
తాళళ్ళపాక పద సాహితతత

                                  అనన్నమయత ఆధతతత్మిక గగతథాలయత,

గతటటూర



రేక: 2001-01 సామతతత సత: 01-001 అధతతత్మి
పలల్లవ: వలచి పపైకొననఁగరాదు వలదని తొలనఁగరాదు

కలికిమరనఁడు సేసినాజజ్ఞ కడవనఁగరాదురా
చ. 1: అతగడి కెతత్తినటట్టిదివవ్వె లతగనముఖతబుజముల

ముతగిట పసినఁడికతభములను ముదుద లకచయుగతబుల
యతగిలిసేసినటట్టితేనె లితవులపైన మెఱనఁగమోవుల
లితగములేని దేహరముల లకక్కలేని పగయముల

చ. 2: కతచములోని వనఁడికూరల గరవతబులనఁ బొలయలకల
యతచనఁగ నెతడలోనీడల యడనెడకూటముల
తతచనఁగరాని వలతాళళ్ళ తలివపడనిలేనఁతనవువ్వెల
మతచితనములోని నొపప్పుల మాటలలోనిమాటల

చ. 3: నిపప్పులమనఁద జలిల్లననటూనెల నిగిడితనివలేనియాసల
దపప్పుకి నేయిదాగినటల్ల  తమకములోనితాలిమ
చెపప్పునఁగరానిమేల గనుట శ్రీవతకటపతనఁ గనుటల
అపప్పునికరణగలిగి మనుట అబుబ్బురమెపైనసుఖముల



రేక: 2001-02 దేసాక సత: 01-002 వతకటేశవ్వెరౌషధము
పలల్లవ: వదవదుతల వదకేటమతదు

అదినతతతములేని  ఆమతదు
చ. 1: అడవమతదులనఁ గషాయముల నెలల్లవార

కడగానక కొననఁగాను
తొడినఁబడ నొకమతదు దొరకె మాక భువ-

నడియాలమెపైనటట్టి ఆమతదు
చ. 2: లలితరసములనఁ దపైలముల నెలల్లవార

కలకాలము గొననఁగాను
చెలవపైన దొకమతదు చేరె మాక భువ-

నలవమఱినయటట్టియామతదు
చ. 3: కదిసినజనత్మిరోగముల నెలల్లవార

కదలలేక వుతడనఁగాను
అదన శ్రీతరవతకటాదిద్రిమనఁదిమతదు
అదివో మాగరనఁడిచెచ్చె నామతదు



రేక: 2001-03 దేసాక సత: 01-003 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: హీనదశలనఁబొతది యిటల్ల నుతడుటకతట

నానావధులను నునన్ననానఁడే మేల
చ. 1: అరదపైన కిగమకీటకాదులతదునఁ బుటట్టి

పరిభవములనెలల్లనఁ బడితనఁ గాని
యిరవపైనచితత నానఁడితతలేదు య-

నరజనత్మిముకతట నానఁడే మేల
చ. 2: తొలనఁగక హేయజతతువులయతదునఁ బుటట్టి

పలవదనలనెలల్లనఁ బడితనఁగాని
కలిమయు లేమయునఁ గాన నేనఁ డెఱినఁగి
నలనఁగి తరగకతట నానఁడే మేల

చ. 3: కూపనరకమున గతగి వనకక నేనఁ
బాపవధులనెలల్లనఁ బడితనఁగాని
యేపననఁ దిరవతకటేశ నా కిటవల
నాపాలనఁ గలిగినానఁడే మేల



రేక: 2001-04 సామతతత సత: 01-004 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఏవత శగ తమత మదమేవ త-

దాద్భావయితు మతతఃపరత నాసిత్తి
చ. 1: అతుల జనత్మిభోగాసకాత్తి నాత

హిత వపైభవసుఖ మదమేవ
సతతత శ్రీహరిసతకీరత్తినత త-

దవ్వెద్వ్యతరికత్తిసుఖత వకత్తి త నాసిత్తి
చ. 2: బహుళమరణపరిభవచితాత్తి  నా-

మహపరసాధన మదమేవ
అహిశయనమనోహరసేవా త-

దివ్వెహరణత వనా వధిరప నాసిత్తి
చ. 3: సతసారదురితజాడతపరాణత

హితసావరహిత మదమేవ
కతసాతతక వతకటగిరిపతేతః పగ-
శతసపైవా పశచ్చె దిహ నాసిత్తి



రేక: 2001-05 పాడి సత: 01-005 భకిత్తి
పలల్లవ: వదత బెవవ్వెని వదకెడిని

ఆ దేవునినఁ గొనియాడునఁడ
చ. 1: అలరిన చెపైతనాతతత్మికనఁడెవవ్వెనఁడు

కలనఁ డెవవ్వెనఁ డెచటనఁ గలనఁడనిన
తలనఁతు రెవవ్వెనినినఁ దనువయోగదశ
యిల నాతని భజియితచనఁడ

చ. 2: కడనఁగి సకలరక్షకనఁడిత దవవ్వెనఁడు
వడి నితతయు నెవవ్వెనిమయము
పడికిట తస్కృపత్తి ల పతరలవవ్వెనినినఁ
దడవన, ఘనునఁడాతనినఁ గనునఁడ

చ. 3: కదిసి సకలలోకతబులవారల
యిదివో కొలిచెద రెవవ్వెనిని
తద్రిదశవతదుతనఁడగ తరవతకటపత
వదకి వదకి సేవతచనఁడ



రేక: 2001-06 గతడకిగయ సత: 01-006 అధతతత్మి
పలల్లవ: మానుషము గాదు మఱి దపైవకము గాని

రానునాన్న అది రాకమనన్ననఁ బోదు
చ. 1: అనుభవనకనఁ బాబ్రాపత్తిమెపైనది

తనకనఁదానె వచిచ్చె తగిలికాని పోదు
చ. 2: తరవతకటగిరిదేవుని-

కరణచేతనఁ గాని కలష మతతయునఁ బోదు



రేక: 2002-01 శదద్ధవసతతత సత: 01-007 అధతతత్మి
పలల్లవ: సదా సకలము సతపదలే

తుద దలియనఁగ వలనఁ దొలనఁగనఁగవలయు
చ. 1: అహరిన్నశమును నాపదలే

సహితచిన నవ సౌఖతములే
యిహమున నవ యితదఱికిని
మహిమ దలియవల మాననఁగవలను

చ. 2: దురతతము లివ దోషములే
పరతపర లివ బతధముల
వరసములౌ నరవభవములౌ-

సిరలే మరలౌ చిరసుఖ మవును
చ. 3: గత యలమేల్ మతగ నాతచారికినఁ

బతయగవతకటపతనఁ దలనఁచి
రతు లఱనఁగగవల రవణము వలను
హిత మెఱనఁగనఁగవల నిద తనక



రేక: 2002-02 శదద్ధవసతతత సత: 01-008 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇతదిరానామ మతదరికి

కతదనపముదద వో గోవతద
చ. 1: అచచ్చెతనామము అనతతనామము

ఇచిచ్చెనసతపద లితదరికి
నచిచ్చెనసిరల నాలకతుదల
కొచిచ్చెకొచచ్చె నోగోవతదా

చ. 2: వపైకతఠనామము వరదనామము
ఈకడనాకడ నితదరికి
వాకనఁదరపల వనెన్నల లోకాలనఁ
గటూకల వతుత్తి ల నోగోవతదా

చ. 3: పతడరినామము పరమనామము
ఎతడలవాపడి దితదరికి
నితడునిధనమెపై నిలచినపేర
కొతడలకోనేటవోగోవతదా



రేక: 2002-03 బౌళ సత: 01-009 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఎవవ్వెరినఁ గాదనన్న నిది నినున్ననఁ గాదతట

యవవ్వెరినఁ గొలిచిన నిది నీకొలవు
చ. 1: అవయవములలో నదిగా దిదిగా-

దవ మే లివ మే లన నేల
భువయునఁ బాతాళము దివయు నతదలిజతతు-

నివహ మతతయునటూ నీదేహమేకాన
చ. 2: నీవు లేనిచోట నిజముగనఁ దలిసిన

ఆవల నది గా దనవచచ్చెను
శ్రీవతకటగిరి శ్రీనాథ సకలము
భావతప నీవ పరిపూరరనఁడవుగాన



రేక: 2002-04 సామతతత సత: 01-010 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: సహజ వపైషరవాచార వరత్తినుల-

సహవాసమె మాసతధత
చ. 1: అతశయమగ శ్రీహరిసతకీరత్తిన

సతతతబును మాసతధత
మత రామానుజమతమే మాకను
చతురతమెఱసిన సతధత

చ. 2: పరమభాగవతపదసేవనమే
సరవ నెనన్న మాసతధత
సిరివరమహిమల చెలవతదనఁగ వ-

సరక వనుట మాసతధత
చ. 3: మతతుకెకక్క తరమతతగపఠనమే

సతతతమును మాసతధత
కతతుగరనఁడు వతకటగిరిరాయని-

సతతరప్పుణమే మాసతధత



రేక: 2002-05 మాళవశ్రీ సత: 01-011 భకిత్తి
పలల్లవ: ఇతదుకొరకె యితదరను నిటల్లయిరి

కితదుపడి మఱికాని గెలపఱనఁగరాదు
చ. 1: అటమటపవడుకల నలయితచి మఱికదా

ఘటయితచనఁ బరము తటకన దపైవము
ఇట సేయ నీశవ్వెరన కీసు గలదా? లేదు.

కటలమతనఁ గని కాని గణనఁ గానరాదు
చ. 2: బెతడుపడ నవగతులనఁ బెననఁగితచి మఱికదా

కొతడనుచనఁ బర మొసతగను దపైవము
బతడుసేయనఁగ హరికి బతతమా? యటగాదు.

యతడదానఁకక నీడహిత వఱనఁగరాదు
చ. 3: మునుప వలప్పులకెలల్ల మొబ్రాకిక్కతచి మఱికదా

తనభ కిత్తి యొసనఁగ నతతట దపైవము
ఘనవతకటేశనక గపటమా? అటగాదు.

తనక చేనఁదునునఁ దప తలియనేరాదు.



రేక: 2002-06 ధనాన్నసి సత: 01-012 వతకటగానత
పలల్లవ: సతదడి వడువుము సాసముఖ

మతధరధరనక మజజనవళ
చ. 1: అమరాధిప లిడునఁ డాలవటట్టిముల

కమలజ పటట్టి ము కాళతజి
జమలిచామరల చతదుగ నఁడ సటూరతనఁడ
అమర నిడునఁడు పరమాతుత్మినక

చ. 2: అణమాదిసిరలనలరెడు శేషనఁడ
మణపాదుక లిడు మత చెలనఁగా
పగణుతతప కదిసి భారతీరమణ
గణధిప మరగర బలమరను

చ. 3: వదఘోషణము వడువక సేయునఁడు
ఆదిమునుల నితాతధికల
శ్రీదేవుతడగ శ్రీవతకటపత
ఆదరమున సిర లతద వానఁడె



రేక: 2002-07 శతకరాభరణత సత: 01-013 నస్కృసితహ
పలల్లవ: మలసనఁ జూడరో మగ సితహము

అలని మఱిన మాయల సితహము
చ. 1: అదివో చటూడరో ఆదిమపరషని

పదయౌభళము మనఁది పనుసితహము
వదకి బద్రిహత్మిదుల వదాతతతతుల
కదిసి కాననఁగలేని ఘనసితహము

చ. 2: మెచిచ్చెమెచిచ్చె చటూడరో మతమఱినయటట్టి-
చిచిచ్చెఱకతటతోడి జిగిసితహము
తచిచ్చెనవారిధిలోన తరణనఁ గనఁగిటనఁ జేరిచ్చె
నచిచ్చెనగోళళ్ళ శ్రీనరసితహము

చ. 3: బతకముననఁ జూడరో పరితయతక నేనఁడు
అతకపదనుజసతహరసితహము
వతకటనగముపపై వదాచలముపపై
కితక లేక వడినఁ బెరిగినసితహము



రేక: 2003-01 కనన్నడ గళ సత: 01-014 అధతతత్మి
పలల్లవ: గాలినే పోయనఁ గలకాలము

తాలిమకినఁ గొతతయునఁ బొదుద  లేదు
చ. 1: అడుసు చొరనే పటట్టి నటనిటనఁ గాళళ్ళ

గడుగకొననే పటట్టినఁ గలకాలము
ఒడలికి జీవుని కొడయనఁడెపైనహరినఁ
దడవనఁగా గొతతయునఁ బొదుద లేదు

చ. 2: కలనఁచి చితదనే పటట్టినఁ గడవ నితచగనఁ బటట్టి
కలషదేహపబాదనఁ గలకాలము
తలపోసి తనపాలిదపైవమెపైనహరి
దలనఁచనఁగా గొతతయునఁ బొదుద లేదు

చ. 3: శిరసు ముడువనఁబటట్టి చికక్కదియతనఁగనఁ బటట్టి
గరిమలనఁ గపటాలనఁ గలకాలము
తరవతకటగిరి దేవునఁడెపైన హరి
దరిచేరానఁ గొతతయునఁ బొదుద  లేదు



రేక: 2003-02 వరాళ సత: 01-015 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎవావ్వెరలేరటూ హితవు చెపప్పునఁగ వటట్టి-

నొవువ్వెలనఁ బడి నేము నొగిలేమయాత
చ. 1: అడవనఁ బడినవానఁడు వడలనఁ జోటలేక

తొడరి కతపలకితదు దటూరినటల్ల
నడుమ దురితకాననములతరినఁ బడి
వడలలేక నేము వసిగేమయాత

చ. 2: తవులవడినవానఁడు తననఁబోయి మధురము
చవగాక పలసుల చవగోరినటల్ల
భవరోగములనఁ బడి పరమామస్కృతము నోరనఁ
జవగాక భవముల చవులయనయాత

చ. 3: తనవారి వడిచి యితరమెపైనవారి-

వనకనఁ దిరిగి తా వఱఱ ఱ్ఱైనటల్ల
అనయము తరవతకటాధీశనఁ గొలవక
మనసులోని వాని మఱచేమయాత



రేక: 2003-03 కాతబోధిసత: 01-016 తతవ్వెముల
పలల్లవ: దిబబ్బుల వటట్టి చనఁ దేలిన దిదివో

ఉబుబ్బు నీటపపై నొక హతసా
చ. 1: అనువుననఁ గమలవహరమెపై నెలవపై

వనరి వునన్నదిద వక హతసా
మనియడి జీవుల మానససరసుల-

వునికి నునన్న దిద వక హతసా
చ. 2: పాలనీర నేరప్పురిచి పాలలో-

నోలనాడె నిద వక హతసా
పాలపడిన య పరమహతసముల-

వోలి నునన్నదిద వక హతసా
చ. 3: తడవ రోమరతధద్రితబుల గడల్ల-

నుడుగక పొదిగీ నొక హతసా
కడువడుక వతకటగిరి మనఁదట-

నొడల వతచెనిద యొక హతసా



రేక: 2003-04 శ్రీరాగత సత: 01-017 శరణగత
పలల్లవ: నీవకానితక నే ననత మెఱనఁగ యే-

తోబ్రావ చటూప నాకనఁ దోడయతదవయత
చ. 1: అపరాధనత కోటల్లయినవ వకక్క-

నెపమున ననునఁ గావనేరవా
అపరిమతదురితా లపైనవ యే-

ఉపమచేత ననున్న నుదదరితచెదవయత
చ. 2: అతశయముగనఁ గరిత్మినెపైతని నీ-

మతము నాకొకయితత మరపవా
ఇతర కరాత్మిరతభహితునఁడను
గత మోక్ష మెటవలనఁ గలిప్పుతచెదవయత

చ. 3: తరవతకటాచలధీశవ్వెరా నీ-

శరణగతులనఁ బోబ్రావనఁజాలవా
పరమదయానతదపరనఁడవు యే-

వరవున భవముల వడలనఁ దోబ్రాచెదవయత



రేక: 2003-05 గతడకిగయ సత: 01-018 తతవ్వెముల
పలల్లవ: తలియనఁ జీకటకి దపమెతత్తిక పదద-

వలనఁగలోపలికి వలనఁగేల
చ. 1: అరయ నాపనున్నని కభయ మవలనఁగాక

ఇరవపైనసుఖనఁ గావనేల
వఱతనఁబోయడివాని వడినఁ దయవలనఁగాక
దరివానినఁ దివయతగనఁ దానేల

చ. 2: ఘనకరాత్మిరతభునికటల్ల  వడవలనఁగాక
యసి మునకత్తి నినఁ గావనేల
అనయము దురబ్బులని కనన్నమడవలనఁగాక
తనసినవానికినఁ దానేల

చ. 3: మతలేనిపాపకరిత్మికినఁ దా వలనఁగాక
హితవఱనఁగపణుతని కేల
ధస్కృత హీనునఁ గస్కృపనఁ జూచి తరవతకటేశవ్వెరనఁడు
తతనఁ గావకతడిననఁ దానేల



రేక: 2003-06 ముఖరి సత: 01-019 భకిత్తి
పలల్లవ: చితత్తిములో నినున్ననఁ జితతతచనేరక

మతుత్తి నఁడనఁనెపై పలమానిసినెపైత
చ. 1: అరత లితగము గటట్టి యది నమత్మినఁజాలక

పరవతమేనఁగిన బతుత్తి డనఁ నెపైత
సరస మేనఁకపలల్లనఁ జతకనఁబెటట్టి క నటూనఁత-

నరయు గొలల్లనిరీత నజాజ్ఞని నెపైత
చ. 2: ముడుప కొతగననఁగటట్టి మటూలమటూలలవదకే-

వడమతనెపై నే వరత్తి డ నెపైత
వడువ కికక్కడ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డుతడ
పొడగానక మతదబుదిద్ధ నేనెపైత



రేక: 2003-07 శ్రీరాగత సత: 01-020 భకిత్తి
పలల్లవ: అనిన్నయును నతని కస్కృతతములే

యనిన్నయపైనానవు నతనఁడేమ సేసినను
చ. 1: అణురేణు పరిపూరరనఁడవలి మోమెపైతేను

అణువౌను కమలభవాతడమెపైన
ఫణశయనుని కస్కృపాపరిపూరర మెపైతే
తస్కృణమెపైన మేరవౌ సిస్థిరముగా నపడే

చ. 2: పరషోతత్తిముని భకిత్తి పొరపొచచ్చె మెపైతే
ఎరవులౌ నిజసిరల ఎనెపైన్నైనను
హరిమనఁది చితత పాయక నిజత బెపైతే
నిరతనఁ బటట్టినవలల్ల  నిధనములే

చ. 3: మదనగరని సేవ మదికి వగటపైతేను
పదివల పణతముల పాపతబులే
పదిలమెపై వతకటపత భకిత్తి గలిగితేను
తుదిపదతబునకెలల్ల దొడవవు నపడే



రేక: 2004-01 శదద్ధవసతతత సత: 01-021 భకిత్తి
పలల్లవ: దురితదేహులే తొలిల్లయును శ్రీ-

హరి భజితచి నితాతధికలపైరి
చ. 1: అనతతకోట మహమునుల ఈ-

సనకాదుల నిశచ్చెలయశల
ఇనశశినయనుని నితనిని మును
గని భజితచి గత కలత్మిషలపైరి

చ. 2: అతశయమతుల మహమహుల సుఖ-

రత వముఖులను చిరతతనుల
హిత వచారమత నితనిని సత-

తతమును భజితచి ధనుతలపైరి
చ. 3: దేవతాధిపల దివుతలను కడునఁ-

బావనులను తగ బరహితుల
య వతకటపత నితనిని
సేవతచి సుఖతచితమతులపైరి



రేక: 2004-02 శ్రీరాగత సత: 01-022 ఆరగితప
పలల్లవ: ఇతదిర వడిడతచ నితపగను

చితదక యిటేల్ల భుజితచవో సావ్వెమ-

చ. 1: అకాక్కళపాశల నపాప్పుల వడల
పకెపైక్కైనసయినఁదతపపేణులను
సకెక్కరరాసుల సధతఘస్కృతముల
కికిక్కరియ నారగితచవో సాతమ

చ. 2: మరినకెళతగ మరియపనఁదాళతపనఁ -
గటూరల కమత్మినికూరలను
సారతపనఁబచచ్చెళళ్ళ చవులగ నిటేట్టి
కూరిమతోనఁ జేకొనవో సావ్వెమ

చ. 3: పతడివతటలనునఁ బెరగలనఁ బాల
మెతడెపైన పాశల మెచిచ్చె మెచిచ్చె
కొతడలపొడవు కోరి దివాతనాన్నల
వతడియు మెచేచ్చెవ వతకటసావ్వెమ



రేక: 2004-03 శ్రీరాగత సత: 01-023 తరపత క్షేతగత
పలల్లవ: అదివో అలల్లదివో హరివాసము

పదివలశేషల పడగల మయము
చ. 1: అద వతకటాచల మఖలవునన్నతము

అదివో బద్రిహత్మిదుల కపరటూపము
అదివో నితతనివాస మఖలమునులక-

నద చటూడునఁడద మొకక్కనఁడానతద మయము
చ. 2: చెతగట నలల్లదివో శేషాచలము

నితగినునన్న దేవతల నిజవాసము
ముతగిట నలల్లదివో మటూలనునన్న ధనము
బతగార శిఖరాల బహు బద్రిహత్మిమయము

చ. 3: కెపైవలతపదము వతకటనగ మదివో
శ్రీవతకటపతకి సిరలపైనది
భావతప సకలసతపద రటూపమదివో
పావనములకెలల్లనఁ బావనమయము



రేక: 2004-04 ఆహిరి సత: 01-024 అధతతత్మి
పలల్లవ: వననిధినఁ గరిసిన వానలివ మత-

పనిలేని పనుల భారముల
చ. 1: అడవుల వనెన్నల లరిడి బదుకల

తడతానఁకల పరితానఁపముల
వడలొసనఁగిన హరి నొలల్లక యితరల
బడి బడినఁ దిరిగిన బతధముల

చ. 2: కొతడల నునుపల కొనకొన మమతల
అతడలనఁ కేగిన నదవదల
పతడిన పతటల పరమాతుత్మి వడిచి
బతడయి తరిగిన బడలికల

చ. 3: బచచ్చెన రటూపల పచచ్చెల కొలపల
నిచచ్చెలనిచచ్చెల నెయతముల
రచచ్చెల వతకటరమణునినఁ గొలవక
చచిచ్చెయునఁ జావని జనత్మిముల



రేక: 2004-05 శ్రీరాగత సత: 01-025 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నితాతనతద ధరణీధర ధరారమణ

కాతాతయనీ సత్తితగకామ కమలక్ష
చ. 1: అరవతదనాభ జగధధర భవదటూర

పరషోతత్తిమ నమో భువనేశ
కరణసమగగ రాక్షసలోకసతహర-

కరణ కమలదశ కరిరాజవరద
చ. 2: భోగీతదద్రిశయన పరిపూరర పూరారనతద

సాగరనిజావాస సకలధిప
నాగారిగమన నానావరరనిజదేహ
భాగీరథీజనక పరమ పరమాతత్మి

చ. 3: పావన పరాతప్పుర శభపగద పరాతీత
కెపైవలతకాతత శస్కృతగారరమణ
శ్రీవతకటేశ దాకణతగణనిధి నమో
దేవతారాదత సుసిస్థిరకస్కృపాభరణ



రేక: 2004-06 ముఖరి సత: 01-026 అధతతత్మి
పలల్లవ: అనుమానపబద్రిదు కది రోనఁతా తన

మనసనయనికూటమ మరి రోనఁతా
చ. 1: అపకీరత్తి లనఁబడి ఆడికెలోనెపై

అపవాదియౌట అదిరోనఁత
వుపమ గెలిచేనని వరనఁ జెరచటల
వపరీతపగణవధ మొకరోనఁతా

చ. 2: తనగటట్టిలల్ల  నెరినఁగినవారలముతదట
తనయమెత్మిల చెపప్పుకొనుట రోనఁత
వనితలముతదట వదరచ వదరచ
కనునఁగవ గాననిగరవ్వెము రోనఁత

చ. 3: భువ హరి గతయని బుదిద్ధనఁదలతచని-

యవమానపమన నది రోనఁత
భవసతహరనఁడెపై పరగవతకటపత-

నవరళముగనఁ గొలవని దది రోనఁత



రేక: 2004-07 దేసాక సత: 01-027 భకిత్తి
పలల్లవ: నినున్ననఁ దలనఁచి నీపేర దలనఁచి

ననున్ననఁ కరణతచితే నెనిన్నకగాక
చ. 1: అధికనినఁ గాచ టేమరదు ననున్న-

నధమునినఁ గాచట యరదుగాక నీక
మదురమౌ టేమరదు మధురమటూ, చేనఁదు
మధురమౌటే మహిలో నరదుగాక

చ. 2: అనఘునినఁ గరణతప నరదుగాదు నీక
ఘనపాపని ననున్ననఁ గాచ టరదుగాక
కనకము గనకము గానేల, యినుము
కనకమవుటే కడు నరదుగాక

చ. 3: నెలకొనన్నభీతతో నినున్ననఁ జెనకితనఁగాక
తలకొనన్నసుఖనెపైననఁ దలనఁచనేల నినున్న
యలమతోనఁ దిరవతగళనఁశడ నాపాలనఁ
గలిగి నీకస్కృప గలగనఁ జేతువుగాక



రేక: 2004-08 పాడి సత: 01-028 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పాపపణతములరటూపము దేహ మది దని-

దపనత బణనఁగితపనఁ దర వతదు లేదు
చ. 1: అతశయతబెపైన దేహభిమానము దర

గతనఁగాని పణతసతగతనఁ బొతదరాదు
మతలోనిదేహభిమానతబు వడుచటక
రత పరాజత్మిఖునఁడు గాక రపణతబు లేదు

చ. 2: సరిలేనిమమకారజలధి దానఁటనఁననఁగాని
అరదపైన నిజసౌఖత మది వతదరాదు
తరవతకటాచలధిపనినఁ గొలిచిననఁగాని
పరగబద్రిహత్మినతదపరనఁడునఁ దానఁగానఁడు



రేక: 2005-01 ఆహిరి సత: 01-029 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: పతచనఁబెతచ మనఁదనఁ బెరిగేటచెలిమ

ఇతచకతత తాలిముల కెడలేనిచెలిమ
చ. 1: అతటముటట్టి లేక మనసులతటకొనన్న చెలిమ

కతటనఁగతట నవవ్వెతచేఘనమెపైనచెలిమ
వతటవతటనఁ దిరిగాడు వఱిఱ్ఱైగొనన్న చెలిమ
యితటవారిచితత్తిములక నెడరెపైనచెలిమ

చ. 2: చెకక్కచెమట పకక్క వలనే చికక్కనెపై నచెలిమ
యకక్కడౌటా తముత్మినఁదముత్మి నెఱనఁగనీనిచెలిమ
చకక్కనఁదనమే చికక్క మేనుచికిక్కనటట్టిచెలిమ
లకక్కలేని యాసలలల్ల లేనఁతలయినచెలిమ

చ. 3: అతకరితచినటట్టితలనఁప లధికమయినచెలిమ
లతకెలయినయాసలలల్ల  లవుకొనన్న చెలిమ
వతకటాదిద్రివభునినఁ గటూడి వడుకయినచెలిమ
పతకజాననలకెలల్లనఁ బాయరానిచెలిమ



రేక: 2005-02 ఆహిరి సత: 01-030 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఆలగపొతదులను నటవతటకూటముల

యలగలౌట నేనఁడిద చటూడనయిత
చ. 1: అడియాసచటూపలక నాసగితచితనఁగాని

వడమాయలని లోను వదకలేనెపైత
కడువడుకలనఁ దగిలి గాసినఁ బొతదితనఁగాని
యడలేనిపరితాప మెఱనఁగలేనెపైత

చ. 2: చిరనగవుమాటలకనఁ జితత్తిగితచితనఁగాని
తరితీపలని లోనునఁ దలనఁపలేనెపైత
వరస మోహపనఁ బసలవలలనఁ జికిక్కతనఁగాని
గరవతపనఁ బొలయలక గానలేనెపైత

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ జితత సేసితనఁగాని
దేవోతత్తిమునిలగనఁ దలియలేనెపైత
యవపైభవముపపై నిచచ్చెగితచితనఁగాని
యవపైభవానతద మది పొతదనెపైత



రేక: 2005-03 గళ సత: 01-031 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనిన్న లేవు నా కిటవతటవ

కనున్నలదుట నినున్ననఁ గనుగొనలేనెపైత
చ. 1: అరయ నేనఁజేసిన యపరాధముల చటూచి

కరణతచి వకడెపైనానఁ గాచనా
కరచరణదుల కలిగితచిననినున్ననఁ
బరికితచి నీసేవాపరనఁడ గాలేనెపైత

చ. 2: యేతరినెపై నేనెఱినఁగి సేసినయటట్టి-
పాతక మొకనఁడెపైనా బాపనా
ఆతుమలోనుతడి యలరి నీవసనఁగిన-

చేతనమున నినున్ననఁ జెలనఁగి చేరనెపైత
చ. 3: శ్రీవతకటేశ నేనఁ జేసిన యితరల-

సేవ కొకనఁడు దయసేయునా
నీవ యిచిచ్చెనయటట్టి నే నీశరీరముతోడ
నీవానఁడ ననుబుదిద్ధ నిలపనేరనెపైత



రేక: 2005-03 గతడకిగయ సత: 01-032 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎతతటవారల నెవవ్వెరను హరినఁ

జితతచక నిశిచ్చెతతుల గార
చ. 1: అతజితేతదిద్రియుల ననశనవగతుల-

నతుల తపోధనులగవార
చతురానన గరసత్మిరణము దొరకక
తత నటూరక పణతతములగార

చ. 2: అనఘుల శతతుల నధతతత్మితతుల-

ననుపమ పణుతల యాజకల
వనజోదర ననవరతమునఁ దలనఁచక
వనుత సత్మిస్కృతకిని వభుదులగార

చ. 3: దురిత వదటూరల దురత్మితహీనుల
నిరతానతదుల నితుతలను
తరవతకటగిరిదేవుని గొలవక
పరమారద్గీమునక బద్రిహత్మిల గార



రేక: 2005-04 సామతతత సత: 01-033 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పరమపాతకనఁడ భవబతధునఁడ శ్రీ -

హరి నినునఁ దలనఁచ నే నరహునఁడనా
చ. 1: అపవతుగ నఁడ నే నమతగళనఁడనఁ గడు-

నపగతణుతనఁడ నలసునఁడను
కపటకలషపరికరహస్కృదయునఁడ నే-

నపవరద్గీమునక నరహునఁడనా
చ. 2: అతదుషట్టి నఁడ నే నధికదటూషితునఁడ

హతవవకమత నదయునఁడను
పతలేని రమాపత మమునఁదలనఁచలే
నతులగతకి నే నరహునఁడనా

చ. 3: అనుపమవషయపరాధీనునఁడ నే-

ననతతమోహభయాతురనఁడ
వనుతతపనఁగ దిరవతకటేశ ఘను-

లనఘులగాక నే నరహునఁడనా



రేక: 2005-05 నాదరామకిగయ సత: 01-034 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇనిన్నయునఁ గలగ టేజనత్మిముననెపైననఁ

జెనన్నలర హరిసేవ సిదిదతచకొరక
చ. 1: అరయ వదాధతయన మది బద్రిహత్మిశదిదకొర-

కిరవపైనశసత్తి సతబు లరకకొరక
తరి యజజ్ఞముల రణోతాత్తి రమయతడికొరక
సరిలేనిదానముల జనత్మిములకొరక

చ. 2: మమకారదటూరతబు మనసు గెలచటకొరక
సమవవకతబు శతతములకొరక
అమరశ్రీతరవతకటాధీద్రిశమనసు నీ-

జముగెలచ బద్రిహత్మివజాజ్ఞనతబుకొరక



రేక: 2005-06 సామతతత సత: 01-035 శరణగత
పలల్లవ: ఏ నినున్న దటూరక నెవవ్వెరి దటూరదు నీ-

వాని ననొన్నకయితత వదలక నను నేలవలదా
చ. 1: అపరాధినఁగనక ననన్నరసి కావుమని

అపరిమతపభయ మతది నీక శరణతటనఁగాక
నెపములేక ననున్న నీకనఁ గావనఁగ నేల
అపవరద్గీరటూప దయాతబుధి తరవతకటాధిపా

చ. 2: ఘనపాపనఁ గనక నీకరణ గోరి నీ-

వనవరతము నాయాతుమ వహరితచమతటనఁ గాక
యనసి ననున్ననఁ గాచ టేమ యరదు నీక-

ననఘునఁడ పరమతతాత్తి త్త్వానతద తరవతకటాధిప



రేక: 2006-01 ధనాన్నసి సత: 01-036 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: వపైషరవులగానివార లవవ్వెర లేర

వషరపగభావ మవశవ్వెమతతయునఁ గాన
చ. 1: అతతయు వషర మయత బట మరి దేవ-

తాతతరముల గలవననేల
భాబ్రాతతనఁ బొతది య భావము భావతచి-

నతతనే పణుతలవుట దపప్పుదుగాన
చ. 2: యవవ్వెరినఁ గొలిచిన నేమగొరనఁత మరి

యవవ్వెరినఁ దలచిన నేమ
అవవ్వెలివవ్వెల శ్రీహరిరటూపగానివా-

రెవవ్వెర లేరని యరకదోచిననఁ జాల
చ. 3: అతచతచలతబెపైన యాతుమ గలిగితచ-

కతమున బహుచితత్తిగతులపై
యితరలనఁ గొలిచిన యడయక యనాథ-

పతతరవతకటపత చేకొనునఁగాక



రేక: 2006-02 శ్రీరాగత సత: 01-037 భకిత్తి
పలల్లవ: మనసిజ గరనఁడితనఁడో మఱియునఁ గలనఁడో వద-

వనుతునఁ డతనఁడు గాక వరొకనఁడు గలనఁడో
చ. 1: అతదరికి నితనఁడెపో అతతరాతుత్మినఁడనుచ-

నతదు రితనఁడో మఱియు నవల నొకనఁడో
నతదకధరనఁడు జగనాన్నథనఁడచచ్చెనఁతుడు గో-

వతదునఁ డతనఁడుగాక వరొకనఁడు గలనఁడో
చ. 2: తనర నితదరికినఁ జెపైతనతమొసనఁగిన యాతనఁ-

డొనర నితనఁడో మఱియు నొకనఁడు గలనఁడో
దినకరశతతేజనఁడగ దేవదేవుడు, త-

దివ్వెనుతునఁ డితనఁడుగాక వఱొకనఁడు గలనఁడో
చ. 3: పతకజభవాదులకనఁ బరదపైవ మతనఁడని

అతకితతురితనఁడో అధికనఁడొకనఁడో
శతకరీసత్తితగముల సతతమునునఁ గెపైకొనెడి-

వతకటవభునఁడో కాక వరొకనఁడు గలనఁడో



రేక: 2006-03 భటూసాళత సత: 01-038 తరపత క్షేతగత
పలల్లవ: ఇపప్పుడిట కలగతట నెలల్ల లోకములక-

నపప్పునఁడగ తరవతకటాదద్రిశనఁ గతట
చ. 1: అతశయతబెపైన శేషాదిద్రిశిఖరము గతట

పగతలేని గోపరపగభల గతట
శతకోట సటూరతతేజముల వలనఁగనఁగనఁ గతట
చతురాసుతనఁ బొడగతట చయతన మేలకతట

చ. 2: కనకరతన్నకవాటకాతతు లిరగడనఁగతట
ఘనమెపైన దపసతఘముల గతట
అనుపమమణమయమగ కిరీటము గతట
కనకాతబరము గతట గకక్కన మేలకతట

చ. 3: అరదపైన శతఖచకాగ దులిరగడనఁ గతట
సరిలేని అభయహసత్తిము గతటని
తర వతకటాచలధిపనినఁ జూడనఁగనఁ గతట
హరినఁ గతట గరనఁ గతట నతతట మేలకతట



రేక: 2006-04 బౌళ సత: 01-039 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తీపనుచ చేనఁదు తగనఁదిని వనకనఁ బడరాని

ఆపదలచేతనఁ బొరలడేముగాన
చ. 1: అపప్పుదరినదానఁకా నలవోకకెపైనవా-

రెపప్పుడునునఁ దమవార లేలౌదుర
అపప్పుటపప్పుటకినఁ బద్రియ మనుభవతపచ మమత
చెపప్పునటవలనఁ దాము సేయవలనఁ గాక

చ. 2: పొతదపైనవారమని పొదుద  వోకకనఁ దిరగ-

యితదరనునఁ దమవార లేలౌదుర
కతదువగ తమకారతగతుల దరినదానఁక
సతదడితపచనఁ బద్రియము జరపవలనఁ గాక

చ. 3: తగని కరత్మిము దముత్మినఁ దిపప్పుకొని తరిగాడ
ఆగడుకోరిచి పకక్కలడ నేమటకి
తగవతకటేశవ్వెరనినఁ దలనఁచి యినిన్నటానఁ దాము
వగతభయులయి భాబ్రాతత వడువవలనఁ గాక



రేక: 2006-05 శ్రీరాగత సత: 01-040 యజజ్ఞము
పలల్లవ: అదిగాక నిజమతత బదిగాక యాజకత-

బదిగాక హస్కృదయసుఖ మదిగాక పరము
చ. 1: అమలమగ వజాజ్ఞనమను మహధవ్వెరమునక-

నమరినది సతకలప్పుమను మహపశవు
పగమదమను యటూపగతబమున వశసితపతచి
వమలేతదు యాహుతుల వలప్పుతగవలదా

చ. 2: అరయ నిరత్మిమకార మాచారతనఁడెపై చెలనఁగ
వరసతో ధరత్మిదేవత బద్రిహత్మి గానఁగ
దొరకొనన్న శమదమాదుల దానధపైరతభా-

సవ్వెరగణదుల వపగసమత గావలదా
చ. 3: తరవతకటాచలధిపనిజధతనతబు

నరలకను సమపానతబు గావలదా
పరగ నాతని కస్కృపాపరిపూరర జలదిలో
నరహులపై యవబస్కృథత బాడతగవలదా



రేక: 2006-06 శతకరాభరణత సత: 01-041 అధతతత్మి
పలల్లవ: తలపోనఁత బానఁత తలనఁపలకనఁ దమ

కొలనఁ దఱతగనిమత గోడాడనఁగా
చ. 1: ఆపదల బానఁత అతదరికినినఁ దమ-

చాపలప సతపదల సడినఁబెటట్టినఁగా
పాపముల బానఁత పాబ్రాణులకను మతనఁ
బాపరానియాస దముత్మినఁ బాధితచనఁగా

చ. 2: జగడాల బానఁత జనులకనునఁ దమ-

పగలపైనకోపాల పపై కొననఁగా
వగల బానఁత వలలనఁ బెటట్టిడి తముత్మినఁ
దగిలితచ మమత వదనము సేయనఁగా

చ. 3: భయముల బానఁత పరలకను తమ-

దయలేక అలయితచ ధనముతడనఁగా
జయముల బానఁత సతతమును యితత-

నయగారివతకటనాథనఁ డుతడనఁగాను



రేక: 2006-06 ధనాన్నసి సత: 01-042 అధతతత్మి
పలల్లవ: పటట్టిగలమత్మి భువనఁ గొనరో

జటట్టికిని హితసలే మ ధనము
చ. 1: ఆపద లతగడి నమత్మినఁ గొనరో

పాపాతుత్మిల పపై పయినఁ బడకా
కెపైపలనఁ బుణుతలనఁగని కోపతచే-

చటూపల మ కివ సులభప ధనము
చ. 2: కడునఁగతభీ పాతకతబుల గొనరో

బడిబడి నమత్మినఁ బాలితడల్ల
తొడరనఁ బరసత్తి స దోబ్రాహపధనముల
తడవుట మ కివ దానఁచిన ధనము

చ. 3: లతపల చతడాలతవ్వెము గొనరో
గతపలనమత్మినఁ గలియుగము
రతపప వతకటరమణునికథ వన-

నితపగ వానికి నిదే ధనము



రేక: 2006-07 లలిత సత: 01-043 అధతతత్మి
పలల్లవ: అపప్పుడువో నినునఁ గొలవనఁగ నరహము గలగట పాబ్రాణకి

కపప్పునదియునఁ గపప్పునిదియునఁ గనునఁగొననఁగలనానఁడు
చ. 1: ఆపదలక సతపదలక నడడముచెపప్పునినానఁడు

పాపములక పణతములకనఁ బనిదొలనఁగిననానఁడు
కోపములక శతతములకనఁ గటూటమ మానిననానఁడు
లోపల వలపల తనమతలోనఁ దలిసిననానఁడు

చ. 2: తనవారలనఁ బెరవారలనఁ దానఁ దలిసిననానఁడు
మనసుననఁ జెపైతనతతబున మఱపతదిననానఁడు
పనివడి తరవతకటగిరిపత నీదాసులదాసులనఁ
గనునఁగొని నీభావముగానఁ గనువచిచ్చెననానఁడు



రేక: 2006-07 సామతతత సత: 01-044 వతకటగానత
పలల్లవ: కొలవునఁడ భకిత్తినఁ గొతడలకోనేట-

నిలయుని శ్రీనిధియపైనవాని
చ. 1: ఆదిదేవుని నభవుని సామ-

వదనాదవనోదుని నెర-

వాది జితపగయ నిరత్మిలతతత్తిత్త్వా-
వాదులజీవనమెపైనవాని

చ. 2: దేవదేవునఁడెపైన దివుతని సరవ్వె-
భావాతీతసవ్వెభావుని
శ్రీవతకటగిరి దేవునఁడెపైన పర-

దేవుని భటూదేవ తతప్పురని



రేక: 2007-01 లలిత సత: 01-045 అధతతత్మి
పలల్లవ: మతచిదివో సతసారము మదమతత్సరముల మానిన

కతచనునఁ బెతచను నొకసరిగానఁ దా చటూచినను
చ. 1: ఆపదలకమ సతపదలక నభిమానితపక యుతడిన

పాపమునఁ బుణతము సతకలప్పుములని తలిసినను
కోపము శతతము తమతమగణములగా భావతచిన
తాపము శ పైతతమునకనఁ దానఁ దడనఁబడకతడినను

చ. 2: వలియును లోపలయును నొకవధమెపై హస్కృదయత బుతడిన
పలకనునఁ బతతము దా నొక భావన దోనఁచినను
తలనఁపననఁ దిరవతకటగిరిదపైవము నెలకొనియుతడిన
సొలపక యినిన్నటకిననఁ దా సనఁకోరచెనెపైనా



రేక: 2007-02 లలిత సత: 01-046 మతగళ హరతుల
పలల్లవ: మతగళము గోవతదునక జయమతగళము గరడధవ్వెజనకను

మతగళము సరావ్వెతత్మికనక ధరత్మిసవ్వెరటూపనకూ,జయజయ
చ. 1: ఆదికినినాదపైన దేవున కచతతున కతభోజనాభున-

కాదికూరత్మితబెపైన జగదాధరమటూరిత్తికిని
వదరక్షకనకను సతతతవదమారద్గీవహరనక బలి-

భేదికిని సామాదిగానపగయవహరనక
చ. 2: హరికినఁ బరమేశవ్వెరనకను శ్రీధరనకను గాలతతకనకను

పరమపరషోతత్తిమునకను బహుబతధదటూరనక
సురమునిసత్తితుగ నక దేవాసురగణశేగషట్టి నక కరణ-

కరనకనునఁ గాతాతయనీ నుతకలితనామునక
చ. 3: పతకజాసనవరదునక భవపతకవచేచ్ఛేదునక భవునక

శతకరన కవతకత్తి నక నాశచ్చెరతరటూపనక
వతకటాచలవలల్లభునకను వశవ్వెమటూరిత్తికి నీశవ్వెరనకను
పతకజాకచకతభకతకమపతకలోలనక



రేక: 2007-03 సామతతత సత: 01-047 అధతతత్మి
పలల్లవ: పాయని కరత్మితబుల కడుబలవతతము లనినపప్పుడె

కాయమునక జీవునకనునఁ గరత్తి స్కృతవ్వెము లేదు
చ. 1: ఆతుమ కలవాతపకమని తలపోసినపమత్మిట

జాతయునఁ గలభిమానమునఁ జరిచ్చెతపనెరాదు
భటూతవకారములనిన్నయునఁ బురషోతత్తిమునఁ డనినపప్పుడు
పాతకముల పణతతబులపని తనకే లేదు

చ. 2: పదిలతబుగ సరావ్వెతత్మికభావము దలనఁచినపమత్మిట
ముదమున నెవవ్వెరినఁ జూచిననఁ మొకక్కకపోరాదు
కదిసిన యిపప్పుట సుఖముల కడుదుతఃఖములని తలిసిన
చెదరక సతసారమునక జేసానఁపనెరాదు

చ. 3: పరిపూరరనఁడు తరవతకటపతయననఁగా వనినపప్పుడు
యరవుల హీనాధికముల యొగద్గీల మరి లేవు
పరమాతుత్మితడగ నీతని భకత్తి లతదలనఁచిన యపప్పుడు
తరముగ నీతనికతటను దేవునఁడు మరి లేనఁడు



రేక: 2007-04 బౌళ సత: 01-048 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏడ సుజాజ్ఞన మేడ తలివ నాక

బటూడిదిలో హోమమెపై పోయనఁ గాలము
చ. 1: ఇద మేలయతడి నా కద మేలయతడి నని

కదిసిన యాసచేనఁ గడవలేక
యదురచటూచి చటూచి యలయితచి యలయితచి
పొదచాట మస్కృగమెపై పోయనఁ గాలము

చ. 2: ఇతతటనఁ దరెడి దుతఃఖ మతతటనఁ దరెడినని
వతతవతత వగలచే వనఁగివనఁగి
చితతయు వదనలనఁ జికక్కవడుచ నగిన్న-
పొతతనునన్న వనన్నయపై పోయనఁ గాలము

చ. 3: యికక్కడ సుఖము నా కకక్కడ సుఖతబని
యకక్కడికెపైనా నటూర కేనఁగియేనఁగి
గకక్కన శ్రీతరవతకటపతనఁ గానక
పకిక్కట పరాణమయి పోయనఁ గాలము



రేక: 2008-01 గతడకిగయ సత: 01-049 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కొనుట వగద్గీళము దానఁ దినుట యలప్పుము మనఁదు-

గనుట వనుట లేక దా కడచనన్నభవము
చ. 1: ఆపద వడిడకినిచిచ్చె అనుభవతపనఁబోయిన

యేపన నెవవ్వెరికి నిత దేమగలదు
పాపపపపైర వతత్తినపతడిన పతటలలోన
రటూపతపనఁగ నితదు రచి యేమగలదటూ

చ. 2: ఘనునఁడెపైనతరవతకటనాథనఁ డినిన్నటకి-
యును భోకత్తియునఁ గరిత్మియును నెపైనవానఁడు
పనిలేదు నిషటూ ష్ఠూరపరనఁడు దానెపై వుతడు
తనకనఁ దానె కరత్తి తనమౌటనఁ గాన



రేక: 2008-02 ఆహిరి సత: 01-050 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: జీవాతుమెపై యుతడు చిలకా నీ-

వావలికి పరమాతుత్మినఁడెపై యుతడు చిలకా
చ. 1: ఆతుమపతజరములోన నయముననుతడి నాచేతనేపరిగిన చిలకా

జాతగానఁ గరత్మిపసతకెళళ్ళనఁబడి కాలనఁ జేతనఁ బేదపైతవ చిలకా
భాతగానఁ జదువుల పగలరేలను నా చేత నేరిచినటట్టి చిలకా
రీతగా దేహతపరెకక్కలచాటన నుతడి సతుకోరవలేని చిలకా

చ. 2: బెదరి అయిదుగరికిని భీతనఁబొతదుచనఁ గడునఁ జెదరనఁగనఁ జూతువ చిలకా
అదయులయితన శతుగ లరగరికినఁగాక అడిచిపడుదువ నీవు చిలకా
వదల కిట యాహరవాతచ నట పదివల వదరల వదరేట చిలకా
తుదలేని మమతల తోరముత్మి సేసి నాతోనఁగటూడి మెలగిన చిలకా

చ. 3: నీవన నెవవ్వెర నేనన నెవవ్వెర నీవ నేనెపై యుతదునఁ జిలకా
శ్రీవతకటాదిద్రిపపై చితత్తిములో నుతడి సేవతచ కొని గటట్టి చిలకా
దపైవమానుషముల తలనఁపతచి యపడు నా తలనఁపననఁ బాయని చిలకా
యేవయునునిజముగా వవయేనఁటకని నాక నెఱనఁగితచి నటవతట చిలకా



రేక: 2008-03 ముఖరి సత: 01-051 భకిత్తి
పలల్లవ: నదు లొలల్లవు నా సాన్ననము కడు-

సదరము నాకీ సాన్ననము
చ. 1: ఇరవతకల నీయేచినముదద్రిల

ధరియితచటే నాసాన్ననము
ధరపపై నీనిజదాసులదాసుల-

చరణధటూళ నాసాన్ననము
చ. 2: తలనఁపలోన నినునఁదలనఁచినవారలనఁ

దలనఁచటే నాసాన్ననము
వలనుగ నినునఁగనువారల శ్రీపాద-

జలములే నాసాన్ననము
చ. 3: పరమభాగవతపాదాతబుజముల-

దరశనమే నాసాన్ననము
తరవతకటాగిరిదేవ నీకథా
సత్మిరణమే నాసాన్ననము



రేక: 2008-04 శ్రీరాగత సత: 01-052 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: చాలదా హరినామ సౌఖతమస్కృతము దమక

చాలదా హితవపైన చవులలల్ల నొసనఁగ
చ. 1: ఇదియొకట హరినామ మతతపైననఁ జాలదా

చెదరకీ జనత్మిముల చెఱల వడిపతచ
మది నొకట హరినామ మతతగమది చాలనఁదా
పదివల నరకకూపముల వడిలితచ

చ. 2: కలదొకట హరినామ కనకాదిద్రి చాలదా
తొలనఁగమని దారిదద్రితదోషతబు చెఱచ
తలివకట హరినామ దపమది చాలదా
కలషతప కఠినచనఁకట పారనఁదోబ్రాల

చ. 3: తగవతకటేశ కీరత్తిన మొకట చాలదా
జగములో కలప్పుభటూజతబు వలనుతడ
సొగిసి య వభునిదాసుల కరణ చాలదా
నగవునఁజూపలను నునన్నతమెపడునఁ జూప



రేక: 2008-05 శ్రీరాగత సత: 01-053 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: వతదే వాసుదేవత

బస్కృతదారకాధీశ వతదిత పదాబజత
చ. 1: ఇతదవరశతమ మతదిరాకచతట-

చతదనాతకితల సచాచ్చెర దేహత
మతదారమాలికా మకటసతశోభితత
కతదరప్పుజనక మరవతదనాభత

చ. 2: ధగధగిత కౌసుత్తి భాధరణ వక్షసస్థిలత
ఖగరాజవాహనత కమలనయనత
నిగమాదిసేవతత నిజరటూపశేష ప-

నన్నగరాజ శయినత ఘన నివాసత
చ. 3: కరిపరనాధ సతరక్షణే తతప్పురత

కరిరాజ వరదసతగత కరాబజత
సరసరహననత చకగవభాబ్రాజితత
తరవతకటాచల దేవత భజే



రేక: 2008-06 భటూపాళత సత: 01-054 భకిత్తి
పలల్లవ: నీ కథామస్కృతము నా నిరతసేవన నాక

చేకొనుట సకలసతసేవనత బటగాన
చ. 1: ఇదియ మతతగరాజము నాక నేపొబ్రాదుద -

నిదియ వదసతహితపాఠము
యిదియ బహుశసత్తి సమెలల్లనఁ జదువుట నాక-

నిదియ సతధత నాకిదియ జప మటగాన
చ. 2: యిదియ బద్రిహత్మివదోతపదేశము నాక-

నిదియ దుతఃఖవరహితమారద్గీము
యిదియ భవరోగహితభేషజము నాక-

నిదియ వుపనిషదావ్వెకతపదదతగాన
చ. 3: యిదియ దానఫల మనఁజాలినది నాక

యిదియే తలనఁపనఁ బరహితకరత్మిము
యిదియ తరవతకటేశ నీసతసత్మిరణ-

మదియ యిదియ ఇనిన్నయును నటగాన



రేక: 2009-01 సామతతత సత: 01-055 దశవతారముల
పలల్లవ: ఏమ సేయవచచ్చెనఁ గరత్మిమచిచ్చెనతతేకాని లేదు

తాముసేసినతత వటట్టి  తమకనఁ బోరాదు
చ. 1: ఇటట్టి నటట్టి  మటట్టిపడడ యితచకతతా లేదు, వనఁప

బటట్టిగటట్టి మోప మోనఁచి పాటవడాడ  లేదు
తటట్టి వడ లోకమెలల్ల దవువ్వెకొనినా లేదు
తటట్టినఁదరవున నోరదరచినా లేదు

చ. 2: అడిగి పరలబదు కాసపడాడ  లేదు, భీత
వడిచి నెతుత్తి టనఁదోగి వరనఁడెపైనా లేదు
అడవులలల్ల నఁ దిరిగి అలమటతచిన లేదు
యిడుమపాటకనఁ జొచిచ్చె యియతకొనాన్న లేదు

చ. 3: వచిచ్చెవచిచ్చె వనితల వలపతచకొనాన్న లేదు
మెచచ్చెలగఱఱ్ఱైము నెకిక్క మెరసినా లేదు
యచచ్చెరికనఁ దిరవతకటేశనఁ గొలవక వుతటే
యిచచ్చెటనచచ్చెట సుఖ మతచకతతా లేదు



రేక: 2009-02 ముఖరి సత: 01-056 అధతతత్మి
పలల్లవ: నగనఁబాటల్లనఁ బడేనాజిహవ్వె

పగటన నిదివో పావనమాయ
చ. 1: ఇల నితదరి నుతయితచి పతచవల

నలినలియపైనది నా జిహవ్వె
నలినోదరశ్రీనామము దలనఁచిన-

ఫలమున కిదివో పావనమాయ
చ. 2: భద్రిమనఁబడి మాయపపడనఁతులతమత్మిల

నమలి చవులగొనె నాజిహవ్వె
అమరవతదుతనఁడగహరి నుతయితచనఁగ
పగమదము చవగొని పావనమాయ

చ. 3: నెలనఁతలపల యోనిదద్రివనదులను
నలగడ నీనఁదను నాజిహవ్వె
అలసి వతకటనగాధిపయనుచను
పలికినయతతనె పావనమాయ



రేక: 2009-03 శ్రీరాగత, యేకతాళ సత: 01-057 కస్కృసర
పలల్లవ: వడుమనవో రోల వడుమనవో వగ

వడుమనవో తలిల్ల వఱచ, నీబాలడు
చ. 1: యనన్ననఁడు గొలల్లతలయితడుల్ల  వమారనఁ జొచిచ్చె

వనన్నలనఁ బాలను వఱనఁజనఁడు
వనెన్నలనీకోప మతత వదుద  నీక నీయాన
కనున్నల నవువ్వెల ముదుద గారీ నీబాలడు

చ. 2: సారేక పరగలచాడెలటూ నేనఁడు మొదలటూ
గోరయపై కోలలనఁ బగల మొతత్తినఁడు
కూరిమలేక నీవు కోపగితచనఁగానఁ గనీన్నర
జోరగా రాలనఁగా నినేన్న చటూచ నీబాలనఁడు

చ. 3: చాల నీకోప మది సరిలేనిమదుద లివ
రోలనే యిటల్లను వరగనఁదోబ్రాయనఁడు
మేలిమవతకటపత మేటనఁనీకొమానఁర డిద
కేలతత్తి నీక మొబ్రాకెక్కడి నిద బాలనఁడు



రేక: 2009-04 భపైరవ-రచెచ్చెతాళత సత: 01-058 కస్కృసర
పలల్లవ: పటట్టివసముగానిబాలనఁడా పనునఁ-

బటట్టిప బలవునఁడ బాలనఁడా
చ. 1: ఇరగడ బహత్మియు నీశవ్వెరనఁడును నినున్న

సరస నుతతప జఠరమున
అరదుగ నుతడి పగయతబున వడలిన-

పరమమటూరిత్తివా బాలనఁడా
చ. 2: తలిల్లయునఁ దతడిద్రియునఁ దనియనిముదమున

వలిల్లగ లోలో వఱవనఁగను
కలల్లనిదురతోనఁ గనుమటూసుక రే-

పలల్లలోనఁ బెరిగిన బాలనఁడా
చ. 3: యేదసనఁ జూచిన నితదరి భయముల-

సేదల దేఱనఁగనఁ జెలగచను
వదపలల్లవప వతకటగిరిపపై
పాదము మోపన బాలనఁడా



రేక: 2009-04 ఆహిరి సత: 01-059 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: మదమతత్సరము లేక మనసుపేదపై పో

పదరినయాసలవానఁడువో వపైషరవునఁడు
చ. 1: ఇటట్టి నటట్టి నఁ దిరిగాడి యేమెపైనా జెడనాడి

పటట్టిరతటానఁ బోయరతటానఁ బెకక్కలడి
యటట్టివారినెపైనా దటూరి యవవ్వెరినెపైననఁ జేరి
వటట్టియాసలనఁ బడనివాడునఁవో వపైషరవునఁడు

చ. 2: గడనకొరకనఁ జికిక్క కాముకవదతలనఁ జొకిక్క
నిడివ నేమెపైనానఁ గని నికిక్క నికిక్క
వడలిగణముతోడ వుదుటవదతలనఁ జాల
వడదానఁకి బడలనివానఁడువో వపైషరవునఁడు

చ. 3: ఆవల వరలనఁ జెడనాడనఁగ వనివని
చేవమరి యవవ్వెరినినఁ జెడనాడక
కోవదు శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచి పదదలకస్కృప
వావవరత్తినగలవాడునఁవో వపైషరవునఁడు



రేక: 2009-05 సామతతత సత: 01-060 వతకటగానత
పలల్లవ: ఏది చటూచినా నీవ యినిన్నయును మఱి నీవ

వదవరహితులక వఱతు మటగాన
చ. 1: ఇరవుకొని రటూపతబులినిన్నటానునఁ గలనినున్ననఁ

బరికితచవలనఁగాని భజియితపరాదు
గరిమచెడి సతత్సమాగతబు వడిచిన నీ_

సత్మిరణ వజాజ్ఞనవాసన గాదుగాన
చ. 2: యిహ దేవతాపగభలనెలల్ల వలనఁగట నీక

సహజమనవలనఁగాని సరినఁ గొలవరాదు
అహిమాతశకిరణతబు లనిన్నచోటల్లనఁ బరగ
గగహియితపరా దవగాబ్రాహముల గాన

చ. 3: యితతయునునఁ దిరవతకటేశ నీవునికినఁ దగనఁ
జితతతపవలనఁగాని సేవతపరాదు
అతతయు ననరహమును నరహతబననఁగరాదు
అతతవానికినఁ బరల కలవడదుగాన



రేక: 2010-01 శతకరాభరణత సత: 01-061 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పదిలము కోట పగవార

అదననఁ గాచకొతదు రాఱగర
చ. 1: ఇమెపైమనఁ జెపప్పు యితదరిచేత

తొమత్మిదినెలల్లనఁ దోనఁగినది
కొమత్మితీరననఁ గదురెపైనకోట
దొమత్మికాతడెఱ ల్ల దుగ రతదుర

చ. 2: వతటకానఁడు రాజ వుడుగక తమలోన
వతటనీనిమతతుగ  లొక యిదదర
దతటతనతబుననఁ దమయిచచ్చెనఁ దిరిగాడు-

బతట లేడుగర బలవతతుల
చ. 3: కలవు తొమత్మిది కనుమల తతతగము

నిలపనఁగలిగినటట్టినెరవాదుల
తలిసి కొనేటతమత్మినాయనఁడు చొచెచ్చె
బలిస యకోట భయమేల



రేక: 2010-02 సామతతత సత: 01-062 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఎతత చదివన నేమ వనిన తన-

చితత యేల మాను సిరలేల కలగ
చ. 1: ఇతర దటూషణముల యడసిననఁగాక

అతకాముకనఁడుగాని యపప్పుడు గాక
మతచతచలము గొతత మానిననఁగాక
గత యేల కలగ దురద్గీతులేల మాను

చ. 2: పరధనములయాస పాసిననఁగాక
అరిదినితదలలేనియపప్పుడు గాక
వరసవరత్తినము వడిచిననఁగాక
పరమేల కలగ నాపదలేల మాను

చ. 3: వతకటపత నాతత్మి వదకిననఁగాక
కితక మనసుననఁ దొలనఁగిననఁగాక
బొతకమాట లడసిపోయిననఁగాక
శతకయాల మాను జయమేల కలగ



రేక: 2010-03 సామతతత సత: 01-063 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కాలవశేషమో లోకముగతయో సనాత్మిరద్గీతబుల_

కీలవదల సౌజనతము కితదయిపోయినది
చ. 1: ఇతదకక్కడిసతసారత, బేదసనఁ జూచిన ధరత్మిము

కతదయినది,వజాజ్ఞనము కడకనఁ దొలతగినది,

గొతదుల దరినఁబడె, శతతము కొతచెతబాయ,వవకము
మతదుక వదకిననఁ గానము మతచితనతపనఁబనుల

చ. 2: మఱి యినఁక నేనఁటవచారము, మాలినతతబెపైపోయిన_

వఱకల, సతతోషమునక నెడమే లేదాయ,

కొఱమాలను నిజమతతయు,కొతడలకేనఁగెను సతతము,

మఱనఁగెపైపోయను వనుకల, మతమాలను తలివ
చ. 3: తమకినఁక నెకక్కడిబద్రిదుకల, తడనఁబడె నాచారతబుల,

సమమెపైపోయిన వపప్పుడె జాతవడతబముల ,
తమరతబతతయునఁ బాపనఁగనఁ దిరవతకటగిరిలక-

రమణునఁడు గతదపప్పును కలరచనేమయు లేదు



రేక: 2010-04 శ్రీరాగత సత: 01-064 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఈ వశవ్వెసతబు యవవ్వెరికినఁ దోనఁప దిది

పావనుల హస్కృదయముననఁ బద్రిభవతచనఁగానిని
చ. 1: ఇమత్మియినపాపతబు లనిన్నవలసిననఁ బాబ్రాణ

సమత్మితతబున జేయనఁ జాలనఁగా కేమ
కమత్మిరికి నొకయేనఁడు గదియ కొకనానఁడవును
నమత్మితలనఁ చినవషరనామతబుచేత

చ. 2: కొదలేనిదురితముల కొతడలనునఁ గోటల్ల ను
చెదర కెపప్పుడునఁ బాబ్రాణ చేయుగా కేమ
పొదరి గొరియలలోన పలిచొచిచ్చెనట ల్లను
హస్కృదయతబు హరిమనఁద నుతడినతతటను

చ. 3: సరిలేని దుషక్కరత్మిసతఘముల రాసులపై
పరగనఁ జేయుచ పాబ్రాణ పతచనఁగాకేమ?

బెరసి కొతడలమనఁదనఁ బడుగవడడట ల్లను
తరవతకటాచలధిపనినఁ దలనఁచినను



రేక: 2010-05 కనన్నడ గళ సత: 01-065 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తనకరత్మివశత బతచక,దపైవకస్కృతత బొకయితచక

మనసు వకారత బతచక,మానదు పాబ్రాణులక
చ. 1: ఈదపైనతము లీహపై నతము లీచితత్తివకారతబుల

యదురవసస్థిల గతులను యలతపటములను
యదాహము లీదేహము లీయను బతధతబుల మరి
యదేహముగలకాలము యడయవు పాబ్రాణులక

చ. 2: యచటూపల యతీపల నీనగవుల నీతగవుల-

నీచొకక్కల నీపొకక్కల నీ వడయలకలను
యచెలముల నీబలవుల నీచనవుల నీఘనతల-

నీచితత్తిముగలకాలము యడయవు పాబ్రాణులక
చ. 3: యవరవుల నీయరకవుల యతలనఁపల నీతలవుల

దపైవశిఖమణ తరమల దేవునిమనన్ననల
దపైవకమున కిటవగనక తనతలనఁ పగద్గీలమెపైనను
దపైవము తానౌ తానే దపైవతబవునఁగాన



రేక: 2010-06 శ్రీరాగత సత: 01-066 దశవతారముల
పలల్లవ: ఈ పాదమేకదా యిలనెలల్లనఁ గొలిచినది

య పాదమే కదా ఇతదిరా హసత్తిముల కితవపైనది
చ. 1: ఈ పాదమేకదా ఇతదరను మొకెక్కడిది

య పాదమే కదా యగగనగతగ పటట్టినది
య పాదమే కదా యలమనఁ బెతపొతదినది
య పాదమే కదా యినిన్నటాకి నెకక్కడెపైనది

చ. 2: య పాదమే కదా యిభరాజ దలనఁచినది
య పాదమే కదా యితదాబ్రాదులలల్ల వదకినది
య పాదమే కదా యబద్రిహత్మి గడిగినది
య పాదమే కదా యగసి బద్రిహత్మితడమతటనది

చ. 3: య పాదమే కదా యిహపరము లొసగెడిది
య పాదమే కదా ఇల నహలతకనఁ గోరికెపైనది
య పాదమే కదా యకతప దురల్లభము
య పాదమే కదా యవతకటాదిద్రిపపై నిరవపైనది



రేక: 2011-01 ఆహిరి సత: 01-067 జోల
పలల్లవ: అలరనఁ జతచలమెపైనఆతత్మిలతదుతడ నీయలవాట సేస నీవుయాతల

పలమార నుచాచ్ఛేత్త్వాసపవనమతదుతడ నీ భావతబు దలిప నీవుయాతల
చ. 1: ఉదయాసత్తి శ పైలతబు లొనరనఁ గతభములపైన వుడుమతడలము మోనఁచె నుయాతల

అదన నాకాశపద మడడదటూలతబెపైన అఖలతబునితడె నీవుయాతల
పదిలముగ వదముల బతగారచేరలపై పటట్టి వరపపై తోనఁచె నుయాతల
వదలకిట ధరత్మిదేవత పీఠమెపై మగల వరిరతప నరదాయ నుయాతల

చ. 2: మేలకటల్లయి మక మేఘమతడలమెలల్ల మెఱనఁగనక మెఱనఁగాయ నుయాతల
నీలశ పైలమువతట నీమేని కాతతకిని నిజమెపైన తొడవాయ నుయాతల
పాలితడుల్ల  గదలనఁగా బయతదల రానఁపాడ భామనుల వడినటూనఁచ నుయాతల
వోలి బద్రిహత్మితడముల వరగనోయని భీత నొయతనొయతన వనఁచి రయాతల

చ. 3: కమలకను భటూసతకి కదల కదలకమముత్మినఁ గనఁగిలితపనఁగనఁ జేస నుయాతల
అమరానఁగనలక నీ హవభావ వలసమతదతద చటూప నీవుయాతల
కమలసనాదులకనఁ గనున్నలక పతడుగెపై గణుతతప నరదాయ నుయాతల
కమనీయమటూరిత్తి వతకటశ పైలపత నీక కడువడుకెపై వుతడె నుయాతల



రేక: 2011-02 నాట సత: 01-068 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఘోరవచారణ నారసితహ నీ-

వరటూపముతో నెటల్ల తడితవో
చ. 1: ఉడికెడికోపపటటూరప్పులనఁ గొతడల

పొడివడియపై నభమునకెగయ
బెడిదపరవమున పడుగల దొరగనఁగ
యడనెడ నీవపడెటల్ల తడితవో

చ. 2: కాలనలముల గకక్కచ నయన-

జావ్వెలల నిపప్పుల చలల్ల చను
భాలక్షముతో బద్రిహత్మితడకోటల్ల-
కేలికవపై నీవటల్ల తడితవో

చ. 3: గటగటరవముల కతత్తికనఁ గలకచ
గిటగిటనఁ బతడుల్ల  గీనఁటచను
తటతటనఁ బెదవుల దవడల వణనఁకనఁగ
ఇటవల నీవపడెటల్ల తదితవో

చ. 4: గోళళ్ళమెఱనఁగల కొతకలపదపద-

వళళ్ళ దికక్కల వదకచను
నీళళ్ళతీగెల నిగడనఁగ నోర ను-

చిచ్చెళళ్ళ గమత్మినఁగ నెటల్ల తడితవో
చ. 5: హిరణతకశిపని నేపడనఁచి భయత-

కరరటూపముతోనఁ గడుమెరసి
తరవతకటాగిరిదేవునఁడ నీవనఁక
యిరపకొనన్ననానఁడెటల్ల తదితవో



రేక: 2011-03 గళ సత: 01-069 హనుమ
పలల్లవ: నేలమనున్న నొకక్కటపైన నీబతట వకక్క-

వలనే యక్షునినఁ దగవసనఁగా నీ బతట
చ. 1: ఉతగరమెగరవసి యుదధిలోనఁ బడకతడ

నితగికినఁ జెయిచానఁచె నీబతట
చతగన జలధిదానఁట జతబుమాలి నిలమనఁద
కతగనఁదొకిక్క పదములనఁ గమెత్మినఁగా నీబతట

చ. 2: వటట్టిగా రావణు రొముత్మివరగనఁ జేతనే గదద
నిటట్టితాడువతటవానఁడు నీబతట
దిటట్టియపై మతదులకొతడ తేజమున నడురేయి
పటట్టిపగలగనఁ దచెచ్చె బాపరే నీబతట

చ. 3: అలర ననిన్నయునఁ జేసి అజనిపటాట్టి నక
నిలచనాన్ననఁ డదివో నీబతట
బలవతకటేశ ఈ పవననతదనునఁడు
కలిగి లోకములలల్లనఁ గాచెనఁగా నీబతట



రేక: 2011-04 దేవగాతధరి సత: 01-070 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: తలనఁచినవనిన్నయునఁ దనకొరకేనఁ వలినఁ

దలియుట దనలోనఁ దలియుట కొరకే
చ. 1: ఉదయమతదుట భవముడుగట కొరకే

చదువుట మేలవచారితచ కొరకే
బద్రిదుకట పరషారద్ధపరనఁడౌట కొరకే
యదిరినఁ గనుట తనెన్నఱనఁగట కొరకే

చ. 2: తగలట వడివడనఁదలనఁచట కొరకే
నొగలట కరత్మిమునుభవతచ కొరకే
చిగరౌట కొమత్మియి చెలనఁగట కొరకే
బెగడుట దురితము పడనఁబాయు కొరకే

చ. 3: యవలనఁ జేయుట ఆవలి కొరకే
ఆవలనుతడుట యవలనఁ కొరకే
యవలనావల నెనయనఁ దిరగటలల్ల
శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జేరట కొరకే



రేక: 2011-05 కనన్నడగళ సత: 01-071 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఎతతసేసినా నెడయకే పోయ

ముతతలోనినీట మునినఁగిలేచట
చ. 1: ఉటట్టిపపై చెరలట మటూరనఁబొతుత్తి లకూడు

పటట్టి చాలనికొముత్మి బహునాయకము
వటట్టిమోపరిలగ వఱిఱ్ఱైవోయినపోక
నటట్టితటవపైరతబు నగనఁబాటబద్రిదుక

చ. 2: రాకపోకలచేత రానఁగిన పనునఁబుతడు
వాకలేనివరము వలవనివలప
యేకాలము వతకటేశనికస్కృపలేక
ఆకడకడ నడయాడెడినడప



రేక: 2012-01 బౌళ సత: 01-072 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పరదేశిపటట్టిణమున పదుగరనేగరనఁ గటూడుక

పరగనఁగ వరి చెడ నటూదర బలిసినయటాల్ల య
చ. 1: ఊరేలడియతనఁ డలసత నటూరకయుతడనఁగ నడుముల-

వారల నికక్కపగరత్తిలవల నుతడినగతని
ధీరత చెడి తను జీవునఁడు దలియనఁగనేరక యుతడిన
ధరణలోపల దొతగలధరాత్మిసనమాయ

చ. 2: వడలతతతతకనఁ జికక్కనఁగ నుబబ్బునరోగము సుఖమున-

కెడమయతక నానానఁటకి నేనఁచిన చతదమున
తడనఁబడువజాజ్ఞనము గతదపప్పునఁగ బలపగపటన్నము
కడునఁజెడనఁగా, మాలవాడ ఘనమెపైనటాల్ల య

చ. 3: పొసనఁగనఁగ నిది గని యధికడు పకక్కట కాతడల్ల నతదరినఁ
బసమారిచి మొదలికరత్తినఁ బాలితచినగతని
పసగలతరవతకటగిరిపత నాదేహపనఁబురి నీ-

వసమెపై వనన్నక బతడుల్ల  వచిచ్చెనయటాల్ల య



రేక: 2012-02 వరాళ సత: 01-073 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పోరొ పోరొ యమత్మిలల బొమత్మిలటవారము

యరసాన మముత్మి నిటేట్టి యేమసేసేర
చ. 1: ఊరలేనిపొలమేర వడల మోచకొని నేము

తేరదేహ మెకక్కకొని తరిగేము
వారవరనుచ వటట్టివావుల సేసుక లేని-

పేర పటట్టి కొని లోలోనఁ బరవకలయేతము
చ. 2: బుదిదలేనిబుదిదతోడ పొతదు సేసుకొని వటట్టి-

యదుద బతడికతట సతది నీనఁగేము
నిదుద రలో తలివతటా నీడలోని యతడతటా
వుదుద వుదుద లపై లేనివదిదక నునాన్నరము

చ. 3: మాటలేనిమాట దచిచ్చె మరనఁగ వటట్టి క వటట్టి-
మేటానమేటల్లవల మెరసేము
గాటమెపైనతరవతకటగిరినిలయుని-

నాటకమే నిజమని నమత్మిక నునాన్నరము



రేక: 2012-03 రామకిగయ సత: 01-074 దశవతారముల
పలల్లవ: ఎవవ్వెనఁడో కాని యరనఁగరాదు కడు-

దవువ్వెలనే వుతడు తలనఁపలోనుతడు
చ. 1: ఎడయవు తనరెకక్క లగసిపోలేనఁడు

కడు దానఁగనఁగాని దొతగయునఁ గాడు
వడినఁ గితదుపడును సేవకనఁడునునఁ గానఁడు
వడనఁగగోళళ్ళ వతచ వటనఁడునునఁ గానఁడు

చ. 2: మగలనఁబొటట్టివానఁడు మతటకినినఁ బొడవు
జగడాల తపసివషములను
మగవకెపై పోరాడు మరి వరకత్తి నఁడును
తగనఁగాపనఁబనుల నెతతయునఁ దలల్లనఁదనము

చ. 3: తరణుల వలపతచ తగిలి పపై కొననఁడు
తురగమునఁ దోల రౌతునునఁ గానఁడు
తరవతకటాదిద్రిపపైనఁ దిరగ నెపప్పుడును
పరమమటూరిత్తియపై పరగ నీఘనుడు



రేక: 2012-04 శ్రీరాగత సత: 01-075 వతకటగానత
పలల్లవ: నితాతతుత్మిడెపై యుతడి నితుతడెపై  వలగొతదు సతాతతుత్మిడెపై యుతడి సతతమెపై తానుతడు

పగతతక్షమెపై యుతడి బద్రిహత్మిమెపై యుతడు సతసుత్తి తుతనఁడ తరవతకటాదిద్రివభునఁడు
చ. 1: ఏ మటూరిత్తి లోకతబులలల్ల నేలడునాతనఁడేమటూరిత్తి బద్రిహత్మిదులలల్ల వదకెడునాతనఁ-

డేమటూరిత్తి నిజమోక్షమయతనఁ జాలడునాతనఁడేమటూరిత్తి లోకెపైకహితునఁడు
యేమటూరిత్తి నిజమటూరిత్తి యేమటూరిత్తియునునఁగానఁడు యేమటూరిత్తి తపై సమటూరిత్తి లేకమెపైన
యాతనఁడేమటూరిత్తి సరావ్వెతుత్మినఁడేమటూరిత్తి పరమాతుత్మినఁడామటూరిత్తి తరవతకటాదిద్రివభునఁడు

చ. 2: యేదేవుదేహమున నినిన్నయును జనిత్మితచెనే దేవుదేహమున నినిన్నయును నణనఁగె మరి
యేదేవువగగహత బీసకల మతతయును యేదేవునేతగతబు లినచతదుగ ల
యేదేవునఁడిజీవులినిన్నతటలో నుతడు నేదేవుచెపైతనత మనిన్నటకి నాధర-

మేదేవునఁ డవతకత్తి నఁ డేదేవునఁ డదవ్వెతదువ్వెనఁడాదేవునఁ డవతకటాదిద్రివభునఁడు
చ. 3: యేవలప్పుపాదయుగ మలయునాకాశతబు యేవలప్పుపాదకేశతతత బనతతతబు

యేవలప్పు నిశవ్వెస మమహమారతము యేవలప్పునిజదాసు లీపణుతల
యేవలప్పు సరేవ్వెశనఁ డేవలప్పు పరమేశనఁడేవలప్పు భువనెపైకహితమనోభావకనఁడు
యేవలప్పు కడుసటూక్ష్మ మేవలప్పు కడుఘనము ఆవలప్పు తరవతకటాదిద్రివభునఁడు



రేక: 2012-05 దేసాక సత: 01-076 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతతపైన దొలనఁగవపై తేదపైన నామతకి

వతతచవసేతుగా వషయబుదిద్ధ
చ. 1: ఎనసి జనత్మిముల నే నెటల్ల నుతడిన బోక

వనకనఁ దిరగదువు గా వషయబుదిద్ధ
అనువపైనయనుభవన లనుభవతచనఁగనఁ జేసి
వనక మఱపతతుగా వషయబుదిద్ధ

చ. 2: కెఱలి కాతతల నేనునఁ గినిసిననునఁ బొలయలక
వఱిచి కలపదువుగా వషయబుదిద్ధ
తఱితోడ వావవ రత్తినదలతచినననున్న
వఱప దలపదువుగా వషయబుదిద్ధ

చ. 3: యడలేనియాపదల నెటల్ల వరలిన ననున్న
వడిచిపోవపైతగా వషయబుదిద్ధ
సడినఁబెటట్టి వతకటసావ్వెమకస్కృపచే నినున్న
వడిపతచవలసనఁగా వషయబుదిద్ధ



రేక: 2013-01 గతడకిగయ సత: 01-077 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏనఁట వజాజ్ఞన మేనఁట చదువు

గటూనఁటనఁబడి వడలగతగరతు గనలేనఁడు
చ. 1: ఏడుమడుకలచరత్మి మతతయునునఁ దటూతటఱల్ల

గాడనఁబెటట్టి చనఁజీము గారనఁగాను
పాడెపైన యితదులో బద్రిదుకగోరీనఁ బాబ్రాణ
వడనఁదనున్న కచనెడి వరవు గనలేనఁడు

చ. 2: కడుపనితడిన మహకషట్టితబు నలగడల
వడలచను బెనుమురకి వయనఁగాను
యిడుమనఁ బొతదుచ సుఖతబతదుకే వదకీని
వడల మోవనఁగ జీవునఁడోపననలేనఁడు

చ. 3: వుదకమయమగకనున్న లరికి యేమెపైననఁగని
మదవకారము మతకి మరపనఁగాను
యిది యరినఁగి తరవతకటేశనఁగని జీవునఁడా-

సదమలనతదతబు చవగానలేనఁడు



రేక: 2013-02 ఆహిరి సత: 01-078 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అతదుషట్టి నఁడ నే నలసునఁడను

యితర వవకత బనఁకనేది
చ. 1: ఎకక్కడ నెనిన్నట యేని సేసితనొ

నికక్కపనఁదపప్పుల నేరముల
గకక్కన నినిన్నట కలిగిననీవ
దికక్కగాక మరి దికేక్కది

చ. 2: ఘోరపనఁబాపము కోటల్లసతఖతల
చేరవ నివ నాచేసినవ
నీరసునక నిట నీకస్కృప నాకినఁక
కూరిమ నా యడ గణమేది

చ. 3: యేఱినఁగి చేసినది యఱనఁగక చేసిన
కొఱతల నాయడనఁ గోట లివ
వఱప దరిచ్చె శ్రీవతకటేశ కావు
మఱవక నాగత మరి యేది



రేక: 2013-03 కనన్నడగళ సత: 01-079 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దపైవకస్కృతతబట చేనఁతట తనకరాత్మిధీనతబట

కావలసినసౌఖతతబుల గలగ కమానీనా
చ. 1: ఎకక్కడిదుతఃఖపరతపర లకక్కడిసతసారతబుల

యకక్కడిజనత్మిము పాబ్రాణులకేల కలిగినది
యకక్కడిమోహవడతబన యకక్కడియాశబదద్ధము
యకక్కడికెకక్కడ నిజమెపై యివ దానుతడనా

చ. 2: యకాతతల నీదద్రివతము లీకనున్నలవడయాసల
యకోరికె లీతలనఁపల యిటేట్టి వుతడనా
యకాయత బసిస్థిరమన కీదురదశలక లోనెపై
యకలత్మిషములనఁ బొరలనఁగ నివ గడతేరీనా

చ. 3: దేవశిఖమణ తరమల దేవుని కస్కృపగల చితత్తిము
పావనమెపై దురితతబులనఁ బాయక మానీనా
ఆవభుకరణరసమున నతనఁడే తను మనిన్నతచిన
ఆవడుక లీవడుక లసల సేసనా



రేక: 2013-04 శతకరాభరణత సత: 01-080 దశవతారముల
పలల్లవ: ఆదిమపూరషనఁ డచతతునఁడచలనఁడనతతునఁడమలనఁడు

ఆదేవునఁ డతనఁడేపోహరి వతకటవభునఁడు
చ. 1: ఏకారరవమెపై ఉదకములేచిన బద్రిహత్మితడములోనఁ

బెపైకొని యుతడనఁగ నొక వటపతగములోపలను
చేకొని పవళతపచ నొక శిశవపై వడినఁదేలడిన-

శ్రీకాతతునఁ డతనఁడేపో శ్రీవతకటవభునఁడు
చ. 2: అరదుగ బలిమద మడనఁపనఁగ నాకసమతటన రటూపము

సరగన భటూమతతయు నొక చరణతబున గొలచి
పరగిన పాదాతగటమున బద్రిహత్మితడము నగిలితచిన
పరమాతుత్మినఁ డతనఁడేపో పత శ్రీవతకటవభునఁడు

చ. 3: క్షీరపయోనిధి లోపల శేషనఁడు పరతతకముగా
ధరణయును సిరియునునఁ బాదము లొతత్తినఁగను
చేరవనఁదను బద్రిహత్మిదుల సేవతపనఁగనఁ జెలనఁవతదడి
నారాయణునఁ డితనఁడే వునన్నత వతకటవభునఁడు



రేక: 2013-05 దేసాళత సత: 01-081 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అపప్పులవారే అతదరను

కపప్పునఁగనఁ దిపప్పునఁగనఁ గరత్తిల వరీ
చ. 1: ఎకక్కడ చటూచిన నీ పగపతచముననఁ

జికక్కల సిలగలనఁ జితతలనే
దికెక్కవవ్వెర య తీదపలలో
దికక్కముకక్కలక దేవునఁడెనఁకాక

చ. 2: యేది దలతచిన నేకాలతబును
సటూదులమటూనఁటల సుఖములివ
కాదన నౌనననఁ గడ గనిపతచనఁగ
పోదికానఁడు తలనఁపననఁ గలడొకనఁడే

చ. 3: యనన్ననఁడు వడ నెపప్పుడు వాస
బనిన్నన తమతమ బతధముల
వునన్నత సేయనఁగ వపప్పుల నెరపనఁగ
వనున్ననఁడు వతకటవభునఁడే కలనఁడు



రేక: 2013-06 శతకరాభరణత సత: 01-082 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పాపములే సతబళమెపడూ య-

యాపదనఁబడి నే నలసేనా
చ. 1: ఎనిన్నపరాణము లటవల వనాన్న

మనన్న మనువు దిమత్మిరితనమే
ననున్న నేనే కాననఁగలేనట నా
వనన్న వనుకలక వఱచేనా

చ. 2: యతదర వదదల నెటల్లనఁ గొలిచినా
నితదల నామత నిలిచనా
కతదువఱినఁగి చకటకినఁ దొలనఁగనట
అతదపనఁబరమనఁక నతదేనా

చ. 3: తరవతకటగిరిదేవునఁడే పరమని
దరి గని తలివనఁక దానఁగీనా
తరముగ నినునఁ జితతతచినచితతే
నిరతము ముకిత్తికి నిధిగాదా



రేక: 2014-01 ముఖరి సత: 01-083 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతదునఁ బొడమతమో యఱనఁగము మా-

కతదువ శ్రీహరికరణేకాక
చ. 1: ఏనఁటజనత్మిమో యఱనఁగము పర-

మేనఁటదో నే మెఱనఁగము
గానఁటపకమలజనఁ గానఁచినయ
నానఁటకనఁడే మానమత్మినవభునఁడు

చ. 2: యవావ్వెర వలప్పులో యఱనఁగము సుర
లవవ్వెరో నే మెఱనఁగము
రవవ్వెగ శ్రీసతరమణునఁడు మా-

కవవ్వెనజోదరనఁ డతతరియామ
చ. 3: యితకానేనఁటదో యఱనఁగము య -

యతకెలబాముల నలయము
జతకెల దనుజలనఁ జదిపనతర-

వతకటేశనఁడు మావడువనివభునఁడు



రేక: 2014-02 రామకిగయ సత: 01-084 అధతతత్మి
పలల్లవ: వలయునినిన్నయును వస్కృధ వస్కృధ

తలనఁపన శ్రీహరినఁ దడసినను
చ. 1: ఎడయలేనిపణతము లనిన్నయపైనా

వడువక సేయుట వస్కృధ వస్కృధ
బడిబడి నే శ్రీపత నాతత్మిలోనఁ
దడవక యితరము దడవనను

చ. 2: యరవులతపముల నెతతపైనా
వరవరవనఁగట వస్కృధ వస్కృధ
హరినచతతునఁ బరమాతుత్మినిని
మరచి తలనఁచక మఱచినను

చ. 3: దపైవము నెఱనఁగక తమకమున
వవలపైన వస్కృధ వస్కృధ
శ్రీవతకటగిరిచెలవునిని
సేవతచక మతనఁ జెదరినను



రేక: 2014-03 నాట సత: 01-085 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇలయును నభమును నేకరటూపమెపై

జలజల గోళళ్ళ జళపపైతచితవ
చ. 1: ఎడసిన నలముక హిరణతకశిపనినఁ

దొడికపటట్టి చేతుల బగిసి
కెడప తొడలపపై గిరిగొన నదుముక
కడుప చితచి కహకహ నవవ్వెతవ

చ. 2: రొపప్పుల నటూరప్పుల రొచచ్చెల కసరల
గపప్పుచ లలల గరియుచను
కపప్పునబెబుబ్బులిక సరహుతకస్కృతుల
దపప్పురపసురల ధస్కృత యణనఁచితవ

చ. 3: పళ పళనారచ్చెచనఁ బెడబొబబ్బులిడుచ
థళథళ మెఱవనఁగ దతతముల
ఫళఫళ వరవభవరసరధిరము
గళగళ దికక్కల గరియితచితవ

చ. 4: చాతనుపేగవులజనిన్నదములతో
వాతరసితహపవదనముతో
చేతుల వయిటనఁ జెలగి దితసుతుని
పోతర మణనఁపచ భువ మెరసితవ

చ. 5: ఆహోబలమున నతరౌదద్రిముతో
మహమహిమల మలయుచను
తహతహ మెదుప చనఁ దగవతకటపత
యిహమునఁ బరమునఁ మా కిప డొసనఁగితవ



రేక: 2014-04 సామతతత సత: 01-086 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతరము లినిన్నయు నేమటకి

మతచతచలమే మానుట పరము
చ. 1: ఎకక్కడిసురపర మెకక్కడివపైభవ-

మెకక్కడి వనిన్నయు నేమటకి
యికక్కడనే పరహితమునునఁ బుణతము
గకక్కననఁ జేయనఁగనఁ గల దిహపరము

చ. 2: యవవ్వెర చటట్టిము లవవ్వెర బతధువు-

లవవ్వెరితదరను నేమటకి
రవవ్వెగలక రమణునినఁ దలనఁపచ
యివవ్వెలనఁ దానఁ సుఖయితచట పరము

చ. 3: యతదర దపైవము లతదర వలప్పుల
యతద రితదురను నేమటకి
కతదు వఱినఁగి వతకటగిరిరమణుని
చితదులేక కొలిచిన దిహపరము



రేక: 2014-05 భటూపాళత సత: 01-087 దశవతారముల
పలల్లవ: పారితతచి యతత్తి వసి పారవళల్లతని (వ?)

నీరసపటదదవపైననీక నే ముదాద
చ. 1: ఎదదవపై ననేన్నల తొకిక్క యేమగటట్టి కొతటవ

వదదనెపైన వచిచ్చె వరకతడవపైతవ
వదిదక భటూమెతత్తిన యాయదుద క నే ముదుద గాక
నిదుద రచితత్తిముతోడినీక నే ముదాద

చ. 2: కానఁపరపనఁ బాపపనాకరత్మిమును ధరితచి
వనఁపవగలనఁగ దాకి వఱఱ్ఱైవనఁగిత
ఆనఁపనఁగ నెదేదమెఱతగ నడుకలచవ మటూట-

మోపరివ నీక నాముదము ముదాద
చ. 3: మచిచ్చెరితచి అలల్లనానఁడు మాలవానఁడు కాలతదనిన్న

తచిచ్చెనయపప్పుటధరత్మి దేవతవు
యచచ్చెరితచి తరవతకటేశదాసునఁడని ననున్న
మెచిచ్చె తానఁకితవ నామేను నీక ముదాద



రేక: 2014-06 శ్రీరాగత సత: 01-088 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతదానఁక నేచితత్తి మేతలనఁపో

ముతదుముతదు వసారిత మలిగి వసరిత
చ. 1: ఏమసేతు నేడచొతుత్తి  నేమని బోధితతును

నామానఁట వన దిదే నావహరము
యేమరినానఁ దలనఁపతచ నేమెపైనా గడితచ
సాముసేసి వసారిత జడిసి వసారితత

చ. 2: యేడ చటాట్టి  లేడ బతధు లేడ పొతదు లవవ్వెరటూ
తోడెపైనవారనఁ గార దొతగలనఁ గార
కూడుచరగానిచోటపై  కొరగానిపాటపై
వాడివాడి వసారిత వదిలి వసారత

చ. 3: యతదునునాన్ననఁ డేమసేస నెకక్కడ భోగితచని
వతదులకవతదయినవతకటేశనఁడు
యితదరిహస్కృదయములో నిరవపై యునాన్ననఁ డతనఁడు
చెతది ననున్ననఁ గాచనఁగాక చెనకి వసారిత



రేక: 2015-01 ఆహిరి సత: 01-089 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఊరికినఁ బోయడి వోతనఁడ కడు-

చేరవతర వనఁగి చెలనఁగమ
చ. 1: ఎడమతరవువతక కేనఁగిన దొతగల

తొడినఁబడ గోకల దోనఁచేర
కడితరవున కేనఁగి కొటట్టి వడక మతచి-

నడిమతరవుననే నడవుమ
చ. 2: అడడపనఁ దరవుల నటనిటనఁ జటాట్టి ల

వడుడ వటట్టి చ నినున్న వనఁచేర
గొడేడరేచినన్నదిడిడతరవు వోక
దొడడతరవువతక తొలనఁగమ

చ. 3: కొతడతరవు కేనఁగి కొతచపసుఖముల
బతడెపై తరగచ బడలేవు
అతడనుతడెడిపరమాతుత్మిని తరమల-

కొతడతరవు తేనఁకవ నేనఁగమ



రేక: 2015-02 ఆహిరి సత: 01-090 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అకక్కడ నాపాటల్ల వడి యికక్కడ నీపాట పడి

కకక్కనోరికళసమెపై కొలల్లనఁబోయ బతుక
చ. 1: ఎతడచేత నీడచేత నెలల్లవానఁడు నిటాల్ల నే

బతడుబతడెపై యతదునఁ గడపల గానక
వుతడగిలి నరకాల నుడుకబోయద మతక
వతడనఁ దరిగినకూరవలనాయ బతుక

చ. 2: పతచమహపాతకాలబారినఁ బడి భవములనఁ
దతచి తతచి ముడివయ దదపలపై
పొతచినయాసలవతటనఁ బొరలనఁబోయద మతక
దతచనునన్న రోలిపతడితలనఁపాయ బతుక

చ. 3: యదచేత వానచేత నెలల్లవానఁడు బాయని-

బాదచేత మేలలల్ల బటట్టిబయలపై
గాదిలివతకటపతనఁ గాననఁగనఁబోయద మతక
బీదగరచినబటూరెపగయమాయ బద్రిదుక



రేక: 2015-03 సామతతత సత: 01-091 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: నానఁటకి నానఁడే నా చదువు

మాటలడుచను మఱచేట చదువు
చ. 1: ఎనయ నీతని నెఱనఁగటకే పో

వనకవార చదివనచదువు
మనసున నీతని మఱచటకే పో
పనివడి యిపప్పుటపబ్రాఢలచదువు

చ. 2: తలిసి యితనినే తలియుటకే పో
తొలతనఁ గస్కృతయుగాదులచదువు
కలిగినయతనినఁ గాదననే పో
కలియుగతబులోనఁ గలిగినచదువు

చ. 3: పరమని వతకటపతనఁ గనుటకే పో
దొరలగ బద్రిహత్మిదులచదువు
సిరల నితని మఱచెడికొరకే పో
వరసపజీవులవదతలచదువు



రేక: 2015-04 నాట సత: 01-092 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: ఇట గరడని నీవకిక్కనను

పటపట దికక్కల బగద్గీననఁ బగిల
చ. 1: ఎగసిన గరడని యేపన ధ  యని’ ’

జిగిదొలనఁక చబుక చేసినను
నిగమాతతతబుల నిగమ సతఘముల
గగనము జగముల గడగడ వడనఁకె

చ. 2: బరసుగ గరడని పేరెము దోలచ
బెరసి నీవు కోపతచినను
సరస నఖలముల జరజరితములపై
తరపన నలగడ దిరదిరనఁ దిరిగె

చ. 3: పలిల్లతచిన నీ పసినఁడి గరడనిని
కెలల్ల న నీ వకిక్కనయపడు
ఝలల్లనె రాక్షస సమత నీ మహిమ
వలిల్ల మునునఁగదుర వతకటరమణ



రేక: 2015-05 నాదరామకిగయ సత: 01-093 భకిత్తి
పలల్లవ: ఈ సురలీ మునులీ చరాచరముల

య సకలమతతయు నిది యవవ్వెర
చ. 1: ఎనిన్నక నామము లిట నీవపైయుతడనఁగ

యినిన్ననామముల వారిది యవవ్వెర
వునన్నచోటనే నీవు వుతడుచతడనఁగ మరి
యినిన్నటానఁ దిరగ వారిది యవవ్వెర

చ. 2: వకక్కరటూపపై నీవు వుతడుచతడనఁగ మరి
తకిక్కన యరటూపముల తా మెవవ్వెర
యికక్కడనకక్కడ నీవు యిట ఆతత్మిలలోనుతడ
మకక్కవ నుతడువార మరి యవవ్వెర

చ. 3: శ్రీవతకటాదిద్రిపపై చెలనఁగి నీవుతడనఁగా
దపైవతబులనువార తా మెవవ్వెర
కావలిసినచోట కలిగి నీ వుతడనఁగ
యవశవ్వెపరిపూరర లిది యవవ్వెర



రేక: 2015-06 లలిత సత: 01-094 అధతతత్మి
పలల్లవ: తాప లేక మేడ లకక్కనఁదలనఁచేము

యేపలేని చితత్తిముతో యహీహీ నేము
చ. 1: ఎఱకమాలినబుదిద్ధ యవవ్వెరెపైనానఁ బతులతటా

తఱనఁగెఱనఁగక వధినఁ దిరిగేము
పఱచెపైన జవరాల పరలలల్ల  మగలతటా
వఱప నిలిపన ట ల్లహోహో నేము

చ. 2: యితదరను హితులతటా యతదపైనా సుఖమతటా
పొతదలేనిబాధనఁ బొరలేము
మతదమతనఁవాడు యతడమావుల చెరవులతటా
అతదునితదునఁ దిరిగిన టాల్ల హహ నేము

చ. 3: మేటవతకటేశనఁ బాసి మనఁదమనఁద జవులతటా
నాటకప తరవుల నడిచేము
గటూటలో దవువ్వెలవానఁడు కొతడలలల్ల నునుపతటా
యేటవటట్టి యేనఁగిన ట ల్లహీహీ నేము



రేక: 2016-01 శ్రీరాగత సత: 01-095 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏది జూచిననఁ దమక యినిన్నయును నిటవలనె

వదువడిచిన కూడు వదకినను లేదు
చ. 1: ఏకాతతసౌఖతతబు లకక్కడివ పాబ్రాణులక

పపైకొనన్నదుతఃఖముల పాలపడెనఁ గాక
యేకమగ పణతతబు లేడానఁగల వతదరికి
కెపైకొనన్నదురితముల కలపాటగాక

చ. 2: హితవపైనమమకార మెతదునఁగల దితదరికి
పగతలేని వరహతాపము కొలనఁదిగాక
మతలోని వడుకల మరియేమ మనుజలక
జితమెపైన దపైవమచిచ్చెన పాటగాక

చ. 3: యిరవపైవ దపైవకస్కృపయేల దొరకనునఁ దమక
పరిమెపైనకరత్మితబు పరిపాటగాక
యరవపైనపనుబతధ మేల వడెడు నాతత్మినఁ
దిరవతకటేశకస్కృప తరమెపైననఁ గానఁక



రేక: 2016-02 బౌళ సత: 01-096 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చటూడరెవవ్వెర దనిసదతతబు పరికితచి

చటూడనఁజూడనఁగనఁ గాని సుఖమెఱనఁగరాదు
చ. 1: ఎడతగని మమత వయనఁగరాని పనుమోప

కడలేని యాస చనఁకట దవువ్వెకొనుట
నిడివపైన కనుచటూప నీడనుతడిన యతడ
వడిచెడని తమకతబు వటట్టితాపతబు

చ. 2: బుదిద్ధమానిన చితత పోనియటూరికినఁ దరవు
పొదుద వోవని వలప పొటట్టిపొతకతబు
యదుద నఁ బటట్టిన సివత బెఱకమాలిన పగయము
లొదిదక వహరతబు లబుబ్బునఁగవణతబు

చ. 3: తీపలోపలి తీప తరవతకటేశవ్వెరని-

చటూప దనునఁ బొడగనని చటూప లోచటూప ,
ఆపదలవాయు నెయతపనఁ దలనఁపలీతలనఁప
రటూపపైన రచిలోని రచి వవకతబు



రేక: 2016-03 నాట సత: 01-097 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరెవవ్వెరివాడో య జీవునఁడు చటూడ-

నెవవ్వెరికి నేమౌనో య జీవునఁడు
చ. 1: ఎతదరికినఁ గొడుకగానఁ డజీవునఁడు వనక

కెతదరికినఁ దోనఁబుటట్టినఁ డజీవునఁడు
యతదరిని భద్రిమయితచనఁ డజీవునఁడు దుతఃఖ-

మెతదరికినఁ గావతపనఁ డజీవునఁడు
చ. 2: యకక్కడెకక్కడనఁ దిరగనఁ డజీవునఁడు వనక-

కెకక్కడో తనజనత్మి మ జీవునఁడు
యకక్కడి చటట్టిము దనక నీ జీవునఁడు యొపప్పు-
డెకక్కడికి నేనఁగనో య జీవునఁడు

చ. 3: ఎనన్ననఁడును జేటలేనీ జీవునఁడు వనక-

కెనిన్నదనువుల మోవనఁడ జీవునఁడు
యనన్ననఁగల తరవతకటేశమాయలనఁ దగిలి
యనిన్నపదవులనఁబొతదనఁ డజీవుడు



రేక: 2016-04 సామతతత సత: 01-098 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతత చేసిన తనకేది తుద

చితత శ్రీహరిపపైనఁ జికక్కటే చాల
చ. 1: ఎడపక పణతలనిన్న చేసినానఁ

గడమే కాకినఁకనఁ గడ యేది
తడనఁబడ హరియే దపైవమనుచను మది
వడువక వుతడిన వరవ చాల

చ. 2: యనిన్నతపము లివ యటల్లనఁ జేసినా
అనున్నవ కధికము కలవది
వనెన్నలనఁ గలనఁగక వనజాక్షునిపపై
వునన్న చితత్తిమది వకక్కటే చాల

చ. 3: యితదరివాదము లటల్ల గెలిచినా
కతదే గాకినఁక గరిమేది
ఇతదరినేలిన య వతకటపత
పొతదగ మహిమల పొడవ చాల



రేక: 2016-05 నారణ సత: 01-099 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏణ నయనల చటూపలతత సొబగెపైయుతడు

పాబ్రాణ సతకటములగ పనుల నటల్ల తడు
చ. 1: ఎడలేని పరితాప మేరీతనఁ దానుతడు

అడియాస కోరికల నటవలనె యుతడు
కడలేని దుతఃఖసతగత యటల్ల నఁ దానుతడు
అడర సతసారతబు నటల్లనే వుతడు

చ. 2: చితతా పరతపరలనఁ జితత్తిమది యటల్ల తడు
వతతనఁ దొలనఁగన మోహవశము నటల్ల తడు
మతతనపనఁ బనులపయి మనసు మరియటల్ల తడు
కతతుశరమారద్గీముల గత యటల్లనుతడు

చ. 3: దేవునఁడొకక్కనఁడె యనెడి తలివ దనకెటల్ల తడు
శ్రీవతకటేశ కస్కృపచేత లటల్ల తడు
భావగోచరమెపైన పరిణతది యటల్ల తడు
కెపైవలతసౌఖత సతగతుల నటల్ల తడు



రేక: 2016-06 గీతత - నాట సత: 01-100 వతకటగానత
పలల్లవ: ఏదపైవము శ్రీపాదనన్నఖముననఁ బుటట్టినగతగ

తద్రిలోకపావనము చేయను తద్రిపథగామని ఆయను
యేదపైవమునాభి నలినతబున జనియితచిన  అజతడు
అఖలతడతబుల సస్కృజియితప నధిపత ఆయను

చ. 1: యేదపైవమువురసస్థిలతబు దనకను మతదిరమెపైన యితదిర
మాతయయేత యజగతబుల కెలల్లను
యేదపైవము  అవలోకన మతదాబ్రాదిది వజగణతబుల
కెలల్లపప్పుడును సుఖతబు లపాదితచను

చ. 2: యేదపైవము దేహవసుత్తి వని అనిమషలతదరనఁ గటూడి
శ్రీనారాయణ దేవుతడని నమత్మి యుతడుదుర
ఆదేవునఁడే సిరల కనతతవరదునఁడు తరవతకట-

గిరినాథనఁడుభయ వభటూతనాథనఁడే నానాథనఁడు



రేక: 2017-01 ఆహిరి సత: 01-101 భకిత్తి
పలల్లవ: ఏనఁటకి దలనఁకెద రితదరను

గానఁటప సిరలివ కానరో పగజల
చ. 1: ఎతడలనఁ బొరలక యేచిన చలిలో

నుతడక చరిలోనుడుకక
అతడనునన్న హరి నాతత్మినఁదలనఁచిన
పతడిన పసినఁడే బద్రితుకరో పగజల

చ. 2: అడవుల నలియక ఆకనలమునఁదిని
కడుపల గాలనఁగనఁ గరనఁగక
బడి బడి లక్ష్మిపతకి దాసులపై
పొడవగ పదవులనఁ బొతదరో పగజల

చ. 3: పొకేక్కటకాళళ్ళ పతడుల్ల  రేనఁగనఁగ
దికక్కలనతతటనఁ దిరగక
గకక్కన తరవతకటగిరిపతనఁ గని
వకక్క మనసుతో నుతడరొ పగజల



రేక: 2017-02 బౌళ సత: 01-102 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏది తుద దనికేది మొదల

పాదుకొను హరి మాయనఁ బరగ జీవునికి
చ. 1: ఎనిన్న బాధల దనక నెనిన్న లతపటముల

యనిన్న వదనల మరియనిన్న దుతఃఖముల
యనిన్న పరితాపతబు లనిన్నదలపోనఁతల
యనిన్న చటూచిన మరియు నెనెపైన్నైననఁ గలవు

చ. 2: యనిన్న కొలవుల దనక నెనిన్న యనుచరణల
యనిన్న యాసల మరియు నెనిన్న మోహముల
యనిన్న గరవ్వెముల దనకెనిన్న దపైనతతబులివ
ఇనిన్నయునునఁ దలనఁప మరి యనెపైన్నైననఁ గలవు

చ. 3: యనిన్నటకినఁ జితతతచ నెనిన్నటకి హరి రతచ
నెనిన్నటకి నాసితచ నెనిన్నటకినఁ దిరగ
యినిన్నయును దిర వతకటేశలీలల గానఁగ_

నెనిన్న చటూచినను దా నెవవ్వెనఁడునుగానఁడు



రేక: 2017-03 సామతతత సత: 01-103 అధతతత్మి
పలల్లవ: చకక్కనఁదనములవారి సతులల

యికక్కవ తకవ్వెవల మ రేమసేసే రినఁకను
చ. 1: ఒపప్పుగా నరకము మాక బళచిచ్చె మనమెలల్ల

కపప్పుము గొతటరిగా యతగనలర
అపప్పుడే గోవతదునికి ఆహి వటట్టితనఁ జితత్తిము
యుపప్పుడు యమెత్మిల మ రేమ సేసేరినఁకను

చ. 2: పతచమహపాతకాలబారినఁ దోసి మాసిగద్గీల
లతచము గొతటరిగా నెలనఁతలర
వతచనతోడుత హరివారమెపైత మనఁక మ
యుతచకగటట్టి ల మరెతదు చోచేచ్చె రినఁక

చ. 3: దొతగిలి మాగటట్టి లలల్ల  దోవ వసి మరబారి
భతగ పటట్టితరిగా వోభామలర
చెతగలితచి వతకటేశసేవకనఁ జొచిచ్చెతమ
యతగిలి మోవులను మ రేడనఁబడే రినఁకను



రేక: 2017-04 బౌళ సత: 01-104 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎటట్టి చేసిననఁ జేస నేమ సేయనఁగవచచ్చె

చటట్టిపవరోధతబు సునాసుత్తి స చెగలిమ
చ. 1: ఒడలిలోపలిరోగ మొనరనఁ బరితాపతబు

కడుపలోపలిపతడు కడలేనియాస
తడిపానఁత మెడగోనఁత తలనఁప వషయాసకిత్తి
గడిమనఁదితరవు ఆలకలము పాబ్రాణలక

చ. 2: నీడలోపల యతడ నెలకొనన్న బతధతబు
గోడపపై సునన్నతబు కొదలేని యఱక
పాడూరిలో బద్రిదుక పాపకరత్మిపబుదిద
తాడుపపై తపసు తమధనము పాబ్రాణులక

చ. 3: మతటనఁజేసిన బొమత్మిమనికి సతసారతబు
రెతటకినిగాని వరిడికొలవు బద్రిదుక
యితటవలప వతకటేశనఁ గొలవక పరల-

వతటనఁ దిరగట వోడ వడిచి వదరిడుట



రేక: 2017-05 వరాళ సత: 01-105 దశవతారముల
పలల్లవ: తలనఁప కామాతురతవ్వెముమనఁదనలవడిన-

నిల నెటట్టివారెపైన నేలగ గార
చ. 1: ఓలినిరవురసతుల నాలితగనముసేయ

లోలనఁడటగాన నాలగచేతులయ
వలసతఖతల సతుల వడుకల రమయితపనఁ
బాలపడెనఁగాన రటూపముల పకాక్కయ

చ. 2: పొలయలకకూటముల భోగి దా నటగాన
మలసి యొకొక్కకవళ మారమొగమాయ
లలితలవణతలీలవగగహముగాని
కొలనఁది వటట్టినఁగరానిగోళళ్ళ నిడుపాయ

చ. 3: చిరభోగసౌఖతములనఁ జెతద ననుభవగాన
తరవతకటాచలధీశవ్వెరతడాయ
పరగ సతసారసతపదక బదుద్ధ నఁడు గాన
అరదుగా సకలతతరాతత్మికతడాయ



రేక: 2017-06 లలిత సత: 01-106 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎకక్కడి దురవసస్థి లేనఁటదేహము లోననఁ

జికిక్క జీవునఁడు మోక్షసిరినఁ జెతదలేనఁడు
చ. 1: ఒడల మతసపూర మొక పూనఁటయిన మనఁదు

గడుగకనన్ననఁ గొరగాదు
కడలేనిమలమటూతగగరి ర్హిత మది, లోను
గడుగరాదు యతతగడిగిననఁ బోదు

చ. 2: అలర చితత్తిము చటూడ నతచతచలము దననఁ
గలసిన పనుగాలి గనము
మెలపలేనిచిచచ్చె మనఁదమకిక్కలినఁ గొతత
నిలప లేదు పటట్టి నిలపనఁగరాదు

చ. 3: తరవతకటాచలధిపనఁడు నితాతనతద-

కరనఁడు జీవునక రక్షకనఁడు
కరణతచి యొకవళనఁ గాచిననఁగాని మేను-

చొరకమానెడుబుదిద చోనఁక దవవ్వెరికి



రేక: 2018-01 సాళతగత సత: 01-107 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పటట్టి మాలిన బరబోనఁకివ ననున్ననఁ

దిటేట్టి వదేమోసి దిమత్మిరిమాయ
చ. 1: ఒరపలడక పోవ వోసి మాయ నాతోనఁ

దొరలేవు నిను ముటట్టి దోసము
వరపతచే వమోచి వషరభకిత్తినతటా -
నెరనఁగనటే నీయేతు లినిన్నయును

చ. 2: వుదుట చెలల్లదు పోపో వోసి మాయ నా-

యదుర మానఁటల నీక నినఁకనేలే,

వదరేప హరిభకిత్తి వనిత, తలియర నే-

నిదురవుచిచ్చెనవార నీవు నా కెదురా
చ. 3: వలల్లవటే జీవ మోసిమాయ నీ

కలల్లలినిన్నయును లోక మెఱనఁగను,

నలల్లనివభునిమనన్ననభకిత్తినతటానఁ
జెలల్లనఁబో పాపపచేనఁదు మేయకవ

చ. 4: పూరకతడవుగా వోసిమాయ నినున్ననఁ
బేరనఁ బలవము గతపనలడేవు,

నారాయణభకిత్తినాత ననున్నను నినున్ననఁ
గోరి యుతదర నెఱనఁగదు రేల పోవ

చ. 5: వోవవు ననునఁజూచి వోసిమాయ నా-

తోవ వచిచ్చెనను నొతుత్తి వు నీవు,

శ్రీ వతకటగిరిదేవునిభకిత్తి నా -
హవళకే నినున్న నలమ రితదరను



రేక: 2018-02 గజజరి సత: 01-108 వతకటగానత
పలల్లవ: నాపాలి ఘన నిధమవు నీవ ననున్న

నీ పాల నిడుకొతట నీవ నీవ
చ. 1: ఒలిసి ననేన్నల దేవునఁడవు నీవ, యతదునఁ

దొలగని నిజబతధునఁడవు నీవ
పలసుఖమచేచ్చెసతపదవునీవ, యిటేట్టి
వలయ నినిన్నయును నీవ నీవ

చ. 2: పొదిగి పాయని యాపత్తి నఁడవు నీవ, నాక
నదననఁ దోడగదేహమవు నీవ
మదమువాపడి నామతయు నీవ, నాక
వదక ననిన్నయును నీవ నీవ

చ. 3: యితకా లోకములక నెపప్పుడు నీవ, య
పతకజభవాదిదేవపతవ నీవ
అతకలి వాపనఁగ సతతక నీవ తర-

వతకటేశవ్వెరనఁడవు నీవ నీవ



రేక: 2018-03 వరాళ సత: 01-109 దశవతారముల
పలల్లవ: పడమనితదరి బుటట్టి భటూతము కడునఁ-

బొడవపైన నలల్లని భటూతము
చ. 1: కినిసి వోడమతగెడి భటూతము

పనుకవనఁపపదద భటూతము
కనలి కలియు చనఁకట భటూతము
పొనుగసమపమోము భటూతము

చ. 2: చేటకాళళ్ళ మతచిన భటూతము
పోటదారల పదద భటూతము
గానఁటపజడలబతకప భటూతము
జూటరి నలల్లముసునఁగ భటూతము

చ. 3: కెలసి బతత్తిలేతరిగేట భటూతము
పొలపదాతటల్లపదద భటూతము
బలప వతకటగిరిపయి భటూతము
పలగమనఁది మహ భటూతము



రేక: 2018-04 సామతతత సత: 01-110 వతకటగానత
పలల్లవ: చాలదా మా జనత్మిము నీ-

పాలితటవారమెపై బద్రితుకనఁగనఁ గలిగె
చ. 1: కమలసనాదుల గానని నీపపై

మమకారము సేయ మారద్గీము గలిగె
అమరేతదాబ్రాదుల కతదరాని నీ-

కొమరెపైన నామము కొనియాడనఁ గలిగె
చ. 2: సనకాదులను గాననఁజాలని నినున్ననఁ

తనివోవ మతలోననఁ దలపోయనఁ గలిగె
ఘనమునీతదుగ లక నగమతమెపైవునన్న-
నిను సతతతమును వరిరతపనఁగలిగె

చ. 3: పరమమెపై భవతమెపై పరిగిననీ-

యిరవటట్టిదని మాక నెఱనఁగతగనఁ గలిగె
తరవతకటాచలధిప నినున్న య-

ధరమనఁదనఁ బలమార దరిసితపనఁ గలిగె



రేక: 2018-05 ఆహిరి సత: 01-111 కస్కృసర
పలల్లవ: దికిక్కతదరికినెపైన దేవునఁడు కడునఁ

దకక్కలికానఁడెపైన దేవునఁడు
చ. 1: కొతత్తిపపైతడిల్లకూనఁతునఁ గోరి చటూడనఁబోయు

యతత్తి తేరిమనఁద నిడుకొని
నెతత్తికనున్న మానినవాని పతడిల్లకి
దతత్తిగొనన్న యటట్టి దేవునఁడు

చ. 2: గొపప్పుయునపదదకొతడమనఁద నుతడి
దపప్పురముత్మిగా దిగనఁబడి
కపప్పు రెతడుదునుకల గటూడినవాని
తపప్పునఁదరలడే దేవునఁడు

చ. 3: బెరసి మేనమామబడడకనెపై పోయు
నిరతనఁపబీరాల నెరపచ
యిరవపైనమాయపటదుద లనఁ బొరిగోనన్న-
తరవతకటగిరి దేవునఁడు



రేక: 2018-06 శ్రీరాగత సత: 01-112 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమ గలదితదు నెతత గాలతబెపైన

పామరప భోగ మాపదవతట దరయ
చ. 1: కొతడవతటది యాస, గోడ వతటది తగల

బెతడువతటది లోని పదదతనము
పతడువతటది మేను, పోలితచినను మేడి_

పతడువతటది సరసభావమతతయును
చ. 2: కతచవతటది మనసు, కలిమగలదితతయును

మతచవతటది,రత భద్రిమతవతటది
మతచవతటది రటూప, మెలితతయును ముటట్టి
పతచవతటది,దనిపగయ మేమభాబ్రానఁత

చ. 3: ఆనఁకవతటది జనత్మి, మడవవతటది చితత
పానఁకవతటది కరత్మి బతధమెలల్ల
యేనఁకటను దిరవతకటేశనఁ దలచినకోరిక్క
కానఁక సౌఖతములనన్న గనివతట దరయ



రేక: 2019-01 ఆహిరి సత: 01-113 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనాన్నళళ్ళదానఁకనఁ దానిటట్టి వుతడుట బుదిద

కనన్న పోవుట పూరవ్వెకరత్మి శేషత
చ. 1: కలకాలమెలల్ల దుతఃఖ మెకానఁగనఁ బాబ్రాణకిని

వలదా సుఖము గొతతవడియపైనను
కలషబుధుద లనఁ బద్రిజజ్ఞగల దితతయును మతటనఁ
గలసిపోవుటే పూరవ్వెకరత్మి శేషత

చ. 2: జాలి తొలిల్లయునఁబడడజాల నేనఁడునునఁగాక
మేల వదాద  యేమటనెపై నాను
తాలిమ లో హరినఁ దలనఁచక యఱకెలల్ల
గాలినఁబోవుట పూరవ్వెకరత్మిశేషత

చ. 3: తరగని నరకబాధయు నేనఁడునుగాక
దరి చేరవలదా యితతటనెపైనను
తరవతకటాదిద్రిపపై దేవునినఁ గొలవక
గరిపడే భవమెలల్ల కరత్మిశేషత



రేక: 2019-02 గజజరి సత: 01-114 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అపప్పులేని సతసార మెపైనపాటే చాల

తపప్పులేనిజీత మొకక్క తారమెపైననఁ జాల
చ. 1: కతతలేని గడిశొకక్క గతపతతయిననఁ జాల

చితతలేని యతబలొకక్క చారెనఁడే చాల
జతతగాని తరణ యేజాతపైన నద చాల
వతతలేని సతపదొకక్క వసమే చాల

చ. 2: తటట్టి లేని బద్రిదుకొకక్క దినమెపైన నద చాల
ముటట్టి లేని కూడొకక్క ముదదనఁడే చాల
గటట్టి చెడి మనుకతటే కొతచెప మేలపైననఁ జాల
వటట్టి జాలినఁ బడకతటే వచిచ్చెనతతే చాల

చ. 3: లతపటపడని మేల లవలేశమే చాల
రొతప కతబమౌ కతట రోయుటే చాల
రతపపనఁ గోరిక కతట రత వతకటపత-

పతపన నాతనినఁ జేరే భవమే చాల



రేక: 2019-03 శ్రీరాగత సత: 01-115 అధతతత్మి
పలల్లవ: కూడువతడుట గతజికొరకా తనక

వడుకలగల సుఖము వదకటకనఁగాక
చ. 1: కపప్పు నురచట కసవుకొరకా తనవు

గొపప్పుయవు టది మదముకొరకా
వపప్పున వడుకల నొరసి మనసు
నెపప్పునకరానఁ దివయ నేరవలనఁ గాక

చ. 2: కొలచ దతచట పొటట్టి కొరకా తానఁ
గలజనఁడెపై మటూఢనఁడౌ కొరకా
తలపోసి యునిన్నతటనఁ దగిలి మనఁదు
తలిసి సుఖదుతఃఖములనఁ దలియవలనఁ గాక

చ. 3: కొతడ దవువ్వెట యలక కొరకా తానఁ
గొతడ యకక్కట దిగటకొరకా
కొతడలకోనేటపతనఁ గొలిచి తనదు
నితడి నాపదలలల్ల నీనఁగవలనఁ గాక



రేక: 2019-04 శదదవసతతత సత: 01-116 వతకటగానత
పలల్లవ: ఘనునఁ డనఁతనఁడొకనఁడు గలగనఁగనఁగదా వదముల

జననములనఁ గలము లచారములనఁ గలిగె
చ. 1: కలషభతజనునఁ డితనఁడు గలగనఁగనఁగదా జగతనఁ

గలిగె నితదరి జనత్మిగతులనెలవు
మలసి యుతనఁడొకనఁడు వడమనఁగనఁగదా యితదరికి
నిలవ నీడల గలిగె నిధినాధనములపై

చ. 2: కమలక్షునఁ డితనఁడు గలగనఁగనఁగదా దేవతల
గమగటూడి రితదరను గతడిగడచి
పగమదమున నితనఁడు నిలపనఁగనఁగదా ససతముల
అమర ఫలియితచె లోకానతదమగచ

చ. 3: గరిమె వతకటవభునఁడొకనఁడు గలగనఁగనఁగదా
ధరయు నభమును రసాతలము గలిగె
పరమాతుత్మినఁడితనఁడు లోపల గలగనఁగానఁగదా
అరిది చవులను హితవు లనిన్నయునునఁ గలిగె



రేక: 2019-05 భపైరవ సత: 01-117 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: చటూడునఁ డితదరికి సులభునఁడు హరి-

తోడు నీడయగ దొరముని యితనఁడు
చ. 1: కెపైవలతమునకనఁ గనకప తాపల-

తోబ్రావపై శగ తులకనఁ దుదిపదమెపై
పావనమొక రటూపమెపై వరజక
నావపై యునాన్ననఁడిద యితనఁడు

చ. 2: కాపాడనఁగ లోకములక సుజాజ్ఞన-

దపమెపై జగతకినఁ దేజమెపై
పాపాలడనఁపనఁగ భవపయోధులక
తేపపై యునాన్ననఁడిదే యితనఁడు

చ. 3: కరణనిధి రతగపతకినఁ గాతచ-

వరనక వతకటగిరి పతకి
నిరత నహోబల నస్కృకేసరికినఁ ద-

తస్కృరనఁడగ శఠగోపతముని యితనఁడు



రేక: 2019-06 సామతతత సత: 01-118 అధతతత్మి
పలల్లవ: కలలోని సుఖమే కలియుగమా,వనన్న

కలిలో నెకక్కడిద కలియుగమా
చ. 1: కడిగడి గతడమెపై కాలము గడపేవు

కడుగనఁగడుగ రొతప కలియుగమా
బడలికె వాపవు సరమేదో చటూపవు
గడిచటయును నీవు కలియుగమా

చ. 2: కరపేప కఱతలే మఱపేవు మమతలే
కరకఱ వడువవు కలియుగమా
తరచర మఱనఁగితతే తరవల మటూసేవు
గరనేల దానఁటేవో కలియుగమా

చ. 3: కానిద మెచేచ్చెవు కపటాలే యిచేచ్చెవు
కానీలే కానీలే కలియుగమా
పపైనిదే వతకటపత దాసులతడనఁగ
కానవా నీ వదేమ కలియుగమా



రేక: 2020-01 ఆహిరి సత: 01-119 తరపత క్షేతగత
పలల్లవ: తోరణములే దోవలల్ల

మటూరట బారట ముతచినలతల
చ. 1: కూరిమమటముల గోపరతబులను

తేరపడగెలే తరవలల్ల
కోరినపతడుల్ల  గరిసేటతరవుల
తోరములపైనవదురజొతపముల

చ. 2: ఆటలనఁ దిరపల నతదపటరవుల
పాటల వనవపైభవమెలల్ల
కూటవ నెమళళ్ళ కోవల గతపల
పేటలనఁ దేటలపనునఁగటూటముల

చ. 3: వతజామరలను వసనకఱఱ్ఱైలను
గొతజెగొడుగిలే కొతడెలల్ల
అతజనగిరిరాయనఁడు వతకటపత
సతజీవని పరషల కొదవనఁగను



రేక: 2020-02 మాళవ సత: 01-120 హనుమ
పలల్లవ: బాప దపైవమా మా పాలిభవమా

తీప రాకాసినెతుత్తి ర దత దోతదోత దోతదోత దోతదోత
చ. 1: కాలనేమపనుకిది కతచవల లసత్స వానఁగీ

తాళమొతత్తిరే తతత్తి తత తతత్తితత్తి
కాలమెలల్ల మాభటూతగణమెలల్ల వనఁడె కాచె
నేలనఁబడి నేనఁడును ధీత ధీత ధీత ధీత ధీత ధీత ధీత

చ. 2: పగగొని మానక పచిచ్చె నెతుత్తి  రెపప్పుడును
తగి కొనునఁ దానె తతత్తి తతత్తి తతత్తిత
తగమహోదరవనఁప దణధణమని వానఁగీ
బగీ యుతచరే తోల బతభిత బతభిత బతభితభిత

చ. 3: మురదనుజని పదదమొదలియముకనఁ దసి
తురలటూదరే తుతుత్తి  తుతుత్తి  తుతుత్తి తుత్తి
తరవతకటగిరిదేవునఁడు గెలిచిన స-

మరమునను మమత్మి మమత్మి మమత్మి మమత్మిమ



రేక: 2020-03 భటూపాళత సత: 01-121 వతకటగానత
పలల్లవ: వాడె వతకటేశనఁడనే వానఁడె వనఁడు

వానఁడి చటట్టి నఁ గెపైదువ వలచేతవానఁడు
చ. 1: కారిమారసుతుని చకక్కని మాటలకనఁ జొకిక్క

చటూరగా వదాలగటట్టి  చటూపనవానఁడు
తీరని వడుకతో తరమతగయాళవారి
ఆరడి ముచిచ్చెమ కూట కాసపడడవానఁడు

చ. 2: పరియాళవారి బడడ పసికి పపైవసిన
వరల దతడల మెడవసినవానఁడు
తరణ చేయి వసిన దగద్గీరి బుజము చటూనఁచి
పరవశమెపై చొకిక్క పాయలేని వానఁడు

చ. 3: పామరలనఁ దనమద పాటలలల్ల నఁ బాడుమతటా
భటూమకెలల్ల  నోర నటూరి పోసినవానఁడు
మామకూనఁతురలమేలమతగ నాచారియునఁ దాను
గీముగానే వతకటగిరి నుతడేవానఁడు



రేక: 2020-04 ఆహిరి సత: 01-122 కస్కృసర
పలల్లవ: అతటనఁబారి పటట్టి కోరె అమత్మిలల యిద

వతటనఁబారనీదు ననున్న వడమాయతురము
చ. 1: కానఁగెడు పరగచాడె కవవ్వెముతోనఁ బొడిచి

లేనఁగలనఁ దోలకొని అలిగిపోయని
రానఁగతనమున వానఁడె రాతరి నారగితచనఁడు
ఆనఁగి ననున్ననఁ గటూడడిగె నయోత ఇతదానఁకను

చ. 2: కొలనఁదిగాని పరగ కొసరికొసరి పోరి
కలవరనఁ గాయలలల్లనఁ గలనఁచిపటట్టి
పలకనఁడు చేతచటట్టి పారవసి పోయనద
చెలనఁగచ మటూనఁటగటట్టినఁ జెలల్లనఁబో యితదానఁకను

చ. 3: మటట్టి పడ కిట నటూరమారలపైనా నారగితచ
ఇటట్టి యితదరిలోని నానాన్నళళ్ళను
వటట్టికి నాకొరకనఁగా వతకటేశనఁ డారగితచె
యటట్టి  నేనఁ డానఁకట ధరియితచెనో యితదానఁకను



రేక: 2020-05 భటూపాళత సత: 01-123 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమో తలిసనఁగాని యజీవునఁడు

నేమతప నెరవదత నేరనఁడాయ
చ. 1: కపటాల నేరిచెనఁగానీ జీవునఁడు

యపడెపైనా నిజసుఖ మెఱనఁగనఁడాయ
కవురలే చవగొనెనఁగానీ జీవునఁడు
అపరిమతామస్కృత మాననఁడాయ

చ. 2: కడలనే తరిగీనఁగానీ జీవునఁడు
నడుము మొదలనఁ జూచి నడవనఁడాయ
కడుపకూటకే పోయనఁగానీ జీవునఁడు
చెడని జీతముపొతతనఁ జేరనఁడాయ

చ. 3: కనియునఁ గానకపోయనఁగానీ జీవునఁడు
దినము వతకటపతనఁ దలియనఁడాయ
కనుమాయలనె చొకెక్కనఁగానీ జీవునఁడు
తనియ నిటేట్టి మతచిదరినఁ జేరనఁడాయ



రేక: 2020-06 సామతతత సత: 01-124 అధతతత్మి
పలల్లవ: తనదనఁగాక యితదరిదనఁగాక

తనువలల్ల బయలపై దరిచేరదు
చ. 1: కడుపూ నితడదు కనటూన్ననఁ దనియదు

కడనఁగి లోనియానఁకలియునఁ బోదు
సడినఁబడి కడిచినకడుపలల్ల నినుము
గడిచిన నీరెపై కొలల్లనఁబోయ

చ. 2: చవయటూనఁ దరదు చలమటూనఁ బాయదు
లవలేశమెపైన నొలల్లకపోదు
చివచివ నోటకడవలోనినీరెపై
కవకవ నవయుచనఁ గారీని

చ. 3: అలపూనఁ దోనఁపదు అడవ నెతడదు
యలయితచ భతగమయుననఁ బోదు
తలసి వతకటగిరిదేవునినఁ దలనఁపతచ
తలనఁపపైననఁ దనక ముతదర నబబ్బుదు



రేక: 2021-01 ఆహిరి సత: 01-125 దశవతారముల
పలల్లవ: పకక్కలతపటాల మనసు పేదవపైతవ నీక

నెకక్కడా నెవవ్వెరలేర యేమసేతువయాత
చ. 1: కనున్నమటూయనఁ బొదుద లేదు, కాల చానఁచ నిముత్మిలేదు

మనున్నదవవ్వె కితదనెపైన మనికి లేదు
మునిన్నటవలనే గోరమోపనెపైననఁ జోట లేదు
యినిన్నటా నిటాల్ల నెపైత వమ సేతువయాత

చ. 2: అడుగిడనఁగ నవవ్వెల లేదు, అతడనెపైన నుతడలేదు
పడమనఁ గటూడు గడువనెపైననఁ బొదుద లేదు
వడనఁగనఁదనము వడువలేదు, వదమెపైననఁ జదువలేదు
యడపనఁదడప నిటల్ల నీక నేమసేతువయాత

చ. 3: వుపప్పురముల మానియపైన నుతడలేదు లోకమతదు
నిపప్పుడెపైన నీవహర మటల్ల నాయను
చెపప్పునరదు నీగణల శ్రీవతకటేశ యిటల్ల-
నెపప్పుడును ఘనునఁడ వరయ నేమసేతువయాత



రేక: 2021-02 శ్రీరాగత సత: 01-126 కస్కృసర
పలల్లవ: ఇతనఁడు చేసిననేనఁత లనిన్నలేవలమనఁద

యితనఁడు జగదేకగరివ్వెతునఁడౌనో కానఁడో
చ. 1: కడువనఁడా పాబ్రాణములగొనుచనఁ బటూతకిచనున్న

తుడువనఁడా కపటదపైతుతలనొసలి వాబ్రాల
అడువనఁడా నేలతో నలమ శకటాసురని
వడువనఁడా నెతుత్తి రల వసుధ కతసునివ

చ. 2: పటట్టినఁడా దనుజారిబరదు లోకమునతదు
కటట్టినఁడా బలిదపైతుత కరత్మిబతధముల
మెటట్టినఁడా కాళతగ మేటశిరముల, నలియనఁ-
గొటట్టినఁడా దానవులనఁ గోటాననఁగోటల్ల

చ. 3: మరపనఁడా పటట్టి వుల మరణములనఁ బాబ్రాణులక
పరపనఁడా గతగనఁ దనపాదకమలమున
చెరపనఁడా దురితముల శ్రీ వతకటేశనఁడిద
నెరపనఁడా లోకములనితడనఁ దనకీరిత్తి



రేక: 2021-03 సామతతత సత: 01-127 వతకటగానత
పలల్లవ: ఆదిదేవునఁడెపై అతదరిపాలిట

కీ దేవునఁడెపై వచెచ్చె నితనఁడు
చ. 1: కోరిన పరమ యోగల చితత్తిములలోన

యేరీత నుతడెనో యతనఁడు
చేరవచిచ్చెన యాశిగతులనెలల్లనఁ బోబ్రావ
యరీత నునన్న వానఁడతడు

చ. 2: కటల దానవుల కోటాననఁగోటల్ల
యటవలనఁ దుగ తచెనో యతనఁడు
ఘటయితచి యిటవతట కారణతరటూపనఁడెపై
యిటవల నునన్న వానఁడతడు

చ. 3: తకక్కకక్క బద్రిహత్మితడ తతులలల్ల మోచితా-

నెకక్కడ నుతడెనో యతనఁడు
దికక్కల వలసిన తరవతకటేశనఁడెపై
యికక్కడ నునన్న వానఁడతనఁడు



రేక: 2021-04 గతడకిగయ సత: 01-128 దశవతారముల
పలల్లవ: తానే తలియవల తలనఁచి దేహి తనున్న

మానుపవారల మరి వరీ
చ. 1: కడలేని భవసాగరము చొచిచ్చెనతనున్న

వడలితచవారల వరీ
కడుబతదములచేతనఁ గటట్టి పడినతనున్న
వడిపతచవారల వరీ

చ. 2: కానఁగినినుము వతటకరత్మిప తలమోప -
వనఁగ దితచేటవార వరీ
మటూనఁగిన మోహపమటూనఁకల తొడినఁబడ
వనఁగనఁ దోలేటవారల వరీ

చ. 3: తరవతకటాచలధిపనినఁ గొలపమని
వరప చెపప్పుడువార వరీ
పరివోని దురితకూపములనఁ బడకమని
వరప చెపప్పుడివార వరీ



రేక: 2021-05 శ్రీరాగత సత: 01-129 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: బయల వతదిలి వటట్టి పరగనఁ జితత్తిముగలిగె

దయమాలి తరగ నాతత్మిజనఁ డొకనఁడు గలిగె
చ. 1: కనుచటూపవలన నుడుగనికోరికల గలిగె

తనుకాతక్షవలననఁ బరితాపతబు గలిగె
అనుభవనవలన మోహతధకారము గలిగె
తనివ దమవలన తలపోనఁత గలిగె

చ. 2: అడియాసవలన పాయనిచలతబునునఁ గలిగె
కడుమమతవలన చనఁకట దవవ్వెనఁగలిగె
కడలేని తమకముననఁ గానఁతాళమునునఁ గలిగె
నడుమ నతతటకి మాననిపేగమ గలిగె

చ. 3: తరితీప వలన చితత్తిభాబ్రాతత తగనఁ గలిగె
వరహతబువలన పరవదనలనఁ గలిగె
తరవతకటాచలధిపని కరణమస్కృతము
పరిపూరరమెపైన యాపద నీనఁదనఁ గలిగె



రేక: 2021-06 కేదారగళ సత: 01-130 అధతతత్మి
పలల్లవ: పరమాతుత్మిని నోరనఁబాడుచను యిర-

దరల గటూడనఁగనఁ దోసి దతచ మాయ
చ. 1: కొలనఁది బద్రిహత్మితడప కతదనలోన

కలికి జీవులను కొలచ నితచి
కలికి దురోత్మిహప రోనఁకలివసి
తలతచి తనువులను దతచ మాయ

చ. 2: తొతగలి రెపప్పుల రాతుగ లనఁ బగలను
సతగడి కనునఁగవ సరినఁ దిపప్పుచ
చెతగలితచి వసనఁ జేతుల వసరచ
దతగడు బయతముగా దతచ మాయ

చ. 3: అనయమునఁ దిర వతకటాధీశవ్వెరని
పనుపడి తనలోనఁ బాడుచను
వనరి వనాన్నణ జీవులనెడి బయతము
తనర నాతనికియత దతచ మాయ



రేక: 2022-01 నారణ సత: 01-131 అధతతత్మి
పలల్లవ: పరగ బహుసజజనత్మిపరిపకవ్వె హస్కృదయునఁడెపై

మరికదా వదాతతమారద్గీతబు గనుట
చ. 1: కలషహరమగవవకముత్మి గలిగినయటట్టి-

ఫలముగాదా కస్కృపాపారీణునఁడౌట
తలపోసి సకలభటూతదయా వశేషతబు
కలిగికాది గణవకారతబు గనుట

చ. 2: యదిరినఁ దనవలనె తా నెఱనఁగనేరిచ్చెనఫలము
అదిగదా దద్రివతమోహతబు గడచనుట
పదిలమగ నాశనుభవము పాపనయటట్టి-
తుదగదా తాను సతతోషతబు గనుట

చ. 3: రతపరాజత్మిఖమహరాజతమబబ్బునఫలము -
మతగదా తాను కరత్మితాతగియౌట
తతతోడ ఫలపరితాతగి చితత్తివాతప-

ధస్కృతగదా వతకటాధిప దాసునఁడౌట



రేక: 2022-02 ముఖరి సత: 01-132 వతకటేశవ్వెరౌషధము
పలల్లవ: చలపాదిరోగ మసతసారము నేనఁడు

బలవపైనమతదు వషరభకిత్తి జీవులక
చ. 1: కీడౌట మది నెఱితగియు మోహ మెడల దిది

పాడెపైన వధికస్కృతము బలవతతము
యడనే ఇది మానప్పు హితవపైన వజాబ్రాతగి
జోడువో హరినఁ దలతచట జీవులకను

చ. 2: హేయమని తలిసి తా నిచచ్చెగితచ యాతత్మి
పాయ దరతసుఖము బలవతతము
మాయ నుగద్గీలసేయ మాధవునిదతచనప-

రాయివో వపైరాగతరచన జీవులక
చ. 3: పొలయుదురితతప రొతపల దనున్న వడి ముతచ

పలమారజనత్మి మబలవతతము
నెలవుకొని సకలతబు నిరత్మిలముగానఁ గడుగ-

జలధివో వతకటేశవ్వెరనఁడు జీవులక



రేక: 2022-03 వరాళ సత: 01-133 వతకటగానత
పలల్లవ: చటూడనఁజూడ మాణకాతల చకక్కలవల నునన్నవ

యడులేని కనున్నలవ యిన చతదుగ ల
చ. 1: కతటనఁగతట వానఁడెవానఁడె ఘనమెపైన ముతాతల

కతటమాలలవ పదకముల నవ
మతట పొడవపైనటట్టి మతచనఁ గిరీటతబద
జతటల వలనఁగ శతఖచకాగ  లవ

చ. 2: మొకక్కమొకక్క వానఁడెవానఁడె ముతదరనే వునాన్ననఁడు
చెకక్కలవ నగవుతో జిగిమో మద
పకిక్కట లోకములవ భుజకీరత్తి లను నవ
చకక్కనమత్మి అలమేల జవరాలద

చ. 3: ముతగెపైమురాలను నవ మొలకఠారను నద
బతగార నిగద్గీలవనెన్న పచచ్చెబటట్టిద
యితగితమెరినఁగి వతకటేశనఁడిద కనున్నలక
ముతగిట నిధనమెపైన మటూలభటూతమద



రేక: 2022-04 ముఖరి సత: 01-134 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఎతతనేయనఁగలేదు యిటవతటవధి యభవు-

నతతవానిని భిక్షమడుగ కొననఁ జేస
చ. 1: కోరి చతదుగ నినఁ బటట్టి గరతలప్పు గనినఁ జేస

కూరిమలరనఁగ నితదుగ నఁ గోడినఁ జేస
ఘోరకడువనఁగనఁ దిద్రిశతకని నతతతజనినఁ జేస
వరనఁడగనలనఁ బటట్టి వదటూగపనఁ జేస

చ. 2: అతవ నొడుడ గనఁ జూదమాడ ధరత్మిజనఁ జేస
సత నముత్మికొన హరిశచ్చెతదుగ నఁ జేస
కతలపడ శటూదద్రికని గొఱఱ్ఱైముచచ్చెగనఁ జేస
మతమాలి కరరాజ మడునఁగచొరనఁ జేస

చ. 3: పడనిపాటల్ల బరచి బద్రిహత్మితల వోనఁజేస
తొడరి కాలనికాల దునియనఁ జేస
ఆడర నీవధికి వధియగ వతకటేశకస్కృప
పడయకతడనఁగ భతగపడకపోరాదు



రేక: 2022-05 కాతబోదిసత: 01-135 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఏనఁటసుఖము మరి యేనఁటసుఖము నొక-

మాటమాతగమున నటమటమెపైన సుఖము
చ. 1: కొనసాగదురితముల కూడెపైన సుఖము

తనువచారములలో దాకొనన్న సుఖము
పనిలేనియాసలకనఁ బటట్టియిన సుఖము
వనుకముతదరనఁ జూడ వరగెపైన సుఖము

చ. 2: నితదలకలోనెపైన నీరసప సుఖము
బొతదికిని లతచతబుపణకేట సుఖము
కితదుపడి పరలముతగిలి గాచసుఖము
పతదివల తనునఁదానె బద్రిదికేట సుఖము

చ. 3: ధస్కృతమాలి యితదరికి దనునఁగడు సుఖము
మతమాలి భతగముల మఱపతచ సుఖము
పతవతకటేశకస్కృప పడసినది సుఖము
యితరతబులనిన్నయును నీపాట సుఖము



రేక: 2022-06 శ్రీరాగత సత: 01-136 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దేహము దా నసిద్ధరమట దేహి చిరతతనునఁడౌనట

దేహప మోహప నేనఁతల తీరట లనన్ననఁడొకో
చ. 1: కనున్నలనఁబుటట్టినకాతక్షల కపప్పుకదా దురోబ్బుధల

కనున్నల మనసునునఁ దనియక గాసినఁబడిరి జనుల
తనిన్ననఁక నెరనఁగట లనన్ననఁడు తలనఁపల దొలనఁగట లనన్ననఁడు
తనన్నని పరవశములచేనఁ దిరగట లనన్ననఁడొకో

చ. 2: సిగద్గీల దొలనఁగనియాశలనఁ జికిక్కకదా దురాత్మినప-

సిగద్గీల యగద్గీలచేతను చికక్కవడిరి జనుల
సిగద్గీల దొలనఁగట యనన్ననఁడు చితత్తిము లోనౌటనన్ననఁడు
తగద్గీల మొగద్గీల నేనఁతల తలనఁగట లనన్ననఁడొకో

చ. 3: మనసు బుటట్టిన యాతనఁడు మనసుననఁ బెనగొని తరగనఁగ
మనసే తానగ దపైవము మరచిరి యుతదరను
అనయము తరవతకటపత యాతత్మినఁదలనఁచి సుఖతపచ
ఘనమగ పరమానతదము కలగట లనన్ననఁడొకో



రేక: 2023-01 ధనాన్నశి సత: 01-137 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: భావయామ గోపాలబాలత మన-

సేత్సవతత తతప్పుదత చితతయేయత సదా
చ. 1: కటఘటత మేఖల ఖచిత మణఘతటకా-

పటల నినదేన వభాబ్రాజమానత
కటల పదఘటత సతకల శితజితే నతత
చటల నటనా సముజజత్త్వాల వలసత

చ. 2: నిరత కర కలిత నవనీతత బద్రిహత్మిది-

సుర నికర భావనా శోభితపదత
తర వతకటాచల సిస్థిత మనుపమత హరిత
పరమపరషత గోపాలబాలత



రేక: 2023-02 ధనాన్నశి సత: 01-138 ఆరగితప
పలల్లవ: పతకజాక్షుల సొలసిపలికి నగనఁగా

నితకా నారగితచ మటట్టినే ఆయాత
చ. 1: కలవతటకముల పలనఁగముల దుగాద్ధ నన్నముల

పలదరనఁగలపై న  అపప్పుములగముల
నెలకొనన్న నేతులను నిరతతప చకెక్కరల
గిలకొటట్టి చను నారగితచవయాత

చ. 2: పకక్కవగసపైనఁ దతపపతడి వతటల మనఁద
పకక్కటల మెఱనఁగ బొడి బెలల్లములను
వకక్కటగనఁ గలపకొని వలపనఁబపప్పులతోడ
కికిక్కరియ నిట లరగితచవయాత

చ. 3: కడుమధురమెపైన మనఁగడ పరగలను మతచి-

అడియాల పూరనఁగాయల రచలతో
బడిబడిగ నవకతపనఁ బళ ల్లరతబులతోడ
కడునారగితచ వతకటగిరీతదాబ్రా



రేక: 2023-03 భటూపాళత సత: 01-139 మేలకొలపల
పలల్లవ: భోగి శయనమును బుసకొటట్టిడిని

యోగనిదద్రి పాయును మేలొక్కనవ
చ. 1: కనున్నల దరవక కమలభాతధవునఁడు

వనెన్నల రేణువు వలయ దిదే
అనున్నన మలస నరణోదయ మదే
మనన్నక నీవట మేలకొనవ

చ. 2: తలల్లనికనున్నల దరవక వరియనఁగ
నొలల్లక జలజము లనన్నవవ
కలల్లనిదుర నినునఁ గవయనఁగ నియతక
మెలల్లనాయ నిట మేలకొనవ

చ. 3: తరవగ రెపప్పులనఁ దలల్లవారవల
తరవక చనఁకట దరదిదే
తరనఁగ వతకటాధిప నీవఱనఁగదు
మెఱనఁగల చలల్ల చ మేలకొనవ



రేక: 2023-04 శ్రీరాగత సత: 01-140 దశవతారముల
పలల్లవ: ఏది చటూచిననునఁ గడు నిటవతట సదతములే

మేదినికినఁ గితదుపడి మనన్నతదనేల
చ. 1: కరిరాజగాతచినకరణనిధివ నీవు

అరిది నరసితహరటూపపైతవల
వురగేతదద్రిశయనమున నుతడి నీవును సదా
గరడవాహనునఁడవపై గమనితచనేల

చ. 2: పరషోతత్తిమఖతతనఁ బొదలి యమస్కృతము వతప
తరణవపై వుతడ నిట దపైనతమేల
శరణగతులక రక్షకనఁడవపై పాము నీ_

చరణములకితదపైన చలముకొననేల
చ. 3: దేవతాధివునఁడవపై దపతచి యితదుగ నక

భావతప తముత్మినఁడననఁ బరగితేల
శ్రీవతకటాచలసిస్థిరనఁడవపై లోకముల_

జీవకోటల్ల లోననఁ జికక్కవడనేల



రేక: 2023-05 మలహరిసత: 01-141 దశవతారముల
పలల్లవ: కోరదు నామది ననిశముగణధర నిరద్గీణునఁ గస్కృషరని

నారాయణు వశవ్వెతభర నవనీతాహర
చ. 1: కతడలిమణమయభటూషణు కవలయదళవరారతగని-

నతడజపతవాహనుని నగణతభవహరని
మతడనచోరకదమనుని మాలలతకస్కృతవక్షుని
నితడుకస్కృపాతబుధిచతదుగ ని నితాతనతదునిని

చ. 2: అగమపతజపదారస్థి ని ఆపతత్సఖసతభటూతుని
నాగేతదాబ్రాయతతలప్పుని నానాకలప్పునిని
సాగబద్రిహత్మిమయాఖుతని సతతతగానవలోలని
వాగీశవ్వెరసతసత్తితుగ ని వపైకతఠోతత్తిముని

చ. 3: కతకమవసతతకాముని గోపాతగనకచలిపత్తి ని
శతకరసతమణనుతుని సరావ్వెతుత్మిని సముని
శతకనినాదమస్కృదతగని చకాగ యుధవదపత్తి ని
వతకటగిరినిజవాసుని వభవసదాయినిని



రేక: 2023-06 సామతతత సత: 01-142 అధతతత్మి
పలల్లవ: అట గడువు మనస నీ వనిన్నలగలనఁ బొరలి

ఇట గలిగె నీక నెపైహితవచారముల
చ. 1: కోరికలకనునఁ గలిగె ఘెరపరితాపతబు

కూరిమకినఁ గలిగె ననుకూలదుతఃఖముల
తారతమతమములేనితలపోనఁతలకనఁ గలిగె
భారమెపైనటట్టి లతపటమనెడి మోప

చ. 2: తనువునకనఁ గలిగె సతతతమెపైన తమత్మిటల
మనువునకనఁ గలిగె నామని వకారముల
పనిలేని సతసారబతధతబునకనఁ గలిగె
ఘనమెపైన దురిత సతగత తోడిచెలిమ

చ. 3: దేహికినినఁ గలిగె నితదిద్రియములను బోధితప
దేహతబునకనఁ గలిగె తగనిసతశయము
దేహతత్మికతడయిన తరవతకటేశనక
దేహిదేహతతరసిస్థితనఁ జూడనఁగలిగె



రేక: 2024-01 వరాళ సత: 01-143 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఆపదల సతపదల నలయు టేమట మాను

రటూపతప నినిన్నటను రోసిననునఁ గాక
చ. 1: కడలేనిదేహరోగతబు లేమట మాను

జడనువడిపతచనౌషధసేవనఁగాక
వడవ కడియాస తను వనఁచ టేమట మాను
వడలికలగణమెలల్ల నుడిగిననునఁగాక

చ. 2: దురితసతగగహమెపైన దుతఃఖ మేమట మాను
సరిలేని సౌఖతతబు చవగొనన్ననఁగాక
కరకెపైన మోహతధకార మేమట మాను
ఆరిది తేజోమారద్గీ మలవడిననఁగాక

చ. 3: చావులోనఁ బెనగొనన్నజనత్మి మేమట మాను
యవలవలి కరత్మి మెడసిననఁ గాక
భావతప నరదపైనబతధ మేమట మాను
శ్రీ వతకటేశవ్వెరని సేవచేనఁ గాక



రేక: 2024-02 సామతతత సత: 01-144 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: సులభమా మనుజలక హరిభకిత్తి

వలనొతది మరికదా వపైషరవునఁడౌట
చ. 1: కొదలేని తపముల కోటాననఁగోటల

నదన నాచరితచి యటమనఁద
పదిలమెపైన కరత్మిబతధము లనిన్నయు
వదలితచ కొనికదా వపైషరవునఁడౌట

చ. 2: తనివోని యాగతతతగముల లక్షలసతఖత
అనఘునఁడెపై చేసినయట మద
జననములనిన్నట జనియితచి పరమపా-

వనునఁడెపై మరికదా వపైషరవునఁడౌట
చ. 3: తరిగితరిగి పకక్క తీరద్ధములనిన్నయు-

నరలేక సేవతచినట మనఁద
తరవతకటాచలధిపనఁడెపైన కరిరాజ
వరదుని కస్కృపనఁగదా వపైషరవునఁడౌట



రేక: 2024-03 ఆహిరి సత: 01-145 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏల సమకొను సుకస్కృత మెలల్ల వారికి మహ -

మాలినతమున నాతత్మి మాసినది గాన
చ. 1: కలికాలదోషతబు కడవరానిది గాన

తలనఁపదురితముల కాధరతబు గాన
బలపూరవ్వెకరత్మిముల పటట్టిరానివ గాన
మలమటూతగజనత్మితబు మదకరము గాన

చ. 2: రానఁపపైనగణవకారముల బహళము గాన
ఆనఁపరానివ యితదిద్రియతబు లటగాన
దానఁపరతబగమమత దయదలతపదు గాన
కానఁపరముచే నా కపప్పుకొనునఁ గాన

చ. 3: హస్కృదయతబు చతచలత బరవుగానదు గాన
చదువు బహుమారద్గీములనఁ జాట నటగాన
యదురనుతడెడు వతకటేవ్వెరనినిజమెపైన-

పదముపపై కోరికల పపైకొనప గాన



రేక: 2024-04 శ్రీరాగత సత: 01-146 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వలపలధికము సేయు వపైభవముల

తలనఁప లధికము సేయునఁ దలపోనఁతల
చ. 1: కోపమధికము సేయునఁ గోరికల

తాప మధికము సేయు దమకతబుల
కోపతబునఁ దాపతబునఁ గటూడ నధికము సేయు
యేపయిన మోహముల నేమతదమే

చ. 2: మచిచ్చెకధికము సేయు మనన్ననల
యిచచ్చె లధికము సేయు నీరసముల
మచిచ్చెకల నిచచ్చెలను మగడ నధికము సేయు-

నెచచ్చెరిక కూటముల నేమతదమే
చ. 3: అతదమధికము సేయునఁ నెపైకతముల

పొతదులధికము సేయునఁ బొలయలకల
అతదములనఁ బొతదులను నలరనధికముసేయు-

నెతదు నరనఁదగ వతకటేశ కస్కృపల



రేక: 2024-05 వరాళ సత: 01-147 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చితత్తి మతచతచలము చేనఁత బలవతతతబు

తతత్తిలో జీవునఁ డిట దిరిగాడునఁ గాక
చ. 1: కదిసి జీవునఁడు పటట్టినఁగానఁ బుటట్టినటవతట

మొదలనఁ దుదయును లేని మోహపాశముల
వదల టటవలనఁ దార వదలితచ టటవలను
పదిలముగ వనిచేనఁ బడి పొరలనఁ గాక

చ. 2: కడలేని జనత్మిసతగగహములపై యనన్ననఁడును
గడుగ వసముల గాని కరత్మివతకముల
వడుచ టటవలనఁ దార వడిపతచ టటవలను
వడువనివలపమున వనఁగటల గాక

చ. 3: యితదులోపల జీవునఁ డెనన్ననఁడే నొకమాట
కతదు వఱినఁగి వవకగతులభాగతమున
అతదముగనఁ దిరవతకటాదద్రిశ సేవతచి
అతదరాని సుఖతబు లతదునఁ గాక



రేక: 2024-06 ధనాన్నశి సత: 01-148 వతకటగానత
పలల్లవ: ఉపప్పువడము గాకనన్న రితదర

యపప్పుడు రేయి నీకెపప్పుడు పగల
చ. 1: కనున్నల చతదుగ నఁడును కమలమతుగ నఁడును

వునన్నత నివ నీకతడనఁగను
వనెన్నలయతడల వలయనఁగ మేలొక్కను-

టనన్ననఁడు నిదదర యనన్ననఁడు నీక
చ. 2: కతదువ సతకనునఁగలవల ముఖర-

వతదము నిదివో వకసితచె
ముతదర నిదుద ర మొలవదు చటూచిన
వతదగనీతలివకినఁ దుద యేది

చ. 3: తమము రాజసము తగసాతవ్వెకమును-

నమరిన నీమాయారతుల
కమలధిప వతకటగిరీశ నినున్న
పగమదము మఱపనునఁ బెపైకొనుటటాల్ల



రేక: 2025-01 దేసాక సత: 01-149 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఒపప్పులపై నొపప్పులపై వుతడునఁగాన

అపప్పుటపప్పుటకినఁ జూడ నదియేకా నిజము
చ. 1: కనున్నల కినిన్నయునఁజూడ కలలపై వలలపై

వునన్నతాల నడాడ లపై వుతడునఁగాన
చినన్న చినన్న చిటపొట చిముత్మిదొముత్మిదిముత్మిలవ
వునన్నవనిన్నయునఁ జూడ నొకటేకా నిజము

చ. 2: సారేక నోరికినఁ జూడ చవులపై నవువ్వెలపై
పూరటమాటలపై వుతడునఁగాన
తారమార తానఁక సనఁక తపప్పుదోనఁప లినిన్నయు
వోరపారలేనివలల్ల వకక్కటకా నిజము

చ. 3: మేనికి నినిన్నయునఁ జూడ మస్కృదువపై పొదువపై
పూని సతపదలపై వుతడునఁగాన
తేనెపై తీపపై తరవతకటేశ నినున్న
కానవచిచ్చెనదే వకక్క టేకా నిజము



రేక: 2025-02 శతకరాభరణత సత: 01-150 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పనిలేని ధనవాతఛనఁ బడిపొరలిన నిటట్టి -

కనుమాయలే కాక కడ నేమగలదు
చ. 1: కనుచటూప కానఁకలనఁ గలయుట వడయాస -

లనుభవతపటగాక యతదేమగలదు
తనువలిల్ల సనఁకలనఁ దగలట మమతల -
నెనయనఁ గోరటగాక యితదేమగలదు

చ. 2: యలమ నధర మాను టరినఁగి యతగిలి నోర
నలముకొనుట గాక యతదేమగలదు
పలలతపటములచేనఁ బడుట దుతఃఖతబుల
తలనఁజటట్టి టే కాక తన కేమకలదు

చ. 3: శ్రీ వతకటాదద్రిశనఁ జేరనిపనులలల్ల -
నేపగితతలే కాక యితదేమగలదు
ఆవల సురతభోగ మనుభవతపనఁబోయి
రావలయుటగాక రచనేమగలదు



రేక: 2025-03 సామతతత సత: 01-151 వతకటగానత
పలల్లవ: కొతడలలో నెలకొనన్న కోనేటరాయనఁడు వానఁడు

కొతడలతత వరముల గపప్పుడు వానఁడు
చ. 1: కమత్మిరదాసునఁడెపైన కరవరతనతబ

ఇమత్మినన్నవరములలల్ల నిచిచ్చెనవానఁడు
దొముత్మిల సేసినయటట్టి తొతడమాతజకక్కరవరిత్తి
రమత్మినచోటకి వచిచ్చె నమత్మినవానఁడు

చ. 2: అచచ్చెప వడుకతోడ ననతతాళవారికి
ముచిచ్చెలి వటట్టికి మనున్నమోనఁచినవానఁడు
మచిచ్చెక దొలనఁకనఁ దిరమలనతబతోడుత
నిచచ్చెనిచచ్చె మాటలడి నొచిచ్చెనవానఁడు

చ. 3: కతచిలోన నుతడనఁ దిరకచిచ్చెనతబమనఁదనఁ గర-

ణతచి తనయడక రపప్పుతచినవానఁడు
యతచ నెకక్కడెపైనవతకటేశనఁడు మనలక
మతచివానఁడెపై కరణనఁ బాలితచినవానఁడు



రేక: 2025-04 గతడకిగయ సత: 01-152 అధతతత్మి
పలల్లవ: కడునఁ జతచలముల కడునధుగ వముల

కడు నలప్పుములని కాదతదుర
చ. 1: కరత్మిభోధ వకారతబుల

ధరత్మితతతగ సతధనముల
దురత్మిదపైక సతదోహముల
కరత్మిదటూర లివ గాదతదుర

చ. 2: పరమభాగవత భవతమతుల
పరమభోధ సతభావకల
తరవతకటగిరిదేవు సేవకల
కరణధిక లివ గాదతదుర



రేక: 2025-05 గతడకిగయ సత: 01-153 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పోయత గాలము వస్కృథయపై పటట్టిన మొదలత గటకట

నీయడ నామది నిజమెపై నిటచట యనన్ననఁ డొకో
చ. 1: కడిచిన నానఁకలి దరదు కడువనఁగనఁ గడువనఁగనఁ బెపైపపై

కడునఁబొదలడు దపన మది గడచట యినఁక నెటల్ల
కడువక మానుట యనన్నడు కోరికదరట యనన్నడు
తడయక నీరటూపము నేనఁ దలనఁచట లనన్ననఁడొకో

చ. 2: జీవునఁడుపటట్టిన మొదలనునఁ జేతకి నటూఱట చాలక
యేవధమున భుజియితచిన నెడయదు దపనము
శ్రీవతకటపత నా కినఁక శ్రీకరణమస్కృత మయతక
పావనమతదదు నామది పాలితచతద గదా



రేక: 2025-06 లలిత సత: 01-154 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతశయమగ సౌఖత మనుభవతపమనన్న

హితవు చేకొననొలల్ల రితదర
చ. 1: కడలేని వజాజ్ఞనగతకినఁ దోడుగార

యడపల వారల యితదర
అడరిన మోక్షసహయు లవవ్వెర లేర
యిడుమ పాటల్లవారె యితదర

చ. 2: తరమెపైన పణతము బోదితచేవార లేర
యరపలవారే యితదర
తరవతకటాచలధిపని మనఁది చితత్తి
మరప నేయకపోయి రితదర



రేక: 2025-07 మాళవ సత: 01-155 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: శ్రీమనాన్నరాయణ శ్రీమనాన్నరాయణ

శ్రీమనాన్నరాయణ నీ శ్రీపాదమే శరణు
చ. 1: కమలసతీ ముఖకమల కమలహిత

కమలపగయ కమలేక్షణ
కమలసనహిత గరడగమన శ్రీ-

కమలనాభ నీపదకమలమే శరణు
చ. 2: పరమయోగిజనభాగధేయ శ్రీ-

పరమపూరషా పరాతప్పురా
పరమాతుమ పరమాణురటూప శ్రీ-

తరవతకటగిరిదేవ శరణు



రేక: 2026-01 లలిత సత: 01-156 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనుపోతుతో నెదుద  నేరగటట్టినయటల్ల

యనసి ముతదర సాగ దేనఁట బద్రిదుక
చ. 1: కడలేనియాసచే కరనఁగికరనఁగి చితత్తి-

మెడమవతకక వచెచ్చె నేనఁట బద్రిదుక
పొడవపైన మమతతోనఁ బొదలనఁ బొదల మాన-

మడుమపాటల్లనఁ బడె నేనఁట బద్రిదుక
చ. 2: తగదతపలేనిభాబ్రాతతకినఁ జికిక్క యాచార-

మెరసి గొతదుల దటూరె నేనఁట బద్రిదుక
పగగొనన్న మోహతాపము వరగ వజాజ్ఞన-

మగరవటట్టిక మానె నేనఁట బద్రిదుక
చ. 3: భావతప రోనఁతలోనఁ బడి పొరలడిసౌఖత -

మేపగితపనఁడు జీవునఁ డేనఁట బద్రిదుక
శ్రీవతకటేశపపై చితత్తి మొకక్కట కాని
యేవతక సుఖము లే దేనఁట బద్రిదుక



రేక: 2026-02 శ్రీరాగత సత: 01-157 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చావుతో సరియపైన సౌఖతతబులోనఁ దగిలి

వవల దురితముల వగితచ టతడె
చ. 1: కనునఁగొనల నిరమేను గానఁడిపారట లొతడె

చనునఁగొతడలను మహచరలనఁ బడు టతడె
తనివోని సురతములనఁ దగిలి మునునఁగట యొతడె
ఘనమోహబతధములనఁ గటట్టి వడు టతడె

చ. 2: మొనసి యాశపాశములయురలనఁ బడు టతడె
కనలి పొలయలకచేనఁ గానఁగ టది యొతడె
మనసు కానఁతాళమును మలల్ల వననఁగట లొతడె
పనిలేని మదనాగిన్ననఁ బడి పొరల టతడె

చ. 3: తడసి మమతల నిరతతర దపైనతమది యొతడె
నడుమనే కనున్నగానక తరగ టతడె
యడప కీతరవతకటేశనఁ దలనఁపనఁగలేక
పడని పాటల్లనెలల్లనఁ బడి వనఁగ టతడె



రేక: 2026-03 ముఖరి సత: 01-158 శరణగత
పలల్లవ: ఆనఁకటవళల నలపపైన వళలను

తేనఁకవ హరినామమే దికక్క మఱిలేదు
చ. 1: కొఱమాలి వునన్నవళ కలము చెడినవళ

చెఱనఁవడి వరలచేనఁ జికిక్కనవళ
వఱపపైన హరినామ మొకక్కటే గతగాక
మఱచి తపప్పుననెపైన మఱిలేదు తరనఁగ

చ. 2: ఆపద వచిచ్చెనవళ యారడినఁబడినవళ
పాపప వళల భయపడినవళ
వోపనతత హరినామ మొకక్కటే గతగాక
మాపదానఁకానఁ బొరలిన మరిలేదు తఱనఁగ

చ. 3: సతకెళనఁ బెటట్టినవళ చతపనఁ బలిచిన వళ
అతకిలిగా నపప్పులవారానఁగిన వళ
వతకటేశనామమే వడిపతచ గతగాక
మతకబుదిద్ధనఁ బొరలిన మరిలేదు తఱనఁగ



రేక: 2026-04 ముఖరి సత: 01-159 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మోసమున మాయావమోహితునఁడెపై పోయి

కాసు సేయని పనికి గాసినఁబడెనఁ బాబ్రాణ
చ. 1: కనున్నలనియడి మహకలప్పుభటూజము లివ

తనున్ననఁ బుణతనినఁ జేయనఁ దగిలి వచిచ్చెనవ
వునన్నతోనన్నతబుదిద్ధ నొనగటూరప్పు కది దేహి
కనన్న చోటకినఁ బఱప గాసినఁబడెనఁ బాబ్రాణ

చ. 2: చితత్తిమనియడి మహచితతామణ దనక
తొతుత్తి వల వలసి తనునఁ దోడుతేనఁగలది
హతత్తితచి హరిమనఁద నలరితప కది వస్కృథా
తతత్తిలో సుఖమునక తరిగె నీపాబ్రాణ

చ. 3: కామతతవ్వెతబనెడి కామధేనువు దనక
వమారనఁ గోరికల వలిల్లగొలిపడిది
యమేను తరవతకటేశనఁ జేరకపోయి
కామాతధునఁడెపై మగల గతమాలనఁ బాబ్రాణ



రేక: 2026-05 దేసాక సత: 01-160 అధతతత్మి
పలల్లవ: కొతడో నుయోత కమతులల

తతడుముతడు తటట్టి ముటట్టి  తానఁకెపైననఁ గనునఁడ
చ. 1: కాకివోట జముచేత కతదుకతదు మరచేత

మాకాపని గార మనుజలల
పోకమని యానఁపరాదు పొమత్మిని చెపప్పునఁగరాదు
మకమకే చటూచకొతడు మరే కనునఁడు

చ. 2: గాములిలల్ల  పటట్టిమనఁది కపప్పు తోల పపై కపప్పు
నేమా యఱనఁగము నిపణులల
పామునోరికడి మపాబ్రాణపటటూరప గాలి
జాము జాము మేలనఁగీడు చకక్కనఁజేయనఁ గనునఁడు

చ. 3: రచచ్చెమాని చితతకితదు రానఁపలకూటమపొతదు
ముచోచ్చె చిచోచ్చె మటూఢలల
యచచ్చెరికతోడ వతకటేశదాసులనఁ గటూడి
పచిచ్చెగచచ్చె మేనితోడ భయమెలల్ల బాయునఁడు



రేక: 2026-06 నాట సత: 01-161 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మతదులేదు దనికి మతతగ మేమయులేదు

మతదుమతతగము దనమతలోనే కలదు
చ. 1: కదలకతడనఁగనఁ దనున్ననఁ గటట్టివసిననఁ, గటట్టి

వదలితచకొననఁ గొతత వలదా
వదలితచనఁబోయిన వడిగొని పపైపపైనే
కదియునఁగాని తనున్న వదల దేమయును

చ. 2: మనసు లోపలనుతడి మరి మనఁదనఁ దానుతడి
యనసిన తరవతకటేశని
తనరిన తలనఁపననఁ దలనఁప దుషక్కస్కృతముల
తనకనఁదానే వడునఁ దలనఁకవలదుగాన



రేక: 2027-01 ఆహిరి సత: 01-162 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఏమ నెఱనఁగనిమముత్మి నెకక్కవనేసి

పామరల దొడడనఁజేస భాషతకారల
చ. 1: గతచనన్నవదాల కమలజనక నిచిచ్చె

అతనికరణచేత ననిన్నయునఁ గని
గతలేకపోయునక లియుగమున వచిచ్చె
పగతపాలితచనఁగలిగె భాషతకారల

చ. 2: లోకమెలల్ల వలిల్లనఁబోనఁగా లోననే సురలనఁ గాచి
ఆకమనఁదనఁ దేలిన యతనికస్కృప
కాకరిమతములలల్ల గాలినఁబుచిచ్చె పర మటేట్టి
పపై కొననఁగనఁ గరణతచె భాషతకారల

చ. 3: పతకజపనఁ జేయి చానఁచి పాదపనఁబరమచిచ్చెన-

వతకటేశకస్కృపతోడ వలయనఁ దానే
తతకినే వడయవరెపై తరమతతగదవ్వెయాన
పతకమెలల్లనఁ బోనఁగడిగె భాషతకారల



రేక: 2027-02 కనన్నడగళ సత: 01-163 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఆటవారినఁ గటూడితౌరా ఆటవారినఁగటూడిఅనిన్నచోటల్ల బొమత్మి-

లట లడితచ నధికతడెపైతవ
చ. 1: గరతరమగ పదదకొటాట్టి ములోపల

తరమెపైన పనుమాయనఁ దరగటట్టి
అరయ నజాజ్ఞనము లవ యడడముగనఁ జేసి
పరగ సుజాజ్ఞనదపముల ముటట్టితచి

చ. 2: తోలబొమత్మిల దొరకొని గడియితచి
గాలిచేత వానినఁ గదలితచి
తటూలేట రసముల తొమత్మిది గడియితచి
నాలగ ముఖముల నలవున నాడితచ

చ. 3: నినేన్నమెతుత్తి రగాని నీకేమ నీలేర
మనిన్నతచదాతల మరిలేర
యనన్ననఁగనఁ దిరవతకటేశవ్వెర నీదాసు -
లనన్నతులపై నినున్న నుబబ్బుతచి పొగడనఁగ



రేక: 2027-03 సామతతత సత: 01-164 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: బుగ వతత బౌదాద  బుదద ఇత

సుత్తి వతత భకాత్తి  సులభ ఇత
చ. 1: గదతతకిల సాతఖతసాత్తి త్త్వాత పరషత

పదవాకత జాతః పదమతచ
వదతత తావ్వె వదాతతన-

సత్సదా బద్రిహత్మి లసతప్పుదమతచ
చ. 2: జపతత మమాతసకా సాత్తి త్త్వాత చ

వపలకరత్మిణో వభవ ఇత
లపతత నయసకల సత్సతతత
కస్కృపాళకరాత్తి  కేవలమతచ

చ. 3: భణతత వతకటపతే మునయో-

హతణమాదిపగద మతులమత
గణవతతత నిరద్గీణత పనరిత
గస్కృణతత సరేవ్వె కేవలమతచ



రేక: 2027-04 సామతతత సత: 01-165 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: సతతత శ్రీశత

హితత పరాతప్పుర మడే
చ. 1: గదాధరత మేఘగతభీరని-

నదత పరమోనన్నతశభదత
మస్కృదుతరగమనత మేదినీధరత
హస్కృదయనిలయ మహ మడే

చ. 2: నతదకధరత జనారద్ధనత గో-

వతదత చారముకతదత
నతదగోప వరనతదన కతదత
యితదుర వనయన మడే

చ. 3: గరడగమన మురగశయన మధికత
పరమపదేశత పావనత
తరవతకటగిరిదేవ మతులత మ-

హిరమణత సిస్థిర మడే



రేక: 2027-05 ఆహిరి సత: 01-166 కస్కృసర
పలల్లవ: ఇనిన్న లగలచేతు లివయపో కడు-

నెనిన్నక కెకిక్కనచేతు లివయపో
చ. 1: గనియుచనఁ దనునెతుత్తి కొమత్మిని తలిల్లపపై-

నెనయనఁ జానఁచినచేతు లివయపో
కినిసి గొవరద్ధనగిరి వలల్లగితచిన-

యునుమువతట చేతు లివయపో
చ. 2: పసికి పూతకిచనున్న బగియితచిపటట్టిన-

యిసుమతతల చేతు లివయపో
పసులనఁ గాచచ గొలల్లపడుచల యమునలో
యిసుక చలిల్లనచేతు లివయపో

చ. 3: పరమచెపైతనతమెపై పాబ్రాణుల కెలల్లను
యరవులిచిచ్చెనచేతు లివయపో
తరవతకటగిరి దేవునఁడెపై ముకిత్తికి-
నిరవు చటూపడుచేతు లివయపో



రేక: 2027-06 సాళతగనాట సత: 01-167 అధతతత్మి
పలల్లవ: వాసివతతు వడిచినవానఁడే; యోగి య-

అసలలల్ల  వడిచిన అతనఁడే యోగి
చ. 1: గదిదతచి పారెడుతురగమువతట మనసు

వదదని మరలితచినవానఁడే యోగి
వదదనే కొతడలవతట వునన్నత దేహగణల
దిదిద మటట్టి పటట్టి వానఁడే ధీరనఁడెపైన యోగి

చ. 2: ముతచకొనన్న యితదిద్రియప మోహజలధిలోన
వతచన మునునఁగనటట్టివానఁడే యోగి
పొతచి పణతపాపముల పొటట్టి వతట కరత్మిముల
దతచి పారనఁజలల్ల వానఁడే తతత్తిత్త్వామెపైన యోగి

చ. 3: వగటకామాదుల వళళ్ళనఁగొటట్టి శతతునఁడెపై
వగలడిగినయటట్టివానఁడే యోగి
నిగిడి శ్రీవతకటేపత నిజదాసునఁడెపై భకిత్తినఁ
దగిలి నిలపవానఁడే ధనుతనఁడెపైన యోగి



రేక: 2027-07 గతడకిగయ సత: 01-168 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తుదిలేనిబతధము తోడునీడెపై నేను

వదలినా ననున్న వదల దేమనేతు
చ. 1: గలిమకొలచ దరనఁగడువ నియతక కొతత్తి -

కొలచ మనఁదమనఁదనఁ గొలవనఁగా
కలసిన కరత్మిపనఁగలిమచేతనఁ దస్కృషర
వలితగాక యిలల్ల వడల దేమనేతు

చ. 2: అనిన్నయు నొకమాటే యనుభవతపనఁగనఁ జేసి
కొనిన్న వచచ్చెము లొననఁగటూడితచి
యినిన్నటానఁ దిరవతకటేశ నిరత్మిలనినఁగా
ననున్ననఁజేసి నీవు నాకనఁ గలగవయత



రేక: 2028-01 సాళతగత సత: 01-169 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తొలనఁబాపపణతలతోడనఁ బుటట్టితనట

బలవపైనభవములనఁ బడలేనా
చ. 1: గాముల యితటనే కానఁపనయితనట

పాముపటట్టి నుతడియపైన బతుకలేనా
గోమున హేయపనఁగతడకూడు నితచితనట
గామడి నేగారేతతత్తినఁగా నోపనా

చ. 2: కటఱ ట్టినగణములచే కటట్టి వడితనట
చటట్టిపబతధలరొచచ్చెక నోపనా
దటట్టిపటాసల నేనఁదాలిచ్చెతనట నా-

వటట్టికాయము మోపవఱచేనా
చ. 3: నిగిడినలోపల నీ వుతడుదుట

పగవారికి నేనఁ బగిలేనా
తగవతకటేశ నీదయవానఁడనట య-

వగల నినిన్ననఁట గెలవనఁగలేనా



రేక: 2028-02 శ్రీరాగత సత: 01-170 వతకటగానత
పలల్లవ: ఈతనఁడఖలతబునక నీశవ్వెరనఁడెపై సకల-

భటూతములలోననఁ దానఁబొదల వానఁడితనఁడు
చ. 1: గోపాతగనల మెఱనఁగ గబబ్బుచనున్నలమనఁద

చటూపటట్టి కమత్మినఁ గసటూత్తిరిపూనఁత యితనఁడు
తాపసతత్తిముల చితతాసౌధములలోన
దపతచ సుజాజ్ఞనదప మతనఁడు

చ. 2: జలధికనాతపాతగ లలితేక్షణములలో
కలసి వలనఁగచ నునన్న కజజలత బతనఁడు
జలజాసనుని వదన జలదిమదతము నతదు
అలర వలవడిన పరమామస్కృతత బతనఁడు

చ. 3: పరివోని సురత సతపదల నితపలచేత
వరవధటూతతకి పరమమెపైన యితనఁడు
తరవతకటాచలధిపనఁడు దానె యుతడి
పరిపాలనము సేయ భారకతడితనఁడు



రేక: 2028-03 సామతతత సత: 01-171 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎనన్ననఁగలగ భటూతకోట నెలల్లనఁ జేసినటట్టిచేనఁత

నినున్ననఁ జేసుకొనుటగాక నీకనఁ నీకనఁ దొలనఁగవచచ్చెనా
చ. 1: గటట్టి చెరిచి లోకమెలల్ల ఘోరసతసారమతదు

కటట్టివసినటట్టి పాపకరత్మి మేల తీరను
పటట్టితచిచ్చె నినున్న రోలనఁగటట్టివసి లోకమెఱనఁగ
రటట్టి సేసునఁగాక నినున్న రాజననన్న వడుచనా

చ. 2: మఱఱ్ఱైపలల్లములకనఁ దచిచ్చె మెరసి భటూతజాలములకనఁ
దొఱఱ్ఱైపసల గొలచినటట్టి దోసమేల పాయును
అఱఱ్ఱైసానఁచి గోపసతుల నలమ వతటవతటనఁదిరగ
వఱిఱ్ఱైనఁ జేయునఁగాక నీవు వభునఁడననన్న వడుచనా

చ. 3: పరలఇతట కేనఁగి పరలపరల వనఁడనఁజేసినటట్టి -
యరకమాలినటట్టి చేనఁత లేల నినున్న వడుచను
వరపమగిలి వతకటాదిద్రివభునఁడ ననుచ జనులచేత-

నరలగొననఁగనఁ జేయునఁగాక ఆస నినున్న వడుచనా



రేక: 2028-04 బౌళ సత: 01-172 వతకటగానత
పలల్లవ: ఏమవలసిన నిచచ్చె నెపప్పుడెపైననే

యేమరిక కొలిచిన నీతనఁడే దపైవము
చ. 1: ఘనముగా నితదరికినఁ గనున్నలిచచ్చెనఁ గాళల్లచచ్చె

పనిసేయనఁ జేతులిచచ్చె బలియునఁడెపై
తనునఁగొలవుమని చితత్తిములిచచ్చెనఁ గరణతచి
వనర లోకానకెలల్ల నొకక్కనఁడే దపైవము

చ. 2: మచిచ్చెక తనునఁగొలవ మనసిచచ్చె మాటలిచచ్చె
కచిచ్చెతములేని కొడుకల నిచచ్చెను
చొచిచ్చెనచోటే చొచిచ్చె శభమచచ్చె సుఖమచచ్చె
నిచచ్చెల లోకానకెలల్ల నిజమెపైనదపైవము

చ. 3: పతతమాడి కొలిచిననఁ బాబ్రాణమచచ్చె పాబ్రాయమచచ్చె
యతతట పదవులపైన నిటట్టి యిచచ్చె
వతతవతత వభవాల వతకటేశనఁడిద మా-

యతతరతగముననుతడే అరచేతదపైవము



రేక: 2028-05 పాడి సత: 01-173 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వటట్టిమోపవతటమేను వడనాడి వనఁ

డిటట్టి దానఁటపోయ నెటవతటజాణే
చ. 1: ఘెరమెపైన ఆసల నెడికూనఁకటవర దవవ్వె -

పారవసి యిడుమలనఁ బడనొలల్లక
యరసపసతసార మతగలము దగిలితచి
యేర దానఁటపోయ నెటవతట జాణే

చ. 2: కనన్నవారినఁ దనున్ననఁ బే ద్రిమ ననన్నవారి దిగనాడి
వునన్నతమెపైనచోట నుతడనఁబోయి
తనున్ననఁదా వతకటపతదాసులనఁజేరి వానఁడు
యనన్ననఁడునఁ దిరిగిరానఁడే యటవతటజాణే



రేక: 2028-06 లలిత సత: 01-174 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వలవని మోహవసస్థిలనఁ బొరలడి -

మలినత బెనన్ననఁడు మానును -
చ. 1: ఘెరదురితవకారతబుల

కారణ మెనన్ననఁడు దరను
వపైరముగొని తనువదలనిబతధప -
భారత బెనన్ననఁడు వాయును

చ. 2: జడమగజిహవ్వెచాపలతముగల -
వడమత యనన్నతడు వడును
చెడనిజీవునక శ్రీవతకటపత-

కడుచటూ పనన్ననఁడు గటగను



రేక: 2028-07 లలిత సత: 01-175 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఆశబదుద్ధ నఁడనెపై యలసి నినున్ననఁ గడు

గాసినఁ బెటట్టినవానఁడనఁ గాను
చ. 1: ఘనకరత్మిపరనఁడనెపై కరత్మిరటూపనినఁ జేయ

నిను దటూరి భారము నీకనఁ గటట్టినవానఁడనఁ గాను
పనిలేని దుతఃఖలతపటనఁడనెపై దుతఃఖము
గనుపతచకమని కడువనఁడినవానఁడనఁ గాను

చ. 2: శ్రీవతకటగిరి దేవశ నాకిది
గావల ననువానఁడనఁ గాను
కావలసినయవ గదిసిననవ నాక
గావను మనుజతడనఁగాను



రేక: 2029-01 శ్రీరాగత సత: 01-176 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కోరికె దరట యనన్ననఁడు గణమును నవగణమునునఁ జెడి

వరక యమది నీపపై నుతడుట యనన్ననఁడొకో
చ. 1: చితత్తిత బానఁకలి దరదు, చితత దలతపననఁ బాయదు

యతత్తిన పరితాపమునక నేద మతమేర
హతత్తిన పణతము బాపము నపప్పుట సుఖముల కొరకే
వతత్తికి నటూనెనఁక గొలనఁదపై వడినఁ జనె దివసముల

చ. 2: జీవునఁడె పరతతతుగ నఁడుగన చితతతపనఁడు నినెన్నపప్పుడు
చావునునఁ బుటట్టి గ సహజము శరీరధరలక
శ్రీవనితాహస్కృదయేశవ్వెర శ్రీవతకటగిరివలల్లభ
పావనమతమెపై పాబ్రాణుల బద్రిదుకట యనన్ననఁడొకో



రేక: 2029-02 కాతబోదిసత: 01-177 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: గడడపార మతగితే నానఁకలి దరీనా య-

వడిడనభవము దనున్న వోడ కముత్మినఁగాక
చ. 1: చితచక మనున్నలనఁ బారేచితకలను బతడినఁ గటట్టి

వతచకొనేమనన్న నవ వసమయతనా
యతచరాని యితదిద్రియము లవవ్వెరికి నేల చికక్క
పొతచి పొతచి వలపల బొతడనఁబెటట్టి నఁగాక

చ. 2: మతటమతడేయగిద్గీ దచిచ్చె మసిపానఁత మటూనఁటగటట్టి
యితటలోన దానఁచకొనన్న నితవయతనా
దతటమమకార మటేట్టి తనున్ననేల సాగనిచచ్చె
బతటనఁజేసి ఆసలనే పారనఁదోసునఁగాక

చ. 3: పటట్టిరాని వషములపామునఁ దచిచ్చె తలకితదనఁ
బెటట్టి కొనాన్న నది మతదపలి వుతడనా
వటట్టిసతసార మది వతకటేశనఁ గొలవని-

వటట్టిమనుజల పడవాడనఁబెటట్టి నఁగాక



రేక: 2029-03 కనన్నడగళ సత: 01-178 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కటకటా దేహతబు గాసినఁబెటట్టినఁగ వలనె

నిటవతట దసలచే నిటల్ల తడవలనె
చ. 1: చతపనొలల్లక కదా సతసారమనియడి-

గతపమోనఁప గడితచె కరత్మిసతగగహము
లతపటము వరియితచ లవుచాలక తుదిని
దితప నొకకొతతపైన తగదతపలేదు

చ. 2: మనుపనోపకకదా మాయవలతబమున
కనుమటూసి కాతక్ష మఱి కటట్టి దపైవతబు
దినభోగముల వడువనఁ దఱనఁ గేమటను లేక
తనివనఁబొతదితచ నెతతయు వసముగాదు

చ. 3: తలపనోపకకదా తరవతకటేశవ్వెరనఁడు
వలలేనివదనల వనఁచెనఁ బాబ్రాణులను
బలిమ నజాజ్ఞనతబునఁ బాయలే కితనినే
తలనఁచి భవబతధముల దానఁటతగరాదు



రేక: 2029-04 సామతతత సత: 01-179 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అయోతపోయనఁ బాబ్రాయమునఁ గాలము

ముయతతచ మనసున నే మోహమతనెపైత
చ. 1: చటట్టితబుల తనక సుతులనఁ గాతతలనఁ జెలల

వటట్టి యాసలనఁ బెటట్టి వారే కాక
నెటట్టి కొని వర గడు నిజమనుచ హరి నాతత్మినఁ
బెటట్టినేరక వస్కృధ పరివకలపైత

చ. 2: తగబతధుల తనకనఁ దలల్ల లనునఁ దతడుగ లను
వగలనఁ బెటట్టి చనఁ దిరగవారే కాక
మగల వరలపొతదు మేలనుచ హరినాతత్మినఁ
దగిలితచ లేక చితతాపరనఁడనెపైత

చ. 3: అతత హితుల తనక ననన్నలనునఁ దముత్మిలను
వతతువాసికినఁ బెననఁగవారే కాక
అతతరాతుత్మినఁడు శ్రీవతకటాదద్రిశనఁ గొలవ కిట
సతత కూటముల యలజడికి లోనెపైత



రేక: 2029-05 లలిత సత: 01-180 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మనసున నెపప్పుడు మానదిది

దిన బాధటవల దఱీనో
చ. 1: చితత్తి వకారము జీవుల పాపము

తతత్తిరపరచక తడయ దిది
కతుత్తి లభొనీ కాయప వయసున-

నెతత్తినమదమున కేదిగతో
చ. 2: అసలనఁగతబ మయాశదోషము

వసిగిన నటూరక వడువ దిది
వసులమటూనఁట మోవనఁగనఁ బడవయనఁగ
వసము గాని దటవలనౌనో

చ. 3: పాము చెలిమ రతపపసతసారము
గాములమోనఁచిన గతప యిది
కామతచచ వతకటపతనఁ దలనఁపక
యేమరివుతడిన నేమౌనో



రేక: 2029-06 ధనాన్నశి సత: 01-181 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతత వభవము గలిగె నతతయును నాపదని

చితతతచినది గదా చెడనిజీవనము
చ. 1: చలమునఁ గోపతబునఁ దనునఁ జతపేటపగతులని

తలిసినది యదిగదా తలివ
తలకొనన్నపరనితద తనపాలి మస్కృతుతవని
తొలనఁగినది యదిగదా తుదగనన్నఫలము

చ. 2: మెఱయు వషయములే తనమెడనునన్నవురలగా
యఱినఁగినది యదిగదా యరక
పఱివోనియాస దనునఁ బటట్టి కొను భటూతమని
వఱచినది యదిగదా వజాజ్ఞనమహిమ

చ. 3: యనలేని తరవతకటేశనఁడే దపైవమని
వననఁగలిగినదిగదా వనికి
అనయతబు నతని సేవానతదపరలయి
మననఁగలిగినదిగదా మనుజలక మనికి



రేక: 1930-01 ఆహిరి సత: 01-182 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చెలల్ల నఁగా కిట నీకే చితతతపనఁగా పూరి -

పలల్ల మేరవుసేయ భటూమలో నిపడు
చ. 1: చెలనఁగి నే మునుసేసినచేనఁత లతడనఁగా

మలసి నేనఁ దిరగతమత్మిట లతడనఁగా
తొలనఁగనఁదోసి తపప్పుడుతోడనే లోహతబు
వలయ బతగారగావతచినగతని

చ. 2: బగిసి నామెపైనునన్న పనుకటల్ల తడనఁగా
జగడగాతడుల్ల  పగచాటనఁగను
జిగిగలచేనఁతముసినఁడికాయయగననున్న
మొగినఁ గలప్పుకము ఫలముగనఁ జేయవసమా

చ. 3: పొదిలిన యితదిద్రియతబుల వతట రానఁగా
మదివకారము నే మరగనఁగానే
వదలక వతకటేశవ్వెర ననున్న నిదే నీ -
పదపతకజముల చేరప్పునఁగ నిది వసమా



రేక: 1930-02 పాడి సత: 01-183 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: చకగమా హరి చకగమా

వకగమెపైన దనుజల వకక్కలితచవో
చ. 1: చటట్టి చటట్టి పాతాళము చొచిచ్చె హిరణతక్షుని-

చటట్టిల చరిన వో చకగమా
పటట్టిన శ్రీహరి చేతనఁ బాయక య జగముల
వటట్టి కొని కావగదవో వో చకగమా

చ. 2: పానుకొని దనుజల బలకిరీటమణుల
సానలనఁ దరిన వో చకగమా
నానాజీవముల పాబ్రాణములగాచి ధరత్మి-
మటూని నిలపనఁగదవో వో చకగమా

చ. 3: వఱచి బద్రిహత్మిదుల వదమతతగముల నీ
వుఱటల్ల  గొనియాడేరో చకగమా
అఱిముఱినఁ దిర వతకటాదద్రిశ వధుల
వఱవుల మెఱయుదువో వో చకగమా



రేక: 1930-03 వరాళ సత: 01-184 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వటట్టియాసలక లోనెపై వదలక తరిగాడేవు

బటట్టిబయల యసతసారతబని గటట్టి దలియలేవు పాబ్రాణీ
చ. 1: చాల నమత్మి య సతసారమునక సలిసలి తరిగేవు

బాలయవవ్వెనపబ్రాఢల భద్రిమనఁబడి లోలనఁడవపై తరిగేవు
మేలదలియ కతకాముకతడవపై మనఁదఱనఁగక తరిగేవు
మాలమనఁద పర వతదానఁకా నీమచిచ్చెక వడువనఁగ లేవు

చ. 2: మానితముగ దురనన్నపానముల మతుత్తి నఁడవపై వుతడేవు
నానావధములదుషక్కరత్మితబుల నానాటకి నాటతచేవు
మేనిలోని యేగర నారద్గీరను మతుగ లనుచ నమేత్మివు
ఆనతదతబున నాకరత్మిమునక అధిపతులని తలియనఁగలేవు

చ. 3: పామరివపై దురావ్వెద్వ్యపారమునకపలమారనునఁ బొయేతవు
వమర దురజనసతగాతతబుల వశబ్రామమనుచ నుతడేవు
పేగమముతో హరిదాసులపపై సతపీ గత నిలపనఁగాలేవు
తామసమతవయి వతకటనాథనితతవ్వె మెఱనఁగనఁగాలేవు



రేక: 1930-04 శ్రీరాగత సత: 01-185 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఈభవనమునకనఁ జూడ నేది గడపల తనదు-

పాబ్రాభవత బెడలితచి బాధనఁ బెటట్టితచె
చ. 1: చెపప్పుతచెనఁ బద్రియము వలసినవారలకనెలల్ల

రపప్పుతచె నెనన్ననఁడును రానిచోటల్లకను
వపప్పుతచె నాసలక వోరతత పొబ్రాదుద నను
తపప్పుతచె కోరికల తరిగి నలగడల

చ. 2: పటట్టితచె హేయతపభోగయోనులనెలల్ల
కటట్టితచె సతసారకలితబతధముల
పటట్టితచె ఆసలను పడకొడములనఁ దనున్న
తటట్టితచె నిజదద్రివతదనకల చేత

చ. 3: బెదరితచె దేహతబు పనువదనలచేత
చెదరితచె శతతతబు చెలనఁగి చలమునను
వదళతచె భవనములను వతకటేశవ్వెరనఁ గొలిచి
పదిలితచె నతనికస్కృప పరమసౌఖతముల



రేక: 1930-05 భపైరవ సత: 01-186 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతతపాపకరత్మిమాయ యతతవతతచితతలయ

వతతవారితోడిపొతదు వసటాయ దపైవమా
చ. 1: చటూడనఁజూడనఁ గొతత్తిలయ చటట్టిమొకనఁడు లేనఁడాయ

వడునఁబటట్టి  ఆలచాయ వడుక లడివోయను
జోడుజోడు గటూడదాయ చొకక్కనఁదనము మానదాయ
యేడకేడ తలపోనఁత యతతసేస దపైవమా

చ. 2: నీరలేనియేఱ దానఁటనేర దతతేలోనఁతాయ
మేరవళల్ల నీనఁదనఁడాయ మేనఁటనఁ జేరనఁడాయను
తోరమెపైన ఆస లబబ్బు తోవ గానిపతచదాయ
కోరి రాకపోకచేత కొలల్లనఁబోయనఁ గాలము

చ. 3: తలిల్ల దతడిద్రి దాత గరవు తానెయపైననాచారి
వలల్లభుతడు నాక మేలవతటదాయ జనత్మిము
కలల్లగాదు వతకటేశఘనుని పాదసేవ నాక
మొలల్ల మాయ నామనసు మోదమాయ దపైవమా



రేక: 1930-06 రామకిగయ సత: 01-187 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కడుచనఁగాక తనకొలనఁదిగాని మేల

దడవనా నోర తగినయతతయును
చ. 1: చతపవచిచ్చెన కరత్మిసతగగహతబగ బుదిద

గతప గమత్మిక తనున్న గాచనా
పతపడుదయతమెపై బాధనఁ బెటట్టిడుయాస
కొతపలోన నుతడనీనఁగోరీనా

చ. 2: శ్రీవతకటగిరి శ్రీనాథనఁ డితదరినఁ
గావనఁబోబ్రావనఁగ నునన్నఘనునఁడు
దేవోతత్తిముని నాతత్మినఁ దలియ కితరములయిన-

తోబ్రావ లనిన్నన మేల దొరకీనా



రేక: 1931-01 ఆహిరి సత: 01-188 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పారకమ వోమనసా పతతము వడువక మమనసా

పారిన నీవ బడగయతదవు చేరవ నానఁడే చెపప్పునె మనసా
చ. 1: చితతతచకమ శివునివపైరిచే చికక్కవడకమ వోమనసా

కతతువారకము వయసునఁ బాబ్రాయముల కావటకతడల వోమనసా
యతతే మేలనఁగీ డేకాలము ఎపప్పుడు నుతడదు వోమనసా
సతతరితచకో వానిని మనసున సతతోషముగా వోమనసా

చ. 2: యనిన్నకలే తలపోయకమ యేమరకతడుమ వోమనసా
కనన్న వనన్న వారిలో నెపప్పుడు కాకపడకమ వోమనసా
పనన్నమమాసల పడమలో బదుకల పోయివచేచ్చెవ వోమనసా
మనోన్న నేలనిమనన్న దినములో మనఁదుచటూడకమ వోమనసా

చ. 3: కనున్నలసతగాతము సేయకమ కళవళతచకమ వోమనసా
వనెన్నలమాటల చెవులనఁబెటట్టిక వాసివడువకమ వోమనసా
మునిన్ననఁటసురల బద్రిహత్మిదులకెపై నను ముకిత్తి సాధనము వోమనసా
వనున్నని వతకటగిరినఁ దలనఁచము వసారకమ వోమనసా



రేక: 1931-02 ముఖరి సత: 01-189 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏల పొరలేవులేవ యితతలోనిపనికి

మాలయితటతోలకపప్పుమాయ లిటవతటవ
చ. 1: చికక్కలతమకముల చనఁకటగపప్పుననానఁడు

యకక్కవ వాసనలౌ హేయపమేను
వకక్కసప పగయమది వరిగితే రోనఁతలౌ
లకక్కపూనఁతకపర లీలగ లిటవతటవ

చ. 2: మతచినచితత్తిములో మేలగలిగిననానఁడు
యతచరానిచవులౌ నెతగలిమోవ
పతచకతటే కషట్టిమౌ పగయముదరిననానఁడు
చతచలప చితత్తిములచతద మటవతటది

చ. 3: వలిల్ల గొనుసురతపవళ మరపలయితప
కొలల్లలడుట కొనగోరితానఁకల
నలిల్లతతడౌ మరి మనఁద మరగితే రోనఁతలౌ
వులల్లమచేచ్చె వతకటేశవదిద కిటవతటది



రేక: 1931-03 ముఖరి సత: 01-190 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎటట్టి  దరితచ నిద యజీవునఁడు

బటట్టిబయలగానఁ బరచ నొకట
చ. 1: చెడనిమటట్టిలోనఁ జేసినముదేద

నడుమ ముతచకొనన్నది వకట
తడియనినీరెపై తడివడమతపచ
వడిసని వపర వడితో నొకట

చ. 2: పాయనితనుదపనములగా నట
చేయుచ మది వనఁచ నొకట
కాయపచటట్టిరికముత్మిల చేయుచ
రేయునఁబగల వహరితచ నొకట

చ. 3: యినిన్నయునఁదానే యేచి కపటముల
పనీన్న నిద లోపల నొకట
వనెన్నలచటూపల వతకటేశ నిను
యనిన్నకతోనఁ గడు నెదిరీ నొకట



రేక: 1931-04 ముఖరి సత: 01-191 దశవతారముల
పలల్లవ: బద్రిహత్మి గడిగిన పాదము

బద్రిహత్మిము దానె నీపాదము
చ. 1: చెలనఁగి వసుధ గొలిచిన నీపాదము

బలి తల మోపన పాదము
తలనఁకక గగనము దనిన్నన పాదము
బలరిపనఁ గాచిన పాదము

చ. 2: కామనిపాపము గడిగిన పాదము
పాముతల నిడిన పాదము
పేగమప శ్రీసత పసికెడి పాదము
పామడి తురగపనఁ పాదము

చ. 3: పరమయోగలకనఁ బరిపరి వధముల
పరమొసనఁగెడి నీపాదము
తరవతకటగిరి తరమని చటూపన-

పరమపదము నీపాదము



రేక: 1931-05 సామతతత సత: 01-192 వతకటగానత
పలల్లవ: తానే కాకెవవ్వెర మాక దాతయు దపైవము తన

లోననఁ బెటట్టి కొని మాక లోనెపైనవానఁడు
చ. 1: చదవతచి, కూడవటట్టి, జారకతడ నిలల్ల గటట్టి

బెదురలేని బుదిద పనన్ననానఁడే చెపప్పు
యదరి నడిగి, దద్రివతమది గొమత్మినుచ నిచిచ్చె
పదిలమెపై తముత్మినఁ బాలితచవానఁడు

చ. 2: మోహవయోగముత్మి, మొహనురాగముత్మి
దేహవబాగతబు దలిపని కలికి
ఐహికమున వతకటాధీశనఁడెపై సరవ్వె
దేహరక్షకనఁడెపై తరగచనాన్ననఁడు



రేక: 1931-06 బౌళ సత: 01-193 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చెదఱక వలనఁగే చేను మేయనఁగనఁజొచెచ్చె

ఆదలితచి తగదు నీ కనువార వరీ
చ. 1: చితత్తి మతదిద్రియములచేనఁ జికిక్క , కడు మద-

మెతత్తిన వదదన నినఁక వరీ
హతత్తినమనసు మోహదులతోనఁ గటూడి
తతత్తిరితచిన మానప్పునఁదగవార వరీ

చ. 2: జీవునఁడినిన్నటకినఁ దానఁ జికిక్క పోయినతోబ్రావనఁ
బోవనఁజొచిచ్చెన బుదిద్ధపొల మేది
శ్రీవతకటేశని చితతాపరతనఁ గాని
కావనఁగ నాతత్మిక గత దానేది



రేక: 1931-07 కనన్నడగళ సత: 01-194 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: పోయనఁ గాలత బడవకినఁ గాయు వనెన్నలకరణని

శ్రీయుతునఁ దలనఁచనఁడ నరల మాయనఁబడి చెడక
చ. 1: చితత్తిము చేకూరచకొని చిత త్తైకాగగతను

చితత్తిజగరనినఁ దలనఁచనఁడ చితత్తిజనఁ జొరనీక
చ. 2: బటూరగమానఁకననఁ జెతదినకీరముచతదమున

ఆరయ నిషప్పులమగ మరి యనుతలనఁ జేరినను
చ. 3: కూరిమ మాతరవతకటగిరి గరశ్రీ పాదముల

చేరినవారికి భవముల చెతద వపడు నటగాన



రేక: 1932-01 పాడి సత: 01-195 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏనఁటకి నెవవ్వెరిపొతదు యిసిత్సరో చచ

నాటకములల చచ నమత్మితనఁగా మముత్మిను
చ. 1: జవవ్వెనమదమ చచ చకక్కనఁదనమరో చచ

రవపైత్త్వానరాజసగరవ్వెమరో చచ
కొవవ్వెనమదమ చచ కూరిమయాసరో చచ
నవువ్వెలదేహము చచ నమత్మితనఁగా మముత్మిను

చ. 2: ముచచ్చెటమమత చచ ముచచ్చెమురిపమ చచ
బచచ్చెరపణములోనిబచచ్చెన చచ
తచచ్చెకోలతాలిములదిటట్టితనమరో చచ
పచిచ్చెనపోకరో చచ పోయనఁగా మకాలము

చ. 3: సిరలచనఁకట చచ సిలగసతపద చచ
వరవభవమ చచ వాసిరో చచ
కరణతచెనఁ దిరవతకటగిరిపత ననున్న
వరసవరత్తిన చచ వడెనఁగా మభారము



రేక: 1932-02 సామతతత సత: 01-196 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: మనుజనఁడెపైపటట్టి మనుజని సేవతచి

అనుదినమును దుతఃఖమతదనేల
చ. 1: జటట్టినఁడు గడుపకెపై చొరనిచోటల్ల  చొచిచ్చె

పటట్టినఁడుగటూటకెపై బతమాలి
పటట్టిన చోటకే పొరలి మనసు పటట్టి
వటట్టిలతపటము వదలనేరనఁడుగాన

చ. 2: అతదరిలోనఁ బుటట్టి అతదరిలోనఁ బెరి-

గతదరి రటూపము లట దానెపై
అతదమెపైన శ్రీవతకటాదద్రిశ సేవతచి
అతదరానిపదమతద నటగాన



రేక: 1932-03 నాట సత: 01-197 అధతతత్మి
పలల్లవ: లతకెలటూడుటే లభము య-

కితకరలను నలనఁగెడికతటను
చ. 1: జతపలనఁ జతపక సరగననఁబాసేట-

లతపటమేపో లభము
కతపమోపతోనఁ గనలి శరీరప-

కొతపలోన వనఁగట కతటను
చ. 2: యవలనావల నేచేటల యాసల-

లవు దిగటపో లభము
యేవగితతలక నిరవగ నరకప-

కోవులనఁబడి మునునఁగటకతటను
చ. 3: తవరి వతకటాధిపదాసులకస్కృప-

లవలేశమెపో లభము
చవులని నోరికి సకలము దిని తని
భవకూపతబులనఁ బడుకతటను



రేక: 1932-04 నాట సత: 01-198 అధతతత్మి
పలల్లవ: తనకేడ చదువుల తనకేడ శసాత్తి సల

మనసు చతచలబుదిద్ధ మానీనా
చ. 1: జడుడ మానవునఁడు చదువనఁజదువ నాస

వడిడవారనఁగాక వదలీనా
గడిడకకక్క సతతకనఁబోయి తరిగిన
దుడుడ పటేల్ల కాక దొరకీనా

చ. 2: దేవదటూషకనఁడెపై తరిగేటవానికి
దేవతాతతరము తలిసనా
శ్రీవతకటేశవ్వెరసేవాపరనఁడుగాక
పావనమతయపై పరగీనా



రేక: 1932-05 భపైరవ సత: 01-199 అధతతత్మి
పలల్లవ: సడిబెటట్టినఁగటకటా సతసారము చటూడ-

జడధి లోపలి యనఁత సతసారము
చ. 1: జమునోరిలో బద్రిదుక సతసారము చటూడ

చముర దసిన దివవ్వె సతసారము
సమయితచనఁ బెనుదవుల సతసారము చటూడ
సమరతబులో నునికి సతసారము

చ. 2: సతదిగటట్టినతాడు సతసారము చటూడ
సతదికతతలతోవ సతసారము
చతదురనిజీవనము సతసారము చటూడ
చతద మేవలనుతడు సతసారము

చ. 3: చలవలోపలివనఁడి సతసారము చటూడ
జలపూనఁతబతగార సతసారము
యిలలోననఁ దిరవతకటేశ నీదాసులక
చలవలకనఁ గడునఁజలవ సతసారము



రేక: 1932-06 ధనాన్నశి సత: 01-200 వతకటగానత
పలల్లవ: సామానతమా పూరవ్వె సతగగహతబగ ఫలము

నేమముననఁ బెనగొనియ నేనఁడు నీవనక
చ. 1: జగతనఁ బాబ్రాణులకెలల్ల సతసారబతధతబు

తగల బతధితచ దురితతపనఁ గరత్మిమున
మగడ మారకమార మగవ నీవురముపపై
తగికటట్టి రెవవ్వెరో దేవుతడవనక

చ. 2: పనిలేక జీవులను భవసాగరతబులో
మునునఁగ లేవనఁగనఁ జేయు మోహదోషమున
పనిపూని జలధిలోనఁబతడనఁబెటట్టిరి నినున్న
వనకెవవ్వెరో మొదలివలపనక

చ. 3: వుతడనియతక జీవనోపాయమున మముత్మి
కొతడలను గొబల తతగొని తపప్పుఫలము
కొతడలను నెలకొనన్న కోనేటపతవననఁగ
నుతడవలసను నీక నోపలేననక



రేక: 1932-07 దేవగాతధరి సత: 01-201 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎతదరివతట నెటల్లనఁ దిరగవచచ్చె

కతదువఱినఁగి చనఁకటదవువ్వెకొనునఁగాక
చ. 1: తల రాయిగానఁగ నెతదరికి మొకెక్కడిని

తలివమాలినయటట్టిదేహి
కొలనఁదిమరినదేవకోటల్ల  దనలోన
కలవాని నొకక్కనినే కొలచనఁగాక

చ. 2: కాలీచపడనఁగ నెకక్కడికి నేనఁగెడిని
పాలమాలినయటట్టిపాబ్రాణ
మేలిమజగముల మేనిలోనఁ గలవానఁడు
పాలిటవానఁడెపై పగణుతకెకక్కనఁగాక

చ. 3: నటూరేతడల్ల నెతదరి నుతయితపనఁ గలవానఁడు
చేరనఁదావులేనిజీవ
శ్రీరమణీశనఁడు శ్రీవతకటేశని
కోరికెనఁ దలనఁచి నుత కొలల్ల గొనుటగాక



రేక: 1933-01 శ్రీరాగత సత: 01-202 భకిత్తి
పలల్లవ: వనన్నవటట్టి క నేయి వదకనేల మరియు

నెనిన్న వలసిన దమయేలిటవ కావా
చ. 1: తలనఁపనక వషరచితతన నిమషమాతగతబు

కలగటే కలగవలనఁగాక
వలనెపైన భోగముల వపైభవతబుల మరియు
కలవలల్ల తమయదుటనఁ గలిగినవ కావా

చ. 2: పదిలముగ హరినామపఠన మతతగము నోర
కదియుటే కలగవలనఁగాక
తుదలేని సతపదల తొలగని ముదతబులను
కదలకెపప్పుడునఁ దమక గలిగినవ కావా

చ. 3: యితచకెపైనను వతకటేశ గిరిశిఖరతబు
కాతచటే కలగవలనఁగాక
అతచితతబెపైన నితాతనతద పదవులను
మతచి తమయదుటనఁ బద్రిభనితచినవ కావా



రేక: 1933-02 ముఖరి సత: 01-203 అధతతత్మి
పలల్లవ: పసలేని యబద్రిదుక

అసల చొచిచ్చె చొచిచ్చె అలసినటాట్టి య
చ. 1: తొలిల్లటజనాత్మిదులనఁ గానినరరటూప

పలిల్లతచకొనన్న యబద్రిదుక
కలల్లసుఖములచే కనలి కమత్మిర
ములల్ల దసి కొఱఱ్ఱై మొతత్తినటాట్టి య

చ. 2: బటూటకములనెలల్లనఁ బొరలి సతసారతప-

పాట దచిచ్చెనయబద్రిదుక
నీటగ నెదుద  దనీన్ననని గఱఱ్ఱైము -
చాట కేనఁగినయటట్టిచతదమాయ

చ. 3: పగగొనన్న పొగ కోపక మతటనఁ బడిపడి
పగల రేలపైనయబద్రిదుక
తగవతకటేశవ్వెరనఁ దలనఁచి నేల నుతడి
యగసి మేడమనఁది కేనఁగినటాల్ల య



రేక: 1933-03 ముఖరి సత: 01-204 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతతమానుమనన్ననఁ జితతలేల మానునే

పతతపమనసు హరిపపై నుతటేనఁగాక
చ. 1: తీరని బతధల నేనఁడే తగమతటే నేల తగ

భారపమమతనఁ బెడనఁబాసిననఁగాక
వరటగా మమత నేనొలల్లనతటే నేల మాను
వోరవుతో లతపటము లొలల్లకతటేనఁగాక

చ. 2: వనఁకపనఁగోపము నేనఁడే వడుమతటే నేల వడు
తోనఁకచిచచ్చెయినయాసనఁ దుతచిననఁగాక
ఆనఁకట నానేల మాను అనిన్నటాను యితదరికి
మానఁకపడి తతత్తిరము మఱచతటేనఁగాక

చ. 3: పటట్టినిది దపైవ మటేట్టి పటట్టి మతటే నేల పటట్టి
యిటేట్టి వతకటపత యిచిచ్చెననఁగాక
యిటట్టి నటట్టి  నీతనఁడు దా నితదరికి నేల యిచచ్చె
వటట్టినవరకిత్తి నేమ నొలల్లకతటేనఁగాక



రేక: 1933-04 సామతతత సత: 01-205 భకిత్తి
పలల్లవ: చాలదా హరిసతకీరత్తినతగల-

మే లిది దననే మెరసిరి ఘనుల
చ. 1: తలనఁప వదాశసత్తి సముల గానక

అలరచ వాలీత్మికాదుల
తలకొని హరిమతతగమే దగనఁ బేరొక్కని
అలవమరనఁ గడు నధికములపైరి

చ. 2: యితరదపైవముల నెఱనఁగనేరక
పగతలేనిమహిమనఁ బారవ్వెత
మతనఁ దలనఁపచ హరిమతతగమె పేరొక్కని
సతతము హరలో సగమెపై నిలిచె

చ. 3: చదువులనఁ బలమరనఁ జదువనోపక
అదివో నారదాదుల
పదిలపవతకటపతహరినామమే
వదల కిదియ జీవనమెపై మనిరి



రేక: 1933-05 సామతతత సత: 01-206 అధతతత్మి
పలల్లవ: పోయనఁబోయనఁ గాలమెలల్ల పూనఁటవనఁటక

చేయి నోర నోడాయ చెలల్లనఁబో యరోనఁతల
చ. 1: తపప్పున తొపప్పున కేతు దేవన బావన గనునన్న

పపప్పున బొపప్పునగారి బాడిపాడి
కపప్పులనఁదపప్పుల నెపైనకోరికెల మతలోన
యపప్పుడునఁ బాయకపోయ నెనిన్న లేవు రోనఁతల

చ. 2: కాచన పోచన మాచ కలల్లప బొలల్లప మలల్ల
బాచన దేచనగారినఁ బాడిపాడి
యేచినపరసుఖము నిహమును లేకపోయ
చచ వరిగితమ చెపప్పునేల రోనఁతల

చ. 3: బుకక్కన తకక్కన చెలల్ల  బటూమన కామన పేరి-

బకక్కల నితదరి నోరనఁ బాడిపాడి
యకక్కవపైన తరవతకటేశనినఁ దలనఁచలేక
కకక్కకాటనఁ జెపప్పుటాటపై  కూడె నినిన్న రోనఁతల



రేక: 1933-06 సాళతగనాట సత: 01-207 నిషవ్వెకేత్సన
పలల్లవ: పటశిషట్టిపగతపాలకనఁడ వననఁగ

ఘటన నఖలమును గాతువుగా
చ. 1: తతుత్తి మురగ దపైతుతల దనుజల నవ

మొతత్తి మోనఁది చలముననఁ జెలగి
జొతుత్తి పాపలగ సొరిది వరోధుల-

నెతుత్తి ర వడుతువు నీవకా
చ. 2: తళతళమెఱచసుదరర్శనాయుధత-

బలరచ నొకచే నమరనఁగను
బలదపైతుతలదొబబ్బులనఁ బేగల నని
నిలవుననఁ జెతడుదు నీవకా

చ. 3: దిటట్టివు సటూతగవతీపత వసురలనఁ
జటట్టిల చరనఁగనఁ జతురనఁడవు
రటట్టిడి వతకటరమణుని వాకిట-

పటట్టిప నేనాపతపటకా



రేక: 1934-01 దేసాక సత: 01-208 అధతతత్మి
పలల్లవ: పోయనఁ బోయనఁ గాలమెలల్ల గాలమెలల్ల పూనఁట పూనఁటక

రోయనిరోనఁతల చటూచి రచి చటూరనఁబోయ
చ. 1: తాడిమానెకేక్కటవాని తడయక పటట్టిపటట్టి

తోడనఁదోడ నెతదానఁకానఁ దోయవచచ్చెను
కాడువడడ చితత్తిమది కలకాలము నిటేట్టి
ఆడికెలకలోనెపై తనియక పోయ

చ. 2: మనున్నదినియేటదటూడ మానుమతటా మొతత్తిమొతత్తి
కనిన్నగటట్టి యతదానఁకనఁ గాయవచచ్చెను
సనన్నపటాసలమనఁదిచరినఁబడడదేహమది
కనన్నపనఁగతుత్తి లచటూప కటట్టిరాకపోయ

చ. 3: హేయము దొకక్కకమనన్న యేచి తనేననేవానఁడు
చాయక రాకనన్న నేమసేయవచచ్చెను
మాయలవతకటపత మచచ్చెచలల్ల నాయాతత్మి
పాయక యాతనినఁజేరి భయమెలల్లనఁ బోయ



రేక: 1934-02 మాళవగళ సత: 01-209 అధతతత్మి
పలల్లవ: పాపమెరతగనిబద్రిహత్మినఁడు యతదునఁ

జూపరానిచోట చటూపీనయాత
చ. 1: తనివోక జీవముతలకాయ నతజడు

పనివడి తని తనన్న బాబ్రాహత్మినఁడు
యనసి యదిరినఁ దనున్న నెఱనఁగక వభునఁడెపై
ఘనవతశము మతటనఁ గలపీనయాత

చ. 2: యవావ్వెర నెఱనఁగనియముకలయితటలో
పవవ్వెళతపచనునన్న బద్రిహత్మినఁడు
జవవ్వెనమదమున జడినేటకోమలినఁ
బువువ్వెలతోనఁటలోనఁ బొదిగీనయాత

చ. 3: చెలనఁగి కనెన్నరికము చెడనిపడుచనఁ దచిచ్చె
పలవదనలనఁబెటేట్టి బద్రిహత్మినఁడు,

తలిసి వతకటాధిపనిదాసునఁడెపై
పలగ పతజారాన బొదిగీనయాత



రేక: 1934-03 శతకరాభరణత సత: 01-210 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇనిన్నచేనఁతలను దేవునఁడిచిచ్చెనవ

వునన్నవారియవులలల్ల నొదిదకయతనా
చ. 1: తగనియాపదలక దేవునఁడే కలనఁడుగాక

వగలడుపనఁ బరలవస మయతనా
నొగిలి యితరలక నోళళ్ళదరచిన
నగనఁబాటేకాక మాననఁగనఁబొయతనా

చ. 2: అగద్గీలపదురితాల హరియే మానుపనఁగాక
బగద్గీన నొకక్కర వచిచ్చె పాపనఁబొయేతరా
తగద్గీముగద్గీలపైనవళ తలనఁచినవారెలల్ల
సిగద్గీనఁబాటేకాక తముత్మినఁ జేరవచేచ్చెరా

చ. 3: యటట్టి  నేసినను వతకటేశనఁడే నేరచనఁగాక
కటట్టినఁగడవారెలల్లనఁ గరణతచేరా
యిటేట్టి యేమడిగిన నీతనఁడే యొసనఁగనఁగాక
వుటట్టిపడి యవవ్వెరెపైనా నటూరడితచేరా



రేక: 1934-04 ఆహిరి సత: 01-211 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎటవతటరౌదద్రిమో యటవతటకోపమో

తటతట నిరవతక దానఁట వనఁడే
చ. 1: తోరతపనఁ బెనుచేతుల మలల్లచఱచి

దారణలీలనఁ బెదవు లవుడుకఱచి
కారితచి చాణటూరనఁ గడుభతగపఱచి
వరనఁడెపై యముకల వఱచ వనఁడే

చ. 2: పడుగడచినయటట్టి  పడచేత నడిచి -
పడనీక పరములోపలనఁ జొరనఁబొడిచి
తొడిచి చాణటూర నెతుత్తి క దయవడిచి
వడివటట్టి నెతుత్తి ర వడిచ వనఁడే

చ. 3: బుసకొటట్టి చను వరపలనఁ జెమరితచి
మసిగానఁగ బెదపదమలల్ల ల దతచ-

నెసనఁగి శ్రీతరవతకటేశనఁడెపై మతచి
ముసిముసినవువ్వెల ముతచ వనఁడే



రేక: 1934-05 ఆహిరి సత: 01-212 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఆసమనఁద వసుప దానఁక య

గాసినఁ బరచతన కపటమే సుఖము
చ. 1: తరమగనఁ కరత్మిము దగదానఁక తన-

గరిమ సుఖము పొగడునతదానఁక
పరమారద్గీత బగపడుదానఁక తన-

పరితాపప లతపటమే సుఖము
చ. 2: కాయము గడపల గనుదానఁక య

మాయ దనున్న వడమరదానఁక
రాయడి మదము గరనఁగదానఁక య-

రోయనఁదగిన తనరటూపమే సుఖము
చ. 3: లతకెలనఁ బొరలి నలనఁగదానఁక య

యతకెల భవము లరవౌదానఁక
వతకటపతనఁ దడవన దానఁక య
కితకరవాణప గెలపే సుఖము



రేక: 1934-06 సాళతగత సత: 01-213 అధతతత్మి
పలల్లవ: తన కరత్మిమెతత చేనఁతయు నతతే

గొనకొనన్న పనియతత కూలీనతతే
చ. 1: తలనఁపలో హరి నెతత దలనఁచె నేనఁడే వాని

కలిమయు సుఖమును గల దతతే
తులనఁదటూనఁచనఁ బెపైనఁడెతత తటూనఁకము నతతే
నెలకొనన్నపతడెతత నిపప్పుట నతతే

చ. 2: సిరివరపూజెతత సేస నేనఁడే వాని-

దరియును దాప నెతతయు నతతే
పరిగొనన్న యవతత పొగడూ నతతే
నరపతచనవతత నగవ నతతే

చ. 3: శ్రీవతకటపత చితత యతత నేనఁడే
భావపరవశము పలకూ నతతే
దపైవము కస్కృప యతత తానటూ నతతే
యేవతక జయమెతత యిరవ నతతే



రేక: 1935-01 బౌళ సత: 01-214 భకిత్తి
పలల్లవ: ఎతడగాని నీడగాని యేమెపైననఁగాని

కొతడలరాయనఁడే మా కల దపైవము
చ. 1: తేలగాని పాముగాని దేవపటట్టియిననఁగాని

గాలిగాని ధటూళగాని కాని యేమెపైనా
కాలకూటవషమెపైన గకక్కన మతగిన నాట
నీలవరరనఁడే మానిజ దపైవము

చ. 2: చమగాని దోమ గాని చెలనఁది యేమెపైననఁగాని
గాముగాని నాముగాని కాని యేమెపైనా
పాములనిన్నమతగే బలతేజిపపైనునన్న
ధటూమకేతువ మాక దొర దపైవము

చ. 3: పలిల్లగాని నలిల్లగాని పనన్న యలకెపైననఁగాని
కలల్లగాని పొలల్లగాని కాని యేమెపైనా
బలిల్లదునఁడెపై వతకటాదిద్రిపపైనునన్నయాతనఁడే మ-

మెత్మిలల్లకాలమును నేలేయితట దపైవము



రేక: 1935-02 ఆహిరి సత: 01-215 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతదునతదునఁ దిరగచ నెవవ్వెరివానఁడవుగాక

బతదపసురమవపైత బాప జీవునఁడా
చ. 1: తోలబొకక్కలోననఁ జొచిచ్చె తటూలేటనఁయాకలిచేత

పాలమాలి యితదరికి బతటబతటవపై
యేలినవానినఁ గానక యేచినయాసల వతట
కూలికినఁబో దొరకొతట కూళజీవునఁడా

చ. 2: తీనఁటమేనిలోననఁ జొచిచ్చె దిమత్మిరిదొతగలచేత
మటూనఁటగటట్టితచక నీవు మటూలదొరవపై
గానఁటపవభునిచేతఘనత కోరికలక
వనఁటకకక్కవపైతవ వఱిఱ్ఱైజీవునఁడా

చ. 3: చమలితటలోననఁ జొచిచ్చె చికక్కవడి అతదరిలో
దోమకరకటల్లక తోడిదొతగవపై
యేమరి వతకటవభు నెఱనఁగక జాడునఁజొపప్పు
నాము మేయ దొరకొతట నాలిజీవునఁడా



రేక: 1935-03 శ్రీరాగత సత: 01-216 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వదననఁ బొరలే వరవల

యదయ వధి దన కీయదా
చ. 1: తతత్తిరపాటల్ల తనువకారములనఁ

జితత్తిము దతచే చెలవల
బతత్తితో దానఁచిన పరధనతబుతగొని
సతత్తియి వుతడుట చాలదా

చ. 2: యకక్కవతమకపటతతులనఁ బొతదక
పకక్కచవాడేవయసేల
మొకక్కచ దానఁచిన మటూలధనము గన-

నెకక్కవ దపైవత బయతదా
చ. 3: సేనఁతలనఁ బొరలడి చికక్కలనఁ గెరలడి-.

రోనఁతల యనేరపలేల
బానఁతగ వతకటపతరతనఁ జితత్తిప-

టటూనఁతలనఁ గోరిక లటూనవా



రేక: 1935-04 ముఖరి సత: 01-217 అధతతత్మి
పలల్లవ: వరపల నొరపల వస్కృధ వస్కృధ

ధరపపై మరయతతయును వస్కృధ
చ. 1: తడయక చేసినదానతబుల వస్కృథ

యడనెడ నెఱినఁగిన యఱక వస్కృథా
వడలిలోనిహరి నొనరనఁగ మతలోనఁ
దడవనిజీవమె తనక వస్కృథా

చ. 2: జగముననఁ బడిసినసతతానము వస్కృథ
తగిలి గడితచినధనము వస్కృథ
జగదేకవభుని సకలతుత్మిని హరినఁ
దగి కొలవనిబుదిదయును వస్కృధ

చ. 3: పనివడికూడిన పరిణమము వస్కృథ
వనరనఁగనుతదినవునికి వస్కృథా
ఘనునఁడుగ తరవతకటగిరి హరినఁగని
మననేరని జనత్మిముల వస్కృథా



రేక: 1935-05 ఆహిరి సత: 01-218 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమ గలిగెను మా కితదువలన

వమారనఁ బొరలితమ వఱిఱ్ఱైగొనన్నటల్ల
చ. 1: తటతటన నీటమనఁదట నాలజాలతబు-

లిటనటనఁ జరితచవా యనఁది యనఁది
అటవలనెపో తమకమతది సతసారతప-

ఘటనకెపై తరిగితమ కడ గానలేక
చ. 2: దటట్టిముగనఁ బారావతముల మనున్నల మోవ

కొటట్టినఁగొన కెకక్కవా కూడి కూడి
వటట్టియాసలనే యిటవలనేపో యినాన్నళళ్ళ
బటట్టి బయ లీనఁదితమ పనిలేనిపాట

చ. 3: బెరసి కమత్మిరపరవు పేనఁడలోపలనెలల్ల
పొరలదా పలమారనఁ బోయిపోయి
వరస జనత్మిముల నటవలనె పొరలితమ
తరవతకటాచలధిపనఁ దలనఁచలేక



రేక: 1935-06 ఆహిరి సత: 01-219 అధతతత్మి
పలల్లవ: హరినెఱనఁగనిపణత మతటేరగాన

దురితాలే దురితాలే దురితాలే సుతడ
చ. 1: దొడడపణతముల సేసి తుదలేనిసతపదల

అడడగితచకొని రాసులగగరతు
జడుడ లేనిహరికధ చవలేకతడిన నిటేట్టి
గొడేడరే గొడేడరే గొడేడరే సుతడ

చ. 2: వలేనని మేలేలల్ల వడినఁజేసి కెపైవలత-
మలమ చేతకిలోననగ గరతు
తలనఁప వపైషరవభకిత్తినఁ దగలకతడిన నతతా
అలయికే అలయికే అలయికే సుతడ

చ. 3: తరమెపైన తీరాద్ధ ల దిరిగి యతదరిలోన
ధరనఁ బుణతనఁడవుట యతతక గరతు
తరవతకటపతనఁ దలియకతడిన నతతా
వరసాలే వరసాలే వరసాలే సుతడ



రేక: 1936-01 పాడి సత: 01-220 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏడ వలపేడ మచిచ్చెక ఏడ సుదుద ల

ఆడుకొనన్న మాటలలల్ల  నవ నిజాల
చ. 1: తొలకార మెఱపల తోచి పోవునఁగాక

నెలకొని మతట నవ నిలిచనా
పొలనఁతుల వలపల పొలసిపోవునఁగాక
కలకాలత బవ కడతేరీనా

చ. 2: యతడమావుల చటూడ నేరలపై పారనఁగాక
అతడకనఁబోవ దాహ మణనఁగీనా
నితడినటట్టి మోహము నెలనఁతల మదినఁ జూడ
వుతడినటేట్టివుతడునఁగాక వనఁతయతనా

చ. 3: కలలోనిసిరలలల్ల కనుకూరక్కలేకాక
మెలనఁకవనఁ జూడ నవ మెరసనా
అలివణులమేల ఆసపాటేకాక
తలనఁప వతకటపతనఁ దగిలీనా



రేక: 1936-02 ఆహిరి సత: 01-221 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమ సేయనఁగవచచ్చె నీశవ్వెరాధీనతబు

తామసపబుదిద్ధ కతతల దటూరవలస
చ. 1: తగి దురాపేక్షనఁబడ తవయ గతలేదుగన

పగగొనన్న వగలకూపములనఁ బడవలస
తగమోహసలిలతబు దానఁట మత లేదుగన
మగడనఁబడి భవముతో మలల్ల డవలస

చ. 2: పాపకరత్మిములనఁ జతపనఁగ శకిత్తిలేదుగన
కోపబుదుద్ధ లచేత కొరమాలవలస
రటూపములనఁ బొడగాతచి రోయనఁదరిలేదుగన
తాపములచేనఁ బొరలి తగలగావలస

చ. 3: తరవతకటాచలధిపనఁగొలవలేదుగన
గరిమెచెడి వషయకితకరనఁడు గావలస
పరతతవ్వెమటూరిత్తినఁ దలనఁపనఁగనఁ బొబ్రాదుద లేదుగన
దొరతనత బుడిగి యాతురనఁడు గావలస



రేక: 1936-03 వరాళ సత: 01-222 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తనవారని యాస దగిలి భద్రిమయనేల

తనువునఁ బాబ్రాణునికతట తగలేది
చ. 1: తనువునఁ బాబ్రాణుడు రెతడు తగిలి గరద్భామునతదు

వనర నేకమెపై యుదయితచి
దినముల చెలిల్లన తవరి యాపాబ్రాణునఁడు
తనువువడిచిపోయ దయలేక

చ. 2: పాబ్రాణకెపై దేహము పాపపణతముసేయు
పాబ్రాణ వతటనె బొతది పాశతడదు
పాబ్రాణ యచచ్చెటనెపైన బాధలనఁ బడకతడ
పాబ్రాణ రకతచ బొతదిబడి దానఁ బోయనా

చ. 3: యరవుల దేహలివ నిజమని నమత్మి
యరినఁగీనెఱనఁగలే రిది యాల
అరయనఁ బరమునక నాది పరషనఁడెపై
పరగశ్రీ వతకటపత గలిగతడనఁగా



రేక: 1936-04 సామతతత సత: 01-223 అధతతత్మి
పలల్లవ: సకల భటూతదయ చానఁలనఁగ గలగట

పగకటతచి దేహ సతభవమెపైన ఫలము
చ. 1: తలకొనన్నఫలవాతఛనఁ దగలకతడనఁగనఁ జితత్తి-

మలవరితచట కరిత్మియపైనఫలము
పలకరత్మిములలోన బద్రిహత్మిరప్పుణపబుదిద్ధ
గలగట హరికస్కృపగలిగినఫలము

చ. 2: యపప్పుడునఁ దిరివతకటేశ సేవకనఁడౌట
తపప్పుక జీవునఁడు దానెపైనఫలము
కపప్పునసౌఖతదుతఃకరత్మిముల సమముగా
నొపప్పుట వజాజ్ఞనమొదవనఫలము



రేక: 1936-05 వరాళ సత: 01-224 అధతతత్మి
పలల్లవ: అనన్నలతటానఁ దముత్మిలతటా ఆతడల్లతటా బడడలతటా

వనెన్నల నపప్పులగొనన్నవారవో వర
చ. 1: తగనీక అపప్పులలల్ల నఁ దసితీసి | వార

తగిలిననఁ బెటట్టిలేక దానఁగి దానఁగి
వగటననఁ బారిపోనఁగా వతట వతట | పకక్క
పగల నపప్పులగొనన్న వారవో వర

చ. 2: సేయరానిపనులలల్లనఁ జేసిచేసి | తవ-

రాయడికి లోలోనే రాసిరాసి
కాయములోచొచిచ్చెచొచిచ్చె కానఁచికానఁచి | మునున్న
వాబ్రాయనిపతాబ్రాల కానఁగేవారవో వర

చ. 3: దొరయపై యపప్పులవారినఁ దోసితోసి | య-

పరిభవములనెలల్లనఁ బాసిపాసి
సిరలవతకటపతనఁ జేరిచేరి | యిటట్టి ...
వరసనే గెలిచినవారవో వర



రేక: 1936-06 కనన్నడగళ సత: 01-225 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏది కడ దని కేది మొదల | వటట్టి ...

వదనల తనున్న వడుచ టనన్ననఁడు
చ. 1: తొడరినహస్కృదయమే తోడిదొతగయపై

వడిగొని తనున్న వలనఁబెటట్టినఁగాను
కడనఁగి కరత్మిములనఁ గడచ టనన్నడు
నిడినిబతధముల నీనఁగ టనన్ననఁడు

చ. 2: తతగొనన్న తలనఁపలే దపైవయోగమెపై
మతనుతడి తనున్న మరిగితచనఁగాను
పగతలేని యాపదనఁ బాయు టనన్ననఁడు
ధస్కృతమాలిన యాస దర టనన్ననఁడు

చ. 3: పొదలిన మమతయే భటూతమెపై తనున్ననఁ
బొదిగొని బుదిద్ధ బోధితచనఁగాను
కదిసి వతకటపతనఁ గనుట యనన్ననఁడు
తుదలేనిభవములనఁ దొలనఁగ టనన్ననఁడు



రేక: 1936-07 శదదవసతతత సత: 01-226 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: కడలడిప నీరాడనఁగానఁ దలనఁచవారలక

కడలేని మనసునకనఁ గడమ యకక్కడిది
చ. 1: దాహమణనఁగినవనుక తతవ్వెమెరినఁగెదననన్న

దాహమేలణనఁగ తా తతవ్వె మే మెరనఁగ
దేహతబుగలయనిన్న దినములకనఁ బదార ర-
మోహమేలడుగ దా ముదమేల కలగ

చ. 2: ముతద రెరినఁగిన వనుక మొదల మరచెదననన్న
ముతద రేమెరనఁగనఁ దా మొదలేల మరచ
అతదముగనఁ దిరవతకటాదద్రిశ మనన్ననల
కనఁదువరినఁగినమేల కలనెపైన లేదు



రేక: 1937-01 మలహరిసత: 01-227 తరపత క్షేతగత
పలల్లవ: అద చటూడు తరవతకటాదిద్రి నాలగ యుగము

లతదు వలగొతద పగభ మరనఁగాను
చ. 1: తగ నటూటయిరవపై యనిమది తరపతుల గల

సాస్థి నికలను చకగవరిత్తి పీఠకములను
అగణతతబెపైన దేశతతుగ ల మఠతబులను
నధికమెపై చెలవతదనఁగాను

చ. 2: మగల నునన్నతములగ మేడలను మాడుగల
మతలేని దివత తపసులనన్న గస్కృహములను
వగి నొరగనఁ బెరమాళళ్ళ వునికి పటట్టియివలయు
దిగవ తరపత గడవనఁగాను

చ. 3: పొదలి యరయోజనము పొడవుననునఁ బొలపొతది
పదినొతడు యోజనతబుల పరపననునఁ బరగి
చెదరకే వతక చటూచిన మహభటూజముల
సితహశరటూదలములను

చ. 4: కదిసి సురవరల కినన్నరల కితపరషలను.....

గరడ గతధరవ్వె యక్షులను వదాతధరల
వదితమెపై వహరితచ వశబ్రాతతదేశముల
వడుకల దపైవారగాను

చ. 5: యకక్కవల కెకక్కవపై యసనఁగి వలసిన పదద-
యకక్క డతశయముగా నెకిక్క నతతటమనఁద
అకక్కజతబెపైన పలల్లవరాయని మటము
అలయేటల్లపేడ గడవ
చకక్కనేనఁగచ నవవ్వెచరినఁ గడచి హరినఁ దలనఁచి
మొబ్రాకక్కచను మోకాళళ్ళముడుగ గడచిన మనఁద-

నకక్కడకక్కడ వతకటాదద్రిశ సతపదల
అతతతతనఁ గానరానఁగాను

చ. 6: బుగలకొను పరిమళతబుల పూవునఁదోనఁటలను
పొతదపైన నానావధతబుల వనతబులను
నిగిడి కికిక్కరిసి పతడిన మహవస్కృక్షముల-

నీడలను నిలిచి నిలిచి
గగనతబు దానఁకి శస్కృతగార రసభరితమెపై -



కనకమయమెపైన గోపరములనునఁ జెలవతది
జగతీధరని దివతసతపదల గల నగర
సరగననునఁ గానరానఁగాను

చ. 7: పాబ్రాకటతబెపైన పాపవనాశనములోని
భరితమగ దురితముల పగిలి పారచనుతడ
ఆకాశగతగ తోయముల సనఁకిన భవము
లతతతత వనఁడి పారనఁగను
యకడనునఁ గోనేట యతులనఁ బాశపతుల్ మును-

లనన్న నగద్గీలమెపైవునన్న వపైషరవులలో
యేకమెపై తరవతకటాదద్రిశనఁడాదరిని
యేపొబ్రాదుద  వహరితచనఁగాను



రేక: 1937-02 ముఖరి సత: 01-228 భకిత్తి
పలల్లవ: సిరి దొలతకెడి పగల చనఁక టా యితనఁడేమ

యిరవు దలిసియునఁ దలియనియతనఁడటగాన
చ. 1: తలపోయ హరినీలదరప్పుణతబో ఇతనఁడు

వలనఁగచనాన్నడు బహువభవములతోడ
కలగణత బటవలనె కానఁబోల లోకతబు
గలదలల్ల వలిలోననఁ గనిపతచనఁ గాన

చ. 2: మేరమరిననీలమేఘమో యితనఁడేమ
భటూరిసతపదలతోనఁ బొలయుచనాన్నడు
కారణతనిధియటల్ల కానఁబోల పాబ్రాణులక
కోరికల దలనఁపలోనఁ గరియు నటగాన

చ. 3: తనివోనిఆకాశతతవ్వెమో యితనఁడేమ
అనఘునఁడ తరవతకటాదిద్రి వలల్లభునఁడు
ఘనమటూరిత్తి అటవలనె కానఁబోల సకలతబు
తనయతద యణనఁగి యుదద్భావమతదునఁగాన



రేక: 1937-03 ఆహిరి సత: 01-229 అధతతత్మి
పలల్లవ: తనవారల పరవారలనఁ దానని యడివానఁ డెవవ్వెనఁడు

తనుగణముల దిగవడిచినధనుతత డాతనఁడెపో
చ. 1: తగనఁబడి మదనసముదద్రిము దేహముతోడనె దానఁటన

వగతభయుత డతనఁ డెవవ్వెనఁడు వరత డెవవ్వెనఁడొకో
పగగొని పతచేతదిద్రియముల పాబ్రాణముతోడనె బతకి
జగదేకపీ గతుతడగచతురత డాతనఁడెపో

చ. 2: యేచినపరితాపాగన్నల నేమయు నొవవ్వెక వడలిన
ధీచతురత డతనఁడెవవ్వెనఁడు ధీరత డెవవ్వెనఁడొకో
చటూచిన మోహపనఁజూపలనఁ జరచటూతడల్ల కెడమయతని
రాచఱికప నెరజాణనఁడు రసికత డాతనఁడెపో

చ. 3: చావుక సరియగ దద్రివతవచారప తుగలలనఁ బాసిన
పావనునఁ డెవవ్వెనఁడు బహుజనబాతధవునఁ డెవవ్వెనఁడొకో
శ్రీవతకటగిరినాథని చితత్తిములోపల నిలిపన -
దేవసమానునఁడు నాతనఁడె ధీరనఁడు నాతనఁడెపో



రేక: 1937-04 దేవగాతధరి సత: 01-230 అధతతత్మి
పలల్లవ: చెపప్పుడుమాటలే చెపప్పుకొనుటగాక

చెపప్పునటల్లనఁ దాము నేయ రెవవ్వెరను
చ. 1: దొడడయినశరీరదోషమెపైనయటట్టి

జడుడ  దొలనఁగవయనఁజాల రెవవ్వెరను
గడడబడి యనఁతకాతడౌల్లటగాని
వడుడ నడుమ నీనఁద నోపరెవవ్వెరను

చ. 2: శ్రీవతకటేశపపైనఁ జితత్తి మరప్పుణ నేసి
యవధు లనిన్నయు నెడయ రెవవ్వెరను
చావునఁ బుటట్టిగలేని జనత్మిముగలసరవ్వె.-
దేవతామటూరత్తి లపై తరగ రెవవ్వెరను



రేక: 1938-01 దేసాక సత: 01-231 అధతతత్మి
పలల్లవ: వసరితనఁమెటల్ల నీవతటనఁ దిరిగి

గాసినఁబెటట్టిక మముత్మినఁ గావరాదా
చ. 1: తీసితవ కోరికల తగనీక పతచలక

తోసితవ యితటతటనఁ దోయనఁదోయ
చేసితవ నీచేనఁత చెలల్ల నినఁకనెపైనను
ఆస నీపొతదొలల్ల మతపరాదా

చ. 2: కటట్టితవ కరత్మిముల కడదానఁక నాపదలనఁ
బెటట్టితవ దుతఃఖములనఁ బెనచిపనచి
పటట్టితవ చలము మము పాయనని యాస నీ-

వటఱ ట్టిన గొతతసుఖ మయతరాదా
చ. 3: కఱపతవ పాపములే కడనఁగి నానావధుల

నెఱపతవ దురదశలే నేరప్పుమెరసి
తఱనఁ గొసతగియును శ్రీతరవతకటేశవ్వెరని-

నెఱినఁగియును నెఱనఁగలే మతక నేతరవో



రేక: 1938-02 సామతతత సత: 01-232 అధతతత్మి
పలల్లవ: నీవననఁగ నొకచోట నిలిచివుతడుటలేదు

నీవనుచనఁ గనునఁగొనన్న నిజమెలల్ల నీవ
చ. 1: తనయాతత్మివలనె భటూతములయాతుమలలల్ల -

ననయతబునఁ గనునఁగొనన్నయతనఁడే నీవు
తనునఁగనన్న తలిల్లనఁగా తగనితరకాతతలను
ఆనఘనఁడెపై మదినఁజూచనతనఁడే నీవు

చ. 2: సతతసతతవగతాచారసతపనున్ననఁడెపై
ఆతశయతబుగ మెలనఁగనతనఁడే నీవు
ధస్కృతదటూలి దద్రివతతబు తస్కృణముగా భావతచ-

హతకాముకనఁడెపైనయతనఁడే నీవు
చ. 3: మోదమున సుఖదుతఃఖముల నొకక్కరీతగా

నాదరితపచనునన్న యతనఁడే నీవు
వదోకత్తిమతయపైన వతకటాచలనాథ
ఆదియును నతతతతబు నతతయును నీవ



రేక: 1938-03 ముఖరి సత: 01-233 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరికెపైనను యవాబ్రానఁత నను

నవువ్వెల సేసనఁబో నావాబ్రానఁత
చ. 1: తొలిజనత్మితబున దోషకారియపై

నలగడనఁ దిపప్పును నావాబ్రానఁత
యిల దురద్గీణముల కీజనత్మితబున -
నలనఁకవ నేనెనఁబో నావాబ్రానఁత

చ. 2: పరషనినఁజే శలప్పుని ననిపతచట
నరజనత్మిమునక నావాబ్రానఁత
తరచయితనపాతక మరపటట్టి క
నరకము చటూపనఁబో నావాబ్రానఁత

చ. 3: పామఱితనమున బహువదనలను
నామన సనసనఁబో నావాబ్రానఁత
కామతఫల వతకటపతనినఁ గొలిచి
నామత దలిపనఁబో నావాబ్రానఁత



రేక: 1938-04 ఆహిరి సత: 01-234 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కూడులేక యానఁటకినఁ గటూరనఁ దినన్నటల్ల

ఆడనీడ మోవచిగరాక దినేరయత
చ. 1: దుతడగపనఁ బగవార దోనఁచనఁగానే తమకాన

కొతడలకిక్కనటల్ల  సిగద్గీ గొలల్లనఁబోనఁగాను
దతడువళల్లమదనునిదాడికి సతులచనున్న-
గొతడలకిక్క సారెసారె గోడనేరయత

చ. 2: పొదిగొనన్న యలపతోనఁ బొదలతీగెలకిగతద
తుదలేనిభయముతోనఁ దటూరినటల్ల
మస్కృదువపైనతరణుల మెఱనఁగబాహులతల.-

పొదలలల్లనఁ దటూరితటూరి పతగడయేతరయత
చ. 3: వలసగతపలమోపవల లతపటము మోనఁచి

తలనఁకచనఁ బారలేక దానఁగినయటల్ల
యిల వతకటేశ నినెన్నఱనఁగ కితదిద్రియముల
తలవరలితడల్లనే దానఁగేరయత



రేక: 1938-05 శ్రీరాగత సత: 01-235 అధతతత్మి
పలల్లవ: వఱతు వఱతు నితడువడుకపడ నిటట్టి-

కఱచబుదుద ల నెటట్టి  గటూడుదునయత
చ. 1: దేహమచిచ్చెనవానినఁ దివరి చతపడువానఁడు

దోబ్రాహిగాక నేనఁడు దొరయట
ఆహికముగ నిటట్టి అధమవగతత్తికి నే
సాహమున నెటట్టి  చాలదునయత

చ. 2: తోడనఁబుటట్టినవాని తొడరి చతపడువానఁడు
చటూడ దుషట్టి నఁడుగాక సుకస్కృతయట
పాడెపైనయిటవతటపాపబుదుద లసేసి
నీడ నిలవ నెటట్టి  నేరతునయత

చ. 3: కొడుక నునన్నతమతనఁ గోరి చతపడువానఁడు
కడునఁబాతకనఁడుగాక ఘనునఁడట
కడలేనియటవతటకలషవగతత్తికి నాతత్మి
వడనఁబరపనఁగ నెట ల్లపదునయత

చ. 4: తలిల్లనఁ జతపడువానఁడు తలనఁప దుషట్టి నఁడుగాక
యలల్లవారల కెలల్ల నెకక్కడట
కలల్లరియనుచ లోకము రోయుపని యిది
చెలల్లనఁబోనే నేనేమ సేయుదునయత

చ. 5: యితటవలప వతకటేశవ్వెరనఁ దనవతట-

వతటనఁదిపప్పుడువానఁడు వభునఁడట
దతటనెపై యాతనిదాసానుదాసినెపై
వతటనుతడెద నేమ నొలల్లనోయయత



రేక: 1938-06 దేవగాతధరి సత: 01-236 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమఫలము దా నినిన్నయునునఁ దలిసినను

సామునేసిన ఫలము జయశీలనఁడౌట గాక
చ. 1: తానుగలిగిన ఫలము దయ సేయనఁగలగట

మేనుగలిగిన ఫలము మేలలల్ల గనుట
మానుషముగల ఫలము మతచివానఁడౌట తనునఁ
దానె తలిసినఫలము తతవ్వెపరనఁడౌట గాక

చ. 2: పదిలమగ కలము గల ఫలము తానఁజదువుట
చదివనఫలత బరస్థిసారతబు గనుట
పొదలి శసత్తి సరస్థితబు పొడగనన్న ఫలము మత
దలనఁకకిట వతకటేశదానఁడౌట గాక



రేక: 1939-01 శతకరాభరణత సత: 01-237 వతకటేశవ్వెరౌషధము
పలల్లవ: కొనరో కొనరో మర కూరిమమతదు

వునికిమనికి కెలల్ల నొకక్కటే మతదు
చ. 1: ధుగ వునఁడు గొనినమతదు తొలిల్లయునఁ బద్రిహల్ల దునఁడు

చవగానఁ గొనినమతదు చలల్లనిమతదు
భవరోగముల వడిపారనఁగనఁ బెదదల మునున్న
జవకటట్టికొనిన నిచచ్చెలమెపైనమతదు

చ. 2: నిలచి నారదునఁడు గొనినమతదు జనకనఁడు
గెలపతోనఁ గొని బద్రిదికిన యామతదు
మొలచి నాలగయుగములరాజల ఘనుల
కలకాలముగొని కడగనన్నమతదు

చ. 3: అజనకనఁ బరమాయువపై యొసగినమతదు
నిజమెపై లోకములలల్ల నితడినమతదు
తద్రిజగముల నెఱనఁగ తరవతకటాదిద్రిపపై
దవ్వెజమెతత్తినఁ గోనేటదరినునన్నమతదు



రేక: 1939-02 సామతతత సత: 01-238 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పాయపమదముల బతధమా మము

జీయని యినఁకనఁ గస్కృపసేయనఁగదో
చ. 1: ధనధనతములపై తనులతపటమెపై

పనిగొతటవ నను బతధమా
దినదినతబు ననుతీదపలనఁ బెను-

గనివపైతవ యినఁక గావనఁగదో
చ. 2: సతులపై సుతులపై చలమెపై కలమెపై

పతవపైతవ వోబతధమా
రతనఁ బెరరేనఁపల రతతులయేనఁపల
గతమాలిత వనఁక గావనఁగదో

చ. 3: పతటపై  పానఁడెపై బలసతపదలపై
బతటగ నేలిత బతధమా
కతట మదివో వతకటగిరిపపై మా-

వతటరాక తగి వడువనఁగదో



రేక: 1939-03 సామతతత సత: 01-239 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కటకటా యిటచేసనఁ గరత్మిబాధ

యటవతటవారికిని నెడయ దబాధ
చ. 1: దినదినమునఁ బాబ్రాణులక దపనముచే బాధ

తనుపోషణముల కతదరప్పుబాధ
మనసుశతతకి సదా మమకారములబాధ
తనివోనికోరక్కలక దపైవగతబాధ

చ. 2: వడయాసచటూపలక వడుకలచే బాధ
కడువడక్కలక వయోగములబాధ
తొడవపైనయఱకలక దురితబుదుద లబాధ
జడియునఁబరచితతలక సతసారబాధ

చ. 3: ఆరిది నిశచ్చెయమతకి ననుమానములబాధ
సరిలేని జీవులక జనత్మిబాధ
తరవతకటాచలధిపనినఁ గని మని కొలచ-

వరవుచేతనె కాని వడ దబాధ



రేక: 1939-04 శ్రీరాగత సత: 01-240 ఉపమానముల
పలల్లవ: ముచచ్చెనఁగనన్న తలిల్ల చేరి మటూలక నొదిగినటట్టి

తచిచ్చెన సతబళ మెలల్లనఁ దరనఁబో లోలోనె
చ. 1: దపప్పుముచెడినవాని తరణ కానఁగిటనఁ జేరి

అపప్పుటపప్పుటకి నుసుత్స రనినయటట్టి
వపప్పుయిన హరిభకిత్తి వలల్లనివాని యితట-

కపప్పులపైన సతపదల కళల్ల నఁబో లోలోనె
చ. 2: ఆనఁకలి చెడినవాని  అనన్నము కతచములోన

వోనఁకిలితపచ నేల నొలికినటట్టి
తేనఁకవపైన హరిభకిత్తి తరవుగానని వాని-

వనఁకప సిరల కొతపవళల్ల నఁబో లోలోనె
చ. 3: వడలమాసినవాని వనరనఁజటట్టిములలల్ల

బడిబడినే వుతడి పాసినయటట్టి
యడయక తరవతకటేశనఁ దలనఁచనివాని-

ఆడరబుదుద్ధ ల పగలౌనఁబో లోలోననె



రేక: 1939-05 శ్రీరాగత సత: 01-241 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతగడి నెవవ్వెర నతటకరో య -

దొతగలనఁ గటూడిన దోబ్రాహులను
చ. 1: దోసము దోసము తొలరో శ్రీహరి -

దాసానదాసుల దగద్గీరక
ఆసలనాసల హరినెఱనఁగక చెడి
వసర పోయిన వఱఱ్ఱైలను

చ. 2: పాపము పాపము పాయరో కరత్మిపనఁ-
దాపపవారము దగద్గీరక
చేపటట్టి వదప శ్రీహరికథల
యేపొదుద  వనని హీనులము

చ. 3: పతకము పతకము పపైకొనిరాకరో
కొతకనఁగొసరలకూళలము
వతకటగిరిపపై వభునిపణతకథ
లతకెల వనని యనుతలము



రేక: 1939-06 బౌళ-జతపతాళత సత: 01-242 ఉపమానముల
పలల్లవ: సొగియునా మఱియు ముచచ్చెకనఁ బతడువనెన్నలల

పగవానివలనె లోపల దానఁగనఁగాక
చ. 1: దకక్కనా పేదకను తరముగానిధనతబు

చికిక్క యవవ్వెరికెపై ననఁ జేరనఁగాక
వకక్కసతబెపైన గోవతదునినఁ దలనఁప బుదిద్ధ
తకిక్కన పరలకెలల్లనఁ దలనఁపేల కలగ

చ. 2: అరగనా దురద్భాలన కరదపైన యనన్నతబు
కరచబుదుద్ధ లను నరమగొనునఁగాక
తొరలనా హరివనుత దుషట్టి నక నది నోరనఁ
దొరలనా యతనినే దటూషితచనఁగాక

చ. 3: చెలల్ల నా యమస్కృతతబు సేవతచ నధమునక
వలల్లనని నేలపపై నొలకనఁగాక
వలిల్ల గొనుమతదునక వతకటేశసత్మిరణ
చలల్లనౌనా మనసు శఠియితచనఁగాక



రేక: 1940-01 సామతతత సత: 01-243 అధతతత్మి
పలల్లవ: నిగమనిగమాతత వరిరత మనోహర రటూప

నగరాజధరనఁడ శ్రీనారాయణ
చ. 1: దపతచ వపైరాగత దివతసౌఖతత బయత-

నోపకకదా ననున్న నొడనఁబరపచ
పపైపపైనె సతసారబతధములనఁ గటేట్టివు
నాపలక చెలల్ల నా నారయణ

చ. 2: చకాక పడిన నాచితత్తిశతతము సేయ-

లేకకా నీవు బహులీల ననున్న
కాకసేసదవు బహుకరత్మిములనఁ బడువార
నాకొలనఁదివారల నారాయణ

చ. 3: వవదనిరబ్బుతధముల వడలనఁదోబ్రాయక ననున్న
భవసాగరములనఁ దడనఁబడనఁ జేతురా
దివజేతదద్రివతదత శ్రీతరవతకటాదద్రిశ
నవనీతచోర శ్రీనారాయణ



రేక: 1940-02 కాతబోదిసత: 01-244 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: తలల్లవారనియతరో తరవు య-

పలల్లదపదొతగలలల్లనఁ బారాడుతరవు
చ. 1: దొతతరపూవులతోనఁట తటూరపనఁ దరవు

చితతపూవునఁ దేనెలచెమత్మి తరవు
సతతులేని సతయితటచాయ తరవు
యితతలోనె చలినఁబడి యతడదానఁకే తరవు

చ. 2: పాముపటట్టి గొతటమనఁది పడుమటతరవు
చమకదొతతరలోనిచినన్న తరవు
గాములగాచక యుతడే గాలి తరవు
యేమటా నెకక్కడవుత నెరనఁగనితరవు

చ. 3: అనిన్న దికక్కలనునఁ దానేయపైవునన్న తరవు
పనీన్నట కాలవలబాట తరవు
కనున్నల వతకటపతనఁ గనన్న తరవు
మనున్ననేలనఁగటూడినమనఁది తరవు



రేక: 1940-03 శ్రీరాగత సత: 01-245 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నమో నారాయణయ నమతః

సమధికానతదాయ సరేవ్వెశవ్వెరాయ
చ. 1: ధరణీసతీఘనసత్తినశ పైలపరిరతభ-

పరిమళశగమజలపగమదాయ
సరసిజనివాసినీసరసపగణమయుత-

చరణయ తే నమో సకలతత్మికాయ
చ. 2: సతతభామాముఖతచనపతగవలిల్లకా-

నితతరచనకిగయానిపణయ
కాతాతయనీసత్తితగకామాయ తే నమో
పగతతక్షనిజపరబద్రిహత్మిరటూపాయ

చ. 3: దేవతాధిపమకటదివతరతాన్నతశసత-

భావతామలపాదపతకజాయ
కెపైవలతకామనీకాతతాయ తే నమో
శ్రీవతకటాచల శ్రీనివాసాయ



రేక: 1940-04 సామతతత సత: 01-246 అధతతత్మి
పలల్లవ: పాపనెపైననాపాలనఁ గలిగి తోవ

చటూపమనన్న నెతదునఁ జూపర
చ. 1: ధస్కృతదటూలి జగమెలల్లనఁ దిరిగి వసరిత

యితరాలయముల కేనఁగియేనఁగి వసరిత
గతమాలి పరలపపైనఁ గనలి వసరిత
మతమాలి కలవదత మాని వసరిత

చ. 2: వసిగి యాచారతబు వడిచి వసరిత
పసచెడి పగయముల పలికి వసరిత
కొసరి దద్రివతముపపైనఁ గోరి వసరిత
కసుగతది లోలోనె కానఁగి వసరిత

చ. 3: కోవదులగవారినఁ గొలిచి వసరిత
దపైవములతదరినఁ దడవ వసరిత
శ్రీవతకటేశనిసేవ మాని వటట్టి-
సేవలనిన్నయు నేనఁ జేసి వసరిత



రేక: 1940-05 శ్రీరాగత సత: 01-247 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: సకలశసత్తి సజాజ్ఞనసతపనున్ననఁడట చితత్తి-

మొకటకినినఁ జొరదు వధియోగమౌనఁగాదో
చ. 1: దొరతనతబట కలిమ దోడుగాదట మతచి-

తరణులట మోహమట దపైనతతబట
వరహమట దారిదత సవవశనఁడౌనట చటూడ
నరయ నిది కరత్మిఫలమౌనో కాదో

చ. 2: రాజసనాత్మినమట రవణహీనతవ్వెమట
తేజమట నలవతకనఁ దిరిపతబట
వాజివాహనములట వానఁడి లేదట తొతట-

పూజఫలమది వలితభోగమౌనఁగాదో
చ. 3: యిలయలల్ల నేలనట ఇతట లేదట మగల

బలిమగలదట సదా పరిభవమట
చెలవలర వడుకల శ్రీవతకటేశవ్వెరని
గొలవనేరనివనకనఁ గొరనఁతలౌనఁగాదో



రేక: 1940-06 ముఖరి సత: 01-248 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: సొరిది సతసారతబు సుఖమా యితదరికి

వరవఱతగక వగల వనఁగేర గాక
చ. 1: దేహముల దలనఁప సుసిస్థిరముల పాబ్రాణులక-

నటూహితప లోభ మటల్ల తడునఁ గాక
మోహతబుచే వనకముతదఱనఁగలేక తమ-

దేహసుఖముల మరిగి తరిగేరగాక
చ. 2: నెలకొనన్నదద్రివతముల నిలచనా యవవ్వెరికి

అలవ నిలపనఁగరాని యాస గాక
బలవపైన వటట్టి వభాబ్రాతతచే దగలవడి
తలిసియును దలియ కిట తరిగేర గాక

చ. 3: నెఱయువభవములలల్ల నిజముల యితదరికి
కొఱమాలినటట్టి తమగణముగాక
యఱకతోనఁ దిరవతకటేశనఁ గొలవనఁగలేక
తఱనఁగమాలిన బుదిద్ధనఁ దిరిగేరగాక



రేక: 1941-01 ఆహరి సత: 01-249 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: కాక మరి యితతేల కలగనఁ దమకేతముక

చేకొనన్న కోరికల చేర నతదానఁకా
చ. 1: దొరతనములనిన్నయును దొరసి నతదానఁకా

నెరతనములనిన్నయును నెరప నతదానఁకా
గరగరికలనిన్నయును కలసి నతదానఁకా
వరసతబులనిన్నయును వసుగ నతదానఁకా

చ. 2: యడమాటలనిన్నయును యరసి నతదానఁకా
అడియాసకోరికల అదుక నతదానఁకా
జడిగొనన్నగకిక్కళల్ల  చవగొనన్నయతదానఁక
వడ లోముటల మోహ ముడుగ నతదానఁకా

చ. 3: య వలల్లనఁ దమయాతత్మి యిచచ్చెగితచినదానఁక
శ్రీవతకటేశకస్కృప చేర నతదానఁక
లోవలతునిన్నయును లోనఁగొనన్నయతదానఁక
వవగ బతధముల వడు నతదానఁకా



రేక: 1941-02 వరాళ సత: 01-250 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమ నేయువార మనఁకను

ఆమని చేలపచచ్చెలయ బద్రిదుక
చ. 1: దపనమనియడి తీరని యాస

రేపమాపనఁ బెడరేనఁచనఁగా
తోపనేయనఁగరాక దురితపతరవుల -
కాపదలక లోనాయ బద్రిదుక

చ. 2: వడుకనెడి పదదవడువనితరవు
వోడ కెపడు వదదనుతడనఁగా
జోడు వడువరాక చలకనఁదనతబున-

కాడికెలక లోనాయ బద్రిదుక
చ. 3: మమకారమనియడిమాయతరవు

తమర మెకిక్కతచక తయతనఁగా
వమలమటూరితయపైన వతకటగిరిపత
అమరనఁ జేరక యరవాయ బద్రిదుక



రేక: 1941-03 ముఖరి సత: 01-251 అధతతత్మి
పలల్లవ: కడునడసు చొరనేల కాళళ్ళ గడుగనఁగనేల

కడలేని జనత్మిసాగర మనఁదనేల
చ. 1: దురితతబునక నెలల్లదొడవు మమకారతబు_

లరిదిమమతలకనఁ దొడ వడియాసల
గరతయిన యాసలకనఁ గోరికల జీవనము
పరగ నినిన్నటకి లతపటమె కారణము

చ. 2: తుదలేని లతపటము దుతఃఖహేతువు దుతఃఖ_

ముదుటయిన తాపమున కతడనఁగనఁ జోట
పదిలమగ తాపతబు పాబ్రాణసతకటము లీ-

మదము పతపనకనఁ దనమనసు కారణము
చ. 3: వలయనఁ దనమనసునక వతకటేశనఁడు గరత్తి

బలిసి యాతనినఁ దలనఁచపనికినఁ దానఁ గరత్తి
తలకొనన్న తలనఁప లివ దపైవమానుషముగానఁ
దలనఁచి యాతేత్మిశవ్వెరనినఁ దలనఁపతగ వలదా



రేక: 1941-04 శ్రీరాగత సత: 01-252 వతకటగానత
పలల్లవ: ఇతరలక నిను నెరగతరమా సతత సతతవగతుల

సతపూరరమోహవరహితు లఱగనఁదుర నినునితదిరారమణ
చ. 1: నారీకటాక్షపట నారాచభయరహిత-

శటూరలఱనఁగదుర నినునఁ చటూచేట చటూప
ఘోరసతసార సతకలపరిచేచ్ఛేదులగ-

ధీరలఱనఁగదుర నీదివతవగగహము
చ. 2: రాగభోగవదటూర రతజితాతుత్మిల మహ-

భాగ లరనఁగదుర నినునఁ బద్రిణుతతచవధము
ఆగమోకత్తి పగకారాభిగముతల మహ-

యోగలఱనఁగదుర నీవుతడేటవునికి
చ. 3: పరమభాగవత పదపదత్మిసేవానిజా-

భరణులఱనఁగదుర నీ పలికేటపలక
పరగ నితాతనతద పరిపూరర మానస-

సిస్థిర లఱనఁగదుర నినునఁ దిరవతకటేశ



రేక: 1941-05 శతకరాభరణత సత: 01-253 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎరనఁగదు రితదర నెఱినఁగీనెఱనఁగర

హరి దానే నిజపరమాతుమని
చ. 1: నలినాసనునఁ డెఱనఁగ నారదునఁ డెఱనఁగ

కొలనఁది శివునఁ డెఱనఁగ గహునఁ డెఱనఁగ
యిల గపలనఁ డెఱనఁగ నితతా మను వఱనఁగ
తలనఁప వషరనఁడే పరతతవ్వెమని

చ. 2: బెరసి పగహల్లదునఁడు భీషత్మినఁడు జనకనఁడు
గరతుక బలియ శకనఁడునఁ గాలనఁడు
వరస నెఱనఁగదుర వడి రహసతముగ
హరి యితనఁడే పరమాతుత్మినఁడని

చ. 3: తలియదగిన దిది తలియరాని దిది
తలిసినాను మదినఁ దలియ దిది
యిల నితదరనఁ దలిసి రిదే పరమమని
కలవలల్లనఁ దలిప వతకటరాయునఁడు



రేక: 1941-06 దేవగాతధరి సత: 01-254 అధతతత్మి
పలల్లవ: లేదు బహవదాతమహసుఖము తమ-

కీడు తమకరత్మి మేమ సేయనఁగవచచ్చె
చ. 1: నానావధులనఁ బొరలి నరనఁడు దానెపై వవధ-

మెపైనకరత్మిములే అనుభవతచి
లేనిలపతటములక లోనెపై దురితా-

దనులపై కగమత్మిరనఁ దిరిగిపోవుటేకాని
చ. 2: పరగ నినిన్నటనఁ బొడమ బద్రిహత్మిణునఁడెపై

సరిలేని వదశసత్తి సముల చదివ
అరదయినకాతక్షచే నతపాపపరలపై
వరవుననఁ బొడవకిక్క వరగనఁబడుటేకాని

చ. 3: చేరనిపదారస్థిములే చేరనఁగోరటగాని
చేరవనే యామేల సిదిద్ధతపదు
ధీరలపై తమలోననఁ దిరవతకటేశవ్వెరనినఁ
గోరి యిట భజియితపనఁగటూడు టనన్ననఁడుగాన



రేక: 1942-01 లలిత సత: 01-255 నిషవ్వెకేత్సన
పలల్లవ: నీవకా చెపప్పునఁజూప నీవ నీవకా

శ్రీ వభుపగతనిధివ సేన మొదలరి
చ. 1: నీవకా కటట్టిదుర నిలచతడి హరివదద

దేవతలనఁ గనిపతచే దేవునఁడవు
యేవతక వచేచ్చెసినాను యితదిరాపతకి నిజ-

సేవకనఁడవు నీవకా సేనమొదలరి
చ. 2: పసినఁడి బదదలవార పదిగోటల్ల  గొలవ

దసలనఁ బతపలవతపే దరనఁడవు
వసముగా ముజజగాలవారి నితదరిని నీ-

సిసువులనఁగా నేలిన సేనమొదలరి
చ. 3: దొరలపై నయసురల తుతుత్తి ముర సేసి జగ-

మరవుగా నేలిత వకరాజతమెపై
పరగసటూతగవతీ పతవపై వతకటవభు-

సిరల పనిన్నధి నీవ సేనమొదలరి



రేక: 1942-02 పాడి సత: 01-256 కస్కృసర
పలల్లవ: బాలలతో వథలలోనఁ బారాడువానఁడు

కోలలతుల్ల క వుటల్ల  గొట ట్టినఁ జతడ
చ. 1: నారికడపవకక్కల నానిన సనగల

చారపపప్పునఁ దేనెల చకెక్కరలను
పేరిననేతుల నానబయాతల నుటల్ల నవ
చేరి యశోదబడడక జెపేప్పుర సుతడ

చ. 2: చకిక్కలల నడుకల సనిగెపపప్పులను
చెకిక్కన మెతత్తినితటూనఁట చెఱకలను
పకక్కవగా నుటల్లలో బతదల నితచిన వవ
చకక్కనెశోదబడడకనఁ జాటేర సుతడ

చ. 3: నవువ్వెలనఁ జిటబెలల్ల ల నునన్ననిచిమత్మిలల
నవువ్వెటడియునునఁ జినిన్న నురగలను
యవావ్వెర వతకటపత కెఱగితచ నారగితచి
కివవ్వెకివవ్వె నవవ్వె నణనఁకితచ జతడ



రేక: 1942-03 కనన్నడగళ సత: 01-257 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పతడు జీవుల కెలల్లనఁ బుటట్టిక మానదు

పతడు మాన మతదు వయనఁగదయత
చ. 1: నెతుత్తి ర నెముత్మిల నితడినపతటకి

తతత్తిలో సదితచనేరా
నితత్తిమటూ వనీళల్లనఁ గడిగినాను
మతత్తిలి వుబుబ్బు మానదేలయాత

చ. 2: చలల్లనఁగటూడు వటట్టి చలల్లనఁగా పొతుత్తి
లలల్లనఁ బెటట్టి బగియితచనఁగాను
కలల్లగాదు చము గార తొమత్మిదిగతడల్ల
పలల్లలనఁ జాలనఁ బెటట్టినఁగదయాత

చ. 3: ఆదినుతడి పాకమెపైనది యవవ్వె-
రేదిరో మొక మేరపడదు
ఆదరితచి వతకటాధిప నీవతక
సదితచి మాననఁజూడనఁగదయాత



రేక: 1942-04 సామతతత సత: 01-258 కస్కృసర
పలల్లవ: భావముననఁ బరబద్రిహత్మి మద

కెపైవసమెపై మాకడ చటూడ
చ. 1: నీలమేఘ ముపనిషదరద్ధత బద

పాలదొతగిలడిబాలలలో
చాల నదియ మాజనత్మిరోగముల-

చల దివయ మమునఁ జెలగినఁచ
చ. 2: తనియని వదాతతరహతసతతబద

వనర గోపకలవుటల్లపపై
పనుపడి సకలపజాజ లతబుల-

పనుల దరచ్చె మమునఁ బాలితచ
చ. 3: భయములేని పనునఁబరమపదత బద

జయమగ వతకటశ పైలముపపై
పయిపడు దురితపనఁబౌనఁజల నుకక్కన
లయము సేయ మము లలితచ



రేక: 1942-05 సామతతత సత: 01-259 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నగధర నతదగోప నరసితహ వో

నగజవరద శ్రీ నారసితహ
చ. 1: నరసితహ పరతజోత నరసితహ వర-

నరసితహ లకనారసితహ
నరసఖ బహుముఖ నారసితహ వో-

నరకాతతక జేజే నారసితహ
చ. 2: నమో నమో పతడరీకనారసితహ వో-

నమతసురాసురనారసితహ
నమకచమకహిత నారసితహ వో
నముచిసటూదనవతదత నారసితహ

చ. 3: నవరసాలతకార నారసితహ వో-

ననీతచోర శ్రీనారసితహ
నవగణవతకటానారసితహ వో-

నవమటూరిత్తి మతడేము నారసితహ



రేక: 1942-06 పాడి సత: 01-260 అధతతత్మి
పలల్లవ: కడగనుటే సౌఖతముగాక య-

తడతానఁకల నెతదర చనరిటాల్ల
చ. 1: నిలిచినదొకటే నిజమని తలిసిన-

తలివ ఘన మతతయకాకా
కలకాలము చనఁకట దవువ్వెకొనెడి-

వలలభద్రిమల నెవవ్వెర వడ రిటాల్ల
చ. 2: పరహిత మదియే పరమని తలిసిన

పరిపకవ్వెమె సతపదగాకా
దురితవధుల గొతదుల సతదులనఁ బడి
ధరలోపల నెతదర చనరిటాల్ల

చ. 3: ఘనునఁడ తరవతకటపత యని కని
కొనకెకక్కట తేనఁకవగాకా
పనిమాలిన యపలలతపటముల
తనువు వనఁచ టతతటపని యిటాల్ల



రేక: 1943-01 ధనాన్నశి సత: 01-261 కస్కృసర
పలల్లవ: ఆదిమునుల సిదాద్ధ తజనము

యేదసనఁ జూచిన నిదివో వనఁడే
చ. 1: నగిన సలవనఁ బడు నాలగజగముల

మొగముననఁ జూపే మోహనము
నిగిడి యశోదక నిధనతబెపై
పొగడొతద గస్కృహమున నిద వనఁడే

చ. 2: కనుదరచిన నలగడ నమస్కృతము లట
అనువుననఁ గరస నపారము
వనితల నతదవగజముననఁ జెలనఁగనఁగ
మనికికి నిరవపై మలస వనఁడే

చ. 3: పరమునకనునఁ దానఁ బరమెపై వలసిన-

పరిపూరర పరాతప్పురనఁడు
సరస రకిత్మిణకి సతతభామకను
వరనఁడగ వతకటవరదునఁడు వనఁడే



రేక: 1943-02 సామతతత సత: 01-262 భకిత్తి
పలల్లవ: నారాయణ నీనామము బుదిద్ధనఁ

జేరినానఁ జాల సిరలేమ బానఁత
చ. 1: ననుపపైన శ్రీవషరనామము పేర-

కొననఁగానే తేనఁకవ మరనఁగా
ఘనమెపైన పణతల గలగనఁగా తమ-

కనయమునఁ బరమది యేమబానఁత
చ. 2: నలవపైన శ్రీహరినామము మతనఁ-

దలనఁచిననాబతధము లటూడనఁగా
యలమ దనినఁ బఠియితచినా య-

కలషములేల కలగ నెవవ్వెరికి
చ. 3: వతకటపత నామవభవము కరత్మి

పతకములలల్లనఁ బరిమారప్పునఁగా
బతకమెపై తలనఁపడి పగయులకనఁ యతదు-

నితక నీ సుఖమది యేమబాబ్రానఁత



రేక: 1943-03 ఆహిరి సత: 01-263 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మోహము వడుచటే మోక్షమది

దేహ మెఱనఁగటే తలివనదే
చ. 1: ననిచిన తనజనత్మిమునఁ గరత్మిమునఁ దన-

పనియు నెఱగటే పరమ మది
తనక వధినిషేధములనఁ బుణతముల-

ఘనత యఱగటే కలిమ యది
చ. 2: తఱినఁదఱినఁ బే ద్రిమపతలిల్లదతడుగ లను

యఱనఁ గనిదే కలహీన తది
చఱలనఁ బొరలి యాచారధరత్మిముల
మఱచినదే తనమలిన మది

చ. 3: కమత్మిరనఁ గమత్మిరనఁ గామభోగముల
నమత్మి తరగటే నరక మది
నెమత్మిది వతకటనిలయునిదాసుల-

సొముత్మియి నిలచట సుకస్కృత మది



రేక: 1943-04 ముఖరి సత: 01-264 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: శ్రీశో యతసుసిస్థిరో యత

కౌశికమఖరక్షకోయత
చ. 1: నిగమనిధినిరత్మిలోయత

జగనోత్మిహనసతీపత-

వగతభయోయత వజయసఖోయత
భస్కృగమునినా సతపీ గతోయత

చ. 2: సకలపత శర్శశవ్వెతోయత
శకముఖమునిజనసులభోయత
పగకటబహళశోభనాధికోయత
వకచరకిత్మిణీవక్షణోయత

చ. 3: సరసయత పరిసరపగయోయత
తరవతకటాధిపోయత
చిరతతనోయత చిదాతత్మికోయత
శరణగతవతత్సలోయత



రేక: 1943-05 శదదవసతతత సత: 01-265 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: కిత కరిషాతమ కిత కరోమ బహుళ-

శతకాసమాధనజాడతత వహమ
చ. 1: నారాయణత జగనాన్నధత తద్రిలోకెపైక-

పారాయణత భకత్తిపావనత
దటూరీకరోమతహత దురితదటూరేణ సత-

సారసాగరమగన్నచతచలతేవ్వెన
చ. 2: తరవతకటచలధీశవ్వెరత కరిరాజ-

వరదత శరణగతవతత్సలత
పరమపరషత కస్కృపాభరణత న భజామ
మరణభవదేహభిమానత వహమ



రేక: 1943-06 శ్రీరాగత సత: 01-266 వతకటగానత
పలల్లవ: ఆపనున్నలపాలి దపైవమాతనఁడే గతనఁదకక్క

యే పొదుద ను భజియితచనఁగ నితరనఁడు మరి కలనఁడా
చ. 1: నిరపాధిక నిజబతధునఁడు నిరత శయానతదునఁడు

కరి వరదునఁ డితనఁడే గాక ఘనునఁడధికనఁడు గలనఁడా
చ. 2: సతతత గణ సతపనున్ననఁడు సాధులకనఁ బద్రిసనున్ననఁడు

అతతరాతమతనఁడే కాక అధికనఁడు మరి కలనఁడా
చ. 3: పరమాతుత్మినఁడు పరమపరషనఁడు పరికితపనఁగనఁ గస్కృపాలనఁడు

తరవతకట వభునఁడే కాక దేవునఁడు మరి కలనఁడా



రేక: 1943-07 కరతజి సత: 01-267 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: మతదరధర మధుసటూదన

నతదగోపనతదనా
చ. 1: నరసితహ గోవతద నవనీతానతద

హరిముకతద నయనారవతద
కరివరద గరడగమనరటూప
గరచాపా యదుకలదపా

చ. 2: భవదటూర భయహర పరిపూరారమస్కృత
భవనపాలన సురపాలన
భువనభటూషణ పరపరష పరాతన
నవభోగా కరణయోగా

చ. 3: పతకజాసననుత భవతనిరత్మిలపాద-

పతకజ పరమ పరాతప్పుర
వతకటశ పైలనివశ శ-

భతకరా క్షేమతకరా



రేక: 1944-01 లలిత సత: 01-268 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఈ దేహవకారమునక నేదియునఁ గడపల గానము

మోదమెరతగని మోహము ముతదర గననీదు
చ. 1: నితాతనితతవవకము నీరసునక నొనగటూడదు

సతాతలపవచారము జరగదు లోభికిని
హతాతవరహితకరత్మిము అతటదు కూగ రాతుత్మినకను
పగతతక్షతబగపాపము పాయదు కషట్టి నక

చ. 2: సతతానతదవకాసము సతధితచదు తామసునక
గతకలత్మిషభావము దొరకదు వతసనికిని
జితకామునఁడు దా నవుటక సిదిద్ధతపదు దుషక్కరిత్మికి
అతులితగతభీరగణత బలవడ దధమునక

చ. 3: శ్రీవతకటగిరివలల్లభు సేవా తాతప్పురభావము -
దోబ్రావ మహలతపటలక తోనఁపదు తలనఁపనక
దేవోతత్తిమునఁగడు నీతని దివాతమస్కృతమగ నామము
సేవతపనఁగ నితరలకను చితత్తిత బొడనఁబడదు



రేక: 1944-02 శదదవసతతత సత: 01-269 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నమో నారాయణయ నారాయణయ సగణబద్రిహత్మిణే

సరవ్వెపారాయణయ శోభనమటూరత్తియే నమో
చ. 1: నితాతయ వబుధసతసుత్తి తాతయ నితాతధి-

పతాతయ మునిగణ పగతతయాయ
సతతయ పతతక్షాయ సనాత్మినససాత-

గతాతయ జగదవనకస్కృతాతయ తేనమో
చ. 2: అకగమోదదతబాహువకగమాతకాగ తత

శకగశిషోతనటూతలనకగమాయ
శకాగ దిగీరావ్వెణవకగభయభతగని-

రవ్వెకాగ య నిహతారిచకాగ య తేనమో
చ. 3: అక్షరాయాతనిరపేక్షాయ పతడరీ-

కాక్షాయ శ్రీవతత్సలక్షణయ
అక్షీణవజాజ్ఞనదక్షయోగీతదద్రిసత-

రక్షానుకతపాకటాక్షాయ తేనమో
చ. 4: కరిరాజవరదాయ కౌసుత్తి భాభరణయ

మురవపైరిణే జగనోత్మిహనాయ
తరణేతదుకోటరతరణీ మనసత్తిస్త్సోతగ-
పరితోషచితాత్తి య పరమాయ తే నమో

చ. 5: పాతగదానోతత్సవపగథిత వతకటరాయ
ధతీద్రిశకామతారస్థిపగదాయ
గోతగభినత్మిణరచిరగాతాబ్రాయ రవచతదద్రి-
నేతాబ్రాయ శేషాదిద్రినిలయాయ తే నమో నారయణయ



రేక: 1944-03 కనన్నడగళ సత: 01-270 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నీమహతత్తిత్త్వాతబు లోనికినఁ వలపలికినఁ గపప్పు

కామతప నిటట్టిదని కానరా దటగాన
చ. 1: నితడి యినిన్నటలోన నీవు గలవని భాబ్రాతత-

నుతడుదువుగాని నీ వకటయునునఁ గావు
దతడిగలగిరి పగతదవ్వెని దోచనఁగాని యది
కొతడలోపల లేదు కొతడయునునఁ గాదు

చ. 2: బలసి యినిన్నటలోపలనునఁ జెపైతనతమెపై
మెలనఁగదువుగాని యేమట నీవు లేవు
పలదరనఁగలపైన దరప్పుణమునతదొక నీడ
వలయునఁగా కతదు దలపోయు నది లేదు

చ. 3: వుడుగ కనిన్నటలోన నుతడుటయు లేదు నీ-

వుడివోయి యతదుతడ కతడుటయు లేదు
చెడనితేజముగాన శ్రీవతకటేశ నీ-

పొడవు పరిపరరమెపై పొలపొతదునఁగాన



రేక: 1944-04 మాళవ సత: 01-271 శరణగత
పలల్లవ: అది నాయపరాధ మది నాయపరాధ

మదియు నిదియు నాయపరాధము
చ. 1: నెరయ రటూపములలల్ల నీరటూపమేకా

నరయని యది నాయపరాధము
పరిపూరరనఁడగ నినున్ననఁ బరిచిచ్ఛేనున్ననినఁగా-

నరయుట యది నాయపరాధము
చ. 2: జీవాతుత్మినినఁగానఁ జితతతపనఁ దలనఁచట

యావతక నది నాయపరాధము
సేవతచి నిను నాతత్మినఁ జితతతపకతడుట
ఆవల నిది నాయపరాధము

చ. 3: యడెరనఁగక వతకటేశనఁడ నినునఁ గొని-

యాడుట యది నాయపరాధము
యేడనఁ జూచిన నాయదుర నుతడనఁగ నినున్న
నాడ నీడ వదకటపరాధము



రేక: 1944-05 కనన్నడగళ సత: 01-272 వతకటగానత
పలల్లవ: సతతవరకత్తి నఁడు సతసారి గానఁడు

రతసమత్మిదునఁడు వరకత్తి నఁడు నితనఁడె
చ. 1: నితుతనఁడెపైనవానఁడు నిఖలలోకములనఁ-

బద్రితతక్షవభవ సతపనున్ననఁడు గానఁడు
నితుతనఁడు నితనఁడే నిరపమానునఁడెపైన
పగతతక్షవభవ సతపనున్ననఁ డితనఁడె

చ. 2: యోగియపైనవానఁడు వనర నేకాలము
భోగియపై భోగిపపై భోగితపలేనఁడు
యోగియు నితనఁడే వుడుగక భోగిపపై
భోగితచనటవతట పరషతడు నితనఁడె

చ. 3: దేవుడెపైనవానఁడునఁ దలప లోకముల
దేవతారాధుతనఁడెపై దపతపలేనఁడు
దేవునఁడు నితనఁడే దివజవతదుతనఁడెపైన
శ్రీవతకటగిరిదేవుతడితనఁడె



రేక: 1945-01 వరాళ సత: 01-273 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎచోచ్చెట కేనఁగిన యపప్పుడూనఁ దమలోని -

మచిచ్చెక పనునఁదవుల మానకపోయ
చ. 1: పాయప సతులగబబ్బుల పదపొటాల్ల ల

కాయము వడి నొతత్తి కానఁచనఁగను
రాయిడిచే ఘనమాయనఁగాని లోని-

మాయప పనునఁదవుల మానకపోయ
చ. 2: అతవల మోహపటధరామస్కృతముల

యితవుగ నోరి కతదియతనఁగను
అదిమోహమే ఘనమాయనఁగాని లోని-

మతకరిపనునఁదవుల మానకపొయ
చ. 3: తరణుల మేనిమెతత్తినిపరపలమనఁద-

నిరవుగ నిట సుఖయితచనఁగను
తరవతకటాచలధీశకస్కృపచేనఁగాని
మరచేత పనునఁదవుల మానకపోయ



రేక: 1945-02 మలహరిసత: 01-274 శరణగత
పలల్లవ: పతడియునఁ బతడదు చితత్తిము పరిభవ యడయదు కాతక్షల

యతడలనే కానఁగిత మనఁక నేలగోకాని
చ. 1: పదిగోటల్ల జనత్మితబులనఁ బాయనికరత్మిపనఁ బాటల్ల

వదలక వక నిమషములో వడినఁదరచ నితనఁడు
చెదరని నిజదాసులకను శ్రీహరి, మా కిపడతతక
హస్కృదయము నిలవదు చతచల మేలగోకాని

చ. 2: కూపప బహునరకతబుల కోటల్లసతఖతలనఁ బొరలేట-

పాపము లొకనిమషయములోనఁ బాపనఁగనఁగలనఁ డితనఁడు
కాపాడనఁగనఁ దలచిన యకమలపత, నే మతని-

యేపననఁ గని మననే మనఁక నేలగోకాని
చ. 3: జడిగొని యనన్ననఁడు బాయనిసతసారపబతధతబుల

వడుమని వకనిమషములో వడిపతచను యితనఁడు
కడునఁగొలిచినవారికి వతకటపత, నే మతని-

నెడయక కొలవనఁగలేమనఁక నేలగోకాని



రేక: 1945-03 వరాళ సత: 01-275 అధతతత్మి
పలల్లవ: వాడల వాడల వతట వానఁడివో వానఁడివో

నీడనుతడి చరలమేత్మి నేనఁతనఁబేహరి
చ. 1: పతచభటూతములనెడి పలవనెన్న నటూల

చతచలపగతజి వోసి చరిసేసి
కొతచెప కతడెల నటూలి గణముల నేసి
మతచిమతచి చరలమేత్మి మార బేహరి

చ. 2: మటమాయములనఁ దన మగవ పసినఁడి నీర
చిటపొట యలకలనఁ జిలికితచనఁగా
కటలతపనఁ జేనఁతల కచచ్చెలగానఁ గటట్టి
పటవాళ చరలమేత్మి బలబేహరి

చ. 3: మచిచ్చెక కరత్మిమనేట మెపైల సతతలోన
వచచ్చెప కరత్మిధనము వలవచేసి
పచచ్చెడాలగానఁ గటట్టి బలవతకటపత
ఇచచ్చెకొలనఁదుల నమేత్మి ఇతటబేహరి



రేక: 1945-04 సామతతత సత: 01-276 అధతతత్మి
పలల్లవ: తొకక్కనిచోటల్ల  దొకెక్కడిమనసు

యకక్కడ గతలే దితకనో తరవు
చ. 1: పాపము వాయదు పపై పపై మనసున

కోపము దరదు కొతతపైనా
దపన బాధయునఁ దర దినిన్నయును
యేపననఁ బెననఁగొనె నితకనో తరవు

చ. 2: యవవ్వెనమదమును నెడయదు కోరికె
కొవువ్వెను నణనఁగదు కొతతపైనా
రవవ్వెగ మమకారమునఁ బెడనఁబాయదు
యవవ్వెధియును లేదితకవో తరవు

చ. 3: వఱపను వడువదు వడమాయలనఁబడి
కొఱనఁతయునఁ దరదు కొతతపైనా
తఱనఁ గొసనఁగేట శ్రీతరవతకటపత -
నెఱినఁగీ నెఱనఁగలే మనఁకనో తరవు



రేక: 1945-05 సాళతగనాట సత: 01-277 దశవతారముల
పలల్లవ: ఎటట్టివారికినెలల్ల నిటట్టికరత్మిముల మా-

యటట్టివారికి నితక నేది తోవయత
చ. 1: పామునఁజతపన యటట్టిపాతకముననఁ బెదద -

పాముమనఁద నీకనఁ బవళతచవలస
కోమలినఁ జతపన కోఱనఁతవలల్ల నొకక్క-

కోమలి నెదనఁ బెటట్టి కొని యుతడవలస
చ. 2: బతడి వఱిచినటట్టి పాతకముననఁ బెదద

బతడిబోయునఁడవపై పనిసేయవలనె
కొతడవఱికి నటట్టిగణముననఁ దిరమల-

కొతడమనఁద నీకనఁ గటూచతడవలస



రేక: 1945-06 ముఖరి సత: 01-278 దశవతారముల
పలల్లవ: అనిన్న చోటల్లనఁ పరమాతత్మి నీవు

యినిన్నరటూపల భద్రిమయితతువుగా
చ. 1: పాలజలనిధినుతడి బదరీవనాన నుతడి

ఆలయమెపై గయలోనఁ బద్రియాగ నుతడి
భటూలోకనిధివపై పరషోతత్తిమాన నుతడి
వలసతఖతలరటూపపై వచేచ్చెతుగా

చ. 2: వుతత్తిర మధురలో నయోధత లోపలినుతడి
సత త్తైన నతదవగజాన నుతడి
చితత్తిగితచి పతచవట సితహదిద్రిలోననుతడి
వతుత్తి గా లోకముల పావనము సేయనఁగను

చ. 3: కెపైవలతముననుతడి కమలజలోకాన
మోవనఁగ శ్రీరతగమున నుతడి
యవల నావల నుతడి యవతకటాదిద్రిపపై
నీవ నీవ వచిచ్చె నెలకొతటగా



రేక: 1945-06 సామతతత సత: 01-279 హనుమ
పలల్లవ: మాయపదనుజలమదవపైరి కప-

రాయనఁడు వనఁడివో రామునిబతట
చ. 1: పటట్టిన జతగయు పతపమగల మొలనఁ

గటట్టినకానెయు గరవ్వెమున
నిటట్టినిలిచి పూనినచేత నడిమ-

దిటట్టి వనఁడువో దేవునిబతట
చ. 2: నవువ్వెచ లతకానగరపదనుజల-

కొవవ్వెణనఁచినకపకతజరనఁడు
మువువ్వెరవలప్పుల మొదలి భటూతయగ-

రవవ్వెగ సతారమణునిబతట
చ. 3: పతకజసతభవుపటట్టిముగటట్టిను

వుతకితచిన తనవడయనిచే
పొతకపకలశపరహనుమతతునఁడు
వతకటరమణుని వడుకబతట



రేక: 1946-01 శతకరాభరణత సత: 01-280 అధతతత్మి
పలల్లవ: పరసము సనఁకియు బద్రిదుకవదాద

తరిగి కరత్మిము లితక తీదపల
చ. 1: పడిగాలవడియునన్న పాబ్రాణచారముల-

పడనఁతుల నధములనఁ బాలితచిత
యిడుమలనఁ బెడనఁబాప నితకనేల తగి కొతక
గడిచటచిచ్చెయు నితకనఁ గడ మునన్నదా

చ. 2: మతలేనిధనముల మెరసి కానుకగొని
అతపణతలితదరి నలరితచిత
ధస్కృతహీనులకనెలల్ల దికక్కయి కాతువుగాక
వగతముచెలిల్లన నితక వటట్టినఁగటాల్ల

చ. 3: పాలితచి నావనన్నపమున వతకటరాయ
లభితచితవ నే నీలలననఁగానా
యలగననె లోకమతతానఁ గాతువుగాక
పాలదాగినమనఁదనఁ బెపైకడుపల



రేక: 1946-02 శ్రీరాగత సత: 01-281 నస్కృసితహ
పలల్లవ: భాలనేతాబ్రానల పగబల వదుతలల్లతా-

కేలీ వహర లకనరసితహ
చ. 1: పగళయమారత ఘెరభసిత్తి సకా పూతాక్కర

లలితనిశవ్వెసడోలరచనయా
కలశ పైలకతభినీకముదహితరవగగన-

చలనవధినిపణ నిశచ్చెల నారసితహ
చ. 2: వవరఘనవదనదురివ్వెహసననిషటూ ష్ఠూద్వ్యత -

లవదివత వరషలలఘటనయా
వవధజతతువాబ్రాతభువన మగీన్నకరణ
నవనవపగయ గణరరవ నారసితహ

చ. 3: దారణోజజత్త్వాలధగదదగితదతషాట్టి స నలవ
కారసుస్ఫులితగసతగకీగడయా
వపైరిదానవఘోరవతశభసత్మికరణ -
కారణ పగకటవతకట నారసితహ



రేక: 1946-03 కనన్నడగళ సత: 01-282 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఇతత సేసనఁబో దపైవ మతతలోననే అయోత

సతతపాకలతజనఁ దచిచ్చె సనాతసినఁ జేస
చ. 1: పరిగెలేరేటవానినఁ బటట్టిపరాజనఁగా

నిరతభోగము లిచిచ్చె నిలిపనటల్ల
ధరలోన నతపాతకని ననున్న నిటల్ల
అరయ నితత్తిడినఁ దచిచ్చె యపరతజినఁ జేస

చ. 2: కకక్కలవతడుకతనే కలహీనునినఁ దచిచ్చె
వకక్కసనఁబానఁపనినఁ గావతచినయటల్ల
దికక్కలఱనఁగనఁగనఁ గషట్టిదేహిని ననున్ననఁ దచిచ్చె
గకక్కననఁ దలకపతడి కసటూత్తిరి సేనె

చ. 3: చెడుగెపైనదోమనఁ దచిచ్చె సితహపనఁగొదమనఁగా
బెడిదతపనఁ బే ద్రిమతోడనఁ బెతచినయటల్ల
కడునధముని వతకటపత నను నిట
చిడిపరాయి దచిచ్చె చితతామణ సేనె



రేక: 1946-04 నాట సత: 01-283 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మాననఁ డెనన్ననఁడు శరీరి దు-

రాత్మినబోధుతునఁడుగాన
చ. 1: పతచభటూతవకారతబుల

పతచేతదిద్రియములటూ
పతచమహపాతకములకను
పతచివసినవగాన

చ. 2: తపై సగణతవకారతబుల
తపై సగణతపనఁదనువుల
శ్రీగరనఁడగశ్రీవతకటపత-

భోగయోగతములగాన



రేక: 1946-05 శ్రీరాగత సత: 01-284 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఎనిన్న భాధలనఁబెటట్టి యేనఁచెదవు నీవతక నెతతకాలముదానఁకనఁ గరత్మిమా

మనిన్నతచమనుచ నీ మఱనఁగ జొచిచ్చెతమ మామాటాలకితచవో కరత్మిమా
చ. 1: పగతలేని దురితములపాల సేయక ననున్ననఁబాలితచవపైత వో కరత్మిమా

తతతోడ నాతత్మిపరితాపతబుతోడుతను తగలేల సేసి తోకరత్మిమా
జితకాలములకనఁగాని చేతకిని లోనయి చికక్క వకాలతబు కరత్మిమా
మతహీనులపైనటట్టిమాక నొకపరిపాటమారద్గీతబు చటూపవో కరత్మిమా

చ. 2: ఆసలనియడితాళళ్ళ నతటగటట్టి క వధికి నపప్పుగితచితవగద కరత్మిమా
వాసి వడిచితమ నీవారమెపైతమ మముత్మి వనెన్న చెడనీక వో కరత్మిమా
కాసుకనునఁ గొరగాని గతలేని పనికినఁగా కాలనఁదనీవల కరత్మిమా
వోసరితచొకమార వయతనే వకరీత నొలల్లనని తలనఁగమకరత్మిమా

చ.3: తరవతకటాచలధిపనిమాయలచేతదసలనఁదిరిగినయటట్టికరత్మిమా
హరిదాసులగవారి నాదరితతువుగాక అతత నొపప్పుతతువా కరత్మిమా
వరస నేనుగమనఁదవాని సునన్నతబడుగవచచ్చెనా నీకిటల్లనఁ గరత్మిమా
పరమపరషోతత్తిముని భద్రిమతనఁబడి నీవటల్ల బటట్టిబయలపైతగా కరత్మిమా



రేక: 1946-06 దేవగాతధరి సత: 01-285 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇనిన్న నేనఁతలక నిది యొకటే

కనాన్న మన సిది కానదు గాని
చ. 1: పాతకకోటల్ల  భవముల భసత్మి-

భటూతముసేయనఁగనఁ బొడవకటే
శ్రీతరణీపతచితత, నిజముగా
యేతరి చితత్తిత బెఱనఁగదుగాని

చ. 2: మరణభయతబుల మదముల మలినీ-

కరణము సేయనఁగనఁగల దొకటే
హరినామామస్కృత , మతదుమనఁది రత
నిరతము నా కిది నిలవదుగాని

చ. 3: కతలములను దురద్గీణములనునఁ దస్కృణీ -
కస్కృతముల సేయనఁగ గరతొకటే
పరియగవతకటపత సేవారత,

గతయని మత గని కానదుగాని



రేక: 1947-01 ముఖరి సత: 01-286 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమ నెఱనఁగనినా కేడపణతము

తామసుతడనఁజమత్మి ముతదరనునన్నదపైవమా
చ. 1: పాతకపనఁజేతులనే పటట్టి నినున్ననఁ బటూజితచ-

ఘనఁతుకనఁడ నాక నెకక్కడి పణతము
చేతనమునఁ బోదిసేయుచితత్తిము నీదేకాన
రాతబొమత్మినఁజమత్మి భారము నీది దపైవమా

చ. 2: వనినయతగిలినోర నొపప్పుగనినున్ననఁ బొగడు-

హీనజతతువునక నా కేనఁటపణతము
తేనెవసి నీ వటాల్ల నఁ దిపప్పునఁగానే తరిగేట-

మానిబొమత్మినఁజమత్మి నామతలోనిదపైవమా
చ. 3: జాలినఁబడి సతసారజలధిలో మునినఁగేట

కూళనఁడ నాకేనఁటతేనఁకవపణతము
పాలవోసిపపైతచిననాపాలి వతకటేశనే
తోలిబొమత్మినఁజమత్మి కాతువుగాని దపైవమా



రేక: 1947-02 దేవగాతధరి సత: 01-287 అధతతత్మి
పలల్లవ: భారమెపైన వనఁపమాను పాలవోసి పతచినాను

తీరని చేనఁదేకాక తయతనుతడనా
చ. 1: పాయనఁదసి కకక్కతోనఁక బదదలవటట్టి బగిసి

చాయ కెతత గటట్టిగాను చకక్కనుతడనా
కాయవు వకారమది కలకాలమునఁ జెపప్పునా
పోయిన పోకలేకాక బుదిద వనీనా

చ. 2: ముతచి ముతచి నీటలోన మటూల నాననఁ బెటట్టి కొనాన్న
మతచిన గొడడలి నేనఁడు మెతత్తినయతనా
పతచమహపాతకాల బారినఁబడడ చితత్తిమది
దతచిదతచి చెపప్పునాను తానఁకి వతగీనా

చ. 3: కూరిమతోనఁ దేలనఁదచిచ్చె కోకలోన బెటట్టి కొనాన్న
సారెసారెనఁ గటట్టి గాక చకక్కనుతడనా
వరలేని మహిమల వతకటవభుని కస్కృప
ఘోరమెపైన ఆస మేలకోర సనఁకీనా



రేక: 1947-03 భటూపాళత సత: 01-288 భకిత్తి
పలల్లవ: ఆకాశమడడమా అవవ్వెలయు నడడమా

శ్రీకాతతు భజియితచ సేవకలక
చ. 1: పాతాళమడడమా బలిమథను దాసులక

భటూతలత బడడమా పణుతలకను
సేతు కెపైలసముల చిరభటూములినిన్నయును
పపై తోబ్రావలట పరమ భాగవతులకను

చ. 2: అమరావతమడడమా హరి దాసులక మహ
తమరతబులడడమా దివుతలకను
కమలసనుని లోకతబదియు నడడమా
వమలతుత్మిలపై వలనఁగ వషర దాసులక

చ. 3: పరమపద మడడమా బద్రిహత్మితడధరనఁడెపైన
ధర వతకటేశవ్వెరని దాసులకను
యిరవపైన లోకముల నినిన్నటా భోగితచి
వరసలను వహరితచ వరవపైషరవులక



రేక: 1947-04 దేవగాతధరి సత: 01-289 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఆదిదేవ పరమాతుమా

వద వదాతతవదత నమో నమో
చ. 1: పరాతప్పురా భకత్తిభవభతజనా

చరాచర లోకజనక నమోనమో
చ. 2: గదాధరా వతకటగిరి నిలయా

సదానతద పగసనన్న నమో నమో



రేక: 1947-05 భపైరవ సత: 01-290 భకిత్తి
పలల్లవ: హరినఁ గొలిచియు మరీ నపరముల

తరముగ నతనినే తలియుటగాకా
చ. 1: పతకజనాభునిపాదముల దలనఁచి

యితకా మరి యొకయితరముల
అతకెల నతనినే అతనిదాసులనే
కొతకక నిజముగనఁ గొలచటగాకే

చ. 2: పనన్నగశయనునిబతటల్లక బతటపై
కొనిన్నటపపై మరి కోరికెల
యినిన్న కోరికల యిదియే తనకని
కొనన్నది కోలపై కోరటగాకా

చ. 3: వనుల వతకటవభునామామస్కృత -
మటూనిన మత మరియును రచల
తేనెలగారెడితీప లతనిమత
నానారచలపై ననుచటగాకా



రేక: 1947-06 లలిత సత: 01-291 అధతతత్మి
పలల్లవ: దపైవమా పరదపైవమా

యేవగితతల నాక నెటట్టి  దచేచ్చెవో
చ. 1: పాపకరత్మినినఁ దచిచ్చె పరమయతనఁదలనఁచిన

మేపలకే పోక మెయుకొనీనా
తీపల రటూపలనఁ దివరి నా వనువతట-

నేపొదుద  నీ వనఁడనఁ దచేచ్చెవో
చ. 2: అధమాధమునినఁ దచిచ్చె యధికని జేసేనతటే

వధినిషేధముల వవరితచనా
నిధినిధనముల నిచచ్చెనిచచ్చెలనఁ బెకక్క-

వధముల నెటవట వదచలల్లదవో
చ. 3: అతకషట్టి నఁడగనాక నలవగానియ-

మత మొనఁసగిన నేను మరిగేనా
పగతలేని వతకటపత నీదునామా-

మస్కృత మచిచ్చె నను నీవ మెరయితతుగాక



రేక: 1947-07 భటూపాళత సత: 01-292 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఏ కలజనఁడేమ యవవ్వెనఁడెపైననేమ

ఆకడ నానఁతడె హరి నెఱిగిన వానఁడు
చ. 1: పరగినసతతసతపనున్ననఁడెపైనవానఁడే

పరనితదసేయనఁ దతప్పురనఁడుగాని వానఁడు
అరదపైన భటూతదయానిధియగవానఁడే
పరలదానేయని భావతచ వానఁడు

చ. 2: నిరత్మిలనఁడెపై యాతత్మినియత గలగవానఁడే
ధరత్మితతప్పురబుధిద్ధనఁ దగిలిన వానఁడు
కరత్మిమారద్గీముల గడవనివానఁడే
మరత్మిమెపై హరిభకిత్తి మఱవని వానఁడు

చ. 3: జగతపపై హితముగానఁ జరియితచ వానఁడే
పగలేక మతలోన బద్రితకిన వానఁడు
తగి సకలము నాతత్మి దలిసివానఁడే
తగిలి వతకటేశదాసునఁడయిన వానఁడు



రేక: 1948-01 ముఖరి సత: 01-293 వతకటగానత
పలల్లవ: సేవతతురా యితనినఁ జెలనఁగి పర లిటల్లనే

కావతచె మముత్మి నెకక్కడి దపైవమతనఁడు
చ. 1: పాలచవ యితనఁడెఱనఁగ పాలనఁబవళతచ గో-

పాలనఁడని నేమతని భజియితచనఁగా
పాలపడి తలిల్ల చనునఁబాల సహితతబు నే-

కాలమునునఁ బాప నెకక్కడి దపైవమతనఁడు
చ. 2: పటట్టిపనఁ దానె మఱి పరషోతత్తిమునఁడు మతచి-

పటట్టి  వగీననుచనఁ బటూజితచనఁగా
పటట్టి కొని మమునఁ దచిచ్చె బలిమనఁ బుటట్టి వులలల్లనఁ
గటట్టిపటట్టితచె నెకక్కడి దపైవమతనఁడు

చ. 3: కరత్మికరాత్తి రనఁడని కడలేనిపణతముల ...
కరత్మిఫలముల దనకనఁ గెపైకొలపనఁగా
కరత్మిగతనఁ దచిచ్చె వతకటవభునఁడు మావు భయ.....

కరత్మిములనఁ జెరిచె నెకక్కడి దపైవమతనఁడు



రేక: 1948-02 ముఖరి సత: 01-294 దశవతారముల
పలల్లవ: అరిది నేనఁతలే చేసి తలల్ల డ నిలల్ల డ

సరిలేక వుతడితవ జలరాశికాడ
చ. 1: పొలియనఁ బీరిచ్చెత వకతనఁ బురినఁట మతచముకాడ

నలనఁచిత వకని గగనతబుకాడ
బలిమనఁ దనిన్నత వకని బతడిపోతులకాడనఁ
దులిమతవ యేడుగరనఁ దోలి మతదకాడ

చ. 2: తడవ మోదిత వకని తాటమానఁకలకాడ...

నడిచితవ వకనినఁ బేయలకాడను
పడిచివసిత వకని బస్కృతదావనముకాడ
వడిసితవ వకని నావులమతదకాడ

చ. 3: పటపటన దికక్కల పగల బగతులనఁ దునిమ
నటయితచితవ మామనగరికాడ
కటలబహుదపైతాతతతకనఁడవు వతకటరాయ
పటమెగసిత జగతబులయితటకాడ



రేక: 1948-03 పాడి సత: 01-295 కస్కృసర
పలల్లవ: బలవగనఁ దనరటూపము చటూప

కలదితతయునఁ దనఘన తఱినఁగితచెన
చ. 1: పాతడవరక్షణపరనఁడెపై నరనక

నతడనే తలిప మహమహిమ
దతడి వడిచి తనదయతో నరజ నునఁ-
డుతడనఁగ మగటమ నొడనఁబడనఁ బలికె

చ. 2: మగడనఁగ కలధరత్మిములనఁ బుణతముల
తగి పారద్ధ న కపదేశితచె
నగచ నతనితో నానాగతులను
నిగమమునియమమునిజ మెరినఁగితచెన

చ. 3: వరపమగల నావజయునిమనుమని
పరీకతుత్తి నఁ దగనఁ బద్రిదికితచె
తరవతకటగిరిదేవునఁడు దానెపై
గరిమల బారతకథ గలిగితచెన



రేక: 1948-04 సామతతత సత: 01-296 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: బలవగకరత్మిము లివవో జీవులపాబ్రారబద్ధతబుల సతచితతబులను

బలిసి తీర వవ పరగనేకాని బద్రిహత్మిలబహుకలప్పుతబులదానఁక
చ. 1: పాయనిజనత్మితబులకరత్మితబుల పాయక జీవుల పాబ్రారబద్ధములపై

యేయడనఁజూచిన నెదిటకొలచలపై యిచచ్చెల నిట భజియితచనఁగను
కాయపనఁ బెడతటగతడనఁడు వధి, దనునఁగడ తేరిచ్చెన తనకడకరత్మిముల
పోయి సతచితతబులనఁ గలసిన, నవ పొదలచనఁ గొతడలపొడవపై పరగ

చ. 2: పొదలి సతచితతబుల వడినఁబెరగను పొలియును జీవునిపణతమునఁ జాలక
యదిగినపణతత బగరను కానఁగినయినుముమనఁదిజలములవలను
పదిలములపై కడునఁబాపకరత్మిములే బరవపై పరగనఁగనఁ బాబ్రాణకి నెనన్ననఁడు
తుదయు మొదల నెతదును లేక, వడినఁ దొలనఁగక భవములతొడవపై తరగ

చ. 3: తలనఁపలో నవయనఁదలనఁచినజతతువు, కలషహరనఁడు వతకటగిరిపత దను
దలనఁచభాగత మాతత్మిక నొసగిననఁ, జితత్తిము పరిపకవ్వెతబెపై యపడు
జలజోదరదలనఁచనఁగనఁబాబ్రారబదతబుల సతచితతబులనఁ బొలసి పణుతలపై
చెలవగనితాతనతదపదతబుననఁ జెలనఁగి సుఖతచగనఁ జేరదు రపడు



రేక: 1948-04 భపైరవ సత: 01-297 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చాల నొవవ్వె నేయునటట్టిజనత్మిమేమ మరణమేమ

మాలగలప దొరతనతబు మానుప్పు టతత చాలదా
చ. 1: పడమనఁ బాపకరత్మిమేమ పణతకరత్మిమేమ తనక

కడపరానిబతధములకనఁ గారణతబులపైనవ
యడపకనన్న పసినఁడినఁసతకెలేమ యినుపసతకెలేమ
మెడకనఁ దగిలియుతడి యపడు మనఁదుచటూడరానివ

చ. 2: చలముకొనన్న ఆపదేమ సతపదేమ యపడునఁ దనక
అలమపటట్టి దుతఃఖములక నపప్పుగితచినటట్టిది
యలమనఁ బసినఁడిగదియయేమ యినుపగదియయేమ తనక
ములగ ములగనఁ దొలితొలి మోనఁదు టతత చాలదా

చ. 3: కరిత్మియపైనయేమ వకస్కృతకరిత్మియపైననేమ దనక
కరత్మిఫలముమనఁదకాతక్ష గలగ టతత చాలదా
మరత్మి మెరినఁగి వతకటేశమహిమలనుచనఁ దలిసినటట్టి
నిరత్మిలతుత్మి కిహమునఁ బరము నేనఁడు గలిగెనఁ జాలదా



రేక: 1949-01 కనన్నడగళ సత: 01-298 అధతతత్మి
పలల్లవ: కాలతతకనఁడనువనఁటకానఁ డెపప్పుడునఁ దిరిగాడును

కాలతబనియడితీవగపగాలివర వరినఁగి
చ. 1: పరమపదతబు చేనికి పసిగొనునర మస్కృగములక నును

తరమడి, సతసారపటనఁదములనె యానఁగితచి,

వురవడినఁ జేసినకరత్మిపటరల దరిదద్రితబనువల
వరపగ మాయనుపోగల వకవరవున వస

చ. 2: కదుముకవచేచ్చెటబలరోగపనఁగకక్కల నుసికొలిప,

వదలక ముదిసినముదిమే వాకటట్టి గనఁ గటట్టి.
పొదలచ మస్కృతుతవు పతదివోటపై  నలల్లట నాడనఁగ.

పదిలముగా గితకరలనుచొపప్పురలనఁ బరవడిచ
చ. 3: ఆవోనఁదతబులనఁ జికక్కక, ఆవురలనునఁ దగనురికి,

ఆవనఁటకాతడల్ల నదలితచాచేనే చొచిచ్చె ,
పావనమతనఁ బొరెవడిచి పరమానతదమునఁ బొతదుచ
శ్రీ వతకటపత మనముననఁ జితతతచ నరమస్కృగము



రేక: 1949-02 భటూపాళత సత: 01-299 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏలవచచ్చె యేలపోయ నెతదుతడనఁ బాబ్రాణ

తోలత తత్తిలోననఁ జొచిచ్చె దుతక దటూరనా
చ. 1: పటట్టి లేక నరకాలపతగడెపై తా నుతడక య-

పటట్టి గన కేల వచచ్చె పోయనఁ బాబ్రాణ
పటట్టి చనే కనన్న వారినఁ బుటట్టినవారి నాసలనఁ
బెటట్టిపటట్టి దుతఃఖములనఁ బెడరేనఁచనా

చ. 2: భటూతమెపై యడవలోనఁ బొకక్కచనఁ దా నుతడక య-

బటూతుజనత్మిమేల మోనఁచెనఁ బుచిచ్చెన పాబ్రాణ
రాతరినఁబగల ఘోరపనఁబాట వడిపడి
పాతకాల చేసి యమబాధనఁబడనా

చ. 3: కీటమెపై వతకటగిరి కితదనెపైన నుతడక య-

చేటవాటకేల నోనఁచె చెలల్లనఁబో పాబ్రాణ
గాటమెపైనసతపదల కడలేనిపణతల-

కోటకినఁ బడగెతత్తిక కొతచెపడనా



రేక: 1949-03 నాట సత: 01-300 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అయాత మానువనఁగదవయత మనుజనఁడు తన-

కయతపనఁగతగనఁ గాననఁడు
చ. 1: పాపపణతలతపటనఁడెపైనా దషట్టి-

రటూపడూ జనత్మిరోగి యటగాన
పపైపపైనే దద్రివతతాపజవ్వెరము వుటట్టి
యేపొదుద  వడలరనఁగనఁడు

చ. 2: నరకభవనపరిణతునఁడెపైనా కరత్మి
పరషనఁడు హేయభోగి యటగాన
దురితపణతతద్రిదోషజవ్వెరము పటట్టి
అరవరమాట లడని

చ. 3: దేహమోహసిస్థిరనఁడెపైనా ని-

రావ్వెహునఁడు తరక్కవాది యటగాన
శ్రీహరి వతకటశ్రీకాతతునినఁ గని
వహలనఁ జేరనొలల్లనఁడు



రేక: 1949-04 నాట సత: 01-301 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏదియునులేని దేనఁటజనత్మిము

వదాతతవదాతవవకి గావలను
చ. 1: పరమమటూ రిత్తిధతనపరనఁడు గావల నొతడె

పరమానతదసతపద లొతదవలను
పరమారస్థిముగ నాతత్మిభావతపవల నొతడె
పరమే తానెపై పరగతడవలను

చ. 2: వదశసాత్తి స రస్థికోవదునఁడు గావల నొతడె
వదాతతవదుల సేవతచవలను
కాదనక పణతసతక్కరిత్మి గావల నొతడె
మోదమున హరిభకిత్తి మొగి నుతడవలను

చ. 3: సతతభటూదదయావచారి గావల నొతడె
జితమెపైనయితదిద్రియసిస్థిరనఁడు గావలను
అతశయతబగ వతకటాదద్రిశసేవకల
గతయనుచ తనబుదిద్ధనఁ గలిగతడవలను



రేక: 1949-05 గతడకిగయ సత: 01-302 అధతతత్మి
పలల్లవ: కడుపతత తానఁ గడుచ కడుపతత దనికెపై

పడనిపాటల్ల నెలల్లనఁబడి పొరలనేల
చ. 1: పరలమనసునక నాపదల గలగనఁగనఁజేయనఁ

బరితాపకరమెపైనబద్రిదుకేల
సొరిది నితరల మేలచటూచి సపైనఁపనఁగలేక
తరగచతడేట కషట్టి దేహమదియేల

చ. 2: యదిరి కెపప్పుడునఁ జేయుహితమెలల్లనఁ దనదనుచ
చదివచెపప్పునియటట్టి చదువల
పొదిగొనన్నయాసలోనఁ బుతగడెపై సతతతబు
సదమదతబెపై పడయుచవుల దనకేల

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరని సేవారతకినఁగాక
జీవనభాబ్రాతతనఁ బడుసిరలేల
దేవోతత్తిముని నాతత్మినఁ దలియనొలల్లక పకక్క_

తోబ్రావ లేనఁగిన దేహి దొరతనతబేల



రేక: 1949-06 సామతతత సత: 01-303 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఘనమనోరాజతసతగత చెలనఁగిననఁగాని

జనుల కెపప్పుడు నాతత్మిసౌఖతతబు లేదు
చ. 1: పగతలేనిధపైరతతబు పదిలపరచిననఁ గాని

మతలోనిపగవారిమద మణనఁపరాదు
మతలేనిశతతమనుమేనఁటకెపైదువనఁ గాని
కిగతకతబువషయముల గెలపరనఁగరాదు

చ. 2: సొరిది నిరోత్మిహమనుజోడు దొడిగిననఁ గాని
వరపడిగి మమతచే వళల్లనఁబడరాదు
యిరవపైన వజాజ్ఞనపతట నుతడిననఁ గాని
అరసి జగమెలల్ల తానెపై యేలరాదు

చ. 3: యినిన్నయునునఁ దిరవతకటేశనఁ డిచిచ్చెననఁ గాని
తనున్ననఁదానెరినఁగి యాతనినఁగొలవరాదు
కనున్నలను వలి లోను గలయనఁజూచిన గాని
సనన్నతబుఘనమనెడిజాడ గనరాదు



రేక: 1950-01 ముఖరి సత: 01-304 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎఱక గలగనానఁ డెఱనఁగనఁడటా

మఱచినమేనితో మరి యఱినఁగీనా
చ. 1: పటవపైభవములనఁ బరగేటనానఁడే

తటకన శ్రీహరినఁ దలనఁచనఁడటా
కటలదేహియపై కతత్తికనఁ బాబ్రాణము
తటతటన దరనఁగనఁ దలనఁచనా

చ. 2: ఆలబడడలతో మహసుఖ మతదుచ
తాలిమతో హరినఁ దలనఁచనఁడటా
వాలిన కాలని వసమెపైనపప్పుడు
దాల వతడనఁగానఁ దలనఁచనా

చ. 3: కొఱనఁతలేక తేనఁకవనఁ దా నుతడేట-

తఱి వతకటపతనఁ దలనఁచనఁడటా
మఱల దేహియపై మఱిచివునన్నయడ
తఱచటటూరపలనఁ దలనఁచనా



రేక: 1950-02 సామతతత సత: 01-305 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కాలము కాలము గాదు కపటాలే తఱచాయ

చాలనితక దనితోడిజాలి మానరే
చ. 1: పనన్ననాట నుతడి తనపతచిన యదేహము

మునిన్నటవలగాదు ముదిసని
యనిన్నకదినాలచేత నెపప్పుడేడనఁ బడునో
కనన్నవారిచేతకి గకక్కన నియతరే

చ. 2: తోలనెముకలచేత దొడెఱ డన యాదేహము
గాలిచేత దాలిమనఁదనఁ గాగీని
కీలగీల యపప్పుడేడ కితద వడిపడునో
మేలనఁగీడు లేనిచోట మేనఁటనఁజేసి పటట్టిరే

చ. 3: కితకపకిసరచేత కీడెపైన దేహము
వతకవతకతరవుల వడసని
యితక నీవధిచేత నెపప్పుడేడనఁ బడునో
వతకటేశనఁజేరనఁ బడవయనఁగదరే



రేక: 1950-03 బౌళ సత: 01-306 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇటవలనేపో సకలము యితచకగన భావతచిన

అటమటములసతతోషము ఆసల సేయుటల
చ. 1: పగగొనితరిగేటజనత్మిపబాధల తనకే కాలము

తగసుఖ మెకక్కడ నునన్నది తడతానఁకలే కాక
పొగలోపల సేక గాసిన భగభగనఁ గనున్నల నీళల్ల
నిడిగినదుతఃఖమే కాకిట నిజసౌఖతము గలదా

చ. 2: పొలసిన మాయపరటూపల పొలనఁతుల మచిచ్చెక మాటల
తలనఁచిన తనకేమునన్నది తలనఁపోనఁతలేకాక
బలవుననఁ బారనఁగ మోహవుపాశము తన మెడనఁ దగిలిన
తలకితదుగనఁ బడుటలల్లను తనకిది పగయమౌనా

చ. 3: చేతపదారస్థిము దలనఁచక చేరవనుతడినవారల-

చేతపదారస్థిము గోరిన చేతకి లోనౌనా
ఆతుమనఁగల వతకటపత నాతత్మినఁ దలనఁచి సుఖతపక
యేతరి సుఖములనఁ దిరిగిన నితపల దనకౌనా



రేక: 1950-04 కాతబోదిసత: 01-307 అధతతత్మి
పలల్లవ: శమము చాలనియటట్టి జనత్మిత బదేమటకి

దమము చాలనియటట్టితగ లిదేమటకి
చ. 1: పగయునునఁబోల నాపపై సేయునడియాస

తగిలి యేపనేకాని దయ గొతత లేదు
జగడమునఁబోల నలసతలేనిమమత దను
తగి వనఁచనేకాని తీరగడ లేదు

చ. 2: ఋణమునునఁబోల తీరియునఁదరనది కరత్మి
గణనగలకాలతబు కడ మొదల లేదు
వగణమునునఁబోల వడవక రానఁగ దేహజప-

గణము సౌఖతము తరవు గొతతయును లేదు
చ. 3: నీతయునఁబోలనఁ బాబ్రాణకి వతకటేశకస్కృప

చేతకి నిధనతబు చేరినటాల్ల య
భటూతములనఁబోల తలనఁపన కితరసతసత్మిరణ-

భీతపటట్టితచి యపగయభావమాయ



రేక: 1950-05 శ్రీరాగత సత: 01-308 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇదివో సతసారమెతత సుఖమో కాని

తుదలేని దుతఃఖమను తొడవు గడియితచె
చ. 1: పతచేదిద్రియతబులను పాతకల దనునఁదచిచ్చె

కొతచెప సుఖతబునకనఁ గటూరప్పునఁగాను
మతచి కామతబనేడిమేనఁట తనయుతడు జని-

యితచి దురితధనమెలల్ల గడియితచె
చ. 2: పాయమనియడి మహపాతకనఁడు తనునఁ దచిచ్చె

మాయతప సుఖమునక మరపనఁగాను
సయగప మోహమను సుతునఁడేచి గణమెలల్లనఁ
బోయి యనరకమనుపరము గడియితచె

చ. 3: అతయుతడగవతకటాదద్రిశనఁడను మహ-

హితునఁడు చితత్తిములోన నెనయనఁగాను
మతలోపల వరకిత్తిమగవ జనియితచి య-

పగతయయి మోక్షసతపదల గడియితచె



రేక: 1950-06 బౌళ సత: 01-309 అధతతత్మి
పలల్లవ: చితత్తిమో కరత్మిమో జీవునఁడో దేవునఁడో

వతత్తిన యచేనఁత లొకరివ గావు
చ. 1: పదిలమెపైన మోహపాశతబుల దచిచ్చె

మెదలకతడనఁగ నాక మెడనఁజటట్టి
యదిరివార నవవ్వె నితటతటనఁ దిరిగితచి
తుదలేని యాసల దుతఃఖతురనినఁ జేస

చ. 2: కొలనఁదిమఱ జనత్మికోటల్లనఁ బెనగొని
తొలనఁగని నాలోని దురితము
తొలనఁగితప నాలక తుదక నీపేరిచిచ్చె
తలప మతతయ చాలనఁ దిరవతకటేశ



రేక: 1961-01 ఛాయనాట సత: 01-310 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తలనఁప వనక నుయిత తగర ముతదట దననఁ

దొలనఁగ నాకనఁ దరవు దోపనఁ దేమసేతు
చ. 1: మమకార వముకిత్తి మారద్గీదటూరము నీపపై

మమతసేయక నాక మనరాదు
మమత మేలో నిరత్మిమత మేలో దని-

కగమమున కగమము నేనఁ గాన నేమ సేతు
చ. 2: కరత్మిమారద్గీము జనత్మిగతకినఁ జేరవ ని-

షక్కరత్మిము పాతకమునకనఁ దొడవు
కరిత్మిగావలనో నిషక్కరిత్మి గావలనో య-

మరత్మితప మదము మాన దేమసేతు
చ. 3: శరణగత రక్షకడవపైనయటట్టి

తరవతకటగిరిదేవునఁడా
పరిపూరరనఁడవో నీవు పరిచిచ్ఛేనున్ననఁడవో ని-

నన్నరసి భజితపలేనెపైత నేమసేతు



రేక: 1961-02 మలహరిసత: 01-311 కస్కృసర
పలల్లవ: పాలదొతగవదదవచిచ్చె పాడేర తమ-

పాలిటదపైవమని బద్రిహత్మిదుల
చ. 1: రోలనఁ గటపపైతచక పదదరోలలగా వాపోవు

బాలనిముతదర వచిచ్చె పాడేర
ఆలకితచి వనుమని యతబరభాగమునతదు
నాలగదికక్కలనుతడి నారదాదుల

చ. 2: నోరనితడా జోలల్ల గార నటూనఁగి ధటూళమేనితో
పారేటబడడని వదదనఁ బాడేర
వరలేని వదముల వతటవతటనఁ జదువుచనఁ
జేరిచేరి యితతనతత శేషాదుల

చ. 3: ముదుద ల మోముననఁగార మటూలల మటూలలదానఁగే-

బదుద లబాలనివదదనఁ బాడేర
అదిదవో శ్రీతరవతకటాదద్రిశనఁ డితనఁడని
చదిదకి మేనఁడికి వచిచ్చె సనకాదుల



రేక: 1961-03 ధనాన్నశి సత: 01-312 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నతద నతదన వణునాద వనోదము

కతద కతద దతతహస గోవరద్ధనధరా
చ. 1: రామ రామగోవతద రవచతదద్రిలోచన

కామ కామకలష వకారవదటూరా
ధమ ధమవభవతగత్ర్పతాపరటూప దనుజని-

రటూద్ధమధమ కరణచతుర భవభతజనా
చ. 2: కమల కమలవాస కమలరమణ దేవో-

తత్తిమ తమో గణసతతవదటూర
పగమదతగత్ర్పమదానుభవభావకరణ
సుముఖ సుధనతద శభరతజనా

చ. 3: పరమ పరాతప్పుర పరమేశవ్వెరా
వరద వరదామల వాసుదేవ
చిరచిర ఘననగ శ్రీవతకటేశవ్వెర
నర హరినామ పనన్నగశయనా



రేక: 1961-04 కనన్నడగళ సత: 01-313 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వలికీ వళళ్ళనఁడు చలికీ వరవనఁడు

వులికీ నులికీ నులికీనయాత
చ. 1: రోగియపై తా రచలనఁ బాయనఁడు

భోగియపై రతపొతదలల్లనఁడు
వగి మగిలిన వడచనఁకటనీర
తాగీనఁ దాగీనఁ దాగీనయాత

చ. 2: తొడికీనఁ దొడుకనఁడు వుడికీ నుడుకనఁడు
కడికీనఁ గసరనఁడు కడునఁజేరనఁడు
మడికీ గడికీ మానిన మమతలనఁ
బుడికీనఁ బుడికీనఁ బుడికీనయాత

చ. 3: నితడ నితడనఁడు నెరస నెరయనఁడు
పతడనఁ బతడనఁడు బయలీనఁతల
అతడనె తరవతకటాధిపనఁ దలనఁపచ
నుతడ నుతడ నుతడనయాత



రేక: 1961-05 ధనాన్నశి సత: 01-314 రామ
పలల్లవ: దేవ దేవత భజే దివతపగభావత

రావణసురవపైరి రఘుపతగవత
చ. 1: రాజవరశేఖరత రవకల సుధకరత

ఆజానుబాహు నీలభద్రికాయత
రాజారి కోదతడ రాజదక్షా గరత
రాజీవలోచనత రామచతదద్రిత

చ. 2: నీల జీమటూత సనిన్నభ శరీరత ఘనవ
శల వక్షత వమల జలజనాభత
తాలహి నగహరత ధరత్మి సతసాస్థి పనత
భటూల లనాధిపత భోగిశయనత

చ. 3: పతకజాసన వనుత పరమ నారాయణత
శతకరారిజత జనక చాప దళనత
లతకా వశోషణత లలిత వభీషణత
వతకటేశత సాధు వబుధ వనుతత



రేక: 1961-06 ఆహిరి సత: 01-315 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎడమపరివటట్టి పరహితవవకము, లోన

గడుసువడెనఁ జదువు, మెరనఁగలవారెనఁ జలము
చ. 1: లతప మేయనఁగనఁదొణనఁగె లలితతపమత లోనె,

తతప దిగవడిచె యడ తగనిమానతబు,

చతప దొరకొనియ వటలేని తమకతబు,

యితప ఘనమాయ నే నినఁకనేమ సేతు
చ. 2: బయలవతదిలివటట్టి  పనిలేనిలతపటము,

దయ వడువనఁదొడనఁగె చితత్తిములోనికాతక్ష,

పయికొనన్న మోహతబు పడనిపాటల్లనఁ బరచె,

లయమాయ శతత మెలల్లనె తీరె నెరక
చ. 3: చావునఁబుటట్టి వు మఱచె సతసారబతధబు,

దపైవమును వడిచె యాతరికతపనఁబద్రియము
శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చితత్తిరతజకనఁడు యినఁకనఁ
గావలసినది యతనికరణ పాబ్రాణులక



రేక: 1962-01 శ్రీరాగత సత: 01-316 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతతగాలమొకదా య దేహధరణము

చితతాపరతపరలనఁ జికక్కవడవలనె
చ. 1: పడిగొనన్న మోహతబువలలనఁ దగలపైకదా

కడలేని గరద్భానరకము లీనఁదవలనె
నడిమసుఖములచేత ననుపసేయనఁగనఁగదా
తొడరి హేయపదిడిడనఁ దటూరాడవలనె

చ. 2: పాపపతజములచేనఁ బటట్టి వడనఁగానఁగదా
ఆపదల తోడిదేహము మోవవలనె
చటూపలకలోనెపైన సుఖము గానక కదా
దపనభాబ్రాతతచేనఁ దిరిగాడవలనె

చ. 3: హితునఁడెపైన తరవతకటేశనఁ గొలవకకదా
పతద్రిలేని నరకకూపముననఁ బడవలనె
అతనికరణరసతబబబ్బు కతడనఁగనఁగదా
బతమాలి నలగడలనఁ బారాడవలనె



రేక: 1962-02 నాట సత: 01-317

పలల్లవ: తలిసిననఁ దలియునఁడు తలియనివారల
తొలనఁగనఁడు బద్రిహత్మిదుల యరనఁగదుర

చ. 1: వరదునఁ డఖలదేవలతక వతదుతనఁడు
గరదునఁడసురలకనఁ గతటకనఁడు
పరమాతుత్మినఁడతబుజ భవశివాదులకనఁ
బరలకెలల్ల మువవ్వెరలో నొకనఁడు

చ. 2: దేవునఁడు సనకాదిమునులకనునఁ, బర-

దపైవ మఖలవదములకను,

కెపైవలతమొసనఁగఘననిధి, వధికిమ-

హవధి, జడులక యాదవకలనఁడు
చ. 3: ఆదుతనఁడచలనఁడు మహభటూత మతనఁడ-

భేధుతనఁడ సాధుతనఁడు భీకరనఁడు
సదత: ఫలదునఁడు సకలమునులకను
వదుతనఁడితనఁడె పో వతకటవభునఁడు



రేక: 1962-03 సామతతత సత: 01-318 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎకక్కవ కలజనఁడెపైన హీన కలజనఁడెపైన

నికక్కమెరినఁగిన మహ నితుతనఁడే ఘనునఁడు
చ. 1: వదముల చదివయును వముఖునఁడెపై హరిభకిత్తి

యాచరితచని సమయాజికతట
యేదియునులేని కలహీనునఁడెపైనను వషర_
పాదముల సేవతచ భకత్తి నఁడే ఘనుడు

చ. 2: పరమగవదాతతపఠన దొరికియు సదా
హరిభకిత్తిలేని సనాతసికతట
సరవ మాలిన యతతతజాతకలజనఁడెపైన_

నరసి వషరనివదక నాతనఁడే ఘనునఁడు
చ. 3: వనియునఁ జదివయును శ్రీ వభునిదాసునఁడుగాక

తనువు వనఁపచనుతడుతపసికతట
యనలేని శ్రీవతకటేశపగసాదానన్న_
మనుభవతచినయాతనఁ డపప్పుడే ఘనుడు



రేక: 1962-04 శ్రీరాగత సత: 01-319 అధతతత్మి
పలల్లవ: కనునఁగొననఁగ జీవునఁ డెరనఁగనఁడుగాక యరినఁగినను

ఆనవరతవభవతబు లపప్పుడే రావా
చ. 1: వసుగ కెవవ్వెరినెపైన వనఁడనేరచ్చెన నోర

దసలకను బలమారనఁ దరచ నోర
వసుధకళతుగ నఁ దడవదుగాక తడవనను
యసనఁగనఁ గోరికల తన కిపప్పుడే రావా

చ. 2: ముదమతది యవవ్వెరికి మొబ్రాకక్కనేరిచ్చెన చేయి
పొదిగి యధముల నడుగనఁబటూను చేయి
ఆదన హరినఁ బటూజసేయదుగాక సేసినను
యదురెదురనఁ గోరికల యిపప్పుడే రావా

చ. 3: తడయకేమటకెపైననఁ దమకమతదడి మనసు
ఆడరి యేమటకెపైన నలయు మనసు
వడి వతకటేశనఁ గొలవదుగాక కొలిచినను
బడిబడినె చెడనిసతపద లిటల్ల  రావా



రేక: 1962-05 ముఖరి సత: 01-320

పలల్లవ: జనుల నమరలను జయలిడనఁగా
ఘనునఁడద వుయాతలగతభముకాడ

చ. 1: వదలక వలసినవారికి వరముల
యదురెదురెపై తానిచచ్చెచను
నిదురలేక పనునిధినిధనమెపై
కదలనఁ డదే గరడగతభముకాడ

చ. 2: కోరినవారికి కోరినవరముల
వోరతతపోబ్రాదుద  నొసనఁగచను
చేరవయపై కస్కృపసేస నిదివో
కూరిముల పడిమగోపరమాడ

చ. 3: వడి వతకటపత వరములరాయనఁడు
నుడుగనఁగాళళ్ళనఁగనున్నల సుతుల
బడిబడి నొసనఁగచ బాబ్రాణచారలక
కడిమ నీడ దిరగని చితతాడ



రేక: 1962-06 బౌళ సత: 01-321 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కొతడ దవువ్వెట యలక గోరిపటట్టి ట దన

బతడాయ సతసారబతధము
చ. 1: వలయనఁ జితత్తితబునక వరపరవపై బుదిద్ధనఁ

గలనఁగితచె మోహవకారము
కలకాలమునక లితగము మనఁది యలకయపై
తలకొనియ నాతత్మి పరితాపము

చ. 2: అరయనఁ జతచలముచే నాలజాలతబువలనఁ
దిరగదొరకొనియనఁ దనదేహము
తరవతకటాచలధిపని మనన్నననఁగాని
పరిపాటనఁ బడదు తనభావము



రేక: 1963-01 భపైరవ సత: 01-322 కస్కృసర
పలల్లవ: వనఁడివో యిద వతతదొతగ

వనఁడిపాల వనన్న వరనఁజినదొతగ
చ. 1: వలయ నీటనఁ జొపప్పువనేట దొతగ

తలగాననీక దానఁగ దొతగ
తలనఁకక నేలదవవ్వెటదొతగ
తలసి సతదకాడనఁ దిరిగేట దొతగ

చ. 2: అడుగకితద లోకమడనఁచేట దొతగ
అడరి తలిల్లకినెపైన నలగదొతగ
అడవలో నెలవపైయునన్న దొతగ
తొడరి నీలికానెతో నుతడు దొతగ

చ. 3: మోస మతతునఁల జేయుముని ముచచ్చెదొతగ
రాసికెకిక్కన గఱఱ్ఱైతప దొతగ
వసాల కిట వచిచ్చె వతకటగిరిమనఁద
మటూసినముతతమెపై ముదమతదు దొతగ



రేక: 1963-02 శ్రీరాగత సత: 01-323 కస్కృసర
పలల్లవ: తవ్వెమేవ శరణత తవ్వెమేవ శరణత

కమలోదర శ్రీజగనాన్నథా
చ. 1: వాసుదేవ కస్కృషర వామన నరసితహ

శ్రీసతీశ సరసిజనేతాబ్రా
భటూసురవలల్లభ పరషోతత్తిమ పీత-

కౌశేయవసన జగనాన్నథా
చ. 2: బలభదాబ్రానుజ పరమపరష దుగద-

జలధినిహర కతజరవరద
సులభ సుభదాబ్రాసుముఖ సురేసవ్వెర
కలిదోషహరణ జగనాన్నథా

చ. 3: వటపతగశయన భువనపాలన జతతు
ఘటకారకరణ శస్కృతగారాధిపా
పటతర నితతవపైభవరాయ తరవత-

కటగిరినిలయ జగనాన్నథా



రేక: 1963-03 కాతబోదిసత: 01-324 దశవతారముల
పలల్లవ: ఆదిదేవునఁడననఁగ మొదల నవతరితచి జలది సొచిచ్చె

వదములను శసత్తి సములను వదకి తచెచ్చె నీతనఁడు
చ. 1: వాలి తరగనటట్టి దపైతతవరల మోహవతులనెలల్ల

మటూలమటూలనఁ దోబ్రాసి ముసునఁగపాల సేస నీతనఁడు
వలతఖతలపైనసతుల వడుకలలరనఁజేసి వతట
నాలిమగనిరీతనఁ గటూడి యనభవతచె నీతనఁడు

చ. 2: కడుపలోని జగములలల్లనఁ గదలకతడనఁ బానఁపరేని-

పడుక నొకక్కమనసుతోడనఁ బవవ్వెళతచె నీతనఁడు
అడుగకితద లోకమెలల్ల నడనఁచనఁదలనఁచి గఱతుమర
పొడవు వరిగి మనున్నజలము పొడిచి తచెచ్చె నీతనఁడు

చ. 3: కోడెవయసునానఁడు మతచి గోపసతుల మనములలల్ల
ఆడి కెలక నోప కొలల్లలడి బద్రిదికె నీతనఁడు
వడుకలర వతకటాదిద్రి వలసి భటూతకోట దనున్ననఁ
జూడునఁడనుచ మోక్షపదము చటూరవడిచె నీతనఁడు



రేక: 1963-04 ముఖరి సత: 01-325 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: మాదస్కృశనాత భవామయ దేహినాత

యదస్కృశత జాజ్ఞనమత యేప న వదతత
చ. 1: వాచామ గోచరత వాతఛాసరవ్వెతగ

నీచ కస్కృతపైద్వ్యరేవ నిబడకస్కృతా
కేచిదప వా వషరకీరత్తినత పీ గతాత
సటూచయతతో వాశోశ్రోతుత న సతత

చ. 2: కటల దురోద్భాధనత కూహకత సరవ్వెతగ
వట వడతబన మేవ వదత్మిద్వ్యధీతత
పట వమల మారద్గీ సతభావనత పరసుఖత
ఘటయితుత కషట్టికలికాలే న సతత

చ. 3: దురిత మదమేవ జతతటూనాత సరవ్వెతగ
వరస కస్కృతపైద్వ్యరేవ వశదకస్కృతత
పరమాతాత్మినాత భవత వతకటానామ-

గిరివరత భజయితుత కేవా న సతత



రేక: 1963-05 శ్రీరాగత సత: 01-326 భకిత్తి
పలల్లవ: కాకనన్న సతసారగతులేల

లోకకతటకములగ లోభతబులేల
చ. 1: వనికిగనవలసినను వషరకీరత్తిన చెవకి

వనికిచేసిన నదియ వదాతతబోధ
మనికిగనవలసినను మధువపైరిపపై భకిత్తి
వునికి పాబ్రాణులక బద్రిహోత్మిపదేశతబు

చ. 2: చదువు గనవలసినను శౌరినామము దిరగనఁ
జదువుటే సకలశసత్తి సముల సమత్మితము
నిదుర గనవలసినను నీరజాక్షునికినఁ దన-

హస్కృదయసమరప్పుణ సేయుటది యోగనిదుర
చ. 3: ఆస వలసిన వతకటాధీశవ్వెరని  కస్కృపక-

నాససేయుటే పరమానతదసుఖము
వాసి గనవలసినను వపైషరవాగారతబు
వాసి సేయుట తనక వపైభవసుస్ఫురణ



రేక: 1963-06 దేశి సత: 01-327 అధతతత్మి
పలల్లవ: జీవునఁ డెతతటవానఁడు చితత్తి మెతతటది తన

దపైవకము గడవ నెతతటవానఁడు దాను
చ. 1: వడిచిపోవని యాస వజాజ్ఞనవాసనలనఁ

గడచి మునాన్నడె నెకక్కడివవకముల
వుడుగనియతనిమోహ ముబబ్బు పరమారద్ధముల
మెడవటట్టి నటూకె నేమటకితక నెరక

చ. 2: పాయనియతనిమహబతధ మధతతత్మితో
రాయడికినఁ దొడనఁగె సపైరణలేల కలగ
మాయనియతనికోపమహిమ కరణమతని
వాయతత్తినియత దవవ్వెరికినఁ జెపప్పుదము

చ. 3: సరిలేనియాతత్మిచతచల మతతరాతత్మికని-

నెరనఁగనియతదు దనక నేనఁటట్టిపరిణతల
తరవతకటాచలధిపనిమనన్నననఁగాని
వరసి యినన్నట గెలవ వరవు మఱిలేదు



రేక: 1964-01 వరాళ సత: 01-328 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమ గలదితదు నెతత పనగిననఁ వస్కృధ

కాముకప మనసునక కడ మొదల లేదు
చ. 1: వతత్తిలోపలి నటూనె వతటది జీవనము

వతుత్తి మదట పొలల్ల  వధము దేహతబు
బతత్తిసేయుట యేమ పాసిపోవుట యేమ
పొతుత్తి ల సుఖతబులక పొరలటలగాక

చ. 2: ఆకాశ పాకాశ మరదపైన కూటతబు
లోకరతజకము తమలోనిసమత్మితము
చాకిమణునఁగల జాడ చతచలప సతపదల
చేకొనిననేమ యివ చెదిరిననునేమ

చ. 3: గాదనఁబోసినకొలచకరిత్మి సతసారతబు
వదు వడువనికూడు వడమాయబదుక
వదనల నెడతగట వతకటేశవ్వెర కస్కృపా-

మోదతబు వడసినను మోక్షతబు గనుట



రేక: 1964-02 శ్రీరాగత సత: 01-329 అధతతత్మి
పలల్లవ: కొతచెమును ఘనమునఁ గనునఁగొననేల హరినఁదలనఁచ

పతచమహపాతకనఁడే బద్రిహత్మిణోతత్తిమునఁడు
చ. 1: వదములచదివయును వముఖునఁడెపై హరికథల

నాదరితచనిసమయాజికతట
యేదియునులేనికలహీనునఁడెపైనను వషర
పాదసేవకనఁడువో బద్రిహత్మిణోతత్తిమునఁడు

చ. 2: పరమమగవదాతతపఠన దొరకియు సదా
హరినఁదలనఁచలేని సనాన్నద్వ్యసికతట
మరిగి పసురమునఁదినెడిమాలయపైనను వానఁడె
పరమాతుత్మినఁ గొలిచినను బద్రిహత్మిణోతత్తిమునఁడు

చ. 3: వనియునఁ జదివయు రమావభునినఁ దలనఁపక వస్కృథా
తనువు వనఁపచనఁ దిరగతపసికతట
చనవుగల వతకటేశవ్వెరదాసులక వతటనఁ
బనిదిరగనధమునఁడే బద్రిహత్మిణోతత్తిమునఁడు



రేక: 1964-03 బౌళ సత: 01-330 అధతతత్మి
పలల్లవ: తలిసియు నతతతతదనునఁడెపై తనున్ననఁ

దలియనఁగనఁగోరేట తలివ పో తలివ
చ. 1: వలచినసత దనున్న వడినఁ గాలనఁదనిన్నన

అలరి యటాల్ల  నుబుబ్బు నటవలనే
తలనఁక కెవవ్వెర గాలనఁదనిన్ననా మతలోన
అలగక ముదమతదునదివో తలివ

చ. 2: అరిది మోహప వనిత ఆలిపపైనఁ దిటట్టిన...

నరవరెపై చొకిక్కనయుటవలనే
పరల దనున్న వలపల నిటల్లనఁ బలికిన
ఆరలేక రతనఁ జొకక్కనదివో తలివ

చ. 3: తనివోక పగయకాతత తముత్మిలపరస మాన....

ననయమును నట గోరనటవలనే
తనర వతకటపతదాసుల పగసాదతబు
ఆనిశము ను గొననఁగోరనదివో తలివ



రేక: 1964-04 గతడకిగయ సత: 01-331 ఉపమానముల
పలల్లవ: పొరాక పోయి తలనఁపననునన్న దపైవతబునఁ

జేరనొలల్లక పరలనఁజేరనఁదిరగెదము
చ. 1: వడినఁబార పనుమస్కృగము వలలలోపలనఁ దగల

వడి వడల గతలేక వడనఁకచనన్నటల్ల
చెడనికరత్మిములలోనఁ జికిక్క భవములబాధనఁ
బడియదముగాక యేపనికినఁ దిరిగెదము

చ. 2: నీరలోపలిమను నిగిడి యామషముకెపై
కోరి గాలము మద్రితగి కూలబనఁడినటల్ల
జారిపోయిననేల సతసారసౌఖతవ-

కారతపమోహములనఁ గటట్టి వడియదము
చ. 3: శ్రీవతకటేశ నాశిగతలోకరక్షకని

భావతప దేవతాపతయపైనవాని
సేవతచభావతబు చితత్తిమొడనఁబడక నే-

మవలవలిపనుల నిటల్లనఁ దిరిగెదము



రేక: 1964-05 శ్రీరాగత సత: 01-332 దశవతారముల
పలల్లవ: సకలసతదేహమెపై జరగచనన్నది యకట

పగకటతప జీవమో బద్రిహత్మిమో కాని
చ. 1: వసుదేవుజఠరమనువననిధికినఁ జతదుగ నఁడెపై

అసమానగతనఁ బొడమనానఁ డతనఁడు
వసుధనఁ జతదుగ నఁడు నీలవరరనఁ డేనఁటకినాయ
కసరెతత్తి ననునఁగతదు గలయనఁగొనునఁబోల

చ. 2: ఇనవతశమున లోకహితకలప్పుభటూజమెపై
ఆనఘనఁడెపై జనియితచినానఁ డతనఁడు
ననుపపై నసురతరవు నలల్లనేనఁటకినాయ
పనునఁగొమత్మిలో చేనఁగ పరిగిరానఁబోల

చ. 3: తరవతకటాదిద్రిపపైనఁ దలియనఁ జితతామణపై
అరిదివలనఁ బొడచటూపనానఁ డతనఁడు
గరిమె నది యిపడు చనఁకటవరరమేలయ
హరినీలమణులపగభ లలమకొననఁబోల



రేక: 1964-06 ముఖరి సత: 01-333

పలల్లవ: చిరతతనునఁడు శ్రీవరనఁడు
పరమత భవతత పావనత

చ. 1: వదమయునఁడు కోవదునఁడమలనఁడు పరనఁ-
డాది పరషనఁడు మహమహునఁడు
యేదస నేమని యేది దలనఁచిన న-

ఖేద మవాద మఖల సమత్మితత
చ. 2: నిఖలనిలయునఁడు మునివరదునఁడధికనఁడు

మఖముఖ శకాభిమతరతునఁడు
శిఖరత శివత సుశీలన మతశయ-

ముఖరత ముఖతత మటూలమదత
చ. 3: అనేకపగదునఁ డనాది నిధనునఁడు

ఘనునఁడ తరవతకటవభునఁడు
దినత దినత సముదిత రవకోట భ-

జనత సిదాద్ధ తజనత ధనత



రేక: 1965-01 సామతతత సత: 01-334 దశవతారముల
పలల్లవ: ఇతదరికి నభయతబు లిచచ్చెనఁ జేయి

కతదువగ మతచి బతగార చేయి
చ. 1: వలలేనివదముల వదకితచిచ్చెన చేయి

చిలకగబబ్బులికితదనఁ జేరచ్చె చేయి
కలికియగ భటూకాతతనఁ గానఁగిలితచిన చేయి
వలనెపైన కొనగోళళ్ళవానఁడి చేయి

చ. 2: తనివోక బలిచేత దానమడిగిన చేయి
వనరతగ భటూదానమొసనఁగ చేయి
మొనసి జలనిధి యముత్మి మొనకనఁ దచిచ్చెన చేయి
యనయ నానఁగేల ధరితయిచ చేయి

చ. 3: పరసతుల మానముల పొలల్లసేసిన చేయి
తురగతబునఁ బరపడిదొడడ చేయి
తరవతకటాచలధీశనఁడెపై మోక్షతబు
తరవు పాబ్రాణులకెలల్లనఁదలిపడి చేయి



రేక: 1965-02 పాడి సత: 01-335 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: అతదరిబద్రిదుకల నాతనివ

కతదువలల్ల శ్రీకాతతునిదే
చ. 1: వమరనఁ జదివడి వపసల వదము

సముకవపైరి యశోవభవత
శ్రీమతచన మరల జీవనమెలల్ల సు-

ధమథనునిసతతత కరణే
చ. 2: హితవగ నిలలో నీసుఖమెలల్లను

దిత సుతదమనునఁడు దచిచ్చెనదే
తత తలిల్ల దతడిద్రి తానెపై కాచిన
రత పగహల్లదవరదుని కస్కృపే

చ. 3: ఆలరినయమరేతదాబ్రాదుల బద్రిదుకల
బలిబతధనుకస్కృపనఁ బరగినవ
బలసి మునుల యాపదల వాపటక
బలనస్కృపభతజను పరిణతలే

చ. 4: పూని యనాథల పొతదుగనఁ గాచిన-

జానకీవభుని సరసతలే
నానాభటూభరణతబుల నతదుని-

సటూనునఁడు చేసినసుకస్కృతములే
చ. 5: తలకొని ధరత్మిము తానెపై నిలపట

కలషవదటూరనిగరవ్వెములే
నిలిచి లోకముల నిలిపనఘనునఁడగ.-

కలియుగమున వతకటపతవ



రేక: 1965-03 కనన్నడగళ సత: 01-336 అధతతత్మి
పలల్లవ: పాయక మతనుతడి పరగ మేలనఁగీడును

సేయితచి కరిత్మినఁ దానఁ జేయు టవవ్వెరిది
చ. 1: వలయనఁ జరాచర వనఁభుడెపైన వభునాతత్మినఁ

దలనఁచనఁగాక పాబ్రాణ దానేమ నేయు
తలిప నిరత్మిలభకిత్తి దపతచి తనునఁజేరనఁ
గొలిపతచ కొనలేమ కొరత యవవ్వెరిది

చ. 2: కొతదర సుఖులపై కొదలేక మెలనఁగనఁగ
కొతదరి దుతఃఖప కొరత యవవ్వెరిది
అతదరి మత వతకటాదిద్రివలల్లభ నీవు
చెతది కరత్మిములనఁ జేయుచేనఁత యవవ్వెరిది



రేక: 1965-04 ఆహిరి సత: 01-337 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఎతడలోనినీడ యమనసు

పతడు గాయసేయనఁబనిలేదు మనసు
చ. 1: వానచేతకములవలనాయ మనసు

గోనెనఁబటట్టినబతకగణమాయ మనసు
మాననఁజికిక్కనకోలమతమాయ మనసు
తేనెలోపలియనఁగ తఱనఁగాయ మనసు

చ. 2: గడిరాజబదుకాయ కడలేని మనసు
నడివది పసరాయ నయమెపైన మనసు
గడకనఁగటట్టినపానఁతగత దోనఁచె మనసు
అడుసులోపలికతబమెపై తోనఁచె మనసు

చ. 3: తరవుచటూపనజాడనఁ దిరగ నీమనసు
మరగనఁజేసినచోట మరగ నీ మనసు
తరవతకటేశపపైనఁ దిరమెపైన మనసు
సిరిగలిగినచోటనఁ జేర నీమనసు



రేక: 1965-05 భటూపాళత సత: 01-338 భకిత్తి
పలల్లవ: అలర నుతతచరో హరిని

యలయితచి మము భద్రిమయితచనినఁ గాలము
చ. 1: సేయరో మనుజలర చితత హరినినఁకనెపైన

రోయరో మభుజియితచ రచలమనఁద
కాయ మసిస్థిరము యకలి మధుగ వము చాలనఁ
బోయనఁబో యతదుకనఁగాకపోయనఁ గాలము

చ. 2: మెచచ్చెరో మనుజలర మరే హరికథల
పచచ్చెరో మమదిలోని పొరలలల్ల ను
కొచచ్చెరో మనుజలర కోరికలలల్లను మక-

నిచచ్చెని శభముల యివ యలల్లకాలము
చ. 3: కనరో వతకటపతనఁ గనున్నలదనియనఁగా

వనరో యతనిసుత్తి త వనుల నితడ
మనరో శ్రీహరిచేతమనన్ననల మర
తనమనఁదిమది బుదిద్ధ దానఁచనినఁ గాలము



రేక: 1965-06 ధనాన్నశి సత: 01-339 అధతతత్మి
పలల్లవ: చదివనఁబో పాబ్రాణ సకలము య-

చదువుమనఁది వదత చదువనఁడాయనఁగాని
చ. 1: సిరల చతచలమని చేనఁతలధుగ వమని

పరగసతసారము బయలని
తొరలిన సుఖమెలల్ల దుతఃఖమటూలమని
యరినఁగి లోభమువడ నెరనఁగనఁడాయనఁగాని

చ. 2: తలకొనన్న ధరత్మిమే తలమనఁది మోనఁపని
వలసనొలల్లమ దపైవవశమని
కలిమయు లేమయునఁ గడవనఁగ రాదని
తలిసి లోభము వడనఁ దలియనఁడాయనఁగాని

చ. 3: యేచిన పరహితమెతతయునఁ దమ దని
వాచవులినిన్న నెవవ్వెగలని
యచతదమున వతకటేశచేనఁతలని
చటూచి లోభమువడనఁ జూడడాయనఁగాని



రేక: 1966-01 శదదవసతతత సత: 01-340 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతదునఁ జూచిననఁ దనక నినిన్నయును నిటల్లనే

కతదులేనిసుఖము కలనెపైన లేదు
చ. 1: సిరల గలిగిన ఫలము చితతనఁ బొరలనె కాని

సొలది సతతోష మతచకయపైన లేదు
తరణ గల ఫలము వదనలనఁ బొరలట కాని
నెరసులేని సుఖము నిమషతబు లేదు

చ. 2: తనువుగల ఫలము పాతకము సేయనె కాని
అనువపైన పణతతబు అది యితత లేదు
మనసుగల ఫలము దురత్మితనఁబొతదనే కాని
ఘనమనోజాజ్ఞన సతగత గొతత లేదు

చ. 3: చదువుగలిగిన ఫలము సతశయతబే కాని
సదమల జాజ్ఞననిశచ్చెయ మతత లేదు
యిది యరినఁగి తరవతకటేశవ్వెరనినఁ గొలిచినను
బద్రిదుక గలగను భవము పాబ్రాణులక లేదు



రేక: 1966-02 ఆహిరి సత: 01-341 శరణగత
పలల్లవ: సతతము నేనఁ జేయు ననాచారములకనఁ గడ యకక్కడ

మత ననునఁగని కావుము రామా రామా రామా
చ. 1: నేసిననాబద్రిహత్మితతల శిశహతతల గోహతతల

ఆసలనెనోన్న యనోన్న ఆయాజాడలను
యసున నేనిప డెరినఁగియు నెరనఁగక సేసేదురితప-

రాసులకను గడలే దిద రామా రామా రామా
చ. 2: నమలడి నావాచవులక నానావధభక్షణముల

కమలిన దురద్గీతధప శకముత్మిల దొముత్మిలను
జముబాధల నరకతబుల సారేక ననెన్నటవల శ్రీ ...
రమణునఁడ ననునఁగాచే వట రామా రామా రామా

చ. 3: కపటపనాధనవాతఛల కలకాలమునఁ బరకాతతలనఁ
జపలపదలనఁపల నేనఁతల సతఖతము లరయనఁగను
యపడును నిటవలనుతడెడుహీనుని ననెన్నట గాచెదో
రపమున శ్రీ వతకటగిరి రామా రామా రామా



రేక: 1966-03 కనన్నడగళ సత: 01-342 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: కరణనిధిత గధదరత

శరణగతవతత్సలత భజే
చ. 1: శకవరదత కౌసుత్తి భాభరణత

ఆకారణపగయ మనేకదత
సకలరక్షకత జయాధికత సే -
వకపాలకమేవత భజే

చ. 2: వురగశయనత మహోజజ్ఞత్త్వాలత తత
గరడారటూఢత కమనీయత
పరమపదేశత పరమత భవతత
హరిత ధనుజభయదత భజే

చ. 3: లతకాహరణత లకరమణత
పతకజ సతభవ భవపగయత
వతకటేశత వదనిలయత శ...

భాతకత లోకమయత భజే



రేక: 1966-04 సామతతత సత: 01-343 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: చాలదా బద్రిహత్మిమది సతకీరత్తినత మక

జాలలల్ల నడనఁగితచ సతకీరత్తినత
చ. 1: సతతోషకరమెపైన సతకీరత్తినత

సతతాపమణనఁగితచ సతకీరత్తినత
జతతువుల రకతచ సతకీరత్తినత
సతతతమునఁ దలచనఁడ సతకీరత్తినత

చ. 2: సామజమునఁ గాతచినది సతకీరత్తినత
సామమున కెకక్కడ సతకీరత్తినత
సామపత మతదరికి సతకీరత్తినత
సామానతమా వషర సతకీరత్తినత

చ. 3: జముబారి వడిపతచ సతకీరత్తినత
సమబుదిద్ధ వడమతచ సతకీరత్తినత
జమళ సౌఖతములిచచ్చె సతకీరత్తినత
శమదమాదులనఁ జేయు సతకీరత్తినత

చ. 4: జలజాసనునినోరి సతకీరత్తినత
చలిగొతడసుతదలనఁచ సతకీరత్తినత
చలవ గడు నాలకక సతకీరత్తినత
చలపటట్టి తలనఁచనఁడ సతకీరత్తినత

చ. 5: సరవ సతపదలిచచ్చె సతకీరత్తినత
సరిలేని దిదియపో సతకీరత్తినత
సరస వతకటవభుని సతకీరత్తినత
సరగననునఁ దలనఁచనఁడ సతకీరత్తినత



రేక: 1966-05 శదదవసతతత సత: 01-344 ఇతర దేవతల
పలల్లవ: ఎదుటనిధనమ వటచటూచిన నీ-

వద వతకటగిరియనతతునఁడా
చ. 1: సొగిసి భాదద్రిపదశదద్ధచతురద్ధశి

తగవడుక నితదర గొలవ
పగటసతపదల బహుళ మొసనఁగ నీ-

వగ వతకటగిరియనతతునఁడా
చ. 2: తొలత సుశీలక దుశీర్శలవలన

వలయ సతపదల వముఖనఁడవపై
వలనని కొలిచిన వడినఁ గాచినమా-

యల వతకటగిరియనతతునఁడా
చ. 3: కరణనఁ గాచితవ కౌతడినుతని మును

పరగినవస్కృదద్ధబద్రిహత్మినఁడవపై
దొరవుల మావుల ధుగ వముగనఁ గాచిన-

హరి వతకటగిరియనతతునఁడా



రేక: 1966-06 శదదవసతతత సత: 01-345 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమ వరలేర యేమ మరలేదు

య మాయలతపటత బీనఁదమోనఁదనేకాని
చ. 1: సతులగలమేల దా సడినఁబొరలనేకాని

సతమెపైన సౌఖతసవ్వెసాస్థి నతబు లేదు
హితుల గలమేల తా నిడుమనఁబొరలనె కాని
హితవవకము నరల కెతతపైన లేదు

చ. 2: తనువు లతత్తినమేల తగలయమేకాని
కనునఁగొననఁగ యోగభోగము గొతత లేదు
ఘనము గలమేల తా గరావ్వెతధమేకాని
ఘనునఁడెపైన శ్రీనాథనఁ గనుగొనగ లేదు

చ. 3: చితతగలిగిన మేల చివుకనఁబటట్టినెకాని
చితత వతకటవభునినఁ జితతతచ లేదు
సతతు గలిగిన మేల సతసారమే కాని
సతతతమునఁ జెడని సదద్గీతనఁ జేర లేదు



రేక: 1967-01 ఆహిరి సత: 01-346 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: నానాదికక్కల నరలలల్ల

వానలలోననే వతుత్తి ర గదలి
చ. 1: సతుల సుతులనఁ బరిసరల బాతధవుల

హితుల గొలవనఁగా నితదరను
శతసహసగయోజనవాసుల సు-

వగతములతోడనె వతుత్తి ర గదలి
చ. 2: ముడుపల జాళల మొగినఁదల మటూనఁటల

కడలేనిధనమునఁ గాతతలను
కడుమతచిమణుల కరలనఁ దురగముల
వడిగొని చెలనఁగచ వతుత్తి ర గదలి

చ. 3: మగటవరద్ధనుల మతడలేశవ్వెరల
జగదేకపతులనఁ జతురలను
తగవతకటపత దరశితపనఁగ బహు-

వగలసతపదల వతుత్తి ర గదలి



రేక: 1967-02 నాట సత: 01-347 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతత బోధితచి యేమ సేసిననఁ దన-

దొతతకరత్మిముల తొలనఁగీనా
చ. 1: సతతదురాచారజడునకనఁ బుణతసత

గత దలపోసిననఁ గలిగీనా
అతపాపకరత్మిబోధకనఁడెపై వలయుదుషర
మతనఁ దలపోసిన మరి కలిగీనా

చ. 2: బహుజీవహితసాపరనఁడెపైనవానికి
యిహపరముల దపైవ మచచ్చెనా
వహితకరత్మిములవడిచినవానికి
సహజాచారము జరిగీనా

చ. 3: దేవదటూషకనఁడెపై తరిగేటవానికి
దేవతాతతరము దలిసనా
శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జితతపకతడిన
పాపనమతునఁడెపై బద్రితకీనా



రేక: 1967-03 శ్రీరాగత సత: 01-348 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఏనఁట బద్రిదుక యేనఁట బద్రిదుక వకక్క

మాటలోనే యటమటమెపైన బద్రిదుక
చ. 1: సతతకూటములే చవులయిన బద్రితుక

దొతతభయములతోడి బద్రిదుక
ముతతనీళళ్ళనే మునినఁగేట బద్రిదుక
వతతనఁ బొరలి కడవరతలేని బద్రిదుక

చ. 2: మనసుచతచలమే మనువయిన బద్రిదుక
దినదినగతడాలనఁ దర బద్రిదుక
తనియ కాసలనె తగిలేట బద్రిదుక
వనకముతదర చటూడ వరపయిన బద్రిదుక

చ. 3: తగి చేనఁద తీపయి తనియేట బద్రిదుక
పగవారిపతచలపాలపైన బద్రిదుక
తగవతకటేశవ్వెరనఁ దలనఁచని బద్రిదుక
పొగక నోపక మతటనఁ బొగిలేట బద్రిదుక



రేక: 1967-04 లలిత సత: 01-349 భకిత్తి
పలల్లవ: సకలసతగగహము సకలసతచయము

అకస్కృతకస్కృత మది హరినామత
చ. 1: సకలవదశసత్తి సములసార మది

సకలమతతగరాజతబు నిది
సకల పరాణరసముల మధుర మది
ఆకటలపావనత హరినామత

చ. 2: సకలతతవ్వెసతశయఖతడన మది
సకలకరత్మినిశచ్చెయము నిది
సకలవధిరహసతపగధన మది
అకారణహితత హరినామత

చ. 3: సకలదేవతాసావ్వెమపగయత బది
సకలలోకరక్షణము నిది
పగకటత వతకటపత నామాతకిత-

మకితచనధనత హరినామత



రేక: 1967-05 పాడి సత: 01-350 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కటకటా జీవునఁడా కాలముదోలకరానఁగ

సటవటలనే పొదుద  జరపే వుగా
చ. 1: సమత ననిన్నయును జదివ కడపటను

కమతవపై అతదరినఁ గొలిచే వుగా
తమగొని పేగమ నెతతయును గతగకనఁబోయి
తమకితది నటూతనీర దాగే వుగా

చ. 2: తనువునఁ బాబ్రాయము నమత్మి దానధరత్మిము మాని
చెనటవపై కరాత్మిల సేసే వుగా
వనరనఁగ మనఁదనొడిడన మొగల నమత్మి
దొనలనీళళ్ళ వళళ్ళనఁదోసే వుగా

చ. 3: యలమతోనఁ దిరవతకటేశనఁ గొలవలేక
పొలము రాజలవతటనఁ బొయేత వుగా
చిలకకవల బుదిద్ధచెపప్పుననఁ గానలేక
పలమారకే తోజనఁ బాడే వుగా



రేక: 1967-06 సామతతత సత: 01-351 దశవతారముల
పలల్లవ: అతదరి కాధరమెపైన ఆదిపరషనఁ డతనఁడు

వతదపై మునాన్నరగితచె వదురనికడ నీతనఁడు
చ. 1: సనకాదుల గొనియాడెడి సరావ్వెతత్మికనఁ డతనఁడు

వనజ భవాదులకను దపైవతబెపైనతనఁ డతనఁడు
యినమతడలముననఁ జెలనఁగేటహితవపైభవునఁ డతనఁడు
మునువుటట్టిన దేవతలక మటూలభటూత యతనఁడు

చ. 2: సిరలొసనఁగి యశోదయితట శిశవపైనతనఁ డతనఁడు
ధరనావులమతదలలో తగనఁ జరితచె నీతనఁడు
సరసతలను గొలల్లతలకనఁ జనవులొసనఁగె నీతనఁడు
ఆరసి కచేలనియడుక లరగితచె నీతనఁడు

చ. 3: పతకజభవునకను బద్రిహత్మిపద మొసనఁగెను యతనఁడు
సతకీరత్తిన లదుతలచే జటట్టిగొనియ నీతనఁడు
తతకిగ నేకాలమునఁ బరదేవునఁడయిన యతనఁడు
వతకటగిరిమనఁద బద్రిభల వలసినఘనునఁ డతనఁడు



రేక: 1968-01 నాట సత: 01-352 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కాయము జీవునఁడుగలనానఁడే తలియవల

యయతన్నముల దనకెనన్ననఁడు
చ. 1: సతతము సతసారజడునఁడు దానట యాతత్మి-

హితవు దలసుకాల మెనన్ననఁడు
రతసరసముల పూరకే పాబ్రాయ మెడలతగ
యితరసుఖము దన కెనన్ననఁడు

చ. 2: యడపక దద్రివతమెహితునఁడెపై తరగనఁ దన.-

యిడుమపాట మాను టనన్ననఁడు
కడలేనిపొలయలకలచేతనఁ దనదేహ-

మడియనఁగ నిజసుఖ మెనన్ననఁడు
చ. 3: శ్రీవతకటేశనినఁ జేరి తకిక్కనసుఖ-

మేవగితచకాల మెనన్ననఁడు
శ్రీవలల్లభునికస్కృప సిరిగానఁ దలనఁచి జీవునఁ -
డవపైభవమునఁ గాతచ టనన్ననఁడు



రేక: 1968-02 సామతతత సత: 01-353 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతనఁడే సకలవాతపకనఁడతనఁడే యాతురబతధువునఁ -

డతనఁడు దలనఁపల ముతగిట నబుబ్బుట యనన్ననఁడొకో
చ. 1: సారేక సతసారతబను జలనిధు లీనఁదుచ నలసిన-

వారికి నొకదరిదాపగ వానఁ డినఁక నెవవ్వెనఁడొకో
పేరిన యజాజ్ఞనతబను పనునఁజీనఁకట తనునఁగపప్పున
చేరవవలనఁగెపై తోనఁపడిచెలి యికనఁ నెవవ్వెనఁడొకో

చ. 2: దురితపకాననములలో తోబ్రావట దపప్పునవారికి
తర వద కొమత్మిని చటూపడిదేవునఁడి దవవ్వెనఁడొకో
పరిగిన యాశపాశము పడగేలగనఁ దనునఁగటట్టిన
వరవకమని వడిపతచేట వభునఁడినఁక నెవవ్వెనఁడొకో

చ. 3: తగిలిన యాపదలనియడి దావానలముల చటట్టిన
బెగడకమని వడినారెప్పుడి బరదినఁక నెవవ్వెనఁడొకో
తగవయునఁ దతపను గలిగిన తరవతకట వభునఁడొకక్కనఁడే
సొగిసి తలతచినవారికి సురతరవగవానఁడు



రేక: 1968-03 ముఖరి సత: 01-354 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఎకక్కడనునాన్న నీతనఁడు

దికక్కయి మాదసనఁ దిరిగీనఁగాక
చ. 1: సరసునఁడు చతురనఁడు జగదేకగరనఁడు

పరమాతత్మి డఖల బతధువునఁడు
హరి లోకోతత్తిరనఁ డతనఁడే నామత
సిరితోనఁ బాయక చెలనఁగీనఁగాక

చ. 2: ఉనన్నతోనన్నతునఁ డుజజత్త్వాలనఁ డధికనఁడు
పనన్నగశయనునఁడు భవహరనఁడు
యినిన్నటనఁగ లిగిన యితదిరారమణునఁడు
మనన్ననతో మము మనిపీనఁగాక

చ. 3: మమతల నలమేలత్మితగక సతతత -
రమణునఁడు వతకటరాయనఁడు
జమళసతపదల సరసవభవముల
తమకతబున మమునఁదనిపీనఁగాక



రేక: 1968-04 కనన్నడగళ సత: 01-355 అధతతత్మి
పలల్లవ: వశవ్వెపగకాశనక వలినఁయేడ లో నేడ

శశవ్వెతున కూహితప జనత్మిమనఁక నేడ
చ. 1: సరవ్వెపరిపూరరనక సతచారమనఁక నేడ

నిరావ్వెణమటూరిత్తికిని నిలయమనఁక నేడ
వురీవ్వెధరనకనఁ గాలటూనఁదనొక చోటేడ
పారవ్వెతీ సుత్తి తుతనక భావమనఁక నేడ

చ. 2: నానాపగభావునక నడుమేడ మొదలేడ
ఆనన సహసుగ నక నవవ్వెలివ లేడ
మౌని హస్కృదయసుస్థి నక మాటేడ పలకేడ
జాజ్ఞన సవ్వెరటూపనకనఁ గాన వననేడ

చ. 3: పరమ యోగీతదుగ నక పరలేడ తా నేడ
దురితదటూరనక సతసుత్తి త నితద లేడ
తరవతకటేశనక దివతవగగహ మేడ
హరికి నారాయణున కవునఁగాము లేడ



రేక: 1968-05 వసతతతసత: 01-356 దశవతారముల
పలల్లవ: తలనఁపలోపలి తలనఁప దపైవమతనఁడు

పలమారనఁ బదియునునఁ బదియపైన తలనఁప
చ. 1: సవతపైనచదువుల సరగనఁ దచిచ్చెన తలనఁప

రవళనఁ దరిగబబ్బులివ రతజిలల్ల  తలనఁప
కవగటూడనఁ గోరి భటూకాతతముతగిట తలనఁప
తవరి దటూషక గోళళ్ళనఁ దగటారచ్చె తలనఁప

చ. 2: గొడగవటట్టినవానినఁ గోరి యడిగిన తలనఁప
తడనఁబడక వపసలక దానమడు తలనఁప
వడిసి జలనిధినినఁ గడగటూరిచ్చెతచిచ్చెనతలనఁప
జడియక హలయుధము జళపతచ తలనఁప

చ. 3: వలపతచి పరసతులవగతము చెరిచిన తలనఁప
కలికితనముల చటూపనఁగలిగనన్న తలనఁప
యిల వతకటాదిద్రిపపై నిరవుకొనన్న తలనఁప
కలషహరమెపై మోక్షగతచటూప తలనఁప



రేక: 1968-06 పాడి సత: 01-357 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: అసత్మిదాదనాత అనేతషాత

తసిత్మికా తసిత్మికా తతగచ పనశచ్చె
చ. 1: సతతాధతయననిషాష్ఠూ పరాణత దస్కృఢ-

పగతనాత యతీనాత వనవాసినాత
గతరిహ సత్మిరత్తి త కా జగతాతత పర-

సిస్థితరియత కా వషరసేవా పనశచ్చె
చ. 2: మోహినామతతతతముషక్కరాణత గణ-

గాబ్రాహిణత భవనెపైకకఠినానాత
దేహసతక్షాళన వదేశకోవా దా
శ్రీహరిసత్మిరణవశేష: పనశచ్చె

చ. 3: కితకరావ్వెణదుతఃఖతజీవనాత
పతకిలమనోభయభాబ్రాతతానాత
శతకాత నిరరత సత్సరసా కా, శ్రీ-

వతకటాచలపతేరివ్వెనుత: పనశచ్చె



రేక: 1969-01 సామతతత సత: 01-358 శరణగత
పలల్లవ: దొరకనా యితని కస్కృప తుదిపదతబు

అరిది వభవము లొలల్లమనినానఁ బొదల
చ. 1: సొతపలర నితనఁడు కస్కృపనఁజూచ టరదని కాక

యితప సామానతమా యితని కరణ
లతపటము ఘనమెపైన లకకటాక్షముల
సతపదల తోడనే చలల్ల  వదలడు

చ. 2: తగ నితనిపపై భకిత్తి తగల టరదని కాక
నగట సామానతమా ననచి యితనఁడు
జగదేక హితములగ సరసతల సౌఖతముల
దిగలవాయనఁగ నితడు దిపప్పుదరాడు

చ. 3: తరవతకటాదిద్రి సిదిద్ధతచ టరదని కాక
మరగనఁ దను నిచచ్చెనా మరియొకరిని
యిరవపైన భోగముల యిషట్టిసామాబ్రాజతముల
వరివగొని యితని దయ వతటనే తరగ



రేక: 1969-02 ఆహిరి సత: 01-359 అధతతత్మి శస్కృతగారము
పలల్లవ: చెలి నేనఁడు తానేమ సేయునమత్మి చెలి యేమసేయు నీ-

చెల లేమ సేయుదుర చెలవపైన వభుమేనిచెల వతత సేయనఁగా
చ. 1: సత నేనఁడు బతగారచవకెలోనఁ జితగతప-

గతు లతత చటూపననఁ గడకతటనఁ జూడదు
అతనినఁజూచినమతచియబుబ్బురపనఁజూపల
అతనివతటనే పోయ నటగానఁబోలను

చ. 2: తేనియలటూరేట మతచి తయతనిమాటల మతతగ-
గానములగా వనుపతచి కడువసరితమ
వానిమాటల వనన్నవలనెపైన ముదమున
వనుల ముదిద్రితచిన వధముగానఁబోలను

చ. 3: నిచచ్చెళపమోమున నెయతము దపైలవారె
బచచ్చెనచేనఁతల గబబ్బులపపై నితడనొపప్పును
అచచ్చెపవడుక వతకటాదద్రిశనఁ డరేయి
నెచెచ్చెలికి నిచిచ్చెనటట్టినేరప గానఁబోలను



రేక: 1969-03 సామతత సత: 01-360 అధతతత్మి శస్కృతగారము
పలల్లవ: ఇతత్తిడి బతగారసేయ నితతక నేరతునతటా

కొతత్తిసేనఁతలలల్ల దొరకొతటగా నీవు
చ. 1: హీనులపైనవార నినున్న నేచి కొలిచిన ఘన-

మెపైన పదవులనఁ బెటేట్టియటవలనే
మానక యవవ్వెతనెపైన మచిచ్చెకనఁ దగిలి నాతో .....
నానిపటట్టి సరివసే వదిదరా నీవ

చ. 2: కడునఁబాతకల నినున్ననఁ గదిసి కొలిచేరతటా-

నడరి పణుతలనఁజేయునటవలనే
కడనఁగి యవవ్వెతనెపైన గాజ మాణకము సేసి
వడి ననున్ననఁ గెరలితచవదుద రా నీవ

చ. 3: దితదుపడ మాయసేసి దేవునఁడ నేనఁగానతటా....

నతదరి భద్రిమలనఁ బెటట్టి నటవలనే
అతదమెపైనన తరవతకటాదద్రిశ నీపేగమ
చెతది ననున్ననఁ గటూడి దానఁచజెలల్ల నా నీవ



రేక: 1969-04 బౌళ సత: 01-361 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎకక్కడ చొచచ్చెడి దభవమేదియునఁ గడపల గానము

వుకక్కననఁ బరితాపానల మటూదక మతడెడివ
చ. 1: హస్కృదయవకారము మానప్పునఁగ నేతరనఁగను సమకూడదు

మదనానతదము చెరపనఁగ మతదేమయు లేదు
పొదలినదేహగణతబులనఁ బోనడువనఁగ గత గానము
బద్రిదికితచినకోరికెలకనఁ బాబ్రాయము దిరిగినది

చ. 2: కమలినయజాజ్ఞనత బది కనున్నలముతదరనఁ గానదు
తమరము పొదిగొని చటూడిక్కకి దరవమయు లేదు
తమలనియాశపాశము తతపనఁగ సతవ్వెము చాలదు
మమకారము వడలితపనఁగ మత యపప్పుడు లేదు

చ. 3: దురితతబుల పణతతబుల తొడినఁబడ నాతత్మినునఁ బెనగొని
జరగనఁగ శరీరధరికి సతక్కరత్మిము లేదు
తరవతకటగిరిపతయగ దేవశిఖమణపాదము
శరణని బద్రిదుకటదపప్పును సనాత్మిరద్గీము లేదు



రేక: 1969-05 గతడకిగయ సత: 01-362 భకిత్తి
పలల్లవ: పాబ్రాణులనేరమ గాదిది బహుజనత్మిపరతపరచే

పాబ్రాణుల సేసిన తమతమ పాపఫలము గాని
చ. 1: హరి సకలవాతపకనఁడని అతదరనఁ జెపప్పునఁగ నెరినఁగియు

పరదపైవతబులనఁ గోలవకపాయర మానవుల
నరపత భటూమేలనఁగ భటూవర భజియితపనఁగనొలల్లక
పరిసరవరత్తి లబెతబడినఁ బనిసేనినయటల్ల

చ. 2: పొతదుక తమతమ సేసినపూజల మొబ్రాకక్కల గెపైకొను
అతదముగానఁ బురషాతత్తిమునఁ డాతనఁడే కలనఁడనియు
అతదర నెరినఁగియు యితరలనఁ జెతదుదురనన్నత శ పైలము
నతదక చేరనతరవుల నతదుకొనినయటల్ల

చ. 3: శ్రీ వతకటపత యొకక్కనఁడె చెపప్పునఁగ జగములకెలల్లను
దపైవము నాతుమలోపలిధనమననఁగా వనియు
సేవతపర పామర లీదేవుని మధురతబొలల్లక
వావరినఁ బులసుల చేనఁదుల వలనని కొనునటల్ల



రేక: 1969-06 ధనాన్నశి సత: 01-363 భకిత్తి
పలల్లవ: ఘెరదురితములచే గణవకారములచే

నీరీతనఁబడునాక నేది దరవు
చ. 1: హరి జగనాన్నథ లోకరాధుత-

నెరనఁగనేరనివాని కేది దరవు
పరమపరషని జగదద్భారితు నతతరావ్వెద్వ్యపత్తి-
నిరవుకొలపనివాని కేది దరవు

చ. 2: శ్రీ వతకటేశనఁ దలనఁచినవనక సకలతబు ....
నేవగితపనివారి కేది దరవు
దేవోతత్తిముని మహిమ దలిసితలియనఁగలేని-

యవవకతబునక నేది దరవు



రేక: 1970-01 ఆహిరి సత: 01-364 భకిత్తి
పలల్లవ: ఏపనుల సేసినా నిటవలనేపో

యపనికినఁ జొరనిపని యేటలోపపైర
చ. 1: హరికథలమనఁదిపగయమబుబ్బు నా తొతటతమ....

పరిపకవ్వెమగనఁ దప: ఫలముగాక
గరిమె నివలేకనన్ననఁ గలకాలములనఁ జేయు
నిరతతపనఁదపమెలల్ల నీటలో వాబ్రాతగ

చ. 2: నారాయణునిభకిత్తి ననిచెనా ధనమెలల్లనఁ
బారనఁజలిల్లన దానఫల మదియపో
కోరి యివ లేకనన్న కోటదానములపైన
పేరకొని వరతనఁగలపనచితతపతడు

చ. 3: వదల కిట వతకటేశవ్వెరనఁడే దపైవతబనుచనఁ
జదువనఁగలిగిన మతచిచదు వదియపో
పదిలముగ నీవధము పటట్టియతకతడినను
చదువు లసురల మునున్న చదివటచదువు



రేక: 1970-02 శ్రీరాగత సత: 01-365 భకిత్తి
పలల్లవ: అణురేణు పరిపూరరనఁడెపైన శ్రీవలల్లభుని

బద్రిణుతతచవారవో బాబ్రాహత్మిల
చ. 1: హరి నామములనె సతధతది వధులొనరితచ

పరిపూరరమతుల వో బాబ్రాహత్మిల
హరి మతతగ వద పారాయణుల హరి భకిత్తి
పరలపైన వారవో బాబ్రాహత్మిల

చ. 2: యేమ చటూచినను హరి యినిన్నటానఁ గలనఁడనుచ
భావతచవారవో బాబ్రాహత్మిల
దేవకీనతదనునఁడె దేవునఁడని మతనఁదలియు
పావనుల వారవో బాబ్రాహత్మిల

చ. 3: ఆదినారాయణుని ననయతబునఁ దమయాతత్మినఁ
బాదుకొలిపన వార బాబ్రాహత్మిల
వద రక్షకనఁడెపైన వతకట గిరీశవ్వెరని
పాద సేవకలవో బాబ్రాహత్మిల



రేక: 1970-03 దేసాక సత: 01-366 హనుమ
పలల్లవ: సతాశోక వఘతక

పాతాళ లతకాపతవభాళ
చ. 1: హనుమతతరాయ అతజనీతనయ వో-

వనధిలతఘనగాతగ వాయుపతాబ్రా
యినకలధిపనిజహిత జగనున్నత-

వనజోదరసేవక సతవ్వెధనికా
చ. 2: పగళయాతతకరటూప బలదప రవఫల-

గిళనపగతాప సుగీగవపగయా
కళకదానవసతకలవదారణ
భళభళ జగతప్పుతబలబతటా

చ. 3: పతకజాసనుదివతపదవపైభవ వో-

లతకిణీ పాబ్రాణ వలతఘన
వతకటేశవ్వెర సేవావర మహధీర
కితకరరాయ సుఖీభవా



రేక: 1970-04 శ్రీరాగత సత: 01-367 భకిత్తి
పలల్లవ: ఇనిన్న జనత్మిము లేనఁటకి హరిదాసు-

లనన్న వరనఁ దా నుతడిననఁ జాల
చ. 1: హరిభకత్తి ల యితటయనన్నము గొనువారి-

వరవుడెపై వుతడవలననన్ననఁ జాల
పరిమభాగవత భవనతబులనఁ జెడడ
పరవు దానయి పొడమననఁ జాల

చ. 2: వాసుదేవుని భకత్తివరలదాసుల మునున్న-
రోసినయతగిలి రచిగొనన్ననఁ జాల
శ్రీ సతీశనినఁ దలనఁచినవారి దాసాన-

దానఁసుడెపై వుతడనఁదలనఁచిననఁ జాల
చ. 3: శ్రీ వతకటేశనఁ జూచినవారిశ్రీ పాద-

సేవకనఁడెపై యతడనఁజేరిననఁ జాల
యవభుదాసుల హితుల పాదధటూళ-

పావనమెపై సనఁకి బద్రిదికిననఁ జాల



రేక: 1970-05 ముఖరి సత: 01-368 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: భోగీతదుగ లను మరనఁబోయి రతడు

వగిన మనఁదట వభవాలక
చ. 1: హరనఁడ పోయిరా అజనఁడ నీవును బోయి

తరిగిరా మనఁదట తరణళళ్ళక
సురల మునులను భటూసురలనఁబోయి రతడు
అరవరి నినాన్నళళ్ళ నలసితరి

చ. 2: జమునఁడ పోయిరా శశియు నీవును బోయి
సుముఖునఁడవపై రా సురలనఁ గటూడి
గములపై దికప్పుతుల దికక్కలకనఁ బోయి రతడు
పగమదాన నినాన్నళళ్ళ బడలితరి

చ. 3: నారద సనకసనతదనాదుల
భటూరి వభవములనఁ బోయిరతడు
దటూరముగానఁ బోకిటేట్టి తొరలి వతకటగిరినఁ
జేరి ననిన్నటల్లనే సేవతచనఁడ



రేక: 1970-06 సామతతత సత: 01-369 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతనికెటల్ల సతమెపైతనో కడు-

హితవో పొతదులహితవో యఱనఁగ
చ. 1: హస్కృదయము తలనఁపన నిరవయిననఁగదా

పదిలమౌను లోపలిమాట
వదకినచితత్తిము వర వఱనఁగదు నే -
నెదిరి నెఱనఁగ నే నేమయు నెఱనఁగ

చ. 2: కాలటూనఁద మనసు గలిగికదా నా-

తాలిమ మతలోనఁ దగలౌట
మేలిమపతలో మెలనఁగటేదో నే -
నేలో నే నిపడెకక్కడో యఱనఁగ

చ. 3: నేనఁడని రేపని నే నెఱినఁగికదా
పోనఁడిమ మతలో పొలపట
వానఁడే వతకటేశవ్వెరనఁడు రానఁగలిగె
ఆనఁడుజనత్మిమేనౌటది యఱనఁగ



రేక: 1978-01 శ్రీరాగత సత: 01-370 శరణగత
పలల్లవ: ఎటట్టి  వగితచె దితదుకేగరే సితరకాతడుల్ల

వటట్టివమ సేయుమతటా వనన్నడితచే రిపడు
చ. 1: వతటకాలనఁ గతటకతట వరిబతదలకనఁ జికిక్క

పతటదానఁకా దునెన్న నొకక్కపసురము
గతటగతటలక లొతత్తి కలల్లల నడిమపతట
కతటవానఁడు గావలతడి కపప్పు లేరపరచె

చ. 2: కలది కకిక్కమతచము కనన్నవారెలల్ల నఁ బతడేర
తలతో దొగిద్గీనతబలి దావకూళళ్ళ
వలినఁగతతల కొతపల వడునఁబటల్ల  చటూపేర
తలవరలతదు లోనానఁ దపప్పు వదకేర

చ. 3: వళళ్ళచెడడవానఁ డొకనఁడు వుభయమారద్గీము గొని
కలల్లదొరపటట్టి బడి కడునఁగట ట్టిని
చలల్లనిశ్రీవతకటేశ సకలలోకపతవ
యిలిల్లద నీశరణతట మతదరిని గావవ



రేక: 1978-02 లలిత సత: 01-371 అధతతత్మి
పలల్లవ: తపప్పుదు తపప్పుదు దపైవము కస్కృపయిది

ముపప్పురి నితతా ముకతదునఁడే
చ. 1: వకక్కసపమత వలతురదరిన-

నెకక్కడ చటూచిన నీశవ్వెరనఁడే
గకక్కక యాసల గోసివసినను
నికక్క మడుగడుగ నిధనమే

చ. 2: పొతచి శరీరపభోగము లడిగిన
చతచనఁబావముల సుకస్కృతములే
దతచెడివషయపతగలమనఁ బాసిన
యతచిచటూచినను యహమే పరము

చ. 3: శ్రీవతకటపతసేవ కలిగిన
వవలవగల వడుకలే
చేవదరె సతదియము లేదిదే
భావము నమత్మిన పగసనున్నలకను



రేక: 1978-03 బౌళ సత: 01-372 శరణగత
పలల్లవ: దేవ నీవచేచ్చెయతదుక దనికినఁగా నితతయేల

యేవళ మాయరకల యతదుకనఁ గొలవును
చ. 1: యవవ్వెరివసముల బుదదరినఁగినడచేమన

యివవ్వెల నారాయణ నీవయతక లేదు
దవువ్వె చేరవ మనసు తనయిచచ్చెయితేనఁ గనక
రవవ్వెగ మస్కృగాదులలల్ల రాజతమేలనేరవా

చ. 2: సారేక నినున్ననఁదలపతచ జతతువులవసమా
కేరి నీవు జిహవ్వెనఁ బరికితచనఁగానఁగాక
యరీత లోకమెలల్ల నఁ దమయిచచ్చెకొలనఁదులనయితే
దటూరాననఁ గొకెక్కరల చదవవా వదాల

చ. 3: యితదరిపాపపణతల యినిన్నయు నీచేనఁతలే
కతదవ సవ్వెతతతుగ ల గార గాన
చతదప శ్రీవతకటేశ శరణతట నిద నీక
చెతది నీవ కాతుగాక చేనఁతలటూను వలనా



రేక: 1978-04 సామతతత సత: 01-373 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: పరసమొకక్కటేకాదా పయినఁడిగానఁ జేసేది

అరయ లోహమెటట్టి నాన్న నతదుకేమ
చ. 1: వనజనాభువభకిత్తి వదలకతడిననఁ జాల

మనసు యతదు దిరిగినా మరియేమ
మొనసి ముదద్రిల భుజముల నుతడితేనఁ జాల
తనవతతహేయమెపైనా దానికేమ

చ. 2: శ్రీకాతతునామము జిహవ్వెనఁ దగిలితే జాల
యేకలజనఁడెపైనాను హీనమేమ
సాకారనఁడెపైనహరి శరణుచొచిచ్చెననఁ జాల
చేకొని పాపము లనిన్న చేసిననేమ

చ. 3: జీవునఁడెటట్టి నాన్ననేమ జీవునిలో యతతరాతత్మి
శ్రీవతకటేశన కాచితతయేమ
యేవలవనఁ బరమెపైన యిహమెపైన మాకనఁ జాల
కెపైవశమాయ నతనఁడు కడమలితకేమ



రేక: 1978-05 భటూపాళత సత: 01-374 మేలకొలపల
పలల్లవ: మనన్నక వసాల మాని మేలకోవయాత

సనన్నల నీ యోగనిదద్రి చాల మేలకోవయాత
చ. 1: ఆవుల పేయలకనఁగా నఱచనఁబదుకవల

గోవతదునఁడ యితక మేలకొనవయాత
ఆవలీవలి పడుఛు లటల మరిగివచిచ్చె
తోబ్రావగాచకనాన్నర పొబ్రాదుద న మేలకోవయాత

చ. 2: వాడల గోపకలలల్ల  వచిచ్చె నినున్న ముదాద డనఁ
గటూడియునాన్న రిదే మేలకొనయాత
తోడనే యశోద గినెన్నతోనఁ బెరగ వతటకము
యడకనఁ దచిచ్చెపటట్టి నినఁక మేలకోవయాత

చ. 3: పలిచ నతదగోపనఁడు పేరకొని యద కనున్ననఁ
గొలకల నిచిచ్చె మేలకొనవయాత
అలరిన శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది బాలకస్కృషర
యిల మామాటల వతట వనఁక మేలకోవయాత



రేక: 1978-06 పాడి సత: 01-375 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఇతదునుతడ మ కెడ లేదు

సతదడి నేయక చనరో మర
చ. 1: నాలక శ్రీహరినామత బునన్నది

తటూలచనఁ బారరొ దురితముల
చాలి భజతబున చకగత బునన్నది
తాలిమ భవబతధము లట దలరో

చ. 2: అతతరాతమెపై హరి వునాన్ననఁ డిద
చితతల వాయరొ చితత్తిమున
వతతలనఁ జెవులను వషరకథ లివగొ
పొతతనఁ గరత్మిముల పోరో మర

చ. 3: కాపయి శ్రీవతకటపతపే రిద
నాపపై నునన్నది నయమునను
కోపపకామాదిగణములల మ-

రేపన కడనఁగడ నెతదపైన బోరో



రేక: 1979-01 రామకిగయ సత: 01-376 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నీయాజజ్ఞ దలమోచి నీ దేహధరి నెపైత

యయేడ గోవతదునఁడ నే నీడేరేదట ల్ల
చ. 1: తనువు వసరినాను తలనఁప వసరదు

ధనముగడితచెడితరితీపన
చెనకి మగనఁడు వడిచిన మామ వడువని-

పనియాయ హరి నాబదుకజాడ యట ల్ల
చ. 2: పాయము ముదిసిననాను భావము ముదియదు

వయపైనా సతసారవషయాలను
వోయయత కలివోసినావుటల్లదికక్క చటూచేది
మాయదాయ నినఁక నామనసుజాడెట ల్ల

చ. 3: కడలేనినావధుల కనున్నలరనఁ జూచి నీవు
నడుమ శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలిత
నొడుగల దపప్పునాను నోముఫలము దపప్పుని-

అడియాల మబెబ్బు నాక నానతచిచ్చె తట ల్ల



రేక: 1979-02 భటూపాళత సత: 01-377 మేలకొలపల
పలల్లవ: మేదిని జీవులనఁగావ మేలకోవయాత

నీదయే మాకెలల్ల రక్ష నిదద్రి మేలకోవయాత
చ. 1: తగగోపకల కనున్ననఁదామరల వకసితచె

మగల సటూరతనేతుగ నఁడ మేలకోవయాత
తగవ రాక్షసులనే తమరము వరియనఁగ
నెగడిన పరతజోతత నిదద్రి మేలకోవయాత

చ. 2: ఘనదురితప నలల్లనఁగలవల వకసితచె
మనుక శశివరరనఁడ మేలకోవయాత
పనివడి వదాలనే పక్షులలల్ల నఁ బలకనఁగ
జనక యాశిగతపారిజాత మేలకోవయత

చ. 3: వరలక్ష్మికచచకగవాకము లొతడొతట రాయ
మెరయు దోషారహిత మేలకోవయాత
పొరసి నీవు నితతభోగముల భోగితచ
నిరత శ్రీవతకటేశ నేనఁడు మేలకోవయాత



రేక: 1979-03 లలిత సత: 01-378 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఆతుమ సతతసపటట్టి టది యఱక, తా-

నేతరవు నొలల్లకతడు టదియే యఱక
చ. 1: ముతచినబతధములలో ముణునఁగడువడక తా-

నతచల వడనఁదనున్న టది యఱక
చతచలపవషయాల సగద్గీడుముగద్గీడుగాక
యతచినఁ హరినఁదలపోయు టదియే యఱక

చ. 2: పాయనియరద్ధములక బతటబతటపై  తరగక
ఆయతమెపై మోసపోని దది యఱక
పాయపనఁగామనులతోనఁ బలమారనఁ జేయుపొతదు
హేయమనితలపోయు టదియే యఱక

చ. 3: ధరమనఁదనఁగల పాబ్రాణతతుల నొపప్పుతచక
ఆరయనఁగ సమునఁడగ టది యఱక
గరిమల శ్రీవతకటపతదాసునఁడెపై
యిరవతద సుఖతచ టదియే యఱక



రేక: 1979-04 రామకిగయ సత: 01-379 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతదిరా నాయక యిదివో మాపాట

చెతది నీవ గత చేకొనవయాత
చ. 1: తీసనఁ గోరికతీదప లొకవతక

లస సతసారలతపటము
మటూసనఁ గరత్మిము మునుకొని పరచితత
సేసేదేమనఁకనఁ జెపేప్పు దేమ

చ. 2: వతచ నాసల వలసినచోటకి
పొతచ దురద్గీణబోగముల
ముతచ యౌవనమోహతధకారము
యతచేదేమ సదితచేదేమ

చ. 3: యఱినఁగీనఁ జితత్తిము యితచకితచక నినున్న
మఱవనినీపపైభకిత్తి మతనుతడనఁగా
నెఱి శ్రీవతకటపత నీవ కాతువుగాక
వఱచి నేనఁజేసే వనన్నపమేమ



రేక: 1979-05 రామకిగయ సత: 01-380 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నారాయణయ నమో నమో నానాతత్మినే నమోనమో

యరచనలనే యవవ్వెర దలనఁచిన యిహపర మతతగములితదరికి
చ. 1: గోవతదాయ నమో నమో గోపాలయ నమో నమో

భావజగరవ నమో నమో పగణవాతత్మినే నమో నమో
దేవశయ నమో నమో దివతగణయ నమో యనుచ
యవరసలనే యవవ్వెర దలనఁచిన యిహపరమతతగము లితదరికి

చ. 2: దామోదరాయ నమో నమో ధరణీశయ నమోనమో
శ్రీమహిళపతయే నమో శిషట్టి రకణే నమో నమో
వామనాయ తే నమో నమో వనజాక్షాయ నమో నమో
యమేరలనే యవవ్వెర దలనఁచిన యిహపరమతతగము లితదరికి

చ. 3: పరిపూరారయ నమో నమో పగణవగాబ్రాయ నమోనమో
చిరతతన శ్రీ వతకటనాయక శేషశయినే నమోనమో
నరకధవ్వెతసే నమో నమో నరసితహయ నమో నమో
యిరవుగ నీగత నెవవ్వెర దలనఁచిన యిహపరమతతగము లితదరికి



రేక: 1979-06 లలిత సత: 01-381 శరణగత
పలల్లవ: అతతరాతమ అలసిత సొలసిత

యితతట నీ శరణద చొచిచ్చెతని
చ. 1: కోరిన కోరక్కల కోయని కటల్ల

తీరవు నీవవ తతచక
భారపనఁ బగాద్గీల పాపపణతముల
నేరపలనఁ బోనీవు నీవు వదదనక

చ. 2: జనుల సతగములనఁ జకక్కరోగముల
నిను వడువవు నీవు వడిపతచక
వనయప దపైనతము వడువని కరత్మిము
చనదిది నీవట సతతపరచక

చ. 3: మదిలో చితతల మయిలల మణునఁగల
వదలవు నీవవ వదదనక
యదుటనేనఁ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవద
అదననఁ గాచితవ అటట్టిటట్టినక



రేక: 1980-01 ఆహిరి సత: 01-382 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దేవ నీమాయతమర మెటట్టిదో నా-

భావము చటూచి గొబబ్బుననఁ గానవ
చ. 1: వడదుతఃఖమపడెలల్ల  వరచతడుదునఁగాని

తడవ వరతనఁబొతది తలనఁగలేను
ఆడియాసలనఁ దిరిగి అలయుచతడుదునఁగాని
మడి దొసకల నివ మానలేను

చ. 2: హేయము సత్తి ససుఖమని యఱనఁగచతడుదునఁగాని
పాయపమదముచేతనఁ బాయలేను
పాయనిపాపాల చటూచి భయమతదుచతదునఁగాని
వోయయత యివ సేయకతడలేను

చ. 3: కలకాల మనిన్నయును గతదు వతదునఁగాని మఱి
యలమ నొకక్కటనెపైన యచచ్చెరలేను
బలిమ శ్రీవతకటేశ బతధముకత్తి నినఁజేసి
తలనఁపలో నెలకొని దయనఁజూడవయాత



రేక: 1980-02 పాడి సత: 01-383 శరణగత
పలల్లవ: అభయమభయమో హరి నీక

వభునఁడ వతతటకి వర వనఁక నేది
చ. 1: జడిగొని మదిలో శతతము నిలవదు

కడునఁగడు దుసత్సతగత వలన
యిడుమలేని సుఖ మతచక గానము
అడియాసల నా యలమటవలన

చ. 2: తలనఁపలోన నీతతవ్వెము నిలవదు
పల లతపటముల భద్రిమవలన
కలిగిన వజాజ్ఞన గతయును దానఁగెను
వలి వషయప పరివకల వలన

చ. 3: పకక్కననఁ బాపప బతధము లటూడెను
చికక్కక నినునఁ దలనఁచిన వలన
చికక్కల వాసను శ్రీవతకటపత
నికక్కము నా కిద నీకస్కృప వలన



రేక: 1980-03 బౌళ సత: 01-384 శరణగత
పలల్లవ: కొతదరి కివ సమత్మితయపైతే కొతదరి కవ గావు

యితదరిలోపల నీవడమాయల యేగతనఁ దలిసే నేనయాత
చ. 1: దటూరము కరత్మిమునక జాజ్ఞనము తోడనే వతడకటకిని

దటూరము పరమునక బద్రిపతచము తొలత వరదద్ధతబు;

దటూరము వరతకి సతసారము; తుదమొదలే లేదు;

యరీతుల నీ వడమాయల యేగతనఁ దలిసద నేనయాత
చ. 2: కూడదు దేహమునక నాతత్మిక గోతగవరోధత; బెనన్ననఁడును

కూడదు కోపమునక శతతము గణవగణములను;

కూడదు బతధమునక మోక్షము కోరికలే కటల్ల గాన;

యేడ గొలనఁదిగా శ్రీహరిమాయల యేగతనఁ దలిసద నేనయాత
చ. 3: శ్రీ వతకటపత ననీన్న గతనఁ జికిక్కతచిత వజగమునను;

భావతపనఁగరాదు నీమహిమ బహుముఖములయరద్ధముగాన;

యేవధమును నేనఁటకి నాకినఁక యతదతదని తగిలద నేను
దపైవకమగ నీదాసానుదాసతము దకిక్కనదే నాక



రేక: 1980-04 పాడి సత: 01-385 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: అతతయు నీవ హరి పతడరీకాక్ష

చెతత నాక నీవ శ్రీరఘురామా
చ. 1: కలమును నీవ గోవతదునఁడా నా-

కలిమయు నీవ కరణనిధీ,

తలనఁపను నీవ ధరణీధరా ,నా-

నెలవును నీవ నీరజనాభా
చ. 2: తనువును నీవ దామోదరా, నా-

మనికియు నీవ మధుసటూధనా
వనికియు నీవ వట ష్ఠూలనఁడా,నా-

వనకముతదు నీవ వషరదేవునఁడా
చ. 3: పటట్టి గ నీవ పరషోతత్తిమా కొన

నటట్టి నడుము నీవ నారాయణ,

యిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడా నాక
నెటట్టిన గత యితక నీవ నీవ



రేక: 1980-05 బౌళ సత: 01-386 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: అనిన్నటా నీ వతతరాతమవ అవుట ధరత్మిమే అయినాను

యనన్ననఁగ నీవకక్కనఁడవ గతయని యతచికొలచటే పగపనన్నసతగత
చ. 1: యేకాతతతబున నుతడినపతని యనసిరమతచటే సతధరత్మితబు

లోకమురచచ్చెలోనుతడినపత లోనఁగొని పపైకొని రానటల్ల
య కొలనఁదులనే సరవ్వెదేవతలయినిన్న రటూపలపై నీ వునన్నపప్పుడు
కెపై కొని నిను బహుముఖములనఁగొలచట గాదు పతవగత వగత ధరత్మితబు

చ. 2: పూనిన బాబ్రాహత్మిణుల లోపలనే నినునఁ బటూజితచట వదోకత్తిధరత్మిము
శవ్వెనకకక్కటాదులోపల నిను సరినఁ బటూజితచనఁగరానటల్ల ,
యనియమములనె పాబ్రాకస్కృతజనులను యశవ్వెర నీశరణగత జనులను
కానక, వకక్కట సరిగానఁజూచట కాదనఁ వవకధరత్మితబు

చ. 3: శ్రీ వతకటపతగరవనుమతనే నేవ నాకను శిషతధరత్మిము
ఆవలనీవల నితరమారద్గీముల యాతత్మిలోన రచిగానటల్ల
భావతపనఁగ సకలపగపతచమును బద్రిహత్మిత సతతజాజ్ఞనమనతతము
కెపైవశమెపై యినిన్నటా వనుతగల కాదవవకధరత్మితబు



రేక: 1980-06 ఆహిరి సత: 01-387 అధతతత్మి
పలల్లవ: కోర వతచరో కోటార

ఆరసి మనసా అతతరాతత్మిక
చ. 1: కొతడలపొడవుల కోరికకపప్పుల

పతడినపతటల భవము లివ
నితడినరాసుల నిజకరత్మితబుల
అతడనె యివ మాయారతభముల

చ. 2: వలిధనతతబుల వషయపరాసుల
పొలివారేటవరపగముల
కలషపమదమున కావుగపప్పునవ
అలవమర మాయారతభముల

చ. 3: బడి నితదిద్రియములబతతుల నురిప
కడురతుల దతడగటట్టిలతో
యడనెడ శ్రీవతకటేశమహిమ లవ
ఆడియాలపమాయారతభముల



రేక: 1981-01 దేసాళత సత: 01-388 అధతతత్మి
పలల్లవ: వనినఁ జూచియపైన నేము వరతనఁబొతదగలేము

పూని మాబద్రిదు కితదునఁబోలదాయనఁగా
చ. 1: పరల వడనఁగబోవు పరనితదకనఁ జొరవు

పరపరషారస్థిమే ఫలవస్కృక్షతతులలల్ల
నరలమెపై ఘనులమెపై నానాబుదుద్ధ  లఱినఁగి
పొరి మాబద్రిదుక లితదునఁబోలదాయనఁగా

చ. 2: కామకో శ్రోధదుల లేవు కామతతవ్వె మెఱనఁగవు
కామతచినటల్లవు నెకక్కడనెపైనా శిల లివ
దమసము గలిగియునఁ దలివ గలిగియును
భటూమలో మాబద్రిదు కితదునఁబోలదాయనఁగా

చ. 3: వకరినఁ గొలవనఁబోవు వకపతట సేయనఁబోవు
వకమానిగడు చేరివుతడు పక్షు లడనాడ
వక శ్రీ వతకటపత నమత్మియుతడలేము
మొకెమో మాబద్రిదు కితదునఁబోలదాయనఁగా



రేక: 1981-02 సాళతగత సత: 01-389 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పనిమాలినటట్టి వటట్టి పఱనఁదుగాక మాక

ననిచి యిదియు నొకక్కనగనఁబాటాల్ల
చ. 1: కనన్నవారినెలల్ల  వనఁడేకషట్టిమే దకక్కటగాక

పనిన్న దపైవమయతనిది పరలిచేచ్చెరా
యనిన్నకతోనఁ దేహమచెచ్చె నిహమెలల్ల నఁ జెతదనిచెచ్చె
వునన్నవారితతట పని కోపనఁగలరా

చ. 2: బడలి తానెతదపైనానఁ బడడపాటే దకెక్కనఁగాక
కడనఁగి రానిది దే నొకక్క రివసమా
కడుపలో నుతడనఁగానే కలవ నుదుట వాబ్రాస
తడవ దపైవముచేనఁత దానఁట వసమా

చ. 3: దపప్పురప సతపదకనఁ దిమత్మిటలే దకెక్కనఁగాక
యపప్పుడూ శ్రీవతకటేశనఁడక మానీనా
చపప్పుడుగా నతనికే శరణనన్న జాలనఁగాక
తపప్పులను వపప్పుల నాతనివ కావా



రేక: 1981-03 దేసాళత సత: 01-390 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: పరలసేవల చేసి బద్రిదికేరటా

సిరివరదాసుల సిరలతదు టరదా
చ. 1: కోరి వక నరనినఁ గొలిచిన వారల

దరలపై సలిగెలనఁ దిరిగేరట
కూరిమ బద్రిహత్మితడ కోటలేలడివాని-

వార లితతటనఁ జనవరలౌ టరదా
చ. 2: చేకొనన్న తుమత్మిద చేపడడ కీటము -

లకడనఁ దుమత్మిదలయతనట
శ్రీకాతతుని పాదసేవకలగ వార -
లేకలజ లయినా నెకక్కడౌ టరదా

చ. 3: ధరణీశ నాజజ్ఞల తమదేశములతదు
సిరలనాణప ముదద్రి చెలీ ల్లనట
తరవతకటాదిద్రి శ్రీదేవుని ముదద్రిల
ధరియితపనఁగా నితతటనఁ జెలల్ల  టరదా



రేక: 1981-04 గజజరి సత: 01-391

పలల్లవ: ఇటగన సకలోపాయము లడిగిన యశవ్వెరనఁడే రక్షకనఁడు
తటకన సవ్వెతతతగముడిగిన యాతత్మిక తగనిశిచ్చెతతమే పరసుఖము

చ. 1: ఆనఁకట కడుగని శిశవుకనఁ దలిల్ల యడిచి పాల దాబ్రాగితచినరీత,

యకడనఁ గోరికలడిగిన యోగికి నీశవ్వెరనఁడే రక్షకనఁడు
చేకొని బుదదఱినఁగిన బడడలపపైనఁ జితతతపర తొలిల్లటవలనఁ దలల్ల ల
యకొలనఁదులనే సవ్వెయతన్న దేహుల కీశవ్వెరనఁడును వాతత్సలతము వదల

చ. 2: తతనఁ గరిరాజనఁ గాచినయటల్ల  దబ్రాపదిమానము గాచినయటల్ల ,
హితమత సవ్వెతతతగముడిగిన యోగికి యశవ్వెరనఁడే రక్షకనఁడు
అతనునఁడు భసత్మితబయితననానఁడు  అజనిశిరతబట దుగ తచిననానఁడు
చతురనఁడుదా నడడము రానఁడాయను సవ్వెతతతగముడుగని జీవులగాన

చ. 3: దికక్కని యనిశమునఁ జితత్తిములోననఁ జితతతచేట శరణగతజనులక,

యికక్కడనకక్కడ శ్రీ వతకటగిరియశవ్వెరనఁడే రక్షకనఁడు
మకక్కవతోనఁ దనయతతరాతమని మఱచినసావ్వెమ దోబ్రాహులకెలల్ల
అకక్కరతోనఁ బుటట్టి గలే భోగతత బహతకారము వడువరగాన



రేక: 1981-05 వసతతతసత: 01-392 రామ
పలల్లవ: రామ రామచతదద్రి రాఘవా రాజీవలోచన రాఘవా

సౌమతద్రి భరత శతుగ ఘల తోడ జయమతదు దశరథ రాఘవా
చ. 1: శిరసు కూనఁకటల రాఘవా చినాన్నరి పొనాన్నరి రాఘవా

గరిమ నావయసుననఁ దాటకినఁ జతపన కౌసలతనతదన రాఘవా
అరిది యజజ్ఞముగాచ రాఘవా అటట్టి హరవలల్ల  వఱిచిన రాఘవా
సిరలతో జనకని యితటను జానకినఁ జెలనఁగి పతడాల్ల డిన రాఘవా

చ. 2: మలయు నయోధత రాఘవా మాయామస్కృగాతతక రాఘవా
చెలనఁగి చపప్పునాత గరవ్వె మడనఁచి దపైతతసేనలనఁ జతపన రాఘవా
సొలసి వాలినఁజతప రాఘవా దతడి సుగీగవునేలిన రాఘవా
జలధి బతధితచిన రాఘవా లతక సతహరితచిన రాఘవా

చ. 3: దేవతల చటూడ రాఘవా నీవు దేవతదుగ  రథమెకిక్క రాఘవా
రావణదులనునఁ జతప వభీషణు రాజతమేలితచిన రాఘవా
వవగ మరలి రాఘవా వచిచ్చె వజయ పటట్టిమేలి రాఘవా
శ్రీవతకటగిరిమనఁద నభయము చేరి మాకిచిచ్చెన రాఘవ



రేక: 1982-01 దేవగాతధరి సత: 01-393 భకిత్తి
పలల్లవ: వధి నిషేధము లక వఱవనఁగనఁ బనిలేదు

మధుసటూదన నీమనన్నన దాసుడెపైతే
చ. 1: వడువరానిధరత్మి వధుల పరషలను

వడిచి గోపకల వచచ్చెనవడి
బడి నినున్న దగలటే పరమధరత్మి మాయ
యడయునితర ధరాత్మిలిక నేటకయాత

చ. 2: మానరాని కరత్మిమారద్గీము లట మాని
పూనినయతులే పూజతలట
నీనారాయణనియతే ధరత్మిమాయ
యనిజ మొకటయు నెఱగనఁగనఁవలయు

చ. 3: యినిన్నట శ్రీవతకటేశ నీదాసునఁడెపై
వునన్న వచారాల నొదుగనేల
నినున్న గటూరిచ్చెనటట్టి నిజభ కిత్తి గలదని
తనన్ననెపై తలిపేట తలివ కలది



రేక: 1982-02 రామకిగయ సత: 01-394 దశవతారముల
పలల్లవ: సులభునఁడు మధుసటూదనునఁడు మన-

మెలమ నమత్మిన నిటేట్టి సుతడ
చ. 1: పడుచ మాటన కా పగహల్లదునెదుట

పొడచటూప నాదిపరషనఁడు
అడవ దేహనక అదతతమొఱకను
తడవ కాచిన దపైవము సుతడ

చ. 2: ఆడుమాటలనక అతతలో దబ్రాపదిని
వాడిమ గాచిన వరదునఁడు
పోనఁడిమనఁ బేదనక పొతదిన కచేలని
వనఁడె సతపదిచెచ్చె వషరనఁడు సుతడ

చ. 3: వరవారన కిద వనఁడిన వరముల
సారేక నిచిచ్చెన సరేవ్వెశనఁడు
మేరతో లోకముల మెఱస నిపప్పుడును
యరీత శ్రీవతకటేశనఁడే సుతడ



రేక: 1982-03 ధనాన్నసి సత: 01-395 గర వతదన
పలల్లవ: కితకదర 'నదపైవత కేశవాతప్పుర' మని

ఉతకవపైవనాలో నీవుపమ లివ
చ. 1: కతట నీవకక్కనఁడవ లోకములక దపైవమని

వతట మఱి నినున్ననఁ బోల నొకరినఁ గాన
వతట నీవ ఘనమని వదాతతమతదు నీ-

కతట నితరము వన గరణనిధీ
చ. 2: తోనఁచె నాక నీసేవ తుదిపదమని మఱి

తోనఁచ దబుదిద్ధకి; సరితటూనఁగ దతదును
పూనఁచి నాగరనఁడు నినేన్న బోధితచేగాని మఱి
దానఁచనఁడాయ నీమహిమ ధరణధరా

చ. 3: సమత్మితతచె నామత జవయపైనా కథల
సమత్మితతచ దకక్కడో రచచ్చెల సుదుద ల
నమత్మిక శ్రీవతకటేశ నతటన నీపాదాలే
నమత్మిత నేమయు నమత్మి నారాయణ



రేక: 1982-04 రామకిగయ సత: 01-396 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఓహో ఢతఢత వగి బద్రిహత్మిమదియని

సాహసమున శస్కృత చాటడిని
చ. 1: పరమును నపరమునఁ బద్రికస్కృతయు నననఁగా

వరవు దలియుటే వవకము
పరము దేవునఁడును అపరము జీవునఁడు
తరమెపైన పగకస్కృతయ దేహము

చ. 2: జాజ్ఞనము జేజ్ఞయము జాజ్ఞనగమతమును
పూని తలియుటే యోగము
జాజ్ఞనము దేహతత్మి జేజ్ఞయము పరమాతత్మి
జాజ్ఞన గమతమే సాధితచ మనసు

చ. 3: క్షరము నక్షరమును సాక పరషనఁడని
సరవనఁ దలియుటే సాతవ్వెకము
క్షరము పగపతచ మక్షరము కూటసుస్థి నఁడు
సిరి పరషోతత్తిమునఁడే శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 1982-05 శతకరాభరణత సత: 01-397 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చచ నరల దేటజీవనము

కాచక శ్రీహరి నీవ కరణతతుగాక
చ. 1: అడవలో మస్కృగజాతయపైననఁ గావచచ్చెనఁగాక

వడి నితరలనఁ గొలవనఁగవచచ్చెనా
వుడివోని పకయపై వుతడనెపై నావచచ్చెనఁ గాక
వడువ కెవవ్వెరినెపైనా వనఁడవచచ్చెనా

చ. 2: పసురమెపై వదలేనిపాట వడవచచ్చెనఁ గాక
కసివో నొరల బొగడగావచచ్చెనా
వుసురమానెపై పటట్టివుతడనెపై నవచచ్చెగాక
వసువక వరివారి వసరితచవచచ్చెనా

చ. 3: యమెత్మిల బుణతల సేసి యిల యేలవచచ్చెనఁగాక
కమత్మి హరిదాసునఁడు గావచచ్చెనా
నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీచితత్తిమే కాక
దొముత్మిలకరత్మిము లివ తోయవచచ్చెనా



రేక: 1982-06 గజజరి సత: 01-398 భకిత్తి
పలల్లవ: ఇతతే మఱేమలేదు యితదుమనఁదను

దొతతులకరాత్మిల దుముత్మిదటూరపతుత్తి ట
చ. 1: వులల్లములో నుతడి దేహ మొగి రకతచేహరి-

నొలల్లకనన్న తనున్ననఁ దా నొలల్లకతడుట
బలిల్లదునఁ డాతని మాని పరల వనఁడేదలల్ల
పొలల్లకటట్టి  దతచిదతచి పోగ సేసుకొనుట

చ. 2: యయతడానఁ బుణతఫలము లేమ గలిగిన హరి-

కియతకనన్న నది దపైవమయతకతడుట
చెయాతర నాతని కొపప్పు సేయని భోగములలల్ల
చయతన జెఱకనఁ బపప్పు చవగొనుట

చ. 3: శ్రీకాతతుడెపై నటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరని
జేకొతటే సిరలలల్ల  జేకొనుట
మేకల శ్రీహరినామమే నోర నుడుగట
కెపైకొనన్న యమస్కృతపగతదు వగట



రేక: 1983-01 ఆహిరి సత: 01-399 దశవతారముల
పలల్లవ: ఇతరధరత్మిము లతదు నితదు గలదా

మతనఁ దలపనఁ పరము నీమతముననే కలిగె
చ. 1: వదురనకనఁ బరలోకవధి చేసనట తొలిల్ల

అద ధరత్మిసుతునఁడు వరారశగమతబుల వడిచి
కదిసి నీదాసునఁడెపై న కతముననే కాద య-

యదురనే తుదిపదత బహముననే కలిగె
చ. 2: అతటరాని గదదకల మతట జటాయువుక నీ

వతట పరలోకకస్కృతతముల సేసితవ మును
వతట నీ కెపైతకరతవధి కలిమనేకాద
వతట నీహసత్తిమున నోగతమెపై నిలిచె

చ. 3: యిరవపైన శబరిరచలివయ నెపైవదతమెపై
పరగెనట శేషమును బహునిషేధములనక
ధర దదయపగసాదప వశేషమేకాద
సిరల శ్రీవతకటేశ చెలల్ల బడులయ



రేక: 1983-02 సాళతగనాట సత: 01-400 దశవతారముల
పలల్లవ: దేవదేవుడెకెక్క నద దివవ్వెరథము

మావతట వారికెలల్ల మనో రథము
చ. 1: జగత బాలలకెపై జలధుల వరనఁ జేసి

పగటననఁ దోలనద పపైనఁడి రథము
మగలనఁగనఁ గోపగితచి మెరయురావణమనఁద
తగి యకిక్క తోలేనద దేవతదద్రిర థము

చ. 2: దికక్కల సాధితచి సతాదేవతో నయోధతకనఁ
బకక్కన మరలిచెనఁ బుషప్పుక రథము
నికిక్క నరకాసురపపై నితగిమోవ నెకిక్క తోల
వకక్కసప రెకక్కలతో వషర రథము

చ. 3: బలిమ రకిత్మిణ దచిచ్చె పరలగెలిచి యకెక్క
అలయేనఁగ బెతడిల్లకలతణ రథము
యలమ శ్రీవతకటాదిద్రి నలమేలమతగనఁ గటూడి
కలకాలమును నేగె ఘనమెపైన రథము



రేక: 1983-03 కాతబోదిసత: 01-401 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమసేతు దేవదేవ యితతయును నీమాయ

కామనులనఁ జూచిచటూచి కామతచె భవము
చ. 1: చతచలపనఁగనుదోయి సతులబారికినఁ జికిక్క

చతచల మతదను నాదిచచ్చెరి మనసు
కతచనఁ గతత్తికలవారి గానములనఁ జొకిక్క చొకిక్క
కతచనఁబెతచ నాయనఁబో నాకడలేని గణము

చ. 2: తీపలమాటల మతచి తఱవలభద్రిమనఁ దరి
తీపల పాలయనఁబో నాతలివలల్ల ను
పూనఁపల నవువ్వెల తోడి పొలనఁతులనఁ జూచిచటూచి
పూనఁపలనఁ బతదలనెపై పొలల్ల వోయనఁ దపము

చ. 3: కూటమ సతులపొతదు కోరి కోరి కూడికూడి
కూటవ నావర తతదో కొలల్లనఁబోయను
నీటన శ్రీవతకటేశ నినునఁగని యితతలోనె
జూటరినెపై యితతలోనె సుజాజ్ఞనినెపైత



రేక: 1983-04 గతడకిగయ సత: 01-402 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: మరిగి వరిపో మాదపైవతబుల

కెరలిన హరి సతకీరత్తినపరల
చ. 1: వనియడి వనుల వషరకథలకే

పనిగొతదుర మాపగపనున్నల
కనియడి కనున్నల కమలక్షునియత
దనువుపరతు రట హరిసేవకల

చ. 2: పలికెడిపలకల పరమాతుత్మినికెపై
యలవరతుర శరణగతుల
తలనఁచేట తలనఁపల ధరణీధరపపై
తలకొలపదు రాతదియుతల

చ. 3: కరముల శ్రీపతకెపైతకరతములే
మురియుచనఁ జేతుర ముముక్షుల
యిరవుగ శ్రీవతకటేశవ్వెర మతమే
సిరల నముత్మిదుర శ్రీవపైషరవుల



రేక: 1983-05 బౌళ సత: 01-403 శరణగత
పలల్లవ: ఏమ నడుగనొలల్ల హచచ్చెకొతదు లననొలల్ల

కామతచి నీవచిచ్చెతవ కెపైవలతపదము
చ. 1: పటట్టి గలక వఱవ భువలోన హరి నీక_

నటట్టి నీదాసునఁడ నేనెపైతేనఁ జాల
వటట్టికి నే జాతయపైన వఱవ నీనామముల
వటట్టి నా నాలికమనఁద నుతటేనఁజాల

చ. 2: దురితాలక వఱవనఁ దుద వయపైనా హరి నీ_

కరణనఁ గెపైతకరతము గలిగితేనఁ జాల
నిరత నితదిద్రియాలక నే వఱవ నీ వాతత్మినఁ
బెరరేనఁపకనఁడవపై పరిగితేనఁ జాల

చ. 3: యేలోకమెపైనా వఱవ యపప్పుడూ శ్రీవతకటేశ
పాలితచి నీకస్కృప నాపపైనఁ బారితేనఁ జాల
కాలమెటట్టియినా వఱవ కరత్మి మెటట్టియినా వఱవ
యేలిన నీదాసుల ననిన్నయతకొతటేనఁ జాలను



రేక: 1983-06 భటూపాళత సత: 01-404 భకిత్తి
పలల్లవ: కనియు గానని మనసు కడమగాక

యనలేని హరిమహిమ కిది గఱతుగాదా
చ. 1: కనుకలిగి హరిగొలిచి ఘనులపైరిగాక మును

మునుజలే కారా మహరషలను
మనసులో నిపడెపైన మరిగి కొలిచినవార
ఘనులౌట కిదియ నికక్కప గఱతుగాదా

చ. 2: భావతచి హరినఁగొలిచి పదవులతదిరిగాక
జీవులే కారా దేవతలను
కావతచి కొలిచినను ఘనపదవు లేమరదు
యేవలన నితదిరికి నిది గఱతుగాదా

చ. 3: పనిన్న హరినఁగొలిచి నేరప్పురలపైరి గాక ధర-

నునన్నవారే కారా యోగివరల
యనిన్నకల శ్రీవతకటేశ నమత్మినవార
లినిన్నయునునఁ జేకొనుట కిది గఱతుగాదా



రేక: 1984-01 మలహరిసత: 01-405 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: వలనను వారిద వపైషరవము యిది

వలపనఁ దేనెవో వపైషరవము
చ. 1: కోరిక లడుగచ గఱి నినిన్నటపపై

వపైరాగతమెపో వపైషరవము
సారెకనఁ గోపమునఁ జలమునునఁ దనలో
వారితచటవో వపైషరవము

చ. 2: నుడిగొను దేహప సుఖదుతఃఖములో
వడినఁ జొరనిదపో వపైషరవము
ముడివడి యితదిద్రియముల కితకరనఁడెపై
వడనఁబడనిదపో వపైషరవము

చ. 3: వుదుటననఁ దన సకలొపాయతబుల
వదలటపో నిజవపైషరవము
యదుటను శ్రీవతకటేశవ్వెర నామము
వదనము చేరచ్చెట వపైషరవము



రేక: 1984-02 పాడి సత: 01-406 అధతతత్మి
పలల్లవ: శ్రీహరి సేసిన చిహన్నలివ య

మోహము వడుచట మోక్షమది
చ. 1: మలినతబేది మణునఁగననేది

కలషపమలముల కాయమది
కలిగిన దేది కడు లేతదేది
చలనప మాయల జనత్మి మది

చ. 2: తనిసిన దేది తనియనిదేది
దినదిన మానఁకలి దరదిది
కొన యితదేది గఱి మొదలేది
పనిగొను కరత్మిప బతధ మది

చ. 3: నితడినదేది నితడనిదేది
కొతడల పొడవుల కోరికది
అతడనె శ్రీవతకటాధిప శరణని
వుతడుట యిహపరయోగ మది



రేక: 1984-03 సాళతగనాట సత: 01-407 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: దపైవమా నీక వలితా తలనఁపవలితేకాక

వవలకరాత్మిల వసారనఁగ వలస
చ. 1: హరి యతటే బాపేట  అనిన్న పాపాల సేసిన

పొరి నతదుపపై నమత్మిక పటట్టిదుగాక
నరసితహ యతటే వచేచ్చె నానాపణతలక
తరముగా ఋణముల దరచ్చెకొననఁగలవా

చ. 2: దేవ జగనాన్నథ యతటే తగనిజనత్మిము లేవ
కెపైవశము నామనసు గాదుగాక
గోవతద యనియతటేనఁ గటూడని పదవు లేవ
కావరినఁ గాల మటూరకె గడుపేము నేము

చ. 3: వదనారాయణమతటే వడేటబతధముల
ఆదిగా మటూనఁడులోకాలనెపైనా నునన్నదా
శ్రీదేవపత యపైన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడా
యేదసా నీవ ననున్న యడేరత్తి వుగాక



రేక: 1984-04 గజజరి సత: 01-408 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎకక్కడిపాపము లకక్కడిపణతము

లొకక్కట గెలిచిత మోహో నేము
చ. 1: పగపనున్నలదుటను బడినయాతుమక

చపలత మరి నాశము లేదు
ఉపమల గరకస్కృప నొనరిన మనసుక
రపముల మఱి నేరములే లేవు

చ. 2: ఘనతర దవ్వెయాధికారగ దేహికి
మనుకల భవభయమే లేదు
చనవుల హరిలతఛన కాయమునక
వనుకొను కరత్మిపవటట్టియు లేదు

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జేరినధరిత్మికి
ఆవల మఱి మాయల లేవు
కెపైవశమాయను కెపైవలతపదమునునఁ
జావుముదిమతో సడేడ లేదు



రేక: 1984-05 లలిత సత: 01-409 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: సరాత్మితతరాతుత్మిడవు శరణగతుడ నేను

సరావ్వెపరాధినెపైత చాలనఁజాలనయాత
చ. 1: వరకనన్న జీవునికి వకొక్కకక్క సవ్వెతతతగ మచిచ్చె

కోరేట యపరాధల కొనిన్న వసి
నేరకతటే నరకము నేరిచితే సరద్గీమతటా
దటూరవసే వతతేకాక దోష మెవవ్వెరిదయాత

చ. 2: మనసు చటూడవలసి మాయల నీవ కపప్పు
జనులక వషయాల చవుల చటూప
కనునఁగొతటే మోక్షమచిచ్చె కానకతట కరత్మిమచిచ్చె
ఘనము సేసే వతదు గరత్తి లవవ్వెరయాత

చ. 3: వునాన్నర పాబ్రాణులలల్ల  నొకక్కనీ గరద్భాములోనే
కనన్న కనన్న భద్రిమతలే కలిప్పుతచి
యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మి నిటట్టి
నినున్న ననున్న నెతచకొతటే నీకే తలసునయాత



రేక: 1984-06 రామకిగయ సత: 01-410 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: భకిత్తి కొలనఁది వానఁడే పరమాతుత్మినఁడు

భుకిత్తి ముకిత్తినఁ దానే యిచచ్చె భువనఁ బరమాతుత్మినఁడు
చ. 1: పటట్టినవారిచే బడడ పరమాతుత్మినఁడు

బటట్టిబయట ధనము పరమాతుత్మినఁడు
పటట్టి పగట వలనఁగ పరమాతుత్మినఁడు
యటట్టినెదుటనే వునాన్ననఁడిద పరమాతుత్మినఁడు

చ. 2: పచిచ్చెపాలలోని వనన్న పరమాతుత్మినఁడు
బచిచ్చెన వాసిన రటూప పరమాతుత్మినఁడు
బచచ్చె చేత వరగలల్ల  పరమాతుత్మినఁడు
యిచచ్చెకొలనఁది వాడువో య పరమాతుత్మినఁడు

చ. 3: పలకల లోని తేట పరమాతుత్మినఁడు
ఫలియితచ నితదరికినఁ బరమాతుత్మినఁడు
బలిమ శ్రీవతకటాదిద్రి పరమాతుత్మినఁడు
యలమ జీవుల పాబ్రాణ మ పరమాతుత్మినఁడు



రేక: 1985-01 దేవగాతధరి సత: 01-411 అధతతత్మి
పలల్లవ: మకిక్కలిపణుతల హరి మదాసులే హరి

తకిక్కనవార మకస్కృప దపప్పునవార హరి
చ. 1: వునన్నతప సతపదల నోలలడేయటట్టివానఁడు

మునిన్నటజనాత్మిన నీక మొకిక్కనవానఁడు హరి
పనిన్న పడనిపాటల్లనఁ బరలనఁ గొలిచేవానఁడు
వునన్నత మము సేవతచనొలల్లనివానఁడు హరి

చ. 2: పూని దేవతదాబ్రాదులపై పొడవుకెకిక్కనవార
శ్రీనాథ మముత్మినే పూజితచినవార హరి
నానానరకముల నలనఁగచతడేవార
నానానఁడే నీమహిమ నమత్మినివార హరి

చ. 3: పావనులపై నిజభకిత్తినఁ బద్రిపనున్నలయితనవార
శ్రీవతకటేశ మముత్మినఁ జేరినవారె హరి
వవల దేవతలవతట దగిలేటవానఁడు
కావతచి మమెత్మిఱనఁగనికరిత్మి యాతనఁడే హరి



రేక: 1985-02 ముఖరి సత: 01-412 భకిత్తి
పలల్లవ: చెపప్పునతతపని నేనఁ జేయనఁగలవానఁడ నితతే

అపప్పుట నపరాధమా ఆదరితచవలదా
చ. 1: నియాతజజ్ఞ దేహము నే మోనఁచిత నితతే

యియతడ వజాజ్ఞనమేల యియతవయాత
వయతవలపై వగదానఁక వటట్టిసేసి యలసిత
వయయత కొతతపైనా వరడితచవలదా

చ. 2: నీవు సేసే కరత్మిము నేనఁ జేయువానఁడ నితతే
యవల నానతదసుఖ మయతవయాత
కోవరమెపై వతటవతటనఁ గొలిచినబతటల్లక
తావులనఁ గొతతవడెపైనా దపప్పుదరచ్చెవలదా

చ. 3: మతలో శ్రీవతకటేశ మనికెపైనవానఁడ నితతే
తత నాపాటక దయదలనఁచవయాత
యితవపై పనిసేసేట యితటపసురమునక
వతదరనఁ బాలరిచ్చె వడుడ వటట్టినఁదగదా



రేక: 1985-03 బౌళ సత: 01-413 అధతతత్మి
పలల్లవ: వఱిఱ్ఱైవానఁడు వఱిఱ్ఱైగానఁడు వషరని దాసతము లేక

వఱఱ్ఱైవనఁగే యహతకారి వఱిఱ్ఱైవానఁడు
చ. 1: నాలకపపై శ్రీహరినామ మటేట్టి వుతడనఁగాను

జోలితో మఱచిననీచనఁడే వఱిఱ్ఱైవానఁడు
అలరియజగమెలల్ల  హరిరటూపపై వుతడనఁగాను
వాలి తలపోయలేనివానఁడు వఱిఱ్ఱైవానఁడు

చ. 2: కూరిమ బద్రిహత్మితడాల కకనునన్న హరికతటే
కోరి వరె కలనఁడనేకమత వఱిఱ్ఱైవానఁడు
చేరి తనయాతత్మిలోన శ్రీరమణునఁడుతడనఁగాను
దటూరమెపై తరగవానఁడే దొడడవఱిఱ్ఱైవానఁడు

చ. 3: సారప శ్రీవతకటేశ శరణగత వుతడనఁగా
సారెనఁ గరత్మిములతటడి జడుడు వఱిఱ్ఱైవానఁడు
చేరవ నాతని ముదద్రి చెలల్ల బడి నుతడనఁగా
మోరతోపపైవునన్నవానఁడే ముతదు వఱిఱ్ఱైవానఁడు



రేక: 1985-04 మాళవ సత: 01-414 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: నితుతల ముకత్తి ల నిరత్మిలచితుత్తి ల నిగమాతతవదుల వపైషరవుల

సతతము వరల శరణని బద్రిదుకరో సాటకినఁ బెననఁగక జడులల
చ. 1: సకలోపాయశటూనుతల సమతగాజ గ జ్ఞనపూరరల

అకలతకల శతఖచకగలతఛను లనిన్నట బటూజతల వపైషరవుల
వకట గోరర వరల గొలవర వలల్లర బద్రిహత్మిదిపటట్టిముల
అకటా వరలసరియననఁ బాపత బారమతతబులపూనఁతకోకల

చ. 2: మతతాబ్రాతతరసాధనాతతరతబుల మానినపణుతల వరకత్తి ల
యతతగపమాయలనఁ బొరలపరలక యతతపైనా మొకక్కర వపైషరవుల
తతతగపకామకో శ్రోధవదటూరల తమనిజధరత్మిము వదలర
జతతగపసతసారలతో వరల సరియని యతచనఁగనఁ బాపమయత

చ. 3: తపప్పుర తమపటట్టినవగత మెపప్పుడు దపైవ మొకక్కడేనఁ గతయనుచ
వపప్పుగతమపాతవగతతతబున నుతదుర సుఖమున వపైషరవుల
కపప్పున శ్రీవతకటపతదాసుల కరత్మివదటూరల సాతవ్వెకల
చెపప్పుకనఁడితరల సరిగా వరికి సేవతచనఁగ నే ధనుతనఁడనెపైత



రేక: 1985-05 లలిత సత: 01-415 వతకటగానత
పలల్లవ: మా కెలల్ల ' రాజానుమతో ధరత్మి' యిది నీ

యకడనఁ గలగట కేమరదు
చ. 1: అలగరడగమన మహిశయనతబును

కలిసి నీయతద కలిగెనటా
పొలసినపాపమునఁ బుణతము నరలక
యలమ గలగటక నేమరదు

చ. 2: యిద నీడకనున్న యతడకనున్న మరి
కదిసి నీయతద కలిగెనట
సదరపనరలక జననమరణముల
యదురనె కలగట కేమరదు

చ. 3: శ్రీకాతత ఒకదస భటూకాతత ఒకదస కదన
కెపైకొని నీకిట గలిగెనట
యకడ శ్రీవతకటేశ యిహపరము
యేకమెపై మా కగ టేమరదు



రేక: 1985-06 భపైరవ సత: 01-416 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: తలియరాదు మాయదేహమా మముత్మి

పలవకారాలనఁబెటట్టి పనిగొనన్న దేహమా
చ. 1: దినమొకక్క వయసకేక్క దేహమా సారె

పనుమదము గరిసే బెతడు దేహమా
దినదిన రచిగోరే దేహమా ననున్న
ఘనమోహపాశలనఁ గటట్టినఁగద దేహమా

చ. 2: తలివనిదద్రిలగల దేహమా నీ-

పొలము పతచభటూతాలపొతుత్తి  దేహమా
తలకితచి పాపపణతల దేహమా
బలవుగలదానఁకా బదుకవో దేహమా

చ. 3: తీరని సతసారప దేహమా ఇటట్టి
వరట లేనిభోగాల వోదేహమా
కూరిమ శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచిత నినఁక నాక
కారణజనత్మిమవపై కలిగినదేహమా



రేక: 1986-01 లలిత సత: 01-417 అధతతత్మి
పలల్లవ: తహతహ లినిన్నటకి తానే మటూలము గాన

సహజాన నటూరకనన్న సతతతము సుఖము
చ. 1: భారమెపైన పదివల పనుల గడితచకొతటే

సారెసారె నలయితచకపోవు
తీరనియాసదము దేహములో నితచకొతటే
వరటూరనఁ దిపప్పుతపప్పు వరయక మానవు

చ. 2: వుతడివుతడి కితదుమనఁదు వుపమనఁ జితతతచకొతటే
వుతడునఁబో మతచముకితద నొకనటూయి
కొతడతతదొరతనము కోరి మనఁద వసుకొతటే
నతడనే యాబహురటూప మాడకపోదు

చ. 3: మనసురానివపైన మతచివ చేసుకొతటే
తననఁదిన వమెపైన దపవును
తనిసి శ్రీవతకటేశ దాసానదాసునఁడెపైతే
యనయుచ నేపని కెదురే లేదు



రేక: 1986-02 సాళతగనాట సత: 01-418 శరణగత
పలల్లవ: ఇదియే మరత్మిము హరి యితదునఁగాని లోనుగాడు

పదపడి జీవులల బదుకరో
చ. 1: హరి గానలేర మర అరసతదువదకినా

హరిదాసు లఱనఁగదు రడుగరో
గరిమెనఁ బద్రితతక్షము గానఁడు దేవునఁ డెవవ్వెరికి
ధరనఁ బద్రితతక్షము హరిదాసుల గొలవరో

చ. 2: చేత ముటట్టి గోవతదుని శిరసు వజితచలేర
చేతులర పగపనున్నలసేవ సేయరో
జాతగానఁగ వషరనిపగసాద మేడ దొరకీని
ఆతల వారి బద్రిసాద మడుగరో

చ. 3: అతతరతగమున నునాన్ననఁడతదుర వషరడు గాని
అతతటా నునాన్నర వపైషరవాధికల
చెతతల దదియుతల చేతయనుజజ్ఞ వడసి
సతతతత శ్రీవతకటేశ శరణము చొరరో



రేక: 1986-03 దేసాక సత: 01-419 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరివానఁడో యదేహి

యివవ్వెలనవవ్వెల నీదేహి
చ. 1: కామతచ నటూరకే కలవయు లేనివ

యేమ గటట్టి కొనె నీదేహి
వాములయ నిరవదియొక వావుల
యేమని తలిసనో యదేహి

చ. 2: కతదువ నిజముల గలల్లల నడిపీ
యతదుక నెకెక్కనో య దేహి
ముతదర నునన్నవ మొగినఁ దనపాటల్ల
యితదే భద్రిమస నీదేహి

చ. 3: పతచేతదిద్రియముల పాలయ జనత్మిము
యితచక యఱనఁగనఁడు యదేహి
అతచెల శ్రీవతకటాధీశ నీకస్కృప
వతచనఁగ గెలిచెను వడి నీదేహి



రేక: 1986-04 రామకిగయ సత: 01-420 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఎతతవచారితచకొనాన్న నిదియే తతవ్వెము హరి

వతతుక నీకస్కృపగలవానఁడే యఱనఁగ హరి
చ. 1: నినున్న నమత్మినటట్టివానఁడు నిఖలవతదుతనఁడు హరి

నినున్ననొలల్లనటట్టివానఁడు నీరసాధమునఁడు హరి
మునున్న దేవతల నీక మొకిక్క బదికిరి హరి
వునన్నత నసురల నినొన్నలల్లక చెడిరి హరి

చ. 2: యేపన నీపేరిటవానఁడినిన్నటా ధనుతనఁడు హరి
నీపరొలల్లనివానఁడు నిరాద్భాగతనఁడే హరి
కేపల నినున్ననఁ నుతతచి గెలిచె నారదునఁడు హరి
పపైపపై నినున్న దిటట్టి శిశపాలనఁడు వనఁగెను హరి

చ. 3: యిటట్టి నీవచిచ్చెనవర మెనన్ననఁడు జెడదు హరి
గటట్టిగా నీవయతనివ కపటములే హరి
అటట్టి శ్రీవతకటేశ నీ వతతరతగనఁడవు హరి
వుటట్టిపడి కానకనన్న వచచ్చెము దేహికి హరి



రేక: 1986-05 మాళవ సత: 01-421 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నగమొగముతోడి వో నరకేసరి

నగరటూప గరడాదిద్రి నరకేసరి
చ. 1: అమతదానవహరణ ఆదినరకేసరి

నమతబద్రిహత్మిదిసుర నరకేసరి
కమలగగవామాతక కనకనరకేసరి
నమోనమో పరమేశ నరకేసరి

చ. 2: రవచతదద్రిశిఖనేతగ రౌదద్రినరకేసరి
నవనారసితహ నమో నరకేసరి
భవనాశినీతీరభవత నరకేసరి
నవరసాలతకార నరకేసరి

చ. 3: శరణగతతాబ్రాణ సౌమత నరకేసరి
నరకమోచననామ నరకేసరి
హరి నమో శ్రీవతకటాదిద్రి నరకేసరి
నరసితహ జయ జయతు నరకేసరి



రేక: 1986-06 లలిత సత: 01-422 వతకటగానత
పలల్లవ: వాడె వతకటాదిద్రిమద వరదపైవము

పోనఁడిమతోనఁ బొడచటూపనఁ బొడవపైన దపైవము
చ. 1: వకొక్కకక్క రోమకూపాన నొగి బద్రిహత్మితడకోటల్ల

పకక్కటలల్ల వలనఁగొతదే పను దపైవము
పకిక్కనను తనలోని పదునాలగ లోకాల
తొకిక్క పాదాననఁ గొలచే దొడడ దపైవము

చ. 2: వద శసాత్తి సల నుతతచి వసరి కాననఁగలేని
మోదప పకక్కగణల మటూలదపైవము
పోది దేవతలనెలల్లనఁ బుటట్టితచ రకతచ
ఆదికారణతబెపైన అజనఁగనన్న దపైవము

చ. 3: సరస శతఖచకాగ ల సరినఁబటట్టి యసురల
తరగి పడవసిన దతడి దయివమటూ
సిరి వురమున నితచి శ్రీవతకటేశతడయి
శరణగతులనఁగాచే సతమయిన దయివము



రేక: 1987-01 రామకిగయ సత: 01-423 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: సులభమా యితదరికి జూడ సులభముగాక

కలిగె మకస్కృప నాకనఁ గమలరమణ
చ. 1: సతతదయాచారసతపనున్ననఁడెపై మఱికదా

అతశయవపైషరవాన కరహుడౌట
వగతోపవాసతీరస్థివరసిదుద నఁడెపైకదా
మతమరి నరహరి మదాసునఁడౌట

చ. 2: సకలయజజ్ఞఫలము సతతము ఫలముగదా
పగకటతచి వషరనామపాఠకనఁడౌట
అకలతకమతతోడ నాజనత్మిశదుద్ధ నఁడెపైకదా
అకటలమగమచకాగ తకితునఁడౌట

చ. 3: కెరలి సదాచారతకస్కృప గలిగినగదా
నిరత శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గనుట
మరిగి మపపై భకిత్తి మఱి ముదిరిననఁ గదా
అరయ మకే శరణగతునఁడౌట



రేక: 1987-02 శతకరాభరణత సత: 01-424 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: అద వానఁడె యిద వనఁడె అతదు నితదు నేనఁగీని

వదకివదకి తరవధులతదు దేవునఁడు
చ. 1: అలసటూరతవధి నేనఁగీ నాదితుతనితేరిమద

కలికికమలనతదకరనఁడుగాన
తలపోసి అదియును దవువ్వె చటట్టిఱికమని
యిలనఁ దేరిమనఁద నేనఁగీ నితదిరావభునఁడు

చ. 2: చకక్క సమవధి నేనఁగీ జతదురనితేరిమనఁద
యకక్కవపైన కవలయహితనఁడుగాక
చకక్కల మోచిన దవువ్వెచటట్టిరిక మదియని
యికక్కవతో వధి నేనఁగీ నెనిన్నకెపైన దేవునఁడు

చ. 3: యితతులమనోవధి నేనఁగీ మరతేరిమనఁద-

నతతటా రతపగయునఁ డటగాన
రతతుల నదియునఁ గానరానిచటట్టిరికమని
వతతరీత నేనఁగీ శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁడు



రేక: 1987-03 బౌళ సత: 01-425 వతకటగానత
పలల్లవ: శ్రీవతకటేశనఁడు శ్రీపతయు నితనఁడే

పావనప వపైకతఠ పతయును నితనఁడే
చ. 1: భగవతములోనఁ జెపేప్పు బలరాముతీరద్ధయాతగ

నాగమోకత్తిమెపైనదపైవమాతనఁ డితడే
బాగగా బద్రిహత్మితడపరాణపదద్ధతయాతనఁ డితనఁడే
యోగమెపై వామనపరాణోకత్తిదపైవ మతనఁడే

చ. 2: వలయ సపత్తిరషల వదకి పగదకణము
లలరనఁ జేసినదేవునఁడానఁతనఁ డతనఁడే
నెలవపై కోనేటపొతత నితతమునఁ గమారసావ్వెమ
కలిమ దపముసేసి కనన్నదేవు డతనఁడే

చ. 3: యకక్కవపై బద్రిహత్మిదుల నెపప్పుడు నితదాబ్రాదుల
తకక్కక కొలిచియునన్న తతవ్వెమతనఁడు
చకక్క నారదాదులససతకీరత్తినకనఁ జొకిక్క
నికిక్కనశ్రీవతకటాదిద్రి నిలయునఁడు నీతనఁడే



రేక: 1987-04 బౌళ సత: 01-426 ఉపమానముల
పలల్లవ: పటట్టినచోనే వదకి భావతచవలనఁగాని

గటట్టిగా నతతరాతమ కరణతచను
చ. 1: యితటలోనిచనఁకటే యిటేట్టి తపప్పుకచటూచితే

వతటనే కొతతవడికి వలనఁగిచచ్చెను
అతట కానరానితనయాతుమ తపప్పుకచటూచ-

కొతటేనఁ దనయాతుమయు గొబుబ్బుననఁ గానిప్పుతచను
చ. 2: మతచి కఠినపరాతమనఁదనఁ గడవ వటట్టితే

అతచెలనఁ దానే కదురెపై నయటట్టి
పొతచి హరినామమే యేపొదుద  నాలికతుదను
యతచి తలనఁచనఁదలచ నిరవౌ సుజాజ్ఞనము

చ. 3: వకొక్కకక్కయడుగే వగి ముతదరనఁ బెటట్టితే
యకక్కవపై కొతడెపైనా నెకక్కనఁ గొనక
యికక్కవ శ్రీవతకటేశ నిట దినదినమును
పకక్కననఁ గొలిచితే బద్రిహత్మిపటట్టి మెకక్కను



రేక: 1987-05 సాళతగనాట సత: 01-427 అధతతత్మి
పలల్లవ: నా తపప్పు లోనఁ గొనవ ననున్ననఁ గావవ దేవ

చేనఁతలినీన్న జేసి నినున్ననఁజేరి శరణతటని
చ. 1: అతదరిలో నతతరాతమవపై నీవుతడనఁగాను

యితదరినఁ బనులగొతట నినాన్నళళ్ళను
సతదడితచి యినిన్నటా నీచెపైతనతమెపై యుతడనఁగాను
వతదులేక నేనఁ గొనిన్నవాహనా లకిక్కతవ

చ. 2: లోకపరిపూరరనఁడవపై లోనా వలి నుతడనఁగాను
చేకొని పూవులనఁ బతడుల్ల నఁ జిదిమతని
కెపైకొని యమాయల నీకలిప్పుతమెపై వుతడనఁగాను
చౌకలేక నేవరే సతకలిప్పుతచితని

చ. 3: యకక్కడచటూచిన నీవ యేలికెవపై వుతడనఁగాను
యికక్కడానఁ దొతుత్తి ల బతటల్ల నేలిత నేను
చకక్కని శ్రీవతకటేశ సరావ్వెపరాధి నేను
మెకిక్కత ననున్న రకతచ ముతదఱనఁగ నేను



రేక: 1987-06 నాట సత: 01-428 నస్కృసితహ, సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: పరిపూరర గరడాదిద్రి పతచాననత

పరమతసేవ పతచాననత
చ. 1: కూగ రదతషాట్టి స గిన్నకణఘోర పతచాననత

పారీణచకగధర పతచాననత
వర పతచాననత వజయ పతచాననత
భారభటూభారహర పతచాననత

చ. 2: దివజపతచాననత తీవగనఖకాననత
భవనాశినీతీర పతచాననత
కవలయాకాశసతఘోష పతచాననత
పవశబదదతతరవ పతచాననత

చ. 3: శ్రీవతకటాఖతఘనశిఖరి పతచాననత
పావనత పతచముఖ పతచాననత
సేవత పగహల్లదసిదిద పతచాననత
భావతత శ్రీయుకత్తి పతచాననత



రేక: 1988-01 బౌళ సత: 01-429 దశవతారముల
పలల్లవ: వవకమెఱనఁగనివఱఱ్ఱైలముగాక నేము

దివారాతగము నినేన్న దిద్రిషిట్టితచవలదా
చ. 1: మానివోడ నమత్మి వకక్కమనుజనఁడు వారిద్ధ దానఁట

నానారస్థిముల గటూరిచ్చె నటతచనఁగాను
దానవారికస్కృప నమత్మి తగినసతసారవారిస్థి-
లోను చొచిచ్చె దానఁట గెలవ్వె లోకలకనఁ జెలల్లదా

చ. 2: జటట్టినఁడుయినుము నమత్మి సొరిది నొకక్కనఁడు భటూమనఁ
గటట్టిడిభయములలల్లనఁ గడవనఁగాను
నెటట్టిననఁ జకాగ యుధుని నిజనామ మట నమత్మి
తటట్టి భవభయముల తరి దానఁటనఁజెలల్లదా

చ. 3: వలనఁడుదపము నమత్మి వడనఁగనఁజీనఁకటనఁ బాసి
పోలిమ నొకక్కనరనఁడు పొదలనఁగాను
ఆలితచి శ్రీవతకటేశనఁ డాతత్మిలో వలనఁగగాను
మేలి మాతనినఁ గొలిచి మెరయతగనఁవలదా



రేక: 1988-02 గతడకిగయ సత: 01-430 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఏమయునఁ జేయనఁగవదుద  యితతలోనె మోక్షము

దమపవజాజ్ఞనమే దివవ్వెతుత్తి  ఫలము
చ. 1: పాపచితత మదిలోన బారకతడా నిలిపతే

చేపటట్టి దానములలల్ల  జేసినతత ఫలము
కోపానలములోన కోరికల వలిచ్చెతేనే
యేపన యజాజ్ఞల సేసి యేచినతత ఫలము

చ. 2: కనకముపపై కాదని పోదొబబ్బుతేనే
తనక వవల ఘోరతపముల ఫలము
వనితలమోహములవలనఁ బడకతడితేనే
దినము గోటతీరాస్థి ల దిరిగినఫలము

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెర జేరి కొలచటే
ధవతలేని యటట్టితనజనత్మి ఫలము
భావతచి యాచారతపాదపదత్మిమటూలమే
సావధనమున సరవ్వెశసాత్తి స రస్థిఫలము



రేక: 1988-03 మలహరిసత: 01-431 అధతతత్మి
పలల్లవ: సహజాచారములలల్ల  సరేవ్వెశవ్వెరనియాజేజ్ఞ

అహమతచి నమత్మికతడు టదియే పాషతడము
చ. 1: నిదిదరితచవానిచేత నిమత్మివతటవలనే

చదిదకరత్మిముల తానే జారితే జారె
పొదుద వదుద  తనలోన భోగకాతక్ష లతడనఁగాను
అదదలితచి కరత్మి మొలల్లననుటే పాషతడము

చ. 2: కలగనన్నవాడు మేలకనినటవలనే
తలగి పగపతచ మెతదో దానఁగితే దాగె
యిల నీదేహము మోనఁచి యితతా గలల్లలనుచ
పలికి తపప్పునడచే భావమే పాషతడము

చ. 3: ధర నదదము చటూచేట తనరటూపమువల
గరిమతో దనయాతత్మి కతటేనఁ గనె
సరస శ్రీవతకటేశసాకార మట గని
కరనఁగి భజితచలేని కషట్టిమే పాషతడము



రేక: 1988-04 సామతతత సత: 01-432 శరణగత
పలల్లవ: తలియక వరక తరిగేము

చలమరి కగనా సతతతసుఖము
చ. 1: హేయము కడుపన నిడుకొని యితకా

చ' యనని మాక సిగేద్గీది
పాయము పడికిటనఁ బటట్టి చనుతడేట
కాయధరలకనఁ గలదా వరత

చ. 2: అతగనల రతుల యాసలనీనఁదేట
యతగిలిమనుజల కెగేద్గీది
ముతగిట నారద్గీరముచచ్చెలనఁ గటూడిన
దొతగగరని కితదుల నిజమేది

చ. 3: జననమరణముల సరి గని కానని
మనుజాధమునక మహిమేది
యనగొని శ్రీవతకటేశ శరణ మట
గని మనకతడిన గత యినఁక నేది



రేక: 1988-05 లలిత సత: 01-433 శరణగత
పలల్లవ: హరి నీయనుమతో అది నాకరత్మిమో

పరమే యిహమెపై భద్రిమయితచని
చ. 1: కలగదు శతతము కటకట బుదిద్ధకి

చలమున నితతానఁ జదివనను
నిలవదు చితత్తిము నీపపై చితతక
పలసతపదలను బరగినను

చ. 2: తగలదు వపైరాగతధన మాతత్మికను
వగి నుపవాసము లతడినను
అగపడదు ముకిత్తి అసలనాసల
జగమతతా సతచరితచినను

చ. 3: వడువదు జనత్మిము వవకముననే
జడిసి సవ్వెతతతగము జరపనను
యడయక శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ
బడినఁగాచిత వద బద్రిదికిత నేను



రేక: 1988-06 సామతతత సత: 01-434 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతదిరాధిపని సేవ యేమరకతడుటగాక

బొతదితోడిజీవులక బుదుద  లేనఁటబుదుద ల
చ. 1: రేయలల్ల  మతగిమతగి రేపే వళల్లనుమయు

బాయట నిదాబ్రాదేవ పలమారను
చాయలక నిచచ్చెనిచాచ్చె జచిచ్చెచచిచ్చె పొడమేట-

మాయజీవులకనెలల్ల  మని కేనఁటమనికి
చ. 2: కనురెపప్పు మటూసితేనే కడు సిషేట్టి చనఁకటను

కనురెపప్పు దరచితే కగమత్మిర బుటట్టి
ఘనమెపై నిమషమతదే కలిమ లేమయునఁ దోనఁచె
యనయుజీవుల కితక యఱ కేనఁటయఱక

చ. 3: వపప్పుగనఁ బాబ్రాణము లవ వరపగాలివతట
యపప్పుడు లోనివలికి నెడతానఁకను
అపప్పునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతుత్మినఁ డతదరికి
తపప్పుక యాతనఁడే కాచ తలనఁపేనఁట తలనఁప



రేక: 1989-01 మలహరిసత: 01-435 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దేహ యతగవు దరచ్చెవయాత

వవలక నిది వనన్నవమయాత
చ. 1: తనువున బొడమనతత నితదిద్రియముల

పొనిగి యకక్కడికినఁ బోవునయా
పననఁగి తలిల్లకడ బడడల భువలో
యనగొని యకక్కడి కేనఁగదురయాత

చ. 2: పొదుగచ మనమున బొడమనయాసల
అదన నెకక్కడికి నరగనయా
వదుగచ జలములనుతడు మతత్సద్వ్యముల
పదపడి యేగత బాసనయాత

చ. 3: లలి నొకటకటకి లతకెల నివ
అలరచ నేమని యతదునయా
బల శ్రీవతకటపత నాయాతత్మినునఁ
గలిగిత వకక్కడి కలషములయాత



రేక: 1989-02 నాట సత: 01-436 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నికిక్కతచ గరరముల మానిసిమెకము

నికక్కపనఁ గరణతో మానిసిమెకము
చ. 1: కొతడ తనక గదదగా గోరి కూచతడిన దదే

నితడురాజసమున మానిసిమెకము
గతడుమరి దానవునికతడల చెకక్కచ నటూరప్పు
నితడితచ నాకసము మానిసిమెకము

చ. 2: కరముల వయితటానఁ గెపైకొని యాయుధముల
నిరత జళపతచ మానిసిమెకము
సురలను నసురల జూచిచటూచి మెచిచ్చెమెచిచ్చె
నెరపీని నవువ్వెల మానిసిమెకము

చ. 3: యకిక్కతచి తొడమనఁద నితదిరతో మేలమాడ
నికక్కపగానఁగిటను మానిసిమెకము
అకక్కడ శ్రీవతకటాదిద్రి నహోబలమునతదు
నెకొక్కని మమేత్మిలను మానిసిమెకము



రేక: 1989-03 శదద్ధవసతతత సత: 01-437 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతతరతగమెలల్ల  శ్రీహరి కొపప్పుతచకతడితే

వతతవతతవధముల వడునా బతధముల
చ. 1: మనుజనఁడెపై ఫలమేది మఱి జాజ్ఞనియౌదానఁక

తనువతత్తి ఫలమేది దయగలగదానఁక
ధనికనఁడెపై ఫలమేది ధరత్మిము సేయుదానఁకా
పనిమాలి ముదిసితే పాసనా భవము

చ. 2: చదివయు ఫలమేది శతతముగలగదానఁకా
పదవతత్తి ఫలమేది పగయమాడుదానఁకను
మదిగలిద్గీ ఫలమేది మాధవునఁ దలనఁచదానఁకా
యదుట తారాజెపై తే నేలనా పరము

చ. 3: పావనునఁడెపై ఫలమేది భకిత్తిగలిగినదానఁకా
జీవతచేటఫలమేది చితతదరదానఁకను
వవల ఫలమేది శ్రీవతకటేశనఁ గనన్నదానఁకా
భావతచి తా దేవునఁడెపై తేనఁ బద్రితతక్షమవునా



రేక: 1989-04 సామతతత సత: 01-438 వతకటేశవ్వెరౌషధము
పలల్లవ: ఆపదబ్బుతధునఁడు హరి మాకనఁ గలనఁడు

దటూపలి తలనఁచినా దోషహరము
చ. 1: గరడనినెకిక్కనఘనరేవతతునఁడు

గరడ కేతనముగలరథనఁడు
గరడనఁడే తనకను గరియగబాణము
గరిమె నీతనఁడేపో ఘనగారడము

చ. 2: పాముపరపపపై బతడినసిదుద్ధ డు
పాముపాశముల పరిహరము
పామున నమస్కృతమునఁ పడనఁదచిచ్చెనతనఁడు
వమర నీతనఁడే వషహరము

చ. 3: కమలక్షునఁ డతనఁడు కమలనాభునఁడును
కమలదేవకినఁ గెపైవశము
అమరిన శ్రీవతకటాధిప డితనఁడే
మమతల మాకిదే మతతౌ బ్రాషధము



రేక: 1989-05 లలిత సత: 01-439 శరణగత
పలల్లవ: ఇరవగవారికి యిహపర మదియే

హరిసేవ సరావ్వెతత్మిలక
చ. 1: దురితమోచనము దుతఃఖపరిహరము

హరినామమెపో ఆతత్మిలక
పరమపదతబును భవనిరహరణము
పరమాతుత్మిచితతే పగపనున్నలక

చ. 2: సారము ధనముల సతతోషకరముల
శౌరికథల సతసారలక
కోరినకోరిక్కయు కొతగబతగరవు
సారె వషరదాసతము లోకలక

చ. 3: యిచచ్చెయగసుఖము యిరవగపటట్టిము
అచచ్చెతుకస్కృప మోక్షారస్థి లక
అచచ్చెప శ్రీవతకటాధిప శరణము
రచచ్చెల మాపాలిరాజతప సుగత



రేక: 1989-06 బౌళ సత: 01-440 అధతతత్మి
పలల్లవ: పరగనఁబెరగనఁ బెదదలగానఁగా పనువఱిఱ్ఱై వటట్టి బుదద్ధఱినఁగితే

మరల మఱచితేనే యినిన్నట గెలిచే మరత్మిము సుతడ జాజ్ఞనులక
చ. 1: జననమతదినయపప్పుడు దేహి సనాతసికతటే నిరాభారి

తనరనఁ గపీన కటసటూతగముల తగలములేనిది గతబరి
తనునఁదా నెఱనఁగడుయదిరినెఱనఁగనఁడు తతవ్వెధతనాలయనిరత్మిలచితుత్తి నఁడు
పననఁగేకోరిక యితచకతత లేదు పేరలేనివాడు వడువోయమాత్మి

చ. 2: నిదుద రవయేతట యపప్పుడుదేహి నితతవరకత్తి నివతటఘనునఁడు
బుదిద్ధ సతసారముపపై నితచకా లేదు భోగమేమ నొలల్లనఁడు
వదదనే యేపనులకనఁ జేయనఁబోనఁడు వునన్నలతపటాల కేమయునఁ జొరనఁడు
కొదిదలేనియాస యతదువోయనొకో కోపమేమ లేదు వనఁడివో యమాత్మి

చ. 3: హరి శరణనన్న యపప్పుడు దేహి అమరలకతటే కడునధికనఁడు
పరమునిహము నఱచేతదే పగయాస మతచక లేదు
దురితము లేదు దుతఃఖముల లేవు తోడనే వపైకతఠ మెదురగా వచచ్చె
గరిమ శ్రీవతకటేశనఁడు వనఁడివో కానరెపైరిగా యినాన్నళల్లమాత్మి



రేక: 1990-01 సాళతగత సత: 01-441 భకిత్తి
పలల్లవ: ఉనన్నవచారములేల వోవో సతసారలల

యినిన్నట కితనఁడే రక్ష యిదే మక మనరో
చ. 1: తకక్కక బద్రిహత్మిలనఁగనన్న తతడిద్రినఁ గొలిచి మర

యకక్కవ సతతతగలిద్గీ యడేరరో
అకక్కన లకనారాయణులనఁ దలనఁచి మర
చొకిక్క మమదతపతుల సుఖమున నుతడరో

చ. 2: భవరోగవపైదుతని పాదముల సేవతచి
భువ రోగములనఁ బాసి పొదలరో
తవలి పదిదికక్కల తానెపైన వానినఁ
గవసి పొగడి దికక్క గలిగి బద్రిదుకరో

చ. 3: తలిల్లదతడద్రి నీతనఁడే తగనఁ జటట్టి మతనఁడే
యలల్లగానఁ బుటట్టితచి పతచేయేలి కీతనఁడే
చలల్లగా శ్రీవతకటేశ శరణతట మద మేము
కొలల్లగా మరెలల్ల  మముత్మి గఱిగా వరిద్ధలల్లరో



రేక: 1990-02 మలహరిసత: 01-442 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: కలిగినది యొకక్కటే కమలపతసేవ

తలప కొతగిచేచ్చెను దిబెబ్బుము దొడికేను
చ. 1: హరియే పరతతవ్వె మతనఁడొకక్కనఁడే గత

ధరలోన దేవతలతదరెపైనానఁ గలగనీ
మురహరనామము ముతచి యొకక్కటే యొకక్కడు
యిరవపైనమతతగము లనిన్నయపైనా నుతడనీ

చ. 2: గోవతదుదాసులే పకక్కవఘను లితదరిలో
వవల పదద లట వలసతఖత లతడనీ
కెపైవసపవషరకెపైతకరతమే సాధనము
యవలనావల పణత మెతతపైనానఁ గలగనీ

చ. 3: పటట్టినశ్రీవతకటేశభకిత్తి యొకక్కటే ఘనము
యిటేట్టి శసత్తి సజాజ్ఞన మెటల్ల నాన్నను
వటట్టిన యాతని ముదద్రి లొకక్కటకి మటూలము
యటట్టిలతఛనము లిల నెనిన్నయపైనా నుతడనీ



రేక: 1990-03 సామతతత సత: 01-443 నస్కృసితహ
పలల్లవ: కతట నిదే యరస్థిము ఘనశసత్తి సముల దవవ్వె

నతటన నితదుకతటను నాణ మెతదటూ లేదు
చ. 1: మేనఁటవపైరాగతముకతటే మకిక్కలి లభము లేదు

గానఁటపవజాజ్ఞనముకతటే సుఖము లేదు
మనఁటపైనగరవుకతటే మనఁద రక్షకనఁడు లేనఁడు
బాటసతసారముకతటే పగ లేదు

చ. 2: పరపీడ సేయుకతటే పాపము మరెతదు లేదు
పరోపకారముకతటే బహుపణతము లేదు
నిరతశతతముకతటే నిజధరత్మి మెతదు లేదు
హరిదాసుడౌకతటే నట గత లేదు

చ. 3: కరత్మిసతగము మానుకతటే దేజము లేదు
అరిత్మిలినఁ గోరికమానేయతతకతటే బుదిద్ధ లేదు
ధరత్మిపశ్రీవతకటేశనఁ దగిలి శరణుచొచిచ్చె
నిరత్మిలన నుతడుకతటే నిశచ్చెయము లేదు



రేక: 1990-04 గజజరి సత: 01-444 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఆతనినే నే కొలిచి నే నతదితనఁ బో నిజసుఖము

శ్రీతరణీపత మాయాధవునఁడు సస్కృషిట్టియితతయును హరిమటూలము
చ. 1: కోరదుమా దునఁఖముల కోర కేతతచ తమునఁదామే

ఆరీతులనే సుఖముల యేతతచ నతదును వచారమతతేల
సారేక దపైవాధీనములివ రెతడు సవ్వెయతన్నములగా వవవ్వెరికి
కోరేట దొకటే హరిశరణగత గోవతదునఁడే యితతక మటూలము

చ. 2: కమత్మితటమా పగపతచము గలిగీ సవ్వెభావము అతదుకది
యిముత్మిల మోక్షము యరీతులనే యశవ్వెరనఁడిచిచ్చెన యిది గలగ
కమత్మి అతతరాతమకలిప్పుతతబు లివ కాదననవుననరాదవవ్వెరికి
సమత్మితతచి ఆసపడియడి దొకటే సరవ్వెలోకపత నిజదాసతము

చ. 3: సరి నెఱనఁగదుమా పోయినజనత్మిము సారేక నేమేమచేసితమా
యిరవుగ నటాల్ల  మదనఁటజనత్మిముయఱకల మఱపల యినఁకనేల
నిరతమెపై శ్రీవతకటేశనఁడు తనయిచచ్చె నిరిత్మితచిన దిదియదేహము
గరిమెల నాతనికెపైతకరతమెపో కలకాలము మాక కాణచి



రేక: 1990-05 గజజరి సత: 01-445 అధతతత్మి
పలల్లవ: దపైవమ నీవ గత మాతపప్పుల పనిలేదు

శ్రీవలల్లభుడవు నీవ చేకొని కావనఁగదే
చ. 1: జనని నీమాయా జనకనఁడవు నీవు

జనులము నేమతదర మొకసతతతబడడలము
వనరెడి దినభోగముల వరేటచనుబాల
మునుకొను మానడవళల్లవ ముదుద ల మ కివవో

చ. 2: ధర బశపకమస్కృగాదుల తగ తోనఁబుటట్టి గల
వురటగ మాదేహతబుల వుయతలతొటట్టిలల
మరిగినసతసారము బొమత్మిరితడల్లయాట లివ
నిరత మాయజాజ్ఞనతబు నీక నవువ్వెలయాత

చ. 3: చావులనఁ బుటట్టి గ లడెడిసరి దాగిలిముచిచ్చెముల
భావపటారతభతబుల బాలలీలగతుల
కెపైవశమతదనఁగ శ్రీవతకటపత నీదాసతత బది
మావతటవారికెలల్లను నీమనన్ననలలనల



రేక: 1990-06 పాడి సత: 01-446 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: మఱియు మఱియు నివ మాపనుల

మెఱసిత మతదే మకిక్కలిని
చ. 1: నారాయణునక నమసాక్కరము

ధరణీపతకిని దతడము
శ్రీరమణునకను జేరి శరణతము
వారిధిశయికి వరస జోహర

చ. 2: రామకస్కృషరలక రచనలబతటను
దామోదరనక దాసునఁడను
వామనమటూరిత్తికి వాకిటగొలల్లను
సమరక్కనేతుగ నిసొరిదిలతకను

చ. 3: గోవతదునికే కొలవుల సేతుము
దేవ తత్తిముబడినఁ దిరగదుము
భావజగరనక పతపనడతుము
శ్రీ వతకటపత సేవతతుము



రేక: 1991-01 శ్రీరాగత సత: 01-447 ఉపమానముల
పలల్లవ: తపప్పునఁ దోయవ దపైవశిఖమణ

యిపప్పుడు నీకస్కృప నెనసిత నేను
చ. 1: అనలమునఁ బొడగని యటనిట మడుతల

కినిసి యతదు మగిద్గీనయటల్ల
అనువగవజాజ్ఞన మాతత్మి వలనఁగనఁగ
మొనసి యితదిద్రియముల మటూనఁగీ నాక

చ. 2: అఱిముఱినఁ గమలము లట వకసితచిన
మెఱసి తుమత్మిదల మతచగత
తఱి నాహస్కృదయము తగవకసితచిన
తఱమ నజాజ్ఞనతమ మది నాక

చ. 3: యరీత శ్రీవతకటేశవ్వెర యినిన్నయు
నటూరకే యుతడనఁగా నొదినఁగియుతడె
నేరిచి నీభకిత్తి నిలపనఁగ మదిలో
చేర గతలేక చిమడ నదివో



రేక: 1991-02 రామకిగయ సత: 01-448 మతగళ హరతుల
పలల్లవ: మరలి మరలి జయమతగళము

సొరిది నిచచ్చెలను శభమతగళము
చ. 1: కమలరమణకి గమలక్షునకను

మమతల జయజయమతగళము
అమరజననికిని అమరవతదుతనక
సుముహరత్తిముతో శభమతగళము

చ. 2: జలధికనతకను జలధిశయికిని
మలయుచను శభతమతగళము
కలిమకాతత కాకలికివభునికిని
సుళవులయారత శభమతగళము

చ. 3: చితత్తి జతలిల్లకి శ్రీవతకటపతకి
మతత్తిలిల్లనజయత మతగళము
యితత్తిలనతత్తిల యిరవురకానఁగిట
జొతుత్తి లరతులక శభమతగళము



రేక: 1991-03 మాళవగళ సత: 01-449 అధతతత్మి
పలల్లవ: చదువులోనే హరిని జటట్టిగొనవలనఁగాక

మదముగపప్పునమద మగడ నది గలదా
చ. 1: జడమతకి సహజమే సతసాయాతన యిది

కడు నితదులోనఁ బరము గడియితచవలనఁగాక
తొడరి గాలపప్పుడు తటూరెప్పుతత్తిక తాను
వడిచి మఱచిన వనక వదకితేనఁ గలదా

చ. 2: భవబతధునక వధిపాపపణతపలతకె
తవరి యితదునే తలివ తలసుకోవలనఁగాక
అవల వనెన్నలోనె అలల్ల  నేరేళల్లతతే
నివరి నినన్నటవునికి నేనఁటకినఁ గలదా

చ. 3: దేహధరికినఁ గలదే తగనియితదిద్రియబాధ
సాహసతబున భకిత్తి సాధితచవలనఁగాక
యహలను శ్రీవతకటేశదాసులవలన
వహితచి గతగానక వదినఁగితేనఁ గలదా



రేక: 1991-04 లలిత సత: 01-450 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కలది గలటేట్టి కరత్మిఫలతబుల

నిలిపతమా నేము నిమత్మిక బులసు
చ. 1: యతత సేసినా యిహమున జీవకి

చెతత నజనఁడు వాబ్రాసిన కొలనఁదే
వతతల ముతటకి వానఁడి వటట్టితమటూ
కొతతతీప చెఱకకనఁ జలిల్లతమా

చ. 2: ఘనముగ బుదుద ల గఱపన దేహికి
మును నోనఁచిన నోముఫలతటే
నినుపనఁ దతకాయక నీర నితచితమా
వనర వముననఁ జేనఁదు నిచితమా

చ. 3: యిరవుగ శ్రీవతకటేశనఁడే పాబ్రాణకి
కెరలి భాగత మొసనఁగినయతతే
మరవమునక బరిమళము సేసితమా
పరిగేట యడవుల పతచితమా



రేక: 1991-05 లలిత సత: 01-451 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వలపలలల్ల తనలోనుగాక తను వడువదువడమాయా

నలవున యోగీతదుగ లలల్ల మునునడచినమారద్గీతబు
చ. 1: జీవము నిరీజవముగాక సిదిద్ధతచదు పరము

వావులలల్ల నొకవావగాక మఱీ వదలదు పగపతచము
భావతబెలల్ల నభావముగాక పాయదు కరత్మితబు
దపైవజజ్ఞల మును నడచి రిదియపో తపప్పునిమారద్గీతబు

చ. 2: మాటలలల్లనఁ గడమాటలగాక మాయదు మలినతబు
కూటతబుల కాలకూటతబుగాక కొనకెకక్కదు భవము
చాటనఁదస్కృషర లగచాటననఁబడక చాలదు సౌఖతతబు
తేటగా మును పదద లివయపో తేరిచ్చెనమారద్గీతబు

చ. 3: గణములలల్ల నిరద్గీణముగాక తలకూడదు శతతతబు
అనువున కనువపై అతతయునఁ దాగాక ఆనతదము లేదు
పగణుతతపనఁగ శ్రీవతకటరమణుని బహుళమహిమెలల్ల
గణనకెకక్కనఁగా పరాతనుల మును కడకటట్టినమతము



రేక: 1991-06 గళ సత: 01-452 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: రెతడుమటూలికల రేయినఁబగల నునన్నవ

అతడదేహమత దొకట అతుమలో నొకట
చ. 1: యిదివో రసబదద్ధము యితదిద్రియముల మేనిలో

పదిలముగా నిలిప బతధితచట
అదివో వధముఖ, మతతరతగపమనసు
చెదరకతడానఁ జొనిప శ్రీహరినఁదలనఁచట

చ. 2: తారవదత గతటమ తగిలి నాసాగగమతదు
మేరతో దిద్రిషిట్టినిలిప మేలనఁబొతదుట
చేరవ సువరరవదత, చితత్తిములోనఁ బద్రిణవము
ధీరత నాదము సేసినఁ దేవునినఁ బొగడుట

చ. 3: పటజయమాయ నిటట్టి పణతపాపము లతదులో
కటలపనఁగోరికల కొన దుతచట
యిటలనే శ్రీవతకటేశనఁ డితదిరయును
అట పగకగస్కృతపరషలనుటరవచచ్చెట



రేక: 1992-01 నాట సత: 01-453 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నవనారసితహ నమో నమో

భవనాశితీర యహోబలనారసితహ
చ. 1: సతతపగతాపరౌదద్రిజావ్వెలనారసితహ

వతతవరసితహవదారాణ
అతశయకరణ యోగానతద నరసితహ
మత శతతప కానుగమాని నారసితహ

చ. 2: మరలి బీభతత్సపమటట్టిమళల్ల నరసితహ
నరహరి భారోద్గీట నారసితహ
పరిపూరర శస్కృతగార పగహల్లద నరసితహ
సిరల నదుద్భాతప లక నారసితహ

చ. 3: వదనభయానకప వరాహ నరసితహ
చెదరని వపైభవాల శ్రీనరసితహ
అదన శ్రీవతకటేశ అతదు నితదు నిరవపైత
పదివలరటూపముల బహునారసితహ



రేక: 1992-02 శతకరాభరణత సత: 01-454 దశవతారముల
పలల్లవ: అతగనలల మనచే నాడితచకొనెనఁగాని

సతగతఱినఁగిన నెరజాణనఁ డితనఁడే
చ. 1: వడలలేనివాని కొకక్కనఁడే తతడాబ్రాయనఁగాని

తడయక పరషాతత్తిమునఁ డితనఁడే
బడబాగిన్న జలధికినఁ బాయకలల్ల నఁడాయనఁగాని
వడలితచె నమస్కృతము వషరనఁ డితడే

చ. 2: పలిగటూడుదినన్న వానిపొత దొకక్కటే సేసేనఁగాని
నలవతక లకనాథనఁ డితనఁడే
చలికినఁ గోవరివానిసరస బావాయనఁగాని
పలదేవతలకెలల్ల పాబ్రాణబతధునఁ డితనఁడే

చ. 3: యకక్కడో గొలల్లసతుల కితటమగనఁడాయనఁగాని
తకక్కక వదకే పరతతవ్వె మతనఁడే
మకిక్కలి శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద మముత్మి నేలనఁగాని
తకక్కక వదము చెపేప్పు దపైవమతనఁడే



రేక: 1992-03 లలిత సత: 01-455 వతకటగానత
పలల్లవ: నీ వలికవు మాక నీదాసులము నేము

ఆవల నితరల నే మడుగనఁబొయేతమా
చ. 1: పసురమెపై వుతడి యిచచ్చెనఁ బకక్కన గామధేనువు

యసనఁగి మానెపై వుతడి యిచచ్చెనఁ గలప్పువస్కృక్షము
వస రాయపైవుతడి యిచచ్చె వడుకనఁ జితతామణ
మసలనిశ్రీపతవ మాక నిచేచ్చె దరదా

చ. 2: గాలి యావటతచి యిచచ్చెనఁ గారమేఘము మతట
వలి జీరరమెపై యిచచ్చె వకగమారక్కనిబొతత
కాలినపతచెపై వుతడి కపప్పుర దివాతనన్నమచచ్చె
మెపైలలేనిశ్రీపతవ మాక నిచచ్చె టరదా

చ. 3: అతడనే కామధేనువ వాశిగతచితతామణవ
పపైతడినకలప్పుకమప భకత్తి లకెలల్ల
నితడిన శ్రీవతకటేశ నీవు మముత్మి నేలితవ
దతడిగా నమత్మితే నీవు దయనఁజూచ టరదా



రేక: 1992-04 ముఖరి సత: 01-456 అధతతత్మి
పలల్లవ: అకక్కరకొదగనియటట్టియరస్థిము

లకక్క లనిన్నయపైనా నేమ లేకనన్న నేమరే
చ. 1: దతడితోనఁ దనకనఁ గాని ధరణశ రాజతతబు

యతడెనేమ యది పతడెనేమరే
బెతడుపడనఁ గేశవునినఁ బేరకొననినాలికె
వుతడెనేమ వుతడకతడెనేమరే

చ. 2: యదిరినఁ దనున్ననఁ గానని యడపల గడిడకనున్న
మొదలనఁ దఱచెనేమ మటూసనేమరే
వదకి శ్రీపతసేవ వడుకనఁ జేయనివానఁడు
చదివనేమ చదువు చాలితచెనేమరే

చ. 3: ఆవల నెవవ్వెరలేని ఆడవలోనివనెన్నల
కావరినఁ గాసనేమ కాయకనన్న నేమరే
శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జేరనిధరత్మిములలల్ల
తోవల నుతడెనేమ తొలనఁగినేమరే



రేక: 1992-05 లలిత సత: 01-457 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: పటట్టినదలల్ల  బద్రిహత్మిము

దటట్టిపజడునికి దపైవతబేల
చ. 1: ఘనయాచకనక కనకమే బద్రిహత్మిము

తనువ బద్రిహత్మిము తరవలికి
యనయనఁ గాముకన కితతులే బద్రిహత్మిము
తనలో వలినఁగేట తతవ్వెత బేల

చ. 2: ఆకటవారికి ననన్నమే బద్రిహత్మిము
లోకమే బద్రిహత్మిము లోలనికి
కెపైకొని కరిత్మికి కాలమే బద్రిహత్మిము
శ్రీకాతతునిపపై జితతది యేల

చ. 3: భువ సతసారికి పతుగ ల బద్రిహత్మిము
నవ మతదరి కిది నడచేది
యివలను శ్రీవతకటేశ దాసులక
భవ మతనికస్కృపే బద్రిహత్మిము



రేక: 1992-06 గతడకిగయ సత: 01-458 అధతతత్మి
పలల్లవ: రటూకలపై మాడలపై రవవ్వెలపై తరిగీని

దాకొని వునన్నచోటనఁ దానుతడ దదివో
చ. 1: వకరి రాజనఁజేసు నొకరి బతటగనఁ జేసు

వకరి కనెన్నకల వరొకరికి నమత్మితచ
వకచోటనునన్న ధనత మొకచోట వయితచ
పగకటతచి కనకమే భద్రిమయితచ జగము

చ. 2: కొతదరిజాళల నితడు కొతదరికి సొముత్మిలవు
కొతదరికి పణుతలనఁజేసునఁ గొతదరి పాపలనఁజేసు
కొతదరికొతదరిలోన కొటాల్ల ట వటట్టితచ
పతదమాడినటవలనఁ బచరితచ పసినఁడ

చ. 3: నిగనిగమనుచతడు నిక్షేపమెపై యుతడు
తగిలి శ్రీవతకటేశ తరణయపై తా నుతడు
తగనిమాయపై యుతడు దికక్క దసయపై యుతడు
నగతా మాపాల నుతడి నటయితచ బసినఁడ



రేక: 1993-01 గతడకిగయ సత: 01-459 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నే నేమ సేయుదును నీవు నాలోపలనుతడి

శ్రీనాథడవు నీచేనఁత లితతేకాక
చ. 1: తనువమసేయును తనువులోపలనునన్న-

చెననఁటయితదిద్రియములచేనఁతనఁలగాక
మనసేమసేయును మనసులోపలనునన్న-
నినుపనఁ గోరక్కల చేసే నేరములగాక

చ. 2: జీవునఁడేమ సేయును జీవునినఁ బొదుగకనన్న
భావపపగకస్కృత చేసేపాపముగాక
చేవదేరనఁ బుటట్టి  వమసేయు ముతచకొనన్నటట్టి-
దపైవపమాయలోనిధరత్మి మతతేకాక

చ. 3: కాలమేమసేయును గకక్కన శ్రీవతకటేశనఁ -
డేలి మనిన్నతచేమనన్నన యిదియేకాక
యేల యేల దటూర నితక నెవవ్వెర నేమసేతుర
మేలిమ నినునఁ దలనఁచి మెచచ్చెటేకాక



రేక: 1993-02 బౌళ సత: 01-460 దశవతారముల
పలల్లవ: పొడవపైన శేషగిరి బోయనాయనఁడు

వడువ కితదరినఁ గాచ వడబోయ నాయనఁడు
చ. 1: పొలసి మసాల పదదబోయ నాయనఁడు

మలిగి వనఁపననఁ గటేట్టిమతకబోయ నాయనఁడు
పొలమురాజెపై తరిగేబోయ నాయనఁడు
వలయ మోటననుతడేవనఁటబోయ నాయనఁడు

చ. 2: పొటట్టిపొటట్టియడుగలబోయ నాయనఁడు యతదు
బుటట్టి పగసాధితచేబోయ నాయనఁడు
బొటట్టి లమెకమునేసేబోయ నాయనఁడు
పటట్టిపనెమలిచతగబలబోయ నాయనఁడు

చ. 3: పొతచి శిగెద్గీగెద్గీఱగనిబోయ నాయనఁడు
మతచి రాలమనఁదదానఁటేమెతడుబోయ నాయనఁడు
అతచెల శ్రీవతకటేశడనేబోయ నాయనఁడు
పతచనఁ గాలవలములబలబోయ నాయనఁడు



రేక: 1993-03 ముఖరి సత: 01-461 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: వడమతతగ మనఁకనేల వరవలల్లతకల నేల

పడమధరనఁడు మానఁక భువనౌషధము
చ. 1: హరి యచతతాయతటే నణనఁగనఁ బాపముల

నరసితహ యనియతటే నానఁటనదునఁఖముల మాను
పరషోతత్తిమాయతటేనఁ బుతడుల్ల  బటూచల మాను
పరమౌషధ మతనఁడే పాటతప మాక

చ. 2: వాసుదేవ యనియతటే వదల బతధములలల్ల
వాసికి గస్కృషారయతటే వతతలరోగాల మాను
శ్రీసతీశ యనియతటే చితతలినిన్నయును మాను
గాసిదర నితడేపో ఘనదివౌతషధము

చ. 3: గోవతదా యనియతటేనఁ గటూడును సతపదల
యవల మాధవయతటే నిహమునఁ బరమునఁ జేర
దేవ నారాయణయతటే దేహము సుఖయపై యుతడు
శ్రీవతకటేశనఁడే మాక సిదద్ధషధము



రేక: 1993-04 రామకిగయ సత: 01-462 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: మహి నితతటవారవో మనవార

బహుమహిమలవార పగపనున్నల
చ. 1: జయమతది జననపజరామరణముల-

భయములేనివార పగపనున్నల
కిగయలలల్ల నుడిగి మటూనఁగినకరత్మిపటడవ
బయలచేసినవార పగపనున్నల

చ. 2: ధీరలపై మాయతధకారతబు నెదిరితచి
పారనఁదోలినవార పగపనున్నల
సారమయితనసతసారసాగరము
పారముగనన్నవార పగపనున్నల

చ. 3: అతడ నినిన్నటాయనఁ దనిసి యాసలలల్ల నఁ దగనఁగోసి
పతడినమనసువార పగపనున్నల
దతడిగా శ్రీవతకటేశదాసులపై పరముతోవ
బతడిబాట చేసినార పగపనున్నల



రేక: 1993-05 దేవగాతధరి సత: 01-463 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: సరవ్వెజజ్ఞతవ్వెము వదకగనొలల్లను సతదేహితపగనొలల్లను

సరవ్వెజజ్ఞతడును నాచారతతడే సరవ్వెశేషమే నాజీవనము
చ. 1: యఱనఁగనఁగనొలల్లము వజాజ్ఞనపగత యఱకల నే మటసదితచి

యఱినఁగి యితరలను బోధితచెదమను యపదదరికము నొలల్లము
యఱినఁగేటవాడును యాచారతతడే యఱకయుసరేవ్వెశవ్వెరనఁడే
యఱకయు మఱపను మానివుతడుటే యిదియేపో మావజాజ్ఞనము

చ. 2: చదువనఁగనొలల్లము సకలశసత్తి సముల సారెకసారెక సదితచి
చదివ పరలతో యుకిత్తివాదముల జగడము గెలవగనొలల్లము
చదివటవానఁడును నాచారతతడే చదువును నాయతతరాతమే
చదువుకనఁ జదువమకియు దొలనఁగటే నానాసాతవ్వెకభావమే నాతలివ

చ. 3: అనిన్నటకిని నే నధికారిననెడియహతకారము నొలల్లను
కనున్నలజూచచ నతదరితో నేనఁ గాదని తొలనఁగానొలల్లను
మనన్నన శ్రీవతకటేశవ్వెరకరణను మాయాచారతనఁడే అధికారి
వునన్నరీతనే అసిత్తినాసుత్తి లక నటూరకతడుటే నాతలనఁప



రేక: 1993-06 బౌళ సత: 01-464 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతదిరానాథనఁ డినిన్నట కీతనఁ డితతే

బతదలకరత్మిములల పటట్టి కరో మముత్మిను
చ. 1: యఱిగిసేసినవలల్ల  నీతనిమహిమలే

యఱగక చేసినది యతనిమాయే
తఱనఁగొపప్పు రెతటకిని తడుడ వతటవానఁడ నితతే
పఱచనఁగరత్మిములల పటట్టికరో మముత్మిను

చ. 2: కాయములోపలివానఁడు ఘనునఁ డొకక్కనఁ డితనఁడే
కాయ మతనిపగకస్కృతకలిప్పుత మతతే
తోయరాక రెతటకిని తోడునీడెపైత నితతే
బాయటకరత్మిములల పటట్టికరో మముత్మిను

చ. 3: యేలినవానఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁ డొకక్కనఁడితతే
యేలికసానెపై పతచేది యతనిసతే
సలి నే వరినఁ గొలిచేతసటూతగపబొమత్మి నితతే
పాలపగరత్మిములల పటట్టికరో మముత్మిను



రేక: 1994-01 కనన్నడగళ సత: 01-465 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: బోధక లవవ్వెర లేక భోగినెపైతని

శ్రీధరనఁడే మాక దికక్క చితతతప నినఁకను
చ. 1: పటట్టి దిగతబరినెపై పాలే యాహరముచేసి

తొటట్టినపతచేతదిద్రియములతోవ వడిచి
పటట్టిత సనాతసినెపై బుదదఱినఁగీనెఱగక
అటట్టి నడుమ సతసారినెపైత నేనటూ

చ. 2: గచచ్చెల ననీన్న మఱచి గాలే ఆవటతచకొని
అచచ్చెపనఁబరమయేకాతతసమాధి
నిచచ్చెల నిదాబ్రాభాతసనిరత్మిలయోగినెపైత
కచచ్చెపటట్టి మేలకొని ఘనకరిత్మినెపైత

చ. 3: భావము పారవడిచి బద్రిహత్మితడమెలల్ల నితడి
వవల గోరికల వడుకతోడ
జీవనుత్మికత్తి నఁడనెపైత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జేరి
ధవతు లినిన్నయు మాని తనత్మియునఁడనెపైత



రేక: 1994-02 భపైరవ సత: 01-466 శరణగత
పలల్లవ: మొదలతడనఁ గొనలక మోచి నీళళ్ళవోయనేల

యదలో నీవుతడగా నితరములేల
చ. 1: నిగమమారద్గీముననే నడచేనతటే

నిగమములలల్లను నీమహిమే
జగములోకలనఁ జూచి జరగెదనతటే
జగముల నీమాయజనకముల

చ. 2: మనసలల్ల నడడపటట్టి మటట్టి న నుతడేనతటే
మనసుకోరికల నీమతకాల
తనువు నితదిద్రియముల తగ గెలిచేనతటే
తనువు నితదిద్రియముల దపైవమ నీమహిమ

చ. 3: యితతలోనిపనికినఁగా యితదు నతదునఁ జొరనేల
చెతత నితడుచెరవుతడ చెలమలేల
పతతాన శ్రీవతకటేశ పటట్టి నీకే శరణతట
సతతకూటాలధరత్మిపసతగత నాకేల



రేక: 1994-03 బౌళ సత: 01-467 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చచ వోబదుకా సిగద్గీలేనిబదుకా

వాచవకి బతమాలి వడనఁ బడడబదుకా
చ. 1: ఆసలకనఁ జోట గడుడ  అతతరతగాన నెతతపైన

వసమతతానఁ జోట లేదు వరతకీని
యసున సతసారమున కెతదరెపైనానఁ గలర
వోసరితచి మోక్షమయత నొకర లేర

చ. 2: భోగితచ వళ గదుద  పొదుద వడపనఁగతకను
వగమే హరినఁదలచ వళలేదు
వోగలలతపటమున కోప కెతతపైనానఁ గదుద
యోగపసతక్కరాత్మిన కొకయితత లేదు

చ. 3: యదుట పగపతచాన కెఱ కెతతపైనానఁ గదుద
యిదివో యాతత్మిజాజ్ఞన మతచకా లేదు
మది శ్రీవతకటేశనఁడు మముత్మి నిటట్టి కాచెనఁగాని
ఎదరి నానేరముల పాప మఱి లేర



రేక: 1994-04 దేసాక సత: 01-468 వతకటేశవ్వెరౌషధము
పలల్లవ: సకలజీవులకెలల్ల సతజీవ యమతదు

వకలలపై యితదర సేవతచరో యమతదు
చ. 1: మటూనఁడులోకము లొకక్కట ముతచి పరిగినది

పోనఁడిమ నలల్లవకాతతనఁ బొదలినది
పేనఁడుక కొముత్మిల నాలద్గీ పనచి చేయివారినది
నానఁడే శేషగిరిమద నానఁటకొనన్నమతదు

చ. 2: పడిగెల వయితటపాము గాచకనన్నది
కడువదశసత్తి సముల గబుబ్బు వసేది
యడయక వకకాతత యకక్కవ వుతడినది
కడలేనియతజనాదిద్రిగారడపమతదు

చ. 3: బలశతఖుజకగములబదనికె లనన్నది
తలనఁచినవారికెలల్లనఁ దతవ్వెమెపైనది
అలరినబద్రిహత్మిరదాబ్రాదులనఁ బుటట్టితచినది
వలనఁగతోడుత శ్రీవతకటాదిద్రిమతదు



రేక: 1994-05 గతడకిగయ సత: 01-469 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ముతదటజనత్మిములలల్ల  ముతచెనఁ బారబడివడిడ

యతదు చొచిచ్చెనానునఁ బోనియత దరణము
చ. 1: నుదుట వాబ్రాసినవాబ్రాల నటూరేతడల్లపతగము

పొదల నాకరత్మిమే పూనఁటకానఁప
వదకి సతసారము వతటనఁ బెపైతరవు
యిది యతదుచొచిచ్చెనానఁ బోనియత దరణము

చ. 2: పటట్టినపప్పుడే తనువు భోగతమెపై నిలిచెను
జటట్టినఁ గామనులపొతదు సరియానఁకల
నెటట్టిన యాహరముల నిచిచ్చెనిచచ్చె లతచాల
దిటట్టినెపై యతదు చొచిచ్చెనానఁ దర దరణము

చ. 3: యకక్కవపైనశ్రీవతకటేశమఱనఁగ చొచిచ్చె
తకక్కతోడ సలిగెల దిరగనఁగను
అకక్కరతో నపప్పులలల్ల  నవ మాకనఁ దామచిచ్చె
చికిక్క యతదు చొచిచ్చెనానఁ జేర నీరణము



రేక: 1994-06 దేసాళత సత: 01-470 ఉపమానముల
పలల్లవ: అనిన్నటకి గారణము హరియే పగపనున్నలక

పనిన్ననలోకలకెలల్ల పగకస్కృత కారణము
చ. 1: తలనఁప గారణము తతవ్వెవతత్తిలకను

చలము గారణము సతసారలకను
ఫలము గారణము పరమవదాతతులక
కలిమ గారణము కరత్మిలకను

చ. 2: తనయాతత్మి గారణము తగినసుజాజ్ఞనులక
తనువ కారణము తగ జతతువులక
ఘనము కిత్తి గారణము కడగనన్నవారికెలల్ల
కనకమే కారణము కమత్మినబతధులక

చ. 3: దేవునఁడు గారణము తలిసినవారికెలల్ల
జీవుడు గారణము చిలల్లరమనుజలక
దేవుడు వరే కానఁడు దికక్క శ్రీవతకటేశనఁడే
పావన మాతనికస్కృప పరమకారణము



రేక: 1995-01 లలిత సత: 01-471 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఎకెక్కనఁగా రానఁగా రానఁగా యితదానఁకానఁ దగల

యికక్కవ శ్రీహరిమాయ నితకనెతతో తగల
చ. 1: తగనికరత్మిమునక దేహము దగల

తగినదేహమునక తరణతో తగల
సొగిసి యారెతటకి సుతు లొకక్కతగల
అగడాయనఁ గనకము అనిన్నటతో తగల

చ. 2: యితతటసతసారికి యిలొల్లకక్కతగల
బతతకి నతదు గలిగె పానఁడిపతట తగల
చెతత నీలతపటానక క్షేతగము తగల
సతతగటూడేదాసదాసజనులలల్ల  దగల

చ. 3: మొదల జీవుత డొకక్కనఁడే మోపలయనఁ దగల
వదలనిబతధముల వడిడవారెనఁ దగల
వుదుటహమునఁ బరము నొకక్కయతద తగల
అద శ్రీవతకటపత యతతరాతత్మి తగల



రేక: 1995-02 గతడకిగయ సత: 01-472 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరివానఁడో యఱనఁగరాదు

అవవ్వెలివవ్వెలిజీవునఁ డాటలో పతమే
చ. 1: ధర జనితచకతొలత తనునఁ గానరాదు

మరణమతదినవనక మఱి కానరాదు
వురవడిదేహముతో నుతడినయనాన్నళల్ల
మరలజీవునిబదు క మాయవో చటూడ

చ. 2: యిహములో భోగితచ నితదునఁ గొనాన్నళల్ల
మహిమ పరలోకమున మలయునఁ గొనాన్నళల్ల
తహతహలనఁ గరత్మిబతధములనఁ దగిలినయపడే
అహహ దేహికినఁ బడుచలటవో బదుక

చ. 3: సతతానరటూపమెపై సాగ ముతదరికి
కొతత వనకటఫలము గడువనఁ దానఁ దిరగ
యితతటకి శ్రీవతకటేశనఁడ డతతరాతమ
బతత నితనినఁ గనన్నదుకవో బదుక



రేక: 1995-03 శతకరాభరణత సత: 01-473 దశవతారముల
పలల్లవ: ఎతత భకత్తివతత్సలనఁడ వటట్టి తడవలదా

వతతల నీసుదుద లలల్ల  వననఁబోతే నిటట్టివ
చ. 1: యిల నసురారియనేయబరదు చెలల్ల నీక

బలివభీషణదులపాలికే చెలల్లదు
కెలసి అవులే నీవు గెలతు వతదరినెపైనా
తలచి చటూడ నీదాసుల కోడుదువు

చ. 2: యితదరిపాలిటకిని యశవ్వెరనఁడ వలికవు
పతదవపై యరజ నుబతడిబతట వపైతవ
వతదనక నౌలే దేవతలకే దొరవు
అతదపనీదాసులక ననిన్నటా దాసునఁడవు

చ. 3: కడుపలో లోకముకనన్న తతడిద్రి వనిన్నటాను
కొడుకవు దేవకికినఁ గోరినతతనే
తడవతే వదముల తగిలేబద్రిహత్మిమవు
వదువనిమాకెపైతే శ్రీవతకటాదిద్రిపతవ



రేక: 1995-04 సాళతగనాట సత: 01-474 రామ
పలల్లవ: రామునఁడిదే లోకాభిరామునఁ డితనఁడు

గోమున పరశరాముకోప మారెచ్చెనటరే
చ. 1: యతనఁడా తాటకినఁ జితచె యపనన్నవాడా

ఆతల సుబాహునఁ గొటట్టి యజజ్ఞమునఁ గాచె
చేతనే యకొమరనఁడా శివునివలల్ల  వఱిచె
సతకమత్మినఁ బెతడాల్ల డె చెపప్పునఁ గొతత్తి గదవ

చ. 2: మనకౌసలతకొడుకా మాయమస్కృగము నేస
దనుజల వరాధుని తానే చెఱిచె
తనుమాడె నేడుదాళల్ల  తోడనే వాలి నడనఁచె
యినకలనఁ డితనఁడా యతతకొతత్తి చటూడరే

చ. 3: యవయసుతానే యాయకక్కవజలధి గటట్టి
రావణు జతప సత మరలనఁ దచెచ్చెను
శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడా సిరల నయోధత యేల
కావున నాటకి నేడు కతట మటట్టి కదరే



రేక: 1995-05 లలిత సత: 01-475 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమ సేసినా నీరణ మెటట్టి  వాసును

కామతఫలద వోకరణనిధి
చ. 1: చేరి కరత్మిముల ననున్న చెఱవటట్టి కతడగాను

పేరవాడి వచిచ్చె వడిపతచకొతటవ
సారె తగవటట్టి కాదా శకిత్తిగలవారెలల్ల
నారయ దనులనఁ గతటే నడడమెపై కాతుర

చ. 2: అరల పతచేతదిద్రియము లతదు నితదుదియతనఁగాను
వరవుతోడ వనక వసుకొతటవ
పరగ నటేట్టికాదా బలవులపైనవార
అరయనఁ బేదలకెపైన  ఆపద మానుతుర

చ. 3: పలజనత్మిములే ననున్న పరి అరికటట్టి కోనఁగా
తొలగదోసి నాక దోడెపైతవ
యలమ శ్రీవతకటేశ యిల శటూరలపైనవార
బలభయ మతదరికినఁ బాపచతదుర



రేక: 1995-06 ముఖరి సత: 01-476 ఉపమానముల
పలల్లవ: దపైవము పటట్టితచినటట్టి తన సహజమే కాక

కోవదునికెపైనా జాలిగణ మేల వడుచ
చ. 1: ఆరయనఁ బతచదార నదుద క తననఁబోతే

చేరరాని ముషిట్టిగితజ చేనఁదేల మాను
సారమెపైన చదువుల సారె సారెనఁ జదివనా
గోరప దుషట్టి నికి కోపమేల మాను

చ. 2: నిపప్పు దచిచ్చె వడిలోన నియమాననఁ బెటట్టి కొతటే
యపప్పుడును రానఁజనఁగాక యిది యేల మాను
ముపప్పురినఁ బాతకనఁడెపైన మటూఢనఁడెనిన్న యాచారాల
తపప్పు కెతతసేసినాను దయ యేల కలగ

చ. 3: యితటలోననఁ గొకక్క దచిచ్చె యిరవుగనఁ బెటట్టి కొతటే
దతటయపై గోడల వడనఁదవవ్వె కేలమాను
గొతటరెపై శ్రీవతకటేశనఁ గొలవకతడినవానఁడు
తొతట సతసారవునఁగాక దొర యేనఁట కౌను



రేక: 1996-01 నాట సత: 01-477 రామ
పలల్లవ: ఇతదులోనే కానవదాద  యితనఁడు దపైవమని

వతదువల నొతటమెటట్టి వరరఘురాముని
చ. 1: యతదు చొచెచ్చె బద్రిహత్మివర మల రావణుతలల

కతదువ రాఘవునఁడు ఖతడితచనానఁడు
ముతదట జలధి యేమటూల చొచెచ్చెనఁ గొతడలచే
గొతదితబడనఁ గటట్టివసి కోపగితచేనాడు

చ. 2: యేడనుతడె మహిమల యితదరి కితనఁడు వచిచ్చె
వడుకతో హరివలల్ల  వఱిచేనానఁడు
వోడక యితదాబ్రాదు లతదు నొదిగి రీతనిబతట
కూడ బటట్టి సతజీవకొతడ దచేచ్చెనానఁడు

చ. 3: జమునఁ డెకక్కడికినఁ బోయ సరయువులో మోక్ష-

మమర జీవుల కిచెచ్చె నలల్లనానఁడు
తమలి వానరలపై యదేవతలే బతటఱల్లరి
తమరి శ్రీవతకటపతకి నేనఁడు నానఁడు



రేక: 1996-02 శతకరాభరణత సత: 01-478 గోవతదరాజ
పలల్లవ: ఆలవటపతగశయివపైనరటూప మటట్టిదని

కొలవపై పొడచపేవా గోవతదరాజా
చ. 1: పడనఁతులిదదరిమద బాదముల చానఁచకొని

వడికప రాజసాన నొతత్తిగిలి
కడలేని జనాభికమలమున బద్రిహత్మిను
కొడుకనఁగా గతట వద గోవతదరాజా

చ. 2: సిరలసొముత్మిలతోడ శేషనిపపైనఁ బవళతచి
సొరిది దాసులనఁ గస్కృపనఁ జూచకొతటాను
పరగదపైతుతలమనఁద పామువషములే నీవు
కరియితచితవగా గోవతదరాజా

చ. 3: శతకనఁజకగములతోడనఁ జానఁచినకరముతోడ
అతకెల శిరసు కితది హసత్తిముతోడ
తతకిన శ్రీవతకటాదిద్రి దిగవతరపతలో
కొతకక వరములిచేచ్చె గోవతదరాజా



రేక: 1996-03 ముఖరి సత: 01-479 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: కతటే సులభ మది కానక యుతటే దురల్లభ:

మతటలోననే వునన్న దిహమునఁ బరమును
చ. 1: హరిదాసుల మెటట్టినకక్కడే పరమపద-

మరయ నితదుకతట నవల లేదు
తరమెపై వరి పాదతీరస్థిమే వరజానది
సొరిది ననిన్న చోటల్ల  చటూచినటేట్టి వునన్నది

చ. 2: మచచ్చెక వపైషరవుల మాటలలల్ల  వదముల
యిచచ్చెల నితదుకతటే నితక లేదు
అచచ్చెట వరిపసాబ్రాద మమస్కృతపానముల
అచచ్చెమెపై తలిసేవారి కఱచేత నునన్నది

చ. 3: చెలనఁగి పగపనున్నల సేవ వజాజ్ఞనము
ఫల మతదుకతటే మఱి పపైపపై లేదు
తలనఁప శ్రీవతకటేశదాసులే యాతనిరటూప-

లలమ నెదుట నునాన్న రెఱినఁగినవారికి



రేక: 1996-04 బౌళ సత: 01-480 దశవతారముల
పలల్లవ: అరదరదు నీమాయ హరి హరీ

అరసి తలియరాదు హరిహరీ
చ. 1: అనతతబద్రిహత్మితడము లవ రోమకూపముల

అనతతములపై వునన్నవ హరిహరీ
పొనిగి కతగినవకక్క భటూమ నీ వతత్తినది యే-

మని నుతతతు నినున్న హరి హరీ
చ. 2: పొదిగి బద్రిహత్మిదుల నీబొడుడ ను నేకాలము

అదివో పటట్టి చనాన్నర హరిహరీ
పొదలి యజీవులను పటట్టితచే యసామరస్థిద్వ్యము
అదన నేమనిచెపేప్పు హరి హరీ

చ. 3: పావనవపైకతఠము నీపాదమటూల మతదునన్నది
ఆవహితచేభకిత్తిచేత హరి హరీ
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద చేరి నీ వటట్టి వుతడనఁగా-

నావల వదకనేల హరిహరీ



రేక: 1996-05 శ్రీరాగత సత: 01-481 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: జడమతరహత కరత్మిజతతురేకోహత

జడధినిలయాయ నమో సారసాక్షాయ
చ. 1: పరమపరషాయ నిజభకిత్తిజననసులభాయ

దురితదటూరాయ సితధరహితాయ
నరకాతతకాయ శ్రీనారాయణయ తే
మురహరాయ నమో నమో నమో

చ. 2: నగసముదద్ధరణయ నతదగోపసుతాయ
జగదతతరాతాత్మియ సగణయ
మస్కృగనరాతగాయ నిరిత్మితభవాతడాయ ప-

నన్నగరాజశయనాయ నమో నమో
చ. 3: దేవదేవశయ దివతచరితాయ బహు-

భావనాతీతాయ పరమాయ
శ్రీవతకటేశయ జితదపైతతనికరాయ
భటూవలల్లభాయ నమో పూరరకామాయ



రేక: 1996-06 మలహరిసత: 01-482 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు పకవ్వెము గా దిద యితదిద్రియభోగతబులచే

సనన్నము దొడుడ నునఁ దోనఁచ సతసారఫలతబు
చ. 1: తతత్తితో నటూరేతడల్లకను దేహము పతడనఁగనఁ బతడనఁగ

చితత్తిత బెనన్ననఁడు పతడక చికెక్కను కసునఁగాయపై
పొతుత్తి ల పణతమునఁ బాపము పలసును తీపపై రసమున
సతుత్తి  నసతుత్తి నునఁ దోచ సతసారఫలతబు

చ. 2: వదవడి పతుగ లపతుగ లే వతుత్తి ల లోలో మొలచియు
పొది గరత్మిపపూ మారదు పూపతదయిన దిదే
తుదనిద సుఖమునుదుతఃఖముతోలనుగితజయి ముదురక
చదురము వలయము తోనఁచ సతసారిఫలతబు

చ. 3: వనుకలిచదువుల సదలో వమర మానఁగనఁగ బెటట్టిన
ఘనకరత్మిపట గరడుగదు కమత్మిర పలిగాయపై
మనుమని శ్రీవతకటేశక మహినాచారతనఁడు కానుక
చనవున నియతనఁగ వలసను సతసారఫలతబు



రేక: 1997-01 లలిత సత: 01-483 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అమెత్మిడి దొకట అసిమలోదొకట

బమత్మిట నితదేట పదదలమయాత
చ. 1: సతగము మానక శతతయునఁ గలగదు

సతగలతపటము సతసారము
యతగిలిదేహత బతతక మటూలము
బెతగల మతదేనఁట పదదలమయాత

చ. 2: కోరికె లడుగక కోపత బుడుగదు
కోరకతడ దికక్కవ మనసు
కూగ రతవ్వెమునక కదువ యబద్రిదుక
పేరడి నేమట పదదలమయాత

చ. 3: ఫలము లతదితే బతధము వడదు
ఫలముతో తగల పగపతచము
యిలలో శ్రీవతకటేశ దాసులము
పలవనఁగ నేమట పదదలమయాత

రేక: 1997-02 లలిత సత: 01-484 అతతతపాబ్రాస



పలల్లవ: అటవతటవానఁడువో హరిదాసునఁడు
అటమటాల వడిచి నాతనఁడే సుఖ

చ. 1: తటేట్టిటమాటలను దవతచేమాటలను
అటేట్టి సరెని తలనఁచి నాతనఁడే సుఖ
పటట్టి చతపేవళను పటట్టిము గటేట్టి వళ
అటట్టి  నిటట్టి  చలితచనిల యాతడే సుఖ

చ. 2: చేరి పతచదారిడిననఁ జేదు దచిచ్చె పటట్టినాను
అరగితచి తనివతదే యతనఁడే సుఖ
తేరకాతడల్లనఁ జూచిన తగరాని చటట్టిముల
నారయ సరిగానఁజూచే యాతడే సుఖ

చ. 3: పొతది పణతము వచిచ్చె పొరినఁ బాపము వచిచ్చెన-

నతదలి ఫలమొలల్లని యాతడే సుఖ
వతదుగా శ్రీవతకటాదిద్రి వభునిదాసులనఁ జేరి
అతదరానిపద మతదననాతనఁడే సుఖ



రేక: 1997-03 గతడకిగయ సత: 01-485 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎవవ్వెర గరత్తిల గార యితదిరానాథనఁడే కరత్తి

నివవ్వెట లల్ల తనివారెపై నేమము దపప్పుకరో
చ. 1: కరత్మిమే కరత్తియపైతే కడక మోక్షము లేదు

అరిత్మిలి జీవునఁడు గరత్తియపైతేనఁ బుటట్టి గే లేదు
మరత్మిపమాయ గరత్తి అయితే మరి వజాజ్ఞనమే లేదు
నిరిత్మితము హరి దితతే నిజమదఱనఁగరో

చ. 2: పగపతచమే కరత్తియపైతే పాపపణతముల లేవు
వుపమ మనసు గరె త్తైఉతటే నాచార మే లేదు
కపటప దేహములే కరత్తిలయితే చావు లేదు
నెపము శ్రీహరి దితతే నేరిచి బద్రిదుకరో

చ. 3: పలశగ తుల గరత్తిలపై పరగితే మేర లేదు
అల బటట్టిబయల గరె త్తైతే నాధరము లేదు
యలమ నితదరికి గరత్తి యిదివో శ్రీవతకటాదిద్రి
నిలయపహరి యితతే నేనఁడే కొలవరో



రేక: 1997-04 బౌళ సత: 01-486 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇరవపైనయటట్టి తడు యఱనఁగనీ దమాయ

తరమఱనఁగ మెకమువల తరగ నీబద్రిదుక
చ. 1: అనిశమును దేహమును కనన్న పానము లిడిన

యినుము గడిచిననీర యతదుకెకిక్కనదో
గొనకొనన్న మానినుల కూటముల సుఖము లివ
మనసుదాటనపాల మటట్టి లేదపడు

చ. 2: వడలనఁబెటట్టినసొముత్మి లొగినఁ దనకనఁ గానరా-

వడవనఁ గాసినవనెన్న లది కనున్నలకను
వుడివోనిపరిమళము లొకనిమషమాతగమే
బెడిదతపభద్రిమతోడిపనుగాలిమటూనఁట

చ. 3: చదిదసతసారమున సరస సుఖదుతఃఖముల
యదుద యనుపోతునెపై యేకతబు గాదు
వదిదకెపై శ్రీవతకటతత్తిమునఁడు యితతలో
అదదతపనీడవల నాతత్మి బొడచటూప



రేక: 1997-05 భపైరవ సత: 01-487 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: నీవమ సేతువయత నీవు దయానిధి వతదువు

భావతచలేనివారిపాప మతతేకాని
చ. 1: పరమపద మొసనఁగి పాపమడతచేనని

చరమశోల్లకమునతదు చాటతవ తొలతనె
నిరతని భటూమలోన నీవలల్లనఁ దపప్పు లేదు
పరగ నమత్మినివారిపాప మతతేకాని

చ. 2: నీపాదములక నాక నెయతమెపైన లతకెని
యేపన దవ్వెయారస్థిమున నియతకొతటవ తొలత
దాపగా నీవలల్ల నితకనఁ దపప్పు లేదు యతచిచటూచి
పపైపపై నమత్మినివారిపాప మతతే కాని

చ. 3: బతతనఁ బురాణములను భకత్తిసులభునఁడ నని
అతతరాతత్మి వమాట అడితవ తొలతనే
ఇతతట శ్రీవతకటేశ యేమసేతువయత నీవు
పతతాన నమత్మినివారిపాప మతతేకాని



రేక: 1997-06 బౌళ సత: 01-488 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కాయమనేవరికి గతతల తొమత్మిదియాయ

పాయక తరిగాడేర పాపపతలరల
చ. 1: కామునఁడనియడిరాజ గదదమనఁద నుతడనఁగాను

దము గోపపపగధని దికక్క లేలీని
కోమలపజాజ్ఞనమెలల్ల నఁ గొలల్లనఁబోయ నాడనాడ
గామడులపై రితదిద్రియపనఁగాపలలల్ల  నిదివో

చ. 2: చితత్తిమనేదళవాయి చితతలనేపనఁజ వటట్టి
యితత్తిలవషయముల యనిన్నకిచిచ్చెరి
తుతుత్తి ము రెపైకోరికెల దొతడెము రేనఁగనఁగనఁజొచెచ్చె
జొతుత్తి ల వరగపడిచటూచనఁ బుటట్టి గల

చ. 3: బలసతసారమనేటభతడారము ఘనమాయ
కలదగి జవవ్వెనపకెపై జీతము
యిలలో శ్రీవతకటేశనఁడితతలో జీవునఁడనేట
బలవుని రాజనఁజేసి పాలితచె ననున్నను



రేక: 1998-01 సాళతగనాట సత: 01-489 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అటట్టివళనఁ గలనఁగనీ దదివో వవకము

మటట్టి పడితే శతతము మఱి యేల
చ. 1: జడధుల వతగినటట్టి  సతదడితచ నితదిద్రియముల

వడలిలో జీవునికి నొకొక్కకక్కవళ
బడబాగిన్న రేగినటట్టి  పపైకొనీ ముతగోపము
వుడికితచ మనసలల్ల నొకొక్కకక్కవళ

చ. 2: ఆరయ గొతడయతత్తినటట్టి  వనఁగ సతసారము
వరక కలిమలేము లొకొక్కకక్కవళ
మేరలేని చకటయపై మతచను దుతఃఖములలల్ల
వరట లేనికరిత్మికి నొకొక్కకక్కవళ

చ. 3: పనుగాలి వచినటట్టి  పకక్కకోరికెల ముతచ
వనర నజాజ్ఞనికి నొకొక్కకక్కవళ
యనయనఁగ శ్రీవతకటేశదాసుడెపైనదానఁకా
వునికినఁ బాయ వనిన్నయు నొకొక్కకక్కవళ



రేక: 1998-02 శతకరాభరణత సత: 01-490 భకిత్తి
పలల్లవ: నెరవాది సాహసుల నితతశటూరల

దురితవదటూరల ధుగ వాదుల
చ. 1: తకక్కక శ్రీహరిభకిత్తితాపల సేసి యకిక్కరి

చకక్కనఁగా వపైకతఠము సనకాదుల
వకక్కట వషరకథల వోడసేసుక దానఁటరి
పకక్కసతసారజలధి భీషాత్మిదుల

చ. 2: కడువరకిత్తియనేటకతుత్తి లనే నరకిరి
నడుమ భవపాశముల నారదాదుల
బడినే హరిదాసులపనఁజల గటూడుకొనిరి
నుడివడ కిహమతదే శకాదుల

చ. 3: పరమశతతములనే పటట్టిపేనుగలమద
వరసల నేనఁగేర వాతసాదుల
సిరల శ్రీవతకటేశనఁ జేరి సుఖమునఁ బొతదిరి
బెరసి దాసతమున వభీషణదుల



రేక: 1998-03 గజజరి సత: 01-491 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: సతసారినెపై ననాక సహజమే

కతసారి నే నితదుకెలల్ల  గాదని వగవను
చ. 1: నరనఁడనెపైననాక నానాసుఖదుతఃఖముల

సరి ననుభవతచేది సహజమే
హరిని శరణగతులపైనమనఁద బరాభవ-

మరయ నినన్నతటనని అతదుకే లోగేను
చ. 2: పటట్టిననాక గరత్మిప పొతగక లోనెపైనవానఁడ

జటట్టిగానఁ గటట్టి వడుట సహజమే
యిటేట్టి నీవారికి మోక్షమతుత్తి ననన్న నీమాట
పటట్టి  వోయనోయని పతకితచే నే నిపడు

చ. 3: మాయకలోనెపైననాక మతుత్తి నఁడనెపై యినాన్నళల్ల
చాయక రానిదలల్ల  సహజమే
యయడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవు
మోయరానినేను నీక మోపని వనఁగేను



రేక: 1998-04 సామతతత సత: 01-492 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇహమునునఁ బరమును యితదే వునన్నవ

వహికెకక్కనఁ దలియువారల లేర
చ. 1: చటట్టి వతట దచతచలప మనసు

కొటట్టి లనఁబడేది గఱిగాదు
దిటట్టి వరల బోధితచిననఁ గరనఁగదు
పటట్టినఁబోయితే పసలేదు

చ. 2: చిగరవతట దజీవశరీరము
తగళల్ల  పకక్కల తత లేదు
తగనిలతపటమే దినమునునఁ బెనచను
మొగము గల దిదే మొనయును లేదు

చ. 3: గనివతటది యఘనసతసారము
తనిసితనిప్పునానఁ దగ లేదు
ఘనుడనఁగ శ్రీవతకటపత గావనఁగ
కొనమొద లేరప్పుడె కొతకే లేదు



రేక: 1998-05 సాళతగత సత: 01-493 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: నేరిచిబద్రిదికేవార నీదాసుల

నేరమనఁ బాసినవార నీదాసుల
చ. 1: కామమునఁ గో శ్రోధము రెతటనఁ గాదని వడిచి మతచి-

నేమము వటట్టినవారే నీదాసుల
దోమట బాపపణతలనఁ దుతచివసి చటూడగానఁనే
నీమాయ గెలిచినార నీదాసుల

చ. 2: కికిక్కరితచిన యాసలనఁ గితదవసి మోక్షము
నికిక్క నికిక్క చటూచేవార నీదాసుల
వకక్కసప భకిత్తితోడ వఱప మఱప లేక
నెకొక్కనన్న మహిమవార నీదాసుల

చ. 3: అటట్టి వదశసత్తి సముల అరస్థిము దేటపఱచి
నెటట్టి కొని మతచినార నీదాసుల
యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యితరమారద్గీములలల్ల
నెటట్టి వడనఁ దోసినార నీదాసుల



రేక: 1998-06 ముఖరి సత: 01-494 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఇతదిరాపతమాయల యితతుల సుతడ

మతదలితచి హరి గొలిచ్చె మనుదురగాని
చ. 1: అతవలచటూపలే ఆయాల దానఁకీనఁ జతడ

జితమెపైనపలకల జిలల్ల లౌనఁజతడ
రతపరవశముల రానఁగినమటూరచ్ఛేల సుతడ
మతలోనఁ దపప్పుతచక మనుదురగాని

చ. 2: మెఱయితచేచనున్నలే మతచనఁబెటల్ల గతడుల్ల  సుతడ
మెఱనఁగవమోవులే మచచ్చె మేపల సుతడ
మఱి మతచిమాటల మాయపటరల సుతడ
మఱవక తపప్పుతచక మనుదురగాని

చ. 3: బలసతసారపపొతదు పాముతోడిపొతుత్తి  సుతడ
వలలేనివలపల వషము సుతడ
యలమతో శ్రీవతకటేశవ్వెరమఱనఁగ చొచిచ్చె
మలయుచ సొలయుచ మనుదుచగాని



రేక: 1999-01 శ్రీరాగత సత: 01-495 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తలిసిన బద్రిహత్మిపదేశ మదే

సులభ మనుమ నిదే చటూచనఁగాక
చ. 1: పటట్టితచినహరి పూరి మేపనా

గటట్టిగా రకతచనఁగా కతనఁడు
కటట్టిడిజీవుడు కానక నోళల్ల
తటట్టినఁదరవునక తఱచనఁ గాక

చ. 2: అతతరాతత్మి తనునటేట్టి మఱచేనా
చితత లో బెరరేనఁచనఁగాక
పతతప జీవునఁడు భద్రిమసి సతదుసుడి
దొతతుల దొబుబ్బుచనఁ దటూరీనఁగాక

చ. 3: నొసల వాబ్రాసినవ నోమతచనఁగా కతనఁ-
డెసగిన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
వసుగక జీవుడు వరినఁడిమాయల
నరరసురయి తా నలసనఁగాక



రేక: 1999-02 బౌళ సత: 01-496 అధతతత్మి
పలల్లవ: కనినవాతడానఁ గాను కాననివానఁడానఁ గాను

పొనినఁగి వరలకెపైతే బోధితచే నేను
చ. 1: ధరణనఁ గరత్మిము గొతత తగినజాజ్ఞనము గొతత

సరికి సరే కాని నిశచ్చెయము లేదు
వరిమె యతచిచటూచితే నొకటవానఁడానఁగాను
సరవ దలియ కేమో చదివము నేము

చ. 2: యతల నిహము గొతత యితతలోనఁ బరము గొతత
చేతుల రెతడు చానఁచే చికక్కట లేదు
య తరవులో నొకట నేరపరచకోలేను
కాతరాన కతలలల్ల  గఱచిత నేను

చ. 3: దపైవక మొకకొతత తగమానుషము గొతత
చేవలచిగరవలనఁ జేసేను
యవల శ్రీవతకటేశనఁ డిది చటూచి ననున్ననఁ గాచె
భావతచలేక యినాన్నళళ్ళ భద్రిమసిత నేను



రేక: 1999-03 సాళతగనాట సత: 01-497 అధతతత్మి
పలల్లవ: ముతచినవడుకతోడ మొకక్కటగాక

కతచములోపలికూడు కాలనఁదనన్న నేనఁటకి
చ. 1: వదారస్థిముల నీవవహరితచినసుదుద్ధ లే

కాదని అవునని కొనిన్న వాదములేల
యేది నీవు సేసినాను యినిన్నయును నియతకోలే
సదితచనేనఁటకి యతదు సొటట్టి  లతచనఁనేటకి

చ. 2: కరత్మిము లినిన్నయును నీకెపైతకరతసాధనాలే
అరిత్మిలినఁ దారతమతము లడుగనేల
నిరిత్మితము నీ దితతే నెరసు లతచతగనేల
ధరత్మిమతదు నితక గజదతతపరీక్షేనఁటకి

చ. 3: భకిత్తియితతా నొక ఘతటాపథము నీశవలే
యుకిత్తినఁ బాతాబ్రాపాతగముల యటూహితచనేల
ము కిత్తికి శ్రీవతకటేశ మటూలము నీపాదముల
సకత్తి లయి నముత్మిటగాక చలపదమేనఁటకి



రేక: 1999-04 దేసాక సత: 01-498 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతచితపణుతలకెపై తే హరి దపైవ మవునఁగాక

పతచమహపాతకలభద్రిమ వాప వశమా
చ. 1: కాననియజాజ్ఞనులక కరత్మిమే దపైవము

ఆనినబదుద్ధ లక దేహమే దపైవము
మాపననికాముకలక మగవలే దపైవము
పానిపటట్టి వారివారిభద్రిమ మానప్పువశమా

చ. 2: యేమ నెఱనఁగనివారి కితదిద్రియముల దపైవము
దోమటసతసారి కూరదొర దపైవము
తామసుల కెలల్ల ను ధనమే దపైవము
పామరల బటట్టినటట్టి భద్రిమనఁ బాపవశమా

చ. 3: ధర నహతకారలక తానఁదానే దపైవము
దరిదుగ నఁడెపైనవారికి దాత దపైవము
యిరవపై మాక శ్రీవతకటేశడే దపైవము
పరలముతచినయటట్టి భద్రిమనఁ బాపవశవమా



రేక: 1999-05 మలహరిసత: 01-499 శరణగత
పలల్లవ: ఎటట్టియినా జేయుము యినఁక నీచితత్తిము

కిటట్టిననీ సతకీరత్తినపరనఁడ
చ. 1: కొతదర జాజ్ఞనుల కొతదర భకత్తి ల

కొతదర వపైరాగతకోవదుల
యితదరిలో నే నెవవ్వెనఁడనఁ గా నిద
సతదడి హరి నీశరణగతునఁడ

చ. 2: జపతల గొతదర శసుత్తి స ల గొతదర
పగపతత్తినఁ గొతదర బలవుల
వుపమతచనఁగ ని నొన్నకనఁడా గా నితదు
కపరల నీడతగరీనఁడ నేను

చ. 3: ఆచారతపరషల అవవ్వెలనఁ గొతదర
యేచినసమయులపై యేరప్పుడిరి
కాచేట శ్రీవతకటపత నే నెపైతే
తాచి నీదాసులదాసునఁడను



రేక: 1999-06 రామకిగయ సత: 01-500 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఒకక్కనఁడే అతతరాతమ వుపకారి చేపటట్టి

తకిక్కనవ యినిన్నయును తలనఁప రేనఁచెడిని
చ. 1: యఱనఁగమ జీవునఁడా యితదిద్రియాల సొముత్మి గావు

గఱియపై మాయలలోననఁ గటూడితచే వతత
మఱవక జీవుడా మనసు చటట్టిము గాదు
తఱనఁగొపప్పు ఆసలనే తపప్పుడి దితత

చ. 2: తలకో జీవునఁడా దేహమును నమత్మిరాదు
వలసితే నుతడునఁ బోవు వనెన్నవతటది
తలనఁచకో జీవుడా ధనము దనిచచ్చె గాదు
పలలతపటములచేనఁ బరచెడి దితత

చ. 3: సమత్మితతచ జీవుడా సతసార మొకజాడ గాదు
బమత్మిట పొదొదకజాడ పనచ నితత
యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ డితనిమటూలమే యితత
నెమత్మినఁ దానే గతయతటే నితతమవు నితతే



రేక: 0100-01 శతకరాభరణత సత: 01-501 శరణగత
పలల్లవ: శతాపరాధముల సహసగదతడన లేదు

గత నీవని వుతడగ కావకతడరాదు
చ. 1: తలచి నీక మొకక్కనఁగా దయనఁజూడకతడరాదు

కొలిచి బతటనననఁగా కోపతచరాదు
నిలిచి భయసుత్తి నఁడనెపై నీయదుట దపైనతమే
పలకనఁగనఁ గావకతడనఁ బాడిగాదు నీక

చ. 2: శరణు చొరనఁగ నీక సారె నాజజ్ఞ వటట్టిరాదు
సరినఁ బటూరి గరవనఁగ చతపరాదు
అరయ జగదోబ్రాహినౌదు నెపైనా నీనామము
గరిమె నుచచ్చెరితచనఁగనఁ గరనఁగక పోదు

చ. 3: దికక్క నీవని నమత్మినఁగా దిగవడువనఁగరాదు
యకక్కవ నీలతకనఁగానఁగా యేమనరాదు
తకక్కక శ్రీవతకటేశ తపప్పులలల్ల నఁ జేసి వచిచ్చె
యికక్కడ నీదాసినెపైత నితకనఁదోయరాదు



రేక: 0100-02 పాడి సత: 01-502 భకిత్తి
పలల్లవ: ఎదుట నెవవ్వెర లేర యితతా వషరమయమే

వదలక హరిదాసవరద్గీమెపైనవారికి
చ. 1: ముతచిననారాయణమటూరత్తి లే యజగమెలల్ల

అతచితనామములే యయక్షరాలలల్ల
పతచకొనన్న శ్రీహరిపగసాద మరచలలల్ల
తతచివసి మేల దానఁ దలిసేటవారికి

చ. 2: చేరి పారేటనదుల శ్రీపాదతీరస్థిమే
భారపయ భటూమెత నీపాదరేణువ
సారపనఁగరత్మిముల కేశవుని కెపైతకరతములే
ధీరలపై వవకితచి తలిసేటవారికి

చ. 3: చితత్తిములో భావమెలల్ల  శ్రీవతకటేశనఁడే
హతత్తినపగకస్కృత యలల్ల  నాతనిమాయే
మతత్తిలి యతనికతటే మరి లే దితరముల
త తత్తిదేహపబద్రిదుక తలిసేటవారికి



రేక: 0100-03 లలిత సత: 01-503 కస్కృసర
పలల్లవ: ఏల మోసపోయిరొకో యతచి కాలపవార

బాలకస్కృషరనిబతటఱల్ల  బద్రిదుకవదాద
చ. 1: పనులనఁగాచేవాని బద్రిహత్మి నుతతచెనతటేను

దసల దేవునఁడేయని తలియవదాద
సిసువు గోవరద్ధనాదిద్రి చేతనఁ బటట్టి యతత్తినతటే
కొస రీతనిపాదాలే కొలవవదాద

చ. 2: నరనికి వశవ్వెరటూపనన్నతనఁ జూపనతటేను
నరహరి యితనఁడని నమత్మివదాద
పరగనఁ జకగముచేత భాణుని నఱకెనతటే
సొరి దతని శరణుచొఱవదాద

చ. 3: అతదరసురలలోన నగగపూజ గొనన్నపప్పుడే
చెతది యతనికస్కృపకనఁ జేరవదాద
అతది శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి దిద్రిషట్టిదపైవమతటే
వతదులనఁ బరలసేవ వడువవదాద



రేక: 0100-04 శదద్ధవసతతత సత: 01-504 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతతటదపైవమవు మాక నిట నీవు గలగనఁగ

యతతవారమో భాగత మేమచెపేప్పు దినఁకను
చ. 1: తలకొని వకకొతతధనము గనినవానఁడు

వలలేనిగరవ్వెముతో వఱఱ్ఱైవనఁగీని
బలవుతో వకరాజనఁ బటట్టి కొలిచినవానఁడు
సలిగెతో నాకెవవ్వెరరి యనీని

చ. 2: వతతగా నొకపరసవది చేతనఁగలవానఁడు
యతతవారినఁ గెపైకోనఁడు యకక్కవడతటాను
పొతత నొకమతతగము పతపసేయితచకొనేవానఁడు
అతతటకి గరనఁడతటానని మురిసని

చ. 3: యగవ నొకదురద్గీము నెకక్కక యేలేవానఁడు
పగవారినఁ గెపైకొనక బలవయత ని
అగపడి శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనునన్న నినున్ననఁ
దగ నమత్మినటట్టివానఁడ ధనుతనఁడ నేను



రేక: 0100-05 బౌళ సత: 01-505 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: సుఖమును దుతఃఖమును జోడుకోడెల

అఖలమునఁ గనన్నవాడు అడడమాడ రెపడు
చ. 1: యతదానఁకా సతసార యనసి తానఁ జేసేను

అతదానఁక లతపటము లవ వోవు
కతదువ జీవునఁడు భటూమనఁ గాయ మెనాన్నళళ్ళ మోనఁచె
అతదుకొనన్నతనలోనియాసలటూనఁ బోవు

చ. 2: అపప్పుటనఁ దనక లోలో ఆనఁక లతతగలిగినా
తపప్పుక అతదుకనఁ దగ దాహమునఁ బోదు
అపప్పు దనమనఁద మోచి అద యనాన్నళల్ల  వుతడె
ముపప్పురి వడిడవారక మటూలనుతడినానఁ బోదు

చ. 3: దపైవముపపై భకిత్తిలేక తనక నెనాన్నళల్ల తడే
దావత కరత్మిపపాట తనకనఁ బోదు
శ్రీవతకటేశవ్వెరనిసేవ దన కెపప్పు డబెబ్బు
వోవరి నతదలిమేల వలల్లననాన్ననఁ బోదు



రేక: 0100-06 సాళతగత సత: 01-506 అధతతత్మి
పలల్లవ: మొఱవటట్టిదము మక మొగసాలవాకిటను

మఱనఁగచొచిచ్చెత మక మమునఁ గావరో
చ. 1: యేపన మనసనియేటమా పతపడు లేడు

పాపమనేయడవనఁ బడినది
రావున హరికితకరప వనఁకకాతడాల్ల ల
పపైపపైని మా కితక బటట్టియతరో

చ. 2: అతచెల మా వజాజ్ఞనమనెడి కామధేనువు
పతచేతదిద్రియప రొతపనఁ బడినది
మతచి వపైకతఠన కేనఁగేమేట తరవరలల
దితచక యతత్తితత్తి వళల్లనఁదియతరో

చ. 3: అతడనే మోహతదకారమనెడి మాదిగద్గీజము
దతడి మదయనేటవోనఁ దాననఁ బడెను
నితడి శ్రీవతకటేశనఁడ నేటమావటనిచేత
గతడికరత్మిపకతభాననఁ గటట్టితచరో



రేక: 0101-01 కాతబోదిసత: 02-001 అధతతత్మి
పలల్లవ: వచారితచ హరి నావనన్నప మవధరితచ
పచారమే నాది గాని పనులలల్ల  నీవ
చ. 1: తనువు నాదతదునఁ గాని తనువులో నితదిద్రియముల

అనిశము నాచెపప్పునటట్టి  సేయవు
మనసు నాదతదునఁ గాని మరత్మిము నాయిచచ్చెరాదు
పనివడి దటూర నాది పరలదే భోగము

చ. 2: అలరి నానిదుద ర నాదతదునఁ గాని సుఖమెలల్ల
కలలోని కానఁపరాలకతల పాల
తలివ నాదతదునఁ గాని దినాల కాలము సొముత్మి
యలమనఁ బేర నాది యవవ్వెరిదో బలవు

చ. 3: కరత్మిము నాదతదునఁ గాని కరత్మిములో ఫలమెలల్ల
అరిత్మిలి నాజనత్మిముల ఆధీనమె
ధరత్మిప శ్రీవతకటేశ దయానిధివ నీవు
నిరిత్మితము నీదితతే నేరప నీమాయది



రేక:  0101-02 ఆహిరి సత: 02-002 అధతతత్మి
పలల్లవ: వడువరా దతతపైనా వఱిఱ్ఱైవానఁడనెపైన నీక

కడవార నవవ్వెకతడానఁ గాచకో ననున్నను
చ. 1: జాజ్ఞనము నే నెఱనఁగ నజాజ్ఞనమునఁ నే నెఱనఁగను

మానను వషయముల మరిగెతతపైనా
నీనామము నొడిగి నాదాసునఁడ ననుకొతదు
దనికే వహితచకొని తదుద కో ననున్నను

చ. 2: అకరత్మిము నెఱనఁగను సుకరత్మిము నెఱనఁగను
పగకటసతసారముపపై పాట మానను
వకపనివానఁడనెపై వని ముదద్రిధరినెపై త
మొకమోడి యితదుకే గోమున నేల ననున్నను

చ. 3: వనకనఁ గానను ముతదు వచారితచి కానను
నినుపపై దేహధరినెపై నీక మొకేక్కను
ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కనున్నలదుటనఁ బడిత
కని పోవడువరాదు కరణతచ ననున్నను



రేక: 0101-03 సాళతగనాట సత: 02-003 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: దొరకె మాపాలికినఁ గతదువయరస్థిము

దరిదాపపై యుతడిన తతాత్తి త్త్వారస్థిము
చ. 1: తరముగ నలల్లదవనఁ దచిచ్చెన యరస్థిమదివో

వరజవోడరేవున వళల్లనరస్థిము
పరమభాగవతుల పానఁతనరస్థిమదివో
పరషోతత్తిమునఁడనేట పరషారస్థిము

చ. 2: చతదపవదముల(ల ? ) శసనము వసినరస్థిము
ముతదు సుముదద్రిల కెలల్ల  మొదలరస్థిము
అతదరి యాతత్మిలనేట  అతగళల్లలోనియరస్థిము
యతదు సహసగనామప టనిన్నకరస్థిము

చ. 3: కొలచి బద్రిహత్మితడముల కొపప్పురలో నరస్థిము
యిల నిహపరముల కెకిక్కనరస్థిము
యలమ హీనునినెపై న యకక్కడుసేసే యరస్థిము
అలరి శ్రీవతకటేశనఁడెపై న యరస్థిము



భపైరవ సత: 02-004 అధతతత్మి
పలల్లవ: దపైవమా నీమాయ తలమొ లఱనఁగనీదు

కావరప వషయాల కటల్ల  వదలవు
చ. 1: గకక్కననఁ బెరిగివచచ్చె కాలము మనఁదమనఁద

వకక్కనానఁట కొకక్కనానఁట కొతుత్తి కొతుత్తి క
నికిక్క తుమత్మిదలవతట నెరలలల్ల నఁ దలల్లనాయ
కకక్కరమాయ మేను కాతక్షలటూ నుడుగవు

చ. 2: చినన్ననానఁడు మోహితచిన చెలల నేనఁ జూడనఁగానే
పనిన్నన వయసు మరి పబ్రాఢలపైరి
వనెన్నకనఁ బెటట్టిన సొముత్మి వడి రాసి యతుత్తి దస
మునిన్నటవ వనకాయ ముచచ్చెటానఁ దొలనఁగదు

చ. 3: సిగద్గీలలల్ల నఁ బెడనఁబాస చేరి యవవ్వెర నవవ్వెనా
యగద్గీపటట్టిదు మనసు యఱకతోనే
నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలకొని
దగద్గీరి నాలోనుతడనఁగా తలపూనఁ గెపైవాలదు



రేక: 0101-05 ముఖరి సత: 02-005 అధతతత్మి
పలల్లవ: పలగ చెపప్పుడినద పొతచి మాగరనఁడు నీక

తలనఁచకో నేనఁడు నీవు దానఁచినరస్థిము
చ. 1: యిలమనఁద తమసొముత్మి లవవ్వెరివదద నుతడినా

తలపడి కొలపడి తగిలినటట్టి
తొలత పతచేతదిద్రియప దొతగలవదద నునాన్ననఁడ
వలయ నీసొమత్మినుచ వడిపతచకొనవ

చ. 2: చేరి తమవరివారి చెఱవటట్టి కొని పోతే
కోరి కయివోయి తచచ్చెకొనన్నటట్టి
వరక నీకకలోనవునన్న ననున్న నీమాయ
వరాననఁ జెఱవటట్టిను వడిపతచకొనవ

చ. 3: బడిదపప్పు తరిగేట పడుచల తమవార
తడయక తచచ్చెక ఆదరితచినటట్టి
వడబుదిద్ధనఁ దిరిగేను వఱిఱ్ఱైని శ్రీవతకటేశ
వడువక అజాజ్ఞని ననున్న వడుపతచకొనవ



రేక: 0101-06 ఆహిరి సత: 02-006 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతదులో మొదలికరత్తి యవవ్వెనఁడు లేనఁడు గానఁబోల

ముతదు కరివరదునఁడే ముఖుతనఁడు గానఁబోల
చ. 1: ఆడితనఁబో బహురటూపా లనిన్నయోనులనఁ బుటట్టి

తోడనె బద్రిహత్మిదులనే దొరలదుటా
జాడల మెచాచ్చెలేర చాలననన్నవారలేర
వడుక నడవనఁగాసే వనెన్నలయ బద్రిదుక

చ. 2: అనిన్నకరత్మిములనఁ జేసి ఆటలో బాబ్రాహత్మిణునఁడనెపైతనఁ-
ననిన్న వదములనేట యతగడివధి
ననున్ననఁ జూచేవార లేర నవవ్వెటవార లేర
వనెన్నలసముదద్రిములో వానలయ బద్రిదుక

చ. 3: సతసారపనాటకసాలలో పగతమనెపైత
కతసారి శ్రీవతకటపత మాయలోన
యితస లినిన్నయునఁ దేరె నితదరనఁ జటట్టిములపైరి
హతసచేత పాలనీరనటాల్ల య బద్రిదుక



రేక: 0102-01 లలిత సత: 02-007 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఒలల్లనఁడు గాక దేహి వుదోతగితచనఁడు గాక

కొలల్లలపైన మేల తనగణములో నునన్నది
చ. 1: తలనఁచకొతటేనఁ జాల దపైవమేమ దవావ్వె

నిలచక తనలోనే నితడుకనాన్ననఁడు
చలపటట్టితేనఁ జాల సరద్గీమేమ బానఁతా
చలివనఁడి నాలికపపై సతతములో నునాన్ననఁడు

చ. 2: ఆయమెఱినఁగితేనఁ జాల నాయుషతము గరవా
కాయపటటూపరిలోనే గని వునన్నది
చేయనఁబోతే పణుతడుగా జీవునికినఁ దడవా
చేయారనఁ గరత్మిము తనచేతలోనే వునన్నది

చ. 3: మొకక్క నేరిచితేనఁ జాల మోక్షమేమ లేదో
యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డిద వునాన్ననఁడు
దకక్కనఁగొతటేనఁ జాల పదదతనమేమ యరదా
తకక్కక శతతముతోడి దయలోన నునన్నది



రేక: 0102-02 సామతతత సత: 02-008 రామ
పలల్లవ: నటూనఁతుల దవవ్వెనఁగనఁబోతే బేతాళముల వుటట్టి

కానఁతాళప లోకలల కతటరా యసుదుద ల
చ. 1: మఱిన పతగకామేషిట్టి మతచి లతకకనఁ బెపైవచెచ్చె

ఆఱడి రామావతార మసురబాధ
తటూఱి సతపతడిల్ల హరదొడడ వతటపతడుగాయ
పాఱి పాఱి నమత్మి నెటవలవచచ్చె వరిని

చ. 2: చటూడ కేకయరాజతము చపప్పునాతపాపమాయ
వడుక మాయమస్కృగము వనఁటాయను
వాడికె సుగీగవుమేల వాలికి గతడాన వచెచ్చె
యడుగాని రాచపటట్టి  యటట్టి  నమత్మివచచ్చెను

చ. 3: వుమత్మిడినఁ గోనఁతులకూట ముదధికినఁ గటల్ల  వచెచ్చె
తముత్మినిబుదిద్ధ రావణుతల వోయను
పమత్మి శ్రీవతకటేశని పటాట్టి నకే యితతానాయ
యిముత్మిల నిటట్టిదేవరనెటట్టి  నమత్మివచచ్చెను



రేక: 0102-03 సాళతగనాట సత: 02-009 నస్కృసితహ, మాయ
పలల్లవ: అనిన్నట కెకక్కడు యవ హరియిచేచ్చెది

మనిన్నతచ నాతనికతటే మఱి లేర దొరల
చ. 1: తగ బద్రిహత్మిలోకముదానఁకా నెకిక్కచటూచిన

మగడనఁ బుటేట్టి లోకాలే మనుజలక
తగి యిచేచ్చె యితదాబ్రాదిదేవతల వరముల
యగవదిగవలను యసతదివ

చ. 2: మాయలోననఁ బుటేట్టిది మాయలోననఁ బెరిగేది
కాయదారలక నెలల్ల నఁ గలిగినదే
సేయరాని పణతమెలల్ల నఁ జేసి గడితచకోనేది
చాయల బహురటూపపసతసారమే

చ. 3: చెడని వపైకతఠ మచచ్చెనఁ జేటలేని వర మచచ్చె
వడమాయనఁ బెడబాప వషరనఁ డతనఁడే
యడయక శ్రీవతకటేశనఁడెపై వునాన్ననఁడు వనఁడే
జడియ కితనఁడే కాచ శరణతటేనఁ జాలను



రేక: 0102-04 మలహరిసత: 02-010 భకిత్తి
పలల్లవ: అతసులభత బది యతదరిపాలికి

గతయిది శ్రీపత కెపైతకరతతబు
చ. 1: పాలసముదద్రిము బలిమనఁ దచిచ్చెకొని-

రాలరిదేవత లమస్కృతమును
నాలక నిద హరినామపటమస్కృతము
యేల కానరో యిహపరసుఖము

చ. 2: అడరి బానఁతపడి యవని దేవతల
బడివాయర యజజ్ఞభాగాలక
వడువక చేతలో వషరపగసాదము
కడిగడియపైనది కానర గాని

చ. 3: యకక్కదుర దిగదు రేడులోకముల
పకక్కననఁ దపముల బడలచను
చికిక్కనానఁడు మత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ -
డికక్కడి తుదిపద మెఱనఁగర గాని



రేక: 0102-05 సామతతత సత: 02-011 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమ సేయుదు నితక నితదిరాధీశవ్వెరనఁడా

నీమఱనఁగ చొచిచ్చెతని నెరవరత్తి  గాక
చ. 1: కడివోని జవవ్వెనము కలిమలేమెఱనఁగనా

బడినుతడి మగల రణపరచనఁ గాక
అడియాసలలల్ల నఁ బుణతమునఁ బాప మెఱనఁగనా
వడగనఁ దనలో దయ వడిపతచనఁ గాక

చ. 2: వలప వఱ పఱనఁగనా వానఁడిమొనలకనెపైన
బలిమనఁ దటూరితచనఁ జలపటట్టి నఁ గాక
చలనమతదిన మనసు జాత నీతఱనఁగనా
కలిసి హేయమున కొడిగటట్టితచనఁ గాక

చ. 3: యలమ రతపరవశము యగద్గీసిగెద్గీఱనఁగనా
బలిమనఁ దిటల్లక నొడనఁబఱచనఁ గాక
యిలలోన శ్రీవతకటేశ నీమాయ లివ
తలనఁగితచి యేలితవ దయసేతు గాక



రేక: 0102-06 భపైరవ సత: 02-012 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అయోత మాయలనఁ బొతది అతదునితదు నునన్నవార

యియతగొననఁ గరత్తిలగా రెఱనఁగర జడుల
చ. 1: చకక్కలపై యుతడినవార సురలపై యుతడినవార

యికక్కడనుతడి పోయిన యజీవులే
దికక్కల వారి నితదర దేవతలతటా మొకేక్కర
యొకక్కడెపైన హరి నాతత్మి నెఱనఁగర జడుల

చ. 2: పాతాళవాసులను పలలోకవాసులను
యతరవాత నుతడిన య జీవులే
కాతరాన వారిపణతకతలే వనేర గాని
యతల శ్రీహరికత లఱనఁగర జడుల

చ. 3: యిరవఱినఁగిన ముకత్తి  లఱనఁగని బదుద ల
యిరవపై మనలోనునన్న యజీవులే
సిరల మతచినవానఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే
శరణగతుల దకక్క చకక్కనఁ గార జడుల



రేక: 0103-01 శదద్ధవసతతత సత: 02-013 అధతతత్మి
పలల్లవ: చ చ వవకమా చితత్తిప వకారమా

యేచి హరినఁ గొలవక హీనునఁడాయ జీవునఁడు
చ. 1: బతకేనతటానఁ బోయి పయినఁడి వుచచ్చెక తన-

పత యవసరములనఁ బాబ్రాణమచచ్చెని
బతు కతదులోన నేది పసినఁడి యకక్కడ నుతడు
గత హరినఁ గొలవక కటట్టి వడె జీవునఁడు

చ. 2: దొడడవానఁడనయేతనని దొరలనఁ గొలిచి వారి-

కడడము నిడుప మొకక్క నతదనునఁడెపై
దొడడతన మేది యతదు దొర యాడనునన్నవానఁడు
వడిడ హరినఁ గొలవక వోడుపడె జీవునఁడు

చ. 3: చావనేల నోవనేల సారెనఁ గితదుపడనేల
యవల శ్రీవతకటేశనఁడితట నునాన్ననఁడు
దేవునఁ డాతనఁడే నేనఁడు తలిసి కొలిచేనఁ గాని
భావతచ కినాన్నళళ్ళదానఁకా భద్రిమనఁబడె జీవునఁడు



రేక: 0103-02 రామకిగయ సత: 02-014 కస్కృసర
పలల్లవ: అనుచ నిదదరనాడే రమడలవలనే

మొనసి యివలల్ల నఁ జూచి మొబ్రాకిక్కరి బద్రిహత్మిదుల
చ. 1: రామునఁడ పతడుల్ల  నాక రతడు వటట్టిరా

యేమరా యిటాల్ల నె నాక యితుత్తి వా నీవు
పేగమపతముత్మినఁడనఁ గాన పనన్ననే నీక
యమాట మఱవక యితదిరాకస్కృషరనఁడా

చ. 2: యకిక్కన వుటట్టిపపై ననున్న నెకిక్కతచరా వోరి
వుకక్కననఁ బడేవు రాక వదుద రా నీవు
పకక్కన మొకేక్కరా నీపయినఁడికాళళ్ళక వోరి
అకక్కతోనఁ జెపేప్పునఁ గాని అతదుకొనే రారా

చ. 3: యవవ్వెర వడవో సరి నిట నిలతమురా వోరి
నివవ్వెటలల్ల నీవతత నికక్కవదుద రా
రవవ్వెల శ్రీవతకటాదిద్రిరాయనఁడనేరా అయితే-

యివవ్వెల నీకతటేనఁ బెదద యిది నీ వఱనఁగవా



రేక: 0103-03 ధనాన్నసి సత: 02-015 అధతతత్మి
పలల్లవ: పటట్టిననీ వఱనఁగదు పనుదికక్క

జటట్టిగా శ్రీహరి నీక శరణు చొచిచ్చెతమ
చ. 1: కరత్మిమటూలమెపైనటట్టి కాయము మోచి నేను

కరత్మిము వడువనఁబోతే కడుసతగతా
మరత్మి మెఱినఁగిన నీవ మాయలనఁ గటట్టి తడనఁగాను
పేరిత్మి నే వడువనఁబోతే బగియదా కటట్టి

చ. 2: బతధమటూలమెపైనటట్టి పగపతచమతదునుతడి
బతధమునఁ బాసేనతటేనఁ బాసునా అది
అతధకారమెపైనటట్టి అజాజ్ఞనాననఁ దోసితవ
అతధకారమున వలనఁ గరసితేనఁ గలదా

చ. 3: నిచచ్చెల నీసతసారప నీరధిలోన మునినఁగి
చొచిచ్చె వళల్ల చేరేనతటేనఁ జోట గలదా
యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యిహమతదే పరమచిచ్చె
అచచ్చె మోప యేలనఁగా నే ననిన్నయునఁ దలిసిత



రేక: 0103-04 ముఖరి సత: 02-016 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వనకేదో ముతదరేదో వఱిఱ్ఱై నేను నా-

మనసు మరల దేర మతదేదొకో
చ. 1: చేరి మనఁదటజనత్మిము సిరలక నోమేనఁ గాని

యే రటూపపై పటట్టి దునో యఱనఁగ నేను
కోరి నిదిద్రితచనఁ బరచకొన నుదోతగితతునఁ గాని
సారె లేతునో లేవనో జాడ దలియ నేను

చ. 2: తలల్లవారినపప్పుడెలల్ల  తలిసితననేనఁ గాని
కలల్లయేదో నిజమేదో కాన నేను
వలల్ల చటూచి కామనుల వలపతచేనఁ గాని
మొలల్లమెపై నామేను ముదిసిన దరనఁగ

చ. 3: పాపాల చేసి మఱచి బద్రిదుకచనాన్ననఁడనఁ గాని
వపైపగనఁ జితగగపత్తి డు వాబ్రాయు టఱనఁగ
యేపన శ్రీవతకటేశ నెకక్కడో వతకేనఁ గాని
నాపాలిదపైవమని ననున్ననఁ గాచ టఱనఁగ



రేక: 0103-05 మలహరిసత: 02-017 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతతరమాలినయటట్టి అధములల

పొతత సతతకూటమ పొరిచటూప గాదా
చ. 1: కనక మతత్తిడితోడ కలయ సరిదటూనఁచితే

అనువవునా అది దోషమవునఁ గాక
ఘనునఁడెపైన హరితోనఁ గడుహీనదేవతల
ననిచి సరివటట్టితే నయమవునా భువని

చ. 2: పటట్టిభదుగ నఁడు గటూరచ్చెతడే బలసితహసనముపపై
వటట్టిబతటనఁ బెటేట్టివార వఱఱ్ఱైలేకారా
గటట్టిగా శ్రీహరితోడ కలగతపదేవతలనఁ
బెటట్టి కొలచట వతదువటట్టి పగగాదా

చ. 3: కొతచక సితహముతడేట గహ నుతడవచచ్చెనా
పొతచి నకక్కలకెలల్ల బొకక్కలే కాక
అతచెల శ్రీవతకటేశనఁ డాతత్మిలోనే వుతడనఁగాను
కొతచపదపైవాల పలవతచలనే కాక



రేక: 0103-06 దేవగాతధరి సత: 02-018 వతకటగానత
పలల్లవ: కలల్లమాడ దొడడముదద్రి కటకటా

చెలల్ల బడి కలల్లల చెపేప్పుర లోకల
చ. 1: యిపప్పుడేలే బద్రిహత్మిదేవునఁడిటేట్టి వుతడనఁగ మనఁదట-

వపప్పుగ బద్రిహత్మిపటట్టిము వకరికి వచచ్చెపటట్టి
అపప్పుట మటూనఁడుమటూరత్తి లయతదులో నీతని సరి-

చెపప్పునఁబొయేత రీమాట చెలల్ల నా లోకలక
చ. 2: కెపైలసము రదుగ నఁడుగల బద్రిహత్మితడకోటల్ల

పోలితచి వషరనఁడు కడుపన నితచకతడనఁగాను
చాలి మటూనఁడుమటూరత్తి లలో సరి యతనఁ డతటాను
కూళలపై యాడేర గాక కూడునా లోకలక

చ. 3: ఘనునఁ డతనిపాదము గడిగె బద్రిహత్మిదేవునఁడు
మునుముటట్టి శిరసున మోనఁచె శివునఁడు
వనర మటూనఁడుమటూరత్తి లత దొకనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-
డనుమాట యిది తగవవునా లోకలక



రేక: 0104-01 పాడి సత: 02-019 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: తలిసితే మోక్షము తలియకనన్న బతధము

కలవతటది బదుక ఘనునికిని
చ. 1: అనయము సుఖమేడ దవల దుతఃఖమేడది

తనువుపపై నాసలేని తతత్తిత్త్వామతకి
పొనినఁగితేనఁ బాపమేది పణతమేది కరత్మిమతదు
వనర ఫలమొలల్లని యోగికిని

చ. 2: తగిన యమస్కృతమేది తలనఁపనఁగ వషమేది
తగి నిరాహరియపైన ధీరనికిని
పగవారననఁగ వరి బతధులననఁగ వరీ
వగట పగపతచమెలల్ల వడిచే వవకికి

చ. 3: వవలవధులతదు వఱపేది మఱపేది
దపైవము నమత్మినయటట్టి ధనుతనికిని
శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చితత్తిములో నునన్ననఁవాడు
యవలేది యావలేది యితనిదాసునికి



రేక: 0104-02 భపైరవ సత: 02-020 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నీదాసతమొకక్కటే నిలిచి నమత్మినఁగలది

శ్రీదేవునఁడవు నీచితత్తిము నాభాగతము
చ. 1: అనుషాష్ఠూ నముల గతయని నమత్మి చేసితనా

తనువధి మలమటూతగములపోబ్రాగ
జనులలో నుతత్తిమపజనత్మిమే నమత్మితనా
వనరనఁ గరత్మిమనే వోనఁదాననఁ బడినది

చ. 2: చదువుల శసత్తి సముల జాడల నమత్మితనా
పొదలిన మతముల పోరాట మది
మదిమది నుతడిన నామనసే నమత్మితనా
అదియును నితదిద్రియాల కముత్మిడువోయినది

చ. 3: పతగదారధనధనతభటూముల నమత్మితనా
పాతగమగ రణనుబతధము లవ
చితగముగ ననున్ననఁ గావు శ్రీవతకటేశ నీవ
పతగపషప్పుమాతగమే నాభకిత్తియలల్ల  నీక



రేక: 0104-03 మలహరిసత: 02-021 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: కతచటూనఁ గాదు పతచటూనఁ గాదు కడునఁబెలచ మనసు

యతచరాదు పతచరాదు యటట్టిదో యమనసు
చ. 1: పటట్టినఁ బసలేదు చటూడ బయలగాదమనసు

నెటట్టిననఁ బారచనుతడు నీరటూనఁ గాదమనసు
చటట్టిచటట్టి పాయకతడునఁ జటట్టిమటూనఁ గాదమనసు
యటట్టినెదుటనే వుతడు నేనఁటదో యమనసు

చ. 2: రచ లలల్ల నఁ గానుపతచ రటూప లేదు మనసు
పచరితచ నాసలలల్ల నఁ బసినఁడి గాదమనసు
యచటానఁ గరనఁగదు రాయనఁ గాదు మనసు
యిచటా నచటానఁ దానే యేనఁటదో యమనసు

చ. 3: తపప్పుక నాలోనుతడు దపైవమునఁ గాదు మనసు
కపప్పుమటూనఁటగరాటట్టిదు గాలీనఁ గాదు మనసు
చెపప్పురానిమహిమలశ్రీవతకటేశనఁ దలనఁచి
యిపప్పుడినిన్నటా గెలిచె నేనఁటదో యమనసు



రేక: 0104-04 గజజరి సత: 02-022 ఉపమానముల
పలల్లవ: కలదిదివో సుఖము గలిగినను గరద్భాము నిలవక మానునా

మలసి కామతకరత్మిములకనఁజొచిచ్చెన మగడనఁ బుటట్టి వుల మానునా
చ. 1: పరగ నితదద్రిజితుత్తి నఁడు హనుమతతుని బద్రిహత్మిసత్తి సతబుననఁ గటట్టి

అరయ నతదుపపై మోకల గటట్టిన నలబద్రిహత్మిసత్తి సము వదల
పరిపరివధముల నిటవలనే హరినఁ బద్రిపతత్తి నమత్మిన నరనఁడు
తరగనఁ గరత్మిమారద్గీమునకనఁ జొచిచ్చెన దేవునఁడు దనవాతత్సలతము వదల

చ. 2: అలరిన సతసారభద్రిమ వడిచి యడవలోన జడభరతునఁడు
తలనఁపచ నొకయిఱిఱ్ఱైనఁ బెతచినతతనే తనకను నారటూప దగిల
ములగచ లతపటముల దగ వడిచి మోక్షము వదకెడి నరనఁడు
వలవని దుసత్సతగతుల పతచినను వాసన లతటక మానునా

చ. 3: అటగన తానఁ బటట్టిన వగత ముతడనఁగ ననతమతము చేపటట్టినను
నటనల నెతదునునఁ బొతదక జీవునఁడు నడుమనె మోరనఁడెపైనటల్ల
తటకస శ్రీవతకటపత నొకక్కని దాసతము భజియితచిన నరనఁడు
ఘటనల నాతని కెపైతకరతములక కడునఁబాతుగ నఁడు గాక మానునా



రేక: 0104-05 శ్రీరాగత సత: 02-023 అధతతత్మి
పలల్లవ: చెలల్లనఁబో యజీవు లిలనఁ జేసిన పాప మెతతో

వులల్లమున నునన్న హరి వరికే దవావ్వెయ
చ. 1: కనన్నచోటనే హరి కలనఁడనన్నవారికి

వనన్నచోటనే వషరడు వవకలక
వునన్నతనఁ గొలవలేక వదదనుతడనఁగానఁ గొతదర
మనున్నమనఁద వదకేర మతమఱనఁ జదివ

చ. 2: పటట్టినదే బద్రిహత్మిము పరమారస్థివతత్తిలక
తటట్టి లోనా దపైవము దివుతలకను
ముటట్టి చేత మొకక్కలేర ముతదటనే వుతడనఁగాను
బటట్టిబయల పాకేర బహుకరత్మివదుల

చ. 3: ఊపరిలో దేవునఁడునాన్ననఁడు యోగీతదుగ లక
దాపన నునాన్ననఁడు హరిదాసులకను
యేపన శ్రీవతకటేశ నేచి శరణనలేక
చాపలన వదకేర సకలదేవతల



రేక: 0104-06 లలిత సత: 02-024 అనన్నమయత సుత్తి త
పలల్లవ: శరణతట మాతని సమత్మితధముననఁ జేసి

మరిగితచి మము నేలి మనిన్నతచవ
చ. 1: సకలవదముల సతకీరత్తినల చేసి

పగకటతచి నినునఁ బాడి పావనునఁడెపైననఁ-
అకలతకనఁడు తాళల్లపాకనన్నమాచారతల
వకలియపై యేలిన శ్రీవతకటనిలయ

చ. 2: నారదాది సనకసనతదనాదులవల
పేరపడి నినున్ననఁ బాడి పదదలపైనటట్టి
ఆరీతనఁ దాళల్లపాకనన్నమాచారతల
చేరి యేలినయటట్టి శ్రీవతకటనిలయ

చ. 3: సామవదసామగాన సపత్తిసవ్వెరములను
బాముతో నీసత నినున్ననఁ బాడినయటట్టి
ఆముకొనన్న తాళల్లపాకనన్నమాచారతల
వమర మెచిచ్చెన శ్రీవతకటనిలయా



రేక: 0105-01 వరాళ సత: 02-025 అధతతత్మి
పలల్లవ: అదివో నితతశటూ (సటూ?)రల అచతత నీదాసుల

యదురలేనివార యేకాతగవరల
చ. 1: రచచ్చెల సతసారమనే రణరతగములోన

తచిచ్చె కామకో శ్రోధల తలల గొటట్టి
అచచ్చెప తరమతతగప టారపబొబబ్బులతోడ
యిచచ్చెలనే తరిగేర యేకాతగవరల

చ. 2: మొరసి పటట్టి గలనే ముచచ్చెనఁబౌనఁజల కరికి
తరలి నడుములకనఁ దగవసి
పొరినఁ గరత్మిమునఁ బొడిచి పోటగతటలనఁ దటూరి
యరగొని తరిగేర యేకాతగవరల

చ. 3: వడిడన దేహములనే వళల్లలోపల చొచిచ్చె
చెడడ యహతకారమను చెఱలవటట్టి
అడడమెపై శ్రీవతకటేశ నతడనుతడి లోకలనే-

యడడల జూచి నవవ్వెర యేకాతగవరల



రేక: 0105-02 సాళతగత సత: 02-026 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: జాజ్ఞనులల యోగలల సకలవరకత్తి లల

నానావధల నివ నమేత్మిర సుతడి
చ. 1: అలరి యితతుల యధరామస్కృతము లివయలల్ల

కాలకూటవషముల కరణ సుతడి
శీలముతో వరల చెటట్టిల వటట్టి టలలల్ల
బాలనాగాలనఁ దొడికి పటట్టి ట సుతడి

చ. 2: కాతతల నవువ్వెచనెపైనానఁ గనున్నలనఁ జూచిన చటూప
పతతమున నలగల పానఁతర సుతడి
బతతుల నెదుటనునన్న పడనఁతుల చనున్న లివ
కతతల నొడిడన బడిగతడుల్ల  సుతడి

చ. 3: జవవ్వెనపనఁ గామనుల సరసప మాటలలల్ల
మవవ్వెమెపైనయటట్టి చొకక్క మతతాబ్రాల సుతడి
యివవ్వెలను శ్రీవతకటేశవ్వెరదాసుల కివ
చివవ్వెననఁ జెపప్పునటట్టి  చేసేవ సుతడి



రేక: 0105-03 కాతబోదిసత: 02-027 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: సతతలే చొచిచ్చెతనఁగాని సరకనఁ గాననెపైత

యితతట శ్రీహరి నీవ యిట దయనఁజూడవ
చ. 1: కాతత చనునఁగొతడల కడక నెకిక్కతనఁ గాని

యతతపైనా నా మోక్షపమెటల్ల  యకక్కలేనెపైత
అతతట జవవ్వెనమనే  అడవ చొచిచ్చెతనఁ గాని
సతతతహరిభకెత్తినే సతజీవ గాననెపైత

చ. 2: తగి సతసారజలనఁధినఁ దిరగలడితనఁ గాని
అగడెపై వపైరాగతరతన్న మది దేనెపైత
పొగర జనాత్మిల రణభటూముల చొచిచ్చెతనఁగాని
పగటనఁ గామాదుల పగ సాధితచనెపైత

చ. 3: తనువనియడి కలప్పుతరవు యకిక్కతనఁ గాని
కొన వజాజ్ఞనఫలము గోయలేనెపైత
ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కమత్మిర నీకస్కృపచేతనఁ
దనిసి యేవధులనునఁ దటట్టి వడనెపైత



రేక: 0105-04 సాళతగనాట సత: 02-028 అధతతత్మి
పలల్లవ: నాక నతదు కేమవోదు ననున్న నీ వమచటూచేవు

నీకరణ గలిగితే నితచి చటూపవయాత
చ. 1: ఘోరమెపైన దేహప దురద్గీణ మేమగలిగిన

ఆరసినఁ బద్రికస్కృతనఁబోయి అడుగవయాత
నేరని నాజనత్మిముతో నేరపేమ గలల్ల  ననున్న
ధరణనఁ బుటట్టితచిన వధత నడుగవయాత

చ. 2: పతచేతదిద్రియములలోని పాప మేమ గలిగినా
అతచెలనఁ గామునినఁబోయి అడుగవయాత
ముతచిన నాకరత్మిములో మోసమేమ గలిగినా
మతచితనాననఁ జేయితచే మాయ నడుగవయాత

చ. 3: అనిన్నటా నావనకట  అపరాధమేమ గలల్ల
మనిన్నతచి నాగరనఁ జూచి మానవయాత
మనన్నక శ్రీవతకటేశ మనఁదిపనులేమ గలల్ల
నినున్ననఁ జూచకొని ననున్న నీవ యేలవయాత



రేక: 0105-05 దేసాక సత: 02-029 అధతతత్మి
పలల్లవ: మఱి హరిదాసునఁడెపై మాయలనఁ జికక్కవడితే

వఱపతచనఁబోయి తానే వఱచినటల్లవును
చ. 1: శటూరనఁడెపైనవానఁ డేడనఁజొచిచ్చెన నడడము లేదు

ఆరీత జాజ్ఞనికి వధు లడడము లేవు
కారణన నపప్పుటనీనఁ గలిగెనా నది మరి
తేరిన నీళల్ల వతడు దేరినటల్లవును

చ. 2: సిరలరాజెపై తే నేమసేసిన నేరమ లేదు
పరమాధికారియపైతేనఁ బాపము లేదు
అరసి తనకనఁదానే అనుమానితచకొనెనా
తరవ పోనఁ సుతకరినఁ దలిపనటల్లవును

చ. 3: భటూమెలల్ల మేసినా నానఁబోతుక బతద లేదు
నేమపనఁ బద్రిపనున్ననికి నితద లేదు
యమేర శ్రీవతకటేశవ్వెరని శరణని
సమరి కరత్మిమతటతే జతటనఁగ కతవును



రేక: 0105-06 ముఖరి సత: 02-030 అధతతత్మి
పలల్లవ: నేమే బద్రిహత్మిమనుకో నేరము నేము-

కామతచిన సవ్వెతతతగము గడు లేదుగాన
చ. 1: క్షణములోపలనె సరవ్వెజీవావసస్థిలటూను

గణుతతచేవానఁ డొకనఁడు గలనఁడు వరే
అణుమహతత్తిత్త్వాములతదు నతతరాతమెపైనవాని
పగణుతతచి దాసులమెపై బద్రిదికేముగాని

చ. 2: పనిగొని యేలటక బద్రిహత్మిది దేవతలనఁ
గనిపతచేవానఁ డొకనఁడు గలనఁడు వరే
ననిచి సిరల లకనాథనఁడెపైనవాని-

పనులవారము నేము బద్రిదికేముగాని
చ. 3: సతతరక్షకనఁడయి శతఖచకగధరనఁడయి

గత శ్రీవతకటపత గలనఁడు వరే
అతనిమఱనఁగ చొచిచ్చె యానతదపరవశననఁ
బద్రితలేక యితదరిలో బద్రిదికేము గాని



రేక: 0106-01 శతకరాభరణత సత: 02-031 దశవతారముల
పలల్లవ: ఇతదుకేపో వరగయత నేమతదును

కతదులేని నీమహిమ కొనియాడనఁగలనా
చ. 1: అట దేవతల కెలల్ల నమస్కృతమచిచ్చెన నీవు

యిట వనన్నదొతగిలట కేమతదును
పటగత బలీతదుగ ని బతధితచినటట్టి నీవు
సట రోలనఁ గటట్టి వడడ చతదాన కేమతదును

చ. 2: కలిగి యాకరిరాజనఁ గరణనఁ గాచిన నీవు
యిల నావులనఁ గాచట కేమతదును
తలనఁప బద్రిహత్మిదిదేవతలకనఁ జికక్కని నీవు
చెలల కానఁగిళల్లకనఁ జికిక్కత వమతదును

చ. 3: భావతచ ననిన్నతటకతటేనఁ బరమమటూ రిత్తివ నీవు
యవల బాలనఁడవపై త వమతదును
కావతచి బద్రిహత్మితడాల కడుపన నిడుకొని
శ్రీవతకటాదిద్రి నిలిచిత వమతదును



రేక: 0106-02 పాడి సత: 02-032 దశవతారముల
పలల్లవ: వనన్నల దొతగిలనాట వఱిఱ్ఱైవా నీవు

వనన్నకనన్నజాడ గాదు వఱిఱ్ఱైవా నీవు
చ. 1: చేరి నినున్ననొలల్లనటట్టిజీవుల నీవుదరాన

వరనఁడవపై మోనఁచే వు వఱిఱ్ఱైవా నీవు
నారపేర నుడిగితే నా పేరతటానఁ దగిలేవు
వరాననఁ జటట్టిమవపై వఱిఱ్ఱైవా నీవు

చ. 2: బతటలపైనవారికినఁ బరతతతుగ నఁడవపై య-

వతటవతట దిరిగేవు వఱిఱ్ఱైవా నీవు
అతటే ననరాదు రెతడు అడుకలకే చొచేచ్చెవు
వతటే మాక నవువ్వెవచచ్చె వఱిఱ్ఱైవా నీవు

చ. 3: పావనులయి లోకమెలల్ల  బదుకమతటానఁ బేళల్ల
వవల వటట్టి కొతటవ వఱిఱ్ఱైవా నీవు
శ్రీవతకటేశనఁడవపై చెతది వరము లిచేచ్చెవు
వవగ నెవవ్వెరికెపైనా వఱిఱ్ఱైవా నీవు



రేక: 0106-03 రామకిగయ సత: 02-033 అధతతత్మి
పలల్లవ: అయోత వారిభాగత మతతేకాక

నెయతపవనన్న వటట్టి క నెయిత వదకేర
చ. 1: దేవునఁడు వలల్లవరెపై దికక్కలలల్ల  నితడుతడనఁగా

సవల నాసిత్తికనక శటూనతమెపై తోనఁచ
యవల వాన గరిసి యేరెతతబతట వారినా
కావరప జీవునక గతుగతుకే

చ. 2: హరి శరణతటేనఁ గాచే  అటట్టియుపాయమే వుతడనఁగ
వరసానకనఁ గరత్మిమే వగద్గీళమాయ
పరగ నరలకెలల్ల నఁ బటట్టిపగలపై యుతడనఁగా
అరయనఁ గొనిన్న జతతుల కతధకారమాయను

చ. 3: యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డెదుటనే వుతడనఁగాను
అకక్కటా మటూఢన కెతదు ననుమానమే
మకక్కవ నితతా నమస్కృతమయమెపైననఁ గోడికి
తకక్కలనఁ దవవ్వెనఁ బొయేతది తపప్పుపతటలే



రేక: 0106-04 లలిత సత: 02-034 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: కరణతచ మనఁకనెపైన కానఁపరమా

కరికరినఁ బెటట్టి కమ కానఁపరమా
చ. 1: కలలోని సుఖమెపైన కానఁపరమా

కలషమే చవయపైన కానఁపరమా
కలను బేహరప కానఁపరమా
కలనఁడు మా కిదే హరి కానఁపరమా

చ. 2: గతట వనఁటలో తగల కానఁపరమా
కతట వతత్తివటట్టి కాచే కానఁపరమా
గతటగితదుగానఁ బొరలే కానఁపరమా
కతటమ శ్రీపతకస్కృప కానఁపరమా

చ. 3: కావరి వఱిఱ్ఱై చేరాయి కానఁపరమా
కావలసినటల్లయేత కానఁపరమా
శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి నినున్న ననున్న నొకక్క-

కెపైవశము సేసనఁగదో కానఁపరమా



రేక: 0106-05 పాడి సత: 02-035 అధతతత్మి
పలల్లవ: వసరక వనఁడేల యనకము వడువ నినిన్ననఁక శరణు చొచిచ్చెత

నీసరెవవ్వెర లేర వదకిన నితడుబతడికినఁ జేటవనఁ గా
చ. 1: మర నాకనఁ గలర నేనేమ సేసిననఁ గాతురనియడి-

ధీరతను జము సరక గొనకే తవరినఁ సేసితనఁ బాపము
వోరసేయుచ నెతతలేదని వరకే మరతటరేనియు
వారికినినఁ గొరగాను నే నెవవ్వెరిని నెఱనఁగను మమేత్మికాని

చ. 2: మముత్మినఁ గొలిచిన గరవ్వెమున నేమనఁ జేయక కాలమతదే
నమత్మి కరత్మిములలల్ల మానిత నాక నాకే వసరి
దొమత్మి కోపక మక నాకను దటూరమనుచనఁ బరాకచేసిన
యిముత్మిలను ననన్నవయు రోసును యేల నాకవ నీవకాక

చ. 3: నీక మొకిక్కన మతదమేళము నే నొక కొతడ సేసుక
లోకముల దేవతలకెలల్లను లోను వలిగానెపైత
యకడను శ్రీవతకటేశనఁడ యిపప్పుడిట ననునఁ గరణనఁజూచిత
చేకొనుచ వారె మెతుత్తి ర చెలనఁగి నీకితకరనఁడననుచ



రేక: 0106-06 వరాళ సత: 02-036 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమతదుర యమాటక నితదరటూ నినున్న

నీమాయ యతతపైనా నినున్న మతచవచచ్చెనా
చ. 1: నేను నినున్ననఁ గొలిచితని నీవు ననున్న నేలితవ

పాని పతచేతదిద్రియాలేల పనిగొనీని
కానిలేని బతటల్లనఁ దేరకాతడుల్ల  వటట్టిగొననఁగ
దానికి నీ కూరకతడ ధరత్మిమా సరేవ్వెశవ్వెరా

చ. 2: పటట్టితచినానఁడవు నీవు పటట్టినవానఁడను నేను
పటట్టి కరత్మిమేల ననున్న బాధపట ట్టిని
వటట్టినసొముత్మిక వరొకర చేయిచానఁచితే
తటట్టి నీవు వహితచకోనఁదగదా సరేవ్వెశవ్వెరా

చ. 3: యదుట నీవు గలవు యిహములో నేనఁ గలను
చెదరిన చితత్తిమేల చిమత్మిరేనఁచని
అదన శ్రీవతకటేశ అరితేరినటట్టిననున్న
వదలక రకతచకో వనెన్నగా సరేవ్వెశవ్వెరా



రేక: 0107-01 సాళతగనాట సత: 02-037 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఆమనఁది నిజసుఖ మరయలేము

పామరప చాయలకే భద్రిమసితమయాత
చ. 1: మనసుననఁ బాల దాగి మదియితచి వునన్నటట్టి

ననిచి గిలిగితతక నవవ్వెనయటట్టి
యనసి సతసారసుఖ మది నిజము సేసుక
తనివతది యితదులోనే తడనఁబడేమయాత

చ. 2: బొమత్మిలట నిజమతటానఁ బటూనఁచి చటూచి మెచిచ్చెనటట్టి
తమత్మిగా శివమాడి తా దేవరెపైనటట్టి
కిముత్మిల యజనత్మినతదు కితదుమనఁదు నేఱక
పమత్మి భోగములనే తపప్పులనఁ దేలేమయాత

చ. 3: బాలల యిసుకగళల్ల  పనఁస గటట్టి  కాడినటట్టి
వలి వఱిఱ్ఱైవానఁడు గతతువసినయటట్టి
మేలిమ శ్రీవతకటేశ మముత్మినఁ గొలవక నేము
కాల మటూరకే యినాన్నళళ్ళ గడపతమయాత



రేక: 0107-02 దేసాక సత: 02-038 అధతతత్మి
పలల్లవ: దేవ నీదయ యతతునో దివతసులభ మెతతునో

కావతచి గతటగటక(???) కాచకతడే వదివో
చ. 1: వదక నావసమా వగదానఁకా నినున్న నేను

కదిసి నీమటూరిత కాన వసమా
యదుట శతఖుచకాగ ల యటట్టిదపైవమ నేనని
పొదుగచ నీక నీవ పొడచటూపేవు గాక

చ. 2: పొగడ నావసమా పరణతచి నీగణల
తగల నావసమా నీతలనఁపఱిగి
నిగడి వదశసాత్తి స ల నినున్న నీవ చెపప్పుకొని
పగట మాయజాజ్ఞనము పాపేవతతే కాక

చ. 3: కొలవ నావసమా గఱతఱినఁగి నీవతట
చెలనఁగి నాచేతులనఁ బటూజితచ వసమా
నిలిచి శ్రీవతకటేశ నీవ నాయదలో నుతడి
మలసి పరరేనఁపచ మనిన్నతచేవు గాక



రేక: 0107-03 కనన్నడగళ సత: 02-039 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ననున్న నితతగా గడితచి నాయమా దిగవడువ

అనిన్నటా రకతచకపో దతతరాతమ
చ. 1: సొముత్మివో వసినవానఁడు చటట్టిచటట్టి వథలలల్ల

కముత్మిక వదకీనట కనన్నదానఁకాను
నమత్మిన అజాజ్ఞనములో ననున్ననఁ బడవసుకొని
అమత్మిరో వరకతదురా అతతరాతమ

చ. 2: వోడ బేరమాడేవానఁడు వకదరి చేరిచి
కూడిన యరస్థిము గాచకొనీనట
యడనే పగపతచములో నిటట్టి ననున్న దరిచేరిచ్చె
వోడక కాచకోరాదా వో యతతరాతమ

చ. 3: చేరి పపప్పుమేత్మివానఁడు చిటల్ల  వనఁ గననఁడట
వరకే శ్రీవతకటేశ వోపకతోడ
ఆరయ ననున్ననఁ బుటట్టితచినటట్టివానఁడవు నాభార-

మేరీతనెపైన మోప మనఁక సతతరాతమ



రేక: 0107-04 భటూపాళత సత: 02-040 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: హరివారమెపైతమ మ మత్మివునఁగాదననఁగరాదు

తరముగా దినఁకను మాతపప్పుల లోనఁగొనరో
చ. 1: వనన్నడితచి సటూడువటేట్టి వషరమాయ నీక నేము

యినిన్నటానఁ బతతమచేచ్చెము యితకనఁ గావరో
ననన్నల వటట్టిగొనేట సతసారబతధము నీక
మునెన్న కితదుపడితమ ముతచి దయనఁజూడవో

చ. 2: ఆడితచేట కామకో శ్రోధది జూజరలల
వోడితమ మకనఁ దొలల్ల వరయకరో
వడని కరత్మిము నీక వఱచి పూరి గఱచే-

మడనే ధరత్మిదార మా కినఁకనెపైనానఁ బటట్టివో
చ. 3: దకక్కనఁగొనన్న మాలోని తనుభోగములల

మొకిక్కతమ మాకనఁ గొతత మొగమోడరో
యకక్కవ శ్రీవతకటేశ డేలే మాజనత్మిములల
గకక్కన వనఁడుకొతటమ కపటాల మానరో



రేక: 0107-05 బౌళ సత: 02-041 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: అతసులభత బద శ్రీపతశరణము అతదుక నారదాదుల సాక

పగతలే దిదియే నితాతనతదము బహువదతబుల యివ సాక
చ. 1: వసరకమ జీవునఁడా వదకివదకి దపైవమును

ఆసపాటగా హరి యునాన్ననఁడిద అతదుకనఁ బద్రిహల్ల దునఁడే సాక
మోసపోకమ జనత్మిమా ముతచిన యనుమానములను
సేసినభకిత్తికినఁ జేట లేదు యసేనఁతకెలల్ల ధుగ వునఁడే సాక

చ. 2: తమకితచకమ దేహమా తగసుఖదుతఃఖతబుల నలసి
అమతము నరహరికరణ నమత్మితే నతదుక నరజ నునఁడే సాక
భద్రిమయకమ వవకమా బహుకాలతబుల యనఁదనఁది
తమతో దాసతము తను రకతచను దానికి బలీతదుగ నఁడే సాక

చ. 3: మరిగివుతడుమ వోజిహవ్వె మరి శ్రీవతకటపతనుతుల
అరయనఁగ నిదియే యడేరితచను అతదుక వాతసాదులే సాక
తరగకమ వజాజ్ఞనమా దిద్రిషట్టిపమాయలకను లోనఁగి
సరిలే దితనిపాదసేవకను సనకాదులబద్రిదుకే సాక



రేక: 0107-06 లలిత సత: 02-042 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తుద సమసత్తిమును దురల్లభమే

అద సులభునఁడు మాహరి యొకనఁడే
చ. 1: సురలను నరలను సొతపగ సిరలను

వరసిన నినిన్నయు నుపాధులే
నిరపాధికనఁడును నిజకరణనిధి
అరయనఁగ నిద మాహరి యొకనఁడే

చ. 2: అతదరియవుల నఖలకరత్మిముల
అతదనఁగరాని పగయాసములే
యితదిరారమణ నేచిన సేవది
చెతదర సుజనుల చెపప్పుతగలద

చ. 3: యితరోపాయము లేవ చటూచినా
శగ తవరహితముల శటూనతములే
రత శ్రీవతకటరమణునిమత యిది
హితపరిపూరరత బది యొకటే



రేక: 0108-01 లలిత సత: 02-043 భకిత్తి
పలల్లవ: ఎవవ్వెరిభాగతత బెటట్టి నన్నదో

దవువ్వె చేరవక తానే గరతు
చ. 1: పరమమతగళము భగవనాన్నమము

సురలక నరలక శభకరము
యిరవుగ నెఱినఁగిన యదుటనె వునన్నది
వరసల మఱచినవారికి మాయ

చ. 2: వదాతతసారము వషరభకిత్తి యిది
ఆదిమునుల మత మయినది
సాదితచవారికి సరవ్వెసాధనము
కాదని తొలనఁగిన గడుశటూనతతబు

చ. 3: చేతనిధనము శ్రీవతకటపత
యేతలనఁ జూచిన నితదరికి
నీతయు నిదియే నిజసేవకలక
పాతకలక నది భవసాగరము



రేక: 0108-02 ధనాన్నసి సత: 02-044 హరిదాసుల
పలల్లవ: హరిదాసులతోడ నలప్పుల సరెనరాదు

గరనఁడు శిషతడుననే గఱి దపప్పునఁగానా
చ. 1: కోరి ముతతపనఁజిపప్పులనఁ గరిసిన వానయు

సారెనఁ బెతకలలో వాన సరియౌనా
శ్రీరమణునఁ డినిన్నటానునఁ జేరియుతటేనుతడెనఁ గాక
సారెకనఁ బాతాబ్రాపాతగసతగతతతా లేదా

చ. 2: మలయాదిద్రి మానఁకలను మహిమనఁది మానఁకలను
చలమున నెతచిచటూడ సరియౌనా
అలరి దేవునఁడు అతతరాతమయపైతేనాయనఁ గాక
తలియనఁగ క్షేతగవాసి దికక్కలతదు లేదా

చ. 3: అమరల జనత్మిముల నసురల జనత్మిముల
జమళనఁ బుటట్టినతతలో సరియౌనా
అమరి శ్రీవతకటేశనఁ డాతుమెపైతేనాయనఁ గాక
తమతో నధికారిభేదముల లేవా



రేక: 0108-03 దేసాళత సత: 02-045 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నే నననఁగా నెతతవానఁడ నెయతపజీవులలోన

యనెపాన రకతచ నీశవ్వెరనఁడే కాక
చ. 1: యవవ్వెర బుదిద్ధచెపప్పురి యిలపపైనఁ జీమలకెలల్ల

నెవవ్వెగనఁ బుటట్టిల గొలచ్చె నితచకొమత్మిని
అవవ్వెల సతసారభాబ్రాతత అనాదినుతడియు లోలోనఁ
దవవ్వెతచి తలకెతేత్తి యతతరాతమేకాక

చ. 2: చెటట్టి ల కెవవ్వెర బుదిద్ధచేపేప్పుర తతకాలననఁ
బుటట్టి కాచి పూచి నితడానఁ బొదలమని
గటట్టి తో జెపైతనతమెపై గణములనిన్నటకిని
తటట్టిపటట్టి రచితచిన దేవునఁ డితతేకాక

చ. 3: బుదుద  లవవ్వెర చెపప్పురి పటట్టినటట్టి మెకాలక
తదిద చనున్నదాగి పూరి దినుమని
పొదుద వదుద లోన నుతడి భోగముల మఱపన-

నిదదప శ్రీవతకటాదిద్రినిలయుతడే కాక



రేక: 0108-04 రామకిగయ సత: 02-046 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తలిసినవానఁడానఁ గాను తలియనివానఁడానఁ గాను

యిల నొకమాట నీ కెతత్తిచిచ్చెతనఁగాని
చ. 1: పటట్టితచేవానఁడవు నీవ బుదిద్ధచేచ్చెవానఁడవు నీవ

యటట్టి నాన్న నపరాధ లేవ మాక
అటటూట్టి ననన్నవారముగా మననఁగా నీచి తత్తిమెట ట్టి
కిటట్టి వకమాట మడిగిత నితతేకాని

చ. 2: మనసులోపల నీవ మరి వలపల నీవ
యనసి అపరాధల యేవ మాక
నిను నౌనఁగాదనలేము నీ సరివారమునఁ గాము
అనవలసినమాట అతట మతతే కాని

చ. 3: అతతరాతత్మివును నీవ అనిన్నటానఁ గావనఁగ నీవ
యతతపైనా నపరాధ లేవ మాక
వతత లేక శ్రీవతకటవభునఁడ నీబతట నితతే
వతతుక నేనొకమాట వాకచిచ్చెతనఁగాని



రేక: 0108-05 సాళతగనాట సత: 02-047 దశవతారముల
పలల్లవ: నీయతతటవా రెవవ్వెర నీక నెదురేది యతదు

చాయల నీసుదిద వని శరణతట నేను
చ. 1: కావలనతటేనఁ దొలిల్ల కతభము చితచకవళల్ల

కెపైవశమెపై పగహల్ల దునఁ గావవా నీవు
తేవలనతటే బద్రిహత్మిదేవునికి వదముల
సవల సముదద్రిమయిన చొచిచ్చె తేవా నీవు

చ. 2: పటట్టియతత్తివలనతటేనఁ బాతాళననఁ బడడ కొతడ
తటట్టియతత్తి పాలవలిల్ల దచచ్చెవా నీవు
మటట్టి పటట్టివలనతటే మరి భటూమ చాపగానఁగ
చటట్టి కపోతేనఁ దచిచ్చె సొతపగ నిలపవా

చ. 3: పక్షపాతమయేతనతటేనఁ బాతడవుల గెలపతచి
యకత యేలితచి చనవయతవా నీవు
రకతచేనతటేనఁ గాతరాన శ్రీవతకటాదిద్రినఁ బద్రి-
తతక్షమెపై మావతటవారినఁ దగనఁ గరణతచవా



రేక: 0108-06 సామతతత సత: 02-048 కస్కృసర
పలల్లవ: అతదరివలనే వునాన్ననఁ డాతడానఁ వనఁడు

యితదుముఖులనఁ గటూడినానఁ డతనఁడానానఁడు
చ. 1: యితదరటూ నేనఁటేనఁట జేసే యితదద్రియాగప ముదదల

అతదుకొని యారగితచినాతనఁడా వనఁడు
చెతది మునులసతుల సతనఁ దపప్పుతచక మతచి-

వతదు లరగితచినానఁడు వనఁ డానానఁడు
చ. 2: తొలత బద్రిహత్మి దానఁచిన దటూడలక బాలలక

అలరి మార గడితచినాతనఁడా వనఁడు
నిలచత డేడుదినాల నెమత్మిది వలనఁ గొతడెతత్తి
యిల నావులనఁ గాచినానఁ డతనఁ డానానఁడు

చ. 3: బాలనఁడెపై పూతనాదుల బలరకక్కసులనఁ జతప
ఆలరి యాటలడిన యాతనఁడా వనఁడు
యలీల శ్రీవతకటాదిద్రి యకిక్కనానఁడు తొలతే
యేలను బద్రిహత్మిదుల నీతనఁ డానానఁడు



రేక: 0109-01 దేసాక సత: 02-049 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏవ నుపాయాలగావు యకక్కవ భకేత్తికాని

దావతనఁ బడక యిది దకిక్కతే సులభము
చ. 1: ముతటపపై సుఖమతదుట ముకక్కన నటూరపవటట్టి

దతటవాయువు గెలవనఁ దలచేదలల్ల
వతటక వటట్టి కపోయి వనఁస గొతడ వానఁకట
వతటనఁ గరత్మిమారద్గీమున వషరని సాధితచట

చ. 2: యేనుగతోనఁ బెననఁగట యిల నిరాహరియపై
కానని పతచేతదిద్రియాలనఁ గటట్టినఁబోవుట
నానితచినుపగగిళళ్ళ నములట బలిమని
ధతనితచి మననఁసునఁబటట్టి దపైవము సాధితచట

చ. 3: దపప్పుకి నెతడమావుల దాగ దగద్గీరనఁబోవుట
తపప్పునఁ జదువులలోనఁ దతత్తిత్త్వాము నెతచట
పపప్పు చవ యడుగట పకక్క దపైవాలనఁ గొలిచి
కపప్పున శ్రీవతకటేశకరణ సాధితచట



రేక: 0109-02 శతకరాభారణత సత: 02-050 వతకటగానత
పలల్లవ: అపప్పునఁడు దపైవాలరాయనఁ డాదిమటూల మతనఁడు

యిపప్పుడిటట్టిమహిమల నెకక్కడాయ నీతనఁడు
చ. 1: చేకొని తొలితొలతే చేసిన పనీన్నరకాప

జోకనఁ గాలవలపై సొరిది జార
సపైకపనీలదిద్రినుతడి జలజల బారేట-

రేకల సలయేరలరీత నునన్న దిదివో
చ. 2: తపప్పులగా గపప్పునటట్టి తలల్లని కపప్పురకాప

చిపప్పులచ వనెన్నలలపై చితదనఁగాను
పపొప్పుడినఁదోనఁగిన కలప్పుభటూజము నిలచనన్న-
చొపప్పున నునాన్ననఁడిదివో సొతపల మరచను

చ. 3: పొతదుగ నతతటమనఁదనఁ బటూసిన పనుగకాప
కతదువ మాణకతముల గనియపైనటట్టి
అతది శ్రీవతకటేశవ్వెర కద యలమేలమతగ
చెతది యరతనఁ గటట్టినఁగా శ్రీవభునఁడెపై నిలిచె



రేక: 0109-03 మలహరిసత: 02-051 శరణగత
పలల్లవ: ఏమ సేసే మనఁక నేము యతతని దానఁచకొతదుము

నీమహిమ యితతతతననేరము నేమయాత
చ. 1: అతది నినున్న నొకమాట హరి యని నుడిగితే

పొతదిన పాతకమెలల్ల నఁ బొలిసిపోయ
మతదలితచి మఱి యొకమాట నుడిగిన ఫల-

మతదు నీ కపప్పుగితచిత మదిగోవయాత
చ. 2: యిటట్టి మక రెతడుచెతులతొత్తికమాట మొకిక్కతే

గటట్టిగా నిహపరాల గలిగె మాక
దటట్టిముగ సాషాట్టి తగదతడము వటట్టిన ఫల-

మటట్టి నీమనఁద నునన్నది అదిగోవయాత
చ. 3: సరగ నీకొకమాట శరణనన్నమాతగమున

సిరలనఁ బుణుతనఁడనెపైత శ్రీవతకటేశ
ధరలోన నే నీక దాసునఁడనెపైన ఫల-

మరయ నీమనఁద నునన్న దదిగోవయాత



రేక: 0109-04 సాళతగత సత: 02-052 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఎకక్కడిమతము లితక నేమ సదితచేము నేము

తకక్కక శ్రీపత నీవ దయనఁజూతు గాక
చ. 1: కాదననఁగ నెటట్టి వచచ్చె కనున్నలదిట లోకము

లేదననఁగ నెటట్టి వచచ్చె లీలకరత్మిము
నీదాసునఁడ ననుచ నీమరనఁగ చొచచ్చెకొతటే
యేదసనెపైనానఁ బెటట్టి యడేరితతు గాక

చ. 2: తోయ నెటట్టి వచచ్చె మతచి తొలనఁకేట నీమాయ
పాయ నెటట్టి వచచ్చెనఁ యభవబతధల
చేయార నినున్ననఁ బటూజితచి చేరి నీముదద్రిల మోనఁచి
యయడ నుతడనఁగా నీవ యడేరితతు గాక

చ. 3: తలియనఁగ నెటట్టి వచచ్చె దిద్రిషట్టిమెపైన నీమహిమ
తలచనఁగ నెటట్టి వచచ్చె తగ నీరటూప
నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీవు గలవనుతడనఁగా
యిలనఁమద మముత్మినీవ యడేరితతు గాక



రేక: 0109-05 శదద్ధవసతతత సత: 02-053 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: పరషోతత్తిమునఁడ నీవు పరషాధమునఁడ నేను

ధరలో నాయతదు మతచితన మేది
చ. 1: అనతతాపరాధముల అట నేము సేసేవ

అనతతమయిన దయ అది నీది
నిను నెఱనఁగకతడేట నీచగణము నాది
నను నెడయకతడే గణము నీది

చ. 2: సకలయాచకమే సరస నాకనఁ బని
సకలరక్షకతవ్వెము సరి నీపని
పగకటతచి నినున్న దటూరేపలకే నాకెపప్పుడూను
వకలివపై ననునఁ గాచేవధము నీది

చ. 3: నేరమతతయును నాది నేరపతతయును నీది
సారెక నజాజ్ఞని నేను జాజ్ఞనివ నీవు
యరీత శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్న నేలితవ
ధరణలో నితడెను పగతాపము నీది



రేక: 0109-06 గతడకిగయ సత: 02-054 అధతతత్మి
పలల్లవ: నారాయ ణచతతానతత గోవతదా

నేరరాదు వజాజ్ఞనము నీ వయతక లేదు
చ. 1: నిగమాతతవదులపై తే నినెన్నఱనఁగదుర గాక

మస్కృగసమానులకేల మమనఁది భకిత్తి
వగటగానఁ గస్కృపతోడ వశవ్వెరటూప చటూపనాను
పగట దురోతధనునఁడు బహురటూప మననఁడా

చ. 2: చిరపణుతలపైతే మ సేవల సేతుర గాక
దురితచితుత్తి లక మతోబ్రావ యేనఁటకి
గరిమనఁ బద్రితతక్షమెపై కతబములోనఁ గలిగినా
హిరణతకశిపనఁడు మమెత్మితచి శరణనెనా

చ. 3: దేవతలయితే మముత్మినఁ దలియనేరత్తి ర గాక
యేవల నసురల మమెత్మిఱినఁగేరా
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద సిరితో నీ వుతడనఁగాను
కేవల సతసార లఱినఁగియును మఱవరా



రేక: 0110-01 శతకరాభరణత సత: 02-055 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: లేదు భయము మఱి కాదు భవము

ఆదియు నతతతమునఁ దలి సిన హరియాజేజ్ఞ కాన
చ. 1: తలనఁపల గడుగక వడ లట తానఁ గడిగిన నేమ

వలపలి కాతక్షల వుడుగక వధులడిగిన నేమ
అలరచ శ్రీహరిదాసతము ఆతుమనఁ గలిగిన యాతనఁడు
చెలనఁగచ పనులపైనా సేసిన మరి యేమ

చ. 2: పొతచినకోపము వడువక భోగము వడిచిననేమ
పతచేతదిద్రియముల ముదియక పపై ముదిసిన నేమ
నితచిన దపైవము నమత్మిన నిరద్భారనఁడయిన యాతనఁడు
యతచక యేవరద్గీతబుల నెటట్టి తడిన నేమ

చ. 3: వగమె లోపల గడువక వలి గడిగిన నేమ
యోగము దలియక పలచదువుల దలిసిన నేమ
యగత శ్రీవతకటపత నెఱినఁగి సుఖతచేట యాతనఁడు
జాగల పగపతచమతదును సతమెపైనా నేమ



రేక: 0110-02 గతడకిగయ సత: 02-056 అధతతత్మి
పలల్లవ: హరిభకిత్తివోడ యకిక్కనటట్టివారలే కాని

తరనఁగ మొరనఁగలను దానఁటలే రెవవ్వెరను
చ. 1: నితడునఁ జితతాజలధికి నీళల్ల  దనచితత్తిమే

దతడి పణతపాపాలే దరల
కొతడలవతట కరళల్ల  కోరికె లతదు చటూచినా
తతడుముతడుపడేవారే దానఁటలే రెవవ్వెరను

చ. 2: ఆపదల సతపదల అతదులోని మకరాల
కానఁపరప లతపటాలే కెపైయొతుత్తి ల
చాపలప గణములే సరినఁజొచేచ్చె యేరల
దాపదతడ చేకొని దానఁటలే రెవవ్వెరను

చ. 3: నెలవపై వుబుబ్బుసగద్గీలే నిచచ్చెలనఁబోటనునఁ బాట
బలవపైన యాశే బడబాగిన్న
యలమ శ్రీవతకటేశహితులకే కాలన్నడ
తలనఁచి యితరలలల్ల దానఁటలే రెవవ్వెరను



రేక: 0110-03 గళ సత: 02-057 దశవతారముల
పలల్లవ: ఈతనినఁ గొలిచితేనే యినిన్న గొలలనునఁ దర

చేతననఁ బెటట్టి  పణతల చేరవనే కలగ
చ. 1: పటట్టి కాళతగనినఁ దోలి పాముకొల దరిచ్చెనానఁడు

బటట్టిబాయిటనే రేపలల్లవారికి
అటట్టి పూతననఁ జతప ఆనఁడునఁగొల దరిచ్చెనానఁడు
గటట్టిగానఁ గస్కృషరనఁడు లోకమువారికెలల్లను

చ. 2: బలరావణునఁ జతప బానఁపనకొల దరిచ్చెనానఁడు
యిలమనఁదనఁ గలిగిన  ఋషలకెలల్ల
కొలనఁది మరినయటట్టి కోనఁతకొల దరిచ్చెనాడు
సొలసి రాఘవునఁ డద సుగీగవునికిని

చ. 3: వలిసి పరాల చొచిచ్చె వరనఁగొల దరిచ్చెనానఁడు
అల తనదాసులపైన  అమరలక
సిలగనఁగొలల దరిచ్చె సేన వరా లిచిచ్చెనానఁడు
చెలనఁగి పరషలక శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 0110-04 శ్రీరాగత సత: 02-058 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వవకితచ వళ లేదు వజాజ్ఞనమారద్గీమతదు

భవసతపదల పదదపనఁజ చటూచ జీవునఁడు
చ. 1: చితత్తిమనియడి మహసితహసనత బెకిక్క

హతత్తి బహుపరాకాయ నద జీవునఁడు
గతత్తిప దేహమనేట కొలవుకూటములోన
జొతుత్తి నఁ బద్రికస్కృతనాటతము చటూచని జీవునఁడు

చ. 2: పతచేతదిద్రియములనే బలతేజీలపపై నెకిక్క
అతచల వయాతళ దోలీనద జీవునఁడు
ముతచిన కరత్మిములనే ముదద్రిల పటట్టిల దచిచ్చె
సతచముగా లకక్కవటట్టి సరిదానఁచ జీవునఁడు

చ. 3: యిచచ్చెనఁ గామకో శ్రోధలనే హితమతతుగ లనునఁ దార
తచిచ్చె తలపోసుకొనీనఁ దగ జీవునఁడు
అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతత్మియపై యుతడనఁగా
పచిచ్చెగా నాతనినఁ జూచి భద్రిమసని జీవునఁడు



రేక: 0110-05 సామతతత సత: 02-059 అధతతత్మి
పలల్లవ: చెలల్లనఁబో తయతనినోరనఁ జేనఁదేనఁటకి య-

పలల్లదపనఁ గోరికలపాల సేయవలనా
చ. 1: ఆసలక నాదేహ మముత్మికొతట వతటతట

దాసునినఁగా నాపాలిదపైవమా నీవు
పోసరితచి భటూమలోననఁ బుటట్టితచి రకతచి
యసులేక భతగపటట్టి  టది గొతత వలనా

చ. 2: పామరప టతదిద్రియాలబారినఁ దోసితవ ననున్న
దామెనకటట్టి గానఁ గటట్టి తతత్తిత్త్వామా నీవు
దోమట నామతలోననఁ దోడునీడవపై యుతడి
పామేట సుఖములనే భద్రిమయితచవలనా

చ. 3: గకక్కన నితతట ననున్ననఁ గరణతచితవ నేనఁడు
మొకిక్కత శ్రీవతకటాదిద్రిమటూలమా నీక
దికక్కదసవపై నాక దేవునఁడవపై యేలికవు
చొకిక్క నామనసితత సదితచవలనా



రేక: 0110-06 భటూపాళత సత: 02-060 దశవతారముల
పలల్లవ: చటూపనఁ జెపప్పుగల భకత్తి సుజనునఁడవు మాక

దాపపైన హరి యిటట్టి తపప్పునఁ దారెననక
చ. 1: కోరి పాతడవులయితటనఁ గటూర లరగితచినటట్టి

సారవు శబరివతదు చవగొనన్నటట్టి
వరకే మాయితట నీవు వదవనపాట నీ-

వారగితచవయత చవు లౌనఁగాములతచక
చ. 2: తొలిల్లయు రేపలల్ల గొలల్లదోమట దొడికినటట్టి

తలిల్ల అనసటూయ పాలనఁ దనిసినటట్టి
చిలల్లరెపైన మాయితటనఁ జేసిన పా టారగితచ
చలల్లతోడి బోనమెపైన చాలనఁ జాలదనక

చ. 3: అతకెల శ్రీవతకటాదిద్రి నారగితచినయటట్టి
కొతకలేక సిరితోడనఁ గోనేటరాయ
లతకనయిన నాయితటలేశమెపైన నారగితచ
అతకితచి నీనాలోని అతతరము లతచకా



రేక: 0111-01 లలిత సత: 02-061 శరణగత
పలల్లవ: ఏగత నుదద్ధరితచేవో యితతటమనఁదట మముత్మి

భోగపనఁ గోరికలచే బొలిసనఁబో పనుల
చ. 1: పరగి నాలకసొతప పరసిపోయ

పరలనే నుతయితచి పలమారను
వరసపనఁ బాపముల వని కిచే వనులలల్ల నఁ
గొరమాల మాక నేనఁట కలచారముల

చ. 2: మెమెుకక్కలననఁ బరధనమునకనఁ జానఁచి చానఁచి
యకక్కవనఁ జేతుల మహిమెతదో పోయ
తకక్కక పరసత్తి సలనఁ దలనఁచి మనసు బుదిద
ముకక్కపోయ మాక నేనఁటముతదరి పణతముల

చ. 3: యపప్పుడు నీచల  ఇతడల్ల కెడతానఁకి పాదముల
తపప్పుని తపములలల్ల నఁ దలనఁగిపోయ
యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యిట నినున్ననఁ గొలవనఁగా
నెపప్పున నేనఁ జేసినటట్టి నేరమెలల్ల  నడనఁగె



రేక: 0111-02 ముఖరి సత: 02-062 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: పాప మెఱనఁగను పణతఫల మెఱనఁగను

యేపనుల నీక సల వనిన్నయునునఁ గావా
చ. 1: మునుప నీవషయముల ముదద్రి మానుసులనఁగా-

నునిచితవ నామనఁద నొకటకటనే
అనిశతబు నవ చెపప్పునటల్లనఁ జేయకయునన్న
ఘనునఁడ నీయాజజ్ఞ నేనఁ గడచటే కాదా

చ. 2: కలిమగల యితదిద్రియపనఁ గానఁపలతడిన వర
యలమ నా కొసనఁగితవ యేలమనుచ
అలసి వరల నేను నాదరితచక కినిసి
తొలనఁగనఁదోబ్రాచిన నదియు దోబ్రాహమే కాదా

చ. 3: కటలములనఁ బెడనఁబాప కోరిన చనవులలల్ల
ఘటననఁ జెలిల్లతచితవ ఘనునఁడ నేను
అటగనక శ్రీవతకటాదద్రిశ నీదాసి-

నెటచేసినా నీక నితవకాదా



రేక: 0111-03 శదద్ధవసతతత సత: 02-063 ఉపమానముల
పలల్లవ: చికక్కవడడపనికినఁ జేసినదే చేనఁత

లకక్కలేని యపప్పునక లేమే కలిమ
చ. 1: తగవులేమ కెదిరిధనమే తనసొముత్మి

జగడగానికి వరసమే కూడు
తగదతపలేమకి దనగతే దికక్క
బగవునఁగటూటకి వటట్టిబీరమే తగవు

చ. 2: పతలేనిభటూమకి బలవతతునఁడే రాజ
గతలేనికూటకినఁ గనన్నదే కూడు
సతలేనివానికి జరగినదే యాల
కతదరటక రచచ్చెకొటట్టిమే యిలల్ల

చ. 3: యదురలేమకినఁ దమకేదపైననఁ దలనఁ పది
మదమతుత్తి నకనఁ దనమఱపే మాట
తుదిపదమునకనఁ జేదొడెపైన(???) వభవము
పదిలప శ్రీవతకటపతయే యఱక



రేక: 0111-04 శ్రీరాగత సత: 02-064 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అనిన్నటకి నొడయనఁడవపై న శ్రీపతవ నీవు

యనన్నరాదు మాబలనఁగనఁ మెతచకో మాపనఁజ
చ. 1: జాజ్ఞనతదిద్రియము లపైదు శరీరిలోపల

ఆనక కరేత్మితదిద్రియము లపైదు
తానకప కామకో శ్రోధల వరద్గీము లర
యనెలవు పతచభటూతా లతచ మాపనఁజ

చ. 2: తపప్పునిగణల మటూనఁడు తనువకారము లర
అపప్పుట మనోబుదద్ధద్వ్యహతకారాల
వుపప్పుతలల్ల  వషయము లడివోని వక అయిదు
యిపప్పుట మతచేకోపము యతచకో మాపనఁజ

చ. 3: ఆనఁకలిదపప్పుయును మానావమానములను
సనఁకిన శీతోషారల సుఖదుతఃఖల
మటూనఁకగమకానఁడ నేను మొకెక్కద శ్రీవతకటేశ
యేనఁకటారనఁ గడపేవా నెతచకో మాపనఁజ



రేక: 0111-05 లలిత సత: 02-065 కస్కృసర
పలల్లవ: ఈడనుతడె నితదానఁకా నితట ముతగిట

ఆడ నెతదునఁ బోనఁడుగద అపప్పుడే యకస్కృషరనఁడునఁ
చ. 1: యేడ పూతకినఁ జతప నితతపనన్నవానఁడతటా

ఆడుకొనేరదే వథి నతదరనఁ గటూడి
వడుకతో మనగోవతదునఁడు గానఁడుగదా
చటూడరమత్మి వనఁడు గడు చలల్లరీనఁడు పాపనఁడు

చ. 2: మరలి యపప్పుటవానఁడె మదుద ల వఱిచెనతటా
పరవుల వటేట్టిర పడనఁతులలల్ల
కరికరితచనఁగ రోలనఁ గటట్టితే నపప్పుడు మా-

హరి గానఁడుగదా ఆడనునన్న బడడనఁడు
చ. 3: వతతగానఁగ నొకబతడ వఱిచె నపప్పుటనతటా

రతతు సేసేరదివో రచచ్చెల నితడి
అతత యశ్రీవతకటేశనఁడెపై న మనకస్కృషరనఁడట
యితతేకాక యవవ్వెరనాన్న రిటవతట పాపనఁడు



రేక: 0111-06 పాడి సత: 02-066 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: వభునఁడ వతతటకి వరవుతో ననునఁగావు

అభయహసత్తిముతోడి ఆదిమటూలమా
చ. 1: పలలతపటాలచేతనఁ బాటపడి పాటపడి

అలసితనఁ గావవ వో ఆదిమటూలమా
చలమరి యితరసతసారభాబ్రాతతనఁ జికిక్కత న-

నన్నలరితచి కావవ వో ఆదిమటూలమా
చ. 2: యతతకెపైన నాసలచే యేనఁగేనఁగి వసరిత-

నతత కోపనఁ గావవ వో ఆదిమటూలమా
సతతల చటట్టిరికాల జడిసిత నినఁకనఁ గావు
అతతరాతత్మి నాపాలి  ఆదిమటూలమా

చ. 3: రతటదపప్పు టతదిద్రియాల రవపైత్త్వాతనఁ గావవ వో-

అతటన శ్రీవతకటాదిద్రి  ఆదిమటూలమా
గెతటక ముమాత్మిటకని నీకే శర-

ణతటనఁ గావవ వో ఆదిమటూలమా



రేక: 0112-01 శ్రీరాగత సత: 02-067 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: ఏనఁటమాట లివ వన నితపయతనా మది-

నేనఁటవటట్టి దాసునఁడౌ టదిసరియా
చ. 1: జీవునఁడే దేవునఁడని చెపప్పుదుర గొతదర

దపైవముచేనఁతలలల్ల నఁ దమ కనన్నవా
ఆవలనఁ గొతదర కరత్మి మది బద్రిహత్మి మతదుర
రావణదు లవ సేసి రతకెకిక్కరా

చ. 2: మగలనఁ గొతదర దపైవమే లేదనెతదుర
తగ నీపగపతచమెలల్ల నఁ దనచేనఁతల
గగన మతనఁడు నిరాకార మతదుర గొతద-

రెగవనఁ బురషసటూకత్తి మెఱనఁగరా తాము
చ. 3: యనిమది గణములే యితని వతదుర గొతద-

రనయము మగిలిన వవ దమవా
యనయనఁగ శ్రీవతకటేశవ్వెరదాసులపై
మనుట నితతముగాక మరి యేమనేల



రేక: 0112-02 రామకిగయ సత: 02-068 భకిత్తి
పలల్లవ: అనిన్నటా శ్రీహరిదాసునఁడగ వానికి

కొనిన్న దపైవములనఁ గొలవనఁగనఁ దగనా
చ. 1: వహితకరత్మిముసేసి వదకేట హరి నిటట్టి

సహజమెపై కొలచేట సరసునికి
గహనపనఁ గరాత్మిల కడమలపైన నేమ
మహినఁ గనకాగ దికి మరి పపైనఁడి వలనా

చ. 2: పలదానములకెలల్ల బలమెపైన హరి నిటట్టి
బలపగ జేకొనన్న భకత్తి నికిని
నెలకొని యాతనఁ డనిన్నయునునఁ జేసినవానఁడె
తలిసి సటూరతనినఁ జూడ దపాల వలనా

చ. 3: వదవదుతనఁడు శ్రీవతకటపతనామ-

మాదిగానఁ బఠియితచే యధికనికి
ఆదపైన చదువుల అఱచేత వతనికి
మేదినినఁ దిరగాడ మెటల్ల  వలనా



రేక: 0112-03 మలహరిసత: 02-069 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఈహీ శ్రీహరినఁ గతటే యితత లేదుగా వటట్టి-

దాహపటాసల వఱిఱ్ఱై దవువ్వె టతతేకాకా
చ. 1: పలమార నితదరిని భతగపడి వనఁడేది

యిలపపై దేహము వతచేయితదు కితతేకా
కలికికాతతలచటూప ఘతలక భద్రిమసేది
చెలనఁగి మెపైమఱచేట చేనఁత కితతేకా

చ. 2: పకక్కన జనాత్మిలనెలల్ల నఁ బాటవడేదలల్ల ను
యకక్కడోసతసారాన కితదు కితతేకా
వకక్కరినఁ గొలిచి తటట్టి  కొడిగటేట్టిదలల్ల ను
చకక్కముకక్క నాలికెపపై చవ కితతేకా

చ. 3: గారవాన ధనముల గడియితచేదలల్ల ను
ఆరయ నాదని వనఁగేయతదు కితతేకా
చేరి శ్రీవతకటపత సేవకనఁ జొరనిదలల్ల
భారపనఁ గరత్మిపబాధనఁ బటట్టి వడికా



రేక: 0112-04 బౌళ సత: 02-070 భకిత్తి
పలల్లవ: ఎతత బానఁప నా సద మతత గలదా

అతతయు నీమహిమే హరిభటటూల్ల
చ. 1: సటూరిభట ల్లకవతక చొరనిచోటల్ల  చొచిచ్చె

వారబయత మెతత్తియతత్తి వడదానఁకి
నీరవటట్టి గొని భటూమ నీళ ల్లలల్ల  వారవట ట్టి
కేరికేరి నగవయత కిగషరభటటూల్ల

చ. 2: దేవరొజజ్ఝ లొకవతక దికక్కలలోనఁ బొలగటూడు
దవనతో నారగితచి తీపమరిగి
యవలనఁ బెటట్టినవారికేమెపైనా నొసనఁగీని
వవల మాయల వషరభటటూల్ల

చ. 3: సమయాదు లొకవతక సొరిది సురలకెలల్ల
నామనితో వతదువట ట్టి ననుదినము
హోమప వపసలసొముత్మి లొడిసి తానఁ బుచచ్చెకొని
వమర శ్రీవతకటాదిద్రి వనున్నభటటూల్ల



రేక: 0112-05 గతడకిగయ సత: 02-071 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అటగన నే రోయనఁగనఁ దగవా

నటనల శ్రీహరి నటమతతే
చ. 1: చిడుముడి మటూనఁగిన జీవులలోపల

కడనఁగి నే నొకక్కనఁడ నితతే
వడువక పక్షుల వస్కృక్షము లిలపపై
వడనఁగ భోగముల వదకీనా

చ. 2: తనువుల వటూచిన తగపాబ్రాణులలోనఁ
గనునఁగొన నొకమశకమ నితతే
మునుకొని కీటకములనఁ జీమల నిల
చెనకి దొరతనము సేసనా

చ. 3: శ్రీవతకటపతసేవవారిలో
సవల నొకదాసునఁడ నేను
భావతచి సురల బద్రిహత్మిదు లతని-

దపైవప మాయల దానఁటేరా



రేక: 0112-06 రామకిగయ సత: 02-072 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: సేయనివానఁ డెవవ్వెనఁడు చేరి చిలల్లరదోషాల

యేయడ జీవులజాడ లీశవ్వెరకలిప్పుతమే
చ. 1: దేవుని నమత్మినయటట్టి దేహియట యాతనికి

యపల నెతతటపాపమేమ సేసును
భావతచి యనిన్న నేరాల పరిహరితచ నతనఁడే
ఆవటతచ సటూరతనికి నతధకార మెదురా

చ. 2: పూజితపతచకొనేవానఁడు భువనరక్షకనఁడట
తేజముతో దురితాల తతచనఁగలేనఁడా
రాజ సేసిన యాణజజ్ఞ రాజకతటే నెకక్కడా
వోజతో వజాబ్రాయుధన కోపనా పరవ్వెతాల

చ. 3: చేతనాతత్మికనఁడట శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
జాతలేని జీవునికి సవ్వెతతతగ మేది
కాతరప జనాత్మినకనఁ గారతకారణ మేది
యేతున గరడనికి నెదురా పాముల



రేక: 0113-01 మాళవ సత: 02-073 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ధుగ వవరదా సతసుత్తి తవరదా

నవమెపైన యారత్తి ని ననున్ననఁ గావవ
చ. 1: కరిరాజవరదా కాకాసురవరదా

శరణగతవభీషణ వరదా
సిరల వదాల నినున్ననఁ జెపప్పుగా వనీని
మరిగి మఱనఁగచొచేచ్చె మముత్మినఁ గావవ

చ. 2: అకూగ రవరదా అతబరీషవరదా
శకాగ ది దివజనిచయవరదా
వకగమతచి యినిన్నటా నీవ ఘనమని నీక
చకగధర శరణతట సరినఁగావవ

చ. 3: దబ్రాపదవరదా తగ నరజ నవరదా
శ్రీపతీ పగహల్ల దశిశవరదా
యేపన శ్రీవతకటాదిద్రి నిట నేను నాగరనఁడు
చటూపనఁగా గొలిచే నచచ్చెగనఁ గావవ



రేక: 0113-02 గతడకిగయ సత: 02-074 శరణగత
పలల్లవ: నమత్మిన దొకటే నాక నీశరణము

యమెత్మిల సతసార మతతే యితదేమగలదు
చ. 1: యేనఁటకరత్మిము నా కేనఁటధరత్మిము

యేనఁటదో నేనఁ జేయనఁగా నీ కేమ గటూడెను
నానఁటకప తొతటవార నడిచిన మారద్గీమని
యనఁటకనఁ జేనఁసేనఁగాక యితదేమ గలదు

చ. 2: యేడతపము నా కేడజపము నే
వాడికనఁ జేయనఁగ నీక వచిచ్చెనదేమ
బెడిదపనఁ బెదదలలల్ల నఁ బెటట్టిన తటట్టిములతటా
యడుకనఁ జేసనఁగాక యితదేమ గలదు

చ. 3: యకక్కడిపణతము నా కెకక్కడిభోగముల
యికక్కవ ననిన్నటల్లనఁ జేసి యేమగతటవ
నికెక్కప శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గనుటగాక
యకక్కడి కెకక్కడిమాయ లితదేమ గలదు



రేక: 0113-03 బౌళ సత: 02-075 అధతతత్మి
పలల్లవ: అనిన్నయును హరి సేసే యటమటాలే యివ

పనిన్నన సుజాజ్ఞనికి బయలపై తోనఁచ
చ. 1: తరపపై యవవ్వెలవవ్వెలనఁ దిరగచతడేటవళనఁ

దిరిగినటల్లనుతడు దికక్కలలల్ల ను
సిరల సతసారభద్రిమనఁ జికిక్కన జీవునికిని
పరగ నెపైహికమే పరమెపై తోనఁచ

చ. 2: సొగసి యదదమునీడ చటూచినవళనఁ దనక
మగడ వఱొకరటూప మతనఁ దోనఁచను
తగిలి యిటాల్ల నేపో తనునఁదా నెఱనఁగకనన్న
నిగిడిన పటట్టి వుల నిజమెపై తోనఁచ

చ. 3: కదిసిన సకలతధకార మతతటానఁ గపప్పు
వుదయమెపైతే ననీన్న నొదిగినటట్టి
హస్కృదయప శ్రీవతకటేశనఁడు వలల్లవరెపైతే
మదిలో నజాజ్ఞనము మాయమెపై తోనఁచ



రేక: 0113-04 లలిత సత: 02-076 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అవ యట భావతచినటాల్ల ను

కవగొని యితదుకనఁ గలనఁగర ఘనుల
చ. 1: అరయనఁగ నేనఁబదియక్షరముల పో

ధరలోపల నితదాసుత్తి తుల
సరినఁ బురాణముల శసత్తి సవదముల
యిరవుగ నినిన్నయు నితదే పొడమె

చ. 2: వకక్క దేహమున నునన్నయతగముల
పకక్కవధములపై బెరసినవ
చికక్కలనఁ గొనిన్నట సిగద్గీల దానఁతుర
యకక్కవ యతులక నినిన్నయు సమము

చ. 3: అతతరాతత్మిలో నతతరాతమెపై
బతతులనఁ దిరిగేట బతధువుల
చితతతప నతనఁడే శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ-
డితతకనఁ గరత్తిని యతతుర బుధుల



రేక: 0113-05 మాళవ సత: 02-077 శరణగత
పలల్లవ: బలవునఁడు హరినఁ జేపటట్టితని

తలనఁచినదలల్ల  దకెక్కను నాక
చ. 1: దురితధవ్వెతసునఁడు దుతఃఖవదారనఁడు

అరిభయతకరనఁ డచతతునఁడు
సిరివరనఁ డితనినినఁ జేకొని కొలిచిన
పరమసుఖమెపో భయ మెకక్కడిది

చ. 2: దానవాతతకనఁడు దపైవశిఖమణ
మానరక్షకనఁడు మాధవునఁడు
నానాముఖముల నాపాలనఁ గలనఁడు
యేనెపముల నా కెదురే లేదు

చ. 3: అనయము నిరత్మిలనఁ డఖలనతదునఁడు
ఘనునఁ డశ్రీవతకటవభునఁడు
కనుకొని మము నిట గాచక తరిగీ
యనయనఁగ నేలికె యితనఁడే మాక



రేక: 0113-06 దేవగాతధరి సత: 02-078 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మేల లేదు తీల లేదు మతచనిదే హరిమాయ

కాలమతదే హరినఁ గతట కెపైవలత మొకటే
చ. 1: సురలను జీవుల నసురలను జీవుల

ధర నితదునఁ బద్రికస్కృతభేదమే కాని
సురలక సవ్వెరద్గీ మసురలక నరకము
పరగ నీరెతటగత పాపపణతములే

చ. 2: పొలనఁతుల జీవులే పరషల జీవులే
తలనఁప భావభేదములే కాని
బలిమ సవ్వెతతతగమునఁ బరతతతగ మొకరికి
యలమ వతదులోనఁ జెలేల్ల హీనాధికములే

చ. 3: రాజలను జీవులే రాసిబతటల్ల  జీవులే
వోజతో సతపద చెలేల్లదొకటే వర
సాజప శ్రీవతకటేశ శరణ మొకక్కటే గత
బాజనఁ గరత్మి మొతడొకట బతధమోక్షముల



రేక: 0114-01 సాళతగనాట సత: 02-079 నిషవ్వెకేత్సన
పలల్లవ: అదవచెచ్చె నిదివచెచ్చె నచతతు సేనాపత

పదిదికక్కలక నిటట్టి పారరో యసురల ॥పలల్లవ॥
చ. 1: గరడధవ్వెజతబద ఘన శతఖరవమద

సరసనే వషరదేవుచకగమద
మురవపైరి పతపలవ ముతదరిసేనలవ
పరచి గగద్గీల కాడెపై పారరో దానవుల

చ. 2: తలల్లని గొడుగలవ దేవదుతధుబులనవ
యలల్ల దేవతల రథాలితతటానవ
కెలల్ల రేనఁగీ నికిక్క హరికీరిత్తి భుజములవ
పలల్లప పాతాళననఁ బడరో దనుజల

చ. 3: వతడిపపైనఁడి గదలవ వతజామరలవ
మెతడగ కెపైవారాల మతచినవవ
దతడి శ్రీవతకటపత దాడిముటట్టినద యిద
బతడుబతడెపై జజజరితచి పారరో దపైతేయుల



రేక: 0114-02 లలిత సత: 02-080 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అయోత నేనేకా అనిన్నటకతటనఁ దల

గయాతళనెపై వగధ గరివ్వెతతునఁగాని
చ. 1: తడిపవుదికినటట్టి ధౌతవసత్తి సముల నా-

యొడల మోనఁచినమనఁద యోగతము గావు
వుడివోక వనములో వపపైత్ర్పనవరల నే-

ముడిచి వసినతతనే ముటట్టిరాదాయను
చ. 2: వకక్కసప రచనల వవల రచల నా

వకక్కనాలకతటతేనే యోగతముగావు
పకక్కన దేవారర్హిపనఁ బరిమళ గతధముల నా-

ముకక్కసనఁకినతతలోన ముటట్టిరాదాయను
చ. 3: గగనాననుతడి వచేచ్చెగతగాజలములపైన

వగి నాగోరతటతేనే యోగతము గావు
నగ శ్రీవతకటపత ననేన్న రకతచినదానఁక
మొగడెపై యరక తుదిముటట్టిరాదాయను



రేక: 0114-03 నాట సత: 02-081 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: మరద మరద మమభతధని

దురాద తత మహదురితాని
చ. 1: చకాగ యుధ రవశత తేజోఽతచిత

సకో శ్రోధసహసగ పగముఖ
వకగమకగమా వసుస్ఫులితగకణ
నకగహరణ హరినవతకరాతకా

చ. 2: కలితసుదరర్శన కఠినవదారణ
కలిశకోటభవ ఘోషణ
పగళయానలసతభద్రిమవభద్రిమకర
రళతదపైతతగళరకత్తివకీరణ

చ. 3: హితకర శ్రీవతకటేశపగయుకత్తి
సతతపరాకగమజయతకర
చతురోఽహతతే శరణత గతోఽసిత్మి
యితరాన వభజత యిహ మాత రక్ష



రేక: 0114-04 మాళవగళ సత: 02-082 భకిత్తి
పలల్లవ: నితత పూజలివవో నేరిచిన నోహో

పగతతక్షమెపైనటట్టి పరమాతుత్మినికి
చ. 1: తనువ గడియట తలయే శిఖరమట

పనుహస్కృదయమే హరిపీఠమటా
కనునఁగొను చటూపలే ఘనదపము లట
తనలోపలి యతతరాతమకిని

చ. 2: పలకే మతతగమట పాదపైన నాలికే
కలకలమను పడిఘతటయట
నలవపైన రచలే నెపైవదతములట
తలనఁపలోపలనునన్న దపైవమునక

చ. 3: గమనచేషట్టిలే యతగరతగగతయట
తమగల జీవునఁడే దాసునఁడట
అమరిన వరప్పులే యాలవటట్టిములట
కగమముతో శ్రీవతకటరాయనికిని



రేక: 0114-05 ముఖరి సత: 02-083 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: కినన్నజానేఽహత కేశవాతప్పుర మహో

సనున్నతాకర మమాచరణయ తసపైమ
చ. 1: వదాతతవదాతయ వశవ్వెరటూపాయ నమో

ఆదిమధతతతరహితాధికాయ
భేదాయ పనరపతభేదాయ నమో నమో
నాదపగయాయ మమ నాథాయ తసపైమ

చ. 2: పరమపరషాయ భవబతధహరణయ నమో
నిరపమానతదాయ నితాతయ
దురితదటూరాయ కలిదోషవధవ్వెసాత్తి య
హరియచతతాయ మమ ఆతాత్మియ తసపైమ

చ. 3: కాలతత్మికాయ నిజకరణకరాయ నమో
శ్రీలలమాకచాశిగతగణయ
హేలతక శ్రీవతకటేశయ నమో నమో
పాలితాఖల మమాభరణయ తసపైమ



రేక: 0114-06 కాతబోదిసత: 02-084 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చెలల్ల నెకిక్కకొతటవగా జీవునఁడ యబలకోటా

బలిల్ల దునఁడ నీక నేనఁడు పటట్టిమాయనఁ గోటా
చ. 1: తొమత్మిది గవనులపైన దొడడతోలనఁ గోటా

కొముత్మిల చవుల మటూల కొతత్తిళల కోటా
వముత్మిలేని మెడవతప వతకదార కోటా
పమత్మి పగవారినెలల్ల  పటట్టి కొనన్న కోటా

చ. 2: తలవాకిలి దతతపతలపల కోటా
తలిరనఁ జేతుల పదదదతతనాల కోటా
వలియాసలనే దతడువడిసిన కోటా
గలగెపై యితదిద్రియముల కొలల్ల గొనన్న కోటా

చ. 3: నడచపప్పురములనే నలవపైన కోటా
జడిసిన చెవుల మతచ సవరణ కోటా
పడనిపాటల్లనఁ బడి ఫలియితచెనఁ గోటా
యడమచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁ డేలేనఁ గోటా



రేక: 0115-01 శతకరాభారణత సత: 02-085 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నాటకి నానఁడు గొ తత్తి నేటకి నేనఁడు గొతత్తి

నాటకప దపైవమవు నమో నమో
చ. 1: సిరల రకాత్మితగదుచేత కతత్తిధరనఁ దొలిల్ల

వరస ధరాత్మితగదుపపై వనమాలయ
హరి నీకస్కృపకలిమ నటల్లనే అరలచే
కరిఖడద్గీధర నాకనఁ గలవదతడాయ

చ. 2: మునుప హరిశచ్చెతదుగ  మొనకతత్తిధరనఁ దొలిల్ల
పొనినఁగి చతదద్రిమతకినఁ బటూవుదతడాయ
వనజాక్ష నీకస్కృపను వరశతుగ లతత్తి నటట్టి-
ఘనఖడద్గీధర నాకనఁ గసటూత్తిరివాటాయ

చ. 3: చలపటట్టి కరిరాజ శరణతటే వచేచ్చెసి
కలషమునఁ బెడనఁబాప కాచినటట్టి
అలర శ్రీవతకటేశ ఆపద లినిన్నయునఁ బాప
యిల ననున్ననఁ గాచినది యనన్ననఁ గతలయ



రేక: 0115-02 సాళతగనాట సత: 02-086 భకిత్తి
పలల్లవ: కతటమ రెతటకి భటూమ గలగ దస్కృషాట్టి తతము

గొతటరి రావణునతదు గహునియతదు
చ. 1: నీదాసతముగల నీచజనత్మిమెపైన మేల

యేదియు నెఱనఁగనటట్టి యకక్కవ జనాత్మినకతటే
వాదపగరవ్వెము లేదు వటట్టియాచారము లేదు
సాదితచి నెపైచాతనుసతధనమే కాని

చ. 2: మముత్మినఁ దలపచనఁ జేయు మస్కృగయానయపైన మేల
సొముత్మిపోక మకనఁగాని సుకస్కృతము సేయుకతట
దిమత్మిరిజనత్మిము లేదు తగనికోరిక లేదు
పమత్మి నీపపైనఁ బెటట్టినటట్టి భారమేకాని

చ. 3: దికక్కల సాధితచకతట తలిసి శ్రీవతకటేశ-

దికక్క నీనామమే కా సాధితచటే మేల
యకక్కవ తకక్కవ లేదు యఱ కెఱనఁగమ లేదు
చకక్కజాడతో నీక శరణతటేనఁగాని



రేక: 0115-03 లలిత సత: 02-087 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కామధేనువపై కలిగె నీధరణ

వాముల వలసినవారికి వధుల
చ. 1: అతదర జీవులే ఆయాకరత్మిమునఁ

బొతది బుదుద్ధ  లపప్పుడు వర
కొతదర సవ్వెరద్గీము గోరి సుఖతతుర
కొతదర నరకాననఁ గటూలదుర

చ. 2: దేవునఁ డితదరికి దికెపైక్కై యుతడును
భావాభావమే బహువధము
దేవత లమస్కృతాధీనమెపై మనిరి
తోవనె దనుజల దురిత మతదిరి

చ. 3: పటట్టి  గతదరికి పొతచి కలిగినద
దటట్టిపమనసులే తమకొలనఁది
యిటేట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు సేసిన
యట ల్ల నాతనఁడు అదివో యదుట



రేక: 0115-04 గతడకిగయ సత: 02-088 శరణగత
పలల్లవ: ఏ పరాణముల నెతత వదకినా

శ్రీపతదాసుల చెడరెనన్ననఁడును
చ. 1: హరివరహితముల అవ గొనాన్నళళ్ళక

వరసతబుల మరి వఫలముల
నరహరినఁ గొలిచిట నమత్మిన వరముల
నిరతము లనన్ననఁడు నెలవుల చెడవు

చ. 2: కమలక్షుని మతనఁగానని చదువుల
కమతతబుల బహుకపథముల
జమళ నచతతుని సమారాధనల
వమలములే కాని వతథముగావు

చ. 3: శ్రీవలల్లభుగతనఁ జేరని పదవుల
దావతుల కపటధరత్మిముల
శ్రీవతకటపత సేవతచ సేవల
పావనము లధికభాగతప సిరల



రేక: 0115-05 ముఖరి సత: 02-089 హరిదాసుల
పలల్లవ: ఏలోకమతదునాన్న నేమ లేదు

తాలిమ నతదుకనఁదగద్గీ దావతే కాని
చ. 1: సురల కసురలక సటూడునునఁ బాడునే కాని

పొరసి సుఖతచనఁగనఁ బొదుద  లేదు
ధరలో ఋషలక తపము సేయనే కాని
మరిగి భోగితచనఁగ మరి పొదుద  లేదు

చ. 2: గకక్కన సిదుద్ధ లకెపైనా గతతయు బొతతయే కాని
చికిక్క పరసము గలిగి సలవు లేదు
రెకక్కలగల పకకి రేసుతమత్మిటలే కాని
చకక్క వపైకతఠాన కెగయ సతుత్తి వ లేదు

చ. 3: సకల జతతువులక జనాత్మిదులే కాని
అకటా నితాతనతద మతదలేదు
వకలి శ్రీవతకటేశవషరదాసులకే మతచి-

సుకములలల్ల నఁ గలవు సుడివడలేదు



రేక: 0115-06 దేవగాతధరి సత: 02-090 శరణగత
పలల్లవ: అనిన్నయునునఁ దన ఆచారాతధీనము

చెనున్నమఱ హరిపాదసేవ చేయు మనసా
చ. 1: దపైవమటూనఁ గొతచము గానఁడు తానటూ గొతచము గానఁడు

భావతచి కొలచేవారి పరిపాట
చేవలనఁ బతత్తిముదుగ చేనిముదుగటూ లేదు
వావరినఁ బోనఁగెతేత్తిట వారివారి నేరప

చ. 2: కాలము కడమలేదు కరత్మిము కడమ లేదు
కేలి వశవ్వెసము గలిగిన పాట
వాబ్రాలక ముదిమ లేదు వకక్కణ ముదిమ లేదు
పోలితచేట వదావ్వెతసుల బుదిద్ధలోని నేరప

చ. 3: జాజ్ఞనానకనఁ దపప్పులేదు జనాత్మినకనఁ దపప్పులేదు
నానాటకి వవకితచి నడచేపాట
పానిపటట్టి శ్రీవతకటపత యితతక మటూలము
ఆనుక యతని శరణనేవారి నేరప



రేక: 0116-01 సాళతగనాట సత: 02-091 నస్కృసితహ
పలల్లవ: వఱిగిరి దానవవర లద

అఱిముఱి దేవత లడేరద
చ. 1: పరగకతభ మద పగిల పగిల నద

హరినరసితహతబాయ నద
గరడధవ్వెజ మద ఘనచకగత బద
మొరసేట శతకపమోబ్రాత లవ

చ. 2: వడల వడల నద వనుకొని హిరణుతనఁ
దొడికిపటట్టి నద తొడమనఁద
వడువక చితచిన వయిచేతులవ
కడపమనఁదనే కదలనఁడద

చ. 3: అద వామాతకతబతదు లక్ష్మి యద
కదిసి శతతమదే కరణ యద
వుదుటన పగహల్ల దు నటూరడితచె నద
యిద శ్రీవతకటమెకెక్క నద



రేక: 0116-02 సామతతత సత: 02-092 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇదదర దేహసమత్మితధ మదివో మాయ

గదిదతచి యాడవుతడునో కడసారీ తాను
చ. 1: తోడనఁబుటట్టిన మమత తొడనఁగి కొనాన్నళల్లక

వాడికె పతుగ లమనఁదవల నుతడదు
వడుక వారెవవ్వెరో వరెవవ్వెరో కాని
కూడపట ట్టి వరికే కొటాల్ల డ వారికే

చ. 2: తలిల్లమనఁదనఁ గలభకిత్తి తనకే కొనాన్నళల్లక
యిలల్ల లమనఁదవల నితత వుతడదు
వలల్లవరి నది యతత వచారితచ నిది యతత
యిలల్ల ముతగి లొకక్కరిది యరవు వకక్కరిది

చ. 3: నీతతో శ్రీవతకటేశ నితతసేవ కొనాన్నళల్ల-
కీతల సతసారమతత యితవు గాదు
ఆతనఁడెటట్టి  యివయటట్టి  అతదరటూ నెఱినఁగినదే
చేతు లొకటమనఁదట చితత్తి మొకయతదు



రేక: 0116-03 నాట సత: 02-093 నస్కృసితహ
పలల్లవ: దేవశిఖమణ దివజల వగడనఁగ

వవల గతుల వలస వానఁడే
చ. 1: వదుల వదుల వసనఁ దురగముపపై

భేదిల బలల్లము బరబరనఁ దిపప్పుచ
మోదముతోడుత మోహనమటూరిత
యే దసచటూచిన నేనఁగీ వానఁడే

చ. 2: కనున్నల దిపప్పుచ కరరముల గదల
సనన్నల రాగెక చౌకళతపచను
అనిన్నటనఁ దేజి యాడనఁగ దేవునఁడు
తనన్ననఁగ వాగేల దిపీప్పు వానఁడే

చ. 3: వలగొననఁ దిరగచ వాలము వసరచ
నిలిచి గఱఱ్ఱై మట నేరప్పుల చటూపనఁగ
బలశ్రీవతకటపత యహోబలపనఁ
బొలమున సారెకనఁ బొదలీ వానఁడే



రేక: 0116-04 రామకిగయ సత: 02-094 శరణగత
పలల్లవ: ఇతదరి బుదుద్ధ ల యశవ్వెరేచచ్ఛేక సరిరావు

గొతదినునన్న మానుషము కొలవ దతతపైనా
చ. 1: తనతతనఁ దా నటూరకనన్న దపైవమే తోడౌను

కినిసి తానఁ బదిరితే కితదుమనఁదను
తనునఁ దానే చేరె హరి దధివభాతడకనక
కొనకెకక్కనఁ బోయి నీవ కొతచపడెనఁ దొలిల్ల

చ. 2: వకక్కటవానఁడు దానెపైతే వునన్నచోనే మేల చేర
పకక్కబుదుద్ధ లనఁ బోతేను పరివకౌను
పకక్కన నతబరీషనఁడు పటట్టిన వగతాన గెలచ్చె
దికక్కలలల్ల  దురావ్వెసు తరిగి బడలను

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెర చేతలోవ జగముల
భావతచినఁ యాతడు నడపక మాననఁడు
వావరి నిదఱనఁగక వటట్టియలమటనఁ బడి
జీవులేల బడలేర చితత లిటట్టి పాయరో



రేక: 0116-05 శ్రీరాగత సత: 02-095 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎతత వాటవడె నీశవ్వెరనఁడు

జతతువుల కేది సతమోకాని
చ. 1: వోముచ లోలో నొకదేహమునకె

యేమ రచితచెను యశవ్వెరనఁడు
కామతచి మోక్షసుఖమునకనెపైతే
వోమన సిగషట్టి ల వకటనఁ గావు

చ. 2: భోగితచ బుటట్టిన భటూతకోటల్లను
యేగత మోనఁచ నీశవ్వెరనఁడు
చేగదేర తనసేవకనఁ జొచిచ్చెన-

యోగము సులభత బొకటకటకిని
చ. 3: పనిన్నన జగముల పాబ్రాణధరము

యనిన్నట నునాన్ననఁ డశవ్వెరనఁడు
కనున్నల శ్రీవతకటపతయని కని
వునన్నవళ తమ వునికే సుఖము



రేక: 0116-06 దేసాక సత: 02-096 ఉపమానముల
పలల్లవ: నమత్మిలేము కానలేము నరలల మనమతతే

సమత్మితతచి యేలేవానఁడు సరేవ్వెశనఁడే సుతడ
చ. 1: కతటకినఁ గతటరెపప్పు కాచకవుతడినయటట్టి

వతట దేహమెలల్ల  జేవడుడ కొనన్నటట్టి
అతటక దేహి నేపొదుద  అతతరాతత్మియపై వుతడ
జతటయపై కాచకనాన్ననఁడు సరేవ్వెశనఁడే సుతడ

చ. 2: చనఁకట నోటకినఁ గడి చేయే కొతటవచిచ్చెనటట్టి
ఆనఁకటకి గకిక్కళల్ల  ఆసయినటట్టి
వనఁకల జతతువులక వలపల లోననుతడి
సానఁకచనునాన్ననఁ డిదివో సరేవ్వెశనఁడే సుతడ

చ. 3: తమదేహ మెతతపైనా తానే యితపయి మోచినటట్టి
తమలి పాబ్రాణ మనిన్నటానఁ దపయినటట్టి
అమరిన భోగమోక్షా లడిగినవారి కిచచ్చె
సమునఁడు శ్రీవతకటాదిద్రి సరేవ్వెశనఁడే సుతడ



రేక: 0117-01 రామకిగయ సత: 02-097 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఇటట్టిజీవుల కితక నేది వాట

దటట్టిమెపై దేవునఁడ నీవ దయనఁజూతుగాకా
చ. 1: తనజనత్మివదు(ధు )లనునఁ దలనఁచ నొకొక్కకవళ

వనర మఱచనటట్టి వకొక్కకవళ
వనునఁ బురాణకథల వవరితచి యొకవళ
పనచి సతదేహముల పతచ నొకవళ

చ. 2: వసిగి సతసారమతదు వరతునఁడౌ నొకవళ
వనఁసగి యతద మతుత్తి నఁడౌ నొకవళ
పసిగొని యితదిద్రియాల బతటపై  వుతడు నొకవళ
ముసిపతో దపైవానక మొకక్క నొకక్కవళ

చ. 3: కోరి తపముల చేసి గణయౌ తా నొకవళ
వరకే అలసి వుతడు నొకక్కవళ
యరీత శ్రీవతకటేశ యదలో నీవుతడనఁగాను
బీరాన నీకే మొఱవటట్టి  నొకవళ



రేక: 0117-02 సామతతత సత: 02-098 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎతత చదివ చటూచిన నీతనఁడే ఘనము గాక

యితతయు నేలేట  దపైవ మనఁక వరే కలరా
చ. 1: మొదల జగములక మటూలమెపైనవానఁడు

తుదనఁ బద్రిళయమునానఁడు తోనఁచేవానఁడు
కదిసి నడుమ నితడి కలిగివుతడెడివానఁడు
మదనగరనఁడే కాక మఱి వరే కలరా

చ. 2: పరమాణువపైనవానఁడు బద్రిహత్మితడమెపైనవానఁడు
సురలక నరలకనఁ జోటయినవానఁడు
పరమెపైనవానఁడు పగపతచమెపైనవానఁడు
హరి యొకక్కనఁడే కాక అవవ్వెలనునఁ గలరా

చ. 3: పటట్టి గలయినవానఁడు భోగమోక్షాలపైనవానఁడు
యటట్టినె దుర లోనను యినిన్నటవానఁడు
గటట్టిగా శ్రీవతకటాదిద్రి కమల దేవతోడి-

పటట్టిపదేవునఁడే కాక పర లినఁకనఁ గలరా



రేక: 0117-03 పాడి సత: 02-099 అధతతత్మి
పలల్లవ: భోగసహయుల పొరగెలల్ల

ఆగమవదు(ధు) లను ననతతముల
చ. 1: కలముననఁ జటాట్టి ల కోటానఁనగోటల్ల

కలిమలేమ కొకక్కనఁడనే గఱి
పలలతపటముల పగజలే యితదర
నిలిచిన చోటకి నే నొకక్కనఁడనే

చ. 2: చెటట్టిడిచిన నిద చేటనఁడు పతడుల్ల
గటట్టి  దలసుకొన గరి నేను
వటట్టి క సతసార మటూరలల్ల  నిద
పటట్టినపప్పుటకి భువ నొకక్కనఁడనే

చ. 3: చనవుమనవులక జగమెలల్ల  నిద
కొనక మొదలికిని గరి నేను
యనయుచ శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ గన
నినుపగమకానఁడ నే నొకక్కనఁడనే



రేక: 0117-04 శ్రీరాగత సత: 02-100 అనన్నమయత సుత్తి త, గర వతదన
పలల్లవ: హరి యవతారమతడు అనన్నమయత

అరయ మా గరడతనఁ డనన్నమయత
చ. 1: వపైకతఠనాథని వదద వడినఁ బాడుచనన్నవానఁడు

ఆకరమెపై తాళళ్ళపాక అనన్నమయత
ఆకశప వషరపాదమతదు నితతమెపై వునన్నవాడు
ఆకడకడనఁ దాళళ్ళపాక అనన్నమయత

చ. 2: క్షీరాబద్ధశయి నిటేట్టి సేవతపచ నునన్నవానఁడు
ఆరితేరి తాళళ్ళపాక అనన్నమయత
ధీరనఁడెపై సటూరతమతడల తేజమువదద నునన్నవానఁడు
ఆరీతులనఁ తాళళ్ళపాక అనన్నమయత

చ. 3: యవల సతసారలీల యితదిరేశతో నునన్నవానఁడు
ఆవటతచి తాళళ్ళపాక అనన్నమయత
భావతప శ్రీవతకటేశ పాదములతద వునన్నవానఁడు
ఆ(హ?)వభావమెపై తాళళ్ళపాక అనన్నమయత



రేక: 0117-05 మలహరిసత: 02-101 శరణగత
పలల్లవ: కోరి మాభుజముల డాగల మోచకనాన్నరము

ధరణలోపల మముత్మి దయనఁజూచనఁ గాక
చ. 1: సతతము హరిచేత శతఖచకగములే

గతయపై మాపాలనుతడి కాచనఁ గాక
అతరయమెపైనటట్టిఅచతతుని ఆయుధలే
హితవుగ మముత్మి నిటట్టి యేలనఁ గాక

చ. 2: కమలపతచేతుల గదాపదత్మిముల
మమకారముతో మము మనిన్నతచనఁ గాక
సమరవజయమెపైన శరా రర్ఙ్గాదిశరముల
తమతోడ మాక దాపదతడెపై వుతడునఁ గాక

చ. 3: ముతచి శ్రీవతకటేశనఁడు మొలనఁగటట్టిన కఠార
అతచెల మాకెలల్ల రక్షై అమరనఁ గాక
అతచ నీతని కెపైదువులమరిన హసత్తిముల
పతచల మాకిటేట్టి వజద్రిపతజరా లవునఁ గాక



రేక: 0117-06 లలిత సత: 02-102 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడొకో బుదద్ధరినఁగి యడేరేది జతతువుల

యినిన్నటా నీమహిమల యదిరితచి వునన్నవ
చ. 1: కావతచి నీపాదతీరస్థిగతగ పగవాహమెపైనది

పావనులపై యితదరిని బద్రిదుకమని
లవుగా నీపగసాదతులసి నారవోశనన్నది
వవల పాతకాలలల్ల వదళతచమనుచ

చ. 2: చితతల నీమటూరత్తి ల శిలశసనాలపైనవ
పతతముతోనఁ గొలిచిటట్టి బద్రిదుకమని
బతతనే నీనామముల పగతధవ్వెనులపై వునన్నవ
దొతతులపైన భవముల తుద గనుమనుచ

చ. 3: అతదరికి నీసేవల హసత్తిగతాలపై వునన్నవ
బతద దర నీక మొబ్రాకిక్క బద్రిదుకమని
అతదప శ్రీవతకటేశ అతతరాతత్మివపై వునాన్ననఁడ-

వతదు చటూచిన వజాజ్ఞన మతద కొతడో యనుచ



రేక: 0118-01 దేసాళత సత: 02-103 ఉపమానముల
పలల్లవ: జీవునికి నిట బుదిద్ధ చెపప్పువయాత హరి నీవు

కావక పోరాదు మాకనఁ గల యతతరాతమవ
చ. 1: పపైపపై నెదురకటల్లనఁ బతచదార వుతడనఁగాను

చేపటట్టి యడిగి తచిచ్చె చేనఁదు దినన్నటల్ల
పూపలపైన చేతలోనే పణతముల వుతడనఁగాను
పాపముల చవయతటానఁ బటట్టిబొయత జీవునఁడు

చ. 2: యితటలోనే నవరతాన్న లనిన్నయపైనా నుతడనఁగాను
కతటగితచి గాజనఁబటూస గటట్టి కొనన్నటల్ల
వతటనే హరినామాల వయివలపై వుతడనఁగా
జతట నితరమతతాబ్రాల జపయితచ జీవునఁడు

చ. 3: చేసుకొనన్న యిలల్ల ల చేరవనే వుతడనఁగాను
వసరక వలయాలి వతకినటల్ల
మేసుల శ్రీవతకటేశ మదాసతమే వుతడనఁగా
వాసినఁ బరలనఁ గొలవనే వడినఁ గోరీ జీవునఁడు



రేక: 0118-02 గళ సత: 02-104 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఊరకే దొరకనా వునన్నతోనన్నతసుఖము

సారతబు దలిసికా జయము చేకొనుట
చ. 1: తలనఁపలోపలి చితత దానఁటనపప్పుడు గదా

అలరి దపైవతబు పగతతక్షమౌట
కలషతప దురత్మిదము గడచినపప్పుడు గదా
తలకొనన్న మోక్షతబు తనకనఁ జేపడుట

చ. 2: కరత్మితబు కసట వోనఁ గడగినపప్పుడు గదా
నిరత్మిలజాజ్ఞనతబు నెరవరట
మరత్మితబు శ్రీహరి నీమఱనఁగ జొచిచ్చెననఁ గదా
కూరిత్మినఁ దన జనత్మిమెకక్కడు కెకక్కడౌట

చ. 3: తన శతతమాతత్మిలోనఁ దగిలినపప్పుడు గదా
పనిగొనన్న తన చదువు ఫలియితచట
యనలేని శ్రీవతకటేశవ్వెరని దాసతతబు
తనక నబబ్బుననఁ గదా దరిచేరి మనుట



రేక: 0118-03 భపైరవ సత: 02-105 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమసేతు దపైవమా యనన్ననఁడు గరణతచేవో

దామెన సతసారములోనఁ దటట్టి వడ మనసు
చ. 1: యకక్కడి పగయొకో ఇతదిద్రియాల ననున్ననఁబటట్టి

చకక్కముకక్క సేసి యతచి సాధితచని
గకక్కక యేమసేసిన కొలయొకో వతటవతట
వకక్కసప పటట్టి వులపై వనుతగిలీని

చ. 2: యనాన్నళల్లపాపమొకో యడతగక నాలోన
వునన్నతపనఁ గోపమెపై వుమత్మిగిలీని
తనన్ననెపై యవవ్వెరిచేతతటట్టి  దానఁకినవధమో
వనన్ననెపై వజాజ్ఞనమెలల్ల  వటనఁబోయనఁ దుదిని

చ. 3: యే వళ గణమో యడతగని కరాత్మిల
రావమాని జిగరెపై వరక యతటని
శ్రీవతకటేశనఁడ నీవు చి తత్తిములోపల నుతడి
కావనఁగనఁగదా నీవ గత యనవలస



రేక: 0118-04 ముఖరి సత: 02-106 అధతతత్మి
పలల్లవ: నిరహేతుక దయానిధివ నీవు

కరణతచ నీక నొకక్కట వనన్నపము
చ. 1: దేవా నీమహిమ తలియ నెవవ్వెరివశ-

మవల నీవ గతను టతతేకాక
భావతచలేర నినున్న బద్రిహత్మిదుల సహితము
నీవడ నేనేడ నే నొక జతతువను

చ. 2: చితాత్తి  హరి నాదికక్క చేకొని యవలోకితచవ
యితత్తిల సతసారవారిద్ధ యనఁదుచనాన్ననఁడ
హతత్తి చటూచేవారేకాని అడడగితచేవార లేర
పొతుత్తి ల నాధరత్మిము పణతము నీచేతది

చ. 3: అవధర శ్రీవతకటాధీశ నాజనత్మిము
కవసి యితదిద్రియములనఁ గటట్టి వడాడ నఁడ
జవళ నీపాదములే శరణము చొచిచ్చెనానఁడ
తవలి నీచితత్తిమతతే తరవాత నినఁకను



రేక: 0118-05 బౌళ సత: 02-107 దశవతారముల
పలల్లవ: శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి వజయమునఁ బొతది

దేవతల చటూడ దశదికక్కలక నేసను
చ. 1: అరికముత్మి వసనటట్టి అలల్లనరకాసురపపై

మేరమరి రావణునిమనఁద నేసను
సారపజలధిమనఁద జలములితకనఁగ నేస
దారి దపప్పుకతడ నేడుదాళల్ల  దగనేస

చ. 2: పగదర మతటమనఁది బాణునిమనఁద నేస
మగల మెరసి మాయమస్కృగము నేస
జగములో రాక్షసుల సతహరముగ నేస
నిగిడి రకత్తిగతడాల నితడ నేసను

చ. 3: ఖరదటూషణదుల కడిఖతడలగ నేస
సరసనఁ గతభకరరనినఁ జావనేసను
అరిది శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁ గటూడి
గరడనిమనఁద నెకిక్క కతటవాయ నేసను



రేక: 0118-06 బౌళ సత: 02-108 నిషవ్వెకేత్సన
పలల్లవ: ఆరప్పుల బొబబ్బుల నవ వనునఁడు

యేరప్పుడ నసురల నిటవల గెలిచే
చ. 1: కూలిన తలలను గఱఱ్ఱైప డొకక్కల

నేలపపైనఁ బారిన నెతుత్తి రల
వోలినఁ జూడునఁ డిద వుదద్ధగళలీ రణ-

కేలిని వషవ్వెకేత్సనునఁడు గెలిచె
చ. 2: పడిన రథతబుల బాహుదతడముల

కెడసిన గజముల గొడగలను
అడియాలము లివ అకక్కడ వకక్కడ
చిడుముడి వషవ్వెకేత్సనునఁడు గెలిచె

చ. 3: పగల పగల వస్కృషభాసురనినఁ జతప
పగ నీనఁగె అతని బలములతో
అగపడి శ్రీవతకటాధిప పతపన
జిగిగల వషవ్వెకేత్సనునఁడు గెలిచె



రేక: 0119-01 లలిత సత: 02-109 శరణగత
పలల్లవ: సకల బలతబుల నీవ సరేవ్వెశవ్వెర నాక

అకలతకతబగ సుఖమే అనిన్నట నిదే నాక
చ. 1: పొతదుగనఁ జకాగ తకితమే బుజబలమద నాక

అతదిన హరి నీచితతే ఆతత్మిబలము నాక
సతదడినఁ బేరబలము కేశవనామము నాక
యితదును నతదును భవభయ మనఁక లేదిదే నాక

చ. 2: అతగపనఁ దిరమణు లివ పతచాతగబలము నాక
సతగత నీపపై పాటల సవ్వెరబలిమదే నాక
రతగగ నీగణరాసులే రాసిబలము నాక
యితగితముగ నిహపరముల కెదురేదిదే నాక

చ. 3: కనునఁగొను నీవగగహమే గగహబలిమద నాక
వను నీదాసుల సేవ వనుబలిమద నాక
తనరిన శ్రీవతకటపత దపైవబలము నాక
ఘనమే చెపప్పునఁగ నితతటనఁ గలిగెబో యిదే నాక



రేక: 0119-02 సాళతగనాట సత: 02-110 తేర
పలల్లవ: ఇదివో వథివథల నీతని తేర

యదుట శ్రీవతకటాదిద్రిని తేర
చ. 1: చటట్టి వడనఁ దోల నానఁడు సముదాబ్రాలపపైనఁ దేర

ఘెమెుటట్టి గానఁ దోలను పతడద్రికనిపపైనఁ దేర
జటట్టిగొని తోల జరాసతధునిపపై నద తేర
కొటట్టి తోల హతసడిచకలపపై(???) తేర (డిభక డిచికనఁడు - హతసుని సదరనఁడు)

చ. 2: ఘోరమెపై కతగనఁగనఁ దోల కలగిరలపపైనఁ దేర
కౌరవసేనపపై దోల గకక్కననఁ దేర
కోరి మధురమనఁద నకూగ రనఁ గటూడ తోలనఁ దేర
ఆరసి సతధిమాటల ఆడనఁ దోలనఁ దేర

చ. 3: తచిచ్చె శిశపాలది దపైతుతలపపైనఁ దోలనఁ దేర
పచచ్చెగానఁ దోల రకిత్మిణ పతడిల్ల తేర
అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁ గటూడి
చెచెచ్చెరనఁ దోల దికక్కల సితగారపనఁ దేర



రేక: 0119-03 పాడి సత: 02-111 వతకటగానత
పలల్లవ: అనుచ లోకములలల్ల నద జయవటేట్టిర

నినునఁ గొలిచ్చెతనఁ గావవ నీరజాక్షునఁడా
చ. 1: అదివో కోనేటలోన నదివో సరవ్వె తీరస్థిముల

అదివో పపైనఁడిమేడల హరినగర
పొదలి పరషలలల్ల  పొదిగి సేవతచేర
యిదివో వరములిచెచ్చె నితదిరానాథనఁడు

చ. 2: అదివో వదఘోషము అదివో సురలమటూనఁక
అదివో వశవ్వెరటూపము అదుద్భాతమతద
గదిగొనెనఁ బుణతముల కోటల్ల సతఖతల చేరె
యిదివో దయదలనఁచె నీశవ్వెరేశవ్వెరనఁడు

చ. 3: అదివో శ్రీవతకటేశనఁ డకక్కన నలమేల్ మతగ
అదివో నితతశటూరల ఆళవారల
నిదుల శేషాచలము నికిక్క పపైపపైనఁ బొడచటూప
యిదివో కొలవునాన్ననఁడు హస్కృదయాతతరాతుత్మినఁడు



రేక: 0119-04 నాట సత: 02-112 నస్కృసితహ
పలల్లవ: అహోబలేశవ్వెరనఁ డరికలదమనునఁడు

మహమహిమలను మలస వానఁడే
చ. 1: కదలనఁ గనున్నలను కరాళవదనము

గదిగొను భయదపనఁ గోరలను
అదర మసముల నలరనఁగ నవువ్వెచ
వుదుట తోడనఁ గొలవునాన్ననఁడు వానఁడె

చ. 2: అతసిత నఖముల ననతత భుజముల
వతతపరాకగమ వషమును
అతులదరర్ఘజిహవ్వెయునఁ గడు మెరయనఁగ
మతలేని కరణ మెరస వానఁడే

చ. 3: సతదడి సొముత్మిల శతఖచకగముల
పొతదుగ దివజల పొగడగను
యితదిరనఁ దొడపపై నిడి శ్రీవతకట-

మతదు నితదు గడునఁ నలరీ వాడే



రేక: 0119-05 సాళతగనాట సత: 02-113 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సిరినఁ దొడపపై నిడి శ్రీనరసితహునఁడు

యిరవుగ వరములనిచచ్చెని వాడే
చ. 1: ఘనమగ కోరల కరాళవదనము

చెనకచ గొడసట జిహవ్వెయును
నినిపనఁ గటమరల నిటలలోచనము
నొనరనఁగ గొలవపై యునాన్ననఁడు వానఁడే

చ. 2: చటలచకగకరతబును శరరర్ఙ్గారతబుసు
అట వరదాభయహసత్తిముల
పటతరయోగప పటట్టిబతధమును
కటతట జెలనఁగనఁగనఁ గడనఁగీ వానఁడే

చ. 3: పరపగ శేషని పడగల నీడల
అరదగ రవచతదాబ్రాతకముల
సిరలగదదపపై శ్రీవతకటేశడు
పరిపూరరనఁడెపై  పరగీ వానఁడే



రేక: 0119-06 శ్రీరాగత సత: 02-114 శరణగత
పలల్లవ: నిరత్మిలల వర నితతసుఖుల

కరత్మిదటూరల వషరకెపైతకరతపరల
చ. 1: పరమజాజ్ఞనసతపనున్నలగవారికిని

అరదుగా దిచట మహదపైశవ్వెరతము
హరికస్కృపాధనము చేనబబ్బున మహతుత్మిలక
సరకగాకతడు పతచల నిధనముల

చ. 2: బలిమని వదాతతపటట్టిభదుగ లక నిల
బలరాజతపదవు లిరగడబతటల్ల
లలిమరి హరిచకగలతఛనప శటూరలక
యలమ వజయములలల్ల నితటలో నుతడు

చ. 3: యవలను శ్రీవతకటేశ శరణగతుల-

కావటతచిన పణత మడువుగాదు
దపైవజజ్ఞలయిన యాధరత్మిసవ్వెరటూపలక
వవల భోగముల వనుతగలచతడు



రేక: 0120-01 శతకరాభరణత సత: 02-115 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చచ వో జీవునఁడా చితతతచకో జీవునఁడా

ఆచతదాన కీచతదము అరహమా జీవునఁడా
చ. 1: వుతత్తిమునఁడయిన హరి వుతడేట యాతుమలోన

తతత్తిరపనఁ గాతతలను తలపోసేదా
వతత్తి నారాయణనామ ముచచ్చెరితచే నోరను
రతత్తి యధరపనఁదోల రచిగొనేదా

చ. 2: పొతదుగానఁ గోవతదునినఁ బటూజితచేట చేతులను
సతదడినఁ జనున్నలమనఁద జానఁచబొయేతదా
కతదువ దేవునిరటూప కనునఁగొనే చటూపల
ముతదరి మరత్మిపటతగములమనఁదనఁ బెటేట్టిదా

చ. 3: వవల వషరకథల వనియేట చెవులను
ఆవటతచి యాడసుదుద లలకితచేదా
శ్రీవతకటేశవ్వెరని సేవతచే యజీవనము
భావతచక వషయాల పాల సేసేదా



రేక: 0120-02 దేసాక సత: 02-116 వతకటగానత
పలల్లవ: ఇతతదేవునఁ డితక వనఁడ యతచి చటూపనఁడా

చెతతనుతడితే రకతచ చేకొని కొలవరో
చ. 1: వసితే వయురటూపల వశవ్వెరటూప మతనఁడు

శ్రీసతీశనఁ డితదరిలో శ్రీమతతునఁడు
భాసురప భటూమ మోచే బలవతతునఁ డినిన్నటాను
దాసులపైతే మనిన్నతచ నీదపైవమునఁ గొలవరో

చ. 2: గటట్టి న బద్రిహత్మితడాల కకలో నితచినవానఁడు
అటట్టి దేవతల మొర లలితచేవానఁడు
చిటట్టికప దానవుల చితచి చెతడాడేటవానఁడు
ఇటేట్టి శరణతటేనఁ గాచ నీతనినఁ గొలవరో

చ. 3: కాలమునఁ గరత్మిము మాయ గలిప్పుతచినయటట్టివానఁడు
ఆలితచి సరవ్వెజీవుల  అతతరాతమ
వాలి శ్రీవతకటపతపై వరములిచేచ్చెటవానఁడు
యేలీలనఁ గొలిచ్చెన మెచచ్చె నీవభునఁగొలవరో



రేక: 0120-03 భటూపాళత సత: 02-117 అధతతత్మి
పలల్లవ: అపప్పుడు చటూచేదివో అధికల నధముల

తపప్పుక యచచ్చెరి యిదే తలనఁచవో మనసా
చ. 1: కొతడలవతట పనుల కోరి ముతచకతటే నటూర-

కతడి కెపైకొననివానఁడే యోగీతదుగ నఁడు
నితడిన కోపములక నెపముల గలిగితే
దతడితోనఁ గలనఁగని యాతనఁడే ధీరనఁడు

చ. 2: సటూదులవతట మాటల సొరిదినఁ జెవ సనఁకితే
వాదుల వటట్టి కొననివానఁడే దేవునఁడు
పాదుకొనన్న సతసారబతధము నోరటూరితచితే
ఆదిగొని మతుత్తి నఁడు గానెటట్టివానఁడే పణుతనఁడు

చ. 3: గాలలవతట యాసల కడునఁ దగిలి తీసితే
తాలిమతోనఁ గదలనాతనఁడే ఘనునఁడు
మేలిమ శ్రీవతకటేశమనఁద భారము వసుక
వలక తనలో వఱఱ్ఱైవనఁగవానఁడే నితుతనఁడు



రేక: 0120-04 మలహరిసత: 02-118 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కొనమొద లేదో గఱిగాన రొరల

మునుకొను సతసారమోహతధమతదు
చ. 1: తలనఁచను బద్రిహత్మితడతతులక నవవ్వెల

తలనఁచేట జీవునఁడు తా నణువు
అలరిన యాసల ననలనునఁ గొనలను
వలస సతసారవస్కృక్షములోన

చ. 2: పటట్టి నునఁ బొదలను భువ బహురటూపల
పటేట్టిట యాతనఁడు పొరి నొకనఁడే
వటట్టి క యనఁదును వుభయకరత్మిముల
చటట్టిడు సతసారసాగరములను

చ. 3: తగల ననిన్నటా తనుభోగతబుల
తగిలేట పరషనఁడు తా ఘనునఁడు
నిగిడి శ్రీవతకటనిలయునఁడు గతపైతే
అగపడ సతసారానతదమతదు



రేక: 0120-05 ఆహిరి సత: 02-119 అధతతత్మి
పలల్లవ: కలిదోషములల కడు నేల మరేర

యిలధరనఁ డుతడగాను యినఁకనేనఁట సుదుద ల
చ. 1: జగములేలడువానఁడు సరావ్వెతతరాతుత్మినఁడు

జిగి నితక నీకీబుదిద్ధ చెపప్పునోపనఁడా
నిగిడి పటట్టితచేటవానఁడు నితడుక వుతడేటవానఁడు
తగని కరత్మిములలల్ల తదదకేల మానును

చ. 2: దనుజలనఁ గొటేట్టివానఁడు ధరత్మిము నిలిపేవానఁడు
పనిగొనన్న దురితాల పాపనేరనఁడా
కొనమొదలపైనవానఁడు గరి దానెపైనవాడు
వునికి మనికి సేయకూరకతడనా

చ. 3: సవ్వెతతతుగ డెపైనవానఁడు సావ్వెమయపైనవానఁడు
గతయపై దాసులనెలల్లనఁ గానకతడనా
యితనఁడే శ్రీవతకటేశనఁ డితదిరాపతపైనవానఁడు
సతతము మాక నిటేట్టి సతపద లొసనఁగనఁడా



రేక: 0120-06 దేసాళత సత: 02-120 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: వాదమేల సారెసారె వడి ముకిత్తి లేదతటా

వదాతతశగవణము వటట్టికినఁ జేసిరా
చ. 1: అరయ జీవులకెలల్ల  నభేదమెపైతే

గరనఁడు శిషతల లేనఁడు కూడ దరస్థిము
సొరిది నాతుమలోన సహతభావనయపైతే
సరి మునుల దేవపూజల చెలల్లవు

చ. 2: సహజలీలవభటూత సరవ్వెము మథత యపైతే
బహుయాగాది కరాత్మిల పస లేదు
మహిలోని జననాల మరణల మాయమెపైతే
వహితాచారాల సేయ వధే లేదు

చ. 3: ఘటన బద్రిహత్మిము నిరాకార మెపైతేనఁ బఠియితప
యిట పరషసటూకాత్తి దు లివ మరేల
అట శ్రీవతకటేశదాసతము లేక బగిసితే
సటలడుకొనేడి రాక్షసమత మవును



రేక: 0131-01 పాడి సత: 02-121 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: ఇదివో సుజాజ్ఞనము 'సటూతేద్రి మణగణ యివ' గాన

మది నితరమే లేదు మాయల 'యదాద్భావత తదద్భావత'

చ. 1: యదుటనఁగను యజగము యది నీవన వఱతును
అది వపరీతజాజ్ఞనము 'యదదస్కృషట్టిత తనన్నషట్టిము' గాన
పొదులచతడేట యజగము పొసనఁగ నీవు గావన వఱతు
యిది వపరీతజాజ్ఞనము 'సదసచాచ్చెహత' బతటవ గాన

చ. 2: నితడిన యజీవుల నీవయన వఱతును
దతడనే బదుద ల వర 'దావ్వెసుపరర' వునన్నది గాన
మెతడగ యజీవులను మర గారన వఱతును
వుతడెడి వరల నితుతల వగి 'నహమాదిశచ్చెమధతము' గాన

చ. 3: యిది మునుప నీచికక్క యితదుక దిద్రిషట్టిత బొకక్కట
తుదనఁ దొలల్ల నీదాసుల గలర తుదనఁ దొలిల్లయే నీవునఁ గలవు
వదక మా శ్రీవతకటపత నిను సేవతచనఁగ నిను సేవతచనఁగను
అదన నినన్నతటనవారల నీయతతల సేతువుగాన



రేక: 0131-02 ముఖరి సత: 02-122 శరణగత
పలల్లవ: ఏ దుపాయము యే నినున్ననఁ జేరటక

ఆదినతతతములేని  అచతతమటూరితవ
చ. 1: వలయ నీగణముల వనుతతచేనతటే

తలియ నీవు గణతీతునఁడవు
చెలరేనఁగి నిను మతనఁ జితతతచేనతటే
మలసి నీ వచితతత మహిమునఁడవు

చ. 2: పొదిగి చేతుల నినున్ననఁ బటూజితచేనతటే
కదిసి నీవు వశవ్వెకాయునఁడవు
అదన నేమెపైన సమరిప్పుతచేనతటే
సదరమెపై అవాపత్తి సకలకామునఁడవు

చ. 3: కనున్నల చేత నినున్ననఁ గనునఁగొనేనతటే
సనిన్నధి దొరక నగోచరనఁడవు
యినిన్నటాను శ్రీవతకటేశ నీవు గలవని
వనెన్నల శరణనే వాకతమే చాల



రేక: 0131-03 పాడి సత: 02-123 అధతతత్మి
పలల్లవ: వఱొక భావనలేల వనితోనఁ బెననఁగనేల

తటూఱినతదే హరిగటూరిచ్చె తుదగతట గాక
చ. 1: చటూచే కనున్నల నేమనఁ జూడకతడవచచ్చెనా

చటూచినతదలల్ల  హరినఁ జూచట గాక
వచిన వనుల నేమ వనకతడవచచ్చెనా
కాచి యవ హరికథగా వతట గాక

చ. 2: కోరేట చవుల జిహవ్వె గోరకతడవచచ్చెనా
కోరిన చవుల హరినఁ గటూరచ్చెట గాక
ఆరీత బారే మనసు అడనఁచనఁగవచచ్చెనా
ఆరితేరి అనిన్నటాను హరినఁ గతట గాక

చ. 3: వడల మోచిన దేహి వోమకతడవచచ్చెనా
వోడల శ్రీహరిదనే వోముట గాక
బడినే శ్రీవతకటేశనఁ బాసివుతడవచచ్చెనా
యడయ కతద సుఖయితచట గాక



రేక: 0131-04 గళ సత: 02-124 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: ఏడనుతదురో తాము యనిన్నకెపనఁజల దానఁట-

రాడకాడే పొడచటూపే రాహ మేల
చ. 1: యలమ సవ్వెపన్నమనే యడపనఁ జావడిలో

వలసి జీవునఁడు కొలవునన్నపడు
వలినునన్న చెపైతనతవధుల దొరలచేత-

యలబలము గాన మాహ మేల
చ. 2: ఉపప్పుడమయి దేహమనే వరనఁ బెదదచావడి

ఉపప్పుతలిల్ల దేహి కొలవునన్నపడు
చపప్పుడుతో నితదిద్రియవషయపరివారము
అపప్పుడు పారాడుదుర ఆహ మేల

చ. 3: అకక్కడ నిదుద రలనే  అతతతఃపరాల కేనఁగి
వుకక్కన భోగాన నాతత్మి వునన్నపడు
యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యవవ్వెరటూ నాడకనఁ బోర
అకక్కడా నీవ వుతదు వాహ మేల



రేక: 0131-05 బౌళ సత: 02-125 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: నానావరద్గీముల నానఁటకొను నొకయోగి

మానిమనఁది తపసి సామనుతనఁ డాయోగి
చ. 1: పనన్నమనమాసనఁ గటూడనఁ బొదిగీ నొకొక్కకయోగి

కనున్నలచటూపల సరిగానఁ దటూనఁచ నొకయోగి
మనున్ననటూయి చేనఁతాటనఁ జేనఁది మెచచ్చె మతగ నొకయోగి
వనన్న సనన్నముగ నటూరి వనఁగ నొకయోగి

చ. 2: గాలి ముడియగనఁ గటట్టి కలగడిగటట్టి  యోగి
నాలిమతటవతుత్తి  వటట్టి నగ నొకయోగి
మటూలనిధనము గని ముతదు గాననఁ డొకయోగి
నేల దలకితదు సేసి నికక్క నొకయోగి

చ. 3: గతజలములకెలల్లనఁ గటట్టిగటట్టి  నొకయోగి
తతనఁ బటూవులమాటల దడిగటట్టి  యోగి
యితవపైన శ్రీవతకటేశని మఱనఁగ చొచిచ్చె
గతగనే నాతనఁ డొకక్కడే యోగి



రేక: 0131-06 ముఖరి సత: 02-126 అధతతత్మి
పలల్లవ: హరియే సకలకిగయలపై తస్కృపత్తి యిచచ్చెనఁగాక

యరవులవారి చేనఁతలతదానఁకా వచచ్చెని
చ. 1: నరలక నరలే పరలోకకిగయల

సిరిమోహచారాలనఁ జేతుర గాక
తరపాషాణపశతతుల కెవవ్వెర సేసే-

రరయనఁగ భద్రిమ గాక అవ పసుత్తి లనన్నవా
చ. 2: కొడుకలగలవార కోరి పతస్కృముఖమున

కడుపల దమవారినఁ గటూరిచ్చె పటట్టినఁగా
అడరి శ్రీహరియే అనిన్నయునఁ దానఁ జేకొని
తడవ వారినఁ గొతత దయనఁజూచనఁ గాక

చ. 3: తారేడ వారేడ దపైవము శ్రీవతకటేశనఁ-
డారయ నతతరాతుత్మినఁ డని తలిసి
ధరతో యాతనియాజజ్ఞనఁ దపప్పు కాదివసాన
చేరవనఁ జేసేవలల్ల నఁ జేయునఁడ యాతనికి



రేక: 0132-01 గతడకిగయ సత: 02-127 అధతతత్మి
పలల్లవ: హరిహరి నీమాయాజగమది అతడనే చటూచచ నవువ్వెచను

అరసి యతదులో నిను భావతచేట  ఆతత్మిభావమది యనన్ననఁడొకో
చ. 1: సకలోదోతగతబుల మాని సకలోపాయతబుల వడిచి

సకలేతదద్రియముల జాలట మాని సకలవషయముల రహితునఁడెపై
సకలమునఁ దనవల భావతచి సరావ్వెతతరాతత్మివు నినునఁ దలిసి
అకలతకతబున నుతడెడి భావతబది యినఁక నెనన్ననఁడొకో

చ. 2: ఘనమగ కోరక్కలనఁ జాలితచి ఘనకోపతబు నివారితచి
ఘనకాముకతవ్వెముల నట దనిసి ఘనమగ నాసలనఁ దొలనఁగితచి
ఘనమునఁ గొతచముల నినునఁ దలనఁచి ఘనాఘనునఁడవు నీవనుచ
అనుమానము లట సుఖయితచే దది యినఁక నెనన్న డొకో

చ. 3: పరచితతలలోనఁ దడనఁబడక పరమారద్గీతబుల కగపడక
పరహితసలకను యనన్ననఁడు జొరక పరదటూషణలక నెడగిలిసి
పరదేవునఁడ శ్రీవతకటభటూధరపత నీకే శరణనుచ
అరమరపల నేనఁ జొకిక్కత తనిసేదది యినఁక నెనన్ననఁడొకో



రేక: 0132-02 బౌళ సత: 02-128 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏది వలస నీవది సేయు యితదులోన నో జీవాతత్మి

పాదగ మనలో నతతరాతత్మియపై పరగిన శ్రీహరి పనుపనను
చ. 1: మనవతట జీవులే మహిలోన నొక కొనిన్న

శనకములపై కకక్కటములపై సటూకరముల నెపైనవ
దినదినమునఁ గరత్మిపాశములనఁ దిరిగెడి దురదశ లటచటూడు
సనకాదులపై కొతదర జీవుల శౌరిదాసులపై రటచటూడు

చ. 2: కనున్నలనఁ గాళళ్ళ మనవలనఁ దనువుల గెపైకొని కొతదర నరల
పనిన్నన తొతుత్తి ల బతటల్ల నెపై మనపనుల సేయుచనునాన్నర
యనన్ననఁగ శ్రీహరి నెఱనఁగక యిడుములనఁ బొరలడి దది చటూడు
మునెన్న హరిదాసులపై నారదముఖుతల గెలిచిన దది చటూడు

చ. 3: యితతగాలమును యపటట్టి గలనె యిటవలనఁ బొరలిత మనాన్నళళ్ళ
యితతట శ్రీవతకటేశనఁడు దలతచి య జనత్మితబున మము నేల
వతతల బొరలిన నరకకూపముల వనకట దపైనతములట చటూడు
సతతసమున ముతదరిమోక్షము సరావ్వెనతదతబది చటూడు



రేక: 0132-03 శతకరాభరణత సత: 02-129 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: నీవు సరవ్వెసముడనఁవు నీవు దేవదేవునఁడవు

ఈవల నాగణదోషాలతచ నినఁక నేల
చ. 1: పూవులపపైనఁ గాసనఁ బొరి ముతడల్లపపైనఁ గాసని

ఆవల వనెన్నలకేమ హనివచచ్చెనా
పావనుల నట గాచి పాపపతజమెపైన ననున్ననఁ
గావనఁగా నీకస్కృపకనునఁ గడమయతనా

చ. 2: గోపమనఁద వసరీనఁ గకక్కమనఁద వసరీని
పావనప గాలికిని పాపమతటనా
దేవతల రకతచి దనునఁడనెపైన నాకనఁ
దోవచటూప రకతచితే దోసమయతనా

చ. 3: కలజని యితటనుతడ కలహీనుని యితటనుతడ
యిలలో నెతడక నేమ హీనమయతనా
వలసి శ్రీవతకటాదిద్రి వరముల యిచిచ్చె నాలో
నిలిచి వరములిచిచ్చె నేనఁడు గావవ



రేక: 0132-04 సామతతత సత: 02-130 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నెపప్పున ధరత్మిపణతము నీచేత దితతే

యపప్పుడు గాచిననఁ గావు మతతా నీచితత్తిము
చ. 1: యేవల నరనఁడు లేక యదేద తా దునున్ననా

నీవు సేయితచక వరే నేనఁ బుణతము సేసేనా
దేవునఁడ సటూరతనఁడు రాక తలల్లవారనా రేయి
వవగ నీకస్కృపనఁగాక వజాజ్ఞనినౌదునా

చ. 2: కమత్మిరవానఁడు లేకే కతడ రానఁ బుటట్టి నా
నెమత్మి నీవు పటట్టితచక నేనే పటట్టితనా
వముత్మిల రాటన్నము నిలవక గతడద్రిల నిలచ్చెనా
పమత్మి నీయపప్పుణ లేక భవముల మానునా

చ. 3: మకక్కవ మగనఁడులేని మనువు గలగనా
లకిక్కతచి యతతరాతమవ లేని నే నునాన్ననఁడనా
చకక్కనఁగ శ్రీవతకటేశ శరణనే బుదిద్ధ నాక
తకక్కక నీవయతకతటే దాసుడ నే నౌదునా



రేక: 0132-05 లలిత సత: 02-131 శరణగత
పలల్లవ: ఇహమేకాని యినఁకనఁ బరమేకాని

బహుళమెపై హరి నీపపై భకేత్తి చాల
చ. 1: యతదు జనితచిన నేమ యచోచ్చెట నునన్న నేమ

కతదువ నీదాసతము గలిగితేనఁ జాల
అతది సవ్వెరద్గీమేకాని అల నరకమేకాని
అతదప నీనామము నా కబుబ్బుటేచాల

చ. 2: దొరయపైననఁ జాల గడునఁ దుచచ్ఛేప బతటపైననఁ జాల
కరనఁగి నినున్ననఁ దలనఁచనఁగలితేనఁ జాల
పరల మెచిచ్చెన మేల పమత్మి దటూషితచిన మేల
హరి నీసేవాపరనఁడౌటే చాల

చ. 3: యిలనఁ జదువుల రానీ యిట రాక మాననీ
తలనఁప నీపాదముల తగలే చాల
యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
చలపటట్టి నాక నీశరణమే చాల



రేక: 0133-01 మలహరిసత: 02-132 శరణగత
పలల్లవ: సరోవ్వెపాయముల జగత నాకితనఁడే

వురీవ్వెధరనఁడు పరషోతత్తిముత డితనఁడే
చ. 1: సకలగతగాది తీరస్థిసాన్ననఫలము లివ సావ్వెమపషక్కరణ జలమే నాక

సకలపణతక్షేతాబ్రావాసయాతగ లివ సరి వతకటాచలవహర మదియే
సకలవదాధతయనశసత్తి సపాఠతబు లివ శౌరిసతకీరత్తినత బదియే నాక
సకలకరాత్మినుషాష్ఠూ నముల యితని కిచచ్చెటనఁ జాతుపడి కెపైతకరత మదియే

చ. 2: ఉపవాసతపములివ యితని పగసాదతబులొగి భుజితపటే నాదు దినదినతబు
జపరహసతపదేశతబు లితనిపాదజలతబుల శరణనేట సేవ యొకటే
ఉపమతపనఁ బుణతపరషల దరర్శనము నాక నొగి నిచట బహువస్కృక్షదరర్శనతబు
యపడునఁ బుణతకథాశగవణతబు లిచోచ్చెట యనన్ననఁగల బహుపకకలకలతబు

చ. 3: తలనఁపగల యోగతబులతదు శ్రీవపైషరవులనఁ దగల సతవాససహయోగతబు
వలయ నితడుమహోతత్సవతబులినిన్నయు నితనివభవతబులసనఁగ తరనాళళ్ళ నాక
చెలనఁగి యిట దేవతాపాబ్రారస్థినితతయు నాక శ్రీవతకటేశవ్వెరని శరణగత
అలర నాసతపదల యితని పటట్టిపరాణ అలమేలమతగ కడకతటచటూప



రేక: 0133-02 శ్రీరాగత సత: 02-133 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతతయు నీమాయమయ మేగతనఁ దలియనఁగ వచచ్చెను

దొతతనఁబెటట్టిన కతడల తొడరిన జనన్నముల
చ. 1: కలలోపలి సతభోగము ఘనమగ సతపద లినిన్నయు

వలలోపలి నిడిపరల వనెన్నల వభవముల
తలనఁపననఁ గలిగియు నితదునే తగలకపో దవవ్వెరికిని
తలిసిననఁ దలియదు యిదివో దేవరహసతతబు

చ. 2: అదదములోపలి నీడల అతదరి దేహపరటూపల
చదిదకి వతడిన వతటల జతటనఁగరత్మిముల
పొదొదకవధమయి తోనఁచను భువ నజాజ్ఞనాతబుధిలో-

నదిదన దిది దలియనఁగరా దతబుదముల మెఱనఁగ
చ. 3: మనసుననఁ దాగినపా లివ మదినఁగల కోరిక లినిన్నయు

యినుమున నిగిరిననీళల్ల  యిల నాహరముల
పనివడి శ్రీవతకటగిరిపత నీదాసు లివనిన్నయు
కని మని వడిచిన మనుజల కాయప మరత్మిముల



రేక: 0133-03 లలిత సత: 02-134 భకిత్తి
పలల్లవ: షోడశకళనిధికి షోడశోపచారముల

జాడతోడ నిచచ్చెలను సమరప్పుయామ
చ. 1: అలర వశవ్వెతుత్మికన కావాహన మద పరవ్వె-

నిలయున కాసనము నెమత్మి నిద
అల గతగాజనకన కర ర్ఘద్వ్యపాదాతచమనాల
జలధిశయికిని మజజన మద

చ. 2: వర పీతాతబరనక వసాత్తి స లతకార మద
సరి శ్రీమతతునక భటూషణము లివ
ధరణీధరనక గతధపషప్పు ధటూపముల
తర మద కోటసటూరతతేజనక దపము(???)

చ. 3: అమస్కృతమథనునక నదివో నెపైవదతము
గమనఁ జతదద్రినేతుగ నకనఁ గపగవడెము
అమరిన శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది దేవునికి
తమతోనఁ బద్రిదకణల దతడముల నివగో



రేక: 0133-04 మాళవగళ సత: 02-135 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమ నెఱనఁగనినానఁడు యిట నినున్ననఁ గొలిచేనా

నీమాయ దలపనఁగా నినుననేనఁ గాకా
చ. 1: పసురముగనఁ జేసితే బడి నినున్ననఁ దలనఁచేనా

వస రాయినఁ జేసితే వదికి నినెన్నఱినఁగేనా
పొనఁసగ మానుగ ననున్ననఁ బుటట్టితచితేనఁ బొగడేనా
ముసిప నరనఁ జేయనఁగా మొరయిడేనఁ గాక

చ. 2: మొగి మస్కృగమునఁ జేసితే మొకక్కనెఱినఁగెనా
తగనఁ బక జేసితేనఁ దరినఁ బటూజ సేసేనా
జిగి నితరజతతువుగనఁ జేసితేనఁ దగిలేనా
అగపడి వవకినఁ జేయనఁగననేనఁ గాక

చ. 3: యితత కధికారినఁ జేసి యపగపతచజాజ్ఞన-

మతత యొసనఁగితవ మరనఁ గినఁకనేల
చితత లినిన్నయునఁ దర శ్రీవతకటేశ నను
సతతతము నేలనఁగా శరణనేనఁ గాక



రేక: 0133-05 శదద్ధవసతతత సత: 02-136 అధతతత్మి
పలల్లవ: పరమాతుత్మినఁ డొకక్కనఁడే పరమపావనునఁడు గన

పరిపూరరనఁడనెడి యభావమే చాల
చ. 1: హేయ మతదే దుపాధేయ మతదేది

బాయిటనే హరి సరవ్వెపరిపూరరనఁడు
నేయునెడ గణభావజీవకలప్పునము లివ
రోయనఁజూచిననఁ దనదు కాయమే రోనఁత

చ. 2: జాత యితదే దతతతజాత యితదేది
జాతులనిన్నటా నాతత్మి సరేవ్వెశనఁడు
ఆతలను అతటముటట్టినెడి భావనలలల్ల
బానఁతపడి యఱనఁగనోపని వలితే తనది

చ. 3: తలివగలదానఁకానఁ దగని మఱనఁగ లివ
తలిసినతతటమనఁదనఁ దర సతశయము
యిలలోన శ్రీవతకటేశవ్వెరని కరణచే
వలసి యజాజ్ఞనతబు వడువక మనసా



రేక: 0134-01 రామకిగయ సత: 02-137 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వలపల మఱవక లోపల లేదు వలపలనఁ గలిగిన లోపల మఱచ

చలమును నిదియే ఘడియ ఘడియకను సాధితచిన సుఖమట దోనఁచ
చ. 1: వలపలి వలనఁగే చటూడనఁగ లోపలి వడ చనఁకట గాననియటల్ల

అలరి పగపతచజాజ్ఞనికినఁదనలో నాతత్మిజాజ్ఞనము గనరాదు
పలమర చనఁకట చటూడనఁగనఁ జూడనఁగ బయలే వలనఁగెపై తోనఁచినయటల్ల
అలయక తనలోచటూప చటూచినను అతతరతగమున హరినఁ గనును

చ. 2: జాగరమే కడునఁ జేయనఁగనఁ జేయనఁగ సతతము నిదుద ర రానటల్ల
చేగల నితదిద్రియములలోనఁ దిరిగిన చితత్తివకారము లయపడదు
యగత నిదుద రవోనఁగానఁ బోనఁగా నిలలో సుదుద ల యఱనఁగనియటట్టి
యోగప టేకాతతతబును దన మనసొగి మరవనఁగ మరవనఁగ హరినఁ గనును

చ. 3: దేహప టాకాశప నిటటూట్టిరప్పుల బాహిరప బయట నడగినయటల్ల
ఆహ జీవుని జననమరణముల అతదే పొడముచ నతదడనఁగ
వహల శ్రీవతకటపత వాయువు కొగి నాకాశము వకక్క సటూతగము
ఆహ పాబ్రాణపానవాయువుల ఆతుమ నిలపటే హరినఁ గనుట



రేక: 0134-02 గజజరి సత: 02-138 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతదరిలో నే మెతదునఁబోలదుము యితదరినఁ బోలిన జీవులమే

కతదువ వరలనఁ దలనఁచి చితత్తిమది కలనఁగెడి దపైవమ కావనఁగదే
చ. 1: యతదరొకో జరాదుతఃఖము లేచి యనుభవతచేటవార

యతదరొకో దరిదద్రిదుతఃఖము లనఁసగి యలమటతచేటవార
యతదరొకో బతధనతాడనహీనదసల నుతడెడివార
యతదరొకో దాసదాసతవధి నెడయరాక చెఱలయినవార

చ. 2: యతదరొకో మరణదసలచే నిల సతయోగవయోగదుతఃఖతుల
యతదరొకో జనత్మిరోగముల నెకక్కవ భయమతదేటవార
యతదరొకో రాజల చోరల హితసలక లోన యినవార
యతదరొకో పొడమన జీవుల కెకక్కడ నెకక్కడ నేపాట

చ. 3: యతదరొకో యదుతఃఖనివస్కృతత్తికి యడసి మముత్మినఁ గొలిచినవార
యతదరొకో సతపదలక లోనెపై యేతాయాతననఁ బడువార
యతదరొకో శ్రీవతకటేశ యిప డెకక్కవ నీశరణము చొచిచ్చె
యితదును నతదును సుఖులపై లోకల నితదరినఁ జూచచ నవవ్వెడివార



రేక: 0134-03 గతడకిగయ సత: 02-139 అధతతత్మి
పలల్లవ: నినటూన్న ననటూన్ననెతచకోని నేరమ గాక

పనిన్నన సటూరతనికాతత పగతసటూరతడౌనా
చ. 1: జలధిలోపలి మను జలధి దా నౌనా

జలములధరమెపైన జతతువు గాక
నెలవపై నీలోనివాడనఁ నీవ నే నౌదునా
పొలసి నీయాతధరవుబొమత్మి నితతే కాక

చ. 2: రాజవదదనునన్న బతట రాజే తా నౌనా
రాజసప చనవరి రచనే కాక
సాజమెపై నినున్ననఁ గొలిచి సరిగదద నుతదునా
వోజతో నినున్న సేవతచి వుతదునితతే కాక

చ. 3: ము తత్తిపనఁజిపప్పుల నీర మునీన్నటవల నుతడునా
ముతత్తిములపై బలిసి లో మొనపనఁ గాక
నితత్తిప శ్రీవతకటేశ నీశరణగతులము
మొతత్తిప లోకల మాముకత్తి లము గాక



రేక: 0134-04 మాళవ సత: 02-140 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఇతదుకనఁ జితతతచనేల యశవ్వెరని మాయ లివ

యతదుక మటూలము హరి యతనినఁ జితతతచరే
చ. 1: అల నారికడపనఁ గాయక నీర వచిచ్చెనయటట్టి

తలనఁచి రానఁగల మేల తనున్ననఁ దానే వచచ్చెరే
లలి నేనుగదినన్న వలనఁగపతట బేసము-

వలనే పోనఁగలవలల్ల వడినఁ దానే పోవురే
చ. 2: నితడిన యదదములోన నీడ వడచటూపనటట్టి

దతడియపైన పటట్టి గల తనున్ననఁ దానే వచచ్చెరే
పతడిన పతడుల్ల  తొడమనఁబాసి వడినయటట్టి
అతడనే మరణముల అతదరికి సరిరే

చ. 3: పనురాతపపై గడవ పటట్టిగానఁ గదురెపై నటట్టి
తనునఁదానే చితతతపనఁ దలనఁప నిలచరే
ఘనునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ గని శరణనన్ననఁ జాల
వనక పాపాల మతచ వచిచ్చెనటట్టి  వచచ్చెరే



రేక: 0134-05 పాడి సత: 02-141 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చటూచే చటూపొకట సటూటగఱి యొకట

తాచి రెతడు నొకటపైతే దపైవమే సుతడ
చ. 1: యేనుగనఁ దలనఁచితే యేనుగెపై పొడచటూప

మాను దలనఁచిన నటేట్టి మానెపై పొడచటూప
పూని పదదకొతడ దలపోయనఁ గొతడెపై పొడచటూప
తానే మనోగోచరనఁడు దపైవమే సుతడ

చ. 2: బటట్టిబయల దలనఁచ బయలపై పొడచటూప
అటట్టి యతబుధి దలనఁచ నతబుధియపై పొడచటూప
పటట్టిణము దలనఁచిన పటట్టిణమెపై పొడచటూప
తటట్టి మనోగోచరనఁడు దపైవమే సుతడ

చ. 3: శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది శ్రీపత దలనఁచితేను
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది శ్రీపతపై పొడచటూప
భావమే జీవాతత్మి పగతతక్షము పరమాతత్మి
తావు మనోగోచరనఁడు దపైవమే సుతడ



రేక: 0135-01 శ్రీరాగత సత: 02-142 వతకటగానత
పలల్లవ: బరదులనిన్నయు నీవ బరదు లోకములలల్ల

అరయ నీపాదమతద అణనఁగతడెనఁ గాన
చ. 1: బహుదేవతాసారవ్వెభౌమ బరదు నీకే

సహజము నీవు భటూసతపతవ గాన
వహి దేవతాచకగవరిత్తి బరదు నీకే
వహితము చకగము చే వలసేవు గాన

చ. 2: పను దేవశిఖమణ బరదు నీకే చెలల్ల
ఘన కౌసుత్తి భమణ గలవానఁడవు గాన
మును దేవదేవోతత్తిమునఁడను బరదు నీకే
ననిచెనఁ బురషోతత్తిమనామునఁడవు గాన

చ. 3: వటట్టి కొని దేవరాహుతత్తిరాయ బరదు నీదే
కిటట్టి రాతగఱఱ్ఱైము నెకిక్కతవ గాన
తటట్టిమెపై శ్రీవతకటేశదేవ సితహమవు నీవ
అటట్టి నారసితహునఁడవపై అమరిత గాన



రేక: 0135-02 లలిత సత: 02-143 దశవతారముల
పలల్లవ: ఎతదు నీక బద్రియమో య తపప్పుతరణళళ్ళ

దితదువడె సిరలతో తపప్పుతరణళళ్ళ
చ. 1: పాలజలనిధిలోనఁ బవవ్వెళతచ పాముతపప్పునఁ

దేలచనన్న దది దపప్పుదిరణళళ్ళ
వోలి నేకోదకమెపై వకక్క మఱిఱ్ఱైయాకమనఁద
తేలచనన్నదది తపప్పుతరణళళ్ళ

చ. 2: అమస్కృతము దచచ్చెనానఁడు అతబుధిలో మతధరము
తమలనఁ దేలితచ తపప్పుతరణళళ్ళ
యమునలో కాళతగనతగపపడిగెమనఁద
తమరి తొకిక్కన తపప్పుతరణళళ్ళ

చ. 3: అపప్పుడు పదారవల అతగనల చెమటల-

తపప్పులనఁ దేలిన తపప్పుతరణళళ్ళ
వపప్పుగ శ్రీవతకటాదిద్రి నునన్నతనఁ గోనేటలోన
తపప్పురిలల్ల నేనఁట నేనఁట తపప్పుతరణళళ్ళ



రేక: 0135-03 లలిత సత: 02-144 భకిత్తి
పలల్లవ: తలగరో లోకల తడవకరో మముత్మి

కలిగినదిది మా కానఁపరము
చ. 1: నరహరికీరత్తిన నానిన జిహవ్వె

వరల నుతతపనఁగ నోపదు జిహవ్వె
మురహర పదముల మొకిక్కన శిరము
పరల వతదనకనఁ బరగదు శిరము

చ. 2: శ్రీపతనే పూజితచిన కరముల
చోనఁప యాచనకనఁ జొరవు కరముల
యేపన హరికడ కేనఁగిన కాళళ్ళ
పాపల యితడల్లకనఁ బారవు కాళళ్ళ

చ. 3: శ్రీవతకటపతనఁ జితతతచ మనసు
దావత నితరమునఁ దలనఁచదు మనసు
దేవునఁడతని యాధీనప తనువు
తేవల నితరాధీనము గాదు



రేక: 0135-04 రామకిగయ సత: 02-145 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏల మముత్మి గాసిసేసే రితకా మర

కాలముతో నిలిచేను కెపైవలతపదవ
చ. 1: పాపముల హరినామపఠనచేనఁ బాపకొతట

కెపైపగనఁ జితగగపత్తి నఁ డాకవల గటట్టి
కోపలనఁ బుణతములలల్ల గోవతదుని కిచిచ్చెతమ
పూనఁపల సవ్వెరద్గీము తోబ్రావ భుజవయరో

చ. 2: అతుమలో నజాజ్ఞన మాచారతనఁడే పాప
ఆతల జనాత్మిల వాకిలట ముయతరో
చేత హరిదాసతమున జీవనుత్మికత్తి నఁడనెపైత
జాత యధరత్మిములల సతబతధము వడరో

చ. 3: పరమాతుత్మి చితతచేత బదుక నిశచ్చెయమాయ
ధరనఁ గెపైవసము గావో తగచితత్తిమా
యిరవపైన శ్రీవతకటేశనఁ డేలకొనె మముత్మి
పరదేవతల మాకనఁ బనిలేదు మర



రేక: 0135-05 భపైరవ సత: 02-146 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: మఱియతదటూ గతలేదు మనుప నీవ దికక్క

జఱసి లకశ నీ శరణమే దికక్క
చ. 1: భవసాగరతబులోనఁబడి మునినఁగిన నాక

తవరి నీనామమను తేపయే దికక్క
చివకి కరత్మితబనెడి చిచచ్చె చొచిచ్చెన నాక
జవళ నాచారత కస్కృపాజలధియే దికక్క

చ. 2: ఘనమోహపాశముల గాలినఁ బొయతడి నాక
కొనల నీ పాదచితతకొమత్మియే దికక్క
కనలి మనసనెడి యాకాసముననునన్న నాక
కనునఁగొననఁగ నీదాసతగరడనఁడే దికక్క

చ. 3: మరిగి సతసారమనెడి మతటకితదట నాక
ధర భకిత్తియను బలదావ్వెరమే దికక్క
యిరవపైన శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా నాక-

నరదపైన నీవతతరాతత్మివ దికక్క



రేక: 0135-06 రామకిగయ సత: 02-147 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: శ్రీపత నీయాజజ్ఞ సేసద మదివో

పూనఁపల మాయలనఁ బొరలనఁగనేల
చ. 1: కాయము సుఖదుతఃఖములక మటూలము

పాయము యితదిద్రియపరవశము
ఆయము రెతటకి ననన్నపానముల
మోయని మోనఁపది ములగనఁగనేల

చ. 2: తలనఁప పణతపాతకముల మటూలము
కలిగిన పటట్టి వు కరత్మిగత
ఫల మది రెతటకి బలసతసారము
కలిగిన వటట్టికి కాదననేల

చ. 3: జీవునఁ డితతటా సస్కృషిట్టికి మటూలము
భావము బద్రికస్కృతకినఁ బద్రిపతచము
చేవగ రెతటకి శ్రీవతకటేశవ్వెర
నీ వతతరాతత్మివు నెమకనఁగనేల



రేక: 0136-01 ధనాన్నసి సత: 02-148 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: జాజ్ఞనయజజ్ఞ మగత మోక్షసాధనము

నానారస్థిముల నినేన్న నడప మాగరనఁడు
చ. 1: అలరి దేహమనేట యాగశలలోన

బలవపై యజాజ్ఞనప పశవు బతధితచి
కలసి వపైరాగతప కతుత్తి లనఁ గోసి కోసి
వలయ జాజ్ఞనాగిన్నలో వలిచె మాగరనఁడు

చ. 2: మొకక్కచ వపైషరవులనే మునిసభ గటూడపటట్టి
చొకక్కచ శ్రీపాదతీరస్థి సమపానము నితచి
చకక్కనఁగా సతకీరత్తినసామగానము చేసి
యికక్కవతో యజజ్ఞము సేయితచెనఁబో మాగరనఁడు

చ. 3: తదియతగరపగసాదప పరోడాశ మచిచ్చె
కొదదర దవ్వెయమను కతడతబుల వటట్టి
యదలో శ్రీవతకటేశ నిట పగతతక్షముచేస
యదివో సవ్వెరటూపదక్ష యిచెచ్చెను మాగరడు



రేక: 0136-02 శ్రీరాగత సత: 02-149 వతకటగానత
పలల్లవ: లవణతశస్కృతగారరాయ లకనాథ

యేవళ నీవనోదాన కేదాయ నేమ
చ. 1: పాలజలధివతటది పవవ్వెళతచ నామనసు

గాలివరప్పులే కడళల్ల  కలదు లోనఁతు
చాలనఁగ దొలిల్ల నీవు సముదద్రిశయివట
యలీల నీవనోదాన కేదాయ నేమ

చ. 2: నికక్కపభటూమవతటది నెలవుకో నామనసు
పకక్కలినిన్నయునఁ గలవు పరగచతడు
పకక్కటనఁ దొలిల్లయు నీవు భటూసతమగనఁడవట
యకక్కవ నీవనోదాన కేదాయ నేమ

చ. 3: నితడునఁగొతడవతట దిద నిలచతడు నాభకిత్తి
వుతడుచోటనేవుతడు నొకక్కచోటను
కొతడలరాయనఁడవట కోరికె శ్రీవతకటేశ
అతడ నీవనోదాన కేదియాయ నేమ



రేక: 0136-03 రామకిగయ సత: 02-150 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మెచచ్చె; మెచచ్చెకతటే మాను; మతచి నే నాడకమాన

అచచ్చెప నీసటూతగధరి నవధర దేవ
చ. 1: వకక్కనఁడ నే జీవునఁడను వోహో హరీ

పకక్క బహురటూపాలే పతచి యాడిత
తకిక్కన యితదిద్రియములే తగమేళము
అకక్కజప వదతవానఁడ నవధర దేవ

చ. 2: సటూట నితచకతతవానఁడనఁ జూడవ హరీ
వట సతసారపబారి వదత లడిత
పాట నాకరత్మిమే కిగయాభాషాతగము
ఆటవానఁడ నితతే నేను అవధర దేవ

చ. 3: చేరి చితత్తిగితచమ శ్రీవతకటేశ నేనఁడు
మేరతో భకెత్తినే మోకమనఁద నాడేను
యరానిపదవుల యిచిచ్చెత నాక
ఆరితేరి గెలిచిత నవధర దేవ



రేక: 0136-04 శ్రీరాగత సత: 02-151 అనన్నమయత సుత్తి త
పలల్లవ: దినము దావ్వెదశి నేనఁడు తీరస్థిదివసము నీక

జనకనఁడ అనన్నమాచారతనఁడ వచేచ్చెయవ
చ. 1: అనతతగరడ ముఖుతలపైన సటూరిజనులతో

ఘన నారదాది భాగవతులతో
దనుజమరదనునఁడెపైన దపైవశిఖమణతోడ
వనుకొని యారగితచ వచేచ్చెయవ

చ. 2: వపైకతఠాన నుతడి యాళవారలలోపల నుతడి
లోకప నితతముకత్తి లలోన నుతడి
శ్రీకాతతతోడనునన్న శ్రీవతకటేశనఁ గటూడి
యకడ నారగితచ నితటకి వచేచ్చెయవ

చ. 3: సతకీరత్తినముతోడ సనకాదులలల్లనఁ బాడ
పొతకప శ్రీవతకటాదిద్రి భటూమనుతడి
లతకె శ్రీవతకటగిరి లకవభునఁడు నీవు-

నతకెల మాయితట వతదు లరగితచవ



రేక: 0136-05 మాళవ సత: 02-152 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: గఱ ఱ్ఱైలనఁ గటట్టిని తేర కొతక కెతదపైనానఁ బారీ

వఱఱ్ఱైవనఁగచనఁ దసని వడుకతో జీవునఁడు
చ. 1: సరి పఱనఁదే రెతడు జతటబతడికతడుల్ల

సరవతోనఁ బాదాల చానఁపనొగల
గరిమనఁజూపల రెతడు గటట్టిన పగద్గీముల
దొరయపై దేహరథము దోలీనఁబో జీవునఁడు

చ. 2: పతచమహభటూతముల పతచవనెన్నకోకల
పతచల చేతుల రెతడు బలటకెక్కల
మతచెపైన శిరసే మదనునన్న శిఖరము
పతచేతదిద్రియరథము పఱపీనఁబో జీవునఁడు

చ. 3: పాపపణతముల రెతడు పకక్కనునన్నచలల
తోపల యనన్నపానాల దొబుబ్బునఁదడుల్ల
యేపన శ్రీవతకటేశనఁ డెకిక్క వథల నేనఁగనఁగ
కాపాడి నరరథము గడపీనఁబో జీవునఁడు



రేక: 0136-06 సాళతగత సత: 02-153 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఉనన్న మతతాబ్రా లితదు సరా వగి వచారితచకొతటే

వనన్నకనన్నవారికెలల్ల వషరనామమతతగము
చ. 1: పరగనఁ బుచచ్చెకాయలనఁ బరసిపోదు మతతగము

గరిమ ముటట్టితటలేని ఘనమతతగము
వరస నెవవ్వెరవనాన్న వానఁడిచెడని మతతగము
అరయ నిదొకక్కటేపో హరినామమతతగము

చ. 2: యేజాతనోరికెపైన నెతగిలిలేని మతతగము
వోజదపప్పుతేనఁ జెడకవుతడే మతతగము
తేజాన నొకరికిసేత్తినఁ దరిపోని మతతగము
సాజమెపైన దిదేపో సతతమెపైన మతతగము

చ. 3: యిహమునఁ బరమునఁ దానే యియతనఁజాలిన మతతగము
సహజమెపై వదాలసార మతతగము
బహునారదాదులలల్ల పాటపాడిన మతతగము
వహితమయిన శ్రీవతకటేశ మతతగము



రేక: 0137-01 సాళతగనాట సత: 02-154 నస్కృసితహ
పలల్లవ: అనుచ దేవగతధరావ్వెదుల పలికేర

కనకకశిప నీవు ఖతడితచే వళను
చ. 1: నరసితహ నరసితహ ననునఁగావు ననునఁగావు

హరి హరి నాక నాక నభయమవ
కరిరక్ష కరిరక్ష గతమెపైరి దనుజల
సురనాథ సురనాథ చటూడు మముత్మినఁ గస్కృపను

చ. 2: దేవదేవ వాసుదేవ దికక్క నీవ మాక మాక
శ్రీవక్ష శ్రీవక్ష సేవకలము
భటూవనితనాథ నాథ పొడమె నీపగతాపము
పావన పావన మముత్మినఁ బాలితచవ

చ. 3: జయ జయ గోవతద శరణుచొచేచ్చెము నీక
భయహర భయహర పాప మడనఁగె
దయతో శ్రీవతకటేశ తగిలి కాచిత మముత్మి
దయనఁజూడు దయనఁజూడు దాసులము నేము



రేక: 0137-02 లలిత సత: 02-155 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కటకటా కరత్మిమా కాలములో మరత్మిమా

మటమాయపైపోతవతటా మది నమత్మివుతటనఁగా
చ. 1: పాపబుదిద్ధ యాడనుతడె పాయము రానినానఁడు

కోప మేడనుతడె గరద్భాగోళమున నునన్ననానఁడు
దపన మేడనుతడె దేహధరి గానినానఁడు
యేపన భటూమనఁ బుటట్టితే నేడనుతడి వచెచ్చెనో

చ. 2: నగసతసార మెతదుతడె నరకాన నుతడునానఁడు
తగిలి మరణదస ధనవాతఛ లతదుతడె
వగి లోభ మేడనుతడె వతటనునన్నవానఁడు
వగటపై  నేనఁడెటట్టి  ననున్న వదకి పపైకొనెనో

చ. 3: బహుబతధ లేడనుతడె పగళయకాలమునానఁడు
మహినఁ గోరికెలతదుతడె మత మఱచిననానఁడు
యిహమున శ్రీవతకటేశ శరణతట నేనఁడు
వహితమెపై మాక నెటట్టి  వఱచెనో తాము



రేక: 0137-03 సామతతత సత: 02-156 దశవతారముల
పలల్లవ: హరి నీ పగతాపమున కడడమేది లోకమున

సరి వరీ నీక మరి సరేవ్వెశవ్వెరా
చ. 1: నీవు నీళళ్ళ నమలితే నితడెను వదముల

యవలనఁ దలతత్తితేనే యితదద్రిపదవుల మతచె
మోవ మటూనఁత గిరిపతే మటూడులోకాల నిలిచె
మోవనఁ బార నవవ్వెతేనే ముగిసి రసురల

చ. 2: గోర గీరితే నీరెపై కొతడలలల్లనఁ దగనఁబారె
మారకొతటే బయటనే మడుగలపై నిలిచె
చేరి యడుగవటట్టితే శిలకనఁ బాబ్రాణము వచెచ్చె
కూరిమనఁ గావలనతటే కొతడ గొడగాయను

చ. 3: కొతగజారినతతలోనే కూలను తద్రిపరముల
కతగి గమనితచితేనే కలిదోషముల మానె
రతగగ నీశరణతటే రకతచిత దాసులను
ముతగిట శ్రీవతకటేశ మటూలమవు నీవ



రేక: 0137-04 దేసాక సత: 02-157 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మాపలే మరణముల రేపలే పటట్టి వుల

చాపలల మాని వషర శరణను మనసా
చ. 1: చాలనతటే యితచకతతే చాలను జనత్మిమునక

చాలకనన్న లోకమెలల్లనఁ జాలదు
వలిన యయాసా వరిగవాని చేతరాయి
చాల నితక హరి నిటట్టి శరణను జీవునఁడా

చ. 2: పాఱకనన్న పశబాలపై బడలదు మనసు
పాఱితే జవవ్వెనముననఁ బటట్టిరాదు
మఱిన నీరకొదిద దామెర యితత యతచి చటూడ
జాఱవడిచి దేవుని శరణను జీవునఁడా

చ. 3: సేయకనన్ననఁ గరత్మిము శ్రీపతసేవనే వుతడు
సేయనఁబోతేనఁ గాలమెలల్ల  సేనాసేన
వోయయత యిది యలల్ల  వుమనానఁకే చవుతాల
చాయల శ్రీవతకటేశ శరణను జీవునఁడా



రేక: 0137-05 ధనాన్నసి సత: 02-158 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దపైవమా నీవ మముత్మి దయదలనఁచట గాక

చేవల నీసేనఁతలలల్ల చెలల్ల ను లోకానను
చ. 1: తీప నతజేవళ నటట్టి తేటనఁ బులసితపను

పపైపపైనఁ బుణతమయితేనఁ బాపమతపను
వోప జతతువుల కివ వకటకటకి లతకె
చేపటట్టి పాపము లటట్టి  సేయకతడవచచ్చెను

చ. 2: కడునఁ జలవపై తేను గకక్కన వనఁడితపను
చెడని వరతవళ సిరలితపను
వడల మోచినవారి కొకటకటకి లతకె
తొడర భోగాల మాని తోయ నెటట్టి వచచ్చెను

చ. 3: యివయు నీమాయే యినిన్నయు నీయాజజ్ఞలే
జవళనఁ బాబ్రాణులకెలల్ల సమత్మితపైనవ
యివల శ్రీవతకటేశ యిట నీకే శరణతట
తవలి నీవ గత దానఁగ నెటట్టి వచచ్చెను



రేక: 0137-06 శతకరాభరణత సత: 02-159 గర వతదన, భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: వటట్టిలతపటాలనఁ బడి వడనఁ బొరలటకతటే

వటట్టిన వరత నటూరకతడుటే సుఖము
చ. 1: పాపము మానినయటట్టి బదుకొకక్కట సుఖము

కోపము వడిచినటట్టి గణమొకక్కట సుఖము
చేపటట్టి గరబుదిద్ధ సేసేటదే సుఖము తీ-

దపలనఁ బడనియటట్టి దినమే సుఖము
చ. 2: మహినఁ జతచలములేని మనసొకక్కట సుఖము

సహజాచారముతోడి జనత్మిమొకక్కట సుఖము
యిహపరసాధనప యనిన్నకొకక్కట సుఖము
బహుళప టాసకతట పరిపాట సుఖము

చ. 3: పరలనఁ బీడితచితేని పసినఁడొకక్కట సుఖము
గరిమ నిజముతోడనఁగల మాటలే సుఖము
ధరలో శ్రీవతకటేశ దాసానుదానఁడయి
సరవతో నడచేట శతతమే సుఖము



రేక: 0138-01 దేసాళత సత: 02-160 దశవతారముల
పలల్లవ: వారిదేపో జనత్మిము వడి నినున్ననఁ దచిచ్చెరి

భారతరామాయణలపై పరగె నీకథల
చ. 1: భువమనఁద రావణునఁడు పటట్టిగానఁగా రామునఁడవపై

తవలి యితదరికినఁ బద్రితతక్షమెపైతవ
వవరితప నతతవానఁడు వలసితేనఁగా నీవు
అవతార మతదితే నినన్నతదరనునఁ జూతుర

చ. 2: రమణనఁ గతసాది యసురల లటూట సేయనఁగానఁగా
తమనఁ గస్కృషారవతార మతదరి కెపైతవ
గములపై యతతటవార గలిగితేనఁగా నీవు నేనఁడు
అమర జనితచి మాటలడుదు వతదరితో

చ. 3: యతత వుపకారియో హిరణతకశిపనఁడు
చెతత నరసితహునఁడ నీసేవ యిచెచ్చెను
యితతట శ్రీవతకటేశ యినిన్న రటూపలను నీవ
పతతాన నీశరణని బద్రిదికిత మదివో



రేక: 0138-02 సామతతత సత: 02-161 భకిత్తి
పలల్లవ: ఊరకెపైతే నినున్ననఁ గాన మొకకారణననఁ గాని

పూరిజీవులము, నీవు పరషోతత్తిమునఁడవు
చ. 1: అసురల భువనఁ బుటట్టి టది వుపకారమే

అసురల బాధితతు రమరలను
పొసనఁగ వారికినఁగాను పూనుకవచిచ్చె నీవు
వసుధ జనితచితేను వడి నినున్ననఁ గతదుము

చ. 2: అడరి ధరత్మిము చెడి యధరత్మిమెపైనా మేల
వడనఁగ మునుల వనన్నవతతుర నీక
తడవ ధరత్మిము నిలప్పు ధరణనఁ బుటట్టి దు నీవు
బడి నినున్న సేవతచి బద్రిదుకదు మపడే

చ. 3: నీకతటే మాకనఁ జూడ నీదాసులే మేల
పపైకొని వారనన్నచోటనఁ బాయకతదువు
చేకొని శ్రీవతకటేశ చెపప్పునఁగానే వారిచేత
నీకథల వని వని నే మడేరితమ



రేక: 0138-03 సాళతగనాట సత: 02-162 దశవతారముల
పలల్లవ: పేర నారాయణునఁడవు బెతబాడిచేనఁతల నీవ

నోర మటూసుకనన్ననఁ బోదు నునన్నని నీసుదుద ల
చ. 1: వసుల మాకనఁ జెపప్పు వన భారతముగానఁగ

మోస నీపాలముచిచ్చెమ మొదలగాను
రాసికెకక్క శకనఁడు రవవ్వెగానఁ బొగడనఁ జొచెచ్చె
ఆసలనఁ బరకాతతల నతటన నీసుదుద ల

చ. 2: రతతున వాలీత్మికి చెపప్పు రామాయణము గాను
సతతగానఁ దాటకాదులనఁ జతపనదలల్ల
అతతకముతద నారదునఁడవ దతడెమట చెపప్పు
యితతటా వనఁటాడి జీవహితసల సేసినది

చ. 3: వడుక నజనఁడు చెపప్పు వదముగా నీవు దొలిల్ల
వోడక మనెపై కొనాన్నళల్ల తడితవతటా
తోడనే సపత్తిరషల తొలిల్లయునునఁ జెపప్పురద
యడనే శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపైత వనుచ



రేక: 0138-04 గతడకిగయ సత: 02-163 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దేహ మది యొకటే దేవునఁడ నీవకనఁడవ

యహల రెతట దపప్పుర మదివో మాబదుక
చ. 1: రాత రొకక్కలోకము రవవ్వెపడెనఁ గలలోన

ఘతలనఁ బగలొకక్కలోకము వగితే
యతల రెపప్పులే మరనఁ గితదుక నతదుకనఁ జూడ
యేతుల రెతట దపప్పుర మదివో మాబదుక

చ. 2: సత కానఁగిలొకటే జవవ్వెనపనఁగానఁక రేనఁచ
సుత కానఁగిలొక వరేసుఖమెపై తోనఁచ
మతలోని మరనఁ గితతే మగవలే యిదదరను
ఇతవపై రెతట దపప్పుర మదివో మాబదుక

చ. 3: దపైవమా నినాన్నతుమలోనఁ దలనఁచి యానతదితతు
పూవుల నినున్ననఁ బటూజితతు పొతచి వలిని
శ్రీవతకటేశ నీసేవలోని మరనఁ గితతే
యవల రెతట దపప్పుర మదివో మాబదుక



రేక: 0138-05 రామకిగయ సత: 02-164 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: చాటదనిదియే సతతము సుతడో

చేటలేదతని సేవతచినను
చ. 1: హరినొలల్లని వారసురల సుతడో

సుర లీతని దాసుల సుతడో
పరమాతుత్మినఁడితనఁడె పాబ్రాణము సుతడో
మరగక మఱచిన మఱి లేదినఁకను

చ. 2: వదరక్షకనఁడు వషరనఁడు సుతడో
సదితచె శకనఁడచచ్చెగ సుతడో
ఆదిబద్రిహత్మిగనాన్నడతనఁడు సుతడో
యేదస వదికిన నితనఁడే ఘనునఁడు

చ. 3: యిహపర మొసనఁగను యతనఁడె సుతడో
వహి నుతతచెనఁ బారవ్వెత సుతడో
రహసతమదివో రహి శ్రీవతక
మహీధరతబున మనికెపై నిలిచె



రేక: 0138-06 కేదారగళ సత: 02-165 కస్కృసర
పలల్లవ: మర సాక మర సాక మే మేమ ననలేము

చేరి చటూడరమత్మి వని చెలల్ల బడి యమాత్మి
చ. 1: పనన్నవానఁడు నిదద్రి వోనఁగ పనచి కూనఁకటతోడ

పనిన్న లేనఁగతోనఁకనఁగటూడ బతధితచి కటట్టి
వునన్నతనఁ దొలనఁగ వాని వళ ల్లలల్ల  దోనఁగిపోయ
కనెన్నలర యకస్కృషరనఁ గతటరటరమాత్మి

చ. 2: లేనఁగల ననిన్నట నేము లేవక తొలల్ల వడిచె
మటూనఁగి ఆవులనఁబేయల మొగినఁ గలయ
అనఁగి పటట్టినఁబోతేను అపప్పుడే తా గడె వటట్టి
రానఁగతనాన నునాన్ననఁడు రాచబలవమాత్మి

చ. 3: వారము నేసేమనుచ వడి నితటవార మెలల్ల
కూరల పాశల దొతతనఁ గటూడనఁబెటట్టితే
ఆరగితచ వలపల అలికి పూసి కడిపీ
కూరిమ శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదునఁ డమాత్మి



రేక: 0139-01 భటూపాళత సత: 02-166 కస్కృసర
పలల్లవ: ఇదివో మాయితట నేనఁడు యితతసేసనఁ గస్కృషరనఁడు

అదివో మాయితటాను అతతసేసనఁ గస్కృషరడు
చ. 1: గతట వానఁగకతడా నితడనఁ గసప దురిగి మా-

యితటవార నిదిదరితచ నిలల్ల చొచెచ్చెను
అతటవచిచ్చె వకదటూడ ఆపూరి మేసితేను
గతట గణగణ వానఁగె గకక్కన మేలక్కతటమ

చ. 2: వకక్కరోల దాప వటట్టి వుటట్టియకిక్క అతదుమనఁది-

చకెక్కరలల్ల  మెసనఁగి మాచతటవానిని
వుకక్కనఁ బటట్టి వుటట్టిమనఁద నునిచి రోల దస
చొకిక్క తా నెతదునాన్ననఁడో చొపప్పు ఇదే కతటమ

చ. 3: ఆవుల వళళ్ళవడిచె నవ నేనఁ దోలి తేనఁబోతే
నీవల దటూడలనఁ దచిచ్చె యితటలోనఁ గటట్టి
దావత నితతా వదకి తలప దరచితేను
శ్రీవతకటేశని మాయనఁ జికిక్క లోన నునన్నవ



రేక: 0139-02 దేసాక సత: 02-167 కస్కృసర
పలల్లవ: అనరాదు వనరాదు ఆతనిమాయల నేనఁడు

దినదిన కొ శ్రోతత్తిలయ దిద్రిషట్టిమదే మాక
చ. 1: ఆడెడి బాలల హరి అతగిలి చటూపమని

తోడనే వాతడల్లనోర దుముత్మిల చలిల్ల
యడ మాతోనఁ జెపప్పుగాను యితదరమునఁ గటూడిపోయి
చటూడనఁబోతే పతచదారెపై చోదతమాయనమాత్మి

చ. 2: తీనఁటతీగెల సొమత్మితటా దేహమునితడా గటట్టి
తీనఁటకనఁ గాక బాలల తగి వాపోనఁగా
పాటతచి యసుదిద వని పారితతచి చటూచితేను
కోటకోట సొముత్మిలయ కొతత్తిలోయమాత్మి

చ. 3: కాకిజనున్న జనున్నలతటా గతపనఁడేసి తనిపతచి
వాకొలిప బాలలలల్ల వాపోవనఁగా
ఆకడ శ్రీవతకటేశనఁడా బాలల కతటనీర
జోకగ ముతాతల సేసనఁ జూడనఁగానే నేము



రేక: 0139-03 దేసాక సత: 02-168 అధతతత్మి
పలల్లవ: నిజము దలియని మానేరమే కాక

భజన నీవు చేపటట్టినతదునఁ గడమా
చ. 1: అతచలనఁ బరసము లోహపనఁ గాళకలనెలల్ల

యతచనా పసినఁడి గావతచనఁ గాక
నితచిన నినాన్నతుమనఁ జితతతచవారి పాతకాల
మతచనిచేచ్చెవా మేలే మెరయితతుగాక

చ. 2: నలవతకరకిరణల మేలగీడని
తలనఁగీనా యినిన్నటలోనఁ దానే కాక
యిల నీదాసునఁడు జాత నెవవ్వెనఁడెపైనా నీకస్కృపనఁ
జెలనఁగి పావనునఁ జేసి చేకొనునఁ గాక

చ. 3: పూనిన దికక్కలగాలి పొతదుగ నీడాడని
మానీనా లోకమెలల్ల  మలయునఁగాక
మానక శ్రీవతకటేశ మహిలో నీదాసులతడే-

దేనెలవపైనా నీకిరవకాదా



రేక: 0139-04 భపైరవ సత: 02-169 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: నీవు జగనాన్నథనఁడవు నే నొకజీవునఁడ నితతే

నీవల ననుభవతచ నే నెతతవానఁడను
చ. 1: వపైకతఠపదమేడ వడినఁ గోర నెతతవానఁడ

యకడ నీదాసునఁడనౌ టది చాలదా
చేకొని నీసాకారచితత యేడ నేనేడ
పపైకొని నీడాగ మోచి బద్రిదికితనఁ జాలదా

చ. 2: సొతపల నీయానతదసుఖ మేడ నేనేడ
పతప శ్రీవపైషరవసలల్ల పన చాలదా
నితపల వజాజ్ఞన మేడ నే దలియ నెతతవానఁడ
యితపగా నీకథ వనుటదియే చాలదా

చ. 3: కెపై వలతమతదు నీతో కాణచి యాడ నాక
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది సేవ చాలదా
యవల శ్రీవతకటేశ నీ వచిచ్చెన వజాజ్ఞనమున
భావతచి నినున్ననఁ బొగడే భాగతమే చాలదా



రేక: 0139-05 మలహరిసత: 02-170 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: అనిన్నటాను హరిదాసు లధికల

కనున్నలవతటవార కమలజాదులక
చ. 1: అతదరను సమమెపైతే నరహనరహము లేదా

అతదరిలో హరియపైతే నౌనఁ గాక
బొతదితో వపసని దచిచ్చె పూజితచినటట్టి  వరే
పొతదుగాని శనకమునఁ బటూజితచనఁదగనా

చ. 2: అనిన్నమతముల సరియపైతేను వాసి లేదా
చెనన్నగనఁ బురాణల చెపప్పునఁ గాక
యనన్ననఁగ సొరారటతక మతతటానునఁ జెలిల్లనటల్ల
సనన్నపనఁ దోలబళల్లల సరిగానఁ జెలల్ల నా

చ. 3: గకక్కననఁ బెపైరవతత్తినఁగా గాదము మొలచినటట్టి
చికిక్కన కరత్మిములలల్ల నఁ జెలనఁగెనఁ గాక
తకక్కక శ్రీవతకటేశదాసత మెకక్కడెపైనటట్టి
యకక్కడా మోక్షోపాయ మనఁకనఁ జెపప్పు నునన్నదా



రేక: 0139-06 ముఖరి సత: 02-171 శరణగత
పలల్లవ: ఇదియే బుదిద్ధ నాక నితతకతటే మఱిలేదు

కదిసి నీబతటనతటే కాతువు ననున్నను
చ. 1: నేరచి నడచేనతటే నేనఁ గాను సవ్వెతతతుగ డనఁను

నేరమ చేసేనతటే నితడును దటూర
యరెతటకినఁ గాక నేను యిటట్టి నీక శరణతటే
గారవతచి వహితచక కాతువు ననున్నను

చ. 2: వకక్కచో నరస్థి మరిజతచకతడితే జనాత్మిల పకక్క
యకేక్కనతటే మోక్షము యేడో యఱనఁగ
యకక్కడి సుదుద లనేల యిచచ్చెట నీనామము
గకక్కననఁ బేరొక్కతటేనఁ దయనఁ గాతువుగా ననున్నను

చ. 3: తపసినయేతనతటేనఁ జితత్తిము కెపైవశము గాదు
చపలసతసారినెపైతే శతత యుతడదు
ఉపమలేల శ్రీవతకటతత్తిమ నీసేవ చేసి
కపటము మానితేను కాతువు ననున్నను



రేక: 0140-01 శతకరాభరణత సత: 02-172 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఆహ యేమ చేపేప్పుది హరి నీమాయ

మోహములే చిగిరితచ మొదల జవవ్వెనము
చ. 1: యతచనఁగ భటూమ యొకక్కటే యేలినరాజ లతదరో

పొతచి వారివతటవతటనఁ బోవదాయను
అతచల సటూరతచతదుగ లనే గడెకడుకల
ముతచి కొలచి పోసని మునుకొని కాలము

చ. 2: దేవలోక మొకక్కటే దేవతదుగ  లతదరో
కెపైవశమెపై యేలనఁగ నొకక్కరిద గాదు
ఆవటతచి పతచభటూతాలనేట శఖల వళల్ల
సావధనాననఁ బెరిగీ సతసారవస్కృక్షము

చ. 3: యిచచ్చెట నీ వకక్కనఁడవ యిట నీదాసు లతదరో
తచిచ్చె యతత సేవతచినానఁ దనివలేదు
నిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ నిదానము నీభకిత్తి
యచిచ్చెనానఁడ వతతటా నీడేరీ జనత్మిము



రేక: 0140-02 ముఖరి సత: 02-173 వతకటగానత
పలల్లవ: ఏరీత నెవవ్వెర నినున్న నెటట్టి  భావతచినాను

వారివారి పాలికి వరదునఁడవౌదువు
చ. 1: చేరికొలిచ్చెనవారికినఁ జేపటట్టి నఁ గతచమవు

కోరి నుతతచినవారికి కొతగపపైనఁడివ
మేరతోనఁ దలనఁచవారి మేటనిధనమవు
సారప వవకలక సచిచ్చెదానతదునఁడవు

చ. 2: కావలననేవారికి కామధేనువవు మరి
సేవసేసేవారికి చితతామణవ
నీవ గతనన్నవారికి నిఖల రక్షకనఁడవు
వావరి శరణువనఁడేవారి భాగతరాశివ

చ. 3: నినున్ననఁ బటూజితచేవారి నిజపరతతత్తిత్త్వామవు
ఇనిన్నటా నీదాసులక నేలికెవు
యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యిహపరములకను
పనిన్న కాచకనన్నవారి ఫలదాయకనఁడవు



రేక: 0140-03 వరాళ సత: 02-174 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతరల దటూరనేల యవవ్వెరటూ నేమ సేతుర

మత వారటూనఁ దమవతట మనుజలే కాక
చ. 1: చేరి మేలసేయనఁ గీడుసేయ నెవవ్వెర గరత్తిల

ధరణలో నరలక దపైవమే కాక
సారెనఁ దనవతటవతటనఁ జనుదతచేవారెవవ్వెర
బోరననఁ జేసిన పాపపణతలే కాక

చ. 2: తొడనఁగి పొగడితచాను దటూషితచా ముఖుతలవవ్వెర
గడికొనన్న తనలోని గణలే కాక
కడునఁగీరిత్తి నపకీరిత్తి గటట్టిడివారెవవ్వెర
నడచేట తనవరత్తినములే కాక

చ. 3: ఘనబతధమోక్షాలకనఁ గారణ మనఁక నెవవ్వెర
ననిచిన జాజ్ఞనాజాజ్ఞనములే కాక
తనక శ్రీవతకటేశనఁ దలపతచేవా రెవవ్వెర
కొనమొద లఱినఁగిన గరనఁడే కాక



రేక: 0140-04 దేసాళత సత: 02-175 అధతతత్మి
పలల్లవ: అకక్కటా నే నిరత్మిలనఁడనయేత దినఁక నెనన్ననఁడో

చకక్క ననున్న దిదుద కోనే సరేవ్వెశవ్వెరా
చ. 1: నేనే మతచివానఁడనెపై తే నితడుకోదా జాజ్ఞనము

కానీలే యితకా నేమేమ గడమో కాక
ఆనుక సుకస్కృతనెపైతే నలవడదా వర కిత్తి
కానరాని తపప్పు లనిన్నగలవో కాక

చ. 2: నామనసే చకక్కనెపైతే నాకనఁ బద్రితతక్షము గావా
చేముతచి నేరమేమ సేసితనో కాక
ఆముక మోక్షాధికారినెపైతే నెదురగా రాదా
కామతారాస్థి ల భోగితచనఁ గలగనఁబోలనఁ గాక

చ. 3: ఔలే నామేను పవతగమెపైతే సేవ గొనవా
యేలగనన్నదో నీచితత్తి మెఱనఁగనఁ గాక
యలీల శ్రీవతకటేశ యదుటనే వునాన్ననఁడవు
యేలకొని చేపటట్టి యడేరచ్చెవు గాక



రేక: 0140-05 శ్రీరాగత సత: 02-176 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చొచిచ్చెత నీక శరణు సుదుద  లినఁకనేనఁటకి

కచచ్చెపటట్టివవ్వెరివలల్ల నఁ గలిగేదేమ
చ. 1: పటట్టి క మునుపఱనఁగ పటట్టి గ మనఁదఱనఁగను

యిటట్టి యపప్పుట యఱక యేడ కెకీక్కని
పటట్టి మదనుభటూతము పరసిపోయను బుదిద్ధ
వటట్టి పదదతనాలను వచేచ్చెదేమ

చ. 2: రానివ రపప్పుతచనఁగ నేరను వచేచ్చె వానఁప నేర
తానకప నాసవ్వెతతతగ మెతదానఁకా వచచ్చెను
అనుకనన్నది ముదిమ అటట్టి జారె శతతము
నే నెతత వఱఱ్ఱైవనఁగినా నితడేదేమ

చ. 3: యిపప్పుడు నే నెవవ్వెనఁడనో యకక్కడ నీ వునాన్ననఁడవో
కపప్పున నావుపాయాలే కారతమచచ్చెని
నెపప్పున శ్రీవతకటేశ నీయదుటనఁబడడ పని
తపప్పుక యడేరత్తి  గాక తలపోసేదేమ



రేక: 0140-06 కనన్నడగళ సత: 02-177 శరణగత
పలల్లవ: చేసిన నావనన్నపము చితాత్తి ననఁ బెటట్టి కొమత్మి

వసరితచి యిపప్పుడే నే వనఁడుకొతటనఁ జమత్మి
చ. 1: ముతద నాపణతఫలముల నీ కిచిచ్చెతనతట

కతదువనఁ గోరనని సతకలిప్పుతచితని
యితదు మఱచి తపప్పునా యినిన్న నీకె సలవు
నితదవసి ననున్న నినఁక నేరము లతచకమ

చ. 2: నినేన్నకాని యితరల నేనఁ గొలవనొలల్ల నతట
వునన్నతనఁ బరదద్రివాత లొలల్లనతట
అనిన్నటా నేనే మఱి యపప్పుటమాటే యతచ
సనన్నల ననన్నతదుక నొచచ్చెమని దటూరకమ

చ. 3: నానా వుపాయాల నానఁడే శరణతట
పూని నీసాకారమునేనఁ బొడగతటని
నేను మతుత్తి నఁడనెపై వునాన్న నీవ తలనఁచి తలపకో
కోనేట శ్రీవతకటేశ కొసరితచకోకమ



రేక: 0141-01 శదద్ధవసతతత సత: 02-178 రామ
పలల్లవ: దనరక్షకనఁ డఖలవనుతునఁడు దేవదేవునఁడు రామునఁడు

జానకీపతనఁ గొలవునఁడ ఘనసమరవజయునఁడు రామునఁడు
చ. 1: హరని తారకబద్రిహత్మిమతతగమెపై యమరిన యరస్థిము రామునఁడు

సురలనఁ గాచి యసురల నడనఁచిన సటూరతకలజనఁడు రామునఁడు
సరయువతదును ము కిత్తిచటూరల జనుల కొసనఁగెను రామునఁడు
హరియ యతనఁడు హరివతచల కాదిపరషనఁడు రామునఁడు

చ. 2: మునులరషలక నభయమొసనఁగిన మటూలమటూరిత రామునఁడు
మనసులోపలనఁ బరమయోగల మరగతేజము రామునఁడు
పనిచి మనఁదట బద్రిహత్మిపటట్టిము బతట కొసనఁగెను రామునఁడు
మనుజవషముతోడ నగజక మతతగమాయను రామునఁడు

చ. 3: బలిమ మతచిన దపైవకముతో భకత్తిసులభునఁడు రామునఁడు
నిలిచి తనసరిలేని వలప నిగమవతదుతనఁడు రామునఁడు
మెలప శ్రీవతకటగిరీతదద్రిముమనఁది దేవునఁడు రామునఁడు
వలస వావలిపాట లోపలి వరవజయునఁడు రామునఁడు



రేక: 0141-02 బౌళ సత: 02-179 అధతతత్మి
పలల్లవ: తలిసినమాటల నీసముఖతబున దకొని ని నన్నడుగకపోదు

సులభునఁడ వనిన్నట పాబ్రాణనాథనఁడవు చొపప్పుగ నానత యియతనఁ గదే
చ. 1: నీవ బలవతతునఁడవో నీకతటేనఁ గరత్మిము బలవో

కెపైవసముగ నే నెతచిచటూచితే కరత్మిముకతట బలవునఁడవు
భటూవలయతబుల పాబ్రారబద్ధతబుల భోగితచవలనని యతటవా
వావరి నిటఱ ట్టితే నీదేవతవ్వెమునక వలితగదే

చ. 2: ఐనానఁగాని లోకములోపల నది నీ యాజజ్ఞని తలనఁచితమా
నేను నీశరణుచొచిచ్చెన మనఁదట నీవ పరిహరితచనఁగవలదా
కానిపతచ నాకినఁక నొకబుదిద్ధ కరత్మిముపపై నెప మటవసి
పూనుచనఁ గాలక్షేపతబునకెపై భువని వనోదము గానఁబోల

చ. 3: యతదానఁకా జీవులతోడుత నీ వలటతబుల జరపదవు
అతదరికిని నీవ తలిదతడిద్రివ అయి రకతపచనునాన్ననఁడవు
కతదువ దలిసను శ్రీవతకటేశవ్వెర కరత్తి వటట్టి  చేసిన మేల
చతదమాయ నిది దగవౌ నీకను సతతోషితచిత మట నేము



రేక: 0141-03 వరాళ సత: 02-180 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమని పొగడవచచ్చె నిటవతటది నీమాయ

కామతచి బద్రిహత్మిదులనునఁ గపీప్పు నీమాయ
చ. 1: బచెచ్చెనరటూపల పకక్క పడెచచ్చెల వసినటల్ల

నిచచ్చెల నినుచనన్నది నీమాయ
తచిచ్చె వారివారిరత తమతమకే తలియ
పచిచ్చెగా భోగితపతచ దతపతుల నీమాయ

చ. 2: మఱి తొలనాట భోగాల మరనాటకి నితతగా
నెఱవుగానఁ దమకితచ నీమాయ
వఱచరాని దుతఃఖము వస నిదద్రివోయితేనే
మఱపతచి నవవ్వెతచ మహిలో నీమాయ

చ. 3: పటట్టిరాని జవవ్వెనము పరసిపోతే ముదిమ
నెటట్టి కొలిప్పు వుబబ్బునఁడచ నీమాయ
గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ ఘనునఁడవపైన నీదాసుల
పటట్టికతడానఁ జేయుము బలిస నీమాయ



రేక: 0141-04 నాట సత: 02-181 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతత కఠినమో హస్కృదయ మది

చెతత ఱతనఁజేసిరి గానఁబోల
చ. 1: అమరనఁ బురాణములతదు నరకముల-

కగమముల చదివయునఁ గలతగవు
యమకితకరఘోరాకస్కృతు లట వని
భద్రిమసి యితచకా భయపడ నేను

చ. 2: మనుజల దారణమహితకరత్మిముల-

అనుభవముల గని యలయను
వనర మహోగగ యహోరాతగతబుల
చనుచతడతగా జడియను నేను

చ. 3: కలషరౌదద్రిదుతఃఖముల కితచకా
కలనఁగను చరికినఁ గెపైకొనను
యలమని శ్రీవతకటేశనఁడ నాపాలనఁ
గలిగి కాచితవ గాసిల నేను



రేక: 0141-04 రామకిగయ సత: 02-182 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: పాటలల్ల  నొకక్కచో నుతడు భాగత మొకక్కచో నుతడు

యటవటట్టి పదదతనా లతచనఁ బనిలేదు
చ. 1: సరవనఁ గలకాలమునఁ జదువుచతడు నొకనఁడు

గరిమ నీకస్కృప నినున్ననఁ గను నొకనఁడు
ధరనఁ బద్రియాసముతోడనఁ దపము సేయు నొకనఁడు
శరణుచొచిచ్చె నీకనఁ జనవరౌ నొకనఁడు

చ. 2: వకక్కనఁడు మోపమోచ నొకక్కనఁడు గొలవుసేయు
వకక్కనఁడు పొగడ తాతగ మటూరకే యతదు
వకక్కనఁ డాచారము సేయు నొకక్కనఁడు మోక్షము గను
యకక్కడా నీకలప్పున కేమ సేయవచచ్చెను

చ. 3: భావతచనటగాన ఫలమెలల్ల  నీమటూలము
యేవలనెపైనా నీవు యిచిచ్చెతేనఁ గదుద
జీవుల నినెన్నఱనఁగక చనఁకట దవవ్వెనఁగనేల
శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్న సేవతచేదే నేరప



రేక: 0142-01 రామకిగయ సత: 02-183 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతదుకలల్ల  లోనుగాన అటట్టి యచచ్చెరికెతోడ

పొతదుగా హరినఁ దలనఁచే పరషడే ఘనునఁడు
చ. 1: చలముల పటట్టితచ సారె మచచ్చెరము రేనఁచ

కలగ నానావధ కారణముల
తలనఁపల భద్రిమయితచ తగవడక్క లొనరితచ
పలమా రెదుట నిలచ్చె బహురటూపాల

చ. 2: తగవుల దిదిదతచ తగ నలమటనఁ బెటట్టి
తగల ననేకబతధములలల్ల ను
పగ సాధితపతచ నపప్పుట నుపాయాల నేరప్పు
నిగిడివచచ్చె ననేకనెపములలల్ల ను

చ. 3: తేరకే మేనలయితచ దేశమెలల్ల  నావటతచ
వరకే తోనఁచ ననేకవుదోతగాల
కోరి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గొలిచి నిశిచ్చెతతునఁ డెపైతే
ఆరయ మతలో నితడు నానతదాల



రేక: 0142-02 మాళవగళ సత: 02-184 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నేరనఁగల దొకక్కట నిశచ్చెలబద్రిహత్మివదత

వారివారి యతతరాతమే వచిచ్చె పరరేనఁచని
చ. 1: వకక్కర నేరప్పునఁగవదుద  వగి సతసారధరత్మిము

దికెపైక్కై పటట్టితచిన పగకస్కృతయ నేరీప్పుని
గకక్కక జతతుల చనున్నగడుప నేరపవదుద
చకక్కగా ననాదివానలే నేరీప్పుని

చ. 2: అతచ నెవవ్వెర నిదద్రివమత్మిని బుదిద్ధ చెపప్పువదుద
మతచి వారి తమోగణమే కపీప్పుని
కొతచక భజియితచమని కోరి యచచ్చెరితచవదుద
పతచిన తననఁయాకలే పలిచి తచచ్చెని

చ. 3: అటట్టి పనిపాటల అలవాట చటూపవదుద
యటఱట్టినా తనజాతే సేయిపతచని
వటట్టి క శ్రీవతకటేశనఁ డునాన్ననఁడు కోనేటదతడ
పటట్టి కొలిచినవారే భాగతవతతు లిలను



రేక: 0142-03 శతకరాభరణత సత: 02-185 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అది నేనెఱగనా అతతలో భద్రిమతునఁ గాక

మదనజనక నాక మతచి బుదిద్ధయియతవ
చ. 1: యతత లోకానుభవము అతతయు వగథా నషిట్టి

కొతతపైనా బద్రిహత్మిచితత కోటలభము
వతతపైన జనులతోడి వనోదము నిషస్ఫులము
చెతత సజజనసతగత చేరిన యాదాయము

చ. 2: నానాదేశవారత్తిల నడుమనఁ జితతామటూలము
పూనిన పరాణగోషి ష్ఠూ పణతమటూలము
ఆనిన కస్కృషివాణజాతలనిన్నయునఁ దరనివటట్టి
మానని యాచారమాతత్మికనఁ బడడపాట

చ. 3: పల చటట్టిరికముల బటట్టిబయల తగళళ్ళ
చెలనఁగ నాచారతసేవ జీవనుత్మికిత్తి
బలిమ శ్రీవతకటేశ పరగ రెతడువధల
నిలకడయిన వానఁడవు నీవ యినిన్నటకి



రేక: 0142-04 దేవగాతధరి సత: 02-186 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఒకక్కనఁడే మోక్షకరత్తి వకక్కటే శరణగత

దికక్కని హరినఁ గొలిచ్చె బదికిరి తొతటవార
చ. 1: నానా దేవతలనాన్నర నానా లోకములనన్నవ

నానా వగతాలనన్నవ నడచేటవ
జాజ్ఞనికినఁ గామతకరాత్మిల జరప పొతదేదేమ
ఆనుకొనన్న వదోకాత్తి లపైనానాయనఁ గాక

చ. 2: వకక్కతడు దపప్పుకి దాబ్రావు వకక్కడు కడవ నితచ
నొకక్కనఁ డనఁదులడు మడుగొకక్కట యతదే
చకక్క జాజ్ఞనియపైనవానఁడు సారారస్థిము వదమతదు
తకక్కక చేకొనునఁ గాక తలకెతుత్తి కొనునా

చ. 3: యిది భగవదద్గీతారస్థిమది యరజ నునితోను
యదుటనే వుపదేశమచెచ్చెనఁ గస్కృషరనఁడు
వదకి వనరో శ్రీవతకటేశ దాసులల
బద్రిదుకనఁ దోబ్రావ మనక పాటతచి చేకొనరో



రేక: 0142-05 భపైరవ సత: 02-187 అధతతత్మి
పలల్లవ: ననునఁ జూచి హరి నీవు నవవ్వెకతడేవా

పనిమాలతత బయలపానఁకీ నామనసు
చ. 1: మనసుక గోచరమా మాటలక గోచరమా

కనునఁగొన వసమా నీఘనరటూపము
నిను వదకచనాన్ననఁడ నీవకక్కడ నే నెకక్కడ
జనునఁడ నితత యతత సాహసము నాది

చ. 2: వునన్నచో టఱనఁగదునా వోయ అతటేనఁ బలికేవా
యనిన్న తలియనఁ దరమా యిటట్టి నీమాయ
అనిన్నటా నీకొలవుసేయనఁ గడనఁగచనన్నవానఁడ
యనన్నటపొతదు నీవు నాకెతత దిటట్టితనమో

చ. 3: వాకిలి గానవచచ్చెనా వతచితచి చొరవచచ్చెనా
రాకపోక కబుబ్బునా పరమపదము
శ్రీకాతతునఁడ పగతతక్షమెపై శ్రీవతకటాదిద్రి యిద
కెపైకొతట నీకస్కృప నెతత గటట్టి వాయతనమో



రేక: 0142-06 లలిత సత: 02-188 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనన్నటకి జీవునఁడినఁక నీడేరేది

పనున్నకొనేట చితతలే బలిసనఁ గాని
చ. 1: కలర వవకల కలదిట ధరత్మిము

కలనఁడు దపైవము నేనఁడు గావలనతటే
వలవని సతదేహన వటట్టిజాలినఁ బొరలేట-

తలపోనఁత లేమటకో తడనఁబడనఁ గాని
చ. 2: వునన్నవ వదశసాత్తి సల వునన్నది వశవ్వెసము

వునన్నవానఁ డాచారతనఁడు వుపదేశితచ
తనున్ననఁ దానే మోసపోయి తతత్తిత్త్వాము నిశచ్చెయితచక
మనన్నక చతచలమేలో మెరసనఁ గాని

చ. 3: యివగో పణతనిధుల యిదిగో సతకీరత్తిన
వవరితప వనఁడిగో శ్రీవతకటేశనఁడు
భవములచే భద్రిమసి బహుసతగతులచేత
యివల నామనసిపప్పు డెఱినఁగీనఁ గాని



రేక: 0143-01 గజజరి సత: 02-189 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అనిన్నయు నడుగవ నేనే మఱచిత నవ హరి నీకే తలిసినవ

మనిన్నతచి నా కీజనత్మి మొసనఁగితవ మరత్మిగానఁడు మనత్మిథనఁడొనఁకడు
చ. 1: పలజనత్మితబుల నేనఁ దాబ్రాగిన చనునఁబాల గొలిచితే నెనౌన్ననో

తలిదతడుగ ల మరియతదరో తా మెకక్కడ నునాన్నరో
తలకితపనఁగ నాహరతబునకను తగినకొలచ లవ యనెన్ననోన్న
యిలపపై నే బద్రిదికినకాలము యతతని వాబ్రాసనో చితగగపత్తి నఁడు

చ. 2: చినునఁగనఁగనఁ జినునఁగనఁగనఁ గటట్టి కోకలకనఁ జెలిల్లనపతత్తి దా నదియతతో
కనక మెతతో నాకాభరణములపై కాయతబులతో నొరసినది
పననఁగీ రమతచిన కామనీమణుల పేర లనిన్నయో తొలిల్లటవ
ఘనముగ నను నిట భోగితచనఁజేసిన కరత్మిమే యఱనఁగ నివయలల్ల

చ. 3: గరిమల నే గడియితచినయితడుల్ల నఁ గాణచిచోటల్ల  యేడేడో
పొరలిన యిడుమల యతదుకెకెక్కనో పొదలిత భువపపై నినాన్నళల్ల
అరయనఁగ నతదరి కతతరాతమని అఖలకారణతబును నీవ
నిరతప శ్రీవతకటేశవ్వెర దయగల నీచితత్తి మెటవలనఁ దలచనో



రేక: 0143-02 మలహరిసత: 02-190 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దపైవమా నీపరరేనఁపణ లివ తపప్పుక వునన్నవ జీవులక

భావతచి కాదని దొబబ్బు దకొననఁగ బద్రిహత్మిదులకెపైనను వసమా
చ. 1: యకక్కడ సిదిద్ధతచ బద్రిహత్మిచరతము యదుటనే కాతతలనఁ జూచినవళను

చకక్కనఁగా మనోవతభిచారతబుననఁ జలియితచత గాక
చికక్కనే వరత ధనధనతతబుల చేతకి లోనయిననఁ జూచి
వకక్కటయపై తా నతడే మగన్నమునొతదితచత గాక

చ. 2: కలగనే తనివ బహుపదారస్థిముల గకక్కన నతగళల్లనునఁ జూచి
కొలనఁదిమఱనఁ గడుతరితీపలతో కోరచ నోరటూరత గాక
వలనుగ సమాధి యటవల దొరకొను వాజవారణతబులనఁ జూచి
యలమతోడ ముతగిళల్లనెలల్లనఁ జరియితపతచనఁ గాక

చ. 3: యేరీత నెలకొను నీమనఁదితలనఁప యిహలోకపసౌఖతము చటూచి
భారప లతపటముల పపై దగిలితచి పనులకనఁ బురికొలపనఁ గాక
ధరణ నే నివ గెలచట యనన్ననఁడు తగ శ్రీవతకటనాయక నీవ
గారవతచి రకతపము నీ కిది కడునుపకారతబౌనఁ గాక



రేక: 0143-03 ఆహిరి సత: 02-191 శరణగత
పలల్లవ: ఎతత మహిమో నీది యవవ్వెరి కలవగాదు

చితతతచితే దాసులకనఁ జేపటట్టి నఁ గతచమవు
చ. 1: వరకే నినెన్నవవ్వెరికి యుకత్తి ల సాధితపరాదు

సారెకనఁ దరక్కవాదాల సాధితపరాదు
ఆరసి వదకి ఉపాయముల సాధితపరాదు
భారములేనియటట్టి భ కత్తిసాధుతనఁడవు

చ. 2: మకక్కటప సామరాస్థి ద్వ్యన మెరసి తలియరాదు
ధికక్కరితచి నేరప్పులనఁ దలియరాదు
వకక్కసాన భటూముల వదకి తలియరాదు
మొకిక్క నీక శరణతటే ముతదర నిలతువు

చ. 3: చెలరేనఁగి తపముల చేసినా నెఱనఁగరాదు
యిల నెనిన్న చదివనా నెఱనఁగరాదు
నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీదాసానుదాసులనఁ
గొలిచితేనఁ జాల గకక్కననఁ గస్కృపసేతువు



రేక: 0143-04 కనన్నడగళ సత: 02-192 శరణగత
పలల్లవ: నీవు ననున్న రకతచితే నితద నీపపై బడదు

భావతచి ననెన్నటట్టియినా బద్రిదికితచకొనవ
చ. 1: సతతతము ననెన్నతచితే సరావ్వెపరాధి నేను

యతత నే వమచేసినా నతత కర ర్హినఁడ
అతతట లోకజననియపైన లక్ష్మినఁ జూచి కాని
అతతరాతత్మి నినున్ననఁ జూచియపైనా మనిన్ననఁ చవ

చ. 2: కలవనెపైన్నైనానఁ దపప్పుల కననఁగొన నావలల్ల
చెలనఁగి యతదుకనఁ బాబ్రాయశిచ్చెతత్తిము లేదు
లలి నాభుజము చకగలతఛనము చటూచి కాని
అల నానోరిమతతగమెపైనానఁ జూచి యేలమ

చ. 3: మత నినెన్నఱినఁగేనతటే మదోనత్మితుత్తి నఁడ నేను
గత యేది నాక శ్రీవతకటగిరినాయక
సతతము నీబరదు సారెకనఁ జూచి కాని
పగతలేని నీదయయపైనా భావతచి చేకొనవ



రేక: 0143-05 దేసాళత సత: 02-193 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతదరి బద్రిదుకలను యశవ్వెరని చేత దే

యతదటూ సుజాజ్ఞనులనినేన్న యఱినఁగి కొలిచిరి
చ. 1: నినునఁ గనునఁగొనలేక నీచేనఁత దలియక

మనుజలదస్కృషట్టిమని మది నెతతుర
అనిశము నీసస్కృషిట్టి యిటల్లని నిశచ్చెయితచరాక
తనరనఁ గొతదర తమతమ కరత్మి మతదుర

చ. 2: మహి నీలీల లతచక మహిమల దలియక
బహుగత జగతుత్తి  సవ్వెభావ మతదుర
నిహితమెపై నీ వతతటా నితడుకతడుట చటూడక
తహతహనఁ గొతదర యితతా మథత యతదుర

చ. 3: భావములోన నినున్న భావతచ వసముగాక
ఆవల నిరాకారమని యతదుర
శ్రీవతకటేశ నీవు చేరి యదుట నుతడనఁగా
దేవునఁడు మనవానఁడుగా తలిసిత మతదుర



రేక: 0144-01 సాళతగనాట సత: 02-194 వతకటగానత
పలల్లవ: ఏమని తలనఁచవచచ్చె నిటవతట నీచి తత్తిము

దమసాన నీభావము తలియ దవవ్వెరికి
చ. 1: రవచతదద్రి సగగహ తారకములకనఁ దరవు

వవరితచనునన్నదా నీవ యాధరముగాక
పవనునికి భువకి పదునాలద్గీలోకముల-

కవల వరొకచోట నాధర మునన్నదా
చ. 2: తలకితపనఁ గలచలదిగద్గీజశేషాదులక

నిలవనఁ జోటనన్నదా నీవ యాధరము గాక
నలదికక్కలక గగనమునక మేఘలక
కలది నీయాధరమే కాక వర వునన్నదా

చ. 3: అనతతబద్రిహత్మితడముల కటేట్టి నీరటూపములక
వనకముతదునన్నదా నీవ యాధరముగాక
వనుత కెకిక్కన శ్రీవతకటేశ నీక నీవ
మనికెపైన యాధరము మఱి యతచ నునన్నదా



రేక: 0144-02 పాడి సత: 02-195 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: వషరనఁడే యితతానని భావతచటే బుదిద్ధ

వపైషరవునఁడెపై యాచారతసేవ సేయుటే బుదిద్ధ
చ. 1: కొతడవతట తనలోని కోపము రేనఁగవచిచ్చెతే

దతడనే యచచ్చెరి వరకతడుటే బుదిద్ధ
మెతడుగా బరకాతతలమనఁది తమ వుటట్టితేను
అతడుకాచతదుక భద్రిమయకతడుటే బుదిద్ధ

చ. 2: అటట్టి యవవ్వెరయినా గస్కృహరామాదులపపై నాస
పటట్టితచితేనఁ వానివతటనఁ బోనిదే బుదిద్ధ
చటట్టిప సమత్మితధన సనఁకితే పరబాధల
చటట్టి కోక లోనుగాక జనునఁగటే బుదిద్ధ

చ. 3: తపప్పుదితతా దపైవకమే తనవదద నునన్నవారినఁ
దపప్పుల పటట్టినిదే తగిన బుదిద్ధ
యపప్పుడూ శ్రీవతకటేశనఁ డెదలోన నునన్నవానఁడు
చొపప్పుతత్తి యాతని మటూరిత్తి చటూచటే బుదిద్ధ



రేక: 0144-03 కనన్నడగళ సత: 02-196 శరణగత
పలల్లవ: సకలమెపైనవారికి సహజ మది

అకటా యటట్టి  గలిప్పుతచి ఆడితచేవు దేవునఁడా
చ. 1: తనియ కొరల చకక్కనఁదనమే చటూచనఁ గాని

తనభావము తనకనఁ దలనఁప గాదు
చొనిప యౌవవ్వెనపసుదుద లే చెపప్పు గాని
పొనినఁగి తనవయసు పోవుట దలియదు

చ. 2: దారణపాషాణబుదుద్ధ ల దపైవముపపై బెటట్టి నఁ గాని
యరీతనే తనదేహ మెతచకొననఁడు
వరిలోని మాటలలల్ల  వుగద్గీడితచనఁబోవునఁ గాని
కారణప తన జనత్మికథల దడవనఁడు

చ. 3: వడుకతో నిక్షేపాల వదకనఁగోరనఁ గాని
ఆడనే ఆతత్మినిక్షేప మది వలల్లనఁడు
వడక శ్రీవతకటేశ వలయ నీదాసులక
తోడనఁదోడనఁ దలపచ తోడయి రకతతువు



రేక: 0144-04 భపైరవ సత: 02-197 గర వతదన
పలల్లవ: ఇతతకతటే నే మునన్నది యతత దలపోసినాను

చితతదర నీసేవ సేయుటే కలది
చ. 1: ఉపకారముగ దేహమొసనఁగిత వట నాక

ఉపమతచి నేనఁజేసే పగతుతపకార మనఁక నేది
యపడూ నీధరత్మిమున నిట నీరణసుస్థి నఁడనెపై
పగపనున్ననఁడనెపై నేను బద్రిదుకటే కలది

చ. 2: వవగ వఱిఱ్ఱై జేయక వవకినఁ జేసితవ
యవకి నే మారక మా రిచేచ్చె దకక్కడ నునన్నది
యవల నీకనఁ గీరిత్తిగా నిటేట్టి నీయాధీనునఁడనెపై
భావతచి భయము లేక బద్రిదుకటే కలది

చ. 3: జడులలోనఁ గటూరచ్చెక యాచారతనిలోనఁ గటూరిచ్చెతవ
నడపేట నీసరవకి నాసరివ యేమునన్నది
యడయక శ్రీవతకటేశ నీక బతటనెపై
బడివాయ కిటాల్ల  నే బద్రిదుకటే కలది



రేక: 0144-05 ముఖరి సత: 02-198 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వలపల వదకితే వస నాతత్మినఁ గనునా

పలమార నిదే యభాతసము గావలను
చ. 1: యినిన్న చితతల మఱచి యితదిద్రియాలనఁ గదియితచి

పనిన్నవుతడిన హస్కృదయపదత్మిమతదును
యనన్న నతగష ష్ఠూమాతగప టశవ్వెరపాదాల కిగతద
తనున్న నణుమాతగముగనఁ దలనఁచనఁగవలను

చ. 2: పలదేహపనఁ గాళల్లనఁ బరవుల వారక
బలదేహప టతటలోపల చొచిచ్చె
చలివనఁడినఁ బొరలక సరేవ్వెశపాదాల కిగతద
తలకొనన్న తనున్ననఁ దానె తలనఁచనఁగవలను

చ. 3: కెపైకొనన్న భకిత్తితో నికక్కప శరణగతతో
చేకొని వనన్నపముల చేసుకొతటాను
యేకాతతాన శ్రీవతకటేశవ్వెర పాదాల కిగతద
దాకొని తనున్ననఁ దానే తలనఁచనఁగవలను



రేక: 0144-06 శ్రీరాగత సత: 02-199 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతతేకాని తలిసితే నెవవ్వెరటూనఁ గరత్తిల గార

బతతనే వని కెపప్పుడునఁ బద్రికస్కృత గారణము
చ. 1: యివగో గణల మటూనఁడే యితదిద్రియాలనఁ గటూడుకొని

భువనఁ బాబ్రాణులనెలల్ల ను పూనఁచి పనులగొనేవ
కవసి కరత్మిములపై ఘనలోకాలనఁ దిపేప్పువ
ఆవలనఁ బుటట్టి గలక నపప్పుటనఁ దచేచ్చెవ

చ. 2: పతచభటూతా లివయే పరగ జీవులకెలల్ల
దితచరాక యపప్పుడును దేహలయేతవ
అతచెలనఁ గతచములోనఁ బదారస్థిములపై వుతడినవ
తతచరాని పాశములపై తీపలనఁ బెటేట్టివ

చ. 3: మనసొకక్కటే జతతుల మరత్మిముల రేనఁచేది
తనుభోగములలోననఁ దనివచేచ్చెది
అనయము శ్రీవతకటాధిప నీ మహి మది
నినునఁ గొలిచ్చెన దాసుల నెరవరేచ్చెది



రేక: 0145-01 దేసాళత సత: 02-200 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: భావతచలే రెవవ్వెరను బయలవానఁకేర గాని

నీవ గఱతు మాక నీరజనాభా
చ. 1: కెపైవలత మెటట్టి తడునో నికక్కప జాజ్ఞన మెటట్టి తడునో

దపైవక మెటట్టి తడునో తలనఁచరాదు
జీవన మెటల్లనుతడునో చితత్తి మేరీత నుతడునో
ఆవధ మెవవ్వెరి కిటట్టిటట్టిననఁగరాదు

చ. 2: వదము లటట్టి తడునో వరత యటట్టి తడునో
ఆది నతత మెటట్టి తడునో అరయరాదు
భేదమనే దటట్టి తడునో అభేదమది యటట్టి తడునో
సదితచి యవవ్వెరికిని చటూడనఁగరాదు

చ. 3: ఫల మెటాల్ల నుతడునో భ కిత్తి యటాల్ల నుతడునో
తలివ యటట్టి తడునో సాధితచనఁగరాదు
యిలపపై శ్రీవతకటేశ యిట నీశరణుచొచిచ్చె
నిలకడెపై వునాన్నరము నీకస్కృప యినఁకను



రేక: 0145-02 గళ సత: 02-201 శరణగత
పలల్లవ: ఒడనఁబరచకొతటవ వుపేతదద్రి నినున్న నిపడె

చిడిముడి నీసేవకే సలవు చేసుకొమత్మి
చ. 1: కనున్నల నేనఁ జూచేదలల్ల  కమలక్ష నీపాదాలే

వనన్నవనుకలలల్ల  వషరనఁడ నీకథలే
తనన్నని నామాటలలల్ల  తద్రివకగమ నీమతతాబ్రాలే
అనిన్నటా నాభావము సమరప్పుణము నీకను

చ. 2: అటట్టి నే నడచేవలల్ల  హరి నీపగదకణలే
గటట్టి న నాసేనఁతలలల్ల  గోవతద నీకెపైతకరాతలే
ముటట్టి నేభజితచినవ ముకతద నీపగసాదాలే
నెటట్టిన నాభోగమెలల్ల  నీవసము చేసిత

చ. 3: యిల నేనఁ బతడనఁబడేవ యశవ్వెర నీక మొకక్కలే
తలనఁచే నాతలనఁపలల్ల  దామోదర నీధతనమె
నలవతక శ్రీవతకటనాయక నీయనుజజ్ఞను
నెలవపై నాభవములలల్ల  నీసొముత్మి చేసిత



రేక: 0145-03 కనన్నడగళ సత: 02-202

పలల్లవ: నినున్న నమత్మి వశవ్వెసము నీపపై నిలపకొని
వునన్నవానఁడ నినఁక వరే ఉపాయ మేమటకి

చ. 1: గతయపై రకతతువో కాక రకతచవోయని
మతలోని సతశయము మఱి వడిచి
యితరలచే ముతదర నినఁక నెట ట్టిదునోయని
వతతోడనఁ దలనఁచేట వఱపలల్ల  వడిచి

చ. 2: తరమెపైన నీమహిమ తలిసేవానఁడననే-

గరవముతోడి వుదోతగము వడిచి
వరవున నీరటూప వదకి కానలేననే-

గరిమ నలప నాసిత్తికతవ్వెమును వడిచి
చ. 3: ధుగ వమెపైన నాచేనఁతక తోడు దచచ్చెకొనేననే

అవల ననుతలమనఁది యాస వడిచి
వవరిత చలమేలత్మితగవభునఁడ శ్రీవతకటేశ
తవలిత నాపణతమతతయు నీక వడిచి



రేక: 0145-04 లలిత సత: 02-203 అధతతత్మి
పలల్లవ: భద్రిమయక వుతడేదే పరమారస్థిము

నెమకితే ననిన్నటాను నీవ వుతడుదువు
చ. 1: వసుధలోనఁ బురషల వనితల రటూపల

వస మాయయతతగప వరబొమత్మిల
ముసరి యతడొతటకి మోహితచే మోహముల
అసురసురయేత ఇతదిద్రియావశముల

చ. 2: తగిన తమలో చకక్కనఁదనాల వయసుల
పగట రకత్తిమాతసాల పరిపూరరల
జిగి నితదుకనఁగానఁ బుటేట్టి చితత్తివకారముల
నిగడుచ బయలవనిన్ననయటట్టి వురల

చ. 3: లలి మరి యనోతనతవలసముల భోగముల
వలవని మొయిలలేని వానజలల్ల
యలమ శ్రీవతకటేశ యివలల్ల  నీదాసులకనఁ
దలిప బద్రిహత్మినతదము తరముగా నితుత్తి వు



రేక: 0145-05 పాడి సత: 02-204 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: దపైవము తోడిదే తన తగల

జీవుడినఁది యఱినఁగితే చికక్కనీదు తగల
చ. 1: కనున్నలనఁ జూచినతతనే కలగనునఁ దగల

మనన్నక మాటలడితే మగలనఁ దగల
పనున్నగా నవవ్వెతేను పాదుకొనునఁ దగల
యనెపైన్నైనా నటూరకతడితే నేమ లేదు తగల

చ. 2: వనులొగిద్గీ వననఁబోతే వశవ్వెమెలల్ల నఁ దగల
ఆనుక సహవాసాన నతటకొనునఁ దగల
పూని లోకల పొతదుల పొదిగొను తగల
మోనాన నటూరకతడితే మొగియదు తగల

చ. 3: కరణతచి యేమచిచ్చెనా గటట్టియవునునఁ దగల
దొరతనాన మతచితే తొడరను తగల
ధరణ శ్రీవతకటేశనఁ దలనఁచి యేకాతతాన-

నిరవపై వరకతడితే నెనయదు తగల



రేక: 0145-06 సామతతత సత: 02-205 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతదరటూ జీవులే యతచి చటూచితే-

నతదులో భావము లవయే వర
చ. 1: అతతటనఁ జూచిన యాహరనిదద్రిల

జతతురాసులక సహజముల
సతతోషతబును సాతవ్వెకగణమును
శతతచితుత్తి లక సహజముల

చ. 2: మనసుననఁగల కామకో శ్రోధతబుల
జననశీలలక సహజముల
వనయతబును ఘనవజాజ్ఞనము స-

జజనుల కెపడును సహజముల
చ. 3: వడువని యాసల వవల చితతల

జడులక నత(నెత ?) దును సహజముల
బడి శ్రీవతకటపత కొలవునఁ దపము
జడియని దాసుల సహజముల



రేక: 0146-01 శతకరాభరణత సత: 02-206 శరణగత
పలల్లవ: కలది యమటూరిత్తివలల్ల గత గనవలను

యిల నితదు నమత్మికతటే యతదు మరి లేదు
చ. 1: కతటమా బద్రిహత్మిమును వతకటపతనఁ గనినటట్టి

కతటమా అవతారాల కతల కాక
కతటమా హస్కృదయములోనఁ గలిగిన దపైవమును
కతటమా వపైకతఠముకడవారెపైనాను

చ. 2: తలిసనా జాజ్ఞనము యదేవుని మహిమవల
తలిసనా వదాల సతదేహమే కాక
తలిసనా మాయ యిది యతత చదివనా
తలిసనా ముతదరితరవు వదకితే

చ. 3: చికీక్కనా మనసు యశ్రీవతకటేశవ్వెరవల
చికీక్కనా ధతనము వటట్టిచితతలేకాక
చికీక్కనా అనాదినుతడి చిగిరితచ కాలము
చికీక్కనా పదదల చెపేప్పు జితమెపైన శతత



రేక: 0146-02 నాట సత: 02-207 హనుమ
పలల్లవ: అతదరిలోనా నెకక్కడు హనుమతతునఁడు

కతదువ మతతగగిరి కాడి హనుమతతునఁడు
చ. 1: కనకకతడలలతో కౌపీనముతోడ

జనియితచినానఁడు య హనుమతతునఁడు
ఘన పగతాపముతోడ కఠినహసాత్తి లతోడ
పనుతోనఁక యతత్తినానఁడు పదద హనుమతతునఁడు

చ. 2: తవరి జలధి దానఁట దపతచి లతకయలల్ల
అవల యివల సేస హనుమతతునఁడు
వవరితచి సతక వశవ్వెరటూపము చటూపతా
ధుగ వమతడలము మోచె దొడడ హనుమతతునఁడు

చ. 3: తరమెపైన మహిమతో దివతతేజముతోడ
అరసి దాసులనఁ గాచ హనుమతతునఁడు
పరగ శ్రీవతకటేశ బతటపై  సేవతపచ
వరములిచచ్చెనఁ బొడవాట హనుమతతునఁడు



రేక: 0146-03 సాళతగనాట సత: 02-208 రామ
పలల్లవ: ఈతనఁడు తారక బద్రిహత్మిమతనఁడు మాదేవునఁడు

కౌతుకాననఁ జెపేప్పు వననఁగదరే వో జనుల
చ. 1: రామునఁడు యితదవరశతమునఁడు నానాసారవ్వె-

భౌమునఁడు షోడశకళసమునఁడు
దోమటరాక్షసులను తుతుత్తి ముర సేసినానఁడు
కామతఫలములిచిచ్చె కాచినానఁడు సురల

చ. 2: పూరరనఁడు నీలమేఘవరరనఁడు దానమున వ-

సత్తిరరనఁడు వాహనసువరరనఁడు
అరరవము దానఁట రావణదుల గెలిచినానఁడు
నిరరయితచి చెపప్పురాదు నేనఁడతని మహిమ

చ. 3: వరనఁడు సతక పరాతప్పురనఁడు కోదతడదక్షా-

గరనఁడు దివాతమోఘశరనఁ డితనఁడు
నిరత శ్రీవతకటాదిద్రి నెలవపై యుతడేటవానఁడు
సరి భరతలక్షణశతుగ ఘన్న సహితునఁడు



రేక: 0146-04 శ్రీరాగత సత: 02-209 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఇదియే కావలనని తానఁ గెపైకొని యిచచ్చెగితచవానఁడే ఘనునఁడు

వదలకరో హరిదాసుల మతమది వరిరతచెద నోవవకలల
చ. 1: దేవునఁడు గలనఁడని మదిలోనఁ దలియుటే జనత్మిఫలతబు

తావుగ నాతని నెపప్పుడునఁ దలనఁచటే తనభాగతము
శ్రీవపైషరవధరత్మిము దపప్పుక చెలనఁగటయే వపైభవము
దేవతాతతరతబులనిన్నయు మానినదియే సుకస్కృతతబు

చ. 2: కామకో శ్రోధము లజజగితచటయే కలతణనుభవము
చేముతచి పాపము సేయక మానుటే చెపప్పునఁగ లభము
నేమముతోడుత వరకత్తి నఁడగటే నిరత్మిలనతదము
వమర నాచారతసేవ సేయుటే వచారితపనఁగ దానఁచిన ధనము

చ. 3: పగకస్కృతవకారములకనఁ జొరకతడుటే పరమమెపైన సాతవ్వెకము
సకలబతధములనఁ బెడనఁ బాసినదే సామాబ్రాజతపదము
పగకటతపనఁగ నలమేలమతగకను పతయగ శ్రీవతకటవభుని
అకలతకనఁడెపై కొలిచియుతడుటే యనతతమహిమాతశయతబు



రేక: 0146-05 కేదారగళ సత: 02-210 శరణగత
పలల్లవ: ఇదియే ఉపాయ మనఁక నాక నితదులకతటే మఱి లేదు

మది నితని దాసునఁడనెపై మహిమలతోనఁ గడుమెఱసేనఁ గాక
చ. 1: కడచితనా నాజనత్మిముల గకక్కన మానిసినెపైనతతనే

వడిచితనా పాపము సేయక వవలచదివనయతతనే
అడనఁచితనా సతసారవారధి అఖలదేవతలనఁ గొలిచినయతతనే
బడిబడి హరినామము నుతతచి నేనఁ బావనమయేతనఁ గాక

చ. 2: గెలిచితనా యమాయను నేనఁ గెరలి తపతబుల నేసినతతనే
తలనఁగితనా నరకముల చొరక ధరయలల్ల  నేలినతతనే
తలిసితనా తతత్తిత్త్వారహసతము తరముగ కలజనఁడనయినతతనే
యిలలో శ్రీపత శరణుచొచిచ్చె నేనినిన్నటనఁ బుణుతనఁడనయేతనఁ గాక

చ. 3: వదలితనా నాదురద్గీణముల వరసతోనఁ జటాట్టి ల గలిగినతతనే
వదకితనా ముకిత్తిమారద్గీమును వదత లఱినఁగి నేరిచ్చెనతతనే
యిదివో శ్రీవతకటేశనఁడు నాకను యేలికయపై మనిన్నతచనఁగను
పదిలముగా నాతనిసేవచేసి పరమానతదునఁడనయేతనఁ గాక



రేక: 0147-01 సామతతత సత: 02-211 శరణగత
పలల్లవ: ఎటట్టి  దోయవచచ్చె వని నెతతటవారికెపై నాను

పటట్టి నీక శరణతటే బద్రిదికితతువు గాక
చ. 1: మాలతనమువతటది మతనఁదగలనఁ గామము

అలరి ముటట్టి వతటది అతటనఁగో శ్రోధము
కేలి నొదిగితచ నెతగిలివతటది లోభము
వాలయితచి నెతదుతడెపై నా వచచ్చెను లోకలక

చ. 2: చటట్టి మదతమువతటది చొకిక్కతచ మోహము
వటట్టి మాతసమువతటది వయోమదము
పటట్టిన భద్రిమవతటది పొదిగిన మచచ్చెరము
వుటట్టిపడి నోరటూరితచ నటూరకే పాబ్రాణులను

చ. 3: గోడమఱనఁగ వతటది గటట్టి తోడి సతసారము
వడని కటట్టి వతటది వడుకయాస
యడనే శ్రీవతకటేశ యేలితవ నీదాసుల
జాడదపప్పునియతవు యచతదము జీవులది



రేక: 0147-02 వరాళ సత: 02-212 శరణగత
పలల్లవ: మహినుదోతగి గావల మనుజనఁడెపైనవానఁడు

సహజివల నుతడేమ సాధితపలేడు
చ. 1: వదకి తలచకొతటే వషరనఁడు గానవచచ్చె

చెదరి మఱచితే సస్కృషిట్టి చనఁకట
పొదలి నడచితేను భటూమెలల్ల  మెటట్టి రావచచ్చె
నిదిరితచితేనఁ గాలము నిమషమెపై తోనఁచ

చ. 2: వడుకతోనఁ జదివతే వదశసత్తి ససతపనున్ననఁడౌ
జాడతో నటూరకతడితే జడునఁడౌను
వోడక తపసియపైతే వునన్నతోనన్నతునఁడౌ
కూడక సమరియపైతే గణహీనునఁడౌను

చ. 3: మురహరనఁ గొలిచితే మోక్షము సాధితచవచచ్చె
వరవఱనఁగకతడితే వరిడియౌను
శరణతటే శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు రకతచను
పరగ సతశయితచితే పాషతడునఁడౌను



రేక: 0147-03 కేదారగళ సత: 02-213 అధతతత్మి
పలల్లవ: తనలోనుతడిన హరి దానఁ గొలవనఁడ దేహి

యనలేక శరణతటే నితనఁడే రకతచను
చ. 1: కోరి ముదిమ మానుపకొనే యాస మతదులతటా

వరకే చేనఁదుల దిన నొడనఁబడును
ఆరటూఢి మతతగసిదుద్ధ నఁడనయేతననే యాసలను
ఘోరపనఁబాటల్లక గకక్కన నొడనఁబడును

చ. 2: యిటట్టి యకణనఁ బతప సేయితచకొనే యాసలను
వటట్టి జీవహితసలక నొడనఁబడును
దిటట్టితనమునఁ దా నదస్కృశతము సాధితచే యాస
జటట్టిగ భటూతాలనఁ బటూజితచనఁగ నొడనఁబడును

చ. 3: చాపలప సిరలకెపై శకిత్తినఁ గొలిచే యాసను
వోప నితదలక నెలల్ల  నొడనఁబడును
యేపన శ్రీవతకటేశనఁ డేలి చేపటట్టినదానఁకా
ఆనఁపరాని యాస నెతదుకెపైనా నొడనఁబడును



రేక: 0147-04 ధనాన్నసి సత: 02-214 ఉపమానముల
పలల్లవ: దేవ నే నీయాధీనము దికక్క దస నాక నీవ

సేవసేయకతడినా రకతచ నీక భారము
చ. 1: ఆడివచిచ్చెన బడడని నపరాధినఁ జేసి తలిల్ల

వోడక యనన్నము పటట్టికతడవచచ్చెనా
వడుకకానఁడు చిలక్కక వతతమాటలలల్ల  నేరిప్పు
ఆడినటేట్టి యాడితేను అదలితచవచచ్చెనా

చ. 2: చికిక్కనావు తొడుకమేసి వచేచ్చెనతటా గొలల్లనఁడు
దుకక్కక కావక పోనఁదోలవచచ్చెనా
యకేక్క గఱఱ్ఱైము గోళగె నెనసి పపైకొతటే రౌతు
తకక్కక దానినఁ జీకటతపప్పు గొనవచచ్చెనా

చ. 3: పతనఁ బెతడాల్ల డిన యాల పకక్కనుతడి నిదిద్రితచితే
కొతకి కాలనుభాగి గొనవచచ్చెనా ?
తత నేనఁపనికి రాక తామసునఁడెపై వుతడినా
గతయపై శ్రీవతకటేశ కావకతడవచచ్చెనా



రేక: 0147-05 రామకిగయ సత: 02-215 శరణగత
పలల్లవ: ఇటవతటవలల్ల  నీకే యిటేట్టి సలవు వసిత

తటకన నీవనే నిధనము చేకొతటవ
చ. 1: కామతచిత నాతత్మి నినున్ననఁ గలసి భోగితచటక

వమరనఁ గో శ్రోధితచిత నీవరోధులపపై
నేమమున లోభితచిత నీమతతగమనుతల కియత
ఆముకొని మోహితచిత హరి నీరటూపనక

చ. 2: యఱకతో మదితచిత యిటేట్టి నీదాసతమున
మఱి నినొన్నలల్లని చదువు మచచ్చెరితచిత
తఱినఁ జలపటట్టిత నీతపప్పుని భ కిత్తియతదు
వఱవక నినొన్నలల్లని వధుల నితదితచిత

చ. 3: కల కరత్మిములలల్ల  నీకెపైతకరతములతదు వటట్టిత
బల మమకారము నీపపైనఁ జేరిచ్చెతనఁ
యలిమ శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
నిలిచిన కాలమెలల్ల  నీసేవ చేసిత



రేక: 0147-06 మాళవ సత: 02-216 హనుమ
పలల్లవ: కలశపరముకాడనఁ గాచకనాన్ననఁడు

వలసిన వరాలిచచ్చె వాయునతదనునఁడు
చ. 1: మాయాబలము చొచిచ్చె మగడి యతబుధిలోని-

చాయాగగహమునఁ జతప చయతన దానఁట
ఆయడ లతకిణనఁ గొటట్టి యతతలో జానకినఁగని
వాయువగాన వచిచ్చెన వాయునతదనునఁడు

చ. 2: కడలిదరినుతడిన కపలతోనఁ గటూడికొని
వడదరనఁగా మధువనము చొచిచ్చె
బడి రామునికి సతాపరిణమ మెలల్ల నఁ జెపప్పు
వడిగలవానఁడితనఁడు వాయునతదనునఁడు

చ. 3: రావణదిరాక్షసుల రామునిచే సాధితపతచి
ఆవభుని సతనఁ గటూరిచ్చె అయోధత నుతచె
శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచ్చె శిషట్టిరక్షణమునకెపై
వావరి నిలచనాన్ననఁడు వాయునతదనునఁడు



రేక: 0148-01 బౌళరామకిగయ సత: 02-217 కస్కృసర
పలల్లవ: వసుధనఁ జూడ బనన్నవానివల నునన్నవానఁడు

వస ననిన్నవదతలను వలస వట ష్ఠూలనఁడు
చ. 1: పరగ నేడు నటూటడెబబ్బుదియేడుగరిచేత-

నిరవపై పాడితచకొనాన్ననఁడ వట ష్ఠూలనఁడు
సరస నెపైదులక్షలితడల్ల జవవ్వెనప గొలల్లతల
మరిగితచకొనన్నవానఁడు మరి య వట ష్ఠూలనఁడు

చ. 2: బతత్తితోడ తనమనఁది పాటల వాడితేను
యితత్తిల మోమెపై తరిగె నీ వఠలడు
హతత్తి తనొన్నలల్లకపోనఁగా నతదరి మేడ దేవళళ్ళ
యతత్తి పాదాలతదు జూప నితనఁడే వట ష్ఠూలనఁడు

చ. 3: గటట్టిగానఁ బుతడరీకనఁడు కడువడుకనఁ బెటట్టిన-

యిటట్టిక పీనఁటపపై నునాన్ననఁడ వఠలడు
అటట్టితానే శ్రీవతకటాదిద్రినఁ బాతడురతగమున
యటట్టి గొలిచ్చెనా వరములిచచ్చె వట ష్ఠూలనఁడు



రేక: 0148-02 మాళవ సత: 02-218 హనుమ
పలల్లవ: ఇతనఁడు రామునిబతట యితని కెవవ్వె రెదుర

చతురత మెరస నిచచ్చెట హనుమతతునఁడు
చ. 1: అకాస (శ?) మతతయు నితడి యవవ్వెలికినఁ దోనఁక చానఁచి

పపైకొని పాతాళననఁ బాదాల మోప
కెపైకొని దశదికక్కల కరములనఁ గబళతచి
సాకారము చటూపనానఁ డిచచ్చెట హనుమతతునఁడు

చ. 2: కొతచక సురల రోమకూపముల వహరితచ
ముతచి ధుగ వమతడలము మొగమెపై యుతడ
యతచనఁగ లోకములలల్ల  యడనెడ సతదులగా
చతచల మెరసినానఁ డిచచ్చెట హనుమతతునఁడు

చ. 3: గరిమ రవచతదుగ ల కరరకతడలములగా
ధరణ మేరవు కటతటము గానఁగా
ఇరవుగా శ్రీవతకటేశని సేవకనఁడెపై
బెరస నిచచ్చెట నిద పదద హనుమతతునఁడు



రేక: 0148-03 పాడి సత: 02-219 రామ
పలల్లవ: రామునఁడు లోకాభిరామునఁడు తపై సలోకత-

ధముడు రణరతగభీమునఁడు వానఁడె
చ. 1: వరనఁడు సతక ఫలధరనఁడు మహోగగప-

శరనఁడు రాక్షససతహరడు వానఁడే
సిస్థిరనఁడు సరవ్వెగణకరనఁడు కోదతడదక్షా-

గరనఁడు సేవకశభకరనఁడు వానఁడే
చ. 2: ధీరనఁడు లోకెపైకవరనఁడు సకల-

ధరనఁడు భవబతధదటూరనఁడు వానఁడే
శటూరనఁడు ధరత్మివచారనఁడు రఘువతశ-

సారనఁడు బద్రిహత్మిసాకారనఁడు వానఁడే
చ. 3: బలనఁడు యినిన్నటా రవకలనఁడు భావతచ ని-

రత్మిలనఁడు నిశచ్చెలనఁ డవకలనఁడు వానఁడే
వలసి శ్రీవతకటాదిద్రి వజనగరములోన
తలకొనెనఁ బుణతపాదతలనఁడు వానఁడే



రేక: 0148-04 సాళతగనాట సత: 02-220 రామ
పలల్లవ: శరణు శరణు వభీషణవరదా

శరధిబతధన రామ సరవ్వెగణసత్తిమ
చ. 1: మారీచసుబాహుమదమరదన తాటకాహర

కూగ రేతదద్రిజితుత్తి లగతడుగతడా
దారణకతభకరర దనుజ శిరచేచ్ఛేదక
వరపగతాప రామ వజయాభిరామ

చ. 2: వాలినిగగహ సుగీగవరాజతసాస్థి పక
లలితవానరబల లతకాపహర
పాలితసవనాహలతపాపవమోచక
పలసత్తిద్వ్యహరణ రామ బహుదివతనామ

చ. 3: శతకరచాపభతజక జానకీమనోహర
పతకజాక్ష సాకేతపటాట్టి ణధీశ
అతకితబరద శ్రీవతకటాదిద్రినివాస
ఓతకారరటూప రామ పరసతతకామ



రేక: 0148-05 రామకిగయ సత: 02-221 దశవతారముల
పలల్లవ: శ్రీవతకటేశవ్వెరని సితగారము వరిరతచితే

యే వధన దలచినా యినిన్నటకినఁ దగను
చ. 1: కరిరాజనఁ గాచిన చకగమువటట్టిన హసత్తిము

కరితుతడమని చెపప్పునఁగా నమరను
వరములిచేచ్చెయటట్టి వరదహసత్తిము కలప్పు-
తరశకయని పోలప్పునఁదగ నీకను

చ. 2: జలధినఁ బుటట్టిన పాతచజనతహసత్తిము నీక
జలధితరనఁగయని చాటవచచ్చెను
బలకాళతగని తోనఁకపటట్టిన కటహసత్తిము
పొలపపై ఫణీతదుగ డని పొగడనఁగనఁదగను

చ. 3: నలినహసత్తితబుల నడుమనునన్న నీయుర-

మలమేలమతగ కిరవనఁదగను
బల శ్రీవతకటగిరిపపై నెలకొనన్న నినున్న-
నలసి శ్రీవతకటేశనఁ డనదగను ॥శ్రీవత



రేక: 0148-06 దేసాళత సత: 02-222 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: పతట వతడుకొనేవారిభాగతము లిటమనఁద-

నతటముటట్టి వదకితే నాతుమ లోనునన్నది
చ. 1: వదములలో మొలచె వదాతతాలనఁ గొనసాగె

గాదిలి శ్రీహరిభకిత్తికలప్పులత
పోదియకెక్క వపై రాగతబోధలచేనఁ బలమార
పాదుకొని వరవారె పతచసతసాక్కరాలను

చ. 2: అలల్ల కొనె మునులలో నతటనునఁ బురాణల
చెలల్ల బడి శసాత్తి స లనఁ జిగిరితచెను
చలల్లనఁగానఁ బటూవుల వచె సతక్కరత్మివదులను
మెలల్లనే నీడల నితడె మతచి సుజాజ్ఞనమున

చ. 3: పరమయోగములనఁ బటూనఁపలనఁ బతదల వుటట్టి
పరగె సురలనే పతదిటయతదు
యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితదుక ఫలమెపైనానఁడు
గరసేవలను దొరకను వవకలక



రేక: 0149-01 శతకరాభరణత సత: 02-223 హనుమ
పలల్లవ: మతతగపరవ్వెతమాడ మాలతవతతము నీడ

అతశయిలిల్లన పదద హనుమతతునఁడితనఁడా
చ. 1: యతనఁడా రామునిబతట యతనఁడా వాయుసుతునఁడు

ఆతతబలఢతనఁడతదు రాతనఁడితనఁడా
సతను వదకివచిచ్చె చెపప్పున యాతనఁడితనఁడా
ఘతల లతకలోని రాక్షసవపైరి యితనఁడా

చ. 2: అతజనాసుతునఁ డితనఁడా అక్షమరదనునఁ డితనఁడా
సతజీవనికొతడ దచెచ్చె సారె నితనఁడా
భతజితచెనఁ గాలనేమని పతతమున నితనఁడా
రతజితపగతాప కపరాజసఖునఁ డితనఁడా

చ. 3: చిరజీవ యతనఁడా జితేతదిద్రియునఁ డితనఁడా
సురల కపకారపచటట్టి మతనఁడా
నిరత శ్రీవతకటాదిద్రిని వజనగరములో-

నరిది వరములిచచ్చె నతదరికి నితనఁడా



రేక: 0149-02 కాతబోదిసత: 02-224 శరణగత
పలల్లవ: ఏమని వనన్నవతతు నిదివో నా భాగతము

కామతచి మ శరణతటనఁ గమలరమణ
చ. 1: కలది యతదరికెపైతేనఁ గరత్మిఫలము

కెలన నాకెపైతే నీకస్కృపాఫలము
అల సురలక మథితామస్కృతము
నెలకొనన్న నాకెపైతే నీనామామస్కృతము

చ. 2: సకలతత్మిల బద్రిదుక సతసారమటూలము
పగకటతచ నాకెపైతే నీ పాదమటూలము
వకలి లోకలరత వథివథిని నా-

తద్రికరణరత నీదివతభావవథిని
చ. 3: రతగగ బాతధవ మతదరక బతధుజనులతదు

సతగత నాక నీ భకత్తిజనులయతదు
అతగవతచి శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ
చెతగట నా ధతనము నీ శ్రీమటూరిత్తియతదు



రేక: 0149-03 పాడి సత: 02-225 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఇహపరసాధన మ తలనఁప

సహజజాజ్ఞనికి సతమ తలనఁప
చ. 1: సిరల ముతగిటను జిగినఁ దడనఁబడనఁగా

హరిని మఱవనిది యది దలనఁప
సరినఁ గాతతలదుట సతదడిగొననఁగా
తరమయి భద్రిమయనిదే తలనఁప

చ. 2: వడలి వయోమద ముపప్పుతలిల్లనను
అడనఁచి మెలగట యది దలనఁప
కడనఁగచ సుఖదుతఃఖముల ముతచినను
జడియని నామసత్మిరణమే తలనఁప

చ. 3: మత సతసారపమాయ గపప్పునను
అతకాతక్షనఁ జొరనిదది తలనఁప
గతయపై శ్రీవతకటపత గాచిన
సతతము నితనిశరణమే తలనఁప



రేక: 0149-04 శతకరాభరణత సత: 02-226 రామ
పలల్లవ: శరణనన్న వభీషణునఁ గరణనఁ గాచినవానఁడు

పరికితపనఁ దారకబద్రిహత్మిమా యరామునఁడు
చ. 1: ఆలికెపై వలల్ల వఱిచి వాలికెపై యముత్మివసిన-

వాలమగనఁటమగలవానఁడా వనఁడు
ఱలను జలధిగటట్టి కేలను మోక్షమచిచ్చె
యేలేను జటాయువును యతనఁడా రామునఁడు

చ. 2: మతటకటల్ల  దగనేసి యతట పగసాధితచి
దతటరాకమారనఁడు తా నీశటూరనఁడా
బతటగా వాయుజ నేలి నతట సుగీగవుతోనఁ జేసి
కతటకరావణవపైరి ఘనునఁడా యరామునఁడు

చ. 3: రాకాసుల మరిదతచి కాకాసుర నట గాచి
మెపైకొనన్న జానకీరమణునఁ డితనఁడా
యకడ శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపై తాను నునాన్ననఁడు
దకొనన్న పగతాపపనఁ దేవునఁడా యరామునఁడు



రేక: 0149-05 సాళతగనాట సత: 02-227 తేర
పలల్లవ: మనున్ననేల నొకక్కటపైన మేటతేర

కనున్నలపతడువయిన శ్రీకాతతునితేర
చ. 1: జలధులమనఁదను చకక్కనఁగా నేనఁగెను తేర

బలిమనఁ గలదుగ ల పపైనఁ బారెను తేర
పలచ లతకముతగిట పేరెలవారెను తేర
చెలనఁగె దిగివ్వెజయప శ్రీహరితేర

చ. 2: రమణనఁ గతడిననగరము చటట్టి కొనన్న తేర
తమురచ రకమణనఁ దచిచ్చెన తేర
సమరములో జరాసతధునినఁ దోలిన తేర
అమరల వనుబలమగ శౌరితేర

చ. 3: వటట్టి సస్కృగాలవాసుదేవుని భతగితచిన తేర
బెటట్టి పతడద్రికనిపపై దాడివటట్టిన తీర
అటట్టి శ్రీవతకటశనఁ డలమేలమతగనఁ గటూడి
పటట్టిమేలచ నెకిక్కన పరమాతుత్మి తేర



రేక: 0149-06 సాళతగనాట సత: 02-228 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సితగారాల మతచ నరసితహదేవునఁడు

చెతగటనునాన్ననఁడు నరసితహదేవునఁడు
చ. 1: సురల జయవటట్టి నసురలలల్ల మొరవటట్టి

సిరితో మెలనఁగీ నరసితహదేవునఁడు
ధరణ వతపటట్టి బద్రితధవ్వెనుల మనున్నల ముటట్టి
శిరసతత్తి  నవ నరసితహదేవునఁడు

చ. 2: కాతచనదపైతుతనఁడు దొరకాలవనెతుత్తి ర వార
చితచెను గోళళ్ళ నరసితహదేవునఁడు
పతచలనఁ బతతాల మరి భవనాళయేర వార
చెతచతలనఁ గోరీ నరసితహదేవునఁడు

చ. 3: బలిమ పపైపపైనెకక్క పగహల్ల దునఁ డటట్టి మొకక్క
చిలికీనఁ గరణ నరసితహదేవుడు
అలరి శ్రీవతకటాదిద్రి నహోబలముమనఁద
చెలవమే చటూపీ నరసితహదేవునఁడు



రేక: 0150-01 నాట సత: 02-229 దశవతారముల
పలల్లవ: దానవారితోడి పగ ధరితచరాదు మక

కానుకిచిచ్చె శరణని కపప్పుము లియతరో
చ. 1: భద్రిమసి వారిద్ధనఁబడాడ ను పాతాళము దటూరినాను

సమయితపక మాననఁడు శతుగ లర
రమణ భటూమచొచిచ్చెన బద్రిహత్మిచే వరముగొనన్న
తమనఁ జతపక మాననఁడు దపై తేయులల

చ. 2: రాసి మనున్నలో దానఁగిన రాచమటూకలలోనునన్న
కోసివసనఁ దల లరి కమతులల
ఆసనఁ దిద్రికూటమెకిక్కనా ఆచకగవాళమతటనా
తోసి సాధితచకపోనఁడు దురత్మితులల

చ. 3: సతుల మానఁటననునాన్న సరి నెతదతదు వోయినా
రత మెటట్టిక మాననఁడు రాకాసులల
యితనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డెదురలేదితనికి
గతయని మొకక్కరో వో కపటలల



రేక: 0150-02 సాళతగత సత: 02-230 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: భోగితచనఁ బుటట్టిన సొముత్మి పొతచి పరానకేలోప

శ్రీగరనఁడ నీవ దయసేతువు గాని
చ. 1: యరెతడుచేతులే యినిన్న పాపాలక నోప

వరకే పణతము సేయనోపవు గాని
మారకొ నీరెతడుగాళల్ల మాపదానఁకానఁ జటట్టినోప
యేరీత దేవ నీగడి కేనఁగ నలసునఁ గాని

చ. 2: కనున్న లివ రెతడే మనున్నగలతతానఁ జూడనోప
ఉనన్నత నాసాగగదస్కృషిట్టి కోపవు గాని
అనిన్నటా రెతడుపదవు లధరామస్కృతాన కోప
సనన్నల మోక్షముతోబ్రావ జపతచవు గాని

చ. 3: యవనుల రెతడే వశవ్వెమతతా నాలితచనోప
వోవల శసాత్తి స లకెపైతే నోపవు గాని
శ్రీవతకటేశ నీవ చితాత్తి న జాజ్ఞనమచిచ్చెతే
భావతచి జీవునఁడినిన్నటా బద్రిదుకనోపనఁ గాని



రేక: 0150-03 ముఖరి సత: 02-231 ఉపమానముల
పలల్లవ: పరము నిహము పతటవతడినయటట్టి

యిరవుగానఁ దానే యటట్టియదుట నునాన్ననఁడు
చ. 1: ముతచిన మహిమలలల్ల  మటూరిత్తివతతమెపైనటట్టి

కాతచిన వరముల సాకారమెపైననటట్టి
అతచ శస్కృతగారరసాన కతగముల వచిచ్చెనటట్టి
యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ డెదుర నునాన్ననఁడు

చ. 2: చెలనఁగి అకాశనక చెపైతనతము వచిచ్చెనటట్టి
అల దయాసితధువు పగతతక్షమెపైనటట్టి
మొలచి సుజాజ్ఞనము మోసులతత్తి వుతడినటట్టి
యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డెదుట నునాన్ననఁడు

చ. 3: పరగ నానతదము పగతబతబతచినయటట్టి
సురలభాగతము పొడచటూపనటట్టి
వురటపై  యలమేలత్మితగ నురమున నితచకొని
యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డెదుట నునాన్ననఁడు



రేక: 0150-04 భపైరవ సత: 02-232 అధతతత్మి
పలల్లవ: పరమాతుత్మినఁడు సరవ్వెపరిపూరరనఁడు

సురలక నరలక చోటయి యునాన్ననఁడు
చ. 1: కనున్నలనఁ గతటానే కడు మాటలడుతానే

తనున్ననఁగానివానివల దానఁగియునాన్ననఁడు
అనిన్నయు వతటానే అటేట్టి వాసన గొతటానే
వనెన్నలనటూనె కతచమువల నునాన్నడు

చ. 2: తనువుల మోచియు తలనఁపల దలిసియు
యనసియు నెనయక యిటల్ల నాన్ననఁడు
చెనకి మాయక మాయపై జీవునికి జీవమెపై
మొనసి పూసలదారమువల నునాన్ననఁడు

చ. 3: వవల వధములపై వశవ్వెమెలల్ల  నొకటపై
పూవుల వాసనవల బొతచియునాన్ననఁడు
భావతచ నిరాకారమెపై పటట్టితే సాకారమెపై
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద శ్రీపతపై యునాన్ననఁడు



రేక: 0150-05 హితదోళవసతతత సత: 02-233 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: మటూనఁడే మాటల మటూనఁడుమటూతడుల్ల  తొమత్మిది

వడుకొని చదువరో వదాతతరహసతము
చ. 1: జీవసవ్వెరటూపము చితతతచి యతతటాను

దేవుని వపైభవము తలిసి
భావతచి పగకస్కృతసతపద యిది యఱనఁగటే
వవలవధముల వదాతతరహసతము

చ. 2: తనలోని జాజ్ఞనము తపప్పుకతడానఁ దలపోసి
పనితోడ నతదువలల్ల భకిత్తినిలిప
మనికిగా వపైరాగతము మఱవకతడుటే
వనవలసినయటట్టి వదాతతరహసతము

చ. 3: వడుకతో నాచారతవశవ్వెసము గలిగి
జాడల శరణగత సాధనముతో
కూడి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁగొలిచి దాసునఁడౌటే
వడని బద్రిహత్మినతద వదాతతరహసతము



రేక: 0150-06 సామతతత సత: 02-234 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇటాల్ల నే యోగలక్షత మెఱనఁగకొతటే ఫలితచ

యటట్టియినా గరవాకత మేమరకనఁడ
చ. 1: కాతతనఁ దలచకొతటేనే కామోదేద్రికము వుటట్టి

యితతలోనఁ గటూడెనా యేడకేడ సటూతగము
చితతకాయతొకక్క చటూచితేనే నోరటూర
యతతకెతతదవువ్వె యేడకేడ సటూతగము

చ. 2: వనుల మతచిమాటల వతటేనే సతతోష ముబుబ్బు
యేనిజము గనె నేడకేడ సటూతగము
ఆనితచితే నాలకనే ఆరరచలనఁ దలిస
యనెపమున నేడకేడ సటూతగము

చ. 3: ముకక్కకొననఁ బాబ్రాణ ముతడి ముతదువనుకక వచిచ్చె
యకక్కడ మోచనన్న దేడకేడ సటూతగము
చికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు జీవుల కతతరాతమ
యికక్క వఱినఁగితే నీడ కిదే సటూతగము



రేక: 0151-01 దేసాక సత: 02-235 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఎతచి చటూడరో ఘనులర యితదవరాక్షునఁడు రక్షకనఁడు

సతచితముగ నితని శరణతటే సరవ్వెఫలపగద మతదరికి
చ. 1: హరినఁ గొలవని కొలవుల మఱి యడవనఁగాసిన వనెన్నలల

గరిమల నచచ్చెతు వనని కథల భువ గజసాన్ననముల
పరమాతుత్మినికినఁ గాని తపతబుల పాతాళముల నిధనముల
మరగరనికినఁ గాని పూవులపూజల మగనఁడులేని సితగారముల

చ. 2: వపైకతఠుని నుతయితచని వనుతుల వననిధినఁ గరిసిన వానల
ఆ కమలోదరనఁ గోరనికోరికె లతదని మానిఫలతబుల
శ్రీకాతతునిపపైనఁ జేయని భకత్తి ల చెతబుమనఁది కనకపనఁబటూనఁత
దాకొని వషరని తలియని తలవుల తగ నేటనడిమ పపైరల

చ. 3: వావరినఁ గేశవునొలల్లని బదుకల వరతనఁ గలప చితతపతడు
గోవతదుని కట మొకక్కని మొకక్కల గోడలేని పనుచితగముల
భావతచి మాధవుపపై లేనితలనఁపల పల మేఘముల వకారముల
శ్రీవతకటపతకరణ గలిగితే జీవుల కివయే వనోదముల



రేక: 0151-02 గజజరి సత: 02-236 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: తద్రికరణశదిద్ధగా చేసిన పనులక దేవుడు మెచచ్చెను లోకము మెచచ్చెను

వకట కోటగణతతబగ మారద్గీములతడనఁగ బద్రియాసపడనేల
చ. 1: తనమనసే పరిపూరరమెపైన గోదావరి గతగా కావరి

కనకబతదు యమునా గయాది ముఖతక్షేతగతబుల సతతతమున
దినకరసమగగహణకాలముల తీరాస్థి చరణల సేసిన ఫలముల
తనునఁ దానే సిదిద్ధతచను వరకే దవువ్వెల దిరగనఁగ మఱి యేల

చ. 2: హరియను రెతడక్షరముల నుడివన నఖలవదముల మతతగముల
గరిమ ధరత్మిశసత్తి సపరాణదుల కగమముననఁ జదివన పణతముల
పరమ తపోయోగతబుల మొదలగ బహుసాధనముల సారతబు
పరిపకవ్వెతబెపై ఫలియితచతగా బటట్టిబయల వదకనఁగనేల

చ. 3: మొదల శ్రీవతకటపతకినినఁ జేయతత్తి మొకిక్కన మాతగములోపలనే
పదిలప షోడశదానయాగముల పతచమహయజజ్ఞతబులను
వదలక సాగతబులగానఁ జేసినవానఁడే కానఁడా పలమార
మదిమదినుతడే కాయకేల్లశము మానఁటకి మానఁటకి దనకేల



రేక: 0151-03 ముఖరి సత: 02-237 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఆతనఁడే యజమానునఁడు ఆదినారాయణునఁడు

ఆతని బతటల్లము మాక ననిన్నటా నిశిచ్చెతతము
చ. 1: యేలికెగల బతటక యకక్కడిది వచారము

పాలితచే మగనఁడుగల పడనఁత కేడ చితత
కోలముతదపై తతడిద్రిగల కొడుక కేది తొడుసు
యలీల హరిదాసుని కెకక్కడికోరికెల

చ. 2: బలదురద్గీము వానికి భయ మేమటా లేదు
కలిమగలవానికి కడమ లేదు
యిల క్షేతగవతతునికి నెతదటూ దరిదద్రిము లేదు
అల శ్రీపతబతటల్లక నలమట లేదు

చ. 3: పటట్టిన ముదుగ తగరపపగధని కెదుర లేదు
కటట్టి చాతనికివారికినఁ గొతక లేదు
నెటట్టిన శ్రీవతకటాదిద్రినిలయు సేవకలము
గటట్టి తోడ బద్రిదికేము గఱి మాక నతనఁడే



రేక: 0151-04 గతడకిగయ సత: 02-238 అధతతత్మి
పలల్లవ: మనసులో మరత్మిమెపై మరలనఁ బారచనుతడు

పొనునఁగవడడ మదము పోవనఁగనీదు
చ. 1: తతటేనే వషమెకక్క దిషట్టిముగ వషలత

కతటేనే వలపకక్కనఁ గాతతలను
అతటముటట్టి కానఁగిట నలముకొతటేనఁ గనక
మతటనఁ గలసిన భద్రిమ మానలేదు

చ. 2: మెటట్టితేనే కఱచను మెలపతోడుతనఁ బాము
పటట్టితే వడువనీదు పచచ్చెనిపపైనఁడి
దటట్టిమెపై మేన సొముత్మిల తగటకొతటేనఁ గనక
తొటట్టి వలిల్లనఁ బోయినాస తొలనఁగనీదు

చ. 3: ఆహరము వటట్టితేను అటట్టి వడుచ భటూతము
ఆహరానకనఁ బోదకక్క నటేట్టి పాబ్రాయము
యహల శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి కరణతచితేను
సాహయమెపై వచచ్చెనఁ దానే సతవ్వెగణజాజ్ఞనము



రేక: 0151-05 సాళతగనాట సత: 02-239 తేర
పలల్లవ: దికక్కల సాధితచనఁబటూని దేవదుతధుభుల మోబ్రాయ

యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డెకెక్కనఁ దేర
చ. 1: పనిన్నదదర సటూరియుల బతడికతడల్లతేర

సనున్నత శేషాదిదేవాసనపనఁ దేర
కనున్నలపతడుగెపైన గరడధవ్వెజపనఁ దేర
యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డెకెక్క నిద తేర

చ. 2: మతచ నానా మేఘముల మేలకటల్ల తేర
చతచలనక్షతాబ్రాల కచచ్చెల తేర
అతచెదేవతలే బొమత్మిలపై వుతడినటట్టి తేర
యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డెకెక్క నిద తీర

చ. 3: అటట్టి కిత దేడులోకము లతతరవులపైన తేర
నటట్టినడుమను బద్రిహత్మితడప తేర
దిటట్టి యలమేలత్మితగతోనఁ దిరమెపైవుతడేట తేర
యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డెకెక్క నిద తేర



రేక: 0152-01 శదద్ధవసతతత సత: 02-240 మాయ
పలల్లవ: మాయ కిద సహజము మాయను గెలవరాదు

మాయానాథనఁ గొలిచితే మనిన్నతచ నాతనఁడే
చ. 1: చేతకి లోనెపైనటట్టి తడు సస్కృషిట్టిలోని వడుకల

పోతరితచి పటట్టినఁబోతేనఁ బోవు నటట్టిటే
ఆతుమలో వసరి అలసి వరకతడితే
వపైతాళప నీడవల వచచ్చె వతటవతటను

చ. 2: తీపవలనే వుతడు దిషట్టిపనఁ బదారాస్థి ల
మేపగొతటే మసాలమనఁది తేనౌను
యేపన నాస వడిచి యేరపడి వుతటేను
మటూపననఁ గటట్టిన చదఱ ద మోనఁపతచను

చ. 3: తలనఁపలోనే వుతడు తనలోని యతతరాతత్మి
తలపకోనఁబోతే పకక్కదేవతలౌను
చలపటట్టి యతనినే శరణని కొలిచితే
యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడెపై రకతచను



రేక: 0152-02 మతగళకౌశి క సత: 02-241 అధతతత్మి
పలల్లవ: దేవునఁడొకక్కనఁడే గరి దలిసినవారికి

యవలవల చటూచినా నినఁకలేదు తఱనఁగ
చ. 1: కోపము మానితేనే కోటజపాల సేయుట

పాపము సేయకతటేనే బలతపము
లోపల తానటూరకతటే లోకమెలల్ల నఁ జరితచట
మాపదానఁకా వదకినా మఱిలేదు తఱనఁగ

చ. 2: పరకాతత నతటకతట బలపణతల సేయుట
సొరిది నాసమానుటే సమపానము
సరిమోనాన నుతడుటే సనాతసము చేకొనుట
యిరవపైతే నతతకతటే నినఁకలేదు తఱనఁగ

చ. 3: పల సుఖదుతఃఖములనఁ బాసి వుతడుటే మోక్షము
అల చతచలము మానుటది యోగము
యిలపపై శ్రీవతకటేశనఁ డిచిచ్చెన సుజాజ్ఞనమది
యలమ బుదిద్ధనఁ బోల నినఁకలేదు తఱనఁగ



రేక: 0152-03 సౌరాషట్టి సత సత: 02-242 అధతతత్మి
పలల్లవ: తలనఁచకో వో మనస తగిన దిద్రిషట్టిము లివ

వలలేక తచేచ్చెట వవకము లోధనము
చ. 1: గాలినఁబోయేనఁ మాటల లోకములోని సుదుద లలల్ల

గాలినఁ బో వనన్ననఁడును శ్రీకాతతునుతుల
జాలినఁబడే సేనఁతలసతసారభోగములలల్ల
జాలిలేని వ వషరని సతతతపపూజల

చ. 2: మాయమౌ గొనాన్నళల్లక మానుషకస్కృతతములలల్ల
మాయముగానివ దపైవకమహిమలలల్ల
కాయకములే తమ కలిప్పుతము లనిన్నయును
కాయకము గాక నిలచ్చెనఁ గమలక్షు మనన్నన

చ. 3: వుడివోవు రానఁగారానఁగా నునన్నతకరత్మిఫలల
వుడివోదు దేవునిపపై నొనర భకిత్తి
జడియ నితరలిచేచ్చెసకల వరములను
జడియదు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడిచేచ్చె వరము



రేక: 0152-04 సాళతగనాట సత: 02-243 నస్కృసితహ
పలల్లవ: అహోబలేశవ్వెరనక నాదిమటూరిత్తికి

వహరమే పతతము వరసితహమునక
చ. 1: చకక్కల మొలపూసల సటూరతచతదుగ ల కనున్నల

దికక్కల చేతు లతడల దివాతయుధల
మకక్కటప వదముల మతచనఁగొస వతటగ కల
రకక్కసులనఁ జెతడే వదారణసితహమునక

చ. 2: శ పై లములే పాదముల జానువులే లోకముల
కాలచకగమే నోర గగహల పతడుల్ల
చాలకొనన్న మేఘముల సకలదివాతతబరాల
పాలితచే పగతాపపసితహమునక

చ. 3: అతతరిక్షమే నడుము అటట్టి భటూమయే పరనఁదు
వతతనఁ గస్కృపారసము వారద్ధ లలల్ల ను
యితతటా శ్రీవతకటాదిద్రి యిరవు మహగహ
రతతు లరముల ఘోరరౌదద్రిసితహమునక



రేక: 0152-05 పాడి సత: 02-244 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఈ రటూపమెపై వునాన్ననఁడు యతనఁడే పరబద్రిహత్మిము

శ్రీరమాదేవతోడ శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 1: పొదలి మాయాదేవపటట్టిన సముదద్రిము

అద పతచభటూతాలతడే అశవ్వెతస్థిము
గదికొనన్న బద్రిహత్మితడాల గడల్లనఁ బెటేట్టి హతస
సదరపబద్రిహత్మిలక జలజమటూలకతదము

చ. 2: అనతతవదాలతడేట అక్షయవటపతగము
ఘనదేవతలక శ్రీకరయజజ్ఞము
కనల దానవమతత్తిగజసతహరసితహము
మొనసి సతసారభారము దాలేచ్చెవస్కృషభము

చ. 3: సతతము జీవులక చెపైతనతసటూతగము
అతశయభకత్తి ల జాజ్ఞనామస్కృతము
వగతమెపై శ్రీవతకటాదిద్రి వరముల చితతామణ
తతగొనన్న మోక్షప తతత్తిత్త్వారహసతము



రేక: 0152-06 నాట సత: 02-245 శరణగత
పలల్లవ: వఱిగి పారెడియటట్టి వరిడి యో రిపలల

తఱి శరణుచొరరో దతడాల వటట్టిరో
చ. 1: వనఁడె వచెచ్చెనఁ గస్కృషరనఁడిద వయరో కెపైదువుల

కానఁగినపోటల్ల  రానఁగీ కదియకరో
పోనఁడిమతో భీతవాయ పూరి నోళల్లనఁ గరవరో
ఆనఁడువార మనుకోరో ఆతనఁడు దడవనఁడు

చ. 2: గోవతదునఁడు దాడివచెచ్చె గనుకచనఁ బారరో
కావు మని మెడలనఁ బాగల వయరో
వవగ బడడలనఁ బేరల్ల  వభునికినఁ బెటట్టిరో
వో వో యతగిలికినఁ జేతు లొగద్గీరో రకతచని

చ. 3: మొతీత్తి శ్రీవతకటేశనఁడు మటూలలక దానఁగరో
వతత్తిలి పతతములిచిచ్చె మ రోడనఁగదరో
హతత్తి మతలల వరియనఁగనఁ బోసుకొనరో
బొతుత్తి గా మముత్మి గెలిచెనఁ బొగడరో మెచచ్చెని



రేక: 0153-01 నాట సత: 02-246 హరిదాసుల
పలల్లవ: పొరి నీకను వఱిగిపోయిన దానవుల

బరదులడిగి వోడబేహరలపైరి
చ. 1: మకటాల దసి జటామకటాల గటట్టి కొని

వకలి రిపల మునివషలపైరి
మొకములను సమప మొకముల వటట్టి కొని
అకటా కొతదర రిప లటవారెపైరి

చ. 2: పేరల వడిచి సతకనఁబేరల మెడ వసుక
సారెకనఁ గొతదర శివసతుత్తి లపైరి
బీరపసాముల మాని పదదగడసాము నేరిచ్చె
తోరపనఁ బగతులలల్ల  దొమత్మిరలపైరి

చ. 3: నాదితచ వఱచి సితగినాదా లటూదుకొతటాను
సదితచేరటానఁ గొతదర జోగలపైరి
య దస శ్రీవతకటేశ యినిన్నయు మాని కొతదర
దాదాత నీశరణని దాసరలపైరి



రేక: 0153-02 కాతబోదిసత: 02-247 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఐనటట్టియతనఁ గాక హరికలిప్పుతము లివ

మానేట వనఁటవో మానని వవో
చ. 1: వకక్కర తలనఁచినటట్టి  వకరి తలనఁప రాదు

పకక్కన నతదరికి బహుభావాల
అకక్కట మొద లొకట అనలనఁ గొనల వర
యకక్కడని తగిలేది యేమసేసేది

చ. 2: పొరగవాని చేనఁత ఆపొరగవానఁడు మెచచ్చెనఁడు
నరల కరత్మిముల నానావధల
గరిమ ననన్నమొకక్కటే కడుపతనివ వర
కరణతచౌనన నేవ కావన నేవ

చ. 3: కడనఁగి దరిదుగ నిమాట కలవాని కితపగాదు
బెడనఁగ జీవుల పొతదు పకక్కరీతుల
కడు శ్రీవతకటేశనఁ డొకక్కనఁడు జగతుత్తి ల వర
వడినఁగటట్టి కొనే దేది వలల్లననే దేది



రేక: 0153-03 నాట సత: 02-248 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నితడె నినిన్నచోటలను నీమహిమలే

అతడనే మొకేక్కము నీక నాదినారసితహ
చ. 1: కూరిమ యితదిరమనఁద కోపము అసురమనఁద

తారకాణ నవువ్వె దేవతలమనఁదను
ఆరీత నీకొల వటేట్టి అహోబలముమనఁద
నారకొనె నీనేరప నారసితహ

చ. 2: కరణ పగహల్ల దమనఁద గనున్నల దికక్కల మనఁద
సరిచేతుల పేగల జతధతలమనఁద
గరిమ నీనటనల ఘనపగతాపముమనఁద
తరమాయ నీకోరిక దివతనారసితహ

చ. 3: శతతము లోకముమనఁద శౌరతము శతుగ లమనఁద
కాతతులలల్ల  తనదివతకాయముమనఁద
చితతదర వనోదము శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద
సతతతమెపై నీకనఁ జెలల్ల జయనారసితహ



రేక: 0153-04 సాళతగనాట సత: 02-249 హనుమ
పలల్లవ: అనిన్నటా నీ పతప వతత హనుమతత నీ-

వునన్న చోట నిశిచ్చెతతమో హనుమతత
చ. 1: రాముని సేనలనఁగాచి రావణు గరవ్వెమడనఁచి

ఆముకొనన్న బలవతత హనుమతతా
గోమున జలధి దానఁట కొతడతో సతజీవ దచిచ్చె
ధీమతతుడనఁవపైతవతత దివత హనుమతత

చ. 2: చకక్కల మొలపూసలపై సటూరతమతడలము మోనఁచె
అకక్కజప నీ రటూపతత హనుమతత
చొకక్కమెపై మరతడనఁగాను సుగీగవాదులకెలల్ల
అకక్కర లేదితచకతతా హనుమతతా

చ. 3: జతగచానఁచి చేయతత్తి సరినఁ బడికిలితచక
అతగము నికిక్కతచితతత హనుమతత
రతగగ శ్రీవతకటాదిద్రి రాముని దేవ కిచిచ్చెత-

వతగలియతక మొకక్కతత హనుమతతా



రేక: 0153-05 రామకిగయ సత: 02-250 నస్కృసితహ, హనుమ
పలల్లవ: మగటమగల హనుమతతరాయ

దిగవపటట్టిణములోని దేవ హనుమతత
చ. 1: చకక్కనఁగానఁ దోనఁక చానఁచి జతగవటట్టి చేచానఁచి

అకక్కజప పగతాపప హనుమతతునఁడా
రకక్కసులనఁ దునుమాడి రాముని దేవులక
దికెపైక్కై వుతగరమచిచ్చెన దేవ హనుమతత

చ. 2: కీలగతట వసుకొని కెరలి పడికిలితచి
ఆలకితచేవు దికక్కల హనుమతతునఁడా
నేలక మతటకి మేను నితడనఁ బెరిగి యక్షుని
తీల పడనఁగొటట్టినటట్టి దేవ హనుమతతునఁడా

చ. 3: తమతోడ దాసులను తపప్పుక కాచేనని
అమర నభయమచిచ్చెన హనుమతతునఁడా
జమళ శ్రీవతకటేశ సరస వడిగానక
తమురచ నుతడేయటట్టి దేవ హనుమతతా



రేక: 0153-06 శ్రీరాగత సత: 02-251 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమ చెపేప్పుదిది యశవ్వెరమాయల

దము పగతమకను తద్రిజగము గలిగె
చ. 1: మలమటూతగతబుల మాతసపముదదక

కలగోతగతబుల గఱి గలిగె
తొలల తొమత్మిదగ తోలనఁదితత్తికిని
పలవనఁగనఁ బేరను బెతపనునఁ గలిగె

చ. 2: నెతుత్తి రనెముత్మిల నీరబుగద్గీకను
హతత్తిన కరత్మిము లట గలగె
కొతత్తివతటగ కల గబురల గతతకి
పొతుత్తి ల సతసారభోగము గలిగె

చ. 3: నానాముఖముల నరముల పడుచక
పూనిన సిగద్గీల భువనఁ గలిగె
ఆనుక శ్రీవతకటాధిపనఁ డేలనఁగ
దనికినఁ బాబ్రాణము తరముగనఁ గలిగె



రేక: 0154-01 బౌళ సత: 02-252 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: పరషతడని శస్కృత వగడనట ఆ పరషనఁడు నిరాకారమట

వరసవాకతము లొతడొతటకి నివ వతటే నసతబదద్ధముల
చ. 1: మొగమున బద్రిహత్మిల మొలచిరట ఆ మటూరిత అవయవరహితునఁడట

తగ బాహువులను రాజలట ఆ తతవ్వెమే యతచనఁగ శటూనతమట
పగటన తొడలను వపైశతలట ఆ బద్రిహత్మిము దేహము బయలట
అగపడి పాదాల శటూదుగ లట ఆతని రటూపము లేదట

చ. 2: తన వతదనమునునఁ గలదట దపైవము తనునఁ జూడనఁ గనున్నల లేవట
తన వనన్నపమునునఁ జేయునట ఆతనికిని వనుల లేవట
తన యిచిచ్చెనదే నెపైవదతతబట దపైవము నోరే లేదట
తన యిచేచ్చెట ధటూపతబును గలదట దపైవము ముకక్కను లేదట

చ. 3: అతతానఁ దానే దపైవమటా యజజ్ఞము లొరలకనఁ జేయుటట
సతతతమునునఁ దా సవ్వెతతతుగ నఁడటా జపముల వరముల చేకొతటట
చితతతపనఁ దానే యోగియటా చేరవ మోక్షము లేదట
పతతప శ్రీవతకటపతమాయల పచారితచిన వవయట



రేక: 0154-02 శతకరాభరణత సత: 02-253 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: ఏకాతత్మివాదులల యితదు కేది వుతత్తిరము

మక లోకవరోధ మేమటనఁ బాసనయతలల
చ. 1: పాప మొకక్కడు సేసితే పాపలే యితదరనఁ గావలదా

యేపన వకరిపణత మతదరికి రావలదా
కోపతచి యొకక్కనఁ డసురెపైతే కోరి యితదరనఁ గావలదా
చటూప దేవునఁడొకక్కనఁడెపైతే సురలితదరనఁ గావలదా

చ. 2: వకనఁ డపవతుగ నఁ డెపైతే నొగి నితదరనఁ గావలదా
వకనఁడు శచెపై వుతడితే వోడ కితదరనఁ గావలదా
వకని రతసుఖమతట యితదరను వనరనఁ బొతదవలదా
వకని దుతఃఖ మతదర వరనఁ బతచకోవలదా

చ. 3: ఆకడ నొకనఁడు ముకత్తి నఁడయితే నతదరనునఁ గావలదా
దకొని యొకనఁడు బతధునఁడయితే యితదరనఁ గావలదా
చేకొని శ్రీవతకటేశనఁ జేరి దాసులయి యుతడేట-

లోకప మునులనునఁ దలసుకోవలదా



రేక: 0154-03 శతకరాభరణత సత: 02-254 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: దేవునఁడుగలవారికి దిగలనఁ జితతయు లేదు

శ్రీవభునఁడే అనిన్నటా రకతచనఁ గనక
చ. 1: యేలికగల బతటక యేవచారము లేదు

వోలి మగనఁడుగలలికి వపప్పుమ లేదు
పోళమనఁ దతడిద్రిగల పతుగ ని కతగద లేదు
మేలగానఁ బతడిన భటూమకినఁ గరవు లేదు

చ. 2: బలముగల రాజక భయమేమయు లేదు
కలిమగలవాని కకక్కర లేదు
యిల నాచారవతతుని కేపాపమును లేదు
తలనఁప బుణతముగల  ఆతనికినఁ జేట లేదు

చ. 3: గరవుగలవానికినఁ గొఱనఁత యేమయు లేదు
పరముగలవానికి భాబ్రాతతుల లేవు
యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా మాకనఁ గలనఁడు
అరయ దాసులము మా కడాడ నఁకే లేదు



రేక: 0154-04 కేదారగళ సత: 02-255 శరణగత
పలల్లవ: కమలరమణ నీకలిప్పుతపమానిసిని

తమతోడ నాదికక్క దయనఁ జూడవ
చ. 1: ఆరీత బాబ్రాహత్మిణునఁడ ననుటేకాని దేహము

కోరి యాచారమునకనఁ గొలపదు
పేర వపైషరవునఁడననే పదదరికమే కాని
సారమెపైన మనసులో జాజ్ఞనమే లేదు

చ. 2: చదివతననియడి చలపాద మతతే కాని
అదన నతదులోని  అరస్థి మెఱనఁగ
పదిరిసతసారమనే బహురటూపమే కాని
చతురనఁదనాన నతదు సమరస్థి నఁడనఁ గాను

చ. 3: దేవ మభకత్తి నఁడననే తేజ మొకట కాని
చేవమర నినునఁ బటూజితచ నేరను
శ్రీవతకటేశ నీచేతలోనివానఁడ నేను
భావతచి మఱి యేపాపము నెఱనఁగను



రేక: 0154-05 కాతబోదిసత: 02-256 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇనాన్నళల్ల  నతదునతదు నేమ గతటవ

అనిన్నటా శరణు చొచిచ్చె హరి నినున్ననఁ గతటని
చ. 1: అతగనల పసనఁజికిక్క అలయికలే కతట

బతగారవతటనఁ దగిలి భద్రిమ గతటని
ముతగిటక్షేతాబ్రాలతట ముతచి వటట్టిసేయనఁ గతట
అతగప ననేన్న చటూచి అతతరాతత్మినఁ గతట

చ. 2: చటాట్టి లనఁ జేరి చటూచి సుదుద లవావుల గతట
మటట్టి లేని వయసుతో మదము గతట
వటట్టికామములసేసి వరస మాయల గతట
పటట్టి నారాయణయని భకిత్తి నినున్ననఁ గతటని

చ. 3: వతతచదువులవలల్ల వవలమతాల గతట
సతతకరత్మిములవలల్ల సాము గతటని
యితతట శ్రీవతకటేశ యిట నాజీవభావము
చితతతచి అతదులోన నీ శ్రీపాదాల గతట



రేక: 0155-01 సామతతత సత: 02-257 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: సొరిది మమత్మిట దయనఁజూతువు గాకా

వరసి మరి యొకక్కడా నేమ వనన్నవతచే మనఁకను
చ. 1: తలనఁచిత నీరటూపము తగిలిత నీపాదాల

కలసిత నీదాసుల గమలోనను
చలివాస భవముల సడిదరెనఁ గరత్మిముల
యలమ నీమహిమల యేమ చెపేప్పు మనఁకను

చ. 2: నీముదద్రిల ధరితచిత నీగణల వగడిత
చేముటట్టి పూజితచిత శ్రీయతగాల
తామసములలల్ల  నటూడె తతవచెచ్చె సాతవ్వెకము
గోమున మరేమ నినున్న కొసరే మనఁకను

చ. 3: తరమణ ధరితచిత తీరస్థిపసాబ్రాదాల గొతట
వరవపైన నీకథల వనుల వతట
పరగ శ్రీవతకటేశ పరము నిహమునఁ గతట
అరసి యితర మేమ ఆశపడే మనఁకను



రేక: 0155-02 వరాళ సత: 02-258 శరణగత
పలల్లవ: శ్రీపత నీవు సిదిద్ధతచటే సిదుద్ధ లనిన్నయు

పపైపపై నీశరణమే పరమపదతబు
చ. 1: పరమాతుత్మినిపపై నాతత్మి పగవశితపనఁజేయుటే

పరికితపనఁ బరకాయపగవశము
గరిమ నాహస్కృదయాకాశముననఁ దలనఁచటే
గిరవపై యబబ్బునయటట్టి ఖేచరతవ్వెము

చ. 2: మతచి పరమహతసనామము పాబ్రాణులచే వతట
చతచల వనేట దటూరశగవణము
కాతచి నీరటూపము ఆరకమలల ధతనితచట
యతచనఁగ దటూరగమన మతటలో నౌట

చ. 3: సావధనమె లోచటూప సరవ్వెథా నినున్ననఁ జూచట
తావులనే అనిమషతవ్వెము చేరట
శ్రీవతకటేశవ్వెర నీసేవకనఁడెపై నిలచటే
వవల తతత్తిత్త్వాజాజ్ఞనవధుల నిలచట



రేక: 0155-03 దేసాళత సత: 02-259 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతతరతగములో నునన్న హరియే గతగాక

చితతతచి మొకిక్కతేనఁ దానే చేకొని రకతచను
చ. 1: పటట్టితచిన కరత్మిమే పోషితచకతడునట

బెటట్టి గా మనసే మఱపతచనట
పటఱ ట్టిన మేనే ఆసల బతమాలితపతచనట
చటట్టిములవవ్వెర యతచి చటూచిననఁ బాబ్రాణకిని

చ. 2: పకక్కన వతత్తినభటూమ పతట వతడకతడునట
యకక్కడా మాయే భద్రిమయితపతచనట
అకక్కరతోనఁ జేసిన పణతమే కటట్టివసునట
దికక్క దస యవవ్వెర య దేహినఁ గరణతచను

చ. 3: ఆసలనఁ బెటేట్టి పాయమే అటమటమౌనట
సేసే సతసారమే జాజ్ఞనినఁ జేయునట
వసరక యితతకూ శ్రీవతకటేశ డేలికట
వటూసపచేచ్చెవారెవవ్వెర ముదమే జీవునికి



రేక: 0155-04 దేసాళత సత: 02-260 గర వతదన
పలల్లవ: ధరణ నెతద రెనిన్నతపముల చేసినాను

హరికస్కృపగలవానఁడే అనిన్నటానఁ బటూజతనఁడు
చ. 1: మతలేని వతుత్తి  లనిన్న మేదినిపపైనఁ జలిల్లనాను

తతతో వతత్తినవ తగనఁ బతడును
యితరకాతతల మఱి యతదర గలిగినాను
పత మనిన్నతచినదే పటట్టిపదేవుల

చ. 2: పాలపడి నర లనిన్నపాటల్లనఁ బడి కొలిచినా-

నేలికె చేపటట్టినవానఁడె యకక్కడుబతట
మటూల నెతతధనమునాన్న ముతచి దానధరత్మిముల
తాలిమతో నిచిచ్చెనదే దానఁపరమెపై నిలచ్చెను

చ. 3: యనిన్నకెకనఁ గొడుకల యతదర గలిగినాను
యినిన్నటా ధరత్మిపరనఁడే యడేరను
వునన్నతనఁ జదువులనిన్న వుతడినా శ్రీవతకటేశ
సనున్నతతచిన మతతగమే సతమెపై ఫలితచను



రేక: 0155-05 దేవగాతధరి సత: 02-261 అధతతత్మి
పలల్లవ: అనిన్నటకి మటూలమని హరి నెతచర

పనిన్నన మాయలో వార బయల వానఁకేర
చ. 1: పగకస్కృతబోనుల లోపలనఁ జికిక్క జీవుల

అకట చకక్కనివార మనుకొనేర
సకలపణతపాపాల సతది జనత్మిములవార
వకలి సతసారాలకే వడుకపడేవార

చ. 2: కామునియేటల్ల దిగనఁగారేట దేహుల
దోమట తమబదుకే దొడడదనేర
పామడి కోరికలక బతటఱల్లనవారల
గామడితనాలనఁ దామే కరత్తిలమనేర

చ. 3: యితరలోకాలనెడి యేనఁతపమెటల్ల పాబ్రాణుల
కతల వటూక్షమారద్గీము గతటమనేర
తత నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశవ్వెర
మతకాన నునన్నవార మార మలసేర



రేక: 0155-06 దేసాక సత: 02-262 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎతత సదితచి చటూచినా యనెన్ననిన్న చదివనా

వతతలపై న నీమటూరిత్తి వసనఁ దలిసేమా
చ. 1: లోకములో సముదద్రిములోనఁతు చెపప్పునఁగరాదట

ఆకాశ మతతతతని యనరాదట
మేకొని భటూరేణువుల మత వటట్టినఁగరాదట
శ్రీకాతతునఁడ నీమహిమ చెపప్పు చటూపవశమా

చ. 2: అల గాలి దచిచ్చె ముడియగానఁ గటట్టినఁగరాదట
వలయనఁ గాలము గతట వయరాదట
కలయ నలదికక్కలకడ గాననఁగరాదట
జలజాక్ష నీరటూప తలపోయనఁగలనా

చ. 3: కేవలమెపైన నీమాయ గెలవనేరాదట
భావతచి మననఁసు జకక్కనఁ బటట్టిరాదట
దేవ యలమేలత్మితగపతవ నీశరణే గత
శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ జేరి కొలవ్వెవశమా



రేక: 0156-01 శతకరాభరణత సత: 02-263 శరణగత
పలల్లవ: నీచితత్తిము నాభాగతము నే నెతతటవానఁడను

యేచి నీవు రకతచేదే యకక్కడుపణత మతతే
చ. 1: పాటతచి నీభావము పటట్టివశమా తలనఁచి

మేట నామనసు నీక మనఁదతుత్తి  టతతే
నటూటకెపైన నీనామము నుడుగనఁగ వశమా
మాటల నీసలవుగా నుటట్టి పటట్టి టతతే

చ. 2: వవలపైన నీకథల వననఁగ నాతరమా
సవగా వనుల తావు చటూపట యితతే
దేవ నీసాకారము దిద్రిషిట్టితచ నావశమా
పావనముగా నతదులోనఁ బనిగొను టతతే

చ. 3: గటట్టిగా నినున్ననఁ బటూజితచనఁ గమత్మిట నావశమా
నెటట్టిన నామేను నీక నేమతచ టతతే
పటట్టిపలమేలత్మితగపతవ శ్రీవతకటేశ
జటట్టిగొనుకొరక నీశరణను టతతే



రేక: 0156-02 గళ సత: 02-264 హరిదాసుల
పలల్లవ: నమత్మివలనఁగాని యనన్ననఁడు సతదేహము లేక

యిముత్మిల దేవునఁడు వరమచచ్చె టేమరదు
చ. 1: మగనిపపై బతత్తిసేసి మతచిలోకా లకేక్కరట

తగదతడకోల వటట్టి తతత్తిత్త్వాగత గనేరట
పగటన నొకవర వటట్టి పామునఁ బటేట్టిరట
తగిలి హరిదాసుల ధనుత లౌ టేమరదు

చ. 2: యేలికెక ధనమచిచ్చె హితభోగా లతదేరట
కేలనఁ గతత్తివని పగ గెలేచ్చెరట
గాలి లోలోనఁ బటూరితచి ఘనసిదుద్ధ  లయేతరట
యేలీల హరిదాసుల యడేర టేమరదు

చ. 3: దికక్కల యజాజ్ఞల చేసి దివజ లయేతరట
మొకిక్క వపసల నరిచ్చెతచి ముతచి సిర లతదేరట
పకక్కన నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ
జకక్కననఁ గొలిచ్చెన దాసుల జాజ్ఞను లౌ టేమరదు



రేక: 0156-03 ముఖరి సత: 02-265 శరణగత
పలల్లవ: నీకేల యగణము నీ వమ గటట్టి కొతటవ

యకడ లలితచితే మే మట నినున్న గొలతుము
చ. 1: మాటలక లోనఁగాని బద్రిహత్మిమనతటా దానఁచి దానఁచి

మాటాడకతడేవు సుమత్మి మాతో నీవు
నీటన మనసులో నిలపరానివానఁడనతటా
పాటతచి మాకనఁ బొడచటూపకతటే గత యేది

చ. 2: శగ తులకనఁ బటట్టిరాని చోదతప బద్రిహత్మిమనతటా
మతకాననఁ జికక్కక మానేవు సుమత్మి
పతవ నీ గతభీరము బయటనఁబడ నతటా
అతగోపాతన ని నన్నది యటఱ్ఱైఱినఁగేము

చ. 3: మాయవనున్నకొనిన వుమత్మిడిబద్రిహత్మిమనతటా
యేయడనెపైననా భద్రిమయితచేవు మత్మి
పాయప టలమేలత్మితగపతవ శ్రీవతకటేశ
యయడ నీశరణతట మనిన్నటా మమేత్మిలమ



రేక: 0156-04 దేసాక సత: 02-266 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: కోటాననఁ గోటాల్ల య కోరికెల జనత్మిముల

కూటవ గటూడి రాటన్నపగతడద్రి లపైనారయాత
చ. 1: మనున్న పపైనునన్న జీవుల మనున్నపపైనఁ బద్రివశితచి

అనన్నదావ్వెరమున దేహము మోనఁచి
మునిన్నట దానఫల లిముత్మిల భుజితచి యపప్పుట
తనన్నని కరత్మిముల గాదలనఁ బోసేరయాత

చ. 2: యిరవు మఱచి మఱి యరవులకానఁపరేల
సురల నరలమతటానఁ జొకిక్కచొకిక్క
సొరిది లోకములలల్ల నఁ జొచిచ్చె కాలగతులను
పొరి నాయుషతము గొలిచ్చెపోయుచనాన్నరయాత

చ. 3: దతడగానఁగనఁ దిరమలకొతడయకిక్క సుజాజ్ఞనుల
పతడిన మనసుతోడ బతత్తినేసి
అతడనే శ్రీవతకటేశ నలమేలత్మితగనునఁ గొలిచ్చె
నితడునిధనములపై నిలిచ్చెనారయాత



రేక: 0156-05 భటూపాళత సత: 02-267 అధతతత్మి
పలల్లవ: మొదలనే యచచ్చెరికెతో మోసపోక యేపొదటూద

వదకి హరికథలే వనుచతడవలయు
చ. 1: వలనఁదుల సుదుద ల వనులను వతటేను

పలచనఁజూపలనఁ జూడనఁ బే ద్రిమ వుటట్టితచ
మలసి యాచటూపల మనసుననఁ దగిలితచ
తలనఁప మాటాలడనఁ దమరేనఁచను

చ. 2: మగవలతోడుత మాటలడ దొరకొతటే
నగినగి సతసారాలనతట గలిప్పుతచ
తగిలిన నవువ్వెల తనువుల సనఁకితపతచ
మగలనఁ దనుసకలే మతచి వలపతచను

చ. 3: సతులతో మోహము సతపదల పోరితచ
అతసతపదల దేహి నజాజ్ఞనినఁ జేయు
తత నలమేలమతగపత శ్రీవతకటేశనఁడే
గతయని కొలిచితే ఘనునినఁగా జేయును



రేక: 0156-06 ముఖరి సత: 02-268 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతదువలల్ల నేమగదుద  యినుపగగిద్గీళల్లతతే

యితదిరారమణు సేవ యిరవపైన పదవ
చ. 1: సతులతో నవువ్వెల చతదమామగటకల

మతతలపోనఁత లతడమావులనీళళ్ళ
రతులతో మాటల రావమానిపవువ్వెల
తత వరహపకానఁక తాటమావనీడ

చ. 2: లలనల జవవ్వెనాల లకక్కపూసకపరల
నెలకొని సేసే బతత్తి నీటపపై వాబ్రాత
చెలవప వనయాల చేమకూరశ పైతాతల
కొలనఁదిలేని ననుప గోడమనఁది సునన్నము

చ. 3: పడనఁతుల వడుకల పచిచ్చెవడనఁగతడల్ల గళల్ల
కడుమోవతీప చితతకాయకజజము
బడి నలమేలమతగపత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ-
డడరితచిన మాయల అదదములో నీడల



రేక: 0157-01 బౌళ సత: 02-269 అధతతత్మి
పలల్లవ: సతతము సేయనఁగవచచ్చెను సరేవ్వెశవ్వెర యమాటక

నితతము నీవ యఱనఁగదు నేనేమ నెఱనఁగనఁ జమ
చ. 1: సులభునఁడవౌదువు వకమరి చటూడనఁగ దురల్లభునఁడవౌదువు

తలనఁపతతువు మఱపతతువు తగనఁ బాబ్రాణములోనుతడి
పలికితతువు అక్షరముల పరగ నవ వాబ్రాయితతువు
వలయనఁగ నీవ వలిగా వరొకట నేనఁ జేయనఁ జమ

చ. 2: వనరనఁగనఁబటూజల గొతదువు వకొక్కకపరిమానుదు వట
కను మటూయితతువు నిదురలనఁ గడు మేలొక్కలపదువు
ఘనముగ నజాజ్ఞనినఁ జేతువు కరణతో జాజ్ఞనినఁ జేతువు
ననునఁ బుటట్టితచిత నీవ నా కాపని గాదు సుమ

చ. 3: నాలో నుతదువు వకపరి నగి శ్రీవతకటగిరి నుతదువు
పాలితతువు లలితతువు భవ మడేరితతువు
పోలితప సతసారినఁ జేతువు భువ నీదాసునినఁ జేతువు
కాలమునఁ గరత్మిము నీవ కపటము నే నేరనఁ జమ



రేక: 0157-02 రామకిగయ సత: 02-270 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: వారి వారి భాగతముల వాబ్రాసి వునన్నవ నొసళల్ల

ధీరతతో నేది మేలో తలసుకోరో
చ. 1: అటేట్టి కొతదర మతము లనిన్నయు నేకమని

పటట్టివరద్ధనము నెతత్తినఁ బెటట్టి చటూపరి
జటట్టినఁ గొతదర జీవుల జతగమే లితగముగాని-

పటట్టి గెలల్ల  భసత్మిమని పూసుక చటూపరి
చ. 2: కొతద రేమయును లేదు కొటట్టినఁగొన లయమని

అతది వటట్టి లలటశటూనతము చటూపరి
కతదువనఁ గొతదర లకకాతతునఁ డతతరాతత్మియని
ముతదే నామము శ్రీచటూరరమునునఁ బెటట్టి చటూపరి

చ. 3: చెలనఁగి దిషట్టి మపడు శ్రీవతకటేశనఁడు
అలమేలమతగపతయపై యునన్నవానఁడు
యిలవర నీదాసుల కిటట్టి భాగతరేఖల
వలసినవారికెలల్ల  వాబ్రాసినానఁడితనఁడు



రేక: 0157-03 లలిత సత: 02-271 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వచార మెనన్ననఁడు లేదు వరిడి జీవులకను

పచారితచేర బద్రిదుక బద్రిహత్మినాటనుతడియు
చ. 1: పొదుద వడచటయును పొరినఁ గటూనఁగటయ కాని

అదుద కొని మగలనఁగ నతదేమ లేదు
వదిదకనఁ బుటట్టి టయును వుడుగనఁ జూచట కాని
కొదిదతోడనఁ గాలమేమ గరియపై నిలవదు

చ. 2: అనన్నము భుజితచేదియు నానఁకలి గొనేదకాని
యనిన్నకకనఁ జెపప్పుచటూప నేదియు లేదు
ఇనిన్నటనఁ దిరిగాడేది ఇతటకి వచేచ్చెదే కాని
పనిన్న తననిలకడ భావతచ లేదు

చ. 3: జవవ్వెనము మోనఁచేదియు సరి ముదుసేదే కాని
తవవ్వె కటట్టి కొనే దేది దానఁచే దేది
నవువ్వెతా నలమేలత్మితగనాయక శ్రీవతకటేశ
రవవ్వెల నీ వలికవు రకతచ మనఁకను



రేక: 0157-04 శతకరాభరణత సత: 02-272 భకిత్తి
పలల్లవ: ఇతతకతట నేమసేసే మదే మా మానసపూజ

సతతతము నీవు తొలేల్ల సరవ్వెసతపనున్ననఁడవు
చ. 1: అతతరాతమవపైన మక నావాహనమదివో

అతతటా వషరనఁడ మక నాసనము వసినది
పతతపనఁకోనేరే మకనఁ బలమార నర ర్ఘద్వ్యము
చెతతనే గతగాజలముచలేల్ల మకనఁ బాదతము

చ. 2: జలధు లనిన్నయును నాచమనియతము మక
అల యా వరణజల మదియే సాన్ననము
వలనుగా మమహిమలే వసాత్తి స భరణముల
అల వదములే మక యజోజ్ఞపవతము

చ. 3: ఇరవుగనఁ గబజ తొలిల్లచిచ్చెనదే మక గతధము
ధర మాలకారని పూదతడలే మక పవువ్వెల
ఉరగత మౌనుల హోమమే మక ధటూపము
తరమెపైన మక రవతేజమే దపము

చ. 4: నానామస్కృతములే మక నెపైవదతతాతబులముల
పూనిన భకిత్తి షోడశోచారముల
ఆనుక శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగపతవ
తానకప జపములే తగ మక నుతుల



రేక: 0157-05 శ్రీరాగత సత: 02-273 రామ
పలల్లవ: రాజీవనేతాబ్రాయ రాఘవాయ నమో

సౌజనతనిలయాయ జానకీశయ
చ. 1: దశరథతనటూజాయ తాటకదమనాయ

కశికసతభవయజజ్ఞగోపనాయ
పశపతమహధనురద్భాతజనాయ నమో
వశదభారద్గీవరామవజయకరణయ

చ. 2: భరితధరాత్మియ శటూరప్పుణఖతగహరణయ
ఖరదటూషణది రిపఖతడనాయ
తరణసతభవసపైనతదక్షకాయ నమో
నిరపమమహవారినిధిబతధనాయ

చ. 3: హతరావణయ సతయమనాథవరదాయ
అతులితాయోధతపరాధిపాయ
హితకర శ్రీవతకటేశవ్వెరాయ నమో
వతతవావలిపాట వరరామాయ



రేక: 0157-06 లలిత సత: 02-274 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: భోగము నేను నీక భోగివ నీవు

శ్రీగరనఁడ వనిన్నటాను చితత్తిగితచ ననున్నను
చ. 1: చకక్కని జనత్మిప సతసారవస్కృక్షమునక

పకక్కన(వ) ఫలము నీవు భావతచగా
మకక్కవనఁ గరత్మిమనేట మతత్తిగజమునకను
యకిక్కన మావటనఁడవు యతచనఁగ నీవు

చ. 2: నెటట్టిన దేహమనేట నిరత్మిలరాజతమునక
పటట్టిమేలచతడిన భటూపతవ నీవ
దిటట్టిమెపైన చితత్తిమనే తేజిగఱఱ్ఱైమునక
వటట్టి క రేవతతునఁడవు వుపమతప నీవు

చ. 3: సతతతమెపైన భకిత్తిచతదోబ్రాదయమునక
రతతులనఁ జెలనఁగ సముదద్రిమవు నీవు
చెతతల శ్రీవతకటేశ జీవునఁడనే మేడలోన
అతతరాతమవ నీవు అతకెలనఁజూచినను



రేక: 0157-06 సాళతగనాట సత: 02-275 రామ
పలల్లవ: కౌసలతనతదనరామ కమలపత్తికలరామ

భాసురవరద జయ పరిపూరరరామ
చ. 1: మునుప దశరథరామునఁడవపై తముత్మిల నీవు

జనితచి తాటకనఁ జతప జనన్నము గాచి
వనుకొని హరవలల్ల  వరిచి సతనఁ బెతడాల్ల డి
అనుమత పరశరామునిచేనఁ గెపైకొతటవ

చ. 2: సుపప్పునాత శికతచి సొరిది రషలనఁ గాచి
అపప్పుడే ఖరదటూషణదులనఁ గొటట్టి
చొపప్పుతో మాయమస్కృగము సదితచి హరియితచి
కపప్పు హనుమతతు బతటనఁగా నేలకొతటవ

చ. 3: సొలసి వాలి నడనఁచి సుగీగవునఁ గటూడుక
జలధి బతధితచి లతక సాధితచి
వలయ రావణు గెలిచ్చె వభీషణుని మనిన్నతచి
చెలనఁగిత వయోధతలో శ్రీవతకటేశనఁడా



రేక: 0158-01 గళ సత: 02-276 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: గటట్టిగానఁ దలకొతటే కనన్నదే కతట గరమ (తు ? )

దటట్టిమెపైన సుజాజ్ఞనము తనలోనే వునన్నది
చ. 1: బయలే పతటల వతడె బయలే పానఁడి వదికె

బయల పగపతచమెపై భద్రిమయితచెను
బయటనే పగకస్కృతయు బయటనే జీవుల
బయటనే బద్రిహత్మిము పరిపూరరమాయ

చ. 2: ఆకసము చటూలయ నాకసము రటూపలయ-

నాకసము సతసారమెపై యలవడెను
ఆకసాన దివయును నాకసాన లోకముల
ఆకసాన శ్రీహరి యవతారమతదను

చ. 3: అతతరతగమే భోగము అతతరతగమే యోగము
అతతరతగమే అనిన్నట కావాసమయేత
అతతరతగాన శ్రీవతకటాధిపనఁ డునన్నవానఁడు
అతతరతగాన మోక్షము అతనఁడే యొసనఁగెను



రేక: 0158-02 గళ సత: 02-277 దశవతారముల
పలల్లవ: ఆతురబతదుగనఁడవు హరినారాయణ కస్కృషర

మా తలనఁపఱినఁగి నీవ మనిన్నతచిత వపడు
చ. 1: గరకమారలనఁ దచచ్చెకొని రకతచినయటల్ల

ధరలో గజరాజ నుదద్ధరితచినటల్ల
గరిమనఁ జెరలమానిప్పు కాతతలనఁ బెతడాల్ల డినటల్ల
సిరలతో మమునఁ దచిచ్చె సేవల గెపైకొతటవ

చ. 2: నేరపననే రకమణదేవనఁ దచిచ్చెనయటల్ల
ధీరత మునిపతుగ లనఁ దచిచ్చెనయటల్ల
భారమెపైన యహలతశపము మానిపనయటల్ల
గారవతచి మము నేనఁడు కరణనఁ జూచితవ

చ. 3: లతక సాధితచి సతను లలినఁ జేకొనినయటల్ల
తతకికి ననిరదుద్ధ నినఁ దచిచ్చెనయటల్ల
అతకెల శ్రీవతకటేశ అటట్టి నీదాసులమని
పొతకముగ మాపాలిటనఁ బొసనఁగి యేలితవ



రేక: 0158-03 శతకరాభరణత సత: 02-278 నస్కృసితహ
పలల్లవ: వదముల నుతతచనఁగ వడుకల దపైవారనఁగ

ఆదరితచ దాసుల మోహననారసితహునఁడు
చ. 1: నెఱలజడలతోడ నికక్కనఁ గరరములతోడ

కఱచకొముత్మిలతోడ కోఱలతోడ
వుఱక సిరినఁ దొడపపై నుతచక సితహసనాన
మెఱసనఁ బద్రితాపముల మేటనారసితహునఁడు

చ. 2: నిడుపమసాలతోడ నిటటూట్టిరపలతోడ
మడుగడల్లతోనఁ దలల్లనిమేనితోడ
వడలసొముత్మిల వటట్టి వడో డలగమెపై వుతడి
కడు మతచివరాలిచచ్చె ఘననారసితహునఁడు

చ. 3: చిలకగోళల్ల తోడ సలవనవువ్వెలతోడ
బల జిహవ్వెతోడ యోగపటట్టిము తోడ
అలరి శ్రీవతకటాదిద్రి నహోబలగిరిని
అల పగహల్ల దునినఁ గాచె నాదినారసితహునఁడు



రేక: 0158-04 శ్రీరాగత సత: 02-279 వతకటగానత
పలల్లవ: సకలలోకనాథనఁడు జనారదనునఁ డితనఁడు

శకయోగివతదుతని సుజాజ్ఞన మెతత
చ. 1: మరని తతడిద్రికిని మఱి చకక్కనఁదనమెతత

సిరిమగని భాగతము చెపప్పునెతత
పరషోతత్తిము ఘనత పొగడనఁగ నినఁక నెతత
గరిమ జలధిశయి గతభీర మెతత

చ. 2: వవల ముఖలవాని నిగగహము చెపప్పు నెతత
భటూవలల్లభుని వోరప పోలితచ నెతత
వావరి బద్రిహత్మితతడిద్రికి వరిరతప రాజస మెతత
యేవలల్లనఁ జకాగ యుధుని కెదురెతచ నెతత

చ. 3: అమతవరదునికి ఔదారతగణ మెతత
వమతాసురవపైరివకగమ మెతత
మమతల నలమేలమతగపత సొబ గెతత
అమర శ్రీవతకటేశ  ఆధికత మెతత



రేక: 0158-05 సామతతత సత: 02-280 కస్కృసర
పలల్లవ: కోటమనత్మిథాకార గోవతద కస్కృషర

పాటతచి నీమహిమలే పరబద్రిహత్మిము
చ. 1: అకాశమువతట మేన నమరేమటూ రిత్తివ గాన

అకాశనదియే నీక నభిషేకము
మేకొని నీవ నితడుమేఘవరరనఁడవు గాన
నీక మేఘపషాప్పులే పనీన్నరకాప

చ. 2: చతదుగ డు నీమనసులో జనితచె నటగాన
చతదిద్రికల కపగకాపపై సరి నితడెను
ఇతదద్రినీలపగనుల యిలధరనఁబడవు గాన
తతదద్రిలేని యప చటూపే తటట్టి  పనునఁగాయను

చ. 3: లకపతవగాన లగల నీవురముపపై
లక్ష్మి యలమేలమతగే లలి నీతాళ
సటూక్ష్మమెపై శ్రీవతకటేశ చకక్కలపొడవు గానఁగ
పక్ష్మనక్షతగములే యాభరణహరముల



రేక: 0159-01 పాడి సత: 02-281 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చతచలపడనఁగవదుద  సారె సారెనఁ గోరవదుద

పొతచకనన్న దపైవమే బుదుద్ధ ల నేరిప్పురి
చ. 1: లోకరక్షకనఁడు నాలోననే వునాన్ననఁడిదే

నాక నభయములిచిచ్చె ననున్ననఁ గాచను
శ్రీకాతతునఁడతనఁడే నాచితత్తిములో మలసని
దాకొని శభములలల్ల నఁ దానే వసనఁగను

చ. 2: పరమపరషడు నాపాబ్రాణనాథనఁడెపైనానఁడు
పరగ నాపాలివానఁడెపై బద్రిదికితచను
ధరణీశనఁ డతనఁడే నాదాపదతడెపై కడనఁగీని
నిరత నేపొదుద ను మనిన్నతచను మమెత్మిపడు

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁడు నాజిహవ్వెనఁ దగిలి వునాన్ననఁడు
పావనునినఁ జేసి నాక ఫల మచచ్చెను
గోవతదునఁ డసావ్వెమ ననున్ననఁ గొలిపతచకొనన్నవానఁడు
యవల నావల నాక నిహపరా లిచచ్చెను



రేక: 0159-01 రామకిగయ సత: 02-282 శరణగత
పలల్లవ: నెటట్టిన శ్రీసతమగనికి శరణు

దిటట్టియపై సరేవ్వెశనఁడెపైన దేవునికి శరణు
చ. 1: చెలనఁగి జగతుత్తి లక జీవులకనఁ బాబ్రాణమెపై

నెలవపై వుతడేయాతనికి శరణు
తలివపై మఱపపై దేహలలో సటూతగమెపై
వలనెపై రకతచేయటట్టివానికి శరణు

చ. 2: చకక్కనఁగా వదములక సకలశసత్తి సములక
నెకొక్కని గఱతపైనవానికి శరణు
దికక్కదసయి సవ్వెతతతుగ నఁడయి తేరిన  ఆదిమటూలమెపై
అకక్కజప మహిమల యాతనికి శరణు

చ. 3: యిరవుగనఁ గరణతచి యిహపరాలొసగేట-

నిరత శ్రీవతకటేశనికి శరణు
గరవపై తలిల్లదతడిద్రియపై గణము సుజాజ్ఞనము-

లరవులేక యిచేచ్చెట యతనికి శరణు



రేక: 0159-02 మాళవ సత: 02-283 దశవతారముల
పలల్లవ: పరషలక పరషనఁడవు పరషోతత్తిమా

పరనఁడు లే దినఁక నీకనఁ బురషోతత్తిమా
చ. 1: పొలసులడక నీవు పరషోతత్తిమా

బులిసి లోనఁగనఁగనేల పరషోతత్తిమా
పొలమురాజవు నీవు పరషోతత్తిమా నీ
పొలనఁక వదే కతబముననఁ బురషోతత్తిమా

చ. 2: పొడవులకనఁ బొడవపైన పరషోతత్తిమా బరదు
పడిసిళల్లనఁ జలిల్లతవ పరషోతత్తిమా
పడికి సతనఁ గెపైకొతట పరషోతత్తిమా
పొడమెనఁ జీనఁకటతపప్పు పరషోతత్తిమా

చ. 3: బటూటకపబుదిద్ధగల పరషోతత్తిమా
పోట గఱఱ్ఱైపనఁ బసల పరషోతత్తిమా
మేట శ్రీవతకటముమనఁద నొసనఁగే వదివో
పూటవనఁటవరాల పరషోతత్తిమా



రేక: 0159-03 సామతతత (02-261, except rAga!!) సత: 02-284 అధతతత్మి
పలల్లవ: అనిన్నటకి మటూలమని హరి నెతచర

పనిన్నన మాయలో వార బయల వానఁకేర
చ. 1: పగకస్కృతబోనుల లోపలనఁ జికిక్క జీవుల

అకట చకక్కనివార మనుకొనేర
సకలపణతపాపాల సతది జనత్మిములవార
వకలి సతసారాలకే వడుకపడేవార

చ. 2: కామునియేటల్ల దిగనఁగారేట దేహుల
దోమట తమబదుకే దొడడదనేర
పామడి కోరికలక బతటఱల్లనవారల
గామడితనాలనఁ దామే కరత్తిలమనేర

చ. 3: యితరలోకాలనెడి యేనఁతపమెటల్ల పాబ్రాణుల
కతల వటూక్షమారద్గీము గతటమనేర
తత నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశవ్వెర
మతకాన నునన్నవార మార మలసేర



రేక: 0159-04 వరాళ సత: 02-285 అధతతత్మి శస్కృతగారము
పలల్లవ: ఏనఁట జాణతనమే యేమే నీవు

కోటయపైనా యానఁటది కకూక్కరితకినఁ జొచచ్చెనా
చ. 1: వరసకవచిచ్చె యావనిత గాచకతడనఁగా

యరవులసనన్ననఁ బతనేల పలేచ్చెవ
తరమఱతగన నొకెక్కతక మనఁదతత్తిన మోవ
యిరవుగ నీకది యతగిలిగాదా

చ. 2: పొతదపైనయాప యితటలో బోనము వటట్టి కతడనఁగా
వతదు నీవల చెపేప్పువ వభునికిని
అతదాకె మనసు పటట్టినటవతట కానఁగిలి-

కితదటనే వానఁడి మగిలినది గాకా
చ. 3: సేసవటట్టిన మగవ చెఱనఁగవటట్టి కతడనఁగా

ఆసతో నీవటట్టి  గటూడి యలరితవ
యసరినే శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
వోసరితచితే బువవ్వెము వరనఁబొతుత్తి గాదా



రేక: 0159-04 ముఖరి సత: 02-286 అధతతత్మి శస్కృతగారము
పలల్లవ: ఇతతజవవ్వెనవనాన నినిన్నయు నెలకొనెను

వతతులవాసులతోడ వలరాచపనఁజల
చ. 1: కతలల మాని సరినఁ గటూచనన్నవ చటూడవ

సత యురముమనఁదట చకగవాకాల
గతగటూడ గతపగటట్టి కానఁపరము సేసనవ
మతమరి శిరసుపపై మేనఁటతుమత్మిదల

చ. 2: కలికితనాలతోనఁడ గడు మతచనఁగదవ
జలజాకవమోముననే చకోరముల
పలకలలోననే పాదుకొనె నిప డిటట్టి
చెలరేనఁగి మోవమనఁద చిలకమొతత్తిముల

చ. 3: తగ శ్రీవతకటేశవ్వెరదతడ నిలీచ్చెనఁ జూడవ
మగవ నడపలనే మతచిహతసల
మగల రతవళను మెరసనఁ దా మనిన్నటాను
పగటనఁ గతత్తికలోన పావురముల



రేక: 0160-01 భపైరవ సత: 02-287 భకిత్తి
పలల్లవ: ఎవవ్వెరినేరప్పుల జెపప్పు నితదు నేది

రవవ్వె సేయక జీవుల రకతచవయాత
చ. 1: తలపోసి తలపోసి ధతనముసేతుర నినున్న

యలమ నితతని నిశచ్చెయితపలేర
పలమార నీగణల పపైకొని నుతతతుర
కొలనఁదివటట్టి చ మగఱతు లతచలేర

చ. 2: పొదిగి పొదిగి నినున్ననఁ బటూజలలల్ల నఁ జేతుర
యదుట నీశ్రీమటూరిత్తి యఱనఁగలేర
వదకి వదకి సారె వతదుర నీకతలలల్ల
పదిలప నీభ కిత్తి పటట్టినఁగలేర

చ. 3: నికిక్క నికిక్క చేతులతత్తి నీక మెమెుకక్కదురగాని
మకక్కవ నీమహిమ నమత్మినఁగలేర
యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యిట నీకరణచేత
తకక్కక నినున్న సేవతచి తనియలేర



రేక: 0160-02 మాళవగళ సత: 02-288 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇనిన్నటకినఁ బే ద్రిరకనఁడు యశవ్వెరనఁడితతే

పనిన్న యతనినఁ దలిసి బద్రిదుకటే జాజ్ఞనము
చ. 1: మనసుననఁ బుటట్టిన మతకనఁ గామకో శ్రోధల

పనిలేవు తనకతటేనఁ బాప మతటదు
పనివ తొడమ నటూడి పతడు తీనఁగె నతటదు
జనులకెలల్ల నఁ బద్రికస్కృతసహజ మతతే

చ. 2: చేతులరనఁ జేసేట చేకొనన్న కరాత్మినక
ఘతలనఁ గరత్తినఁ గానతటే కటట్టి వడనఁడు
ఆతల నబక ముతచినటట్టి వనఁడి చెయతతటదు
జాత దేహము మోనఁచిన సహజ మతతే

చ. 3: వాకన నాడినయటట్టి వటట్టి పలల్లదాలనెలల్ల
దాకొని పొరయనతటే తపప్పులే లేవు
పపైకొని శ్రీవతకటేశబతటక వళక లేదు
సపైకమెపైన హరిభకిత్తి సహజ మతతే



రేక: 0160-03 సాళతగనాట సత: 02-289 నస్కృసితహ
పలల్లవ: జయ జయ నస్కృసితహ సరేవ్వెశ

భయహర వర పగహల్ల దవరద
చ. 1: మహిరశశినయన మస్కృగనరవష

బహిరతతసత్సస్స్థలపరిపూరర
అహినాయకసితహసనరాజిత
బహుళగణగణ పగహల్ల దవరద

చ. 2: చటలపరాకగమ సమఘనవరహిత
నిటలనేతగ మౌనిపగణుత
కటలదపైతతతతకకవదారణ
పటవజద్రినఖ పగహల్ల దవరద

చ. 3: శ్రీవనితాసతశిగత వామాతక
భావజకోటపగతమాన
శ్రీవతకటగిరిశిఖరనివాస
పావనచరిత పగహల్ల దవరద



రేక: 0160-04 సామతతత సత: 02-290 అధతతత్మి శస్కృతగారము
పలల్లవ: ఎతత వలచితవయాత యితతకి

చెతతనుతటే లేనఁతనవవ్వె నేసపాలగావా
చ. 1: చెలి నీపపైనఁ జిగరాక చిదిమవసితేను

వలరాజడిదమని వతచితచితవ
వలయనఁగ వరహపవళ వానఁడెకక్కనఁగాక
మెలపననఁ గదిసితే మెతత్తినేకాదా

చ. 2: బసరహక పపొప్పుడి పేగమ నీపపైనఁ జలిల్లతేను
వసతతుని చొకక్కనుచ వసివాడేవు
వసనఁ దరమరనఁగెపైతే వగమే నామెకక్కనఁగాక
రసికత నొదదనుతటే రజమే కాదా

చ. 3: అలమేలమతగ సురటటేట్టి నీపపై వసరితే
మలయానిల వనఁడతటా మాటవటేట్టివు
తలనఁచి శ్రీవతకటేశ దవపైత్త్వాతే వనఁడెకక్కనఁగాక
చలపటట్టి కూడితవ చలల్లనేకాదా



రేక: 0160-05 శ్రీరాగత సత: 02-291 అధతతత్మి శస్కృతగారము
పలల్లవ: ఎతతలేదు నీబతత్తి యరనఁగరా యితదరను

దొతతనఁబెటేట్టివు పగయాల దొరకదానఁకాను
చ. 1: పొరగాపపపై వలప పూనేవు నామనఁద

వరసల వదిద కాప వచచ్చెదానఁకాను
సరస నావతక నీవు చకక్కనఁ జూచే వపప్పుటని
అరసి యవవ్వెలిపొతదు అదనౌదానఁకాను

చ. 2: కడవారిపొతదు నాతోనఁ గసి వుచచ్చె కొనే వటేట్టి
అడరి వారితో మానఁట లతదుదానఁకాను
నడుమ నవువ్వెలలల్ల ను నవవ్వెవు యవళను
వుడివోనియటట్టి కానఁగి లొనరదానఁకాను

చ. 3: పోరచి వనితమార పొదిగేవు ననున్న నిటేట్టి
చేరి యాప నినున్ననఁ గటూడి చెలనఁగదానఁకా
యరీత శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
కోరికె లనిన్నయునునఁ జేకూరదానఁకాను



రేక: 0160-06 శదద్ధవసతతత సత: 02-292 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇవగో మమహిమల యేమని పొగడవచచ్చె

జవళ నెతచిచటూచితే సరిబేసివతటవ
చ. 1: అతగనల చటూపల ఆరతులవతటవ

కతగక నీవు కొలవపై కూచనన్న వళ
చెతగట లేనఁతనవువ్వెల సేసపాలవతటవ
కొతగల వటట్టి చ నీవు కొసరేటవళ

చ. 2: కాతతల పలకలలల్ల  కపప్పురాలవతటవ
అతతలో నీవు సరసాలడేటవళ
బతతమోవుల యవుల పాలకూళల్లవతటవ
మతతనాననుతడి నీవు మనిన్నతచేవళను

చ. 3: వలనఁదుల కానఁగిళల్ల  వడిదితడల్లవతటవ
చలముల నీ రతుల సలిపేవళ
యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
తలనఁపలవతటవనీన్న తమకపవళను



రేక: 0161-01 లలిత సత: 02-293 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎటట్టిదో మమాయావలసము యఱినఁగిన నెఱనఁగనీదు

అటట్టి మాగర ననుమతనే పగతతక్షమవపై తవగాని
చ. 1: కరణకరా మముత్మినునఁ గని తలియనఁగలేను

ధర మమహిమల వనివని తగ నరదతదుదును
నరహరి నీవు నాలో నుతడనఁగ నమత్మిక పరాణకథలతదు
అరయనఁగ మచరితలచెపప్పునఁగ నాసతోడ మమునఁ దలతతును

చ. 2: జగదశ మనామతబుల జపతచ నలయుదును
వగటగ నీచితగసస్కృషిట్టి చటూచి మము వదకదు నితతటను
నగధర మపపై భకిత్తి సేయనఁగ మనతబున వడనఁబడను
పగటన మరిచచ్చె వరములకొరకే పలమార మకమొకక్కకొతదును

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీమటూరిత చితతతచి చేపటట్టినఁగలేను
దేవునఁడ వనియడు వశవ్వెసమునకే తరముగనఁ గొలిచెదను
శ్రీవనితాధిపవదాల మముత్మినునఁ జెపప్పునఁగానే తరిక్కతపదును
వవల పరషల సేవతపనఁగ నీవ కరత్తివని నిశచ్చెయితతును



రేక: 0161-02 లలిత సత: 02-294 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అతని నడుగవో చితగగపత్తి నాయతదలి యౌనఁగాము లనిన్నయును

అతనఁడే మ కతత్తిరము చెపప్పుడిని యనిన్నటకిని మమునఁ దడవకమ
చ. 1: కరచరణదుల నాకనఁ గలిప్పుతచిన యతనఁడే

గరిమల నా వుభయకరత్మిసతఘములకనఁ దానఁ గరాత్తి
సరగనఁ బాబ్రాణము లొసనఁగి చెపైతనత మతనఁడే
పరగనఁగ నాయపరాధతబుల పరిహరితచనఁ గరాత్తి

చ. 2: రమణతో ననునఁ బుటట్టితచి రకతచే యతనఁడే
అమరనఁగ ననున్న వహితచక నా వళకతతయునఁ దరచ్చెనఁగనఁ దానఁ గరాత్తి
పగమదమున నాయతతరాతత్మియపై పాదుకొనన్నయతనఁడే
మమతల మలోకము చొరకతడా మాటలడుకొననఁ దానే కరాత్తి

చ. 3: యపప్పుడునఁ బాయక దాసునినఁగా నేలకొనన్న యతనఁడే
తపప్పుక యిహమునఁ బరమునిచిచ్చె వరల దడవకతడనఁ జేయగనఁ గరాత్తి
చెపప్పునఁగ నాపాలి దేవరా శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే
అపప్పుణచిచ్చె మము సమత్మిత సేయుచ నట మమునఁ గావనఁగనఁ దానే కరత్తి



రేక: 0161-03 లలిత సత: 02-295 శరణగత
పలల్లవ: అవధర పరాకసేయక మపరాధముగా నెతచక

వవరితపనఁగ నీవ గత వషరనఁడ మనిన్నతచనఁగదే
చ. 1: నాకనాకే నీసనిన్నధనము గలిప్పుతచకొని

చేకొని వనన్నపములలల్ల నఁ జేయుచనాన్ననఁడను
కాకసేసి ననున్న వనఁ డెతత గటట్టి వాయ యనక
శ్రీకాతతా నీ వతతట నుతదువు చితత్తిగితచి వనవ

చ. 2: చటూచిచటూచి నీమటూరిత నాసొముత్మిగనఁ జేసుకొని
చేచేత నాలో ధనతము సేయుచనాన్ననఁడను
కాచకొని వనికి నాకూనఁ గారణ మేమనక
యేచోటా నీరటూపమే హరి యదలోనుతడనఁ గదే

చ. 3: కోరికోరి నేనటూరక నీకొలవు గడితచకొని
చేరి నీవడిగముల సేయుచనాన్ననఁడను
యరీతుల శ్రీవతకటేశవ్వెర యివ యేనఁటసలిగె లనక
నారాయణ సరేవ్వెశవ్వెరనఁడవు ననున్న నేలనఁ గదవ



రేక: 0161-04 లలిత సత: 02-296 శరణగత
పలల్లవ: ఎటట్టి  సేయనఁగలవానఁడవో యినఁక నీచేతది నావునికి

నెటట్టిన నీదానఁసుడనెపై తని నీచితత్తిత బనఁకను
చ. 1: సారెకనఁ గొలవు సేతు చనవుల నీ వతుత్తి వో యనుచ

నేరకనాన్ననఁ బాడుదును నీవు మెతుత్తి వనుచ
వోరిచి వుపవాసములతడుదు నొగి దయదలతతువో యనుచ
చేరి వాకిలి గాచకతడుదు చితత్తిము రావలననుచ

చ. 2: కమత్మిట నిచచ్చెకముల నెరపదు కెపైవసము గావల ననుచ
వుమత్మిడి నీగణల వగడుదు వరక మొగమోడుదు వనుచ
నెమత్మిది మొకక్కల నే మొకక్కదు నేరములతచక కాతువని
నమత్మి నినున్న నేనఁ బటూజితతు నను నీ వడేరితతువని

చ. 3: ఆసతో నిను భావతతు అనిన్నట ననేన్నలదు వనుచ
వసరక నీమతతగము నడుగదు వగమే వరమొసనఁగదు వనుచ
రాసికి నెకక్కనఁగ శ్రీవతకటేశ రకతచిత వపప్పుడు ననున్న
వాసితోడ నే నినున్ననఁ దగలదును వదలక నాపాలనఁ గలవనుచ



రేక: 0162-01 గళ సత: 02-297 దశవతారముల
పలల్లవ: ఇటలపైతేనఁ బుణతము నీక యిది వుపకారతబౌను

తటకన నీకీరిత వగడుదుర తలకొని యితదరను
చ. 1: సురాసురగతధరవ్వెయక్షుల మముత్మినఁ దలియనఁగలేర

పరాశరాదుల మరటూప భావతచనఁగలేర
నర లరనఁగదురా మముత్మి నారాయణ నీవ సులభనఁడవపై
కరీతదుగ నఁ గాచినయటవలనఁ గాతువు గాక

చ. 2: సనాతనబహువదశసత్తి సతబుల మముత్మినఁ నుతతపలేవు
అనతతయజజ్ఞతబుల మముత్మి నట సాధితచనఁగలేవు
తనటూధర లతతటవార దామోదర నీవ అహలతను
వనోదముగనఁ గాచినయటవల వసనఁ గాతువు గాక

చ. 3: రమాసత నీళమహిరామల మతలనఁ పఱతగర
సమేతులపైన శేషాదుల మజాడ మరలేర
తమోమయు లితదరను ధరణధర శ్రీవతకటేశ
నమోనమో యని మొకక్కతగానఁ ననునఁగాతువు గాక



రేక: 0162-02 సామతతత సత: 02-298 వతకటగానత
పలల్లవ: సరిగానఁడు వనఁడనవలదు జగమున రాజ వలసినది దేవుల

యిరవుగ నతదర లోకములోపల యిది నానుడిమాట
చ. 1: జగదేకబతధునఁడవట సకలజీవులకను గఱతుగ

మొగము చటూపవయాత మక మొకెక్కద నిద నేను
తగలపైన చటట్టిరికము దానఁచనఁగ నినఁకనేల
తగరాని మమకారము తలపనఁగవలనఁ గాని

చ. 2: యితవపైన పాబ్రాణమవట యచరాచరములక అభయము
సతత మయతవయాత మాకను సనున్నతతతు నినున్న
మతనఁ బాయని కూటతబుల మానుప మరి యాల
జతనతబుననఁ జాలనఁ బద్రియముల జరపనఁగవలనఁ గాని

చ. 3: నెలవపైన యేలికెవట నీదాసులకెలల్ల  వళల
దలియనఁజెపప్పువయాత మముత్మిను తరముగనఁ గొలిచెదను
బలవయిన శ్రీవతకటేశ పరాక లినఁకనేల
చెలరేనఁగి నీసులభతవ్వెమే చెలిల్లతచవలనఁ గాని



రేక: 0162-03 సామతతత సత: 02-299 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఎదురమాటలడిత నీక యతపప్పుల లోనఁగొను నీవు

పదరనఁగనఁ దగదు నీక పతతములిచిచ్చెతనఁ గావనఁ గదే
చ. 1: మునుపే నే వనన్నవతచితని వన నవధరితచితవ నీవు

వనక వసుకో శరణు చొచిచ్చెతని వడువక ననన్ననుచ
ననునఁ జూచి 'దేహి' యతటే 'నాసిత్తి' యనరాదు నీక
ఘనయాచకనఁడను నేను కడుదాతవు నీవు

చ. 2: వదకి నిను వనఁడుకొతటని వచేచ్చెసితవ మాయితటకి
వదలనఁదగదు నీభకిత్తి యొసనఁగ నీవానఁడను పాయకమనుచ
పదిలతబుగ మొకిక్కన చేతుల బలిమనఁ గోయరాదు
యిదివో బతటను నేను యేలినవానఁడవు నీవు

చ. 3: మురిగి నీముదద్రిల మోచితని మనిన్నతచితవట నను నీవు
కరణతోడ నాయపరాధతబుల కడప కావుమనుచ
యిరవపై నీపేర వటట్టితే నియతకొనక పోరాదు
నరమాతుగ నఁడ నే శ్రీవతకటేశ నాయకనఁడవు నీవు



రేక: 0162-04 సామతతత సత: 02-300 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏది గత నే నొకక్కనఁడనే యతదరి కోపదును

నీదయతో మనిన్నతచనఁగదవ నీరజనాభా
చ. 1: మోహతధకారము యకక్కడచటూచిన ముతచకవునన్నది

దేహభిమానము అతదుకనఁ దోడు దకొనివచచ్చెని
సాహసభటూతము ఘనహితసలకే చానఁపతచనఁ జేయి
దాహపటాసల వనకముతదరల తరవులవట ట్టిని

చ. 2: కోపాగిన్నకణముల సారెకనఁ జటట్టి క గబబ్బుతలనఁ దొడనఁగె
పపైపపై వయోవకారతబుల చలపటట్టి క తరిగీని
చాపల గరవ్వెము యవవ్వెరినెపైన సాధితపతచని
తీపల ధనముల మనఁదిమనఁదనే తీదపల రేనఁచని

చ. 3: భావజవలస మపప్పుటపప్పుటకి బలముల చటూపీని
వవల సతపద లతదుచటూచినా వడుకసేసని
శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను చేకొను దేవునఁడా
యవళను ననేన్నలితవ నినిన్నయు తగ వసమయతని



రేక: 0163-01 సామతతత సత: 02-301 వతకటగానత
పలల్లవ: ఆనతయతనఁగదవ అతదుకే కాచకనాన్ననఁడను

పూనుక నీవతత నేరప్పురివపైనా భువ మనసుపేదను నేను
చ. 1: కొలిచేమనే బతటల్ల  నీకనఁ గోటాననఁగోటల్ల  గలర నినున్ననఁ

దలిసేమనే జాజ్ఞనుల తతదేపలనాన్నర
తలనఁచి వరములడిగేవారల తలవతటగ కలతదర వారె
యిల సతదడిలో నాకొలవు యటవల నెకీక్కనో

చ. 2: పనులకనఁ బాలప్పుడినవార బద్రిహత్మిదిదేవతలట
వనుతుల సేయనఁ దొడతగినవ వదరాసులట
మునుకొని ధతనితచవార మునులతదరెపైనానఁ గలరట
వనయప నామనవ సనవులక వళ లపడు గలిగీనో

చ. 3: వునన్నతతోడుత నినున్న మోనఁచటక వునాన్నర గరనఁడనఁడు శేషనఁడు నీక
అనిన్నటాను నీకానఁగిటలోపల నలరీ నలమేలత్మితగ
యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ ననున్నను యేలిత వతతటలోనే
పనిన్నన నా మొకక్కల నీ కేబాగలనఁ జేరినో



రేక: 0163-03 సామతతత సత: 02-302 శరణగత
పలల్లవ: ఇపప్పుడే నే నొడనఁబడ మరవనఁగనఁ దగదు జెపప్పుత యలల్లనానఁడు

నెపప్పున నే నెతతకలల్లరినెపైనా నీదాసునఁడనని యతదురగా
చ. 1: మఱతునో తలనఁతునో నినున్న మానఁటల నేతపప్పు గలగనో

యఱనఁగక నీదాసులనఁజూచి యేమని పలకదునో
నెఱసిన నాకరత్మిఫలతబుల నీక సమరప్పుణ సేసితని
మఱి నామనఁదట నేరము లతచక మాధవ ననిన్నట రకతచవ

చ. 2: అలతునో సొలతునో నే నీయతదు భకిత్తి సేతునో సేయనో
యలమని నీక నివదితచక యేమేమ భుజియితతునో
తలనఁచేట నామనసే నీకను ధనముగానఁ గపప్పుము వటట్టితని
పలమర ననున్నను తగవుకనఁ దియతక పరమాతాత్మి ననునఁ గావనఁగదే

చ. 3: నేరనో నేరత్తి నో నీకెపైతకరతము నేమము లేమేమ మానితనో
నీరటూపము నే సేవతచి యకక్కడ నే ననుమానితచితనో
మేరతోడ మావార చెపప్పునఁగా మమత్మితతట నే నమత్మితని
వారినఁ జూచెపైన శ్రీవతకటేశ వరదునఁడవపై మము మనిన్నతచనఁ గదవ



రేక: 0163-04 ముఖరి సత: 02-303 వతకటగానత
పలల్లవ: సరేవ్వెశవ్వెరా నీతో సరి యవవ్వెర

పూరవ్వెపవార చెపప్పునఁగానఁ బటూనఁచి కొలిచేనఁ గాని
చ. 1: చేరి వదముల నినున్ననఁ జెపప్పునఁగా వనుటే కాని

నీరటూపము దరిర్శతచేవార లవవ్వెర
ధరణలో నీయవతారాలే చటూచట
ధీరత నీమహిమల తలిసేవా రెవవ్వెర

చ. 2: భటూమవారినఁ జూచి నినున్ననఁ బటూజల సేయుట గాని
కామతచి నీతో మాటాడే ఘను లవవ్వెర
దమసాన నీ దాసుల దిద్రిషట్టి మెరగట గాని
యమేర నీ దపైవక మెరిగే వా రెవవ్వెర

చ. 3: వరముల నీ వయతనఁగా వచిచ్చె సేవతచట గాని
కెరలి నీమటూరిత్తి వదకేవా రెవవ్వెర
హరి శ్రీవతకటేశ నీకరణవారౌట గాని
అరసి నినున్న సుదుద లడిగేవా రెవవ్వెర



రేక: 0163-05 ముఖరి సత: 02-304 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఇటట్టి నా వఱిఱ్ఱైతనము లేమని చెపప్పుకొతదును

నెటట్టిన నితదుక నగి నీవ దయనఁజూడవ
చ. 1: పాటతచి నాలో నుతడి పలికితతువు నీవు

మాటలడ నేరతునతటా మరి నే నహతకరితతును
నీటన లోకములలల్ల  నీవ యేలచతడనఁగాను
గానఁటాన దొరనతటా గరివ్వెతతు నేను

చ. 2: నెమత్మిదినఁ బద్రిజలనెలల్ల  నీవ పటట్టితచనఁగాను
కమత్మి నేనే బడడలనఁ గతటనతటా సతతసితతును
సమత్మిత నీవ సరవ్వెసతపదల నొసనఁగనఁగాను
యిముత్మిల గడితచకొతట నివ నేనతటా నెతతు

చ. 3: మనిన్నతచి యిహపరాల మరి నీవ యియతనఁగాను
యనున్నకొతదు నాతపోమహిమ యిది యనుచను
వునన్నత శ్రీవతకటేశ ననున్న నేమ చటూచేవు
అనిన్నటా నాయాచారత వనన్నపమే వనవ



రేక: 0163-06 ముఖరి సత: 02-305 వతకటగానత
పలల్లవ: ఇట నిను దలియనఁగ ఎతతటవారము

తటకన నాసలనఁ దగలట గాక
చ. 1: నానామటూరత్తి ల నగధర నీరటూప

యే నెలవుల నినెన్నటవలనఁ దలనఁచట
పూని నీ భావము పొతదుగానఁ జెపప్పునఁగా
వనుల చలల్లనఁగా వనుటే కాక

చ. 2: పకక్క నామముల బరదు లనతతము-

లకక్కడ గొలదిగ నెనెన్నని పొగడుట
యికక్కవ సేసుక యితదులో నొకట
పకక్కన నొకమరి పలకట గాక

చ. 3: వవల గలవు నీ వహర భటూముల
యేవధమున నెతదతదని తరగట
శ్రీవతకటేశ నీ శస్కృతగారమెలల్లను
సేవతచి ముదముననఁ జెలనఁగట గాక



రేక: 0164-01 ముఖరి సత: 02-306 శరణగత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరికి యవవ్వె రయేతర యితదరికి నీవ దికక్క

అవవ్వెలనివవ్వెల నీ వనాథనాథనఁడవు
చ. 1: కాయకము లతదురనునఁ గారతవశపరలే

పాయని నీ వకారణబతధునఁడవు
దాయగాత డెల్లవవ్వెరినెపైనానఁ దపప్పుతచకొనేవారే
బాయటనునాన్న నీవాపనన్నశరణుతనఁడవు

చ. 2: అటట్టి లోకమువార అరస్థికామపరలే
జటట్టిగొని నీవపైతే సరవ్వెదాతవు
పొటట్టినఁబొరగచటాట్టి ల భోజనసహయులే
నెటట్టిన నీవపైతే మాక నిరావ్వెహకనఁడవు

చ. 3: అతతటా వారికివార ఆతత్మిపోషకలే
రతతుల నీవపైతే నానారక్షకనఁడవు
సతతతము శ్రీవతకటేశ మముత్మి నేలితవ
పతతమున నీవు భకత్తిపరిపాలకనఁడవు



రేక: 0164-02 ముఖరి సత: 02-307 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: దేవ నీవు గలిప్పుతచిన తరవు లివ

నీవారెపైన వారి నేరపలివ
చ. 1: పరమశతతునకనఁ బాపము రాదు

వరతగలవానికి వరప లేదు
గరసేవారతునకనఁ గోపము రాదు
ధర సతతవదునకనఁ దపప్పు లేదు

చ. 2: పటట్టి  బద్రిహత్మిచారికి బుదిద్ధ చెడదు
అటట్టి ఆసలేనివారికి అలప లేదు
తొటట్టిన సుజాజ్ఞనికి దుతఃఖములేదు
గటట్టియపైన మౌనికి కలహమే లేదు

చ. 3: సమచితుత్తి నకను చతచలము గాదు
వమలచారనక వలిత లేదు
నెమకి శ్రీవతకటేశ నీదాసులపై కొలిచ్చె
భద్రిమయనివారికి భారము లేదు



రేక: 0164-03 శ్రీరాగత సత: 02-308 దశవతారముల
పలల్లవ: వారివారి కరత్మిములే వారినఁ జటట్టి కొననఁగాను

యరీత నీవ వారియఱక మాలిప్పుతవ
చ. 1: హిరణతకశిపపాట యఱనఁగనఁడా రావణునఁడు

ధరలో హరికినఁ బగెపై తానటూనఁ బొలిస
వరసప కతసుగత వననఁడా దురోతధనునఁడు
సరగనఁ దానటూనఁ బగెపై సమసినానఁడు

చ. 2: తగి మురాసురజాడ తలియనఁడా నరకనఁడు
మొగిసి పోటకనఁ బోయి మొకక్కపోయను
సొగిసి సముకదస చటూడరా దానవులలల్ల
మగిడి మగడి పోరి మడిసిరి గాక

చ. 3: బలివోయిన తరవు బాణునఁడు వచారితచనఁడా
బలిమనఁ దొడరి భతగపడెనఁ గాక
యలమ శ్రీవతకటేశ యవవ్వెరి నేమనవచచ్చె
యలమ నిపప్పుటవార నెఱనఁగరే కాక



రేక: 0164-04 శ్రీరాగత సత: 02-309 శరణగత
పలల్లవ: హరి నీదాసులభాగత మది యతతని చెపేప్పుము

వరివపైన నీసుదుద ల వతటమయాత
చ. 1: నెమత్మిదిని నీవనేట నిధనము గనన్నవార

కిముత్మిల సతపనున్నల సుఖతతురయాత
కమత్మిట నీభకిత్తియనే కామధేను వునన్నవార
వుమత్మిడి నచిచ్చెకము లేకతదరయాత

చ. 2: చేరి నీపపై చితతయనే చితతామణగలవార
కోరినటట్టిలల్ల  బదుకదురయాత
సారప నీకస్కృపాపారిజాత మబబ్బునవార
బోరన సతతోసాలనఁ బొదలదురయాత

చ. 3: హతత్తి నీనామమనే అమస్కృతముగలవార
నితత్తిమెపైన పదవుల నిలతురయాత
యితత్తిల శ్రీవతకటేశ ఇనిన్నటా ననేన్నలితవ
సతుత్తి గా నీవార నాకనఁ జనవతుత్తి రయాత



రేక: 0164-05 శ్రీరాగత సత: 02-310 అధతతత్మి
పలల్లవ: దపైవమా నీ వకక్కనఁడవ దకిక్కన ధనము గాక

యవలనావల మఱి యతచ నేమునన్నది
చ. 1: పటట్టినవారికెలల్ల  పొతుత్తి ల దజగము

మెటట్టికూచతడే యరనఁగ మేదినియలల్ల
బటట్టిబయట భోగాల బతతకూటబోజనాల
పటట్టి తమపని యేరపరచ నేమునన్నది

చ. 2: పతచకొనన్నభాగాల పతచమహభటూతాల
పతచేతదిద్రియములే పరివారాల
యతచి నడచేకాలమే యితదరికి నుతబళ
తతచి యచచ్చెకతదు లితదునఁ దలప నేమునన్నది

చ. 3: మనోవకారాల మానుషప టఱకల
వనోదమాతాబ్రాల వడుకలలల్ల
యనలేని శ్రీవతకటేశ నీమహిమ లివ
వనకా ముతదరా వనన్నవతచ నేమునన్నది



రేక: 0164-06 శ్రీరాగత సత: 02-311 శరణగత
పలల్లవ: ఇటట్టివానఁడవు సులభమెటాల్ల  నెపైతవోకాక

అటట్టి నీదయ దలనఁచి అరదయత నాక
చ. 1: యేమేమ చదువవల నెతదరి నడుగవల

ఆముక నినున్ననఁ దలిసే యతదుకొరక
భటూమలోన నెతతేసి పణతముల సేయవల
కామతచి నీపపై భకిత్తి గలిగేటకొరక

చ. 2: యనిన్నజనాత్మి లతత్తివల నెతదతదు వదకవల
కనున్నల నీసాకారము గనేకొరక
వునన్నత నెతతగాలము వగిద్గీ కాచకతడవల
వనన్నవతచి నీసేవ వనఁడుకొనేకొరక

చ. 3: యేదేది యఱనఁగవల యటల్లభతసితచవల
నీదాసునఁ డనిపతచకొనేటకొరక
సాదరాన శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్న మనిన్నతచిత-

వదసనఁ బొగడవల యితత సేసేకొరక



రేక: 0165-01 శ్రీరాగత సత: 02-312 శరణగత
పలల్లవ: చెపప్పుతేనఁ బాసునతదుర చేసిన దోసములలల్ల

వపప్పుగొని మనిన్నతచ నుచితమౌ నీక
చ. 1: క్షమయితచకొనవ సరావ్వెపరాధముల

కగమ మెఱనఁగ కేమేమ గావతచితనో
రమణతో సరవ్వెలోకరక్షకనఁడవట నీవు
తమతోడ ననున్ననఁ గావనఁ దగవౌను నీక

చ. 2: పరిహరితచనఁగదవ బహునరకబాధల
గరిమల నెటవలనఁ గాచకనన్నవో
అరదుగా సురల మొరాలితచితవట తొలిల్ల
ధర ననున్న వహితచకోనఁ దగవౌను నీక

చ. 3: వనుకొని యడడము రావ శ్రీవతకటేశవ్వెర
అనుభవతచే కరత్మిము లవమునన్నవో
పనివడి భకత్తిపరిపాలకనఁడవట నీక
తనుభోగాల భోగితచనఁ దగవౌను నీవు



రేక: 0165-02 నాదరామకిగయ సత: 02-313 శరణగత
పలల్లవ: అతనఁడు లోకోనన్నతునఁ డాదిమపరషనఁడు అనిన్నటాను పరిపూరరనఁడు

చతురనఁడితనఁడే రకతచనఁగలవానఁడు శరణని బద్రిదుకవో వో మనసా
చ. 1: మరతతడిద్రినఁ జూచిన మతచికనున్నలను మరొకరినఁ జూచిన నితపనా

సిరవర నామమునొడిగిన నోరను చికిక్కన పేరల యితవౌనా
పరమాతుత్మినఁ దలచిన మనసులోపలను పరలనఁ దలనఁచితే నొడతబడునా
కరణనిధి పణతకథలవనిన చెవుల కడలసుదుద ల వన సమత్మితతచనా

చ. 2: నరహరినఁ బటూజితచినయటట్టి కరముల నరల సేవసేయ నరహముల
మురహర శరణని మొకిక్కన శిరసున మటూఢలక మొకక్క నుచితముల
హరిమతదిరమున కరిగెడు పదముల అధములితడల్ల కేనఁగనఁగ నలవడునా
పరషోతత్తిము లతఛనము మోచిన మేను భువ హీనవస్కృతత్తికినఁ బొసనఁగీనా

చ. 3: గోవతదునఁడే దికెపైక్కై వుతడు ఘనులక కొలిపీనా దేవతాతతరతబుల
భటూవలల్లభుదసనఁ బుటట్టిన జాజ్ఞనము పొతది వరొకట నిలిచనా
శ్రీవతకటపతపపై నిడిన భకిత్తి చెలలపపై నునుపనఁగనఁ దగవవునా
దేవకినతదనునఁ డితనిదాసులనఁ దలియనఁగ జడులకనఁ దరమయతనా



రేక: 0165-03 నాదరామకిగయ సత: 02-314 వతకటగానత
పలల్లవ: ఇదివో నీపగతాపము యకక్కడ చటూచినానఁ దానే

యదిట బద్రిహత్మితడము యిముత్మి చాల దితదక
చ. 1: పనిగొతటే భువలో నేనఁబదియే అక్షరముల

కొనాడితే నీగణల కోటాననఁగోట
యనసి పదునాలగే యడమెపైన లోకముల
అనిశము నీవయపైతే ననతతమహిమల

చ. 2: మతచి నితడుకొతటే నెనిమదియే దికక్కల
అతచల నీకతలపైతే ననేకముల
యతచి చటూచితేనఁ గలవ పతచమహభటూతాలే
ముతచిన నీమాయ తుదమొదలే లేదు

చ. 3: వుపమతచి తలిసితే నొకక్కటే జగము
అపరటూపప నీసస్కృషిట్టి అతఘనము
అపరిమతప జీవు లణువతుగ లపైనాను
యపడు శ్రీవతకటేశ యకక్కడు నీదాసుల



రేక: 0165-04 నాదరామకిగయ సత: 02-315 దశవతారముల
పలల్లవ: ఎతతకత నడిపత వ మ జోలినఁ బెటట్టితవ

చితతతచ లోకముల నీచేతవ కావా
చ. 1: కౌరవులనఁ బాతడవుల కలహము వటట్టినేల

నేరచి సారథతము నెఱపనేల
కోరి భటూభార మణనఁచేకొరకెపై తే నీచే చకగ-
మటూరకే వసితే దుషట్టి  లొకక్కమాటే తగరా

చ. 2: చేకొని వానరలనఁగానఁ జేయనేల దేవతల
జోకతో లతకాపరి చటట్టి కోనేల
కాకాసుర వసిన కసవ రావణుమనఁద-

నాకడనఁ జతపవటట్టితే నపప్పుడే సమయనఁడా
చ. 3: గకక్కన శ్రీవతకటేశ కతబములో వళల్లనేల

చొకక్కముగానఁ బద్రిహల్ల దునఁడు చటూపనఁగనేల
చికక్కక హిరణతకశిపనాతత్మిలో నుతడక
తకిక్కతచి నీవడసితే తానే పొలియనఁడా



రేక: 0165-05 నాదరామకిగయ సత: 02-316 వతకటగానత
పలల్లవ: పరలకెపైతే నిదే పాపము గాదా

పరిగొని నీవతకనఁ బుణతమాయనఁ గాక
చ. 1: పరమపరష నీవు పటట్టినదే ధరత్మిము

అరసి నీవు చెలిల్లతచినదే సతతము
ధరలోన నీరెతటకి తతడిద్రితో వరోధితచనఁగ
దొరసి పగహల్ల దునక దోడెపైనదే గరతు

చ. 2: నారాయణునఁడ నీవు నడిపనదే తగవు
ఆరటూఢి నీ వౌనన్ననదే ఆచారము
సారెకనఁ దమయనన్నతో చతడిపడి పనగనఁగ
కోరి సుగీగవు వహితచకొనన్నదే గరతు

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీవు చేసినదే నీత
చేవతో నీ వడనఁబరచినదే మాట
కావతచి తాతతోనఁ బోరనఁగా నీవు చకగమెతత్తి
ఆవళ నడడమెపైనతదుక అరజ నునఁడే గరతు



రేక: 0166-01 నాదరామకిగయ సత: 02-317 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: పగపనున్నలక నిది పరమాచారము

వపరీతాచారము వడువనఁగవలయు
చ. 1: భగవదపచారము భాగవతాపచారమునఁ

దగలక దేవతాతతరము మాని
నగధర శరణము నమత్మి యాచారతని
బగివాయనిదే పరమవపైషరవము

చ. 2: దురహతకారము దుతఃఖము సుఖమునునఁ
బొరయక పాబ్రాకస్కృతులపొతతనఁ బోవక
దరిశనాభిమానాన ధరత్మిము వదలక
పరిశదిద్ధ నుతడుటే పరమవపైషరవము

చ. 3: ఉపాయాతతరము లొలల్లక భకిత్తి చేపటట్టి
యపడూనఁ దరస్థిపగసాదేచచ్ఛే తోడ
నిపణత శ్రీవతకటనిలయునఁడే గతయని
పగపతత్తి గలగటే పరమవపైషరవము



రేక: 0166-02 రామకిగయ సత: 02-318 అధతతత్మి
పలల్లవ: జతనము జతనము సరేవ్వెశ నగరిది

బతుకనఁదోవ యిద బడకరము
చ. 1: హస్కృదయములోపల నీశవ్వెరనఁడునాన్ననఁడు

పదిలము మనసా బడకరము
తుద నల కామాదులనఁ జొర నియతక
పదరక కావుము బడకరము

చ. 2: యతచకొనీనిదే యేలిక మము నినఁక
పతచభటూతములల బడకరము
మతచిన పరి తొమత్మిదివాకిళల్లను
పతచక వునాన్నర బడకరము

చ. 3: నడుమ నడుమనఁ బాబ్రాణములల మర
బడివాయకతడరో బడకరము
యడయక శ్రీవతకటేశవ్వెరనక మర
బడలక కొలవరో బడకరము



రేక: 0166-03 భపైరవ సత: 02-319 వతకటగానత
పలల్లవ: ఆతనఁడే వషరత డఖలము నడపడి

యతల నెవవ్వెరి కేనఁటకినఁ జితతా
చ. 1: పటట్టితచనఁ బెతచనఁగ పొడవకిక్కతచ దేహుల

గటట్టిగా మానఁటలడితచనఁ గదలితచ
పటట్టి వాన గరియితచ పపైరల మొలపతచ
తటట్టి పటట్టి నొకానొకదేవునఁడు గలనఁడు

చ. 2: అనన్నపానము లొనఁగ నాపదల గడపనఁగ
పనిన్న మాయల భువనఁ బచరితచ
వనన్నపాల సురలవ వని యతదరి రకతప
వునన్నతోనన్నతునఁడెపై వకానొకకరత్తి గలనఁడు

చ. 3: కాల మక్షయము సేయ కరత్మిము ఫలితచనఁజేయ
తాళకొని మరపతచనఁ దలనఁపతచ
పాలపడి శ్రీవతకటపతయపై వదాలచెపేప్పు-
యేలిక యొకానొక యశవ్వెరనఁడు గలనఁడు



రేక: 0166-04 భపైరవ సత: 02-320 శరణగత
పలల్లవ: హరి హరి జగమెఱతగ నీవాతుమలోనే వునాన్ననఁడవు

సురలనఁ గాచటయు నసురల నడనఁచట చొపప్పుడియునన్నది నీగరతు
చ. 1: వదారస్థిము దపప్పుతదలిసిన వదావ్వెతసునివతటది

పాదుగనఁ జదువక తరిక్కతచనఁబోవు పాతడితతమువతటది
మేదిని నడవులనఁ దరవుదపప్పు మరి మెలనఁగేట తరవరివతటది
ఆదిమటూరిత్తి నీశరణుచొచిచ్చె నిను నారాధితచనివాని బదుక

చ. 2: వటట్టిజోలితో నటూరక దేవరలేని పూజవతటది
వటట్టి క ఫలములలేని పతటలక వడిగటేట్టియటవతటది
నెటట్టిననఁ గరరదారతడులేని జలనిధినడిమయోడవతటది
బటట్టిబయటనే పరమేశవ్వెర నీపపై భకిత్తిలేనివాని బదుక

చ. 3: పొతదుగ ధరత్మిముబోధితచెడి సతుప్పురషలలేని సభవతటది
చెతది శ్రీవతకటేశవ్వెర నీమహిమల చెపప్పుని కథవతటది
సతదడి ననిన్నయునఁ జేసి దకణల చాలని యజజ్ఞము వతటది
యితదిరారమణ నీవకక్కడనుచ నినిన్నటనఁ దలియనివాని బదుక



రేక: 0166-05 భపైరవ సత: 02-321 దశవతారముల
పలల్లవ: అరదు నీచెరితగము హరి నే నిదియే తలనఁచకొని

శరణతటనఁ గావు మదియ వనన్నపము సరిలేర నీక
చ. 1: పరగ నీయకారణబతధుతవ్వె మహలతయతదునఁ గతటమ

కరియతదు నారత్తిరక్షకతవ్వెము మెరయనఁగనఁ గతటమ
అరసి దబ్రాపదియతదు నాపదుదాద్ధ రకతవ్వెము గతటమ
శరణతటనఁ గాచట ధర వభీషణునతదునఁ గతటమ

చ. 2: మును భకత్తివతత్సలతవ్వెము నీక శబరియతదునఁ గతటమ
అనాథనాథడవు నీ వగట గీగవునతదునఁ గతటమ
పననఁగి నిరహేతుకపేగమ పరీకతునతదునఁ గతటమ
నినునఁ గితకరాధీనునఁడని పగహల్ల దునియతదేనఁ గతటమ

చ. 3: గోవరద్ధనమతదు సరవ్వెజీవదయాపరతవ్వెము గతటమ
భావతచి సాతదపనతదు పగతజాజ్ఞపాలకతవ్వెము గతటమ
దేవ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు దిద్రిషట్టివరదునఁడవగట
తావపైన నీకొనేటదతడ నొసనఁగేయతదే కతటమ



రేక: 0167-01 భపైరవ సత: 02-322 శరణగత
పలల్లవ: ఎతతపణతమో యిట మాకనఁ గలిగె

చెతతనే నీకస్కృప సిదిద్ధతచనఁబోల
చ. 1: శ్రీపత మకథ చెవులను వతటమ

పాపము లణనఁగెను భయ ముడిగె
తీపగనఁ దులసితీరస్థిము గొతటమ
శపము దరెను సఫలతబాయ

చ. 2: గోవతద మమునఁ గనునఁగొతట మపప్పుడే
పావనమెపైతమ బద్రితకితమ
తావుల మపాదములక మొకిక్కత
వవలనఁ గలిగెను వడుకలయ

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెర సేవతచిత మము
దావత దరెను తనిసితమ
వావరి ముమాత్మిర వలగొని వచిచ్చెత
నీవారమెపైతవ నిలిచిత మపడు



రేక: 0167-02 మలహరిసత: 02-323 శరణగత
పలల్లవ: అనతతాపరాధి నేను అటగాన శరణతటని

యనలేని గణల యేమచటూచేనయాత
చ. 1: దగద్గీరి కొలతు నాతరతమత మెతచకోను

సిగద్గీవడ నిటేట్టి నినున్ననఁ జేరి పాడుదు
వగిద్గీ వనన్నపాల సేతు వుబుబ్బుననఁ జితత్తి మెరనఁగ
యగద్గీ లతచితే నావలల్ల నెనిన్న లేవయాత

చ. 2: పాదాలతట మొకక్కదును పరిశదిద్ధ దలనఁచను
సాదితచి కొలవవతుత్తి  సతవ్వె చటూడను
యేదేసనెపైననా నుతతతు యతగిలినోరని మాన
పాదుగా వచారితచితే బలమటూఢనఁడనయాత

చ. 3: మతచముపపైనఁ దలపోతు మతదమేళమనియన
కతచముకూడరిప్పుతతునఁ గాదననేర
యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా నీబతట నెపైత
పతచలనఁ జూచితే నీపాలివానఁడనయాత



రేక: 0167-03 మలహరిసత: 02-324 వతకటగానత
పలల్లవ: అనిన్నటా నీవ వుతదునతదువుగా

యినిన్న నీవు పటట్టితచిన వని నీసొముత్మిలే
చ. 1: నిలిచిన రటూపలలల్ల  నీగళల్ల గానఁ దలనఁతు

మెలనఁగేట చెపైతనతము మముత్మిగానఁ దలనఁతు
యిలలోని ధవ్వెనుల నీపలకలగానఁ దలనఁతు
సకల పతచభటూతా లపకరణలగానఁ దలనఁతు

చ. 2: నారకొనన్న పతటల నీనెపైవదాతలగానఁ దలనఁతు
నీరెలల్ల  నీతీరస్థిమని నెమత్మినఁదలనఁతు
ధరణ భోగాల పూజాదద్రివాతలగానఁ దలనఁతు
నేరిచిన పనులలల్ల  నీలీలలగానఁ దలనఁతును

చ. 3: కాలతగయము నీగతులగానే తలనఁతు
చాలి సురల నీయనుచరలనఁగానే తలనఁతు
నాలోని శ్రీవతకటేశ నాతతడిద్రివని తలనఁతు
తాలిమ నీదేవులను తలిల్లయని తలనఁతును



రేక: 0167-04 మలహరిసత: 02-325 వతకటగానత
పలల్లవ: అతదుకేపో నీపపై నాసపటట్టి కొలిచేది

మతదలితచిత నినఁక మరి నీచితత్తిము
చ. 1: యితదరనఁ జెపప్పునఁగా వతట యవవ్వెరికెపైనా వషరనఁడే

కతదువ మోక్ష మయతనఁ గరత్తి యననఁగా
ముతదే వతట నారదునఁడు ముతచి నినున్ననఁ బాడనఁగా
పొతదుగ లోకములోననఁ బటూజతనఁడాయననునఁచ

చ. 2: అపప్పుట వతట లోకములనిన్నటకి హరియే
కపప్పు రక్షకతావ్వెనకనఁ గరత్తి యననఁగా
యిపప్పుడే వతట ధుగ వునఁడు యిట నినున్న నుతతచే
వుపప్పుతలిల్ల పటట్టి మేలచనాన్ననఁడనుచను

చ. 3: యిద వతట శ్రీవతకటేశ బద్రిహత్మికనఁ దతడిద్రివపై
కదిసి పటట్టితచనఁ బెతచనఁ గరత్తి వనుచ
వదలక వతట నీక వాలీత్మికి కావతము చెపప్పు
చెదర కాదుతలలోనఁ బద్రిసిదుద్ధ నఁ డాయననుచ



రేక: 0167-05 భటూపాళత సత: 02-326 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: అపరాధిని నేనెపైనాను

కస్కృపగలవారికినఁ గపటములేదు
చ. 1: సనాతనా అచతతా సరేవ్వెశవ్వెరా

అనాది కారణ అనతతా
జనారదనా అచల సకల లోకేశవ్వెరా
నిను మరచియునాన్ననఁడ ననునఁ దలపవయా

చ. 2: పరాణపరషా పరషోతత్తిమా
చరాచరాతత్మిక జగదశ
పరాతప్పురా హరి బద్రిహత్మితడనాయకా
యిరవు నీవ యట యఱినఁగితచనఁగదే

చ. 3: దేవోతత్తిమా శశిదినకరనయనా
పావనచరితా పరమాతాత్మి
శ్రీవతకటేశ జీవాతతరతగా
సేవకనఁడను బుదిద్ధ చెపప్పునఁగవలయు



రేక: 0167-06 భటూపాళత సత: 02-327 శరణగత
పలల్లవ: చెపప్పువ ననున్న మనిన్నతచి శ్రీపత నాక

యపప్పుడును జితతతచేనిదే పనెపై నేను
చ. 1: పొలసి నీరటూప మెటట్టి  పొడచటూపేవో

యలమ నాభాగత మనఁక నెటట్టి నన్నదో
అలరి నా కేబుదిద్ధ ఆనతచేచ్చెవో
కలిగిన నీమాయ యేగతనఁ గడచేనో

చ. 2: వరస నా కెటాల్ల నఁ గెపైవసమయేతనో
యిరవపై నాజనత్మిఫల మెటట్టి నన్నదో
పరగ నామత నెటట్టి  పాయకతడేవో
కరణనిధివ నినేన్న కరణ మెపప్పుతచేనో

చ. 3: పనివడి యటాల్ల  నీభకిత్తి యిచేచ్చెవో నా-

మనసు చతచల మెటట్టి  మటట్టి పడనో
యనలేని నాతలనఁప యఱినఁగి శ్రీవతకటేశ
నను నేలితవ యటాల్ల  నాకోరిక చెలీ ల్లనో



రేక: 0168-01 భటూపాళత సత: 02-328 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇవ సేయనఁగ నే నలసునఁడ యటవల మోక్షత బడిగెదను

వవరముతోడుత నీవు సులభునఁడవు వషరనఁడ నినేన్న కొలిచెదనఁ గాక
చ. 1: జపయజజ్ఞదానకరత్మితబుల యతచనఁగ జిరకాలఫలతబుల

యపడునఁ బుణతతీరస్థిసాన్ననముల యిల పాపవమోచనముల
అపరిమత దేవతాతతరభజనల ఆయాలోకపాబ్రాపత్తి ల
వుపవాసాది నియమవగతముల తపోనిషష్ఠూకనఁ గారణతబుల

చ. 2: రవచతదద్రిగగహతారాబలముల భువలోనఁ గామతఫలముల
తవలిన పతచేతదిద్రియనిగగహతబుల తనుధరలక దురల్లభముల
అవరళ ధరాత్మిరస్థికామతబుల మఱి యపైశవ్వెరతములక మటూలముల
అవల గగహణకాలనుషాష్ఠూ నము లధికఫలతబుల ఆశమయము

చ. 3: పరగ సపత్తిసతతానబాబ్రాహణతరప్పుణముల ఖతతసుకస్కృతముల
అరయనఁ బుతగదారక్షేతగసతగగహ మతదరికిని సతసారభోగము
హరి నరహరి శ్రీవతకటేశవ్వెరా అఖలము నొనఁసగెడి దాతవు
సరగన నీవ దయతో రకతచనఁజాలదు వకాలమును మముత్మిను



రేక: 0168-02 ధనాన్నసి సత: 02-329 శరణగత
పలల్లవ: నీవ మాక దికక్క నినేన్న తలనఁతుము

కావు మా నేరమెతచక కరణనిధీ
చ. 1: నెటట్టిన సటూరతలోని నెలకొనన్న తేజమా

గటట్టిగానఁ జతదుగ నిలోని కాతతపతజమా
పటట్టిరకతచే యజజ్ఞపరషని పగకాశమా
వటట్టి క దేవతలలోనుతడిన శకీత్తి

చ. 2: సిరలమతచిన యటట్టిజీవులలో పాబ్రాణమా
గరిమ వదములలోనఁ గల యరస్థిమా
పరమపదమునతదునఁ బాదుకొనన్న బద్రిహత్మిమా
చరాచరములలో సరావ్వెధరమా

చ. 3: జగములో వలిసేటసతసారసుఖమా
నిగిడినమతతగముల నిజమహిమా
మగల శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనునన్నదపైవమా
ముగరవలప్పులలోని మటూలకతదమా



రేక: 0168-03 ధనాన్నసి సత: 02-330 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: నీ వతత నే నెతత నేనఁడు నాయగద్గీలి కెతత

దేవ నీదాసులనఁ జూచితేనే నినున్ననఁ గనుట
చ. 1: వకొక్కకక్క రోమకూపాన నొగి బద్రిహత్మితడకోటల్ల

ఉకక్కమరి ధరితచక ఉనాన్ననఁడవట
నికిక్కన నీరటూప మెతతో నినున్ననఁ గనునఁగొను టటట్టి
అకక్కజప వదముల కగోచరనఁడవు

చ. 2: యనోన్న శిరసులట యనోన్న పాదములట
యనన్నరాని చేతులట యిటట్టి నీమటూరిత్తి
కనున్నలనఁ జూచట యటట్టి  కడగర తతదు కేది
అనిన్నటా మునీతదుగ లక నచితతుతనఁడవు

చ. 3: కోటసటూరత లొకక్కమాటే కూడ నుదయితచినటట్టి
గాటప నీతరమేనికాతతులట
మేటవ శ్రీవతకటేశ మముత్మి దిద్రిషిట్టితచట యటల్ల
పోటదేవతలకెలల్ల నఁ బొడవపైనవానఁడవు



రేక: 0168-04 ధనాన్నసి సత: 02-331 అధతతత్మి
పలల్లవ: నారాయణ నీపతపో నాభాగతమో ఇది

పేరకొని పలవని పేరతటమెపై వునన్నది
చ. 1: వుడిగినానఁ గామాదు లొకొక్కకక్కవాతజాన వచచ్చె

నుడిసి నడుముచొచచ్చె చటాట్టి లవల
తడవకనాన్ననఁ గరాత్మిల తముత్మినఁ దామె సేయితచ
బడిబడినఁ దిరగను బతటల్లవల

చ. 2: చటూడకనాన్న దురద్గీణల సొతటల్ల  సదితచవచచ్చె
వాడవాడలనఁ దలవరలవల
యేడ నునాన్న లతపటాల యదుటనే పొలసని
జోడువాయనీక తోడునీడలవల

చ. 3: తలనఁచకనాన్న భోగాల తనువుతోనఁ బెననఁగీని
చెలరేనఁగి గరిడిలో జెటల్లవల
బలిమ శ్రీవతకటేశ భావములో నీమటూరిత
నిలపవ యతదుకెపైనా నిగిడ నామనసు



రేక: 0168-05 దేవగాతధరి సత: 02-332 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: పసులనఁ గాచట యటట్టి  బతడిబో యినఁడవౌటటట్టి

వస నినున్ననఁ దలనఁచితే వరగయత నాక
చ. 1: వరస నతతరియామతవ్వెము నవతారముల

పరగ మటూనఁడుమటూరత్తి ల పగభావము
పరమపదము పరాతప్పురము బద్రిహత్మిమునెపై
తరమెపైన యాదిదేవదేవునఁడవు నీవు

చ. 2: అనిశము జీవులక నణువుక మహతుత్తి క
వనుకొనన్న మాయక వరాటట్టి క
పొనునఁగని మహిమల పొడవుకనఁ బొడవపైన
దినకరకోటకోటతేజమవు నీవు

చ. 3: సరవ్వెశసత్తి సములలో సనకాదులలో
పరివ్వెన గరడానతతపగముఖులలో
సరవ్వెదా మెలనఁగచ జనవరదునఁడవపై
వురివ్వె శ్రీవతకటాదిద్రినునన్న దేవునఁడవు



రేక: 0169-01 దేవగాతధరి సత: 02-333 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఏపొదటూద నీచేనఁతలలల్ల  యదుటనే కానవచచ్చె

వనఁప గానరానఁగా దానఁగే వదత నీదిగాక
చ. 1: పటట్టిన మెకానకనఁ బటూరి మేయ నేరిపరా

అటట్టి పలల్లలనఁ బెటట్టి నట నేరిప్పురా
చటట్టి నీళల్ల నన్నచోట సదితచ నేరిపరా
మటట్టి లేని దితతా నీమాయ యితతేకాక

చ. 2: తీవలకనఁ జటట్టి చటట్టి దికక్కలనఁ బానఁక నేరిపరా
తావులనఁ దతకాలననఁ బటూవ నేరిపరా
వవల పకొక్కమత్మిల వసనఁ బెటట్టి నేరిపరా
యేవలనఁ జూచినా నీమహిమ లితతేగాక

చ. 3: కోరి పక్షుల కొరల గటూతడుల్ల వటట్టి నేరిపరా
సారె జాతయాతహరాలచవ నేరిప్పురా
యరీత శ్రీవతకటేశ యినిన్నయు లోకములోన
చేరి నీవు సేసిన సస్కృషిట్టి యితతే కాక



రేక: 0169-02 దేవగాతధరి సత: 02-334 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఇతతకతటే మరిలేదు యవవ్వెరికి నుపాయము

యతతపైనా నిదియు నీ వచిచ్చెతేనే కలగ
చ. 1: హరి నీచితత్తిము వటేట్టియతదుక నుపాయము

ధర నినున్న బోధితచే నీదాసులమానఁటే
దురతములనిన్నటని తొలగితచే వుపాయము
నిరతతరమును నీనామజపమే

చ. 2: దతడితోడ నీమాయ దానఁటేయతదు కపాయము
నితడు నిధనమెపైన నీపపైభకేత్తి
అతడనునన్న కామాదుల నణచట కపాయము
కొడవతట నీమటూరిత్తినఁ గోరి శరణనుటే

చ. 3: పటట్టి గల గెలిచి నినున్న బొతదుట కపాయము
అటట్టి నీరటూపమెపైన  ఆచారతడే
యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యినిన్నటకి నుపాయము
మటట్టి లేని రామానుజమతము చేకొనుటే



రేక: 0169-03 దేవగాతధరి సత: 02-335 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: తలియరాదు నీమాయ తరమరనఁగ పకక్క-

వలలనఁ జికక్కక నినేన్న కొలవనఁగవలయు
చ. 1: చటూడనఁగ నీజగతుత్తి క సటూతగధరివ నీవు

జోడెపై నీసటూతాబ్రాన నాడుచను సరవ్వెతబునునన్నది
యేడనఁ జూచిన నీవుతదు వవవ్వెరికినఁ గానరావు
వోడక సవ్వెతతతగ మొకరిపపై వతువు

చ. 2: మఱపతచానఁ దలనఁపతచా మరత్మిజజ్ఞనఁడవు నీవు
గణయపై నీసతకలప్పుము కొలనఁదే యజీవులలల్ల
మఱి నీ వశవ్వెరనఁడవు మానఁటలకనఁ జికక్కవు
కఱకరి నితరలనఁ గరత్తిలనఁగానఁ జేతువు

చ. 3: అతదరిమొర లలితచి అటట్టి రకతతువు నీవు
కతదువ శ్రీవతకటేశ కానవచెచ్చె నీమహిమ
చెతది వరము లితుత్తి వు చేతకి సులభునఁడవు
సతదడి నెవవ్వెరినెపైనా సరిగా మనిన్నతతువు



రేక: 0169-04 ధనాన్నసి సత: 02-336 శరణగత
పలల్లవ: నీవ దయదలనఁచక నెమత్మి రకతచట గాక

యవలనఁ గొలిచేనతటే యడెపైనవానఁడనా
చ. 1: పరగ నేమెపైనా వనన్నపము చేసుకొనేనతటే

హరి నీక నెదురమానఁటాడేవానఁడనా
గరిమ సువసుత్తి వుల కానుక ఇచేచ్చెనతటే
సరస నీకనాన్న నేను సతపనున్ననఁడనా

చ. 2: మెలనఁగి నీగణలక మెచిచ్చె సతతోషితచేనతటే
జలజాక్ష నే నీతో సరివానఁడనా
బలవపైనా నీపరమపదము గోరేనతటే
వలనెపైన నీతోడివతతువానఁడనా

చ. 3: తాలిమతో నాలో నినున్న ధతనము సేసేకతటే
పాలనఁసుడ నేను నీపాటవానఁడనా
యేలితవ శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గస్కృపతోడ
యలీల నీమహిమల యరినఁగేటవానఁడనా



రేక: 0169-05 దేవగాతధరి సత: 02-337 శరణగత
పలల్లవ: చితాత్తి ననఁ బెటట్టిక మమానఁట శ్రీరమణ మరవక

హతత్తి నినేన్న మెరనఁగదు నజాజ్ఞని నేను
చ. 1: నెలకొని నాలోన నీవునాన్ననఁడవు గనక

తలనఁచకనాన్న నినున్ననఁ దలనఁచిన వానఁడనే
యలమ నతదరి నీవ యేలినవానఁడవు గనక
కొలవకనాన్న నినున్ననఁ గొలిచినవానఁడనే

చ. 2: నెకొక్కని ఆకసమెలల్ల  నీపాదమే కనక
మొకక్కకనాన్న నేను నీక మొకిక్కనవానఁడనే
నికిక్క నానాక్షరముల నీపేరలే కనక
పకక్కలగానఁ బలవకనాన్ననఁ బలిచినవానఁడనే

చ. 3: వోజ నారగమలల నునాన్ననఁడవు గనక
పూజితచకనాన్న నినున్ననఁ బటూజితచినవానఁడనే
తేజప శ్రీవతకటేశ దేవ నీవ గతగాన
సాజాన నే మఱచినా శరణనన్న వానఁడనే



రేక: 0169-06 గతడకిగయ సత: 02-338 భకిత్తి
పలల్లవ: దానఁచకో నీపాదాలకనఁ దగ నేనఁ జేసిన పూజలివ

పూనఁచి నీకీరిత రటూపపషప్పుము లివయయాత
చ. 1: వకక్క సతకీరత్తినే చాల వదిదకెపై మముత్మి రకతచనఁగ

తకిక్కనవ భతడారాన దానఁచివుతడనీ
వకక్కసమగ నీ నామము వల సులభము ఫలమధికము
దికెపైక్కై ననేన్నలితవనఁక నవ తీరని నా ధనమయాత

చ. 2: నా నాలికపపైనుతడి నానా సతకీరత్తినల
పూని నాచే నినున్ననఁ బొగడితచితవ
వనామాల వనున్ననఁడా వనుతతచ నెతతవానఁడ
కానిమత్మిని నాకీ పణతము గటట్టిత వతతేయయాత

చ. 3: యమానఁట గరవ్వెముగాదు నీమహిమే కొనియాడితనఁ గాని
చేముతచి నా సావ్వెతతతగద్వ్యము చెపప్పునవాడనఁ గానఁను
నేమాననఁ బాడేవానఁడను నేరములతచకమ
శ్రీమాధవ నే నీ దాసునఁడ శ్రీవతకటేశనఁడవయాత



రేక: 0170-01 గతడకిగయ సత: 02-339 గర వతదన
పలల్లవ: హరి గోవతదా హరి గోవతదా - ఆనతద మానతద మాతుమకను

గరటూపదేశన వదకనఁగా వదకనఁగా - గరిమ నీయరస్థిము కతట మోయయాత
చ. 1: హరి ననతధరత్మిముల మానుమతటవ - శరణు నీకనఁ జొరమతటవ

దురితము లణనఁచేనతటవ - పరగ మోక్షత బచేచ్చెనతటవ
హరి నీవచనము అమోఘము - నరలము నే మది నమత్మితమ
పరమపద మపప్పుడే కలిగేను- ధర నొకక్కమనసుతో నునాన్నరమయాత

చ. 2: యతదు నీవ గత యనుమతటవ - యేచి యొకక్కమానఁటే చాలనతటవ
యితదరి కభయ మతుత్తి నతటవ - యిది నీకెపడు వగతమతటవ
కతదువ నీబరదు సతతము - కానిమత్మిని నేము చేపటట్టితమ
అతది నీవ మాక దికెపైక్కైతవ - అనిన్నటా సతతోసాన నునాన్నరమయాత

చ. 3: ఆస మానినవానఁడెకక్క డతటవ- ఆతనివతటనఁ దిరిగేనతటవ
భాసురపాదరేణువు నే నతటవ- పావన మయేతనని యతటవ
మోసలేనిది నీసతకలప్పుము -మొకేక్క మతదులక శ్రీవతకటేశ
ఆసపడ నితరల నాక నీవ యాస - యని నీదాసులమెపై యునాన్నరమయాత



రేక: 0170-02 గతడకిగయ సత: 02-340 శరణగత
పలల్లవ: ఇదివో నాసతపదా ఆసిత్తియునఁ బాసిత్తి నీవు ఇతరతబుల నాకనఁ బనిలేదు

పదిలతబుగ నాబద్రితుకెలల్ల  నీవ పాలితచనఁగదే నారాయణ
చ. 1: ఉపమల నే నారిజతచిన ఉనన్నతధనతబు నీవు

తపము సేయనఁగానఁ గలిగెడు తతస్ఫులతబు నీవు
జపములవలననఁ గలిగెడు నా తేజతః పగభావమును నీవు
కపరల దానధరాత్మిన పరోపకారతబులనఁ బొతదడు మేల నీవు

చ. 2: పరము నాక నీవు పరాతప్పురమును నీవు
గరిమల నిలలోపలి యనతతభోగతబుల నీవు
గరడోరగామరసిదద్ధసాధతగతధరవ్వె పదముల నీవు
సురమునిపతస్కృపూజావదపాఠ సుకస్కృతతబుల నీవు

చ. 3: నాలగాశగమతబుల నానావధతల నీవు
తాలిమ నాపతచవతశతతతవ్వెతబుల నీవు
ఈలీల శ్రీవతకటేశవ్వెరా యినిన్నయు నీవు నా కని యరినఁగిత
యేలితవ నాపాబ్రాణతబుల నీవు యిల సరోవ్వెపాయతబుల నీవు



రేక: 0170-03 శదద్ధవసతతత సత: 02-341 శరణగత
పలల్లవ: అతదుకే సుమత్మి నేనఁజేసే  ఆచారాల దపైవమా

నితదవాయ నామనసు నీపపై నిలపవ
చ. 1: బటట్టిబయటనఁ దోలితేను బతద మేయునఁ బసురము

పటట్టి మేపతేను తనపనుల సేయు
ఇటట్టి వదిలితేను యతదపైనానఁ బార మనసు
కటట్టి క నే మనఁసుత్తి డెపైతే కెపైవసమెపై యుతడును

చ. 2: బడి దపప్పుతే బతటల్ల  పరదేసు లౌదుర
యడయక కూడుకొతటే హితు లౌదుర
వడిచితే నిటలనే కడకనఁ బార మనసు
వడలిలో నణనఁచితే వదిదకెపై వుతడును

చ. 3: చే వదలితే పతచిన చిలకెపైనా మేడ లకక్క
రావతచి గటూనఁటనఁ బెటట్టితే రామా యనును
భావతచకతడితే యిటట్టి పార నెతదపైనా మనసు
శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచ్చెతే చేతనఁ జికిక్క వుతడును



రేక: 0170-04 బౌళ సత: 02-342 భకిత్తి
పలల్లవ: జపములనఁ దపములసతధతదివధులక

నెపము నామనఁద నితతే నీకే సలవు
చ. 1: ఫలము నినునఁ గోరని పతతమువానఁడానఁ గాను

వలననడుగ నెతతవానఁడను నేను
చెలనఁగి నీవు కరత్మిము సేయితచనఁగానఁ జేసేట-

వలలేక తచచ్చెకొనన్న వటట్టివానఁడ నేను
చ. 2: ఆస మానితననేట యహతకారి నేనఁ గాను

వాసికి నీతోనఁ బెననఁగేవానఁడనా నేను
వసరకతడానఁ గటల్ల  వడిపతచి యేలకోనఁగా
దాసునఁడనెపై బదికేట ధరత్మిపవానఁడ నేను

చ. 3: జాజ్ఞనినెపైతననే గరావ్వెచారపవానఁడానఁ గాను
కానక నీపపై మోపగటట్టి నోపను
ఆనుక శ్రీవతకటేశ ఆతుమ నీవుతడనఁగాను
మోనాన నీక మొకేక్కట మునివానఁడ నేను



రేక: 0170-05 హితదొళ వసతతతసత: 02-343 ఉపమానముల
పలల్లవ: అతదరి రకతచే దేవునఁ డాదరితచ జీవులను

పొతదుగా యమేలరినఁగి పొగడరో లోకల
చ. 1: వనము వటట్టినవానఁడు వానఁడకతడా నీర వోసి

పనచి కలప దసి పతచినయటల్ల
పనివడి గొలల్లవానఁడు పచిచ్చెకపటట్టి ననఁ బసుల
తనియనఁగ నిలిప్పు నిలిప్పు తానే మేపనటల్ల

చ. 2: కనన్నతలిల్ల బడడలక కానుక వనన్నయునఁ బాల-

ననన్నము నిడి రకతచినటవలను
యనన్ననఁగ బతటల్లనేలే యేలిక జీతాల వటట్టి
మనిన్నతచి కాచకొని మనిపనయటల్ల

చ. 3: వసుధ వపైదుతనఁడెపైనవాడు మతదుమాక లిచిచ్చె
పొసనఁగ దేహధరలనఁ బోషితచినటల్ల
యసనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే వశవ్వెకటతబ
పసగా వరము లిచిచ్చె భావతచనటల్ల



రేక: 0171-01 ధనాన్నసి సత: 02-344 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎఱనఁగక వసార నిల జీవునఁడు

మెఱసి నితడుకనాన్ననఁడు మేనఁట యదేవునఁడు
చ. 1: వరకే పరాకెపైనటట్టి తడును దేవునఁడు

నారకొన మతలోనఁ దనపపైనే చితత
గారవాన మరి పలకనియటేట్టి వుతడును
యరీత మాటాడితచేవానఁ డినిన్నటా నితనఁడే

చ. 2: యతదు లేనియటేట్టి వుతడు నెతచి చటూచితే దేవునఁడు
చెతది లోకశరీరియపై చెలరేనఁగీని
అతదరాక యకక్కడాను అడనఁగినటల్లనే యుతడు
యితదరినఁ బోషితచేవానఁడు యపప్పుడూ నితనఁడే

చ. 3: చేరి లోనుగానెటట్టి తడు శ్రీవతకటేశదేవునఁడు
కోరినవరము లిచచ్చె గరతుగాను
వారక యలమేలత్మితగ వలల్లభునఁ డిటట్టిదేవునఁడు
యరటూపతో నుతడు నితదరిలో నితనఁడే



రేక: 0171-02 నాట సత: 02-345 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: వషరనఁడొకక్కనఁడే వశవ్వెతత్మికనఁడు

వపైషరవమే సరవ్వెతబును
చ. 1: పరమేషిట్టి సేయు బద్రిహత్మితడసస్కృషిట్టియు

హరనిలోని సతహరశకిత్తి
పరగనఁగ నితదుగ ని పరిపాలనమును
అరసిచటూడ శ్రీహరి మహిమ

చ. 2: యిలనఁ బతచభటూతములలో గణముల
అల నవగగహ వహరముల
తలకొను కాలతగయ ధరత్మితబును
అలరనఁగ నారాయణుని మహిమలే

చ. 3: అతతటనఁగల మాయా వలసముల
పొతతనఁ బరమపద భోగముల
మతతుక నెకిక్కన మరి సమసత్తిమును
యితతయు శ్రీవతకటేశ మహిమలే



రేక: 0171-03 గజజరి సత: 02-346 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఒకట కొకట లతకెపై వరకెపైనానఁ బెనగొను

అకటా యవవ్వెర దానఁటేరయత నీమాయల
చ. 1: తనయదుటవలల్ల ను తలనఁపలోనఁ బారను

మనసులోపలివలల్ల  మరత్మిము లతట
ఘనమరత్మిముల రేనఁగి కాయమెలల్ల నఁ గరనఁగితచ
తనువుసౌఖత మవవ్వెలి తనువున నతటను

చ. 2: అవవ్వెలిదేహభోగము లటేట్టి కరత్మిములౌను
మువవ్వెతకనఁ గరాత్మిల లోకములపై చెతదును
చివవ్వెన నాలోకముల చేరి కాలము గడప
తవవ్వెనికాలము నిదాబ్రానఁ దలివనెపై ముతచను

చ. 3: వస నాతలివ యొకవళ నినెన్నఱినఁగితచ
వసమెపై ఆయఱకక వచిచ్చె మెతుత్తి వు
యసగి నీవు మెచిచ్చెతే యిహపరము లితుత్తి వు
మసిమ శ్రీవతకటేశ మెరయు నీయవ



రేక: 0171-04 సాళతగనాట సత: 02-347 హనుమ
పలల్లవ: శరణు శరణు వదశసత్తి సనిపణ నీక

అరదపైన రామకారతధురతధరా
చ. 1: హనుమతతరాయ అతజనాతనయా

ఘనవాయుసుత దివతకామరటూప
అనుపమలతకాదహన వారిద్ధలతఘన
జనసురనుత కలశపరనివాస

చ. 2: రవతనయసచివ రావణవనాపహర
పవనవగబలఢత భకత్తిసులభ
భువనపూరరదేహ బుదిద్ధవశరద
జవసతవ్వెవగ కలశపరనివాస

చ. 3: సతాశోకనాశన సతజీవశ పైలకరరణ
ఆతతపగతాపశౌరత అసురాతతక
కౌతుక శ్రీవతకటేశకరణసమేత
శతకతభవరర కలశపరనివాస



రేక: 0171-05 బౌళరామకిగయ సత: 02-348 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నమో నమో లకనరసితహ

నమో నమో సుగీగవనరసితహ
చ. 1: వరద సులభ భకత్తి వతత్సల నరసితహ

నరమస్కృగవష శ్రీనరసితహ
పరమపరష సరవ్వెపరిపూరర నరసితహ
గిరిగహవాస సుగీగవనరసితహ

చ. 2: భయహర పగహల్ల దపాలన నరసితహ
నయనతగయారవతద నరసితహ
జయ జయ సురమునిసతసుత్తి త నరసితహ
కిగయాకలప సుగీగవనరసితహ

చ. 3: అతకస్కృపానిలయ మోహనరటూప నరసితహ
నత పతామహముఖత నరసితహ
సతత శ్రీవతకటేశవ్వెర దివతనరసితహ
కితవారిభతజన సుగీగవనరసితహ



రేక: 0171-06 భపైరవ సత: 02-349 అధతతత్మి
పలల్లవ: చితత్తిగితచి రకతచ శ్రీహరి నీవు

యితత్తిల మానేరముల యనిన్న లేవయాత
చ. 1: అతగము యేడుజానల ఆస కొతడలపొడవు

యతగిలిమేను ఆచార మెతతపైనానఁ గదుద
జతగి లితతే సతసారము సాధితచేది లోకమెలల్ల
అతగడినఁ బడి జీవుని కలప లేదయాత

చ. 2: మఱి నలల్లనఁడు నాలికె మాటల గతపనఁడేసి
యఱక గొతచె మజాజ్ఞన మెతచనఁగరాదు
గఱిలేనిది బదుక కొలనఁది లేదు భోగము
వఱవని జీవునికి వసట లేదయాత

చ. 3: పటట్టిరానిది మనసు బయల వతదిలి చేనఁత
చటట్టి కొనన్నది కరత్మిము వటట్టిది గటట్టి
యిటట్టి యలమేలమతగ నేల శ్రీవతకటేశనఁడు
నెటట్టిన నీబతటజీవునికి మతలేదయాత



రేక: 0172-01 పగతాపనాట సత: 02-350 హనుమ
పలల్లవ: ఏమని నుతతచవచచ్చె నితనిరటూపము

భీమవకగమునఁ డితనఁడు పదద హనుమతతుడు
చ. 1: వకక్కజతగనఁ చానఁచినానఁడు వగినఁ దటూరప్పునఁబడమర

తకక్కక భుజా లబబ్బుతచె దకణోతత్తిరాల నితడ
మకిక్కలి బద్రిహత్మిలోకము మరను శిరసతత్తిను
పకక్కటలల్ల  మహిమతోనఁ బెదద హనుమతతునఁడు

చ. 2: వడుక వాల మాకాశవథితోనఁ బెనచినానఁడు
యేడుజలధుల చేస నద మోకాళల్లబతట
వోడక పడికిలితచి వుగగదపైతుతల తలల
బేడలగానఁ జేసినానఁడు పదద హనుమతతునఁడు

చ. 3: జళపతచి వలకేల సకలము మెచచ్చె నెతత్తి
కలగిరల తనతొడలసతదినే యడనఁచె
బలవునఁడు శ్రీవతకటపతబతట మతతగాదిద్రి-
బలమువాత నునాన్ననఁడు పదదహనుమతతునఁడు



రేక: 0172-02 దేసాళత సత: 02-351 శరణగత
పలల్లవ: పనిగొన నేరిచితే పాపమే పణతమౌను

నినునఁ గొలిచేయటట్టి నీసేవకలక
చ. 1: మనసు చతచలమెపైనా మరి నినున్ననఁ దలనఁచితే

జనులక నిహపరసాధనమౌను
తనువు హేయమెపైనా తగ నినున్ననఁ గొలిచితే
పనివడి యతతలోనే పవతగమౌను

చ. 2: కరత్మిము బతధకమెపైనా కమత్మి నీసొముత్మిచేసితే-

నరిత్మిలి మోక్షమయత నాధరమౌను
మరత్మిము కోరికయపైనా మహి నీభకిత్తికెకిక్కతే
ధరత్మిములకనఁ బరమధరత్మిము దానౌను

చ. 3: జగమెలల్ల మాయయపైనా సరి నీకే శరణతటే
పగటన నదే తపతఃఫలమౌను
అగపడి శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ
మగల నిహమెపైనా మతచి పరమౌను



రేక: 0172-03 లలిత సత: 02-352 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: మనసు నమత్మినేరిచ్చెతే మనుజనఁడే దేవునఁడౌను

తనలోనే వునన్నవానఁడు తావుకొని దపైవము
చ. 1: మగనిపపై బతత్తిచేసి మగవ యొకక్కరిత

తగి పరలోకము సాధితచనట
వగి వరవపైషరవునఁడెపై వునన్నవానఁడు హరినఁ గొలిచ్చె
అగపడి ఘనమోక్షమతద నోపనఁడా

చ. 2: యేలికకెపై పగవారి నెదిరితచి బతటకనఁడు
మేలపైన పదవులతది మెరసనట
వళతో సుజాజ్ఞని శ్రీవషరకెపైతకరాతలచేసి
కాలమతదే యతదరిలో ఘనునఁడు గానోపనఁడా

చ. 3: పరమపరషారస్థిపపని చేసి యమెుకరనఁడు
అరిది నధికపణుతనఁ డయతనట
నిరత శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ బటూజితచి దాసునఁడు
పరము నిహమునఁ జెతది బద్రిదుకనఁగ నోపనఁడా



రేక: 0172-04 దేసాక సత: 02-353 అధతతత్మి
పలల్లవ: సదితచి చటూడనఁబోతే చటూచి మఱప

వో దేవదేవ మతచె నోహో నీమాయ
చ. 1: వకక్కటే పదారస్థిము వరివారెలల్ల నఁ జూచితే

గకిక్కళల్ల  మతగితచి యాసకొలపచతడు
మకక్కళత చెతదరిలోని మనసుల వర వరో
వకక్కట యేమనవచచ్చె నోహో నీమాయ

చ. 2: ధరలో బడడ వకక్కట తలిల్లదతడుగ లిదదర
తొరలితప వడుకలపై తోనఁచచతడు
పరిగేట పటట్టి గల భేదమో అభేదమో
వరల కేమనవచచ్చె నోహో నీమాయ

చ. 3: కోరే మోక్ష మొకక్కటే కొలచే దిదదరినట
చేరే ని నన్నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశ
మరిదదర నేకమౌ మభావాలే వతతలో
వరకే యేమనవచచ్చె నోహో నీమాయ



రేక: 0172-05 దేసాళత సత: 02-354 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఎనిన్నపాటల్లనఁ బడాడ ను యవవ్వెరికినఁ జెపప్పునాను

పనిన్న నీముదద్రిలనఁగాక పాపము వోయినా
చ. 1: కతదువ నీపాదాలపపైనఁ గటట్టిపటట్టిననఁ గాక

సతదులదటూరే మనసు చకక్కనుతడనా
నితదలేక యేపొదుద  నినేన్న కొలిచిననఁ గాక
తుతదుడుక నీమాయ తొలనఁగిపోయనా

చ. 2: వుడివోని రచల నీకొపప్పుగితచిననఁ గాక
బడినఁ బతచేతదిద్రియముల పాయనిచచ్చెనా
జడియక నే నీక శరణుచొచిచ్చెననఁ గాక
వడలిలో కామకో శ్రోధ లడిగిపోయనా

చ. 3: నికక్కప నాకరత్మిముల నీకొరకనెపైననఁ గాక
యికక్కడ నేనఁ జేసేట హితస మానీనా
పకక్కన నలమేలత్మితగపతవ శ్రీవతకటేశ
అకక్కర నీక మొకక్కక అజాజ్ఞనము వోయనా



రేక: 0172-06 నాట సత: 02-355 నస్కృసితహ
పలల్లవ: వానఁడె వో పగహల్ల దవరదునఁడు

వానఁడె వో భకత్తివతత్సలనఁడు
చ. 1: కోర దవడలతోడ కోట సటూరతతేజముతో

హరకేయటూరాది భటూషణతబరాలతో
చేరి బద్రిహత్మిదులలల్ల ను సేవల సేయనఁగాను
మేర మరిన శిరల మేడలో నునాన్ననఁడు

చ. 2: తలల్లని మేనితోడ తీగెనవువ్వెలతోడ
చలల్లని గతధముల వాసనలతోడ
పలల్ల గా నారదాదుల పేరకొని నుతతచనఁగా
వలల్లవరినఁ గొలవపై వడుక నునాన్నడు

చ. 3: సతకనఁజకగముల తోడ జతట పూదతడలతోడ
పొతకప నానావధ భోగములతో
అతకప శ్రీవతకటాదిద్రి నహోబలమునతదు
అతకెలనే పొదటూద నెలవపై తానునాన్ననఁడు



రేక: 0173-01 మలహరిసత: 02-356 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎఱినఁగినవారికి హితస లినిన్నయు మాని

మఱి సతతమాడితేను మాధవునఁడే దికక్క
చ. 1: కలగనఁ గారణముల కామకో శ్రోధముల రేనఁగ

వలసిన మాయవకార మది
కలనఁగనఁగ వలనదు కరత్తి లవవ్వెరనఁ గార
తలిసి వోరచకొతటే దేవునఁడే దికక్క

చ. 2: పదారాస్థి  లదుట నిలచనఁ బతచేతదిద్రియాల రేనఁగ
వదచలేల్లట మాయావకార మది
పదరి పపైకొనవదుద  పటట్టితేనఁ బసలేదు
చెదరక వోరిచితే శ్రీపతే దికక్క

చ. 3: సిరల తానే వచేచ్చె చితాత్తి న నాసల రేనఁగ
వరసప మాయావకారమది
పరగ నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశవ్వెర
శరణతటే నితని చరణలే దికక్క



రేక: 0173-02 ధనాన్నసి సత: 02-357 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఒకట సుజాజ్ఞనము ఒకట అజాజ్ఞనము

పగకటతచి వకట చేపటట్టిరో వవకల
చ. 1: తనునఁ దలచకొతటేను తకిక్కన దేహభోగాల

పనికిరావు అవ పగకస్కృత గాన
ఘనమెపైన లోకభోగములతో లోలనఁడెపైతే
తనునఁ గానరాదు జీవతతవ్వెము గాన

చ. 2: దపైవము నెఱినఁగితేను తన కామతకరతముల
భావతచి మఱవవల బతధల గాన
కావతచేట తన కామతకరాత్మిలనఁ గటట్టి వడితే
దపైవము లోను గానఁడు సవ్వెతతతుగ నఁడు గాన

చ. 3: సరిమోక్షము గోరితే సవ్వెరద్గీము తరవు గాదు
అరయ సవ్వెరద్గీము తర వల మోక్షానక
పరగ నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశని
శరణగతయ సరవ్వెసాధనము గాన



రేక: 0173-03 లలిత సత: 02-358 అధతతత్మి
పలల్లవ: హరిహరి నీమహిమ లనతతముల

వరత జీవులకెలల్ల నేరపలపై వునన్నవ
చ. 1: యతదర భోగితచినదో యబద్రిహత్మితడము దొలిల్ల

అతదరికినఁ దమతమదపై వుతడును
కతదువ నెవవ్వెరెవవ్వెరి కాణచి యపైనదో భటూమ
సతదడితచనఁ బతటలను సకలససతముల

చ. 2: చటట్టి క యత(యత)దరికిని సొమత్మియినదో కాలము
అటట్టి అతదరి ఆయుషతమెపై యునన్నది
గటట్టిగా నెవవ్వెరెవవ్వెరి కతచము కూడో యమాయ
దటట్టిప సతసారముల ధరత్మిములపై యునన్నవ

చ. 3: ముతచి యత(యత)దరికెపై నాను మోపలపై వుతడ కరత్మిము
పతచ కతదరికినఁ దమ పనిపాటలపై
పతచక శ్రీవతకటేశ వారివారి బద్రిదుకల
నితచి నీవ యపైతవ నిధినిధనమవపై



రేక: 0173-04 భటూపాళత సత: 02-359 భకిత్తి
పలల్లవ: పావనము గావో జిహవ్వె బద్రిదుకవో జీవునఁడా

వవల కితని నితక వమారనునఁ బాడి
చ. 1: హరినామములే పాడి అతని పటట్టిపరాణ

ఇరవపై మతచినయటట్టి యితదిరనఁ బాడి
సరి నిరవతకలను శతఖచకగములనఁ బాడి
వరద కటహసాత్తి ల వరసతోనఁ బాడి

చ. 2: ఆదిపరషనినఁ బాడి అటట్టి భటూమసతనఁ బాడి
పాదములనఁ బాడి నాభిపదత్మిమునఁ బాడి
మోదప బద్రిహత్మితడాల మోచే వుదరమునఁ బాడి
ఆదరాననఁ గతబుకతఠ మతకెతోనఁ బాడి

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁ బాడి శిరసు తులసినఁ బాడి
శ్రీవతవ్వెముతోడురమునఁ జెలగి పాడి
లవుల మకరకతడలల కరరముల పాడి
ఆవటతచి యతని సరావ్వెతగములనఁ బాడి



రేక: 0173-05 దేసాక సత: 02-360 అధతతత్మి
పలల్లవ: నీవు వటట్టినటట్టి చికక్క నీవ తలపవల

నావశమా తలియ నారాయణ
చ. 1: నీటలోన నొకబుగద్గీ నిమషములోననఁ బుటట్టి

కోటసేసినటల్ల తడునఁ గొతతవడి
పాటతచి యతదే యడనఁగెనఁ బద్రికస్కృతయో బద్రిహత్మిమో
యేనఁటదో వని యరస్థి మెరినఁగితచవయత

చ. 2: ఆకసాన నొకగాలి అటట్టి మోబ్రాయుచనఁ బొడమ
లోకము సేయ వసర లోలోనె
మెపైకొని యతదే యడనఁగె మాయయో సతతమో
యకడ నీయరస్థిము మా కెఱినఁగితచవయత

చ. 3: భటూమలోన మొలకల పటట్టి చ శ్రీవతకటేశ
వాములపై వలయు నేసేవారికి
ఆముక యతదే యడనఁగె అసతోత్తి ఇది సతోత్తి
యేమో యయరస్థిము మా కెరినఁగితచవయత



రేక: 0173-06 నాట సత: 02-361 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎతుత్తి కొనన్న బహురటూప మనఁక మరి మానరాదు

చితత్తిగితచి మనిన్నతచ శ్రీనరసితహ
చ. 1: పటట్టి పగహల్ల దునికెపై కతబములోన నుతడితవ

గటట్టిగా కనకదపైతుత ఖతడితచితవ
యిటట్టి నీచేనఁతల వని యితదరనఁ గొలేచ్చెర నినున్న
కటట్టి కొతట వతతపని ఘననారసితహ

చ. 2: దేవతల మొరాలితచి దకొతట వతతపనికి
చేవ నభయము లిచిచ్చె చేయ తత్తితవ
దేవునఁడ వని యఱినఁగి తద్రిజగాల మొకెక్క నీక
నీవలల్లనే వచెచ్చె నిది నితతనారసితహ

చ. 3: భటూకాతతవనన్నపము పొతచి వని గరెపైతవ
శ్రీకాతత తొడమనఁదనఁ జేకొతటవ
మకను శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనే శరణతటమ
దాకొనె మమహిమల దతడినారసితహ



రేక: 0174-01 లలిత సత: 02-362 హరిదాసుల
పలల్లవ: ఆతనిమటూలమే జగమతతా నిది

ఆతుమలో హరి కీల అయివుతడునఁ గాని
చ. 1: మచచ్చెరము లేకనన్నను మనసే రామరాజతము

వచిచ్చెనటట్టి వచిచ్చెతేను వలపే చవ
యచచ్చెకతదు లేకనన్న నెకక్కడెపైనా సుఖమే
యిచచ్చెకనఁడెపై హరి తన కియతవలనఁ గాని

చ. 2: నెటట్టి కొని నడచితే నిజమే మటూలధనము
పటట్టినదే వగతమెపైతే భవమే మేల
జటట్టిగా నొనగటూడితే సతసారమే ఫలము
యిటట్టి హరి దనక నియతవలనఁ గాని

చ. 3: చెపప్పునటల్ల  సేసితేను చేరి దేహమే చటట్టిము
తపప్పుల లేనిదియపైతే ధరత్మిమే సొముత్మి
చొపప్పున హరిదాసుల సదితచి చటూచిన దిది
యపప్పుడు శ్రీవతకటేశనఁ డియతవలనఁ గాని



రేక: 0174-02 సాళతగనాట సత: 02-363 నస్కృసితహ
పలల్లవ: దికక్క నీవ జీవులక దేవసితహమా

తకక్కల గదిదయమనఁది దేవసితహమా
చ. 1: సురలలల్ల నఁ గొలవనఁగ సటూరతచతదుగ లకనున్నల

తరమెపైన మహిమల దేవసితహమా
నిరతనఁ బద్రిహల్ల దునఁడు నీయదుట నిలిచితే
తరదసిత మాయక దేవసితహమా

చ. 2: భుజము లపొప్పుతగనఁగాను పూనఁచిన శతఖునఁజకాగ ల
తద్రిజగముల నేలేట దేవసితహమా
గజభజితపచ వచిచ్చె కాచక నుతతచేట-

దివ్వెజమునిసతఘముల దేవసితహమా
చ. 3: ముపప్పురిదాసులకెలల్ల  ముతదు ముతదే యొసగేట-

తపప్పురాని వరముల దేవసితహమా
చిపప్పుల నహోబలన శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద
తపప్పుల దేలేటయటట్టి దేవసితహమా



రేక: 0174-03 బౌళ సత: 02-364 గోవతదరాజ
పలల్లవ: కనున్నలపతడుగలయ కమత్మి సేవతచేవారికి

సనన్నల నీదాసులము సతతసితచేము
చ. 1: పడనఁతు లిదదర నీపాదముల వతత్తినఁగాను

కొడుక బద్రిహత్మిదేవునఁడు కొలవనఁగాను
కడుపలో లోకముల కడు జయవటట్టినఁగాను
గడిగొనె నీబద్రిదుక గోవతదరాజా

చ. 2: మెతత్తినఁగా శేషనఁడు నీక మతచనఁబరపపై వుతడగా
జొతుత్తి  మధుకెపైటభుల సుకిక్క వోడనఁగా
హతత్తి దేవతల నినున్న నతదరనఁ బటూజితచనఁగాను
కొతత్తిలయ నీబద్రిదుక గోవతదరాజా

చ. 3: పరగి నీముతదరను పతచబేరము లతడనఁగా
గరిమనఁ జకగము నీకనఁ గాపపై వుతడనఁగా
తరమెపై శ్రీవతకటాదిద్రి తరపతలోపలను
గొరబాయ నీబద్రిదుక గోవతదరాజా



రేక: 0174-04 శ్రీరాగత సత: 02-365 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: కేశవ నారాయణ కస్కృషర గోవతద ముకతద

మటూశిన ము తత్తిమువల మొకేక్కము నీక
చ. 1: నెమత్మినఁ జకాగ యుధునఁడవు నీవు గల వట గాన

పమత్మి మాక నెనన్ననఁడును భయమే లేదు
యిముత్మిల లక్ష్మిపతవ యేలిక వపైతవ గన
సమత్మిత మాక సరవ్వెసతపదల గలవు

చ. 2: పటట్టితచినవానఁడవు భటూధవునఁడ వట గన
దటట్టిముగ నెతచగనఁ బదసుస్థి నఁడ నేను
తొటట్టి కరిరాజవరదునఁడ నీవ దికక్క గన
గటట్టిగా నాకోరిక లికక్కడ ఫలియితచెను

చ. 3: గరవవు గొలల్లలక గోవతధరాజవు గన
నిరతతరమునునఁ బానఁడి నితడెను మాక
చిరతతనదేవునఁడవు శ్రీవతకటేశవ్వెర వవు
పరము నిహము మాక బలవుగానఁ గలిగె



రేక: 0174-05 గళ సత: 02-366 తేర
పలల్లవ: హరియు సిరియు నేనఁగే రదివో తేర

పరతజోతత సవ్వెరటూపప పపైనఁడికతడ తేర
చ. 1: గరడధవ్వెజపనఁ దేర కనకమయపనఁ దేర

సురల బొమత్మిలపైనార చటల్లనఁ దేర
మెరనఁగల మేఘముల మతచనఁ గొఱినఁగెల తేర
సిరల ధుగ వలోకప శిఖరపనఁ దేర

చ. 2: బలకల పరవ్వెతాల బతడికతడెఱ ల్లన తేర
నలదికక్క లతచల వునన్నతపనఁ దేర
కొలదినఁలేని చకక్కలకచచ్చెల ముతేత్తిల తేర
మెలప నాకాశగతగ మేలకటల్ల తేర

చ. 3: మునులనే వుతత్తిమాశవ్వెములనఁగానఁ గటట్టిన తేర
ఘనమహిమలనే సితగారపనఁ దేర
యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డెపనఁడూ నలమేలత్మితగ
దినదినభోగములనఁ దిరమెపైన తేర



రేక: 0174-06 బౌళ సత: 02-367 శరణగత
పలల్లవ: పరమపరష నిరపమాన శరణు శరణు రే యేయేయేయే ఇతదిరా నిజమతదిరా

కమలనాభ కమలనయన కమలచరణు రే
అమత సురమునినాథయటూధపనాయకా వరదాయకా

చ. 1: చతురమటూరిత చతురబాహుశతఖచకగధరా
అతశయ శ్రీవతకటాధిప అతజనాకస్కృతరతజనా

రేక: 0174-07 మాళవ సత: 02-368 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: హ సమచనమపహసతతే

దాసపై పగకాశితత దరిదతతు లోకే
చ. 1: దావ్వెరకాపటట్టిణే తవ్వెత పరా చ సవ్వెయదకతసటూత్తి సిత్తి సయతః

కేశముషిట్టితః కథత సారస కరవతత సరసవళయాత
చ. 2: వరశిశోరక్షణే తవ్వెత పరా చ అహత బద్రిహత్మిచారి అథోచే సత్తిదేత

గోపతరణయతః కిమత వా తదవ్వెసత తవ్వెత
చ. 3: తతత్తిబస్కృతదావనే తవ్వెత పరా చ శిగయౌ వతకటాదబ్రా ఇదత

నివవ్వెభాసి ఇదత చితత్తిమతతమరాశచ్చె ది సేవతత సరేవ్వె



రేక: 0175-01 దేవగాతధరి సత: 02-369 భకిత్తి
పలల్లవ: సదానతదము సరేవ్వెశవ్వెర నీ-

పదారవతదముపపై భకిత్తి
చ. 1: నయనానతదము నరలక సురలక

జయమగ హరి నీసాకారము
నయమగ శగవణనతదము వనినను
కిగయగలిగిన నీకీరత్తినము

చ. 2: చెలనఁగి యతదరికి జిహవ్వెనతదము
పలమరనఁ గొను నీపసాబ్రాదము
నలగడ దేహనతదము బుధులక
బల నీపాదపగణమమముల

చ. 3: ధరనఁ బరమానతదము నీదాసతము
గరిమల శ్రీవతకటవభునఁడా
నరహరి నితాతనతదము నినునఁ దగ-

నరవరినఁ జేయు సమారాధనము



రేక: 0175-02 సామతతత సత: 02-370 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఆరసి వరొకచో ముకత్తిడుగనఁగవలదు

సారప లౌకికవమోచనమే ముకిత్తి
చ. 1: మొగినఁ బుణతపాపవముకిత్తియే ముకిత్తి

వగటనఁ బద్రిపతచపవముకేత్తి ముకిత్తి
తగల సతసారబతధవముకేత్తి ముకిత్తి
జగములోనఁ గలగ యాశముకేత్తి ముకిత్తి

చ. 2: కామకో శ్రోధదిసతగ వముకేత్తి ముకిత్తి
వమార రచలపపై వముకేత్తి ముకిత్తి
నాముల దేహభిమానప ముకేత్తి ముకిత్తి
పామెడి కోరికలసతపద ముకేత్తి ముకిత్తి

చ. 3: ముతదువనకల కరత్మిమోచనమే ముకిత్తి
అతది సుఖదుతఃఖభయ ముకేత్తి ముకిత్తి
కతదువ శ్రీవతకటేశనఁ గని యతదే శరణని
వతదుల నితరసేవావముకేత్తి ముకిత్తి



రేక: 0175-03 సాళతగనాట సత: 02-371

పలల్లవ: ఈతనఁడే యతనఁడే సుతడి యతత యతచిచటూచినా
చేతనే వరాలిచచ్చె శేషాచలేశనఁడు

చ. 1: వశవ్వెరటూపబద్రిహత్మిము వరాటట్టియిన బద్రిహత్మిము
ఐశవ్వెరతసవ్వెరా టాట్టి సామాబ్రాటట్టియిన బద్రిహత్మిము
శశవ్వెతబద్రిహత్మితడాల శరీరమెపైన బద్రిహత్మిము
యశవ్వెరనఁడెపై మహరాటఱ ట్టి యితదరిలో బద్రిహత్మిము

చ. 2: సటూరతనిలో తేజము సమునిలో తేజము
శౌరతప టనలని భాసవ్వెతేత్తిజము
కారతప టవతారాలనఁ గనునఁగొనే తేజము
వరతపటజజ్ఞభాగాల వషరనామ తేజము

చ. 3: పరమపరషమటూరిత్తి పగకస్కృతయపైన మటూరిత్తి
గరిమతో మహదహతకార మటూరిత
ధరనఁ బతచతనాత్మితగల తతత్తిత్త్వాములపైన మటూరిత
గరడానతత సేనేశకరత్తియపైన మటూరిత

చ. 4: భాగవతప దపైవము భారతములో దపైవము
సాగిన పరాణవదశసత్తి స దపైవము
పోగలపైన బద్రిహత్మిలను బొడుడ ననఁ గనన్న దపైవము
శ్రీగలిగి భటూపతపైన శ్రీవతకటదపైవము



రేక: 0175-04 దేసాళత సత: 02-372 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: గతులనిన్న ఖలమెపైన కలియుగమతదును

గత యతనఁడే చటూప ఘనగరదపైవము
చ. 1: యతనికరణనేకా యిల వపైషరవులమెపైత-

మతనివలల్లనే కతట మతరమణ
యతనఁడేకా వుపదేశ మచెచ్చె నషాట్టి క్షరిమతతగ-
మతనఁడే రామానుజల యిహపరదపైవము

చ. 2: వలయితచె నీతనఁడేకా వదప రహసతముల
చలిమ నీతనఁడే చటూప శరణగత
నిలిపనానఁ డతనఁడేకా నిజముదద్రిధరణము
మలసి రామానుజలే మాటలడే దపైవము

చ. 3: నియమము లీతనఁడేకా నిలిపనఁ బద్రిపనున్నలక
దయతో మోక్షము చటూపనఁ దగ నీతనఁడే
నయమెపై శ్రీవతకటేశ నగ మెకేక్కవాకిటను
దయనఁజూచ మముత్మి నిటేట్టి తలిల్లతతడిద్రి దపైవము



రేక: 0175-05 నాదరామకిగయ సత: 02-373 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: నేనేమెరినఁగి సేసేనో నీకనఁ దిరవారాధన

ఆని మునిన్నట బద్రిహత్మిరదాబ్రాదుల సేయనఁగలేర
చ. 1: అనుగ నీరటూప మతతతతనెరినఁగి సేసేనో

వునికెపై నీ వకక్కచోనే వుతడేదరినఁగి సేసేనో
తనిసి నీక నొకక్కమతతగమునెరిగినఁ సేసేనో
కనరాని నీమహిమే కడయరినఁగి సేసేనో

చ. 2: మరిగి నీక నొకక్కనామమునెరినఁగి సేసేనో
అరసి యితచకేకాలమనెరినఁగి సేసేనో
నిరత నీకేమ లేవని యరిగి సేసేనో
బెరసి ననున్న గొతత మెపప్పుతచనెరిగి సేసేనో

చ. 3: తలిసి నీక నొకక్కమటూరిత్తియనెఱినఁగి సేసేనో
అలమన నీమాయనఁ గొతతనెరినఁగి సేసేనో
అలమేలత్మితగకనఁ బతయగ శ్రీవతకటేశనఁడ
వలసి నీ కపమతప నొకక్క టరినఁగి సేసేనో



రేక: 0175-06 వరాళ సత: 02-374 దశవతారముల
పలల్లవ: డోలయాత చల డోలయాత హరే డోలయాత ॥పలల్లవ॥

మనకూరత్మి వరాహ మస్కృగపత  అవతారా
దానవారే గణశౌ రే ధరణధర మరజనక

చ. 1: వామన రామ రామ వరకస్కృషర అవతార
శతమలతగా రతగ రతగా సామజవరద మురహరణ

చ. 2: దారణ బుదద్ధ కలికి దశవధ  అవతారా
శీరపాణే గోసమాణే శ్రీవతకటగిరికూటనిలయ



రేక: 0176-01 బౌళ సత: 02-375 కస్కృసర
పలల్లవ: జగనోత్మిహనాకార చతురనఁడవు పరషోతత్తిమునఁడవు

వగట నాసదతబు ఇది నీవలితో నావలితో
చ. 1: యనిన్నమారల సేవతచిననఁ గనున్నలటూ దనియవు

వనన్న నీకథామస్కృతమున వనులనఁ దనియవు
సనిన్నధిని మముత్మి నుతయితచి సరస జిహవ్వెయునఁ దవయదు
వనన్న కనన్నది గాదు ఇది నావలితో నీవలితో

చ. 2: కడనఁగి నీపగసాదమే కొని కాయమటూనఁ దనియదు
బడినఁ బద్రిదకణములసేసి పాదముల నివనఁ దనియవు
నుడివ సాషాట్టి తగతబు చేసి నుదురనటూనఁ దనియదు
వడనఁగనఁదన మది గలిగె నిది నావలితో నీవలితో

చ. 3: చెలనఁగి నిను నేనఁ బటూజితచి చేతులటూనఁ దనియవు
చెలవు సితగారతబు దలనఁచి చి తత్తిమటూనఁ దనియదు
అలరి శ్రీవతకటగిరీశవ్వెర అతత్మి నను మోహితచనఁజేసిత
వలయ నినిన్నయునఁ దేరే మును నీవలితో నావలితో



రేక: 0176-02 దేవగాతధరి సత: 02-376 శరణగత
పలల్లవ: అతదుకే నేనఁ జితతతచెదను అచతత నీశరణగతునఁడ

సతదడి నాభవ మతదువలల్లనే నఫలతబాయనయాత
చ. 1: వకనీనామము వగినఁ దలతచిన

అకలతకతబగ నాపాపతబుల అనిన్నయునఁ బారణే సేసే
అకటా తకిక్కన అనతతనామముల
వకట నుపవాసములనన్నవోయయాత

చ. 2: పరి నీపాదము లవ రెతడే
పరమును వహమును నా కొసనఁగెను పయిపపైనఁ గస్కృపతోడ
ధర నీయనతతకరముల తా మేమ-

సిర లితత్తి మనుచ చెలనఁగీనయాత
చ. 3: ఇల నీదాసతత బది యొకటే

సిలగల భవముల జిలగ మానెప్పు నద చితత్తిము తహ దర
యలమని శ్రీవతకటేశవ్వెర నీ వద
తలనఁపననఁ బాయక దకిక్కతవయాత



రేక: 0176-03 మాళవ సత: 02-377 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: దేవ నమో దేవా

పావనగణగణభావా
చ. 1: జగదాకారచతురద్భాజ

గగననీలమేఘశతమ
నిగమపాదయుగ నీరజనాభ
అగణతలవణతననా

చ. 2: ఘనవదాతతపైగణన వుదార
కనకశతఖచకగకరాతకా
దినమణశశతకదివతవలోచన
అనుపమరవబతబాధరా

చ. 3: భావజకతజభవజనక
శ్రీవనితాహస్కృదయేశ
శ్రీవతకటగిరిశిఖరవహర
పావనగణగణభావా



రేక: 0176-04 బౌళ సత: 02-378 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: దేహతబొకటే దేహియు నొకనఁడే

దాహతబెతతటనఁ దనియునో తలనఁప
చ. 1: వనుకలి వతట వడలీనఁ దలనఁప

కనుకలి వతటనఁ గదలీనఁ దలనఁప
కొననాలక మదినఁ గటూడనఁ దలనఁప
తునిగిన యనెన్ననిన్న తునకలో తలనఁప

చ. 2: నయమగ చోటను నవవ్వెనఁ దలనఁప
భయమగ చోటను బడలీనఁ దలనఁప
లయమెపై నిదద్రిల లవమౌనఁ దలనఁప
కిగయ నెతదరి పతగెనయో తలనఁప

చ. 3: భావతచిన గతనఁ బారీనఁ దలనఁప
వవల గతుల వలసనఁ దలనఁప
శ్రీవతకటపత చితత్తిము లోపల
నీవ తలపనఁగ నినునఁగనె తలనఁప



రేక: 0176-05 సాళతగనాట సత: 02-379 నస్కృసితహ
పలల్లవ: మొకక్కరె మొకక్కరే మర ముతదు ముతదే జయ లిడి

దకిక్క శ్రీవతకటేశనఁడే తానెపైన దేవునికి
చ. 1: కరముల వ యవ కరములను భయత-

కరనఖయుధముల కడానఁలే వనే
సిరి దొడపపై నద సితహపనెమోత్మి మదే
నరరటూప సగమద నరసితహునికి

చ. 2: వతకరకోరలవ వజద్రిప దతతము లవ
సతకనునఁజకగము నిరవతకల నవ
జతకెల నేతగము లవ జడల మటూనఁపన నవ
అతకె నభయహసత్తిము అద నరహరికి

చ. 3: నికిక్కనకరరము లవ నీలిమచచ్చెవుర మద
చకక్కల మొలపూసల నొకక్కరటూ పద
తొకిక్కనపాపము లవ తోడనే శ్రీవతకటాదిద్రి
పకెక్కర నరసితహప పగళయసితహునికి



రేక: 0176-06 బౌళ సత: 02-380 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తొలిల్ల యటట్టి తడునో తాను తుద నెటట్టి తడునో తాను

యిలిల్లద నటట్టినడుమ నితతేసి మెరస
చ. 1: పటట్టినపప్పుడే దేహి బుదుద్ధ లేమ నెఱనఁగనఁడు

యిటట్టి లోకలనఁ జూచి యితత నేరిచె
ముటట్టి కొనన్న యితదిద్రియాల ముదిసి ముదిసి రానఁగా
తటట్టి వడి తనమేను తానే మరచె

చ. 2: మనుజనఁడెపైనపప్పుడే తా మాటలేమ నెరనఁగనఁడు
జనులడుకొననఁగానె సతగడి నేరెచ్చె
దినదినభోగాల దస్కృషాట్టి తతములలల్ల
అనుభవనెపై(???) తన కడియాలమాయ

చ. 3: తచిచ్చె తానఁ గలపప్పుడే దపైవము నెఱనఁగనఁడు
నిచచ్చె నాచారతనివలల్ల నేనఁ డెఱినఁగె
అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతమెపై యుతడి
యిచచ్చెనఁ గరణతచనఁగాను యకక్కడాయనఁ దాను



రేక: 0177-01 గజజరి సత: 02-381 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: జగమతతా నీమయము సరవ్వెత వషరమయతబు గాన ॥పలల్లవ॥

యనయుచ నేనఁగరత్మిమారద్గీముల నితరదేవతల భజియితచెదను
అని యపరాధత బెతచకమ అనతము నీకతట మరి లేదు
పనివడి "మతత్తితఃపరతరత" బని పలికిత వనిన్నయు నీ యాజజ్ఞల

చ. 1: దేవ నావుదరపోషణక తవరి హితస చేసదను
నీ వది నావల నెతచకమ నీవ అఖతడ చేతనుతనఁడవు
దేవ మము "నెపై తేన వనా తస్కృణగగమప" యని శగ త వగడెడిని

చ. 2: భువలో నాకట పూరవ్వెకరత్మిమట పొనఁగదునే నీసరణ నీయడను
అవ నా కేమయునఁ బనిలేవు అతతరియామవ నీవు
అవలను "తవ్వెమేవ శరణత గత" యనుటది నమత్మిత శ్రీవతకటనిలయా



రేక: 0177-01 గజజరి సత: 02-382 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఆరత్తి నఁడ నేను నీకడడ మెతదును లేదు

మటూరిత్తితగయాతత్మిక మొగినఁ గరణతచవ
చ. 1: సరవ్వెసాకవ నీవు సరావ్వెతతరతగనఁడవు

సరవ్వెసరవ్వెతసహచకగవరిత్తి
నిరావ్వెణమటూరిత్తి నిగమాతతకీరిత్తి
సరావ్వెపరాధముల క్షమయితపవ

చ. 2: పరమాతుత్మినఁడవు నీవు పరతజోతతవ నీవు
పరమ పరానతద పరమపరషా
కరిరాజవరదా కారణతనిలయా
శరణగతునఁడ ననున్న సరినఁగావవ

చ. 3: అణువులోపలి నీవు ఆదిమహతుత్తి ను నీవు
పగణుత శ్రీవతకటపగచరనిలయా
అణమాదివభవా ఆదతతతరహితా
గణుతతచి నాపాలనఁ గలగవ నీవు



రేక: 0177-02 లలిత సత: 02-383 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: వజాతులనిన్నయు వస్కృథా వస్కృథా

అజామళదుల కది యేజాత
చ. 1: జాతభేదముల శరీరగణముల

జాత శరీరము సరినఁ దోడనె చెడు
ఆతుమ పరిశదద్ధతబెపప్పుడును అది నిరోదషత బనాది
యతల హరివజాజ్ఞనప దాసతతబది యొకక్కటపో సుజాత

చ. 2: హరి యితదరిలో నతతరాతుత్మినఁడిద
ధరణ జాతభేదము లతచిన
పరమయోగలీ భావ మషట్టిమదము భవవకారమని మానిరి
ధరణలోననఁ బరతతత్తిత్త్వాజాజ్ఞనము ధరత్మిమటూలమే సుజాత

చ. 3: లౌకిక వపైదిక లతపటలక నివ
కెపైకొను నవశతకరత్తివతతబుల
శ్రీకాతతుతడు శ్రీవతకటపత సేసిన సతపాదమతదరికి
మేకొని యినిన్నయు మరినవారికి మనామమే సుజాత



రేక: 0177-03 గజజరి సత: 02-384 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఉపకారి దేవునఁడు అపకారి గానఁడు
చ. 1: దేహత బొసనఁగెను దేవునఁడు తనునఁ దలియనఁగ శసత్తి సము గడియితచె

దేహతతరాతుత్మినఁడు మరి దేహచెపైతనుతనఁడా దాను
దేహి యేలోకతబున కేనఁగిన దేవునఁడు దా వతటనే యేనఁగను
దేహి కోరినటేట్టి కమత్మిర దేవునఁ డనుమత ఇచచ్చెనఁ గాన

చ. 2: చేయుటకను చేయకమానుటకను జీవునఁడు సవ్వెతతతుగ నఁడా యతటేను
కాయపసుఖముల గోరనఁగ గరత్తిట కడగనుటకనఁ గరత్తి గానఁడా
యయడ నాయడ నతతరాతమే యినిన్నటకినినఁ బే ద్రిరకనఁడితతే
దాయక పాయక తనతలనఁపకొలనఁది దపైవమే సస్కృజియితచనఁ గాన

చ. 3: ఇవ యరినఁగి చితత్తిమా నీ వతనతదే అభిరత సేయుము
సదయునఁడు మనశ్రీవతకటగిరి సరేవ్వెశవ్వెరనఁడు సతుతనఁడు
మొదలనే యయరస్థిము కిరీటతో మొగి నానత ఇచిచ్చెనానఁడు
అదే "నమోఽహత సరవ్వెభటూతేష" అని గీతలలో నునన్నది గాన



రేక: 0177-04 బౌళ సత: 02-385 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: తతదనాన ఆహి తతదనాన పరె

తతదనాన భళ తతదనాన
చ. 1: బద్రిహత్మిమొకక్కటే పరబద్రిహత్మిమొకక్కట పర

పరబద్రిహత్మిమొకటే పరబద్రిహత్మిమొకక్కటే
కతదువగ హీనాధికములితదు లేవు
అతదరికి శ్రీహరే అతతరాతత్మి
ఇతదులో జతతుకల మతతా నొకటే
అతదరికి శ్రీహరే అతతరాతత్మి

చ. 2: నితడార రాజ నిదిద్రితచ నిదద్రియు నొకటే
అతడనే బతటనిదద్రిదియు నొకటే
మెతడెపైన బాబ్రాహత్మిణుడు మెటట్టి  భటూమ యొకటే
ఛతడాలడుతడేట సరిభటూమ యొకటే

చ. 3: అనుగదేవతలకను అలకామసుఖ మొకటే
ఘనకీటపశవులక కామసుఖ మొకటే
దిన మహోరాతగముల తగి ధనాఢతన కొకటే
వనర నిరనఁబేదకను వకక్కటే అవయు

చ. 4: కొరలి శిషాట్టి నన్నముల గొను నానఁకలొకటే
తరగ దుషాట్టి నన్నముల దిను నానఁకలొకటే
పరగ దురద్గీతధములపపై వయువు నొకటే
వరసనఁ బరిమళముపపై వాయువు నొకటే

చ. 5: కడగి యేనునఁగమనఁదనఁ గాయు యతడొకటే
పడమ శనకముమనఁదనఁ బొలయు నెతడొకతే
కడునఁబుణుతలను పాపకరత్మిలను సరినఁ గావ
జడియు శ్రీవతకటేశవ్వెర నామ మొకటే



రేక: 0178-01 బౌళ సత: 02-386 అధతతత్మి
పలల్లవ: మచిచ్చెకనఁ బద్రిపతచపమరపే బద్రిహత్మినతద-

మచచ్చెల తానే గరి ఇనిన్నటకి నాతత్మి
చ. 1: లోచటూపే వలినఁబడి లోకమయి తోనఁచని

ఆచటూపే మరలితే నది మోక్షము
యేచి రెతటకి నెడమధత మమేను
తాచి వకనఁడే గరి తానాయ నాతత్మి

చ. 2: మన సొకక్కచోట నుతడి మాయలపై తోనఁచని
మనసు తనతదుతటే మహి యోగతము
వనకమునుపలక వడునఁబటట్టి  జననము
కొనమొదలనునఁ దానే గరియాయ నాతత్మి

చ. 3: బయల దునిసి బహుభానులపై తోనఁచని
బయ లొకక్కట యఖతడపరిపూరరము
నయమెపై శ్రీవతకటనాథ కరణచేత
జయమెపై తానునన్నచోనే సతమాయ నాతత్మి



రేక: 0178-02 బౌళ సత: 02-387 కస్కృసర
పలల్లవ: నతదగోపనతదనుడే నానఁట బాలడు

ఇతదు నేనఁడే రేపలల్ల నేచి పరిగేను
చ. 1: పవువ్వెవతట మఱిఱ్ఱైయాకపొతత్తినఁ బవళతచనేరెచ్చె

యవవ్వెనఁడోకాని తొలల్ల యబాలనఁడు
మువవ్వెతకవదములను ముదుద మానఁట లడనేరెచ్చె
యవవ్వెరటూనఁ గొతత నేరప్పునేనఁటకే వనికి

చ. 2: తపప్పుటడుగ లిడనఁగనేరెచ్చె ధరణయతదు నాకసమున-

నెపప్పుగా రసాతలమున నొతట తొలిల్లయే
రెపప్పులతత్తి చటూడనేరెచ్చె రేసనఁ జెతదుగ నతదు పగల
గొపప్పుసటూరతనతదు నితకనఁ గొతత్తి నేరప్పునేనఁటకే

చ. 3: మతచివనన్నబువవ్వె లిపడు మలసి యారగితచనేరెచ్చె-
నతచితముగ శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదను
యతచి యపప్పులపప్పులనుచ యనసి కానఁగిలితచనేరెచ్చె
దితచరాని వురముమనఁద దివతకాతతను



రేక: 0178-03 లలిత సత: 02-388 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అతతరాతత్మి హరి గలనఁడతతే చాల

యతతకెతత చితతతచనేల వరవ
చ. 1: వనక జనత్మిప గత వవరితచి నే నెరగ

అనుగ మనఁదట జనత్మిమది యఱగ
ననిచి య జనత్మిము నానానఁట దలిసేము
యనసి య భవములకేల వఱవ

చ. 2: నినన్నట దినము కత నిమషమెపై తోనఁచని
కనున్నల రేపట చేనఁత కాననఁగరాదు
పనిన్న నేనఁట దినము మునున్న నోనఁచినటేల్ల
యనన్ననఁగ నెతదుకనెపైనానేలవఱవ

చ. 3: పరము నిహము నేనఁ బెపైకొన నా యిచచ్చెగాదు
హరి శ్రీవతకటపత యఖలకరత్తి
శరణతట నాతనికి సవ్వెతతతగ మతనిది
యిరవపైత నితకా నాకేల వఱవ



రేక: 0178-04 గతడకిగయ సత: 02-389 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అదియేల తా మాను మాయతదు నిషటూట్టిరమే కాక

చెదరి వతొత్తికటయునఁ జెట ట్టికట యౌనా
చ. 1: కడునఁ బుణతపాపాల గలిగిన జనత్మిము

చెడునఁ బుణతపాపాల సేయకతడనా
పడమలో ముషిట్టిమాననఁ బొడమన శఖల
బడి ముషిట్టిపతడెఱ ల్ల పతడకతడనా

చ. 2: పతచేతదిద్రియాలనఁ బుటట్టి పరగిన యమేను
పతచేతదిద్రియాలమనఁది భద్రిమ మానీనా
పొతచి హేయములోననఁ బుటట్టిన కీటములలల్ల
కొతచి హేయమే చవగొనకతడనా

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీవుచేసిన యమాయల
నీవలల్ల మానునఁ గాక నేనఁ గరత్తినా
దపైవమవపై నాలోననఁ దగిలి నాదురద్గీణల
వవగ మానుపనఁగ వతదరెనఁ గాక



రేక: 0178-05 శ్రీరాగత సత: 02-390 శరణగత
పలల్లవ: అలప్పుశకిత్తివానఁడ నేను అధికశకిత్తివ నీవు

పోలప్పు నెతతపనికినఁ బటూనితనయాత
చ. 1: నీపదధతనములోనే నితడెను నామనసలల్ల

యేపన నీసాకార మేమట భావతతునయత
చటూప నీసితగారమతదే చొకిక్క తగలయ నిద
ఆనఁప నే నీయతగకాతతు ల వమట జూతునయత

చ. 2: నాలక నీకడలేని నామములే నుడిగీవ
మేలిమ నీగణము లేమటనఁ బొగడుదునయత
గాలివతటవనుల నీకథలనఁ దనిసనయత
యలీల నీయనతతమహిమ యతదు వతదునయత

చ. 3: నీక శరణని యిటట్టి నే ధనుతనఁడనెపైత
యకడ నీసేవ సేసి యేమ గటట్టి కొతదునయత
శ్రీకాతతునఁడవపైన శ్రీవతకటేశ నీక
వనఁకొన నాజనత్మిఫల మొకమొకక్క చాలనయత



రేక: 0178-06 బౌళ సత: 02-391 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: గరడగమన గరడధవ్వెజ

నరహరి నమో నమో నమో
చ. 1: కమలపత కమలనాభా

కమలజ జనత్మికారణక
కమలనయన కమలపత్తికల
నమో నమో హరి నమో నమో

చ. 2: జలధిబతధన జలధిశయన
జలనిధిమధత జతతుకల
జలధిజామాత జలధిగతభీర
హలధర నమో హరి నమో

చ. 3: ఘనదివతరటూప ఘనమహిమాతక
ఘనఘనాఘనకాయవరర
అనఘ శ్రీవతకటాధిప తేహత
అనుపమ నమో హరి నమో



రేక: 0179-01 సాళతగనాట సత: 02-392 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: జీవుని కేకాలము శ్రీహరి చేరవబతధువునఁడతనఁడు

భావములోపలి పరరేనఁపకనఁడెపై భకిత్తి చేకొనును యతనఁడు
చ. 1: పరమున నిహమున వతటవతటనే పాయని బతధువునఁడతనఁడు

ధరనఁ దనునఁదలచినఁన మారక మారెపై తా రకతచను యతనఁడు
వరివగ నితదిద్రియవషయభోగముల వతదుల వటట్టి ను యతనఁడు
వురగతనఁ జితగపరటూపల దేహపటడుగర లిచచ్చెను యతనఁడు

చ. 2: వడినఁ గలకాలము యిరవదియొకక్కటవావుల బతధువునఁడతనఁడు
బడిబడినఁ జెపైతనతతబెపై యినిన్నటనఁ బనులక నొదగను యతనఁడు
జడిగొని యేకాతతలోకాతతమెపై మతసతగత నాపత్తి నఁడతనఁడు
పొడలచ వపైదికలౌకికముల నొకపొతుత్తి ననఁ గడుచను యతడు

చ. 3: ఘననిధినిక్షేపములిచేచ్చెట వుపకారపబతధువునఁ డతనఁడు
అనయము వరవకమని యేకాలము నభయత బొసగను యతనఁడు
ననిచిన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడెపై యిట నాపాలనఁగలగ నీతనఁడు
పనివడి అరలను సటూడువటట్టి కడునఁ బగసాధితచను యతనఁడు



రేక: 0179-02 బౌళ సత: 02-393 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎతత మాతగమున ఎవవ్వెర దలనఁచిన అతతమాతగమే నీవు

అతతరాతతరములతచి చటూడనఁ బతడతతే నిపప్పుట యనన్నటల్ల
చ. 1: కొలతుర మము వపైషరవుల కూరిమతో వషరనఁడని

పలకదుర మము వదాతతుల పరబద్రిహత్మితబనుచ
తలనఁతుర మము శ పైవుల తగిన భకత్తి లను శివునఁడనునఁచ
అలరి పొగడుదుర కాపాలికల ఆదిభపైరవునఁడనుచ

చ. 2: సరి నెనున్నదుర(???) శకేత్తియుల శకిత్తి రటూప నీవనుచ
దరిశనముల మము నానావధులను తలనఁపల కొలనఁదుల భజితతుర
సిరల మముత్మినే యలప్పుబుదిద్ధనఁ దలచినవారికి నలప్పుతబవుదువు
గరిమల మమునే ఘనమని తలనఁచిన ఘనబుదుద్ధ లక ఘనునఁడవు

చ. 3: నీవలననఁ గొరతే లేదు మరి నీరకొలనఁది తామెరవు
ఆవల భాగీరథి దరిబావుల ఆజలమే వరినయటల్ల
శ్రీవతకటపత నీవపైతే మమునఁ జేకొనివునన్న దపైవమని
యవల నే నీ శరణనియదను యిదియే పరతతత్తిత్త్వాము నాక



రేక: 0179-03 సాళతగత సత: 02-394 అధతతత్మి
పలల్లవ: నీవ మటూలమువో నేరిచిన పదదలక

దేవునఁడు నీయతదులోనే తరమాయ నిదివో
చ. 1: బాపరే వో దేహమా బాపరే వో నీవు

వోప నేనఁ బెటట్టినకొదిద నుతదువుగా
రటూప నీవు గలిగితే రచలలల్లనఁ గాననఁ గదుద
చాపలన ధరత్మిముల సాధితపనఁగలదు

చ. 2: మెచిచ్చెత నోమనసా మెచిచ్చెతవో నీవ నా-

యిచచ్చెకొలది నెతదపైనా నేనఁగదువు గా
అచచ్చెప నీకతమున నవునఁగాము లతచనఁ గదుద
పచిచ్చెగా యేమురిత్తినెపైనా భావతచనఁగలదు

చ. 3: మేల మేల నాలికె మేల మేల నీవు
వోలి యేమాటకనెపైనా నొనరదుగా
చాలి నీవు మెలనఁగతగ చదువు చదువనఁ గదుద
పోలితచి శ్రీవతకటేశనఁ బొగడనఁగనఁగలదు



రేక: 0179-04 లలిత సత: 02-395 శరణగత
పలల్లవ: హరి నీవ బుదిద్ధ చెపప్పు యాదరితచ నామనసు

హరి నీవ నాయతతరాతమవ గాన
చ. 1: వసముగాని కరివతటది నామనసు

యనఁసగి సారెక మదియితచనఁ గాన
పొసనఁగనఁ బాదరసమునఁబోలిన నామనసు
అసము దితచక సదా అలల్ల డనఁ గాన

చ. 2: వడి నడవుల చితకవతటది నామనసు
బడిబడినఁ బటట్టిబటట్టి బారీనఁ గాన
కడనఁగి వసర పనుగాలివతటది మనసు
వడువక కనన్నచోట వహరితచనఁ గాన

చ. 3: వరస నితడుజలధివతటది నామనసు
వరసి సరవ్వెము లోనెపై వుతడనఁ గాన
గరిమ శ్రీవతకటేశ కావవ నామనసు
సరి నీయానత నీకే శరణనీనఁ గాక



రేక: 0179-05 బౌళ సత: 02-396 శరణగత
పలల్లవ: జలజనాభ హరి జయ జయ

యిల మానేరము లతచకవయాత
చ. 1: బహుముఖముల నీపగపతచము

సహజగణతబుల చతచలము
మహిమల నీ వది మరి దిగవడువవు
వహరణ జీవుల వడువనఁగనఁగలరా

చ. 2: పలనటనల యపగకస్కృత యిది
తలియనఁగనఁ గడునితదిద్రియవశము
కలిసి నీ వతదే కానఁపరము
మలినప జీవుల మాననఁగనఁగలరా

చ. 3: యిరవుగ శ్రీవతకటేశనఁడ నీమాయ
మరలచ నీవ సమరస్థి నఁడవు
శరణనుటకే నే శకత్తి నఁడను
పర లవవ్వెరెపైనానఁ బాపనఁగనఁగలరా



రేక: 0180-01 సామతతత సత: 02-397 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఇతదుకా కోరి పటట్టి యిటట్టిబదుక

పొతదుల శ్రీహరితోడిపొతుత్తి ల మాబదుక
చ. 1: బడబాగిన్న ఆనఁకటబారినఁబడడ బద్రిదుక

పడనఁతులకూటములనఁ బడడ బదుక
వడలి తోలినెముత్మిల వడగటేట్టి బదుక
బడినఁ బుణతపాపాలపపై తరవు బదుక

చ. 2: నాలక గడచితేను నరకప బదుక
మటూలమలమటూతాబ్రాల మటూటగటేట్టి బదుక
కాలము నడిసి వరప్పుగాలినఁబుచేచ్చె బదుక
పాలమాలే యితదిద్రియాల పతగెమాయ బదుక

చ. 3: ఇతప సుఖదుతఃఖల యతడనీడ బదుక
మతపనఁ గామకో శ్రోధలమాట బదుక
జతపల శ్రీవతకటేశశరణు చొరనఁగ నేనఁడు
సొతప లినిన్నటా నాక సుఖమాయ బదుక



రేక: 0180-02 రేవగపత్తి సత: 02-398 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: నీ వరనఁగనిది లేదు నీయాజజ్ఞ మోచిత నితతే

నీవానఁడ నితత హరి నే నననఁ జోటేది
చ. 1: కనున్నల కెతదపైననఁ జూపకలది భావము

యనన్ననఁగ నాయతదునఁ బాప మెతచనఁ జోటేది
వనన్ననెపై చెవుల కితప వనుట సవ్వెభావము
పనిన్నన కరాత్మిల ననున్ననఁ బెపైకొననఁ జోటేది

చ. 2: నాలికకనఁ జవయపైతే నమలటే సహజము
నాలి అభోజతపనితద నాకనఁ బనేమ
మటూల వాసనగొనేది ముకక్కక సహజము
జోలిబతధముల ననున్ననఁ జటట్టినఁగనఁ జోటేది

చ. 3: కాయము కాయముపొతతనఁ గరనఁగటే ఆగణము
సేయని చేనఁతల నాపపైనఁ జెపప్పునఁ జోటేది
యయడ శ్రీవతకటేశ యినిన్నటలో ననున్ననఁ బెటట్టి
పాయక నాలో నుతదువు పటట్టినఁగనఁ జోటేది



రేక: 0180-03 లలిత సత: 02-399 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఇదివో వునాన్నర మతతట నతతట

వదకి కదియకమ వషరని మాయ
చ. 1: హరిదాసులము హరికితకరలము

కరివరదుని డితగరలము
యిరవఱినఁగితననక యనఁఱగననక
సరి మాగరతది సరేవ్వెశ మాయ

చ. 2: హితులము శరణగతులము కేశవ-

వగతులము వపైషరవమతులము
గత నినునఁ బాసిత కడు నినఁక మామనఁద
తత దయమరవక దపైవము మాయ

చ. 3: శ్రీవపైషరవులము శ్రీవతకటపత
భావతప నితని పరికరము
యవలనావల నిహపరములకను
తోవ దొలనఁగమ తొలినఁదొలి మాయ



రేక: 0180-04 రామకిగయ సత: 02-400 శరణగత
పలల్లవ: ఇతతకతటేనఁ దగబతధు లితక నునాన్నరా

యతత సేసినా నీక నెదురాడేనా
చ. 1: కోపగితచి చతకబడడనఁ గోరీ తలిల్ల డితచితేను

పపైపపైనే పడునఁగాక పాసిపొయితనా
వోపక నానేరముల కొగి నీవు వసరితే
నీపాదాలే గతగాక నే మానేనా

చ. 2: చదివతచే అయనఁగార జతకితచి చటూచితేను
వదిగి చదువునఁగాక వోపననీనా
యదుట గణములక నెతత నీవు దొబబ్బునాను
యిద నీకే మొకక్కదునఁగా కితక మానేనా

చ. 3: చెకక్క మట పాల పతచినదాది వోయనఁగాను
గకక్కన మతగటగాక కాదనీనా
యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యిటల రకతచనఁగ
నికిక్క నే మెరతునఁగాక నే మానేనా



రేక: 0180-05 మతగళకౌశి క సత: 02-401 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: తే శరణ మహత తే శరణ మహత

శ పైశవకస్కృషర తే శరణత గతో ఽసిత్మి
చ. 1: దశవధవతార ధరత్మిరక్షకమటూరిత్తి

దశమసత్తికాసురదశన
దశదిశపరిపూరర తపనీయసవ్వెరటూప
దశవరణ లోకతతావ్వెతీత

చ. 2: సహసగలోచన సతతతవనుత
సహసగముఖశేషశయనా
సహసగకరకోటసతపూరరతేజా
సహసాబ్రారదివతచకాగ యుధ

చ. 3: అనతతచరణ సరావ్వెధరాధేయ
అనతతకరదివాతయుధ
అనతతనిజకలతణగణరరవ
అనతత శ్రీవతకటాదిద్రినివాసా



రేక: 0180-06 శతకరాభరణత సత: 02-402 అధతతత్మి
పలల్లవ: అదియే వషరపదము ఆతుమక నెలవు

అదే జననకారణ మాకాశపదము
చ. 1: మతచిమానఁటలపైనానఁ గానిమాటలపైన నొకచోట

ముతచిముతచి యాకాశముననే యణనఁగను
యతచరాని నిటటూట్టిరప్పు లనిన్న వడమనాను
అతచల నణనఁగిపోవు నాకాశమును

చ. 2: చటూపలతత దవపైత్త్వానా సటూరతచతదుగ లనఁ దానఁకి
ఆపొతతనే యణనఁగ నాకాశమునను
రటూపల మెపైనీడలను రచలనఁ గాలతగయము
పపైపపైనే యణనఁగను బహిరాకాశమున

చ. 3: యిలనఁ జీనఁకట వలనఁగ యతడ నహోరాతాబ్రాలనఁ
గలసి మెలనఁగ నాకాశతతవ్వెమున
చలవపై శ్రీవతకటేశ సాకారనిరాకారా-

లలరి వలనఁగచతడు నతతరాకాశమున



రేక: 0181-01 తలగ కాతబోది సత: 02-403 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: చటూచి మోహితచకతదురా సురలపైన నరలపైన

తాచి నీవు ముతదరనఁ బద్రితతక్షమెపైనను
చ. 1: భాగీరథి పటట్టిన పాదపదత్మిముల

భోగప మరని జనత్మిభటూమ నీ తొడల
యోగప నవబద్రిహత్మిలతడిన నీ నాభి
సాగరకనతక లక్ష్మి సతమెపైన వురము

చ. 2: అతదరి రకతచేట అభయహసత్తిము
కతద నసురలనఁ జతపే గదాహసత్తిము
సతదడి లోకముల యాజాజ్ఞచకగహసత్తిము
చెతది ధుగ వు నుతయితచనఁ జేయు శతఖహసత్తిము

చ. 3: సకల వదములతడే చకక్కని నీ మోము
వకటపై  తులసిదేవ వుతడేట శిరసు
పగకటప మహిమలనఁ బాయని నీ రటూపము
వకలి శ్రీవతకటాదిద్రి వభునఁడ నీ భావము



రేక: 0181-02 లలిత సత: 02-404 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: వాదులేల చదువుల వార చెపప్పునవ కావా

వాదులేల మమాట వారికతటే నెకక్కడా
చ. 1: నాలగవదాల బద్రిహత్మి నలి నెవవ్వెనిసుతునఁడు

వాలిన పరాణలవాతసునఁ డెవవ్వెనిదానఁసుడు
లీల రామాయణప వాలీత్మికివసిషష్ఠూ ల
ఆలకిత చెవవ్వెనినఁ గొలిచ్చె రాతనఁడే పో దేవునఁడు

చ. 2: భారత మెవవ్వెనికథ భాగవతము చెపప్పున-

ధీరనఁడెపైన శకనఁడు యేదేవుని కితకరనఁడు
సారపశసాత్తి సల చటూచి సనతసితచి నుడిగేట-

నారాయణనామప నాథనఁడే పో దేవునఁ డు
చ. 3: వషరనాజజ్ఞయని చెపేప్పు వధిసతకలప్పు మేడది

వషరమాయయని చెపేప్పు వశవ్వెమతతా నెవవ్వెనిది
“వషరమయత సరవ్వె  మనే వదవాకత మెవవ్వెనిది“

వషరవు శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడే ఆదేవునఁడు



రేక: 0181-03 నాట సత: 02-405 వతకటగానత
పలల్లవ: ఇతని కితనఁడేకాక యితరల సరియా

మత లోకా లితని మేనిలోనే కావా
చ. 1: కమలనాభుని భయతకరకోపముతోడ

రమణ వరొకరివరతబుల సరియా
తమతోడనఁ దల దుతచి తగినవరము లిచెచ్చె
అమరనఁగ నరకాసురాదులక నితనఁడు

చ. 2: కరివరదుని పేరగలసిన తటల్లతో
పరదేవతల మతతగపఠనల సరియా
నిరత శిశపాలని నితదక శికతచి
పరలోక మచిచ్చెనటట్టి భావము వనరా

చ. 3: చలిమ శ్రీవతకటేశ శరణగతతోడ
బలిమ మతచిన బద్రిహత్మిపటట్టిము సరియా
వలిసిన ధుగ వునక వునన్నతలోక మచెచ్చె
అల బద్రిహత్మిలోకమున కద మనఁ దఱనఁగరా



రేక: 0181-04 పాడి సత: 02-406 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: గొరబెపై మొద లతడనఁగనఁ గొనలక నీరేల

దొరదపైవ మతనఁడే తుదనఁగల ఫలము
చ. 1: కగతువుల హరియే కరత్మిము హరియే

పతరలక హరియే పనునఁదస్కృపత్తి
సతతమతతగముల సారము హరియే
యితనిసేవ పో యినిన్నట ఫలము

చ. 2: అనలము హరియే ఆహుత హరియే
జననీజనకల సరవ హరే
పనివడి వదమునఁ బద్రిణవము హరియే
యనసితని పూజ యినిన్నట ఫలము

చ. 3: యేలికె హరియే యిరవును హరియే
వాలయము సరవ్వెము హరియే
కాలము శ్రీవతకటగిరి హరియే
నేల నీతని శరణే సఫలతబు



రేక: 0181-05 లలిత సత: 02-407 అధతతత్మి
పలల్లవ: దొతతవషయములల దొరలల

చెతత మనఁదట బుదిద్ధ చెపప్పురో మాక
చ. 1: దురితతబు లొకకొనిన్న దురద్గీణము లొకకొనిన్న

మరగటల గొనిన్న మరత్మిముల గొనిన్న
ధర నెరక లొకకొనిన్న తగ నెరనఁగముల గొనిన్న
యిరవు మనపతట లివ యతదు వోయుదమో

చ. 2: ఆస లొకకొనిన్న మథాతచారముల గొనిన్న
వాసు లొకకొనిన్న గరవ్వెముల గొనిన్న
రేసు లోకకొనిన్న మరినరచల నొకకొనిన్న
యసుననఁ గడితచితమ యిముడనఁ జోటేదో

చ. 3: వపైరాగతముల గొనిన్న వరభకత్తి  లొకకొనిన్న
నేరపల గొనిన్న యినిన్నయునునఁ గలిగి
యరీత శ్రీవతకటేశగత చేరితమ
మేర మము మరితమ మక గత యేదో



రేక: 0181-06 శదద్ధవసతతత సత: 02-408 శరణగత
పలల్లవ: ఏవుపాయముల మాకినఁకనఁ బనికిరావు

నీవ హరి కావవ నిరహేతుకమున
చ. 1: యివల నితదిద్రియజయత బేడ నే నేడ

భువ నితదిద్రియములతోనఁ బుటేట్టి నీతనువు
అవల నిశచ్చెలబుదిద్ధ అది యేడ నే నేడ
భవము చతచలమనసు పతగెమే యపడు

చ. 2: యలమనఁ గరత్మివముకిత్తి యేడ నే నేడ
తలియతగనఁ గరాత్మిధీన మబద్రిదుక
కళకమగ సాతత్తిత్త్వాకపగణ మేడ నే నేడ
కలియుగత బది యితదునఁ గలవానఁడ నేను

చ. 3: తనివోని ఘోరతప మేడ నే నేడ
అనిశతబు నీక శరణగతునఁడను
యనలేని శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ నీబరదు
కనునఁగొననఁగ శరణగతపారిజాతత



రేక: 0182-01 సామతతత సత: 02-409 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: సమబుదేద్ధ యితదరికి సరవ్వెవదసారము

సమునఁడితదరికి హరి సాధన మోయయాత
చ. 1: చమకనఁ దనజనత్మిము చేరి సుఖమెపై తోనఁచ

దోమకనఁ దనజనత్మిము దొడడసుఖము
ఆమనియనఁగక సుఖ మాజనత్మిమెపై తోనఁచ
యేమటా నెకక్కవసుఖ మెవవ్వెరి కేదయాత

చ. 2: జతతురాసులక నెలల్ల  జననము లొకక్కటే
అతతటాను మరణము లవయొకక్కటే
చెతత నాహరనిదద్రిల సత్తి ససుఖ లొకక్కటే
ఇతతటా నితదుకతటే నెవవ్వె రేమ గటట్టిరయాత

చ. 3: ఇతదులోన నెవవ్వెరెపైనానేమ శ్రీవతకటపత-

నతదముగానఁ దలనఁచిన దది సుఖము
యతదునఁ జూచిన నీతనఁ డితదరిలో నతతరాతత్మి
చతదముగా నెవవ్వెరికి సవ్వెతతతగ మేదయాత



రేక: 0182-02 బౌళ సత: 02-410 అధతతత్మి
పలల్లవ: కరణనిధివ గాన కాచితేనేమో కాని

సరికి బేసికి నినున్న జరయనఁ జోటనన్నదా
చ. 1: కాయములోపలి నినున్ననఁ గని మని కొలవక

ఆయపనఁగరత్మిమె బద్రిహత్మి మని వుతటని
చయని నాచేనఁతక నే సిగద్గీవడుతడుట గాక
ఆయమేమెపైనా నినున్న నడుగనఁ జోటనన్నదా

చ. 2: సకలచెపైతనుతనఁడవపై సరి నాలో నుతడనఁగాను
వకటప వషయాలవతటనఁ బారిత
వకర రకతచనఁగా వరొకరిపాలపైన నాక
తుకతుకలేకాక దటూరనఁగనఁ జోటనన్నదా

చ. 3: పటట్టి శ్రీవతకటగిరినఁ బద్రితతక్షమెపై యుతడనఁగాను
ఇట నటపపై వపైకతఠ మేల కోరేను
దిటట్టినెపై నానేరమ నే తలిసి నవువ్వెట యితతే
ఇటట్టి నీచితత్తిము గాక యతచనఁగనఁ జోటనన్నదా



రేక: 0182-03 శతకరాభరణత సత: 02-411 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇనిన్నటా నొరయక యఱ కేది

వనున్నని కస్కృపనఁగా వలసేది
చ. 1: కోపము మతలోనఁ గతదినపడువో

పాపము లనిన్నయునఁ బాసేది
తీపల యాసల దరినపడువో
తాపతగయముల దలనఁగేది

చ. 2: ఘనకరత్మితబుల గడచినపడువో
వనుకొను భవముల వడిచేది
మునుకొని యితదిద్రియముల వడిననఁబో
పనివడి వరకిత్తి బలిసేది

చ. 3: ఆనఁకటరచ లివ యణనఁగినపడువో
చేకొని సుఖమునునఁ జెతదేది
యకడ శ్రీవతకటేశవ్వెర శరణము
పపైకొనిననునఁబో బదికేది



రేక: 0182-03 సాళతగనాట సత: 02-412 శరణగత
పలల్లవ: సకలోపాసకలక నతదును సగణతబే పగమాణము

సకలమునీతదుగ ల పూజితచే యసాకారమె పగమాణము
చ. 1: సగణతబని నినునఁ గొతదర సరి నిరద్గీణమని కొతదర

వగలనఁ బెకక్కగతనఁ జదివన కొలనఁదుల వారికి వారే వాదితతుర
అగణతసవ్వెతతతుగ నఁడవు గాన అల వాలీత్మికి ఇటట్టిటట్టినకే
అగ "నిరద్గీణయ గణతత్మినే" యని ఆనత ఇచచ్చెటే పగమాణము

చ. 2: సహత బని కొతదర "దాసహత" బని కొతదర
సాహసవస్కృతుత్తి ల రెతడుదరతగల సకలవవకల భజితతుర
దేహధరియపై "దాసహత" బని తేరి శకనఁడు మలోనఁ గలస
సహపభావన సరవ్వెజగతుత్తి లనఁ జూపనదే పగమాణము

చ. 3: ఆరశసత్తి సముల నారమతతబుల నారగరత్మిములనెపైనాను
యరీతుల మము శరణని కొలవక యవవ్వెరి కపాయము లేదు
నారదాదులగ భకత్తి  లితదరను నానాగతు లరసి చటూచి
సారప శ్రీవతకటపత మకే శరణనుటే పగమాణము



రేక: 0182-04 లలిత సత: 02-413 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇల జాణతనము లినిన్నటకినఁ గలదు

తలనఁపే కళపై తగిలీనఁ గాని
చ. 1: మఱవదు దేహము మహినఁ దన గణముల

గఱి నాహరము గొనునెపడు
మఱవ నితదిద్రియముల మరత్మిసస్థిలముల
మఱచిత నిను నేమరలో కాని

చ. 2: చెదరదు కరత్మిము సేసినతతయును
పొదిగి జీవమును భోగితచను
చెదరదు సతసారశీతలబతధము
మదినఁ జెదరెడి నామరలేకాని

చ. 3: తొలనఁగవు మాయల తొడరి పగపతచము
కలవలనఁ బెనగొని కదిసని
బల శ్రీవతకటపతకస్కృపచే నాక
తొలనఁగె భవము లట దటూరీనో మరల



రేక: 0182-05 మాళవ సత: 02-414 శరణగత
పలల్లవ: హరి నెఱనఁగని జనత్మి మది యేల ఆ-

సరస నాతనఁడులేని చదువల
చ. 1: దయదొలనఁగినయటట్టి తపమేల

భయములేనియటట్టి భకేత్తిల
పగయముమానినయటట్టి పననఁగేల మతచి-

కిగయావరదద్ధప కీరత్తినలేల
చ. 2: ఫలములేనియటట్టి పనులేల కడునఁ

గలిమలేనియటట్టి గరవ్వెమేల
బలిమలేనియటట్టిపతతామేల శౌరి-

దలనఁచలేని యటట్టితనువది యేల
చ. 3: తన కమరని దొరతనమేల

చనవులేనియటట్టి సలిగె యేల
యనలేని శ్రీవతకటేశవ్వెరని శరణని
మననఁగలిగినమనఁద మరి చితతలేల



రేక: 0183-01 లలిత సత: 02-415 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: దోమట నితతరనఁగరా తొలిల్లటవార

వామదేవవసిషష్ఠూవాతసాదుల
చ. 1: తానే దపైవమెపైతే తపమేల జపమేల

పూని సారెనఁ బటూజితచే పూజలేల
కూను వతగి యితటతటనఁ గోరనేల వనఁడనేల
యనెపాన లోకమెలల్ల  నేలరాదా తాను

చ. 2: తగనఁ దా సవ్వెతతతుగ నఁడెపై  తే దరిదద్రిదుతఃఖములేల
నొగిలి వాతధులచేత నొవవ్వెనేల
నగనఁబాటలపైన జననమరణములేల
ముగరవలప్పులదతడ మొనచటూపరాదా

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁడే శేఖరప దపైవమని
సావధనునఁ డితనికి శరణుచొచిచ్చె
భావములోపలనఁ దనపాపబతధములనఁ బాసి
తావుల నాతనికస్కృప దతడ చేరరాదా



రేక: 0183-02 గతడకిగయ సత: 02-416 శరణగత
పలల్లవ: అవయు నాకనఁ బద్రిథమాచారతల

తవలి యనెపము మమునఁ దలనఁపతచనఁగాన
చ. 1: ధనవాతఛ మతలోననఁ దగిలినపప్పుటవళ

దనుజారి మమనఁద దలనఁప గలగ
పొనిగి భయదుతఃఖములనఁ బొరలినపప్పుటవళ
పనివని మమనఁది భకిత్తి గలగ

చ. 2: చెలనఁగి పాపముల మతచినవళ హరి మ-

నలవు నామోచాచ్చెరణతబు గలగ
బలిమ భవరోగముల బడలినపప్పుటవళ
వలమార మసతపాబ్రారస్థినల గలగ

చ. 3: ఇనిన్నటానఁ దొలనఁగి మము నెరినఁగి కొలిచినవళ
మనన్ననల పరిణమతబు గలగ
వునన్నతప శ్రీవతకటతత్తిమునఁడ మము నెదుటనఁ
గనన్న యవళ సౌఖతతబులే కలగ



రేక: 0183-03 లలిత సత: 02-417 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఈతని మరచివుతట మనాన్నళల్ల ను

యతల నేనఁడెచచ్చెరితచె నీతనఁడే పో వషరనఁడు
చ. 1: తలిల్లయపై పోషితచ తతడిద్రియపై రకతచ

వులల్లప బతధువునఁడెపై వడ లరయు
మెలల్లనె దాతపై ఇచచ్చె మెలనఁతయపై యాదరితచ
యలల్లవధబతధువునఁడు యతనఁడే పో వషరనఁడు

చ. 2: యేలికయపై మనిన్నతచ నిషట్టి నఁడెపై  బుదిద్ధ చెపప్పు
చాలమానిసియపై యతచలనఁ దిరగ
బాలనఁడెపై ముదుద చటూప పాబ్రాణమెపై లోన నుతడు
యలగల బతధునఁ డతనఁడే పో వషరనఁడు

చ. 3: దేవునఁడెపై పూజగొను దిద్రిషిట్టిగోచరమెపై
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద సిర లొసగ
తావపై యడమచచ్చె తలనఁపపై ఫలమచచ్చె
యవల నావల బతధునఁడతనఁడేపో వషరనఁడు



రేక: 0183-04 లలిత సత: 02-418 అధతతత్మి
పలల్లవ: వదిలోన నదేకదే వషరపదము

ఆదసనే పాయకతడు నాధిమటూలము
చ. 1: చటూచేట చటూపలకను సటూటయపైన మొదలేదో

యేచి వనుకలిమరత్మి మెతదు దానఁకీనో
వాచవచవుల చటూచే వతటశల చోటేదో
ఆచాయనే వుతడు నాదిమటూలము

చ. 2: పూనఁప తలపోనఁతలక పటట్టినయి లల్లది యేదో
పపైపపై నటూరప్పుల నిలవనఁగనఁ జోటేదో
మాపల నిదిద్రితచవళ మరచేట చోటేదో
ఆపొరగననే వుతడు నాదిమటూలము

చ. 3: నేరిచిన వదతలలల్ల  నితచి దానఁచేచోటేదో
కోరని యానతదముకొన యేదో
ఆరయ శ్రీవతకటేశనఁ డాడనే పాయక వుతడు
ఆరితేరి నాతనఁడతనఁ డాదిమటూలము



రేక: 0183-05 బౌళ సత: 02-419 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: దేహి నితుతనఁడు దేహము లనితాతల

యహల నా మనసా యిది మరవకమ
చ. 1: గదినఁ బాతచర మాని కొతత్తిచర గటట్టినటట్టి

ముదిమేను మాని దేహి మొగినఁ గొతత్తిమేను మోచ
అదననఁ జతపనఁగ లేవు ఆయుధము లీతనినఁ
గదిసి యగిన్నయు నీర గాలియునఁ జతపనఁగలేవు

చ. 2: యతనఁడు నరకవడనఁ డతనఁ డగిన్ననఁ గాలనఁడు
యతనఁడు నీట మునునఁగనఁ డనఁతనఁడు గాలినఁబోనఁడు
చేతనునఁడెపై సరవ్వెగతుతడౌ చెలియితచనఁ డేమటను
యతల ననాది యతనఁ డిరవు గదలనఁడు

చ. 3: చేరి కానరానివానఁడు చితతతచరానివానఁడు
భారప వకారాలనఁ బాసినవానఁడ యాతత్మి
ఆరయ శ్రీవతకటేశ నాధీన మతనఁడని
సారము దలియుటే సతతత జాజ్ఞనము



రేక: 0183-06 బౌళ సత: 02-420 గర వతదన, శరణగత
పలల్లవ: హరి సేవకటే యనతతము

గరబోధలకను కొలనఁదే లేదు
చ. 1: తలనఁచిన కొలనఁదే తనలో భావము

నిలిపన కొలనఁదే నేమము
పలికిన కొలనఁదే పరమగ సతతము
యిల నెవవ్వెరికిని యకక్కడు లేదు

చ. 2: జరిపన కొలనఁదే సకలచారము
నెరపన కొలనఁదే నిజకీరిత్తి
తరము సేయుకొలనఁదే ధరత్మితబును
యిరవుగ నతదుక నెకక్కడు లేదు

చ. 3: సేసినకొలనఁదే చేకొను కరత్మిము
రోసిన కొలనఁదే రచివరత
ఆసల శ్రీవతకటాధిప శరణను
దాసుడే యకక్కడు తపేప్పు లేదు



రేక: 0184-01 లలిత సత: 02-421 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఇది యరదను నొకనఁడిది యరదని చెపప్పు

యిది యరదని వను నెవవ్వెనఁడూ నెఱనఁగనఁడు
చ. 1: పటట్టినవానికినెలల్ల  భువ మరణము నితత-

మటేట్టి చచిచ్చెనవారి కవవ్వెల జననము
పటట్టిననానఁడెపై తేను పొడగానరాదు మేను
కొటట్టినఁగొననఁ గానరాదు కొనాన్నళల్ల కాని

చ. 2: జీవునఁడు నితుతనఁ డేమటానఁ జెరపనఁగరానివానఁడు
యవవకము దలిసి యేజాతవారెపైనా
దపైవకమే నమత్మి తమధరత్మిములనఁ బాయరాదు
సావధన మదియే సతసారయోగము

చ. 3: చి తత్తిమా నీలోపలను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
పొతుత్తి ననఁ గటూడునన్నవానఁడు పొదిగి పాయక నీవు
యతత్తి  నాదేహగణము ఇది జీవగణ మది
ఇతత్తిలదపైన గణము యిది మఱవకమ



రేక: 0184-02 ముఖరి సత: 02-422 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: నాక నీవు గలవు హరి నాలోపలనుతడి

పపైకొని యినిన్నయు బదుకనీవయాత
చ. 1: పసిగొని రణనుబతధము కొలనఁదే

పసులనునఁ బడతుల బహుసుతుల
వసముగావు తమవతతుల దరిన
పసగా నవయే బదుకనీవయాత

చ. 2: పనగొని భటలకనఁ బెటట్టిన కొలనఁదియు
పనులనునఁ గీరత్తి ల పతతముల
అనువుల దపప్పును అవ గడమెపైతే
పనివడి యివయే బదుకనీవయాత

చ. 3: కడుసతపదలను కాలము కొలనఁదే
బడిబడినఁ జవులపై ఫలియితచ
యడపక శ్రీవతకటేశనఁ డిచెచ్చె నివ
పడసిత మవయును బదుకనీవయాత



రేక: 0184-03 సామతతత సత: 02-423 శరణగత
పలల్లవ: నారాయణచతతానతత గోవతద హరి

సారముగ నీక నే శరణతటనే
చ. 1: చలవయును వనఁడియును సటలసతసారతబు

తొలనఁక సుఖ మొకవళ దుతఃఖ మొకవళ
ఫలము లివ యరెతడునఁ బాపముల పణతముల
పలసునఁ దపనునఁ గలప భుజియితచినటల్ల

చ. 2: పగలరాతుగ లరీత బహుజనత్మిమరణల
తగమేను పొడచటూప తనునఁ దానె తొలనఁగ
నగియితచ నొకవళ నలనఁగితచ నొకవళ
వగరనఁ గారపవడె ముబబ్బుతచినటల్ల

చ. 3: ఇహమునఁ బరమునువలనె యదిటకలల్లయు నిజము
వహరితచ భాబ్రాతతయును వభాబ్రాతతయును మతని
సహజ శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్ననఁ గరణతచి
బహువధతబుల ననున్ననఁ బాలితచవ



రేక: 0184-04 గతడకిగయ సత: 02-424 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కలగట గలిగిననానఁడే నే ఘనపాపములక దొలతగీనా

యలమ నే నిపడే యరినఁగితని యినాన్నళల్లమతలేదు
చ. 1: జనియితచిన నే నిటకమునుప సకలయోనిగతజనత్మిముల

కనునఁగొని యవ నే సారెకనఁ బలమార ఘనవరారశగమధరత్మిముల
అనుభవతచినవ సకలరస్థితబుల అయిహికవషయము లనిన్నయును
మనసున వాకన శ్రీహరి నొకని నే మఱచియునఁ దలనఁచట లేదు

చ. 2: తరిగినవ నే నాసలకొరకను దికక్క లనిన్నయును నేను
యిరవుగ తొలిల్లయు నెఱినఁగినవ యసతసారపసుఖము లివ
పొరలినవ నేనఁ గామనీజనుల పొతదుల సుఖముల భోగముల
యరవులదొకటే శ్రీహరిదాసతత బది గతయని యరనఁగటలేదు

చ. 3: గడియితచినవ నేనఁ బటూరవ్వెకాలమున ఘనమగ సతపద లినిన్నయును
నొడిగినవ నే శబదజాలముల నోరనఁ గొలనఁదు లివ యినిన్నయును
తలనఁబడి నే నిట సకలోపాయప ధరత్మిము లినిన్నయునఁ జూచితవ
యడపక శ్రీవతకటేశవ్వెర శరణత బటవలనఁ జేరటలేదు



రేక: 0184-05 లలిత సత: 02-425 శరణగత
పలల్లవ: నీ వకక్కనఁడవ నాకనఁ జాల నీరజాక్ష నారాయణ

నీవ నాక గతయని తలిసిత నెకొక్కని యితరము వస్కృథా వస్కృథా
చ. 1: మ నామోచాచ్చెరణమే మెరసిన దుతఃఖనివారణము

మ నామోచాచ్చెరణమే మెలనఁగ శభకరము
నానావదశసత్తి సముల నవపరాణేతహసముల
మ నామములోనే వునన్నవ మగిలిన వనిన్నయు వస్కృథా వస్కృథా

చ. 2: నీ పాదమటూలము నితగియు భువయు రసాతలము
నీ పాదమటూలము నిఖలజీవపరిణమముల
దపతచిన చరాచరతబుల దివుతల మునులను సరవ్వెమును
నీ పాదమటూలమే మరి నెరి నితరతబుల వస్కృథా వస్కృథా

చ. 3: దేవ మతరమేను దికక్కను బద్రిహత్మితడాధరము
దేవ మతరమే నుతప్పుతత్తిసిస్థితలయములకను ఆకరము
శ్రీవతకటపత నాభావము చితత్తిము నీకే సమరప్పుణ
దేవ మశరణము చొచిచ్చెత దికక్కలనిన్నయును వస్కృథా వస్కృథా



రేక: 0185-01 గతడకిగయ సత: 02-426 తరపత క్షేతగత
పలల్లవ: దేవునికి దేవకిని తపప్పుల కోనేటమత్మి

వవల మొకక్కల లోకపావని నీకమాత్మి
చ. 1: ధరాత్మిరస్థికామ మోక్షతతుల నీ సబనాల

అరిత్మిలి నాలగ వదాలద నీ దరల
నిరత్మిలప నీ జలము నితడు సపత్తిసాగరాల
కూరత్మిము నీలోనఁతు వో కోనేరమాత్మి

చ. 2: తగిన గతగాది తీరస్థిముల నీ కడళళ్ళ
జగత దేవతల నీ జలజతతుల
గగనపనఁ బుణతలోకాల నీదరి మేడల
మొగి నీ చటట్టి  మానఁకల మునులోయమాత్మి

చ. 3: వపైకతఠనగరము వాకిలే నీ యాకారము
చేకొను పణతములే నీ జీవభావము
యేకడను శ్రీవతకటేశనఁడే నీ వునికి
దకొని నీ తీరస్థిమాడితమ కావవమాత్మి



రేక: 0185-02 కాతబోదిసత: 02-427 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: ననెన్నరనఁగలేనయోత నాయతతరాతమెపై

వునన్నతప హరి నాలో నునాన్ననఁడట
చ. 1: యిల నేడుజానల మేనితదులోనివానఁడ నితతే

తలనఁప బద్రిహత్మితడాల దానఁటపొయతని
కలవరేకలతతేసి కనున్నలవానఁడ వతతే
సొలసి చటూపాకాశమే చటూరగొనీని

చ. 2: వడ వతటగ క దటూరేట వనులవానఁడ నితతే
కడలేని శబదము లొకక్కట వనేను
నడుమ నే నలల్లనఁడతత నాలికెవానఁడ నితత
వుడివోని సుదుద  లలల్ల  నుగద్గీడితచేను

చ. 3: లచచ్చెననఁ బదారతగళల పాబ్రాణ మతతే
కచిచ్చె కాలపదినాల గొలచని
కొచిచ్చెన శ్రీవతకటేశ కొలవుడుబతట నితతే
పచిచ్చె యితదిద్రియాల కెలల్ల నఁ బతప సేసేను



రేక: 0185-03 సామతతత సత: 02-428 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నికక్కమెపైన నాలోని నెలవు గానలేను

దికక్క నీవ హరి నాతలి వనఁటతలివ
చ. 1: నీటలో మునినఁగి వచిచ్చె నిరత్మిలనఁడ ననుకొతదు

గానఁటమెపై యావగి లేచి కానతదును
తేటల ఆ దేహమే దిషట్టిము ఆనేనే
పాటలేని భావప నాబదు కేనఁటబదుక

చ. 2: యనన్న నొక బతట నేలి యేలికే నే ననుకొతదు
పనిన్న నే నొకరినఁ గొలిచ్చె బతట నతదును
మునిన్నట నామనస మొదలి నాపటట్టి గే
యినిన్న వకారాల నాయర కేనఁటయరక

చ. 3: కాతచనము చేతనుతటే కలవానఁడ ననుకొతదు
పతచి యొకవళ నేనఁ బేద నతదును
కతచమాయనఁ బొరలనఁగానఁ గాచిత శ్రీవతకటేశ
కొతచిన యినాన్నళల్ల  నాగణ మేనఁటగణము



రేక: 0185-04 మాళవ సత: 02-429 కస్కృసర
పలల్లవ: అర దరదు నీమహి మతమానుషము చటూడ

పరషోతత్తిమను దివతపర జగనాన్నథా
చ. 1: పసులనఁ గాచే దేడ బద్రిహత్మి నుతయితచ టేడ

సిసువౌ టేడ నాలగచేత లేడ
కొసరి వలనే యేడ కొతడగొడగెతుత్తి  టేడ
వసమా నినున్ననఁ బొగడ వరజగనాన్నథా

చ. 2: జనవష మేడ పారిజాతము దచిచ్చెన దేడ
తనివనన్న ముచిచ్చె మేడ దపైవకమేడ
పని బతడిబోయినఁడేడ బాణుని నరక టేడ
వననఁ గత నీమహిమ వషర జగనాన్నథా

చ. 3: కమత్మి రోలనఁ గటట్టి  టేడ గరడవాహన మేడ
దొమత్మి భదద్రిసుభదుగ ల తోనఁబుటట్టి  వడ
చిముత్మిల నిలగిరిని (?) శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద-

నుమత్మిడి నిరవుకొతటవో జగనాన్నథా



రేక: 0185-05 మాళవగళ సత: 02-430 శరణగత
పలల్లవ: కలియుగ మెటలపైనానఁ గలదుగా నీకరణ

జలజాక్ష హరి హరి సరేవ్వెశవ్వెరా
చ. 1: పాపమెతత గలిగిననఁ బరిహరితచేయతదుక

నాపాలనఁ గలదుగా నీనామము
కోపమెతత గలిగిన కొచిచ్చె శతతమచచ్చెటక
చేపటట్టి కలవుగా నాచితత్తిములో నీవు

చ. 2: ధర నితదిద్రియా లతత తరముకాడిన ననున్న
సరినఁ గావనఁగదుద గా నీ శరణగత
గరిమనఁ గరత్మిబతధల గటట్టిన తాళళ్ళ వడితచ
నిరతనఁ గలదు గా నీ భకిత్తి నాక

చ. 3: హితమెపైన యిహపరా లిషట్టిమెపైనవలల్ల  నియత
సతమెపై కలదుగా నీసతకీరత్తిన
తత శ్రీవతకటేశ నాతపము ఫలియితపతచ
గత గలదుగా నీకమలదేవ



రేక: 0185-06 గతడకిగయ సత: 02-431 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: జయమతగళము నీక సరేవ్వెశవ్వెరా

జయమతగళము నీక జలజవాసినికి
చ. 1: శరణగతపారిజాతమా

పొరి నసురలపాలి భటూతమా
అరదయున సస్కృషిట్టికి నాదిమటూలమా వో-

హరి నమో పరమపటాలవాలమా
చ. 2: సకలదేవతాచకగవరిత్తి

వకలివపై నితడిన వశవ్వెమటూరిత్తి
అకలతకమెపైన దయానిధి
వకచముఖ నమో వధికి వధి

చ. 3: కొలచినవారల కొతగపపైనఁడి
ములిగినవారికి మొనవానఁడి
కలిగిన శ్రీవతకటరాయా
మలసి దాసులమెపైన మాక వధేయా



రేక: 0186-01 దేవగాతధరి సత: 02-432 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: అణురేణు పరిపూరరమెపైన రటూపము

అణమాది సిరి యతజనాదిద్రిమనఁది రటూపము
చ. 1: వదాతతవతత్తిలలల్ల  వదకేట రటూపము

ఆదినతతతములేని యారటూపము
పాదుగ యోగీతదుగ ల భావతచ రటూపము
యదస నిదివో కోనేటదరి రటూపము

చ. 2: పాలజలనిధిలోననఁ బవళతచే రటూపము
కాలప సటూరతచతదాబ్రాగిన్నగల రటూపము
మేలిమ వపైకతఠాన మెరసిన రటూపము
కీలపైనదిదే శేషగిరిమనఁది రటూపము

చ. 3: ముతచిన బద్రిహత్మిదులక మటూలమెపైన రటూపము
కొతచని మఱ ఱ్ఱైకమనఁది కొన రటూపము
మతచి పరబద్రిహత్మిమెపై మముత్మినేలిన రటూపము
యతచనఁగ శ్రీవతకటాదిద్రినిదే రటూపము



రేక: 0186-02 గతడకిగయ సత: 02-433 శరణగత
పలల్లవ: నేనేమనఁ జేయనఁగలేను నీవు పరిపూరరనఁడవు

హీనునఁడ నే నధికనఁడ వనిన్నటా నీవు
చ. 1: దతడము వటట్టి ట నాది తపప్పు లోనఁగొనుట నీది

నితడి నీవపప్పుడు దయానిధివ గాన
అతడనఁ బేరకొతట నాది అతదుక నటూనఁకొతట నీది
దతడియపైన దేవదేవో తత్తిమునఁడవు గాన

చ. 2: శరణు చొచచ్చెట నాది సరగనఁ గాచట నీది
పరమ పరష శ్రీపతవ నీవు
వరల చలల్ల ట నాది వవలిచచ్చెట నీది
పొరి నీవు భకత్తిసులభునఁడ వటగాన

చ. 3: దాసునఁడననుట నాది తపప్పుక యేలట నీది
ఆసదరేచ్చె వరదునఁడ వటగాన
నీసేవ యొకక్కట నాది నిచచ్చెలనఁ గెపైకొతట నీది
యసులేని శ్రీవతకటేశనఁడవు గాన



రేక: 0186-03 బౌళ సత: 02-434 శరణగత
పలల్లవ: ఎటఱ ట్టినానఁ గావకపోదు యే నెతత సేసినాను

యిటేట్టి నీక శరణతట నిదియే తరనఁగ
చ. 1: చేకొని నే మొకక్కనఁగాను చేతుల గోయనఁగరాదు

ఆకడనఁ దపప్పుకనఁ దగినాజజ్ఞ మానరాదు
కెపైకొని యపరాధలే కావతచిత నెనెపైన్నైనా
యకడ నీశరణతట నినఁకనో తరనఁగ

చ. 2: చికిక్క దపైనతపడనఁగాను చెలనఁగి ఖతడితచరాదు
చకక్కనఁగా నాదోబ్రాహల సపైరితచరాదు
అకక్కడనఁ జూచిన శరణగతబరదు నీక
యికక్కడ నీశరణతట నినఁకనో తరనఁగ

చ. 3: సేవసేయుచతడనఁగాను జీతము మానుపరాదు
యవధి నాన దోసితే నితదుకోరాదు
దేవునఁడ నినున్ననఁ గొలిచి తగి కరాత్మి లడిగిత
యవల శ్రీవతకటేశ ఇనఁకనో తరనఁగ



రేక: 0186-04 గతడకిగయ సత: 02-435 అధతతత్మి
పలల్లవ: ధరలో "నెదాద్భావత తదద్భావ"తనెనఁ గాన

హరిమయమే జగమతతాను
చ. 1: మహి నెదిటవారతదు మలినము దలనఁచిన

తహతహ మనసే తా మలినము
వహి నెదిటతదు భావనము భావతచిన
బహువధములనఁ దానటూ భావనమే

చ. 2: యకక్కవ నెదిటపాపా లతచి నితదితచేట-

నికక్కపనాలక తానే నితదితము
వకక్కటపై  యదిటపణత లగద్గీడితచి ఘనమతటే
దకిక్కన పణతప జిహవ్వె తానటూ ఘనమే

చ. 3: సారె శ్రీవతకటపత సగణము దలనఁచిన
సారప జీవునఁడు దాను సగణమే
నేరపల నాతని నిరద్గీణము దలనఁచిన
తారతమతములలేని తానటూ నిరద్గీణమే



రేక: 0186-05 భటూపాళత సత: 02-436

పలల్లవ: ఎతదానఁక నిదద్రి నీకిద తలల్లవారెనఁ గద
యితదిరారమణ నీవట మేలకొనవ

చ. 1: కమలనాభునఁడ నీక గతగాదినదులలల్ల-
నమర మొకమజజనత బాయితము సేస
తమతోడనఁ గనకాదిద్రి తానే సితహసనము
వమలమెపై యొపప్పు నదే వచేచ్చెయవ

చ. 2: హరి నీక నజనఁడు పతచాతగతబు వనిపతచ
నిరతమగ వాకిటను నిలిచినానఁడు
సురల నీయవసరము చటూచకొని కొలవునక
సరవ నాయితత్తిపడి సతదడితచేర

చ. 3: కామధేనువు వచెచ్చె కనునఁగొనుటకెపై నీక
శ్రీమహదేవ నీచేలగ కదివో
యమహిమ శ్రీవతకటేశ నీకే చెలల్ల
కామతచి యనిన్నయునునఁ గెపైకొతటవపడు



రేక: 0186-06 సాళతగనాట సత: 02-437

పలల్లవ: రామా రామభదద్రి రవవతశరాఘవ
యేమ యరదిది నీకితతటవానికిని

చ. 1: నానఁడు రావణు తలల నఱకిన లవరివ
నేనఁడు నాపాపముల ఖతడితచరాదా
వానఁడిపగతాపముతోనఁడ వారిధిగటట్టిన నాట-

వానఁడవటట్టి నామనోవారిద్ధనఁ గటట్టిరాదా
చ. 2: తనిసి కతభకరారది దపైతుతల గెలిచితవ

కినిసి నాయితదిద్రియాల గెలవరాదా
యనసి హరని వలల్ల  యకక్కపటట్టి వతచితవ
ఘనము నాదురద్గీణము కడు వతచరాదా

చ. 3: సరస వభీషణునఁడు శరణతటేనఁ గాచితవ
గరిమ నే శరణతటనఁ గావరాదా
తొరలి శ్రీవతకటేశ దొడుడ గొతచ మెతచనేల
యిరవపై లోకహితానకేదపైనా నేమ



రేక: 0187-01 లలిత సత: 02-438 కస్కృసర
పలల్లవ: అని యానతచెచ్చె గస్కృషరనఁ డరజ నునితో

వని యాతని భజితచ వవకమా
చ. 1: భటూమలోను చొచిచ్చె సరవ్వెభటూతపాబ్రాణులనెలల్ల

దమసాననే మోచేట దేవునఁడ నేను
కామతచి ససతముల గలిగితచి చతదుగ నఁడనెపై
తేమల బతడితచేట దేవునఁడ నేను

చ. 2: దపనాగిన్ననెపై జీవదేహముల యనన్నముల
తీపల నరగితచేట దేవుడ నేను
యేపన నితదరిలోని హస్కృదయములోన నుతదు
దపతతునఁ దలనఁప మరపపై దేవునఁడ నేను

చ. 3: వదములనిన్నటచేతా వదాతతవతత్తిలచేతా
ఆది నేనెరనఁగనఁదగిన యాదేవునఁడను
శ్రీదేవతోనఁగటూడి శ్రీవతకటాదిద్రి మనఁద
పాదపైన దేవునఁడను భావతచ నేను



రేక: 0187-02 గతడకిగయ సత: 02-439 అధతతత్మి
పలల్లవ: తలనఁపలో కొటట్టిగొన దపైవమే వునాన్ననఁడు

తలనఁచిన రటూపలలల్ల  తా నయతనయాత
చ. 1: కలలో పగపతచము కతట నే నొకట

వలినునన్న పగపతచవధివలనే
కలనునన్నవానఁడ నేనే వలి ననున్నవానఁడ నేనే
తలి(య?) మాబతుక రెతట దపప్పురములయాత

చ. 2: దేహమనఁడ నుతడనఁగానే దికక్కలకేనఁగీ మనసు
దేహముతో దికక్కలలల్ల నఁ దిరిగినటేట్టి
దేహములోవానఁడ నేనే దేహముపపై వానఁడ నేనే
వోహో మాజనత్మిములో నొకట రెతడయాత

చ. 3: కనున్నలదుట శ్రీవతకటపతనఁ గొలిచెద
కనున్నమటూసి యాతనినే కమత్మిర భావతచెదను
కనున్నలోపల నేనే కనున్నలవలిని నేనే
వునన్నత నీరెతడును వకక్కటాయనయాత



రేక: 0187-03 శ్రీరాగత సత: 02-440 అధతతత్మి
పలల్లవ: చాలనిదే నావరత సకలసామాబ్రాజతము

నాలోని పని యతతపైనా నాకనఁ గలదు
చ. 1: వడనఁబడి పరలితడల్లవాకిలి గాచే నేను

వడి నాలో హరియునన్న వాకిలి గాచేను
బడి నొకరినఁ గొలిచి బహురాజతమేలే నేను
యడ నామనోరాజతమతతా నేలేను

చ. 2: చేరి యొరలకనఁ బనిసేసి యలసే నేను
సారె నాయోగాభాతసాన నలసేను
అరసి నే నడుగనఁగ ననుతలిచేచ్చెయవుల
తారి పూరవ్వెకరాత్మిదిదపైవమే యిచచ్చెని

చ. 3: అతదు సతతోషమే ఫల మతదు సతతోషమే ఫల-

మతదును మాయాకలిప్పుత మతదును మాయే
అతదు నితదు శ్రీవతకటాధీశనఁడే కరత్తి
అతదపైతేనఁ బరతతతుగ నఁడితదు నే సవ్వెతతతుగ నఁడ



రేక: 0187-04 సామతతత సత: 02-441 అధతతత్మి
పలల్లవ: నీసొముత్మి చెడకతడ నీవు చటూచకొనవయత

దాసునఁడ నేనితతే దపైవమవు నీవు
చ. 1: లోకము లేలదువట లోకము లోపలి నేను

పపైకొని నీవలినటట్టి బతటనే సుమత్మి
ఆకడ నావునఁ గొతటే నావువతట దటూడయును
జోకలనఁ గొనన్నటట్టివారి సొమేత్మి కాదా

చ. 2: చేరి ననున్న నీవ పటట్టితచితవట నేనఁ జేసే-

మేరతోనఁ బుణతపాపాల మవ సుమత్మి
ఆరగ వతత్తినవానఁడు ఆరగలోపలి కతది
ఆరితేరి పతడితేను ఆతనిదే కాదా

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీవు జీవాతతరాతత్మివట
కావతచి నాపాలనఁ గలవ సుమత్మి
కెపైవసమెపై చతదురనఁడు కలవలజాతకెలల్ల
భావతప సరవ్వెవధబతధువ కానఁడా



రేక: 0187-05 బౌళరామకిగయ సత: 02-442 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: అనిన్నటకి హరి యతతరాతమ మటూలము

వనన్నకనన్న గతులలల్ల  వస్కృథా మటూలము
చ. 1: లలిత వపైరాగతమటూలము మోక్షము

ఆలరిసతసారమటూల మతబతధము
మేలిమశతతమటూలమే సుఖము
వలి కో శ్రోధమటూలమే వడదుతఃఖము

చ. 2: కెపైకొను భవములే కరత్మిమటూలము
శ్రీకాతతుపపై భకిత్తి చినటూత్మిలము
పపైకొనన్న ధతనమెలల్ల భావమటూలము
దకొని లతపటముల దేహమటూలము

చ. 3: అరదపై సుజాజ్ఞన మాచారతమటూలము
ధరణ జగతత్తిలల్ల  ధనమటూలము
పరము శ్రీవతకటపత మటూలము
హరి నాతని శరణగత మటూలము



రేక: 0187-06 దేవగాతదారి సత: 02-443 అధతతత్మి
పలల్లవ: వానికి ముదుల యిచిచ్చె వదదని మానుపవ

శ్రీనారాయణ వనిచేత నే వసరిత
చ. 1: నీకలిప్పుతములే యనిఖలేతదిద్రియముల

యకడ నీయితదిద్రియాల నెటట్టి  గెలవనఁగవచచ్చె
నీకడ నినేన్న కొలిచి నీయపప్పుణ దచిచ్చె వానినఁ
బెపైకొని చోనఁపటగాక బలిమా రాచాజజ్ఞతో

చ. 2: నీపతపననఁ గపప్పున నిజమెపైన మాయ యిది
మాపాటవారెలల్ల  మహి నెటట్టి  దానఁటవచచ్చె
మపాదాలే కొలిచ్చె మయనుజజ్ఞ గొని దాని
పపైపపైనఁ దోయుటగాక బలిమా రాచాజజ్ఞతో

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీచికక్కలే యపటట్టి గల
నీవు సేసే చేనఁతలక నే నెటట్టి  దొలనఁగవచచ్చె
నీవదద శరణతట నీయానతనే వాని
భావతచి తోసితనఁగాక బలిమా రాచాజజ్ఞతో



రేక: 0188-01 గతడకిగయ సత: 02-444 శరణగత
పలల్లవ: నీవ సేసిన చేనఁత నీవ చేకొనుటతతే

యవల నీసొముత్మి నీకే ఇయత సిగద్గీయతనయాత
చ. 1: అలబడడలనఁ గని యట దనమగనికి

సలన సమరప్పుణ సేయవలనటవయాత
తాలిమనఁ బుణతల సేసి దపైవమా నే నీక
యేలీల సమరిప్పుతచే నితదుకే నవువ్వె వచచ్చెనయాత

చ. 2: అతకెలనఁ గనన్నకొడు కట దమతతడిద్రికిని
తతకి నే నీవానఁడ నని తలపనఁగవలనటవయాత
లతకె నాలోపలనునన్నలకశ నే నీక
పొతకప నీబతట ననన్ననఁ బునరకత్తియతనయాత

చ. 3: తననీడ యదదములోనఁ దానే యట చటూచి
పనివడి వరకే భద్రిమయవలనటయాత
అనుగ శ్రీవతకటేశ ఆతుమలోనునన్న నినున్న
గని మని శరణతటనఁ గడనఁ బటూజితచనేలయాత



రేక: 0188-02 బౌళ సత: 02-445 అధతతత్మి
పలల్లవ: అనలము సటూరతనఁడు ననిన్నటతదు వలసిన (నా?)

ఘనపవతగమెపైనటట్టి  ఘనునఁడే పో జాజ్ఞని
చ. 1: కాతచనము అతటవడిననఁ గలదా అతదు నితదతము

పతచ ముటట్టితటవడిననఁ బెకక్కవ దటూషతము గాక
అతచల సుజాజ్ఞనినఁ బాపమతటనా తానఁ జేసినాను
పతచల నజాజ్ఞనినెపైతేనఁ బెపైకొనినఁ గాక

చ. 2: యఱకగల నాలిక నితతపైనా జిడడతటనా
యఱకలేనిచేత నితతా జిడడతటనఁ గాక
కఱతలయోగిని కరత్మిములివతటనా
చఱచఱ జడునెపైతేనఁ జటట్టి కొనునఁ గాక

చ. 3: తామెరపాకల నీర తగ నతదు నతటనా
ఆమేర నెతదపైనాను నతటనఁ గాక
యమేర శ్రీవతకటేశని దాసునఁడు భటూమనఁ
గామతచి తా నుతడినానునఁ గడు మాయలతటనా



రేక: 0188-03 చాయానాట సత: 02-446 దశవతారముల
పలల్లవ: కమత్మితటేనఁ గావా కానఁగల వనిన్నయు

చిముత్మిల మాయల సేయనఁగనేల
చ. 1: సరసిజాక్ష నీసతకలప్పుమాతగము

అరదగ ఘనబద్రిహత్మితడ మది
అరయనఁగ ధరలో నలప్పుపనఁ బనులక
హరి యవతారత బతదితవల

చ. 2: సతత సురాసుర జననమరణముల
మత నీహుతకారమాతగముల
గతయపై యమస్కృతము గలిప్పుతచకొరకను
తత ఘోరజలధి దచిచ్చెతవల

చ. 3: యి వపైకతఠము యశేషగిరే
మహి నీ దరర్శనమాతగ మది
వహరితపనఁగ శ్రీవతకటేశ యిట
బహులోకపకలప్పున లవ యేల



రేక: 0188-04 సామతతత సత: 02-447 దశవతారముల
పలల్లవ: రాచాజజ్ఞ మరలితచ రాజే కరత్తిగాన

యేచి నీక శరణతట నిది మానుపవ
చ. 1: కడు నహతకరితచినను తొలిల్ల ఘనుడు నారదమౌని

బెడిదపటతతనఁ జేసి నీమాయ ఆతని బడడలనఁ గనిపతచెను
అడరి నే నననఁగా నెతతటవానఁడను అది నేనఁ గడపనఁగలనా
తడవ నే శరణతట దనుజారి ఆమాయ దగద్గీరకతడనఁగనఁ జేయవ

చ. 2: మహి మముత్మి మోచేనని మునున్న మదితచిన గరడనిని
సహజప నీ హసత్తిము మోయకతడనఁగ శకిత్తి హరితచె నీమాయ
బహుముఖముల నే నెతతటవానఁడను పాయనఁగ నీమాయ
అహిశయనునఁడ నే నీశరణతటవ అది ననున్న దగద్గీరకతడనఁ జేయవ

చ. 3: సారప శ్రీవతకటేశ సవ్వెతతతుగ నఁడవు నీవు
గారవప మాయ నీదే కమత్మి నే నీవానఁడనే
మారదపైవముల లేర మరి ననున్ననఁ గావ నినున్ననఁ
బేరకొని శరణతటనఁ బెడనఁబాప మాయ



రేక: 0188-05 మాళవ గళ సత: 02-448 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎతదుక వచేచ్చెయనేల ఇనిన్నయు నాలోనివ

అతది యివ చేకొనవ ఆరడి నీకేల
చ. 1: కాముకనఁడవపై గోపకలనఁ బొతదనఁ బద్రియమెపైతే

కాముకతవ్వెము నాయతదునఁ గలదతతపైనా
గోమున కతసాదులపపై కో శ్రోధమే పగయమెపైతే
నాముల కో శ్రోధ మదివో నాలో నునన్నది

చ. 2: లోకల చరలీకతడే లోభమే పగయమెపైతే
యకడ లోభము నాలో హచిచ్చెనదిదే
మాకల మదుద ల దొబేబ్బుమదమే పగయమెపైతే
చేకొను మదము నాలో సేనాసేన

చ. 3: మఱి శిశపాలనిపపై మచచ్చెరమే పగయమెపైతే
మెఱయు మతత్సర మదే మతచ నాలో
తఱి శ్రీవతకటపత దాసులపపై మోహము
నెఱి నీకనఁ బద్రియమెపైతే నేనేకానా



రేక: 0188-06 శతకరాభరణత సత: 02-449

పలల్లవ: కానవచెచ్చె నితదులోన కారణతనరసితహ
తానకమెపై నీకతటే దాసతమే పో ఘనము

చ. 1: యనసి పగహల్ల దునఁడు యకక్కడనఁ జూపనోయని
ననిచి లోకమెలల్ల నరసితహగరద్భాములపై
పనివని వుతట వట భకత్తిపరతతతుగ నఁడవపై
తనిసి నీ వధికమో దాసులే యధికమో

చ. 2: మకక్కవ బద్రిహత్మిదుల మానుపరాని కోపము
ఇకక్కవపై పగహల్ల దునఁడు యదుట నిలిచితేను
తకక్కక మానిత వటేట్టి దాసుని యాధీనమెపై
నికిక్క నీకితకరనఁడే నీకతటే బలవునఁడు

చ. 3: ఆరసి కమత్మిర పగహల్ల దవరదునఁడని
పేరవటట్టి కొతట వటేట్టి బెరసి శ్రీవతకటేశ
సారె నీశరణగతజనుని కాధీనమెపైత-

వరీత నీదాసునికే యిదివో మొకేక్కము



రేక: 0189-01 ధనాన్నసి సత: 02-450 శరణగత
పలల్లవ: అటగాన మోసపోక హరి నీకే అనిన్నయును

ఘటయితచటే యకక్కడు కమలరమణ
చ. 1: నినున్ననఁజూడని కనున్నల నీచవలకనున్నల

చినిన్న నీకథవనని చెవుల రాటన్నపనఁ జెవుల
వునన్నత నీకడక రాకనన్న కాళల్ల  మరగాళల్ల
సనున్నతసేయని జిహవ్వె హరి నుపజిహవ్వె

చ. 2: చేరి నినున్ననఁ బటూజితచని చేయి దతతనపనఁజేయి
తారి నీక మొకక్కనటట్టి తలయే పడతల
సారె నీముదద్రిలేని భుజముల బుదుబ్బుజముల
తేరి నీదాసతములేని దేహము సతదేహము

చ. 3: వనమాలలనన్న గీగవము కతబుగీగవము
ఘన మది దలియుటే కెపైవలతము
యనయ శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ
అనుమానమెలల్లనఁ బాస ననిన్నటా నాకను



రేక: 0189-02 సామతతత సత: 02-451 కస్కృసర
పలల్లవ: అతదుకనఁగాదు నేనఁ గొలచ్చె టామనఁదిపని కితతే

ఇతదు నతదు నీవ కరత్తి వతదిరారమణ
చ. 1: ఇతచకతత వలనఁ గొతడ యతత్తిన దేవునఁడవు

ముతచి నాసతసారభారము మోవలేవా
అతచల దేవతలక నమస్కృతమచిచ్చెన నీవు
కతచాన ననన్నమువటట్టి కాచట ననెన్నతత

చ. 2: వడి దబ్రాపది కక్షయ వలవలిచిచ్చెన నీవు
బెడనఁగ నాకనఁ గటన్న(టట్టిని?) చిచ్చె పతచటతత
జడసి యితదాబ్రాదులక సతపదిచిచ్చెనటట్టి నీవు
కడు నాక నెపైహికభోగము లిచచ్చె టతత

చ. 3: పొసనఁగ లోకములలల్లనఁ బటూరరనఁడవపైన నీవు
వుసురెపై నాలోన (నే?) నీవు వుతడుటతత
వసుధ శ్రీవతకటేశ వరములిచేచ్చె నీక
దస నాకోరికెలలల్ల నఁ దరచ్చెటతత



రేక: 0189-03 గజజరి సత: 02-452 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతదానఁకానఁ దానఁదానే అతత కెకక్కడు గానఁడు

ముతదు వన కెతచేనా ముఖుతనఁడే యతనఁడు
చ. 1: చితత్తి మతతరత్మిఖము సేసుకొన నేరెచ్చెనా

అతత్తిల నతనఁడు యోగియననఁబడును
సతత్తిసతత్తినెడి సువచారతబు గలిగెనా
వుతత్తిమవవకియని వహితపనఁబడును

చ. 2: భావము నభావమును పరికితచి తలిసనా
కెపైవలతనిలయునఁడని కాననఁబడును
దపైవతబునఁ దనున్న మతనఁ దలపోయ నేరెచ్చెనా
జీవనుత్మికత్తి నఁడని చెపప్పునఁబడు నతనఁడు

చ. 3: అడరి వపైరాగతధన మారిజతచనోపనా
దిడువపై జితేతదిద్రియసిస్థిరనఁడాతనఁడు
జడియు శ్రీవతకటేశవ్వెరదాసునఁ డాయనా
బడిబడినఁ దుదనఁ బరబద్రిహత్మిమే యతనఁడు



రేక: 0189-04 మలహరిసత: 02-453 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: పరమపరష హరి పరమ పరాతప్పుర

పరరిపభతజన పరిపూరర నమో
చ. 1: కమలపత కమలనాభ కమలసనవతదత

కమలహితానతతకోటఘనసముదయతేజా
కమలమలపతగనేతగ కమలవపైరివరరగాతగ
కమలషటక్కయోగీశవ్వెరహస్కృదయత తేహత నమో నమో(?)

చ. 2: జలనిధిమథన జలనిధిబతధన జలధిమధతశయనా
జలధియతతరవహర మచచ్చెకచచ్చెపయవతారా
జలనిధిజామాత జలనిధిశోషణ జలనిధిసపత్తికగమన
జలనిధికారణత నమో తేహత జలనిధిగతభీర నమో నమో

చ. 3: నగధర నగరిపవతదిత నగచరయటూథపనాథా
నగపారిజాతహర సారసపనన్నగపతరాజశయన(?)

నగకలవజయ శ్రీవతకటనగనాయక భకత్తివధేయా
నగధీరా తేహత సరేవ్వెశవ్వెర నారాయణ నమో నమో



రేక: 0189-05 పాడి సత: 02-454 అధతతత్మి
పలల్లవ: అటట్టియితే నాయతతరాతమవలపైతవయాత

మటట్టి మఱి ముకిత్తియాస మాననటవయాత
చ. 1: పొలనఁతుల లేరా భటూమ భోగితచే నే లేనా

కలకాల మతదిద్రియాల కాణచి లేవో
తొలి యసతసారము లేదో నాకాతక్షల లేవో
యలమ నినున్ననఁ గొలచ టతదుకటవయాత

చ. 2: ధరలోనఁ బసినఁడి లేదా తగిలి నాయాస లేదా
సిరల యజాజ్ఞనపచనఁకట లేదా
అరయనఁ జవుల లేవా అతదుకో నాలికె లేదా
యిరవపై నినున్ననఁ గొలచ టతదుకటవయాత

చ. 3: అటేట్టి సరావ్వెపరాధి నపరాధ లతచనేల
గటట్టిరాళల్లలో మలిగతడేల్లరనేల
నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ జూచి కావకతటే
ఇటేట్టి నినున్ననఁ గొలచ టతదుకటవయాత



రేక: 0189-06 బౌళ సత: 02-455 ఉపమానముల
పలల్లవ: మరిగిత నేమ సేతు మగిడి నేనెతదు వోదు

సరస దపైవమ నీకే శరణు చొచేచ్చెను
చ. 1: తలిల్ల గోపతచి మొతత్తిననఁ దనయునఁడు తలిల్లకొతగే

యలల్లగానఁ బటట్టి పననఁగి యేడిచినటట్టి
వలల్లవరెపై హరి నీవు వషయాలనఁ జికిక్కతచితే
ఇలిల్లదే నినున్ననఁ దలనఁచి ఇట దటూరే నేను

చ. 2: కనన్నతతడిద్రి బాలనినఁ జతకతబెటట్టి దితచితేను
కొనేన్నసి వలచ ముదుద గనిసినటట్టి
వునన్నత నాలోనుతడి వరకే మాయ నాపపై
బనిన్నతే నినేన్న సొలసి పగటలడేను

చ. 3: దపైవము దాతవు నీవ తలిల్లవ దతడిద్రివ నీవ
భావతచి చేపటట్టితే నీ బతట నే నితతే
శ్రీవతకటేశ నీవు చేకొని రకతచనఁగాను
జీవునఁడనయిన నేను చెలనఁగి మొకేక్కను



రేక: 0190-01 లలిత సత: 02-456 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎటట్టి  వలసిననఁ జేయు మనిన్నయు నీచితత్తిమె

నెటట్టిన(నె?) నొకనఁడనా నీవ యితతాను
చ. 1: వవల నీక వనన్నవతచేదేమ తొలేల్ల

సావధనముగ సరవ్వెసాకవ నీవు
ఆవల నాకిట సేయుమని చెపేప్పుదేమ నేను
దపైవకమెపైనటట్టి సవ్వెతతతుగ నఁడవు నీవు

చ. 2: తగిలి నినున్న నాలో ధతనితచేదేమ తొలల్ల
జగత నీవు పూరరచెపైతనుతనఁడవు
జిగి నీనామము నోరనఁ జికిక్కతచి నుడిగేదేమ
మగడి శబాద క్షరమతతగరటూపనఁడవు

చ. 3: చేవమర సిరలనఁ బటూజితచేదేమ నినున్న
శ్రీవతకటేశ నీవు శ్రీపతవ
దేవదేవ నినున్న నీవ తేనఁకవలల్ల  నెతచకొని
కావుము నీవకక్కనఁడవ కరణనిధివ



రేక: 0190-02 బౌళ సత: 02-457 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఈతనిమటూలమెపో యిలనఁగల ధనముల

యతనఁడు మాక గలనఁడు యతత లేదు ధనము
చ. 1: వరత మాధనము వజాజ్ఞనమే ధనము

మరిగిన తతవ్వెమే మా ధనము
పరము మా ధనము భకేత్తి మా ధనము మా-

కరిరాజవరదునఁడే కెపైవలతధనము
చ. 2: శతతమే మా ధనము సతకీరత్తినే ధనము

యతతపైనా నిశిచ్చెతతమే ఇహధనము
అతతరాతేత్మి మా ధనము హరిదాసతమే ధనము
యితతటా లక్ష్మికాతతునఁ డితటమటూలధనము

చ. 3: ఆనతదమే ధనము ఆచారతనఁడే ధనము
నానాటనఁ బరిపూరరమే ధనము
ధతనమే మా ధనము దయే మా ధనము
పానిన శ్రీవతకటాదిద్రిపతయే మా ధనము



రేక: 0190-03 బౌళ సత: 02-458 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: నీమాయ కలల్లగాదు నిజము దలియరాదు

కామతచి హరి నీ వకక్కనఁడవ నిజము
చ. 1: చచేచ్చెట దొకమాయ హరినఁ బుటేట్టిదొకమాయ

మచచ్చెమేపలసిరల మాయలో మాయ
వచేచ్చెట దొకమాయ వచిచ్చెపోయేత దొకమాయ
కచచ్చెపటట్టి హరి నీ వకక్కనఁడవ నిజము

చ. 2: పొదుద వడచేది మాయ పొదుద గతకే దొకమాయ
నిదుద రయు మేలక్కనేది నితడుమాయ
వదదనే సుఖము మాయ వగి దుతఃఖ మొకమాయ
గదదరి శ్రీహరి నీ వకక్కనఁడవ నిజము

చ. 3: కూడేట దొకమాయ కూడి పాసే దొకమాయ
యేడ నేరిచ్చెత శ్రీవతకటేశనఁడ నీవు
వడుక నీశరణతట వడిపతచ మమాయ
వోడక వదకిత నీ వకక్కనఁడవ నిజము



రేక: 0190-04 దేసాళత సత: 02-459 వతకటగానత
పలల్లవ: తరమలగిరిరాయ దేవరాహుతత్తిరాయ

సురత బనాన్నణరాయ సుగణ కోనేటరాయ
చ. 1: సిరల సితగారరాయ చెలవప తమత్మిరాయ

సరస వపైభవరాయ సకలవనోదరాయ
వర వసతతములరాయ వనితల వటరాయ
గరతపైన తేగరాయ కొతడల కోనేటరాయ

చ. 2: గొలల్లతల వుదదతడరాయ గోపాలకస్కృషరరాయ
చలల్ల  వదజాణరాయ చలల్లనఁ బరిమళరాయ
చెలల్ల బడి దరత్మిరాయ చెపప్పురాని వలరాయ
కొలల్లలపైన భోగరాయ కొతడల కోనేటరాయ

చ. 3: సామసతగీతరాయ సరవ్వెమోహనరాయ
ధమవపైకతఠరాయ దపైతతవభాళరాయ
కామతచి నినున్ననఁ గోరితే గరణతచితవ ననున్న
శ్రీమతతునఁడ నీక జయ శ్రీవతకటరాయ



రేక: 0190-05 బౌళ సత: 02-460 అధతతత్మి
పలల్లవ: అనిన్నటా శతతునఁడెపైతే హరిదాసునఁడు దానే

సనున్నతనఁ దానేపో సరవ్వెదేవమయునఁడు
చ. 1: అతత్తిల మనసు యితదిద్రియాధీనమెపైతేను

చితత్తిజనఁడనెడివానఁడు జీవునఁడు దానే
కొతత్తిగానఁ దనమనసే కోపాన కాధీనమెపైతే
తతత్తిరప రదుగ నఁడునునఁ దానే తానే

చ. 2: భావము వుదోతగముల పగపతచాధీనమెపైతే
జీవునఁడు బద్రిహత్మితశమెపై చెలనఁగనఁ దానే
కావరి రేయినఁబగల కనున్నల కాధీనమెపైతే
ఆవలనఁ జతదద్రిసటూరాతతత్మికనఁడు దానే

చ. 3: కోరికనఁ దనబద్రిదుక గరవాకాతధీనమెపైతే
మోరతోపలేని నితతముకత్తి నఁడు దానే
ఆరయ శ్రీవతకటేశనఁ డాతుమ ఆధీనమెపైతే
ధరణలో దివతయోగి తానే తానే



రేక: 0190-06 సాళతగనాట సత: 02-461 శరణగత
పలల్లవ: ఇహమెట ట్టి పరమెట ట్టి ఇనఁక నాక

సహజమెపై హరియే శరణము నాక
చ. 1: చితత్తిమది యొకటే చితత వవల సతఖత

పొతుత్తి ల హరినఁ దలనఁచనఁ బొదుద లేదు
జొతుత్తి ల కనున్నల రెతడు చటూపలపైతే ననతతాల
తతత్తిరితచి హరిరటూప దగద్గీరి చటూడలేదు

చ. 2: చేతు లివయు రెతడే చేషట్టిల లక్షోపలక్ష
యతల హరినఁ బటూజితచ నిచచ్చె లేదు
జాత నాలిక వకటే చవుల కోటాననఁగోట
రీత హరినామ ముచచ్చెరితచ వళ లేదు

చ. 3: వనులివ రెతడే వనికి కొలదినఁలేదు
వని హరిభకిత్తి వన బుదిద్ధలేదు
యనటన శ్రీవతకటేశనఁడిట చటూచినను
తానే యేల నినఁకనఁ దడనఁబాట లేదు



రేక: 0191-01 రామకిగయ సత: 02-462 రామ
పలల్లవ: వనవమత్మి జానకి నీవభునఁ డితతసేసినానఁడు

యనసి యరఘుశ్రీరామునఁ డికనఁ నేమ సేసునో
చ. 1: వానరలదతడు గటూడి వారధి కొతడలనఁ గటట్టి

ఆని లతక చటట్టిరా నదే వడిస
కోనలనఁ దిద్రికూటమెకెక్క గొడగ లనిన్నయునఁ జెకెక్క
యే నెపాన రఘురామునఁ డినఁక నేమ సేసునో

చ. 2: కోరి ఇతదద్రిజితుత్తి నఁ జతప కతభకరర నిరిజతచె
ఘోరదానవులనెలల్ల కూలనఁగమెత్మిను
మారణహోమము సేస మతకమతతానఁ జెరిచె
యరసాన రఘురామునఁ డినఁక నేమ సేసునో

చ. 3: లవున రావణునఁ జతప లతక వభీషణు కిచెచ్చె
చేవల నోసత నినున్ననఁ జేకొనెను
భావతచి శ్రీవతకటాదిద్రినఁ బటట్టిము దానఁ గటట్టి కొనె
యవలనావల నాతనఁ డినఁక నేమ సేసునో



రేక: 0191-02 శతకరాభరణత సత: 02-463 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇతతటా హరినేకాని యతదునను గాన ననున్న

కొతత నాకనఁ దలపరో గరవులల
చ. 1: తనువ హరియే తలనఁపూ హరియే

వనికి మనికియును వషరనఁడే
కనునఁగొను చటూపల కమలనాభునఁడే
యనసి జీవునిశకిత్తి యేడనేడ నునన్నదో

చ. 2: లోకమెలల్ల మాధవునఁడే లోనెలల్లనఁ గేశవునఁడే
వాకను కరత్మిము శ్రీవపైకతఠునఁడే
చేకొని చెపైతనతమెలల్ల శ్రీనారాయణునఁడే
యకడ నే ననువానఁడ నేడ నుతడువానఁడనో

చ. 3: వనకను కస్కృషరనఁడే వస ముత దచతతునఁడే
కొనమొదల నడుము గోవతదునఁడే
యనయనఁగ శ్రీవతకటేశమయ మతతాను
అనుగ నాసవ్వెతతతగ మది యేడనునన్నదో



రేక: 0191-03 లలిత సత: 02-464 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: కలిగె మాక నిది కెపైవలతత

కలకాలము హరికథాశగవణత
చ. 1: అచితతత మదుద్భాత మానతదత

పగచరత దివతత పావనత
సుచరితగత శగ తశోభితత
అచలతబదివో హరికీరత్తినత

చ. 2: నిరతత నితతత నిఖల శభకరత
దురితత హర భవదటూరత
పరమ మతగళత భావాతీతత
కరివరదత నిజ కెపైతకరతత

చ. 3: సులభత సుకరత శోకనాశనత
ఫలదత లలితత భయహరణత
కలితత శ్రీవతకటపతశరణత
జలజోదరనిచచ్చె సత్తితగత



రేక: 0191-04 బౌళ సత: 02-465 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎఱనఁగటకతటే నెఱనఁగమే మేల

మఱి తలివకతటే మఱపే శభము
చ. 1: లతపటా లఱనఁగము లవలవ లఱనఁగము

పతపల బాలతమే పరిణమము
యితపల నెఱనఁగము యగద్గీల నెఱనఁగము
జతపల నిదురే సకలసౌఖతము

చ. 2: ఆస లివఱనఁగము అలమట లఱనఁగము
మటూసిన గరద్భామే మును సుఖము
వాసుల నెఱనఁగము వతతుల నెఱనఁగము
వసట పటట్టిని వధమే సుఖము

చ. 3: పాపము లఱనఁగము బతధము లఱనఁగము
శ్రీపత దాసతమే శేఖరము
యేపన శ్రీవతకటేశవ్వెర శరణమే
తీపల మఱపేట దివాతనతదము



రేక: 0191-05 లలిత సత: 02-466 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: కలిగె నిద నాక కెపైవలతము

తొలత నెవవ్వెరికి దొరకనిది
చ. 1: జయ పరషోతత్తిమ జయ పీతాతబర

జయ జయ కరణజలనిధి
దయ యఱతగ నే ధరత్మిము నెఱతగ నా-

కిగయ యిది నీ దివతకీరత్తినమే
చ. 2: శరణము గోవతద శరణము కేశవ

శరణు శరణు శ్రీజనారదన
పరమ మెఱతగను భకిత్తి యఱనఁగను
నిరతము నాగత నీ దాసతమే

చ. 3: నమో నారాయణ నమో లకపత
నమో పతడరీకనయనా
అమత శ్రీవతకటాధిప యిద నా
కగమమెలల్లను నీకయితకరతమే



రేక: 0191-06 శతకరాభరణత సత: 02-467 అధతతత్మి
పలల్లవ: హరియు నొకక్కనఁడే గరి ఆతత్మిలో నొకక్కటే గరి

వరివ నెతత చదివనా వరగానఁ బొయతనా
చ. 1: అతదరిచటూపల నొకక్కటపైనతదుక గరి

యతదటూనఁ గొతడ కొతడేకాక యితరముగానఁ జూచేరా
అతదరిరచల నొకక్క టపైనతదుక గరి
చెతది తీప తీపే కాక చేనఁదుగానఁ జేకొనేరా

చ. 2: వపప్పుగా నతదరివరప్పు లొకక్కటపైనతదుక గరి
కపప్పుర మదేకాక కసటూత్తిరిగా మటూనఁకొనేరా
యపప్పుడూ నితదరి వనికేకమెపైనతదుక గరి
తపప్పు తటట్టి  తటేట్టికాక దవనగా వనేరా

చ. 3: యరీత నితదరిచితత్తి మేకమెపైనతదుక గరి
మేరతో సటూరోతదయము మతచి రేతరయతనా
తేరి శ్రీవతకటపత దేవునఁడెపైనతదుక గరి
కోరినవారి వరాలే కొతగపపైనఁడి గాదా



రేక: 0192-01 బౌళ సత: 02-468 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: నిరహేతుకాన ననున్న నీవు రకతచే వతతే

నిరత నాకొరకే పో నిను సేవతచేది
చ. 1: ముతదు సిరలితుత్తి వని మోక్షము నీ వతుత్తి వని

బతదుకటట్టి దు దుతఃఖములనఁ బాపదువని
యితదలి యాసలనేపో యేచిన నాభయభకిత్తి
యతదును నావలల్ల నీక నితచకతతా లేదు

చ. 2: జననాల చటూచి చటూచి సరి మరణల చటూచి
వనకట నీకథల వనివని
వనుపపై యయాసనేపో వనున్న సారెనఁ బొగడేది
వనర నీయాసేపో వుపకారగరవు

చ. 3: లోకల గొలవనఁగాను లోన నీవు వుతడనఁగాను
దకొని గరనఁడు బోధితచనఁగాను
కెపైకొని శ్రీవతకటేశ కరణతచగా నీవు
దాకొని యయాసకే నీదాసినెపై కొలిచిత



రేక: 0192-02 సాళతగత సత: 02-469 భకిత్తి
పలల్లవ: నానాభకత్తి లివ నరల మారద్గీముల

యే నెపాననెపైనా నాతనఁ డియతకొను భకిత్తి
చ. 1: హరినఁకినఁగా వాదితచ టది ఉనాత్మిదభకిత్తి

పరలనఁ గొలవకతటే పతవగతాభకిత్తి
అరసి యాతత్మినఁ గనుటదియే వజాజ్ఞనభకిత్తి
అరమరచి చొకక్కటే ఆనతదభకిత్తి

చ. 2: అతసాహసాలపూజ అది రాక్షసభకిత్తి
ఆతని దాసుల సేవ అదియే తురీయభకిత్తి
కత నొకపని గోరి చేసుటే తామసభకిత్తి
అతనఁడే గతని వుతడుటది వపైరాగతభకిత్తి

చ. 3: అటట్టి సవ్వెతతతుగ నఁడౌటే అది రాజసభకిత్తి
నెటట్టిన శరణనుటే నిరత్మిలభకిత్తి
గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కెపైతకరతమే సేసి
తటట్టి ముటట్టి లేనిదే తగ నిజభకిత్తి



రేక: 0192-03 సాళతగనాట సత: 02-470 దశవతారముల
పలల్లవ: కతటరా వతటరా కమలనాభుని శకిత్తి

వతట నితని శరణ మొకటే వుపాయము
చ. 1: యతని నాభినఁ బొడమె యకక్కవపైన బద్రిహత్మియు

యతనఁడే రకతచినానఁడు యితదాబ్రాదుల
యతనఁడాకమనఁదనఁ దేల నేకారరవమునానఁడు
యతనఁడే పో హరి మనకితదరికి దపైవము

చ. 2: యతనఁడే యసురబాధ లినిన్నయునఁ బరిహరితచె-

నీతని మటూనఁడడుగలే య లోకాల
యతనఁడే మటూలమతటే నేతతచి కరినఁ గాచె
నీతనికతటే వలప్పు లినఁక మరి కలరా

చ. 3: యతనఁడే వపైకతఠనాథనఁ దతనఁడే రమానాథనఁ-
డతనఁడే వదోకత్తిదపైవ మనిన్నటానఁ దానె
యతనఁడే అతతరాతమ య చరాచరములక
నీతనఁడే శ్రీవతకటేశనఁ డిహపరధనము



రేక: 0192-04 సామతతత సత: 02-471 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సితగారమటూరితవ చితత్తిజగరడనఁవు

సతగతనఁ జూచేర మముత్మి సాసముఖ
చ. 1: పూవులతపప్పులమనఁద పొలనఁతుల నీవు నెకిక్క

పూవులకసము మోవనఁ బటూచి చలల్ల చ
దేవదుతదుభుల మోబ్రాయ దేవతల గొలవనఁగా
సావధనమగ నీక సాసముఖ

చ. 2: అతగరతగవపైభవాల నమరకామనులడ
నితగినుతడి దేవతల నినున్ననఁ జూడనఁగా
సతగీతతాళవాదత చతురతల మెరయ
సతగడినఁ దేలేట మక సాసముఖ

చ. 3: పరగనఁ గోనేటలోన పసిడి మేడనుతడి
అరిది నితదిరయు నీవారగితచి
గరిమ శ్రీవతకటేశ కనులపతడువ గానఁగ
సరవ నోలడు మక సాసముఖ



రేక: 0192-05 శతకరాభరణత సత: 02-472 అధతతత్మి
పలల్లవ: పటట్టిలేని మన భద్రిమగాక

నెటట్టిననఁ దానఁ గరణతచని వానఁడా
చ. 1: హితపగవరత్తికనఁ డశవ్వెరనఁడు

తత నతతరాతత్మి తానఁ గాన
రత నాతని దటూరనఁగనేల
గతయని తలనఁచిన కావనివానఁడా

చ. 2: తగని బతధువునఁడు దేవునఁడు
బగివాయనఁ డిహమునఁ బరమునను
అగపడి సతదేహములేల
తగ నమత్మిన దయదలనఁచనివానఁడా

చ. 3: హస్కృదయము శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
మెదలనే ఆనతదమటూరిత్తిగన
కదిసి వలిని వదకనఁగనేల
యదురనఁ గనిన వరమయతనివానఁడా



రేక: 0192-06 గతడకిగయ సత: 02-473 అధతతత్మి
పలల్లవ: తానే తలియునఁ గాక తలనఁచనఁగ నెటట్టి వచచ్చె

నానాగతుల తన నాటకపమాయ
చ. 1: అటట్టి యేనఁబదియపైన యక్షరాలలోనట

తటట్టి లట వకకొనిన్న దవనలటా
మటట్టి తో వదములట మతతగములట కొనిన్న
యిటట్టివ చికక్కల భటూమ నినఁకనెనిన్న గలవో

చ. 2: కదిసిన యఱవదిగడియలలోనట
పొదల నడకలట భోగములటా
నిదురట వకకొతత నేరపల కొనిన్నయట
యదుట చటూడనఁగనఁ జూడ నినఁక నెనిన్న గలవో

చ. 3: రేవగల కనున్నలివ రెతటలోనేయట
దపైవము జీవులలోనే తానకమట
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద జెలనఁగి యా(గెనా?)తనఁడే యట
యేవతక నీచేనఁతల యినఁక నెనిన్నగలవో



రేక: 0193-01 దేసాళత సత: 02-474 శరణగత
పలల్లవ: ఇతతటనఁ బో కానవచచ్చె నెకక్కవ తకక్కవలలల్ల

దొతత ఇతదిద్రియాలకెలల్లనఁ దొలనఁగి వుతటేను
చ. 1: మాటలడవచచ్చెనఁ గాని మనసుల పటట్టిరాదు

చాటవకెకిక్కనయటట్టి సతులనఁ గతటే
కోట చదువనఁగవచచ్చె కోపము నిలపరాదు
జూటరెపై వకనఁడు దనున్న సనఁకనాడితేను

చ. 2: అతదరి దటూషితచవచచ్చె నాసల మాననఁగరాదు
కతదువపైన మతచల బతగార గతటే
అతదాల మొకక్కనఁగవచచ్చె హరిభకిత్తి సేయరాదు
పొతదుల సతసారప భోగము గతటేను

చ. 3: మొదలనఁ బుటట్టిగవచచ్చె మోక్షమునఁ బొతదనఁగరాదు
పొదిగి పణతరాసుల భోగము గతటే
యదుట శ్రీవతకటేశ ఇదివో నీశరణతటే
కదిసిత నిటేట్టి పో నీకరణ గతటేను



రేక: 0193-02 లలిత సత: 02-475 శరణగత
పలల్లవ: అతతరాతమ అలసిత సొలసిత

యితతట నీ శరణద చొచిచ్చెతని
చ. 1: కోరిన కోరక్కల కోయని కటల్ల

తీరవు నీవవ తతచకా
భారపనఁ బగాద్గీల పాపపణతముల
నేరపలనఁ బోవు నీవు వదదనకా

చ. 2: జనుల సతగములనఁ జకక్కరోగముల
వను వడువవు నీవు వడిపతచకా
వనయప దపైనతము వడువని కరత్మిము
చనదిది నీవట సతతపరచకా

చ. 3: మదిలో చితతల మయిలల మణునఁగల
వదలవు నీవని వదదనకా
యదుటనేనఁ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవద
అదననఁ గాచితవ అటట్టిటట్టినకా



రేక: 0193-03 మలహరిసత: 02-476 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మగనఁడు వడిచినా మామ వడువనియటట్టి

నెగడిన వమసేయు నేనే రోయనఁ గాని
చ. 1: నరకము నను రోసి సురలోకాన వడిచె

నిరయముతోవ రోసి నేనే వడువనఁ గాని
పరగి యోనుల రోసి బటట్టిబాయిట వసే
సొరిది యోనుల రోసి చొరక నే మాననఁ గాని

చ. 2: పాపము రోసి ననున్న పగపతచాన వడిచె
పాపము సేయక రోసి పటట్టికతడనఁ గాని నేను
యేపన దేహము రోసి యితదద్రిలోకాన వడిచె
కెపైపవసి రోయక నేనఁగాయము మోచితనఁ గాని

చ. 3: మాయలలల్ల ననున్న రోసి మనసులోన వడిచె
మాయల నే వడువక మగడనఁ దగిలేనఁ గాని
నాయల(?) నేమ వడిచినాను శ్రీవతకటేశ
పాయక ననేన్నలిత నీభాగతము వడువనఁ గాని



రేక: 0193-04 ధనాన్నసి సత: 02-477 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఒకక్కమనసున నే నుతడేనఁగాక

యకక్కడిపనుల దానే యఱనఁగనఁడా
చ. 1: బలదేహ మచచ్చెవానఁడు పాబ్రాణము వోసినవానఁడు

తలనఁపొసగినవానఁడు దపైవమేకానఁడా
వలపలి లతపటాల వవల గడితచి తాను
మలసి ఇతతలో ననున్న మఱచనా

చ. 2: జగము లేలేటవానఁడు సతసారినఁ జేసినవానఁడు
తగలపై యుతడినవానఁడు తానేకానఁడా
బెగడకతడ దినాల పరగనఁజేసేటవానఁడు
తగినటట్టి  నడపతచనఁ దా నేరనఁడా

చ. 3: మొదలపై యుతడేటవానఁడు ముతదరనఁ దుదయేతవానఁడు
యదలోవానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడే కానఁడా
చదివతచి బుదుద్ధ లిచిచ్చె చెపైతనతమెపైనవానఁడు
పొదిగి నాదాపదతడెపై భోగితచనఁడా



రేక: 0193-05 సాళతగనాట సత: 02-478

పలల్లవ: దేవతల గెలవరో తగి దపైతుతల పారరో
భావతచ నితతటలో భటూభారమెలల్ల నణనఁగె

చ. 1: నేనఁడు కస్కృషరనఁడు జనితచె నేనఁడే శ్రీజయతత
నేనఁడే రేపలల్లలోన నెలవపైనానఁడు
వనఁడుక యశోదక బడడనఁడెపైనానఁడిద నేనఁడే
పోనఁడిమ జాతకరత్మి మొపప్పుగనాయ నేనఁడు

చ. 2: ఇపప్పుడిద గోవుల నిచెచ్చెను పతోబ్రాతత్సవము
ఇపప్పుడు తొటట్టిల నిడి రితతులలల్ల ను
చెపప్పురాని బాలలీల సేయనఁగలదలల్ల నఁ జేసి
కపప్పును వషరమాయల గకక్కన నేనఁడిపడు

చ. 3: ఇదివో వసుదేవుని  ఇతటచెరలలల్లనఁ బాస
ఇదివో దేవకితప మటట్టి ఫలితచె
చెదరక తా నిలిచె శ్రీవతకటాదిపపై నిద
యద నలమేలమతగ యకిక్కవునన్న దిదివో



రేక: 0193-06 బౌళ సత: 02-479 అధతతత్మి, వపైరాగత చితత
పలల్లవ: హితవ సేసునఁ గాకాతనఁడేల మానును

మత నాతని దటూరక మెచచ్చెవలనఁ గాక
చ. 1: ఆగమభోగములక హరి నాలో నునన్నవానఁడు

చేగదేర నాక మేలే చితతతచనఁ గాక
సాగిన పగపతచములో సతసారినఁ జేసినవానఁడు
యే గత రకతచనఁ దానే ఇనిన్నటకౌనఁ గాక

చ. 2: భటూమమనఁద దేహమచిచ్చె పటట్టితచినటట్టివానఁడు
పేగమతో ననన్నపానాల పటట్టి నఁ గాక
ఆమని పతచేతదిద్రియాల నట పడరేనఁచేవానఁడు
నేమప బుతగదారలపై నితడుకతడు గాక

చ. 3: ఇహపరములకనఁ దా నిరవపైనటట్టివానఁడు
సహజాన ననిన్నయును జరపనఁ గాక
వహి శ్రీవతకటాదిద్రిపపై వరములిచేచ్చెటవానఁడు
మహిమతో మముత్మినేలి మనిన్నతచనఁ గాక



రేక: 0194-01 కనన్నడగళ సత: 02-480 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎవవ్వెరి నేమననఁగల నెతతబలవునఁడ నేను

నవువ్వెచ నీవ యినఁక ననున్న మనిన్నతచవయాత
చ. 1: కామకో శ్రోధములక కాణచికానఁపను

ఆమని యితదిద్రియముల కడిబతటను
దమనప టాసలక తీరని లగద్గీసుస్థి నఁడను (?)

య మరనఁగవానఁడ నినున్న నెటట్టి  గొలిచేనయాత
చ. 2: పాయని సతసారానక బడివనివానఁడను

కాయపభోగాల వడిగపవానఁడను
పాయప మదములక పతగెమెపైనవానఁడను (?)

యయడ నీవానఁడ నని యటట్టి  గొలిచేనయాత
చ. 3: సరినఁ గరత్మిములకెలల్ల చనవరి బొడుకను

పొరలే జనత్మిముల యపప్పులవానఁడను
అరయ శ్రీవతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ
యిరవపై ఇటట్టి తడకనన్న నెటట్టి  గొలిచేనయాత



రేక: 0194-02 దేసాక సత: 02-481 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎఱనఁగవా రెరనఁగదు రీయరస్థిము

యఱనఁగనివారి కిది యఱనఁగనియతదు
చ. 1: మొదలనఁ గలగవానఁడే ముతదరనునఁ గలవానఁడు

అదన నాతనఁడే పరమాతుత్మినఁడు
యదుటనఁ గలిగినదే ఇనిన్నటానఁ గలిగినది
పదపడి యిదియే పగపతచము

చ. 2: చెడనిదానికి మరి చేటనన్ననఁడును లేదు
జడిగొనన్న దిదియే సుజాజ్ఞనమారద్గీము
వుడివోనఁ గల దనన్ననఁడు వుడివోనఁ గలిగినద
కడగడనే తరగ కరత్మిమారద్గీము

చ. 3: యతచి తొలిల్ల నడిచేవ ఇపడును నడచేవ
మతచి శ్రీవతకటేశవ్వెర మహిమ లివ
అతచ నిపడు గానని వలల్లనానఁడునఁ గాననివ
మతచవతట వషయప మాయావాదముల



రేక: 0194-03 లలిత సత: 02-482 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: కేశవదాసినెపైత గెలిచిత ననిన్నటాను

య శరీరప నేరా లినఁకనేల వదక
చ. 1: నిచచ్చెలనఁ గోరికలియత నీనామమే చాల

తచిచ్చె పనీతునఁ జేయ నీతీరస్థిమే చాల
పచిచ్చెపాపా లణనఁచ నీపగసాదమే చాల
యచచ్చెకొతదు వుపాయాల ఇనఁకనేల వదక

చ. 2: ఘనునినఁ జేయనఁగను నీకెపైతకరతమే చాల
మొనసి రకతచను నీముదద్రిలే చాల
మనిప కావనఁగనఁ దిరమణలతఛనమే చాల
యనసను దికక్కదస ఇనఁకనేల వదక

చ. 3: నెలవపైన సుఖమయత నీధతనమే చాల
అల దాపదతడక నీయరచ్చెనే చాల
యిలపపై శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా మాకనఁ గలవు
యలమ నితరముల యినఁకనేల వదక



రేక: 0194-04 దేసాళత సత: 02-483 నస్కృసితహ
పలల్లవ: కెపైవలతమునకతటే కెపైతకరత మెకక్కడు

శ్రీవభునఁడ నీవు మాకనఁ జికేక్కమరత్మి మదివో
చ. 1: చేపటట్టి నీశిరసు పూజితచే అహమకకతటే

నీపాదాల పూజితచే నేను మొకక్కడు
మాపదానఁకా నినునఁగొలిచ్చె మతదమేళమౌకతటే
దాపగ నీదాసుల శేషతవ్వె మెకక్కడు

చ. 2: హరి నీపసాబ్రాదజీవనెపై గరివ్వెతచటకతటే
నరయ నీదాసులలతకౌ టకక్కడు
వరవున నీచెవలో వనన్నపాల సేయుకతటే
ధర నీవడిగకాతడల్లనఁ దలనఁపతచ టకక్కడు

చ. 3: జటట్టి మముత్మి ధతనితచి సాయుజత మతదుటకతటే
అటట్టి నీనామఫలమతదు టకక్కడు
ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలిత వతదువతకనే
తటట్టిప మాగర నుపదేశ మెకక్కడు



రేక: 0194-05 శ్రీరాగత సత: 02-484 శరణగత
పలల్లవ: నావలల్ల నీ కేమునన్నది నారాయణ నీవు ననున్న

కావతచి రకతచే వుపకార మతతే కాక
చ. 1: సొముత్మి దిననఁబుటట్టినటట్టి సమరిబత టేలికక

ఇముత్మిల నతదుకనఁ బద్రిత యేమ సేసని
చిముత్మిచ నాతనఁడు నేమతచిన పనివాటలలో
వుమత్మిడినఁ జేసేట వటట్టివడిగాలే కాక

చ. 2: ఆసపడి వచిచ్చెనటట్టి అతథి బలరాజక
రాసిసేసి యేమచిచ్చెన రతకెకీక్కని
బేసబెలిల్లతనమున పగయాన నిచచ్చెకమాడి
మటూసి దపైనతపనఁ జేతుల మొకక్క లితతే కాక

చ. 3: శరణగతునఁడ నీకెచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁడ
దొరనెపై యేమట సరినఁదటూనఁగనఁగలను
ధరలోన నీవు దయదలనఁచి ననేన్నలకోనఁగా
పరగ నీమఱనఁగన బదుకదునఁ గాక



రేక: 0194-06 రామకిగయ సత: 02-485 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: అద శిరశచ్చెకగము లేనటట్టి దేవర లేదు

యిద హరిముదాబ్రాతకిత మతదే తలియరో
చ. 1: ఆనాయుధ స అసురా అదేవా యని

వనోదముగ ఋగేవ్వెదము దలిపడి
సనాతనము వషరచకగధరణకను
అనాది పగమాణ మతదే తలియరో

చ. 2: యచచ్చె యితదేద్రి యని "యచచ్చె సటూరేత" యని
అచచ్చెగ తుద కెకెక్క(కక్క?) నదే పొగడ శగ త
ముచచ్చెట గోవతదుని ముదాబ్రాధరణక
అచచ్చెమయిన పగమాణ మతదే తలియరో

చ. 3: మును "నేమనా తపత్తిముదాబ్రాత ధరయే" తత్తిని
వనువతట శగ త యద వలల్లవరి సేసని
మొనసి శ్రీవతకటేశ ముదాబ్రాధరణక
అనువుగనఁ బద్రిమాణ మతదే తలియరో



రేక: 0195-01 పాడి సత: 02-486 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఇటట్టి బాబ్రాహత్మిణత మెకక్కడు యినిన్నటలోన

దటట్టిమెపై తదియుతలకె తగను బాబ్రాహత్మిణతము
చ. 1: హరినఁ గొలిచేవారి కమర బాబ్రాహత్మిణతము

పరమవపైషరవమే పో బాబ్రాహత్మిణతము
హరిణోరద్ధత్త్వాపతడద్రిదేహులౌటే బాబ్రాహత్మిణతము
తరమతతగవధులదే తేనఁకవ బాబ్రాహత్మిణతము

చ. 2: సతమెపై చకాగ తకితుల చరితే బాబ్రాహత్మిణతము
పత శరణగతయే బాబ్రాహత్మిణతము
వతలేని వరలసాతవ్వెకమే బాబ్రాహత్మిణతము
తత దవ్వెయాధికారలే తపప్పుర బాబ్రాహత్మిణతము

చ. 3: అతచనఁ బరమభాగవతాధీనము బాబ్రాహత్మిణతము
పతచతసతసాక్కరాదులదే బాబ్రాహత్మిణతము
యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడేనఁ బాబ్రాహత్మిణుతనఁడు
ముతచి యతనివారౌటే మొదలి బాబ్రాహత్మిణతము



రేక: 0195-02 మాళవగళ సత: 02-487 దశవతారముల
పలల్లవ: వదులవదులనెలల్ల  వషరనఁడు సతచరితచని

పోది మాని కనన్నగతపై పొతడు మరసులల
చ. 1: తేరమనఁద నెకీక్క నేనఁడు దేవోతత్తిమునఁడు వానఁడె

సారమెపైన శతఖచకగశరా రర్ఙ్గాయుధము లవ
కారకమత్మి నాకాసాన గరడధవ్వెజత బదే
పారరో దానవులల పతతముల వడిచి

చ. 2: దతడవటట్టి నలల్లవానఁడే దపైవాలరాయునఁడు
దతడి నెటట్టిపనఁజటల్ల తపారప చతగ లవ
కొతడవతట రథ మద కొన పపైనఁడికతడలవ
గతడుగటూలి వరగరో గొబుబ్బున దపైతేయుల

చ. 3: వజయశతఖము వటట్టి వనఁడె శ్రీవతకటేశనఁడు
భజన నలమేలత్మితగ పలమార మెచచ్చెనద
తద్రిజగాన నాతనినఁ జేరినదాసు లిద వరె
గజబెజ లినఁక నుడుగరో రాక్షసుల



రేక: 0195-03 లలిత సత: 02-488 శరణగత
పలల్లవ: కామధేనువద కలప్పువస్కృక్షమదే

పాబ్రామాణతముగల పగపనున్నలక
చ. 1: హరినామజపమే ఆభరణతబుల

పరమాతుత్మిని నుత పరిమళము
ధరణధర పాదసేవ భోగము
పరమతబెరనఁగిన పగపనున్నలక

చ. 2: దేవుని ధతనము దివాతనన్నతబుల
శ్రీవభు భకేత్తి జీవనము
ఆ వషరకెపైతకరతమే సతసారము
పావనులగ యపగపనున్నలక

చ. 3: యేపన శ్రీవతకటేశనఁడే సరవ్వెము
దాపపై యితని వతదనమే వధి
కాపగ శరణగతులే చటాట్టి ల
పపైపయి గెలిచిన పగపనున్నలక



రేక: 0195-04 మాళవగళ సత: 02-489 అధతతత్మి
పలల్లవ: నీచితత్తి మతదరినేరప నేరమ

తోచి కాచి యిట తుద కీడెరెచ్చె
చ. 1: దేవతలపాల తీరని పణతము

ఆవలనఁ బాపత బసురలది
భావతప మనుజలపాలివ రెతడును
శ్రీవలల్లభ నీనేసిన మాయ

చ. 2: వదశసత్తి సముల వజాజ్ఞనమటూలము
ఆది నసతతము లజాజ్ఞనమటూలము
సాదితప రెతడును జగతుత్తి మటూలము
భేదితచి యివ నీపరరేనఁపణల

చ. 3: కావతపనఁ గరత్మిము కాయము చేతది
భావము చేతది పరమము
తావుల రెతడునునఁ దపప్పుని పగకస్కృతవ
శ్రీవతకటేశవ్వెర చేనఁతల నీవ



రేక: 0195-05 దేవగాతధరి సత: 02-490 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అడడము చెపప్పుగరాదు అవునఁగాదననఁగరాదు

వడిడన దనుభవతచే దోపక జీవులది
చ. 1: యరికలతత్తి జనత్మిము లినిన్న జతతువులయతదు

కోరికల గొనసాగెనఁ గోటాననఁగోట
నారకొనె సతపదల నానారటూపములపై
తీరదేమటా నీచికక్క దేవునఁడు వటట్టినది

చ. 2: అలల్ల కొనెనఁ గరత్మిముల అకక్కడికి నికక్కడికి
వలల్లవరాయను మాయ వనకా ముతదు
కెలల్ల రేనఁగె దేహమతదే కిముత్మిల చటట్టిరికాల
పొలల్ల వో దనన్ననఁడు భటూమ పటట్టిగానఁ బుటట్టినది

చ. 3: పతడెను సతసారము ఫలమెపైన నానానఁటకి
నితడెను నాలికక నెమత్మిదినఁ జవుల
అతడనే శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతమెపై వుతడి
వతడ వతడనటల్ల గ (?) వనెన్న కెకెక్కతచినది



రేక: 0195-06 శతకరాభరణత సత: 02-491 దశవతారముల
పలల్లవ: ఎతతకెతత యిది యేమని పొగడుట

యితత సేయ నీక నెదురా వర
చ. 1: పడుగలనఁ బోలడి పను నీ నఖములనఁ

కెడయక హిరణుతనఁ డెటల్ల తడెనో
వుడికెట చకాగ యుధము వనఁడికిని
జడియక మకరెట వహితచెనో

చ. 2: శరపరతపరల శిరముల నఱకనఁగ
యరగొని రావణునఁ డేమనెనో
పరియల వారనఁగ బద్రిహత్మితడభాతడము
ఉరశతఖరవత బోరచ్చెట యట ల్ల

చ. 3: గానఁటప నిషష్ఠూ రగదాహతకి మధు-

కెపైటభుల తలల కత లట ల్ల
యటన శ్రీవతకటేశ నీకస్కృపను
పాటతచి దాసుల బద్రిదుకట యట ల్ల



రేక: 0196-01 దేవగాతధరి సత: 02-492 శరణగత
పలల్లవ: నీయతత నీవ యరినఁగి నిచచ్చె ననున్ననఁ గాతు గాక

మాయలలోనఁ బొరలే దిమత్మిరివానఁడ నేను
చ. 1: నీ సరివానఁడనా నినున్న దటూరేవానఁడనా

దానఁసుడనెపై కొలిచిన తనుధరిని
వసరితచ నోపదునా వరపతచనఁగలనా
మాసిన పాపాలలోని మెపైల సనఁకినానఁడను

చ. 2: వనన్నవతచేవానఁడనా వడుజోడువానఁడనా
అనిన్నటా శరణుచొచిచ్చెనటట్టి జీవని
యనిన్నట కతత్తిరమచేచ్చె యేపని సేసి మెపప్పుతచే
మునిన్నట కరత్మిములక ముతగిట నునాన్ననఁడను

చ. 3: యదురాడేవానఁడనా యలయితచేవానఁడనా
సదరాన నీక మొకేక్కజతతువ నేను
ఇదివో శ్రీవతకటేశ యరక నీ వసగనఁగా
పొదిగి నీమహిమల పొగడుచనాన్ననఁడను



రేక: 0196-02 సాళతగనాట సత: 02-493 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇచిచ్చెనవానఁడు హరి పచచ్చెకొనన్నవానఁడ నేను

చెచెచ్చెరనఁ దగవు లితకనఁ జెపప్పునఁగదరో
చ. 1: నిలిచినది జగము నితడినది భోగము

కలిగె జీవుల కొకక్కకాణచి
వలయశసనాల వడి నాలద్గీ వదముల
చలపటట్టి జాణల చదువుకోరో

చ. 2: పారినవ మనసుల పటట్టినది జననము
పోర దరెనఁ గరత్మిముల పొలమేర
కోరికల సాక్షుల గటట్టిల తద్రిగణముల
వరనఁ బేరనఁ దలసుక వడనఁబడరో

చ. 3: దకిక్కనది ధరత్మిము తపప్పునిది భాగతము
లకిక్కతచ నుదుటవాబ్రాల లిఖతముల
యికక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటకి మటూలము
చికక్కల వాప నితని సేవతచరో



రేక: 0196-03 రామకిగయ సత: 02-494 అనన్నమయత సుత్తి త
పలల్లవ: వఱఱ్ఱైలల మక వడుక గలితేను

అఱఱ్ఱైవతచి తడు కలల్లతగరాదా
చ. 1: ముడిచివసిన పవువ్వె ముడువ యోగతముకాదు

కడిచివసిన పలల్ల కడువనఁగానఁ గాదు
బడినొకర చెపప్పుననఁ పగత చెపప్పునఁబోతేను
అడరి శ్రీహరి కది అరహముగాదు

చ. 2: గతపనఁ డుముక దిననఁగా నొకక్క వరిగితజ
తతపననఁ గలసితే తలియనెటట్టి  వచచ్చె
జతపలనఁ బలవరితచనఁగ నొక మతచిమాట
ఇతపపైతే హరి యతదుకిచచ్చెనా వరము

చ. 3: వుమసిన తమత్మిలో నొకకొతత కపగము
సమకూరిచ్చె చవగొని చపప్పురితచనేల
అమరనఁగ ఛాయాపహరము సేసుక
తమమాట గటూరిచ్చెతే దపైవము నగనఁడా

చ. 4: చిబకివసిన గితజ చేతనఁ బటట్టినఁగనేల
గబుక కెతగిలిబటూరె గడుగనఁగ మరి యేల
తొబుక కవతావ్వెల దోషాలనఁ బొరలితే
దిబుకార నవవ్వెనఁడా దేవునఁడెపైనాను

చ. 5: మతచచదిదకూట మనఁద నుమసినటట్టి
మతచి దొకట చెపప్పు మరిచెపప్పునేరక
కతచనఁ బెతచ నొకక్కగత నదికితే ముటట్టి -
పతచవలనే చటూచ పరమాళల్ల  వాని

చ. 6: పచిచ్చెనటట్టి పతడుబటూనఁజి లోననే వుతడు
బచచ్చెన కవతల బానఁతగావు యతదు
ముచచ్చెనఁ గనన్నతలిల్ల మటూల కొదిగినటట్టి
ముచిచ్చెమ నుతులేల మొకక్కరో హరికి

చ. 7: వులిల్లదినన్న కోమ టటూరకవునన్నటట్టి
జలల్లడ నావాల జారిపోయినటట్టి
కలల్లల చెపప్పు యాకథ కతత్తిరము లీక
మెలల్లనే వుతడితే మెచచ్చెనా దపైవము

చ. 8: నేత బీరకాయ నేయి అతదులేదు



రాతవరనికి బీరము ఇతచకా లేదు
ఘత బటూరగనఁబతడు కడుపలోన దటూది
యేతుల నుడుగల యకక్కనా హరికి

చ. 9: ఇరగవా రెరనఁగర పొరగవా రెరనఁగర
గొరబెపైన మాటల గొణనఁగచ నుతదుర
పరలనఁ గాదతదుర బానఁతగార తాము
వరసు లటట్టివారి వడుచ దేవునఁడు

చ. 10:యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశనఁ దాళల్లపాక
అనన్నమాచారతల అఖలదికక్కల మెచచ్చె-
నునన్నతతో బాడిరొకనఁ డెవవ్వెనఁడో తాను
సనన్న నొరసునట సమత్మితా హరికి



రేక: 0196-04 లలిత సత: 02-495 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: చిరకాలధరత్మిముల చివుక దవవ్వెనఁగనఁబోతే

హరిమఱనఁగ చొచిచ్చెత మాతనఁడే రకతచెను
చ. 1: భువనఁ దొలిల్ల లేరా పణతము సేసినవార

జవళశసత్తి సములలల్ల నఁ జదివనవార లేరా
దివ కెకిక్క దేవతలపై తేరినవార లేరా
యివల నే మవ సేసి యవవ్వెరినఁ బోలేము

చ. 2: తగనఁ దొలిల్ల వనమా తపము సేసినవారి
జిగి ననిన్నయజజ్ఞముల సేసినవారి వనమా
మగల సిదిద్ధవడసి మతచినవారి వనమా
యగవ నే మతతకతటే యకక్కడు సేసేమా

చ. 3: పకక్కమతముల చటూచి బెతడుపడడవార లేరా
పకక్కన ననిన్నవదతలనఁ బరగినవార లేరా
వోకక్కనఁడే శ్రీవతకటేశనఁ డులల్లములో నుతడనఁగాను
యకక్కడితనినఁ గొలవ కెవవ్వెరినఁ బోలేము



రేక: 0197-01 శతకరాభరణత సత: 02-496 నస్కృసితహ
పలల్లవ: చేపటట్టి మముత్మినఁ గావు శ్రీనరసితహ నీ-

శ్రీపాదములే దికక్క శ్రీనరసితహ
చ. 1: చెలనఁగ వయిచేతుల శ్రీనరసితహ

చిలకేట నగవుల శ్రీనరసితహ
సిలగలేని మతచిశ్రీనరసితహ నీ-

చెలినఁ దొడెకిక్కతచకొనన్న శ్రీనరసితహ
చ. 2: క్షీరసముదద్రిమువతట శ్రీనరసితహ దపైతుతనఁ

జీరిన వజద్రిపగోళల్ల శ్రీనరసితహ
చేరి పగహల్ల దునిమెచేచ్చె శ్రీనరసితహ నుతత-

చేర దేవతల నినున్న శ్రీనరసితహ
చ. 3: శ్రీవనితతో మెలప(గ?) శ్రీనరసితహ

చేవదేరే నీమహిమ శ్రీనరసితహ
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది శ్రీనరసితహ సరవ్వె-
జీవదయాపరనఁడవో శ్రీనరసితహ



రేక: 0197-02 సాళతగనాట సత: 02-497 రామ
పలల్లవ: నరనఁడా యతనఁడు ఆదినారాయణునఁడు గాక

ధరణనఁ గీరితకెకెక్క దశరథసుతునఁడు
చ. 1: యతనఁడాతాటకినఁ జతప నీమారీచసుబాహుల-

నీతనఁడా మదమణనఁచె నితదరనఁ జూడ
యేతులక హరవలల్ల  యతనఁడా వరిచి యటట్టి
సతనఁ బెతడిల్లయాడెను యచినన్నరామునఁడా

చ. 2: చపప్పునాతముకక్క గోసి సదితచి దపైతుతలనఁ జతప
అపప్పుడిటట్టి వాలి నేసినాతనఁ డతనఁడా
గపప్పుతచి కోనఁతుల నేలి కొతడల జలధి గటట్టి
కపప్పు లతక సాధితచె నీకౌసలతనతదనఁనుడా

చ. 3: రావణదులనునఁ జతప రకతచి వభీషణుని
భావత చయోధత నీతనఁడు పటట్టిమేలను
శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే సస్కృషిట్టి రకతచె నితనఁడే
యవల మాపాలనునన్న యరామచతదుగ నఁడా



రేక: 0197-03 పాడి సత: 02-498 వతకటగానత
పలల్లవ: అదివో చటూడరో అతదర మొబ్రాకక్కరో

గదిగొనె బద్రిహత్మిము కోనేటదరిని
చ. 1: రవమతడలమున రతజిలల్ల  తేజము

దివనఁ జతదుగ నిలో తేజము
భువ ననలతబుననఁ బొడమన తేజము
వవధతబులపైన వశవ్వెతేజము

చ. 2: క్షీరాతబుధిలోనఁ జెలనఁగ సాకారము
సారె వపైకతఠప సాకారము
యరీత యోగీతదుగ లతచ సాకారము
సారెక జగముల సాకారము

చ. 3: పొలసిన యాగతబులలో ఫలమును
పల తపములలో ఫలమును
తలనఁచిన తలనఁపల దానఫలతబును
బలిమ శ్రీవతకటపతయే ఫలము



రేక: 0197-04 రామకిగయ సత: 02-499 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఆతనినఁబో పొగడేము ఆతని శరణతటమ

ఆతనఁడే సరవ్వెజీవుల అతతరాతమ
చ. 1: పకక్క బద్రిహత్మితడకోటల్ల  పకక్క బద్రిహత్మికోటల్ల

పకక్క రదద్రికోటల్ల ను పకక్క యితదుగ ల
వకొక్కకక్క రోమకూపాల నొగి నితచకతడునటట్టి
వకక్కనఁడే వషరనఁడు వనఁడే వునన్నతోనన్నతునఁడు

చ. 2: అనతత సటూరతచతదుగ ల అనతత వాయువులను
అనతత నక్షతగము లనతత మేరవుల
కొనల సాగీ ననిన్నట కూటవనఁ గటూడుకొనన్నటట్టి
అనతతునఁడొకక్కనఁడే మతచ నాదిమటూరిత

చ. 3: అసతఖతమహిమలను అసతఖతమాయల
అసతఖతశకత్తి ల వరాలసతఖతముల
పొసనఁగ నినిన్నటనఁ దానే పటట్టితచి రకతచినటట్టి
అసతఖతతునఁడు శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడు



రేక: 0197-05 దేసాళత సత: 02-500 శరణగత
పలల్లవ: నీవ రకతతువుగాక నినున్న నమత్మితమ నేము

దపైవమవపై నీ వుతడనఁగ తగ మాదే బద్రిదుక
చ. 1: కోరి వకరాతవరనఁ గొలిచ్చె బతకీ నొకనఁడు

పపైర వకక్కచెటట్టి వటట్టి బతకేననీ నొకనఁడు
కూరిమనఁ బాము చేనఁబటట్టి కొని బతకీ నొకనఁడు
శ్రీరమణుని దాసుల చేతదేపో భాగతము

చ. 2: ఇసుమతత మనున్న వటట్టి యేచి బతకీ నొకనఁడు
పసురము నితటనఁ గటట్టి బతకేననీ నొకనఁడు
పసగా వల డినుము పటట్టి బతకీ నొకనఁడు
వసుధేశ నీవు గలవారి కేమ గడమ

చ. 3: ఆకనలమునఁ గసవునతట బతకీ నొకనఁడు
లోకల పకక్కపాయాల లోలలపై బతకే రదే
యకడ శ్రీవతకటేశ ఇవలల్ల  నీమహిమలే
చేకొని నీమరనఁగ చొచిచ్చెనవారే ఘనుల



రేక: 0197-06 సామతతత సత: 02-501 అధతతత్మి
పలల్లవ: బయలమొరతగగ పరమమాయ ఇది

నయమున లోనెపై వడతుర గాని
చ. 1: కలనఁడు హరి యొకనఁడు కావ జగములక

కలిగినతనఁడు లేక మాననఁడు
తలిసి ఇతదరికినఁ దేరిన యరస్థిమే
మలసి యపప్పుట మరతుర గాని

చ. 2: పటట్టినదలల్ల  భోగముకొరకే
పటట్టిన భోగము పో దపడు
పటట్టి యమానఁటలే పలకదు రితదర
మటట్టి లేక ఇది మరతుర గాని

చ. 3: కరత్మిము శ్రీవతకటపత కారతము
కరత్మిము దేహికినఁ గాణచి
ధరత్మి మదేవుని దాసతత బతదుర
మరత్మిము లోకల మరతుర గాని



రేక: 0198-01 శ్రీరాగత సత: 02-502 శరణగత
పలల్లవ: ఎఱినఁగిత నమత్మిత నితనఁడు దయానిధి

మఱనఁగల మొరనఁగల మరి యినఁక లేవు
చ. 1: వదోదద్ధరణునఁడు వశవ్వెరక్షకనఁడు

ఆదిమటూరిత్తి శ్రీఅచతతునఁడు
సదితచి కొలిచిత సుముఖునఁడెపై మమేత్మిల
యేదస మాపాల నితనఁడే కలనఁడు

చ. 2: పరమపరషనఁ డాపనిన్నవారకనఁడు
హరి శతతునఁడు నారాయణునఁడు
శరణతట మతనఁడు చేకొని కాచెను
తరవాతపనులనఁ దపప్పునఁడితనఁడు

చ. 3: హస్కృదయాతతరతగనఁడు యశవ్వెరేశవ్వెరనఁడు
ఇదివో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
వదికిత మతనఁడు వడువనఁడు మమత్మినఁక
తుదకను మొదలికి దొరికినవానఁడు



రేక: 0198-02 మాళవగళ సత: 02-503 దశవతారముల
పలల్లవ: ఇటట్టి మముత్మి రకతచట యేమదొడడ నీక నేనఁడు

బటట్టిబాయిటనే నీవు పదిరటూప లపైతవ
చ. 1: చదువుల చికక్కదిదిద చకక్కనఁగనఁ జేసితవ

మొదలనఁ గతగినకొతడ మోనఁచి యతత్తిత
పొదిగి చేపటట్టి తచిచ్చె భటూమ వుదద్ధరితచితవ
అదనుననఁ బద్రిహల్ల దు నటట్టి మనిన్నతచితవ

చ. 2: అడుగల మటూనఁటనే యఖలము గొలచిత
బడిబడినే రాచపగ నీనఁగిత
బెడిదప లతక వభీషణు నేలితచితవ
అడరి పాతడవులదికెపైక్కై నిలిచితవ

చ. 3: తద్రిపర కాతతలగటట్టి  దర బోధితచితవ
వుపమనఁ గలికిరటూపపై యునాన్ననఁడవు
ఇపడు శ్రీవతకటేశ యేలితవ లోకాలలల్ల
యపడు నుతులక నిరవపైతవ



రేక: 0198-03 శతకరాభరణత సత: 02-504 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతని పగసాదమే యినిన్నయును

గత యితనిదే కన కాదనరాదు
చ. 1: కాయములో నొకఘనసతసారము

పాబ్రాయతబులతోనఁ బద్రిబలీని
ఆయ మతదుకను హరి దానేయపై
దాయక పాయక తగిలనాన్ననఁడు

చ. 2: వనరిన కలలో నొకసతసారము
మనసుతోడనే మలసని
ననిచి యతదుకను నారాయణునఁడెపై
కొనమొదలపై తా గరియపైనాడు

చ. 3: వుడిబడి కోరక్కల నొకసతసారము
బడిబడి యాసలనఁ బరగీని
వడువక యిది శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే
తొడినఁబడనఁ గలిప్పుతచి ధుగ వమయినానఁడు



రేక: 0198-04 ముఖరి సత: 02-505 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఊరకే కలగనా వునన్నతప మోక్షము

శ్రీరమణు కస్కృపచేతనఁ జేర మోక్షము
చ. 1: కలషమునఁ బెడనఁబాసి కరత్మిగతడము గడచి

మలసి నపప్పుడుగా మరి మోక్షము
చలనమతచక లేక సతసారవారధి దానఁట
నిలిచినపప్పుడుగా నిజమోక్షము

చ. 2: పతచేతదిద్రియాల మరి భకిత్తి హరిమనఁద బెటట్టి
మతచివానఁడెపైనపప్పుడుగా మరి మోక్షము
అతచల యాసల మాని ఆచారతసేవ చేసి
మతచినపప్పుడుగా ఆమనఁది మోక్షము

చ. 3: శతతమే కూడుగానుతడి సమచితత్తిముననఁ బొతది
మతతుకెకిక్కనపప్పుడుగా మరి మోక్షము
అతతట శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి మనిన్నతచితే
నతతరతగమున నునన్న దనాది మోక్షము



రేక: 0198-05 వరాళ సత: 02-506 గర వతదన
పలల్లవ: వదకనేనఁటకి నేయి వనన్న చేతనఁ బటట్టి కొని

మొదలనఁ గలిగితేనే ముతదరానఁ గలగట
చ. 1: తన పూరవ్వెభావము తలనఁచి మరవకతటే

పనివడి తనపణతఫల మబుబ్బుట
మనవారిత్తి నానానఁటమాయ చటూపటట్టికతడితే
జనితచిన తనక వజాజ్ఞనసిదిద్ధ యగట

చ. 2: పటట్టినయపప్పుట తనభోగమునఁ దలనఁచకొతటే
కొటట్టినఁగొన తనకోరిక్క కొనసాగట
నటట్టినడిమ జగమునటననఁ దలసుకొతటే
గటట్టి తోడి గరబోధ గరతు చేచికక్కట

చ. 3: జీవకళ నతటనటట్టి చికక్క వదిలితచకొతటే
దేవునఁడు తనచేనఁ జికిక్క తరమౌట
శ్రీవతకటేశనఁ డతనినఁ జేరి శరణతటేను
ఆవల నీవలనఁ దాను అనిన్నటా గెలచట



రేక: 0198-06 పాడి సత: 02-507 శరణగత
పలల్లవ: హరి నారాయణ కస్కృషర అదివో మావనన్నపము

తరవాత మాట నీవ తలనఁచకోవయాత
చ. 1: నడినఁబడడ తలనఁప చకక్కనఁగాక వుతడినాను

వడయనఁడవు నీకస్కృప వగినఁ జకక్కనే
గడిగొనన్న యేరెతత కొతకరవతకరలపైనా
పడమకి లోనఁగొనకపోవునటవయాత

చ. 2: కాయకప నాభకిత్తి కడునఁ గొతచమెపైనాను
ఆయప నీవరముల అతఘనమే
యేయడ గడి గొతచమయిన గడిలో దేవుని-

కాయడ మహిమ ఘనమతదుర గదవయాత
చ. 3: శ్రీవతకటేశ నినున్న జితతతచక నే నుతడినా

జీవాతతరాతుత్మినఁడవపై చేకొతట నీవ
ఆవటతచి కీలబొమత్మి అచేతనమెపై యుతడినా
ఆవళ సటూతగధరనఁ డాడితచనఁ గదవయాత



రేక: 0199-01 నాట సత: 02-508 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇద వనఁడె కతటమమత్మి యేతులవానఁడు

కదలే సటూరతచతదుగ ల కనున్నలవానఁడు
చ. 1: సలవ నవువ్వెలవానఁడు చేకతత్తిగోళల్లవానఁడు

పలపేగల జతధతల పతతాలవానఁడు
యలమనఁ జెలినఁదొడపపై నిడుకొనన్నటట్టివానఁడు
చెలనఁగిన ఘననారసితహునఁడటే వనఁడు

చ. 2: కొతడగదదమనఁదివానఁడు గొపప్పుకిరీటమువానఁడు
దితడుపపైనఁడిచరకాశ(స?) తకక్కలవానఁడు
రెతడురటూపలొకటపైన రీతుల మాయలవానఁడు
అతడనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁ డాతనఁడటే వనఁడు

చ. 3: భవనాసి పొతతవానఁడు భావతచనఁ దలల్లనివానఁడు
ఇవల శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపైనానఁడు
జవళపతతాలవానఁడు శతఖుచకగములవానఁడు
తవరిన  అహోబలదేవునఁడటే వనఁడు



రేక: 0199-02 బౌళ సత: 02-509 కస్కృసర
పలల్లవ: పరమ పరషనఁడ బాలనఁడట

హర వరతచల మొకేక్కరదివో వాకిటను
చ. 1: దేవునఁడితనఁడు సరవ్వెదేవతల కొడయనఁడు

వవల వదములచే వదుతనఁడితనఁడు
దేవకీదేవకి వసుదేవునికినఁ గొడుకాయ
యవధము నోనఁచిరి వరెతత భాగతవతతులో

చ. 2: అతతటానఁ దానునన్నవానఁడు అరయ సవ్వెతతతుగ నఁడు
అతతయు నాదియులేని ఆదిమటూరిత
వతతుక యశోదక నవవ్వెల నతదగోపనికి
దొతతరకొడుకెపైనానఁడు తొలిల్ల వరే పణుతలో

చ. 3: ఇతదిరావలల్లభునఁడు ఇహపరనాయకనఁడు
కతదువ శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గాపనన్నవానఁడు
మతదగొలల్లతలకెలల్ల మరనఁది దానెపైనానఁడు
ఇతదర నితదరే వరి కెనన్నట సతబతధమో



రేక: 0199-03 లలిత సత: 02-510 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు గలగ మరి యభాగతము

సనిన్నధయ నితనికి శరణనరే
చ. 1: అద చతదుగ నఁ డుదయితచె నచతతునఁడు జనియితచె

అదననఁ గతసునిజనత్మి మసత్తిమతచెను
పొదలిరి దివజల పొలిసిరి రాక్షసుల
సదర మ శిశవుక శరణనరే

చ. 2: పాతడవకలము హచెచ్చె బాలకస్కృషరనఁడిద వచెచ్చె
చతడి దురోతధనుమటూనఁక జలల్లన వచెచ్చె
దతడి గోకలము నితడె దబ్రాపది తపము వతడె
చతడద్రిపగతాపన కిటట్టి శరణనరే

చ. 3: రేపలల్ల పణతము సేస శ్రీవతకటేశనఁడు డాస
గోపకల మనసుల కొఱత వాస
కోపల ధరత్మిము దకెక్క గోవరద్ధనగిరి నికెక్క
చాపలమేనఁట కితని శరణనరే



రేక: 0199-04 ముఖరి సత: 02-511 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: అతనఁడే గతయని యతటే ననిన్నటా మానుతనఁడు

ఇతరాల మాననఁగానే యతనికే శలవు
చ. 1: శ్రీరమణుని నితతసేవకలకనఁ దొలల్ల

వరలేని కరత్మిముల వటట్టి మానతము
ఆరీత నితనిభకత్తి లపైన చనవరలక
ఆరితేరి పణతపాపా లడడపాట లేదు

చ. 2: తకక్కక యితనిముదద్రి ధరితచిన దాసులక
చొకక్కల భవబతధల సుతక మానతము
లకిక్కతచ నితనికెపైన లతకలక బొడుకల-

కొకక్కట వధినిషేధ లటూహితపలేవు
చ. 3: సరస శ్రీవతకటేశ శరణగతులకను

పరగ మాయల దొడిడబతద మానతము
పరమమెపైన యితని పళ ల్లముకూటవారికి
ధరలో నేమటవతకానఁ దపప్పులే లేవు



రేక: 0199-05 సామతతత సత: 02-512 శరణగత
పలల్లవ: నీ చేతనఁలోవారము నీవారము

యేచి నీకే చేత మొకేక్క మదియే మావగతము
చ. 1: ఇనిన్నటానఁ బటూరరనఁడవు నీ వరనఁగని యరస్థిమేది

వనన్నపము నేనఁ జేసే వధమేది
మనిన్నతచిన నీమనన్ననే మహిమలో మాబద్రిదుకెలల్ల
వునన్నత మదాసిననే దొకక్కటే మావగతము

చ. 2: ఘనదేవునఁడవు నీకనఁ గడమల మరియేవ
గొనకొని నే నినున్ననఁ గొసరేదేమ
పొనుగక యేలితవ పటట్టిన మాపటట్టి గెలల్ల
ననిచి నినున్న నమత్మిన నమత్మికే మావగతము

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁడ నీవు చి తత్తిగితచనిది యేది
భావతచి నేనఁ బొతదని భాగత మేది
యేవల మాపరభారా లితతయు నీకెకిక్కనది
ఆవటతచి నే నీశరణనన్నదే మావగతము



రేక: 0199-06 దేసాక సత: 02-513 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కనియుతడి భద్రిమసితనఁ గటాట్టి  నేను

యనలేక గరియపైత నిటేట్టి నేను
చ. 1: తోలనెముకల గటట్టి దొరనతటా మురిసేను

అలబడడల మరనఁగ ఆహ నేను
గాలి యాటతచకొని కాలముల గడపేను
వోలినఁ బుణతపాపమతదు వోహో నేను

చ. 2: మతటవతక బదుకతా మదియితచి మురిసేను
ఇతటముతగిటనే వుతడి యహీ నేను
వతటవానఁడనెపై వుతడి వరనఁగలవలల్ల నఁ గోరే
వతటన యాసల తోడ నటూహూ నేను

చ. 3: నటూలికోకనఁ గటట్టి వడి నునన్ననెపై నే మురిసేను
యలగ నాబదుకెలల్ల యేహే నేను
పాలితచి శ్రీవతకటాదిద్రిపత నాకనఁ గలగనఁగ
ఆలరినెపై గెలిచిత హపై హపై  నేను



రేక: 0200-01 మాళవగళ సత: 02-514 శరణగత
పలల్లవ: నీవు సరవ్వెగణసతపనున్ననఁడవు నే నొకదురద్గీణని

మానవు ననొన్నక యదురచేసుకొని మనసుచటూడనేల అయాత
చ. 1: యేలినవానఁడవు నీవు ఇట నేనఁ గొలిచినవానఁడ

పోలితపనఁగ నీవ దేవునఁడవు భువ నే నొకజీవునఁడను
పాలితచేవానఁడవు నీవు బద్రిదికేవానఁడను నేను
తాలిమ ననొన్నక సరిచేసుక ననునఁ దపప్పులతచనేల అయాత

చ. 2: అతతరాతమవ నీవు అతగమాతగమే నేను
చితతతపనఁగ నీవ సవ్వెతతతుగ నఁడవు జిగి నేనఁ బరతతతుగ నఁడను
ఇతత నీవ దయనఁగలవానఁడవు యపప్పుడు నే నిరదయునఁడను
చెతతల ననొన్నక మొనసేసుక నాచేనఁత లతచనేల అయాత

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడవు నీవు సేవకనఁడను ఇట నేను
అవలనీవల దాతవు నీవు యాచకనఁడను నేను
నీవ కావనఁగనఁ గరత్తివు నేనే శరణగతునఁడను
కెపైవశమగ నను పగతవటట్టి క నాకథల యతచనేల అయాత



రేక: 0200-02 నాట సత: 02-515 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: వడల వడల నద వధులవధుల

తొడికి దపైతుతలనునఁ దుతచనఁగను
చ. 1: కోటసటూరతలొకకూటవ గటూడుక

చాటవ మెరసేట చకగము
గానఁటప వవల కాలరదుగ లట
నీటననఁ దొలనఁకేట నిబడచకగము

చ. 2: పగళయకాలముల బడబాగన్నలొలక-

చలమరి పగతాపచకగము
కలకలరవముల కాలభపైరవుల
కలసి మెలతగేట గతడచకగము

చ. 3: యమసహసగము లనతత మేకమెపై
సమరము గెలిచేట చకగము
అమరచ శ్రీవతకటాధిప కరముననఁ
దమలకయుతడేట దివతచకగము



రేక: 0200-03 బౌళ సత: 02-516 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: మొకెక్కద మదివో మటూనఁడుమటూరత్తి లను

వకక్కరటూపమెపై వనరెనఁ జకగము
చ. 1: చెతడిన రావణు శిరోమాలికల

దతడల పూజల తఱచగను
మెతడుగనఁ గతసుని మెదడు గతధముగ
నితడ నలనఁదుకొని నిలిచెనఁ జకగము

చ. 2: చితచి హిరణతకసిప పనురకత్తిప-

అతచనరర్ఘద్వ్య పాదతముత్మిలను
పతచజన ఘనకపాలప టముకను-

పతచవాదతములనఁ బరగ చకగము
చ. 3: బల మధుకెపైటభ పాబ్రాణవాయువుల

అలరిన నెపైవదతతబులను
యలిమని శ్రీవతకటేశ హసత్తిముల
వలసి నిలచె నిద వజయచకగము



రేక: 0200-04 సాళతగత సత: 02-517 అధతతత్మి
పలల్లవ: చేకొతట నిహమే చేరిన పరమని

కెపైకొని నీవతదు కలవ కాన
చ. 1: జగముననఁ గలిగిన సకలభోగముల

తగిన నీపగసాదములే యివ
అడపడు నేనఁబదియక్షరపతఙక్కఙ్క్తుల
నిగమగోచరప నీమతతగములే

చ. 2: పొదిగొని సతసారపతగదార లిల
వదలని నీదాసవరద్గీములే
చెదరక యేపొదుద నఁ జేయు నాపనుల
కదిసిన నియాతజాజ్ఞకెపైతకరతములే

చ. 3: నలగడ మతచిన నాజనాత్మిదుల
పలమర లిట నీపతప లివ
యలమని శ్రీవతకటేశవ్వెర నీ వనఁక
వలసినపప్పుడ వరముల నాక



రేక: 0200-05 లలిత సత: 02-518 మాయ
పలల్లవ: కానవచచ్చెనఁ గానరావు కమలక్ష నీమాయ

తానే వతటవతటనఁ దగిలీ నిదివో
చ. 1: తొలిల్ల నీవు గలవు తోడనే నేనఁను గలను

యలల్లగా నీపగపతచము యితతానఁ గలదు
కొలల్ల యదుద  లపప్పుటవ గోనెలే కొతత్తిలపైనటట్టి
చలల్లని నేనొకనఁడనే జనత్మిములే వర

చ. 2: వదముల నాటవ వనుకల నాటవ
ఆదినుతడి చదివ నదియే నేను
వదతో వనన్నవటట్టి నేయి వదకనఁబోయినయటట్టి
దాదాత నాతలివ యితరల నడిగేను

చ. 3: వపైకతఠమటూ నునన్నది వరముల నునన్నవ
యకడ శ్రీవతకటేశ యేలిత ననున్న
కెపైకొని పవువ్వె ముదిరి గకక్కననఁ బతదయపైనటట్టి
నీక శరణననఁగాను నే నేడేరితని



రేక: 0200-06 దేసాళత సత: 02-519 శరణగత
పలల్లవ: కడనుతడి చటూచే నీకనఁ గనికరమెపైతేనఁ గన

బడి ననున్ననఁ గావు నీతో బలిమేలే
చ. 1: వడల మోచినయది యొకయపరాధము

అడరి సతసారినౌట యపరాధము
బడి నిని పఱచిన పాటల్లనఁ బడకపోడు (దు?)

యడనీక మొరవటట్టి నినఁకనఁ జోటేదయాత
చ. 2: అనన్నపానముల గొనన్న దది యొకక్కనేరమ

వునన్నత సతపదనఁ బొతదు టకనేరమ
యినిన్నయు ననుభవతచి యినఁక నొలల్లనతటేనఁ బోదు
వనన్నపాల సేసి నీతో వసుగనఁ జోటేది

చ. 3: మదిలో నీవుతడగాను మఱచిన దొకకలల్ల
అదననఁ గరాత్మిధికారనౌ టకకలల్ల
యదుట శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గాచితవ
తుద కెకిక్కతమ యితకనఁ దొలనఁగనఁగవలనా



రేక: 0201-01 మాళవ సత: 03-001 శరణగత
పలల్లవ: ఇటట్టి పగతాపము గల యతని దాసుల నెలల్ల

కటట్టి నా కరత్మిములలల్ల గాలినఁ బోవునఁ గాక
చ. 1: యలమనఁ జకాగ యుధున కెదురా దానవుల

తొలనఁగ కెతదుచొచిచ్చెననఁ దుతడితచనఁ గాక
ఇల గరడధవ్వెజ పపై నెకక్కనా వషముల
కలనఁగి నీరెపై పారి గాలినఁ బోవునఁ గాక

చ. 2: గోవరద్ధనధరనిపపై కొలపనా మాయల
వవల దునుకలపై వరగనఁగాక
కేవలనఁ డచతతునొదదనఁ గీడు చటూపనఁగలవా
కావరమెపై తానఁ దానె గాలినఁ బోవునఁ గాక

చ. 3: వరనారసితహునక వరపల గలవా
దటూరాన గగద్గీలకాడెపై తొలనఁగనఁ గాక
కోరి య శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచిత మదివో
కారకొనన్న పగలలల్ల గాలినఁ బోవునఁ గాక



రేక: 0201-02 బౌళ సత: 03-002 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏది నిజతబని యటవల నముత్మిదు

పోదితోడ నను బోధితపవ
చ. 1: సతుత్తి  నసతత్తిని సరవ్వెము నీవని

చితత్తిగితచి శగ త చె పప్పుడిని
వుతత్తిమమధతమ మొగినఁ గలదని మరి
యితత్తిల శసత్తి సము లేరప్పురచని

చ. 2: నానారటూపల నరహరి నీవని
పూనిన వధు లిట పొగడెడిని
మానక హేయము మరి వుపాధే(దే?)యము
కానవచిచ్చె యిలనఁ గలిగియునన్నవ

చ. 3: భావాభావము పరమము నీ వని
దపైవజజ్ఞల నినునఁ దలనఁచెదర
శ్రీవతకటగిరినఁ జెలనఁగిన నీవ
తావుగ మదిలోనఁ దగిలితవ



రేక: 0201-03 సాళతగనాట సత: 03-003 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: గెలిచిత భవముల గెలిచిత లోకము

యలమ నీ దాసుల కెదురితక నేది
చ. 1: జయ జయ నరసితహ జయ పతడరీకాక్ష

జయ జయ మురహర జయ ముకతద
భయహరణము మాకనఁ బాపనాశనము
కిగయతోడి నీ సతకీరత్తిన గలిగె

చ. 2: నమో నమో దేవ నమో నాగపరతతక
నమో వదమటూ రిత్తి నారాయణ
తమరి మముత్మినఁ గావనఁగ దికక్కయి మాక నిలవ
జమళ భుజముల శతకనఁజకగముల గలిగె

చ. 3: రక్ష రక్ష పరమాతత్మి రక్ష శ్రీవతకటపత
రక్ష రక్ష కమలరమణ పత
అక్షయ సుఖమయతనఁగల న(వ?)ట దాపదతడగా
పకవాహనునఁడ నీభ కిత్తి మాకనఁ గలిగె



రేక: 0201-04 దేసాళత సత: 03-004 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎకక్కడ చటూచిన వరే యితటతట ముతగిటను

పకక్కచేనఁతల సేసేర పలవరే బాలల
చ. 1: పనన్నవానఁడు కస్కృషరడు పదదవాడు రామునఁడు

వనెన్న నిదదరమడలవల నునాన్నర
వనన్నల దొతగిలదుర వనఁడు వానఁడు నొకక్కటే
పనున్నగడెపై వచిచ్చెనార పటట్టిరే య బాలల

చ. 2: నలల్లనివానఁడు కస్కృషరడు తలల్లనివానఁడు రామునఁడు
అలల్లదివో జోడుకోడెలపై వునాన్నర
వలల్లవరెపై తరిగేర వర లే దిదదరికిని
పలల్ల గ యశోదవదదనఁ బెటట్టిరె యబాలల

చ. 3: రోలనఁ జికెక్క నొకనఁడు రోకలి వటట్టి నొకనఁడు
పోలిక సరిబేసికినఁ బొతచి వునాన్నర
మేలిమ శ్రీవతకటాదిద్రి మతచిరి తానే తానెపై
ఆలితచి నె(య?)వవ్వెరి నేమ ననకరే బాలల



రేక: 0201-05 నాట సత: 03-005 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: దాసహమను బుదిద్ధనఁ దలచర దానవుల

యసులకే పననఁగేర యిపప్పుడూనఁ గొతదర
చ. 1: హరిచకగము దటూషితచే యటట్టివారే యసురల

అరయనఁ దామే దపైవమనన్నవార నసురలే
ధర నరకాసురడు తానె దపైవమని చెడె
యిరవపై యిది మానర యిపప్పుడూనఁ గొతదర

చ. 2: పరషోతత్తిముని పూజ పొతతనఁ బోర అసురల
సరవ వషరని జపతచనివార నసురలే
హిరణతకశిపనఁడును యతని నొలల్లక చెడె
ఇరవపై యతని నొలల్ల రిపప్పుడూనఁ గొతదర

చ. 3: సురలను మునులను శకాది యోగలను
పరమము శ్రీవతకటపత యనుచ
శరణని బద్రిదికేర సరి నేనఁడు వపైషరవుల
యరపరికాననఁ బొయేత రిపప్పుడూనఁ గొతదర



రేక: 0201-06 బౌళ సత: 03-006 శరణగత
పలల్లవ: వఱిఱ్ఱైవానఁడ వఱిఱ్ఱైవానఁడ వనియునఁ గనియునఁ మరి

వఱిఱ్ఱై దలిసి రోనఁకలి వరె చటేట్టినఁ గాక
చ. 1: పటట్టితచిన వాడవట పూచి ననున్ననఁ బెతచలేవా

కటట్టినఁగడ నమత్మిని నాకడమే కాక
వటట్టి నాలో నుతదువట వగినఁ బాపము నాకేది
గటట్టిగానఁ బుణతము వరే కటట్టి కొనేనఁ గాక

చ. 2: యేడనెపైనా నీవ యట యదుట నుతడనఁగలేవా
వడ(డె?) వటట్టి యేడనెపై నా వదకేనఁ గాక
ఆడినదలల్ల  నీవట అతదులోనఁ దపప్పులనన్నవా
వడు పడడ తలనఁపతో వరచేనఁ గాక

చ. 3: భావతచితే మెతుత్తి వట పరము నీ వయతలేవా
నీవానఁడననని నా నేరమే కాక
శ్రీవతకటేశనఁడ నేను చేరి నీక శరణతట
దేవునఁడవపై కావనఁగా నే దిదుద కొనేనఁ గాక



రేక: 0202-01 ఆహిరి సత: 03-007 అధతతత్మి
పలల్లవ: పూచిన య దేహము పవువ్వెగాని పతదగాని

చేచేత నెవవ్వెరికినఁ జెపప్పునోపనఁ బద్రియము
చ. 1: పటట్టితచిన దపైవము పూరి మేపనా మముత్మినఁ

బటట్టిన పూరవ్వెకరత్మిము పాసిపొయతనా
మెటట్టిన సతసారము మెదిగిన పాటే చాల
తొటట్టి కనన్నవారినెలల్ల దటూర నోప మతదుక

చ. 2: నొసలనఁ వాబ్రాసిన వాబ్రాల నుసిగితే మానీనా
కొసరి జగము నాకే కొతత్తిలయతనా
వుసురతోడి సుఖము వుతడిన పాటే చాల
కొసరి జనత్మిములితకానఁ గోరనోప నేను

చ. 3: యేలినవానఁడు శ్రీహరి యేమ సేసినా మేల
వళతో నాతనఁడే శ్రీవతకటేశనఁడు
పాలితచె నాతనఁడు మముత్మి పదివలలగలను
యలగలనే సుఖ ఇత(???)చేము నేము



రేక: 0202-02 ధనాన్నసి సత: 03-008 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: పటట్టినటట్టి వునన్నవానఁడ పోలేదు రాలేదు

ఇటట్టి నీ దాసునఁడ నెపైత యతగిలలల్లనఁ బాస
చ. 1: వలినునన్న జగమెలల్ల వషరనఁడ నీ మహిమే

అలరి నాలోన నీవ అతతరాతత్మివు
తలిసి నేనునన్నచోటే దివతవపైకతఠము
వలలేని నరకముల వరపలల్లనఁ దరె

చ. 2: తనువుతో నుతడేది నీ తలనఁచిన తలనఁపేనా
మనుప సతసారము నీమాయ చేతదే
పనులనా కరత్మిము నీ పతచినటట్టి పనుపే
మనసు లోపలి యనుమానమెలల్లనఁ బాస

చ. 3: తరమరగ దినాల దేవునఁడ నీ కలిప్పుతమే
సొరిది య సురలలల్ల చటాట్టి లే నాక
నిరత శ్రీవతకటేశ నీమరనఁగ చొచిచ్చె నేనఁడు
గరని యానతచేతనఁ గొతకలలల్ల  బాస



రేక: 0202-03 వరాళ సత: 03-009 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఐనదయతనఁ గానిదలల్ల  నట గాకతడితే మానీ

మానుపరాదివ హరి మాయామహిమల
చ. 1: పటేట్టిటవనిన్న లేవు పోయేటవనిన్న లేవు

వటట్టి దేహల మోచిన వడజీవుల
గటట్టిగానఁ దలసుకొతటే కలలోనివతట దితతే
పటట్టి ఇతదుకనఁగా నేల బడలేమో నేము

చ. 2: కడచినవనిన్న లేవు కాచకనన్నవనిన్న లేవు
సుడిగొనన్న తనలోని సుఖదుతఃఖల
యడపల నివ రెతడు యతడనీడవతట వతతే
కడనుతడి నేమేల కరనఁగేమో నేము

చ. 3: కోరినవయనిన్న లేవు కోరనఁగలవనిన్న లేవు
తీరని సతపదలతో తతదేపల
ధరణ శ్రీవతకటేశ దాసులమెపై యినిన్నయును
చేరి కెపైకొతటమ యేమ సేసేమో నేము



రేక: 0202-04 సాళతగత సత: 03-010 భకిత్తి
పలల్లవ: భకత్తిసులభునఁడును పరతతతుగ నఁడు హరి

యుకిత్తిసాధత మద యొకరికీనఁ గానఁడు
చ. 1: నినుపగ లోకముల నితడిన వషరనఁడు

మనుజనఁడ నాలో మనికియయత
మునుకొని వదముల ముడిగిన మతతగము
కొననాలికలలోనఁ గదురెపై నిలిచె

చ. 2: యలమ దేవతల నేలిన దేవునఁడు
నలగడనఁ నధముని నను నేల
బలపగ లకపత యగ శ్రీహరి
యిల మా యితటను యిదివో నిలిచె

చ. 3: పొడవుకనఁ బొడవగ పరషోతత్తిమునఁడిద
బుడిబుడి మా చేతనఁ బటూజ గొనె
వడువ కిదివో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
బడి వాయనఁడు మా పాలిట నిలిచి



రేక: 0202-05 లలిత సత: 03-011 అధతతత్మి
పలల్లవ: జాజ్ఞనినెపైనా నీకనఁ బో దజాజ్ఞనినెపైనా నీక బోదు

నేను చేసిన నేరమ నీకే సలవయాత
చ. 1: గరిమ మా పటట్టి గ నీ గరద్భావాసములోనే

అరయ మా మోక్షము నీ యరచేతదే
వరవు లతచకోనఁబోతే వరే మాక గత లేదు
నిరత మా బదుకల నీక సలవయాత

చ. 2: నితడిన మా కోరికల నీ పర రేనఁపలే
వుతడనఁ జోట నీక నా వులల్లములోనే
చతడి పటట్టి మాకెపైతే సవ్వెతతతగ మతచకా లేదు
నితడిన మా చేనఁతలలల్ల  నీకే సలవయాత

చ. 3: యిద మా సతసారముల యిటట్టి నీ కలిప్పుతముల
తుదమొదలను నీవ తోడునీడవు
యదుట శ్రీవతకటేశ యేలిన వానఁడవు నీవ
నిదుర మా దినముల నీకే సలవయాత



రేక: 0202-06 సాళతగనాట సత: 03-012 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఎకక్కడి నరకముల యకక్కడి మస్కృతుతవు మాక

దకిక్క నీ దివతనామామస్కృతము చటూరగొతటమ
చ. 1: తమతో శ్రీపత నీ దాసులనఁ జేరినపప్పుడే

యమకితకర భయము లణనఁగిపోయ
జమళ నీ యాయుధలతఛనము మోచినపప్పుడే
అమరనఁ గాలదతడము లవయలల్లనఁ బొలిస

చ. 2: మును నీ నగరితోబ్రావ మొగమెపైన యపప్పుడే
ఘనయామత మారద్గీము గటట్టి  వడియ
వనర నీ తరపత నొకరాతద్రి వునన్నపడే
కనల కాలసటూతాబ్రాది ఘతలలల్లనఁ బటూడె

చ. 3: యడరెపై నీ మతతగజప మెతచకొనన్న యపడే
కడునఁ జితగగపత్తి ని లకక్కల గడచె
వడిగా శ్రీవతకటేశవ్వెర మ శరణననఁగా
అడరి వపైకతఠము మాయరచేత నిలిచె



రేక: 0203-01 సామతతత సత: 03-013 గర వతదన
పలల్లవ: పరషల నీ గత బోధితచి బోధితచి

సురతసమాధియతదునఁ జొకిక్కతచే రదివో
చ. 1: కొతకక సతుల నేట గరవు లతదరికి

కతకిగా మరాత్మిల సనఁకనఁగ హరి రతచి
లతకెలను బతచాతగళహసత్తి మసత్తికమున
వుతకవనఁ దమ యతగము వుపదేశితచేర

చ. 2: మదనమతతగములలల్ల మరి చెవలోననఁ జెపప్పు
మొదల నఖతకరపముదద్రిల వటట్టి
పది మారలనఁ దముత్మిలపగసాదముల వటట్టి
వుదుట సతసారబద్రిహత్మి ముపదేశితచేర

చ. 3: బడలితచి అనతగపర వసుత్తి వును జూప
కడపట వరకిత్తినఁ గడు బోధితచి
తడవ శ్రీవతకటేశ దాసులనఁ దపప్పుతచి
వుడివోని జీవులక నుపదేశితచేర



రేక: 0203-02 గజజరి సత: 03-014 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతతేపో వారివారి హీనాధికము లలల్ల

పతతాన తామేపాట భాగతమునా పాటే
చ. 1: అతదరిలో దేవునఁడుతడు అతదధికల గొతదర

కొతదర హీనులపై కతదుదురితతే
చెతది వచే గాలొకటే చేనిపతటా నొకటే
పొతది గటట్టి కొలచతడి పొలల్ల  కడనఁబడును

చ. 2: పటట్టి  గతదరి కొకటే భటూమలో యేలికలను
వటట్టిబతటల్ల నఁ గొతదరెపై వనఁగదురితతే
చటట్టి వరిగరమతో జొనన్నగితజ సరిదటూనఁగ
తటట్టిలపై మేలొకటకి తీలొకట కాయ

చ. 3: కోరి శ్రీవతకటపత కకలోనే లోకముల
ఆరయనఁ గితదడుమనఁదడెపై వునన్నవతతే
యరీత నితని దాసు లకిక్కరి పొడవులక
తారి కితదికి దిగిరి దానవులపై కొతదర



రేక: 0203-03 లలిత సత: 03-015 అధతతత్మి
పలల్లవ: అనిన్నటా నా పాలిటకి హరి యాతనఁడే కలనఁడు

యనిన్నకగానఁదుదిపద మెకిక్కతమ మేల
చ. 1: కొతదర జీవుల ననున్ననఁ గోపగితచినా మేల

చెతది కొతదరటట్టి సతతసితచినా మేల
నితదితచి కొతదర ననున్న నేనఁడే రోసినా మేల
పొతదుగ కొతదర ననున్ననఁ బొగడినా మేల

చ. 2: కోరి ననున్ననఁ బెదదసేసి కొతదర మొకిక్కనా మేల
వరే హీనునఁడని భావతచినా మేల
కూరిమనఁ గొతదర ననున్ననఁ గటూడుకతడినా మేల
మేరతో వడిచి ననున్న మెచచ్చెకనాన్న మేల

చ. 3: యిపప్పుటకినఁ గల పాట యతత పేదయినా మేల
వుపప్పుతలల్ల  సతపద నాకతడినా మేల
యపప్పుడు శ్రీవతకటేశ కే నిచిచ్చెన జనత్మిమది
తపప్పు లే దాతనితోడి తగలమే మేల



రేక: 0203-04 ధనాన్నసి సత: 03-016 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఊరకే నీ శరణని వుతడుటే నా పనినఁ గాక

య రీత నా వుపాయము లేడ కెకీక్కనయాత
చ. 1: ముతదే అతతరాతమవపై మొగి నాలో నుతడనఁగాను

చెతది నినున్న లేనివానినఁ జేసుక నామనసులో
గొతది నీయాకారముగా కొతత నే భావతచకొతటా
ఇతదునఁ గలిప్పుతధతనము లటట్టి  చేసేనయాత

చ. 2: కనున్నలనఁ జూచినతదలల్ల కమత్మి నీవపై యుతడనఁగాను
అనిన్నటానఁ బద్రితతక్షమతదు అభావన చేసుకొని
వనన్ననెపై తలియలేక వరే యతదొ వదకచ
పనిన్నన పగయాసాలనఁ బడనేటకయాత

చ. 3: శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద శ్రీపతవపై కొలవుతడి
ఆవటతచి తలనఁపలో నచొచ్చెతత్తి నటట్టి తడనఁగాను
దేవునఁ డెటట్టివానఁడతటా తగని చదువులతదు
సవలగా నితకనేమ సదితచేనయాత



రేక: 0203-05 రామకిగయ సత: 03-017 కస్కృసర
పలల్లవ: భటూమలోననఁ గొతత్తిలయనఁ బుతోబ్రాతత్సవ మదివో

నేమప కస్కృషరజయతత నేనఁడే యమాత్మి
చ. 1: కావరి బద్రిహత్మితడము కడుపలో నునన్నవాని

దేవకి గరద్భామున నదిదర మోచెను
దేవతలలల్ల వదకి తలిసి కాననివాని
యవల వసుదేవునఁడు యటట్టి  గనెనమాత్మి

చ. 2: పొడవుకనఁ బొడవపైన పరషోతత్తిమునఁడు నేనఁడు
అడరి తొటట్టిల బా లనఁడాయనమత్మి
వుడగక యజజ్ఞ భాగ మొగి నారగితచేవానఁడు
కొడుకెపై తలిల్ల చనున్న గడిచనమాత్మి

చ. 3: పాలజలధి యలల్ల తడె(డెపై?) పాయకతడే యతనికి
పాలవుటల్ల పతడుగ బానఁతే(తా?)యనటే
ఆలరి శ్రీవతకటాదిద్రి నాటలడనే మరిగి
పేలరియపై కడు పచచ్చెవరిగీనమాత్మి



రేక: 0203-06 లలిత సత: 03-018 వతకటగానత
పలల్లవ: అతదానఁకా నమత్మిలేక అనుమానపడు దేహి

అతది నీ సొముత్మి గనక అదియునఁ దరతువు
చ. 1: నీదాసునఁడన నేట నిజబుదిద్ధ గలిగితే

ఆ దస నపప్పుడే పణుతనఁడాయ నతనఁడు
వద(దు?)తో నొకొక్కకక్కవళ వలతుల గలిగితే
నీదయవటట్టి వనక నీవ తీరతువు

చ. 2: తొలత నీ శరణము దొరకటకటే కాని
చెలనఁగి యా జీవునికినఁ జేట లేదు
కలనఁగి నడుమతతాబ్రాన గతదపప్పు నడచిన
నెలకొని వతకలొతత్తి నీవ నేరతువు

చ. 3: నీవలల్లనఁ గొరత లేదు నీ పేర నొడిగితే
శ్రీవతకటేశ యిట చేరి కాతువు
భావతచలేకతడనఁగాను భారము నీ దతటేనఁ జాల
నీవారి రకతచ నీవ దికౌక్కదువు



రేక: 0204-01 లలిత సత: 03-019 శరణగత
పలల్లవ: కడు నజాజ్ఞనప కరవుకాలమద

వడలదొబబ్బు మా వరప దరచ్చెవ
చ. 1: పాపప పసురము బతదల మేయనఁగ

పోపల పణతము పొలివోయ
శ్రీపత నీకే చేయి చానఁచెదము
యేపన మమత్మినఁక నీడేరచ్చెవ

చ. 2: యిలనఁ గలియుగమను యతడల గాయనఁగ
చెలనఁగి ధరత్మిమను చెర వతకె
పొలసి మ కస్కృపాతబుధి చేరిత మద
తలిసి నాదాహము తీరచ్చెవ

చ. 3: వడిగొని మనసిజవాయువు వసరనఁగ
పొడవగ నెఱకల పట మెగస
బడి శ్రీవతకటపత నీ శరణము
వడువక చొచిచ్చెత వసనఁ గావనఁగదే



రేక: 0204-02 గజజరి సత: 03-020 శరణగత
పలల్లవ: భావతచి నేరనెపైత పశబుదిద్ధ నెపైతని

యవల నా యపచార మది గావవయాత
చ. 1: హరి నీవు పగపతచమతదునఁ బుటట్టితచిత మముత్మి

పరము నే సాధితచేది బలదోబ్రాహమవునఁ గాదో
సిరల నేలేటవానఁడు చెపప్పునటట్టి  సేయక
వరసాల బతటల్లక వరే సేయనఁ దగనా

చ. 2: పతచేతదిద్రియముల నాపపైనఁ బతపవటట్టితవ నీవు
యతచి వాని నే దతడితచేదిది నేరమౌనఁ గాదో
పతచేట తలిల్లదతడుగ ల పగయమెపై వడిడతచనఁగాను
కతచము కాలనఁ దనన్న సతగత యాబడడలక

చ. 3: మకిక్కలి సతసారము మెడనఁగటట్టితవ నాక
అకక్కర నే వసారేది అపరాధమవునఁ గాదో
దికక్కల శ్రీవతకటాదిద్రి దేవునఁడ నీవయతనఁగాను
యకక్కడో జీవునఁడ నేను యదురాడనఁ దగనా



రేక: 0204-03 రామకిగయ సత: 03-021 కళతణ కీరత్తినల
పలల్లవ: గరడధవ్వెజత బెకెక్క కమలక్షు పతడిల్లకి

పరష లదివో వచెచ్చెనఁ బెపైపపై సేవతచను
చ. 1: పాడిరి సబాన నదే భారతయు గిరిజయు

ఆడిరి రతభాదులపై న  అచచ్చెరలలల్ల
కూడిరి దేవతలలల్ల గతపలపై శ్రీవతకటాదిద్రి
వడుకల మరనఁగ శ్రీవభుని పతడిల్లకిని

చ. 2: కరిసనఁ బువువ్వెలవాన కపప్పులపై యతదు చటూచిన
మొరస దేవదుతదుభి మోనఁతలలల్లను
బెరస సతపదలలల్ల పతటలపై శ్రీవతకటాదిద్రి
తరమెపై మతచిన దేవదేవుని పతడిల్లకిని

చ. 3: వసిరి కానుకలలల్ల వవల కొపప్పురల
పోసిరదే తలనఁబాబ్రాల పణతసతుల
ఆసల శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁ దాను
సేసల వటట్టినయటట్టి సితగారప పతడిల్లకి



రేక: 0204-04 గతడకిగయ సత: 03-022 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతర చితత లినఁక నేమటకి

అతనఁడే గతయపై అరసేటవానఁడు
చ. 1: కరత్మిమటూలమే కాయము నిజ-

ధరత్మిమటూలమే తన యాతత్మి
అరిత్మిలి రెతటకి హరియొకనఁడే
మరత్మి మతనఁడే మనిపేటవానఁడు

చ. 2: బహుభోగమయము పగపతచము
నిహితజాజ్ఞనము నిజముకిత్తి
ఇహపరములకను యశవ్వెరనఁడే
సహజపనఁ గరె త్తై జరపేటవానఁడు

చ. 3: అతదుతఃఖకరము లసల
సతత సుఖకరము సమవరత
గత యలమేలత్మితగతో శ్రీవతకట
పత యొకనఁడినిన్నటనఁ బాలితచవానఁడు



రేక: 0204-05 శతకరాభరణత సత: 03-023 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: అచచ్చెత మముత్మినఁ దలనఁచే యతతపని వలనా

యిచచ్చెల మవారే మాక నిహపరా లియతనఁగా
చ. 1: మముత్మి నెఱినఁగిన యటట్టి మ దాసుల నెఱినఁగే

సమత్మితవజాజ్ఞనమే చాలదా నాక
వుమత్మిడి మ సేవ సేసుకతడేట వపైషరవుల
సముత్మిఖన సేవతచటే చాలదా నాక

చ. 2: నిరత నీక మొ కేక్క నీడితగరీలక
సరవతో మొకక్కటే చాలదా నాక
పరగ నినున్నబటూజితచే పగపనున్నలనఁ బటూజితచే
సరిలేని భాగతము చాలదా నాక

చ. 3: అతది నీక భకత్తి లపైన యల మహనుభావుల
చతదపవారిపపై భకిత్తి చాలదా నాక
కతదువ శ్రీవతకటేశ కడు నీ బతటబతటక
సతదడిబతట నవుటే చాలదా నాక



రేక: 0204-06 బౌళ సత: 03-024 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నవనీత చోర నమో నమో

నవమహిమారరవ నమో నమో
చ. 1: హరి నారాయణ కేశవాచతత శ్రీకస్కృషర

నరసితహ వామన నమో నమో
మురహర పదత్మినాభ ముకతద గోవతద
నరనారాయణరటూప నమో నమో

చ. 2: నిగమగోచర వషర నీరజాక్ష వాసుదేవ
నగధర నతదగోప నమో నమో
తద్రిగణతీత దేవ తద్రివకగమ దావ్వెరక-

నగరాధినాయక నమో నమో
చ. 3: వపై కతఠరకిత్మిణీవలల్లభ చకగధర

నాకేశవతదిత నమో నమో
శ్రీకర గణనిధి శ్రీవతకటేశవ్వెర
నాకజనన(???)నుత నమో నమో



రేక: 0205-01 శతకరాభరణత సత: 03-025 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతనఁడే సకలము అని భావతపచ

నీతతో నడవక నిలకడ యేది
చ. 1: యతదునునఁ జూచిన యశవ్వెరనఁ డుతడనఁగ

వతదుల మనసుక వలితేది
సతదడితచే హరిచెపైతనత మదివో
కతదువలినఁక వదకనఁగ నేది

చ. 2: అతతరాతుత్మినఁడెపై హరి పొడచటూపనఁగ
పతతప కరత్మిప భయమేది
సతతత మాతనఁడే సవ్వెతతతుగ నఁ డిదివో
కొతతగొతత మరి కోరెడి దేది

చ. 3: శ్రీవతకటపత జీవుని నేలనఁగ
యవల సతదేహ మనఁక నేది
భావత బీతనఁడు పగపతచ మతనఁడు
వవలగ మరి వదకెడి దేది



రేక: 0205-02 సాళతగనాట సత: 03-026 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: అదిదరా వోయయత నేనతతవానఁడనా! వక-

కొదిద నీ దాసుల సేవ కోరనఁగలనఁ గాక
చ. 1: హరి నీమాయలక నే నడడము చెపేప్పువానఁడనా

అరిదపైన దదియు రాచాజజ్ఞ గనక
పరమపదాన కాసపడుటయు దోబ్రాహము
సొరిది నీ భతడారము సొముత్మి గనక

చ. 2: పతచేతదిద్రియముల నేనఁ బారనఁదోలేవానఁడనా
ముతచి నీవు వటట్టినటట్టి ముదద్రి కరత్తిల
అతచల నా వజాజ్ఞన మది దలనఁచవచచ్చెనా
నితచి నీవు పానఁతనటట్టి నిధన మది

చ. 3: వటట్టి సతసారపమోప వోపననేవానఁడనా
వటట్టి మముత్మినఁ జేయితచేట వడుక నీది
గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కదిసి నీ శరణతట
ఱటట్టి గ నేనఁ జెపేప్పునా మఱనఁగ నీ రహసతము



రేక: 0205-03 రామకిగయ సత: 03-027 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఇచచ్చెలోనఁ గోరేవలల్ల  ఇచేచ్చె ధనము

అచచ్చెతనామమె పో అధికప ధనము
చ. 1: నారదాదుల వగడే నాలకపయి ధనము

సారప వదములలో చాటే ధనము
కూరిమ మునుల దానఁచకొనన్నటట్టి ధనము
నారాయణ నామమదే నమత్మినటట్టి ధనము

చ. 2: పరమపదవకి సతబళ మెపైన ధనము
యిరవపై భకత్తి లకెలల్ల  నితట ధనము
పరగ నతతరతగాన పానఁతనటట్టి ధనము
హరినామ మదియ పో అరచేత ధనము

చ. 3: పొతచి శివునఁడు కాశిలో బోధితచే ధనము
ముతచిన ఆచారతల మటూలధనము
పతచి శ్రీవతకటపత పాలితచే ధనము
నితచి వషరనామ మదే నితతమెపైన ధనము



రేక: 0205-04 శ్రీరాగత సత: 03-028 శరణగత
పలల్లవ: ఇతనికతట ఘను లినఁక లేర

యితర దేవతల యితదరిలోన
చ. 1: భటూపత యతనఁడె పొదిగి కొలవరో

శ్రీపత యతనఁడే చేకొనరో
యేపన బలవునఁడు నీతనఁడే చేరరో
పపైపపై వతకటపత యపైనానఁడు

చ. 2: మరగరనఁడితనఁడే మత నమత్మినఁగదరో
పరమాతుత్మినఁ డితనఁడె భావతచరో
కరివరదునఁ డితనఁడె గతయని తలనఁచరో
పరగ శ్రీవతకటపత యపైనానఁడు

చ. 3: తలిల్లయు నితనఁడే తతడిద్రియు నితనఁడే
వలల్లవరెపై యినఁక వడువకరో
చలల్లగా నితని శరణని బద్రితుకరో
అలల్ల శ్రీవతకటహరి యయినానఁడు



రేక: 0205-05 లలిత సత: 03-029 అధతతత్మి
పలల్లవ: చటూడ వడుకల సొరిది నీ మాయల

తోడనే హరిహరి దొరసనిదివో
చ. 1: పటేట్టిట జీవుల పొదలేట జీవుల

జటట్టి గొని రిదియే జగమెలల్ల
కటట్టిడి కరత్మిము కాయజ మరత్మిము
నెటట్టి కొనన్న దిద నిఖలతబెలల్ల

చ. 2: ములిగేట ధనముల మోచేట ధనముల
కలిమ మెరస లోకతబెలల్ల
పొలసి వగటల పొదుద  గతకటల
కలిగిన వదివో కాలతబెలల్ల

చ. 3: తగిలేట పరషల తమకప కాతతల
బగి వాయనిద బదుకెలల్ల
అగపడి శ్రీవతకటాధిప నీ కస్కృపనఁ
దగని జీవనము దినదిన మెలల్ల



రేక: 0205-06 దేవగాతధరి సత: 03-030 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడొకో నేనఁ దలిసి యకక్కడయి బద్రిదికేది

పనిన్నన నా గణమెలల్ల  భద్రిమత పాలయ
చ. 1: ధనమద మద ననున్న దపైవము నెఱగనీదు

తనుమద మెతతయిన తపమునఁ జేయనీదు
ఘనసతసారమదము కలషమునఁ బాయనీదు
మనెడి నా మనువలల్ల మదము పాలయ

చ. 2: పొతచి కామాతధకారము పణతము గాననఁగనీదు
కతచప జనత్మిపచికక్క గత చటూపదు
పతచి యజాజ్ఞనతమము పదదల నెరనఁగనీదు
చితచరాని నా బుదిద్ధ చనఁకట పాలయ

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెర మాయ చితత్తిమునఁ దేరనీదు
యేవతకా నీతనఁడే గత యినిన్నటా మాక
యే వుపాయమును లేక యతని మఱనఁగ చొచిచ్చె
దేవునఁ డతతరాతమయని తేజమునఁ బొతదితమ



రేక: 0206-01 సాళతగనాట సత: 03-031 రామ
పలల్లవ: అని రావణుతల లటట్టిలనఁ బొతదితచి

చెనకి భటూతముల చెపప్పు బుదిద్ధ
చ. 1: కటట్టిరి జలనిధి కపసేన లవగో

చటట్టి  లతక కతచల వడిస
కొటట్టిరి దానవకోటల్ల తలలదే
కటట్టిడి రావణగతయో నీక

చ. 2: యకిక్కరి కోటల యితదర నొకపరి
చికిక్కరి కలిగిన చెరయలల్ల
పకక్కన సతకనఁ బరిణమమాయ
నికెక్క(కక్క?)ము రావణ నీకో బద్రిదుక

చ. 3: పరగ వభీషణునఁ బటట్టిము గటట్టిను
తొరలి లతకకను తొలనఁదొలతే
గరిమెల శ్రీవతకటగిరిరామునఁడు
మెరసను రావణ మేలయనఁ బనుల



రేక: 0206-02 దేవగాతధరి సత: 03-032 అధతతత్మి
పలల్లవ: దపైవమ నీవ యినఁక దరి చేరతువునఁ గాక

జీవుల వసము గాదు చికిక్కరి లో లోననే
చ. 1: పటట్టి ట సహజ మది పొదలే జీవుల కెలల్ల

గటట్టిగా జగమునతదు కలకాలము
నటేట్టిట వరదవల నానాట నీ మాయ
కొటట్టి క పారనఁగనఁజొచెచ్చె కూడిన వజాజ్ఞనము

చ. 2: పాపమే సహజము బదద్ధసతసారల కెలల్ల
కానఁపరప వధులలో కలకాలము
తేపలేని సముదద్రిము తరనఁగన కరత్మిమెలల్ల
మాపరేప ముతచనఁజొచెచ్చె మతలోని ధపైరతము

చ. 3: లతపటమే సహజము లలి దేహధరలక
గతపమోపకోరికెల కలకాలము
యితపల శ్రీవతకటేశ ఇద నీ దాసులని
పతపసేసి బద్రిదికితచె పగపనన్నసుగత



రేక: 0206-03 గతడకిగయ సత: 03-033 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: ఇటట్టి నాసిత్తికల మాట యేమని నమెత్మిడి దినఁక

పటట్టి సములమతటానే భకత్తి ల దటూషితతుర
చ. 1: వదముల చదువుతా వశవ్వెమెలల్ల నఁ గలల్లనేర

ఆ దస తాము పటట్టి తడి అదియును మాయనేర
పాదగ వషరడుతడనఁగ బయల తతత్తిత్త్వామనేర
లేదు జీవతవ్వెమతటా లేమలనఁ బొతదుదుర

చ. 2: తరమెపై తమ ఇతడల్ల దేవపూజల సేసేర
ధరలోన తమునఁ దామే దపైవమనేర
అరయనఁ గరత్మిమె బద్రిహత్మిమని యాచరితచేర
సరి నదే కాదని సనతసితచేర

చ. 3: అతదుక పరషసటూకత్తి మరస్థిమునఁ జెపప్పుదుర
కతదువ నపప్పుట నిరాకార మతదుర
యితదులో శ్రీవతకటేశ యిట నీ దాసులనఁ గాక
మతదప రాక్షసులడే మతము నడతుర



రేక: 0206-04 వసతతవరాళ సత: 03-034 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఇహమునఁ బరమునఁ జికెక్క నీతని వతక

అహిశయనుని దాసులతతవార వరీ
చ. 1: సిరి కలిగినవార చితతలినిన్నటనునఁ బాసి

నిరతప వరద్గీ(గరవ్వె?)ముతో నికేక్కరటా
సిరికి మగనఁడయిన శ్రీపత యేలి మ-

మత్మిరయుచనునాన్ననఁడు మా యతతవార వరీ
చ. 2: బలవతతునఁడెపైనవానఁడు భయము లినిన్నటనఁ బాసి

గెలిచి పేర వాడుచనఁ గెరలీనటా
బలదేవునఁడెపైన శ్రీపత మా యితటలోన
అలరి వునాన్ననఁడు మా యతతవార వరీ

చ. 3: భటూము లేలేటవానఁడు భోగములతోనఁ దనిసి
కామతచి యానతదముననఁ గరనఁగీనటా
సేమముతో భటూపతపైన శ్రీవతకటేశనఁడు మాక
ఆముకొనివుతడనఁగా మాయతతవార వరీ



రేక: 0206-05 మాళవగళ సత: 03-035 వతకటగానత
పలల్లవ: అనిన్నయు నీతనిమటూల మాతనఁడే మాపాలనఁ జికెక్క

కనున్నల వడుకక కడయేది యినఁకను
చ. 1: కామధేనువు గలి(గి?)తే గరివ్వెతచ నొకక్కరనఁడు

భటూమ యేలితే నొకనఁడు పొదలచతడు
కామతచి నిధి గతట కళలమతచ నొకనఁడు
శ్రీమతతునఁడగ హరి చికెక్క మాక నిదివో

చ. 2: పరసవదిగలి(గి?)తే పతతములడు నొకనఁడు
ధరనఁ జితతామణబబ్బుతే దానఁట నొకనఁడు
సురలోక మబబ్బుతేను చొకక్కచనుతడు నొకనఁడు
పరమాతుత్మినఁడే మా పాలనఁ జికెక్కనిదివో

చ. 3: అమస్కృతపానము సేసి యానతదితచ నొకనఁడు
భద్రిమను దేహసిదిద్ధనఁ బరగొకనఁడు
తమ శ్రీవతకటేశనఁడే దానఁచిన ధనమెపై మాక
అమరి నా మతనఁ జికెక్క నడడములే దిదివో



రేక: 0206-06 దేవగాతధరి సత: 03-036 కస్కృసర
పలల్లవ: పటట్టిరో వదులనఁ బరవులవటట్టి

పటట్టి గలతో హరి పొలస వనఁడే
చ. 1: వవల నేరాల వదకేట దేవునఁడు

ఆవులనఁ గాచ నలవానఁడే
పోవుగ బాబ్రాహత్మిలనఁ బుటట్టితచ దేవునఁడు
సవల యశోదసుతునఁడట వనఁడే

చ. 2: ఘనయజజ్ఞములకనఁ గరత్తిగ దేవునఁడు
కినిసి వనన్న దొతగిల వనఁడే
మునుల చి తత్తిముల మటూలపదేవునఁడు
యనస గొలల్లతల యితటతట వనఁడే

చ. 3: నుడిగి నారదునఁడు నుతతచ దేవునఁడు
బడి రోలనఁ గటట్టి వడె వనఁడే
వుడినోని వరము లొసనఁగెడు దేవునఁడు
కడనఁగిన శ్రీవతకటగిరి వనఁడే



రేక: 0207-01 భపైరవ సత: 03-037 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వఱిఱ్ఱైవారినఁ దలపట వవల సుకస్కృతము

ముఱఱ్ఱైనఁబాల మతకే కాని ముతదు గాన దపైవమా
చ. 1: ఇతతక తొలిల్లటజనత్మి మెటవతటదో యరనఁగ

పొతతనే ఇటమనఁదట పటట్టి  వరనఁగ
అతతరాననఁ బెరిగే కాయమే నాక సుఖమెపై
సతతసాన మురిసేను సతసారమతదును

చ. 2: వడలి లోపలి హేయ మొక ఇతతానఁ దలనఁచను
బడి నెదిట దేహల పచిచ్చె దలనఁచ
సుడిసి పపై పచారాలే చటూచి సురతసుఖన
పడనఁతులనఁ బొతదిపొతది పరిణమతచేను

చ. 3: పాపమటూలమున వచేచ్చె బలనరకము లతచ
యేపననఁ బుణతపబుదదిద్ధ ఇతచకా నెతచ
దపనప జతతువునునఁ దచిచ్చె పావనునఁ జేసిత
చేపటట్టి ననున్న రకతచ శ్రీవతకటేశనఁడా



రేక: 0207-02 సామతతత సత: 03-038 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎతదరితోనఁ బెననఁగేను యకక్కడని పొరలేను

కతదరప్పుజనక నీవ గతనఁ గాక మాక
చ. 1: నికిక్క నా బలవతతాన నే నే గెలిచేనతటే-

నొకక్కపతచేతదిద్రియముల కోపనఁగలనా
తకిక్కన సతసారవారిద్ధ దానఁటనఁగలనో మరి
దికక్కల కరత్మిబతధము తతచివయనఁగలనో

చ. 2: పనున్నకొనన్న పాయమున పరము సాధితచేనతటే
యనన్న నీ మాయ కతత్తిర మయతనఁగలనా
వనెన్నల నా మనసే పతచకోనఁగలనో మరి
కనన్నటట్టి య పగపతచమే కడవనఁగనఁ గలనో

చ. 3: వులల్లములో నినున్న ధతన మొగి నేనఁ జేసేనతటే
తొలిల్లట యజాజ్ఞనము తోయనఁగలనా
ఇలిల్ల దే శ్రీవతకటేశ యదుటనే నీక మొకిక్క
బలిల్లదునఁడ నౌదునఁగాక పతద నేనఁ గానఁగలనా



రేక: 0207-03 ఆహిరి సత: 03-039 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అయోత నా నేరమకే అటేట్టి యేమని వగతు

ముయతతచ చతచలన మోసపోతనఁ గాక
చ. 1: కాననా నావతటవారే కారా య జతతువుల

నానాయోనులనఁ బుటట్టి నడచేవార
మానక నా గరవ్వెమున మదాతధమున ముతదు
గానక భయపడిన కరత్మి నితతేకాక

చ. 2: చదువనా నేనఁ దొలిల్ల జనత్మిజనాత్మితతరముల
ఇది పణత మది పాప మతతతతని
వదలక నా భోగవాతఛలే పతచిపతచి
తుద కెకక్క వదకని దుషట్టి నఁడ నేను

చ. 3: వననా నేనఁ బురాణల వనకటవారినెలల్ల
మనెడి భాగవతుల మహిమ లలల్ల
యనయుచ శ్రీవతకటేశ కస్కృపచేత నేడు
ఘనునఁడ నయితనఁ గాక కషట్టి నఁడనఁ గానా



రేక: 0207-04 సాళతగనాట సత: 03-040 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: తాము సవ్వెతతతుగ ల గార 'దాసహము' ననలేర

పామరపదేహులక పటట్టిరాదు గరవ్వెము
చ. 1: పరగ బద్రిహత్మిదుల బద్రిహత్మిమే తా మనలేర

హరికే మొరవటేట్టిర ఆపదపైతేను
ధరలో మనుజలితతే తామే దయివమనేర
పొరినఁ దాము చచిచ్చె పటేట్టి పొదదరనఁగర

చ. 2: పతడిన వాతసాదుల పగపతచము కలల్లనర
కొతడలగానఁ బురాణలనఁ గొనియాడేర
అతడనే తరిపములపై అతదరి నడిగి తా-

ముతడుతడి లేదనుకొనే రొపప్పుదనాన్న మానర
చ. 3: సనకాది యోగల శౌరిభకిత్తి సేసేర దు-

రజనుల భకిత్తి వలల్లర జాజ్ఞనులమతటా
నినుపయి శ్రీవతకటేశ నినునఁ జేరి మొకక్కతానే
అనిశము నిరాకారమనేర య దోబ్రాహుల



రేక: 0207-05 శతకరాభరణత సత: 03-041 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎటట్టి  మోసపోత నేను యివయలల్ల నిజమని

నెటట్టిన హరినే నమత్మి నేరనయితనఁగా
చ. 1: దేహమది నాదని తలిసి నమత్మివుతడితే

ఆహ నే నొలల్లననాన్న నటేట్టి ముదిస
వహల నా భోగ మెలల్ల  వళల్లనఁబ టేట్టినతటా నుతటే
దాహముతోడ నినుముదాగిన నీరాయనఁగా

చ. 2: మనసు నాదని నమత్మి మదిమది నే పతచిత-

ననునఁగనఁ బతచేతదిద్రియములతదునఁ గటూడెనా (ను?)

యనసి పాబ్రాణ వాయువులివ సొమత్మిని నమత్మిత
మొనసి లోను వలినెపై ముకక్కవాత నునన్నవ

చ. 3: ఇతదుకొరకె నేను ఇనాన్నళల్ల  పాటపడిత
ముతదు వనకెతచక నే మటూఢనఁడ నెపైత
అతది శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడతతటా నుతడి నా-

చతదము చటూచి కావనఁగ జనత్మిమే యడేరె



రేక: 0207-06 నాట సత: 03-042 శరణగత
పలల్లవ: ఎతదరెపైననఁ గలర నీ కితదద్రిచతదాబ్రాదిసురల

అతదులో నే నెవవ్వెనఁడ నీ వాదరితచే దట ట్టి
చ. 1: పకక్క బద్రిహత్మితడముల నీ పనురోమకూపములనఁ

గికిక్కరిశనన్న వతదొక కీటమ నేను
చకక్కనఁగా జీవరాసుల సతదడినఁ బడునన్నవానఁడ
ఇకక్కవ ననున్ననఁ దలనఁచి యటట్టి  మనిన్నతచేవో

చ. 2: కోటలపైన వదముల కొనాడ నినన్నతదులో నా-

నోట వనన్నపము లొకక్క నువువ్వెగితజతతే
మాటల నేరక కొఱవలి వాకిట నుతడ
బాటగా నీదయ నాపపైనఁ బారటట ట్టి

చ. 3: అచచ్చెప నీదాసుల అనతతము వారలక
రిచచ్చెల నేనొక పాద రేణువ నితతే
ఇచచ్చెగితచి శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ దలనఁచక
మచిచ్చెకనఁ గాచిత ననున్న మఱవనిదట ట్టి



రేక: 0208-01 ముఖరి సత: 03-043 అధతతత్మి
పలల్లవ: పటట్టితచేవానఁడవు నీవ పోరల వటేట్టివు నీవ

యటట్టి  నేరచకొతటవది నీ వనోదమా
చ. 1: కొతదర దేవతలను కొతదర రాక్షసులను

ఇతదరి కతతరాతమ వపప్పుడు నీవు
అతది కోప మొకరిపపై అటేట్టి పగసాద మొకరి
కితదులోనే పక్షపాతమది నీకే తగను

చ. 2: నరకమనుచనఁ గొతత నగి సవ్వెరద్గీమని కొతత
నిరత గరిసేసేవు నీకకలోనే
ధరనఁ జీనఁకటకవతక తగ వనెన్నలొకవతక
నెరపేవు నీ మాయ నీకే తలను

చ. 3: దాసపరిపాలనము తగ దుషట్టిశిక్షణము
వాసినఁ గెపైకొతటవ నీక వశమెపై రెతడు
దోసము నీవలల్ల లేదు తొలతే శ్రీవతకటేశ
సేసినవారి పణతమే చితాత్తి ననఁ బెటట్టితవ



రేక: 0208-02 దేవగాతధరి సత: 03-044 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇతర దేవతల కిది గలదా

పగత వరీ నీ పగభావమునక
చ. 1: రతరాజజనక రవచతదద్రినయన

అతశయ శ్రీవతాత్సతకనఁడవు
పతగేతదద్రిగమన పదాత్మివతీపత
మత నినునఁ దలనఁచిన మనోహరము

చ. 2: ఘనకిరీటధర కనకాతబర పా-

వనక్షీరాతబుధివాసుడవు
వనజచకగధర వసుధవలల్లభ
నినునఁ బేరకొనిన నిరత్మిలము

చ. 3: దేవపతామహ తద్రివకగమ హరి
జీవాతతరాతత్మిక చినత్మియునఁడా
శ్రీవతకటేశవ్వెర శ్రీకర గణనిధి
నీవార మనుటే నిజసుఖము



రేక: 0208-03 మాళవగళ సత: 03-045 శరణగత
పలల్లవ: ఎటట్టి  వలసినానఁ జేయు మేనఁట వనన్నపము లినఁక

కటట్టి కో పణతమెపైనానఁ గాక మరేమెపైనాను
చ. 1: ననున్న నెతచి కాచేనతటేనా యవగణ నేను

నినున్న నెతచి కాచేనతటే నీవు లకపతవ
యినిన్నటా నాకతటే హీనునఁడినఁక మరెవవ్వెనఁడూ లేనఁడు
వునన్నత నీకతటే ఘనులొకరటూ లేర

చ. 2: నిలవలల్ల  నెతచకొతటే నివవ్వెరిములల్లతత లేను
బలవునఁడ నీవపైతే బద్రిహత్మితడము
యలమ నే నుపకార మెవవ్వెరికినఁ జేయలేను
మెలనఁగి నీవ తస్కృణము మేరవు సేయుదువు

చ. 3: భావతచ నీ వలికవు బతటమాతగమతతే నేను
నీవు సరావ్వెతతరాతత్మివు నే నొకనఁడను
సావధనమున నేను సరవ్వెభక్షకనఁడ నితతే
శ్రీవతకటేశ నీవు జీవరక్షకనఁడవు



రేక: 0208-04 శతకరాభరణత సత: 03-046 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వవల బతధముల వడువ ముడువనఁబటట్టి

దపైవమా నినెన్నటట్టి  తగిలేమయాత
చ. 1: పారీ ముతదట భవపాశముల

తీరీనఁ దొలిల్లటతతత్తిలో పణతము
వరీనఁ గోరిక లొకటకటే
యేరీత సుజాజ్ఞన మెరినఁగేనయాత

చ. 2: పట ట్టి నాకొతగ పతచేతదిద్రియముల
తొట ట్టి బాపము తోడుతనే
పట ట్టి భద్రిమలనఁ బెరిగి నీమాయల
అటేట్టి మోక్ష మెనన్ననఁ డతదేమయాత

చ. 3: వతదపై యిహము వనకకనఁ దస
అతద వపై రాగత మరచేతకి
కతదువ శ్రీవతకటపత యరెతడు
బొతదితచిత వది భోగితతునయాత



రేక: 0208-05 కనన్నడగళ సత: 03-047 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎటట్టి  గెలతునఁ బతచేతదిద్రియముల నేనఁ

బటట్టిరాని ఘనబలవతతముల
చ. 1: కడు నిసుమతతల కనున్నల చటూపల

ముడునఁగక మనున్నల ముటట్టిడిని
వడువక సటూక్ష్మపవనుల యివగో
బడిబడి నాదబద్రిహత్మిము మోచె

చ. 2: అద తలపషప్పుతబతత నాసికము
కదిసి గాలి ముడెగటట్టిడని
పొదిగె నలల్లనఁడే పొతచక నాలికె
మెదలచ సరవ్వెము మతగెడిని

చ. 3: బచెచ్చెన దేహప పపైపొర సుఖమే
యిచచ్చెనఁ బద్రిపతచత బీనెడిని
చెచెచ్చెర మనసిది శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ
దచిచ్చె తలనఁచనఁగా దరి చేరెడిని



రేక: 0208-06 బౌళరామకిగయ సత: 03-048 శరణగత
పలల్లవ: నేనొకక్కనఁడ లేకతడితే నీ కస్కృపకనఁ బాతగమేది

పూని నా వలల్లనే కీరిత్తినఁ బొతదేవు నీవు
చ. 1: అతమటూఢలలోన నగేగసరనఁడ నేను

పగతలేని ఘనగరవ్వెపరవ్వెతమను
తతనఁ బతచేతదిద్రియముల ధనవతతునఁడను నేను
వతకి నావతటవాని వడువనఁగనఁ జెలల్ల నా

చ. 2: మహిలో సతసారపసామాబ్రాజతమేలేవానఁడ నేను
యిహముననఁ గరత్మి వహికెకిక్కత నేను
బహుయోనికూపసతపదనఁ దేలేవానఁడ నేను
వహితచక నావతటవానినఁ దేనోపేవా

చ. 3: భావతచి నావతట నీచనఁ బటట్టి కాచినపప్పుడుగా
యేవతక నీకీరిత్తి గడునెతతుర భువ
నావలల్ల నీకనఁ బుణతము నీవలల్ల నే బద్రిదుకదు
శ్రీవతకటేశనఁడ యితత చేరెనఁ జమత్మి మేల



రేక: 0209-01 దేసాక సత: 03-049 భకిత్తి
పలల్లవ: నీవ నేరవుగాని నినున్ననఁ బతడితచేము నేము

దపైవమా నీకతటే నీదాసులే నేరప్పురల
చ. 1: వటట్టి భకిత్తి నీ మనఁద వళకవసి నినున్ననఁ

బటట్టి తచిచ్చె మతలోననఁ బెటట్టి కొతటని
పటట్టిడు దులసి నీపాదములపపై బెటట్టి
జటట్టిగొనిరి మోక్షము జాణల నీదాసుల

చ. 2: నీవు నిరిత్మితచినవ నీకే సమరప్పుణసేసి
సవల నీకస్కృపయలల్లనఁ జూరగొతటమ
భావతచొకమొకక్క మొకిక్కభారము నీపపై వసిరి
పావనప నీదాసులే పతతప చతురల

చ. 3: చెరవుల నీళల్ల దచిచ్చె చేరనఁ(రె?)డు నీపపైనఁ జలిల్ల
వరము వడసితమ వలసినటట్టి
యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిటవతట వదతలనే
దరిచేరి మతచిరి నీదాసులే పో ఘనుల



రేక: 0209-02 దేసాళత సత: 03-050 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు దరీ నీ తతదేపల

పనిన్నన జీవుల బతధముల
చ. 1: భారపనఁ జితత్తిము పగవాహరటూపము

వరెట మదముల వటతత్తి
తీర వతదద్రియప దేహభాబ్రాతతుల
కోరేట కోరక్కలనఁ గొతడల వరిగె

చ. 2: ఉడికేట పాపము లగగనరకముల
తొడికేట కరత్మిము తోడతట
వడువవు భవముల వతటవతటనే
చిడుముడినఁ జితత్తిము చనఁకట వడెను

చ. 3: రపణప భవముల రాటన్నపగతడద్రిల
చపలప బుదుద్ధ ల జలనిధుల
ఇపడిద శ్రీవతకటేశనఁడ నీవ
కపటము వాయనఁగనఁ గరణతచితవ



రేక: 0209-03 ముఖరి సత: 03-051 శరణగత
పలల్లవ: నీవతత నేనెతత నీక నాక నెతతదవువ్వె

దపైవమా సిగద్గీవడక తగిలేనేనఁ గాకా
చ. 1: చెతది నీక బద్రిహత్మిదుల సేవల సేయనఁగాను

యితదు మా సేవల నీక నేడకవచచ్చె
పొతది వసిషాష్ఠూ దు లటేట్టి పూజల సేయనఁగాను
సతదడి మాపూజల సరకా నీక

చ. 2: సనకాదియోగల సారె నినున్ననఁ దలనఁచనఁగా
యనసి మాతలనఁప నీ కేడకెకక్కను
నునుపగా శేషాదుల నుతుల నినున్ననఁ జేయనఁగా
పనివడి మా నుతుల బానఁతేయనా నీక

చ. 3: కిటట్టి నారదాదుల నీకితకరలపై వుతడనఁగాను
యిటట్టి నీదాసునఁడ ననుటతత కెతత
వటట్టి శ్రీవతకటేశ మాకొకవుపాయము గదుద
పటట్టి నీదాసుల బతటబతట నయేతనినఁకను



రేక: 0209-04 లలిత సత: 03-052 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: అయోత వకలప్పువాదులతతటా సిగద్గీవడర

యియతడ నెటట్టి గలిగె నీ యసురమతము
చ. 1: నీ ముదద్రిలటూ నొలల్లర నీదాసహము నొలల్లర

కామతచి నీ మనఁది భకిత్తి కడు నొలల్లర
నామమతతగము నొలల్ల రనామయుతడ వనెతదుర
తాము వపైషరవుల మతటానఁ దరిక్కతతుర

చ. 2: పపైతస్కృకవళ నీపసాబ్రాదమటూ నొలల్లర
ఘతల నటూరద్ధత్త్వాపతడద్రిము గాదతదుర
జాతర దపైవాల నినున్న సరిగానఁ బటూజితతుర
ఆతల వపైషరవుల దామనుకొతదుర

చ. 3: శ్రీవపైషరవులనఁ గతటేనఁ జేతులతత్తి మొకక్కర
భావతతుర పగవారినఁబలనఁ గనన్నటట్టి
ఆవల వపైకతఠమటూ ననితతమతదుర
కావతచి వపైషరవులము కామా నేమతదుర

చ. 4: వరస రావణదుల వల నెజాజ్ఞల సేతుర
సరస నటేట్టి వదమటూనఁ జదువుదుర
నిరత శ్రీవతకటేశ నీ మహిమ లరనఁగక
అరిది వపైషరవులమే యని యాడుకొతదుర



రేక: 0209-05 గతడకిగయ సత: 03-053 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: నీయతతవార గార నితడుసామరస్థిద్వ్యము లేదు

య యహతకారప ముకిత్తి యడేరీనా తమక
చ. 1: నీ సేవలే సేసి నీ కస్కృప రకతచనఁగాను

ఆసలనఁ బొతదే ముకిత్తి అది చాలక
నీ సరివారలపై నీవ తామనుకొని
యసులనఁ బొతదే ముకిత్తి యడేరీనా తమక

చ. 2: పొతచిన రాక్షసులలల్ల పూరవ్వెదేవతలమతటా
యతచక పటట్టిన మదమ గరవ్వెము
అతచెలనఁ గరత్మిమే సేసే రాయాదేవతలనఁ గటూరిచ్చె
ఇతచకతతలోనే ముకిత్తి యడేరీనా తమక

చ. 3: హరిలతఛనప భకిత్తి కతదుక నొడనఁబడర
సరిరోగికినఁ బథతము చవగానటట్టి
గరిమ శ్రీవతకటేశనఁ గని మననివారికి
యరవులనే ముకిత్తి యడేరీనా తమక



రేక: 0209-06 బౌళ సత: 03-054 ఉపమానముల
పలల్లవ: వటట్టిమోప మోయనేల వడినఁ ములగనఁగనేల

పటట్టిన నేమముతోడ బద్రిదుకనఁగ వలదా
చ. 1: తలిల్లదతడిద్రి గలవార తమ లేములఱనఁగక

చెలల్లపళల్లలపై యాటలనఁ జెతదినయటట్టి
వులల్లములో హరి నమత్మి వుతడిన పగపనున్నలలల్ల
పలల్లదాన నిరద్భారలపై బద్రితుకనఁగ వలదా

చ. 2: మగనఁడు గల సతుల మతచి ముత త్తైదువలపై
యగవ నితరమారాద్గీ లరనఁగనటట్టి
నగతా లకపత నమత్మిన పగపనున్నలలల్ల
పగటనఁ గరత్మిము మాని బద్రిదుకనఁగ వలదా

చ. 3: యేలికె నమత్మినబత టేరికినఁ బద్రియము చెపప్పు-
కోలినఁ బతవాకిలి గాచతడినయటట్టి
తాలిమ శ్రీవతకటేశ దాసులపైన పగపనున్నల
పాలితచినాతని నమత్మి బద్రితుకనఁగ వలదా



రేక: 0210-01 భటూపాళత సత: 03-055 శరణగత
పలల్లవ: నీ యాధీనములితతే నిఖల పగపతచమును

మాయాకస్కృతము నీవు మానుమతటే మానదా
చ. 1: నీక నరహతబెపైన నితడిన య మనసు

కాకవషయాల పాలగా నరహమా
చేకొని నీవు పరరేనఁచిన య చెపైతనతము
పపైకొని అకరత్మిముల పాల సేయనఁదగనా

చ. 2: అతచల నీ వతతరాతమవపైన య దేహము
పతచేతదిద్రియముల కొపప్పున సేతురా
యతచనఁగ నీకకలోన నెతత్తిన య జనత్మిము
కొతచెప భోగములక గరి సేయవలనా

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీకనఁ జికిక్కన య దాసతము
యవల సతసారమున కియతవలనా
దేవునఁడవు నీవయని తలిపతవదే మాక
జీవులము మముత్మినినఁక చిమత్మిరేనఁచ నేనఁటకి



రేక: 0210-02 సాళతగనాట సత: 03-056 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఈమాట వని నినున్న నితదుకే నవవ్వెత నేను

నేమమెతత నేమెతత నీ కరణ యతత
చ. 1: సకలకరత్మిము చేత సాధతముగాని నీవు

వక ఇతచకతత భకిత్తి కొగి లోనెపైత
పగకటతచి బహువదపఠననఁ జికక్కని నీవు
మొకరివపై తరమతతగమునకనఁ జికిక్కతవ

చ. 2: కోటదానములచేత కోరి లోనుగాని నీవు
పాటతచి శరణతటేనే పటట్టి లోనెపైత
మేట వుగగతపముల మెచిచ్చె కెపైకొనని నీవు
గాటపదాసులపై తేనే కెపైకొని మనిన్నతచిత

చ. 3: పకక్కతీరస్థిములడిన బేధితచరాని నీవు
చొకిక్క నీముదద్రివారికి సులభునఁడవు
గకక్కన దేవతలకనఁ గానరాని నీవు మాక
నికక్కడ శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపైతవ



రేక: 0210-03 లలిత సత: 03-057 శరణగత
పలల్లవ: వఱొకచోట లేనఁడు వనఁడివో హరి

వఱిడియపై చేరవనే వనఁడివో హరి
చ. 1: మునుకొని వదకితే ముకక్కనటూరప్పు గాలికొన

వనవనకనఁ దిరిగీ వనఁడివో హరి
పననఁగి వదకనఁబోతే పడచెవుల మతతగమెపై
వనవచచ్చె మాటలలో వనఁడివో హరి

చ. 2: సదితచి వదకితేను చటూపలకొనలనే
వదుల నెతదు చటూచినా వనఁడివో హరి
అదిగొని వదకితే నటేట్టి నాలికకొన
వదమెపై నిలిచినానఁడు వనఁడివో హరి

చ. 3: తలిసి వదకనఁబోతే దేహప టతతరాతత్మియపై
వలపల లోపలను వనఁడివో హరి
చెలనఁగి శ్రీవతకటాదిద్రినఁ జేకొని మముత్మి రకతచ
వలస నితదరనఁ జూడ వనఁడివో హరి



రేక: 0210-04 బౌళ సత: 03-058 అధతతత్మి
పలల్లవ: బోధితపరే యరినఁగిన బుధులల పదదలల

శ్రీధరని మాయలలోనఁ జికిక్కతమ నేము
చ. 1: దపైవమును నొలల్లము ధరత్మిమును నొలల్లము

దావత సతసారముతో తగలే కాని
భావప భవబతధల భయమటూ నెరనఁగము
వవల వధులే కాని వగిలేచి నేము

చ. 2: ముతదు వచారితచము మొదల వచారితచము
పొతదేట సతులతోడి భోగమేకాని
చెతదిన మనసులోని చితతలను బాయము
మతదప మదమేకాని మాపదానఁకా నేము

చ. 3: పరమటూనఁ దడవము భకీత్తినఁ దడవము
అరిది ధనముమనఁది ఆసలే కాని
ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డేలకొనెనఁ దానే ననున్న
నిరత నెరనఁగనెపైత నే నితచకతతాను



రేక: 0210-05 శ్రీరాగత సత: 03-059 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: మఱి యే పరషారస్థిము మావతక లేదు మక

అఱవడము మా కెతత అతుత్తి వో నీవు
చ. 1: హరి నీవు నాక నతతరాతమవపైన ఫలము

తరిగినతదే మా వతటనఁ దిరిగెదవు
ఇరవుగ నీవు మాక నేలికవపైన ఫలము
గరిమె మా పాపమెలల్లనఁ గటట్టి కొతటవ

చ. 2: భువలోన నీవు ననున్ననఁ బుటట్టితచిన ఫలము
ఇవల రకతచే తొడుసిదొకటాయ
తవరి ననున్న నీకకనఁ దచిచ్చెడుకొనన్నఫలము
జవళ నా నేరముల చకక్కనఁబెటట్టినఁబడెను

చ. 3: గారవాన ననున్న వనక వసుకొనన్న ఫలము
చేరి ననున్న బుణుతనినఁగానఁ జేయవలస
ఆరసి నాకనఁ బద్రితతక్షమెపైన ఫలమున ననున్న
యరీత శ్రీవతకటేశ ఇముడుకోనఁబడెను



రేక: 0210-06 ఆహిరి సత: 03-060 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏ నోరవటట్టి క నినున్న నేమని కావుమతదును

నే నినున్ననఁ దలనఁచినది నిమషమటూ లేదు
చ. 1: పాయమెలల్ల సనఁసారముపాలే పడితనఁ గాని

చేయార నీసేవ నేనఁ జేసుట లేదు
కాయమెలల్ల కాతతలకే కడుశేషమాయనఁగాని
నీ యవసరములతదు నే నొదుగలేదు

చ. 2: చితత్తిము ఆసల పాలే సేసి బదికితనఁ గాని
హతత్తి నినున్న ధతనము సేయనఁగలేదు
సతత్తిప నా నాలకెలల్ల చవుల కమత్మితనఁ గాని
మతత్తిలి నీ కీరత్తినము మరపటా లేదు

చ. 3: పటట్టి గెలల్ల  నజాజ్ఞనముపొతతనే వుతటనఁ గాని
వటట్టి నీవజాజ్ఞనము నొలల్లనెపైతని
యటట్టి  ననున్న మనిన్నతచిత వతదుకే పో వరగయత
నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నినన్నడుగా లేదు



రేక: 0211-01 దేసాళత సత: 03-061 శరణగత
పలల్లవ: తన సొమత్మిడేరితచక తా మానీనా

పననఁగచ నే మటూరకే బగిసేమునఁ గాక
చ. 1: భటూమతోనఁ బద్రిపతచ మెలల్లనఁ బుటట్టితచిన దేవునఁడు

ఆ మనఁది పారపతాతన కతదుకోపనఁడా
నామమాతగ జీవులము నడుమతతరాల వచిచ్చె
నేము గరత్తిల మనుచ నికేక్కమునఁ గాక

చ. 2: యనలేక యదిరికి ఇనుమడిచేవారికి
తన తగర మడువనఁ దడవయతనా
గనిసి సతసారప కొతడనే మోచేనతటా
తనికేమదియు వటట్టి దమసమునఁ గాక

చ. 3: చితత్తిములో నునన్నటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
మతత్తిలిల్ల ననునఁ గావక మాననఁబొయతనా
కొతత్తిగా నీతని నేనఁడు కొలిచేమనుచ నేము
తతత్తిరప సవ్వెతతతాబ్రాననఁ దగిలేమునఁ గాక



రేక: 0211-02 ముఖరి సత: 03-062 వతకటగానత
పలల్లవ: తాము సవ్వెతతతుగ ల గార తమయతతను

ఆమనఁదట గరి అది నీవు
చ. 1: యలమ సవ్వెరద్గీమేలేట  ఇతదుగ నికినెపైనాను

అలమ కోరేట ఫలమది నీవు
బలిమనఁ గెపైలసమేలే పత రదుగ నికినెపైనా
నిలకడెపైన పదము నీ పదము

చ. 2: యకక్కడు సతతలోకము యేలే బద్రిహత్మికనెపైనా
ఇకక్కవనఁ జేరేచోట యతదును నీవు
వకక్కసపనఁ బుణతముల వదములకెపైనాను
అకక్కరతో ముఖతమెపైన అరస్థిమెలల్ల  నీవు

చ. 3: నానఁడు నానఁడే ముకత్తి లపైన నారదశకాదులక
నేనఁడును వహరితచే నెలవు నీవు
పోనఁడిమ శ్రీవతకటేశ పోలితచ నెవవ్వెరటూ లేర
మటూడులోకముల నీవ మటూలము నీవ



రేక: 0211-03 గళ సత: 03-063 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: చితతల రేనఁచక మముత్మి చితత్తిమా నీవు

పతతముతో మమునఁగటూడి బతుకమ నీవు
చ. 1: తలిల్ల శ్రీమహలక్ష్మి తతడిద్రి వాసుదేవునఁడు

ఇలల్ల  మాక బద్రిహత్మితడమతతా నిద
బలిల్లదప హరిభకిత్తి పానఁడనఁబతటా నాక
వలల్లము కరత్మిఫలము లొకట నేము

చ. 2: జాజ్ఞనమే మాక ధనము సరవ్వెవదముల సొముత్మి
వనిన వపై రాగతమే వుతబళ మాక
ఆనిన గరసేవల ఆనఁడుబడడల నాక
మేనితోనే తగలయ మేల మాకనఁ జేరెను

చ. 3: యేలికె శ్రీవతకటేశనఁడితట దేవపూజ మాక
పాల గల బతధువుల పగపనున్నల
కీల మాక నీతని సతకీరత్తిన మోక్షమునక
యేల ఇతకా మాక నేమటతో గొడవ



రేక: 0211-04 ఆహిరి సత: 03-064 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎకక్కడ నునాన్నరో సురలవవ్వెర భటూమకి దికోక్క

తొకక్కలనఁబడె జీవునఁడు దుతడగీల చేతను
చ. 1: ఆసలనియడి వఱిఱ్ఱైయతగడి వతటానఁ దిపప్పు

దోసిలొగిద్గీతచె దపైనతము దొరలదుట
యసుల నానఁకట(లి?) వషమేమెపైనానఁ దినిపతచె
గాసినఁబడె జీవునఁడిద కనన్నవారి చేతను

చ. 2: కడునఁ గోపప భటూతము కాయమెలల్ల  మఱపతచె
వడి నజాజ్ఞనప టేర వరతనఁగొటట్టి
నడుమనఁ బాపపచొకక్క నరకపగతటనఁ దోస
గడుసాయ జీవునఁడిద కనన్నవారి చేతను

చ. 3: భవము సతసారప బతదలదొడిడనఁ బెటట్టితచె
తగి(వ?)లితదిద్రియప తాళల్ల  దామెననఁ గటేట్టి
యివల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో దికక్కయి కాచె
కవడు వాస జీవునఁడు కనన్నవారి చేతను



రేక: 0211-05 సాళతగనాట సత: 03-065 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: ఏ దస మోక్షము లేదు యవవ్వెరికి ననేర మ-

వదాతత శగవణము వటట్టికినఁ జేసేరా
చ. 1: అతతా బద్రిహత్మిమెపైతే నాతుమా వకక్కటయపైతే

చితతతప గరనఁడు లేనఁడు శిషతడూ లేనఁడు
బతతనే ముకత్తి నఁడూ లేనఁడు బదుద్ధ నఁడూ లేనఁడిటల్లయితే
వతతుల సతక్కరత్మిమెలల్ల వఱతపాలయనఁబో

చ. 2: యిహమెలల్ల నఁ గలల్లనేర యేనఁటకినఁ బుటట్టినవార
సహజమే యిదనేర చావనేనఁటకి
మహి మక బోధితచిన మహతుత్మి శతకరాచారతనఁ-
డహరహ మేమెపైయునాన్న నాతనికేది గత (?)

చ. 3: కొతదరికి సుఖమది కొతదరికి దుతఃఖమది
యితదునఁ జికిక్క బద్రిహత్మిమునకీ ఘోరమేల
అతదిన శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతుత్మినఁ డొకక్కనఁడితతే
మతదలితచి కొలవర మతటకా మ జాజ్ఞనము



రేక: 0211-06 పాడి సత: 03-066 శరణగత
పలల్లవ: వానఁడివో వనఁడివో హరి వలసినవారికెలల్ల

మటూనఁడు లోకముల మరి మొరనఁగనఁ జోటేది
చ. 1: బహిరతతరాన హరి పగతతక్షమెపై యుతడనఁగాను

సహజాననఁ బద్రితతక్ష వచారమేల
ఇహములోనఁ గలవలల్ల  యతని లీలపై యుతడనఁగా
వహరితచే లీల వరే వదకనేల

చ. 2: మనికెపై యనిన్నటానుతడి మాటలడుచతడనఁగాను
వనక హరి మాటల వరేవునన్నవా
కనుచటూపతనఁ డతతటా కలగొననఁ జూడనఁగాను
చనవచిచ్చె కస్కృపాదస్కృషిట్టి చలల్ల మననేల

చ. 3: నెలవపై యాతనఁ డినిన్నటా నితడుకొనియుతడనఁగాను
అలరి వరే వచచ్చెనననేల
యలమ శ్రీవతకటేశ యిచచ్చెకొలనఁదే యితతా
పలమార నిటట్టిటట్టిని భావతచనఁ దగనా



రేక: 0212-01 లలిత సత: 03-067 అధతతత్మి
పలల్లవ: చెలనఁగి నా కితదుకే చితతయతని

తలిసినదానఁకా నిది దిద్రిషట్టిమయతనా
చ. 1: హరి పటట్టితచిన దేహి హరినే కొలవక

నరలనఁ గొలచట అనాతయమయాత
గరిమ నేర గడిచి కాలవనఁ బొగడనఁబోతే
యరవరవ కాక యితవయతనా

చ. 2: దేవునఁ డిచిచ్చెనటట్టి బుదిద్ధ దేవుని పయినఁ బెటట్టిక
భావ మతదిద్రియాల కియతనఁ బాపమయాత
జీవత మొకరి సొముత్మి జీవతచి యొకరి వతట
ఆవలనఁ బరవులిడు టతదమయతనా

చ. 3: అరిది శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతత్మియి వుతడనఁగాను
శరణనకతడు టనాచారమయాత
ధరనఁ దన యితటనఁ గోటధన మటేట్టి వుతడనఁగాను
మరలి తరియనఁబోతే మటట్టి పడనా



రేక: 0212-02 పాడి సత: 03-068 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: కాకతటే య శటూనతవాద కఠినచితుత్తి ల చేత

పపైకొని వవకలక బద్రిదుకనఁగ వచచ్చెనా
చ. 1: అలల్లనానఁడు నిరాకార మనెడి మాటలచేత

వలిల్లనఁబోయ లోకములో వజాజ్ఞనమెలల్ల
కలల్లని మ తద్రివకగమాకారము చటూప మర
చెలల్లనఁ బెటట్టితరి వదశిఖలతదు మరియు

చ. 2: ఆలకితచి యహతబద్రిహత్మి మనెడి బుదుద్ధ ల చేత
గాలినఁ బోయ భకిత్తి యలల్ల  కాలమతదే
యేలి పగహల్ల దునికినఁగా హిరణతకశిప నొదద
యేలికబతటవరస లితద చటూపతరి

చ. 3: అతతా నొకక్కటయనే అధరత్మివధులచేత
గతతనఁబడెనఁ బుణతమెలల్ల నఁ గొలల్లనఁబోయి
ఇతతట శ్రీవతకటేశ యకక్కడు నేనని కొతడ
వతతగానఁగనఁ బొడవకిక్క వఱఱ్ఱైవనఁగితవ



రేక: 0212-03 శదద్ధవసతతత సత: 03-069 శరణగత
పలల్లవ: చేకొనువారికి చేరవదే పపైకొను జీవుల భాగతమదే

యే కడనఁ జూచిన యితరము లేదు
చ. 1: తలనఁపలోన నతతరాతమదివో

తలిసి చటూచితే దిద్రిషట్టితబు
చలముననఁ దన మత సతదేహితచిన
కలనఁగి మటూనఁడులోకతబుల లేనఁడు

చ. 2: వసనఁ గను దఱచిన వశవ్వెతత్మికనఁడిద
దసల నితతటా దిద్రిషట్టితబు
పసిగొని తనునఁ బాపముల భద్రిమతచిన
కసరి సస్కృషిట్టి చనఁకటపడునపడే

చ. 3: చేరి కొలిచితే శ్రీవతకటపత
సారె బద్రితుకనక శసనము
పపైరగ తనలో భకిత్తి వదిలితే
కూరిమ తర మఱనఁగనకను మఱనఁగ



రేక: 0212-04 వరాళ సత: 03-070 శరణగత
పలల్లవ: పతచి తమ పటట్టి నఁజెటట్టి  పరికివయ రెవవ్వెర

మతచివానఁడనఁ గాకనన్న మనిన్నతచకతడేవా
చ. 1: తరవు దపప్పు యడవనఁ దిరిగేటవారినఁ దచిచ్చె

తరవుననఁ బెటట్టి దుర తలిసినవారల
నరనఁడనెపై నేరక నడిచేట ననున్న నీవు
మరిగితచి కావక మానవచచ్చెనా

చ. 2: దికక్కమాలినటట్టివారినఁ దచిచ్చె దయగలవార
దికక్కయి కాతుర వారి దిగనఁదోయర
తకక్కక మాయలోనఁ బడి దరిదాప లేని ననున్న
వకక్కసాన రకతచక వడిచేవా నీవు

చ. 3: ఆవల భయపడడవా రతగడినఁ బడితే దొర-

లోపల వచారితచి వరడితతు రతతలోనే
శ్రీవతకటేశ నీవు సస్కృషిట్టికలల్ల  నేలికవు
వవల మా మొర నీవు వచారితచకతడేవా



రేక: 0212-05 సామతతత సత: 03-071 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు మతచివానఁడ నయేతను నేను

ననున్న నీవ మనిన్నతచి నడుపవ దయివమా
చ. 1: వనఁపమానికిని చేనఁదు వడువక వుతడేది

యే పొదుద  సహజమే యతతపైనాను
పాపపణతలతపటాననఁ బరగి వుతడేట నేను
చాపలదురద్గీణనౌట సహజమే

చ. 2: పాముక వషమెపప్పుడు పతడల్లనఁ బెటట్టి కతడేది
భటూమలో సహజమే పొరి నెతతపైనా
కామకో శ్రోధునఁడ నాకనఁ గరణ యితచక లేక
సామజప దురత్మిదము సహజమే

చ. 3: అటగాన శ్రీవతకటాధిప నాకినఁక వరే
తటకన నేనఁడు శతతము వచచ్చెనా
ఘటన నీ కస్కృపయతదు గలిగిన మేల నాపపై
తటకన ముతచి ననున్న దరి చేరప్పువ



రేక: 0212-06 గజజరి సత: 03-072 శరణగత
పలల్లవ: వఱిఱ్ఱై మానుప రెవవ్వెర వనఁదుర నాయతత వడువదు

ముఱఱ్ఱైనఁబాలలోనఁ బుటట్టిన ముతచిన వఱఱ్ఱైయాత
చ. 1: జగముల రకతచనఁ బాలప్పుడి సరేవ్వెశవ్వెరనఁడే వుతడనఁగ

అగణతునఁ డాతనిశకిత్తి యలప్పుముగానఁ దలిసి
జిగి నా సతసారరక్షణ సేసదనతచనునఁ దిరిగెద
నగనఁబాటల్ల యలప్పునఁడ నే నావఱిఱ్ఱైదేయయాత

చ. 2: అతతరాతమెపై దేవునఁడు అట సుఖదుతఃఖము లొసనఁగనఁగ
అతతయు మనుజల సేసేరని నేనఁ దిరిగితని
బతతనే నావతట జీవులబడినఁ దిరిగాడుచనఁ గరత్మిప-

దొతతులనఁ జికిక్కననా వఱిఱ్ఱైతోడనే యిదేయయాత
చ. 3: శ్రీవతకటపత యదుటనే చేకొని వరము లొసనఁగనఁగ

దావతపడి యితరల నేనఁ దగలచ నడిగితని
య వళనే నా గరనఁడును య దపైవము నిట చటూనఁపనఁగ
తోవరినఁగిట నే బతకిత తొలల్లలల్ల వఱిఱ్ఱైనయాత



రేక: 0213-01 దేసాక సత: 03-073 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతనికతటే నుపాయ మనఁక లేదు

మతలోన నునన్నవానఁడు మరత్మిమదే సుతడ
చ. 1: ఇనిన్న లోకసుఖముల ఇతదిద్రియపీ గతులే

తనున్ననఁ గనిన తలిల్లదతడిద్రి తనుపోషకలే
కనున్న లదిటధనాల కారణరస్థిములే
వునన్నత నిషాట్టి రస్థిసిదిద్ధ కొకక్కనఁడే దేవునఁడు

చ. 2: కల దేవత లితదర కరత్మిఫలదాతలే
లలి వదతలలల్ల ఖతతలభపూజల కొరకే
పలమతతగము లలల్లను బద్రిహత్మిలోక మసతదివ
వలిసి ఇషాట్టి రస్థిసిదిద్ధ కొకక్కనఁడే దేవునఁడు

చ. 3: అనుదిన రాజ సేవ లలప్పురస్థి హేతులే
కొననఁ గలప్పువస్కృక్షమెపైననఁ గోరిన వచేచ్చెటదే
ఘన శ్రీవతకటేశనఁడు కలిప్పుతచె జీవునినఁ గావ-

నొనర నిషాట్టి రస్థిసిదిద్ధ కొకక్కనఁడే దేవునఁడు



రేక: 0213-02 బౌళ సత: 03-074 శరణగత
పలల్లవ: ననున్న నెవవ్వెర గాచేర నానఁట పగెతతురనఁ గాక

నినన్న నేనఁడ రోనఁతలపై తే నీత యౌనా నాకను
చ. 1: దేవునఁడ నేనే యతటా తరిగే నాసిత్తికనఁడనా

దేవతలక మొకక్కనఁబోతే నినఁక నగరా
కావతచి యితదిద్రియములే గతని యినాన్నళల్ల  నుతడి
ఆవల జితేతదిద్రియునఁడనతటే నవ నగవా

చ. 2: కరత్మిము దొలిల్ల సేయక కడుదటూరమెపై ఇనఁక నా-

కరత్మిము సేయనఁగనఁబోతే కరత్మిమే నగదా
దురత్మిత సతపారినెపై(???) తొయతలలక మోహితచి
అరిత్మిలి దటూషితచితేను అటట్టి వార నగరా

చ. 3: నేనే సవ్వెతతతుగ నఁడనతటా నితడుదానాలలల్ల మాని
పూని యినఁకనఁ జేయనఁబోతే పొతచి యవ నగవా
నేనినిన్నటా సిగద్గీపడి నీ మరనఁగ చొచిచ్చెతని
ఆనుకొని శ్రీవతకటాధిపనఁడ కావవ



రేక: 0213-03 సామతతత సత: 03-075 అధతతత్మి
పలల్లవ: పరసము సనఁకక పసినఁడౌనా

పరషోతత్తిమునఁడే బుదిద్ధచచ్చెనఁ గాక
చ. 1: భువ భోగములకనఁ బుటట్టిన దేహము

వవరప మోక్షము వదకీనా
యివల సకలమును యేలేట దేవునఁడు
తవలి రకతపట ధరత్మిమునఁ గాక

చ. 2: బెరసి యాసలనే పరిగేట దేహము
ధరనఁ గొతతయినానఁ దనిసనా
అరదుగ నతతరాతమగ దేవునఁడు
పొరినఁ బెర రేనఁచటే పొతదనఁ గాక

చ. 3: ఘనమగ సతసారకారణ జీవునఁడు
తన సుజాజ్ఞనమునఁ దలనఁచనా
వనక మునుప శ్రీవతకటపతయే
కనునఁగొని మమత్మిట కాచటనఁ గాక



రేక: 0213-04 లలిత సత: 03-076 దశవతారముల
పలల్లవ: నీమహి మది యతత నీవు చేసే చేనఁతలతత

దమసప నీ మాయల తలియరాదయాత
చ. 1: నీ పాదతీరస్థిము నెతత్తి మోచె నొకనఁడు

పూనఁపకొడుకెపై యొకనఁడు బొడుడ ననఁ బుటట్టి
యేపన నితతటవారి కెకక్కడెపైన దపైవమవు
మోపచ ధరత్మిరాజక మొకక్కటటట్టియాత

చ. 2: నీ లీల జగమెలల్ల  నితడి యునన్నదొకవతకనఁ
నోలి నీలో లోకాలనన్నవకవతక
యే లీలనఁ జూచినాను యితతట దపైవమవు
బాలనఁడవపై రేపలల్లలోనఁ బారాడితవటట్టియాత

చ. 3: శ్రీసతకి మగనఁడవు భటూసతకి మగనఁడవు
య సరస శ్రీవతకటేశనఁడవు
రాసి కెకిక్క నీవతతట రాజసప దపైవమవు
దాసులము మా కెటల్ల దకిక్కతవయాత



రేక: 0213-05 ఆహిరి సత: 03-077 అధతతత్మి
పలల్లవ: కలకాల మటాల్ల యనఁ గానఁపర మెలల్ల

అల దపైవమెతదునాన్ననఁడో ఆలకితచనఁడుగా
చ. 1: తనకే సతతసమెపైతే తన భాగతము వగడు

తనకనఁ జితత పటట్టితే దపైవము దటూర
మనుజని గణమెలల్ల  మాపదానఁకా నిటాల్ల నె
ఘనదపైవ మెతదునాన్ననఁడో కరణనఁ జూడనఁడుగా

చ. 2: వరివనఁ బాపాల సేసేవళ నాదాయము లతచ
నరకమనఁది పణతము నానఁడు వదక
తరమెపైన జీవుని తలివల నీ లగె
ధర దపైవమెతదునాన్ననఁడో దయనఁ జూడనఁడుగా

చ. 3: వళతో నిదిదరితపచ వరకత్తి నివల నుతడు
మేలకొనన్నవళ ననిన్న మెడనఁ బటూనును
యలీల దేహిగణము యతచి శ్రీవతకటేశనఁడు
యేలీ దపైవమెతదునాన్ననఁడో యిటేట్టి మనిన్నతచనఁడుగా



రేక: 0213-06 శతకరాభారణత సత: 03-078 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఉనన్నచోనే మటూనఁడులోకా లటూహితచి చటూచితే నీవ

కనన్నచోటనే వదకి కాననఁడితతేకాక
చ. 1: యకక్కడ వయతడి జీవునఁ డేది వపైకతఠము

యికక్కడ హరి యునాన్ననఁడు హస్కృదయమతద
ముకక్కన నటూరప మోచి ముతచి పణతపాపాల
కకక్కసాననఁ జికిక్క తముత్మినఁ గాననఁడితతేకాక

చ. 2: యేమ వచారితచ దేహి యతదు దేవుని వదకీ
కామతచి యాతనఁ డినిన్నటానఁ గలిగతడనఁగా
దోమట సతసారప దొతతకరత్మిములనఁ జికిక్క
కాముకనఁడెపై కితదుమనఁదు గాననఁడితతేకాక

చ. 3: యే వధుల తానఁ జేస యవవ్వెరి నాడనఁగనఁబోయ
శ్రీవతకటేశవ్వెర సేవచేత నుతడనఁగా
భావ మాతనఁడుగాను బద్రితకె నిదివో నేనఁడు
కావరాన నినాన్నళల్ల  కాననఁడితతేకాక



రేక: 0214-01 ధనాన్నసి సత: 03-079 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కటకటా యేమటాను కడవర గాననఁడిదే

నిటలప వాబ్రానఁత యట ట్టి నిజము దలియదు
చ. 1: బాదల సతసారము పరవతజకొని తొలిల్ల

యేది నమత్మి పాటవడె నీ జీవునఁడు
గాదల కొలచగానఁగనఁ గటట్టి కొని కరత్మిముల
యేదస చొచచ్చెనో కాని య పాబ్రాణ

చ. 2: కానఁపరమెపై తమ తలిల్ల కడుపన వచిచ్చె పటట్టి
యే పని గలిగెనో య దేహి
కాపాడ నిక్షేపాల కడునాసతోనఁ బానఁత
యే పదవనఁ దానుతడునో య జతతువు

చ. 3: దవువ్వెల యమబాదల దలనఁచి వరవనఁడిద
యవవ్వెరి సలిగెనమోత్మి య జీవ
రవవ్వెగా శ్రీవతకటాదిద్రిరాయనఁడు మనిన్నతచనఁగాను
యివవ్వెల బతకెనఁగాక యవవ్వెనఁడోయి తాను



రేక: 0214-02 కాతబోదిసత: 03-080 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎవవ్వెర దికిక్కతక నాక నేది బుదిద్ధ

యివవ్వెల వచారితచవ ఇతదిరారమణ
చ. 1: వతటనఁబెటట్టి కామకో శ్రోధవతతుల చటట్టి ననున్న

తొతట మ సేవక ననున్న దటూరము సేస
కతటకపటతదిద్రియాల కడు హితశతుగ లపై
అతటన మోక్షముతోబ్రావ నతటకతడానఁ జేసను

చ. 2: తపప్పుతపప్పు నాయాసల తగి వపైషరవధరాత్మిననఁ
దపప్పులనఁ దేలకతడాను తీదప సేస
వపప్పుగ సతసారమది వునన్నత నాచారతసేవ
చొపప్పు మాప పణతనకనఁ జొరకతడానఁ జేసను

చ. 3: మచచ్చెరప దేహమది మనసిటేట్టి పతడనీక
తచిచ్చె యజాజ్ఞనమునకనఁ దావుసేస
ఇచచ్చెల శ్రీవతకటేశ ఇతతలో ననున్న నేలనఁగ
నిచచ్చెల నీకస్కృపే ననున్న నిరత్మిలము సేసను



రేక: 0214-03 దేసాళత సత: 03-081 శరణగత
పలల్లవ: అనతతమహిమునఁడవు అనతతశ కిత్తివ నీవు

యనలేని దపైవమా నినేన్నమని నుతతతును
చ. 1: అనిన్నలోకముల నీయతదు నునన్నవతదుర నీ-

వునన్నలోక మటట్టిదని వహితచరాదు
యనన్న నీవు రక్షకనఁడ వతదరిపాలిటకి
నినున్న రకతచేటవారి నేనెవవ్వెరి నతదును

చ. 2: తలిల్లవ దతడిద్రివ నీవు తగ బద్రిహత్మిదులక
యలల్లగా నీతలిల్లదతడుగ  లవవ్వెరతదును
యిలిల్లద వరముల నీ వతుత్తి  వతదరికిని
చెలల్లనఁబో నీకొకదాత చెపప్పునఁగనఁ జోటేది

చ. 3: జీవుల కేలికవు శ్రీవతకటేశనఁడవు నీ-

వవలనఁ జూచిన నీ కే యేలికే లేనఁడు
వవల మునులను వదకేర నినున్నను
నీవవవ్వెరి వదకేవు నిరత్మిలమటూరితవ



రేక: 0214-04 శ్రీరాగత సత: 03-082 శరణగత
పలల్లవ: పాటతచి నమత్మినవారి భాగతము గాదా

కోటసుదుద లేల యిద కోరి చేకొనేది
చ. 1: సావ్వెమదోబ్రాహియపైన చతడి రావణసురనఁడు

కామతచి శరణతటేను కాచేనతటవ
యేమని నీదయ యతతు నెతతని నీమహిమెతతు
ఆమాటక సరియౌ నఖలవదముల

చ. 2: దావత సతాదోబ్రాహము దలనఁచి కాకాసురనఁడు
కావుమని శరణతటేనఁ గాచితవ
ఆవల నీపని యటట్టి  అటేట్టి నీమనన్నన యటట్టి
యవల నీశరణనే ఇతదుసరే తపము

చ. 3: చికక్కలినీన్న నినఁకనేల చేరి యేపాటవానఁడెపైన
గకక్కన నీశరణతటేనఁ గాతువు నీవు
అకక్కరతో నినున్న శరణతటమ శ్రీవతకటేశ
యకక్కవ నీ బరదుక యడా పణతముల



రేక: 0214-05 పాడి సత: 03-083 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నేనఁడు దపప్పుతచకొతటేను నేరపనన్నదా

పేడుక(???) భోగితచ తానే పననఁగనఁ జోటనన్నదా
చ. 1: తనువు మోచిననానఁడే తపప్పులలల్ల నఁ జేసితని

వనక మతచితనాల వదకనేది
ననిచి సతసారినెపైననానఁడే నిషటూట్టిరాన కెలల్ల
మునుప నే గరియపైత మొరనఁగనఁ జోటనన్నదా

చ. 2: సిరల చేకొనన్ననానఁడడే సిలగెలల్ల  గటట్టి కొతట
తరవాత పనులితకనఁ దడవనేల
నరలోకము చొచిచ్చెననానఁడే పణతపాపముల-

పొరగక వచిచ్చెతని బుదుద్ధ లితక నేల
చ. 3: వపరి మోచిననానఁడే వటట్టికొతట నాసలలల్ల

మాపదానఁకా వసరిన మాననఁబొయతనా
యేపన శ్రీవతకటేశనఁడితతలో ననున్ననఁ గావనఁగా
పపైపపై గెలిచితనఁగాక పతతమాడనఁగలనా



రేక: 0214-06 దేసాళత సత: 03-084 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇనిన్న దేహములనఁ బుటట్టి యేమ గతటమ

వునన్నతప హరిదాసత మొకక్కటే కాక
చ. 1: హీనజతతువపైననానఁడు యేనుగెపై పటట్టిననానఁడు

ఆనతద మొకక్కటే అతగాలే వర
య నేట యజాజ్ఞనము య జీవుల కొకక్కలగే
జాజ్ఞనమే యకక్కడునఁ గాక సరిలేని దొకటే

చ. 2: నరలోకభోగానక నరకానుభవానక
సరేకాని మగలదు చనెనఁ దొలల్ల (?)

గరిమ నేరప్పుడ నతదు ఘనమేమ కొతచమేమ
హరిదాసునఁడెపై బద్రిదుకటదియే లభము

చ. 3: బాలనఁడెపైన యపప్పుడూను పతడి ముదిసినపప్పుడు
కాల మొకక్కటే బుదిద్ధ కడు లేదు
ఆలకితచి శ్రీవతకటాధిపత సేవతచి
యేలికతటా మొకక్కచతడే దిదియే భాగతము



రేక: 0215-01 గజజరి సత: 03-085 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు మానవు య దురద్గీణముల యేది అవుషదము యితదుకను

కనున్నలనఁ జూచచనఁ జెవుల వనుచ నేనఁగనియు వనియునిద కషట్టి నఁడనయాత నేను
చ. 1: హస్కృదయము లోపల దేవునఁడుతడనఁగా నెఱనఁగక భద్రిమయుచనఁ గనన్నచోటనే

వదకియునఁ గానక అనుమానితచేట వనఁదురనయాత నేను
చెదరిన జననము దుతఃఖరటూపమని చెపప్పుగ వని యది సుఖమని కోరచ
మది దపము వటట్టి క నటూతనఁబడిన మతుత్తి నివలనయాత నేను

చ. 2: పరమగరవులద భకిత్తిమారద్గీమట పాబ్రాణులకెలల్లనునఁ బెటట్టి వుతడనఁగా
వరసప టతదిద్రియమారద్గీములనఁ దిరగ వరిడినయాత నేను
దరి చేరప్పునఁగ హరినామము గలిగియు దపైనతము నొతదిత సతసారములో
పరసము చేతనఁబటట్టి క తరిసేట భాబ్రాతతునివలనయాత నేను

చ. 3: శ్రీవతకటపత యదుట నుతడనఁగా సేవతపనఁగ సతసారములోపల
దావతనఁ బొరలచ వపరచతడేట తగని జడుడనయాత నేను
కెపైవశమెపై య దేవునఁడే యిట ననునఁ గరణతపచ రకతపచనుతడనఁగ
పూవునునఁ బరిమళమును వలనే నే పొదలచనుతడెదనయాత నేను



రేక: 0215-02 దేవగాతధరి సత: 03-086 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతతగాలమునకెపైనా య యరస్థిమే కలది

యితతటలోననే హరి నెరనఁగనఁగవలయు
చ. 1: యతచి నటూరేతడల్లమనఁద యపప్పుడో మరణము

ముతచి యిటేట్టి మోచనద మురికిడొకక్క
యితచకతత యితదుకనఁ గానేల కోరెమో సుఖము
కాతచన మెవవ్వెరికినఁగా గడియితచేమో

చ. 2: కలిగిన దినముల కానఁపరానకే సలవు
తలనఁపలల్ల నాసలకతతటనఁ గొలనఁది (?)

ఫల మతదు నేమగదోద పాబ్రాణ ఇతదేమటవానఁడో
తలిసి పాపనఁగలేము తీరని య చికక్క

చ. 3: సేసిన కరత్మిము లలల్ల  చెపప్పురాని మోపలయ
రాసికెకిక్క యితదిద్రియాల పరమాయను
వసరి యినిన్నటకి శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచిత
మాసినదే మణునఁగాయ మాక నేది జనత్మిము



రేక: 0215-03 సాళతగనాట సత: 03-087 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇనిన్నయు ముగిసను ఇట నీలోననె

పనిన్న పరలనఁ జెపప్పునఁగనఁ జోటేది
చ. 1: కతదని నీరోమకూపతబులలో

గొతదుల బద్రిహత్మితడకోటల్లట
యతదర బద్రిహత్మిలో యతత పగపతచమో
యితదునఁ బరలమని యతచనఁగనేది

చ. 2: నీ కొనచటూపన నెఱినఁ గోటసటూరత-
లేకమగచ నుదయితతురటా
నీ కాయమెతతో నీ వునికేదో
నీకతటనఁ బరలని నికక్కనఁగనేది

చ. 3: జీవకోట నీ చినిన్నమాయలో
పోబ్రావులగచ నట పొడమెనటా
శ్రీవతకటేశవ్వెర చెపప్పునఁగ నీవతతో
ఆవలనఁ బరలక నాధికతమేది



రేక: 0215-04 బౌళ సత: 03-088 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు నే నినఁక బుదద్ధరినఁగేది యశవ్వెర నిను నేనఁ దగిలడిది

వనన్నప మదియే నీకే భారము వని గెలవ నా వసమౌనా
చ. 1: తగిలడి నీ నయనేతదిద్రియముల తగనఁ జూచినయతదలల్లను

తగిలడి నీ శగవణేతదిద్రియముల తగిన లోకవారత్తిలకెలల్ల
మగడనఁగ నేరవు జనత్మిజనత్మిముల మనసు వనికే సహయము
తగ వనన్నటకిని యితదిద్రియసతపద తీగెల సాగచ నొకటకట

చ. 2: యకెక్కడిని నానానఁటకి మదమెతతపైనా నజాజ్ఞనమున
యకెక్కడి నీసతసారమే హరి యదుటనే మతాత్తి యి గొనన్నటల్ల
చికక్కడెతతయిన మోక్షమారద్గీమున జీవునఁడితదుకే లోలనఁడు
దికక్కమెకమువలనఁ గితదికి మనఁదికినఁ దిపప్పుడినఁ గరత్మిము దేహమును

చ. 3: మెఱయుచనఁ బెరిగెడి నీయాసల గడు మనఁదమనఁద లతపటమగచ
మఱియునునఁ బెరిగెడి పణతపాపముల మలసిరాసులపై పకక్కగచ
యఱనఁగను శ్రీవతకటేశవ్వెర యతతో ఇనఁక నా లోపలి దురద్గీణముల
మఱనఁగచొచిచ్చెతని నేనినాన్నళల్లక మరి నాభాగతము నీచితత్తిము



రేక: 0215-05 సామతతత సత: 03-089 అధతతత్మి
పలల్లవ: దేవా నీమాయ తలియనలవ గాదు

భావభేదముల భద్రిమసితని
చ. 1: జననత బొకటే జతతుకల మొకటే

తనువకారములే తగనఁ బెకక్క
దినముల నివయే తవరి లోకమద
పనులే వరయి పరగీని

చ. 2: మానఁటల నొకటే మనసుల నొకటే
కోటలసతఖతల గణము లివ
కూటము లిటల్లనె గరినఁ గామునఁ డొకనఁడె
మేట వలపలకె మేరలే లేవు

చ. 3: జాజ్ఞన మొకటే యజాజ్ఞనము నొకటే
నానామతముల నడచని
ఆనుక శ్రీవతకటాధిప నీకస్కృప
తానే మమత్మిట తగనఁ గాచని



రేక: 0217-01 దేసాక సత: 03-090 కస్కృసర
పలల్లవ: కనన్నవనన్నవారెలల్ల  కాక సేయరా

వునన్నతునఁడవపైన నీకీ వచచ్చెములేలయాత
చ. 1: దేవతలనఁ గాచినటట్టి దేవునఁడ నీకనఁ బసుల

నీవలనఁ గాచితవనే హీనమేల
కావతచి పాలజలధినఁ గానఁపరముతడినయటట్టి-
నీవు పాలదొతగవనే నితద నీకేలయాత

చ. 2: కాలమతదు బలి దపైతుతనఁ గటట్టివసినటట్టి నీక
రోలనఁ గటట్టి వడినటట్టి రోనఁత నీ కేల
పోలితచి లోకాలకెలల్ల పొడవపైన దేవునఁడవు
బాలనఁడవపై రేపలల్లలోనఁ బారాడనేలయాత

చ. 3: పాముమనఁదనఁ బవవ్వెళతచి పాయకతడినటట్టి నీక
పాముతల దొకిక్కనటట్టి పగలేల
కామతచి శ్రీవతకటాదిద్రి కడపరాయనఁడ నీవు
భటూమ మాయలణనఁచి నేరప్పుల మాయలేలయాత



రేక: 0217-02 వరాళ సత: 03-091 అధతతత్మి
పలల్లవ: చేసినటేట్టి సేసునఁ గాక చితత మాకేల

వాసవతతటూ నతనిదే వటట్టి జాలి యేల
చ. 1: కరత్మిమటూలమెపైనవ య కాయపవ రత్తినలలల్ల

ధరత్మిమటూలమెపైనది య దపైవకము
మరత్మిమెపైన వానఁడొకక్కనఁడే మనసులోనునన్న హరి
నిరిత్మిత మాతనిదితతే నేర నేనెతతవానఁడ

చ. 2: ధనమటూలమెపైనది య తగిన పగపతచమెలల్ల
తనువు మటూలమెపైనది య తపసులలల్ల
ననిచి య రెతటకిని నారాయణునఁడే కరత్తి
కొనమొద లతనిదే కొసర మాకేల

చ. 3: భోగమటూలమెపైనది య పొతదపైన సతసారము
యోగమటూలము వరత కొకక్కటపైనది
య గత శ్రీవతకటేశనఁ డెటట్టి  వలసిననఁ జేసు
బాగలగా నీతని శ్రీపాదమే మా దికక్క



రేక: 0217-03 పాడి సత: 03-092 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎదురేది యతచి చటూడ నితని పగతాపానక

పదిదికక్కలను భతగపడిరి దానవుల
చ. 1: యకక్కవగా వనోదాన కితనఁడు తేరెకిక్కతేను

యకిక్కరి దపైతుతల కొఱఱ్ఱై లితదరనఁ గటూడి
చకక్కనఁగా నితనఁడు చేత చకగమెతత్తిన మాతాబ్రాన
దికక్కలనఁ బరవతత్తిరి దిమత్మిరి అసురల

చ. 2: దటట్టిమెపై యతని భేరినఁ దగ నాదు వుటట్టితేను
పటట్టి నుతాప్పుతాల వపైరిపరములతదు
అటట్టి గరడధవ్వెజ మట మనున్నముటట్టితేను
కిటట్టి దనుజల కపకీరిత్తి తుదముటేట్టిను

చ. 3: అలమేలమతగవభునఁడట వధులేనఁగితేను
ఖల లేనఁగిరి యమునికటట్టిదిరికి
యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేపమరనఁ జొచిచ్చెతేను
ములిగి దపైతతసతుల మటూలమటూల చొచిచ్చెరి



రేక: 0217-04 సాళతగనాట సత: 03-093 తేర
పలల్లవ: కనున్నలపతడుగ లయనఁ గడపరాయని తేర

మనున్న నేల శస్కృతగారము మతమరినటల్ల
చ. 1: కదలనఁ గదలనద గరడధవ్వెజని తేర

పొదిగి దేవదుతదుభుల మోబ్రాయనఁగా
పదివల సటూరతబతబము లదయితచినటల్ల
పొదలి మెరప వచిచ్చె పొడచటూపనటల్ల

చ. 2: వచెచ్చెవచెచ్చె నతత నితత వాసుదేవుని తేర
అచచ్చెగ దేవకామను లడిపాడనఁగా
ముచచ్చెటతో గరడనఁడు ముతదట నిలిచినటట్టి
మెచచ్చెల మెరనఁగలతో మేఘము వాలినటట్టి

చ. 3: తరిగెనఁ దిరిగెనద దేవదేవో తత్తిము తేర
వరస దేవతలలల్ల జయవటట్టిగా
వరివనఁ గడపలో శ్రీవతకటేశనఁడు తేరపపై
నిరవాయ సితహసన మదేయనన్నటల్ల



రేక: 0217-05 బౌళ సత: 03-094 రామ
పలల్లవ: రామా దయాపరసమా అయోధతపర

ధమా మావతటవారి తపప్పుల లోనఁగొనవ
చ. 1: అపరాధియపైనటట్టి యాతని తముత్మినినే

కస్కృపనఁ జూపతవ నీవు కితకల మాని
తపయితచి యముత్మిమొన దారకనఁ జికిక్కనవాని
నెపాననఁ గాచి నిడిచి నీ వాదరితచితవ

చ. 2: సేయరాని దోబ్రాహము సేసిన పకకి నీవు
పాయక అపప్పుట నభయ మచిచ్చెత
చాయ సేసుకొని వుతడి సావ్వెమదోబ్రాహినఁ జెపప్పునటట్టి-
తోయపటేటని మతచితోవనే పటట్టితవ (?)

చ. 3: నేరము లతచవు నీవు నీదయే చటూపదుగాని
బీరప శరణగతబరద(వు?) నీవు
చేరి నేనఁడు నిలచతడి శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనఁ
గోరిన వరములలల్ల  కొలల్ల లొసనఁగితవ



రేక: 0217-06 ఆహిరి సత: 03-095 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఎటట్టియినానఁ జేసుకో ఇనఁక నీ చితత్తిము ననున్న

పటట్టిచెచ్చె మా గరనఁడు నీ పాదాల వడువను
చ. 1: పోనఁడిమ నా నామముల పొదుద వదుద  నుడిగీని

వనఁడేమడుగనోయని వఱవకమ
నానఁడే నా యాచారతనఁడు నాక ననీన్న యిచిచ్చెనానఁడు
నేనఁడిదేలతటే నతని నేమము నే మానను

చ. 2: పేగమతో వనఁడు ననిన్నతటనఁ బెటట్టి క పూజితచని
యేమ గారణమోయని యతచకోకమ
కామతచి యాచారతనఁడే కారణము నీక నాక
య మరలేలతటే నాతనఁడిచిచ్చెన సొమేత్మి నేను

చ. 3: పలమార వనఁడు నాపపై బతత్తిచేస నేనఁటకని
వలయ శ్రీవతకటేశ వసరకమ
యలమ నాచారతనఁడిదే పని చేసినానఁడు
నిలిచెనఁ గలకాలము నీక నాకనఁ బోదు



రేక: 0218-01 గతడకిగయ సత: 03-096 అధతతత్మి
పలల్లవ: వవరము మాలినటట్టి వఱిఱ్ఱైదేహి తొలిల్ల

జవకటట్టినతతే కాక చతడ పోరనేనఁటకే
చ. 1: మనసతతే మతగళము మరి యతత పొరలినా

తనువు కొలనఁదియే సతవ్వెములలల్ల ను
తన కలిమెతచకోక తగని మురిపముల
పననఁగనఁబోతే తీప పపప్పులోననఁ గలదా

చ. 2: చెతది వతత్తిన కొలనఁదే చేరి మొలచేట పపైర
అతది ఆనఁకట కొలనఁదే ఆహరమెలల్ల
ముతదువనక చటూడక మొకక్కలప పరవల
అతదని మానిపతటకి నాసపడవచచ్చెనా

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గొలిచిన కొలనఁదియే మేల
భావతచ నాతనఁడిచేచ్చెది భాగతమెలల్ల ను
వవల మొకక్కలేల వస నానానఁటకి నెలల్ల
తోవగాని తోవనఁ బోతే తుదకెకక్కనఁగలదా



రేక: 0218-02 సామతతత సత: 03-097 శరణగత
పలల్లవ: ఈ తగవ నాక నీక నెతచి చటూచితే

కాతరప జీవులకనఁ గలదా వవకము
చ. 1: భారము నీది గనక పలమారనఁ బాపములే

చేరి మొకక్కలన నేనఁ జేసితని
పేరడినఁ దలిల్లదతడుగ ల బడడ లేమ సేసినాను
వోరచక ముదుద  సేసుకతదుర లోకమున

చ. 2: కావ నీవు గలవని కడదానఁకా నేరములే
వవల సేసితని వఱవక
భావతచక యితటదొర పసురము దతచకొని
యేవధినఁ బెపైరమేసినా నెగద్గీసేయనఁ డతనఁడు

చ. 3: పటట్టితచేవానఁడవు నీవు పొదలేవారము నేము
యటట్టి తడినా నీకనఁ బోదు యనన్నటకిని
వటట్టి క శ్రీవతకటేశ వోడనఁగటట్టిన దటూలము
అటనిటట్టి  బొరలినా నతడవాయ దపడు



రేక: 0218-03 లలిత సత: 03-098 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏనఁట నేను యేనఁట బుదిద్ధ యకక్కడి మాయ

వటనఁ బొయేత వఱిఱ్ఱైనఁ గాను వవకినఁ గాను
చ. 1: ఆరసి కరత్మిము సేసి అవ(ది?) ననున్ననఁ బొదిగితే

దటూరదునఁ గరత్మిము గొతది దటూరచ నేను
నేరక లతపటముల నేనే కొనిన్నగటట్టి కొని
పేరడినఁ బరలనతదునఁ బెటట్టిరతటాను

చ. 2: యకక్కడు నా దోషముల యనెపైన్నైనా వుతడనఁగాను
వకక్కరి పాపము లతతు వరకే నేను
తకక్కవటట్టి నాక నాకే దేవతలకెలల్ల  మొకిక్క
వకక్కరివానఁడనఁ గాకతదు వుసుత్సరనుకొతటాను

చ. 3: వరతనఁ బొతదుదునఁ గొతత వరే సతసారమునఁ జేతు
యరవులవానఁడనే యపప్పుడు నేను
అరిది శ్రీవతకటేశనఁ డతతలో ననున్న నేలనఁగా
దొరనెపైత నధమునఁడనఁ దొలేల్ల నేను



రేక: 0218-04 భపైరవ సత: 03-099 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఆతనఁడు భకత్తిసులభునఁ డచతతునఁడు

రాతగతడెవానఁడుగానఁడు రతతు మానునఁ డినఁకను
చ. 1: జీవునఁడా వసరక చితత్తిమా జడియక

దపైవము గరణతచనఁ దడవు గాదు
తోవ చటూప మనక తొలేల్ల ఆచారతనఁడు
కావలసినటల్లయతనఁ గలనఁగకనఁ డినఁకను

చ. 2: కాలమా వగిరతచక కరత్మిమా ననున్నమరక
పాలితచ దపైవానక నే భార మనఁకను
ఆలితచి తరమతతగమే ఆతని ననున్ననఁ గటూరిచె
వళగాని  అతదానఁకా వసరకనఁ డినఁకను

చ. 3: వఱవక దేహమా వసరక ధతనమా
యఱినఁగి శ్రీవతకటేశనఁ డెడసిపోనఁడు
తఱి నిహపరము లితనిదాసు లిచిచ్చెరి
గఱియపైత నినిన్నటకినఁ గొతకకనఁడ ఇనఁకను



రేక: 0218-05 సాళతగత సత: 03-100 శరణగత
పలల్లవ: పలవచారములేల పరమాతత్మి నీవు నాక

గలవు కలవు వునన్నకడమ లేమటకి
చ. 1: నీ పాదముల చితత నిబడమెపైతేనఁ జాల

యే పాతకములపైన నేమ సేసును
యేపార నీ భకిత్తి ఇతత గలిగిననఁ జాల
పపైపపై సిర లచచ్చెటనఁ బాదుకొని నిలచ

చ. 2: సొరిది నీ శరణము చొచిచ్చెతనతటేనఁ జాల
కరణతచి యపప్పుడటేట్టి కాతువు నీవు
సరస నీముదద్రిల భుజములనుతటేనఁ జాల
అరదుగానఁ జేతనుతడు అఖలలోకముల

చ. 3: నేరక వసిననఁ జాల నీ మనఁద నొకపవువ్వె
కోరిన కోరికలలల్లనఁ గొనసాగను
మేరతో శ్రీవతకటేశ మముత్మినఁ గొలిచిత నేను
యేరీత నుతడిననఁ గాని యినిన్నటా ఘనునఁడను



రేక: 0218-06 బౌళ సత: 03-101 శరణగత
పలల్లవ: ఇతదుకతటే మరి యినఁకలేదు హితోపదేశము వో మనసా

అతది సరవ్వెసతపనున్ననఁడు దేవునఁడు ఆతని కతటే నేరతుమా
చ. 1: కల దొకనఁటే ధరత్మిము కలప్పుతతమునక నిలిచినది

తలనఁకక మ శరణు చొచిచ్చె మ దాసుడ ననెడి దొకమానఁట
వలవని జోలే యితతాను వడి నిదినఁ గాక యేమసేసినను
సులభ మతదునే తొలిల్లట వారల చటూరలగొనిరదే మోక్షతబు

చ. 2: మొదలొకటే యినిన్నటకి ముతదర వనకా వచేచ్చెది
వదుగచ గోవతదుని దాసులక నొకక్కమాటే మొకిక్కననఁ జాల
తుద కెకక్కనివ యితరముల దొరకొని మరేమ సేసినను
బదికి లిరితదునే పరమవపైషరవుల పల చదువులలో వనరాదా

చ. 3: తగలొకటే వడువరానిది తత నెనన్నటకినినఁ జెడనిది
వగి శ్రీవతకటపత నామజపము వకమాటే అబబ్బుననఁ జాల
నగబాటే యితతాను నానానఁట కేమేమ సేసినను
తగ నీ బుదుద్ధ ల నడచిరి మునిన్నట దపైవజజ్ఞల పూరావ్వెచారతలను



రేక: 0219-01 దేసాక సత: 03-102 వతకటగానత
పలల్లవ: ఏ లోకమున లేనఁడు యితతట దపైవము మరి

జోలినఁ దవవ్వెతవవ్వె యతత సదితచినాను
చ. 1: మతచిరటూపన నెతచితే మరని గనన్నతతడిద్రి

ఇతచకతత సరిలేదు ఇతనికిని
మతచ సతపదలనెపైతే మేటలకకాతతునఁడు
పొతచి యతనికి నీడు పరనఁడితచనఁగలరా

చ. 2: తగనఁ బద్రితాపమునను దానవాతతకనఁ డితనఁడు
తగల నీతని మారదపైవాల లేర
పొగర మగతనాననఁ బురషోతత్తిమునఁ డితనఁడు
వగటపై  యతనిపాట వదకిన లేర

చ. 3: పటట్టి మొదలతచితేను బద్రిహత్మినఁ గనన్నతతడిద్రితనఁడు
మటట్టి న నితతటవార మరి వరి
ఇటేట్టి శ్రీవతకటేశనఁడగికి వరదునఁడు టట్టి
కొటట్టినఁగొన నితరల గరిసేయనఁగలరా



రేక: 0219-02 బౌళ సత: 03-103 శరణగత
పలల్లవ: అవాపత్తిసకలకామునఁ డనుమాట నీకనఁ జెలల్ల

వవకితచనఁ బురషారస్థివధి మా యతదేది
చ. 1: మరిగి నీపపై భకిత్తి మాకనఁ గలగటలల్ల ను

అరసి నీవు రకతచే ఆసకొరకే
హరి నీవు భకత్తివాతత్సలతము మాపపై జేయుటలల్ల
ఇరవపైన నీక నిరహేతుకమే

చ. 2: కొసరచ నినున్న నేము కొలిచినదలల్ల ను
వస మా భారము నీపపై వయుకొరకే
వసముగా నీవు ననున్న వలనని యేలటలల్ల
యిసుమతతపైన నిరహేతుకమే

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెర నీకనఁ జేయతత్తి మొకక్కటయలల్ల
నీవ మావానఁడవపై మనిన్నతచకొరకే
ఆవటతచి అతతరాతమవపై నీవుతడుటయలల్ల
యేవలనఁ జూచిన నిరహేతుకమే



రేక: 0219-03 బౌళ సత: 03-104 అధతతత్మి
పలల్లవ: మఱచిన వఱచిన మఱి లేదు

యఱినఁగిన సులభునఁడు య హరి యొకక్కనఁడే
చ. 1: అతుమ తొలొల్లటదే అతతరాతత్మి తొలిల్లటదే

నీతతో యదేహములే నితతకొతత్తిల
యతల నేరప్పురలక నితదే యిహపరముల
చేతలో నునన్నవ యిది చితతతచరో జనుల

చ. 2: కాలము నెతదటూనఁ బోదు కరత్మిము నెతదటూనఁ బోదు
జాలినఁబడడ మనసే సావవోయను
పోలితప వవకలక పణతమునునఁ బాపమును
వళవళనే వునన్నవ వదకరో జనుల

చ. 3: ఆనఁకలినినఁ దరదు అనన్నమునునఁ దరదు
తేనఁకవ తన ధపైరతమే తీరెనఁగాని
తానఁకక శ్రీవతకటేశదాసులపై తేనఁ జాలనఁగాని
కానఁక దర నితదరికినఁ గనుకోరో జనుల



రేక: 0219-04 రామకిగయ సత: 03-105 అధతతత్మి
పలల్లవ: చవులకనఁ జవ సతసారము

భవము నానానఁటకి పచిచ్చెదే
చ. 1: దపైవకము మా సవ్వెతతతగముతోనఁ గటూడె

సావవోదనన్ననఁడు సతసారము
పూవుపతదవలనఁ బొడమవునన్నవ
యేవల యరెతడు నేకమే

చ. 2: పాపమునఁ బుణతము పపైపపైనఁ గటూడుకొని
చాపకితది నీర సతసారము
రేపమాప వల రెటట్టితచి వునన్నవ
యేపొదుద  నీ రెతడు నేకమే

చ. 3: మాయ గొతత నిజమారద్గీమునునఁ గొతత
చాయ దపప్పు దిదేసతసారము
చేయిచిచ్చె వునాన్ననఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
యయడ నీరెతడు నేకమే



రేక: 0219-05 దేవగాతధరి సత: 03-106 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఒరసి చటూడనఁగబోతే నొకట నిజములేదు

పొరల మేను ధరితచి పొరలనఁగనఁ బటట్టిను
చ. 1: పాతకములట కొనిన్న బలపణతలట కొనిన్న

యతల సవ్వెరద్గీనరకాలిచేచ్చెవట
యేతుల నతదునఁ గొనాన్నళల్ల  యితదునఁ గొనాన్నళల్ల
పోతరితచి కాతరితచి పొరలనే పటట్టిను

చ. 2: పొలనఁతులట కొతదర పరషలట కొతదర
వలనఁగను జీనఁకటల్ల  వహరమట
కలవరితతల గొతత ఘనసతసారము గొతత
పొలసి జీవుల రెతటానఁ బొరలనఁగనఁ బటట్టిను

చ. 3: వకక్కవతక జాజ్ఞనమట వకక్కవతకనఁ గరత్మిమట
మొకిక్క ఇహపరాలక మటూలమదట
తకక్కక శ్రీవతకటేశదాసులపై గెలిచిరట
పకక్కట నినాన్నళల్ల  రెతటానఁ బొరలనఁగనఁ బటట్టిను



రేక: 0219-06 భటూపాళత సత: 03-107 ఉపమానముల
పలల్లవ: మదితచిన యేనుగను మావటనఁడు దిదిదనటట్టి

తద్రిదశవతదుతనఁడ నీవ తపప్పునఁగదే మనసు
చ. 1: నేరమ సేసినవానఁడు నికక్కపటేలికనఁగని

తారితారి యితదునతదు దానఁగినయటట్టి
తీరని పతచేతదిద్రియాల దిమత్మిరియపై తరిగాడి
కోరి నీపపై భకిత్తియతటే కొలపదు మనసు

చ. 2: పగసేసుకొనన్నవానఁడు బల మతదసములోన
వగట జాగరముల వగితచినటట్టి
మగల వదమారద్గీము మరి పాపముననఁ జికిక్క
జిగి నినున్ననఁ జేరమతటే జితతతచ మనసు

చ. 3: నిరనఁబేదయపైనవానఁడు నిధనము పొడగని
గరిమ భద్రిమసి యటేట్టి కాచకనన్నటట్టి
యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి నినున్ననఁ బొడగని
వరవున నీగణల వదకీని మనసు



రేక: 0220-01 గజజరి సత: 03-108 శరణగత
పలల్లవ: అయోత సదా మతుత్తి నఁడను హరి నీ దాసుల ననున్న

ఇయతడనే దయనఁజూచి యడేరిచ్చెరినఁ గాక
చ. 1: తగక కనున్నలమటూసి దేహము మఱచేవానఁడ

నిగిడి దేవునఁడవని నినెన్నరినఁగేనా
తగనఁ బసినఁడి చటూచి నే ధరత్మిము మరచేవానఁడ
జగత వజాజ్ఞనము సరవరినఁగేనా

చ. 2: వలచి సతులనేట వలలనఁ బడేటవానఁడ
మలసి తపప్పుతచక నీ మాయ దానఁటేనా
వలయ ననీన్ననఁ జదివ వవకమొలల్లనివానఁడ
చలివాసి నీభకిత్తి చవగొనేనా

చ. 3: మతచ సతసారము చొచిచ్చె మనఁదు దలియనివానఁడ-

నతచ నీ వతతరాతమవని మొకేక్కనా
యతచక శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ
మతచిదాయ నినఁక నిది మానబొయేతనా



రేక: 0220-02 గతడకిగయ సత: 03-109 అధతతత్మి
పలల్లవ: గోవతద హరిగోవతద గనిసి యాడుదత బటరారో

ఆవటతచి మనమెటట్టి  గడచెదము ఆశచ్చెరియతబది హరిమాయా
చ. 1: కరాత్మినుగణము కాలము

ధరాత్మినుగణము దపైవము
మరత్మిము రెతటకి మనుజనఁడు
అరిత్మిలినఁ బొదిగీ హరిమాయా

చ. 2: అజాజ్ఞనహేతువు లసల
వజాజ్ఞనహేతువు వరతొకట
తజజ్ఞల రెతటనఁ దగిలిరి (?)

జిజాజ్ఞను(సు?) గపప్పును శ్రీహరిమాయా
చ. 3: సకలకారణము సతసారము

పగకటకారణము పగపతచము (?)

అకటా శ్రీవతకటాదద్రిశదాసుల
వకరినఁ దడవదువో హరిమాయా



రేక: 0220-03 శతకరాభరణత సత: 03-110 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఉడివోని సతసారాన నునాన్నరము నటట్టి-

నడుమాయ నవువ్వెలక నాబద్రితుక
చ. 1: పటట్టిని జనత్మిము లేదు పొతదని భోగము లేదు

నెటట్టిన మాయలనఁ జికిక్క నేనఁ దొలిల్ల
కొటట్టినఁగొన కెకక్కలేదు కోరి మొదలను లేదు
నటట్టినడుమ నునన్నది నాబద్రిదుక

చ. 2: చొరని లోకము లేదు చటూడని వదతల లేదు
నిరత మాయలనఁ జికిక్క నేనఁ దొలిల్ల
దరి చేరటా లేదు తగల లేదు నానానఁడు
నరకమే కరిసని నాబద్రిదుక

చ. 3: చేయని కరత్మిము లేదు చెతదని ఫలము లేదు
నీయిచచ్చె మాయలనఁ జికిక్క నేనఁ దొలిల్ల
యయడ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నీవు ననేన్నలనఁగా
నాయిచచ్చె సఫలమాయ నాబద్రిదుక



రేక: 0220-04 గతడకిగయ సత: 03-111 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఒకక్కట తరవాత వరొకటపై  కాచకతడు

చకక్క దరనాటకము సతగత సతసారము
చ. 1: వతడె నాపద దరితే నొతడె సతపదపైనా వచచ్చె

అతడ నెనన్ననఁడునఁ దరదు హరినఁ దలనఁచ
తతడోపతతడములపై తలమోపల పనుల
చతడిపటట్టి పనిగొను సతసారము

చ. 2: పాప మొలల్లనతటేను బలపణతమెపై తగల
యేపొదుద నఁ దరదు హరి నిట దలనఁచ
వోపననాన్ననఁ బోనీదు వరకెపైననఁ బనిగొను
చాపకితది నీరవల సతసారము

చ. 3: పగలలల్ల  నలసితే పపైకొను రాతరి నిదద్రి
అగపడ దపప్పుడును హరినఁ దలనఁచ
తగిలి శ్రీవతకటాదిద్రి దపైవమే పొడచటూపనఁగా
జగడము సతతమాయ సతసారము



రేక: 0220-05 ముఖరి సత: 03-112 కస్కృసర
పలల్లవ: ఆడరమత్మి పాడరమత్మి అతదర మర

వడుక సతతసముల వలల్లవరియాయను
చ. 1: కమలనాభుడు పటట్టి గతసుని మదమణనఁచ

తమరి దేవకిదేవ దేహమతదును
అమరలక మునుల కభయమచెచ్చె నితనఁడు
కొమరె గొలల్లతలపపై గోరికల నిలిప

చ. 2: రేయినఁ బగలగనఁ జేసి రేపలల్లనఁ బెరగనఁజొచెచ్చె
ఆయడ నావులనఁ గాచె నాదిమటూలము
యయడ లోకాల చటూప నిటేట్టి తనకడుపలో
మాయ సేసి యితదరిలో మనుజనఁడెపై నిలిచె

చ. 3: బాలలీలల నటతచి బహుదపైవకము మతచె
పాలవనన్నల దొతగిలనఁ బరమమటూ రిత్తి
తాళ భటూభార మణనఁచె ధరత్మిము పరిపాలితచె
మేలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద నిటట్టి నిలిచె



రేక: 0220-06 ధనాన్నసి సత: 03-113 కస్కృసర
పలల్లవ: అతతవాని కితతసేయ నమరనటే

వతతల యసుదుద లకే వరగయత మాక
చ. 1: కదిసి బద్రిహత్మితడముల గరద్భాములోనునన్నదేవునఁ-

డిద దేవకి గరాద్భాన నెటట్టి  పటట్టినే
అద మఱ ఱ్ఱైకమనఁదట నట పవవ్వెళతచవానఁడు
యదుట యశోదచేత నెటట్టి  వనోదితచనే

చ. 2: అడుగలమటూనఁట లోకాలట గొలచినవానఁడు
బడిబడి రేపలల్లనఁ బారాడని
అడరి యజజ్ఞభాగము లరగితచే దేవునఁడు
సడితో వనన్న ముచిచ్చెలి చవగొనీనిదివో

చ. 3: వదపలల్లవములతదు వహరితచే దేవునఁడు
సాదుగొలల్లతల రతసతగడినఁ జికెక్క
మోదప వపైకతఠాన ముదమతదే కస్కృషరడు
యదస శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవాయ నిదివో



రేక: 0221-01 లలిత సత: 03-114 కస్కృసర
పలల్లవ: చటూడ నరదాయనమత్మి సొరిది నతదరికిని

వడుకతో వచిచ్చె సేవతచేర బద్రిహత్మిదుల
చ. 1: కోరి చతదుగ నఁడుదయితచ గోకలచతదుగ డు వుటట్టి-

నేరీత నీతనఁడు నాతనఁ డేమౌదురో
వారిధి కొడుకతనఁడు వారిధి యలల్ల నఁ డతనఁడు
యరీత నీతనఁడాతని కేలికాయనఁ గాని

చ. 2: నలల్లని వానఁడతనఁడాయ తలల్లని వానఁడతనఁడాయ
యలల్లవారికినఁ జూడ వరేమౌదురో
అలల్ల తనఁడే యమస్కృతము అమస్కృతనాథనఁడితనఁడు
చలల్లనెపైన హరితోడ సరిగానఁడునఁ గాని

చ. 3: ఆతనఁడు పూరావ్వెదిద్రిమనఁద నమరెనఁ నితదరనఁ జూడ
నీతనఁడు శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపైనానఁడు
యేతుల వుబుబ్బుసగద్గీల యిలమనఁద నాతనికి
చెపైతనతమెపప్పు డతనఁడు సితగారవభునఁడుగాని



రేక: 0221-02 దేసాక సత: 03-115 అధతతత్మి
పలల్లవ: దేవత లతదునన్నవారో దిషట్టి మెవవ్వెరినఁ గానము

యవలనఁ దామే కలితే నేమని రావలదా
చ. 1: పరమేదో ఇహమేదో బదికే జీవులకెలల్ల

నరకప దేహలలో నానుచనాన్నర
అరసి పటట్టితచినటట్టి అజనఁ డెతదు దానఁగినానఁడో
సరిగాన మెవవ్వెరినఁ గొసరేమతటేను

చ. 2: యేమ గలి గేమ సలవనన్నటకో తమమేల
య మేరనఁ బాబ్రాణుల మాయ నీనఁదుచనాన్నర
భటూమకి దికెపైక్కైనవార పొడచటూప కావవదాద
దముగా నిలవలేర తలిసేమతటేను

చ. 3: తుదయేడ మొదలేడ తొతగి చటూచేవారెవవ్వెర
అద సతసారాననఁ బాబ్రాణులడుచనాన్నర
ఇద శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డితతలో వచేచ్చెసి కాచె
యదుట రక్షకనఁడెపైతే నిటట్టి తడవలదా



రేక: 0221-03 సామతతత సత: 03-116 అధతతత్మి
పలల్లవ: నీవు దేవునఁడవు నే నొక జీవునఁడ

య వధి నిదదరి కెతతతతరవు
చ. 1: పొడమన జగముల పటట్టిడి జగముల

గడిగొనె మ రోమకూపముల
యడయక నీరటూప మేమని ధతనితతు
అడరి మవానఁడ నేననుటే కాక

చ. 2: మునుపట బద్రిహత్మిల ముతదరి బద్రిహత్మిల
మొనసి మ నాభిని మొలచేర
ఘనునఁడవు నినేన్నగత నేనఁ దలిసద
అనువుగ మము శరణనుటే కాక

చ. 3: సహజానతదము సతసారానతద-

మహమునఁ బరముగా నిచేచ్చెవు
అహిపత శ్రీవతకటాధిప నీకస్కృప
మహిలో సేవతచి మనుటే కాక



రేక: 0221-04 ధనాన్నసి సత: 03-117 శరణగత
పలల్లవ: శరణగత వజద్రిపతజరనఁ డతనఁడు చకగధరనఁ డసురసతహరనఁడు

వరవుతోడనఁ దను శరణనువారి వనుబల మతనఁడే రక్షకనఁడు
చ. 1: హరినామోచాచ్చెరణనఁ దగనికరత్మి మవల వరొకటనన్నదా

అరసి యతదు నమత్మిక చాలక పాబ్రాయశిచ్చెతత్తితబుల చెపప్పుదుర
ధర నెరనఁగనివారేమనినానఁ దామసులగొడవ యేమటకి
హరిహరి యతటే దురితము లణనఁగెను అతనఁడే మాకినఁక రక్షకనఁడు

చ. 2: శ్రీపత దికక్కయి కావనఁగ మరియునునఁ జేరని సతపద లినఁకనేవ
చాపలబుదుద్ధ ల (ల?) నది నమత్మిక వచచ్చెనవడి నోముల చెపప్పుదుర
తీపల పటట్టితచి యవవ్వెరేమనిననఁ దలిప వాదడువ నేమటకి
శ్రీపతనఁ గొలిచిత చేరె సతపదల జిగి నితనఁడే మా రక్షకనఁడు

చ. 3: అతతరాతత్మి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు అనతము భజితచనఁ జో టేది
యితతట నమత్మిక దేవతాతతరము లేనఁటేనఁటవో మరి చెపప్పుదుర
యతతలేదు పాబ్రాకస్కృతజనముల భద్రిమ యవవ్వెరినఁ గాదన నేమటకి
యితతక శ్రీవతకటేశదాసులము యతనఁడే మాకినఁక రక్షకనఁడు



రేక: 0221-05 లలిత సత: 03-118 శరణగత
పలల్లవ: వదకిననఁ దలియదు వనక ముతదరల

పదమున నిలపవ పరమాతాత్మి
చ. 1: కోరిక లటూరక కొనల సాగనఁగా

బారల చానఁచనఁ బద్రిపతచము
యరీత జీవుల ఇలనఁ బొడమనఁ బొడమ
దటూరతబాయను తొలతట రాక

చ. 2: కాయప మదముల కపప్పునఁగనఁ గపప్పునఁగ
ఆయము లతటనద మాయ
పాయక ఇతదే పనుపడి పనుపడి
చాయల మరచిరి జతతువుల

చ. 3: బలశరణగత పాబ్రాణుల దలనఁచనఁగ
నెలవున నిలిపను నీకరణ
ఇలపపై శ్రీవతకటేశవ్వెర యిహ పర-

మలవడి దొరకెను అరచేతకిని



రేక: 0221-06 బౌళ సత: 03-119 శరణగత
పలల్లవ: కనకము కనకమే కడు నినుమనుమే

వనక సరిదటూనఁగితే వలవకరాదు
చ. 1: హరినఁ గొలిచినవారి కమర ననిన్నసుఖల

గరిమతో వారల భాగతమే భాగతము
తరమరనఁగల కరత్మిదేహులలల్ల వరితోడ
పరనఁడు వటట్టి కోనఁబోతే పోలికల రావు

చ. 2: భాగవతులపైనవార పటట్టినదలల్ల  నీడేర
చేగదేర వారల సేసినదే చేనఁత
తీగెసతసారమతుత్తి ల తలియక వరివల
వగినతతా నయేతమతటే వరవులనఁ బడవు (?)

చ. 3: శ్రీవతకటేశదాసుల చేసినదలల్ల  సస్కృషిట్టి
యేవతకా ధుగ వపటట్టిమే ఇట వారికి
కావరప మనుజల గతగనేమని వారి-

తోవల నడవనఁబోతేనఁ దటూగదు తమకను



రేక: 0222-01 సామతతత సత: 03-120 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతదునే వునన్నది యఱకయు మఱపను

చతదమదివో ఇకనఁ జదివడిదేది
చ. 1: అతది కరత్మిముల ననుభవతపచను

ముతదర మరి సుఖముల గోర
కతదువ నీదేహి కనియుత గాననఁడు
దితదుపడ (?) నొరల తలిపడిదేది

చ. 2: వకచేత హేయ ముడుగక కడుగను
వకచేత భుజితచ నొగి రచల
అకటా దస్కృషట్టిత బరచేనుతడనఁగ
సకలము నుపదేశము లినఁక నేవ

చ. 3: మలయు భోగముల మాయలని యరనఁగ
నిలిచిన మోక్షపనిజ మెరనఁగ
యిలపపై శ్రీవతకటేశనఁడు గలనఁడిద
బలిమ గలిగెనినఁకనఁ బదరెడిదేది



రేక: 0222-02 లలిత సత: 03-121 శరణగత
పలల్లవ: పరషోతత్తిమునఁడ నీవ పణతము గటట్టి క ననున్న

దరిచేరిచ్చె రకతచి దయనఁ జూడనఁగదవ
చ. 1: ధరలో యాచకనక ధరాత్మిధరత్మిము లేదు

సిరలనఁ గాముకనికి సిగద్గీలేదు
పరమపాతకనక భయమతచకాలేదు
వరసప నాకెపై తే వవకమే లేదు

చ. 2: మతచిన కస్కృతఘున్ననికి మేలనన్ననఁడును లేదు
చతచలచితుత్తి నక నిశచ్చెయమే లేదు
అతచల నాసిత్తికనక నాచారమే లేదు
కొతచని మటూర రనఁడ నాక గణమే లేదు

చ. 3: మదితచిన సతసారికి మరి తనివ లేదు
పొదిగొన మటూర రనక బుదేద్ధ లేదు
అదన శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగ దాసునఁడ-

నిదివో చనవరి నాకెదురే లేదు



రేక: 0222-03 సాళతగనాట సత: 03-122 కళతణ కీరత్తినల
పలల్లవ: తరవధు లేనఁగీని దేవతల జయవటట్టి

హరి వానఁడె పతడిల్లకొడుకెపై పగతాపమున
చ. 1: కనకపనఁ గొతడ వతట ఘనమెపైన రథముపపై

దనుజమరదనునఁడెకెక్క దరణులతో
వనువధినఁ బడెగె(డగ?)ల వవల కచచ్చెలతోడనఁ
బెనగొననఁగనఁ గదల భేరల మోబ్రాయనఁగను

చ. 2: వరసనఁ జతదద్రిసటూరతలవతట బతడికతడల్లతోడ
గరడధవ్వెజనఁ డొరసినఁ గడుదికక్కల
పరగ వదరాసులే పగాద్గీల వటట్టితయతనఁగ
సరగ దుషట్టి లనఁ గొటట్టి జయము చేకొనెను

చ. 3: ఆటలనఁ బాటల వతటా నలమేలత్మితగయునఁ దాను
యటన శ్రీవతకటేశనఁ డెదురలేక
వాటప సితగారముతో వాకిటవచిచ్చె నిలిచ
కోటాననఁగోట వరాల కొమత్మిని ఇచచ్చెచను



రేక: 0222-04 వరాళ సత: 03-123 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇనిన్నటకి నీశవ్వెరేచచ్ఛే యితతేకాక

తనున్ననఁదానే హరి గాచ దాసునఁడెపైతేనఁ జాల
చ. 1: పగకస్కృతనఁ బుటట్టిన దేహి పగకస్కృత(త?) గణమే కాని

వకస్కృత బోధితచబోతే వషమతతే కాదా
వకవతుత్తి  వటట్టితే వరొకటేల మొలచను
పగకటమెపైన వటట్టిపగయాసమే కాక

చ. 2: పాపాననఁ బుటట్టిన మేను పాపమే సేయితచనఁ గాక
యేపననఁ బుణతముతోవ యేల పటట్టి ను
వపచేనఁదు వతడితేను వస నేల బెలల్లమవును
పపైపపై బలిమ సేసే భద్రిమ యితతే కాక

చ. 3: పగపతచమెపైన పటట్టి గ పగపతచమునకే కాక
వుపమతచ మోక్షమున కొడనఁబడునా
పగపనున్నడెపైనవళ భాగాతన శ్రీవతకటేశనఁ-
డపడు దయనఁజూడనఁగ నధికనఁడౌనఁ గాక



రేక: 0222-05 సాళతగత సత: 03-124 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎకక్కడి సుదిద య భద్రిమనేల పడేర

అకక్కటా వోదేహులల హరినే తలనఁచరో
చ. 1: బలదేవతలకనునఁ బాయదట వాతమోహము

యిలపపై నరలము నేమెతతకెతత
కలదట మునులకనఁ గడ(డు?) రాగదేవ్వెషాల
చలనచితుత్తి లము మా జాడ యినఁక నేది

చ. 2: పరగనఁ దొలిల్లటవార పతచేతదిద్రియబదుద్ధ లట
నెరవుగా ముకత్తి లమా నేనఁటవారము
అరిదినఁ బద్రిపతచము మాయామయమట నేము
దురితవరత్తినులము తొలనఁగేమా

చ. 3: ఘన సిదద్ధగతధరవ్వెల కడ గానలేరట
దినమతుత్తి లము మా తలివనఁటది
యనలేని శ్రీవతకటేశవ్వెర శరణుచొచిచ్చె
మనువార మతతేకాక మరి గతయేది



రేక: 0222-06 దేసాళత సత: 03-125 వతకటగానత
పలల్లవ: దేవదుతదుభులతోడ తేటతలల్లమెపైనానఁడు

సేవతచరో యిదే వనఁడే సితగారదేవునఁడు
చ. 1: బతగారమేడలలోననఁ బనీన్నట మజజనమాడి

అతగము తడి యొతత్తినఁగా నదే దేవునఁడు
ముతగిటనఁ బులకడిగిన ముతతమువల నునాన్ననఁడు
కతగని రాజసముతో కొతడవతట దేవునఁడు

చ. 2: కాతతుల మతచిన మాణకపదోరణముకితద
అతతటనఁ గపప్పురముచాతు కదే దేవునఁడు
పొతతల నమస్కృతమే పోగెపైనటట్టి నన్నవానఁడు
సతతతము సతపదల సరిలేని దేవునఁడు

చ. 3: తటట్టి  పణునఁగ నితచక దతడిసొముత్మిలలల్ల నఁ బెటట్టి
అటట్టిలమేలత్మితగ నరతనఁ గటట్టి
నెటట్టిన నమత్మినవారి నిధనమెపై వునన్నవానఁడు
పటట్టిప శ్రీవతకటాదిద్రిపతయపైన దేవునఁడు



రేక: 0223-01 సామతతత సత: 03-126 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఒడనఁబడనఁ గదవో వో మనసా

పడరేనఁచి యతనఁడే పననఁగీనఁ గాక
చ. 1: అతతయునఁ జూచిన హరి సతకలప్పుమే

చితతల సిలగల జీవులవ
భాబ్రాతతపటట్టి యినఁకనఁ బదరనఁగ నేనఁటకి
చెతత నతనఁడు దయసేసనఁ గాక

చ. 2: ఘన వశవ్వెకటతబని (?) కమలక్షునఁడే
జననమత (మా?)తగములే జతతులవ
గొనకొని యితదుకనఁ గోరిక లేనఁటకి
వనరితచి యతనఁడె వసగీనఁగాక

చ. 3: సిర లతదితచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁడు
పరగ భోగముల పాబ్రాణులవ
మరగక యమేల మఱవనఁగ నేనఁటకి
గరిమ నీతనఁ డెపడు గలిగీనఁగాక



రేక: 0223-02 దేవగాతధరి సత: 03-127 అనన్నమయత సుత్తి త
పలల్లవ: అఱిముఱినఁ జూడనఁబోతే నజాజ్ఞని నేను

మఱనఁగ చొచిచ్చెత మక మహిలో నారాయణ
చ. 1: నినున్న ధతనము సేసని నిచచ్చెనిచచ్చెనఁ దాళల్లపాక-

అనన్నమయతనఁగా రెదుట నదిగోవయత
పనిన్న యాతనినే చటూచి పాతకలమెపైన మముత్మి
మనిన్నతచవయత వో మధుసటూదనా

చ. 2: సతకీరత్తినల సేస సారెనఁ దాళల్లపాకనన్నయత
అతకెల నీసనిన్నధినే అదిగోవయత
అతకితచి నే వారివానఁడనని దుషట్టి డనెపైనా నా-

సతకె దరనఁ గావవయత సరేవ్వెశవ్వెరా
చ. 3: పాదాలత దునాన్ననఁడు దాళల్లపాకనన్నమయత మక

ఆదరాన ముకత్తి నఁడెపై  అదిగోవయత
యదస శ్రీవతకటేశ యసమత్మితధననే ననున్న
నీదయపటట్టి రకతచ నెమత్మిది భటూరమణ



రేక: 0223-03 సాళతగనాట సత: 03-128 శరణగత
పలల్లవ: తపప్పుదు యయరస్థిము ధరణలోన

వపప్పుగ యేకచితాత్తి న నుతడవచచ్చె నినఁకను
చ. 1: కాకాసుర దోషము కడకనఁ బరిహరితచి

చేకొతటవ శరణతటే చేరి మగడ
యకడ మా నేరముల యితతకతటే నెకక్కడా
నీకే నే శరణతట నీవు మముత్మినఁ గాతువు

చ. 2: అముత్మిన వసినవానఁడు అటట్టి దతడము వటట్టితే
నిముత్మిల నిహపరము లిచిచ్చెతవ
యమెత్మిల మావతకనెపై తే నితతేసిచేనఁతల లేవు
నెమత్మి నీకే మొకిక్కతమ నీవ మముత్మినఁ గాతువు

చ. 3: పరలనఁ గొలిచి వచిచ్చె పాబ్రాణచారాల పడితే
సిరల వరాలిచేచ్చెవు శ్రీవతకటేశ
వరలనఁ గొలవము నే మొగి నీ పాదాలే నమత్మి
నిరతనఁ గొలిచితమ నీవ మముత్మినఁ గాతువు



రేక: 0223-04 కాతబోదిసత: 03-129 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏడ పదదల మెటఱ ట్టితమో మరి

తోడనే నవవ్వెము దొరకొని మముత్మిను
చ. 1: పతచేతదిద్రియములనఁ బటట్టిగ లేమట

యతచనఁగ వవక మెనన్నటకి
అతచెల మమతల నణనఁచనఁగలేమట
పొతచిన బుదుద్ధ ల భువ నెనన్నటకి

చ. 2: వడవడ నాసల వడువనఁగ లేమట
యడయని ధపైరతత బెనన్నటకి
తొడుసగ బతధమునఁ దుతచనఁగ లేమట
బెడిదప తనలో బరదనన్నటకి

చ. 3: కామకో శ్రోధములనఁ గడవనఁగ లేమట
యమానుషముల యనన్నటకి
కామతచ శ్రీవతకటపత గలనఁడట
నేమపతపముల నే మెనన్నటకి



రేక: 0223-05 లలిత సత: 03-130 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇదిగాన తన ధరత్మి మతచకా వదలరాదు

వుదుటన హరివారెపై వుతడవలనఁగాని
చ. 1: జాతచతడాలము దర జనాత్మితతరములను

యేతులనఁ గరత్మిచతడాల మెనన్ననఁడూ బోదు
యతల సవ్వెరద్గీము చొరనియతకతడనఁగానఁ దిద్రిశతకనఁ-
డాతలనఁ దానఁ బద్రిత సవ్వెరద్గీమతదు నునాన్ననఁ డదివో

చ. 2: ఆసిత్తికలయినవార అటట్టి రామునినఁ గటూడిరి
నాసిత్తిక లసురకనఁ బాబ్రాణము లిచిచ్చెరి
ఆసిత్తికనాసిత్తికనఁడెపై తా నత దవవ్వెరివానఁడూనఁ గాక
కసిత్తినఁబడి వాలి వస్కృథాకలహననఁ బొలిస

చ. 3: యితక నొకక్కట గలదు యదుటనే వుపాయము
అతకెల శ్రీవతకటేశనఁడతదే వునాన్ననఁడు
సతకెదర నీతనికి శరణుచొచిచ్చె వరాల
పొతకముగానఁ జేకొనేర భటూ జనుల నేనఁడును



రేక: 0223-06 శతకరాభరణత సత: 03-131 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నలినాక్ష నీక నమసక్కరితచిన-

ఫలము వగడ నినఁక బద్రిహత్మిక వశమా
చ. 1: పూరవ్వెదోషములనఁ బోనఁదోలి మఱియు

సరావ్వెపచారము క్షమయితచి
గరివ్వెత మదముల కసట వాప నను
నిరవ్వెహితచె నిద నీనామము

చ. 2: నేనఁడునునఁ జేసిన నేరము లణనఁచి
వనఁడి కరత్మిముల వడిపతచి
వానఁడి దుతఃఖముల పడినఁ బరిహరితచె
నానఁ డెఱనఁగనఁగ నీ నామము

చ. 3: వుమత్మిడి సుఖముల నొనరితచ మాక
సమత్మిత శభముల జయమొసనఁగీ
యిముత్మిల శ్రీవతకటేశవ్వెర యిదివో
నెమత్మిది రకతచె నీనామము



రేక: 0224-01 దేసాక సత: 03-132 పోలికల
పలల్లవ: జాలి మోహినీగజము సతసారమది

లోలనఁడనఁ గాకపోదు లోకము సహజము (?)

చ. 1: నేరమెలల్ల  జీవునిది నేరపలల్ల  దేవునిది
దారదపప్పు వఱఱ్ఱైవనఁగనఁ దనకేల
కారణ మాతనఁడు దానఁ గారతమాతగ మతతే
శటూరనఁడెపై రెతటానఁ జొరక చటూచటే సుఖము

చ. 2: పగకస్కృత కాతుమ దాను పరమాతుత్మినఁ డాతనఁడు
తకపకలపై మురియనఁ దనకేల
సకలము నాతనఁడు సతాత్తి మాతగము దాను
వకటనఁ గోరక వరకతడుటే సుఖము

చ. 3: సేవతచనఁ దనకనఁ గదుద  శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడు
దావతనఁ గరత్మిపనఁబాట తనకేల
శ్రీవభునఁ డాతనఁడు దాను చేతన మాతగ మతతే
కేవల మాతనివానఁడెపై గెలచటే సుఖము



రేక: 0224-02 నాట సత: 03-133 రామ
పలల్లవ: బాపబాప రాఘవ నీ పగతాపమేమని చెపప్పు

పపైపపై నీపేర వని పారేర రాకాసుల
చ. 1: వాలినెతుత్తి ర నీటను వానఁడి పదనిచిచ్చెనముత్మి

కూలిచె నొకక్కమాటననఁ గతభకరరని
యలకొని మాయామస్కృగ మెముత్మిల నొరసినముత్మి
రాలితచె నుతత్తిరగోపరముపపై గొడగల

చ. 2: తొడికి మతట తాపల తుతచి దటూప దానఁకినముత్మి
జడధి మరదేశల జల మతకితచె
యడయక కౌశికని యజజ్ఞము గాచినముత్మి
అడరి రావణుని పూరారహుతగనఁ జేసను

చ. 3: బెరసి యే పొదుద ను నీ పడికిటలోనియముత్మి
సురల భయమునఁ బాప సటూటకెకెక్కను
ఇరవపై శ్రీవతకటాదిద్రి నిట రామచతదుగ నఁడవపై
పరగనఁగ నీయముత్మి పగయలల్ల నీనఁగెను



రేక: 0224-03 లలిత సత: 03-134 శరణగత
పలల్లవ: పలమార వాదమేల పతతమేమ వచెచ్చె నీక

చలమో ఫలమో సాధితచకోరయాత
చ. 1: ధరమనఁదనఁ జేయనఁబోతే తగ పణతముల లేవా

హరిదాసునఁడయేత పణతమతదుటనఁ గాక
సురల బద్రిహత్మిదులను చటూడనఁగా నే పొడవున
తరమెపై యునాన్నరో తలసుకోరయాత

చ. 2: మాపదానఁకా సలిగెల మహిమల లేవా
శ్రీపతదాసులపై యతత చెలల్లదునఁ గాక
చేపడిన మాతగమున చేటలేని పదవుల
యేపన నెవవ్వెరనాన్నరో యరనఁగరయాత

చ. 3: యేవలనఁ గొలవనఁబోతే నెతదర దపైవాల లేర
శ్రీవతకటేశవల రకతచరనఁ గాక
కోవరమెపై యేనఁటనేనఁటానఁ గోరి వరములకనఁగా
కావతచి పరష వచేచ్చెకత చటూచకోరయాత



రేక: 0224-04 శదద్ధవసతతత సత: 03-135 అధతతత్మి
పలల్లవ: నగనఁబాటల్లక లోనెపై నడచనఁగాక

అగపడి పరసుఖమతదనఁబోయనా
చ. 1: కడిగేది వకచేత కషట్టిమే దినదినము

కడిచేది వకచేతనఁ గోరినవలల్ల
యడయక తన సిగద్గీ యరనఁగని య దేహి
అడరి హరిమహిమల వరినఁగీనా

చ. 2: వదదనుతడి రాతరెలల్ల  వడలేమ నెరనఁగనఁడు
పొదుద  వడచినమనఁద భోగమే కోర
కొదిదమాలినటట్టి తనఘోరము వచారితచనఁడు
సుదుద లపైన హరిభకిత్తి సదితచనా

చ. 3: అనుభవతచేది నిచాచ్చె నతగనల మాతసమే
అనిశము సేయనఁబొయేత వాచారములే
తనివోక మనసులో తనవఱిఱ్ఱై గాననఁడు
ఘనునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ గానబొయతనా



రేక: 0224-05 దేవగాతధరి సత: 03-136 పోలికల
పలల్లవ: ధరాత్మిధరత్మిము లల దపైవము లల

నిరిత్మిత మాతనఁడే కాని నే నేమ నెఱనఁగ
చ. 1: పటట్టితచేటవానఁడు హరి పటట్టిడివానఁడ నేను

నెటట్టిన నునన్న పనుల నే నెఱనఁగ
వటట్టివానఁడ నేనితతే వషరనఁడు నా కేలికె
చటట్టిన నడుమతతాబ్రాల సుదుద లటూ నెఱనఁగ

చ. 2: లోకము దేవునిమాయ లోనెపైనవానఁడ నేను
చేకొని కరత్మిములలో చేనఁతలరనఁగ
సాకిరి మాతగము నేను సరవ్వెజజ్ఞనఁడాతనఁడు
దాకొని నేనఁ దలనఁచేట తలనఁపూ నెఱనఁగ

చ. 3: అతతరాతత్మి యాతనఁడు ఆతనిబతట జీవునఁడ
పతతాన నాలోపలి భావ మెరనఁగ
యితతయు శ్రీవతకటేశనఁ డిటవతటవానఁడ నేను
చెతతల నానతదమది చెపప్పునేమ నెఱనఁగ



రేక: 0224-06 శతకరాభరణత సత: 03-137 శరణగత
పలల్లవ: పటట్టి పసుక నినఁక బనిలేదు

గటట్టి  దలిసితే గలగలల
చ. 1: ఆలకితచితే నతతా హేయమె

సలి భోగముల సుజాజ్ఞనికి
మేల దలసుకొని మెచెచ్చెదమతటే
నాలికెనఁ గడచితే నరకముల

చ. 2: యతచి చటూచితే నితతా నెరవ
పొతచి పగపతచము పణుతనికి
దితచక తరిగే తమత్మిటలనిన్నయు
అతచల వఱఱ్ఱైల  అలమటల

చ. 3: పటట్టినదలల్ల  బద్రిహత్మినతదమె
గటట్టిగ శరణగతునికిని
యిటట్టి శ్రీవతకటేశ కరణ నినఁక
పటట్టినపప్పుడే భోగతముల



రేక: 0225-01 రామకిగయ సత: 03-138 హనుమ
పలల్లవ: అనిన్నటా నేరపరి హనుమతతునఁడు

పనన్ననానఁడే రవనతట పదద హనుమతతునఁడు
చ. 1: ముటట్టిన పగతాపప రాముని సేనలలోన

అటట్టి బరదుబతట శ్రీహనుమతతునఁడు
చటట్టి రానుతడినయటట్టి సుగీగవు పగధనులలో
గటట్టియపైన లవరి చొకక్కప హనుమతతునఁడు

చ. 2: వదలక కూడినటట్టి వనచర బలములో-

నద యేకాతగవరనఁడు హనుమతతునఁడు
చెదరక కతభకరర చేత శటూలమతదరిలో
సదరాన వరిచె భీషణ హనుమతతునఁడు

చ. 3: తద్రిజగముల లోపల దేవతాసతఘములోన
అజని పటాట్టి న నిలచ్చె హనుమతతునఁడు
వజయనగరాన శ్రీవతకటేశ సేవకనఁడెపై
భుజబలనఁడెపై యునాన్ననఁ డిపప్పుడు హనుమతతునఁడు



రేక: 0225-02 గళ సత: 03-139 అధతతత్మి
పలల్లవ: వవరితచకోనివారి వఱిఱ్ఱైతనమతతే కాక

తవలి రెతటకి గరి తామే కారా
చ. 1: కడునఁ బాపకరాత్మినకనఁ గలిగినటట్టి బలిమ

నడుమనఁ బుణతకరత్మిమునక లేదా
అడరి నరలోకమతదు గలిగిన వధి
కడు మతచి సవ్వెరద్గీలోకమునక లేదా

చ. 2: తపప్పుక బతధములను తగిలితచే కోరికె
ముపప్పురినఁ గొనేట మోక్షమునక లేదా
కపప్పు యటట్టి కలల్లలడనఁగలిగిన నాలికె
దపప్పుదర శ్రీహరినఁ దలనఁచనఁగ లేదా

చ. 3: పతచకొనన్న వషయాలబారినఁ జికేక్క జీవునఁడు
అతచెల వపైరాగతమునతదు లేనఁడా
పతచల నరల వతటనఁ బారాడితచే మనసు
కొతచక శ్రీవతకటేశనఁ గొలిపతచలేదా



రేక: 0225-03 దేసాక సత: 03-140 వతకటగానత
పలల్లవ: తలనఁచినపప్పుడు వచచ్చె దయ యపప్పుడూనఁ దలనఁచ

కలసిన బతధువుడు కమలరమణునఁడే
చ. 1: ఆతుమలోననే వుతడు అనిన్నటానఁ బాయనివానఁడు

యతల నాతలనఁ దానే యేమెపైనా నిచచ్చె
చేతలోనఁ జేసే కరాత్మిల చెడనియతనఁ డెనన్ననఁడును
ఆతుర బతధువునఁడు హరి యొకక్కనఁడే

చ. 2: నిచచ్చెల వతదుల వటట్టి  నెలనఁతల నొడనఁగటూరచ్చె
యిచెచ్చెరినఁగి కపప్పు గోకలతదపైనానఁ దచచ్చె
మెచచ్చె నేమటకినెపైనా యిచిచ్చెనవ గెపైకొను
ముచచ్చెటపైన బతధువునఁడు ముకతదునఁడే

చ. 3: తోడునీడెపై వచచ్చె మరి దొరతనము సేయితచ
పాడితోనఁ బతచేతదిద్రియాలనఁ బతప సేయితచ
మేడెప సతసారములో మతచిన నిదద్రి దలప
వడుక బతధువునఁడు శ్రీవతకటేశనఁడే



రేక: 0225-04 వసతతవరాళ సత: 03-141 శరణగత
పలల్లవ: నారాయణునఁ డతనఁడు నరలల

మర శరణనరో మముత్మినఁ గాచని
చ. 1: తలనఁచిన చోటను తానే వునాన్ననఁడు

వలననువారి కెపైవసమెపడు
కొలచెను మటూనఁడడుగల జగమెలల్ల ను
కొలిచినవారినఁ జేకొనకతడునా

చ. 2: యకక్కడనఁ బలి(చి)నా నేమని పలికి
మొకిక్కన మనిన్నతచ మునుముగను
రకక్కసుల నణనఁచి రకతచ జగముల
దికక్కని నమత్మిననఁ దిరముగా నేలనఁడా

చ. 3: చటూచిన యతదలల్ల చటూపను రటూపము
వోచికనఁ (?) బొగడిన వుతడు నోటను
యేచిన శ్రీవతకటేశనఁడే యితనఁడట
చేచేతనఁ బటూజితప సేవల గొననఁడా



రేక: 0225-05 సాళతగనాట సత: 03-142 కస్కృసర
పలల్లవ: కొమత్మిల చటూడరే గోవతదునఁడు

కమత్మిరితచ ముదుద  గోవతదునఁడు
చ. 1: దిటట్టి బాలలతోనఁ దిరిగి వధుల

గొట ట్టి నుటల్ల  గోవతదునఁడు
పటట్టిన కోలల పపైపపైనఁ జానఁపచ
కట ట్టినఁ దటూతటల్ల గా గోవతదునఁడు

చ. 2: నిలవునఁగాశతో నిడిగటూనఁతలతో
కొలకొలమని గోవతదునఁడు
వలసిన పాల వారల వటట్టి చ
కలికి నవవ్వె గోవతదునఁడు

చ. 3: బారల చానఁపచనఁ బటట్టిగ నితతులనఁ
గటూరిమనఁ గటూడ గోవతదునఁడు
చేరి జవవ్వెనుల శ్రీవతకటాదిద్రిపపై
గోరనఁ జెనకీ గోవతదునఁడు



రేక: 0225-06 సాళతగనాట సత: 03-143 హనుమ
పలల్లవ: అతజనాతనయునఁడెపైన హనుమతతునఁడు

రతజితప మతతగపరవ్వెత హనుమతతునఁడు
చ. 1: రాకాసునెలల్ల నఁ గొటట్టి రావణుని భతగపటట్టి

ఆకాసము మోచెనదే హనుమతతునఁడు
చేకొని యుతగరమచిచ్చె సతక సేమము చెపప్పు
భీకర పగతాపప పదద హనుమతతునఁడు

చ. 2: రాముని మెపప్పుతచి మధతరాతరి సతజీవ దచిచ్చె
ఆముకొని యునాన్ననఁడు హనుమతతునఁడు
సావ్వెమకారతమునకే సరినఁ బేరవడడవానఁడు
పేగమముతోనఁ బటూజగొనీనఁ బెదద హనుమతతునఁడు

చ. 3: ఉదయాసత్తిశ పైలముల కొకక్కజతగగానఁ జానఁచి
అద సటూరతతోనఁ జదివ హనుమతతునఁడు
యదుట శ్రీవతకటేశ కిషట్టి నఁడెపై  రామజపాననఁ
బెదవుల గదలితచనఁ బెదద హనుమతతునఁడు



రేక: 0226-01 సాళతగనాట సత: 03-144 హనుమ
పలల్లవ: అవధర దేవ హరికలరామ

వవధమెపై నీబతట వలయుచనాన్ననఁడు
చ. 1: అద కలశపరము హనుమతత రాయనఁడు

కదనములోన రకక్కసులనఁ గొటట్టి
యదుట నితదరిలోన నేకాతగవరనఁడెపై
కొదలేక పగతాపతచి కొలవపై వునాన్ననఁడు

చ. 2: చలల్లని వనాలనీడ సాగడునఁ గొతడలోన
వలల్లగా వసుకొనన్న వాలముతోడ
పలల్లదాన వలకేల పతతమున నెతుత్తి కొని
కొలల్ల న మతటపములోనఁ గొలవపై వునాన్ననఁడు

చ. 3: పకక్క పతడల్లగొలల పడికిటనఁ బటట్టి కొని
చకక్కనఁగానఁ బెరిగి పదదజతగ చానఁచి
యికక్కవ శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపైన సరేవ్వెశ
గకక్కక నీపపై భకిత్తినఁ గొలవపై వునాన్ననఁడు



రేక: 0226-02 మాళవగళ సత: 03-145 తేర
పలల్లవ: రెకక్కలకొతడవల మరిన బద్రిహత్మితడమువల

వకక్కసమెపైన తేరపపై వలసని దేవునఁడు
చ. 1: బఱబఱనఁ దిరిగేట పనుబతడికతడల్లతో

గఱతపైన పడగెల గతపలతో
తఱితో ధరణ గగకక్కదలనఁ గదలను తేర
మెఱస వధివధుల మేనఁటయపైన దేవునఁడు

చ. 2: ధగధగమను నాయుధప మెరనఁగలతోడ
జిగిమతచనఁ బగద్గీముల చేరలతో
పగట రాకాసులపపైనఁ బారీనద తేర
నిగిడి నలదికక్కల నీట చటూపీ దేవునఁడు

చ. 3: ఘణఘణ మనియడి గతటల రవముతోడ
పగణుత నలమేలత్మితగ పతతాలతోడ
రణముల గెలిచి మరలనదే తరతేర
గణుతకెకెక్కను శ్రీవతకటగిరిదేవునఁడు



రేక: 0226-03 దేసాళత సత: 03-146 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతదిరయునఁ దానునఁ గటూడి యిటట్టి వరాలొసనఁగతా

సతదడితచి దికక్కలలల్ల  సాధితచ నిదివో
చ. 1: వదములే గఱఱ్ఱైముల వషరని రథమునక

వాదప శసత్తి సములే తీవగపనఁ బగాద్గీల
పాదగ పతచభటూతాలే పరగ బతడికతడుల్ల
ఆదిగొని మనోవధులతదు నేనఁగీ నిదివో

చ. 2: జీవులలల్ల  సారథల శ్రీవభుని తేరనక
కావతచనఁ నెజాజ్ఞల పడిగల గతపల
భావతచనఁ దన పగకస్కృత పటట్టిపసితహసనము
వవల సతపదలతో వలస నేనఁడిదివో

చ. 3: చతదురనఁడు రవయును సరస బెపైనఁడికతడల
చెతదిన పణతములలల్ల సితగారాల
అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁ దాను
కతదువల మెరయుచ కరణతచ నిదివో



రేక: 0226-04 ఆహిరి సత: 03-147 పోలికల
పలల్లవ: వనన్నపము లేమ సేసే వగినతతాను

మనిన్నతచి రకతచే నీ మహిమలే ఘనము
చ. 1: నీవతక నేరమ గదాద  నేనే అపరాధిని

దేవ నే జడునఁడనఁగాన తలసుకోను
వావాత మగరనఁ డాడేవాకతము నీయాధీనము
పావనమెపైన నీపలకెలల్ల  సతతము

చ. 2: మతచితనమలల్ల  నీద మాయదారివానఁడ నేను
చతచలనఁడనఁ గనక వవా(చా?)రితచకోను
అతచల నీదాసుని  ఆనత యమోఘము
యతచ నీవచిచ్చెన వరమెత(మత?)దుకతటే బలవు

చ. 3: కరణలల్ల  నీసొముత్మి కఠినచితత్తిము నాది
నరనఁడనఁ గనక అటట్టి యరసుకోను
పరగ మా జనకని పగతజజ్ఞయు నీపతప
నిరత శ్రీవతకటేశ నీపతతము సతము



రేక: 0226-05 రామకిగయ సత: 03-148 హనుమ
పలల్లవ: మొకక్కరయత అనిన్నటకి మటూల మతనఁడు

చకక్కల మొలపూసలపై సొతపమరీ నితనఁడు
చ. 1: అద కలశపర హనుమతతునఁడు

వుదయారక్క ఫలమని వగద్గీచనాన్ననఁడు
వుదుట బాలకీగడ నుబుబ్బుచనాన్ననఁడు
మదితచి రామునిబతటపై  మలయుచనాన్ననఁడు

చ. 2: జలనిధి కొకజతగ చానఁచకనాన్ననఁడు
యిలనఁ బద్రితాపముననఁ జేయతుత్తి కనాన్ననఁడు
బలవాల మలల్ల రిచ్చె పటట్టి కనాన్ననఁడు
వలయనఁగనఁ గీలగతట వసుకనాన్ననఁడు

చ. 3: సరగ లతకారాజతము సాధితచినానఁడు
అరిది సతక సేమ మతదితచినానఁడు
నిరత శ్రీవతకటాదిద్రినిలయునికి
పరగిన సేవలనునఁ బద్రిబలచనాన్ననఁడు



రేక: 0226-06 శతకరాభరణత సత: 03-149

పలల్లవ: అకక్కలల చటూడునఁడతదరను
నికిక్క వారవట ట్టి నేనఁడు గస్కృషరనఁడు

చ. 1: ఆనవాలవుటట్టి అడుకలవుటట్టి
పానకపటటట్టి బలిమనే
ఆనుక కోలల నతదియతది కొటట్టి
తేనెవుటట్టి (?) గొట ట్టి దేవకీసుతునఁడు

చ. 2: పరగవుటట్టి మతచి పేరిన నేతవుటట్టి
సరివనన్నవుటట్టి చకెక్కరవుటట్టి
వరవుతోనఁ గొటట్టి వస బాలలతో
పొరగవుటట్టి (?) గొట ట్టి పొతచి రామునఁడు

చ. 3: మకక్కవ నలమేలమతగనఁ గటూడి నేనఁడు
చొకిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు వధుల
నికిక్క వుటల్లలల్ల  నితడానఁ గొటట్టి వుటట్టి(?)-

చకిక్కలల గొట ట్టి జగతీశనఁడు



రేక: 0227-01 దేసాళత సత: 03-150 కస్కృసర
పలల్లవ: పచిచ్చెదేరచ నుటల్ల పతడుగాయను

గచచ్చెలక గొలల్లతల కానఁగిలితచి పటట్టిగా
చ. 1: పీతాతబరముమనఁద పదద కిరీటముమనఁద

నేతపాలచార లలల్ల నితడె నదివో
జాత గొలల్లతల వుటల్ల  సారెనఁ గోలలతత్తి కొటట్టి
చేతుల చానఁచారగితచి చిమత్మి రేనఁగనఁగాను

చ. 2: సొరిది సొముత్మిలమనఁద సయగపచెకక్కలపపై
పరగల మనఁగడల పేరకొనెను
అరదుగ వధులను అతదరి వుటల్ల  గొటట్టి
దొరతనములతోడ దొమత్మి సేయనఁగాను

చ. 3: పూని శ్రీవతకటేశపపై పొతదలమేలమతగపపై
తేనెలనునఁ జకెక్కరలనఁ దటట్టిగటట్టిను
నానావధములను నడుమ నుటల్ల  గొటట్టి
ఆనతదాన నారగితచి అలరచతడనఁగను



రేక: 0227-02 ధనాన్నసి సత: 03-151 నస్కృసితహ
పలల్లవ: వనఁడె వనఁడె కూచనాన్ననఁడు వడుకతో గదదమనఁద

వానఁడి పగతాపము తోడి వరదానసితహము
చ. 1: అరయనఁ బద్రిహల్ల దుని ఆపదోదాద్ధ రసితహము

గిరివపై యితదిరకను కీగడాసితహము
నిరత సురల భయనివారణసితహము
సరి హిరణతకసిప సతహరసితహము

చ. 2: ఇటట్టి వశవ్వెమునక నేలికెపైన సితహము
గటట్టిగ శరణగతులనఁ గాచే సితహము
దిటట్టియపై వదాలలోని తరవనఁటసితహము
నెటట్టి కొనిన దురితనివారణసితహము

చ. 3: అతచల మటూనఁడుమటూరత్తి ల కాధరమెపైన సితహము
పతచల మునుల భాగతఫలసితహము
పొతచి శ్రీవతకటాదిద్రికి భటూషణమెపైన సితహము
చెతచల అహోబలప శ్రీనారసితహము



రేక: 0227-03 లలిత సత: 03-152 అధతతత్మి
పలల్లవ: సరవ్వెసులభునఁ డితనఁడు సరేవ్వెశవ్వెరనఁడు

గరవ్వెమునఁ బాసితేను కానవచచ్చె నితని
చ. 1: చితతలలల్ల  నుడిగితే శ్రీపత యతదేవుతడు

మతతనాన నుతడితేను మరి నాతనఁడే
పతతప వుబుబ్బు మానితే పరమాతుత్మినఁడు దోడౌను
వతతల దలనఁచకతటే వశవ్వెరటూపమే

చ. 2: వడకరాత్మిల దోసితే వషరని సానిన్నధతమబుబ్బు
కడునాస లొలల్లకతటే కలనఁడాతనఁడు
వడ లోముకొనకతటే వుపేతదుగ నఁడు రకతచ
పొడినఁబడకతటేనే పూరరభావ మలర

చ. 3: ఇతర మెరనఁగకతటే నితదిరానాథనఁడు మెచచ్చె
సతబారినఁ బడకతటే జతట నాతనఁడు
హితవుల గోరకతటే నెదుటనఁ శ్రీపత నిలచ్చె
జితేతదిద్రియవగతమతదే శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 0227-04 నాట సత: 03-153 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నానాటకినఁ బెరిగీని నరసితహము

ఆనుక వరములిచచ్చె నౌభళపసితహము
చ. 1: వనఁడి పగతాపముతోడ వభవాల మెరయుచ

మటూనఁడుమటూరత్తి  లొకక్కటపైన ముఖతసితహము
వానఁడివానఁడి కోరలతో వడి నసురనఁ జకాక్కడి
తీనఁడేట మసాలతోడి దేవదేవసితహము

చ. 2: సరస శతఖచకాగ ది సకలయుధల వటట్టి
పరబద్రిహత్మిమే తానెపైన పటసితహము
వరసనఁ గొలవుల దేవతలలల్ల నఁ జేయనఁగాను
తరమెపైన కస్కృపతోడి దివతసితహము

చ. 3: కేలి సితహసనముపపై కిరీటము ధరియితచి
చాల వయిచేతుల కాతచనసితహము
పాలితచి పగహల్ల దుని భకత్తి ల పాలిట కిల-

వలపపై శ్రీసతతో శ్రీవతకటాదిద్రి సితహము



రేక: 0227-05 మాళవ సత: 03-154 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎతదునఁ జూచినా నీవ ఇదివో నీ పగతాపము

నతదకధరనఁడ నీక నమో నారసితహ
చ. 1: అచచ్చెలప బద్రిహత్మితడమది నీకనఁ బెదదగహ

చెచెచ్చెర నహోబలదిద్రి సితహసనము
అచచ్చెటనఁ గనకదపైతుతనఁ డాహరపమెగము
వచచ్చెనవడినఁ జెలనఁగ వజయనారసితహ

చ. 2: జలధు లేడును నీక జలకప మడుగల
అలరి భటూమెలల్ల  వహరదేశము
కెలన రేలనఁబగళల్ల  కితదిమనఁది రెపప్పుల
వలయనఁగ వహరితచ వజయనారసితహ

చ. 3: చకక్కట శ్రీమహదేవ జతటపైన  ఆడుసితహము
నికక్కప దేవతలలల్ల  నీ పలల్లల
యకక్కవపై శ్రీవతకటాదిద్రి నినిన్నటా భోగితచేవు
వకక్కసమెపై మమేత్మిలకో వజయనారసితహ



రేక: 0227-06 శ్రీరాగత సత: 03-155 రామ
పలల్లవ: శరణు వనఁడెద యజజ్ఞసతభవ రామ

అరసి రకతచ మముత్మి నయోధతరామా
చ. 1: ధరణలో దశరథతనయ రామ

చేరిన యహలతను రకతచిన రామ
వారిధిబతధన కపవలల్లభ రామ
తారకబద్రిహత్మిమెపైన సతాపత రామ

చ. 2: ఆదితతకలతబుధిమస్కృగాతక రామ! హర-

కోదతడ భతజనము చేకొనిన రామ
వదశసత్తి సపరాణదివనుత రామ
ఆదిగొనన్నతాటకాసతహర రామా

చ. 3: రావణుని భతజితచిన రాఘవ రామ
వావరి వభీషణవరద రామా
సేవ నలమేలత్మితగతో శ్రీవతకటేశనఁడవపై
యవల దాసులనెలల్ల  నేలినటట్టి రామా



రేక: 0228-01 సామతతత సత: 03-156 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ముతదరనఁ గలదని మోసపోత నిద

యితదునే తుదిపద మెకిక్కతనా
చ. 1: కాయము మోచిత ఘడన గడితచిత

చేయారనఁబుణతము సేసితనా
పాయము గెపైకొతట పల రచలరినఁగిత
రోయనఁదగిన వల రోసితనా

చ. 2: నిదుర మేలక్కనిత నికక్కల గతటని
హస్కృదయప వజాజ్ఞన మెఱినఁగితనా
చదువుల చదివత జపముల సేసిత
మది చతచలముల మానితనా

చ. 3: అతదరినఁ గొలిచిత ననిన్నయునఁ జూచిత
నెతదునెపైన మేలఱినఁగితనా
కతదువ శ్రీవతకటపత నీవ
చెతది కాచితవ చెదరితనా



రేక: 0228-02 శతకరాభరణత సత: 03-157 రామ
పలల్లవ: సతారమణ వో శ్రీరామచతదద్రి దా-

దాత లక్ష్మణునఁడదే తగ రామచతదద్రి
చ. 1: చెలవప సితగారాల శ్రీరామచతదద్రి నీ-

సలవుల నవువ్వెగారీ శ్రీరామచతదద్రి
చెలనఁగీ చెకక్కలనఁ గళ శ్రీరామచతదద్రి
మొలచె మోహనము నీ మోమున రామచతదద్రి

చ. 2: చికక్కని మురిపముల శ్రీరామచతదద్రి
చికక్కలేదు పదదకొపప్పు శ్రీరామచతదద్రి
చికెక్క నీచే మదనునఁడు శ్రీరామచతదద్రి
చొకక్కప నునన్నని మేనిసొతప రామచతదద్రి

చ. 3: చేవదేరిన సిగద్గీల శ్రీరామచతదద్రి
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది శ్రీరామచతదద్రి
యవల దాసరిపలల్ల నిరవుకొని మ-

సేవకల మముత్మినేలే శ్రీరామచతదద్రి



రేక: 0228-03 దేవగాతధరి సత: 03-158 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతదునెపైనా మరనఁబోతే నెవవ్వెరికి జవగాదు

యితదరిలోనఁ దన కొలనఁ దతచకొనవలను
చ. 1: మతచితనమే వల మాటలడే యపప్పుడెలల్ల

కొతచికొతచి యుతడవల కోపపవళ
వతచన యపప్పుడూ వల వరస ఘనులనఁ గతటే
చతచలము మానవల సతతము దేహికి

చ. 2: భద్రిమయకతడనఁగ వల పడనఁతులనఁ గతటేను
తమకితచకతడవల తనున్ననఁ దిటట్టితే
సుముఖునఁడెపై యుతడవల చటూచినవారికి నెలల్ల
అమరి యుతడనఁగవల ననిన్నటాను దేహికి

చ. 3: కెపైవశమెపై యుతడవల ఘనపణతములకెలల్ల
దపైవము నమత్మినఁగవల తనువతత్తితే
యవల శ్రీవతకటేశనఁడితనికే శరణని
భావతచి బద్రితుకవల పనివడి దేహికి



రేక: 0228-04 మలహరిసత: 03-159 శరణగత
పలల్లవ: సరేవ్వెశవ్వెరా నీక శరణుచొచిచ్చెత మదే

వురివ్వెలోన నేమెతచే వుపమ లేమునన్నవ
చ. 1: వలయ నేమటకెపైనా వరవకతడేనతటే

యలమ ధపైరతము నీవయతక లేదు
బలిమ చటూపద నేపటట్టి ననెపైనా నతటే
చెలనఁగి నీవ లోని చేతనాతత్మికనఁడవు

చ. 2: జగములోపల నేనెచచ్చెరికెపై వుతడేనతటే
అగపడి బుదిద్ధ నీవయతక లేదు
పగట సతసారము భద్రిమ వడిచేనతటే
మగటమగల నీవు మాయానాథనఁడవు

చ. 3: కేవల మ పటట్టి గను గెలిచి వుతడేనతటే
ఆవళ నీవు ముకిత్తియతక లేదు
శ్రీవతకటేశవ్వెర నీక చేకానుకిచేచ్చెనతటే
లవుసతపదల నీవు లకనాథనఁడవు



రేక: 0228-05 భపైరవ సత: 03-160 శరణగత
పలల్లవ: ఆతనఁడే యినిన్నయు నిచచ్చె నడిగినవలల్ల ను

చేతలోనే వుతడనఁగాను చితతతచర హరిని
చ. 1: వలనతటే సతపదల వటట్టి యలమటనఁబెటట్టి

అలసి వోపనతటేను అతడనే వుతడు
తలనఁచి యితదర నీతరితీపలనఁ జికిక్క
తలనఁచ రెతదును బరతతత్తిత్త్వామెపైన హరిని

చ. 2: ఆసపడితే నితతుల అనిన్నటాను బగతుర
వాసితో నుతటేనే తామే వతుత్తి  రొదిదకి
పోసరితచి యితదర నీ పొతదుల భద్రిమలనఁ బడి
పాసి వునాన్నరదే తమ పతయపైన హరిని

చ. 3: గటట్టిగా రాతరెలల్ల ను కలయపైయుతడు జగము
పటట్టిపగలపైతే తమ పాల నుతడును
బటట్టిబయల పతదిలి పటేట్టిరగాని చే-

పటట్టిర శ్రీవతకటాదిద్రిపపైనునన్న హరిని



రేక: 0228-06 సాళతగనాట సత: 03-161 కస్కృసర
పలల్లవ: పపైకొని చటూడరో వుటల్ల పతడుగ నేనఁడు

ఆకడ గొలల్లతలక నానతదము నేనఁడు
చ. 1: ఆదికాలముననఁ గస్కృషర డవతరితచినయటట్టి-

ఆదట శబ్రావణ బహుళషట్టిమాయను
దాదాత రోహిణనక్షతగము గటూడె నడురేయి
సాదితచ లోకలకెలల్ల  జయతతయాయను

చ. 2: వసుదేవునిని దేవకిని మనిన్నతచి కస్కృషరనఁ-
డెసనఁగి రేపలల్లక నేతతచటాయను
కొసరి యశోదా నతదగోపలకనఁ బుతోబ్రాతత్సవ-

మసమున నిచిచ్చె మతచె ననిన్నటా మేలయను
చ. 3: తొటట్టిన రాకాసులతోడనఁ గటూడ భువమనఁద

నటట్టి కతసుని మదము హతమాయను
రటట్టిడి శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి వధుల నెలల్ల
జటట్టిగా మెరసే యటట్టి సతభద్రిమములయను



రేక: 0229-01 దేవగాతధరి సత: 03-162 కస్కృసర
పలల్లవ: ఒకరి కొకర వడుడ  దపప్పులనే

పకపక నవువ్వె పచరితచేర
చ. 1: కొట ట్టి నుటల్లద గోవతదునఁ డతతలో

తటేట్టిర గోపసతీమణుల
పట ట్టి జనున్నలటేట్టి పపైపపై గోవతదునఁడు
మెటట్టిల పాదాల మెటేట్టి రితతుల

చ. 2: వారవట ట్టినఁ బాల వతచి గోవతదునఁడు
గోర గీరే రదే గొలల్లతల
చర లతటనటట్టి చెతది గోవతదునఁడు
మేరతోనఁ గొపప్పు వతచి మతచే రితతుల

చ. 3: కెలసి వనాన్నరగితచ గోవతదునఁడు
తొలనఁగనఁ దోసేర దొడడవార
కలసను శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదునఁడు
అలమేర మరి నతగనల



రేక: 0229-02 శతకరాభరణత సత: 03-163 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: మదనజనకనికి మజజనవళ

పదివల భోగముల పరగీనద
చ. 1: వునన్నత వద ఘోషాల నురీవ్వెధరని మనఁద

పనీన్నట కాలవల పారీనద
మునిన్నట మునుల హసత్తిములనఁ గపప్పురపధటూళ
కనున్నలపతడుగగానఁ గపీప్పునద

చ. 2: సేసలగా నలవతక శ్రీసత వభునిమనఁద
వాసన తటట్టి పణునఁగ వడిసనద
భాసురపనఁ జతదద్రిగావపటట్టి దటట్టి కాతతలలల్ల
ఆసల మొలనఁ గటట్టిగా నమరీనద

చ. 3: చెలరేనఁగి సొముత్మిలలల్ల  శ్రీవతకటేశవ్వెర మేన
నెలకొని కాతతులతో నితడనద
అలమేలమతగ వురమతదు నెలకొని యటట్టి
సలిగె గస్కృపారసము చలీ ల్లనద



రేక: 0229-03 సాళతగనాట సత: 03-164 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: భీకరప చకగమద పడుగల రాలీనద

పపైకొని నిలవరాదు పారరో దికక్కలక
చ. 1: బతడికతడల్లరవమదే బతగారమెఱనఁగలవ

కొతడవతట రథమద గొడగలవ
మెతడుగ దేవునఁడు వధి మెరసి యేతతచ వానఁడే
బతడుబతడెపై యసురల పారరో దికక్కలక

చ. 2: గరడధవ్వెజమదే ఘతటారవములవ
సొరిది ముతాతలకచచ్చెల నవ
బరదుశతఖముమోబ్రానఁత బెరయితచ దేవునఁడదే
పరగ దానవులలల్లనఁ బారరో దికక్కలక

చ. 3: ముతగిట బలములవ మొరస భేరలవ
సతగతనఁ బద్రితాపమదే సాకారమదే
కతగ కలమేలమతగనఁ గటూడి శ్రీవతకటేశనఁడు
భతగపట ట్టి దపైతేయుల పారరో దికక్కలక



రేక: 0229-04 శ్రీరాగత సత: 03-165 వతకటగానత
పలల్లవ: భావతచరే చెలలల పరమాతుత్మిని

చేవదేరి చిగరలో చేనఁగయపై యుతడెను
చ. 1: మలసి పనీన్నట హరి మజజనమాడేవళ

కలశబద్ధనఁ దేలే మాణకమువల నుతడెను
అలరి కపప్పుర కాప అవధరితచేట వళ
మొలచిన వనెన్నల మొలకయపై యుతడెను

చ. 2: అతచలనఁ దటట్టి పణునఁగ అవధరితచేట వళ
యతచ నతజనాదిద్రిపపై యేనుగెపై వుతడెను
మతచిన హరములలల్ల మేన నితచకొనన్న వళ
మతచిమతచి నక్షతగ మతడలమెపై యుతడెను

చ. 3: వునన్నత నలమేలత్మితగ నురమున నుతచ వళ
పనిన్నధపై  పూచినటట్టి సతపతగవల నుతడెను
వనెన్న శ్రీవతకటేశనఁడు వరములిచేచ్చెట వళ
తనన్ననెపై యతదరి భాగతదేవతయపై యుతడెను



రేక: 0229-05 సామతతత సత: 03-166 కస్కృసర
పలల్లవ: చెపప్పురాని మహిమల శ్రీదేవునఁడితనఁడు

కపప్పు కనున్నల పతడుగగానఁ జూడరో
చ. 1: అదుద చనఁ గపప్పురధటూళ యటేట్టి మేన నలనఁదనఁగా

వదిదక దేవునిభావ మటూహితచితేను
మదుద ల వరిచినటట్టి మతచి బాలకస్కృషరనికి
మదుద లకాతత మేన మలసినటతడె

చ. 2: అమరనఁ దటట్టి పణునఁగ అవధరితచనఁగాను
తమతోనఁ బోలికెలలల్లనఁ దచిచ్చెచటూడనఁగా
యమునానది నానఁగేట నతడకనఁ దసుకొననఁగా
యమునానది నలప అతటన యటట్టి తడె

చ. 3: అతగముల శ్రీవతకటాధిపన కితతటాను
సితగారితచి సొముత్మిలలల్లనఁ జెలరేనఁగనఁగా
బతగారప టలమేలమతగ నురాన నుతచనఁగా
బతగారము మేననెలల్ల నఁ బరగినటట్టి తడె



రేక: 0229-06 పాడి సత: 03-167 శరణగత
పలల్లవ: నేరనెపైత నితతేకాక నే నినాన్నళల్ల

యే రీత వచారితచినా నిదివో నిశచ్చెయము
చ. 1: నాకనఁగా వరొకర వనన్నపము సేసేరా నీక

వాకచిచ్చె నేనే ఆడవలనఁ గాక
యకడ నాకతటే హీనునినఁక నీవు గా(౦)చేవా
శ్రీకాతతునఁడ యినఁక నీ చితత్తిమతతే కాక

చ. 2: నీవలల్ల బతుకలేక నేనొకరి వనఁడేనా
వావరి నినేన్న కొసరవలనఁ గాక
నీ వతరణగణము నీలోనే దానఁచకొనేవా
సవ నావతటవారికినఁ జూపవలనఁ గాక

చ. 3: తలిల్లకి లేని ముదుద  దాదికినఁ గలదా మరి
చెలల్ల బడి నీవ దయ సేయుటనఁ గాక
తొలల్ల శ్రీవతకటేశవ్వెర తటూరి నాలో నునాన్ననఁడవు
చలల్లనఁగా నీ చనవచిచ్చె జరపటనఁ గాక



రేక: 0230-01 లలిత సత: 03-168 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎటట్టి నన్నదో నీచితత్తి మెదురాడ నే వఱతు

గటట్టిగా హరి నీమాయ కడవనఁగరాదు
చ. 1: నిచచ్చె పతతులనఁ జూచి నేను సతసారినెపై యుతదు

అచచ్చెప సనాతసులనఁ జూచటవల నయేతనతదు
హచిచ్చె మోచి వచిచ్చెతేను యకక్కడిగొడవ యతదు
ఇచచ్చెట నిశచ్చెలబుదిద్ధ యతదటూ నేనఁగానను

చ. 2: కరత్మిలనఁ జూచొకవళ కరత్మిము నేనఁ జేయనఁబోదు
మరత్మిప జాజ్ఞనులనఁ జూచి మతచిదతదును
అరిత్మిలి రెతడూనఁ జూచి అతతలో సతదేహితతు
నిరత్మిలమయిన బుదిద్ధ నే నెతదునఁ గానను

చ. 3: వారనఁణసి వోనఁజూచి వారివతటనఁ దగలదు
తేరి కొతత దవువ్వె వోయి తరగదును
నేరిచి శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్న గాచితవ
య రీత దేరిన బుదిద్ధ యతదటూ నే గానను



రేక: 0230-02 లలిత సత: 03-169 శరణగత
పలల్లవ: శ్రీపత యతనఁడుతడగానఁ జికిక్కనవారి నముత్మిట

తీపని మసాలమనఁది తేనె నాకట సుతడ
చ. 1: తలనఁచినతతటలోనె దపైవ మెదుటనఁ గలనఁడు

కొలవనేరనియటట్టి కొరతే కాని
ఇల నరలనఁ గొలచ టతదో కోకల వసి
బలకొకెక్కరలవతటనఁ బారాడుట సుతడ

చ. 2: శరణనన్నమాతగమున సకలవరము లిచచ్చె
నిరత మరచినటట్టి నేరమే కాని
పోరి నితరోపాయాననఁ బొరలట గాజనఁబటూస
గరిమ మాణకమతటానఁ గటట్టి కొతట సుతడ

చ. 3: చేత మొకిక్కతేనఁ జాల శ్రీవతకటేశనఁడు గాచ
కాతరాన సేవతచని కడమే కాని
యతల నిది మాని మరెనిన్నపణతల సేసినా
రీత నడవనఁగాసిన రితత్తివనెన్నల సుతడ



రేక: 0230-03 బౌళ సత: 03-170 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కొలనఁది పణతపాపాలే కొతగ రొకక్కముల వటట్టి

వలదతచి బేరమాడ వగిరమే రారో
చ. 1: జననాల మరణల సతసారభోగములను

అనిశము భటూమ మనఁద నగద్గీవల
కొనేవారనఁ దినేవార కూడికూడి మటూనఁకలపై
దినసతత లకెక్కనిదే దేహులల రారో

చ. 2: అతగనల వలపల  అతగళల్ల  వటట్టిరదే
చెతగట వయసులనే చితతల కితద
సతగతనఁ గాయమనే సతచల నితచకొతదము
చెతగి పోరాదు మనక జీవులల రారో

చ. 3: లతపటాల సతపదల లలి నతబారాసులయ
ఇతపల ముతచి తలల కెతుత్తి కోరో
దితపక ఇతదులోననే తరిగి శ్రీవతకటేశ-

పతపన లభము చేరె పాబ్రాణులల రారో



రేక: 0230-04 ముఖరి సత: 03-171 శరణగత
పలల్లవ: దపైవమా వో దపైవమా ననున్న దయనఁజూడనఁ దగదా

నే వఱిఱ్ఱైవానఁడనెపైతే నీవు వఱిఱ్ఱైవా
చ. 1: చవగొతట నెతుత్తి రెలల్ల  చనున్ననఁబాలనుచ నేను

భువనఁ దొలేల్ల నోచిత పటేట్టినతటాను
యివల గడుపలోన హేయమౌతానఁ గటూడవుతా
నివరి ననెన్నరనఁగను నినెన్నరినఁగేనా

చ. 2: మొగినఁ జావుక వరతు ముతదర గాన నేను
వగట లతపటమెపైతే వసరకొతదు
వగపను నగవును పడి నొకక్క మొకమతదే
తగలపైనవానఁడ నీపపై తలనఁప నాకనన్నదా

చ. 3: మత భద్రిమసితనఁ గొతత మనున్న నాక రాజతమని
సతులతటా సుతులతటా సతసారినెపైత
గతయపై శ్రీవతకటేశ కాచిత వతతటలోనే
యితరనఁడ నితతే నీక నేమ బానఁత నేను



రేక: 0230-05 లలిత సత: 03-172 శరణగత
పలల్లవ: హరి నిను నెరనఁగని యలమటలితతే శయ

శరణతట నిద నీకే సరేవ్వెశ కావవ
చ. 1: చొచిచ్చెత సవ్వెరద్గీము దొలిల్ల సుకస్కృతములలల్ల నఁ జేసి

ఇచచ్చెనఁ గొలిచిత సుర లితదరిని
గచచ్చెలనఁ బుణతము దరనఁ గమత్మిట జనత్మిములకే
వచిచ్చెత పరషారస్థిము వడి నెతదటూ గానను

చ. 2: వదకిత భటూములలల్ల వశవ్వెకరెత్తివవ్వెడో యతటా
చదివతనఁ బుసత్తికాల సారెసారెక
తుద ననుమానమున దొమత్మి నీకల దలల్లనఁగా
ముదిసిత నితతేకాని ముతదరేమనఁ గానను

చ. 3: చితతలలల్ల నుడిగిత శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్న
వతత లేక శరణని వలసితని
చెతతల నినాన్నళల్లదానఁకా చికిక్క కరత్మిముల వటట్టి
గతతుల వసితనఁగాని కడ గాననెపైతని



రేక: 0230-06 మాళవగళ సత: 03-173 శరణగత
పలల్లవ: నీక నాక నెటట్టి గటూడె నీ వటట్టి  ననేన్నలితవ

య కరణకే మొకిక్కత నితదిరారమణ
చ. 1: కమలక్ష నీ వనతతకలతణగణనిధివ

అమతదురద్గీణరాసి ననిన్నటా నేను
అమరనఁగ సవ్వెతతతుగ నఁడ వట నినున్న నెతచితేను
తమ నితచకతతా సవ్వెతతతుగ నఁడ నేనఁ గాను

చ. 2: దేవ నీవపైతే సరవ్వెదేవరక్షకనఁడవు నే
జీవునఁడ నితదిద్రియాలనఁ బెతచేవానఁడను
ఆవల బద్రిహత్మితడాల కనిన్నటానఁ బొడవు నీవు
భావతచ నేనణువపై పరగేటవానఁడను

చ. 3: నానారస్థిసతపనున్ననఁడవు నావలల్ల నేమ గతటవ
ఆనుక నా యతతరాతమవపై పాయవు
శ్రీనిధివ నీవపైతే శ్రీవతకటాదిద్రిపతవ
దనునఁడ నొకనఁడ నేను దిద్రిషిట్టితచి కాచితవ



రేక: 0231-01 ధనాన్నసి సత: 03-174 అధతతత్మి
పలల్లవ: వఱిఱ్ఱై దలిసి రోనఁకలి వసనఁ జటట్టి కొనన్నటట్టి

యిఱిఱ్ఱై దముభోగముల నెనసేము
చ. 1: మురికిదేహము మోచి మటూలల సిగద్గీపడక

పొరినఁ బరిమళముల పూసేము
పరగ పనుకతల పావనము సేసేమతటా
నిరతతోడ దినము నీట ముతచేము

చ. 2: పకక్కట పతచేతదిద్రియప పటట్టి  వుటట్టి యతదరిలో
మొకిక్కతచక దొరలమెపై మురిసేము
అకక్కర నజాజ్ఞనమనే  అతధకారమున నుతడి
దికక్కల నెదిరివారినఁ దలిపేము

చ. 3: దినసతసారమే మాక దేవునఁడని కొలచక
వనుకొని ఘనము కిత్తి వదకేము
యనలేక శ్రీవతకటేశ మముత్మినఁ గావనఁగాను
తనిసి తొలిల్లటపాట దలనఁచేము



రేక: 0231-02 రామకిగయ సత: 03-175 శరణగత
పలల్లవ: ఇతకా నో దపైవమా యేల వఱిఱ్ఱై దవవ్వెతచేవు

కొతకి తతచి ముడిగొతటే కఱచే కాదా
చ. 1: పపైకొని నీదాసుల బద్రిహత్మిదులనఁ గొలవ్వెమని

లోకలనఁ గొలిచ్చెతే వార లోలో నవవ్వెరా
కోక చాకియితట వసి కొకెక్కరాలవతటనఁ బోతే
ఆకడ పరషారస్థిము నతదనా జీవునఁడు

చ. 2: వుమత్మిడినఁ గరత్మిఫలము వలల్లమని పసినఁడికి
నమత్మిక చేయి చానఁచితే నవవ్వెదా అది
కమత్మి శిరసుతడనఁగా మోకాల సేస వటట్టినఁబోతే
సమత్మిత నితదరిలోన జాణౌనా జీవునఁడు

చ. 3: సారెక మాయాపగపతచమునక లోనునఁ గాక
నారలక లోనెపై తే నవవ్వెరా వార
యరీత శ్రీవతకటేశ ఇనిన్నటా నీశరణని
కూరవతడి కసవరినఁ గోరీనా జీవునఁడు



రేక: 0231-03 బౌళ సత: 03-176 శరణగత
పలల్లవ: అమేత్మి దొకటయును అసిమ లోనిదొకట

ఇముత్మిల మాగణముల యతచనఁ జోటేదయాత
చ. 1: యపప్పుడు నేము చటూచిన నితదిద్రియకితకరలము

ఇపప్పుడు నీకితకరల మెటట్టియేతమో
తపప్పుక ధనమునక దాసతము నేము సేసేము
చెపప్పు నీదాసులమన సిగద్గీగాదా మాక

చ. 2: పడనఁతుల కెపప్పుడును పరతతతుగ లము నేము
వడి నీ పరతతతగభావము మాకేది
నడుమ రచలకే నాలక అముత్మిడువోయ
యడయేది నినున్న నుత ఇతచే అతదుకను

చ. 3: తనువులతపటానక తగ మనఁదతత్తితమద
వనరి నీవడిగాన కొదిగేదటట్టి
ననిచి శ్రీవతకటేశ నానఁడే నీక శరణతట
వనక ముతదతచక నీవ కావవయాత



రేక: 0231-04 దేసాక సత: 03-177 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వఱిఱ్ఱై దలిసి మరియు వనఁదుర దవవ్వెము నేము

ముఱఱ్ఱైనఁబాల మతకవానఁడ మటూలమా శరణు
చ. 1: తోల నెముకల ముటట్టి దోసమతటానఁ దరస్థిమాడి

తోల నెముకల మేనితోడ నునాన్ననఁడ
వాలిన జీవహితస వదదని చెపైతనతముతో
తేలితచి శకపాకాల దిగమతగేము

చ. 2: బటూతుననఁ బుటట్టినతదుక పణతములలల్ల నఁ జేసి
బటూతుల సతసారమే భోగితచేము
పాతకములలల్ల నఁ బోను బహుదానము లొసనఁగి
ఆతల నొరలనఁ బోయి అడిగేము నేము

చ. 3: కరత్మిము లనిన్నయునఁ దోసి ఘనము కిత్తినఁబొతదేనతటా
కరాత్మిచ.లే కడునఁ జేసేము
నిరిత్మితచి శ్రీవతకటేశ నేరాల ననున్న నెతచక
ధరత్మిము దలనఁచి నీవ దయనఁ జూడవ



రేక: 0231-05 దేసాళత సత: 03-178 కస్కృసర
పలల్లవ: ఏమననఁగ వచచ్చెనమత్మి ఇటవతట వారినఁ జూచి

కామతచి గోపకలలల్ల నఁ గాచకనాన్న రదివో
చ. 1: రోలనఁ గటట్టి పడడవానఁడు రోనఁకలి పటట్టినవానఁడు

వళలేదు వనన్నలలల్ల వరనఁజాడేర
వలనఁ గొతడెతత్తినవానఁడు వరే యేరసేసేవానఁడు
బాలలవలనే వధినఁ బారాడేర వారివో

చ. 2: కాటకమెపైచాయవానఁడు కపప్పురపవనెన్నవానఁడు
కూటము గటూడుక జోడుకోడెలపైనార
నీటనఁ బెపైనఁడికోకవానఁడు నీలికాశతోడివానఁడు
తేటలపై దటూడలనఁ గాచి తరిగేర వారివో

చ. 3: చేరి చరలిచచ్చెవానఁడు చెలినఁ గతగితచినవానఁడు
ధీరలపై రేపలల్లలోననఁ దిరిగేరదే
య రీత శ్రీవతకటాదిద్రి నిదదరను నేకరటూపపై
కోరినవారి వరాల కొలల్లలిచేచ్చె రదివో



రేక: 0231-06 పాడి సత: 03-179 కస్కృసర
పలల్లవ: చేరి యతదలమోతతో చెనన్నకేశవా

యరీత మానఁడుపూరిలో నిటాల్ల డేవా
చ. 1: మునున్న యశోద వదదను ముదుద  గనిశడితవ

పనిన్న రేపలల్ల వధులనఁ బారాడితవ
పనన్నవపై గోపాలలతోనఁ బలల్లదపలడితవ
యనిన్నక మానఁడుపూరిలో యిటాల్ల డేవా

చ. 2: కాళతగ పడిగెలపపై కడు నాటతమాడితవ
కేలి యమునలో రాసకీగడలడిత
చేలలతట గోపకల చెటాట్టి పటాట్టి లడితవ
యలీల మానఁడుపూరిలో యిటాల్ల డేవా

చ. 3: తగ వభాతడకనితో దానఁగిలిముచచ్చెలడిత
అగడుగా బతడివరిచాటలడిత
వగి శ్రీవతకటగిరి నుతడి వచిచ్చె మానఁడుపూర-

నెగసగసి గతుల కిటలడేవా (?)



రేక: 0232-01 లలిత సత: 03-180 శరణగత
పలల్లవ: వనన్న చేతనఁబటట్టి నేయి వదకనేల

యినిన్నటా నెతచి చటూచితే నిదియే వవకము
చ. 1: నీ దాసులనన్నచోట నితతవపైకతఠ మద

వదతో వరొక చోట వదకనేల
ఆదిగొని వారిరటూప లవయే నీరటూపల
పోది నినున్న మదినఁ దలపోయనేల

చ. 2: వారలతోడి మాటల వడి వదాతతపఠన
సారె వటట్టిచదువుల చదువనేల
చేరి వారికరణే నీ చేపటట్టిన మనన్ననల
కోరి యితతకతటే మముత్మినఁ గొసరనేల

చ. 3: నావనన్నపము నిద నారదశకాదులను
యవధముననే ఆనతచిచ్చెనార
శ్రీవతకటేశ నీవు చేపటట్టిన దాసులక
కెపైవశమౌ యబుదిద్ధ కడమేల



రేక: 0232-02 దేవగాతధరి సత: 03-181 శరణగత
పలల్లవ: హీనునఁడెపైన ననున్ననఁ దచిచ్చె యితతగా మనిన్నతచితవ

దానవారి నీవు సేసే తగవటట్టిదయాత
చ. 1: వరత బొతదినయటట్టి వమలచితుత్తి నఁడనఁ గాను

ధరణ నెకక్కడయిన తపసినఁ గాను
అరదుగ గెతటలేని  ఆచారవతతునఁడనఁ గాను
హరి నీకరణ నాపపై నతటటటల్లయాత

చ. 2: చేముతచి యితదరిలోన జితేతదిద్రియునఁడనఁ గాను
భటూమెలల్ల  దానమచిచ్చెన పణుతనఁడనఁ గాను
దోమటకరాత్మిల సేసి తుదకెకేక్కవానఁడనఁ గాను
యేమటకినఁ గాచితవో యిది సదతమయాత

చ. 3: వవరితచి తలిసిన వజాజ్ఞని తొలతనఁ గాను
తవలి నీ భకిత్తిగల ధనుతనఁడనఁ గాను
భవసాగరములోని పాబ్రాణమాతగ మతతే నేను
యివల శ్రీవతకటేశ యటేట్టిలితవయాత



రేక: 0232-03 మతగళకౌశి క సత: 03-182 శరణగత
పలల్లవ: ఇద నీ కనున్నల యదిటకి వచిచ్చెత

కదియుచ నెటట్టియిననఁ గావకపోదు
చ. 1: పరమపరష నీ భకిత్తి దొరకకే

యిరవగ జనత్మిము లతత్తితని
హరి నీ కరణక నరహము లేకే
దురితవదుల సతదులనఁ బడిత

చ. 2: జగతీశవ్వెర నీశరణము లేకే
వగి సతసారపవురినఁ బడిత
భగవతతునఁడ నీ పదముల గనకే
తగని పాపముల తీదప లపైత

చ. 3: గోవతదునఁడ నినునఁ గొలవనఁగ నేరకే
ధవత యాసలనఁ దగిలితని
శ్రీవతకటేశవ్వెర చేరి నీవు నా-

దపైవమవుగానఁగ ధనుతనఁడ నయిత



రేక: 0232-04 దేసాళత సత: 03-183 గర వతదన
పలల్లవ: ఈతనఁడే ముకిత్తిదోవ యతనఁడే మాయాచారతనఁ

డతనఁడు గలగనఁబటట్టి ఇతదర బదికిరి
చ. 1: అదివో తాళల్లపాక అనన్నమాచారతల

యిద వనఁడె శ్రీవతకటేశ నెదుట
వదవటట్టి లోకములో వదములనిన్నయు మతచి-

పదములసేసి పాడి పావనము సేసను
చ. 2: అలరచనఁ దాళల్లపాక అనన్నమాచారతల

నిలిచి శ్రీవతకటనిధియే తానెపై
కలిదోషముల వాప ఘనపరాణములలల్ల
పలకల నితచినితచి పాడినానఁడు హరిని

చ. 3: అతగవతచెనఁ దాళల్లపాక అనన్నమాచారతల
బతగార శ్రీవతకటేశ పాదములతదు
రతగమర శ్రీవతకట రమణుని యలమేల-

మతగను యిదదరినఁ బాడి మముత్మి గరణతచెను



రేక: 0232-05 లలిత సత: 03-184 దశవతారముల
పలల్లవ: నేనఁడు నీ మహిమ నెరపడి సమయము

వానఁడి మెరసి యిట వరదునఁడ రావ
చ. 1: అల చకగపాణవపై యసురల తల-

లిలనఁ గటూలిచ్చెన జగదశవ్వెరనఁడ
చలమున హిరణుతనఁ జకాక్కడి యిట భటూ-

వలయము నిలిపన వరాహమా
చ. 2: పతచల నీదాసు బఱచిన కశిపనినఁ

జితచిన శ్రీనరసితహమా
యతచి వభీషణు కిట లతక యసగి
కొతచని పగతాప కోదతడరామా

చ. 3: నరకాసుర నట నఱకి కామనుల
సిరలనఁ జెఱగొనన్న శ్రీకస్కృషర
పొరినఁబొరి బలిచే భటూదాన మడిగి
సిరి నిట గటూడిన శ్రీవతకటేశ



రేక: 0232-06 శతకరాభరణత సత: 03-185 అధతతత్మి
పలల్లవ: కని గడుడ ను నద వని చెవుడును నిద

ననిచి జగతుత్తి  నడచనదివో
చ. 1: వుదయాసత్తిమయము లొకదినముననే

యదుటనె వునన్నవ యతచినను
యిదివో జీవుల యతచక తమతమ-

బద్రిదుకల సతమని భద్రిమసదర
చ. 2: వలనఁగను జీనఁకట వసనఁ గనునఁగొనలనె

నిలిచ నటూరక నిమషములో
కలవలనుతడిన గత సతసారము
బలవుగ సతమని భద్రిమసదర

చ. 3: కాతతలనఁ బురషల కాయ మొకక్కటనె
పొతతనే పటట్టి చనఁ బొదలదర
యితతయు శ్రీవతకటేశవ్వెర మహిమలనఁ
పతతము దలియక భద్రిమసదర



రేక: 0233-01 రామకిగయ సత: 03-186 దశవతారముల
పలల్లవ: ఎదిరితచి పోటాల్ల డ నెవవ్వెరితరము లినఁక

తద్రిదశవతదుతనఁడు హరినఁ దేరి చటూడనఁగలరా
చ. 1: ఘత మస మదరితే గగద్గీలకాడవుదుర

యతనఁడు దలచటూపతే నెదిరితచ రరల
ఆతురాన గొరిశరాయడికి నోపనఁగలేర
చేతగోర మటతేనే ఛినన్నభినన్న మవుదుర

చ. 2: పపైపపై నితనఁ డడుగిడ పాతాళననఁ గతగదుర
కోపతచినతత నెతుత్తి రగతడాల పాలౌదుర
తటూప చేత నతటతేనే తుతుత్తి మురెపై పారదుర
రాపనీలికాశ గతటే రణభీత గొతదుర

చ. 3: మతతన మతనఁ డాడితే మానము గోలపోదుర
కొతత గఱఱ్ఱై మెకిక్కతేనే గతటనఁ గటూలిపోదుర
యితతటా శ్రీవతకటేశనఁ డెకక్కడనఁ జూచిననఁ దానే
వతత పగతాపముతోడ వఱఱ్ఱైవనఁగీ నిదివో



రేక: 0233-02 వరాళ సత: 03-187 భకిత్తి
పలల్లవ: కలిమ గలిగియు నధమగత యదేల

బలిమ గలిగియు లోనఁగి బతమాలనేల
చ. 1: ఇలవలపొకనఁడు హరి ఇతటనే వుతడనఁగా

పల వలపలతోడి భద్రిమతలేల
మెలనఁగి సటూరతనఁ డొకక్కనఁడు మకిక్కలిని వలనఁగనఁగా
వల లేని దపముల వయి నేమటకి

చ. 2: హరిభకిత్తి యొకక్కటే ఆతత్మిలో నుతడగా
పరయుకత్తి  లతచేట పనులేల
సిరలనఁ జితతామణట చేతలో నుతడనఁగా
సరి గాజనఁబటూస మెచచ్చెనఁగ నదేమటకి

చ. 3: నాలకను మతచి హరినామ మొకటతడగా
గాలినఁ బోయట వరగాథ లేల
యలీల శ్రీవతకటేశనఁ డెదుటనె వుతడగా
మటూలలకనఁ జేచానఁచి మొకక్క నినఁకనేల



రేక: 0233-03 గతడకిగయ సత: 03-188 శరణగత
పలల్లవ: నీవ యరినఁగి సేయు నీ చితత్తిము వచిచ్చెనటట్టి

తావులనఁ గొసరేననాన్న తనివోదు నాక
చ. 1: హరి నినున్న నమత్మిత నే నననెటట్టి  వచచ్చె నాక

ఇరవపైన బుదిద్ధ నా ఇచచ్చెగాదు
వరవున నొకట నే వనన్నవతచెదనతటేను
సరి నీవు వలిగాను సవ్వెతతతుగ నఁడనఁ గాను

చ. 2: యిటట్టి నీపపై భారము నే నెటట్టి  వయనఁగవచచ్చె
పటట్టి నీకనఁ బురషారస్థిపరనఁడనఁ గాను
గటట్టి తోడ నే నినున్ననఁ గొలవనఁగనఁ గొలవనఁగ
యటఱట్టినానఁ గానిముత్మి యరనఁగ నెవవ్వెరిని

చ. 3: యితతట దపైవమవు ని నిన్ననఁక నెతదు వదకేను
చెతత శరణగతుల చేతవానఁడవు
వతతగాదు నీకను శ్రీవతకటేశ నాకను
అతతరాతమవ నీయానతలో వానఁడను



రేక: 0233-04 బౌళ సత: 03-189 శరణగత
పలల్లవ: ఇటట్టి యవవకబుదిద్ధ యే పనికి వచచ్చెనినఁక

జటట్టిగొని నాగణము చకక్కనఁజేయనఁ గదవ
చ. 1: హరి నీయిచచ్చెనఁ బద్రిపతచమతతా నీవు నడపనఁగ

అరసి నీశకిత్తి దలియక నమత్మిక
వర వరనఁగనియటట్టి వఱిఱ్ఱైవానఁడ నే నొకక్క-

దొరనతటానఁ బనుల కదోతగితచేను
చ. 2: అతతరాతత్మివపై నీవు అనిన్నయునఁ బెర రేనఁచనఁగ

బతతనే నీ మహిమెలల్ల  భావతచక
చెతత నీసతసారము సేసేవానఁడ నే నతటా
దొతతుల కోరికలతోనఁ దటూరిపారేను

చ. 3: ఆదినుతడి సవ్వెతతతుగ నఁడవపై యేలినటట్టి నినున్న
సదితచి శరణు నానఁడే చొరనఁగలేక
యదస శ్రీవతకటేశ యిపప్పుడు నీదానఁసుడనెపై
నీ దయ కలిమతోడ నేనఁడు మొకేక్కను



రేక: 0233-05 లలిత సత: 03-190 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఓపతేనఁ దానే తగిలి వోపకనన్ననఁ దానే మాని

మాపరేప నలయితచే మాయ మాకేల
చ. 1: చితతాయకనఁడగ(?) హరి చితత్తిములో నుతడనఁగాను

వతతవతత వచారాల వఱిఱ్ఱై మాకేల
చెతతల పరసవది చేతలోనే వుతడనఁగాను
దొతతరవదతలతోడి దోవ మాకేల

చ. 2: తోడునీడెపై యచతతునఁడు తొలనఁగక వుతడనఁగాను
జాడ దపప్పు తరిగేట జాలి మా కేల
యేడనో కోకల వసి యేమయు నెరనఁగలేక
వడుకతో కొకెక్కరాలవతట మాకేల

చ. 3: వలల్లవరెపై యదుట శ్రీవతకటేశనఁ డుతడనఁగాను
బలిల్లదునఁ డతనినఁ బాసి భద్రిమ మాకేల
యలల్ల ధనతముల మా యితటలో నుతడనఁగాను
పొలిల్ల కటట్టి  దతచేమని బుదిద్ధ మాకేల



రేక: 0233-06 గజజరి సత: 03-191 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: మాకేమ నీకరణ మహపగసాదమనేము

నీక నీదాసుల చేతనితద బెటట్టి గాదా
చ. 1: పమత్మి మముత్మినఁ గొలిచినబతటల్లనఁ బరల దమ

సొమత్మినుచనఁ దియతగానఁ జూచేదా
వుమత్మిడి నీవతదుకెలల్ల  నటూరకనన్ననఁగన మముత్మి
నముత్మిమనన్న వదాలయానత కొతచెపడదా

చ. 2: నీముదద్రి మోచినవారి నీచల దడవనఁగాను
యమేర నడడమురాక యిటల్ల తడేదా
వోమక నీవవళ నటూరకనన్న నలల్లనానఁట-

సామజమునఁ గాచినది సతదేహితచనఁబడదా
చ. 3: మర మనిన్నతచినవార మవాకిలి గావ కేడో-

వారి వాకిలి గావనఁగా వదదనరాదా
నేరిచి శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్ననఁ గావకనన్న
ధరణ మ దయే మముత్మినఁ దపప్పులతచకొనదా



రేక: 0234-01 సాళతగనాట సత: 03-192 అనన్నమయత సుత్తి త
పలల్లవ: నేనితత సేసినయటట్టి నేరమ మరవవయత

ఆనుకొని తాళల్లపాక అనన్నమయతనఁ జూచి
చ. 1: నావళల్ల యపరాధ లనన్నక నినున్న సారెసారె

వవల దటూరిత వచారితచక
కావతచి కనున్నలలోని కళతక దలియలేక
ఆవలనఁ జతదుర నలపణనఁకితచినటల్ల

చ. 2: పాయక నేనఁ జేసినటట్టి పాపము లతచకొనక
ఆయాల మోవనాడిత నదివో నినున్న
మాయల నాదేహమది మలినమే తలనఁచక
చాయ లేదని యదదము సారెనఁ దోమనటల్ల

చ. 3: మదమతత్సరాల నాలో మానకిటేట్టి వుతడనఁగాను
అదియే నీచేనఁతతటా నాడుకొతదును
యదలో శ్రీవతకటేశ యిరవపై నీ వుతడనఁగాను
వదకి వదకి నీకే వఱిఱ్ఱైగొనన్నయటల్ల



రేక: 0234-02 లలిత సత: 03-193 కస్కృసర
పలల్లవ: ఆదివషర వతనఁడే యటరమాత్మి

ఆదిగొని భటూభార మణనఁచనోయమాత్మి
చ. 1: చతదురనుదయవళ సవరేతరికాడ

కతదువ దేవకి బడడనఁ గనెనమాత్మి
పొతదుగ బద్రిహత్మిదుల పరనఁటతట వాకిటను
చెతది బాలని నుతుల సేసేరోయమాత్మి

చ. 2: వసుదేవుని యదుట వపైకతఠనాథనఁడు
సిసువపై యవతరితచి చెలనఁగీనమాత్మి
ముసిముసి నవువ్వెలతో మునులక ఋషలక
యిసుమతత వానఁడభయమచచ్చెనమాత్మి

చ. 3: కనన్న తలిల్లదతడుగ లక కరత్మిపాశము లటూడిచి
అనిన్నటా రాకాసిమటూనఁక లణనఁచనమాత్మి
వునన్నత శ్రీవతకటాదిద్రినుతడి లకదేవతోడ
పనిన్న నిచచ్చెకలతణలనఁ బరగీనమాత్మి



రేక: 0234-03 సామతతత సత: 03-194 కళతణ కీరత్తినల
పలల్లవ: పసినఁడి యక్షతత లివ పటట్టిరో వగమే రారో

దసలనఁ బేరటాతడుల్ల  దేవుని పతడిల్లకిని
చ. 1: శ్రీవతకటేశవ్వెరనికి శ్రీమహలక్ష్మికి

దపైవకపనఁ బెతడిల్లముహూరత్తిము నేనఁడు
కావతచి భేరల మోబ్రాస గరడధవ్వెజతబెకెక్క
దేవతల రారో దేవుని పతడిల్లకిని

చ. 2: కతదరప్పుజనకనికినఁ గమలదేవకినఁ బెతడిల్ల
పతదిలిలోపలనఁ దలనఁబాబ్రాల నేనఁడు
గతదమటూ వడెమచేచ్చెర కలవడాల గటట్టిరి
అతదుక మునుల రారో హరి పతడిల్లకిని

చ. 3: అద శ్రీవతకటపత కలమేలమతగకను
మొదలి తరణళల్లక మొకేక్కము నేనఁడు
యదుట నేనఁగేర వరె యిచేచ్చెర వరములివ
కదలి రారో పరష ఘనుల పతడిల్లకిని



రేక: 0234-04 బౌళ సత: 03-195 దశవతారముల
పలల్లవ: ఇతదుకే కాలమతదే యతని శరణతటమ

ముతదుముతదే దయనఁజూచి మొగినఁ గాచనఁగాక
చ. 1: పడమ గతగిన నెతత్తి  పరషోతత్తిమునఁ డితనఁడు

యడసి కొతడ గతగితే నెతత్తి  నితనఁడు
అడరి సతసారవారిద్ధ నడనఁగిన దాసులను
యిడుములనఁ బొతదకతడా యతత్తి కాచనఁగాక

చ. 2: పటట్టి పగహల్ల దు బాధల పాపన దేవునఁ డితనఁడు
రెటట్టిగా వదము లదద్ధరితచె నితనఁడు
వటట్టి దుషట్టి లలో సహవాసమెపైతే దాసులను
దిటట్టియపై వళల్లనఁదసి తా దికెపైక్కై కాచనఁగాక

చ. 3: లతకలో సతనఁ దచిచ్చెన లవరి తానే యితనఁడు
మతక అహలతశపము మానెప్పు నితనఁడు
అతకెల శ్రీవతకటేశనఁ డతభీతనఁ బాప మముత్మి
గొతకక తన దాసులనఁ గటూడి కాచనఁగాక



రేక: 0234-05 దేసాళత సత: 03-196 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఓడవడిచి వదర వరకేల పటేట్టివు

గోడ గడుగ నడుసే కరిసనో మనసా
చ. 1: చితత్తిము లోపలనునన్న చితతామణ యహరి

యితత్తిలనఁ గోరినవలల్ల  నియతనఁగాను
తతత్తిరితచి తలనఁచక దవువ్వెవోయి పరలక
దతత్తివపై యేల నోళల్ల  దరిచేవో మనసా

చ. 2: కనున్న లదుటనే హరి కలప్పువస్కృక్షమెపై యుతడి
మనిన్నతచి లోకమెరనఁగ మనుపనఁగాను
యనిన్న వలసిన మరి యతనినే యడుగక
కనన్నవారి నేలడుగనఁ గటకటా మనసా

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁడే మనచేత పరసమెపై యుతడి
తావున నిహపరాల తానియతనఁగాను
భావతచి మొకక్కక వరే బదుద్ధ లపైన జీవులను
దావతపడుచ నేల తగిలేవో మనసా



రేక: 0234-06 లలిత సత: 03-197 అధతతత్మి
పలల్లవ: మతగళసటూతగ మొకక్కటే మగనాలికినఁ గటేట్టిది

అతగవతచే మనఁదిపనున్నలనిన్నయు వభునివ
చ. 1: తలనఁప లోపల నినున్ననఁ దలనఁచినానునఁ గలవు

తలనఁచకనాన్న నతతరాతత్మివపై కలవు
పలపూజ లినఁకనేల భకిత్తిసేయనేల నీవు
గలవని నమేత్మిదొకక్కటే బుదిద్ధనఁ గాకా

చ. 2: మొకిక్కనా రకతతువు మొకక్కకనాన్న జగములో
యికక్కవతో రకతతువు యపడు నీవు
పకక్క వనన్నపాలేల పలిచి యలయనేల
తకక్కక నమేత్మిటది నీదాసత మొకక్కటే

చ. 3: కడు సుజాజ్ఞనినెపైనా నీగరద్భావాసమే వునికి
వడ నజాజ్ఞనినెపైనాను వడిదకక్కడే
బడినే శ్రీవతకటేశ పలనా వుదోతగాలేల
నిడివ నినున్న నుతతచే నేమమే నాది



రేక: 0235-01 సామతతత సత: 03-198 శరణగత
పలల్లవ: ఏడ ధరత్మి మేడ కరత్మి మనిన్నయు నీ సేవకాక

యడనే యితదుక సాక ఇటేట్టి నిలిపతవ
చ. 1: తగవసేసి నీకనఁ దచిచ్చెరి బోనముల

మగతడల్లమాటదోసి మౌనిసతుల
తగ నినున్ననఁ జేపటట్టి టే ధరత్మిముగా నిలిప
జగ మెరనఁగనఁగ వదసమత్మిత సేసితవ

చ. 2: బలిల్లదాన నినున్ననఁ బొతదే బలసాహసము సేసి
తలిల్లదతడిద్రిమాట దోసి తానే రకిత్మిణ
యలల్లగా నీక మోహితచ టకక్కడుతగవు సేసి
వలల్లవరి నాప నీవు వధుల నేనఁగితవ

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నినున్న సేవతచవచిచ్చెతేనఁ జాల
భావతచి రకతతువు నీపరషలను
యవల నీక మొకక్కటే యినిన్న పణతములటూ జేసి(?)

కావతచి హీనుల మముత్మి ఘనులనఁ జేసితవ



రేక: 0235-02 లలిత సత: 03-199 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నమో నారాయణ నా వనన్నప మదివో

సమానునఁడనఁ గాను నీక సరేవ్వెశ రకతచవ
చ. 1: మనసు నీ యాధీనము మాటల నీ వాడేటవ

తనువు నీపటట్టితచిన ధన మది
మును నీపతపన నినిన్న మోచకనన్నవానఁడ నితతే
వనక ననున్న నేరాల వయక రకతచవ

చ. 2: భోగములలల్ల  నీవ బుదుద్ధ ల నీవచిచ్చెనవ
యగత నాబతుక నీ వరవపైనది
చేగదేర నీవు ననున్ననఁ జేసిన మానిసి నితతే
సగల నాయజాజ్ఞనము చటూడక రకతచవ

చ. 3: వలి నీవ లో నీవ వడుక లలల్ల  నీవ
కలకాలమును నీకరణే నాక
యిల శ్రీవతకటేశ నీవలకొనన్నబతట నితతే
నెలవు దపప్పుతచక నీవ రకతచవ



రేక: 0235-03 ఆహిరి సత: 03-200 శరణగత
పలల్లవ: ఏమ సేయనఁగలవానఁడ నిదివో నేను

నీమరనఁగ చొచిచ్చెతనఁగా నీచితత్తి మనఁకను
చ. 1: పటట్టినవానఁడను నేను భోగితచేవానఁడను నేను

గటట్టిగా నిపప్పుడు నాకనఁ గరత్తివు నీవు
పటట్టిరాదు జవవ్వెనము పాయరాదు సతసారము
యిటట్టి వలల్ల నీమాయ యేమ ననరాదు

చ. 2: కడునఁగాతక్షల నాసొముత్మి కరత్మిముల నాసొముత్మి
నడమ నతతరాతమవ నాక నీవు
వుడివోవు కోరికల వదుగదు కోపము
కడదానఁకా నీమహిమ కాదనరాదు

చ. 3: భావతచలేనివానఁడను పగకస్కృతలోనివానఁడను
శ్రీవతకటేశ దయ సేసితవ నీవు
తోవదపప్పుదు జాజ్ఞనము తొలనఁగదు వవకము
దేవునఁడవు నీమరత్మిము తలియనఁగరాదు



రేక: 0235-04 కాతబోదిసత: 03-201 శరణగత
పలల్లవ: ఏమ సేయనఁగలవార మెతదుక నౌదుము నేము

శ్రీమాధవ నీవ దయనఁ జితత్తిగితచ మముత్మిను
చ. 1: వసరక పణతల గావతచేదే యరదుగాని

సేసేనతటే పాపముల చేతలోనివ
గాసిలక చటూచితేనఁ జీనఁకటపైనా వలనఁగనఁగాని
వసమతత మఱచినా వలనఁగెపైనానఁ జీనఁకటే

చ. 2: తలివతో మోక్షము సాధితచేదే యకక్కడుగాని
అలయితచే లోకములనెపైన్నైనా గలవు
తలనఁచితే నీరటూపము తానే యదుటనుతడు
యిలనఁ బరాకెపై వుతడితే నెచోచ్చెటానఁ జికక్కదు

చ. 3: యవల నీ దానఁసుడయేతది ఘనముగాని
దావత రాజసాలతతటా నునన్నవ
శ్రీవతకటేశవ్వెర నీ సేవ ధుగ వపదము
దేవతాతతరమెలల్ల  దిగద్గీడుక దిగద్గీడు



రేక: 0235-05 నాట సత: 03-202 వతకటగానత
పలల్లవ: కాదనేట వారెవవ్వెర కడలనుతడి

సేద దేరిచి నీవమ సేసినానునఁ జెలల్ల ను
చ. 1: తకక్కక బద్రిహత్మిది దేవతలక నాయకనఁడవు

మకక్కవ శ్రీసతకి మగనఁడవు
చకక్కనివానఁడవు మరి చతదద్రిసటూరతనేతుగ నఁడవు
వుకక్క మరి నీ వటాల్ల నుతడినా నమరను

చ. 2: కామునినఁ గనన్నతతడిద్రివ కడునఁ జకక్కనఁదనమున
ఆముకొనన్నయటట్టి చకాగ యుధునఁడవు
కామతచి యతదునఁ జూచినా గరడవాహనునఁడవు
వమర నీవటవల వలసినా నమరను

చ. 3: అతదరి లోపలనుతడే అతతరాతమవ నీవు
చతదమెపైన పరబద్రిహత్మిసవ్వెరటూపనఁడవు
యతదును శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపైనవానఁడవు
అతది మముత్మి నేలితేను అనిన్నటా నమరను



రేక: 0235-06 లలిత సత: 03-203 అధతతత్మి
పలల్లవ: తగక పరమునకనఁ దరవులేదు

పగయలల్ల  వడువక భవమటూనఁ బోదు
చ. 1: కనున్నల యదుటనునన్న కాతచనముపపై మమత

వునన్నతతదడవు మోక్ష మొనగటూడదు
అనన్నముతోడి రచల యలమట గలదానఁకా
పనిన్నన సుజాజ్ఞనము పదిలము గాదు

చ. 2: పకక్కనునన్న కాతతల భద్రిమగల కాలము
మకిక్కలి శ్రీహరిభకిత్తి మెరయలేదు
వకక్కసప సతసారవధి నునన్నతతదడవు
నికిక్క పరమధరత్మిము నిలకడ గాదు

చ. 3: చితత్తిము లోపలి పలచితతల మానినదానఁకా
సతుత్తి గా వపైరాగతము సమకూడదు
యితత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డేలిన దాసులకెపైతే
హతత్తి వపైకతఠపదవ అపప్పుడే కలదు



రేక: 0236-01 వరాళ సత: 03-204 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు వవకితచే దడేరె దనన్ననఁడు

యనిన్నలేవు జీవపాటేల్లమ చెపేప్పు దినఁకను
చ. 1: నరజనత్మిముననఁ బుటట్టి నానాభోగాల మరిగి

హరి నెరనఁగక మతుత్తి నఁడెపై  వుతడును
సురలోకము చొచిచ్చె సుకస్కృత ఫలములతది
గరిమ వజాజ్ఞనమారద్గీము వచారితచనఁడు

చ. 2: పకక్కగాలము బద్రితకి పనునఁగోరికలే కోరి
అకక్కడ వషరనఁ గొలవ్వెక అలసునఁడౌను
మకిక్కలినఁ దపముచేసి మతచెపైనఘనత కెకిక్క
తకక్కక పరమమెపైన తతత్తిత్త్వాము దలియనఁడు

చ. 3: వవలబుదుద్ధ ల నేరిచ్చె వడుక సతసారియపై
శ్రీవతకటేశనఁ జెతదక చితతనఁ గతదును
దపైవ మాతనఁడే దయదలనఁచి మనిన్నతచనఁగాని
భావతచి తనతతనెపైతే భవములనఁ బాయనఁడు



రేక: 0236-02 దేసాక సత: 03-205 శరణగత
పలల్లవ: నీవకక్కనఁడవ యితుత్తి వు నినున్ననఁ గొలిచ్చెనవారికి

శ్రీవలల్లభునఁడవు రకతచవ నారాయణ
చ. 1: పకక్కజీవుల భువనినఁ బెరిగేర మోక్షము

వకక్కరనునఁ దచిచ్చె యియతనోప రెవవ్వెర
అకక్కజపధనరాసు లతగళల్లలోనునన్నవ
గకక్కననఁ గొనేమతటే మోక్షము గొనరాదు

చ. 2: వునన్నవ పణతకరాత్మిల వడిడ యతదే మోక్షము
మనన్నక యకేక్కమతటే మెటల్ల  గావు
యనన్ననఁగ సతసారధరత్మి మదివో మోక్షము చటూప
చనన్నమనన్నవారికెలల్ల  సాధనము గాదు

చ. 3: పదునాలద్గీలోకముల పనిన్నవునన్నవ మోక్షము
తుదకెకిక్కతచ నవపైనానఁ దోడుగావు
యిదివో శ్రీవతకటేశ యిహపరము లొసనఁగి
హస్కృదయములో నునాన్ననఁడ వతకనేల చితత



రేక: 0236-03 ఆహిరి సత: 03-206 అధతతత్మి
పలల్లవ: అకక్కటా నీమాయ కగపడె జీవునఁడు

యకక్కవతకక్కవ లివ యేమనఁ దలపోయనఁడు
చ. 1: గొతదినునన్న సవ్వెరద్గీము గోరి పణతము సేయును

యతదో తన వాబ్రానఁతఫల మెరనఁగడు
సతదడితచి మరనానఁట చవులకే కూడపటట్టి
పొతది మతగిన కళళ్ళపలసర మెతచనఁడు

చ. 2: అపప్పుట దేహసమత్మితధపాలికే మనసు పటట్టి
తపప్పుపోయినవారలనఁ దగలనఁడు
కపప్పుకొనే కోకలకే కడనఁగి చేతుల చానఁచ
చిపప్పులనఁ దొలిల్ల చితచివసినవనోన్న యతచనఁడు

చ. 3: యదిటగస్కృహరామాలివ తనకాణచను
చెదరి కలలోనివ చేపటట్టిడు
వదక వపైకతఠప వషరమటూ రిత్తినఁ గనేనని
హస్కృదయములో శ్రీవతకటేశనఁ జూడనెతచనఁడు



రేక: 0236-04 దేవగాతధరి సత: 03-207 శరణగత
పలల్లవ: నీవ ననున్న దయనఁ గావు నీవు సవ్వెతతతుగ నఁడవు

జీవునఁడ నితతే నేను శ్రీమనాన్నరాయణ
చ. 1: నిను నామనసునఁ గొని నేనఁ దలనఁచేనతటనా

మన పగకస్కృతనఁ బుటట్టి మరి నినెన్నటట్టి  దలనఁచ
తనువునఁ గొని నీసేవ తగిలి సేసేనతటనా
తనువు కరాత్మిధీనము తగిలీనా నినున్నను

చ. 2: గరిమ నరస్థిమచిచ్చె నీగత గనేనతటనా
హిరణత మజాజ్ఞనమటూల మెటట్టి  నీక నియతనిచచ్చె
సిరల నాజనత్మిము నీసలవు సేసేనతటనా
సరినఁ బుటట్టి గ సతసారసాధతము నినన్నతటనా

చ. 3: యిలనఁ బుణతఫలము నీకిచిచ్చె మెపప్పుతచేనతటనా
ఫలము బతధమటూల మేరప్పుడనియతనిచచ్చెనా
నిలిచి శ్రీవతకటేశ నే నీశరణు చొచిచ్చెత
యలమ నీకరణ ననెన్నడయనిచచ్చెనా



రేక: 0236-05 సామతతత సత: 03-208 శరణగత
పలల్లవ: మాయామయములివ మాయక నీ వలికవు

చాయకనఁ దచేచ్చెనతటే సవ్వెతతతుగ నఁడ నయేతనా
చ. 1: తగని కోరిక తానే తీనఁగెవల నలల్ల కోనఁగా

తగదని మానుప నా తరమయతనా
వగలనఁ గోపము పామువల నాలక చానఁచనఁగ
పగట తోడనఁ దొడికి పటట్టినఁగ నేరతునా

చ. 2: వయసు తానే మేఘమువల సన గరియనఁగా
జయితచి నే దాని నణనఁచనఁగ నోపేనా
లయితచక లోభము జలనఁగవలనఁ బీరచనఁగా
నియమతచి మటట్టి పటట్టి నేనఁడు నాక వసమా

చ. 3: యేపన గరవ్వెము దానే యేనుగవల మరనఁగా
చేపటట్టి చికిక్కతచకో నాచేత లోనౌనా
యేపొదుద  శ్రీవతకటేశ యివ వాని సవ్వెభావాల
కాపాడవ ననున్న నే నెకక్కనఁడా నీ దానఁసుడను



రేక: 0236-06 సామతతత సత: 03-209 శరణగత
పలల్లవ: చితత్తిగితచవ దేవ శ్రీపత నావనన్నపము

హతత్తి నీదానఁసుడనెపైత నపరాధలనన్నవా
చ. 1: జగముల నడచేట సహజ మతతే కాక

వగట నాచేనఁతల వరే వునన్నవా
జిగినఁ గరత్మిమలనఁ జేయితచే కానఁపరమే కాక
నిగిడి నావలల్ల వరే నేరప్పు నేరాలనన్నవా

చ. 2: పతచ మహభటూతాల సవ్వెభావము లితతే కాక
అతచెల నాక వరే జనాత్మిదులనన్నవా
కొతచక పనిగొనేట గణతగయమతతే కాక
పతచివయ నాక వరే పాపపణతలనన్నవా

చ. 3: సరినఁ గమారయవవ్వెనజరాల చతదాలే కాక
గరిమ నాక వరే వకారాలనన్నవా
యిరవపై శ్రీవతకటేశ యితతా నీకలిప్పుతమే
కరణతచ మయాతత్మి కౌనఁగాము లినఁక నునన్నవా



రేక: 0237-01 ధనాన్నసి సత: 03-210 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇది కలల్లయనరాదు యిది నిశచ్చెయితపరాదు

పదిలననఁ గొలవనఁగా పగతతక్షమయేతవు
చ. 1: యదలో నుతడుదువని యినిన్న వదాల చెపప్పుగా

వదకి ధతనము సేతు వస గనునఁగొతట లేదు
చెదర కతదే మరి జీవునఁడు నునాన్ననఁ డతదుర
పదిలముగానఁ జూతు భావతచరాదు

చ. 2: అతతటా నుతదువని పగహల్ల దునఁడు చెపప్పునననఁగా
చితతతచి పటట్టినఁదలనఁతు చేతకినఁ జికక్కట లేదు
సతతత జాజ్ఞనాన నీ సాకారమునన్నదతదుర
మతతనాననఁ బలత్తి  నొకమాట వననఁబడదు

చ. 3: రవలో నుతదువని సురల నినున్ననఁ గొలవనఁగా
తవలి పూజితచేనతటే దగద్గీరి వచచ్చెట లేదు
యివల శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపై నీవునాన్ననఁడవు
తవరి సేవతచితమ దిద్రిషట్టిమాయ మాక



రేక: 0237-02 దేసాక సత: 03-211 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇటట్టి జాజ్ఞనమాతగమున నెవవ్వెరెపైనా ముకత్తి లే

పటట్టి గల మరి లేవు పొతదుదుర మోక్షము
చ. 1: అతసటూక్ష్మ మయాతత్మి అతదులో హరి యునాన్ననఁడు

కతలే వనుటగాని కానరాదు
కత దేహల పగకస్కృతనఁ జెతదిన వకారముల
మత నిది దలియుటే మహిత సుజాజ్ఞనము

చ. 2: లోకము శ్రీపతయాజజ్ఞలో తతాత్తి త్త్వా లిరవదినాలద్గీ
కెపైకొని సేనఁతల సేసనఁ గరత్తిల లేర
సాకిరితతే జీవునఁడు సవ్వెతతతుగ నఁడు దేవునఁడు
యకొలనఁది గని సుఖయితచటే సుజాజ్ఞనము

చ. 3: కాలము దపైవము సస్కృషిట్టి కలి మనుతల భాగతము (?)

వాలయితచి యవవ్వెరికి వచితపరాదు
యలీలల శ్రీవతకటేశనివ ఆచారతనఁడు
తాలిమనఁ జెపప్పుగా వని తలనఁచటే సుజాజ్ఞనము



రేక: 0237-03 భటూపాళత సత: 03-212 అధతతత్మి
పలల్లవ: పరమయోగీశవ్వెరల పదద్ధత యిది

ధరణలో వవకల దలపోసుకొనుట
చ. 1: మొదల నాతత్మిజాజ్ఞనము దలిసి పమత్మిట

హస్కృదయములోని హరి నెరనఁగట
వుదుటపైన యితదిద్రియాల నొడిసి పతచకొనుట
గదిగొనన్నతనలో కోరికె లడుగట

చ. 2: తన పణతఫలముల దపైవము కొసగట
పనివడి యతనిపపై భకిత్తిచేసుట
తనివతో నిరతతర ధతనయోగపరనఁడౌట
మనసులోనఁ బద్రికస్కృతసమత్మితధము మరచట

చ. 3: నడుమ నడుమ వజాజ్ఞనప కథల వనుట
చిడుముడి నాచారతసేవసేయుట
యడయక శ్రీవతకటేశపపై భారమువసి
కడు వపైషరవుల కస్కృప గలిగి సుఖతచట



రేక: 0237-04 శదద్ధవసతతత సత: 03-213 అధతతత్మి
పలల్లవ: లే దతదువలల్లనఁ దలివ యనన్నటకిని

నీదయ నాపపై నితచిననఁ గాని
చ. 1: అరయనఁగనఁ బద్రిపతచ మలవడినటవల

అరదగ వపై రాగత మలవడదు
తరణులరత మతనఁ దలనఁచినయటవల
ధర నీ సాకారము దలనఁచదు మనసు

చ. 2: గొనకొనన్న యరస్థిము గోరినయటవల
కొనయగ మోక్షము గోరదు
తనుభోగములకనఁ దగిలినయటవల
తనిసి నీకథలకనఁ దనియదు మనసు

చ. 3: చలమును బాపము చవయపైనటవల
సలలితపణతము చవగాదు
సులభ శ్రీవతకటేశనఁడ నీమహిమది
గలిగితవ నాకనఁ గలనఁగదు మనసు



రేక: 0237-05 ముఖరి సత: 03-214 అధతతత్మి
పలల్లవ: పామరల కెతతపైనా ఫలియితచనేరదు

శ్రీమాధవ నీవు దయసేసితే నీడేరను
చ. 1: అనిన్నటా దపైవమునఁ దముత్మి నతదర నెరనఁగదుర

యనున్నక వావవరత్తిన లరనఁగదుర
పనిన్న జననమరణభయము లరనఁగదుర
వనెన్నల నెరినఁగెరినఁగి వలలనఁ జికక్కదుర

చ. 2: వతదుర పరాణల వతదు రపదేశల
వతదుర తొలిల్లటవారి వచారాల
వతదుర సవ్వెరద్గీనరకవభవము లనిన్నయును
మతదలితచి వనివని మాయక లోనౌదుర

చ. 3: నడతు రాచారమున నానాదానాలనఁ జేతుర
వడువక తీరస్థియాతగ వసనఁ జేతుర
యడయక శ్రీవతకటేశ నీవుతడనఁగనఁ దప-

మడవులనఁ జేసిచేసి అలయుచతడుదుర



రేక: 0237-06 నాగవరాళ సత: 03-215 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎటట్టి  వగితచ జీవునఁ డినిన్నటలోనా చే-

పటట్టి రకతతువునఁ గాక పరమేశవ్వెరా
చ. 1: బలిల్లదునఁడెపై వపైరాగాతన పదారస్థిము లనిన్నయును

వలల్లనతటేనే నోరటూరితచను
వలల్లనే కావలనని వడిసి పటట్టినఁజూచితే-

నలల్లతతనుతడి యాసల నలయితచను
చ. 2: యితచక మొదలవటట్టి  యిచాచ్చెదేవ్వెషాల ముతదు

మతచ రానఁగా రానఁగానఁ బెటట్టిమనఁదనఁ గపప్పును
పొతచి యతతలోనఁ దలిసి పొతగణనఁగి వుతడితేను
వతచితచొకక్క కారణన వచిచ్చె పగవశితచను

చ. 3: వసరి యడవనునాన్న వతటనే సుఖదుతఃఖల
పాసిపోక కొతత యనుభవతపతచను
రోసి పాయలే రెవవ్వెర రచలయేత తోనఁచ నివ
శ్రీసతీశ కనునఁగొను శ్రీవతకటేశవ్వెరా



రేక: 0238-01 కనన్నడగళ సత: 03-216 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమసేతు నాభాగత మటల్ల నన్నది

నేమమేమ నెరనఁగను నీవ గత యినఁకను
చ. 1: అగపడి నిరతతర మలవాటపైన జగతుత్తి

మొగముననఁ గటట్టినటట్టి  మొగి మరవనీదు
తగిలి నినెన్నటవల ధతనము సేతు నేను
అగడు సేసి సహయముగాదు మనసు

చ. 2: వడువక యలల్లపప్పుడూ వడిదలపైన దేహము
మెడనఁ గటట్టినటట్టి నన్నది మెలనఁగీ నురలదు
వడయనఁడ నీవడిగె మొదిగి నేనెటట్టి  సేతు
అడరి కపప్పున నీ మాయానఁ దోడుగాదు

చ. 3: వదదనే పకక్కగాలము పూనిన పరాకస్కృతము
చదిదమటూనఁటపై  యనుభవతచనఁగనఁ జేస మానదు
అదుద క శ్రీవతకటేశ అతతరాతమవ నీవు
వదిదకతో రకతచ నావోజానఁ దోడుగాదు



రేక: 0238-02 రామకిగయ సత: 03-217 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏలికె వతదరికి య దేహభటూమ నీది

మేల అనిన్న మటట్టి పటట్టి మతచరాదా జీవునఁడ
చ. 1: వలినఁబడడ యితదిద్రియాల వలయ లోనికినఁ బలిచ్చె

కొలవుల సేయితచకొనరాదా
కలనఁచెడి లోలోని కామాదిశతుగ వుల
బెళకనీకడడపటట్టితపతచరాదా జీవునఁడ

చ. 2: అటేట్టి పరవుదోలిన ఆసలనే గఱఱ్ఱైముల
గటట్టిగ లోలయముననఁ గటట్టి కోరాదా
వటట్టి యదుట పనఁజలపై వుతడిన భోగములను
ముటట్టి యతతరాతమకిచిచ్చె మొకక్కరాదా జీవునఁడ

చ. 3: పతపవటట్టి దతడతపన బల నీ వుదోతగాల-

గతప గటూరిచ్చె ముకిత్తి చటూరగొనరాదా
ఇతపల శ్రీవతకటేశనఁడితనఁడే సరవ్వెకరత్తి
సొతపగ భావతచి చకక్కనఁజూడరాదా జీవునఁడ



రేక: 0238-03 ధనాన్నసి సత: 03-218 అధతతత్మి
పలల్లవ: తపప్పుతచకోరా దినఁక దపైవమే గత

యపప్పుడు నుదద్ధరితచేవా రెవవ్వెరను లేర
చ. 1: మలసి దేహనతదమే మరిగిన యాతత్మిక

తొలత బద్రిహత్మినతదము దొరకదు
అలవాటపై  క్షుదద్రిభోగాలతదునఁ జికిక్కన యాతత్మిక
బలిమ వరతనఁ బొతద బలపడదు

చ. 2: సరవ్వెదా బద్రిహత్మితడములోనఁ జరియితచే యాతత్మిక
నిరవ్వెహితచి వడలనఁగ నేరప లేదు
వురివ్వె లోపలి చితతలడుగని యాతత్మిక
నిరివ్వెకారభావము నెలకొనదు

చ. 3: వరసవరత్తినలనే వలసేట యాతత్మిక
పరగనఁ బేదలమనఁది భకిత్తి పటట్టిదు
ధరలో శ్రీవతకటేశదాసునఁడుగాని యాతత్మిక
వర పేమటా లేదు వదకి చటూచినను



రేక: 0238-04 సాళతగనాట సత: 03-219 శరణగత
పలల్లవ: నీవారెపైనవారికి నీపపై భకేత్తికాక

భావతచ నేరక వటట్టిభద్రిమనఁ బడవలనా
చ. 1: కరణనిధి నీవు గలిగివుతడనఁగాను

తరమతతగమే నాక దికక్కయివుతడనఁగా
వరస నాచారతనఁడు వహితచక వుతడనఁగాను
పరగనఁ దపము చేసి బడలనఁగవలనా

చ. 2: కమలక్ష నీముదద్రిలే కాచక నాకతడనఁగాను
అమరి దాసతము కాణచెపై వుతడనఁగా
తమతోడ వపైషరవుల దాపదతడెపై వుతడనఁగాను
తమలి తీరాస్థి లలల్ల  దిద్రిషిట్టితచవలనా

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెర నీసేవ గతయపై యుతడనఁగా
ఆవటతచి నుత వుపాయమెపై వుతడనఁగా
తావులనే శరణనే ధరత్మిము రకతచనఁగాను
వవల దానాల చేసి వనఁడుకొనవలనా



రేక: 0238-05 ముఖరి సత: 03-220 ఉపమానముల
పలల్లవ: పరమాతత్మి నినున్న గొలిచ్చె బద్రిదికేము

వరసప జాలినఁ జికిక్క వతనఁబడనోపము
చ. 1: మగనఁడు వడిచినా మామ వడువనియటల్ల

నగి నామనసు రోసినా లోకల మానర
తగిలేర పొగిలేర దపైనతమే చటూపేర
మొగమోటలను నేను మోసపోవనోపను

చ. 2: పొసనఁగ దేవునఁడిచిచ్చెనా పూజరి వరమనఁడు
వసిగి నే వడిచినా వడువర లోకల
కొసరేర ముసరేర కోరిక దరచ్చెమనేర
పసలేని పనులక బడల నేనోపను

చ. 3: నుడుగల దపప్పునా నోముఫల మచిచ్చెనటట్టి
కడనఁగి వనఁడుకొనాన్ననఁ గానిమత్మినర లోకల
తడవర తగిలేర తామే శ్రీవతకటేశ
బుడిబుడి సతగాతాలనఁ బొరల నేనోపను



రేక: 0238-06 భపైరవ సత: 03-221 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కరణనిధి నీవ కనునఁగొతచనునాన్ననఁడవు

యిరవపై నాలో నునాన్ననఁడ వది గత యినఁకను
చ. 1: పేరచనన్నవ నాలోననఁ బెకక్క వకారముల

వరచనన్నవనెపైన్నైనా వహలలల్ల ను
చేరచనన్నవకొక్కకక్కటే సేనాసేనకోరికల
యరీత నునాన్ననఁడ నాక నేది గత యినఁకను

చ. 2: పటట్టి చనన్నవ నానాపగకస్కృతుల వోజల
పటట్టి చనన్నవ యనేకభోగేచచ్ఛేల
చటట్టి కొనుచనన్నవ సులభప వడుకల
యిటట్టివ నానడతల యేది గత యినఁకను

చ. 3: సతదడితపచనన్నవ సారెక నా మమతల
ముతదువనకెపై వునన్నవ మోహలలల్ల
చెతద నీపపై భకిత్తి నేనఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెర
యతదునటూ నీవ కాక యేది గత యినఁకను



రేక: 0239-01 బౌళ సత: 03-222 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: నీవకక్కనఁడవ సరావ్వెధరము నినేన్నయరినఁగినననిన్నయు నెఱనఁగట

భావతచి యితతయునఁ దలియనఁగ వలసిన బద్రిహత్మివతత్తిలక నిది దరవు
చ. 1: నీయతద బద్రిహత్మియు రదుగ నఁడు నితదుగ నఁడు నీయతద దికాప్పులకల

నీయతద మనువుల వసువుల రషల నీయతద వశవ్వెఖతదేవతల
నీయతద వురగల యక్షరాక్షసుల నీయతద గరనఁడగతధరవ్వెల
నీయతద పతరల సిదద్ధసాధుతల నీయతద దావ్వెదశదితుతల

చ. 2: నీవలననె కినన్నరకితపరషల నీవలననె వదాతధరల
నీవలననె యచచ్చెరల చారణుల నీవలననె నక్షతగముల
నీవలననె గగహముల చతదుగ నఁడును నీవలన(నె?) నభోతతరిక్షముల
నీవలననె జలధుల పవమానునఁడు నీవలననె గిరలను భటూమయును

చ. 3: నీలోననె నదులను నగిన్నయు నీలోననె సచరాచరములను
నీలోననె వదశసత్తి సము మొదలగ నిఖలశబదమయము
నీలోననె అనిన్నయు నినన్నరిచ్చెతచిన నిఖలతస్కృపత్తికరము
శ్రీలలనాధిప శ్రీవతకటేశవ్వెర శ్రీవపైషరవులక నిది మతము



రేక: 0239-02 మలహరిసత: 03-223 అధతతత్మి
పలల్లవ: దేహము సమత్మితధము యివ దేహికినఁ బనిలేదు

వహితచ నేరిచ్చెనవారలే వోరచకతదురయాత
చ. 1: వడువవు శీతోషరతబుల వడువవు సుఖదుతఃఖతబుల

వడవడ మరణభయతబుల వడిచినయతదానఁకా
వుడుగవు కాతక్షల మమతల నుదోతగతబుల చితతల
పొడవగ వరకిత్తి తనలోనఁ బొడమనయతదానఁకా

చ. 2: మానదు చితత్తివకారము మానదు దురద్గీణదోషము
మానదు భోగము లనిన్నయు మానినయతదానఁకా
పోనీదు సేసిన దురితము పోనీదు వాబ్రానఁతఫలతబును
పూనిన తన యజాజ్ఞనము పోయినయతదానఁకా

చ. 3: తగవట భవబతధతబుల తగ వడయని గరవ్వెతబుల
నిగిడిన య యతత్మిజాజ్ఞనము నీవచిచ్చెనయతదానఁకా
జగదేకవభునఁడ శ్రీవతకటేశవ్వెర సరవ్వెము నీయానతకొలనఁదే
తగలచతడు నివనిశచ్చెలముగ నీదాసతము గలిగినయతదానఁకా



రేక: 0239-03 దేవగాతధరి సత: 03-224 ఉపమానముల
పలల్లవ: చటూడవ గోవతద సదతము లినిన్నయు

యేడానఁ గరత్తిప యినిన్నట నాక
చ. 1: చరిననఁ దునునఁగక చేసిన దురితము

నారవలనే కడు నారటలీ
కారకొని తలనఁప కలనఁకగణతబుల
వారక పనునదివలనఁ బారీని

చ. 2: యఱఱ్ఱైనఁగానఁ గటూగరతవ్వె మెపప్పుడునఁ గొలిమలో
కఱఱ్ఱైవలనే కడునఁగానఁగీని
వఱిఱ్ఱైయపై పగకస్కృత వరసి వనఁటలో
యిఱిఱ్ఱైవలనే యలయితచని

చ. 3: వడక నీమటూరిత్తి వతటవతటనే
తోడునీడయపై తొరలీని
యడనే శ్రీవతకటేశ నీ మహిమ
వాడని వనములవలనఁ జిగిరితచని



రేక: 0239-04 ముఖరి సత: 03-225 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎవవ్వెరి వసము గెలవ్వె నితతా వనిమయమే

యివవ్వెల నీవు గాచితేనేమోకాని
చ. 1: వకక్కలోభము నెతచితే వగి లోకమెలల్ల నఁ దానే

యకక్కడ చటూచినానఁ దానే యదపనము
వకక్కసమెపైనది తానే వగిలేచి సేసేపని
తకక్కక యినిన్నటా నెటట్టి  తపప్పుతచకోవచచ్చెను

చ. 2: పలమార వచచ్చెనఁదానే పనిలేని పరాక
వళచకొనన్నది తానే వటట్టిభీత
నిలచకనన్నది తానే నిలవుననే సిగద్గీ
మెలపన నెటవల మెదలనఁగవచచ్చెను

చ. 3: కనుగొతటే నెతదటూనఁ దానే కారప్పుణతము దపైనతము
అనిశము మతచనఁ దానే యాచకతవ్వెము
నను నేలకొతట వదే నమత్మిత శ్రీవతకటేశ
జనునఁడను యివ నేను సాధితచటటట్టి



రేక: 0239-05 మాళవగళ సత: 03-226 వతకటగానత
పలల్లవ: ఇతద రెరినఁగినపని కినఁకనఁ దపప్పుతచకోరాదు

పొతదుగాని మాయలనఁ బొరలనఁగ నేనఁటకి
చ. 1: గతయపై బద్రిహత్మితడాల కలిప్పుతచ నేరిచి

సుతులపై బద్రిహత్మిదుల చటూపటట్టినఁగా
కత వదశసాత్తి స లచేతనఁ బొగడితచకొతటా
నితర లరనఁగకతడా నితత దానఁగనేనఁటకి

చ. 2: వునన్నత పరమపద మొసనఁగ నీవు గరత్తివపై
అనిన్నటా లకనాథనఁడవననఁ బెతపొతది
పనున్నక యినిన్నవదతలనఁ బద్రిసిదుద్ధ నఁడెపై  వుతడి
కనున్నలకనఁ బద్రితతక్షమునఁ గాకతడ నేనఁటకి

చ. 3: సురల యాపదలలల్ల  సులభాననె తీరిచ్చె
పరగ ధరత్మిములలల్ల నఁ బరిపాలితచి
పరషలక వరాల పలమారనఁ గస్కృపచేసి
మరిగి శ్రీవతకటేశ మాటాడ వదేనఁటకి



రేక: 0240-01 సామతతత సత: 03-227 శరణగత
పలల్లవ: ధర నీవ తలిల్లయును దతడిద్రియువపై యుతడనఁగాను

యిరవుగ నెవవ్వెరటూ వహితచకోనేమటకి
చ. 1: పటట్టిన జీవుల తొలిల్ల భువపపై ననేకల

అటట్టి వారి చరితల ననేకముల
వటట్టిజాలినఁ దమతమవారలతటానఁ దలనఁచక
బటట్టిబయలే నానాభావాలనఁ బొతదుదుర

చ. 2: సరవ నతదరనఁ జేసే సతసారముల పకక్క
సిరలవారి గణల చేషట్టిల పకక్క
అరసి తమవారితో నవ యలల్ల నఁ జెపప్పుకొతటా
దరినుతడే వగరితచి తమకితపచతదుర

చ. 3: వడినెనెపైన్నైవానఁ గలవు వావు లతచి చటూచకొతటే
గడియితచే పదారాస్థి ల కలవనెపైన్నైనా
యడయక శ్రీవతకటేశ నీదయ గలి(గి?)తే
జడియక నీదాసుల సతతసమతదుదుర



రేక: 0240-02 దేసాక సత: 03-228 శరణగత
పలల్లవ: నారాయణ నీదాసుల నడకలివ

ధరణ నిదేపనెపై తగలనఁగవలను
చ. 1: ఆతుమలో హరిమనఁది ఆతదోళమే వల

చేతకి లోనఁగాకతటేను చితతతచవల
ఆతనినఁ జూచేయతదుక నాసలనఁ బొరలవల
రీతనివపప్పుడు వచారితచకొనవలను

చ. 2: నీలవరర కథలక నివవ్వెరగ నొతదవల
ఆలకితచి యతదు భద్రిమయనఁగవలను
తాలిమతో మహిమల దలపోసుకొనవల
వళవళ ధతనితచి వదకనఁగవలను

చ. 3: చేరి శ్రీవతకటేశ సేవతచకతడనఁగవల
గారవాన సదా మరగనఁగవలను
ఆరసి పదదలననీన్న నడుగచతడనఁగవల
నోరనితడా నేపొదటూద నుతయితచవలను



రేక: 0240-03 ముఖరి సత: 03-229 శరణగత
పలల్లవ: జగములేలేవానఁడవు జనారదనునఁడవు

తగ నీవారమెపై(మే?) నేము ధర నెటట్టి తడినాను
చ. 1: గత నీవు మత నీవు కాణచిచోట నీవు

సతమెపై యనిన్నటకిని సాకని నీవు
చతురత వలసితే జరతుము కొలతుము
తత నేము సేసిన తపప్పుల లోనఁగొనవ

చ. 2: తలిల్లయునఁ దతడిద్రివ నీవు దాత దపైవమవు నీవు
యలల్ల వారికినఁ బరము నిహము నీవు
మలల్లడి నొకొక్కకవళ మఱతుము తలనఁతుము
చలల్లనఁగా మా నేరముల సపైరితచకొనవ

చ. 3: దరి నీవు దాప నీవు దయామటూరిత్తివ నీవు
పరగ శ్రీవతకటేశ పతవ నీవు
వరివగా నేమెపైనా వనఁడుదుము నుతతతుము
శరణు చొచిచ్చెతమనఁక క్షమయితచకొనవ



రేక: 0240-04 పాడి సత: 03-230 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఏకాలము నామనే(???) యరినఁగిన దాసులక

దాకొని శ్రీహరి భకిత్తిధరణ గలిగితేను
చ. 1: తొడుక మేయనఁగరాదు తటూరెప్పుతత్తితేనఁ బొలల్ల వోదు

బడినే శ్రీహరిభకిత్తి పతట పతడితే
వుడివోదేకాలము వకతత రావదుద  (?)

చెడని శ్రీహరిభకిత్తి చెటట్టి కటట్టితేను
చ. 2: వలవ దసితేనఁ బోదు వాడుకొతటే వలిత్తి గాదు

కొలచి శ్రీహరిభకిత్తి కపప్పు చేసితే
యలకకనఁ దినరాదు యనాన్నళల్ల నాన్ననఁ జివుకదు
తలనఁచి హరిభకిత్తి చితత్తిపగాదనఁ బెటట్టితే

చ. 3: కఱవుకనఁ లోనఁగాదు సుతకరవాని కబబ్బుదు
యఱకతో హరిభకిత్తి యిలల్ల  నితడితే
నెఱవపై శ్రీవతకటేశ నీకస్కృపగలవారికి
గఱిగానఁగ హరిభకిత్తి కూడపటట్టి కొతటేను



రేక: 0240-05 దేసాళత సత: 03-231 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: వశవ్వెరటూప నీ మటూరిత్తి వవకితచలేను నేను

శశవ్వెతునఁడ నీవునన్నచతదమేమ నెఱనఁగ
చ. 1: నిబబ్బురమెపై లోకమెలల్ల  నితడుక వుతడుదువట

దొబుబ్బుకొతటానఁ దిరిగేము తోవల నినున్న
వుబబ్బు సముదద్రిమువలనునన్న నీ పగకస్కృతయతదు
గబబ్బునెపై యనఁదుచనాన్ననఁడనఁ గలనఁగకమ

చ. 2: కడయు మొదలలేని కాలము నీతనువట
నడుమ నతదుతోనే పననఁగచనాన్ననఁడ
అడరి నీ సొముత్మిలపైన ఆతత్మిలలో నొకనఁడనెపై
చిడుముడినునన్నవానఁడ చికక్కవఱచకమ

చ. 3: పరమున నిహముననఁ బద్రిబలియునాన్ననఁడవట
గరిమ సదితచేము కమత్మిట నినున్న
ఇరవపై శ్రీవతకటేశ నినిన్నటా నినున్న నేము
శరణు చొచిచ్చెతమనఁక చనవచిచ్చె కావుమ



రేక: 0240-06 నాట సత: 03-232 హనుమ
పలల్లవ: కొలిచినవారికినఁ గొమత్మిని వరములిచచ్చె

వలయనఁ గలశపర వధి హనుమతతునఁడు
చ. 1: బెటట్టి గా నొకచేతనఁ జూపడి తన పగతాపము

పటట్టి కనాన్ననఁ డొకచేతనఁ బతడల్లగొల
మెటట్టి కొనన్నవ రాకాసిమెదడుతోడి తలల
రటట్టిడి కలశపర దిటట్టి హనుమతతుడు

చ. 2: చెచెచ్చెర వనుల నాలితచేది సురల నుతుల
కొచిచ్చెకొచిచ్చె తోనఁకనఁ జటట్టి కొనన్నది నితగి
తచిచ్చె చటూచేది కనున్నల దాసులమనఁది కరణ
రచచ్చెకెకెక్కనఁ గలశపరము హనుమతతునఁడు

చ. 3: వసుధ మతలోనిది సావ్వెమకారతవశవ్వెసము
వసనఁ దన పనెపైనది వషరభకిత్తి
పసగా శ్రీవతకటేశ బల నీ బతటల్లలోన
రసికనఁడు కలశపరము హనుమతతునఁడు



రేక: 0241-01 రామకిగయ సత: 03-233 రామ
పలల్లవ: రామునఁడు లోకాభిరామునఁడు

ఆముక వజనగరమతదు నునన్నవానఁడు
చ. 1: చకక్కనఁదనములవానఁడు జానకీవలల్లభునఁడు

గకక్కన శబరిపూజ గెపైకొనన్నవానఁడు
వకక్కసమెపైన పపైడివలల్ల నముత్మిలవానఁడు
రకక్కసులవపైరి దశరథనతదనుతడు

చ. 2: శరధి గటట్టినవానఁడు చాయ నలల్లనివానఁడు
యిరవపై సుగీగవాదుల నేలినవానఁడు
సరి భరతశతుగ ఘన్నసౌమతద్రి సేవతునఁడు
అరిది మునుల కభయమచిచ్చెనవానఁడు

చ. 3: అటట్టి కౌసలతతత్మిజనఁడు అయోధతపతపైనవానఁడు
వటట్టి తారకబద్రిహత్మిమెపై వుతడేటవానఁడు
గటట్టి తో వరములిచేచ్చెకోనేటదతడవానఁడు
పటట్టిప శ్రీవతకటాదిద్రినఁ బరగినవానఁడు



రేక: 0241-02 సాళతగనాట సత: 03-234 నస్కృసితహ
పలల్లవ: కతటరా వో జనులల కరణనిధి యితనఁడు

జతట లకదేవతోడ సరస నునాన్ననఁడు
చ. 1: వానఁడివో పగతాపసుగీగవ నరసితహు డటట్టి

మటూనఁడుమటూరత్తి  లొకరటూపపై ముతచివునాన్ననఁడు
వనఁడి రకక్కసులనెలల్ల వదళతచి వసినానఁడు
పోనఁడిమ సురలనఁ గాచ భువనాధీశనఁడు

చ. 2: ఇరవపైన రవచతదుగ  లితని కనున్న లివగో
ధరణ ననతతవదము లటూరప్పుల
అరదపై చెలనఁగె బద్రిహత్మితడ మతని నెలవు
నిరత సనకాదుల నితతసేవకల

చ. 3: ఘన మెపైన శతఖుచకగములతో మెరసని
మనిప పగహల్ల దుని మనిన్నతచె నిద
యనలేని శ్రీవతకటేశనఁడెపై వునన్నవానఁడు
అనిశము సకలతతరాతత్మి తానెపైనానఁడు



రేక: 0241-03 ముఖరి సత: 03-235 కస్కృసర
పలల్లవ: ఉవదలల చటూడరే వుదదగిరి కస్కృషరనఁడు

నవకప సలవుల నవువ్వెచనాన్ననఁడు
చ. 1: అచచ్చెప బాలనఁడెపై శకటాసుర మరిదతచినానఁడు

కచిచ్చె కానఁగిళల్ల నితతులనఁ గటూడినానఁడు
మచిచ్చెక దోనఁగెడు తాను మదుద ల వరిచినానఁడు
పచిచ్చెలనఁ బటూతకి చనున్న పీరిచినానఁడు

చ. 2: పనన్ననానఁడే కోడెలతోనఁ బెననఁగి గెలిచినానఁడు
యనిన్నకగా వలనఁ గొతడ యతత్తినానఁడు
నెనన్నడిని కొతడపాము వస రెతడు సేసినానఁడు
పనిన్న కతసుని మదము భతజితచినానఁడు

చ. 3: పొతచి పదదవానఁడెపై భటూభారము దితచినానఁడు
అతచెనఁ బాతడవులక దికెపైక్కైనవానఁడు
మతచి శ్రీవతకటగిరిమనఁద నిద వునన్నవానఁడు
వతచితచక దాసులక వరాలిచేచ్చెవానఁడు



రేక: 0241-04 ఆహిరినాట సత: 03-236 నస్కృసితహ
పలల్లవ: అరదరదగత యహోబలేశవ్వెర

పొరినఁబొరి దాసుల పొగడుట యటట్టి
చ. 1: యదుటనఁ జితచితవ హిరణతకశిపని

అద పగహల్ల దునఁడు బతటగటటల్ల
కదిసిన రదుగ ని గరవ్వె మడనఁచితవ
గదిగొని దివజల కొలచట యటట్టి

చ. 2: ఘనసితహకస్కృత గెపైకొనివుతటవ
యనయనఁగనఁ గరినఁ గాచిన దటల్ల
పనివడి కతబము వగల వడలితవ
మనుజల పూజితచి మరగట యటల్ల

చ. 3: సరవతో వరరసమున మతచితవ
అరయనఁగ శస్కృతగారివౌటటట్టి
సిరిపర మెకెక్కను శ్రీవతకటాదిద్రిని
యిరవుగ నీ తొడ యకక్కట యటట్టి



రేక: 0241-05 దేసాళత సత: 03-237 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: నితడు కతతటా నునన్నది నీమాయ

వతడొకర జనులక నుపదేశితచనేల
చ. 1: నేరకతటే సతసారము నేరపను నీమాయ

చేరకతటే గడులోను చేసుకొను నీమాయ
వరకొడనఁబడకతటే వడనఁబరచ నీమాయ
పోరి బడడలక తతడిద్రి బుదిద్ధ చెపప్పువలనా

చ. 2: నాలికె కారరచల నలినఁ దలప నీమాయ
బేలనఁడెపై వరకత్తి నఁడెపై  భిక్ష మెతత్తితచ నీమాయ
పాలమాలేమతకనెపైనా పనిసేయితచ నీమాయ
రేలనఁబగళల్లకర పేగరేనఁపచతడవలనా

చ. 3: చొకిక్కతచి నోరనఁ జేతకి సటూట చటూప నీమాయ
పకక్కలగల ననిన్నటానఁ బెనగితచ నీమాయ
వకక్కసపలమేలత్మితగవభునఁడ శ్రీవతకటేశ
తకక్కక నీమహిమది తలపతచవలనా



రేక: 0241-06 లలిత సత: 03-238 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: మనుజ లటూరకే తాము మరనఁగలతటా నుతదుర

యనసి దేవునఁడు సేసే నితదరికి మాయ
చ. 1: వనికతదరి కొకక్కటే వవరములే వర

కనుచటూపల నొకక్కటే కాతక్షలే వర
మనసటూ నొకక్కటే లోనిమరత్మిములే వర
తనివయు నొకక్కటే తనువులే వర

చ. 2: లోకమును నొకక్కటే లోనువలపల వర
వాక లొకక్కటే భాషలవరసే వర
జోక నాహర మొకక్కటే సొరిది రచలే వర
కెపైకొనన్నరత యొకక్కటే కతదువలే వర

చ. 3: పరిమళ మొకక్కటే భాగితచకొనుటే వర
యిరవపైన దొకక్కటే యితపలే వర
అరిది శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా నీదానఁసుడు(ల?)

శరణగత యొకక్కటే జాతులే వర



రేక: 0242-01 సాళతగనాట సత: 03-239 నస్కృసితహ
పలల్లవ: శరణని బద్రిదుకరో జనులల

గరిమ మెరస నిద కనకసితహము
చ. 1: అహరహమునునఁ బద్రిహల్ల దునఁడు దొరకొని

బహువధముల హరిమహిమల వగడనఁగ
కహకహ హిరణతకసిపనఁడు నగి హరి
సహజ మేదియని చఱచెనఁ గతభము

చ. 2: అటమరి పటపటమని బేతటల్లగసి
చిటచిటరవములనఁ జిరతపొగ లగసి
తటతట మనుచను తరలి వగయతలపై
పటపటమనుచను పగిలనఁ గతభము

చ. 3: బెడిదప చటూపల మడునఁగర లగయనఁగ
పడమ యదర నటూరప్పుల చెలనఁగ
గడగడ వడనఁకి దికత్తిటము లలల్ల డనఁగ
వడలనఁ గతభమున వజయసితహము

చ. 4: నగవుల సుడివడె నభోతతరతబుల
పొగ లగసను పనుబొమముళళ్ళ
పగట నారప్పులను పగిలనునఁ గొతడల
వగటగ వడలను వరసితహము

చ. 5: తఱచిన నోరనఁ బద్రితధవ్వెను లసగనఁగ
కఱకగతుల చకక్కల చెదర
నెఱి హుతకస్కృతులను నిఖలము బెదరనఁగ
వఱచఱవనఁ గెరల వమలసితహము

చ. 6: పటవహరముల బద్రిహత్మితడ మగల
గటగటరవళ నాకల వగడ
నిటలనేతగమున నెఱమతట లడర
పటగత మెరసను భయదసితహము

చ. 7: పదపదకోఱల పడుగల రాలనఁగ
తుదనఖముల నెతుత్తి ర దొరగ
గదిగొను కసరల కలగిర లటూనఁటాడ
వుదయితచె నదివో వుగగసితహము

చ. 8: అటట్టిహసమున నసురల వారనఁగ



ముటట్టి వాయువుల మొగతరగ
దటట్టిములపై జలధరముల ముసరనఁగ
దిటట్టియపై వడల ధీరసితహము

చ. 9: జలధుల గలనఁగెను జడిస లోకముల
తలనఁకె సపత్తిపాతాళముల
వులికిపడనఁ దొడనఁగె నటూరద్ధత్త్వాలోకముల
కొలవున నిలిచెను ఘోరసితహము

చ. 10:అచచ్చెట హిరణుత నదరతటనఁబటట్టి
యిచచ్చెలనఁ దొడపపై నిడి చితచి
కచిచ్చె వాని పేగల జతదతములగ
వచిచ్చె వసుకొనె వషరసితహము

చ. 11:పొగడిరి దివజల భువనముల వలస
పగయుడిగి చెలనఁగెనఁ బద్రిహల్ల దునఁడు
మగలశతతమున మతచె శ్రీవతకట-

నగమున నహోబలనారసితహము



రేక: 0242-02 బౌళ సత: 03-240 వతకటగానత
పలల్లవ: దేవా నీవ యినిన్న చతదముల తరముగ మహోపకారి వపైతవ

యేవలనెపైనా నీవకాక భువ నితతటవారల యినఁకనఁ గలరా
చ. 1: జనులక నీవ వకొక్కకచోటను శసాత్తి స రస్థిములపై కడనఁగదువు

తనియక నీవ మరి వారికి బొధకలనఁ గొతదరినినఁ గలిప్పుతతువు
మనసులో నతతలో వడనఁబడికె చేసి మలయుచ నీవ నిలతువు
కనునఁగొన నీవ సుజాజ్ఞనమారద్గీము కెపైవసముగానఁ దలపదువు

చ. 2: కడనఁగి యపప్పుట నివ యజాజ్ఞదికరత్మిఫలములపై వుతడుదువు
తడయక నీవ తరపతుల దేవతామటూరత్తి లపై పొడచటూపదువు
యడయక నీవ తపోమహిమలపై యదుటనే తారాక్కణ లౌదువు
వడలపై నీవ యిహపరములకను వడిగటట్టి సాధితపతతువు

చ. 3: ఆవళ నీవ తతత్తిత్త్వానిరరయము నాధరమునెపై యేరప్పురతువు
నీవ కమత్మిట ఆచారవధులక నియమములలల్ల  నేరప్పుదువు
భావతప నీవ అలమేలత్మితగకనఁ బతవపై శ్రీవతకటేశ రకతతువు
జీవుల కతతరాతమవపై నీవ శిషట్టి లనఁ బరిపాలితతువు



రేక: 0242-03 ధనాన్నసి సత: 03-241 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: వచారితచకోరో యిది వ???కలల మెతడు-

పచారాల చటూచి మర భద్రిమయకరో
చ. 1: భావతప నారదునికి బద్రిహత్మిపటట్టి మరదా

వవలపైనానఁ గొతచెమని వడిచెనఁగాక
దేవతల తనున్ననఁ జూచి దిగద్గీన లేచి మొకేక్కట-

ఆవపైభవప పదమతదనఁ గాక
చ. 2: మకిక్కలి జాజ్ఞనము గలిద్గీ మతచి తమ నేరపలల్ల

చికిక్క సతసారము పాల సేయవలనా
యకక్కవ హరిదాసునఁడెపై యిటాల్ల నే వపైకతఠ-

మెకెక్కడితోవ సాధితచేదిది మేలనఁ గాక
చ. 3: మటూలమని నుడిగితే ముతచి యవవ్వెనఁడు గాచెను

పోలితచ నెవవ్వెని నాభినఁ బుటట్టి లోకాల
చాలి యవవ్వెనికక నీజగము లనన్నవ మరి
కాలమతదే ఆదేవునినఁ గానవలనఁ గాక

చ. 4: యిదియే శ్రీవపైషరవుల యిలనఁ బటూరావ్వెచారతల
వదకి చదివ కనన్నవవరమెలల్ల
తుదమొద లరనఁగని దుషట్టి లకతల మాని
పదిలమెపై యిటేట్టి నమత్మి బద్రిదుకటనఁ గాక

చ. 5: సతకనఁజకగముల మాని సమానభోగముతోడ
అతకెల శ్రీవతకటేశనతడ నుతడరో
పొతకపబుదుద్ధ  లిమత్మిని పొతచి గాయతద్రి జపతచి
ఇతక బద్రిహత్మివతత్తి లతచేదితదుకే కాక



రేక: 0243-01 శతకరాభరణత సత: 03-242 నస్కృసితహ
పలల్లవ: కలిగిన మనఁదానఁ గడమేల

పలలతపటములనఁ బడుటే కాక
చ. 1: దురిత మణనఁగె నిట తుదకెకెక్క సుఖము

హరి యొకక్కనఁడె గతయనన్నపడే
పొరి నినఁకనఁ జేసట పణతములలల్ల
వరసతోడ నెవవ్వెరికో కాని

చ. 2: సార మెరినఁగె తనజనత్మిము గెలిచెను
శ్రీరమణునినఁ దలనఁచినయపడే
సపైరణతో నినఁకనఁ జదివట చదువు
మేరమనఁద నేమటకో కాని

చ. 3: శ్రీవతకటపత చితాత్తి న నిలిచెను
కావతచి గరనినఁ గనన్నపడే
భావతచి యితరపాబ్రారస్థిన లనిన్నయు
యవలవలను యతదుకో కాని



రేక: 0243-02 వసతతవరాళ సత: 03-243 అధతతత్మి
పలల్లవ: వటట్టి సవ్వెతతతగ మతదు లేదు వావాద మతదు లేదు

గటట్టి  దలియక లోలో గనిసేర వరివో
చ. 1: నేరిచి బద్రిదుకవార నేరక వనఁగేటవార

యేరీతనఁ జూచినాను యవవ్వెర లేర
తీరగానఁ దమలోనుతడే దేవునఁడు పరరేనఁచనఁగా
మేరతోనే జీవులలల్ల  మెరసేర వరివో

చ. 2: కొతదర గొపప్పుజీవుల కొతదర చినన్నజీవుల
యతదునఁ జూచినా భటూమ నెవవ్వెర లేర
బొతదులే వరవరగానఁ బుటట్టితచె దేవునఁడే
అతదాల సేయనఁగ లోక లమరేర వరివో

చ. 3: అసుర కాణచివార అమర కాణచివార
యసనఁగ వచారితచకో నెవవ్వెర లేర
వస శ్రీవతకటేశనఁడు వనోదితచినయటట్టి
వసుధ మనఁదటనఁ గానవచేచ్చెర వరివో



రేక: 0243-03 కనన్నడగళ సత: 03-244 అధతతత్మి
పలల్లవ: సరవుల దలియనఁగనఁ జనునఁ గాకా

పరమారస్థిములో భతగము గలదా
చ. 1: హరి సవ్వెతతతుగ నఁడట హరిసతకలప్పుము

వరసతబౌనా వశవ్వెమున
సరవనఁ బద్రిపతచప సకలమతతబుల
వరస నెతచనఁ గొదువల మఱి కలవా

చ. 2: యితనఁడు పూరరనఁడట యితని వహరము
వతకనఁగవలనా వమరను
కతకరచిన యకనున్న లదిటవ
మతనఁ దోనఁచనినఁక మఱనఁగల గలవా

చ. 3: అతతరాతత్మియట అతని వరే
చితతతచవలనా సిలగలను
చెతతనే యిదివో శ్రీవతకటేశనఁడు
యతత దలిసినా యితరము గలదా



రేక: 0243-04 దేసాళత సత: 03-245 దశవతారముల
పలల్లవ: అచచ్చెతు కస్కృపాలబద్ధ మదియునఁగాక

మచిచ్చెక నాతనఁడు సేసే మతకమునఁ గాక
చ. 1: నానాపాటల్లనఁ బడె నానఁడు కరి మకరిచే

హీనదస పగహల్ల దుడు హిరణుతచేనఁ బాటవడె
పానిపటట్టి హరి యది పరిహరితచనివానఁడా
ఆనుక హరిదాసుల కతతటనే భతగమా

చ. 2: తగిలి భీషత్మిడు శరతలప్పుమతదు నుతడనఁడా
అగడెపై వభీషణునఁడు అనన్నచేనఁ దనున్నవడనఁడా
పగపాడే చటూచచతడ భాగవతులను హరి (?)

తగినపణుతల నితదు తపప్పు లతచవచచ్చెనా
చ. 3: మతతనాన నారదునఁడు మాయలకనఁ లోనుగానఁడా

చెతతల నరజ నునక చేతుల దగిపడవా
ఇతతలో శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి వని మనిన్నతచనఁడా
ఇతతట మహనుభావు లితదుక జడుతురా



రేక: 0243-05 దేసాక సత: 03-246 శరణగత
పలల్లవ: పటట్టి గ నీయాధీనమే భోగము నీయాధీనమే

అటేట్టి యభావనక నరదయత నాక
చ. 1: కాననటట్టి తడవచచ్చె నీకలిప్పుత సుఖదుతఃఖల

మేను మోచి మయాజజ్ఞ మరవచచ్చెనా
నానాజీవుల పడే నాలిఘోరముల చటూచి
దనికెతత వగతువో దేవ నీ చితాత్తి నను

చ. 2: తొటట్టిన పాపపణతల తొలల్ల నీపతపలే
పటట్టిన మ మాయలలల్ల నఁ బో దొబేబ్బుమా
వటట్టి కొనన్నజీవుల వరలచతడనఁగనఁ జూచి
యటట్టి  నీవోరిచేవో యవదన కిపడు

చ. 3: చెచెచ్చెర యజనత్మిముల శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ
యిచిచ్చెనవ నీతోడ నెదురాడేమా
నిచచ్చెల మావతటవారి నేరప నేరాల చటూచి
వచిచ్చె నే శరణననఁగా వహితచకోవలస



రేక: 0243-06 దేవగాతధరి సత: 03-247 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: అతతటదపైవమ వటగానఁగా

చెతత నినున్ననఁ గటూరిచ్చెనదే ఘనము
చ. 1: వరవుననఁ బతచమవద సారముల

సిరల నిను నుతతచిన నుతుల
సరవతోడి బహుశసత్తి ససతతతుల
నిరతనఁ జెపప్పుడిని నీకథల

చ. 2: కొతగపపైడియగ గరమతతగతబుల
సతగడి వపైషరవసతభాషల
నితగికి భటూమకి నిజపరాణముల
సతగతగల నీ సతకీరత్తినల

చ. 3: వనిన వధుల మహోపనిషతుత్తి ల
నానాగత నీనామముల
వనులకను శ్రీవతకటేశ మ-

జాజ్ఞనారస్థిముల మమునఁ జదువు చదువుల



రేక: 0244-01 భపైరవ సత: 03-248 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఏపాట గలవానఁడ నిదివో నేను

నాపాట చటూచి హరి ననున్ననఁ గావనఁగదవ
చ. 1: నిలవు నటూర వతడని(?) నిచచ్చెల నీదేహమెపైతే

వలిస దుతఃఖములక నోరవ లేదు
కలము గోటసేసును గతపల జనాత్మిదులపైతే
అలరి వరలనఁబోయి అడిగేదే యపడు

చ. 2: పటట్టితే పసినఁడి రాలీ బచచ్చెన సతసారము
గటట్టి దలియనఁ బాబ్రాణము కూటచేతది
వుటట్టిపడ మానుషము వకనాట కొకనానఁడు
పటట్టికాతతలయదుట భతగపడే మదివో

చ. 3: చేరి చెటట్టిడిచితేను చేటనఁడు చటట్టిరికాల
యరీత నినాన్నళల్లదానఁకా నెతదుతడిరో
ఆరిచితే మటూరెనఁడెకీక్కనదే నామకీరత్తినము
కూరిమ శ్రీవతకటేశ కొన నాలికెకను



రేక: 0244-02 వరాళ సత: 03-249 శరణగత
పలల్లవ: దపైవమా నీచేతదే మాధరత్మిపణతము

పూవువతట కడు లేనఁతబుదిద్ధవారము
చ. 1: యేమటవారము నేము యిదివో మాకరత్మి మెతత

భటూమ నీవు పటట్టితచనఁగనఁ బుటట్టితమ
నేమముతో నడచేట నేరపేది మావలల్ల
దముతో మోచిన తోలదేహులము

చ. 2: యకక్కడ మాకినఁక గత యరినఁగే దనన్ననఁడు నేము
చికిక్కనటట్టి నీ చేతలో జీవులము
తకక్కక నీ మాయలలల్లనఁ దానఁటనఁగలమా మేము
మొకక్కలపటజాజ్ఞనప ముగద్ధలము

చ. 3: యేది తుద మొదల మాకినఁక నితదులో నీవ
ఆదిమటూరిత్తి నీక శరణగతులము
యదస శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
నీదయ గలగనఁగాను నీ వారము



రేక: 0244-03 బౌళ సత: 03-250 శరణగత
పలల్లవ: శరణు నేనఁ జొచిచ్చెనది సరి నీవు మనిన్నతచేది

యిరవపైన గరతుగా కితదునఁ గటూడపటేట్టివా
చ. 1: యతగిలినోర వటట్టి క యే మాటలడినాను

సతగతగా నవ నేనఁడు సతతమయతనా
అతగనల మోహము నాయతతరతగాననఁ బెటట్టి క
ముతగిట  ఆచారాల ముఖతమయతనా

చ. 2: ఆసల మెడనఁగటట్టి క అనిన్న యునఁ జదివనాను
దోసములలల్ల  మాని దొరనయేతనా
రోసాల మదినఁబెటట్టి క రోనఁతమేను గడిగితే
వసాలయేత తోనఁచనఁగాక వరే పణతమునన్నదా

చ. 3: ఘనసతసారము మోచి కరత్మిమెతత సేసినాను
తను దా జనిత్మితచినటట్టి తపప్పు దరీనా
యనలేక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
తనిసిత నినఁక నేను తమకితచేనా



రేక: 0244-04 సాళతగనాట సత: 03-251 శరణగత
పలల్లవ: ఇతకనేల నాక వరపతతమాట గలిగియు

సతకెలలల్లనఁ బాస నాసవ్వెతతతగము లొకక్కటే
చ. 1: నేనెతత పాపబుదిద్ధనెపై నేరమెతత సేసినాను

కానీలే ననెన్నలేవానఁడు కావనఁగలనఁడు
ఆనతచెచ్చెనఁ దొలల్ల యాతనఁ డద చరమారస్థిమతదు
మేనిదోసమెలల్లనఁ బాప మేలొసనఁగేననుచ

చ. 2: మటట్టి లేకతనినెతత మరచి నే వుతడినాను
పటట్టితచిన దేవునఁడే పోబ్రావనఁగలనఁడు
గటట్టి చటూప తొలల్ల తన గణము పాతడవులతదు
గటట్టిగానఁ దనవారెపైతే కాచకతదుననుచ

చ. 3: తపప్పు నే నడచినాను తగిలి శ్రీవతకటేశనఁ-
డొపప్పుల సేసి రకతచ నొదదనఁగలనఁడు
చెపప్పునేల గోపకల సేసిన దోసాల దొలిల్ల
కపప్పుక పణతల సేస ఘనునఁడనఁ దాననుచ



రేక: 0244-05 భటూపాళత సత: 03-252 శరణగత
పలల్లవ: నితాతనతదులము నిరత్మిలలమదే నేము

సతతముగ మమాత్మితనఁడు సరినఁ బుటట్టితచనఁగను
చ. 1: యకక్కడవోయి వదకే మటమనఁద దపైవమును

వకక్కట నతతరాతమెపై వునాన్ననఁడద
ఇకక్కడ నాతనిగణ లనేన్నసి చదివ మనఁక
పకక్కన తన దాసుల భకిత్తికి సులభునఁడు

చ. 2: యేమేమ వనఁడుకొనేము యిటమనఁద నాతని
నామముల నాలికపపై నటతచనదే
నేమమున నితకా నెటట్టి  నిచచ్చెల భుజితచేమో
కామతచి సతసారప కెపైతకరత మాతనిదే

చ. 3: ధతన మేమని సేసేము తలనఁచినతదలల్ల ను
పూని శ్రీవతకటేశనఁడే వుతడనఁగాను
నానానఁట నినఁక నేమ నమత్మిత మనేదేమ
పేని మముత్మినఁ దన కకనఁబెటట్టి పతచనఁగాను



రేక: 0244-06 మాళవగళ సత: 03-253 కస్కృసర
పలల్లవ: ఏమని చెపప్పుగవచచ్చె నీసతతోషవుసుదిద

నామము శ్రీకస్కృషరనఁడట నారాయణునికి
చ. 1: జనని దేవకిదేవ జనకనఁడు వసుదేవునఁ-

డనఘుడెపైనయటట్టి ఆదిమటూరిత్తికి
ఘనలోకరక్షణ కతసుమామ గతడమును
తనకనఁ గారణమట దపైవశిఖమణకి

చ. 2: పటట్టినది మధుర పతపడునఁజోట రేపలల్ల
వటట్టిన మాయల పరషోతత్తిమునికి
పటట్టిన పాతడవపక్షపాతము కౌరవవపైర-

మటట్టి వాబ్రానఁతఫలమట యశవ్వెరేశవ్వెరనికి
చ. 3: గోవులనఁ గాచేదియు గొలల్లతలనఁ బొతదేదియు

ఆవళ గణము య యచతతునికి
శబ్రావణబహుళషట్టిమ చతదోబ్రాదయము రోహిణ
కావతప జనత్మిమదివో శ్రీవతకటపతకి



రేక: 0245-01 గజజరి సత: 03-254 అధతతత్మి
పలల్లవ: వనుబల మెపైననునఁ గావనఁగ వరీ వషర డొనఁకడేకాక

అనుమానములనిన్నయు నుడిగితని అలసిత నినఁక నేను
చ. 1: పటట్టిన చలము మానదు పగకస్కృత సవ్వెతతతగమున

పటేట్టిడి మాయలనే కమత్మిర పటట్టిదు వవకము
వుటట్టిత నినాన్నళల్ల యను పొదలిత బుదద్ధరినఁగి
దిటట్టినెపై అదికాదని తోసేట దమనమటూ లేదు

చ. 2: తగిలడి  అనుబతధము మానదు తలనఁపను నొకవతక
తగనియతదు కరత్మిము లేమటని తగితచనఁ బుణతముల
నగచనే ముదిమకి లోనెపైత నానానఁటకి నేను
మగటమ నే దాని నణనఁచను మరిగెడిదేకాని

చ. 3: చేసిన  అలవాట మాననఁడు జీవునఁడు తనగణము
వసరదు అనుభవతచటక వసర ముకిత్తికిని
దాసునినఁగా శ్రీవతకటేశనఁడు దయనఁజూచెను నను నీవళ
మోసములనిన్నయును దేరెను మునుప వనక యేదో



రేక: 0245-02 సామతతత సత: 03-255 వతకటగానత
పలల్లవ: హరియే యరనఁగను అతదరి బద్రితుకల

యిరవపై యతని యరనఁగటే మేల
చ. 1: వనకట బద్రిహత్మిల వవల సతఖతల

యనసి బద్రిహత్మితడము లేలిరట
పనగొని వారల పేరల మరచిరి
మనుజకీటముల మరెవవ్వెనఁ డెరనఁగ

చ. 2: ఆసనఁ దొలిల్ల మును లనతతకోటల్ల
చేసిరి తపముల సేనలగా
యే సిరలతదిరి యరనఁగ రెవవ్వెరను
వసప నరలక వధి యేదో

చ. 3: కల వనేకముల కరత్మిమారద్గీముల
పలదేవత లిట పాటతచిరి
బలిమ శ్రీవతకటపతకి మొర ఇడి
వలసిరి తుదనిదే వరవతదరికి



రేక: 0245-03 పాడి సత: 03-256 అధతతత్మి
పలల్లవ: వారివారి సహజప వరస లివ

కారణము తొలేల్ల హరికలిప్పుతమది
చ. 1: వరే వరదద్ధము లేదు వవకితచి చటూచితేను

శటూరనఁడెపై వుతడిన మహసుజాజ్ఞనికి
యేరీతనఁ జూచినాను యేకసమత్మిత లేదు
సారము దలియరాని సతసారికి

చ. 2: సకలభావములను చకక్కనయేత తోనఁచివుతడు
పగకటతచి నేరిచిన పబ్రాఢలకను
అకటా జగడములే అనిన్నటా వతటనే వచచ్చె
వకలలపైన మటూఢవచారలక

చ. 3: సేయనఁగల కరత్మిమెలల్ల  సేసి తొలల్ల ఫలితచెను
దాయిదతడగల హరిదాసులకను
రాయడినఁ బుణతపాపాల రారానఁపలపై యుతడు
యేయడ శ్రీవతకటేశ నెరనఁగనివారికి



రేక: 0245-04 బౌళ సత: 03-257 అధతతత్మి
పలల్లవ: కమత్మిరను జీవునికిని ఇది కారణ మేమయు లేదట

ఇముత్మిల రాజూ నెరనఁగని వటట్టిట యవవ్వెరికెకక్కను నారాయణ
చ. 1: యిలలో జీవునివషయభోగమున నెతదునునఁ బొరయనివానఁడవట

చలమా యేల పటట్టితచితవ సతసారవారిధిని
కలకాలము నీగరద్భాగోళముననఁ గానఁపరముతడనఁగ నిట చేసి
ఫలమేమ గటట్టి కొతటవ భావము దలపవ నారాయణ

చ. 2: నడపడి య జగములనిన్నయును నటనలనీవట తొలతనే
యడయక యితదే వనోదితచెదవు యడడతనతబా నీకేమ
జడియక నీవ సేసిన చేనఁతల సరవ్వెమును నిలపనఁగవలదా
కడుగనఁగనేనఁటకి నెతగిలిబటూరెట కడవయనేల (?) నారాయణ

చ. 3: పరగిన య కరత్మిమారద్గీముల బతధహేతువని చెపప్పుతవ
యిరవుగను వదమారద్గీముల నేల కాచక తరిగెదవు
గరిమల శ్రీవతకటేశవ్వెర యిచాచ్చెకలిప్పుతముల యినిన్నయు నీక
హరినెరిగితచితవనఁక నీచితత్తిము సరేవ్వెశవ్వెర వో నారాయణ



రేక: 0245-05 పాడి సత: 03-258 కస్కృసర
పలల్లవ: శిషట్టిరక్షణమును దుషట్టినిగగహమును

సస్కృషిట్టితచె నొకక్కవళనే శ్రీజయతతనానఁడు
చ. 1: హరి కస్కృషారవతారమతదినయతతలోనే

పరమ మునులకెలల్ల భయముడిగెను
తరలి దపైతుతలగతడె దిగలచొచెచ్చె నతత్తిరి
సిరల మతచినయటట్టి శ్రీజయతతనానఁడు

చ. 2: గోవతదునఁడు వసుదేవుకొడుకెపైన యపప్పుడే
గోవుల రతకెలవస గొలల్లపలల్లను
నోవతోడనఁ గతసునికి నటూరనితడెనఁ జూడనఁగానె
చేవల మరినయటట్టి శ్రీజయతతనానఁడు

చ. 3: నారాయణునఁడు భువ నరనఁడు దానఁ గానఁగానే
మేరనఁ బాతడవు లచిచ్చెరి మేనవావని
కౌరవులపని దరె కమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడు
చేరవనే మెరయనఁగ శ్రీజయతతనానఁడు



రేక: 0245-06 సామతతత సత: 03-259 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇతతకతట ఘన మనఁక లేదు

సతతతసౌఖతము జనారదనునఁడే
చ. 1: భయనివారణము పరమాతుత్మిని నుత

జయకారణ మశవ్వెరచితత
అయుతపణతఫల మచతతునిసేవ
కిగయతో నిజ మెరినఁగినవారికిని

చ. 2: కరత్మిహరము శ్రీకాతతు దరిశనము
ధరత్మిరాసి మాధవుశరణు
అరిత్మిలి సతపద లనతతుని తగల
నిరత్మిలముగనఁ బటూనిన దాసులక

చ. 3: ఆగమోకత్తిమ హరికెపైతకరతము
భోగము వషరనిపూజ యిది
యోగము శ్రీవతకటతత్తిముని కొలవు
బాగల నేరిచ్చెన పగపనున్నలకను



రేక: 0246-01 దేసాక సత: 03-260 శరణగత
పలల్లవ: ఎటవతట వఱిఱ్ఱైనో యేమని వనిన్నవతతును

ఘటనల నావతటా గరివ్వెతతునయాత
చ. 1: తలనఁచే తలనఁప నీది తనువు నీ వచిచ్చెనది

నిలిచిన జగమెలల్ల  నీ మయము
వలవతత నే నితదులో వటట్టియహతకారినెపై
తలియక నేనేయతటానఁ దిరిగేనయాత

చ. 2: సేసేచేనఁత నీయాజజ్ఞ చితత్తిమెలల్ల  నీయిచచ్చె
రాసుల కరత్మిముల నీరపములివ
ఆసపడి నే నితదులో అనిన్నయు నావనుచను
పోసరితచి మాయలలోనఁ బొరలదనయాత

చ. 3: ఇహము నీవనోదమే యనన్ననఁ బరము నీసొమేత్మి
సహజము నీక మాలో చెపైతనాతల
మహిలో శ్రీవతకటేశ మరి నీదానఁసుడనెపైత
బహుభకిత్తి నీమనఁదనఁ బచరితచేనయాత



రేక: 0246-02 లలిత సత: 03-261 భకిత్తి
పలల్లవ: ఇతదర నెఱనఁగదు రీయరస్థియే భువ

కతదువనఁ దగలట కరత్మిము కొలనఁది
చ. 1: ఆదికి ననాది హరిదాసతతబది

వదాతతతబుల వలసినది
సదితచి కనిరి శకనారదాదుల
పాదుగనఁ నినఁకనఁ దమ భాగతముకొలనఁది

చ. 2: అతరహసతమది అచతతుపపై భకిత్తి
పగతలేని పరమపావనము
చతురలపై తలిసిరి సనకాది మునుల
తత దొరకట సుకస్కృతఫలము కొలనఁది

చ. 3: పరము శ్రీవతకటపత సతకీరత్తిన
సొరిది గరనఁడొసనఁగ సటూక్ష్మమది
చిరపణుతల మును చేకొనన్న నిజమది
మరిగి మనుట తమ మనసుల కొలనఁది



రేక: 0246-03 హితదోళవసతతత సత: 03-262 శరణగత
పలల్లవ: ఎనిన్నకెపై శ్రీవతకటేశనఁ డితడు గలగనఁగానె

అనిన్నటా నతదరిలోని  అజాజ్ఞనాలనఁ బాసను
చ. 1: సకలశసత్తి సములతదు సతదేహమే కాని

వకర దపైవమహిమ కొడనఁబడర
అకటా బాస చేసినయతదుకెపైనా నమత్మిర
వకలచితుత్తి లలల్ల ను వషరదాసతమునక

చ. 2: గకక్కననఁ గరత్మిము చేసి కడు నలయుటే కాని
వకక్కమాట హరినఁ బాడ నొడనఁబడర
తకక్కక పదదలగానఁగ తల వణనఁకటే కాని
పకక్కటకాతడుల్ల  హరినఁ బటూజితచనేరర

చ. 3: చితత్తిములో వవకితచి చితతనఁ బొరలటే కాని
వతత్తి హరిపపై భార మొపప్పుగితచర
హతత్తిన శ్రీవతకటేశనఁ డట దయ దలనఁచనఁగా
మతత్తిలి పగపనున్నలలల్ల  మరేమటానఁ దపప్పుర



రేక: 0246-04 దేసాళత సత: 03-263 అధతతత్మి
పలల్లవ: వానివాని సహజము వదదననేల

యనేట పగపతచ మది యేమ సేయనఁగలదు
చ. 1: హరి పటట్టితచినయటట్టి ఆయాపగకస్కృతులను

వరసాలనఁ దిపప్పుమతటే వరొకటనా
పరమజాజ్ఞన మొకక్కటే పాటతచితేనఁ జాల
యరవుల పణత పాపాలేమ సేయనఁగలవు

చ. 2: బలవుగ వషర మాయనఁ బద్రిబలే సతసారమును
చలమున దిదదనఁబోతేనఁ జకక్కనౌనా
తలివతో హరిభ కిత్తి తగక వుతడితేనఁ జాల
యిలపపైనఁ బతచేతదిద్రియములేమ సేయనఁగలవు

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁ డాతత్మినఁ జేకొని వుతడినది
భావతచకనన్న నాతనఁడు బడివాసనా
సావధనాన నీతని శరణనుకొతటేనఁ జాల
యే వధుల భవములనేమ సేయనఁగలవు



రేక: 0246-05 రామకిగయ సత: 03-264 దశవతారముల
పలల్లవ: నారాయణునఁడే సరవ్వెనాయకనఁడు

వరే దురాశల వదకనఁ జోటేదయాత
చ. 1: ఆకస మొకపాదము అటట్టి భటూమొక పాదము

పపైకొని యొకపాదము పాతాళము
యేకమెపైనానఁ డేడనునాన్న యితదులో వారే జీవుల
ఆకడనఁ బరలనఁ గొలేచ్చెమననఁ జోటేదయాత

చ. 2: కడుపలో జగముల కాయ మనిన్నటాధరము
యడగలచోటనెలల్ల  యతని మాయే
కడునఁబోరా దతనఁడే కారణ మతదరికి
తడవ మరపాయాలనఁ దగలనఁ జోటేదయాత

చ. 3: చేతనత మతనిది సస్కృషిట్టి యతనిఘటన
ఆతుమ శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతమ
రాతరినఁబగలనఁ దానే రక్షకనఁడు మనలక
పోతరితచి ఇనఁక మెచిచ్చె పొగడనఁ జోటేదయాత



రేక: 0246-06 ఆహిరి సత: 03-265 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతక నా దపైనతము చటూచి యటట్టి  రకతచేవో కాని

సతకె దరనఁ బులిసిత సరేవ్వెశవ్వెరా
చ. 1: తపము సేసి నీ మాయ దానఁటేననుచనఁ బెననఁగి

అపడే యలసితని అదివో నేను
కస్కృపనఁ జూచి నీ వతక గెలిపతచేదట ట్టికాని
వుపమల సరివోరి వోడిత నే వానికి

చ. 2: పతచేతదిద్రియములను పారనఁదోలేనని చటూచి
వతచనఁగ సతవ్వెలేక వసమెపైతని
అతచె నాపాట చటూచి నీవడడమౌటపప్పుడోకాని
దితచని బీరములడి దిగిత నే వానికి

చ. 3: మోహతధకారముపపై మొనచటూపేనని పోయి
సాహసము లేక నే జడిసితని
వహల శ్రీవతకటేశ వునన్నత ననేన్నలితవ
బాహుబలమున తుదిపదమయిత వానికి



రేక: 0247-01 దేసాక సత: 03-266 దశవతారముల
పలల్లవ: నీదాసుల భతగముల నీవు చటూతురా

యేదని చటూచేవు నీక నెచచ్చెరితచవలనా
చ. 1: పాలసముదద్రిముమనఁదనఁ బవవ్వెళతచినటట్టి నీక

బేలలపై సురల మొరవటట్టినయటట్టి
వళతో మా మనవుల వనన్నవతచితమ నీక
యేల నిదిదరితచేవు మమత్మిటేట్టి రకతచరాదా

చ. 2: దావ్వెరకానగరములో తగ నెతత్తిమాడే నీక
బీరాన దబ్రాపది మొరవటట్టినయటట్టి
ఘోరప రాజసభలనఁ గతది వనన్నవతచితమ
యే రీత పరాక నీక నినఁక రకతచరాదా

చ. 3: యనసి వపైకతఠములో నితదిరనఁ గటూడునన్న నీక
పననఁగి గజము మొరవటట్టినయటట్టి
చనవుతో మా కోరికె సారె వనన్నవతచితమ
వని శ్రీవతకటేశనఁడ వగ రకతచరాదా



రేక: 0247-02 సామతతత సత: 03-267 శ్రీహరి పరివారము
పలల్లవ: దాసవరద్గీముల కెలల్ల  దరిదాప మరె కాన

వాసికి నెకిక్కతచరాదా వసుధలో మముత్మిను
చ. 1: సేనాధిపత నీవు చేరి వనన్నవతచరాదా

శ్రీనాథనికి నేము సేసే వనన్నపము
ఆనుక భాషతకారల అటేట్టి మరనఁ జేయరాదా
మానక వనన్నపము మా మనవ చనవుల

చ. 2: వయినోళల్ల భోగి నీవు వనన్నపము సేయరాదా
వయేసి మా వనన్నపాల వషరనికిని
ఆయితమెపై గరడనఁడ అటేట్టి మరనఁ జేయరాదా
యేయడ వనన్నపము మా కేమ వలసినాను

చ. 3: దేవులమత్మి యితదిర మాదికెపైక్కై వనన్నవతచరాదా
శ్రీవతకటపతకి చితత్తిమతదను
ఆవళ శేషాచలమ అటేట్టి మరనఁ జేయరాదా
యవళ మా వనన్నపము లీడేరె నినఁకను



రేక: 0247-03 లలిత సత: 03-268 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఒకక్కనఁడే య జీవునఁడు వడల మోపనినానఁడు

యకక్కడి కెకక్కడి మాయ యేమ గటట్టి కొనెనో
చ. 1: పొతచి గరద్భామున మాసు పొదిగి వుతడిననానఁడు

యతచకొని ముచచ్చెటాడ నెవవ్వెరనాన్నర
అతచలనఁ బరనఁదు(?) కొనెయటట్టి సతసారమదియు
అతచమోచి తానెతదు అణనఁగతడెనో

చ. 2: నిచచ్చెనిచచ్చె రాతరల నిదుద రవోయేవళ
యిచచ్చెలనఁ దానఁ జేసే పనులేమునన్నవ
కచచ్చెపటట్టి తన మేననఁ గాచకనన్నకరత్మిముల
యచచ్చెకతదుల నాచోట నెతదు వోయనో

చ. 3: బుదద్ధరనఁగక బాలనఁడెపై పొతుత్తి లలోనునన్నపడు
కొదిదలేక తా నెవవ్వెరి గరతరనఁగ
అదుద క శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతమెపై వుతడి
తదుద క రానఁగానే కాక తలివతదు నునన్నదో



రేక: 0247-04 కనన్నడగళ సత: 03-269 శరణగత
పలల్లవ: ఈయపరాధముల సహితచవయాత

పాయక మముత్మి రకతచేపని నీదే కాదా
చ. 1: ఆకడ నీకడ మాలో నతతరాతమవ నీవు

నీకనఁ జేసే వనన్నపాల నీవరనఁగవా
పపైకొని వోరవలేక పదరిత మతతేకాక
రాకపోక నీవు మముత్మి రకతచకతడేవా

చ. 2: ఱటట్టి  కెకిక్క దాసుల మఱవక రకతచే నీవు
గటట్టి తో మముత్మి వహితచకొనకతడేవా
పటట్టిలేక వగిరితచి పపైపపై దటూరితమనఁ గాక
ఇటేట్టి మాకీ సిరల నీవచిచ్చెనవ యపడు

చ. 3: యిద శ్రీవతకటేశ మమేత్మిలినవానఁడవు నీవు
వదలకతడ నీవు నావానఁడవ కావా
అదన మనిన్నతచనఁగానే ఆసనఁజే చానఁచితనఁగాక
చెదరక నానఁడే నాకనఁ జేతలోనివానఁడవు



రేక: 0247-05 నారాయణ సత: 03-270 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఇతదానఁకా వచెచ్చెనఁ జేనఁతల యినఁకనో బుదిద్ధ

యతదుక నీవ కరత్తివు యినఁకనో బుదిద్ధ
చ. 1: పటట్టిత నీయాజజ్ఞను భుజితచితనఁ గరత్మిమెలల్ల

ఇటట్టి జీవునఁడ నాక నినఁకనో బుదిద్ధ
కటట్టి కొతట సతసారము కలిగెనఁ బతచేతదిద్రియాల
యటట్టినెదిట పనుల కినఁకనో బుదిద్ధ

చ. 2: వునాన్ననఁడ నీమాయలోనె వటట్టి కొతట ఆసలలల్ల
యనిన్నకె యపాబ్రాణకి నినఁకనో బుదిద్ధ
పనున్నకొతట సతపదల పతచభటూతాల లోనెపైత
యినిన్నటా నీపతపననే యినఁకనో బుదిద్ధ

చ. 3: భటూమపపై ననేన్నలితవ భోగములక గరెపైత
యేమనేవు యదేహి కినఁకనో బుదిద్ధ
శ్రీమతతునఁడ వనిన్నటాను శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు
యమహిమలలల్ల  నీవ యినఁకనో బుదిద్ధ



రేక: 0247-06 పాడి సత: 03-271 దశవతారముల
పలల్లవ: ఈతనఁడు బలవునఁడౌట కివయే సాక

యతనఁడు బద్రిహత్మిమౌట కీతనఁడే సాక
చ. 1: అమరల మొరాలితచి అసుర బాధల మానెప్పు

అమరల కెకక్కడౌట కదియే సాక
అమస్కృతము పతచిపటట్టి యాదిలక్ష్మినఁ గెపైకొనె
అమస్కృతమథనమే అనిన్నటకి సాక

చ. 2: యితదరతడే బద్రిహత్మితడాల యిద కక నితచకొనె
యితదరి కెకక్కడగట కిదియే సాక
కతదువ వరములిచచ్చె కడ నెనన్ననఁడు జెడవు
కతదువ పరాణలలో కథలే సాక

చ. 3: ఆది బద్రిహత్మినఁ బుటట్టితచె మఱ ఱ్ఱైకమనఁదనఁ దుదనఁ దేల
ఆదినతతత మతనఁడౌట కదివో సాక
పాదుగా శ్రీవతకటాదిద్రిపపై మహిమ వదచలల్ల
పాదుకొనన్నయతని శ్రీపాదములే సాక



రేక: 0248-01 ధనాన్నసి సత: 03-272 భకిత్తి
పలల్లవ: అతతరాతత్మి నీ యాధీన మతతయు

చితతల సిలగల జీవులకెలల్ల
చ. 1: చితత్తితబనియడి సితహసనమది

వుతత్తిమ పరష నీవుతడెడిది
హతత్తి యితదిద్రియములతదునఁ బద్రిధనుల
పగతత్తిక్ష రాజతము పగకస్కృతయునఁ గలిగె

చ. 2: కనున్నలనఁ జెవులను ఘ బ్రాణము నాలికె
వనెన్నమేను నీ వాహముల
పనిన్నన కోరక్కల భతడారతబుల
సనున్నత సతసారసతపద గలిగె

చ. 3: పటట్టిన పటట్టి గ భోగపకొటార
పటట్టిము కరాత్మినుబతధతబు
గటట్టిగ శ్రీవతకటపత వలిక-

వటట్టి నీ మహిమ లినిన్నటనఁ గలిగె



రేక: 0248-02 ముఖరి సత: 03-273 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మొదలే తలియవల మోసపోక మానవల

పదిలప యోగికెపైనా బద్రిహత్మికెపైనాను
చ. 1: అలగలపపైనఁ బడితే నాయాల దానఁకకతడునా

కలికి సతుల చటూప కానఁడకతడునా
యిలనఁ దోనఁడుదొకిక్కతేను యతడితచకతడునా(?)

చెలల యితడల్లకనఁ బోతే చికిక్కతచకతదురా
చ. 2: చిచచ్చె గానఁగిలితచకొతటే చిమడితచకతడునా

గచచ్చెనఁ బరసత్తి సలపొతదు కానఁచకతడునా
తచిచ్చె వషము మతగితే తలకెకక్కకతడునా
పచిచ్చె సతులవలప భద్రిమయితచకతడునా

చ. 3: తగి సముదద్రిము చొచిచ్చెతే లోనఁబడకతడునా
మొగి నితతులమాటల ముతచకతడునా
తగ శ్రీవతకటేశవ్వెరదానఁసుడెపై గెలిచితేనే
పగటన నివయలల్ల  బతపసేయకతడునా



రేక: 0248-03 నాట సత: 03-274 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: వదివది వానఁడేవానఁడే వనఁడేవనఁడే చెలనఁగీని

ఆదిదేవునఁడు శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదటను
చ. 1: గరడధవ్వెజతబద ఘనవషరరథమద

సరి శతఖచకగముల శరరర్ఙ్గామునద
హరి యతదుమనఁదటను ఆయితత్తిమెపై యునాన్ననఁడద
అరలనెలల్ల గెలిచి అమరలనఁ గావను

చ. 2: సారథి యలల్లవానఁడె చాలి రణభేరి యద
ఆరయ నిరమేల బద్రిహత్మిదుల వారే
పేరకొనన్న వదముల బరదుపదతములవ
శ్రీరమణునఁడు మెరస చికక్కల వాపనఁగను

చ. 3: ఆటలనఁబాటల నవ అచచ్చెరలేమల వారె
చాటవ నలమేలత్మితగ సతగడి నద
యటలేని శ్రీవతకటేశనఁ డేనఁగీ నలల్లవానఁడె
కోటాననఁగోట దాసులకోరిక లీడేరచ్చెను



రేక: 0248-04 భపైరవ సత: 03-275 శరణగత
పలల్లవ: జీవునఁడ నేనొకనఁడను సస్కృషిట్టికినఁ గరత్తివు నీవు

యవల ధరత్మిపణతములివవో నీచేతవ
చ. 1: పటట్టినయటట్టి దోషాల పరషోతత్తిమా నీవు

పటట్టి తతచివయక పాయనేరవు
గటట్టిగా సతసారములోనఁ గలిగిన లతపటాల
ముటట్టి నీ వలల్లనేకాని మోయరావు

చ. 2: పతచభటూత వకారాల పరమాతుత్మినఁడా నీవ
కొతచక నీయాజజ్ఞనఁగాని కొదిద నుతడవు
అతచెల జగములోని  ఆయా సహజముల
వతచక నీవలల్లనఁగాని వపైపగావు

చ. 3: చితత్తిములో వజాజ్ఞనము శ్రీవతకటేశ నీవ
హతత్తితచి చటూపననఁగాని యతకెకరాదు
సతుత్తి గా నినిన్నటకి నీశరణుచొచిచ్చెత మద
నితత్తిమునఁ గావనఁ బోబ్రావ నీయిచేచ్చె యినఁకను



రేక: 0248-05 లలిత సత: 03-276 మనసా
పలల్లవ: వఱవక మనసా వషరని యభయము

నెఱవుగ నెదుటనె నిలిచినది
చ. 1: శ్రీపత కరణే జీవరాసులక

దాపను దతడెపై తగిలినది
పపైపపై దేవుని బలసతకలప్పుమే
చేపటట్టి రకతచనఁ జెలనఁగేది

చ. 2: నలినోదర నిజనామాతకితమే
యిలపపై దాసుల నేలేది
కలిభతజను శతఖచకగలతఛన-

మలవడి శభముల నతదితచేది
చ. 3: శ్రీవతకటపత సేసిన చేనఁతలే

వవల వధుల వలసేది
భటూవభునఁ డతనఁడు పూనఁచినమహిమలే
కెపైవశమెపై మమునఁ గాచేవ



రేక: 0248-06 బౌళ సత: 03-277 కస్కృసర
పలల్లవ: కనియునఁ గానర నీమహిమ కౌరవకతస జరాసతధదుల

మనుజల దనుజలనఁ జతపరననఁగ వని మరి నీశరణము చొరవలదా
చ. 1: పకిక్కటనే లోకముల చటూపత పూతకి చనన్నట దాగితవ

పకక్కననే బతడి దనిన్న వరిచితవ బాలల సేసేట పనులివయా
అకక్కరతో తస్కృణవరత్తి  నణనఁచితవ ఆనఁబోతుల కీటణనఁచితవ
చికిక్కతచి యనలము చేత మతగిత శిశవుల సేసేట పనులివయా

చ. 2: తొడినఁబడ మదుద లభువపపై గటూలనఁగదొబబ్బుయఘసురనఁ జతపతవ
బడినే గోవరద్ధనగిరి యతత్తిత పడుచల సేసేట పనులివయా
అడరి బద్రిహత్మిమాయకనఁ బద్రితమాయల అటేట్టి గడితచి నిలిచితవ
పడికిట చాణటూర నేనుగనఁ గొటట్టిత పనన్నల సేసేట పనులివయా

చ. 3: కాళతగని మద మణనఁచి దవువ్వెగా కడగడలకనఁ బోనఁజోనఁపతవ
గోలవపై యజజ్ఞఫలము లిచిచ్చెతవ గోవాళ సేసేట పనులివయా
యలీల శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనే యితదరికిని పొడచటూపతవ
బేలదనతబుల నెతచిచటూడ పసిబడడల సేసేట పనులివయా



రేక: 0249-01 దేవగాతధరి సత: 03-278 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎదుటనే వునన్నవ యినిన్నయును

యిది కెపైవసమగ టనన్ననఁడో కాని
చ. 1: ఆకసమొకటే అల భటూమొకటే

లోకముల పకక్క లోలోనే
శ్రీకాతతునఁ డదివో చితత్తిములోననె
యేకచితత్తిమగ టనన్ననఁడోకాని

చ. 2: యిరవగ కాలత బెపప్పుట సహజమె
అరదగ దినముల అనతతము
పరమాతుత్మినఁడు లోపల వలపల నిద
యరవుమాని చేర టనన్ననఁడోకాని

చ. 3: భావతచనఁగ నొకబద్రిహత్మితడతబే
జీవరాసులే సేసలివ
శ్రీవతకటేశనఁడు సస్కృషిట్టితచినవానఁడు
యవధినఁ గని మను టనన్ననఁడో కాని



రేక: 0249-02 ముఖరి సత: 03-279 భకిత్తి
పలల్లవ: సులభప మారద్గీముల చటట్టిరానే వుతడనఁగాను

బల పగయాసప కరత్మిబదుద్ధ లపైరి జీవుల
చ. 1: శ్రీపతభకిత్తియనేట చితతామణ వుతడనఁగాను

యేపన మోసపొయేతర యేలో జీవుల
చేపటట్టి నామాతకితప సిదద్ధరసము గలిగి
కోపల నుడిగి పనిగొనరేలో జీవుల

చ. 2: అకక్కడనే శరణగతనే వోడ వుతడనఁగాను
యకిక్క భవవారిద్ధ దానఁటరేలో జీవుల
తకక్కక దాసతమనేట ధనము దమకతడనఁగా
లకిక్కతచి కూడపటట్టి కోలేర యేలో జీవుల

చ. 3: అట శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతపైమ వుతడనఁగాను
పటట్టి కొలవరేలో పపైపపై జీవుల
పటట్టిప హరిదాసుల పగతతక్షమెపై వుతడనఁగాను
యిటేట్టి వారికస్కృప చేరటనన్ననఁడో యజీవుల



రేక: 0249-03 శతకరాభరణత సత: 03-280 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఆడరో పాడరో ఆనతదితచరో

వడుక మొకక్కరో వజాజ్ఞనుల
చ. 1: హరి రక్షకనఁడెపై యతదరి కతడనఁగ

పరగనఁగ బదికేర బద్రిహత్మిదుల
గరిమ నతనఁడే చకగము చేనఁబటట్టిగ
సురిగి పారిరదత చటూడునఁడు సురల

చ. 2: పదిలప వషరడె పాబ్రాణమెపై యుతడనఁగ
యిదివో మెలనఁగేర యజీవుల
మొదలను యితనఁడే మటూలమెపై యుతడనఁగ
పొదల నీతని పతపన లోకముల

చ. 3: శ్రీవతకటాదిద్రిని శ్రీపత యుతడనఁగ
తావుల నిలిచెను ధరత్మిముల
యవల నితనఁడే యిచేచ్చెట వరముల
పావనులపైరిదే పగపనున్నల



రేక: 0249-04 మాళవ సత: 03-281 దశవతారముల
పలల్లవ: అతదరికి సులభునఁడెపై అతతరాతత్మి యునన్నవానఁడు

యితదునే శేషగిరిని యిరవపై వషరనఁడు
చ. 1: యోగీశవ్వెరల మతనుతడేట దేవునఁడు క్షీర-

సాగరశయియపైన సరేవ్వెశనఁడు
భాగవతాధీనునఁడెపై న పరమపరషనఁడు
ఆగమోకత్తివధులతదు నలరిన నితుతనఁడు

చ. 2: వపైకతఠమతదునునన్న వనజనాభునఁడు పర-

మాకారమతదునునన్న ఆదిమటూరిత
ఆకడ సటూరతకోటల్లతదునునన్న పరతజోతత
దాకొన బద్రిహత్మితడాల ధరితచిన బద్రిహత్మిము

చ. 3: నితడువశవ్వెరటూపమెపై నిలిచిన మాధవునఁడు
దతడి వదాతతముల వదకే ధనము
పతడిన కరత్మిఫలము పాలికివచిచ్చెన రాసి
అతడనే శ్రీవతకటేశనఁడెపైన లోకబతధునఁడు



రేక: 0249-05 సాళతగనాట సత: 03-282 శ్రీహరి పరివారము
పలల్లవ: నమో నమో దానవవనాశ చకగమా

సమరవజయమెపైన సరేవ్వెశ చకగమా
చ. 1: అటేట్టి పదారభుజాల నమరిన చకగమా

పటట్టినాయుధముల బలచకగమా
నెటట్టిన మటూనఁడుగనున్నల నిలిచిన చకగమా
ఱటట్టి గా మనిన్నతచవ మెఱయుచ చకగమా

చ. 2: ఆరయ నారగోణల నమరిన చకగమా
ధరల వయిటతోడి తగ చకగమా
ఆరక మనఁదికి వళల్ల అగిన్నశిఖల చకగమా
గారవాన నీ దాసులనఁ గావవ చకగమా

చ. 3: రవచతదద్రికోటతేజరాసియపైన చకగమా
దివజసేవతమెపైన దివత చకగమా
తవలి శ్రీవతకటేశ దకణకర చకగమా
యివల నీదాసులము యేలకోవ చకగమా



రేక: 0249-06 వరాళ సత: 03-283 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: హరిహరి నాబదుక ఆశచ్చెరతమాయ నాక

శరణతట నినిన్నటకి సలవుగా నీకను
చ. 1: వునన్నత జలధినఁ గల వుపప్పులల్ల నఁ దితటనఁగాని

యనిన్నక సుజాజ్ఞనమతతా నేఱనఁగనెపైత
దినన్నగా భటూమ వరగ దేహములతత్తితనఁగాని
పనిన్నన నాభోగకాతక్షనఁ బాయనఁగలేనెపైతని

చ. 2: నాలికనఁ బేలితనఁ గాని నానాభాషలలల్ల
తాలిమ హరినామము దడవనెపైత
నాలిసతసారము బద్రిహత్మినానఁటనుతడినఁ జేసేనఁగాని
మేలిమ మోక్షముతోవ మెలనఁగనఁగనెపైతని

చ. 3: వరకే దినదినాల యుగాల దొబబ్బుతనఁగాని
నేరిచి వవకము నిలపనెపైత
మేరతో శ్రీవతకటేశ మరే దయనఁజూడనఁగాను
దారదపప్పు కిటేట్టి మదానఁసుడ నెపైతని



రేక: 0250-01 సామవరాళ సత: 03-284 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: దపైవమా నీ వలితేది తమ వలితేకాని

జీవుల(ల?) పటట్టిన కొలల్ల చేతలోనే వునన్నది
చ. 1: నితడినవ జగముల నీ నామము లనతతము-

లతడనఁ దలనఁచేవార భాగతమే కాని
పతడియునన్నదిద దేవభకిత్తి యతదు చటూచినాను
దతడితోడనఁ బనిగొనే తమ నేరేప్పుకాని

చ. 2: మనసులలో నునన్నది మరి నీపపై జాజ్ఞనము
వనరనఁ దలిసేవారి వోపకేకాని
ఘనమెపైన మునిన్నట నీ కథలలల్ల  నునన్నవ
వన నేరిచినవారి వవకమే కాని

చ. 3: శ్రీవతకటేశ మ ముదద్రి చెలల్ల బడెపై వునన్నది
వవగ ధరితచేవారి వడుకే కాని
తావుకొని చేరవ నీదాసతమటేట్టి వునన్నది
భావతచి నమేత్మిటవారి పని యితతే కాని



రేక: 0250-02 దేవగాతధరి సత: 03-285 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడొకో బుదద్ధరినఁగి యడేరేది జతతువుల

యినిన్నటా నీమహిమల యదిరితచి వునన్నవ
చ. 1: కావతచి నీ పాదతీరస్థిగతగ పగవాహమెపైనది

పావనులపై యితదరిని బద్రిదుకమని
లవుగా నీ పగసాదతులసి నారవోశనన్నది
వవల పాతకాలలల్ల వదలితచమనుచ

చ. 2: చెతతల నీమటూరత్తి ల శిలశసనాలపైనవ
పతతముతోనఁ గొలిచిటట్టి బద్రిదుకమని
బతతనే నీనామముల పగతధవ్వెనులపై వునన్నవ
దొతతులపైన భవముల తుద గనుమనుచ

చ. 3: అతదరికి నీసేవల హసత్తిగతాలపై వునన్నవ
బతదదర నీక మొకిక్క బద్రిదుకమని
అతదప శ్రీవతకటేశ అతతరాతత్మివపై వునాన్ననఁడ-

వతదు చటూచిన వజాజ్ఞనమతద కొతడో యనుచ



రేక: 0250-03 బౌళ సత: 03-286 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: మముత్మినఁ జూడ నేమునన్నది మావతకనీకే లభము

కముత్మిక దయదలనఁచి కరణతతునఁ గాక
చ. 1: శ్రీకాతతునఁడ నీపాదసేవకలయినవార

పాకశసనాదులను బద్రిహత్మిదుల
పపైకొని నరనఁడ నేను బతటనఁగానఁగ నెతతవానఁడ
కెపైకొని నీపణతనకనఁ గాచటతతే కాక

చ. 2: నారాయణునఁడ నినున్న నమత్మినటట్టి దాసుల
నారదాది సనకసనతదనాదుల
వరిలో నేనెతతవానఁడ వకటపజీవునఁడను
యరీత నీమటూనఁకనఁ గటూడ నేలటతతే కాక

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీపపైచేరి భకిత్తిసేసేవార
కావతచి యనతతముఖత గరడాదుల
దేవ నేనొకక్క నీచనఁడ దనరక్షకనఁడవు నీ-

వవధమెతచక మముత్మి నీడేరితతునఁ గాక



రేక: 0250-04 దేసాళత సత: 03-287 దశవతారముల
పలల్లవ: కాదనన్నవారికి వారికరత్మిమే సాక

యేదస చటూచిన మాక నీతనఁడే సాక
చ. 1: వదాల సతతమౌటక వషరనఁడు మతత్సద్వ్యరటూపమెపై

ఆదటనఁ దచిచ్చె నిలిపనది సాక
ఆదినఁ గరత్మిముల సతతమౌటక బద్రిహత్మియనఁగాన
పోదితో నీతనఁడు యజజ్ఞ భోకౌత్తిటే సాక

చ. 2: అద బద్రిహత్మిము సాకారమౌటక పరషసటూకత్తినఁ
మెదుట వశవ్వెరటూపము యిది సాక
మొదలనుతడి పగపతచమును తథతమగటక
పొదిగొనన్న యాగములే భువలో సాక

చ. 3: బెరసి జీవశవ్వెరల భేదము గలగటక
పొరి బద్రిహత్మిదుల హరిపూజలే సాక
యిరవపై దాసాతన మోక్షమచచ్చె నీతనఁడనుటక
వరమచేచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే సాక



రేక: 0250-05 దేసాక సత: 03-288 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దానఁటలేను యమాయ దపైవమా నేను

నీటననఁ జేసేవానఁడవు నీవ నీవకా
చ. 1: య మురికి దేహమేకా యతతగాలమెపైన నేను

వోముకొతటా భువమనఁద నుతడనఁగోరేది
దోమటనితదిద్రియాలేకా తోడునీడయపై ననున్న
వమర భోగితచనఁజేసి వనుబలమెపైనవ

చ. 2: పొతచిన నా కరత్మిమేకా పటట్టితచి పటట్టితచి
పతచల సతసారము పాల సేసేది
అతచెల నీ చితత్తిమేకా ఆసలసలనునఁ దిపప్పు
చతచల నా కేపొదుద  చనవరియయేతది

చ. 3: చటట్టి కొనన్న సతపదేకా సటూటయపైన నానఁటకి
జటట్టిగొని లోలోనే చవ సేసేది
అటట్టి శ్రీవతకటేశ అతతరతగాన నీవకా
పటట్టి నఁగొమత్మివపై యుతడనఁగ బదికేది నేను



రేక: 0250-06 శతకరాభరణత సత: 03-289 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇతరము లేదినఁక నెతచి చటూచితేనఁ

బద్రితవచచ్చె నితనఁడు పగతతక్షమెపై
చ. 1: సకలలోకముల చరిచ్చెతచి వదకిన

వకనఁడేపో పరషోతత్తిమునఁడు
పగకటము బహురటూపములయి నాతనఁడు
అకటలమహిమల యనతతునఁడే

చ. 2: పరివ్వెన జీవుల భావతచి చటూచిన
సరావ్వెతతరాతుత్మినఁడు సరేవ్వెశనఁడే
వురివ్వెని వలపలనుతడిన యాతనఁడు
నిరవ్వెహితచె నీ నీరజాక్షునఁడే

చ. 3: చనన్నకాలమున మనన్నకాలమున
నునన్నవానఁడు యవు పేతదుగ నఁడే
కనున్నలదుట నినఁకనఁ గల కాలతబును
అనిన్నటా శ్రీవతకటాధీశనఁడే



రేక: 0251-01 ముఖరి సత: 03-290 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: హేయము తన వాసనలేల మానును

చ యనన్న మానదిదే చెపప్పురాని మాయ
చ. 1: జతగిలిమనుజనక సరనఁస బాపమే చవ

అతగవతచవలదతటే నగద్గీలమౌను
ముతగిట నిలల్ల లతడనఁగ ముటట్టిగోరనఁ బరసత్తి సల
యతగిలి కీరెతడు సరే యిదివో మాయ

చ. 2: పరగిన జీవునికి పతచేతదిద్రియాలే సుఖము
ధర నెతత గాలమెపైన తనివ లేదు
సిరల దనకతడినానఁ జేయిచానఁచనఁ బరలక
యిరవు లరనఁగరాదు యిదివో మాయ

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి యాతత్మిలో నుతడనఁగ
భావతచ నితని కస్కృప ఫలితచనానఁడు
పూవువతట సతసారము పొదుగక వుతడనఁగాను
ఆవటతచనఁ బుణతఫలలదివో మాయ



రేక: 0251-02 రామకిగయ సత: 03-291 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఆతనఁడు సేసే చేనఁత లనుతల సేయనఁగలరా

జాతుల మనుజలలల్ల  సతమయేతరా
చ. 1: దికక్కలేనివారికెలల్ల  దేవునఁ డొకక్కనఁడే దికక్క

చికిక్కనవారికినెలల్ల  శ్రీపతే గత
తకిక్కన  అనాథలక దపైవమే రక్షకనఁడు
యకక్కడా నాతనఁ డుతడనఁగా నేనఁట కినఁక చితత

చ. 2: బలిమ లేనివారికి పరమాతుత్మినఁడే బలిమ
కలిమ చాలనివారి కలిమ హరె
యిల నేరనివారికి నితదిరానాథనఁడే నేరప్పు
వలసతనికే వనన్నవతచటతతే కాక

చ. 3: పొతదులేనివారికెలల్ల నఁ బురషోతత్తిమునఁడే పొతదు
వతదును వడుకయు శ్రీవతకటేశనఁడే
యతదరెతదరతడినాను యతనఁడు గలనఁడు మాక
సతదడి నాతనఁడే అనిన్న చకక్కనఁబెట ట్టినఁ బనుల



రేక: 0251-03 సామతతత సత: 03-292 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ధుగ వ వభీషణదుల సాక

వవరప జీవుల వదకేదిది
చ. 1: దేవతదద్రి సతపద దికక్కల కెకక్కడు

కావరినది యొక కాలముది
తావున శ్రీహరిదాసుల సతపద
తేవల నెనన్ననఁడునఁ దరనిది

చ. 2: బలవుగ నడచేట బద్రిహత్మిపటట్టిమును
తొల బద్రిహత్మితడము తోడిది
జలజాక్షుని నిజశరణగత యిది
కలకాలమునకనఁ గాణచి

చ. 3: వపైకతఠమున కివవ్వెలిలోకతబుల
రాకలపోకల రచనలవ
యకడ శ్రీవతకటేశవ్వెర సనిన్నధి
పపైకొని దొరకిన బద్రిదికేదిది



రేక: 0251-04 వరాళ సత: 03-293 అధతతత్మి
పలల్లవ: బయలీనఁ దితచ నదివో పాబ్రాణులను హరిమాయ

కిగయ దలసుకొనేట కీలితతే కాని
చ. 1: పకక్కపరషలలోన బెరశొకసత యుతటే

యికక్కవపై యతదే నానఁట నితదరిచటూప
దకిక్క యతదరి కానఁగిళల్ల తరణ యుతడుట లేదు
గకక్కన వటట్టియాసలనఁ గరనఁగటే కాని

చ. 2: చితతకాయ కజాజ యము చేరి యిసుమతతవుతటే
అతతటనే నోరటూర నతదరికిని
పొతతనే నాలకలక పలసపై యుతడుటే లేదు
కొతత భావతచి మతగేట గటకలే కాని

చ. 3: శ్రీవతకటేశతేర దసేట మనుజలలల్ల ను
సేవగా నేమే తీసితమతదుర
ఆవల నాతనఁడే తమ  అతతరాతత్మియపైయుతడి
కావతచట యరనఁగర గరవ్వెములే కాని



రేక: 0251-05 పూరవ్వెగళ సత: 03-294 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఏమని చెపీప్పునో కాక యిలనఁగల శసాత్తి సల

కామతచి వాదితచేవారి కడ మేదో
చ. 1: అతచెల జగములక హరియే ఆధరము

యతచనఁగ నాధరము యితని కేదో
పొతచిన వదారస్థిముల పరషారస్థి మతనఁడు
నితచిన యరస్థిము యతనికి నేదో

చ. 2: పొతదిన పాబ్రాణులకెలల్ల  పటట్టి గెపైనానఁ డితనఁడు
యతదును తనకనఁ బుటట్టి గినఁక నేడో
చతదపనఁ గరత్మిములక సాధన మదేవునఁడు
మతదలితచ సాధనము మరి తనకేదో

చ. 3: కలయనిన్న మాయలకనఁ గారణ మ మటూరిత
తలపనఁగ కారణము తనకేదో
యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే సరవ్వెసాక
మలసి యతని కినఁక మరి సాక యేదో



రేక: 0251-06 సామతతత సత: 03-295 అధతతత్మి శస్కృతగారము
పలల్లవ: ఎకక్కడనఁ గడచేరీ నరల

తకక్కలనఁ బెటేట్టిర తరణుల భువని
చ. 1: కనున్నల చటూపల గాలప చిలకల

వనెన్నలనవువ్వెలే వలితరల
మనన్నక పరషామస్కృగముల వనఁటల
పనున్నక యాడేర పడనఁతుల భువని

చ. 2: ముతచిన మానఁటలే మోహనఘతటల
మతచియధరములే మచచ్చెలవ
మతచిన పరషామస్కృగముల వనఁటల
అతచెల నాడేర అతవల భువని

చ. 3: కటట్టి వగటల్ల  కతదువ కచముల
పటట్టి  శ్రీవతకటపత మాయ
మెటట్టి గ పరషామస్కృగముల వనఁటల
నెటట్టిన నాడేర నెలనఁతల భువని



రేక: 0252-01 మలహరిసత: 03-296 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇనిన్నట మటూలత బీశవ్వెరనఁ డాతని-

మనన్నన కొలనఁదినె మలయుటనఁ గాక
చ. 1: మాయామయమెపై మనియడి జగమది

చాయల నితదు నిజము గలదా
కాయము సుఖదుతఃఖములకనఁ బొతత్తిది
రేయినఁబగల నొకరీతే కలదా

చ. 2: దపైవాధీనము తగ సతసారము
వావరి జీవుల వసమవునా
ధవత మనసిది తన కరత్మిమటూలము
వవలపై నా వడువనఁగ వశమా

చ. 3: పతచేతదిద్రియములనఁ బరగేట బద్రిదుకిది
చతచలతబు నిశచ్చెలమవునా
యతచనఁగ శ్రీవతకటేశవ్వెర కస్కృపతో
సతచయమయితే సతమవునఁగాక



రేక: 0252-02 ధనాన్నసి సత: 03-297 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఎతదుకనఁ బనిగొతదము యేమ సేతమవ యలల్ల

చెతదిన మాకినఁక బుదిద్ధ చెపప్పువ నారాయణ
చ. 1: హరినామ మొకటనే అణనఁగెనఁ బాపముల

వరసి యనిన్ననామము లటూరకనన్నవ
సిరలిచెచ్చెనఁ గలవలల్ల  శ్రీపతనామ మొకటే
పరనామములలల్ల  పటట్టిలలో నునన్నవ

చ. 2: గోవతదనామ మొకటే కూడపోసనఁ బుణతముల
వవల నామములక వలలనన్నవా
శ్రీవషరనామ మొకటే చేతకిచెచ్చె వపైకతఠము
తావపైయునన్న నామముల తమకితచ నీవకి

చ. 3: ఇతత్తిల కేశవునామ మయతనఁగలవలల్ల  నిచెచ్చె
పొతుత్తి ల నామములలల్ల నఁ బొతచకనన్నవ
చితత్తిమున నినున్ననఁ జూప శ్రీవతకటేశ నామమే
హతత్తిన నామములలల్ల  నతదులోనే వునన్నవ



రేక: 0252-03 భటూపాళత సత: 03-298 ఆరగితప
పలల్లవ: వనఁకననఁ దిరపళచిచ్చె వషరనికినఁ జేయరో

ఆనఁకట కొదగినటట్టి ఆరగితపల
చ. 1: అత బద్రిహత్మితడాల గక నట ధరితచినయటట్టి-

అతనికినఁ జేయరో ఆరగితపల
పగతలేని క్షీరాబద్ధనఁ బవళతచి లేచినటట్టి-
చతురనికినఁ జేయరో చవ నారగితపల

చ. 2: యేడుదినములదానఁకా నెతత్తిను గోవరద్ధనము
ఆడివచేచ్చె బాలనికి నారగితపల
మేడెప గోపకలతో మకిక్కలినఁ బెననఁగినటట్టి-
వడుకకానికినఁ దేరో వతదు లరగితపల

చ. 3: పటట్టిపదేవుళల్ల నఁ దాను బతత సాగి వునన్నవానఁడు
అటట్టి సేయరో పలనఁగ మారగితపల
నెటట్టిన శ్రీవతకటాదిద్రినిలయునఁ డారగితచని
మటట్టి లేక వడిడతచరో మతచి యారగితపల



రేక: 0252-04 దేసాక సత: 03-299 ఆరగితప
పలల్లవ: ఏ పొదుద  చటూచిన దేవునఁ డిటానే యారగితచ

రటూపలతోనఁ బదివల రచలపై నటల్ల తడెను
చ. 1: మేరమతదరాలవల మెరయు నిడెడనల

సటూరియచతదుగ లవతట చటట్టి నఁబళళ్ళల
ఆరనిరాజానాన్నల అతదుపపై వడిడతచనఁగాను
బోరన చకక్కల రాసి వోసినటల్ల తడెను

చ. 2: పల జలధులవతట పపైనఁడివతడిగినెన్నల
వలినఁగొతడలతతలేసి వనన్నముదదల
బలసిన చిలపాల పతచదార గపప్పునఁగాను
అలర వనెన్నలరస మతదిచిచ్చెనటల్ల తడెను

చ. 3: పతడిన పతటలవతట పచచ్చెళళ్ళనఁ గటూరలను
వతడి యలమేలమతగ వడిడతచనఁగా
అతడనే శ్రీవతకటేశనఁ డారగితచ మగలనఁగ
దతడిగా దాసులకెలల్ల  దానఁచినటల్ల తడెను



రేక: 0252-05 గతడకిగయ సత: 03-300 నస్కృసితహ, రామ
పలల్లవ: జయ జయ రామా సమరవజయరామా

భయహర నిజభకత్తిపారీణ రామా
చ. 1: జలధి బతధితచిన సౌమతద్రిరామా

సలవలల్ల  వరచిన సతారామా
అల సుగీగవు నేలిన  అయోధతరామా
కలిగి యజజ్ఞము గాచే కౌసలతరామా

చ. 2: అరి రావణతతక ఆదితతకల రామా
గరమౌనులనునఁ గాచే కోదతడరామా
ధర నహలత పాలిట దశరథరామా
హరరాణ నుతుల లోకాభిరామా

చ. 3: అత పగతాపముల మాయామస్కృగాతతక రామా
సుతకశలవపగయ సుగణరామా
వతత మహిమల శ్రీవతకటాదిద్రిరామా
మతలోననఁ బాయని మనువతశరామా



రేక: 0252-06 సాళతగనాట సత: 03-301 హనుమ
పలల్లవ: మొకక్కరో మొకక్కరో వానఁడె ముతదరనిలచనాన్ననఁడు

యకక్కవ రామునిబతట యేకాతగవరనఁడు
చ. 1: పటట్టిన జతగతోడి పదద హనుమతతునఁడు

పటేట్టిను యడమచేత బలముషిట్టి
మెటట్టినానఁడు పాదముల మతచ రాకాశితలల
కొటేట్టిననుచ నెతత్తి  గొపప్పు వలకేల

చ. 2: వతచెను శిరసుమనఁద వాలగానఁ దన తోనఁక
పతచెను మనున్నలమోవ పనుదేహము
నితచినానఁడు రౌదద్రిము నిడుపాటదవడల
కాతచనప పటట్టి కాశ కడు బగి ఇతచెను

చ. 3: పనచి తొడలదానఁక పదద పదకము వస
తనువుపపై వలడే దతడల తోడ
అనయము శ్రీవతకటాదిద్రిదేవుని బతట
వనుబలమెపై యునాన్ననఁడు వట ష్ఠూలములోనను



రేక: 0253-01 గతడకిగయ సత: 03-302 హనుమ
పలల్లవ: ఘనునఁడాతనఁడా యితనఁడు కలశపరము కాడ

హనుమతతునఁ డితనఁడా అతజనాతనయునఁడు
చ. 1: పడచేత లోచేత బెరసి కొతదరినఁ గొటట్టి

అడరి దానవుల హనుమతతునఁడు
బెడిదతపనఁ బెనుదోనఁక బరబరనఁ దిపప్పు మొతత్తి
అడనఁగ మాలతవతతు హనుమతతునఁడు

చ. 2: దాకాల మోనఁకాలనఁ దాటతచెనఁ గొతదరి
ఆకాశవధినుతడి హనుమతతునఁడు
పపైకొని భుజములనఁ బడనఁదానఁకెనఁ గొతదరి
ఆకడ జలధిలోని హనుమతతునఁడు

చ. 3: అరపల నటూరపల నతదరినఁ బారనఁగనఁ దోల
ఔరా సతజీవకొతడ హనుమతతునఁడు
మేరతో శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది దేవుని బతట
ఆరితేరిన బరదు హనుమతతునఁడు



రేక: 0253-02 బౌళ సత: 03-303 అధతతత్మి, గర వతదన
పలల్లవ: హరి దగద్గీరనే వునాన్ననఁ డతదానఁకానఁ బారనీదు

కరచలోనే మగడు గోవతదు మాయ
చ. 1: చెనకి పతచేతదిద్రియప చెరవు లపైదితటకి

మనసనెడి దొకట మహ పగవాహము
దినమునఁ బారచనుతడు దిగవక వళల్లలేదు
తనలోనే తానిగర దపైవమాయ

చ. 2: తటూలని పతచభటూతాల తోనఁట లపైదితటకి
కాలమనియడి దొకక్కకాలవ వారచనుతడు
నేలనఁ దడియదు నీరటూనఁ దివయదు
తోలనఁదితత్తికే కొలనఁది దొరకొనన్న మాయ

చ. 3: ముటట్టి పతచపాబ్రాణముల మొలక లపైదితటకి
పటట్టి గలనియేట యేర పొదలి పారచనుతడు
చెటట్టి చెటట్టి కే కొలనఁది శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
నటట్టినడుమ నునాన్ననఁడు నాననీదు మాయ



రేక: 0253-03 పాడి సత: 03-304 రామ
పలల్లవ: రామభదద్రి రఘువర రవవతశతలక నీ-

నామమే కామధేనువు నమో నమో
చ. 1: కౌసలతనతదవరద్ధన ఘన దశరథసుత

భాసుర యజజ్ఞరక్షక భరతాగగజ
రాసికెకక్క(కక్క?)కోదతడరచన వదాతగరవ
వాసితో సురల నిను వడి మెచేచ్చెరయాత

చ. 2: మారీచసుబాహుమరదన తాటకాతతక
దారణవరశేఖర ధరత్మిపాలక
కారణతరతాన్నకర కాకాసురవరద
సారెక వదవదుల జయ వటేట్టిరయాత

చ. 3: సతారమణ రాజ శేఖరశిరోమణ
భటూతలప టయోధతపరనిలయా
యతల శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవయిన రాఘవ
ఘత నీ పగతాపమెలల్ల నఁ గడు నితడెనయాత



రేక: 0253-04 బౌళ సత: 03-305 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎటట్టి  వలసినానఁ జేయు మేమ నననేరమయత

వటట్టిన నామనసు నీకొపప్పున సుమత్మియాత
చ. 1: అదిగో శ్రీహరి నీ వతపన యితదిద్రియాలక

చెదరక నేము పతప సేతుమయాత
వదకి యాసలకెలల్ల  వటట్టియునఁ జేతుమయత
మదిమది నే నీ మాయక లోనయాత

చ. 2: దేవ నీవచిచ్చెనయటట్టి దేహపటటూరిలోన
చేవమరనఁ గానఁపరము సేసేమయత
ఆవల నీ కరత్మిముల కపప్పునము నతుత్తి మయత
ఆవటతచి కామాదుల కాన మరమయాత

చ. 3: నినున్ననఁ దలచటకతటే నీవుచెపప్పున పనులే
యనిన్నకనఁ జేసినదే యకక్కడయాత
అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ ఆతత్మిలో నునాన్ననఁడవు
వనన్నపములేల యిది వడువమయాత



రేక: 0253-05 గజజరి సత: 03-306 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతని మఱచితమ యదుటనే యుతడనఁగ యినాన్నళల్ల ను నే మెరనఁగక

పగతలేదితనికి జీవకోటల్లకనఁ బాబ్రాణబతధునఁ డితనఁడు
చ. 1: ముతదు నేను ఘనగరద్భానరకమున మునినఁగియునన్ననానఁడు

బొతదితోడనే సుఖదుతఃఖతబులనఁ బొరయు తోడునీడితనఁడు
అతది సవ్వెరద్గీనరకాదుల చొచిచ్చెన అకక్కడనఁ దా వనువతటనే
చతదప నాయాతుమలోనఁ బాయని సరావ్వెతత్మికనఁ డితడే

చ. 2: ఆని పటట్టి నేనఁ బాపపణతముల అనుభవతచవలననన్నపప్పుడు
మానుపనొలల్లనఁడు తానఁ బెరరేనఁచను మత కనుకూలత బతనఁడు
నానావధులనునఁ బొరలి యలపతో నలి నే నిదిద్రితచేటపప్పుడు
తానును ఆపరిణమతబులక తగలపైవుతడును యతనఁడు

చ. 3: తలనఁచిన దగద్గీరనఁ దడవక యుతడిన దవవ్వెయివుతడు నితనఁడు
కలసి మెలసి ఇహపరము లొసతగనఁగనఁ గాచకవుతడును యతనఁడు
మెలనఁగచ సాకారముతో నునాన్ననఁడు మేటశ్రీవతకటపత యతనఁడు
వలసిన వావులరటూపల దాలిచ్చెనవానఁ డొకనఁడేపో యతనఁడు



రేక: 0253-06 గతడకిగయ సత: 03-307 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: కడనుతడి రావు కానివ నెపైనవ

వుడుగని దయ నీ దొకటే కలది
చ. 1: హరి నీ చకగతబతటన యపడే

సొరిది నసురలే సురలపైరి
నిరతప చనఁకటనితడిన మతటను
వరవున రవచే వలనఁగెపైనటల్ల

చ. 2: తత నీ నామము దలనఁచినవారినఁ
అతపాపమె పణతతబాయ
గతయపై పరసమునఁ గదిసిన లోహమె
పగతలేక ధరణనఁ బసినఁడియపైనటల్ల

చ. 3: కొతకక నిను నిట గొలిచిన మనుజల
అతకెల శకాదులపైనార
యితకను శ్రీవతకటేశ నీజగము (?)-

సతకలప్పుమే మోక్షతబెపై నిలిచె



రేక: 0254-01 లలిత సత: 03-308 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇవవ్వెల వదకితేనే యేమ లేదు

అవవ్వెలికి దానఁట మర అతదుకోరో శభము
చ. 1: కనురెపప్పుల తుదలనఁ గటట్టి వడెనఁ గాలము

ఘనమెపై చేతులతుదనఁ గరత్మిమునన్నది
మనసు కొటట్టినఁగొననే మరి దపైవమునాన్ననఁడు
చెనకి యినఁక నెనన్ననఁడు సేయరో పణతముల

చ. 2: కనకము దానఁటతేనే ఘన సుఖమునన్నది
వనక చనఁకటకొన వలనఁగనన్నది
వనితల  అవవ్వెలనే వరవజాజ్ఞన మునన్నది
పనిగొని యితవపైతే బద్రిదుకరో జీవుల

చ. 3: కాయము కొటట్టినఁగొననే ఘన వపైకతఠమునన్నది
బాయట శ్రీవతకటపత వునాన్ననఁడు
మాయలకొనలనెలల్ల  మనము నునాన్నరము
పాయక తలసుకొని పటట్టిరో యతరవు



రేక: 0254-02 దేసాళత సత: 03-309 శరణగత
పలల్లవ: ఇతతగా మనిన్నతచి ననున్న నేలకొతట వలలోన

వతతగా నెవవ్వెరినినఁక వనఁడనఁబొయేతనయాత
చ. 1: కలవారిలోన నీవు గలవానఁడవని నేను

కలసి లేనివారిలో కరత్మిములేనివానఁడను
బలవులలో నీ దాసతబలవతతునఁడ నేను
యలమ మాకినఁకనఁ జూడనేమ గడమయాత

చ. 2: నెమత్మిది లోనివారిలో నీకక లోపలివానఁడ
నమత్మిని వలివారిలో నాసిత్తికల వలివానఁడ
పమత్మి పదసుస్థి లలోన పరమపదమువానఁడ
ఇమత్మిని నినన్నడిగేది ఇనఁక నేనఁటదయాత

చ. 3: ధరత్మిపవారిలో నీ దయాధరత్మిపవానఁడ
మరత్మిపవారిలో నీమాయలమరత్మిమువానఁడ
అరిత్మిలి శ్రీవతకటేశ అతతరాతమవ నీవు
నిరిత్మితచినవానఁడ నేను నెలకొతటనయాత



రేక: 0254-03 గతడకిగయ సత: 03-310 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: అతదానఁకా వపైషరవ మటకటకే

నితదకనఁ బాసిన నిరత్మిలనఁ డగను
చ. 1: పాపపరాసుల పరిహరమెపైతే

దపతచ హరిభకిత్తి వడమును
చేపటట్టి పణతము చేరవలయితే
శ్రీపతదాసుల సేవ దొరక

చ. 2: కొటట్టినఁగొనక మత గోరి పారితే
జటట్టిగ హరికథ చవగలగ
పటట్టిన జనత్మిము పావనమెపైతే
మటట్టి లేని తరమతతగము దొరక

చ. 3: గరకటాక్ష మొకకొతత సనఁకితే
శరణగత నిశచ్చెల మవును
యిరవుగ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గొలిచితే
పరమపదమునకనఁ బాతుగ తడవును



రేక: 0254-04 ఆహిరి సత: 03-311 గర వతదన, శరణగత
పలల్లవ: సేయరాని చేనఁతలలల్ల నఁ జేసిత నేను నీ-

గా(కా?)యగతటవానఁడ నేను గతచటూపవయాత
చ. 1: శరణగతులనఁ గటూడి జాజ్ఞనము దొతగిలినానఁడ

అరిది నీ కరత్మిపటానాజజ్ఞల మరినవానఁడ
సరినఁ బద్రిపతచకలముజాడ వాసినవానఁడ
ధరణ నీతపప్పులక దతడన యేదయాత

చ. 2: బహుసతసారములలల్లనఁ బతచలనఁ దోసినవానఁడ
సహజపతదిద్రియముల జారినవానఁడ
మహి నాపటట్టి గలకే మరి బొమత్మినఁబెటట్టినానఁడ
వహిత మతదుక నేది వధి చెపప్పువయాత

చ. 3: గరమతతగమునకనఁ గొతడెము చెపప్పునవానఁడ
పరకాతతనఁగటూడే లోకభయము మానినవానఁడ
సిరల మతచినయటట్టి శ్రీవతకటేశ నినున్న
మరిగి శరణతటని మనిన్నతచవయాత



రేక: 0254-05 గతడకిగయ సత: 03-312 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఇదిగా దదిగా దినిన్నయు నితతే

పదినఁబది హరి నీపదమే నిజము
చ. 1: సురలను నసురల చటూపటట్టి  రాజల

అరసి కనక(ఁనఁగ?) గతమగవారె
సిరల వరినఁ గొలిచెదమతటే మఱి
కెరలి పరల రకతపనఁగనఁగలరా

చ. 2: పదునాలగవది బద్రిహత్మిలోకమును
కదిసి నీరమునుకల పొలము
చెదరక యినఁకనఁ దమునఁ జేరినవారల
వుదుటన నిముడుక వుతడనఁగనఁగలరా (దా?)

చ. 3: అచచ్చెతునఁడవు నీయచతతపద మది
యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁడవు
చొచిచ్చెరి నీశరణు శకసనకాదుల
మచిచ్చెక నిదిగని మరిగితమయాత



రేక: 0254-06 వరాళ సత: 03-313 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పటట్టిన దపైవ మెరనఁగ బీరకాయలోని చికక్క

దిటట్టి కూళపాబ్రాణులమెపై తరగతనఁ గాకా
చ. 1: కాయము మోచి పటట్టి కరత్మిమున కొడిగటట్టి

రోయనఁబోతే మేనిలోని రోనఁత వోయనా
పాయపవలనఁ దగిలి పాపపణతములనఁ జికిక్క
తీయనఁబోతే వచచ్చెనా తగరాని బతధము

చ. 2: జగములోనఁ గటవడి సతసారదుతఃఖమతది
నగనఁబోతేనఁ గొతతపైనా నవువ్వె వచచ్చెనా
చిగరటాసనఁ దగిలి చితతాజలధినఁ బడి
యగదిగనఁ జూడనఁబోతే యతదుక నెకిక్కనది

చ. 3: పరమాతుత్మి మతనఁ గని భవములలల్లనఁ గడచి
ధరణ మాయలతోడి తగలనన్నదా
సిరల మతచినయటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరని
మరిగి కొలిచ్చెన మాక మరి చితతలేల



రేక: 0255-01 లలిత సత: 03-314 కస్కృసర
పలల్లవ: ఏల వటట్టిసేయితచే వతదున నీకేమవచెచ్చె

కాలమునఁ గరత్మిముచేతనఁ గపేప్పువు లోకలను
చ. 1: బదుద ల మాటలడి భద్రిమయితచి రేపలల్లలో

ముదుద ల చటూప వనన్నల ముచిచ్చెలినటట్టి
కొదిదమాలిన కరత్మిము కొతత మాక గడియితచి
వదద నినున్ననఁ గానివాని(?) వల దానఁగవలనా

చ. 2: మఱి పాతడవులక నెమత్మిది వావులట చెపప్పు
మొఱనఁగి యితదరిలోన మొకిక్కనయటట్టి
కఱకఱ దపైవాలనఁ గొతదరను గడియితచి
యఱినఁగి నెఱనఁగనటేట్టి యేమ సేసేవయాత

చ. 3: వరమడుగనఁగనఁ బోయి వడి ఘతటాకరరనికి
యిరవుగ మోక్షవరమచిచ్చెనయటట్టి
తరమెపై శ్రీవతకటాదిద్రినఁ దిరవారాధన గొని
వరస నీదాసులక వరమచేచ్చెవయాత



రేక: 0255-02 ధనాన్నసి సత: 03-315 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: తగ మునుల  ఋషల తపముల సేయనఁగ

గగనము మోచియునఁ గరత్మిము దగదా
చ. 1: ధరణీధర మతదరధర నగధర

చిరకౌసుత్తి భధర శ్రీధరా
కరినఁగాచిత కాకమునఁ గాచిత నీ-

కరణకనఁ బాతగము గలదిదియా
చ. 2: భవహర మురహర భకత్తిపాపహర

భువనభారహర పరహరా
కవసిన వురతను గదదను మెచిచ్చెత-

వవల నీదయక నివయా గరతు
చ. 3: శ్రీవతకటపత శేషగరడపత

భటూవనితాపత భటూతపత
గోవుల నేలిత కోనఁతుల నేలిత
పావనపనఁ గస్కృపకనఁ బాతగము లివయా



రేక: 0255-03 శతకరాభరణత సత: 03-316 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎవవ్వెరనఁ గాననివానఁడు యశోద గనెనటట్టి

పవవ్వెళతచే బద్రిహత్మితతడిద్రి బాలనఁడయత నటట్టి
చ. 1: ఘనయోగీతదుగ ల మతనఁ గటట్టి వడనటట్టివానఁడు

పనిలేక రోలనఁ గటట్టి వడినానఁడటట్టి
తనియ సురలక పాదము చటూపనటట్టివానఁడు
మొనసి బతడిమనఁద మోపనానఁ డటట్టి

చ. 2: అమస్కృతము చేతనఁ దచిచ్చె అతదరికిచిచ్చెనవానఁడు
తమతో వనన్న దొతగిలనఁ దానె యటట్టి
గమురెపై దేవదానవకోటకినఁ జికక్కనివానఁడు
భద్రిమసి గోపకల పాలనఁ జికిక్కనానఁ డటట్టి

చ. 3: యితదునఁ గలనఁ డితదులేనఁడనెతచి చటూపరానివానఁడు
అతదమెపై రేపలల్లవాడ నాడనటట్టి
అతది కస్కృషారవతారమయినటట్టి దేవునఁడే
యితదున శ్రీవతకటాదిద్రి యకిక్క నిలిచెనటట్టి



రేక: 0255-04 రామకిగయ సత: 03-317 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పరిగి పదదనఁ గాను మరి పనన్నవానఁడనఁ గాను

యిరవుగ నే బుదద్ధరినఁగెడి దపడు
చ. 1: కతకిగ బహునరకతబుల చొచిచ్చెత-

నితకా భయమది యరనఁగను
జతకెనలనే పలచదువుల చదివత
మతకనఁదనత బది మానదు

చ. 2: తయతక కడునఁ బెనుదేహల మోచిత-

నయోత యితకా నలయను
నెయతప హేయము నిచచ్చెలనఁ గడిగెద
చియతని రోయను సిగటూద్గీనఁ బడను

చ. 3: ధరత్మిము సేసిత దానము లొసనఁగిత
కరత్మిములితకానఁ గడవను
అరిత్మిలి శ్రీవతకటాధిప నీకస్కృప
నిరత్మిలమెపైతని నే నిపడు



రేక: 0255-05 బౌళ సత: 03-318 అధతతత్మి
పలల్లవ: కనన్నదేనఁటదో వనన్నదేనఁటదో కానఁగలదినఁక నేదో

ననున్నత గానను నినున్నత గానను నడుము బటట్టిబయల
చ. 1: నీమాయమహిమో నే నేరని కడమో

భటూమలోన నీవునాన్ననఁడవు నా పటట్టి గలనఁ గలవు
యేమ గానఁగలనో యితకా మనఁదట నిటకతొలిల్ల యేమెపైతనో
సమారక్కల వుదయాసత్తిమయతబుల చటూచచనునాన్ననఁడను నేను

చ. 2: జాజ్ఞనము నీవో అజాజ్ఞనతబే బలవో
నీనామతబుల అనతతకోటల్ల  నిలకడగానఁ గాను
కాననఁగల య పగపతచమెలల్ల  కలయో యిది నిజమో
కానరాని య ముకక్కన నటూరప్పుల కాలమునఁ గొలచేట కతచముల

చ. 3: నీక నీవ నను దయ దలనఁచితవో నేనాచారతనినమత్మితనో
కెపైకొని నాయతతరాతమవ నినునఁ గతటనిపడే నేను
శ్రీకాతతునఁడవో శ్రీవతకటేశవ్వెర శ్రీవపైకతఠమే యజగము
యేకడ చటూచిన నీదాసుల నాయదుటనే వునాన్నర



రేక: 0255-06 దేసాక సత: 03-319 కస్కృసర
పలల్లవ: కానర నాలగ కరములవానిని

శ్రీనాథతడని చేరనఁగవలదా
చ. 1: ఘనచకగముతో గరడనినెకక్కక

కినిసి మెరయు నలకస్కృషరనిని
ఘనులపై ఇపప్పుటకాలప మనుజల
మునుప వషరనఁడని మొకక్కనఁగవలదా

చ. 2: పలదేవతలక భయముల మానుప్పుచ
అల వశవ్వెరటూపమెపైనపడు
చలము మాని యచచ్చెటకౌరవులను
తలిసి దేవునఁడని కొలవనఁగవలదా

చ. 3: చెపప్పున యితనఁడే శ్రీవతకటమున
యపప్పుడు వరముల ఇయతనఁగను
తపప్పుక యతని దాసులవలనే
యిపప్పుటవారల యరనఁగనఁగవలదా



రేక: 0256-01 బౌళ సత: 03-320 భకిత్తి
పలల్లవ: నితడుమనసే నీ పూజ

అతడనఁ గోరకతడుటదియు నీపూజ
చ. 1: యితదు హరి గలనఁడతదు లేనఁడనేట-

నితదకనఁ బాయుటే నీపూజ
కొతదర చటాట్టి ల కొతదర పగనే-

అతదదుక మానుటదియే నీపూజ
చ. 2: తటట్టి ల గొనన్నని దవనె గొతతని

నెటట్టి కోనిదే నీపూజ
పటట్టిన బతగారపతకను నినుమును
అటేట్టి సరి యనుటదియు నీపూజ

చ. 3: సరవ్వెము నీవని సవ్వెతతతగముడిగి
నిరవ్వెహితచటే నీపూజ
పరివ్వె శ్రీవతకటపత నీదాసుల-

పూరవ్వెమనియడి బుదిద్ధ నీ పూజ



రేక: 0256-02 రామకిగయ సత: 03-321 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: పలదరవుల నీకనఁ బాటతచనఁజెలల్ల ను

వలిసి మదాసులవుటకక్కటే మాతరవు
చ. 1: హరి నీక జీవరాసులతదరను సరియే

సురల కెకక్కడు నీవు చటూడ మాకెపైతే
యిరవుల గలవు నీ కెకక్కడ చటూచినను
అరిది నీ శ్రీపాదాలతద మాయిరవు

చ. 2: నతదగోపాదులకెలల్ల నతదనునఁడవు నీవు
యితదరికినఁ దతడిద్రివ మా కిట నీవపైతే
అతదిన శబరివతదు అఖలభాగతము నీక
చితదిన నీ పసాబ్రాదమే సిరలిచెచ్చె మాకను

చ. 3: అచచ్చెగ మునుల ర(ఋ?)షలతదరను నీబతటేల్ల
తచిచ్చెన యేలికల నీదాసుల మాక
యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యిహపరమెలల్ల  నీవు
చొచిచ్చెతమ నీమరనఁగ సటూదివతట దారమెపై



రేక: 0256-03 శదద్ధవసతతత సత: 03-322 భకిత్తి
పలల్లవ: భకిత్తి నీపపైదొకట పరమసుఖము

యుకిత్తి చటూచిన నిజతబొకక్కటే లేదు
చ. 1: కలమెతత గలిగె నది కూడితచ గరవ్వెతబు

చలమెతత గలిగె నది జగడమే రేనఁచ
తలనఁపతత పతచినానఁ దగిలితచ కోరికల
యలమ వజాజ్ఞనతబు యేమటా లేదు

చ. 2: ధన మెతత గలిగె నది దటట్టిమౌ లోభతబు
మొనయునఁ జకక్కతదనతబు మోహముల రేనఁచ
ఘనవదత గలిగినను కపప్పునఁ బెపైపపై మదము
యనయనఁగనఁ బరమపద మతచకయు లేదు

చ. 3: తరణు లతదర అయిన తాపముల సమకూడు
సిరలనిన్న గలిగినను చితతలే పరగ
యిరవయిన శ్రీవతకటేశ నినునఁ గొలవనఁగా
పరిగె నానతదతబు బెళక లినఁకలేవు



రేక: 0256-04 లలిత సత: 03-323 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతతగాలమాయ ననున్న యేమ ననన్నవార లేర

చితత సతసారపమాయనఁ జికిక్కతచనే కాని
చ. 1: యతదర బద్రిహత్మిలో ననున్నయిట పటట్టితచినవార

యతదర యములో హరియితచినవార
యితదుక నతదుకేకాని యిల నేనఁ జేసిన పాప-

మతది వహితచక కాచినటట్టివార లేర
చ. 2: తలిల్లదతడుగ లతదరో తనువు వతచినవార

కొలల్లగా సతులతదరో కూడినవార
చిలల్లర పనికే కాని చేరనఁబలిచి వపైకతఠ-

ములల్లసాన నిచేచ్చెవార వకరటూ లేర
చ. 3: కాలమును వటనఁబోయ కరత్మిమునునఁ దగదాయ

మటూలనుతడి యవవ్వెరికి మొరవటేట్టిను
అలితచి శ్రీవతకటేశ అతతరాతత్మివపై ననున్న-
నేలితవ యితతపని కెవవ్వెరను లేర



రేక: 0256-05 సాళతగనాట సత: 03-324 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పతచేతదిద్రియములనే పటట్టిణ సావ్వెములల

తతచి బేరమాడుకొని దితచరో బరవు
చ. 1: తగిన సతసారసముదద్రిములోననఁ దిరిగాడి

బగవుదేహప టడబేహరివానఁడ
జగతనఁ బుణతపాపప సరకల దచిచ్చెనానఁడ
దిగిత బటూతురేవుననఁ దరచరో సుతకము

చ. 2: అడరి గణతగయములనేట తడుడ ల చేత
నడుమ నినాన్నళళ్ళదానఁకా నడపనాడ
కడునఁజతచలములనే గాలిచాప లతత్తినానఁడ
వడమాయప సరక వలకియతరో

చ. 3: ఆతుమయనేట కతభ మతతరాతుత్మినఁ డెకిక్కయుతడి
నీతతో మముత్మినఁగాచక నిలచనాన్ననఁడు
ఆతనఁడే శ్రీవతకటేశనఁ డట మాక మకనఁ గరత్తి
ఘతమాని ఇనఁక మాక కడుగణ మయతరో



రేక: 0256-06 పాడి సత: 03-325 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏడే జేనల యదేహతబును

యేడా నినఁకమరి యరనఁగము నేము
చ. 1: నితడును జలధుల నిమషమాతగమున

నితడియు నితడదు నెఱి మనసు
పతడును భువనఁగల పతటలనిన్నయును
పతడదు నాలోనఁ బాపప మనసు

చ. 2: పటట్టివచచ్చె నల పారేట పామును
పటట్టిరాదు నాపాయము
అటేట్టి ఆరను అనలము నీటను
యటఱట్టిన నారదు యకోపతబు

చ. 3: కానవచచ్చె నద ఘనపాతాళము
కానరాదు నాకాలము
శ్రీనగవహర శ్రీవతకటేశవ్వెర
సనలనఁ బుటట్టిన సుదుద ల నివగో



రేక: 0257-01 సాళతగనాట సత: 03-326 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎకక్కడిది వవకమెతతవారికినియినిన్నయునీమాయనఁదోయకలేదు

పకక్కన అజాజ్ఞనపజీవుల యపాప మటల్లనే వుతడనఁగను
చ. 1: వచచ్చెనవడి నట కౌరవులదుటను వశవ్వెరటూప చటూపనయపడు

యిచచ్చెల నిను నమత్మినఁగలేకేకా యితదద్రిజాలమనిరి
తచచ్చెన నిపప్పుట నాసిత్తికజనులను తగ నీ సాకారము చటూచి
నిచచ్చెలనఁ గలల్లని నిరాకారము నిజమని తరిక్కతచక మానుదురా

చ. 2: గరడవాహనము శతఖచకగముల కనియుతడియు దావ్వెపరజనుల
ధరలో నిను హరిమటూరెత్తిని తలియక తమయాదవునఁడొకనఁ డితనఁడనిరి
సరస దేవతాతతరములనఁ గొలిచేట చతచలచితుత్తి ల ఇనఁక నినేన్న
పరదపైవత బననేరర సరిగా బద్రిహత్మిదులలో నొకనఁడవతదుర

చ. 3: యఱినఁగిన దాసుల యఱనఁగదుర నీ వకక్కడనుచ యేకాలమును
యఱనఁగని పామర లఱనఁగర నిను మతనెతతపైనా నానఁడు నేనఁడును
తఱితో శ్రీవతకటేశవ్వెర నినునఁ గని తగ శరణగతులనన్నటల్ల
మఱనఁగననుతడిన పాబ్రాకస్కృతులక నీమహిమలగాననఁగనఁదరమవునా



రేక: 0257-02 లలిత సత: 03-327 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పటట్టినమొదల నేను పణతమేమనఁ గాననెపైత

యటట్టి  గాచేవయత ననున్న యితదిరానాథా
చ. 1: కామనులనఁ జూచిచటూచి కనున్నలనఁ గొతతపాపము

వమర నితదల వని వనులనఁ గొతతపాపము
నామువారనఁ గలల్లలడి నాలికనఁ గొతతపాపము
గోముననఁ బాపము మేననఁ గపప్పులయ నివగో

చ. 2: కానిచోటల్లక నేనఁగి కానఁగిళళ్ళనఁ గొతతపాపము
సేన దానాలతదుకొని చేతులనఁ గొతతపాపము
మానని కోపమే పతచి మతనఁ గొతతపాపము
పూని పాపములే నాలోనఁ బోగలయ నివగో

చ. 3: చేసినటట్టివానఁడనఁగాన చెపప్పు నీకనఁ జోటలేదు
దానఁసుడ నే నెపైతనఁ గొన దయ దలనఁచితవయత
యసరవులలల్లనఁ జూచి యేమని నుతతతు నినున్న
ఆసల శ్రీవతకటేశ ఆయనఁబోయనఁ బనుల



రేక: 0257-03 వరాళ సత: 03-328 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కలిమలేములలల్ల  కాలము సవ్వెభావము

తలనఁపలో జాజ్ఞనము దకెక్కడి దొకటే
చ. 1: పటట్టి గల జీవునికి పూనఁచిన సవ్వెభావము

వటట్టి యిద సారెసారె వోమనేల
పటట్టి నానానఁట బద్రిదుక పగపతచము సవ్వెభావము
కొటట్టిగొన హరిముకిత్తి గోరెటదొకటే

చ. 2: మకక్కవ సతసారము మాయలసవ్వెభావము
చికిక్క కనన్నవారికెలల్ల  మొకక్కకోనేల
తకక్కక రకతచేది దపైవము సవ్వెభావము
నికక్కప వపై రాగతము నిలచట వకటే

చ. 3: కపప్పున భోగములలల్ల  కరత్మిము సవ్వెభావము
తపప్పుక పగయము చెపేప్పు దపైనతమేల
యపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యదలో నాకనఁ గలవు
చపప్పుడుసేయక నీక శరణనే దొకటే



రేక: 0257-04 కనన్నడగళ సత: 03-329 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమ సేయనఁగల యతతాశకనఁడను

తామసప మనసు తనియదు నాక
చ. 1: యిలలోపల నటూరేతడల్లబద్రిదుకే

కలవుదోతగము కలప్పుతతతబుల
నిలిచినవానఁడను నేనొకక్కనఁడనే
పలసతసారము బతడల్లకొలనఁది

చ. 2: ఆరయనఁ బటట్టిడు  అనన్నమువానఁడను
కోరిన కోరక్కల కోటాననఁగోటల్ల
నారవతటదే నలల్లనఁడు నాలక
తీరవు రచలివ తపప్పులకొలనఁది

చ. 3: నిరతరతసుఖము నిమషములోనిదే
వరహప వదల వవల
యిరవుగ శ్రీవతకటేశ నీమఱనఁగ
చొరనఁగా నాకివ సులభములయ



రేక: 0257-05 లలిత సత: 03-330 శరణగత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరివానఁడానఁ గాను యిద పరివకలపై

నవువ్వెచ నీ శరణతట ననున్ననఁ గావవయాత
చ. 1: తగనఁ బతచేతదిద్రియముల తమవానఁడననేర

వగనఁ దలిల్లదతడిద్రి తమవానఁడననేర
చిగరనఁగరాత్మిల తమసమవానఁడననేర
తగద తగవు నీవ తదదవయాత

చ. 2: కొతదర నరకమతదు కొతతవళక వసేర
కొతదర సవ్వెరద్గీమువార కొతతవళక వసేర
యితదుక నతదుకనఁ బోనీ రిహలోకమతదువార
దితదుపడని వళక తీరచవయాత

చ. 3: కాతతల తమవానఁడతటానఁ గనుచటూపలనఁ గటేట్టిర
చెతతలనఁ గాతచనముల చేయివటట్టి కొనె ననున్న
ఇతతటా శ్రీవతకటేశ యదలోనునాన్ననఁడవు
వతతుకీ తగవు నీవ వహితచకోవయాత



రేక: 0258-01 సామతతత సత: 03-331 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతకనెపైన హరినఁ జేర యితతే చాల

సతకెలలల్ల నఁ బెడనఁబాప చకక్కనఁజేస నతనఁడే
చ. 1: యఱనఁగక పటట్టితవ యినిన్నయోనులతదునఁ దొలిల్ల

తఱినానఁట కాయనఁబోయ దానికేమ
నెఱి నఱకములో నాని తవయునఁ గొనాన్నళళ్ళ
తఱవాయి దలసుకో దానికేమ

చ. 2: పాపపణతములసేసి పరలనఁగొలిచి తొలిల్ల
తాపములనఁ బొతదితవ దానికేమ
వపసతసారము నమత్మి పతగనఁడెపై యినాన్నళళ్ళదానఁకా
దాపలేక బద్రితకిత దానికేమ

చ. 3: జగములో వారినఁ జూచి సారెసారె నాసలనే
దగదొటట్టి నీకనఁ దొలిల్ల దానికేమ
జిగి శ్రీవతకటపత చితత్తిములో నునన్నవానఁడు
తగవతచకో జీవునఁడ దానికేమ



రేక: 0258-02 ముఖరి సత: 03-332 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: గోవతదాది నామోచాచ్చెరణ కొలల్లల దొరకెను మనకిపడు

ఆవల నీవల నోరనఁ గమత్మిలగ నాడుద మతనినఁ బాడుదము
చ. 1: సతతము సతతము సకలసురలలో

నితుతనఁడు శ్రీహరి నిరత్మిలనఁడు
పగతతక్షమదే పాబ్రాణుల లోపల
అతతతతము శరణనరో యితని

చ. 2: చాటడి చాటడి సకలవదముల
పాటతచిన హరి పరమమని
కూటనఁసుస్థి నఁ డితనఁడు గోపవధటూపత
కోటకి యతనినఁ గొలవరో జనుల

చ. 3: నిలచనాన్ననఁ డిద నేనఁడును నెదుటను
కలిగిన శ్రీవతకటవభునఁడు
వలసినవారికి వరదునఁ డతనఁడు
కలనఁడు గలనఁ డితనినఁ గని మనరో



రేక: 0258-03 దేసాక సత: 03-333 మనసా
పలల్లవ: ఒకక్కనఁ డెవవ్వెనఁడో వురివ్వెకి దపైవము

యకక్కవ నాతని నెరనఁగవో మనసా
చ. 1: వటట్టిన జీవుల కొక బద్రిహత్మి గలనఁడు

పటట్టిన వపసల బద్రిహత్మిలమతదుర
నటట్టినడుమవారే నవబద్రిహత్మిల
జటట్టిగ బద్రిహత్మిల సతతాయ జగము

చ. 2: కెపైలసతబుననఁ గలనఁ డొక రదుగ నఁడు
తాలిమ నేకాదశరదుగ ల మరి
కాలరదుగ నఁడును కడపట నదివో
చాలిన రదుగ ల సతతాయ జగము

చ. 3: అవతారతబున నలరిన వషరవు
అవలవషరమయమనియడి వషరవు
భువ శ్రీవతకటమున నునాన్ననఁ డిద
జవళ వరతబుల సతతాయ జగము



రేక: 0258-04 దేవగాతధరి సత: 03-334 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతకనెపైనా రోయరాదా యపాటవార మతతే

మతకనఁదనమేల మామాట వనరాదా
చ. 1: తోలబొతత గటట్టి కొనన్నదొర నితతే ననున్న నీవు

కూళసతసారమా యేల కొసరేవు
యలకొనన్న యొముకల ఇతటలో కానఁపర మతతే
యేల మాయ వతటనఁబెటేట్టి వమ గదుద  నీకను

చ. 2: పతచభటూతప చటాట్టి ల బదుకలోవానఁడ నితతే
యతచ కితదిద్రియయాచక లేల వచేచ్చెర
కతచప గాలవటతచే కలిమలోవార మతతే
చతచలపటాసల చేయి చానఁచనేనఁటకి

చ. 3: నెతుత్తి రజలదురాద్గీన నిలిచినవానఁడ నితతే
జొతుత్తి నఁబాపముల యేల చోటడిగేర
హతత్తిన శ్రీవతకటేశనఁడాతత్మిలోన నునన్నవానఁడు
మతత్తిపటజాజ్ఞనమా మమేత్మిమ చటూచేవు



రేక: 0258-05 మలహరిసత: 03-335 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: తమ యఱక తమకనఁ దగినతతే

నెమకిన మాకను నీకస్కృప యితతే
చ. 1: పొనఁగ నీ నాభినినఁ బుటట్టిన బద్రిహత్మిల

యసనఁగిన నీ పూరవ్వె మెఱినఁగేరా
వస నీ ముఖమున వడలిన వదము
దల నీమహిమ తలియనఁగనఁగలదా

చ. 2: నగచ నీమాయల నడచే జగముల
సొగసి నీ మటూరిత చటూపడినా
తగ నినునఁ గాననఁగ తపతచ మునులను
పొగరల మము నినఁక బోధితచేరా

చ. 3: అతతేసివారల కటవల నుతడనఁగ
వతతజీవులక వవక మెట ల్లకో
యితతట శ్రీవతకటేశ నీవ మము
చెతతనఁజేరి దయసేయనఁగదే



రేక: 0258-06 శతకరాభరణత సత: 03-336 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు దలిసే మెచచ్చెరికెపడో

ఇనిన్నయునఁ గనన్నవ యఱినఁగీ నెఱనఁగ
చ. 1: నినన్నటయానఁకలి నేనఁడూ నునన్నది

కనన్నదినతబే కడచనెను
పనిన్న నిదుర మాపటకి నునన్నదద
యనన్ననఁగ రాతరి యతదో పోయ

చ. 2: కాయప సుఖముల గతపల నునన్నవ
పాయమే కెపైవాలి పతడెనదే
యయడ సతసార మతటనే వునన్నది
చేయును నోరను చెనటపై  నిలిచె

చ. 3: వడువని జనత్మిముల వతటనే వచచ్చె
తడవట మోక్షము దవావ్వెయ
యడపక శ్రీవతకటేశ నీ మఱనఁగ
బడినఁ జొచిచ్చెత నా భారము నీది



రేక: 0259-01 ముఖరి సత: 03-337 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: పణతమున ననున్ననఁగాచి పరషారిస్థివౌదునఁ గాక

గణతమా నే నీక నాకత యతతవునన్నది
చ. 1: వలయ నినున్ననఁబొగడే వదము లనతతముల

యలమ నినున్ననఁ బొగడ నెతతవానఁడను
యిల నినున్ననఁ బటూజితచేర ఋషల కోటాననఁగోట
అలరి నినున్ననఁ బటూజితచేయతతవానఁడనా

చ. 2: శరణు నీకనఁ జొచిచ్చెన జతతువు లనతతముల
వరస నే నతదులో నెవవ్వెరినఁ బోలదు
సొరిది నినున్ననఁ గొలిచే సురల సేనా సేన
పరగ నేనఁ గొలిచేట పని నీక నెతత

చ. 3: కాల మెతతపైనానఁ గదుద  కరత్మిముల వవల
ఆలితచ నతదులో నే నణుమాతగము
తాలిమ శ్రీవతకటేశ దయాధరత్మిము నీది
పాలితచవ నీవు ననున్ననఁ బలక లేమటకి



రేక: 0259-02 లలిత సత: 03-338 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నాలో నునాన్ననఁడవు ననున్ననఁ గావ(క) నీకనఁబోదు

యలీలనఁ బటట్టి చరెరవచిచ్చెన వానివల
చ. 1: చటట్టి కొతటనఁ గరత్మిముల సొరిదినఁ బసిరికాయ

నటట్టినడిమ పరవునడకవల
వటట్టిజాలినఁ దిరిగిత వడినఁ బతచేతదిద్రియముల
పటట్టిన నీటలో జలభద్రిమణమువలను

చ. 2: ధరలోననఁ బుటట్టి పటట్టి తగ వచిచ్చెనతదే వచిచ్చె
వరస రాటన్నపగతడద్రివల నెపైతని
అరసి నే నతటకొతట అతగనల పొతదులను
చొరనఁబారి వలకాడే సటూదిరాతవలను

చ. 3: అతతటను సవ్వెరద్గీనరకాదిలోకాల మెటట్టిత
బతతగటట్టి నురిపడి పసురమునెపై
చెతతల శ్రీవతకటేశ చేరిత నీవదద నేనఁడు
వతతుకనఁ గామధేనువు వదిద దటూడవలను



రేక: 0259-03 సామతతత సత: 03-339 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: జననమరణముల జతతురాసులక

వనకముతదరను వడువని కొలల
చ. 1: తలనఁచినచోటను తగదేహములపై

పొలసిపోయినానఁ బోనీవు
వలపల లోపల వలయ భోగముల
కలలోపలివలనఁ గనన్నది తలివ

చ. 2: పూచినచోటల పతగమతుగ లపై
కానఁచి కరనఁచినానఁ గరనఁగవవ
తటూనఁచిన నిరదస దుతఃఖసుఖతబుల
వనఁచి వడుచటే వోపన తలివ

చ. 3: అనాది వాసనలతటన జిగరల
మనోగణములపై మానవవ
వనోదముల శ్రీవతకటేశకని
కనే వుపాయము కతదువ తలవ



రేక: 0259-04 ధనాన్నసి సత: 03-340 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అకక్కడ నెకక్కడి నరకము ఆ మాటే కలల్ల

దికక్కల నిద ఇనిన్నయునఁ దరచకొతటమయాత
చ. 1: తనువది మలమటూతగతబుల దాకొనియుతడిన పటరము

దినదినమును వుచిచ్చెషట్టిపదిడల్లనఁ దటూరెదము
జననము నెతుత్తి ర నెముత్మిల సారెక నటూరెడిగతతల
మనిమని నరకము చొచిచ్చెన మనుజల మద నేము

చ. 2: మదనజలతబుల కాలవ మాపదదల పూరవ్వెతబుల
పొదలిన పతుగ ల యిసిళల్లపటట్టిల వటట్టిదము
యదుటనె సతసారతబుల యడయని కారాగస్కృహముల
మదిమది నరకము చవగొను మనుజల మద నేము

చ. 3: వుటట్టినదే నగన్నతవ్వెము బటూతో బతడో యరనఁగము
చిటట్టితటల్లవాచవులగ జీవుల మద్రితగెదము
నెటట్టిన శ్రీవతకటేశవ్వెర నీతోనఁ గటూడనఁగ జగముల
మటట్టినచోటే మటేట్టి మనుజల మద నేము



రేక: 0259-05 దేసాక సత: 03-341 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తపప్పుల వపప్పుల దేహి తన మటూలమే

రెపప్పులతుద నివగో రేపల మాపలను
చ. 1: తనలోని పాపములే తగిలి యదిటవారి-

నినుప నేరములపై నితదితపతచ
మనసులో పణతములే మహినఁ గనన్నవారిమనఁద
పొనునఁగని నేరపలపై పొగడితపతచను

చ. 2: తొలిల్లట మరణముల తోడనే పటట్టినపడే
యలల్లవారనఁ జూడనఁగాను యేడుపతచను
పలల్ల రేనఁగి తానఁజేసే పనునఁ గరత్మిబతధములే
మెలల్లనే నానానఁటకి మేను గొపప్పుచేసును

చ. 3: సావనఁ దన నడకలే సవ్వెరద్గీనరకములపై
జీవులక మాయగపప్పు చికిక్కతపతచ
శ్రీవతకటేశవ్వెర సేవ చేతలోని మోక్షమెపై
కేవలప పగపతచము గెలపతచను



రేక: 0259-06 శ్రీరాగత సత: 03-342 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: నడుమ రెతటకిని నా మేను

వడనఁబడె యతదలివానఁడనొ నేను
చ. 1: కతటమ జగమది కనున్నల యదుటను

అతట యిదియు నిజమనరాదు
వతటమ సవ్వెరద్గీము వరే కలదని
కతటగితచి అది గాదనరాదు

చ. 2: కటట్టి కొతట మద ఘనసతసారము
గటట్టిగ నినఁకనఁ దొలనఁగనఁగరాదు
పటట్టి కొతట మద పాపపణతముల
తటట్టిదరవుననె దితచాలేము

చ. 3: నగిత నొకసలవ నానానఁట బదుక
మొగి నొకచే నిను మొకిక్కతని
అగపడె శ్రీవతకటాధిప నీకస్కృప
నిగడి గరచే నినునఁ గననఁగలిగె



రేక: 0260-01 భటూపాళత సత: 03-343 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వఱిఱ్ఱై దలిసి జగము వస రోనఁకలి చటేట్టిను

వఱఱ్ఱై దేవతల వరాలొగి నెతదు కెకక్కనో
చ. 1: తగిలి సతపదలచేనఁ దనిసినవార లేర

అగపడి దపైవమానుషాలతదును
వగర సతసారభార మోపననన్నవార లేర
వగవనఁగనఁ జదువు లవవ్వెరికినఁ జెపప్పునో

చ. 2: జడిసి ఆయుషతము చాలననన్నవార లేర
పొడమేట పదునాలద్గీభువనాలతదు
తడవ తనముదిమ తా రోసేవానఁడు లేనఁడు
యడయని తపముల యవవ్వెరి దచెచ్చెనో (?)

చ. 3: నడుమనే తరిగాడ నానాధరత్మిముల
పడనిపాటల్ల నేము పడనఁగాను
తడవ శ్రీవతకటేశదాసుల మముత్మినఁ గాచిరి
బడిబడి నితతకరత్మిఫలము లనన్నటకో



రేక: 0260-02 రాయగళ సత: 03-344 శరణగత
పలల్లవ: ఇతతగాలమాయను యేడనునాన్నరో వర

వతతలపై యడవనఁ గా సే వనెన్నలయ బద్రిదుక
చ. 1: యేలేవారి దటూరిత యడర వుటట్టినవళ

కాలమును దటూరితని కలనఁగేవళ
తాలిమలేని వళ తగనఁగరత్మిము దటూరిత
యేలగని కాచేవారి నెవవ్వెరినఁ గానము

చ. 2: దపైవమును దటూరిత తమకితచినటట్టివళ
కావతచి ననేన్న దటూరితనఁ గానఁగినవళ
సవగానఁ గోపప వళ చటాట్టి ల దటూరితమ
యవలనఁ దోడెపైనవారి నెవవ్వెరినఁ గానము

చ. 3: పటట్టి గ దటూరితమ పోరానియటట్టివళ
కటట్టినఁగడ నెతదువతకనఁ గానమెపైతమ
జటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు శరణతటేనే కాచె
యిటట్టి యితతటవార యవవ్వెరను లేర



రేక: 0260-03 నాట సత: 03-345 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: తల మొల నొకక్కసరా తను వకక్కటనఁగాక

కొలనఁది యరినఁగతనినఁ గొలవరో మర
చ. 1: బొడుడ న బద్రిహత్మినఁ గనిన పరాణపరషనఁడే

దొడుడ నఁ గాక ఆతని తోడివానఁడ(డా?)

వడిడన కెపైలసమే లేవు మాపతనఁ గడుపలో
వడుడ వటట్టి పతచేవానఁడు వరితోవానఁడా

చ. 2: చకక్కని కనున్నల సటూరతచతదుగ లగానఁ గలవానఁడు
యకక్కడుగా కితదరిలో నీడువటేట్టిదా
అకక్కర య దేవతల కాపద మానిపేవానఁడు
వకక్కసమే కాక యతచ వరిలోనే వకనఁడా

చ. 3: అతదర నీతనియతదే అ యితే నౌదురనఁ గాక
యతదును శ్రీపత తోడియడువారా
కతదువ శ్రీవతకటాదిద్రి ఘనవరము లొసనఁగె
దితదుపడడ లోకలక దిద్రిషట్టిమదే కాదా



రేక: 0260-04 పాడి సత: 03-346 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమ చెపప్పుడినో శసత్తి సరహసతము యేమచెపప్పుడినొ వదముల

తామసమెపై బహునాయకమాయను తతత్తిత్త్వా మెఱతగనఁగనఁ దరమేదయాత
చ. 1: కొనిన్నజతతువుల రోసినహేయము కొనిన్నజతతువుల కమస్కృతము

కొనిన్నజతతువుల దివములే రాతుగ ల కొనిన్నజతతువులక
అనిన్నయు నిటల్లనె వకక్కటకక్కటకి అనోతనత వరదద్ధముల
పనిన్నన జీవుల కేకసమత్మితము భావతచనఁగ మరి ఇనఁక నేదయాత

చ. 2: కొతదర వడిచిన సతసారము మరికొతదరికి నది భోగతతబు
కొతదరి వునుకల వరద్ధత్త్వాలోకముల కొతదరివునుకల పాతాళతబు
అతదర నతదరె వారివారి రచ లివగాదిది(వ?) యనరాదు
కతదువ జీవుల వచారితచేట కారాతకారతము లినఁకనేదయాత

చ. 3: కొతతభటూమ నట చనఁకటనితడిననఁ గొతతభటూమ వనెన్నల గాయు
కొతతట సురలను కొతతట నసురల కోరికెపై కొనిరి జగమెలల్ల
ఇతతట శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ యితదరి యతతరాతమవ
చితతల వాయవు యవవ్వెరిమనసుననఁ జేరి నీక శరణతటేనఁ గాని



రేక: 0260-05 సామతతత సత: 03-347 మాయ
పలల్లవ: అణుమాతగప దేహినతతే నేను

ముణనఁగెద లేచెద ముతదర గానను
చ. 1: తగ సతసారప తరనఁగల నీమాయ

నిగమముల యడవ నీమాయ
పగలనిదద్రిల వుచేచ్చె భవముల నీమాయ
గగనప నీమాయనఁ గడవనఁగ వశమా

చ. 2: బయలవతదిలి కరత్మిబతధముల నీమాయ
నియమపనఁ బెనుగాలి నీమాయ
కిగయ నిసుకపానఁతర కెలొల్లతుత్తి  నీమాయ
జయమతది వడలనఁగ జనులక వశమా

చ. 3: కలధనములతోనఁ జిగరనఁగతడె నీమాయ
నిలవు నివురగాయ (?) నీమాయ
యలమతో శ్రీవతకటేశ నీక శరణని
గెలచటనఁ గాక యిది గెలవనఁగ వశమా



రేక: 0260-06 బౌళ సత: 03-348 శరణగత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడునఁ దరవు య పనుల

పనిన్నన నీ మాయ బహుళతబాయ
చ. 1: పకక్క మతతబుల పదదల నడచిరి

వకక్క సమత్మితపై వడనఁబడర
పకక్కదేవతల పేర వాడెదర
తకక్కక ఘనులము తామేయనుచ

చ. 2: పలికెట చదువుల బహుమారద్గీతబుల
కలసి యేకవాకతత గాదు
చ(ఛ?)లవాదతబుల జనులను మానర
పల తరక్కతబుల పచరితచేర

చ. 3: శరణగతులక శ్రీవతకటేశవ్వెర
తరముగ నీవ తీరిచ్చెతవ
పరమవపైషరవుల పటట్టిరి వగతము
యిరవుగ నాచారత లరనఁగదుర



రేక: 0261-01 బౌళ సత: 03-349 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతతలోనే యచచ్చెరేది ఇతతలో మోసపోయేది

చెతత వలసినటల్ల  జేసుకొతట(?) దేహికి
చ. 1: నిమషములోనిది నితగినఁ దిరిగాడేది

జమళలోను వలికి సరిదటూనఁగేది
సమతపైవుతటేనుతడు చాలితచిపోతేనఁ బోవు
భద్రిమవతటది పాబ్రాణము పటట్టిరాదు దేహికి

చ. 2: నీర బుగద్గీవతటది నిచచ్చె కొతత్తిలపైనది
పోరచి పతచభటూతాల పొరగెపైనది
తీరితేనే తీరను తీరకతడితే నిలచ
నారవతటది మేను నమత్మిరాదు దేహికి

చ. 3: రేపమాపలపైనది రెతడు మొకాలపైనది
పపైపపై శ్రీవతకటేశ భారమెపైనది
రటూపపై దగద్గీరియుతడు రచలపై యదుటనుతడు
తీపవతటది కాలము తగదతదు దేహికి



రేక: 0261-02 దేవగాతధరి సత: 03-350 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: పాపము పాపము పగజల ల

పపైపపై నిటవలనఁ బలకకరో
చ. 1: హరియతదునఁ బుటట్టినజనఁడును శివునఁడును

హరితో సరి వరనుటటటూల్ల
పొరినఁ గొతడలతదునఁ బుటట్టిన శిలలివ
వరసనఁ బెటట్టితే సరియౌనా

చ. 2: యితదిరాధిపని వలనఁగల సిరలివ
అతది మరొకరివ అనుటటల్ల
కొతదరము యేరగడిచి కాలవలనఁ
బొతది పొగడితేనఁ బొసనఁగీనా

చ. 3: శ్రీవతకటపత సేవకలక సరి
ఆవల మరి కలరనుటటల్ల
కావతచిన యల కామధేనువుల-

కేవ యటూరనఁబసు లీడవునా



రేక: 0261-03 గజజరి సత: 03-351 దశవతారముల
పలల్లవ: చెపప్పునఁగా నెఱనఁగరా చేరి వదవాతసుల

తపప్పుక చేతులతత్తి దపైవ మతనఁడనన్నది
చ. 1: యిరవుగా నెఱనఁగరా యలల్ల దేవతలలో

పొరినఁ గస్కృషరనఁడు అగగపూజ గొనన్నది
తరమెపై తలియరా య దేవుని పాదపూజ
హరని శిరసుమనఁద నమరి వుతడినది

చ. 2: యితకా నెఱనఁగరా యితని రామమతతగము
తతకినుతడి హరనఁ డుపదేశితచేది
పొతకమదరనఁగరా భువమనఁద శరభము-

మతకదన మెలల్లనఁ దర మానిపవసినది
చ. 3: చటూచియు నెఱనఁగరా సొరిది శ్రీవతకటాదిద్రి-

నేచిన వరములలల్ల  నియతనఁగాను
కాచే దఱనఁగరా ఘనుడితనఁ డెవవ్వెరెపైనా
చేచేత శరణతటేనఁ జేకొనే బరదు



రేక: 0261-04 వసతతవరాళ సత: 03-352 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పఱగనఁగనఁ బెఱగనఁగనఁ బెదదలమెపైతమ నేము

కఱకఱలే కాని కడగతట లేదు
చ. 1: హరి నినన్న భుజియితచి చాలననన్న యనన్నమే

అరిది నేనఁడపప్పుటని నాస రేనఁచని
ధరలో రాతరి గటూడి తనిసిన సతులే
పరగ నపప్పుటని వభాబ్రాతత రేనఁచని

చ. 2: మాయనఁ గటట్టి వడిచిన మలినపనఁ గోకల
యయడ నుదికితేనే యిచచ్చె రేనఁచని
కాయముపపై మోనఁచి పటట్టినఁ గటట్టివసిన సొముత్మిల
మాయలపై దినదినము మమత రేనఁచని

చ. 3: నీవు వటట్టిన చలమో నేము సేసినటట్టి తపోప్పు
శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ చికిక్కత మతదు
మోవరాని మోపయి ములగనియతదు మముత్మి
చేవ సతసారముపపైనఁ జిమత్మి రేనఁచని



రేక: 0261-05 బౌళ సత: 03-353 రామ
పలల్లవ: ఇతకానేల తరక్కవాదముల యినిన్నయు నితదునే ముగిసను

యితకానేల కొతదర మోక్షత బెవవ్వెరికిని లేదనుమాటా
చ. 1: సరయువు పొతతను సకల జీవులక

సిరల మోక్షమచిచ్చెతవని వనన్నపడే
మరలచ నాయనుమానము వాసను
ధర నీవకనఁడవ దపైవమవని కతటనయాత

చ. 2: తగిన లతకవదదను రాక్షసులను
తగనడిచి ముకిత్తితరవు చటూపనపడే
వగలనఁ బెకక్కదేవతల వరతబుల
జగత నీపగక సరిగావయాత

చ. 3: యేమని చెపప్పుదునిటట్టి నీ మహిమ
వమరనఁ బురాణవధి వనన్నపడు
శ్రీమతతునఁడవు శ్రీవతకటేశవ్వెర
కామతప నీకతటే ఘనము లేదుగదవో అయాత



రేక: 0261-06 సామతతత సత: 03-354 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అనిన్నయునఁ జదివతనఁగా ఆహ నేను

నునన్ననిమాటల నోర నుడిగెడిదేదో
చ. 1: వదదనుతడే నాజనత్మిమోహో మరచితనఁగా

చదిదవతట మాతలిల్లచనున్న మఱచితనఁగా
ముదుద తోనఁ బొరలే మలమటూతగము మఱచితనఁగా
యదుద వతటవానఁడ నేను యఱినఁగేటదేదో

చ. 2: యిపప్పుటచవ రేపటకెతచి తనియలేనఁగా
తపప్పుక కాతతలనఁ జూచి తలనఁప దనియలేనఁగా
ముపప్పురినఁ బెకక్కగాలము ముదిసనఁ దనియలేనఁగా
పపప్పువతటవానఁడ నేను పననఁగేటదేదో

చ. 3: యేడదో యదేహమౌత యేనేమ నెఱనఁగనఁగా
కూడిన మనువకక్కడొ గరతటూ నెఱనఁగనఁగా
యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి ననున్ననఁ గాచెనఁగా
నీడవతటవానఁడ నేను నేరపతకనేదో



రేక: 0262-01 దేవగాతధరి సత: 03-355 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: వనరో భాగతము వషరకథ

వను బలమదివో వషరకథ
చ. 1: ఆదినుతడి సతధతది వధులలో

వదతబయినది వషరకథ
నాదితచనిద నారదాదులచే
వదివధులనే వషరకథ

చ. 2: వదలక వద వాతసుల నుడిగిన-

వదిత పావనము వషరకథ
సదనతబెపైనది సతకీరత్తినయపై
వదకిన చోటనే వషరకథ

చ. 3: గొలల్లతల చలల్ల గొనకొని చిలకనఁగ
వలల్లవరియాయ వషరకథ
యిలిల్లద శ్రీవతకటేశవ్వెర నామము
వలిల్లగొలిప నీ వషరకథ



రేక: 0262-02 సాళతగనాట సత: 03-356 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: భవరోగవపైదుతనఁడవు పాటతచ నీవకనఁడవ

నవనీతచోర నీక నమో నమో
చ. 1: అతవలనెడి సరాప్పు లధరాల గఱచిన

తత మదనవషాల తలకెకెక్కను
మతలేని రతులనఁ దిమత్మిరివటట్టి దేహల
మతమఱచె నితదుక మతదేదొకో

చ. 2: పొలనఁతులనెడి మహభటూతాల సనఁకిన
తలమొలల వడి బతత్తిలపై  యునాన్నర
అలర చెనకలచే నతగముల జీరలయ
మలసి యితదుక నినఁక మతతగమేదొకో

చ. 3: తరణుల కానఁగిలనే తాపజవ్వెరాల వటట్టి
కరనఁగి మేనెలల్ల దిగనఁ గారనఁజొచెచ్చెను
నిరత శ్రీవతకటేశ నీవ లోకలక దికక్క
అరదు సుఖననుతడే యతతగమేదొకో



రేక: 0262-03 సామతతత సత: 03-357 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కలిగిననానఁడే చటట్టిరికతబులనఁ దిరగ నివ

నలగడ నివ సతమని మత నముత్మిట పాపమయా
చ. 1: దేహము తోడనె పరగను తీరనియ ఇతదిద్రియముల

దేహము తోడనె ముదియును తేటతలల్లమగను
ఆ పటట్టినినానఁడును అతతము నొతదిననానఁడును
శ్రీహరిమాయలనఁ దగలక జీవునినఁ దడవ వవ

చ. 2: తలిశనన్నపడే తగలను తయతని య సతసారము
తలివకినఁ బాసినయపప్పుడు దిగనఁబడునఁ దా నెతదో
మలయక నిదిద్రితచనపప్పుడు మతుత్తి నఁడెపై  యునన్నపప్పుడు
చలమరి జీవుని తోడుత సమత్మితమే లేదు

చ. 3: కనున్నల దరచిన యపప్పుడే కానిప్పుతచను యలోకము
కనున్నల మటూసినయపప్పుడె కడగడనఁ దా నణగ
అనిన్నట శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డాతత్మిను వలినఁగెడివళను
వునన్నత జీవులనఁ దగలవు వదుగచనఁ దిరగ నివ



రేక: 0262-04 దేసాళత సత: 03-358 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఆతనఁడే బద్రిహత్మిణతదపైవ మాదిమటూలమెపైనవానఁడు

ఆతని మానుటలలల్ల  నవధిపూరవ్వెకము
చ. 1: యవవ్వెని పేరనఁ బలతు రిలనఁ బుటట్టిన జీవుల

నవువ్వెచ మాసనక్షతగనామములను
అవవ్వెల నెవవ్వెని కేశవాదినామములే
రవవ్వెగా నాచమనాల రచియితతుర

చ. 2: అచచ్చె మే దేవుని నారాయణనామమే గత
చచేచ్చెటవారికి సనాతసమువారికి
ఇచచ్చె నెవవ్వెరినఁ దలనఁచి యితుత్తి ర పతాళల్లక
ముచచ్చెట నెవవ్వెని నామములనే సతకలప్పుము

చ. 3: నారదునఁడు దలనఁచేట నామమది యవవ్వెనిది
గరి నుడిగేట నామకథ యేడది
తారకమెపై బద్రిహత్మిరదద్రితత కెవవ్వెరినామము
య రీత శ్రీవతకటాదిద్రి నెవవ్వెనఁడిచచ్చె వరము



రేక: 0262-05 దేవగాతధరి సత: 03-359 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: పతటల భాగతల వరా బహు వతవసాయుల

అతటముటట్టి యిటల్లనఁ గాపాడుదుర ఘనుల
చ. 1: పొతుత్తి ల పాపమనేట పోడు నఱకివసి

చితత్తిమనియడు చేను చేనుగా దునిన్న
మతత్తిలి శతతమనే మతచివాన వదనున
వతుత్తి దుర హరిభకిత్తి వవకల

చ. 2: కామకో శ్రోధదులనే కలవు దవవ్వెవసి
వమర వపైరాగతమనే వలనఁగ వటట్టి
దోమట నాచారవధుల యరవులవసి
వోముచనాన్నర జాజ్ఞనపనఁ బెపై రదోతగజనుల

చ. 3: యతదు చటూచిన శ్రీవతకటేశనఁ డునాన్ననఁడనియడి-

అతదిన చేని పతట లనుభవతచి
సతదడితచి తమవతట శరణగతులనఁ దాము
గొతది నిముడుకొతదుర గరకస్కృప జనుల



రేక: 0262-06 శతకరాభరణత సత: 03-360 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: మానుప వశమా మాయ లివనిన్నయు

శ్రీనాథనఁడు మును సేసినవ
చ. 1: రాతరి చనఁకట రతనఁ బగల వలనఁగ

ఘతల నెపప్పుడు గలదిదియే
యతల జాజ్ఞనుల కిల నజాజ్ఞనుల-

జాతవపైరముల సహజములే
చ. 2: అసురలక సురల కనాది నుతడియు

అసమున వపైరతబది గలదే
యసగి వపైషరవుల కిలనఁ బాబ్రాకస్కృతులక
పొసనఁగని వాదము భువనఁ గలద

చ. 3: యిహమునునఁ బరమును యలతకెలతో
వహితము చెపప్పుడి వదములే
అహిపత శ్రీవతకటాధిప మతమది
నిహితత బెఱినఁగిన నిశచ్చెలమే



రేక: 0263-01 సామతతత సత: 03-361 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎకక్కడనునాన్ననఁ బోదు యేతులపైననఁ బోనీదు

వకక్కట కొకక్క బతధము వహితప నెకక్కడు
చ. 1: బుడిబుడి మాయలనఁ బొరలేట దేహికి

కడవరాని బతధము కాతతల
యడపడ కతదుకతటే నెకక్కడెపైన బతధము
కడునాసనఁ బొరలితచ కనకము

చ. 2: బాలలక వస్కృదుద్ధ లక పాయప వవకలక
తేలితచే బతధముల దినరచల
మటూలనునాన్ననఁ బోనీదు ముతగిటనే వసేది
వళ గాచిన బతధము వదాతగరవ్వెము

చ. 3: పాయ దేజతతువులపైనానఁ బశపక్షులకనెపైనా
బాయట గీముల కటట్టి నఁబాట బతధము
యేయడ శ్రీవతకటేశ ఇతక నీదాసులకెపైతే
చాయపై చెపప్పునటట్టి  సేసు సకలబతధముల



రేక: 0263-02 మలహరిసత: 03-362 శరణగత
పలల్లవ: దపైవమా యేమ సేతు తలనఁప నీవ దికక్క

భావతచి చదువనఁబోయి పశబుదిద్ధనెపైత
చ. 1: కననా సతసారము కడలేని భారమౌట

కనినానఁ దొలనఁగరాదు కాలరల
వననా య దేహము వరసప హేయమౌట
వనినా జిగరనఁ గతడె వడిపతచరాదు

చ. 2: తలియనా ఇతదిద్రియాల దిద్రిషట్టిప వరోధమౌట
తలిసినానఁ బోనఁగవలనఁ దతచరాదు
పలకనా పాపముల పాయని బతధములని
పలికినానఁ గొనన్న వఱిఱ్ఱై పటట్టితోయరాదు

చ. 3: యఱనఁగనా యలోకమది మాయమయమని
యఱినఁగినానఁ బడడవోనఁద మెకక్కరాదు
మెఱయ శ్రీవతకటేశ మేనిలోననే వుతడి
మఱియును ననున్ననేల మనన్నన సేసితవ



రేక: 0263-03 పాడి సత: 03-363 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మతచిన తలపోనఁతలే మనఁద మకిక్కలి

కొతచెము(మొ?) దొడో డ సరికోరి ఇతదుకతదుక
చ. 1: చేసేట పణతములక చెతదేట పాపములక

యసుల సరికి సరి ఇతదుకితదుక
వాసులనఁ బుటట్టి గలక వడి మరణలకను
ఆసల సరికి సరి అతదుకతదుక

చ. 2: దినదిన సుఖలక తీదప దుతఃఖములక
యనసి సరికి సరి ఇతదుకితదుక
అనునఁగనఁ బునన్నమలక అమాస చనఁకటల్లక
అనయము సరికి సరతదుకతదుక

చ. 3: శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి జీవులక నేది గత
యేవ చటూచిన సరికి సరితదుకితదుక
వవగ నీ శరణని వలసి బద్రితకితమ
యే వలల్లలేదు సరి యతదుకత (కెత?)దుక



రేక: 0263-04 సాళతగనాట సత: 03-364 దశవతారముల
పలల్లవ: హరి యిచిచ్చెన వరము లటవలనఁ గావుగా

తరమెపై వవకలలల్ల నఁ దలిసేట దిదియే
చ. 1: శిరసుల తుతచితుతచి చిచచ్చెలోన వలిచి

వరముల వడస రావణునఁ డెనెపైన్నైనా
నిరత రాముని చేత నిమషములోననే
వరములనిన్నయు నెతదో వరతపాలయ

చ. 2: వరఘోరతపముల వలయ బాణసురనఁడు
కోరి చేకొనన్నవరాల కోటాననఁగోట
వరకే కస్కృషరనిచేత నొక యిసుమతతలోనే
తోరమెపైన వరముల తుతుత్తి నియలయ

చ. 3: వటట్టిజాలినఁ బొరలక వరస వభీషణునఁడు
జటట్టిగ రఘుపతకి శరణనెను
నెటట్టిన నాతనినఁ గాచె నేనఁడూ నునాన్ననఁడద
యిటేట్టి శ్రీవతకటాదిద్రి నిచచ్చె వరముల



రేక: 0263-05 మాళవ సత: 03-365 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: వనఁడు గదే శేషనఁడు శ్రీవతకటాదిద్రి శేషనఁడు

వనఁడుక గరడనితోనఁబెనున్నదఱ దన శేషనఁడు
చ. 1: వయివడిగెలతోడ వలసిన శేషనఁడు

చాయమేని తళక వజాబ్రాల శేషనఁడు
మాయని శిరసులపపై మాణకాల శేషనఁడు
యే యడ హరికి నీడెపై యేనఁగేట శేషనఁడు

చ. 2: పటట్టిప వాహనమెపైన బతగార శేషనఁడు
చటట్టి  చటట్టి కొనిన మతచల శేషనఁడు
నటట్టి కొనన్న రెతడువలనాలకల శేషనఁడు
నెటట్టిన హరినఁబొగడ నేరపరి శేషనఁడు

చ. 3: కదిసి పనులకె లల్లనఁ గాచకనన్న శేషనఁడు
మొదల దేవతలలల్ల  మొకేక్క శేషనఁడు
అద శ్రీవతకటపత కలమేలమతగకను
పదరక యేపొదటూద పానుపపైన శేషనఁడు



రేక: 0263-06 శ్రీరాగత సత: 03-366 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎకక్కడి వరత మాక నిహమెలల్ల నఁ దగల

మకక్కళతచి మకక్కళతచి మాయకితతానఁ దగల
చ. 1: పటట్టినపప్పుడే పాపపణతముల దగల

అటట్టి దేహమున కనన్నమటూనఁ దగల
గటట్టిగా నీరెతడూనెపై తే కరత్మిమటూనఁ దగల
యటట్టి నునఁ బోరాదు మాయకితతానఁ దగల

చ. 2: మనికి సతసారియపైతే మమతలనఁ దగల
పనగనఁగనఁ బెనగనఁగా బడడలటూనఁ దగల
అనువపై యలతపటాన కాసలలల్ల నఁ దగల
మన సొకక్కటకక్కటపై  మాయకితతానఁ దగల

చ. 3: అరయ శ్రీవతకటాశనఁ డాతత్మిలోనే తగల
శరణనన్నవారికి వజాజ్ఞనము దగల
గరిమ నితదువలల్లనే ఘన మోక్షమటూనఁ దగల
మరిగినపప్పుడే సుమత్మి మాయకితతానఁ దగల



రేక: 0264-01 శదద్ధవసతతత సత: 03-367 ఉపమానముల
పలల్లవ: కడనుతడే వజాజ్ఞనికినఁ గా దిటవలను

వడలి రోనఁతల చటూచి వరకెపైనా నవువ్వెను
చ. 1: ఆఱడినఁ బాము గరచినటట్టివానఁడు దిననఁబోతే

జాఱని వనఁప చేనఁదపైనానఁ జపప్పునెపై తోనఁచ
వఱిడెపై సతసారపవష మెకిక్కనవానికి
చటూఱలపై హేయకాతతల సుఖములపై తోనఁచను

చ. 2: చెతగట వఱిఱ్ఱైవానికి చేసిన చేనఁతలలల్ల
తొతగలితచి వవకాలపై తోనఁచినటల్ల
మతగచనఁ గరత్మిప నాము మేసిన సతసారికి
అతగడి కరత్మిమే బద్రిహత్మిమెపై తోనఁచను

చ. 3: జగమది యొకక్కటే చవుల వరేవరే
మొగి నెఱకమఱప ముడిచనన్నది
పగట శ్రీవతకటేశనఁ బటట్టి కొలవనివానఁడు
తగని మాయలలోననఁ దేలడవలస



రేక: 0264-02 బౌళ సత: 03-368 శరణగత
పలల్లవ: నరహరి నీ దయమనఁదట నా చేనఁతల గొనాన్న

శరణగతయును జీవుని సవ్వెతతతగము రెతడా
చ. 1: మొఱయుచ నరకప వాకిలి మటూసిరిహరినీదాసుల

తఱచిరి వపైకతఠపరము తరవుల వాకిళళ్ళ
నుఱిపరి పాపములనిన్నయు నుగద్గీగ నిట తటూరెప్పుతత్తిరి
వఱవము వఱవము కరత్మిపవధులినఁక మాకేల

చ. 2: పాపరి నా యజాజ్ఞనము పరమాతుత్మినఁడ నీదాసుల
చటూపరి నిను నామతలో సులభముగా నాక
రేనఁపరి నీపపై భకిత్తిని రే యినినఁ బగలను నాలో
వోపము వోపము తపముల వరకె ఇనఁక నేల

చ. 3: దిదిదరి నీ ధరత్మిమునక దేవా శ్రీవతకటేశవ్వెర
అదిదరి నీదాసుల నీయానతదములోన
ఇదదరి నీనా పొతదుల యేరప్పురచిటవలనఁ గటూరిచ్చెరి
వదిదక నొదిదక నాకినఁక నుదోతగములేల



రేక: 0264-03 ముఖరి సత: 03-369 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఎతత వచారితచకొనాన్న నిదియే తతత్తిత్త్వాము హరి

వతతుక నీకస్కృపగలవానఁడే యరనఁగ హరి
చ. 1: నినున్న నమత్మినటట్టివానఁడు నిఖలవతదుతనఁడు హరి

నినున్న నొలల్లనటట్టివానఁడు నీరసాధమునఁడు హరి
మునున్న దేవతల నీక మొబ్రాకిక్క బద్రిదికిరి హరి
వునన్నత నసురల నినొన్నలల్లక చెడిరి హరి

చ. 2: యేపన నీ పేరిటవానఁ డినిన్నటా ధనుతనఁడు హరి
నీ పేరొలల్లనివానఁడు నిరాద్భాగతనఁడు హరి
కేపల నినున్న నుతతచి గెలిచె నారదునఁడు హరి
పపైపపై నినున్ననఁదిటట్టి శిశపాలనఁడు వనఁగెను హరి

చ. 3: యిటేట్టి నీవచిచ్చెన వరమెనన్ననఁడునఁ జెడదు హరి
గటట్టిగ నీవయతనివ కపటములే హరి
అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ వతతరతగనఁడవు హరి
వుటట్టివడి కానకనన్న వచెచ్చెము దేహికి హరి



రేక: 0264-04 సామతతత సత: 03-370 దశవతారముల
పలల్లవ: ఇతనికతటే మరి దపైవమునఁ గానము యకక్కడ వదకిన నితనఁడే

అతశయమగ మహిమలతో వలసను అనిన్నట కాధరము దానె
చ. 1: మది జలధుల నొక దపైవము వదకిన మతాత్సద్వ్యవతారత బతనఁడు

అదివో పాతాళమతదు వదకితే నాదికూరత్మి మవషరనఁడు
పొదిగొని యడవుల వదకి చటూచితే భటూవరాహమని కతటమ
చెదఱక కొతడల గహల వదకితే శ్రీనరసితహత బునాన్ననఁడు

చ. 2: తలిసి భటూనభోతతరమున వదకిన తద్రివకగమాకస్కృత నిలిచినది
బలవరలలో వదకి చటూచితే పరశరామునఁ డొకనఁడెపై నానఁడు
తలనఁపన శివునఁడునునఁ బారవ్వెత వదకిన తారకబద్రిహత్మిము రాఘవునఁడు
కెలనఁకల నావులమతదల వదకిన కస్కృషరనఁడు రామునఁడునెపైనార

చ. 3: పొతచి యసురకాతతలలో వదకిన బుదాద్ధ వతారతబెపైనానఁడు
మతచిన కాలము కడపట వదకిన మనఁదట కలక్కద్వ్యవతారము
అతచెల జీవులలోపల వదకిన నతతరాతమెపై మెరసను
యతచక ఇహముననఁ బరమున వదకిన యతనఁడే శ్రీవతకటవభునఁడు



రేక: 0264-05 లలిత సత: 03-371 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: చాలనఁజాల నీ హరియేమాకను సకలకిగయలక నాయకనఁడు

నాలక తుదనే యతనఁడుతడనఁగా నలగడ నెవవ్వెరి వదకేము
చ. 1: యేలినవానఁడట లకవభునఁడట యేమటనునఁ గొరత మాకినఁకను

నాలోనునాన్ననఁడు బద్రిహత్మితతడిద్రియట నాకాయుషతము బానఁతా
పాలజలధిపపై దేవుని వారము పానఁడి మాక నినఁక నేమరదు
ఆలితపనఁగ నేమతతటవారము అనుతలకినఁకనఁ జేయి చానఁచేమా

చ. 2: భటూకాతతాపతకితకరలము యభటూములినిన్నయునుమాసొమేత్మి
పపైకొని చకాగ యుధునఁడే మాదాప భయము లినిన్నటానఁ బాసితమ
యకడ నచతతుమరనఁగ చొచిచ్చెతమ యనన్నటకిని నాశములేదు
యేకొఱనఁతని ఇనఁక నాసపడుచ నేమెవవ్వెరికి నోళల్ల  దరచెదము

చ. 3: శ్రీవపైకతఠుని దాసులమట యరచేతది మోక్షము మా కిదివో
పావనగతగాజనకని బతటల్లము పాపములనిన్నటనఁ బాసితమ
శ్రీవతకటపత వరములియతనఁగా జికిక్కన వలతుల మాకేవ
య వపైభవములనఁ దనిసిన మాకను ఇతరలనఁ దగిలడిదినఁక నేది



రేక: 0265-01 లలిత సత: 03-372 అధతతత్మి
పలల్లవ: ధరనఁ గడపట నేజతతువుకెపైనా తన జనత్మిమే సుఖమెపై తోనఁచ

హరి గలనఁడని తా నమత్మివుతడనఁగా నతనఁడిచేచ్చె సుఖ మొలల్లర
చ. 1: మొదలనఁ గొతదరికి సవ్వెరద్గీలోకమే మోక్షసుఖతబని తోనఁచను

అద కొతదరికి దేవతవ్వెమే బద్రిహత్మినతదతబెపై తోనఁచను
వుదుటననఁ గొతదరికి సతసారమే వునన్నతసుఖమెపై తోనఁచను
తుద నా మనఁదట హరిదాసతసుఖము ధుగ వపటట్టితబని కానర

చ. 2: సొరిదినఁ గొతదరట శటూనతతతత్తిత్త్వామేసుఖమనిమానఁటలనతదుర
యిరవరనఁగనివారికి ధనధనతము లకక్కవ సుఖమెపై తోనఁచను
నిరతనఁ గొతదరికి చిరజీవులౌటే నితతసుఖతబని తోనఁచను
వరసల శ్రీపతపపై భారతబద వపైరాగతపసుఖ మెఱనఁగర

చ. 3: యకక్కడ చటూచిన మాయలసుఖముల యనెపైన్నైనానఁ గలవపప్పుడును
చొకక్కప శ్రీవతకటపత తోడుట సుఖయితచేట సుఖ మొలల్లర
యికక్కడ నకక్కడ నీతని దాసులే యేచి సుఖతతుర నిజసుఖము
కికిక్కరిసిన యజాజ్ఞనాతధకారల కితదును మనఁదును నెరనఁగర



రేక: 0265-02 మలహరిసత: 03-373 శరణగత
పలల్లవ: నీకెట వలస నటసేయి నీచితత్తిము నా భాగతము

యేకడనెపైనా లకకాతతునఁడ ఇదియే పో నా వనన్నపము
చ. 1: నాగణములే యతచితనా నరక కూపముల చాలవు

ఆగతనే నాకరత్మిములటూ అనుభవతచి తీరెచ్చెనతటే
నీ గణములే యతచితవా నిఖలసతపదల చాలవు
యగి ననునఁ గరణతచి యపడు నీవచేచ్చెనతటేను

చ. 2: నాపాపములే లకిక్కతచితనా నదులయిసుకలనునఁ జాలవు
యేపన నెతతపైనానఁ గలదు అది యనన్ననఁడు దరను దేవా
చేపటట్టి నీవు రకతచిన యాజీవుల నెతచితవా తొలిల్ల
చటూపటట్టిడి యయాకసతబు పపై చకక్కలకతటే ఘనము

చ. 3: మఱి నాసుదుద ల యతచనఁగ నెతచనఁగ మతచముకితదే నటూయి
గఱి నీకథలివ వననఁబోతే నివ కొతడలనఁ గోటాననఁగోటల్ల
నెఱవుగ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీకే నే శరణగత చొచిచ్చెతని
తఱి దరిచేరప్పునఁగనఁ గటూడువటట్టినఁగా దపైవమ నీకే భారము



రేక: 0265-03 లలిత సత: 03-374 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: అరసి ననున్ననఁ గాచినాతనికి శరణు

పరము నిహమునేలే పతకిని శరణు
చ. 1: వదముల దచిచ్చెనటట్టి వభునికి శరణు

ఆదిమటూలమతటే వచిచ్చెనతనికి శరణు
యేదసానఁ దానెపై యునన్నయతనికి శరణు
శ్రీదేవమగనఁడెపైన శ్రీపతకి శరణు

చ. 2: అతదరికినఁ బాబ్రాణమెపైన  అతనికి శరణు
ముతదు మటూనఁడుమటూరత్తి లమటూరిత్తికి శరణు
దితదుపడి దేవతల దేవునికి శరణు
అతది మనున్ననేల నేకమెపైనతనికి శరణు

చ. 3: తానేనఁ చేతనతమెపైన దపైవానక శరణు
నానాబద్రిహత్మితడాలనాథనికి శరణు
ఆనుక శ్రీవతకటాదిద్రియతదునుతడి వరముల
దనుల కితదరికిచేచ్చె దేవునికి శరణు



రేక: 0265-04 మతగళకౌశి క సత: 03-375 శరణగత
పలల్లవ: ఇది నమత్మిలేనఁడు పణతలేమేమో చేస దేహి

పొదలి యితదువతకనే పొడవకక్కలేనఁడా
చ. 1: మతచి మతదుగొనన్నవానఁడు మహమహరోగముల

అతచెలనఁ బాసి సుఖయయతనటా
అతచితప హరినామమనే మతదుగొనన్నవానఁడు
పొతచి పాపరోగములనఁ బోనఁదోలలేనఁడా

చ. 2: జోడు దొడిగినవానఁడు చొకక్కప టలగలక
వోడక రణజయము నొతదనటా
వాడక హరిదాసతప వజద్రిపతజరపవానఁడు
వడ జనత్మిపటముత్మిల వదలితచలేనఁడా

చ. 3: వపైపగనఁ గాణచిగలవానఁడు దరిదద్రిమునఁ బాసి
పపైపపై సతపదలతో బద్రిదికీనటా
దాపపై శ్రీవతకటేశ పాదములతదునఁ గాణచి
యేపొదటూదనఁ గలగవానఁడు యకక్కవగా లేనఁడా



రేక: 0265-05 గతడకిగయ సత: 03-376 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎకక్కడి వుదోతగాల నేడకెకక్క జీవునికి

నికిక్కచటూచి హరి గరణతచిన దానఁకాను
చ. 1: తనిసినవార లేర తగ నితదిద్రియభోగాల

పననఁగనఁ బెననఁగనఁ బెపైపపై బెరగనఁ గాని
మనసులోనికి రాదు మాటలలోని వరత
తునిగినటల్లనుతడు దొరకదానఁకాను

చ. 2: వడిచినవార లేర వషయాల సతపదల
వుడుగక కోరనఁగోర నొదగనఁగాని
పడిమ వనన్నటట్టి తడదు పసత్తికాలలో చదువు
నడుమతతగములనుతడు నానినదానఁకాను

చ. 3: తలిసినవార లేర దేవుని నాతుమలోన
పల లతపటాలనఁ బడి భద్రిమనునఁ గాని
యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేమటా మెచచ్చెనఁడు తనున్ననఁ
దలనఁచి భకిత్తితోడ దగద్గీరదానఁకాను



రేక: 0266-01 పాడి సత: 03-377 శరణగత
పలల్లవ: సకలశతతకరము సరేవ్వెశ నీపపై భకిత్తి

పగకటమెపై మాక నబెబ్బు బదికితచ నిదియ
చ. 1: మనసులో పాపబుదిద్ధ మరి యతతదలనఁచినా

నినునఁ దలనఁచినతతనే నీరౌను
కనునఁగొనన్నపాపముల కడలేనివపైనాను
ఘనునఁడ నినున్ననఁజూచితే కడకనఁ దొలనఁగను

చ. 2: చేతనతట పాతకాల సేవగా నేనఁ జేసినాను
ఆతల నీకమొకిక్కతే ననిన్నయునఁ బాయు
ఘతలనఁ జెవుల వననఁగా నతటన పాపము
నీతతో నీ కథ వతటే నిమషాననఁ బాయును

చ. 3: కాయముననఁ జేసేట కరత్మిపనఁ బాపములలల్ల
కాయప నీ ముదద్రిలచే గకక్కన వడు
యేయడ శ్రీవతకటేశ యేయేపాతకమెపైనా
ఆయమెపైన నీశరణగతచే నణనఁగ



రేక: 0266-02 లలిత సత: 03-378 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: రెపప్పుల మరనఁగద రేపను మాపను

యిపప్పుడే తోనఁచనిదివో కీల
చ. 1: మనసున నునన్నవ మాయలనిన్నయును

మనసు మరచితే మాయల మరచను
పనివడి మనసునునఁ బారనఁగవడిచిన
కనునఁగొన మాయల కడలే వవగో

చ. 2: దేహమున నునన్నది తగని లతపటము
దేహ మణనఁచితేనఁ దగను లతపటము
వహల దేహమే వోమగనఁ దొడనఁగిన
మోహప మాయల మోపల కొలనఁది

చ. 3: ఆతుమ నునాన్ననఁడు అతతరాతత్మికనఁడు
ఆతుమ మరచిన నాతనఁడు మరచను
యతనఁడె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గొలిచిన
చేచేతనే సుఖముల సేనాసేన



రేక: 0266-03 మాళవ సత: 03-379 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అనిన్నయు నాయతదే కతట ననిన్నటవానఁడా నేనే

మునెన్న నా భావముతో ముడిచివసినది
చ. 1: చెలనఁగి సతసారమే చితతతచి సతసారినెపైత

ములిగి ముకిత్తిదలనఁచి ముకత్తి నఁడనెపైత
పలమతాల దలనఁచి పాషతడబుదిద్ధనెపైత
చెలనఁగి శ్రీపతనఁ దలనఁచి వపైషరవునఁడనెపైత

చ. 2: పొసనఁగనఁ బుణతము సేసి పణతతుత్మినఁడనెపైత
పసలనఁ బాపముచేసి పాపకరత్మినఁడనెపైత
వస బద్రిహత్మిచారినెపైత వరె యాచారమున
ముసిప మరొకాచారమున సనాతసినెపైత

చ. 3: వగి నొడెడభాషలనఁడి వడెడవానఁడనెపైతని
తగి తలనఁగాడ నేరిచ్చె తలనఁగవాడనెపైత
అగడెపై శ్రీవతకటేశ అనిన్నయు వడిచి నేను
తగ నీదానఁసుడనెపై దాసరి నేనెపైత



రేక: 0266-04 సాళతగనాట సత: 03-380 కస్కృసర
పలల్లవ: ఇహపరముల గొన నీ దేవునఁడే

సహజ మనిన్నటాను సరేవ్వెశనఁడే
చ. 1: తలనఁచి చటూచినాను తనలోనే మఱచిన (నా?)

తలనఁపల కొనవానఁడు దపైవ మొకనఁడే
పలికి చటూచినాను పలకక మానినాను
పలకల కొనవానఁడు పరమాతుత్మినఁడే

చ. 2: కనునఁగొని చటూచినాను కనురెపప్పు మటూసినాను
కనుచటూప కొనవానఁడు కమలక్షునఁడే
వని యాలకితచినాను వనకటట్టి మానినాను
వనుకల కొననెలల్ల  వషరనఁడొకక్కనఁడే

చ. 3: మేలకొని వుతడినాను మతచి నిదిదరితచినాను
కాలము కొనలవానఁడు ఘనునఁడ హరే
యలగ శ్రీవతకటేశనఁ డెదలోన నునన్నవానఁడు
కీల వచారితచితే కస్కృషరనఁ డితనఁడే



రేక: 0266-05 ధనాన్నసి సత: 03-381 శరణగత
పలల్లవ: నేనేమ బానఁత నీక నీరణము పాపలేను

నానావధముల నీవ ననున్ననఁ బాయవుగా
చ. 1: మతలో చనఁకట మానప్పు మాణకతదపమవపై

సతమెపై నాలికె పపైకి చవ దేనెయపై
కతలపై ననున్ననఁ జొకిక్కతచనఁ గరారమస్కృతమవయి
గతయపైతవగా నాకనఁ గమలరమణ

చ. 2: చేరి నా కనున్నలదుట శస్కృతగారరసమవపై
ఆరసి రకతచనఁ బతురారిజతమవపై
సారప టహపరాల సతసారసుఖమవపై
యరీతనఁ బెతచితగా నా కితదిరారమణ

చ. 3: తనువచిచ్చె జీవునికినఁ దలిల్ల వ తతడిద్రివనెపై
ధనమవపై దాతవు దపైవమవునెపై
అనునఁగ శ్రీవతకటేశ అతతరాతత్మివు నీవపై
నను మనిన్నతచితవగా నారాయణ



రేక: 0266-06 శతకరాభరణత సత: 03-382 అధతతత్మి
పలల్లవ: ముగియదు కాలము ముతదరికి కితకానఁ

దగని పగవాహము దినదిన మదిగో
చ. 1: పొతకప హరిచేనఁ బొడమన జగమది

యితకానఁ బొడమనివ గొనిన్న
కతకిగనఁ జెరవుల కాలవ్వెల నతటా
అతకెల నిరిత్మితమయత నివగో

చ. 2: దేహము భోగితచి దితచిన వషయము-

లీహల మనఁదతత్తి  నివ గొనిన్న
ఆహరములపై అనతసత్తి సలపై
వహలనే నోరటూరితచ నివగో

చ. 3: మనసుననఁ దలనఁచిన మాయల కమత్మిర-

నినుమడితచె మత నివ గొనిన్న
కనునఁగొని శ్రీవతకటపతదాసుల
పననఁగి పతచనఁగానఁ బెరిగీనిదిగో



రేక: 0267-01 లలిత సత: 03-383 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: పదద తరవుతడనఁగాను పడగతతల దసుక

పొదుద వోక యడవులనఁ బుతగడయేతర
చ. 1: తొలిల్లట పదదలతచిరి దొడడవానఁడు హరియతటా

అలల్లద భారత రామాయణ భాగవతముల
ఇలిల్లద నేనఁట పదదల యవవ్వెరో దపైవములతటా
వలల్లవరిగా నితకా వదకేర

చ. 2: దేవలోకమువార దేవునఁడు శ్రీపతయని
భావతచి మొరవటట్టి బద్రిదికిరి
యవల నిపప్పుటవార ఇతదరికి మొరవటట్టి
కావరి నెవవ్వెరివారనఁ గాక వునాన్నర

చ. 3: నానాభటూములవార నమత్మి శ్రీవతకటపతనఁ
గానవచిచ్చె యేనఁటనేనఁట ఘనులయేతర
యనిజ మకక్కడివార యినిన్నయునఁ దలిశతడియు
మానక చలలనఁబోయి మాయలనఁ బొతదేర



రేక: 0267-02 లలిత సత: 03-384 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: నాకేల వచారము నాకేల యాచారము

సాకిరెపైనవానఁడ నితతే సరేవ్వెశనఁడే దికక్క
చ. 1: పగపతచ మధీనము పాలపడడ దేహమది

పగపతచముతోడి పాట పరగీని
యపడూ నీయాతుమ యశవ్వెరాధీనము
అప డాతనఁ డెటట్టి నిచె నటట్టి అయతని

చ. 2: కరాత్మిన కధీనము కలిముల లేముల
కరత్మిమెటట్టి  గలిప్పుతచెనఁ గలిగీని
అరిత్మిలి నాయాచారత నధీనము మోక్షము
ధరత్మి మతని కస్కృపను తానే వచచ్చెని

చ. 3: చితత్తిమున కధీనము చిలల్లరయితదిద్రియముల
చితత్తిము చికిక్కనపప్పుడు చికీక్కనవ
హతత్తి శ్రీవతకటేశదాసత మధీనము జనత్మిము
పొతుత్తి ల నతదుక నది పూనఁచినటట్టియతని



రేక: 0267-03 మాళవ సత: 03-385 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఏనఁట పరిణమము మమేత్మిల యడిగేరయత

గానఁటపహరి యొకక్కనఁడే గత మా కినఁకనయత
చ. 1: మరగచ శ్రీహరి మాయలోనఁ జికిక్కనయటట్టి

గరిమలనఁ గలకాతతకానఁగిటనఁ జికిక్కతమయత
తరముగనఁ గాలముల దిగమతగినయటట్టి
సొరిది చవుల మతగచ నునాన్నరమయత

చ. 2: జననిగరద్భాములోన చకక్కనఁగా మునినఁగినటట్టి
మునుకొని నిదుద రల మునినఁగి వునాన్నరమయత
చనవుననఁ గరత్మిమనే జలధిలో నునన్నటట్టి
ధనధనాతల నడుమనఁ దగిలి వునాన్నరమయత

చ. 3: పేదవానఁడు నిధిగని పకక్కవ బతకినటట్టి
గాదిలి శ్రీవతకటేశనఁ గని చెలనఁగితమయత
యదస మొకేక్క దపైవ మెదురగావచిచ్చెనటట్టి
ఆ దేవునఁడే మాక నతతరాతుత్మినఁ డాయనయత



రేక: 0267-04 బౌళ సత: 03-386 ఉపమానముల
పలల్లవ: సాసముఖ నడె సాసముఖ

ఆసల పరివారము అవధర దేవా
చ. 1: మతత్తిలి జీవునఁడ నేటమహిమ గలగ రాజ

చితత్తిమనియడి పదద సితహసనత బెకిక్క
బతత్తితోనఁ బతచేతదిద్రియప పరివారము గొలవ
చితత్తిజ పారపతతము సేసనిదివో

చ. 2: కడు మదితచి నహతకారమనే యేనుగపపై
యడనెడ నెకిక్క తోలీనిద జీవునఁడను రాజ
బడిబడినఁ గరత్మిముల పనఁజల దరచ్చెరో
వడమాయ పటట్టిణప వధుల నేనఁగీని

చ. 3: మతచిన సతసారమనే మేడలో నేకాతతమున
పొతచి జీవునఁడనే రాజ భోగము భోగితచనఁగా
అతచెల శ్రీవతకటేశనఁడనే దేవునఁడు వచిచ్చె
మతచితనముననఁ దానె మనిన్నతచె నదివో



రేక: 0267-05 ముఖరి సత: 03-387 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నీక నీ సహజమది నాక నా సహజమది

యేకడా నీవ నిరహేతుక బతధునఁడవు
చ. 1: నే నినున్ననఁ దలనఁచినా నెఱి నినున్న మఱచినా

పూని నా యతతరాతత్మివపై వుతడకపోవు
పూని నినున్ననఁ బటూజితచినానఁ బటూజితచకతడినాను
కానీలే యశవ్వెరనఁడవునఁ గాక మానవు

చ. 2: యిటట్టి నే నడిగినా నేమ నడుగకతడినా
జటట్టిగా నీవు రకతచక మానవు
తొటట్టి నినున్న దగద్గీరినా దటూరమున నుతడినాను
పటట్టితచి నీ గరద్భాములోనఁ బొదలితచకతడవు

చ. 3: భావతచి నీక మొకిక్కనానఁ బరాకెపై మానినా-

నేవ చటూచినా నీవపై యినఁకనఁ బాయవు
శ్రీవతకటేశనఁడ నీవ చితతాయకనఁడవు
కావతచేట నా వుదోతగములేమ బానఁత



రేక: 0267-06 రామకిగయ సత: 03-388 ఉపమానముల
పలల్లవ: కాతతల మానమనేట కరవటాన్నలక దిగె

మతతనాన జీవునఁడనే మతచిమరకానఁడు
చ. 1: అరిది సతసారమనే యతబుధిలోననఁ దిరిగి

వురగత దేహపటడమనఁద
సరినఁ బాపపణతముల సరకల నితచకొని
దరి చేరె జీవునఁడనే తలమరకానఁడు

చ. 2: కడలేని నిటటూట్టిరప్పుగాలి వసరనఁగాను
జడియునఁ గోరికలనే చాపలతత్తి
అడిబరవుగ మాయ అతదునితడా నితచకొని
యడతానఁకె జీవునఁడనే యమరకానఁడు

చ. 3: అలర శ్రీవతకటేశనఁడని యేటమాలిమ
నలదికక్కలక నోడ నడపనఁగాను
ములిగె ధరాత్మిరస్థికామమోక్షధనము గడితచి
పలమాఱ జీవునఁడనే బలమరకానఁడు



రేక: 0268-01 లలిత సత: 03-389 శరణగత
పలల్లవ: చతకగదియ యిదే శరణరిత్తి నే నిదే

తతకి నా భావము దేవునఁడే యరనఁగ
చ. 1: కోరెడి చితత్తిము కోరక మానదు

వపైరాగతము నే వదలను
యరీత దినముల యిటల్లనే కడచ
తేరిన పను లినఁక దేవునఁడే యరనఁగ

చ. 2: తగ సతసారము తనువుననఁ బెననఁగీ
వగటపై  మోక్షము వదకేను
పగటన రెతటానఁ బరగిన జీవునఁడు
తగవలనఁ దగలమ దేవునఁడే యరనఁగ

చ. 3: పతచేతదిద్రియముల పారీ నికక్కడ
పతచనఁ బెదదనెపై పరిగేను
అతచెల శ్రీవతకటాధిపనఁ గొలిచిత
దితచని యమాయ దేవునఁడే యరనఁగ



రేక: 0268-02 లలిత సత: 03-390 శరణగత
పలల్లవ: ఆడుతానఁ బాడుతా నీతో నటేట్టి ముదుద గనుసుతా

వోడక నీదతడ చేరి వునాన్నరమయాత
చ. 1: ఆసనఁ దలిల్లదతడిద్రిమోము అటట్టి చటూచి శిశవుల

యే సుఖదుతఃఖములనఁ దా మెరనఁగనటట్టి
వాసుల శ్రీపత మముత్మి వడి నాతత్మినఁ దలనఁచక
యసుల పణతపాపము లఱనఁగమయాత

చ. 2: యేలినవార వటట్టిగా నేపననఁ దొతుత్తి ల బతటల్ల
ఆలకితచి పరల బోయడుగనటట్టి
తాలిమ శ్రీపత మర తగ మముత్మి రకతచనఁగా
యేలని యేమయునఁ గోర నెరనఁగమయాత

చ. 3: చేతనఁ జికిక్క నిధనము చేరి యితటనఁగలవానఁడు
యేతులనఁ గలిమలేము లరనఁగనటట్టి
ఆతుమలో శ్రీవతకటాధిప నీ వుతడనఁగాను
యతల నే వలతుల నెరనఁగమయాత



రేక: 0268-03 బౌళ సత: 03-391 మనసా
పలల్లవ: బాపరే వోపాబ్రాణ బాపరె వోమనసా

వోపనస వతదుకెపైనా నొడనఁబడేవు
చ. 1: మురికి దేహమొకట మోచక నీ వపప్పుటని

మురికి దేహసతుల మోవనఁగోరే వపప్పుటని
కరక హేయము గొతత కడుపన నితచకొని
తరిగి హేయమేకాను(?) తననఁబోయే వపప్పుట

చ. 2: పసినఁడి కముత్మిడువోయి పరలనఁగొలిచి మరినఁ
బసినఁడి సొమత్మితటానఁ బెపైనఁ బెటట్టినఁ గోరేవు
పసరనఁ బాపపణతలనఁ బెడనఁగేల గటట్టితచక
వసువక అవయే కావతచనఁబోయే వపప్పుట

చ. 3: పతచభటూతములచేతనఁ బటట్టి వడి కమత్మిరాను
పతచభటూతాల దేహుల బతధులతటానఁ దగిలేవు
అతచెల శ్రీవతకటేశనఁ డాతుమలో నునన్నవానఁడు
యతచక తలిసియును ఇటట్టి మరచే వపప్పుట



రేక: 0268-04 భటూపాళత సత: 03-392 అధతతత్మి
పలల్లవ: నారాయణ నే నసవ్వెతతతుగ నఁడను నాకా పనిగా దేవయును

ధరణ లోపలనఁ బుటట్టితచితవ తరవాత పనుల నీకే సలవు
చ. 1: శ్రీపత నీకే సమరిప్పుతతబెపై శేషతబెపైనది యాతుమ దొలేల్ల

యేపన వషయములతదులోనఁ దగిలి యేమయిన నీకే సలవు
చటూపరనఁ బసురము తొరల వోయినను సొముత్మిగలగవానఁడే పరవతజక
పపైపపైనఁ దానే వదకి తచిచ్చె కాపాడనఁగ నతనికి భారముగాన

చ. 2: యడులేక శ్రీహరి నీవుతడెడి య దేహప నీపరికరమటూనఁ
బాడిగనఁ బతచేతదిద్రియముల పటట్టి క బడినఁ దిపప్పుడి నీకే సలవు
వోడక యధికల తమ దాసుల మరివకరిపతప లట సేయనఁగను
చటూడర తమబలములనే వడిపతచక తామే రకతతుర గాని

చ. 3: శ్రీవతకటపత నీవ ననిన్నట సస్కృషిట్టితచిన జీవునఁడనితతే
కావరి నజాజ్ఞనము ననిన్నటవలనఁ గపప్పున నది నీకే సలవు
ధవతనఁ దలిదతడుగ ల తమ బడడల తనువులనఁ బతకము లతటనను
యేవధముల నీరారిచ్చె పతతు రట ఇనిన్నట నీవ గతనాక



రేక: 0268-05 ధనాన్నసి సత: 03-393 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: అతదితనినఁ బొతదిత నీయత దఖలభోగముల

కతదరప్పుజనక నాకనఁ గలిగిత వనిన్నటా
చ. 1: ఘనకతడలముల నీ కథల నాచెవులక

ననుపపైన రచల నీ నామముల నాలకక
అనువపై నీక మొకక్కనఁగ నతటన నొసలిమనున్న
పనివడి నీక పటట్టిబదద్ధ(ఁతధ?)ము

చ. 2: మతచి నిరాత్మిలతపదతడ మతగళసటూతగము నాక
కాతచనపరాసి నీ చకక్కని రటూప నామతకి
పతచామస్కృతముల నీ పాదతీరస్థిము మేనికి
పతచినముదద్రి లదే వజాబ్రాతగిజోడు

చ. 3: సకలబతధుల నీ దాసానదాసులే నాక
అకలతక జనత్మిఫల మనిన్నటా నీకస్కృప నాక
పగకటప శ్రీవతకటపతవ నాయాతుమలో
మొకరివపై యుతడి ననున్న మోహితచనఁజేసితవ



రేక: 0268-06 భటూపాళత సత: 03-394 అధతతత్మి
పలల్లవ: పాపమునఁ బుణతమునఁ బరకట నునన్నది

చేపటట్టి ము నీ చేతద పాబ్రాణ
చ. 1: నాలక కొనలనె నానుచనునన్నది

గాలప నిజమునునఁ గలల్లయును
వాలచను తాసువల నునన్నదిద
తాలిమ ధరాత్మిధరత్మిముల

చ. 2: చేతుల కొనలను చేనఁతపై యునన్నది
జాతగ నరకము సవ్వెరద్గీమును
ఆతల వదోకత్తిమెపైన కరత్మిముల
దాతనె పడికిటనఁ దగిలను వదక(?)

చ. 3: మనసు కొటట్టినఁగొన మాయయు నునన్నది
వనక శ్రీవతకటవభునఁడు నదే
తనరిన యాతని దాసతము నునన్నది
వని చేకొతదువు వదకవో నీవు



రేక: 0269-01 లలిత సత: 03-395 భకిత్తి
పలల్లవ: తపప్పు దయరస్థిమొకట దానఁచిన ధనము సుతడ

వపప్పురాదు చెపప్పురాదు వదమతదు నునన్నది
చ. 1: హరిభకిత్తి గలిగిన యతనికి మోక్షము

పొరగన నునన్నటట్టి  పొసనఁగినది
దరిశనభకిత్తి చేనఁ దనరినవారికి
యిరవపైన మోక్షము యదిటది

చ. 2: మకక్కవ భాగవతాభిమానము గలవారి-

కకక్కరలేని మోక్ష మరచేతది
నికిక్క యాచారాతభిమాననిరతులపైనవారికి
తకక్కక మోక్షమతతానఁ దనలోనిది

చ. 3: యతత వచారితచకొనాన్న నేనేమ చదివనా-

నెతతవారికెపైనా మోక్ష మతదులోనిది
వతతగా శ్రీవతకటవభుని సతకీరత్తిన-

వతతులక మోక్షము వదనములోనిది



రేక: 0269-02 మలహరిసత: 03-396 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎవవ్వెరిదటూరనఁగనఁ జోట లేదు మరియేమననఁగలదిదివో తగవు

యివవ్వెల నతదరి బడిబడినఁ దిరిగే యకరత్మిముదే నేరమ
చ. 1: నీ దాసులకను నేరమ లేదు నీవ గతయని వుతడనఁగను

ఆదినుతడి నీకను నేరమ లేదఖలనకనఁ గరత్తివుగాన
పాదుపడక నడుమనునఁ దిరిగాడెడి పగపతచముదే నేరమ
యేదస నొకచో నిజమేరపడక యిటవలనఁ దిరిగాడెడినఁ గాన

చ. 2: పాపము లేదిద యజాజ్ఞనులకను భావమెరతగని పశవుల గాన
మోపపై సుజాజ్ఞనులకనునఁ బాపము మోవదు నినునఁ గొలిచిరి గాన
చాపలముగ నమత్మితచి చెరచ పలచదువులదే య పాతకము
పపైపపై నొకయరస్థి మేరపరచక భద్రిమయనఁగ వాదము వటట్టిడినఁ గాన

చ. 3: యలోకలకను అధరత్మిము లే దినిన్నయు నీచేనఁతలే కాన
మటూలనునన్నముకత్తి లక నధరత్మిము మొదల లేదు నీ కస్కృప గనక
కాలము గడపచ నీవు రచితచిన కపటప మాయదే అధరత్మిము
అలరి శ్రీవతకటేశవ్వెర య(య?)కక్కడనడడము తానేవచచ్చెనఁ గాన



రేక: 0269-03 బౌళ సత: 03-397 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇద చికిక్కతవనఁక నెతదు వోయదవు

వుదిరి తొలనఁగరాదోహో నీవు
చ. 1: జీవుల లోపలనఁ జెలనఁగేట మటూరిత్తివ

దేవతలక పరదేవునఁడవు
కెపైవలతమునకనఁ గలగ బద్రిహత్మిమవు
ఆవలి పరమున కరస్థిమవు

చ. 2: ఘనకరత్మిమునకనఁ గలిగిన ఫలమవు
మనసు లోనికిని మాయవు
తనియని చదువుక దానఁచిన ధనమవు
మునుప జగములక మటూలమవు

చ. 3: వలసినవారికి వరిరతచ రటూపవు(???)

సులభులక సతసారసుఖమవు
అలరిన దాసులమగ మాకెపైతే
కలిగిన శ్రీవతకటపతవ



రేక: 0269-04 భటూపాళత సత: 03-398 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తలిసియునఁ దలియను తగద చికేక్కమటాను

కలకాల మతదుననే గరివడె బద్రిదుక
చ. 1: దేహముపపై రోనఁత తలసుకొనేట వళ

ఆహ యిదే హేయమెపై తోనఁచను
మోహితచి వషయాల మునినఁగిన వళ నిదే
యహల నతతటలోనే ఇతవులపై వుతడును

చ. 2: చదివ నేనఁ బురాణల సారెక వనేట వళ
అదివో వరత ఘనమెపై వుతడును
కదిసి సతసార సుఖకాతక్షలనఁ బొతదేట వళ
మది ననిన్నయు మరచి మద మెకిక్క వుతడును

చ. 3: యకక్కడిది వవక మెవవ్వెర గెలిచినార
చకక్కనఁ బొడవకిక్కతచ చరినఁ దోసును
దికక్క నీవ శ్రీవతకటదేవునఁడ నీ శరణతటే
యకక్కవ బద్రిదుకనఁదోవ యిదియే కలది



రేక: 0269-05 దేసాక సత: 03-399 శరణగత
పలల్లవ: అలల్లనానఁడే యిదరనఁగ మెపైతమ గాని

యిలిల్లద దేవుని కస్కృప యడ నునన్నది సుతడి
చ. 1: చేరవవో మోక్షము శ్రీహరిభకిత్తికిని

ధరణనఁ గరత్మిమునకే దవువ్వెగాని
యరీత నితదిద్రియముల నితచకతతే దానఁటన
దటూరముగాదు జాజ్ఞనపతోవ వునన్నది సుతడి

చ. 2: ధరనఁ జేతది వపైకతఠ మతని దాసతమునక
పరధరత్మిముల కగపడదు గాని
అరదపైన యాసల ఆయము వడిచితేనే
అరసి యాకతతగతడా నతదవచచ్చెనఁ జతడి

చ. 3: తలనఁపలో దకెక్క ముకిత్తి తగ శరణగతకి
శిలగనఁ బుణతములకనఁ జికక్కదుగాని
తలిసి శ్రీవతకటేశ తరమతతగము నాలికెనఁ
బలికినాడనే దివతపద మబుబ్బునఁ జతడి



రేక: 0269-06 సామతతత సత: 03-400 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: మటూనఁడుమటూరత్తి లనెపైన ముతచకొను నీవలప

వనఁడి వరహములోనె వనఁచ నీవలప
చ. 1: పాప మెరనఁగదు వలప భయ మెరతగదు వలప

రటూపరతగదు మతకి రచి సేయు వలప
పూపవయసున పతడు వడమతచ నీవలప
తీపలకనఁ గడుదప దినదినము వలప

చ. 2: సిగెద్గీరతగదు వలప శిర కెకక్కను వలప
వగిద్గీతచ ననిన్నటకి వడిగటట్టి  వలప
బగద్గీనను నట గతడె పగిలితచ నీవలప
అగద్గీలపజాణలక నాయ మవలప

చ. 3: తగవ దచచ్చెను వలప తేలితచ నీవలప
యిగిరితచి కలిమలే మెఱనఁగ దవలప
వగల శ్రీవతకటేశవ్వెర మాయ లీవలప
తగల వరికాని (?) వలనఁ దగిలితచ వలప



రేక: 0270-01 దేసాళత సత: 03-401 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎదుర లేక చరితతురెటఱ ట్టినా శ్రీవపైషరవుల

మదితచి నేనుగలక మటట్టి  మేర వునన్నదా
చ. 1: భాగీరథిలోననఁ బాపమునన్నదా పణత-

భోగప వదములలో బొతకలనన్నవా
సాగరపటమస్కృతప చవలోనఁ జేనఁదునన్నదా
ఆగత హరిదాసుల కపరాధ మునన్నదా

చ. 2: ఆకసములోన నెరసతదునునన్నదా భటూమనఁ
జేకొని రవయదుటనఁ జీనఁకటనన్నదా
యకడనఁ గామధేనువు కియతరానివునన్నవా
కెపైకొనన్న పగపనున్నలను గరిసితచ నునన్నదా

చ. 3: హరినామమతతగములో నౌనఁగాము లనన్నవా
గరకస్కృప గలిగియునఁ గొరతునన్నదా
సరవ శ్రీవతకటేశ శరణనన్నవారికి
వరసతబు లతదులో వదకనఁగనఁ గలదా



రేక: 0270-02 రామకిగయ సత: 03-402 కస్కృసర
పలల్లవ: వనఁడివో లకపత వనఁడివో సరేవ్వెశనఁడు

వనఁడివో కోనేటదతడ వహరితచే దేవునఁడు
చ. 1: కొతడ గొడగగ నెతత్తి గోవులనఁ గాచె నానఁడు

కొతడవతట దానవునినఁ గోరి చితచెను
కొతడ శ్రీవతకటమెకిక్క కొలవునాన్ననఁ డపప్పుటని
కొతడవతట దేవునఁ డిదే కోనేటకఱతను

చ. 2: మానఁకల మదుద ల దొబబ్బు మరి కలప్పుభటూజమనే-

మానఁక వరికి తచెచ్చెను మహిమనఁదికి
మానఁకమనఁద నెకిక్క గొలల్ల మగవల చరలిచిచ్చె
మానఁకల కోనేటదతడ మరిగినానఁ డిదివో

చ. 3: శేషని పడగెనీడనఁ జేరి యశోద యితటకి
శేషజాత కాళతగనఁ జికిక్కతచి కాచె
శేషాచలమనేట శ్రీవతకటాదిపపై
శేషమెపై కోనేటదతడనఁ జెలనఁగీని దేవునఁడు



రేక: 0270-03 సామతతత సత: 03-403 శరణగత
పలల్లవ: కడుప నితడె నినఁకనఁ గడమేది మును

తడవన యపడే నే ధనుతనఁడనెపైత
చ. 1: హరిహరి యని నే ననన్ననానఁడె నా-

పరగిన జనత్మిము ఫలియితచె
కెరలి మనఁద మకిక్కలి నీసేవల
వరస జలధిలో వానల

చ. 2: ముతదర నీకను మొకిక్కనయపడే
అతదితనఁ దుదిపదమగ సుఖము
పొతదుగ మనఁదట వవల సేవల
యతదును శ్రీమతతు కిచిచ్చెన సిరల

చ. 3: శ్రీవతకటపత శరణనినపడే
దపైవమ నాపాల దకిక్కతవ
చేవలనఁ గమత్మిర సేవతచ సేవల
వవల పూజల వడుకల



రేక: 0270-04 దేవగాతధరి సత: 03-404 మనసా
పలల్లవ: మాయలనఁ బొరలనఁగనేనఁటకి మనసా కలకాలతబును

యేయడ లకకాతతునఁ డతనినఁ దలనఁచవుగా
చ. 1: మనున్నననఁ బుటట్టిన కాయము మనున్నననణనఁగేట దితతే

మనున్నల మనఁదికినఁ బోవదు మెరయుచ నెతతపైనా
అనిన్నట నీ జీవునికిని అతతరాతమ దేవునఁడు
యనన్ననఁడునఁ బాయని బతధువునఁ డతనినఁ దలనఁచవుగా

చ. 2: ధరపపైనఁ బుటట్టిన దేహము ధరపపైనఁ బుటట్టి(టట్టి ?)న దితతే
పరమానతదము గోరదు పపైపపై నెతతయినా
గరిమల నీ జీవునికిని గతయగ దేవుత డతనఁడు
నిరతప సుఖముల యొసనఁగను నీవట దలనఁచవుగా

చ. 3: శ్రీవతకటపత సొముత్మిల చేరెడి దాతని నితతే
ఆవల నితరల నతటవు ఆతుమ లనిన్నయును
యేవధముల నీ జీవుని కేలికె యదేవుతడే
పావనముగ బద్రిదికితచెను పయికొని తలనఁచవుగా



రేక: 0270-05 మాళవగళ సత: 03-405 శరణగత
పలల్లవ: రచల నే నిట గొనని వడవ రోనఁతలయతడినఁగాక నేనఁడు

వచనముల హరి నీక శరణని వసుధనఁ బావనమెపైతనఁ గాక
చ. 1: నేను సేయని పాపమేడది నిఖలలోకములతదును

నేను చొరని నరకమేడది నెఱయ దురద్గీతుల
నేను పొడమని యోనులేడవ నిఖలజతతువులతదును
పూని హరి నిను శరణుచొరనఁగానఁ బుణుతనఁగానఁ జేసితవనఁ గాక

చ. 2: నిరత నాడని కలల్లలేడవ నేను నాలక తుదలయతదును
పొరలి నడపని కరత్మిమేడది భువ ననాచారములలో
తరిగి తరిగి నీచలితడల్లను తరియనరస్థిము లితకనేడవ
గరిమ హరి నే నినున్న శరణననఁగాను ఘనునఁ జేసితవనఁ గాక

చ. 3: తలనఁప నజాజ్ఞనముల నపరాధముల నాయడ లేనివడవ
యలిమ ననిన్నటేల్లలనఁ దగనా యేలితవనఁ గాక
నిలిచి శ్రీవతకటగిరీశవ్వెర నీక శరణనుమాతగ మతతే
కలసి నాయడనేమ గతటవ కాచితవ భువనములలోను



రేక: 0271-01 సామతతత సత: 03-406 శరణగత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరి దటూరనఁగనేల యేమ నననఁగనేల

నవువ్వెచ హరికి మొకిక్క నడచటనఁ గాక
చ. 1: కోపమే యకక్కడు సేసు కొతదరి గణములోన

పాపమే యకక్కడు సేసు పరలనఁ గొతదరికి
దపన మెకక్కడు సేసు దేహములనఁ గొతదరికి
శ్రీపత  ఆనాజజ్ఞ లివ చెలీ ల్ల లోకానను

చ. 2: కొతదరి నసురలనఁగా గటట్టి తోడ నట సేసు
కొతదరి దేవతలనఁగా కోరి తానే యిట సేసు
కొతదరి మనుజలనఁగా కూటప జీవులనఁ జేసు
వతదువల హరిమాయ వలసి లోకానను

చ. 3: వరస నెరినఁగి నడవ నెవవ్వెరి కిచచ్చెగాదు
సరిని వనాది నుతడే సహజమే కలది
చిరపణుత లినిన్నటలో శ్రీవతకటేశనఁ గని
శరణననఁగా సుఖము జరగీ లోకానను



రేక: 0271-02 గతడకిగయ సత: 03-407 శరణగత
పలల్లవ: పొదలనఁ బొదలనఁగనఁ దనువు పణతపాపముపొతుత్తి

వదల వదలనఁగ మనవదదనే నిలచ
చ. 1: పరగ నితదిద్రియసుఖము పతచనఁగానఁ బెతచనఁగా

ధరనఁ బెరగనఁ గోరికల తలనఁచనఁ దలనఁచ
కెరల లతపటము మకిక్కలి కూరచ్చెనఁ(రచ్చెనఁ?) గటూరచ్చెనఁగా
మరలితప మరలితప మనసులో నణనఁగ

చ. 2: కలగ పనులే మెపైననఁ గడునఁ జేయనఁ జేయనఁగా
మలసి కలగను రచల మరగ మరగ
బలియు నజాజ్ఞనతబు భద్రిమయనఁగా భద్రిమయనఁగా
నిలవ నిలవనఁగ మనసు నిశచ్చెలత బవును

చ. 3: నెగడు గణముల పకక్క నితచనఁగా నితచనఁగా
మగల(ల?) సతసారతబు మెలనఁగ మెలనఁగ
తగిలి శ్రీవతకటేశ దగద్గీరి కొలవనఁగనఁ గొలవ
పొగడనఁ బొగడనఁగ నతనఁడు పొతతనే నిలచ



రేక: 0271-03 ధనాన్నసి సత: 03-408 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నీ వటసేసిన నిజభోగతతబౌ

చేవలనఁ గెపైకొని చెలనఁగటనఁ గాక
చ. 1: దేవ నీ యానతనఁ దిరిగేట చి తత్తిము

నావదద నిలపనఁగ నా వసమా
యవల నీవ యిచిచ్చెన పటట్టి గ
యేవధినఁ దిపప్పున యినఁక మాన వశమా

చ. 2: వామన నీ పతప వచిచ్చెన పగకస్కృతదే
నా మానఁట వనుమన నా వసమా
శ్రీమతతునఁడ నీచేనఁత దేహమది
దోమట గడువక తోయనఁగ వశమా

చ. 3: నగధర నీ వట నడపేట కరత్మిము
నగినగి తోయనఁగ నా వసమా
తగ శ్రీవతకటదపైవమ నాపాలనఁ
దగిలిత వతరమునఁ దలనఁచనఁగ వశమా



రేక: 0271-04 భపైరవ సత: 03-409 తరపత క్షేతగత
పలల్లవ: వశవ్వెరటూప మదివో వషరరటూప మదివో

శశవ్వెతులమెపైత మతక జయము మా జనత్మిము
చ. 1: కొతడవతట హరిరటూప గరతపైన తరమల

పతడిన వస్కృక్షములే కలప్పుతరవుల
నితడిన మస్కృగాదులలల్ల నితతముకత్తి జనముల
మెతడుగనఁ బద్రితతక్షమాయ మేలవో నా జనత్మిము

చ. 2: మేడవతట హరిరటూప మతచెపైన పపైనఁడి గోపర-

మాడనే వాలిన పక్షు లమరల
వాడలనఁ గోనేటచటల్ల వపైకతఠనగరము
యడ మాకనఁ బొడచటూప ఇహమేపో పరము

చ. 3: కోట మదనులవతట గడిలో చకక్కని మటూరిత్తి
యట లేని శ్రీవతకటేశనఁడితనఁడు
వానఁటప సొముత్మిల ముదద్రి వక్షప టలమేలత్మితగ
కూటవపై ననేన్నలిత యకక్కవవో నాతపము



రేక: 0271-05 ఆహిరి సత: 03-410 శరణగత
పలల్లవ: నీకే శరణతట నినేన్న నమత్మితనయత

పపైకొని శ్రీహరి నీవ పరిహరితచవ
చ. 1: వజాజ్ఞనముల గొనిన్న వతదు నే నటూరకే

సుజాజ్ఞనముల గొనిన్న చటూతు నే నేపొదుద
అజాజ్ఞనము నే ననిశము నడచేది
పగజాజ్ఞహీనునఁడ నెతత పాపకరత్మిమో

చ. 2: సుకస్కృతము లొకమరి సొరిది నే బోధితతు
పగకస్కృత యొకొక్కక వళ భావతతు నాతత్మిలో
అకస్కృతములే నే ననిశమునఁ జేసేది
వకస్కృతాచారనఁడ నితకా వకార మెతతో

చ. 3: ధరత్మిమారద్గీమటూనఁ గొతత తలనఁపన నెరినఁగిత
నిరత్మిలచితత్తిమెపై మోక్షనిలయము నెరినఁగిత
నిరిత్మితచి శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలనఁగాను
మరత్మి మెరినఁగిత నెటల్ల మనన్నననఁ గాచితవో



రేక: 0271-06 రామకిగయ సత: 03-411 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఇతతట దపైవము లేనఁడు యతదునఁ జెపప్పు చటూపనఁగ

వతతులకనఁ గొలిచేటవారి భాగత మనఁకను
చ. 1: గకక్కన మనత్మిథనినఁ గనన్నతతడిద్రి గనక

యకక్కవ చకక్కనఁదనాల కితనఁడే దొడడ
నికక్కప సటూరతచతదాబ్రాగిన్ననేతుగ నఁడు గనక
దికక్కలనఁ గాతతుల నీ దేవునఁడే దొడడ

చ. 2: అతచెల లక్ష్మికి మగనఁడెపై నానఁడు గనక
యతచ రాని సతపదల కితనఁడే దొడడ
పతచినచోటనఁ జకగము పతప చేసనఁ గనక
మతచిన పగతాపాన మకిక్కలిని దొడడ

చ. 3: దపైవకపనఁ బురషోతత్తిమునఁ డితనఁడు గనక
దేవతల కెలల్ల  నీ దేవునఁడే దొడడ
వావాత శ్రీవతకటాదిద్రి వరములిచచ్చెనఁ గనక
యేవల దాతలలోన నితనఁడే దొడడ



రేక: 0272-01 దేసాక సత: 03-412 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: కలవ రెతడే భటూమ కామనిధనతబుల

జలజాక్షునఁడు నతని శరణగతయును
చ. 1: నరల లేరా భటూమ నానాదికక్కలలోన

హరిదానఁసునఁడొకక్కనఁడే యరదునఁ గాక
సురల లేరా మతట సదితచ ఘనునఁ డొకక్కనఁడే
పరమపదమేల శ్రీపతయే కాక

చ. 2: మాటల లేవా భటూమ మతతగము లతచి చటూడనఁగ
తేటల హరినామమే తేనఁకవనఁ గాక
కోటపూజ లిల లేవా కమతుల సేసేవ
పాటల పగపనున్నని భకిత్తి దొడుడ నఁ గాక

చ. 3: వహితసుఖము లేదా వశవ్వెములో భోగితచ
సహజమోక్షసుఖమే సారమునఁ గాక
యిహమున శ్రీవతకటేశనఁ డితదరికి లేనఁడా
మహి శ్రీవపైషరవులకే మనికాయనఁ గాక



రేక: 0272-02 ముఖరి సత: 03-413 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: వషరనఁడ వచతతునఁడవు వశవ్వెపరిపూరరనఁడని

వపైషరవు లనతయతనఁగా వటట్టి చదువులేల
చ. 1: వనన్న చేతనఁబటట్టి నేయి వదకనఁగ నినఁకనేల

నినున్న లోన నితచకొని నిజమేదో యననేల
వునన్నత దపమువటట్టి వగి నటూతనఁబడనేల
పనిన్న నీ దాసతము గలద్గీ బహుకరత్మిమేల

చ. 2: చాలధనము గలిద్గీ సతతలనఁ దిరియనేల
నాలక నీ పేర గలద్గీ నానాజపములేల
కాలము నేర గడిచి కాలవ వగడనేల
పాలితచ నీ వుతడనఁగాను పరచితతలేల

చ. 3: మనున్న చటూచేయతదుకనఁగా మకిక్కలి తోదోప లేల
అనిన్నటా నీవుతడనఁగాను అడుగనేల
యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యితదరి నేలేవు నీవ
నినేన్న కొలచటనఁ గాక నీటగరావ్వెలేల



రేక: 0272-03 వరాళ సత: 03-414 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: చతచలము మానితేను సతసారమే సుఖము

పొతచి హరిదాసునఁడెపైతే భటూమెలల్ల  సుఖము
చ. 1: వరల వనఁడకవుతటే వునన్నచోనే సుఖము

పరనితద వడిచితే భావమెలల్ల  సుఖము
సరవనఁ గోపనఁచకతటే జనత్మి మెలల్ల  సుఖమే
హరినఁ గొలిచినవారి కనిన్నటాను సుఖమే

చ. 2: కాని పని సేయకతటే కాయమే సుఖము
మౌనమున నుతడితేను మరలపైనా సుఖము
దనత వడిచితేను దినములలల్ల  సుఖము
ఆని హరినఁ దలనఁచితే నతతటా సుఖమే

చ. 3: చలము వడిచితేను సతతతము సుఖము
యిల నాసలడిగితే నిహమెలల్ల  సుఖమే
తలనఁగి శ్రీవతకటేశ దాసులపైనవార వని
గెలిచి నటతచనఁగాను కితదా మనఁదా సుఖమే



రేక: 0272-04 దేసాళత సత: 03-415 అధతతత్మి
పలల్లవ: వదకవో చితత్తిమా వవకితచి నీవు

అదననఁ దదియతసేవ అతతకతటే మేల
చ. 1: చటూపలనెపైన్నైనానఁ గలవు సటూరతమతడలముదానఁకా

చటూపల శ్రీహరిరటూప చటూడ దొరకదు గాని
తీపలనెపైన్నైనానఁ గలవు తననఁ దిన నాలికెక
తీప శ్రీహరిపగసాదతీరస్థిమని కోరదు

చ. 2: మాటలనెపైన్నైనానఁ గలవు మరిగితే లోకమతదు
మాటల శ్రీహరినామము మరపనఁగ వల
తేటలనెపైన్నైనానఁ గలవు తీరని చదువులతదు
తేటగా రామానుజల తేరిచె వదములలో

చ. 3: చేనఁతలనెపైన్నైనానఁ గలవు సేసేమతటే భటూమ
చేనఁతల శ్రీవతకటేశ సేవ సేయవలను
వాబ్రానఁతలనెపైన్నైనానఁ గలవు వనజభవుని ముదద్రి-
వాబ్రానఁతల చకాగ తకితాల వహికెకేక్క ముదద్రిల



రేక: 0272-05 లలిత సత: 03-416 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: బహుకటతబవ నీవు బద్రితుకనఁగ వరవదో

వహగగమన నాక వరగయత నితదుకే
చ. 1: పటేట్టిట జతతువుల భువనములలల్ల  నితడె

ఇటట్టి బద్రిహత్మితడకోటల్ల  ఇనిన్నయు నీ మేన నితడె
ఇటట్టి ఇతదరి రకతచే యితవపైన వధమేదో
వటట్టి గ కానఁపరము నీ వుతడనఁగనఁ జోటేదో

చ. 2: చినిన్నచినిన్న దేవతల చేనఁతల ముదుద ల నితడె
కనున్నల నీకివ చటూచి కడు సతతసాల నితడె
మనన్ననల వరికిచిచ్చె మలసేట వధ మేదో
వునన్నత నీ చితతదరి వుతడుటనఁక నెనన్ననఁడో

చ. 3: నీ దేవయపైన లక్ష్మి నిచచ్చె సతపదల నితడె
ఆదియపై శ్రీవతకటేశ ఆకె నీ వురాన నితడె
పోదియపై నీవవయలల్ల  భోగితచేదేపొదోద
నీదాసులము నేము నినునఁ జితతతచితమ



రేక: 0272-06 లలిత సత: 03-417 శరణగత
పలల్లవ: నిలిచినచోటనెలల్ల  నిధన మతనఁడు

యిల వఱవ వఱవ నేమటకి నినఁకను
చ. 1: హరి నాకనఁ గలనఁడుగా అనిన్నటనఁ బరిహరితచ

నిరత గరత్మిములతత నితడుకతడినా
దరిదాప ఇతనఁడేకా తగ వనుక వసుకో
వరవరనఁ బాపాల నా వతటనఁ బడినాను

చ. 2: గోవతదునఁడు గలనఁడుగా కొతక దరిచ్చె ననునఁ గావ
కావరప భవముల గదిమనాను
దేవునఁడితనఁ డునాన్ననఁడుగా దికక్కదసపై నిలపనఁగా
భావప సతసారవారిద్ధ పపైకొని ముతచినను

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁడే చితత్తిగితచి ననేన్నలనఁగా
వావాత నితదిద్రియాల వళకాడినా
యవల నావల నితనఁ డిహపరా లిచెచ్చెనఁగా
వావరి నే దాసతగరవ్వెముతో నుతడినను



రేక: 0273-01 బౌళ సత: 03-418 కస్కృసర
పలల్లవ: దేవశిఖమణవ దిషట్టిదపైవమవు నీవు

యవల నీ బతట నాక నెదురితక నేది
చ. 1: కామధేనువునఁ బదుకనఁగల కోరికెలివలల్ల

కామధేనువుల పకక్కగాచే కస్కృషరనఁడవట
కామతచి నీ బతటనట కమత్మి నినున్ననఁ దలనఁచిత-

నేమ మాకనఁ గడమయత యితదిరారమణ
చ. 2: యతచనఁ గలప్పువస్కృక్షమును యిచచ్చె సిరలలల్ల ను

నితచి కలప్పువస్కృక్షముల నీడల కస్కృషరనఁడవట
అతచెల నీ బతటనట ఆతత్మిలో నినున్న నమత్మిత
వతచితచనఁ గడమ యేది వసుధధీశ

చ. 3: తగ నొకక్క చితతామణ తలనఁచినటల్లనఁ జేసు
మగలనఁ గసుత్తి భమణ మతచిన కస్కృషరనఁడవట
పగట శ్రీవతకటేశ భకత్తి నఁడ నీకట నేను
జగములో గొఱతేది జగదేకవభునఁడా



రేక: 0273-02 సాళతగత సత: 03-419 రామ
పలల్లవ: కొలిచినవారల కొతగ పపైనఁడితనఁడు

బలిమనఁ దారకబద్రిహత్మి మతనఁడు
చ. 1: యినవతశతబుధి నెగసిన తేజము

ఘనయజజ్ఞతబులనఁ గల ఫలము
మనుజరటూపమున మనియడి బద్రిహత్మిము
నినుపల రఘుకలనిధన మతనఁడు

చ. 2: పరమానన్నము లోపలి సారపనఁజవ
పరగిన దివజల భయహరము
మరిగిన సతామతగళసటూతగము
ధరలో రామావతారత బతనఁడు

చ. 3: చకిత దానవుల సతహరచకగము
సకల వనచరల జయకరము
వకసితమగ శ్రీవతకటనిలయము
పగకటత దశరథభాగతత బతనఁడు



రేక: 0273-03 బౌళరామకిగయ సత: 03-420 నస్కృసితహ
పలల్లవ: అభయదాయకనఁడ వద నీవ గత

యిభరక్షక నను నిపడు గావవ
చ. 1: భయహర దపై తేయభతజన కేశవ

జయ జయ నస్కృసితహ సరేవ్వెశవ్వెరా
నియతము మా కిద నీ పాదములే గత
కిగయగా మమేత్మిలి కితక లడుపవ

చ. 2: బతధవమోచన పాపవనాశన
సితధురవర దాశిగతరక్ష
కతధరవరరనఁడ గత నీ నామమె
అతధకారముల నణనఁచి మనుపవ

చ. 3: దపైవశిఖమణ తత చకాగ యుధ
శ్రీవతకటగిరి శ్రీరమణ
సావధన నీ శరణతమే గత
వవలక నావనన్నప మదియే



రేక: 0273-04 శతకరాభరణత సత: 03-421 హనుమ
పలల్లవ: శరణు కపీశవ్వెర శరణత బనిలజ

సరవ నెతచ నీ సరి యినఁక వరీ
చ. 1: పటట్టినవానఁడే భువనము లరనఁగనఁగ

పటట్టిత సటూరతనినఁ బతడనుచ
ముటట్టిన చకక్కల మోవనఁగనఁ బెరిగిత
వటట్టిపగతాపవ యదురేదయాత

చ. 2: అతపన యపప్పుడె యతబుధి దానఁటత-

వతపల సతక నిచిచ్చెతవ
సతపద మెరయుచ సతజీవ దచిచ్చెత
పతపను సొతపనునఁ బేరొక్కన వశమా

చ. 3: బెదరక నేనఁడే శ్రీవతకటగిరినఁ
గదిసి రాముకస్కృప గెపైకొతట
వదలక నీ కస్కృపవానఁడనెపైతనిద
యదుటనే కాచితవనఁకనఁ గడమేమ



రేక: 0273-05 నారాయణ సత: 03-422 శరణగత
పలల్లవ: దేవ నీ పక్షపాతమో తరిగే లోకల వలోత్తి

శ్రీవభునఁడ నీవ కాదా చితత్తిములోనయాత
చ. 1: దివముల సరియే దినరాతుగ లను సరే

యివల సుఖదుతఃఖల హచచ్చెకతదులేలయాత
భవముల సరియే పాబ్రాణముల సరియే
భువనఁ బుణతపాపముల భోగము వరేలయాత

చ. 2: వనికితదరి కొకటే వషయాల నొకరీతే
మునినఁగేట జాతభేదము లివలయాత
అనయమునఁ జూపొకక్కటే ఆనఁకలియు నొకటే
పననఁగేట గణముల పకక్కజాడ లేలయాత

చ. 3: అతతరాతత్మి నీ వకక్కడ వనిన్నటా శ్రీవతకటేశ
చితతల వవలపైన సిలగేలయాత
యితత సేస నీ మాయ లితదుకే నీ శరణతటే
కాతతునఁడ న నిన్నతదుకే కాచితవ నేనఁడయాత



రేక: 0273-06 మతగళకౌశి క సత: 03-423 శరణగత
పలల్లవ: నేమెతత మటూఢలమెపైనా నీలవరరనఁ డతతరాతత్మి

మా మనసు వలితేల మతచిదనఁ గాక
చ. 1: దపైవము కస్కృప గలితే తన కరాత్మి లడడమా

ఆవళ ఘనపణుతనఁడౌనఁ గాక
గోవతదునఁడు మనిన్నతచితేనఁ గొతచము దొడుడ నన్నదా
కోవరప సిరలతది కొన కెకక్కనఁగాక

చ. 2: పరమాతుత్మినఁ డేలకొతటే బతధముల గలవా
తరదసినటాల్ల నె తగనఁ గాక
హరి వజాజ్ఞనమచిచ్చెతే నడడము మాయలతడునా
తొరలి జీవునఁడు మాయనఁ దొలనఁగనఁ గాక

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెర రటూప చితత్తిములోనఁ జికిక్కతేను
చావునఁబుటట్టి గ లనన్నవా జయమౌనఁ గాక
కెపైవలత మతనఁ డిచిచ్చెతేనఁ గడమల గలవా
కేవలప జగమెలల్ల  గెలపతచనఁ గాక



రేక: 0274-01 మతగళకౌశి క సత: 03-424 మాయ
పలల్లవ: వడువవో మాయా వషరవధీనము

వడలిది నీ కెతదు నునికే లేదు
చ. 1: శ్రీపతనామము చేకొనే నాలక

యే పాపములక నెడలేదు
దాపగ గోవతదునఁ దలనఁచిన మనసిది
కోపముల కిరవుకొన నెడలేదు

చ. 2: నెలవుగ హరికథ నితడెను వనుల
కలిదోషము లికక్కడ లేవు
అలరిన జనత్మిత బచతతు శరణని
నిలిచె దుతఃఖముల నివారణము

చ. 3: శ్రీవతకటపతనఁ జేరె నాతత్మి యిది
భావవకారము పని లేదు
దపైవాధీనము తతత్తిత్త్వావచారము
వవల కరత్మిపవధులే లేవు



రేక: 0274-02 లలిత సత: 03-425 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఇనిన్నటా శ్రీహరిభకిత్తి యిది లభము

పనిన్నన తపముచేత బడలటే లభము
చ. 1: యనయనఁ గరత్మిదేహ మదనిన్న పాటల్ల  వచిచ్చెనా

ననుభవతచి తీరచ టది లభము
తన పాపవరత్తిన యితర లతత నితదితచినా
ననుమానితచక పడుటది లభము

చ. 2: తగ సతసారజీవునఁడు తనెన్నతత వసరితచినా
నగి రణము దరచ్చెట నానాలభము
చిగరవతట చితత్తిము చేరి యతదు దిపప్పునాను
తగిలి యలయుటే దకిక్కనటట్టి లభము

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు జీవములో నుతడనఁగాను
యేవళ నెటల్లయినా నివ లభము
పావనమెపైనటట్టి యాతత్మిభావమెతత మఱచినా
ఆవల నానతదితచటది లభము



రేక: 0274-03 లలిత సత: 03-426 అధతతత్మి
పలల్లవ: మనసొకట కోరికల మాల గలపచ(?)నుతడు

తనిసితే నదియ పరతతత్తిత్త్వామెపై నిలచ
చ. 1: కనున్నలనియడి పాపకరత్మితబు లివ రెతడు

పనిన్న తామెనిన్నతట పపైపపైననఁ బార
మునెన్న యివ హరిపాదముల మనఁద నిలిపనను
అనిన్న పణతతబులను అతదునే కలగ

చ. 2: వనులనియడి మహవడఘోర నరకముల
అనిన్న పరనితదలే ఆలితపచతడు
నానాట యితదులో నారాయణుని కథల
వని నితచిన పణతభోగములే యొసనఁగ

చ. 3: నాలకనియడి గహను నాచనఁబామది యొకట
గాలి అమస్కృతప వషము గగకక్కచతడు
య లీల శ్రీవతకటేశ నామామస్కృతము
సలి నితచవ ఆతత్మి శభములే కలగ



రేక: 0274-04 కేదారగళ సత: 03-427 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఎనిన్న చతదముల నెటఱ ట్టిన నుతతతు

కనున్నల నినేన్న కనునఁగొతటనఁ గాన
చ. 1: గోవతదాయని కొలిచిన నినేన్న

శ్రీవలల్లభునఁడని చితతతతును
భటూవభునఁడవు యిది పనరకత్తినకమ
దపైవ మొకనఁడవ ధరణకినఁ గాన

చ. 2: పరమాతుత్మినఁడవని భకిత్తి సేసి నిను
నరహరివని ధతనము సేతు
సరవులనఁ జరివ్వెత చరవ్వెణమనకమ
అరయనఁగనఁ గరి యతతరాతత్మివు గాన

చ. 3: సరగ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీదాసతము
మరిగిత నద ముమాత్మినఁటకిని
తరిగినయతద తరిగెదననకమ
యిరవుగ నితరత బనఁకలేదు గాన



రేక: 0274-05 గజజరి సత: 03-428 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దేవ నీవకాల మెటట్టి  దిపప్పునానఁ దిరగట గా-

కీవలనఁ బెదదరికము యకక్కడిదో తనక
చ. 1: దొరకొని జీవునఁడు దుతఃఖముల కోపనఁడు

నరకములోననఁ దననానఁట పాటతచనఁడు గాని
సిరల కొరకనఁగానఁ జితదువతదయతనఁ బాబ్రాణ
పరవపై పటట్టినపడే బుదుద్ధ లతదు వోయనో

చ. 2: పొలల్ల వోకీ మేను నేనఁడు భోగితచకతడలేదు
తలిల్లకడుపలోనుతడి తానేమ భోగితచెనో
యిలల్ల  ముతగి లసపడ నిపప్పుడే యగణము
తొలిల్ల జనితచనినానఁడు తొలనఁగి యతదుతడెనో

చ. 3: గకక్కక మనసు నేనఁడు కోరక వుతడనఁగలేదు
తకిక్క బద్రిహత్మిపగళయాననఁ దా నెటల్ల తడెనో
నికిక్క శ్రీవతకటేశవ్వెర నీమరనఁగ నేనఁ జొచిచ్చెత
యకక్కవనఁ దానిటమనఁద నెతదుక దానఁగీనో



రేక: 0274-06 కనన్నడగళ సత: 03-429 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: నడపే వనఁటకి నాటకము

అడరి నిజముగా నానత యవ
చ. 1: వశవ్వెమటూరిత్తి కొక వనన్నపము

శశవ్వెతములయ జగములివ
యశవ్వెరేశవ్వెరన కితకొక వనన్నపము
ఐశవ్వెరతమోక్షత బాతత్మిలకేది

చ. 2: రమాధిపత కొక రహసతము
సమానునఁడవు నీవు సరవ్వెమున
కగమాన నినఁక నొక రహసతము
సమోహి (?) నరకము సవ్వెరద్గీము నేల

చ. 3: హరి నే నొకమానఁ టడిగెదను
నిరతతరాతత్మివు నీవుగదే
యిరవుగ శ్రీవతకటేశ నే నడిగెద
వరసము లేదినఁక వచార మేల



రేక: 0275-01 శతకరాభరణత సత: 03-430 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చానిప లోపలనఁ జవగలదా! యివ

మానిప నీ గత మరపదునఁ గాకా
చ. 1: చతచలప గణముల జడిసిన జీవునఁడు

మతచి గణతబుల మలసనా
అతచెల హరి నీ వతతరాతమవ
నితచి నీ గణమే నెరవుదునఁ గాకా

చ. 2: బటూతుల యతగిలినఁ బుటట్టిన దేహము
బానఁతగ శచియపై పరగీనా
చెపైతనత మతదులో శ్రీపతవ నీవు
నీ తతత్తిత్త్వా ఫలమే నెరపదునఁ గాకా

చ. 3: లలి సుఖదుతఃఖప లతకె కానఁపరము
మెలపన సాజాన మెలనఁగీనా
యిలపపై శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవది
కలిగితచిత వనఁకనఁ గాతువునఁ గాకా



రేక: 0275-02 లలిత సత: 03-431 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: అనిన్నటకి నారదాదు లదివో సాక

యినిన్నటా మాకనఁ గలిగె నేమెపైనానఁ గాని
చ. 1: భటూమలోన నెనిన్నయపైనా పణతముల గలవు

కామతప నాచారాల కల వనెపైన్నైనా
సామజవరదు నొకక్కసారె దలనఁచినతదుక
యేమయును సరిగావు యటట్టియినానఁ గాని

చ. 2: వుతత్తిమలోకసుఖము లొగి నెనెపైన్నైనానఁ గలవు
యితత్తిల సిరల గల వల నెనెపైన్నైనా
చితత్తిజగరని నట సేవతచే పణతమువల
నితత్తిము గావు గాని నిచచ్చెల నెతతపైనను

చ. 3: కలవు మతాల గొనిన్న కలవు ముకత్తి ల గొనిన్న
కలవు మాయల పకక్క గలిప్పుతచేవ
తలనఁచి శ్రీవతకటేశ దాసునఁడెపైన భాగత మది
గలిగె నిటేట్టి మాకనఁ గాణచి గాని



రేక: 0275-03 లలిత సత: 03-432 దశవతారముల
పలల్లవ: రామకస్కృషర నీవు నతదే రాజత మేలచతడుదువు

యేమ సేసే వకక్కడ నీ యిరవుకే పదవ
చ. 1: లతక వభీషణు నుతచ లక్ష్మణుని నతపనటట్టి

అతకె సుగీగవునఁ గిషిక్కతధ కతపనయటట్టి
వతకక సతజీవ దేను వాయుజని నతపనటట్టి
వతకటాదిద్రి పొతతనుతడ వగ మముత్మి నతపవ

చ. 2: ఘనకిరీటము దేను గరడని నతపనటట్టి
అనునఁగనఁ గపల నితడల్ల కతపనటట్టి
వనర గోపకలొదిద కదద్ధవుని నతపనటట్టి
ననువు శేషాదిద్రినుతడ ననున్న పతపవ

చ. 3: పతడిలికినఁ బరషలనఁ బలవనఁగ నతపనటట్టి
అతడనే ముతదరనఁ గతత కతపనయటట్టి
వతడియు శ్రీవతకటేశ వనఁట వచిచ్చె మరలిత-

వుతడ (డు?)చోట నుతడి ననున్న వడిగాన కతపవ



రేక: 0275-04 రామకిగయ సత: 03-433 దశవతారముల
పలల్లవ: వచేచ్చెయవయాత వతకటాచలముపొతత-

కచచ్చెగా నేమునన్నచోట కచతతనారాయణ
చ. 1: అలల్లనానఁడు లతక సాధితచతదరను బొగడనఁగ

మలల్లడి నయోధతక మరలినటల్ల
యలల్లగానఁ గెపైలసయాతగ కేనఁగి కమత్మిర మరలి
వలల్లవరి దావ్వెరకక వచేచ్చెసినటల్ల

చ. 2: యనిన్నకతో గోమతతమెకిక్క జయము చేకొని
మనన్ననతో మధురక మరలినటల్ల
అనిన్నచోటాల్ల  నుతడి అలిల్లరము లరగితచ
వనున్ననఁడవపై వడుకతో వచేచ్చెసినటల్ల

చ. 3: వహికెకక్కనఁ దిద్రిపరాల వనితల బోధితచి
మహి నితదిర వదిదకి మరలినటల్ల
వహగగమన శ్రీవతకటేశ మమునఁ గావ
వహితమెపై నామతలో వచేచ్చెసినటల్ల



రేక: 0275-05 బౌళ సత: 03-434 దశవతారముల
పలల్లవ: మా దురితముల వాప మముత్మినఁ గాచటరదా

శ్రీదేవరమణునఁడ శ్రీవతకటేశ
చ. 1: అతబరీషనఁ బెపైకొనన్న ఆపదలనిన్నయునఁ బాప

బెతబడినఁ గాచె నీచే పనుచకగము
అతబరాననునన్న ధుగ వు నజాజ్ఞనమెలల్లనఁ బాప
పతబ నీ చేతనుతడిన పాతచజనతము

చ. 2: పకక్కన జరాసతధు బలమెలల్ల నుగాద్గీడి
నికక్కము మధురనిలప్పు నీచే గద
తొకిక్క హిరణతకశిపనఁ దునిమ పగహల్ల దునఁ గాచె
నికిక్క నికిక్క మెరిచేట నీఖడద్గీము

చ. 3: వడ రావణునినఁ జతప వభీషణునినఁ గాచె
చిడుముడి పడక నీచే శర రర్ఙ్గాము
యడమక శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్ననఁ గాచె
బడిబడి నీనామపఠన నేనఁడిదిగో



రేక: 0275-06 దేవగాతధరి సత: 03-435 శరణగత
పలల్లవ: తపప్పు లతచ కినఁక దరి చేరచ్చెవయాత

చెపప్పునేల నీ చితత్తిమయాత
చ. 1: కలిదోషహరణ కరత్మివదారణ

సులభప నీ దాసులమయాత
కలిగిన శరణగత వజద్రిపతజర
వలనగ నీ మరనఁగవారమయాత

చ. 2: దురితనివారణ దుతఃఖవమోచన
దొరకొని నీ భకత్తి లమయాత
కరిరాజవరద కరణసముదద్రి
సరి నిను నమత్మిన జతతులమయాత

చ. 3: శ్రీకాతతపగయ శ్రీవతకటేశవ్వెర
కెపై కొనన్న నీ కితకరలమయాత
మాకేల యితరప మతదపై నతతబుల
పపైకొననఁ బోనఁజేసి పాలితచవయాత



రేక: 0276-01 రామకిగయ సత: 03-436 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతత గాలమెపైనాను హచచ్చె నాసల శ్రీ-

కాతతునఁడ వతతటనెపై నానఁ గరణతచరాదా
చ. 1: పచిచ్చెతనాననఁ దిరిగి పతడవదాద  చితత్తిము

గచచ్చెలనఁ దానఁ గసునఁగాయే కలకాలము
చచిచ్చె చచిచ్చె పటట్టి పటట్టి జారవదాద  కరత్మిము
కొచిచ్చె కొచిచ్చె సేసి సేసి గోరపడనఁ గాక

చ. 2: రోనఁత గడుపన నితచి రోయవదాద  దేహము
కూనఁతలతో రచలలల్ల నఁ గోరీనఁగాక
చేనఁతల యగణమెపైన సిగద్గీపడవలదా
బానఁతపడి వషయాలనఁ బరచయతనఁ గాక

చ. 3: నానానఁడే వరతనఁబొతది నవువ్వె నవవ్వెవలదా
మానక య జీవునఁ డనుమానితచనఁ గాక
మోనాన శ్రీవతకటేశ మొకిక్క నీదాసుడనఁ గానఁగా
అనిన వనిన్నయునఁ బరిహరమయతనఁ గాక



రేక: 0276-02 లలిత సత: 03-437 ఉపమానముల
పలల్లవ: సొముత్మి గలవానఁడు తన సొముత్మి చెడనిచచ్చెనా

కమత్మి నీ సొమత్మిను నేను కాపాడవ హరి
చ. 1: పసుర మడవనఁ బడడ పసురము గలవానఁడు

దసల వద కితటకినఁ దచచ్చె కొనన్నటట్టి
వసగా నాసల లోన వడినఁబడడ నా మనసు
యసగ మళల్లతచవ ననేన్నలిన గోవతదునఁడా

చ. 2: గొతదినఁ బతట సేయువానఁడు కొలచల పరకళల్లనఁ
జితదకతడా గాదనఁ బోసి చేరి కాచని
కతదువ మముత్మినఁ బుటట్టితచి కనన్నవారి వాకిళల్లనఁ
జెతది కావనియతకవ జీవునిలో దేవునఁడా

చ. 3: కడుపలోని శిశవు కనన్నతలిల్ల(ఁనఁ?) దనిన్నతేను
బెడగ లతచక కని పతచనటా
యడమక శ్రీవతకటేశ నీకకలో నేను
తడవ తపప్పుసేసినా దయనఁ గావవ



రేక: 0276-03 ధనాన్నసి సత: 03-438 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: మెచచ్చెల దతపతులర మరే గత

మెచిచ్చెత నినిన్నట మముత్మి మెరస మచేనఁతల
చ. 1: తమత్మిలోని మగవా వో ధరణీధరనఁడా

మముత్మి నే నమత్మిత నాక మరే గత
నెమత్మిది నో యితదిరా నీరజలోచనునఁడా
కమత్మి యే పొదుద ను మరే కలర నాపాలను

చ. 2: పాలజలధి కూనఁతుర భకత్తి వతత్సలనఁడ హరి
మేలిచిచ్చె రకతచ నాక మరే గత
కేలి నో శ్రీమహలక్ష్మి కేశవదయానిధి
తాలిమ మరే నాక దాప దతడ యపడు

చ. 3: చెనన్నగ రమాకాతత చెతదిన వో మాధవ
మనన్నక యేపొదుద  నాక మరే గత
చినిన్న యలమేలమతగ శ్రీవతకటేశనఁడా
యనిన్నకె కెకిక్కతచి ననున్న నేలకొతట రిదిగో



రేక: 0276-04 శతకరాభరణత సత: 03-439 అధతతత్మి
పలల్లవ: దపైవతబవు కరత్తివు నీవ హరి

యవల నావల నెవవ్వెనఁడనయాత
చ. 1: తలనఁచిన తలనఁపల దపైవయోగముల

కలిగిన చేనఁతల కరత్మిముల
వలసిన దేహము వషయాధీనము
యిలనౌనఁ గాదన నెవవ్వెనఁడనయాత

చ. 2: జిగి నితదిద్రియముల చితత్తిప మటూలము
తగలమ (ము?) మాయకనఁ దనుగణము
జగతనఁ బాబ్రాణముల సతసారబతధము
యగదిగ నాడనఁగ నెవవ్వెనఁడనయాత

చ. 3: శ్రీతరణీశవ్వెర శ్రీవతకటపత
ఆతుమ యిది నీయధీనము
యతల నీవనఁక నెటఱ ట్టిననఁ జేయుము
యే తలపోనఁతక నెవవ్వెనఁడనయాత



రేక: 0276-05 దేసాక సత: 03-440 మనసా
పలల్లవ: ఎనన్ననఁ డినఁక యేది గొలనఁదిపాట

వునన్నతప మాయలకే వడిగటట్టివలస
చ. 1: చ చ మనసా చ మనసా

కాచేట పూచేట వో ఘనజనత్మిమా
నీచ యతడమావులలల్ల  నీళల్లతటా నమత్మినటట్టి
చటూచి చటూచి యితదిద్రియాలే సుఖమనవలస

చ. 2: కటాట్టి  జీవునఁడా కటకటా జీవునఁడా
తొటట్టిన పతచభటూతాలతోడి దేహమా
వటట్టినఁ జెఱకపోలికి వదుర నమలినటట్టి
కటట్టిన య కనకమే బద్రిహత్మిమనవలస

చ. 3: బాప బాప దపైవమా భావప శ్రీవతకటేశ
చటూపల నాయాతుమలో సుజాజ్ఞనమా
దోపచనఁ బటూవులవలల్ల తుతగ దల కెకిక్కనటట్టి
దాపగ నాలికె నినున్ననఁ దలనఁచనఁగవలస



రేక: 0276-06 దేవగాతధరి సత: 03-441 శరణగత
పలల్లవ: పొతదినవలల్ల  భోగతములే

అతదరిలో నినఁక ననుమానమేల
చ. 1: హరి నీ సతకలప్పు మనిన్నట నుతడనఁగ

గరిమల మా సతకలప్పుము లేనఁటకి
దురితము లణనఁచ దొర నీ నామము
సొరిది వధికినఁగా సుడివడనేల

చ. 2: జిగి నీ ధతనము చితతల మానప్పునఁగ
వగటన మా కినఁక వడ చితతేనఁటకి
తగ నీ తతత్తిత్త్వాము తపతఃఫల మొసనఁగ
అగడునఁ గోరికల ఆసలినఁ కేల

చ. 3: కమత్మి నీ శరణుగత యిట చటూపనఁగ
కమత్మిర నుదోతగము మాకేనఁటకి
యిముత్మిల శ్రీవతకటేశవ్వెర మా పాల
నెమత్మిదిగలవనఁక నే నాడనేల



రేక: 0277-01 రామకిగయ సత: 03-442 అధతతత్మి
పలల్లవ: రాతరినఁ బగలనేట రెతట నడుమనునఁ జికిక్క

వనఁత గాన వళల్లనీరో వో యాసలల
చ. 1: దపైవ మెపప్పుడు గలనఁడు తలనఁచనఁగలేము గాని

కెపైవసమెపై జీవునఁడుతడు కానరాదు గాని
పూవు పతదవతట పాపపణతములనఁ జికిక్కనానఁడ
తోవచటూపరో మాక తొలజనత్మిములల

చ. 2: లోకము మాయామయమెపై లోనునఁ గాకతడునఁ గాని
జోక పరమాతత్మిలోనే సదితచము గాని
కెపైకొని మటూసితరచే కనురెపప్పులనునఁ జికిక్క
వాకిలినఁ గనేనఁ జూపరో వదదనునన్న కాలమా (?)

చ. 3: రటూపము వజాజ్ఞనమే రటూఢి కెకక్కనెపైతనఁ గాని
కాప శ్రీవతకటేశనఁడే గత గతటనఁ గాని
యవారి నేనెపై తే నిహపరాలకనఁ జికిక్క
పపైపూనఁత లేమ గాననఁ బాలితచవో గరనఁడా



రేక: 0277-02 సామతతత సత: 03-443 శరణగత
పలల్లవ: ఇతతటనఁ గావనఁగదే ఇతదిరానాయక ననున్న

పతతాననఁ గాకాసురనినఁ బాలితచినటల్ల
చ. 1: దితచని పతచభటూతాల దేహము మోచితనఁ గాన

నితచిన యజాజ్ఞనమున నినున్న నెరనఁగ
పతచేతదిద్రియములచేనఁ బటట్టి వడడవానఁడనఁ గాన
యతచరాని పాపములే ఇనిన్నయు జేసితని

చ. 2: మనున్నవతట జఠరాగిన్న మతగివునన్నవానఁడనఁ గాన
కనన్నవలల్ల  వనఁడి వనఁడి కషట్టిపడిత
పనిన్నన సతసారప భద్రిమ బడడవానఁడనఁ గాన
అనిన్నటా దేవతలక సరిగానఁపనెపైనఁత

చ. 3: ఆతుమలో నీ వుతడే భాగతము గలవానఁడనఁ గాన
చెపైతనతమున నీక శరణతటని
నీతతో శ్రీవతకటేశ నీ పాలివానఁడనఁ గాన
బాతతో సరవ్వెము నీ కొపప్పునము సేసితని



రేక: 0277-03 లలిత సత: 03-444 శరణగత
పలల్లవ: తనిసిత మనిన్నట తగలేలో

మనుకల దినముల మెచేచ్చెమయాత
చ. 1: మనసటూ రోసిత మరలటూనఁ బాసిత

తనువలో పపైతరవాయ
వనకానఁ దలిసిత మునుపూనఁ జూచిత
నను నేనే యినఁక నవవ్వెమయాత

చ. 2: మాయల వడలిత మమతల బడలిత
పాయతబేలో పదరీని
దాయల గెలిచిత ధరత్మిమునఁ బలిచిత
పోయిన జనత్మిమునఁ బొగడేమయాత

చ. 3: శరణనఁ జొచిచ్చెత జయముల హచిచ్చెత
దురితములతదో తొలనఁగీని
గరిమల శ్రీవతకటపతనఁ గొలిచిత
తరతర మతదే దకిక్కతమయాత



రేక: 0277-04 శ్రీరాగత సత: 03-445 శరణగత
పలల్లవ: నీవు నటల్ల నేరప నేరమ నేనఁడు నా యడకనఁ జూడకమ

సేవలయడ తస్కృణము మేరవుగనఁ జేసుకోనఁగలవు నీమహిమలను
చ. 1: తపప్పు లరతగము వపప్పు లరతగము దపైవమనేనిను నుతయితచేదా

నెపప్పున వదము సకలశబదము నీవయని చాటనఁగ వనుచ
ఇపప్పుడు దిద్రిషాట్టి తత మొకట చెపప్పుద నితదుక సముదుగ నఁ డిట తనలో
చిపప్పుల గలల్లల బహురతన్నతబుల చేకొని గరీద్భాకరితచనఁ గదా

చ. 2: కరత్మి మెరతగ నకరత్మి మెరతగను కరణనిధి నినునఁ బటూజితచేదా
నిరత్మిల వదము చెపైతనతతబది నీవయని చాటనఁగ వనుచ
అరిత్మిలి దిద్రిషాట్టి తత మతదుక నొకట అనిన్నయు గరీద్భాకరితచకొని
ధరాత్మిధరత్మిప మనుజలనెలల్ల నఁ దగ నీ భటూకాతత మోచనఁ గదా

చ. 3: జాజ్ఞన మెరనఁగ నజాజ్ఞన మెరనఁగను సారెక నిను నేనఁ దలనఁచేదా
ఆనిన వదము శ్రీవతకటేశవ్వెర అతతరాతత్మి నినునఁ జాటనఁగను
పూని దిద్రిషాట్టి తతము మ కిట సరిగానఁ బోలపరా దినఁకనెపైనాను
తానే సటూరతనఁడు రాతద్రి గల బయట తన గణము వగి నెరపనఁ గదా



రేక: 0277-05 లలిత సత: 03-446 శరణగత
పలల్లవ: కలదతదే పో సరవ్వెమునఁ గలదు కామతారస్థిమునునఁ గలదు

కలదు గలదు శరణగతులక హరికెపైతకరతతబున మోక్షము గలదు
చ. 1: ఆకాశతబున మోక్షము వదకిన నతదులోపల లేదు

పపైకొని తానెతత వదకి చటూచినా పాతాళతబున లేదు
యకడ ధరలో మటూలమటూలలను యతదు వదకినా లేదు
శ్రీకాతతుని మతనఁ జితతతచి యాసలనఁ జికక్కక తొలనఁగిన నతదే కలదు

చ. 2: కోటజనత్మిముల యతత్తిన ముకిత్తికి కొనమొదలేమయునఁ గనరాదు
వాటప సతసారములోనఁ గరత్మిపవారిద్ధ యనఁదినానఁ గనరాదు
కూటవతో సవ్వెరాద్గీది లోకములనఁ గోరి వదకినానఁ గనరాదు
గానఁటప కేశవభకిత్తి గలిగితే కెపైవలతము మతనఁ గాననఁగవచచ్చె

చ. 3: సకలశసత్తి సముల చదివనానఁ బరము చకక్కట మారద్గీము దొరకదు
వకటప పలవలప్పుల నెతదరినఁ గడువదకి కొలిచినా దొరకదు
అకలతకనఁడు శ్రీవతకటగిరిపత అతతరతగమున నునాన్ననఁడనుచను
పగకటముగా గరనఁ డానత  ఇచిచ్చెన పరము సుజాజ్ఞనము తనలో దొరక



రేక: 0278-01 సామతతత సత: 03-447 దశవతారముల
పలల్లవ: సతసారమే మేల సకలజనులకను

కతసాతతకని భకిత్తి గలిగితే మేల
చ. 1: వనయప మాటల వదత సాధితచితే మేల

తనిసి యపప్పులలోన దానఁగకతటే మేల
మునుపనే భటూమ దనున్న మోచి దితచకతటే మేల
వనుకొనన్న కోపము వడిచితే మేల

చ. 2: కోరి వకరి నడిగి కొతచపడకతటే మేల
సారె సారె జీవులను చతపకతటే మేల
భారపటడుమలను పడకతడితే మేల
కారితచి తటల్ల కొడిగటట్టికతటే మేల

చ. 3: పరకాతతల భతగపరచకతటే మేల
దొరకొని కెళవుల దొకక్కకతటే మేల
అరదపైన శ్రీవతకటాదిద్రివభునినఁ గొలిచ్చె
యిరవపై నిశిచ్చెతతునఁడెపైతే నినిన్నటాను మేల



రేక: 0278-02 లలిత సత: 03-448 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: భగవదివ్వెభవప పగతతక్షత బది

జిగి నితదొకటయునఁ జేయనఁగనఁ గలమా
చ. 1: దపైవకమెపో తతయగ వానల

తావగ మొలకల దపైవకమే
కావరినివలల్ల నఁ గతటా వతటా
దపైవమునేలో తలనఁచము మనము

చ. 2: జననమరణముల హరి దపైవకమే
తనుపోషణముల దపైవకమే
యనసి యివలల్ల  నెఱినఁగియు మరిగియు
కొన దపైవమునేలో కొలవము మనము

చ. 3: యిహపరతబులను యివ దపైవకమే
తహతహ లడుపనఁగ దపైవకమే
అహిపత శ్రీవతకటాధిప కస్కృపచే
మహిమ గతటమనఁక మఱవము మనము



రేక: 0278-03 బౌళ సత: 03-449 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ననెన్నతచనఁ బనిలేదు నినెన్నతచటే కాని

మనిన్నతచ హరి నీ మఱనఁగ చొచిచ్చెతని
చ. 1: రాజనఁ బెతడాల్ల డిన యటట్టి రమణ యేజాతపైనా

పూజితమెపై యినిన్నటాను భోగితచినటట్టి
సాజాన నే నెతత సకలహీనునఁడనెపైనా
వోజతో నినున్ననఁ గొలిచి వునన్నతునఁడనెపైతని

చ. 2: వల ముదుద టతగరము వడుకనిడి పగధని
కేలతత్తి యితదరిచే మొకిక్కతచకొనన్నటట్టి
నేలనే నీ ముదద్రి మోచి నే నేనఁటవానఁడనెపైనా
పేలరి జగములోననఁ బెదదనెపైత నిదివో

చ. 3: తలిల్లదతడిద్రి గలవానఁడు తపప్పులేమెపైనానఁ జేసి
తలిల్లతో ముదుద గనిసి తపప్పుతచినటట్టి
చలల్లని శ్రీవతకటేశ సరవ నీ కస్కృపవలల్ల
కెలల్ల న నినున్న నుతతచి గెలిచిత నిదివో



రేక: 0278-04 శదద్ధవసతతత సత: 03-450 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఎతదు వదకనేల యే పగయాసాల నేల

యితదే వునన్నది బద్రిదు కిహపరములక
చ. 1: ముకోక్కట తీరస్థిముల ముకతదుదాసుల-

వకక్కపాదాతగటమున నొలికీనిదే
మకిక్కలి జపతపాల మతచిన పగపనున్నల-

చికక్కని కస్కృపాకటాక్షసమ నునన్నదిదివో
చ. 2: చేసేట పణతఫలల శ్రీవపైషరవులచేత

రాసులపై యిరదసల రాలీనివ
ఆసల వజాజ్ఞనారస్థి మదివో పగపనున్నల-

భాసురపనఁ బెదవులనఁ బానఁత పపైపపై నునన్నది
చ. 3: సకలదేవతలచే సాధితచే వరముల

మొకరి తదియుతలమటూనఁక నిదివో
వకలి శ్రీవతకటాదిద్రివభుని మహిమలలల్ల
పగకటతచి వరి సలల్ల పాన నునన్నదిదివో



రేక: 0278-05 సాళతగత సత: 03-451 శరణగత
పలల్లవ: నీకనఁ దొలేల్ల యలవాట నిరహేతుకపదయ

జోక నురత మెచిచ్చెన సులభనఁడవకా
చ. 1: నేరముల దొలనఁగితచ నెలవుల గలిగితచ

గారవతచ హరి నీవ కలవు నాక
నార పేరనఁ బలిచితే నారాయణ యనెనతటా
చేరి కాచినటవతట శ్రీపతవగా

చ. 2: దురితము లణనఁగితచ దుతఃఖముల పడనఁబాప
గరిమనఁ గేశవ నీవ కలవు నాక
మరమరా యతటేను మరి రామ యనెనతటా
తరముగనఁ గాచి నటట్టి దేవునఁడవుగా

చ. 3: వనుతుల చేకొని వడుకతో ననున్ననఁ గావ
ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలవు నాక
మనసుననఁ దలనఁచితే మాటలనఁ బలిచెనతటా
తనిసి కతభాన వళల్ల దపైవమవుగా



రేక: 0278-06 గతడకిగయ సత: 03-452 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఏ పాట తన కరత్మి మాపాట కాపాట

శ్రీపతదాసునఁ డయితే చిహన్న లిటవలనఁ బో
చ. 1: అతదరిని నిరత్మిలలే యని తలనఁచిన తన-

నితద లేని మనసే నిరత్మిలము
మతదలితచి లోకలతో మతచి మానఁట లడితేను
బతదలేని తన నోరే భావతచ మతచిది

చ. 2: అతతటాను హరి యునాన్ననఁడని చటూచిననఁ దన-

యతతరతగమున నుతడు నీ దేవునఁడే
చితతతచి య జగము చేకొని పావనమతటే
పతతప తన దేహమునఁ బరమపావనమే

చ. 3: పటట్టితేనఁ దన పాలికినఁ బుటేట్టి నీ పగపతచము
దటట్టిమెపైన పటట్టిలల్లనఁ దనతోడిదే
యిటేట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డిచిచ్చెనానఁడ గణము
పటట్టిమెపై నావదదనుతడు పరమవజాజ్ఞనము



రేక: 0279-01 రామకిగయ సత: 03-453 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: బలవునఁడు నాతనఁడే బతధువునఁడు నాతనఁడే

తలనఁ చాతనికి మొకక్కనఁ దగలితతే నేము
చ. 1: దపైవమే భారకనఁడు ధరణ రకతచటక

భావతప నరలచేనఁత పనిలేదు
శ్రీవలల్లభునఁ డతనఁడు నేసినటట్టిలల్ల  నవును
వావాత ననుభవతచేవారమతతే నేము

చ. 2: హరియే సవ్వెతతతుగ నఁడు అనిన్నపనులగానఁ జేయ
పరల వుదోతగాల పనిలేవు
సురనాథనఁ డాతనఁడు చటూచినటట్టిలల్ల  నవును
వరసతోనఁ దిరిగాడేవారమతతే నేము

చ. 3: సకలేశనఁడే కరత్తి జగముల గాచటక
పగకటతచ నేరప్పుల పనిలేవు
వకట శ్రీవతకటేశనఁ డొనరితచినటల్లవును
సుకియితచి పొగడేట సుదుద లితతే నేము



రేక: 0279-02 బౌళ సత: 03-454 అధతతత్మి
పలల్లవ: వదిదక నోపము వటట్టి సవ్వెతతతగము

వదిదక శతతతో నుతడేమయాత
చ. 1: నడవక మానవు నానాజగముల

కడనఁగిన హరిసతకలప్పునను
వుడుగ కితదు నా వుదోతగమేనఁటది
నడుమనే కనునఁగొని నవవ్వెమయాత

చ. 2: కలగక మానదు కానఁగల భోగము
కలిమనఁ బురాకస్కృత కరత్మిమది
అలసి యితదు నా యాస లేమటకి
కలిగిన పాటే కానీవయాత

చ. 3: తగలక మానదు తన సతసారము
వగటగ మాయావలసము
అగపడి శ్రీవతకటాధిప కస్కృపచే
తగిన పాటనే తనిసేమయాత



రేక: 0279-03 దేవగాతధరి సత: 03-455 శరణగత
పలల్లవ: ఒకక్కమాట శరణుని వుతడేనితతే కాక

పకక్క వధముల నెటట్టి  పననఁగేనయాత
చ. 1: నాలికె వకక్కటే నీ నామము లనతతము

పోలితచి నే నినెన్నటట్టి  పొగడేదయాత
వోలి నాకనున్నల రెతడే వగి నీ మటూరత్తి ల పకక్క
సలి నే నినెన్నటవలనఁ జూచెదనయాత

చ. 2: వటట్టి నా చేతుల రెతడే పదముల నీకనఁ బెకక్క
వటట్టి నినున్ననఁ బటూజితచ నోపకేదయాత
గటట్టి నాచెవు లిసుమతత కథల నీకవయనోన్న
పటట్టిప నేనెటట్టి  వని భజియితచేనయాత

చ. 3: యేమటానఁ జికక్కవు నీవు యితత దేవునఁడవుగాన
కామతచి నీడాగ మోచి గతగ నేను
య మేర శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గావు
దమసాన నినఁక వరేతరవు లేదయాత



రేక: 0279-04 సామతతత సత: 03-456 భకిత్తి
పలల్లవ: గరిమల నెరనఁగరనఁ గాక మానవుల

సిరలనఁ దియతని నోరనఁ జేనఁదు మేసేదా
చ. 1: హరినారాయణ యనియడి నోరను

ధర నితరల పేళల్ల  దడవుటటట్టి
సరవతో వదముల చదివట నోరను
పరలమనఁది పదాల పాడేదా

చ. 2: మునుప శ్రీపతకి మొబ్రాకిక్కన చేతుల
అనరహులక దతడమనుట యటట్టి
మునుకొని పూవుల ముడిచిన సిరసున
కనలి కటట్టిల మోచి కాకయేతదా

చ. 3: బలిమ శ్రీవతకటపతనఁ గొలిచినవార
తలియ కలప్పులనఁ గొలిప్పు తరగటటల్ల
జలధి దానఁటేవానఁడు సరి నోడ వుతడనఁగ
వలవని జోలితో వదర వటేట్టిదా



రేక: 0279-05 బౌళ సత: 03-457 శరణగత
పలల్లవ: వళ లేదు జాడ లేదు వని తోడిదే పాట

కూళనఁడనెపై తరిగేను గణమేది నాక
చ. 1: వగిరితచి పరరేనఁచి వసరితచనఁ బనుల

సాగి ముతదరనఁ బొలసి చలపట ట్టి సిరల
జాగ సేసి వచిచ్చె వచిచ్చె చవ చటూపీనఁ బాయము
యేగత నినున్ననఁ దలనఁతు నేది బుదిద్ధ నాక

చ. 2: తనున్ననఁదానే వచిచ్చె వచిచ్చె తగిలీ లతపటము
వునన్నత భోగముల నోరటూరితచ సుఖము
కనన్నచోనే యలయితచి కదిమ సతసారము
యనన్ననఁడు నినున్ననఁ దలనఁతు నెఱకేది నాక

చ. 3: తాలిమతో మనఁద మనఁదనఁ దరవయతనఁ గరత్మిము
నాలితోడ సనన్నసేసి నవువ్వె నవవ్వె మరత్మిము
యేలితవ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ ననున్న నీవు
సలన నీ వానఁడనెపైతనఁ జెపప్పునేది నాక



రేక: 0279-06 లలిత సత: 03-458 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతతరాతమ వో అతతరాతమ

బతత నాకేమగలల్ల  నా పాలివానఁడవు గావా
చ. 1: దొతతులపై అనిన్న యోనులనఁ దొలిల్ల నేనఁ బుటేట్టిటనానఁడే

అతతరాతత్మివపైనవానఁడ వట నీవకా
ఇతతట వడిచేవా ననిన్నతదిద్రియాలనఁ గటట్టివసి
పొతతనఁ జూచేవట నాకనఁ బొతుత్తి లకానఁపవుగా

చ. 2: తొడరి సవ్వెరద్గీనరక దుతఃఖసుఖములనానఁడు
అడరి కరత్మిసాకవట నీవకా
వడువ వపప్పుడు ననున్న వషయాలనఁ జికిక్కనానఁడ
కడ నటూరకతడనేల కనన్నవానఁడవు గావా

చ. 3: నీ చేతనఁగానిది లేదు నీవు నాకనఁ బాబ్రాణమవు
కాచటక నీకతటే నొకక్కర వచేచ్చెరా
చేచేత శ్రీవతకటేశ చేరి నీక శరణతట
యేచి ననున్న మనిన్నతచితవది నీ తేజముగాదా



రేక: 0280-01 సాళతగనాట సత: 03-459 అధతతత్మి
పలల్లవ: తీరచ నతనఁడే దినకరత్మితబది

నటూరిట రణ మొక నటూలిపోనఁగనా
చ. 1: తొలిల్లట కరత్మిము దోడనఁ గడుచటకె

తలల్లమ జీవునఁడు దేహము మోచట
వలల్లననన్ననఁ బోదునన్నతత గాలము
మలల్ల డి హరినే మఱవనఁగ వలదు

చ. 2: కోరిన కోరిక్కకి గరియగ నతదుకె
సారప సతసారసతగమది
నేరిచి బద్రిదికేట నెపముననఁ బోదది
కూరిమ హరినే కొలవనఁగవలయు

చ. 3: తతచని యాసలనఁ దిపప్పుటకే పో
పతచేతదిద్రియముల పతతమది
చితచిననఁ బోదిది శ్రీవతకటపత
నితచి మనసులో నితచగవలయు



రేక: 0280-02 లలిత సత: 03-460 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఎకక్కడి పటట్టి గ లినఁక నెకక్కడి మరణముల

మకిక్కలి నీ ముదద్రిల నా మేననునన్న వవగో
చ. 1: కెరల పాపములకనఁ గెరల కరత్మిములక

హరి నీ నామము నోరనతటతేనఁ జాల
నరకములేమ సేసు నా నేరమేమసేసు
నిరత నా మతలోన నీ వుతడనఁగాను

చ. 2: చికక్క నితదిద్రియములక చికక్కను బతధములక
చొకిక్క హరి నీ మఱనఁగ చొచిచ్చెతనఁ జాల
మొకక్కనేలే యవవ్వెరికి మొరవటట్టి నేమటకి
నికక్కప మా యిలవలప్పు నీవపై వుతడనఁగా

చ. 3: దగద్గీరవు మాయలితక దగద్గీరవు దురద్గీణల
నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నీవు గలద్గీనఁగా
యగద్గీలేదు తగద్గీలేదు యినఁక నీదాసులలోన
వుగద్గీవల నీపగసాద మటూనినది వడల



రేక: 0280-03 దేసాళత సత: 03-461 జోల
పలల్లవ: జోజో యని మర జోల వాడరో

సాజప జయతత నేడే సఫల మతదరికి
చ. 1: అద చతదోబ్రాదయమాయ హరి యవతారమతద

మొదల జాతకరత్మిముల సేయరో
అదన పతోబ్రాతత్సవమట పణతహము చేసి
కదిసి యిటట్టి నామకరణమునఁ జేయరో

చ. 2: కాయము దేవకికిచిచ్చె గకక్కన వాసుదేవుని-

కీయరో గతధక్షత లిట వడేల
కాయకప గాడిదక కవణము వటట్టి మరి
వయప చటాట్టి లలల్ల వడు వటట్టిరో

చ. 3: షోడశోపచారములనఁ జొకిక్కతచి శ్రీవతకటేశనఁ
బాడరో ధరత్మిము నిలప్పు భార మణనఁచె
వోడితచెనఁ గరవదానవులనఁ గతసాదులనఁ జతప
ఆడనే పాతడవులనఁ గాచెనని యర ర్ఘద్వ్యమయతరో



రేక: 0280-04 సాళతగత సత: 03-462 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: చరమారస్థిమతదు నీవు చాటతవ గాన

ఇరవది నమత్మిత నా కెదురెతదు లేదు
చ. 1: పతకినఁ జనవరెపైన పాబ్రాణధరి లతకలక

తతనేమ సేసినాను తపప్పులేదు
సతతము హరి నీ శరణగతునఁడ నాక (గాన?)

అతపాపము సేసిన అది నాక లేదు
చ. 2: పారచ నగరి డాగ పసుర మెవవ్వెరిచేని-

పపైర మేసినా నతదు బతద లేదు
సారె నీ ముదద్రిల మోచి సతసారవషయాల
యేరీతనఁ బొరలినా యగేద్గీ లేదు

చ. 3: ధరాత్మిననఁ గొని తచిచ్చెన దాసులక వర వటట్టి-
అరిత్మిలినఁ జేయనఁగనఁ బని అతతలేదు
నిరత్మిల శ్రీవతకటేశ నీ కరణగల నాక
కరత్మి లోపమెపైనాను కడమే లేదు



రేక: 0280-05 పాడి సత: 03-463 మాయ
పలల్లవ: నీ మాయ లితతేకాక నీరజ నాభునఁడ! యివ

నా మది నిజమనెటట్టి  నమేత్మిదయాత
చ. 1: బాలనఁడనెపై నేనఁ జనున్ననఁబాల దాగేనానఁడు

వోలి ననుషాష్ఠూ నము లతదుతడెనయాత
చాలి యానేనె బద్రిహత్మిచారి నయిన మనఁద
వాలి యవ యతదుతడి వచెచ్చెనయాత

చ. 2: నేను దినదినమును నిదుద రవోయే వళ
వని నితతకరత్మిము లతదుతడెనయాత
జాజ్ఞనముతో మేలకొని సతసారినెపైన వళ
ఆనుకొని యతదుతడి అతటకొనెనయాత

చ. 3: యేడ కరత్మి మేడ ధరత్మి మతతలో సనాతసపైతే
వడుక కివయలల్ల  నీ వలసాల
జాడ నీ మనసు వసేత్తి సరగనఁ గరణతతువు
వోడక శ్రీవతకటేశ వునన్న సుదుద లేనఁటకి



రేక: 0280-06 రామకిగయ సత: 03-464 శరణగత
పలల్లవ: హరిహరియని వరగతదుటనఁ గాక

సిరివర మాక బుదిద్ధ చెపప్పుగదవయాత
చ. 1: పాపపకొతపలో వార పతచమహపాతకల

కాపలక పదుగర కరత్తి లతదుక
తాప కాతడాల్ల రగర ధరాత్మిసనమువార
చాపలమే పనులటట్టి  జరగీనయాత

చ. 2: పలకతతల చేను బతడ వవసాయము
బలిమనఁ దొకీక్కనఁ గతటపసురము
తలవరల ముగర తగవాదు లేనఁబెపైయార
సొలసి ఆనాజజ్ఞ కిదునఁ జోటేదయాత

చ. 3: బటూతాల పొతగటకే పొడమన పతటలలల్ల
కోనఁతవనఁత చటూచకొని కోర కొటార
యతల శ్రీవతకటేశ యినిన్న వచారితచి నీ-

చేనఁతే నిలిపత వనఁకనఁ జెపేప్పుదేనఁటదయాత



రేక: 0281-01 శదద్ధవసతతత సత: 03-465 శరణగత
పలల్లవ: ఏమ సేయుదును నా కేది బుదిద్ధ యతతరాతమ

యమతులనఁ జికిక్క నీచితత్తిమునక నెటట్టి తడునోయని చితతయతడిని
చ. 1: కలగోతగతబుల గణశీలతబుల

తలియనఁగ గరోవ్వెదేద్రికముల
కలసి మెలనఁగిననఁ గలగదు జాజ్ఞనము
తొలనఁగిన లోకదోబ్రాహతబు

చ. 2: మఱియు గస్కృహరామక్షేతగతబుల
జఱిగొను మాయాజనకముల
మఱవనఁగ నివయే మదకారణముల
వఱిగిన సతసారవరదద్ధము (?)

చ. 3: అనుపమ వగతకరాత్మినుషాట్టి నము-

లనలేని బతధహేతువుల
తనిసిత నితక నీదాసతతబే గత
ఘనునఁడవు శ్రీవతకటనాథా



రేక: 0281-02 బౌళ సత: 03-466 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: పారవసిన పలల్ల క బతడికలఱల్ల మతచినటల్ల

కోరి నీ ముదద్రిల మోచి కొతడగొతట నిదివో
చ. 1: మటూనఁడుగణములలోన మునినఁగేటవానఁడనఁగాన

పోనఁడిమ నాకొక బుదిద్ధ పటట్టిదతదును
నేనఁడు నీ శరణమనే నిశచ్చెయ మచిచ్చెత గాన
వానఁడిమ నినిన్నటా నేనఁ బావనమెపైత నిదివో

చ. 2: పతచభటూతాల తనువు పాటతచి మోచితనఁగాన
పతచేతదిద్రియ వకారాల పాయవు నాక
యతచనఁగ నీదాసతము నా కినామచిచ్చెతగాన
పతచల నా పటట్టి గ సఫలమాయ నిదివో

చ. 3: తగిలి ఇనిన్నటకి సవ్వెతతతుగ నఁడ నేనఁ గాను గాన
జిగి నినున్న నెరినఁగి పూజితచలేను
నగతా శ్రీవతకటేశ నాలో నుతడుదుగాన
పగటన నినున్న నమత్మి బద్రిదికిత నిదివో



రేక: 0281-03 బౌళ సత: 03-467 అనన్నమయత సుత్తి త
పలల్లవ: పాడేము నేము పరమాతత్మి నినున్నను

వడుక ముపప్పుదిరెతడు వళల రాగాలను
చ. 1: తనువ వళవు తలయే దతడెకాయ

ఘనమెపై వరప్పుల రెతడు కటట్టిన తాళళ్ళ
మనసే నీబదిదతాడు మరి గణల జీవాళ
మొనసిన పటట్టి గే మటూలమెపైన కరడి

చ. 2: పాపపణత లిరవతక పపైనఁడివతడియనుసుల
పపైపపైనఁ గతత్తికె మేటపపై చనిగె
కోపల నాలికెలోననఁ గచిచ్చెకటట్టినటట్టి తాడు
చటూపరాని సతసారమే సటూతగప గణకె

చ. 3: జీవునికిని దతడె సేసినవానఁడవు నీవు
వావాత మాటలే నీపపై వనెన్నపదాల
యవ మాక నిహపరా లిచిచ్చెతవ మెచిచ్చెతవ
శ్రీవతకటేశ నీవ చేకొనన్నదాతవు



రేక: 0281-04 సాళతగనాట సత: 03-468 మాయ
పలల్లవ: తానెతత బద్రిదుకెతత దపైవమా నీమాయ యతత

మానవుల లతపటాల మరి చెపప్పునఁగలదా
చ. 1: చెలనఁగి నేలనఁ బారేట చమ సయితమును

కలసి వరకే పారనఁ గమత్మిర నెతదో మరల
తలమోనఁచి కానఁపరము ధనతముల గటూడపటట్టి
యిల సతసారము దనకినఁక నెతతగలదో

చ. 2: యేడో బాయిటనఁ బారే యనఁగ సయితమును
వాడుదేర నడవుల వాలి వాలి
కూడపటట్టి  దేనెల గొతదులనఁ బలల్లలనఁ బెటట్టి
యేడకేడ సతసార మనఁక నెతతగలదో

చ. 3: హచిచ్చె గిజిగాతడుల్ల  సయిత మెతతో గటూనఁడు వటట్టి
తచిచ్చె మణునఁగరనఁబురవు దపము వటట్టి
తచిచ్చె శ్రీవతకటేశ నీ దాసుల చటూచి నగదు-

రిచచ్చెలనఁ దాని సతసార మనఁక నెతత గలదో



రేక: 0281-05 దేవగాతధరి సత: 03-469 శరణగత
పలల్లవ: చెలనఁగి యధరత్మిము వుటట్టితప నీకేల సస్కృషిట్టితపనఁగ మరి నీకేల

పలలను లేళల్ల నొకక్కకదుపగా పలమేపదురటే మాధవునఁడా
చ. 1: గొనకొని పాషతడుల దురాద్భాషల కో శ్రోధము సహితపరాదు

దనుజల పటట్టి వు వారలనుచ నిజతతత్తిత్త్వాజాజ్ఞనము నీ వయతప
అనిశమునఁ జూచిన వారికి మాకను అతతరాతమవ నీవు
పననఁచి చనఁకటయు వలనఁగను నొకచోనఁ బెతచెదవలే ముకతదునఁడా

చ. 2: ఖలల తామసప దేవతారచ్చెనల కనునఁగొనియవ యోరవ్వెనఁగరాదు
నెలకొని వారల నరకవాసులని నీ మనఁది భకిత్తియు నీ వయతవు
పొలపగ నితదరిలోపలనఁ గగమత్మిరనఁ బటూజ గొనేటవానఁడవు నీవ
చలముననఁ బుణతము పాపము నొకచో సరిచేతురటవ గోవతదునఁడా

చ. 3: సతతము నీ దాసతదోబ్రాహులతో సహయోగతబును సహితపదు
కతలో నీ వటవతటవారలను సస్కృజితప కేరప్పుడ మానవు
హితవుగ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ యిహపరములకనఁ గరత్తివు
గత నీ శరణగతయని నమత్మిననఁ గలవతదరికిని నారాయణ



రేక: 0282-01 లలిత సత: 03-470 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: అతనఁడే పరబద్రిహత్మి మతనఁడే లోకనాయకనఁ-

డతనికతటే మరి యధికల వరయాత
చ. 1: కమలవాసిని లక్ష్మి కలదా యవవ్వెరి కెపైనానఁ

గమలనాభునికి నొకక్కని కే కాక
కమలజనఁడెపైన బద్రిహత్మి కలనఁడా యవవ్వెని నాభి-

నమరవతదుతనఁడు మా హరికే కాక
చ. 2: అతదర నుతడెడి భటూమ యనుతలకనఁ గలదా

అతదప గోవతదునికే ఆలయనఁగాక
చెతదిన భాగీరథి శ్రీపాదాలనఁ గలదా
మతదరధరనఁడయిన మాధవునికినఁ గాక

చ. 3: నిచచ్చెల నభయమచేచ్చెనేరప యతదునఁ గలదా
అచచ్చెగ నారాయణునియతదే కాక
రచచ్చెల శరణగత రక్షణ మెతదునఁ గలదా
తచిచ్చెన శ్రీవతకటాదిద్రిదపైవానకే కాక



రేక: 0282-02 రామకిగయ సత: 03-471 తరపత క్షేతగత
పలల్లవ: కటట్టిదుర వపైకతఠము కాణచయిన కొతడ

తటట్టిలయ మహిమలే తరమల కొతడ
చ. 1: వదములే శిలలపై వలసినది కొతడ

యేదసనఁ బుణతరాసులే యేరలపైనది కొతడ
గాదిలి బద్రిహత్మిదిలోకముల కొనల కొతడ
శ్రీదేవునఁడుతడేట శేషాదిద్రి యకొతడ

చ. 2: సరవ్వెదేవతల మస్కృగజాతులపై చరితచే కొతడ
నిరవ్వెహితచి జలధులే నిటట్టిచరలపైన కొతడ
వురివ్వెనఁ దపసులే తరవులపై నిలిచిన కొతడ
పూరవ్వెప టతజనాదిద్రి య పొడవాట కొతడ

చ. 3: వరముల కొటారగా వకక్కణతచి పతచే కొతడ
పరగ లకకాతతు సబనపనఁ గొతడ
కరిసి సతపదలలల్ల గహల నితడిన కొతడ
వరివపైన దిదివో శ్రీవతకటపనఁ గొతడ



రేక: 0282-03 సామతతత సత: 03-472 దశవతారముల
పలల్లవ: వజయపటముత్మి వస వతకటేశనఁడు

వజయుని సఖునఁడు య వదమటూరిత
చ. 1: పాఱితతచి దశకతఠు పదిశిరసులమనఁద

ఆఱికినముత్మి వస నాదిదేవునఁడు
ఆఱడి సేనల తోడ నతబుధి మనఁద వస
వఱొకయముత్మి దొడిగి వషరదేవునఁడు

చ. 2: చాలగ నేడుదాళల్ల  సరవ్వెము నొకక్కటగానఁగ
ఆలములో నముత్మివస నఖలేశనఁడు
ఆలితచి రకిత్మిణనఁ బెతడిల్ల యాడునానఁడు వపైరలపపై
జాలి(?)యముత్మి వసను వజయకస్కృషరనఁడు

చ. 3: భజన నితదిరనఁగటూడి పతతమున నముత్మివస
వజయదశమని శ్రీవతకటేశనఁడు
సుజనుల దేవతల సొరిది నితదరినఁ గాచ
వజయము చేకొనె వషరదేవునఁడు



రేక: 0282-04 లలిత సత: 03-473 అనన్నమయత సుత్తి త
పలల్లవ: నీదానఁకా వలనా నిచచ్చెల నారాయణ

ఆది నీ దాసునఁడే చాల నతదరి రకతచను
చ. 1: నీ పాదమటూలమున నిలిచిన జలమును

మోపగా మోచె రదుగ నఁడు ముతదు ముతదే
కాపాడు నీ నామముననఁ గలిగిన మహిమచే
పపైపపై మునుల యిహపరముల గనిరి

చ. 2: పతడేట పాలవలిల్ల నీ పగసాదముననఁ గాద
దతడిగా దేవతలలల్ల ధనుతలపైరి
అతడనే నీసాకార మాతుమనఁ దలనఁచి కాద
నితడిన యోగీతదుగ ల నితతముకత్తి లపైరి

చ. 3: చేరి నీవహరమెపైన శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గాద
కోరి నరల వరాల కొలల్లగొనిరి
ఆరీతనఁ దాళల్లపాక  అనన్నమయత ఘనునఁడాయ
వారివారమెపై నేము వహికినెకిక్కతమ



రేక: 0282-05 శదద్ధవసతతత సత: 03-474 దేవుడు-జీవుడు
పలల్లవ: దనునఁడ నేను దేవునఁడవు నీవు

నీ నిజమహిమే నెరపటనఁ గాకా
చ. 1: మత జనన మెఱనఁగ మరణత బెఱనఁగను

యితవుగ నిను నినఁక నెరినఁగేనా
కతనఁ బుటట్టితచిన శ్రీపతవ నీవ
తత నాపపై దయ దలనఁతువునఁ గాకా

చ. 2: తలనఁచనఁ బాపమని తలనఁచనఁ బుణతమని
తలనఁపన ఇనఁక నినునఁ దలనఁచేనా
అలరిన నాలో యతతరాతమవ
కలష మెడయ ననునఁ గాతువునఁ గాకా

చ. 3: తడవ నాహేయము తడవ నామలినము
తడయక నీ మేల దడవనా
వడువలేని శ్రీవతకటవభునఁడవు
కడదానఁకా నినఁకనఁ గాతువునఁ గాకా



రేక: 0282-06 మాళవ సత: 03-475 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: నారాయణచతతానతత నినొన్నకచోట

గోరి వదకనేల వరివలల్లనఁ గతటనఁబో
చ. 1: సొలసి నీ రటూపము శగ తులలోనఁ జెపప్పునఁ గాని

బలిమ నాచారతనఁడెపైతేనఁ బద్రితతక్షము
పలికి నీ తీరస్థిము భావనలతదే కాని
అల నీ దాసుల తీరస్థి మరచేత నిదివో

చ. 2: నీ యానతు లనన్ననఁడు నేము దలియము గాని
మా యాచారతనిమాట మతతగరాజము
కాయములో నీ వుతడేది కడు మఱనఁగల గాని
యయడ నీ పరికర మనిన్నటా నునన్నదివో

చ. 3: అరిది నీవతదన మొకరాచ్చెవతారాననఁ గాని
గరపరతపరనెపై తేనఁ గోటాల్ల యనఁ బో
హరి నినున్న శ్రీవతకటాదిద్రినే చటూచితనఁ గాని
పరమున నిహముననఁ బతచి చటూప నతనఁడు



రేక: 0283-01 దేసాళత సత: 03-476 అధతతత్మి
పలల్లవ: నేరప నతనఁడే నేరమ నతనఁడే

భారమెలల్ల నాతనఁడే పని లేదు మాక
చ. 1: దేవునఁడట యతతరాతత్మి దేహమెతచి చటూచితేను

పోవుల కరాత్మిల సేయనఁ బుటట్టినదట
జీవునఁ డేనఁటవానఁ డితదు శ్రీపతయానాజజ్ఞనఁ గాక
భావతచనఁ బాపపణతల పనిలేదు మాక

చ. 2: హరి లోకాలేలనట అతని మాయక లోనెపై
నరల జీవనముల నడచనట
వరవుల మాకేల వషరనఁడే యితతానఁ గాక
పరచ వచారాల పనిలేదు మాక

చ. 3: వడుక నాలకను శ్రీవతకటేశ నామమట
పాడితో నాతనికి నే బతటనట
తోడునీడ యాతనఁడే తోవ చటూప నాతనఁడే
పాడయిన కోరికల పనిలేదు మాక



రేక: 0283-02 శతకరాభరణత సత: 03-477 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: మునుల తపము నద మటూలభటూత యద

వనజాక్షునఁడే గత వలసినను
చ. 1: నరహరి నామము నాలక నుతడనఁగ

పర మొకరి నడుగనఁ బనియేల
చిరపణతము నద జీవరక్ష యద
సరగనఁ గాచ నొకసారె నుడిగినా

చ. 2: మనసులోననే మాధవునఁ డుతడనఁగ
వనుకొని యొకచో వదకనఁగనేనఁటకి
కొనకనఁగొన యదే కోరెడి దదియే
తనునఁ దా రకతచనఁ దలనఁచినను

చ. 3: శ్రీవతకటపత చేరవ నుతడనఁగ
భావ కరత్మిముల భద్రిమయనఁగనేనఁటకి
దేవునఁడు నతనఁడే తరవ నదియే
కావలనతటేనఁ గావకపోనఁడు



రేక: 0283-03 వరాళ సత: 03-478 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వతొత్తికట వటట్టితేను వరొకట మొలచనా

యతత్తిన శ్రీహరి నీవ యడేరచ్చెవయాత
చ. 1: పాపపణతదేహికి బతధములే సహజము

యేపననఁ గాదని తోయ నెటట్టి వచచ్చెను
పూపవతట మనసుక భోగములే సహజము
తేపగా వరత యతదునఁ దచచ్చెకొనేమయాత

చ. 2: మాయల జనత్మిమునక మమతలే సహజము
యేయడనఁ జొరక మాననెటట్టి వచచ్చెను
కాయవతట గణనక కరత్మిమే సహజము
చాయల నే మెటవల శతతనఁ బొతదేమయాత

చ. 3: తపప్పుని జాజ్ఞనమునక దపైవమే సహజము
యపప్పుడు సవ్వెతతతుగ నఁడుగా నెటట్టి వచచ్చెను
నెపప్పున శ్రీవతకటేశ నీ మహిమే ఇతతాను
చెపప్పునఁజూపనఁ జోటలేదు చేరివుతడేమయాత



రేక: 0283-04 మాళవగళ సత: 03-479 దశవతారముల
పలల్లవ: ధరలో నా జనత్మిమే తనువు నదియ

యిరవపై నీ దాసునఁడెపైతే హీనునఁడెపైనా ఘనునఁడే
చ. 1: అల రావణుని తముత్మినఁ డసురనరభోజనునఁ-

డలరి తొలల్లలల్ల  నీ వానఁడెపైన మనఁదను
కలజనఁడు పణుతనఁడు గణనిధి యితదరనునఁ
దలనఁప యోగతనఁడు నట దాసతమహి మెటట్టిదో

చ. 2: జాతబోయ పాతకనఁడు సతతతపనఁడట తొలిల్ల
నీత నరణయ నేట నీ దాసునఁ జేరి
ఆతల బద్రిహత్మిఋషాయ నషాట్టి క్షర మతతాబ్రాన
చేనఁతల నీ దాసుల సేవాఫల మెటట్టిదో

చ. 3: నానాజతతువులతదు నవభకిత్తి గలిగితే
హీనాధికతము లేక యేచి కాతువు
శ్రీనాథ కాచితవ శ్రీవతకటేశ మముత్మి
నేనటూ ధనుతనఁడనెపైత నీమహిమ యటట్టిదో



రేక: 0283-05 శతకరాభరణత సత: 03-480 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: తలిసినవారికి దేవునఁ డితనఁడే

వలవని దుషట్టి ల వాదము లేల
చ. 1: పరషల లోపలనఁ బురషోతత్తిమునఁడు

నరలలోన నరనారాయణునఁడు
పరదపైవములకనఁ బరమేశవ్వెరనఁడు
వరస మటూఢల కెవవ్వెరో యితనఁడు

చ. 2: పల బద్రిహత్మిలకను పరబద్రిహత్మిము
మలయు నీశలక మహేశనఁ డితనఁడు
ఇల నాతత్మిలలో నిట పరమాతుత్మినఁడు
ఖలల కెటల్ల తడునో కానము యితనఁడు

చ. 3: వదతబులలో వదాతతవదుతనఁడు
సదితచ కరినఁ గాచచో నాదిమటూలము
యదస శ్రీవతకటేశనఁ డితదరికి
గాదిలి మతులనునఁ గెపైకొననఁ డితనఁడు



రేక: 0283-06 లలిత సత: 03-481 శరణగత
పలల్లవ: సతసారికినఁ గల సహజమది మతనఁ

గతసారి మనకనఁ గలనఁ డటగాన
చ. 1: చేతుల చానఁచచ సేయనఁగనఁ దొడనఁగిన

ఘతల నినీన్ననఁ గరత్మిములే
వాతుల మోవనఁగవలనని వదకిన
పూనఁతల నినిన్నయు భోగములే

చ. 2: వగి లతపటముల కోపక గలిగిన
జగమతతానఁ బో సతపదల
జిగినఁ జితత్తిములోనఁ జితతతచి చటూచిన
సగణతబతతా సతతోషముల

చ. 3: యేచిన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గొలిచిన
చటూచినవలల్ల  సులభములే
తాచి యతనికె దాసులమయితమ
కాచె నతనఁడు మమునఁ గడమల లేవు



రేక: 0284-01 శ్రీరాగత సత: 03-482 శరణగత
పలల్లవ: కొలిచినవారి పాలి కొలల్లలివవో

యిల నిటట్టి దపైవమవు యినఁక వరేకలరా
చ. 1: యటఱట్టిన నభయహసత్తి మెతుత్తి క కాచకనాన్ననఁడ-

వటట్టి దాసులనఁ గాచేనతటా నీవు
తొటట్టిన పాపాల పోనఁదోల నీ నామమతతాబ్రాల
జటట్టిగా లోకాల వదచలిల్లనానఁడవు

చ. 2: తలనఁచినవారికెలల్ల  ధనధనాత లితుత్తి నతటా
వలసి శ్రీసత మోచకనాన్ననఁడవు
యిలనఁ బావనులనఁగా నితదరినఁ జేసేనతటా
నెలమనఁ బాదతీరస్థి మేర చేసినానఁడవు

చ. 3: పటట్టితచ జీవులను భువనము లోపల
గటట్టిగ బద్రిహత్మిను నాభినఁ గనాన్ననఁడవు
ఱటట్టి గనఁ బాలపడి చటట్టి రక్షకతావ్వెనికే
యిటేట్టి శ్రీవతకటాదిద్రి యకిక్కనానఁడవు



రేక: 0284-02 భపైరవ సత: 03-483 మాయ
పలల్లవ: కాను సవ్వెతతతుగ నఁడనననఁ గాదని తలనఁగ లేను

నేను నీ కితకరనఁడ నీ రచనలే
చ. 1: యతతపైనానఁ దరదిదే యతదుచటూచిన పనుల

అతతటాను నీమాయ అలయితచగా
దొతతులగనఁ గరత్మిముల తోడనే తరిగీని
సతతకూటప బద్రితుక సటలనఁబెట ట్టిని

చ. 2: మాన వతదిద్రియము లివ మతలోననఁ బెరరేనఁచ
నానాగము(తు?)లనఁ బద్రికస్కృత నటయితచనఁగా
పూని పరాకస్కృతముల పోనీక తరిగీని
సాననఁ బటట్టిన వయసు సటలనఁబెట ట్టిని

చ. 3: తరవులనే పట ట్టిని తతలేని యాసలివ
నిరతతప జనత్మిముల నిడుసాగనఁగా
వరస శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు ననేన్నలి
కరణతచనఁగా భకిత్తి ఘనత మరీని



రేక: 0284-03 భటూపాళత సత: 03-484 ధనురాత్మిసత
పలల్లవ: ఏమ నిదిదరితచేవు యతదానఁకాను

కామతచి బద్రిహత్మిదులలల్లనఁ గాచకనాన్న రిదివో
చ. 1: పలనఁగాలనఁ బచచ్చెళళ్ళ బోనము వటట్టినదిదే

వలయు ధనురాత్మిస వళయు నిదే
బలసి సతకీరత్తినపరల పాడేరిదే
జలజాక్షునఁడ లేచి జలక మాడవయాత

చ. 2: తోడనే గతధక్షతల ధటూపదపా లివగో
కూడిన వపసల వద ఘోషణ లివ
వాడుదేరనఁ బటూజితచవలనఁ గమత్మినఁబువువ్వెలివ
వడెమద కొలవుక వచేచ్చెయవయాత

చ. 3: చదివర వపైషరవుల సారెనఁ దిరవాము డిద
కదిసి శ్రీసత ముతదే కాచకనన్నది
అదనాయ శ్రీవతకటాధిప మా చరపదే
యదుట నినన్నటమాపే యియతకొతటవయాత



రేక: 0284-04 శదద్ధవసతతత సత: 03-485 కస్కృసర
పలల్లవ: చేరి యశోదక శిశ వతనఁడు

ధరణ బద్రిహత్మిక దతడిద్రియు నితనఁడు
చ. 1: సొలసి చటూచినను సటూరతచతదుగ లను

లలి వదచలల్లడు లక్ష్మణునఁడు
నిలిచిన నిలవున నిఖలదేవతల
కలిగితచ సురలగనివో యితనఁడు

చ. 2: మాటలడినను మరి యజాతడముల
కోటల వడమేట గణ రాశి
నీటగ నటూరప్పుల నిఖలవదముల
చాటవ నటూ రేట సముదద్రి మతనఁడు

చ. 3: ముతగిటనఁ బొలసిన మోహన మాతత్మిలనఁ
బొతగితచే ఘనపరషనఁడు
సతగత మా వతట శరణగతులక
నతగము శ్రీవతకటాధిపనఁ డితనఁడు



రేక: 0284-05 సాళతగత సత: 03-486 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: జీవనుత్మికత్తి లము శ్రీపత దాసులము

భావతచవో మముత్మిను పగపతచప మాయా
చ. 1: యివల దానధరత్మిము లేమనఁ జేయుట లేదు

తవలిన పాతకాల దపైవమే వహితచకొనె
భువలోన నా కినఁక బుటట్టినఁబని లేదు లేదు
భవరోగవపైదుతనఁడు శ్రీపత గలనఁడు గాన

చ. 2: యలమ సవ్వెరాద్గీది లోకాలేమనఁ గోరట లేదు
కల వపైకతఠము హరి కాలమునానఁడే యిచెచ్చె
తొలత నాకనఁ జావుల తోడి సడడ వదుద  వదుద
బలవపైన యచతతుని బతటల్లము గాన

చ. 3: పూపసుఖమటూ నొలల్లము పొతచి దుతఃఖమటూ నొలల్లము
చేపటట్టి బద్రిహత్మినతదము శ్రీవతకటేశనఁ డిచెచ్చెను
దటూపయు నానఁకటకినఁగా తోదోప మా కినఁక వదుద
కానఁ పమస్కృతమథనునఁడు గలనఁ డిటేట్టి కాన



రేక: 0284-06 పాడి సత: 03-487 శరణగత
పలల్లవ: కానఁపలము నేము కరత్తివు నీవు

దాపదతడెపై మము నిటేట్టి దయనఁజూడవయాత
చ. 1: నెటట్టిన నెపైదుగరికి నేము డాగవటేట్టిము

చటట్టి చటట్టి వడునఁ బటట్టి చటూప వునన్నది
అటట్టి కరత్మిములక సరిగోర వటేట్టిము
నటట్టి కొటట్టి(టేట్టి?) జీవులక నరకములేలయాత

చ. 2: మతచిన యాసలకిదే మేరలలల్ల నఁ బెటేట్టిము
పొతచి మమతలలోనఁ గానఁపర మునాన్నరత(ము?)

పతచేతదిద్రియములకే పపైరల సేసితమ
అతచెలనఁ బాబ్రాణులకినఁక నానాజజ్ఞలేలయాత

చ. 3: కూరిమ వషయముల కొటాన్నల దతచేము
చేరి నీవు చెపప్పునటేట్టి సేసేము
యరీత శ్రీవతకటేశ యిట నీకే దాసులము
ఆరటూఢిగా మనిన్నతచితవతతే చాల నౌనయాత



రేక: 0285-01 మలహరిసత: 03-488 గర వతదన
పలల్లవ: సకలమునఁ జదివన శసత్తి సము లఱినఁగిన

శకధుగ వాదు లిట చటూపనది
చ. 1: భవభవములకను పగకస్కృతుల వరే

భువ నామరటూపముల వరే
యివల నీదాసతత జెపప్పుడు నొకటే
కవసిన నీ మాయనఁ గడిచినది

చ. 2: మతము మతమునక మారద్గీము వరే
అతసతశయముల అవ వరే
గత నీ శరణము గలిగిన దొకటే
యితవగ మోక్షత బచేచ్చెది

చ. 3: జాత జాత యాచారము వరే
ఆతల మోక్షతబది యొకటే
శ్రీతరణీశవ్వెర శ్రీవతకటేశవ్వెర
చేత మాగరనఁడు చెపప్పునది



రేక: 0285-02 ముఖరి సత: 03-489 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: తొలిల్లటవారికతటే దొడడ నేను పాతకాన

బలిల్లదునఁడ వగటకనఁ బద్రితాపమదివో
చ. 1: నరహరి యచతత వో నారాయణ

గరనఁడు నినున్ననఁ గొతడితచెనఁ (?) గోరి నే వతట
గరిమ నొకక్కతపప్పున కాకికినఁ బరమచిచ్చెత
సిరలనఁ బెకక్కతపప్పుల సేసిత నేమచేచ్చెవ

చ. 2: మతదరధరనఁడ వో మధుసటూదనా
అతదర నినొన్నకమానఁట ఆడనఁగా వతట
నితద కొకట బొతకితే నీవు ధరత్మిజనఁ గటూడిత
వతది పకక్కబొతకల నాయతదునఁ గటూటమెతతో

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెర శ్రీసతీమనోహర
సేవ నీదాసులే నినున్న చేతనఁ జూపేర
మోవ నొకక్క శనకము మొర యాలితచితవట
వవల జనాత్మిలతత్తిత యవధ మెటాల్ల లితచేవో



రేక: 0285-03 వరాళ సత: 03-490 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఇద చాలదా మముత్మి నీడేరచ్చెను

అదన నెవవ్వెనఁ డెరనఁగ నటమనఁది పనుల
చ. 1: ఇటట్టి పతచసతసాక్కరా లచోచ్చెట నుతడినాను

పటఱ ట్టినవారే మాకనఁ బద్రిమాణము
మటట్టి గ నీరటూపనామము లతదు నుతడినాను
కటట్టినఁగడవారెపైన ఘనపణుతల

చ. 2: పలక వపైషరవవషభాష లతదు నుతడినాను
వలనుగ మాక సహవాసయోగతలే
తలకొనన్న దాసానుదాసత మెతదు నుతడినాను
అల కరత్మిదటూరలపైన నతతరతగల

చ. 3: యకక్కవ సతకీరత్తిన మెచోచ్చెట నుతడినాను
అకక్కడ పరమపద మది భాగతము
చకక్కనఁగ వదశసత్తి ససమత్మితము నిదియే
పకక్కన శ్రీవతకటేశ పరమారస్థిము నిదే



రేక: 0285-04 రామకిగయ సత: 03-491 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: అనిన్నట మటూలత బతనఁడు

వనున్నని కతటను వలప్పుల లేర
చ. 1: పతచభటూతముల పగపతచ మటూలము

ముతచిన బద్రిహత్మిక మటూలము
పొతచిన జీవుల పటట్టి గ మటూలము
యతచనఁగ దపైవము యితనఁడే కానఁడా

చ. 2: వనుకొని పొగడేట వదాల మటూలము
మునుల తపములక మటూలము
ఘనయజాజ్ఞదుల కరత్మిప మటూలము
యనలేని దపైవ మతనఁడే కానఁడా

చ. 3: అగపడి సురలక నమస్కృత మటూలము
ముగర మటూరత్తి లక మటూలము
నగ శ్రీవతకటనాథనఁడే మటూలము
యగవ లోకపత యితనఁడే కానఁడా



రేక: 0285-05 లలిత సత: 03-492 రామ
పలల్లవ: అవధర రఘుపత యతదరినినఁ జితత్తిగితచ

యివల నితడెనఁ గొలవద నడె సముఖ
చ. 1: రామ రాఘవ రామభదద్రి రామచతదద్రి

శ్రీమదయోధతపత సతాపత
పేగమ నారదునఁడు వానఁడనఁ బెకక్క రతభాదు లడేర
మోమెతత్తి కపలలల్ల  మొకేక్కరదివో

చ. 2: యినవతశకలజాత ఇక్షావ్వెకతలకా
ఘనదశరథసుత కౌశికపగయ
మునుల దవతచేర ముతదట భరతునఁ డద
వనక లక్ష్మణునఁడు సేవతచ వతజామర

చ. 3: కతదువనఁ గసలతగరద్భారతాన్నకర
చెతదిన శ్రీవతకటాదిద్రి శ్రీనివాసా
సతదడినఁ గశలవుల చదివర వకవతక
చెతది నీ రాజసము చెపప్పురాదు రామా



రేక: 0285-06 దేసాళత సత: 03-493 దశవతారముల
పలల్లవ: అకక్కటా రావణు బద్రిహత్మిహతత నీక నేడది

పకిక్కట పరాణలితగపూజ నీక నేడది
చ. 1: గరహతత బద్రిహత్మిహతతనఁ గటూడ దోబ్రాణచారత వతక

హరి నీ కస్కృప నరజ ను కవలేవాయ
యరవుగానఁ గలల్లలడి యేచిన ధరత్మిజనక
పరగ నీ యనుమతనఁ బాపము లేదాయను

చ. 2: అదివో రదుగ ని బద్రిహత్మిహతత వాయనఁ గాసి యిచిచ్చె
పొదలిననీ వతనినఁ బటూజితతువా
అదననఁ బారవ్వెతదేవ కాతనఁడే నీ మతతగమచెచ్చె
వదర మాటల మాయావచనాలేమటకి

చ. 3: తగిలి నీ నామమే తారకబద్రిహత్మిమెపై
జగము వారి పాపాల సతతతమునఁ బాపనఁగాను
మగల శ్రీవతకటేశ మక నేడ పాతకాల
నగనఁబాట లితతేకాక నానాదేశముల



రేక: 0286-01 సామతతత సత: 03-494 అధతతత్మి
పలల్లవ: నారాయణునఁడ నీ నామము మతతద్రితచి వసి

పారేట య జతతువుల భద్రిమ వడిపతచవ
చ. 1: మదనభటూతము సనఁకి మగవలనఁ బురషల

అదన వరిదలలపై యతగమొలలపై
పదవ నెతుత్తి ర వరిచ్చె పనుగోళళ్ళనఁ జితచకొతటా
కొదల కతత్తికలనునఁ గటూసేర జీవుల

చ. 2: పతచభటూతముల సనఁకి భద్రిమసి యజాజ్ఞనులపై
పొతచి హేయముల మనున్ననఁ బటూసుకొతటాను
అతచెల వడెపరస మతదునితదు గరియుచ
యతచి ధనముపశచాలిటఱల్లరి జీవుల

చ. 3: తమతోడ మాయాభటూతము సనఁకి బహుజాత-

యముకలనఁ దోల నరా లిరవుచేసి
నెమకి శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ జేర కెకక్కడెపైన
తమునఁ దా మెరనఁగరితతటానఁ జూడు జీవుల



రేక: 0286-02 వసతతతసత: 03-495 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నీ శరణమే గత నే నితర మెరనఁగ

పాశబతధముల పనులేలయాత
చ. 1: పూనఁచిన తొలకరత్మితబుల భోగితచక పోవు

చానఁచకనన్నయ శరీరగణముల చాలననన్ననఁ బోవు
రేనఁచిన జననమరణముల రెతటకినఁ దసని
మోనఁచివచిచ్చెతే వజాజ్ఞన మెరనఁగనఁగ మొదలికినఁ గొనకను యడ యేదయాత

చ. 2: కోరిన నా కోరికల కొనసాగక పోవు
బారినఁ బడుచ కాలము దా బడినఁ దగలక పోదు
మేరతో పతచేతదిద్రియముల మెడచటట్టిక పోవు
యే రీతుల సతసారము గెలవనఁగ నెదురబడిని బలిమనఁకనేదయాత

చ. 3: మనసును వాకనునఁ జేనఁతయు మానుమనన్ననఁ బోవు
తనువులోన నా యతతరాతమవ తలనఁచక ఇనఁకనఁ బోదు
ఘనునఁడవు శ్రీవతకటపత ననున్ననఁ గావక ఇనఁకనఁ బోదు
కనికానని యజాజ్ఞన జతతువను కడమలతచ నినఁకనఁ గొలదేదయాత



రేక: 0286-03 ముఖరి సత: 03-496 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కడవ రాదు హరి ఘనమాయ! తగి

వడువనఁగరాదు వసరరాదు
చ. 1: చటూపల యదిటకి సదతతబెపైనది

పాపపణతముల పగపతచము
తీపల పటట్టితచ దినదిన రచలపై
పూపల సతసారభోగముల

చ. 2: మనసు లోపలికి మరత్మితబెపైనది
జననమరణముల శరీరము
వనవనకనఁ దిరగ వడ లతపటమెపై
కనకపటాసల కరత్మిముల

చ. 3: తగ మోక్షమునకనఁ దాపయపైన దిద
నగి హరినఁ దలనఁచిన నాలకిది
వగట దరె శ్రీవతకటపతయపై
యగపడె నిపడు పరాకస్కృతము



రేక: 0286-04 రామకిగయ సత: 03-497 శరణగత
పలల్లవ: పతచేతదిద్రియములల పతచభటూతములల

అతచెలనఁ దొమత్మి సేయకరో మర
చ. 1: కొతదరికి మతచివానఁడ కొతదరికినఁ గానివానఁడ

నితదకనఁ గీరిత్తికినఁ బొతుత్తి  నే నొకనఁడనే
అతది నిదిదరితచవానఁడ నట మేలకొనువానఁడ
బొతదితో నెఱక మఱపలక నొకక్కనఁడనే

చ. 2: దపైవము నిరిత్మితచినది ధరణనఁ బొడమనది
యవలవలికినఁ బొతుత్తి  య దేహమే
వవల పణతములక వలయునఁ బాపములక
యవల రెతటకి గరి ఇదివో నా మనసు

చ. 3: తుతచి సగమట వోవు తోడనే సగము వచచ్చె
పతచి లోనికి వలికినఁ బాబ్రాణమొకక్కటే
కొతచక శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచి నే శరణతట
మతచివాయనఁ బనులలల్ల  మముత్మినఁ గాచె నితనఁడు



రేక: 0286-05 భపైరవ సత: 03-498 శరణగత
పలల్లవ: అటమనఁద శరణతట ననిన్నటా మానతము నాక

యట సేసినానఁ జెలల్ల నినఁకనేల మాటల
చ. 1: ఏది పణతమో నాక నేది పాపమో కాని

శ్రీదేవునఁడవు నీవ సేయితచేవు
సేదదేర నా మనఁదనఁ జితగగపత్తి నఁ డేల వా(వాబ్రా?)స
మేదిని సవ్వెతతతగ మేది మెరయ నీబతటను

చ. 2: పటట్టినటట్టి తరవదో పోయేట జాడ యేదో
పటట్టితచిత నీవ పరషోతత్తిమ
వటట్టి సతసారబతధల వతటవతట నేలవచచ్చె
ఇటేట్టి యవవ్వెరివానఁడ నితదులోన నేను

చ. 3: చితత్తి మెటవతటదో జీవునఁ డెట వతట వానఁడో
హతత్తిన శ్రీవతకటేశ అతతరాతత్మివు
యతత్తిన మదము నినున్న నేల కాననియతదాయ
నితత్తిము తొలేల్ల నేను నీవానఁడనఁగాన



రేక: 0286-06 పాడి సత: 03-499 రామ
పలల్లవ: సౌమతద్రిసహోదర దశరథరామా

చేముతచి గతత్తిలో వలసిన రఘురామా
చ. 1: చెలిమ సుగీగవుతోడనఁ జేసిన రామ తొలిల్ల

శిలనునఁ బడనఁతనఁ గావతచిన రామా
చెలరేనఁగిన వానరసేనల రామా
శిలగ మాయామస్కృగమునఁ జితచిన రామా

చ. 2: తరణవతశ తాటకాతతక రామా
నరనాథ కౌసలతనతదన రామా
సిరలనఁ బెతడాల్ల డిన సతారామా
గరిమతో సేతువు గటట్టిన రామా

చ. 3: రావణది దనుజహరణ రామా
కావతచి వభీషణునినఁ గాచిన రామా
దవన లయోధతలోనఁ జెతదిన రామా
శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది శ్రీరామా



రేక: 0287-01 సాళతగనాట సత: 03-500 హనుమ
పలల్లవ: అదివో నీపగతాపము హనుమతతా

యదురలేదు నీక నెకక్కడా హనుమతతా
చ. 1: యతత్తిననీ కడిహసత్తి మల నసురల చటూచి

హతత్తిరి పాతాళము హనుమతతా
చితత్తిగితచి నీ యడమ చేత పడికిటకి
తతత్తిరితచి చికిక్కరద దపైతుతల హనుమతతా

చ. 2: నలియనఁ దొకిక్కన నీ వునన్నతపనఁ బాదముకితద-

నలమటతచే రరల హనుమతతా
చలపటట్టి నీవు జతగ చానఁచిన పాదహతని
బలదానవుల భతగపడిరి హనుమతతా

చ. 3: వడి నీవు మనఁదికి వాలమలల్ల రిచ్చెన
అడనఁగిరి రాక్షసుల హనుమతతా
బడినే శ్రీవతకటేశపతపన నీవు గెలవ్వెనఁగ
బెడిదమెపై పొగడేర పదద హనుమతతా



రేక: 0287-02 మాళవ సత: 03-501 వతకటగానత
పలల్లవ: దికక్కలలల్ల  సాధితచి దేవదుతదుభుల మోబ్రాయ-

నెకక్కడ చటూచిననఁ దానే యేనఁగీ సేవతచరో
చ. 1: అదివో శ్రీహరి తేర అద గరడధవ్వెజము

కదలేట ఘనతురతగము లవగో
పొదలనఁ బటూదతడలవ పూచి వానఁగే ఘతటలవ
యదుటనఁ దిరవధుల నేనఁగీ సేవతచరో

చ. 2: వారె అచచ్చెరలేమల వారె మునుల రషల
వారక కొలిచే దేవతల వారే
వరె యనతతగరడవషవ్వెకేత్సనాదుల
య రీతనఁ బద్రితాపాన నేనఁగీ సేవతచరో

చ. 3: వనఁడె శ్రీవతకటేశనఁడు వనఁ డలమేలత్మితగపత
వనఁడె శతఖచకాగ దుల వలసినానఁడు
పోనఁడిమ వరములిచచ్చెనఁ బొసనఁగ దాసులకెలల్ల
యేనఁడేనఁడు దపప్పుకతడాను యేనఁగి సేవతచరో



రేక: 0287-03 బౌళ సత: 03-502 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఆనతదనిలయ పగహల్ల దవరదా

భానుశశినేతగ జయ పగహల్ల దవరదా
చ. 1: పరమపరష నితత పగహల్ల దవరదా

హరి యచతతానతత పగహల్ల దవరదా
పరిపూరర గోవతద పగహల్ల దవరదా
భరిత కలతణగణ పగహల్ల దవరదా

చ. 2: భవరోగసతహరణ పగహల్ల దవరదా
అవరళ కేశవ పగహల్ల దవరదా
పవమాననుతకీరిత్తి పగహల్ల దవరదా
భవపతామహవతదత పగహల్ల దవరదా

చ. 3: బలయుకత్తి నరసితహ పగహల్ల దవరదా
లలిత శ్రీవతకటాదిద్రి పగహల్ల దవరదా
ఫలితకరణరస పగహల్ల దవరదా
బలివతశకారణ పగహల్ల దవరదా



రేక: 0287-04 రామకిగయ సత: 03-503 హనుమ
పలల్లవ: పతతగానఁడు మకిక్కలి బతటతనమునను

అతతటానఁ గలశపర హనుమతతరాయనఁడు
చ. 1: నీరధి చతగన దానఁట నెటట్టిన లతకచొచిచ్చె

శ్రీరాము నుతగరము సతకిచిచ్చె
మేరమరి యక్షునఁ గొటట్టి మేట వనము వఱికె
ఆరయనఁ గలశపర హనుమతతరాయనఁడు

చ. 2: ఘతతో లతక గాలిచి గకక్కన లతకిణనఁ జతప
యతలికి మగడనఁ దా నేతతచి
సతాశిరోమణ శ్రీరామునక నిచెచ్చె
ఆతనఁడే కలశపర హనుమతతరాయనఁడు

చ. 3: అల రావణుని గెలిచ్చె అయోధతపరికి వచిచ్చె
బలరాముని సతతోనఁ బటట్టిముగటట్టి
నిలిచె శ్రీవతకటాదిద్రినిలయుని యదుటను
అలరెనఁ గలశపర హనుమతతరాయనఁడు



రేక: 0287-05 ముఖరి సత: 03-504 నస్కృసితహ
పలల్లవ: అవధర సకలలోకెపైకనాథ

సువరరరటూపమెపైన సుగీగవ నారసితహ
చ. 1: అరదుగ మర సితహసనముపపై నుతడనఁగ

యిరగడ సేవతచేర ఇతదాబ్రాదుల
పరగ నెటట్టినెదుట పగహల్ల దునఁ డునన్నవానఁడు
సొరిదినే చితత్తిగితచ సుగీగవ నారసితహ

చ. 2: చాపలప హిరణుతని సమయితచి వునన్నమక
చేపటట్టి మొకేక్కర వశిషాష్ఠూ దుల
యే పొదుద  మ తొడమనఁద నితదిర గాచకనన్నది
చటూపలనఁ గరణ నితచ సుగీగవ నారసితహ

చ. 3: లలితముగ నీవు జగముల రకతచనఁగా
వలనుగనఁ బొగడేర వాతసాదుల
యలమ శ్రీవతకటేశ ఇతదునతదు నెలకొని
సులభమటూరిత్తివపైతవ సుగీగవ నారసితహ



రేక: 0287-06 శ్రీరాగత సత: 03-505 రామ
పలల్లవ: శరణు శరణు రామచతదద్రి నరేతదాబ్రా

సరి మముత్మినఁ గావు రామచతదద్రి నరేతదాబ్రా
చ. 1: ఘన దశరథనకనఁ గసలతదేవకిని

జననమతదిన రామచతదద్రి నరేతదాబ్రా
కనలి తాటకినఁ జతప కౌశిక జనన్నము గాచి
చనవు లిచిచ్చెన రామచతదద్రి నరేతదాబ్రా

చ. 2: అరిది సతనఁ బెతడాల్ల డి అభయ మతదరి కిచిచ్చె
శరధినఁ గటట్టిన రామచతదద్రి నరేతదాబ్రా
అరసి రావణునఁ జతప అయోధతనగర మేలి
సరవ నేలిన రామచతదద్రి నరేతదాబ్రా

చ. 3: పనున్నగ నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశవ్వెర-

సనిన్నధి నిలిచ్చెన రామచతదద్రి నరేతదాబ్రా
అనిన్నటా లక్ష్మణభరతాతజనేయశతుగ ఘున్నల-

సనున్నత కెకిక్కన రామచతదద్రి నరేతదాబ్రా



రేక: 0288-01 నాట సత: 03-506 నస్కృసితహ
పలల్లవ: కతభమున వడలి ఘన నరసితహము

కతభిని హిరణుతనఁ గటూలిచెను
చ. 1: తొడికి దపైతుతనఁ దన తొడపపైకినఁ దిగిచి

కడుప చితచి రకత్తిము చలిల్ల
జడియక పేగల జతదతబులగా
మెడనఁ దగిలితచక మెరస వానఁడే

చ. 2: పదవుల చితపచ పనుగోళల్ల నదిమ
వుదుటనఁ బునుక గొరికమయుచను
సదరప గతడెల చపప్పురితపచను
మెదడు గతదముగ మెతీత్తి వానఁడే

చ. 3: దేవతల భయము దరిచ్చె యతకమున
శ్రీవనితనునఁ గస్కృప సేయుచను
పావనప టహోబలగిరి దపైవము
శ్రీవతకటగిరినఁ జెలనఁగీ వానఁడే



రేక: 0288-02 సాళతగనాట సత: 03-507 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఆదిమపరషడు అహోబలమునను

వదాదిద్రిగహలో వలస వానఁడే
చ. 1: వుదయితచె నదిగో వుకక్కనఁ గతభమున

చెదరక శ్రీనరసితహుడు
కదిసి హిరణుతని ఖతడితచి పగహల్ల దు-

నెదుట గదదపపై నిరవపై నిలిచె
చ. 2: పొడచటూప నదిగో భువ దేవతలక

చిడుముడి శ్రీనరసితహునఁడు
అడర నతదరికి నభయత బొసగచ
నిడుకొనెనఁ దొడపపై నితదిరను

చ. 3: సేవల గొనె నద చెలనఁగి సురలచే
శ్రీవతకటనరసితహుడు
దపైవమెపై మమేత్మిలి దాసుల రకతచె
తావుకొననఁగ నిట దయతోనఁ జూచి



రేక: 0288-03 దేవగాతధరి సత: 03-508 వతకటగానత
పలల్లవ: ఏమని నుతతతు నేను యితదిరానాయక నీవు

కామతచి కోరినవారి కలప్పులతవు
చ. 1: నెటట్టిననఁ దలనఁచేవారి నితడు నిధనమవు

పటట్టినవారి చేత బతగారమవు
చటట్టిరికమెతచేవారి చోటకినఁ దలిల్లదతడిద్రివ
ముటట్టి కొలిచినవారి ముతజీతమవు

చ. 2: సేవ చేసినవారికి చేతలో మాణకమవు
భావతచవారికి పరబద్రిహత్మిమవు
కావలననన్నవారికి ఘన మనోరథమవు
వావరినఁ బటూజితచవారి వజద్రిపతజరమవు

చ. 3: బతత్తి సేసినవారికి భవరోగ వపైదుతనఁడవు
హతత్తి నుతతచినవారి యానతదమవు
పొతుత్తి ల  అలమేలత్మితగ బువవ్వెప శ్రీవతకటేశ
ఇతత్తిల మా పాలిటకి నిహపరదాతవు



రేక: 0288-04 దేసాళత సత: 03-509 కస్కృసర
పలల్లవ: సురల సతతోషితచి రసురలలల్ల  నడనఁగిరి

తొరలి దికక్కల దేవదుతదుభుల మొరస
చ. 1: కనఁడగి వసుదేవుని కాతత దేవకిదేవకి

వుడివోని వడుకనఁ జతదోబ్రాదయవళ
కొడుకెపై జనిత్మితచినానఁడు కూరిమ శ్రీకస్కృషరనఁడు
నడురేయి నిదే శబ్రావణబహుళషట్టిమని

చ. 2: రేపలల్ల కెమున దానఁట రేతరే తచిచ్చె తతడిద్రి
పాపని యశోదవదదనఁ బతడనఁగనఁ బెటట్టి
ఆపొదేద మధురలోని కానఁడునఁబాపనఁ దచచ్చెకొనె
కోపగితచి కతసుని మారొక్కనె నతదనతదని

చ. 3: పరనఁడు వళ ల్లను మరి పణతవాజన సేసిరి
మురిపేన గొలల్లతల ముదాద డిరి
అరిది శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగపతపై
యిరవపై కొలిచ్చెనవారి నితదరి రకతచెను



రేక: 0288-05 బౌళ సత: 03-510 తేర
పలల్లవ: దేవదుతదుభులతోడ దివుతలతోడ

యవళ శ్రీహరి తేర యేనఁగీ వధులను
చ. 1: గరడధవ్వెజముతోడ కనకప గఱ ఱ్ఱైలతో

పరపపై యషట్టిదికక్కల బతడికతడల్లతో
నిరతతో పటట్టి మాలి నిడుపపగాద్గీలతోడ
యిరవపై శ్రీపత తేర యేనఁగీ వధులను

చ. 2: పచచ్చెల పగతమలతో పగడప నొగలతో
హచిచ్చెన వపైడూరతప టరసులతో
కచచ్చెల ముతాతలతో గతపనఁ బెపైనఁడికతడలతో
యిచచ్చెల భటూధవు తేర యేనఁగీ వధులను

చ. 3: మతచి నీలల గదదతో మణదరప్పుణలతోడ
పొతచిన సితగారాలతో పూదతడలతో
అతచె శ్రీవతకటేశతో నలమేలమతగతోడ
యతచనఁగ దేవుని తేర యేనఁగీ వధులను



రేక: 0288-06 పాడి సత: 03-511 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: సేవతచి చేకొనన్నవారి చేత భాగతము

వవగ రారో రకతచ వషరనఁ డడను
చ. 1: గరడగతభము కాడ కడునఁ బాబ్రాణచారలక

వరము లొసనఁగీని శ్రీవలల్లభునఁడు
తరమెపై కోనేట చెతతనఁ దరస్థిఫలములలల్ల
పరషల కొనఁగీని పరమాతుత్మినఁడు

చ. 2: సేన మొదలరి వదద చితత్తిములో సుజాజ్ఞనము
నానాగతనఁ బుటట్టితచని నారాయణునఁడు
కానుక పపైనఁడిగాదల కానఁడనఁ దన నిజరటూప
అనుక పొడచటూపీని అఖలేశనఁడు

చ. 3: సనిన్నధి గరద్భాగస్కృహన చనవచిచ్చె మాటలడి
వనన్నపాల వనీ శ్రీవతకటేశనఁడు
యనిన్నకనఁ బాదాలవదద యిహమునఁ బరమునఁ జూపీ
మనన్ననల అలమేలమతగవభునఁడు



రేక: 0289-01 సాళతగనాట సత: 03-512 తేర
పలల్లవ: చటూడరో చటూడరో నేనఁడు సురలర నరలర

దాడివోయి దనుజల దతడితచి తా వచెచ్చె
చ. 1: వాయు వగమున వచెచ్చె వనజాక్షు నరదము

వయిసటూరతల పగతాపవభవముతో
చాయల చకగవాళదిద్రి సముదాబ్రాల దానఁట వచెచ్చె
ఆయితమెపై పపైనఁడిటకేక్క లవ కానవచెచ్చె

చ. 2: మునుకొని మనో వగమున వచెచ్చె హరితేర
తనరార కోటచతదద్రిపగభలతో
వనుకొని దికక్కలలల్ల  వజయము సేసి వచెచ్చె
కనకాచలముతో గకక్కన సరివచెచ్చె

చ. 3: గరడవగాన శ్రీవతకటేశ రథము వచెచ్చె
మరగిన యల మేలమతగసిరితో
ధరలోన వధులేనఁగి తన నెలవుక వచెచ్చె
పరగ హరిదాసుల పతతముల వచెచ్చె



రేక: 0289-02 సామతతత సత: 03-513 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నానాభరణముల నరసితహ

పూనిన పగతాపముల నరసితహ
చ. 1: నగవుల నెమోత్మిము నరసితహ

పొగరమతచ టటూరప్పుల నరసితహ
నగముమనఁది ఘన నరసితహ
తగకాతతుల యతదప నరసితహ

చ. 2: నలిననేతగ శ్రీనరసితహ
పొలపొతదు నఖతబుల నరసితహ
నలదసల మెఱయు నరసితహ
వలయు మటూనఁడుగనున్నల నరసితహ

చ. 3: నమత సురాసుర నరసితహ
కమనియతగణకర నరసితహ
నమోసుత్తి  తే శభ నరసితహ
కమలతక శ్రీవతకటనరసితహ



రేక: 0289-03 శతకరాభరణత సత: 03-514 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నమతదేవత భజే నారసితహత

సుముఖకరణేక్షణత సులభ నరసితహత
చ. 1: వజయ నరసితహత వర నరసితహత

భుజబలపరాకగమసుస్ఫుట నస్కృసితహత
రజనీచరవదళనవరాజిత నస్కృసితహత
సుజనరక్షక మహశటూర నరసితహత

చ. 2: దారణనస్కృసితహత పగతాప నరసితహత
చారకలతణ నిశచ్చెల నస్కృసితహత
ధీరచితాత్తి వాస దివత నరసితహత
సారయోగానతదచతుర నరసితహత

చ. 3: వమల నరసితహత వకగమ నస్కృసితహత
కమనియతగణగణకర నస్కృసితహత
అమతసుశ్రీవతకటాదిద్రి నరసితహత
రమణయతభటూషాభిరామ నరసితహత



రేక: 0289-04 వరాళ సత: 03-515 దేవుడు-జీవుడు
పలల్లవ: దేవునఁడవు నీవు జీవుల నీ బతటల్ల

చేవదేరి నీ సేనఁతే శేఖరమెపై నిలిచె
చ. 1: చేరి నేరమ సేసేది జీవునికి సవ్వెభావము

నేరిచి రకతచేది నీ సవ్వెభావము
ధరణ లోపల మరి తపప్పులతచనఁ జోటేది
మేర మరి నీ మహిమే మకక్కటమెపై నిలిచె

చ. 2: మతుత్తి నఁడెపై వుతడేదే మనుజని సవ్వెభావము
నితత్తిపజాజ్ఞన మచేచ్చెది నీ సవ్వెభావము
వతత్తి గణవగణల వరయనఁగనఁ జోటేది
సతుత్తి గా నీ కరణే సతమయి నిలిచె

చ. 3: చెలనఁగి నీ శరణు చొచేచ్చెదే నా సవ్వెభావము
నెలవపై యేలకొనేది నీ సవ్వెభావము
మలసి శ్రీవతకటేశ మనసు సదితచ నేది
చలిమ బలిమని నీసవ్వెతతతగమే నిలిచె



రేక: 0289-05 సాళతగనాట సత: 03-516 రామ
పలల్లవ: సతాసమేత రామ శ్రీరామ

రాత నాతనఁ జేసిన శ్రీరామ రామ
చ. 1: ఆదితతకలమునతదు నవతరితచిన రామ

కోదతడభతజన రఘుకల రామ
ఆదరితచి వశవ్వెమతుగ యాగము గాచిన రామ
వదవదాతతములలో వలసిన రామ

చ. 2: బలిమ సుగీగవుని పాలి నిధనమ రామ
యిల మునుల కభయమచిచ్చెన రామ
జలధి నముత్మిమొనను సాధితచిన రామ
అలర రావణదరప్పుహరణ రామ

చ. 3: లలితచి వభీషణుని లతక యేలితచిన రామ
చాలి శరణగతరక్షక రామ
మేలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద వలసిన రామ
తాలిమతో వలయు పగతాపప రామ



రేక: 0289-06 దేసాళత సత: 03-517 దశవతారముల
పలల్లవ: కోనేట దరలనఁ గనునఁగొనరో మటూనఁడుదేరల

నానాదేవతలర నరలర మర
చ. 1: తతకిగా ముతదర నొకక్క తేరెకెక్క శ్రీకస్కృషరనఁ డు

వతకటేశనఁ డెకెక్క నద వరొకక్క తేర
లతకెలపై శ్రీభటూసతుల లలి నొకక్క తేరెకిక్కరి
కొతకక వధుల నడగొతడలో యననఁగను

చ. 2: యిరవపై శ్రీకస్కృషరనిది యిద వానరధవ్వెజము
గరడధవ్వెజము శ్రీవతకటపతది
కరిలతఛన ధవ్వెజము కమలక మేదినికి
అలరి చటూపటట్టిను బద్రిహత్మితడాల వలను

చ. 3: చెలనఁగి చెఱకవలల్ల  చేతనఁబటట్టి శ్రీకస్కృషరనఁడు
బల శ్రీవతకటేశనఁడు పటట్టినఁ జకగము
అలమేలమతగ భటూమ యతబుజాల చేనఁబటట్టిరి
కలసి మెలసేర బతగారమేడ లననఁగ



రేక: 0290-01 నాట సత: 03-518 నస్కృసితహ
పలల్లవ: దొరతనములతోడ తొడపపై శ్రీసతతోడ

కేరలీనఁ బతతముల సుగీగవ నారసితహము
చ. 1: నికిక్కన కరరములతో నిటట్టిచటూప గడల్లతో

మకక్కటమెపైన పదదమసాలతోడ
వకక్కసప నోరితోడ వలయు బుగద్గీలతోడ
కిగకిక్కరిస నవువ్వెల సుగీగవ నారసితహము

చ. 2: చలల్ల  నటూరపలతోడ సతకనఁజకగములతోడ
మొలల్లమెపైన సహసగకరములతోడ
తలల్లని మేనితోడ దితడెపైన పరనఁదుతోడ
కెలల్ల  రేనఁగీనఁ గరణ సుగీగవ నారసితహము

చ. 3: వరల పాదాలతోడ వలయు సొముత్మిలతోడ
తరమెపైన కోటసటూరతతేజముతోడ
వరల దతడలతోడ వడుక శ్రీవతకట-

గిరిమనఁద వలస సుగీగవ నారసితహము



రేక: 0290-02 బౌళ సత: 03-519 హనుమ
పలల్లవ: వనఁడిగో నిలచనాన్ననఁడు వజనగరములోన

పేనఁడుకొనన్న పగతాపాననఁ బెదద హనుమతతునఁడు
చ. 1: ఇద పటట్టి  గపీనము హేమ కతడలములతో-

నుదయితచినానఁ డితనఁ డురివ్వెమనఁదను
పదరి బాలరక్కని పతడనుచనఁ బటట్టినానఁడు
వదలక దేవతల వర మతదినానఁడు

చ. 2: నులిచి తా వాలము మనున్నల మోవనఁ జూనఁచినానఁడు
జలధి దానఁటనఁగ జతగ చానఁచినానఁడు
ఇల నసురలమనఁద వలచెయతతత్తినవానఁడు
నిలవలల్ల సాహసమెపై నితడుకొనునాన్ననఁడు

చ. 3: పకక్క పతడల్ల గొలల పడికిలితచినవానఁడు
మకిక్కలి లతక సాధితచి మతచినవానఁడు
ఇకక్కవతో శ్రీవతకటేశవ్వెర బతటపైనవానఁడు
తకక్కక లోకములలల్ల  దయనఁ గాచేవానఁడు



రేక: 0290-03 సామతతత సత: 03-520 నస్కృసితహ
పలల్లవ: అనిశమునఁ దలనఁచరో అహోబలత

అనతతఫలదత బహోబలత
చ. 1: హరినిజనిలయత బహోబలత

హరవరితచినుత మహోబలత
అరణమణశిఖర మహోబలత
అరిదపైతతహరణ మహోబలత

చ. 2: అతశయశభదత బహోబలత
అతులమనోహర మహోబలత
హతదురితచయత బహోబలత
యతమతసిదద్ధత బహోబలత

చ. 3: అగ శ్రీవతకట మహోబలత
అగమత మసురల కహోబలత
అగపడునఁ బుణుతల కహోబలత
అగకలరాజత బహోబలత



రేక: 0290-04 పాడి సత: 03-521 హనుమ
పలల్లవ: కలశపరము కాడ గతధప మాకల నీడ-

నలరేవు మేల మేల హనుమతతరాయ
చ. 1: సతజీవకొతడ దచిచ్చె సౌమతద్రి బద్రితకితచిత

భతజితచిత వసురల బలవడిని
కతజాపత్తికల రాఘవుని మెపప్పుతచితవ
అతజనీతనయ వో హనుమతతరాయ

చ. 2: లతక సాధితచితవ నీ లవులలల్ల నఁ జూపతవ
కొతకక రాముని సతనఁ గటూరిచితవ
లతకెల సుగీగవునికి లలినఁ బద్రిధని వపైతవ
అతకెలలల్ల నఁ నీకనఁ జెలల్ల హనుమతతరాయ

చ. 3: దికక్కల గెలిచితవ ధీరతనఁ బటూజ గొతటవ
మకిక్కలి పగతాపాన మెరసితవ
ఇకక్కవతో శ్రీవతకటేశవ్వెర బతట వపైతవ
అకక్కజప మహిమల హనుమతతరాయ



రేక: 0290-05 రామకిగయ సత: 03-522 హనుమ
పలల్లవ: అఖలలోకెపైకవతదత హనుమతతునఁడా సత-

శిఖమణ రామునికినఁ జేకొని తచిచ్చెతవ
చ. 1: అతభోధి లతఘతచితవ హనుమతతునఁడ

కతభినీజదటూతవపైత గర హనుమతతునఁడ
గతభీరపగతాపముననఁ గడనఁగితవ
జతభారిచే వరముల చయతన నతదితవ

చ. 2: అతజనీదేవకమార హనుమతతునఁడ
కతజాపత్తిఫలహసత్తి ఘన హనుమతతునఁడ
సతజీవని దచిచ్చెన శౌరతనఁడవు
రతజిత వానరకలరక్షకనఁడ వపైతవ

చ. 3: అట లతక సాధితచిన హనుమతతునఁడ
చటల సతత్తిత్త్వాసమేత జయ హనుమతతునఁడ
ఘటన నలమేలత్మితగకాతతు శ్రీవతకటేశకనఁ
దటకన బతటవపై ధరణ నిలిచ్చెతవ



రేక: 0290-06 గళ సత: 03-523 దశవతారముల
పలల్లవ: తద్రిజగముల నెరనఁగ దేవదేవునఁడు

అజని జనకనఁడెపైన ఆదినారాయణునఁడు
చ. 1: గరడని మనఁదనెకిక్క ఘనచకగము చేనఁబటట్టి

పరమపదాన నుతడి పరతతచి
మురిపేన కరినఁ గాచి మొసలినఁ దుతచినవానఁడు
అరదపైన పగతాపప ఆదినారాయణునఁడు

చ. 2: కనకాతబరము గటట్టి కౌసుత్తి భము మెడనఁ బెటట్టి
వనువతట శ్రీసత సేవతచచతడనఁగా
పనివని జయముతో పాతచజనతము వటట్టి
అనిశమునఁ గరణతచ నాదినారాయణునఁడు

చ. 3: తద్రిదశల నుతయితచ దికక్కలలల్ల  నులల్లసిలల్ల
ముదమున దాసులలల్ల  మొకక్కనఁగాను
వదల కెలల్లవారికి వరములిచచ్చెవానఁడే
అద శ్రీవతకటవభునఁ డాదినారాయణునఁడు



రేక: 0291-01 దేసాక సత: 03-524 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇది యరినఁగినవారె యతచనఁగ నీ దాసుల

వదకి తలసుకొతటే వదాతతాల నునన్నవ
చ. 1: పటట్టితే నీ సవ్వెరటూపము బయల లోపల నితడి

అటేట్టి సరవ్వెశకిత్తితో సాకారముతో
యటట్టి  దలనఁచినానఁ జితాత్తి  యితత్తిమెపై వునాన్ననఁడవు
వటట్టి పగకస్కృతపరష లొగి నీ దేహముల

చ. 2: అనతతమెపైన పగకస్కృత అఖలవకారములపై
పనివడి నీ మాయయపై పగపతచమెపై
వసరి జడమెపై యుతడ నొకచో దివతమెపై యుతడు
నినుపపై ఇహపరాల నీయపైశవ్వెరతముల

చ. 3: జీవునఁ డణువు జాజ్ఞనము చితతతచగా వభువు
య వధము నానాజీవులివ నీ యతద
శ్రీవతకటేశనఁడ నీవ చేకొనన్నచెపైతనతమవు
కావతపనఁ గరత్మిభకత్తి లే కారణఫలముల



రేక: 0291-02 పాడి సత: 03-525 జోల
పలల్లవ: కొలవు వరిస నిద గోవతదునఁడు పొదుద వోయ

వలపట నుకక్కళల వగదానఁకా నుతడరో
చ. 1: య పొదుద కనఁ బోయిరారో ఇతదాబ్రాది దేవతల

శ్రీపత పవవ్వెళతచెను శేషనిమనఁద
తీపలనఁ బద్రిసాదమరో దేవమునులక నెలల్ల
వపైపగనఁ దలల్లవారనఁగ వతుత్తి రగాని

చ. 2: పాళలపటట్టి కనఁ బోరో బద్రిహత్మిరదాబ్రాదు లితదర
పాలసముదాబ్రాన హరి పవవ్వెళతచెను
వళగాదు లోనికిటట్టి వచేచ్చెస హరి దావ్వెర-

పాలకల వాకిళళ్ళనఁ బదిలము సుతడో
చ. 3: గీత మొయతనే పాడరో కినన్నర కితపరషల

యతల శ్రీవతకటేశనఁ డెకెక్కను మేడ
ఘత నెడనెడ నటూడిగకాతడుల్ల  నిలవరో
రాతరెపప్పుడెపైనా మముత్మి రమత్మినునో యతనఁడు



రేక: 0291-03 లలిత సత: 03-526 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇతరల నడుగము యితనఁడే మా దాత

యితని యవ వర లియతనఁగనఁ గలరా
చ. 1: దేవ దేవునఁ డాదిమపరషనఁడు హరి

శ్రీవతాత్సతకనఁడు చినత్మియునఁడు
యవల నావల యిలవలపతనఁడు
భావజగరనఁడు మా పాలిటవానఁడు

చ. 2: జగదేకగరనఁడు శశవ్వెతునఁ డచతతునఁ-
డగజక వరదునఁడు అనతతునఁడు
తగి మము నేలిన దపైవము యేలిక
నిగమమటూరిత్తి మా నిజబతధువునఁడు

చ. 3: కలిదోషహరనఁడు కెపైవలతవభునఁడు
అలరిన శ్రీవతకటాధిపనఁడు
చలిమ బలిమ మా జననియు జనకనఁడు
అలమ యితనఁడు మాయతతరాతమ



రేక: 0291-04 భపైరవ సత: 03-527 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: శ్రీహరి నితతశేషగిరీశ

మోహనాకార ముకతద నమో శ్రీహరి
చ. 1: దేవకీసుత దేవ వామన

గోవతదా గోపగోపీనాథా! శ్రీహరి
గోవరద్ధనధర గోకలపాలక
దేవశధిక తే నమో నమో

చ. 2: సామజాన (వ?)న సారతగ(శరరర్ఙ్గా?)పాణ
వామనా కస్కృషర వాసుదేవా! శ్రీహరి
రామనామ నారాయణ వషోర
దామోదర శ్రీధర నమో నమో

చ. 3: పరషోతత్తిమ పతడరీకాక్ష
గరడధవ్వెజ కరణనిధి! శ్రీహరి
చిరతతనాచతత శ్రీవతకటేశ
నరమస్కృగ తే నమో నమో



రేక: 0291-05 దేవగాతధరి సత: 03-528 శరణగత
పలల్లవ: వసరితేనే లేదు వచారితచితేనఁ గదుద

మటూసినదిదే కీల ముతచి వవకలక
చ. 1: యవవ్వెర మనసులోన నితదిరేశనఁ దలనఁచిన

అవవ్వెలనఁ బాయక వుతడు నదియే వపైకతఠము
దవువ్వెలక నేనఁగవదుద  తపము జపము వదుద
యివవ్వెలనిదే కీల యరినఁగినవారికి

చ. 2: నాలక నెవవ్వెరెపైనాను నారాయణునఁ బొగడిన
చాలి యాతనఁ డాడనుతడు జగములటూ నుతడును
కాలమటూ నడుగవదుద  కరత్మిమటూ నడుగవదుద
పోలితపనిదే కీల పణతమానసులక

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ జేరి యవవ్వెర నమత్మినా
కెపైవసమెపై యాతనఁ డితటనఁ గాచకతడును
సావధనముల వదుద  శరణతటేనే చాల
భావతపనిదే కీల పరమయోగలక



రేక: 0291-06 శతకరాభరణత సత: 03-529 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: దనుజల గనిరి తతత్తిత్త్వామది

వనజాక్షుని కస్కృప వసితచనేల
చ. 1: హరి పరమాతుత్మినఁ డనాదిపరషనఁడు

సురలక నరలక సులభునఁడు
హరి కోపముతో ననుతలవరముల
సరిగా వతచనఁగ జగములలోన

చ. 2: వదాతతవదునఁడు వషరనఁడు కస్కృషరనఁడు
శ్రీదేవకినఁ బతశేఖరనఁడు
పోదినఁ బరసుత్తి త పణతముకతటే
పాదుగ హరినఁ దిటేట్టి పాపము మేల

చ. 3: నారాయణునఁ డునన్నతునఁ డచతతునఁ డుప-

కారనఁడు శ్రీవతకటవభునఁడు
చేరి యతనఁడే శికతచ రకతచ
వరదయివముల వగి నితనిసరా



రేక: 0292-01 మలహరిసత: 03-530 కస్కృసర
పలల్లవ: వశవ్వెమెలల్ల నీ వరాడూగ పము

శశవ్వెతహరి నీ శరణులము
చ. 1: కనున్నలనఁ సటూరతనఁడు కమలపత్తి నఁడు నీ-

పనిన్నన మోమున బాబ్రాహత్మిణుల
వునన్నత వపైశతల వరవు లతదును
యనన్ననఁగ శటూదుగ ల యిద పాదముల

చ. 2: యితదాబ్రాది దేవతలీశన బద్రిహత్మిము-

నీతదుగ  లతగముల నెసనఁగిరదే
సాతదద్రి లోకముల జఠరతబున నవ
రతదద్రి తేజ మద రోమముల

చ. 3: కాలమునఁ గరత్మిమునఁ గెపైవలతతబును
ఆలోను వలియునది నీవు
శ్రీలలనాధిప శ్రీవతకటేశవ్వెర
కోల ముతదు నినునఁ గొలిచితమయత



రేక: 0292-02 దేవగాతధరి సత: 03-531 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: కలదు తరమతతగము కల దిహమునఁ బరము

కలిమ గలగ మాకనఁ గడమే లేదు
చ. 1: కమలక్ష నీవు మాకనఁ గలిగియుతడనఁగ భటూమ

నమరలేని దొకట నవవ్వెల లేదు
నెమకి నాలకమనఁద నీ నామము మెలనఁగనఁగ
తమతోనఁ బరల వనఁడనఁ దానఁ జోటలేదు

చ. 2: శౌరి నీ చకగము నాభుజముమనఁద నుతడనఁగాను
యరసపనఁబగ లేదు యదురటూ లేదు
చేరవ నీసేవ నాచేతులపపై నుతడనఁగాను
తీరని కరత్మిపవటట్టి దినమటూ లేదు

చ. 3: అచచ్చెత నీపపై భకిత్తి యాతుమలో నుతడనఁగాను
రచచ్చెలనఁ బుటట్టిన యపరాధమటూ లేదు
నిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ నీ శరణగతుతడనఁగా
వచిచ్చెన వడే కాని వచారమే లేదు



రేక: 0292-03 దేసాక సత: 03-532 శరణగత
పలల్లవ: దేవునఁ డొకక్కనఁడే మాక దికక్కగాని

కావ నెవవ్వెరను లేర కతలితతే కాని
చ. 1: పచిచ్చెవళల్ల  మోచితమ పాపమెలల్ల నఁ జేసితమ

హచిచ్చెన మనఁదట సుదుద  లేనఁటవో కాని
రచచ్చెలనఁబడె మా గటట్టి  రమణుల చేనఁత బెటట్టి
అచచ్చెమెపై యితదుకనఁ బరిహరమేదో కాని

చ. 2: గాలిమటూనఁటనఁ జికిక్కతమ కనన్నచోటే తొకిక్కతమ
ఆలితచి యేమటవారమయేతమో కాని
మెపైల గొతత మనసటూ మణునఁగ గొతతానాయ
తాలిమ నా వధి యేమ దలనఁచనో కాని

చ. 3: మాయలనఁ బొరలితమ మరచిత మతతలోనే
చాయల శ్రీవతకటేశ శరణతటమ
రోయనఁజొచెచ్చె జగమెలల్ల  రచియాయ వపైరాగత-
మాయము నాలోపలి అతతరాతేత్మికాని



రేక: 0292-04 వసతతవరాళ సత: 03-533 వతకటగానత
పలల్లవ: అతని నమత్మిలే రలప్పుమతుల భువ

నతనఁ డాదుతనఁడు పరమాతుత్మినఁడు
చ. 1: సకలలోకపత సరేవ్వెశవ్వెరనఁడట

వకనఁడినఁక దొర మరి వునాన్ననఁడా
పగకటతచనఁగ శ్రీపతయే దాతట
వకలి నియతనఁగొన వరే కలరా

చ. 2: దివజవతదితునఁడు దికక్కల హరియట
యివల మొకక్క సురలినఁక వరీ
కవ నతతరాతమ కరణకరనఁడట
వవధభతగలను వదకనఁగనేల

చ. 3: వదాతగనఁడు శ్రీవతకటపత యట
ఆదిమతము లినఁక నరసేదా
యేదస నెవవ్వెరి కెపప్పుడునఁ గలనఁ డితనఁ-
డదేవునఁడె మన కిహపర మొసనఁగ



రేక: 0292-05 సాళతగనాట సత: 03-534 శరణగత
పలల్లవ: ఒకరినఁ గాననఁగ నొడనఁబడదు మనసు

సకలము హరియని సరినఁదోనఁచని
చ. 1: అతతరాతత్మి శ్రీహరి యతనఁ డొకనఁడే

జతతువులనిన్నయు సమములే
బతతులనఁ బాతాబ్రాపాతగము వదకిన
అతతట హరి దాసతమేపో ఘనము

చ. 2: జగమును నొకటే చెపైతనత మొకటే
తగిన పతచభటూతము లొకటే
నగతా నెదిరిని ననున్నను నెతచిన
మొగి నాపపై హరి ముదద్రిల ఘనము

చ. 3: కార సవ్వెతతతుగ ల కడపట నొకరను
యరీత నౌనఁగాము లినఁక నేల
శ్రీరమణీపత శ్రీవతకటేశనఁడే
కారణము శరణగతయే ఘనము



రేక: 0292-06 సాళతగనాట సత: 03-535 దశవతారముల
పలల్లవ: వదవటట్టి యినఁక నేమ వదకేర చదివర

వదాతతవదుతనఁడెపైన వషరని నెఱనఁగరా
చ. 1: తోల నద గరడనినఁ దొడనఁగి బాణునిమనఁద

వాలను కతసునిమనఁద వడి నెగసి
కేలచానఁచి చకగముననఁ గెడప శిశపాలని
వలపలరాయనఁడెపైన వషరని నెఱనఁగరా

చ. 2: తొకెక్కను బలీతదుగ నినఁ దొలిల్ల పాతాళననఁ గతగ
మొకక్కలన జలధముత్మిమొనకనఁ దచెచ్చె
పకక్కన బద్రిహత్మితడము పగలితచెనఁ బెనువల
వకక్కసపదపైవమెపైన వషరని నెఱనఁగరా

చ. 3: భేదితచె రావణది భీకరదపైతుతల నెలల్ల
నాదితచె శతఖమున నునన్నతజయము
సేదదేర నిపడును శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద
వదివది మెరసేట వషరని నెఱనఁగరా



రేక: 0293-01 లలిత సత: 03-536 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఈతని నెఱనఁగకతటే నిల సావ్వెమదోబ్రాహము

ఘతల నేఱ గడిచి కాలవ పొగడుట
చ. 1: హరిపాదముననే యడనఁగె లోకములలల్ల

హరినాభినే పొడమ రదివో బద్రిహత్మిదుల
హరినామము వదాల కాదియు నతతతమునాయ
హరిదాసులే వశిషాష్ఠూ దు లితదరను

చ. 2: వషరనఁడే యమస్కృత మచెచ్చె వషరనఁడే ధరణ మోనఁచె
వషరవాజజ్ఞ నడచేది వశవ్వె మతతాను
వషరచకగమున దపైతతవరలలల్ల  నడనఁగిరి
వషరవు ముఖమునతదే వపసల జనితచిరి

చ. 3: పరమప శ్రీపతవ భారతరామాయణల
పరమాతుత్మినఁ డితనఁడే పలజీవుల యతదలల్ల
పరము చేచేతనఁ జూప పటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు
పరమానతద మొసనఁగ భకత్తి లక నితనఁడు



రేక: 0293-02 శదద్ధవసతతత సత: 03-537 శరణగత
పలల్లవ: నితడిన జగములలల్ల  నీయాధీనము

బతడు జనత్మిములవానఁడ భయమేమ నెరనఁగ
చ. 1: పాతకప దేహమది పగకస్కృత యాధీనము

ఆతుమ శ్రీహరి నీయాధీనము
యతల నాతల నేనెవవ్వెరి నేమనలేను
చేతనునఁడ నితతే నేను చికిక్కన వమెఱనఁగ

చ. 2: వలయు నా కరత్మిము నీ వదశసాత్తి స ధీనము
నిలిచిన జాజ్ఞనమెలల్ల  నీయాధీనము
తలనఁచి యవవ్వెరి నేనఁ దగనఁ దగదనలేను
కొలనఁది జీవునఁడనితతే కొనమొద లఱనఁగ

చ. 3: అకక్కడ నా మనసిక నాచారాతధీనము
నికక్కప నామోక్షము నీయాధీనము
యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యవవ్వెరి నేమనలేను
పకక్కన నీ బతటనితతే పరచితత లఱనఁగ



రేక: 0293-03 రామకిగయ సత: 03-538 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమ సేయనఁగలనఁడు తానీ జగమెలల్ల ను

కోమలప దేహి కొకక్కకోకే కలది
చ. 1: మతచిన కోరికలివ మనున్నల పొడవుల

కొతచప దేహము దనకొలనఁది గాదు
యతచరాని సిర లవ యనిన్న గలిగినా
కతచములోని కూడే కలిగినది

చ. 2: గోరపడి గడితచేవ కోటల్ల కొలనఁదుల
తారితటూరి నోటకినఁ దగద్గీతత గాదు
యేరపరచి యితతుల నెతదరినఁ బెతడాల్ల డినాను
కూరిమ సత యొకత కూటమకినఁ గలది

చ. 3: తలనఁచి మొకేక్క సురల తలవతటగ కలతదర
యిలనఁ దన బతుకెతతో యరనఁగరాదు
చెలనఁగి రకతచేవానఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డొకనఁడే
కల డతతరతగముననఁ గెపైవలతమే కలది



రేక: 0293-04 లలిత సత: 03-539 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: వర వారనేటవతతేల

శ్రీరమణుని కస్కృప సిదద్ధమునఁ గాక
చ. 1: యకక్కడి పాపము యకక్కడి పణతము

దకిక్కన శ్రీపతదాసునికి
పకక్కన లోహమునఁ బరసము దానఁకిన
యకక్కవనతతా హేమమే కాదా

చ. 2: యేది హీనము యేది యధికము
పాదుగ నడచ పగపనున్ననికి
మేదినీశనఁ డేమెలనఁతనఁ బెతడాల్ల డిన
సాదితచ నేలికసానే కాదా

చ. 3: యేడ నితద లినఁక నేడ సతసుత్తి తుల
జాడల శ్రీవపైషరవునికిని
యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డాతత్మియట
యడులేని యతనఁ డెకక్కడే కాదా



రేక: 0293-05 రామకిగయ సత: 03-540 మాయ
పలల్లవ: నేనా గెలవలేను నీమాయ

శ్రీనాథ నీవు సేసే చేనఁతలే నీమాయ
చ. 1: తమకము గడు రేనఁచ తలనఁప ఉఱటూఱ్ఱైనఁతలటూనఁచ

నిమష మటూరకతడదు నీమాయ
తమరము బుదిద్ధనఁ గపప్పు తఱవల వతటనఁ దిపప్పు
అమరి తోడునీడ ఆయనఁబో నీమాయ

చ. 2: పటట్టినతదుకెలల్ల నఁ దసు పాపమే చవులసేసు
నిటట్టి(టట్టి?) పడినఁ బోనీదు నీమాయ
కొటట్టినఁగొన కెకిక్కతచనఁ గోరి మొదలికి దితచ
మటట్టి లే దితతతతని మరియు నీమాయ

చ. 3: పల లతపటాల ముతచ భావజచే భద్రిమయితచ
నిలిచిన చోటనెలల్ల  నీమాయ
యలమ శ్రీవతకటేశ యిట నినున్ననఁ గొలవనఁగా
మలసి సొలసి ననున్న మనిన్నతచె నీమాయ



రేక: 0293-06 సామవరాళ సత: 03-541 అధతతత్మి
పలల్లవ: తనునఁ దా నేమఱక దపైవము మఱవకతటే

మనసులోనే కలగ మహమహిమ
చ. 1: కనురెపప్పు మటూసితేనే కడ దానఁగె జగమెలల్ల

కనుదరచినతతనే కలిగెనఁ దాను
ననిచివుతడుట లేదు నమత్మికపోవుట లేదు
తనతోడిదే యినిన్ననఁ దానఁ గలితేనఁ గలవు

చ. 2: కడుప నితడినతతనే కెపైపాయ రచలలల్ల
బెడిదప టానఁకలపైతేనఁ బద్రియమాయను
యడనెడనఁ జేనఁదు గాదు యితతలోనే తీప గాదు
వడలితోడివ యివ వుతడినటేట్టి వుతడును

చ. 3: అదదములోనఁ దననీడ అతతటా మెరసినటల్ల
పొదుద వదుద  తనతోనే భోగాలలల్ల
అదిదన శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతత్మియపైనవానఁడు
కొదిద లేదాతనిమాయ కొనసాగచతడును



రేక: 0294-01 శతకరాభరణత సత: 03-542 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: చవచేసుక యిట జరగెదము

జవదానఁటకరో సతసారలర
చ. 1: యేదిచటూచినా నెరవరవ

పోదినఁ గటూడనఁగా పొదపతతే
ఆదికినాది హరి యొకనఁడే
పాదుగనఁ బుటట్టిడి భవముల వర

చ. 2: కలముల లేముల కతలితతే
నిలకడ గలచో నిజమౌను
యిలయును జగమును యిదే యిదే
తలిసి చటూడనఁగా దినములే ఘనము

చ. 3: చెతతల నితదర జీవులే
బతతులనఁ బుణతమునఁ బాపమునే
యితతట శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే
కాతతలనఁ బురషల గతులపై నిలిచె



రేక: 0294-02 భటూపాళత సత: 03-543 మేలకొలపల
పలల్లవ: హరికస్కృషర మేలకొను ఆదిపరషా

తరవాత నా మోము తపప్పుకిట చటూడు
చ. 1: మేలకొను నాయనన్న మెలల్లనే నీ తోడి

బాలలద పలిచేర బడి నాడను
చాలనినఁక నిదుద రల చదిదకూళళ్ళపొదుద -
వళయ నాతతడిద్రి వగ లేవ

చ. 2: కనుదరవు నా తతడిద్రి కమలపత్తి నఁ డుదయితచె
వనిత మొకమజజనము వడినఁ దచెచ్చెను
మొనసి మ తతడిద్రి యిద ముదాద డనఁ జెలనఁగీని
దనుజాతతకతడ యినఁకనఁ దగ మేలకోవ

చ. 3: లేవ నా తతడిద్రి నీ లీలలట వగడేర
శ్రీవతకటాదిద్రిపత శ్రీరమణునఁడా
దేవతల మునులనఁ జెతదిన నారదాదుల
ఆవలనునఁ బాడేర ఆకసమునతదు



రేక: 0294-03 లలిత సత: 03-544 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: వశవ్వెతత్మి నీ కతట వరేమయునునఁ గాన

ఐశవ్వెరతమెలల్ల నీ యతవ చతదములే
చ. 1: కలవు మతముల పకక్క కరత్మిభేదములగచ

కలవలల్ల నీయతద కలిప్పుతములే
కలర దేవతల బహుగతుల మహిమల మెరయు
అలరి వారెలల్ల నీ యతగభేదములే

చ. 2: ఘనమతతగముల పకక్క గలవు వరముల నొసనఁగ
ననిచి యవయలల్ల నీ నామతబులే
పనగొనన్న జతతువుల పకక్కలనేన్న గలవు
పనిగొనన్న నీ దాసపరికరములే

చ. 3: యతదును దగలవడ కేకరటూపని నినున్న
కతదువనఁ గొలచవానఁడే ఘనపణుతనఁడు
అతదప శ్రీవతకటాదద్రిశ అనిన్నటా-

నతదినపొతదినవలల్ల  హరి నీయనుమతే



రేక: 0294-04 సామతతత సత: 03-545 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఇహపరములకను యిది సుఖము

సహజావసేస్థి జరగేట సుఖము
చ. 1: శ్రీరమణునఁడే చితతాయకనఁడని

వరక వుతడుట వక సుఖము
కోరకతడనఁగా గటూడిన యరస్థిము
ఆరయనఁ గెపైకొను టది సుఖము

చ. 2: వసముగాని పని వడినఁ దలకెతుత్తి క
అసురసురగాని దది సుఖము
యసరెతుత్తి క లేళల్లవని తోలక
పసనఁ దనవధినఁ గల పాటే సుఖము

చ. 3: పకక్క చతచలము పనచక తరగక
వకక్క సుఖతబౌ టరసుఖము
యకక్కవ శ్రీవతకటేశవ్వెర శరణని
నికిక్కతమద మా నిజమే సుఖము



రేక: 0294-05 లలిత సత: 03-546 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: వతటమ నీ కతల కతటమ నీమాయల

బతటల మచతత నీ పాలివారమయాత
చ. 1: కలిగిరి నీవలల్లనే కడనఁగి బద్రిహత్మిదుల

నిలిచిరి సురలలల్ల  నీవలల్లనే
తలిసిరి మునులలల్ల  దేవునఁడవు నీవయని
చలపటట్టి హరి నీక శరణనేమయాత

చ. 2: నుతయితచ వదముల నోరార నీ మహిమ
గతయాయ వపైకతఠమే ఘనులకెలల్ల
పగతలేని నీ రటూపే భావతచేర యోగీతదుగ ల
తతతో శ్రీపత నీకే దాసులమయాత

చ. 3: అద నీ చకగముచేత నడనఁగి రసురలలల్ల
బదికిరి వపసల నీపాద సేవను
పొదలి శ్రీవతకటేశ పొతది నీ కరణ చేత
మొదల వనక నీకే మొకేక్కమయాత



రేక: 0294-06 గతడకిగయ సత: 03-547 శరణగత
పలల్లవ: ఎట ట్టికో దపైవమా ఇద నీక శరణతట

తొటట్టిన నా బద్రిదుకకనఁ దుదయు లేదు
చ. 1: నాని యజనత్మిమెతత్తి నాటవలల్ల  మఱచిత

పూని యేమటా వరత పటట్టినేరదు
కానను ముతదర వచేచ్చె ఘనకరత్మిపాశముల
పానిపటట్టి(?)యితచకతతా భయమటూలేదు

చ. 2: పతచేతదిద్రియములనఁ జికిక్క భావమెలల్ల నఁ జికక్కవడె
అతచెల మోక్షముతోవ అరయలేను
యతచి నాదేహములోని హేయమును సాతత్మితచె
చతచలప దురద్గీణల చకక్కనెపైనానఁ గావు

చ. 3: నగ సతపదల చేత ననున్న నేనే మరచిత
తగవది వవకితచనఁ దరదపప్పుడు
నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలనఁగాను
జగమెలల్ల  నెరనఁగ నే సాతవ్వెకనఁడనెపైత



రేక: 0295-01 తలగ కాతభోధి సత: 03-548 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇతదునే తుదిపద మెకిక్క రితదరను

మతదరధర నీ మహిమదివో
చ. 1: మరిగిన పణుతల మతలో కోరిక

పరమప హరి నీ పాదముల
గరిమ గోపకల గావలననన్నది
హరి నీ సతభోగ మదియపో

చ. 2: పొతచి వదముల పొగడెడి యరస్థిము
అతచెల గణకథ లవ నీవ
పతచి యజజ్ఞముల ఫలమెపై యునన్నవ
నితచి దేవ నీ నిజపూజలపో

చ. 3: కెపై వలతమునకనఁ గడునఁ దరవపై నది
ఆవల నీ శరణగతయే
శ్రీవతకటేశవ్వెర చెపప్పు మా గరడు
మావదద నిద నీ మతతగమెపో



రేక: 0295-02 సామతతత సత: 03-549 అధతతత్మి
పలల్లవ: గోవతదుదాసులమెపై కొన కెకక్కదుమునఁ గాక

వవల వధుల నమత్మి వతనఁబడనఁగలమా
చ. 1: మనసు లోపలి మామరత్మిము దలియలేము

ఘనునఁడెపైన హరి నెటట్టి  గాననఁగలము
తనువుతో భోగాల తగల వనఁడగలేము
వనక కరత్మిపాశల వడితచకోనఁగలమా

చ. 2: వడినఁ బెటేట్టి యితదిద్రియాల వదదని మానుపలేము
తొడరి సతసారము తోయనఁగలమా
బడిబడి నానాట బతుక చెపప్పుకోలేము
పొడలేట యితరల బోధితచనఁగలమా

చ. 3: కొతకక ఆడిన మాట గరతు వటట్టినఁగలేము
లతకె వదవాకతము దలనఁచనఁగలమా
యితకా శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే మా దేవునఁడని
సతకెలేకతదుమునఁ గాక జాలినఁబడనఁగలమా



రేక: 0295-03 బౌళ సత: 03-550 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: పటట్టి గల నొకక్కటే పణతపాపములే వర

యటట్టి సేసినానఁ జేస నేమ సేయవచచ్చెను
చ. 1: పగలే రేయి యబడినఁ గొనిన్నజీవులక

వగి నా రేయి పగలౌ నొకరికిని
తగదపైవ మొకనఁడే తమ మతములే వర
పగటల వషరమాయ భద్రిమయితచ నిదివో

చ. 2: నిలవలల్ల నఁ జేనఁదే నెరినఁ గొనిన్నవస్కృక్షముల
కలదలల్లనఁ దపే కమత్మిరనఁ గొనిన్న
తలనఁపను నొకటే తతత్తిత్త్వాములే వరవర
చెలరేనఁగి వషరమాయ చికక్కవట ట్టి నిదివో

చ. 3: ఇహమే పరము యరినఁగితేనఁ గొతదరికి
మహినఁ బరమే ఇహము మరొకరికి
వహితో శ్రీవతకటేశ వలనని కొలిచితే
సహజప వషరమాయ జారిపోవునపడే



రేక: 0295-04 కనన్నడగళ సత: 03-551 మాయ
పలల్లవ: దపైవమా నీవ యితదు దయ దలనఁచటనఁ గాక

తోవనునన్న జీవులటల్ల  తోసేర నీమాయ
చ. 1: పలచవులతదునెలల్ల పాబ్రాణమే మకిక్కలి చవ

బలిమ తీపలలోననఁ బాబ్రాణమే తీప
యిలపపైనఁ బటూజతలలోన నితతులే కడునఁబటూజతల
తలనఁచి జీవుల యటట్టి  దానఁటేర నీమాయ

చ. 2: తగ చటట్టిరికాలలో ధనమే చటట్టిరికము
జగతనఁ గటట్టిని కటట్టి  సతసారము
వగలపైన గణలలో వపైరమే నిజగణము
జిగినఁ బాబ్రాణులటల్ల  గెలిచేర నీమాయ

చ. 3: తమలో నెవవ్వెరికెపైనా తమ జాత తమ నేరప్పు
తమక నెకక్కడెపై తోనఁచ తకక్కవనర
నెమకి శ్రీవతకటేశ నీదాసులకే కాని
భద్రిమసిన జీవులలల్ల నఁ బాయర నీమాయ



రేక: 0295-05 లలిత సత: 03-552 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: తలిసినవారి కితతా దేవునఁడెపై యుతడు

కలనఁడనన్నచోట హరి గలనఁ డటగాన
చ. 1: అతదునితదునఁ బోయి శ్రీహరిని వదకనేల

బొతదితోడి రటూపలలల్ల నఁ బొరి నతనఁడే
కొతదరిలోనుతడి ఇచచ్చెనఁ గోరినటట్టి యవులలల్ల
కొతదరిలో మాటలడునఁ గొతదరిలో నగను

చ. 2: లోన వలినఁ జూచి పరలోకము వదకనేల
యేనెలవపైన వపైకతఠ మెదుట నద
పూని వకచోట నెతడ పొడచటూప నకక్కడనే
నానిన వనెన్నల గాసు నానారీతులౌను

చ. 3: చొకిక్కచొకిక్క యానతదసుఖము వదకనేల
మకక్కవనఁ దా శతతునఁడెపైతే మతలో నద
యకక్కవతో శ్రీవతకటేశవ్వెర దానఁసుడ నెపైత
వకక్కనఁడే మాకినిన్నటకినఁ నొడయనఁడెపై నిలిచె



రేక: 0295-06 బౌళ సత: 03-553 శరణగత
పలల్లవ: ఇతక మా బోతటల్ల కేది వధ

కితకరలమనియడి గెలపే కాక
చ. 1: యవవ్వెర గడచిరి యితతక తొలతను

నివవ్వెటలల్ల  హరి నీమాయ
నవువ్వెచ నీ శరణగత నమత్మిన
మువవ్వెతక శకాదిమునులే కాక

చ. 2: కనన్నవారెవవ్వెర ఘన వపైకతఠము
వునన్నతమగ నీ వురమహిమ
మునున్న నిపడు నీ ముదద్రిల మోనఁచిన
అనిన్నటా ఘనసనకాదులనఁ గాక

చ. 3: తలియువారెవవ్వెర దివతజాజ్ఞనము
చలనముగానఁ జెపప్పు శసత్తి సముల
యిలలో శ్రీవతకటేశ నీవారెపై
చెలనఁగిరి శేషాదిజీవులనఁ గాక



రేక: 0296-01 సాళతగనాట సత: 03-554 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఎతదర గలిగిన నితని లోనే

ముతదు వనకలను ముఖతత బతనఁడే
చ. 1: భవ వదటూరనఁ డాపదబ్బుతధునఁడు హరి

వవరితచి కొలవ వలిప్పుతనఁడు
కవతో లకకాతతునఁ డితనఁడు
రవశశినేతుగ నఁడు రక్షకనఁడు

చ. 2: కలిదోషహరనఁడు కారణతనిలయునఁడు
వలననువారికి వరదునఁడు
తలనఁప లోననఁ గల తతత్తిత్త్వాత బతనఁడు
సులభునఁ డితనఁ డరసి చటూచినను

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁడు చితత్తిజగరనఁడు
యేవలనఁ జూచిన నితనఁడే
గోవతదునఁ డితనినఁ గొలిచిత మదివో
తోవయునఁ గతటమ తుదకెకిక్కతమ



రేక: 0296-02 శదద్ధవసతతత సత: 03-555 మాయ
పలల్లవ: కనునఁగొననిది హరి కలిప్పుతము

తనక నితదులోనఁ దగినతతే
చ. 1: నానాభేదముల నరల గణతబుల

నానారచలివ నవపదారస్థిముల
ఔననేదేది యట గాదనేదేది
వానివాని వధి వలసినయటట్టి

చ. 2: నడచనఁ బద్రిపతచము నడుపే వధముల
నడచ మాయ లనన్ననఁగరావు
వడిచేటవనఁటవ వడువనివనఁటవ
పడనఁగనఁబడనఁగ నవ పరచినయటల్ల

చ. 3: తగని కరత్మిముల దేహధరత్మిముల
తగని యాసలివ దినదినము
తగ శ్రీవతకటదపైవము దాసుల
నగదు రినిన్నటని నటనల చటూచి



రేక: 0296-03 వరాళ సత: 03-556 అధతతత్మి
పలల్లవ: అరిగానఁపలము నేము అతతరాతమవ నీక (వు?)

యిరవపై నీ చెపప్పునటట్టి  యేమ సేతుమయాత
చ. 1: గాలి ముడి గటట్టినటట్టి  కాయము మోచితమ

కాలము గొలచితమ కనురెపప్పుల
జాలి రొపప్పుతమ వటట్టి సటలనే యేపొదుద
యేల మెచచ్చెవతకాను యేమ సేతుమయాత

చ. 2: చకక్కల లకిక్కతచినటట్టి  చటూడనఁగ మా జనత్మిముల
వుకక్కననఁ గరత్మిములక నొడిగటట్టిత (మ?)

తకక్కలను వతటవతటనఁ దిరిగేము బతటల్లమెపై
యకక్కవాయ వటట్టి మాక నేమ సేతుమయాత

చ. 3: పాల వతగినటవలనఁ బాయము మోచితమ
నాలక కెకిక్కనవలల్ల  నమలితమ
యలీల శ్రీవతకటేశ ఇతత సేసితవ
యేలినవానఁడవు ఇతకా నేమసేతుమయాత



రేక: 0296-04 శతకరాభరణత సత: 03-557 అధతతత్మి
పలల్లవ: మగిలిన దేమనఁకమనఁదట దేహికి

అగపడు నొక పడెనఁ డనన్నతబు
చ. 1: రతనఁ బగట వలనఁగ రాతద్రిచనఁకటకి

సతము గాదు అది సరికి సరి
అతభోగములక నారిజతచటకను
చతురప సతపద సరికి సరి

చ. 2: అలయ పథతమున కౌషధము గొనుట
చలవక వనఁడికి సరికి సరి
నిలిచిన పణతము నితడునఁబాపముల
జలవు వలవులక సరికి సరి

చ. 3: మహి మరణములక మరి పటట్టి గలక
సహజ మతదరికి సరికి సరి
యిహమున శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డాతత్మిక
సహకారి యతనఁడు సరికి సరి



రేక: 0296-05 మాళవ సత: 03-558 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: తలపనఁగ రాదిది దేవుని మాయల

ఫల మెఱనఁగర య పటట్టినవఱిఱ్ఱై
చ. 1: పటట్టిరి దివజల పరషోతత్తిమునత-

దటేట్టి యణనఁగిరి యతనతదు
యిటేట్టి యతని యితదరితో సరి-

వటట్టి కొలచటే పనువఱిఱ్ఱై
చ. వుపమతచి తలిసితే నొకక్కటే జగము
అపరటూపప నీసస్కృషిట్టి అతఘనము
అపరిమతప జీవు లణువతుగ లపైనాను
యపడు శ్రీవతకటేశ యకక్కడు నీదాసుల



రేక: 0165-04 నాదరామకిగయ సత: 02-315 దశవతారముల
పలల్లవ: ఎతతకత నడిపత వ మ జోలినఁ బెటట్టితవ

చితతతచ లోకముల నీచేతవ కావా
చ. 1: కౌరవులనఁ బాతడవుల కలహము వటట్టినేల

నేరచి సారథతము నెఱపనేల
కోరి భటూభార మణనఁచేకొరకెపై తే నీచే చకగ-
మటూరకే వసితే దుషట్టి  లొకక్కమాటే తగరా

చ. 2: చేకొని వానరలనఁగానఁ జేయనేల దేవతల
జోకతో లతకాపరి చటట్టి కోనేల
కాకాసుర వసిన కసవ రావణుమనఁద-

నాకడనఁ జతపవటట్టితే నపప్పుడే సమయనఁడా
చ. 3: గకక్కన శ్రీవతకటేశ కతబములో వళల్లనేల

చొకక్కముగానఁ బద్రిహల్ల దునఁడు చటూపనఁగనేల
చికక్కక హిరణతకశిపనాతత్మిలో నుతడక
తకిక్కతచి నీవడసితే తానే పొలియనఁడా



రేక: 0165-05 నాదరామకిగయ సత: 02-316 వతకటగానత
పలల్లవ: పరలకెపైతే నిదే పాపము గాదా

పరిగొని నీవతకనఁ బుణతమాయనఁ గాక
చ. 1: పరమపరష నీవు పటట్టినదే ధరత్మిము

అరసి నీవు చెలిల్లతచినదే సతతము
ధరలోన నీరెతటకి తతడిద్రితో వరోధితచనఁగ
దొరసి పగహల్ల దునక దోడెపైనదే గరతు

చ. 2: నారాయణునఁడ నీవు నడిపనదే తగవు
ఆరటూఢి నీ వౌనన్ననదే ఆచారము
సారెకనఁ దమయనన్నతో చతడిపడి పనగనఁగ
కోరి సుగీగవు వహితచకొనన్నదే గరతు

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీవు చేసినదే నీత
చేవతో నీ వడనఁబరచినదే మాట
కావతచి తాతతోనఁ బోరనఁగా నీవు చకగమెతత్తి
ఆవళ నడడమెపైనతదుక అరజ నునఁడే గరతు



రేక: 0166-01 నాదరామకిగయ సత: 02-317 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: పగపనున్నలక నిది పరమాచారము

వపరీతాచారము వడువనఁగవలయు
చ. 1: భగవదపచారము భాగవతాపచారమునఁ

దగలక దేవతాతతరము మాని
నగధర శరణము నమత్మి యాచారతని
బగివాయనిదే పరమవపైషరవము

చ. 2: దురహతకారము దుతఃఖము సుఖమునునఁ
బొరయక పాబ్రాకస్కృతులపొతతనఁ బోవక
దరిశనాభిమానాన ధరత్మిము వదలక
పరిశదిద్ధ నుతడుటే పరమవపైషరవము

చ. 3: ఉపాయాతతరము లొలల్లక భకిత్తి చేపటట్టి
యపడూనఁ దరస్థిపగసాదేచచ్ఛే తోడ
నిపణత శ్రీవతకటనిలయునఁడే గతయని
పగపతత్తి గలగటే పరమవపైషరవము



రేక: 0166-02 రామకిగయ సత: 02-318 అధతతత్మి
పలల్లవ: జతనము జతనము సరేవ్వెశ నగరిది

బతుకనఁదోవ యిద బడకరము
చ. 1: హస్కృదయములోపల నీశవ్వెరనఁడునాన్ననఁడు

పదిలము మనసా బడకరము
తుద నల కామాదులనఁ జొర నియతక
పదరక కావుము బడకరము

చ. 2: యతచకొనీనిదే యేలిక మము నినఁక
పతచభటూతములల బడకరము
మతచిన పరి తొమత్మిదివాకిళల్లనునఁటకి
దపైవమొకక్కనఁడే తగిలిన గఱతు

చ. 3: కాయప గణముల కలిగినవ భువ-

నీ యడ జీవునఁడు యిట గలనఁడే
ఆయమతదునఁ గా దవునన నెవవ్వెర
కాయజగరనఁ డొకక్కనఁడే పేగరకనఁడు

చ. 4: అతతరతగమే యాతత్మిజాజ్ఞనము
వతతగ వలపల వడమాయ
చితతతచి రకతచ శ్రీవతకటేశనఁడు
మతతుకెకెక్క నినఁక మతకములేల



రేక: 0297-04 సాళతగత సత: 03-563 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఒకక్కనఁడే దపైవత బునన్నతునఁ డతనఁడు

తకిక్కన తలనఁపల తపప్పునఁదరవుల
చ. 1: పరషల కెలల్ల నఁ బురషోతత్తిమునఁడు

సురేతదాబ్రాదులక సురేతదుగ నఁడు
హరనికి నజనికి నవవ్వెలిమటూరిత
హరి ఇతనఁడే పరమాతుత్మినఁడు

చ. 2: వదాతతతబుల వదుతనఁ డతనఁడు
ఆదికినాదియు నన నితనఁడే
మేదిని నరలక మేదినీశవ్వెరనఁడు
యేదసనఁ జూచిన నీశవ్వెరనఁ డితనఁడే

చ. 3: యకక్కవల కెలల్ల నెకక్కవ యతనఁడు
మకక్కవ మరనికి మరనఁ డితనఁడు
యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁడెపై మగల
పకక్కన నిదివో పగతతక్ష మతనఁడు



రేక: 0297-05 శ్రీరాగత సత: 03-564 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఓహో నిలిచిన దొకటదియే

శ్రీహరి సాకారచితతనము
చ. 1: పతచమవదప పదాత్మిక్షునామము

అతచెనఁ బాపహర మౌషధము
పతచలనఁ బీతాతబర శరణగత
ముతచిన యజాజ్ఞనమునక దపము

చ. 2: వతదులకడుపల వషరకీరత్తినము
చతదప వపైకతఠ(ము?) సతబళము
పొతదుగ నచతతునఁ బటూజితచ పూజల
కితదటనఁ గొనకెకెక్కడి నిచెచ్చెనల

చ. 3: కటట్టిన ముడుపగ ఘన కస్కృషరభకిత్తి
ముటట్టిన పాపవమోచనము
యిటేట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర కస్కృప యిది
పటట్టినవారికి బలవగ కొముత్మి(మత్మి?)



రేక: 0297-06 శతకరాభరణత సత: 03-565 మాయ
పలల్లవ: వదము దరచ్చెదు వరే శసత్తి సముల

యేదియునఁ దరచ్చెదు యిది నీమాయ
చ. 1: నీ వలల్ల బద్రిదికిరి నితడు దేవతల

నీవలల్ల నసురల నెఱినఁ జెడిరి
ఆవల నితదరి కాతత్మివు నీవ
చేవదేరె నీ చికక్కలే భువని

చ. 2: నెమత్మినఁ బాతడవుల నీవారతటవ
కమత్మిర వడిచిత కౌరవుల
యిముత్మిల నీవావ యిదదరికొకటే
తమత్మిలయ నీ తీరని చికక్క

చ. 3: జగమున నీదే సవ్వెతతతగమెలల్ల
నెగడిన జీవుల నీవార
తగ శ్రీవతకటదయివమ యినిన్నయు
తగి నీదాసుల తలిసిన చికక్క



రేక: 0298-01 దేవగాతధరి సత: 03-566 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మాయామోహము మాన దిది

శ్రీయచతత నీ చితత్తిమే కలది
చ. 1: యతత వలనఁగనక నతతే చనఁకట

యతత సతపదక నతతాపద
అతతటా నౌషధ మపథతమును సరి
వతతే మగిలను వసటే కలది

చ. 2: చేసిన కూలికి జీతమునక సరి
పూసిన కరత్మిభోగము సరి
వాసుల జనత్మిము వడి మరణము సరి
ఆసల మగిలిన దలపే కలది

చ. 3: మొలచిన దేహము ముదియుటకను సరి
దలనఁచిన దపైవము తనలోను
యిలలో శ్రీవతకటేశ నీ కరణ-

గలిగిన మాకెలల్ల ఘనతే కలది



రేక: 0298-02 సాళతగనాట సత: 03-567 నస్కృసితహ
పలల్లవ: చేకొని కొలవరో శ్రీనరసితహము

శ్రీకరమగ నిద శ్రీనరసితహము
చ. 1: వడలేట వరప్పుల వనఁడిమ చలీ ల్ల

చిడుముడి కోపప శ్రీనరసితహము
గడగడ వడనఁకేట గతడసస్థిలముల
జెడల గదలిచ శ్రీనరసితహము

చ. 2: వతకరగోళల్ల వపైపల వదకీ
చితకచటూపలను శ్రీనరసితహము
హుతకారతబుల నుదధుల గలనఁచ-

నతకెల శ్రీపతయగ నర సితహము
చ. 3: వదనము దిపప్పుచ వడి నసురమేను

చిదుగ పల చేసను శ్రీనరసితహము
అదివో శ్రీవతకటాదిద్రి యకిక్క యిట
చెదరక నిలిచెను శ్రీనరసితహము



రేక: 0298-03 వరాళ సత: 03-568 ఉపమానముల
పలల్లవ: అతనిలోనే యణనఁగె ననిన్నయును

కతలనెపైన్నైనానఁ గలవు కమలక్షునఁ గనరో
చ. 1: యిసుక లకక్కవటట్టితే నెతతపై నానఁ గలదు

అసముదితచని పణత లటవతటవ
వసగాని పకక్క దేవతలనఁ గొలచకతటే
సుసరాన హరివారెపై సుఖయితచరో

చ. 2: గోడ గడుగనఁగనఁ బోతేనఁ గొనదానఁకా రొతపే
ఆడుకోల తరక్కవాదా లటవతటవ
వాడిక నారమతాలవానఁడెపై తరగకతటే
యడనే శ్రీపతవారెపై యడేరరో

చ. 3: మనసుననఁ బాల దాగితే మటట్టి  లేదు మేర లేదు
అనుగ సతసారభోగా లటవతటవ
దినదిన తపములనఁ దదపలవుకతటే
తనిసి శ్రీవతకటేశదాసులపై బద్రిదుకరో



రేక: 0298-04 సౌరాషట్టి సత సత: 03-569 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: మరల వచారితచితే మతచము కితదే నుయిత

శిరల హరివారెపైరి శివాదుల
చ. 1: ఆడేట మాటలకెలల్ల నాది నతతము లేదు

వడని కరత్మిములక వధి లేదు
తాడుపడడ మనసుక దపైవము వషరనఁడేయని
పాడి కొలిచిరి తొలిల్ల బద్రిహత్మిదుల

చ. 2: వుటట్టిపడే జనత్మిముల కూరట యతదటూ లేదు
కటట్టిడి ఇతదిద్రియాలక గత లేదు
తటట్టి వడడ జీవునికి దపైవము శ్రీహరియని
యిటట్టి మొర యిడిరి యితదాబ్రాదుల

చ. 3: కపప్పున య మాయలక కడవ రెతదటూ లేదు
తపప్పుని హరిభ కిత్తికినఁ దిరగ లేదు
వపప్పుగా శ్రీవతకటేశనఁ డొకక్కనఁడే దపైవమని
చొపప్పువటట్టి కొలిచిరి శకాదుల



రేక: 0298-05 సామవరాళ సత: 03-570 మాయ
పలల్లవ: ఏ వలల్ల నౌనఁగాము లినఁక నేవ అనిన్నయు నీలోనే

శ్రీవలల్లభునఁడ నినున్ననఁ జేఱితమ నేము
చ. 1: సగణనిరద్గీణములను సావయవనిరవయవ-

మగనఁ దరక్కవాదకలహముల ఘనము
జగములో చదువులను సతశయతబే కాని
తగనీదు నీ మాయ తలియ వసమా

చ. 2: వదమారద్గీము గొతత వదబాహతము గొతత
పోది మతములవారి పోర ఘనము
పాదపైన మునిరషల బహుముఖములే కాని
సదితచి వకమాట చటూపతగ లేర

చ. 3: వస గరత్మి మొకవతక వజాజ్ఞన మొకవతక
వసగావు రెతట బలవతతములను
వసుధ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు గావు మనఁక
మునఁసుగ వటట్టినవాదు ముగియదతతపైనా



రేక: 0298-06 బౌళ సత: 03-571 వతకటగానత
పలల్లవ: సరావ్వెతత్మికనఁడవు సరేవ్వెశవ్వెరనఁడ నా-

పూరావ్వెపరాల నీకే భువ సమరప్పుయామ
చ. 1: వగిలేచి నేనఁ జేసేవడచేనఁత నీ చేనఁతే

ఆగడప మాటాడిన నది నీ మాటే
ఆగము భోగముల నా యనన్నపానాదుల మరి
శ్రీగరనఁడ నాలోని చితతయు నీ చితతే

చ. 2: కోపము శతతములను గణవగణము నా-

రటూపను నీ సాకారరటూపమే
పాపపణతముల నా పాబ్రాణవాయువులను
శ్రీపత నా సతసారసేవయు నీసేవ

చ. 3: ఉదయాసత్తిమప దినా లనాన్ననఁడ నీ దినములే(?)

యదుర నేను నీ వానఁడ నితతా నీద
అదివో శ్రీవతకటేశ అతతరియామవ నీవ
నిదుర మేలొక్కనుటయు నీమహిమే



రేక: 0299-01 శతకరాభరణత సత: 03-572 శరణగత
పలల్లవ: తన చితత్తిము కొలనఁది తమకితచ నినఁకనేల

మనసు వచిచ్చెనపప్పుడే మనిన్నతచనఁ గాక
చ. 1: కొతడలతదు నదులతదునఁ గోరి యాకసాన భువ

నితడియునాన్ననఁడు తొలతే నీలవరరనఁడు
అతడనే నా యతదు లోకలతదు నుతడుటరదా
గతడికానఁడెపై తన మాయ గాననీనఁడునఁ గాక

చ. 2: గాలియపై పతచమ(?) వాదతగతులపై శబదములపై
ఆలకితచి పలికీని యాదిమటూరిత
నాలక కొననే వుతడి నానాభాష లడని
కాలముతో నెదిరికినఁ గాననీనఁడునఁ గాక

చ. 3: వదమతదు శసత్తి సమతదు వవల వాదములతదు
పాదుకొని బోధితచనఁ బరమాతుత్మినఁడు
యదసనే శ్రీవతకటేశనఁడెపై పొడచటూప
గాదిలి తన దాసులనఁ గరణతచనఁ గాక



రేక: 0299-02 లలిత సత: 03-573 శరణగత
పలల్లవ: శ్రీపత యొకనఁడే శరణము మాకను

తేప యితనఁడె మఱి తరనఁగేది
చ. 1: ఆసల మగల నాతుమ నునన్నవ

యసు లేని సుఖ మెకక్కడిది
చేసిన పాపము చేతుల నునన్నది
మోసపోని గత ముతదర నేది

చ. 2: కోపము గొతదుల గణముల నునన్నది
యేపన నిజసుఖ మనఁక నేది
దపనాగిన్నతోనఁ దిరిగెట దేహము
పపైపపై వరతకినఁ బటేట్టిది

చ. 3: పతచేతదిద్రియముల పాలిట బదు కిది
యితచక నిలకడ కెడ యేది
యతచనఁగ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డొకడే
పతచిన వధులను పాలితచనఁ గాక



రేక: 0299-03 మాళవగళ సత: 03-574 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నారాయణ నీ నామమహిమలక

గోరనఁ బోవుటక గొడడలి దగనా
చ. 1: హరియని నొడిగిన నణనఁగేట పాపము

సిరల నేను నుతసేయనఁగనఁగలనా
పరగిన పచచ్చెకపపై బద్రిహత్మిసత్తి సము
దొరకొని వరకె తొడిగినయటల్ల

చ. 2: అచచ్చెత యననఁగా నతదట సతపద
యిచచ్చెల నెతచిన నిలనఁగలవా
కొచిచ్చెకొచిచ్చె యొక కొతడతత కనకము
వచచ్చెపనఁ బోనఁకక వల యిడినటల్ల

చ. 3: యదుటనే శ్రీవతకటేశవ్వెర యననఁగానఁ
బొదిగెట తపముల పణతము గలదా
కదిసి సముదద్రిము గడచి వోడలోనఁ
జిదిసి యినుము దచిచ్చెనయటల్ల



రేక: 0299-04 లలిత సత: 03-575 శరణగత
పలల్లవ: నీవట దలనఁచిన నిఖలము నట ట్టి

యేవల సవ్వెతతతగ మతతా నీది
చ. 1: యేనఁట పరాకస్కృత మెకక్కడి కరత్మిము

దానఁటక హరి నీ దయ గలిగితే
నీటన నినిన్నయు నీ కలిప్పుతముల
పాటతచి నీవ పాపనఁగలేవా

చ. 2: యకక్కడి జనత్మిము లకక్కడి మరణము-

లొకక్కనఁడవ నీవు వదదతటే
యకక్కవ నితదరి నేలటవానఁడవు
యికక్కడనఁ గొలిచిత మతరము లేల

చ. 3: యేది పాపము యేది పణతము
పోదిగ నీవ పొమత్మితటే
చేదో డితదుక శ్రీవతకటేశవ్వెర
ఆద నిను శరణతటమ గొతత



రేక: 0299-05 ముఖరి సత: 03-576 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నానానఁట బదుక నానఁటకము

కానక కనన్నది కెపైవలతము
చ. 1: పటట్టి టయు నిజము పోవుటయు నిజము

నటట్టినడిమ పని నానఁటకము
యటట్టినెదుటనఁ గలద పగపతచమును
కటట్టినఁగడపటది కెపైవలతము

చ. 2: కడిచే దనన్నము కోక చటట్టిడిది
నడుమతతగప పని నానఁటకము
వడినఁ గటట్టి కొనిన వుభయకరత్మిముల
గడి దానఁటనపడే కెపైవలతము

చ. 3: తగదు పాపమును తీరదు పణతము
నగినగి కాలము నానఁటకము
యగవనె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డేలిక
గగనము మనఁదిది కెపైవలతము



రేక: 0299-06 సాళతగనాట సత: 03-577 కస్కృసర
పలల్లవ: ముదుద గారే యశోద ముతగిట ముతతము వనఁడు

తదదరాని మహిమల దేవకిసుతునఁడు
చ. 1: అతతనితత గొలల్లతల  అరచేత మాణకము

పతతమాడే కతసుని పాలి వజద్రిము
కాతతుల మటూనఁడులోకాల గరడపచచ్చెనఁబటూస
చెతతల మాలోనునన్న చినిన్నకస్కృషరనఁడు

చ. 2: రతకేలి రకిత్మిణకి రతగ మోవ పగడము
మత గోవరద్ధనప గోమేధికము
సతమెపై శతఖచకాగ ల సతదుల వపైడూరతము
గతయపై మముత్మినఁ గాచేట కమలక్షునఁడు

చ. 3: కాళతగని తలల పపైనఁ గపప్పున పషతరాగము
యేలేట శ్రీవతకటాదిద్రి యితదద్రినీలము
పాలజలనిధిలోననఁ బాయని దివతరతన్నము
బాలని వలనఁ దిరిగీనఁ బదత్మినాభునఁడు



రేక: 0300-01 దేసాక సత: 03-578 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇతదర నెఱినఁగినద బదుక

పొతదినదానఁకా భోగితచవలయు
చ. 1: పొటట్టినఁ బొరగలివ పణతపాపముల

నటట్టినడుమనే నా బదుక
వటట్టిమోపవో వడ సతసారము
ముటట్టినదానఁకా మోవనఁగవలను

చ. 2: తోడునీడ యిది తొలనఁగని జనత్మిము
యేడకనఁ బోరాదు య బదుక
వడని కటల్ల  వడవడ యాసల
వడినదానఁకా నుతడనఁగవలను

చ. 3: చేతలో ధనము శ్రీవతకటపత
యతని తోడిద యబదుక
ఆతుమలోనే యల వపైకతఠము
ధతు మాతుగని తలనఁచనఁగవలను



రేక: 0300-02 లలిత సత: 03-579 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: నీవ యతతరాతమవ నీ వునన్నదే వపైకతఠము

ఆవలనఁ బరమపదమన నితకానఁ గలదా
చ. 1: యితదర జతతువుల నీ వచిచ్చెన రటూపల మోచి

బొతదితో నీకే నెలవపై పటట్టినార
కతదువ నీ పగపతచప కెపైతకరతముల సేసి
అతదిరి జీవనుత్మికత్తి  లదివో చాలదా

చ. 2: యేలిక వతచిన పనే యితదిద్రియభోగములలల్ల
తోలితోలి రాచాజజ్ఞ తోయకనాన్నర
కాలము నినున్ననఁ బాయర గరద్భాగోళమత దునాన్నర
య లోకమే సాలోకతమది యితత చాలదా

చ. 3: జాజ్ఞనము నజాజ్ఞనమేది సావ్వెమకారతములోన
మానక నీ పనులలో మతుత్తి లపైనార
శ్రీనాథనఁడవు నీవ శ్రీవతకటేశవ్వెర
నీ నాటకములోనే నితుతలపైరి చాలదా



రేక: 0300-03 ధనాన్నసి సత: 03-580 శరణగత
పలల్లవ: పరిణమమే మాకనఁ బతవ నీవు గలగ

శరణగతే మాక సకలరక్షయాత
చ. 1: నుదుట వాబ్రాసిన వాబ్రానఁత నటూనఁటకి నీ తరమణ

యదురేది మాక నేనఁడు యేనఁడులోకాల
పదవ మనఁదట తేనె పేరకొనే నీ జపము
అదన మాక నదివో అకక్కరలేదయాత

చ. 2: చేతకి వచిచ్చెన సొముత్మి చేరె నీ శతఖుచకాగ ల
ఘతల మా కినఁక నేది గడమ లేదు
నీతతో వనుబలము నీ దాసుల సేవ
రాతరినఁబగల నిద రాజల మోయయాత

చ. 3: తొలిల్లనఁట పణతఫలముతోడనే నీ సతకీరత్తిన
తలిల్లదతడిద్రి నీవు నీ తరణయును
యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యినిన్నయునఁ గలిగె మాక
చలల్లనఁగా బద్రితకితమ జయ మతదవయాత



రేక: 0300-04 పాడి సత: 03-581 శరణగత
పలల్లవ: ఇతదులోన నే నెవవ్వెరినఁబోలదు

అతది నీవానఁడ నే ననుకొతటనఁ జమత్మి
చ. 1: జలజనాభ నీ శరణనువారల

అల నారదసనకాదుల
కెలన మరియు నీ కితకరవరత్తి ల
తలిసిన బద్రిహత్మిదిదేవతల

చ. 2: నోరార హరి నిను నుతతచవారల
చేరవ నుతడేట శేషాదుల
ధరణలో నీదాసాన(ను?)దాసుల
మారతముఖుతల మహమహుల

చ. 3: బడి నీచే ముకిత్తి వడసినవారల
సుడిగొను మునిజన శకాదుల
కడనఁగిన శ్రీవతకటపత నీవ
తడవ ననున్న దయదలనఁచమ



రేక: 0300-05 శదద్ధవసతతత సత: 03-582 అధతతత్మి
పలల్లవ: అక్షయతబగ మోక్ష మతదుటే తగనఁగాక

భకతచ పతడల్లక బాబ్రాణ మనఁదగనా
చ. 1: కొతడతత పసినఁడి కలగటూరకె వల యిడిన-

నితడిన వవకలక నేరమది గాదా
దతడమడి హరి నినున్న దలనఁచిన ఫలతబెలల్ల-
నతడ పాపము వాప మనుట కిది దగనా

చ. 2: గఱతు గల రతన్నతబు గగిద్గీళల్ల  గొననఁగ వల-

పఱచటే తన బుదిద్ధ పాడౌట గాదా
అఱిముఱి హరి నినున్ననరిచ్చెతచ ఫలమెలల్ల
కఱకనఁ దన దేహభోగముల కననఁదగనా

చ. 3: కామ ధేనువు దచిచ్చె కాసుకె వలకొసగ
కామతచి నధికలక కడునఁ గొరత గాదా
శ్రీమతతునఁడెపై నటట్టి శ్రీవతకటేశ నిను
సేమముననఁ గొలిచి తుచెచ్చెము లడుగనఁదగనా



రేక: 0300-06 దేసాళత సత: 03-583 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎవవ్వెరము నేమ సేసేమేమ గడమల నీక

రవవ్వెగా శరణతటే రకతచటతతే
చ. 1: అతదరనఁ జేసిన కరత్మిములవ నీక జీవనమెపై

అతది జీవతచేవతటే నదియటూనఁ గాదు
కొతదర సురల(ల?)తోడెపై కూడి రానఁగా నసురల-

యితదరి గెలిచేవతటే నిదియటూనఁ గాదు
చ. 2: వకచోటనఁ గలవు వరొక చోట లేవతటే-

నకటా యతచి చటూచిన నదియటూనఁ గాదు
మొకమచిచ్చె వక గణముననఁ దిరిగేవతటే
సకలగణునఁడ వాజాడయునఁ గాదు

చ. 3: కపట మదనరాదు కడునవు ననరాదు
వుపమతచరాదు వలల్లకతడనఁగరాదు
యపడును శ్రీవతకటేశ నీ చితత్తిమతతే
వపరీతముల లేవు వలితీ లేదు



రేక: 0301-01 రామకిగయ సత: 04-001 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎకక్కడికతసుడు యినఁక నెకక్కడిభటూభారము

చికక్కవాప జనియితచె శ్రీకస్కృషరనఁడు
చ. 1: అదివో చతదోబ్రాదయ మదివో రోహిణపొదుద

అదన శ్రీకస్కృషరనఁడతద నవతారము
గదయు శతఖచకాగ ల గల నాలగచేతుల
నెదిరితచి యునాన్ననఁడు ఇదివో బాలనఁడు

చ. 2: వసుదేవునఁడలల్ల వానఁడే వరస దేవకి యదే
కొసరే బద్రిహత్మిదుల కొతడాట మదే
పొసనఁగనఁ బొతుత్తి లవటూదనఁ బురనఁటతట లోపల
శిసువపై మహిమ చటూప శ్రీకస్కృషరనఁడు

చ. 3: పరతజోతతరటూప మద పాతడవుల బద్రిదికితచె
అరిది కౌరవులసతహరమటూ నిద
హరికరర్ఘద్వ్యము లీరో జయతత పతడుగ సేయరొ
కెరలి శ్రీవతకటాదిద్రి కస్కృషరనఁడితనఁడు



రేక: 0301-02 దేసాళత సత: 04-002 అధతతత్మి
పలల్లవ: నాక నాకే సిగద్గీయతని ననున్న జూచకొతటేను

చేకొని నీవ మనిన్నతచనఁ జెయొతగేద్గీనఁగాని
చ. 1: సేయరాని పాపముల సేసివచిచ్చె యేనోర

నాయడ నినున్న వరములడిగేను
కాయముతో నితదిద్రియకితకరనఁడనెపై యేమని
చేయార నీబతటనని చెపప్పుకొనేను

చ. 2: వగిలేచి సతసారవధులకే వడిగటట్టి
యేగతనఁ గొసరి నీపపై నేనఁట వసేము
అగడప బతగారకాతుమనే నముత్మికొని
భోగపమోక్షము నెటట్టి  వతదితచ మనేము

చ. 3: కలపటట్టి గబదుక కాతతలక వచచ్చెపటట్టి
వలసి నేనఁడెటట్టి  నీవార మయేతము
నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీవ కరణతచితవ
బలిమసేసి నీకెటట్టి  భారము వసేము



రేక: 0301-03 శతకరాభరణత సత: 04-003 శరణగత
పలల్లవ: అచచ్చెతు శరణమే అనిన్నటకిని గరి

హచచ్చెకతదు మరి యతచనఁగనేది
చ. 1: యోనిజనకమగ యొడ లిది

యేనెల వపైనా నేనఁట కలము
తానును మలమటూతగపనఁ జెలమ
నానాచారము నడచనా

చ. 2: పాపపణతముల బదుకిది
యేపొదుద  మోక్షత బెటవల దొరక
దపనబాధల దినములివ
చటూపటట్టి వదకనఁగ సుఖ మతదేది

చ. 3: మరిగినతరవల మనసుయిది
సరవనెనన్న వజాజ్ఞనతబేది
యిరవుగ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే
వరవని కతటే వలితనఁక నేది



రేక: 0301-04 బౌళ సత: 04-004 అధతతత్మి
పలల్లవ: నిజమో కలోల్ల నిమషములోననె

భజితచ వారల భాగతము కొలనఁది
చ. 1: వకనఁడు కనుదరచి వునన్నది జగమను

వకనఁడు కనున్నమటూశొగి లేదనును
సకలము నిటల్లనె సరేవ్వెశవ్వెరనఁడును
వకలినరల భావతచినకొలనఁది

చ. 2: కడుప నితడొకనఁడు లోకము దనిస ననును
కడుప వలితపైననఁ గడమను నొకక్కనఁడు
తడవన నిటల్లనే దపైవమతదరికి
వడగనరల భావతచిన కొలనఁది

చ. 3: ముదిసి యొకనఁడనును మోక్షము చేరవ్వెని
తుదనఁ బుట ట్టికనఁడది దటూరమనును
యదుటనే శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డిటల్లనే
వదకి నరల భావతచిన కొలనఁది



రేక: 0301-05 వసతతవరాళ సత: 04-005 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఏమతదు మతదుక నెఱినఁగినదే తొలిల్ల

శ్రీమాధవునఁడ నీవు సేసినదే తొలిల్ల
చ. 1: వక మాననఁ జేనఁదటూ వక మాననఁ దపూ

కకిపకలపై రెతడూ గలవ తొలిల్ల
వకనికజాజ్ఞనము వకనికి జాజ్ఞనము
సకలననఁ గలగట సహజమే తొలిల్ల

చ. 2: పగల వలనఁగ పపైపపై రాతద్రి చనఁకట
నిగిడి లోకములను నిజమే తొలిల్ల
మొగి సురలక మేల ముతచి దపైతుతలకనఁ గీడు
తగిలి నోసలివాబ్రానఁత తపప్పుదిది తొలిల్ల

చ. 3: వనెన్నలల చతదుగ నతదు వడ యతడసటూరతనతదు
కనున్నల లోకమువార గనన్నదే తొలిల్ల
యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యేలినవానఁడవు నీవు
వునన్నవార నీకితద నునన్నవార తొలిల్ల



రేక: 0301-06 లలిత సత: 04-006 కస్కృసర
పలల్లవ: ఆతనఁ డితనఁడా వనన్న లతతట దొతగలినానఁడు

యేతులక మదుద ల రెతడిలనఁ దోసినానఁడు
చ. 1: యతనఁడా దేవకిగనన్నయితదద్రినీలమాణకము

పూతకిచనున్న దాగి పొదలినానఁడు
యతనఁడా వసుదేవుని యితటలో నిధనము
చేతనే కతసునినఁ బుటట్టిచెతడు సేసినానఁడు

చ. 2: మేటయపైన గొతతదేవ మేనలల్ల నఁ డతనఁడా
కోటకినఁ బడెగెగాను కొతడ యతత్తిను
పాటతచి పతచే యశోదపాలి భాగత వటూనఁతనఁడా
వాటమెపై గొలల్లతలను వలపతచినానఁడు

చ. 3: ముగరవలపలక మటూలభటూత యతనఁడా
జిగి నావులనఁ బేయలనఁ జేరి కాచెను
మగల శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది దపైవమతనఁడా
తగి రామకస్కృషారవతార మతద నిపప్పుడు



రేక: 0302-01 లలిత సత: 04-007 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: పనిగొను వారల భాగతమది

వనక ముతదరికి వవక మొకటే
చ. 1: బల పణతములకనఁ బాపములక గరి

కలియుగ మొకటే కలది
చెలనఁగి సేయటక సేయితచటకను
తలనఁపూ నొకటే తనలోనఁ గలది

చ. 2: మోదప భోగము మోక్షమునక గరి
యదేహ మొకటే యతత్తినది
గోదిలి కడునఁ గతగటక నెకక్కటక
యదస వజాజ్ఞనమదియే కలది

చ. 3: ఆరిత్మిలి దుతఃఖము నతసుఖములక గరి
కరత్మిత బొకటే కలది
కూరిత్మి శ్రీవతకట గరదపైవమునఁ గను-

ధరత్మిమున కతని దాసతమే కలది



రేక: 0302-02 మతగళకౌశిక సత: 04-008 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఇతదర నీకొకక్కసరి యకక్కవ తకక్కవ లేదు

చెతది నీసుదుద ల యేమచితగమో కాని
చ. 1: నీనామ ముచచ్చెరితచి నెరవరె నొకక్క మౌని

నీ నామము వనక నెరవరె నొకనఁడు
వని నినున్న నుతయితచి భోగియాయ నొకనఁడు
మోనమున నినున్న దిటట్టి మోక్షమతద నొకనఁడు

చ. 2: మతలో నినున్నదలనఁచి మహిమతద నొకయోగి
తత నినున్న దలనఁచకే తగిల నినొన్నకనఁడు
అతభకిత్తినఁ బని సేసి అధికనఁడాయ నొకనఁడు
సతతము బనిగొని సఖునఁడాయ నొకనఁడు

చ. 3: కానఁగిట సుఖములిచిచ్చె కలసిరి గొతదర
ఆనఁగి నినున్న వతటనఁదిపప్పు ఆవుల మేలతదను
దానఁగక శ్రీవతకటేశ దగద్గీరెపైన దవవ్వెయిన
మానఁగి నినున్న దలపోసే మనసే గఱతు



రేక: 0302-03 ముఖరి సత: 04-009 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: గరిమతో వరపేల కమలక్షు దాసులక

పరమపద మొకక్కటే ఫలమతతే కాక
చ. 1: పాపమెతత పణతమెతత పగపనాన్నధికారలక

దానఁప నవ నిమషమాతగములే కాక
లోపలేడ వలియాడ లోకలకితతే కాక
మోపనదతతా యేకముఖమే కాక

చ. 2: రాతరేది పగలేది రమతచ సాతవ్వెకలక
యతల నితతా వలనఁగితతే కాక
ఘతలనఁ గరాత్మికరత్మిగతుల యసతది వతతే
పోతరితచి యకక్కనెకక్కనఁ బోడవ కాక

చ. 3: చితతలేల సిలగేల శ్రీవతకటేశవ్వెరని
వతతుల నమత్మినయటట్టి వపైషరవులక
జతతువుల పరనఁడుల జడులకితతేకాక
వతతవతత సుదుద లేల వభవమే కాక



రేక: 0302-04 గతడకిగయ సత: 04-010 అధతతత్మి
పలల్లవ: అనాది జీవునఁడనిన్నయునఁ గనన్నవ

వనోదమతదలి వరతే వలయు
చ. 1: వలినఁ దోనఁచిన య వశవ్వెతబెలల్ల

కలసిన మనోగతములివ
పల వషయేతదిద్రియ భావములలల్ల
వలయునఁదా ననుభవతచినవ

చ. 2: సహజప వరారశగమము లివలల్ల
యిహముననఁ దాధరియితచినవ
బహువదశసత్తి సపఠన లివలల్ల
వహి కెకక్కనఁగనఁదా వచియితచినవ

చ. 3: దినదిన సతసార తమరత బెలల్ల
ఘనముగనఁ దను మునున్న గపప్పునవ
అనయము శ్రీవతకటాధిపనఁ డాతత్మిక
ననిచి తొలిల్ల కల నాయకనఁడే



రేక: 0302-05 సామతతత సత: 04-011 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఇతర మేదియు లేదు యఱనఁగ మతతేకాని

రతకెకేక్కపనులలల్ల  రామచతదుగ నఁడే పో
చ. 1: ధనమెపై చేరేవానఁడు దపైవమెపై కాచే వానఁడు

మనసులోదలనఁచేట మాధవునఁడే
మునుకొనన్న గాబ్రామములపై ముతదర నుతడే వానఁడు
కొననాలక మనఁదట గోవతదునఁడే పో

చ. 2: తలిల్లయపై పతచేవానఁడు తతడిద్రియపై పటట్టితచే వానఁడు
వలల్లవరినఁ దానఁగొలిచే వషరమటూరిత
ఇలల్ల లపై  సుఖమచిచ్చె యతచనఁ బుతుగ లపైన వానఁడు
చెలల్ల బడినఁ దామొకేక్కట చేతపపై శ్రీహరియే

చ. 3: దేహమెపై వుతడేటవానఁడు దినభోగమెపైన వానఁడు
యహల శ్రీవతకటేశనఁడితనఁ డొకక్కనఁడే
మోహచారమెపైన వానఁడు మోక్షమెపై నిలిచే వానఁడు
సాహసితచి నమత్మినఁగల సరేవ్వెశనఁడితడే



రేక: 0302-06 భవుళ సత: 04-012 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వడిచిత మనరాదు అవ మరి వడువమవనఁగరాదు

అడరిన శ్రీహరి అనుమతకొలనఁదే
చ. 1: పతచిననఁ బెరగను పను యితదిద్రియముల

కొతచము సేసిననఁ గతదును
పతచిన దితదును పాపమునఁ బుణతము
యతచనఁగ నీశవ్వెరనఁడిచిచ్చెన కొలనఁదే

చ. 2: తలిసిననఁ దేటగ తరమగ మనసిది
కలనఁచిన లోలోనఁగలనఁగను
తొలనఁచిన దితదునె దుతఃఖము సుఖమును
యిల నతతరాతమచిచ్చెన కొలనఁదే

చ. 3: చేసిననఁ జెలనఁగను చేనఁతల కరత్మిము
పాసిననఁ బాయును బతధముతో
ఆసల శ్రీవతకటాధీశనఁడితదుక
యసరి గరత్తితనఁడిచిచ్చెన కొలనఁదే



రేక: 0303-01 శతకరాభరణత సత: 04-013 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: అతనఁడేమ సేసినా మాకదే గరి

మతలో నాతనఁడుతడనఁగా మాయల మాకేనఁటకి
చ. 1: ఆసలకెలల్ల  గరి హరి యొకక్కనఁడేకాని

వసరక కనన్నవారి వనఁడనోపను
చేసేటసేనఁతక గరి శ్రీవభునఁడే కాని
వాసి దపప్పు హీనుల సేవల సేయ నోపము

చ. 2: ముచచ్చెటకెలల్ల  గరి మురహరనఁడే కాని
చెచెచ్చెర నెవవ్వెరికెపైనానఁ జెపప్పునోపము
నిచచ్చెల మాబద్రిదుకెలల్ల  నీలవరరనికే కాని
రచచ్చెల దుషట్టి లతోడిరానఁపలక నోపము

చ. 3: పరము నిహమునక పరమాతుత్మినఁడే గరి
పరలకధీనమెపైన బానఁత యేనఁటకి
సిరలకెలల్ల  గరి శ్రీవతకటేశనఁడేకాని
అరపరికితనపటలమట లేదు



రేక: 0303-02 దేశక సత: 04-014 శరణగత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడునఁ జెడనియవు లిచచ్చెని మాధవునఁడు

పనిన్ననయాస లితనిపపైపపై నిలపవో
చ. 1: కొననాలకా హరిగణములే నుడుగవో

మనసా అతని దివతమహిమెతచవో
తనువా శ్రీపతతీరద్ధ దాహమే కోరవో
యనలేని అడియాస లేనఁటకి నీ కినఁకను

చ. 2: వనులల యేపొదుద  వషరకథలే వనరో
ఆనిన చేతులితని కతది మొకక్కరో
కానుక చటూపలల కమలక్షునఁ జూడరో
యనేట పాపాలబారి నేల పడేవనఁకను

చ. 3: నలినఁ బాదాలల హరినగరికే నడవరో
కలభకిత్తి యాతనిపపై ఘటయితచవో
చలమా శ్రీవతకటేశ సతగతనే వుతడవో
యలయితపనఁ గోరికల కేల పారే వనఁకను



రేక: 0303-03 సామతతత సత: 04-015 శరణగత
పలల్లవ: కొసరి కొసరి యినఁకనఁ గోరనఁగనేనఁటకి

అసురవపైరి శరణనుటే చాల
చ. 1: సతతతభోగము జననబతధముల

జతతురాసులక సహజము
వతతురక్షకతవ్వెము కరణ భువ
నతతరాతమకి నది సహజము

చ. 2: కలకాలతబును గామమునఁ గో శ్రోధము
చలమును బాబ్రాణుల సహజము
సులభతవ్వెతబును సొరిది వదానతత
అల లక్ష్మిపతకది సహజము

చ. 3: వుడుగనికరత్మిము లొడలోముటలను
జడులము మాకిది సహజము
యడయక శ్రీవతకటేశ నీక మము
నడరి కాచటే అది సహజము



రేక: 0303-04 శదద్ధవసతతత సత: 04-016 శరణగత
పలల్లవ: ఇహపరసాధన మది యొకటే

సహజపమురారిసతకీరత్తిన నొకటే
చ. 1: భవసాగరములనఁ బాపడిది తేప

భువ నజాజ్ఞనముపలివాకటట్టిది
జవళ నాశపాశములకనఁ గొడువలి
నవనీతచోరనామత బొకటే

చ. 2: చితతాతమరమునఁ జెరిచేట సటూరతనఁడు
అతతట దరిదద్రిహతప నిధనము
వతతమరణభయ వనాశమతతగము
మతతుక హరినామతబది యొకటే

చ. 3: మతచ దుతఃఖములమస్కృత సతజీవని
అతచలనఁ బతచేదిద్రియముల కతకశము
యతచగనఁ శ్రీవతకటేశ దాసులక
బతచిన పాళల్లనఁ బరగినదొకటే



రేక: 0303-05 సాళతగనాట సత: 04-017 దశవతారముల
పలల్లవ: ఏమని పొగడుదు నిటట్టి నీగణము

య మహిమకనఁ బద్రిత యితరల గలరా
చ. 1: నితడెను జగముల నీ పగతాపముల

చెతడిన బాణునిచేతులతో
కొతడలతతలపై కపప్పులవడియను
వతడనఁదరగ రావణుతలలయి

చ. 2: పూడెను జలధుల పొరినఁ గోపతచిన
తోడ బద్రిహత్మితడము తటూనఁటాయ
చటూడనఁ బాతాళము చొచెచ్చె బలీతదుగ నఁడు
కూడిన కౌరవకలముల నడనఁగె

చ. 3: యతత్తితవ జగము లీరేడు నొకపరి
యితత్తిల నభయత బచిచ్చెతవ
హతత్తిన శ్రీవతకటాధిప నీకస్కృప
నితత్తిమాయ నీనిజదాసులక



రేక: 0303-06 దేపాళత సత: 04-018 శరణగత
పలల్లవ: నీక నీవ వలసితే నీవు ననున్ననఁ గాచకొముత్మి

నాక వసగానివలల్ల ననున్ననఁ బాసనయాత
చ. 1: పాపమటూల మట తొలిల్ల పపైకొనన్న దేహము

పాపము సేయకతడితే పకక్కన నేల మాను
కోపమే కూడుగనఁ గడిచిన యబుదిద్ధ
కోపము వడువుమతటే గణమేల మాను

చ. 2: అపప్పు దరచ్చె వచిచ్చెనటట్టి ఆయప సతసారము
అపప్పు దరచ్చెకోకమతటే నది యేమటకి మాను
తపప్పు వయవచిచ్చె ననున్ననఁ దగిల నీ కరత్మిముల
తపప్పుల వయక సారెనఁ దా మేల మాను

చ. 3: పతచమహపాతకాలే పటట్టి కొనే యితదిద్రియాల
పతచమహపాతాకాలే బారినఁ దోయ కేల మాను
అతచెల శ్రీవతకటేశ ఆతత్మిలో నీవుతడనఁగాను
పొతచి నీ కరణ ననున్ననఁ బొదుగ కేల మాను



రేక: 0304-01 లలిత సత: 04-019 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: భావతచ వారలపాలి భాగత మతనఁ

డా వలనీ వల నతతరాతమ
చ. 1: యశవ్వెరేశవ్వెరనఁడు యితనఁడు దివజలక

శశవ్వెతమటూరిత జగములక
వశవ్వెతత్మికనఁడ వవధ జీవులక
ఐశవ్వెరతము మా యతతరాతమ

చ. 2: నితుతనఁడితనఁ డొకనఁడె నెరినఁ గాలములక
సతతత బీతనఁడు చదువులక
పగతతక్షత బద భకత్తికోటకిని
అతతతతము మా యతతరాతమ

చ. 3: గణ నిరద్గీణతనఁడు గరముని జనులక
పగణవము వదాతతపతకత్తి లక
పగణుత శ్రీవతకటపత లోకలకితనఁ
డణురేణు పూరరనఁడతతరాతమ



రేక: 0304-02 సాళతగనాట సత: 04-020 కస్కృసర
పలల్లవ: జగములలల్ల  నీడేరె జయ వటట్టి రితదరను

తగ నేనఁడు కస్కృషారవతారమాయ నిదివో
చ. 1: అచిచ్చెతునఁడు జనితచె నదదమరేతరికాడ

ముచిచ్చెమ రాకాసుల ముటట్టి పడిరి
పచిచ్చెగాను లోకలల పతడుగ సేయరో నేనఁడు
అచచ్చెపనఁ గస్కృషారవతారమాయ నిదివో

చ. 2: గోవతదునఁడు జనియితచె గోకలషట్టిమదే నేనఁడు
కావరప కతసుని గరవ్వెమణనఁగె
భావతచి పగజలల పారణ సేయరో నేనఁడు
ఆవళనఁ గస్కృషారవతారమాయ నిదివో

చ. 3: అనతతునఁడు శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడు జనియితచె
ఘనశిశపాలదుల గతమెపైరి
తనివతది జనులల ధరాత్మిన బద్రితుకరో
అనుగనఁ గస్కృషారవతారమాయ నిదివో



రేక: 0304-03 మాళవ సత: 04-021 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: పారిరి దానవులలల్ల  పతచబతగాళమెపైరి

తటూరిరి గొతదులలల్ల ను తుతుత్తి మురెపై వరిగి
చ. 1: గరడధవ్వెజనిదతడు గదల రాకాసులపపై

అరదము దోలవో చయతన దారకా
ధరయలల్లనఁ గమెత్మిలపై పాతాళ మదే కానవచెచ్చె
తురగములనఁ దోలవో దుముత్మిల రేనఁగను

చ. 2: దనుజాతతకని సేన దగద్గీరి నడవనఁజొచెచ్చె
చొనిప రోపప్పువో తేర సుమతతునఁడా
గనిసి దిగద్గీజముల గొబుబ్బున మొగద్గీతలను
కినిసి పగద్గీముల బగితచవో పయిపపైన

చ. 3: శ్రీవతకటేశబలము చిమత్మిరేనఁగి మతచనఁజొచెచ్చె
సేవతచలమేలత్మితగను సేనాపతీ
దేవతల మొకిక్క రదే దికక్కల సాధతములయ
తావుక మరలితచవో తానకముగాను



రేక: 0304-04 లలిత సత: 04-022 శరణగత
పలల్లవ: ఘనునఁడాతనఁడే మమునఁ గాచనఁగాక హరి

అనిశము నే మనఁక నతనికె శరణు
చ. 1: యవవ్వెనినాభిని య బద్రిహత్మిదుల

యవవ్వెనఁడు రక్షకనఁ డినిన్నటకి
యవవ్వెనిమటూలము య సచరాచర-

మవవ్వెలనివవ్వెల నతనికే శరణు
చ. 2: పరషోతత్తిమునఁడని పొగడి రెవవ్వెరిని

కరి నెవవ్వెనఁడు గకక్కననఁ గాచె
ధర యవవ్వెనఁడెతత్తి దనుజలనఁ బొరిగెను
అరదుగ మే మనఁక నతనికె శరణు

చ. 3: శ్రీపత యవవ్వెనినఁ జేరి వురమునను
భాసిలల్ల నెవవ్వెనఁడు పరమతబెపై
దాసుల కొరకెపై తగ శ్రీవతకట
మాస చటూప నితనఁ డతనికె శరణు



రేక: 0304-05 మతగళకౌశిక సత: 04-023 శరణగత
పలల్లవ: ఔలే నే నొకపనికి నవుదు నీకను

కూళలలో నెతచి చటూడ గరి యవుదును
చ. 1: పసురము వతటవానఁడ పాపపబతదల దతుత్తి

శిసువు వతటవానఁడ సిగద్గీ నెగద్గీ నెరనఁగ
వసుధలో రాయి వతటవానఁడను దయదలనఁచ
యసనఁగ ననేన్నరీత నీ వలితవ దపైవమా

చ. 2: మానఁకవతటవానఁడ నే మత లేదు; పచిచ్చెన-

పోనఁక వతటవానఁడ నెపప్పుడు కొరగాను
రోనఁకలి వతటవానఁడ రోటలోనిపోటల్లక
యేనఁకట ననెన్నటవల నేలితవ దపైవమా

చ. 3: పామువతటవానఁడనే పటట్టినవారినఁ గరతు
గామువతటవానఁడ లోకమువారినఁ బీడితతు
నేమప శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న బతటతటా-

నేమటకినఁ గస్కృపతోడ నేలితవ దపైవమా



రేక: 0304-06 వరాళ సత: 04-024 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దేహముతోడిది లతకె తీరదిది హరిమాయ

సాహసప జీవులక సహజమెపప్పుడును
చ. 1: నెటట్టిననఁ బెకిక్కతడల్లవతదు నితడుకొనన్నయానఁకలి

వటట్టి నిచచ్చెకలతణ కామోదేద్రికము
కటట్టినవోడదటూలము కాయపసతసారము
దటట్టిమెపైన పాబ్రాణులకనఁ దనివడదయాత

చ. 2: పొదొదకబెపై రటూపము పొదలేట యవయసు
తదుద బడి గఱఱ్ఱైము హతత్తినగణము
వదదనుతడినటట్టి నీడ వుడివోనియటట్టి నిదద్రి
అదుద కొని వుతడునఁగాక అదియేల మానును

చ. 3: పచిచ్చెగరికెకాలము పగపతచములో బద్రిదుక
తచిచ్చె చటూచెట సటూతగము తన జాజ్ఞనము
అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డాతత్మిలో నిధనము
యిచచ్చె నెరనఁగకొతటేనే యిహమే పరము



రేక: 0305-01 రామకిగయ సత: 04-025 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: భావతచరో వదముల పలికేట వునికి

జీవుల బద్రిహత్మినతదమునఁ జెతదేట వునికి
చ. 1: నిచచ్చెల నిదుద రలక నెలవపైన వునికి

యిచచ్చెలనఁ గలల గన నిరవపైన వునికి
కచిచ్చెన నిటటూట్టిరప్పులకొన దానఁకే వునికి
తచిచ్చెన మాటలధవ్వెని దానఁకేట వునికి

చ. 2: మునుకొనన్న చటూపలక మొదలపైన వునికి
అనిశము కతలలల్ల నాలకితచే వునికి
వనుకొనన్న చవులలల్ల  వలవటేట్టి వునికి
గనిసి మేల్ కనుటక గరియపైన వునికి

చ. 3: వావరి నితదిద్రియపరవశమతదే వునికి
కెపైవశమెపై పదియారకళలతడే వునికి
చావకతడా నమస్కృతము జాలవారే వునికి
శ్రీవతకటేశపాదాల చితతతచే వునికి



రేక: 0305-02 దేవగాతధరి సత: 04-026 కళతణ కీరత్తినల
పలల్లవ: అమరాతగన లద యాడేర

పగమదతబున నద పాడేర
చ. 1: గరడవాహనునఁడు కనకరథముపపై

యిరవుగ వధుల నేనఁగీని
సురలను మునులను సొతపగ మోనఁకల
తరలిచి తరలిచి తీసేర

చ. 2: యిలధరనఁడదివో యితదద్రిరథముపపై
కెలయుచ దికక్కల గెలిచని
బల శేషాదుల బద్రిహత్మిశివాదుల
చెలనఁగి సేవలట సేసేర

చ. 3: అలమేలత్మితగతో నట శ్రీవతకట
నిలయునఁ డరదమున నెగడని
నలగడ ముకత్తి ల నారాదాదులను
పొలప మగలనఁ గడునఁ బొగడేర



రేక: 0305-03 దేపాళత సత: 04-027 కస్కృసర
పలల్లవ: అడుకల చకిక్కలల ఆనవాల నురగల

వడపపప్పు మొదలగా వాముల కొలనఁదుల
చ. 1: దేవకి కొడుకనఁగనన్న దినమది శ్రీజయతత

భావతచ మన కనున్నలపతడుగలయ
దేవునినఁ బటూజితచితమ తేరో నెపైవదాతల
కెపైవసమెపై కస్కృషరనికి గతపల కొలనఁదుల

చ. 2: వసుదేవునఁ డెతత్తిను శబ్రావణబహుళషట్టిమని
పసగానఁ దొటేల్ల నటూనఁచి పాడనఁగలిగె
సిసువతనికి మొకిక్క చేసేము జాగరాల
కొసరరో వరముల కోటల్ల కొలనఁదుల

చ. 3: బలభదుగ తముత్మినఁ డాయ పత యలమేలత్మితగక
నెలమతో మనకెలల్ల నేలికాయ
తలనఁచి శ్రీవతకటాదిద్రినఁ దానే యవతారమతద
అల సతతోషమతదరో అబబ్బునకొలనఁదుల



రేక: 0305-04 ముఖరి సత: 04-028 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఏ బలిమ నమత్మి వరపరనఁగర దేహులల

గాబువలనఁ బెరిగేర కాలము వటూచటట్టిమా
చ. 1: చెలరేనఁగి దానముల సేసినటట్టి బలిమో

అలరి కరత్మిము సేసినటట్టి బలమో
చలపటట్టి తపము లచరితచిన బలిమో
కొలనఁదిలేక సురలనఁ గొలిచిన బలిమో

చ. 2: ధీరత సుజాజ్ఞనము దలిసిన బలిమో
కోరక వరకిత్తి గెపైకొనన్నబలిమో
శటూరత లోకానకెలల్లనఁ జటట్టిమెపైన బలివమో
వరకే బద్రిహత్మికలప్పుము లతడేటటట్టి బలిమో

చ. 3: పరగ శ్రీపతనామపఠనము బలిమో
హరిదాసుల శరణనన్నటట్టి బలిమో
సిరల శ్రీవతకటేశ సేవచేసిన బలిమో
గరభకిత్తితోడ నెకక్కవయపైన బలిమో



రేక: 0305-05 నారాయణ సత: 04-029 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: అనాది జగమున కౌభళము

అనేకాదుద్భాతత బౌభళము
చ. 1: హరినివాస మ యౌభళము

అరిది పరమపద మౌభళము
అరిదపైతాతతతక మౌభళము
హరముఖసేవత మౌభళము

చ. 2: అమలరమాకర మౌభళము
అమతమునీతదద్రిత బౌభళము
అమరవతదితత బౌభళము
అమరెనఁ బుణతముల నౌభళము

చ. 3: అగరాజతబీ యౌభళము
అగణతతీరస్థిత బౌభళము
తగ శ్రీవతకటధమవహరత-

బగ శభాతచితత బౌభళము



రేక: 0305-06 మాళవగళ సత: 04-030 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: వచారితచకొనేవారి వవకాల కొలనఁదుల

పచారితచి వునన్నవలల్ల భావనమాతగముల
చ. 1: జగములనిన్న నీశరీరమేకనక

తగ వపైకతఠాలే వుతడేతావు లలల్ల ను
పొగర సవ్వెరద్గీ నరకభటూములనే లోకాలలల్ల
పగటన తమలోని భావనమాతగముల

చ. 2: అనిన్న పదారాస్థి ల నీయతదే పటట్టివచేచ్చెనఁగాన
తనన్నని నీపగసాదాలే దినభోగాల
వనెన్నల నిషాట్టి నిషట్టి వసుత్తి భేదము లలల్ల ను
పనున్నకొనన్న యటవతట భావనమాతగముల

చ. 3: అతతరాతత్మివు శ్రీవతకటాధిప నీవకాన
చెతతల నీ కెపైతకరాతలే చేనఁతలలల్ల ను
వతతలపైన సతసార వహరములలల్ల ను
బతతనే నానావధ భావనమాతగముల



రేక: 0306-01 భౌళ సత: 04-031 తేర
పలల్లవ: ఎతత్తిరే ఆరతుల యియతరేకానుకల

యితత్తిల నేనఁగివచచ్చెని యితదిరానాధునఁడు
చ. 1: గరడధవ్వెజప తేర కనకమయప తేర

సిరలతో వదములచేరల తేర
సురల మునులనఁ బటట్టి సొతపతోడనఁ దియతనఁగాను
యిరవుగ నేనఁగివచచ్చె నితదిరానాధునఁడు

చ. 2: జీవకోటల్ల నన్న తేర శేషనఁడే రటూపపైన తేర
వవల సితగారముల వలయు తేర
మటూవరస నితుతలను ముకత్తి లను గొలవనఁగా
యవల నేనఁగివచచ్చె నితదిరానాథనఁడు

చ. 3: పతచభటూతముల తేర బద్రిహత్మితడమెపైన తేర
మతచిన శ్రీవతకటాదిద్రి మనఁదట తేర
కొతచక యలమేలత్మితగనఁ గటూడి వచచ్చె నద తేర
యతచరాని మహిమల నితదిరానాథనఁడు



రేక: 0306-02 నాట సత: 04-032 నస్కృసితహ
పలల్లవ: కదిరి నస్కృసితహునఁడు కతభమున వడల

వదితముగా సేవతచరొ మునుల
చ. 1: ఫాలలోచనము భయదోగగముఖము

జావ్వెలమయ కేసరములను
కాల రౌదద్రి సతఘటత దతతముల
హేలగత ధరియితచక నిలిచె

చ. 2: ముడివడు బొమత్మిల ముతచిన వరప్పుల
గడగడ నదరెట కటములను
నిడుద నాలికెయు నికక్కనఁ గరరముల-

నడియాలప రటూపపై తా వలస
చ. 3: సకలయుధముల సహసగ భుజముల

వకట నఖతబుల వనఁస బటూని
వకలి యగచ శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడె
పగకటప దుషట్టి ల భతజితచె నిదివో



రేక: 0306-03 దేసాళత సత: 04-033 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: చదివ బతుకరో సరవ్వె జనుల మర

కదిసి నారాయణషాట్టి క్షర మదియే
చ. 1: సాదితచి మునున్న శకనఁడు చదివనటట్టి చదువు

వద వాతసుల చదివనచ దువు
అది కాలప వపైషరవులతదరి నోట చదువు
గాదిలి నారాయణషాట్టి క్షర మదియే

చ. 2: సతతము మునులలల్ల చదివనటట్టి చదువు
వత దర బద్రిహత్మి చదివనచదువు
జతనమెపై పగహల్ల దునఁడు చదివ నటట్టి చదువు
గతగా నారాయణషాట్టి క్షర మదియే

చ. 3: చలపటట్టి దేవతల చదివనటట్టి చదువు
వలయ వపసల చదివట చదువు
పలమార శ్రీ వతకటపతనామమెపై భువనఁ
గలగ నారాయణషాట్టి క్షర మదియే



రేక: 0306-04 భపైరవ సత: 04-034 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: శరణ మాతనికే సరవ్వెభావాల

యిరవపై మముత్మి రకతచ నీశవ్వెరనఁడే యఱనఁగ
చ. 1: వచిచ్చెన తోబ్రావఱనఁగము వడినఁ బటూరవ్వెకాలమతదు

చొచెచ్చెట తోబ్రావఱనఁగము సదితచి వటూనఁద
కచిచ్చెన కరత్మిములతో గదియపై వలకాడేము
హచిచ్చె మా బద్రిదుకనఁదోవ యశవ్వెరనఁడే యరనఁగ

చ. 2: ననున్న నేనే యఱనఁగను నానాచతదములను
అనిన్నటా నాలోనునన్న హరినఁ గానను
కనున్నలనఁ జూచచ మతచి కాయములో నునన్నవానఁడ
యనన్ననఁగ నాజాజ్ఞనము యశవ్వెరనఁడే యరనఁగ

చ. 3: మొదల దలియను ముతచి కొన దలియను
చదువుచ నునన్నవానఁడ సరవ్వెవదాల
హస్కృదయములోనుతడి యిట ననున్న గావనఁగ
యిదివో శ్రీవతకటాదిద్రి యశవ్వెరనఁడే యఱనఁగ



రేక: 0306-05 పాడి సత: 04-035 తేర
పలల్లవ: అపప్పుడెపైనహరి యకెక్క నదివో తేర

యిపప్పుడు తరవధుల నేనఁగీ తేర
చ. 1: సముదాబ్రాలమనఁదనఁ దోల సరేవ్వెశవ్వెరనఁడు తేర

భద్రిమయ జరాసతధుపపైనఁ బరపనఁదేర
తమురచ రకత్మికపపైనఁ దిరగనఁ దోలనఁ దేర
పగమదాన సస్కృగాలనిపపైనఁ దోలనఁ దేర

చ. 2: కమత్మి యకూగ రనఁడు దేనఁగా కతసునిపపై నెకెక్కనఁ దేర
బమత్మిరపో దతతవకత్తి స పపైనఁ దోలనఁ దేర
దుముత్మిలగా సాలవ్వెనిపపై దొడడగానఁ దోలినతేర
దొమత్మి రకిత్మిణపతడిల్లకినఁ దోలినటట్టితేర

చ. 3: వటూఱి హతసడిచికలమనఁదనఁ దోలినటట్టితేర
తటూఱి సతధిమాటలకనఁ దోలినతేర
అఱడి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁ గటూడి
చటూఱలగొన నెకెక్కను శోభనపతేర



రేక: 0306-06 గళ సత: 04-036 నస్కృసితహ
పలల్లవ: మొదలివలప్పు మా మొఱ యాలితచవ

యదుటనఁ గావు మము నిదివో దేవా
చ. 1: ధరపపైనఁ దపసుల తపముల చెరిచెను

నిరతపణతముల నీరసేస నద
పరకామనులను భతగ పటట్టి నద
హిరణతకశిపనఁ డిదివో దేవా

చ. 2: మునులజడ లవగో మోనఁపలకొలనఁదుల
ఇనచతదాబ్రాదుల నెకక్కవగెలిచెను
చనవరి యితదుగ ని సవ్వెరద్గీము చేకొనె
యనగొని హిరణుతనఁ డిదివో దేవా

చ. 3: పలదికాప్పులలనఁ బారనఁగనఁ దోలను
బలిమనే పహల్ల దునఁ బరచని
యలమని శ్రీవతకటేశ నీవలన
యిలనఁ గశిపనఁడు చెడె నిదివో దేవా



రేక: 0307-01 సామతతత సత: 04-037 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మేలలల్ల నొకక్కటే మతచతీలటూ నొకటే

తాలిమతో ఫలియితచ తలనఁపూ నొకటే
చ. 1: ఆనఁకలి గడు హచిచ్చెతే ననన్నము రచి గోరను

జోకనఁ బాపము హచిచ్చెతే సుకస్కృతము గోరను
పపైకొని యవవకికినఁ బాపమెపైనా నుపకారి
ఆకడ మటూర రనకనఁ బుణతమెపైనా బతధకమే

చ. 2: యతదు నెతడనఁబడడనఁ గాని ఇతపనీడనఁ గోరనఁడు
కతదువ సతసారియపైననఁ గాని మోక్షము గోరనఁడు
చతదప యోగికి సతసారమెపైనా నుపకారి
కతదువబదుద్ధ న కదే కటట్టినటట్టి కటల్ల

చ. 3: కలయనఁ జీనఁకటయపైతేనఁగాని దప మడుకోనఁడు
ఇల నజజ్ఞనఁడెపైననఁగాని యరక వదకనఁడు
తలనఁచి శ్రీవతకటేశదాసుని కితతా జయమే
బలిమనఁ జతచలనికి బహళ దుతఃఖములే



రేక: 0307-02 లలిత సత: 04-038 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇదియే సులభత బతదరికి

కదియనఁగ వసమా కరణనే కాక
చ. 1: నగధరతడు పనన్నగశయనుడు భటూ-

గగనాతతరిక్షగాతుగ డు
అగణతునఁడితని నరసి తలియనఁగానఁ
దగ నా కనెడిది దాసతమే కాక

చ. 2: కమలజజనకనఁడు కామునిజనకనఁడు
కమలసతపత ఘనగణునఁడు
వమలనఁడహరి వదకి కాననఁగను
అమరనా శరణగతనఁగాక

చ. 3: దేవునఁడు తద్రిగణతీతునఁ డనతతునఁడు
కెపైవలతమొనఁసగఘనునఁడు
శ్రీవతకటపత జీవాతతరాతుత్మినఁడు
భావతచవసమా భకిత్తిన కాక



రేక: 0307-03 ధనాన్నసి సత: 04-039 శరణగత
పలల్లవ: హరి నీవు మాలోన నడనఁగ టరదుగాక

శరణని నీక నే జయ మతదుటరదా
చ. 1: పాపపణతలతపటమెపైనది మేను

కూపప యోనులనఁ గతగేటది మేను
దపనాగిన్నగల దిషట్టిము యమేను
మోప మోచిన నేము ములిగేది యరదా

చ. 2: పొలసి పొదొదకచాయనఁ బొరలేటమనసు
కొలనఁదిలేని యాసనఁ గదురెపైన మనసు
మలిసి సతసారమే మరిగిన మనసు
కలనేము, తమత్మిటల గెపైకొనేది యరదా

చ. 3: పనచి యితదిద్రియములనఁ బేనఁడినభవము
పనివడి చితతలకే పాలపైనభవము
యనలేని శ్రీవతకటేశ నీకే శరణని
మనెనఁ గాన యినఁక మనఁద మతచిదటరదా



రేక: 0307-04 గతడకిగయ సత: 04-040 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: కోటకినఁ బడగయతత్తి కొతకనేల

యటలేని పదమకిక్క యినఁకనేల చితత
చ. 1: పటట్టినది నొసలను పదద పదద తరమణ

కటట్టినది మొలనఁ జినన్నకౌపీనము
పటట్టినది శ్రీహరిపాదపదత్మి మటూలము
యటట్టియినా మాక మేలే యినఁకనేల చితత

చ. 2: చికిక్క నా లోనెపైనది శ్రీవపైషరవధరత్మిము
తొకిక్కనది భవముల తుదిపదము
యకిక్కనది హరిభకిత్తి యిది పటట్టిపేనునఁగ
యకక్కవ కెకక్కవ కాక యినఁక నేల చితత

చ. 3: చితత్తిములోనితడినది శ్రీపతరటూపము
హతత్తినది వపైరాగత మాతత్మిధనము
యతత్తిలనఁజూచిన మాక నిదివో శ్రీవతకటేశనఁ-
డెతత్తి మమునఁ గావనఁగాను యినఁక నేల చితత



రేక: 0307-05 దేవగాతధరి సత: 04-041 శరణగత
పలల్లవ: ఒహో వడలమాని వోపకె గడుమేల

యిహల నీవుపకారమేమని నుతతతు
చ. 1: పటట్టినచోటతటనా అది భటూతములనెలవు

నెటట్టిన మటూసిన మేను నిఖల హేయమయము
యిటట్టి నా యాతుమలోన హరి యటట్టి తటవ నీవు
అటట్టి నీచేనఁతల దలనఁచి అరదయత నాక

చ. 2: మతచల మనసతటమా అది మగలనఁ జతచలతబు
పతచల నా సతపదల పాపపణత వధుల
యతచనఁగా యిటవతట ననున్న యటట్టి  ధరియితచిత
నితచిన నీ చేనఁతల వని నివవ్వెరగయతని

చ. 3: పాయ మది యతటమా పతచేతదిద్రియముల వశము
ఆయము నాకతటమా అది అయిదుభటూతముల మొరనఁగ
యయడ శ్రీవతకటేశ యడా యటేట్టిలిత ననున్న
మాయల నీశరణతబతదుకే మనసయత నాక



రేక: 0307-06 శదద్ధవసతతత సత: 04-042 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: వతొత్తికట వటట్టినఁగా వరొకట మొలచనా

యతత్తి హరి నీవు నను నీడేరత్తి గాక
చ. 1: మోహబాతధవములక మటూలతబు తనువు

వహపోహలక వునికి య తనువు
దాహమున కానఁకటకి తగల య తనువు
యహీ వపైరాగత మతదటట్టి  గలగ

చ. 2: పతచేతదిద్రియములక పాదు య తనువు
చతచలపటాసలక జతట య తనువు
అతచె దురద్గీణములక నాకరము తనువు
యతచి చటూడ వవక మతదటట్టి  నిలచ

చ. 3: యహలోకసుఖములక హేతువ తనువు
బహుపణతపాపాలక ఫలము య తనువు
యిహమునక శ్రీవతకటేశ నీదాసతమున
వహరితచెనఁ దనువు యినఁక వఱపేల కలగ



రేక: 0308-01 లలిత సత: 04-043 శరణగత
పలల్లవ: హీనాధికము లితక నేడ నునన్నవో కాని

ఆనిన దాసతము పొతుత్తి  అతదరికి నొకటే
చ. 1: నానావరరములవార నరహరినఁ దలనఁచేట-

ఆనామమతతగజప మది యొకటే
పూని యాతనినఁ గొలిచి భువ నేజాతపైనాను
మోనముననఁ బొతదేటమోక్షమటూ నొకటే

చ. 2: వనకక ముతదరికి వషరకితకరలకెలల్ల
పనివడి కెపైకొనేట భకిత్తి యొకక్కటే
వునికి నాదేవునఁడు వకనఁడే అతతరాతమ
మనెడి వపైషరవకల మతమెలల్ల  నొకటే

చ. 3: భేదాభేదము లేదు పకక్క మరనఁగల లేవు
ఆదినతతతములను ముకాత్తి తత్మి లొకక్కటే
శ్రీదేవునఁడెపై నటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరని-

యాదరాననఁ బొతదు శరణగతయు నొకటే



రేక: 0308-02 గళ సత: 04-044 శరణగత
పలల్లవ: హరి నీవానఁడనే కానా ఆదికాలమున నేను

గరిమ నీమాయలోనే కలగతటనఁగాక
చ. 1: యమేనే కాదా హేయమెలల్ల  మోచినది

ఆమనఁదనఁ బుణతతీరస్థిము లడనఁగాక
కామతచి యరెతట సతగాతతబు నేనఁజేసి
గామడినెపై యతదువానఁడానఁ గానెపైతనఁగాక

చ. 2: చితత్తిమదే కాదా చితతతచెనఁ బాపాల దొలిల్ల
పొతుత్తి ల పణతల దలపోసనఁగాక
రితత్తిక రితత్తియి యరెతట నడుమను జికిక్క
కతత్తిరప రొతప లోని కతబ మెపైతనఁగాక

చ. 3: య నాలకే కాదా యితదరినినఁ బొగడేది
తానకప వదముల తడవనఁగాక
వనిన శ్రీవతకటేశ వతట నీక శరణని
తోనే యా రెతడునఁ గడచి తుద కెకేక్కనఁగాక



రేక: 0308-03 వరాళ సత: 04-045 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: యజజ్ఞమటూరిత్తి యజజ్ఞకరత్తి యజజ్ఞభోకత్తి వనిన్నటాను

యజాజ్ఞదిఫలరటూప మట నీవపై వుతడవ
చ. 1: పరికితచ జీవులక పాబ్రాణమవపైన నీక

నిరతనఁ బాబ్రాణపగతషష్ఠూ నేము సేసేమా
మరిగి మా పూజలతది మముత్మినఁగాచెడికొరక
హరి నీమటూరిత్తి పాబ్రాణ మావహితచవ

చ. 2: జగతకి నీపాదజలమే సతపోబ్రాక్షణ
జిగి నీక సతపోబ్రాక్షణ సేయువారమా
పగటన ననున్న నేనఁడు పావనము సేయుటక
అగ పణతతీరస్థిముల అభిషేకమతదవ

చ. 3: వదముల దచిచ్చెన శ్రీవతకటేశ నేము నీక
వదమతతగముల పూజావధి సేసేమా
యదస నీదాసులమయిన మముత్మినఁ గాచటక
వదమటూరిత్తివపై యితదే వచేచ్చెసి వుతడవ



రేక: 0308-04 సౌరాషట్టి సత సత: 04-046 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: నేము సేసేయతదు మార నీవ చేకొతటవ

నేమప నాపూజలలల్ల  నీక నెకెక్కనయాత
చ. 1: పాలజలనిధిలోననఁ బవవ్వెళతచినది యేపో

వాలిన నీక జలధివాసము
కోల ముతదపై బద్రిహత్మియజజ్ఞ కతడములహుత గొని
వోలినుతడే అది నీక హోమము

చ. 2: ఆడన `నాపోనారామణునఁడ` వయిన నీక
ఆదియపో మతతగకలశభిషేకము
మొదల నతతరాతమమటూరిత్తివయిన నీక
పదవమర నదియే పాబ్రాణపగతషష్ఠూ

చ. 3: అకక్కన శ్రీవతకటాదిద్రి నలమేలమతగనఁ గటూడి
వకక్కటపై  వుతడినదే నితోతతత్సవము
లకక్కలేని వరముల లీలతో మా కిచిచ్చెతవ
యికక్కడ నేపొదుద  మాయితట నుతడవయత



రేక: 0308-05 శ్రీరాగత సత: 04-047 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఎతదునఁ గానఁపరము సేతు నేది నిజ మేది గలల్ల

ముతదర నొకక్కదినమే మటూనఁడు గాలముల
చ. 1: తనుభోగముల నివ తగ నొక లోకము

మనసులో తలపోనఁత మరి యొకక్క లోకము
యనసిన కలలోని దిది యొకక్క లోకము
మునుప వనకలివ మటూనఁడు లోకముల

చ. 2: పతచభటూతముల చేతబతధ మొకక్క దేహము
యతచనఁగ నటూరపగాలి యిది యొకక్క దేహము
కొతచక తద్రిగణములగరి సటూక్ష్మ దేహము
ముతచె నిద వకటలో మటూనఁడు దేహముల

చ. 3: జీవునిలోపలివానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
తావపై వలినునన్నవానఁడు తా నొకక్కనఁడే
శ్రీవతకటాదిద్రిమదనఁ జెలనఁగినాతనఁ డతడే
మటూవతకల మమునఁ గాచె మొకిక్కత మాతనికి



రేక: 0308-06 లలిత సత: 04-048 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: బద్రిహత్మిదులక నిదే పరచితత

బద్రిహత్మినఁ గనన్న తతడిద్రియపైన పరమాతత్మి చితత
చ. 1: మటూనఁడు లోకములకెలల్ల  మొదలి చితత

మేడెపనఁ గరత్మిములక మనఁది చితత
తోడ జనితచిననాట తొలిల్లట చితత
వోడక మాకనఁ గలిగె నొకక్కటే చితత

చ. 2: అతగములోవదకేట యానతద చితత
నితగివలనఁ బొడచటూపే నిరత్మిల చితత
కతగేట భోగములకనఁ గొనచితత
వుతగిటనఁగలిగె మాక నోహో యచితత

చ. 3: కితదు మనఁదు నేకమెపైన కేవలచితత
సతదు లేక నిజమెపైన సహజ చితత
కతదువ శ్రీవతకటేశనఁ గనన్నచితత
యితదునే మాకనఁ గలిగే నితనఁడే చితత



రేక: 0309-01 ముఖరి సత: 04-049 శరణగత
పలల్లవ: ఆదిమటూలమే మాక నతగరక్ష

శ్రీదేవునఁడే మాక జీవరక్ష
చ. 1: భటూమదేవపత యపైన పరషోతత్తిమునఁడె మాక

భటూమపపై నేడ నుతడినా భటూమరక్ష
ఆమని జలధిశయి అయిన దేవునఁడే మాక
సామపతమతదునన్న జలరక్ష

చ. 2: మోబ్రాయుచ నగిన్నలో యజజ్ఞమటూరిత్తియపైన దేవునఁడే
ఆయముల దానఁకకతడా నగిన్నరక్ష
వాయుసుతు నేలినటట్టి వనజనాభునఁడే మాక
వాయువతదునఁ గతదకతడా వాయురక్ష

చ. 3: పాదమాకసమునకనఁ బారనఁజానఁచే వషరవ
గాదిలియపై మాక నాకాశరక్ష
సాదితచి శ్రీవతకటాదిద్రి సరేవ్వెశవ్వెరనఁడే మాక
సాదరము వటూరినటట్టి సరవ్వెరక్షా



రేక: 0309-02 దేశక సత: 04-050 శరణగత
పలల్లవ: ఎతచి సేయుపను లినఁక లేవు

కొతచక యాతనినఁ గొలచటే కలది
చ. 1: తపప్పుదు కరత్మిము తా నెతదునాన్న

చెపప్పునఁగ దనికినఁ జితతేల
అపప్పుడు తొలేల్ల అనుమతతచె నివ
తపప్పుక యాతనినఁ దలనఁచటే కలది

చ. 2: ఆయము ననన్నము నతదొక లతకె
వయుట దనికి వతలేల
కాయములో హరి గలనఁడతతరాతత్మి
యయడనఁ దను నుతయితచటే కలది

చ. 3: వలిని లోన శ్రీవతకటేశనఁడే
తలియని మత నతదియమేల
యిలలో మనముల నేల నాతనఁడే
సలిగె మనకతని శరణమే కలది



రేక: 0309-03 దేవగాతధరి సత: 04-051 దశవతారముల
పలల్లవ: అనిన్నవధములనఁ దానెపై యాతుమలో మరి వనఁడే

పనిన్నన య పరమాతత్మిభావనే మా బద్రిదుక
చ. 1: గోపాలకస్కృషరనిచటూపే కోరిన పనులపానఁడి

గోపకావలల్లభుకస్కృపే కూరిత్మివనిత
శ్రీపతదయే మాకనఁజేరే ధనధనతముల
చేపటట్టిన బద్రిహత్మితతడిద్రిచితత్తిమే మాపతుగ ల

చ. 2: జలధిశయికరణే సరవ్వెరతన్నములసొముత్మి
అల పీతాతబరవాతత్సలతమే వసత్తి సముల
మలయు గరడధవ్వెజమనన్ననే వాహనముల
యిల నచతతనామమే యిదే మాకాయుషతము

చ. 3: అమస్కృతమథను మహిమద మా గాదల కొలచ్చె
వమతదపైతాతరి యావశమే భయహరము
అమర శ్రీవతకటేశ నడుగలే మాక నితడుల్ల
తమతో నాతనిదేవ తలిల్లయునఁ దతడిద్రియును



రేక: 0309-04 సామతతత సత: 04-052 దశవతారముల
పలల్లవ: తమత్మిరెడిడ మాకనిచెచ్చె దిషట్టిమెపైనపొలము

బొమత్మిరెడిడ కపప్పుగితచి పోదిసేసనఁ బొలము
చ. 1: నితడినటట్టి మడుగల నీరవతక పొలము

కొతడల మోనఁచినపదద గొబబ్బురపనఁబొలము
అతడనే పొలము రాజలతడేట పొలము
చెతడివసి మాకలలల్ల  సలగినపొలము

చ. 2: అసపడి వరదానమడిగిన పొలము
బాసలతోనఁ గడు నెతుగ పటట్టిమెపైనపొలము
రాసికెకేక్కమునులక రచెపైచ్చైన పొలము
వసరక నానఁగేట వగిలపైన పొలము

చ. 3: మతచి గరతపైన రావమానిచేని పొలము
వతచిన గఱఱ్ఱైమునఁ దోలే వయాతళ పొలము
యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ నిరవపైన పొలము
పతచకొని లోకలలల్ల  బద్రిదికేట పొలము



రేక: 0309-05 గతడకిగయ సత: 04-053 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నే నేమ సేయుదును నినున్ననఁ బో వవకము

శ్రీనాథమహిమల చిమత్మి రేనఁచనఁగాను
చ. 1: జీవునఁడేమ సేయును; చితత్తిము వసముగాక

యవల నావలనఁ బరవతత్తినఁ గాను
చేవల నాచితత్తిమేమ సేయు; నతదులోన నునన్న-
శ్రీవలల్లభభునిమాయ చిమత్మిరేనఁచనఁగాను

చ. 2: దేహ మేమసేయును ; దేహము లోపల నునన్న-
దాహపటాసల వఱిఱ్ఱై దవవ్వెనఁగాను
యహల నాయాసలను యేమసేయు; ననిన్నటకి
శ్రీహరి యానాజజ్ఞ లిట చిమత్మిరేనఁచనఁగాను

చ. 3: పటట్టి  గేమసేయును ; పరాకస్కృతము వతటనఁ
గటట్టిన బతధములపై కలనఁచనఁగాను
గటట్టి తో శ్రీవతకటేశనఁ గొలవనఁగా ననన్నతనఁడు
మటట్టి వటూరనఁ బదవచిచ్చె మనిన్నతచనఁగాను



రేక: 0309-06 లలిత సత: 04-054 దశవతారముల
పలల్లవ: సిరిమగనఁడే మొగసిరి రక్ష

మరగరనఁడే మా మరత్మిప రక్ష
చ. 1: పలగ నెకిక్కనవానఁడే పలగదోషప రక్ష

బల బాలనఁడెపైనవానఁడే బాలగగహ రక్ష
మొలచి పనెపైన్నై మనున్నముటట్టినఁబెరిగినవానఁడే
తొలనఁగనఁ దోసేట ముటట్టి దోషప రక్ష

చ. 2: బటూతకినఁ జతపనవానఁడే బటూతకి వాకటట్టి  రక్ష
పాతాళననఁ గటూరత్మిమెపైనపత గతతదోష రక్ష
ఘతనఁగరణకరనఁడెపై కరణ ధస్కృషిట్టివానఁడే
మా తరతరము దిద్రిషిట్టిమతతగప రక్ష

చ. 3: పాముపపైనఁ బతడేటవానఁడే పాములవాకటట్టి  రక్ష
సేమప సరవ్వెజీవాతత్మి జీవ రక్ష
నేమప శ్రీవతకటాదిద్రి నిలయునఁడెపై యునన్నవానఁడే
యేమటాను మా పరనఁటయితట రక్ష



రేక: 0310-01 మాళవగళ సత: 04-055 తేర
పలల్లవ: నానావరరముల నడగొతడవలను

దానవారి తేరద తగ తరవధుల
చ. 1: కదల కదల నద గరడధవ్వెజనితేర

అద మనున్నమోచిన నీలదిద్రివలను
యదిరె నెదిరె నద యితదిరాధిపని తేర
కదిసి చకక్కల మోచే కనకాదిద్రివలను

చ. 2: తరిగె తరిగె నద దేవుదేవునితేర
అరదపైన ఘనమతదరాదిద్రివలను
పరవులిడ నద పటట్టిప శ్రీపతతేర
వరినఁవ గెపైలసప వతడికొతడవలను

చ. 3: దగద్గీరె దగద్గీరె నద దపైవశిఖమణతేర
అగద్గీలప శ్రీవతకటాదిద్రివలను
అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁ గటూడె
తగద్గీలేని మొతత్తిప దొతతరకొతడవలను



రేక: 0310-02 శ్రీరాగత సత: 04-056 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: కాకనన్న మాపాట కడమునన్నదా

నీకస్కృపవతకనే నిలిచితనఁగాక
చ. 1: య నాలికేకాదా యితదరి నితదితచినది

శ్రీనిధి నినున్ననఁ బొగడి చెలనఁగెనఁ గాక
నానాపాపముల వనన్న నా వనులే కావా
దానవారి నీ కథల ధనతమాయనఁగాక

చ. 2: య మేనేకాదా హేయపటతతులనఁ గటూడె
నీముదద్రిల ధరియితచి నికెక్కనఁగాక
య మనసేకాదా యినిన్నటపపైనఁ బారినది
కామతచి నినున్ననఁ దలనఁచి కటట్టి వడెనఁ గాక

చ. 3: య పటట్టి గేకాదా హీనాధికములనఁ బొతద
వోప నీ దాసతము చేరి వపప్పునఁగాక
యేపన శ్రీవతకటేశ యినిన్ననేరముల నాకనఁ
బాపనఁగా నే నినున్న నమత్మి బద్రిదికితనఁగాక



రేక: 0310-03 దేసాళత సత: 04-057 శరణగత
పలల్లవ: నేనే పో ఘనునఁడను నీకతటను

దానవారి నీవు నాక దపైవమవు గాన
చ. 1: నేరపన నాకెపైతే నీ దికక్క గలదుగాని

చేరి నీ కావల దికక్క చెపప్పు చటూపనఁగలదా
అరయ నీవపైతే నాక నాధరము గలవు గా
నటూరకే నీకాధరము వునన్నదా యకక్కడను

చ. 2: నినున్ననఁ గొలిచ్చెన సలిగె నేనఁడు నానఁక గదుద గాని
సనున్నత నీక నొకరి సలిగనన్నదా
పనిన్నధి నినున్ననఁ దలనఁచే పేర నాకనఁ గదుద గాని
వునన్నదా నీకనఁ దలనఁచ నొకరి పేరెపైనను

చ. 3: యవులలల్ల  నాకెపైతే నియతనఁగలవు గాక
ఆవల నీకీవులియత ననుతలనాన్నరా
శ్రీవతకటేశ నాక జీవాతతరాతత్మివు నీవు
భావతచ నతతరాతత్మి యపప్పుట నీక నునన్నదా



రేక: 0310-04 గతడకిగయ సత: 04-058 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కాయము నాదే ఆట కరత్తిను నే నట నా-

చాయకవ రావు ననేన్న జరసనఁగాని
చ. 1: తలనఁచినటట్టి తడదు తలనఁప నాదపైనాను

కలికి ననేన్న పనిగొనీనఁగాని
నిలిపన యటట్టి తడవు నేనఁడు నా మాటలే నాక
పొలసి ననేన్న కడు బొతకితచనఁగాని

చ. 2: కలిమ లేమెరనఁగదు కాయము నాదపైనాను
కొలనఁదికి నేమెపైనానఁ గోరీనఁగాని
యిల నాయతకెక రావు యితదిద్రియముల నావపైనా
కలసి నామరత్మిములే కానఁడిపారీనఁగాని

చ. 3: పతప నాకనఁ జేయదు భవమది నాదపైనా
తతపన కరత్మివధులనఁ దిపీప్పునఁ గాని
యితపల శ్రీవతకటేశ యిది యరాజికమాయ
పతపన నీకిద మొఱ పగతపాలితచనఁగదే



రేక: 0310-05 గతడకిగయ సత: 04-059 శరణగత
పలల్లవ: అతనఁడు లకకాతతునఁ డనిన్నయు నొసనఁగనఁగాక

యితరల వనఁడుకొతటే నేమ గలదు
చ. 1: మోదముతో నొకమాని మొదలనఁ బోసిన నీర

పాదుకొని కొనకెకిక్క ఫలితచనఁగాక
ఆదిమటూలమగహరి నాతుమ సేవతచక
యే దపైవములనఁగనాన్న నేమ సలవు

చ. 2: తలిల్ల భుజితచినవలల్ల  తగ గరద్భాము శిశవు-

కెలల్లగానఁగనఁ బరిణమ మచచ్చెనఁగాక
వులల్లము లోపలి హరి కొసగని పూజలలల్ల
వలిల్లనఁ జితతపతటవల వస్కృథా వస్కృథా

చ. 3: వోలి నెతత జారిపడాడ  నటూరకే యవవ్వెరికెపైనా
నేలే యాధరమెపై నిలచనఁగాక
తాలిమ శ్రీవతకటేశనఁదలనఁచక తలనఁచినా
పాలితచ నాతనఁడేకాక పరలక వశమా



రేక: 0310-06 బౌళ సత: 04-060 అధతతత్మి
పలల్లవ: గోనెల కొతత్తిల కోడెలపప్పుటవ

నానిన లోహము నయమయతనా
చ. 1: మునిన్నట జగమే మునిన్నట లోకమే

యనన్ననఁగ బుటట్టి  గలివ వర
ననున్న నెవవ్వె రనన్నత బోధితచిన
నినన్న నేటనే నేనెఱినఁగేనా

చ. 2: చితత్తిము నానఁటదే చితతల నానఁటవ
యితత్తిల భోగములివ వర
సతత్తిగ శసత్తి సము చాయ చటూపనా
కొతత్తిగ నేనినఁక గణనయేతనా

చ. 3: జీవాతతరాతుత్మినఁడు శ్రీవతకటేశనఁడే
యవల భావనలివ వర
ధవత కరత్మిము తపప్పు దసినా
దపైవము గావక తలనఁగీనా



రేక: 0311-01 శదద్ధవసతతత సత: 04-061 శరణగత
పలల్లవ: ఱల దితటా మలిగతడాల్ల ఱడి రాసిగా నేరేము

తేలచ శ్రీహరి నీవ దికౌక్కటగాక
చ. 1: ఆసలేల మానునఁ దన ఆనఁకలి లో నుతడనఁగాను

బేసబెలిల్ల దేహముతోనఁ బెరగనఁగాక
గాసి బతధమేలనఁమానునఁ గామునఁడు లో నుతడనఁగాను
వసట సతసారమెపై వనన్నడితచనఁగాక

చ. 2: ధవతులేనఁటకి మానునఁ దనుభోగాలతడనఁగాను
మోవరాని చితతలతో ములగనఁగాక
కావరములేల మాను కతతల మేనుతడనఁగాను
తోవ చేసుకొని వళల్లనఁదోయుచతడునఁగాక

చ. 3: వకక్కచితత్తిమేలయౌను వరప్పుగాలి వసరనఁగా
చికిక్క గణతగయముచేనఁ జెదరనఁగాక
నికిక్క శ్రీవతకటపత నీక నేనే శరణతట
గకక్కన నీజీవమును గరణతతుగాక



రేక: 0311-02 మాళవగళ సత: 04-062 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: పొతదగ నాతాత్మిపతగనామ మను“ “ -

చతదపవదమె సరి నిలిపతవ
చ. 1: పతుగ నఁడు మరనఁడట పతుగ నఁడు బద్రిహత్మిట నీ-

పతగపతుగ లే భువనెలల్ల
పతగకామేషిట్టిని బొడమత దశరథ-

పతుగ నఁడవపై యిది పొగడనఁగ నరల
చ. 2: మనుమనఁడు రదుగ నఁడు మనుమనఁడు వశిషట్టి

మనుమని మనుమలే మహి యలల్ల
మనుమనఁడవపై యదితమానత గరద్భామున
జననమతదితవ జగమున కరదు

చ. 3: యిద నీగోతగత బీచరాచరత-

బెదుట మెరస నిద యిహమెలల్ల
కదిసిట శ్రీవతకట గోతగతబున
నుదయితచి మెరసితో హరి నీవు



రేక: 0311-03 శదద్ధవసతతత సత: 04-063 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏమ సేయువానఁ డ నివ వరసమొకటకట

తామసతబొకవతక తతవ్వెమొకవతక
చ. 1: యితరోపాయరాహితుతతడు గానఁడేని

అతశయతబగ మోక్ష మది యబబ్బుదు
సతతోదోతగానుచరితుతడు గానఁడేని
వతతసతసారసుఖవధి నడవదు

చ. 2: వవధేతదిద్రియ వషయ వముఖునఁడు గానఁడేని
యివల వపైషరవధరత్మిమది యబబ్బుదు
అవరళతబగ దేహనుపరణములేక
భవమాతగమున సుకస్కృతఫల మబబ్బుదు

చ. 3: పరమానతదతసతపనున్నతడు గానఁడేని
చరమవజాజ్ఞన నిశచ్చెలనఁడు గానఁడు
యిరవయిన శ్రీవతకటేశ యిటవల నీవు
కరణతచకనన్న దురద్గీతులచే భద్రిమస



రేక: 0311-04 ముఖరి సత: 04-064 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇనిన్నయునఁ జదువనేల యితతా వదకనేల

కనున్న దరచటకట కనుమటూయుటకటే
చ. 1: వలననే దొకమానఁట వలదనే దొకమానఁట

సిలగలీ రెతటకిని చితత్తిమే గరి
వలనతటే బతధము వలదతటే మోక్షము
తలిసే వజాజ్ఞనులక తరవది యొకటే

చ. 2: పటట్టిడిదొకటే పోయడిదొకటే
తటట్టిమెపై య రెతటకిని దేహమే గరి
పటట్టి ట సతశయము పోవుట నిశచ్చెయము
వటట్టిన వజాజ్ఞనులక నుపమది యొకటే

చ. 3: పరమమనేదొకక్కటే పగపతచమొకక్కటే
సిరల నీ రెతటకిని జీవునఁడే గరి
యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిహపరములకరత్తి
శరణగతులకెలల్ల సతవటూతనఁ డొకనఁడే



రేక: 0311-05 దేసాళత సత: 04-065 శరణగత
పలల్లవ: తకిక్కన చదువులొలల్ల తపప్పు నొలల్ల

చకక్కనఁగ శ్రీహరి నీశరణే చాల
చ. 1: మోపల మోవనఁగనొలల్ల ములగనఁగ నేనొలల్ల

తీప నతజనొలల్ల చేనఁదు దిననఁగనొలల్ల
పాపపణతలవ యొలల్ల భవముననఁ బుటట్టినొలల్ల
శ్రీపతనే నిరతము చితతతచటే చాల

చ. 2: వడిగానఁ బరవులొలల్ల వగిరితపనేనొలల్ల
వడనఁగనఁజీనఁకట యొలల్ల వలనఁగటూనొలల్ల
యిడుమల వనఁడనొలల్ల యకక్కవ భోగములొలల్ల
తడయక హరి నీదాసతమే చాల

చ. 3: అటట్టి పథతములొలల్ల అవుషధము గొననొలల్ల
మటట్టి లేని మణునఁగొలల్ల మెపైల గానొలల్ల
యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ నిరవుగ సేవతచి
చటట్టి కొనన్న యానతదసుఖమే చాల



రేక: 0311-06 రామకిగయ సత: 04-066 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ముతదే తొలగనఁవల మోసపోక సతగమెలల్ల

కతదువనఁ బోయిననీళల్ల  కటట్టి గటట్టివచచ్చెనా
చ. 1: అనలమునఁబొడగతటే నతడనునన్నమడుతల

పనిలేకనాన్న నతదునఁ బడకతడనా
పొనినఁగి చెలలనఁగతటే పరషల చటూపలలల్ల  -
ననిశము నతదుమనఁద నతటనఁబారకతడునా

చ. 2: గాలపటఱఱ్ఱైలనఁగతటే కమత్మి నీటలో వటూల
జాలి నాపసలనఁ జికిక్క చావకతడనా
అలరిబతగారగతటే నతదరిమనసులటూను
పోలిమ నాపసనఁ జికిక్క పతగడు గాకతడునా

చ. 3: చేరి ముతతపనఁజిపప్పుల చినుకలనినిచితే
మేరతేటముతతములపై మతచకతడనా
ధరణ శ్రీవతకటేశదాసులసతగత నుతటే
పోరచి నే జీవులపైననఁ బుణుతలగాకతదురా



రేక: 0312-01 దేశక సత: 04-067 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: నిరతతరతబును నీమాయే పరత-

పరములయ పాపవ నీమాయ
చ. 1: మును తలిల్లగరద్భామున ముతచెను నీమాయ

వనక జనితచినటేట్టి వలస నీమాయ
అనుగ కౌమార బాలత యవవ్వెనముల నీమాయ
జనులక దానఁటరానిజలధి నీమాయ

చ. 2: ఆస నీమాయ అతగము నీమాయ
యసుననఁ గామకో శ్రోధము లివ నీమాయ
వాసుల సతసారమున వలనఁబెట ట్టి నీమాయ
గాసినఁబడి యినఁక నెటట్టి  గడచే నీమాయ

చ. 3: యదురెలల్ల నీమాయ యిహమెలల్ల నీమాయ
పొదలి సవ్వెరద్గీ నరక భోగము నీమాయ
అదన శ్రీవతకటేశ అతతరాతత్మివు నీవ
యిద నీకే శరణతట నినఁకనేల మాయ



రేక: 0312-02 లలిత సత: 04-068 శరణగత
పలల్లవ: ఏతపముల నేల యేదానముల నేల

శ్రీతరణీపతనితతసేవ జనత్మిఫలము
చ. 1: దేహపటతదిద్రియముల దేహమతదే యణనఁచటే

దేహముతోనే తాను దేవునఁడౌట
సహలను వలినఁ జూచేచటూప లోను చటూచటే
ఆహ దేవతలనఁ దనతదే తానఁ గనుట

చ. 2: వలి నిటటూట్టిరపగాలి వళళ్ళకతడా నానఁగటే
కలికి తపోధనము గటూడపటట్టి ట
తలనఁప తనతదే తగ లయము సేయుట
లలినఁ బాపబతధముల లయము సేయుట

చ. 3: వనక సతసారమతదు వషయ వముకత్తి నఁడౌటే
మునుపనే తా జీవనుత్మికత్తి నఁడౌట
పనివ శ్రీవతకటేశపదముల శరణతటే
అనువపైన దివతపదమపప్పుడే తా నతదుట



రేక: 0312-03 గతడకిగయ సత: 04-069 శరణగత
పలల్లవ: పతతపటాసల బతడల్ల రానఁగా

దొతతుల యలమటనఁ దొలనఁగేనా
చ. 1: మును దపనాగిన్న మోనఁచిన దేహిని

అనిశమునఁ గో శ్రోధగిన్న నణనఁచేనా
మనసిజకతమున మహి జనిత్మితచిత
వను మరనాజజ్ఞక వలి యయేతనా

చ. 2: సటలోభప సతసారము చొచిచ్చెత
ఘటన వడుము డినఁకనఁ గలిగీనా
నటతచ చపలప నాలక గల నే
మటమాయప చవ మానేనా

చ. 3: పాపపణతముల భవముల జీవని
తోపడ కరత్మిము దొబేబ్బునా
యేపన శ్రీవతకటేశవ్వెర శరణమే
పపైపయి భజితచి బద్రిదికితనఁగాక



రేక: 0312-04 బౌళ సత: 04-070 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తలియుట యనన్ననఁడు దేహి తనతతట

తలియనఁగ హరి నీదికేక్క కలది
చ. 1: రాపగ రేపేమటూతగపరీషతబుల

ఆపపై నానఁకట యలమటల
కెపైపగ నితతటనఁ గామవకారము
మాప నిదుద రలమతపల కలది

చ. 2: కొనాన్నళల్ల  బాలతము కొనాన్నళల్ల  కౌమార
మనిన్నటనఁ గొనాన్నళల్ల  యౌవవ్వెనము
పనిన్నన ముదిమయునఁ బెపైపపైనఁ గొనాన్నళల్ల
వునన్నత నతతట నుడుగట కలది

చ. 3: జతతువులక యసరవుల నీవ
పొతతలనఁ గలిప్పుతచి పొదిపతవ
యితతట శ్రీవతకటేశవ్వెర నీకస్కృప
చితతతచి కావవ చేకొని ననున్న



రేక: 0312-05 బౌళరామకిగయ సత: 04-071 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఇదివో శగ తమటూల మెదుటనే వునన్నది

సదరముగా హరి చాట నదివో
చ. 1: యనసి పణతముసేసి యే లోకమెకిక్కన

మనికెపై భటూమయతదు మగడనఁ బొడముటే
పొనిగి యా బద్రిహత్మిభువనా లోకాతః“

పనరావస్కృతత్తి  యనెనఁ బురషోతత్తిమునఁడు“

చ. 2: తటకన శ్రీహరి తనున్ననే కొలిచిన
పటగతతో మోక్షపదము సులభమనె
ఘటన మాముపేతతతు కౌతతేయ  మహిని“ “

నటననఁ బునరజనత్మి న వదతతే “ “

చ. 3: యినిన్నటా శ్రీవతకటేశవ్వెర సేవ
పనిన్ననగత నిహపరసాధన మదే
మనిన్నతచి యాతనఁడే  మనత్మినా భవ  యని“ “

అనిన్నటా నతదరి కానతచెచ్చెనఁగాన



రేక: 0312-06 ధనాన్నసి సత: 04-072 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అతదులక నతదులక హరిసేసినలతకే

కతదువసతసారమతదే కలదు మోక్షము గాన
చ. 1: దేహ వటూనాన్నళల్ల  దిరిగె భటూమమనఁద

దాహపలతపటములతగ లనాన్నళల్ల
వహితచి వసుగవదుద  వలల్లననన్ననఁ బోవవ
శ్రీహరి నతదే తలనఁచి చెలనఁగనఁగవలనఁగాన

చ. 2: దపనమోనాన్నళల్ల  మేననఁ దిరమెపై మెలనఁగచతడు
తాపపటాసల మనఁదితగ లనాన్నళల్ల
పపైపపైనఁ గోపతచరాదు పాయుమనన్ననఁ బాయ వవ
శ్రీపత నతదే తలనఁచి చెలనఁగనఁగవలగాన

చ. 3: యఱక యనాన్నళల్ల  మత నెనసి పాయకయుతడె
తఱమేయితదిద్రియములతగ లనాన్నళల్ల
వఱలి బతధితచవదుద  వునన్నత శ్రీవతకటేశ-

మఱనఁగ చొచిచ్చె మఱచి మటట్టి పడవలనఁగాన



రేక: 0313-01 పాడి సత: 04-073 అధతతత్మి
పలల్లవ: తొలిల్ల కలవ ఇవయు తొలిల్ల తానునఁ గలనఁడే

కలల్లయునునఁ గాదు ఇది కడు నిజము గాదు
చ. 1: కనుదరచినతతనే కలగ నీ జగము

కనుమటూసినతతనే కడుశటూనతమౌను
కనురెపప్పు మరనఁగననె కలిమయును లేమయును
తన మనోభావనలనఁ దగిలి తోనఁచని

చ. 2: తలనఁచినతతనె యతతదవవ్వెయిననఁ గానిప్పుతచ
తలనఁప మరచినమతకి దటట్టిమౌనఁ దమము
పొలసి మతమరనఁగననె పటట్టి టలనఁ బోవుటల
పల చతచల వకారభావ వటూ గణము

చ. 3: ముతదు దానఁగలిగితే మటూనఁడు లోకములనఁ గల-

వతదునఁ దా లేకతటే నేమయును లేదు
అతది శ్రీవతకటేశనఁ డాతత్మిలోననె వనఁడె
కతదువల నితనిసతకలప్పు వటూపనుల



రేక: 0313-02 శ్రీరాగత సత: 04-074 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: చదివతనఁ దొలిల్ల కొతతచదివ నితకానఁ గొతత

యదిరి ననెన్నఱనఁగను యతతపైనా నయోత
చ. 1: వరల దటూషితతునఁగాని వకమారెపైన నా-

దురితకరత్మిములను దటూషితచను
పరల నవువ్వెదునఁగాని పలయోని కూపముల
నరకప నామేను నవువ్వెకోను

చ. 2: లోకలనఁ గోపతతునఁగాని లోని కామాదులనేట-

కాకరి శతుగ లమనఁదనఁ గడునఁ గోపతచ
ఆకడ బుదుద ల చెపప్పు అనుతల బోధితతునఁగాని
తేకవ నాలోని హరినఁ దలసుకోలేను

చ. 3: యితరల దురద్గీణము లతచి యతచి రోతునఁగాని
మతలో నా యాసల మానలేను
గతగా శ్రీవతకటేశనఁ గని బద్రిదికితనఁగాని
తత నినాన్నళల్లదానఁకా దలపోయ లేను



రేక: 0313-03 బౌళ సత: 04-075 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఉనన్నదితదునే వకక్క వచారము

కనన్నది గానుప ఘనపణుతలక
చ. 1: అగపడి పవతగ మపవతగతబును

జగమొకక్కటనే జరగెడిని
పగటన నిది నా భావవకారమొ
జగదశవ్వెరని రచన నేరపలో

చ. 2: అలరిన జాజ్ఞనము నజాజ్ఞనతబును
తలనఁ పొకక్కటనే తగిలడిని
చలమున నిది నా సహజప గణమో
పలచగ శ్రీహరి పరిరేనఁపనలే

చ. 3: దాహప నాలో ధరత్మి మధరత్మిము
దేహ మొకక్కటనె తరిగెడిని
శ్రీహరి నాయాతత్మి చేరిన ఫలమో
యహల శ్రీవతకటేశవ్వెర కరణో



రేక: 0313-04 గజజరి సత: 04-076 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఇహమే పరము మరి యితతా నీ మయముగాన

సహజపసతసారమే మోక్షము సరసవరకిత్తికి నెడమేదయాత
చ. 1: నీయతదే బద్రిహత్మి మరి నీయతదే రదుగ నఁడు

నీయతదే సచరాచరమును నీయతదే యజగము
చాయలనే యడనెడ నే నేమచటూచినా సరవ్వెము నీధతనమేకాక
యయడ నీయరస్థిములో నితరతబది యౌనఁగాదన నెడమేదయాత

చ. 2: నీ చేనఁతలే రాతుగ లనఁబగళల్ల  నీ చేతనఁలే కాలతగయము
నీ చేనఁతలే సరవ్వెజతతువుల నిశచ్చెల చెపైతనతముల
చేచేత నే చేసినవలల్ల  శ్రీపత నీయాజాజ్ఞవధులే
యేచాయలనఁ బుణతపాపములకను యతచనఁగనఁ బతచనఁగ నెడమేదయాత

చ. 3: నీశరణ గత యొకక్కట గలిగిన నిజము గలల్లలక వఱపేల
ఆశల నీవతతరాతమవగన అతదిన దేహమె వపైకతఠము
రాసికి నెకిక్కన శ్రీవతకటగిరిరమణునఁడ నీ వుపదేశమది
యశ పరాతప్పుర తనిసిత మతదే యినఁక నొకట గోర నెడమేదయాత



రేక: 0313-05 శదద్ధవసతతత సత: 04-077 శరణగత
పలల్లవ: హరి సరవ్వెపాపేభోత ఆహత తావ్వె  యనె“ “

గరిమ నా వాకతమే పగమాణమెపైనటట్టిగత యొకక్కటే నాక
చ. 1: యినిన్న జనత్మిములనఁ బుటట్టి యేనఁ జేసినపాపముల యినఁక

ననిన్నజనత్మిములనఁ బుటట్టి అటట్టి పణతముల సేసి అవ పాపకోనఁగలనా
పనిన్ననదొతతులపపైనఁ బడ నొకక్క గదియపటట్టి
వునన్నత మోనఁదినయటట్టి  హరిశరణగత యదియొకక్కటే నాక

చ. 2: యితతగాల మతదిద్రియముల నిటట్టి సానఁగినతలనఁప యినఁక
నతతగాలము చితత్తి మానఁగి నే నది దిపప్పుకోనఁ గలనా
చెతతనఁ బతటనఁడుపాలలో నొక చలల్లబొటట్టి  చేమరివటట్టినటట్టి
అతతటకిని శ్రీహరి శరణగత యది యొకక్కటే నాక

చ. 3: పల శసత్తి సముల చటూచి బహుదేవతలనఁ గొలిచి పఱచెపైన యదేహము
పలసతదేహములను వచిచ్చెనతరవునను పాపకో నేనఁ గలనా
యిల నతధకారపటతటలో నొకదప మెతత్తి మెఱసినటట్టి
వలసి శ్రీవతకటపత శరణగత వకటే గత నాక



రేక: 0314-01 లలిత సత: 04-078 ఇతర దేవతల
పలల్లవ: నితతసుఖనతద మద నీ దాసతము

సతతములేని సుఖల చాలనఁ జాల నయాత
చ. 1: కనున్న చటూపల సుఖము కడు నీచకక్కనిరటూప

యనన్ననఁగ వనులసుఖమద నీపేర
పనిన్న నాలకసుఖము పొదప నీతులసి
వునన్న సుఖముల తర వడనఁబడమయాత

చ. 2: తనువుతోడిసుఖము తగ నీకెపైతకరతము
మనసులోసుఖము నీ మతచిధతనము
పనివ యటూరప్పుసుఖము పాదపదత్మిమువాసన
యనయని పరసుఖ మేమ సేసేనయాత

చ. 3: పటట్టి గ కెలల్లసుఖము పొలల్ల లేనినీభకిత్తి
తొటట్టి కాళల్లసుఖము పాతురలడుట
జటట్టి శ్రీవతకటేశ మాచనవోలి చెనున్ననఁడవపై
వటట్టి కొని మమేత్మిలితవోహో మేలయాత



రేక: 0314-02 మతగళకౌశిక సత: 04-079 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: జీవముల దవువ్వెవోయ చమలనునఁ బుటట్టిచొచెచ్చె

వవలయిన నిది వడువనయాత
చ. 1: చితతలనిన్నయునఁ బాస చితత్తిమతతట రోస

యతత లే దయాసల యినఁకనేలయాత
అతతలో గరనిగతట హరికే శరణతట
దొతతులభవములల తొలనఁగరో

చ. 2: గకక్కననఁ గడువు నితడె కనున్ననఁ దనిస నిద
యకక్కడి పలరచల యినఁకనేలయాత
చికెక్క వజాజ్ఞనము నేనఁడె జిహవ్వె నారాయణునఁగటూడె
వుకక్కననఁ బాపములల వుడుగరో

చ. 3: జీవునఁడు పాపనమాయ దేవునఁడే జీవనమాయ
యవలి యావని కరత్మిమనఁక నేలయాత
శ్రీవతకటేశ భకిత్తినఁ జేరి శరణతట నేను
భావపబతధములల పారరో



రేక: 0314-03 తోడి సత: 04-080 ఉపమానముల
పలల్లవ: ఇతతే యితతే యతకా నెతత చటూచినా

చితతలనఁ జిగరలకిక్క చేనఁగదేరినటల్ల
చ. 1: వులల్లములో నెతచనెతచ నుదోతగములే పకక్క

పొలల్లకటట్టి  దతచదతచనఁ బోగలపైనటట్టి
బలిల్లదుని హరినాతత్మి భావతచటకటే
ములల్ల ముతటనఁ దసి సుఖమున నుతడినటల్ల

చ. 2: అనిన సతసారమున నలయికలే పకక్క
చానిపనఁ జవ వనఁడితేనఁ జపప్పునెపైనటట్టి
పూని హరినఁ జేతులరానఁ బటూజితచటకటే
నటూనె గొలిచి కతచము నుసికిలినటల్ల

చ. 3: వనకనఁ దలనఁచకొతటే వజాజ్ఞనములే పకక్క
తననఁ దిన వమేలల్ల నఁ దపపైనటట్టి
చనవపై శ్రీవతకటేశ శరణను టకక్కటే
పనివడి చెఱకననఁ బతడువతడినటల్ల



రేక: 0314-04 నారాయణ సత: 04-081 శరణగత
పలల్లవ: హరిశరణగత యాతుమది

సరస నిదియపో సతమయతడిది
చ. 1: దినదినరచలివ దేహమువ

చెనకేటకోరిక చితత్తిముది
యనసేటకాతతల యితదిద్రియతబులవ
పనివ యాతత్మికివ పనిలేదయాత

చ. 2: పదరేటకోపము పావముది
అదననఁ గాలముల  అనాదివ
నిదుర తమోగణ నిలయముది
యదుట నాతత్మికివ యరవరవయాత

చ. 3: కాయప జననము కరత్మిముది
మాయలతపటము మమతలది
యేయడ శ్రీవతకటేశనఁ డితనికస్కృప
పాయనియాతత్మికనఁ బద్రిమాణమయాత



రేక: 0314-05 దేశక సత: 04-082 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎదిరికి మాకను యకక్కడుతకక్కవ లివ

పదిలపజాజ్ఞనముచేనఁ బవతగ మాయ
చ. 1: మహినఁ బొడమనవలల్ల  మతచివ యతదులోనఁ

దహతహ దేహమే తగనిది
యిహములో తస్కృణములయతడినా యోగతములయ
బహి నిరీజవప మేను పనికిరాదాయ

చ. 2: పడమనఁ జలిల్లనవలల్ల పరషారస్థిపదములే
కడుపన నిడుకొతటేనఁ గానివ
గడికొని యితరప గోమయమే శదిద యాయ
అడరి మానుషధరత్మి మత హేయ మాయ

చ. 3: హరిసేవ గరసేన నాతత్మిజాజ్ఞనమున కెకెక్క
పొరలితపనఁగరత్మిమే పణతమతటకే
అరిది శ్రీవతకటేశడతతరాతత్మికనఁ డితని
శరణనుటే సరవ్వెసాధన మాయ



రేక: 0314-06 దేసాళత సత: 04-083 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: గలల్ల గలేల్ల రాయి రాయే గరి యతతవసినాను

అలల్లనానఁడే అడియాస లవయేల వడుతు
చ. 1: మహిలోన రోగముల మాన మతదు గదుద గాక

సహజగణము మానప్పునఁజాలమతదు గలదా
బహుబతధముల నీవ పాపతే నేమోకాని
అహరహమును నేనే అవయేల వడుతు

చ. 2: తనరటూపమదదములో తగనఁ జూడవచచ్చెనఁగాక
మనసు దా నదదములో మరి చటూడవచచ్చెనా
దినచతచలము నీవ తీరిచ్చెతేనేమో కాని
అనునఁగ సతశయము నేనదియేల వడుతు

చ. 3: నాలకచే రచలలల్ల నతజి చటూడవచచ్చెనఁగాక
జాలినఁబడడ కనున్నలచేనఁ జవ గానవచచ్చెనఁగాక
యేలి శ్రీవతకటేశ నీవటేట్టి కాతువుగాక
వళ జీవునఁడను నా వధమేల వడుతు



రేక: 0315-01 సామతతత సత: 04-084 శరణగత
పలల్లవ: పటట్టినవగతమే పతతము హరితో

గటట్టి న శరణని కొతకనఁగనఁదగవా
చ. 1: అవవ్వెల రోసినయనన్నము గడిచిన

నెవవ్వెర నవవ్వెర యినఁకనేల
రవవ్వెగ నొలల్లక రాజసము వడిచి
దవువ్వెలనఁ జేకొననఁదగవా మనక

చ. 2: వడిచినభటూతము వస మరలితచిన
యడయని యేహిత వనఁకనేల
యిడుమలనఁ బలచచ నిచిచ్చెన నొలల్లక
అడుగనఁ బోయితే నమరనె మనక

చ. 3: శ్రీవతకటపత సేవ వారమెపై
యవధినఁ బరలసే వనఁకనేల
కెపైవస వటూతనఁడు కతట మతనికస్కృప
యవల నావల నెదురా మనక



రేక: 0315-02 సాళతగనాట సత: 04-085 హనుమ
పలల్లవ: ఎకక్కడ నెదుర లేక యరేడులొకములతదు

వకక్కనఁడే నిలిచెనమత్మి వుగగహనుమతతునఁడు
చ. 1: పటట్టినజతగదతడ పడికిట మొలచేయి

అటట్టి వలచేయతత్తిన యాయితము
తొటట్టిన పతజమటల తోడనె బుసకొటట్టి ల
వుట ట్టిపడనఁ జూడరమత్మి వుగగహనుమతతుడు

చ. 2: నికిక్కనకరరముల నితగిమోనఁచినబొమత్మిల
చకక్కశిరసుపపైనఁ బారనఁజూచిన తోనఁక
చకక్కల మొలపూసల సటూదుల వానఁడి రోమాల
వుకక్కమరెనఁ జూడరమత్మి వుగగహనుమతతుడు

చ. 3: పటట్టి నఁగపీనము మహదుబ్బుత యజోజ్ఞపవతము
గటట్టి చటూపని కనకకతడలముల
పటట్టిప శ్రీవతకటేశ బతటయి పగతాపమెలల్ల
వట ట్టి వజయనగరప వుగగహనుమతతుడు



రేక: 0315-03 శతకరాభరణత సత: 04-086 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: పరమవపైషరవుల భాగతతబదివో

నిరత వారలకే నే మొకెక్కదను
చ. 1: తలనఁచ రొకపప్పుడు ధరణ భోగముల

తలనఁచ రితరమతదపైవముల
తలనఁతు రొకట హరిదాసులదాసతము
తలనఁప మోక్షములతగలమగాన

చ. 2: కోరర బద్రిహత్మిదిగరతరపదముల
కోరర మేరవుకొనసుఖము
కోరదుర తదియత కోటల్ల సతగము
కోరిక భకిత్తితోనఁ గటూనఁడగాన

చ. 3: వలల్లర కరత్మిము లొలల్లర పణతము
లొలల్లరహతకార మొకపరియు
వులల్లము శ్రీవతకటతత్తిము శరణని
యలల్లతదునఁ దుదిపద మొకిక్కరిగాన



రేక: 0315-04 ముఖరి సత: 04-087 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇతదులోననఁగల సుఖమతతే చాల మాక

నితదు వలియపైన సిరలేమయు నొలల్లము
చ. 1: ఆదిదేవు నచతతు సరావ్వెతతరాతత్మికని

వదవదుతనఁ గమలక్షు వశవ్వెపూరరని
శ్రీదేవు హరి నాశిగత పారిజాతుని
అదిగొని శరణతట మనతము నేమొలల్లము

చ. 2: పరమాతుత్మినఁ బరిపూరర భవరోగవపైదుతని
మురహర గోవతదు ముకతదుని
హరినఁ బుతడరీకాక్షు ననతతు నభవుని
పరగ నుతతచితమ పరల నేమొలల్లము

చ. 3: అనుపమ గణదేహు నణురేణు పరిపూరర
ఘనునఁ జితరతతనుని కలిభతజను
దనుజాతతకని సరవ్వెధర శ్రీవతకటపతనఁ
గని కొలిచితమ యేగతుల నేమొలల్లము



రేక: 0315-05 వరాళ సత: 04-088 శరణగత
పలల్లవ: హరికే మెమెుఱవటట్టి  టతతేకాక

గరిమ వరోకటను గత గానవచచ్చెనా
చ. 1: పాపపణతలతపటాలనఁ బరగిన జీవునికి-

నోపననవచచ్చెనా వడలి మోప
కోపప శతతము చేతనఁ గొటట్టి వడడపాబ్రాణకి
తాపప కరత్మిపవటట్టి తపప్పుతచకోవచచ్చెనా

చ. 2: ఆనఁకట నీరవటట్టి ల కగపడడదేహికి
తోనఁకసతసారపటాజజ్ఞ తోయవచచ్చెనా
సనఁకసుఖదుతఃఖములనఁ జొచిచ్చెనజతతువునక
మటూనఁకల లోకపలగద్గీములనఁ బాయవచచ్చెనా

చ. 3: సారె రాతద్రినఁ బగటాను చచిచ్చెపటేట్టిజతతువుక
భారపటాసల లోననఁ బాయవచచ్చెనా
యరీత శ్రీవతకటేశ నిట శరణనన్ననఁగాక
ధరణనఁ బతచబాణము దపప్పుకొనవచచ్చెనా



రేక: 0315-06 బౌళ సత: 04-089 కస్కృసర
పలల్లవ: అడడములేనినాలిక నాడుదురగాక భటూమ

దొడడవానఁడేమ సేసినా దోస మతదు నేది
చ. 1: ఆతుమలో మదనునఁడవయేత వానఁడవు నీవ

ఆతల నాలిమగనఁడువనే వానఁరల నీవ
ఘతల పరాతగననఁ గలసితవని నినున్న
తోతో మునుల కినఁక దటూరనఁ జోటేదయాత

చ. 2: దేహము లోపలనునన్న దపనాగిన్నయు నీవ
దాహము నానఁకలి నీవ తగరచలలల్ల నీవ
ఆహ శబరియతగి లరగితచి తనుమాట
సహల నితదితచి నవవ్వెనఁ జోటతదు నేది

చ. 3: పటట్టి గ లోపలనునన్న భోగము లనిన్నయు నీవ
ఇటేట్టి ఆచారముల హీనాధికముల నీవ
గటట్టి న శ్రీవతకటేశ గొలల్లనఁడవపై పటట్టినతదు-

కటట్టిపడి యవవ్వెరికి నటూహితచనఁజోటేది



రేక: 0316-01 గజజరి సత: 04-090 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: సరవ్వెత వషరమయత బను భావము సతతత బనిన్నటను

సరేవ్వెశవ్వెరనఁడే పొతదేట వసుత్తి వు శరణగత యే వుపాయము
చ. 1: తానని యడి బుదిద్ధ దపైవతబతదు నునిచి

తానే తనమత మరచిన సుఖ తతావ్వెనతదమది
మేనని యడి బుదిద య మేదిని పగకస్కృత యతదు
ఆనితపచనఁ దా మమతల వడిచిన నాతత్మిజాజ్ఞనతబు

చ. 2: పొరలి జగమనే బుదిద్ధ మాయపపై నునిచి
పరగిన యితదిద్రియముల గెలిచినదే పరమప యోగతబు
పొరినఁ గరత్మిప బుదిద్ధ పటట్టి వుపపై నునిచి
వరపననఁ బాపము బుణతము వడుచట వవకమగ దుదిపదము

చ. 3: వలి దోచిన బుదిద్ధ వగమే లోనునిచి
చలమున చతచల ముడిగి యుతడుటే సమాధి లక్షణము
పల భావప బుదిద్ధ భకిత్తి వకట నునిచి
యలమ శ్రీ వతకటపత గలయుటే యిది తురాతవసస్థి



రేక: 0316-02 లలిత సత: 04-091 అధతతత్మి
పలల్లవ: తలనఁపలోని వలితే దపైవము వలితౌ

కలగిన ఇదియే కారణము
చ. 1: యదిట యాసలక నెడిసి తొలనఁగటే

తుద నరకములకనఁ దొలనఁగట
వదలక ఇతదిద్రియవరద్గీము గెలచటే
పదపడి తనపాపముల గెలచట

చ. 2: మగటమ సతసారమాయ దానఁటటే
తగభవవారిధి దానఁటట
జగములోపలను శతతగలగటే
అగణత మోక్షమునతదునఁ బొతదుట

చ. 3: మహి ఇతతా హరిమయముగనఁ గనుటే
వహితప జాజ్ఞనము వసనఁ గనుట
ఇహమున శ్రీవతకటేశ శరణనుటే
సహజప జనత్మిము సఫలత బనుట



రేక: 0316-03 రామకిగయ సత: 04-092 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మరగచనఁ జేస మానదుదోతగము

నరహరి నీ కస్కృపే నాగత గలదు
చ. 1: అనుపమ మెపైన భయతబున నరకము

వనియదనఁగాని వరచి వడువను
మనియడి జీవుల మరణ భవతబుల
కనియదనఁగాని కలతగదు మనసు

చ. 2: రాసుల మలమటూతగప సదనలిట
సేసనఁగాని చ యనదు తనువు
ఆసల నరద్ధపటారజన యలపల
వసరదునఁగాని వరత నిలపను

చ. 3: నిరతమునఁ దలపనఁగ నిదురయునఁ దలివయు
తొరలీనఁగాని తారలనీదు గణము
యిరవగ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ
పరమాతత్మివు ననునఁ బాలితచనఁగదే



రేక: 0316-04 సాళతగనాట సత: 04-093 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: వలినుతడు లోనుతడు వశవ్వెమతతటనుతడు

జలజాక్షు శరణమే సాధనము సుతడ
చ. 1: మకిక్కలినఁ జేసే పాపమే మనఁద నరకమెపై తోనఁచ

నికిక్క తానే అదదములో నీదపైనటల్ల
వకక్కట మొదలలేక వుతటేనఁ గొనాలేదు
గకక్కకిహపరముల కోరినతతే సుతడ

చ. 2: మహినఁ దొలిల్ల చటూచినటూరే మతలోన దోచని
గహనప కానఁపరమే కలయపైనటల్ల
సహజమెపై పటట్టి లేక చావులేదవవ్వెరికి
వహిత సుఖ దుతఃఖముల వనఁడినతతే సుతడ

చ. 3: యతడగాసే బయటనే యకక్కవ వనెన్నలగాస
దితడురేయినఁ బగలొకక్క దినమెపైనటల్ల
నితడు జీవునఁడు లేకతటే నికక్కప దేవునఁడు లేనఁడు
అతడ శ్రీవతకటేశనఁడే అతతరాతత్మి సుతడ



రేక: 0316-05 పాడి సత: 04-094 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: పటట్టి భోగలము నేము భువ హరి దాసులము

నటట్టి నడమ దొరల నాకియతవలనా
చ. 1: పలల్లకీల నతదలల పడివాగెతేజీల

వలల్లవరి మహలక్ష్మివలసముల
తలిల్ల యాకె మనినే దపైవమని కొలిచేము
వలల్లనఁగే మాకేసిరల వర లియతవలనా

చ. 2: గాబ్రామముల రతన్నముల గజముఖతవసుత్తి వుల
ఆమని భటూకాతతక నతగభేదాల
భామని యాకెమగని పాబ్రాణధరి లతకలము
వోమ మాకాతనఁడే యిచచ్చె వరలియతవలనా

చ. 3: పసగల పదవుల బద్రిహత్మినిరిత్మితముల
వస బద్రిహత్మితతడిద్రి శ్రీ వతకటేశనఁడు
యసనఁగి యాతనఁడే మముత్మి నేలి ఇనిన్నయు నిచెచ్చె
వసగిన మాసొముత్మిల వరలియతవలనా



రేక: 0316-06 రామకిగయ సత: 04-095 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దపైవమ నీవ దయదలనఁచట గా

కావలనఁ బాబ్రాణకి యాసే దయాత
చ. 1: ఆస వకట యతతయినానఁ దనియదు

వాసి యమెుకట తనవతతుల మానదు
యసొకట శతతమెరనఁగని దిద
మోసపదేహికి ముకిత్తి యే దయాత

చ. 2: పాపమెమెుకట భవబతధమునఁ బాపదు
దపమెమెుకక్కట ధీరత యమెులల్లదు
చటూపొక టతదిద్రియసుఖముల గెలవదు
యేపననఁ బాబ్రాణకి యఱకే దయోత

చ. 3: పాయమెమెుకట చాపలముల మానదు
కాయమెమెుకట తనకరత్మిము వడువదు
యయడ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీసేవ
సేయని యాతత్మిక సలవ దయాత



రేక: 0317-01 మలహరిసత: 04-096 నస్కృసితహ
పలల్లవ: కటకట యమాయ గడచట యట ల్ల

ఘటనల హరికస్కృప గలిగిననఁగాక
చ. 1: యిరవగజీవుల కెతతగలిగినా

పరధనకాతతలే బలపగయము
ధరనఁ గరాత్మిపనఁజేతలలోనెలల్ల
సొరదినఁ బాపమే సులభము

చ. 2: నానారచల యనతతము గలిగిన
కానిపదారద్ధమె కడునఁ దప
పానిన చదువుల పఠన లతడగా
మానని దురాబ్బుషమానఁటలే హితవు

చ. 3: యదలో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడుతడనఁగ
సదరప దివజల చవులయిరి
అదనను శ్రీగరయానత గలగనఁగ
పొదిగొని యివ తలపోయనఁగ వలస



రేక: 0317-02 దేవగాతధరి సత: 04-097 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఆహ నమో నమో ఆదిపరష నీక

యహల నేనెతతవానఁడ నెటట్టి  గాచితవ
చ. 1: లోకాలోకముల లోన నితచకొనన్న నీవు

యకడ నాతత్మిలోన నెటట్టిణనఁగిత
ఆకడ వదములక నగోచరమెపైన నీవు
వాకచే నీనామములనఁ వడి నెటట్టిణనఁగిత

చ. 2: అనిన్నటా బద్రిహత్మిదుల యజజ్ఞభోకత్తివపైన నీవు
అనన్నపానములివ యటాట్టి రగితచిత
సనున్నత పూరరనఁడవపై జనియితచిన నీవు
వునన్నత నాపటట్టి గలో వాకచో నెటట్టి తటవ

చ. 3: దేవతలచే పూజ తవరి కొనిన నీవు
యవల నాచే పూజ యటట్టి  గొతటవ
శ్రీవతకటాదిద్రి మనఁద సిరితోనఁ గటూడిన నీవు
యవధి నాయితట నీవు యటట్టి  నిలచితవ



రేక: 0317-03 బౌళ సత: 04-098 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: నీవ నీదాసులని నినుగతటనఁ గతటని

ఆవలనీవ అతతరాతమవ గాన
చ. 1: నీదాసుల శిరసులే నీదివతశిరసుల

నీదాసులపాదములే నీదివతపాదముల
నీదాసులకనున్నలే నీదివతనేతగముల
నీదాసులరటూపమే నీవశవ్వెరటూపము

చ. 2: నీకితకరలగణలే నీదివతగణముల
నీకితకరలనన్నచోటే నీక నితతవపైకతఠము
నీకితకరల సేవ నీవు మెచచ్చెనిజసేవ
నీకితకరల కూటమే నీక సరావ్వెతగముల

చ. 3: యితదరిలో శ్రీవతకటేశ నీవ పో యతటే
అతది తలిల్లముటేట్టి యుతటే నతటవచచ్చెనా
యతదు నజాజ్ఞనప ముటట్టి  యడసినాతత్మిలగాన
నితదలేని నీదాసులే నీవని సేవతతును



రేక: 0317-04 ధనాన్నసి సత: 04-099 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఆయతబది తలియతగల దయాతత్మిజాజ్ఞనతబు

మాయల యకాలము కరత్మిము మాధపనాధీనము
చ. 1: దేహమునక నీడ తరిగినయటవలనే

శ్రీహరికి కళవధమెపై జీవునఁడట దిరగ
దేహమునకనఁ గల చెపైతనతము తగి నీడకలేదు
శ్రీహరికిని గల సవ్వెతతతగము జీవునికిలేదు

చ. 2: కలలోపలనఁ గల సుఖము ఘనసతతోషము కొరకే
యిల లోపలనఁ గలిగిన సుఖము ఇది సతతోషము కొరకే
కలలోపలి వజీవుని సతకలప్పున లినిన్నయును
ఇల లోపలి పగపతచ మతతయు నీశవ్వెరసతకలప్పుము

చ. 3: చెదరిని బాహతపనిషయముల జీవునిపాలిటవ
పదిలతబగ అతతరతగమే పరమపవపైకతఠము
అదనెరినఁగి కాలగాలమున ఆతుమ శ్రీవతకటపతకి
పొదిగియాతనికి శరణనికొలిచిన పొతదగముకిత్తికియిదిగీల



రేక: 0317-05 పాడి సత: 04-100 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: పాప పణతముల పకవ్వెమదరనఁగను

నాపాలిట హరి నమో నమో
చ. 1: మానసవాచక మరి కరత్మితబుల

తానకముగ నీదాసునఁడను
పూని తద్రిసతదతల భోగభోగతముల
నానాగతులను నమోనమో

చ. 2: వలనుగ జాగగసవ్వెపన్నసుషపత్తి ల
యిలలో నీకేమ హితభటనఁడ
వలపల లోపల వళవళల
నలినాక్ష నీకే నమోనమో

చ. 3: పటట్టి కతొలతను పటట్టినమనఁదట
అటట్టి నీశరణగతునఁడ
గటట్టిగ శ్రీవతకటపత నీకస్కృప
నటట్టినడుమెపైత నమోనమో



రేక: 0317-06 రామకిగయ సత: 04-101 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఇతదరిపపై భినన్నభకత్తి లేనఁటకి మాకినఁక

అతదరిలో అతతరాతత్మి యాతని రటూపే
చ. 1: తలిల్లయపై యుతడేవానఁడు తగ నితనిరటూపే

యలల్లగానఁ దతడెపై సనవానఁడు నితనిరటూపే
యిలల్ల లపై సుఖమచచ్చె నితనిమహిమరటూపే
వలల్లవరినఁ దనము లీవషరనిరటూపే

చ. 2: గాబ్రామదేశకలముల ఘనునఁడితనిరటూపే
కామతచనరస్థి మతనఁడెపై కలగ నీరటూపే
దమపాన నిహపరదిద్రిషట్టిము లితనిరటూపే
యేమేర దాతయు దపైవ మతనిరటూపే

చ. 3: కాలము నితనిరటూపే కరత్మిము నితనిరటూపే
యేలి యాచారతనఁడు చెపేప్పు దితనిరటూపే
శ్రీలలనాపత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే
పాలితచనఁగానఁ గతట నే నీపరమాతుత్మిరటూపే



రేక: 0318-01 గతడకిగయ సత: 04-102 శరణగత
పలల్లవ: ఏపను లవవ్వెరికినఁగల దతత యతతేకాని

శ్రీపతయాణజజ్ఞల మనఁఱగ చితతతపనఁగనఁ దరమా
చ. 1: సులభతబున సుఖయితచటనఁబోలదు సొతపగ భిక్షానన్నముతోడ

పల లతపటములనఁబడి ఘడియితచేట బహుధన మగదియేల
తొలతే జతతువులను వాబ్రాసను తొడనఁగి నుదిట బద్రిహత్మి
కలది దపైవకములనఁ గడచెదమని కడుబడలదరేలో నరల

చ. 2: పాపము సేయక మానుటనఁ బోలదుపరమశతతతోను
కోపము మానక బహుపణతతబుల కోటల్ల  చేసినను
దపతపనఁగ వదశసత్తి సముల తలిపడి యరస్థి మదే
కెపైపగ నిది దలియక జీవుల కడుబడలదరేలో నరల

చ. 3: సహజము జగమున యపనులలల్లను జరగచ నుతడుట సవ్వెభావము
గహనము పాబ్రాణులకే పనులను నననఁ గాదన కరత్తినత మతతేది
యిహమేల శ్రీవతకటేశవ్వెర నమత్మిన యతనిశ రణగతుల
మహిలోనఁజూతుర నవువ్వెదు రిటనల మానరేటకో నరల



రేక: 0318-02 భవుళ సత: 04-103 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: నీకతటే నితరము మరి లేదు నేనెవవ్వెరితో భాషితతు

యేకో నారాయణునఁడవు నీవని యనన్నచ నునన్నవ వదముల
చ. 1: యకక్కడచటూచిన నీరటూపతబులే యవవ్వెరినఁజూచిననఁ దోనఁచిని

వకక్కసముగ నీమహిమ యనతతము వశవ్వెతత్మికనఁడవుగాన
నికిక్క యవవ్వెరిని బేరొక్కని పలిచిన నీనామములపై తోనఁచని
వకక్కణతచనఁగా సకలశబదములవాచతనఁడవట గాన

చ. 2: యేపనిచేసిన నీపనులే అవ యివవ్వెలనవవ్వెలనఁ దోనఁచని
పాపపణతమని తోనఁచదు నీవ పరచెపైతనతమవట గాన
దాపగ మతలోనేమ దలనఁచినా ధనతము నీదపైతోనఁచని
లోపల వలపల నితడుక వుతడెది లోకపూరరనఁడవు గాన

చ. 3: య యరస్థిమునక నేననువానఁడను యకక్కడ నునాన్ననఁడ నీలోనే
కాయధరినెపై యేరప్పుడి నీలోనఁగాక చరితచిత యినాన్నళల్ల
య యపరాధము యతచకమ నను యితదునె పో నీశరణతట
పాయక నినిన్ననఁక శ్రీవతకటపత పరబద్రిహమవుఅట గాన



రేక: 0318-03 సామతతత సత: 04-104 శరణగత
పలల్లవ: అచచ్చెతుడనియడి నామముగలిగినయటట్టి నీవకాక

కచిచ్చె నీక నేశరణని కొలిచిత గరతుగనఁ గావనఁగదే
చ. 1: అణురటూపగమశకములోపల నణనఁగిన నీకతటే

గణతచి యతచి చటూచినను కొతచె మతకనేది
పగణుతతపతగ బద్రిహత్మితడకోటల్ల  భరియితచనీకతటే
గణనక నెకక్కడు నీవకాక ఘన మనఁకనేది
చ. 2 దాకొని జగముల పటట్టితచ బద్రిహత్మిక తతడిద్రివ నీవ
కెపైకొని చదువులనఁ దలిసిచటూడ రక్షకలినఁక మరి వరి
యేకోదకముగ వటపతగమున యనఁదేటనీకతటే
దకొనిపలికిన కాలతబుల కొనదేవునఁడు మరివనఁడ

చ. 3: శ్రీవతకటమున వరములొసనఁగేట శ్రీపత నీకతటే
తావునఁన గనున్నలనఁజూడనఁగ బద్రితతక్షదపైవము మరివనఁడి
వవలక వపైకతఠవభునఁడవపై వలిసిన నీకతటే
భావతచి చటూచిన నతతరతగముననఁ బరోక్షదపైవముమరివనఁడ



రేక: 0318-04 దేవగాతధరి సత: 04-105

పలల్లవ: హరి నే నినిన్నతదులకనఁగా దరిచ్చెతచి కోరెడిది
గరిమల నాయతతరతగమున నినునఁ గాననఁగ నడిగెదను

చ. 1: మునుపే యజగమెలల్ల  నీవు మెలవనఁగ బెటట్టినది
వనుకొని నేను నీవానఁడనే యని వనన్నవతచనేల
నినుపపై యజీవరాసులనిన్నయు నీరక్షణలోనివ
కనునఁగొని ననున్ననురకతచమని మరి కమత్మిరనఁజెపప్పునఁగనేల

చ. 2: యిహముననఁగరాత్మిధీనతబయి సిరలియతనఁగ నినునితకా
మహిలో నివ యవ నాక నిమత్మినుచ మరి యడునఁగనేల
సహజపనఁ దలిల్లయునఁదతడిద్రియు బతధుల సతతత నీవపై యుతడనఁగను
వహితముగా నిను నకక్కడ నికక్కడ వదకనఁగ మరి యేల

చ. 3: శ్రీవతకటపత వరము లొసతగచ చేరవ నీవపై యుతడనఁగను
ఆవల నీవల నితరదేవతల యాసలనఁ బడనేల
దపైవశిఖమణ వాదిమటూరితవ తగిన సవ్వెతతతుగ నఁడవు
యేవధుల నేనెఱనఁగను నీవ యితతానఁ జమత్మిదానఁచనఁగనేల



రేక: 0319-01 సామతతత సత: 04-106 శరణగత
పలల్లవ: పరమాతత్మి నాజాడ భావతచ నిటట్టిది, నీవు

నిరహేతుకాన నాక నీవు బుదిదయతనఁగద
చ. 1: అపరాధముల పకక్క లట నాయతదునన్ననఁగాని

వుపమనఁ బుణతముతోబ్రావ లటూహితచలేను
వపరీత పాపముల వవల సేసిననఁగాని
చపలగరవ్వెము మాని శరణనలేను

చ. 2: పలలతపటాలనఁ బడి బడలిననఁగాని, నాక
పలవ నినున్ననఁ దలనఁచేభకిత్తి లేదు
పలసు నతజిననఁగాని భటూమలో మకిక్కలి తీప
తలపోయ నోటకి నితవు గానరాదు

చ. 3: వవల నేరాల సేసి వరప పటట్టిననఁగాని
శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ జేరదు మత
వావరి లోకపమాయవలలనఁ జికిక్కననఁగాని
వవగ వడలి ముకిత్తి వదకనఁడు జీవుడు



రేక: 0319-02 గజజరి సత: 04-107 శరణగత
పలల్లవ: శ్రీపత నీ సేవ చితత్తిము గోరదు

పాపముల వతటనే పారీ నయాత
చ. 1: తగనికరత్మిము దేహముల గోర

వగలయపీనఁగ వగణల గోర
నగచనఁ దొలిల్లతట నా పూరవ్వెకరత్మిముల
పొగరభోగములే పొతదితచె నయాత

చ. 2: సాకిరివయసు సతసారము గోర
చకరవాయుల జీడిమాను గోర
దకొని నాతోడి తీరనితదిద్రియముల
కెపైకొని మరత్మిముల గలనఁచ నయాత

చ. 3: వదవజాజ్ఞనము వరతయే కోర
నీదాసునఁడెపైతేనే నీశరణు గోర
యదస శ్రీవతకటేశ నీవు నాలో
పాదపైయుతడి ననున్న బద్రిదికితచే నయాత



రేక: 0319-03 లలిత సత: 04-108 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతనిభజియితచరో ఆతుమలల శ్రీ-

పత యితనికరణే ఫలమతతేకాని
చ. 1: సతగమే భతగమే సుతడి సకలవరకత్తి లల

వతగలివషయములే వషము సుతడ
అతగపబతదువులలల్ల అతటబతధముల సుతడ
సతగత హరి యమెుకక్కనఁడే సతమతతేకాని

చ. 2: మోహమే దాహముసుతడి మోక్షోపాయకలల
సాహస సతసారమే నిసాత్సరము సుతడి
దేహము గొనాన్నళళ్ళక సతదేహమెపై తోనఁచ సుతడి
శ్రీహరి సేవోకక్కటే వచిచ్చెనదితతేకాని

చ. 3: కోపమే తాపముసుతడి కోరని సాతవ్వెకలల
రటూపలేని భోగమెలల్ల రణము సుతడి
కెపైపసేసి యనిన్నటాను గడిచిశ్రీవతకటేశ-

నోప శరణని మనేదకక్కటే సుతడి



రేక: 0319-04 మాళవ సత: 04-109 దశవతారముల
పలల్లవ: ఆతనఁడోపో మాయేలిక ఆతనఁడే జగనటూత్మిల-

మాతనఁడే శ్రీవతకటాదిద్రి యతదు మనఁది దపైవము
చ. 1: కమలవాసిని యపైన కాతతనఁ బెతడాల్ల డినానఁడు

కమలములో బడడనఁ గనన్నవానఁడు
కమలపత్తి నిలోననఁ గలిగి మెరయువానఁడు
కమలనాభునఁడేపో కలగ మాదపైవము

చ. 2: జలధి బతధితచి లతక సతహరితచినవానఁడు
జలధిచొచిచ్చెనదపైతుతనఁజతపనవానఁడు
జలధిసుతునక వరస బావపైనవానఁడు
జలధి శయనునఁడేపో చకక్కని మాదపైవము

చ. 3: కొతడ గొడుగగనెతత్తి గోవులనఁగాచినవానఁడు
కొతడవతట రాకాసినఁ గొటట్టినవానఁడు
కొతడలక నెకక్కడెపైన గరతు శ్రీవతకటాదిద్రి-
కొతడరటూప దానేపో కోరిన మాదపైవము



రేక: 0319-05 నాట సత: 04-110 కస్కృసర
పలల్లవ: వదుద నీవు నాకెదురా వోరి కతసునఁడా

కొదిదగాదు పననఁగనఁగ గోవతదుతోనఁ గతసునఁడా
చ. 1: పరిగీ రేపలేల్ల నద బరదునీవపైరి వానఁడే

వరసి ననేన్నలపటేట్టి వోరికతసునఁడా
వరసాన వరవను వషరమాయను నీ-

గొరబెపైనవడబుదిద గొలపద వోరా
చ. 2: వదకీ నీవపైరి వానఁడె వరదానవులనద

వుదుట నాతోనేల వోరికతసునఁడా
చిదుమనా నినిన్నపడే సలవనఁడుగా కతనఁడు
పదవుల చేటతతే పేదవానికోపము

చ. 3: వనన్నలనఁ బాలరగితచి వసనఁవాడె సతవ్వెగటూడ-

నునన్నవానఁడు, నినున్నగెలవ్వె నోరి కతసునఁడా
వనున్ననఁడు శ్రీవతకటాదిద్రి వభునఁడు లోకలనఁగాచె-

ననిన్నటానఁ గస్కృషారవతార మతదనఁబటట్టి నేనఁడు



రేక: 0319-06 సామతతత సత: 04-111 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఈతనఁడే దిద్రిషట్టివరము లియతనఁగానఁ గానఁక

ఆతలీతలీ సుదుద లవ నమత్మినఁగలమా
చ. 1: హరి రటూపరనఁగదుమా అరసి ఇతతకతొలిల్ల

సొరది శ్రీవతకటేశనఁ జూచి కాక
గరమతతగము నేరత్తి మా గోవతదునఁడితని నామ
మురటపై  లోకాలనెలల్ల నుతడనఁగా గాక

చ. 2: వపైకతఠ మెరనఁగదుమా వరిరతచి ఇతతకతొలిల్ల
దకొని శ్రీవతకటాదిద్రినఁ దిరిగి కాక
యేకడ దేవతల నేమెతదునెపైనానఁ గతటమా
చేకొని హరిదాసులనఁ జేరి మెమెుకేక్క కాక

చ. 3: పటట్టి  నేనఁ గతటనా పొతచి శ్రీవతకటపత
వటట్టి నాయతతరాతపైమ యుతడనఁగానఁగాక
కొటట్టినఁగొనపర మేడ కొతచెప దేహి నేనేడ
అటట్టి యాతనికి శరణని కొలిచి కాక



రేక: 0320-01 శదద్ధవసతతత సత: 04-112 శరణగత
పలల్లవ: హరి నీవ సకలలోకారాధుతడనఁవు గాక

ధర నీక శరణతట తలనఁపదే చాలను
చ. 1: కితది నేనఁజేసినయటట్టికీడు నీవు వాపనఁగాను

అతదుమనఁదు నడిగేదా అది చాలక
పొతది పటట్టితచేటట్టి బద్రిహత్మిపతుగ నఁడు నీకెపైవుతడనఁగ
ఇతదరినఁగొలిచేదా యతత కూళతనము

చ. 2: దకొని నాలో నీవు దికెపైక్కై వుతడగాను
నాకొక సవ్వెతతతగమా నానఁడు చాలక
కెపైకొని లోకముల నీకడుపలొ నుతడనఁగాను
నీ కతటేనఁ బరలనాన్నరా నేరమతతే కాక

చ. 3: ఇహపరముసిరల ఇనిన్నయు నీవయతనఁగాను
సహజాన నుతడవదాద  చాలదా యితత
వహితమెపైన శ్రీవతకటేశ వోకక్కతడవ
బహళమెపై వుతడనఁగాను బతటనతటగాక



రేక: 0320-02 గతడకిగయ సత: 04-113 శరణగత
పలల్లవ: జాజ్ఞనము నెఱనఁగము అజాజ్ఞనము నెఱనఁగము

శ్రీనాయకనఁడ నీసేవకనఁడ నేను
చ. 1: అరతనఁ గటట్టినతాళ యవ వనమాలికల

సరస మోనఁచిన డాగ శతఖచకగముల
వరస నొసల గరివాబ్రాసినది తరమణ
ఇర వరినఁగిత మనఁక నెపడెపైననఁ గావుము

చ. 2: పళళ్ళము పగసాద మతతే పసగా నారచ లివ
పలల్ల  నేనఁ బొగడేవ నీబరదుల
యలల్లపడునఁ బటూజితచేది ఇది నీరటూపపతమ
కలల్లలే దితదుల నీవు గనన్నదితతే కానుప

చ. 3: నికక్కము నేనఁ జొచిచ్చెనది నీలతకతనము
చకక్కనాజీవనము నీశరణగత
యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యదలో నునాన్ననఁడ నిద
చికిక్కన దేమయులేదు చితత్తిమతతే ఇనఁకను



రేక: 0320-03 సాళతగనాట సత: 04-114 శరణగత
పలల్లవ: నినున్న నీవ తలసుకో నిరహేతుకబతధునఁడ -

వనిన్నటానఁ బరతతతుగ నఁడ నతతేపో నేను
చ. 1: యేమ గటూడ నీనఁ గరత్మి మలపపైనఁ జేయనఁగ నీక

యేమ మానె వనఁగరత్మి మట మాననఁగ
భటూమనీనాటక మేల పూరర కామునఁడవు నీవు
కామతచి కాతువుగాక కరణనిలయ

చ. 2: యతత గటూడపటట్టిత నే నిలమనఁదనఁ బుటట్టినఁగాను
యతత నషిట్టినే జనితచ కిటట్టి తడగా
వతతగయ యుకత్తి లలల్ల వస్కృథావాదము లితతే
సతతతము ననునఁ గావు సరేవ్వెశవ్వెరా

చ. 3: యవవ్వెర వనన్నవతచేర ఇట నాదస నీక
యవవ్వెర వదదనేర నీ వలనఁ గావనఁగా
రవవ్వెల శ్రీవతకటేశ రకతతువుగాక
అవవ్వెల వవవ్వెల శరణగతరక్షకనఁడా



రేక: 0320-04 బౌళ సత: 04-115 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: కనియడి దిదియే వనియడి దిదియే కడలనఁ జదివడిదిదియపో

నినుప నీరెపై సరవ్వెజగముల నిలిచె శ్రీహరిమాయ
చ. 1: తలనఁప నొకక్కటే తాను నొకక్కనఁడే దపైవ మొకక్కనఁడే పో

కలిసి పకక్కముఖతబులపై లోకతబు దోనఁచెనేని
తలియనఁ జిలల్ల ల కడవ లోపలి దపమువలనే
అలరి వలినఁగెడి చటూడనఁజూడనఁగ హరిపగపతచపమాయ

చ. 2: దేహ మొకక్కటే జీవునఁ డొకక్కనఁడే దినము నొకక్కటేపో
మోహ జాగగతత్సత్త్వాపన్ననిదద్రిల మొనప భేదములపై
వహనఁ బెకక్కలయదదముల చతదోబ్రాదయమువలను
సాహసతబున భద్రిమలనఁబెటట్టిడి చదల నిద హరిమాయ

చ. 3: గరవు నొకక్కనఁడే మతతగ మొకక్కటే కొలవు నొకక్కటేపో
అరయ భకిత్తియ వర వరెపై యలరచనన్న దిదే
గరిమ శ్రీవతకటగిరీశవ్వెర కలిప్పుతమువలనే
వరసి వారికి వారికే ఇది వతతవో హరిమాయ



రేక: 0320-05 పాడి సత: 04-116 మనసా
పలల్లవ: సచరాచర మద సరేవ్వెశవ్వెరనఁడే

పచరితచి యతని భావతప మనసా
చ. 1: కదలట దతతయు కమలరమణుని-

సదరప సతతప చెపైతనతమే
నిదిరితచెట యనిశేచ్చెషట్టిజగమును
వుదుటన నాతనఁడు వుతడేసహజమే

చ. 2: కలిగివుతడినద కల దితతయు హరి-

నలగడనఁ బరిపూరరపగణమే
మలలిత్స లేనిదియు మహిమల నాతని-

నిలకడగలిగిన నిరద్గీణమే
చ. 3: జీవరాసులగ సస్కృషిట్టియితతయును

శ్రీవతకటపత చితత్తితబే
కెపైవలతమె లోకప టహమునఁ బరము
భావతచ నేరిచ్చెన పరమవదులక



రేక: 0320-06 సామతతత సత: 04-117 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: అతదుల కిద పగతయౌషధము

ఇతదిరాపతకి నెకిక్కనచితత
చ. 1: పతచబాణములబాసట మతటన-

చతచలమౌ నిశచ్చెలమనసు
పతచబాణగరపాదము దలనఁచిన
కతచనఁజతచలము గకక్కన మాను

చ. 2: కనకపటాసలగరళత బతటన
ననిచినవజాజ్ఞనము చెదర
కనకగరద్భా నట గనన్నతతడిద్రిపపై
మనసిడితే నిరత్మిలమౌ గణము

చ. 3: మునుకొని మొదలను మొలచిన ససికిని
పనివడి కొననే ఫలియితచ
అనయము శ్రీవతకటాధిపకస్కృపగల -
జనుని కిహపరము సఫలతబు



రేక: 0321-01 సాళతగత సత: 04-118 శరణగత
పలల్లవ: వనన్న చేతనఁబటట్టి నేయి వదకినటట్టి

యనన్ననఁగ నీవుతడనఁగాను యకక్కడో చటూచేను
చ. 1: కనున్నల మనున్నల దానఁకీ కాయ మడ వునన్ననఁగానే

తనన్నని వనుల మెట ట్టి దికక్కలనెలల్ల
యినిన్నట కొడయనఁడవపై యితదిరేశ నీవు నాలో
నునన్నరటూప గానలేను వహితచి ఇపడు

చ. 2: కాయము పాయము గీరీ కాల మడ నుతడనఁగానే
ఆయప మనసు ముతచ ననిన్నటయతదు
యేయడ నాలోనునన్న యశవ్వెర నీ నిలయము
పాయకతడనఁ గోరలేను పాయము నాకెటట్టిదో

చ. 3: ఇహమే పరము గోరీ యడ నిటట్టి వుతడనఁగాను
మహిలో శ్రీవతకటేశ మహిమెటట్టిదో
అహరహమును నీ వతతరాతమవపై
సహజమెపై యుతడనఁ గతట చాల నినఁక నాక



రేక: 0321-02 లలిత సత: 04-119 శరణగత
పలల్లవ: నేనఁడుగాక దొరనెపైత నేను నారాయణునఁ గొలిచ్చె

పోనఁడిమ నాచారతని భోధవతకను
చ. 1: దనవస్కృతత్తి నేనఁ దిరగని చోటేది

నానాచతచలము నామనసు
పూని నేనఁగొనని భువలోని రచ లేవ
హీనజనత్మిము లతత్తిన దమేను

చ. 2: చేరి నేనఁజేచేతనఁ జేయనిపాప మేది
ధరణ మోపపైన సతసారమునను
ఆరయ మునున్న నేనాడని కలల్లలేవ
సారెక నుదురపోషణమునక

చ. 3: సటూటదపప్పుక నేనఁ జూడని చటూపేది
చేటలేని చిరకాల జీవునఁడనే
చాటవ శ్రీవతకటేశ శరణు చొరకతొలిల్ల
బటూటకము లనిన్న లేవు పొలయదు కాలము



రేక: 0321-03 దేసాళత సత: 04-120 శరణగత
పలల్లవ: అనిన్నటా నిటేట్టి కాని యగపడదు

అనన్నమదమున జితత్తి మగపడదు
చ. 1: సొలసి సతసారములో సుఖమునఁ బొతదేనతటే

అలమటలేకాని యగపడదు
పలచదువులవతకనఁ బరము గనేనతటే
అల సతశమోకాని యగపడదు

చ. 2: వడదేహము మోనఁచి వరతనఁ బొతదేనతటే
అడియాసలేకాని యగపడదు
సడినఁ గోపమే యుతడనఁగ శతతనఁ బొతదేనతటే
అడవనఁ బడుటేకాని యగపడదు

చ. 3: నేరిచి నీ మాయలోన నిజభకిత్తి గనేనతటే
అరీత నాఱడేకాని యగపడదు
మేరతో శ్రీవతకటేశ మతచి నీకే శరణతటే
ఆరి తేరి కరత్మిబతధ మగపడదు



రేక: 0321-04 బౌళ సత: 04-121 శరణగత
పలల్లవ: చదివ చదివ వటట్టిజాలినఁబడు టతతేకాక

యదుట నినున్న గాననఁగ నితరలవశమా
చ. 1: ఆకాశముపొడవు ఆకాశమే యరనఁగ

ఆకడ జలధిలేనఁతు ఆ జలధే యరనఁగ
శ్రీకాతతునఁడ నీ ఘనము చేరి నీవ యరనఁగదు-

నీకడ నితతతతన నితరల వశమా
చ. 2: నదులయిసుకలలల్ల నదులే యరనఁగను

కదలి గాలియిరవు గాలికే తలసు
అదన నాతత్మిగణము లతతరాతత్మి నీవరగ-

దిదియదియనిచెపప్పు నితరలవశమా
చ. 3: శ్రీవతకటేశ యినిన్నచితతలక మొదల

య నీ శరణతటే యిట నీవ యరిగితతు
దపైవమా నీ కలప్పునల తగ నీవ యరనఁగదు-

వవల నౌనఁగాదన నితరల వశమా



రేక: 0321-05 శ్రీరాగత సత: 04-122 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: పగతతక్షమే మాకనఁ బద్రిమాణము

సతతరటూప జోలిదవవ్వె జాలినఁబడ నోపము
చ. 1: కనన్న వారెవవ్వెర నినున్న కనున్నల యదుటను

పనిన్న నీదాసుల చటూచే భావమువల
వనన్న వారెవవ్వెర నీవభవప మాటల
అనిన్నటా నాచారతని యానతవల

చ. 2: తొడనఁగి నీ పగసాదము దొరకని వారెవవ్వెర
జడియు నీ దాసుల పగసాదమువల
కడు నీ పాదతీరస్థిము కడగనన్నవారెవవ్వెర
బడిబడి నీ భకత్తిపాదజలమువల

చ. 3: యేచి పరతధమమున కేనఁగిన వారెవవ్వెర
చాచిన నీ దాసుల సనిన్నధివల
చాచిత శ్రీవతకటేశ సొతపల నీ మహిమెలల్ల
తాచిన నీ దాసానుదాసులయతదే



రేక: 0321-06 దేవగాతధరి సత: 04-123 శరణగత
పలల్లవ: తలిసినవారెలల్ల  దేవునినఁ జేరి బదికి-

రిల నిదరనఁగనిది యేనఁటదోకాక
చ. 1: కరణనిలయునఁడట కరణక వలితా

వరవుతో నేనఁగొలవ్వెని వలిత గాక
నరహరి ఇతనఁడట నరలనఁ గాచటరదా
శరణనని వలిత జనములది గాక

చ. 2: వస లకపతయట వతరణము లేదా
పసనఁదనేన్న కోరని మాపాపము గాక
యసనఁగ భకత్తివతత్సలనఁడితట వతట నుతడనఁడా
ససువపై మెమెుకక్కని వలిత్తి జగములది గాక

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁడచితత్తిములో లేనఁడా
భావతచి నమత్మినది మాభాగతముగాక
వావాత నితతటవానఁడు వరములీలేనఁడా
వోవలనఁ గొలగొనే దేవోట కితతే కాక



రేక: 0322-01 నారాయణ సత: 04-124 శరణగత
పలల్లవ: అనిన్నట పపై నునన్నటల్ల  హరిపపై నుతడదు మత

కనున్నలనఁ బద్రిహత్మిదువల కనునఁగొను టరదా
చ. 1: పలగ నరిచ్చెతచొకనఁడు పూనఁచెనాగతమెరిగి

వలసి ఘనునఁడనతటా వఱఱ్ఱైవనఁగీని
జలజాక్షుపాదముల సారె నరిచ్చెతచేటవార
ఇలలోననఁ బరమారస్థి మెరనఁగటయరదా

చ. 2: మానివోడ నమెమెుత్మికనఁడు మహజలధి దానఁట
నానారస్థిముల గటూరిచ్చె నటయితచని
శ్రీనాథపాదముల చేకోనినమత్మినవానఁడు
పూని భవవారిస్థి దానఁట పణతమతదు టరదా

చ. 3: దపమువటట్టి యమెుకనఁడు తగనిచనఁకటనఁ బాసి
చటూపలనినిన్నటనఁ గని సుఖమతదని
చేపటట్టి పరతజోతత శ్రీవతకటేశభకత్తి నఁ-
డోప ముకిత్తి కడగని వునన్నతునఁడౌ టరదా



రేక: 0322-02 గతడకిగయ సత: 04-125 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: హరి పరతతవ్వెతబగటక గరి యిది

నరల మతనఁడే యని నమత్మితమదివో
చ. 1: కవగటూడిన భటూకాతతునఁ దలనఁచిపో

దివ వలనఁగతదిరి దేవతల
జవమున రఘపత శరణని మని రిద
భువ వభీషణది పణుతల

చ. 2: శ్రీతరణీపత సేవనే చెలనఁగిరి
పాతాళధిపబలిముఖల
భాతగా వపైకతఠభకిత్తినే బద్రిదికిరి
ఘతల ననతత గరడాదుల

చ. 3: శ్రీవతకటపత చితతనే పొదలిరి
సవ ముకిత్తిగల శకాదుల
వావరి నీతని వరముల వలసను
తోవలనఁ బరష సతదోహముల



రేక: 0322-03 లలిత సత: 04-126 శరణగత
పలల్లవ: కావనఁగ నీకే పోదు కరణనిధివగాన

దేవ నీ బతటల్లము మా తరవనఁట తరవు
చ. 1: బతడుబతడెపై వరనఁగల పనులలల్ల నఁ జేసేము

యతడాతా నీడౌతా నెఱనఁగము
కొతడలరాయనఁడ మముత్మినఁ గోరి పటట్టితచనఁగా నీవు
బెతడువతట వారము మా బగ వనఁటబగవు

చ. 2: దనునఁడనెపై యాసలనే దికక్కలలల్ల నఁ దిరిగేము
కాని దతదో మతచి దతదో కానము
శ్రీనాథ నీవు మాక జీవమయి వుతడనఁగాను
మానువతట వారము మా మనసేట మనసు

చ. 3: బొతదితోడనఁ బుటట్టితమ భోగితచేమేమెపైనా
యతదుకాతా నేడకౌతా నెఱనఁగము
యితదును శ్రీవతకటేశ యిహమునఁ బరము నీవ
చెతది నీ దాసులము మా చేనఁత యేనఁటచేనఁత



రేక: 0322-04 పాడి సత: 04-127 మాయ
పలల్లవ: కామధేనువు దేవకలిప్పుతము భువలోన

వోముచను భోగితచ యుకిత్తివలనఁ గాని
చ. 1: తలనఁచినటల్లనౌ దపైవము వాబ్రాసిన వాబ్రానఁత

పలికినటల్లనౌ పలమతతగ జపముల
నిలిపనటల్లనౌ నిరత్మిల చితత్తిము కీల
నెలవుననఁ బనిగొన నేరప్పువలనఁ గాని

చ. 2: యిమత్మినినటల్ల నిచచ్చె నేచినకరత్మిఫలము
కమత్మినన్నటల్లనౌ ఘనతపముల శకిత్తి
తమత్మినినయటల్లనఁ దచచ్చె దిద్రిష ష్ఠూము యకణీవదత
చిముత్మిలను దనకతత చితతవలనఁగాని

చ. 3: వునిచినటల్లనుతడు నొకక్కడే దేహగణము
యనలేని శ్రీవతకటేశవ్వెరమాయ లివ
పనచిన యిహమేపో బీజము వుదోతగలక
తనివ నలమేలత్మితగదయ వలనఁగాని



రేక: 0322-08 శ్రీరాగత సత: 04-128 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: గోవతద నీవనిన్నటలోనఁ గటూడితేనఁ జాలనఁగాని

యవల సతసారమెపైన యిది ధుగ వపటట్టిమే
చ. 1: తలనఁప లోపల నీవు దగద్గీరితేనే చాల

కలలోని కాపనఁరమునఁ గెపైవలతమే
బెళక నాలకక నీపేర వచిచ్చెతేనఁజాల
పలికిన వనిన్నయు పరమవదములే

చ. 2: తొడరి నీపూజ చేత దొరకితేనే చాల
పడుచల బొమత్మిరితడుల్ల  బద్రిహత్మిలోకమే
కడలేని నీభకిత్తి గలిగితేనే చాల
కడజనత్మిమయినా నికక్కప వపగకలమే

చ. 3: కాయముపపై నీముదద్రి గానవచిచ్చెతేనే చాల
పాయప రతసుఖము పరతతవ్వెమే
యేయడ శ్రీవతకటేశ యిట నీకే శరణతట
పోయిన నా పాపమెలల్ల నఁ బుణతకరత్మిమే



రేక: 0322-06 సామతతత సత: 04-129 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దినమట రాతరట తీరచనన్నదా

కవగటూడనఁ బాయనఁ గాక కాణచి వునన్నదా
చ. 1: మానుష జనత్మిమట మలమటూతగదేహమట

సనల హేయమేకాక శదిద్ధ వునన్నదా
మానని కోరికలట మాయల సతసారమట
దనవస్కృతేత్తికాక యితదునఁ దేజమునన్నదా

చ. 2: చతచలపనఁ జితత్తిమట సకలేతదిద్రియములట
పొతచిన పాపమేకాక పణతమునన్నదా
సతచితపనఁ గరత్మిమట జనన లయములట
ముతచిన తీదపేకాక మోదమునన్నదా

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁడట జీవునఁడనేనట యితదు
దపైవపదాసతమే కా కితరమునన్నదా
యవల నావలన ట యిహమునఁ బరమునట
కెపైవశము లయనఁగాక కడమునన్నదా



రేక: 0323-01 భటూపాళత సత: 04-130 మేలకొలపల
పలల్లవ: రాతరెలల్ల సతులతో రతుల నలసనేమో

రీతగాదు హరి నెచచ్చెరికె సేయరే
చ. 1: పపైపపై బొదుద వడచి పతకజముల వరిస

గోప గోవతదుని మేలకొన మనరే
దపముల దలల్లనఁబారె తమరమతతయు జారె
శ్రీపరషోతత్తిమునినఁ జేయతట లమత్మినరే

చ. 2: కలవల ముకళతచ కలవతక లలగితచ
నెలనఁతల దేవదేవు నిదద్రి దలప్పురే
జలనిధి పొతగణగె చాయలచకక్కల మాస
వలరాచగర నుపప్పువడము గమత్మినరే

చ. 3: జీవుల మేలకొనిరి చెతగలితచె దరవుల
భావతచి యచతతునిటట్టి పలికితచరే
కావరితతయు వరిస కడు సతధతక బొదాద య
శ్రీవతకటేశని వచేచ్చెయ మనరే



రేక: 0323-02 బౌళ సత: 04-131 మాయ
పలల్లవ: పటట్టిడి దితతా బటూటకతబులే

గటట్టిమాయ హరినఁ గాననఁగ నీదు
చ. 1: ముకక్కన నునన్నది ముతదటనఁ బాబ్రాణము

యకక్కడ నమేత్మిదినఁకనఁ దనువు
చకక్కల మోనఁచనఁ జూపలదుటనే
నెకొక్కను మతకిని నిలకడ యేది

చ. 2: నాలక నునన్నవ నానారచలను
వళవళక వరవది
తోలన నునన్నది దొరకొని బద్రితుకిది
కాలతబెటవలనఁ గడపేది

చ. 3: ఆతుమనునన్నది యఖలజాజ్ఞనము
ఘటూతల నెటవలనఁ గనియేది
శ్రీతరణీపత శ్రీవతకటపత
యాతనినఁగొలిచిత మడడతబేది



రేక: 0323-03 సాళతగనాట సత: 04-132 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఉమత్మిడికరత్మిములల వుతడనఁ జోట మక లేదు

యిముత్మిల నెతదపైనానఁ బోరో యివ లేనిచోటకి
చ. 1: పటట్టినది నుదుటను పరమాళళ్ళ లతఛనము

దటట్టిమెపై భుజములతదు దపైవశిఖమణముదద్రి
నెటట్టిన నాలకవటూనఁద నీలవరరనామమద
అటట్టి హరిదాసులకతటనా పాపముల

చ. 2: మనసుననఁ దలచేది మాధవుని పాదముల
దినమునఁ గడుపనితచేది హరిపగసాదము
తనువుపపైనఁ దులసిపదాత్మిక్షమాలికల
చెనకి హరిదాసులనఁ జేరనా బతధముల

చ. 3: సతతతమునఁ జేసేది సదాచారతసేవ
అతతరతగమున శరణగతులసతగ మదే
యితతటాను శ్రీవతకటేశనఁడు మమేత్మిలినానఁడు
అతతటా హరిదాసుల నతదునా అజాజ్ఞనము



రేక: 0323-04 శ్రీరాగత సత: 04-133 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఇలవలిప్పుతనఁడే ఇతదరికిని మరి

పల వలప్పులతో పని యినఁకనేల
చ. 1: కమలరమణుని కరణేకాదా

అమరల గొనియడి యమస్కృతము
అమతప శ్రీహరి యాధరముగాదా
నెమకేట పాబ్రాణుల నిలిచినభటూమ

చ. 2: దనుజాతతక బొడుడ తామెర కాదా
జననకారణము సరవ్వెమునక
మనికెపై హరిసత మహిమే కాదా
నినుపపై భువలో నితడినసిరల

చ. 3: యితనికొడుక రచనితతానఁగాదా
సతుల పతుల సతసారరత
గత శ్రీవతకటపతలోకమె వు-

నన్నత వపైకతఠప నగరప ముకిత్తి



రేక: 0323-05 భవుళ సత: 04-134 మాయ
పలల్లవ: పరషనఁడే యధమునఁడు పొతచి యతదు దగలక

పరషోతత్తిమునికతటే పణుతనఁడవు నపడే
చ. 1: పరషజతతువులలల్ల పొతచి యానఁడుజతతువుల

తరవాయి గొని వతటనఁ దగలనఁగాని
ధర నానఁడు జతతువుల తగ పరషజతతువుల
యిరవు వదకనఁజోవు యిది యటట్టిమాయో

చ. 2: సారెక నరద్ధమునక జనులలల్ల దాసులపై
కోరి వదకచ దిరగదుర గాని
చేరవ యరద్ధములలల్ల జీవులక దాసులపై
యరీత వదకవు యిది యటట్టిమాయో

చ. 3: లోకమునడవ డిది లోనుగాక యితదుకెలల్ల
యేకచితత్తిమున నుతటే యకక్కడుగాని
దాకొని శ్రీవతకటేశ దాసునఁడెపైన వానికిని
యేకముగనఁ బతపసేసు నేమమాయోకాని



రేక: 0323-06 మలహరిసత: 04-135 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మఱి వచారితచనఁబోతే మతచతముకితదే నటూయి

మెఱయనఁగ హరినఁ గెలిచ్చె మతచరో పగజల
చ. 1: యేల మాను దేహమెపప్పుట తనగణము

యేల మాను మనసడలేనియాసల
ఱల దితటా మలిగతడేల్లఱనఁగనేల హరి మన-

పాలనఁ బెటట్టి క కొలచి బద్రితుకరో పగజల
చ. 2: పొమత్మితటేనేలపోవు పూరవ్వెకరత్మిముల

పొమత్మితటేనేలపోవు పొతచిన యితదిద్రియముల
కమత్మిరావముననఁ జెతబు కోరి వదకనేల
పమత్మిని శ్రీపతనఁ గొలిచ్చె బదుకరో పగజల

చ. 3: భోగితచకేల పోవునఁ బుటట్టిన జనత్మిఫలము
లోనఁగచనఁ బతడికూరలోన నలపతచనేల
వగిరమేనఁటకి శ్రీవతకటేశమాయ లివ
బాగగ నాతనినఁగొలిచ్చె బద్రిదుకరో పగజల



రేక: 0324-01 భవుళ సత: 04-136 శరణగత
పలల్లవ: కటకట నేమటూ కరత్తిలము గాము

ఘటన శ్రీపత నీవ కావనఁగదవయాత
చ. 1: పడమనఁ బుటట్టితమ బుదిద నెరినఁగితమ

కడుపే చెరవవుత గానమయాత
వడల మోనఁచితమ వునన్నతనఁ బెరగితమ
వడనఁ జిలల్ల లనఁ గారేది వడిపతచ లేవయాత

చ. 2: నినన్న నిదిద్రితచితమ నేనఁడే మేలకొతటమ
తనన్న వలల్లనఁ దరినటే తలియమయాత
కనున్నలనఁ జూచితమ కమత్మిర మటూసితమ
వునన్నచే నుతడదు మత పూరట లేదయాత

చ. 3: సరినఁ జదివతమ శసత్తి సమునఁ జూచితమ
గరనఁడే రక్షకడౌత గరతౌనయాత
నిరత శ్రీనేతకటేశ నినేన్న నమత్మితమ
పరదపైవములతోడిపని మాక లేదయాత



రేక: 0324-02 దేశక సత: 04-137 వపైషరవ భకిత్తి, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇతదే వునన్నది కానమెతదో వదకితమ

కతదరప్పుగరభకిత్తి గతటమ నే మదివో
చ. 1: కోటకోట వదముల కొన యరస్థిము

సాట వదముల లోని సకలరస్థిము
సటూటగా గరనఁడు మాకనఁ జూపనరస్థిము
గాటప మనసు దవవ్వె కనుగొతట మదివో

చ. 2: పరమయోగీతదుగ ల పట ట్టిన యరస్థిము
సురల మునుల నెతచి చటూచి నరస్థిము
సరి మటూనఁడులోకములనఁ జూట నరస్థిము
గరిమ నీదేహమెతత్తి కతటమ మే మదివో

చ. 3: పలశరణగతుల పాలి యరస్థిము
మలయుచతడేట తరమతతాబ్రారస్థిము
నిలచి శ్రీవతకటాదిద్రి నితడినరస్థిము
కలసి వజాజ్ఞనవధినఁ గనునఁగొతటమయాత



రేక: 0324-03 ధనాన్నసి సత: 04-138 శరణగత
పలల్లవ: తొలిల్లటవార వటట్టినతోవ యిది

బలిల్లదులపై యితదునే బదుకటే మేల
చ. 1: కలనఁడు సరేవ్వెశవ్వెరనఁడొకక్కనఁడు దికక్కతదరికిని

సులభునఁడు శరణము చొచిచ్చెతేనఁ గాచ నతనఁడు
బలతపముల చేసి పాటల్లనఁ బడ నోప మని
బలవునఁడాతని నమత్మి బద్రిదుకటే మేల

చ. 2: వునాన్ననఁడు మనసులోనే వకక్కచో వదకవదుద
ఇనిన్నటానఁ దలనఁచకొతటే నిచచ్చె నిహమునఁ బరము
కనన్నచోటల్ల వదకి కడు నలయనోపము
పనున్నగ నితనినఁ గొలిచ్చె బద్రిదుకటే మేల

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి నిలచనన్నవానఁడు
సేవతచిన యతతలోనే చేకొని యేల నీతనఁడు
దేవతలనఁ బాబ్రారిద్ధతచి తలియనఁగ నేరము
భావతచితని నుతతచి బద్రిదుకటే మేల



రేక: 0324-04 సాళతగనాట సత: 04-139 కస్కృసర
పలల్లవ: శబ్రావణ బహుళషట్టిమ జయతత నేనఁడు

సేవతచరో నరలల శ్రీకస్కృషరనఁడినఁతనఁడు
చ. 1: భావతప వసుదేవుని పాలిట భాగతదేవత

దేవకి గనినయటట్టి దివతరతన్నము
చేవమర సురల రకతచే కలప్పుతరవు
యవళ జనిత్మితచినానఁడు యిద కస్కృషరనఁడు

చ. 2: హర వరతచాదులక నాదిమటూల కారణము
పరమమునుల తపతఃఫల సారము
గరడోరగేతదుగ లకనఁ గలిగిన నిధనము
యిరవుగా నుదయితచెనిద కస్కృషరనఁడు

చ. 3: బలయోగీశవ్వెరల బద్రిహత్మినతదము
చెలనఁగ భాగవతుల చితతామణ
అలమేలత్మితగక బతయటట్టి శ్రీవతకటాదిద్రి-
నిలపపై జనిత్మితచినానఁడు యిద కస్కృషరనఁడు



రేక: 0324-05 రామకిగయ సత: 04-140 నస్కృసితహ
పలల్లవ: వలస నహోబలన వదారణసితహము

సురల నరల దయజూచని వనఁడివో
చ. 1: సరి వలకేలను చకగము పీటనఁగానఁ బెట ట్టి

గరిమ నొకచేత శతఖము వటట్టి
హిరణతకలిపని నిరచాతులనఁ జితచి
అరిదినఁ బేగల జతదేలవ వసుకొనెను

చ. 2: ఘనమెపైన కోరలతో కహకహ నవువ్వెకొతటా
దనుజ ముతద రొకచేతనునఁ బటట్టి
పననఁగకతడా రొముత్మి పడచేతుల నడిచి
నినువు వతకరగోళళ్ళ నెతుత్తి ర చిమవ్వెని

చ. 3: అతతటనఁ బద్రిహల్లదుని నట దయనఁజూచి లక
కాతతనఁ దొడపపై నిడుక కడు శతతునఁడెపై
చితత దర గరడాదిద్రి శ్రీవతకటాదిద్రిని
పతతము మెరసి నిలిచ్చె పగతాపతచనీ



రేక: 0324-06 శతకరాభరణత సత: 04-141 హనుమ
పలల్లవ: ఆతడానఁ యతనఁడు పదదహనుమతతునఁడు

చేతులరా నక్షునినఁ జెతడివసినానఁడట
చ. 1: తొలత రాముని గాతచి తోడనే సుగీగవుని

కొలవనఁ బెటట్టి యాతనికొమత్మి నిపప్పుతచి
జలనిధి దానఁట లతక సాధితచి చొచిచ్చె సతక-

నలర నుతగర మచెచ్చె నతసాహసమున
చ. 2: సతాదేవ యానవాల శ్రీరామునికి నిచిచ్చె

నీత వభీషణుని మనిన్నతచనఁజేసి
చేతులనే పోటాల్ల డి చెతడివసి రాక్షసుల
ఘతల సతజీవకొతడ గకక్కననఁ దానఁ దచెచ్చెను

చ. 3: గకక్కన రావణునఁ గొటట్టి కాతతను రాముని గటూరిచ్చె
అకక్కడ నయోధతనఁ బటట్టి మటగటట్టి
నికిక్క కలశపరిని నితడి శ్రీవతకటాదిద్రిని
వుకక్కమరి హరినఁగొలిచ్చె వునాన్ననఁడు వడుకల



రేక: 0325-01 వరాళ సత: 04-142 శరణగత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరివానఁడానఁగాను యేమతదు నితదుక

నవువ్వెచ నాలోని హరి ననున్ననఁ గావవ
చ. 1: కోపలరాజలనెలల్ల కొలిచి కొనాన్నళళ్ళ మేను

చటూపడునఁబటూనఁట వటట్టిత సొగసి నేను
యేపన సతసారమున ఇదిగాక కమత్మిటాను
దాపగ తొరల్ల నఁబటూనఁట తగిలితచకొతటని

చ. 2: మొదలనఁ గరత్మిములక మోసపోయి య బద్రిదుక
కదువపటట్టిత నే గరి గానక
వదకి కామునికి వషయములక నే
అదివో నావయసలల్ల నాహివటట్టితని

చ. 3: ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యడేరిచ్చె నామనసు
కపప్పునగరనఁడు నీక కగయమచెచ్చెను
వపప్పుతచి రితదర బలవునఁడు చేపటట్టిననుచ
అపప్పులలల్లనఁబాసి నీసొమెపైమతనేనయాత



రేక: 0325-02 దేసాళత సత: 04-143 శరణగత
పలల్లవ: వాసుదేవ నీవు నెలవరివ మగడునేల

యసరి నీవదదనుతడే యటఱట్టిననఁ జేయవయాత
చ. 1: మాయదచిచ్చె నాబదుక మనుజలోకాన వస

కాయము సతసార వారిద్ధగడడపపై వస
పాయప నాతమకము భామలవలల వస
చాయ నేనుతడి వచిచ్చెనడ జాడెఱనఁగనయాత

చ. 2: ఘనమెపైనయితదిద్రియాల కరత్మిములవాత వస
మనసు సతసదయామనిలో వస
పనులలల్ల లతపటాల పయినఁ బకక్కల వస
కొనకెకెక్క నేనె నాగరతు గాననయాత

చ. 3: అతచెల నాదినముల ఆనఁకట బారి వస
ముతచిన నాగణముల మోహముల వస
యోతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యతదత దునాన్ననఁడనో
పొతచి నీక శరణతట బోధితచవయాత



రేక: 0325-03 బౌళ సత: 04-144 రామ
పలల్లవ: నమో నమో దశరధనతదన రామ

కమనియత యాగభాగకరత్తి రామ
చ. 1: కాకతస్థిస్త్సోకల రామ కౌసలతసుత రామ

శ్రీకరగణోనన్నత శ్రీరామ
కాకాసురవపైరి రామ కౌశికవతత్సల రామ
భీకరతాటకాతతకబరద రామ

చ. 2: వారిధిబతధన రామ వాలిహరణ రామ
చారహరకోదతడభతజన రామ
ధరణీజపత రామదశకతఠహర రామ
సారవభీషణభీషేచన రామ

చ. 3: అమరపాలిత రామ అయోధతపత రామ
సమరకోవద రామ సరవ్వెజజ్ఞ రామ
వమల రామ శ్రీవతకటగిరి రామ
రమణ శరణగతరక్షక రామ



రేక: 0325-04 సాళతగనాట సత: 04-145 హనుమ
పలల్లవ: హరికి లతకిణీహతత కతతర మటట్టి నన్నది

కరణ నితత మనిన్నతచె కమలవభునఁడు
చ. 1: వశవ్వెరటూప చటూపనాడు వషరనఁడు దొలిల్ల యటట్టి

వశవ్వెరటూపాతజనేయునఁడు వనఁడె చటూపను
శశవ్వెతునఁడెపై యునన్నవానఁడు సరేవ్వెశవ్వెరనఁడు వనఁడే
శశవ్వెతునఁడెపై యునన్నవానఁడు జగములో నీతనఁడు

చ. 2: పాబ్రాణవాయుసతబతధి పరమాతత్మినఁడు అటట్టి
పాబ్రాణవాయుసుతునఁడు పవనజనఁడు
రాణతప రవవతశనఁడు రామచతదుగ డు తాను
నాణప రవసుతుని నమత్మిన పగధని

చ. 3: దేవహితారస్థిముసేసనఁ దిద్రివకగమునఁడు అటట్టి
దేవహితారస్థిమే జలధిలతఘనునఁడు
శ్రీవతకటేశనఁడు చినత్మియమటూరిత్తి తాను
కోవదునఁడు జాజ్ఞనమటూరిత్తి గొపప్పుహనుమతతునఁడు



రేక: 0325-05 పాడి సత: 04-146 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సుగీగవ నారసితహుని జూడరో వానఁడె

అగగపూజ గొనన్నవానఁడు ఆది సితహము
చ. 1: దేవతల జయవటట్టి దివనుతడి పొగడనఁగ

దేవులతోనఁ గటూడునాన్ననఁడు దివత సితహము
భావతప నెటట్టినెదుట పగహల్ల దునఁడుతడనఁగాను
వవల నవువ్వెల నవవ్వె వజయ సితహము

చ. 2: అసురలను గెలిచి అద సితహసనముపపై
వసనఁగొలవునాన్నడు వర సితహము
పసిడివరరముతోడ బహుదివాతయుధలతో
దసల వలగొతదని ధీర సితహము

చ. 3: నానాభరణల వటట్టి నమత్మినదాసులనెలల్ల
ఆనుకొని రకతచనఁ బద్రితతక్ష సితహము
పూని శ్రీవతకటాదిద్రిని బుధులలల్ల నఁ గొలవనఁగా
నానావరము లొసనఁగీ మానవ సితహము



రేక: 0325-06 శ్రీరాగత సత: 04-147 రామ
పలల్లవ: రామచతదుగ నఁ డితనఁడు రఘు వరనఁడు

కామత ఫలము లియతనఁ గలగె నితదరికి
చ. 1: గతము భారత పాలిట కామధేనువు వతనఁడు

ఘతలనఁ గశిక పాలి కలప్పువస్కృక్షము
సతాదేవ పాలిట చితతామణీతనఁడు
యతనఁడు దాసుల పాలి యిహ పర దపైవము

చ. 2: పరగ సుగీగవు పాలి పరమ బతధునఁడతనఁడు
సరి హనుమతతు పాలి సామాబ్రాజతము
నిరత వభీషణుని పాలి నిధనము
గరిమ జనక పాలి ఘన పారిజతము

చ. 3: తలనఁప శబరి పాలి తతవ్వెప రహసతము
అలరి గహుని పాలి ఆదిమటూలము
కలనఁడనన్నవారి పాలి కనున్న లదుట మటూరిత
వలయ శ్రీ వతకటేదిద్రి వభునఁడతడు



రేక: 0326-01 గతడుకిగయ సత: 04-148 మాయ
పలల్లవ: కెపైకొతటే కాక కమలనాభునియాజజ్ఞ

పపైకొని ఇనిన్నటాను బాసివుతడ ఇనేది
చ. 1: హరినిరిత్మితములే అఖలపగపతచము

తొరలి యేమట నితదు దటూషితచేది
ధరణధరనికి దాసులే జీవులలల్ల
గరిమ నెవవ్వెరి నితదునఁ గాదనేది

చ. 2: వాసుదేవు కలిప్పుతమే వరసతసార బతధము
దోసమతటా యతదతదు దొలనఁగేది
శ్రీసతీశ రచనలే చేకొనన్న రచలలల్ల
యసుతోడ నితదువటూనఁద నెటట్టి రోసేది

చ. 3: గోవతదుమాయలే కూడినటట్టి పనులలల్ల
వవలపై యితదునెటట్టి  వసరేది
శ్రీవతకటేశనఁడే చితత్తిములో ధతనమెలల్ల
పావనమెపైతమ యినఁక బరచితత యేది



రేక: 0326-02 లలిత సత: 04-149 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: వషరదేవు పాదములే వదాతబుదద్ధ మాక

వపైషరవులమెపైత మతక వదలవో కరత్మిమా
చ. 1: గోవతదుని పాదములే కోరి యిహపరముల

శ్రీవభుని పాదములే చేర వదశసత్తి సముల
దేవదేవు పాదములే దికక్కను దసయు మాక
భావములో నిలిపతనఁ బాయరో పాపముల

చ. 2: హరి పాదములే మాక ననన్నపాన భోగముల
పరమాతుత్మి పాదములే పానఁడ బతటా మాక
మురహర పాదములే ముతదరవనకా మాక
శరణతట మెతదపైనానఁ జనరో దుతఃఖముల

చ. 3: అనతతుని పాదములే ఆయుషత భౌషతముల
దనుజారి పాదములే ధనధనత ధరత్మిముల
యనలేని శ్రీవతకటేశడితని పాదాలే
మనసున గొలిచిత మానరో భవముల



రేక: 0326-03 దేశక సత: 04-150 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇతదుకేది వుపాయ మోయశవ్వెర నీకే తలసు

మతదలితచ నశకత్తి నఁడ మరి నీదాసునఁడను
చ. 1: ధీరనఁడనెపై ధరలోన దేహము నే మోచిత

కోరి పణతపాపాలక గరియు నెపైత
వరట యేమటా లేదు వోపనని మానరాదు
తీరదు భోగితచక దినదినకరత్మిము

చ. 2: గరిమ సతసారినెపైత కతటనఁ బెకక్కసుతులను
యిరవుగనఁ గటట్టి కొతట నీలతపటాల
వర వమ నెరనఁగను వడువ వతతపైనాను
హరిహరి రాచినా సమయప బలకాతక్షల

చ. 3: అటట్టి గరముఖమెపైత నాతుమలో నినునఁ గతట
జటట్టిగొని నీపాదాలే శరణతటని
గటట్టిగా నలమేలత్మితగకాతతునఁడ శ్రీవతకటేశ
యిటట్టి నినెన్నరనఁగలేని దినాన్నళళ్ళ నానేరమ



రేక: 0326-04 ధనాన్నసి సత: 04-151 వతకటగానత
పలల్లవ: దేవుదేవునఁ డితడే దివతమటూరిత

యేవలనఁ జూచిననఁ దానే యరటూపపై వునాన్ననఁడు
చ. 1: వతకటాచలము మనఁది వశవ్వెరటూప వశేషము

అతకెల ననతతావతారాలపైన వశేషము
లతకె సితగారాది సరావ్వెలతకార వశేషము
యితకనిమహిమలతో నీరటూపపై వునాన్ననఁడు

చ. 2: అతదరిలో నతతరాతమయపైన వశేషము
కతదరప్పునఁబుటట్టితచిన ఘన వశేషము
ముతదు జగముసస్కృషిట్టితచి మటూలమెపైన వశేషము
యితదరితోనఁ గటూడుకొని యరటూపపై వునాన్ననఁడు

చ. 3: పరము యోగీతదుగ లలల్ల భావతచిన వశేషము
అరదపైన వదవదాతతారస్థి వశేషము
పరగ నలమేలత్మితగపతయపై శ్రీవతకటేశనఁ-
డిరవపై దాసులనఁ గావ నీరటూపపై వునాన్ననఁడు



రేక: 0326-05 వరాళ సత: 04-152 వతకటగానత
పలల్లవ: మఱి తను భోగముల మాయా వలసముల

యఱినఁగి నటల్లనుతడు మఱపతచనఁ దలనఁప
చ. 1: అనిశము నీకొలవు అది యొకటే నిజము

నినునఁదలనఁచటకటే నిజము
పనివడి నీదాసునఁడెపై బద్రిదుకటకటే నిజ-

మొనర నినున్న నుతతచేదొకక్కటే నిజము
చ. 2: పరగ నీమదనఁజేయు భకిత్తియే నిలిచినది

నిరతపవపైరాగతమే నిలిచినది
శరణని నీకమొకేక్క జాజ్ఞనమే నిలిచినది
అరసి నినున్ననఁబటూజితచినదే నిలిచినది

చ. 3: చదివ నినున్న వదకి సాధితచటే ఫలము
అదన నీకస్కృపాపాతుగ నఁడౌటే ఫలము
యదుట నలమేలత్మితగనేలిన శ్రీవతకటేశ
యదలోన నీధతన మనిన్నటకి ఫలము



రేక: 0326-06 సామతతత సత: 04-153 వతకటగానత
పలల్లవ: ఏది మాక గతయిక నీశవ్వెరేశవ్వెరా

యదస మము గరణ నీడేరచ్చెవయాత
చ. 1: పొతచిమునున్న భోగితచిన భోగముల దలనఁచి

అతచెల నాలబడడల నట దలనఁచి
కతచపటాహరముల కనన్నవలల్ల ను దలనఁచి
యతచి నినున్ననఁ దలనఁచక యిటల్ల నాన్నరమయాత

చ. 2: కనున్నలనఁజూచినతదలల్ల  కడునాసలనఁ దగిలి
వనన్న వనుకలకెలల్ల  వడక్కనఁదగిలి
పనిన్నన సుఖములకనఁ బెపైకొని వనుతగిలి
వునన్నత నినున్ననఁ దగలకనాన్నరమయాత

చ. 3: చెతది గస్కృహరామ క్షేతగముల మరిగి
పొతదగ సతసారమపప్పుడు మరిగి
అతదప శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగపతవ
కతదువ మరిగీ మరగకనాన్నరమయాత



రేక: 0327-01 దేశక సత: 04-154 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇనిన్నటకి మటూలము యపప్పుడు నీవ

పనిన్న మామనఁద నేరాల పచరితచకవయాత
చ. 1: కోటాననఁగోటల మదినఁ గోరికల

చటకి మాటకి నివ చిగిరితచని
వాటమెపై యవవ్వెరికిని వసముగావు
పాటతచి వటని వపప్పునగొనవయాత

చ. 2: లక్షోపలక్షల కరత్మిలతపటముల
అక్షయప తీగెలపై అలల్ల కొనీని
వకతచ నెనేన్ననఁ గలవు వతతవతతల
రకతచ నినిన్నటకి భారము నీదేయయాత

చ. 3: నానాముఖముల పణతములలల్ల ను
తానక భోగములపై తగిలితచని
మానుపరా దలమేలమతగపతవ
శ్రీనాథ శ్రీవతకటేశ చితత్తిగితచవయాత



రేక: 0327-02 మాళవ సత: 04-155 హనుమ
పలల్లవ: అతదరికి నెకక్కడెపైన హనుమతతునఁడు

అతదుకొనె సటూరతఫలమని హనుమతతునఁడు
చ. 1: బలిల్లదునఁడెపై లతక చొచిచ్చె బలరాకాసులనఁ గొటట్టి

హలల్ల కలోల్లలముచేస హనుమతతునఁడు
వలల్లనె రాముల ముదుద టతగరము సతకిచెచ్చె
అలల్లద నిలచనాన్ననఁడు హనుమతతునఁడు

చ. 2: దాకొని యాకె ముతదర తన గఱతరనఁగితచి
ఆకారమట చటూప హనుమతతునఁడు
చేకొని శిరోమణ చేతనఁబటట్టి జలనిధి
ఆకసాన దానఁటవచెచ్చె హనుమతతునఁడు

చ. 3: కొతకకిటట్టి సతజీవకొతడ దచిచ్చె రిపలక
నతకకానఁడెపై నిలిచెను హనుమతతునఁడు
తతకినే శ్రీవతకటాదిద్రి దేవుని మెపప్పుతచినానఁడు
అతకెనఁగలశపర హనుమతతునఁడు



రేక: 0327-03 పాడి సత: 04-156 రామ
పలల్లవ: రామా దశరథరామా నిజ సతత-

కామా నమో నమో కాకతస్థిస్త్సోరామ
చ. 1: కరణనిధి రామ కౌసలతనతదన రామ

పరమ పరష సతాపతరామ
శరధి బతధన రామ సవన రక్షక రామ
గరతర రవవతశ కోదతడ రామ

చ. 2: దనుజహరణ రామ దశరథసుత రామ
వనుతామర సత్తితగ వజయరామ
మనుజావతార రామ మహనియతగణరామ
అనిలజపగయ రామ అయోధతరామ

చ. 3: సులలితయశ రామ సుగీగవవరద రామ
కలషరావణభయతకర రామ
వలసితరఘురామ వదగోచర రామ
కలితపగతాప శ్రీవతకటగిరిరామ



రేక: 0327-04 ముఖరి సత: 04-157 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సేవతచరో జనులల చితత్తిజగరనఁ డతనఁడు

కేవలదయానిధి సుగీగవనారసితహునఁడు
చ. 1: వయిచేతులతోడ వనెన్నలనవువ్వెలతోడ

చాయల దేరేట శతఖచకాగ లతోడ
అయితమెపై వునన్నవానఁడు అద సితహసనముపపై
శ్రీయుతునఁడెపై యదుట సుగీగవనారసితహునఁడు

చ. 2: కతకమగోళల్ల తోడ కోరదడలతోడ
అతకెలరవచతదద్రినయనములతో
తతకి నసురలనఁ గొటట్టి దేవతలకతదరికి
కితకలలల్ల నఁ బాపను సుగీగవనారసితహునఁడు

చ. 3: బరదు పతడేలతోడ పీతాతబరముతోడ
సరినఁ గిరీటాదిభటూషణములతో
సిరలకెలల్ల  నెలవపై చెలనఁగి శ్రీవతకటాదిద్రి-
గిరిమనఁద వలసను సుగీగవనారసితహునఁడు



రేక: 0327-05 నాట సత: 04-158 హనుమ
పలల్లవ: ఎకక్కడు బద్రిహత్మిపటాట్టి న కిద కాచకనాన్నవానఁడు

పకక్కటలిల్ల సతతోసాననఁ బెదదహనుమతతునఁడు
చ. 1: తటూరపనఁ బడుమరాను దొడడగా జతగ చానఁచి

సారెకనఁ నరక్కనివదదనఁ జదివ వానఁడే
ధీరతతోనఁ దనమేను దికక్కలలల్ల నఁ బకక్కటలల్ల
బీరముచటూపీ వానఁడె పదదహనుమతతునఁడు

చ. 2: మనున్న నేల నేకముగా మతచినవాల మెతత్తి
సనున్నతగా వలకేల చానఁచినవానఁడు
పనున్నగడెపై రాఘవునిబతటల్లలోపలనెలల్ల
పనిన్నధియపై యునన్నవానఁడు పదదహనుమతతునఁడు

చ. 3: మరిగి రేయునఁబగల మతతగపరవ్వెతమాడ
బరదులతోడను బెరస వానఁడే
యిరవపై శ్రీవతకటేశహితునఁడెపై యపప్పుడునఁ బెచచ్చె-
పరగచ నునన్నవానఁడు పదదహనుమతతునఁడు



రేక: 0327-06 బౌళ సత: 04-159 రామ
పలల్లవ: ఇతనఁడు తారకబద్రిహత్మి మతనఁడు సరేవ్వెశవ్వెరడు

రతకెకక్కనఁ గొలిచిన రకతచ నితనఁడు
చ. 1: తరణవతశజడెపై తాటకను హరియితచి

అరదుగ వశవ్వెమతుగ యాగము గాచి
హరనివలల్ల  వరిచి యటట్టి సతనఁ బెతడిల్లయాడి
పరశరాముని నిజబలిమ చేకొనెను

చ. 2: మునులకభయమచిచ్చె మొగి నసురలనఁ దుగ తచి
ఘనమెపైన మాయామస్కృగమునఁ జతప
కినిసి వాలినఁ గొటట్టి సుగీగవునినఁ బటట్టిముగటట్టి
వనధి బతధితచి లతక వడినఁ జటట్టి ముటట్టిను

చ. 3: బలరావణునినఁ జతప పషప్పుకముపపైనఁ దానఁ జేకొని
లలి వభీషణునక లతక ఇచిచ్చె
చెలనఁగి యయోధత యేలి శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద
వలయ రామునఁడు దానెపై వశవ్వెమెలల్ల  నేలను



రేక: 0328-01 రామకిగయ సత: 04-160 కస్కృసర
పలల్లవ: అడర శబ్రావణబహుళషట్టిమ నేనఁ డితనఁడు

నడురేయి జనియితచినానఁడు చటూడనఁగదరే
చ. 1: గొతతదేవమేనలల్ల నఁడు గోపసతులమగనఁడు

పతతపపాతడవులక బావమరనఁది
వతతుతో వసుదేవదేవకలకమారనఁడు
ఇతతటకస్కృషరనఁడు జనియితచినానఁడుగదరే

చ. 2: బలరామునితముత్మినఁడు పతచసాయకనితతడిద్రి
మలసి మేటపైనయభిమనుతనిమామ
లలి సాతతకిసుభదద్రిలకనఁ దోనఁబుటట్టినయనన్న
ఇలపపైనఁ గస్కృషరనఁడు జనియితచినానఁడుగదరే

చ. 3: సటూరసేనుమనుమనఁ డచచ్చెగ ననిరదుద్ధ తాత
పరవయాదవలోకబాతధవునఁడు
ఆరయ శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగకనఁ బత
యరీతనఁ గస్కృషరనఁడు జనియితచినానఁడుగదరే



రేక: 0328-02 లలిత సత: 04-161 కస్కృసర
పలల్లవ: చటూడవమత్మి కస్కృషరనఁడు నీ సుతునఁడోయమత్మి

ఆడ వధుల వతట యశోదమాత్మి
చ. 1: కోలల చానఁచ వుటల్ల  గొటట్టినఁగా బాలనఁ బెరగ

కాలవల గటట్టి పారెనఁ గదవమాత్మి
మేలములడ వదదతటే మకిక్కలి గొలల్లతలతో
ఆలకితచి వనవమత్మి యశోదమాత్మి

చ. 2: చకిక్కలల కతడలలల్ల  చలన దొతడుల్ల  వడిచి
దికక్కన దోనఁటకోలలనఁ దసనమాత్మి
చికక్కని తేనె చాడె చివవ్వెన రాత వసితే
అకక్కడ జోరననఁ గారె యశోదమాత్మి

చ. 3: అలల్లతత నుతడి తన కతదరాని తతకాయల
వలల్ల తాళళ్ళ వసి వతచనమాత్మి
బలిల్లదునఁడలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
అలిల్లబలఱల్ల యునాన్ననఁడమత్మి యశోదమాత్మి



రేక: 0328-03 గళ సత: 04-162 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎతచి చటూచితే నితని కెవవ్వె రెదుర

కొతచనఁ డేమటకి వనఁడె ఘోర నారసితహునఁడు
చ. 1: గకక్కన నహోబలన కతబములోన వడలి

వుకక్కమరి హిరణుతని నొడిసిపటట్టి
చెకక్కలవార గోళల్లనఁ జితచి చెతడాడినయటట్టి-
వకక్కసనఁడు వనఁడివో వర నారసితహునఁడు

చ. 2: భవనాసి యేటదతడనఁ బాదుకొని కూచతడి
జవళ దపైతుతపేగల జతదేల వసి
భువయుదివయు నొకక్కపొడవుతో నితడుకొని
తవురచనాన్ననఁడు వనఁడె దివత నారసితహునఁడు

చ. 3: కదిసి శ్రీసత గటూడి గదదమనఁదనఁ గటూచతడి
యదుటనఁ బద్రిహల్ల దునఁడు చేయేతత్తి మొకక్కనఁగా
అదన శ్రీవతకటాదిద్రి నతదరికి వరాలిచిచ్చె
సదరమెపైనానఁడు వనఁడె శతత నారసితహునఁడు



రేక: 0328-04 ధనాన్నసి సత: 04-163 నస్కృసితహ
పలల్లవ: కొలవపైతా నలల్లవానఁడె కూచనాన్ననఁడు గదదమనఁద

బలవతతునఁ డితనఁడు పగహల్ల దవరదునఁడు
చ. 1: చిడుముడిగోళల్లతోడ సితహపమోముతోడ

తొడమనఁదనఁగటూచనన్న తొయతలితోడ
కడలేనినవువ్వెతోడ కడురాజసముతోడ
అడరితచనఁ బతతము పగహల్ల దవరదునఁడు

చ. 2: సతకనఁజకగములతోడ చాయలమేనితోడ
సతకెదేరేచ్చెయభయహసత్తిముతోడ
బతకపమసాలతోడ పనువదనముతోడ
అతకె వరములిచచ్చెనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు

చ. 3: వనితకౌనఁగిటతోడ వామకరముతోడ
ననుపపైన తమలోనానతదముతోడ
యనయుచ శ్రీవతకటేశనఁడెపై యడా నాడా
అనిశము వలసనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు



రేక: 0328-05 లలిత సత: 04-164 నస్కృసితహ
పలల్లవ: జూటనఁదనాలవానఁడవు సుగీగవనారసితహ

పాటతచి నినున్న నేము పతగితచేవారమా
చ. 1: మొగము సితహపరటూప మెమెుగి మెపై మానిసిరటూప

జిగినఁ దొడవటూనఁదట శ్రీమహలక్ష్మి
తగ నీక నిటవతట తగవులలల్ల నఁ జెలల్ల
యగ సకేక్కలడ మాక నేలయత నినున్నను

చ. 2: కటట్టినది పపైనఁడికాశ కతబములోన వునికి
నెటట్టి కొనన్ననవువ్వెల నీలోనివ
యిటట్టివలల్ల  నీకమర యనిన్నలేవు నీచేనఁతల
అటట్టిటట్టిని నినున్న మాక నడుగనేమటకి

చ. 3: అమరల కేలికవు అసురలక వపైరవ
రమణనఁ బద్రిహల్లదునక రక్షకనఁడవు
కొమరెపై శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గొతత్తిల నీగణముల
సముకాననఁ బలమార సతతోసితచే మనఁకను



రేక: 0328-06 లలిత సత: 04-165 వతకటగానత
పలల్లవ: మతతగపరవ్వెతము మాలతవతతము నడుమ

సతమెపై శ్రీవతకటేశవ్వెరడునన్నవానఁడు
చ. 1: కొలిచినవారికెలల్ల  కోరినవరములిచిచ్చె

తలచినఁనవారినెలల్ల  ధనుతలనఁజేసి
పొలపమగల మతచిపవువ్వెల తోనఁటలనీడ
వలసిలీ ల్లనదివో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

చ. 2: శరణనన్నవారికి చనవచిచ్చె రకతచి
గరిమనఁ బటూజితచవారినఁ గరణనఁ జూచి
పరిపూరరమగ తుతగభదాబ్రాతటమునతదు
వరివగొనాన్ననఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

చ. 3: తను నమత్మినవారికి తగినసతపదలిచిచ్చె
కని నుతతచేవారికినఁ గామధేనువపై
కనకమయములపైన ఘనమెపైనమేడలలో
వనుతకెకెక్కను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు



రేక: 0329-01 రామకిగయ సత: 04-166 జానపదము
పలల్లవ: లతడో లతడో మాటాలితచరో మర

కొతడలరాయనినే పేరొక్కనన్న దిద జాలి
చ. 1: మతమరెనఁ జీకటల్ల  మేటతలవరలల

జతనము జతనము జాలో జాలి
యితవరలల వాయితచే వాదాతలకతట-

నతఘోషములతోడ ననరో జాలి
చ. 2: గాములవారెడిపొదుద  కావలికాతడాల్ల ల

జాము జాము దిరగరో జాలో జాలి
దమనప పారివార దవపతజల చేనఁబటట్టి
యేమరక వమలో మర యియతరో జాలి

చ. 3: కారకమెత్మి నడురేయి గడచెనఁ గటట్టికవార
సారెసారెనఁ బలకరో జాలో జాలి
యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి మేలకొనాన్ననఁడు
గారవాన నినఁక మాననఁ గదరో జాలి



రేక: 0329-02 వరాళ సత: 04-167 హనుమ
పలల్లవ: పదియార వనెన్నల బతగారకాతతుల తోడ

పొదలిన కలశపర హనుమతతునఁడు
చ. 1: యడమచేతనఁ బటట్టి నిదివో పతడల్లగొల

కడిచేత రాకాసిగతపల గొటట్టి
తొడినఁబడ నటూరపలతోనఁ దటూరపమొగమెపైనానఁడు
పొడవపైన కలశపర హనుమతతునఁడు

చ. 2: తొకిక్క యక్షకమారనినఁ దుతచి యడగాళ సతది
నికిక్కతచెను తోనఁక యతత్తి నితగి మోవను
చకక్కల మోవనఁ బెరిగి సుతు వదద వదాల
పకిక్కటనఁ బెటట్టినఁ గలశపర హనుమతతునఁడు

చ. 3: గటట్టి దివాతతబరముతో కవచకతడలలతో
పటట్టిప శ్రీవతకటేశబతట తానాయ
అటట్టి వాయువుకను అతజనిదేవకిని
పటట్టినాడు కలశపర హనుమతతునఁడు



రేక: 0329-03 శ్రీరాగత సత: 04-168 ఇతర దేవతల
పలల్లవ: నలల్లనఁబలిల్ల చెనున్ననఁడు నాపాలిట వనున్ననఁడు

యలల్ల జీవులక మరి యినిన్నటానఁ బద్రిసనున్నడు
చ. 1: కమలవరడు శ్రీకర మదనగరనఁడు

సమర దానవకల సతహరనఁడు
వమల గణకరనఁడు వజయచకగధరనఁడు
కమనియత భకత్తిజన కరణకరనఁడు

చ. 2: వదాతతవదుతనఁడు వశవ్వెహితాపాదుతనఁడు
ఆదియునతతతములేని యనవదుతనఁడు
సాదితయోగిహస్కృదుతనఁడు శమతోగగచెపైదుతనఁడు
సదితచి చటూచితేను సురలక నాదుతనఁడు

చ. 3: కామతఫల శకత్తి నఁడు ఘనమహిమ యుకత్తి నఁడు
ఆముకొనన్న లోకరక్షణ సకత్తి నఁడు
నేమాన శ్రీవతకటాదిద్రి నిలిచి మమేత్మిలినానఁడు
కోమలనఁడు వనఁడిగో గోపకాస రకత్తి నఁడు



రేక: 0329-04 పాడి సత: 04-169 రామ
పలల్లవ: రామునఁడు రాఘనఁవుడు రవకలనఁ డితనఁడు

భటూమజకనఁ బతయపైన పరషనిధనము
చ. 1: అరయనఁ బుతగకామేషిట్టియతదునఁ బరమానన్నమున

పరగ జనితచిన పరబద్రిహత్మిము
సురల రకతపనఁగ నసురల శికతపనఁగ
తరమెపై యుదయితచిన దివతతేజము

చ. 2: చితతతచే యోగీతదుగ ల చితత్తిసరోజములలో
సతతతము నిలిచిన సాకారము
వతతలగా మనులలల్ల వదకి కనేయటట్టి-
కాతతులనఁ జెనున్నమరిన కెపైవలతపదము

చ. 3: వదవదాతతములతదు వజాజ్ఞనశసత్తి సములతదు
పాదుకొననఁ బలికేట పరమారస్థిము
పోదితో శ్రీవతకటాదిద్రినఁ బొతచి వజనగరాన
ఆదికి సనాదియపైన  అరాచ్చెవతారము



రేక: 0329-05 కనన్నడగళ సత: 04-170 రామ
పలల్లవ: శరణు శరణు దేవ సరవ్వెపోషక

కరణనిలయ రామ కౌసలతనతదన
చ. 1: వారిధిబతధన రావణ శిరశేచ్ఛేదక

మారీచను బాహుబలమరదన
దారణ కతభకరర దనుజ సతహరక
వరపగతాప రామ వజయాభిరామ

చ. 2: సవనరక్షక మునిజనకల నిరావ్వెహక
దివజవతదత కపసేనానాయక
వవధ సపత్తితాల వధవ్వెతసన చతుర
భువనేశ సాకేతపరవాస రామ

చ. 3: హరచాపహర అహలతశప వమోచక
ఖరశర వాలినిగగహ బరద
నిరత శ్రీవతకటేశ నిజభకత్తిరక్షక
ధరణజా సమేత దశరథరామా



రేక: 0329-06 శతకరాభరణత సత: 04-171 ఇతర దేవతల
పలల్లవ: వనోదకానఁడవౌదువు వఠలేశవ్వెరా

వనుతతచ నెటట్టి వచచ్చె వఠలేశవ్వెరా
చ. 1: పసులనఁగావనఁగానె బద్రిహత్మి నినున్న నుతతచే

వస నీమహిమ యతత వఠలేశవ్వెరా
పసిబాల వయసున బతడినఁదనిన్న వరిచిత
వసగె నీమాయలలల్ల  యివ వఠలేశవ్వెరా

చ. 2: వనన్న నీవు దొతగిలనఁగ వదాల వగడని
వనన్న కనన్న సుదిద గాదు వఠలేశవ్వెరా
చనున్న దాగి రాకాసిపీనఁచము హరితచితవ
యనిన్నకకెకెక్క నీబర దిట వఠలేశవ్వెరా

చ. 3: గొలల్లతలనఁగటూడి చేకొతటవ బద్రిహత్మిచరతము
వలల్లవరాయనఁ బనుల వఠలేశవ్వెరా
బలిల్లదప శ్రీవతకటపతవపై పాతడురతగాన
చలల్లనఁగా నెలకొతటవ జయ వఠలేశవ్వెరా



రేక: 0330-01 దేవకిగయసత: 04-172 కస్కృసర
పలల్లవ: వచచ్చెనవడినీ యాడ వనఁడె కస్కృషరనఁడు

వచచ్చెములేనివానఁడు వుదదగిరికస్కృషరనఁడు
చ. 1: గలల్ల గలల్ల మననఁగాను గజజల నతదలతోడ

బలల్లనఁగోటాల్ల డని పనన్నకస్కృషరనఁడు
కెలల్ల రేనఁగి వధులనునఁ గేరి పటట్టిచెతడులడ
బలిల్లదునఁడు గదవమత్మి బాలకస్కృషరనఁడు

చ. 2: తమతోడ గోపాలల తానునఁ గటూడి ముతగిటను
సముదద్రిబలల్లలడ సాధుకస్కృషరనఁడు
చెమటలగార సిరసితగనవతత్తి యాడ
గమతాన వనఁడే యమాత్మి గోపాలకస్కృషరనఁడు

చ. 3: వుదుటననఁ బారి పారి వుడడగచచ్చెకాయలడ
ముదముదొలనఁకనఁగాను ముదుద కస్కృషరనఁడు
అదివో శ్రీవతకటేశనఁ డాటలలల్ల నఁ దానే యాడ
పదివల చతదాల శ్రీపతయపైన కస్కృషరనఁడు



రేక: 0330-02 మేఘరతజి సత: 04-173 శరణగత
పలల్లవ: వటట్టిజాలినఁ బడవలదినఁకను

గటట్టి వచారముగల వారికిని
చ. 1: దేవునఁడు సులభునఁడు తలియనఁగనేరిచ్చెన

వవల లభము వరత
భావతచ జాజ్ఞనమె పాదపైన సౌఖతము
తావగ శతతమె ధనధనతముల

చ. 2: గరనఁడె సాధనము కోరి వదకినను
పరగ నాచారమె బద్రిదుకెలల్ల
శరణగతయ సామాబ్రాజతపదవ
ధర జితేతదిద్రియతవ్వెమె వపైభవము

చ. 3: తననిజభ కిత్తియ దతడయు దాపను
మనసు నిలపటే మరి శభము
యనయనఁగ శ్రీవతకటేశమహిమ లివ
కని మని యతడుట ఘనవవకము



రేక: 0330-03 కరతజి సత: 04-174 భకిత్తి
పలల్లవ: చేపటట్టి నఁ గతచము శ్రీవభునఁడు

వపై పరినఁగి పొగడవలనఁ గాక
చ. 1: మనసులోనిహరి మరవక తలనఁచిన

యనయ నిహపరము లేమరదు
పనగొన నాతనిపేర నుడిగినను
తనక మహనతదము లేమరదు

చ. 2: పటట్టితచినాతని పొసనఁగనఁగ గొలిచిన
యిటట్టి వవకత బేమరదు
చటట్టి యతనిదాసులకమొకిక్కనను
పటట్టిగ గెలచట భువ నేమరదు

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జేరి భజితచిన
యేవళ సాతవ్వెక మేమరదు
భావతచి యాతనిపపై భకిత్తి నిలిపనను
కెపైవశముగనఁ దనునఁ గను టేమరదు



రేక: 0330-04 జౌళరామకిగయ సత: 04-175 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎతత పరాకగమము యసితహము

చెతతనే దివజల సేవతచేర
చ. 1: కొతడమనఁదనఁ గటూచతడి దపైతుతమెపై

చెతడివస నీ సితహము
నితడునగవుతో నెలనఁత దనతొడపపై
నుతడనఁగ నెరస నుదుటనఁదనమున

చ. 2: తటకననఁ బద్రిహల్ల దుఘటనచేనఁ గతభము
చిటలి వడల నీ సితహము
చటలకరతబులనఁ గటలదానవుని
బటగతనఁ బటట్టిను పశబతధముగా

చ. 3: పగయలల్ల నడనఁచి జగములేలచను
జిగిమతచిన నరసితహము
నిగిడి శ్రీవతకటనిధి యహోబలము
తగ నివాసముగనఁ దనరీ నిదివో



రేక: 0330-05 నాదరామకిగయ సత: 04-176 దేవుడు-జీవుడు
పలల్లవ: కొసరనేల నాగణము లివ

రసికత నీవనిన్నటా రకతచకొనుమ
చ. 1: నేరమ నాది నేరప నీదే

దటూర నాది బతధునఁడవు నీవు
కోరదు నేను కొమత్మిని యితుత్తి వు
కారణతతత్మిక గత నీవు సుమ

చ. 2: నేను యాచకనఁడ నీవదాతవు
దనునఁడ నేనఁ బరదేవునఁడవు
జాజ్ఞనరహితునఁడను సరవ్వెజజ్ఞనిధివ
శ్రీనిధి యినఁక ననునఁ జేరి కావుమ

చ. 3: అరయ నే జీవునఁడ నతతరాతమవ
యిరవుగ దాసునఁడ నేలికవు
చిరజీవని నే శ్రీవతకటపతవ
వరదునఁడ ననునఁ జేవదలకమ



రేక: 0330-06 హితదోళవసతతత సత: 04-177 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎనిన్నమహిమలవానఁడె యదేవునఁడు

కనున్నలపతడువులలల్ల నఁ గదిసినటట్టి తడెను
చ. 1: పోలితప కరటూప్పురకాప పరషోతత్తిమునికి

యేలీల నుతడెనని యతచి చటూచితే
పాలజలనిధిలోననఁ బవళతపగా మేన
మేలిమమనఁగనఁడతటన మెలపతో నుతడెను

చ. 2: తటట్టి పనునఁగ కాప దపైవశిఖమణకి
యటట్టి తడెనని మరి నెతచి చటూచితే
చిటట్టికాన రేపలల్లలో చనఁకటతపప్పు సేయనఁగా
అటట్టి రాతుగ ల మేననతట నటట్టి తడెను

చ. 3: అలమేలమతగతోడ నటట్టి సొముత్మి ధరితచనఁగ
యలమ శ్రీవతకటేశనెతచి చటూచితే
కలిమగలయకాతతకానఁగిటనఁ బెననఁగనఁగాను
నిలవలల్ల  సిరలపై నితడినటట్టి తడెను



రేక: 0331-01 ఆతదోళ సత: 04-178 తేర
పలల్లవ: కనున్నలపతడుగలయనఁ గనన్నవారి కితదరికి

వనున్ననఁడేనఁగీ నిలిల్లదివో వధుల వధులను
చ. 1: అద యకెక్కనఁ దిరతేర అసురల బెదరనఁగ

తద్రిదశల చెలనఁగనఁగ దేవదేవునఁడు
కదల బతడికతడుల్ల  ఘనమెపైన మోబ్రానఁతతోడ
వదచలల్ల నఁ గాతతులతో వధుల వధులను

చ. 2: తోలి యాడనఁ దిరతేర దుషట్టి లలల్ల నణనఁగనఁగ
చాలకొని శిషట్టి లలల్ల జయవటట్టినఁగ
గాలికినఁ బడగలలల్ల నఁ గడు నలల్ల డనఁగనఁ జొచెచ్చె
వలేట పవుదతడలతో వధుల వధులను

చ. 3: తావు చేరెనఁ దిరతేర ధరత్మిముల నిలవనఁగ
యవల నలమేలత్మితగ ఇచచ్చెగితచనఁగా
శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు శితగారాల మెరసను
వవల వధముల వధుల వధులను



రేక: 0331-02 భలల్ల ట సత: 04-179 కస్కృసర
పలల్లవ: జగతలో మనకెలల్ల జయతత నేనఁడు

పగటన నతదరికి పతడుగ నేనఁడు
చ. 1: అదివో శబ్రావణ బహుళషట్టిమ నేనఁడు

పొదిగొనన్న రోహిణ సతపూరరము నేనఁడు
కదిసి యదదమరేతద్రికాడ నేనఁడు
ఉదయితచెనఁ గస్కృషరనఁడు చతదోబ్రాదయాన నేనఁడు

చ. 2: వసుదేవదేవకల వరము నేనఁడు
పసగా ఫలియితచె రేపలల్లలో నేనఁడు
కొసరి యశోదనతదగోపనఁడు నేనఁడు - య
సిసువును సుతునఁడతటానఁ జెలనఁగిరి నేనఁడు

చ. 3: హరిమాయ కతసుమద మడనఁచె నేనఁడు
పొరగిరగలవా రపొప్పుతగిరి నేనఁడు
సిరి నలమేలత్మితగతో శ్రీవతకటేశనఁడెపై నిలచ్చె
అరదుగా గొలల్లతల ఆడుకొనేర నేనఁడు



రేక: 0331-03 ఆహిరి సత: 04-180 కస్కృసర
పలల్లవ: కొలిచితే రకతచే గోవతదునఁడితనఁడు

యిలక లక్ష్మికి మగనఁడ గోవతదునఁడితనఁడు
చ. 1: గోవరద్ధనమెతత్తినటట్టి గోవతదునఁడితనఁడు

వవలగొలల్లతల గోవతదునఁడితనఁడు
కోవదునఁడెపై ఆలనఁగాచే గోవతదునఁడితనఁడు
ఆవలనఁగతసునఁజతపన ఆగోవతదునఁడితనఁడు

చ. 2: కూగ రకాళతగమరదన గోవతదునఁడితనఁడు
వరచకాగ యుధప గోవతదునఁ డితనఁడు
కోరి సముదాబ్రాల దానఁటే గోవతదునఁడితనఁడు
ఆరీత బాలరనఁ దచేచ్చెయా గోవతదునఁడితనఁడు

చ. 3: కతదనపకాశతోడి గోవతదునఁడితనఁడు
వతదుల రేపలల్ల గోవతదునఁడితనఁడు
పొతది శ్రీవతకటాదిద్రిపపై పొసనఁగనఁ దిరపతలో
అతదమెపై పవవ్వెళతచిన ఆ గోవతదునఁడితనఁడు



రేక: 0331-04 కౌశి సత: 04-181 వతకటగానత
పలల్లవ: కొతడతతపొడవుతోడ కోనేటరాయనఁడు వనఁడె

నితడుకొని రథమెకిక్క నిలచనన్నవానఁడు
చ. 1: పాతాళవాసులపైన బలరకక్కసుల మనఁద

యేతులనఁ బరపనఁ దేర యిద దేవునఁడు
ఆతల జలధిచొచిచ్చెనటట్టి దానవులమనఁద
ఘతతోడనఁ దోల నద కడు రభసమున

చ. 2: ఆకాశము దటూరినటట్టి యదట దపైతుతలమనఁద
దాకతో నడపతచెనఁ బతతాన దేవునఁడు
దకొని యషట్టిదికక్కలనఁ దిరిగి యసురలపపై
భీకరముగా మోగితచె బరదుల మెరసి

చ. 3: ధరమనఁదనఁ గలిగిన దనుజకోటల్ల నెలల్ల
సొరిది శ్రీవతకటేశనఁడు పారనఁదోలను
గరిమ నలమేలత్మితగ నురముననఁ బెటట్టి కొని
తరముకొలిపనఁ దేర దికక్కలలల్ల గెలిచి



రేక: 0331-05 వరాళ సత: 04-182 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నవమటూరత్తి లపైనటట్టి నరసితహము వనఁడె

నవమెపైన శ్రీకదిరి నరసితహము
చ. 1: నగరిలో గదదమనఁది నరసితహము వనఁడె

నగచనన్న జావ్వెలనరసితహము
నగముపపై యోగానతదనరసితహము వనఁడె
మగల వదాదిద్రి లకనారసితహము

చ. 2: నానఁటకొనన్న భారద్గీవటనరసితహము వనఁడె
నానఁటకప మటట్టిమళల్లనరసితహము
నానఁట య కానుగమానినరసితహము వనఁడె
మేనఁట వరాహప లకనారసితహము

చ. 3: పొలసి యహోబలన బొమత్మిరెడిడచెరల్లలోన
నలిరేనఁగిన పగహల్ల దనరసితహము
చెలనఁగి కదిరిలోన శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద
మెలనఁగేట చకక్కని లకనారసితహము



రేక: 0331-06 శతకరాభరణత సత: 04-183 వతకటగానత
పలల్లవ: కొలవునఁడు వలసితేనఁ గొలవక మానునఁడు

తలియ నీతనఁడే సుతడ దేవదేవోతత్తిమునఁడు
చ. 1: పడిమకాధరము పరషోతత్తిమునఁడె

కడిచి కటట్టిడివార కోటాననఁగోట
వడువునఁ డేటకి బారవసినగతటకినెలల్ల
వడయ డతనఁడే సుతడ వునన్నతోనన్నతునఁడు

చ. 2: అమస్కృతమచిచ్చెనవానఁడు ఆదినారాయణునఁడే
సములపై జీవతచవార సతానసతఖత
భద్రిమయకనఁ డెతడమావబయళల్ల  చెరవులతటా
అమర నీతనఁడే సుతడ హరి వాసుదేవునఁడు

చ. 3: చెలవునఁ డతనఁడె సుతడ శ్రీవతకటేశనఁడె
పలకనఁ బతతాలవార పదివగర
తలనఁచకనఁ డదోమ దతతతోను సరిగా
జలజనాభునఁడే సుతడ సకలలోకేశనఁడు



రేక: 0332-01 వసతతతసత: 04-184 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: రతటదపప్పురపరచన మా బదుక

జతటల శ్రీపతశరణమే నిజము
చ. 1: కనున్నలయదుటను గలిగిన జగమే

మనన్నక మనసున మెరసేది
తనన్ననఁగ రేయి నిదిద్రితచినవానఁడనే
యనన్ననఁగ రేపే యరినఁగినవానఁడ

చ. 2: బాయట నటూరక పారెటగాలే
కాయములోపలనఁ గలిగేది
పోయిన జనత్మిపనఁబొరగలవానఁడనే
యయడ నిట జనియితచితనఁగాని

చ. 3: పడమవల పలను బుటట్టినరచలే
కడుపలోపలను గరనఁగేది
కడనఁగి శ్రీవతకటపత నాలోననే
యడయనఁడు యతనినే యిట గొలిచితని



రేక: 0332-02 సాళతగనాట సత: 04-185 గర వతదన
పలల్లవ: వపైషరవులసొముత్మి నేను వార నీసొముత్మిలితతే

వషరనఁడ నీవటఱల్లన వవరితచకోవయాత
చ. 1: నెఱి నీబతటనా హరి నీకతట బలవులపైన-

తఱి నీదాసులకే నే దాసునఁడగాక
గఱతరనఁగదునా నేనఁ గోరి యితతకతొలిల్ల
గఱతు చటూపన మాగరవునేకాక

చ. 2: ముతచి నీక మొకేక్కనఁగాక ముతదే నీశరణుల
పతచి పాదాల నా నెతత్తినఁబెటట్టిరయత
పొతచి నీవడ నేనేడ బుజముల ముదద్రివటట్టి
సతచితమెపై సేసినటట్టిసతబతధమేకాక

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీసేవ సేసేనఁగాక నే డ-

సేవకనఁ దచెచ్చెను వారిసేవకాదా
భావమొకక్కటగా నాకనఁ బటట్టిచిచ్చెరి నినున్న వార
ఆవలీవలికినఁ బరమారస్థిమేకాక



రేక: 0332-03 రామకిగయ సత: 04-186 ఉపమానముల
పలల్లవ: వతొత్తికట వటట్టినఁగాను వరొకట మొలచనా

హతత్తి దేహగణముల ఆతుమకయతనా
చ. 1: చెతది చేనఁదుదినన్ననోర చేనఁదేయయివుతడునఁగాక

దితదుపడి కొతతపైనానఁ దియతనుతడనా
బతదల సతసారికి బల లతపటాలేకాక
అతదు హరినఁజేరి సుఖ మతదనఁ దరీనా

చ. 2: యతగిలినఁ బుటట్టినమేను హేయమే వదకనఁగాక
చెతగలితచి పావనమ సేసుకోనీనా
ముతగిటదేహికినఁ గరత్మిముల ముతచకొనునఁగాక
రతగగ శ్రీపతనఁ గొలిచి రతకెకీక్కనా

చ. 3: చేతకి వచిచ్చెనసొముత్మి చేరిదానఁచకొనుగాక
యేతులనఁ దా నొలల్లనతటా యసడితచనా
యతల శ్రీవతకటేశనఁ డిచిచ్చెన వజాజ్ఞనము
ఆతుమ సతతసితచనఁ గాకతదు వలితునాన్నదా



రేక: 0332-04 మలహరిసత: 04-187 భకిత్తి
పలల్లవ: అతదుక హరికథ యనుతీరస్థితబున

నితద వాస నినఁక నిరత్మిలమెపైత
చ. 1: కతతునిముటట్టితట గలస మదిలో

యతతట శదద్ధనో యరనఁగమనఁక
సతతత సతసార జలధుల మునినఁగెద
పొతతగరత్మిము పోదితకాను

చ. 2: మాయప టాసల మాల గలస మది
యేయడ శదద్ధనో యరనఁగమనఁక
ఆయపభవములయనలము చొచిచ్చెత
పోయిననఁగరత్మిము పోదితకాను

చ. 3: చకక్కనఁగనఁ గలిదోసము గలసను మది
నెకక్కడ వోయనో యరనఁగమనఁక
దకిక్క శ్రీవతకటదపైవమునఁ గొలిచిత
పకక్కట గరవ్వెము పోదితకాను



రేక: 0332-05 దేశక సత: 04-188 అధతతత్మి
పలల్లవ: కరత్మిమటూలము జగము గాదనివడువక

మరత్మిపమోక్షము లేదు మానలేరో గరవ్వెము
చ. 1: సకలకరాత్మిల మాని సనాతసి యపైతేను

వకట వలితలేనివునన్నతునఁడట
ముకెమెపై వుభయకరత్మిముల బతధహేతువని
పగకటతచి వదాతతపఠనమే యకక్కడు

చ. 2: బహురటూపముల మరచి బద్రిహత్మి నిషష్ఠూ నఁడెపైనయోగి
యిహపరముల కతనఁడెకక్కడట
వహితకరత్మిము దకక్క వరఘోరకరత్మిముల
సహజపాతకమనేశసాత్తి స లే యకక్కడు

చ. 3: సతతతకరత్మిములలల్ల సతసారమటూలముల
అతతట నిసత్సతగడెపైతే నధికనఁడట
చితతతచి చితతతచి శ్రీవతకటేశవ్వెర
వతతుకనఁజెపప్పున హరివాకతమే యకక్కడు



రేక: 0332-06 దేవగాతధరి సత: 04-189 శరణగత
పలల్లవ: పటట్టితచినవానఁడు దానే బుదిద్ధచెపేప్పువానఁడు దానే

యిటట్టి శ్రీహరి ననేన్న ట ట్టిడేరితచనో
చ. 1: యతచకొతదు నొకవళ నేనఁట సతసారమదని

యితచకవడిలోనే మోహితతు నతదుక
కతచవతట దమనసు కటకటా యేది వాట
చతచలనఁడ హరి ననేన్నసతగత సేసనో

చ. 2: తలనఁతు నేనొకవళ దపైవము గనేనని
కలిమ నతతటలోనె కడు మరతు
చలపటట్టి నిదివో నాజనత్మిములకేది వాట
కలషచితుత్తి నఁడ ననేన్నకతదువనఁ బెట ట్టినో

చ. 3: జాజ్ఞనినౌదు నొకవళ సరినఁ గరిత్మినౌదును
మానువతటదగణము మరేది వాట
కోనల శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచి నే శరణతట
మానిసి నితతే యటట్టి  మనిన్నతచనో



రేక: 0333-01 గతడకిగయ సత: 04-190 మనసా
పలల్లవ: అనిన్నయు నాలో నుతడనఁగ నవవ్వెల నేమ చటూచేము

యనన్ననఁడు గాననిమాయ యరనఁగవో మనసా
చ. 1: యడనే సతసార మద యితదద్రిజాలమెపై యుతడనఁగ

యేడకెపైనానఁ జూడనఁ బోయే మతదద్రిజాలము
పాడితో నా పటట్టి గలే బహురటూపాలపై యుతడనఁగ
వడుకయత బహురటూపవదతల చటూడనఁగను

చ. 2: నటన దినదినము నాటకమెపై యుతడనఁగాను
సటవట నాటకాల సారెనఁ జూచేము
ఘటన మాయలదుటనఁ గనుకటఱ ట్టి వుతడనఁగాను
అటమటపవదతల అనిన్నయునఁ జూచేము

చ. 3: పాపపణతముల రెతడు బారివదత లతడనఁగాను
కోపల నాటలవారినఁ గోరి చటూచేము
యేపన శ్రీవతకటేశ డిట మముత్మి భద్రిమపాప
నాపనుల నేనే చటూచి నవువ్వెల నవవ్వెను



రేక: 0335-02 గజజరి సత: 04-191 శరణగత
పలల్లవ: ఇతరోపాయములలల్ల యసతదివ

అతశయపదమెపైతే హరిదాసతఫలమే
చ. 1: కరత్మిము సేయ నేరరా కడనఁగి సనాతసుల

కరత్మిము వడిచి మోక్షమునఁ బొతదిరి
ధరత్మిమెరనఁగనివారా తతవ్వెపయోగీతదుగ ల సరవ్వె-
ధరత్మిము వడిచి హరినఁ దమలోనే కనిరి

చ. 2: దానాల సేయనేరరా తగిలి యోగీతదుగ  లనిన్న
మాని హరిజపమే నెమత్మిడినఁ జేసిరి
నానావధు లరనఁగరా నానఁడు వభీషణదుల
శ్రీనాథ శరణని చిరదేహులపైరి

చ. 3: సతతసతగములలల్ల జనత్మిబతధహేతువని
మతమతతులపైనవార మానిరిగాక
హితవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెరని శరణని
బద్రితుకరా యితదు నతదునఁబద్రిపనున్నలలల్లను



రేక: 0333-03 సౌరాషట్టి సత సత: 04-192 అనన్నమయత సుత్తి త
పలల్లవ: హరియవతారమె ఆతనఁడితనఁడు

పరమ సతకీరత్తినఫలములో నిలిప
చ. 1: వునాన్ననఁడు వపైకతఠమున నునాన్ననఁడు యాచారతనొదద

వునన్నతోనన్నతమహిమ ననన్నమయత
వునన్నవ సతకీరత్తినాల వటట్టి క లోకములతదు
పనిన్నన నారదాదుల పపైపపైనఁ బాడనఁగను

చ. 2: చరియితచ నొకవళ సనకాదిమునులలో
హరినఁ బాడునఁ దాళళ్ళపాక అనన్నమయత
తరమెపై యాళవారల తేజము దానెపైయుతడు
గరడానతతముఖత ఘనులతగడిని

చ. 3: శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద శ్రీపతకొలవునతదు
ఆవహితచెనఁ దాళళ్ళపాకఅనన్నమయత
దేవతల మునులను దేవునఁడని జయవటట్టినఁ
గోవదునఁడెపై తరిగాడనఁ గోనేటదతడను



రేక: 0333-04 రామకిగయ సత: 04-193 మాయ
పలల్లవ: ఉతడినటేట్టి వుతడును వుతడకనన్న మానును

అతడనే శ్రీహరిమాయ నమరినలోకము
చ. 1: యేదపైనా మతచిదే యటట్టియినా మతచిదే

సేద దేరినటట్టి పూరరచితుత్తి నకను
కాదు గటూడదనరాదు కలసవ్వెభావమునక
ఆదినుతడి హరిమాయ నతత్తినడి లోకము

చ. 2: యతడెపైనా మతచిదే యతతనీడెపైనా మతచిదే
పతడినజాజ్ఞనభకత్తి ల పగసనున్నలక
నితడె నితడదనరాదు నిచచ్చెనిచచ్చెనఁబద్రికస్కృతకి
కొతడవతటహరిమాయ గరియపైనలోకము

చ. 3: పాపమెపైన మతచిదే బలపణతమెపైన మతచిదే
శ్రీపతని శరణనన్నజీవునికిని
వోప నోపేన రాదు వదిదక శ్రీవతకటేశ
చేపటట్టినమాయలోననఁ జికిక్కనది లోకము



రేక: 0333-05 శతకరాభరణత సత: 04-194 శరణగత
పలల్లవ: నీకే నే శరణు నీవు ననున్ననఁ గరణతచ

యకడ నాకడ దికక్క యవవ్వెరనాన్న రినఁకను
చ. 1: కనున్నలనఁ జతదద్రిసటూరతలగలవలపవు నీవు

పనిన్ననలక్ష్మిభటూమపతవ నీవు
అనిన్నటా బద్రిహత్మికనఁ దతడిద్రియపైన యాదివలపవు
యనన్ననఁగ నీకతటే ఘన మెవవ్వెరనాన్న రినఁకను

చ. 2: దేవతలతదర నీ తరమేనెపైనమటూరిత్తి
ఆవలనఁ బాదాన లోక మణనఁచితవ
నీవకక్కనఁడవ నిలిచిన దేవునఁడవు
యేవళ నీకతటే నెకక్కడెవవ్వెరనాన్న రినఁకను

చ. 3: అరసి జీవులకెలల్ల నతతరాతత్మివపైన హరి
సిరల వరములిచేచ్చె శ్రీవతకటేశ
పరషోతత్తిమునఁడవు భువనరక్షకనఁడవు
యిరవపైననీవకాక యవవ్వెరనాన్న రినఁకను



రేక: 0333-06 శదద్ధవసతతత సత: 04-195 శరణగత
పలల్లవ: కటకటా య పాబ్రాణ గతగనుట యనన్ననఁడో

అట నావశము గాదు హరి నీచేనఁ గాని
చ. 1: పాపము నెరనఁగదు బతధము నెరనఁగదు

మాపదాకా నివ నేను మానలేనఁగాని
కోపము దురద్గీణమని కొతత గొతత యరనఁగదు
తీపల యాసలనఁ బడి తపప్పులేనఁగాని

చ. 2: చటూతును దుతఃఖలవారినఁ జూతును బుటేట్టివారి
యతల నాక వరప యితచక లేదు
గాతల నామనసలల్లనఁ గలిప్పుతచినటల్లవును
చేతనెపైనా చెపప్పునటట్టి  సేయలేనఁగాని

చ. 3: నావతకనఁ గడమ గానఁక నా గరనఁడు తొలల్ల ననున్న
శ్రీవతకటేశనఁడ నీచేతకిచెచ్చెను
దపైవమొకక్కనఁడవ నీ దాసానుదాసునఁడనెపైత
యేవధుల నే నెరనఁగ నిట నినేన్నకాని



రేక: 0334-01 సామతతత సత: 04-196 శరణగత
పలల్లవ: ఊరకే వదకనేల వునన్నవ చదువనేల

చేరవనె వునన్నదిద చెపప్పురాని ఫలము
చ. 1: కోపము వడిచితేనె పాపము దానే పోవు

దపతప సుజాజ్ఞనముతర వదివో
లోపల మనిలనఁడెపై లోకముమెచచ్చెకొరక
పపైపపైనఁగడిగితేను పావనునఁడౌనా

చ. 2: ముతదరికోరిక వోతే ముతచిన బతధల వడు
కతదువ నాస మానితే కెపైవలతము
బొతదిలోన నొకటయు భటూమలోన నొకటయు
చితదు వతదు చితత్తిమెపైతే చేరనా వపైకతఠము

చ. 3: కాతతల పొతదొలల్లకతటే ఘనదుతఃఖమే లేదు
అతతరాతత్మి శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడు
అతతట మాటల యాడి హరి శరణనకతటే
దొతతనునన్నభవముల తొలనఁగనా వవకికి



రేక: 0334-02 లలిత సత: 04-197 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఎపప్పుడూను నడచేవ యేకాలమెపైనాను

కపప్పు నిషటూ ష్ఠూరమేల కటేట్టిరయాత
చ. 1: శ్రీపత యాణజజ్ఞచేతనఁ జికక్కనది జగము

యేపన మా యాణజజ్ఞ లేనఁటవయత
కోపగితచకొనుటతతే కొతకక లోకాల నేము
మాపదానఁకా మానుమతటే మాననఁబొయతనా

చ. 2: నరహరి రక్షణమే నడచని లోకము
యిరవపై నేము రకతచే దేనఁటదయత
పొరలే గరవ్వె మతత బటూతులసతసారము
మరలి నేమటూరకతటే మాననఁబొయతనా

చ. 3: సస్కృషిట్టికినఁ గరె త్తైనవానఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డితతే
యిషాట్టి నిషట్టిము మాక నేనఁటదయత
నషిట్టి లేదు నడచేది నడవక మానరాదు
తషిట్టి గటట్టి కొతటనఁగాక తా మాననఁబొయతనా



రేక: 0334-03 బౌళ సత: 04-198 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఇతత లేకతటే నది యకక్కడి సుజాజ్ఞనము

దొతతుల తనజనత్మిము తొలిల్లటదే కాదా
చ. 1: యదిట వారెరినఁగితే యేమ ననక మరి

చెదరకతడుటే పో శ్రీవపైషరవత
కదిసినకాతతలను కనకము వడగతటే
పదరకతడుటే పో పరమసాతవ్వెకము

చ. 2: కిగయయరనఁగనివార కీడు సేసితేనఁ దాను
దయనఁ జూచటే హరిదాసతఫలము
రయముననఁ దామసము రాజసము గలిగితే
భయపడి తొలనఁగటే పగసనన్నగణము

చ. 3: వరసి యవవ్వెనఁడు దను నుబబ్బుతచి పొగడిన
నిరతతొ వనఁగనిదే నిచచ్చెలబుదిద
యిరవపై శ్రీవతకటేశవ్వెరదాసులనఁ గని
శరణని మొకక్కటే సరవ్వెజజ్ఞగణము



రేక: 0334-04 మలహరిసత: 04-199 హరిదాసుల
పలల్లవ: పరమోపకారల పగతతక్షదపైవముల

హరిదాసు లితుత్తి ర బద్రిహత్మినతదసుఖము
చ. 1: పాపదుర లోకములో పాపపతకమెలల్ల ను

దపతచ శ్రీపాదతీరస్థిమున
వోపదుర హీనుల వునన్నతులనఁగానఁ జేయ
చేపటట్టి కనున్నలదుటసేవామాతగమున

చ. 2: చెఱతు రజాజ్ఞనమెలల్ల  జనుల తముత్మినఁజేరిన
మఱియునఁ దమపగసాదమహిమవలల్ల
తఱచితుత్తి ర మోక్షము తరవు పాబ్రాణులకెలల్ల
మొఱనఁగి మటూలనుతడి మొకిక్కనమాతగమున

చ. 3: చెలల్లనఁబెటట్టి దు రెతదపైనా చిలల్లరకలమువారి
తలల్లమగా మతతోబ్రాపదేశమున
యిలిల్లద శ్రీ వతకటేశ యకక్కడుసేసిరి మముత్మి
సలల్ల పనల తమసహవాసములను



రేక: 0334-05 ధనాన్నసి సత: 04-200 శరణగత
పలల్లవ: నాకనఁ గలపని యిద నారాయణునఁడ నీవు

శ్రీకాతతుడవు నాక సిదిద్ధతచకొరక
చ. 1: జలధివతటది సుమ చతచలప నామనసు

కల వతదిద్రియముల నేటజలచరముల
వలసి భకెత్తినెడి వోడ యకిక్కత నేను
జలశయి నీవ నేటసరక దచచ్చెటక

చ. 2: కొతడవతటది సుమ కొనకెకక్క నామనసు
వుతడునఁ గామాదులను వురమస్కృగముల
వుతడి నీశరణమను వనఁత గొని యకిక్కతని
కొతడలపప్పు నీవనేట కొనఫలముకొరక

చ. 3: టవులను ధరణవతటది సుమ నామనసు
నీవ శ్రీవతకటేశ నిక్షేపము
వావాత నీవనేట వసిదవవ్వె కెపైకొతట
భటూవభునఁడ నీవనేట పరషారస్థిము



రేక: 0334-06 కాతభోది సత: 04-201 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: అతతటనే వచిచ్చె కాచ నాపదబ్బుతధునఁడు హరి

వతతుక వాసికి నతనివానఁడనతటేనఁ జాల
చ. 1: బతతనఁగటట్టి నురిపేట పసురము లడ నెడనఁ

బొతత నొకొక్కకక్క గవుక వుచచ్చెకొనన్నటట్టి
చెతతల సతసారము సేయు నరనఁడతదులోనె
కొతత గొతత హరి నాతత్మినఁ గొలచటే చాల

చ. 2: వరసనఁ జేనఁదు దినేవాడు యడ నెడనఁ గొతత
సరవతోడుతనఁ దప చవగొనన్నటట్టి
దురితవధుల సేసి దుతఃఖతచ మానవునఁడు
తరవాత హరిపేర దలనఁచటే చాల

చ. 3: కడునఁ బేదపైనవానఁడు కాలకరత్మివశమున
అడుగలోనే నిధన మట గనన్నటట్టి
యడసి శ్రీవతకటేశ నెరనఁగక గరనాజజ్ఞ
పొడగనన్నవానిభకిత్తి పొడముటే చాల



రేక: 0335-01 నాగవరాళ సత: 04-202 అధతతత్మి
పలల్లవ: దపైవమా నీవ దయాధరత్మిము దలనఁచ టతతే

వావరి నౌనఁగాదన నవవ్వెల నినఁక నెవవ్వెరో
చ. 1: యతచనఁగ నీదేహమది యితదిద్రియాదులకనఁ జరనఁ

వతచనతో వడిపతచవారలవవ్వెరో
పతచభటూతాలకనఁ జర బద్రిదికేట బద్రిదుకెలల్ల
యితచకతత దయనఁజూడ నినఁక నెవవ్వెరో

చ. 2: పోరచి నామన సిది పణతపాపాలకనఁ జర
మారకొని వడిపతచ మరి యవవ్వెరో
తీరని నాజనత్మి మది దినభోగాలకనఁ జర
యరీత వడిపతచ నినఁక నెవవ్వెరో

చ. 3: ఆతుమ యనాదినుతడి హరి నీభకిత్తికినఁ జర
ఆతల నెవవ్వెరికెపైనా నరహమౌనా
యతల శ్రీవతకటేశ యిట నీవ కాతుగాక
ఘతల నీదాసులక గత యవవ్వెరో



రేక: 0335-02 నారాయణ సత: 04-203 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఏలికవు నీవట యితకా దపైనతమేల

తాలిమ నీచేనఁతలకనఁ దగవు గాదనరా
చ. 1: ఘనకరాత్మినుభవమే కావల నొతడె నాక

వనజాక్ష నీసేవ వల నొతడె
కినుకనఁ బటూనఁటయు సతకెలయు రెతడు నేల
ననిచి యితదుక నినున్న నవవ్వెరసుమత్మి

చ. 2: పపైకొని నేనఁ జేసినపాపమె కావల నొతడె
తటూకొని నీనామముచేనఁ దుతచట యొతడె
సాకిరి చతకదుడుడ  శరణరిత్తి రెతడు నేల
మేకొని యవట వతటే మెతుత్తి రా నినున్నను

చ. 3: యిరవుగా మరపొతడె యరక గావల నొతడె
సరస రెతడును నెపైన సతగతౌనా
గరిమ శ్రీవతకటేశ కరణతచితవ ననున్న
సరిబేసి జతటమాట జరపక మనఁకను



రేక: 0335-03 బలహతస సత: 04-204 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమ సేతు నితదుక మతదేమెపైననఁ బోయ రాదా

సామజగరనఁడ నీతో సతగమొలల్ల దేనఁటకే
చ. 1: మాయలసతసారము మరిగిన కరత్మిము

ఈయడ నిను మరగ దేనఁటకో హరి
కాయజకేలిపపైనఁ దమగలిగిన మనసు
కాయజతతడిద్రి నీపపైనఁ గలగ దిదేనఁటకే

చ. 2: నాటకపనఁగనకము నమత్మినటట్టిబదుక
యేనఁటకి నీభకిత్తి నమత్మిదేలే హరి
గటూనఁటనఁబడే పదవుల గోరేటజీవునఁడు
కూటవపైననిజముకిత్తి గోరడినఁది యేనఁటకే

చ. 3: పాపపణతములకె పాలపడడ నేను
యేపన నీపాలనఁ జికక్క నేలకో హరి
శ్రీపతవ నాలోని శ్రీవతకటేశనఁడ
నీపేరివానఁడ నాక నితడుమాయ లేనఁటకే



రేక: 0335-04 దేసాళత సత: 04-205 వతకటగానత
పలల్లవ: తలిల్లయునఁ దతడిద్రియు మరి దపైవము నాతనఁడే కాక

యలల్ల జీవులక మరి యవవ్వెరితక దికక్క
చ. 1: య సతసారమునక యితనఁడె దికక్క నేనఁ-

జేసేటచేనఁతలకెలల్ల శ్రీపతే లోను
పాసిపోనఁడెపప్పుడు ననున్న బతదువునఁడితనఁడే నాక
దాసునఁడెపైనవానఁడు హరినఁ దగదు దటూరనఁగను

చ. 2: చావునఁబుటట్టి గలవళ సతము నీతనఁడే
సావ భోగములక నిచచ్చెకనఁడతనఁడే
భావములోపల నుతడుపాబ్రాణ మతనఁడే నాక
దపైవము దటూరగనేల తనకేమ వచిచ్చెనా

చ. 3: తలనఁపలోపలికి యదపైవమే తోడు
యిలనఁ గలిమలేముల కీతనఁడే తోడు
పలకలోపల నుతడుభాగత మతనఁడె నాక
కొలిచి శ్రీవతకటేశనఁ గొసరనఁగనేనఁటకి



రేక: 0335-05 సౌరాషట్టి సత సత: 04-206 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: వడువ వడువ నితక వషరనఁడ నీపాదముల

కడనఁగి సతసారవారిద్ధ కడుముతచకొనిన
చ. 1: పరమాతత్మి నీవతదో పరాకెపైయునాన్నను

పరగ ననిన్నతదిద్రియాల పరచినాను
ధరణపపైనఁ జెలరేనఁగి తనువు వసరినాను
దురితాల నలవతకనఁ దొడికి తీసినను

చ. 2: పటట్టి గ లిటట్టి రానీ భువ లేక మాననీ
వటట్టి ముదిమెపైన రానీ వయసే రానీ
చటట్టి కొనన్నబతధముల చటూడనీ వడనీ
నెటట్టి కొనన్నయతతరాతత్మి నీక నాకనఁ బోదు

చ. 3: యదేహమే యయిన ఇనఁక నొకటపైనాను
కాదు గటూడదని ముకిత్తి కడకేనఁగినా
శ్రీదేవునఁడవపైన శ్రీవతకటేశ నీక
సదితచి నీశరణమె చొచిచ్చెత నే నినఁకను



రేక: 0335-06 భతగాళత సత: 04-207 శరణగత
పలల్లవ: చెపప్పునతతపని నేనఁ జేయగలవానఁడ నితతే

అపప్పుట నపరాధమా ఆదరితచవలదా
చ. 1: నీయాజజ్ఞ దేహము నే మోచితనితతే

యయడ వజాజ్ఞనమేల యియతవయాత
వయి వలపై వగదానఁక వటట్టిసేసి యలసిత
వోయయత కొతతపైన వరడితచవలదా

చ. 2: నీవు సేసేకరత్మిము నేనఁజేయువానఁడ నితతే
యవల నానతదసుఖ మయతవయాత
కోవరమెపై వతట వతటనఁ గొలిచినబతటల్లక
తావులనఁ గొతత వడెపైనా దపప్పుదరచ్చెవలదా

చ. 3: మతలో శ్రీవతకటేశ మనికయినవానఁడ నితతే
తత నాపాటక దయదలనఁచవయత
యితవపై పనిసేసేట యితట పసురమునక
వతదరనఁ బాలరిచ్చె వడుడ  వటట్టినఁదగదా



రేక: 0336-01 నాదరామకిగయ సత: 04-208 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమని వనన్నవతచేను యనెన్నని కాచేవు నీవు

శ్రీమాధవుడ నీకనఁ జేతకి లోనయత
చ. 1: పటట్టినద వకతపప్పు భువమనఁద నటమనఁద

నెటట్టిన సతసారినౌటే నిజము రెతడోతపప్పు
రటట్టి కెకిక్క దొరనౌటే నెటట్టిన మటూనఁడోతపప్పు
యిటట్టి కావు కావకతడు మదివో నాతపప్పు

చ. 2: అనన్నపానముల గోరినదియే మొదలి బతద
యనన్ననఁగనఁ గాతతలనఁ గటూడుటదివో రాతటబతద
కనన్నవారి వనఁడేది కడతొడుకబతద
కొనిన్నట నేమ గొనేవు కొనవయత బతద

చ. 3: కొననఁ బుణతపాపాలే గొడియకటల్ల  రెతడు
కొనిరి నీదాసులే కోరిన తపప్పుదతడము
వనవయత యిదివో శ్రీ వతకటేశ నామనవ
మనునఁగానఁపనఁ జేసితవ మనిన్నతచవయత



రేక: 0336-02 కేదారగళ సత: 04-209 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతదిరానాథనఁడవు యితదరికి నేలికవు

చితదరవతదరలపైన చితతల మరేల
చ. 1: వుతడుమతటే నుతడవ వరకే బద్రిహత్మితడాల

నితడుమతటే నితడినవ నీరధులలల్ల
మెతడగపగతాపమద మతచి నీ వనోదమద
వతడుదపైవాలనఁ గొలవ నటూరకే మరేల

చ. 2: పటట్టి మతటేనఁ బుటట్టిరి పూనఁచినదేవతలలల్ల
అటేట్టి యణనఁగిరిగా అసురలలల్ల
పటట్టిన నీచల మద బహళసవ్వెతతతగ మద
వటట్టిదపైవాలపనుల వరే మరేల

చ. 3: కమత్మితటే నాయను కెపైవలతపదవుల
రమత్మితటే వచెచ్చె వదరాసులలల్లను
కమత్మిన శ్రీవతకటాదిద్రి కడపరాయనఁడ నీక
యిముత్మిల నీమహి మద యితరములేల



రేక: 0336-03 బౌళరామకిగయ సత: 04-210 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: పలికేటవదమె పగమాణము

తలనఁచిన వారికి తతవ్వెము సుతడ
చ. 1: నరహరి యజాతడనాయకడు

సురలితనినే సతసుత్తి తతచిరి
పరషోతత్తిమునఁ డిద భటూమకి - య
హరినఁ గొలవనివా రసురల సుతడ

చ. 2: కమలరమణునఁడె ఘనునఁడు
అమర ల మొబ్రాకక్కదు రాతనికి
వమతులనఁ దునిమె వషరనఁడు
తమనఁ బటూజితచక తగ గత లేదు

చ. 3: భావజజనకనఁడు బద్రిహత్మిము
సవగనఁ గొలిచిరి శకాదుల
శ్రీవతకటపతచెలవునఁడు
దపైవశిఖమణనఁ దలనఁచరో బుధుల



రేక: 0336-04 పళవతజరత సత: 04-211 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఒకక్కమానఁటలోనివ వగి బతధమోక్షాల

చికిక్కనతదానఁకా దేహి చితతనఁ బొతదనఁగాని
చ. 1: హరి యని నుడిగి రెతడక్షరాలనఁ బాపేట-

దురితాల భటూవలోననఁ దొలల్ల లేవు
పరిగొని యతదుమనఁద పొతచి వశవ్వెసములేక
పరగనఁగనఁ బెరగనఁగ పచచ్చె రేనఁగీనఁగాని

చ. 2: మతలో గోవతద యనన్న మాతగమున నతటేట
అతపణతలిలమద ననిన్న గలవా
కతగా నటట్టి మహిమగానలేక వుతడగాను
బతమాలనఁగానే యితత బయలయనఁగాని

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నినున్న సేవతచితే నిచేచ్చెట-

యేవల వరాల లకక్క నెతచవసమా
భావతచి తలిసి చేపటట్టిడి యరదితత
దపైవము నా కియతనఁగాను దకెక్క నితతేకాని



రేక: 0336-05 కనన్నడగళ సత: 04-212 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: తలరో లోకాతతపరల తడవము పణతపాపమును

వల నని శ్రీవపైషరవులక వతదనమే సేసడివానఁడ
చ. 1: తపసినఁ గాను ధరిత్మినఁ గాను

కస్కృపగల శ్రీపత కితకరనఁడ
జపతనఁ గాను శసిత్తి సనఁగాను
వుపదేశప గరవళగకానఁడ

చ. 2: భయము లేదు భకిత్తి లేదు
జయభాగవతుల దయవానఁడ
పగయము నెన్నరనఁగను పరిమ నెన్నరనఁగను
దవ్వెయాధికారమునఁ దగిలినవానఁడ

చ. 3: జాజ్ఞనము లేదు మోనము లేదు
పూని శ్రీవతకట పరషనఁడిద
నానాటనఁ దలిప నను మనిన్నతచెను
సాననఁదేరి తన శరణమువానఁడ



రేక: 0336-06 సామతతత సత: 04-213 శరణగత
పలల్లవ: చలవక వనఁడికి సరికి సరి

కలదినఁక హరి నీ కరణే మాక
చ. 1: కాయము గలిగిననఁ గలగనఁ దోడనే

పాయపమదముల పపైపపైనే
రోయదు తనునఁ గని రచలే వదకను
యేయడ హరి నిను నెరనఁగట యపడో

చ. 2: కడుప నితడితే ఘనమెపై నితడును
బడినఁ బతచేతదిద్రియపదిలముల
వడువ వాసలను వలయు బతధముల
కడగని మోక్షము గెపైకొనుటపడో

చ. 3: పకక్కల చదివన పననఁగనఁ దోడనే
తకక్కల పల సతదేహముల
యకక్కవ శ్రీవతకటేశ నీవ మా-

నికక్కప వలప్పువు నీచితత్తి మనఁకను



రేక: 0337-01 హితదోళవసతతత సత: 04-214 శరణగత
పలల్లవ: దపైవమొకనఁడే మాతలనఁప నొకటే

పావనమెపైతమ పదరేమా
చ. 1: హరి యట దలనఁచిన నటయని

పరగనఁ గోరికల పనులేల
ధర నభయ మొసనఁగ దపైవముబతటల్లము
మరలి యితరలక మఱి వరచేమా

చ. 2: పరషోతత్తిమానతనఁ బుటట్టినవారము
అరిదిసిరలకెపై యలపేల
సరి లకపత శరణగతులము
అరయనఁగ నితరల నడిగేమా

చ. 3: శ్రీవతకటపతచేనఁత జీవులము
దావత నితరము తగలేల
వావరిని కరివరదుని వారము
తావున బతదాలనఁ దగిలేమా



రేక: 0337-02 నాగవరాళ సత: 04-215 శరణగత
పలల్లవ: చాలనఁ జాల నీసటలనఁ బొరలితమ

వాలి కొతత వరవకమనలేవు
చ. 1: కలవు లోకముల ఘనమతతగతబుల

అలరి ముకిత్తి యియతనఁగలేవు
సులభాననఁ గలర సొరిది దేవతల
వలగొను పాపము వారితచలేర

చ. 2: వునన్నవ పణతము లటూరకె యివగో
పనిన్నన హరినఁ జూపనఁగలేవు
సనిన్నత నునన్నవ సకళశసత్తి సముల
కొనెపైన్నైన భవములకొన గన నీవు

చ. 3: ధరలో సేనల ధనధనతతబుల
పరమజాజ్ఞనవభవ మదు
అరదుగ శ్రీవతకటాధిపనఁడే మము
యిరవపై కావనఁగ యడేరితమ



రేక: 0337-03 శోకవరాళ సత: 04-216 మనసా
పలల్లవ: వడువుము మనసా వరిడిచేనఁతల

తడయక శ్రీహరినఁ దలనఁచవ యినఁకను
చ. 1: నానానఁడే యననఁబది నాలగలక్షల

యోనుల వడలిత నొకక్కనఁడనే
ఆనిన భోగములతదలివ పో
కానము యినఁకనేమ గడియితచేము

చ. 2: నలగడ నట పదునాలద్గీ లోకముల
వలయనఁ జొచిచ్చెతని వడలితని
కలిగినదేదో కలగనిదేదో
తలియ దేమటకినఁ దిరిగేవమో

చ. 3: భువలోనఁ జేసిత పణతమునఁ బాపము
కవసి యాఫలము గెపైకొతటని
యివల శ్రీవతకటేశనఁడితతలో
తవలి యేలనఁగా ధనుతనఁడనెపైత



రేక: 0337-04 గతడకిగయ సత: 04-217 దశవతారముల
పలల్లవ: ఇరవుగా నినెన్నరినఁగిరి యిదివో నీదాసుల

పరదపైవములమనఁద నొల వయనేల పనిలేవు నీమాయల కరణనిధీ
చ. 1: ముతచెను నీపాదముల మటూనఁడులోకములయతదును

యతచెను నీ వయినామాల యిలలో వదవాతసునఁడు
చతచలనఁ దలనఁచిరి నినున్న మునేన్న సనకాదియోగీతదుగ ల
పొతచి యితకా నీక దానఁగనఁ జోట లేదు యితదు బొడచటూపవ యితకవడమాయలేల

చ. 2: కొనెను నీపాదతీరస్థిము బద్రిహత్మి కోరి నీపాదము గడిగి
వనుతతచె నీమహిమ తొలల్ల వయినోళల్ల గల శేషనఁడు
అనిరి నినెన్నకక్కడనుచ మొదల శకాది మునీతదుగ లలల్ల
పొనిగి నీవు మాయ సేయనఁ జోట లేదు మముత్మి పొసనఁగి యేలకోవ పరషోతత్తిమునఁడా

చ. 3: యకెక్కను ధుగ వునఁడు పటట్టిము యిదివో నినున్ననఁ గొలిచి
చికెక్కను నీశరణగత నేనఁడు శ్రీవపైషరవులచేతను
గకక్కన శ్రీవతకటేశనఁడా యిటట్టి కాచితవ మాటకే మముత్మి
యికక్కడ నీమాయసేయనఁ జోటలేదు నినున్ననెరినఁగిరి నీదాసులితదిరారమణ



రేక: 0337-05 హిజిజజిజ సత: 04-218 అధతతత్మి
పలల్లవ: పాపమునఁ బుణతము పరగ నొకట నద

వోపనవారల వడినఁగటట్టిడిది
చ. 1: నాలకతుదనే నానారచలను

నాలకవ హరినామమును
పోలితప నొకక్కట భోగమటూలము
మటూల నొకటది మోక్షమటూలము

చ. 2: మనసున నదివో మగవలమోహము
అనుగమనసుననె హరిచితత
పనివడి యొకక్కట పగపతచమారద్గీము
కొన నొకటే వపైకతఠమారద్గీము

చ. 3: వలనఁగనఁ జీనఁకటయు వస నొకనానఁడే
కలిగె నటల్ల నివ కలిగినవ
యిలలో శ్రీవతకటేశ మా యొకట
తలనఁప నొక టతనిదాసులసుగత



రేక: 0337-06 సౌరాషట్టి సత సత: 04-219 నస్కృసితహ, హరిదాసుల
పలల్లవ: హరిదాసులే మాక నడడమెపై కాతురగాక

శరణతట వారికి నే సకలోపాయముల
చ. 1: పరగనఁబెరనఁగనఁగానే పదదలయ నితదిద్రియాల

యిరవపైనమాబుదుద్ధ  లితదుగొలీప్పునా
తరిగితరిగి మాక దిద్రిషట్టిమాయ జనత్మిముల
దురితాలనఁ బుణతలనఁ దోసేమా యినఁకను

చ. 2: కూడనఁగటూడ నానానఁటనఁ గొనకెకెక్కనఁ గోరికల
వడనిబతధము లనీన్న వడిచనా
పాడితో నీడా నాడనఁ బాబ్రాణములనఁ దపలయ
యేడనునన్ననేము నేమే యరినఁగేమా యినఁకను

చ. 3: చితతతచనఁ జితతతచనఁ జేతకి వచెచ్చె మనసు
అతతలో శ్రీవతకటేశనఁ డతది కాచెను
దొతతులపై తరమతతగము తోడనే నాలక నతట
మతతనాన గరసేవ మరచేమా యినఁకను



రేక: 0338-01 బౌళరామకిగయ సత: 04-220 అధతతత్మి
పలల్లవ: కెపైకొనన్నకొలనఁది కరత్మిము

వాకచిచ్చె తనతోనే వగవనఁగనేల
చ. 1: తలనఁచినకొలనఁదేదపైవము తన-

కలపకోలకొలనఁదే కడనరల
బలవుకొలనఁదియే పతతము
తొలనఁగర యితరల దటూరనఁగనేల

చ. 2: మచిచ్చెక నొడివనతతే మతతగము
అచచ్చెపభకిత్తి కొలనఁదే యాచారతనఁడు
నిచచ్చెలనఁ గోరినయతతే నిజమెపైనలోకము
పచిచ్చెవచిచ్చెచదువుల భద్రిమయనఁగనేల

చ. 3: నెమత్మిది జాతతతే నియమము
సమత్మితతచినతతే సతతోసము
యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁడిచిచ్చెనతతే యిహపర-

మెమెత్మిల కిది మరచి యేమరనఁగనేలో



రేక: 0338-02 వరాళ సత: 04-221 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇనిన్నజనత్మిము లతత్తిన యితదుకా నేము

పనిన్నన సతసారములబతధమే మగిలను
చ. 1: తీరెనఁ దరె అనన్నముల దినదినకోరికల

కోరనఁబోతే యాసలలల్ల కోటాననఁగోట
సారెనఁ గొనన్నరచలలల్ల చవతో మేనిలో లేవు
ఆరితేరిబతుకనఁగా నాసలే మగిలను

చ. 2: పోయనఁబోయ సవ్వెరాద్గీదిభోగముల వనకకే
సేయనఁబోతే పణతముల సేనాసేన
ఆయమతట వతకితే నాతుమలోనా లేవు
కాయముతో వతట వతట కరత్మిమే మగిలను

చ. 3: అతదనతద మోక్షము హరిదాసులవలల్లను
ముతదు వనకెతచితేను మటూలమే హరి
గొతదినఁ జికెక్క నరకాల కోపమునఁ బాపమునఁబాస
యితదు నతదు శ్రీవతకటేశనఁడే మగిలను



రేక: 0338-03 బౌళ సత: 04-222 నస్కృసితహ, హరిదాసుల
పలల్లవ: ఏమటకినఁక నితరపణతముల

తాము దామె హరి దాసునఁడ నేను
చ. 1: దురితముల హరి తొలేల్ల తను

శరణనన్నపడె చాలితచినానఁడు
నరకముల మరినానఁడే
తరమతతగముచేనఁ దరిచినానఁడు

చ. 2: పటట్టి గల హరి భువ మునుపే
గటట్టిముదద్రిలనే కడపనవానఁడు
నటట్టి కొను  అజాజ్ఞనము వనకకే
పటట్టి గరనిచేనఁ బాపనవానఁడు

చ. 3: యిహపరము లివయును నపడే
సహజధరత్మిమున జరపనవానఁడు
వహితముగా శ్రీవతకటపత నను
బహుదాసులలోనఁ బాలితచినానఁడు



రేక: 0338-04 ఆహిరి సత: 04-223 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఆపదలలేని సుఖ మదియపో వరత

వోపతేనే కెపైకొతట వలల్లకతటే మానుట
చ. 1: అలిగితచ ములిగితచ నతతలోనే భద్రిమయితచ

కొలనఁది సతసారపగణ మది
మలసి రాలదితటా మలిగతడల్లననేల
వలిసితేనఁ గెపైకొతట వలల్లకతటే మానుట

చ. 2: ఆపపటట్టి  మోసపటట్టి  నతతలోనే వాసిపటట్టి
గాసిల నీసిరలక గల దిది
వసరి చానిపనఁ జవ వదక నదినఁకనేల
పూసివాసినఁ గెపైకొతట వలల్లకతటే మానుట

చ. 3: మరపతచనఁ దలపతచ మరి యేమెపైనానఁ జేసు
మరియును దనకరత్మిమహిమది
గరిగా శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచినవారి కిది
వుఱకెపైననఁ గెపైకొతట వలల్లకతటే మానుట



రేక: 0338-05 సాళతగనాట సత: 04-224 శరణగత
పలల్లవ: నీటముతచ పాలముతచ నీచితత్తి మనఁకను

చాటత నీకస్కృప గరి సతసారమునక
చ. 1: హరి నీవ గరి నాయాతుమలోపలికి

అరిది శతఖచకాగ లే యతగపగరి
పరమపదమే గరి పటట్టినవగతమునక
తరమతతగమే గరి దిషట్టిపనాలికక

చ. 2: గోవతద నీపాదపూజే గరి నాదాసతమునక
తావుల నాభకిత్తికి నీదాసులే గరి
ఆవల నాకరత్మిమున కాచారతనఁడే గరి
దేవ నీశరణు గరి దిషట్టిప జనాత్మినక

చ. 3: నగశ్రీపత గరి ననున్న రకతచటకను
తగసతకీరత్తిన గరి తపమునక
తగనిజాజ్ఞనమునక తరమణులే గరి
మగల శ్రీవతకటేశ మతచి నీవ గరి



రేక: 0338-06 లలిత సత: 04-225 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: బతటక బతటవుదురా పాపముగాక నీ-

బతటక బతటల్లమెపై బదికేము నేము
చ. 1: పాతాళముననునన్న బలివాకిలి గాచేవు

దటూతవపై పాతడవుల పొతదున నుతటవ
యతల యేలిక బతట యవరస దపప్పు నినఁక
చేతనే నినున్ననఁగొలవనఁ జితతయత నితదుకే

చ. 2: పాతడవులదటూతవపై పనిసేసితవ వార
అతడ నీదటూతలయేతది అమరనఁగాక
నితడి గర దపైవమనే నియమము దపప్పు నిదే
మెతడు నీదాసులకెలల్ల మేర మత యేదయాత

చ. 3: పరగ నౌలే నీవు భకత్తివతత్సలతడ వౌదు
తరమెపై యరనఁగకాడితమ యితదానఁకాను
అరదపైన శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడవు నీక
సిరలనే శరణతటనఁ జేసినటట్టి  సేయవ



రేక: 0339-01 మాళవశ్రీ సత: 04-226 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: వగిరితచనేల వషరనఁడే యితతకనఁ గరత్తి

బాగగా నాతనియిచచ్చెనఁ బరగటేకాక
చ. 1: తలపోనఁతలేల దపైవము గలగనఁగాను

చెలనఁగి యాతనఁడే యినీన్ననఁ జేసనఁగాక
యిల నేనఁడె పటట్టినా యితకానఁ గలది గాదా
పలలోకాల నడప భారము దేవునిదే

చ. 2: చితత లినఁకనేల శ్రీపత గలగనఁగాను
మతతుకనఁ బుటట్టితచి తానే మనుపనఁగాక
వతతా య దేహము వరా య యితదిద్రియాల
యితతట బద్రిహత్మితడనాథనఁ డితదరికి నొకనఁడే

చ. 3: సిలనఁగ గోరికలేల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
కలనఁ డాతనఁడే మనలనఁ గాచనఁగాక
వలసి యాతనిమాయే వశవ్వెమతతా నితడినది
తలిప రకతచటక దికక్క దస యితనఁడే



రేక: 0339-02 వరాళ సత: 04-227 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అట గొనాన్నళల్లతదానఁక యిట గొనాన్నళల్లతదానఁక

కటకటా శనకప గత యాయనఁ గావవ
చ. 1: పసిమనఁ బాపమనేట బతదల మేసితని

కసరి దేహప కటట్టి గాడి నుతటని
కొసరి కరత్మిపమెడగదియ మోనఁచితని
పసురమువతటవానఁడనఁ బాలితచవ

చ. 2: పతచేతదిద్రియములనే బాడిగె మోనఁచితని
లతచప సతసారమనే లడినఁబడిత
పతచల నాసలచేత బతదమ వటట్టితచకొతట
ముతచినగఱఱ్ఱైమువతట మటూఢనఁడనఁ గావవ

చ. 3: మరిగి `యజాజ్ఞన మనేమద మెతత్తి తరిగిత’

`మరనఁ డనే మావటని మాయనఁ జికిక్కత’

గరిమ శ్రీవతకటేశ కరినఁ గాచితవగాన
కరి నెపైత ననున్న నీవు కరణతచవ



రేక: 0339-03 దేసి సత: 04-228 మనసా
పలల్లవ: లోకమతతా నితడె లోచటూప వలిచటూప

శ్రీకాతతునఁడెపై తోనఁచె చికిక్కనవ యాల
చ. 1: సకలజీవులలోన సరేవ్వెశవ్వెరనఁడు వానఁడె

వకరి నౌనఁగాదన నోపను నేను
అకట యాతనిచేనఁతే అతదరనునఁ జేసేవారే
వకటాలతదుక నాడ వరపయత నాక

చ. 2: భువయతదు దని యతదు పరషోతత్తిమునఁడు వానఁడె
వవరితచ మేల గీడు వదక నే నోప
చెవ వనన్న మాటలలల్ల శ్రీపతయపై తోనఁచని
ఇవల కలల్లనిజాల యతచనఁజాల నేను

చ. 3: పగటతదు రేయతదు పరమాతుత్మినఁడు వనఁడె
తగిలి పాసే ననన్న తలనఁపనోప
జిగి మతచ నాలోన శ్రీవతకటేశనఁడే
బగివాయనఁ డెనన్ననఁడును బదుకవో మనసా



రేక: 0339-04 లలిత సత: 04-229 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: వరారశగమములల వడినఁ జితగగపత్తి లల

వరిరతచి మమత్మినఁకనఁ దడవకరో మర
చ. 1: చదువుల దచిచ్చెనటట్టి సరేవ్వెశనఁ గొలిచిత

చదువు నామారతనఁడు చదివనఁ బోరో
అదన యోగీతదద్రివతదుతనఁడెపైన కస్కృషరనఁ గొలిచిత
చదల నాయోగముల సాదితచ నతనఁడే

చ. 2: కూరిమ యజజ్ఞకరె త్తైనగోవతదునఁ దలనఁచిత
చేరి నామారతనఁ డవ సేసనఁ బోరో
ఆరయ వజాజ్ఞనమటూరిత్తియపైన హరి శరణతట
వరకె నాకాతనఁడవ వుతత్తిరవచచ్చెని

చ. 3: దేవతాశిఖమణయపైన దేవునినఁ బటూజితచితని
దేవ ఋషి ఋణముల తీరిచనఁబోరో
శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చితత్తిములో నునన్నవానఁడు
చేవనఁ బాపాలలల్లనఁ బాస సలవచెచ్చెనఁ జేనఁతల



రేక: 0339-05 దేశక సత: 04-230 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఊరకే నోరమటూసుక వతట నీక మొకేక్కమయత

చేరి నారాయణ నీవు చేసినటట్టి  సేయవ
చ. 1: హరినామమునఁ దలనఁచి అణనఁచేనతటేనయత

సరి నా పాతకముల చాల వతదుక
నరహరినామ మెతచి నాకనఁ గటూడపటేట్టినతటే
అరదపైన పణతముల అనిన్నలేవు భటూమని

చ. 2: రామనామము నొడిగి రవవ్వెల బోనఁజోనఁపే నతటే
తామసపనరకాల దగద్గీరవతదు
వామననామమెతచి వరసవ్వెరద్గీ మెకేక్కనతటే
యేమటా నాకడ వారికెడచా దదియు

చ. 3: గోవతదనామముచేతనఁ గదితచే భవములతటే
పావనమాయను నీభకిత్తివలల్లను
శ్రీవతకటేశ నేను చేకొని నీశరణతట
యేవధుల నెరనఁగను యిదివో నీచితత్తిము



రేక: 0339-06 బౌళరామకిగయ సత: 04-231 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: జాజ్ఞనతబొకటే జగమున కధికత మరి

నానావధముల నటనల
చ. 1: బహుదానఫలము పడయుటకతటే

యిహమున వపైరాగత మెకక్కడు
సహజకరత్మిముల శతములకతటే
అహిశయనుని భకత్తిధికము

చ. 2: ధరనఁ దపములనతతతబులకతటే
గరిమల శతతము ఘనము
వరసాచారము వవలకతటే
హరినామపఠన మధికము

చ. 3: ఆవల వగతముల అనిన్నటకతటే
శ్రీవపైషరవమే శేఖరము
శ్రీవతకటేశవ్వెరచేనఁతల యివగన
సేవ యిదొకటే చితతతప ఘనము



రేక: 0340-01 మతగళకౌశిక సత: 04-232 భకిత్తి
పలల్లవ: మముత్మినఁజూడనేల నీమహిమే చటూతువుగాక

వుమత్మిడినఁ బరస మతటే దొకక్కమానఁటేకాదా
చ. 1: పకక్కమారల నినున్ననఁ బేరకొని జపతచనఁగ

మకక్కళతచి నీకనఁ గొతత మహిమెకీక్కనా
వకక్కమార జపతచి నే నటూరకతడినతతలోనే
తకక్కక నీమహిమలోనఁ దరగి పోయనా

చ. 2: తగిలి నేనఁ గాలమెలల్ల ధతనము సేయనఁగ నీక
జిగి నీమేనికినఁ గితత చేవ యకీక్కనా
అగపడి యొకవళ నట దలనఁచి మానితే
చిగరెపై యతతటలోనె చికిక్క వాడనా

చ. 3: యినిన్న యాల శ్రీవతకటేశ మాయితటలోననే
వునన్నత నీవారమని వుతటేనఁ జాల
సనన్నము దొడెడతచనేల సరివలసచోట
అనిన్నయు నితతమతతే యలమట కోపము



రేక: 0340-02 మాళవ సత: 04-233 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఇదిగో రటూపపై తోనఁచ యితదరియదుట నివ

మదినఁ జేపటేట్టిదిలేక మానెనఁగాని
చ. 1: కోపమెపై పొడచటూపనఁ గొతత పాపము

దపమెపై పొడచటూప దేహ పాపము
మాపల నిదుద రెపై చటూప మరికొతత పాపము
కెపైపగానఁ బరల నితద కడమ పాపము

చ. 2: శతతమే పణతము సతతదయే పణతము
అతతటాను హరిభకిత్తి యది పణతము
చితతతచ వపైరాగతమే చేతలోని పణతము
మతతనపజాజ్ఞనమే మహినఁగల పణతము

చ. 3: హరినామమే ముకిత్తి యరసి కెపైకొతటేను
ధర నాతనిదాసతమే తగిన ముకిత్తి
సొరిది శ్రీవతకటేశనఁడే పరతతవ్వెము
యిరవపై కొలచటే యిహ నితతముకిత్తి



రేక: 0340-03 పాడి సత: 04-234 కస్కృసర
పలల్లవ: అనుచనఁ బొగడనఁ జొచెచ్చెరద బద్రిహత్మిదుల మతట

మొనసి య బాలనికే మొకేక్కము నేము
చ. 1: వునన్నతప లోకముల వుదరాన నునన్నవానఁడు

అనున్నవ నీ దేవకిగరద్భామతదు వుటట్టిను
మనిన్నతచి యోగీతదుగ లమదిలోనుతడెడువానఁడు
పనిన్నన పొతుత్తి లలోన బాలనఁడెపై వునాన్ననఁడు

చ. 2: పాలజలధిలోన పాయనిగోవతదునఁడు
పాల వనన్న లరగితచె పపైనఁడికోరను
వోలినఁ దన వషరమాయ నోలలడినటట్టివానఁడు
చాలి మతతగసానులచే జలకమాడని

చ. 3: ముగరవలప్పులక మటూలమెపైన యటట్టివానఁడు
తగబలభదుగ నికి తముత్మినఁడాయను
నిగిడి వపైకతఠమున నిలిచి రేపలల్లనుతడి
యగవ శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవాయ వనఁడే



రేక: 0340-04 శదద్ధవతతత సత: 04-235 భకిత్తి
పలల్లవ: హరిపూజే బద్రిహత్మితడ మవవ్వెలి కవవ్వెలగాని

యరవలల్ల  నాసతదికీసతదివ
చ. 1: తపముల జపముల దానధరత్మిములలల్ల

యపడును బద్రిహత్మిలోక మసతదివ
వపరీతభోగాల వలలేనిపణతల
కపరల సవ్వెరద్గీలోకముకాడివ

చ. 2: వటట్టి సటరాజసాల వరారశగమములను
పటట్టి గలినిన్నయును యభటూమమనఁదివ
చటట్టిప సతబతధల జోలి వావవరత్తినల
దిటట్టితనములలల్ల యదేహముతోడివ

చ. 3: పూనఁటపూనఁటకోరికల పొరలేవుపాయాల
మానఁటలనఁదేటలనెలల్ల మతలోనివ
గానఁటప శ్రీవతకటేశగని కొలిచిననఁజాల
నానఁటకప మతముల నవువ్వెలలోనివ



రేక: 0340-05 హితదోళత సత: 04-236 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఉనన్న సుదుద లేల మాక వర వచారములలల్ల

వనున్ననికి మొకక్కటే వవల మాక
చ. 1: నగధర నతదగోప నరసితహ వామన

జగదేకపతయనే జపము మాది
తగ హరిడితగరీనఁడ దాసునఁడ బతటననేట-

మగలనఁ బెదదతనము మతచేది మాక
చ. 2: హరి పతడరీకాక్ష ఆదినారాయణయనేట-

ధర నామమతతగములే ధనము మాక
సరస శతఖచకాగ ల సరేవ్వెశదాసుల సేవ
మరిగినద మామతమును మనికె

చ. 3: శ్రీవతకటేశయని శేషగిరివదాదిద్రి
భావతచి కొలచటే మాబద్రిదుకెలల్లను
కెపైవలతమదియ కతట మటట్టి మతచితోబ్రావ
పావనమెపైతమ మముత్మినఁ బాలితచె నితనఁడు



రేక: 0340-06 శతకరాభరణత సత: 04-237 కస్కృసర
పలల్లవ: ఏనఁట బడడనఁ గతటవమత్మి యశోదమత్మి

గానఁటప దేవతలలల్లనఁ గాచకనాన్న రితని
చ. 1: చెకక్కమనఁట పాలవోయి చేరి నోర దరచితే

పకక్కననునఁ బొడచటూప బద్రిహత్మితడాల
అకక్కన నలముకొతటే నతగజతాపము మోనఁచె
మకక్కవక వరతుము మాయప బాలనికి

చ. 2: పొతుత్తి లలో నుతడనఁగానె భుజాల నాలగదోనఁచె
యితత్తిల బాలనికేవ యిటవతటవ
యతుత్తి కొనన్న వకమెపై యవవ్వెరికి వసగానఁడు
హతత్తిచటూడ వరతు మ యారడిబాలనికి

చ. 3: తేఱి వనితోడిముదుద  దేవలోకము పనుల
మఱి యేవ చటూచినాను మతలేనివ
ఆఱడిగొలల్లతలము అటట్టి కూడి యాడితమ
వఱ సేయ వరతు శ్రీవతకటాదిద్రిబాలని



రేక: 0341-01 భటూపాళత సత: 04-238 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: కనన్నవారివదద నెలల్లనఁగావతగ నేమగదుద

యినిన్నటకి నియతనఁగొన నీతనఁడే సవ్వెతతతుగ నఁడు
చ. 1: పరిమేషి ష్ఠూగనన్నతతడిద్రినఁ బాటతచి కొలవరో

అరదపై లోకాలకెలల్ల నతనఁడే తతడిద్రి
సిరిమగనఁడెపైనవానినఁ జేపటట్టి తలనఁచరో
సిరలిచేచ్చెమేనఁటదాత సస్కృషిట్టికెలల్ల నతనఁడే

చ. 2: అతబరీషనఁ గావనఁ జకగమతపనవానినఁ జేరరో
అతబుజభవాతడాన కతనఁడే రక్ష
పతబన భటూకాతతపతనఁ బాయక సేవతచరో
వుతబళల్ల  వళల్ల  నిచేచ్చెవునన్నతునఁడు నతనఁడే

చ. 3: మటూలమతటేనఁ గరినఁగాచేముఖుతనికి మొకక్కరో
మటూలధనమెపైయుతడ ముతదర నిటట్టి
యలీలనఁ జితత్తిజతతడిద్రి నెదలోననఁ గొలవరో
పాలితచ శ్రీవతకటాదిద్రిపతయాయ నితనఁడే



రేక: 0341-02 లలిత సత: 04-239 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: తొలిల్ల యేరపరచిరి దొడడవానఁడు హరియని

యలల్లసతదేహల బాస నినఁకనేల చితత
చ. 1: నారదునఁడు సదితచి నారాయణు నెరినఁగె

సారెక శివునఁ డెరినఁగి చాట రాముని
చేరి సదితచెనఁ బారవ్వెత శ్రీరామచతదుగ ని
యేరీతుల సదితచేము యితతకతట నేము

చ. 2: వదవాతసుల దలిసే వదకి వషరనినఁ జెపప్పు
సాదితచితని యోగిసనకాదుల
యదస శకాదులలల్ల నెరినఁగిరి మాధవుని
కాదని వరికతట గత గాననఁగలమా

చ. 3: పకక్కగాలము చదివ పకేక్కతడుల్ల బదికి
పకక్క రషలితదుననె పదదలపైరి
దకక్కనఁగ శ్రీవతకటేశ ధనముగానఁ జూప రిద
తకక్కక కొలిచితమ దపైవమని కతటమ



రేక: 0341-03 కౌశి సత: 04-240 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: నీవతటదపైవాల వరీ నిఖలలోకములతదు

యవల నావల నెతదు నెతచి చటూడ మాకను
చ. 1: తగిలి నీమోముచకక్కనఁదన మెతచి చటూచితమా

తగిన మరనినఁగనన్న తతడిద్రివ నీవు
అగపడడనీగణము లవ యతచిచటూచితమా
నిగిడి కలతణగణనిధివనీ శగ తుల

చ. 2: గటట్టి  నీపదదతనము కలమెతచిచటూచితమా
అటట్టి బద్రిహత్మికలము నీయతదునఁ బుటట్టిను
దటట్టిప నీపనులవరత్తిన మెతచి చటూచితమా
ముటట్టి సరవ్వెరక్షకతవ్వెమున వలసితవ

చ. 3: బెడిదమెపైననీబర దతచిచటూచితమా
వడి శరణగతవతత్సలనఁడవు
కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కతటమ నీమహిమల
బడి నినేన్న సేవతచి బద్రిదికిత మదివో



రేక: 0341-04 మతగళకౌశి (క) సత: 04-241 శరణగత
పలల్లవ: నీవనేనమత్మినయటట్టినీవారము

వవలవధలనఁ జేసే వనన్నపమదయాత
చ. 1: పతడెనుమాకరత్మిముల పాల గోర గొనవయత

అతడనె నామతలోని  అతతరాతమ
నితడెనునాకోరికల నినుపవారిధులపై
వతడిబతగారాలతోడ వఱవనఁగవయాత

చ. 2: మలస మాపటట్టి గల మారమటూలసరకలపై
కలసుతకము దరచ కరణకర
వలస సతసారాల వకక్కసపనఁ బౌనఁజలపై
తొలనఁగక యిట నీవు తోడుచటూడవయాత

చ. 3: కూడెను మానుతులనే గోకలపనఁ గదుపల
యడుగానఁ బులల్లరి గొని యేలవయాత
వోడక శ్రీవతకటేశ వపప్పుగితచితమ నీక
వడుకల దపైవార వహరితచవయాత



రేక: 0341-05 నాగవరాళ సత: 04-242 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వగద్గీల మతతా వస్కృథా వస్కృథా

తగిద్గీ పరలతో దపైనతములేల
చ. 1: పతచనఁగబెతచనఁగనఁ బెరగీ నాసల

తుతచనఁగనఁదుతచనఁగనఁ దొలనఁగ నవ
కతచముకూడును కటట్టినకోకయు
వతచనమేనికి వలసినదితతే

చ. 2: తడవనఁగనఁదడవనఁగనఁ దగిలీబతధము
వడునఁవగనఁ వడువనఁగ వడునవ (ది?)

గడిశలోన నొకకకిక్క మతచమున
వడల సగమునను వుతడెడిదితతే

చ. 3: మరవనఁగమరవనఁగ మాయలే యితతా
మురహరనఁదలచితే మోక్షము
నిరత శ్రీవతకటనిలయునఁడే కాయప-

గరిమెల నిలిచిన కాణ చితతే



రేక: 0341-06 శదద్ధవసతతత సత: 04-243 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: హరి నీవు లేవా అనిన్నచోటల్లను తొలిల్ల

అరయ నీదాసులే యర దితతేకాక
చ. 1: కతటమనీదాసులను కనున్నలపతడుగగాను

కొతటమ పాదతీరస్థిము కొలల్లలగాను
వతటమ నీనామములను వనులపతడుగగాను
అతటన మోక్షముతోబ్రావ అడుగనేమటకి

చ. 2: నుతతచి మాటాడితమ నోరార నీదాసులను
మతనఁజొకిక్కతమ దాసతమహిమచేత
మతగతటమ వారిసతగత కూటములవలల్ల
వతకి వజాజ్ఞనము వనఁడనేమటకి

చ. 3: మొకిక్కతనఁ జాగిల నీమోహప దాసులకను
యకిక్కతనఁ బరమపదమహమతదునే
తకక్కక మనిన్నతచిరి నీదాసుల ననన్ననిన్నటాను
గకక్కన శ్రీవతకటేశ కడమ లేమటకి



రేక: 0342-01 సాళతగత సత: 04-244 శరణగత
పలల్లవ: హరివలల్ల కడమలే దతతనతత నునన్నవానఁడు

గరిమనఁ గాననివారికలల్ల యితతే సుతడ
చ. 1: లోననఁ హరినఁ దలచితే లోపలతద పొడచటూప

పూని వలినఁ దలచితే భటూమనలల్ల నఁ బొడచటూప
తానే యితదరిలోన దపైవమయి వునన్నవానఁడు
కానకవుతడినవారికలల్ల యితతే సుతడ

చ. 2: పటట్టి వచారితచకొతటేనఁ బాబ్రాణముతోనఁ బొడచటూప
జటట్టినఁదనదతడనలల్ల  సతసారమెపై చటూప
పటట్టిపగలపై వునాన్ననఁడు బాయట నెతదు చటూచిన
గటట్టిగా గాననివారికలల్ల యితతే సుతడ

చ. 3: శరణముచొచిచ్చెతేనె చేతలోనే వునన్నవానఁడు
పరమభాగవతులపలకలో నునన్నవానఁడు
యిరవుగ శ్రీవతకటేశనఁడెదుటనే వునాన్ననఁ డతని-

కరణ గాననివారికలల్ల యితతే సుతడ



రేక: 0342-02 ఆహిరి సత: 04-245 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: మాక నేమనఁ బనిగాదు మరి యేమగలిగినా

శ్రీకాతతు నడుగరో చితగగపత్తి లల
చ. 1: ధరణీశపనులకనఁ దగ బతద లేదట

హరిదాసులకనఁ బాపమతటనా మరి
సరినఁ జకగపడాగ లిచచ్చెటనఁ జూచకోరో మర
అరసి మనఁదటమాట లతని నడుగరో

చ. 2: లవరిమనన్ననపాతుగ లక వటట్టి లేదట
కావతప వపైషరవులకనఁ గరత్మిమునన్నదా
దేవునిలతచన మద తరమణ చటూచకోరో
ఆవల నేమగలల్ల ను ఆతని నడుగరో

చ. 3: సత రాణవాసమెపైతే జాతకలమెతచరట
హితశరణగతులకేది జాత
తత శ్రీవతకటపతదాసత మది చటూచకోరో
యితవపై మరేమగలల్ల  నీతని నడుగరో



రేక: 0342-03 లలిత సత: 04-246 శరణగత
పలల్లవ: ఎతచి చటూచితే మాక నితదే నితతసుఖము

కొతచి యనుమానమెపైతే కొనదానఁకా లేదు
చ. 1: హరి నీగరద్భాములోన నతగమయి వునాన్నరము

యిరవపై వరేమోక్ష మెతచ నునన్నదా
నిరతనఁ జూచినవలల్ల  నీరటూపలే మాక
ధరలోన నితతకతట ధతనమునన్నదా

చ. 2: అతతరాతత్మివపైన నినేన్న యాతుమక నిచిచ్చెతని
యితతకతట నే నడిగేది యినఁకనునన్నదా
పొతతనే భటూకాతత పటట్టిన నెలవు మాక
యితతకతట తలిల్లదతడుగ  లినఁకనునాన్నరా

చ. 3: పొరి నెరకే జాజ్ఞనము పొతచి మరపే సమాధి
సొరిది నేనఁడితతకతటే సుఖమునన్నదా
గరిమ శ్రీవతకటేశ కలిప్పుతమతతా నీద
శరణతటే యితకా వచారమునన్నదా



రేక: 0342-04 శదద్ధవతతత సత: 04-247 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దపైవమా నీచేనఁతల తపప్పుదు మా రోనఁతల

యేవలనఁ జూచిన బాయ దేమతదమయాత
చ. 1: కాయములో హేయమద కమత్మినఁబటూనఁత మనఁద నద

రోయదు చితత్తిమునక రచియే తోనఁచ
మాయలనే పొరలేది మానఁటలనే వసిగేది
యేయడనఁ గనీ గాన మేమతదమయాత

చ. 2: పటట్టి గది యతగిలి పూనఁచిన దాచారము
గటట్టి  చెడదతదునాను గణమే తోనఁచ
వటట్టియాసనఁ బొరలేది వతతనఁ బడి తరిగేది
యటట్టి  వగితచనఁగవచచ్చె నేమతదమయాత

చ. 3: నికిక్కచటూచితే నెరక నిదిదరితచితే మరప
మకక్కళతచినబదుక మతచిదపై తోనఁచ
మకిక్కలి శ్రీవతకటేశ మక నేను శరణతటే
యకక్కవాయ నాపదవ యేమతదమయాత



రేక: 0342-05 శ్రీరాగత సత: 04-248 మాయ
పలల్లవ: అటమనఁదిపనులక హరి నీవ కలవు

సటలపైన నిజమెపైనా జరపేముగాక
చ. 1: పరమాతత్మి నీమాయనఁ బాయగ నే నెతతవానఁడ

దొరయపైతే రాజాజజ్ఞ దోయవచచ్చెనా
తొరలిన యితదిద్రియాలనఁ దోసిపోవ నెటట్టి వచచ్చె
సిరల నేలికపతప సేయు టతతేకాక

చ. 2: శ్రీపత యసతసారము సేయకతడ నెతతవానఁడ
మాపదానఁకా రాచవటట్టి మానవచచ్చెనా
పాపపణతము లొలల్లక పరగ నాకెటట్టి  వచచ్చె
తేపనఁ దలిల్ల వుగద్గీవటట్టినఁ దినకతడవచచ్చెనా

చ. 3: దేవ నీవచిచ్చెనమేను తగి రోయ నెతతవానఁడ
కావతచి రాచయవకినఁ గడమునన్నదా
శ్రీవతకటేశ నీచితత్తిములోవానఁడ నితతే
యేవధినఁ బెటట్టినా నేనియతకొతటగాక



రేక: 0342-06 భపైరవ సత: 04-249 కస్కృసర
పలల్లవ: అనుచ మునుల ఋష లతతనితత నాడనఁగాను

వనియు వననియటట్టి వడె యాడనఁగాని
చ. 1: ముకతదునఁ డితనఁడు మురహరనఁ డితనఁడు

అకటా నతదునికొడుకాయనఁగాని
శకతతగమనునఁ డితడు సరేవ్వెశనఁ డితనఁడు
వకలి రేపలల్లవధి వహరితచనఁగాని

చ. 2: వదమటూరిత ఇతనఁడు వషరదేవునఁ డితనఁడు
కాదనలేక పసులనఁ గాచనఁగాని
ఆదిమటూల మతనఁడు యమరవతదుతనఁ డితనఁడు
గాదిలిచేనఁతల రోలనఁ గటట్టి వడెనఁగాని

చ. 3: పరమాతుత్మినఁ డితనఁడే బాలనఁడెపై వునాన్ననఁడుగాని
హరి యతనఁడే వనన్నముచాచ్చెయనఁగాని
పరగ శ్రీవతకటాదిద్రిపతయును నీతనఁడె
తరమెపై గొలల్లతలచేనఁ దిటట్టి వడనఁగాని



రేక: 0343-01 మలహరిసత: 04-250 భకిత్తి
పలల్లవ: మానరో వో లోకలల మాక మక నేమ దోడు

నానఁటకినఁక మక నవువ్వెనఁబాట నేము
చ. 1: యిరవపై నానోటకి యనెన్ననిన్న చదివన

హరియనేయతతరచి అతదు లేదు
గరిమ నెనిన్నరటూపల కనున్నల నేనఁ జూచినాను
పరషోతత్తిమునఁ జూచినపూరిత్తి యతదు లేదు

చ. 2: యచోచ్చెట నుతడినాను యితదిరేశమతదిరము
చొచిచ్చె యుతడేసుఖ మతత చొపప్పుడ దతదు
కచచ్చెపటట్టి వనులకనఁ గతలనిన్న వనాన్నను
అచచ్చెతుకీరత్తిన వనేయతదు సరి రాదు

చ. 3: కెపైపగానఁగ కనన్నవారికాళళ్ళక మొకిక్కనాను
శ్రీపతకిమొకిక్కనతత సలవు గాదు
యేపన శ్రీవతకటేశ నిటలనఁ బటూజితచినటట్టి
మాపదానఁకా నితరల మనసురాదు



రేక: 0343-02 దేవగాతధరి సత: 04-251 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: పటట్టిన ముటట్టినుతడర పదరదు రతతలోనే

యటట్టినెదుటమముత్మి నెరినఁగీ నెరనఁగర
చ. 1: గకక్కక మటూనఁడులోకాల గొలిచితవని నీక

మొకక్కదుర; పరలక మొకక్కకతడర
అకక్కరదర శ్రీపతవని నినున్న వనఁడుదుర
వకక్కసపనఁ దపైవాల వనఁడుకోక మానర

చ. 2: కతదువ బద్రిహత్మిగనన్నటట్టి ఘనునఁడవు నీవార-

మతదుర; పరలవారమనకతడర
అతది వదాల దచేచ్చెయాతనఁడవు నీవ యని
యతదు నెతచి, పరలను యతచకతడర

చ. 3: యితత్తిల నారదాదుల కేలికని నీమరనఁగ
చొతుత్తి ర; పరలమానఁట చొర కతడర
అతత్తిన శ్రీవతకటేశ యనిన్నయు నీమాయలితతే
యతత్తిన వఱఱ్ఱైల లోకలిటేట్టి భద్రిమతుర



రేక: 0343-03 లలిత సత: 04-252 శరణగత
పలల్లవ: ఇతక నేమసేసేము యినిన్నటానఁ దనిసితమ

సతకెలలల్ల నఁ దరెనఁ దరె చాలనఁజాలనఁ గరత్మిము
చ. 1: కోరి పణతము లేమెపైనానఁ గొనిన్న సేసేమతటమా

కోరిక లిచేచ్చెట హరి కూడి మాలోనునాన్ననఁడు
చేరనఁ జోటవదకి పొతచి తరిగేమతటమా
చేరేటవపైకతఠపత చేతలో నునాన్ననఁడు

చ. 2: భవహరముగ వదపఠన సేసేమతటే
భవహరమగహరిపాటల నోట నునన్నవ
తవలి సతపదలకెపై దానమచేచ్చెమతటమా
భువలోన శ్రీపత మాపూజలో నునాన్ననఁడు

చ. 3: యిహసుఖములకనఁగా యితదరి వనఁడేమతటే
యిహమచేచ్చెశ్రీవతకటేశనఁ డెదుట నునాన్ననఁడు
సహజమయినయటట్టిసరేవ్వెశనఁ డతడే
మహిమలనిన్నయునఁ దానె మాక నిచిచ్చెనానఁడు



రేక: 0343-04 ధనాన్నసి సత: 04-253 మాయ
పలల్లవ: నీవ దయసేసి నేనఁడు మముత్మినఁ గాతుగాక

శ్రీవలల్లభునఁడ నీక సేవ సేసే వారమా
చ. 1: యిదిపణత మది పాప మెటట్టిని తలిసేమయత

అదన ననన్నప నామే యనున్నవటట్టిను
యిదదపైవ మదగరనఁ డెటట్టిని యరినఁగేమయత
మొదల నానాయోనిముటట్టితటవారము

చ. 2: ఆచారమేది యినఁక ననాచారమేదయత
కాచినయానఁకటకరిగాపలము
యేచినబతద మది మోక్ష మది యనలేమయత
పూచినపతచేతదిద్రియాలపొరగెపైత మదివో

చ. 3: ముతద రిది వన కిది ముటట్టి యేమనెతచేమయత
కతదువసతసారపగరవ్వె మెకెక్కను
అతదప శ్రీవతకటేశ యనిన్నయు నీమాయ లివ
పొతది నీకొపప్పునసేసి భోగితచేమయత



రేక: 0343-05 పళవతజరత సత: 04-254 మాయ
పలల్లవ: హరినే యడుగరో ఆమానఁట

సరగ నితదరికి సరేవ్వెశవ్వెరనఁడు
చ. 1: కామమునఁ గో శ్రోధము కాయప గణముల

నేమపటాతత్మిక నితదేది
గామడి మాయే కరత్తి యితదుకను
సమరి మమత్మితటనఁ జోటేది

చ. 2: పాపమునఁ బుణతము భావవకారము
పపైపపై నాతత్మికనఁ బనిలేదు
శ్రీపత పతపట సేసిత మతతే
తాప మముత్మినఁ దగలనఁ దగవది

చ. 3: కాయమునఁ బాబ్రాయము కరత్మిప గణముల
సేయని యాతత్మిక సలవది
యేయడ శ్రీవతకటేశనాజజ్ఞలివ
చాయల నితనికి శరణతటమ



రేక: 0343-06 నాదరామకిగయ సత: 04-255 దశవతారముల
పలల్లవ: కలనఁడా యితతట దాత కమలనాభునఁడేకాక

కలనఁడనన్న వారిపాలనఁ గలిగిన దపైవము
చ. 1: యిచెచ్చెను సతపద లితనఁడితదాబ్రాదులకనెలల్ల

యిచెచ్చెను శకాదుల కిహపరాల
యిచెచ్చెను వాయుజనికి యిటమనఁద బద్రిహత్మిపటట్టి-
మచచ్చెల ఘతటాకరరని కిచెచ్చెనఁ గబేరతవ్వెము

చ. 2: కటట్టిను ధుగ వపటట్టిము కమలజకతటే మనఁద
కటట్టి వభీషణుక లతకారాజతము
కటట్టియిచెచ్చె నజనికి గతచనన్నవదాల
కటట్టిను శ్రీసతచేత గతకణసటూతగముల

చ. 3: పటట్టిను దేవతలక పేరినమస్కృతపవతదు
వటట్టిను భకత్తివతత్సలబర దితనఁడు
యిటట్టి శ్రీవతకటాదిద్రి నితదరికినఁ బొడచటూప
పటట్టినఁ దనపసాబ్రాదము పస్కృథివ జీవులక



రేక: 0344-01 దేసాళత సత: 04-256 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఎదురేది యితక మాక యతదు చటూచినను నీ-

పదము లివ రెతడు సతపదల సౌఖతముల
చ. 1: గోపకానాథ గోవరద్ధనధరా

శ్రీపతడరీకాక్ష జితమనత్మిథా
పాపహర సరేవ్వెశ పరమపరషాచతతా
నీపాదములే మాక నిధినిధనముల

చ. 2: పరషోతత్తిమా హరీ భువనపరిపాలకా
కరిరాజవరద శ్రీకాతతాధిప
మురహరా సురవరా ముచకతదరక్షకా
ధరణ నీపాదముల తలిల్లయును దతడిద్రి

చ. 3: దేవకీనతదనా దేవతదద్రివతదితా
కెపైవలతనిలయ సతకర రణఖత
శ్రీవతకటేశవ్వెరా జీవాతతరాతత్మికా
కావ నీపాదముల గత యిహమునఁ బరము



రేక: 0344-02 గళ సత: 04-257 మాయ
పలల్లవ: బాపరే నీమాయ భమబ్రాయితచ జీవులక

దాపన నునన్నదేకాని దవవ్వెలకనఁ జొరదు
చ. 1: మోక్షమురచి గానదు ముతదర నుతడనఁగాను

సాకయపై జగమది చవ చటూపనఁగా
దక్షకనఁ జొరదు మరి దేవ నీపపై భకిత్తి లేదు
దక్షులపై యాలబడడల దతడనుతడనఁగాను

చ. 2: జాజ్ఞనమతవు గాదు సతగడి నుతడదుగాన
నానాయోనులమేను ననిచతడనఁగా
ఆనకమెపై వపైరాగతమతట దలవాటలేక
కాననఁబడ కరత్మిముల గాసినఁ బెటట్టినఁగాను

చ. 3: మతచిదని నీ తరమతతగము దలనఁచకోదు
పతచేతదిద్రియములతత్మి బలిశతడనఁగా
యతచకొని శ్రీవతకటేశ నీకే శరణని
అతచల నీదాసులపైతే ననిన్నటా గెలిచిరి



రేక: 0344-03 పళవతజరత సత: 04-258 కస్కృసర
పలల్లవ: వఱపతచబోయి తానె వఱచెనఁ దలిల్ల యశోద

మఱచి యబాల నెటట్టి  మానిసతటా నుతడెనో
చ. 1: వతట రాకమని కస్కృషర వరపతచి యశోద

వతట మతదలో గొతగ వునాన్ననఁడనె
అతట గొతగ యతదునునాన్ననఁడని నోర దరచితే
పతటలపై బద్రిహత్మితడాల పకక్క గానవచెచ్చెను

చ. 2: చతదమామనఁ బాడి తలిల్ల సరినఁ బొతుత్తి క రమత్మితటే
చతదురనఁ జూచి కస్కృషరనఁడు సనన్నసేసను
ముతదరనఁ జతదుగ నఁడు వచిచ్చె మొకిక్కతే యశోద చటూచి
ముతదేల యతటనో యని ముతచి వరగతదను

చ. 3: పాలరిచ్చె తొటట్టిలలోనఁ బతడనఁబెటట్టి యశోద
నీలవరరనఁ దొతగిచటూచె నిదుద రో యని
వోలి శతఖచకాగ లతో నురము శ్రీసతతోడ
యలీల శ్రీవతకటేశనఁడెపై యునాన్ననఁడు



రేక: 0344-04 గజజరి సత: 04-259 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఏమన వచచ్చెను చెలల్ల చనన్నవవ యశవ్వెర నీమాయల గొనిన్న

శ్రీమాధవ నీ చితత్తిము కొలనఁదినఁక చెపప్పుడిదేనఁటకి జీవులక
చ. 1: కలిదోషనిరహరణ కెపైవలతకర హరి

తలనఁచినవారిది నేరప మమునఁ దలనఁచనివారిది నేరమ
కలషమెడలి సటూరోతదయమెపైనా కానవుకొనిన్నజతతువుల
తలిసినవారల కతదుర యతరనఁగల రెతటకి దినమొకటే

చ. 2: శరణగతరక్షణచతుర సరావ్వెతతరాతత్మిక యచతత
సరి నినున్ననఁ గొలిచినవారిది పణతము చలమున మానుటే పాపము
సరగననఁ గాచేట చలల్లని చతదుగ నఁడు జారచోరలకనఁ గడు వనఁడి
అరయనఁగనఁ గలవలకను హితునఁడు అతదుక నితదుక గరి యితనఁడే

చ. 3: శ్రీవతకటగిరినిలయ శ్రీసతీశ పరషోతత్తిమ
మవదదనుతడితే వపైకతఠము మముత్మి నెడసితే నరకము
భావములోపల నీవ వుతడనఁగ భకిత్తి లేదు కొతదరికెపైతే
శ్రీవపైషరవులక నితతము య చితతల రెతటకి నీ మహిమే



రేక: 0344-05 దేసి సత: 04-260 గర వతదన, వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: అజాజ్ఞనులకివ యరహము లితతే

సుజాజ్ఞనులకివ చొరనేలయాత
చ. 1: దపైవమునమత్మినదాసులక

కావతపనఁగ మరి కరత్మిము లేదు
దావతజలనిధి దానఁటనవారికి
వోవల మరియును వోడేలయత

చ. 2: గరకస్కృప గలిగిన గణనిధికి
అరయనఁ బాపపణతము మరి లేదు
వరసపనఁ జీనఁకట వడలినవారికి
పరగ మరియు దపతబేలయత

చ. 3: జగములరనఁగ వపైషరవులకను
తగిలట యపరాధతబుల లేవు
అగపడి శ్రీవతకటాధిపనఁ గొలిచితే
యగవ దిగవ మాకెదురేదయత



రేక: 0344-06 బౌళ సత: 04-261 వతకటగానత
పలల్లవ: హరి సరావ్వెతత్మిక డాదిమపరషనఁడు

పొరి నెరనఁగవారి పణతముగాన
చ. 1: నాలకకొననే నారాయణునఁడిద

వపైళము దలనఁచనివారిద పాపము
నేలయు మనున్నను నిజవపైకతఠము
పోలితచి చటూడని పరషల వలిత

చ. 2: మనసులోననే మాధవునఁడునాన్ననఁడు
కనునఁగొనని వారికడ మతతే
తనువ వషరని తతవ్వెసాధనము
వనరనఁగ శ్రీపత యునాన్ననఁడుగాన

చ. 3: చేరవ నిదివో శ్రీవతకటపత
ధరణనఁ గొలిచేట దాసులభాగతము
కారణ మతనఁడే కలిగినదపైవము
కోరినవారల కొతగలపసినఁడి



రేక: 0345-01 మేఘరతజి సత: 04-262 దశవతారముల
పలల్లవ: అని బద్రిహత్మిదులతచేర హరిబాలలీలల

వనక శకాదులచే వతటమ నేమదివో
చ. 1: పొతుత్తి లలోనఁ బవవ్వెళతచె పరషోతత్తిమునఁడు దొలిల్ల

హతత్తి మఱ ఱ్ఱైకపపైనఁ బతడినటవలనె
వతత్తిగిలి బోరగిలి వుతడనఁజొచెచ్చెనఁ గస్కృషరనఁడు
తతత్తిరాననఁ గటూరాత్మివతారమెపైన గతని

చ. 2: తపప్పుటడుగల వటట్టి తగనఁ దిద్రివకగమునఁడెపై
గొపప్పుపాదాలను భటూమ గొలచినటట్టి
అపప్పుడే కొదల మానఁటలడనఁజొచెచ్చెనఁ గస్కృషరనఁడు
తపప్పు నసుర సతులనఁ దగనఁ బోధితచినటల్ల

చ. 3: అచచ్చెప రేపలల్లలోన నాడనఁజొచెచ్చెనఁ గస్కృషరనఁడు
మెచచ్చెల వపైకతఠాన మెరసినటల్ల
నిచచ్చెల శ్రీవతకటాదిద్రినిలయునఁడెపై యునన్నవానఁడు
అచచ్చెగ జీవులలోన నాతుమెపైనయటల్ల



రేక: 0345-02 గతడకిగయ సత: 04-263 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నరరటూప పగహల్ల దనరసితహ

అవరళతేజ పగహల్ల దనరసితహ
చ. 1: పగరపపై కోపము బతటనఁజూచి మరచిత

నగమొగము పగహల్ల దనరసితహ
యగవ నీకోపమున కితనఁడె మానఁటమతదు
అగపడె మాకను పగహల్ల దనరసితహ

చ. 2: అతటముటట్టిరానికోప మతగననఁ జూచిమానిత
ననఁటచెలల్ల నఁ బద్రిహల్ల దనరసితహ
జతట నీ బుదిద తపప్పు సతయ యతకశము
అతట వాయమనఁకను పగహల్ల దనరసితహ

చ. 3: ధర మొరవటట్టి దేవతలే మొకిక్కతే మానిత
గరడాదద్రినఁ బద్రిహల్ల దనరసితహ
యిరవపై శ్రీవతకటాదిద్రి నితదు నతదు నీద సుదిద
అరసిత మదివో పగహల్ల దనరసితహ



రేక: 0345-03 లలిత సత: 04-264 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏదాయ నేమ హరి యిచిచ్చెనజనత్మిమే చాల

ఆదినారాయణునఁడ యఖలరక్షకడు
చ. 1: శనకముబతుకను సుఖమయేత తోనఁచనఁగాని

తన కది హీనమని తలనఁచకోదు
మనసొడనఁబడితేను మతచిదేమ కానిదేమ
తనువులో నతతరాతత్మి దపైవమౌట దపప్పుదు

చ. 2: పరవుకతడేనెలవు భవనేశవ్వెరమెపై తోనఁచ
పరచోట గతతయపైన పగయమెపైయుతడు
యిరవపై వుతడితేనఁజాల యగవమ దిగవమ
వరస లోకముల సరవ్వెత వషరమయ ము“ ”

చ. 3: అచచ్చెమెపైన జాజ్ఞనికి నతతా వపైకతఠమే
చెచెచ్చెరనఁ దనతమత్మిటే జీవనుత్మికిత్తి
కచచ్చెపటట్టి శ్రీ వతకటపతదాసునఁడెపైతే
హచచ్చెకతదేమలేదు యేలినవానఁడితనఁడే



రేక: 0345-04 ఆహిరి సత: 04-265 శరణగత
పలల్లవ: ఎతదరి వతటల నేనఁగేము

చతదప హరి నీ శరణనియదము
చ. 1: పతచిననఁబెరనఁగను పకక్కబతధముల

తుతచిననఁదునునఁగను దుతఃఖముల
యతచనఁగనేటకి యితదిద్రియమహిమల
చతచల హరి నీ సటూతగములివయే

చ. 2: పఱపననఁ బారను బహళపటాసల
తఱపననఁ దరగను తన మదము
వఱవనఁగనేనఁటకి వడకరత్మిములక
కఱకలహరి నీ కలిప్పుతమవయే

చ. 3: చేసిననఁ జెలనఁగను జిగి సతసారము
మటూసిన ముణునఁగను మోహముల
యసులనఁ శ్రీవతకటేశవ్వెర యివ నీ-

దాసులనఁ దడవవు తగ నీమహిమ



రేక: 0345-05 పాడి సత: 04-266 శరణగత
పలల్లవ: కలదొకక్కటే గరి కమలక్ష నీ కరణ

యిల నేనెటట్టి తడినాను యతచకమ నేరమ
చ. 1: మనసులోనికి గరి మాధవ నీ పాదాల

తనువుపపై గరి నీ సుదరర్శనము
కనుచటూపలక గరి కమలక్ష నీ రటూప
పను లనిన్నగలిగిననఁ బటట్టిక నా నేరమ

చ. 2: చేతుల రెతటకి గరి సేసేట నీ పూజల
నీత నా నాలికగరి నీ నామము
కాతరపనుదుటకినఁ గల తరమణ గరి
పాతకప నావలననఁ బటట్టికమ నేరము

చ. 3: యిహపరాలక గరి య నీ శరణగత
సహజ మాతత్మిక గరి సతతతభకిత్తి
మహిలో శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచి ననేన్నలితవ
బహువధముల నితకనఁ బటట్టికమ నేరమ



రేక: 0345-06 నాదరామకిగయ సత: 04-267 అధతతత్మి
పలల్లవ: దపైవము దటూరనఁగనేల తమనేరప్పు నేర మతతే

యవలనఁ దమకరత్మిము లతచర మనుజల
చ. 1: మొలల్లమ గాలియకటే ముతచి తటూరపతుత్తి చోట

పొలల్లకటట్టి  కడనఁబడె పోగవడె గటట్టివలల్ల
వులల్లములో శ్రీహరి ఒకనఁడెపై వుతడునతని-

నొలల్లరెపైరి యసురల వలిసిరి సురల
చ. 2: మతచిన జలిల్ల యొకట మనఁదనుతడు దొడడవలల్ల

చతచల సనన్నములలల్ల  సతదులనఁ గార
యతచనఁగ హరి యొకనఁడే యరనఁగక కొతదరెపైతే
కొతచమెపై రీతనినఁ గొలిచ్చె కొతదరెపైత ఘనుల

చ. 3: కోవలలనఁ గాకలను కోరి యొకక్కరీత నుతడు
యవల వసతతవళ నేరపడును
శ్రీవతకటేశవ్వెరనిసేవకల మనుజల-

భావ మొకరీత నుతడు ఫలములే వర



రేక: 0346-01 సాళతగనాట సత: 04-268 శరణగత
పలల్లవ: అలబద్రిహత్మిదుల కణనఁగ దిది

గెలవనఁగ వశమా కేశవ మాక
చ. 1: పాపము మనసుననఁ బారకమానదు

కోపము మాననఁగనఁగటూడదు
యేపన దేహత బెనాన్నళల్ల  మోనఁచెను
తీపల యిది యా దేహపగణము

చ. 2: ఆనఁకలిదరదు యట నానానఁటకి
కానఁకల మానవు కాతత లేక
మానఁకవతట జనత్మిము గలకాలము
చనఁకట దేహప చితత్తిపగణము

చ. 3: నీవు వసనఁగినద నిరత్మిలదేహము
నీవ నా నేరప్పునేరముల
శ్రీవతకటేశనఁడ జిగి నీ శరణని
దవననఁ బొతదిత దేహపగణము



రేక: 0346-02 కేదారగళ సత: 04-269 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: మ మతము పరిభాష మవలల్లనే పటట్టినఁగాక

యేమునులపైనానఁ దొలిల్ల యతచిరా యమానఁట
చ. 1: ముడిగి నాలగ సటూతగముల మ వవరణము

కడమ వాతససటూతాబ్రాల కలల్లల యేమ
కడు ముఖతము మహవాకతమే చాలననెను
అడరి వసిషాష్ఠూ దు లడిరా యమానఁట

చ. 2: తానె బద్రిహత్మిమనతట తగ జీవనుత్మికెత్తినేర
పూని లోకలలల్ల  ముకిత్తినఁ బొతదవలనఁగా
పాని కరాత్మినుభవాల బాధితాను వస్కృతత్తినేర
వనుల సరవ్వెపరాణల వతటమా యమానఁట

చ. 3: పపైకొని బద్రిహత్మిజాజ్ఞనము భకిత్తిరటూపము గాదని
చేకొని కొచెచ్చెదరటట్టి శ్రీవతకటేశ
దకొనుచనఁ జేసేర దేవపూజాది యజాజ్ఞల
యేకాతత్మివాదులల యితవా యమాట-



రేక: 0346-03 శతకరాభరణత సత: 04-270 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: చెపప్పునఁబోతే య యరస్థిము చితత్తిము వడనఁబడదు

తపప్పుల వదకకరో తతవ్వెజజ్ఞలల
చ. 1: చెలనఁగి మథత యతటానఁ జేసేయజాజ్ఞల ఫలితచనా

యిల శటూనోతపాసకల కేడ దేవునఁడు
లలి మాయా శబళతులక మోక్ష మెకక్కడిది
నలి నభేదవాది కానతదానుభవ మేది

చ. 2: హరి శరణుచొరనియటట్టివారికి దికేక్కది
గరనఁడు వరే లేనఁడట కోరి వుపదేశమేది
వరసి శిఖసటూతాబ్రాల వడిచితే పగణవమేది
పరగ భకిత్తి లేదట భవమేటట్టి  గడచె

చ. 3: శ్రీవతకటేశముదద్రి ధరితచక వపైకతఠమేది
య వభుపేర జపతచకెటట్టి  పాపా లతత్తిరితచ
వవగ దాసునఁడుగాక వటట్టికేల కరణతచ
సేవతచిననఁగాక సరవ్వెచితతలేల యుడుగ



రేక: 0346-04 శ్రీరాగత సత: 04-271 నస్కృసితహ
పలల్లవ: అహోబలేశవ్వెరనఁ డఖలవతదితునఁడు

మహి నితనినఁ గొలిచి మనునఁ డినఁక జనుల
చ. 1: మటూనఁడుమటూరత్తి లక మటూలత బీతనఁడు

వనఁడిపగతాపప వభునఁ డతనఁడు
వానఁడిచకాగ యుధవరధునఁ డతనఁడు
పోనఁడిమనఁ బురాణపరషనఁ డతనఁడు

చ. 2: అసురలకెలల్లనఁ గాలతతకనఁ డతనఁడు
వసుధ దివతసితహత బతనఁడు
వసువని యేకాతగవరనఁ డతనఁడు
దసలనఁ బరాతప్పురతేజత బతనఁడు

చ. 3: నిగిడి శ్రీవతకటనిలయునఁ డతనఁడు
బగివాయనిశ్రీపత యితనఁడు
సొగిసి దాసులక సులభునఁ డతనఁడు
తగ నిహపరములదాతయు నీతనఁడు



రేక: 0346-05 మాళవ సత: 04-272 హనుమ
పలల్లవ: అతజినీదేవకొడుక హనుమతతునఁడు

సతజీవనిదచిచ్చెనానఁడు సారె హనుమతతునఁడు
చ. 1: కలశపరముకాడ కదలీవనాల నీనఁడ

అలవానఁడె వునన్నవానఁడు హనుమతతునఁడు
అలరనఁ గొతడలకోన లతదలిగహలలోన
కొలవు సేయితచకొనీనఁ గోరి హనుమతతునఁడు

చ. 2: పసలగా జతగవటట్టి పతడల్లగతత్తి చేతనఁబటట్టి
అసురలనెలల్లనఁ గొట ట్టి హనుమతతునఁడు
వసుధ బద్రితాపతచి వడినఁ దోనఁక గదలితచి
దసలలల్ల నఁ బాలితచ దివతహనుమతతునఁడు

చ. 3: వుదదవడి లతకచొచిచ్చె వుతగరము సతకిచిచ్చె
అదిదవో రాము మెపప్పుతచె హనుమతతునఁడు
అదుద క శ్రీవతకటేశ కటబతటపై  వరమచిచ్చె
కొదిద మర సతతోసాలే గపీప్పు హనుమతతునఁడు



రేక: 0346-06 వరాళ సత: 04-273 హనుమ
పలల్లవ: పతతగానఁడు మకిక్కలి నీ పవనజనఁడు

రతతుకెకెక్క మతతగపరవ్వెతపవనజనఁడు
చ. 1: వాలయమెపై యతతభాగతవతతునఁడో దేవతలచే

బాలనఁడెపై వరములతదనఁ బవనజనఁడు
పాలజలనిధి దానఁట పరగ సతజీవ దచిచ్చె
యేలికముతదరనఁ బెటట్టి య పవనుజనఁడు

చ. 2: సొతటల సదితచితచిచ్చె సుగీగవు రాఘవునికి
బతటగానఁగనఁ బొతదుసేసనఁ బవనజనఁడు
వతటనే రామునిముదద్రి వసనఁగి సతముతదర
మతటపొడవపై పరిగె మేనఁట పవనజనఁడు

చ. 3: కిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరకస్కృపచే ముతదరిబద్రిహత్మి-
పటట్టి మేలనునన్నవానఁడు పవనజనఁడు
చటట్టి చటట్టి తనక దాసులయినవారికి
గటట్టి వరములిచెచ్చె నీ ఘనపవనజనఁడు



రేక: 0347-01 శ్రీరాగత సత: 04-274 రామ
పలల్లవ: ఏడకేడ నీచెరిత లేమని పొగడవచచ్చె

యడులేనిమహిమలయినవతశరామా
చ. 1: పరమానన్నములోనఁబుటట్టి పకక్కననఁ దాటకినఁ జతప

సరస వశవ్వెమతుగ యజజ్ఞము గాచి
హరనివలల్ల  వరిచి యటట్టి సతనఁ బెతడాల్ల డి
పరశరామునిచేత బలము చేకొతటవ

చ. 2: వపైపగానఁ సుగీగవునఁ గటూడి వాలి నొకక్కకోల నేసి
యేపన జలధి గటట్టి యసగితవ
దపతచ రావణునఁ జతప దివజలను మనిన్నతచి
యేపగా వభీషణుని రాజత మేలితచితవ

చ. 3: సతతోనఁ బుషప్పుకమెకిక్క జిగి నయోధతక వచిచ్చె
గాతల రాజతపటట్టిము గటట్టి కొతటవ
యతల శ్రీవతకటాదిద్రి నిట వజనగరాన
నీతతో నెలవుకొని నెగడితవ



రేక: 0347-02 ఆహిరి సత: 04-275 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సులభునఁ డతనఁ డిదివో సుగీగవనారసితహుడు

చెలనఁగి మొకక్కల మొకిక్క సేవతచరో
చ. 1: నవువ్వెలమోమువానఁడు నానామహిమలవానఁడు

రవవ్వెలగా దేవతల రకతచేవానఁడు
వువవ్వెళటూళ్ళర కతభములో నుదయితచినవానఁడు
నివవ్వెటలల్ల  పగతాపాన నెగడినవానఁడు

చ. 2: హేమపచాయలవానఁడు యదుటనఁగొలవ్వెనన్నవానఁడు
కోమలినఁ దొడపపై నిడుకొనన్నవానఁడు
కోమలపమేనివానఁడు గొపప్పుకిరీటమువానఁడు
చేముతచి హిరణతదపైతుతనఁ జితచినవానఁడు

చ. 3: వాలకగోళల్లవానఁడు వానఁడికోరలవానఁడు
మేలిమకరణతోడ మతచినవానఁడు
వోలినఁ దుతగభదద్రికాడనుతడి శ్రీవతకటాదిద్రిని
లీలతోనఁ బద్రిహల్ల దుని కేలికెయపైనవానఁడు



రేక: 0347-03 చాయ సత: 04-276 రామ
పలల్లవ: శరణు శరణు నీక జగదేకవతదిత

కరణతో మముత్మి నేల కౌసలతనతదన
చ. 1: ఘనరణరతగవకగమ దశరథపతగ

వనుతామనసత్తిమ వరరాఘవ
మునులను రషలను ముదమునొతదిరి నీవు
జననమతదినతదుక జానకీరమణ

చ. 2: సులభ లక్ష్మణగగజ సటూరతవతశతలక
జలధిబతధన వభీషణవరద
తలనఁకి యసురల పాతాళము చొచిచ్చెరి నీవు
వలవదత నేరిచ్చెతేనే వజయరామ

చ. 3: రావణతతక సరవ్వెరక్షక నిరత్మిలభకత్తి-
పావన దివతసాకేతపటట్టిణవాస
వవలగ నుతతచిరి వస హనుమతతాదుల
సేవతచిరి నినునఁ జూచి శ్రీవతకటేశ



రేక: 0347-04 నాట సత: 04-277 రామ
పలల్లవ: రామునఁడు లోకాభిరామునఁడతదరికి రక్షకనఁడతనినఁ దలిసి కొలవరో

కామతఫలదునఁడు చరాచరములకనఁ గరత్తియపైనసరేవ్వెశవ్వెరడితనఁడు
చ. 1: తలనఁప దశరథని తనయునఁడట తానెతారకబద్రిహత్మిమట

వలయ మానుషప వషమట వగటగ హరవలల్ల  వరిచెనట
అలరనఁగ తానొక రాజట పాదాన నహలతశపము మానెచ్చెనట
సొలవక దపైవకమానుషలీలల చటూపచ మెరసనఁ జూనఁడరోయితనఁడు

చ. 2: జగత వసిషష్ఠూ నిశిషతనఁడట జటాయువుక మోక్ష మచెచ్చెనట
అగచరలే తనసేనలట అతబుధి కొతడలనఁగటట్టినట
మగవకొరకనఁగానట కమలసను మనుమనినఁ రావణునఁ జతపనట
తగ లౌకికి వపైదికములనొకక్కట తానొనరితచనఁ జూడరో యితనఁడు

చ. 3: వస నమరల వరమడిగెనట వభీషణపటట్టిము గటట్టినట
యసగ నయోధతక నేలికట యితదాబ్రాదులకనఁ గొలవచెచ్చెనట
పొసగ శ్రీవతకటగిరి నివాసమట భువనము లదరతబున ధరితచెనట
సుసరపసటూక్షాత్మిధికముల తనతదునఁ జూపచనునాన్ననఁడు చటూడరో యితనఁడు



రేక: 0347-05 గళ సత: 04-278 హనుమ
పలల్లవ: అఱిముఱి హనుమతతునఁ డటట్టిబతట

వఱప లేని రఘువరనికి బతట
చ. 1: యేలికను దపైవమునఁగా నెతచి కొలేచ్చెవానఁడే బతట

తాలిమగలిగిన యాతనఁడే బతట
పాలమాలక యేపొదుద  పనిసేయువానఁడే బతట
వళ గాచకవుతడేట వరవరే బతట

చ. 2: తను మనోవతచనలతతటా లేనివానఁడే బతట
ధనముపటట్టి న శదాద్ధ తత్మికనఁడే బతట
అనిశము నెదుర మాటాడనివానఁడే బతట
అనిమొననఁ దిరగనియతనఁడే బతట

చ. 3: చెపప్పునటల్లనే నడచినయాతనఁడే బతట
తపప్పులేక హితునఁడెపైనాతనఁడే బతట
మెపప్పుతచక వశవ్వెసాన మెలనఁగవానఁడే బతట
యపప్పుడును దోబ్రాహిగాని హితునఁడే బతట

చ. 4: అకక్కర గలిగి కడు నాపత్తి నఁడెపైనవానఁడే బతట
యకక్కడా వడిచిపోనియిషట్టి నఁడే బతట
తకక్కక రహసతముల దానఁచినవానఁడే బతట
కకక్కసనఁడుగాక బతత్తిగలవానఁడే బతట

చ. 5: కానిపనులక లోనుగానివానఁడే బతట
ఆనాజజ్ఞ మరనియాతనఁడే బతట
నానాగత శ్రీవతకటనన్నతునఁడెపైనయతనికి
తా నినిన్నటా దాసునఁడెపైనధనుతనఁడే బతట



రేక: 0348-01 దేవకిగయసత: 04-279 రామ
పలల్లవ: ఏమ చెపేప్పుది పగతాప మెటట్టి వలకానఁ డితనఁడు

రామునఁడు వనఁడే మొబ్రాకక్కనఁడు రణరతగధీరనఁడు
చ. 1: వడిసనఁ గపబలము వస సముదద్రిము దరి

నడచె లతకపపైనఁ బౌనఁజ నానాగతుల
తొడిగె రామునఁడు వతట దొనలోని బద్రిహత్మిసత్తి సము
పడె రావణుతలల పతకత్తి లపై  ధరణని

చ. 2: చొచిచ్చెరి లతకలోను సుగీగవాతగదాదుల
తచిచ్చెరి రాకాసి చెర తపప్పులగాను
యిచిచ్చెరి జయధవ్వెనుల యితదాబ్రాదిదేవతల
మెచిచ్చెరతదర సతాసమేతునఁడాయ నితనఁడు

చ. 3: మగడెనఁ బుషప్పుకముపపై మహిమ నీతనిదతడు
తగనఁ బటట్టిము తా నేల తముత్మిలతోను
అగపడి శ్రీవతకటాదిద్రిపపై నిలచ్చె నితనఁడు
జగదేకమటూరిత్తి కౌసలతసుతునఁ డిపడు



రేక: 0348-02 మేఘరతజి సత: 04-280 రామ
పలల్లవ: ఇతదులోనే కానవచెచ్చె నినిన్నటా నీ మహిమల

చెతది నీవ దికక్క మాక సతాపతరామా
చ. 1: దేవ నీక వలసితే తస్కృణము బద్రిహత్మిసత్తి సమాయ

భావతచితే రాతకినఁ బాబ్రాణము వచెచ్చె
కావలసి యేసితే నాకాశముకటల్ల  దగె
దపైవమవతటే నీవ దశరథరామా

చ. 2: కూరచక యేలితేను కోనఁతుల రాజతముసేస
కోరితేనే నీటపపైనఁ గొతడల దేల
సారెనఁ గదలివచెచ్చె నీ సనన్నల సతజీవకొతడ
యేరీత నీసరి వరీ యినకలరామా

చ. 3: సటూట నీవు దలనఁచితే సురల పతపసేసిరి
చాటతేనే నీపేర జపమాయను
ఆటల నీకతలలల్ల  నాచతదాబ్రారక్కమెపై నిలిచె
గాటప సిరల శ్రీవతకటగిరిరామా



రేక: 0348-03 దేసి సత: 04-281 రామ
పలల్లవ: ఏమని చెపప్పునఁగవచచ్చె నిదివో నీ పగతాపము

రామ రామభదద్రి సతారమణ సరేవ్వెశ
చ. 1: వరవున హరవలల్ల  వరనఁగనఁ దసిననానఁడే

అరయ వరిగె వప లసురలక
వరస వనవాసపవగతము వటట్టినపడె
పరలమతుల భీత వటట్టి రఘురామ

చ. 2: వచిచ్చె నీవు దతడకావనము చొచిచ్చెననానఁడే
చొచిచ్చెరి పాతాళ మసురలలల్ల ను
ముచచ్చెటాడి చపప్పునాతముకక్క గోసిననానఁడే
కొచిచ్చె దపైతుత లసదగనఁ గోసిరి శ్రీరామ

చ. 3: అడరి మారీచపపై నముత్మి వడిచిననానఁడే
వడిచిరి దానవుల వడుకలలల్ల ను
బడి వభీషణునినఁ జేపటట్టితే రకక్కసులలల్ల
చిడిసి మలల్లవటట్టిరి శ్రీవతకటరామ



రేక: 0348-04 ముఖరి సత: 04-282 ఇతర దేవతల
పలల్లవ: కొలవరో మొకక్కరో కోరి తలనఁచరో

చెలనఁగి మనల రకతచని వనఁడె
చ. 1: పాయపవానఁడు నలల్లనఁబలిల్లచెనున్ననఁడు

వయినామములవనున్ననఁడు
పాయకకొలిచ్చెన భకత్తిపగసనున్ననఁడు
యయడనే వరముల యిచచ్చెని వనఁడే

చ. 2: పరిపూరరనఁడు మహనుభావునఁడు
తరమగ దేవాధిదేవునఁడు
పరమానతదసవ్వెభావునఁడు
గరిమెనఁ గరణతోనఁ గాచని వనఁడె

చ. 3: తలియునఁ డతనఁడె దేవాగగగణుతనఁడు
వలనుగ యోగీతదద్రివరేణుతనఁడు
అలరనఁగ శ్రీవతకటాచలేశపణుతనఁడు
నలినఁ బద్రిసనున్ననఁడెపై నవవ్వెని వనఁడె



రేక: 0348-05 సామతతత సత: 04-283 రామ
పలల్లవ: రామునికి శరణతట రకతచ బద్రిదుకరొ

యేమటకి వచారాల యినఁక దపైతుతలల
చ. 1: చలముననఁ దాటకినఁ జదిపన బాణము

లలి మారీచసుబాహూలపపై బాణము
మెలనఁగి పరశరాము మేటేల్లసిన బాణము
తళతళ మెరసని తలరో యసురల

చ. 2: మాయామస్కృగముమనఁద మరి వసిన బాణము
చేయి చానఁచి వాట నేసిన బాణము
తోయధిమనఁద నట తొడిగిన బాణము
చాయల దేరచనన్నది చనరో దపైతేయుల

చ. 3: తగనఁ గతభకరరనితల దుగ తచిన బాణము
జిగి రావణునఁ బరిమారిచ్చెన బాణము
మగల శ్రీవతకటేశ మేనఁటపొదలో నునన్నది
పగ సాధితచ నినఁకనఁ బారరో రాకాసుల



రేక: 0348-06 నాదరామకిగయ సత: 04-284 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అపప్పుట సుఖమేకాని యటమనఁదతచ కొననఁడు

ఉపప్పుతలల్ల  జీవుని వుదోతగా లిటట్టివ
చ. 1: తనుభోగపరతుల దలపోయుచతడునఁగాని

తన నరకకూపాల దలపోయనఁడు
కనకభటూషణముల గని వరగతదునఁగాని
ఘనకరత్మిబతధలకనఁ గడు వరగతదనఁడు

చ. 2: యకడాకడనఁదానఁ జేసేటయమెత్మిలే యతచనఁగాని
పపైకొని కూడేటపాపము లతచనఁడు
దకొని జగములోని దిద్రిషట్టిములే చటూచనఁగాని
భీకరప జనత్మిముల పరివక చటూడనఁడు

చ. 3: వతతవతత మాటలవడుకలే వనునఁగాని
అతతటనఁ దానఁ బడేపాటల్లవ వననఁడు
ఇతతటా శ్రీవతకటేశనఁడేలనఁగా నెరినఁగెనఁగాని
యతతచెపప్పునాను బుదిద్ధ యినాన్నళళ్ళ నెరనఁగనఁడు



రేక: 0349-01 గతడకిగయ సత: 04-285 నస్కృసితహ
పలల్లవ: జగత వపైశఖశదద్ధచతురదశి మతదవార-

మగణతముగనఁ గటూడె నద సావ్వెతయోగము
చ. 1: పకక్కన నుకక్కనఁగతభము పగిలితచక వడలి

తొకిక్క హిరణతకసిపనఁ దొడికిపటట్టి
చకక్కనఁగానఁ గడపమనఁద సతధతకాలమున
వకక్కల సేస నురవడి నరసితహునఁడు

చ. 2: పపప్పుగానఁగనఁ జపప్పురితచి పేగల జతదేల వసి
తొపప్పునఁదోనఁగచ నెతుత్తి ర దోసిటనఁ జలల్ల
రొపప్పుచనఁ గోపముతోనఁ గేరచనఁ బకపకనవవ్వె
తపప్పుక చటూచె వాని నుదగగనరసితహునఁడు

చ. 3: యదుటనఁ బద్రిహల్ల దునఁ జూచి యితదిరనఁ దొడపపై నుతచె
అదన నతదరికి నభయమచెచ్చె
కదసి శ్రీవతకటాదిద్రిగదదమనఁదనఁ గటూచతడె
వదచలల్లనఁ గస్కృపయలల్ల వరనరసితహునఁడు



రేక: 0349-02 సౌరాషట్టి సత సత: 04-286 ఉతత్సవ కీరత్తినల
పలల్లవ: వధులవధుల వభునఁడేనఁగీ నిద

మోదముతోడుత మొకక్కరొ జనుల
చ. 1: గరడధవ్వెజ మద కనకరథత బద

అరదముపపై హరి యలవానఁడె
యిరదసల నునాన్నర యితదిరయు భువయు
పరనఁగ బగద్గీముల పటట్టిరో జనుల

చ. 2: ఆడే రదివో య చచ్చెరలలల్లను
పాడేర గతధరవ్వెపతులలల్ల
వడుకతో వనఁడె వషవ్వెకేత్సనునఁడు
కూడి యితదరనునఁ జూడరో జనుల

చ. 3: శ్రీవతకటపతశిఖరముచాయద
భావతప బహువపైభవము లవ
గోవతదనామపఘోషణ లిడుచను
దపైవత బతనఁడని తలనఁచరో జనుల



రేక: 0349-03 మాళవశ్రీ సత: 04-287 కస్కృసర
పలల్లవ: శబ్రావణబహళషట్టిమ సవరేతద్రికాడను

శ్రీవభునఁడుదయితచెనఁ జెలలల వనరే
చ. 1: అసురల శికతచ నమరల రకతచ

వసుధ భారమెలల్ల  నివారితపను
వసుదేవునికిని దేవకీదేవకిని
అసదస్కృశమగ కస్కృషరనఁ డవతారమతదను

చ. 2: గోపకలమనిన్నతచ గొలల్లలనెలల్ల నఁ గావనఁగ
దాపపై మునులనెలల్ల  దయసేయను
దపతచ నతదునికి దేవయపైన యశోదక
యేపన సుతునఁడెపై కస్కృషరనఁ డినిన్నటానఁ బెరిగెను

చ. 3: పాతడవుల మనుపనఁగ పదారవలనఁ బెతడాల్ల డనఁగ
నితడి శ్రీవతకటాదిద్రిపపై నిలచతడనఁగా
అతడ నలమేలత్మితగ నకక్కననఁ గానఁగలితచనఁగ
దతడియపైయుతడనఁ గస్కృషరనఁడు తగ నుతకెకెక్కను



రేక: 0349-04 వసతతతసత: 04-288 కస్కృసర
పలల్లవ: కోలలతుత్తి కొని గోపాలలనునఁ దాను

యలీల సదితచె యతనఁడే కదవ
చ. 1: జనెన్నవటట్టి వుటట్టి జకక్కనఁగనఁ బెటట్టిన

వనన్నదినన్నవానఁడు వనఁడు గద
పనాన్నరదొతతులపాలనఁబెరగల
యినిన్న నారగితచె యతనఁడు గదవ

చ. 2: మెఱసి యటట్టి గమనఁదిచకిక్కలల
వఱనఁజి కెపైకొనె వనఁడె కద
కఱమ కఱిమ నమల గతపల నురగల
యఱినఁగి దొతగిల యతనఁడే కదవ

చ. 3: శ్రీవతకటాదిద్రి దానఁచిన తేనెలలల్ల
వవగ సాధితచె వనఁడే కద
కావతచెల మేలమతగపతయి మమేత్మిల
యేవతకనఁ జూచినా యతనఁడే కదవ



రేక: 0349-05 శదద్ధవసతతత సత: 04-289 కస్కృసర
పలల్లవ: ఈడ నితదరికి నేలికెపై వునాన్ననఁడు

వాడలరేపలల్లవానఁడా వనఁడు
చ. 1: భారపవుటల్ల పాలనఁబెరగల

వారల వటట్టినవానఁడా వనఁడు
కోరి గొలల్లతల కొలనిలోపల
చరలదసిన శిశవా వనఁడు

చ. 2: ఆవులనఁ బేయల నతదరియితడల్ల
వావరినఁ గాచినవానఁడా వనఁడు
వావు లొకక్కటగా వనితలనఁ గటూడి
వవలనేరిచ్చెనవటనఁడా వనఁడు

చ. 3: అరదపై శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనుతడి
వరములిచేచ్చెటవానఁడా వనఁడు
మరిగెలమేలత్మితగతో మమేత్మిల
సరసునఁడెపై వుతడేజాణ వనఁడు



రేక: 0349-06 శతకరాభరణత సత: 04-290 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: ధరత్మిమునకే మము దయనఁ గావవ యినఁక

నిరత్మిలనఁడవు నిను నే మెరినఁగేమా
చ. 1: కాయధరలము కరత్మిలోలలము

మాయ కగపడినమనుజలము
పాయపమదమున భద్రిమసే మా మనసు
నీయడనఁ దగలపై నిలిచనా

చ. 2: చాపలతగణము జడులమనిన్నటాను
పాపపణతసతబదుద్ధ లము
పపైపపైనఁగోరక్కల పగబలేమాబద్రిదుక
యేపనులక నీకెకీక్కనా

చ. 3: అతపాబ్రాకస్కృతులము అహతకారలము
సతతతబునునఁ జతచలలము
హితవుగ శ్రీవతకటేశ యేలితవ
తతతో నీభకిత్తి తగ మరచేమా



రేక: 0350-01 భతగాళత సత: 04-291 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: భావతచి తలసుకొతటే భాగతఫలము

ఆవలీవలిఫలము లతగజజనకనఁడే
చ. 1: దానములలో ఫలము తపములలో ఫలము

మోనములలో ఫలము ముకతదునఁడే
జాజ్ఞనములలో ఫలము జపములలో ఫలము
నానాఫలములను నారాయణునఁడే

చ. 2: వనుతులలో ఫలము వదములలో ఫలము
మనసులోని ఫలము మాధవునఁడే
దినములలో ఫలము తీరస్థియాతగల ఫలము
ఘనపణతముల ఫలము కరణకరనఁడే

చ. 3: సతతయోగ ఫలము చదువులలో ఫలము
అతశయోనన్నత ఫలము యచతతునఁడే
యతులలోని ఫలము జితకామత ఫలము
కత మోక్షము ఫలము శ్రీవతకటేశనఁడే



రేక: 0350-02 మధతమావత సత: 04-292 నస్కృసితహ
పలల్లవ: చితత్తిజగరనఁడ వో శ్రీ నరసితహ

బతత్తిసేసేర మునుల పరికితచవయాత
చ. 1: సకలదేవతలను జయవటట్టి చనాన్నర

చకితులపై దానవుల సమసి రద
అకలతకయగ లక్ష్మి యట నీ తొడపపై నెకెక్క
పగకటమెపైన నీ కోపము మానవయాత

చ. 2: తుతబురనారదాదుల దొరకొని పాడేర
అతబుజాసనునఁ డభయమడిగీ నద
అతబరవధి నాడేర యచచ్చెరలతదరనఁ గటూడి
శతబరరిపజనక శతతము చటూపవయాత

చ. 3: హతత్తి కొలిచే రద యక్షులను గతధరవ్వెల
చితత్తిగితచ పొగడేర సిదద్ధసాధుతల
సతుత్తి గా నీ దాసులము శరణు చొచిచ్చెత మద
యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యేలకొనవయాత



రేక: 0350-03 నారాయణ సత: 04-293 మాయ
పలల్లవ: హరి హరి నీ మాయామహిమ

సరవ దలియ ననునఁ గరణతచనఁగదే
చ. 1: తలనఁతును నా పాలిదపైవమవని నిను

తలనఁతును తలిల్లవనఁ దతడిద్రివని
మలసి యతతలో మఱతును తలతును
కలవల నునన్నది కడ గనరాదు

చ. 2: మొకక్కదు నొకపరి మొగి నేలికవని
మొకక్కదు నీ వాదిమటూలమని
వుకక్కన గరివ్వెతచి యుబుబ్బుదు సగద్గీదు
కకక్కసమెపైనది కడ గనరాదు

చ. 3: చటూతును నీమటూరిత్తి సులభునఁడవనుచను
చటూతు జగములక సదతమని
యతల శ్రీవతకటేశ ననేన్నలితవ
కౌతుకమొదవను కడ గనరాదు



రేక: 0350-04 నాగవరాళ సత: 04-294 శరణగత
పలల్లవ: దపైవము నెరనఁగము తతవ్వెమునఁ దలనఁచము

చేవపై హరి రకతచ నిదివో
చ. 1: పాపమునఁ బుణతమునఁ బెపైకొను దేహము

కోపము శతతపగణములది
వోపకవోపము లదుట చటూపడిది
చేపటట్టి క యిట చెలనఁగే మదివో

చ. 2: వలికిని లోనికి వడిసేటపాబ్రాణము
చలవల వతడుల్ల  చలల్లడిది
తలివకి నిదురకనఁ దేపపై యునన్నది
బలిమనఁ జేపటట్టి క బద్రిదికే మదివో

చ. 3: పరమును నిహమునునఁ బటట్టినజీవునఁడ
పొరగక నితటకినఁ బొత త్తైత
గరిమల శ్రీవతకటపత శరణని
నిరతప మహిమల నెగడే మదివో



రేక: 0350-05 శోకవరాళ సత: 04-295 రామ
పలల్లవ: ఓవో రాకాసులల వదుద  సుతడి వపైరము

దేవుని శరణనరో తలసుకోరో
చ. 1: జగములో రామునఁడెపై జనియితచె వషరనఁడద

అగపడి లక్ష్మి సతయపై పటట్టిను
తగ శేష చకగ శతఖ దపైవసాధనములలల్ల
జిగి లక్ష్మణభరతాతచితశతుగ ఘున్నలపైరి

చ. 2: సురల వానరలపైరి సటూరతనఁడు సుగీగవునఁడు
మరిగినఁ రదుగ నఁడే హనుమతతునఁడాయను
సరస బద్రిహత్మిదేవునఁడు జాతబవతతునఁడెపైనానఁడు
వరవరి నలనఁడే వశవ్వెకరత్మి సుతడి

చ. 3: కటట్టిరి సేతువపడె ఘనులలల్ల దానఁటరి
ముటట్టిరి లతకానగరము నీదళము
యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడెపై రావణునఁ జతప
వటట్టి క వరము లిచచ్చె నొనర దాసులక



రేక: 0350-06 బౌళ సత: 04-296 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: జీవునఁడూ నొకక్కటే చితత్తిమటూ నొకక్కటే

వవల మాయలచే వలయునఁ గొనాన్నళల్ల
చ. 1: వకక్కటే దేహము వరకే బాలతవసస్థి

యకక్కడౌతా నెరనఁగడు యిట గొనాన్నళల్ల
చకక్కనఁగ నతతటలోనె జవవ్వెనసాయమునానఁడు
మకిక్కలి పోకలనఁ బోయి మెరయునఁ గొనాన్నళల్ల

చ. 2: ఆనఁకలీ నొకక్కట యట జనితచిననానఁడు
వోనఁకరెనన్ననఁడో దానఁగి వుతడునఁ గొనాన్నళల్ల
కానఁకల నతతటలోనె కమత్మిరనఁ బుటట్టినపప్పుడే
వనఁకమెపై పలరచల వదకనఁ గొనాన్నళల్ల

చ. 3: దేవునఁడూ నొకక్కనఁడే తలియుదానఁకానఁ బెకక్క-

దేవతలపై భద్రిమయితచ దేహము గొనాన్నళల్ల
చేవమర నతతలోనె శ్రీవతకటేశనఁడెపై
సేవ గొని సుజాజ్ఞనినఁ జేసునఁ గొనాన్నళల్ల



రేక: 0351-01 శ్రీరాగత సత: 04-297 వతకటగానత
పలల్లవ: చేరి కొలవ్వెరో యాతనఁడు శ్రీదేవునఁడు

యరీత శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపైన దేవునఁడు
చ. 1: అలమేలమతగ నురమతదిడుకొనన్నదేవునఁడు

చెలనఁగి శతఖచకాగ లచేత దేవునఁడు
కలవరదహసత్తిమునఁ గటహసత్తిప దేవునఁడు
మలస శ్రీవతత్సవనమాలికల దేవునఁడు

చ. 2: ఘనమకరకతడలకరరముల దేవునఁడు
కనకపీతాతబర శస్కృతగార దేవునఁడు
ననిచి బద్రిహత్మిదుల నాభినఁగనన్నదేవునఁడు
జనితచెనఁ బాదాల గతగ సతగతపైన దేవునఁడు

చ. 3: కోటమనత్మిథాకార సతకలమెపైన దేవునఁడు
జూటపనఁగిరీటప మతచల దేవునఁడు
వాటపసొముత్మిలతోడి వసుధపతదేవునఁడు
యటలేని శ్రీవతకటేశనఁడెపైన దేవునఁడు



రేక: 0351-02 పళవతజరత సత: 04-298 కస్కృసర
పలల్లవ: ఇతనఁడొకనఁడే సరేవ్వెశవ్వెరనఁడు

సితకమలక్షునఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 1: పరమయోగలక భావనిధనము

అరయనితదాబ్రాదుల కెపైశవ్వెరతము
గరిమ గొలల్లతల కానఁగిటసౌఖతము
సిరలొసనఁగేటయ శ్రీవతకటేశనఁడు

చ. 2: కలిగి యశోదక కనన్నమాణకము
తలనఁచినకరికిని తగదికక్క
అలదబ్రాపదికిని యాపదద్భాతధుడు
చెలరేనఁగినయ శ్రీవతకటేశనఁడు

చ. 3: తగిలినమునులక తపములసతస్ఫులము
ముగరవలపలక మటూలము
వగి నలమేలత్మితగకొనరిన పతతనఁడు
జిగిమతచినయ శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 0351-03 వసతతతసత: 04-299 తేర
పలల్లవ: నితడెను లోకములలల్ల నెరి నితనికరణ

పతడి రాసులయనఁ గీరిత్తిపగతాపములలల్లను
చ. 1: గరడవగముననఁ గదల వజయరథ-

మరవపై యతదు దేవుడేనఁగచతడనఁగా
సొరిదినఁ బటట్టి కచచ్చెల చకక్కలతో సతదడితచ
గరిమనఁ బెపైనఁడికతడల గగనముదానఁకను

చ. 2: అనిలవగమున నదవడల రథము
ఆనిమషల పగద్గీములతదుకొననఁగా
తనునఁదానె ఘనశతఖధవ్వెనుల దికక్కలనితడ
సునిసి చకగము దనుజల సాధితపనఁగను

చ. 3: వలయ మనోవగాన వతచేస మగిడి రథ-

మెలమనఁ దమదాసుల యేచి పొగడ
అలమేలమతగ దనకట వడెమయతనఁగాను
బలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిపత మతచనితదును



రేక: 0351-04 బౌళరామకిగయ సత: 04-300 రామ
పలల్లవ: దేవతలనఁగాచిన దేవునఁ డితనఁడు

వవుల పగతాపముల వరరామునఁడితనఁడు
చ. 1: రావణునఁజతప పషప్పుకరథ మెకిక్క సతతోడ

ఠావుగా నయోధతను పటట్టిముగటట్టి క
వావరి సుగీగవాదివానరకోటల్ల  గొలవ
చేవమరి పొగడొతదు శ్రీరామునఁ డితనఁడు

చ. 2: వసుధ యితతయునేలి వసిషాష్ఠూ దుల వగడ
యసగ నశవ్వెమేధలలల్ల నఁ జేసి
పొసనఁగనఁ గశలవుల పతుగ లగా నటగాతచి
రసికత మతచ దశరథరామునఁ డితనఁడు

చ. 3: అలర రదుగ నెదుటనట వశవ్వెరటూప చటూప
లలి బద్రిహత్మివటట్టి మనిలజని కిచిచ్చె
యిల శ్రీవతకటాదిద్రినిరవపై నిలిచినానఁడు
చలము సాధితచిన జయరామునఁ డితనఁడు



రేక: 0351-05 మాళవశ్రీ సత: 04-301 రామ
పలల్లవ: నమో నమో దశరథనతదన మముత్మిరకతచ

కమనీయ శరణగతవజద్రిపతజరా
చ. 1: కోదతడదక్షాగరనఁడ రామచతదద్రి

ఆదితతకల దివాతసత్తి సవది
సదితచమారీచనితలగతడుగతడ
ఆదినారాయణ యసురభతజనా

చ. 2: ఖరదటూషణ శిరతఃఖతడన పగతాప
శరధిబతధన వభీషణవరదా
అరయ వశవ్వెమతగయాగసతరక్షణ
ధరలోన రావణదరాప్పుపహరణ

చ. 3: పొలపొతద నయోధతపర వరాధీశవ్వెర
గెలపమరిన జానకీరమణ
అలఘుసుగీగవాతగదాది కపసేవత
సలలిత శ్రీవతకటశ పైలనివాసా



రేక: 0351-06 కేదారగళ సత: 04-302 శరణగత
పలల్లవ: నిలచినవానఁడవు నీవకాక దపైవమా

నెలవపై పగకస్కృత నేను నీలోనిసొముత్మిలము
చ. 1: తఱి నిరవదేను తతవ్వెములతడనఁగాను

యఱనఁగని యజాజ్ఞనానకెవవ్వెర గరి
నెఱినఁ జెపైతనతమెలల్ల  నీసొమెపైమ వుతడనఁగాను
యఱకవకక్కటేకాక యవవ్వెరనాన్న రీడను

చ. 2: దినలకక్క లటూరపల తచిచ్చె తచిచ్చె వపప్పుతచనఁగ
యనలేని జనత్మిములకెవవ్వెర గరి
వునికెపై బద్రిహత్మితడము వళళ్ళనీకెపై వుతడనఁగాను
యేనసే ఆనతదమేకా కెవవ్వెరనాన్న రీడను

చ. 3: అచచ్చెప సుముదద్రివతటాతత్మి లణువపైయుతడగా
యిచచ్చెనఁ గామకో శ్రోథాల కెవవ్వెర గరి
నిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ నీవలికవపై యుతడనఁగా
హేచేచ్చెటదాసతమేకాక యవవ్వెరనాన్న రీడను



రేక: 0352-01 భటూపాళత సత: 04-303 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తలియనఁడుగాక దిద్రిషట్టిము జీవునఁడు

సులభమదివో యిచోచ్చెటనే పరము
చ. 1: మనసుననఁ దలచిన మరత్మిముల గరనఁగి

చొనుపచ నితదిద్రియసుఖ మచచ్చె
అనువుగ నిటవల హరినఁదలపోసిన
తనక బద్రిహత్మినతదము సమకొనదా

చ. 2: మాటలడినను మరిగి మానవుల
యటన మెచిచ్చెతుత్తి రేమెపైనను
నానఁట నిటల్ల హరినామము నొడివన
గానఁటపవరముల కలగనె కాదా

చ. 3: చేసినపణతము చేతనఁజటట్టి కొని
రాసి వనుతగిలి రకతచ
వసర కిట శ్రీవతకటేశవ్వెరని
ఆసల కెపైతకరతము ఫలితచను



రేక: 0352-02 వసతతతసత: 04-304 కస్కృసర
పలల్లవ: తలిల్లయాప కస్కృషరనికినఁ దతడిద్రి యతనఁడు

చలల్లనఁగా లోకములలల్ల  సతతోసమతదను
చ. 1: అరదపై శబ్రావణబహుళషట్టిమనాటరాతద్రి

తరవవతారమతదను కస్కృషరనఁడు
యిరవపై దేవకిదేవ యతేత్తికొని వసుదేవు -
కరములతదునఁ బెటట్టితే కడుసతతోసితచెను

చ. 2: తకక్కక యమునానది దానఁటతనఁడు రేపలల్లలో
పకక్కన యశోదాదేవపకక్కనఁ బెటట్టిను
యకక్కవనాప కస్కృషరనినెతుత్తి క నతదగోపని
గకక్కన వనిపతచితే కడుసతతోసితచెను

చ. 3: మరిగి పదఱ ద కస్కృషరనఁడు మధురలోనఁ గతసునఁజతప
బెరసి యలమేలత్మితగనఁ బెతడాల్ల డి
తరమెపై శ్రీవతకటాదిద్రిని దేవకీదేవయు
ఇరవపై తే వసుదేవునఁ డేనఁచి సతతోసితచెను



రేక: 0352-03 హితదోళత సత: 04-305 శరణగత
పలల్లవ: కరణనిధివ గటట్టి కో యేపణతమెపైన

శరణగత వజద్రిపతజరనఁడవు నీవు
చ. 1: మనిన్నతచేనతటే నినున్న మానిపేవా రెవవ్వెర

పనిన్న కోపగితచితే నీపటట్టి కెదు రెవవ్వెర
చెనున్నమర నీపటట్టి జెటేల్ల జీవులలల్ల ను
వనెన్నగా నీసొముత్మి నీవువలసినటట్టి  సేయి

చ. 2: కాచేనతటే నినున్ననఁ గాదనేవా రెవవ్వెర
ఏచి యాజజ్ఞవటేట్టినతటే యిదేలనేవా రెవవ్వెర
లచి పతపడుగఱఱ్ఱైల లలినీజీవులలల్ల ను
చేచేత నీదాసులను సేసినటట్టి సేయి

చ. 3: పరమచేచ్చెనతటే నడడపడేవా రెవవ్వెర
సరి నిహమచేచ్చెనతటే సాధితచేవా రెవవ్వెర
సిరల శ్రీవతకటేశ చేతలోవారము నీక
హరి నీపానఁతవారమెటఱ ట్టినా దయసేయి



రేక: 0352-04 భపైరవ సత: 04-306 దశవతారముల
పలల్లవ: ఈతనఁడు వషరనఁడు రిప లకక్కడ చొచేచ్చెర మర

చేత చకగమెతత్తినానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 1: జలధుల చొచిచ్చెచొచిచ్చె సారెనఁ బద్రితాపతచినానఁడు

చలముననఁ బాతాళము సాధితచినానఁడు
బలభటూమదటూరి వకక్కకొలికికినఁ దచిచ్చెనానఁడు
నిలిచి యతతరిక్షమునితడి భేదితచినానఁడు

చ. 2: చేరి బద్రిహత్మితడము తటూనఁటసేసి చటూచినానఁడు
వరనఁడెపై రాచమటూనఁకల వదకినానఁడు
ఘోరపతద్రికూటాదికొతడల జయితచినానఁడు
వారితచి చకగవాళపరవ్వెతము దానఁటనాడు

చ. 3: మటట్టి దపైతతపరాల మరాత్మిల వదళతచినానఁడు
చటట్టి వడెమున యితతా సదితచినానఁడు
యిటట్టి శ్రీవతకటాదిద్రినిరవపై యకిక్కనవానఁడు
రటట్టి గానఁ దనదాసులనిటట్టి రకతచినానఁడు



రేక: 0352-05 వరాళ సత: 04-307 మాయ
పలల్లవ: జీవునఁ డితచకతత చేనఁత సముదద్రిమతత

చేవకిక్క పలమారనఁ జిగిరితచ మాయ
చ. 1: కోపములపైతేను కోటాననఁగోటల్ల

దపనములపైతేను దినకొతత్తిల
చాపలబుదుద ల సమయని రాసుల
రాపాడనఁ గడవనఁగరాదు వోమాయ

చ. 2: కోరికలపైతేను కొతడలపొడవుల
తీరనిమోహల తతదేపల
వరేటచెలమల వుడివోనిపతటల
యరీతనే యలయితచని మాయ

చ. 3: మునుకొనన్నమదముల మోపలకొలనఁదుల
పననఁగినలోభాల పనువాముల
నినుపపై శ్రీవతకటేశ నీదాసులనతటదు
యనసి పరలనెపైతే యనఁదితచ మాయ



రేక: 0352-06 కాతబోధిసత: 04-308 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడొకో నే నీచెరనఁ దగలక

అనిన్నటా శ్రీపతకాధీనమౌట
చ. 1: దేహధీనము తరిగేట జీవుల

దేహము యరాస్థి ధీనము
మోహధీనము ముతచినయరస్థిము
ఆహ యిది పణతధీనము

చ. 2: సతతమునఁ బురషనఁడు సతులయాధీనము
అతవల వయసుక నధీనము
గతయగ వయసుల కాలధీనము
అతశయమది మాయాధీనము

చ. 3: దపైవాధీనము తగినజగ మది
దేవునఁడు మోక్షాధీనము
చేవల మోక్షము శ్రీవతకటపత -
సేవాధీనము సిలగే లేదు



రేక: 0353-01 భలల్ల ట సత: 04-309 నస్కృసితహ
పలల్లవ: పదయౌబళపనఁగొతడనఁ బెరిగీనిదే

వదలకకొలిచితే వరములిచచ్చెని
చ. 1: పదివలశిరసుల బలనరసితహము

గదిగొనన్నచేతుల గరతపైనది
ఎదుటనఁ బాదాలనఁ గనున్నలనెపైన్నైననఁ గలిగినది
యిది బద్రిహత్మితడపగహ నిరవపైనది

చ. 2: ఘనశతఖచకాగ దుల కెపైదువలతోనునన్నది
మొనసి రాకాసిమెకములనఁ గొటేట్టిది
కనకపదపైతుతని కడుపచితచినది
తనునమత్మిన పగహల్ల దుదాపను దతడెపైనది

చ. 3: శ్రీవనితనఁ దొడమనఁదనఁ జేకొని నిలిపనది
దేవతల గొలవ గదదపపై నునన్నది
శ్రీవతకటాదిద్రియతదునఁ జెలనఁగి భోగితచేది
భావతచి చటూచితేను పరబద్రిహత్మిమెపైనది



రేక: 0353-02 ముఖరి సత: 04-310 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నరలర నేనఁడువో నారసితహజయతత

సురలక నానతదమెపై శభములొసనఁగెను
చ. 1: సతదితచి వపైశఖ శదద చతురదశి శనివార -

మతదు సతధతకాలమున నౌభళశనఁడు
పొతదుగానఁ గతభములోననఁ బొడమ కడపమనఁద
కతదువ గోళళ్ళనఁ జితచెనఁ గనక కశిపని

చ. 2: నరమస్కృగరటూపము నానాహసత్తిముల
అరిది శతఖచకాగ ది ఆయుధలతో
గరిమనఁ బద్రిహల్ల దునినఁ గాచిరకతచి నిలిచె
గరతర బద్రిహత్మితడ గహలోనను

చ. 3: కాతచనప గదద మనఁద గకక్కననఁ గొలవపై యుతడి
మతచగ నితదిరనఁ దొడమనఁద బెటట్టి క
అతచె శ్రీవతకటగిరి నాదిమపరషతడెపై
వతచనసేయక మతచివరాలిచచ్చెనదివో



రేక: 0353-03 సామతతత సత: 04-311 వతకటగానత
పలల్లవ: దపైవమొకక్కనఁడే సతతత భజనీయునఁడు

భావము సమబుదిద్ధనఁ బాయనఁగనఁదగదు
చ. 1: హరియే నకలతతరాతత్మికనఁ డటగాన

తరమెపై యొకరి నితదితపనఁదగదు
అరయనఁగ లోకములనితత మటగాన
మరిగి కొతదరిమనఁది మమతయు వలదు

చ. 2: బహుకలిప్పుతములలల్లనఁ బద్రికస్కృతమటూలమే కాన
గహనపనఁదన వుదోతగము వలదు
సహజవహరనఁడు సరేవ్వెశవ్వెరనఁడుగాన
వహినఁ దానేవచిచ్చెనవ వలదననఁదగదు

చ. 3: తపముల జపముల దాసతమటూలమె కాన
వుపమల సతదేహమొగి వలదు
యపడును శ్రీవతకటేశవ్వెర సేవతచి
చపలచితత్తిమువారి సతగమనఁక వలదు



రేక: 0353-04 లలిత సత: 04-312 శరణగత
పలల్లవ: ఏగత నుదద్ధరితచేవో యితతటమదట మముత్మి

భోగపనఁగోరికలచేనఁ బొలిసనఁ బో పతుల
చ. 1: పరగి నాలకసొతప పరసిపోయ

పరలనే నుతయితచి పలమారను
వరసపనఁబాపములవనికిచే వనులలల్ల నఁ
గొరమాల మాక నేనఁట కలచారము

చ. 2: మొకక్కలన పరధనమునకనఁ జానఁచిచానఁచి
ఎకక్కవనఁజేతులమహి మెతదో పోయ
తకక్కక పరసత్తి సలనఁ దలనఁచి మనసు బుదిద్ధ
ముకక్కపోయ మాక నేనఁట ముతదటపణతల

చ. 3: యపప్పుడు నీచలయితడల్లకెడతానఁకి పాదముల
తపప్పునితపములలల్లనఁ దలనఁగిపోయ
యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశ యిటనినున్ననఁ గొలవనఁగా
నెపప్పున నేనఁజేసినటట్టి నేరమెలల్ల  నణనఁగె



రేక: 0353-05 సాళతగనాట సత: 04-313 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: అయమేవ అయమేవ ఆదిపరషో

జయకరత తమహత శరణత భజామ
చ. 1: అయమేవ ఖల పరా అవనీధరసుత్తి  స

పతయమేవ వట దళగాబ్రాధి శయనతః
అయమేవ దశవధపైరవతారరటూపపైశచ్చె
నయమారద్గీ భువ రక్షణత కరోత

చ. 2: అయమేవ సతతత శిగయతః పతరేదవష
అయమేవ దుషట్టి దపైతాతతతకసుత్తి
అయమేవ సకల భటూతాతతరేషావ్వెకగమత
పగయ భకత్తి పోషణత పీ గతాత తోత

చ. 3: అయమేవ శ్రీ వతకటాదబ్రా వరాజతే
అయమేవ వరదోప యాచకానాత
అయమేవ వద వదాతతపైశచ్చె సటూచితో
వతయమేవ వపైకతఠాధీశవ్వెరసుత్తి



రేక: 0353-06 సామతతత సత: 04-314 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇనిన్నటా నితతటా నిరవకటే

వనున్ననినామమే వదతబాయ
చ. 1: నలినదళక్షునినామకీరత్తినము

కలిగి లోకముననఁ గలదొకటే
యిల నిదియే భజియితపనఁగనఁ బుణుతల
చెలనఁగి తలనఁప సతజీవని యాయ

చ. 2: కోరిక నచతత గోవతదాయని
ధీరల దలనఁపనఁగనఁ దరవకటే
ఘోరదురితహర గోవరద్ధనధర
నారాయణ యని నమత్మినఁగనఁగలిగె

చ. 3: తరవతకటగిరి దేవుని నామము
ధరనఁదలపగ నాధరమదే
గరడధవ్వెజని సుఖపగదనామము
నరలకెలల్లనఁ బాబ్రాణము దానాయ



రేక: 0354-01 రామకిగయ సత: 04-315 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతదర సతులో యతదర సుతులో

యితదునతదు నెటల్లరినఁగే నేను
చ. 1: మలయుచ నాయభివనములని నే

కెలననిపడు వదకేనతటే
పలయోనులలో పలమారనఁబొడమన
చలమరి నాతొలజనత్మితబులను

చ. 2: గరిమెలనఁ బాణగగహణము నేసిన
సిరలచెలలనఁ గలసేనతటే
తరణుల గరతుల తలనఁపన మరచిత
పరగిన బహుకలప్పుతబులయతదు

చ. 3: శ్రీ వతకటగిరి చెలవుని యాజజ్ఞల
భావతచియ కరినఁ బెపైకొతట
తావులనఁజూడగ తగిలికోరక్కల
భావరతుల బెతబడి మనసతదు



రేక: 0354-02 గతడకిగయ సత: 04-316 మాయ
పలల్లవ: కటకట హరిమాయాకలప్పునెటట్టిదో

తటకననఁ బారవసేతలనఁపతదు లేదు
చ. 1: అనతతకోటయుగాదులనుతడియు

తనివోక వషయాలనఁ దగిలతడినా
దినమొకొక్కకక్కరచియపై తీపలపై పతడనఁగాని
వనుకొనన్న యాతత్మిక వగ టతదు లేదు

చ. 2: కడలేక నాలకకనఁ గనన్నయాహరములలల్ల
వోడలిలోనఁ బటూనఁటవనఁట వటట్టి కొనినా
సడినఁ బెపైపపై వతతవతతచవులే వదకనఁగాని
వడువని యాతత్మిక వగ టతదు లేదు

చ. 3: కలకాలముననుతడి కాపరప లతపటాల
కలిమతో మెడనఁగచిచ్చె కటట్టి కొనినా
యలమతో శ్రీవతకటేశవ్వెరనాజజ్ఞల -
నలవాటపైన యాతత్మికలపే లేదు



రేక: 0354-03 లలిత సత: 04-317 మనసా
పలల్లవ: నటనల భద్రిమయక నామనసా

ఘటయితచహరియే కలవానఁడు
చ. 1: ముతచిన జగమది మోహినీగజము

పొతచినయాస పటట్టితచే దిది
వతచనల నిజమువలనే వుతడును
మతచల మాయలే మారనానఁడు

చ. 2: సరిసతసారము సతతలకూటమ
సొరిదినఁ బచారము చటూపే దిది
గరిమ నెపప్పుడునఁ గలకలమనుచతడును
మరలగవధమే మాపటకి

చ. 3: కతదువదేహము గాని ముదియదిది
అతదినబహురటూప మాడేదిది
యతదును శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడుతడును
డితదుపడనఁగనిద తరమరనఁగ



రేక: 0354-04 గతడకిగయ సత: 04-318 అధతతత్మి
పలల్లవ: “నిశిచ్చెతతత పరమత సుఖ మనుమాటేనిజమునిజముతలియరగాని”

ఆశచ్చెరతతబది పరమయోగలక ననుభవులక దస్కృషాట్టి తతము సుతడ
చ. 1: కరచరణదులగలచెపైతనతము గకక్కననఁ బానుపపపైనుతడి

సరగన సడిలిన నిదాబ్రామతదము సమకూడ నరలకటవలనే
పరమాతుత్మినిపపై సకలోదోతగ వుపాయతబుల దా దిగవడిచి
ధరనఁ దానుతడిన బద్రిహత్మినతదము తనునఁదానే పపైకొనునఁజతడ

చ. 2: వునన్నతనఁ దానొక దేశములోపలనుతడి కిగతముచటూచిన నవయలల్ల
అనిన్న దేశముల నటదలపోసిన యతతకగోచరమెపైనటల్ల
యనన్నగనఁబటూరవ్వెజాజ్ఞనతబున సరేవ్వెశవ్వెరనఁడగ హరినఁదలనఁచినను
సనిన్నధియగ సుజాజ్ఞనానతదము సతతము సతతతబది సుతడ

చ. 3: ననిచిన పగపతచకతప్పుములలో నానావధముల జతతువుల
తనునఁదానఁజూడగరానిరటూప లదదములోపలనఁ గనన్నటల్ల
ఘనుడగ శ్రీవతకటపతరటూపము గకక్కన నెదుటనె సేవతచి
అనయము తనునఁదా సతతసితచటే యాతాత్మినతదతబది సుతడ



రేక: 0354-05 సాళతగనాట సత: 04-319 శరణగత
పలల్లవ: ఒసనఁగితవనిన్నయు నొకమానఁటే

వస నినఁకనఁ జేసే వనన్నపమేది
చ. 1: నారాయణ నీనామము దలనఁచిన -

నీరానివరములిచిచ్చెతవ
చేరి నినున్న నిట సేవతచిననినఁకనఁ
గోరి పడయ నినఁకనఁ గోరికలేవ

చ. 2: హరి నీకొకమరి యట శరణతటే
గరిమల ననిన్నట గాచితవ
నిరతముగా నినఁక నిను నుతయితపచ
అరగొరతనివ నిను నడిగేదేదో

చ. 3: శ్రీవతకటేశవ్వెర చేయతత్తిమొకిక్కన
భావమే నీవపై పరగితవ
యవరసల నీవతతటదాతవు
ఆవలనినునఁ గొనియాడెడిదేమ



రేక: 0354-06 భౌళ సత: 04-320 తేర
పలల్లవ: దేవదేవోతత్తిముని తరతేర

దేవతల గొలవనఁగా తరతేర
చ. 1: తరవధులేగీని తరతేర

తరపగొనన్నటాల్ల ను తరతేర
తరలితచె దనుజలనఁ దిరతేర
తరిగె దికక్కలనెలల్ల తరతేర

చ. 2: ధికిక్కరితచ మోతలనఁ దిరతేర
దికక్కరికతభా లదరనఁ దిరతేర
తకక్కముతేత్తిలకచచ్చెల తరతేర
తకక్కలనఁబద్రితాపతచనఁ దిరతేర

చ. 3: తీరిచెనఁ గలకలలల్లనఁ దిరతేర
ధీర గరడవాహపనఁ దిరతేర
చేరి యలమేలమతగతో శ్రీవతకటేశవ్వెరని -
తీరన నెలకొనన్నటట్టి తరతేర



రేక: 0355-01 సాళతగత సత: 04-321 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: మాధవ భటూధవ మదనజనక

సాధురక్షణచతుర శరణు శరణు
చ. 1: నారాయణచతతానతత గోవతద శ్రీ -

నారసితహ కస్కృషర నాగశయన
వారాహ వామన వాసుదేవ మురారి
శౌరి జయజయతు శరణు శరణు

చ. 2: పతడరీకేక్షణ భువనపూరరగణ
అతడజగమన నితత హరి ముకతద
పతడరిరమణ రామ బలరామ పరమపరష
చతడభారద్గీవరామ శరణు శరణు

చ. 3: దేవ దేవోతత్తిమ దివాతవతార నిజ -
భావ భావనాతీత పదత్మినాభ
శ్రీవతకటాచల శస్కృతగారమటూరిత్తి నవ
సావయవసారటూపత శరణు శరణు



రేక: 0355-02 లలిత సత: 04-322 మనసా
పలల్లవ: దొరకినయపప్పుడే తుదగాక

మరగకమెనన్ననఁడు మరి మనసా
చ. 1: తనుభోగతబులనఁ దనిపనపమత్మిట

వనుకొని హరినఁ దడవనతటే
దినమునునఁ దను నితదిద్రియములచల మది
తనియుట యనన్ననఁడు దగ మనసా

చ. 2: తరమగనాల దరినపమత్మిట
తరలి వరతనఁ బొతదే నతటే
మరలని యాశమయ మచితత్తిము
వరత యనన్ననఁడినఁక వడ మనసా

చ. 3: ముదిసినపమత్మిట మొగి శ్రీవతకట -
సదయునఁ గొలతు నిచచ్చెలనతటే
హస్కృదయము శ్రీవతకటేశనినెల వది
యిదిగనుటనన్ననఁడు యమహి మనసా



రేక: 0355-03 లలిత సత: 04-323 శరణగత
పలల్లవ: తలిసియునఁ దలియదు దేరిన చితత్తిము

నలినాక్ష గోవతద ననునఁగావవయాత
చ. 1: యేనఁకట నినుగొలిచి యితరల వనఁడనేల

వనఁకపటాసల నాలోవలితగాక
చనఁకటవాసినమనఁద చనఁదరగొననఁగనేల
మానఁకవతటవడబుదిద్ధ మాన దిదేమయాత

చ. 2: పొతచి నీదాసునఁడనెపై యలప్పుల వనఁడనఁబోనేల
చతచలగణములనాజాలిగాక
అతచలనఁ దరవుకని యడవనఁబడనఁగనేల
యితచకతత యేవవుటట్టి దేమపాపమయాత

చ. 3: మతలో నీవుతడనఁగాను మాయలనఁ బొరలనేల
వతకి తలియని నావనఁదురగాక
గతయపై శ్రీవతకటేశ కరణతచితవ ననున్న
తత నాతపమనేనఁడు దరిచేరెనయాత



రేక: 0355-04 గతడకిగయ సత: 04-324 వతకటగానత
పలల్లవ: తలియనివారికినఁ దరమరనఁగ

తలిసినవారికి దిషట్టితబదియే
చ. 1: కనున్నలయదుటనునఁ గాతచినజగ మది

పనిన్నన పగకస్కృతయు బద్రిహత్మిమునే
యినిన్నట నుతడనఁగ నిదిగాదని హరినఁ
గనన్న చోట వదకనఁగనఁబోనేల

చ. 2: అగపడి యిరవదియపైదపై జీవునినఁ
దగిలినవలల్ల నఁ దతవ్వెములే
నగవుల నిదియును నమత్మిగనఁ జాలక
పగటననఁ దమలో భమబ్రాయనఁగ నేల

చ. 3: అతతరతగనఁడును నరాచ్చెవతారము
నితతయు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే
చెతతల నీతనిసేవకలక మరి
దొతతకరత్మిములతోడ సినఁకనేల



రేక: 0355-05 వరాళ సత: 04-325 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏలొకో కరత్మిమా యితదుకనఁ బాలపైతని

పాలపడిన య జలభద్రిమణమువలను
చ. 1: ధరలోనఁ బుటట్టినపప్పుడే తలనఁచ నీ యాతత్మి

మరగనఁడు పరమెపైతే మరచనఁగాని
అరిది దురాద్భాషల నలవడడనాలికె
హరినామములయతదు నలవడదు

చ. 2: జవకటట్టి పూరవ్వెవాసనల సతసారమే
చవయే తానఁగాని ముకిత్తి చవగాదు
భువనఁగల వషయాలనఁ బుతగడయతనఁగాని మత
వవరితచి దపైవమును వదకలేదు

చ. 3: శ్రీవతకటేశకస్కృపచేత నితతేకాని
వావాత నివ గెపైవశము గావు
భావమపప్పుడితని పాదాల చేరికాని
యేవుపమలనునఁ గాన మనాన్నళల్ల ను



రేక: 0355-06 ముఖరి సత: 04-326 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చవ నోరి కేడనఁ దతుత్తి  సతప దేడనఁదతుత్తి  వని

సవరితచటే నాసతప దిదిగాదా
చ. 1: పచచ్చెడా లకక్కడనఁ దతుత్తి  పటట్టి చర లేడనఁ దతుత్తి

వచచ్చెనితడేల్లడనఁ దతుత్తి  వతట వతటను
తచిచ్చెన యపచచ్చెడము దేహమది వతటవతట
వచచ్చెనఁగాక తనున్ననఁదానె వదదననఁగవచచ్చెనా

చ. 2: దొరతన మేడనఁ దతుత్తి  దొడడసొముత్మి లేడనఁ దతుత్తి
యరవులసిరల నేనేడనఁ దతుత్తి
వరవున నేనెవవ్వెరిని వసరితచనఁజాలక
దరిచేరటే దొరతనమదిగాదా

చ. 3: తోడనఁబుటట్టి వుల నేడనఁ దోడితతుత్తి నఁ జటాట్టి ల -
నేడనఁ దతుత్తి  సుతులపొతదేడనఁ దతుత్తి ను
వడుకెపైనపొతదు శ్రీవతకటేశనఁ దలనఁచటే
ఈడులేనిబతధుకోట ఈతనఁడెకానఁడా



రేక: 0356-01 శ్రీరాగత సత: 04-327 హనుమ
పలల్లవ: ఓ పవనాతత్మిజ వో ఘనునఁడ

బాపబాపననఁగనఁ బరగితగా
చ. 1: వో హనుమతతుడ వుదయాచలని -

రావ్వెహక నిజసరవ్వె పగబల -
దేహము మోనఁచిన తగవక నిటవల
సాహసమటవలనఁ జాటతగా

చ. 2: వో రవగగహణ వో దనుజాతతక
మారలేక మత మలసితగా
దారణపవనతాతనయాదుల
గారవతప నిట గలిగితగా

చ. 3: వో దశముఖహర వో వతకటపత -
పాదసరోరహపాలకనఁడా
య దేహముతో నినిన్నలోకముల
నీదేహమెకక్క నిలిచితగా



రేక: 0356-02 ముఖరి సత: 04-328 మనసా
పలల్లవ: దికక్కలేనివార నీవ దికక్కని కొలవనఁగా

అకక్కరకితనఁడు దపైవమతదురవో నినున్నను
చ. 1: పాలపడి నినున్ననఁజేరి పటట్టి కొలిచినవారి

జాలిపాట తొలనఁగితచి జడనువాప
మటూలనఁబడనీక తచిచ్చె ముదుద సేసికావనఁగాను
మేలరనఁగబుధులలల్ల మెతుత్తి రవో నినున్నను

చ. 2: కొతడలనఁ గోటల్ల నెపైన కోరికల గలవారి -
యతడనే కోరికలిచిచ్చె యాదరితచగా
నితడినదాసులకెలల్ల నీవ దపైవ మవని
కొతడమనఁదనుతడిననఁ బెపైకొతదురవో నినున్నను

చ. 3: యేకమెపైనమనసుతో నెవవ్వెర దలచినాను
చేకొని కరణనఁ గస్కృపసేయనఁగాను
యేకాలము శ్రీవతకటేశనఁడు మాదపైవమని
లోకమెలల్లనఁ దామే కొలతురవో నినున్నను



రేక: 0356-03 వరాళ సత: 04-329 శరణగత
పలల్లవ: ఏదియునఁగాననఁడు నేది గాదతదు

ఆదిపరష నీదాసతమే చాలనాక
చ. 1: గరిమనఁ గొతదరికి సాకారమెపై నిలిచిత

గరనిరాకారమెపై కొతదరికి
సరసనఁ గొతదరికెలల్ల  సగణునఁడవట నీవు
ధర నిరద్గీణమవట తగిలి కొతదరికి

చ. 2: వకటనఁ గళపూరిత్తి నొనరియుతదువట
వకట నిషక్కళనఁడవపై వుడివోవట
వకచో జీవుల నీకొరయ భేదమట
వకచో నె భేదమట వునాన్నరట నీక

చ. 3: అదన నితదరిలోన నతతరాతుత్మినఁడవట
యదుట శ్రీవతకటేశనఁడవట
యిదియిది యననేల యితతయును నీ మహిమ
కదిసి నీ పాదాలే కనునఁగొతటగాక



రేక: 0356-04 లలిత సత: 04-330 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: మాధవ కేశవ మధుసటూదన వషర

శ్రీధరా పదనభత చితతమయటూయత
చ. 1: వామన గోవతద వాసుదేవ పగదుతమాన్న

రామ రామ కస్కృషర నారాయణచతత
దామోదరానిరదద్ధ దపైవపతడరీకాక్ష
నామతగయాధీశ నమో నమో

చ. 2: పరషోతత్తిమ పతడరీకాక్ష దివత
హరి సతకర రణ యధక్షజ
నరసితహ హస్కృషీ కేవ నగధర తద్రివకగమ
శరణగతరక్ష జయజయ సేవ

చ. 3: మహితజనారదన మతత్సద్వ్య కూరత్మి వరాహ
సహజభారద్గీవ బుదద్ధ జయతురగ కలిక్క
వహితవజాజ్ఞన శ్రీవతకటేశ శభకరత
అహమ తహతద దాసతమనిశత భజామ



రేక: 0356-05 గతడకిగయ సత: 04-331 కస్కృసర
పలల్లవ: అతదిచటూడనఁగ నీక నవతారమొకటే

యతదువానఁడవపై తవ యేనఁటదయాత
చ. 1: నవనీతచోరా నాగపరతతకా

సవనరక్షక హరీ చకాగ యుధ
అవల దేవకిపటట్టివని యశోదక నినున్న
నివలనఁ గొడుకవనేదిది యేనఁటదయాత

చ. 2: పటట్టిప శ్రీరమణ భవరోగవపైదత
జటట్టిమాయలతోడిశౌరి కస్కృషర
పటట్టినచో టకట పొదలడిచో టకట
యటట్టిని నమత్మివచచ్చె నిది యేనఁటదయాత

చ. 3: వదాతతనిలయా వవధచరణ
ఆదిదేవ శ్రీవతకటాచలేశ
సదితచి తలనఁచినచోట నీ వుతడుదువట
యేదస నీ మహిమే యిదేనఁటదయాత



రేక: 0356-06 గతడకిగయ సత: 04-332 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తలపోనఁత చితత్తిముననఁ దరిగానక బుదిద్ధ

గలనఁగెనఁ గావనో మముత్మినఁ గరత్మిమా
చ. 1: పాపజాతమేనితోడనఁ బడడపాటే చాలదా

ఆపదలకేల లోనాయ నిపప్పుడు
దపమెపైనహరిభకిత్తి దలిసియితతటనెపైననఁ
గాపాడి పరమవో కరత్మిమా

చ. 2: చెపప్పురానిసుఖముల చెపప్పు చెపప్పు కని కని
చపప్పుడుగా లోకముననఁ జాట చాట
దపప్పురపభవములనఁ దిపప్పుదరెపైత మద
కపప్పుకొని కావనఁగదో కరత్మిమా

చ. 3: వడుకలినిన్నయు శ్రీవతకటాదిద్రిరాయనఁడే
కూడిన మాదపైవమని కొనియాడి
యేడనఁజూచిననునఁ బుణత మెకక్కడాయనని నమత్మి
గాడలలల్ల నఁ బాసితమ కరత్మిమా



రేక: 0357-01 సామతతత సత: 04-333 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: సరేవ్వెశవ్వెరనఁడే శరణతము

నిరావ్వెహకనఁ డినిన్నటనఁగాన
చ. 1: బలదేవతలక బద్రిహత్మిదులకను

జలజనాభునఁడే శరణతము
అలరిన బద్రిహత్మితడ మవసిననానఁడును
నిలిప నాతడినిన్నటనఁగాన

చ. 2: అనేకవధముల నిఖలజీవులక
జనారదనునఁడే శరణతము
అనాథనాథనఁ డతతరాతత్మికనఁడు
అనాదిపత యితనఁ డటగాన

చ. 3: తగనిశచ్చెలలగ తనదాసులకను
జగదేకపతే శరణతము
చిగరనఁజేవయగశ్రీవతకటేశనఁడు
అగవరములొసనఁగ నటగాన



రేక: 0357-02 లలిత సత: 04-334 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: సదితచిరిదియ సురలను మునులను

ఆదికి ననాది హరినామత
చ. 1: అరిది వదశసాత్తి స రస్థిసతగగహము

అరయనఁగ నొకటే హరినామత
దురితహరము భవదుతఃఖనాశనము
అరిభయతకరము హరినామత

చ. 2: సకలపణతఫలసారవహరము
అకలతకము హరినామత
పగకటము సులభము పరమపావనము
అకటలమది హరినామత

చ. 3: కతదువ సదరము కెపైవలతపదము
అతదరికిదియే హరినామత
యతదును శ్రీవతకటేశవ్వెర కరణక -
నతదుకోలపైన హరినామత



రేక: 0357-03 సాళతగనాట సత: 04-335 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఇనిన్నటకి నోపనా య మనసు ననున్న

మనిన్నతచి నీమనసు మరిగితచ మనసు
చ. 1: పొలనఁతులకానఁకనే పటమెకెక్క మనసు

చలివనఁడిజవవ్వెనమునతదినఁ జికెక్క మనసు
వలరాజతటూపనతజ వడినెకెక్క మనసు
మలసి రతసుఖలమరపాయ మనసు

చ. 2: పచచ్చెనికనకముపపై భద్రిమనఁబడె మనసు
చిచచ్చెవతటవషయాల శివమెతత్తి మనసు
వచెచ్చెపనఁ బాపాలకెలల్ల  నొడిగటట్టి మనసు
బచచ్చెన చెతచెలములనఁ బాటచెడె మనసు

చ. 3: కోరి యతతలో గరనఁడు గటూనఁటవస మనసు
వోరపతో నీపాలి కొపప్పుగితచె మనసు
ఈరీత శ్రీవతకటేశనఁడ నామనసు
తోరప వజాజ్ఞనము తుదకెకెక్క మనసు



రేక: 0357-04 రామకిగయ సత: 04-336 దశవతారముల
పలల్లవ: నమత్మితే నితనఁడే మనన్నననఁ గాచ

యిముత్మిల ధుగ వుని బటట్టిమేలితచినటల్ల
చ. 1: తీరని కరత్మిములపైన దరనఁబో శ్రీహరిపాద -

మేరీతనఁ గొలిచినా నెవవ్వెరికిని
చేరరాని యడవలో శిలలపై పడియునన్న
భారపటహలతశపము దేరినటల్ల

చ. 2: కలగనిసిరలలల్లనఁ గలగనఁబో శ్రీహరి
గొలిచినవారికినఁ గోరినటేల్ల
అలనానఁడు దరిదుగ నఁడెపైన కచేలని
బలసతపదలనఁ దచిచ్చె బతకితచినటల్ల

చ. 3: చటూడనఁగా మటూఢలకెపైన సులభునఁడెపై నిలచనఁబో
వడుకతోనఁ బాడితే శ్రీవతకటేశనఁడు
యాగనే మాబోతటల్లక నిరవపై కోనేటదతడ
మేడెపవరములలల్ల మెచిచ్చె యిచిచ్చెనటల్ల



రేక: 0357-05 లలిత సత: 04-337 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: దేవునిమరవక మతతే మాట చితత్తిమా

దవనెపై కలనఁడు మాక దేవునఁడు
చ. 1: అరదగజీవుని బద్రిహత్మితడగోళములోన

తరనఁగెపై పటట్టితచవానఁడు దేవునఁడు
అరసి కమత్మిరవచిచ్చె యనన్నపానాదుల వటట్టి
తరగ రకతచవానఁడు దేవునఁడు

చ. 2: బలసతసారములోన భద్రిమసియుతడిన మాకనఁ
దలిప చెపప్పునవానఁడు దేవునఁడు
తలియనికరత్మిముల తగనిబతధల వాప
తలకితచి కాచవానఁడు దేవునఁడు

చ. 3: తలిల్లయునఁ దతడిద్రియునెపై దాతయపై కలనఁడు మాక
తలల్లమ శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁడు
మలల్ల డి తనదాసులమతలోనఁ దా నుదయితచి
తలల్లవారితచేవానఁడు దేవునఁడు



రేక: 0357-06 ముఖరి సత: 04-338 శరణగత
పలల్లవ: ఆలితచ పాలితచ ఆదిమపరష క్షమ

జాలిదర నీకే శరణుచొచిచ్చెతమ
చ. 1: గత నీవ మత నీవ కరత్తివు భరత్తివు నీవ

పతయు నీవ యేపటట్టి నా మాక
యితరము లవవ్వెరనాన్న రెతచిచటూడ నినున్ననఁబోల
చతురనఁడ నినున్ననే శరణుచొచిచ్చెతమ

చ. 2: జననీజనకల శరణము నీవ
వునికి మనికి నీవ వుపము నీవ
మనసిచిచ్చె నీవ ననున్న మనిన్నతచకొతటేనే
చనవ మనవ నీకే శరణుచొచిచ్చెతమ

చ. 3: లోకసాకవ నీవ లోకబతధునఁడవు నీవ
యకడ శ్రీవతకటేశ యిదివో నీవ
నీకతట మరిలేర నిఖలమతతయునఁ గావ
సాకారరటూప నీకే శరణుచొచిచ్చెతమ



రేక: 0358-01 గతడకిగయ సత: 04-339 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: నానఁటకమతతా నవువ్వెలకే

పూనఁటకబటూనఁటకనఁ బొలఱల్లపోవు
చ. 1: కోటవదతలనునఁ గటూటకొఱకె పో

చాటవ మెలనఁగేట శరీరికి
తేటల నానఁకలిదరినపమత్మిట
పాటకనఁ బాటే బయలపైపోవు

చ. 2: మెఱసేటదలల్ల  మెలనఁతలకొరకే
చెఱలదేహములజీవునికి
అఱమరపల సుఖమతదినపమత్మిట
మొఱనఁగకమొఱనఁగే మొయిలపై పోవు

చ. 3: అనిన్న చదువులను నాతనికొరకే
ననెన్నరినఁగిన సుజాజ్ఞనికిని
యినిన్నట శ్రీవతకటేశదాసునికి
వనెన్నలమాయల వడివడిపోవు



రేక: 0358-02 గతడకిగయ సత: 04-340 శరణగత
పలల్లవ: ఎనిన్నటకెనిన్నటకని యకక్కడనఁ దగిలదము

మనిన్నతచ దేవ మాకనఁజాల
చ. 1: ముఖరమెపై మానఁకలక మొదలనఁబోసిననీర

శిఖలకనఁ దనువకిక్క చిగిరితచినయటట్టి
నిఖలపగయోజనాల నీమటూలమేకాన
మఖపత మసేవ మాకనఁజాల

చ. 2: వరసలనినిన్నటా వనెన్న బతగారమే
పరపరివధముల పలసొముత్మిలపైనటల్ల
నిరతనఁ గరత్మిఫలల నీమటూలమేకాన
మరగరనఁడవు నీవ మాకనఁజాల

చ. 3: వలయ శ్రీవతకటేశ వవధజతతువులక
అలవలేనిభటూమే యధరమెపైనటల్ల
నెలవు దేవతలక నీవలికవుగాన
మలసి నీశరణమే మాకనఁజాల



రేక: 0358-03 రామకిగయ సత: 04-341 మాయ
పలల్లవ: మాయలో మోహమున మరచితవదే హరి

వయితటకి వతటే వవకమా
చ. 1: అతతటకినొడయనఁడు అఖలజీవులలోన

అతతరాతమ శ్రీహరియట
యితతటలో నీక హితబతధువుల వరి
వతతవారెవవ్వెర నీక వవకమా

చ. 2: అరయ నక్షరవాచి యతనఁడట యిలలోననఁ
బరమమతతాబ్రాలపో పలకలలల్ల
నిరతపనుత యేది నితదయేది యితదులోన
వరవరనఁగవుగాక వవకమా

చ. 3: మొదలను నడుమను ముగిసినరస్థిములతదు
యదుటను శ్రీవతకటేశనఁడట
యిది యది యననేల యిఛాచ్ఛేదేవ్వెషమేల
వదకము సమబుదిద్ధ వవకమా



రేక: 0358-04 రామకిగయ సత: 04-342 జానపదము
పలల్లవ: సతదకాడనఁ బుటట్టినటట్టి చాయలపతట యతత -

చతదమాయనఁ జూడరమత్మి చతదమామపతట
చ. 1: మునుపనఁ బాలవలిల్ల మొలచి పతడినపతట

నినుపపై దేవతలక నిచచ్చెపతట
గొనకొని హరికనున్ననఁగొనచటూపలపతట
వనువధినెగడినవనెన్నలలపతట

చ. 2: వలరాజపతపన వలపవతత్తినపతట
చలవపై పనన్నమనానఁట జాజరపతట
కలిమకామనితోడ కారకమత్మినపతట
మలయుచనఁ దమలోనిమఱిఱ్ఱైమానిపతట

చ. 3: వరహులగతడెలక వకక్కసమెపైనపతట
పరగ చకక్కలరాసిభాగతముపతట
అరదపై తటూరపనఁగొతడ నారనఁగ బతడినపతట
యిరవపై శ్రీవతకటేశనితటలోనిపతట



రేక: 0358-05 ఆహిరి సత: 04-343 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు వజాజ్ఞనమనఁక నాక

వనన్నపమద శ్రీవతకటనాథా
చ. 1: పాసిననఁ బాయప బతధముల

ఆస దేహమునన్ననాన్నళళ్ళ
కోసిననఁ దొలనఁగవు కోరికల
గాసిలి చితత్తిముగలిగిననాన్నళళ్ళ

చ. 2: కొచిచ్చెననఁ గొరయవు కోపముల
గచచ్చెలగణములగలనాళళ్ళ
తచిచ్చెననఁ దలనఁగవు తహతహల
రచచ్చెల వషయపరతులనాన్నళల్ల

చ. 3: వకటకొకటకిని వడనఁబడవు
అకట శ్రీవతకటాధిపనఁడ
సకలము నీవ శరణతటే యినఁక
వకటములణనఁగెను వడుకనాళళ్ళ



రేక: 0358-06 బౌళ సత: 04-344 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎతత వఱిఱ్ఱైనఁ గొతడదవవ్వె యలకనఁ బటట్టిద నేను

పతతప శ్రీహరి నాభద్రిమ వాపవ
చ. 1: పడనిపాటల్లనఁ బెకక్కపనులనఁ దిరగటలల్ల

కడి చేపటట్టినఁడు గటూటకొర కితతే కా
కడదానఁకానఁ జెలలతోనఁ గానఁపరము సేయుటలల్ల
వడల మరచియుతడే వకక్క నిమషానికా

చ. 2: ఘనమెపైన గస్కృహముల గటట్టి కొనుటలల్ల ను
తనువు మోచేయతతటకే కా
తనివోని మతలోని తలపోనఁత లలల్ల ను
యనసిన బదుక తా నెతచటకే కా

చ. 3: యితతలోని పనియని యరనఁగని చేతనఁలలల్ల
సతతకూటముల యసతసారానకా
చెతతలశ్రీవతకటేశ చేరి నీకే శరణతటే
యితతక మునిన్నటనేర మేమనేవో కా



రేక: 0359-01 లలిత సత: 04-345 శరణగత
పలల్లవ: నీవ కాచటగాక నేరప నాయతదేది

చేవల వనఁపమాను చేనఁదు మానీనా
చ. 1: వరసి దురద్గీణములనుమానిన నాచితత్తిము

మరలి మతచిగణన ముటట్టి పడనా
హరి నినున్ననఁ దలనఁచక యడవనఁబడిన మరి (త?)

దరిచేరి నినున్న మతనఁ దలనఁచనఁబోయనా
చ. 2: పాలమాలి యితదిద్రియాల బారినఁబడడ పటట్టి వది

ఆలరి వపైరాగతసుఖ మతదనఁబోయనా
నీలవరర నినుమాని నితతసతసారెపైన నేను
కాలమతదే నినెన్నరనఁగనఁ గలనా నేను

చ. 3: గరిమ సుజాజ్ఞనము గలిగిన సాతవ్వెక -
మరయ వరొకచోట వణనఁగీనా
యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁడ నీకరణబెబ్బు
శరణగతునఁడ నాక సవ్వెతతతగమా



రేక: 0359-02 ముఖరి సత: 04-346 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఇతదుక వరహితములినన్నయు సజాజ్ఞనమని

చతదమున గీతలతదునఁ జాటనిదివో
చ. 1: మానావమానముల మాని డతబు వడుచట

పూని హితసకనఁ జొరక యోరప గలగటయు
ఆని మతనఁ గరనఁగట యాచారోతపాసన
తానెపప్పుడు శచియౌట తపప్పుని వజాజ్ఞనము

చ. 2: అతచల సుసిస్థిరబుదిద్ధ యాతత్మివనిగగహము
అతచితవషయనిరహతకారాల
ముతచినజనత్మిదుతఃఖముల దలపోయుట
కతచపసతసారము గడుచటే జాజ్ఞనము

చ. 3: అరిమతగసమబుదిద్ధ యననతభకిత్తియు
సరినేకాతతమును సజజ్ఞనసతగ వముకిత్తి
ధర నధతతత్మిజాజ్ఞనతతవ్వెము దలియుట
గరిమలతదుట శ్రీవతకటపత జాజ్ఞనము



రేక: 0359-03 లలిత సత: 04-347 దశవతారముల
పలల్లవ: ధుగ వవరదునివల తుదకెకక్కనఁగాక మరి

యివల గరత్మిఫలతబు లేవపైన సతమా
చ. 1: కరి రాజ వరదునక కడనఁగి శరణతటేను

కరినఁగాచినటల్లనే కానఁచగాక
పరదపైవముల కెతత భతగపడి మొకిక్కనా
అరసి రావణు కొసతగి నటల్లనే కాదా

చ. 2: శ్రీపతనే అడిగినను జిగి నజామళవల
చేపటట్టి సిరల రకతచనఁగాక
ఆపోక కౌరవునఁడు హరిపరాజత్మిఖునఁడెపైన
పపైపపైనే సతపదల పారస్థి చేనఁ బడవా

చ. 3: శ్రీవతకటేశనఁడిచేచ్చెయవరతబులే
వోవలను దిద్రిషట్టిమెపై యుతడునఁగాక
భావతచ నితరముల పరలోకములయతదు
కెపైవశతబగ ననే కథల వలనఁగాదా



రేక: 0359-04 బౌళ సత: 04-348 మాయ
పలల్లవ: ఏమసేయుదు నితతయు నీ మాయ

సామజవరద నా చతదమది
చ. 1: జలము లోపలనునన్నచతదుర నీడవల

నలగడలనఁ గదలీ నా మనసు
పలచ మేఘముల గపప్పున సటూరతనివల
వలనఁగదు నాలోని వజాజ్ఞనము

చ. 2: కడనఁగి యాకసమున గాలి యణనఁగినటల్ల
వడినఁగానరాదు నా వపైరాగతము
ముడిగి ముతత్తిపనఁ జిపప్పుముతతము వధతబున
జడిస నాలోని సాతవ్వెకము

చ. 3: యిపప్పుడిటట్టి శ్రీ వతకటేశ నీ కస్కృపవల
వుపప్పుతలల్ల నిజభకిత్తి యొకక్కటపై  నీపపై
కపప్పున నీ సేవవలనఁ గనన్న నిధనమువల
అపప్పుసమెపై నిలిచె బద్రిహత్మినతదము



రేక: 0359-05 బౌళరామకిగయ సత: 04-349 శరణగత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడు నేనఁగతదు నితదు నితదిరాపత నీవ

కనున్న లదుటనుతడి కరణతతుగాక
చ. 1: పొడమనయటట్టి నినున్న పొతచికొలిచేనతటే

కడు నాకపప్పుడు వవకము చాలదు
అడరి యతతటమనఁదనెపైనానఁ దలియనఁబోతే
వడి జవవ్వెన మదము వశమతదుగాదు

చ. 2: వనక నేనఁ బౌబ్రాడనెపై వరతనఁ బొతదేనతటే
ధనవాతచ నేమయునఁ దడవనీదు
తనువు ముదిసి నీకనఁ దపముసేసేనతటే
వోనర నేమటకి వోపకలేదు

చ. 3: శ్రీ వతకటేశ య సిలగలనఁబెటట్టినేల
కెపైవశమెపై నీవు గలిగతడనఁగా
నీవ కస్కృపసేసి నేనఁడిటగావకనన్న
పావనమెపైన య పదవతదునఁగదుద



రేక: 0359-06 సామతతత సత: 04-350 దశవతారముల
పలల్లవ: ఇతదరిగాచిన నీవు యిటేట్టి నీవు నాక

కతదువ నిధనమవపై కలవుగా నీవు
చ. 1: అరసి ధుగ వుని గాచినటట్టి నీవు

కరణతోనఁ బద్రిహల్ల దునఁ గాచిన నీవు
కరిరాజ శరణతటేనఁ గాచిన నీవు
కరతలమలకమెపై కలవుగా నీవు

చ. 2: గటట్టిగా వభీషణునఁగాచిన నీవు
అటట్టి దబ్రాపదినఁ గాచినపప్పుట నీవు
చెటట్టివటట్టి బలినఁగాచిన నీవు నాక
కటట్టిన ముడుపవపై కలవుగా నీవు

చ. 3: కమత్మిర సుగీగవునినఁ గాచిన నీవు నేనఁడు
కిముత్మిల లోకముల రకతచే నీవు
నెమత్మిది శ్రీ వతకట నిలయ నీవు మాక
కముత్మికొని దాపదతడెపై కలవుగా నీవు



రేక: 0360-01 లలిత సత: 04-351 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: దపైవమే నేరచనఁగాక తగిలితచ వడిపతచ

యవల సతసారికి నేమసేయ వచచ్చెను
చ. 1: ఆస యచోచ్చెట నుతడు నకక్కడ దపైనతము నుతడు

వాసులనీన్న నెతదు నుతడు వనెన్నల నతదుతడు
వసట యకక్కడ నుతడు వతరాగ మాడనుతడు
యసుల నీలతకెవాప నెవవ్వెరికినఁ దరము

చ. 2: అతకోప మేడనుతడు నజాజ్ఞన మాడనుతడు
మతనఁ బతత మెతదుతడు మతత్సర మతదుతడు
మతకము లేడనుతడు మాయలను నతదు నుతడు
యితర లవవ్వెర నితదు కేమననఁగలర

చ. 3: తనభకిత్తి యతదుతడు తపమును నతదుతడు
మనసతదు నుతడు దమసమును నతదుతడు
తనివ యొకక్కడ నుతడు తగ సుఖ మతదుతడు
తనర శ్రీ వతకటేశ దపైవకము లివయే



రేక: 0360-02 ముఖరి సత: 04-352 దశవతారముల
పలల్లవ: వతతనా నేనఁ దనక వసాలవానఁడు

కతతునికి గరనఁ డనగలిగినవానఁడు
చ. 1: జడిగొని మొదలనఁ దా జలసటూతగపవానఁడు

వడమాయలగ బారి వదతలవానఁడు
కడుసదతములనే కరత్మిపనఁ జేనఁతలవానఁడు
అడరి కతభపసటూతగ మాడెడివానఁడు

చ. 2: యిలనుతడి మనున్న ముటేట్టి యితదద్రిజాలములవానఁడు
తల దుగ తచి బద్రిదికితచతకక్కలవానఁడు
తలియనఁ గొతడల నీళళ్ళనఁ దేలవసినవానఁడు
కలసి పగల రేయిగానఁ జేసేవానఁడు

చ. 3: మగవల భద్రిమ యితచే మౌన వగతముల వానఁడు
వగటపై  రాయి గతతుల వయితచేవానఁడు
చిగిరితచే వరముల శ్రీ వతకటాదిద్రివానఁడు
బగివాయ కిట మముత్మినఁ బాలితచేవానఁడు



రేక: 0360-03 ముఖరి సత: 04-353 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: నగవుల నిజమని నమేత్మిదా

వగి నడియాసల వదదనవ
చ. 1: తొలిల్లటకరత్మిము దొతతుల నుతడనఁగ

చెలల్లబో యినఁకనఁజేసేదా
యలల్లలోకముల యేలేట దేవునఁడ
వలల్లనొలల్ల నినఁక నొదదనవ

చ. 2: పోయినజనత్మిము పొరగలనుతడనఁగ
చయనక యితదునఁ జెలనఁగేదా
వయినామములవనున్ననఁడ మాయల
వోయయత యినఁకనొదదనవ

చ. 3: నలి నీనామము నాలికనుతడనఁగ
తలకొని యితరమునఁ దడవదా
బల శ్రీవతకటపత నినున్ననఁగొలిచి
వలకనఁ జెతచలములొదదనవ



రేక: 0360-04 మతగళకౌశిక సత: 04-354 శరణగత
పలల్లవ: భారకనఁ డతనఁడే బతధువునఁ డతడే

చేరిత మతనినే చెతచెలమేల
చ. 1: చెనకనాయుధము చేతనఁ గలిగితే

ఘననిరద్భాయునఁడెపై కడనఁగీనటల్ల
అనతతాయుధునఁ డాతుమనుతడనఁగ
వనుకొని యతదుక వఱవనఁగనేల

చ. 2: భువ నొకరాజనునఁ బొతదుగనఁ గొలిచిన
యివల నచిచ్చెకత బెరనఁగనఁడట
భువనరక్షకనఁడె పొదిగొని యేలనఁగ
వవరితచి యొరల వనఁడనఁగనేల

చ. 3: తోవ వధనము దొరకినయపప్పుడే
యేవధముల మరి యతచనఁడట
శ్రీ వతకటపత చేకొని కావనఁగ
భావన నితరోపాయములేల



రేక: 0360-05 సామతతత సత: 04-355 ఇతర దేవతల
పలల్లవ: తానే తానే యితదరి గరనఁడు

సాననఁ బటట్టిన భోగి జాజ్ఞన యోగి
చ. 1: అపరిమతములపైన యజాజ్ఞల వడినఁ జేయనఁ

బద్రిపనున్నలక బుదిద్ధ పచరితచి
తపముగా ఫలపరితాతగము సేయితచ
కపరల గరిమల కరత్మి యోగి

చ. 2: అనిన్న చేనఁతలను బద్రిహత్మిరప్పుణవధినఁ జేయ
మనిన్నతచ బుదుద్ధ లను మరగనఁజెపప్పు
వునన్నతపదమున కొనరనఁగనఁ గరణతచ
పనన్నగ శయనునఁడే బద్రిహత్మి యోగి

చ. 3: తనరనఁగనఁ గపలనఁడెపై దతాత్తి తేద్రియునఁడెపై
ఘనమెపైన మహిమ శ్రీ వతకటరాయనఁడెపై
వనరనఁగ సతసారయోగము గస్కృపసేయు
అనిమషగతుల నభాతస యోగి



రేక: 0360-06 కనన్నడగళ సత: 04-356 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: పరమాతత్మినఁడవు నీవు పరతజోతతవ నీవ

యిరవుగనఁ గతట వతట నిదివో నీరటూపము
చ. 1: పకక్కరోమకూపముల పనుబద్రిహత్మితడాల మోచే

వకక్కసప నీకనఁ దిద్రివకగమాకస్కృత యేమ
అకక్కడ వదశగ త 'యతతతష ష్ఠూద శతగల’

మెకక్కవయని పొగడ నిదివో నీరటూపము
చ. 2: వడక జీవులలోనే వవల రటూపల నీక

యదిట దశవతారాలేమ యరదు
అద 'వశవ్వెతోముఖ యనతతమటూరిత్తి వని’

యిద శగ త వగడని యిదివో నీరటూపము
చ. 3: దితదుపడి సురల నీతరమేననఁ బొడమనఁగ

యితదర నీవయవుట యేమ యరదు
యతదును శ్రీ వతకటేశ 'యేకో నారాయణ’

యితదులో శగ త చాట నిదివో నీరటూపము



రేక: 0361-01 రామకిగయ సత: 04-357 రామ
పలల్లవ: భళ భళ రామా పతతప రామా నీ -

బలిమ కెదుర లేర భయహర రామా
చ. 1: వలవదత రామా వరవకగమ రామా

తలకొనన్న తాటకాతతక రామా
కొలయపై ఖరని తలగతడుగతడ రామా
చలమరి సమరప జయరామ రామా

చ. 2: రవకల రామా రావణతతక రామ
రవసుతముఖ కపరాజ రామ
సవరనఁగానఁ గొతడలచే జలధిగటట్టిన రామ
జవసతత్తిత్త్వాసతపనన్న జానకీరామా

చ. 3: కౌసలతరామా కరణనిధి రామ
భటూసురవరద సతభటూతరామా
వసాలనఁ బొరలే శ్రీ వతకటాదిద్రి రామ
దాసులమముత్మినఁ గావనఁదలకొనన్న రామా



రేక: 0361-02 లలిత సత: 04-358 వతకటేశవ్వెరౌషధము
పలల్లవ: అనిన్నటకి నిది పరమౌషధము

వనున్నని నామమే వమలౌషధము
చ. 1: చితత్తిశతతకిని శ్రీ పత నామమె

హతత్తిననిజ దివౌతషధము
మొతత్తిప బతధవమోచనతబునక
చితత్తిజ గరనఁడే సిదద్ధషధము

చ. 2: పరిపరి వధముల భవ రోగములక
హరిపాద జలమె యౌషధము
దురితకరత్మిములనఁ దొలనఁగితచటకను
మురహర పూజే ముఖతషధము

చ. 3: యిల నిహపరముల నితదిరావభుని -
నలరి భజితపట యౌషధము
కలిగిన శ్రీ వతకటపత శరణమే
నిలిచిన మాకిది నితౌతషధము



రేక: 0361-03 సామతతత సత: 04-359 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎలల్లలోకములవారి కేలిక దానే

కొలల్లగా వరములిచేచ్చె గరతపైన దపైవము
చ. 1: కొతడల కోనల లోన కోనేట సరిదతడ

మెతడెపైన బతగార మేడలలోన
నితడు జవవ్వెనము తోడి నెలనఁత కౌనఁగిటలోన
వుతడి జగమెలల్ల నేలీ నుదదతడ దపైవము

చ. 2: నాలగ చేతుల తోడ నవువ్వెల మోముతోడ
సలి సతకనఁజకగముల సొతపతోడ
నేలమనున్ననొకటపై  నిలచనన్న రటూపతోడ
పాలపడి మెరసని పగతతక్ష దపైవము

చ. 3: సతపదల కడుమతచి చవులతో నారగితచి
జొతపప వరల పూజ సొతపమతచి
యితపల శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపై వునాన్ననఁడు వనఁడె
పతపడు దేవతలతోనఁ బద్రితలేని దపైవము



రేక: 0361-04 లలిత సత: 04-360 శరణగత
పలల్లవ: బలిల్లదుల నీకతటనఁ బరలనాన్నరా ననున్ననఁ

దొలిల్లటబారి నితకనఁ దోయక మోయయత
చ. 1: చికక్కల భవములనఁ జెరనఁజికిక్క వోపలేక

నికిక్క నీమరనఁగ చొచిచ్చె నిలిచితని
అకక్కజమెపై యలల్లనానఁడే అపప్పులకరత్మిములటల్ల
ఇకక్కడనె చటట్టి ముట ట్టి నేమసేతునయాత

చ. 2: లచిచ్చె సతసారమునక లగద్గీమచిచ్చె తీరలేక
యిచచ్చెట నినున్ననఁగొలిచి యకక్కవపై తని
పొచచ్చెముల నలల్లనానఁటపూనఁట దరదని కొనిన్న
బచచ్చెన బతధల వచెచ్చెనఁ బానఁపగదవయత

చ. 3: అతచల నితదిద్రియముల కరివటట్టి పటట్టిలేక
ముతచి నీ పాదాలక మొరవటట్టిత
పొతచిన శ్రీవతకటేశ భువన రక్షకనఁడవు
పతచల నునాన్ననఁడ ననున్ననఁ బాలితచవయాత



రేక: 0361-05 పాడి సత: 04-361 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కలకాలము నిటేట్టికానఁపరప బదుకాయ

యిలదపైవమా నాకెనన్ననఁడో నిశచ్చెయము
చ. 1: గటట్టి తో వపైరాగతమే కోరదు నే నొకవళ

ఱటట్టి న సతసారపటాఱడి గోరదు
ముటట్టి పడి యొకచోట మనసతదు నిలవదు
యిటట్టి చెతచెలనఁడ నాక నెనన్ననఁడో నిశచ్చెయము

చ. 2: కొతతవడి నే సతత్తిత్త్వాగణమతదు నెలకొతదు
అతతలో రాజస గణనెపై యుతదును
చెతత దామసగణము చేకొతదు నొకవళ
యితత పలవతచల నా కెనన్ననఁడో నిశచ్చెయము

చ. 3: వవరితచి యొకవళ వవకివల నుతదు
ఆవల మటూఢనఁడనవుదు నతతటలోనే
తవలి శ్రీ వతకటేశ తగ నినున్న దలనఁచతగ
యవలనఁ దొలేత్తియాయ నెనన్ననఁడో నిశచ్చెయము



రేక: 0361-06 బౌళ సత: 04-362 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మానదు మతమఱపనునఁ దలివయు

యేనితక దపైవమ యేమసేయుదును
చ. 1: సకల పరాణల శసాత్తి సల వని వని

వక వళ సుజాజ్ఞన మొదవును
వకటమెపై యతతలో వషయసుఖము గని
ఆకట కమత్మిర బుదిద్ధ నవ కతల

చ. 2: పల దుతఃఖముల బాధనఁబడు వారినఁ బొడగని
పలికి సతసారముపపై రోసును
నలవతక సిరలలో నటయితచవారినఁ జూచి
తలనఁచి యాసలవతటానఁ దగల నతతటను

చ. 3: యడప కలమేలత్మితగ య రీత నినున్ననే
బడి బడి యలసి తటట్టి పపైపపై నితక
చిడుముడి నీ మనఁద శ్రీ వతకటేశవ్వెర
తడవ యిటల్లదయ దలనఁచ కతడినను



రేక: 0362-01 లలిత సత: 04-363 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: హరిహరి యితదరికి నబుబ్బురముగాని యిది

పరగ నీ దాసునఁడే పరతతవ్వెవది
చ. 1: పొలసి మశకమతడునఁ బొడమేట జీవుని

తలనఁప బద్రిహత్మితడాల దానఁటపోయనీ
నిలవతత నీనఁటతత నీమాయ లివ భువ
బలిమనఁ దలియువానఁడె పరతతవ్వెవది

చ. 2: తగిలి చటూచిన నాతత్మినఁ దనునఁ గానరాదుగాని
జగమెలల్ల దానెపైతే సరి గనీని
చిగరెతత చేగెతత శ్రీపత యితదులో నీ -
పగట దలియువానఁడే పరతతవ్వెవది

చ. 3: యేవతకనఁ దనబుదిద్ధ యకక్కడనుతడునోకాని
శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ జితతతచని
పూవతత ఫలమెతత పరషోతత్తిమునఁడ నీ -
భావమెరనఁగవానఁడె పరతతవ్వెవది



రేక: 0362-02 సామతతత సత: 04-364 దశవతారముల
పలల్లవ: అలల్లదకో వజయధవ్వెజము జగ -

మెలల్లనఁ జేకొనియ నీతనఁడు
చ. 1: తొకక్కనిచోటల్ల  దొకెక్కట తురగప

రెకక్కలమనఁదట రేవతతునఁడు
చకక్కగ నసురల సతహరితచి యిద
దికక్కల గెలిచెను దేవదేవుడు

చ. 2: వోడక శతఖము నొగి చకగముతో
సటూడుకనఁ దిరిగేట శటూరనఁడు
యడనుతడి సురలితదరినఁ గాచెను
మేడెప మన లక వభునఁడు

చ. 3: శరణన వారలనఁ జయతన గాచిన
శరణగత రక్షణ ఘనునఁడు
తరమెపై యితతక దికెపైక్కై నిలిచెను
గరిమెల శ్రీ వతకట వభునఁడు



రేక: 0362-03 రామకిగయ సత: 04-365 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎకక్కడ నీ వుదోతగ మెట వచేచ్చెసేవయాత

యికక్కవ నీమహిమక నెవవ్వె రెదురయాత
చ. 1: పలిల్లతచి గరడనిపపై నీ వుబుబ్బుననెకక్క

అలల్లనానఁడె పారిజాత మడవకెకెక్క
పలల్లదపరదుగ నఁడును బాణునివాకిలి దొకెక్క
చలల్లరి రాక్షసమటూనఁక సురసుర సుకెక్క

చ. 2: గరడినిపపై నీవు కడునఁబేరెములవార
ధరజలధరల నమస్కృతముల దేరె
నిరతనఁ గతసాదులనెతుత్తి ర టేరల వారె
పరల నీకెదిరిన పగయలల్ల దరె

చ. 3: బతగార గరడనిపపై నీవు వదులేనఁగ
చెతగట శ్రీ వతకటేశ సిరలమటూనఁగె
సతగత నలమేలత్మితగ సతతసాన వఱవగె
పొతగార దేవదుతదుభుల పపై పపై వానఁగె



రేక: 0362-04 వరాళ సత: 04-366 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: సమమతనని నీవ చాటదువు

రమణ నేరప నేరము లవవ్వెరిని
చ. 1: రావణదులపైన రాక్షసమతలో

నీవ, దేవతలలో నీవకావా
భావతప నసురల పగ నీక నేలపైరి
యవల సురలలల్ల హితులపైరి

చ. 2: సకల జతతువులకనఁ జెపైతనుతనఁడవు నీవ
వకర నీకపరాక మొనరితచేరా
అకట కొతదరినఁ బాపాతుత్మిలనఁగానఁ జేసి
వకలినఁ గొతదరినఁ బుణతవధులనఁ జేసితవ

చ. 3: అటగాన ఇటాట్టి య నటాట్టి యనననేల
యిట నీచితత్తిముకొలనఁ దితతేకాక
గటయితచి శ్రీవతకటపత నీదాసు
లిటవల ఘనులపై రిదివో నీకస్కృపను



రేక: 0362-05 ఆహిరి సత: 04-367 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నే నవగణ నెపైన నీకనఁ బోదు భువ

లోన భకత్తివతత్సలనఁడ వట గాన
చ. 1: పరమ పరషా భవరోగ వపైదత

ధరణీధర మాధవ కేశవా
అరిది సతసారాన నలసిత నినునఁగను -
తర వదొ వర వదొ తలియ నే నిపడు

చ. 2: భువనాతీతా పతడరీకేక్షణ
నవనీతపగయ నారసితహ
యివల నాయపరాధ మెతతపైననఁ గలదు నా
వవరము చితతతచి వసనఁ గావరాదా

చ. 3: అగణసగణ యాదతతతరహితా
అగణత శ్రీ వతకటాదిద్రినాథ
నిగమగోచర నేను నీయాధీనమ నితతే
నగనఁబాట గాకతడ ననునఁగావుమపడు



రేక: 0362-06 కనన్నడగళ సత: 04-368 మాయ
పలల్లవ: తల లేదు తోనఁక లేదు దపైవమా నమాయలక

తలిసియునఁ దలియక తరిగేము నేము
చ. 1: తను వనఁటదో య తలపోనఁత లేనఁటవో

యనయు సతసార సుఖ మది యేనఁటదో
వనక ముత దేనఁటదో వవక మెరనఁగక
దినదినమును నేమో తరిగేము నేము

చ. 2: పటట్టి  గిది యకక్కడో పోయేట దకక్కడో
ఇటట్టి య సిరలలల్ల  నెకక్కడెకక్కడో
మటట్టి లేని హరి నిరాత్మిణ చకగములోన
దిటట్టిలమెపై యేమేమో తరిగేము నేము

చ. 3: నేర పేదో నేర మేదో నిలిచిన దొకటేదో
వరకే నీ దాసులమెపై వునాన్నరము
చేరి ననేన్నలినయిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర
గారవతచి కరణతచి కావనఁగదవ



రేక: 0363-01 మాళవ సత: 04-369 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: ఇదియే వదాతత మతదుకతట లేదు

యిదియే శ్రీ వతకటేశని మతము
చ. 1: వరతయే లభము వరతయే సౌఖతము

వరతయే పో వజాజ్ఞనము
వరతచే ఘనులపైరి వనకవారెలల్ల
వరతనఁబొతదకనన్న వడదు భవము

చ. 2: చితత్తిమే పాపము చితత్తిమే పణతము
చితత్తిమే మోక్షసిదిద్ధయును
చితత్తిమువలనే శ్రీ హరి నిలచను
చితత్తి శతత లేక చేరదు పరము

చ. 3: యతత చదివనా యతత వదికినా
యితతకతట మరి యినఁకలేదు
యితతకతట శ్రీ వతకటేశదాసులౌట
యతతవారికెపైన యిదియే తరవు



రేక: 0363-02 గతడకిగయ సత: 04-370 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: జీవునఁడు నితుతనఁడు య చితత లటట్టి  దొరకెనో

భావతచ నిది యేనఁట పగచారమో
చ. 1: తనువు మోచితనతటా తరణుల పొతదులతటా

దినదిన రచలతటానఁ దిరిగేము
మొనసి సతసారమే మోహినీగజమెపై
వనకనఁ దలనఁచ మేట వకారమో

చ. 2: కడుప నితడినదతటానఁ గమత్మిర నానఁకలియతటా
వడనఁగ భోగములతటా వదకేము
వుడివోని యాసలే వుబుబ్బునఁగవణములపై
వడువదు మత కేటవచారమో

చ. 3: దివము రాతరి యతటా తలివతటా నిదురతటా
భువనఁ గానఁపరములతటానఁ బొరలేము
ఇవల శ్రీ వతకటేశ యితతలో నీ దాసినని
వవరము గతట నెటట్టి వవకము



రేక: 0363-03 వళవశ్రీ సత: 04-371 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఇతదుకనఁగా నా యరనఁగమ నేమని దటూరదును

అతదియు నిను నేనఁదలియక అయోత నేనిపడు
చ. 1: ఆతుమలోననుతడి యఖలోపాయముల

చేతనునక నీవ చితతతచనఁగాను
కాతురపడి నేను కరత్తిననుచనఁ బనుల
యతలనఁ జెపప్పునఁగనఁబటూనే నిసిత్సరో

చ. 2: తను వట నీ వసనఁగి తగ భాగతము నీవపై
అనువుగ జీవుని నీయట నీవలనఁగను
తనియక నే వరల దాతలనుచనఁ బోయి
కనునఁగొని వడనఁగనఁ దొడనఁగేనఁ గటకటా

చ. 3: శ్రీవతకటాదిద్రిపపై నుతడి చేరి కనున్న లదుటను
సేవగొని యిటేట్టి కస్కృపసేయనఁగాను
సవలనఁ గనన్నవారెలల్ల నఁ జటట్టిములతటా నేను
జీవులతోనఁ బొతదుసేసేనఁ జెలల్లనఁబో



రేక: 0363-04 సామతతత సత: 04-372 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇటట్టిదివో హరికస్కృప యతచినను

గటట్టిగా నాహరి కస్కృపే కలదువో మాక
చ. 1: బలహిరణతక్షునఁడు పగహల్ల దునిబటట్టి

జలధి వసిన నీరచటఱ ట్టి తేల
కలషితచి కమత్మిరాను కడునగిన్ననఁ దోసిన
నిలవలల్లనఁ జలల్లనినీరెపై తొలనఁకె

చ. 2: దిటట్టియపై యేనుగలచే దకొలిపన వానఁట
నటట్టి కొముత్మిల తమురెపైపోయను
పటట్టియతత్తి రాలమనఁద బలమార వసిన
బటట్టిబయలే దటూదిపానుపలపై నిలిచె

చ. 3: కడసారెనఁ గతభములోనఁ గలనఁడతటేనఁ గలిగి
చిడుముడి రకక్కసులనఁ జీరివస
జడియు శ్రీ వతకటాచల నారసితహునఁడెపై
పొడచటూప మాక దికెపైక్కై పొదలితచె నేనఁడు



రేక: 0363-05 శ్రీరాగత సత: 04-373 శరణగత
పలల్లవ: అది బద్రిహత్మితడనఁ బది పతడాతడత -

బుదుట జీవులము వునాన్నర మదివో
చ. 1: వుదయాసత్తిమయము లొనరినవలనే

నిదురల మేలక్కను నియమముల
కదిసి తద్రిసతధతకాలతబులవల
గదిగొను దేహికి గణతగయముల

చ. 2: పడమ నసతముల పొదలినవలనే
వడలిరోగము లనన్న వవ
వుడుగని వలపట వుదోతగమువల
కొడిసాగేట మత కోరికల

చ. 3: వలపలనఁగల శ్రీ వతకట వభునఁడే
కలనఁ డాతుమలో ఘనునఁ డితనఁడే
చలమున నీతని శరణగతయే
ఫలమును భాగతము బహుసతపదల



రేక: 0363-06 గజజరి సత: 04-374 మాయ
పలల్లవ: ఏమసేయవచచ్చె హరియలయితచే మాయ లివ

వమర నాతనినఁ గొలిచ్చె వడుకొతటగాక
చ. 1: పాయమే పరచెపైతేనఁ బటట్టినఁగ నెటల్లవచచ్చె

రోయుదానఁకా నతదులోనఁ దిరగటగాక
కాయపవోడ తపప్పుగాలి వసరినవళ
పోయినటేట్టి పోనిచిచ్చె పొనునఁగటగాక

చ. 2: మనసే మలినమెపైతే మఱనఁగెటట్టి  సేయవచచ్చె
వనర వరతదానఁక నోరచ్చెటగాక
తన యతతరతగపటదదము మాసితే నది
మనుక వజాజ్ఞనాన మెరనఁగిచచ్చెటగాక

చ. 3: మెచచ్చెనాలకనఁదప మతగ కెటట్టి మానవచచ్చె
కొచిచ్చె కొచిచ్చె సారె రచిగొనుటగాక
నచచ్చెల శ్రీ వతకటేశ నామము నోరనుతటే
పచిచ్చె తనభాగతమతటా బద్రిదుకటగాక



రేక: 0364-01 లలిత సత: 04-375 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఆడరమత్మి పాడరమత్మి అతగనల చటూడరమత్మి

వడుకనఁ బరషలలల్ల వధినుతడరమాత్మి
చ. 1: అలల్లదివో వోనఁగనటూనఁతులౌభళశపదదకోవ

వలిల్ల పలనీటజాల వడలేసన
చలల్లనిమానఁకలనీడ సతగడిమేడలవాడ
యలల్లగానఁగ నరసితహునఁడేగీ నితతతోడను

చ. 2: సితగారపమతడపాల సితహలమునిమతద-

లతగప తలల్ల గోపర మద మనన్నతద
చెతగట నాడు వారల్ల  చేరి పనిన్నదదరనఁగొలవ్వె
సతగతనఁ దానఁగొలవచచ్చె జయనరసితహము

చ. 3: కతదువ శ్రీ వతకటేశ కలతణములవది
అతదమెపై భటూములకెలల్ల  నాదికి నాది
మతదల పాలకొతడమలక నటట్టినడుమ
వతదగ దాసులతోడ వహరితచ దేవునఁడు



రేక: 0364-02 లలిత సత: 04-376 శరణగత
పలల్లవ: ఇతరమెరనఁగ గత యిదియ శరణతము

సతతపూరరనికి శరణతము
చ. 1: సరవ్వెలోకముల సాక్షైకాచిన -

సరేవ్వెశవ్వెరనక శరణతము
వురివ్వెకి మతటకి నొకక్కటనఁ బెరిగిన -
సారవ్వెభౌమునక శరణతము

చ. 2: శ్రీకాతత నురముచెతగట నిలిపన -
సాకారనకను శరణతము
పపైకొని వలినఁగేట పరతజోతయపై -
సౌకమారనక శరణతము

చ. 3: తగనిహపరముల దాసుల కొసనఁగేట
జగదశవ్వెరనక శరణతము
నగ శ్రీ వతకటనాథనఁడ నీకను
సగణమటూరిత్తి యిద శరణతము



రేక: 0364-03 దేవగాతధరి సత: 04-377 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏదపైన దేవునఁడు పాబ్రాణకియతక లేదు

పాదుగ నాతనిమనఁది భకేత్తి సాధనము
చ. 1: దేహమునక ఫలము తగని యాలబడడల

దేహతతరాతత్మికను దేవునఁడొకనఁడే ఫలము
దేహమే బతధకము దేవునఁడితతే మోక్షము
వహల రెతటకి మనసొకక్కటే సాధనము

చ. 2: పటట్టినతదుక ఫలము పొతదగ భోగములే
పటట్టి గే గెలచటక భువ జాజ్ఞనమే ఫలము
పటట్టి టక గరత్మిము పోవుటే యకరత్మిము
వటేట్టి య రెతటకిని వరతే సాధనము

చ. 3: చితతతచటక ఫలము సిరలలల్లనఁ జేకొనుట
చితత వడుటక ఫలము శ్రీ వతకటేశ సేవ
చితతలే దుతఃఖముల నిశిచ్చెతతములే సుఖముల
కొతత దానఁచనేల శ్రీ గరనఁడే సాధనము



రేక: 0364-04 ధనాన్నసి సత: 04-378 శరణగత
పలల్లవ: శరణగత వజద్రిపతజర బర దది నీది

కరణనిధివపై కావవ నేనఁడు
చ. 1: పగళయకాలమునానఁడు బద్రిహత్మితడకోటల్ల

సొలవక నీకక చొచిచ్చెనటట్టి
చెలనఁగి నీమరనఁగన శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁద
యిల నరలోకమెలల్ల నెకెక్కనఁ గావవ

చ. 2: అసురబాధకనఁగా నఖలదేవతలను
కొసరచ మొరవటట్టిగటూడినటట్టి
ముసరి కోనేటదతడ మటూనఁకల మటూనఁకలగటట్టి
వసిగి పాబ్రాణుల వనన్నవతచేర గావవ

చ. 3: జీవులనఁ బుటట్టితచనానఁడు చేరి యా యా నెలవుల
నీవలన జనులలల్ల నిలిచినటట్టి
శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ జేరినటట్టివారి నెలల్ల
తావుల నిలిప యిటేట్టి దయనఁగావవ



రేక: 0364-05 నారాయణ సత: 04-379 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: కావనఁగ నీకే పోదు కరణనిధివగాన

భావతచి నీవని తుదపదమే యకిక్కతమ
చ. 1: కరి రాజ వరద నీకడనునన్నవారికి

కరిరాజభయము లకక్కడానఁ బొతదవు
సిరల నీయరస్థిమే చితతతచి చితతతచి
నరలోకమెలల్ల నీనగమె యకిక్కతమ

చ. 2: కాళతగమరదన నినున్ననఁగని మనువారికి
కాళతగభయములకక్కడా లేవు
తాలిమతో నిదియే తలపోసి తలపోసి
కేలి మనుజలము నీగిరియ యకిక్కతమ

చ. 3: కతదువ శ్రీ వతకట కటకేశ నీవదద -
నెతదునఁ గటకేశభయమనఁక లేదు
యితదుకే పో జగమెలల్ల  నిట శరణని మటూల
కతదువ నీదతడ శ్రీ వతకటమె యకిక్కతమ



రేక: 0364-06 దేశక సత: 04-380 శరణగత
పలల్లవ: అతనఁడే రక్షకనఁ డతదరి కతనఁడే

పత యుతడనఁగ భయపడనఁ జోటేది
చ. 1: అనతతకరము లనతతాయుధము-

లనతతుడు ధరితచెలరనఁగను
కనునఁగొని శరణగతులక మనకను
పనివడి యినఁక భయపడనఁజోటేది

చ. 2: ధరణ నభయహసత్తిముతో నెపప్పుడు
హరి రక్షకనఁడెపై యలరనఁగను
నరహరికరణే నమత్మినవారికి
పరనఁదున నినఁక భయపడనఁజోటేది

చ. 3: శ్రీ వతకటమున జీవులనఁ గాచచ
నావల నీవల నలరనఁగను
దపైవ శిఖమణ దాపగ మాకను
భావతపనఁగ భయపడనఁజోటేది



రేక: 0365-01 హితదోళత సత: 04-381 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కరణతచవ నిజగత బోధితచవ

హరి నినున్న గొలవక యలసనఁ బాబ్రాణ
చ. 1: కలలో నితతులనఁ గలసినటల్లనే

వలినఁ గాతతలతోడి వడుకల
లలి నితదుకనఁగా లతపటములనఁబడి
పలమార నటూరక బడలీనఁ బాబ్రాణ

చ. 2: నినన్నట యాహర నిజరచివలనే
అనున్నవ నిపప్పుట యాహరము
యనన్న నితదుకే యిడుమలనఁ బొరలచ
కనన్న గతులనఁ గడునఁ గలనఁగీనఁ బాబ్రాణ

చ. 3: పరసముసనఁకినబతగారమువల
పరమభాగవతపటట్టిముల
అరయనఁగ శ్రీ వతకటాధిప నీకస్కృప
యిరవుగనఁ గని తుదకెకీక్కనఁబాబ్రాణ



రేక: 0365-02 మతగళకౌశిక సత: 04-382 శరణగత
పలల్లవ: ముటట్టితేనే మటూయపైనఁ బటట్టితేనే పతతమయ

ఇటట్టి మముత్మినఁగావవ యితదిరారమణ
చ. 1: తీరగానఁ బుణతముసేసితే జనత్మిబతధమెపై

తోరప నాపాపములపైతే దుతఃఖమెపైని
వరకతటే నీపగపతచ ములల్లతఘతచినటఱల్ల
యేరీత నడచవార మతదిరారమణ

చ. 2: అతకె దయనఁ దలనఁచితే ననిన్నటకినఁ దగలపై
కొతకక కోపతచితేనే కూగ రమెపైమని
మతకన నటూరకవుతటే మదోనత్మితుత్తి నఁడెపై
యితకనేమ సేయువార మతదిరారమణ

చ. 3: యినిన్న చికక్కలనేల యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ
మనన్నక నీశరణతటే మేలపైని
వనెన్నల నీయరస్థిమే వదశసత్తి ససమత్మితపై
యనన్న నీవ సేయువానఁడ వతదిరారమణ



రేక: 0365-03 శతకరాభరణత సత: 04-383 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎపప్పు డేబుదిద్ధ వుటట్టి నో యరనఁగరాదు

దపప్పురప మా బద్రిదుక దేవునికే సలవు
చ. 1: యేడనుతడి పటట్టితమో యితతక తొలిల్ల యితక -

నేడక బోయదమో యిటమనఁదను
వడని మాయతతరాతత్మి వషరనఁడు మా -
జాడ జనత్మిమతనికే సమరప్పుణము

చ. 2: గతచనన్న పతర లకక్కడ నెవవ్వెరో
హితవపై యిపప్పుట పతుగ  లిదియవవ్వెరో
మత మాజీవనమెలల్ల మాధవునఁడు
అతనికే మాభోగాలనిన్నయు సమరప్పుణము

చ. 3: తొడికి సవ్వెరాద్గీదుల తొలిల్లయాడవో య -
నడచే పగపతచము నాకేడదో
కడనఁగి శ్రీ వతకటేశ గతయే మాది
అడనఁగ మా పణతపాపా లతని కరప్పుణము



రేక: 0365-04 మలహరిసత: 04-384 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇదియే సాధనమహపరములకను

పదిలము మాపాలి పరమవునామత
చ. 1: కలి దోష హరము కెపైవలతకరము

అలరిన మా శ్రీ హరి నామత
సులభము సౌఖతము శోభన తలకము
పలమారను శ్రీ పత నామత

చ. 2: పాప నాశనము బతధ వమోక్షము
పపైపపై నిది భటూపత నామత
సాస్థి పతధన మది సరవ్వెరక్షకము
దానఁప రమది మాధవ నామత

చ. 3: నేమము దమము నితతకరత్మిమది
దోమట గోవతదుని నామత
హేమము శరణము యినిన్నట మాకను
యే మేర శ్రీ వతకటేశవ్వెర నామత



రేక: 0365-05 పాడి సత: 04-385 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: నమత్మిన దిదివో నాపతురారిజత

మమత్మిహినఁ జూడరో యిది మదిగాదు
చ. 1: నలినదళక్షుని నామాతకితమే

నిలవున బానఁతన నిధనము
కలకాలమదే గాదల కొలచల
నలగడ నివయే నాలక రచల

చ. 2: శ్రీ పత రటూపమే చితతతచ తలనఁపే
పపై పపై మాయితట భాగతముల
పూనఁపలమతుగ లనఁబుతాబ్రాదు లిది
వపైపగ మాకిద వతవసాయముల

చ. 3: శ్రీ వతకటపత సేవది యొకటే
భావతచ నాయుషతభౌషతముల
కెపైవలతపద మద కాయజసుఖమద
సావధనముల సతసార మది



రేక: 0365-06 భపైరవ సత: 04-386 వతకటగానత
పలల్లవ: సతదడి సొముత్మిల తోడి సాకారమద వనఁడె

యితదర వరిరతచరే య రటూపము
చ. 1: చకక్కలతో నాకాశము సటూటపై  నిలవనఁబోల

నికిక్క రతాన్నలజలధినీట గానఁబోల
మకిక్కలి నానావరర మేఘపతకిత్తి గానఁబోల
యికక్కడనే నిలచనన్న దరటూపము

చ. 2: నితచిన పతచవనెన్నల నీలగిరి గానఁబోల
అతచల సతధతకాల మది గానఁబోల
చితచ కాతని మెరనఁగల చనఁకటది గానఁబోల
యతచనఁగ నలవగాదు య రటూపము

చ. 3: పనన్నమ సమాసయు పోగెపై నిలవనఁబోల
వునన్నత యోగీతదుగ ల యటూహ గానఁబోల
పనిన్నన బద్రిహత్మితడాల భరణది గానఁబోల
యినిన్నట శ్రీ వతకటేశ య రటూపము



రేక: 0366-01 ముఖరి సత: 04-387 దశవతారముల
పలల్లవ: అతనఁడే యకక్కడుదపైవ మతదరికతటే

తతనితకానఁ జెపప్పుచటూప దపైవాల గలవా
చ. 1: జలధి దచేచ్చెనానఁడు సకల దేవత లతడ

యలమ నేదేవునఁ జేరె నితదిరాదేవ
అల గజేతదుగ నఁడు మటూలమని మొరవటట్టి నానఁడు
వలయ నే దేవునఁడు వచేచ్చెసి కాచెను

చ. 2: పడమ గొలచనానఁడు పొడవపైన దేవతల
కెడసి యవవ్వె రడుగ కితద దానఁగిరి
కడలేని జగముల గలిప్పుతచే బద్రిహత్మిదేవునఁ -
డడరి యే దేవు నాభియతదునఁ బుటట్టిను

చ. 3: యతచి నానఁడు దేవతల నితదిద్రియాల జొకిక్కతచే -
పతచబాణునఁ డేదేవునిపటట్టి, యిపడు
కొతచక శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ గోరిన వరము లిచిచ్చె
అతచల లోకములేలీ నతడ నే దేవునఁడు



రేక: 0366-02 లలిత సత: 04-388 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నారాయణ నీ నామమె గత యినఁక

కోరికల నాకనఁ గొనసాగటక
చ. 1: పపై పపై ముతదట భవ జలధి

దాప వనకనఁ జితతా జలధి
చాపలము నడుమ సతసార జలధి
తేప యేది యివ తగనీనఁదుటక

చ. 2: పతడె నెడమనఁ బాపప రాశి
అతడనఁ గడిని పణతపరాశి
కొతడను నడుమనఁ దిద్రిగణరాశి - యివ
నితడనఁ గడుచటక నిలకడ యేది

చ. 3: కితది లోకముల కీడునరకముల
అతదేట సవ్వెరాద్గీలవ మనఁద
చెతది యతతరాతత్మి శ్రీ వతకటేశ నీ -
యతద పరమపద మవల మరేది



రేక: 0366-03 కాతబోదిసత: 04-389 మనసా
పలల్లవ: కరత్మి మెతత మరత్మి మెతత కలిగిన కాలమతదు

ధరత్మి మది యేమరక తలనఁచవో మనసా
చ. 1: చెలవల పొతతనుతటే చితత్తిమే చెదురనఁగాని

కలగనేర దతతపైనా ఘన వరత
వులక కగిద్గీ పొతతనుతటేనఁ గానఁకలేకాక
చలవ గలగనా సతసారలకను

చ. 2: బతగారవోడ గతటేనఁ బటట్టినాస వుటట్టి నఁగాని
సతగత వజాజ్ఞనప జాడక రాదు
వతగలి యభిని దితటే వఱి వఱటాడునఁగాక
అతగవతచనా వవక మపప్పుడే లోకలక

చ. 3: శ్రీ వతకటేశ భకిత్తి చేరితే సౌఖతముగాని
ఆవల నతటవు పాపా లత దుతఃఖల
చేవ నమస్కృతము గొతటే చిరజీవయగనఁగాని
చావులేదు నోవులేదు సరవ్వెజజ్ఞలకను



రేక: 0366-04 సామతతత సత: 04-390 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఒకరిబుదుద్ధ ల వరొకరి పనికిరావు

అకలతకనఁ డితతటకి నతతరాతమ
చ. 1: పొడమతచ నాతనఁడే పొదలితచ నాతనఁడే

నొడిగితచ నాతనఁడే నోరనఁగొలనఁది
గడియితచ నాతనఁడే కడలేని సిరలలల్ల
అడియాలమగలోని యతతరాతమ

చ. 2: మత యిచచ్చె నాతనఁడే మరపతచ నాతనఁడే
గతయౌ నాతనఁడే కరణనిధి
వతమానుప్పు నాతనఁడే వలయితచ నాతనఁడే
అతశయమగలోని యతతరాతమ

చ. 3: యిహమచచ్చె నాతనఁడే యదురెదురనే వచిచ్చె
సహజపనఁ బరమచచ్చె సరి నాతనఁడే
వహగ గమనునఁడు శ్రీ వతకటేశనఁ డితనఁడే
అహరహమాదరితచ నతతరాతమ



రేక: 0366-05 రామకిగయ సత: 04-391 కస్కృసర
పలల్లవ: కేవల కస్కృషారవతార కేశవా

దేవ దేవ లోకనాథ దివత దేహ కేశవా
చ. 1: కిరణరక్క కోట తేజ కేశవా

హరి లక నాయక యాది కేశవ
గిరి రాజసుత నుత కేశవ నమో
శరధి గతభీర శయి జయ జయ కేశవా

చ. 2: కేకిపతఛావతతస కేశవ
శ్రీ కర గణభి రామ చెనన్న కేశవ
కేక వాహన వరద కేశవ
పాక శసన వతదత భళ భళ కేశవా

చ. 3: కితకర బద్రిహత్మిది గణ కేశవ నా -
మాతకిత శ్రీ వతకటాదిద్రి కేశవ
కతకమాతకవక్ష వలిగోట కేశవ సరవ్వె -
శతకా హరణ నమో జగదేక కేశవా



రేక: 0366-06 ముఖరి సత: 04-392 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఒలపక్షము లేనొకక్క దేవునఁడవు

నలినాక్ష హరీ నమో నమో
చ. 1: నేరిచిన నే నేరకతడిన నీ

కారణత మొకక్కటే కలది
పారి ఘతటాకరరభ కిత్తికి సరిగా
చేరి శకాదులనఁ జేకొతటగాన

చ. 2: సాదనెపైన నేనఁ జలమతనెపైనా నీ
పాదమొకక్కటేనఁ నే బటట్టినది
పాదపైన వసిషష్ఠూ  భకిత్తికి సరిగా
మేదిని వాలీత్మికి మెచిచ్చెత గాన

చ. 3: యేమటా శ్రీ వతకటేశ యతతపైన నీ
నామమొకక్కటే నే నమత్మినది
సామజము భకిత్తి సరిగా నీవును
పేగమతోనఁ బద్రిహల్ల దునఁ బెతచితగాన



రేక: 0367-01 బౌళ సత: 04-393 దశవతారముల
పలల్లవ: ఓహో యతతటవానఁడే వదదనునన్నవానఁడే హరి

సాహసప గణముల చతురనఁడా యితనఁడు
చ. 1: జలధిలోనఁ బవళతచి జలనిధి బతధితచి

జల నిధి కనతకను సరినఁ బెతడాల్ల డి
జలనిధిలో నీనఁది జలనిధి మథియితచి
జలధి వరితచిన చలమరా యితనఁడు

చ. 2: ధరణకినఁ బతయపై ధరణ గగ తగిన నెతత్తి
ధరణకూనఁతురనఁ దానె తగనఁ బెతడాల్ల డి
ధరణనఁ బాదము మోప ధరణ భారము దితచి
ధరణీ ధరనఁడెపైన దపైవమా ఇతనఁడు

చ. 3: కొతడ గొడుగగ నెతత్తి కొతడనఁ దటూనఁటవడ నేసి
కొతడకితదనఁ గదురెపై కూచతడి
కొతడపపై శ్రీ వతకటాదిద్రి కోనేటరాయనఁడెపై
కొతడ వతట దేవునఁడెపైన కోవదునఁడా ఇతనఁడు



రేక: 0367-02 శదద్ధవసతతత సత: 04-394 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమని చెపప్పుద నిటమనఁద హరీ

శ్రీ మతతునఁడ నినునఁ జేరిత మదివో
చ. 1: వనుచనాన్నరము వనకటపాటల్ల

కనుచనాన్నరము కలనఁగేటవారల
దిన దిన భావము తలిసనఁ దలియదు
మనసున భయ మసుమతతయు లేదు

చ. 2: భువ నెరనఁగదు మద పటట్టిడి దసలను
తవలి మరణముల దలనఁచెద మటల్లనె
వవరప టాసల వడిచ వడువవు
నవమగ వరకిత్తి నానఁటదు వోయ

చ. 3: చదివద మదివో సకల శసత్తి సముల
వదకెద మద శ్రీ వతకటేశ నిను
మదిలోనుతడగనఁ మరచివుతట మద
యదుటనఁగతట మనఁక యేలపనుల



రేక: 0367-03 లలిత సత: 04-395 శరణగత
పలల్లవ: ఆచార వచారా లవయు నే నెరనఁగ

వాచామ గోచరప వరదునఁడ నీవు
చ. 1: తపమొకక్కటే నాకనఁ దగ నీ శరణనుట

జపమొకక్కటే నినున్న సారెక నుతతచట
వుపమొకక్కటే నీవ వునన్నతునఁడవతట
వపరీత వజాజ్ఞన వధులేమ నెరనఁగ

చ. 2: కరత్మిమొకక్కటే నీ కెపైతకరతగత నాక
ధరత్మిమొకక్కటే నీ దాసాను దాసతము
మరత్మిమొకక్కటే నా మత నినున్ననఁ దలనఁచట
అరిత్మిలి నితతకతటే నవల నే నెరనఁగ

చ. 3: బలిమయొకక్కటే నాక భకిత్తి నీపపైనఁ గలగట
కలిమ యొకక్కటే నీవు గలవని నముత్మిట
యలమతో శ్రీ వతకటేశ నీవు గతదకక్క
పలబుదుద ల నేనఁబొరల భావనలేనెరనఁగ



రేక: 0367-04 లలిత సత: 04-396 శరణగత
పలల్లవ: పనిలే దేమయు నాక పతపడు నీబతట నితతే

యనపన తడుడ  చౌ లరనఁగనటవయాత
చ. 1: మనసు నీ వచిచ్చెతవ మానఁటల నీ వచిచ్చెతవ

తనువు నీ వచిచ్చెతవ యతతరాతమ
చెనసి నీదువలల్లనఁ జేసేకరత్మిప బతట
నినుపనఁగణనఁజాల నితచకొనవయాత

చ. 2: సతుత్తి న నీ వచిచ్చెతవ చలము నీ వచిచ్చెతవ
తతత్తిర మచిచ్చెతవ యతతరాతమ
యితత్తిల నావల నీవు యతదుకెపైననఁ బెరరేనఁచి
యతుత్తి క యేమెపైన గడియితచకొనవయాత

చ. 3: మాయల నీ వచిచ్చెతవ మదము నీ వచిచ్చెతవ
ఆయప శ్రీ వతకటాదిద్రి యతతరాతమ
యేయడ నేనఁ జేసేట యినెన్నపరాధల
వయయిన నీ వనక వసుకొనవయాత



రేక: 0367-05 బౌళ సత: 04-397 శరణగత
పలల్లవ: నిచచ్చెలటూ లోకము చటూచి నివవ్వెరగయత నాక

చెచెచ్చెర శ్రీ హరి నీ చితత్తిము నాభాగతము
చ. 1: జీవ మతసటూక్ష్మము చితత్తిము చతచలము

భావము నిరాకారము భవమెలల్ల నెయతము
యే వధులనఁ బొరలనో యిది నాబద్రిదుక
దేవునఁడ నీచితత్తిము నాతేనఁకవపైన భాగతము

చ. 2: వరపలల్ల గాలి నా వుపమెలల్ల మాయ
కూరిమెలల్ల మొరనఁగ నా గణము వచారము
నేరపేదో నేరమేదో నిజము దలియదు
శ్రీ రమణునఁడవు నీ చితత్తిము నా భాగతము

చ. 3: కాలము పారేటదాడి కాయము తటూతటల్లబొతత
ఆలరి శ్రీ వతకటేశ యది నీచేనఁత
యేలగ లరనఁగను యిట నీ శరణనుటే
శీలము నాక నీ చితత్తిము నా భాగతము



రేక: 0367-06 పాడి సత: 04-398 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: అమేత్మి దొకటయును యసిమలోదొకట యని

కముత్మికొని నీయతదే కలిగె నీమానఁట
చ. 1: సరవతో నిను నుపనిషదావ్వెకతములయతదు

పరషోతత్తిముడవనుచనఁ బొగడనఁగాను
అరిది నారాయణవయపై యమస్కృత మొసనఁగచో
అరయ శగ తద వరోధతబాయ నీమానఁట

చ. 2: తలపోయ ధరత్మిసతసాస్థి పనునఁడవని నినున్న
చెలరేనఁగి శసత్తి సముల చెపప్పునఁగాను
తలనఁక కిట గోప పరదారగమనము నీవు
యిలనఁ జేయ శసత్తి సవరహితమాయ నీమానఁట

చ. 3: వపైకతఠపత వనుచ వడినఁ బురాణములలల్ల
యేకమొకటే వశియితచనఁగాను
యకడ శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడవపైత వద
చేకొలనఁది నిట నీకె చెలల్ల  నీమానఁట



రేక: 0368-01 గజజరి సత: 04-399 శరణగత
పలల్లవ: ఇతరములనిన్నయునడుమతతగములే యతచిచటూచినను యితతాను

హితవగబతదుగనఁ డశవ్వెరనఁడొకనఁడే యితని మరవకమ జీవాతాత్మి
చ. 1: భవకూపతబుల బడలడినానఁడు పాయనిబతధువునఁడితనఁడొకనఁడే

దివసవ్వెరద్గీతబుననఁ దేలడినానఁడు తరగనఁబాయకెప డితనఁడొకనఁడే
నవనరకతబుల నలనఁగెడినానఁడు నటనలనఁ బాయనఁ డితనఁడొకనఁడే
యివలనవలహస్కృదయేశనఁడు వషరనఁడుయతనిమరవకమ జీవాతాత్మి

చ. 2: పశమస్కృగాదుల వడలతత్తినపప్పుడు పాయనిబతదుగనఁ డితనఁడొకనఁడే
వశదప దుతఃఖపవళలనెపైనా వడువనిబతధువునఁ డితనఁడొకనఁడే
శిశవపైనపప్పుడు వస్కృదఱ దనపప్పుడు చితత్తిపబతదుగనఁ డితనఁడొకనఁడే
దశవతారప వషరనఁడొకనఁడే యితనఁడని తలనఁచమ జీవాతాత్మి

చ. 3: భావజకేలినినఁ జొకిక్కనపప్పుడును పాబ్రాణబతధువునఁ డితనఁడొకనఁడే
యవల నావల నిహపరములలో నినిన్నటబతధువునఁ డితనఁడొకనఁడే
దపైవము దానని శరణనియడు నను దగద్గీరికాచెను యితనఁడొకనఁడే
శ్రీవతకటగిరి నాయకనఁ డితనఁడే చేరి భజితచము జీవాతాత్మి



రేక: 0368-02 తలగగాతబోది సత: 04-400

పలల్లవ: తగనఁగోయుటక హరి దివత నామ కీరత్తినము
వగట నాయుధ మది వడువకమ మనసా

చ. 1: భవపాశములచేతనఁ బటట్టి వడడదేహికి
యివలనఁ గరత్మిపాశల యివయునఁ గొనేన్న
తవల నాశపాశతతులవ యొకకొనిన్న
కవగటూడనఁ దవలను కామపాశముల

చ. 2: పమత్మి లోక పరణను బతధవు జీవకి
యిముత్మిల సతసార బతధ లివయునఁ గొనేన్న
కమత్మిరనఁ బుణత పాప కలష బతధల గొనిన్న
సమత్మితతచ భోగములే సకల బతధముల

చ. 3: శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చితత్తిములో నునన్నవానఁడు
జీవునఁడు నాతనిలోనే చేకొని పాయనఁడు వనఁడె
భావతచి కొలిచిన పాయును మాయలనిన్న
దేవునఁ డితనినమత్మిన తీరనఁబో దుతఃఖముల



రేక: 0368-03 గతడకిగయ సత: 04-401 శరణగత
పలల్లవ: హరి నీకే శరణని గెలచటగాక

యిరవుగ నెరనఁగనఁగ నెవవ్వెరి తరము
చ. 1: తను వకారముల తరవుల వటట్టిన

కొనయరకెపైనా కొరతవడు
మనసు వకారము మమతలనఁ దగిలిన
యనసి యదురపడ నెవవ్వెరి తరము

చ. 2: కతతు వకారము కనున్నలనఁగపప్పున
పతతప వరతయు బయలౌను
చితతాలహరల చనఁదర రేనఁగిన
యితతయు వడొక్కన వవవ్వెరితరము

చ. 3: అతగణవకార మాసలనఁ బెటట్టిన
సతతయోగముల జడనుపడు
మత శ్రీ వతకటపత నినున్ననఁ గొలిచిన
యితరము దగద్గీర నెవవ్వెరితరము



రేక: 0368-04 మాళవగళ సత: 04-402 శరణగత
పలల్లవ: నారాయణ నిను నమత్మిన నాకను

మేరతో నీపాదమే గత గలిగె
చ. 1: చితతా జలధులనఁ జికిక్కన దానఁటతచ-

నతతట నీ పాద మద తేప
కాతతల మోహప కటల్ల  దతచనఁగ
పతతప నీ పాద పరశవు గలిగె

చ. 2: అతదురితపతక మతదిననఁ గడుగనఁగ
మత నీ పాదమే మనేన్నర
రతనఁ గరత్మిజజ్ఞల రానఁజిన నారచ్చెనఁగ
వగతము నీపాదమే వానయపై నిలిచె

చ. 3: జిగి నజాజ్ఞనప చనఁకట వాయనఁగ
తగ నీ పాదము దయప రవ
నగ శ్రీ వతకటనాథ ననేన్నలనఁగ
మగలనఁగ నీ పాదమే శరణతబు



రేక: 0368-05 మలహరిసత: 04-403 శరణగత
పలల్లవ: శరణతబతనఁడే సకలము నాకను

వరవున మనసా వతకవో యితని
చ. 1: అభయత బొసనఁగేటయతనఁ డెవవ్వెనఁడు మును

యిభరక్షకనఁడతనఁ డెవవ్వెడు
వుభయ వభటూతుల కొడయత డెవవ్వెనఁడు
పగభువతనఁడే నా పాలి దేవునఁడు

చ. 2: శరణగతులక సరి దా పవవ్వెనఁడు
యిరవుగ శ్రీ పత యవవ్వెనఁడు
అరి దుషట్టిదపైతతహతతకనఁ డెవవ్వెడు
పరమును నతనఁడే నాపాలి దేవునఁడు

చ. 3: ఆది శతఖ చకాగ యధునఁ డెవవ్వెనఁడు
యే దసనఁ బటూరర డెవవ్వెనఁడు
వదమయునఁడు శ్రీ వతకటపతయపై
పాదాయ నిద నాపాలిదేవునఁడు



రేక: 0369-01 గతడకిగయ సత: 04-404 మాయ
పలల్లవ: ఎఱనఁగనఁడు పరసుఖ మశవ్వెర నీమాయ

నెఱి వచారముల నెగడిన దానఁక
చ. 1: అతహేయములో నడర వరాహము

అతహేయము సుఖమని తలనఁచ
మత సతసారతబే మరగిన యాతుమ
పతలేని దిదే పరమని తలియు

చ. 2: పొరి వషయములోననఁ బొడమన కీటము
అరిది వషమ తీపని తనును
పరగ యోని సతభవమగ దేహతుమ
పరిగి యతదుకే పగయపడును

చ. 3: యితతేసి నినిన్నయు నెరనఁగిన యయాతుమ
అతతరాతత్మి నీవని తలనఁచి
యితతట శ్రీ వతకటేశవ్వెర నినేన్న
రతతుల శరణనె రకతచవ



రేక: 0369-02 భటూపాళత సత: 04-405 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఇవయే పో పగదుతమన్న యిహ పర సాధనము

భవ జలధుల తేప పరమయోగలక
చ. 1: వామన గోవతద వషర వాసుదేవ హరి కస్కృషర

దామోదరాచతత మాధవ శ్రీధరా
నీమహిమ గానలేము నినెన్నతచనఁగలేము నీ -
నామజపమే చాల నాలక సులభము

చ. 2: అనిరదద్ధ పరషోతత్తిమాధక్షజ ఉపేతదద్రి
జనారద్ధన కేశవ సతకర రణ
నినునఁ దలనఁచనఁగ లేము నినున్ననఁ దలియనఁగ లేము
నునుపపై నీనామమే నోటకి సులభము

చ. 3: నారాయణ పదత్మినాభ హస్కృషీకేశ
నారసితహ మధుసటూదన తద్రివకగమ
నీరటూప భావతచలేము నికక్కప శ్రీ వతకటేశ
ఆరయ నీనామజప మనిన్నటా సులభము



రేక: 0369-03 లలిత సత: 04-406 శరణగత
పలల్లవ: కనున్న లదుటదే ఘన వపైకతఠము

వనున్నని గొలిచిన వజాజ్ఞనికిని
చ. 1: తలనఁచినదలల్ల నఁ దతవ్వె రహసతమే

తలిసిన యోగికి దినదినము
పలికినవలల్ల  పరమ మతతగముల
ఫలియితచిన హరి భకత్తి నికి

చ. 2: పటట్టినదలల్ల  బద్రిహత్మితత్మికమే
పటట్టి గ గెలిచిన పణుతనికి
మెటట్టినదలల్ల  మనేన్నటనిధులే
ఱటట్టిడితగవ మెఱయు వానికిని

చ. 3: వనినవయలల్ల  వదాతతములే
ఘనునఁడగ శరణగతునికిని
యనసిన శ్రీ వతకటేశనఁడే యితతా
కొనకెకిక్కన నిజ కోవదునికిని



రేక: 0369-04 సామతతత సత: 04-407 మాయ
పలల్లవ: బాప బాప దేవునఁడా పతతప వోమనసా

వోపనఁగా యితదుక జీవునఁ డోహో నామాయ
చ. 1: నినన్నటదినము నేనఁడు నిజమో కలోల్ల

కనున్నలనఁ గనన్నటాల్ల యనఁ గాననఁగరాదు
యనన్ననఁగ రేపటదిన మేమో యట ల్ల
వునన్నటట్టి  దలియనఁగరాదు వోహో నీమాయ

చ. 2: బాలనఁనాట పటట్టి గిది భద్రిమయో నిజమో
గాలినె కాలమునఁ బోయ కతలయను
యలీల మనఁదిమరణ మేమో యట ట్టి
వోలినఁ దలియనఁగరాదు వోహో నీమాయ

చ. 3: నెకక్కనఁ మతగినకడి నిజమో కలోల్ల
గకక్కన రచియునఁ దోచె కాననఁగరాదు
యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ యినిన్నయు నీదాసునఁడెపైతే
వకక్కటనఁ గాననఁగవచచ్చె నోహో నీమాయ



రేక: 0369-05 గతడకిగయ సత: 04-408 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: వరగతో మరచితే వనక లేదు

కరి వరదునఁడే తకక్క గత యొతడు లేనఁడు
చ. 1: ఆస వడిచిననఁగాని యధిక సుఖము లేదు

యసు వడిచిననఁగాని యిహము లేదు
వాసి వడిచిననఁ గాని వపైపగ వరత లేదు
వాసు దేవ భకిత్తినఁగాని వరముకిత్తి లేదు

చ. 2: చలము మానిననఁగాని సాతవ్వెకగణము లేదు
పలశతక వోకకాని ఫలము లేదు
సిలగితదిద్రియాల గెలిచిననఁగాని తోబ్రావ లేదు
జలజాక్షుచితతనఁగాని సమబుదిద్ధలేదు

చ. 3: దపైవము కరణనెకాని తగవజాజ్ఞనము లేదు
భావతచి చటూచిననఁగాని బలిమ లేదు
యవల శ్రీ వతకటేశనఁ డితడె దపైవ మతని
సేవతచినతతనఁగాని సిదిద్ధ మరి లేదు



రేక: 0369-06 భపైరవ సత: 04-409 మనసా
పలల్లవ: హరినామము కడు నానతదకరము

మరగవో మరగవో మరగవో మనసా
చ. 1: నలినాక్షుని శ్రీ నామము

కలి దోష హరము కెపైవలతము
ఫలసారము బహుబతధ మోచనము
తలనఁచవో తలనఁచవో తలనఁచవో మనసా

చ. 2: నగధర నామము నరక హరణము
జగదేక హితము సమత్మితము
సగణ నిరద్గీణము సాక్షాతాక్కరము
పొగడవో పొగడవో పొగడవో మనసా

చ. 3: కడనఁగి శ్రీ వతకటపత నామము
బడిబడినే సతవతక్కరము
అడియాలతబల నత సుఖ మటూలము
తడవవో తడవవో తడవవో మనసా



రేక: 0370-01 దేవగాతధరి సత: 04-410 శరణగత
పలల్లవ: ఇతదుక ధుగ వాదు లిట సాక

చెతది నమత్మివో జీవునఁడ నీవు
చ. 1: కొతడలవతటవ ఘోరపాపముల

ఖతడితచను హరి ఘన నామ జపము
నితడితచను మత నితాతనతదము
పతడితచనపడె పరమపదతబు

చ. 2: జలధులవతటవ జననబతధముల
తొలనఁగితచను హరితటూరిన భకిత్తిది
వలినఁగితచను ఘన వజాజ్ఞనతబుల
చెలనఁగితచను బహు సిరిసతపదల

చ. 3: తోవరాని బహుదుతఃఖము లణనఁచను
శ్రీ వతకటపతనఁ జేరిన శరణము
పావనతబుగానఁ బచరితచ గణము
కెపైవశమగ లోకములలల్ల ను



రేక: 0370-02 భటూపాళత సత: 04-411 శరణగత
పలల్లవ: చికక్కవదుద  చొకక్కవదుద  సిలగనఁ బద్రిపతచముల

తకిక్కన భోగములలల్ల  దపైవమే యరనఁగ
చ. 1: అతతరతగముననఁ దాను హరినఁ దలనఁచిననఁ జాల

అతతట మనఁదట పనులతనఁ డెరగ
పతతమున నాతనిపపై భారము వసిననఁ జాల
వతత వుదోతగముల గోవతదునఁడే యరనఁగ

చ. 2: చేకొని యాతనిరటూప సేవతచిననఁ జాల
ఆకడి యకడి కరాత్మి లతనఁ డెరనఁగ
తేనఁకవ నచతతభకిత్తి తరమయితననఁ జాల
దకొని పరము చటూప దేవునఁడే యరనఁగ

చ. 3: సాధితచి మాధవుని శరణుచొచిచ్చెననఁ జాల
ఆదియు నతతతములలల్ల  నాతనఁ డెరనఁగ
పోదియపై శ్రీ వతకటేశనఁ బటూజితచిననఁ జాల
పాదుకొని రకతచనఁ బరమాతుత్మినఁ డెరనఁగ



రేక: 0370-03 లలిత సత: 04-412 మనసా
పలల్లవ: మఱచితమతటే మరిలేదు

తఱితోనఁ దలనఁచవో దపైవప మనసా
చ. 1: పటట్టి చ నునన్నది పోవుచ నునన్నది

పటట్టిప జీవుల పగపతచము
నటట్టినడుమనే నరహరినామము
గటట్టి న దలనఁచవో గొనకొని మనసా

చ. 2: పొదుద  వడుచనద పొదుద  గతకనద
తదిదన జగముల దినదినము
అదదప నీడల యతతరాతమని
వదదనె తలనఁచెనొనరవ మనసా

చ. 3: లోపల వలపల లోనఁగొనివునన్నది
శ్రీపత మహిమల సస్కృషిట్టియిదే
యేపన శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁ డితనఁడే
దాపని నముత్మిచనఁ దలనఁచవో మనసా



రేక: 0370-04 సామతతత సత: 04-413 హనుమ
పలల్లవ: చెలల్ల నీచేనఁతల నీకే చేరి మేడెగడిదినన్న

నలల్లద కతటమ నినున్న హనుమతతురాయ
చ. 1: జతగ చానఁచినటట్టి నీ సతగడి పాదముల

చెతగలితచి యతత్తిన నీ శ్రీహసత్తిము
ముతగలినఁ బడికిలితచి మొలనఁజేరిచ్చెనచేయి
అతగమాయ నీ సొబగ హనుమతతరాయ

చ. 2: పరిగినవాలము పదఱ దన పరనఁదును
అరిగి జలధి దానఁటే యాయితమును
సిరల బతగార కాస చెలనఁగిన సితగారము
అరదాయ నీవునికి హనుమతతరాయ

చ. 3: సావ్వెమ కారతపనఁ జితత జానికి సేమపవారత్తి
దమసాన మగడి యేతతచిన చేనఁత
రామ నామ జపముతో రత శ్రీ వతకటపత-

కా మేట బతటవపైతవ హనుమతతరాయ



రేక: 0370-05 లలిత సత: 04-414 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: నేనెపై వడువవదుద  తానెపై తగలవదుద

తానే తానెపై వుతటేనఁ దగలలల్ల నటూడు
చ. 1: పొదుద  వదుద  హరినఁ దలనఁపన దలపోయనఁగ

వదిదకెపైన పలచేత లనన్న వలల్ల  మరచను
నిదిదరితచవాని చేత నిమత్మి పతటవలనే
బుదిదతోనఁ గరత్మిముల గొబుబ్బున జారిపోవును

చ. 2: పలమార గరసేవనఁ బరగనఁగా బరగనఁగా
చలివాసి యాతత్మివజాజ్ఞనమునఁ బొడచటూప
కలగనన్నవానఁడు మేలకనిన కలవలనే
పలసతసారములలల్ల భావనలపై యుతడును

చ. 3: పకక్కన శ్రీ వతకటేశపపై భకిత్తి వడమనఁగా
అకక్కజప టహపరా లరచేతవ యౌను
చొకక్కప పరసమతట సొతపగానిలోహము
నికక్కనఁ బెపైనఁడెపైనటట్టి  నెరసలల్లనఁ దొలనఁగను



రేక: 0370-06 శతకరాభరణత సత: 04-415 నస్కృసితహ
పలల్లవ: పరగీనదివో గదదపపై సితహము వానఁడె

పరమెపైన యౌభళ నారసితహము
చ. 1: తలల్లని మేని సితహము దేవ సితహము

మెలల్లని చిరనవువ్వెల మేటసితహము
చలేల్లటయటూరపలతో జయసితహము వానఁడె
బలిల్లదునఁడెపై వలసే యౌభళ నారసితహము

చ. 2: నిలచనన్నసితహము నితతసితహము
అలరనఁ గొతడలమనఁది యాదిసితహము
వలపలి కడపపపై వరసితహము
పలకనఁ బతతము (ల) యౌభళనారసితహము

చ. 3: పటట్టి జడలసితహము పూరరసితహము
ఱటట్టిడి యారప్పుల యాఱడిసితహము
జటట్టి గొనన్న దాసులక శతత సితహము
పటట్టిప శ్రీ వతకటయౌభళ నారసితహము



రేక: 0371-01 బౌళ సత: 04-416 శరణగత
పలల్లవ: అడియ నడియనయత యఖలలోకెపైకనాథ

తడతానఁకలతాపతగయము మానుపటక
చ. 1: శరణు శరణు వోసరేవ్వెశవ్వెర నీక

మరణభయములలల్ల మానుపటకొఱక
మొరయొ మొరయొ నీక ముకతద మాధవ
దురితములినిన్నయునఁ దొలనఁగితచటక

చ. 2: దతడము దతడము నీక దపైవశిఖమణ
పతడియునఁ బతడని మత పాకముసేయు కొరక
అతడనే దాసతము దాసతము నీక నేనెపైత
నితడు నీకరణ నాపపై నితచేట కొరక

చ. 3: అభయ మభయము శ్రీయాదినారాయణ
వుభయకరత్మిము నాక నటూడుచట కొరక
వభునఁడ శ్రీ వతకటేశ వనుత సేసద నినున్న
శభములనిన్నయు మాకనఁ జూపేట కొరక



రేక: 0371-02 గతడకిగయ సత: 04-417 అధతతత్మి
పలల్లవ: నీచమెపైననావలల్ల నెరవపై దపైవమా

చ చ యినిన్నవధులనఁ జికక్కవడె బదుక
చ. 1: యదుటవమెపైననఁ గోర నితతలోనే మనసు

అది సతభవతచకనన్న నలమటపడునఁ దాను
కదిసి చేకూరితేను ఘనమెపై హరి రతచ
వద నీరవతక తుతగ వధమాయ మనసు

చ. 2: యకక్కడికెపైన నేనఁగ నెరనఁగక తనువు
అకక్కడ దురల్లభమెపైతే నతతలో వసార
దకిక్క యతదే సుఖమెపైతేనఁ దానే వఱఱ్ఱైవనఁగ
గకక్కన రొతపలోని కతభమాయనఁ దనువు

చ. 3: యతదుకెపైన సమత్మితతచ నిరవపైన జీవునఁడు
చెతదిన పసినఁడికి చెలలకే మతుత్తి నఁడౌను
కతదువ శ్రీ వతకటేశ కరణతచవయత యితక
పొతది పూటచెలమాయనఁ బుటట్టి గల సివము



రేక: 0371-03 లలిత సత: 04-418 శరణగత
పలల్లవ: హరి నీమయమే అతతాను

అరసి నీక శరణనియద నేను
చ. 1: యదుట నెవవ్వెరినఁక నేమాటాడిన

అది నీ ఘన నామాతకితమే
అదివో సకల శబాద ఖుతనఁడవని నినున్న
పొదలి చదువుల పొగడనఁగాన

చ. 2: యవవ్వెరినఁ బొడగని యకక్కడనుతడిన
నివవ్వెటలల్ల నది నీ రటూపే
నెవవ్వెదర నిద నిను వశవ్వెరటూపనఁ
డెవవ్వెల నని శగ తులతచనఁ గాన

చ. 3: భావన యిది నీ బద్రిహత్మితత్మికమే
శ్రీ వతకటేశ నాచితత యిదే
ఆవల నిను సరావ్వెతతరాతమెని
దేవ శసత్తి సముల తలిపీనఁ గాన



రేక: 0371-04 బౌళరామకిగయ సత: 04-419 శరణగత
పలల్లవ: కలిగె మాకిద కెపైవలతసారము

ఫలితచె నాడెదనఁ బాడెద నేను
చ. 1: నీ పాద తీరస్థిము నీరజ భవుని

పపై పపై కమతడల పానీయము
చేపటట్టి శతభుని చిర జడలలో
దపతచ గతగా తీరస్థిరాజము

చ. 2: ఘన నీ నామమె గరి నాలికపపై
పనిగొనన్న మతతగపాఠము
అనునఁగవాణకి నాదిచదువులనఁ
ఔననఁచే మొదలి బీజాక్షరము

చ. 3: శ్రీ వతకటేశవ్వెర చేరి నీ దాసుల
సేవ నా పాలినఁట జీవనము
ఆవటతచి శరణగతులకను
తోబ్రావయపైన దిద దోషహరము



రేక: 0371-05 కనన్నడగళ సత: 04-420 దశవతారముల
పలల్లవ: ధరలోను జనహితము నానా భకత్తిరక్షణము నడపనఁ గదయాత
చ. 1: హరీ నీక నాగపాశబతధనమది నీమహిమక నట వలితా

తరవాతను రావణది యసురల తలల నరకట పగతాపముగాదా
చ. 2: మును నీపపై నొక భటూతము నడచిన మొగి నీమహిమక నది వలితా

ఘనహుతకారము మాతగమున డచినతదు నే కడకనఁ దరముట పగతాపముగాదా
చ. 3: కలియుగమున శ్రీవతకటగిరిపపైనఁ గదిసిన నీమహిమక వలితా

కలిమల మథనునఁడ కలక్కద్వ్యవతారము గయికొనుటచటనఁ బద్రితాపముగాదా





రేక: 0371-06 దేవగాతధరి సత: 04-421 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: హరి నీకేనే రణ మతుత్తి నఁగాక తగవపైతే

వరిమ నొకరియతనఁగ నొకరికి దిదుద టా
చ. 1: మొలచ జననలోకమునక నుదుట వాబ్రాసే

బలనఁడ నీచే నేనఁ బతగసాల మతదుకొతట
పలచ దేవతలక పతరలక రణము
యిల నతుత్తి నట యివ యేనాట రణము

చ. 2: యేయడ నేమసేసి యేలోకమతదునాన్న
పాయని నీవ నాక పాబ్రాణబతధునఁడవపైత
కాయపనఁ జటట్టిరికాల ఘన కరణనుబతధ
మయడనఁ గలిగెనట యేనాట రణము

చ. 3: శ్రీవతకటేశ నీవ చికక్కలనఁబెటట్టి నాక
కావరినఁ గరాత్మిల మెడనఁ గటట్టితవగా
సవల నీ శరణము చొచిచ్చెన నాక నివ
యేవరి కేవర యేనానఁట రణము



రేక: 0372-01 శ్రీరాగత సత: 04-422 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: వనన్నప మదే నీక వవల వధముల

ననున్ననఁ గావవ హరి నమో నమో
చ. 1: నీగణము నేనెరినఁగి నినున్ననఁ గొలవనేర

నాగణము నీవరినఁగి ననున్న నేలకొనవయత
సాగరము నీవు దచిచ్చె సతనఁ దచచ్చెకొనన్నటట్టి
నాగశయనునఁడ హరి నమో నమో

చ. 2: నీవునన్నచో టరినఁగి నినున్ననఁ దలనఁచనేర
నావునన్నచో టరనఁగదు ననున్న నీవు దలనఁచవ
కోవదునఁడ నారనఁ బేరకొనన్నవానినఁగాచినటట్టి
నావడయ హరిహరి నమో నమో

చ. 3: మనసులో నునన్న నినున్న మరవకతడ నేర
మనసులోని నీవ నామరప దలపవయత
పనివడి యహలతనఁ బాదముననఁ గాచినటట్టి
ననిచి శ్రీ వతకటేశ నమో నమో



రేక: 0372-02 సామతతత సత: 04-423 శరణగత
పలల్లవ: ఇనిన్నవధల యినఁకనేల పగ -

పనున్ననఁడెపై మనఁద బహువధులేల
చ. 1: సతతభటూతదయ సతతవాకతము గలితే

కతలప ధరాత్మిలగొడవలేల
పగతలేనివజాజ్ఞనభావశదిద్ధ గలిగితే
మతకపనఁ గరాత్మిల మరియేల

చ. 2: పొతదుగ నినిన్నటను సమబుదిద్ధ నిలిచితేను
సతదడిలోనఁ దరాస్థి చరణలేల
నితదమాని యాసమాని నిరత్మిలచితుత్తి లయితే
వతదడెపైన వుపవాస వగతము లేల

చ. 3: శ్రీ వతకటపత చితతనము గలిగితే
పావనప శసాత్తి స ల పఠనలేల
ఆవల నీతని దాసులతదునఁ బే ద్రిమ గలిగితే
కావరపటతర సతగతులేల



రేక: 0372-03 లలిత సత: 04-424 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: తథాకరషవ్వె ముదా మామదేతవ

అధక్షజసేత్తి అనుదాసహత
చ. 1: తవాసిత్మి శరణత దహరాహత

భవదురితాని భతజ మమ
భువ కస్కృతత చ యా పరా పగతజాజ్ఞత
జవన దదామ సరేవ్వెభత ఇత

చ. 2: వగజామ శరణత వరద తవాహత
తతజితానుబతధ దరత్మి మమ
భుజకస్కృతాత పరా పగతజాజ్ఞత
వస్కృజినెపై రోత్మిక్షయిషాతమత

చ. 3: చితతతత మయా శ్రీ వతకటేశ
కితతు తవ్వెత మయి కస్కృపాతకర
తతతుహి పరాకస్కృతత పగతజాజ్ఞత
అతతగతత నయామత మహి



రేక: 0372-04 భటూపాళత సత: 04-425 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నీనామమే మాక నిధియు నిధనము

నీనామమె యాతత్మినిధనాతజనము
చ. 1: నమో నమో కేశవ నమో నారాయణ

నమో నమో మాధవ నమో గోవతద
నమో నమో వషర నమో మధుసటూదన
నమో తద్రివకగమ నమో వామనా

చ. 2: నమో నమో శ్రీధర నమో హస్కృషీకేశ
నమో పదత్మినాభ నమో దామోదర
నమో సతకరరణ నమో వాసుదేవ
నమో పగదుతమన్నతే నమో యనిరదాద్ధ

చ. 3: నమో పరషోతత్తిమ నమో యధక్షజ
నమో నారసితహ నమో యచతత
నమో జనారదన నమో ఉపేతదద్రి
నమో శ్రీవతకటేశ నమో శ్రీకస్కృషార



రేక: 0372-05 రామకిగయ సత: 04-426 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఎతతలేదు చితత్తిమా యనఁతలేల మోనఁతలేల

వతతులకనఁ బారనేల వగరితచనేల
చ. 1: దకక్కనివ గోరనేల తటట్టి ముటట్టి  పడనేల

చికిక్కనతతకే సతతసితచరాదా
ఒకక్కమానఁటే వుపప్పుదిని వుపతాప మతదనేల
చకక్కజాడనఁ దగినతతే చవగొనరాదా

చ. 2: పారి పారి వనఁడనేల బడలిక పడనేల
మరి దపైవమచిచ్ఛేనతతే మెచచ్చెరాదా
వరిడెపై పొడవకిక్క వరగనఁబడనఁగనేల
చేరి యతదినతతకే చేచానఁచరాదా

చ. 3: జీవులనఁ గొలవనేల సిలగలనఁ బడనేల
శ్రీవతకటేశనఁ డాతత్మినఁ జికిక్కవుతడనఁగా
దావత పడనఁగనేల దపప్పులత బొరలనేల
కెపైవశమెపైనతదుకే గతగటూడరాదా



రేక: 0372-06 వరాళ సత: 04-427 రామ
పలల్లవ: శ్రీపత నీ కెదురచటూచేనాక నిటల్లనే

దాపపై నేనఁడిపడె పగతతక్షముగావ
చ. 1: పదునాలగేతడుల్ల ను బాసి నీ కెదురచటూచే

యదన గహునికినఁ బద్రితతక్షమెపైతవ
కదిసి నీ శరణతటే కరి రాజ నెదుటను
అదివో తొలిల్లయునఁ బద్రితతక్షమెపైతవ

చ. 2: పగకక్కన నహలత శప వమోచనముగానఁగ
అకక్కర తోడుతను బద్రితతక్షమెపైతవ
చకక్కనఁగానఁ దపము సేసే శబరియదుట నీవు
అకక్కడ నానఁ డతదునునఁ బద్రితతక్షమెపైతవ

చ. 3: భావతచినటట్టి  మతనఁ బరమ యోగలకెలల్ల
తావుకొని నిచచ్చెలనఁ బద్రితతక్షమెపైతవ
శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ జితతతచ మాబోతటల్లక
దపైవమవపై యిపప్పుడే పగతతక్షమెపైతవ



రేక: 0373-01 రామకిగయ సత: 04-428 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తతగాని యపాట దపైవమా వచారితచవ

కతలయనఁ జెపప్పు నేనఁడు కలికాలమహిమ
చ. 1: తుటములపై భటూసురల తుతడెముల మొతడెముల

యిటవల భటూతముల యటట్టి  మోనఁచెనో
అట బాలల రొదల ఆకాశమె ట ట్టిరిచెనో
కట కటా యిటాల్ల యనఁ గలి కాల మహిమ

చ. 2: అతగలచే కామనుల యతగ భతగప దోనఁప
లితగితాన మతట సటూరతనఁ డెటట్టి చటూచెనో
పొతగ నానాజాతచేత భువనమెటాల్ల నెనో
కతగి లోకమటాల్ల యనఁ కలికాలమహిమ

చ. 3: అరదు గోహతతల సేయనఁగ దటూడ లతగలవ
సరి ధరత్మిదేవతటట్టి  సమత్మితతచెనో
పరధన చటూరకెటట్టి  పటాట్టి యనో లక్ష్మి
కరణ యతదణనఁగెనో కలికాలమహిమ

చ. 4: దేవాలయాల నానాదేశములలల్ల నఁ జొచిచ్చె
దేవనఁగా నెటల్ల తడిరో దేవతల
తావులేలే రాజలక దయ గొతత వుటట్టిదాయ
కావరమే ఘనమాయనఁ గలి కాలమహిమ

చ. 5: నిరపరాధులనఁ జతప నెతుత్తి ర వారితచనఁగాను
తరల కెటట్టి తడిరో దికాప్పులల
వరసవరత్తినలతడే వపరీతకాలమున
గరవాలనఁ గపటాలే కలికాలమహిమ

చ. 6: వుపమతచి దతపతుల వకరొకరినినఁ జూడ
చపల దుతఃఖములతో సమయనఁగాను
తపముల జపముల ధరత్మిము లతదణనఁగెనో
కపరనఁబాపాల నితడెనఁ గలికాలమహిమ

చ. 7: తలల వట ట్టిడువనఁగా తలల్ల ల బడడలవయ
తలనఁపటట్టి తడెనో యతతరాతమకి
మలసి ముకక్కలగోయ మరనఁడెటట్టి  వోరిచెనో
కలనఁకలే ఘనమాయనఁ గలికాలమహిమ

చ. 8: దనత లోనఁబడి గతడెదిగ లసురసురల



వానినెటల్ల  లోనఁగొనో వాయుదేవునఁడు
గటూను వతచి తలిల్ల చటూడనఁ గొడుకనఁ గతత్తిక గోయనఁ
గాననఁబడె నితతేసి కలికాలమహిమ

చ. 9: పలమార నమత్మితచి పాబ్రాణముల గొననఁగాను
యిలనఁ దమలోనఁ బాబ్రాణలటల్ల తడెనో
నెలవపై శ్రీ వతకటేశ నీవ యరనఁగదువు
కలషమే ఘనమాయనఁ గలికాలమహిమ





రేక: 0373-02 లలిత సత: 04-429 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: నీవు నాసొమత్మివు నేను నీసొముత్మి

యవల నీవపడు మాయితటనుతడనఁ దగవా
చ. 1: హరి నీరటూపము నాక నాచారతనఁడు మునెన్న

కెరలి నాపాల నపప్పుగితచినానఁడు
నరహరి నిను నే ననాతయముననఁ దలియను
పొరనఁబడి నీ కెతదునఁ బోనఁదగనా

చ. 2: జనని నీదేవ లక్ష్మి జనకనఁడవు నీవ
తనువుల నాతత్మిబాతధవము నీవ
అనయము నేనెతత యపరాధినెపైనాను
పనివడి నీవు ననున్ననఁ బాయనఁదగనా

చ. 3: బహువదముల నినున్న భకత్తివతత్సలనఁడవని
సహజబరదు భువనఁ జాటని
యిహముననఁ శ్రీ వతకటేశ యిది దలనఁచెపైన
వహితమెపై నాకడక వచేచ్చెయవ



రేక: 0373-03 బౌళ సత: 04-430 భకిత్తి
పలల్లవ: ఇతదిరారమణునఁ దచిచ్చె యియతరో మాకిటవల

పొతది యతనినఁ బటూజితచ బొదాద యనిపడు
చ. 1: ధరణ మెపైరావణు దతడితచి రామునఁదచిచ్చె

నేరపమతచిన యతజనీతనయా
ఘోరనాగపాశములనఁ గొటట్టివసి యతని
కారణతమతదినటట్టి ఖగరాజ గరడా

చ. 2: నానాదేవతలక నరసితహునఁ గతభములో
పానిపటట్టి చటూపనటట్టి పగహల్ల దునఁడా
మానవునఁడెపై కస్కృషరమహిమల వశవ్వెరటూప
పూని బతడినుతచకొనన్న పొటబతట యరజ నా

చ. 3: శ్రీ వలల్లభునక నశేషకెపైతకరతముల
శ్రీ వతకటాదిద్రి వపైన శేషమటూరితీ
కెపైవసమెపైన యటట్టి కారత్తివరాతరజ నునఁడా య
దేవుని నీవళ నిటట్టి తచిచ్చె మాక నియతరే



రేక: 0373-04 తోడి సత: 04-431 భకిత్తి
పలల్లవ: సవ్వెతతతుగ నఁడవు నీవు సరిలేని దొరవు నే -

నతకమెపై యాడినటల్ల  ఆడనఁబోయేవా
చ. 1: యతత నీ మనసును యటట్టి తడె నటల్లనే

అతతయునఁ జేయవయత మాకదే చాల
అతతకతటే నెకక్కడు నేమతటమవో యటమనఁదనఁ
జెతతల మా చెపప్పునటట్టి  సేయనఁబోయేవా

చ. 2: కమత్మి నీవు మునుప సతకలిప్పుతచినటల్లనే
కిముత్మిల నా రీతనఁ జితత్తిగితచవయత
అమత్మిరో నేమతదుకనఁ గాదనినను నీవు
సమత్మితతచి మాతలనఁప సాగనిచేచ్చెవా

చ. 3: పొతచదేహమున మముత్మినఁ బుటట్టితచినటల్లనే
పతచి నీపపై భకిత్తిమాకనఁ బెనచవయత
నితచిన శ్రీవతకటేశ నేనే పదరితనఁగాక
మతచితనముల నీవు మాననఁబోయేవా



రేక: 0374-01 సామతతత సత: 04-432 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: వనకముతదరికినఁ బెదదలకెలల్లను వవరపసమత్మిత య వరవు

వనుకొని తనగరనాథని యనుమత వదొకత్తితబగ నీ తరవు
చ. 1: కనకాసకత్తి నఁడు గాకతడుట మది కెపైవలతమునక నొకతరవు

వనితల భద్రిమలను వలలనఁ దగలని మది వపైకతఠమునక నొకతరవు
మునుకొపమునఁ బెడనఁబాసిన మత మోక్షతబునకను నొకతరవు
యనసి యితదుప హరినఁదలనఁచినమత యినిన్నటకెకక్కడు య తరవు

చ. 2: నిరత వషయముల నణనఁచిన దస్కృఢమత నిశేర్శసయమున కొకతరవు
వరతతోడ నెలవపై నమత వభవపనఁ బరమున కొకతరవు
వరపన నితదరిమనఁదటసమమత వషరలోకమున కొకతరవు
యిరవరినఁ గతతట హరి నమత్మినమత యినిన్నట కెకక్కడు య తరవు

చ. 3: పనిన్ననకోరిక తగనఁగోసినమత పరమపదమునక నొకతరవు
వునన్న వచారములడిగితచినమత వునన్నతపదమున కొకతరవు
సనున్నత భగవదాద సుల దాసతమె చలమత ముకిత్తికి నొకెతరవు
యినిన్నట శ్రీవతకటపతశరణమె హితమత నెకక్కడు య తరవు



రేక: 0374-02 గజజరి సత: 04-433 మాయ
పలల్లవ: కూడుదు రటూరకె వకచో గమ వతుత్తి ర వరొకచో

యేడకో తరవుల నడతుర యేనఁటదో హరిమాయ
చ. 1: కొతదర జీవుల పరషల కొతదర కాతతల

కొతదర గొతదర నానాకవలయజతతువుల
యితదరనఁగటూడుక భువలో నేమోయేమో చేసద -
రెతదును నేమయునఁ గానర యిటట్టిది హరిమాయ

చ. 2: జననతబుల మరణతబుల జమునుదయాసత్తి మయతబుల
జనులివగనుచనె కనకము సరినారిజతపదుర
పొనుగచ నిలిచినదేదో పోయినదేదో కానము
యనగొని వరగయతనిద యిటట్టిది హరిమాయ

చ. 3: జీవులకీ బద్రిహత్మితడము చమలపటట్టి వధతబున
కావరమట గపప్పునన్నది కాలతగయములను
తావుల శ్రీవతకటపత దాసుల చొరకిట నవవ్వెనఁగ
యవల నావలనఁ బొదిగీ నిటట్టిది హరిమాయ



రేక: 0374-03 శోకవరాళ సత: 04-434 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: నడవరో జడియక నవతమారద్గీ మది

మడునఁగిది వపైషరవమారద్గీ మది
చ. 1: ఘనశకముఖుతల గనన్న మారద్గీ మది

జనకాదుల నిశచ్చెలమారద్గీ మది
సనతుక్కమానఁరడుజరపమారద్గీ మది
మనువుల వపైషరవమారద్గీ మది

చ. 2: నలగడ వసిషష్ఠూ  నడుచ మారద్గీమది
యిల వదవాతసుల మారద్గీత బది
బలిమగలగ ధుగ వ పటట్టిప మారద్గీము
మలసిన వపైషరవ మారద్గీ మది

చ. 3: పరమమారద్గీత బద పగపతచమారద్గీము
గరమారద్గీత బద గోపత మదే
గరిమెల శ్రీ వతకటపత మాకను
మరిపను వపైషరవమారద్గీ మదే



రేక: 0374-04 ముఖరి సత: 04-435 అధతతత్మి
పలల్లవ: సమత్మితతచి కనుకొతడ సరస నిశచ్చెలబుదిద

యమెత్మి నెతత బోధితచినా నెకక్కడేల కలగ
చ. 1: తలనఁపలో కొలనఁది దపైవము, తనవలల్ల

గల వరతకొలనఁది ఘనసుఖము
తలిసిన కొలనఁదే తేటల వజాజ్ఞన, మతదు -
నెలమ నెవవ్వెరికెపైన నెకక్కడేల కలగ

చ. 2: తపము కొలనఁదియే తరవాత ఫలమును
వుపమ కొలనఁదియే యోగమును
పగపతత్తి కొలనఁదియే భాగవత భకిత్తియును
యపడు నెవవ్వెరికెపైనా నెకక్కడేల కలగ

చ. 3: చెతది చేసిన కొలనఁదే శ్రీ వతకటేశ సేవ
అతది పొతదిన కొలనఁదే యానతదము
కతదువ నీతని కస్కృప గల కొలనఁదే యితతాను
యతదును దకిక్కన వారి కెకక్కడేల కలగ



రేక: 0374-05 బౌళ సత: 04-436 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: వదకిన నిదియే వదాతతారస్థిము

మొదల తుదల హరిమటూలతబు
చ. 1: మునుకొని అవయవముల యనెపైన్నైనా

పనివడి శిరసే పగధనము
యనలేని సురల యతదర గలిగిన
మునుపట హరియే మటూలతబు

చ. 2: మోవని యితదిద్రియముల యనెపైన్నైనా
భావప మనసే పగధనము
యవల మతముల యనిన్న గలిగినా
మటూవురలో హరి మటూలతబు

చ. 3: యరవగ గణముల యనిన్న గలిగినా
పరమ జాజ్ఞనము పగధనము
యిరవుగ శ్రీ వతకటేశవ్వెర నామమే
సరవ మతతగముల సారతబు



రేక: 0375-01 బౌళ సత: 04-437 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎపప్పుటజీవునఁడే యపప్పుటజగమే యతతగాలమును నీరీతే

కపప్పుకవచిచ్చెత వనాదినుతడియు కరత్మిమ యితకా వసరవా
చ. 1: మఱచితవా తొలజనత్మితబుల మరణకాలములదుతఃఖపబాటల్ల

మఱచితవా యమకితకరలయి మరిదతచిన బహుతాడనల
మఱచితవా నరకకూపముల మానఁటకి మానఁటకినఁ బరచిన బాధల
మఱియును సుఖమని భవమే కోరెదు మనసా ముతదరగానవుగా

చ. 2: తలనఁచవుగా జననకాలముననఁదనువదియే యిటపటట్టిన రోనఁతల
తలనఁచవుగా బాలతతబుననఁ దలిల్లతతడుగ ల శిక్షల వాతథలను
తలనఁచవుగా సతసారమునకను దపైనతతబును యాచితచెట యలమట
తలనఁపననిదియే వలనని వోమెదు తనువా యితకా రోయవుగా

చ. 3: కతటవగా మలమటూతాబ్రాదుల కడుగనఁగనఁ దరని దినదినగతడము
కతటవగా కనురెపప్పులనే కాలముగడచేటకడతోబ్రావ
కతటవగా శ్రీవతకటపత కరణచేత నీ వవకభావము
అతట యిటవలనె సారవ్వెకాలమును అతతరాతత్మి నినునఁదలనఁచగా



రేక: 0375-02 లలిత సత: 04-438 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: అనిన్నమతతగముల నితదే యావహితచెను

వనన్నతో నాకనఁ గలిగె వతకటేశ మతతగము
చ. 1: నారదుతడు జపయితచె నారాయణ మతతగము

చేరెనఁ బద్రిహల్ల దునఁడు నారసితహ మతతగము
కోరి వభీషణునఁడు చేకొనె రామమతతగము
వరె నాకనఁగలిగె వతకటేశ మతతగము

చ. 2: రతగగ వాసుదేవ మతతగము ధుగ వునఁడు జపతచె
నతగవతచెనఁ గస్కృషరమతతగ మరజ నునఁడును
ముతగిట వషరమతతగము మొగి శకనఁడు పఠితచె
వతగడమెపై నాక నబెబ్బు వతకటేశ మతతగము

చ. 3: యినిన్న మతతగములకెలల్ల యితదిరా నాథనఁడే గరి
పనిన్ననదిదియే పర బద్రిహత్మిమతతగము
ననున్ననఁ గావనఁ కలిగెనఁబో నాక గరనఁడియతనఁగాను
వనెన్నలవతటది శ్రీ వతకటేశ మతతగము



రేక: 0375-03 వరాళ సత: 04-439 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: హరినఁ గొలిచిననఁగాని ఆపద లణనఁగవని

యరనఁగక పొరలిత మతదేమ నిజము
చ. 1: పటట్టిన దేహమొకట పొతదిన వకారాలనఁ

బటఱ ట్టిన జీవునఁడొకనఁడు పాబ్రాణములేడు
కటట్టిడి చితత్తిమొకట కరణములపైతేనఁ బది
యిటట్టిదివో మాజనత్మి మతదేది నిజము

చ. 2: మొదలి పగకస్కృతొకట ముతచిన గణల మటూనఁడు
కదియు మోహ మొకట కరాత్మిల పకక్క
పొదలనఁగరత్మి మొకట భోగా లనతతముల
యిదివో మా జనత్మి మెతచ మతదేది నిజము

చ. 3: అతతరాతత్మి శ్రీ వతకటాదద్రిశనఁ డొకక్కనఁడే
చితతతచ జీవులపైతే సేనాసేన
అతతలో నీతని శరణని బద్రితకితనఁగాక
యతతలేదు మాజనత్మి మతదేది నిజము



రేక: 0375-04 ముఖరి సత: 04-440 శరణగత
పలల్లవ: ఇదివో తరమరనఁ గిహ పరములకను

వదకి కనన్నమదనఁ వచారమేల
చ. 1: హరికకగతమే యఖలలోకములలల్ల

నరకము సవ్వెరద్గీమనన్న నయమెతచనేల
యిరవపై యుతడినచోనే యిట హరిదాసునఁడెపైతే
పరమ పదము నదే భద్రిమయనఁగనేల

చ. 2: అతదిరి లోపల హరి యతతరాతుత్మినఁడెపై యుతడ
యితదును నరసురలని యతచనఁగనేల
అతదిన మనసులో హరి భకిత్తి గలిగిన-

నతదునే మోక్షము దపప్పు దనుమానమేల
చ. 3: ఘటన శ్రీ వతకటేశక లిప్పుతమెపై జనత్మిముల

యిట సుఖదుతఃఖముల యతచకొతటేల
సటలేక యాతని శరణము చొచిచ్చెతేనే
పట జీవనుత్మికిత్తి యదే పల మాటలేల



రేక: 0375-05 దేశి సత: 04-441 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: హరి నీవ సరావ్వెతత్మికనఁడవు

యిరవగ భావన యియతనఁగదే
చ. 1: చటూడక మానవు చటూచేట కనున్నల

యేడనేవపైనా యితరముల
నీడల నితతా నీ రటూపములని
యడువడని తలి వయతనఁగదే

చ. 2: పారక మానదు పాపప మన సిది
యరసములతో నెతదపైనా
నీరజాక్ష యిది నీమయమేయని
యరీతుల తలనఁ పయతనఁ గదే

చ. 3: కలగక మానవు కాయప సుఖముల
యిల లోపలనఁ గల వనెపైన్నైనా
అలరిన శ్రీ వతకటాధిప నీకే
యిలనరిప్పుతమను యిహ మయతనఁగదే



రేక: 0376-01 లలిత సత: 04-442 శరణగత
పలల్లవ: అతనఁడేయరనఁగను మమునఁబుటట్టితచిన యతతరాతత్మియగ నీశవ్వెరనఁడు

అతకీ నతుకదు చితత్తిశతత యిద ఆతత్మివహరత బనఁక నేదో
చ. 1: కనుచనాన్నరముసటూరతచతదుగ లకఘనవుదయాసత్తిమయముల

వనుచనాన్నరము తొలిల్లట వారల వశవ్వెములోపలికథలలల్ల
మనుచనాన్నరము నానానఁటకి మాయలసతసారములోన
తనిసనఁదనియము తలిసనఁదలియము తరవాత పనులినఁక నేవో

చ. 2: తరిగెద మదివో ఆసలనాసల దికక్కల నరాస్థి రజన కొరక
పొరలద మదివో పణతపాపములభోగములతదే మతుత్తి లమెపై
పరిగెద మదివో చచెచ్చెడి పటట్టిడి భీతగలగ దేహములోనే
వరసము లరనఁగము మరచ మరవము వనకటకాలము వధియేదో

చ. 3: ఱటఱ ట్టినారము హరినుతచే నాఱడి గరవనుమతని
పటట్టినారమద భకిత్తిమారద్గీమద బలవగ వజాజ్ఞనముచేత
గటట్టిగ శ్రీవతకటపత శరణని కతట మదివో మోక్షము తరవు
ముటట్టిముటట్టిము పట ట్టిపటట్టిము ముతదట కెపైతకరతతబేదో



రేక: 0376-02 మాళవగళ సత: 04-443 హనుమ
పలల్లవ: ఇతనఁడే యతనఁడు గానఁబో లేలిక బతటను నెపైరి

మతలేని రాఘవునఁడు మేనఁట హనుమతతునఁడు
చ. 1: జలధి బతధితచి దానఁట చలపటట్టి రాఘవునఁడు

అలరి వరకే దానఁట హనుమతతునఁడు
అలకతో రావణుని యద టణనఁచె నతనఁడు
తలనఁచి మెపైరావణుని దతడితచె నితనఁడు

చ. 2: కొతడ వలల్లగితచెనఁ దొలిల్ల గోవరద్ధనునఁ డతనఁడు
కొతడతో సతజీవయతత్తినఁ గోరి యితనఁడు
గతడు గరనఁచె నహలతకొరక సతాపత
గతడు గరనఁగనఁగనఁ బాడె కోరి యితనఁడు

చ. 3: అతజనా చలముమనఁద నతనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁ
డతజనీ తనయునఁ డాయ ననిలజనఁడు
కతజాపత్తికలరామఘనునఁడు దానును దయా -
పతజమాయ మతగాబుధి హనుమతతుడు



రేక: 0376-03 సామతతత సత: 04-444 హనుమ
పలల్లవ: మతగాతబుధి హనుమతతుని శరణ

మతగవతచితమ హనుమతతా
చ. 1: బాలరక్కబతబము ఫల మని పటట్టిన

ఆలరి చేనఁతల హనుమతతా
తటూలని బద్రిహత్మిదులచే వరముల
వోలినఁజేకొనిన వో హనుమతతా

చ. 2: జలధిదానఁట నీ సతవ్వెము కపలక
నలరి దలిపతవ హనుమతతా
యిలయు నాకసము నేకముగా నట
బలిమనఁ బెరిగితవ భళ హనుమతతా

చ. 3: పాతాళము లోపలి మెపైరావణు -
నాతలనఁ జతపన హనుమతతా
చేతుల మోడుచ్చెక శ్రీవతకటపత-

నీతలనఁ గొలిచే హిత హనుమతతా



రేక: 0376-04 శతకరాభరణత సత: 04-445 శరణగత
పలల్లవ: కదిసి యాతనఁడు మముత్మినఁగాచనఁగాక

అద యాతనికె శరణతటే నతట నేను
చ. 1: యవవ్వెని వుదరమున నినిన్నలోకములతడు

యవవ్వెని పాదము మోచె నిల యలను
యవవ్వెనఁడు రక్షకనఁ డాయ నీ జతతుకోటల్లక
అవవ్వెభునికి శరణతటే నతట నిపప్పుడు

చ. 2: సభలో దబ్రాపదినఁ గాచె సరేవ్వెశనఁ డెవవ్వెనఁడు
అభయహసత్తి మొసతగె నాతనఁ డెవవ్వెనఁడు
ఇభవరదునఁ డెవవ్వెనఁడు యతనికే వడిగటట్టి
అభినవముగ శరణతటే నతట నిపప్పుడు

చ. 3: శరణుచొచిచ్చెన వభీషణునఁ గాచె నెవవ్వెనఁడు
అరిది యజనితతడిద్రి యాతనఁ డెవవ్వెనఁడు
యిరవపై శ్రీ వతకటాదిద్రి యకిక్క నాతనఁ డితనఁడే
ఆరసి యితనికే శరణతటే నతట నిపప్పుడు



రేక: 0376-05 భపైరవ సత: 04-446 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: అనాది వషయ వహరము గన ఆతుమ

అనేకమెపై వనఁగె నతదుకే య యాతుమ
చ. 1: అనిన్నట కరత్మిపనఁబతక మతటన దయాతుమ

మునున్న కోప దురద్గీతధములనఁ బానఁగె నీ యాతత్మి
పనిన్న భవముల తుపప్పు పటట్టిన దయాతుమ
యనన్ననఁడు సుజాజ్ఞన మతక నెరినఁగీనో యాతత్మి

చ. 2: చెతచెలపనఁ దిపప్పు పతటనఁ జివకిన దయాతత్మి
పతచలయాసల నురినఁబడిన దయాతత్మి
కతచప భోగపనఁగానఁక గరివడ నీయాతత్మి
యతచి వజాజ్ఞనమెనన్ననఁ డెరినఁగీనో యాతత్మి

చ. 3: యలమతో శ్రీ వతకటేశ కస్కృప నీ యాతత్మి
తలిసి యితచకితచక తేటపడె నాతత్మి
అలరి యాచారతని అధీనమెపైనాతత్మి
మలసి యజాజ్ఞనమెటట్టి  మరచెనో యాతత్మి



రేక: 0377-01 లలిత సత: 04-447 శరణగత
పలల్లవ: నిఖలమతతయు మేల నేనే తీల

మఖరక్షకనఁడ ననున్న మనిన్నతచవ
చ. 1: నితడును జలనిధులపైనా నెఱి నేటమొతత్తిములచే

నితడదు నామనసపైతే నిచాచ్చె యాసల
పతడును లోకములోని బహువస్కృక్షతతులపైనానఁ
బతడదు నామనసపైతే బహువషయముల

చ. 2: తనియునఁ బసురమెపైన ధరణనఁ గసవు మేసి
తనియదు నామనసు ధనకాతక్షల
వనరనఁ గారచిచెపైచ్చైనా నొకవళ శతతనఁబొతదు
పొనిగి యే పొదుద  శతతనఁబొతదదు నామనసు

చ. 3: లోకములోనఁ గఠినప లోహమెపైనానఁ గరనఁగను
కెపై కొని నామత గరనఁగదు భద్రిమసి
యకడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న
నీకే శరణతట నెమత్మిదినఁ గావనఁగదే



రేక: 0377-02 గతడకిగయ సత: 04-448 ఉపమానముల
పలల్లవ: సిబబ్బుత పడనఁగనేల చితతలనఁ బొరలనేల

గొబుబ్బున మొదలి నీర కొనకెకక్కదా
చ. 1: నెలవపై తతావ్వెరస్థిము నే నెరనఁగకతడినాను

తలనఁపలోపలివానఁడు తా నెరనఁగనఁగా
అలసి దేహమున నే నశచినెపై యుతడినాను
యిల నాయతతరియామ యపప్పుడూ శచేకా

చ. 2: తరమెపై నేను దివతదేశముల నుతడకనన్న
ధర నాలోనఁ బరమాతత్మి తానుతడునఁగా
నిరత గణముల నే నీచనఁడనెపైనాను
అరయ నాపాలిహరి యధికనఁడేకా

చ. 3: వగి నేనఁ బరతగతతుగ నఁడనెపై వుతడినాను నాలోన
తగిన సవ్వెతతతుగ నఁడు తానఁ గలనఁడు గా
వగటపై  నే నుతడినా శ్రీ వతకటేశనఁ డెదుటనే
వగలలల్లనఁ దరిచ్చె కెపైవశమాయగా



రేక: 0377-03 భపైరవ సత: 04-449 మాయ
పలల్లవ: ఒకక్కటకొక ఱివ యోగముల

యికక్కడ మాబుదుద  లకక్కడనఁ గొలప
చ. 1: పాయప మతలో బలవగ నాసల

కాయము భువలోనఁ గలదానఁకా
ఆయము సతసార మతదుక మటూలము
యేయుపాముల యకక్కడనఁ గొలప

చ. 2: మానదు కోపము మత చెతచెలమును
కాని కరత్మి మది గలదానఁకా
ఆనిన మనసే యతదుక మటూలము
యే నేరప లినఁక నెకక్కడనఁ గొలప

చ. 3: అతదదు మోక్షత బవవ్వెల నివవ్వెలనఁ
గతదువ నిను మత గనుదానఁకా
అతదిత శ్రీ వతకటాధిప నీ కస్కృప
యతదలి మాయల యకక్కడనఁ గొలప



రేక: 0377-04 గజజరి సత: 04-450 శరణగత
పలల్లవ: హరిహరి నిను సకలతతరాతమవ ఆతత్మినఁదలనఁచటేయోగతబు

శరణగతరక్షామణ నినేన్న శరణని యడిదే తుదిపదము
చ. 1: నీయతదే యసచరాచరమును నీవ చరాచరమతదు నితతమును

పాయక వుతడుట గని తలపోయుట పరమారస్థితబుల సారతబు
కాయము జీవునఁడు నీయధీనమెపై కలగనఁగనఁ బద్రికస్కృతయునఁ బురషనినఁగానిట
మాయల ముతతువు మాయకనఁ జొరవని మతనఁ దలపోయుట సుజాజ్ఞనతబు

చ. 2: తనలోనఁ బరతతవ్వెప నీవును తా నీపరతతవ్వెములోపలనఁగా
మనసుననఁ దలనఁచట వదాతతతబుల మతతనముల సనాత్మిరద్గీతబు
ఘనమునకను మరి ఘనమెపై యతదే కడుసటూక్ష్మమునకనఁ గడు సటూక్ష్మతబెపై
యనసిన పూసలలోదార మవని యనున్నట పరమరహసతతబు

చ. 3: ఆతుమలోపల ఘనవపైకతఠము ఆతుము నీ వపైకతఠములోపల
యతల నాతల సరిగానఁదలియుట యిదియే బద్రిహత్మినతదతబు
శ్రీతరణీశ శ్రీవతకటపత సేవారత నిను నీ భజియితచెద
దాతప దపైవమవపై ననునఁగావుము తలనఁచెద మదియే తతవ్వెతబు



రేక: 0377-05 గళ సత: 04-451

పలల్లవ: వలసిన వారికి వపై పలివ
చలమున మానుటే జయమరత్మిత

చ. 1: తనలోనే పో దపైవము
ఘనమే యణువపై కనినది
కనవల నీతనినఁ గనుటక
మనసు లయమౌటే మరత్మిత

చ. 2: భావములోనే పరమము
తావపై తలనఁపే తగిలినది
కెపైవశమెపై యిది గలగటక
కేవల శతతత కస్కృతమరత్మిత

చ. 3: హస్కృదయములోనే యితతాను
తుదిపదమెపై మదినఁ దోనఁచని
యదుటనే శ్రీవతకటేశవ్వెరని
కదిసి భుజితచటే ఘనమరత్మిత



రేక: 0377-06 బౌళ సత: 04-452 రామ
పలల్లవ: రామ మతదవరశతమత పరాతప్పుర -

ధమత సుర సారవ్వెభౌమత భజే
చ. 1: సతా వనితా సమేతత

పీత వానర బల వాబ్రాతత
పూత కౌసలత సతజాతత
వత భీత మౌని వదోతతత

చ. 2: వరత రణరతగధీరత
సార ధరత్మికలోదాద్ధ రత
కూగ రదానవ సతహరత
శటూరాధరాచార సుగణోదారత

చ. 3: పావనత భకత్తి సేవనత
దపైవక వహగవధవనత
రావణనుజ సతజీవనత
శ్రీ వతకట పరిచితభావనత



రేక: 0378-01 ముఖరి సత: 04-453 దేవుడు-జీవుడు
పలల్లవ: పటట్టినవగతము నీవ పరిపాలితతువుగాక

బటట్టిబయలితతే నేను బలిమునన్నదా
చ. 1: దేవ నీవు మనసు సదితచనఁగా నే ధీరనఁడనెపై

ఆవలనఁ జలితచకతడే యతతవానఁడనా
పూవు వతట చితత్తి మతతే పొలల్ల వతటకాయ మతతే
భావతచ నితదులనఁ బస వునన్నదా

చ. 2: అతతరాతత్మివపై నీవు యట మరనఁగలసేయ-

నతతనె నినునఁ దలిసే యతతవానఁడనా
గతతవతటగణ మతతే గాలివతటపాబ్రాణ మతతే
యితతరటట్టి సేయ నితదు నెడమునన్నదా

చ. 3: మచిచ్చెక శ్రీ వతకటేశ మాట నీవపై యుతడనఁగాను
అచచ్చెప నినున్న నుతతచే యతతవానఁడనా
గచచ్చెవతటయిహ మతతే గనివతట పర మతతే
ముచచ్చెట కితదుకనఁ దుద మొద లనన్నదా



రేక: 0378-02 పాడి సత: 04-454 దశవతారముల
పలల్లవ: నరసితహ రామకస్కృషర నమో శ్రీ వతకటేశ

సరగ నాశతుగ ల సతహరితచవ
చ. 1: బావ తటల్లక శిశపాలనినఁ జతపన-

యేవ కోపకానఁడవు నేనఁ డెతదు వోతవ
నీవానఁడనని ననున్న నితదితచి శతుగ వును
చావనఁగొటట్టి వానినిటేట్టి సతహరితచవ

చ. 2: దాసుని భతగితచేట తరినఁ గసతనఁపనఁ జతపన
యసు కోపకానఁడ వప డెతదువోతవ
మేసుల నీలతఛనాల మతచి ననున్న దటూషితచే
సాసితచి శతుగ వును సతహరితపవ

చ. 3: కలల్లలడి గటూబయిలల్ల  గెపైకొనన్న గదదనఁజతపన
యలల్లగానఁగనఁ గోపకానఁడ వతదువోతవ
యిలిల్లద శ్రీ వతకటేశ య నీ మనఁదిపాటల
జలల్లన దటూషితచ శతుగ వు సతహరితపవ



రేక: 0378-03 వరాళ సత: 04-455 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: ఎరినఁగీ నెరనఁగదు యేమ సేతు మత

హరిదాసతత బదియే సుఖము
చ. 1: వతలనఁబొరలే ఘన వభవముకతటే

అత పేదరిక మది సుఖము
గత నెరవుల సితగారము కతటను
సత మగ తన నిచచ్చెలమే సుఖము

చ. 2: పలబాములనఁబడు పగలిటకతటే
తలిసి నిదిద్రితచ రాతరి సుఖము
అలమట గడితచ నమస్కృతముకతటే
కలపాట తనక గతజే సుఖము

చ. 3: పరపీడలొసనఁగ భవమునకతటే
ధరనఁ బొడమని చతదము సుఖము
గరిమల శ్రీ వతకటపత నీకే
శరణని యడి నాజనత్మిమే సుఖము



రేక: 0378-04 బౌళ సత: 04-456 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: పటట్టినఁగా బుటట్టిన నాభోగపటాస

పటట్టి యేమగటట్టి కొతట బదుకవో యాసా
చ. 1: వర దిపప్పునటట్టి యాస వుగముదిపప్పున యాస

చేరవచిచ్చె దపైనతమతదితచిన యాస
భారపటట్టి దేహమెలల్ల  బడిలితచిన యాస
పారి మమేత్మినఁచిత వతత బదుకవో యాసా

చ. 2: నాలక రచల యాస నాతులకానఁకల యాస
కాలకాసుకెపైన బొతక గరపే యాస
వోలినఁ బుణత తపమెలల్ల వరలకమత్మితచ నాస
పాలమాలితచిత వతక బదుకవో యాసా

చ. 3: కితదుపరచేట యాస గేలిసేయితచేట యాస
పొతదియటేట్టి సతతసాననఁ బొదిపే యాస
కతదువ శ్రీ వతకటేశనఁ గని శరణతట నేను
పతదతనమొలల్ల నితక బదుకవో యాసా



రేక: 0378-05 సామతతత సత: 04-457 భగవదద్గీత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఆ రటూపమునకే హరి నేను మొకెక్కదను

చేరి వభీషణుని శరణగతునఁడని చేకొని సరినఁ గాచితవ
చ. 1: ఫాలలోచనునఁడు బద్రిహత్మియు నితదుగ నఁడు

సలి నగిన్నయును సటూరతచతదుగ లను
నీలో నుతడనఁగ నెరినఁ గనెనఁ గిరీట
మటూల భటూత వగ మటూరిత్తివ గాన

చ. 2: అనతత శిరసుల ననతత పదముల-

ననతత నయనము లనతత కరముల
ఘన నీ రటూపము గనునఁగొనెనఁ గిరీట
అనతత మటూరిత వనిన్నటనఁ గాన

చ. 3: జగము లినిన్నయును సకల మునీన్నతదుగ ల -
నగ శ్రీ వతకటనాథనఁడ నినేన్న
పొగడనఁగనఁ గిరీట పొడగనె నీ రటూప
అగణత మహిమునఁడ వనిన్నటనఁగాన



రేక: 0378-06 రామకిగయ సత: 04-458 హనుమ
పలల్లవ: ఆతజనేయ యనిలజ హనుమతత నీ -

రతజకపనఁ జేనఁతల సురల కెతచ వసమా
చ. 1: తేరిమనఁద నీ రటూప దచిచ్చెపటట్టి యరజ నునఁడు

కౌరవుల గెలిచె నతగర భటూమని
సారెక భీమునఁడు పరషామస్కృగమునఁ దచచ్చెచోట
నీరోమముల గావా నిఖల కారణము

చ. 2: నీమటూలముననఁగాద నెలవపై సుగీగవునఁడు
రామునినఁ గొలిచి కపరాజాయను
రామునఁడు నీవతకనే పో రమణ సతాదేవనఁ
బే ద్రిమముతో మగడను బెతడాల్ల డెను

చ. 3: బలదపైతుతలను దుతచ బతటతనము మతచ
కలకాలమును నెతచనఁగలిగితగా
అల శ్రీ వతకటపత యతడనే మతగానఁబుధి -
నిలయప హనుమతత నెగడితగా



రేక: 0379-01 శతకరాభరణత సత: 04-459 హనుమ
పలల్లవ: ఏలవయత లోకమెలల్ల యిటట్టి రాము దవనచే

నీలవరర హనుమతత నీవు మాక రక్ష
చ. 1: మొదల నితదుగ నఁడు నీ మోమునకెలల్ల  రక్ష

యిద నీ శిరసునక నినునఁడు రక్ష
కదిసి నీ కనున్నలక గగహతారకాల రక్ష
చెదరని మేనికెలల్ల శ్రీ రామరక్ష

చ. 2: పరనఁదు వాలమునక బెడిదప శకిత్తి రక్ష
గరడనఁడు నీకరయుగముల రక్ష
గరిమ నీకకకి కరివరదునఁడు రక్ష
సిరల నీ మహిమక శ్రీ రామ రక్ష

చ. 3: వడి నీ పాదములక వాయుదేవునఁడు రక్ష
తొడలక వరణునఁడు తొడగ రక్ష
వడువని మతకిని వద రాసులే రక్ష
చెడని నీ యాయువుక శ్రీరామరక్ష

చ. 4: నలవ నీగళ రక్ష నాలక కరవ్వెర రక్ష
అలర నీసతధులక హరనఁడు రక్ష
పల నీరోమములక బహుదేవతల రక్ష
చెలనఁగ నీచేనఁతలక శ్రీ రామరక్ష

చ. 5: అతగవు నీతేజమున కగిన్నదేవునఁడు రక్ష
శస్కృతగారమున కెలల్ల  శ్రీ సత రక్ష
మతగాతబునిధి హనుమతత నీ కేకాలము
చెతగట శ్రీ వతకటాదిద్రి శ్రీ రామరక్ష



రేక: 0379-02 బౌళ సత: 04-460 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనన్ననఁడొకో సుజాజ్ఞనము య యాతత్మిక

కనున్న లదిటవ చటూచి కాలము నిటాట్టి యను
చ. 1: హేయములో సుఖము యతగిలిలో సుఖము

కాయము నమత్మికదా కషట్టిపడెను
పాయములో చవుల పాపములో చవుల
మాయల నమత్మికదా మనసటూనిటాట్టి యను

చ. 2: కలల్లలోని బదుక కాసు వసప బదుక
కలల్లరి పాబ్రాణల నమత్మి కటట్టి పడెను
యలిల్ల నేనఁట తలనఁప యితదిద్రియాల తలనఁప
కొలల్ల సతసారమునఁగటూడి గణమునిటాట్టి యను

చ. 3: అతగడినఁబెటేట్టి సిరల యలయితపలో సిరల
దొతగజీవునఁడు యిటాల్ల నే తొటగ పడెను
అతగప శ్రీవతకటేశనఁడతతలో మనిన్నతచనఁగాను
ముతగిలలల్ల  మోక్షమాయ ముచచ్చెటే యిటాట్టి యను



రేక: 0379-03 లలిత సత: 04-461 భకిత్తి
పలల్లవ: ఏమటవానఁడనఁ గాను యినఁకనేను నా -

సామపనఁ గరత్మిము నీకే సమరప్పుయామ
చ. 1: తలనఁపలోపలనునన్న తతవ్వెము యిటట్టి

వలినుతడే నాపాలి వషరమటూరీత్తి
పలక లోపల నుతడే పరమాతుత్మినఁడా నా
చలమరి మత నీకే సమరప్పుయామ

చ. 2: పటట్టి గలిచిచ్చెనయటట్టి పరషోతత్తిమా తుద -
ముటట్టితచ మోక్షపమురమరదనా
గటట్టి తో నిహముచటూపే గోవతదునఁడా నా
జటట్టి చెపైతనతము నీకే సమరప్పుయామ

చ. 3: అరిదిభోగములిచేచ్చెయతతరాతుత్మినఁడా నాక
శరణమెపైనయటట్టి సరేవ్వెశవ్వెరా !
వరసి ననేన్నలిన శ్రీ వతకటేశనఁడా నా
సరవులనిన్నయు నీకే సమరప్పుయామ



రేక: 0379-04 పాడి సత: 04-462 హనుమ
పలల్లవ: ఒకక్కనఁడే యేకాతగవరనఁ డురివ్వెకి దపైవమౌనా

యకక్కడా హనుమతతుని కెదురా లోకము
చ. 1: ముతదట నేలేపటట్టిమునక బద్రిహత్మియినానఁడు

అతదర దపైతుతలనఁ జతప హరి పేరెపైనానఁడు
అతది రదద్రివరతము దానెపై హరనఁడెపైనానఁడు
యతదు నీ హనుమతతుని కెదురా లోకము

చ. 2: చకక్కల మోవనఁ బెరిగి సటూరతనఁడు దానెపైనానఁడు
చికక్కనఁ బాతాళము దటూరి శేషనఁడెపైనానఁడు
గకక్కన వాయుజనఁడెపై జగతాప్పుస ణునఁడెపై నానఁడు
యకక్కవ హనుమతతుని కెదురా లోకము

చ. 3: జలధినఁ బుటమెగసి చతదుగ నఁడు దానెపైనానఁడు
చెలనఁగి మేరవుపొతత సితహమెపైనానఁడు
బలిమ శ్రీ వతకటేశ బతటపై  మతగాతబుధి -
నిల య హనుమతతుని కెదురా లోకము



రేక: 0379-05 దేశక సత: 04-463 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ఏమరక తలనఁచరో యిదే చాల

కామతచినవ యలల్లనఁ గకక్కననే కలగ
చ. 1: దురితములలల్లనఁ దర దుతఃఖములలల్ల నణనఁగ

హరియని వకమానఁట అనాన్ననఁజాల
సురల వజితతుర సిరలలల్లనఁ జేరను
మరగరనామ మట పరకొనన్ననఁ జాల

చ. 2: భవములినిన్నయునఁ బాయు పరము నిహమునఁజేర
అవల నారాయణయనాన్ననఁ జాల
భువ యలల్ల నఁ దానేల పణతములినిన్నయునఁజేర
తవలి గోవతదు నాతత్మినఁదలనఁచిననఁ జాల

చ. 3: ఆనతదము గలగ నజాజ్ఞనమెలల్లనఁ బాయు
ఆనుక శ్రీ వతకటేశ యనాన్ననఁ జాల
య నెపాన నారదాదు లితదర నితదుక సాక
దానవారి మతతగజప తపమే చాల



రేక: 0380-01 బౌళ సత: 04-464 మాయ
పలల్లవ: ఎతదును బోరాద సతసారము

కతదువ నీ మాయ గడవనఁగ వశమా
చ. 1: కలిమే చితత్తి వకార హేతు ఎది

అలర లేమ దపైనత హేతువు
పల లతపటముల బతధ హేతువుల
తలనఁగిన నడవదు తనుపోషణము

చ. 2: మదవకార మద మహిత యౌవనము
తుద వారద్ధకమే దురతతము
యిద యరాస్థి రజన యాతాయాతన
అదియు మానితే నానఁకలి ఘనము

చ. 3: యనిన్న గడియితచే వనిన్నట ముతచే -
వనిన్నట శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడ
అనిన్నట నతతరాతమవ నీవ
కనున్న దనియ ననునఁ గావనఁగదే



రేక: 0380-02 దేవగాతధరి సత: 04-465 మేలకొలపల
పలల్లవ: వారిధి శయన వో వటపతగ పరియతక

గారవాన మేలకొని కనున్నల దఠవవ
చ. 1: ఘన యోగి హస్కృదయప కమలల వకసితచె

వనర వజాజ్ఞన సటూరోతదయమాయ
మును జీవ పరమాతత్మిముల జకక్కవల గటూస
వనజాక్ష మేలకొని వాకిలి దరవవ

చ. 2: కలషముల నేట చనఁకటల్లలల్లనఁ బెడనఁబాస
నలవతక వద కీరనాదము మోబ్రాస
అలరి యితర ధరాత్మిల నేట చకక్కల మాస
జలజాక్ష మేలకొని సత మోము చటూడవ

చ. 3: కపట రాక్షస నేతగ కల హరముల మోడెచ్చె
యిపడే సుకరత్మిముల యతడల గాస
అపరటూప శ్రీ వతకటాదద్రిశ మేలకొని
నిపణునఁడ యితదిరయు నీవు మముత్మినఁ గావనవ



రేక: 0380-03 శదద్ధవసతతత సత: 04-466 నస్కృసితహ
పలల్లవ: చేకొనన్న భకత్తి ల పాలి చితతామణ

సాకారమెపై వునాన్ననఁడు సరేవ్వెశవ్వెరడు
చ. 1: వానఁడిగోళల్లచేత వడి హిరణుతనినఁ జతప

వడుక నెతుత్తి ర లలల్ల వదచలల్ల చ
పోనఁడిమ నరసితహునఁడెపై పొడచటూప నలల్లవానఁడె
మటూనఁడు మటూరత్తి లకను మటూల మతనఁడు

చ. 2: కొతడమనఁదనఁ గటూచతడి కోప ముపసతహరితచి
అతడనునన్నదేవతల కభయమచిచ్చె
మెతడుగ సులభునఁడెపై మెరయుచ నునన్నవానఁడు
దతడి జగముల కెలల్ల దపైవ మతనఁడు

చ. 3: వవల చేతులను వస నాయుధల వటట్టి
చేవ మరి పగతాపాన సిరల మతచి
యవల నహోబలన నిరవపై యునన్నవానఁడు
శ్రీ వతకటాదిద్రి మనఁది సిదద్ధమటూరిత్తి యతనఁడు



రేక: 0380-04 సామతతత సత: 04-467 హనుమ
పలల్లవ: కలశపరముకాడ కతదువ సేసుకొని

అలరచ నునన్నపానఁడు హనుమతత రాయునఁడు
చ. 1: సహజాన నొక జతగ చానఁచి సముదద్రిము దానఁట

మహిమ మరనఁగ హనుమతతురాయనఁడు
యిహమున రాము బతటపై  యిపప్పుడూ నునన్నవానఁడు
అహరహరమును దొడడ హనుమతత రాయనఁడు

చ. 2: నితడు నిధనప లతక నిమషాన నీరసేస
మతడిత మటూరిత హనుమతత రాయనఁడు
దతడితో మగిడివచిచ్చె తగ సత శిరోమణ
అతడ రఘపత కిచెచ్చె హనుమతతరాయనఁడు

చ. 3: వదలని పగతాపాన వాయుదేవు సుతునఁడెపై
మదియితచినానఁడు హనుమతత రాయనఁడు
చెదరక యే పొదుద  శ్రీ వతకటేశ వాకిట-

నదివో కాచకనాన్ననఁడు హనుమతత రాయనఁడు



రేక: 0380-05 లలిత సత: 04-468 కస్కృసర
పలల్లవ: వవల చతదాలవానఁడు వఠలేశనఁడు

భావతచ నలవగాని పరమాతుత్మినఁ డితనఁడు
చ. 1: సతతము రకిత్మిణీ సతతభామల నడుమ

రతకెకిక్కన సితగారరాయనఁ డితనఁడు
చతురత సనకాది సతయమతదుగ లమత-

నతశయిలేల్లట పరమానతద మతనఁడు
చ. 2: దేవతల కెలల్ల ను దికక్క దసపై వలనఁగొతది

తావుకొనన్న యటట్టి యాధర మతనఁడు
మటూవతక గొలల్లతల మునున్న సేసిన తపము
కెపైవశమెపై ఫలితచిన ఘన భాగత మతనఁడు

చ. 3: వరముతో యశోద వసు దేవాదులక
పరగిన కనున్నలపతడు గీతనఁడు
పరల మతచినయటట్టి శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁది-

నిరత దాసుల పాలి నిధన మతనఁడు



రేక: 0380-06 తోడి సత: 04-469 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సుగీగవ నారసినఁహ సులభునఁడ వతదరికి -

నగేగసరనఁడ నీ వవధర దేవా
చ. 1: సనకాదు లొకవతక జయవటట్టి చనాన్నర

యనసి సురల చేతులతత్తి మొకేక్కర
మును లిరమేలనుతడి మునుకొని నుతతచేర
అనుపమాలతకార అవధర దేవా

చ. 2: గతగాది నదు లలల్లనఁ గడిగీ నీ పాదముల
పొతగచ సపత్తి రషల పూజితచేర
సతగత వాయుదేనఁడు సరినాల వటట్టిమడ
అతగజ కోట రటూప యవధర దేవా

చ. 3: పరగ నారదాదుల పాడేర నీ చరితల
పరమ యోగీతదుగ ల భావతచేర
సిరల మతచిన యటట్టి శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁద-

నరదుగ నునాన్ననఁడవు అవధర దేవా



రేక: 0381-01 మాళవ సత: 04-470 హనుమ
పలల్లవ: అరద కపీతదుగ ని యధిక పగతాపము

సురలక నరల కీ సుదుద  లతదునఁ గలవా
చ. 1: వుదయాచలము మనఁది నొకక్కజతగ చానఁచకొని

వుదుటన నపరాదిద్రి నొకక్కజతగ చానఁచకొని
తుద సటూరతమతడలము తోడ మోము దిపప్పుకొతటా
పదవులతత్తి చదివనఁ బెదద హనుమతతునఁడు

చ. 2: వకక్క మొలగతట చతదుగ  డొకక్క మొలగతట రవ
చకక్కల మొలపూసలపై చటూపటట్టినఁగా
నికిక్కన వాలగగమతదు నితడిన బద్రిహత్మిలోకము
పకక్కటలల్లనఁ బెరిగెను పదద హనుమతతునఁడు

చ. 3: పడికిలితచిన చేత బరదుల పతడల్ల గొల
తడయక కడి చేత దశ దికక్కల
జడియక శ్రీ వతకటేశవ్వెరనిమనన్ననబతట
బెడిదప మహిమల పదద హనుమతతునఁడు



రేక: 0381-02 బౌళ సత: 04-471 రామ
పలల్లవ: నమో నమో రఘు కల నాయక దివజ వతదత

నమో నమో శతకర నగజనుతా
చ. 1: వహిత ధరత్మిపాలక వర దశరథ రామ

గహనవాసినీ తాటకా మరదన
అహలత శపమోచన అసుర కల భతజన
సహజ వశవ్వెమతగ సవన రక్షకా

చ. 2: హరి కోదతడహర సతాతగనా వలల్లభ
ఖరదటూషణరి వాలిగరావ్వెపహ
తరణ తనటూజాది తరచర పాలక
శరధి లతఘన కస్కృత సౌమతద్రి సమేతా

చ. 3: బరద రావణ శిరో భేదక వభీషణ-

వరద సాకేత పర వాస రాఘవ
నిరపమ శ్రీ వతకేటనిలయ వజనగర
పరవరవహర పతడరీకాక్షా



రేక: 0381-03 సాళతగనాట సత: 04-472 రామ
పలల్లవ: చితాత్తి  అవధర జియత పరా కెచచ్చెరికె

హతత్తి కానుక లిచేచ్చెర అద రాజరాజల
చ. 1: రామ రఘ కల వర రాజీవ లోచన

కోమల శతమల వరర కొలవు వళ
వామ దేవాది మునుల వారె, సుగీగవునఁడు వానఁడె
వమారను వానర వరల మొకేక్కర

చ. 2: దేవ సతాస మేత ధీర లోక నాయక
భావతచ నవధరితచ పనఁజవళ
పావని యలల్లవానఁడె భలటూల్లకపత వనఁడె
సేవతచని భరతునినఁ జేకొను శతుగ ఘున్నని

చ. 3: శ్రీమదయోధత వహర శ్రీ వతకటనివాస
సామజ వాజి రథాల సతదడివళ
సౌమతద్రి యవతక వభీషణునఁడు నావలివతక
నీ మహిమలలల్ల  మెచిచ్చె నీక వనన్నవతచేర



రేక: 0381-04 గజజరి సత: 04-473 మాయ
పలల్లవ: హేయ మేమలేదు జగమతతా రచికరమే

మాయావకార మది మనసటట్టి రోసును
చ. 1: కాయధరణము లితప కాతతలభోగము లితప

ఆయతమెపై వారివారి యాహరా లితప
సయగపనఁ గనున్నలను చటూచేట వనఁడుక లితప
చాయ మనసొడనఁబడి సమత్మితతచితేను

చ. 2: పలకలలల్ల  నితప భావములలల్ల  నితప
చెలరేనఁగి తమ తమ చేనఁత లితప
జలమల సతగతుల సహజము లవ యితప
వలిసి తమ మనసొడనఁబడి తేను

చ. 3: తగిన జనత్మిము లితప తమ చకక్కనఁదనా లితప
జగత వారికి వారి జాతు లితప
నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నీ మహిమలే యివ
వగర లేక మనసొడనఁబడి వుతటేను



రేక: 0381-05 సామతతత సత: 04-474 శరణగత
పలల్లవ: ఎతదలివారమో నేము యఱనఁగ వసముగాదు

సతదడి వషరనకే శరణు చొచెచ్చెదము
చ. 1: తర దసినటట్టి తడు తలిసితే జాజ్ఞనము

మరగక మఱచితే మరనఁగెపై తోనఁచ
వురియపై తగలనఁ గరత్మి మటూడిచితే నటూడును
యిరవపైన హరి మాయలల ఇతప చనన్నవ

చ. 2: కడునఁ బుణత వశమెపై కాచకతడు సవ్వెరద్గీము
నడుమనఁ బాపమటూలము నరకము
తడవతే నతటను దానఁటేదే నేరప
యడయ కచతతు మాయలల  ఇతప చనన్నవ

చ. 3: పటట్టితేనఁ దన మనసు పరమాతత్మినఁ గనిపతచ
చటట్టి కొతటే బతధమెపై సటూడు సాధితచ
ఒటట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁ డోప మముత్మినేలనఁ గాని
ఇటట్టి యా దేవుని మాయలల  ఇతచను



రేక: 0381-06 ధనాన్నసి సత: 04-475 వతకటగానత
పలల్లవ: పరమ వవకలల బతధువులల

తరదసి మాక నిది తలపరో
చ. 1: యేడు జానల మేనిలో నితదిరా నాథనఁ డునాన్ననఁడు

వడుకతో నతనిని వదకరో
పూడిచి వునన్నది మతనఁ బొతదుగ వపైకతఠము
చటూడరో ధతనము సేసి సదితచరో

చ. 2: కొడిదనఁడు బయలిలో గోవతదుని నెలవనఁట
చిడిముడి తో నిటేట్టి చేరి పటట్టిరో
అడనఁచి దానఁచివునన్నది అతదే బద్రిహత్మినతదము
వడువరో య ముడియ వలయనఁ జేపటట్టిరో

చ. 3: వని నలల్లనఁడు నాలికలో నుతడు శ్రీ వతకటేశనఁ -
డానుకొని బతత్తి తోడ నట నిలప్పురో
నాననఁబెటట్టివునన్నది నామ కీరత్తినములతదు
తానకముగా నేపొదటూదనఁ దలనఁచకోరో



రేక: 0382-01 సాళతగనాట సత: 04-476 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: నీగరతుల చటూచకో నీబరదు లతచకో

యగతని కలబతట నినఁకననున్ననఁ గావవ
చ. 1: కానిలే నేనెతత కఠినచితుత్తి నఁడనెపైన

నానొసల నివ పటట్టినామముల
మేను తోలనెముత్మిలతో మెరసినదపైనాను
పూనితనఁ దమత్మితులసి పూసల పేరల

చ. 2: భద్రిమసి నేనఁజేసినవ పాపకరత్మిములపైనాను
జమళ భుజాల నివ శతఖచకాగ ల
అమరనఁ దఱచగా నే నాడేవ కలల్లలపైనా
తమనఁ బాడ నాలిక నీతగ సతకీరత్తినల

చ. 3: తలనఁచితే నావోజ తామస గణమెపైనాను
పలిచేది భువలో నాపేర తమత్మినఁడు
అలర శ్రీవతకటేశ అనిన్నటనే దుషట్టినెపైనా
తలకొనె నా యతదు దాసరి తనముల



రేక: 0382-02 మాళవ సత: 04-477 రామ
పలల్లవ: చెపప్పుతే నాశచ్చెరతము సేసినచేనఁత లితనఁడు

ముపప్పురి మనుజ వషముననఁ బుటట్టి నీతనఁడు
చ. 1: రామునఁ డుదయితచె దశరథనికినఁ దముత్మిలతో

గామడెపైన తాటకిని ఖతడితచెను
ఆముక యజజ్ఞము గాచె హరని వలల్ల  వరిచె
పేగమమున సతాదేవనఁ బెతడిల్ల యాడెను

చ. 2: మడియితచె ఖరనిని మారీచని వధియితచె
కెడప వాలిని యా సుగీగవునినఁ బెతచె
జడధి బతధితచెను సరగ రావణునఁగొటట్టి
బడినే వభీషణునినఁ బటట్టిము గటట్టిను

చ. 3: సతాదేవతో నయోధత సితహసనతబెకెక్క
పోతరితచి కశలవపతుగ  లనఁగాతచె
శ్రీ తరణతోనఁగటూడ శ్రీ వతకటేశనఁడెపై నిలచ్చె
కౌతుకమున జగము కరణనఁగానఁచెను



రేక: 0382-03 లలిత సత: 04-478 శరణగత
పలల్లవ: ఏదపైనా సుఖమే యినిన్నటా నీవు గలవు

కాదుగటూడదని నినున్ననఁ గకక్కసితచనేనఁటకి
చ. 1: యిహపరములలో నీ వతదు ననున్ననఁ బెటట్టినాను

నిహితమెపై రెతటలోనా నీవు గలవు
వహి కెకక్క నేలినవానఁడెకక్కడ నుతడుమనాన్న
తహతహనఁ గొలవుకతత్తిరవ బతటకమ

చ. 2: పాప పణతములలో నేపని ననున్ననఁ జేయితచినా
కాపాడి రెతడు నీవు కలిప్పుతచినవ
యేపన మగనఁడెపైన వానఁ డేమ సేయితచినాను
దాపగనఁ బతవగతా ధరత్మిమే యాలికిని

చ. 3: కలల్ల నిజములలో నొకక్కట ననున్న నాడితచినా
చెలిల్లతచ రెతటకి నీవ శ్రీ వతకటేశ
తలిల్లదతడుగ లే బాస దగ నాడ నేరిప్పునాను
తలల్లమగ నాడేది తేకవ బడడనికి



రేక: 0382-04 వరాళ సత: 04-479 భకిత్తి
పలల్లవ: శ్రీ సతీశ బహుజీవ చెపైతనుతనఁడవు నీవు

చేసే నా చేనఁతలలల్ల  నీసేవల సుమత్మి
చ. 1: ఆనుక జగదటూగపనఁడవని నినన్నతదురగాని

నేనిటేట్టి చటూచిన వలల్ల  నీ రటూపలే
నా నా శబదవాచతనఁడ వనన్ననఁగ నీ వటగాన
వనుల వనన్నవలల్ల  నీ వషర కథలే

చ. 2: అటేట్టి వశవ్వెభుజనఁడవపైతవ తొలేల్ల కనక
నెటట్టిన నా రచలలల్ల  నీ పగసాదాలే
గటట్టి తో సరవ్వె వాతపకనఁడవు నీ వటగాన
ముటట్టిన నాతను భోగముల నీకే సలవు

చ. 3: పగకక్కన జీవుల కెలల్ల పాబ్రాణమవు నీవ కాన
ముకక్కన నాయాఘ బ్రాణములలల్ల  నీవ
నెకొక్కని శ్రీ వతకటేశ నీవ లోకకటతబవ
తకక్కక నా సతసారధరత్మిమెలల్ల  నీవ



రేక: 0382-05 లలిత సత: 04-480 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: బడిబడి నితదిద్రియాలే పరవుల వటట్టి నఁగాని

యడయని చటట్టిరికా లవవ్వెరికీ లేవు
చ. 1: వనెన్న సతుల రటూపల వారివదదనే వుతడనఁగా

కనున్నలనఁ జూచే వారికి కళరేనఁగను
యనిన్నక వారి గణల యడ మాటలడనఁగాను
వనన్నవారికి నటూరకే వడుకల పటట్టి ను

చ. 2: అతతా నితతానఁ గమత్మివర లతగళల్లలో నుతడనఁగాను
సతత వార లటూరకే వాసన గొతదుర
బతత వారి కతచాలలో పల రచ లతడనఁగాను
వతత వారలతదుకనఁగా వస నోరటూరదుర

చ. 3: వరవడి దేహల వరే వరే వుతడనఁగాను
సురతాన సనఁకితేనే చొకక్కదుర
ఇరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటకి సటూతగధరి
సరి నితని దాసుల జడియ రితదుకను



రేక: 0382-06 కనన్నడగళ సత: 04-481 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: వటట్టిజోలి యతత లేదు వపైరాగతమే సుఖము

నెటట్టి కొని వవకితప నేరవలనఁగాని
చ. 1: కటట్టి కొతటే నెతతపైనానఁ గలదు సతసారము

పటట్టి చేసితేనఁ గలవు పనులనెపైన్నైనా
చటట్టి కొతటే నటూరనఁగల చటట్టిరికమునఁగలదు
అటట్టి మోక్షము గడితచే దర దితతేకాని

చ. 2: చేసేనతటేనఁ గలవు సేనా సేన పనుల
లసి తగిలితచ కొతటే లతపటా లతట
ఆసల పతచ జూచితే నతత కతతకనఁ బెరగ
వసిరి శతతనఁబొతదుటే వడు కితతేనఁకాని

చ. 3: పనిగొతటేనఁ బెనుగొనునఁ బతచేతదిద్రియతబుల
వనుకొతటేనఁ జిమత్మిరేనఁచ వడుకల
తనిసి శ్రీ వతకటేశ దసానుదాసునఁడెపై
కొన కెకక్కనఁగ నాతనినఁ గొలవవలనఁగాని



రేక: 0383-01 రామకిగయ సత: 04-482 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఏమని పొగడవచచ్చె నీతని పగభావము

వమర నో పణుతలల వనరో య కతల
చ. 1: అనతత సటూరత తేజనఁడట కాతత చెపప్పు నెతత

దనుజాతతకనఁడట పగతాప మెతత
మనసిజ గరనఁడట మరి చకక్కనఁదన మెతత
వనజజనఁగనినటట్టి వానఁడట ఘన తతత

చ. 2: గతగా జనకనఁడట కడునఁ జెపేప్పు పణత మెతత
చెతగట భటూ కాతతునఁడట సితగార మెతత
రతగగ లకశనఁడట రాజసము లతచ నెతత
అతగవతచ సరేవ్వెశనఁడట సతప దతత

చ. 3: మాయానాథనఁడట మహిమ వచితచ టతత
యేయడనఁ దా వషరనఁడట యిర వతత
పాయక శ్రీ వతకటాదిద్రిపతయపై వరములచేచ్చె
వయి రటూపలవానఁడట వసాత్తి ర మెతత



రేక: 0383-02 గళ సత: 04-483 హనుమ
పలల్లవ: తలనఁచరో జనుల యతని పణత నామముల

సులభముననే సరవ్వెశభముల గలగ
చ. 1: హనుమతతుడు వాయుజనఁ డతజనా తనయునఁడు

వనధి లతఘన శీల వపైభవునఁడు
దనుజాతతకనఁడు సతజీవనీ శ పైల సాధకనఁడు
ఘనునఁడు కలశపర హనుమతతునఁడు

చ. 2: లతకా సాధకనఁడు లక్ష్మణ పగబోధకనఁడు
శతకలేని సుగీగవ సచివునఁడు
పొతకప రాముని బతట భటూమజసతతోష దటూత
తతకినే కలశపర దేవ హనుమతతుడు

చ. 3: చటలరజ న సఖునఁడు జాతరటూప వరరనఁడు
ఇటమనఁద బద్రిహత్మి పటట్టి మేలేట వానఁడు
నటన శ్రీ వతకటేశ నమత్మిన సేవకనఁడు
పట కలశపర పాబ్రాతత హనుమతతునఁడు



రేక: 0383-03 లలిత సత: 04-484 శరణగత
పలల్లవ: ఇనిన్నళళ్ళ నెఱనఁగక యితదులోనే వోలడిత

మనిన్నతచనఁగా నీవలల్లనే మరిగిత నినున్నను
చ. 1: ముతదు నేనఁజేసినకరత్మిముల దోలకరానఁగాను

అతది మరనఁగనఁ జొచిచ్చెత నతదుకే నీక
కతదువనఁ బతచేతదిద్రియాల కదిమ పపై కొననఁగాను
చతదములనిన్నటా నీక శరణతటని

చ. 2: వనకట సతసారము వడువక వుతడనఁగాను
వనయాన నీడాగ వసుకొతటని
ఘనమెపైన జనత్మిముల కాణచియపై తగలనఁగ
మొనసి నీ పాదాలక మొకిక్కత నేను

చ. 3: జీవుల సతగాతాల చిమత్మి రేనఁచి యతటకోనఁగా
భావతచి నీ మనఁదటబతత్తి వటట్టిత
శ్రీ వతకటేశనఁడవు నీదేవు లలమేలమతగ
నీవు నాక బుదిద్ధయతనఁగా నినేన్న పాడితని



రేక: 0383-04 దేవగాతధరి సత: 04-485 రామ
పలల్లవ: ఎతతని నుతయితతు రామరామ యిటట్టినీపగతాపమురామరామ

పతతాన సముదద్రిము రామరామ బతధితచవచచ్చెనా రామరామ
చ. 1: బలసతజీవనికొతడరామరామ బతటచేనఁ దపప్పుతచితవరామరామ

కొలనఁదిలేనివాలిని రామరామ ఒకక్కకోల నేసితవట రామరామ
వలయ నెకక్కవటట్టి రామరామ హరవలల్ల  వరిచితవట రామరామ
పలచ భటూమజను రామరామ పతడాల్ల డితవట రామరామ

చ. 2: శరణతటే వభీషణుని రామరామ చయతననఁగాచితవటరామరామ
బరదులరావణుని రామరామ పీనఁచమడనఁచితవట రామరామ
ధరలోనఁ జకగవాళము రామరామ దానఁట వచిచ్చెతవనఁట రామరామ
సురల నుతతచిరట రామరామ నీచొపప్పు యిక నదియతతో రామరామ

చ. 3: సౌమతద్రి భరతుల రామరామ శతుగ ఘున్నలనఁ దముత్మిలట రామరామ
నీ మహతత్తిత్త్వాము రామరామ నితడె జగములలల్ల  రామరామ
శ్రీమతతునఁడ వనిన్నటాను రామరామ శ్రీవతకటగిరిమనఁది రామరామ
కామతఫలదునఁడవు రామరామ కౌసలతనతదనునఁడవు రామరామ



రేక: 0383-05 లలిత సత: 04-486 హనుమ
పలల్లవ: బరదు బతటతనఁడు పదద హనుమతతుడు

సిరలతో రామునికి సతాదేవకిని
చ. 1: మటూనఁడులోకములనఁ దుదముటట్టినఁ బెరిగినవానఁడు

వానఁడె హనుమతత దేవరనఁ జూడరో
పోనఁడిమ దపైతుతల గెలిచ్చె పూనఁచి చేయతుత్తి కనాన్ననఁడు
వానఁడి పగతాపముతోడ వాయుజనఁడు

చ. 2: ధుగ వమతడలము మోవనఁ దోనఁక యతుత్తి కనన్నవానఁడు
సవరనెపై పనుజతగ చానఁచకనాన్ననఁడు
భువనఁ గవచ కతడలతబులతోనఁ బుటట్టినవానఁడు
వవరితచ నేకాతత వరనఁడెపైనవానఁడు

చ. 3: పనచి పతడల్లగొల పడికిలితచకనాన్ననఁడు
ఘనునఁ డినిన్నటా సావ్వెమ కారతపరనఁడు
వనయప శ్రీ వతకటవభునికి హితవరి
యనసి మొకక్కనఁగదరో యదుట నునాన్ననఁడు



రేక: 0384-01 దేవగాతధరి సత: 04-487 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: నమత్మితనఁజమత్మి వోమనసా నాకే హితవయి మెలతగమ

ముమాత్మిటకి నేనఁ జెపప్పుతనఁజమత్మి మురహరనామమే జపతచమ
చ. 1: తలనఁచకమ యితరధరత్మిముల తతవ్వెజాజ్ఞనము మఱవకమ

కలనఁగకమ యేపనికెపైనను కడుశతతతబుననుతడుమ
వలవకమ వనితలకెపప్పుడు వపైరాగతతబున నుతడుమ
కొలవకమ యితరదపైవముల గోవతదునినే భజితచమ

చ. 2: కోరకమ దేహభోగముల గొనకొని తపమే చేకొనుమ
మరకమ గరవులయానత మెఱయనఁ బురాణములే వనుమ
చేరకమ దురజనసతగత జితేతదిద్రియునఁడవపై నిలవుమ
దటూరకమ కరత్మిఫలతబును ధుగ వవరదునినే నుతతచమ

చ. 3: వఱవకమ పటట్టి గలక మరి వవకితచి ధీరనఁడవగమ
మఱవకమ యలమేలత్మితగకమగనఁడగశ్రీవతకటపతని
కెఱలకమ మాయారతులను కేవలసాతవ్వెకనఁడవుగమత్మి
తొఱలకమ నేరములను సితధురక్షకనినే సేవతచమ



రేక: 0384-02 సాళతగనాట సత: 04-488 నస్కృసితహ
పలల్లవ: దాసుల పాలిట నిధనమెపై వునాన్ననఁ డదిగో

ఆసాబాసా నితనఁడే అహోబలేశనఁడు
చ. 1: నగె నద వానఁడిగో నారసితహదేవునఁడు

పగదర హిరణతక్షునఁ బటట్టి చితచి
మస్కృగరటూపపై గదదమనఁద మెఱసవానఁ డదిగో
అగవనఁ దగవఱినఁగి యహోబలేశనఁడు

చ. 2: తేరిచటూచ నదిగో దేవాదిదేవునఁడు
ఘోరప నెతుత్తి ర గోళళ్ళనఁ గరియనఁగాను
నేరపతోనఁ బేగల జనిన్నదాలవానఁ డదిగో
ఆరితేరి కొలవునాన్ననఁ డహోబలేశనఁడు

చ. 3: కరణతచవానఁ డదిగో కమలపత దేవునఁడు
సురల గొలవనఁగాను సొతపతోడను
యిరవపై లోకములలల్ల  నేలచనాన్ననఁ డదిగో
హరి శ్రీవతకటాదిద్రియహోబలేశనఁడు



రేక: 0384-03 సామతతత సత: 04-489 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సముఖ యచచ్చెరిక వో సరేవ్వెశవ్వెరా

అమరె నీ కొలవు పగహల్ల దవరదా
చ. 1: తొడమనఁదనఁ గటూచనన్నది తొయతలి యితదిరాదేవ

బడినఁ జెలల సబాననఁ బాడేర
నడుమ వణ వా ఇతచ నారదునఁ డలల్లవానఁడె
అడరి చితత్తిగితచ పగహల్ల దవరదా

చ. 2: గరడోరగాదు లటూడిగముల నీకనఁ జేసేర
యిరమేలనఁ గొలిచేర యితదాబ్రాదుల
పరమేషిట్టి యొకవతక పనుల వనన్నవతచ
అరసి చితత్తిగితచ పగహల్ల దవరదా

చ. 3: పొదిగొని మముత్మినిటేట్టి పూజితచేర మునులలల్ల
కదిసి పాడేర నినున్న గతధరవ్వెల
ముదమున నహోబలమునను శ్రీ వతకటాదిద్రి -
నద చితత్తిగితచము పగహల్ల దవరదా



రేక: 0384-04 మాళవగళ సత: 04-490 హనుమ
పలల్లవ: అవధర చితత్తిగితచ హనుమతతునఁడు వనఁడె

భువలోన గలశపర హనుమతతునఁడు
చ. 1: రామ నీ సేవకనఁ డిద రణరతగ ధీరనఁడు

ఆముకొనన్న సతవ్వెగల హనుమతతునఁడు
దమసాన లతక సాధితచి వుతగరము దచెచ్చె
కామత ఫలదునఁడు య ఘన హనుమతతునఁడు

చ. 2: జానకీరమణ సపత్తిజలధుల లతఘతచి
ఆనుక సతజీవ దచెచ్చె హనుమతతునఁడు
పూని చకక్కలలల్ల  మొలపూసలనఁగానఁగనఁబెరిగి
భాను కోట కాతతతోనఁ జొపప్పుడు హనుమతతునఁడు

చ. 3: యినవతశ శ్రీ వతకటేశ నీ కరణతోడ
అనుపమ జయశలి హనుమతతునఁడు
పనిపూని ఇటమనఁది బద్రిహత్మిపటట్టిమునక నీ -
యనుమతనఁ గాచకనాన్న డద హనుమతతునఁడు



రేక: 0384-05 పాడి సత: 04-491 రామ
పలల్లవ: దేవదేవోతత్తిమ తే నమో నమో

రావణదమన శ్రీ రఘురామా
చ. 1: రవకలతబుధిసమ రామ లక్ష్మణగగజ

భువ భరత శతుగ ఘన్నపూరవ్వెజ
సవనపాలక కౌసలతనతదవరద్ధన
ధవళబజనయన సతారమణ

చ. 2: దనుజ సతహరక దశరథ నతదన
జనక భటూపాలక జామాత
వనమత సుగీగవ వభీషణసమేత
మునిజన వనుత సుముఖ సుచరితాబ్రా

చ. 3: అనిలజవరద యహలత శప మోచన
సనకాది సేవత చరణతబుజ
ఘనతర శ్రీ వతకటగిరి నివాస
అనుపమోదార వహర గతభీరా



రేక: 0385-01 రామకిగయ సత: 04-492 నస్కృసితహ
పలల్లవ: కొలవరో మొకక్కరో కోరినవరము లిచచ్చె

సులభునఁ డినిన్నటా వనఁడె సుగీగవ నరహరి
చ. 1: కతబములోననఁ బుటట్టి కనకదపైతుతనినఁ గొటట్టి

అతబరప దేవతల కభయ మచిచ్చె
పతబ సిరినఁ దన తొడపపైనఁ బెటట్టి క మాటలడ
అతబుజాక్షునఁ డెపైనటట్టి యాదమ నరహరి

చ. 2: నానా భటూషణము లనన్నత తోడ నిడుకొని
పూనికతో పగహల్ల దుని బుజజగితచి
మానవులకెలల్లను మనన్నన చాల నొసనఁగి
ఆనతదముతో నునాన్నడునఁ అదిగో నరహరి

చ. 3: మకిక్కలి పగతాపముతో మతచిన కాతతులతోడ
అకక్కజప మహిమల నలరచను
తకక్కక శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ దావుకొని వరాలిచచ్చె
చకక్కనఁదనముల కెలల్ల నఁజకక్కని నరహరి



రేక: 0385-02 సాళతగనాట సత: 04-493 హనుమ
పలల్లవ: ఈతని దతతపగతాప మతని దతతవుదుట

యతనఁడు రామునిబతట యతని సేవతచరో
చ. 1: వుదయాసత్తి నగముల కొకజతగ చానఁచినానఁడు

చదివ రవతో సరవ్వె శసత్తి సముల
తుద బద్రిహత్మితడము మోవనఁ దోనఁక మనఁది కెతత్తినానఁడు
పద పద కోరల పను హనుమతతునఁడు

చ. 2: కడిచేత దనుజలనఁ గొటట్టి నటూనఁకితచినానఁడు
యడమచేనఁ బతడల్లగొల పడికిలితచె
వుడుమతడలము మోవ నునన్నతనఁ బెరిగినానఁడు
బెడితప మేనితోడనఁ బెనుహనుమతతునఁడు

చ. 3: పటట్టి నఁ గవచ కతడలతబులతోడ నునన్నవానఁడు
గటట్టి బద్రిహత్మిపటాట్టి నకనఁ గాచకనాన్ననఁడు
ఇటేట్టి శ్రీ వతకటేశ నెదుటనఁ బనుల సేస
బెటట్టిదప సతతోసాననఁ బెనుహనుమతతునఁడు



రేక: 0385-03 లలిత సత: 04-494 రామ
పలల్లవ: నమో నమో జగదేకనాథ తవ సరేవ్వెశ

వమల వశగ త అసదివ్వెఖతతకీరేత్తి
చ. 1: రామ రఘువర సిత రాజీవ లోచన

భటూమజా రమణ తద్రిభువన వజయ
కోమలతగ శతమ కోవద రణరతగ
భీమ వకగమ సతతబరద పగవణ

చ. 2: దళత దపైతేయ కోదతడ దక్షాదక్ష
జలజాపత్తికల వభీషణ రక్షక
కలిత దశరథ తనయ కౌసలతనతద
సులభ వానర ముఖత సుగీగవ వరద

చ. 3: చారలక్ష్మణ భరత శతగఘన్నపూరవ్వెజ
తారక బద్రిహత్మి నితత సవ్వెరటూప
ధీర శ్రీ వతకటాధిప భకత్తివతత్సల
భటూరిగణ సాకేత పర నివాసా



రేక: 0385-04 నాట సత: 04-495 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఎకక్కడనఁ జొచెచ్చెదరితక రకక్కసుల

చికిక్క చెడునఁడు నరసితహునిచేత
చ. 1: వుడుగని కోపపటగగపనఁ జూపల

మడుగర లగయనఁగ మనన్నతది
పడుగల మోబ్రానఁతలనఁ బెళపళ నారచ్చెచ
వడలనఁ గతభమున వరసితహునఁడు

చ. 2: కాలగిన్న కీలల గకెక్కడి చకగము
కేలనఁ బటూని కల గిర లదర
భాల లోచనము పగకటతపచ లయ -
కాలనఁడెపై వలసనఁ గడినఁది సితహునఁడు

చ. 3: కటల నఖతబుల ఘోరాకారత
తొట తొట నెతుత్తి ర దొరగనఁగను
చటల దానవులనఁ జదుపచ శ్రీవత-

కటమున నిలిచె సాకారసితహునఁడు



రేక: 0385-05 గజజరి సత: 04-496 మనసా
పలల్లవ: కొతడవతట దేవునఁడు నేనఁ గొలిచే దేవునఁడు వనఁడే

నితడుకనాన్ననఁడు తలనఁచ నెమత్మిదినో మనసా
చ. 1: ననున్ననఁ బుటట్టితచే దేవునఁడు నాలోనునాన్ననఁడు దేవునఁడు

కనన్నచోటలనే వుతడే కాచే దేవునఁడు
వనన్నతోనఁబెతచే దేవునఁడు వవకమచేచ్చె దేవునఁడు
యనెన్నని పొగడవచచ్చె యతనఁడే మా దేవునఁడు

చ. 2: సిరలిచచ్చెన దేవునఁడు సేవగొనేట దేవునఁడు
గరనఁడెపై బోధితచి చేకొనన్న దేవునఁడు
మరిగితచిన దేవునఁడు మాటలడితచే దేవునఁడు
ఇరవపై మాయితటనునాన్ననఁడ దేవునఁడు

చ. 3: దాపదతడెపైన దేవునఁడు దరిచేరిచ్చెన దేవునఁడు
రటూప చటూప నిదివో బోరన దేవునఁడు
శ్రీ పతయపైన దేవునఁడు శ్రీ వతకటాదిద్రి దేవునఁడు
చేపటట్టి మమేత్మిలినానఁడు చేచేతనే దేవునఁడు



రేక: 0385-06 సామతతత సత: 04-497 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఔనయత జాణనఁడవు పగహల్ల దవరదా

ఆసల వటట్టికము పగహల్ల దవరదా
చ. 1: వసరక శ్రీ సతతో వడుక నవువ్వెల నవవ్వె

ఆసల చటూపేవు పగహల్ల దవరదా
సేసవటట్టిన చేతుల చెఱనఁగవటట్టి తీసేవు
ఆ సుదుద లే చెపేప్పును పగహల్ల దవరదా

చ. 2: నతటననఁ దొడమనఁదను నలినాక నెకిక్కతచక
అతటేవు సిగద్గీల పగహల్ల దవరదా
గెతటక యేపొదుద ను కేలగేలనఁ గీలితచక
అతటవాయ వదివో పగహల్ల దవరదా

చ. 3: కతదువతోనఁ గానఁగిలితచి కెపైవసము సేసుకొతట -
నతదముగ నీకెను పగహల్ల దవరదా
పొతది శ్రీవతకటమున పొతచి యౌభళములోనా
అతది వరాలిచేచ్చెవు పగహల్ల దవరదా



రేక: 0386-01 రామకిగయ సత: 04-498 కస్కృసర
పలల్లవ: కతటనఁగతట వనఁడివో కని కస్కృతారస్థి నఁడనెపైత

వతట నితదరిచేతా నీ వట ష్ఠూలేశ సుదుద ల
చ. 1: యతనఁడా గోవరద్ధనమెతత్తిన పసిబాలనఁడు

కాతరీనఁ డతనఁడా గోపకా వలల్లభునఁడు
పూతన నీతనఁడా పటట్టి పొరిగొనన్నయటట్టివానఁడు
చేత గచచ్చెకాయలడ శ్రీ వట ష్ఠూలేశనఁడు

చ. 2: య దేవునఁడా కచేలని కిషట్టి సతపదిచిచ్చెనానఁడు
పోదిగొని య దేవునఁడా భటూభార మడనఁచినానఁడు
వదమయునఁ డ దేవునఁడా వశవ్వెరటూప చటూపనానఁడు
సేదదేరీ మహిమల శ్రీ వట ష్ఠూలేశనఁడు

చ. 3: య మటూరితా పాతడురతగ మరవపై వుతడినవానఁడు
కామతచ మటూరిత శ్రీ వతకటగిరి నునన్నవానఁడు
దోమట నీమటూరితే యాధుతలపాట మెచిచ్చెనానఁడు
క్షేమముతో వరాలిచచ్చె శ్రీ వట ష్ఠూలేశనఁడు



రేక: 0386-02 నాట సత: 04-499 హనుమ
పలల్లవ: సరిలే రితనికి సాహస వకగమునఁ డతనఁ -

డరయ కలశపర హనుమతతునఁడు
చ. 1: వుదధి లఘతచినానఁడు వుబుబ్బున మెపైనాకముచే

పొదలి నటట్టి నడుమనఁ బటూజ గొనాన్ననఁడు
సదరాననే లతక సాధితచి వచిచ్చెనానఁడు
అదివో కలశపర హనుమతతునఁడు

చ. 2: సతజీవ దచిచ్చెనానఁడు సమరరతగమతదు
భతజితచి వానరల బదికితచినానఁడు
అతజనీదేవకినఁ గొడుకెపైనానఁడు యేపనుల-

నతజనఁడు కలశపర హనుమతతునఁడు
చ. 3: బల రాకాసులనెలల్ల  పటట్టి చదిపనవానఁడు

ఇల రామునికినఁ గడు హితునఁడెపైనానఁడు
చెలనఁగి శ్రీ వతకటేశ సేవ సేయుచనన్నవానఁడు
అలరి కలశపర హనుమతతునఁడు



రేక: 0386-03 సాళతగనాట సత: 04-500 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సేవతచరో జనులల చేతులతత్తి మొకక్కరో

వావరినఁ బద్రిహల్ల దునికి వరదునఁడు వనఁడే
చ. 1: జగనాన్నథనఁడు వనఁడే సరవ్వెరక్షకనఁడు వనఁడే

నిగమవదుతనఁడెపైన నితుతనఁడు వనఁడే
సగణవతతునఁడు వనఁడే సరవ్వెకామునఁడు వనఁడే
నగ మొగము సుగీగవ నరసితహునఁడు వనఁడే

చ. 2: మర జనకనఁడు వనఁడే మహిమాధికనఁడు వనఁడే
పరగ శ్రీ లకపత వనఁడే
సురల కేలికె వనఁడే శభ మటూరిత వనఁడే
నరసఖునఁడ సుగీగవ నరసితహునఁడు వనఁడే

చ. 3: భువనాధిపత వనఁడే పరషోతత్తిమునఁడు వనఁడే
వవధ పగతాప కోవదునఁడు వనఁడే
ఇవల శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవపైనతనఁడు వనఁడే
నవమటూరిత్తి సుగీగవ నరసితహునఁడు వనఁడే



రేక: 0386-04 బౌళ సత: 04-501 హనుమ
పలల్లవ: ఎతతని పొగడవచచ్చె నితని పగతాపము

పతతము లలల్ల  మెరసి పగతాపతచ వానఁడే
చ. 1: చేతులనే పరికి సతజీవ కొతడ దచిచ్చెనానఁడు

ఆతనఁడువో తొలిల్ల పదద హనుమతతునఁడు
ఘతలనఁ దానొకక్కనఁడే లతక సాధితచి వారిద్ధ దానఁట
యతలకి వచిచ్చెనానఁడు ఇదివో వానఁడే

చ. 2: ముదమున బద్రిహత్మి లోకము దానఁకానఁ బెరిగినానఁడు
అదివో ఇపప్పుడు పదద హనుమతతునఁడు
వదలక తోనఁక చకగవాళ పరవ్వెతము వతటా
వుదుటననఁ జటట్టి కొని వునాన్ననఁడు వానఁడే

చ. 3: మెలల్లనే జతగ చానఁచి మెడ నికిక్కతచకొనాన్ననఁడు
అలల్లదివో మతచే పదద హనుమతతునఁడు
వలల్లవరెపైనానఁడు శ్రీ వతకటేశవ్వెరని బతటపై
చలల్లనఁగా లోకములేలీ సతతతము వానఁడే



రేక: 0386-05 పాడి సత: 04-502 రామ
పలల్లవ: ఎతత పగతాపము వానఁడు యతతట నేరపరి

యతతని పొగడవచచ్చె నీ రాముని
చ. 1: వాలి నొకక్క కోలనేసి వారిధి గటట్టిన వానఁడు

తాలిమతో సుగీగవుని లలితచినానఁడు
పాలితచి వభీషణునినఁ బటట్టిము గటట్టిన వానఁడు
యేలమని లతక కెలల్ల  నీ రామునఁడు

చ. 2: కచిచ్చె పర మొతడెముగా కతభ కరరనఁ గొటట్టినానఁడు
హచిచ్చె రాకాసులనఁ జతప నీ రామునఁడు
తచిచ్చె రావణసురని తలల చెతడాడినానఁడు
ఇచచ్చె కొలనఁదుల నిటట్టి య రామునఁడు

చ. 3: సత తో వమాన మెకిక్క చేరి యయోధతక వచిచ్చె
యతలనఁ బటట్టి మేలినానఁ డ రామునఁడు
శ్రీ తరణతోనఁగటూడి శ్రీ వతకటేశనఁడెపైనానఁడు
యతనఁడే దరసితచరో యరామునఁడు



రేక: 0386-06 లలిత సత: 04-503 రామ
పలల్లవ: సరవ్వెరక్షకనఁడెపైన సరేవ్వెశనఁడేకాక

వురివ్వెమనఁద నతదరిలో నొకక్కనఁడా రామునఁడు
చ. 1: కొతడ పొడవులపైన ఘోర వానర బలము

గతడుగా వారిధి దతడనఁ గటూడనఁబెటట్టి
నితడు జెలనిధి గటట్టి నిగిడి లతక సాధితచె
అతడనే రామునఁడు నరనఁ డనవచచ్చెనా

చ. 2: అనిన్నటా దేవతలక నసాధతమెపైన రావణు -
నెనిన్నకగానఁ బుతగ మతగ హితుల తోడ
పనున్నకొని శసాత్తి స సత్తి స పతకత్తి లనే ఖతడితచె
సనున్నత నిటేట్టి రాముని జనునఁడన వచచ్చెనా

చ. 3: చలపటట్టి లతక వభీషణునికినఁ బాలితచి
బలవుగ సతనఁగటూడి పటట్టిమేలి
యిలలో శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవపై లోకము గాచ
నలవతక రామునఁడు నరనఁడనవచచ్చెనా



రేక: 0387-01 లలిత సత: 04-504

పలల్లవ: కతటమ నేనఁ డిద గరడా చలపత
యితట వలపగ యశవ్వెరనఁ డితనఁడు

చ. 1: శ్రీ నరసితహునఁడు చినత్మియ కాతతునఁడు
దానవాతతకనఁడు దయానిధి
నానా మహిమల నమత్మిన వారిని
పూనుక కాచే పోషకనఁ డితనఁడు

చ. 2: దేవాది దేవునఁడు దినకర తేజనఁడు
జీవాతత రతగనఁడు శ్రీ వభునఁడు
దపైవ శిఖమణ తలనఁచినవారిని
సేవల గొని కాచే వభునఁడితనఁడు

చ. 3: పరమమటూరిత్తి హరి పగహల్ల దవరదునఁడు
కరణనిధి బుధ కలప్పుకము
పరగ శ్రీ వతకటపత తన దాసుల-

నరదుగనఁ గాచే యనతతునఁ డితనఁడు



రేక: 0387-02 రామకిగయ సత: 04-505 నస్కృసితహ
పలల్లవ: అలల్లవానఁడే గదద మనఁద నౌభళప గహలోన

యలల్లవారినఁ గరణతో నేలకొనాన్ననఁడు
చ. 1: వుకక్కనఁగతభములోనఁ బుటట్టి వుగగనారసితహునఁడు

మొకక్కలప హిరణుతని ముతదలవటట్టి
గకక్కననఁ గడుప చితచి ఘనమెపైన పేగల
వకక్కసప జతధతలగా వసుకొనాన్ననఁడు

చ. 2: కోరల దనఁడుకొతటాను ఘోర నారసితహునఁడు
సారె సారె నెతుత్తి రల చలల్ల కొతటాను
వరలపైన దానవుల వదకి వదకి కొటట్టి
గోరి కొననఁ గతడలలల్ల నఁ గోయుచనాన్ననఁడు

చ. 3: వచిచ్చెన వడిని శ్రీ వతకటనారసితహునఁడు
పచిచ్చెదేర నటేట్టి పకపక నవవ్వె
కచచ్చె పటట్టి దేవతలనఁగాచి యభియమచిచ్చె
పచచ్చె రేనఁగి సతతోసాననఁ బెరగచనాన్ననఁడు



రేక: 0387-03 మాళవగళ సత: 04-506 హనుమ
పలల్లవ: ఎతతని పొగడవచచ్చె నీతని సేవతచరో

పొతతనిదే కలశపర హనుమతతునఁడు
చ. 1: పడికిటనఁ బటట్టినవ పదదపతడుల గొలల

అడరి యతత్తినది మహవాలము
గడిగొన రాకాసులనఁ గొటట్టినది వలకేల
పొడచటూపీనఁ గలశపర హనుమతతునఁడు

చ. 2: సతదడి సమరానక చానఁచినది పనుజతగ
అతదముగ నికిక్కతచినదదే వురము
కతదక వర రసమే కరిసేటది మొగము
పొతదగవానఁడు కలశపర హనుమతతునఁడు

చ. 3: వుదుటన మెలనఁగేవ వదిదకెపైన పాదాల
తద్రిదశల మెపప్పుతచేది దివతరటూపము
అద శ్రీ వతకటేశ బతటయి నిలచనాన్ననఁడు
వదలచనఁ గళశపర హనుమతతునఁడు



రేక: 0387-04 శతకరాభరణత సత: 04-507 కస్కృసర
పలల్లవ: ఎతత భాగతవతతులమో యతనినఁ బొడగతటమ

చెతతనుతడి మముత్మినేలే శ్రీ వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 1: తుతగభదాబ్రా తటమున తొతట పర బద్రిహత్మిము

అతగవతచి సాకారమెపై వునాన్ననఁడు
సతగతతో రకిత్మిణయు సతతభామల నడుమ
చెతగలితచ మహిమల శ్రీ వట ష్ఠూలేశనఁడు

చ. 2: అతదపనఁ బెపైనఁడిమేడలో నాదిమటూరిత్తియపైన దేవునఁ -
డతదరికినఁ బద్రితతక్షమెపై యునాన్ననఁడు
సతదడితచి గోపకా జనముల తోడుత
చెతది వునాన్ననఁడిదివో శ్రీ వట ష్ఠూలేశనఁడు

చ. 3: వలసి వనాల లోన వద వదుతనఁడెపైన హరి
అలరి కస్కృషారవతారమెపై యునాన్ననఁడు
యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డితనఁడే పదారవల
చెలలతోనఁ గటూడినానఁడు శ్రీ వట ష్ఠూలేశనఁడు



రేక: 0387-05 నాట సత: 04-508 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇటట్టి సుదుద లితనివ ఇదివో కొలవునాన్ననఁడు

నటట్టినడుమ నీ సుగీగవ నారసితహునఁడు
చ. 1: పగలటూ రాతరీనఁ గాని పట సతధత కాలమతదు

మొగినఁ బచచ్చె వచచ్చెగాని మొనగోళళ్ళచే
గగనమటూ నేలనఁ గాని గనమెపైన తొడమనఁద
నగతా హిరణుతనఁ గొటట్టి నరసితహ దేవునఁడు

చ. 2: వలపల లోనానఁ గాని వడనఁగగడపమనఁద
తలి తతడిద్రి గాని యటట్టి తావుననఁ బుటట్టి
మొలచి చిగిరితచని ముదురనఁగోరలతోడ
నలి హిరణుత జతకితచె నరసితహ దేవునఁడు

చ. 3: మానిస మెకమటూనఁగాని మతచి యాకారముతోడ
పూని యిలటూల్లనఁ బతదిలీనఁ గాని గహలో
ఆనుక హిరణుతని నడనఁచ శ్రీ వతకటాదిద్రి
నానా దికక్కల నేలిన నరసితహ దేవునఁడు



రేక: 0387-06 బౌళ సత: 04-509 హనుమ
పలల్లవ: అద చటూడరయాత పదద హనుమతతుని

గదిగొని దేవతల గొనియాడేరయాత
చ. 1: వుదయాసత్తి శ పైలముల వక జతగగానఁ జానఁచె

అదివో ధుగ వ మతడల మతద శిరసు
చదివ సటూరతని వతట సారె మొగము దిద్రిపప్పుచ
యదుట నీతని మహి మేమని చెపేప్పుమయాత

చ. 2: దతడిగా బద్రిహత్మితడముదానఁకనఁ దోనఁక మనఁదికెతత్తి
మెతడగ దికక్కల నితడ మేను వతచెను
గతడుగటూడ రాకాసులనఁ గొటట్టినఁగనఁ జేతుల చానఁచె
అతడనీతని పగతాప మరదరదయాత

చ. 3: దికక్కల పకక్కటలనఁగ దేహరోమముల వతచె
పకక్కన లోకములకనఁ బాబ్రాణమెపై నిలచ్చె
ఇకక్కడ శ్రీ వతకటేశ హితవరిబతటాయ
మకిక్కలి నీతనిలవు మేల మేలయాత



రేక: 0388-01 రామకిగయ సత: 04-510 నస్కృసితహ
పలల్లవ: నరలల మునులల నానా దేవతలల

పరబద్రిహత్మి మతనఁడే పగతతక్షమెపై వునాన్ననఁడు
చ. 1: భావతచి చటూడరో వనఁడె పగహల్ల ద వరదునఁడు

సేవతచరో తొడమనఁది శ్రీ సతని
వావరి నుతతచరో వరశతఖచకాగ లవ
కోవదునఁడు గదదమనఁదనఁ గొలవపై వునాన్ననఁడు

చ. 2: చెలనఁగి మొకక్కరో వనఁడె శ్రీ నరసితహ దేవునఁడు
తలియరో యతని తేజోరటూపము
అలరి పూజితచరో అనతతహసత్తిము లవ
కొలనఁది మరి వషరనఁడు కొలవపై వునాన్ననఁడు

చ. 3: యిద శరణనరో హిరణతదపైతతహరని
అదన జపతచరో య హరినామము
యదుట శ్రీ వతకటాదిద్రిని యహోబలమునతదు
కొదలే కాదిమటూరిత కొలవపై వునాన్ననఁడు



రేక: 0388-02 పాడి సత: 04-511 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఇతతులల చటూడరమత్మి ఇదదర జాణలే వర

చెతత రమాదేవనఁగటూడె శ్రీ నరసితహునఁడు
చ. 1: సరినఁ గొతడలకక్కకొని సరసము లడుకొతటా

సొరిది మోముల తోనఁగి చటూచకొతటాను
వరలచెతడులనఁగొని వటలడుకొతటాను
సిరితోడ వహరితచ శ్రీ నరసితహునఁడు

చ. 2: భవనాశి లోని నీర పపైనఁ జలల్ల లడుకొతటాను
నవకప సిరలను నవువ్వెకొతటాను
జవళనఁ గెమోత్మివుల సనన్నలనఁ జూపకొతటాను
చివన నితదిరనతట శ్రీ నరసితహునఁడు

చ. 3: వమరనఁ దొడలకక్కక వడుదోడు లడుకొతటా
పేగమముననఁ గానఁగిళళ్ళనఁ బెననఁగకొతటా
ఆముక శ్రీ వతకటాదిద్రి నౌభళన నిలిచిరి
శ్రీ మహలక్ష్మి తోడ శ్రీ నరసితహునఁడు



రేక: 0388-03 బౌళ సత: 04-512 నస్కృసితహ
పలల్లవ: సులభునఁడెపై వునాన్ననఁడు సుగీగవ నారసితహునఁడు

నెలకొనన్నదాసులక నిధనము వనఁడే
చ. 1: తుతగభదాబ్రా తటమున తొడపపై నితదిర తోడ

సితగారితచకొనన్నవలప్పుసితహము వనఁడే
సతగతగా దేవతల జయవటట్టి కొలవనఁగా
చెతగటనే మహిమలనఁ జెలరేనఁగీ వనఁడే

చ. 2: చలవ బతడలమనఁద చకక్కని కొతడల దతడ
అలరీని వరనరహరి వనఁడె
వలయు శతఖచకాగ ల వవల హసత్తిములతో
బలవతతునఁడెపై వునాన్ననఁడు పతతముతో వనఁడే

చ. 3: పవువ్వెలతోనఁటలనీడ భువనేశవ్వెరములోన
జవవ్వెనప మనుజ కేసరి వనఁడె
ఇవవ్వెల శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవపై వరములిచిచ్చె
నవువ్వెమోముతోడ భువనము లేలీ వనఁడే



రేక: 0388-04 నాట సత: 04-513 నస్కృసితహ
పలల్లవ: వనరయత నరసితహ వజయము జనులల

అనిశము సతపదల నాయువు నొసనఁగను
చ. 1: మొదలనఁ గొలవుకూటమున నుతడి కశిపనఁడు

చదివతచెనఁ బద్రిహల్ల దుని శసత్తి సముల
అదన నాతనఁడు నారాయణునఁడే దపైవమనె
అదరిపడి దపైతుతనఁడు ఆతనినఁ జూపమనె

చ. 2: అతతటనఁ బద్రిహల్ల దునఁడు 'అనిన్నటానునాన్ననఁ'డనియ
పతతమున దానవునఁడు బాలనినఁ జూచి
యతతయునఁ గడనఁకతోడ 'ఇతదులోనఁ జూప మని’

చెతతనునన్న కతబము చేతనఁగొని వస
చ. 3: అటమనఁదట బద్రిహత్మితడత బదరచ

కటల భయతకర ఘోషముతో
చిట చిట చిటమని పట పట పటమని
పటపట మనుచను బగిలనఁ గతబము

చ. 4: కలగిర లదరెను కతభిని వడనఁకెను
తలనఁకిరి దపైతుతల తలల్లడిలి
కలనఁగెను జగముల కతపతచె జగముల
పగళయ కాలగతనఁ బాటలల్ల నపడు

చ. 5: ఘననారసితహునఁ డద కతబము నతదు వడల
కనుపటట్టి నదిగొ చకగ జావ్వెలల
మునుకొని వడలనఁ గారత్మికముకత్తి శరముల
కనకకశివునకనఁ గలనఁగె గతడియల

చ. 6: అడరె నదేదవుని కోపాగన్నల బెడిదప -
మడునఁగరల తోడుత మనున్నలముటట్టి
పడుగలరాలేట భీకర నఖరముల
గడుసు రకక్కసునికి గాలములపై తగిల

చ. 7: తొడికి పటట్టి వషరనఁడు తొడమనఁద నిడుకొని
కడుప చితచెను వాని గరవ్వెమడనఁగ
వడలనఁ జిలల్ల న వాని వనఁడి నెతుత్తి ర నితగికి
పొడి వడియాయ శతుగ  భటూషణము లలల్లను

చ. 8: నెళ నెళన వరిచె నికక్క వాని యముకల



పళ పళ నారిచి పచచ్చె వరిగె హరి
జళపతచి పేగల జతదాతలగా వసుకొనె
తళకనఁ గోరల తళ తళమని మెరిచె

చ. 9: పటలితచి నరముల పరికి కపప్పులవసి
గటగటమని రొపప్పు గోవతదునఁడు
చిటలితచి కతడల చెకక్కల వారనఁజెతడి
కటల దానవునఁ జూచి 'ఖో  యని యారెచ్చెను’

చ. 10:తతచి శిరోజముల దికక్కలక వాని -
పతచ పాబ్రాణముల గొనెనఁ బరమాతుత్మినఁడు
అతచెల నీ రీతని పగహల్ల దుని పగ నీనఁగె
మతచి దేవతల మతమఱి జయవటట్టిరి

చ. 11:అపప్పు డితదిరాదేవ యతకముననఁ గటూచతడె వపప్పుగ శతతమతద నహోబలేశనఁడు
తపప్పుక కోనేటదతడనఁ దానెపై యితదును నతదు చిపప్పుల వరములిచచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడు



రేక: 0389-01 మాళవగళ సత: 04-514 రామ
పలల్లవ: అద లతక సాధితచె నవని భారము దితచె

వదితమెపై పగతాపము వలయితచె నితనఁడు
చ. 1: రవ వతశ తలకనఁడు రామునఁ డితనఁడు

భువనఁ బుటట్టి దశరథ పతుగ నఁ డితనఁడు
భవునఁడెతచెనఁ దారక బద్రిహత్మి మతనఁడు
పవనజ కిచిచ్చెనానఁడు బద్రిహత్మిపటట్టి మతనఁడు

చ. 2: బలవునఁడు సతాపత యితనఁడు
తలకొనన్న వాలి మరదనునఁ డితనఁడు
వలసిలల్ల నేకాతగ వరనఁ డితనఁడు
చలమరి కోదతడ దక్షా గరనఁ డితనఁడు

చ. 3: శరణగత వజద్రిపతజరనఁ డితనఁడు
సరిలేని యసుర భతజకనఁ డితనఁడు
వరదునఁడు శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁ డితనఁడు
అరయ వజయనగరాధీశనఁ డతనఁడు



రేక: 0389-02 రామకిగయ సత: 04-515 రామ
పలల్లవ: రామునఁడు లోకాభిరామునఁడు వనఁడిగో

వమార మొకక్కచ సేవతచరో జనుల
చ. 1: చెలవప రటూపమున జితకామునఁడు

మలస బరదున సమర భీమునఁడు
పొలపపైన సాకేతపర ధమునఁడు
యిలలోనఁ బద్రిజలకెలల్ల  హిమధమునఁడు

చ. 2: ఘనకాతతుల నీల మేఘ శతమునఁడు
అనిశము నుతుల సహసగ నామునఁడు
కనుపటట్టి  కప నాయక సత్తిమునఁడు
తనునెతచితే దేవతా సౌరవ్వెభౌమునఁడు

చ. 3: సిరల మతచిన తులస దామునఁడు
కరణనిధియపైన భకత్తి పేగమునఁడు
వురతర మహిమల నుదాద మునఁడు
గరిమల శ్రీ వతకటగిరి గాబ్రామునఁడు



రేక: 0389-03 సామతతత సత: 04-516 అధతతత్మి
పలల్లవ: అదిగాన నీత శతతాలనిన్నటకినఁ గారణము

పదిలమెపై వవకితచి బద్రిదుకనఁగ వలయు
చ. 1: తఱచ మానఁటలడితే తపప్పులనెపైన్నైనానఁ దొరల

పఱచెపై తరిగితేను పాప మతటను
మెఱసి తరిగాడితే మకిక్కలి దటూర ముటట్టి
యఱకగలవానఁ డితదు నేమఱ డెపప్పుడును

చ. 2: కనన్నవలల్ల నఁ జూచితే కడునాస లపప్పుతల
కనెన్నల పకక్కగటూడితే కరనఁగ మేను
సనన్నల సారెకనెపైతే చవుకౌ దొరతనము
యినిన్నట నేరప్పురెపైనవానఁ డేమఱనఁ డెపప్పుడును

చ. 3: మటట్టి మరి నవవ్వెతే మచచ్చెరా లటూరకే పటట్టి
గటట్టి లేక నడచితేనఁ గొతచపడును
నెటట్టినె శ్రీ వతకటేశ నీక శరణుచొచిచ్చె
యిటట్టి నీ దాసునఁడెపైనవానఁ డేమరనఁ డెపప్పుడును



రేక: 0389-04 సాళతగనాట సత: 04-517 రామ
పలల్లవ: జయము మనది వనచరలల

రయమున దరత్మిదారల తుతుత్తి తటూ
చ. 1: రకక్కసుల మనఁద రామునఁడలిగె నల-

దికక్కల నడవునఁడు తడిత తడిత
యకక్కనఁడు సేనల యిట మొరయితపనఁడు
ఢకాక్క నినదము ఢమఢమఢమత

చ. 2: కటలదానవులనఁ గొటట్టి నఁడు కోటల
తటకన దానఁటనఁడు ధణత ధణత
పటగతనారచ్చెచ పటట్టి నఁడు లగద్గీల
పటల చటూనఁడనఁ డద పట పట పటల్

చ. 3: గటట్టి న నుతడక కూల రావణునఁడు
పటట్టి నఁడు సతకల భత భత భత
యిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడు గెలిచెను
దిటట్టిలపై  యాడునఁడు ధిత ధిత ధిత



రేక: 0389-05 శతకరాభరణత సత: 04-518 రామ
పలల్లవ: వనునఁ డిద రఘుపత వజయముల

పనుపడి రాక్షస బాధ లడిగెను
చ. 1: కలగిర లదరెను కతభిని వడనఁకెను

యిల రామునఁడు రథమెకిక్కనను
కలనఁగె వారిధుల కతపతచె జగముల
బల వలనముత్మిల వటట్టినను

చ. 2: పడుగల దొరిగెను పనుగాలి వసరె
తొడినఁబడి బాణము దొడిగినను
ముడివడె దికక్కల మొగెద్గీ దిగద్గీజముల
యడపక రావణు నేసినను

చ. 3: చకక్కల డులల్లను సుగ కెక్క భటూతముల
తొకిక్క యసుర తల దుతచినను
గకక్కన శ్రీ వతకటగిరి నిలవనఁగ
అకక్కజమగ శభ మతదరి కొదవ



రేక: 0389-06 బౌళరామకిగయ సత: 04-519 రామ
పలల్లవ: ఇతనఁడే పరబద్రిహత్మి మదియే రామకథ

శత కోట వసత్తిరము సరవ్వె పణత ఫలము
చ. 1: ధరలో రామునఁడు పటట్టి ధరణజనఁ బెతడాల్ల డె

అరణత వాసుల కెలల్ల  నభయమచెచ్చె
సొరిది ముకక్కనఁ జెవుల చపప్పునాతని గోస
ఖర దటూషణులను ఖతడితచి వస

చ. 2: కినసి వాలినఁ జతప కిషిక్కతధ సుగీగవు కిచెచ్చె
వనధి బతధితచి దానఁట వానరలతో
కనలి రావణ కతభ కరారదులను జతప
వనితనఁ జేకొని మళళ్ళ వచెచ్చె నయోధతకను

చ. 3: సౌమతద్రియు భరతునఁడు శతుగ ఘున్ననఁడునఁ గొలవనఁగ
భటూమ యేల కశలవ పతగలనఁ గాతచె
శ్రీ మతతునఁడెపై నిలిచె శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁద
కామతచి వభీషణ లతకకనఁ బటట్టిము గటట్టి



రేక: 0390-01 మాళవగళ సత: 04-520 రామ
పలల్లవ: రామునఁడు లోకాభిరామునఁ డుదయితచనఁగాను

భటూమలో వాలీత్మికికి పణతమెలల్ల  దకెక్కను
చ. 1: తటకన మారీచ తలపపైనఁ బోయనఁ గరత్మిము

కటల శటూరప్పునఖ ముకక్కననఁ బతడెను
పటకననఁ దగె దపైతతభామల మెడతాళళ్ళ
మటమాయదపైతుతలక మరి నటూరటూ నితడెను

చ. 2: తరగె రావణు పూరవ్వెతపములయాయుషతము
ఖర దటూషణదులక కాలము దరె
గరిమ లతకక నవగగహముల భేదితచె
సిరల నితదద్రిజితాత్తి క చినినఁగె నతతటను

చ. 3: పొరినఁ గతభకరరనికి పటట్టిన దినము వచెచ్చె
మరలి గతడము దానఁకె మతడోదరికి
పరగె నయోధతక భాగతముల ఫలియితచె
చిరమెపై శ్రీ వతకటేశచేనఁతలలల్ల  దకెక్కను



రేక: 0390-02 సాళతగనాట సత: 04-521 నస్కృసితహ
పలల్లవ: జయము జయము ఇనఁక జనులల

భయముల వాసను బద్రిదికిత మపడు
చ. 1: ఘన నరసితహునఁడు కతభమున వడల

దనునఁజల నమసిరి ధర వలస
పొనినఁగె నధరత్మిము భటూభారమడనఁగె
మునుల తపము లిముత్మిల నీడేరె

చ. 2: గరిమతో వషరనఁడు గదదపపై నిలిచె
హిరణత కశిపని నేపడనఁచె
అరసి పగహల్ల దుని ననిన్నటా మనిన్నతచె
హరనఁడును బద్రిహత్మియు నద కొలిచేర

చ. 3: అహోబలేశనఁడు సిరి నతకమున ధరితచె
బహుగత శభముల పాటలల్ల
యిహపరము లొసనఁగె నితదును నతదును
వహరితచెను శ్రీవతకటగిరిని



రేక: 0390-03 రామకిగయ సత: 04-522 నస్కృసితహ
పలల్లవ: గరడాదిద్రి వదాదిద్రి కలిమ యప

సిరలొసనఁగీనఁ జూడరో చితతామణ యప
చ. 1: పాల జలధినఁ బుటట్టిన పదాత్మిలయ యప

లలిత శ్రీ నరసితహులక్ష్మి యప
మేలిమ లోకమాతయపై మతచిన మగవ యప
య లీల లోకములేలే యితదిర యప

చ. 2: ఘన సతపద లొసనఁగ కమలకాతత యప
మనసిజనఁ గనిన రమాసత యప
అనిశమనఁ బాయని మహ హరి పగయ యప
ధన ధనత రటూపప శ్రీ తరణ యప

చ. 3: రచచ్చెల వలసినటట్టి రమా వనిత యప
మచిచ్చెక గలయలమేల్నఁమతగ యప
యిచచ్చెట వతకటాదిద్రి నీ యహోబలమునతదు
నిచచ్చెలటూనఁ దావు కొనిన నిధన మప



రేక: 0390-04 సామతతత సత: 04-523 రామ
పలల్లవ: సమస రావణునఁడు సమరములోపల

అమరల కడు ముదమతదిరి మెరసి
చ. 1: బెరగిరి రాముని శరముల కసురల

సురిగిరి పోటల్లచరకనను
తొరిగిరి నెతుత్తి టనఁ దునియల సేసిన
తరిగిరి తరమనఁగ దికక్కలక

చ. 2: కూలిరి భలటూల్లకల ఘోషములక
వాలిరి వాయుజవాలహత
వలిరి యతగదు వవధనాదముల
తటూలిరి సుగీగవు దోరద్భాలమునను

చ. 3: దానఁగిరి లక్ష్మణు దాకక నులకచ
వనఁగిరి వనచర వతతకిని
పానఁగి శ్రీ వతకటపత కస్కృపా రసముననఁ
దోనఁగిరి జనుల సతతోసతబునను



రేక: 0390-05 శతకరాభరణత సత: 04-524 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఆదిమటూరిత్తి యతనఁడు పగహల్ల ద వరదునఁడు

యేదననఁ జూచినానఁ దానె యతనఁడిది దేవునఁడు
చ. 1: నవువ్వెల మోము తోడ నరసితహ రటూప తోడ

జవవ్వెని తొడ మనఁదట సరస మాడ
పవువ్వెల దతడల యిర బుజాలపపై వసుకొని
వువవ్వెళటూళ్ళరనఁ గొలవపై వునాన్ననఁడు దేవునఁడు

చ. 2: సతకనఁ జకగములతోడ జమళ కోరల తోడ
అతకెలనఁ గటయభయహసాత్తి  లతత్తి
కతకణలహరాలతో ఘన కిరీటము వటట్టి
పొతకమెపైన పగతాపాననఁ బొదిలీ నీ దేవునఁడు

చ. 3: నానా దేవతల తోడ నారదాదుల తోడ
గానముల వనుకొతటా గదదపపై నుతడి
ఆనుక శ్రీ వతకటాదిద్రి నహో బలము నతదు
తానకమెపై వరాలిచచ్చె దాసులక దేవునఁడు



రేక: 0390-06 బౌళరామకిగయ సత: 04-525 హనుమ
పలల్లవ: వనఁడివో కలశపర వరహనుమతతుడు

వానఁడిమ మెరసినటట్టి వజద్రిపాణ యితనఁడు
చ. 1: చలపటట్టి జతగచానఁచి జలధి దానఁటనవానఁడు

తల కొనన్న రాముని పగతాపపవానఁడు
యలమ సతకతగరమచిచ్చె మెపప్పుతచినవానఁడు
కలగతడు వడ లతకనఁ గాలిచినవానఁడు

చ. 2: మగిడి రాఘవునక మణ దచిచ్చెనటట్టివానఁడు
గగనము మోచిన కాయమువానఁడు
మొగి సటూరతనిచే శసత్తి సముల చదివనవానఁడు
పగటన మనఁది బద్రిహత్మి పటట్టిమేలే వానఁడు

చ. 3: యిపప్పుడూనఁ బాబ్రాణముతోనే యిల దేవునఁడెపైనవానఁడు
చెపప్పునఁగొత త్తైనమహిమ జెనొన్నతదువానఁడు
ముపప్పురి శ్రీ వతకటేశ మటూల బలమెపైన వానఁడు
వపప్పుగ వరా లితదరి కొసగేటవానఁడు



రేక: 0391-01 రామకిగయ సత: 04-526 కస్కృసర
పలల్లవ: వనఁడివో కొలవునాన్ననఁడు వట ష్ఠూలేశనఁడు

మటూనఁడు మటూరత్తి ల తేజప మటూల మతనఁడు
చ. 1: పతతముతో పాతడవపక్షపాత యతనఁడు

వతతలేని వదురనివతదు యతనఁడు
మతతు కెకిక్కన దబ్రాపద మాన రక్షకనఁడతనఁడు
చెతతనే వుదద్ధప పాలి చితతామణ యతనఁడు

చ. 2: మతద గొలల్లత లకెలల్ల  మతగళసటూతగ మతనఁడు
కతదువ నకూగ రని భాగతత బీతనఁడు
నతద గోప యశోదల నవ నిధన మతనఁడు
అతదప రకిత్మిణీ మనోహరనఁ డతనఁడు

చ. 3: దేవకీ వసుదేవుల దివతపద వతనఁడు
భావతప నతదరి పర బద్రిహత్మి మతనఁడు
కెపైవశమెపై దాసులక కలప్పు వస్కృక్ష మతనఁడు
శ్రీ వతకటాదిద్రి మనఁదిశ్రీ పత యతనఁడు



రేక: 0391-02 లలిత సత: 04-527 నస్కృసితహ
పలల్లవ: ఈతని మహిమల యతతని చెపప్పుద

చేతులమొకెక్కదనఁ జెలనఁగచ నేను
చ. 1: శ్రీ నరసితహుడు చినత్మియమటూరిత

నానావధకరనఖరనఁడు
దారణ దపైతత వదారనఁడు వషరనఁడు
తానకమగ మా దపైవతబతనఁడు

చ. 2: అహోబలేశనఁడు ఆదిమ పరషనఁడు
బహు దేవతా సారవ్వెభౌమునఁడు
సహజానతదునఁడు సరవ్వె రక్షకనఁడు
యిహ పరము లోసనఁగ యేలిక యితనఁడు

చ. 3: కేవలనఁడగ సుగీగవ నస్కృసితహునఁడు
భావతచ సుజన పాలకనఁడు
శ్రీ వతకటేశనఁడు చితత్తిజ జనకనఁడు
వవలక నిలవలప యితనఁడు



రేక: 0391-03 సాళతగనాట సత: 04-528 హనుమ
పలల్లవ: పరిగినానఁడు చటూడరో పదద హనుమతతునఁడు

పరగి నానా వదతల బలవతతునఁడు
చ. 1: రకక్కసుల పాలికి రణరతగ శటూరనఁడు

వకక్కసప యేకాతగ వరనఁడు
దికక్కలక సతజీవ దచిచ్చెన ధీరనఁడు
అకక్కజమెపైనటట్టి యాకారనఁడు

చ. 2: లలి మరిన యటట్టి లవుల భీమునఁడు
బల కపకల సారవ్వెభౌమునఁడు
నెలకొనన్న లతకానిరటూద్ధమధమునఁడు
తలతపన రామునాతాత్మిరామునఁడు

చ. 3: దేవకారతముల దికక్క వరేణుతనఁడు
భావతపనఁగనఁ దపతః ఫల పణుతనఁడు
శ్రీ వతకటేశవ్వెర సేవాగగగణుతనఁడు
సావధనునఁడు సరవ్వె శరణుతనఁడు



రేక: 0391-04 దేసాక సత: 04-529 కస్కృసర
పలల్లవ: వనన్న ముదద కస్కృషరనఁడు వవల చేనఁతల వానఁడు

పనన్నవానఁడెపై వునన్నవానఁడు బరదపైన బాలనఁడు
చ. 1: బాలతత చనున్న గడిచి బతడి వరగనఁగనఁ దనిన్న

గాలి రకక్కసుని ములగనఁగ మోనఁది
రోలనఁగటట్టి వడి యటట్టి రటూఢిగా మదిదమానఁకలనఁ
గటూల దొబెబ్బు తొలిల్ల వనఁడె గటట్టి  తోడి బాలనఁడు

చ. 2: కొతడ గొడుగగనఁ బటట్టి గోకలమునెలల్లనఁ గాచి
మెతడగ గొలల్లతలతో మేల మాడి
అతడనే నోర దరచి యశోదక లోకముల
దతడిగానఁ జూప నితనఁడె దతటయపైన బాలనఁడు

చ. 3: పరమేషిష్ఠూకి మారొడిడ పసి బాలకలనఁ దచిచ్చె
ధరనఁ బదార వల కాతతలనఁబెతడాల్ల డి
ఇరవపై శ్రీ వతకటాదిద్రి నితదరికి వరాలిచిచ్చె
సిరితో వలస నిదే చెలవప బాలనఁడు



రేక: 0391-05 నాట సత: 04-530 రామ
పలల్లవ: అద వచెచ్చె రాఘవునఁ డాతని దాట ముటట్టి

యదిరితచరాదు మక నేది దర వపడు
చ. 1: భువలోన రామునఁడెపై పటట్టినట వషరనఁడు

అవల మక దికేక్కది యసురలల
తవరి మముత్మి వదకె దివత బాణలతనివ
రవళ నెతదు చొచేచ్చెర రాకాసులల

చ. 2: చలపటట్టి కొతడలచే సముదద్రిము గటట్టినట
తల చటూపరాదు మకే దపైతుతలల
వలగొని దేవతల వానరలపై వచిచ్చెరట
నిలవరా దినఁక మక నిశచరలల

చ. 3: రావణునఁ జతపనట రణములోనఁ జికిక్కతచక
దావతనఁ బారరో మర దానవులల
య వళ శ్రీ వతకటేశనఁడితడే వభీషణుని
లవున శరణనరో లతకావాసులల



రేక: 0391-06 గజజరి సత: 04-531 దేవుడు-జీవుడు
పలల్లవ: ఏలికె చెపప్పునపని కెదురాడేనా

నీలీల లివయని నితడుకతడే నేను
చ. 1: నీవు నాలోనునాన్ననఁడవు నే నునాన్ననఁడ సముఖన

కావరపటతదిద్రియాల కాక సేసని
దేవర నీయపప్పుణో తలియనానతీ నాక
ఆవధమెపైతేనే అపరాధము లేదు

చ. 2: జగదశడవు నీవు శరణగతునఁడ నేను
జిగినఁ గామ కో శ్రోధలేల చిమత్మిరేనఁచని
నగతా నపప్పుగితచేవో నాకది గాదన రాదు
తగనిటాల్ల నే యపైతే తపప్పులేదు మాకను

చ. 3: పటట్టితచేవానఁడవు నీవు పటట్టి గల నాసొముత్మి
చటట్టి సుఖదుతఃఖ లేల సటూడువట ట్టిని
నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీనటనో మతచిదాయ
యిటట్టియితే మావతక నినఁక నేరమ లేదు



రేక: 9004-01 ఆహిరి సత: 04-532 ఇతర దేవతల
పలల్లవ: తొలిల్లయును మఱ ఱ్ఱైక తొటట్టిలనె యటూనఁగెనఁగన

చెలల్ల బడినటూనఁగీని శ్రీరతగశిశవు
చ. 1: కలికి కావరి తరగల బాహులతలనే

తలనఁగకిట రతగమధతప తొటట్టిల
పలమారనఁదనునటూనఁచి పాడనఁగానటూనఁగీని
చిలపాల సలవతో శ్రీ రతగ శిశవు

చ. 2: అదివ కమలజని తరవారాధనతబననఁగ
అదననఁ గమలభవాతడమనుతొటట్టిల
ఉదధుల తరతగములనటూనఁచనఁగా మానఁగీని
చెదరని సిరలతోడ శ్రీ రతగశిశవు

చ. 3: వదముల చేరలపై వలయతగ శేషనఁడే
పాదుకొను తొటట్టిలపై పరగనఁగాను
శ్రీ దేవతోనఁగటూడి శ్రీ వతకటేశనఁడెపై
సేద దేరెడి వానఁడె శ్రీ రతగశిశవు



రేక: 9013-01 శ్రీరాగత సత: 04-533 నస్కృసితహ
పలల్లవ: వరప దలపనీ వగిరిమే నీ

వఱినఁగియు నెఱనఁగక యేమతటవో
చ. 1: గోరపరధిరము గరియు గోళళ్ళ నీ

తోరమెపైన యా తొడమనఁద
గోరతటగోళళ్ళ కోమలి నిలవనఁగ
ఈరసమతదక యేమతటవో

చ. 2: నెతుత్తి రనఁ బెదవుల నీ మొకమలరనఁగ
బతత్తిరి వడెపనఁ బెదవులతో
మతత్తికరిగమన మాటలడనఁగా
ఎతత్తిన మదమున నేమతటనో

చ. 3: ఆననరౌదద్రిము నటట్టిహసమును
పూనిన నినునఁగని బొమముడితో
లేనగవుల నదలితపడి సిరితో
హీనాధికముల నేమతటవో

చ. 4: పద పద యటూరప్పుల పేగల జతదప
టదరముతో నీవుతడుచను
చెదరిన పయతద చెరనఁగ జారసత
యదురెదురను నీవమతటవో

చ. 5: చితప నెరల నీ శిరసు ముడుచకొని
కతపముడిగి వతకటపతవపై
లతపటమతదుచ లకసతతో
ఇతపల నెరపచ నేమతటవో



రేక: 9016-01 రామకిగయ సత: 04-534 అధతతత్మి
పలల్లవ: అతదరి వసమా హరి నెరనఁగ

కతదువగ నొకనఁడుగాని యరనఁగనఁడు
చ. 1: లలితప పది గోటల్ల నొకనఁడుగాని

కలగనఁడు శ్రీ హరినఁ గని మననఁగ
ఒలిసి తలియు పణుతల కోటల్లలో
ఇలనొకనఁడుగాని యరనఁగడు హరిని

చ. 2: శగ త చదివన భటూసుర కోటల్లలో
గతయును హరినె యొకానొకనఁడు
అత ఘనులటట్టి మహతత్మి కోటలో
తత నొకనఁడుగాని తలనఁచనఁడు హరిని

చ. 3: తుది కెకిక్కన నితుతల కోటల్లలో
పొదుగ నొకనఁడు తలపన హరిని
గదిగొను హరి భకత్తి ల కోటల్లలో
వదక నొకనఁడు శ్రీ వతకటపతని



రేక: 9016-02 ఆహిరి సత: 04-535 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: మాయల కగపడి మతగెడి పాబ్రాణుల

రోయనఁ దలనఁచియును రోయనఁగలేర
చ. 1: మస మస మెరవనఁగ మెలల్లన చేరిరి

ముసినఁడిమాని ఫలముల చటూచి
రసమని సతసారప బాలికలిద
వసిగి చేనఁదుగని వరగనఁగలేర

చ. 2: బల వష మొలికెడి పామునఁ బటట్టి కొని
అలరచ నలగడ నాడేర
పొలసి యాసలటూరప్పుల నిగడితచనఁగ
తలిసియు నితకానఁ దలియనఁగలేర

చ. 3: తేనెదచిచ్చె కతత్తికి దారనఁ బెటట్టి (న)

నానా వధముల నానఁకేర
దన తలణనఁపడి తర వతకటపత
చేని పతటలకనఁ జెయి చానఁచలేదు



రేక: 9016-03 బౌళ సత: 04-536 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: కతదరప్పుజనక గరడగమన

నతదగోపాతత్మిజ నమో నమో
చ. 1: వారిధి శయన వామన శ్రీధర

నారసితహ కస్కృషర నమో నమో
నీరజ నాభ నిగమ గోచర
నారాయణ హరి నమో నమో

చ. 2: పరమ పరషా భవ వమోచన
వరద వసుధవధటూవర
కరణ కాతతా కాళతద రమణ
నరసఖ శౌరీ నమో నమో

చ. 3: దానవ దమన దామోదర శశి
భాను నయన బల భదాబ్రానుజ
దన రక్షక శ్రీ తర వతకటేశ
నానా గణమయ నమో నమో



రేక: 9018-01 ఆహరి సత: 04-537 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమ దిరిగేమెతదపైనను ఊర

కోమతమ దేహమోహోబదుక
చ. 1: బద్రిహత్మి కలప్పుము దానఁక బద్రిదికేమో, కాక

బద్రిహత్మినతదతబునఁ బడసేమా
బద్రిహత్మి మ దేహలతపట మనుచ పరత
బద్రిహత్మితబు వదలితమ బాప బద్రిదుక

చ. 2: ఒడిలితో నిటట్టినే వుతడేమా, కాక
చెడని పణతములలల్లనఁ జేసేమా
యడయకమరపదత బేలేమా, వస్కృథా
చెడిపోయ దినములిసత్స బదుకా

చ. 3: ఆపదల లేని సుఖమతదేమా, కాక
పాపతబు లేని మతనఁ బరగేమా
ఏప మరిని వతకటేశవ్వెరనినఁ గొలవ
నోపకిటఱ ట్టితమయోత బదుకా



రేక: 9019-01 శ్రీరాగత సత: 04-538 వతకటగానత
పలల్లవ: కపప్పురమునకనఁ గపప్పురమెపై

చిపప్పులనఁదావ మతచె నితనఁడు
చ. 1: బతగారమునక బతగారమెపై

శస్కృతగార మమరె శ్రీ హరికి
అతగమయిన మొల పీతాతబరతబున
కొతగ బతగారెపై కూడె నితనఁడు

చ. 2: తటట్టి  పణునఁగనకనఁ దటట్టి  పణునఁగయి
ఘటట్టిమేన మతచెనఁగా యితనఁడు
నెటట్టిన నొసల నితడిన కసుత్తి రి
బొటట్టి  చెమటతోనఁ బొలనికతనఁడు

చ. 3: పనీన్నట పాదాన పనీన్నరే తానయి
యినిన్నట శ్రీ వతకటేశనఁడిదే
ఉనన్నత జలధి నుదయమున
కనిన్నయ కౌనఁగిట ఘనునఁడితనఁడు



రేక: 9020-01 లలిత (అవతారాల ) సత: 04-539 దశవతారముల
పలల్లవ: అరదపైన భవదటూరనఁడగ నీతనఁడు 

అరిది భవములతదునతనఁడు వో యితనఁడు
చ. 1: కొడుకటకెక్కమురటూప కోరి కెపైకొని పదద

కొడుక కొరకనఁగా గోరపడి
కొడుకవపైరి భకిత్తినఁ గటూడిన యాతని
నడవలోనఁ జతపన యతనఁడు వో యితనఁడు

చ. 2: ఆలి తముత్మిని రాక కలరి మెచెచ్చెడిచోట 
ఆలనఁ దానును నుతడి యతదులోన
ఆలిచతటకితద నడడమువడుకనన్న
ఆలవాలమువతట అతనఁడు వో యితనఁడు

చ. 3: సవత తముత్మినఁడు గోవునఁ జతపనఁ బటట్టి క పోయి
సవత తముత్మినియితట సడినఁబెటట్టినఁగా
సవతులేనిపతటనఁ జపప్పురితచివసి 
అవల యివల సేసి నతనఁడు వో యితనఁడు

చ. 4: తొడ జనితచిన యితత దొరకొనాపద సేయ
దొలనఁగి తోలడెడి దొడడవాని
తొడమనఁద నిడి వానికడుపలో తొడవులే
యడియాలమగ మేని యతనఁడు వో యితనఁడు

చ. 5: పదము దానొసనఁగచనఁ బదమడుగగనఁ బోయి
పదము వదము మౌవనఁ బరగనఁ జేసి
పదముననె దివతపదమచిచ్చె మనుమని
నదిమ కాచినయటట్టి అతనఁడు వో యితనఁడు

చ. 6: అతత్తికొడుకపేరి యాతనినఁ దనకూరిత్మి
యతత్తియితటలోన నధికనఁ జేసి
మతత్తిలల్ల  తనతోడ మలసిన యాతని
నతత్తిలితత్తిల సేసినతనఁడు వో యితనఁడు

చ. 7: పాముతోడుతనఁ బోరి పతతముగొనువాని
పాముకనఁ బాబ్రాణమెపై పరగవాని
పేగమపనఁ దనయుని బరదుగా నేలిన 
ఆమాటనిజముల అతనఁడు వో యితనఁడు

చ. 8: ఎతుత్తి క వురవడినేనఁగెడి దనుజని



యతుత్తి కలగ మద మగర మోనఁది
మతత్తిలల్ల  చదువుల మౌనినఁ జత.......................................

అతత్తిలేని యలల్ల నఁడతనఁడు వో యితనఁడు
చ. 9: బగిసి మేనఁకమెడ పసికెడి మాటల

పగలగానఁగ రేయివగల సేసి
జగములోన నెలల్ల జాటచనఁ బెదదల 
అగడుసేయనఁ బుటట్టినతనఁడు వో యితనఁడు

చ. 10:మెటట్టినిచోటల్ల మెటట్టి చనఁ బరవుల
పటట్టిడిరాయ....................................

కటట్టిడికాలము కడపట నదయుల(?)

నటట్టిలడితచిన అతనఁడు వో యితనఁడు
చ. 11:తలనఁకకినిన్నయునఁ జేసి తనునఁగాని యాతని

వలనె నేనఁడు వచిచ్చె వసుధలోన
వలనఁగొతది వతకటవభునఁడెపై వలసిన
యలవగాని వభునఁడతనఁడు వో యితనఁడు



రేక: 9022-01 శ్రీరాగత సత: 04-540 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: చతడ పగచతడాది జయ వజయులన

అతడనఁ బటూజితచి హరి కటగదా పూజ
చ. 1: కూరత్మి భటూమాతదులను గోరికనఁ బద్రితషి ష్ఠూతచి

ధరత్మిముఖతతబుల నధరాత్మిదులన
కరత్మిగతనఁ జామర గాబ్రాహిణులనఁ బటూజితచి
మరత్మితబుగా హరికి మరికదా పూజ

చ. 2: గరడ సేనేశలను ఘనుని శేషని మరియు
వరమతులనఁ బాదసతహినులను
కరమొపప్పు శతఖచకగగదాసి శరజర్జ్ఞముల
అరసి పూజితచి హరికిన పడుగా పూజ

చ. 3: నవకిరీటమును గతడలహర కౌసుత్తి భము
లవరళపనఁ బీతాతబరాదులలర
వవధగతనఁ బటూజితచి వతకటేశవ్వెర పూజ
యివదనఁ దళగల పటట్టి నఁడిదిగదా పూజ



రేక: 9022-02 ధనాన్నసి సత: 04-541 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కాయముల కాణచి కానఁపలము

చాయల మా సుఖము జయమేనఁటదయాత
చ. 1: పతచ మహ పాతకాల బెపైర వతత్తి దేహల

కతచపనఁ గొలచలగా గాదలనఁబోసి
చతచలల జవవ్వెనాల చవులపైన కూరలగా
నితచి భుజియితచే మానిజమేనఁటదయాత

చ. 2: ఉడివోని లతపటాన నటూళళ్ళనఁ బలల్లల నెకిక్క
యిడుమల మమతల నితడుల్ల  గటట్టి
గొడవలనానసల కూరిమ సతపదల
పొడవపైన మామత పొతదేనఁటదయాత

చ. 3: పనిలేని మమతలల్ల పాపముల బతదాల
గొనకొని ధనముల గటూడపటట్టి
కని నేనఁడు తర వతకటపత కస్కృపతోడ
తనియని మాతోడి తగవనఁటదయాత



రేక: 9022-03 లలిత సత: 04-542 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఇటవలనె పో యితకా మాక

వటపతగశయి మముత్మి వదలీనా
చ. 1: యనన్ననఁడు దలల్లవారెనో యాడనఁ బొదుద  పొడచెనో

యనన్నటల్లనుతడిత మహరిన్నశము
యనిన్నటానఁ గడమలేక యకక్కడ నెదురలేక
పనన్నగ శయనుని కస్కృపనేకాదా

చ. 2: ఏడ వోవువాతధులట వచిచ్చె నిలిచెనో
కూడిన యాలరలలల్ల కొతడలవల
నీడలే నిలవులలల్ల నెలవులపై యునన్నచోట
యడులేనివవ హరి యవులేకావా

చ. 3: ఎవవ్వెరిచేత దానఁచితమెచచ్చెట నిధనముల
ఇవవ్వెల మాతలనఁచిన యినిన్నయు నబెబ్బు
రవవ్వెగ వతకటగిరిరాయనఁడు మాతలనఁపలో
పవవ్వెక కాచి పతడిన భోగమేకాదా



రేక: 9022-04 ముఖరి సత: 04-543 వతకటగానత
పలల్లవ: ఎనన్నట కెవవ్వెరికితనఁడే

అనిన్నటానునన్న అధికనఁడు
చ. 1: ఆతుమ కతతరాతమ సావ్వెమ

యేతరినెపైనా నితనఁడే
పాతక శటూరనఁడు పారశరీరనఁడు
పూతన పాబ్రాణ ఘతకనఁడు

చ. 2: అకక్కర దరచ నతదానఁ జెతదా
యకక్కడనెపైనా నితనఁడే
పకిక్కట లోకాల పొతదుగా నితచి మా
దికెపైక్కైనా పరదేవునఁడు

చ. 3: నేరమ నేరప నితచానఁ బెతచా
నేరీతనెపైనా నితనఁడే
కారణతనిధి వతకట వభునఁడు మా
చేరవపై యునన్న చెలవునఁడు



రేక: 9028-01 భటూపాళత సత: 04-544 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమో తలిసనఁ గాని య జీవునఁడు

నేమప నెరవదత నేరనఁడాయ
చ. 1: కపటాలే నేరిచెనఁ గాని జీవునఁడు

ఎపడెపైన నిజ సుఖత బెరనఁగనఁడాయ
కపరలే చవగొనెనఁ గాని జీవునఁడు
అపరిమతామస్కృత మాననఁడాయ

చ. 2: కడలేక తరిగీనఁ గాని జీవునఁడ
నడుమ మొదల చటూచి నడవనఁడాయ
కడుపకూటకినఁ బోయనఁ గాని జీవునఁడ
చెడని జీతముపొతతనఁ జేరనఁడాయ

చ. 3: కనియునఁ గానక పోయనఁ గాని జీవునఁడు
దినము వతకటపతనఁ దలియనఁడాయ
కనుమాయలకె చొకెక్కనఁ గాని జీవునఁడు
తనియ నిటేట్టిమతచి దరినఁ జేరడాయ



రేక: 9028-02 సామతతత సత: 04-545 అదపైత్త్వాతము
పలల్లవ: ఏమనవచచ్చెను గొతదరికితపనఁ బులసులనఁదపల

సమరితనమున నినిన్నటనఁ జొరద నా తలనఁప
చ. 1: పదిలతబుగ సరావ్వెతత్మిక భావము దలనఁచినపమత్మిట

ముదమున నెవవ్వెరినఁ జూచిన మొకక్కక పోరాదు
వదలక యినిన్నటను శ్రీవలల్లభునఁడునాన్ననఁడుతడిన
హస్కృదయము చతచలమనిన్నట నెనయదు నామనసు

చ. 2: ఎకక్కడనఁ జూచిననఁ బాబ్రాణులకినిన్నయు నాచారములే
చికక్కక యినిన్నయునఁగెపైకొని చేయక పోరాదు
మకక్కవ నినిన్నయు శ్రీ హరి మతముల కానీ అయినా
ఒకక్కటయే చాలను నాకొడనఁబడవతరముల

చ. 3: ఏరీతులనట చటూచిన నితదర బలదపైవములే
కూరిమనతదరినటవలనఁ గొలవకపోరాదు
ధరణ వతకటపతచేనఁతల ఇవయపైనానఁగాని
కోరిక నా కితనఁడే మరి కొరకొరలినిన్నయును



రేక: 9028-03 ఆహిరి సత: 04-546 శరణగత
పలల్లవ: ఓపనయత వోపనయత

వోపనయత య వపప్పులే తపప్పుల
చ. 1: ఎకక్కడికి నెకక్కడ యకక్కవ యరవు

తకక్కలే య మొకక్కల తకక్కవ దారణ
చ. 2: ఎవవ్వెరికి నెవవ్వెరో నవువ్వెలే నొవువ్వెల

తపప్పులే య రవవ్వెల చివవ్వెలే సిగద్గీల
చ. 3: బొతకలే పొతదుల కితకలే గిరల

వతకటవభునఁడ నీజతకెలే జతపల



రేక: 9029-01 సామతతత సత: 04-547 వతకటగానత
పలల్లవ: పాడెపైన యరకతో బతధమోక్షములొకక్క

గాడినఁగటట్టి ట తలివగానకేకాదా
చ. 1: భావతచి నినునఁ బరబద్రిహత్మిమని వదముల

వవల వధుల మొరవటట్టినఁగాను
కేవలప నినున్న దకిక్కన దపైవములనఁ గటూరిచ్చె
సేవతపటది తపప్పు సేయుటేకాదా

చ. 2: సరిలేని నిను నుపనిషదావ్వెకతముల పరా
తప్పురనఁడవని నలగడలనఁ బలకనఁగాను
వరసతోనఁ బెకక్క దపైవముల సతగడి నినున్న
తొరలనఁ గొలచట మహ దోబ్రాహమేకాదా

చ. 3: ఎతదునఁ జూచిన పరాణేతహసముల నీ
చతదమే యధికమని చాటనఁగాను
చతదరప్పు జనక వతకటగిరి సావ్వెమ నీ
కతదు వఱనఁగనిది యజాజ్ఞనమేకాదా



రేక: 9029-02 సామతతత సత: 04-548 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కొతచపడితనొక కొనాన్నళళ్ళ

ఇతచకితచకిపడెరినఁగిత నేను
చ. 1: ముటట్టి పానఁతవల మురిగిన దేహము

గటట్టి న దానఁచితనఁ గొనాన్నళళ్ళ
ఇటేట్టి సుఖమని యినిన్నట యోనుల
ఒటట్టి క కానఁపరముతడిత నేను

చ. 2: మురికి కడువలే ముతచిన హేయము
కరిసిత నేనొక కొనాన్నళళ్ళ
తరప లేక య దేహమురోనఁతల
మొరనఁగి దానఁచితని మటూలల నేను

చ. 3: వపప్పుచ ముడుచచ వతటగ కతుటట్టిల
కొపప్పుల పటట్టిత గొనాన్నళళ్ళ
అపప్పు వతకటనగాధిప మకస్కృప
యిపప్పుడు వలసిత నిదివో నేనఁడు



రేక: 9029-03 నాట సత: 04-549 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: తనకేనఁట యేతులితదరిలోన

పననఁగచ నటూరక బగిసనఁగాక
చ. 1: మరచెనా తనపాట మాలజీవునఁడు దొలిల్ల

కొరమాలి బహుయోనికూపముల
పొరలి హేయములోనె పతగడువడి వచిచ్చె
మొరనఁగి తా దొరనతట మురిసనఁగాక

చ. 2: పాసనా తనపాట పాపదేహి తా
గాసినఁ బడిన భతగములలల్ల
చేసిన తనతొతట చేనఁతలనిన్నయును
మాసననుచ నిటట్టి మలసనఁగాక

చ. 3: వడిచెనా తన పాపవధుల పాబ్రాణునఁడు మునున్న
అడరి మానుష రటూప మెపైనతతనే
చెడక వతకటపత సేవతచి సకలము
కడుగకొనెడి బుదిద్ధ కనవలనఁగాక



రేక: 9029-04 రామకిగయ సత: 04-550 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అతటకోకరో యమత్మిలల య

మతటవడడ కోరికల మానఁట వారము
చ. 1: మాసిన యాసలనెడి మాలత వతట వతటనే

పాసి వుతడలేక బాధనఁబడడవారము
బేన బెలిల్ల యతగిలపైన పదవనతజడు నోరనఁ
దసి తీసి సారె సారెనఁ దినన్నవారము

చ. 2: ఇటట్టి  నటట్టి  ముటట్టిరాని హేయమెపైన తోలనఁదోల
కటట్టి కటట్టి సిగద్గీలముత్మికొనన్నవారము
ముటట్టి  సేయుచోటనే మటూలమటూల సారె సారెనఁ
బుటట్టి పటట్టి యాపదలనఁ బొతదువారము

చ. 3: చతప చతప జీవులనే చవులతటనఁ జెడడతోలనఁ
గొతపలోననఁ దచిచ్చె పటట్టి కొనన్నవారము
ఇతపల నిపప్పుడు వతకటేశనఁజేరి భవముల
చితప యితట హరిభకిత్తి చరవారము



రేక: 9030-01 దేవగాతధరి సత: 04-551 కస్కృసర
పలల్లవ: ఇటట్టి ముదుద లనఁడి బాలనఁడేడ వానఁడు - వాని

బటట్టి తచిచ్చె పొటట్టినితడనఁ బాలవోయరే
చ. 1: గామడెపై పారితతచి కానఁగెడి వనన్నలలోన

చేమ పూవు కడియాల చేయిపటట్టి
చమ గటట్టినని తన చెకిక్కటనఁ గనీన్నర జార
వమర వాపోయే వాని వడుడ  వటట్టిరే

చ. 2: ముచచ్చెవల వచిచ్చె తన ముతగమురవుల చేయి
తచెచ్చెడి పరగలోన తగనఁ బెటట్టి
నొచెచ్చెనని చేయిదసి నోరనెలల్ల జొలల్ల గార
వచెచ్చెలి వాపోవువాని నటూరడితచరే

చ. 3: ఎపప్పుడు వచెచ్చెనో మాయిలల్ల చొచిచ్చె పటట్టిలోని
చెపప్పురాని వుతగరాల చేయిపటట్టి
అపప్పునఁడెపైన వతకటాదిద్రి అసవాలకనఁడు గాన
తపప్పుకతడనఁబెటట్టి వాని తలకెతత్తిరే



రేక: 9030-02 భటూపాలత సత: 04-552 మేలకొలపల
పలల్లవ: మేలకొనవ

భటూలలనాధిప భోగిశయన
చ. 1: లేదు వదవధి లేశమును

మేదిని భరమెపై మతచినది
పాదుపడదు చటూపరక భువ
గాదిలి సుతుపపై గనల జనకనఁడు

చ. 2: కనకము చవ చెడెనఁ గడునఁగడును
ఘననస్కృపబాధల గదిమనవ
దనుజల కతవల దలనఁకెదర
ఎనయ బలధికలవవ్వెర లేర

చ. 3: అసుర సతుల పణతము ఘనము
కస మసనఁగెడి కలికాలమహిమ
పసగల వతకటపత యినఁకను
వసుధలోని నెవవ్వెగలడుపనఁగను



రేక: 9034-01 సామతతత సత: 04-553 అధతతత్మి
పలల్లవ: లోకములోపల లటూటబెటట్టి - ఇది

కెపైకొని హరి యరనఁగవుగా నీవు
చ. 1: ములగచ వనకయు ముతదరయును నొచిచ్చె

పలమారనఁ గతటడి వసురము
నెలకొని వదకేము నినన్నమాపటనుతడి
నలిననాభునఁడ కానవుగా నీవు

చ. 2: భతగితచి తొలిల్లయు బలమార గొనిపోయి
దొతగల వడిచిన తురగము
ముతగిటలేదు యేమటూల నొదిగినదో
అతగజపత అరయవుగా నీవు

చ. 3: కొతకక యడవ మానఁకలనఁ గతపల మేసి
బతక మెడలి పార పనుమస్కృగము
వతకటపత దని వదకి కానలేము
సతకె వాయునఁ దేరచ్చెవుగా నీవు



రేక: 9035-01 భటూపాళత సత: 04-554 వతకటగానత
పలల్లవ: అనిన్నవభవముల అతనఁడితనఁడు

కనున్నల వవలగల ఘనుడితనఁడు
చ. 1: వదాతతకోటల్ల వభునఁ డితనఁడు

నాదబద్రిహత్మిప నడుమతనఁడు
ఆది నతతతములక నరదితనఁడు
శ్రీ దేవునఁడు సరసిజ నాభునఁడితనఁడు

చ. 2: భవములణనఁచ యదుపత యితనఁడు
భువనములినిన్నటకినఁ బొడవతనఁడు
దివకి దివమెపైన తరమతనఁడు
పవనసుతు నేలినపత యితనఁడు

చ. 3: గరడని మనఁదట ఘనునఁడితనఁడు
సిరలితదరికి నిచేచ్చె చెలవతనఁడు
తరవతకటనగము దేవునఁడితనఁడు
పరమపదమునకనఁ బద్రిభునఁడితనఁడు



రేక: 9035-02 బౌళరామకిగయ సత: 04-555 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: అదరీ బెదరీ నతతనతత

అదవదలపై మాయామస్కృగము
చ. 1: పొలస మలసనఁ బొదలీనఁ గదలీ

నెలసనఁ బలమార నెలవులను
కలస మస్కృగములనఁ గగమత్మిర బెదరీ
అలసనట మాయామస్కృగము

చ. 2: దానఁగీ లోనఁగీనఁ దటకన వనుకక
వనఁగీ నేనఁగీ వసవసనెపై
రేనఁగీగత వచరితపచనఁ జూపల
నానఁగీనద మాయామస్కృగము

చ. 3: వతకటగిరి రఘువర నీముతదర
కొతకీనఁ గొసరీనఁ గొనగొనల
జతకెల బాణసన బౌణతబున
సతకెలనఁ బడె మాయామస్కృగము



రేక: 9037-01 సామతతత సత: 04-556 శరణగత
పలల్లవ: ధనముగని మరికదా ధనికనఁడౌట - మొదల

తనునఁ దానెఱనఁగలేని తలపేనఁట తలనఁప
చ. 1: మచిచ్చెకల నినునఁగొలిచి మరికదా సుఖులౌట

యచోచ్చెట నేవలప్పులవవ్వెరెపైన
అచచ్చెపడ నటవతట హరి నినున్ననఁ గొలిచి నీ
మెచచ్చెవడయనఁగలేని మేలేనఁట మేల

చ. 2: కతదువగ నినునఁ గొలవనఁగనికదా ఘనులౌట
యతదునరదగ వలప్పులతదరెపైన
అతదముగ పరదపైవమని నినున్ననఁ గనలేక
గొతదినఁబడి పొరలేట కూడేనఁట కూడు

చ. 3: వరక నినునఁగొలిచి వతకటనగేశ నీ
దాసులపై మరికదా ధనుతలౌట
వాసి వటట్టిముకొరక వదలి దినములచేతనఁ
బాసి పోయినవనక పరమేడ పరము



రేక: 9042-01 ఆహిరి సత: 04-557 అధతతత్మి
పలల్లవ: ఇటట్టి సతసారికేదియు లేదానఁయ

తటట్టి వడుటేకాని దరిచేరలేదు
చ. 1: ములిగి భారపమోప మోనఁచేటవానఁడు

అలసి దితచకొను నాడాడను
అలర సతసారికి నదియు లేదాయ
తొలనఁగని భారమెతదును దితచలేదు

చ. 2: తడవ వనఁపచేనఁదు తాబ్రావడివానఁడు
ఎడయడనఁ దినునఁ దపేమెపైనను
అడర సతసారికి నదియు లేదాయ
కడునఁ జేనఁదకాని యకక్కడనఁ దపలేదు

చ. 3: దొరకొని హేయమే తోనఁడేటవానఁడు
పరిఠవతచను మేననఁ బరిమళము
అరిది సతసారికి నదియు లేదాయ
ఇరవు వతకటపత నెఱనఁగలేనఁడు



రేక: 9046-01 ఆహిరి సత: 04-558 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: చాలదా నా సతసారము

గాలియుయతలలనఁ దొలనఁగక యటూనఁగవలస
చ. 1: పాపపణతములనెడి బలిల్లదుల వతటనే

దపతచ బతటనెపై తరిగి తరిగి
పపైపపైనె దేహతపనఁ బలల్లలొసనఁగిన నరక
కూపముల మడి దునున్నకొని బద్రిదుకవలస

చ. 2: చితత్తిమను వభునఁజేరి చెలనఁగి వషయతబులక
కొతత్తిగమకానఁడనెపై కొలిచి కొలిచి
హతుత్తి కొని మోహతబులను పగధనుల యదుట
గతత్తితప మొగసాలనఁ గలదితచవలస

చ. 3: గాటతప దురితములకెపై జీతగానఁడనెపై
చేటపైన కోరికలనఁ జేరిచేరి
ఈటాడనఁ దిర వతకటేశనఁ గనకినాన్నళళ్ళ
కోటకొమత్మిలకెగసి గతపతచవలస



రేక: 9047-01 శోకవరాళ సత: 04-559 వతకటగానత
పలల్లవ: వతకటగిరి గోవతదునఁడా

యితకా నొకరో యిదదరొ మర
చ. 1: పచచ్చెల దాచిన బాహుపరలతో

అచచ్చెపనఁ గరముల అతదముతో
అచచ్చెల నిచచ్చెల నలను (ర?) దురిదివో
నిచచ్చెల నీవో నీవో కాని

చ. 2: నిలచతడుటయును నెరినఁ బవళతపచ
నలరటయును మరట నిటను
జలజాక్షుల దొడ చరచనఁగ నొరపల
వలయగ నిదోబ్రా వభవమదో

చ. 3: తర వతకటగిరి దిగవ తరపతని
పరమానతదప బహుసిరల
అరదుగనఁ బొతదుచ అధికములతదుచ
ఉదగశయనునఁడవ వడయనఁడవో



రేక: 9047-02 సామతతత సత: 04-560 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఏమసేయవచచ్చెనఁ గరత్మిమచిచ్చెనతత కాని లేదు

తాముసేసినతత వటట్టి  తమకనఁ బోరాదు
చ. 1: ఇటట్టి  నటట్టి  మటట్టిపడడ నితచకతతా లేదు - వనఁప

పటట్టిగటట్టి మోనఁప మోనఁచి పాటవడడ లేదు
తటట్టి వడ లోకమెలల్ల దవువ్వెకొనన్న లేదు
తటట్టి తరవున నోరదరచిన లేదు

చ. 2: అడిగిపరల బతుకాసపడడ లేదు - భీత
వడిచి నెతుత్తి టనఁ దోనఁగి వరనఁడెపైన లేదు
అడవులలల్లనఁ దిరిగి అలమటతచిన లేదు
ఇడుమపాటనఁజొచిచ్చె యియతకొనన్న లేదు

చ. 3: వచిచ్చె వచిచ్చె వనితల వలపతచకొనన్న లేదు
మెచచ్చెల గఱఱ్ఱైమునెకిక్క మేటయపైన లేదు
ఎచచ్చెరకనఁ దిరవతకటేశనఁ గొలవకతటే
ఇచచ్చెటచచ్చెట సుఖమతచకతత లేదు



రేక: 9047-03 కాతబోదిసత: 04-561 జోల
పలల్లవ: వాగె బలవు దపైవపరాయా - నీ

రాగె జతనము పరాకెచచ్చెరికె
చ. 1: మతచలనఁ దురగము మనున్నల మోపనఁగ

నతచలనఁ గరచల నాడనఁగను
కతచ మతచగా గకక్కననఁ దోలిత
పతచాసత్తి సగరనఁడ పాదచచ్చెరికె

చ. 2: పకక్కవతేజిట పేరెమువారనఁగ
తొకక్కనిచోటల్ల  దొకక్కనఁగను
చకక్కల మోపనఁగ సొతపగనఁ దోలిత
తొకక్కల దేవరదేవచచ్చెరికె

చ. 3: అతకవనెన్న పాదాబజము పదిలము
వతకటేశ తరవధులను
సతకెలేక శ్రీసతతోనఁ జెలనఁగెడి
లతకెల జానఁగ భళ యచచ్చెరికె



రేక: 9049-01 కాతబోదిసత: 04-562 ఉపమానముల
పలల్లవ: తలిల్లనఁ బాసి బడడలలల్లనఁ దలల్లడితచినటట్టి  నా

పలల్లదా లవవ్వెరి పాలయతనో తాము
చ. 1: మేదరితట లతజవోయి మేదినీశనఁ దగలనఁగ

గోదిలి కవటలలల్లనఁ గలిల్లనయటట్టి
ఆదిగొని నేనఁబోయి హరినఁ గొలవనఁగ నా
గాదిలి కరత్మిములేడనఁ గతటవో తాము

చ. 2: కానఁపటటూరి మతగలోజ గడిమనఁది రాజగానఁగ
కానఁపలలల్ల నఁ బనిమాసి కతదినయటట్టి
ఆనఁపలేక నేనఁబోయి హరినఁ గొలవనఁగ నా
పాపము లవవ్వెరి పతచపాలయతనో తాము

చ. 3: ఒటట్టిన మోనఁపల మోవనోపక వరవడిచి
వటట్టివానఁడు పారిపోనఁగా వదకినటట్టి
ఇటట్టి నేను శ్రీవతకటేశనఁ గొలవనఁగ నా
చటట్టిము లితదర నేడనఁ జొచేచ్చెరో తాము



రేక: 9049-02 పాడి సత: 04-563 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నారాయణతే నమో నమో

నారద సనున్నత నమో నమో
చ. 1: మురహర భవహర ముకతద మాధవ

గరడ గమన పతకజనాభ
పరమ పరష భవ బతధ వమోచన
నర మస్కృ గశరీర నమో నమో

చ. 2: జలధి శయన రవచతదద్రి వలోచన
జలరహభవనుత చరణయుగ
బలిబతధన గోపవధటూవలల్లభ
నలినోదర తే నమో నమో

చ. 3: ఆదిదేవ సకలగమ పూజిత
యాదవకల మోహన రటూప
వదోదద్ధర శ్రీ వతకటనాయక
నాదపగయ తే నమో నమో



రేక: 9050-01 శ్రీరాగత సత: 04-564 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: తవ్వెమేవ శరణత తవ్వెమేవ శరణత

కమలోదర శ్రీ జగనాన్నథా
చ. 1: వాసుదేవ కస్కృషర వామన నరసితహ

శ్రీ సతీశ సరసిజ నేతగ
భటూసురవలల్లభ పరషోతత్తిమ పీత
కౌశేయవసన జగనాన్నథా

చ. 2: బలభదాబ్రానుజ పరమపరష దుగద్ధ
జలధివహర కతజరవరద
సులభ సుభదాబ్రా సుముఖ సురేశవ్వెర
కలి దోష హరణ జగనాన్నథా

చ. 3: వటపతగ శయన భువనపాలన జతతు
ఘటకార కరణ శస్కృతగారాధిప
పటతర నితత వపైభవ రాయ తరవత
కటగిరినిలయ జగనాన్నథా



రేక: 9050-02 పళమతజరి సత: 04-565 జోల
పలల్లవ: పాలజలనిధిలోనఁ బాయని

నీలవరరనఁడవట నీవా యిపడు
చ. 1: వదచలల్ల మణుల వయిపడగలను

చెదరని మెరనఁగల శేషనిపపై
మస్కృదువునఁ బరపగా మెలల్లనె పొరలచ
నిదురవోదువట నీవా యిపడు

చ. 2: పరమ మునీతదుగ లనఁ బదత్మిభవాదుల
ఇరవతకల నుతయితచనఁగను
అరవరిమోమున నలల్లన నవవ్వెడి
నిరతమటూరిత్తివట నీవా యిపడు

చ. 3: పగటన సిరియునునఁ బరగిన ధరణయు
బగియుచ నడుగల పసుకనఁగను
తగ వతకటగిరినఁ దనరచ జెలనఁగెడి
నిగమమటూరిత్తివట నీవా యిపడు



రేక: 9053-01 సామతతత సత: 04-566 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: సతతత దుతఃఖప జడులల శ్రీ

కాతతుని మరవక కనరాదా
చ. 1: మలజలధులనఁ బలమరనఁ దేలచనఁ గడు

దలనఁకచ నొరలనఁ బాతకలర
నలవున శ్రీహరి నామామస్కృతమే
కొలనఁది మరనఁ బేరొక్కనరాదా

చ. 2: భవ పతకము లోపలనఁ బడి ముణునఁగచ
చవ దలనఁచెడి దురజనులల
భవరోగములకనఁ బతడితునఁడవు మా
ధవుని నాతత్మినఁ జెతదగనఁరాదా

చ. 3: కడుఘోరప మారద్గీతబున నలయుచ
వడినేనఁగెడి తరవరలల
చెడని పదవసనఁగ శ్రీవతకటపతనఁ
దడవ సుఖముల జెతదనఁగరాదా



రేక: 9054-01 సామతతత సత: 04-567 కస్కృసర
పలల్లవ: బొడుడ  తామెరలోన గడిడవయసు పదద

బడడనఁ గనన్నటట్టివాడునఁ పనన్నవాడు
చ. 1: బరసపైన దొకకొతడ పనుబాముతోనఁ జటట్టి

బరబరనె తద్రిపేప్పు పనన్నవానఁడు
గరతపైనదొకకొతడ గొడగగా నొకచేత
పరికి పటేట్టివానఁడు పనన్నవానఁడు

చ. 2: బెడిదతప శిశపాల పనుమోనఁతతోగటూడ
పడచేతనే వసనఁ బనన్నవానఁడు
పడవసి చాణటూరనఁ బటట్టి యురము దొకిక్క
పడికిటనే చతపే పనన్నవానఁడు

చ. 3: ఎకక్కడనఁ జూచిననఁ నితతటనఁ దానెపై
పకక్కరటూపములపైన పనన్నవానఁడు
ఇకక్కడనఁ దిరవతకటేశనఁడెపై జగమెలల్ల
పకిక్కటలిల్లనవాడు పనన్నవానఁడు



రేక: 9056-01 నాట సత: 04-568 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: ఆది పరషా అఖలతతరతగా

భటూ దేవతా రమణ భోగీతదద్రి శయనా
చ. 1: భవపాథోనిధి బాడబానల

భవజీమటూత పగభతజనా
భవ పరవ్వెత పగళయ భయద నిరా ర్ఘత దు
రద్భావ కాలకూటభవ బహువశవ్వెరటూప

చ. 2: భవఘోరతమరదురద్భావకాలమారాత్తి తడ
భవభదద్రి మాతతగ పతచానన
భవ కమలభవ మాధవరటూప శేషాదిద్రి
భవన వతకటనాథ భవరోగవపైదత



రేక: 9058-01 సాళతగత సత: 04-569 దశవతారముల
పలల్లవ: నీవు తురగముమనఁద నేరప్పు మెరయ

వవల రటూపలపై వదచలిల్లతపడు
చ. 1: పదిలముగ నిరవతకనఁ బసిడి పతజల యతప

పొదల తరకసములొరపల నెరపనఁగా
గదయు శతఖతబు చకగము ధనుతః ఖడద్గీముల
పదివల సటూరతబతబములపైనవపడు

చ. 2: సొరిది శేషని పదదచటట్టి  పనునఁగేవడము
సిరి దొలనఁక నొకచేతనఁ జితత్తిగితచి
దురమునకనఁ దొడవపైన ధటూమకేతువు చేత
ఇరవపైనబలల్లమెపై యేచెనతదవుడు

చ. 3: కరకజడతో రమాకాతత జయలక్ష్మియపై
తొరలి కౌగినఁట నినున్ననఁ దొడికి పటట్టి
చరచె వను వతకటసావ్వెమ నిను గెలవుమని
మెరనఁగనఁగచకతభముల మసిమతో నపడు



రేక: 9058-02 మలహరిసత: 04-570 జోల
పలల్లవ: నిదిదరితచనఁ బాలజలనిధివలనే

ఒదిదక శ్రీ రమణునికి నొతత్తిరే పాదముల
చ. 1: వనఁగదానఁక జితత్తిగితచి వదదలలల్లనాదరితచి

బాగగానఁ గస్కృపారసము పతచి పతచి
యేగతనఁ బవళతచెనో యటల్ల భోగితచెనో
యోగీతదద్రివరదుని నటూనఁచరే వుయాతలను

చ. 2: వాలగనున్నల రెపప్పుల వడదానఁకి తను తావ
చాలకొన నటూరప్పుకల చలిల్ల చలిల్ల
నీలవరరపగణము నెరపచ నొకయితత
కాలము కనున్నల దిపీప్పునఁ గపప్పురే దోమతర

చ. 3: సరగన యోగనిదద్రి చాలితచి లోకమెలల్ల
కరణతచనఁ దలనఁచి వతకటగిరిపపై
అరదుగ సకలలోకారాధుతనఁడాయ మతచి
వరివ నాలవటాట్టి ల వసరరే సతుల



రేక: 9066-01 శతకరాభరణత సత: 04-571 దశవతారముల
పలల్లవ: దురితమస్కృతుతవట దొతగలట

సిరివరనఁడట దయసేసనా
చ. 1: మలయుచనె చేరిన మధుకెపైటభులను

సల నెతుత్తి ర వడిచినయటల్ల
ఖలలనఁ బడిచి రకత్తిము వడినఁగో శ్రోలక
వలయాతతకనఁడట వడిచనా

చ. 2: కారితచి కనక కసిపని నఖములనఁ
జీరి కడుప చితచిన యతనఁడు
ఈరసపసురల యముకల వరవక
వరసితహునఁడట వడిచనా

చ. 3: చెనకి దశముఖుని చేతులనఁ దలలను
చినికతడల గోసిన యతనఁడు
ఘనునఁడట తరవతకటపత దుషట్టి ల
తనువులనఁ జెతడక తడసనా



రేక: 9066-02 శ్రీరాగత సత: 04-572 ఇతర దేవతల
పలల్లవ: ఒకక్కనఁడవ లోకానకొడయడనఁవు నీవ

దికక్కగా నెవవ్వెరలేర తమత్మినాయనఁడా
చ. 1: బొడుడ చెరల్ల బొమత్మిరెడిడ పొలమెలల్లనఁ జేడవటట్టి

గడడనుతడి పపైరవతత్తి కాచకతడనఁగా
దొడడగానఁ బతడనఁగనఁ జూచి దోసకారి మొతడిదొర
దిడిడనఁదసి కొతటనఁబోయ తమత్మినాయనఁడా

చ. 2: పాలకొలిన్న చతదిరెడిడ పతటసేయనఁ బొదుద లేక
గాలివట కాపనఁరాననఁ గసుగతదనఁగా
కోలపచ దినమటూ నీకొతడమనఁది నాయకల
తీలపరచేరగదే తమత్మినాయనఁడా

చ. 3: కామకొలిన్న మారిరెడిడ కనుచటూపవారినెలల్ల
కోమలప చెలపల గోర మొతత్తినఁగా
పేగమముతోనఁ గేదారి పరిగి పతడిన పతట
తేమ రేనఁగి ఊటవటట్టి తమత్మినాయనఁడా

చ. 4: గతడునఁగతట దేవరెడిడ కొలిచిన వతడిపటట్టి
కతడనఁ గాపరితటనితట కూడుమోయనఁగా
పతడిన బతడల్లనఁగొటట్టి పతటలలల్ల నానానఁట
తతడికొకక్క కొలనఁదాయ తమత్మినాయనఁడా

చ. 5: వలిగొతడ కాపరెడిడ వనఁకప జీవనమెలల్ల
తలమోనఁచి తరిపమెపై తలల్లడితచనఁగా
తలిసి యాతనితో నొకక్కటగానఁగ నీగటట్టి
తలిస వతకటగిరి తమత్మినాయనఁడా



రేక: 9069-01 కనన్నడగళ సత: 04-573 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: తవ్వెమేవ శరణత తావ్వెమేవ మే

భద్రిమణత పగసరత ఫణీతదద్రిశయన
చ. 1: కదావా తవ కరణ మే

సదా దపైనతత సతభవత
చిదానతదత శిథిలయత
మదాచరణత మధుమథన

చ. 2: మయా వా తవ మధురగత
భయాదిక వభాబ్రాతతోహత
తయా వమలత దాతవాత
దయా సతతత ధరణీరమణ

చ. 3: ఘనత వా మమ కలషమదత
అనతతమహిమాయతసతతే
జనారదన ఇత సతచరసి
ఘనాదుప్పున వతకటగిరిరమణ



రేక: 9074-01 లలిత సత: 04-574 అధతతత్మి
పలల్లవ: భవముల వడనఁగనఁ బాలితచి

చవ మరపను మోక్షము తరవు
చ. 1: కరత్మికోటల్లక గడిచటచెచ్చెను

నిరత్మిలమతులక నేనఁడిపడే
ధరత్మిమారద్గీముననఁ దడవ నడచటక
నరిత్మిలినఁ బుణతములతదుటక

చ. 2: ముతజేతదదము మటూలదాముగా
సతజీవని సరసత నొసనఁగె
గొతజ సుకస్కృతముల కమత్మిరితచి హరి
రతజితచెను సరవ్వెజనులక

చ. 3: పటట్టిముగటట్టిను పాబ్రాణులకెలల్లను
గటట్టిగనఁ దిర వతకట వభునఁడు
ఒటట్టిన యాపదలటూడనఁదోలి జను
లిటేట్టి నిజసుఖమచచ్చెటక



రేక: 9074-02 ఆహిరి సత: 04-575 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: ననున్ననితత సేయుకతట నవువ్వెలనన్నవా పతట

మనున్నపపైనఁడిముదదగానఁగ మనున్నపూస నితనఁడు
చ. 1: పతచమహపాతకలనఁ బరమపావనులనఁగా

వతచనఁ బటూనె నితదుకతట వదతలనన్నవా
ఇతచకతత హరినామమతతలోననె ముటట్టి
పతచ దచిచ్చె మాణకపబలల్ల సేస నితనఁడు

చ. 2: మాలవాని కషట్టివదత మతదవటట్టి బద్రిహత్మివదత
పాలసేస నితదుకతట బద్రితుకనన్నదా
నాలకతదునునన్న వషరనామమతతగము చెపప్పు
తోలబలల్ల మాడకతట దొడడసేస ననున్నను

చ. 3: కకక్క దచిచ్చె గతగిగోవు కొదమగానఁగ భటూమలోన
ఒకక్కమాట యితతసేయ నోపవచచ్చెనా
దికక్కలతదు వతకటేశ దివతనామము రోనఁత
కకక్కనఁగటూట నమస్కృతజలధినఁ గావతచె ననున్నను



రేక: 9074-03 భటూపాళత సత: 04-576 ధనురాత్మిసత
పలల్లవ: ముదమలర కాలముల మరిట మోసపోక

హస్కృదయమలర భజితపరో మ రిట ధనురాత్మిసముల వధులన
చ. 1: వగ నాలగ ఘడియలననఁగా వదవదుతల లేచి సరగన

నాగమోకత్తివధులను తమదేహనుగణములగా
వగమున సతధతదులొగినఁ గావతచి వమలతభోధిశయనుని
బాగగానఁ బటూజితచరో యడపక ధనురాత్మిసముల వధులనె ఘనుల

చ. 2: పరగ చనాతబరములను నత పరిమళముత్మిల బుషప్పుముల కడు
వరవుగా వతకటపత వదతసతగతుల అరదుగా
ధటూపముల బహుద పాదులను తాతబాలవధులను
పరగనఁ బటూజితపనఁడు సమసత్తి పగభు ధద్రినురాత్మిసమున వధుల ఘనుల



రేక: 9074-04 మేచబౌళ సత: 04-577 కస్కృసర
పలల్లవ: అచచ్చెప రాల యమునలోపల

ఇచచ్చెగితచి భుజియితచిత కస్కృషర
చ. 1: ఊరనఁగాయలను నొదిదక చదుద ల

నారగితపచ నతదరిలో
సారె బాలల సరసాలతోడ
కోరి చవుల గొతటవ కస్కృషార

చ. 2: ఆకసతబున కాపర ముఖుతల
నాకలోకప నాతదులను
కెపైకొని యజజ్ఞకరత్తి యాతనఁడని
జోకనఁ గొనియాడనఁ జొకిక్కత కస్కృషార

చ. 3: పేయల లేవు పలవునఁడనుచ
కోయని నోరనఁ గటూనఁతలను
మాయల బద్రిహత్మిము మతము మెచచ్చెచ
చేయని మాయల సేసిత కస్కృషార



రేక: 9075-01 -- సత: 04-578 కస్కృసర
పలల్లవ: ఈతనఁడే హరనఁడు యతనఁడే యజనఁడు

ఈతనికి నీచేనఁతలతత ఘనమటగాన
చ. 1: కడునఁ బెకక్క బద్రిహత్మితడకటకముల సుడివడిన

కడుపలో నిడుకొనన్న ఘనునఁడు
వడలి పూతకిచతటవషము దానఁగినయతత
వడినఁ దనక నేమాయ వటట్టిబటూమెల గాక

చ. 2: ఎలల్లజలధుల మగిలి యేకమెపై పబబ్బునప
డులల్లసిలల్ల చ నీతనఁడుతడు
మలల్ల డి యొక రెతడు మదుద ల వరచినటట్టి
బలిల్లదునఁడవని నినున్ననఁ బరిణమతతురగాన

చ. 3: తరవతకటేశవ్వెరనఁడు దేవదేవోతత్తిమునఁడు
పరిపూరరనఁ డచతతునఁ డభవునఁడు
శరణగతుల రక్షసేయు వాడను మానఁట
గరతుగానఁ దలపోసి కొనియాడనఁగా వలస



రేక: 9075-02 -- సత: 04-579 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: నీ కథామస్కృతము నా నిరత సేవన నాక

చేకొనుట సకల సుఖ సేవనతబటగాన
చ. 1: ఇదియ మతతగరాజము నాక నేపొబ్రాదుద

నిదియ వదసతహిత పాఠము
ఇదియ బహుశసత్తి సమెలల్లనఁ జదువుట నాక
ఇదియ సతధత నాకిదియ జపమట గాన

చ. 2: ఇదియ బద్రిహత్మివదోతపదేశము నాక
ఇదియ దుతఃఖవరహితమారద్గీము
ఇదియ బహులోకహితభేషజము నాక
ఇదియ వుపనిషదావ్వెకతపదద్ధతగాన

చ. 3: ఇదియ దానఫలమయతనఁ జాలను నాక
ఇదియ తపవరహిత కరత్మిము
ఇదియ తరవతకటేశవ్వెరని సతసత్మిరణ
ఇదియ యిదియ యినిన్నయును నటగాన



రేక: 9079-01 దేశక సత: 04-580 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరగల రెవవ్వెరికి

ఇవవ్వెల నవవ్వెల నితనఁడేకాక
చ. 1: ముదద సేసినట మొదలనఁ గడుపలోనఁ

బెదదగానఁ దానఁ బెరగనానఁడు
ఒదదనెవవ్వెరతడిరొకరెపైనా
ఒదిదకెపైన బతధునఁడొకనఁడేకాక

చ. 2: వరతనఁ బోవునటట్టి వడిసతసారప
తరలనఁ దగిలి తానఁ దిరగనానఁడు
వరవకమని భావతచవారెవర
తరితోడ నీతనఁడె కాచనఁగాక

చ. 3: ఉడుకనఁ బెటట్టినటట్టి వుడివోయిన నరకాల
నుడుకచనఁ దానుతడునాడు
తడవువారెవవ్వెరతతటనఁ దనున్న
కడవగ వతకటపతగాక



రేక: 9080-01 ముఖరి సత: 04-581 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: కనునఁగాక పణతల కడనఁబడెనా

తనువు లేదో చేతనము లేదో
చ. 1: మోసపోతనననేల మురగ వగవనేల

చేసునఁగాక పణతల చమ దుమెత్మినా
దాసునఁడునఁగా దా లేనఁడొ తలనఁప శ్రీహరి లేనఁడొ
వసమతతగాలమెపైన వధిలేదో

చ. 2: తలల్లడితచి పడనేల దపైవము దటూరనేల
చెలల్లనఁబో నేనఁడే పతడి పొలల్లవోయనా
ఉలల్లములో హరి లేనఁడో ఒదిదకతోనఁ దా లేనఁడో
కొలల్లలడనఁ బుణతములకోరిక లేదో

చ. 3: చచిచ్చె చచిచ్చె పటట్టినేల జముబారినఁ బడనేల
నొచిచ్చె నొచిచ్చె మరచేత నొగలనేల
యిచచ్చెలేదొ తరవతకటేశనఁడొదదనె లేనఁడో
నిచచ్చె నిచచ్చెనఁ దనకితత నేరప లేదో



రేక: 9080-02 పాడి సత: 04-582 పోలికల
పలల్లవ: కలషప చకట గలగనఁగను

వలగ లోకముల వలసిన యటల్ల
చ. 1: మునుకొని పాతకముల గలగనఁగనఁబో

జనులకనఁ బుణతము చవులయ
ఇనుము గలగనఁగా ఇతదరి యదిటకి
కనకము పగమోదకరమెపైనటల్ల

చ. 2: జగములోపల వషముగ గలగనఁ బో
మగలనఁగ నమస్కృతము మేలయ
వగప గలగనఁగా వడి సతతోషత
బగపడుటతదరి కబుబ్బురమాయ

చ. 3: బహుదపైవతబుల పగపతచవదులనఁ బో
మహిమల శ్రీహరి మనసాయ
వహగ గమనునఁడగ వతకటేశవ్వెరడు
ఇహమయతనఁగనఁ బరమచెపైచ్చైనటల్ల



రేక: 9080-03 -- సత: 04-583 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఓపనయత వోపనయత

ఓపనయత య యొపప్పులే తపప్పుల
చ. 1: ఎకక్కడికి నెకక్కడ - యకక్కవ యరవు

తకక్కలే య మొకక్కల - తకక్కవ దారణ
చ. 2: ఎవవ్వెరికి నెవవ్వెరో నవువ్వెలే నొవువ్వెల

తవవ్వెలే యరవవ్వెల - చివవ్వెలే సిగద్గీల
చ. 3: బొతకలే పొతదుల - కితకలే గిరల

వతకటవభునఁడ నీ - జతకెలే జతపల



రేక: 9082-01 శతకరాభరణత సత: 04-584 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: అధమునికి నను వధయకల వధియితచరో

వధిలోననఁ గొతత దురివ్వెధి నెరపనానఁడ
చ. 1: పాతకని పాపాల పరిహరితపతచరో

భటూతతబులల తోనఁబుటట్టి లల
యేతులక హరి దలనఁచి యిటవతట య మేన
బటూతునఁజేతలనె వరపల నెరపనానఁడ

చ. 2: పాపకరత్మినికి భస్కృగపతనతబు చటూపరో
తాపతగయములల తముత్మిలల
దపతచ హరి దలనఁచి ధస్కృతలేక మరి మనో
వాతపారముల గొనిన్న వడినఁ దలనఁచినానఁడ

చ. 3: చతచలన కేది నిశచ్చెయవధి వధితచరో
పతచేతదిద్రియములల బతధులల
ఎతచనరదగ వతకటేశవ్వెరనఁ బొగడునోర
కాతచి యితరల నాలికకనఁ జేరిచ్చెనానఁడ



రేక: 9082-02 లలిత సత: 04-585 అధతతత్మి
పలల్లవ: హితమదియే కాకినఁక లేదు - మా

గతనఁ జెరి నీకస్కృప కలదిది యలల్ల
చ. 1: పాతకకోటల్లత బాయునుపాయత

బేతరినఁ జూచిన నినఁక లేదు
చెపైతనాతతత్మిక సకలేశవ్వెర నీ
చేతద పాబ్రాణుల జీవనమెలల్ల

చ. 2: భవబతధతబులనఁ బాయునుపాయత
బవల నవల మారికినఁక లేదు
ధుగ వవరదునఁడ కౌసుత్తి భధర నీకస్కృప
చవచేతవ మా సతపద లలల్ల

చ. 3: పరమ పదత బగపడు వభవము నీ
కరణే కానినఁకనఁ గడలేదు
తర వతకటగిరి దేవునఁడ నీకే
భరము జతతువుల పనులివ యలల్ల



రేక: 9082-03 గతడకిగయ సత: 04-586 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: పాయమతట ముదిమతటా బహురటూపము-యినఁక

నేయడనఁ గాచెదు మము నితదిరారమణ
చ. 1: అనన్నలతటా తముత్మిలతటా ఆతడల్లతటా బడడలతటా

పనున్నకొని తరిగేర బహురటూపాల
ఎనిన్నక దినములలో నెవవ్వెరికి నేమేమ గల
రినిన్నటకి నీవ నాక నితదిరారమణ

చ. 2: చటట్టిమతటా పకక్కమతటా సుఖమతటా దుతఃఖమతటా
పటట్టి లేక తచచ్చెకొనన్న బహురటూపము
వటట్టివతలనఁ బడి వాడుదేరేము
ఎటట్టి  సేసినను జేయుమతదిరారమణ

చ. 3: తలల్ల లతటానఁ దతడుగ లతటా తపప్పులతటా నొపప్పులతటా
బలిల్లదులనఁ జేయలేని బహురటూపాల
వలిల్లగొనన్న కస్కృపతోడి వతకటేశనఁడ నాక
నెలల్లనానఁడు నీవ కలవతదిరారమణ



రేక: 9084-01 దేవగాతధరి సత: 04-587 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఈజీవునక నేది గడపల తనక

నేజాతయును లేక యిటల్ల నన్నవానఁడు
చ. 1: బహుదేహ కవచములనఁ బారవసినవానఁడు

బహుసవ్వెతతతగముల నాపద నొతదినానఁడు
బహుకాలముల మతగి పరవశతబెపైనానఁడు
బహుయోనికూపములనఁ బడి వడలినానఁడు

చ. 2: పకక్కబాసల నేరిచ్చె పతప మగిలినవానఁడు
పకక్క నామములచే బలవనఁబడినానఁడు
పకక్కకాతతలతోడ పకక్కపరషలతోడ
పకక్కలగలనఁ బెననఁగి బెతడుపడినానఁడు

చ. 3: ఉతడనెనన్ననఁడునఁ దనక ఊరటనన్ననఁడు లేక
యతడలక నీడలక యడతానఁకినానఁడు
కొతడలలో నెలకొనన్న కోనేటరాయని
యతడ చేరెదననుచ నాసపడినానఁడు



రేక: 9084-02 వరాళ సత: 04-588 వతకటగానత
పలల్లవ: దికక్కలేకపోయే నిటేట్టి దినదినము

వకక్కసప లోకమేలే వభునఁడెవవ్వెడో
చ. 1: గతత్తిముగ నెలల్లవార కడిచేట కతచము

ఎతుత్తి క లోనఁబెటట్టి కొనె నెవవ్వెనఁడో దొతగ
కొతత్తిగానే యితత గటట్టి కొని బయటవసిన
మెతత్తినిదతటానఁ బటట్టి  మతగె నెవవ్వెడో

చ. 2: బతతగానఁగ నెలల్లవానఁర పతడేటమతచము
గతతలో వరగనఁదోస గటూళనఁడెవవ్వెడో
దొతతుల కడవలోన తొరలి దానఁచిన పదద
పొతతకూటకతడనఁ గొతటనఁ బోయనెవవ్వెనఁడో

చ. 3: సొరిది సతతలలోని సుదుద లలల్ల వని వని
వరసములలల్లనఁ బాపే వభునఁడెవవ్వెనఁడో
తరవతకటగిరి దేవునఁడెపై యితదరికినఁ
గరణ లోకము గాచే ఘనునఁడెవవ్వెనఁడో



రేక: 9084-03 దేశక సత: 04-589 వతకటగానత
పలల్లవ: కతట నఖలతడ కరత్తి నధికని గతట

కతట నఘముల వడుకొతట - నిజమటూరిత్తినఁ గతట
చ. 1: మహనీయ ఘన ఫణమణుల శ పైలము గతట

బహువభవముల మతటపముల గతట
సహజ నవ రతన్న కాతచన వదికల గతట
రహి వహితచిన గోపరతబులవ కతట

చ. 2: పావనతబెపైన పాప వనాశనము గతట
కెపైవశతబగ గగన గతగ గతట
దపైవకపనఁ బుణత తీరస్థిములలల్లనఁ బొడగతట
కోవదుల గొనియాడు కోనేరినఁ గతట

చ. 3: పరమ యోగీతదుగ లక భావగోచరమెపైన
సరిలేని పాదాతబుజముల గతట
తరమెపైన గిరి చటూప దివతహసత్తిము గతట
తర వతకటాచలధిపనఁ జూడనఁగతట



రేక: 9086-01 దేసాళత సత: 04-590 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎనాన్నళళ్ళనాన్న నిటట్టి కదా

వనన్నని వరగల వనఁడుకలయ
చ. 1: భువ నెటట్టి లల్ల నఁ బోయేదే కా

చవులకనఁ జవయగ శరీరము
ధుగ వమని య సుఖదుతఃఖ రోగముల
భవముల కిదియే బతదములయ

చ. 2: ఎతత వరలినా నిదే తానఁగద
కతతల కతతల కాయమది
బొత దగలచక పొరలనఁగనఁ బొరలనఁగ
సతతకూటముల సరములయ

చ. 3: కెపైపసేసినా ఘనమౌనే కా
పాపమునఁ బుణతమునఁ బెపైపపైనే
య పటట్టి గనక ఈ వతకటపత
దపతచనఁగనఁ బెనునఁదరవకటాయ



రేక: 9086-02 ఆహరి సత: 04-591 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: కలియుగతబునకనఁ గలదిదియే

వలసిన పతచమవదమె కలిగె
చ. 1: బోధల హరినుత పొడమెను శటూదద్రి

సాత్సధని కలిదోషము మానప్పు
రాధ మాధవ రచన సకలజన
సాధువదమే జగముననఁ గలిగె

చ. 2: పరమగ వదము బహుళము చదివయు
హరి నెరినఁగిన వారరదనుచ
తరవాముడియపై దివతమతతగమెపై
వలసిన పతచమ వదమె కలిగె

చ. 3: బతకప మనుజల పకక్కల చదివయు
సతకె దరదచచ్చెట ననుచ
సతకీరత్తినమే సకలలోకముల
వతకటేశవ్వెరని వదమె కలిగె



రేక: 9087-01 శ్రీరాగత సత: 04-592 వతకటగానత
పలల్లవ: కతత్తిరాల చిముత్మిచతడెనఁ గదలచతడె

చితత్తిజ జనకనఁడెపైన శ్రీ మటూరిత
చ. 1: కనున్నలనఁ జొకక్కచనుతడె కతపతము మనఁటచతడె

సనన్నప సొలప నిగద్గీ సళపచతడె
అనున్నవ నడిమ యితత నకక్కన నొతుత్తి చనుతడె
ఉనన్నతనఁ గోనేటదరినునన్న మటూరిత

చ. 2: మేసుల ముటట్టి చనుతడె మేడమనఁద నిలచతడె
కీసిన గోక గిలిగితపచనుతడె
నేసకొపప్పురమణకి చెకక్కల నొకక్కచనుతడె
తీసిన లతఘతముల దివతమటూరిత

చ. 3: కిలకిల నవువ్వెచతడె కినెన్నర వటట్టి చనుతడె
పలమెరనఁగల దోనఁప బాడుచతడె
అలమేలమతగమనఁద నలరి యొరగి యుతడె
వలయ వతకటగిరి వదమటూరిత



రేక: 9105-01 ముఖరి సత: 04-593 వపైషరవ భకిత్తి
పలల్లవ: మొకక్కరో మర మోసపోక - మక

దికక్కదసపైన ఆదిదేవునికి
చ. 1: మారచేతులీయవదుద  మారగాళళ్ళయవదుద

బీరాన గతడెల గోసి పటట్టివదుద
గోరపడి చిచచ్చెలోన కొతడాల చొఱవదుద
ఊరకే మవారమని వునన్ననఁ జాల

చ. 2: సిడిదలలియతవదుద  జీవాలనఁ జతపవదుద
బడి బడి పగాద్గీలనఁ బారవదుద
సిడిమనఁద బతత్తిరప బముత్మిల చిమత్మినఁగవదుద
కడనుత............................. దారి గనన్ననఁ జాల

చ. 3: బగద్గీన యకక్కడ డొకక్కపడునో యేమరవదుద
బగిద్గీవడడ యమబాధనఁ బడవదుద
ఎగద్గీ సిగద్గీలేక వతకటేశని దాసులనఁజేరి
అగద్గీలప పాదరేణువపైననఁ జాల



రేక: 9106-01 శ్రీరాగత సత: 04-594 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: ఎవవ్వెరినఁ దలనఁపనఁడు ఎవవ్వెరి నొలల్లనఁడు

నవువ్వెల తరవుల నడచనఁ బాబ్రాణ
చ. 1: కలషమునఁ బుణతము కరత్మిపనఁ జేనను

వలయనఁగ జీవునఁడు వతుత్తి చను
కలిగిన సుఖదుతఃఖములను గాదల
కొలచల నితచక కడిచనఁ బాబ్రాణ

చ. 2: చెడని పగపతచము శశదిదిలో
నిడుప గరచలగ నేసినది
వడి దేహములను వనెన్నల వనెన్నల
గడనల చరల కట ట్టినఁ బాబ్రాణ

చ. 3: కూరిమనఁ గామకో శ్రోధదుల మత
చటూరలనఁ గొనియడి చటట్టిములే
గారవముల వతకటపతనఁ గొలవక
చేరి కానఁపరము సేసనఁ బాబ్రాణ



రేక: 9108-01 ధనాన్నసి సత: 04-595 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఏలయత పరమాతత్మి యేలికవు మాకనెపై నాలినే పటట్టితవ నాడూను

కాలనికి మముత్మి సరిగానఁపలే కమత్మినుచ నేలనే తపేప్పువు నేనఁడూను
చ. 1: భారమగ నీటలోనఁ బవళతచి నీ వాది నారాయణునఁడవపైత నానఁడూను

పపైరగా నితదరిని పగకస్కృత లోపలనఁదచిచ్చె నారగానఁ బోసితవ నానఁడూను
నార పేరిడి తతడిద్రి నతదనుని బలవనఁ గరణరసము నితచితవ నానఁడూను
చేరి కడు మముత్మి రకతపనోపక వటట్టి నేరముల యనేన్నవు నేనఁడూను

చ. 2: దటట్టిముగనఁ జొచిచ్చె యితదరిదేహములలోన నటట్టినడుమెకిక్కతవ నానఁడూను
అటట్టిలగ బద్రిహత్మితడమవయితచి జతతువుల నటేట్టిట ముతచితవ నానఁడూను
ఒటట్టి యితదరికి సరయటూదరిని మోక్షతబు నటట్టి  కొటట్టిత గొతత నానఁడూను
పొటట్టి పొరగననఁ దచిచ్చె భటూతముల మెడగటట్టి నిటట్టి పడినేనఁపేవు నేనఁడూను

చ. 3: పొలవుగా మమత్మిటల్లనఁ బుటట్టితచకొరకనే నలిన నాభునఁడవపైత నానఁడూను
పలవలపలకెలల్ల పదవులినిన్నయు నొసగి నలగడల నునిచితవ నానఁడూను
చలముకొని దానవులనఁ జకాక్కడి దేవతల నలనఁకవల దరిచ్చెతవ నానఁడూను
చెలనఁగి యితదరినఁగావ శ్రీ వతకటాదిద్రిపపై నెలకొనిట నిలిచితవ నేనఁడూను



రేక: 9108-02 సామతతత సత: 04-596 వపైరాగత చితత
పలల్లవ: గదదరి జీవునఁడు కామధేనువు మాని

యదుద నఁ బదుకనఁ జొచెచ్చె నేది దరనఁగ
చ. 1: మటమాయములనఁ దనమనస చతచలమతది

ఇటనటనఁ దిరిగిన నేది దరనఁగ
కటకట వరేల కరేత్తి దొతగలనఁగటూడి
యటవలనఁ జేసిన నేదిదరనఁగ

చ. 2: కలల్లలడనఁగనఁ జొచెచ్చెనఁ గలషపమత సతత
మలల్ల  వడలగొటట్టి నేదిదరనఁగ
చెలల్లనఁబో నోరే చేనఁదుమేయనఁగనఁ జొచెచ్చె
నెలల్లవారికి నితక నేదిదరనఁగ

చ. 3: తయతని వతకటాధిపనఁ బాసి పరసేవ
కియతకొనెడినఁ జితత్తిమేది దరనఁగ
అయొత చకక్కనిపత నాల వడిచిపోయి
యయతడనఁ దిరిగిన నేదిదరనఁగ



రేక: 9108-03 భటూపాళత సత: 04-597 నామ సతకీరత్తిన
పలల్లవ: నతదకధర నతదగోపనతదన

కతదరప్పుజనక కరణతత్మి
చ. 1: ముకతద కేశవ మురహర

సకలధిప పరమేశవ్వెర దేవశ
శకవరద సవతస్కృ సుధతశలోచన
పగకటవభవ నమో పరమాతత్మి

చ. 2: ధుగ వ పాతచాలీ సుత్తి తవతత్సల మా
ధవ మధుసటూదన ధరణధరా
భువనతగయ పరిపోషణ తతప్పుర
నవనీతపగయ నాదాతత్మి

చ. 3: శ్రీమన వతకటశిఖరనివాస మ
హమహిమన నిఖలతడపతే
కామతఫలభోగపగద తే నమో
సావ్వెమన భటూమన సరావ్వెతత్మిన



రేక: 9111-01 ముఖరి సత: 04-598 హనుమ
పలల్లవ: నెరబరదినిన్నటాను నీ బతట

వరస గగనమదివో నీ బతట
చ. 1: ముతచిన చకక్కల మొలపూసలగానఁ

బెతచె మేను పళపళనారిచ్చె
అతచల మోవనఁగ నబజభవాతడము
నితచె నారద్భాటము నీ బతట

చ. 2: గగనలోకముల గడగడ వణనఁకనఁగ
నెగస హుటాహుట నీ బతట
మగటమ మెరయనఁగ మతదులకొతడక
నిగిడి కోయనుచ నీ బతట

చ. 3: ఇముత్మిల రఘుపత హితునఁడెపై సతక
నెమత్మిన మలరిన నీ బతట
కమత్మిర నిద వతకటేశ నీచే
నిమత్మిపతడెపైన నీ బతట



రేక: 9116-01 ముఖరి సత: 04-599 గర వతదన, నస్కృసితహ
పలల్లవ: నేరప్పుకతటనఁ బెనిన్నధి గదాద

ఓరప్పుకతట సుఖమొకటనఁక గదాద
చ. 1: కరణక నెకక్కడు గత యినఁకనఁ గదాద

సరసతకెకక్కడు సరి గదాద
గరమతనఁ జతత్తిము కూరిమ నిలిపన
వరవుకతట వధమక గదాద

చ. 2: కలిమ కతటనఁ జీనఁకట మరి కదాద
బలిమకతట నాపద గదాద
గెలప (గనఁ) దలిసి లతకితచిన మతతోనఁ
జెలనఁగకతట నిజసిరి యినఁకనఁ గదాద

చ. 3: పోయముకతట నపాయము గదాద
కాయప రోనఁతకనఁ గడ గదాద
పాయక వతకటపత కస్కృప గోరిన
యయభిమతమున కెదురినఁకనఁ గదాద



రేక: 9116-02 సామతతత సత: 04-600 వతకటగానత
పలల్లవ: మునుకలగనఁ బీలిచ మటూనఁడు లోకాల

ధనము బతదలచేతనఁ దగనతదుకొనుచ
చ. 1: పరసవారినఁ బలవ బడిబడినఁ బారితతచి

ఒరసు దపైవాల మతడనఁడూళళ్ళ వతట
సిరసు పతచెముపాగనఁ జెరిగిన చతగలతో
గరసుమరిన యవనఁ గపప్పుముల గొనుచ

చ. 2: లట భోట కకర మరాట దేశల ఘనుల
కూటవల గటూడితచి కోటల్లసతఖత
పేటలనఁ బేటల పనునఁగటూటములగానఁ దచిచ్చె
చాటవపైన వరముల చలల్ల వదలడుచ

చ. 3: గకక్కన నెదురవచిచ్చె కనిపతచకొను వానఁడె
వకక్కసప మహిమల వతకటేశనఁడు
పకక్కల వనములలల్లనఁ బసినఁడిగాదల నితచి
మొకక్కల గెపైకొని వరముల గోకొతడనుచ



రేక: 9116-03 శ్రీరాగత సత: 04-601 వషర కీరత్తినత
పలల్లవ: ఇతదిరక నురము మనఁదిచిచ్చెన నానఁడు

వతదువల హరి యితదు వచేచ్చెస నానఁడు
చ. 1: పరమపదమునతదు బహుదివతవరణల

హరి గరిమల పొలవలర నానఁడు
గరడనఁడు నసతతునఁడునఁ గదిసి సేనేశనఁడు
హరి నితతసేవకలపై రితదు నానఁడు

చ. 2: పాల జలధిలోననఁ బవళతచి హరి వచిచ్చె
భటూ లోకమతతయునఁ జూచి పొగడునానఁడు
పాలితచి నేలయు మనున్న బహు దివత దేశల
గాలితచి కోనేటదరి గెపైగొతట నానఁడు

చ. 3: నరసురోరగలలల్ల నలవతకనఁ గొలవతగ
పరవపైన వడుకలనఁ బొదలనానఁడు
వరజానదియునఁ దాను వతకటపత వచిచ్చె
పరమపద మదని పాలితచె నానఁడు



రేక: 9116-04 దేవగాతధరి సత: 04-602 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: కలిగినమత వస్కృథ గాకతడా

అలరట పణతతబగ ఫలము
చ. 1: ఒనరిన య భవము సురనకతడ

ఘనునఁడ జీవునఁడు గలఫము
తనువు మోచి చెపైతనాతతుత్మిని మతనఁ
గనుట వవకముగల ఫలము

చ. 2: చేసిన పణతము చెడిపోకతడ
శ్రీ సతపద మెరసిన ఫలము
ఈసుల రేసుల యితర దటూషణలనఁ
బాసుట అపరటూపప ఫలము

చ. 3: హరినఁ గొలిచియు మథత గాకతడ
వరసముడిగి చదివన ఫలము
తర వతకటగిరి దేవుని సరిగా
పరలనఁ గొలవనిద బహు ఫలము



రేక: 9117-01 పాడి సత: 04-603 సతసక్కస్కృత కీరత్తినల
పలల్లవ: పస్కృథల హేమ కౌపీనధరతః

పగథితవటరేత్మి బలత పాతు
చ. 1: సటూపాసకత్తితః శచి సుప్పులభతః

కోప వదటూరనఁ కలధికతః
పాప భతజనతః పరాతప్పురోయత
గోపాలో మే గణత పాతు

చ. 2: తరణతః ఛతీద్రి దతడకమతడల
ధరతః పవతీద్రి దయాపరతః
సురాణత సతసుత్తి త మనోహరతః
సిస్థిరసుత్సధీరేత్మి ధస్కృతత పాతు

చ. 3: తద్రి వకగమతః శ్రీ తర వతకట గిరి
నివాసయత నిరతతరత
పగవమల మసస్కృణ కబళపగయో మే
దివా నిశయాత ధియత పాతు



రేక: 9117-02 కేదారగళ సత: 04-604 మనసా
పలల్లవ: నారాయణుని శ్రీ నామమది

కోరినవచచ్చెనఁ గోవో మనసా
చ. 1: శక వరదుని సొతపగనఁ దలనఁచట

సకల భవ వజయము
అకలతకము మహ భయ హరణ
మొకట నొకట వోహో మనసా

చ. 2: పకగమన శభము దలనఁచటే
అభయభోగ వహరముత్మి
వక్షప లకవరసే సిరల
లక్షల గోట ల్లలల్లవ మనసా

చ. 3: ఇతకా నీతలనఁపలనిన్న గలిగిన
వతకటాధిప సేవతచనఁగదో
అతకెలకినిన్నయునెపైన య
మతకప గాక నమత్మివో మనసా



రేక: 9117-03 శ్రీరాగత సత: 04-605 తరపత క్షేతగత
పలల్లవ: పొలల్లమెలల్లనఁ దిరిగిన బోడెదుద

గరిమెలో తో నెవవ్వెరికి దగద్గీరి రాని యదుద
చ. 1: పరముల సాధితచ బటూనినపప్పుడు భటూమ

భరమెతత్తి నిలచిన బతడెదుద
పరివోని మతదల పసులనఁ బోనఁదోలి శ్రీ
వరనఁడెపై రోలనఁ గటట్టి వడినెదుద

చ. 2: ఒడలతత్తి నాలగయుగముల బడినఁ
బడి ధరత్మిదేవతపై పరగినెదుద
తడవ దేవరలను దామెర లను గటట్టినఁ
గడనఁగి మానిసిరటూప కపలదుద

చ. 3: గోవపైన భటూదేవ గటూరిమనఁ జేకొని
లవపైన వస్కృషభాచలప టదుద
మోపనఁగ వదాల మొలల్లమెపై సిరితోడ
శ్రీ వతకటాదిద్రి మతచిన మాయలదుద



రేక: 9117-04 లలిత సత: 04-606 దేవుడు-జీవుడు
పలల్లవ: అనిన్నటానఁ దాము నతశయులే

యనన్ననఁగ నధికల యసనఁగనఁగను
చ. 1: పరతపరలగ భవములనఁ బొడమయు

చిరతతనుసే జీవులిదే
ధురతధరలే దురిత సుకస్కృతముల
జరామరణ వశరదులే

చ. 2: సదా బహుల వషయమతుత్తి లయుత
మదాతురలే మనుజలిదే
ముదాసకత్తి లే మోహవదటూరలే
చిదానతదులే చిరయశలే

చ. 3: భస్కృశత సుఖులే పణుతలతదర
సుశతతాతుత్మిలే శభమతులే
వశరదులే వతకటరమణుని
వశతవదులే వరిషష్ఠూ లే



రేక: 9117-05 రామకిగయ సత: 04-607 కస్కృసర
పలల్లవ: ఓయమత్మి యటట్టి సేస నొకటకటే

మాయలలల్లనఁ జేసినానఁడు మరియితకనెట ట్టి
చ. 1: చనున్నదాగి పూతనను సగద్గీడుగానఁ జపప్పురితచె

మనున్నదానఁకె సుడిగాలి మెడ దొకెక్కను
వనన్న ముచిచ్చెరిత చి గొలల్లవలనఁదులనెలల్ల మెచిచ్చె
పనన్ననానఁడె యితతసేసనఁ బెదదయపైన నెట ట్టి

చ. 2: మదిదమానఁకల వరిచె మామయితటకేనఁగి పదద
యదుద లనఁ బీనఁచమణనఁచె నేమ వపప్పుర
చదిదకూట ముదదలోనె జలజాసనుని మాయ
వదదనక పతసేస వానఁడివో నేడెట ట్టి

చ. 3: కొతడవతట పామునోర కొచిచ్చె కొచిచ్చె చతప చతప
మెతడుకొని వుకక్కణతచె మేనమామను
కొతడల వతకటపత కోనేటరాయనఁడు
నితడు కస్కృప మమునఁ గాచేనేరపనఁక నెట ట్టి



రేక: 9121-01 ఆహిరి సత: 04-608 అతతతపాబ్రాస
పలల్లవ: కటకటా మరితవ కలికాలమా - పణత

ఘటన గరవపై పోయనఁ గలికాలమా
చ. 1: భటూసురల కామనుల బోయల నామ కలనఁ

జేసుకొని యతడెఱల్ల చిచచ్చెరికిరి
యసునను నీవలన నెకక్కవకలములలల్ల
కాసు సేయకపోయ గలికాలమా

చ. 2: అనన్నలను జెలల్లతడుల్ల  నాతడుల్ల  మగలనునెపైరి
వనెన్న సడి యతుల ధనవతతులపైరి
ఇనిన్నయును జేసితని యితకనెపైనా నీక
కనీన్నర రాదుగా కలికాలమా

చ. 3: అరదగనఁ బతవగతల అభిమానవతుల పల
దొరలకముత్మిడు వోయి తొతుత్తి లపైరి
చిరకాల సుకస్కృ.తత్తిముననఁ గొతతపైన
కరణ మారిప్పుతవగా కలికాలమా

చ. 4: కోవదుల మను దొరల కలరాణ వాసముల
తోబ్రావలనె లతజలపై తుదిమరిరి
ఏవతకనఁ జూచినా యిటల్లనే ధరత్మితబు
గావు వటట్టితవగా కలికాలమా

చ. 5: పటట్టిభదుగ ల నతుల పలమార నితద
................రిపతబులపై దనులపైరి
దిటఱ ట్టిననఁ దిరవతకటేశదాసుల నినున్ననఁ
గటట్టివతుర సుమ కలికాలమా



రేక: 0001-1శ్రీరాగత సత: 05-001
పలల్లవ:    ఏ వరికేవర యకక్కడికి నెకక్కడ

    నీవు మాక నినఁకనేల నిజమెపైనానఁ జెపప్పురా
చ. 1:   ఆదదమరాతరిదానఁకా నతదునితదు నుతడివచిచ్చె

  వదుద వోరా నీకనితత వలసినొలల్లముల
    నిదుద ర గతటకి లేక నీకనుతడ వారమా
   వదిదక చాలని వారముతడినా నుతడితమ

చ. 2:    వనఁకమెపైన పరితాప వదననఁ బొరలలేక
   కానఁక పటట్టి తరిగేవు కనున్నగానలేక

    యేనఁకట దర నీక నెతదర గలరని
   వోనఁకల పలసు కలవులనఁ బుచచ్చెవలనా

చ. 3:   అతదనఁగానఁడ తరవతకటాదద్రిశ పకిక్కతడల్ల-
   వతదవపై నీవకతపపై వచచ్చెనఁదన మునాన్నదా

   మతదమేళము నీతో మాటలడితమ గాక
    కతదువ మనన్నన చాల కలకాల మెలల్లను



రేక: 0001-2భపైరవ సత: 05-002
పలల్లవ:     గతదము వనేవలే కమత్మిని మేన య-

  గతదము నీమేనితావకతట నెకక్కడా
చ. 1:   అదదము చటూచేవలే అపప్పుటపటట్టికిని

   అదదము నీ మోముకతట నపరటూపమా
   ఒదిదక తామరవరినొతేత్తివు కనున్నల నీ-

  గదదరికనున్నలకతట కమలము ఘనమా
చ. 2:     బతగార వటేట్టివలే పడనఁత నీ మెయినితడా

  బతగార నీతనుకాతత పగతవచచ్చెనా
 ఉతగరాలేనఁటకినే వడికిపవళళ్ళ
  వతగలిమణుల నీ వలిగోరనఁబోలనా

చ. 3:     సవర మేనఁటకినే జడియు నీ నెరలక
  సవరము నీకొపప్పుసరి వచచ్చెనా
    యివలనఁ జవుల నీకనేలే వతకటపత -

  సవరని కెమోత్మి వచవకతటేనా



రేక: 0001-3ఆహిరి సత: 05-003
పలల్లవ:   దతటమాటలనె ననున్ననఁదానఁకనాడేవు వోరి

  జతటతేనె తీపలలల్లనఁ జూరలడేవా
చ. 1:    అతత్తియితటకోడల ననన్నమత్మిమనఁద నేరా నీ-

   తొతుత్తి నఁ దిటట్టినటట్టి తటట్టి దొరకొతటవ
   మెతత్తినెపైతే దిగనఁబడి మేరమరి యితతలోనే

   ఒతుత్తి క వచేచ్చెవు చకక్కనుతడ నేరవా
చ. 2:       పతతప మగనఁడు గల పడనఁత ననున్న నేరా నీవు

  కొతతపైనా వఱపలేక గోరనతటేవు
   ఇతతలోనే వలవటట్టి యిముత్మిగెపైకొని వలప
  దొతతుల వరిచేవు బడుకనియతవా

చ. 3:     ఊరివారి యితత ననున్న వుదదతడపనఁ దుటారాలనఁ
  బేరకచిచ్చె సలయుచనఁ బసాళతచేవు

   గారవతచి తరవతకటరాయ నీవు ననున్న
   యేరా నాగటట్టితతయు బాయిట వసేవా



రేక: 0001-4  ఆహిరి సత: 05-004
పలల్లవ:   సతగతఱగవు చ జాణనతదువు

   మతగలన జాజల వమార వనఁచేవు
చ. 1:      అతగన వకత నీక ఆక మడి చియతనఁగా

  బతగారతటూనఁగ మతచముపపై నీవుతడి
  వుతగరాల వళళ్ళతో నువదమొలనటూళళ్ళ

   చెతగటనఁ జాచిన ఆచేత ననన్నతటేవు
చ. 2:    పడనఁత వకక్కత నీక పాదములొతత్తినఁగను

  బడలి కపప్పురశయతపపై నీవుతడి
    కడునఁ దమకమున నెకక్కడో మోవనఁ జానఁచిన

   పడిగపనఁ బాదాల నాపపైనఁ బారనఁజానఁచేవు
చ. 3:    ఇచచ్చెల నొకక్కత గబబ్బులదుర చటూపనఁగను

   పచచ్చెల దాచిన మేడపపై నీవుతడి
    వచచ్చెని మేనితోనఁ గటూడి వతకటేనఁశడ నీ

    వచచ్చెపనఁ గనఁగిట ననున్న వసాలనఁ బెటేట్టివు



రేక: 0001-5         కాతబోది       సత:05-005
పలల్లవ:   రాకతటే మానునఁగాక రతతులేనఁటకే

  వనఁకప గబబ్బులతడల్ల వటడానఁతనఁడు
చ. 1:     అతపన కపప్పురమొలల్ల నతటేనఁ దాననునఁ గాక

   వతప మోముతోడ నీక వాడనేనఁటకే
     చెతపల లపప్పుల నితడనఁ జెరిగిన కపప్పురప -

  గతపకొపప్పుల సతుల ఘనునఁడాతడు
చ. 2:    ఒదిదకగాకకక్కడనే వుతటే దానుతడునఁ గాక

   ముదుద మోము వతచి నీక మొకక్కనేనఁటకే
    చదిదకి వనఁడికి మతచిచకక్క సతుల మోవ

  పొదుద నొదుద కారగితచే భోగి యాతనఁడు
చ. 3:    అబుబ్బురప వతకటేశనఁడెపైతే దానవునఁ గాక

   గబబ్బు చటూపలలల్ల నీకెపై గపప్పునేనఁటకే
   జొబబ్బులేట జవావ్వెదిసనల పనీన్నట ననున్న
  గబబ్బులతట సరసాననఁ గటూడెనాతనఁడు



రేక: 0002-1శ్రీరాగత సత: 05-006
పలల్లవ:    తగిలిన మునులే యాతనినఁ గతదురతటా

  మగవ యవవ్వెరితోడ మాటాడదిపడు
చ. 1:  అతులనిరాహరలతనికినఁ బద్రియులతటా

  అతవ నినన్నటనుతడి యారగితచదు
   తత నడవులనుతడే తపసులే యతనికి

  హితులతటా వనములో నెడయదతరణ
చ. 2:    తలకొనన్న యతనిపపై తలనఁపే పరమతటా

   చెలియ చెకిక్కటనునన్న చెయి దియతదు
   వలనెపైన యతనఁడు దేవతల కొడయనఁడతటా

  కలికి రేయినఁబగల కనుముయతదిపడు
చ. 3:   అడరి జలములోన నతనఁడుతడునతటా

   వడియునఁ జెమట దుడువదు మేనను
  కడు మతచియతనఁడు వతకటగిరిభునఁడతటా

   పడనఁత యాతనినె గబబ్బులనొతీత్తి నిపడు



రేక: 0002-2ముఖరి సత: 05-007
పలల్లవ:    ఏనఁటకి వచేచ్చెసితవో యటట్టి దలసు మాతో

   మాటలడనఁగా నీక మాటవచచ్చెనఁ జమత్మి
చ. 1:     అపప్పున గొతటవో లేదొ ఆకెచేత నేనఁడెపైనా

  ఇపప్పుడే మాయితటదానఁక నేనఁగేనతటా
   యిపప్పుట యతమకాన యితతలోని పనికినఁగా

   చెపప్పుక వచిచ్చెననాకె చేరనీదు సుమత్మి
చ. 2:    అనుచరితచితో లేదో ఆకెనో ముతదరనెపైనా

   వనక నాతోడ నవవ్వెవు గాని
    ఘనునఁడు వరకే ననున్ననఁ గదిసేవు కడునఁబెపై-

    కొననఁగ నాకె వనన్న కోపగితచనఁ జమత్మి
చ. 3:    ఆరగితచితో లేదో ఆకెపొతుత్తి ననే యితత

   గారవము లేక మోము కళదేరదు
     చేరి కూడితవ ననున్న శ్రీ వతకటేశనఁడ యితత-

    యరసాన నాకె వనన్న యేమనునో సుమత్మి



రేక: 0002-3ఆహిరి సత: 05-008
పలల్లవ:   కోపములిదదరిలో గోరగితచనఁ జూడరే

   పపైపపైనె జవరాల పతపడి నితతులను
చ. 1:    అమత్మి వలవనఁగనతప నాతని రమత్మినరే

  దిమత్మిరెపై వదులవతట దిరిగీనని
  కమత్మిరనఁ గమత్మిరనేల కలహమదదరిలో

    దుముత్మిలగానఁ గసటూత్తిరి ధటూళ లేచె మేనుల
చ. 2:    దేవులమత్మి నిలిచన దేవుని రమత్మినరే

  ఆవలనెవవ్వెతక లోనాయనో యని
   తావుల బుగలడిచి తను వలల్ల నిదివో

   లవాయ జగడాల లలనకనఁ దనక
చ. 3:    లకిమమత్మి కేమెపైనా లతచము లిమత్మినరో

   శకవాణ తలప మటూసుక తయతదు
  వకలియపై సతనఁగటూడె వతకటేశవ్వెరనఁడు
   ఒకరొకరికి లోలో నొదిదకల ఘనము



రేక: 0002-4ముఖరి సత: 05-009
పలల్లవ:   ఆతనఁడే యఱనఁగడా ఆకెలగ

    రాత గతడెతోడనఁ దా రాకతటే మాననీ
చ. 1:   అదోద నేమెతదానఁకానెపైనానఁ గాచకతడలేము

   వదదనే యతతవడెపైనా నోసి రావ
   అదిదకపవారము నేమమత్మి గడునఁ గోపగితచ

   వదుద వోయ రాకతటేనఁ బోనీవ తాను
చ. 2:     అతతేవో మదిరాక యాడ మాకెదుర చటూచ

  ఏతతపైనా గదుద పని యడనేలోసి
    వతత నటూడిగము సేసే పొదాద య దేవులక

   కాతతునఁడు మనఁదటయతుత్తి గననీవ తాను
చ. 3:    మేలే వతకటపత మెలల్లనే వచేచ్చెసినానఁడు

  వళమె అకక్కక వనన్నవతతమోసి
   అలకితచి వుతడుదము అతదరము వాకిటను

    లోలోనఁ దానాకెనఁ గటూడి లోలనఁడాయనఁ దాను



రేక: 0002-5ఆహిరి సత: 05-010
పలల్లవ:    ఇతత మమత్మిటాల్ల నెలయితచకరా నీ

  పతతములనిన్నయు బార బటట్టితతునోరి
చ. 1:   అతరాజసప మాటలడకరా యే-

   కతమెపైన నాచేతనఁ గడు నొతుత్తి వోరి
   ఇతరలవల ననున్న నెతచకరా నీనఁ

   మత చొచిచ్చె నీమేను మఱపతతునోరి
చ. 2:    చెలనఁగచ గతపనల సేయకరా నీ-

   సిలగ మాటల నినున్ననఁ జికిక్కతతునోరి
   చలివలపల మాపపైనఁ జలల్లకరా య-

    కలక గోళళ్ళ నినున్న గతపతతు -నోరి
చ. 3:    జతకెనచటూపలనఁ బగ చాటకరా నే-

    నితక నినున్ననఁ బోనియత నెతతపైన నోరి
    లతకెల నీ పొతదుల దలనఁచకరా తర-

  వతకటేశ నానేరప వచిచ్చెతతునోరి



రేక: 0002-6సామతతత సత: 05-011
పలల్లవ:      ఇచచ్చెకాల నాక నీక నినఁక నేలరా నీ-

    యచచ్చెపనఁ గోరిక నాతో నానతీరా వోరి
చ. 1:      అమత్మిత నామేను నీక నపప్పుడె వోరి చటూపనఁ-

  జిముత్మిల నేనఁచకేమెపైనానఁ జితత్తిగితచరా
     అమత్మికచెలల్ల నే నీక నడడమా వోరి యితప

  గమత్మిరితపచ నాగటట్టి కొలల్లగొతటవోరి
చ. 2:      జటట్టి గొతట వద ననున్న జాలదా వోరి య-

  చిటట్టితటల్ల నీవనఁచక చితత్తిగితచరా
    ఎటఱ ట్టినా నేనీకితత యదురా వోరి నీ-

    పటట్టిన చలమే చెలల్ల బాపరా వోరి
చ. 3:    వసాల వతకటగిరివభునఁడా నేనఁడోరి నీ-

  సేసిన మనన్ననలిటట్టి చితత్తిగితచరా
   వాసన కసటూత్తిరిమేని వనెన్నకానఁడ నీ-

   యాసల మేకలే దకెక్కనదిదరా వోరి



రేక: 0003-1శ్రీరాగత సత: 05-012
పలల్లవ:    మగవ వరప్పులనెపైన మనునఁగా చలిగాలి

   నిగడునఁగా జగమెలల్ల నితడనఁ దనరటూప
చ. 1:    అతవవదనము వాడ నలరి చతదురనఁడెపైన

  బద్రితుకనఁగా వకకొతత బయలమెరసి
    సత యలనఁగ రాయ వరసప బకావళయపైన
    తతనఁ జెలనఁగనఁగా నేడు తమకెదుర లేక

చ. 2:     తఱవ వనలి చెదర తేనఁట మొతత్తిములపైన
  మెఱయునఁగా వకకొతత మేలగలిగి

   ఒఱగి యలసతతోడ నువద కనుమోడుప్పుగా
  నెఱినఁ గలవలలరనఁగా నేనఁటమాపపైన

చ. 3:     తరణ దేహము నాట దరప్పుకని శరమెపైన
  పరిమళము నితడుగా బహువధమున

  కరిగమననిపడు వతకటవభునఁడు కౌగిటను
   కరణతచ లతలపైననఁ గాతచనఁగా తలివ



రేక: 0003-2సామతతత సత: 05-013
పలల్లవ:     ఎటట్టి వోరిచెనో కాని యితత దడవు- అపప్పు-

   డటట్టి నిటట్టి నఁ దలల్లడితచె నతనఁడతతలోననే
చ. 1:    అతటనఁగాక వునన్నదానవని యఱగక యాతనఁ-

   డితటకిటట్టి రానఁగా నీవు నెదురవోయి
   వతటకనన్నరీత దవువ్వెలనునన్న నినునఁ జూచి

  అతటనఁజేరి చినవ్వెనఁబోయ నతనఁడతతలోననే
చ. 2:     వడుక నాతనఁడు రానఁగా వనకవనకకనఁ బోయి

   తోడనే సిగద్గీను నవువ్వెనఁ దొలనఁకనఁగాను
    వడి వడని కొపప్పు వసరచనఁ దలయటూనఁచ-

   నాడనే మటూరచ్చెవోయ నతనఁడతత లోననే
చ. 3:     చయతననఁ బనీన్నట మజజనమాడి నీవు నేనఁడు

 ఉయాతలమతచముమనఁద నుతడనఁగాను
   నెయతప వతకటపత నినునఁగటూడి పరవశ-

 మయతనబుబ్బురముగ నతనఁడతతలోననే



రేక: 0003-3రామకిగయ సత: 05-014
పలల్లవ:    రాగనఁదే చటూతనఁడిద రసికనఁడగ కెలవాడినఁ

   కౌనఁగిట రమణతోడ కనకగిరి వాని
చ. 1:   అదిగద వసతతతబులడనఁ గటూడి

   కదలనఁగనునఁ గవల చకక్కని సతులతో
    వదకి పపై కతకముల వస రాసి

  వుదుటచనుదోయిపపై నొదిగి వదిగి
చ. 2:     కడునఁ బేరిచ్చె నేతకడవల గబెబ్బుతలనఁ జేరి

 అడుగడుగనక నాటలడి
    నడిమ సనన్నపసిరల నగవు రెపప్పుల గరల
  తొడికి చెనకీనదివ దొరదపైవము

చ. 3:    దపప్పు దేరతగ సపైనఁదపగడుములను వడలనఁ
  బపప్పులనునఁ బనీన్నట పానకముల

   అపప్పునఁడగ కెలవాడి అద కనకరాయనఁడెపై
   కపప్పురము చలిల్ల చకక్కని సతులపపైని



రేక: 0003-4భపైరవ సత: 05-015
పలల్లవ:     సినన్న వానఁడవని నమత్మి సలల్లదు నినున్న

   సినెపైన్నైన యాటదలల్ల సికక్కసరెపై పోయను
చ. 1:    అవుర బాలకిసునరాయనఁడ నీవు సతటపాల

  నవులతటా నెతుత్తి రెలల్ల సపప్పురితచనఁగా
   కవకవ నవవ్వెనవవ్వె కనున్నల దేలగిలనఁగ
   సవరనిన్న యాటదలల్ల నపప్పుసారెపై పోయను

చ. 2:    రారా గోపాలకిసునరాయ నీవద గొలల్ల-
    వారి మగవల సటూప వలల్ల వయనఁగా

   సటూరనఁబోయే రేపలల్ల సొకక్కని గబెబ్బుతల-
    సేరలతతల కనున్నల సినిన్న సినిన్న సిగద్గీల

చ. 3:    కినెన్నర వతకటగిరి కిసునరాయనఁడ నీవు
   వనెన్నలగ వది వది వాయితచనఁగా

   మనున్నదానఁకి లోకానక మేనఁటయపైన లకిమమత్మి
    నినున్న సేరి సరగన నిలసుతడే సొకెక్కను



రేక: 0003-5కాతబోదిసత: 05-016
పలల్లవ:     పొదుద వదుద కను వలపల నేనఁచేవు వదుద

   బుదిదగాదు నీక నేనఁప భువనమోహినిని
చ. 1:     అపప్పుడు మా వనన్నపము లలకితచనఁ బొదుద లేక

  యిపప్పుడు వచేచ్చెసినానఁడవనఁక నెపైనాను
    చెపప్పురాని వనిన్నయును చితత్తిగితచి చటూతు గాని

   చపప్పుర మతచములోని చకక్కని కోమలిని
చ. 2:    అలసి మాతోడ మాటలనతయత వళగాక

  యలయితచ వచిచ్చెనానఁడ వతతలోననే
     సొలప మాటల గావు చటూడు నీవ మేడమనఁద

  చెలలపపైనొరగిని జిగి గబబ్బులనఁడిని
చ. 3:     వనఁగెడి రమణనఁ జూచి వగినతతక రావపైత

   మానఁగెనఁగా యితతట నీ మనసపైనాను
    వనఁగ వచెచ్చెనా నీక వతకటేశ కస్కృపనఁజూడు

   కానఁగిట నవధరితచ కనున్నల కలికిని



రేక: 0003-6ముఖరి సత: 05-017
పలల్లవ:     ఇదిగాక సౌభాగత మదిగాక తపము మఱి

   యిదిగాక వపైభవతబనఁక నొకట కలదా
చ. 1:    అతవ జనత్మిము సఫలమెపై పరమయోగివల-

  నితర మోహపేక్షలినిన్నయును వడిచె
   సతకోరికల మహశతతమెపై యిద చటూడ

   సతత వజాజ్ఞన వాసనవోల నుతడె
చ. 2:     తరణ హస్కృదయము కస్కృతారస్థితనఁ బొతది వభుమనఁది

  పరవశనతద సతపదక నిరవాయ
  సరసిజానన మనోజయమతది యితతలో

   సరిలేక మనసు నిశచ్చెల భావమాయ
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరని జితతతచి పరతతవ్వె-

   భావతబు నిజముగా బటట్టినఁ జెలియాతత్మి
  దేవోతత్తిముని కస్కృపాధీనురాలపై యిపడు
  లవణతవతకి నులల్లతబు దిరమాయ



రేక: 0004-1వసతతతసత: 05-018
పలల్లవ:  శోభనమే శోభనమే

 వపైభవముల పావనమటూరిత్తికి
చ. 1:   అరదుగ మును నరకాసురనఁడు

  సిరలతోనఁ జెరలదచిచ్చెన సతుల
  పరవప వయసుల బదారవలను

  సొరిదినఁ బెతడాల్ల డిన సుముఖునికి
చ. 2:   చెతదిన వడుక శిశపాలనఁడు

   అతది పతడాల్ల డనఁగ నవగ ళతచి
   వతదువలనె తా వచేచ్చెసి రకమణ

  సతదడినఁ బెతడాల్ల డిన సరసునికి
చ. 3:  దేవదానవుల ధీరతను

  దావతపడి వారిద్ధ దరవనఁగను
   శ్రీ వనితామణనఁ జెలగి పతడాల్ల డిన
   శ్రీ వతకటగిరి శ్రీ నిధికి



రేక: 0004-2పాడి సత: 05-019
పలల్లవ:  దేవరచితత్తిత దివతనిధి

  దేవనిరిత్మిత వధీ యవధనత
చ. 1:   అతవల నాటతతబాడెదమని వు-

  నన్నత మెఱయుచ నునాన్నరిదివో
  పగతనలతో రతభయు మేనకయును

  ధస్కృత కరణతబుది ధీయవధనత
చ. 2:   గానవదత తమకతబున వనుమని

 కానుకలివ సురకాతతలవ
 కానుపతచకో గతధరవ్వెసతులను

   ధీనుత పతప ధీ యవధనత
చ. 3:  పరియతకతబుననఁ బవళతచెదవో

  సిరల వభవముల జెలనఁగెదవో
  తరవతకటగిరి దేవ యనిన్నటా

  తరమతదిత వట ధీయవధనత



రేక: 0004-3శతకరాభరణత సత: 05-020
పలల్లవ:   ఇతతే వనన్నపమతతేల నీ-

  పతతము చేకొతట పాలితచ
చ. 1:   అలయు సొలయునతవ లోలోనే

   చెలిపపై నొరగ చెకక్క నొకక్క
   పలకితచ నితచ వలనఁత చెమట
 చిలికితచ గోరనఁజితత్తిగితచ

చ. 2:    చెలల మొరనఁగ చితతచే గరనఁగ
  పలకనఁ దలనఁచ బడలను
  పలచ నినున్న నీపేరకొనుచను
  తొలనఁక కనీన్నర దుడుచను

చ. 3:    చనునఁగవ చటూచ సారె నీసేనఁతల
  తనలోనే మెచిచ్చె తనరను

   అనయము వతకటాధీశ య యితతనఁ
  జెనకి కౌనఁగిటనఁ జేకొతటవ



రేక: 0004-4ముఖరి సత: 05-021
పలల్లవ:    కలలోనె యిరవురము నలిగి వగ

   కలయనుచ దలిసి నినునఁ గనఁగిలితచితరా
చ. 1:   అలగదురెనఁ బతులననఁగా వననఁగ

   నలవాట లేక నే నలగచతడుదురా
    అలిగితట వురక నీవతత నాతోను మరి

 నలగలౌనట పూవులతతలోపలనే
చ. 2:    చతదురనఁడె సటూరతనఁడెపై జరగ మగల

 కెతదముత్మిలవుర నాకెతగేలదోయి
   గతదమే తోనఁచెనట కసటూత్తిరియననఁగ నా-

 చతదమపడొకలగ చతదమవునటరా
చ. 3:   వటవరనఁడ కోనేటవభునఁడ నీ

   వట దొలతగిన దేహమెటట్టి నిలపదురా
   యిటవలనె మనలోన నెలమ మరచి
   తటకననునఁ గలయనుచ తలనఁకి తలిసితరా



రేక: 0004-5నాదరామకిగయ సత: 05-022
పలల్లవ:    సకలత హేఖ జానామ తత

  పగకటవలసత పరమత ధధసే
చ. 1:  అలికమస్కృగమదమయ మషీకలనో

  జజత్త్వాలతాత హేసిఖ జానామ
    లలితత తవ పలల్లవత మనసి ని-
  శచ్చెలతర మేఘశతమత ధధసే

చ. 2:    చారకపోల సస్థిల కరాతచిత వ-
  చారత హేఖ జానామ

 నారాయణ మహినాయకశయనత
   శ్రీరమణత తవ చితేత్తి ధధసే

చ. 3:  ఘనకచశ పైలగగసిస్థిత వధుమణ-
  జననత హేఖ జానామ

  కనదురసా వతకటగిరి పతే-
   రివ్వెనుత భోగసుఖ వభవత ధధసే



రేక: 0004-6భపైరవ సత: 05-023
పలల్లవ:   వనితభాగతతబు దేవరచితత్తిము మాక

   బనిగాదు యితక నీ పాదతబులన
చ. 1:   అడబాలసత బోనమారగితచ మటతచ

    బడి బడిని కడు వనన్నపము సేయనఁగా
    ఉడుగని పరాకతో నుతడి నెచెచ్చెలి మనఁద

   బడలి వరగినది నీ పాదతబులన
చ. 2:  అడపతబుపత వడెమవధరితపమటతచ

  అడరి కపప్పురపనఁ బలకతదయనఁగా
   కడకతటనఁ జూడదిద కానఁతాళమో మరపొ

   పడనఁత యిపప్పుడు నీ పాదతబులన
చ. 3:    ఆలవటట్టిము వసర అతవలను వలదనదు

  పాలితడల్లపపై కొతగ పచరితచదు
  యేలగవునొ వతకటేశ నీవపడిటట్టి
  పాలితచకనన్న నీ పాదతబులన



రేక: 0004-7శతకరాభరణత సత: 05-024
పలల్లవ:   అలరల గరియనఁగ నాడెనదే

   అలకలనఁ గలకల నలమేల్ మతగ
చ. 1:    అరవరి సొబగల నతవల మెచచ్చెనఁగ

  అరతర మరనఁగన నాడెనదే
  వరస పూరవ్వెదువాళప తరపల

  హరినఁగరగితపచ నలమేల్ మతగ
చ. 2:    మటట్టిప మలపల మటట్టిల కెలపల

  తటట్టిడి నడపల దానఁటనదే
   పటట్టిన వజద్రిప పతడెప తళకల

   అటట్టిటట్టి చిముత్మిచ నలమేల్ మతగ
చ. 3:    చితదుల పాటల శిరి పొలయాటల

  అతదల మోనఁతల నాడెనదే
  కతదువ తరవతకటపత మెచచ్చెనఁగ
   అతదప తరపల నలమేల్ మతగ



రేక: 0004-8దేశి సత: 05-025
పలల్లవ:   వలపారగితచవమత్మి వనిత నీ-

   యలక చితత్తిమున కానఁకలి సేసినది
చ. 1:   అడియాసలనె పకవ్వెమెపైన సయగప-

    వడయలకల మతచి వనఁడి వనఁడి రచల
   ఎడసేసి తాలిమ నెడయితచి పపైపపైనె

   పొడమన తమకతప బోనము వటట్టినది
చ. 2:   ఆమతచి మధురతప ఆధరామస్కృతముల

   వమారనఁ దావుల చలల్ల వనెన్నలబయటను
   కొమలపనఁ దరితీప కోరికనఁ గమత్మిరితచి

   భామక పూబానుప పళళ్ళము వటట్టినది
చ. 3:    కనున్నల కాతక్షలనెడి కళవళముల దరె

  సనన్నప నవువ్వెలనెడి చనవగద్గీలితచెను
     అనున్నవప మరప నీ కతతవతతనఁ గలిగె నేనఁ-

  డినిన్నయును దిరవతకటేశని మనన్ననల



రేక: 0005-1శ్రీరాగత సత: 05-026
పలల్లవ:    అపప్పుట యతడ చెమటలటేట్టి వుతడనా

    నెపప్పు దపప్పు బొతకేవు నే నెఱతగనా
చ. 1:     ఆవులనఁ గాచిన నాట యడవకతపల జీర-

    లవల నేనఁడు మాయక అటేట్టి వుతడనా
     యేవతక నెవవ్వెతో నినున్న నెనసి చేసిన చేనఁత

    నీ వతత మొఱనఁగిన నే నెఱతగనా
చ. 2:    వనన్నల ముచిచ్చెలనానఁడు వడి పాలరగితచిన

  అనున్నవ నీమోవపొకక్కలటేట్టి వుతడనా
    వనెన్నకాడ యవవ్వెతకో వలలనఁ జికిక్కన నీ-

    నినన్న మొనన్నట సుదుద ల నే నెఱతగనా
చ. 3:     రతగగ మధురలోని రమణ మెతత్తిన నాట-

   అతగడి గతదపనఁ బటూనఁతలటేట్టి వుతడనా
   చెతగట మొఱగి కలసితవ వతకటరాయ

    నితగి మోచిన చేనఁతల నే నెఱతగనా



రేక: 0005-2శతకరాభరణత సత: 05-027
పలల్లవ:     పోనీ పోనీలే నీ పొతదులేనఁటకి నీ-

    యాననము చెమరితచె నయాత నీ యలకా
చ. 1:     ఆన వటట్టినఁగా వచేచ్చె సేవమత్మిపాదాల మనఁదనే

   కానీ కానీలే యకక్కడికో నీవు
    మానవతతో బతకాల మానవా యితకాను నీ-

    మేనెలల్ల బడలను యేమటకి నీ యలక
చ. 2:    బతగార దుపప్పుటకొతగ పటట్టినఁగానే పననఁగేవు

   అతగడి వధిలో నవులే నీవు
   రతగెపైన సతకోపమెరనఁగవా యితకాను నీ-
     తొతగలి రెపప్పుల నీటనఁ దోనఁచలే నీ యలక

చ. 3:    తరవ నినన్నరగతటనఁ దిటట్టినఁగానే బగిసేవు
   మఱపనఁ దలివతో మఱియు నీవు

    కరనఁగి కూడితవ వతకటగిరి మనఁద నునన్న-
    నెరజాణ వటట్టిలనఁడ నేనఁడుగా నీ యలక



రేక: 0005-3ముఖరి సత: 05-028
పలల్లవ:     ఎకక్కడ నునన్నదో చితత్తిమేమ దలనఁచెనో యితత

   చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచనఁ జెపప్పురమాత్మి చెలల
చ. 1:     ఆతని సుదుద ల చెపేప్పు అతవలే చటాట్టి ల

   అతనిని వదదనిన వారతదరనఁ బగ
   రాతరెలల్ల నిదుద రెరనఁగదు పాదములొతత్తి
   చేతులలల్లనఁ బొకెక్కనేమ సేతమమాత్మి చెలల

చ. 2:   నవువ్వెల చెకక్కలక గనన్నపగతడిదొతగలయ
   నొవువ్వెలయ జూపల కనున్నల మనఁదికి
    దవువ్వెలయనఁ బయతద గతదప గబబ్బుల మనఁదికి

   యవవ్వెరి నొలల్లదు యినఁకనేనఁటకమాత్మి చెలల
చ. 3:     చితత్తిమెలల్ల దకక్కనఁగొనె సిగద్గీల ముతగిట వస

  వతత్తివల దేహమెలల్ల వాడనఁబారెను
   కతత్తినఁ గోసినటల్ల వతకటపత ఘతలక
    జొతుత్తి పాపవల నాయనఁ జూడరమాత్మి చెలల



రేక: 0005-4శ్రీరాగత సత: 05-029
పలల్లవ:    చెలల్ల వతటా వచిచ్చె వచిచ్చె చెటట్టివటేట్టివు

   తొలిల్లయు నెతదరినిటేట్టి దొముత్మిలనఁ బెటట్టితవో
చ. 1:     ఆనఁపరాని తమకాన నాసచేసేనఁ గాక యితత-

    మానఁప దానఁకా నీ తోడి మాటలేలరా
   దానఁపరాని మదనముదద్రిల మేననవ నీక

    నేనఁపచ భద్రిమలనఁ బెటట్టి యవవ్వెత సేసినవో
చ. 2:      ఉతడలేక నీ వదదనే వుసురతటనఁ గాక యితత-

   బతడు బతడు సేసిన యపాబ్రాణమేలరా
    పతడుగానఁగనఁ జితత్తిమెలల్ల నఁ బొకక్కనఁ జేసితవ నా-
   యతడనుతడే యవవ్వెతక నముత్మిడు వోయితవో

చ. 3:    తనివోక నేనితత దగద్గీరనిచిచ్చెతనఁ గాక
   చనువున నినున్న జేయి చానఁచనితుత్తి నా
    ఘనునఁడ వతకటరాయ కమత్మిని య వరల

   మునుపనెవవ్వెతో నీపపై ముడిచి వసినవో



రేక: 0005-5రామకిగయ సత: 05-030
పలల్లవ:    మలో మలో మేలే పతచిన-

  తాలిమ కూటమ దలనఁచినను
చ. 1:    ఆరడినఁ బెటట్టిన అలకల ముటట్టిన-

  కూరిమ మచిచ్చెక గటూరిచిన
   బీరాన మలో పేగమమే పతచిన-
  నేరప మలో నితచినను

చ. 2:  చనవులిచిచ్చెననఁ జదురలచిచ్చెన-
 కొనచటూపల లోనఁగొచిచ్చెనను

  అనుగ మోహములచిచ్చెననఁ దచిచ్చెన-
  వనికి మనికి వచిచ్చెనను

చ. 3:   పగయములితపల బరదుకెకిక్కన -
  నయము మలో నానఁటనను

  జయమెపై వతకటాచల రమణునఁడ
  పగయురాల మలో బెరసను



రేక: 0005-6సామతతత సత: 05-031
పలల్లవ:    పొదలిన వడెప బుకిక్కళళ్ళ తమ

  చొదుకల చెమటల చొకిక్కళళ్ళ
చ. 1:  ఆముకొనిన యధరామస్కృతవళల

  మోముల మోముల మొకిక్కళళ్ళ
  కామనుల మకరికా పతగముత్మిల

  చమక దొతతర చెకిక్కళళ్ళ
చ. 2:    కయతపనఁ గనఁగినఁట గలికి రచనలను

  నెయతపనఁ బులకల నికిక్కళళ్ళ
   ముయతని మోహప ముచచ్చెట మురిపప-

 తొయతలిపాదపనఁ దొకిక్కళళ్ళ
చ. 3:   మొలకలేనగవు మోముల గోళళ్ళ

  నులిమేట వదనప నుకిక్కళళ్ళ
   అలమేల్ మతగక నా వతకటపత

  తలప లొసతగిన దకిక్కళళ్ళ



రేక: 0006-1ఆహిరి సత: 05-032
పలల్లవ:    ఆనఁపరాని వలపాయ నమత్మిలల - యితత

  యేనఁపలక లోనెపైతమనఁక నేమసేతమే
చ. 1:   ఆరగితచమననఁ గదరమత్మిలల -అయోత

  నీర వుకక్కలితచదిద నినన్నటనుతడి
  ఆరినది బోనమెల నమత్మిలల-అయోత

 శ్రీరమణునఁడితతట వచేచ్చెయనఁడేమసేతమే
చ. 2:    అదదమరాతీరి వోమ నమత్మిలల -అయోత

  నిదుద ర గతటనఁబెటట్టిదు నినన్నటనుతడి
    అదదపనఁ జెకక్కల వాడె నమత్మిలల -అయోత

  యిదదరికోపము దరదినఁక నేమసేతమే
చ. 3:    అలయికే ఘనమాయనమత్మి లల -దని

  నిలప వశముగాదు నినన్నటనుతడి
 అలమవతకటవభునఁడమత్మిలల - దని-

   నెలయితచి కూడకనన్న నినఁకనేమ సేతమే



రేక: 0006-2సామతతత సత: 05-033
పలల్లవ:   ఎకక్కడికినెకక్కడ యేడకనేడ నే-

 నొకక్కతనాతనికటరో సతుల
చ. 1:     ఆయనఁబోయ నానఁడె నాక నాతనికి నేమవోదు

  రాయిడి యచేనఁతలక రాయనఁడితనఁడు
    పాయమెలల్ల జటట్టిగొనె పచిచ్చెగా ననిన్నతత సేసనఁ

  నోయమత్మి తడవకరో యరోనఁతల
చ. 2:    చెపప్పుక చెపప్పుక నాక సిగద్గీయతనినఁకనేల

    నొపప్పు సేస నాతనఁడితత నొచిచ్చెత నేను
   కపప్పుననఁ బోవు సేనఁతల కాలినపతడల్లలోన-

   నుపప్పుల చలల్లక తలరో సతుల
చ. 3:      చాలనఁ జాల నేల నానఁడే చవగొనన్న కూరలక

    మేలనఁ గీడునఁ గొనియాడ మనఁద మనఁదను
   జాలినఁబెటట్టి వతకటేశవ్వెరనఁడు ననిన్నద రత-

  నోలలడితడెను చటూడరో పొతదుల



రేక: 0006-3వరాళ సత: 05-034
పలల్లవ:   తలనఁచి వరొకటాడనఁ దడనఁబడని

     మలసిన నీ కేల నోర మాట వళళ్ళనే
చ. 1:   ఇతచకతత నెరసునాన్ననేనఁచిన రెపప్పులవతట

   నితచి నితచి కనున్నలలో నీళళ్ళగారీని
  యతచరాని నీకనున్నలదుట నాతనఁడుతడనఁగాను

    యతచిన నిదుర నీక నేల వచచ్చెనే
చ. 2:   ఎకక్కవభారము మేననితచకతత దోనఁచినాను

   తకక్కరి య దేహమెలల్ల నఁ దలల్లడితచనే
    మకక్కవ నీ వభునఁడు నీమతనితడి వుతడనఁగాను
  వకక్కసాన నేరీత వగితచేవ

చ. 3:   వలయగనఁ గోపమొకవసమతత దోనఁచినాను
  కలిగిన ముదమెలల్ల గాలినఁబోయని

  కలిసితనిద వతకటపత నాతని-
   నెలయితత తమకాన నేడ దానఁగేవ



రేక: 0006-4దేశి సత: 05-035
పలల్లవ:   లేనఁతచిగరిద పవవ్వెళతచవయత కానికె

   బానఁతగానఁ గమత్మినితావనఁ బాయక మనఁటపైనది
చ. 1:   ఇతపల వలనఁగపతడిల్లతదవయత కానికె

   గతపనఁ దేకటాక మరనఁగన నునన్నవ
  కెతపమోవపతడు చితత్తిగితచవయత కానికె

 దితపని తేనెలపరతీపలసనఁకినది
చ. 2:    పతచల వానఁడముత్మిలివ పటవయత కానికె

   పొతచి తొతగలిగరల పొది నునన్నవ
   కొతచెప వనెన్నలలివ కోవయత కానికె

   మతచిమొలల్ల మొగడల మానఁటనానఁ బాయనివ
చ. 3:    ఇపప్పుడె వతకటేశ నీకెకక్కనఁగా నాకానికె

 చిపప్పులనఁబనీన్నటనితడునఁ జెలమెపైనది
  దపప్పుదేరేమాటలతో దకెక్కనఁగా నాకానికె

 కొపప్పునెరల వరలకమత్మిరితతలపైనది



రేక: 0006-5హిజిజజి సత: 05-036
పలల్లవ:    కటకటా యిటాల్ల యనఁగా పనుల చెలిపలక

   కిటకనఁగీరముల మును కితదుపడి గెలిచె
చ. 1:  ఇతతముఖచతదురనఁడు నీకముదబాతధవునఁడు

 నితతచలముననఁ బోరిరినాన్నళళ్ళను
    కాతతునఁడవు నీవలగనఁగానఁ జెలికి నీ వరహ-

   సతతాపముల రేనఁచి జలజారి గెలిచె
చ. 2:  వనజాకచటూపలను వలరాజతటూపలను

  యనయకే జగడితచె నినాన్నళళ్ళను
   కినిసి నీవయతవకెలననఁ దిరనఁగనఁగ వరల-
   ననల కడువాతడెఱల్ల నలగడల గెలిచె

చ. 3:   లతల పూవులతావలతచముల చెలిమేన
  యితవుగా వడినొసనఁగె నినాన్నళళ్ళను

   సతగెలిచె వతకటేశవ్వెర నీ కరణనిపడు
    ధస్కృతనఁబటూని జవరాల తరనఁగనఁ దా గెలిచె



రేక: 0006-6సామతతత సత: 05-037
పలల్లవ:      చెదరి తటట్టి పణునఁగ చెకక్కలనఁ గరిగి జార

    సుదత నెచెచ్చెలి మనఁద సలగిలినది వో
చ. 1:    ఇతతవనఁప నిమత్మిపతట నేమరితచి తానఁకవసి

  మతతన మెవవ్వెరితోనో మాటలడేవు
    అతతలోనే కళదానఁకి అకె మేను జలల్లననఁగ
  చితతతోనే మోమువతచి సిగద్గీవడినదివో

చ. 2:   పొలతనఁగబబ్బుల నొవవ్వెనఁబటూవులచెతడున వసి
  కలికతనమున మరలి చటూచేవు

  కలకతట యితతలోనే కతతునిబాణమునవ
  పలకనేరక మానుపడి వునన్నదదివో

చ. 3:    పొకెక్కడిచెలినఁ బనీన్నట పొటాల్ల ననఁ దానఁకవసి
  తకక్కరి నవువ్వెలతోడనఁ దలవతచేవు
   గకక్కన నేనఁడతవ వతకటరాయ నినునఁగటూడి

  వకక్కసప మఱపతో వరగతదినదివో



రేక: 0007-1మతగళకౌశిక సత: 05-038
పలల్లవ:     తనున్ననఁ బాసి నేనితత దతటనట య

   వనెన్నలబాయిట రేయి వగనఁటతత చాలదా
చ. 1:    ఇతటకి రాకమని నేనతటనట చటూడవ

    అతటనఁగాక వునన్న దాన నతటనో యేమో
   కతటకి నిదుద రరాక కానఁకలనే పొదుద వోక
     వతట నేనఁ బానుపన రేయుతట నితత చాలదా

చ. 2:      అపప్పుట దగద్గీరి నే రానెపై తనట చటూడవ
    కొపప్పు జారి సిగద్గీతోడనఁ గొతకిత నేమో
   చిపప్పుల రెపప్పుల జతకితచితనట చటూడవ

    చెపప్పురాని మాట నీతో జెపప్పుటతత చాలదా
చ. 3:     ఊరకే మాటాడక నే నుతటనట చటూడవ

   ఆరడి పరవశన నెపైతనో యేమో
    గోరికొననఁ దనునఁ దకక్క గొతటనట చటూడవ

    యేర వతకటేశ నాతోనితత నీకనఁ జాలదా



రేక: 0007-2  శదద్ధవసతతత -రచెచ్చెతాళత సత: 05-039
పలల్లవ:  పగలపనవచనెపైతః ఫలమహకిత

   చల చల కడతక్షాళనయా కిత
చ. 1:    ఇతర వధటూమోహితత తావ్వెత పగత

   హితవచనెపై రీహితు మహ కిత
  సతతత తవానుసరణమదత మమ
  గతజల సేతటూకరణ మదానీత

చ. 2:    వకలవనయ దురివ్వెటత తావ్వెత పగత
 సుకమారారదస్కృసుత్తి తాత కిత

  పగకటబహల కోపనత మమతే
  సకల చరివ్వెత చరవ్వెణమేవ

చ. 3:    శిరసా నతసుసిస్థిరత తావ్వెత పగత
  వరసాలపన వధినా కిత

  తరవతకటగిరి దేవ తవ్వెదయ-
 వరహవలపనత వస్కృథాచరణత



రేక: 0007-3వరాళ సత: 05-040
పలల్లవ:     ఆనఁగనఁ జేసు నా చటూపలట వోవయత

    మటూనఁగిన నా వలపల మటూలక రానేల
చ. 1:     ఇముత్మిల నొలల్లని వారమేల నీక నామేని-

   అముత్మిల పలకలొతీత్తి నట వోవయత
  కమత్మివలతునిచేతనఁ గానఁగెడి ననొన్నరసేవు

    నెమత్మిది నుతడి యుతడి నీక నొవవ్వెనేల
చ. 2:     ఇతవు గాని వారమేల నీక నామేని-

   ఆతతాపమతటనఁ జేసు నట వోవయత
   రతరాజచేత నారడినఁబడడ ననునఁ జేరి

   జతనాన వుతడివుతడి జాలినఁబొతద నేల
చ. 3:      ఇతతట నీ కౌగిటకి నేల నేము మాకోప-

 మతతరమెఱనఁగనేరదట వోవయత
    పతతగానఁడ వతకటపత నీవు ననునఁ గటూడి
   చితతతోడనఁ బొరలచ సిలగతద నేల



రేక: 0007-4శ్రీరాగత సత: 05-041
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడునునఁ గోపగితచవతదుముఖ నీవటాల్ల

   వనన్నవ వదనమెలల్ల వతతలయ నిపడు
చ. 1:    ఇతతలోని పనికినఁగా నెతత చేసినానఁడవు

  కాతత నినన్నటనుతడి కనుమటూయదాయను
   బతతకూట సతులలల్ల బలమార నేనఁపగా

    చితతతోనఁ బళళ్ళము మనఁద జెయి చానఁచదాయను
చ. 2:   ఏమసేయనఁబోయి నీవుయేమ సేసినానఁడవు

   సాముక వచేచ్చెయదు జవరాల నేనఁడు
   దోమతర మతచముపపై తురము వడనఁగను

   తామసితచి లేవదిద తల నొచచ్చెననుచ
చ. 3:   ఎవవ్వెరిని దటూరవచచ్చె నెవవ్వెరనాన్నరినఁకను

    పవువ్వె సజజమనఁదనఁ గానఁగె పొలనఁతకి దేహము
    రవవ్వెగ వతకటగిరి రమణ నీ కౌనఁగిటనఁ

  బవవ్వెళతచి యితతలోనె పరవశమతదను



రేక: 0007-5ముఖరి సత: 05-042
పలల్లవ:    మతకతట వలినునన్న మతట మేల

   చతురలౌట కతట జడుటట మేల
చ. 1:    ఇతటలోననె వుతడి హీతవరలపై యుతడు-

    కతటనఁ బగయపై యుతడు కసర మేల
   అతటకొని మరనఁడొతట అతవనేనఁ పటకతట

   పతటనొవవ్వెల వరల పోటల్ల మేల
చ. 2:   తలిల్లవల దానుతడి తాపమవుటకతట

  అలల్లతతనుతడి కీడౌట మేల
   వలిల్లగొని నిటపరప్పు వడి చలల్లడికతట
   పలల్లదప చలిగాలి బాదలే మేల

చ. 3:   అలయితచి దొరకెడి అమస్కృతపానముకతట
   అలమ పపైకొనెడి చేనఁదపైన మేల

   కలయక కలయు వతకటశ పై లపతకతట
   తలపోనఁత వదనల తమకమే మేల



రేక: 0007-6సామతతత సత: 05-043
పలల్లవ:     అపప్పుడే నే నీక మోహపటాలనెపై తనా

    కపప్పుక నీ చేనఁత లతతకతటనఁబో నేను
చ. 1:    ఇతచకతత పనికెపైన నిలల్ల చొరనీక నినున్న

  లతచములడుగను నే లకిమమత్మినా
     వతచనల నీక నిటట్టి వలలనఁ జికిక్కతనఁ గాక

   కతచనఁ బదనునకతత కతటనఁబో నేను
చ. 2:     సొలప మాటల నిటేట్టి చటూపలనె జతకితచి

   చలము సాదితచ నీ సతతభామనా
    వలచి నేనిద నీక వసమెపై చికిక్కతనఁగాక
   కలికి చేనఁతలనతత కతటనఁబో నేను

చ. 3:      రేప మాప గోరనఁ దమత్మి రేకలనే లేఖవాబ్రాసి
   రటూప నీక జెపప్పుపతప రకిమణనా
    తీపల నినున్ననఁ గటూడి తరవతకటేశ వరినఁ

   గెపైప సేయనఁగాని అతతకతటనఁబో నేను



రేక: 0008-1భపైరవ సత: 05-044
పలల్లవ:   కోవల పలకదు కొమాత్మివలతల

  దపైవక మదివో తలకితదాయ
చ. 1:    ఇటనట యినునఁడిద యతడల గాస

  నటగత గిరల నభములతదు
  అటవలనఁ గపప్పున యతధకారమద

 నిటలపటలకల నికక్కములయ
చ. 2:   వగటననఁ దోనఁటల వనెన్నలగాస

  ఒగినఁ గలవకొలక లబబ్బునఁగను
   అగపడి అటవలనెపైనానఁ జెలి నీనఁ

  మొగముననఁ గోపము ముచచ్చెటలయ
చ. 3:    సొరిది నలగడలనఁ జకక్కల గాస

  నరదుగ నే నిటల్లయినాను
  తరవతకటగిరి దేవుని కౌనఁగిట

  కరణ మనత్మిథ గగహణతబాయ



రేక: 0008-2సాళతగనాట సత: 05-045
పలల్లవ:   చాలనఁజాలను భోగసమయమున మెపైమఱప-

   పాలపడునట యేనఁట బద్రిదుకరా వోరి
చ. 1:     ఇతదుమఖ నిను గనఁగిలితచి లోపలి జగము

    కతదునని నీ బగవునఁ గనఁగిలే వదల
    పొతదపైన వారితోనఁ బొసనఁగనఁ గనఁగినఁట జేరప్పునఁ

   బొతదుగాదట యేనఁట పొతదురా వోరి
చ. 2:     నెలనఁత నీ వాలనఁగనున్నల మటూసి జగమెలల్లనఁ

   గలయనఁ జీనఁకటఱల్లన గకక్కనను వదల
   వలచినతగనల తమ వలసిన వలసముల-

    వలను నెరపని దేనఁట వలపరా వోరి
చ. 3:     కొమత్మి నీవురముపపై గోర దివయుచ నాతత్మి-

   నిమెపైమన ననునఁదాక నిదదరిని దానఁకె
   దిమత్మిరివ కోనేటతమత్మి నీపపైనఁ బద్రియము

   కమత్మిరితచని దేనఁట కోరిక్కరా వోరి



రేక: 0008-3కాతభోది సత: 05-046
పలల్లవ:     ఎపప్పుడు గాని రానఁడో యతతదడవాయ కాలి-

  చపప్పుడాలకితచి మత జలల్ల రనెనమాత్మి
చ. 1:   ఇదదరమదరిపాట యేకాతతాన నాడుకొనన్న-

  సుదుద ల దలనఁచిమేను చరకనెనమాత్మి
    పదదగానఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి పటట్టిన నాతనఁడు గోర
   తదుద ట దలనఁచి మేను దిగలనెనమాత్మి

చ. 2:     పాయక యాతనఁడూ నేనునఁ బవవ్వెళతచే యితటవతకనఁ
     బోయి పోయి కడునఁ జినన్న బోత నోయమాత్మి

     తోయప గబబ్బుల చనున్నదోయి మనఁద వానఁడొ తత్తిన-
   పాయప జతదుగ ల జూచి భద్రిమసితనమాత్మి

చ. 3:     కూడిన సౌఖతములతదు కొదలేని వాని నా-
    వడుక మత దలనఁచి వరగాయ నమాత్మి

  యడులేని తరవతకటేశనఁడిద నాతోడ
  నాడినటేట్టి నాచితత్తిమలరితచె నమాత్మి



రేక: 0008-4సామతతత సత: 05-047
పలల్లవ:     ఎటట్టియిననఁ జేయరా నీ వనఁకనేల ననున్ననఁ

   బటట్టికర పలమార పదివల వచెచ్చెను
చ. 1:     ఇతత సేసితవ చాల నినఁకనేల తొలేల్ల

 యితతటవానఁడని నినెన్నఱగనా
   ఇతతులపపై దయగలదినఁక నేల నీ-
   పతతములే నీకనఁజెలల్ల పదివల వచెచ్చెను

చ. 2:    ఇచచ్చెలడకరా నాతో నికనఁనేల నీ-
 యచచ్చెటముత్మిలే నిజమాయనఁగా

  యచచ్చెరిక మఱచితనినఁకనేల ననున్న
   పచిచ్చెసేయకరా యితత పదివల వచెచ్చెను

చ. 3:    ఇనుమడితచె నీచేనఁత లినఁకనేల నీ-
 కనుమాయలినిన్నయునఁ గతటమగా

   యనసి వతకటపత యినఁకనేల ననున్ననఁ
  బనుపరచితవటేట్టి పదివల వచెచ్చెను



రేక: 0008-5లలిత సత: 05-048
పలల్లవ:     బతడి దొకెక్కనఁ బామునెకెక్కనఁ బనులలల్ల నఁ దకెక్క

   అతడనఁ జికెక్క గోపకలకతదరికి మొకెక్క
చ. 1:      ఈతనఁడు దొతగిల వనన్న యతనఁడు నాకతటనఁ బనన్న

    నేతనఁ బాల నోలలడె నినన్న మొనన్న
  పాతకప రాకాసిపలల్లల చటూరలగొనన్న-
   యేతరిపపై నేరమ మాకేనఁటకినఁక నెనన్న

చ. 2:     కూరిమనీతడు దొలిల్ల కొనగొనలనే తలిల్ల (?)
 మారాపళళ్ళడితచెనే మారదలిల్ల

   ఆరమటూర సేసి వదతలతదరికినఁ బారనఁజలిల్ల
  పారితతచి వోలలడెనఁ బాలవలిల్ల

చ. 3:    ముచచ్చెవల నిపప్పుడుతడె మటూనఁడులోకముల నితడె
  రచచ్చెసేసనఁ జూడరే రాతగతడె
   తచిచ్చెతచిచ్చె వతటనారి దనుజలనెలల్ల నఁ జెతడె

   పచిచ్చెదేర వతకటాదిద్రి పానుపగానఁ బతడె



రేక: 0008-6ఆహిరి సత: 05-049
పలల్లవ:    ఓ యమాత్మి వనరో యమాత్మి

 మాయలనఁడి మానిని
చ. 1:    ఈ యితతకి వభునఁడిచిచ్చెనా చన-

 వయడానఁ బోవదిదిగదే
  రాయతచ నడపల రాజసముత్మిన
  పాయతప రమణునినఁ బాయదు

చ. 2:   సారె సటముల సతదడితపచ
  జారీనఁ బయతద సరగనా

   దరి రమణునినఁ దొలనఁకనఁ గనున్నల
  నీర నితచదు నిలవరే

చ. 3:   అతకితచి పలిచినపప్పుడా తర-
 వతకటేశవ్వెర వరవున

    బొతక లేని యటట్టి పొతదు చేకొని
 పతకజానన పపైకొనే



రేక: 0009-1శ్రీరాగత సత: 05-050
పలల్లవ:    వదుద నీక నాతోడి వటట్టిమాటల

    ముదుద ల నీపపైనఁ గనిసి మురిసనఁబో యినఁకను
చ. 1:     ఈడ వచిచ్చె పగయము నాకేమ చెపేప్పువతదానఁకానఁ

  గటూడినాకెకే పగయము గలకరాదా
    వాడిక నితదానఁక నీవు వచిచ్చెన నేరమకి

     సటూడునఁ బాడునఁ జెనకీనఁ బో సొలపనఁ జేనఁతలనే
చ. 2:     ఎదిరి నావతకనఁ దపప్పుకేమ చటూచేవనఁక నీ-

  ముదితపపైనే చటూపల ముతచరాదా
    మెదలి నా ముతగిలిది మెటట్టిన తపప్పునకను

    సద చేసి జగడాల చలల్లడినఁబో యినఁకను
చ. 3:      ఇటట్టి నటట్టి నఁ జెఱనఁగ నాకేల పటేట్టివద మునున్న

  పటట్టినాకెకే చెఱనఁగ పటట్టిరాదా
    వటట్టికూటముల చాల వతకటేశ యిద నినున్న

   బెటట్టి గానఁగా నలకలనఁ బెటట్టి నఁగదా యినఁకను



రేక: 0009-2భపైరవ సత: 05-051
పలల్లవ:    కాలమెలల్ల మోసపోవు కానియతరా కల-

  కాలమెలల్ల జరపేవు కానియతరా
చ. 1:    ఎడపల జవవ్వెనపటతత నొకతనఁ గటూడి

  కడలనే తరిగేవు కానియతరా
  మెడగటట్టి కొకతక మేలనఁవాడవపై నీవు

   కడవ బొతకేవు నాతో కానియతరా
చ. 2:    బతగార మెఱనఁగచాయ పడనఁతనొకత గటూడి

  కతగనాడేవు నాతో కానియతరా
    అతగన నొకత వనకమర దాచకొని చొనఁ
   కక్కతగనఁ జేసి ముదాద డేవు కానియతరా

చ. 3:    సతపద గలసనఁ గటూడి సరములడుచ
  కతపలే పూసేవు కానియతల

   వతపరలడుచ నీ వతటనొకత రానఁగా
  కతపతచక వతకటేశ కానియతరా



రేక: 0009-3ముఖరి సత: 05-052
పలల్లవ:   వరతుమయత చటూప వనఁటకాడ

   తరితీప సేసి మమత్మితతటనె యేనఁచేవు
చ. 1:     ఉతటవతటనఁ గపప్పురాన నుబబ్బు ననున్న నేసేవు

  యితట వారెవవ్వెరతటా యరనఁగవు
     కతటమ నీ యదలితప కరనఁగి నేనఁబెపై కొనన్న

    వతట వతటనఁ దిరిగాడి వతలనఁ బెటేట్టివు
చ. 2:    పేలరివపై యేడనెపైనానఁ బేరకొని పలిచేవు

  యేలిన వారెవవ్వెరతటా నెఱనఁగవు
    తాలిమ మరనఁగ నీ చితత్తిములో మెలనఁగనఁగ

   కాలటూనఁదనియతక యితత కానఁకలనఁ బెటేట్టివు
చ. 3:     కొపప్పులోని వరల చెకక్కల జారనఁ జెనకేవు

  యపప్పుడెపైనా నెవవ్వెరతటా నెఱనఁగవు
   కపప్పుకర చెఱనఁగ వతకటరాయ చెమటలనఁ

   దొపప్పునఁదోనఁగి యవవ్వెతో పొతదులక నేనఁగితవ



రేక: 0009-4మాళవశ్రీ సత: 05-053
పలల్లవ:    దుపప్పుటలల్ల జవావ్వెదినే తొపప్పునఁదోనఁగె నీకడనే

    వపప్పుదా యితతేసి నీక వో వలపా
చ. 1:     ఉతత్తిలప వరహన నుడుకచ వయసు మనఁ-

   దతత్తినది సత నీక నితదుకొరకా
   వతుత్తి నని వచేచ్చెసి వనితల కచముల
   వతత్తిగిలి వునాన్ననఁడ వోహో వలపా

చ. 2:     నిదుర గతటకి రాక నెలనఁత పానుపమనఁద-
   నెదుర చటూచ నీక నితదుకొరకా

    ముదితల కౌనఁగిట ముతచిన కసటూత్తిరి నీక
   వుదిరెడి వురమున నో వలపా

చ. 3:     కనున్నల కలికి నితత కరనఁగితచి కవునఁగిట
   ఎనిన్నక సేసితవ నీ వతదుకొరకా

    చినిన్న చినన్న నగవుల శ్రీవతకటేశ నీ-
  వునాన్ననఁడవరపలపై వోహో వలపా



రేక: 0009-5సామతతత సత: 05-054
పలల్లవ:     మదము దొలనఁకెడి యటట్టి మతచివయసున మనక

  తుదలేని వడుకల దొరకటనన్ననఁడురా
చ. 1:    ఉదుటనఁ జనుదోయి నీవురముపపై దనివార-

    నదిమ మోమును మోము నలమ యలమ
   వదలపైన నీవతో నాలనఁగనున్నల జతకెనఁ

    లొదవ నీ మనఁద నే నొరగటనన్ననఁడురా
చ. 2:    కలికితనముననఁ నాదు కపప్పురపనఁ దముత్మిలము

   కలికి నీ వదనముననఁ గమత్మిరితచి
    పలచనగ గోళళ్ళ నీ పగడవాతర నొకిక్క

  చెలవమగ నునుగతట సేయుటనన్ననఁడురా
చ. 3:   గరగరని కరలతో కసటూత్తిరివాసనల

 వరితావులతోడ వసరనఁగాను
   తరవతకటాచలధిపనఁడ నిను గటూడి నే-

  నరమరచి సదమదములౌట యనన్ననఁడురా



రేక: 0009-6సౌరాషట్టి సత సత: 05-055
పలల్లవ:      ఊరలేని పొలిమేర పేర పతప లేని బద్రితుక

   గారవతబు లేని పగయము కదియనేనఁటకే
చ. 1:    ఉతడరాని వరహవదన వుతడని సురతసుఖమేల

   యతడలేని నానఁట నీడ యేమసేయనే
   దతడిగలగ తమకమనెడి దతడలేని తాలిమేల
   రెతడునొకట గాని రచన పగయములేనఁటకే

చ. 2:    మెచచ్చెలేనిచోట మతచిమేల గలిగీనేమ సలవు
 మచిచ్చెకలేనిచోట మతచిమాటలేనఁటకే

   పచచ్చె పరగలేనిచోట పగయముగలిగి యేమఫలము
  ఇచచ్చెలేనినాట సొబగలేమ సేయనే

చ. 3:    బొతకలేని చెలిమగాని పొతదులేల మనసులోన
  శతకలేక కదియలేని చనవులేనఁటకే

    కొతకగొసర లేని మతచికూటమలర నిటల్లనఁ గటూడి
  వతకటాదిద్రివభునఁడు లేని వడుకేనఁటకే



రేక: 0010-1సామతతత సత: 05-056
పలల్లవ:    ఒదేదల మొకేక్కవో వుదద్ధవునఁడా తన

 ఉదదతడాల చెలల్లనుదద్ధవునఁడా
చ. 1:   ఊరటూర వలపలదద్ధవునఁడా నే-

  మోరతుమా యినఁక నుదద్ధవునఁడా
   ఊరడితచ వచేచ్చెవు వుదద్ధవునఁడా తన-

 వరట చెలములదద్ధవునఁడా
చ. 2:   ఒపప్పులర మావురిసిన పత-

  డుల్ల పప్పుల వటట్టితచె నుదద్ధవునఁడా
  చెపప్పుక మమత్మినఁక చెలవునఁడాతనఁడే

  వపప్పువుతటేనఁ జాల నుదద్ధవునఁడా
చ. 3:   గోపకల మముత్మి గటూరిమనఁజికిక్కతచె-

 నోపమతతేసి నేముదద్ధవునఁడా
   పపైపపైనే మమత్మితత పాబ్రాణము నిలప-

  నోపనఁగా తానెపైన నుదద్ధవునఁడా
చ. 4:     తగి తనున్ననఁ గటూడే తరనఁగ దలనఁచి

  యుగములపై నవ ఉదద్ధవునఁడా
    పగటన మా మా పాబ్రాణము మాకినఁక

  నొగరే తీపాయే నుదద్ధవునఁడా
చ. 5:    చెలిల్లతచె మా పేగమ శ్రీవతకటేశనఁడు

 వులల్లమలర నేనఁడుదద్ధవునఁడా
   చలల్లని కూటప జనవచిచ్చె మామా-
  వళ ల్లలల్లనఁ జెనకె నుదద్ధవునఁడా



రేక: 0010-2ముఖరి సత: 05-057
పలల్లవ:  పలమర వుటల్లపతడుగను

  చిలక చిడుకక్కని చితదనఁగను
చ. 1:    ఊళళ్ళ వధుల వుటల్ల కస్కృషరనఁడు

  తాళళ్ళ దగిపడనఁ దనున్నచను
   పళల్ల కఠిలల్ల పఠిలల్ల చిఠిలల్లని

  పళళ్ళగ మెబ్రాస పనురవము
చ. 2:    బతగార బతదలనఁ బాలనఁ బెరగల

  ముతగిట నెగయుచ మోనఁదనఁగను
   కతగ కళతగ కఠితగ ఖణతగని

 రతగమర పనురవములపై
చ. 3:  నిగద్గీగ వతకటనిలయునఁడుటట్టిపానఁ

  లగద్గీలికనఁ బగట నడువనఁగను
   భగద్గీ భగిలల్ల ని పరమామస్కృతముల
  గగిద్గీలి పదనుగనఁ గరియగను



రేక: 0010-3ఆహిరి సత: 05-058
పలల్లవ:    చెడడ చెడడ మనసుల చెతచవారము- ఆల-

   దొడిడవానఁడ పోవయత దటూళకాళల్ల రాక
చ. 1:    ఏనఁట దాననెపైతనేమ యవవ్వెత నేనెపైతనేమ

   ఆనఁటదాని ననున్న నీక నడుగనేల
    మటూనఁట మానఁటలనె కడు మోవనాడవదుద లేట-

   వనఁటకానఁడ పోవయత వతటవతట రాక
చ. 2:    ఎవవ్వెరి వారెపైరేమ యేడనేడ నుతడిరేమ

  దవువ్వెచేరవల నీక దడవనేల
  నవవ్వెకతడనఁగానె వటట్టి నవువ్వెనవవ్వెవవవ్వెరెపైన

   పవవ్వెక పూచెననేర పోవయత రాక
చ. 3:     ఎకక్కవ కొపప్పుయిననేమ యతత గబబ్బులపైన నేమ

   చకక్కనఁదనము వగడ సారె నీకేల
    వకక్కసాల మాని మాతో వతకటేశ మాయితట-
   యికక్కవకే పోవయత యితతనతత రాక



రేక: 0010-4శదద్ధదేశి సత: 05-059
పలల్లవ:   ఎతదరినఁ జెనకేవరా నీవు

   అతదప నీ మేన నలముచ
చ. 1:    ఎకక్కడికెపైనా వచేచ్చెసి యేరా నీవు

  వకక్కస మాడేవు వఱవక
  యికక్కవలతటనఁగ వచేచ్చెవరా నీవు

   నికక్కప నీ పేగమ నెరపచ
చ. 2:    ఎపప్పుడు మానవు బగవరా నీవు

  కపప్పురప నోరనఁ గసరచ
   యిపప్పుడె యితతేసి చేసేవరా నీవు

  వపప్పుదు నాతోడి వుదుటల
చ. 3:    ఏతరణనఁ దలనఁచితొ యేరా నీవు

  కాతరాన ననున్ననఁ గలయుచ
   యేతరి వతకటేశనఁడ యేరా నీవు

 బటూతులమాటాడి పొదలేవు



రేక: 0010-5హిజిజజి సత: 05-060
పలల్లవ:    తరణపపై మరనికి దయలేదు నీవు

  మరనినే పోలిత మరియేనఁటబద్రిదుక
చ. 1:     ఎదుర చటూచి చటూచి యితతక యేమౌనో

  హస్కృదయము ఝలల్లనీ నిటదలనఁచి
   పొదల తీగెలయితటనఁ బొరలి యేమౌనో

 మదిరాకకొకటపైన మరియేనఁటబద్రిదుక
చ. 2:   చెలల దటూరిదటూరి సిగద్గీననేమౌనో

   తలనఁచి తలనఁచి గతడె తలల్లడితచని
    కల నినున్ననఁగని లేచి గకక్కన నేమౌనో

  మలసి వనెన్నలమతట మరియేనఁటబద్రిదుక
చ. 3:     ఇతత గలయకనన్న నినఁక నెతత యౌనో

  పతతప వతకటరాయ భయమయతని
    ఇతత నీకరణ నినఁక నెతత యౌనో

   మతతనమతత లేకనన్న మరియేనఁట బద్రిదుక



రేక: 0010-6రామకిగయ సత: 05-061
పలల్లవ:    వదేద గొలల్లత వదలకవనఁ నీనఁ

  ముదుద మాటలక మొకేక్కమయాత
చ. 1:    యేలే యేలే యేలే గొలల్లత

  నాలగెఱనఁగవా ననున్న నేనఁచేవు
  చాలనఁజాల నినఁకనఁజాల నీరచనల

  పోలవు బొతకల పోవయాత
చ. 2:    కానీ కానీ కానిలే గొలల్లత

  పోనీలే నీవతదు వోయినను
    మాని మాని పలమారనఁ జెనుకచ మా-

  తోనిట సొలయక తొలవయాత
చ. 3:    రావా రావా రావా గొలల్లత

 శ్రీవతకటగిరి చెలవునఁడను
    నీవ నీవ నను నితచిత కౌనఁగిట

 కెపైవశమెపైతనినఁ గదవయాత



రేక: 0011-1 శదద్ధవసతతత సత: 05-062
పలల్లవ:     మెచిచ్చెత బళరా వోరి మేటజాణ ననున్ననఁ

    బచిచ్చె చేసేదితత నీక బతతమా లోకానను
చ. 1:     ఏకతాన సొలసి నేనేమ నీతోనఁ బలికినా

  ఆకెతోనే వనన్నవతచేవాపనఁగ లేక
   పపైకొని వలచి కితదుపడిన యితతులమానఁట
    కాక సేసే మగవానఁడు గలనఁడా లోకానను

చ. 2:     చకక్కనఁగా నేనఁదసిన సనన్నప నీపపై రేక
  యకక్కవ నాకెకే చపేవతులకను

   మకక్కవ నిలపలేని మగవల వలిపచిచ్చె
  వకక్కమయినవానఁడు వభునఁడా లోకానను

చ. 3:    ఉతడలేక చేతనునన్న వుతగరమచిచ్చెననఁ బోయి
  వతడియు నాకెకేయిచిచ్చె వఱఱ్ఱైవనఁగేవు

  కతడగటట్టి కొతటవా వతకటరమణునఁడ దన
   బతడుసేసితవ ననున్న బాపరా లోకానను



రేక: 0011-2 ముఖరి, ఏకతాళసత: 05-063
పలల్లవ:    సనన్నప నవువ్వెనఁజూపల చలల్ల లనఁడి యిపప్పు-

   డినిన్నవధముల మతచె నిదివో తపము
చ. 1:    ఏడునిలవుల పపైనఁడిమేడమనఁద నుతడి నినున్ననఁ

   జూడ వడుకెపైన మతచనఁజూప లడి
    వాడుచ నీకనెదుర వడినఁజూడ నతతలో నీ-

  వడనుతడో వచేచ్చెసితవదివో తపము
చ. 2:   కొతత్తిలయిన మాణకప కొలవుటవరిలోన

  ముతేత్తిల చెఱనఁగదటూల మురవులనఁడి
  తతత్తిరాననఁ దమకితచి తరణకోరికలలల్ల-

  నితుత్తి నని వచేచ్చెసితవదివో తపము
చ. 3:   పపొప్పుడితావుల చలల్ల పవువ్వెలచపప్పురములో

   కొపప్పు ననున్ననఁ బెటట్టి మనన్న గబబ్బులనఁడి
   తపప్పులగ నినునఁగటూడి తరవతకటేశ నినున్న-
  నెపప్పుడునఁ బాయకనన్నదిదివో తపము



రేక: 0011-3 ముఖరి సత: 05-064
పలల్లవ:    కలగనన్నచోటకిని గతప యతత్తిన యటల్ల

 అలవు మఱినదటల్లనమాత్మి
చ. 1:    ఎలయితపనఁ గడకతట నెనన్ననఁడో వకనానఁడు

   చెలనఁగి తను నతనఁడు చటూచినవానఁడట
   పొలినఁత యదిదలనఁచి యిపప్పుడు మదనవదనల-

 నలస నినఁకనెటల్లనమాత్మి
చ. 2:    ఎఱకయును మఱపగా నేనఁటకో వకనానఁడు

   కెఱలి తను నొవవ్వెనఁ బలికినవానఁడట
    తఱినదియ చెలి యిపడు దలనఁచి పరితాపాగిన్న-

 నఱగీ నినఁకనెటల్లనమాత్మి
చ. 3:    ఇయతకోలగనఁ గలసి యపప్పుడో యిదనేనఁడు

  నెయతమున చెలిలోన నెలకొనెనట
  తయతముల సటకానఁడు తరవతకటేశవ్వెరనఁడు

 అయోత యినఁకనెటల్లనమాత్మి



రేక: 0011-4 కాతభోది సత: 05-065
పలల్లవ:   పొతదఱనఁగదునతదువు భోగినతదువు నీ-

   యతదర సతులక నేనాక మడిచితుత్తి నా
చ. 1:    ఎవవ్వెతకెపైనానఁ జనవచేచ్చెవు మెచేచ్చెవు నీ-

  నవువ్వెలకెపైనాను మనన్నననఁ జూచేవు
    అవవ్వెలి యివవ్వెలి నీ యతగనల వదదను

   పవవ్వెళతచి వుతడనఁగా నే బాదములొతుత్తి దునా
చ. 2:     ఏపన నెకక్కడికెపైనా నేనఁగేవు దానఁగేవు నీ-

   కోపాన నాతోనెపైన మేకల సేసేవు
   వపైపన నీవతదుతడెపైనా వచిచ్చెన నేనతతలో-

   నోపకనపప్పుడు నీ కూడిగాల సేతునా
చ. 3:   వడుకలతదపైనానఁ బారవసేవు నీ-

  వాడికచేనఁతలనెపైన్నైనా వనెన్న వటేట్టివు
    ఈడు లేని తరవతకటేశ కూడితవ ననున్న

     వాడుచ నీ తోడ నేను వాసి చటూపనఁగలనా



రేక: 0011-5 పాడి సత: 05-066
పలల్లవ:     సుతుని నరకనినఁ జతప జూచినానఁడవు సుమత్మి

    మత ననున్ననఁ దలచక మానిన నీకాన
చ. 1:    ఎతుత్తి క నీతోడనఁ బుటట్టి హిరణతకశిపని

    నెతుత్తి ర దాగిత సుమత్మి నేనఁడే రాకతటే
    ఉతత్తిలన నేడనెపైనా నుతడుదువో యని భీత

   బతత్తిరముగానఁ బెటట్టిత పటట్టిరాని యాన
చ. 2:     కపప్పుక నీ మేనమామ కతసుని పాబ్రాణనక

  తపప్పునవానఁడవు సుమత్మి తడసితేను
    ఇపప్పుడిటేట్టి నీవు రాని యరసాననఁ బద్రియముల

   చెపప్పులేక పొడిచిత చెడుగెపైన యాన
చ. 3:      సిరల మేన మరనఁది శిశపాల నీ వటేట్టి

   పొరిగొతటవ సుమత్మి పోయితే నీవు
    తరవతకటేశ ననున్ననఁ దివరి కూడి వని

    కరణనఁ బెటట్టిత నీకనఁ గపటాన నాన



రేక: 0011-6 శదద్ధవసతతత సత: 05-067
పలల్లవ:   చాలదా య చనవుల

    మేలప సేనఁతల నినున్న మెచిచ్చెతచ గలిగె
చ. 1:    ఎతతటదిరా నినున్న వతదానఁక రానీక

  పతతమాడి వలపతచి బాసగొనన్నది
    ఇతత నోనఁచినటట్టి నోము యటవతటదో నీ

    చెతతనఁజేరీ నీ మతచి చెకక్క నొకక్కనఁగలిగె
చ. 2:     ఎవవ్వెతరా నినున్న నెలయితచి తన నితడునఁ

   జవవ్వెనము వలవచిచ్చె జటట్టి గొనన్నది
    అవవ్వెల దాని భాగతమది యటట్టిదో నీవు

   పవవ్వెళతచ పరపపపై పవవ్వెళతచనఁ గలిగె
చ. 3:     ఎటట్టిదిరా సత నినున్న యితటలోన వళళ్ళనీక

  పటట్టి కొని కౌనఁగిటలోనఁ బాయనీనిది
   అటట్టి నినున్న తరవతకటాధీశనఁడా నీవు

    దటట్టితచ నీ కౌనఁగిటలో తగలనఁగనఁ గలిగె



రేక: 0012-1ఆహిరి సత: 05-068
పలల్లవ:    చకక్కనఁదనములచేత జవవ్వెన భారము చేత

   యకక్కడౌటానఁ గానదినఁక నేమ సేతమే
చ. 1:    ఒయతనె బతగార తటూనఁగటయాతల మతచముమనఁద

   పయతద చెఱనఁగ జారనఁ బవవ్వెళతచి
     ముయతక మటూసిన రెపప్పు మటూయుచనఁ దరచనఁ గాని

  నెయతముననఁ జూడనేరదేమ సేతమే
చ. 2:     ముతేత్తిల గదిదయమనఁద ముదుద ల కరల దటూల-

   నొతత్తిలి యొకత మనఁద నొరగతడి
    చితత్తిగితచి చేతనునన్న చెతగలన బతతనఁ జెకక్క-

  లొతుత్తి నఁగాని మాటలొలల్లదేమ సేతమే
చ. 3:    కమత్మిని తావులతోడ కనున్నల నవువ్వెలతోడ

  చిముత్మినఁ జెమటలతోడనఁ జెలవతది
   కొమత్మిక నేడునఁగలిగె కోనేటరాయని పొతదు

   నెమత్మినము దానఁచ నేరదేమ సేతమే



రేక: 0012-2ఆహిరి సత: 05-069
పలల్లవ:     దవువ్వెల నుతడవ యాల దగద్గీరేవు ఆతనఁ-

  దవవ్వెరౌతా నెఱనఁగవదేమే చెలియా
చ. 1:    ఒదిదకతో చనుదోయి నొరయుచ కతట-

  నదదలితపచనఁ దిటేట్టివు అమత్మిమనఁదను
   ముదుద మోము వరియితచి మురిసేవు ఇతత

    వదుద వో ఆతనితో గరవ్వెము నీకనఁ జెలియా
చ. 2:    బొమత్మిముడి జతకెనలనఁ బొలయుచ మోవనఁ

   దమత్మిచటూప సనన్న సేసి తనరేవు
     చిమేత్మివు నీ చెమటల చెకక్క మనఁద ఓ-

    యమత్మిరో యాతనితో వయాతర మేలే చెలియా
చ. 3:    మొరము మెటట్టిల పాదమున మెటట్టి

  చెరనఁగలోపల గోరనఁ జెనకేవు
   కరనఁగి వతకటపత కౌనఁగిట నీ-

   నెరతనముల చటూప నేరత్తి వా చెలియా



రేక: 0012-3శతకరాభరణత సత: 05-070
పలల్లవ:    తరణ నీ యలకకెతతటదితతనీ వళనఁ

  గరణతచనఁగదర వతకటశ పై లనాథా
చ. 1:    ఒకమార సతసారమొలల్లనఁ బొమత్మిని తలనఁచ

  ఒకమార వధిసేనఁతలటూహితచి పొగడు
   ఒకమార తనునఁజూచి వరకే తలవనఁచ-
    నొకమార హర రమున నొతది మే మఱచ

చ. 2:     నినున్ననఁ జూచి వకమార నిలవలల్లనఁ బులకితచ
    తనున్ననఁ జూచి వకమార తలపోసి నగను

     కనున్న దరచి నినునఁజూచి కడు సిగద్గీవడి నిలిచి
   యినిన్నయునునఁ దలపోసి యితతలో మఱచ

చ. 3:    వదలపైన మొలనటూల గడియితచ నొకమార
  చెదరిన కరలలల్లనఁ జెరగనొకమార

  అదనెరినఁగి తరవతకటాదశ పొతదితవ
   చదురనఁడవు నినునఁ బాయనఁజాలదొక మార



రేక: 0012-4బౌళ సత: 05-071
పలల్లవ:    మోహము సేయితచకొని మురిసేవు నీ-

  సాహసముల దురా చదురాలికిపడు
చ. 1:    ఒకక్క చకగమె నీకనునన్నది గాని, యితతనఁ

    రెకక్కల చకాగ ల పో రెతడు గబబ్బుల
   మకక్కవ సేయితచకొని మలసేవు నీ-

 చకక్కనఁదనమెదురా జవరాలికిపడు
చ. 2:     నీలమేఘము చాయ నీమేను గాని పదద-

   నీలమేఘమే పో నెలనఁత కొపప్పు
    జాలినఁ బొరలితచేవు సతని నీవు నీ-

  తాలిములదురా తరణకి వపడు
చ. 3:      మరని పగతనిధి నీ మహిమ గాని ఆ-

    మరని సతపదే పో మగవ నేనఁడు
   తరవతకటేశ పొతదితవ గాని నీ-

   సరసము లదురా సకియక నిపడు



రేక: 0012-5పాడి సత: 05-072
పలల్లవ:     వచెచ్చెరా మా యమత్మితోడు వనెన్నలగావు నీ-

   మచచ్చెరములలల్ల మాని మతదకేనఁగ నియతరా
చ. 1:    ఓససి యతదు వయేతవ వయాతరపగొలల్లతా

  దోసము మముత్మినతటక తొలనఁగరట
   మటూసేవ గబబ్బులనఁ గొతగ మురిపతపగొలల్లతా

   మటూసినది చరకొతగ మతదకేనఁగ నియాతరా
చ. 2:     సాననఁ బటేట్టివ మాటలే చలల్లజతప గొలల్లతా

   నేనేమ బానఁతరా నీక నెరజాణ
  కానిలే రావపైతవగా గబబ్బుచటూపగొలల్లతా

   మానమువతకనఁ జూడక మతదకేనఁగ నియతరా
చ. 3:   జతకితచేవ బొమత్మిలను జవవ్వెనతపగొలల్లతా

  వతకటవభునఁడ నీక వరతుమయత
    అతకప గబబ్బులను ననున్న నదిమేవ గొలల్లతా
    మతకనఁ గటూటముల మాని మతదకేనఁగ నియతరా



రేక: 0012-6దేసాళత సత: 05-073
పలల్లవ:   కలకక నడవరో కొమత్మిలల

    జలజలన రాలీని జాజల మా యమత్మిక
చ. 1:     ఒయతనే మేను గదిలీ నొపప్పుగా నడవరో

  గయాతళ శ్రీపాదతానఁక కాతతలల
    పయతద చెఱగ జారీ భారప గబబ్బులమనఁద
    అయోత చెమరితచె మా యమత్మిక నెనున్నదుర

చ. 2:    చలల్లడి గతదవడి మెపైజారీ నిలవరో
   పలల్లకి వటట్టిన ముదుద బణనఁతులల

   మొలల్లమెపైన కతదనప ముతాతల కచచ్చెలదర
   గలల్లనుచనఁ గతకణల గదలీ మాయమత్మిక

చ. 3:    జమళ ముతాతలతోడి చమాత్మిళగ లిడరో
  రమఱికి మణుల నారతులతుత్తి రో

  అమరితచి కౌగిట నలమేలమతగనిద
  సమకూడె వతకటేశవ్వెరనఁడు మాయమత్మిక



రేక: 0013-1ఆహిరి సత: 05-074
పలల్లవ:      కొమత్మి తన ముతాతల కొతగ జారనఁగనఁ బగట

 కమత్మిరితపచనఁ దచచ్చెకొనన్నదవలప
చ. 1:     ఒయాతరమున వభుని వరప గనునఁగొని రెపప్పు

  ముయతనేరక మహ మురిపమునను
   కయతతపనఁ గటూటమకినఁ గాలదువువ్వెచ నెతత

 కొయతతనముననఁ దచచ్చెకొనన్నదవలప
చ. 2:    పపైపపైనె ఆరగితపకము పనీన్నర గడు-

  తాపమవునని చెలల దలనఁకగానే
     తోప సేయుచనఁ గెతప దొలనఁకనఁ గనున్నల కొనల

 కోపగితపచనఁ దచచ్చెకొనన్నదవలప
చ. 3:    ఎపప్పుడునునఁ బతతోడ నితతేసి మేలముల

   ఒపప్పుదని చెలి గోర నొతత్తినఁగానే
   యపప్పుడో తరవతకటేశ కౌనఁగినఁట గటూడి

 కొపప్పుగలకచనఁ దచచ్చెకొనన్నదవలప



రేక: 0013-2ముఖరి సత: 05-075
పలల్లవ:     పొదల నీ సొబగెలల్ల పోదేల కొలల్ల

    తుదలేని నీ మేల దొరకెనఁగా నాక
చ. 1:     ఒడలిపపై నీచెమట వర వాడెడు చెలమ

    జడియు నీ తమకతబు సతత తగర
    కడగతట నీచటూప కటట్టి వదలిన కేగప

    వడి నినున్ననఁ గరనఁగితప వశమా నాక
చ. 2:     చిఱనవువ్వె నీపలక జిగర చటట్టిన కతడె

    తఱవలక నీ మోవ తరవు పసర
   పఱచ నీనునునఁజేనఁత బటట్టిబాయిట యనఁత

    తఱి నినున్ననఁ బెపైకొననఁగ దరమా నాక
చ. 3:      చెలవతప నీ చెలిమ చెఱక వతడిన పతడు

    కెలప నీ యలక తతగేట జనున్న
   చలివాప నీచనవు జాజలనఁ పాబ్రాసాదతబు

    కలిగె నీకరణ వతకట వభునఁడ నాక



రేక: 0013-3ఆహిరి సత: 05-076
పలల్లవ:    మచిచ్చెకల మొగసిరి మతదులనఁడ నీ-

   కిచిచ్చెన దేహమది యటట్టియిననఁ జేయరా
చ. 1:    ఓడక యకక్కడనెపైన నుతడి నీవు

  వడుకతో మాయితటకి వచేచ్చెయనఁగాను
    వాడుమోమునఁ జూచి నవువ్వెవచచ్చెనఁ గాని కోప-

   మేడనఁ దచచ్చెకొనన్నరాదు యటఱట్టినానఁ జేయరా
చ. 2:   ఎతతవదుద వోయియపైనా యిటనీవు

  వతతలేక మాయితటకి వచేచ్చెయనఁగాను
    చితతతో నీ కెదుర చటూచిత గాని

   యతతపైనానఁ బాయలేను యటట్టియినానఁ జేయరా
చ. 3:   కతకమచెకక్కల మెఱనఁగలతోడ తర-

  వతకటేశ మాయితటకి వచేచ్చెయనఁగాను
  వతకటాడి నినునఁ గటూడవలనఁగాని

    యితక నినున్ననఁ బాయలేను యటట్టియినానఁ జేయరా



రేక: 0013-4ఆహిరి సత: 05-077
పలల్లవ:    వలప నిలపలేని వారము నేమటగాన

  పలమార బటట్టి కోనన్ననఁ బయికొనవలరా
చ. 1:    ఒతత్తి నీవాడినమాటకోరవనఁ జాలక నే-

  ముతత్తిరమతత్తిము గాని ఊరకతడలేమురా
     బతత్తి గొటాట్టి ననఁ బెటట్టినఁగనఁ బనిలేదు వోరి నీ-

  చితత్తిమతతేకాని యినఁక జెపప్పునేమునన్నదిరా
చ. 2:    కానఁకనఁల బెరిగినటట్టి కళవళమున నినున్ననఁ

  దానఁకనాడుదుము గాని తడవుతడలేమురా
    యేనఁకటనఁ జెతదినయటట్టి యితతుల మాటక నీవు

  సనఁకోరవవలనఁ గాక చరకనరాదురా
చ. 3:    సారెక నీవడసిన సపైనఁచలేము నీవు

  చేరవనలిగి మముత్మినఁ జేకొనవరా
  ధీరనఁడవు కోనేటతరవతకటేశ ననున్న

   గారవతచి యిటాల్ల నే కరణతచనఁ గదరా



రేక: 0013-5శతకరాభరణత సత: 05-078
పలల్లవ:     అహో సురతవహరోయత సహజ పరాజయశతకా నాసిత్తి
చ. 1:    యమునాకూలే సమలతాగస్కృహే వమలసపైకత వవధసస్థిలే

    రమణీరమణౌ రమతసత్తినేయోతః పగమదసత పరాతప్పురత నాసిత్తి
చ. 2:       రజనీ కావా పాబ్రాతతః కితవా తతజనత భజనత తతక్కతవా

     వజయతః కోవాపజయతః కోవా భుజపరిరతభ సుస్ఫుటత నాసిత్తి
చ. 3:     చనాతశక రతజితమేఖలవ తానే జఘనతతరత సత

    మానవకలనే మానినీమణే హీనాధిక పరిహస్కృత నాసిత్తి
చ. 4:        కితవా మళనత కితవా మళనత తవ్వెత వాత హతవా తనాన్నసిత్తి

       సతవాదో వా సరసతః కోవా కితవా వాచాత కిగయా నాసిత్తి
చ. 5:      ఆదిదేవ పీతాతశక బదాద్ధ సేవ్వెద సురభి కాశీత్మిరజలత
                సాదురతహతత లజాజ్ఞవవశతయా ఖేదేన వచతః కితచినాన్నసిత్తి
చ. 6:       వరకచాగగ సతవాతనత కరేణ హరౌ పరత పరిహరత సత

    సరసలోచనతచల వవశతయా తరణతత చెపైతనతత నాసిత్తి
చ. 7:      సురతాతతశగమ సుఖత కితవా వరలజాజ సావా కావా

      పరమశతను వపైభవత కితవా నిరతాత తయో నికస్కృతత నాసిత్తి
చ. 8:       పరమళ భరిత పగచర సుశీతల వరమస్కృదువాయౌ వాత సత

   తరవతకటగిరిదేవ రాధయో సత్సరసరత సుఖశబ్రాతతరాన్నసిత్తి



రేక: 0014-1శ్రీరాగత సత: 05-079
పలల్లవ:     వరహమొ సతభోగతబుల వడుక శస్కృతగారమొ యిది

   సరసిజముఖనఁగని పాబ్రాణము జలల్లననఁ గలనఁగెడిసే
చ. 1:    కటలలకి మెపైనఁబటూసిన కతకమగతధప రసముల

    చిటపొట చెమటలనఁ బెననఁగొని చిపప్పులి రాలనఁగను
    వటరాయని యలరముత్మిల వనఁపన వడలనఁగ నానఁటన

    తొట తొటనఁ దొరిగిన నెతుత్తి రతోనఁ దులదటూనఁగెడినే
చ. 2:     మస్కృగలోచన చనునఁగవపపై మెతత్తిన కమత్మిని తావుల

  మస్కృగమదమతటనచోటల్ల మెఱనఁగల వారెడిని
  చిగరాకన మరనఁడేసిన చిచిచ్చెరబాణతబులచే

    ఎగసిన పొగలపై తోనఁచ నేమని చెపప్పుదునే
చ. 3:    యోగవయోగతబులచే నొనగటూడిన య చెలియక

   నాగరికతబుల చేనఁతల నటనల మరనఁగను
   శ్రీగరనఁడెపై చెలవతదిన శ్రీవతకటగిరి నిలయుని

   భోగితచిన పరిణమప పొతదుల దలిపడినే



రేక: 0014-2నాదరామకిగయ సత: 05-080
పలల్లవ:     చెలియక వరహప వదన సేయని సితగారతబది

    సొలవక వలపల ముదద్రిల చొపప్పుల మాపకనఁడ
చ. 1:     కికిక్కరిసిన చనుగబబ్బుల గీనఁటన బగిలడి నయోత

    పకక్కననఁ గనుకలి దానఁకీ బయతద దరవకనఁడ
    వకక్కసమగ ముఖకాతతకి వడవడ మరనఁగెపై తోనఁచెడి

    చెకక్కల చెమటల గతదడి చేతుల వటట్టికనఁడ
చ. 2:      అతగన మేనికినఁ బులకల అడడము దోనఁచెడి నయోత

   బతగర మొలకలవతటవ పపైపపైనఁ దుడువకనఁడ
     తొతగలి రెపప్పుల కెలనఁకల తొరిగెడి కనున్నల మెరనఁగల

   ముతగిటవసిన చటూపల మురిపము మానుపనఁడ
చ. 3:   తరవతకటపతనితతకి దచెచ్చెదమననఁగా నయోత

 కరణతచినవానఁడాతనఁడె కళవళమతదకనఁడ
     తరణీమణ మా దేవునినఁ దగనఁ గనఁగిట సౌఖతతబుల

  పరవశమతదినదేమో పలమరనఁ బలవకనఁడ



రేక: 0014-3పాడి సత: 05-081
పలల్లవ:    అతత సేయకతడితే నే నానఁటదాననా

    పతతప నీ బగవలల్ల బయట వయితతునా
చ. 1:      కూరిమ సతుల భీత గోర ననున్న నతటనీక

    సారెకనఁ దపప్పుతచ కొతటా సాము సేసేవు
     యేరా నీక నితత వరపటవతట నినున్ననే పో
    జీరల మేనెలల్లనఁ జేసి సిగద్గీ వడిపతతునా

చ. 2:     మొకక్కచనఁ గెమోత్మివ మనఁద మోవనియతవర పలల్ల
   వకక్కసప తమకాన వఱఱ్ఱై వనఁగేవు

     చికిక్కత వకక్కడికి వచేచ్చె సేవు నినున్న నే
   దకక్కగొని మదన వదతలనే చొకిక్కతతునా

చ. 3:    ఎకక్కవ నామేని జవావ్వెదితదరనఁ దలిసేరతటా
   మకిక్కలి నీ మేనితావ మెరయితచేవు

    చకక్కని వతకటగిరి సావ్వెమ ననున్న గటూడితవ
    గకక్కన నాచటూప నీకనఁ గావలి వటట్టితతునా



రేక: 0014-4నాదరామకిగయ సత: 05-082
పలల్లవ:     ఏమొకొ చిగరటధరమున యడనెడనఁ గసటూత్తిరి నితడెను

    భామని వభునఁనక వాబ్రాసిన పతద్రిక కాదుగదా
చ. 1:     కలికి చకోరాకకినఁ గడకనున్నల గెతపపై తోనఁచిన

  చెలవతబపప్పుడిదేమో చితతతపరె చెలల
    నలవున బాబ్రాణేశవ్వెరపపై నాటన యాకొన చటూపల
     నిలవుననఁ బెరకనఁగ నతటన నెతుత్తి ర గాదు గదా

చ. 2:      పడనఁతకి చనునఁగవ మెఱనఁగల పపైపపై బయతద వలపల
    కడు మతచిన వధమేమో కనునఁగొనరే చెలల

     ఉడుగని వడుకతోనఁ బద్రియునఁడొతత్తిన నఖ శశి రేఖల
    వడలనఁగ వసవకాలప వనెన్నల గాదు గదా

చ. 3:      ముదిద్ధయ చెకక్కల కెలనఁకల ముతతప జలల్ల ల చేరప్పుల
   వదిదకలగ లివమో వహితపరె చెలల

   గదదరి తరవతకటపత కామని వదనాతబుజమున
     అదిదన సురతపనఁ జెమటల అతదము గాదు గదా



రేక: 0014-4శ్రీరాగత సత: 05-083
పలల్లవ:   చిమత్మికవ గోళళ్ళతత జీరలయతని

    చిముత్మినఁ జెమటల నినున్ననఁ జికిక్కతచె నతనఁడు
చ. 1:     కలికి నవవ్వెకవ కొపప్పు వడని బెటట్టి -

  పలకకవ మోవ బయలయతని
    వులికి పడకవ వళళ్ళ నొచచ్చెని ని-

    నెన్నలయితచి వలపల నితత సేస నతనఁడు
చ. 2:     కనున్నల మొకక్కకవ కానఁక రేనఁగీని నీ-

   వనెన్నల చటూపకవ వడ చలీ ల్లని
   సనన్నలనఁ దిటట్టికవ చలమెకీక్కని నినున్న

   మనన్ననలనే సిగద్గీ మరపతచె నతనఁడు
చ. 3:     గటట్టి న నడవవ కొతగ జారీని యితత-

  తటట్టి పణునఁగేనఁటకే తల నొచచ్చెని
   గటట్టిగ శ్రీ తరవతకటరాయనఁడు నినున్ననఁ
    బెటట్టిని చోటల్లనఁ బెటట్టినఁ పదదసేస నతనఁడు



రేక: 0014-5ఆహిరి సత: 05-084
పలల్లవ:     లతజకానఁడవౌదువురా లతజకానఁడవౌదువు నీ లగలలల్లనఁ గానవచెచ్చె

  ముతజేతనఁ బెటట్టిన సొముత్మిలకదదమేలరా
చ. 1:      కొతకక యవవ్వెతో కాని కోరి నీబుజము మనఁద

    కతకణల చేయి వసి కౌనఁగిలితచనఁ బోలను
    వతకలపైన వతుత్తి లలల్ల వడినఁ గానవచెచ్చె నితక

    బొతక నేమటకిరా నీ బటూమెలలల్లనఁ గతటమ
చ. 2:      ఒదిదక నెవవ్వెతో గాని వోరి నీవురము మనఁద

  నిదిదరితచనఁ గతటమాల నీలములొతత్తినది
    తదిదన జాణవుగాన తరిగి తరిగి మాతో

    బదదనేనఁటకిరా నేనఁ బచిచ్చె సేయనఁ జాలను
చ. 3:    వడుక నెవవ్వెతో తరవతకటేశవ్వెర నినున్న

   కూడిన నీమేనితావ కొలల్ల వటట్టి కొనన్నది
    తోడనె నాకౌనఁగిటలో దొరకొతట వతక నినున్న-

    నాడ నేమటకిరా నా యలపలల్లనఁ దరెను



రేక: 0015-1ఆహిరి సత: 05-085
పలల్లవ:        లేత మాయల నీక నితతేసి పూత సిగద్గీలే బటూమలో వారికి

    యనఁత వలప చితత్తిములోన నెవవ్వెరికెపైనానఁ దలసునే
చ. 1:       కొపప్పుననఁ జినిన్న కొనల సాగ కరల దురమ నేనఁటకే

     కపప్పులే గానఁగనఁ జెకక్కలదానఁ క కతకమ పూయనేనఁటకే
      ముపప్పురి గొసనఁగ రెపప్పుల తుదల ముదుద ల గనియ నేనఁటకే

    నిపప్పుక సలవనఁబార నవువ్వెచ వతతల సేయనేనఁటకే
చ. 2:       గబబ్బుల మతచల పయతద వడల కలికి నడవ నేనఁటకే

    గబబ్బుతనము చటూపలోని కలికి లగల లేనఁటకే
    వబబ్బుడియపైన చెలల లోన వయాతరము లేనఁటకే

     అబుబ్బుర పడనఁ జూచిన వారి కాసల సేయనేనఁటకే
చ. 3:       కొతడల తమత్మిని జూచి లోలో కతల కడువ నేనఁటకే

     కొతడుక వయసు వారికితత గటట్టి న నడవ నేనఁటకే
      యతడయు నీడయు నిపడె కతట మెమెత్మిలనఁ బొరల నేనఁటకే

      కొతడత మేల సేసిన వారిని కొడి మెలనన్న నేనఁటకే



రేక: 0015-2తలనఁగనఁగాతబోది సత: 05-086
పలల్లవ:    చెటట్టి వటేట్టివరా ననున్ననఁ జెతచదానిని

 పటట్టితేనెలరగితచి పోకవుతడేవా
చ. 1:     కదుర గదలని నాగబబ్బులే చటూచిత గాని

   గదరనఁ బుణునఁగ కతప గానవపైతవగా
    చిదిమనా నెఱనఁగవు చేరేవు నా పొగడని

  గదికొనన్నమరనముత్మి గతడె దానఁకెనా
చ. 2:      తొరతప నా మెఱనఁగల తొడలే చటూచిత గాని

  జీరల నాచెమటమెపై చితత్తిగితచవా
     కేరేవు నా పొడగని కితదుపడి నీవు నాక

  యరాని చనవులలల్ల నియతనోపదా
చ. 3:      పకక్కటలల్ల తేనెల నా పదవ చటూచిత గాని

   చొకక్కప నా యతగిలిని చటూడవపైతగా
    ఇకక్కవ గరనఁగి వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

 వకక్కనిమషమోరవ నోపవపైతగా



రేక: 0015-3శ్రీరాగత సత: 05-087
పలల్లవ:    తేనెయు నేయు నతపోవు తీపమాటల

    కానీలే తేనెయు నేయునఁ గాదా నీయలక
చ. 1:    కపప్పురమే యతపోవు కటకటా అతదుతోనే

  అపప్పుడెపైనా నిమత్మిపతడు నతపవపైతవ
   కపప్పురగతధికి నీ కరణ లేకతడుటే

   కపప్పురము నిమత్మిపతడునఁ గాదా నీయలక
చ. 2:    సతపతగనటూనె యతపేవు సారెసారె నతదుతోనె

  అతపవపైత గనెన్నరల అపప్పుడెపైనాను
   ఇతపలేని కోమలికి నేనఁటకి సతపతగనటూనె

   కతపలను గనెన్నరలనఁ గాదా నీయలక
చ. 3:     నేరేడునఁ బతడేల్ల యతపేవు నెలనఁతక నతదుతోనె

  ఆరనియానవాలపై నా నతపవపైతవ
    కోరి వతకటేశ యితతనఁ గటూడితగాక లేకతటే

   నేరేడునఁబతడుల్ల నఁ బాలను నేనఁడేపో నీయలక



రేక: 0015-4కనన్నడగళ సత: 05-088
పలల్లవ:    ఏమననఁగలదినఁకనఁ గాలము యితతయు వపరీతములపై

  భామనిదేము పరితాపతబున వనఁగెడిని
చ. 1:    కపప్పురమయతని వడెము గెపైకొనకొలల్లని కాతతక

   కపప్పురమతటన చోటేల్ల కడునఁగడునఁ దొకెక్కడిని
  పపొప్పుడివనెన్నల పొళళ్ళ (?)   పొలనఁతకి వనెన్నల బాయిల

   నిపప్పులనఁ దోనఁగినయటేల్ల నిలవుననఁ గానఁగెడిని
చ. 2:      పానుప పవువ్వెలనఁ బరవక పవళతపని సత పూవులనఁ

   పానుప కనున్నలనఁ జూచిననఁ బరవశమతదడిని
   లేనగవదవని మాటల లేనిలతాతగికి నగవుల
   కానుకపటట్టిన నొలల్లక కనున్నల వసిగెడివ

చ. 3:     కతదరప్పుని గరనఁడననఁగానఁ గలిగిన తరవతకటపత -     చతదము చటూపల బామని చనవున నొపప్పుడిని
    ఇతదు వదనకే దేవునఁడు యితపలనఁగడు మనిన్నతచిన
   కతదువ పొలయలకలనఁ దమకమువడి రేనఁపడిని



రేక: 0015-5ముఖరి సత: 05-089
పలల్లవ:   ఆతనఁడేపో చెలియా మాయాతనఁడు

    చేతనే పరము చటూప చెలవపైన యాతనఁడు
చ. 1:     కపప్పులగానఁ గసటూత్తిరియు కతకమయు మయినితడ -

  నపప్పుళతచకొని యునన్న యాతనఁడు
     గొపప్పుగొపప్పు ముతేత్తిల కపప్పు సవరము పదద -
    కొపప్పుతోనఁ జెలనఁగీనద కో మా యాతనఁడు

చ. 2:     మలయునఁ జెకక్కల నవువ్వె మకర కతడలముల
   అలర నిగద్గీల చలేల్ల యాతనఁడు

   బలవపైన ముతాతల పదకాల హరాల
    వలనఁగొతద నద చటూడవ మా యాతనఁడు

చ. 3:     సతకనఁ జకగపనఁ జేతుల సతదుల బాహుపరల
  అతకెలనఁబద్రిభల మతచే యాతనఁడు

      వతకట నగము మనఁద వభవతపనఁ గనఁగిలి నా -
    కతకవగా నిచెచ్చె నదకో మా యాతనఁడు



రేక: 0016-1సామతతత సత: 05-090
పలల్లవ:       వదుద్ధ నాతో బొతక నిటవల నీక నీ -

    సుదుద ల కానఁకల మతట సొద చొచేచ్చెరా
చ. 1:       కనలి నే నపరాధినఁ గానని కలికి నీ -

  కొనచటూపలనే యలగలనఁ బారేనే
    యనసి యవవ్వెతకొ మోహితతువని నీ మోవ

   మనసార నాలిక మడుద వటేట్టి రా
చ. 2:      మఱచి యవవ్వెతతో నే మాటాడనని నీ -

   చిఱనవువ్వె నిపప్పుల దోసిట ముతచేనే
     తఱలనఁ గానఁగిన నీ దేహప టకక్కనఁ గతబము

  కఱతలినిన్నయు నని కౌనఁగిలితచేరా
చ. 3:     నెలనఁత దకిక్కతనని నీ వడెప రసము

   చలివాయ నిపడు పోసము దాగేనే
    కలసియు ననున్న వతకటరాయ కపటాన -

   నలయితచేవని నీపపై నాన వటేట్టిరా



రేక: 0016-2వరాళ సత: 05-091
పలల్లవ:     పనీన్నర చలల్లరా నీపపై పలచని దవవ్వెతో

  అనున్నవయలపతోడ నసలయనఁ జెకక్కల
చ. 1:     కపప్పురము చలల్ల నీపపై కలికి యదవవ్వెతో

    యిపప్పుడె నీ వురమెలల్ల నెఱఱ్ఱై నాయను
   చెపప్పురాని మురిపతప చేనఁతలలల్ల నాకను

   కపప్పునఁన గపప్పునఁగరాని గతులయ నిపప్పుడు
చ. 2:     మస్కృగనాభి చలల్ల నీపపై మెలనఁత యదవవ్వెతో

  తగవ నీమోమెలల్ల తలల్లనాయను
     నగప మేలము గాదు నమత్మిరా నా పలక

     సగవాయ నిపప్పుడే య చకక్కని నీ దేహము
చ. 3:     కతకమ చలల్లర నీపపై కోమలి యదవవ్వెతో

   సతకె దేరి నీమేనెలల్ల చలల్లనాయను
    వతకట వభునఁడ నీక వచచ్చెమెపైతనఁ జెపప్పురా

    వుతపకగా నాక నబెబ్బు ఉదుట నీచేనఁతల



రేక: 0016-3ఆహిరి సత: 05-092
పలల్లవ:    కతదణతపమెపై గొలల్లత తా -

   నెతదును బుటట్టిని యేతరి జాత
చ. 1:    కపప్పుల దేరేట కసటూత్తిరి చతకల

  కొపప్పుర గబబ్బుల గొలల్లత
  చపప్పుడు మటట్టిల చలల్లలమెత్మిడిని

  అపప్పుని ముతదట హసిత్తిణజాత
చ. 2:    దుతప వతటగ కల దొడడతురముగల -

  గతపన నడపల గొలల్లత
  జతపల నటనలనఁ జలల్లలమెత్మిడిని

  చెతపల చెమటల చితత్తిణజాత
చ. 3:    వనఁపన నఖముల వడవడ నానఁటన

  కోపపనఁ జూపల గొలల్లత
  చానఁపన కటట్టిగనఁ జలల్లలమెత్మిడిని
  చానఁపేట యలగన శతకిణజాత

చ. 4:   గారవమున వతకటపత కౌనఁగిట
  కూరిమనఁ బాయని గొలల్లత

  సారెక నతనితో చలల్లలమెత్మిడిని
 బారపటలపల పదిత్మిణజాత



రేక: 0016-4ముఖరి సత: 05-093
పలల్లవ:     సత గరవ్వెమది నీ తేజము గాదా

  అతవనఁ బే ద్రిమముతోడ నాదరితచవయాత
చ. 1:    కనకపనఁ జమాత్మిళగల మెటట్టియల జ-

    వవ్వెని గరవ్వెమున నిటట్టి వచిచ్చె వచిచ్చె
    వనక వనకకె పోయ వఱచి దేవరనఁగని

  కనకపతదలము గకక్కన నతపవయాత
చ. 2:     అడప తొయతలి తన కాక మడిచియతనఁగా

   నడపల మురిపేన నవువ్వెచ వచిచ్చె
     అడరి నీ పొడగని ఆకదే తనకనఁ దానె

  మడుచకొనెడి నీవ మడిచియతవయాత
చ. 3:    కొపప్పున సతపతగిరేకల గానరానఁ జెరిగి

   కపప్పుచ నెరల నినున్ననఁగని కలికి
   యపప్పుడునునఁ దిరవతకటేశనఁడ నీ వఱపలల్ల

  చెపప్పురాని తమకమే చితత్తిగితచవయాత



రేక: 0016-5భపైరవ సత: 05-094
పలల్లవ:    గోళళ్ళ మనఁటచనుతడెనఁ గొనాన్నళళ్ళ గొలల్ల-

   వళళ్ళ పాలరగితచె వనఁడు కొనాన్నళళ్ళ
చ. 1:    కోడెకానఁడెపై తరిగెనఁ గొనాన్నళళ్ళ తానఁ

 గోడెల నావుల-  గాచెనఁ గొనాన్నళళ్ళ
   కోడెల వలల్లతాడెపై గొలల్లతల తానఁ
   గటూడి పపైకొననుతడెనఁ గోరి కొనాన్నళళ్ళ

చ. 2:    గజజ రటూపము ధరితచెనఁ గొనాన్నళళ్ళ
 గజజనగటూళళ్ళరగితచెనఁ గొనాన్నళళ్ళ

   గజజ బాలకినఁ దగిలనఁ గొనాన్నళళ్ళ తా
    బొజెజనె లోకము నితచె పొతదుగనఁ గొనాన్నళళ్ళ

చ. 3:     కొతడ గొడుగగానఁ బటట్టినఁ గొనాన్నళళ్ళ తానఁ
  గొతడముచచ్చెల నేలనఁ గొనాన్నళళ్ళ

   కొతడల కోనేటవానఁడెపై కోరికల తానఁ
   గొతడుక చేనఁతల దొతకొనియనఁ గొనాన్నళళ్ళ



రేక: 0016-6ముఖరి సత: 05-095
పలల్లవ:    దొరకెనఁగా పూజ కతదువపూజ నీ-

  వరహప తనుతావ వరవాదిపూజ
చ. 1:    కలికి నీ కనుచటూప కలవరేకలపూజ

    లలన నీ నగవు మొలల్లల పూజ
    తలపోనఁత చితత చితత్తిపనఁ గమలప పూజ

    చలివనఁడి వరప్పు నీ సతపతగి పూజ
చ. 2:     కవలనఁ జెకక్కననఁ జేయి కరపలల్లవప పూజ

 తనుపలకల జాజిననలపూజ
   తనర నీవలల దొతతరపూవుల పూజ

   మొనయునఁ జెమట మలల్ల మొగద్గీలపూజ
చ. 3:     చెనక నీ గోళళ్ళ చిఱగేదనఁగల పూజ

   గనియు గబబ్బుల పూవుగతుత్తి ల పూజ
    ఘనతమెపైనఁ గటూడి వతకటపత మోము సనఁ-

   కిన నీదుమోవ మతకెనపూవు పూజ



రేక: 0017-1ముఖరి సత: 05-096
పలల్లవ:     పసుల గాచేట కోల పసపనఁ జేల

   పొసనఁగ నీకితతయేల బుదుద్ధ ల గోల
చ. 1:     కటట్టిన చికక్కప బుతత్తి కచచ్చెకాయల తతత్తి

    చటట్టిన పతచెపనఁ బాగ చతగల సగ
     ఇటట్టి సితగారము సేయ నితత నీకనఁ బద్రియమాయ
   వటట్టి నీచేనఁతల మాయ వటట్టిలరాయ

చ. 2:    పేయలనఁ బలచకూనఁత పలల్లనఁగోవ బలమోనఁత
  సేయరాని గొలల్లతల సిగద్గీలచేనఁత
    ఆయడలనఁ దలపోనఁత యమున లోపలి యనఁత

  వయరాని మోపలయ వటట్టిలరాయ
చ. 3:    కొతకలేని పొలయాట కూరిములలో తేట

   అతకెల బాలలతోడి యాట పాట
     పొతకప తుతుత్తి ర కొముత్మి పొలపపైన నీ సొముత్మి

  వతకటనగము చాయ వటట్టిలరాయ



రేక: 0017-2భపైరవ సత: 05-097
పలల్లవ:    ఉగద్గీ వటట్టిరే వోయమాత్మి చె-

 యొతగీద్గీనిద శిశవోయమాత్మి
చ. 1:   కడుపలోని లోకముత్మిల గదలీ-

 నొడలటూనఁచకరే వోయమాత్మి
   తొడికెడి సరగననఁ దొలనఁగనఁ దయరే
  వుడికెడి పాలివ వోయమాత్మి

చ. 2:   చపప్పుల వటట్టి క సనన్నపబాలని-
  నుపప్పురమె తత్తికరో యమాత్మి

   అపప్పుడె సకలము నదిమ నోరనె
  వపప్పుదు తయతరె వోయమాత్మి

చ. 3:   తొయతలలిట చేతుల నలనఁగితచక
  వుయతల నిడరే వోయమాత్మి

   కొయత మాటలను కొతడల తమత్మిని-
 నొయతన తటట్టికరోరమాత్మి



రేక: 0017-3దేసాళత సత: 05-098
పలల్లవ:   కొలనిదోనఁపరికి గొబబ్బుళళ్ళ యదు-

  కలము సావ్వెమకిని గొబబ్బుళళ్ళ
చ. 1:    కొతడ గొడుగగా గోవులనఁ గాచిన

  కొతడుక శిశవుక గొబబ్బుళళ్ళ
  దుతడగతప దపైతుతలకెలల్లను తల-

  గతడు గతడనికి గొబబ్బుళళ్ళ
చ. 2:   పాపవధుల శిశపాలని తటల్ల-

 కోపగానికిని గొబబ్బుళళ్ళ
   యేపననఁ గతసుని యిడుమలనఁ బెటట్టిన-

 గోపబాలనికి గొబబ్బుళళ్ళ
చ. 3:    దతడి వపైరలను తఱమని దనుజల-

  గతడె దిగలనక గొబబ్బుళళ్ళ
  వతడినఁ బెపైనఁడియగ వతకటగిరిపపై

 కొతడలయతకను గొబబ్బుళళ్ళ



రేక: 0017-4కాతబోదిసత: 05-099
పలల్లవ:    తముత్మిలల అనన్నలల తలల్ల లల నే

   నెమత్మినప హరినఁ బాసి నిలవనేనినఁకను
చ. 1:    కొమత్మిలల మరకోట కొమత్మిలల వో-

   యమత్మిలల తొలరె నా యకక్కలల
    తమత్మిరేకనఁ గనున్నల యాతనినఁ బాసి నే-

  నుమత్మిల సొమత్మిలచేత నుతడలేనినఁకను
చ. 2:    చెలలల కలికి తొయతలలల వో-

  యల జవవ్వెనముల మోహినులల
     చెలవతప హరినఁ దలనఁచిన నాక నే -

   నులకనఁ గనీన్న రానఁపకతడలే నినఁకను
చ. 3:    బోనఁటలల జవవ్వెనప మేనఁటలల వో-

  గానఁటపనఁ దురముల చనఁకటలల
   వానఁటమెపైన వతకటేశవ్వెరనఁ బాసి నే-

 నానఁటదాననెపై జనత్మిమతదలేనినఁకను



రేక: 0017-5పాడి సత: 05-100
పలల్లవ:  ఏనఁటకినఁ జేరీనేమతనఁడు

  నానఁటతచి రత ననేన్నల
చ. 1:    కనున్నల మొకీక్కనఁ గానుకలతపీ -

నెనన్నటకెనన్ననఁడిదేమతనఁడు
   నినన్నట నుతడియు నెయతమె పతచ

 ననేన్నలీతనఁడు నవవ్వెనే
చ. 2:    పవువ్వెల వసనఁ బొతచక లస-

నెవవ్వెరికెవవ్వెరిదేమతనఁడు
   దవువ్వెల నునాన్ననఁ దాపము రేనఁచ
  రవవ్వెలనే కడు రాసనే

చ. 3:    కతపల పూసనఁ గనఁగిట మటూస-
 నితపల నేసనేమతనఁడు

   చెతపల చెమటల శ్రీ వతకటేశనఁడు
  అతపరాని వభునఁడాయనఁ గదే



రేక: 0017-6శ్రీరాగత సత: 05-101
పలల్లవ:     సామానతమా వలప సతులనఁ బతులనుభవన -

  లేమరిననఁ బాబ్రాణతబులేరీత నుతడు
చ. 1:      కలికి చటూపల మనసు గరనఁగ కెటవల నుతడు

 అలయితతలను దేహమలయకేలతడు
   బులపనఁ బలపల మేను పలకితచకేలతడు

  మొలకనగవుల యాస మొలవకేలతడు
చ. 2:   పచిచ్చెచటూపల కానఁడి పారకెటవలనుతడు

  వచచ్చెనటూరప్పుల మనసు వనఁచకేలతడు
   మచిచ్చెకల హస్కృదయతబు మరల గొనకేలతడు

 అచచ్చెలతబుననఁ గానఁకలలమకేలతడు
చ. 3:    దతటమాటలనఁ గటూరిత్మి దగల కెటవలనుతడు

  నతటనను మోహతబు నానఁటకేలతడు
  గొతటనఁజేనఁతల మనసు కొలల్లగొనకేలతడు

  రెతటలను వరహగిన్న రేనఁచకేలతడు
చ. 4:    కితకలను దమకతబు కెరలకెటవల నుతడు

  జతకెనలనఁ బే ద్రిమ కొనసానఁగకేలతడు
   వతకటవభునఁనినఁ గలసి వడయలక యేలతడు

  పతకజానన వానినఁ బాసియేలతడు



రేక: 0018-1మతగళకౌశి క సత: 05-102
పలల్లవ:   నేనేలవవ్వెరనేల నీకితక లో-

   లోనె వలప లోనఁచనఁ బోవయాత
చ. 1:    కలవరేకల నీకనఁ గానుక యిచిచ్చెనదట

  చెలనఁగి నీవతదో వచేచ్చెయనఁగాను
    అలమ కనున్నలనె నీ వతదుకొతటవని యాకె

  పలిచనతటానఁ బలిచేర పోవయాత
చ. 2:   చిగరనఁదేనెల నీపపై చిలకితచినదట

   నగవు నీ వతదో నగనఁగాను
    జిగిగా నీ వపడే చేకొతటవతటా నాప

  నొగిలీనతటా నొగిలేర పోవయాత
చ. 3:   మోవపతడు నీక మోవనిచిచ్చెనదనఁట

  మావకితద నీవు మలయనఁగాను
   శ్రీవతకటేశ యిచిచ్చెతవ కౌనఁగిలి నాక

    నీ వతదు వలచినా నేనే పోవయాత



రేక: 0018-2శ్రీరాగత సత: 05-103
పలల్లవ:   గొలల్లతలకేలరా గోవజవావ్వెది నీక

   చెలల్ల నఁగాక యటవలనఁ జేసినా ననున్న
చ. 1:    కటట్టినది అతచలతొగరనఁ జీర సతదినఁ

  బెటట్టినది మొలవతక పదదగాజ
   మెటట్టిన కతచమటట్టిల మతచమోనఁత చేత-
   బటట్టినది చలల్లచాడె పటట్టికరా ననున్నను

చ. 2:    మాసినది తురము చెమరకతప నే
  వసినది వతడికపప్పు వతటగ కదతడ

   వోసికొటల్ల గొటట్టి కతచటతగరాల చేయి
    తీసేవు నీ చెలల్లతోడు తయతకరా ననున్నను

చ. 3:    ముతచినవ చెమటల మోమునితడ కడు-
  నతచినది చటూడరా నావాలనఁజూప

   యతచనేల ననున్ననిటట్టి యేలితవ వోరి
  చెతచెతల లతజకానఁడ శ్రీవతకటేశనఁడా



రేక: 0018-3పాడి సత: 05-104
పలల్లవ:     ఏతులే నెరప వచచ్చెనెవవ్వెనఁడే వనఁడు తన-

   రాతగతడెతోడ ననున్న రమత్మినీనే చెలియా
చ. 1:     కదిమన చటూపలకనఁ గనున్నల నవువ్వెచ నా-

  యదురయి నిలచనాన్ననఁడెవవ్వెనఁడే వనఁడు
    ఉదుట మరి తరిగీ నొదిగి వనిమదము

   సదసేసి వడి నణనఁచనఁగద వోచెలియా
చ. 2:    చేరవనె నిలచతడి చెలితో నవవ్వెనఁగను

   యరసములే యాడ నెవవ్వెనఁడే వనఁడు
  వారితచకిటవతటవానినఁ బటట్టి కొనగోరనఁ

   జీరలగా నొడలలల్లనఁ జితచనఁగద చెలియా
చ. 3:    చెతతనుతడి ననున్న వస సేమతతపూవులనే

   యతత చెపప్పునా మాననఁడెవవ్వెనఁడే వనఁడు
    ఇతతట య తరవతకటేశనఁడిద ననున్ననఁ గటూడి

    పతతము నెరప పోయనఁ బటట్టి కొనవ చెలియా



రేక: 0018-4లలిత సత: 05-105
పలల్లవ:    నికక్కమటే య మాట నిజమనేవు

  నికక్కముగాక బొతకనేరత్తి మా బాలనఁడా
చ. 1:     కతటవటే వనన్న దియతనఁగా గొలల్లతా ని-

    నన్నతటమా మా వనన్న వోయనతటమ గాక
    ఇతటకి నే వచిచ్చెతనటే గొలల్లతా మా-

   యితటకినఁక నీక రానేలయత బాలనఁడా
చ. 2:      ఏలే మాకనఁ బాల లేవటే గొలల్లతా నీక-

   నేలలేవు మముత్మినిటట్టి యేనఁచేవు గాక
    పాల నేనఁబతడుట దలతపవ గొలల్లతా ఆ-
    పాల నీకనేల మా పాలేకాక బాలనఁడా

చ. 3:    కలల్లలడ దొరకొతటగా గొలల్లతా యేల
  పలల్లదాల వతకటాదిపపై బాలనఁడా

    చెలల్లనఁబో ననొన్నలల్లవటే చినిన్న గొలల్లతా నీకనఁ
   జెలల్ల నిటట్టి యేమెపైననఁ జేయవయత బాలనఁడా



రేక: 0018-5పాడి సత: 05-106
పలల్లవ:     అపప్పుటని చెకక్క నొకేక్క వతదుకా యిది

   యపప్పుడో కూడితరి మరితదుకా యిది
చ. 1:    కతదనప బొమత్మివలనఁ గోపగితచకొని రానఁగా-

  నతదలననఁ బెటట్టి కొతటవతదుకా యిది
    జతదప ముతత్తిపనఁ బేర సతదులదతడల నిటేట్టి

 యితదమతటానితతకిచిచ్చెతతదుకా యిది
చ. 2:      దకొని కోమలి నినున్ననఁ దిటట్టి చ దగద్గీరి రానఁగా

   ఆక మడిచియతనఁ జూచేవతదుకా యిది
    మక మకే మతదటాడి మర మరేమలోన

   యేకమెపై కూడితరి మరితదుకా యిది
చ. 3:     ముదుద లమోముల మ మ మోవులపపై చేనఁతలలల్ల

  నదదములోపలనఁ జూచేరతదుకా యిది
   తదుద కొతటరి రతుల తరవతకటేశ మ-

   యిదదరికి నితపలయ నితదుకా యిది



రేక: 0018-6పాడి సత: 05-107
పలల్లవ:    చకక్కని తలిల్లకి చానఁగబళ తన-

 చకెక్కరమోవకి చానఁగబళ
చ. 1:    కలికేట మురిపప గమత్మిరితపనఁ దన-

  సళపనఁ జూపలక చానఁగబళ
   పలకల సొలపలనఁ బతతోనఁ గసరెడి-
  చలముల యలకక చానఁగబళ

చ. 2:     కినెన్నరతోనఁ బత కెలన నిలచనఁ దన-
  చనున్న మెఱనఁగలక చానఁగబళ

   ఉనన్నతనఁ బతపపైనొరగి నిలచనఁ దన-
  సనన్నప నడిమకి చానఁగబళ

చ. 3:    జతదప ముతతప సరలహరముల -
 చతదనగతధికి చానఁగబళ

   వతదయి వతకటవభునఁ బెననఁచిన తన-
 సతదిదతడలక చానఁగబళ



రేక: 0020-1శతకరాభరణత సత: 05-108
పలల్లవ:     పోదిగా నేనఁడతనికే పొలినఁత మానము గావ

   సేదదేరనఁ జెమటల చిలికితచెనఁ జూడరే
చ. 1:     కతతలప నెరల చికక్కల చనఁకటలనఁ జికెక్క

  యితతలోనే ముఖచతదుగ నఁడితతకి నేనఁడు
   చెతత వాయనఁ బతవచిచ్చె జిగిచనున్ననఁగొతడలపపై
    వతత చతదురల దతడు వడియితచెనఁ జూడరే

చ. 2:    ఈతల నిటటూట్టిరపల యతడమావులనె వాడె
    లేనఁతమోవ చిగర య లేమక నేనఁడు
    పూనఁతగానఁ దచిచ్చె చెలియ పలకలవలిల్ల నితచె
   మేనఁతలడి రమణునఁడ మెలనఁతమెపైనఁ జూడరే

చ. 3:    పటట్టి బోగి సిగద్గీల చటూపల పూవునఁదగెలపపై
  పటట్టిపడుగాయ సతపేగమము నేనఁడు

   గటట్టిగ వతకటపత కౌనఁగిటనలమ కొమత్మి
   దిటట్టినఁజేసి భయమెలల్ల దిగనఁదోసనఁ జూడరే



రేక: 0020-2నారణ సత: 05-109
పలల్లవ:   ఏమ సేయనఁగవచచ్చె నేకాలమేతోబ్రావ

  ఆమనఁది దపైవగతులటగాక పోదు
చ. 1:   కనుమాయ నెనన్నడిమకరవుననె లలితాతగి

  పనువుచనునఁ గచగిరల పాలయను
   కనలి లోలోని దొతగలచేతనఁ బోటపడి

  వనరనఁ గటట్టినచరయును శిథిలమాయ
చ. 2:    పడమరలి నునునఁదురము పదచనఁకటనె చెలియ

   బడలి వదనము వతచనఁ బాలయను
  వడనఁదకనున్నల చటూపవడుకల వగలలల్ల-

   దడవ హితవపైన చితత్తితబు నెరవాయ
చ. 3:    అరదపైన పరవశతబను అడవలోనఁ దగిలి

   పరిమళపనఁ జెమట నది పాలయను
   యిరవపైన తరవతకటేశ కౌనఁగిటనఁ గటూడి
   కరల సవరితచ సిగద్గీలనునఁ బగలయ



రేక: 0020-3శ్రీరాగత సత: 05-110
పలల్లవ:   అతతరతతక గాలినణనఁగనా యనలతబు

  కాతత నిటటూట్టిరప్పులనఁకలి చెరిచెనఁగాక
చ. 1:    కలవలటూరక నీటనఁ గతదునా యతదపైననఁ

  జెలియకనీన్నరిటల్లనఁ జేసనఁ గాక
    జలజతబుపపై వనఁడి చలల్ల నా రవ యిటల్ల

   నలనఁచి మదనాగిన్న వదనము నొతచెనఁగాక
చ. 2:    వరలకనునఁ దుమత్మిదల వరచనా యతదపైన

  మరబాణముల నెరల మలనఁగెనఁగాక
    సరస మతచననఁ దగె వాడునా యతదపైన
    అరిది చెమటలనె దేహము నొగిలనఁ గాక

చ. 3:   కముదహితునఁడెతదపైననఁ గటూడునా జకక్కవల
   కొమరె గబబ్బులమనఁదనఁ గటూడెనఁ గాక

   తమరతబు తమరముననఁ దమలనా యతదపైన
  రమణ వతకటవభుని రతమఱపగాక



రేక: 0020-4ముఖరి సత: 05-111
పలల్లవ:    ఆనఁపలేక నిను దటూరేనతత గాక

   యేనఁపచనఁ గటూడేట పొతదులేలయత వభునఁడా
చ. 1:   కోపగితచకొనన్నచోట కూరిమతో వనయమే

   చటూపన నామాట నీక సొగసనటే
    యేప రేనఁగి నీకనఁ బద్రియమెకక్కడనో వుతడనఁగాను

    తాపమయేత పొతదు నీకనఁ దగదయత వభునఁడా
చ. 2:    నేరములనన్ననఁగ నేను నిజముల పలికిన

  వపైరములే యౌనఁగాక వలపనటే
    యరదయనఁ బేను వచచ్చెనినఁకనేల మాటల నీ-

   వారము మమత్మినఁకనఁ దడవకమయత వభునఁడా
చ. 3:    ననిచి కూడినవార నమత్మిక పగయునిమనఁద

  కనలి యాడినమాట కసరౌనటే
  ఘనునఁడవు తరవతకటరాయ మనలోని-

   కినుకలనిన్నయు నిటట్టి గెలపయత వభునఁడా



రేక: 0020-5కాతబోదిసత: 05-112
పలల్లవ:     అతవ జవవ్వెనము రాయలకనఁ బెటట్టిన కోట

  పత మదనసుఖరాజతబారతబు నిలప
చ. 1:   కాతతకనుచటూప మేఘతబులోపలి మెఱనఁగ

   కాతతుని మనతబు చనఁకట వాపను
   ఇతత చకక్కనివదన మతదుబతబము వభుని-
   వతత కనుదోయి కలవలనఁ జొకక్కనఁజేయ

చ. 2:  అలివణధమత్మిలల్లమతధకారప భటూమ
  కలికి రమణునక నేకతమొసనఁగను

   పొలనఁతకి బాహువుల పూవునఁదగెల కొనల
    పొలసి పాబ్రాణేశ వలపల లతలనఁ బెనచ

చ. 3:   పతకజాననరటూప బతగారలో నిగద్గీ
  వతకటేశవ్వెర సిరల వదచలల్లనఁగా
  చితకచటూపల చెలియచేనఁత మదనునిచేనఁత

   యితకా నతనినె మోహితచనఁ జేయనఁగను



రేక: 0020-6నాదరామకిగయ సత: 05-113
పలల్లవ:    ఏమ సేయుదునమత్మి యినిన్నయును నిటగటూడె

   తామసపనఁ బే ద్రిమ వదననఁ బాయనీదు
చ. 1:      కినిసి నే పొలసి పలికెద నతటనా యతని-

 నెనయుదనఁడనఁబాట నోరెతత్తినీదు
    చెనకి యలపార జూచెద నతటనా యతని-

   కనునఁగవ జలతబు సరగననఁ జూడనీదు
చ. 2:     కితదుపడి కదిసి మొబ్రాకెక్కద నతటనా యతని-

   యతది పరవశము చేయాడ నీదు
    డెతదతబు మఱచి యుతడెద నతటనా యతనినఁ

   జెతదిన తలనఁప మఱచియు మఱవనీదు
చ. 3:   తరవతకటేశనఁ బొతదితనతటనా యతని-

  దొరతనము నాగరిమ దోనఁచనీదు
    సిరిదొలనఁక రతుల నలసిత నతటనా యతని-

  సరసతబు వడుకలనఁ జాలితచనీదు



రేక: 0021-1కాతబోది-రచచ్చెతాళత సత: 05-114
పలల్లవ:    తవ మాత దద్రిషట్టి త దయాసిత్తివా

  తద్రివధపైరస్ఫునాని తే నామాని
చ. 1:  కరరమణీ కతకణపైరస్ఫునకచ-

  గిరౌ సాస్థి పత కినన్నరీయత
  సరసత మేల్లచచ్ఛేరచనాని తవ్వెయి

   సిస్థిరా నదయత తే నామాని
చ. 2:   కలవర కతపత కఠతవలసనత

 కిలకిలమేళన కినన్నరీయత
  లలనా కావా లతఘతవాదతత

   తలకయత తదా తే నామాని
చ. 3:   నిరత మటూరచ్ఛేనా నిబడతాళరవ

 గిరాయోజిత కినన్నరీయత
   తరణీ రణయత తదా సమపే

  తరవతకటవర తే నామాని



రేక: 0021-2వరాళ సత: 05-115
పలల్లవ:     సొతపల నీ వదనప సమశిల కనుమ

   యితపలలల్లనఁ జేకొననఁగ నిలల్ల నీపతకి
చ. 1:   కలికి నీపఱనఁదనే గదదరాతకనుమ

 మొలనటూళళ్ళలతలనే ముతచకొనన్నది
  కలయనఁ బోకముడినే కటల్ల వడడది

  అలరవలతుదాడికడడము నీ పతకి
చ. 2:     ఇదివ నీ కెమోత్మివ యఱఱ్ఱైశిల కనుమ

  కదిసి లేనఁజిగరలనఁ గపప్పుకొనన్నది
 వదలకితతకనఁ దలవాకిలపైనది

    మదనుని బారికి మానఁటవో నీ పతకి
చ. 3:     కాతత నీ చితత్తిమే దొతగలసాని కనుమ

 యితతట వతకటపతకిరవపైనది
   పతతప నీ గబబ్బులే గబబ్బులికొతడకనుమ

    మతతనాల కనుమాయ మగవ నీ పతకి



రేక: 0021-3కనన్నడగళ-అటతాళత సత: 05-116
పలల్లవ:     తురము నీవయు జార తొయతలి వరగతద

   సిరలనఁ బరవశము సేసితగా నీవు
చ. 1:    కొమత్మిమోవ నీకనఁ బలల్లగోవగానఁగ నిడుకొని

 కమత్మిరితచనఁగతుత్తి కలోనఁ గలకచను
   తముత్మిలప రసము చితత్తిడిగానఁ గరియుచ

   చిమత్మిరేనఁగ రాగము నితచితవగా నీవు
చ. 2:   పడనఁతగబబ్బుల నీకనఁ బాతచజనతములగా

   కడివోని మొనలోలినఁ గదియ నొతత్తి
  తడయక మదనయుదదము గెలిచితనతటా

   వడలి చెమటలర నటూదితగా నీవు
చ. 3:    వలనఁదివనఁపది నీక వణ వళవుగా

   ములవానఁడి కొనగోళళ్ళ మోనఁప మోనఁప
    కలసి కౌనఁగిటను వతకటగిరి వభునఁడ నీ-

   మెలపనఁగళల తతత మనఁటతగా నీవు



రేక: 0021-4కనన్నడగళ సత: 05-117
పలల్లవ:    రమణ సురటగానఁ జెరనఁగ వచని

  చెమరితచెనతటానఁ జెలి దటూరీని
చ. 1:   కలగతటనతటా కాటకకనుల నీర

   వలకనఁగా మలగ పపై నుసురనీని
  తల నొచచ్చెనతటా దతతపటవరిలోన

  పలకదు పలిచినానఁ బవవ్వెళతచని
చ. 2:   తొలనఁగితనతటా తటూనఁగమతచముమనఁ ద

 సలవనవువ్వెలతోడ శిరసటూనఁచని
  అలసితనతటా నలరనఁబానుపనఁ మద

 పలకలమేనితోనఁ బొరలడిని
చ. 3:  సొరిగితనతటా సురతపరవశన-

 నరవరి కనురెపప్పులలల్ల డితచని
 తరమాయనతటానఁ దిరవతకటేశవ్వెరనఁ

   దరణ గలసి యితకానఁ దమకితచని



రేక: 0021-5ఆహిరి సత: 05-118
పలల్లవ:    చెతగటనె చెలవతపనఁ జీనఁకట దవవ్వెనఁగను

  ముతగిట నిధనమబెబ్బు మొకక్కదునఁగాకినఁకను
చ. 1:   కొతడుకవయసు కొమత్మిగబబ్బులపపై బే ద్రిమప-

  టతడదానఁకి పలకలనెనున్న వళళ్ళనఁగా
  బెతడుపడి కెపైవాలనఁ బెనుదురమనఁకనేమ

  పతడెనఁ గోసుకొతదుగాక పనులేనఁటకినఁకను
చ. 2:    చకక్కని జవవ్వెని కనున్ననఁజాయల పాదరసము

   పకిక్కట వచచ్చెని పూరపల నటూదనఁగా
   గకక్కన బతగారాయ కడలేని కోరికల
   దకెక్కనఁ దసుకొతదుగాక తడవల యినఁకను

చ. 3:     పలల్లదపనఁ జెమటల పాల జలనిధి దచిచ్చె
  వలిల్లగొన సిరలలల్ల వతకటేశనఁడా

  పలల్లవాధరిచనప పచిచ్చెదేర వడుకెలల్ల
  కొలల్ల చేకొతదువుగాక కొతకనేనఁటకినఁకను



రేక: 0021-6ముఖరి సత: 05-119
పలల్లవ:    ఏలే దగద్గీర నియతవటట్టి ననున్న

  తటూలపచిచ్చె మరబారినఁదోయ దొరకొతటవ
చ. 1:     కాల దానఁకీ మొకేక్కమయాత గబబ్బుననేవు గనక

   యేల దగద్గీర వచేచ్చెసేవటట్టి ననున్న
    వాలనఁగనున్నల రెపప్పుల వతచి వతచి మొకేక్కవు

   చాలదటే ననున్న నిటట్టి చతపనెతుత్తి కొతటవ
చ. 2:     తమత్మిరసము వడని తలవయత నీ మనఁద

   యమెత్మిలకడడము వచేచ్చెవు యేనఁటకే నీవు
   వముత్మిదొలి మాటలనె వానఁడివసులనె ననున్న
  కముత్మిచనఁ బాబ్రాణమునిటట్టి కొనదొరకొతటవ

చ. 3:    గబబ్బులచెమట దానఁకీనఁ గోపగితచేవు గనక
 ఆబుబ్బురతపనఁ దిరవతకటాధీశనఁడా

     జొబబ్బుల నా చెమటల సనల నితచక యటేట్టి
   జొబబ్బులగా నామేనెలల్ల నఁ బొకిక్కతచ దొరకొతటవ



రేక: 0022-1పళపతజరత సత: 05-120
పలల్లవ:    ఏమటకినఁ జితత యిద నీక

   పేగమపనఁ బెతడిల్ల బెరసనఁగా నీక
చ. 1:     కలికి నీ చటూపల కలవదతడల దచిచ్చె

 తలనఁకకాతనిమెడనఁ దగలవసి
    మొలక నగవుల నీ ముతతపసేసల చలిల్ల

   తొలనఁగని పతడిల్ల దొరకెనఁగా నీక
చ. 2:    చనపనఁ గటూరిముల కొసరలను గరమడి

  ఘనమెపైన కానఁకలనఁ గాలదొకిక్క
   పనివడి వనెన్నల పాలకూడు గడిచి
   తనివోని పతడిల్ల దగిలనఁగా నీక

చ. 3:    తరణ నీ హస్కృదయపనఁ దమత్మిపరపతోడ-
   నిరవపైన సిరలతో నిలల్ల నితచి

 తరవతకటగిరి దేవునితోనఁగటూడి
   సరసప బెతడిల్ల జరగెనఁగా నీక



రేక: 0022-2కాతబోదిసత: 05-121
పలల్లవ:     చెతపల యేర ముతడల్ల చెతచవారము నీక-

  నితపగాని మా పొతదులేలయాత
చ. 1:    కమత్మినిమామయి పూనఁత గదరనఁబలల్ల ల గబుబ్బు

  యమెత్మిల మాపటట్టి చర యేపనార
  సొముత్మిలనఁ బెతచపకనున్ననఁ జూపలయముత్మిలనె

    వమత్మిదు నీ పొతదు నాక నొలల్లమయాత
చ. 2:    కొపప్పుగేదనఁగల మాక కొన నమలీకల

  గొపముతాతలివ మాక గరిగితజల
    కపప్పురతబు మాకేట గడడల తలల్లని మనున్న

   వపప్పుదు మాకేల యిచేచ్చెవలల్లము నేమయాత
చ. 3:     కతకమ మా కిపడు జేగరనఁదొడి నుదుటకి

   బతకపనఁ దిటల్ల మా పగయముల
    కతకిగానఁగ నెలయితచి కౌనఁగిటనఁ గటూడిత ననున్న

  వతకటవభునఁడ యినఁక వడవయాత



రేక: 0022-3వరాళ సత: 05-122
పలల్లవ:    కటకట సతశస్కృతగారము కనున్నలపతడువు దోనఁపచ

  యిటవల నిలిచి చితత్తితబతదరినేనఁపడిని
చ. 1:     కోమలి కొపప్పుననఁ జెరివన కొ శ్రోవవ్వెరలతత్మిజ శరముల

    వమరనఁ బొదిగొన నానఁటన వధమున నొపప్పుడిని
    కామని పూసిన కసటూత్తిరి కతతుని బాణరణమే

    యమెపైనఁ బెపైపపైనఁ బేరిన యిటవల నొపప్పుడిని
చ. 2:   అతవక భటూషణజాలతబతతయు మరవసత్తి సములక

   జతనతబగ మెపైమరవపై సరినఁ జెలవతదడిని
     సత గటట్టిన వలిపటట్టిము చతపడు మదనుని బారికి

   సితకరనఁడడడము చొచిచ్చెన చెలవము దోనఁపడిని
చ. 3:    బలపగ చెలిచనుగబబ్బులపపై వతకటపత నితచిన-

   లలితప రేఖల బతత్తిరిలగల దోనఁపచను
   వలరాయని చిరనముత్మిల వడినఁదాకిన గతటల్లవలనఁ

  బొలపగనఁ జూచినవారల బొమత్మిరపరపడిని



రేక: 0022-4ఆహిరి సత: 05-123
పలల్లవ:    అనిన్న జాతుల దానె యపైవునన్నది

  కనున్నలకలికి మాయగరచెనో యననఁగ
చ. 1:    కనెన్న శతకిణజాత గానఁబోల వనఁపనను

   సనన్నప మదనాతకముల జడి గొనన్నవ
   వనెన్నలగ వలరాజ వలప తలకెకిక్కతచ

  పనిన్ననటవతట సపానములో యననఁగా
చ. 2:    తఱవ దలపోయ చితత్తిణజాత గానఁబోల

   నెఱల వచచ్చెచ వధి నిలచనన్నది
    నెఱతనము మరనఁడు తను నితడవసిన యతప-

   గరలినిన్న యనుచ లకక్కల వటట్టి గతని
చ. 3:    కాతత హసిత్తిణజాత గానఁబోల కరమటూలము-

  లతతకతతక నలపలపై యునన్నవ
  పతతతపమరనఁడు తన భతడారమతడల్లకను

   దొతతగా నిడిన కసటూత్తిరి ముదద్రిలననఁగా
చ. 4:    ఘనత పదిత్మిణజాత గానఁబోల నీలలన

 తనువలల్ల పదత్మిగతధతబెపైనది
   మనుకగా మరనఁడు తామెరలముత్మిలనె మేను

   కనలితచి వడినఁ బువువ్వెగటట్టినో యననఁగా
చ. 5:     ఇదియు జగదేక మోహిణ దానె కానఁబోల

  కదల కనునఁగవకెతప గలిగనన్నది
  వదలకిట వతకటేశవ్వెరని కతకమపూనఁత

  చెదరి చెలికనునఁగొనలనఁ జితదనోయననఁగా



రేక: 0022-5ఆహిరి సత: 05-124
పలల్లవ:     కెరలి బయట దానఁగీ వనఁడు తన-

   వరపల చటూపచ నొరగీ వనఁడు
చ. 1:   కొమత్మి చటూడవ కొలిమగటూటలో-

   నమెత్మిడి సటూదుల యద వనఁడు
   ఎమెత్మిల నెరపచ నెకక్కడనఁ దిరిగో

  నమత్మికబొతకల నను సొలసని
చ. 2:    నానఁతరో చటూడవ నవువ్వెచ మలక-

  నీనఁతల గరపీనిద వనఁడు
  కానఁతాళతబుననఁ గనలడి నాపపై

   చేనఁతల సేసినఁ జెలనఁగచనఁ దాను
చ. 3:   అలల్లనె చటూడవ అడవమస్కృగములకనఁ

  బలల్లము వసనఁ బెపైవనఁడు
   వలల్లని ననునిద వులల్లమ చేకొనెనఁ

  గలల్లరి తరవతకటపత వనఁడు



రేక: 0022-5ఆహిరి సత: 05-125
పలల్లవ:    మటూసిన ముతాతన కేలే మొరనఁగల

  ఆసల చితాత్తి నకేలే అలవోకల
చ. 1:    కతదులేని మోము కేలే కసటూత్తిరి

   చితదు నీ కొపప్పునకేలే సేమతతుల
 మతదయానమునకేలే మటట్టిలమోనఁత

    గతదమేలే పపైపపై కమత్మిని నీ మేనికి
చ. 2:    బారప గబబ్బులకేలే పయతద నీ-

   బీరపనఁ జూపల కేలే పడమోము
   జీరల బుజాలకేలే చెమటల నీ-

  గోరతట గోళళ్ళకేలే కొనవాతడుల్ల
చ. 3:    ముదుద ల మానఁటలకేలే ముదముల నీ-

  యదదపనఁ జెకక్కలకేలే అరవరి
    వదిదక మాటల కేలే వరప్పుల నీక-

  నదదమేలే తరవతకటాదద్రిశనఁ గటూడి



రేక: 0023-1శ్రీరాగత సత: 05-126
పలల్లవ:   కలకి కానఁతాళమల కారితపల

   లలితతప వలపలక లతచముల గాక
చ. 1:    కిసర కనునఁగొనల జతకెనల వరసతబుల

  రసములొలికెడి మనోరతుల గాక
   కొసర గతపనల సిగద్గీల వళతబతబుల

   దుసికిలని మోహముల దొతతరల గాక
చ. 2:   అబుబ్బురములపైన పొలయలక లోలతబుల

   గబుబ్బునఁ దమకముల మనఁగడల గాక
  గబబ్బుమాటల సాళతగతబులవ యేతుల

   గబబ్బుతల మోహముల కతటనల గాక
చ. 3:     కొనబు కొనగోళళ్ళ తానఁకలవ మే నొపప్పుల

  ననుపలక నుబుబ్బునఁగవణముల గాక
  వనితకీవతకటేశవ్వెర సిరల మరపల

   మనసు మరత్మిముల తనత్మియములవ గాక



రేక: 0023-2భపైరవ సత: 05-127
పలల్లవ:     భామ నోనఁచిన నోము ఫలము సఫలముగాను

  కామతాపతబునక కాతడవము నోమె
చ. 1:    కొమత్మి చలిమతదులక గొతతదామెర నోమె

  కమత్మినఁదావులక మును గరినోమె
   నెమత్మిదిని కనీన్నట నితడునఁగొలనఁకల నోమె

   ముమత్మిడితచిన వగల ముచిచ్చెతత నోమె
చ. 2:    చెదర గతదతబునక చిటట్టిబొటల్ల నోమె

   కదియు పలకలక మొలకలనోము నోమె
   ముదిత మాటాడకిద మోనదాగెల నోమె
   పొదల చెమటలక నినుపలనోము నోమె

చ. 3:    నెలనఁత మొగమునక వనెన్నలమతచలట నోమె
   వలయునఁగాతతకి వధివలనఁగ దా నోమె

  ఎలమతోనఁ దిరవతకటేశకౌనఁగిటనఁ గటూడి
  లలితాతగి నిచచ్చెకలతణతబు నోమె



రేక: 0023-3సామతతత సత: 05-128
పలల్లవ:    అపరటూపమెపైన మోహము దానఁచి యిటవతట-

  కపటప నటనల గడియితచనేలే
చ. 1:    కినెన్నరకాయలనఁ బోల కికిక్కరిసినటట్టి గబబ్బు-

  చనున్నలపపై ననునఁగొతగ జారనఁగ
    కినెన్నర మనఁటచ మతచి సనన్నప నడపతో

  కనున్నల దేలనఁగమేను కదలితచేవలే
చ. 2:    వడియు వడనికొపప్పు వగన ముడుచచ

 ఆడెడి బతత్తిరిమాటలమరనఁగా
    చటూడనొపప్పు నీ మతచి సుదుద ల చెపప్పునఁగనెతతే

  వాడక వాడుదురే వపైతాళమేలే
చ. 3:   చెకక్కటదదములమనఁది చెమట చితత్తిడితోడ

   సొకక్కల దేరనఁగ మేను సుదతకి
    చికిక్కతచి నినున్ననఁగటూడె శేషగిరీతదుగ నఁడు నీ పయి

  మకక్కవగలిగి కొతత మనసియతనఁడేలే



రేక: 0023-4పాడి సత: 05-129
పలల్లవ:    ఒఱపో మెఱపో వయాతరమో నీక

 వఱతుమయత గోవతదునఁడా
చ. 1:    కపటమో నిజమో కరణ కోపమో

 వుపచారవమో వుపతాపమో
   నిపణత తనపపై నెయతమే సేసేప

 వపరీతము గోవతదునఁడా
చ. 2:    ననుపో నగవో నయమో పగయమో

  చనవో చలమో సరసమో
 కనుకూరిమయో గయాతళతనమొ

 వనుతగిలేవు గోవతదునఁడా
చ. 3:    మతకో మరలో మదమో ముదమో

  జతకో లతకో జగడమో
   శతకలేక నను సరగననఁ గటూడిత

 వతకటగిరి గోవతదునఁడా



రేక: 0023-5ఆహిరి సత: 05-130
పలల్లవ:  లలితలవణత వలసముతోడ

   నెలతత ధనతత గలిగె నేనఁటతోడ
చ. 1:   కపప్పులగా మెపైనసలకొనన్న కసటూత్తిరితోడ

 తొపప్పునఁదోగేట చెమటతోడ
  అపప్పుడట శశిరేఖలపైన చనునఁగనతోడ
 దపప్పుదేరేట మోమునఁదమత్మితోడ

చ. 2:   కలకనఁ గబరీభరము కతతలతబులతోడ
  తొలనఁగనఁ దోయని పేగమతోడ

  మొలకనవువ్వెల దొలనఁక ముదుద నఁజూపలతోడ
  పలకల పొడవపైన పొలపతోడ

చ. 3:  తరవతకటాచలధిపని మనన్ననతోడ
 సరిలేని దివతవాసనలతోడ

 పరికితచరాని అరవరిభావముతోడ
  సిరి దొలనఁకెడి చినిన్నసిగద్గీతోడ



రేక: 0023-6సామతతత సత: 05-131
పలల్లవ:   చితతాపరతపరల చితత్తితబునకనఁ దొడవు

  ఇతత సౌభాగతతబులినిన్నటకినఁ దొడవు
చ. 1:    కలికి నెమోత్మిమునకనఁ గబరీభరము తొడవు

  తళకనఁజూపల చకక్కనఁదనమునకనఁ దొడవు
  ఎలమచెకక్కల మతచలిరవతకలకనఁ దొడవు

   మొలకనగవుల సొబగ మురిపముల తొడవు
చ. 2:   కరమటూలరచల బతగారతబునకనఁ దొడవు

   గరిగాని కౌనఁదగె గబబ్బులకనఁ దొడవు
   సిరిదొలనఁక జఘనతబు చినిన్ననడపల తొడవు

   నిరతతపనఁ బాదముల నిలవునకనఁ దొడవు
చ. 3:    శ్రీవతకటేశకస్కృప చెలియ కెపప్పుడునఁ దొడవు

  భావసతగతులకనునఁ బరవశమె తొడవు
   ఈ వలనఁది నునునఁబలకలితచవలతుని తొడవు

   లవణతములక నీలలన దానఁ దొడవు



రేక: 0024-1పాడి సత: 05-132
పలల్లవ:   అవ యటవతట రహసతములో

   సవరని సతులక ఝలల్లనె మేను
చ. 1:     కల గని చెలితో కాతత నాయకని-

  చెలవము చెపప్పుచ చిడిముడితో
   పలకనఁగ నేరక భద్రిమసిన మాటల

   తలనఁచి చెలల కడునఁ దతత్తిరపడిరి
చ. 2:    రమణునఁడు కలలో రమణతో ననిన-

  పగమదప దపైనతప పలకలివ
   చెమరితచనఁగ వని శిరసుల వతచక

  కొమెరల దలనఁచిరి కూరిమపతుల
చ. 3:   వతకటరమణునఁడు వలనఁదియునఁ గలలో

  బతకపనఁ గటూటమనఁ బెననఁగటల
    లతకెల పొతదుల లలనల వని వని
   కొతకక కనునఁగొననఁ గరిసిరి నీర



రేక: 0024-2సామతతత సత: 05-133
పలల్లవ:   కొనచటూపలనె వతతకోరికల దపైవార

   పనగొనన్న తమకములనఁ బెననఁగ టనన్ననఁడురా
చ. 1:   కమత్మి కసటూత్తిరితావ కపప్పురపవాసనల-

    తముత్మిలము నోరిలోనఁ దగనఁ గలికి కలికి
  ఉమత్మిగితతల రతులనుడివోని వడుకల

   ఇముత్మిలను గడి సుఖయితచ టనన్ననఁడురా
చ. 2:     బగవునఁ గనఁగిటనఁ జేరిచ్చె బతత్తిరపనఁ జూపలను

    నగవు దేరనఁగ మనసు నానఁటతచి మతచి
   మొగము మొగముననఁజేరిచ్చె ముదుద మాటలను నునునఁ-

   బగడవాతర గదలనఁ బలక టనన్ననఁడురా
చ. 3:      కడు మోహమున సిగద్గీ గదియు టనన్ననఁడు లేక

   యడలేని కూటముల యచచ్చెరిక లేక
  వడువకిటవలనె తరవతకటేశనఁడ నీవు

  వడినఁదలనఁచి నాకడక వచచ్చెటనన్ననఁడురా



రేక: 0024-3శ్రీరాగత సత: 05-134
పలల్లవ:   దపైవకస్కృత మెవవ్వెరికినఁ దపప్పుతపరాదనుచ

  భావతచి జనులడుపలక నిజమాయ
చ. 1:    కతదునకనఁ బెడనఁబాసి చతదురనఁడితత ముఖ-

   చతదురనఁడెపైన నది అతదును గలిగె
   కతదువగ చెలినొసలి కసటూత్తిరితలకమను -

  కతదు ముఖచతదుగ నకనఁ గడునతదమాయ
చ. 2:    జలజముల శశిచేతనులికి య కాతతకచ-

   జలజతబులపైన నది సరసనే కలిగె
  లలితమగ పాబ్రాణవలల్లభుని సురతాతకమున

  వలవ సేయనఁగరాని వదియచతదురల
చ. 3:     తీగె బహుజలములకనఁ దమలి కామని మేనునఁ-

     దగె యయితన నదియునఁ దిరగ మరి కలిగె
   ఈ గతులనఁ దిరవతకటేశవ్వెరని సమసురత-

 యోగతబువలన ఘరోత్మిదకశ్రీల



రేక: 0024-4ముఖరి సత: 05-135
పలల్లవ:  జానామతహతతే సరసలీలత

  నానావధ కపటనాటక సఖతవ్వెమ
చ. 1:     కిత కరోమ తావ్వెత కితవ పరకాతతాన-

  ఖతకరపగకటన మతీవ కరషే
   శతకాత వసస్కృజత మమసతవాతన కర రణత

   కితకారణమదత తే ఖేలన మదానీత
చ. 2:    కిత భాషయసి మాత కస్కృతమానసతయా

   డాతభికతయా వట వడతబయసి కిత
  గాతభీరతమావహసి కాతరతేవ్వెన తవ

   సతభోగ చాతురత సాదరతయా కిత
చ. 3:    కిమత మామనునయసి కస్కృపణ వతకటశ పైల-

 రమణ భవదభిమతసురతమనుభవ
   పగమదేన మతప్పు సయత పగచరయసి మానహర

   మమతయా మదననిరాత్మితా నకిత తవ్వెత



రేక: 0024-5ఆహిరి సత: 05-136
పలల్లవ:      వటట్టిటసల గాక నాక వలతు ననెడి మాటలలల్ల

   నెటట్టి కొనన్న మోహమెపైన నిలవనెటట్టి వచచ్చెరా
చ. 1: కొపప్పువటట్టి కొనుచనునన్నకొమత్మిబాహుమటూలమపడు

   చొపప్పుదపప్పు రెపప్పులతత్తి చటూడనెటట్టి వచచ్చెరా
  అపప్పుడుపరిసురతవళలతదునఁ ఇచిచ్చె దోనఁచనటట్టి-

  చెపప్పురాని పనులవతకనఁ జితత్తిగితచినానఁడవో
చ. 2:    మొలకనవువ్వె నవువ్వెచనన్న ముదితముదుద మోవమనఁది-

    చిలకవోట చటూచి సనన్న నేయనెటల్ల వచచ్చెరా
    వలను మెరసి నీకనతదు వనెన్నలపైన చేనఁతలలల్లనఁ

   గలయనఁ జేయుపనికినఁ గొతత కనున్నవసినానఁడవో
చ. 3:    తటట్టి పణునఁగ శిరసుమనఁద దపైలవారనతట నొసలనఁ

   బటట్టి వటట్టి కోరి ననున్ననఁ బటట్టినెటట్టి వచచ్చెరా
   వటట్టిగాదు వతకటాదిద్రివభునఁడ నీవు మదనరచన-

  లటట్టి నిటట్టి సేయ ననున్నతగవతచినానఁడవో



రేక: 0024-6మాళవ సత: 05-137
పలల్లవ:  ఏమసేయనఁగనగ నెటట్టి వలసిననౌ

  కాముకల పూరవ్వెసతకలప్పుమో కాక
చ. 1:  కమలోచనహస్కృదయకమలతబె మరచేత-

   కమలమెపై తనమనసు గానఁడి పారినది
   గములపైన యాపదల గదిరినపప్పుడు దముత్మి

  తమచేతయముత్మిలే తానఁకనో కాక
చ. 2:    లోలలోచన మేనిలోని యనలము లోని-

   గాలి గటూడక చిచచ్చె గాలివలనాయ
   తాలిమెడతగి రతుల దపప్పునపప్పుడు లోని-

  తాలిమే తమకములతాపలో కాక
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చెలియనఁ గరణతచినను

  కెపైవశతబయినఁ యవయ కడునితవులయ
   దపైవకస్కృప గలిగినను తమక నాపదలలల్ల
  భావతప నితతవపైభములో కాక



రేక: 0025-1సామతతత సత: 05-138
పలల్లవ:    పొదిదనఁకనెనన్ననఁడు వడచనొ పోయినచెలి రాదాయను

   నిదుర గతటకినఁ దోనఁపదు నిమషతబొకయేనఁడు
చ. 1:     కనున్నల నవవ్వెడి నవువ్వెల గబబ్బుతనతబుల మాటల

  నునన్నని యొయాతరతబుల నొచిచ్చెనచటూపలను
   వనన్ననఁదనతబుల మఱపల వడుకమరిన యలపల

   సనన్నపనఁజెమటలనఁ దలనఁచిన ఝలల్లనె నామనసు
చ. 2:    ఆనఁగినరెపప్పుల నీరను నగద్గీలమగ పనీన్నటను

   దోతగియునఁ దోనఁగనిభావము దోనఁచిన పయతదయు
     కానఁగిన దేహప సకలను కపప్పున పవువ్వెల సొరబుల
   వనఁగిన చెలితాపమునక వనెన్నల మతడెడివ

చ. 3:    దేవశిఖమణ తరమలదేవునినఁ దలనఁచిననఁ బాయక
   భావతచిన య కామని భావములోపలను
   ఆవభునఁడే తానుతడినఁక నాతనఁడె తానెఱనఁగనఁగవల

    నీ వలనఁదికినఁ గల వరహతబేమని చెపప్పుదము



రేక: 0025-2మలహరిసత: 05-139
పలల్లవ:   ఎతదరి దటూరదమతదరనఁ గటూడుక

 సతదడివలపలనఁ జతపేరే
చ. 1:   కతటనఁ బుటట్టినవానఁడు కమలముఖులకడ-

  కతటనఁ బుటట్టినవానఁడు గవగటూడి
   జతట వాసిననఁ జతపదుమని లేని-

  వతటల గడియితచి వనఁచేరే
చ. 2:    ఏనఁటనఁ బుటట్టిడివానఁడు నేడు దరవులపై

 వనఁటాడెడివానఁడు నొనగటూడి
  మానఁటమానఁటాక మాయప మనసుల

  తీనఁటల రేనఁచక తరిగేరే
చ. 3:   కొతడలరాయనఁడు కోనేట తమత్మియత

 వుతడినచోట నేనుతడనఁగా
   పతడిన మోహము బాధలనఁ జితత్తిము
  మెతడెపైన వడుక మెచచ్చెనే



రేక: 0025-3నాట సత: 05-140
పలల్లవ:    చితత్తిము నిజమెపైననఁ జేర నేపనులపైన

  బతత్తి సౌఖతమునకనఁ బాబ్రాణము
చ. 1:    కనున్నల కలికికినఁ గలిగెనఁబో కడ-

  కనున్నలమనఁది బతకప నవువ్వె
  చినిన్నచెకక్కలమనఁది చెమటల -మేన-

 ననున్నవ మురిపపటలపల
చ. 2:    తోయజగతధికి దొరకెనఁబో మన -

  మాయ నియతతోడి మఱపల
  సయగమగ మోము సొబగల- కడు-

  రాయిడి చనుదోయి రచనల
చ. 3:   లవణతమత మనఁద లసనఁబో

  శ్రీ వతకటేశని చెలముల
   తావ చలల్లడి కమత్మినఁదనముల - పాసి-

  పోవని వభుతోడి పొతదుల



రేక: 0025-4కాతబోదిసత: 05-141
పలల్లవ:    ఒయతనె దగద్గీరరమత్మి పూడిగాల సతుల

  అయోత వసరరమత్మి అలశనన్నవానఁడు
చ. 1: కరనఁగ-   జెమటలతో గతదపనఁ బేతటల్లతోడ

  ఒరగి పవవ్వెళతచనాన్ననఁడొ తత్తిగిలిల్ల
   సరసప మాటలతో చానఁచిన పాదములతో

  గరియపైన సతులతో గోవతదరాజ
చ. 2:    తలల్లని కనున్నలతోడ తేనెగార మోవతోడ

  చెలల్ల బడినఁ బవవ్వెళతచ శేషనిమనఁద
   వలిల్లగొను పూరప్పులతో వనెన్నల నవువ్వెలతోడ

 కొలల్లవలపలతోడ గోవతదరాజ
చ. 3:     బొడుడ పూనఁపకొడుకతో పకిక్కట తముత్మిలముతో -

  నొడిడన రతులతోడ నోలలడని
   వడుడ వటట్టి కూడెనిద వతకటేశనఁడితతులను

  గొడుడ వోని వరముల గోవతదరాజ



రేక: 0025-5ఆహిరి సత: 05-142
పలల్లవ:     కామతచి నీవరగనఁ గలయు నాయకనఁడు నేనఁ-

   డేమ భాగతము సేసనే తరణ
చ. 1:    కానఁగిన గబబ్బులమనఁద కమత్మినఁజెమటలనఁ దొపప్పునఁ-

  దోనఁగిన పయతదకొతగ దటూలనఁగను
    వనఁగెపైన కొపప్పున కొ శ్రోవవ్వెరల దురిమ వఱఱ్ఱై-

   వనఁగచ నీవట వయతవ తరణత
చ. 2:    ఒపపైత్ర్పన శిరసుమనఁదనఁ గపప్పుళతచిన జవావ్వెది

  చిపప్పులి చెకక్కలవతటనఁ జితదనఁగను
   అపప్పుళతచిన కసటూత్తిరిలపప్పుల రాలనఁగ నీ-

  వపప్పుడెకక్కడికి నేనఁగేవ వోతరణ
చ. 3:     వడినది మొలనటూల వరల చెదరెనఁ గొతత

  వాడినది కెమోత్మిని వనెన్నలపై
   యడులేని తరవతకటేశనఁడిద నినున్ననఁ గటూడె

   యడనఁ గొతత్తిలివ యేనఁటవ వోతరణ



రేక: 0025-6శదదవసతతత సత: 05-143
పలల్లవ:    ఇనిన్న రాసులయునికి యితత చెలవపరాశి

  కనెన్న నీరాశికూటమ గలిగినరాశి
చ. 1:    కలికి బొమవతడుల్ల గల కాతతకను ధనురాశి

  మెలయు మనాకకిని మనరాశి
   కలక కచకతభముల కొమత్మికను కతభరాశి
  చెలనఁగ హరిమధతకను సితహరాశి

చ. 2:    చినిన్నమకరాతకప బయతద చేడెక మకరరాశి
  కనెన్నపాయప సతకి కనెన్నరాశి

   వనెన్నమెపై పపైనఁడితులనఁదటూనఁగ వనితకనఁ దులరాశి
  తనన్ననివానఁడి గోళళ్ళసతకి వస్కృశిచ్చెకరాశి

చ. 3:     ఆముకొను నొరపల మెరయు నతవక వస్కృషభరాశి
   గామడి గటట్టి మానఁటల సత కరాక్కటకరాశి

   కోమలప చిగరవమోవ కోమలికి మేషరాశి
   పేగమ వతకటపతనఁ గలస పగయమథనరాశి



రేక: 0026-1సామతతత సత: 05-144
పలల్లవ:    ఎటట్టి ధరితపనఁగనగ భువనిటట్టి వయోగావలసస్థిల-

    నటట్టి ను నిటట్టి ను వధి దమునారడినఁ బెటట్టినఁగను
చ. 1:    కాతతునిచటూపలనఁ జికిక్కనకాతత వయోగాగిన్నకినఁ దగ

   శతతకినఁ జెతగలవలపపైనఁ జలిల్లరి నెచెచ్చెలల
   కాతతునఁడు చటూచినతొలిల్లట కనుచటూపల బహుళములపై

  కాతతశరీరతబతతయునఁ గపప్పున తఱనఁగాయ
చ. 2:    రమణునిమాటలనఁ దగిలిన రమణకి నతగజతాపత-

   బమరనఁగ మకరతదముపపై నలికిరి నెచెచ్చెలల
   రమణుని తయతని మాటాలరచనల కడునగద్గీలమెపై

   కమలదళకకినఁ బెపై పపై గటట్టినతఱనఁగాయ
చ. 3:      పాబ్రాణము సతదియమెపై య పడతకినఁ బాబ్రాణము వచెచ్చెను

  పాబ్రాణేశనఁడు తరవతకటపత గరణతచినను
    ఏణకకి నొకతకనఁ గాదయఖలతబున కీ దేవునఁడు
   పాబ్రాణము పాబ్రాణతబనియడి పలకిది నిజమాయ



రేక: 0026-2కాతభోది సత: 05-145
పలల్లవ:     ఇతతగానఁ జేసిత ననున్న నితతలోననె వోరి

  సతతవలపబేరాల జటట్టికానఁడ రారా
చ. 1:   గతపతత దురముతోడి గబబ్బుచటూపనఁగనున్నల

   గతపన గబబ్బులది మేకల సేయనఁగా
    అతపలేక మాటలడే వాప తోడనె వోరి

   జతప వలపబేరాల జటట్టికానఁడ రారా
చ. 2:    గదదలితపనఁ గలకల కొనవతపచటూపల -

  అదదపనఁ జెకక్కలది నినన్నదదలితచనఁగా
   పదదరికా లకెతోడ బెరయితచేవా వోరి

  చదిదవలపబేరాల జటట్టికానఁడ రారా
చ. 3:   మెలల్లనె మురిపములమెత్మిడి లేనఁతమాటల-

 గొలల్లతచితత్తిమతతయునఁ గొలల్లగొతటవ
    వలిల్లగా ననున్ననఁ గటూడిత వతకటేశనఁడా వోరి

  చదిదవలపబేరాల జటట్టికానఁడ రారా



రేక: 0026-3సామతతత సత: 05-146
పలల్లవ:    సితగారరాయనినఁ దిటట్టినఁ జెతచెత వలి-

  వుతగరాలచేత ననొన్నతత్తిక నీవనుచ
చ. 1:    గరవతద పొదమరనఁగన నుతడి బగిసని

  సిరివర నెదుటనే చెతచెత
   దొరలకే కాక నెతుత్తి రమనున్న మాకేల

 బురదచెమటనామెపై పొలకతపనుచ
చ. 2:    గదిగొనన్న మొగలిరేకల యనున్న కొనగోరనఁ

  జిదిమ దేవునివసనఁ జెతచెత
    గదరనఁ బలల్ల ల నేతకతప నీ వళళ్ళలల్ల

   కదియక నా మేను కతటగితచననుచ
చ. 3:   కపప్పురపనఁ దావ వతకటపతకౌనఁగిటనఁ

   జెపప్పుక యేతులే చెపీప్పునఁ జెతచెత
   దపప్పుదేర తేనెల తనివార నీమోవ

    యపప్పుడునఁ బాయక ఇటట్టి ఇచేచ్చెవో యనుచ



రేక: 0026-4ఆహిరి సత: 05-147
పలల్లవ:    అయోత వనఁడు ననన్నణనఁకితచనే వని-

  కొయతతనాలణనఁచక కోపమేల తీరనే
చ. 1:      గటట్టి న వానఁడితదు రానఁగ గొబబ్బున నే ముతగరల

  పటట్టి కొని పరపపపైనఁ బడనఁదసి
  గటట్టిగ గబబ్బులమనఁది కసటూత్తిరిచెమటలనే

    అటట్టి నిటట్టి సేయక నాయల పేల తీరనే
చ. 2:     గకక్కన వానఁడితదు రానఁగా గడెవటట్టి తమకాన

  చెకక్కదోయి నాకొనచేతనే నొకిక్క
 పకిక్కటతముత్మిలమడిపొదిగొనన్న కౌనఁగిటలో

  నొకిక్కననఁగాని నానొగలేల తీరనే
చ. 3:      కూరిమ వానఁడితదు రానఁగా కొతకక నా వానఁడిగోళళ్ళ

   జీరలగా నొడలలల్ల జిముత్మిచనఁ దసి
    ధీరత వతకటగిరి దేవునఁడెపైన వానికి నా-

    నేరపలల్లనఁ జూపక నా నెగలేల తీరనే



రేక: 0026-5దేవగాతధరి సత: 05-148
పలల్లవ:   ఇటట్టిముదుద లనఁడిబాలనఁ డేడవానఁడు వానినఁ

    బటట్టితచిచ్చె పొటట్టి నితడనఁ బాల పోయరే
చ. 1:   గామడెపై పారితతచి కానఁగేటవనన్నలలోన

 చేమపూవుకడియాలచేయి వటట్టి
    చమ గటట్టినని తనచెకిక్కటనఁ గనీన్నర జార

   వమర వాపోయ వాని వడుడ వటట్టిరే
చ. 2:    ముచచ్చెవల వచిచ్చె తనముతగెపై మురవులచేయి

  తచేచ్చెటపరగలోననఁ దగనఁ బెటట్టి
    నొచెచ్చెనని చేయి దసి నోరనెలల్లనఁ జొలల్ల గార

  వచెచ్చెలి వాపోవునాని సటూరడితచరే
చ. 3:     యపప్పుడు వచెచ్చెనో మాయిలల్ల చొచిచ్చె పటట్టిలోన

  చెపప్పురానివుతగరాల చేయి వట ట్టి
 అపప్పుడెపైనవతకటేశనఁడాపాలకనఁడు గాన

   తపప్పుకతడ పటట్టి వానితల కెతత్తిరే



రేక: 0026-6శ్రీరాగత సత: 05-149
పలల్లవ:      వదుద వోరా నీవు గడు వచిచ్చె తడవాయనేర

   నిదుద రవుచేచ్చెవు నేము నీ కొలనఁదివారమా
చ. 1:     గయాతళ యవవ్వెతో కాని కసటూత్తిరివాటల్ల చటూడ

   నొయాతరముగా వస నుదుటపైన గబబ్బుల
    కయతపనఁ గటూటముల నీ కౌనఁగిలలల్ల నతట నీవు

   పయతక పూసిన కమత్మినఁబటూత వతతలయరా
చ. 2:     గొతటత యవవ్వెతోకాని కొదలేని తమకి తా-

   నతటనఁగాక నినున్ననఁగటూడె నదిరి పాటనను
   వతటనే తచిచ్చెతవోరి వడగెతపనీర కోక-

    నతటనది నీవు మముత్మి నతటక తొలనఁగరా
చ. 3:    కొతడలలో నెలకొనన్న కోనేటరాయనఁడ యతదు

  వుతడిన నామనలోనుతడి పాయలేవురా
    నితడిన కౌనఁగిటనఁజేరచ్చె నీవు దానెపై కూడి-

  యుతడినటల్లనే పాయకతడె నెవవ్వెతరా



రేక: 0027-1రామకిగయ సత: 05-150
పలల్లవ:    కొతచెము మాకలము గణము చతచలము

    చెతచతతో నీక నేల చెపప్పువయత చలము
చ. 1:    గదరనఁ గసటూత్తిరిమనున్న కమత్మినిమెపై పూనఁత

  చెదరిని పటట్టి నార చరపానఁత
   పదిలమెపైన పతడు ఫలము మామేనఁత

    ఇదివో నే మెవవ్వెరికి నేలయత రోనఁత
చ. 2:    గబబ్బులపపై వడజార గరగితజ పేర

   సిబబ్బుపనఁ జెకక్కల నవువ్వెచికక్కనఁ జీర
    మబుబ్బు మబుబ్బు నెరల దిమత్మిరి కొపప్పుతీర

   గబబ్బుచటూప కనున్నల మాకడనేల నోర
చ. 3:   అడవ లేనఁతచిగరదివో మాపరప

    వడ వడ నగనే మావతత వరప
   యడయక తరవతకటేశ మాపపై వరప

   గొడవకూటమ నినున్ననఁ గటూడిన మెపైమరప



రేక: 0027-2వరాళ-ఏకతాళ సత: 05-151
పలల్లవ:   తకక్కలచేనఁతల మాయదారివట బొతక-

   నికక్కముల నేయనేమ నేరవా యనీవు
చ. 1:     గటట్టి న నటూనఁదిన పలల్లనఁగోవ నీ రవమున

  వటట్టిమానఁకల నిగర వట ట్టినట
     పటట్టిననఁ గతదడి నామెపై పపై పలకలిగర -
     వటట్టినఁగా ననిన్నతత సేయ బెటట్టి య నీక

చ. 2:   పాదముచెమటనీర పరప దురితముల
  సేదదేర నితదరిని జేసనట

   మేదినీధరనఁడ నీ మేని చెమటలతావ-
   నాదరితచి ననునఁగాచటరదా య నీక

చ. 3:    అల నీమదినఁబుటట్టిన అతగజనఁడు లోకలను
  చెలరేనఁగి కానఁపరాల సేయితచనట

   కలసి వతకటేశవ్వెర కతదువరతుల ననున్న
   కలకాలమునేలట ఘనమా య నీక



రేక: 0027-3సౌరాషట్టిగజజరి సత: 05-152
పలల్లవ:     కనున్ననే నవవ్వెతే నే గబబ్బుదాననా నీవు

   ననున్ననేల యిటాల్ల సనన్నలనే తటేట్టివు
చ. 1:   గొలల్లచలల్లతటానే యకక్కననఁ బోయుమనేవు

  చెలల్లనఁబో గొలల్లవారితత చెడనఁబోయిరా
    గొలల్ల వసి యలకల కొపప్పున నే ముడిచిన

   మలల్లపూవులేల నీక మనసాయ నిపడు
చ. 2:      కొతత కోక నలల్ల నెపైతే గొరపడము సవవు

   అతత నేను సదరమనెపైతనా నీక
  పతతగానఁడవటట్టియాకతబళ నీవు ధరియితచి

   అతత నితతనుతడి యాల ఆవులనఁగాచితవ
చ. 3:   మానఁటలడ నేరకతటే మాయదారిననేవు

  వనఁటలోన ననునితత వనఁచమతటనా
   యేనఁటకితత తరవతకటేశ ననున్ననఁ గరనఁగితచి

   పూనఁట పూనఁటకితతేసి బటూమెల సేసేవు



రేక: 0027-4శ్రీరాగత సత: 05-153
పలల్లవ:    అతనఁడు చొచిచ్చెనవళ నలర యడవ

  సత నీదుమురిపతప జవవ్వెనపటడవ
చ. 1:   గరకచముగిరల నెకక్కవయపైన యడవ

  తరణతప బాహులతల యడవ
   పరిగొనన్న వాలనఁజూపల తేట యడవ
  గరిమతోనఁ దనుతావ కపప్పురపటడవ

చ. 2:   గనియపైన నెరలచనఁకట పనుయడవ
 ఘనమెపైన జఘనకతదకములడవ

   నునుప నడపల యేనుక పదదయడవ
  చెనక నటట్టినడిమ సితహపటడవ

చ. 3:    అతవ నీ వరల యరతటల్లయడవ
   కత కఱపల చిలకల యడవ

   పగతలేని వతకటపత యానఁక యడవ
    తత నీకనఁ గానతనఁడు తపమునన్న యడవ



రేక: 0027-5శతకరాభరణత సత: 05-154
పలల్లవ:    తలపటట్టి వటట్టి కొనన్న తరణీమణ నినున్న

   నలసి వమరదటూర నాకెవో యకె
చ. 1:    గొపప్పులయిన గబబ్బులవనఁగల నలయు సతుల

    కొపప్పుల జారనఁగనఁ దనున్ననఁ గొలిచి రానఁగా
   చెపప్పురాని నటనల సితగారపనఁ దోనఁటలోన
    అపప్పుడు నినున్ననఁ జూచిన ఆకెవో యకె

చ. 2:   పాదపనఁబెతడేల మోబ్రాయనఁ బడనఁతులిరవతకల
   సేదల దేరచనఁ దనచెతగట రానఁగా

    మేదకప తొలకరి మెఱనఁగతటా నీ పపప్పు-
   డాదిగొని చటూచిన ఆకెవో యకె

చ. 3:    బతగార చెరనఁగచర పయతదకొతగ దటూలనఁగా
   అతగన వకత దనకాక చట ట్టినఁగా

   ఇతగితమెఱినఁగి వతకటేశనఁడ నినున్ననఁ గలసి
   అతగడినెలల్లనఁ బెటట్టిన ఆకెవో యకె



రేక: 0027-6ఆహిరి సత: 05-155
పలల్లవ:   దికక్కలేక పోయనిటేట్టి దినదినము

  వకక్కసప లోకమేలే వభునఁడెవవ్వెనఁడో
చ. 1:    గతత్తిముగా నెలల్లవారనఁ గడిచేట కతచము

   ఎతుత్తి క లోనఁబెటట్టి కొనె నెవవ్వెనఁడో దొతగ
    కొతత్తిగానే యితత గటేట్టికోక బయట వసిన

   మెతత్తినిదతటానఁ బటట్టి మతగె నెవవ్వెనఁడో
చ. 2:     బతతగానఁగ నెలల్లవారనఁ బతడేట మతచమటూర -

  గతతలో వరగనఁదోస కూళనఁడెవవ్వెనఁడో
    దొతతుల కడవలోననఁ దొరలి దానఁచిన పదద-

  పొతతకూటకతడ గొతటనఁబోయ నెవవ్వెనఁడో
చ. 3:     సొరిది సతతలలోని సుదుద లలల్ల వని వని

  వరసములలల్లనఁ బాప వనఁడెవవ్వెనఁడో
 తరవతకటగిరిదేవునఁడెపై యితదరికినఁ

  గరణ లోకముగాచె ఘనునఁడెవవ్వెనఁడో



రేక: 0028-1ముఖరి సత: 05-156
పలల్లవ:    చినన్ననానఁడు మదుద ల వతచినవానఁడు తా-

   నునన్నవానఁడే యిపడు నాయడయనఁడెపై నేనఁడు
చ. 1:     గోవులనఁ గాచినవానఁడు గొలల్లతల మేనిగబుబ్బునఁ -

  దావుల పనుభద్రిమలనఁ దగలవానఁడు
  కోవదునఁడెటల్లనాయనఁ గోమలలనఁ బదియార-

  వవురను వలపతచే వరవరెటాట్టి యనే
చ. 2:   వనన్నలరగితచవానఁడు వడువక వకలియపై

  కనన్నచోనే తరిగేట గదదరీనఁడు
   వనెన్నకానఁడెటాల్ల నాయ వడి గోపవనితల -

   నెనన్నరాని చేనఁతలలల్ల నెటట్టి సేసినానఁడే
చ. 3:    కొతడలకిక్క దానఁటవానఁడు కొతడ మోచనటట్టివానఁడు

  కొతడలే నెలవుగానఁ గెపైకొనన్నవానఁడు
   కొతడుక పాయపవానఁడు గబురెపైన తరమల-

  కొతడమనఁద నెలకొనన్న కోనేటవానఁడు



రేక: 0028-2ముఖరి సత: 05-157
పలల్లవ:    కలికి కోరికల నుతగరము వటట్టిననానఁడె

   చెలవతప వరహగిన్న సేసనఁగా పతడిల్ల
చ. 1:   గరిమెనఁ గేయటూరకతకణహసత్తిముల సతుల

   మురియుచను నినున్ననఁ గరములనఁ జూపనఁగా
   తరణ నినునఁ జూచినతతటనె మదనునఁడిదదరికి-

   నరవరల సేసలిడె నాయనఁగా పతడిల్ల
చ. 2:    పొదరితడల్ల చవకెలో పవువ్వెనఁదేనెల చెమట

 చెదరకిరవతక నభిషేకములగా
   కొదమ తేతటల్ల వపగకోట మమత్మిదదరిని

   పొదలితచనఁ జితత్తిముల పొసగెనఁగా పతడిల్ల
చ. 3:    సలచను పేరనఁటప శకపకతబుల మముత్మినఁ

  బాలపడి నలగడలనఁ బాడనఁగాను
   తేలితచి లలితాతగి తరవతకటేశ నినునఁ

   గాల దొకిక్కనదిపడె కలిగెనఁగా పతడిల్ల



రేక: 0028-3కనన్నడగళ సత: 05-158
పలల్లవ:   వతచన పగయములవారే కాక

   నితచిన కనీన్నట నేనేల నీక
చ. 1:   గిలక మటట్టిలతోడ కితదిచటూపలతోడ

    సలవ నవువ్వెల నీ పపైనఁ జితదనఁగాను
   వలతువుగాక యవవ్వెత కెపైననఁ జితత్తిము

  నిలపనఁగనోపని నేనేల నీక
చ. 2:  గోడచాటల్లతోడ కోనచనఁకటతోడ

 వాడల నెలయితచవారేకాక
   వాడుచ లేమావ వడచలల్ల వడమాయ-

  నీడలనెతడే నేనేల నీక
చ. 3:   జగడతబులతోడ సణనఁగ సొలపతోడ

   వగ నినున్న భద్రిమయితచవారె కాక
  దిగలలేక నినున్న తరవతకటేశనఁడ

   నెగలఱనఁగక కూడు నేనేల నీక



రేక: 0028-4ఆహిరి సత: 05-159
పలల్లవ:    వడుక నెవవ్వెతరా వడుపక నినన్నతట

   వాడుదేరే వలపల వనెన్నల వటట్టినది
చ. 1:     గదదరి యవవ్వెతరా నీ గారవతప చెకక్కన

  నిదదతప చతదద్రిరేఖ నిలిపనది
 అదిదరా దానిగయాతళతనమెటట్టిదో

   ముదుద నఁదనమోహము నీ మోహమున రాచినది
చ. 2:     దిటఱ ట్టిన యది యవవ్వెతర నీ యధరమతదు

 కొటట్టినఁగొన మరచిలకలొతత్తినది
   గటట్టిగనఁ జూడర దానిగబబ్బుతనమెటట్టిదో తన-
   గటట్టిలల్ల నీక నాకన వాబ్రాసతపనది

చ. 3:     చకక్కనిదవవ్వెతర నీ సరిలేని మేననఁ దన-
  మకక్కటతప మేనితావ మేళవతచినది

  అకక్కరగానఁ దిరవతకటాధీశ కూడితవ
  మకక్కవతో నీక పరిమళములతపనది



రేక: 0028-5పాడి సత: 05-160
పలల్లవ:  అలమేలమతగ నీవభినవరటూపము

 జలజాక్షుకనున్నలక చవులిచేచ్చెనమాత్మి
చ. 1:    గరడాచలధీశ ఘన వక్షమున నుతడి

 పరమానతదత సతభరితవపై
   నెరతనముల చటూప నిరతతరము నాథని
  హరషితచనఁగనఁ జేసిత గదమాత్మి

చ. 2:   శశికిరణములక చలవల చటూపల
  వశదముగా మనఁద వదచలల్ల చ

    రసికత పతపననఁ గరనఁగితచి యపప్పుడు నీ-
  వశము చేసుకొతట వలల్లభునోయమాత్మి

చ. 3:    రటట్టిడి శ్రీ వతకటరాయనికి నీవు
 పటట్టిపరాణవపై పరనఁగచ

  వటట్టిమానఁకలిగిరితచ వలపమాటల వభు
  జటట్టిగొని వురమున సతమెపైతవమాత్మి



రేక: 0028-6దేశక సత: 05-161
పలల్లవ:    ఒడయనఁడవు నినునఁబాసి యుతడవశమా తరణ

  చిడుముడియలక చేతచిలకనఁ బగచేస
చ. 1:   గారవప జలరాశికనత నీతోనలిగి

 ఆరామములలోన నలయనఁగాను
  వపైరతపబాణమెపై వనజమరమెపై గానఁడె

     ఈ రీత నీ యలక యిలల్ల పగనఁజేస
చ. 2:    ఎలజవవ్వెనిట నీక నెదురచటూచచ వడలి

  చెలనఁగి వనెన్నలక వచేచ్చెయనఁగాను
   నలవతదనఁ జతదద్రికిరణముల మయివడినఁ బొకెక్క

   బులపనఁ గోపము తోడనఁబుటట్టి నఁ బగచేస
చ. 3:    పతతతప శ్రీసతకినఁ బతవ వతకటరమణ

 కాతతహస్కృదయతబెఱినఁగి కలయనఁగాను
  అతతలోననె మదనునఁడలయితచె నిపప్పుడిట

   కొతతవడి నీకసర కొడుకనఁ బగచేస



రేక: 0029-1సామతతత సత: 05-162
పలల్లవ:     ఎనిన్న సేనఁతలపై ననఁ జేయునిపడు యతనఁడు

  కనెన్నవయసువారినెలల్ల గానఁకదేరెచ్చె నీతనఁడు
చ. 1:     గబబ్బుచనున్నదోయి మెఱనఁగనఁ గలకరితచి చెలనఁగి నడచ

 గబుబ్బుతావరమణ చలల్లకడవతోడను
   సిబబ్బుమెపైన చెకక్కలతదు చినిన్నచెమటగారనఁ జెనకి

   గబబ్బుసేనఁతలలల్లనఁ జేస కళలగరనఁగ నీతనఁడు
చ. 2:    వాలనఁగనున్నదోయి మెఱనఁగ వలల్లవసివసి రతకి

 కాలదవువ్వెరమణ చలల్లకడవతోడను
    కేలదమత్మి కతకణల గిలకరితచి చెలనఁగి నడచ
    కీలగొపప్పు సడిలి జారనఁ గితదుపరిచె నీతనఁడు

చ. 3:    కొదలదేర కోవలలనఁగ కతత్తికతదు సాళగితచి
 కదలమోవరమణ చలల్లకడవతోడను

   ఎదురమెరయు వతకటేశనఁడితత పేగమదరనఁ జెనకి
   కదిసి మదనకదనమతదు కలికినఁజేస నీతనఁడు



రేక: 0029-2పాడి సత: 05-163
పలల్లవ:    ఏలేయేలే మరనఁదల చాలనఁజాల చాలను

   చాల నీతోడి సరసతబు బావ
చ. 1:    గానఁటప గబబ్బుల గదలనఁగనఁ గలికేవు

  మాటలనఁ దేటల మరనఁదల
   చటకి మాటకినఁ జెనకేవ వటట్టి-

   బటూటకాల మాని పోవ బావ
చ. 2:    అతదితద ననున్న నదలితచి వసేవు

 మతదమేలప మరనఁదల
   సతదుకోనఁ దిరిగేవు సటకారి వోబావ

   పొతదు గాదినఁకనఁ బోవ బావ
చ. 3:    చొకక్కప గిలిగితత చటూపల ననున్న

  మకక్కవ నేసిన మరనఁదల
   గకక్కన నను వతకటపత కూడిత

  దకిక్కతచకొతటవ తగలపైత బావ



రేక: 0029-3ఆహిరి సత: 05-164
పలల్లవ:      కామని నీ సౌభాగతము గలిగిన ఫలమది గలిగెను

   ఆమని వనెన్నలకేనఁటకి నలయుచ వచెచ్చెదవ
చ. 1:     గబబ్బుల చెమటల పయతద కొనగొతగన నలల్ల రప్పుచ

  ఉబుబ్బున గమనావసస్థిల నటూనఁటాడెదవలే
   బబబ్బులికాయల రవముల పదనటూపరములనఁ గెలయనఁగ

  తబబ్బుబుబ్బుగ నునుపాదము తాటతచెదవలే
చ. 2:    ఎతత్తిన కరమటూలపరచలిరగడ మెఱనఁగల దొలనఁకనఁగ

   తతత్తిరమతదుచ నెవవ్వెనినఁ దలనఁపచ మొబ్రాకెక్కదప
    ముతత్తిపసరముల వనఁగన మరియుచ నెచచ్చెరివపై నీ-

   వతత్తిలి నిటటూట్టిరప్పులతో నొయతన పలికెదవ
చ. 3:     తావుల చలల్లట దేహము తలనఁపలమరిన హరషము

   లోవలతుల వడయాసల లోపలి కోరికల
   శ్రీవతకటగిరినాథని చెలవప కౌనఁగిట వుయతల

  భావజసౌఖతతబుధిలో పలమరనఁ జెలనఁగెదవ



రేక: 0029-4కాతబోదిసత: 05-165
పలల్లవ:     చెలికినఁ జకక్కనఁదనము నేసిన యజనఁడు భటూమనఁ

   గలవారికెలల్లనఁ బే ద్రిమ గలిగితచెనఁ గదవ
చ. 1:    గబబ్బులపపై కొనగోరి గరతు లతటనచోట-

  లబుబ్బురమెపై మస్కృగమతదమతటనది చటూడవ
   గబబ్బుకనున్నల కలికి కపప్పున పయతదలోన

   నిబబ్బురపనఁ దనువలిల్ల నిగద్గీల వళళ్ళనఁబారెనే
చ. 2:    కొపప్పుననఁ దటట్టి పణునఁగ కొలనఁదిమరనఁగ నతటన-

   జిపప్పులి చెకక్కలవతటనఁ జితదినది చటూడవ
   ఒపప్పుయిన నీ నడపన నొడికపమటట్టియల-

    చపప్పుడు వనన్ననఁ జితత్తిము జలల్ల రనెనఁ గదవ
చ. 3:   చకక్కనఁదనములచేత సరిలేనివానఁడు గన

  దికక్కల వలసినటట్టి తరవతకటేశనఁడు
   మకక్కవలరనఁగ నితత మరగితచి పగయమెలల్లనఁ

   జకక్కనఁదనముగనఁ జేసనఁ జాలదా యితతయును



రేక: 0029-5రీతగళ సత: 05-166
పలల్లవ:   రాధమాదవరతచరితమత బోధవహత శగ తభటూషణత
చ. 1:        గహనే దావ్వెవప గతావ్వె గతావ్వె రహసి రతత పేగరయత సత

    వహరతసత్తిదా వలసతతౌ వహతగస్కృహశౌ వవశౌ తౌ
చ. 2:    లజాజ శణళ వలసలీలయా కజజలనయన వకారేణ

     హస్కృజాజ వతవహస్కృత హస్కృదయా రత సత్సజాజ సతభద్రిమచపల జాతా
చ. 3:      పరతో యాతత పరషత వకళపైతః కరతటకెపైరావ్వె కటజెపైరావ్వె

      పరమత పగహరత పశచ్చెలల్లగాన్న గిరత వనాప వకిరత ముదత
చ. 4:      హరి సురభటూరహ మర ర్హితవసవ్వె చరణేన కటత సతవషట్టిద్వ్య

 పరిరతభణ సతపాదితపలకెపై-  సుత్సరచిరాజ తా సుమలతకేవ
చ. 5:   వధుముఖదరర్శన వగళతలజాజ తవ్వెధరబతబఫలమాసావ్వెదత

    మధురోపాయనమారేద్గీణ కచౌ నిధివద తావ్వె నితతసుఖమతా
చ. 6:     సురచిరకేతక సమదళ నఖరెపైరవ్వెరచిబుకత సా పరివస్కృతత

 తరణమసితధౌ తదయదస్కృగజల-   చరయుగళత సతసకత్తిత చకార
చ. 7:     వచన వలసపైరవ్వెశీకస్కృత తత నిచలకతజ మానితదేశే

   పగచరసపైకతే పలల్లవశయనే రచితరతకళ రాగేణస
చ. 8:   అభినవకలతణతచితరటూపా వభినివళ సతయతచితౌ త్తి

      బభటూవతు సత్తితప్పురౌ వతకట వభుణ సా తదివ్వెధినా సతయా
చ. 9:       సచ లజాజ వక్షణో భవత తత కచభరత గతధత ఘ బ్రాపయత

  నచలతచేనాత్మినవతీ తథాప కచసతగాదనుకూలయత
చ. 10:   అవనతశిరసాపతత సుభగత వవధలపపైరివ్వెవశయత

  పగవమల కరరహరచన వలసపై-   రద్భావనపత తత భటూషయత
చ. 11:   లతాగస్కృహమేళనత నవసపై -   కతవపైభవ సౌఖతత దస్కృషాట్టి ద్వ్య

  తత సత్తితశచ్చెరసౌ కేలీ-   వగతచరాతత తాత వాతఛతతౌ
చ. 12:   వనకసుమ వశదవరవాసనయా ఘనసారరజోగతధపైశచ్చె

      జనయత పవనే సపది వకారత వనితా పరష జనితాశౌ
చ. 13:    ఏవత వచర హేల వముఖ-  శ్రీశవతకటగిరి దేవోయత

పావనరాధపరిరతభసుఖ-   శ్రీ వపైభవసుసిస్థిరో భవత



రేక: 0030-1ధనాతశి సత: 05-167
పలల్లవ:   ఏవత దరర్శయసి హితమతరివ

  కేవలతతే పగయసఖీవా తులస
చ. 1:    ఘటత మస్కృగమద మస్కృతత్తికా సాస్థి సకత

   పట శరీరే తే పగబలయత
కటలతద ర్ఘనభారకచవలగన్నతవా

   పటర సస్థిలే మస్కృతీప్పు సతా తుళస
చ. 2:    లలిత నవ ఘరత్మిలీల వలసనో-

   జజత్త్వాలనత తవ తనుత వతచయత
  జల వమలకేలీవశ సతతత

   అలిక ఘరాత్మితచిత వహరా తులస
చ. 3:    సరస నఖచతదద్రిలేశ సేత్తి సదా

  పరమత లవణతత పాలయత
   తరవతకటేశ తతక్కరణ గణ వా

  వరరటూప నవచతదద్రివదనా తులస



రేక: 0030-2సామతతత సత: 05-168
పలల్లవ:    సారెసారె వనన్నవతచనఁ జాలమనఁక నీవు

   దారిదపప్పు దిరిగేవు తగవా వోరి
చ. 1:     చెపప్పురాదు కడు వలచిన వానివల నా-

  కొపప్పులోని సవరము కొతటనఁబోయి
   అపప్పుడే వకక్కతకిచిచ్చెతట వోరి నా-

   తపప్పుగాని నీవలల్లనఁ దపప్పులేదు వోరి
చ. 2:    కడలేని మోహతబు గలవానివల నా-

   కడితాను చర నీవు కాసవోసి
   వడిగా నేనఁగెదవు యవవ్వెతకియతవలనో ననున్న

  వడినఁబెటట్టి యితతసేయవలనా వోరి
చ. 3:     ముదుద ల నా వలనునన్న ముదుద టతగరము నీవు

  వుదదతడాననఁ గొతటనఁబోత వోరి
   తదదలేము నీగణల తరవతకటేశ నీవు

  వదిదకతో ననున్ననఁబాయకతడరా వోరి



రేక: 0030-3సామతతత సత: 05-169
పలల్లవ:    తలనొకక్కమాటాడనఁ దలకెకెక్క వలప దని-

   తలనఁప రేనఁచక మర తలరమాత్మి
చ. 1:      చితత్తిజ నముత్మిల దానఁకి జీర వారినతదుక పూ-

   వతుత్తి ల వయక కాని వాడదమాత్మి
   బతత్తిగల వారితదర పచచ్చెకపప్పురము మేన

  మెతత్తికకాని మానదు మెతత్తిరమాత్మి
చ. 2:    కతటచటూప కాయజని వతటబాణముల దానఁకి

  గతటలేని పోటలయనఁ గదరమాత్మి
    అతట ముటట్టిరాని తాప మగద్గీలమెపైనది ములల్ల

   ముతటనఁగాని పోదు మేను మటూయరమాత్మి
చ. 3:   అపప్పుడితత సొబగ లేదతవమొగమునతదు

  చొపప్పులలల్ల బాగలయ చటూడరమాత్మి
   అపప్పుడు శేషాదిద్రిరాయనఁడతగననఁ గలిసనఁ గాన

   యపప్పుడూనఁ బాయని చనవచెచ్చె నమాత్మి



రేక: 0030-4పాడి సత: 05-170
పలల్లవ:   చితతల చిగరల చిచచ్చెలట

 యితతటలోనినఁక నేలగే
చ. 1:   చకక్కని మనత్మిథ సతవతత్సరతబున

 చకక్కలరాజే సటూరియునఁడెపై
 యకక్కవరాతుగ ల యతడగాయునట

 యకక్కడిదినఁక బద్రిదుకేలగే
చ. 2:   కాతతల నడుములనఁ గఱవయతడినట

 అతతట జవవ్వెనపామనిని
    వతత మన సని వలనఁదులకనున్నల -
  నెతత గనమౌనొ యేలగే

చ. 3:  కతకమగబబ్బుల కతభరాశికిని
  వతకల చతదుగ నఁడు వచెచ్చెనట

  వతకటరమణునఁడు వలనఁదినఁ గటూడెనట
   యితక నీ తమక మేలగే



రేక: 0030-5పాడి సత: 05-171
పలల్లవ:      మారక మార సేయ మఱచి నీ వతతలోనె

  నేరములతచకొనేవు నేనఁటలోనే తపప్పునా
చ. 1:     చొకక్కప నీ గబబ్బులపపై జూజప నేనఁతలవల

  చికక్కల జీరలవారనఁ జితచెనాతనఁడు
    తకక్కల నీ వరకతడి తలిగనున్నల నీళళ్ళ
    గకేక్కవు నీ చేతులేమ కూరగోయనఁ బోయనా

చ. 2:    ముసిముసి నగవుల మోవమనఁది కెతపలవ
   కసిగాట సేనఁతలనే కపప్పు నతనఁడు

  అసురసురెపై నీవు అతనినఁజేయనఁగలేక
  వుసురనేవపప్పుడేమ వరలేక వుతటవా

చ. 3:      కూరిమ నీ కౌనఁగిటలోనఁ గటూడి నీ చితత్తిమనెడి
  వరిలోననఁ గానఁపరమెపైవుతడె నాతనఁడు

  వరలేని మహిమల వతకటేశనఁడతనిమెపై
  చటూరగొతట వపప్పుడేమ జోడువటట్టి కతడెనా



రేక: 0030-6కాతబోదిసత: 05-172
పలల్లవ:    ఉయాతల మతచముమనఁద నటూనఁచి వసారితమ

   ముయతదితచకయు రెపప్పు మటూసినానఁ దరచను
చ. 1:    చతదమామ పాదమాన సతకి వనఁగినదానఁకా

  యతదును నిదద్రిలేదేమ సేతమే
 గతదపటవరిలోననఁ గపప్పురతపటతటలోన

   యితదుముఖ పవవ్వెళతచ నితతలోనే లేచను
చ. 2:   పతచసాయకని పషప్పుబాణమాన యితదానఁక

  మతచముపపై బవవ్వెళతచి మాటలడదు
  నితచిన వాలగనున్నల నిదుద రతటానుతడితమ
   వతచిన రెపప్పులవతట వడిసనఁ గనీన్నర

చ. 3:   వనెన్నలల వతకటాదిద్రివభుని లేనవువ్వెలన
   ననున్ననఁ జూచియపైనానఁ జెలి నవవ్వెదాయను

    ఇనిన్నటాను సతతసిలిల్ల య దేవదేవుని గటూడి
    మనన్ననల యితత లోన మలసని జెలియ



రేక: 0031-5కాతబోదిసత: 05-173
పలల్లవ:    ఉతడనఁబాస నడవలో వకత నేను

    ఎతడల నీడల గాస నేమ సేతురా
చ. 1:    చినిన్ననానడుము చటూచి సితహము దగద్గీరెనతటా

   ఉనన్నతపనఁ గచముల కొరసనఁ గరి
    మునిన్నట పొతదుల వపైరమును జేస మస్కృగపత
   యినిన్నటకి నగద్గీమెపైత నేమ సేతురా

చ. 2:       నితడు నా నడప చటూచి నెమలి దగద్గీరి వచెచ్చె
    బతడు నేసి నారసటూచి పాయదు పాము
     రెతడునఁ జూచి పగయునఁ గటూరిమ దోనఁచె నితతలోనే
    యితడె వటట్టి నినిన్నటకి నేమ సేతురా

చ. 3:      కోరి నాపలక వని కోవల దగద్గీర వచెచ్చె
   చేరీ నామోవకిద చిలక నేనఁడు

   గారవాన నినిన్నయు వతకటగిరి వభునఁడా
   యేరా యిటట్టి చేకొతటవమ సేతురా



రేక: 0031-6శతకరాభరణత సత: 05-174
పలల్లవ:  వకక్కసమగనఁ గచవభవముల

  జకక్కవా పలగల జగడములే
చ. 1:    చితతచేత నిద చెలియ నుదిటపపై

  చెతతలనఁ జెదరిన చిరనెరల
  కాతత కనున్నలను గతడుమలకను

  కతతునఁడు వసిన గాలములే
చ. 2:   తమకతబుననఁ గాతతకనఁ గరమటూలప-

  చెమటల తావుల చెలవముల
   మమతలనఁ బెతచిన మరని కొతతముల-

 జమళతీనఁగెలక జలకములే
చ. 3:  తఱమోవపపై తరవతకటపత

  గఱతుల సేసిన కరనఁబసల
   ఒఱగి వవశతల నుతడనఁగ సురతప

  మఱపల దలిపన మరత్మిములే



రేక: 0061-1కొతడమలహరి సత: 05-175
పలల్లవ:   భోగీతదద్రిశయనుని బోయత దివత-

  భోగాల మరిగిన బోయత
చ. 1:    పొదిగొనన్న పనునఁగొపప్పు బోయత మతచనఁ-

  బొదలిన గబబ్బుల బోయత
    పొదలనఁ బటూవుల చటూచి బోయత యతప-

   పొది సవ వరచెనె బోయత
చ. 2:    పొడల గతదపమేని బోయత పచిచ్చె-

  పొడికపప్పురప బటూనఁత బోయత
    పొడవపైన హరినఁ జూచి బోయత నేనఁడు
  పడుక వనఁదురగొనన్న బోయత

చ. 3:    పొతదపైన రచనల బోయత పతనఁ
  బొతదక పొతదిన బోయత

  పొతదులరనఁగని బోయత రతనఁ
  బొతద వతకటపత బోయత



రేక: 0061-2ముఖరి సత: 05-176
పలల్లవ:    ఎవవ్వెనఁడో వనఁడేల తతగి వచిచ్చె

  నవవ్వె నవవ్వె నాతోనే
చ. 1:  పచిచ్చెపాలే పచిచ్చెపాలే

 పచిచ్చెపాలే తోడతటనఁబాలే
   వచిచ్చె వచిచ్చె వాడ వాడలనఁ

 జొచిచ్చెయారగితచెనఁ జూడరే
చ. 2:    పతట పరగే పతట పరగే

  పతటమతద పనునఁబెతట పరగే
  అతటకతటక మననఁగానే వానఁడు

  వతట నారగితచ నోయమాత్మి
చ. 3:  బొతకగోరో బొతకగోరో

  బొతకగోరో కోరో పొలనఁతుల
 వతకటేశతడు వసాలరాయనఁడు

  అతకెల ననున్న నలరితచెనే



రేక: 0061-3సామతతత సత: 05-177
పలల్లవ:    ఎటవతట భోగి వనఁడెటవతట జాణ

  వటపతగమున నునన్నవానఁడా వనఁడు
చ. 1:   పొదిగొననఁ బటూచిన పనాన్నగతరలలో

   పొదలనఁ బుపొప్పుళళ్ళపపైనఁ బటూనఁదేనె సనల
  గదలచ జడివానకాలతపనఁ బెదపదద-

 నదులపై పారనునన్నతని
  కదలని నడిగడడ కలప్పుభటూజతబుల

   పదిలమెపైన నీడ బతగార చవకెలో
   కదిసిన జలరాశి కనెన్నకౌనఁగిటనఁ గటూడి

  వదలకెపప్పుడు నునన్నవానఁడా వనఁడు
చ. 2:   వలనగ తావుల వాతతకలలోన

  కెలనఁకల నరవడుప్పునఁ గెతదామరలయతదు
  పొలయుచ గొజజతగపూవుల దటూళతో

  లలితతప గాలి చలల్లనఁగను
   కొలతదిమరిన మతచి కోనేట పనీన్నట-

   జలములలో నునన్న జలముఖులనఁ దాను
  అలరచనఁ దననోలలడుచ నేపొబ్రాదుద

  వలపల చలిల్లనవానఁడా వనఁడు
చ. 3:   లోకము లోపలి లోలలోచనలలల్ల

   జోకెపైన తనవాలనఁ జూపలచేనఁ జికిక్క
  యకడాకడ చటూడనెఱనఁగక నిజమెపైన-
 సాకారమునకె మెచచ్చెనఁగను

   పపైకొనన్న సరసపనఁ బలకలనఁ గరనఁగితచి
   యేతకాతమున సౌఖతమెలల్లనఁ జేకొనుచనఁ దా-

   నీకడనఁ దిరవతకటేశనఁ డెపై యునాన్ననఁడు
  వపైకతఠపతయపైన వానఁడా వనఁడు



రేక: 0061-4శ్రీరాగత సత: 05-178
పలల్లవ:   వవగన రానివభునితోడి పొతదు

 యేవరికేవర యేవరే
చ. 1:    పేగమమెఱినఁగి రానఁడు పలిచిన పతతోడ

యేమతదమేమతదమేమతదమే
   భామని తను నొవవ్వెనఁబలికెనననుచ నాడె

  యేవమానఁటకేమానఁట యిది యేనఁటకే
చ. 2:     జామాయ నిద వచిచ్చె సటలలల్లనఁ బచరితచి

 యేమేలకేమేల ఇదియేనఁటకే
  కామునిశరములనఁ గానఁగనితతకనఁ జెలి

 యేమటకితక మనమేమటకే
చ. 3:  దిమత్మిరితనములనఁ దిరవతకటేశని

  రమత్మిను రమత్మిను రమత్మినవ
 నెమత్మినమలరనఁగ నేనఁడితతలోననే

  కమత్మిరనఁ గమత్మిరనఁ గరణతచెనే



రేక: 0061-4దేసాళత సత: 05-179
పలల్లవ: నెయతములలోల్లనేరేళళ్ళ

  వయతన వరెడి వువవ్వెళళ్ళ
చ. 1:   పలచని చెమటల బాహుమటూలముల-

 చెలమలలోనానఁ జెలపములే
   థళథళమను ముతతప జెఱనఁగ సురట

 దులిపేట నీళళ్ళతుతపళళ్ళ
చ. 2:    తొటతొటనఁ గనున్నలనఁ దొరిగేట నీళళ్ళ

   చిట పొట యలకల చిరనగవ
   వటఫలతబు నీ వనెన్నల మోవకి

 గటకలలోనా గకిక్కళళ్ళ
చ. 3:   గరగరికల వతకటపత కౌనఁగిట

 పరిమళములలో బచచ్చెనల
  మరనివతట కమత్మినియతప వరల-

గరితానఁకలినుపగగిద్గీళళ్ళ



రేక: 0061-5శదదవసతతత సత: 05-180
పలల్లవ:     ఎనిన్న సేసినా నీక నిది గొతత్తిల

   అనిన్నటలోపల నుతడే అతనఁడౌదో కావో
చ. 1:    వలనఁత మొయినఁదగెపపై పలకల వడమతచే-

    వల నినున్ననఁ దలనఁపతచి యిది గొతత్తిల
  తలకొనన్న వణునాదముననె వటట్టిమానఁక-

లలర-  జేసినవానఁడవౌదువో కావో
చ. 2:    గటట్టి ననఁ బయతదకొతగ గబబ్బులనె జారితచే-

    వటట్టి నీ పేగమనే యినఁతకిది గొతత్తిల
   మటట్టి కొని వణురవమున గొలల్లతల చర-

    లటట్టి నిటట్టి వదలితచి నాతనఁడౌదో కావో
చ. 3:     కాతత కవునఁగిటను వతకటగిరి వభునఁడా నీ-

   వతత మేను మఱపతచటది గొతత్తిల
   పతతమటూడి యడవలో పసుల నీరాగాల-

   రతతులనే మఱపతచే రాజవవుదో కావో



రేక: 0062-1ఆహిరి సత: 05-181
పలల్లవ:     ఎతతవడి దానఁక నీ యల యితపల

  నతతమెపై వభునికిట చనవయతరాదా
చ. 1:    పొగరనఁగెమోత్మివ గిరపల నగవులనఁడి నీ-

  పగడవాతర దరచి పలకవమాత్మి
    బగవునఁ బొలయలక మురిపముల నీ సొబగెలల్ల

  సగమాయనఁ జలమతకనఁ జాలితచరాదా
చ. 2:      కలికి నునుమెఱనఁగనఁ బుల కల గబబ్బులనఁడి నీ-

   సొలపనఁ గనున్నల దరచి చటూడవమాత్మి
   వలప వసివాడ జవవ్వెనప లేనఁదగతో

  తలనఁకేవు కోపతబు తలనఁగితచరాదా
చ. 3:    లవణతముల సొబగలనఁడి నీ పగయునఁడెపైన-

  కోవదునిపపైనఁ బే ద్రిమ గలకవమాత్మి
    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చెలనఁగి నిను మనిన్నతచె-
  నీ వనఁడుకలనెపైన నిటల్ల తడరాదా



రేక: 0062-2ఆహిరి సత: 05-182
పలల్లవ:    శిఱత నవువ్వెలవానఁడు శినెన్నకా వనఁడు

  వఱపఱనఁగడు సటూడవ సినెన్నకా
చ. 1:  పొలసుమేనివానఁడు బోరవనఁపవానఁడు

  సలసు మోరవానఁడు సినెన్నకా
   గొలసుల వతకల కోరలతో బటూమ

  వలసినానఁడు సటూడవ సినెన్నకా
చ. 2:    మేనఁట కఱచవానఁడు మెడమనఁది గొడడలి-

 సటకాలవానఁడు సినెన్నకా
   ఆనఁటదానినఁ బాసి అడవలో రాకాశి-
  వనఁటలడనఁ జూడవ సినెన్నకా

చ. 3:  బతకపమోనఁతల పలల్లనఁగోవవానఁడు
  సితక సటూపలవానఁడు సినెన్నకా

    కొతకక కలికియపై కొసరి కూడె ననున్న
  వతకటేశనఁడు సటూడవ సినెన్నకా



రేక: 0062-3శ్రీరాగత సత: 05-183
పలల్లవ:    చెలల్లనఁబో అలగ నేనఁడు సిగద్గీగాదా

    వలల్లని వనినఁ బాసి వుడికి నామనసు
చ. 1:      పొలసి య పాబ్రాణమటేట్టి పోయినానఁ బోయనఁ గాక

    తలవతప సేసే య తను వనఁటకే
   కలసియునఁ గలయని కఠిచితుత్తి ని వని

    సొలసి కమత్మిరనఁ జూచ నా మనసు
చ. 2:    మరతాపమున మేను మానఁడిన మానఁడెనఁగాక

  పరలబారికినఁ జికేక్క బద్రిదుకేనఁటకే
    వరహన నొకతవపై వదననఁ బొరల వని-
   కరణలే కోరీని కషట్టిప నామనసు

చ. 3:     సడినఁబెటట్టి వయసిటేట్టి చతపననఁ జతపనఁ గాక
   వడినఁ బెటట్టి వనఁచే నావయసేనఁటకే
   కడు జాణనఁడెపైన వతకటగిరీతదుగ నఁడు వాని-

    వడల సనఁకిన నిటేట్టి వుబెబ్బుడి నామనసు



రేక: 0062-4కాతబోదిసత: 05-184
పలల్లవ:    ఇద మొగతబద యదదమనఁకనేనఁటకే మగలనఁ

   బదరేవు చెలివదద బవళతచి నీవు
చ. 1:    పటట్టినది నాయకని బరదు పనునఁబెతడెతబు

  కటట్టినది యతనిమెడ కతటమాల
    యటట్టి బొతకెదవ చెలి యితదానఁక బతగార-

  పటేట్టిమతచముమనఁదనఁ బవళతచి నీవు
చ. 2:    పకిక్కటది నాయకని పొతదపైన తముత్మిలము

  చెకిక్కటది పతనొసలి చినిన్నచెమట
    యికక్క వరినఁగియు బొతకనినఁకనేల చెలి యతని-

   పకక్కనే యితదానఁకనఁ బవళతచి నీవు
చ. 3:    బచెచ్చెనల కచయుగముపపై నతని మస్కృగమదము

 లచెచ్చెనల కొనగోళళ్ళలతచనముల
   ఇచచ్చెకనినఁ దిరవతకటేశనఁ గటూడితవ చెలి
   పచచ్చెలోవరి లోననఁ బవళతచి నీవు



రేక: 0062-5శ్రీరాగత సత: 05-185
పలల్లవ:    పడికిట తలనఁబాల పతడిల్లకూనఁతుర కొతత

   పడమరలి నవవ్వెనె పతడిల్ల కూనఁతుర
చ. 1:    పేరకల జవరాల పతడిల్లకూనఁతుర పదద-

 పేరలముతాతలమేడ పతడిల్లకూనఁతుర
   పేరతటాతడల్ల నడిమ పతడిల్లకూనఁతుర వభునఁ

   బేర కచచ్చె సిగద్గీవడనఁ బెతడిల్లకూనఁతుర
చ. 2:     బరదు పతడెము వటట్టినఁ బెతడిల్లకూనఁతుర నెర-

  బరదు మగనికతటనఁ బెతడిల్లకూనఁతుర
   పరిదటూ రినపప్పుడె పతడిల్లకూనఁతుర పతనఁ
  బెరరేనఁచ నిదివో పతడిల్లకూనఁతుర

చ. 3:    పటట్టినె పదదతురము పతడిల్లకూనఁతుర నేనఁడె
  పటట్టినఁడు చరలగటట్టినఁ బెతడిల్లకూనఁతుర

  గటట్టిగ వతకటపతకౌనఁగిటను వడి-
  పటట్టిన నిధనమెపైన పతడిల్లకూనఁతుర



రేక: 0062-6బౌళ సత: 05-186
పలల్లవ:    పటట్టిని కోటతదరికినఁ బెతడిల్లకొడుక బొమత్మి-

 బెటట్టి నసురలకెలల్ల- బెతడిల్లకొడుక
చ. 1:    పలల్లగితచి భటూమెతీత్తినఁ బెతడిల్లకొడుక వానఁడె

  పలల్లనఁగోవ రాగాల పతడిల్లకొడుక
   పలఱల్లన యవుల పతడిల్లకొడుక వానఁడె

 పలల్లనఁదపపనున్నదిద పతడిల్లకొడుక
చ. 2:    పతచెప శిరసుపాగ పతడిల్లకొడుక గత-

  పతచిన కోపగితచనఁ బెతడిల్లకొడుక
   పతచకపప్పుడే పరిగెనఁ బెతడిల్లకొడుక వల-

  పతచెనఁ జకక్కనిసిరినఁ బెతడిల్లకొడుక
చ. 3:    పతట పరగలదొతగ పతడిల్లకొడుక భటూమనఁ

   బెతట పోతులనఁ గటూరిచెనఁ బెతడిల్లకొడుక
  గెతటలేని వతకటగిరిమనఁదను వానఁడె

  పతట వటట్టి కనన్నవానఁడు పతడిల్లకొడుక



రేక: 0063-1ముఖరి సత: 05-187
పలల్లవ:    పపైపపై దటూరక పదరో యితత

   కోపాన బాసపైననఁ గొనీనఁ గాని
చ. 1:  పరివారపనఁ బడనఁతులేనఁటకే

 దొరలనతటేర తొలరో
   సరసప తమ జగడాల నిటేట్టి

  పరల దటూరేర పచిచ్చెగనే
చ. 2:    చకక్కని వభుని సారెకనఁ జెలల

 వకక్కసాలడక వడరో
   దికక్కలకెలల్ల ను తఱవనఁ బాసి తానఁ

 నొకక్కనఁడే వచేచ్చెయుటచెచ్చెమని
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడు చెలవునఁ డొకక్కనఁడే

 యేవతకకేనఁగిన నేమౌను
  భావతచి యురముపనునన్న కొమత్మిదానఁ

  నేవవ గడితచె నెఱనఁగరా



రేక: 0063-2ఆహిరి సత: 05-188
పలల్లవ:    గటట్టి ననఁ గోరికలలల్లనఁ గొలల్లవట ట్టి నీ-

   పటట్టిపదేవకి నీకనఁ బలల్ల తడు పలల్ల తడే
చ. 1:    పచచ్చెల సతదిదతడల బాహుపరల మెరయ

   నెచెచ్చెలిపపై మేను సనఁక నిలచతడి
   పచచ్చెవలకానితలిల్ల బతగార దోసిట నీపపై

   బచచ్చెకపప్పురము చలీ ల్లనఁ బలల్ల తడు పలల్ల తడే
చ. 2:     మతతనప మానఁటలతో మానఁటగ నినున్న సొలసి

   కొతతప గోళళ్ళ నిగద్గీ గమత్మిరితపచ
  చెతతలనఁజెతగలవల చెలల చేనతదియతనఁగ

    పతతమున నీపపై వసి పలల్ల తడు పలల్ల తడే
చ. 3:     అలరల మేడలోన అలమేల మతగ నీ

    యలయిక దరనఁ బే ద్రిమ నలరనఁ జేసి
     కలసి వతకటేశ నీ కౌనఁగిలి చేకొనీ నిదే

    పలమార మక మకనఁ బలల్ల తడు పలల్ల తడే



రేక: 0063-3మాళవ సత: 05-189
పలల్లవ:    తఱచ సటూసకప ముతతపనఁ దలనఁబాలతో

   నెఱల తుఱము వతచనే నెలనఁత
చ. 1:  పచచ్చెనఁదోరణమునఁ బలకలితటకిని

  పచిచ్చెముతాతలనే కటట్టి బాసికము
  ముచచ్చెటలేనగవుల ముతగిట ముగద్గీలపటట్టి

 నిచచ్చెకలతణములడనే నెలనఁత
చ. 2:     బచెచ్చెనల మెఱనఁగ గబబ్బుల అయిరాణ దచిచ్చె

   కచచ్చెనఁ బులకల బటూజ గతడలయను
   దిచచ్చెరిమరనినఁ దచిచ్చె తరమరనఁ గెడలితచి

  హచిచ్చెన పతడిల్లకూనఁతురే నెలనఁత
చ. 3:   మరవతట పేరితట మతచిలగన్నమునతదు

  పరవతపనఁ జనుదోయి పరపమనఁద
 తరవతకటగిరిదేవునికౌనఁగిటనఁ గటూడి

  నిరతతప సిరలతదనే నెలనఁత



రేక: 0063-4  నారణ దేశక సత: 05-190
పలల్లవ:    ఎతదరికి మెహితచి యతదువోతవో నీ-

   యతదప జేనఁతల నాతో నానతయతరాదా
చ. 1:   పాదమున నతటన పచచ్చెకపప్పురములోన

  వదుగానఁ దులసితావ వసరీని
   యేదసనఁ బవవ్వెళతచిత వవవ్వెత పాదములొతత్తి-

  నాదరముతోడ నాతో నానతయతరాదా
చ. 2:     చెలవతప నొల నితచిన పచిచ్చె కసటూత్తిరి

  తులసి పరిమళము దొలనఁకీని
   యలమ నెకక్కడకేనఁగి యవవ్వెతక మొకిక్కతవో

   అలవ దేరనఁగ నాతో నానతయతరాదా
చ. 3:     ఉరము నీ మాణకాన వనరిన జవావ్వెది

  సరిగానఁ దులసితావ చలీ ల్లని
   తరవతకటేశ పొతదితవ ననిన్నద నీ-

  యరవరి వధమెపైన నానతయతరాదా



రేక: 0063-5శ్రీరాగత సత: 05-191
పలల్లవ:    చలిగాలి వనఁడేల చలీ ల్లనె కపప్పురప

  మలయజము తానేల మతడనే
చ. 1:    పాపతప మనసేల పారీనే నలగడల

  చటూపేల నలవతకనఁ జూచనే
  తాపతపమేనేల తడవనె పూవతట-

  తటూపేల చితత్తితబు దటూరీనే
చ. 2:    వాయతత్తి చిలకేల వదరీనె పలమార

  కోయిలల దామేల గొణనఁగీనే
   రాయడికి నలలేల రాసనె మాతోను

  కాయజనఁడు తానేల కసరీనే
చ. 3:   ఏకాతతముననేల యదురెపైతనే తనక

 లోకాధిపతకేల లోనెపైతనే
  చేకొనిద మనిన్నతచె శేషాదిద్రివలల్లభునఁడు
  పపైకొనిద మమేత్మిల పాలితచెనే



రేక: 0063-6వరాళ సత: 05-192
పలల్లవ:    కొలిచి బతదలనఁ దోసుకొనునఁగాక యనఁ

  మలయునఁగోరికలనెడి మాడలే పతడె
చ. 1:    పొలనఁత సిగద్గీలపోడు వడిచి చితత్తిపటడవ

  తొలచటూప బదనుననె దునన్ననఁగాను
   తలపోనఁత వతత్తినఁగా తను చెమటవానలనె

   బలవపైన తమకమను బతగార పతడె
చ. 2:   ఇచచ్చెకపనఁ జిరనగవులితటలోపలి తోనఁట

  మచచ్చెనఁజీనఁకటల్ల పలమరనఁ దవవ్వెనఁగా
  ఎచచ్చెకతదుల సొలపలేతపజలము వారి

  నచచ్చెనఁగానఁకల పపైనఁడినకక్కలే పతడె
చ. 3:    తగిలి వతకటవభుని తనివోని కౌనఁగిటను

   జగడతపనఁ గటూరిత్మి సరసము చలల్లనఁగా
   నిగనిగని పలకనఁదేనియల వమఱనఁ బారి

   నిగడు వరహగిన్న మాణకములే పతడె



రేక: 0064-1శతకరాభరణత సత: 05-193
పలల్లవ:     నాకనఁ జెపప్పురె వలప నలపో తలపో

   నటూకి పోవనఁగరాదు నుయాత కొతడో
చ. 1:     పొలనఁత మరనికి వరవ పలియా యలవో

  వులకనఁదుమత్మిదమోనఁత వురమో మెరమో
   తలకితపనఁ జతదనము తేలో పామో
   యలమనఁ గోవలకూనఁత యేదో పోదో

చ. 2:    పొదలిన చలిగాలి పొగయో వగయో
   వదలిన కనీన్నర వానఁగో వతతో

   వుదరముననఁ బనీన్నర వుడుకో మడుకో
  యదుటనఁ దలవతచకొనుటగోద్గీ సిగోద్గీ

చ. 3:   అసమశరపపై పరపటదనో పదనో
  పసగలవానిమోవ పతచదారో తేనో

  అసమగత వానిరాక ఆదోపాదో
    రసిక వతకటేశ పొతదు రాజతమో లక్షోత్మి



రేక: 0064-2వరాళ సత: 05-194
పలల్లవ:   చెలనఁగి కూఠాకగానఁ జేసేవునీ-

  తలమనఁదనుతడే తరణనఁబో నేను
చ. 1:    పసుకక పలమార పసురవస నతత

  వసివాడుకోరిచ్చెన వనితనఁ గాను
    పస రేనఁచి నీవతత పాలితచ తొలిల్లటనఁ

    సిసువయిన నీ పటట్టి నఁ జెటట్టినఁబో నేను
చ. 2:    చిదుమక పరమార చెకక్కనొచచ్చె నీవు

   వదనము నొకేక్కట వనితనఁ గాను
   ఎదురెదురనే భటూమనెతదర లేర నీనఁ

 నిదురవుచిచ్చెనవార నేనెవవ్వెతని
చ. 3:    కతదితచక ననున్ననఁ గనఁగిట కానఁకల

  అతదునితదును గడు నలముచను
  ఇతదిరాపత వతకటేశ నీరతుల

   పొతదు నాకిద మఱపకెలల్ల నెలవు



రేక: 0064-3శతకరాభరణత సత: 05-195
పలల్లవ:    లేనఁతచెమటలనె తలిస మాక నీక

   నీనఁతల మోనఁతలనెపైన యితటలోని సాము
చ. 1:     పొదల నీ నిటటూట్టిరపలనె తలిస మాక

  తుద మర వలరాచతొలిసాము
     చెదర నీ నెరల చటూచిననె తలిస మాక

   వదచల కానఁకల వరహప సాము
చ. 2:     పొలినఁత నీ చటూపవతపలనె తలిస మాక

 తలపోనఁతవగల బతత్తిరిసాము
    పలకకతడిన నీ కోపాననె తలిస మాక

   అలవోక నగవు నీ అరవరిసాము
చ. 3:    వదిదకనఁ గసటూత్తిరితావులనె తలిస మాక

   గదదరి నీ రతుల చనఁకటసాము
     ముదుద ల నీ నగవుల మోముననఁ దలిస మాక

   నిదదప వతకటపత నెరపన సాము



రేక: 0064-4శ్రీరాగత సత: 05-196
పలల్లవ:   ఎనలేని బీరములతడ మావుల

 ఇనుపగగిద్గీళళ్ళ నీవమసేసేవ
చ. 1:    పలల్లదపనఁ గోరికల బలిమ గలగనఁబటట్టి

  తలల్లడప దమకము దకెక్కనఁగాక
   వలిల్లగొను మమతపపై వసిగేవు య-

   యిలల్ల లేని ముతగిలి నీవమ సేసేవ
చ. 2:     లేనఁత నీచితత్తిములోనఁ దాలిమ గలగనఁగనఁ బటట్టి

  చేనఁతల నీయలకెలల్లనఁ జెలల్లనఁగాక
  పూనఁతమానఁటల సొలపబొతకలనె దటూరేవు

  యనఁతలేని చలల్ల లట యేమసేసేవ
చ. 3:    నెరతనముల నీ నెయతము గలగనఁబటట్టి

  తొరలి వతకటపత దొరకెనఁగాక
   తరవ నీకితనికినఁ దియతపనఁ గటూటముల

 యరకలేనిమఱపలేమ సేసేవ



రేక: 0064-5ఆహిరి సత: 05-197
పలల్లవ:   బయలీనఁ దితచేవ గొలల్లపడుచా- నీవ

  బయలీనఁదితచేవు లోపలనె కనున్నలను
చ. 1:   పాల వోయవుగా గొలల్లపడుచా-య-

  పాలకతడలివ లోలోపల నునన్నవ
  పాలమాలేవలే గొలల్ల పడుచా- మా-

   పాల నీ కేలయత పాలవారివానఁడవు
చ. 2:   పచిచ్చెతేనె దేవ గొలల్లపడుచ- మాక

   పచిచ్చెతేనె లేదు మావపతటనే కాని
 పచిచ్చెమాటలేలే గొలల్లపడుచ- పూవునఁ-
   బచిచ్చెతేనెలివవో నీ పలకల కొనల

చ. 3:  పసిచలల్లమేత్మి గొలల్లపడుచా- నీవ
  పసివడి తరిగేవు బడివాయక

 పసిబాలవట గొలల్లపడుచా- కరనఁ-
  బల వతకటగిరిపత ననేన్నలితవ



రేక: 0064-6ధనాతశి సత: 05-198
పలల్లవ:   ఇతదటూ నతదును రచలటల్ల తడునో

 కతదువరినఁగి మేలకెపైకొతదువు
చ. 1:    పదివల పళతల పళళ్ళభోగము నీనఁ

 వదన నారగితతువపాప్పులతో
    పొదవన యితతేసి పొతదపైన మతతో నీ-

 సుదతకెమోత్మివనే చొకిక్కతవగా
చ. 2:    సరిలేని కలప్పుభటూజముల పూవుల పూజ

  సిరలగా సురలచేనఁ జేకొతదువు
 పరిపరివధముల పరిమళములనెడి-

  తరణ పవువ్వెలతావనఁ దగిలితగా
చ. 3:    కొతత్తియిన కసటూత్తిరితోనఁ గోరి తటట్టి పణునఁగ

  మెతుత్తి కొతదువు నీవు మేనితడను
   ఇతత్తిరినఁ దిరవతకటేశ య చెలినఁగటూడి
  హతత్తిన చెమటలతో నలరితగా



రేక: 0065-1కాతబోదిసత: 05-199
పలల్లవ:    కూరిములే కదవమత్మి కోపమయతని కడు-

   భారమెపైన పోటగాదా పచిచ్చెదేరే పలక
చ. 1:   పనన్నమచతదురని తోనఁబుటట్టి గెపైన నీమోము-

  వనెన్నలలే కదవమత్మి వనఁచనఁజొచచ్చెని
  పనిన్నన పగల వలపటవారికతటను

   ఎనన్నరాని పగగాదా యితటలోని పోర
చ. 2:     చితత్తిజని జనియితచనఁ జేసే మొకక్కలప నీ-

   చితత్తిమదే కదవమత్మి సిగద్గీ వాపీని
   మతత్తివలనఁ జెలరేనఁగి మనఁదనఁగానే యతడకతటే

  నెతత్తిమనఁదిచిచచ్చెగాదా నీడలోని యతడ
చ. 3:    కటట్టినఁగడ చతదనపగాలికి మరిన నీ-

 నిటటూట్టిరపలేకావా నిగద్గీదేరీని
    యిటట్టి యివ తరవతకటేశనఁగటూడనఁ బటట్టి నీక

  చటట్టిపనఁ బగలే మతచిచటట్టిములపైనవ



రేక: 0065-2సామతతత సత: 05-200
పలల్లవ:    కడు నీక మోహితచనఁగాని చకక్కనివభు-

  నెడసి నిమషమెపైన నెట ట్టిరిచేవ
చ. 1:   పసినఁడిమతచముమనఁదనఁ బవళతచి యతనితో

  కసరలడెడియటట్టి గాదువో నేనఁడు
    వసిగితచెనఁ గదనె య వరహనలము నినున్న-
  నిసుమతత దడవపైన నెట ల్లరిచేవ

చ. 2:    అడుగలొతుత్తి చ నీ యడుగల నతనియపై
   కడనఁగి వతత్తినయటల్ల గాదువో నేనఁడు

    బడలితచెనఁ గదవ య పరితాపమున నినున్న-
 నెడయడ యలకలనెట ట్టిరిచేవ

చ. 3:    ఒరపపైన యతనిపపై నొరగి యాతనిమతనఁ
  గరనఁగితచనటవలనఁ గాదువో నేనఁడు

  వరవక కలసిత వతకటపతతోడ-
 నెఱినఁగెఱతగని చేనఁతలట ట్టిరిచేవ



రేక: 0065-3శ్రీరాగత సత: 05-201
పలల్లవ:    వనితలనఁ గరనఁగితచ వనెన్నకానఁడప యిటట్టి

   తనివ దరవమటనఁ దగనయత వట ష్ఠూల
చ. 1:    పపైపపైనె యేరమణగబబ్బులతో యిచిచ్చెతవ నీ-

  వపైపపైన కరముల వానఁడిగోళళ్ళ
    దటూపలిన రతతోడనఁ దోయనఁ డు చేతులతోడ

 యేపననునాన్ననఁడవపడేమయత వట ష్ఠూల
చ. 2:     పొతదపైన యేలలన చటూపలకొ యిచిచ్చెతవ నీ-

  వతదపైన మురిపప వయిగనున్నల
   అతదప రెతడుగనున్నలరవరి నీ మోమున
    చెతదమత్మి రేకలనఁ బోలనఁ జెలల్ల నయత వట ష్ఠూల

చ. 3:    కితకల నేసతకో చికెక్కను నీచితత్తిమెలల్లను
  అతకెల ననున్న నేలితవబుబ్బురతబుగా

  పతకతపనఁ గసటూత్తిరిమేన పతడరతగిపతవపైన-
  వతకటనగముమనఁది వడమాయ వట ష్ఠూల



రేక: 0065-4ముఖరి సత: 05-202
పలల్లవ:    కలిసి కానఁకలనఁబెటట్టి కనుసనన్నలనె తటట్టి

    చలపటట్టి నీకనఁ జెలేల్ల జాణనఁడే యతనఁడు
చ. 1:    పగటగబబ్బులరాయ పసినఁడి మటట్టిల మోబ్రాయ

  నగవువనెన్నల గాయ నడచేవు
    వగ నినున్న భద్రిమయితచ వలపవారిధి ముతచ

   జగడాల వచరితచ చతురనఁడే యతనఁడు
చ. 2:     చటూపలనె పగచాట సొబగలనఁ గనుగీనఁ టనఁ

  దప పపైపపైమనఁటనఁ దిరిగేవు
  కోపగితతలనేనఁప కూరిముల పపైనఁజానఁప

   రావుల పరరేనఁప రసికనఁడే యతనఁడు
చ. 3:     సతదుల దతడల జార జవావ్వెదిచెమట గార

  నతదముల దపైవార నలసేవు
    కతదువుల నినునఁగటూడి కరనఁగి సిగద్గీల వడి

  వతదపై నీతోడుతనాడే వతకటేశనఁడితనఁడు



రేక: 0065-5ఆహిరి సత: 05-203
పలల్లవ:    ఎతతపని యిది యానతయతరాదా య-

   చితతచే నీ మనసు చిముడనఁబెటేట్టివు
చ. 1:    పతడువనెన్నల బయటనఁ బవళతచి వడుకల-

   నుతడి చెలి యేనఁటకో వుసురతటవ
  కొతడుకవయసు నిడుకోరికల నిటటూట్టిరప్పు-

   టతడలనె య చితత్తిమేల వనఁచేవు
చ. 2:     తటూనఁగ మతచముమనఁదనఁ దురమునఁ బయతద జార-

  నటూనఁగచను నేనఁటకో వుసురతటవ
   కానఁగేట కచగిరల కమత్మినఁజెమటలనఁ దొపప్పునఁ-
   దోనఁగగా తమకతబు తొలనఁగ దానఁచేవ

చ. 3:    నిదదతప వడుకల నీవు వతకటవభుని-
  వదిదకెపై యేనఁటకో వుసురతటవ

  వదద నీకెపడాతనఁడుతడవల నాతనిని
  వదదననఁగ రాదనుచ వాడనఁబారేవు



రేక: 0065-6బౌళ సత: 05-204
పలల్లవ:  కావరాదా కరణతచి

   వావగాని వావ వాడనఁ దరణ
చ. 1:   పచిచ్చెదేరనగిద్గీ బగబగ మతడేటనఁ

 చిచచ్చెరకోలల చేనఁతల
  వచిచ్చెయు వవని వదననఁబొరలచ

  అచచ్చెపటాసల నలసనఁ దరణ
చ. 2:   నీడలేని మానఁక నికక్కపటతడల

 తాడులేని కటట్టి నఁదగలన
  గోడలేని పదదకోరిక చితాత్తి ర
   వాడుచ లోలోనె వాబ్రాసనఁ దరణ

చ. 3:     పొతదు లేని పొతదు భోగపనఁ బద్రియముల
  కతదడి తనలోని కరనఁగల

  కతదువఱినఁగి వతకటగిరిపత నినునఁ
   బొతదిన తమకాననఁ బొరలీనఁ దరణ



రేక: 0066-1దేశి సత: 05-205
పలల్లవ:   ముదిత చితత్తిమునక మొకక్కరమాత్మి

   తుదలేని పతనిద తోడితతచె నిపడు
చ. 1:    పొలనఁత గబబ్బులనెడి పొడప గబబ్బులిమనఁది-

 మొలకచతదురనక మొకక్కరమాత్మి
   నెలవుగనఁ దనపత నిదిదరితచే యితటలోన
   వలయు వనెన్నలతీగె వతటనఁదచెచ్చె నిపడు

చ. 2:   వనిత కనున్నలనేట వనజదళములపపై
  మొన చెతగలవలక మొకక్కరమాత్మి

   పనగొనన్న తనవభ పదపద కనున్నల
   గొనకొనన్న పొతదులలల్లనఁ గొతటవచెచ్చె నిపడు

చ. 3:    అతచగమనకనఁ దొడవపైన జవావ్వెది నీట
  ముతచిన మేనితావకి మొకక్కరమాత్మి

   యతచరాని తరవతకటేశనఁ గటూడి యాతనినఁ
    లతచపనఁ గనఁగిటతావ లతకెనఁ బెటట్టి నిపడు



రేక: 0066-2ముఖరి సత: 05-206
పలల్లవ:    రానఁడుగాక సరగన రసికనఁడు యిటేట్టి

   నేనఁడే మచిచ్చెకలనే నిధుల నిలపనఁడా
చ. 1:    పేగమప నీ యధరమే పటట్టిరానిజీతము

   కోమలి నీ తముత్మిలమే కొతగభతతము
     జాము నినున్ననఁ గొలిచిన చకక్కని నీ వభునఁడు

 యేమరక వలపలయేకరాజతమేలనఁడా
చ. 2:     పూనఁత నీ గరవ్వెముల చటూపలే వారకముల

    లేనఁత నీ నగవులే పళళ్ళములో కూడు
  పూనఁతగాని చితత్తిమనే వుపప్పురిగెనుతడినా

    బానఁత పడి నీ గబబ్బులపపైనఁడి కతడలతత్తినఁడా
చ. 3:     పయతని నీ మేనితావ పవువ్వెల చపప్పురము

   తొయతలి నీ కౌనఁగిలిది తటూనఁగమతచము
  కయతపనఁ గటూటముల వతకటగిరివభునఁడు
    గయాతళ నీ కోరికల గదదమనఁద నుతడనఁడా



రేక: 0066-3ముఖరి సత: 05-207
పలల్లవ:   ఇతదరినేలిత వనఁకనేలే నీ-

   యతదప బనులక నతపదు గాక
చ. 1:    పొకక్కచ నిద వలపల సితహసన-

  మెకిక్కత వతగన యినఁకనేమే
  పకిక్కట నిటటూట్టిరప్పుల పగసాదముల

   చకక్కని చెలలకనఁ జలల్ల దు గాక
చ. 2:    పరిమళప నుదుటనఁ బటట్టి ననఁ బటట్టిము

 ఇరవుగనఁ గటట్టితవనఁకనేమే
  తరగని మేని పగతాపానలమున

   అరదగ సిగద్గీల నణనఁతువు గాక
చ. 3:   రానఁపల మోహపరతుల రాజతమది

 యేపననఁ జేసితవనఁకనేమే
  పపైపపై వతకటపతరటూప సిరల

   చేపడె నినిన్నటనఁ జెలనఁగదు గాక



రేక: 0066-4ముఖరి సత: 05-208
పలల్లవ:    వరవకవ యితత వరగేల నీక

   నెఱినఁ గరిసనఁ గొపప్పున నీలల
చ. 1:    పగడాల వాతరనఁ బాయక కరియనఁగ

   మొగినఁ గరిసనఁ గనున్నల ముతాతల
   మగవ నీవభుని పేగమపనఁగటూటమ గనున్నల
   మగడనఁ గరిస నితక మాణకాల

చ. 2:    పడనఁత నీపటాట్టి ననఁ బచచ్చెల గరియనఁగా
  వడిసని నీమేన వజాబ్రాల

   కడనఁగి నీరమణుని కానఁకలనఁ గటూడనఁగ
  తొడరీ నీగోళళ్ళతుదనఁ గెతపల

చ. 3:   హితవపైన తరవతకటేశకౌనఁగిట మోహ-
  రతులనఁ బొడమె నవరతాన్నల
    పగతలేని లపప్పులపైన పచిచ్చె కసటూత్తిరి శయత
  మతలేక రాలనే గోమేధికాల



రేక: 0066-5ముఖరి-ఆటతాళత సత: 05-209
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరిపపై నితతేసి యేల దటూరేవ

   పవువ్వెల నినేన్న తానఁకనఁ బొతచెనటవ
చ. 1:    పతడువనెన్నలల నీపపై గాయనఁగా నీనఁ

  కెతడలయనతటా నేల తటేట్టివ
   నితడిన చతదురనఁడు నీక నాతనికి

   కొతడుకపాయము రటూప కూడపటట్టి నటవ
చ. 2:   చలల్లగాలి నినున్నను జాలినఁబెటట్టినతటా

  వలిల్లగ నాకేలేలటేట్టి వఱిచేవ
   మెలల్లనే నీవభుని మేనితావ యితతేసి

  చలల్ల మని గాలియేమ చాటనటవ
చ. 3:   కోవలల నినున్ననఁ గోపగితచెనతటా

   యవల నావలనెలల్ల నేల దటూరేవ
   శ్రీ వతకటేశని చెలియ నీకౌనఁగిట

  చేవగానఁ గటూడుమని చెపప్పునటవ



రేక: 0066-6సాళతగత సత: 05-210
పలల్లవ:    నీవు దురగముమనఁద నేరప్పు మెరయ

  వవల రటూపముల వదచలిల్లతపడు
చ. 1:    పదిలముగ నిరవతక పసినఁడిపతజల యతప-

  పొదుల తరకసములొరపల నెరపనఁగ
   గదయు శతఖతబునఁ జకగము ధను: ఖడద్గీముల
 పదివల సటూరతబతబములపైనవపడు

చ. 2:     సొరిది శేషని పదదచటట్టి పనునఁ గేవడము
  సిరిదొలనఁక నొకచేతనఁ జితత్తిగితచి

   దురమునకనఁ దొడవపైన ధటూమకేతువు చేత-
  నిరవపైన బలల్లమెపై యేచెనతదపడు

చ. 3:   కరకజడతో రమాకాతత జయలకయపై
    తొరలి కౌనఁగిట నినున్ననఁ దొడికి పటట్టి
    చరచె వను వతకటసావ్వెమ నిను గెలవుమని

   మెరనఁగ కచకతభముల మసిమతో నపడు



రేక: 0067-1కాతబోదిసత: 05-211
పలల్లవ:     కాతత నీ నెరల చనఁకటనతనఁడు భద్రిమయనఁగా

   చితత చనఁకటల్ల ముతచినది యరదా
చ. 1:     పొలనఁత నీ చిఱనవువ్వె పవువ్వెలతనఁడు గోసి

  కలికి కనున్నల నొతుత్తి కొననఁగాను
    వలరాయనఁడపడు తన వానఁడి పవువ్వె టముత్మిలను

   చలముకొని మముత్మి ముతచక మానునా
చ. 2:   నెలనఁత నీపలకనఁదేనియలతనఁడిట గో శ్రోలి

  సొలయుచను మెపైమరచి చొకక్కనఁగాను
    తలనఁపనఁ గోవలల యమస్కృతతపనఁ బలకల వలిల్ల

   అలర మమనఁదనఁ గరియక మానునా
చ. 3:     పరగ నీ మెఱనఁగ గబబ్బులనెడి గిరలపపై

 తరవతకటేశవ్వెరనఁడు తరగనఁగాను
   పరవతప వలప తాపల పదదకొతడలపై

   గరిమతో మకనఁ బెరగక మానునా



రేక: 0067-2శ్రీరాగత సత: 05-212
పలల్లవ:    పతనఁ గలసి మేనెలల్ల పరవశతబగకతట

   హితవరహమున నెదిరి నెఱనఁగటే మేల
చ. 1:    పరపీడ గావతచి బతుక బతుకటకతట

  పరహితము చేయునాపదల మేల
    సిరల నడిమకి భయము సేయు చనునఁగవకతట
    తరణ నీ నెనన్నడిమ దపైనతమే మేల

చ. 2:    కాతత నితరలకితద గరవతచకతట మతనఁ
   జితతనఁగతదుచ నలయు సిలగె మేల

   కతతలతబుల కితదనఁ గలకనఁ జూపలకతట
   చెతతలను నీతురము చెదరటే మేల

చ. 3:    తొడరి సరివారి వతుత్తి డుక నోరచ్చెటకతట
   గొడవతో వానఁడి గెపైకొనుట మేల

   పడనఁత నీ వతకటపప్పునిరత నలయుకతట
   కెడప కొనగోళళ్ళ సనఁకితచటే మేల



రేక: 0067-3ముఖరి సత: 05-213
పలల్లవ:    వనెన్నమాటల వలతువా నీవు నామనసు

   కనన్న పటట్టినఁగనఁ గదా కడుబేలనెపైత
చ. 1:    పటట్టి కొని నినున్ననఁ గోపముదర చటూపలనె

 కటట్టివసిననఁగదా గరవ్వెమడనఁగ
  అటట్టి నిటట్టి ను నీక నయతలనసాదలను

  బెటట్టికా నీచేతనఁ బరివకలపైత
చ. 2:     మరిగితచి నినున్న నా మనసారనఁ గచగిరల-

   చరలనఁ దోసిననఁ గదా చలమణనఁగను
    అరిది మోహమున నీ యడుగలక మడుగలేనఁ

  బరచికా వరహతాపముననఁ బడవలస
చ. 3:    చెనకి నినిన్నటల్ల నాచేయారనఁ గోరికల

  తనివ దరిచ్చెననఁగదా తగలవదువు
  ఘనమటూరిత్తివపైన వతకటగిరీశవ్వెర నీక-

  నొనర లోనెపైకదా వడలరనఁగనెపైత



రేక: 0067-4ముఖరి సత: 05-214
పలల్లవ:   కొలవలోన మును గోపకల

   మొలక నవువ్వెలతో మొబ్రాకిక్కరి నీక
చ. 1:   పరనఁదుల దానఁటన పతచెపటలకల

  తురముల వడనఁగనఁ దొయతలల
 అరిదినితతబములతదునె దానఁచక

   మురిపపనఁ గరముల మొకిక్కరి నీక
చ. 2:    నిదదప మానము నెలనఁతల లోనఁగచ

  గదదరి తొడలనె కటట్టిచను
 ముదుద టతగరతబుల కరములతో

   ముదుద ల గనియుచ మొకిక్కరి నీక
చ. 3:   పాలితడల్ల పనుభారతబుల కర-

  మటూలప మెఱనఁగల ముతచనఁగను
   వలపనఁ బద్రియముల వతకటేశ నిను

   మటూలకనఁ బలచచ మొకిక్కరి నీక



రేక: 0067-5రామకిగయ సత: 05-215
పలల్లవ:    మానరె మాయల మగవల నేనఁ

   గాను కాననుచనఁ గనలీ శిశవు
చ. 1:    పాలట దొతగిల బాలనఁడు గో-

  పాలలనఁ గటూడుక పలమరను
  పోలవమానఁటల బొతకల యిది

  యేల యేల మరెలజవవ్వెనుల
చ. 2:    సారెక వనన్నల చవులట య-

  దటూరల మకినఁక దొసగల
   చేరవ గరిమల చెలల్లవు మర

    పోరె పోరె వరపల నెర సతుల
చ. 3:    కితకల మకివ గెలపల నెల-

  వతకల మకివ వనెన్నల
   వతకటపత మ వభునఁడట మర

   బొతకక బొతకక పొలనఁతుల మనరే



రేక: 0067-6ముఖరి సత: 05-216
పలల్లవ:   ఎతడల రేయతడలగా నిరవతకనఁజూచవానఁడు

  కొతడలనఁ గోటల్ల నయిన గణములవానఁడు
చ. 1:   పాలవలిల్ల కొతడమనఁదనఁ బలల్లగటట్టినవానఁడు

  పాలలోని పాపనఁడనన్న పాబ్రాణమెపైనవానఁడు
  పాలనఁ బుటట్టినటట్టికూడు పతచిపటట్టినవానఁడు

  పాలనేయి ముచిచ్చెలితచి బదికినవానఁడు
చ. 2:  అలపోతువానితోడ నతటనమేనివానఁడు

 ఆలనఁగాపరలతోడ నాడినవానఁడు
  ఆలజాలమెపైన నీటనలరనఁ దేలినవానఁడు

  ఆలపోతు కొతడమనఁద ననువపైనవానఁడు
చ. 3:     పానఁపరేని మేను దన పానుప వసినవానఁడు

  మోనఁపరయి సకలము మోచినవానఁడు
  కోపము శతతములేని కొతడలకోనేటవానఁడు

   పాపమునఁ బుణతము లేక బదికినవానఁడు



రేక: 0068-1శతకరాభరణత సత: 05-217
పలల్లవ:     వనఁటకానఁడనతటా నా వతటనఁ బాయవు వోరి

   చటకప చెతచెత నాచేతలగెరనఁ గవా
చ. 1:    పొదలో నేనేసిన పలి నీవసితనని

  పదపదద యలగనఁల బెదరితచేవు
    కదురగబబ్బుల నినున్ననఁ గముత్మిదునో వుతడేవో మేను

  చిదియనఁగా మేటచెతచెత ననెన్నఱనఁగవా
చ. 2:    చేరవ నామోనఁటననఁ జేరిన నామెకముల

 నేరపరినతటా నీవునేసేవు
    జీరలగా కొముత్మి గోరనఁ జితతుతో వరకతడేవో

  పేరకల చెతచెత నాబరదులరనఁగవా
చ. 3:    చొలల్లప చటట్టిలతోడ చటూపలక నడాడ ల

  చెలల్ల నతటా వచిచ్చె చెటట్టివటేట్టివు
   నొలల్లనననఁగా గటూడేవు వుదదతడప వతకటేశ

  జలిల్లవతట చెతచెత నాచలములరనఁగవా



రేక: 0068-2భపైరవ సత: 05-218
పలల్లవ:   ఏమననకరే యపప్పుడు మర

   గామడియపై కాలిసనన్ననఁ గదలీని బడడనఁడు
చ. 1:   పొలసననకరే పొదిగి యితదరనఁగటూనఁడి

  వులికి తలదసుకవునన్న బాలని
  పలకనఁడనకరే బలమోరతోపనఁ గోప

   తలనఁకి సిబబ్బుతగొని తలరమత్మి బడడనఁడు
చ. 2:  అడిగీననకరే ఆసదరదనకరే

  కడనఁగి చలమరియపై గాసినఁబెట ట్టిని
  జడలనన్న వనకరే జననుతునఁడశిశవు

    కడు దటూరీ గిరలక గమనితచి బడడనఁడు
చ. 3:   బతత్తిలనాన్ననఁడనకరే పస్కృథివలోనఁ బనన్నవానఁడు

  మతుత్తి లపై వునన్నవారి మడియితచని
  చితత్తిణవానఁడనకరే శ్రీ వతకటేశనఁడు

  యతుత్తి క యరేడులోకాలేలీని బడడనఁడు



రేక: 0068-3సామతతత సత: 05-219
పలల్లవ:    అడుగడుగక నీ వాడనఁగాను మా-

  బడలికతతయునఁ దోయ పతడరతగిరాయ
చ. 1:   పాదికెతుత్తి మెరనఁగార బతగారగతడు

  సేదదేర మెడనఁగటట్టి చితత్తిగితచిత
    యేదస కానికదచిచ్చె యిచిచ్చెరి నీ కెవవ్వెరో

  పాదపగజెజల మోయ పతడరతగిరాయ
చ. 2:    మదిదకాయల చెవుల మాణకాల పోనఁగల

  పదదపదదముతాతల పతప మరనఁగా
   ముదదల వనన్నపాల ముచిచ్చెలితచ సేనఁతలవ

  బదుద ల పనులపైపోయ పతడరతగిరాయ
చ. 3:   వలిల్లగొను వడుకల వతకటాదిపతవపై

  తలల్లనికనున్నల నవువ్వెతీగె సగల
   గొలల్లతల గబబ్బులపపై కూరిమ మెరయనఁగా

  పలల్లకి నీకిపప్పుడాయ పతడరతగిరాయ



రేక: 0068-4మతగళకౌశి క సత: 05-220
పలల్లవ:   అబుబ్బురతప శిశవు ఆకమనఁదిశిశవు

    దొబుబ్బుడు రోలశిశవు తుప్పుస వ తుప్పుస వ తుప్పుస వ
చ. 1:    పటట్టి శతఖుచకగములనఁ బుటట్టిన యాశిశవు

   పటట్టిక తోలేల్ల మారపటట్టి వపైన శిశవు
   వటట్టి పక పాలవనన్నల నోలలడు శిశవు

    తొటట్టిలలోని శిశవు తుప్పుస వ తుప్పుస వ తుప్పుస వ
చ. 2:    నితడిన బతడి దనిన్నన చినిన్నశిశవు

   అతడవారి మదమెలల్ల నణనఁచిన శిశవు
   కొడలతతేశసురలనఁ గొటట్టిన యా శిశవు

    దుతడగతప శిశవు తుప్పుస వ తుప్పుస వ తుప్పుస వ
చ. 3:    వనఁగెపైన వతకటగిరి వలసిన శిశవు

   కౌనఁగిట యితదిరా దొలనఁగని శిశవు
   ఆనఁగి పాలజలధిలో నతదమెపైన పనునఁబాము

    తటూనఁగమతచము శిశవు తుప్పుస వ తుప్పుస వ తుప్పుస వ



రేక: 0068-5ముఖరి సత: 05-221
పలల్లవ:  పలకనఁదేనియల నుపారమయతవ

  అలరవాసనల నీ యధరబతబానక
చ. 1:    పకిక్కట లేనగవు పొతగనఁబాల చటూపవ

  చకక్కని నీవదనతప చతదమామక
   అకక్కరొ నీవాలనఁగనున్నల రతగా నెతత్తివ

  గకక్కన నీచెకక్కతొలకరి మెరపలక
చ. 2:     కమత్మిని నీమేని తావ కానుకగా నియతవ

  వుమత్మిగితత చలల్లడి నీవరపలక
   చిముత్మిల నీచెమటలనఁ జేయవ మజజనము

  దిమత్మిరి నీమురిపవు తీగమేనికి
చ. 3:    పత వతకటేశనఁ గటూడి పరవశమయతవ

  యితవపైన నీమతచి హస్కృదయానక
   అతనినే తలనఁచనఁగ నానతయతనఁ గదవ
  తతతోడ నీలోని తలపోనఁతలక



రేక: 0068-6భపైరవ సత: 05-222
పలల్లవ:    ఆనపటట్టి దువు నీవపప్పుట నానోరణనఁచి వోరి

    నీ నిజానక నాతో నేనఁడెపైన మానరా
చ. 1:   పచచ్చెడాన జవావ్వెది పరిమళమేడదిరా

  పచిచ్చెసేనఁతల చెకిక్కళళ్ళపపై నీకేడవరా
  గచచ్చె మోవమనఁదనునన్న కసిగాటలేడవరా

  యిచచ్చెకనఁడ కనునఁగెతపలేడవ గలిగెరా
చ. 2:    ముదుద ల చకక్కని నీదు మోముకళలేడవరా

 కొదిదగాని సతదొతుత్తి గోరేడదిరా
    గదదరీనఁడ య చిటల్ల గతదము నీకేడదిరా

   తదదను గసటూత్తిరిబొటట్టి దిమత్మిరి యవవ్వెతరా
చ. 3:   భీతతో నీవాడేట తబబ్బుబుబ్బుమాటలేడవరా

   రాతరేడ నుతడిత వరవక చెపప్పురా
   యేతరీనఁడ తరవతకటేశ ననున్న నేలితవ
   యేతులతో వలపతచ నెతత కలికివరా



రేక: 0069-1కనన్నడగళ సత: 05-223
పలల్లవ:    కామయాగము చేసనఁ గలికి తన-

 పేగమమే దేవతాపీ గతగాను
చ. 1:  పొలపలర సురతతాతబులరసపానతబు

  నలినాక సమపానతబు గాను
   కలకలతబుల మతచి గళరవతబుల మోనఁత

 తలకొనన్న వదమతతగములగాను
చ. 2:     పడనఁత తన వరతాపముననఁ బుటట్టిన యగిన్న

  అడరి దరికొనన్న హోమాగిన్నగాను
   ఒడనఁబడిక సమరతుల నుదయితచిన చెమటనఁ
  దడియుటే యది యవభస్కృథతబుగాను

చ. 3:     తనరనఁ గచముల రచల దతతాక్షత కీగడ
 ననుపపైన పశబతధనతబుగాను

  యనసి శ్రీతరవతకటేశవ్వెరని పొతదు
 ఘనమెపైన దివతభోగతబుగాను



రేక: 0069-2శ్రీరాగత సత: 05-224
పలల్లవ:   పటట్టినినఁకనోప నాపాబ్రాణతబుల నీ-

   పటట్టి దపైవమె యరనఁగ బద్రిదుకవయాత
చ. 1:   పడితనినాన్నళళ్ళ నిరద్భాతధమున నాచేత

   కడమొదల లేని కానఁకల సొలపల
    బడలనఁ గడు నామేను పటట్టినినఁకనోప నీ-

  పడనఁతులను గటూడుకొని బద్రిదుకవయాత
చ. 2:   నొగిలితవ నాచేత నొపప్పుమాటలనెతత

   వగలనఁ గడు ననున్న వడువనఁగనోపక
    జగడమనఁక లేదు వరసము మాని సుఖవయపై

  పగలేక యినఁకనెపైన బద్రిదుకవయాత
చ. 3:     ఎతత నొగిలినను నాకేమాయ నీక నీ-

 సతతోషమబబ్బునను జాలనఁగాక
   యితతసేసియు వతకటేశ కూడితవ నీ-

  పతతతబు చెలల్లనినఁక బద్రిదుకవయాత



రేక: 0069-3శ్రీరాగత సత: 05-225
పలల్లవ:   కవయనఁగవలనతట కానఁగలితచేవా నీ-

 వువదలనఁ దలనఁచకవుతడనోసేవా
చ. 1:   పారిటాకల గటట్టి పారనోపేవా

  యేరలలల్ల దానఁట కొతడలకక్కనోపేవా
 యరీత వదురబయతమేరనోపేవా

  పేరినతేనెల తచిచ్చె పటట్టినోపేవా
చ. 2:   యడమనఁ గడిని వతటనేయనోపేవా

 అడవమెకాల వనఁటలడనోపేవా
   కడనఁగి చెతచెత నాతోనఁ గలశతడేవా
  అడరి నాపొతుత్తి ల నారగితచేవా

చ. 3:   యిపప్పుట మానఁటల యడేరితచనోపేవా
  చెపప్పునటేట్టి కానఁపరము సేయనోపేవా

 కపప్పురతపశయతపపై వతకటరాయనఁడా
  యపప్పుడునఁ బాయని చనవయతనోపేవా



రేక: 0069-4మాళవ సత: 05-226
పలల్లవ:  చటూడవమత్మి యశోదమత్మి

  వాడల వాడల వరదలివగో
చ. 1:   పొతచి పలివాలనఁ బెరగ

  మతచ మతచ మనఁగడల
 వతచి వారలపటట్టిన

 కతచపటటల్ల కానఁగలివగో
చ. 2:   పేరీనఁ బేరని నేతుల

  చటూరల వనన్నల జనున్నలను
  ఆరగితచి యట సగనఁబాళళ్ళ
 పారవసిన బానలివగో

చ. 3:   తలల్లని కనునఁదగెల సగల
 చలల్లలమేత్మిట జవవ్వెనుల

 చెలిల్లనటల్లనే శ్రీవతకటపత
 కొలల్లలడిన గరతులివగో



రేక: 0069-5ధనాతశి సత: 05-227
పలల్లవ:    బతడి వరిచి పనన్నపాపలతో నాడి

  దుతడగీనఁడు వచెచ్చె దోబటూచి
చ. 1:    పరగ వనన్నలనఁ బద్రియమున వ-

  మర ముచిచ్చెలితచ మాయకానఁడు
  వరవునాన్ననఁ దనవధము దానఁచకొని
  దొరదొతగ వచెచ్చె దోబటూచి

చ. 2:    పడుచ గబెబ్బుత పరపపపై పోక-
  ముడి గొతగ నిదద్రిముతపనను

  పడియునఁదా వదదనఁ బవళతచినటట్టి-
  తొడుకదొతగ వచెచ్చె దోబటూచి

చ. 3:   గొలల్లపలల్లలో యిలిల్లలటూల్ల చొచిచ్చె
 కొలల్లలడిన కోడెకానఁడు
  యలల్లయినా వతకటేశనఁడు ఇద
  తొలల్లటదొతగ వచెచ్చె దోబటూచి



రేక: 0069-6సామతతత సత: 05-228
పలల్లవ:    చలల్లనెపై కాయనఁగదొ చతదమామా నీ

 వలల్లగానఁ దిరవతకటేశనెదుర
    మొలల్లమగ నమస్కృతతప వలిల్ల గొలప్పుచ లోక-

  మెలల్ల నినునఁ గొనియాడనఁగాను
చ. 1:     పొతదపైన హితుల నాపత్తి ల రసికలను గవుల

   నతదమగ నునుమాటలడ నేరిచ్చెన ఘనుల
   చితదులక నాడేట సమతతనీ మణుల

  చెలనఁగి యిరగడనఁ గొలవనఁగాను
చ. 2:   వతదిమాగదుల గెపైవారితపనఁ దనదివత-

  మతదిరోపాతత ఘనమారద్గీముననఁ గోనేట-
  ముతదటను మతద మతదపగయాణములతోనఁ

 నితదిరాపత మెరయనఁగాను
చ. 3:   ఏకాతత ముఖగోషిట్టినితపొతద మానవా-

    నీకతబులడనఁ గలసి నిలిచి సేవతపనఁ గాత-
  తాకదతబముల హసత్తిముల కతకణఝణ-

  తాక్కరముల నిగడనఁ జామరములిడనఁగ
చ. 4:  జోకెపైన మణగణసత్తిమాతకితతబులపై

   సొతపొతదు నాలపటట్టిముల గరములనఁ దాలిచ్చె
   యేకాతతులిరవతక నెదిరి కొలవనఁగ సకల-

 లోకేశవ్వెరనఁడు మెరయనఁగాను
చ. 5:   బతగారపతద్రిమలక పగతులపైన దివజలోనఁ

 కాతగనల ఘనవమానాతగణతబుననుతడి
 చెతగలవలను మతచిసేవతతరేకలను

   చెలనఁగి యిరగడనఁ జలల్లనఁ గాను
చ. 6:   మతగళతత్మికములగ మహితవదాతత వ-

   దాతగవదతలక పగయమతది చేకొనుచనఁ దిరనఁ
   వతగళశవ్వెరనఁడు గడు వడుకలతోడనఁ దిరనఁ

 వథలను వరితచనఁగాను



రేక: 0070-1పాడి సత: 05-229
పలల్లవ:   మటూలమటూల నముత్మిడునఁజలల్ల ఇది

   రేలనఁ బగలనఁ గొనరే చలల్ల
చ. 1:     పకక్కటలల్ల చనున్నల గబెబ్బుత వకత కడునఁ-

  జకక్కనిది చిలికిన చలల్ల
   అకక్కననఁ జెమటగార నమత్మిని యిది
   యకక్కడనఁ బుటట్టిదు గొనరే చలల్ల

చ. 2:     వడచలల్ల మేని జవవ్వెని వకత కడు-
  జడియుచనఁ జిలికిన చలల్ల

  తడనఁబడు కమత్మినితావులది మ-
  రెడయకిపడు గొనరే చలల్ల

చ. 3:   అతకలకరముల వయాతరొకత కడు-
  జతకెనలనఁ జిలికిన చలల్ల

 వతకటగిరిపత వడుకది
  యితకానమత్మినఁ గొనరే చలల్ల



రేక: 0070-2పాడి సత: 05-230
పలల్లవ:   అదిగాక సౌభాగతమదిగాక వలప

   అదిగాక సుఖమతక నతదరికినఁ గలదా
చ. 1:   పాబ్రాణవలల్లభునినఁ బెడనఁబాసి మరబాణముల

  పాబ్రాణబాధల నెగలపడుటేనఁట వలపే
    పాబ్రాణేశవ్వెరనఁడు దనున్ననఁ బాయనఁ జూచిన యపడు

  పాబ్రాణతబు మేనిలోనఁ బాయతగవలదా
చ. 2:    ఒదిదకెపై పగయునితోనొడనఁ గటూడి యుతడినప-

  డిదదరెపై వహరితచటది యేనఁటవలప
 పొదుద వోకలకనఁ దమపొలయలకకూటముల

  బుదిదలోనఁ బరవశము పొతదతగవలదా
చ. 3:  చితత్తితబులోపలను శ్రీవతకటేశవ్వెరని

  హతత్తితచి వానఁడు దానయివుతడవలదా
   కొతత్తియిన యిటవతట కొదలేని సతగతుల
  తతత్తిరము మునాన్నడి తగలతగవలదా



రేక: 0070-3భటూపాళత సత: 05-231
పలల్లవ:    ఎటట్టి సేయనెపైన నేరచ్చె నితదునతదు నీతనఁడు

   నెటట్టి కొనన్న వదతలలల్ల నేరచ్చెనఁగాన యతనఁడు
చ. 1:   పలదరనఁగల దొతతులపైన పాలపరగకతడలలల్లనఁ

    దొలనఁగ దితచి పాలదాబ్రాగి దొతతవరెచ్చె నీతనఁడు
    తొలనఁగనఁ దోసి జగములలల్లనఁ దొలిల్లటటల్ల బహువధముల

   నెలవుకొలిప దొతతవరచ్చె నేరచ్చెనఁగాన యతనఁడు
చ. 2:    పాలమనఁగడెలల్లనఁ దిగిచి పలదరనఁగలనఁ దోడనాడు

  బాలలపైనవారికెలల్లనఁ బతచిపటట్టి నీతనఁడు
  మేలిమెపైన పాలజలధి మనఁగడఖలదేవతలక
   నోలినఁబతచి పటట్టినటట్టి యోగిగాన యతనఁడు

చ. 3:     తలపదరచి కనెన్న మేలకొలిప వభునఁడు గానివానినఁ
   నెలమనఁ గలపనటట్టి వతకటేశనఁడమత్మి యతనఁడు

    తలనఁపలోని నాగకనెన్ననఁ దలిప పరపరషనినఁ గటూడి
    కలయనఁ జేయనేరిచ్చెనటట్టి ఘనునఁడు గాన యతనఁడు



రేక: 0070-4కాతబోదిసత: 05-232
పలల్లవ:   వలినుతడి లోనుతడి వలితగాకతడి

    వలి లోను పలమార వదకేవ గాలి
చ. 1:   పతడువనెన్నలలకనునఁ బాబ్రాణమగ గాలి

  నితడునఁగొలనఁకలలోన నెలకొనన్న గాలి
   బొతడుమలల్ల లతావనఁ బొడవపైన గాలి

  యతడమావులనఁ బోలితేలయత గాలి
చ. 2:   కొమాత్మివచవకెలోనఁ గొలవుతడు గాలి

   తమత్మికడుకలనఁ దేనె దాగేట గాలి
  యిమత్మియిన చలవలకిరవపైన గాలి

   కమత్మిరితపచ వనఁడి గరిసేవ గాలి
చ. 3:   తరవతకటాదిపపైనఁ దిరమెపైన గాలి

   సురతాతతముల జనులనఁ జొకిక్కతచ గాలి
   తొరలి పయతదలలోనఁ దటూరేట గాలి

  వరహతురలనితత వనఁచకవ గాలి



రేక: 0070-5సామతతత సత: 05-233
పలల్లవ:     రెపప్పువసి లోకమెలల్ల రేయునఁ బగలనఁ జేయనేరచ్చెనఁ

  చెపప్పురాని చేనఁతలలల్ల చెపప్పుచటూపనేరచ్చెనే
చ. 1:     పాలలోను దచిచ్చె వనన్న పలదరనఁగలనఁ దివయనేరచ్చె

   రాలవసి నీరమనఁదనఁ దేలనఁజేయు నేరచ్చెను
    గాలిపతట సతట లోననఁ గానఁపరతబు సేయనేరచ్చె

  అలికటట్టి నఁ జీరలోన నాలినఁబడయనేరచ్చెను
చ. 2:   ముదుద లనఁడికొడుకచేత ముజజగముల దిపప్పునేరచ్చెను

   చదిదకతట వనఁడికతటనఁ జకక్కనఁజూడ నేరచ్చెను
   గదదరాత కొతడవతట గసికయపై చెలనఁగనేరచ్చె

  సుదుద లలల్ల మతదులననఁగ సొతపమగలనేరచ్చెను
చ. 3:    పానఁపరేని కొతడమనఁదనఁ బతదివనఁటలడ నేరచ్చె

  గోపసతుల మానమెలల్ల కొలల్లలడనేరచ్చెను
   యేప మరినటట్టి వతకటేశనఁడనెడివానఁడు పనన్న-
   పానఁపడెపై యశోదయదుట పరవులిడనఁగ నేరచ్చెను



రేక: 0070-6బౌళ సత: 05-234
పలల్లవ:    ఏమ సదతమది యతతయును వరగాయ

   ఈ మగవ వభునఁగలయుటటల్లనో యనుచ
చ. 1:   పొలసి నునునఁజెమటలబుబ్బుచ నణతగచనునన్న-

   చెలియభావము చటూచి చెపప్పు వరపాయ
   కలికి వలరాజ బతకపశరము వానఁడిగా

   పలమరనునఁ బదనిడిన భావమో యనుచ
చ. 2:    చలముకొని వనఁడి వదచలల్ల చటూపలతోడి

    నెలనఁతనఁ గని కటట్టిదుర నిలవ వరపాయ
  చెలనఁగి లోపలనునన్న చితత్తిజానలమెలల్ల

   వలికి వళళ్ళచ వలిల్లవరిసనో యనుచ
చ. 3:   తరవతకటేశనఁ బొతదిన యితతచనుదోయి-

  కరనఖతకముల గనునఁగొననఁగ వరపాయ
  తరణనేనఁపన వధునఁడు దపైవయోగమువలన

   అరదయిన శకలతబుల యనో యనుచ



రేక: 0071-1కాతబోదిసత: 05-235
పలల్లవ:    ఏల రానఁడమత్మి యితతరో వానఁ-

  డేల రానఁడమత్మి ననేన్నలినవానఁడు
చ. 1:    పచచ్చెని పలగల బతడిమనఁద నుతడు-

  పచచ్చెవతట పనన్నబాలని తతడిద్రి
  పచచ్చెనిచాయలనఁ బాయని బతగార-

  పచచ్చెడము గటట్టి బాగెపైనవానఁడు
చ. 2:    తలల్లని పలగపపైనఁ దిరగ మరిగినటట్టి-

  తలల్లని సతపాలి దేవరతతడిద్రి
   తలల్లని పరపపపైనఁ దేలిపొరల వటట్టి -
  తలల్లని కనున్నల తలివపైనవానఁడు

చ. 3:   కొతడవతటవాని గతత్తిగొనిన యటట్టి-
  కొతడుక పాయపనఁ గటూనఁతురతతడిద్రి

  కొతడలరాయనఁడు కోనేట తమత్మియత
  కొతడ తలనెతత్తి గఱతపైనవానఁడు



రేక: 0071-2శ్రీరాగత సత: 05-236
పలల్లవ:  చతపరాని పగనతబు:   చలల్లగాలి వనఁడి చిగర-

  టతపకోల దానఁకి దేహమపప్పుడెటల్లనోరెచ్చెనే
చ. 1:      పవువ్వెటమత్మి దానఁకి చెలికినఁ బొకెక్క మేను వభునిచటూప-

 లివవ్వెలవలనఁ గానఁడినపప్పుడెటల్లనోరెచ్చెనే
     జవవ్వెనతప గచభరము జడిస నడుము కొపప్పు వనఁగ

  రవవ్వెదోనఁప నడపచేత రాయిడెటల్లనోరెచ్చెనే
చ. 2:      తపప్పుకెపడు నతనినఁ జూచి తనివవోని తరణ నేనఁ-

   డిపప్పుడితత దడవు వాసి యటల్లనోరెచ్చెనే
  నొపప్పుకితచకోరవ్వెలేక నొసలనఁబటట్టి వటట్టి కాతత

 దపప్పుదేరనటట్టి వరహతాపమెటల్లనోరెచ్చెనే
చ. 3:    ఇతచకతత కపప్పురముననఁ బార తనువుమనఁద

 నెతచరాని మదనరేఖలటల్లనోరెచ్చెనే
   మతచి వతకటాదిద్రివభునఁడు మనఁదమనఁదనొరసి కూ
   చరాని కతటసరల వనిత యటల్లనోరెచ్చెనే



రేక: 0071-3ఆహిరి సత: 05-237
పలల్లవ:   ఆపదల సతపదలకాధరమెపై తోనఁచె

  పపైపపైనె తమకతబె పరిణమమాయ
చ. 1:    పరిగొనన్న మదనాగిన్న పటము దానఁకినవలన

 తరణదేహతబు కతదణమువలనాయ
    నురగక వయోగాగిన్న చొచిచ్చె వలవడెనఁ గాన

  మరజనత్మిమెపై మహమహిమనఁ బొగడొతద
చ. 2:    పొలపపైన యిరలచేనఁ బటూవుగటట్టిన వలన

   సొలయకే మేను జాజల పొటల్లమాయి
  నెలకొనన్న గొజజతగనీటనఁ దడియనఁగనఁబటట్టి

  కలకతటమేను పల గడగినటాల్ల య
చ. 3:   అతదుపపైనఁ దిరవతకటాదద్రిశ నిజకస్కృపా-

  నతదతబు తనక బద్రిహత్మినతదమాయ
   పొతదపైన వడుకల పొదిగొనన్న చెలవతబు-

 నతదమయి సౌభాగతమగద్గీలతబాయ



రేక: 0071-4సాళతగనాట సత: 05-238
పలల్లవ:    తనువలల్లనఁ గోమలము తలనఁప వగద్గీలమాయ

  వనితభాగతము గతటవా తరణ
చ. 1:   పోనఁకలతతేసి ముతతముల కతటసరలవ

   వనఁకప గబబ్బులమనఁద వనఁగనఁగాక మానునా
   కానఁకల నడుము చికెక్కనఁగద గోరచటట్టి పపై

 రోనఁకటపోటాయనమత్మిరో తరణ
చ. 2:   ముమత్మిడితచినటట్టి పదదమొగపల మొలనటూల

  యిమెపైమన పరనఁదుమనఁద నితతభారమేనఁటకే
  బొమత్మిరపోయడి నవువ్వెలనఁ బటూనఁటకూటమనఁదనఁ

  దమత్మి వుమయనఁగాదా తరణ
చ. 3:   సరసరటూపవలసముల నితతకి నెతదు

 తరవతకటాచలదిపనఁడెటల్ల నిచెచ్చెనే
 అరిదిబతగారనక నపరటూపమగమణ
 దొరకినటాల్ల యనఁగాదో తరణ



రేక: 0071-5ముఖరి సత: 05-239
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర గలరీతనికినఁక నేమటకిని వరవక మన-

  నెవవ్వెరగలరాతత్మిరక్ష యేపొబ్రాదుద నునఁ జేయను
చ. 1:     పసిబాలక బతడివరిగి పడి మేనెలల్ల నొచెచ్చెను

   కసుగతదుక నీరపాముకాటన మెపై గతదను
  నసికొటల్లనఁగోడెచేత నరమాయను శిశవతతయు

    వసముగాని చను దాబ్రావనవలననఁ బాపనఁడు వాడెను
చ. 2:     పనుమానఁకల పపైపాటన బెదరి వరచెనఁ బనన్నవానఁడు

   ఘనమగ సుడిగాలి దానఁకి కనుమటూయనోపనఁడు
   అనువున వతకటగిరిపపై ననిన్నసతకటములనఁ బాసి

  మునిజనముల గేహముననుతడెడి దేవునఁడు



రేక: 0071-6ముఖరి సత: 05-240
పలల్లవ:  ఎతత నేరనఁడదపైవమతదరికి

    బాబ్రాతత గడునఁ బుటట్టితచి పరము మరపతచె
చ. 1:   పాబ్రాయమనియడి మహబహురటూపమది యొకట

  కాయములనఁ గరనఁగితచనఁ గళలనెకిక్కతచి
  సయగతబగ కనున్నచటూపలనియడు మహ-
   మాయములనఁ బొరలితచి మనసు నాటతచె

చ. 2:   చకక్కనఁదనమనెడి వషతబొకట మేనిపపై
    నికిక్కతచి యది గోరిక్క నెలవుగానఁ జేసి

   తకక్కవల నెకక్కవల తమకముల నొలల్లముల
  మకక్కవల గలిగితచి మలల్ల వననఁగితచె

చ. 3:    ఇటట్టి మోహము వతకటేశవ్వెరనఁడు దనమనఁదనఁ
   బెటట్టితచకొనె నయిననఁ బే ద్రిమగల ఫలము

    నెటట్టి కొని తానతని నిజమెఱినఁగి మేల చే-
  పటట్టినెపైనను జనత్మిపరనఁడెపైన ఫలము



రేక: 0072-1భపైరవ సత: 05-241
పలల్లవ:     పడమలోన మగల గలగ పొలనఁతులకను దిరగనఁబాస

  అడవవారినుతడనియతనఁడమత్మి నీ కొమారనఁడు
చ. 1:    భారమెపైన కచభరతబుపపై చెరతగ జారనొకత

 జారనఁజూపలనఁడి మతచిసాళగతపటలనఁగన
   కోరో చలల్లయనుచ మెరనఁగగచములదర మెటట్టినడవ

    గోరదసి పారితతచె కొమత్మి నీ కమారనఁడు
చ. 2:     నెరల దొతగలితచినటట్టి నీలవణ యొకత పదద

   తురము దురిమ చలల్లకడవతో వలసమమరనఁగా
    చెరనఁగదటూల వానఁడిగోళళ్ళ చేయివచి పలిచి గోప-

     తరనఁణనఁ గొతగవటట్టి తీస తలిల్ల నీ కమారనఁడు
చ. 3:     కతచమటట్టియల రవతబు గజబజితపనఁ బదము దా-

   టతచి గబబ్బునడప నడచ మతచగబబ్బులనఁడిని
  ఇతచకతతవానఁడు వతకటేశనఁడతటనఁబటట్టి కౌనఁగినఁ

    లితచి మోవ గతటసేస నిపడు నీకమారనఁడు



రేక: 0072-2శతకరాభరణత సత: 05-242
పలల్లవ:    కొలమున మొదలనె గొలల్లవారము య-

    చలముననఁ బగ నినున్న సాదితచ నేరతుమా
చ. 1:     బటూతులనఁ దిటట్టి చ సొలపలనఁ జూచేవు మేనినఁ

   నేతులకతపల నేము నీ కేలరా
   యేతుల రేనఁపచ మముత్మినెలయితచేవు యేర

    మాతోనే యితతేసి నేము మాటల నేరతుమా
చ. 2:    కనున్నల నదదలితపచ గయాతళతచేవు వోరి

   నినున్న మెపప్పుతచనఁ గలేము నేమేలరా
   వనన్నలనఁ బాలనమేత్మిట వఱిఱ్ఱైవారము య-

   కినెన్నర మటల్ల గిలిగితచనఁగ నేరతుమా
చ. 3:     చేరి ననున్ననఁ బోనీనని చేయివటేట్టివు యేమ

  నేరనివారము నీక నేమేలరా
  గారవప తరవతకటగిరివభునఁడ య

   కూరిమనిటేట్టి నినున్ననఁ గటూడనఁగ నేరతుమా



రేక: 0072-3శ్రీరాగత సత: 05-243
పలల్లవ:    ఊరకతటే ననున్న నుతడనియతవు ఇతత

    పేరకచిచ్చె తటట్టి ననున్ననఁ బద్రియమా నీక
చ. 1:     బుజముపపైనఁ జేయి వసి బుజజగితచేవు ఇతత-

   నిజమా నామనఁద నీ కరణ
     భజన మొరయ ననున్ననఁ బచిచ్చె సేసేవు ఇతత-

 గజరనఁజేనఁతలకోపనఁగలనా యినఁకను
చ. 2:    కాలమనఁదనఁ గాలవసి కరనఁగితచేవు యితత-

  మేల నాతోడి సమేళముల
   వాలకచటూపల నాక వానఁడివటేట్టివు యితత-

  యేలికవపై యిటసేయనేల యిపడు
చ. 3:    చకక్కనఁదనమది నాది జటట్టిసేసేవు నా

   చెకక్కల రేకల వాబ్రాయనఁ జితత్తిగితచేవు
   చకక్కని వతకటగిరిసావ్వెమ నీవు యిటేట్టి
    దకిక్కన ననిన్నతత సేయనఁ దగనా యినఁకను



రేక: 0072-4నాట సత: 05-244
పలల్లవ:   నలల్లనిమేని నగవునఁ జూపలవానఁడు

 తలల్లనికనున్నల దేవునఁడు
చ. 1:   బరసపైన దనుజల పీనఁచమణనఁచినటట్టి--

 తరపనఁగెపైదువతోడి దేవునఁడు
   చరినఁబడడ జగమెలల్లనఁ జకక్కనఁజాయకనఁ దచిచ్చె

  తరవు చటూపనటట్టి దేవునఁడు
చ. 2:    నీటనఁ గలసినటట్టి నితడిన చదువుల

 తేటపరచినటట్టి దేవునఁడు
   పాట మాలినటట్టి పాబ్రాణుల దురితప-
  తీనఁట వాపనటట్టి దేవునఁడు

చ. 3:    గరతు వటట్టినఁగరాని గణముల నెలకొనన్న-
 తరవతకటాదిపపై దేవునఁడు

  తరముగ ధుగ వునికి దివతపదతబచిచ్చె
  తరచి రాజనన్నటట్టి దేవునఁడు



రేక: 0072-5భపైరవ సత: 05-245
పలల్లవ:    అతనుచే నెటట్టియిన నౌదునఁగాక య-

   గతమాలి సొలసే కాయము నాకేనఁటకే
చ. 1:     బాససేసి యపైననఁ గొతత పటట్టిలేను చితత్తిము

   దోసము మాటాడనఁ దనతో నాకను
    అసలనఁపలేక చేరి యతటనఁ గాక యితత-

   సేసిన యాతనిమోము చెలల్లనఁబో నేనఁజూతునా
చ. 2:    దగద్గీరి నావదదనఁ దనతరణనఁ దలనఁచినతత

 సిగద్గీపడవలను నాచితత్తిమునతదే
   నిగద్గీదేరేకానఁకతోడ నిలవలేనఁ గాక యితత-

   బగద్గీన నాదేహమది పారవయ సరకా
చ. 3:    దేవునఁడతటానఁ దనమనఁద తగి సొలపమాటల

   మోవనాడలేక యితత మొకిక్కతనఁ గాని
   శ్రీ వతకటేశనఁడితత చితత్తిణవదతల నాతనఁ-

   డేవతక కేనఁగినను మాయితటకి వచేచ్చెసనఁగా



రేక: 0072-6శతకరాభరణత సత: 05-246
పలల్లవ:   ఉయాతల బాలనటూనఁచెదర కడునఁ

  నొయత నొయత నొయతనుచ
చ. 1:  బాలయవవ్వెనల పసినఁడివుయాతల

 బాలనివదదనఁ బాడేర
    లలి లలి లలి లలమత్మి యలల్ల
   లల లలి లలి లలనుచ

చ. 2:   తమత్మిరేకనఁ గనునఁదముత్మిల నవువ్వెల
  పముత్మినఁ జూపలనఁ బాడేర
   కొమత్మిల మటట్టిల గనుకల నడపల

  ధిమత్మి ధిమత్మి ధిమత్మినుచ
చ. 3:   చలల్ల నఁజూపల జవరాతడుల్ల రే-

 పలల్లబాలనినఁ బాడేర
   బలిల్లదు వతకటపతనఁ జేరి యతదల

  ఘలల్ల ఘలల్ల ఘలల్లనుచ



రేక: 0073-1శతకరాభరణత సత: 05-247
పలల్లవ:   సారెక నతటకరే జడనతదుర

 ధీరనఁడాతనఁడునన్నతప దేహియట
చ. 1:    బాయిటనఁ బెటట్టికరే పక్షుల పారెడిపొదుద

  వోయమత్మి బాలలక నొపప్పుదతదుర
  మాయప బులగొకట మచిచ్చెకనీబాలని

  చేయిచిచ్చె యకిక్కతచకొననఁ జేరీనట
చ. 2:     పతచలనఁ దిపప్పుకరే పాముల వళళ్ళట పొదుద

 కొతచెపబాలలనఁ బెపైకొనునతదుర
    మతచిన పామొకట మెరసి య బాలని

  దితచక యొకిక్కతచకొననఁ దిరిగీనట
చ. 3:    అలమ పటట్టికరే అతటనఁ గాకతడెడివార

  తొలరమత్మి బాలలక దోసమతదుర
   కలికి య తరవతకటపతనఁ గదిసిన

  చెలనఁగి వగమే చరచికీక్కనట



రేక: 0073-2శ్రీరాగత సత: 05-248
పలల్లవ:   కొపప్పుతావ సారెసారె కపప్పుళతచవలసి

  అపప్పుట నీ మారమొగమయేతవాతనికి
చ. 1:     భారప నీ గబబ్బుల సతపద చటూపవలసి

  వోరగా నొరగమనఁద నొరగేవు
   తోరప నీకనున్నల యేతుల చటూపవలసి
  సారెక చటూపలనఁ బగచాటేవాతనిని

చ. 2:   తటట్టిడి నీమటట్టిలమోనఁతల చటూపవలసి
  పటట్టినఁబటట్టినఁ గానే పషప్పురిగెకేక్కవు

   వటట్టి నీకోపాన చెలవము చటూపవలసి
  పటట్టినహరముల గతపనలనఁ దసేవు

చ. 3:     తొయతలి నీ మేని మస్కృదువు చటూపవలసి
  కయతప వతకటపతనఁ గనఁగిలితచేవు

   చయతననే నీ సరసము చటూపవలసి
  చయాతటములనె యిటట్టి జతపలనేచేవు



రేక: 0073-3ఆహిరి సత: 05-249
పలల్లవ:     కాల కడనఁ దగెనఁ జెలియగరవ్వెతప దాలిముల

   కాలగత యినఁకనెతత గానఁగలదొ మనఁద
చ. 1:   బలపనఁ దురమరజాత పగలచనఁకటాల్ల య

  పొలయునఁగనీన్నట నిపప్పుల గరిసను
   చలితాపమున శశియు సవతుతడునఁ గవనఁబొడచె

   ఇల మదనదపైవకత బెటగానఁ గలదొ
చ. 2:     చెడుగ నిటటూట్టిరపల చిచచ్చె గాలియునఁ గటూడె

   వడగనఁ జెమటల జలధి వలిల్లవరిస
   కడునఁబులకలనె శిథిలి కనన్నచోటనె పొడమె

  సుడిసి చెలిసిగెద్గీటల్ల చటూరనఁబోనఁగలదో
చ. 3:    భామకచముల మనఁదనఁ బద్రితచతదురల వడచె

   చమ దొతతర లతలనఁ జిగిరితచెను
  వామాక వతకటేశవ్వెరకౌనఁగిటను గలస

  పేగమమనఁక నిదియతత పదదగానఁగలదో



రేక: 0073-4శ్రీరాగత సత: 05-250
పలల్లవ:     ఇచచ్చెకాల రమణకి నెతత చేసేవు నీ-

  ముచిచ్చెమసేనఁతలినిన్నయు మటూసేట కొరకా
చ. 1:    బెటట్టి గనఁ బెదదతురము పటేట్టిననుచ నితత-

 తటట్టి పణునఁగనెరల తలదువవ్వెవు
    గటట్టిగ నెవవ్వెతనఁ గటూడో కౌనఁగిటనఁదచిచ్చెన నీ-

  తటట్టి పణునఁగల తావ దానఁచేటకొరకా-
చ. 2:    గబబ్బువపై నీపదకము గటేట్టిననుచనఁ జెలి-

  గబబ్బుల మతచనఁజెరనఁగకొతగ దసేవు
    వుబుబ్బున నెకక్కడనో వుతడి నీవద వచిచ్చెన-

  దబబ్బులవాటల్ల తపప్పు దరేటకొరకా
చ. 3:   ఇపప్పుడిటల్లనే వడెమచేచ్చెననుచ నీవు

  కపప్పురము ఘనముగనఁ గడునిచేచ్చెవు
    అపప్పుడె శ్రీ తరవతకటాదద్రిశ య యితత

  చొపప్పుదపప్పు రతనఁగటూడి చొకిక్కతచకొరకా



రేక: 0073-5ఆహిరి సత: 05-251
పలల్లవ:     వదుద మమత్మితత నెవవ్వెగల వలయితచ నిట

  పొదుద వదుద నక నోపదుమా వోరి
చ. 1:    బీరమున నినున్న వలపతచకొన నేమతత-

  వారమా వటట్టిగరవముల గాక
   నేరపే కలిగినను నీచేనఁతలక నితత

   దటూరచను కానఁకనఁ గతదుదుమా వోరి
చ. 2:     కనున్నలనె వలప చిలకనఁగనఁ జూడ నేమతత-

  కనాన్నరమా నీవుదుట గాక
   వనెన్నలను నినున్న నేవలపతతునెపైన నీ-

  వునన్నవధమట చటూడనోరత్తి మా వోరి
చ. 3:      నీ నేరముల దకెక్క నీక నినునఁ బాయనఁగల-

  నెపైన నేనిటట్టివుదు నటరా
  కోనేటరాయ తకక్కలమాని మచిచ్చెకల-

   నటూని నాకౌనఁగిటనె వుతడరా వోరి



రేక: 0073-6శ్రీరాగత సత: 05-252
పలల్లవ:  మామనునేతు మాగతవానసి

 కాముకవదాతకల చలరే
చ. 1:  భిలల్లవధటూకచపీడన కతుకో-

 తుస్ఫులల్లకరాతబుజ భటూషణ
   పలల్లవ గోపక పరివస్కృత శఠజన-
  వలల్లభ రతపరవశ చలరే

చ. 2:    గోపీజన కచకతకమ పతక వ-
  లేపన మళత లలితదేహ

  తాపకరణ సతతత బహువనయా-
  లప రటూపమేళన చలరే

చ. 3:  పరవనితామణ పరతతతగతావ్వెనఁ
  తప్పురష నఖతకిత పతరసికిమ

 కరవకభటూరహ కతజగస్కృహతతే
 తరవతకటనగాధిప చలరే



రేక: 0074-1శదద్ధదేశి సత: 05-253
పలల్లవ:    కానరట పతచరట కటకటా బడడలను

    నేను మవలనే కతట నెయతమెపైన బడడని
చ. 1:    బాయిటనఁ బారవసిన పాల వనన్నలను

 చేయివటట్టికతదురా చినిన్నబడడల
  మయితడుల్ల జతనాల మరసేసికొనక

   పాయక దటూరేరేలే పగతలేని బడడని
చ. 2:     మటూసిన కానఁగల నేయ ముతగిట పరగలటూ

 ఆసపడకతదురా ఆడేబడడల
   వోసరితచి మోసపోక వుతడలేక మర
   సేసేరితతేసి దటూర చెపప్పురాని బడడని

చ. 3:    చొకక్కమెపైన కొపప్పురల జనున్నల జినున్నలను
 చికిక్కనవడుతురా చినిన్నబడడల

    మకిక్కలి పూజల నేసి మెచిచ్చెతచనఁ దగదా
  యకక్కవపైన తరవతకటేశనఁడెపైన బడడని



రేక: 0074-2కాతబోదిసత: 05-254
పలల్లవ:    పేగల జతదాతల వసి పతచపనమలిపరి

   పాగగానఁ జటట్టిన నాబానఁపనయత వనఁడివో
చ. 1:   బతత్తిలపై పరవులిడి పనన్నబోడితలతోడ

 కొతత్తిబొమత్మిచారియపై గోచిగటట్టిను
  నెతుత్తి రదానమునేసి నితడిన జడలతోడ

   బతుత్తి నఁడెపైన చకక్కని నాబానఁపనయత వనఁడివో
చ. 2:   కఱవదతబానఁపనిచేనఁ గఱచె నేరపలలల్ల

  గఱతుబానఁపనినఁ గనెనఁ గొడుకనఁగాను
   తఱితోడ సతదపొదుద దపప్పునీక జలధిలోనఁ
   బఱపగానఁ బతడిన నాబానఁపనయత వనఁడివో

చ. 3:    పచిచ్చెయిఱిఱ్ఱై తోలచొచిచ్చె బడలి చొరనిచోట
   చొచిచ్చె తచెచ్చె వదాల చటూడరమాత్మి

   మచిచ్చెక వతకటగిరి మరిగి నాకౌనఁగిట
  పచచ్చెనిదోపత నాబాపనయత వనఁడివో



రేక: 0074-3సామతతత సత: 05-255
పలల్లవ:    ఏకాలమేది దనకెటల్ల సుఖమెపైయుతడు -

 నాకాలవశతనఁ దానటల్ల తడవలనె
చ. 1:   బలవయోగాగిన్న దలనఁపతగ నెటట్టిదొకాని

   చలిగాలి యతడనుచ జాలినఁ బడవలనె
 వలరాజకోపమెటవతటదో పడనఁతులక

  తలిరాక చేనఁదనుచనఁ దలపోయవలనె
చ. 2:   భావతబు తలపోనఁత బలిమెటట్టిదోకాని

  నోవ దోనఁపనిచోట నొచెచ్చెననవలనె
  ఈ వరహపరితాపమనఁకనెటట్టిదో కాని

  కోవలల కూనఁతలకనఁ గోపతచవలనె
చ. 3:   తరవతకటేశకస్కృప తయతమెటట్టిదొ కాని

  చిరనవువ్వె మోవపపైనఁ జెరలడవలనె
  సురతసౌభాగతముల సొతపలటట్టివ కాని

  మురిపతపనఁ గనుచటూప ముయతనఁగావలనె



రేక: 0074-4శతకరాభరణత సత: 05-256
పలల్లవ:   అపప్పునఁడు మజజనమాడనతగననఁ గటూడి

  కపప్పులనఁ దపప్పులగానఁ గమత్మిరితచరో
చ. 1:   బతగారకొపప్పురల పనీన్నర నితచి

  రతగెపైన పచచ్చెకపప్పురప ధటూళతత్తి
   చెతగటనఁ గసటూత్తిరిధటూళ చికిలి గావతచి

  పొతగారనఁదటట్టి పణునఁగ పోయరో గినెన్నలను
చ. 2:   పటకతప గానఁగల పరిమళలలల్ల

   ఘటయితచి కతకమతోనఁ గడు మేదితచి
  అటనిట గొజజతగనీరతదతద నితచి

 కటలకతతలల పపైనఁగమత్మిరితచరో
చ. 3:   బలపతగాణులనఁ గదతబము గతధమును

  కలపము గావతచి గతబటూరముతో
  వలయ మజజనమాడ వతకటాదిద్రివభునఁడు

    చెలనఁగి యితతుల చేరి సేస చలల్లరో



రేక: 0074-5భటూపాళత సత: 05-257
పలల్లవ:   కలిమ నితదరిని దగద్గీరకొరకే- వనఁడె

  సులభునఁడెపై తరిగీని చటూడరమాత్మి
చ. 1:   భతగపటట్టి గొలల్లవారి పాలవనన్నల

  దొతగిలితచ కొరకే తోవలనెలల్ల
  చెతగలితచి చేతులతత్తి చెలనఁగచను- వనఁడె

   దొతగి దొతగి తరిగీని తోలరమాత్మి
చ. 2:  గటట్టి దర రేపలల్లకొమత్మిలనెలల్ల

 రటట్టి సేయుకొరకే రచచ్చెలనెలల్ల
  గటట్టిగానఁ జాటడి మొలగతటలతోడ- వనఁడె

 చటట్టిపబాలనివలనఁ జూడరమాత్మి
చ. 3:   చెపప్పురాని తనమాయచేత నితదరినినఁ

 గపప్పుడికొరకే వతకటవభునఁడు
 కపప్పుడి నలల్లనియలకలనుదుర-వనఁడె
  గపప్పుడి ముదుద ల యతుత్తి కొనరమాత్మి



రేక: 0074-6ఆహిరి సత: 05-258
పలల్లవ:    వలతునతదువు నాక వడినెపప్పుడును నేనఁ-

    డెలమ నొకచో భావ మెటల్ల తడె నీక
చ. 1:   బరవపైన మదనతాపతబునక వరవకిట

 పరవదనలను నేనఁబొరలనఁగాను
  సరసమున నీవచట సతులకౌనఁగిటనుతడి

  యిరవుకొననపడు మనసటట్టి తడె నీక
చ. 2:   వదలిన తురముతోడ వాడువదనముతోడ

  వదిగినేనిట చితతనుతడనఁ గాను
   సదమదముగానఁగ నొకసతని గనఁగిట రతుల-

   గదియతగనఁ జితత్తిమేగత నుతడె నీక
చ. 3:   జమలి మొలనటూళళ్ళతో జవావ్వెదిమేనితో

  నమరి యరీత నేనలరనఁగాను
   కొమరొతదనఁ గటూడితవ కోనేటరాయ నీ-

  తమకమెతదానఁక నెతతటనుతడి నీక



రేక: 0075-1ముఖరి సత: 05-259
పలల్లవ:   చెపప్పురాదయితత సిరల -  దని -

  వపప్పులినిన్నయునఁ జూడ వరపలోకాని
చ. 1:  ముదితజఘనముమనఁది మొలనటూలిగతటలవ

   కదల రవమెటల్ల తడెనఁ గతటరే చెలల
  మదనునఁడుతడెడి హేమమతదిరము దిరిగిరానఁ

   గదిసి మోబ్రాసడి పారిఘతటలో కాని
చ. 2:   కొమత్మిపయతదలోని కచమటూలరచి వలికినఁ

   జిముత్మిటది యటల్ల తడెనఁ జెపప్పురే చెలల
   యిమెపైమన మరధనములలల్ల రాసుల వోసి
   కముత్మికొని చెతగావ గపప్పురో కాని

చ. 3:  నెలతకతఠమునతదు నీలమణహరముల
  అలరటటల్ల తడు కొనియాడరే చెలల

  లలితాతగి పాబ్రాణవలల్లభునఁడు వతకటవభునఁడు
   నెలకొనన్న కౌనఁగిటనె నిలిచెనో కాని



రేక: 0075-2ఆహిరి సత: 05-260
పలల్లవ:    మాననీనఁడు పతటనోవ మరనఁది వనఁడే

   నటూనముపపైనఁ జేయి చానఁచ మతదవారిమరనఁది
చ. 1:    మతచమెకిక్క వావచటూచ మరనఁది వనఁడే

  మతచినీట చెలమల మరనఁది
    మతచ గతచాననఁ గొలిచే మరనఁది వనఁడే
    పతచెప శిరసు పాగ పనన్ననానఁట మరనఁది

చ. 2:     మతద మరియాల చలేల్ల మరనఁది వనఁడే
   మతదు నటూరీ మాటలనే మరనఁది

  మతదుమాయసేనఁతల మరనఁది వనఁడే
    కతదణప వనెన్నదటట్టి కొతగ జారే మరనఁది

చ. 3:    మకక్కళతచే వలపల మరనఁది వనఁడే
  మకక్కవ నాకౌనఁగిట మరనఁది

   మకక్కవలనఁ గరనఁగితచే మరనఁది వనఁడే
   చికెక్క వతకటాదిద్రిమనఁది చినన్ననానఁట మరనఁది



రేక: 0075-3సామతతత సత: 05-261
పలల్లవ:    చెలవప సేనఁతల శినెన్నకా పదద

 వలపవదనల వాడనయోత
చ. 1:   మొగమునకెగరెడి మొనవానఁడి గబబ్బుల-

 చిగరనఁబెదవులనఁడి శినెన్నకా
  నిగినిగ మెరిచేట నీలిమేనివానినఁ-
   సొగసు చటూచి వాని సొలశీనయోత

చ. 2:    మొగద్గీల మొలకల మురిపపనఁ గనున్నల-
  శిగద్గీల చిరనవువ్వె శినెన్నకా
   ఉగద్గీన రేపలల్ల వుసుర గొనేటవాని

  దగద్గీరి తమకాననఁ దడవనయో
చ. 3:    చతకల బతగార చలిల్లన మెఱనఁగల

 చితకబెదరలనఁడి శినెన్నకా
   వతకటపతనఁ గటూడి వడుక తోడుత

  సుతకల సగల సొలశీనయోత



రేక: 0075-4శ్రీరాగత సత: 05-262
పలల్లవ:   మరని నగరిదతడ మాయిలల్లఱనఁగవా

   వరల తావుల వలల్లవరిసేట చోట
చ. 1:    మఱనఁగ మటూనఁక చితతల మాయిలల్లఱనఁగవా

  గఱతపైన బతగారకొతడల సతది
   మఱప దలివ యికక్క మాయిలల్లఱనఁగవా
  వఱవక మదనునఁడు వనఁటాడేచోట

చ. 2:   మదనుని వదతత మాయిలల్లఱనఁగవా
   చెదరియు జెదరని చిమత్మినఁ జీనఁకట

  మదిలోన నీవుతడేట మాయిలల్లఱనఁగవా
  కొదలేక మమతల కొలవుతడేచోట

చ. 3:   మరలమెత్మితల తోనఁట మాయిలల్లఱనఁగవా
 తరవతకటగిరిదేవునఁడ నీవు

  మరముదద్రిల వాకిలి మాయిలల్లఱనఁగవా
   నిరతము నీ సిరల నితచేటచోట



రేక: 0075-5ఆహిరి సత: 05-263
పలల్లవ:   ఏతదానఁకా జాగిది యేలే- తన-

 అతదములచటనె అయతనఁగాక
చ. 1:   మస్కృగమదమతనఁడు మెతీత్తినిద మెపై

 ధగధగమననఁగానఁ దనకేలే
   మగవకచముల చెమట నతటన యా-

   పొగరనఁ బరిమళమె పూసనఁ గాక
చ. 2:   బెడిదపనఁ దురమద పట ట్టినీతనఁడు

  తడవుగ నలరల తనకేలే
   పడనఁత శిరసునను పపైపపైనఁ జెరిగిన-

   జడివాన వరల జారీనఁ గాక
చ. 3:   చిముత్మిచ వడెము సేసనీతనఁడు

 తముత్మిలముమయనఁడు తనకేలే
  కొమత్మి వడెమనఁక కోనేటపప్పునఁడు

  తమత్మివదనమున దానఁచనఁ గాక



రేక: 0075-6శ్రీరాగత సత: 05-264
పలల్లవ:   బగెద్గీనఁ గానఁగలితచకోవ పరితీయక

   నిగద్గీల యాతనిమేను నేనఁడే నొచచ్చెనా
చ. 1:   మతదరమెతత్తినవానఁడు మలల్ల ల మొతత్తినవానఁడు

    అతదప నీ గబబ్బుల వనఁగాన లేనఁడా
  గొతదినునన్న కచముల కొనవాతడెఱ ల్లతేను

  చెతదిన యాతనిమేను చిలల్ల లయతనా
చ. 2:    భటూమెలల్ల మోనఁచినవానఁడు పొడవు దానఁచినవానఁడు

   భామ నీ మొలనటూల భారమనీనా
  వోమక యాతనితోడి వుపరిసురతానక
   యేమని వనఁడుకొనిన యేల లోనఁగేవ

చ. 3:  వతకటనగమువానఁడు వనెన్నలమొగమువానఁడు
   కితకల నీ చేనఁతలకనఁ గితదుపడనా

   పతకజవదన నీకనఁ బాయలేక చెనకిన
 కతకమగబబ్బుల చెనకలకోపనఁడా



రేక: 0076-1దేశక సత: 05-265
పలల్లవ:  అవవ్వెలిమాటలే హితవవునఁగాక

   రవవ్వెలపై నీకితక నితదు రానఁదరనా
చ. 1:    మతదలితచి మధురలో మగవల మాటలే

  వతదుగాక చెవులక వతదులగాను
     మతదల మగవుల మా మాటల చెవులక గో-

  వతదునఁడా మాసుదుద లినఁక వననఁదరనా
చ. 2:   వాసనగానఁ బువువ్వెలితటవారతోడి పొతదులే

     సేసి నీవు మముత్మి నీవు చెనకే వతక
    దోసాల గావుగద మాతోడి పొతదులివ శ్రీని-
  వాసునఁడా మాచేనఁతలను వడదరనా

చ. 3:    మాయల మతదులసేసే మానినుల పొతదులే
  రేయునఁబగలను నీక రేసులగాక

    పాయక కూడిత ననున్న బాపరే వతకటగిరి-
  రాయనఁడా మాకౌనఁగిట రటట్టి కోపదా



రేక: 0076-2శతకరాభరణత సత: 05-266
పలల్లవ:   ఇతత భువనమోహినియపైన ఫలము

   కాతతునినఁ దలనఁచి వగలనఁ జికెక్కనిపడు
చ. 1:   మెలనఁతకనున్నల గతడుమలపైన ఫలము

   తొలనఁకరెపప్పుల నీర దొరకె నేనఁడు
  లలనమెపై నవపషప్పులతయపైన ఫలము

     వలప చెమట నీట వడినఁ దోనఁగె నిపడు
చ. 2:    మెఱనఁగార నెరల తుమత్మిదలపైన ఫలము

  నెఱినఁ దమత్మిమోముపపై నెలకొనన్నవ
   పఱచ జకక్కవల గబబ్బులపైన ఫలము
   తొఱలి తాపపరవతోనఁ గటూడె నిపడు

చ. 3:    పల వనెన్నమోవ బతబమెపైన ఫలము
  చిలక వోటల్లచేతనఁ జెలవతదను

   కలికి వతకటపతనఁ గలసిన ఫలము
  సొలసినాడనె నితతసుఖమబెబ్బు నిపడు



రేక: 0076-3ఆహిరి సత: 05-267
పలల్లవ:    ముచచ్చెటకెవవ్వెర లేర మోహమది బలదటూర

   యచచ్చెట నెవవ్వెరలేర యేనఁటకే నాపేర
చ. 1:    మతచముపపై నుతడరాదు మలనఁగపపైనఁ బొదుద వోదు

   నితచిన వుయపైద్వ్యలలోనా నిదుద ర రాదు
   అతచెలనఁ గనున్నల నీర ఆనఁపరాదాతనినఁబాసి

   యితచకతత నిలవలే నెటల్ల ధరియితతునే
చ. 2:    పవవ్వెళతచేటలల్ల చటూచి పాబ్రాణము నిలపరాదు

  దివవ్వెచటూచి తాలిమెపైననఁ దిపప్పునఁగరాదు
    దువవ్వెటపనఁ బయతదపపైనఁ దోనఁగిన తటట్టి పణునఁగ
  పవువ్వెటముత్మి బాసటమెపై పొకెక్కనేమసేతునే

చ. 3:      చితతతో ధరితచరాదు చెలల్లనఁ బో మేనెపైననఁ బోదు
   ఇతతటనఁ జెలలకెపైన యఱక లేదు
  ఇతతలోనె వతకటేశనఁడితత మరనఁగననుతడి

   యతతసేసనఁ గలికి వనఁడేమని చెపప్పుదునే



రేక: 0076-4బౌళ సత: 05-268
పలల్లవ:    శినెన్నక తేవ శలవుని తా

   వనన్నల సవగొను వనున్నని తా
చ. 1:    మటూటల్ మాటల్ మటూరల్ బారల్

   బాటల్ సదివ బాపల తా
   వటల్ వపల్ వలప గడుపల్
   తేటల మరగిన దేవుని తా

చ. 2:    వాకల్ చకల్ వాదుల్ పోదుల్
   సకప తొలిల్లట సుదుద ల్ తా
   పోకల లోకల్ పొగడనఁగ మనిపడి
   కేకిగరల తల కిషరని తా

చ. 3:    బగద్గీల్ నగద్గీల్ బావుల్ సొరెగా
   దగద్గీర వరపగ తపసుల తా
   సిగద్గీల్ వాపడి శ్రీ వతకటపత-
  నగద్గీప సొముత్మిలయాతని తా



రేక: 0076-5ముఖరి సత: 05-269
పలల్లవ:   భావమెరనఁగని పడుచా వోసి

   పోవ పోవ పోవ పడుచా
చ. 1:    మొరనఁగ మరనఁగ వతత కరనఁగదేనెల-

 పరచమాటల పడుచా
   చరక మెరప వాలనఁజూపల కనున్నల

   కెరలనఁ బొడిచి గిలిగితచేవ పడుచా
చ. 2:     కెలప మలపనఁ బయినఁడి గిలకల మటట్టిల-

 బలపమోనఁతల పడుచా
   అలప సొలప ముదుద లొలక నవువ్వెల

   జలకవలప మనఁదనఁ జలేల్లవ పడుచా
చ. 3:   వదకి వదకి తరవతకటేశవ్వెరనఁ

  బదరి కూడిన పడుచా
  కదల గబబ్బుల కలికిచేనఁతల

   వుదుట నడపలనె వరగేవ పడుచా



రేక: 0076-6శతకరాభరణత సత: 05-270
పలల్లవ:   దిమత్మిరివల నిటలనఁ దిరగకవ

    చిముత్మిల వలప నీపపైనఁ జిలికితచనఁ గస్కృషరనఁడు
చ. 1:      మెలల్లనే వుదాద ల మెటట్టి మరిన తురము పటట్టి

   తలల్లని ముతాతల గటట్టి తరగకవ
   చలల్లలమేత్మినతటా నీవు చకక్కని గొలల్లతవు

   వలల్లవసనఁ జూపలనే వనెన్నకానఁడు కస్కృషరనఁడు
చ. 2:    మటట్టిలనే గిలకొటట్టి మణుల పతడెముపటట్టి

  దిటట్టినడపల వధినఁ దిరగకవ
  జటట్టిగొనుచటూపల జతకెన గొలల్లతవు

    పటట్టిడునఁ జికక్కల నినున్న బతత్తిరీనఁడు కస్కృషరనఁడు
చ. 3:     చెకక్కలదానఁకానఁ గసటూత్తిరి చెలనఁగి నొసలనఁ బెటట్టి

  దికక్కల చటూచచనతత తరగకవ
   గకక్కన శ్రీవతకటాదిద్రి ఘనునఁడు కౌనఁగిటను

    చొకక్కలనఁ బెటట్టిడి నినున్న చటూరకానఁడు కస్కృషరనఁడు



రేక: 0077-1వరాళ సత: 05-271
పలల్లవ:    మోపల చిగరల చిముత్మిల వదము

  ఆవుల మతదలలోని ఆవదము
చ. 1:   మతచముపపైనఁ జదివది మరవకమ

  కొతచెప లేనఁబలకల కొనవదము
   పతచెప శిరసుతోడనఁ బనన్ననానఁడే చదివన

   తుతచి తుతచిన మాటల తొలవదము
చ. 2:   చలల్లలమేత్మి గొలల్లతల చకక్కనిజతకెనలక

  గొలల్లపలల్లలోన దొరకొనన్న వదము
 తలిల్లబడడలనక యతదరినొకక్కవావగా

   పలల్లనఁ గోవ నేరిపన పనువదము
చ. 3:   పతకజభవాదుల బడిబడినఁ జదివతచే

  లతకెల చెలనఁగిన మేలపవదము
  వతకటనగముమనఁద వలయ నితదిరనఁగటూడి

   కొతకక చదివన చొకక్కల వదము



రేక: 0077-2వరాళ సత: 05-272
పలల్లవ:    నితడిన వడుకలలల్ల నీకె గాక

    అతడనె తాపము చలల్ల నమరెగా నాక
చ. 1:     మగవకనున్నల మొకక్క మటట్టిల పాదపనఁ దొకక్క

   నిగడు వాతరనొకక్క నీకె కాక
   అగడునెరల చికక్క అరచేతపపై చెకక్క

    వగల గకక్కను మకక్క వనెన్నగా నాక
చ. 2:    తొయతలినఁ గటూడినరటట్టి తుదచెమటల మెటట్టి

   నెయతపమాటల గటట్టి నీకె కాక
   పయతద జారినకటట్టి భారతప నొసలిపటట్టి

   కయతపటలక తటట్టి గలిగెనఁగా నాక
చ. 3:  మొగలిపవువ్వెలతావ ముతచినకనున్నలకావ

   నిగనిగ నగమోవ నీకె కాక
    సగము జారిన నీవ చనవుల నీదేవ-
   నగట వతకటేశ నేనఁడబెబ్బునఁగా నాక



రేక: 0077-3శ్రీరాగత సత: 05-273
పలల్లవ:    ఆలవటట్టిముల వటేట్టిరవధరితచనఁ గదో పదద-

   పాలితడల్ల బరవున భామ బడలితవ
చ. 1:   మజజనమవధరితతు మగవ వచేచ్చెయవో

  గొజజతగ కసటూత్తిరినీటనఁ గతకమనీట
    గజజల గరడునిపపై కలికి వభునినఁ గటూడి

  ముజజగములనఁ దిరిగి మొగినలసితవ
చ. 2:    బోనము వటట్టినారిద పొలనఁత వచేచ్చెయవో

 ఐనకూరలలల్లనఁ జలల్లనారీనిదే
   తేనెలటూరెడి కెమోత్మివతీపల నీ వభునకనఁ

  గానుకగా నిచిచ్చెయిచిచ్చె కడునలసితవ
చ. 3:   చపప్పురమతచముపపైకి సరగ వచేచ్చెయవో

  అపప్పునఁడు వతకటరాయనఁడలరీ వానఁడే
 కొపప్పురగబబ్బులమనఁది కొనగోరిరచనల

  కపప్పురము మెతత్తిమెతత్తి కడునలసితవ



రేక: 0077-4హితదోళవసతతత సత: 05-274
పలల్లవ:   జగడపనఁ జనవుల జాజర

  సగినల మతచప జాజర
చ. 1:    మొలల్లల దురముల ముడిచిన బరవున

  మొలల్లప సరసప మురిపమున
   జలల్లననఁ బుపొప్పుడి జారనఁగనఁ బతపపై

 చలేల్లరతవల జాజర
చ. 2:     భారపనఁ గచముల పపైపపైనఁ గడు సిత-

  గారము నెరపేట గతదవడి
   చేరవ పతపపై చితదనఁగనఁ బడనఁతుల

  సారెకనఁ జలేల్లర జాజర
చ. 3:    బతకపనఁ గటూటమ పననఁగేట చెమటల-

  పతకపనఁ బటూనఁతల పరిమళము
  వతకటపతపపై వలనఁదుల నితచేర

 సతకమదతబుల జాజర



రేక: 0077-5ముఖరి సత: 05-275
పలల్లవ:     పొదుద వోకలివ నీక భువలో నెనన్ననఁగ నీ-

   సుదుద ల చెపప్పుదమనన్న చటూడనఁజూడనఁ గొతత్తిల
చ. 1:     మోనఁతనీటలోని యనఁత మటూనఁపననఁ బుటట్టిన మేనఁత

  మటూనఁతమనఁది కతత్తికోనఁత మొనగోరివానఁత
  బానఁతలేని దారవోనఁత పాపముచటూడనిచేనఁత

  నానఁతమనఁది తలపోనఁత నానఁగేటగీనఁత
చ. 2:   వలప చలిల్లనలగ వాజినెకిక్కనబాగ

  వలసి నొలల్లములపైన వలవనిజాగ
 తలిసితమదనేనఁడు తరవతకటేశవ్వెర

 తలనఁప పాబ్రాణులమనఁద- దగలటేలగ



రేక: 0077-6శ్రీరాగత సత: 05-276
పలల్లవ:     నేనెతదు వోయ తా నెతదు వోయ

  రానీలే రానీలే రానీలే
చ. 1:       మనెపైన నానఁట తన మడుకెలల్ల దిగవలకానీలే కానీలే కానీలే
చ. 2:   తలచటూపేనానఁట తలనఁపలల్ల దిగవల   తలనఁచనీ తలనఁచనీ తలనఁచనీవ
చ. 3:      కిరయపైన నానఁట కిటకెలల్ల దిగవలతరగనీ తరగనీ తరగనీవ
చ. 4:    హరియపైన నానఁట అదటలల్ల దిగవల   జరగనీ జరగనీ జరగనీవ
చ. 5:     వడుగెపైన నానఁట వస వడువనఁగ వల   తడవక తడవక తడవకవ
చ. 6:    కలషితచే నానఁట కడమెలల్ల దిగవల   అలగనీ అలగనీ అలగనీవ
చ. 7:    సతనఁ బాసేనానఁట చలల్లమెలల్ల దిగవల   తతగానీ తతగానీ తతగానీవ
చ. 8:    ముసలపైన నానఁట ముసుపలల్ల దిగవల   వసుగనీ వసుగనీ వసుగనీవ
చ. 9:    మానెపైన నానఁట మదమెలల్ల దిగవల   పోనీవ పోనీవ పోనీవ
చ. 10:    కలికెపైన నానఁట గజరెలల్ల దిగవల   చెలనఁగనీ చెలనఁగనీ చెలనఁగనీవ
చ. 11:    వడుకతో నానఁట వతకటపత ననున్ననఁ   గటూడనీ కూడనీ కూడనీవ



రేక: 0078-1భటూపాళత సత: 05-277
పలల్లవ:    ఎతదర వల నీకితకాను - య-

  యితదర చాలర యితకాను
చ. 1:    మోహప సతతో ముచచ్చెటనఁ గలసిన-

  దేహము మనసునిదియ కాదా
   సాహసమున నది చాలక మదిలో

  యహలనఁ దిరిగే వతకాను
చ. 2:   కసరల మురిపప గయాతళసతులతో

 ఆసురసురలతో నలసితవ
  కొసరచ నాతోనఁ గటూటమసేసే-

 ఎసరెతత్తికమ యితకాను
చ. 3:  కానఁకల నటనల-  గరగితపచ నను

  దేనఁకవనఁ గటూడిత దిమత్మిరివపై
  వనఁకపవలపల వతకటేశ నీ-

  యేనఁకట దరదు యితకాను



రేక: 0078-2ఆహిరి సత: 05-278
పలల్లవ:   ఇటేట్టి నామదినఁ గోపమెచచ్చెరితచేవు

    వటట్టి వలపే నాపపై వారితచ వలనా
చ. 1:    మోహప సతకటతగరముల వలిగోర నా-

  దేహముపపై నునురేక దియతనఁజూచేవు
   సాహసివరా వోరి వచచ్చెప నీవలపలోని-
   దాహమెలల్ల నాతోనే యితతటనఁ జూపవలనా

చ. 2:   తళకబతగారతచల దటట్టి చరకొతగనఁ
  లలర నీమేను నాపపైనపప్పుళతచేవు
   వలదు వోరి వచచ్చెపవలప నీదలల్ల ను

   పలమారనిటల్ల నాపపైనఁ బటూయవల నా
చ. 3:    సనన్నపమణుల కపప్పునసవరము కొపప్పు నా-

    కనున్నల దానఁకనఁగ నాపపైనఁ గడు వనఁగేవు
   కనున్నల కలికి వతకటరాయ నీకౌనఁగిట
   వనెన్నలలల్ల నాపపై నిటవలనఁ జేయవలనా



రేక: 0078-3శ్రీరాగత సత: 05-279
పలల్లవ:    ఉతడవదాద యిటవతట వడికాలను చను-

   గొతడలపపై నుదయితచెనఁ గొతడుక చతదురనఁడు
చ. 1:    మతటమనఁది చతదురనఁడు మేదినిపపై కలవల

   నతట సేసనట యేనఁట నాటకములే
   కతటచటూప కలవల కలకకోరిచెనఁ బెపైనఁడి-

   వతటమేని జవరాలి వదన చతదురనఁడు
చ. 2:    జలధిలో జనియితచి చతదురనఁడె పగలయ

  జలజములక నేనఁట శతతములే
  మెలనఁతమోమెపై నేనఁడు మెతత్తినికరతలము-

   జలజాననఁ బవళతచెనఁ జకక్కని చతదురనఁడు
చ. 3:   చితకచతదురనఁడు కతదునఁజీనఁకట మెపైచనఁకటే

 యితకనఁజేసి పారనఁదోలీనేనఁటపొతదులే
   వతకటేశని కౌనఁగిట వలనఁదిమోమెపై నేనఁడు

   వతక నెరిచనఁకట వలనఁచె జతదురనఁడు



రేక: 0078-4దేవగాతధరి సత: 05-280
పలల్లవ:    ఎతతటవానఁడవు నినున్న నేమతదును యిటట్టి

  సతతమెపైతవతతతోడ చాలదా నీక
చ. 1:    మాణకపటతగరాల మగవ దా వాయితచేట-

  వణలోనే చలీ ల్లనఁ దనవరహమెలల్లను
   ఏణనయన నితతేసి యలయితచినటట్టి నీ-
   జాణతనమె యితత చాలదా నీక

చ. 2:   గిలకనఁగతకణముల కీరవాణ కినెన్నరలో
  కలికీనిద పపై కోపమెలల్ల ను

   సొలపనఁ జూపలనిటేట్టి సుదతనితతేసి నీ-
   చలము సాదితచితవ చాలదా నీక

చ. 3:   కతకమగబబ్బులతోడి కోమలిచెకక్క చెమట-
   వతకనే వచచ్చె నీపపై వలపలల్లను

  వతకటగిరిరమణ వడుక నీలలితాతగి
   సతకెదేరనఁ గటూడితవ చాలదా నీక



రేక: 0078-5శ్రీరాగత సత: 05-281
పలల్లవ:  పవువ్వెగటట్టినటట్టి మేన-   బుకిక్కలితచనఁ జెమట నీ-

  జవవ్వెనప మదమెపో చలపటట్టిని
చ. 1:    మోలకనవువ్వె చిగరమోవ మోపనీక నీ-

   పలకనఁ గోవలల పో పగచాటని
   తలకపమోమునకనఁ దేతటల్ల రానీక నీ-

   యలకల చెదరె పో యదలితచని
చ. 2:    చనవున నీముఖచతదురని వతక నీ-

  చనుజకక్కవల పో చాడిచెపీప్పుని
   మనసు చనఁకటల్ల నీమదనతాపపనఁ జితత

  కనునఁగవల పో గాదనఁబోసని
చ. 3:   దటపనఁ దమకప మెపైదావానలనక

  నిటటూట్టిపరల పో నీడవట ట్టిని
  గటట్టి తోనుతడిన కూరిమపతపలే పోనీ-

   పటట్టిప వతకటపతనఁ బటట్టి తచచ్చెని



రేక: 0078-6భటూపాళత సత: 05-282
పలల్లవ:   ఇనిన్నచేనఁతలను జేసనితదుకొరకే - వనఁడు

   కనున్నలనె పొదుద పచచ్చెనఁ గదవ నీకొరకే
చ. 1:    మనమాయనఁ జెమటల మేను ముతచకొరకే

  తానే కమఠమునాయ దానఁగకొరకే
  ఆనుకొని కిటయాయ నదలితచకొరకే
  మాననఁడు కతబముచాట మారమోముకొరకే

చ. 2:   కాలచానఁచె నేలమనఁద గమనితచకొరకే
  జాలినఁబెటట్టి చేనఁతలనే చతపకొరకే

  యేలికాయ వరహులనేనఁ పడికొరకే
  శ పైలమెతత్తి నీకచములతేత్తి కొరకే

చ. 3:    కలవలల్ల నిరసితచేనఁ గదవ నీకొరకే
 కలికియాయను నీసతగతకొరకే

  వలపల వతకటేశవ్వెరనఁడు లోకమున
  చెలవముతో మెరసను నీకొరకే



రేక: 0079-1కేదారగళ సత: 05-283
పలల్లవ:   రమత్మినవ వాని రమత్మినవ-  య -

 తమత్మికనునఁగొనల తళకలవాని
చ. 1:    మెలపన నేను మేడమనఁద య-

  చిలకనఁ బేరకొని పలవనఁగను
   అలపన వథినఁ దానరగచను తనునఁ

 బలిచితనతటానఁ బలికినవాని
చ. 2:   కేరడమెపైన కినెన్నరలో య-

  నారణ ముటట్టి చ నలగడను
  చేరవల తానఁజెలనఁగచను యిట

  పేరకొనుచ ననునఁ బలిచినవాని
చ. 3:    పరవశమెపై నేనఁ బానుపన య-

 గిరికచముల నొడడగిలనఁగాను
  తరవతకటఘనగిరిపత ననుచను య-

  సిరలగ ననునిట చెనకినవాని



రేక: 0079-2ముఖరి-అటతాళత సత: 05-284
పలల్లవ:    చేయరాని చేనఁతలలల్లనఁ జేసితవ యితత

   పాయరాని సతమనఁద భయము నీకెటట్టిదో
చ. 1:    ముతేత్తిల పతడెమది ముదితది ఆ-

  గతత్తిపనఁ బాదమునకనఁ గొలనఁదపైనది
    బతత్తిరప ముతజేతనే పటట్టితని య -

  మతత్తిగజగమనపపై మనన్నన నీకెటట్టిదో
చ. 2:    కతదనతప మటట్టిలివ కోమలివ మోనఁత-

 లతదలతో జగడితచనతదమెపైనవ
    యితదు నీక నుతగరాలపై యేచినవ య-

   యితదుముఖ మనఁది మోహమెతత నీకనెటట్టిదో
చ. 3:    గటట్టివలిపప చతదద్రికాని యిది యితత

  కటట్టి వడిచిన నేనఁటకమత్మినఁదానిది
    కటట్టి కాసితచితవ వతకటరాయా య -

  బెటఱ ట్టిన చెలిమనఁదిపేగమము నీకెటట్టిదో



రేక: 0079-3ముఖరి సత: 05-285
పలల్లవ:    సలల్ల నతటా నేమెపైన చేయవచేచ్చెవు నే-

   నొలల్లనినున్న సకక్కసాయ నుతడేవో వుతడవో
చ. 1:    మేసవారి పనన్నదాని మేకసేసి యితటలోననఁ

 దోసుకొతటవఱనఁగవా దుతడగీనఁడ
    ఆసలనఁ బెటేట్టివు ననున్న నటట్టినే యితతేసి

   వసాలనఁబోక కొతగ వడేవో వడవో
చ. 2:    పాయప వలపలనే పపైడివతట గొలల్లతల

  సాయతపతప తొలనఁగవా సటకానఁడ
మాయల-    బెటట్టి చ నీవు మతచనీర కతచాలనఁ

   బోయుచ ననేన్ననఁపక పోయేవో పోవో
చ. 3:    గానఁటమెపైన గబబ్బుల చకక్కనిదాని నమత్మినతటా

 ఆనఁటదాని బాగొనేవడవలోనే
    నానఁటకప వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ యిటట్టి

  మానఁటనెతదటూనాడక మానేవో మానవో



రేక: 0079-4ఆహిరి సత: 05-286
పలల్లవ:   ఇనిన్నయునఁ జేసితవనఁకనేల నీ-

  చినిన్ననగప మటూసర నీచేనఁత
చ. 1:   మఱవకరా నీమాటల ని-

  నెన్నఱనఁగదు నినిన్నయు నినఁకనేల
  మొఱనఁగకరా నీమోహము నా-

   చెఱనఁగ మాసనిద చెలల్ల నీచేనఁత
చ. 2:    చితదకరా నీ చెలవముల ఇప-

డితదరనునాన్నరినఁకనేల
   కతదకరా నీ కానఁకలను యిట

  కితదుపడితనిద గెలిచె నీచేనఁత
చ. 3:    నొతపకరా నే నొగలనఁగా నీ-

 యితపల నెరపేనినఁకనేల
  జతపల వతకటశ పైలపతీ నా-

  కెతపమోవ దకెక్కర నీచేనఁత



రేక: 0079-5బౌళ-ఏకతాళ సత: 05-287
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర గలరమత్మి యినఁక నాక

  నెవవ్వెగలలోనఁ జితత్తిము నెలకొనన్నదిపడు
చ. 1:   మనసుకోరిక దని మానిపదనతటనా

  వనగటూడి మనసు నావదదలేదు
    పననఁగి తమకము వా పదనతటనా మేన

  అనయమువరవు దానెపై యునన్నదిపడు
చ. 2:    చితత తాలిముల ముతచెదనతటనా మేన

  సతతాపముల సేయనఁ జలపటట్టిను
  అతతరతగము నాదియతటవా నెలవున

  సతతతమునాతనఁడే జటట్టిగొనె నిపడు
చ. 3:   సితగారపమేను నాచేతకి లోనతటనా

  అతగవతచి పరవశమెపై యునన్నది
  యితగితమెరినఁగి వతకటేశనఁడు నాకతటనా

   కతగి ననున్ననఁ గారితచి కలసనిపడు



రేక: 0079-6వరాళ సత: 05-288
పలల్లవ:   వలయు నీకలతణవదిగా మతనుతడి

   కలికి జవవ్వెనప యాగము సేసనతనఁడు
చ. 1:   మలయు నీనాభిహోమప గతడమునను

   నెలకొనన్న వరహగిన్న నితడానఁ బోసి
   పొలయు నీ నిటటూట్టిరపల వసరచను
    వలకనఁ జెమటల నాహుత వోస నతనఁడు

చ. 2:   కదిసి నీనెనన్నడిమ గగనమునతదు
   పొదలిన యారనే పొగ నితడనఁగా
   మదిరాక నీమతచి మానపనఁ బశవు
   నదనెరినఁగి వలిచె నతవ నీకతనఁడు

చ. 3:   కాటకకనున్నల నినున్ననఁ గడునలయితచి
  బటూటకముల చిటపొట సిగద్గీల

  గానఁటపనఁ గరణ వతకటగిరివభునఁడు
   కోటహోమము సేసనఁ గటూడి నినన్నతనఁడు



రేక: 0080-1శ్రీరాగత సత: 05-289
పలల్లవ:  అతజలిరతజలిరయత తే

    కిత జనయసి మమ ఖేదత వచనెపైతః
చ. 1:     మాత కిత భజనే మయా కితతే

    తవ్వెత కోవా మే తవ కాహత
    కిత కారతమతో గేహే మమ తే

   శతకాత వనా కిత సమాగతోసి
చ. 2:   నను వనయోకేత్తిరన్న యోగాతహత

పన:  పనసత్తిత్త్వాత పూజోతసి
   దినదిన కలహవదినా తే కిత

 మనసిజజనక రమారమణ
చ. 3:   దపైవత బలవతత్తిరత భువనే

   నెపైవ రోచతే నరత్మి మయి
   ఏవమేవ భవదిషరత కర కర

 శ్రీవతకటాదిద్రి శ్రీనివాస



రేక: 0080-2సామతతత సత: 05-290
పలల్లవ:   వరహన నినునఁబాసి వనఁగేను

    తరణ నేను నినున్ననఁ దపప్పునఁ దోయనఁగలవా
చ. 1:     మునున్న నీవు రేపలల్లను ముచిచ్చెలితచకొనన్న పాల-

 వనన్నలనారగితచి వఱఱ్ఱైవనఁగేవు
   సనన్నప నడిమతోడి జవవ్వెనాన నలయుచ-

   నునన్నదాన నీతోడ నోపదునా పననఁగ
చ. 2:   నేరపననఁ బాలజలనిధిలో నమస్కృతమెలల్ల-

  నారగితచి లవున ననన్నపప్పుళతచేవు
   బీరముననఁ జిగరాకనఁ బెదవతోనఁ గనుచటూప-

     గటూరిమ నేనునఁ డి నినున్ననఁ గచిచ్చె పటట్టినఁగలనా
చ. 3:     గదదలితచి దనుజని గోరనఁ జెనకిన నినున్న

  అదదలితచి చెనక నీయతతదాననా
  గదదరివ తరవతకటగిరివభునఁడ నీ-
  నిదదపనఁ గసటూత్తిరిమేను నేనానఁగగలనా



రేక: 0080-3ముఖరి సత: 05-291
పలల్లవ:    ఎకక్కడిదినఁకనఁ బరిణమము యమదనానలముననఁ బద్రియ-

   మెకక్కడు దోనఁపనఁగ దపైరతతబతతయునఁ దరెడిని
చ. 1:    మనసుననఁదలనఁచినతలనఁపల మాటల వడలనఁగ నాడిన

   గొనకొని కనున్నల నీళళ్ళ గతుత్తి కవటట్టిడిని
    కనునఁగవ చటూచినచటూపల కౌనఁగిటనఁ జేరప్పునఁగనఁ బోయిన

  పనివడి హస్కృదయతబతతయునఁ బరవశమయతడిని
చ. 2:     తనువున నాటనమాటల తపప్పుక మతనఁ జితతతచిన

   అనువుగనది పరితాపతబెపై పరరేనఁ పడిని
   వనకదినతబుల కూటమ వడుకలని తలపోసిన

    పనగొన పూనఁటకనఁ బటూటక పేగమము పరిగెడిని
చ. 3:    తరవతకటగిరినాథని దేవోతత్తిమునఁ గటూడిన మది

  యరగొని దేహవకారములరవపై తోనఁపడిని
   పరమాతుత్మినికరణరస పానము సేసిన జిహవ్వెక

  అరదుగ నితరపదారస్థిములనిన్నయు రోసడిని



రేక: 0080-4శ్రీరాగత సత: 05-292
పలల్లవ:     తానట పాబ్రాణేశతడట తమకము తమకమునఁ గటూడనఁగ

   వనలి జారిననఁ దలనఁకని వడుకలటట్టివకో
చ. 1:    మనఁటననఁ బగిలడిగబబ్బులమనఁద నలతదిన గతదప-

  వటలతళకల పయతద వలనఁపలనఁబొలయనఁగను
    నానఁటన మదనుని శరముల నలనఁకవనొయతన తోనఁపనఁగ
  మాటక మానఁటాడదు చెలిమరత్మితబెటట్టిదొకో

చ. 2:      మతచిన తొడల మెఱతగల మెలనఁతుక గటట్టిన పటట్టిము
    చితచక వడలిన నిగద్గీల సిగద్గీల దొలనఁకగను

    వతచినరెపప్పుల కనున్నల వడియు జలతబుల చెకక్కల
  నితచిననఁ బలకనిభావప నెవవ్వెగలటట్టివకో

చ. 3:     కమత్మినితావుల చెమటల గాలికి నొయతన మెచచ్చెచ
   సొమత్మిలనఁదేలడి మరపల సొకక్కలనఁ దేలచను

  దిమత్మిరికోనేటపప్పుని తరవతకటపతనఁ గటూడిన
  కొమత్మిక మనఁదటయాసల కోరికలటవకో



రేక: 0080-5నాదనామకిగయ సత: 05-293
పలల్లవ:   మలసిన తుమత్మిద మగవానఁడు

   నిలిచి నాక వరవ నీకేలయాత
చ. 1:    మగవల సురతప మఱపననఁ గచములనఁ

  దగిలిన రేకలతరినఁ జెలనఁగి
  పగటన సిగద్గీల పడుదురగాకిట

  నిగిడిన సిగద్గీల నీకేలయాత
చ. 2:   వనితల రతపరవశమున మురిపప-

 కనునఁగవచటూపలనఁ గరనఁగచను
  జనుగల చటూపల చటూతురగాకిట

 యనసినెనయముల యినఁకనేలయాత
చ. 3:    లోలో మముబోతటల్ల వనితల వగనఁ

  దటూలచ జడమౌదుర గాక
  తేలితచిత రత తరవతకటపత
 నాలికానఁడ నీనగవలయాత



రేక: 0080-6దేశక సత: 05-294
పలల్లవ:  ఏడనునన్నదో యతరణ

  చటూడక చటూచిన చటూపలలోన
చ. 1:    మేనఁతల మరిగిన మల పలల్లలక

  నీనఁతల నేరిప యతరణ
  కానఁతాళతచిన కనున్నల నీళళ్ళ

  చేనఁతల నితడిన చెరవులలోన
చ. 2:   ముతత్తిపనవువ్వెల మురిపపనఁ బువువ్వెల

  యతుత్తి ల కటట్టి యతరణ
   లతత్తిక మోవకి లతచముగా పపై
  మెతత్తిన దతతప మెరనఁగలలోన

చ. 3:    పసని చనఁకటల్ల పలమరనఁ దవవ్వె
  యిసుక పానఁతరల యతరణ
  కసిగాటల్ల వతకటపత కౌనఁగిట

 రసములొలక నేరములనున్నచను



రేక: 0081-1లలిత సత: 05-295
పలల్లవ:   తపప్పుగా మఱే ఱ్ఱైకమనఁదనఁ దేలడువానఁడు

  ఎపప్పుడు లోకములలల్ల నేలేటవానఁడు
చ. 1:   మోనఁతనీట మడుగలో యనఁతగరచినవానఁడు

 పానఁతగిలే నతకితదనఁబాయనివానఁడు
   మటూనఁత దోసిపటట్టి మతటముదద పలల్లగితచవానఁడు

   రోనఁతయపైన పేగల పేరల గలవానఁడు
చ. 2:  కోడికూనఁతనోరివాని కఱఱ్ఱైతముత్మినఁడెపైనవానఁడు

  బటూడిది పూసినవాని బుదుద లవానఁడు
   మాడవనెన్న లేటవతట మాయలనఁ దగిలినవానఁడు

   దటూడల నావులనఁ గాచి దొరయపైనవానఁడు
చ. 3:    ఆకసాననఁ బారేవరి అతవల మానముల

  కాక సేయువానఁడు తురగముపపైవానఁడు
   ఏకమెపై వతకటగిరి నితదిరారమణనఁ గటూడి

  యేకాలమునఁ బాయని యనలేనివానఁడు



రేక: 0081-2సామతతత సత: 05-296
పలల్లవ:   పదదపనన్నవరసనఁ బెరగవలసి తా-

 నిదదరెపైన యాతనఁడతనఁడు
చ. 1:   మెరనఁగరెకక్కల పదదమేని పలగనెకిక్క

 యిరలకొనెడి యాతనఁడతనఁడు
  ఎరమతటలగయతగ నేచిన పరముల-

 నెరియితచిన యాతనఁడతనఁడు
చ. 2:     చలల్లని చటూపల సతకి వలచి పోయి

యిలిల్లటమునన్నవానఁడతనఁడు
  తలల్లనీటపపై దికక్కల వలగనఁగ-
 నిలల్ల గటట్టిన యాతనఁడతనఁడు

చ. 3:   చటూచిన చటూపల సుఖదుతఃఖములనఁజేయ-
 నేచిన పనుదపైవమతనఁడు

  ఆచతదముల వతకటాదిద్రిపపై నెలకొని
 యచోటనునన్న వానఁడతనఁడు



రేక: 0081-3ముఖరి సత: 05-297
పలల్లవ:     కతటమ నీలగలలల్లనఁ గనున్నల యానఁకలి దర

     బతది బతట తనమేల మాతోనఁ బతతమతత చాలదా
చ. 1:     మతటమనఁది కతటచటూప వతటలేని కూడు నీక

  గతటమనఁది తోడనఁబుటట్టి గొలల్లవారికలిమ
   ఒతటగాక లోకమెలల్లనొకక్కటపైన మేను మతచి-

   జతటతోడినఁ బుటనాల సుకమతత చాలదా
చ. 2:    నాలగ మోములబడడ నవువ్వెల సతసారము

 వలమోపరానియిలల్ల వతతవతతచెలవు
   కాలిగోరనఁ బుటట్టినటట్టి గదదరికూనఁతుర మతచి

   పాలమనఁదిపడుక నీ బద్రిదుకితత చాలదా
చ. 3:    ఎలల్లనానఁడు నురముమనఁద నెతడగాయ కావరాయి

 గలల్లకూనఁతతోడినోర కొనగోరబలిమ
  చెలల్ల రా నీకితతవటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ

  మలల్ల వారితోడి పోరమానవతత చాలదా



రేక: 0081-4ముఖరి సత: 05-298
పలల్లవ:   కడగతటనే కెతప గదురనఁగాను

   పడనఁత మురిపపనటననఁ బాయ దేమయును
చ. 1:     మగవ ముతత్తియప గమత్మిల వనెన్నలలనఁ జినిన్ననఁ

  నగవువనెన్నలల నునన్నతనఁ బొలయనఁగాను
   జగడితచి వభుని వరసతబులనె సొలయనఁగా

  మొగముననునఁ గోపతబు మొలవదేమయును
చ. 2:   రమణకచకతభభారమును మొలనటూళళ్ళ భా-

   రమును నెనన్నడిమ సనన్నము దలపనఁగా
     పగమదతప వభునినఁ బెడనఁ బాసి చెనకచ లోని-
  తమకతప సతభద్రిమము తరగదేమయును

చ. 3:    ముదిత మెపై సితగారములనఁ జకక్కదనములను
  పదివల వధములపై పరనఁగనఁగాను

   కదిసి వతకటవభుని కమత్మినఁగనఁగిట రతులనఁ
   జెదర నలకల సిరల చెదరవమయును



రేక: 0081-5బౌళ సత: 05-299
పలల్లవ:   బహుకరత్మిభోగతప పనులలల్ల నిటల్లనే

  యిహసుఖతబతదరికి నెటల్లనో కాని
చ. 1:     మెలనఁత వభునఁ బాసియును మతలేని వదనల-

   నలరి యాతనినఁగటూడు నభిరతుల నలస
    అలిగినను గటూడినను కలిగె వలపల దనక-

   నెలమనఁ దనసుఖములినఁక నెపప్పుడో కాని
చ. 2:     ఉడుగని వయోగాగిన్న నటూరప్పు గడు వనఁడాయ

    కడు రతులతో నటూరప్పు గానఁగి వనఁడాయ
   కడనఁగిననుతాపతబె కపప్పు మెపై తాపతబె

    యడలేని తమ యితత నెపప్పుడో కాని
చ. 3:  తరవతకటాచలధిపనినఁ బాసినయపడు

   తరణ యాతనినిపడు తగనఁ గటూడినపడు
   పరవశము దఱచాయ పపైపపైనె ఘమమాయ

   యిరవపైన యరకలినఁక నెపప్పుడో కాని



రేక: 0081-6శ్రీరాగత సత: 05-300
పలల్లవ:   కతకమచెమటలతటా గొఱగేవు మర-

  దొతకెన తామరల నెతుత్తి రచారలమాత్మి
చ. 1:    కోవదునిమనఁద నేల కోపగితచేవతని కె-

  మోత్మివ కపప్పు మరనియముత్మిలతానఁకలే
  తావుల వతతలకనఁ గానఁతాళతచేవతనిపపై

   భావజవతట పూవు బారినఁ బడెనమాత్మి
చ. 2:   నొసలి కసటూత్తిరతటా నొగిలేవాతనిపపై

  కసటనఁగానఁకల కతదుగతదము చటూచి
  యసగ గతదవడతటా యఱఱ్ఱైనఁబారేవాతనిపపై

  పసని మదనుదాడి బలదుముత్మిలమాత్మి
చ. 3:   ఆనఁటదాని గోరితానఁకల నేవాతనిపపై

  నానఁటనచతదురని సనన్నప రేకలే
    గానఁటపనఁ గానఁగిటను వతకటపత నీక దకెక్క

  యేనఁటకి నాతనివతకా నెగద్గీలనేన్నవమాత్మి



రేక: 0082-1శ్రీరాగత సత: 05-301
పలల్లవ:    పగతలేని పూజ దలనఁపనఁగనఁ గోటమణునఁగలపై

  అతవ పరవశము బద్రిహత్మినతదమాయ
చ. 1:   మానినీమణ మనసు మతచియాసనమాయ-

నానతదబాషప్పుజలమరా ర్ఘద్వ్యదులయ-
 మనాకకనుదోయి మతచదపములయ-

నాననసుధరతబభిషేకమాయ
చ. 2:   మగవ చిరనవువ్వెలే మతచికొ శ్రోవవ్వెరలయ

 తగమేనితావ చతదనమలనఁదుటాయ
  నిగనిగని తనుకాతత నీరాజనతబాయ

జగడతపటలకలపచారతబులయ
చ. 3:   ననుపపైన పొతదులే నెపైవదతతతులయ

  తనివోని వడుకల తాతబలమాయ
   వనిత తరవతకటేశవ్వెరని కౌనఁగిటనఁ జేయునఁ

వనయవవరతబులరవరిమొకక్కలయ



రేక: 0082-2ఆహిరి సత: 05-302
పలల్లవ:   మోహతపరతముదము ముదుద నఁజూపల మదము

   దేహతప సొబగెలల్లనఁ దలిప సదమదము
చ. 1:    మతచమటట్టిల గిలక మెరనఁగగబబ్బుల కలక

    వతచనఁ జూపల చిలక వసివాడునఁ బలక
     మతచనఁ జెమటల తళక మనసు లోపలి యళక

  అతచటధరపబెళక అలమేనఁట జళక
చ. 2:     కరమటూలములనఁ గరనఁగ కదలనఁ బయతద చెరనఁగ

  సిరలచెలవపమొరనఁగ చెకక్కపపై మరనఁగ
   గరగరికె తతులరనఁగ ఘతలతటన తరనఁగ
  గరిమెతో చెలియునికి కపప్పురపటరనఁగ

చ. 3:   కలికితనముల పోగ కమత్మినఁదావులవనఁగ
  వలపతమకముల పరవశమ మెు పనుజాగ

  కలకతటబాగ వతకటపతకినఁ జెలరేనఁగ
    చెలియ సమరతుల మతచిన వతత బాగ



రేక: 0082-3పాడి సత: 05-303
పలల్లవ:   ముదుద ల మోమున ముతచనఁగను

  నిదదపనఁ గటూరిమ నితచని
చ. 1:    మొల చిరఘతటల మువవ్వెల గజజల

 ఘలఘలమననఁగానఁ గదలనఁగను
  ఎలనవువ్వెలతో నీతనఁడు వచిచ్చె

 జలజపచేతుల చానఁచని
చ. 2:   అచచ్చెపనఁ గచచ్చెముతాతల హరముల

 పచచ్చెల చతదాబ్రాభరణముల
   తచిచ్చెన చేతుల తానె దపైవమని
  అచచ్చెట నిచచ్చెట నాడని

చ. 3:   బాలనఁడు కస్కృషరనఁడు పరమపరషనఁడు
  నేలక నితగికి నెరినఁబొడవపై

  చాలితచి వతకటాచలపత దానెపై
 మేలిమసేనఁతల మతచని



రేక: 0082-4రామకిగయ సత: 05-304
పలల్లవ:    చటూడరమత్మి యిటవతట సుదతుల లేరెతదు

   యేడనెపైన నిటవతట యితతుల వుటట్టి దురా
చ. 1:   ముదితనడపలలోని మురిపమే వయిసేసు

  కొదమగబబ్బులతీర కోటవల సేసు
  సుదతబతత్తిరిచటూప సొనాన్నటతకాలే సేసు
  అదరబతబముతీర ఆరవల సేసు

చ. 2:     సనన్నప నడుము లోని సపైకమే లక్షసేసు
   పనున్నగానఁ బరనఁదువనెన్న పదివల సేసు

  యనిన్నక మెఱనఁగనఁదొడలతతధనమెపైననఁ జేసు
  నునన్ననఁగా దువవ్వెనకొపప్పునటూరవల సేసునే

చ. 3:   అతగనభాగతమెటట్టిదో అతమోహమెపై తర-
  వతగళరాయనికస్కృప వవల సేసునే

   బతగారచవకెలోనఁ బడనఁతనఁ గటూడిన సొతప
   రతగగానఁ జెలియరటూప రాజతమెలల్లనఁ జేసునే



రేక: 0082-5ఆహిరి సత: 05-305
పలల్లవ:   జవవ్వెనతపమదమున జడిసేట తరణ

   పవువ్వెల పానుపమనఁదనఁ బొరలీనఁ జూడరే
చ. 1:   ముతేత్తిలకతకణల మురిసేట కరము

   చితత్తిగితచ చెలి నేనఁడు చెకక్కమనఁదను
   కొతత్తినెతాత్తి వ వరల కొమరెపైన తురము

   వతుత్తి ల నెరలతోడ వదలీనఁ జూడరే
చ. 2:    పయతదవలి మతచ పగటపైన గబబ్బుల

  ముయతరాని పనుతాపముననఁ గానఁగీని
   వయాతరప రచనలతో వరపపైన చటూపల

   వయతనె కనున్నలనీట వులికీనఁ జూడరే
చ. 3:   కపప్పురపతావతోడ కరనఁగేట తనువు

  వపపైత్ర్పన కసటూత్తిరిచేత నొరపపైనది
  యిపప్పుడిటట్టి తరవతకటేశనఁగటూడి యితత

   చెపప్పురాని వడుకలనఁ జెలనఁగీనఁ జూడరే



రేక: 0082-6కనన్నడగళ సత: 05-306
పలల్లవ:     ఏల య యనుమానములితత మనతబుననఁ బాయని-

  తాలిమ తపప్పునఁదరవున దానఁగెనఁగదోయమాత్మి
చ. 1:   మాయపమతటల చలల్లడు మతదమారతము

  పాయము దిరగనఁబారెడు పతడునఁజతదురనఁడు
  కాయము తలల్లడపరపడు గతడుగోయిలల

 యేయడనోరవ్వెదు చెలిలగేలగోయమాత్మి
చ. 2:      ఇతటనఁ బుటట్టిన యాతనఁడే యితటనఁ బుటట్టిన యముత్మిల

  యితటనఁ బలమారనేయనఁగ నేమతదునోయమాత్మి
     వతటనఁ బాసిన శరముల వతటనఁ దగిలడు నారిని

  యతటన మదనానలమనఁక నారపరాదమాత్మి
చ. 3:     కొతడలరాయనఁడు చెలిచనునఁ గొతడల నితచిన గరతుల

 కొతడుకచతదురలపైనవ కొతత్తిగదోయమత్మి
   నితడిన వరహతబతతయు నేనఁడిద యమస్కృతతబాయను
   పతడిన తమకము మేలపై పలియితచెనోయమాత్మి



రేక: 0083-1రామకిగయ సత: 05-307
పలల్లవ:    కమలన సౌభాగతము కలికితనతబుల సొబగల

   పగమదతబుల నితతతతని పలకతగా రాదు
చ. 1:   మతచిన చొకక్కల మరినయాసల

 పతచేతదిద్రియముల భాగతముల
   యతచిన తలనఁపల యడపని వలవుల

 పతచబాణుని పరిణతలటూ
చ. 2:   కనునఁగవ జలముల కమత్మినిచెమటల

  ఆనయమునఁ జెలలక నాడికల
   తనువున మఱపల తపప్పుని వఱపల

  వనుకలి కనుకలి వడుకల
చ. 3:    మోవ మెరతగల ముదుద ల నగవుల

 శ్రీ వతకటపతచితత్తిముల
   తావుల పూనఁతల దరప్పుక వాబ్రానఁతల

  ఆ వభునఁగటూడిన యలసముల



రేక: 0083-2పాడి సత: 05-308
పలల్లవ:    వభుని వనయముల వనవమాత్మి నినునఁ

  నభయతబడిగీ నయాత తాను
చ. 1:   రహసతమున శ్రీరమణునఁడు పతపన

 వహరణలేకల వనవమాత్మి
ఆహిపతశయనతబతతాపతబెపై

  బహువదనక అగపడె నటతాను
చ. 2:    అదిమపత నీ యడుగల కెరగిన-

 వదాతతరచన వనవమాత్మి
  నీదయగానక నిమషమె యుగమెపై

  ఖేదతబున నలనఁగీనట తాను
చ. 3:   కితకరనఁడట నీ కినుకసేనఁతలక

 వతకటపతగత వనవమాత్మి
  సతకెలేక నీచనవున జగముల

  కొతకకిపడె చేకొనెనట తాను



రేక: 0083-3ముఖరి సత: 05-309
పలల్లవ:    ఎఱనఁగవతని చతద మటట్టివానఁడనుచ నితత

   తఱవల నీమనఁదనఁ దేనోపనఁ జమత్మి
చ. 1:    రతగమరిన మతచిరతాన్నల దాచిన నీ-

 వుతగరాలచేతనఁ బాదమొతత్తికవవత్మి
    అతగన వుటట్టినునఁ బాదమతట శిలను దొలిల్ల

    కతగి నీకనఁ బద్రితమొన గడియితచనఁ జమత్మి
చ. 2:    కొమత్మి నీదు వాలరగోళళ్ళ నితనికిని

   యిముత్మిలనఁ దొడల సనఁకనియతక వమాత్మి
    దొముత్మిల సిరల గోరనఁ దొడనితతనఁ బుటట్టితచె

   కమత్మిర నీక నిటట్టికలిగితచనఁ జమత్మి
చ. 3:    నొకక్కచనఁ జెమటల పానుపన వతకటపత-

 నుకక్కన నీచనునఁగొతడలొతత్తికవమాత్మి
   పకక్కనను గొతడవసి పానుపజలది దచెచ్చె

    చకక్కని తరణ నిటట్టి సడినఁబెట ట్టినఁ జమత్మి



రేక: 0083-4భపైరవ సత: 05-310
పలల్లవ:  కూరిమెరినఁగి కెపైకోవు-నీ-

 బీరములే నెరపేవు
చ. 1:    రతతుల సేసిట రావు -

 యతతపైనానఁ జననీవు
   చెతతల కడునఁ దలనఁచేవు -

 ఇతతలోనె రవయేతవు
చ. 2:   పొలయుచ నటూరకె పోవు-

 గిలిగితపచనఁ దిరిగేవు
  చెలనఁగచ వడి మురిసేవు-

  నిలరా యితచక నీవు
చ. 3:   బొతకచ నటూరకె పోవు-

  తతకికి నెవవ్వెతనఁ దేవు
 వతకటపత నవవ్వెవు-

 పొతకమెపైతవనఁకనఁ బోవు



రేక: 0083-5పాడి సత: 05-311
పలల్లవ:   సతతభామ సరసప నగవు

  నితతము హరిమదినే నెలవాయ
చ. 1:  రకమణదేవకి రటూపయవవ్వెనికి

  సకల వభవముల సౌఖతతల
  చికరాతబరముననఁ జెదరిన యలకల

 వకచాబజముఖము వయివలయ
చ. 2:   తొడవుల శ్రీసత తొలమెఱనఁగలమెపై

  నడపల మురిపప నగమోము
   తడయక వారిధి దచిచ్చెన హరికిని

  బడలిక వాపను పరమతబాయ
చ. 3:   అనుదినమును నీ యలమేలమతగ

  కనునఁగవ జతకెన గరవ్వెముల
 దినదినతబులను తరవతకటపత-

  చనవుల సొబగల సతపదలయ



రేక: 0083-6శ్రీరాగత సత: 05-312
పలల్లవ:     ఎటట్టి సపైనఁతువ వలప యితత పరల

   రటట్టి నేయనఁగ మగల రానఁపవునె కొతత
చ. 1:   రాక వభునఁడేనఁపట రాజసతబొకకొతత

   చకాక పడనఁజేయు చితత వకకొతత
   పపైకొనన్న చితత్తితబు పటట్టిరానిది గొతత

  మేకలకనఁ జెలలడు మేలమొకకొతత
చ. 2:   పలమార వలయితచ పరవశతబొకకొతత

  పొలయలకలను బొడము బటూకలొకకొతత
   కలికి కనున్నలనఁ బొలయు కానఁతాళమొకకొతత

 కొలనఁదిమరిన మతచికోపమొకకొతత
చ. 3:   గరగరిక వడుకల కలపకోలొకకొతత

  వరసనఁ గోమలమెపైన వయసులొకకొతత
  తరవతకటాదద్రిశ దివతమహిమల గొతత

  సరిలేని పొతదికల చనవులొకకొతత



రేక: 0083-7పాడి సత: 05-313
పలల్లవ:    రావ కోడల రటట్టిడి కోడల

  పోవ పోవ అతత్తియాత, పొతదులనీతోనఁజాలను
చ. 1:    రతకెల వయుచ రాజలదుట నీవు

   కొతక గొసర లేని కోడల
  పతకజముఖ నీవు పలదొడడవారితడల్ల

  అతకెలనఁ దిరిగేవు అతత్తియాత
చ. 2:    ఈడాడ నలగర నేగర మొగలతో

  కూడి సిగద్గీలేని కోడల
   వాడకనఁ బదుగరి వలపతచకొని నీవు
  ఆడాడనఁ దిరిగేవు అతత్తియాత

చ. 3:    బొడుడ ననఁ బుటట్టిన పూనఁపనికే నినున్న
  గొడేడర తసిత్తినే కోడల

 గడడముపయినునన్న కోనేటరాయని-
నడడగితచకొతటవతత్తియాత



రేక: 0084-1సామతతత సత: 05-314
పలల్లవ:  ఎచచ్చెరితచెదననిన యజగతబననఁగాను

   సచచ్చెరితుగ నఁడ నీక సరకా వోరి
చ. 1:     రచల నారాయణ పరో జోతత యని

   పచరితచి నిను శగ తుల పలకనఁగాను
    వచియితపరాని యిటవతట నీ యదుట నా-

  కచకతభములకాతత కొలపనా వోరి
చ. 2:   రమణ నారాయణ పరబహత్మిమని

   పగమదమున నిను శగ తుల పలకనఁగాను
    తమకమున నను నీవు తగిలితవ యసుఖము

  నిమషమాసుఖము గానేరచ్చెవా వోరి
చ. 3:    అరయ నారాయణ పరాతప్పురతబని నినున్న

  సరసవదతల శగ తుల చాటనఁగాను
    సిరల ననునఁగటూడితవ శ్రీ వతకటేశ నీనఁ

  కరణకిట నేనోరవ్వెనఁగలనా వోరి



రేక: 0084-2భపైరవ సత: 05-315
పలల్లవ:    వతకటాదిద్రివభునినఁబాసి వరహియపైన రమణనఁ జూచి

  రతకెల వయనేనఁటకమత్మి రాజసమునను
చ. 1:     వసప కోర సనఁకినపడె వనఁడిలేని చతదమామ

   మసిమగలగ వనఁడిచటూప మతట మలయునే
  నొలికతటకానఁకనణనఁగి నొగిలినపడె తొడుగలేక

  కసుమశరము మదనునఁడతవకొరక దానఁచెనే
చ. 2:   చిగరమేనఁతకాతడెల్లలల్ల చెలనఁగి మావకొమత్మిలకిక్కనఁ

 మగవమనఁదనఁగటూనఁతరేనఁచి మరనినఁగటూడిరే
  తగవరెపైన దశరధేతదుగ తనయు శపమొసనఁగినపడె

 తగవమనఁదనఁగటూనఁతరేనఁచ తరనఁగలరనఁగరా
చ. 3:   నెయతమలర మతచివరలశయత వతకటాదిద్రివభునఁడు

  లియతమెపైనచెలికినఁ జనవులియతనఁదొణనఁ గెనే
   కయతవరచెనఁ గోవలలను కతకెనఁ జతదమామకళల

 తయతవతటవానఁడు వనకతయతనఁదొడనఁగెనే



రేక: 0084-3శతకరాభరణత సత: 05-316
పలల్లవ:   జవావ్వెది మెతత్తినది తన-

 జవవ్వెనమే జనెన్నవటట్టినది
చ. 1:   ముదుద ల మానఁటలది చెకక్క-

 టదదముల కాతతనలరినది
 గదదరిచటూపలది తన-

  వదిద చెలియమనఁద నొరగనన్నది
చ. 2:   పతత్తిడినఁ బోలినది తన-

 చితత్తిము నీసొముత్మిచేసినది
  గతత్తిప గబబ్బులది అల-
 చితత్తిజని లకక్కసేయనిది

చ. 3:   ఎమెత్మిల యఱనఁగనిది తన-
  కెమోత్మివనఁ జిరనవువ్వె గెరలనన్నది

  కముత్మికొననఁగ వతకటారాయా నీ-
 కమత్మినికౌనఁగిటనఁ గలశనన్నది



రేక: 0084-4ఆహిరి సత: 05-317
పలల్లవ:   తటట్టిననఁ దిటట్టినదే తపాప్పు

  బెటట్టిమాత్మి గతపన నీచేత
చ. 1:    వనక మరలి నవవ్వెనదే తపాప్పు

  వనమమాత్మి నీ వభునఁడౌట
  చెనకనఁగ జతకితచినదే తపాప్పు

   అనవమాత్మి నీ వాతనినఁ గినిసి
చ. 2:    ఎదుట నిలిచి తురమడుటే తపాప్పు

  వదలిన పయతద వాలనఁగను
   అదన నలసి వుసురనుటే తపాప్పు

 వుదుటనఁదమకముననుతడనఁ గలేక
చ. 3:    కేలనె యిట మొకిక్కనదే తపాప్పు

  కాల దానఁకి వతకటపతకి
    వోలి నే నతనిపపై నొరగట తపాప్పు

 మేలములడుచ మెరయనఁగనతనఁడు



రేక: 0084-5రామకిగయ సత: 05-318
పలల్లవ:  దతతచచ్ఛేదముదాబ్రా మదనాసత్తి సల-

తాతతశతతకస్కృతరహోభవత
చ. 1:  వనితాకచయోరవ్వెరనఖ రేఖ-

  రజన శశిచిహన్నత సఫలమదత
    ఘనకరణత మయి ఘటయ చతదద్రి ఇ-

తతనునయకారణమహోభవత
చ. 2:  సతీమణీ వలసతక్కరమటూలే

 చతురలతఛనత సఫలమదత
  వగతతభయహస్కృతే వరదాసత కలన-

 మతఘతాకస్కృతరహో భవత
చ. 3:    తరణీ తనుగతధ వలేపన వ-

 సత్తిరసౌభాగతత సఫలమదత
 పరిరతభసుఖే తరవతకటగిరి-

హరే:  పూజనమహో భవత



రేక: 0084-6శ్రీరాగత సత: 05-319
పలల్లవ:   ఇతత కనీన్నరొలకనిటల్లనఁ జదివ

   కొతతతప కనునఁగొనల కోపమును జదివ
చ. 1:     వలనఁది వనుకలినే వనికి వని తోడనే

 తలపోనఁతనదివ చితతనసేసను
   తలకొనన్న నేలవాబ్రానఁతలనె పొలపగ వాబ్రాస
  తొలతనఁ బాదపవలి ధటూళక్షరముల

చ. 2:    పడనఁత కనుకలినే పలకవాబ్రాలను వాబ్రాస
    తడవ నీ చెలవ చితత్తిపనఁ బలకనే

    కడునఁదలివకిని బాసి కలవలల్ల మఱచి తన-
   పడనఁగ జెకక్క చేతతో వదకీనిదివో

చ. 3:    వరస గతటపవాబ్రాల వాబ్రాసనఁ గొనగోరనే
    కరనఁ బసల నీవు చెకక్కల గిలల్లనఁగా

 తరవతకటాచలధిపనఁడ నీతోనఁగటూడి
  సరిలేని శబదశసత్తి సములలల్లనఁ జదివ



రేక: 0085-1సామతతత సత: 05-320
పలల్లవ:    పడనఁత నినునఁదలచి పో పలకనఁడతనఁడు, నీ-

 వడసినను బాబ్రాణతబులరవులతనికి
చ. 1:    వదచలల్ల నీ మోమువనెన్నలలనఁ దలనఁచిపో

  పొదల వనెన్నలబయటనఁ బొలయనఁడతనఁడు
     ముదిత నీ నెరల దురమును దలనఁచిపో యతనఁడు

   కొదమతేతటల్ల గనిన గతడె జలల్లనును
చ. 2:      లలితాతగి నీ దేహలత దలనఁచి పో యిపడు

  చెలనఁగి వనమునక వచేచ్చెయనఁడతనఁడు
    వలనఁది నీమోవకావరి దలనఁచి పో యతనఁడు

   తలిరాక గని గతడె తలల్లడతబౌను
చ. 3:     కోమలిరో నీ యిటల్ల కూటముల దలనఁచిపో

 పేగమమతరములపపైనఁ బెటట్టినఁడతనఁడు
  దమసప వతకటాధిపనఁడుగన యాతనికి

 సామానతసరసతల సరకగావరయ



రేక: 0085-2ముఖరి సత: 05-321
పలల్లవ:    ఏలే పడుసా యేదేని గడుసా

  చాలనేనఁపకవ జవవ్వెనతప గడుసా
చ. 1:    వదేదలే కసర వలనని కిసర

  పొదుద వదుద లకనఁ జూపల యసర
   పదఱ దన వలపల పసర లోన-
 నన్నదేదవు నేనెపైతనసురసుర

చ. 2:    వచేచ్చెనేననవ నా వలప చేకొనవ
  మచచ్చెచలల్లక నామాట వనవ

 ఇచేచ్చెననవ నీహస్కృదయమతతటనెపైన
  రిచచ్చెపడిన నాకూరిమ గనునఁగొనవ

చ. 3:    రావ సతగడికి రతుల యతగడికి
   శ్రీ వతకటేశనఁడ నా చెతగటకిని
  నీవ కౌనఁగిటకి నిధులలోనఁగిటకి

  మోవవ వరవక మోహపటానఁకటకి



రేక: 0085-3తలనఁగనఁగాతబోది సత: 05-322
పలల్లవ:   చకక్కనఁదనములనే వసాలనఁబొయేతవు నీ-

   యకక్కవల యితతసేస నెకక్కడ చొచేచ్చెవ
చ. 1:    వనెన్నలలకనె యితత వరచేవు నీమోము

  వనెన్నలలచే నెటట్టి వనఁగితచేవ
    సనన్నపనఁ దేతటల్లకిటట్టి జడిసేవు నెలనఁత నీ-

  యినిన్న నెరినఁదుమెత్మిదలకెటల్ల లోనఁగేవ
చ. 2:     చిలకలకనే యితత చిమడేవు నీ చిలక-

  పలకల నెకక్కడికినఁ బారనఁదోలేవ
    చలిగాలికినె యితత జడిసేవు నెలనఁత య-

 గద్గీలపటటూరప్పుగాలికెకక్కడ నొదిగేవ
చ. 3:    మదనునఁడనినను వమార గలనఁగేవు నీ-

 మదనగరనికెటట్టి మనసిచేచ్చెవ
   ఇద వతకటేశనఁడు నినెన్ననసి కౌనఁగిటనఁగటూడె

  పొదలనఁదావులకెటట్టి పొతగచనఁ జొకేక్కవ



రేక: 0085-4వరాళ సత: 05-323
పలల్లవ:    చటూపలనే సొలసేవు చటూడరాదా మముత్మినఁ

  గాపరము సేయనీక కారితచేవా
చ. 1:     వదినెతటానఁ బలిచేవు వదుద సుమత్మి యవవ్వెరోయి

   వదినెల నీక వాడవారి మరనఁది
   యదురెపైతే మొకేక్కవు యేనఁటకోయి యితతేసి
  వుదుటల మాని చకక్కనుతడనేరవా

చ. 2:     అతత్తినతటానఁ బలిచేవు అకక్కడ నికక్కడ నీక
  అతత్తిలవవ్వెరోయి వరనఁ బొతుత్తి లలల్ల నఁడా

   వతుత్తి నతటానఁ జెపప్పుతపేవు వడదానఁకి కూకలను
   వతుత్తి లనెపై పోదునఁగాని వచిచ్చె చటూడరాదా

చ. 3:     చర వలిగా నవవ్వెవు చెలల్లనఁబో యకక్కడనెపైన
  మారజాత వారికెపైన మానములేదా

   తీర నీక నితతేసి తరవతకటేశనఁడ
   కూరిమ యరినఁగి ననున్ననఁ గటూడితవౌరా



రేక: 0085-5కొతడమలహరి సత: 05-324
పలల్లవ:      కొతడలోనఁ గోవల గయత గతడె వగిల నీ-

   యతడక రానఁగానఁ బాబ్రాణమతతలో బద్రిదికెరా
చ. 1:      వలచి నినున్న వదకి వడి నే రానఁగాను

  పలివల మగనఁడుతడెనఁ బోనియతక
   తలనఁచి నాకతతలోనే తల నొవవ్వెనఁగాను

   చిలకనఁ బులకలతత్తి సిగద్గీవల వలప
చ. 2:    ఏమరితచి యితటవారినెడసి నే రానఁగాను

  గామెపైన బడడయేడెచ్చెనఁ గదలనీక
  తామసితచి యుతడలేక తలల్లడితచనఁగాను

   చమల మెపైవానఁకినటట్టి చిమత్మిరేనఁగె వలప
చ. 3:      వుతడలేక యిపప్పుడు నీ వదిదకి నే రానఁగాను

  కొతడవల మరనఁదుతడెనఁ గోపగితచక
   బొతడుమలల్లపరపపపైనఁ బొరలేట యిటట్టి ననున్న

   కొతడలరాయనఁడ నినున్ననఁ గటూడితచె నావలప



రేక: 0085-6భటూపాళత సత: 05-325
పలల్లవ:    రాయడికానఁడు గదమత్మి రతతు నేసని

  పాయపసతులనే గోపాల గోవతదునఁడు
చ. 1:   వటట్టిమాయలనఁ బెటట్టివలదనన్న మాననఁడు

  బెటట్టి గ రేపలల్ల గోపకలనెలల్ల
  యటట్టి వగితతురమత్మి యలల్లవారలను

 రటట్టిడియపైనటట్టి రాచగోవతదునఁడు
చ. 2:    లేని పగల చాట లేమలనితదరిని

  కాని కానిమత్మినుచనఁ గరనఁగితచని
    మాని మాని కమత్మిర మగడ మమేత్మినఁచని
  రానిలే చటూచనఁగాని రాచగోవతదునఁడు

చ. 3:    పొదుద వదుద నకెతతే బటూమెల సేయుచను
  వదిదకెపై నాతోడ నొనగటూడని

   అదోద యితకా మాననఁడాసలనఁ బెటట్టిడిని
   గదదరి శ్రీ తరవతకటప గోవతదునఁడు



రేక: 0086-1ఆహిరి సత: 05-326
పలల్లవ:   జటట్టిగొనెర నినున్న జవరాల

  చిటట్టితట చేనఁతల జెలనఁగితవపడు
చ. 1:   వాలకచటూపల వాడనఁగ నాటక-

  సాలలోన నిను జవరాల
   చాలగ మురియుచ సరగననఁ జివుకన

  కాలనఁ జిమత్మినను కలనఁగితవపడు
చ. 2:   సొలపగొనుచ మతచల మొలనటూళళ్ళ

  సళపల మురిపప జవరాల
   గలగల గజెజల గదలనఁగ నునునఁదొడ
  బలిమనఁ గదలిచిన బద్రిమసితవపడు

చ. 3:    సొతపగ తల చతచల మునివళళ్ళ-
  సతపద నడపల జవరాల

    యితపల నెరవుచ నిట నినునఁ గదిసిన
 కతపతచిత వతకటగిరిరమణ



రేక: 0086-2సామతతత సత: 05-327
పలల్లవ:    అదిదరా చిముత్మిల మాటలపప్పుట నీక

  పదదరికాలనె మురిపములే చిమేత్మివు
చ. 1:     వదదనన్న మానవు నేనెవవ్వెతరా నీక నీ-

  నిదుద రచటూపల నాపపై నివాళతచేవు
   బదుద లలల్లనేడ నగపడెరా నీక య-

  ముదుద లమాటలడుచ మోమే వతచేవు
చ. 2:    డెతదములో నేనినఁకనేనఁటకిరా నీక నీ-

 యతదిపాటచేనఁతల ననన్నలయితచేవు
   కితదిచటూపలేడ దొరకెరా నీక నీ-
 చెతదమత్మిచేతుల నాచెఱనఁగవటేట్టివు

చ. 3:    బతకములవవ్వెత నేరిపరా నీక నీ-
  కతకమపూతలే చెరనఁగననఁ గపేప్పువు

    యితక నినిన్నయునేల యిద నీక తర-
   వతకటేశ నాకౌనఁగిట వడుకనఁ గటూడితవ



రేక: 0086-3రామకిగయ సత: 05-328
పలల్లవ:   పతతమాడి పలిచిననఁ బలకదవవ్వెరితోడ

  యితతవలచిన వలపతచనెపైననఁ గలదా
చ. 1:   వకక్కనప గబబ్బులపపైవసిన కపప్పురమెలల్ల

 నొకక్కమాటే నీరాయనోయమాత్మి
   మకక్కటమెపైన దని మేనిమనఁది వకక్కచటూచి

    వకక్కలయ గతడె యిటట్టి వలపతదునఁ గలదా
చ. 2:   గపప్పుడి నిటటూట్టిరపల కోమలిహరములలల్ల

 వుపప్పురాలగయనఁ జొచెచ్చెనోయమాత్మి
   వుపప్పుతలల్ల నఁ జెమటల నోలలడనఁగానె మేను

  నిపప్పువలనునన్నదిటట్టి నెయతమెతదునఁ గలదా
చ. 3:   కొయతతనమునిటట్టి కోనెటరాయనినఁ గటూడి

వుయాతలమతచముమనఁదనోయమాత్మి
  పయతదచెరనఁగ జారనఁ బచిచ్చెసేనఁతలినిన్నయును
  ముయతనఁజూచ నిటవతటమోహమెతదునఁ గలదా



రేక: 0086-4బౌళ సత: 05-329
పలల్లవ:    ఎపడు నాయడ నిక నిదివలనా

  కపటాల నిజముల కలిగినాతనఁడవు
చ. 1:    వలిల్లగా నీవరప్పు వదమట వనఁడి

   చలీ ల్లని శగ తకి నుషరము గలదా
   పలల్ల గ నిరవతకనఁ బరవకలపై వనఁడి

   చలద నీదపైనా వచచ్చెనిది గావలదా
చ. 2:    నగ నీమాటలే పరాణతబులట బొతక

  దగిలీని చదువులితతయు బొతకల
   తగి యిరవతకలనఁ దదపలపై నీ

   పొగరల మాటలపప్పుడును నికక్కము ల
చ. 3:   చలివనఁడిచటూపల జాణవట యిటట్టి

  బలసి నాపపైనఁ బరపనఁగవలనా
  కలికివపై తరవతకటవభునఁడ ననున్ననఁ

  గలయక యలయితచి కలిసితవపడు



రేక: 0086-5శ్రీరాగత-రచెచ్చెతాళత సత: 05-330
పలల్లవ:    కనలకవ మత కలనఁగీని య-

 వనజోదరనఁడిద వచచ్చెనిపడు
చ. 1:    వడినఁ గచభరమున వాబ్రాలడి వగము

  నడవకవ సనన్నప నడుము
   చిడుముడి ననున్ననఁ జేసిన గోవతదునఁడు
  తడయనఁడు నినున్ననఁ దగిలీనిపడు

చ. 2:    కొపప్పువనఁగననె కదిసిన మెడ గడు-
  తపప్పుకవ కతదడి సరల

  దపప్పువదలనఁ బరితాపము నీమెపై
   కపప్పున శ్రీహరి గదిసనఁ గాని

చ. 3:   పొరలచ నిటటూట్టిరప్పులను సురనియదు
 వరవకమెనన్ననఁడు వదనల

  కరనఁగి నీవు వతకటపతకౌనఁగిట
   మెరసితవట కడు మతచిన రతుల



రేక: 0086-6ఆహిరి సత: 05-331
పలల్లవ:    అలికి సతపతగ తావకణనఁగి నటట్టి

    తొలనఁగీ నుదుట జారి తుమత్మిదల పలల్లల
చ. 1:    వలనఁదియారను పాము వతటనఁబెటట్టి కొని రానఁగా

   తలనఁకి చతదుగ నఁడు వోయి దానఁగినటట్టి
   పలవనెన్న మెఱనఁగల పయతదలోనె దానఁగె
  చలివనఁడి మెఱనఁగల చతదమామపలల్లల

చ. 2:   కోవలపలకదాడి కోపగితచి వతటరానఁగా
  తావుల చిగరవోయి దానఁగినటట్టి

   మోవ సటూదివాటలపై మొనసి కానవచచ్చెని
  మావుల చిగరలోని మాణకాలపలల్లల

చ. 3:    భారమెపైన వరహతాపప సటూరియుతడు రానఁగా
  తారితారి చకోరాల దానఁగినటట్టి

   కూరిమ వతకటపతనఁ గటూడిన తమకమున
  గోరగితచనిదివో చకోరముల పలల్లల



రేక: 0087-1ముఖరి సత: 05-332
పలల్లవ:     చాలనఁ జాల నీ జాజర ననున్న

   జాలినఁ బరచె నీ జాజర
చ. 1:    వలప వదనల వాడేను య-

 తలనొపప్పులచేనఁ దలనఁకేను
  పలకలమేనితోనఁ బొరలేను కడునఁ-

  జలిగొని చలల్లక జాజర
చ. 2:    ఒలల్లని నినునఁగని వుడికేను నీ-

 చిలల్లరచేనఁతలనఁ జిమడేను
  కలల్లగతదవడినఁ గానఁగేను పపైనఁ

  జలల్లక చలల్లక జాజర
చ. 3:    తవరి వతకటాదిప నేను నీ-

  కవునఁగిటకబబ్బుతనఁ గడు నేను
    రవరవ చెమటనఁ గరనఁగి నేనఁడు యిద

  చవులయను నీ జాజర



రేక: 0087-2శ్రీరాగత సత: 05-333
పలల్లవ:    వరహతపనఁ గోమలికి వలయతగనఁ గలవలల్ల

   అరదుగానఁ బతడి పొలల్లయిన ఫలమాయ
చ. 1:    వమారనఁ జెలికి నరవతదశయతల పరవ

   బాముచెడి యితదునే బడలనఁ గాని
  తామెరెపై డెతదమ తలిరదేహములోన
   లేమకిది గలిగియును లేని ఫలమాయ

చ. 2:    వలనఁదిమెపై సురటలనె వసరనఁగా లలితాతగి-
  నలమ అదియే తాపమయతనఁగాని

   పలచెపైన నిటటూట్టిరప్పు పనుగాలి లోలోనె
  కలిగియును తమవారగాని ఫలమాయ

చ. 3:    కాతత కనుదోయి నునునఁగలవలపై కలవలనె
   అతతకతతక వగల నలపనఁ గాని

   యితతలోనఁ దిరవతకటేశనఁ గటూడియునఁ జెలికి
  చెతతనే కనుదోయి చెతగలవలయ



రేక: 0087-3ఆహిరి సత: 05-334
పలల్లవ:    మోవపపై వడెప కెతప ముచచ్చెటాడనఁగ

  చేవవచిచ్చె చిగరపపైనఁ జిమత్మిరేనఁగీనే
చ. 1:   వానగబబ్బులమనఁద వలల్లవాటగా జార-

   వసిన వయతదకొతగ వతటనఁ దటూలనఁగ
   తీసిన ఘతల ముదుద నఁదగె చతదురలమనఁదనఁ
  గానేట వనెన్నలవలనఁ గానవచచ్చెనే

చ. 2:    వనఁకప నెరలకొపప్పు వకక్కసప వరలతో
  తేనఁకవమరనఁగనఁ గడు దపతచనఁగా

   చనఁకటలోపల మతచ చినిన్నచినిన్న వనెన్నలల
  తోనఁకచకక్కలపై చటూడనఁ దొతగలితచనే

చ. 3:     పాదముల దాటతచ పసినఁడి మటట్టిల మోనఁత
  మోదప కతకణరవముల మరనఁగా

   గాదిలి నీ కౌనఁగిట వతకటపతమనఁదిపాట
  వదముల మరినటల్ల వదచలీ ల్లనే



రేక: 0087-4మాళవనఁగళ సత: 05-335
పలల్లవ:    చానఁచిన చలముల సటకానఁడ యిటట్టి

  వనఁచితవపడు నీవ కావోరి
చ. 1:     వరల గోయనఁగ ననున్న వడుకతోనఁ జూచి

   వరలతత పగయమొ య వలనఁదికని
    మరని తయతని వతట మాయపనఁ గొ శ్రోవావ్వెనఁడి

 వరలేయితచితవ నీవకావోరి
చ. 2:    జలము గేళకూళనఁ జలల్ల లడనఁగనఁ జూచి

   జలమెతత పగయమొ య సతకినని
     చెలనఁగి కానఁక చెమట చెలమ నాపపై సేనఁడు

   వలయనఁ జేసితవ నీవ కావోరి
చ. 3:    తొడవులిడుచ నేను తొతగలితచనఁగనఁ జూచి

   తొడవులే పగయము య తొయతలికని
  కడునఁదొడవులే వతకటరాయ కొనగోర
  వడువకిచిచ్చెతవ నీవ కావోరి



రేక: 0087-5దేశక సత: 05-336
పలల్లవ:      ఎపప్పుడు వచచ్చెనో యతటా నెదుర చటూచనఁ బతకి

   దపప్పుదేర మోముతోడ దానఁచలేదు పగయము
చ. 1:     వనఁటవోయిన మగనఁడు వధి రానఁగానఁ గినెన్నర

  మనఁటచనఁదా నికిక్కచటూచి మేడపపైనుతడి
    గానఁటప గబబ్బులకొతగ గపప్పుదు జారిన నితత-

   అనఁటది వలచెనేని ఆనఁపరాదు పగయము
చ. 2:     ఇతత చటూడనఁగానె వభునఁడేతుల గఱఱ్ఱైము దోలి

  చెతతనునన్న సతులలల్ల చేతనఁజూపనఁగా
   అతతలోనె యాకె తనువతతయునఁ బులకితచె

  పతతపసతులకెపైననఁ బటట్టిరాదు పగయము
చ. 3:     తేనఁకవ మెరసి రానఁగా తరవతకటేశనఁ జూచి

 వనఁకపనఁదురముతోడ వఱఱ్ఱైవనఁగీని
    కానఁకతోడనఁ జితత్తిమెలల్లనఁ గరనఁగి నీరెపై మతచె

   యేనఁకట నెవవ్వెరికెపైన నెతతగాదు పగయము



రేక: 0087-6సామతతత సత: 05-337
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరికినఁ జెలల్ల నమత్మి యితతేసి పనుల

   నొవవ్వెని నొపప్పులతోడ నొగిలీనఁ జెలియ
చ. 1:    వనఁగెడి తురముతోడ వనఁకప సొముత్మిలతోడ

  కానఁగిన దేహముమనఁది కసటూత్తిరితోడ
  ఆనఁగిన యాసలతోడ నతరాజసముతోడ
   వనఁగెడినఁ బాబ్రాణేశనఁబాసి వరహననఁ జెలియ

చ. 2:    వపప్పుని రెపప్పులతోడ వనఁడిచెమటల తోడ
  పపొప్పుడి దానఁకినమేని పొకక్కలతోడ

   కపప్పుక కపప్పున మతచి కలికిపయతదతోడ
  కపప్పురపటటూరప్పులనఁ గరనఁగీనఁ జెలియ

చ. 3:  భావపవతతలతోడ పచిచ్చెసితగారముతోడ
  ఆవుల వారెడిమేని అలపలతోడ

  శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁగటూడి సిగద్గీలగరవ్వెముతోడ
  ఆవలిమోమెపై మానఁటలడనఁ జెలియ



రేక: 0088-1కాతబోదిసత: 05-338
పలల్లవ:   భారపటటూరప్పులతోనఁ బవళతచవ వనఁడె

 కూరిమసతుల మేలకొలపరమాత్మి
చ. 1:   వగినతతకనితనఁడు వలనఁదులతోడి రత

  భోగితచి వచిచ్చె నిదద్రివోయని
  సగకనురెపప్పుల మటూసుక యిపప్పుడెతతేసినఁ

  జాగరపనఁ బతతోడ చరచరమాత్మి
చ. 2:   వపపైత్ర్పన సతులతో వుదరములోపల

  యిపప్పుడు నితనఁడు సుఖయితచని
  దపప్పుదేర తనమోమునఁదమత్మితోడనిద వనఁడె

 వుపప్పువడముగనఁ బాదాలొతత్తిరమాత్మి
చ. 3:    సరగన మేలకొని సరసపనఁ గనఁగిట

  గరగరికెల ననున్ననఁ గలసని
   అరవరి సురమున అలయుచను వనఁడె

 తరవతకటపతనఁ దలపరమాత్మి



రేక: 0088-2కనన్నడగళ సత: 05-339
పలల్లవ:    తరణకనునఁగవ మోడుప్పు తగనఁ జూడరే

    వరనినఁ దనమత సొలసి వడినఁ జూచినటల్ల
చ. 1:      వలనఁది ముకక్కన వడల వనఁడి నిటటూట్టిరపల -

 చెలవమెటవలనుతడెనఁ జెపప్పు-గదరే
   చలముకొను నలలకను సతపతగి పనుగాలి

 కలకతటమేనికిని కాపడినయటల్ల
చ. 2:   పడతపపైనునునఁ జెమట పనీన్నటతావతో

  బడిబడినె యటల్ల తడె భావతపరే
 అడర వరహనలతబపప్పుటపప్పుటకారచ్చె

  కడువగముదకముడుగక చలిల్ల నటల్ల
చ. 3:    ఇతతనెనున్నదుటపపై నిపడు చెదరిన కరల

  వతతలపై యటల్ల తడె వవరితచరే
   సతతమెపై వతకటేశవ్వెరనఁడు చెలినేనఁప శశి-

   సతతముడుపనఁగనఁ దమము పరె వడిచినటల్ల



రేక: 0088-3రామకిగయ సత: 05-340
పలల్లవ:   తమకమును దలపోనఁతయును గలదతదానఁక

    అమరనఁ జెలవము దనక నతదాకనఁ దరణ
చ. 1:    వరసతప మరనిపపై వరప మతకెతదానఁక

  ఆరయనఁ దనయాపదయు నతదానఁక
   సిరిదొలనఁక జవవ్వెనప సిగద్గీ నీకెతదానఁక

  అరవరి వలసతబునతదానఁకనఁ దరణ
చ. 2:    ఎనయు ముదములను దనయేతులను నెతదానఁక

  అనునఁగనఁ గోరికల దనకతదానఁక
   కనునఁగొనల నవువ్వెలను కానఁకలను నెతదానఁక

  అనవరతసుఖము దనకతదానఁకనఁ దరణ
చ. 3:    తలనఁప వతకటవభుని తగల గలదతదానఁక

 అలరనఁదలపల మతులనతదానఁక
  కలయునాతని చనవు కరణగలదతదానఁక

  అలవోక పరిణతలనతదానఁకనఁ దరణ



రేక: 0088-4సామతతత సత: 05-341
పలల్లవ:   బొతకకరే చతురనఁడపప్పుడె వచచ్చెనా

     సతక దేరీనఁ జూప మతచి సుదోద మదోద
చ. 1:     వనెన్నలనఁడి చెలి నీవు వచచ్చెదానఁకా యిట

 వునన్నదాననఁ బాబ్రాణములనుచకొని
   వునన్నతునఁడా తనఁడు మముత్మినొలిసనా యేల

    కనున్నల నవవ్వెవు చెలి కాయో పతడో
చ. 2:    చకక్కనమత్మి నీమానఁట చలల్ల దానఁకా య-

  చెకక్కమనఁది చేతతోను చితతతచేను
  నికక్కమునాతనికితక నేనేలే నీవు

   నొకక్కకవ నాచెకక్క నుయోత కొతడో
చ. 3:    కపప్పురగతది యితత దగద్గీరకవ నీ-

   వపప్పుడే కౌనఁగిట ననున్న నలమేవు
  అపప్పునఁడు వతకటవభునఁడలరితచె నిద
   యిపప్పుడె యతనికస్కృప యనఁతో మోనఁతో



రేక: 0088-5వరాళ సత: 05-342
పలల్లవ:      నిల నిల దగద్గీరక నీ యాన నీక

  వలచితనని మావారెలల్ల నగరా
చ. 1:    వదుద వదుద కొతడలలోవారికి మాకితతేసి

 పదదపదద ముతాతలపేరలినేన్నసి
    అదదము చటూచిద నాక నతతకతట సిగద్గీయతని

    గదదరి మాచెతచవార గని నినున్న నగరా
చ. 2:    చాలనఁజాల బతగార సరపణు లతగరాల

   నీలపనఁగతట సరల నీకే వుతడనీ
  మటూలనుతడేవార గాక ముతాతలచెరనఁగల-

   చేలగటట్టి కొనన్న ననున్న చెతచెతల నగరా
చ. 3:     రాకరాక యడక నీ రమణుల పాదమాన

   నాక నీక నితతేసి ననుపేనఁటకి
    దకొని కూడిత ననున్న తరవతకటేశ య-

  కాకరిచేనఁతలక లోకమువార నగరా



రేక: 0088-6మలహరిసత: 05-343
పలల్లవ:   నిదిదరితచి పాల జలనిధివలనే

   వదిదక శ్రీరమణునికి వతత్తిరే పాదముల
చ. 1:    వగదానఁకానఁ జితత్తిగితచి వదతలలల్ల నాదరితచి

   బాగగానఁ గస్కృపారసము పతచి పతచి
   యేగతనఁ బవవ్వెళతచెనో యటల్ల భోగితచెనో

  యోగీతదద్రివరదుని వనఁచరే వుయాతలను
చ. 2:    వాలనఁగనున్నల రెపప్పుల వడదానఁకి తనుతావ

   చాలకొనన్న వరప్పుల చలిల్ల చలిల్ల
  నీలవరరపగణము నెరవుచ నొకయితత-

   కాలము గనున్నలనఁ దిపప్పుకపప్పురే దోమతర
చ. 3:    సరగన యోగనిదద్రి చాలితచి లోకమెలల్లనఁ

  గరణతచనఁ దలనఁచి వతకటగిరిపపై
  అరదుగ సకలలోకారాధుతనఁడయి మతచి

   వరివ నాలవటాట్టి ల వసరరే సతుల



రేక: 0089-1శ్రీరాగత సత: 05-344
పలల్లవ:   అట గొతతకాలతబులనుభవతచనఁగనఁ గలిగె

   యిట గొతతకాలతబు యివ చటూడవలనె
చ. 1:    వనెన్నలలనఁ జీనఁకటల్ల వలనఁది సుఖదుతఃఖముల

   కనున్నదరచి మటూయుటల గతుల నవగతుల
    మనన్ననల వలల్లముల మగవ పగలను రేయి
   తనున్ననఁదానె సమకూడునఁ దనునఁదానె తొలనఁగ

చ. 2:    కితదు మనఁదపైవచచ్చెనఁ గినుకలను దాలిముల
   ముతదు వనకగనఁ జెలియ మోదఖేదముల

   పొతదికల పాయుటల పొలనఁత సౌభాగతముల
  ఇతదరికి సరిగానఁగ నెదురెదురనుతడు

చ. 3:    మరచినను తలనఁచినను మనసు తనపపైనుతడు-
 టరనఁగనది తరవతకటేశవ్వెరతడు

   తరవనిద కరణతచె దేవునఁడే నాయకనఁడు
  తరితీపసేయునఁ గాని తలనఁపలోనుతడు



రేక: 0089-2ఆహిరి సత: 05-345
పలల్లవ:    అపప్పుమెపైన నీయరే యమత్మిలల నేనఁ-

  డపప్పుడా రగితచనద యమత్మిలల
చ. 1:    వాడుదేరి వదనము వడదానఁక నితదానఁక-

  నాడివచెచ్చెనఁ జూడరే యమత్మిలల
  నీడకేనఁగనెరనఁగనఁడు నికక్కప బాలనివల

 ఆడనీడ దిరిగాడనమత్మిలల
చ. 2:    వడుడ వట ట్టినాటలక వచేచ్చెసేనని ననున్న-

 నడడములడకరే యమత్మిలల
   దొడిడవారియితడెల్లలల్ల నఁ దటూరి తటూరి పారాడ-

  నడడముల నిడుపల నమత్మిలల
చ. 3:  వనఁకవజాముననుతడి వయిమారలరగితచ

నానఁకటకోరవలేనఁడమత్మిలల
  తేనఁకవ వతకటగిరిదేవునఁడెపైన బాలనఁడిద

 ఆనఁకతాడువటట్టి తీసనమత్మిలల



రేక: 0089-3నారణ సత: 05-346
పలల్లవ:    పతతప బగవులనఁ బదరేవు నీ-

   వతతల మానుప వసమా వోరి
చ. 1:    వనఁకపనఁ దురముల వలనఁదుల యలకల-

  చనఁకట దవువ్వెచనఁ జెలనఁగేవు
   ఆనఁకట చటూపలనలసి మలయు నీ-
  కానఁకల మానుపనఁగలనా వోరి

చ. 2:    సనన్నప నగవుల సతుల కపోలప-
  వనెన్నలలే యిట వదకేవు

  వనెన్నలతనువున వాడుచ నొయతన
  తనేన్నవు నేనితరమా వోరి

చ. 3:    పడనఁతుల కచముల పరిమళపనఁ జెమట-
 తడిపయతదలను దానఁగేవు

   కడునఁ గనఁగిట వతకటగిరివర నను
 పడికెదవతతకోపదునా వోరి



రేక: 0089-4ఆహిరి సత: 05-347
పలల్లవ:   పచిచ్చెదేరే వలప బయలవరప

    నచచ్చెగోరి నాట కినన్నరి తతతద్రి మట
చ. 1:    వలయనఁ జలల్లనిగాలి వరలదిరిచ్చెన జాలి

   తలనఁప పూధటూళ చితత్తిజ వయాతళ
    కలయ వనెన్నల వలనఁగ కాలకూటప నలనఁగ
  పలకనఁ దేనెలచితదు బడబాగిన్నవతదు

చ. 2:    అగడు గోవలకూనఁత అతగన నొసలివాబ్రానఁత
  నిగనిగని పనీన్నర నిపప్పులయేర

  సొగసుచాలనిచోట చరకటలగల పోట
    నగవునఁ జిలకల నుడుగ నమత్మితచ పడుగ

చ. 3:    తనివోని రతకానఁక తపప్పుసేయని యానఁక
 వనితకీపతమాట వలపమటూట

   వనయతప రతకితప వతకటేశవ్వెర సొతప
 తనువుమెతత్తినిపరప తనువలల్లమరప



రేక: 0089-5ఆహిరి సత: 05-348
పలల్లవ:   ఉవదతనులత యేనఁటకలికి పడెనే

  కవ మదనబాణగిన్ననఁ గానఁగదుగదా
చ. 1:  వనితలవణతతప వదనశశికలముల

  చనుగిరలపపై నేల జారివడెనే
    వనకనఁ దురమను రాహు వవల రటూపలపై
  తనర ముఖచతదురనఁడు తలకనఁడుగదా

చ. 2:    మొలకలపై గమురలపై ముదితమెపై మరనతప-
 ములకలతతటనేల ముణునఁగనఁబడెనే

  పొలయు మరనసత్తి సమట పతఖనుపతఖముల
  పొలనఁతమనఁదనె రాశివోయనఁడు గదా

చ. 3:    కొమరెపైన పనుదతడు కసుమాయుధునఁడు గదలి
  తమలి రాకిపడెటల్లనఁ దిరగనఁబడెనే

  వమలతగికౌనఁగిటను వతకటేశవ్వెరనినఁ గని
  భద్రిమసి పగతదతడనుచ పదరనఁడుగదా



రేక: 0089-6ముఖరి సత: 05-349
పలల్లవ:     చెపప్పున హస్కృదయము దలనఁకెడు చెలి దానిపడెటల్ల నన్నదొ

   అపప్పుడు పరితాపతబున నలసిన చతదముల
చ. 1:     వడుకతో సతగీతము వని కనున్నల మెచచ్చెచ-

  నాడుచనఁ బాబ్రాణేశవ్వెరనఁగొనియాడెడి చతదముల
   కాడిన మరత్మిపమాటల కతపతబుననఁ దలయటూనఁపచ
   చటూడక చటూచిన చటూపల చొకెక్కడిచతదముల

చ. 2:     చనునఁగవ సనన్నప చెమటల జారెడి పయతదనారచ్చెచ-
   నొసరిన నిటటూట్టిరప్పులచే నటూటాడెడి చతదముల

    తనువుననఁ బలమరనఁ బొడమెడి దటట్టిప పలకాతకరముల
    అనువున మెతత్తిక కరమున నతటన చతదముల

చ. 3:  తరవతకటగిరివలల్లభు దేవశిఖమణకౌనఁగిట
   తరణ మనోభవుబారినినఁ దపప్పున చతదముల

    యిరవుగ నాతని చేనఁతల నితపగనఁ బరవశములచే
    దొరలిన మరపల నెరకలనఁ దటూలడి చతదముల



రేక: 0090-1ముఖరి సత: 05-350
పలల్లవ:    కొతడల గబబ్బుల నాతో గోరాదిగొనేవు

   కొతడల నావులనఁగాచిన కోడెకానఁడనఁ గాన
చ. 1:     వతకలకరలదాన వదుద నే నీక మటూనఁడు-

  వతకలవతటనఁ దిరిగేవానఁడనఁ గాన
  సతకమెడదాన నీతో సరివచేచ్చెనా

    సతకచేత ననున్న నీవు జటట్టిగొతట చాలదా
చ. 2:      యేనునఁగ నడుపదాన నేల నే నీక తొలిల్ల

  యేనునఁగనఁ గాచినవానఁడ యేనునఁగాన
   మనుకవగతటదాన మెచేచ్చెవా ననున్న మేటనఁ

  మననెపై జలదిలో మెరసినవానఁడను
చ. 3:   చనఁకటతురముదాన చేరక ననున్న

  చనఁకట నలల్లనిమేని చెలవునఁడను
   వనఁకపనఁ బరనఁదుమనఁద వయక చెయి
  వనఁకమెపైన భటూమమోనఁచే వతకటవభునఁడను



రేక: 0090-2ఆహిరి సత: 05-351
పలల్లవ:   ఎడయాట మాటల నేచినవలప

  పొడమన యాసల పొదొదకవలప
చ. 1:    వనఁకమెపైన కోరికె వనుకలి వలప

  కానఁకలనఁ బొరలటలల్లనఁ గనుచటూపవలప
  మటూనఁకలపైన తలనఁపల ముదినవలప
 ఆనఁకలిదరని పొతదులడియాసవలప

చ. 2:   నడురేయి గమనము నానఁటనవలప
 వడువనితాపము వనఁడివనఁడివలప

  తడనఁబాట తానౌట తలనఁపనివలప
  నిడివనఁడి యటూరప్పుల నెటట్టి కొనన్నవలప

చ. 3:  తరవతకటేశపపై తరమెపైనవలప
 సరసరీతులచేత సరిలేనివలప

  గరతపైన రచనల కూడినవలపస
   తరణకి నతనికినఁ దగలపైన వలప



రేక: 0090-3నాదరామకిగయ సత: 05-352
పలల్లవ:    నెలనఁతకనఁ గొతడలతమత్మిని నేనిద తోడొక్కనివచెచ్చెద

   ఎలనాగల మరితదర నేమరకనఁడి చెలిని
చ. 1:      వలపల రెనికి చెతగలవల కొతడము చొర మొకక్కనఁడి

   అలలక పూనఁదేనియ సయగముల మెయికొనునఁడి
    ఫలరసముల మనఁదతుత్తి నఁడి పదరి చిలకలకను గోవలలక

   పొలనఁతకి కెతదమత్మిరేకల పోయునఁడు బడిమగను
చ. 2    కటట్టి నఁడి సనన్నపవలిపము కరటూప్పురమునఁ బనీన్నరను

  దటట్టిముగానఁ బెపైనలనఁదునఁడి తరణీమణకి
    ఒటట్టి నఁడి జాజల పరపన నొరపరినఁగిన చెలికతత్తిలనఁ
   బెటట్టి నఁచి మరబలములచే బెగిద్గీలి పడకతడ

చ. 3:     చిగరననఁ గెతపల మొలచెను చితగము చటూడనఁగదమాత్మి
   మొగడులపపైనల చతదుగ ని మటూనఁకల మరిగినవ

    మొగమున బతత్తిరిచేనఁతల మును లేనివ చెలికబెబ్బును
   మగవయు తరవతకటపత మమతల పరిణతల



రేక: 0090-4కేదారగళ సత: 05-353
పలల్లవ:   సువవ్వె సువవ్వె సువవ్వెని

 సుదతుల దతచెదరోలల
చ. 1:    వనితల మననుల కతదన చేసిట

   వలపల తగ నితచో లల
 కనుసనన్నలనెడు రోనఁకతడల్లను

 కనెన్నల దతచెదరోలల
చ. 2:   బతగార చెరనఁగల పటట్టి పటట్టిముల-

 కొతగల దటూలనఁగనోలల
 అతగనలతదర నతవడుకతో

 సతగడి దతచెదరోలల
చ. 3:    కరల దటూలనఁగ మతచి గబబ్బుచనున్నలపపై

  సరల దటూలడనఁగ నోలల
   అరవరి బాగల నతవల ముదుద ల

 గరియుచ దతచెదరోలల
చ. 4:   ఘలల్ల ఘలల్ల మని కతకణరవముల

 పలల్లవ పాణులకోలల
   అలల్లన నడుముల అసియాడుచ సతు-
 లొలల్లనె దతచెదరోలల

చ. 5:    కపప్పుర గతదుల కమత్మిని పవువ్వెల-
 చపప్పురములలో నోలల

   తపప్పులగా రతనఁ దేలచనఁ గోనే-
 టపప్పునినఁ బాడెదరోలల



రేక: 0090-5శ్రీరాగత సత: 05-354
పలల్లవ:   కూరిమచేనఁతల కొతడలనఁ గోటల్లయి

 గారవతచి యితతనఁగాచినది
చ. 1:   వనెన్నల మాటల వాకిటతతగెట-

  జనున్నక వడగాలి సనఁకినది
   వనన్నని చటూపల వనెన్నల బయిటను
  సనన్నప ముతాతల చలిల్లనవ

చ. 2:   ముదుద ల నవువ్వెల ముతగిటబతగార
 అదదములోనఁ జిగరతటనది

   తదిదన మెఱతగ దనఁగెకనఁ బనీన్నట-
  నదుద ట గడు వడుకెపైనది

చ. 3:    చకక్కని కొతడల చరలీ వనెన్నల-
  వకక్కల పపైపపైనె వాలినవ

   యకక్కవపై శ్రీ వతకటేశని కౌనఁగిట-
  నొకక్కల కిటేట్టి నోనఁచినది



రేక: 0090-6శ్రీరాగత సత: 05-355
పలల్లవ:     ఎటట్టి ధరియితచెనో య యితత హస్కృదయతబు

 పటట్టినెట ల్లపనో పాబ్రాణవాయువుల
చ. 1:     వడియునఁ జెమటలనునఁ దుడువనఁ గరాని పనీన్నట

   తడియునఁ బయతదయునఁ దతత్తిరమతదు మనసు
    సుడియునఁ దమకములచే సొలయు నలపల మేన

    వడియునఁ బులకల చటూడ వరగెపైన మోము
చ. 2:   మురియునఁదలనఁపలను జలముననఁబొదల మదనాగిన్ననఁ

  నురియుదేహతబు గడు నుదుటనఁగోరికల
   వరియు మానతబు నరవరి సొలపమానఁటలనునఁ
  గరియు మోహజలతబు కొదలనఁజూపలను

చ. 3:   వదచలల్ల నటూరప్పులను వలితపైన నవువ్వెలను
 సదమదతబెపైన పలచనిమేనిపూనఁత

   అదన శ్రీ తరవతకటాదద్రిశ కౌనఁగిటను
     గదిసి యితపలనఁ బొదలనఁ గలిగె నీ చెలికి



రేక: 0091-1ఆహిరి సత: 05-356
పలల్లవ:    ఇతత చేసిన భాగతమటల్ల తడె దపైవకస్కృత-

   మతతయును గడపతగ నెవవ్వెరికి రాదు
చ. 1:   వరహవదనచేత వనఁగెడి వలసినుల

    సొరిది నితతక మునున్న చటూడమో వనమో
  అరదపైన దుసత్తిరతబెపై ధరితచనఁగరాని-

 దురవసస్థిలవవ్వెరికి దొరకవనికాక
చ. 2:     తల దోనఁకలేని చితత్తిమున వలపలనఁ బొరల-

  పొలనఁతులితతకమునున్న పటట్టిరో చనరో
   అలవోక తలపలను అబుబ్బురప మరపలను

  కొలనఁదిమరట మగల గోరమనికాక
చ. 3:  దేవతాకస్కృపగలిగి దివతవపైభవములను

   భటూవలయమున సతుల పటట్టిరో మనరో
  శ్రీ వతకటేశనఁడచెలియకిచిచ్చెన చనవు-

 లేవలనఁదులక నాతనఁడియతనఁడనికాక



రేక: 0091-2భపైరవ సత: 05-357
పలల్లవ:    ఎవవ్వెతరా నినునఁజూచె నేమని పతత్తితచె

    పవువ్వెబతత నిను వసి పొతదుచటూప మొకిక్కనది
చ. 1:       వడియు వడని కొపప్పు వనఁగన వనఁగచ మాట -

   లడియు నాడక చెలినలల్లన దటూరినది
    వాడియు వాడని తమత్మివతటమోము గలది తానఁ

   జూడక చటూచిన వాలనఁజూపల బతత్తిరిది
చ. 2:     జారియు జారని గబబ్బుచనున్నల పయతదది లో-

   నారియు నారని కోపమెపైన మోహముది
 పేరియునఁ బేరనికానఁక-  బెచచ్చెవరిగినది తానఁ
    జేరియునఁ జేరక నీ చేరవ దానఁగినది

చ. 3:     మాట లడుచను మోవ మఱనఁగ నేసినదొక-
   పూనఁటలోనె నీ కౌనఁగిట పొతదులనుబబ్బునది
   యేనఁటకిరా తరవతకటేశనఁడ బొతకనఁగ నీ-

   నాటకప బద్రియముతో ననున్ననఁ గలసితవ



రేక: 0091-3దనాన్నసి సత: 05-358
పలల్లవ:     ఏమ బానఁత నేనఁడిద నీక మమునఁ

  గామతచ సిరలితత కదవయాత
చ. 1:    వనక ముతదర వలయనఁగ ముతదర-

 వనకలితతే వభవాల
   వనితల పఱనఁదుల వానఁడికచముల కొపప్పు

  కనునఁగొన భద్రిమలితత కదవయాత
చ. 2:    వలనఁగ చనఁకట వరసాల వభవాల

 కలిమలేములే కదవయాత
   పలవనెన్న మాటల పనితేటల నివ
  కలవతత కలలితత కదవయాత

చ. 3:  పగటగబబ్బుల పాయపనడపల
 తగలమానఁటల తమకయాత

   తగ వతకటగిరిదపైవమ నీ పొతదు
  తగల దొరకటమస్కృతము సనఁకటయాత



రేక: 0091-4ముఖరి సత: 05-359
పలల్లవ:   మాటల నేరతువుగా మాయమాత్మి

   యేనఁటకి నాతని నీవ యేలవమాత్మి
చ. 1:    చేయరాని వనన్నపాల నేసిసేసి వభునితత

  మాయలనఁబెటట్టితవ గా మాయమాత్మి
   రాయడితచి యినఁకను నారాజతమెలల్ల నీవ
  నేయవమాత్మి నేనేమ సేసేనమాత్మి

చ. 2:    ఎతదును నీకతనఁడు నోరెతత్తికతడ మతతాబ్రాల
  మతదుల నేరతువుగా మాయమాత్మి
    చెతదరాని సుఖమెలల్లనఁ జెలనఁగి యాతనఁడు నీవ

  చెతదవమాత్మి నాకేల చినన్నదానికమాత్మి
చ. 3:    వనెన్నల వతకటపత వలనఁబెటట్టి యతనిచే

  మనన్నననఁ బొతదితగా మాయమాత్మి
    ననున్ననఁజూడుమనఁకను నీ ననిచిన యతని నే

   సనన్నలనఁ జికిక్కతచకొతటనఁ జాలదా నాకమాత్మి



రేక: 0091-5అమరసితధు సత: 05-360
పలల్లవ:      తలనఁచిన దేహము నిలవదు తాననునఁ దలనఁచనో తలనఁచనఁడొ

    వలనుగనఁ జెలిమాటల వని వచచ్చెనో రానఁడో
చ. 1:     శిరసున నతటన పనునఁగిట చెకక్కల జారెడిననుచను

   ఉరవడినఁ దివయుచనఁ గొనగోరటూనఁదిన చతదముల
    మురిపప మొలనటూళళ్ళపపై మొగపల సొబగల చటూచచ-
    నరదుగ గరమున నకక్కడ నతటడి యాసలను

చ. 2:    చెనకల వడెపరసమద సలవులనఁ జెదరెడిననుచను
   నునుపగ గోళళ్ళ వాతర నొకిక్కనచతదముల

   పనగొను ముతతపసరముల పకక్కవ దరెచ్చెదననుచను
    చనవుననఁ జనునఁగవపపై జే చానఁచిన చతదముల

చ. 3:     వుదదప నడపలలోపల నొయతన పాదము జారిన-
   నొదిదకతో నునునఁగనఁగిట నొరసిన చతదముల

   నిదదపనఁ దిరవతకటగిరినిలయునఁడు ననునఁ దనకౌనఁగిట-
   నదిదన కసటూత్తిరిచెమటల నలమన చతదముల



రేక: 0091-6భటూపాళత సత: 05-361
పలల్లవ:   సువవ్వె సువవ్వె సువవ్వెలమత్మి

   నవువ్వెచ దేవకి నతదనునఁ గనియ
చ. 1:    శశి వడచె అలసతబుల గడచె

   దిశల దేవతల దిగళళ్ళ వడిచె
చ. 2:    కావరా వరిస కతసునఁడు గినిస

  వావరినఁ బువువ్వెలవానల గరిస
చ. 3:    గతసేస ఆట గాడిద గటూనె

  కతలకడిచి జనకనఁడు నోరమటూస
చ. 4:     గగర పొడిచె లోకము వధి వడిచె

    మొగల గరియనఁగ యమున పపై నడచె
చ. 5:    కలి జారె వతకటపత మరె

 అలమేలత్మితగనాచారలకల దరె



రేక: 0092-1శ్రీరాగత సత: 05-362
పలల్లవ:    వానఁడు నాక నికక్కముగా వలచినను

   నేనఁడు వచిచ్చె బతటవల నిలచతడుమనవ
చ. 1:     సిగద్గీ గొతత పరలపపై చితతగొతత తనక

  యగద్గీ గొతత నామనఁదనేనఁటవలపే
  అగద్గీలమెపై తానేలే అనిన్నలోకములను

   తగద్గీనీక నాకనిటేట్టి దకక్కనఁగ నిమత్మినవ
చ. 2:      బొతక గొతత సతతముల పొతదు గొతత తనక

  యితకా మాననఁడు నాపపైనేనఁటవలపే
   సతకెలేక వతటవతట సటలలల్ల వడిచి

   కొతకక నాయతదలము గొలిచి రమత్మినవ
చ. 3:    రచచ్చెగొతత రానఁపగొతత రాజసము దనక

   యచచ్చెగొతత కతదుగొతత నేనఁట వలపే
   వచచ్చెనెపై కౌనఁగిటనఁ గటూడె వతకటేశవ్వెరనఁడు
   మచిచ్చెక నిటట్టియాక మడిచి యిమత్మినవ



రేక: 0092-2సావరి-జతప సత: 05-363
పలల్లవ:    మెచెచ్చెనొకరాగతబు మనఁద మనఁద కడు-

 నిచెచ్చెనొకరాగతబు యితతులకనెలల్ల
చ. 1:   చేసనొకరాగతబు చెలియదుటనఁ గనున్నలనె

  మటూసనొకరాగతబు ముదిత మతనె
 పూసనొకరాగతబు పొలినఁతపలకలమేన

  వాబ్రాసనొకరాగతబు వనిత నినునఁబాసి
చ. 2:   పటట్టినొకరాగతబు పాబ్రాణములపపై నలిగి

  తటట్టినొకరాగతబు తరిగి తరిగి
 పటట్టినొకరాగతబు పొలనఁతడెతదమునకను
  మెటట్టినొకరాగతబు మెరయుచనె కదలి

చ. 3:    కరిసనొకరాగతబు కొపప్పు పవువ్వెలనె సత
  మురిసనొకరాగతబు ముతచి మేన
  తరవతకటేశవ్వెరనఁడ తలసుకో నినునఁబొతది

 పొరసనొకరాగతబు పొలనఁతకచములనే



రేక: 0092-3రామకిగయ సత: 05-364
పలల్లవ:     చాలనఁ జాల నీతోడి సరసాల యిటట్టి

  పాలితడల్లకొతగజారి బయటనఁ బడితమ
చ. 1:    సిగద్గీవడితమర నీ చేసిన చేనఁతలక-

 నగద్గీమెపైతమర మరనముత్మిలకను
   దగద్గీరి నీకానఁకలనఁ దగలనఁబటట్టి నేనఁడు
  బగద్గీన నితదరిలోననఁ బలచనెపైతమ

చ. 2:    నొగిలితమర నేము నోనఁచిన నోములక
 పొగిలితమర నీపొతదులకను

     తగి నీవు ననున్న రతనఁదేలితచి తేలితచి నాక
   పగట బగవులలల్లనఁ బచిచ్చెగానఁ జేసితవ

చ. 3:    దపప్పునఁ బడితమర నీతాలిములనే కడు
   నొపప్పునఁ బడితమర నీ నొకక్కనఁజేనఁతల

   ఇపప్పుడిటట్టి తరవతకటేశనఁడ నీవు నా-
    కొపప్పు సవరము దసి కొలల్లగొతట మానము



రేక: 0092-4కాతబోదిసత: 05-365
పలల్లవ:    వలపేడనఁ గలిగెనే వామలోచనక దని

 వలపతచినటవతటవానఁ డితకనెవవ్వెనఁడో
చ. 1:    సిరల గల మోమెలల్ల చిరనవువ్వెగనుదోయి

   వరివపైన వురమెలల్ల వనఁకమెపైన గబబ్బుల
    తరణకి వనకెలల్లనఁ దురము పఱనఁదులను మతచి-
  నిరతతప నడపలల్ల నితడుమురిపముల

చ. 2:   జలజాకనిలవలల్ల చకక్కనఁదనముల పోగ
 కలికితనమెలల్లనఁ గనున్నలపతడువు

   కలకతటవయసలల్ల గడునఁ గోమలము దని-
 పలకనఁదేనియలలల్ల పతచదారకపప్పుల

చ. 3:    చెలవపైన మోవలల్ల చిలకవోటల్ల దనినఁ
 కలదేహమతతయునునఁ గసటూత్తిరివాసనల

  అలరితచెనఁ దిరవతకటాధీశవ్వెరనఁడు దని-
   తలనఁపలల్ల వభునిలో దానఁగనన్న కరవు



రేక: 0092-5కాతబోదిసత: 05-366
పలల్లవ:     ఎవవ్వెతర పగయము నీకితత నేసినది చటూచి

  దవువ్వెల నినొన్నకమానఁట తగలనాడినది
చ. 1:    సిబెబ్బుతప గబబ్బులమనఁది జిలగనఁ బయతదది

    గబబ్బుచటూప నినున్ననఁ జూచి కనున్నల నవవ్వెనది
 బబబ్బులికాయలతోడి పసినఁడిమెటట్టిలది

   జొబబ్బులిన చెమటలచేనఁ జొకిక్క నిలిచినది
చ. 2:   తొతగలిరెపప్పులతోడి తోరపనఁ గనున్నలది

  చెతగటచెలియచేతనఁ జెయివసి నవవ్వెనది
 చెతగలవబతతచేతనఁ జెకక్కనొకిక్కనది

   వుతగరాలవళళ్ళ నీ కొయతనె మొకిక్కనది
చ. 3:    వడక వడని కొపప్పువరల జారినది

   వాడక వాడని మోవవనెన్నల దోనఁచినది
   యడులేని తరవతకటేశ నినునఁబొతది య-

  కోడెవయసున నితత కోరికెలతదినది



రేక: 0093-6ఆహిరి సత: 05-367
పలల్లవ:   జిగరవతటవానఁడె శినకాట చితత-

  శిగరమత్మినఁబోనీనఁడె శిన కాట
చ. 1:     సేనఁత కతత్తికవానఁడు సడ కతడ దానఁచిన-

 పానఁతపదదవలల్ల బలవున
   నానఁతకొరక వచిచ్చె నడిమకి వఱిశిన-

 శేనఁతలనఁడుగద శినకాట
చ. 2:  రటట్టిడిశేనఁతల రాకాశినాయని

  పటట్టిపశలి యలినఁ బడవశి
  కొటట్టినఁ గొనముకక్క గోశివశినటట్టి-

 శిటట్టిగీనఁడుగద శినకాట
చ. 3:   నలపన వతకటనగముననఁ గోనేట-

  నెలవున సొతపతో నెలకొని
  కలిమ పడుసుతోడి కానఁపరమునన్నటట్టి

 శిలగలనఁడుగద శినకాట



రేక: 0093-1పాడి సత: 05-368
పలల్లవ:    జాజ జాజేకాక దిరశపనఁ బువౌవ్వెనా

  నీజాడెతతయిన నీవు మానేవా
చ. 1:    సతపతగపూవులలోన సారెకనఁ జూచిన తన-

   కతపే కాక తనకానఁక మానీనా
   యితపల గొతదరికి యరసాల గొతదరికి

    జతపల నీ గణముల జాడ మానేవా
చ. 2:     పొగడ పూవులలోన పొతదుగనఁ జూచిన తావ

   తగనఁగాక తా మదము మానీనా
     నిగిడిన నీచేనఁత నీ బోతటల్ల కే కాక
  మగిడి నీగణముల మతచివయతనా

చ. 3:   కామతచి కలవల కనున్నలనదుద కొనిన
  కామునముత్మిలనేనఁడు గాక మానీనా

   దమసప వతకటేశ తమలని కూటముల
   ఆమని మాకోరికల ఆస మానీనా



రేక: 0093-2ముఖరి సత: 05-369
పలల్లవ:    వతచిన పనీన్నటనఁబో వాడె నీమోము

  మతచననఁ దామెరసొతప మాయునఁగదవ
చ. 1:     సతపతగ నటూనియనే మజజనము సేయనఁగనఁ బో

   చెతపజారి తురమెలల్లనఁ జెదరీ నేనఁడు
   గతపలపైన తుమత్మిదల కొమత్మి నీయలకలివ

 రతపపనఁగతపనక వరచనఁగదవ
చ. 2:      జవావ్వెది యపప్పుడు నీ నొసల మెతత్తినఁగానె పో

   యవవ్వెర నిలిచిన నోరెతత్తివు నేనఁడు
  కొవవ్వెన చిలకపలకల దనిగాలికి

  దవువ్వెదవువ్వెలనె కడు దానఁగనఁగదవ
చ. 3:   ఒకక్కటపై వతకటవభునఁడొతత్తినరేఖలనఁ బో

    చకక్కని నీచనునఁ గొతగ జారీ నేనఁడు
 జకక్కవపలగలివ చతదురనఁడుదయమెపైన

  వుకక్కమరి బెదరచనుతడునఁ గదవ



రేక: 0093-3శతకరాభరణత సత: 05-370
పలల్లవ:   సలల్ల సటూవుల సలమారి యినఁక

  వలల్లనఁబో ననున్న సనకనఁడుగా
చ. 1:    సతక సకగముల సకక్కనయతకనఁ దన-

 వుతకవవో నావళళ్ళలల్ల
   సతకనునన్న తన సదురాలి మొరనఁగెపైన
  సితకసటూప నాపపై సిమత్మినఁడుగా

చ. 2:   మాపరేపసటూప మాయలయతకనఁ దన-
 దానఁపరమువో నాతలనఁపలల్ల

  వనఁపరమణకతత వఱవకయిననఁ దన
  పూనఁపనవువ్వె నాపపైనఁ బుయతనఁడుగా

చ. 3:   వుసురనఁ బడుకమనఁదనొరగినన్న సకక్కని-
 రసికనఁడు వతకటరాయనఁడు

   పసపశీర నాకనఁ బరపగానఁ బరపతచి
  యసగ నిటట్టి సనవయతనఁడుగా



రేక: 0093-4కేదారగళ సత: 05-371
పలల్లవ:   తనివదరమకినఁ గతటనల యాస

  అనుమతులకనఁ దానఁకనాడుటే యాస
చ. 1:    సరినెలయితపలక సళవునఁ జూపల యాస

  గిరపనఁగనున్నలక జతకెనల యాస
   సరసతబునక నలసపనఁ గసరలే యాస

   మర పరరేనఁపలక మతతనమె యాస
చ. 2:    కడునఁ గోరికలకనఁ లోనఁగానఁతాళముల యాస

  చిడిముడికానఁకలకనఁ జితతలే యాస
  బడలికకౌనఁగిటకి బటట్టిబయలే యాస

  పడరానియడనఁ గడపటచేనఁత యాస
చ. 3:   రతసమయమునక రాకొటట్టి లే యాస

  అతవమోహమునకనఁ గయతముల యాస
   యితమెపైన తరవతకటేశ కౌనఁగిటనఁ గటూడి

  మతలోనికెపడునఁ దమకముల యాస



రేక: 0093-5శదద్ధదేశి సత: 05-372
పలల్లవ:   మొలనటూలి గొలల్లత మురియుచను

  వలవతతనఁ దిరిగీని వాడవాడలను
చ. 1:  సతపనఁగలతురముతో చలల్లలమత్మినిదివ

  పతపమోము గొలల్లత వాడలను
   యితపలకోరికె తో నితదిరాపత యదుట

  జతపల నటనలతో సాళగితపచను
చ. 2:   నొసలికసటూత్తిరితోనఁ గనున్నల నవవ్వెనిదివో

  పసివాడు గొలల్లత వాడలను
  కసరచ హరిమనఁదికానఁకల కోపముతో
    యసరనఁ జెమట గోర యమెత్మిలనఁ జిముత్మిచను

చ. 3:   చెలవతపటతగరాల చెయి వచనిదివో
  వలపల గొలల్లత వాడలను
 కలికియపై తరవతకటవభుకౌనఁగిట

  అలసిన నటనల నలల్లతతనేనఁగచను



రేక: 0093-6శతకరాభరణత సత: 05-373
పలల్లవ:   మెఱ ఱ్ఱై నేనననఁగానే మొకేక్కవుగాని

   వఱిఱ్ఱైనేను వఱిఱ్ఱైనేను వఱిఱ్ఱైనేను సుమత్మి
చ. 1:    సడడలడనఁగానే కడు జారినపయతద చటూచి

   యడడ ననున్న జాణనఁజేసేవనఁటకో కాని
   వడిడవారే వలపల వనెన్నవటట్టినేర నే

   గొడేడరే గొడేడరే గొడేడరే సుమత్మి
చ. 2:   ఒలల్లనననఁగానే ననున్ననుదదతడపనఁ దుటారాల

   చలల్లలమత్మినఁగానే పగ చాటేవు గాని
    కలల్లలడనేర నీతో కపటాల నేర నే

   గొలల్లదాన గొలల్లదాన గొలల్లదాననఁ జమత్మి
చ. 3:    వతకటేశనఁడ నేనతటా వసాలనఁ బొయేతనతటా

  అతకలచేతులచటూచి యతటత గాని
    కతకిగా గబబ్బులమనఁద గాజననఁ దసేవు నే

   వుతకవలల్ల నుతకనొలల్ల నుతకనొలల్లనఁ జమత్మి
రేక: 0094-1కేదారగళ సత: 05-374



పలల్లవ:     దశవధచణత తనన్నభవత దశవధవసాస్థి రస్థిత తే తతగ
చ. 1:     సాస్థి పయిషాతమ వదానిత వాతజేన దపతోయత మతత్సద్వ్యదేహ: పరా

      వాతపారోయ మేవత నచ తరణత రటూపజలధౌ కేళరచయే తతగ
చ. 2:     ధరయిషాతమ మతదరమత వాతజేన చారకచచ్ఛేప వధచ. పరా

      నీరసేయత తవ మనీషా పగయవధటూ భారకచమతదరౌ భరత్తి త తతగ
చ. 3:        భువముదద్ధరిషాతమ పనరిత వాతజేన ధవళ కిట వపైభవత ధతేత్స పరా

      వతవహస్కృతరియత నచ మహమహీకచతటే తవ దతతక్షతత దాతుత తతగ
చ. 4:       దనుజత హరిషాతమ తమత వాతజేన ఘన నారసితహవకగమణత పరా

      దనుజర తవ మహతత్తిత్త్వాత తనన్నచ నఖరజనమతదిరాయా పగసరత్తి త తతగ
చ. 5:    అపరిహరిషాతమ బలిమహమత వాతజేనకపటవామనరటూపకలనత పరా

       నిపణ ఏవత నఖల నియతసత్సతీష తే కపటాచణత ఘటయితుత తతగ
చ. 6:    సతహరిషాతమ నస్కృపజనమత వాతజేన బహవ్వెరణతోయేపాబ్రాపత్తి: పరా

       సితహవకగమణతే సిస్థితరియత నచ సతీ వహవ్వెలతవ్వెత తదా వతుత్తి త తతగ
చ. 7:        రావణత జేషాతమ రణ ఇత వాతజేన భటూవరతేవ్వె తే భోగ: పరా

     ఏవత నభవత మహీసుతా వరహతసావధనేన పగహరత్తి త తతగ
చ. 8:      కతసత హనిషాత మ ఖలమత వాతజేన సతసారోయమాచరిత: పరా

     హితసాదటూర నచ హితమదత వగజవధటూసతసరణలీలత పగసకత్తి త తతగ
చ. 9:      పాతయిషేత పగలతబమత వాతజేనజాతరోషసత తే జననత పరా

       భటూతరక్షక తే పగభుతవ్వెత తనన్నఖల భటూతలే రేవతీత భోకత్తి త తతగ
చ. 10:      బుదోద్ధ భవషాతమ పరహస్కృతవాతజేన బదద్ధరోష ఇత తేపాబ్రాపత్తి: పరా

       తదిద్ధతత నహిఖల తదా వధటూహసత్తి సిదద్ధ పగసారేణ సేవతుత తతగ
చ. 11:     మారయిషాతమ కలిమతమత వాతజేన కూగ ర కలక్కద్వ్యవతారకోప: పరా

   ధీర వతకటనగాధీశ ఏవత నఖలభీరమురీవ్వెతసతపీ గణయితుమతగ



రేక: 0094-2ముఖరి సత: 05-375
పలల్లవ:   ఎతత సేయనఁగనేరదితత గోపతచినను

   కతతుని గెలిపతచెను ఘనునఁడెపైన వభుని
చ. 1:    సతవతత తాపాన చతదురనఁడేనఁపనఁగనఁ బో

 పగతచతదురతడాయ పడనఁతమోము
  అతవనఁ గోవలకూనఁతలలయితచనఁగానఁ బో

   తతనఁ గోవలలకూనఁత తానాయనఁ బలక
చ. 2:     మలయానిలనఁడు దనున్న మలసి యేనఁచనఁగనఁ బో

  చెలివరప్పు చిరగాలినఁ జితద్రితచెను
   తలపోనఁతచితత చితత్తిము సేయనఁగానఁ బో

 కలికిచితత్తిము పతకడకతటనిపడు
చ. 3:     తరగనఁ జతదుగ నఁడు తనున్న తలకితచగానఁ బో

  ధరియితచెనఁ గచముల తానతని
తరవతకటగిరిదేవునికౌనఁగిట-

   సిరలనఁబో యినిన్నటానఁ జెలవాయ నిపడు



రేక: 0094-3ఆహిరి సత: 05-376
పలల్లవ:     నినున్ననఁ గటూడిన వభుని నిలవలల్ల సొతపాయ

  నినిన్నయును నొనగటూడె నితతలోపలనె
చ. 1:     సొలప నీ కడగతటచటూప హస్కృదయము గానఁడి

 లలినితనఁడు శ్రీవతత్సలతఛనుతడాయ
     వలనఁది నినునఁ బెడనఁ బాసి వరహతపమెయికానఁక -

  వలన నీతనఁడు నీలవరరనఁడెపైనానఁడు
చ. 2:     అదన నీ చనుగబబ్బులను చకగముల చేతనఁ

 బదిలపరపచ చకగపాణయపైనానఁడు
    సుదత నీ దేహమున సొబగ కతకమపూనఁత-

  లదిగి పీతాతబరతబీతనికి నాయ
చ. 3:  ఆలితగనాపేక్షననయతబు నినునఁగటూడ

 లోలనఁడటగాన నాలగచేతులయ
   శ్రీలలితమటూ రిత్తియగ శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు

   పాలితచె నిను నీకనఁ బరితోషమాయ



రేక: 0094-4ముఖరి సత: 05-377
పలల్లవ:    కతదువ నేనఁడెతదరెపైనానఁ గలర నీక

 యితదరిలో నాపగయమడేరీనా
చ. 1:    సనన్నల సేసేట వార సరసమాడేటవార

   కనున్నల మొకేక్కటవార గలర నీక
    వనన్ననెపై యితదరికిని వరవనే కాక నానఁ

  వనన్నపమెతతపైన నీక వననఁదరీనా
చ. 2:    తేనఁకవనఁ జేరేటవార తేనెల మానఁటలవార

   కానఁకల సేసేటవార గలర నీక
 యేనఁకటనితదరికడ నెడతానఁకనేకాక

  సనఁకనాడే నావతక చటూడనఁగటూడనా
చ. 3:   ముదుద ల గనియువార ముచచ్చెటలడెడివార

   గదిదతచి తటట్టిడివార గలర నీక
   తదిదన నీవదతలివ తరవతకటేశ నా-
    వదదనఁ గటూడి యిటల్ల నీక వుతడనఁగటూడనా

రేక: 0095-1  మాళవ గళ సత: 05-378



పలల్లవ:      సతక పడుసు దోసిట పాల మగనఁడు -    బాత పడిన నగపడునట వనఁడు
చ. 1:       మటూడు గాళళ్ళపదద ముసలి సవులగొనన్న పానఁడిమేకల పాల పాశము

   వనఁడి జఱిఱ్ఱైనతలిల్ల వనఁకటయపై కనన్న-     వానఁడు వనఁడు శినన్న వానఁడట వనఁడు
చ. 2:    కొతడలతత సను గబబ్బులరాకాశి -     మతడెత గవశి పపై మతగ రానఁగా

    గతడె వగలనొకక్క కోలనె సరగన -    సతడివసినటట్టి సిసు వట వనఁడు
చ. 3:    వుడుక నుదుటవానఁడు వుదుటన దానఁసిన-   బెడిదప మోతల పనువలల్ల

   తొడికి వరిశివశి దోమట నునునఁబాల-    కడుపల తొలి పతడిల్లకొడుకట వనఁడు
చ. 4:    మారదలిల్ల సేతమాటలనఁ బడలేక -   వర వడిశి యడవులకేనఁగి

    సేరవచిచ్చెన యితత సవుల ముకక్కనఁగోశి -   పేరవారిన పదదబరదట వనఁడు
చ. 5:     పొగదాగ తపసుల పలల్లవలగ మతట -   లగడు శేయనఁగ ముగరసురల

    సగము సాయ సతప సడినఁబెటట్టి వడిశిన-   బగిడికానఁడు సినన్నపడుసట వనఁడు
చ. 6:    మసమస మెరసేట మెగముమేనిపపై -     పసలనఁ దగిలి వతటనఁ బారి పారి

   గసిక వతటకోల గరిగానఁడనేసిన -    మసిమాయల సలమరి గద వనఁడు
చ. 7:    రవవ్వెల సేనఁతల రాకాశినాయని -    కొవవ్వెన మదము త కోక్కలగొని

   యివవ్వెలనఁ దిరవతకటేశనఁడెపై యునాన్ననఁడు -    గవవ్వెక నిను జటట్టిగొనెనఁగద వనఁడు



రేక: 0095-2శ్రీరాగత సత: 05-379
పలల్లవ:  ఇపప్పుడెటల్ల నన్నదో యితదువదన

   అపప్పుటకినఁ గొతత గణమాయ నావళ
చ. 1:    తఱవ శశికాతతవదికమనఁద మలనఁగపపై -

  నొఱగి పరితాపాగిన్ననుడుకనఁ గాను
    నెఱి దొలనఁక మోమువనెన్నలక శశికాతతతప -

  టఱనఁగ గరనఁగిన శ పైతతమాయనావళ
చ. 2:    చెలియ పొనన్నల వడ చిగరనఁబానుపమనఁద

  పలమార నినుదటూరి పాడనఁగాను
    చెలనఁగి పొనన్నల వరియు చిలకనఁదేనెల సననఁ

  దలివతది కొతత వడదరెనావళ
చ. 3:    తొయతలి వలసమున తనఁగ మతచముమనఁద

  పయతదరజార నినునఁ బాడనఁగాను
  తయతముననఁ గటూడితవ తరవతకటేశవ్వెరనఁడ

  నెయతతప వడుకల నినిచెనావళ



రేక: 0095-3ఆహిరి సత: 05-380
పలల్లవ:     ఎతత మనిన్నతచితో య యితతనిద నీవు

 అతతకతతకనఁ బే ద్రిమనలరీనిపడు
చ. 1:      పడనఁత నాటతశబ్రాతతనఁ బవళతచి తొలిల్ల నీ -

   తొడలపపై నీవు తల దువవ్వెనఁగాను
    కడలేని యటవతట కళల దలనఁచే కదా
  వడువని వయోగమున వనఁగీనిపడు

చ. 2:     ఒనరనఁ గచభారమున నొరనఁగి య మలనఁగపపై-
  నెనసి నీవాక మడిచియతనఁగాను
   వనిత నేనఁడటవతట వలపదలనఁచే కదా

  ఘనమెపైన తాపముననఁ గానఁగీనిపడు
చ. 3:      సిరల నీ మోముపపైనఁ జెకక్క లొయతన చేరిచ్చె

  యరమోడిచ్చె కనురెపప్పులలమ యలమ
  తరవతకటాచలధిపనఁడ నినునఁ గటూడియే

  పరవశనతద సతపదనఁ దేలనిపడు



రేక: 0042-1ఆహిరి సతపటత: 06-001
పలల్లవ:    చినిన్న శిశవ చినిన్న శిశవ

    యనన్ననఁడుత జూడ మమత్మి యిటవతట శిశవ
చ. 1:    తోయపతగరలతోడనఁ దటూ గేట శిరసు, చితత

 కాయలవతట జడలగములతోడ
   మోబ్రాయుచనన్న కనకతప మువవ్వెల పాదాలతోడ

   పాయక యశోదవతటనఁ బాఱడు శిశవ
చ. 2:    ముదుద ల వగళల్లతోడ మొరవతక యుతగరాల

  నిదదపతజేతుల పపైనఁడి బొదుద లతోడ
  అదదపతజెకక్కలతోడ నపప్పులపప్పు లనినతత

    గదిదతచి యశోద మేనునఁ కౌనఁగిలితచ శిశవ
చ. 3:      బలపపైన పొటట్టి మనఁది పాల చాఱల తోడ

     నులి వనఁడి వనన్న దినన్న నోరి తోడ
    చెలనఁగి నేనఁడిద వచిచ్చె శ్రీ వతకటాదిద్రిపపై
   నిలిచి లోకములలల్ల నిలిపన శిశవ



రేక: 0042-2భపైరవ సతపటత: 06-002
పలల్లవ:    పాబ్రాయతప మదములే పరిణమము మతనఁ

   బాయని రమణకి నీపపై నెతతవలపో
చ. 1:   తుమత్మిపూవునఁగొలనిలో తరణులతదాము మతడ

   తుమెత్మిద లీనఁదులడతగ దొతగి చటూచి
    కొమత్మి నినునఁ గటూడి కేళకూళతోనఁ గసటూత్తిరినీట

   నిముత్మిల నోలలడిన దటవతట వలపో
చ. 2:   కొదమమావపపై గతడునఁగోవల లేనఁజిగరాక

  ముదిత కతదనఁగా పేగమముననఁదానఁజూచి
    అదివ యుపప్పురిగెపపై నాకమడిచి నీ వనఁగా

    వదనాన నతదుకొనె వడి నెతత వలపో
చ. 3:     నెయతతపనఁ జకోరము వనెన్నల రస మతతనోర

  నొయతనె కమత్మిరితచతగ నువదచటూచి
  కయతతపతగటూటమని వతకటేశతడ తమత్మిరస

   మయతతగనఁ జొకిక్కతవ నీ వపడెతతవలపో?



రేక: 0042-3ముఖరి సతపటత: 06-003
పలల్లవ:   రమణ నేరప్పు నేరములయ

  జమళవధుల సరసప వభునఁడా
చ. 1:    తఱవక నతపన తలల్లని కలవల

  మఱపన కెతదామర లయ
  నెఱనఁగము నీవప డితతచేతువని

  కఱతలకలికివ గా వభునఁడా
చ. 2:    మగవక నతపన మకరతద మచచ్చెట

  జిగి దొలతకేట చిఱచేనఁదాయ
   అగ నీ యకసకతముత్మిల మాటల

  వగ నెఱజాణతడవా వభునఁడా
చ. 3:    చెతతల ముతతపత జిపప్పుల తోయము

 లతతలోనె ముతతములయ
   సతతత కరణ జలనిధి లక

  కాతతునఁడవనఁట వతకట వభునఁడా



రేక: 0042-4కాతబోజిసతపటత: 06-004
పలల్లవ:   ఆరగితపవో మాయపప్పు యివ

  పేరిన నేతుల పరగలను
చ. 1:    తేనెల జనున్నల తతకాయ పాలను

 ఆనవాల వనన్నటల్ల ను
   నటూనె బటూరెలను నురగల వడలను

  పానకముల బహు ఫలములను
చ. 2:  పరమానన్నతబుల పతచదారలను

  అరిసల గారెల నవుగలను
 కరజికాయలను ఖతడమతడెనఁగల

   పరి పరి వధముల భక్షతముల
చ. 3:   కడు మధురతబగ కమత్మినఁబటూరణపనఁ

  గడుముల నిడెడన కడుములను
 సుడిగొనునపాప్పుల సుకినపాప్పులను

  పొడి బెలల్లముతోనఁ బొరనఁటచను
చ. 4:    కాయప రచలక గనియగ మరియపనఁ

  గాయల నేలకి కాయలను
పాయరానియతబాళపనఁగాయల

 నాయతమగ దధతనన్నముల
చ. 5:   ఒడికపనఁ గటూరల నొలపనఁబపప్పులను

 అడియాలప రాజానన్నముల
  బడిబడినఁ గనకపనఁ బళ ల్లరములతోనఁ

  గడు వడుక వతకటరమణ



రేక: 0042-5సామతతత సతపటత: 06-005
పలల్లవ:   అలల్లవానఁడెవో అతవరో కడు

  పలఱల్లన ముతాతల పేరలవానఁడు
చ. 1:     తపప్పుమద నునన్న వానఁడు తలల్లని కనున్నలవానఁడు

  దుపప్పుట కతకమనీటనఁ దొపప్పుతదోనఁగినాడు
  పపొప్పుడి మేనెలల్లనితడనఁ బటూవులవటాల్ల డి

 కపప్పురగతదులనెలల్లత గరనఁగితచినానఁడు
చ. 2:      కగ ముత్మిడి జారిన వానఁడు కోమలి చిమత్మినత గో శ్రోవ

   చిమెత్మిడి పనీన్నట మోము చెమరితచవానఁడు
    కమత్మిని కసటూత్తిరి బొటట్టి కరనఁగిచెదర కను
   దముత్మిల నలప చటూప దపైవాఱవానఁడు

చ. 3:      మతచి మతచి మణుల దాపతచిన గదిదయ మనఁద
   అతచగమనలత దాను నాట చటూచవానఁడు

   మతచిన కోనేటవానఁడు మెరసి వపైభవముల
 నెతచతగల తరవతకటేశతడనువానఁడు



రేక: 0042-6శతకరాభరణత సతపటత: 06-006
పలల్లవ:   ఒకక్కలగవానఁడవా యోరి యిటట్టి

    తకక్కలత బెటట్టిత ననున్ననఁ దగిలితచి నీవు
చ. 1:   తలిసితమలే తపప్పు తరణళల్లనానఁట

  జలముల నామనఁద జలల్ల తానే
     సొలపత జూపల నిటట్టి సొతపగనఁ జూచి చటూచి

   వలప జలిల్లతవ యవవ్వెత పపైనోరి
చ. 2:   కతటమ నీలగగగకక్కననఁ దిరవథల

   నితట ముతగిటను నీ వనఁగతానే
    వతటనె యాలవటట్టిము వసరేట సత గబబ్బు

   చతటమనఁద నొరగి వసాలనఁ బోతవో
చ. 3:     ఇనిన్నయు మెచిచ్చెతరా నినిన్నతతలోనె యిపప్పుడు నీ

   వునన్న పపైనఁడియుయాతల నీ వగతానే
    మనన్నవ కౌనఁగిట ననున్న మరపతచి యకక్కడికొ

  కనున్నలరిచ్చెతవ వతకటరాయ యోరి



రేక: 0043-1శతకరాభరణత సతపటత: 06-007
పలల్లవ:    అతను సతపదకతట నసదా చెలిరటూప

   మతచితతచేత వమర నలనఁగెనఁ గాక
చ. 1:     తగనఁ జతదురని నణనఁచనఁ దగదా చెలిమోము

  వగలచే నొకయితత వాడెనఁగాక
    పగటనఁగోవల మతచి పాఱదా సత పలక

   జగడముననఁ బతనఁబాసి సనన్నగిలనఁ గాక
చ. 2:    కదల గతదప గాలి గా(వ?)  దా చెలియటూరప్పు

  కదిమేట మదనాగిన్ననఁగాబ్రానఁగెనఁ గాక
   కొదమ తుమెత్మిదగమకినఁ గొఱనఁతా చెలితురము

   చెదరి మరబాణముల చే జాఱనఁగాక
చ. 3:    లీలనఁబనీన్నటకిని లేనఁతా చెలి చెమట

  లోలినఁ బటూనఁబానుపన నుడికెనఁగాక
  యేలచిగరనకతట నెరవా చెలిమోవ

   గేలి వతకట వభునఁడు గీలితచెనఁగాక



రేక: 0043-2శ్రీరాగత సతపటత: 06-008
పలల్లవ:    ఒపప్పుదువోయితత కొరపలత జూనఁడేవు నా

   నొపప్పులఱతగవు యితత నొగిలితచే వలరా
చ. 1:      తలల్లని కనున్ననఁ గొన తీగె మెఱపల చటూప

  చలల్లకనే నాగతడె జలల్లనీని
   మెలల్లని సొలపల మెతత్తినిమాటలక నే

   దలల్లడితచనఁగానె యితతతానఁక నాడే వలరా
చ. 2:   పూనఁచిన యొఱపల బొమత్మిముడిజతకెనల

  లోనఁచకవ మనసు చిలల్ల లవోయని
    దానఁచిన నీ చితత్తిప బతత్తిరపటానల నాపపై

   చానఁచి చానఁచి పలమార చతపతజూచేవలరా
చ. 3:     చిముత్మిల మురిపపనఁ జిఱ నవువ్వెలనే ననున్ననఁ

  గగ మత్మికవ మనసలల్ల గొలల్లతబోయని
  దిమత్మిరిజాణనఁడవోరి తరవతకటేశ ననున్న

   కగమత్మిరనఁ గగమత్మిరనఁ గటూడి కానఁకరితచేవలరా



రేక: 0043-3శ్రీరాగత-ఏకతాళ సతపటత: 06-009
పలల్లవ:    తొలిల్లటవలనఁ గావు తుమెత్మిదా యితక

  నొలల్లవుగా మముత్మినో తుమెత్మిదా
చ. 1:    తోరతప రచనల తుమెత్మిదా కడునఁ

  దటూరేవు గొతదులే తుమెత్మిదా
   దటూరిన నెఱనఁగవు తుమెత్మిదా మముత్మి

  నోరగనఁజూడకవో వో తుమెత్మిదా
చ. 2:     తొల పాబ్రాయప మతడ తుమెత్మిదా కడునఁ

  దొలిచేవు చేనఁగలే తుమెత్మిదా
   తొలకరి మెఱనఁగనే తుమెత్మిదా యితక
   నులికేవు మమునఁగని వో వోతుమెత్మిదా

చ. 3:    దొరవు వతకటగిరి తుమెత్మిదా మా
   తుర మేల చెనకేవు తుమెత్మిదా
    దొరకె నీ చనవుల తుమెత్మిదా యితక
    నొర లఱితగిరి గదవో వో తుమెత్మిదా



రేక: 0043-4శ్రీరాగత సతపటత: 06-010
పలల్లవ:     చాల నితక నిటవతట సతసారము మరని

    పాలపైత నిప డితట భాగతమది నాక
చ. 1:      తనియు కిట నీవు గాతతల నెలల్లనా యదుట

  గొనియాడ దొరకొతట కొతకలేక
    వనియునఁ బాబ్రాణము తోడ వషమెపైన యకూడు

    దిననఁజేరినది యేనఁట దేహ మది నాక
చ. 2:       వఱవ కిట సతుల నీ వను వతటనఁ బెటట్టి కొని

  మెఱయ దొరకొతటవద మేరలేక
    యఱినఁగియునునఁ దపనుచ నిటట్టి నీ మనన్ననల

   చెఱనఁబెటట్టినది యేనఁట జీవమది నాక
చ. 3:    ఎకక్కవగ నీతరణు లితదరిని నాకిటల్ల

   మొబ్రాకిక్కతచ దొరకొతట మొఱనఁగ లేక
   గగకక్కనను ననున్న వతకటగిరీశవ్వెర కలసి
   చికక్కనెపైతవ చాలనఁ జినన్నమది నాక



రేక: 0043-5సామతతత సతపటత: 06-011
పలల్లవ:   చెలిదా మత నీచెఱగాక

  తలనఁపగ నీకిది తగలపైపోయ
చ. 1:   తరణీమణవా తమత్మికనున్న లివ

   అరయ నెపడు నీయవ కాక
 నిరతపనఁజూపల నీచెలవమునకే

  యిరవపై వనితక నెరవపైపోయ
చ. 2:    మెలనఁతది గా దమే నిటకానఁకల

  కలవఱచిన నీయదే కాక
   పలకజొతపములనఁ బుగ తగ డగచ నీ

  యలకల చెమటల కముత్మిడొవోయ
చ. 3:    పతకజముఖవా బలపనఁ గచముల న

  ఖతకరచల నీయవ కాక
   వతకటేశ నీ వడుక కౌనఁగిట

 నతకరితచె నీవవునోకావో



రేక: 0043-6ఆహిరి సతపటత: 06-012
పలల్లవ:     సతకి నిటవతట రాజస మేల కలిగెనే

  తతగొనన్న వరహగిన్న ధరియితచలేదు
చ. 1:    తోరమగ భారతప తురమేల కలిగెనే

  నారీమణకి మెఱనఁగ నళనముఖకి
   వపైరతప మరని నెవవ్వెగల బాణగిన్నచే
   జారనఁగా పలమార సవరితచ లేదు

చ. 2:    వలనఁదికి జఘనతపనఁ వగనఁగేల కలిగెనే
   కలహతస గమనముననఁ గదల లేదు
    నలికతప నడుము సనన్నమున నవకప మణుల

   మొలనటూల జారనఁగా మోవనే లేదు
చ. 3:    ఇతతకిని చకక్కనఁదన మతతేల కలిగెనే

   వతతనఁ బొరలితచ యౌవన మదమున
   ఇతత లోననె వతకటేశ కౌనఁగిటనఁగలసి

   మతతనపనఁ బరవశము మతనఁ దలియలేదు



రేక: 0044-1బౌళ సతపటత: 06-013
పలల్లవ:    కనుమటూసనఁగద దని గరవతపనఁ దలివ

   చనుదోయి పపైకొతగ జారిన నెఱనఁగదు
చ. 1:   తలకెకెక్కనఁగద దని తనువకారముల

   పొలపపైన నెరల కొపప్పున జారెను
    చలి ముతచెనఁగద దని జవవ్వెనప మదము

  పలకజొతపములచేనఁ బొరలకెక్క మేను
చ. 2:    వడదానఁకెనఁగద దని వాల్ గనున్ననఁగొనల

  చిడుముడి ముచచ్చెటతో సిగద్గీవడని
   బడిదపప్పునఁ గద దని పలకనఁదేనియల

  తడనఁబాటతోడ చితత్తిము దానఁచెనిపడు
చ. 3:    కసరెకెక్కనఁగద దని కసటూత్తిరి చెమట

    అసలనఁ గతకమ తోడ నలరీని మేన
   ఉసురెకెక్కనఁగద దని యొరప నటూరపల

   పొసనఁగి వతకటపత పొతదు దలిపడిని



రేక: 0044-2ఆహిరి సతపటత: 06-014
పలల్లవ:    తొడర నటవలనే దొర కోపము

   అడియాలమట సేస నబెబ్బునఁగా బలిమ
చ. 1:   తనునఁబాసినతతనే తరణనఁ గడునేనఁపనని

   వనజారి మనఁదనఁ బద్రియవరనఁడు గటూడి
    కనలి కొనగోళల్లనఁ దునుక లసేసి జవరాలి
   చను జకక్కవలకొసగెనఁ జాలదా బలిమ

చ. 2:     కలికి కోమలికి చిలకల గతడునఁ గోవలల
   పలకలనె వనఁచెనని పాబ్రాణ వభుతడు

    కెలపనఁ బలకల సనన్నగిలనఁ జేసి యలబలము
    తలిర మోవనె యేనఁచె దకెక్కనఁగా బలిమ

చ. 3:    మతనుతడి చితత్తిజనఁడు మగవ గారితచెనని
   పత వతకటేశవ్వెరనఁడు పడతనఁ గదిసి

    పగతలేని మనసలల్లనఁ బరవశము చేసి మర
    నతవ కనున్నల నితచె నదియపో బలిమ



రేక: 0044-3ఆహిరి సతపటత: 06-015
పలల్లవ:    పచిచ్చె కసుత్తి రి నీక బాబ్రానఁతగాని

   ఒచెచ్చెమని పూయ నొలల్లమ దనన్ననఁడును
చ. 1:    తటట్టి పనునఁ గొడల నతతటా నలతది

  దిటట్టివపై పరిమళననఁ దిరిగేవు
   ఇటట్టిది మాయడవలో నితతా నిదే

    ఒటట్టి యుతడు నే మొలల్ల మదనన్ననఁడును
చ. 2:    కపప్పురపనఁ దావ తోడనఁ గదియుచ

  చిపప్పులట చెమటలనఁ జెలతగేవు
    తపప్పుక యితటతట దని తరవులే నే

   మెపప్పుడు మాచేత నతట మదనన్ననఁడును
చ. 3:     జవావ్వెది శిరసు నితడనఁ జమరకా యిటట్టి

  పవవ్వెళతచే వద నాపకక్కనీవు
  రవవ్వెయిన వతకటరమణునఁడా మే

   మెవవ్వెరమటూ దని నెఱనఁగ మెనన్ననఁడును



రేక: 0044-4కాతబోదిసతపటత: 06-016
పలల్లవ:     వలపల దాడి వచెచ్చె వనితలరా మరత

   డెలగో లేయతగనఁ జొచెచ్చె నేలగే
చ. 1:     తటూరపనత బొడిచెనఁ జతదురనఁడు మనున్నల మోవ

  పాఱతతచె వరహుల బతదికానఁడు
     గోరప వనెన్నల వలిల్ల గొని మనఁదమనఁద నిపప్పు

   లేఱపై పారనఁగనఁజొచెచ్చె నెతదు చొతత్తిమే
చ. 2:     చతదనపనఁ గొతడ వతక చలల్లగాలి తుదముటట్టి

    ముతదు ముతద కదిస దుముత్మిల లేవనఁగా
     మతదమెపై పనీన్నట సన మతదు చలల్ల నముత్మిలపై

    యతదు చటూచిననఁ దానె యేమ సేతమె
చ. 3:     కొ శ్రోచిచ్చె పారె గబబ్బుచనున్ననఁ గొతడల చెమత్మిటనీర

   రొచచ్చెగత గరి దరల జారనఁగా
    పచిచ్చెగా వతకటగిరి పత యితతనఁ గటూడనఁగాను

   ఇచచ్చెకాల గనమాయ నితక నేనఁటదే



రేక: 0044-5సామతతత సతపటత: 06-017
పలల్లవ:   వలదన నొరలక వసమటవ

   తలనఁచినటల్ల నిది దపైవమే చేస
చ. 1:    తరణ కచములను తామర మొగడల

 వరిసేనోయని వరపనను
   సరగననఁ బత నఖ చతదద్రిశకలముల

    దరలనఁ గలగ నివ దపైవమె చేస
చ. 2:    పొలినఁత వదనమును పనన్నమ చతదుగ నఁడు

  బలిమ నెగయునని భయమునను
   మెలనఁత చికర ధమత్మిలల్లప రాహువు

    తలనఁ జెదరనఁగ నిది దపైవమే సేస
చ. 3:    వనితక వాడునొ వలప తాపమున

 తనులతకయనుచనఁ దమకమున
   ఘన వతకటపత కౌనఁగిట చెమటలనఁ
   దనివ దరచ్చెనిది దపైవమె సేస



రేక: 0044-6ఆహిరి సతపటత: 06-018
పలల్లవ:   వనన్నవతచనఁగరాదు వచేచ్చెయు మనరాదు

   అనిన్న వనన్నపముల అవయ యివయు
చ. 1:    తటూనఁగ మతచముమనఁద తొయతలి పవవ్వెళతచి

  వగనఁగెపైన తుర మరవడనఁగాను
    కానఁగిన మేనితో కనున్ననఁ దముత్మిల నీ

   రానఁగియాడిన మాట లవయ యివయు
చ. 2:   గొపప్పులయిన చనునఁగొతడల పపైపపైనె

  చిపప్పుల చెమత్మిట చితదనఁగాను
   చెపప్పుక చెపప్పుచ చెలి తడతబాటతో

   నపప్పుడాడిన మాట లవయ యివయు
చ. 3:      నీవ చెఱనఁగ జారి నెలనఁత నీ కౌనఁగిట

  కావక నున్నలతోడనఁ గరనఁగచను
   శ్రీ వతకటేశవ్వెర చెలరేనఁగి నివవ్వెర
   గెపై వనుకనఁదలతచె నవయ యివయు



రేక: 0045-1ఆహిరి సతపటత: 06-019
పలల్లవ:    సుదత నీ కితతవతటా చటూచెనఁగాని

  యదనునన్న నీతలత పఱనఁగలేదాయ
చ. 1:     తగలనాడిత వతటా తమక మతదిత వతటా

   నగితవతటా నితత నమెత్మినఁ గాని
    జగడితచి వఱొకక్క సతకి మోహము సేసి

   తగి తనున్న వడిచేది తలియలేదాయ
చ. 2:    కలలో వచిచ్చెతవతటా కనున్నల మొకిక్కతవతటా

    వలనఁది పవువ్వెల బతత వసనఁ గాని
   కలికి చేనఁతల వటట్టికానఁకల వడమతచి

 తలవతపనఁచేవని తలనఁచలేదాయ
చ. 3:    వరసేయ వతటా వతకటపత వతటా

   కూరిమ గలవతటానఁ గటూడెనఁ గాని
    నేరప మెరయితచి నెలనఁత నీ వతతేని

 ఊరడితచినదానఁక నుతడలేదాయ



రేక: 0045-2ఆహిరి సతపటత: 06-020
పలల్లవ:     ఇతతగా జేసనఁగా యితత కనున్నల నగవు

  సతతరితచగరాని చనుదోయి బగవు
చ. 1:     తనివ మాలిన తలనఁప తడవోరవని బులప

  అనువఱతగని కెలప అడియాసమెలప
   కనునఁగలవలో సొలప కానఁకదరని యలప

   వనిత చితత్తిములోని వడిగొనన్న వలప
చ. 2:   ఒడలఱతగని నెగల నులల్లతబులోనఁదగల

 వడియునఁగనీన్నటలో వగల
     పొడలవ టట్టిడి పొగల పొతదు వాసిన దిగల

    పడనఁతకి నిది యలల్ల బరికితచనఁ బగల
చ. 3:   వరవఱతగని పరప వతతలగలయొరప

 మరమటల్ల గొనుమేనిమెరప
 తరవతకటాచలధీశవ్వెరని కనుగిరప

   తరణ కిటవతట మెతత్తిని పూవునఁబరప



రేక: 0045-3సౌరాషట్టి సత సతపటత: 06-021
పలల్లవ:   ఈడేరని యటట్టి వలపేనఁటకమాత్మి

  యడు జోడుగాని వలపేనఁటకమాత్మి
చ. 1:      తనువు తనువు గటూడి తమకము మనఁద మనఁద

 నినుమడితచని వలపేనఁటకమాత్మి
     మనసు మనసు తోడ మకక్కళతచి సతదు లేక
  యనసి వుతడని వలపేనఁటకమాత్మి

చ. 2:     మచిచ్చెకల చేనఁతల మత లోలరెపై తా
  మచచ్చె యఱనఁగని వలపేనఁటకమాత్మి

  తచచ్చెనయలకలతో ధనతత పేగమల
  యచచ్చెకనన్న యటట్టి వలపేనఁటకమాత్మి

చ. 3:      పతతము చెరిచి వానఁడు పానుప మదికి వచిచ్చె
   యితత సేయ లేని వలపేనఁటకమాత్మి

     కతతు నినఁకేలని శ్రీ వతకటపత ననున్న గటూడె
  నితత హచచ్చెలేని వలపేనఁటకమాత్మి



రేక: 0045-4శదదవసతతత సతపటత: 06-022
పలల్లవ:    ఎతతమాయల వానఁడెతచి చటూడనఁగ వనఁడు

   ఇతత యతని రటూప మెవవ్వెరెఱనఁగదుర
చ. 1:   తలప జలములలోన తపప్పువలనఁదేలీనే

  తలనఁకి పాతాళమున దానఁగియుతడనే
    కెలసి తన కనున్నలను కెతపవగానఁ జేసనే

   నెలనఁత భీకరముగా నేనఁడు నవవ్వెనే
చ. 2:    ఒరపగా భటూదాన మొకరినఁదా నడిగీనే

  తరణ భటూమొకక్కరికి ధరవోసనే
   మరలి పదత్మిజని మనుమనినెపైననఁ జతపీనే

  పరచనఁదనమున వస్కృధ పాలమాలీనే
చ. 3:     పలమార తన సిగద్గీ బయటనఁ బడవసనే

  కలికితనముననఁ దాను గడవనఁబాసనే
    వలనఁది వతకటగిరి వభునఁడు నా కౌనఁగిట

  తొలనఁగక చెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁచనే



రేక: 0045-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 06-023
పలల్లవ:   ఎటట్టి గడియితచె నమత్మి యవలప

   పటట్టితచి నటవతట పూనఁటకానఁప మరతడు
చ. 1:    తడనఁబాట నాలికక తలనఁక మానతబునక

   నొడనఁబాట మఱపలక నుదుటనఁ దలనఁపలక
   కడువడుకల కోరికలక భయ మాసలక

   బెడిదతపనఁ గోపతబు బతత్తిరి చటూపలక
చ. 2:    అతముదము చితతకను అలప గరవ్వెతబునక

   మతలేని తాపతబు మెతత్తిని తనువునక
   రత గమత్మిచెమటలక రచన వరహతబునక
    ధస్కృత లేమ మనసునక గత గమనమునక

చ. 3:    కరల నెనున్నదుటకిని గఱతు లధరతబునక
  మురిపతపనఁ జిఱనగవు ముదుద మోమునకనఁ

  దిరమెపైన వడుకల తరవతకటేశనకనఁ
   బరిణప మాటలివ పడనఁతు లితదఱికి



రేక: 0045-6ముఖరి సతపటత: 06-024
పలల్లవ:   అహో సాధు తవాగమనత

  బహుళవపైభవపైతః పగతవచనెపైతః కిమ
చ. 1:  తతోపసర మథాతశఠవచనెపై

   రితసత్తివపైమ మ హితత కిమ
   బత మమ దేహతాప్పుస ణ సత్తిథాప
    గత ఏవపై తత కారణమహ కిమ

చ. 2:     సతవస్కృత చేలత జహి చపల తవ్వెత
  సతవాదేమే సతతత కిమ

    తవ్వెత వా మమ చితత్తిత సాతతవ్వెయసి
     కిత వా కర మమ ఖేలనమహ కిమ

చ. 3:   అత బభేమ భవదాచరణదిహ
 చతుర వతకటాచలరమణ

   సతీత మా మనుసరసి కిమథత
  రతరాజవభవ రచనమదత కిమ



రేక: 0046-1భటూపాళత సతపటత: 06-025
పలల్లవ:    వనన్నపాల వనవల వతత వతతల

  పనన్నగప దోమతర పపైకెతత్తివలయాత
చ. 1:    తలల్లవాఱ జామెకెక్క దేవతల మునుల

   అలల్లనలల్ల నతతనితత నదివో వారె
   చలల్లని తమత్మిరేకల సారసతపనఁ గనున్నల

   మెలల్ల మెలల్లనె వచిచ్చె మేలకొనవలయాత
చ. 2:   గరడకినన్నరయక్ష కామనుల గములపై

  వరహప గీతముల వతతతాళల
   పరిపరివధములత బాడేర రాగాల నినన్నదివో

  సిరిమొగము దరచి చితత్తిగితచవలయాత
చ. 3:    పొతకప శేషాదుల తుతబుర నారదాదుల

    పతకజ భవాదుల నీ పాదాల చేరి
   అతకెల నునాన్నర లేచి అలమేలమతగను

    వతకటేశనఁడా రెపప్పుల వచిచ్చె చటూచి లేవయాత



రేక: 0046-2లలిత సతపటత: 06-026
పలల్లవ:   ఎతదరి వలపనఁచెనో యతటనితట

    చితదుల పాటల వతట సిరల చేకొతట
చ. 1:   తుతగభదద్రి యేటకాడ తోరమెపైనకొతడనీడ

   రతగమరి పపైనఁడి గోడ రాతమేడ
    అతగడి నునాన్ననఁడు చటూడ నదివో పడతల

    చతగల పతచెప గటూడ చటట్టి బాగతోడ
చ. 2:     పతడరతగినుతడి వచిచ్చె పామరల నెలల్ల మెచిచ్చె

   యతడలేని నీడలోన యచిచ్చె యచిచ్చె
    వతడి బెపైనఁడినఁదడతబడ వభవాలనఁ బొబ్రాదుద వుచిచ్చె

   కొతడనుచ వరముల కోరిక లిచిచ్చె
చ. 3:    చకక్కని యావట ష్ఠూలతడెపై జవవ్వెనాననఁ జెలవుతడెపై

    పగకక్క నునన్న సత తోడనఁ బద్రిబలతడెపై
   మకక్కవ వతకటగిరి మాయధరి దేవుతడెపై
   యకక్కడా నెదురలేక యడ నునాన్ననఁడిడివో



రేక: 0046-3సామతతత సతపటత: 06-027
పలల్లవ:   తార వలచినయపడె తరణరతుల

   తారసము లటల్ల తడు తగవు లటల్ల తడు
చ. 1:    తరితీప లటల్ల తడు తాలము లటల్ల తడు

   గరవతబు లటల్ల తడు కసర లటల్ల తడు
   పొరపొచెచ్చె మెటల్ల తడు పొలయలక లటల్ల తడు

   నెరవరిక లటల్ల తడు నెఱక లటల్ల తడు
చ. 2:    ఓపకల నెటల్ల తడు నొలల్లముల నెటల్ల తడు

   చటూపోప మెటల్ల తడు సొలప లటల్ల తడు
   దానఁపరము లటల్ల తడు తగమాన మెటల్ల తడు

   కోపతబు లటల్ల తడు కొఱనఁత లటల్ల తడు
చ. 3:   సిరిదొలనఁక లటల్ల తడు శేషాదిద్రిపతకరణ

    కిరవపైన సత మనసు నెపడు నెటల్ల త
  మురిపమది యటల్ల తడు ముదుద నఁజనుగవమద

  నరచతదురని రేక లపడెటట్టి లతడు



రేక: 0046-4మెతచబౌళ సతపటత: 06-028
పలల్లవ:      నీక నేల తమకము నీక అలప నేనఁడు

    నీక వానఁడు మోహితచి నీలోనె యుతడనఁగా
చ. 1:    తొడవుగానఁ గమత్మిని కసుత్తి రినఁ బొటట్టి గానఁబెటట్టి

   జెడలలిల్ల జవావ్వెది శిరసుపపై నతట
    వడువని వరహప వచచ్చె మేన దపైవాఱ

    నిడువాలనఁ గనుదోయి నీర నితచ నేనఁటకి
చ. 2:      కొతత్తి ముతతప సరల కచచ్చెల వపన వగల

    నొతత్తిలి చెకక్కననఁ గర మటూనఁది మోమువతచి
    లతుత్తి క మోవ గదల లలన నీచినన్నయలనఁ

    గెతత్తి పేగమ దపైవాఱ నెవవ్వెరినఁ బాడెదవ
చ. 3:    కొతడలరాయునఁడు వానఁడు కోనేటతమత్మినఁడు నీ

    నితడిన చితత్తిములోన నీవు దానెపై యుతడనఁగానఁ
  గొతడగొనన్న సుఖమెలల్లనఁ గొలల్లలడుదువుగాక
   బొతడుమలల్ల పానుపపపై బొరలనఁగ నేనఁటకే



రేక: 0046-5ముఖరి సతపటత: 06-029
పలల్లవ:      నీకనఁ గాతతకనఁ దల నీవఱనఁగ దది యఱనఁగ

  నీకడాకడవార లవవ్వె రెఱనఁగదుర
చ. 1:     తపప్పుకిట నినునఁ జూచి తరణ చనునఁగవమనఁదనఁ

  గపప్పున చెఱనఁగవదలనఁ గపప్పునేనఁటకిరా
   చెపప్పునఁ జాలక పొలినఁత చెలికరమునఁదనకరము

   నపప్పుళతచచ గోర నదిమె నేనఁటకిరా
చ. 2:      కాతత నీ చిరనవువ్వె కనునఁగొనలనఁ గని మనసు

    వతత దలపక మొగము వతచ నేనఁటకిరా
    ఇతత వఱొకత నిను నెలయితచనఁగానఁ జూచి

   యతతలో నవలిమొగ మాయ నేనఁటకిరా
చ. 3:  ఎలమనఁగెపైకొని వతకటేశ! నీవాతరణ

   నలమ కౌనఁగిటనఁ జేరప్పు నసమబాణముల
   జలజాయతాక వచచ్చెనవడిని తను మఱచి

   యలర నేరప్పుల నెఱపదాయ నేనఁటకిరా



రేక: 0046-6భపైరవ సతపటత: 06-030
పలల్లవ:     ఎతత సేసనఁబో దపైవ మతతలోన నయోత

   సతతపాకలతజవల చలల్ల నఁ జూప లేనఁటకి
చ. 1:    తలల్ల ల బడడల మతదలలోన నితదఱను

  చలల్లలమేత్మి చేసేర సతసారాల
    చెలల్లనఁబో నీ వుతగరాల చేతుల గోళల్ల వతచి

   గొలల్లదానవపై యితత కొపప్పువటట్టి నేనఁటకి
చ. 2:     ఎడెడలపైన వారినఁ జూచి యిటట్టిమనన్న కలమని

  సడడ సేయరితదఱను జరయనఁగాను
    ఒడుడ నఁ బొడవగ గబబ్బు లొరయుచనఁ గానరానఁగా

    దొడడవారికినఁ బయతద తటూల నితత యేనఁటకి
చ. 3:    ముతగిట నిధనముల ములగతగ సొముత్మిలతో

  సతగడి గొలల్లతలలల్ల జడియనఁగాను
   అతగడివతకటపత నలమ పటట్టి క నీవు

    చెతగలితచి సొముత్మి గానఁగనఁ జేసుకొతట వనఁటకి



రేక: 0047-1నాదనామకిగయ సతపటత: 06-031
పలల్లవ:    ఏగత నోనఁచెనో యితదువదన య

  బాగల ఖేదమునఁ బాపడిని
చ. 1:  తొలనఁకెడి జలములతోడికనున్ననఁగవ

  తలనఁచి డెతదము తలనఁకీని
  అలయుచనఁ జలితో నాడినమాటల

  పలికిన నామది భద్రిమసని
చ. 2:    తొడరిన చెమటలనఁ దోనఁగిన పయతద

  పొడగని దేహము పొగిలీని
  ఉడికెట వగనఁకపటటూరప్పుల వనఁడికి
  నుడిగిన నాలక నొగిలీని

చ. 3:   కదిసిన తరవతకటపత చేనఁతల
  సుదత వలసము చటూపడిని

  వదనము తావకి వలగొనుతేనఁటల
   సదమద మగ రత చాటని



రేక: 0047-2శ్రీరాగత సతపటత: 06-032
పలల్లవ:     వడుక కానఁడవపై వడివడి తరిగేవు తుమెత్మిదరో

    చటూడనఁ జూడనఁగనఁదొతట చటూప దపప్పుకవయత తుమెత్మిదరో
చ. 1:     తలనఁపదామరలోన తావపై యుతడుదు నీవు తుమెత్మిదరో

    తలనఁపనఁగ నీవ తలనఁప వపైతవ మముత్మినఁదుమెత్మిదరో
     పొలయనఁ గమత్మిని తావ పొతదుననఁ దిరిగేవు తుమెత్మిదరో

   పొలసినీ తరిగేట పొతదులఱతగదుము తుమెత్మిదరో
చ. 2:    పచచ్చెని వలకాని బతటవపైతవగద తుమెత్మిదరో

    మచిచ్చెక తలనఁపల మనలోనె సరివోల తుమెత్మిదరో
   అచచ్చెపదమస మతదరి కెకక్కడిదయత తుమెత్మిదరో

    చిచచ్చెవట వనెన్నల చెలిమ సేయకవయత తుమెత్మిదరో
చ. 3:    తరవతకటాదిద్రిపపైనఁ దిరమెపై నిలిచినటట్టి తుమెత్మిదరో

    పరమయోగల పూలనఁ బరిమళముల గొనన్న తుమెత్మిదరో
   కరణతచి మామనఁదనఁగలిగిన యపేగమ తుమెత్మిదరో
   ఇరవాయ నిటవల నెలసివుతడతగదవ తుమెత్మిదరో



రేక: 0047-3సామతతత సతపటత: 06-033
పలల్లవ:     గబబ్బుచనున్ననఁగవ లలల్ల గబబ్బులి కొతడల మతచి

  గబబ్బుతనముల కనున్నగానని వలపల
చ. 1:    తేనియల చెలమల తయతనిమోవుల మతచ

 లపైనయమస్కృతపనఁబళల్ల లననపదత్మిముల
   మానెపైన చకెక్కర బొమత్మిల మేనుదగెల
  లేనగవు మెఱనఁగల లేనఁతవనెన్నలల

చ. 2:      సాననఁ బటట్టిన తటూపల చకక్కని చటూపల మతచి
   వనలి కమత్మిని తావులనిన తుమెత్మిదల

   చేనిపతటల కొలచ్చెల చెపప్పురాని చెయుద ల
   మానమానని చితతల మాటలలో మటూనఁటల

చ. 3:     వలలేని రచనల వడుక చేనఁతల వటట్టి
  పొలయలకల పొబ్రాదుద వోని బటూటకముల

  ఎలమతోనఁ దిరవతకటేశని బొతదినయటట్టి
   చెలియ గరవ్వెము నేనఁడు చెపప్పునఁజూపనఁగతుల



రేక: 0047-4ముఖరి సతపటత: 06-034
పలల్లవ:      చటూప లోపలి చటూప చటూడకర వోరి నీ

   పపైపూనఁత చటూపలకనఁ బాలపైత మోరి
చ. 1:     తనువలల్లనఁ గడువనఁడి దగద్గీరక రోరి నీ

   యనుభవనచేనఁ దమక మారదా వోరి
    వనున్నకొనన్న నిటటూట్టిరప్పు వడువవల నోరి నీ

   మనసు మదనానలము మానదా వోరి
చ. 2:    ఉదుటపైన కళలతో నునాన్ననఁడవోరి నినునఁ

    గదియనఁ జూచిన యితత కలికిరా వోరి
    వదచలల్ల నగవులక వరతుమద వోరి రత

   సదమదము కాటతత చాలదా వోరి
చ. 3:    వవల సతులతో వహరితతు వోరినేనఁడు

    రావలసి నీ కితదుద రానఁ దరెనా వోరి
   ఆవళల మమతలవ యఱతగదొరి నీక

  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ చెలల్ల రా వోరి



రేక: 0047-5ఆహిరి సతపటత: 06-035
పలల్లవ:     ఏమ సేయనఁగ వచచ్చె నిటట్టి తడు భాగతవశ

    మామనియునఁ దానఁ గటూడెనఁ నకక్కటా చెలికి
చ. 1:      తుడువరే కమత్మినఁ గసుత్తి రి బొటట్టి నొస లలల్ల

     కడునఁ గాబ్రానఁగి పొకెక్క నద కటకటా చెలికి
    కడుగరే శిర సలల్లనఁ గాబ్రానఁగి జవావ్వెదిచే
   జెడగటట్టి ముతగరల చెలల్లనఁబో చెలికి

చ. 2:    తయతరే నునునఁగనునఁ దగ యొడాడ ణతబు
   నొయతనె యినఁకనెపైన నొపప్పుద చెలికి
   ముయతరే కచకతభముల బయల పడకతడ

   పయతదయు సవరితచ భారమ చెలికి
చ. 3:    చటూపరే నాయకని సుదతకి మేనెలల్ల

   ఆపసపము రేనఁగె నదిదరా చెలికి
   ఏపమఱనఁగ వతకటేశ డితతట వచిచ్చె

   తాప మతతయు మానిచ్చె దకక్కనఁగానఁజెలికి



రేక: 0047-6శతకరాభరణత సతపటత: 06-036
పలల్లవ:    మచిచ్చెకల మఱపలక మదనబాధల మేను

  వచిచ్చెనా నేమటను వడువదబాధ
చ. 1:     తను వయో మదమునకనఁ దమకములచే బాధ

   గొనకొనన్న తమకి రతకోరిక్క బాధ
   అనుభవనరతకినఁ బాయని పేగమముల బాధ

  ఘనకూటమకి వయోగములచే బాధ
చ. 2:     తఱి వరహ వదనక తలపోనఁతచే బాధ

  పఱచనఁదలనఁపలకనఁ దాపముల బాధ
   తఱచ తాపతబులకనఁ దడనఁబాటచే బాధ

  పఱివోనినేరప్పులక పరవశము బాధ
చ. 3:     అలర సితగారముల కలపనఁ జెమటల బాధ

   చెలియ చెమటకనఁ దావచేత బాధ
   కలికితనములక వతకటవభుని రతనఁ గటూడి

   కొలనఁదికిని మగల సిగద్గీలచేత బాధ



రేక: 0048-1రామకిగయ సతపటత: 06-037
పలల్లవ:     వఱవక యితత వనన్న వతచనఁగలమా నీ

   మొఱనఁగల మానర మొకేక్కము నీక
చ. 1:     దేవతలితదఱ నీకనఁ దిరిగి తరిగి మొబ్రాకిక్క

   దేవుతడవు నినున్ననఁ దిటట్టి వచచ్చెనా
  గోవతదునఁడవపైన నీకొయతతనాలకనఁ గడు

   మోవనాడ వఱతుము మొకేక్కము నీక
చ. 2:    చెలవుగ నజనఁడు పూజితచె నీపాదాల

    తొలనఁగక కాల నేనఁ దొబ్రాకక్క వచచ్చెనా
  కలికితనముల వకారపచేతల నా

   మొలనటూల వటట్టికరా మొకేక్కము నీక
చ. 3:    ఒకక్కటపై శ్రీసతనఁ బాయకతడ నీవురమున

   మొకక్కలప నాగబబ్బుల మోవ వచచ్చెనా
   చకక్కని వతకటగిరిసావ్వెమ ననున్ననఁ గటూడితవ

    మొబ్రాకిక్కన మొకక్కల మార మొబ్రాకేక్కము నీక



రేక: 0048-2శ్రీరాగత సతపటత: 06-038
పలల్లవ:     తనివ దరక ననున్న తమకమున నెతతేని

    చెనకేవు వదుద నీ చితత్తిమనఁక నోరి
చ. 1:     దతటవపై నాచేతనఁ దలనఁపతచ కొననఁగ దొర

     కొతట వతక నిది నీక కొలనఁదినఁ బడునా
    నతటన నా పగయము నానఁటలను నినున్ననా

    వతట దిద్రిపప్పుక నినున్న వడుతునా వోరి
చ. 2:    గబబ్బువపై నావాలనఁ గనునఁగొనల నవువ్వెలక

   నుబేబ్బువు నీవు నీ వడనఁబడికల
   నిబబ్బురప నావలప నెలకొనన్న యపడేని

  అబుబ్బురతబగ గరవ్వెమణనఁచనా వోరి
చ. 3:     మెటట్టి కొని నీవు నామెఱనఁగనఁ బయతద చెఱనఁగ

  పటేట్టివు నీక నీపరిణమమా
  దిటట్టివపై కూడితవ తరవతకటేశవ్వెరనఁడ

   యిటట్టిటట్టి నినున్ననఁ బోనితుత్తి నా వోరి



రేక: 0048-3లలిత సతపటత: 06-039
పలల్లవ:   బాల బొమత్మిచారివ పటట్టిపవకారివ

  ఓలినీ వవవ్వెరినఁగనాన్న నటూరకతడేవా
చ. 1:    దొతగిలి వనన్నలనఁ బాల దొడికేటనీచేయి

  ముతగిట నిధనమునన్న మోసపోయనా
   చెతగట నినెన్నవవ్వెరెపైనానఁ జెనకి నవవ్వెననటూ

  అతగవతచి కొనగోర నతటకతడేవా
చ. 2:     సిగద్గీరి గొలల్లతలపపైనఁ జిమెత్మిడి నీ చటూప

   బగద్గీన నిచచ్చెన చోటనఁ బారవసేవా
  దగద్గీరి నినెన్నవవ్వెరెపైనానఁ దగలనాడిననటూ

  ఎగెద్గీఱనఁగ కెతదుకెపైనా నేనఁగకతడేవా
చ. 3:     కొమత్మిల చరల దసుకొని యునన్న నీవ

    దిమత్మిరి చేనఁతల నిటట్టి దిగనఁ దోసేవా
   కగమత్మిర నావలనె వతకటగిరి వభుతడా

   బమత్మిటగానఁ గటూడి పేగమ పతచకతడేవా



రేక: 0048-4సామతతత సతపటత: 06-040
పలల్లవ:   వటట్టిలయత వధికేనఁగి వగవచెచ్చెవో

   కటట్టి నఁగాల వలసొతప గతదువు గాని
చ. 1:    దటూపలి నొచిచ్చెతవ తొయతలి మెచిచ్చెతవ

    భటూపత చెరవు దానఁకానఁ బోయిరా రాధ
     యేప మర నీనఁదులడి యితతుల నితదదరినఁ గటూడి

   వపైపగానఁగ మాపటతత వతుత్తి వు గాని
చ. 2:      యతడ దానఁకితవ కడు నిచచ్చెల రచచ్చెల సేసి

 కొతడచరినఁబొలమోరనఁ గటూరచతటవో
    కొతడలకిక్క కడునికిక్క కూరముల నాక దకిక్క

  బొతడుమలల్లల తోనఁటకనఁ బోదువుగాని
చ. 3:    వజయనగరములో వధుల వధుల వతట

 భుజమురికలతోడనఁ బొదుద వుచెచ్చెవో
  తద్రిజగముల నేలిన తరవతకటేశతడ

   భజన నిలిచిత భటూపత చెరవుకాడను



రేక: 0048-5దేసాక సతపటత: 06-041
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకప మాటాల యేతులనఁడా కడు

   పచిచ్చెదేరే మే నెలల్లనఁబటట్టిక ననిన్నతకనటూ
చ. 1:   దతడగానఁగ మెడనఁగచిచ్చె తగిలితచకొతటవ

    అతడనుతడే వార చాల కాప నొకత
    వతడియు నతతటనఁ బోక వగనతతక నాడనే

    పతడి వచిచ్చెతవ చాల పటట్టిక ననిన్నతకను
చ. 2:   పొదుద వదుద నక తలనఁబటూజితచకొతటవ

  వదదనక యాకెమనఁది వానఁడునఁబువువ్వెలటూ
      ముదుద సేసి యాకె తావ ముకక్క వాయ నియతనీ
    పదుద ల మాటల చాల పటట్టిక ననిన్నతకను

చ. 3:     చితదనీక యాకె మేని చిఱనఁజెమ టలల్లను
   పొతదుగ నామనఁదత దచిచ్చె వసినానఁడవ

    కతదునఁగాక మేని వతకటగిరి వభునఁడ నీ
    పతదపనఁ గటూటమే చాల పటట్టిక ననిన్నతకను



రేక: 0048-6సామతతత సతపటత: 06-042
పలల్లవ:     ఎతత మేల చేసినదో యేమచెపప్పు చితత్తి

   మతతయు నీకిచిచ్చెన యొయాతరి యవవ్వెతరా
చ. 1:    దాడితబ పవవ్వెలవనెన్న తళకనఁబయతద కొతగ

  వడుకతో వలల్లవాట వశి
   గోడనికిక్క చటూచి తనకొపప్పు చెతగలవబతత

  నోడక వసినయటట్టి యొరపరెవవ్వెతరా
చ. 2:     కతకణల మెఱనఁగల కరము లొయతన యిర

  వతకల చెలలమనఁద వపైచి
    కొతకక తమలపాక కొనవతక గఱచి నీ

     వతక చటూచి సనన్న సేస వనిత యవవ్వెతరా
చ. 3:    పకక్కటలల్ల నటట్టి తన బగవునఁజనున్నల కాతత

  వకక్కసమెపై యిరవతక వడల
   యకక్కవతోనఁ దిరవతకటేశతడ నినున్ననఁ గటూడి

   చెకక్కనొకిక్క కౌనఁగిలితచెచ్చె చితత్తిణ యవవ్వెతరా
రేక: 0049-1గళ సతపటత: 06-043
పలల్లవ:  అలల్లవానఁడే వానఁడలల్లవానఁడే

  యలల్ల లోకములకనఁ దానేలికెపైనవానఁడు
చ. 1:    దొడడమేనఁక పొలగటూడు దోమట దొడికినానఁడు

 గడుడ వయసగ బడడగనన్నవానఁడు
    నడిడ ముకక్కతోడ వఱిఱ్ఱై నవువ్వెల నవవ్వెనవానఁడు

  అడడపాపనఁడెపై యునన్న ఆకమనఁదివానఁడు
చ. 2:    ఆలి యిలల్ల బొడుడ తోడ నతటనఁగటట్టి కొనన్నవానఁడు

  కోలలేక లోకమెలల్లనఁ గొలిచినానఁడు
    కాలవగా మతట నీర కాలనఁదనిన్న తీసినానఁడు

  నేలకితది పరపపపై నెలకొనన్నవానఁడు
చ. 3:     మతచల మతచల వనెన్న మెకము నేసినవానఁడు

 దతచేట కెపైదువచేనఁదనరవానఁడు
  కతచముగా గొలల్లవారి కడవలపాలలల్ల

  వతచకొని దోసిట వారవటట్టి వానఁడు
చ. 4:    పోటమరిన యసురపరము లినిన్నయునఁ జొచిచ్చె

  వటబుచిచ్చె దుముత్మిలగా వసినవానఁడు
   బటూటకప సురలతోనఁ బునన్నమ కపప్పురమున

  కూటవగానఁ జాపకూడు గడిచినవానఁడు
చ. 5:   అలిల్లతదామరల పొతదులపైన కనున్నలవానఁడు

   తలిల్లనఁ గటూనఁతునఁ గనఁగిటనఁ దగిలినానఁడు
   చలల్లనెపైన వతకట శ పైలముపపై నునన్న

  నలల్లని మేనివానఁడు నవువ్వెమోమువానఁడు



రేక: 0049-2సామతతత సతపటత: 06-044
పలల్లవ:    మనసుననఁ బొడమన కోపము మనసునకతటనుఘనమనఁట

   మనసిజనఁడుదోబ్బుధకనఁడనఁట మాటల పని యేల
చ. 1:     దవువ్వెల కొతడల పవనునఁడు తనుతాప పేగరకనఁడట

    నవువ్వెలనఁ బుటట్టిన చటూపల నాటడి యముత్మిలనఁటా
    పవువ్వెల సనఁకిన యతతనే పొకెక్కడుననఁట దేహతబుల

  యవవ్వెనఁడెఱతగను ఈవధమేమని చెపప్పుదమటూ
చ. 2:    చకక్కనఁదనములనఁట గతడెల జలల్లనత జేయనఁగలవనఁట

   మకక్కవలనఁట దేహతబుల మరవనఁగనఁ జేయుననఁటా
    కికిక్కఱిసిన తమకతబుల కిగతదును మనఁదు నెఱనఁగవనఁట

   ఱకక్కల పలగల పలకల ఱేనఁపడువుతడల్లనఁటా
చ. 3:   సతతసములనఁ జతురతలను సౌభాగతవలసములను

  మతతనముల మోహతబుల మతదులసతచలటా
  యితతటకిని తగమటూలత బీవతకటవభునఁడట

    యితత తలతపననఁ గలగట లినఁక నెనన్ననఁగనేల



రేక: 0049-3కనన్నడగళ సతపటత: 06-045
పలల్లవ:   హరి రసమవహరి సతు

  సరసయత మమ శగమసతహరీ
చ. 1:  దయానివస్కృతతనుధరీ సత

శయాతశయసతచారీ
 కయా పతజితవకారీ

 కిగయావముఖ కస్కృపాణధరీ
చ. 2:    సదా మథాతజాజ్ఞనీ స తు

 మదాలి మతాభిమానీ
  తదాశిగతసతధనీ స తు

  తదా తదా చితతాశయనాని
చ. 3:  పరామస్కృతత సతపాద

సిస్థిరానతదాసేవ్వెద
 వరాలపవవాద శ్రీ
 తరవతకటగిరి దివతవనోద



రేక: 0049-4సామతతత సతపటత: 06-046
పలల్లవ:     తతాత్తి తగడి దితధి తక దితధిత

    తతత్తి తతత్తిత తత తత తత
చ. 1:  దానవవదనవతానదాన సత

 ధన రధిరనిజపానమదత
  నానా భటూతగణనాత గానత

  దనజనానాత తతత్తిత తత
చ. 2:   వమతదనుజమత వభవ పరిభవత

  సమధికత తవ శౌరతమదత
  పగమదా భవతత పగమదాభరణత

  తమరనిరసనత తతత్తిత తత
చ. 3:  తరవతకటగిరి దేవనిధనత

 పరమామస్కృతరసభాగతత మదత
 కరణవరణత కమలఘటనత

    తరొ తరొ తతత్తిత తత తత



రేక: 0049-5నాట సతపటత: 06-047
పలల్లవ:      తరొ తరొ జవరాల తతత్తి తతత్తి య

 తరలమెపైన నీత(తా?)  రహర మదురే
చ. 1:      ధిమ ధిమక్క తోతగ తోతగ దిదిద్ధమకిక్క ఆరే

   మమారే పాతగరావు మజాజ మజాజ
 కమలనాభుని తమకపటతత! నీక
  నమరెనఁదరప ఇదే అవధరితచనఁగదో

చ. 2:   ఝకజకక్క జతఝత ఝణణకిణని
  పగకటప మురవపప్పు భళభళ

  సకలపతకి సరసపగొమాత్మి నీ
   మొకసిరి మెరస చిముత్మిల మురిపముల

చ. 3:    మాయిమాయి యలమేలమతగ నాచాచ్చెరి మతనఁ
  బాయని వతకటపత పటట్టిపరాణ
    మోబ్రాయనఁ జిరగజెజల నీ మోబ్రాత లనేని

    సయగమెపైన నీ సొలపత జూ పమరే



రేక: 0049-6శ్రీరాగత సతపటత: 06-048
పలల్లవ:    అతశోభితేయత రాధ నతతవలసవశ రాధ
చ. 1:      దప కబలబోధ రాధ తపణ గతధవధ రాధ దపప్పు

    యుతకో శ్రోధ రాదా దపప్పు కరసవధ రాధ
చ. 2:    తారితావరోధ రాధ తారణోతదోబ్బుధ రాధ

   ధరితానురోధ రాధ దారితాపరాధ రాధ
చ. 3:    తరణీమరగాథా రాధ ధరసమకచబాధ రాధ

   తరణసదనుబోధ రాధ ధరణదుసాత్సధ రాధ
చ. 4:    తనుభవగరగాధ రాధ సత్తినకస్కృతగిరిరోధ రాధ

   తనువరవచనసుధ రాధ ధవ్వెనిజితపకమేధ రాధ
చ. 5:    తరణసఖీసవధ రాధ దరశశిరచిసౌధ రాధ

   తరళతతటదివ్వెధ రాధ దరహసనవరోధ రాధ
చ. 6:     ధనగరవ్వె నిషేధ రాధ సత్తివతతప్పురవభుధ రాధ

   దద్రివధునీకస్కృతసుధ రాధ దవమదనవాతధ రాధ
చ. 7:     తరణతవ్వె పరోధ రాధ తరణసత్మిరయోధ రాధ

     తరపశమణగణధరక బహుల వ తరణపరా బహుధ రాధ
చ.8:    దపైవకసుఖోపధ రాధ దాబ్రావకనిజాభిధ రాధ

  శ్రీవతకటగిరిదేవకస్కృపాముదావపైభవ నాథా రాధ



రేక: 0050-1ముఖరి సతపటత: 06-049
పలల్లవ:     ఏమ సదతత బదియు నెనన్న నాశచ్చెరతతబు

  కామాతురలకనఁ జీనఁకట వనెన్నలయ
చ. 1:  ధవళమగకలహరదళ నఖతబులచేత

  యువత కచగిరలనఁజతదోబ్రాదయత బాయ
   తవరి ముఖచతదురని తలివ యౌవనసుధ

  రరవమునక సురతమధనతబు ఘనమాయ
చ. 2:     తొడరి నవఘమ బతదువుల వానల గరియునఁ

   గడనఁగి కచనీల మేఘము గారకగమెత్మి
     వడువ కిటసతతసప వలిల్ల పపై పపై నిగడ

   కడిది నిటటూట్టిపనఁ సురగాలి వతతచె
చ. 3:   తలకొనన్న సాతత్తిత్త్వాకోదయముచేనఁ బరవశత

   బలమ సౌఖతముల దలివ పడదాయ
   వలచి తరవతకటేశవ్వెరనిత బొతదిన మరని

    తలనఁప లనిన్నయును ముతదర వనుక లయ



రేక: 0050-2ముఖరి సతపటత: 06-050
పలల్లవ:    కొమత్మిమనసు దలియరాదు కోర కలరనఁగోనేట

   తమత్మిని తలతపలలల్లనఁ దలియ నెవవ్వెరివసమురా
చ. 1:      నినున్ననఁ దలనఁచి పలకరితచి నెలనఁత చలి యటతచనఁజెలల

      కనున్న మొఱనఁగి పయతద కొతగన కపప్పు నొయతన దేహము
    సనన్నపనఁ జెమట నొసలనఁ బొడమగనున్నల దేలగిలనఁగనఁజొకక్కచ

      మనన్నక మదన మెతత్తి ననుచ మెలనఁత తముత్మిల ముమయ
చ. 2:       వకక్కసమెపైన యటూపనఁ గముల వలల్ల వ లొయతన నిలిప నిలిప

     పకిక్కట నితచి గబబ్బులమనఁద పొలయనఁ జెమట లరచ్చెను
   మకక్కటమెపైన కనున్నలనీర మెఱనఁగ రెపప్పులతుదలనాన

    చకక్కలత జూతమనుచ లేచి సుదతమాయల నేసును
చ. 3:       చెకిక్కట నీవు సేసినముదుద ల చేనఁతల చెలల కెలల్ల మొఱనఁగి

    చెకక్కననఁజెయి మోపనఁకొనుచ చెలియ యొయతనె గపప్పుదు
     యికక్క వఱితగి వతకటాచలేతదద్రి నీవు రమణనఁ గలసి

     చొకక్కపనఁజేనఁతల నులల్ల మరసి చొకక్కనఁ జేసి తౌదురా



రేక: 0050-3పాడి సతపటత: 06-051
పలల్లవ:    రమత్మినవ మాని రచనల తా

   నెమత్మిదినఁ గటూడిన నేనఁడే రేప
చ. 1:    నలల్లని మేనికేలే నడురేయి తన

  తలల్లని కనున్నలకేలే తలల్లవాఱను
   కలల్లజతపల సేసి కానఁకలనఁ దా

   బలిల్లదుతడెపై తేనఁ బగలే రేయి
చ. 2:     సిగద్గీల మోము కేలే చిఱనవువ్వె తన

  నిగద్గీల చటూపలకేలే నెరసుల
    దగద్గీఱి యితకా నేలే తమకము తా

   వగద్గీలము వలచిన వలియే లోను
చ. 3:   తావులమేనికేలే తాపము తన

  కావులకనున్నల కేలే కనరల
 శ్రీవతకటపత చెలవుతడిటేల్ల

   కావల నతటే కడయే నడుము



రేక: 0050-4శ్రీరాగత సతపటత: 06-052
పలల్లవ:   కొలల్లవలపల చేకొనరాదా కడు

   మెలల్లని మాటాడరాదా మెకరేల సేయును
చ. 1:     నికిక్క నికిక్క చటూచెనఁగా నీవతక నెవవ్వెతో

   మొకిక్కన ఱపప్పుల నితప ముతచిముతచి
   ఇకక్కడ నీవుతడనఁగాను ఎతత గోపతచనో
   గగకక్కన వచేచ్చెయరాదా కడునఁ దడవాయను

చ. 2:      కనున్న సనన్న జేసిన కలికి య దవవ్వెతో
   సనన్నప నవువ్వెల నీపపైనఁ జలిల్లచలిల్ల

   ఎనన్నరాని కానఁకలను ఏమచేసునో నినున్న
   వనెన్నలనఁడి నిను నితత వలపతచకొనన్నది

చ. 3:     కొపప్పు గడు దచి తనకొనగొళల్ల నెవవ్వెతో
   చెపప్పురానిసిగద్గీ నీపపైనఁ జిమత్మి చిమత్మి

    యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశ యితతత గటూడుకొతట వౌర
    యపప్పుడునఁ బాయక మముత్మి నికక్కడ నీవుతడరా



రేక: 0050-5సామతతత సతపటత: 06-053
పలల్లవ:     తగని మాటలేల తలపోనఁత లవ యేల

    తగ వల యిటవతట దిటట్టితన మేల
చ. 1:     నునన్నని చెమట లేల నొసలనఁ బటట్టిదియేల

  చినన్ననఁబోయియుతడనేల చెకిక్కటనఁ జేయేల
    వనన్నని నగవు లేలే వరగనఁజూ పదియేల

   కనున్నలనఁ గోప మదేల కానఁతాళమేల
చ. 2:     వగనఁకపటటూరప లేల వచచ్చెని మే నిదియేల

    తానఁకియునఁ దలనఁచ వదేలే దపప్పుదేర వదేల
   చనఁకట దద్రివవ్వెదవల చఱిననఁ బలకవల

 ఆనఁకలిదడవవల అవలిమోమేల
చ. 3:      కొపప్పు వదలిన దేల గబబ్బులపపై జీర లేల

    దపప్పుల మోమున నేల తడనఁబాట లేల
   చెపప్పుక దానఁచెదవల చెలియరో తరవతక

    టపప్పునినఁ గలసి మముత్మి నణనఁకితచె వల



రేక: 0050-6శ్రీరాగత సతపటత: 06-054
పలల్లవ:   మగవానఁడు మాయకానఁడు య

  జగడతపత జనవుల సతములౌనాయమత్మి
చ. 1:    నితడిన నీమది నాతనఁడు నిజముగ

  నుతడతగానే ఉడికే వల
   అతడల యాసల నానఁకల యిటవతట
   యతడ చటూపలను దపప్పులేల తీరనోయమత్మి

చ. 2:    మతదప నవువ్వెల నాతనఁడు మాటల
  చితదతగానే చిమడే వల

   అతదియు నతదని యాసల నిటవతట
   చతదమామగటకల సతము లవునా యమత్మి

చ. 3:   కలికి వతకటరాయనఁడూకౌనఁగిట
 నలరతగానే అలసేవల

   చెలవనఁ డాతత చేనఁతల నిటవతట
   తొల మతచ మెఱనఁగల తొడవులౌనాయమత్మి



రేక: 0051-1శదదవసతతత సతపటత: 06-055
పలల్లవ:    లోనివారి మొఱనఁగేట లోకదొతగవు కనిత

   గాననటట్టి రాక మామతగార వనేర
చ. 1:    వడికి రేయివచిచ్చె నాతోడనే కడు

 వడమాటలడేవు వసదారివ
   కడనఁగి యితదానఁకా నెకక్కడనుతటవో మాట

  కడునాడకర మామతగార వనేర
చ. 2:     తొటట్టిల పాపనఁడ వతత తొడడవానఁడవ చల

  పటట్టి నాతొడలమనఁదనఁ బవవ్వెళతచేవు
    పటట్టికర నాచెలనఁగ బలిమ నీవు మొల

  కటట్టి రవముల మామతగార వనేర
చ. 3:     పగ సాధితచ వచిచ్చెన పతతగానఁడవ ఈ

    వగనఁబటట్టి మతచ మెకిక్క వానినఁ జూసేవ
   నగకరా వతకటనాథ నీవు మేను

   గగర పొడిచి మామతగార వనేర



రేక: 0051-2శతకరాభరణత సతపటత: 06-056
పలల్లవ:     గఱ తఱినఁగిన దొతగ కూగటూగ వనఁడె

  గడిలోనె దానఁగేని కూగటూగ
చ. 1:   నెలనఁతల దోనఁచేని నీళల్ల డనఁగానె

   కొలని దరిని దొతగ కూగటూగ
 బలవపైనవుటల్ల పాలరగితచేని

   కొలనఁది మఱిన దొతగ కూగటూగ
చ. 2:    చలల్ల లమత్మితగ చనుకటట్టి దొడికేని

  గొలల్లతలను దొతగ కూగటూగ
   యిలిల్లలల్ల దపప్పుక యితదరి పాలితడుల్ల

  కొలల్లలడిన దొతగ కూగటూగ
చ. 3:    తావుకొనన్న దొతగనఁ దగిలి పటట్టి తడిద

  గోవులలో దొతగ కూగటూగ
   శ్రీ వతకటగిరి చెలవుతడొ యేమొ

  కోవదునఁడగ దొతగ కూగటూగటూ



రేక: 0051-3నాదరామకిగయ సతపటత: 06-057
పలల్లవ:    మనములోని వభునఁడు మఱవనఁడే కాలతబు

  నినునఁగలయునునాన్ననఁడు నీకేల వఱవ
చ. 1:    నెలనాళల్లవానఁ డొకనఁడు నిరత్మిలతబెపైన రె

   నెన్నలలవానఁ డొకనఁడు మటూనెన్నలలవానఁ డొకనఁడు
   నెలల పతడెద్రితడెపైన నిజబాలనఁ డొకక్కతడు
    నెలనఁత యితతట పనికె నీకేల వఱవ

చ. 2:     పొబ్రాదుద పొడుపల దొకట పొబ్రాదుద గగ తకల దొకట
  పొబ్రాదుద వబ్రాదుద లక రహిపొయేతట దొకట

   పొదదఱితగిన దొకట పొదదఱతగని దొకట
   నిదదతపనఁ బువువ్వెలక నీకేల వఱవ

చ. 3:     నితడునఁ జతచల మొకట నిమషమాతగము దొకట
    వుతడి నటల్లనె వుతడి వుడి వోపనొకట

   కొతడలలో నెలకొనన్న కోనేటరాయతడు నీ
     నితడునఁ గనఁగిటనఁ గటూడె నీ కేల వఱవ



రేక: 0051-4సామతతత సతపటత: 06-058
పలల్లవ:    యనిన్న మారల యిటట్టి నీపనుల

   ఇనిన్న మాయల ననున్న నేనఁచనేనఁటకిరా
చ. 1:    నీళల్ల నమలేవు నీలోనె సనన్నల

  వళల్ల చటూపేవు వలపలికి
   పేళ ల్ల తపేప్పువు బరసుగ నితతేసి
  గోళల్ల రాచేవు కోపమేనఁటకిరా

చ. 2:    మేనె దానఁచేవు మెసిత్తిర గొడడలి
  నానత బెటేట్టివు నయముననే

   పోని తరవుల పోకలనఁ బోయేవు
  కానిరా యేటవతకల తదదవశమా

చ. 3:    చేరి కపటాల చేసేవు యినఁకనెపైనా
  సారెత బరవుల చాలితచరా

 ధీరతడవుగాన తరవతకటపత
    కూరి మెఱినఁగి ననున్ననఁ గడిత వపడూ



రేక: 0051-5ముఖరి సతపటత: 06-059
పలల్లవ:     ఏడకేడ యతతకెతత యకక్కడికి నెకక్కడ నీ

   తోడ నలగనఁగ నతత దొడడదాననా
చ. 1:       నాక నీక నేమ వోదు నానఁడె నానఁట కాయనఁబోయ

  పోకమతటా నానఁగేవు పొదుద వోదా
    పపైకొన చటట్టిఱికానత బగ సాధితచనఁగ నీక

   లోకము లోపలను మెలతతల లేరా
చ. 2:      ననున్న నేల చెనకేవు నా తరవు నీకనేల

  నునన్నటల్ల చకక్కనఁజాడ నుతడరాదా
   కనున్నల లేనగవుల కసరల జతకెనల

   సనన్నలనఁదిటట్టినఁగ నే నీ సరిదాననా
చ. 3:      నాదస యేమ చటూచేవు నమత్మిక బాసల చాల

   సేద దేర నేమెపైనానఁ జేయరాదా
   ఆదరితచి ననున్న వతకటాదద్రిశ కూడితవ

    కాదన నీకతట నేనఁ జకక్కని దాననా



రేక: 0051-6రామకిగయ సతపటత: 06-060
పలల్లవ:      బడడనఁ డతటా నమత్మి యటట్టి వటట్టి కొనాన్న రితదుకతట

    గొడుడ వో మేల యిటట్టి కొతత్తి లతదునఁగలవా
చ. 1:      నోరినితడానఁ జనున్న లేక నొగిలడినఁ బాప మయోత

  ఊరివారిపాపనఁ డనఁటా నొకయితత
     నేరపనత జనిన్నయతతగ నెతుత్తి రెలల్లనఁ దాగి తాగి

    గోరపటట్టి చతప నిటట్టి కొతత్తి లతదునఁగలవా
చ. 2:     ఎతుత్తి కొనేవార లేక యేనఁకరే నటతచ నొకక్కనఁ

  డెతుత్తి కొని వడుకతో నేనఁగనఁగానే
  బతత్తిగలవానివల పాబ్రాణము వోయినదానఁకా

    కతుత్తి క బగితచె నిటట్టి కొతత్తి లతదునఁగలవా
చ. 3:     నిపప్పు వల నెతడగాయ నీడలే దటతచబతడి

  యొపప్పుగత జాటడి తనకతడతగానే
   అపప్పుడు వతకటరాయనఁ డడడపాపనఁ డరకాల
    కపప్పువడనఁ దనెన్న నిటట్టి కొతత్తి లతదునఁగలవా



రేక: 0052-1శదదదేశి సతపటత: 06-061
పలల్లవ:   వనెన్నలల బయట వడుకకానఁడ

   యినేన్న సిలగల నెలయితచితగా వోరి
చ. 1:    నగతానె సారెసారె నాతో నీవతతేసి

  పగటల నెరపేవు బాపరా
   తగి నినున్ననఁ జూడలేను తమలకతడనఁగలేను

   సగము బీరము నాపపైనఁ జలిల్లతగావోరి
చ. 2:     నయమున నిటల్లనె ననున్ననఁ గడునఁ గరనఁగితచి

   బయ లీనఁదితచత జూచేవు బాపరా
   నియమతచలేను నినున్న నిమష మెడయలేను

    పగయము భయము నాపపైనఁ బెటట్టితగా వోరి
చ. 3:      తకక్కలనే పటట్టి పటట్టి తనివ దరని నీ

  పకక్కనఁబాయ నియతవపైత బాపరా
  చకక్కని వతకటగిరిసావ్వెమ నీపాదాలకే

  మొకక్కనఁగానే యితపల ముతచితగావోరి



రేక: 0052-2ఆహిరి సతపటత: 06-062
పలల్లవ:   ఎటవతట బడడతడె యితనఁడు

  ఇటవతట వయసుననె యిటల్లనఁజేసని
చ. 1:    నడునఁక కెట నీటలోననె యనఁదులడేని

  తడవ పటట్టిదమనిన దానఁగిపోయని
  తడనఁబడక నేలగతతలవోవనఁ దవవ్వెని

  కడపమనఁదనె వుతడి కదలనఁడెపప్పుడును
చ. 2:     కలిమలే మెఱతగనఁడిద కల వలల్ల నడిగీని

   చలమ రెవవ్వెరినెపైననఁ జావ నడిచని
   అలయ కడవులవతట నాటలకే తరిగీని

   తొలనఁగకిట గిరలకిక్క దుముక లడని
చ. 3:     వచచ్చెన వడినె తడువు వడిచి పారెడిని

   రచచ్చెలనె యితత గఱఱ్ఱైము వతటకొడుక
  దిచచ్చెరీనఁడెపై యిటల్ల దిరవతకటేశవ్వెరతడు

   నిచచ్చె నిచచ్చెలను గడునఁబెచచ్చె వరిగీని



రేక: 0052-3లలిత సతపటత: 06-063
పలల్లవ:   బాలతడెపై రేపలల్ల లోపల

  నాలరియాటల యాడెనే యితనఁడు
చ. 1:   నెలనఁతల సనన్నప నెనున్నదుళల్లపపై

  నెలయితతలరత నిల గటట్టి
   కెలపల నును జతకెనలనె కలయుచ

   నలరి బొమత్మి పతడాల్ల డెనె యితనఁడు
చ. 2:   గబబ్బుల మెఱనఁగల గరగలలోపల

 నుబబ్బునాననఁబాలొగి నితచి
   ఒబబ్బుడి గానఁ బెదవులనే నమలచ
   నబబ్బున యాటల యాడెనే యితనఁడు

చ. 3:    ఎపప్పుడు నిటవల నితడుల్ల గటట్టి క
  కపప్పుర గతదులనఁ గలయుచనటూ
  తపప్పులనఁ దేలచనఁ దిరవతకటగిరి

   యపప్పునఁడు మహిమల నాడెనె యితనఁడు



రేక: 0052-4భపైరవ సతపటత: 06-064
పలల్లవ:    అమత్మిమత్మి యేమమత్మి అలమేలత్మితగ నాచారమత్మి

   తమత్మి యితట నలరకొమాత్మి వోయమాత్మి
చ. 1:    నీరిలో నానఁదలల్లడితచి నీకే తలవతచి

   నీరికితదానఁ బులకితచి నీ రమణుతడు
   గోరికొననఁ జెమరితచి గోపమే పచరితచి

   సారెక నీయల కిటట్టి చాలితచవమాత్మి
చ. 2:    నీకనఁగానె చెయిజానఁచి నితడానఁ గోపమురేనఁచి

   మేకొని నీవరహన మేను వతచేని
   యకడాకడి సతుల హస్కృదయమే పరరేనఁచ

  నాక మడిచియతనెపైనా నానతయతవమాత్మి
చ. 3:    చకక్కనఁదనముల పతచి నకలమునఁగాల దలతచి

   నికక్కప వతకటేశతడు నీకె పొతచేని
   మకక్కవతో నలమేల్ మతగనాచారమాత్మి నీ

   యకక్కన నాతని నిటట్టి అలరితచవమాత్మి



రేక: 0052-5శ్రీరాగత సతపటత: 06-065
పలల్లవ:    చిఱనవువ్వె మెఱనఁగార సిగద్గీల మోముతోడ

  మరగె నినన్నలమేలత్మితగ నాచారి
చ. 1:   నిలవునఁదురము మనఁది నెమలిపాదపడాల

   తొలి మెఱతగల మతచి దొలనఁకనఁగాను
    అలరచ నినునఁ జూచి అపప్పుడె వరగవడి

  మలయుచ నలమేలమతగ నాచారి
చ. 2:  పరగనీమెడ సరపణులవుయాతలలో

  ఉరట మురిపమున నటూనఁగచను
  గిరికొనన్న తమకాన కితదుమనఁదఱనఁగక

   మరచె మే నలమేల మతగనాచారి
చ. 3:     కతచము గని మోవ కమత్మినఁదేనే లరగితచి

   లతచముగనఁ గసటూత్తిరి లపప్పుల రాల
   యతచనఁగనఁ దిరవతకటేశనఁడు నీ పానఁపసజజ
 మతచమెకెక్క నలమేలత్మితగనాచారి



రేక: 0052-6శతకరాభరణత సతపటత: 06-066
పలల్లవ:    నీడల చటూపల నీకేలే య

   వాడక వాడెడి వడ నీకేల
చ. 1:    నిలవుల నటనల నీకేలే య

  నిలగల నడపల నీకేలే
  నెలవులకరనఁగల నీకేలే య

   కలికెట నును సిగద్గీల నీకేలే
చ. 2:    నెఱల చెదరలివ నీకేలే య

  నెఱవగ చదరల నీకేలే
  నెఱతనపసరల నీకేలే యిద

  చెఱనఁగనమటూసదు చెలి నీకేలే
చ. 3:   నికక్కపనఁబోనఁకల నీకేలే యిద

 నికక్కలగతటవ నీకేలే
   నికిక్కత వరపల నీకేలే యిద

  దకెక్క వతకటతత్తిమునఁడు నీకేలే



రేక: 0053-1హితదోళవసతతత సతపటత: 06-067
పలల్లవ:   ననేన్నల యేనఁచేరే నగబాటల్ల

   అనిన్నతటా నాకె ఘనమెపై యుతడునఁగాక
చ. 1:    నాకేల యసితగారాల నాకేల యనటనల

   ఆకడ నాతనఁడు సుఖ మతదనఁగాను
      కెపైకొనె నాతని చెతతనఁ గల దలల్ల నా మనసు

    ఆకె పటట్టిప దేవు లపై యుతడునఁగానఁక
చ. 2:    నేనేల యాతనికి నేనేల బాలకిని

  ఊనిన సుఖమునతదా నుతడనఁగాను
    కానిక లకె నవువ్వెల కనున్నలనఁ బటట్టినఁగను

  ఆనేరపలే చవులపై యుతడునఁగాక
చ. 3:    వదేదలే నాతోడి పొతదువదేదలే తనక

   ఒదిదక లకక్కడత గలి గతడతగాను
   గదిదరియపై కలసి వతకట వభుతడు

   అదొద యితకా ననున్న నణకితచతగాక



రేక: 0053-2సామతతత సతపటత: 06-068
పలల్లవ:    కసటూత్తిరి వాటల్లత గరతగేవు మెపైనఁ

   గసటూత్తిరి నాతనిత గమత్మితగ రాదా
చ. 1:   నీర వసతతత నీపపైనఁజలిల్లన

   మార కమార రమణ నీవు
   సారప నీరత జవావ్వెది చెమటల

 నీరాతనిపపై నితచతగరాదా
చ. 2:    పవువ్వెల నీపపై బొలపగనఁ బోసిన

  నెవవ్వె దఱనఁగ నీవతని
    రవవ్వెగ నీ వుపరతులనఁ గటూడి తల

   పవువ్వెలతని దిగనఁ బోయనఁగ రాదా
చ. 3:    పతకజముననఁ దానఁ బెపైకొని చేరి

  వతకటపత నిను వయనఁగను
   కొతకక నిరతతగటూడి నీవు ముఖ
  పతకజ మాతనినఁ బెపైకొనరాదా



రేక: 0053-3దేశక సతపటత: 06-069
పలల్లవ:  మదవకారముల మానేవో, నా

   యదురనె నీవు నేనఁ డితకానఁజేసేవో
చ. 1:    నతదవగజములోన నానఁడు నీవు గొలల్ల

  మతదల మగవల మరగితచనా
 మతదులమాయల మఱచితవో, యిపప్పు

   డితదటూ నామనఁద నితకానఁ జేసేవో
చ. 2:   నలినాపత్తికలనఁడవపైనానఁడు నీవు ఇతతత

 గలకాలమెలల్ల నతగడిబెటట్టినా
   మలినప మాటల మఱచితవో ననున్న

   నెలయితచి కానఁకల నితకా సేపేవో
చ. 3:    నరసితహునఁడవపై నానఁడు నీవు పకక్క

  మురిపతప వకారములనఁ బోయినా
   తరవతకటేశ పొతదితవ ననున్న నీ

     యిర వపైన య చేనఁత లితకానఁ జేసేవో



రేక: 0053-4వరాళ-ఏకతాళ సతపటత: 06-070
పలల్లవ:     ఇపప్పుడిట వభునఁ బాసి యితతలోననె నేనఁడు

    తపప్పు లోపలి తపప్పు దపైవమా చెలికి
చ. 1:     నగవు లోపలి యలప నతపపైన పొలయలక

   పగట లోపలి వరగ పచిచ్చెవనఁడి
     మొగము కాతతుల మెఱప ముతచ నలకల చెదర

   పగల చనఁకటాల్ల య బాపరా చెలికి
చ. 2:     బలిమ లోపలి భయము పలకనఁదేనెల కనర

   చెలిమ లోపలి చేనఁదుచితత చెలికి
    బలపనఁగచముల లోని బటట్టిబయ లగ నడుము

    కలిమ లోపలి లేమ కటకటా చెలికి
చ. 3:    నిడుప లోపలి కరచ నీడలోపలియతడ

   వడిమతచి తరవు వడువని తమకము
  కడువతకటేశవ్వెరని కౌనఁగిటను పరవశము

     మడునఁగ లోపలి మెపైల మాన ద చెలికి



రేక: 0053-5సామతతత సతపటత: 06-071
పలల్లవ:    వరహప రాజద వడిదికి రానఁగా

   సిరలనఁ జేస నిద సితగారములటూ
చ. 1:   నెలనఁత నుదుటపపై నీలపనఁగరలనె

  తొలతనె కటట్టిను తోరణము
  మొలకచెమటలనె ముతతప ముగ గద్గీల

   అలరిచె మదనుత డద చెలిమేన
చ. 2:   దటట్టిముగానఁ జితతాలతనే వడినఁ

  బెటట్టినఁ జపప్పురము పననఁగొననఁగ
 పటట్టినమెపైతావుల పరిమళముల

  కటట్టితచెను చెతగట వలరాజ
చ. 3:    వతదగ వతకట వభుని పేగమచేనఁ

  బొతదుగనఁ బెటట్టిను బోనాల
 ఇతదువదన కీయితదిరావభుని

  కతదుదేర నలకల చవచేస



రేక: 0053-6శ్రీరాగత సతపటత: 06-072
పలల్లవ:    తలియ దవవ్వెరికిని దేవదేవశ య

    నెలనఁత భావత బెలల్ల నీవఱనఁగ దినఁకనటూ
చ. 1:     నిలచనఁ దలయటూనఁచనఁ గనీన్నర వాలిక గోళల్లనఁ

  జినుక నివవ్వెఱనఁగపడునఁ జితతతచను
    పలకితచ నలయునఁ దలపోయు నినునఁ జితత్తిమున

    నిలవునతగన వధము నీ వఱనఁగ దినఁకను
చ. 2:    కమలతబు చెకక్కతోనఁ గదియితచ నెనున్నదుట

   చెమటనఁ బయతదనఁ దుడుచ సలవనగను
   తమకతపనఁగోరికల తరణ యిద నినునఁబాసి

    నిమష మోరవ్వెనఁగలేదు నీ వఱనఁగ దినఁకను
చ. 3:    వకక్కసప నునుదురము వడవదల నేరదు

  చికక్కదేరనఁగనఁ గొతతసిగద్గీ వడును
    ఇకక్కవలనఁ దిరవతకటేశ నినునఁ గటూడె నిద

   నికక్కమ చెలివగల నీవఱనఁగ దినఁకనటూ



రేక: 0054-1పాడి సతపటత: 06-073
పలల్లవ:   చితత లేమనుచనఁ జేసితవో

  కాతతాళతచియునఁ గదలదు మనసు
చ. 1:    నిలవుననఁ బులకల నితడెను నామెయినఁ

  దలపన నేమని తలనఁచితవో
    సొలసియు నినునఁ గడు సనఁకనఁగ నాడనఁగనఁ
   దలనఁచియు నాలికనఁ దగలదు మాట

చ. 2:    తాపమె హస్కృదయము దానఁకెత బయిపయి
  చటూపల నేమని చటూచితవో
   కోపము కనున్నలనఁ గరిసి మోమున
   నేపననఁ జిఱనగ వడయదు నాక

చ. 3:    ఆనఁగిన కచముల నలసారనఁగ నా
  కౌనఁగిట నేమని కలసితవో
   రానఁగవు వతకట రమణుని చెమటలనఁ

   దోనఁగియు వడుక దొలగదు నాక



రేక: 0054-2సాళతగనాట సతపటత: 06-074
పలల్లవ:   పలకనఁదేనెల తలిల్ల పవళతచెను

   కలికితనముల వభునినఁ గలసినది గాన
చ. 1:     నిగనిగని మోముపపై నెఱల గెలనఁకలనఁ జెదర

   పగలపైన దానఁకనఁ జెలి పవళతచెను
  తగని పరిణతులతోనఁ దలల్లవాఱినదానఁక

  జగదేకపత మనసు జటట్టిగొనెనఁగాన
చ. 2:    కొతగజాఱిన మెఱనఁగ గబబ్బులొలయనఁగనఁ దరణ

  బతగార మేడపపైనఁ బవళతచెను
   చెతగలవ కనునఁగొనల సితగారముల దొలనఁక

 నతగజగరినితోడ నలసినదికాన
చ. 3:   మురిపతప నటనతో ముతాతలమలనఁగపపై

  పరవశతబుననఁ దరణ పవళతచెను
  తరవతకటచలధిపని కౌనఁగిటనఁ గలసి

  యరవరెపైననునఁ జెమట నతటనదికాన



రేక: 0054-3సామతతత సతపటత: 06-075
పలల్లవ:     మతటలతటా బెదరీని మాణకాతల చటూచి చెలి

  యితటలోనటూ నెరవాయ నేమసేతమే
చ. 1:  నితడునఁబరితాపమున నీలపమణులమేడ

  నుతడరాక దేహమెలల్ల నుమత్మిగితచతగా
   పతడు వనెన్నలల మతచిబయట నిలిచిచెలి

  యతడనవ తలల్లడితచె నేమసేతమే
చ. 2:    గగకక్కననఁ జెలలచేరి కపప్పురప బాగాల

   చెకక్కవటట్టి కదలితచి చేత కియతతగా
   పొకక్కచనఁ జెలలనఁ గనున్న బొమత్మిలవతడల్లనఁగోప
   మెకక్కవటట్టి యేయ జూచి నేమసేతమే

చ. 3:    పాయక వతకటపత పచచ్చెనఁబటట్టి ముసునఁగలో
  సయగప రతులను చొకక్కచనుతడి

   రాయడి నెవవ్వెత పసపాయనో పచచ్చెడమని
   యేయడ నెపైనఁనా దటూరే నేమసేతమే



రేక: 0054-4పాడి సతపటత: 06-076
పలల్లవ:     నెఱజాణ తనమటూ నీ కితత కలదట

  చిఱనవువ్వె జెలికితత చితతపైనవలదా
చ. 1:    నికక్కమెపైన బగవు నీకితత గలదట

  చకక్కనియితతకి వదాద జడనెపైనాను
   ఎకక్కడో నీమనసు ఎతతపైననఁ గలదట

    చెకక్క మనఁద దరణకినఁ జేయపైన వలదా
చ. 2:    నెలకొనన్నకసర నీ కితత గలదట

  వలనఁదిమతకి వదాద వరగెపైనా
  నిలవునఁజెలవమటూ నీకితత కలదట

    కలికి చెలికినఁ గొతత కానఁకెపైన వలదా
చ. 3:   నీమేనివరపూ నీ కితతకలదట

   భామక వదాద తలప టట్టియినా
   నేమము వతకటేశ నీ కితతగలదట
    కామనికి నితత వదాద కౌనఁగిట నీచనవ



రేక: 0054-5సామతతత సతపటత: 06-077
పలల్లవ:     ఎరవు గడు సత మాయ నిదియకదవ

   అరవడుటే సొబగ లయనఁ దురమునక
చ. 1:    నికక్కముగ ననలమున నీర జనియితచెనను

  టకక్కడనె పొడగతట మదియునఁగదవ
   పొకక్కచను వరహగిన్ననఁ బొరలనఁగానఁ జెలిమేననఁ

    జకక్కనఁ బెపైపపైనఁ బొడమె జవావ్వెది చెమట
చ. 2:     కలగ ననలతబుకడ గాలి యననఁగా నదియు

   నెలమ నిచచ్చెట కలిగె నిదయకదవ
   చెలనఁగేట చెలిమేననఁ జితత్తి జాగిన్నకినఁదోడు

   నిలవ నియతక కలిగె నిటటూట్టిరప్పుగాలి
చ. 3:     నీడల నెతడలను నెయత మలరనఁగనఁ గటూడు

  టడనే పొడగతట మదియునఁగదవ
   వడు కలరతగనఁ దిరవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడి

   వాడుదేరనఁగనఁ గలిగె వనిత పరవశము



రేక: 0054-6భటూపాళత సతపటత: 06-078
పలల్లవ:     నితడిన యాసల యతడ నీడలయ నేనఁటకే

  బెతడువడడ మేనునఁదగె బీరవోయనేనఁటకే
చ. 1:    నుదురెపైనశశి నీచనున్నల కేల జాఱనె

    చెదరి నీముతాతల చెకక్కల కే లకెక్కనే
     ముదిత నీతో సిగద్గీ ముతగి లేల వళ ల్లనే

   నిదురమానిన మోము నిగద్గీలేల తోనఁచెనె
చ. 2:    బచచ్చెన నీ సితగారము బయలేనఁటకాయనే

    ముచచ్చెట నీ మాటలక ముసుగేల జాఱనే
     వచిచ్చెన నీ మేని సొతప వతతదోనఁచె నేనఁటకే
   మచిచ్చెక నీకోరికల మదమెకెక్క నేనఁటకే

చ. 3:    చటూపల వనెన్నలమతచనఁ జూరలడె నేనఁటకే
  కోపప నీజతకెనలగొనబాయ నేనఁటకే

   ఏపమఱి తరవతకటేశనఁ గటూడి నీకనఁ
  దాపలపైనతలనఁపల దరిచేరె నేనఁటకే



రేక: 0055-1వరాళ సతపటత: 06-079
పలల్లవ:     నీకవలచిన సతకి నెగల గలదా మనఁద

    నీ కరణ మఱవ కితతయ చాలను
చ. 1:     నీ వతట చతురనక నికక్కతబుగా వలనఁచి

  జీవతబు వడిచినా సేగిగలదా
   భావముల నినునఁదలచి పడనఁత యిటాల్ల యనని

   ఆవళ నను దలనఁచ మతతేచాల
చ. 2:     తగిలి నినునఁ బాసి సతతాపదావాగిన్న నిట

   నొగిలి నా నాకితదు నొపప్పుగలదా
    పగదేర మరని పూ బాణములనఁ దగినపొత

   దుగ నపప్పుడెపైన వగతువుగా నీవు
చ. 3:    కూరముల నిట నినున్ననఁ గటూడినలతాతగికిని

    వఱ యినఁక మరచేత వఱప గలదా
   సారమత వతకటేశవ్వెర ననున్న నలయితచి
    యరీత నెపైననఁ జన వతుత్తి గా నీవు



రేక: 0055-2భపైరవ సతపటత: 06-080
పలల్లవ:    భామ తొలిల్లట పూజఫలము సఫలముగాను

   యేమఱక వడుకల నిటల్లనఁ బటూజితచె
చ. 1:    నొసలిలేనఁ జెమటలను నునునఁగరలనఁ బటూజితచె

   కసిగాటల్ల నధరతబు కలయనఁ బటూజితచె
    కొసర కనునఁగవ కెతప కొనలనఁ బటూజితచె

   వసివాడు మేనిపపై వాసనలనఁ బటూజితచె
చ. 2:    మొలకనవువ్వెల ముదుద మో మలరనఁ బటూజితచె

    చిలకనఁ జూపల లోని సిగద్గీనఁ బటూజితచె
  నిలవునఁబులకలచేత నిలవలల్లనఁ బటూజితచె

  నెలనఁతచనుదోయి కొ శ్రోనెన్నలలనఁ బటూజితచె
చ. 3:     మనసు గోరికల కళ మరత్మిములనఁ బటూజితచె

   గొనకొనన్న రతులచేనఁ గొలికి పూజితచె
   ఎనసి శ్రీ తరవతకటేశ కౌనఁగిటలోన
   వనిత సతభోగ పరవశమునఁ బటూజితచె



రేక: 0055-3పాడి సతపటత: 06-081
పలల్లవ:  ఘుమత్మినియడిశగ త గటూడనఁగను

   కమత్మిని నేతుల కానఁగనఁగనఁ జెలనఁగె
చ. 1:   నీలవరరనఁ డని నీరజాక్షునఁడని

  బాలని నతవల పాడేరో
   పాల వదుకచను బానల కానఁగల

   సలి పరగ తగచచ్చెచనఁ జెలరేనఁగి
చ. 2:    మతదరధరనఁ డని మాధవునఁడని గో

   వతదునినఁ బాడేర వలనఁదు లిద
  నతదవగజమున నలగడ నావుల

  మతదలనఁ బేయల మతచిరవముల
చ. 3:   వతకటపత యని వదనిలయునఁడని

 పతకజనాభునినఁ బాడేరో
 అతకలచేతను నలరరవతబుల
 బతకపమాటల బస్కృతదావనమున



రేక: 0055-4సామతతత సతపటత: 06-082
పలల్లవ:     కొమత్మి నీ వవో కోపతతు వతనఁడు

   రమత్మిననఁగనఁ బలవ నిట రావమాత్మి
చ. 1:      నెయత మెఱితగి చెలియ నీవ పో యతనితో

  చయాతటములనే పగ చాటేవు
  కయతపమాటలక కనుచటూప కానఁకలక

  నియతకొన కతనిచన వయతవమాత్మి
చ. 2:    అతదముగ నతనఁడు మాటాడనఁగా నతనితో

  మతదమతదమె కాని మాటాడవు
    గొతది నితదానఁక చెకక్కననఁ జేయి తయతవద

  మతదలితచక వనక మఱవవమాత్మి
చ. 3:   ఇపప్పుడిద తరవతకటేశవ్వెరనఁడు పచచ్చెడము

  కపప్పునఁగానే కొతత కసరేవు
   రెపప్పులను నవువ్వె పచరితచి తతతటలోన

  నెపప్పుడును నిటవలనె యనయవమాత్మి



రేక: 0055-5భటూపాళత సతపటత: 06-083
పలల్లవ:   అతతదొడడవారమా అతదుకనఁ దగదుమా

  మతతనప మాటల మరగితచేవు
చ. 1:   నినున్ననఁ బోలవారమా నీయతతవారమా

  వనెన్నలనఁ జలల్లల నముత్మివలనఁదులము
   పనిన్నన య రతాన్నల బతగారటతడల్లలో

   యనన్నకెపైన తటూనఁగమతచ మెకక్క మనేవు
చ. 2:   చెపప్పురానివారమా చెమటపపై వారమా

  కపప్పురతపనఁ జవ యఱనఁగనివారమా
 చిపప్పులేటతేనెల సేమతతవరల

  చపప్పురములోనికి సారెనఁ బలిచేవు
చ. 3:   జతకెనలవారమా సరసప వారమా

  మతకమతక మాటల మతదవారమా
  వతకటాదిద్రి వభునఁడా వడుకలరాయనఁడా

  తతకికి నెపప్పురిగమనఁదికి రమత్మినేవు



రేక: 0055-6ముఖరి సతపటత: 06-084
పలల్లవ:    నినునఁ బాసినయటల్ల నెలనఁతక వయోగదశ

   లనన్నడునునఁ దోప వది యేమోగాని
చ. 1:     నినునఁ దలచి లలితాతగి నీరటూప మాతత్మిలోనఁ

    గని నీవు నవ బయల కౌనఁగిలితచినది
  తనర నాకాశతతత్తిత్త్వాము నీమహతత్తిత్త్వామని
  వనిత యవవ్వెరిచేత వనెనోకాని

చ. 2:     నినునఁ బొగడి నీరటూప కనుదోయి కెదురెపైన
    తనివ దఱక బయల తగనఁ జూడనఁదొడనఁగి

   మునుకొనన్న సరవ్వెతోముఖునఁడ వననఁగా నినున్న
    వనుక కే భావమున వనెనో కాని

చ. 3:     తలనఁపనను వాకననునఁ దలనఁపనఁ దలనఁపనఁగ నీవు
   కలసి య కమలకనఁ గగిలితచితవ

   తలసితమ వతకటాధిపత నీ వనిన్నతటనఁ
 గలవనెడిమాట నికక్కతబువోకాని



రేక: 0056-1రామకిగయ సతపటత: 06-085
పలల్లవ:   నతు మమ తాసనాత్మినసత్తిత్త్వాదయ

 నితాతతహితసరణత నమామ
చ. 1:     న వదతు భవాన జనారదన ఘనరత

  వవాదవచనత వస్కృధ వస్కృధ
 తవ మస్కృదువదసుధమయవచనెపై

 రివ్వెవధవశపదవత వహమ
చ. 2:     న భజతు మాత కరణనిధే భవ

  దివ్వెభవవనయశచ్చె వస్కృధ వస్కృధ
   తద్రిభువన సుఖకర దివతరటూప తే

 పగభుతయాపరాభవత భజామ
చ. 3:     న చలతు వతకటానాథ మాత వనా

   వచరణమప తే వస్కృధ వస్కృధ
  సుచరితగసత్తిద్వ్యత సుభగసత్తిద్వ్యత తావ్వెత

కచయో:   పలకాతకరెపై ధ రామ



రేక: 0056-2కనన్నడగళ సతపటత: 06-086
పలల్లవ:    ఒపప్పుమ మేలపై యొననఁగటూడె నాక

నె(త?)   పప్పులే ఒపప్పువుట చెపప్పునేలమాత్మి
చ. 1:  నవువ్వెలచటూపల నానఁటనచోట

  నొవువ్వెల సేయక నొచచ్చెనే
 దవువ్వెలమాటల తానఁకినతావ

 రవవ్వెలచేనఁతల రానఁగీనే
చ. 2:   తయతపనఁ జేనఁతలనఁ దద్రివవ్వెనచోట

  వయతమెపై హస్కృదయము నాడనె
  కయతపనఁ గానఁకలనఁ గాబ్రానఁగినతావ

   ఒయతన పపై పపై నుడికీనే
చ. 3:   కొతడలరాయనినఁ గటూడిన మనసటూ

  కొతడయి లోలోనె కూడనే
   నితడిన తమకము నితచిన యతనఁడూ
  మెతడెపైన నాపేగమ మెచచ్చెనే



రేక: 0056-3ఆహిరి సతపటత: 06-087
పలల్లవ:     ఇనిన్నయును దగనఁగలిగె నీయితత కిద యిపడు

   కనిన్నయల కితదరికినఁ గలిగె మోహములటూ
చ. 1:     నిగనిగని మెఱనఁగ వనెన్నల మోమునకనఁ గలిగె

  చిగరమోవకినఁ గలిగెనఁ జిఱనగవుల
   పగటనఁగనునఁగొనలనఁ బలపలని కెతపల గలిగె

  పొగరనఁజెమటల గలిగె పొలనఁతచెకక్కలను
చ. 2:     ఒయాతర మగ నలప లవదమేనికినఁ గలిగె

   గయాతళ నడపలకనఁ గలిగె మురిపముల
   తొయతలికినఁ గలిగె సతతోషతపనఁ బరవశము
   పయతదకనఁ గలిగెనఁ బయిపపైని నునునఁబటూనఁత

చ. 3:     వలనఁది కిపప్పుడు గలిగె వతకటేశవ్వెర కరణ
   తలనఁపలకనఁ గలిగె చితతా వయోగతబు

   పలకలకనఁ గలిగెనఁ దలనఁపలలోని జొతపముల
   అలకలకనఁ గలిగెనఁ బాయని వలసముల



రేక: 0056-4సామతతత సతపటత: 06-088
పలల్లవ:  పలకలనఁదేనియ లొలికెడిచకక్కని

   వలనఁదుల కోనేట వభునినఁ బాడెదరె
చ. 1:   నలికపనఁజూపల నగవుల నునుసిగద్గీ

  దొలనఁకతగ నిగద్గీ దోనఁపతగ
   కలికికి కనున్ననఁగవ కాతతల పేగమ

  నెలయితచి తరవతకటేశనినఁ బాడెదరె
చ. 2:    పదవుల సనన్నప బీటల మెఱనఁగల

  పొదలతగ ముదుద ల పొలయతగా
   వదనము సొబగల వనితల కడునఁ

   గదసి వతకటగిరి ఘనునినఁ బాడెదరె
చ. 3:    భారపనఁ గచముల కనీన్నట చెమటల

 జారతగా తావచలల్లతగా
   కూరిమ రచనల గొసరచనఁ గడు
   ధీరనినఁ గోనేట తమత్మినినఁ బాడెదరె



రేక: 0056-5సామతతత సతపటత: 06-089
పలల్లవ:     ఎటట్టి దొరికెనె చెలియ యిదదరికి నిటవతటనఁ

  పటట్టినిలపనఁగరాని బరవపైన వలప
చ. 1:     నిడివ తమకములచే నిటటూట్టిరప్పు లివ నీక

  అడియాస తమకతబు లతనికిని
   కడలేని వదనల కనీన్నళల్లవ నీక

 అడరనఁబరితాపతబు లతనికిని
చ. 2:    గఱతపైన యతనిపపై గోరాటలద నీక

  అరదపైన పగయమాన మాతనికిని
    పరిగొనన్న వరహముననఁ బొరలట లవ నీక

  అరమరపనఁ బరవశము లతనికిని
చ. 3:    ఎనసి యాతనిరాక కెదురచటూచట నీక

  అనుకూలనఁడెపై కలయు టాతనికిని
   అనయతబు తరవతకటాధీశనఁ డిడె నీక

   అనుభవన కెలల్ల నీ వాతనికిని



రేక: 0056-6భపైరవ సతపటత: 06-090
పలల్లవ:     పటట్టి కితత మాచెఱనఁగ బానఁపనఁడా నానఁడె

   వుటట్టినఁ గటట్టితవ కల మోబానఁపనఁడా
చ. 1:   పలకల వాదాలబానఁపనఁడా యిటట్టి

  పలనీళల్ల మునినఁగె బాపనఁడా
   పలవతచలనఁ బొరలే బానఁపనఁడా యిటట్టి

  వలికిజతటలనఁ గోప మోబానఁపనఁడా
చ. 2:   పాయనియాసొదప బానఁపనఁడా ఇటట్టి

    బాయిటనఁ బడె నీ వదత బానఁపనఁడా
    పాయప తల జడల బానఁపనఁడా యిటట్టి

  వోయయత బతమాలక మోబానఁపనఁడా
చ. 3:    పారవసేవు సిగెద్గీలల్ల బానఁపనఁడా యిటట్టి

  పాఱతతచేట కమత్మిట బానఁపనఁడా
   భారప వతకటగిరి బానఁపనఁడా మముత్మి

  నోరసేయక కూడిత వోబానఁపనఁడా



రేక: 0057-1నాట సతపటత: 06-091
పలల్లవ:   ఇతకా నేనఁటకి నితతుల

   వకతటరాయనఁడ వడు వడు చెఱనఁగటూ
చ. 1:   పరిగొనన్న ముతతపనఁ బేరలనడుమను

  తరవను దానఁచక తరగచను
  కెరలచ నాకౌనఁగిటకి దగద్గీఱేవు

    వఱప లేక నీవు వడువడు చెఱనఁగ
చ. 2:    పేగమ మలర నత బతకపనీనగ

  మోమున నలముక మురియుచను
  తామసమతతో తముత్మిల మడుకొని

    వమరనఁ గోరక వడు వడు చెఱనఁగ
చ. 3:    చటట్టి నఁద పారప చతగల నడుమను

  పటట్టిత వతపన పగయసతని
   రటట్టిడి వతకట రమణునఁడ కలసిత

    వటట్టిగాద యితక నిడు వడు చెఱనఁగటూ



రేక: 0057-2శ్రీరాగత సతపటత: 06-092
పలల్లవ:    కటకటా వరహు లకక్కడ బద్రిదుకనఁగలవార

    కటతలపనఁ గీరముల గటూనఁటనఁ బడ వాయ
చ. 1:    పతచబాణునక నాపద లతదు లేవాయ

  మతచనఁగిరణము లతనిమద మణనఁగదాయ
  పతచకోవలనోర పడతటకినఁ బోదాయ

  చతచరీకములకనునఁ జావు లేదాయ
చ. 2:     చిగరాకనఁ గలమునకనఁ జే టతదు లేదాయ

   పగట నునుగాలినఁ బెనునఁబాము దినదాయ
  సొగనఁసుగమత్మిని వరలచొపప్పుణనఁగి పోదాయ

  బగవు నామనిమనఁదనఁ బడుగవడదాయ
చ. 3:  తరవతకటాచలధిపని కరణరసము

  తరణులక నతదఱికి దపైవాఱదాయ
   పరివోని సురత సతపదలనఁ దపప్పులనఁదేలి

  వరవధటూతతకినఁ బరవశము లేదాయ



రేక: 0057-3శతకరాభరణత సతపటత: 06-093
పలల్లవ:    కటల లేనఁటకి కోమలియడ నేనఁ

   డిటవలనఁ జేయనఁగ నిత పనా
చ. 1:  పపొప్పుడిచలిల్లననఁ బొకెక్కటదేహము

  కపప్పుర మేనఁటకినఁ గలపేరె
  ఒపప్పుగ వనీ ళల్లలల్లనిదేహము
  నిపప్పుల చలల్లనఁగ నిలచనా

చ. 2:  వనెన్నలబాయట వగెటమేనికి
  పనీన్న రేనఁటకినఁ బామేరె

  సునన్నపరాతకి జొబబ్బుల నుదకము
  నునన్నతనఁ జలల్లనఁగ నోరీచ్చెనా

చ. 3:   తరవతకటపత తపప్పులనఁ దేలనఁగ
  తరణకి నేనఁటకినఁ దాపములటూ
  దొరకొని దపైవముతో మాటలడనఁగ
  పరికెల వటట్టినఁగనఁ బాడౌనా



రేక: 0057-4కాతబోదిసతపటత: 06-094
పలల్లవ:      ఇనిన్నయునఁ గొతత్తిల దోనఁచె నితతలోనె చెలి నీక

    వనన్నని నగవు లసత్సవధ మేనఁట కాయనే
చ. 1:      పటట్టిన కసటూత్తిరి బొటట్టి పదవపపై కేల జాఱ

     కటట్టిన చెతగావ కెతప కనున్నల కే లకెక్కనె
    పటట్టిన లేనఁజమటల పలక లేనఁటకినఁ గపప్పు
   పటట్టిన తామరమొగద్గీ పదనేనఁట కాయనే

చ. 2:    కపప్పునపయతదకొతగ కడక నేనఁటకి జాఱ
  తపప్పున మొగములోన తలివటనఁకతడెనే

   చెపప్పునమాటలలోన చిఱనవువ్వె లేల తోనఁచె
    ఒపపైత్ర్పన చెలవ నీక నొరపేనఁట కాయనే

చ. 3:     నితడిన సపైరణలక నిజ మేల లేదాయ
    పతడిన కోరికలక పాబ్రాణ మేల వచెచ్చెనే

   కొతడలలో నెలకొనన్న కోనేటరాయనఁడు గటూడె
     యతడ లేని నీడ నీక నితవల ఆయనే



రేక: 0057-5సామతతత సతపటత: 06-095
పలల్లవ:     చకక్కనఁదనముల గొతత జాణతనముల గొతత నీ

    వకక్కసము లలల్లనఁ జాల వసాలనఁ బోకరా
చ. 1:     పూసిన తటట్టి పణునఁగ బటూమలోనా లేనివతత

   వాసనెపై లోకము వారి వలపతచనఁగా
     ఆసలనే మముత్మినఁ గడు నలయితచే వోరి నీవు
    చేసినటట్టి చేతు గాని చెఱనఁగ వడువరా

చ. 2:      మెతత్తినటట్టి మస్కృగనాభి మేన నెలల్ల నితడె నితత
   కొతత్తిలపై నీ సొబగెలల్లనఁ గపప్పుళతచతగా
   బతత్తిరి చటూపలతోడ పగయమెపైన కడకేనఁగి

   వతుత్తి గాని అతతక నీవనెన్న చటూడనియతరా
చ. 3:    కటట్టినటట్టి పచచ్చెనఁబటట్టి కమత్మిని పవువ్వెలతావ

   యిటట్టి నటట్టి నెలల్లవారి నెలయితచనఁగా
   దిటట్టినాయకనఁడ వోరి తరవతకటేశ నీ

   పటట్టినచలమే దకెక్క బాప వరకతడరా



రేక: 0057-6ముఖరి సతపటత: 06-096
పలల్లవ:    అడవచాటన నుతడి యానఁటదానను న

    నున్నడి కితచే వరా నీ వుడుకనను
చ. 1:    పతచెపనఁ బయతదలోని పనుగబబ్బుల మటూయుచ

    చెతచెత యేల యేనఁచేవ చెలల్లనఁబో ననున్న
  మతచనఁబులకలచాట మగనాలిగబబ్బుల స

   ధితచి చటూచే వరా తటట్టినఁదరవునను
చ. 2:   తొలకరి మెఱనఁగల తొడలయాకనఁజీరచె

    నలయితచే వనఁటకి నీ వయోత ననున్న
   నులివచచ్చెమాటల నొవవ్వె నామనము సనఁకనఁ

  బలికే వదేర బటట్టిబాయిటను
చ. 3:   చికక్కనితేనెలతావ చిగరమోవ నవువ్వెచ

   చకక్కనఁజూడ కేల పగచాటేవ ననున్న
   చకక్కని వతకటగిరిసావ్వెమ నాకౌనఁగిలి నీక
  పకక్కట దొరకె పొటట్టినఁబొరగననటూ



రేక: 0058-1ఆహిరి సతపటత: 06-097
పలల్లవ:    అప డేమనె నేమను మనెను

  తపమే వరహపనఁ దాపమనె
చ. 1:    పవనజ యేమనె పడనఁత మఱేమనె

   అవనిజ నిను నేమను మనెను
  రవకలేతదద్రి భారము పాబ్రాణతబనెపై

   ఇవల నెటల్ల దరియితచే ననె
చ. 2:    యితకా నేమనె యితత మఱేమనె

  కొతకక యేమని కొసరమనె
  బొతకలదేహము పోదిది వగనె

   చితకవనఁట యిట చేస ననె
చ. 3:     నను నేమనె పాబ్రాణము మన కొకటనె

  తనక నీవలనె తాపమనె
 మనుకలేశ పేగమపమనకూటమ

  ఘనవతకటగిరినఁ గతట ననె



రేక: 0058-2ఆహిరి సతపటత: 06-098
పలల్లవ:  అతతకతతకను వఱపయతని

    యతత నను వలపతచి యేనఁపేవో యనుచ
చ. 1:      పయత దడలితచి గబబ్బుల నినున్న నలమనఁ బద్రియ

   మయతని మగల వఱ పయతని
    గయాతళ రతుల ననునఁ గరనఁగితచి మరబారి
   నుయాతల పొలయలక నటూనఁచేవో యనుచ

చ. 2:    వడవడని తముత్మిలము వడుదోడాడ మన
  సడరీని తలనఁప వఱపయతని
   వడిలోక మేల దేవర దివతవదనతబు

   కడుల నెతగిలని యొరలగతదురో యనుచ
చ. 3:    గొపప్పు సవరతబు నాకొపప్పులో ముడిచేవు

  అపప్పుట నాక వఱపయతని
    చెపప్పునఁగడు నర దపైన శ్రీవతకటేశ యిది

   యిపప్పు డెవవ్వెతక నీ వతుత్తి వోయనుచ



రేక: 0058-3పాడి సతపటత: 06-099
పలల్లవ:    తోడెనే పతడెరవ మతదు నేరిచెనె

    వడని తలతప లివ వనఁగీనె తామును
చ. 1:     పతనఁ బాసి మేను తాపమెపైన నాయనఁగాక

   యితవపైన యటూరపల కేమ మటూడెనె
   సతతము నా హస్కృదయజలజములోనఁ బాయని

    యతని నతటయునఁ దాప మతదనె తామును
చ. 2:    కినిసి కోరికల వనఁగినను వనఁగెనఁగాక

   తనివోని కనున్న లేల తమకితచనె
    యనలేని చటూపలనె యదుటనఁ బాబ్రాణ వభునినఁ

   గనునఁగొనుచ వగలనఁ గతదనే తామును
చ. 3:    అరిది ముదములక నకక్కరయిన నాయనఁగాక

   పరవశముల కేమ బాధ వచేచ్చెనె
    దిర వతకటగిరి దేవుని కౌనఁగిటనఁ గటూడి

   బరసుగ మేను మఱిపతచనె తామును



రేక: 0058-4ఆహిరి సతపటత: 06-100
పలల్లవ:   ఆకాశపాకాశ మాయనఁ గోమలినడుము

  వపైకతఠపతపొతదు వడినఁ దలపకొఱక
చ. 1:     పరగనఁ గెమోత్మివపపై పగల చకక్కల వడిచె

  పరివషమస్కృగనాభినఁ బరగె మోము
   మరనిసమరముననఁ గోమలి వభునితోనఁ జెనక

    సరసతల కిదియ సటూచన చతద మాయ
చ. 2:    ఎలమ బొమత్మిలజతకె లితదద్రిధనువుల వడిచె

   మొలచెనఁ గనున్నలనఁగావ మొయిల ఘనమెపై
  కొలనఁది కగద్గీలపనఁగతకమచెమట నెతుత్తి రల

   పొలనఁతపపైనఁ గరియుటకనఁ బోటవల నాయ
చ. 3:   అతగనకనెడమతొడ అదరి భటూకతపతబు

   సతగత వహితచెనఁ జతచలము లేక
  ఇతగితతబుగ వతకటేశనఁ గటూడినపొతదు

  కొతగబతగారమెపై కోరికల మఱ



రేక: 0058-5సామతతత సతపటత: 06-101
పలల్లవ:    ఎటవతట మోహమో యటట్టితమకమొ కాని

    తటకనను దేహ మతతయు మఱచెనఁ జెలియ
చ. 1:     పలకనఁదేనెలనఁ గొసరి పసినఁడి కినెన్నర మనఁట

    పలచ నెలనఁగన నినున్ననఁ బాడి పాడి
    కలికి కనీన్నర బతగార పయతద నొలక

   తలయటూనఁచి తనలోనె తలవతచనఁ జెలియ
చ. 2:     పడనఁత నీవునునఁ దాను పపళతచ పరపవపై

   పొడము పరితాపముననఁ బొరలి పొరలి
    జడిగొనన్న జవావ్వెది జార చెమటలనఁ దోనఁగి

   యుడుక నటూరపల నుసురసురాయనఁ జెలియ
చ. 3:      తావ చలల్లడి మోము దమత్మి గడు వకసితచె

   లోవలిత నవువ్వెలను లోనఁగి లోనఁగి
   శ్రీవతకటేశ లకకాతత నినునఁ గలసి

    య వపైభవము లతద నిదివో చెలియ



రేక: 0058-6కాతబోదిసతపటత: 06-102
పలల్లవ:   ఉపప్పువడము గావయాత ఉయాతలమతచముమనఁద

  గొపప్పుగొపప్పు కనున్నల గోవతదరాజా
చ. 1:    పవవ్వెళతచే వడ వచిచ్చె పాయనినీయలపలల్ల

    మువవ్వెతక మే నితోడ ముచచ్చెట దఱ
     నవవ్వెట శ్రీ సత చటూప నాటన చితత్తిపమేన

 కగ వవ్వెనికలవదతడెపై గోవతదరాజా
చ. 2:    నిదదరితచే వడ వచిచ్చె నిలచనన్నయలపలల్ల

  పొబ్రాదుద వదుద నకనఁ దర భోగీతదుగ పపై
    యిదదర సతుల నీక నేచిన తాళగతుల

  గదేదట పాదములతో గోవతదరాజా
చ. 3:    మెతడుగ మేలకొతటవ మతచిన కౌనఁగిటలోన

 కొతడుకపాయపసిరి కోపతచతగా
  ఉతడవయాత సుఖలీల నుడివోనిపగయముతో

 కొతడలకోనేటరాయ గోవతదరాజా



రేక: 0059-1సామతతత సతపటత: 06-103
పలల్లవ:   భద్రిమయితచే వటేట్టి పదిమారల

    నిమష మేనఁడాయ నీ చేత నాక
చ. 1:   పానఁతమడుగగడడనఁ బడి యనఁతకానఁడవు

  లోనఁతు చొరకరా లోనఁగేవు
   మటూనఁతులే గిరవతగ మోము నొచచ్చెనతత

   బానఁత మఱనఁ బకపక నవవ్వెకరా
చ. 2:    అలవగాని మోహప టాసకానఁడ నీ

 వలగకరా వఱపయతని
   అలరి నీటనఁ గొతడలపైననఁ దేలితచేవు

   లలనపపైనె నీల వతత వలనా
చ. 3:   రచచ్చెరావకితద రతతుల చేసేవు

 బచచ్చెనమాటల వసకానఁడ
     రచచ్చె చేసే వతక రాత గతడె తోడ

   వచచ్చెప సొలపల వతకట వభునఁడా



రేక: 0059-2రామకిగయ సతపటత: 06-104
పలల్లవ:  వచేచ్చెయవమాత్మి వనెన్నలబొమాత్మి

     మచిచ్చెక మరని ఢక మగవ నీ రాక
చ. 1:     పతచల పసితడి నిగద్గీ వచిచ్చెదేరే సిగద్గీ

    వతచన వలప తీప వాలక చటూప
 కతచపతబాలకూడు కానఁకలనీవాడు

    మతచప నీ తలనఁబాబ్రాల మటట్టిల పాదాల
చ. 2:     కోవల కొసరనఁబాట కొమత్మిరో నీ మాట

   తావులచెతగావ నీ తళక మోవ
    గోవ జవావ్వెదికరతగ గబబ్బుల నీ మెఱతగ

     భావజ దాడి రొదల పాదప నీ కదల
చ. 3:      ముదుద ల నీ నగవు చిముత్మిల రత బగవు

   అదదలితపనఁ గసర మోహతపనఁ గొసర
    గదదరి నీ యలప వతకటపత తలనఁప

 అదదపనీమోము మోహనరతసాము



రేక: 0059-3సామతతత సతపటత: 06-105
పలల్లవ:    మాట లడనేరని రమణనఁబో నేను, నా

    మాటలలల్లనఁ బెపైనఁడి వతట మాటలే గద
చ. 1:    పచచ్చెగతదని పడుచనఁ బడనఁత నేను, నేనఁ

   డచిచ్చె వసినటట్టి వనితనె కదవ
  లచిచ్చెగొతడి నీవతటనెలనఁతనా నేను, యితత
  పచచ్చెవరిగే వదేమె పనన్నదానవా

చ. 2:   మగలదళము గలమేనఁటనఁబో నేను, నీ
  దగనితట ముతగిట నిధనమతగదే

  జగడాలగతప దితపసతనా నేను, యితత
  చిగరనఁగొమత్మి వదేమె చినన్నదానవా

చ. 3:    తలపూ వాడని తరణనే నేను, నే
 నలరనఁజవకలోనియాకెనే కదే

   కలికి వతకటపత కాతతనేనటూ నేనఁ
  దొలియితత నాకతట దొడడదానవా



రేక: 0059-4సామతతత సతపటత: 06-106
పలల్లవ:     పొదుద వోయ నితక నేల బటూమెల, యితత

    వదుద నీక సితగారాల వచేచ్చెవ రావ
చ. 1:    పలల్లవప బరపపపై పవవ్వెళతచ చెలిలగ

   తలల్లడ మయతడి నేము దలనఁచినా
   చొలల్లపనఁజటేల్ల నీకనఁ జటట్టిబటట్టి నితతవడి

    వలల్లడి వలప కానఁడ వచేచ్చెవ రావ
చ. 2:    పొడల వటట్టి చనునన్న పొలనఁతభావము చెపప్పు

  తడనఁబడె నాలిక తమకాన
    కడు ముతతపనఁ బేరల కటట్టినఁబటట్టి మెడనితడ

   వడచలల్ల చటూపకానఁడ వచేచ్చెవ రావ
చ. 3:     యితత మేనిపరితాప మతతేసి నే మెఱితగితప

  పతతానికె వచేచ్చెసిత పపైకొని
  కతతునిగరనఁడ వతకటరాయ యిటమనఁద

  వతతనఁబెటట్టిక యిటట్టి వచేచ్చెవరావ



రేక: 0059-5శతకరాభరణత సతపటత: 06-107
పలల్లవ:     సిగద్గీన నీవల నేనఁ జెపప్పుకొననఁ గాకా

    దగద్గీఱి నాదేహ మతట దాననెపైన నమేత్మివా
చ. 1:      పాయ లేక ననున్ననఁ బాసి పటల్ల వటట్టి కొతటనతటా

  మాయలసేసే వదేర మానఁటమానఁటకి
    యయడ నేనఁ బుటట్టి తొ నీయదుటనె నిలచనన్న

    చాయలమాట లనక చాల నీవు నమేత్మివా
చ. 2:      పటట్టిలేక ననున్ననఁ బాసి పాబ్రాణ మతతా బరవతటా

   వటట్టి క నామనఁద నీవు వలవసేవు
   గటట్టి న నేవరపల గమత్మిరితచ నెఱతగక

    పటట్టిన నాపాబ్రాణ మద పపైపపై నునన్నదిరా
చ. 3:      ఇపప్పుడు ననునఁ బాసి యిద మేను చొకెక్కనతటా

  వపప్పుగ నామనఁదనఁదచిచ్చె వళల్ల వసేవు
   కపప్పురా పచచ్చెడము వతకటగిరీతదుగ నఁడ నాక
    నపప్పుడె నీకతటను లోనెపైత నిద చాలదా



రేక: 0059-6మలహరిసతపటత: 06-108
పలల్లవ:      మొలల్లలేల నాక తనెన్న ముడుచ కొమత్మినవ నేనఁ

   జెలల్ల పూవు కొపప్పుతావ చెతచదానను
చ. 1:    పటట్టి చరేనఁటకి నాక పారిటాకల చాల

 దటట్టిగటట్టి కొమత్మినవ తనమొలనే
     పటట్టిమతచ మేల నాక పవవ్వెళతచ మనవ నేనఁ
  జెటట్టి కితదనఁ బొరలడే చెతచదానను

చ. 2:     సతదిదతడ లేల నాక సతకనఁగడియమె చాల
  యితదవ యవవ్వెతకెపైన నిమత్మినవ
     గతదమేల నాక చకక్కని తనకే కాక నేనఁ

   జితదువతదు చెమట మెపై చెతచదానను
చ. 3:     కచచ్చెముతాత లేల నాక గరివతదల చాల

   కచిచ్చె తనమెడనఁ గటట్టి కొమత్మినవ
   కచచ్చెపటట్టి కూడె వతకటగిరీతదుగ నఁడు నను

  చిచిచ్చెనే నడవలో చెతచదాననటూ



రేక: 0060-1పాడి సతపటత: 06-109
పలల్లవ:     పలల్లనఁ గో శ్రోవ పటట్టి మతటానఁ బెరరేనఁచని మా

   గొలల్లవారి పలల్లనఁగోవ కోరో చలల్ల
చ. 1:    పాడుమతటా దతడెమనఁటనఁ బలమారనుత దా

  వడుక నెవవ్వెతపాట వనవచెచ్చెనో
    వాడలోనఁ జలల్లలమేత్మి వనిత నితతే శగ త

    గటూడి నేనఁ బాడేటచలల్ల కోరో చలల్ల
చ. 2:      చేరి ననున్న నాడుమతటానఁ జెకక్క నొకీక్కని తా

  గారవాన నెవవ్వెతాట గనివచెచ్చెనో
   మారక మారాడేట మతదవారము మేము

    కోరికి నాడేట చలల్ల కోరో చలల్ల
చ. 3:    కినెన్నర మటమతటానఁ గెలసని తనున్ననఁ

   గినెన్నర మటల్ల నేది గిలిగెతచెనో
   కనున్నల కలికి వతకటపతపపై వటట్టి

   గొనన్న కినెన్నరగబబ్బుల కోరో చలల్ల



రేక: 0060-2సామతతత సతపటత: 06-110
పలల్లవ:   వతత వతత వతతలటూ, నీ

  చితతలే పో చిగిరితతలటూ,
చ. 1:    పోపో పోపో వడవోయ నీ

  చటూప మాపపై జూనఁడితచకా,
   రేపే పో రేసులలల్ల నీ

 తీపేపో తీదపలటూ,
చ. 2:    చాలనఁ జాలనఁ జాలనఁ బోవోయ, నీ

  జాలి మాపపై జలిల్లతచకా
  రేలేపో రిచచ్చెలలల్ల నీ

   మేలే మేలే పో మెరమెరలటూ
చ. 3:     రానఁప రానఁప రానఁప లేలోయ నీవు

 మాపదానఁకా మాతోడనే
   యేనఁపక వతకటేశ ననున్న నీ
  కాపరమే పో కరనఁగితతలటూ



రేక: 0060-3నాదనామకిగయ సతపటత: 06-111
పలల్లవ:    చెలల్లనఁగా నీవు సేసినచేనఁతల నీవు

  వలల్లకే వభునితతవడల వనఁచితవ
చ. 1:    పొడపనఁ జతదురనఁడు నొపప్పుల సేయువరహులను

 పడమొకముచేసి నొపప్పుతచేవు
    కడునఁ బలికి కీరముల కారితచ వరహులను
   పడత పగనఁబెటట్టితవ పలకకే వభుని

చ. 2:      తొలమెఱప మెఱిచి పాతథల నొతచ నీ వదుట
   పొలయకే నొతచితవ పొలినఁత యతని

   బలపవనెన్నల భతగపఱచ వరహుల నితత
   నలనఁగితచితవ నీవు నవవ్వెకే వభుని

చ. 3:    పనీన్నర వరహులను బరవశముసేయు నీ
   మనన్నననఁ గనఁగిటనఁ జేరిచ్చె మరపతచిత

   కనిన్నయరో నీవు వతకటవభుని కౌనఁగిటను
   ఇనిన్నటను గడుమతచి తేమ చెపప్పుడిదే



రేక: 0060-4శతకరాభరణత సతపటత: 06-112
పలల్లవ:   ఓయమత్మి వరపతచె నొకభటూతమటూ

   రోయక యినిన్నటనుత దిరగ భటూతమటూ
చ. 1:     పది శిరసుల పదద బమత్మి రాకాసునిని

  జెదరనీక యడిచిన భటూతమటూ
    మదమున బాలతత మగవ నెతుత్తి ర పనన్న

   పదవనఁ బీలిచెనఁ బెను భటూతమటూ
చ. 2:     వయి చేతుల పదద వడగ దానవునినఁ

   జేయి చానఁచి యడిచిన భటూతమటూ
 రాయడితపచ బెదదదతటరకక్కసుని

   బాయత జీరిన బల భటూతమటూ
చ. 3:    పడుచనఁ బటట్టి క వనఁచే పసినఁడిదపైతుతనిని

   కడుప చితచిన ఘన భటూతమటూ
    అడరి శ్రీ తరవతకటాదిద్రి మనఁద నుతడి

   పొడచటూప నదివో పతపడు భటూతమటూ



రేక: 0060-5శ్రీరాగత సతపటత: 06-113
పలల్లవ:      జాణతనా లడే వలే జతప గొలల్లతా వోరి

    ఆణముతతముల చలల్ల లవ నీకనఁ గొలల్లల
చ. 1:   పోయవ కొసరనఁజలల్ల బొతకగొలల్లతా, వోరి

   మాయితట చలేల్లల నీక మనసయతరా
    మటూయకవ చలల్ల చాడిముచచ్చె గొలల్లతా వోరి

     పోయవ పోవ మాచలల్ల పల సేల నీకను
చ. 2:     చిలకవ గోరత జలల్ల జిడుడ గొలల్లతా వోరి

   పలచని చలల్ల నీక బానఁతగాదురా
   కలనఁచవ లోనిచలల్ల గబబ్బుగొలల్లతా వోరి

    తొలరా మా చలేల్లల దొరవపైత నీక
చ. 3:    అమత్మికవ చలల్లల వయాతరిగొలల్లతా వోరి

   కగమత్మిర మాతోడ నిటేట్టి గయాతళతచేవు
    సొమెత్మిలత బోయే వలే సొతపగొలల్లతా వోరి

   దిమత్మిరి కోనేటరాయ తరమెపైత నికను



రేక: 0060-6సామతతత సతపటత: 06-114
పలల్లవ:    అతదుకే వఱచేనో యమత్మిలల తన

   కతదువకే పారతబోయి కాలజారె బడడతడు
చ. 1:  పాలకడవలను బానలవనన్నలను

   ఓలిత బెటట్టి వుటల్లపపై నుతడతగాను
   నేలనుతడి యగసి నికిక్కతీస నిదివో

     పాల గాసు సేయ వడి పడనఁబోయ బడడనఁడు
చ. 2:    కమత్మిని నేతులను గడడల జనున్నలను

  కమత్మి వదదకానఁగలతో కానఁగతగాను
    దిమత్మిరియపై తొడికి తయతత బోయ నిదివో

    అమత్మిరో వగళల్ల పొకిక్క అగిద్గీదానఁకి బడడనఁడు
చ. 3:    కోడెలనఁ బేయలను కూడనఁగటట్టి వడిచి

   వోడక వథలత బరవుల దోలీని
   వడుక కానఁ డిదవో వతకటేశవ్వెరనఁడు
    ఆడక నీడకనఁ బాఱి అలసని బడడనఁడు



రేక: 0061-1మలహరిసతపటత: 06-115
పలల్లవ:     ఆయలేరే యేమ చెపప్పు రాతనిసుదుద ల నాకూ

   తాయిమకక్కళల కాక దయగదాద తనక
చ. 1:      కనున్నలనఁ జూడనె పటట్టి కానఁకల సేయనె పటట్టి

     ఇనిన్నటా తా ననున్ననఁ గటూడే దపప్పుడో కాని
     సనన్నల సేయనే పటట్టి చవుల చటూపనే పటట్టి

    వనెన్నలబాయిటకి రా వళ లేదు తనక
చ. 2:     నవువ్వెల నవవ్వెనే పటట్టి నాలిసేయనే పటట్టి

    ఇవవ్వెల ననున్నత గటూడేది యనన్ననఁడే తాను
    పవువ్వెల వయనే పటట్టి బుజజగితచనే పటట్టి

    పవవ్వెళతచత బొబ్రాదుద లేదు పను లేలే తనక
చ. 3:     మాటలడనే పటట్టి మనసు చటూడనే పటట్టి

    ఈటనత గాల దొకేక్కది యనన్ననఁడే తాను
    పాటతచి శ్రీ వతకటాదిపత ననున్న నురముపపై
   తేటలగా నెకిక్కతచక దితచ నెడలేదు



రేక: 0061-2ముఖరి సతపటత: 06-116
పలల్లవ:     పటట్టి రెపైరిగా మముత్మినఁ బడనఁతుల వదదనుతడి

   ఒటట్టిచే ముటట్టి సరసా లొదదతటనఁగా
చ. 1:     పవువ్వెలచెతడున వసి పపొప్పుడి వాటలత బడి

     నొవవ్వెనఁ బడే వలే కనున్నలనఁ దిటట్టి తా
  అవవ్వెలివవ్వెలివములపై అలిగిత రిదదఱ

    నవవ్వెన నవవ్వె జగడాల నడుమనే వచెచ్చెనఁగా
చ. 2:     చిలకవ గోరత జలల్ల జిడుడ గొలల్లతా వోరి

   పలచని చలల్ల నీక బానఁతగాదురా
   కలనఁచవ లోనిచలల్ల గబబ్బుగొలల్లతా వోరి

    తొలరా మా చలేల్లల దొరవపైత నీక
చ. 3:    అమత్మికనే చలల్లల వయాతరిగొలల్లతా వోరి

   కగమత్మిర మాతోడ నిటేట్టి గయాతళతచేవు
    సొమెత్మిలత బోయే వలే సొతపగొలల్లతా వోరి

   దిమత్మిరి కోనేటరాయ తరమెపైత నీకను



రేక: 0032-1రామకిగయ సతపటత: 06-117
పలల్లవ:    తానే చటూడవ యతతడు ననున్న

   పోనీ పోనీ పోనీ ననీనే
చ. 1:    చలల్ల లమత్మినీనఁడే సారెక నాపపైనఁ

  జలీ ల్లనఁ జలిల్ల చకక్కతదనమే
   నలల్లని జాణుతడు వనఁడే నే

   నొలల్ల నొలల్ల నొలల్ల నోయమాత్మి!
చ. 2:    పవువ్వెల నిపప్పుడు వసేని నాతో

   నవవ్వె నవవ్వె నకక్కత జూపల
   దవువ్వెల నీతతడు చటూడవ నే

   నవావ్వె నవావ్వె నవావ్వె నోయమాత్మి!
చ. 3:    ఇతకా నలమ నీతతడు నాతోనఁ

  గొతకీ కొతకి కోరికల
  వతకటేశత డరవరియపై నేనఁ

   బొతకా బొతకా బొతకా నోయమాత్మి!



రేక: 0032-2ఆహిరి సతపటత: 06-118
పలల్లవ:    చకక్కని బోయ జవరాల మతచ

    చెకక్కపపై చేతతో చెలి దటూరే నిపడు
చ. 1:   చితతచిగరదచిచ్చె చెలవపైన వలపల

  సతతనమత్మిన బోయ జవరాల
  కతతుగరనఁడ నినున్ననఁగలయతగనఁ దలపోసి

  చితతచిగరచేతనఁ జిమడే నిపడు
చ. 2:     కినన్నర కలకల కెరలి జారెడి గబబ్బు

   చనున్న మటూయదు బోయ జవరాల
    వనున్ననఁడ నినునఁ బాసి వడమాయ కోవల

   కనన్నల కలకల గలికే నిపడు
చ. 3:   వలల్లవాటల్లతోడ వడినఁ బెదదకనున్నల

 చలల్ల నఁ జూపలబోయజవరాల
   నలల్లని తరమల నాయని కౌనఁగిట
   చలల్లని చటూపల జతకితచె నిపడు



రేక: 0032-3ముఖరి సతపటత: 06-119
పలల్లవ:    ఏమ సేయనఁ గలమయత యేలికయత

    సముని కళల మోము చటూడకతటేనఁ జూడవు
చ. 1:      చెలి చకక్కనిది గాదో చితత్తి మేమ రాదో

    కొలనఁది మఱిన నీపపై కూరిమ లేదో
    ఎల జవవ్వెనము కొలల్ల లీదో వాదొ

   ఒలసనొలల్లముల నీ వలల్లకతటే నొలల్లవు
చ. 2:     మరనఁ డేమ మతలేనఁడొ మఱచి వునాన్ననఁడొ

   గరిమల వలకానఁడు గానఁడో లేనఁడో
    దొరకత జెఱక వలల్ల తటూనఁడో యేనఁడో

    సిరల నీచితత్తి మది చేరకతటేనఁ జేరదు
చ. 3:     మొబ్రాకక్కనిదే చలమో మోహ మేమ ఖలమో

  పకక్కత బాసినతదు కేమఫలమో
   యకక్కవ వతకటరాయ యేతులేని పొలమో
   మకిక్కలపైత వతదానఁక మెచచ్చెకతటే మెచచ్చెవు



రేక: 0032-4శతకరాభరణత సతపటత: 06-120
పలల్లవ:    తమత్మిత దమత్మిత దానఁకె తపయితచతగా

   అముత్మిలే యముత్మిలనఁ దానఁకె నతతలోననె
చ. 1:     చతదురత జతదుర నేనఁచె జాలికి జాలివుటట్టి

   మతదమారతము సనఁకె మతదమాయే గాలి
       తీనఁగె సనఁకి తీనఁగ వాడె తేనె దానఁకి తేనె చితద
    చేనఁగ చిగరనత గానఁగె చెతగావ చిగర

చ. 2:   వతకటేశవ్వెరనిమనఁద వతకటేశవ్వెరతడు వచెచ్చె
   సతకె మదసతకె దేరె సకియభాగతమే



రేక: 0032-5ఆహిరి సతపటత: 06-121
పలల్లవ:   బడలివునాన్ననఁడు ఉపప్పురిగలోన గటట్టి

   వడిచి వభునిత జేర వచేచ్చెయవ
చ. 1:    చిలక నీనగవులే చిలపాల నీ

    పలచని నీ తలి చటూపత బాశల
  చలివనఁడికసరలే శకాల యితప

   దొలనఁచి నీపతకి వతదుల వటట్టివ
చ. 2:     జడియు నీ చెమటలే జలకాల నీ

  కడుమతచి మెయితావ గతదాల
   వడయటూ రప్పు వసరలే వభవాల నీ

   పొడమునఁ బలకల తపప్పుల వాపవ
చ. 3:    కమత్మిని నీమాటలే కపప్పురాల నీ

 తముత్మిలపతజెదరలే తలనఁబాబ్రాల
   నెమత్మిది వతకటగిరి నిలయుని నీవు

   కగమత్మిఱత గగమత్మిర నిటేట్టి కౌనఁగిలితచవ



రేక: 0032-6శ్రీరాగత సతపటత: 06-122
పలల్లవ:    పాయప మ మ ఫలమటూ, య

  కాయప సుఖముల గెపైకొనవదాద
చ. 1:   చితతమోముతోడనఁ జెకక్కనత జేతతో

   నెతతపైనత బొదల వదే మమాత్మి
    అతతట రమణుత డబెబ్బు ననుచ నీ
  చెతతనే కౌనఁగిటత జేకొనవదాద !

చ. 2:  వసుగమోముతో వరగలగతో
  నిసుమతత నవవ్వె వమమాత్మి!

   కసరేమ లేక కౌనఁగిట నీవటేట్టి
  ఒసపరిరీత నుతడతగ వదాద

చ. 3:  అరవరిరీత నబుబ్బురపమేన
  నెరవపై వుతడే వదేమమాత్మి!

 తరవతకటేశత దగనఁగొతటవటేట్టి
  ఉరముపపై దిగ కతడతగవదాద



రేక: 0032-7శ్రీరాగత సతపటత: 06-123
పలల్లవ:     కౌనఁగిట నినున్నత గలయత గలవానఁడు వరహన

   వనఁగక యటాల్ల నుతడు వనవ తరణ
చ. 1:   చితత్తిజానలముచేతనఁ జిటల్ల గతదపనఁబటూత

  మెతత్తిని తనువుమనఁద మెఱయతగా
    ఒతత్తిలి యొకతమనఁద నొరగి పలకవు నీ

    చితత్తి మపప్పు డెతదువోయనఁ జెపప్పువ తరణ!
చ. 2:    తొతగలి రెపప్పులలోని తొలకరి మెఱనఁగల

  చెతగలితచి నలవతకనఁ జెదరతగాను
   బతగార పతమవతట పడనఁత నీమెపైనఁదనఁగ
    ముతగిట వయక యిటట్టి ముయతవ తరణ

చ. 3:     వడినది మొలనటూల వరల చెదరెత గొతత
  వాడినది కెమోత్మివ వనెన్నలపై
   కూడితవ చెలి నీవు కోనేటరాయనిపొతదు

   ఈడనఁ గొతత్తిలయ నేనఁటకే వోతరణ!



రేక: 0033-1హిజజజి సతపటత: 06-124
పలల్లవ:  ఇయితతతమురిపము యటల్ల తడెనే

  ఒయాతరముతో నొరపోలికనో యననఁగా
చ. 1:      చకక్కని రమణ గబబ్బు చనుదోయి కడు నితడి

   యకక్కవ మద నరేఖ లటల్ల తడెనే
    అకక్కరతో సత హస్కృదయమున వలప వతత్తి

    దుకిక్కగా మరనఁడు గోళళ్ళ దునిన్నతచె నననఁగా
చ. 2:   లలనకతబులక మొలకలపపైనఁ జెమటల

  ఎలనవువ్వెత జెకక్కలపపై నెటల్ల తడెనే
   వలపను నునుతబెపైర వాడకతడా మదనుతడు
    నెలవుగానఁ బెపైపపైనె నీర నితచె ననతగా

చ. 3:    అతదప నెఱలలోన నలరరేకల జాఱి
  యితదువదనకత దుర మెటల్ల తడెనే

   కతదువ వతకటపత కౌనఁగిట పరవశన
   వతదులేక పతడి కెపైవాబ్రాలనో యనతగా



రేక: 0033-2ఆహిరి సతపటత: 06-125
పలల్లవ:     ఇతదవయత మసొ ముత్మి లేల మాక

    కిగతదుపడి యవవ్వెత యతగిలి నేల ననన్నదో
చ. 1:     చెటట్టి వటట్టి తయతతగానే చేయి దసుకొనేవు

   ఒటట్టి వటట్టి కొని ననున్న నొలల్లనతటాను
    రటట్టి గ నాముదుద టతగరము నీచేనఁ జికెక్క నిదే
   పటట్టి కో యవవ్వెతవగలత బెటట్టి వసారినదో

చ. 2:   పాదమువటట్టి కొనతగానే పలకవపైతవ నాతో
 ఆదరితచతబడేనతటా అలకతోడ

   పేదవారము మాకాల పతడెముచికెక్కనిద వో
 ఏదస నెవవ్వెతకాలిదరవుదచిచ్చెనదో

చ. 3:    కోపగితచకొనన్న నాకత గొమత్మినుచత గతటమాల
 మేపటతీపలచేత మెడతబెటేట్టివు

 ఏపలరనఁదిరవతకటేశ నాతోనిటవల
   నీపనికితత సేసిత వతక నేమసేతువో



రేక: 0033-3భటూపాళత సతపటత: 06-126
పలల్లవ:     సుదతతో నిత తేలని చటూప చెపప్పురమాత్మి

  ఎదురెదురే చటూచ నెటవతటవలపో
చ. 1:     చెకక్కమది చెయిత దయనఁ జెపప్పురమాత్మి దని,

  చికక్కనిగబబ్బుల మటూయనఁ జెపప్పురమాత్మి!
   చికక్కనెఱల ముడువనఁ జెపప్పురమాత్మి దేహ

    మెకక్కడో త నెఱనఁగదు యటవతట వలపో
చ. 2:     చితత్తి మేమటకి వనఁచనఁ జెపప్పురమాత్మి య

   చితత్తిజచే నేల నొచచ్చెనఁ జెపప్పురమాత్మి!
   చితత్తిణవదతల మాననఁ జెపప్పురమాత్మి శిర

   సతత్తి యవవ్వెరిని జూడనఁ డెటవతటవలపో
చ. 3:     చిదుగాయ సిగద్గీ లలల్ల నఁ జెపప్పురమాత్మి వళల్ల

   చిదిమ నా నెఱతగదు చెపప్పురమాత్మి
   చెదరెడినఁ దమకము చెపప్పురమాత్మి యిపప్పు

   డిద వతకటేశనఁ గటూడె నెటవతటవలపో



రేక: 0033-4ఆహిరి సతపటత: 06-127
పలల్లవ:    లతపగబబ్బు గొలల్లతల లతజకానఁడ నీ

   యితపలే వదకతబట ట్టి నెటల్లరా వోరి!
చ. 1:    చెపప్పురాని వడుకల సిగద్గీలనే నినాన్నళల్ల

   ఉపప్పుతలల్ల త గోరికల నుతటత గాని
   ఇపప్పు డితతనిలవలే నేమసేతు నీచితత్తి

    మెపప్పుడు గాని రాదో యటల్లరా వోరి
చ. 2:     చిలల్లర సితగారాల చెలల సేయనఁగ నేను

   వలల్లనని యినాన్నళల్ల నుతటత గాని
    మలల్లపూవు వతటననున్న మాసిన చర తోడ

    నిలల్ల వళల్లకతడనఁ జేసి తటల్లరా వోరి!
చ. 3:     కమత్మి నిపానుపన నీ కౌనఁగిటలో నినాన్నళల్ల

  ఉమత్మిగితపమేనితో నుతటత గాని
 దిమత్మిరిసేనఁతలతోడి తరవతకటేశ! నీ

    యమెత్మి లితకా మానలే వటల్లరా వోరి



రేక: 0033-5శ్రీరాగత సతపటత: 06-128
పలల్లవ:    ఎఱతగదు మదే నీయేతు లలల్ల

   తఱవల నిట దినదినము నేనఁచేవు
చ. 1:    చటూపలనే తనిపేవు సొలప లడేవు

  తీపలత గిగతదుపడేవు తేలితచేవు
   ఆపనికి బెటట్టి గా న నన్నదలితచేవు
   మాపట చేనఁతలకే మచిచ్చెక చలేల్లవు

చ. 2:    అడుగరాని దడిగే వాసల సేసేవు
   మడుగల గలతచేట మాట లడేవు

    అడరి రాయి గరతగ నలప చటూపేవు
   వడి నతదనిపనికి వలప చలేల్లవు

చ. 3:     చర వలిగా నవవ్వెవు సిగద్గీ వడిచేవు
    మోర నిడుప చేసుక మటూనఁతుల నానఁకేవు

   చేరి చెఱతగ వటేట్టివు శ్రీవతకటేశతడా
    సారెక నిటేట్టి కూడేవు చనువు లిచేచ్చెవు



రేక: 0033-6శ్రీరాగత సతపటత: 06-129
పలల్లవ:    రాను మకడక వోరమణులర పూవుత

    బానుప హరికి నేనఁ బఱవవలయు నేనఁడు
చ. 1:      చెలనఁగి దేవుతడు నేనఁడు సిరితో నేనఁటకి నో

 పొలయలకలవలపల నటతచి
   తలనఁపోనఁత వరహవదనల నునాన్ననఁడు ఈ
   చలిమతదు లతనికి చానఁతవలయు నేనఁడు

చ. 2:   రమణుత డిపప్పుడు ఇతదిరాదేవయదుటను
  తమకితచి యవవ్వెతనో తలతచెనట

    కమల గోపతపత గానఁకల నారగితపతడు ఈ
   హిమజల మతనికి నీయవలయు నేనఁడు

చ. 3:   వలనఁదినఁ బాసి తరవతకటేశవ్వెరడు
  కలికియపై కౌనఁగిటనఁ గలసనట
   తలకము గరనఁగేట తరమేనిచమట య
   వలినుతడి పలమార వసరవలయు నేనఁడు



రేక: 0034-1శ్రీరాగత సతపటత: 06-130
పలల్లవ:    ఏటతమకమే నా కితకను వని

   నాటకముల బడి నమత్మిన వనక
చ. 1:    చెలల్లనఁబో యేలే నాచెలవము వని

 వలల్లనిమేనితో నుడుకచను
   వలల్ల య మేలే నావభవము వని

  చలల్లనఁగనఁగిలి జడిసిన వనుక
చ. 2:     పొలినఁత నా కేలే యపొతదుల వని

 అలయితతవలపల నలయుచను
   చెలియ నాకేలే యసిరల వని

   తలనఁ పతతకానఁకలత దగిలిన వనుక
చ. 3:     కదిసి నా కేలే యగరవము వని

 పొదలతబరవశననఁ బొరలచను
   ఇదివో శ్రీ వతకటేశతడు వని

  యుదుటతగటూటముల నే నోసరినవనుక



రేక: 0034-2భపైరవ సతపటత: 06-131
పలల్లవ:     అతత నతతత దమకాన నలసేవు మా

   వతతగాని పొతదు నీక వగనఁగాయనఁగా
చ. 1:    చాయలకే మొబ్రాకేక్కవు సనన్నలకే చికేక్కవు

  మాయిలల్ల నీకితత మఱపాయనఁగా
    పోయినరాతరి నినున్నత బోక మతటానఁ బలమార

   చేయివటట్టి పనతగట చేనఁ దాయతగా
చ. 2:    మచచ్చెరాన మలసేవు మాటలనే సొలసేవు

  వచచ్చెతదనమే నీక వగనఁగాయతగా
   వచిచ్చెవచిచ్చె నిలిచేవు వాడికల సేసేవు

   తచచ్చెన పేగమము నీకత దగవాయతగా
చ. 3:     మతచి వడె మచేచ్చెవు మనసలల్ల నఁ దచేచ్చెవు

  వతచనలే కిటట్టియినా వచేచ్చెవుగా
   ఎతచరాని తరవతకటేశ ననున్నత గటూడితవ

   పొతచి పొతచి కానికగానఁ బొతదితవగా



రేక: 0034-3శతకరాభరణత సతపటత: 06-132
పలల్లవ:    నేరిచ్చెత నీవును నెయతము లటూనఁని

 తేరిచ్చెనతేటల తలియవుగా
చ. 1:   చదివత నీవును సాతదప(ప)నితో

  వదకే వదకమును వదముల
  పదవుల గదలియుత గదలని
   మదనుని చదువుల నానఁడవ చదువవుగా

చ. 2:   కరచిత నీవును కౌశికమునిచే
  నెఱి నాయుధముల నేరపల

   గఱతుల సకిన గబుబ్బున సొరిగెట
  వఱపలకెపై దువు లొలల్లవుగా

చ. 3:   తడిసిత నీవును దగజలనిధిలో
   నడరచ మనమ వపై నానఁడు

  కడునఁజెమటల వతకటపత నారతత
  దడసినటల్ల మును దడియవుగా



రేక: 0034-4కాతబోదిసతపటత: 06-133
పలల్లవ:   చెలియ మోహము చటూడరమాత్మి

    చెలియ మోహము నేనఁడు చెలల కగద్గీలమాయ
చ. 1:      చితత్తి మాతని మనఁద చేయి చెలియ మనఁద

    కొతత్తిన గమనతబు కొన వళల్ల మనఁద
   తతత్తిరపనఁ దాపతబు తనువలిల్ల మనఁద
    బతత్తిరపనఁ గోపతబు పగయ సతుల మనఁద

చ. 2:    అలపలను సొలపలను అతగజని మనఁద
    తలపతత యడ లేక దపైవతబు మనఁద

   పలకలను బతతముల పాబ్రాణతబు మనఁద
   తలపలను తగవలను దమసము మద

చ. 3:    ఇతప సొతపల వతకటేశవ్వెరని మనఁద
   గతపపైన చతదురల కచయుగము మనఁద

   కెతపనఁ గనుగవచటూప గిలిగితత మనఁద
   దతపతుల పరిణతుల తమకతబు మనఁద



రేక: 0034-5పాడి సతపటత: 06-134
పలల్లవ:    చితతచేనఁ జితత్తితబు చికక్కవడిన టాల్ల య

  కాతతకొ శ్రోవవ్వెరల సితగారతపనఁ దురము
చ. 1:     చెలినుదుట మరనఁడు వాబ్రాసిన వాబ్రానఁతవల నాయ

  సొలపనను జెదరతగసటూత్తిరి పటట్టి
    జలజ లోచన గతడె జలల్లనిన యటాల్ల య
   పలక జొతపముల మెఱపల చనున్నదోయి

చ. 2:     వనిత వలపల జలధి వడి మునినఁగినటాల్ల య
    కొన మగిలి జార చెకక్కల చెమటల

     మనసి జాగన్నల పొగల మత నెగసిన టాల్ల య
   తనివోని నిటటూట్టిరప్పు తాపతబు గాలి

చ. 3:  కాతత పరిణత(తు)   ల లకక్కల వటట్టినటాల్ల య
  కతతు నునురేఖ లతగనమేనను

  అతతరతగమున వభునఁడలముకొనిన టాల్ల య
  సతతసప వతకటేశవ్వెరపొతదు చెలికి



రేక: 0034-6సామతతత సతపటత: 06-135
పలల్లవ:    పలకజొతపముల పో పతఖను పతఖముల

   తలపలను మఱపలను దచెచ్చెనఁ గోమలికి
చ. 1:    చేటఱతగనికూన చెలి చితత్తిమే కదా

   కోటకిని బడ గెతత్తినఁ గోరికలను
   తేటపైన తమకముల దని పొతదుననెపో

   పోటనఁబాటను జేసనఁ బొలినఁత కనీన్నర
చ. 2:      కలి మెఱతగని వతదు కాతత వయసే కదా

   కలశతబు లతత్తినఁ దమకప మేడక
 తలినఁగనున్ననఁగవచటూప దనిచేనఁతలనెపో

   తలవాకిటకినఁ దచచ్చెనఁ దరణ పాబ్రాణముల
చ. 3:    తనివఱతగనియాన తరణ వడుక గదా

   నినుపలపై రతుల పనిన్నధు లయను
   వనుతతప నిదియపో వతకటేశవ్వెరనఁ దచిచ్చె

   ఘన పరవశము తరతగముల గావతచె



రేక: 0035-1సామతతత సతపటత: 06-136
పలల్లవ:     తొయతలి కొపప్పున సేవతతుల నితచే వటల్లనె

   నెయత మెలల్ల నీకెపపైనె నితచరాదా
చ. 1:      చెలి శిరసు నెఱల చికక్క వుచేచ్చె వటల్లనె

   బలపతజితత్తిము చికక్క వాప రాదా
    కలకచత దరణ చెకక్కల నొకిక్క తటల్లనె

   నులిచి నీవ యాస నొకక్కరాదా?
చ. 2:     సుదతకి నొసలత గసటూత్తిరి మెతేత్తి వటల్లనె

   మస్కృదువుమెపైనఁ జల వటేల్ల మెతత్తిరాదా
   కదురగబబ్బులమద గోర నతటే వటల్లనె

 అదనతగనఁగిట నిటేట్టియతటరాదా?
చ. 3:    పడనఁతపపై నొరపగత బవళతచే వటల్లనె

  ఒడలిపపై నాకెనిటేల్ల యుతచరాదా
   తడసి వతకటరాయ తమకితచే వటల్లనె

    కడు దని పేగమ మటేట్టి కానరాదా?



రేక: 0035-1ఆహిరి సతపటత: 06-137
పలల్లవ:       వావ గాదు నీక నాక వదుద వదుద నీ

    తోవరా వఱతు మనాన్న దోసాల గటట్టికరా
చ. 1:     చకక్కనివానఁడ ననుచ సారెసారె నీవు వోరి

  లకక్కలేని నొయాతరములే చలేల్లవు
    తకక్కల మొనన్న నామఱతదలితోడ నీవు వోరి

   తొకక్కలడితవ చాల దోసాల గటట్టికరా
చ. 2:      చటూడకరా నా వతక సయగప నీవు య

  వడుక చిఱనగవ వదచలేల్లవు
     కూడిత నాచెలిమ మకక్కవ వనన్న నీవు వోరి

    తోడనే యితతేసి నాక దోసాల గటట్టికరా
చ. 3:      రానఁగినది నీ చితత్తిము రతతుకానఁడ నీవు వోరి

     మానఁగిన నా మనసు పపై మచచ్చె చలేల్లవ
    కౌనఁగిలితచి ననున్న వతకటరాయ నీవు వోరి

    తనఁగ మతచానకత దసి దోసాల గటట్టికరా!



రేక: 0035-3శతకరాభరణత సతపటత: 06-138
పలల్లవ:   చతురత డని నాసరసతలటూ

   ఇతరము లపైనవ యేమ సేతురా
చ. 1:     చెనకచ నీవు నాక సేసిన మేల

  పననఁగొని మతలోనఁ బెరిగేని
  మనసు తమకమెపై మదనతాపమయి

   యనలేని వభునఁడ యేమ సేతురా
చ. 2:    కదల నీ మురిపపతగనున్నల నగవు

  పొదలచ నామతనఁ బొలసని
  చెదరని యలపపై చితతారతయపై

  హస్కృదయము రేనఁచి నేమసేతురా
చ. 3:     ఇప డిట నీవు నా కిచిచ్చెనచనవు

 అపరిమతములపై యలరీని
 వపలవభవమెపై వతకటేశ!నా

    కెపడు బాయ దిదే యేమ సేతురా



రేక: 0035-4ముఖరి సతపటత: 06-139
పలల్లవ:    అరిది చేనఁదుత దపపై నతతకతటేనా

  సరిలేని వభుతోడనఁ జయాతటమాడేవు
చ. 1:    చలమునత బగవార సపైతము నొకవళ

   పలక దేరే రట యతతకతటేనా
   పొలయలకల దరి పరషనఁడిపప్పునఁడు నినున్ననఁ

    బలవనఁ బతపనయతత బగ వలే నీక
చ. 2:     తపప్పుల సేసిన వారి దయసేసి రాజెపైన

   అపప్పుడే మచిచ్చెకత గటూడ నతతకతటేనా?
     తపప్పున మొకము తోడి ధీరతడు వభుతడు నీక

    గపప్పురప వడె మయతతగనఁ గడకతటనఁ జూడవు
చ. 3:     యడసి యదిరిత దము నెఱతగక పపైకొనన్న

  నడవమెకాల గటూడ నతతకతటేనా?
    కడు నొవవ్వె నాడి వతకటవభునికి నీవ

  వడమోము కూటముల వఱపతచకొనేవు



రేక: 0035-5వరాళ సతపటత: 06-140
పలల్లవ:    కలిగెతగా నేనఁడు కాతతక లోని

  వలవతత సొలపలే వరనిసనున్నతుల
చ. 1:    చెలవప వభునినఁ జూచిన కనున్నలకను

  మలయు లేనఁగరలే చామరతతుల
  కలికి రమణునినఁ బొగడిననోరికిని

  అలము నిటటూట్టిరప్పులే ఆలవటట్టిముల
చ. 2:    సిరలతదు వభుని డానఁచిన తలతపనక

  అరిది తలతపలే పాయనిపూజల
  పరవతపనఁబత నాసపడిన గబబ్బులక

  అరవరి చెమటలే అభిషేకముల
చ. 3:   వతకటపతతో నవవ్వెన నవువ్వెలకను

  అతకెలమోవ తయతని బోనము
   జతకితచి యితనిపపైనఁ జూనఁచ బొమత్మిలక

 బతకపనటనలే పగయములగముల



రేక: 0035-6ఆహిరి సతపటత: 06-141
పలల్లవ:    కానఁగె నిటటూట్టిరప్పులపై గాలి మారకమార

  ఈనఁగి చేసినదపైవ మెఱనఁగనఁడాచేనఁత
చ. 1:    చెలికి వరహగిన్న రేనఁచినఫలము చెదరనఁగా

   ఎలనఁదేనఁట లలకలపై యదు రెదురనె
  పొలనఁతకోవలల నటవలనెపో లలితాతగి

   పలకలపై సనన్నగిలత బాయునా చేనఁత
చ. 2:     చెతది వనెన్నలల వనఁచిన ఫలము బడలనఁగా

   చతదురనఁడు వదనమెపై సత కిచటనె
   అతదతద కలవలక నటల్లనఁబో కలవలపై
   పొతదడలి యరమొగిచెనఁ బో నాచేనఁత

చ. 3:    పడతవనఁచిన ఫలము పనీన్నర నుడికెనఁగా
  ఉడికేట చెమటలపై యొడలిమద

   అడరి యతతట వతకటాధిపని కౌనఁగిటనె
    తొడరి యినిన్నయు దరెచ్చె దొరకెనఁగా చేనఁత



రేక: 0036-1ముఖరి సతపటత: 06-142
పలల్లవ:     కనున్నల తుదలత గెతప గానరానఁగాను నీక

   ననున్నవ యలకల వఱయ నొసవతమ
చ. 1:      చేరి నీ గబబ్బులమనఁది చెమట ముతతము లోలి

   తోరప ముతాతల సతదుల నుతడతగా
     కూరిమ నీ పత రతనఁ గటూడిన నిబబ్బురమున

    హరముల చెదరి యే మాయ నొసవతమ
చ. 2:      పటట్టిన కసటూత్తిరి బొటట్టి బెరసి నీ కరలతో

    నటట్టి నిటట్టి త జితదు వతదు రెపై యుతడతగా
    మెటట్టి కొని చతదురని మతటమది రాహు వచిచ్చె

   పటట్టిపగల యలమత బటట్టి నొసవతమ
చ. 3:   ముదిత నీకరమటూలములను వతకటపత

  ఉదుటతజేనఁతల నితడి ఉతడతగాను
  పొదల మొగద్గీలతోడి పూలతీగెలతావ

  వదచలల్ల చను వఱఱ్ఱైవనఁగె నొసవతమ



రేక: 0036-2శ్రీరాగత సతపటత: 06-143
పలల్లవ:   అతనుని సరకలే యతగడివ

    అతవల కడు నీ కమెత్మిద రదివో
చ. 1:  చకక్కతదనముల జవవ్వెనమదముల

  చెకక్కల నగవుల సిగద్గీలను
   మొకక్కల చటూపల మురిపతబుల నీ

   యకక్కఱ దరనఁగ నమెత్మిద రదివో
చ. 2:    గబబ్బుల మతచల కొపప్పుల చెదరల

  సిబెబ్బుప మేనుల చెమటలను
  గబబ్బుతనతబుల గసరల జతకెల

   అబబ్బురముగ నీ కమెత్మిద రదివో
చ. 3:  తలపోనఁతల చితతాపరవశముల

  వలచి వతకటేశవ్వెర నీక
    కల వ యతగడినఁ గదియక ననిన్నట

    లలసిత వద నీ కమెత్మిద రదివో



రేక: 0036-3కాతబోదిసతపటత: 06-144
పలల్లవ:    మొతత్తికరే యమత్మిలల ముదుద లనఁడు వనఁడె

  ముతత్తిమువల నునాన్ననఁడు ముదుద లనఁడు
చ. 1:     చకక్కని యశోద దనున్న సలిగతో మొతత్తిరానఁగా

  మొకక్కనఁబోయనఁ గాళల్లక ముదుద లనఁడు
   వకక్కసాన రేపలల్ల వనన్నలలల్ల మాపదానఁకా
  ముకక్కన వయతతగనఁదినన్న ముదుద లనఁడు

చ. 2:   రవవ్వెడితాళల్లనఁదలిల్లరోలనఁ దనున్ననఁ గటట్టినతటా
  మువవ్వెల గతటలతోడి ముదుద లనఁడు

   నవవ్వెడినఁ జెకక్కలనితడా నమత్మిక బాలనివల
  మువువ్వెరలో నెకక్కడెపైన ముదుద లనఁడు

చ. 3:      వల సతఖతల సతుల వతటనఁ బెటట్టి కొని రానఁగా
   మటూలనఁ జనున్న గడిచ నీముదుద లనఁడు
    మేలిమ వతకటగిరి మనఁద నునాన్ననఁడిద వచెచ్చె
   మటూల భటూత దానెపైన ముదుద లనఁడు



రేక: 0036-4దేసాళత సతపటత: 06-145
పలల్లవ:    ఇతతరో నీ కోప మతతేటకే

    చితతవాయనఁ గరణనఁ జూచ గాని నినున్నను
చ. 1:    చితత్తిమేమ రాయో చెలియ నినన్నతనఁడేమ

   కొతత్తిగానఁబాలితచె నో కూరిమ లేదో
   వతుత్తి నని రాకతట వచచ్చెగా కితదేమ
   తతత్తిరాననఁ గనీన్నటనఁ దడిపేవు పయతద

చ. 2:     అలకేమ బరవో యతనఁ డేమ యరవో
   కలికి చేనఁతల నీకనఁ గరవో
     సొలసి నీ కడకతటనఁ జూచిననఁ నాతని గతడె
    తలనఁక కెటట్టి తడె నీతలనఁ కేల నీకూ

చ. 3:    పవువ్వెల వసినతతనే పొకెక్కనట నీమేను
    నవువ్వె లతత జూప నీక నమత్మికగాదా!

     యివవ్వెల నపప్పుడే వతకటేశత డిద ననున్ననఁ గటూడె
     దవువ్వెలే చేరవ లయ దకెక్కనఁగా నీ పనుల



రేక: 0036-5దేశక-యకతాళ సతపటత: 06-146
పలల్లవ:   పరతతత్తిత్త్వాత బగ బాలనఁడు

  పరిపరి వధముల బాలనఁడు
చ. 1:    చదుద ల మటూటల చతకల వగలడి

  ముదుద ల పడుచల మటూనఁకలతో
  పదదఱికతబుననఁ బేయలనఁ గాచిన

  బదుద ల నటనల బాలతడూ
చ. 2:   వనన్నల దానఁకనఁగ వటాల్ల డుచను

  సనన్నప బడుచల సతగడిని
   కనెన్నల దటూరనఁగనఁ గలకల నవవ్వెన

  పనిన్నన మాయల బాలతడు
చ. 3:    బచచ్చెన రటూపల పాయపనఁ బడుచల

  నిచచ్చెలనఁ గొలవనఁగ నెమత్మిదిని
   నచిచ్చెన వతకట నగమున నాడెడి
  పచిచ్చెల పదకప బాలతడు



రేక: 0036-6శ్రీరాగత సతపటత: 06-147
పలల్లవ:   అపప్పుళతచిన జవావ్వెది యతటనమేనులతోడ

    తొపప్పుత దోనఁగ చెమటల దొరగ టనన్నతడురా
చ. 1:    చెకక్కవటట్టి కదలితచి చిఱనవువ్వెతోడి నోర

   నొకిక్క కౌనఁగిలితచి నోరనోర గదియితచి
   అకిక్కలివయతనిమాట లడి పేరకొని తదిద

    మకక్కవ దలతచి మేను మఱచ టనన్నతడురా!
చ. 2:     ఉరముపపై చనుగబబ్బు లటూనఁది పలకల నితచి

   సరిలేని యధరము సారెసారెయు నాని
    సిరిగల కొనగోర సిరసు పపై నొతత్తియొతత్తి

   సుర వపైభవములనఁ జొకక్క టనన్నతడురా
చ. 3:     చాలియుత జాలని యటట్టి సౌఖత సతపదలచే

  తేలగిలడికనున్నల తలివాలనఁ జూపల
   యలగ తరవతకటేశతడు మనక నబబ్బు

    నీ లోపల నేనఁగలసి నీవౌట యనన్నతడురా!



రేక: 0037-1భటూపాళత సతపటత: 06-148
పలల్లవ:   తొయతలి భారపనఁ దురమమరె

  ముయతక మటూసిన మురిపమున
చ. 1:   చతదన గతధికినఁ జనుగబబ్బులపపైనఁ

  జతదప ముతత్తిప సరలమరె
   చెతదిన వడుక చెలి నుపనయనము

  జతదము వసిన చతదమున
చ. 2:   అతచగమనకను అలపల నడపల

  ముతచిన మటట్టిల మోబ్రానఁతమరె
  పతచమ వదము పతచసాయకనఁడు
 చతచననఁ జాఱినచతదమున

చ. 3:    బొటట్టి గనఁ గతకమ పొలనఁత నుదుటపపై
   గటట్టి గనఁ బెటట్టిన గఱ తమరె

 రటట్టిడి వతకటరమణునికౌనఁగిటనఁ
  బటట్టిము గటట్టిన భావమును



రేక: 0037-2శ్రీరాగత సతపటత: 06-149
పలల్లవ:    ఉదయాదిద్రి తలపాయ నుడురాజ కొలవడె

    అదనెఱినఁగి రానఁడాయ నమత్మి నా వభునఁడు
చ. 1:     చనున్నలపపై ముతాతల సర లలల్లనఁ జలల్లనఁనాయ

   కనున్నలకనఁ గపొప్పుదవనఁ గాతత నాకిపడు
   కనెన్నకలవల జాత కనుమోడిచ్చెనది మనఁద

    వనెన్నల వసతగి మొగద్గీ వకసితచె గదవ
చ. 2:     పవువ్వెల లోపలి కరల బుగలకొననఁగా నెఱస

    దవువ్వెలనఁ దుమెత్మిద గముల తరమ డాయనఁగను
  రవవ్వెసేయశకపకము రాయడి కోరవ్వెనఁగరాదు

   అవవ్వెల నెవవ్వెతపసల కలరనన్న వానఁడో
చ. 3:     పనీన్నట జలక మారిచ్చె పచచ్చెకపగము మెతత్తి

    చెనున్నగత గొపప్పున వరల చెరవత దురిమ
    యనన్నతగల తరవతకటేశత డిద ననుత గటూడె

     కనున్నల మనసు నుత దనియత గరణతచెత గదవ



రేక: 0037-3శదదవసతతత సతపటత: 06-150
పలల్లవ:    తాపతబుత గోపతబు తమకతదామే వనఁగ

      పపై పపై నే వగప లోపలి కెలల్ల వనఁగ
చ. 1:     చెలియ దురిమన తురము శిరసునకనఁ గడువనఁగ

   తలపోత శిరసు కరతలమునక వనఁగ
    కొలనఁది మఱిన యటూరప్పు కచయుగములక వనఁగ
   బలవు కచముల నాభిపయి కలల్లవనఁగ

చ. 2:    మురిపతప నడప చెలిమొలనటూలికిని వనఁగ
   బరసపైన మొలనటూల పరనఁదునక వనఁగ

   అరిది జఘనము మతదయానతబునక వనఁగ
   తరణ గమనము పాదతలమునక వనఁగ

చ. 3:    మస్కృగనేతద్రిపాబ్రాణతబు మేని కితతక వనఁగ
   బుగలకొను మెపైకానఁక పలకలక వనఁగ

    తగ వతకటేశ కస్కృప ధపైరతతబునక వనఁగ
   అగపడిన యపొతదు అలకలక వనఁగ



రేక: 0037-4కనన్నడగళ సతపటత: 06-151
పలల్లవ:   చకక్కని సరసప శిశవు

  పకక్కమాయల పను శిశవు
చ. 1:    చిమెత్మిడి వషముల చేనఁపన రొముత్మిల

  కొమత్మిని యిచిచ్చెననఁ గడిచేని
   బొమత్మిర పోవనఁడు పూతకినఁ బొరిగొని
  అమత్మిరో గయాతళ శిశవు

చ. 2:   చటట్టిమువలనే సుడిగాలినినఁ గని
  బెటట్టి గనఁ గనఁగిట బగితచేని
   పటట్టినఁడు వడమనఁడు బటూమెలే చేస

   పటట్టిరే పసి బాల శిశవు
చ. 3:     పాదము చానఁ చట బతడి జాతురక

  ఆదిగొనుచ తా నలరీని
  వదవదుతనఁ డగ వతకటగిరిపపై

   మోద మతదిన మునిన్నట శిశవు



రేక: 0037-5ముఖరి సతపటత: 06-152
పలల్లవ:      ఇతత చేసిన పూజ లిటల్ల తడెనఁ దన హస్కృదయ

  మతతయును బటూజితచె నడియాసచేత
చ. 1:   చనుదోయి పూజితచె జాజనఁబులకలచేత

   కనుదోయి పూజితచెనఁ గనీన్నట చేత
    మనసు పూజితచెనఁ బే ద్రిమపనఁ గోరికల చేత
   తనువు పూజితచెనఁ బరితాపతబు చేత

చ. 2:    తలప పూజితచెనఁ చితతాపరతపర చేత
   అలప పూజితచె నొయతని పలకచేత
    వలప పూజితచెనఁ బొలయలక చేతను నెతతే
    సొలప పూజితచెనఁ దన చటూపరల చేత

చ. 3:     అనఘునఁ డ తరవతకటాదద్రిశ కస్కృప చేత
   వనిత సతభోగ పరవశమునఁ బటూజితచె

  తనివోని గఱతుచే తనవలసములచే
  గనుపటట్టినఁ బటూజితచె గళమరత్మిములను



రేక: 0037-6భటూపాళత సతపటత: 06-153
పలల్లవ:    లేని భద్రిమ లడిగి లేవయాత

 లేనగమోముతో లేవయాత
చ. 1:     చెతచెత కౌనఁగిటనఁ జెలనఁగి వడుకనఁ బవ

  ళతచిన నాథతడ లేవయాత
    పతచెపత బయతదనఁ బెనగి రతనినఁ జా

  లితచి యితతటను లేవయాత
చ. 2:    చకక్కని శ్రీసత చనునఁగవ సనన్నప

  లకక్కల వాబ్రాయక లేవయాత
  పకక్కగ నమస్కృతము పదవకోమలికి
  లికిక్కగనఁ జేసిత లేవయాత

చ. 3:     ఏకాతతలో ని నెన్ననసి తలనఁచి రని
  లేకల వచెచ్చెను లేవయాత

   శ్రీ కాతతునఁడవగ శ్రీ వతకటనా
 ళకదళక్షునఁడ లేవయాత



రేక: 0038-1పాడి సతపటత: 06-154
పలల్లవ:   ఇతతేపో వల పతదరికి

  దొతతల వతతల రతతులను
చ. 1:    చితత్తిప టతనఁల చిడిముడి సేనఁతల

   పొతుత్తి ల తమ తల పోనఁతలను
   మెతత్తిని యధరప మేనఁతల లోలో
  కతత్తికెనఁ గలికెడి కూనఁతలను,

చ. 2:    చటూపల తీపల సొకక్కల పలకల
  దాపల తమతమ తమకముల
   కోపప కిసరల కూటప కొసరల
  ఏపన వరహప టసరలను

చ. 3:    పవువ్వెల వాటల్ల వునన్నమ చాటల్ల
  నవువ్వెల పస్కృదయప నాటల్ల ను
  రవవ్వెగ వతకటరమణునినఁ గలిసిన
  యివవ్వెల మరవత పేటల్ల ను



రేక: 0038-2కనన్నడగళ సతపటత: 06-155
పలల్లవ:     మనసు తన పాలితట మమకార భటూతమెపై

   అనయతబు నినిన్నటకి నాధర మాయ
చ. 1:    చటూపలసలనఁ దగిలి సుఖయితచనఁ బోయినను

    పపై పపైనె తలనఁపలో పరితాప మాయ
    తాపతబుత బరవశము తనువు సొగసిన మఱియు

    నాపదల కనిన్నటకి నది మటూల మాయ
చ. 2:     తలనఁప లోపలి రతులనఁ దమకితచనఁ బోయినను

    తలనఁప వలపల కెలల్లనఁ దగలట మాయ
   వలపలనియడి మహ వపైభవము వడగనిన

   నలపలను సొలపలను నతఘనము లయ
చ. 3:     కడు సొలసి శేషాదిద్రి ఘనుని దటూరినయతత

    అడరి యాతని కోప మగద్గీలత బాయ
  కడలేని కోపతబు కరణరసముతోనఁ

   దడిసి యపొతదులకనఁ దరవుకానఁ డాయ



రేక: 0038-3కాతబోదిసతపటత: 06-156
పలల్లవ:     ఏలరానఁడే చెలి ననున్న నెలయితచి పచచ్చెవనెన్న

  చేలగటట్టి పీలిచతగ చెరిగినవానఁడు
చ. 1:     చకట మేని వానఁడు చెలవపై నమణులక

   వకటపైన తరణకి కూనఁకటతో మగతడు
   రోనఁకట కెపైదువవానఁడు రోలనఁ గటట్టి వడడవానఁడు
  ఆనఁకటకి పాలవనన్న లరగితచేవానఁడు

చ. 2:    పతకజములోని యితతత జతకతబెటట్టి యతతనఁబోక
 అతకలచేతులవారి కాసచేసేవానఁడు

  బతకప రాకాసుల పేరమాలిచ్చెనవానఁడు
    వతకల వతకల మేన వనెన్న వటట్టి వానఁడు

చ. 3:    పాలవారియితట పనన్న పాపనఁడెపై తరిగినానఁడు
    గాలి దాగవాని మనఁదనఁ గాల సానఁచినానఁడు

   పాలమనఁది కొతడమనఁదనఁ బలల్లగటట్టిలోక మెలల్ల
   నేలచనన్నవానఁడు వతకటేశనఁ డమత్మి యితడు



రేక: 0038-3  రీత గళ సతపటత: 06-157
పలల్లవ:    నాలత వా తవ నయవచనత

    చేలత తతజ తే చేట భవామ
చ. 1:     చల చల మమ సతద ర్ఘటనే కిత

   కలిశ హస్కృదయ బహుగణ వభవ
   పలకిత తను సతభస్కృత వదనయా
   మలినత వహమ మదత తతజామ

చ. 2:      భజ భజ తే పగయా భావత సతతత
    సుజన సత్తిత్త్వాత నిజ సుఖ నిలయ

   భజ రేఖ రత భోగిభవసికిత
  వజయభవ మదివ్వెధిత వదామ

చ. 3:     నయ నయ మా మనునయనవధత తే
 పగయకాతతాయత పేగమభవమ

   భయహర వతకటపతే తవ్వెత మ
  తప్పు సయోభవసి శోభితా భవామ



రేక: 0038-4శ్రీరాగత సతపటత: 06-158
పలల్లవ:     పవువ్వెల వలన నార పొదలి తలకెకిక్కన

    టల్లవవ్వెరను నినునఁ గటూడి యేప మగలదుర
చ. 1:    చెలియకీ పనునఁదురము చకటే వలనఁగాయ

   కలికి కనునఁగొనల తొలకరి మెఱపల
    వలనెపైన తలల్లగల వారి సతగడి నునన్న
    మలిన దేహుల కాతత మహిమనఁ జెతదుదుర

చ. 2:    లేమకీనెనన్నడిమ లేమే కలి మాయ
   మోమునక నెగర కచముల బరవున

   కామతచి పేదలను గలవారికడ నునన్న
  వమార సతపదల వఱఱ్ఱైవనఁగదుర

చ. 3:    జలజాక చితత్తిచతచలమే తర మాయ
   కెలసి నినిన్నటల్ల కౌనఁగిటనఁ గలయనఁగా

   వలనఁగొతదు నిశచ్చెలల వతకటేశవ్వెరనఁడ నీ
    చెలిమ వడమ మతులపైన సిరలనఁ జెతదుదుర



రేక: 0038-5సామతతత సతపటత: 06-159
పలల్లవ:    వలపవో కారణము వపైభవతబులకనఁ దమ

   తలనఁపవో సకలతబునఁ దగల సేసినది
చ. 1:    చటూపవో పగయములకనఁ జోటసేసినది తరి

   తీపవో వడ యాస దరనీయనిది
    రటూపవో సౌఖతతబు రచి సేసినది పవువ్వెనఁ
  దటూపవో హస్కృదయతబు దటూరిపాఱినది

చ. 2:     ఒఱపవో పడనఁబాసి వు డనియతనిది తమ
  వఱపవో దేహతబు వచచ్చెనఁజేసినది
   మఱపవో ధపైరతతబు మానిపతచినది కను
   గిఱపవో సిగెద్గీలల్లనఁ గిగతదు పఱిచినది

చ. 3:     చెలిమవో కారణము శ్రీ వతకటేశ కస్కృప
  కలిమవో మచిచ్చెకల కలగనఁజేసినది
    ఎలమవో యపొతదు లితవు సేసినది మర
   బలిమవో కోరికలనఁ బటట్టి తచిచ్చెనది



రేక: 0039-1కాతబోదిసతపటత: 06-160
పలల్లవ:    కసుమ కోమలి వభునినఁ గొనియాడునెయతతప

   వసివాడు మోము నవవ్వెక నవవ్వెనటల్ల
చ. 1:     చెలియ గబబ్బులమనఁది జిలనఁగనఁ బయతద మెఱనఁగ

   చలివలనఁగ ననల దానఁచక దానఁచినటల్ల
   పొలనఁత మొలనటూలి మొగపలదపత్తి సతసార

   ఫల మకక్కడనుచ చటూపక చటూపనటల్ల
చ. 2:     తరణ కనునఁగొనల బతత్తిరి చటూప వభుమనఁది

   పరవశత బెలల్లనఁ జెపప్పుక చెపప్పునటల్ల
  గరితవగనఁకపనఁగొపప్పు గడల లవణతతబు

   సరసతవ్వె మెలల్లనఁ బెతచక పతచినటల్ల
చ. 3:    ఇతత శ్రీ తరవతకటేశనఁ బొతదినరత

   శబ్రాతత సౌఖతముల దలనఁచక తలనఁచినటల్ల
     కాతత లోనఁ గొనన్న మరగతుల చెలలకనఁ దలప

   మతతనప బాస పొడమక పొడిమనటల్ల



రేక: 0039-2హితదోళవసతతత సతపటత: 06-161
పలల్లవ:    లలితాతగి యౌవనము లవణతముల పోబ్రావు

  అలరి యిటవలనఁ జేసనమాత్మి
చ. 1:     జవావ్వెది మగల నుషరము మనఁద సతపతగి

    పవువ్వె గటట్టినది గన పొదలనఁ దాపతబు
    నివవ్వెటల గొజజతగి నీట నొయతన కడిగి

  దువవ్వెటపనఁ బయతదను దుడువరమాత్మి!
చ. 2:     మస్కృగమదము గడు వనఁడి మెలనఁత తలపటట్టి నక

   అగల గటూడనఁగ వద నగద్గీలతబాయ
   బగవపైన కసటూత్తిరి బేత ట ల్లయతనగోరి
  నగలితచి తటట్టి పనునఁ గతటరమాత్మి

చ. 3:   వరహతాపతబునక వరొతడు గతలేదు
  పొరసి వగితచినానఁ బోదు

  తరవతకటాచలధిపని మనన్నననఁ గాని
  అరిది మోహము దరదమాత్మి!



రేక: 0039-3పాడి సతపటత: 06-162
పలల్లవ:     సదయ మానస సరోజాత మాదస్కృశ వశత

    వద ముదాహత తవ్వె వతచనీయా కిమ
చ. 1:    జలధికనాత పాతగ చార వదుతలల్లతా

   వలయ వాగరి కాతత వనకరతగ
   లలితభవ దక్షా వలస మనసిజబాణ
   కలిశపాతపై రహత క్షోభణీయా కిమ

చ. 2:   ధరణీవధటూ పయోధర కనకమేదినీ
  ధరశిఖర కేళతతప్పుర మయటూర

  పరమ భవదయ శోభనవదనచతదాబ్రాతశ
   తరణకిరణపై రహత తాపనీయా కిమ

చ. 3:    చతుర వతకటనాథ సతభావయసి సత
   పగత యథా తతప్పుస కారత వహయ

   అతచిర మనాగతత హతత సతతాపకర
   కితవకస్కృతత్తిద్వ్య రహత ఖేదనీయా కిమ



రేక: 0039-4బౌళ సతపటత: 06-163
పలల్లవ:   ఒడలి తాపముమనఁద నుసురనీని

    కడలేని చిచచ్చెమనఁద గాలి చలీ ల్లనఁ దరణ
చ. 1:      జలల్లనత గొపప్పు వరల జారనఁ దోచి జవరాల

   మెలల్లనే తుమత్మిదలక మేనఁత వట ట్టిని
    చెలల్లనఁబో మనఁ దఱతగదు జెపప్పురమత్మి పనునఁబాము
   పలల్లలకనఁ బాలవోసి పతచనఁజూచనఁ దరణ

చ. 2:     గొపప్పువపైన గబబ్బులపపైనఁ గతకమ కసటూత్తిరి పూనఁత
    లపప్పుల గాలికినఁ దచిచ్చె లతచ మచచ్చెని
   ఒపప్పుదు మానుపరమాత్మి ఉపప్పుతలనఁ బలమార
     నిపప్పుల మదటనఁ దచిచ్చె నేయి చలీ ల్లనఁ దరణ

చ. 3:    చెనకితచి యధరతపనఁ జిగరాక కెతపల
  నొనరనఁ గోవల నోరటూరితచని
   చనవున వతకటసావ్వెమ కౌనఁగిటనఁ గటూడి

    కినిసి పాసములటూనఁ జకెక్కర వటట్టినఁ దరణ



రేక: 0039-5ఆహిరి సతపటత: 06-164
పలల్లవ:   చటూచియుత జూడవు సుదతవతక

   నీచేనఁత లినిన్నయు నీకె చెలల్ల ను
చ. 1:     జిగి మతచ నుతగరాల చెకక్కమనఁది చేయి

   చిగర చెతదిద్రిక గోళల్ల జెలవతదతగా
    పగటనఁ గోపము తోడ భారప టటూరప్పులతోడ

     నిగి డునన్న చెలి లగ నీకే తలను
చ. 2:     పొడప గబబ్బులి మనఁది పలిపటట్టి చెఱతగ

   జడిసి హరపనఁ గాతత ఝళపతచనఁగా
   వడ చలల్ల మేనితో వసివానఁడు జూపల

   నిడువాలనఁ గనుసొతప నీకే తలసును
చ. 3:     భారపనఁ దురము మనఁద పసమతచ నెఱల

  జీరవారి వరలతోనఁ జెతగలితచనఁగా
   చేరవనే కూడితవ శ్రీ వతకటేశతడ

  నీరజవదనలగ నీకే తలసును



రేక: 0039-6సావరి సతపటత: 06-165
పలల్లవ:   ఊరకే పోనియతరా ననున్నదదతడాన

    చేర లతతేసి కనున్నలనఁ జెతగలితచే వపప్పుడు
చ. 1:     జూద మాడనఁ బలిచేవు చటూపలనే జతకితచేవు

   పేదవారి మేన సొముత్మి పటట్టినియతవా
   కేదమున నోడి గెలిచితనతటా నా

    పాద మతట తీసుకోరా బతగార మటట్టిల
చ. 2:    నెతత్తిమాడనఁ బలిచేవు నెఱవాది నతటాను

   అతత్తిమామ గలవార మదేమ రా!
    ఒతత్తి వనన్నవతచలేము ఓడితేను నీక నాక

   రితత్తిమాట వదుద రేఖరేఖ పతదమా!
చ. 3:     సొకక్కటాల నినన్న నాడి సలి సతతభామక

   మొబ్రాకిక్కతవ నేనఁడు నాక మొబ్రాకక్కవలనఁగా
   చకక్కని వతకటపతసావ్వెమ ననున్నత గటూడితవ

    మొకెక్కద కరటూప్పుర తాతబల మరా చాలను



రేక: 0040-1దేశ(సా)క సతపటత: 06-166
పలల్లవ:    అటవతట వపైభవము లమరనఁ జేసినదపైవ

  మటవతటయోగతబు లినిన్నయును జేసి
చ. 1:    జలజాక లవణత జలధి నుపొప్పుతగితప

  నలివణ ముఖచతదుగ నఁ డభుతదయమాయ
  కలికి వలరాయనఁడను కాలకూటతబుతో

  దలకొనన్న యధరామస్కృతతబు జనిత్మితచె
చ. 2:   వనిత సౌభాగతతబువనధిలోపలనఁ దోనఁచె

  గొనకొనన్న గఱతపైన కచపరవ్వెతముల
 తనివోనికోరికల తగతురతగములతో

   ననువపైన వరహ బడబానలము గలిగె
చ. 3:   భామ యవవ్వెనమనెడి పాలజలనిధిలోన

  వామాకయపైన యవవ్వెనలక గలిగె
  యమతచి తరవతకటేశవ్వెరత డితదులోనఁ
  బే ద్రిమమున సుఖయితచి పతపొతదనఁగలిగె



రేక: 0040-2ఆహిరి సతపటత: 06-167
పలల్లవ:    ఏనఁపచ నాకా ళల్లతనఁడేల పటేట్టినె

    రానఁప సేసి నాకనఁ బెదదమోనఁప గటట్టినటల్ల
చ. 1:    తలమాసి కోకమాసి తాపమున నుతడతగాను

   యలయితచి యితనఁడు ననేన్నల యేనఁచనే
   మలినమెపై దేహమెలల్ల మఱిచిననఁ దలనఁపతచి

  వులికి కాలనఁగనఁ గొఱవులనఁజూనఁడినటల్ల
చ. 2:    కూడునఁబాసి నీటనఁబాసి కొరమాలి వుతడనఁగాను

    యేడనుతడో వచిచ్చె యతనఁ డేల పోరీనే
    వడుక లనిన్నయు మాని వదనల నుతడనఁగాను

 కానఁడినపోటల్లలోన కతత్తినఁగోసినటల్ల
చ. 3:    తలిల్లనఁబాసి యిలల్ల వాసి తరిలేక వుతడనఁగాను

    యలల్లగా కౌనఁగిట నితనఁ డేల నొకీక్కనే
    చెలల్ల నతటా ననున్న గటూడి శ్రీ వతకటేశతడు

   ములల్ల ముతటనే తీసి మోసపచిచ్చెనటల్ల



రేక: 0040-3ఆహిరి సతపటత: 06-168
పలల్లవ:   నేరపలమాట గాదు నీయాన

   కూరమ నీచే జటట్టిగొనక నినొన్నలల్లను
చ. 1:   తటట్టి పనుతగల తలచెతచెతను ననున్న

  పటట్టికరా నీక నీపాదమాన
   గటట్టిగనఁ దామరలోని కాతత మానితనని

  గటట్టి దర నానవటట్టి కొనక నినొన్నలల్లను
చ. 2:     పయతద పాఱటాకల భారతప గబబ్బుల ననున్న

  తయతకరా నీక నీదేవరాన
   వగయతముల తొమత్మిదపైన వనిత మానితనని

  కొయతతనమున బాసగొనక నినొన్నలల్లను
చ. 3:    నలనఁగ జవావ్వెదిమేని ననున్ననఁ గడుతగగిట

  నలమక నీక నీయమాత్మిన
   ఎలయితచి తరవతకటేశ కూడిత ననున్న

   కెలన నీవట దొలతగినను నినొన్నలల్లను



రేక: 0040-4ఆహిరి సతపటత: 06-169
పలల్లవ:      రమణుని చేనఁతల దకెక్కను రావుల రతతుక నెకెక్కను

    మమతల లోలోనఁ జొకెక్కను మాటల మఱియేలే
చ. 1:      తలపోనఁతల తనునఁ గటూడెను తాలిమ గతటను వడెను

     కలవల ఇరమెపైనఁ గానఁడెను కటకట యినఁక నేమే
     బులపల సిగద్గీల కోడెను పలకల సమతల గటూడెను

     చలములకను వధి మటూడెను జవవ్వెన మది యేలే!
చ. 2:     మచిచ్చెకమానము రేనఁగెను మచచ్చెరముల మత మటూనఁగెను

     చిచచ్చెను గాలియునఁ గటూడెను చచ యినఁక నేమే!
     ముచచ్చెట రత కెదురేనఁగెను మురిపము వనుకక వనఁగెను

 వచిచ్చె వవకము,    రానఁగెను వడుక లినఁక నేలే
చ. 3:      భారప చెమటల జాఱను పపై చెమటల దపైవాఱను

      కూరిమ కడునఁ దుద మఱను కొతకెడి దినఁక నేలే
     వరినఁడి వఱపను జాఱను వతకటపత కస్కృప చేరెను

    గారవముల కడునఁబేరెను కసరెడి దినఁక నేల



రేక: 0040-5శ్రీరాగత సతపటత: 06-170
పలల్లవ:     రాకరాక మయాత మాతో రతతు లితతేల

     వాక నిషటూట్టిరాన నినున్న వదదనే నేనఁ జాలను
చ. 1:    తొలవయత కాలదానఁకీ దోసాల గటట్టికా

  తొలతేమ చేసితనో తొయతలినెపైత
    చెలనఁగి యితదఱటూ నీకనఁ జేయతత్తి మొబ్రాకక్కగా
     చిలక గోళల్ల నినున్ననఁ జెనక నేనఁ జాలను

చ. 2:    ఏమటకి నతటతచేవు ఎతగిలి మామోవ
   బటూమలేని చదువుల పటట్టి నీనోర

    వమాఱ నితదఱ నీక వనుతతచి మొబ్రాకక్కతగ
    పేగమపనో ర నినున్న పేరనఁ దిటట్టినఁజాలను

చ. 3:      యేల కితదుపడి మొకేక్క వమ బానఁతనే నీక
   కూళ నితతేని కాలిగోరనఁ బోలను

    మేలిమ శ్రీ వతకటేశ మెఱసి మాచనవు
    మేలములడుచ నినున్న మెపప్పుతచ నేనఁ జాలను



రేక: 0040-6ఆహిరి సతపటత: 06-171
పలల్లవ:     కరేణ కిత మాత గస్కృహీతుత తే

  హరే ఫణశయాత సతభోగ
చ. 1:    జలే తవ సతచరణ మహధస

   సస్థిలే భవనత తవ సతతతత
   బల రటూప పగకటన మతుల
    చలే సాస్థి నత చల చల రమణ

చ. 2:    పదే భువన పాబ్రామాణతత తవ
   హశ్రోదే పగచర వహరణ మదత

  ముదేమునీనాత మోహనత తనుత
     మదే తవ నరత్మి చ మాత వసస్కృజ

చ. 3:    సత్మిరే వజయ సత్తివ వమలతురగ
  ఖురే రతసతకల రచన
   పరే తవ వసుస్ఫురణత వతకట

గిరే:   పతే తే ఖేలఘటత



రేక: 0041-1సామతతత సతపటత: 06-172
పలల్లవ:     దిమత్మిరి గాకేల మాను ధీరనఁడెపైన కోనేట

   తమత్మినఁడు దా లోకమెలల్లనఁ దిరగాడువానఁడు
చ. 1:    తోరమెపైన ముతాతల తొళసిపూసల పదద

  పేర దనవురముపపై బెటట్టినవానఁడు
   గారవతపనఁ బచచ్చెనఁబటట్టి గటట్టినవాడు వ

  యాతరప గొలల్లతలనఁ గటూడాడినటట్టివానఁడు
చ. 2:  పీలిచటట్టి దలవానఁడు పదపదకనున్నల

  వాలనఁజూపల సిరికి వలచవానఁడు
   జాలిబెటట్టి లోకమెలల్ల జటట్టిగొనన్నవానఁడు తా
   నేలనుతడి మతటనఁబాఱ గాల చానఁచవానఁడు

చ. 3:      కొతడ మోనఁచినటట్టి వానఁడు కొతడ వల నెతుత్తి వానఁడు
  కొతడతత రాకాసులనఁ గొటట్టినవానఁడు

  కొతడవతటదొరయపైన కొతడల కోనేటవానఁడు
  కొతడమోనఁపరల నెలల్లనఁ గటూడపటట్టినానఁడు



రేక: 0041-2కనన్నడగళ సతపటత: 06-173
పలల్లవ:   మఱపపైన నొకకొతత మాటగాదా

    తఱవ నటూరక యేల తలిపేర సతులటూ
చ. 1:    తరణని వరహ సతతాపతబు దావాగిన్న

   ధరియితచ చెమటపైన దతడ గాదా
   మరని కారత్మికబాణమహిమ గడు నెఱనఁగితచె

   దురదురననఁ జేతులనె తుడిచేర సతుల
చ. 2:    పొనఁలిత కిపడొకయితత పొదుద వోకల సేయ

  తలపోనఁతయపైన దరిదాప గాదా
    వలలేని సయగప వభుని చలల్లని రటూప

  పలచమాటలనే మరపతచేర సతుల
చ. 3:     అలివణ మేని వరహగన్న లొయతన పూడ

  నలర నిటటూట్టిరెపైత్ర్పన యాసగాదా
   వలపరినఁగి వతకటేశవ్వెరనఁడు గరణతచె నిద

    కలవ పూవుల బతత గటేట్టిర సతుల



రేక: 0041-3కేదారగళ సతపటత: 06-174
పలల్లవ:   ఏమ చెలియా యేలగే

   వమారను వలిల్ల వరిసనఁ బే ద్రిమా
చ. 1:  తోడితేదొకో తొయతలివానినఁ

 దోడితేదొకో తొయతలి
   వాడనఁ జితత్తిమద వనితరొ మెపై
  గానఁడి మదనుని కమత్మివరల

చ. 2:    తానే రానఁడొకో దపైవమా వానఁడు
  తానే రొనఁడొకో దపైవమా
  నేనోప నిలవతగ నితకను

  నానేరపల నానదు నామనసటూ
చ. 3:    వనఁడేనఁ గదవ వతకటేశనఁడూవనఁడే

  వనఁడెనఁ గదవ వతకటేశనఁడూ
  నానఁడే నమత్మితచే ననున్నను

   నేనఁడే కౌనఁగిట నెలకొనె నాక



రేక: 0041-4భటూపాళత సతపటత: 06-175
పలల్లవ:    పొలయలక నిదదరల భోగితచ దొరకొతట

   అలర వడి మేలొక్కనవ అఖలేశవ్వెర
చ. 1:    తరణమెపైనపడె పరితాప సటూరతనఁడు వడిచె

   వరసనఁ జెలి కనున్ననఁగలవల మొగిచెను
   మరని సాయకప తామరల వకసితచె

  కరణతో మేలొక్కనవ కమలేశవ్వెర
చ. 2:    కాతత నిటటూల్లరప్పులను గాలియును నగిన్నయును

  వతత చెమటలవాన వరణుతడును
   వతతలగ నినున్న సేవతతుమని యునాన్నర
  పతతమున మేలోక్కనవ పరమేశవ్వెర

చ. 3:   మెలనఁత పనునఁదురమనెడి మేఘమతడలములో
  నలగడలనఁ జెలనఁగె సుమనసపతకత్తి ల

    కలికి పూవులవాన గరియతగ నునన్న దిదే
  చలముడిగి మేలొక్కనవ సరేవ్వెశవ్వెర

చ. 4:    కదిసి పలకలసస్కృషిట్టి కడలేక పొడమతచ
   మదనునఁడను మానస కమల భవునఁడును

   ముదిత కోపపహరనఁడు మొనసి యునాన్నరిదే
  నిదుర మేలొక్కనవ జలనిధిశయనునఁడ

చ. 5:    ఒడికముగనఁ జెలిలోన నుదయరాగము వడమె
   వడల నద పలకనఁ గోవలరవముల

    పడనఁతనఁ గటూడితవ రవ పరవశత బనఁకనెపైన
  కడనఁగి మేలక్కనవ వతకటరమణునఁడ



రేక: 0041-5ఆహిరి సతపటత: 06-176
పలల్లవ:  వోవలనఁబుచేచ్చె వరకిట

   నీవల సొలయనఁగ నేరర నేను
చ. 1:    తీపలనఁ బొదిగిన తేనెల యలగల

  చటూప చలల్లకవ సుదత
   ఏపన నీకిప డెదురల చటూచిన

   చటూపల నేమటనఁ జూతుర నేను
చ. 2:   చతచలబరచి చకక్కని వదనము

  వతచి నవవ్వెకవ వనిత
    నితచిన కానక్కల నినునఁ గని వదనము

    వతచి నవవ్వె నిటట్టి వలదా నేను
చ. 3:    తాలిమ హస్కృదయము తలల్లడ మతది

  కాల దొకక్కకవ కలికి
   జాలి వతకటేశవ్వెర కౌనఁగిట నిను
    కాల దానఁకె నేనఁకటనఁ బడ నేను



రేక: 0041-6ముఖరి సతపటత: 06-177
పలల్లవ:   బయలీనఁదితచకరే పలమర య

   పగయునిపేర నితదరినినఁ బలిచనఁ జెలియా
చ. 1:   తడవ తవవ్వెకరే తమకపనఁజెలమ

 వుడుకచ నువవ్వెళటూల్లరీని
   పడికి పతచకరే పలకల నారటూ
   వడలి బడలికల నొరగీనఁ జెలియా

చ. 2:  దరికొలపకరే తలపోనఁతదాలి
  కరసాన కానఁకలనఁ గనలీని

  పరికొలపకరే పకిక్కట వరపూలటూ
    శిరసు నొపప్పుల చేతనఁ జిమడనఁ జెలియా

చ. 3:    మతతన మాడకరే మతలోని యలపల
  వతతలనే వదనము వతచని

   చెతతల వసరరె శ్రీ వతకటపత
   సతతప లేనఁజెమటల జడిసనఁ జెలియా



రేక: 0031-1శ్రీరాగత సతపటత: 06-178
పలల్లవ:    ఎటవతట మోహతబు యటవతట పరిణతలొ

     అటవతట సత పొతదు లవ నీకె తగరా
చ. 1:    చకక్కని జవరా లొకత జారెడికొపొప్పుకచేతనఁ

    జెకక్కచ సనన్నప నవువ్వె చిలికి చిలికి
    చెకక్కననఁ జెదరిన కమత్మిత జెమటల తావులను
   చొకక్కచ నినన్నరగతటత జూచె నెవవ్వెతరా

చ. 2:     గదదరి కనున్నల కలికి కమత్మిని చలల్లగాలి
    అదిదన దేహము తోడ నలసి యలసి

     ముదుద ల రెపప్పుల దరచి ముతదట నీ తనవలప
    సుదుద ల దలపచ నినున్నత జూచె నెవవ్వెతరా

చ. 3:     కొతడల రాయతడ నీ కొమరెపైన చెలిచనున్ననఁ
    గొతడల నీ కెతగేలత గలికి గలికి
    నితడిన కౌనఁగిటలోన నీవుత దానుత గలశతడి

   వుతడినటవలత గటూడి వుతడె నెవవ్వెతరా



రేక: 0031-2ఆహిరి సతపటత: 06-179
పలల్లవ:     పాయరాని పదివల పనుల నీక య

   కాయము నీ వపప్పుడెపైన కౌనఁగిలితచమ
చ. 1:      చితత్తిజ తాపము చేత చికక్కవడడ దానత గాన

    వతత్తి నీతో వనన్నవతచ నోపత గాని
     యతత్తిన నీ వరహన యే మౌదునో ననున్న
  చితత్తిగితచి యపప్పుడెపైనానఁ జేరతగరమత్మి

చ. 2:       తరి నినున్నత బాసి మాట తడనఁబడే దానత గాన
    నెరి నినున్నత దటూరనాడ నేరత గాని

  యరగొని తలచర యరతగకనన్నపప్పుడెపైన
   కరనఁగి మఱవక నాకడ చటూడుమ

చ. 3:      దవువ్వెల నితదానఁక నీక తమకితచే దానత గాన
    జవవ్వెన మతటక మనత జాలత గాని
   రవపైత్త్వాన వతకటరమణ నావదద నిటేట్టి

  పవవ్వెళతచి నేనఁడెపైనానఁ బాయకతడుమ



రేక: 0031-3భపైరవ సతపటత: 06-180
పలల్లవ:    ఏటపొతదుయేనఁట గణము యేట సవరతదనముమనసు

   నానఁటకొలపత జేయలేని నటన లేనఁటకే
చ. 1:     చటూప చటూప తారకాణ చటూపలోని నగవులలల్ల

    చటూప పలకరితచ లేని సొబగ లేనఁటకే
      యేనఁప రేనఁగి కోరికలక యతుత్తి సేసి మదనఁ మద

   తాప మతదనఁజేయలేని తనువు లేనఁటకే
చ. 2:     కదిసినపడే మేను మఱచి కౌనఁగిలితచినటట్టి చేయి

    వదలి కనున్న ముయతలేని వలప లేనఁటకే
   తుదలనెపైన చెమటగముల తొపప్పునఁదోనఁగి మోహరతుల

   సదమదముగనఁ దనుపలేని చనవు లేనఁటకే
చ. 3:     దేహధరి యపైనఫలము తలిసి వతకటాదిద్రి వభుని

   మోహ మతదనఁజేయలేని మురిప మేనఁటకే
       ఊహ దలనఁచి తమక మతది వకరి కొకర యిటల్ల నేనఁడు

   సాహసితచి కలయకనన్న జనత్మి మేనఁటకే



రేక: 0031-4దేసాళత సతపటత: 06-181
పలల్లవ:   ఎటట్టి ధరితచే నితకాను

   పటట్టి ట బరవ పాబ్రాయము నాక
చ. 1:    చెపప్పుక వచిచ్చెన చితత్తిము లోపలి

 నొపప్పులనేమెపై నొగిలీని
   యపప్పుడు దలనఁచిన హస్కృదయము ఝలల్లని
   కపప్పులగా మెపైనఁ గరిసనఁ జెమటా

చ. 2:   అతపలేక ననన్నతపన యపప్పుట
   తతప దలనఁచిపో దిగల నేను

  యితపననఁదా నిప డెటల్ల నాన్ననఁడో
   కతపతచ మది కటకట యిపడూ

చ. 3:    తరిగి చటూచినను దేహము చితత్తిమునఁ
  బరవశ మయతనఁ బలమార

  తరవతకటగిరి దేవునఁడు కౌనఁగిటనఁ
  గరణతచనఁగనఁ జీనఁకట వడనఁబాస



రేక: 0101-1సామతతత సతపటత: 07-001
పలల్లవ:     అతవ నీయతగముల అతను తాపప మాట

  తతనొకటకొకటకని దపైవమే సేస
చ. 1:  నిటటూట్టిరప్పుగాలికిని నీలహివణకిని

 నెటట్టినను వరహతపనెగలేనఁటకే
  చటట్టి నఁ గనీన్నటకిని చటూపనఁజాతకములవ

    తొటట్టి యినఁక మనఁదనవ తుదమఱనఁ గలవా
చ. 2:   చిగిరితత పలకలక జిగినఁబలకనఁగోవలద

  పగట మరఘతలక వగటేనఁటకే
   ఆగడునఁ దాపపరవకి నారనే రాహువద

  తగి యితదుమనఁదనది దిషిట్టితచనఁగలదా
చ. 3:      రత మనసు మఱపలక రమణ నీ గోరదివ

 పగతమరనియుదదముల భద్రిమతేనఁటకే
  యితవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు నినునఁగటూడె
   చతురతల యివ నినున్న సాధితచనఁగలవా



రేక: 0101-2రామకిగయ సతపటత: 07-002
పలల్లవ:    ఎఱనఁగనా నీగణల యితతక తొలిల్ల

   వఱగని నామనసే వఱిఱ్ఱైనఁజేసనఁ గాక
చ. 1:   సేసపాల పతడిల్లవార సేనలతడనఁగాను

   ఆసపడి నాతో నవవ్వెవతతే కాదా
     య సుదుద లకెకా నే నీయితటకి రాను వఱతు

   దోసకారి చెలికతత్తి తోడితచెచ్చెనఁ గాని
చ. 2:    తఱితో వరసవార దగద్గీరి కాచకతడనఁగా

  నఱిముఱినఁ జేయివటేట్టివతత కాదా
   యఱినఁగతడి మానక నేనిటట్టి మాటాడనఁదగనా
   పఱచగటూనఁట చిలక పలికితచెనఁ గాని

చ. 3:   కపప్పురపనఁబళళ్ళవార కాచకిటేట్టి వుతడనఁగాను
   అపప్పుడే ననున్ననఁ గటూడితవతత కాదా
     నెపప్పున శ్రీ వతకటేశ నేనటూ నీవ నొకక్కటే

    యిపప్పుడే వరిడి మరనఁడితత సేసనఁ గాని



రేక: 0101-3నాదరామకిగయ సతపటత: 07-003
పలల్లవ:   దేవరవపైతవనిన్నటా దేవులయనాప నీక

  ఆవల మమత్మిదదరినేమని పొగడేమయాత
చ. 1:    పనన్నమ వనెన్నలజోడు పూవులలోని వాసన

  ఉనన్నతమరి నీ వురమెకెక్కను
    మనన్నన సతపద రాశి మదనుని పటట్టినిలల్ల
  వనెన్నతో నీక రాణవాసమాయను

చ. 2:      పాల జలనిధి తేట బతగార లోపలి కళ
  కీలితముగా నీకెతగేల వటట్టిను

   మేలలో సాకారము మతచలోకము భాగతము
  తాలిమతో నీక మటూలధనమాయను

చ. 3:    అతదరిని గనన్నతలిల్ల ఆదిమటూలమెపైన లక్ష్మి
   కతదువ నీ ముతజేత కతకణమాయను

    యితదునె శ్రీవతకటేశ యప సరవ్వె మోహనము
    కతదు వాయ నినున్ననఁగటూడె కలిమెలల్ల మెరస



రేక: 0101-4సామతతత సతపటత: 07-004
పలల్లవ:   నీవఱిఱ్ఱైతనమెతతునో నినున్ననఁ బుతత్తితచినటట్టి

  ఆవఱిఱ్ఱైతనమెతతునో అమత్మిరో నేనఁడు
చ. 1:    అకక్క వలిచనతటా నాతనఁడూ కొలవుతడనఁగా

   ఇకక్కడనఁ బలవ వచేచ్చెవతత యేనఁటకే
   చికిక్కతచక యితటలోనే చెలిల్లనటల్ల శేసునఁగాక

   తకిక్క మయేలికసాని తగవనఁట తగవ
చ. 2:    అపప్పుటనఁ బోదువుగాని అతదానఁకా వచేచ్చెయుమతటా

   దుపప్పుట కొతగ వటేట్టివు దొడడదానవ
     చెపప్పు తన వడిగెప చెలిచే నితత సేయితచె

  తపప్పుని మయాప దొరతనమేనఁటతనమే
చ. 3:     ఆసల చటూప మాటాడి ఆనవటట్టి సనన్నసేసి

 బేసబెలిల్లతనముననఁ బెననఁగేవవునే
     యసుల శ్రీ వతకటేశ నితత సేయితచి తానఁగటూడె

   వాసితో మదొరసాని వరసేనఁట వరసే



రేక: 0101-5శ్రీరాగత సతపటత: 07-005
పలల్లవ:    ఆదట దయదలనఁచి యాదరితచినతత చాల

    సదితచి యాతని నతత జోలినఁబెటట్టినఁ జాలను
చ. 1:    చనవు మెఱయనఁబోతే సవ్వెతతతగము చటూపవల

   మనవ చెపప్పునఁగనఁబోతే మార మాటాల్ల డవల
   ననుప నడపనఁబోతే నగి మతదమేళమౌను

   ఘనునఁడాతనికి నేనితత గాసినఁబెటట్టి నోపను
చ. 2:    బలిమ సేయనఁగనఁబోతే పటట్టి పననఁగనఁగవల

  చలము సాధితచనఁబోతే జతకితచవల
   అలిగి సొలయనఁబోతే అనిన్నయునునఁ దలనఁపను

 చెలవునఁడాతనినతత చిమత్మిరేనఁచనోపను
చ. 3:   మేలములడనఁగనఁబోతే మనఁదనఁ జెయివయవల

  నాలిమొగదాకిరెపైతే నాయతత నేనుతడవల
   ఈలీల శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే ననున్ననఁగటూడె

  ఆలరి యాతనినతత అలయితచనోపను



రేక: 0101-6గళ సతపటత: 07-006
పలల్లవ:  అతదుకే వగిరమయతనపప్పుటనుతడి

   గొతదికిటేట్టి రానఁడుసుమత్మి కొతక వడిపతతును
చ. 1:     తపప్పుక చటూచినవానఁడు దగద్గీరి రానఁడు సుమత్మి

  కపప్పురము నోరికిచిచ్చె కౌనఁగిలితతును
   అపప్పుడె నవవ్వెటవానఁడు ఆయములతటనఁడు సుమత్మి

   చిపప్పుల మెయి చెమరితచనఁ జేతును
చ. 2:     చేకొని మాటాడేవానఁడు చెఱనఁగ వటట్టినఁడు సుమత్మి

   దాకొననఁ బెదవని ముదద్రిల వతును
   యకడ నితతటవానఁడు యదురపడనఁడు సుమత్మి
  లోకమెలల్ల మెచచ్చెనిటేట్టి లోనఁగొతదును

చ. 3:     కానఁకల చలేల్లటవానఁడు కతదువ దరచ్చెనఁడు సుమత్మి
  మానఁకవల మేనెలల్ల మఱపతతును
   యేనఁకటతో శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

  వనఁకొననఁడు సుమత్మి పతతాలొపప్పుగితతును



రేక: 0102-1మతగళకౌశిక సతపటత: 07-007
పలల్లవ:    ఏల తలవతచకొనేరిదదరను ననున్ననఁ జూచి

  తాలిమనదదరిపాట తగదు నావలల్ల
చ. 1:      ఇకక్కడ నీ వళ చటూడనితత నతప మఱికాక

   గకక్కన నేవచిచ్చెనదే కలల్ల నావలల్ల
   మకక్కవ నదియునఁగాక మతచముపపై సదితచక

   మొకక్కళననఁ గటూచతడుట మోసము నావలల్ల
చ. 2:    అతదతద మాటలడే అలబలము చటూడక

   కతదువనఁ దరదసుటే కలల్ల నావలల్ల
  దితదుపడూరకతడక దపమెగసన దొబబ్బు

    ముతదు నేనే నవవ్వెనది మోసము నావలల్ల
చ. 3:    ఇనాన్నళళ్ళవలనె యతటా నీపక వరసియతక

   కనన్నళవనఁ గటూడినద కలల్ల నావలల్ల
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యినఁకనేల నే నినన్న

   మొనన్ననే రానిదియలల్ల మోసము నావలల్ల



రేక: 0102-2సామతతత సతపటత: 07-008
పలల్లవ:     ఇతత సేయనఁగనఁగదా యడ వల వటట్టితవ

  కాతతునఁడవు నీవు మాణకతమువతటవానఁడవు
చ. 1:     మచచ్చెరితచనఁగనఁ గదా మనసు పటట్టినఁ దిరిగే

  వచచ్చెకములడుకతట యిద మేల
   కచచ్చెపటట్టి బతగారము కరనఁగక వనెన్నలేదు
   అచచ్చెముగ వోరి నీవు అటవతటవానఁడవు

చ. 2:     రాకతడనఁగ నీవ ననున్న రతకినఁ బలిచితవ
   యేకమెపై వుతడుటకతట యిద మేల

   మేకొని కసటూత్తిరెపైనా మేదితచక యనయదు
   ఆకడ నీవు వోరి అటవతటవానఁడవు

చ. 3:     గటట్టి ననుతడనఁగనఁ గదా కూడిత శ్రీ వతకటేశ
   యిటట్టి నటట్టి దటూరకతట యిద మేల

   చెటట్టి మనఁది వరలపైనా చేతులనఁ గోయకరావు
  అటట్టివోరి నీవు అటవతటవానఁడవు



రేక: 0102-3వరాళ సతపటత: 07-009
పలల్లవ:     ఎరవా నీవు నాక యితదుకే కాక

   సరవతో నుతడనా యచలలకే కాక
చ. 1:    పతతమా నే నీక బాగాలిచేచ్చెయతదుక

  అతతలో నీవాపకిచేచ్చెవని కాక
    చెతతల నీకేమ సేవ చేసినాను దోసమా

   కొతత నీతోనఁగటూడి యాప కూచతడనఁగానఁగాక
చ. 2:   నలవతక నేనీతో నవవ్వెకతడేదాననా

    సొలసి యాప యదికక్క చటూడనఁగానఁ గాక
    మలసి యపప్పుట నీతో మాటాడనఁ దగదా
   వలయ నీవదదనాప వననఁగానఁ గాక

చ. 3:    యేమాయ నీపాదములిట నేము పసికితే
  దోమటనాపకాల దొకక్కనఁగానఁ గాక

     నేమాన శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
   మోముచటూతునా యాపను మొకిక్కతచనఁగానఁ గాక



రేక: 0102-4ముఖరి సతపటత: 07-010
పలల్లవ:    నితడనానల వటట్టి క నీ వతతాను

  అతడనితశతుగ నఁడ నీయాఱడినఁ జికిక్కతరా
చ. 1:    కపప్పురప ధటూళదచిచ్చె కనున్నలనితడానఁ జలిల్ల

   అపప్పుడే యాపనఁ గటూడితవౌరా నీవు
   తపప్పులే కూడెపైనటట్టి తాటటకానఁడవు నీతో

    యిపప్పుడు నమత్మి నీ పొతదులటట్టి నేనఁజేసితరా
చ. 2:    చేరెనఁడు తటట్టి పణునఁగ చెవులనితడానఁ బోసి

  యరీత మాటలడిత వతతతోడను
   తీరవడడ పనులోకదిమత్మిరివ నీక నేను

   ఆరితేరి నేనఁడు నీక నాలనెటఱల్లతరా
చ. 3:     కౌనఁగిట ననున్నబగితచి కళ వటట్టితచి యాపతో

   చేనఁగదేర నవవ్వెతవ శ్రీ వతకటేశ
   దానఁగిలి ముచిచ్చెములడే దాయగానఁడవపైన నినున్న

   తోనఁగి చటూచెటట్టి నీరతదొమత్మికి లోనెపైతరా



రేక: 0102-5రామకిగయ సతపటత: 07-011
పలల్లవ:   అతగన యటట్టి తడినా నమరనఁగాక

    సతగతే నీక నాప సాటకినఁ బెననఁగను
చ. 1:    తనకనఁ బోనఁదపైనచోట తగిలి మాటాడకనన్న

   మనుజనఁడా వానఁడు పదదమాక గాక
  చనవుననఁ బెననఁగనఁగా సమత్మితతచకతడితేను

 ఘనత యేది?  చలకనఁదనమే కాక
చ. 2:    చెలల్ల బడి గలచోట సిగద్గీల వడువకనన్న

   బలిల్లదునఁడా వానఁడు కడు పతదగాక
  వలిల్లవరి నవవ్వెనఁగాను వడుదోళళ్ళడకనన్న

 చలేల్లట వలపలేవ?  సటలితతే కాక
చ. 3:   తారకాణలపైనచోట తమకితచి కూడకనన్న

   చేరనఁగ జాణనఁడా గోడచేరప గాక
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి రఘునాథనఁడవపై
   కూరిమనఁ గటూడితవది కొతత్తిలితతే కాక



రేక: 0102-6ముఖరి సతపటత: 07-012
పలల్లవ:   అతది వాదులక వచేచ్చెవదేమోపే

    మతద పసుల దవవ్వెనఁగె మముత్మి వడవోపే
చ. 1:     పేయ చొరనఁగానె యిలల్ల బెతబడినఁ జొచిచ్చెతనఁగాక

   ఆయడ ననేన్నల తటేట్టివదే మోప
   చాయలనా పటట్టి చెతడు చవ నేనతటతనఁగాక

   మాయల నీ చనున్నలతట మాకేలవోపే
చ. 2:      బచెచ్చెన మతచము దానఁకి పపైనఁబడిత నీ వుతడేది

 యచచ్చెట నెవవ్వెనఁడెఱనఁగనదేమోపే
 పచచ్చెనఁబలల్లనఁగోవనుచనఁ బెదవమోనఁపతనఁగాక

   పచిచ్చె నీమోవనెఱినఁగే పని మాకేలోపే
చ. 3:    ముతదర నీతొడదానఁకి మొలగతట వానఁగెనఁగాక

 అతదుక ననన్నతటనఁబటేట్టివదేమోపే
    అతది శ్రీ వతకటపత ననక తోదోపలనె

   సతదడినఁ బెననఁగితవ చాలదా వోపే



రేక: 0103-1ఆహిరి సతపటత: 07-013
పలల్లవ:   ఏల మముత్మి గేలిసేసేరితతులల

  మేలమనఁది దాననితత మెచచ్చెనఁగదరమాత్మి
చ. 1:    చలము సాదితచనఁబోతే జవవ్వెన మానఁపనఁగరాదు

  పలకకతడేనతటే ఫలము లేదు
   చెలవునఁడెదుట వచిచ్చె చెయి వటట్టి కనన్నవానఁడు

  తొలనఁగనఁదోయనఁగరాక తటూర నవవ్వెనమాత్మి
చ. 2:   కోపగితచకొననఁబోతే కొసరనఁగనఁ జోటలేదు

  చటూపల జతకితచేనతటే సొగయదది
  యేపన నితనఁడు వరెమతదమనుచనన్నవానఁడు

   పపై పపై నొదుగలేక భావతచేనమాత్మి
చ. 3:    పతతములడేనతటే పతతో బలము లేదు

   వతత సేసుకతడేనతటే వడుక లేదు
  యితతలో శ్రీ వతకటేశనఁడెమెత్మిచటూపననున్ననఁగటూడె

  చితతదర వరగతోడి సిగద్గీపడేనమాత్మి



రేక: 0103-2పాడి సతపటత: 07-014
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరెవవ్వెరి చితాత్తి ల యటట్టి తడునో

   యివవ్వెల నీక మొకేక్కది యటట్టి తడునో
చ. 1:    పగటల్ల నీతోనఁ బలమార నవవ్వెనఁగాను

  యగసకెక్కమని నీక నెటట్టి తడునో
   తగిలి నీవదదనటట్టి దాయక పాయకతడనఁగ

  అగడుగ నేమడిగేనని వుతడునో
చ. 2:      చెతతల నీ చెకక్క నొకిక్క సేవల నేనఁజేయనఁబోతే

   ఎతత ఱటట్టిడిది యని యటట్టి తడునో
   పొతతనే యాటపాటల పొదుద ల గడపతేను
   యితత మాయదారి యని యటట్టి తడునో

చ. 3:    కాతరాన మాయితటకి గకక్కననఁ బలిచితేను
  యేతులతత సేసేనని యటట్టి తడునో

     ఆతుమెపై శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
  యతగమనన్నన నాపపై నెటట్టి తడునో



రేక: 0103-3వరాళ సతపటత: 07-015
పలల్లవ:   ఏకతతబాయనిద యిదదరికి నొకచోట

  యేకొలనఁదినఁ బడునొ వలపేమతదునే
చ. 1:   ననుప గలవారికిని నవవ్వెకతడనఁగరాదు

  మనసులనసిన తగల మానరాదు
   చనవు వగద్గీళమెపైన సరసముల కొదలేదు
     తనివ దరనఁడు వభునఁడు తనక నే నెదురా

చ. 2:    మగలకను సతులకను మాటలడక పోదు
   మొగమోట గలచోట మొరనఁగ రాదు

   పగలేని తావుకను పతతతబు పనిలేదు
   తగవులతచనతనఁడు తనక నే నెదురా

చ. 3:     కూటముల గలయపడు కొతక గొసరే లేదు
  పాటతచి మొకక్కనఁగానఁ బదరనఁదగదు

     యటతో శ్రీ వతక టేశనఁడిట ననునఁ గలసి
    తాటతచి పొగడని తనక నే నెదురా



రేక: 0103-4సాళతగనాట సతపటత: 07-016
పలల్లవ:     మాతోడి నవువ్వెల మఱి యాల చే

   చేత నెతదుర చటూచనద చెలియ
చ. 1:    వలసిన యడలక వచేచ్చెదే మేల

   వలవని జోలికి వాద మేల
   బలిమ సేయమనఁక పడనఁతకడక మ

   మెత్మిలమ నతపనా యటఱట్టినా మేల
చ. 2:    మనసు వచిచ్చెతే మాటాడుటే మేల

  ననుచకనన్న మోనము మేల
 అనలేము నినున్ననాసపడినచెలినఁ

   జెనకక నీవమ సేసినా మేల
చ. 3:    పొతదే కలిగిన భోగితచటే మేల

   కతదిన యడ నలకల మేల
   యితదులో శ్రీ వతకటేశ కూడితవ

  యితదుముఖకి నీకిదియే మేల



రేక: 0103-5గళ సతపటత: 07-017
పలల్లవ:    వఱే నేమటూరకతడిన వతగెమే కాదా

   నీఱపపైనఁ గోపాల చటూప నీయతతవారమా
చ. 1:    కొతగవటట్టి నినున్ననఁ బేరకొననెపైతనని దటూరే

   వతగిలి నోరనఁ బలిచేదగద్గీ గాదా
   కతగని కచాల దానఁచకొతటనతట నాడేవు

   నితగిమోవనఁ బెరగనఁగ నీ యతతవారమా
చ. 2:     అతచ నీవదదనఁ గటూచతడనని యలిగేవు నీ

    మతచము కాళళ్ళనఁ దొకేక్కది మదము గాదా
  అతచ మోవనోరనఁగనఁగ ఆనుకోనెపైతననేవు
   నితచిన కొతడల మోవ నీయతతవారమా

చ. 3:    అమర నీతోనఁ బెననఁగనెపైతనతటా గొణగేవు
   చెమటమెయి నీపపైమోవ సిబబ్బుత గాదా

     తమతో శ్రీ వతకటేశ దకిక్క ననున్ననఁ గటూడితవ
  నెమకిపేగమనఁ గటూడనఁగ నీయతతవారమా



రేక: 0103-6రామకిగయ సతపటత: 07-018
పలల్లవ:    వడుక పడేముగాక వతగెమాడేమా నినున్న

   వాడలో నాపతో నేము వాదడిచేమా
చ. 1:    ఏయితతకి వలతువు యిటట్టి నిజమాడుమతటే

   మాయల సేసి మాటల మఱపతచేవు
    ఆయము లఱనఁగ నేము అరహులము గామా

  చాయల నినన్నతతలోనే సాదితచేమా
చ. 2:     ఎతత చకక్కనిది యాప యిటట్టి నేనఁజూచేనతటే

  దతతప నవువ్వెల జాణతనమాడేవు
    ఇతతట నీ మేలచటూడ యితదుకను దగమా

    అతతలోనే నినున్న పదద ఆరడినఁ బెటేట్టిమా
చ. 3:      ఏమని యడుగ నినున్న యిటట్టి నీ పగయురాలతటే

  కామతచి పరాకసేసి కౌనఁగిలితచేవు
    చేముతచి శ్రీ వతకటేశ చేకొతటవద ననున్న
  ఆమగవనఁ దచచ్చెకొతటే అడడమాడేమా



రేక: 0104-1దేసాళత సతపటత: 07-019
పలల్లవ:   అటట్టి మనఁదనెపైనటట్టి లయతనఁ గాని

   పటట్టినద పతతమెపై బలియగనఁ జొచచ్చెను
చ. 1:  మగవారిచేనఁతలక మానినులపైనవార

 వగటాల్ల డకతడర వయపైనాను
   అగపడి యవవ్వెరెపైనా నారిచి తీరిచేమతటే
   చిగరనఁ గొముత్మిను చానఁగెపై చిమత్మిరేనఁగనఁజొచచ్చెను

చ. 2:   వసమెపైనవారిమాట వలచి వచిచ్చెనవార
  పసర మతదమేళల పతచకతడర

   అసమున నతడవార అతదాల సేసేమతటే
  పసికితే పసురెపై పపప్పురేనఁగనఁజొచచ్చెను

చ. 3:    సరసుల పొతదులక జాణలపైన సతులలల్ల
 ఒరసి సాదితచకతడరొకమాటపైనా

     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యిద ననున్ననఁ గటూడితవ
   పరరేనఁగిన రతుల పతటలగానఁ జొచచ్చెను



రేక: 0104-2శ్రీరాగత సతపటత: 07-020
పలల్లవ:  ఇచచ్చెకములడరే యితతులల

    పచిచ్చె జవవ్వెన మతతలో పదను దసనా
చ. 1:    ఏనఁటకి వభునఁడు రానఁడొ యితటనటేట్టివుతడనీ

   మాటలపైనా నాడి రారె మగవలల
   తానఁట తటూనఁటలటూనేల తావచిచ్చెనటేట్టి వతత్తిము

   పాటతచిన నావలప పతడి పొలల్లవయతనా
చ. 2:    సొగిసి యతతపరాకో జూజాలటేట్టి ఆడని

   మొగమెపైనానఁ జూచి రారె ముదితలల
 యగసకేక్కలినఁకనేల యేకమౌదమతనితో

   నగనఁగానే సరసాల నాని వరిసనా
చ. 3:   కాయమెతత యలసనో కడుదపప్పుదేరనీ

   చేయతత్తి మొకెక్కయిన రారె చెలియలల
   యయడ శ్రీవతకటేశనఁడేతతచి తా ననున్ననఁగటూడె
  కోయరాని కోరికల కొలనఁదినుతడనా



రేక: 0104-3సామతతత సతపటత: 07-021
పలల్లవ:   మకిక్కలి నేరప్పురి యలమేలమతగ

   అకక్కర దరిచి పతనల మేలమతగ
చ. 1:     కనున్నలనె నవువ్వెనవవ్వె కాతతునినఁ దపప్పుక చటూచి

 మనన్నక మాటాడనలమేలమతగ
     సనన్నలనె యాస రేనఁచి జతకెన బొమత్మిల వతచి

  అనున్నవతోనఁ గొసరీని యలమేలమతగ
చ. 2:     సారెకనఁ జెకక్కల నొకిక్క సరసనె కూచతడి

  మేరల మరీ నలమేలమతగ
  గారవతచి వభునికినఁ గపప్పురవడెమచిచ్చె

 యారతులతీత్తినద యలమేలమతగ
చ. 3:     ఇచచ్చెకాల సేసి సేసి యికక్కవలతట యతట

 మెచచ్చెనతని నలమేలమతగ
    చెచెచ్చెర కౌనఁగిటనఁ గటూడి శ్రీ వతకటేశవ్వెరని

 అచచ్చెముగానురమెకీక్క నలమేలమతగ



రేక: 0104-4ఆహిరి సతపటత: 07-022
పలల్లవ:    ఏమ భాగతముననో యిట వచేచ్చెసితగాక

  వోమ నీయవసరము వకరికినబుబ్బునా
చ. 1:     కడు వరహినెపై నినున్ననఁ గనున్నలనఁ జూచేమతటేను

  వడదేరి కొలవు చావడినుతదువు
   తడవ అకక్కడికెపైన దగద్గీరేనతటే నినున్న

   యడసి నావతటవార ఎతదరెపైనా వతుత్తి ర
చ. 2:     పకక్కన నే నీక వనన్నపము సేసుకొనేనతటే

    యకక్కడ లేని పరాక యపప్పుడు నీక
    చెకక్క వటట్టి తీసి నినున్న చేతనెచచ్చెరితచేనతటే

   వకక్కసాన నటట్టివార వవల గలర
చ. 3:     పారితతచి నే నినున్న బలిమనఁ గటూడేనతటే

   నేరతు రతదుకనఁ దగ నెపములలల్ల
     కోరి శ్రీ వతకటేశనఁడ కూడితవ ననున్న నిటట్టి

   యరీత నలమేల్ మతగను యితదరనఁ జటాట్టి లే



రేక: 0104-5సాళతగనాట సతపటత: 07-023
పలల్లవ:    ఆతనఁడు నీవు నొకక్కటపైతే నౌదురగాక

  యేతున మమత్మితటక నేమెవవ్వెరిలోవారము
చ. 1:      వతతులకనఁ బెననఁగేవు వదుద సుమ నీవు నాతో

   యితత పోరితే నీవ యఱనఁగదువు
   రతతుల నేనేమనాన్న రానఁగనఁజేసి దటూరవదుద

    యతతకెతత సేసేవు నే మెవవ్వెరిలో వారము
చ. 2:    నేనునాన్నడనే వుతడేవు నీకిదేమే చలమా

   కానీ లేవ మనఁదటతుత్తి గనుకొనేవు
    పూని మముత్మిరేనఁచి వటట్టి బటూమెల సేయవదుద
   య నేరపలేనఁటకి నే మెవవ్వెరిలోవారము

చ. 3:    ననున్ననఁ బేరకొనకమ నాయముగాదు నీక
   చినన్నదానవు నేనఁజాట చెపప్పుత నీక

    యనిన్నకెతో శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్ననఁ గలనె
  ఇనాన్నళళ్ళదానఁకాను నే మెవవ్వెరిలోవారము



రేక: 0104-6సాళతగనాట సతపటత: 07-024
పలల్లవ:    ఔలే వరహుల జాడలట వలనే

   తాలిమ లేక తామే తమకితతుర
చ. 1:    మాటక మునుపనే మగవలనఁ దిటేట్టివు

  పాటతచి వననఁగరాదా పనులలల్ల ను
    సటూటగా నీ పతమోము చటూచిన యతతటలోనే

    కాటక కనున్నల నీర కడు నితచేవు
చ. 2:    చేయివటట్టి తీయనఁగానే చిముత్మిచ వదిలితచేవు

   ఆయడ నోరచ రాదా అయినదానఁకాను
   దాయికొని రమణునఁడు దగద్గీరనఁ గటూచతడితేనే

  పాయక అవవ్వెలిమోమెపై పవవ్వెళతచేవు
చ. 3:    వడెము నేనియతనఁగానే వసరి వలల్లననేవు

  యడనె మ నేరపలతచకోరాదా
   పాడిగానఁ గానటేట్టి పకక్కన శ్రీవతకటేశ
   కూడిత వతతటలోనే కొలల్ల న నవవ్వెవు



రేక: 0105-1సాళతగనాట సతపటత: 07-025
పలల్లవ:   మేకల నావదదనే మెరసనా

  యకతలఱనఁగదు ననేన్నల పలిచనే
చ. 1:    సతగడినఁ గటూచతడి సరసములడి యాప

  అతగము కసటూత్తిరి పూనఁతలతటతచకొనె
    ఎతగిలి దేహము తోనే యడక వచేచ్చెసినానఁడు

   యితగిత మెఱినఁగిత ననేన్నల పలిచనే
చ. 2:     నమత్మిక లపక నిచిచ్చె నయగారమున నాప

  సొముత్మిల దానఁబెటట్టి కొనెనఁ జూడనఁగానే
   అమత్మిరొ నా మతచముపపై నాపనఁదానునునన్నవానఁడు

   యమెత్మిలలల్ల నఁ గతట ననున్ననేల పలిచనే
చ. 3:      చేరి యాప వాసన చటూచిన చెతగలవ బతత

  మేరతోనఁ దానఁబటట్టి కతడి మనఁదవసను
    యరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డిపప్పుడిటట్టి ననున్ననఁగటూడి

  యరానిచనవులిచెచ్చె నేల పలిచనే



రేక: 0105-2మాళవగళ సతపటత: 07-026
పలల్లవ:     మరిగేమ నెఱనఁగను మతక గొలల్లదాన నేను

  సరిలేని నవువ్వెలతో సరసమాడుదును
చ. 1:      బలిమ నేనఁ జేయనఁ గాని పతతమాడి నినున్ననిటట్టి

    వలపతచి నీ మోము వాడు దేరత్తి ను
     చలము సాదితచనఁ గాని చనవు చేసుక నీ
   వలలేని మోవలల్ల వడుకల నితతును

చ. 2:      బొమత్మిల జతకితచనఁ గాని పొదుద పొదుద నఁ గాచకతడి
   సమత్మితతచ నీ మనసు జటట్టిగొతదును
     చిముత్మిచనఁ గొసరనఁ గాని చేతుల నీపపైనఁ జాచి

    ఉమత్మిడి నా గోరి కొనలొడలలల్ల నితతును
చ. 3:     నేరమెతచనఁ గాని నేను నీతోనే మానఁటలడి

   చేరవ నీ మనన్ననల చేకొతదును
     యరీత శ్రీ వకతటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    పేరకొని యినఁక నినున్న పగయాన మెపప్పుతతును



రేక: 0105-3ముఖరి సతపటత: 07-027
పలల్లవ:    ఇనాన్నళళ్ళ నెఱనఁగనెపైత నెచచ్చెకతదులడిత నీ

   వనెన్నదయ మెరసేది వనితా భటూమని
చ. 1:    యతదర సతుల నీక యటఱట్టినానుతదురగాక

    ముతదరి వడెము నాది మోహము నాది
     పొతదులనఁ దొలత నినున్న భోగితచిన నా యతగిలి

   అతదుక చేయొగిద్గీనది ఆనఁటదా భటూమని
చ. 2:    అవవ్వెల నీవారమని ఆడుకోనీ యవవ్వెరెపైనా

    నవువ్వెల నీవు నాతోనే ననుప నాదే
     రవవ్వెల నే నినున్న నిటట్టి రతసేసిన వలప

   తవవ్వె తలకెతుత్తి కొతటే తరణే భటూమని
చ. 3:     పపైకొని నినెన్నవవ్వెరాస పడేది పడుట గాక

    కెపైకొనన్న కౌనఁగిలి నాది ఘనత నాది
     యకడ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   వాక కసివుచచ్చెకతటే వనితా భటూమని



రేక: 0105-4ముఖరి సతపటత: 07-028
పలల్లవ:   చెలల్లనఁబో యితకానేల సిగద్గీగాదా

  యలల్లవారనెరినఁగిరి యినఁకనేడ సుదుద ల
చ. 1:    సిరలతోనఁ జెఱనఁగ మాసినదానినఁ జేరరాక

   సొరిది నలల్లతతనుతడి చటూతువు గాని
    వరస దపప్పుతే నాడవారిమనఁది యానే సుమత్మి

  యరవులవారమెపైత మనఁకనేడ సుదుద ల
చ. 2:    మానఁటననునన్న దానితో మాటాడకవయత నీవు

  ఆనఁటాదానిచేతనే చెపప్పుతపదు గాని,
     కూటమకినఁ బెననఁగితే కచిచ్చె ఱటట్టి సేతు సుమత్మి

   యేనఁటకి నవువ్వెల నవవ్వెవనఁకనేడ సుదుద ల
చ. 3:   చితదువతదపైనదానినఁ జెనకకవయత నీవు

    కతదువ చెపప్పుతప మనఁదనఁ గలతు గాని
     పొతదిత వతతలో ననున్ననఁ బోనీక శ్రీ వతకటేశ

   యితదులో ననిన్నయునఁ గతటమనఁకనేడ సుదుద ల



రేక: 0105-5గళ సతపటత: 07-029
పలల్లవ:     ఎతతకెతత నా దికక్క యేమ చటూచేవు

    కాతతునఁడవు నాక ఆప గలయతత కాలము
చ. 1:      మఱి వరస దపప్పుని మగవవతక గాక నీ

   పఱచ గణల కెలల్లపాట వునన్నదా
     యఱనఁగనా నీ సుదుద ల యేల నవవ్వె వనన్నటకి

   మఱచేవ యాకెనఁజూచి మఱచితనఁ గాక
చ. 2:     అతగవతచి మాటాడేవు ఆపక వఱచే కాక

   ముతగిట నీయతత నీక మోహమునన్నదే
    యితగితాననఁ గానరాదా యేల మొరనఁగేవు నాక

    కతగవదాద ఆపనఁ జూచే కతగనెపైతనఁ గాక
చ. 3:     కౌనఁగిటనఁ గటూడిత వాప కనుసనన్నలనె కాక

   వనఁగి శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదరాజా
   చేనఁగదేరనితకేల నీ చేనఁతలక గడెవటట్టి

    ఆనఁగవదాద ఆపనఁ జూచే ఆనఁగనెపైతనఁ గాక



రేక: 0105-6రామకిగయ సతపటత: 07-030
పలల్లవ:     ఏల మముత్మి రటట్టి సేసేవతతటలోనే పను

   వలనే గడెవటట్టిత వళళ్ళనియత నినున్నను
చ. 1:     వదదననఁగానఁ బొయేతవు వతటనఁ జికిక్కతచక యాప

 అదదలితచి యేమెపైనాననకతడనా
     అదోద నాతో నీవు అలిగి యతదు చేరిన

   పొదుద గాని పొదదనక పొతదుల సేసేరా
చ. 2:    తుమత్మినఁగానే లేచేవు తొయతలి యవవ్వెతయపైనా

  దిముత్మిరేనఁచి వాదుదసి తటట్టికతడనా
   యమెత్మిల నాతో మేకలకెవవ్వెతనఁ బలిపతచినా

  నమత్మిరాదనక నీతో నవవ్వెవచేచ్చెరా
చ. 3:   మొకక్కనఁగా నడుగిడేవు ముతదటనెవవ్వెతయపైనా

  చికిక్కతచక చేనఁతలలల్ల నఁ జేయకతడనా
     మకక్కవ శ్రీ వతకటేశ మగిడి ననున్ననఁ గటూడితవ

    తకిక్కన వార నవవ్వెక తాము లోనయేతరా



రేక: 0106-1సామతతత సతపటత: 07-031
పలల్లవ:  మగవలతోడిదేల మతదమేళల

  తగినయతతే కాక తమకమేలయాత
చ. 1:   పకక్కమాటలడితేను పగయమెలల్ల నఁ జవుకౌను

  యకక్కడు సుదుద ల ననున్ననేలడిగేవు
   మొకక్కలే సారెకనెపైనా మోపలపై వసటవుటట్టి

  యకక్కసకాతలకనఁ బాదమేల పటేట్టివయాత
చ. 2:    వడువక నవవ్వెతేను వస మొగచాటగను

   అడరి మాతో సరసాలతత యేలయాత
   యడయక చటూచితేను యదిరికి సిగద్గీవుటట్టి

  కడు నీయదుటనేల కముత్మికొనేవయాత
చ. 3:    బలవపై కౌనఁగలితచితే పరవశముల మతచ

  నెలకొని మముత్మినెతత నెటట్టి కొనేవు
     వలయ శ్రీ వతకటేశ వమార ననున్ననఁ గటూడిత

   వలపలజడి యతత వతచితవో అయాత



రేక: 0106-2పాడి సతపటత: 07-032
పలల్లవ:    ఇతకనేల సుదుద ల యదురటూనఁ గదురగాను

   సుతక మోచిన కళల సటూటాల్ల యను
చ. 1:     సరస నిలచతడనఁగా సత తురము వరల

  పరిమళముతో నీపపై రాలను
   ధరనవ నేసలయ తగ మరనముత్మిలయ

 మరిగితీమరనఁగేల మతచిదాయను
చ. 2:    చేతకి వడెమయతనఁగ చెలియకచాల నీక

   నాతల యతలను ఆయాల మోచెను
   ఘత నిమత్మిపతడాల్ల య కానికలవ ఆయ

   యతల మాయలేనఁటకి నియతకోలే ఆయను
చ. 3:      ఇద శ్రీ వతకటేశ నేనఁడితత నీతో మాటాడనఁగా

    పదవ పదవ దాకి పేగమము రేనఁగె
    అదన ననున్ననఁ గటూడిత వనువాయనఁ దనివాయ

  కొదలలల్ల నఁ దరెనిదే గఱలయను



రేక: 0106-3ముఖరి సతపటత: 07-033
పలల్లవ:     ఏల నాతో బొతకవచేచ్చె వఱనఁగనా నేనఁదొలిల్ల

   వాలయితచి మాక మతచివానఁడవ యపప్పుడును
చ. 1:     దవువ్వెలనే మొకక్కమని దయ నాపపైనఁ బెటట్టి మని

   యవవ్వెత చెపప్పునో కాక యబుదుద్ధ ల
   నివవ్వెటలల్ల నీ యతత నీవఱనఁగవతతేసి

   చివవ్వెన నొకరి పటట్టి నఁజెటట్టివ యపప్పుడును
చ. 2:    చేచేత వనఁడుకొమత్మిని చెకక్కనాక నొకక్కమని

  యే చదువులోనుతడెనో యవోజల
     నీ చతదములివ గావు నేనఁడు గొతత్తిల నాక

  సటూచితప నొకరాడితచే సటూతగమవపప్పుడును
చ. 3:    అకక్కర నిచచ్చెలడేవు ఆయము గరనఁగితచేవు

  యకక్కడ నేరిచితవ యరతుల
    నికిక్క శ్రీ వతకటేశనఁడ నేనఁడు గటూడితవగాక

  గకక్కకొకని పతపడుగనన్నవ యపప్పుడును



రేక: 0106-4శతకరాభరణత సతపటత: 07-034
పలల్లవ:    ఇతదులోపలనఁ దనక నెతదువారమె నేము

  అతదతబుగానతని నడుగరే చెలల
చ. 1:     తగల గలిగిన యడల తమకమతతయు నమర

  నగినయడలను మగల నటనలమర
    తగవ గలిగిన యడల తేనఁకవల గడునమర

   మొగమోట గల యడల మోహతబులమర
చ. 2:    మనసు లనసిన యడల మాటలనిన్నయునమర

  ననుప గలిగినయడల నయములమర
   చనవు గలిగిన యడల సరసమతతయునమర

   పనకవల గల యడల పగయములనునమర
చ. 3:  కూడియుతడెటయడల గఱతులినిన్నయునమర

  వాడికల గలయడల వలపలమర
    యడనే శ్రీ వతకటేశనఁడిట ననునఁ గటూడె
  వడుకల యయడల వవలనమర



రేక: 0106-5శ్రీరాగత సతపటత: 07-035
పలల్లవ:   మాపదానఁకా వటట్టిమాటలేమటకి నినఁక

  తీపలకనఁ గఱి మోవదిషట్టితబులే
చ. 1:    తలపోనఁతలకను గఱి తమకతబులే చెలియ

    వలపలక గఱి నితడు వయసు మదమే
    చలములక గఱి తగిన సమరతుల నిబబ్బురము
   పలపలక గఱి మతచి పగయములివయే

చ. 2:     యనయు నాసలక గఱి యడతానఁకలే చెలియ
  ననుపలక గఱి సలవనవువ్వెలివయే

    చనవులక గఱి మగల సలిగెల మెరయుటల
   మొనయ పొతదులక గఱి మొగమోటలే

చ. 3:      జిగినఁ గలయికలక గఱి సిగద్గీ వడుచట చెలియ
  తగలమకి గఱి యేకతములవునికే

    తగిన శ్రీ వతకటతత్తిమునఁడు ననునిట గటూడె
  పొగరమనన్ననక గఱి భోగతబులే



రేక: 0106-6గళ సతపటత: 07-036
పలల్లవ:     ఓసరితచి యేమటకి నోపనటట్టి దాననఁ గాను

    ఆసల రకతచ పణతమదే సుమత్మి యినఁకను
చ. 1:    ఊరకనన్న ననున్ననఁదచిచ్చె వకటకటే నేరిప

   యరీతనె చనవచిచ్చె యితత సేసిత
   నేరప నేరాలతచవు నీవు గాచేవానఁడవ
   గోరపటట్టి వరహననఁ గమత్మికమ ననున్నను

చ. 2:     చినన్ననానఁడే ననున్ననఁ దచిచ్చె సేవల సేయితచకొని
   యినిన్నటానఁ బెదదరికాన యితత సేసిత

     వనెన్నల యపప్పుడు సేసేవ వలప నే నెరనఁగదు
   వునన్నమాయలక ననున్న వడడకమ యినఁకను

చ. 3:    మాయితటకి వచేచ్చెసి మతతనాన నమత్మికిచిచ్చె
    య యడనే ననున్ననఁ గటూడి యితతసేసిత

   పాయప శ్రీ వతకటేశ బదికితచేదఱనఁగనా
    చాయల అపకీరిత్తికి చాల సుమత్మి యినఁకను



రేక: 0107-1మధతమావత సతపటత: 07-037
పలల్లవ:   ఏల వగిరితచేవప నిటట్టిమాటలడుమని

   నాలినాప మోము చటూచి నవువ్వెలేనఁటకయాత
చ. 1:     వగినతతా నీ తోడ వలనఁది మాటలడి

  భోగితచ నిదుద రలిద పొదదకిక్కనతతా
  చేగదేరినటట్టి పకక్కచితతల గలవానఁడవు

   యగత నిదుద రల నీకేల వచచ్చెనయాత
చ. 2:    పకక్కదడవు నీతోడనఁ బెననఁగినది గనక

  వుకక్కననలసి కొతత వరకనన్నది
    అకక్కడ సాముల చేసే యలవాట గలవానఁడ
    వకక్కడ నీ కితతయలపేల వచెచ్చె (  చచ్చె ?) నయాత

చ. 3:    తతగొనన్న నీరతులనఁ దనిసినది గనుక
 మతపరవశముల మఱచనన్నది

     యితవపై శ్రీ వతకటేశ యపనఁ గటూడితవ నీక
 నితరకాతతలవల నేలవుతడనయాత



రేక: 0107-2ముఖరి సతపటత: 07-038
పలల్లవ:    మొకేక్కలేవ యితదులక మొదల నేను

   మొకిక్కతే దవనల ముతదుముతదే రావా
చ. 1:    చిగరనఁ జేతులకేలే చిముత్మివానఁడి కొనగోళళ్ళ

   చిగరనఁగొముత్మిన వోరి చేనఁగలే కావా
   తగ తీనఁగెవతట నీక దతటతనమతతయేలే

   వగటతీనఁగెలే కావా వఱఱ్ఱైవనఁగనఁ గాచను
చ. 2:    ఇతచకతత మోమునక యితతలేసి కనున్నలేలే

   యితచకతత అదదమేరా యినీన్ననఁ జూచేది
   కొతచెప నీనోరికేలే కొతడలతతల మాటల
   కొతచప నడుమే కాదా కచగిరలనును

చ. 3:   పతడువతట మోవకేలే పచిచ్చెలకక్కముదద్రిలివ
  పతడినపతటకే కావా బలముదద్రిల

    నితడు శ్రీ వతకటేశనఁడ నినున్ననేనఁ గటూడితనఁగదే
    నితడు నీవురము నాక నెలవు గాదా



రేక: 0107-3శ్రీరాగత సతపటత: 07-039
పలల్లవ:   ఈపాట వలపల యఱనఁగనివా

   పోపో ఆతనికేల బుదిద్ధ చెపేప్పురే
చ. 1:     మనసు ముటట్టిననఁ గాని మాటలటూనునఁ జవగావు

    తనువు సనఁకిననఁ గాని తనివ లేదు
   చనవులిచిచ్చెననఁ గాని సరసముల చెలల్లవు

  పననఁగి యాతనినేల పరరేనఁచేరే
చ. 2:    తపప్పుక చటూచిననఁగాని దగద్గీరి రానఁగొలపదు

    చెపప్పుడు సుదుద లనఁ గాని చితత దరదు
    చొపప్పుగా నవవ్వెననఁ గాని చటట్టిరికము నితడదు
  యిపప్పుడే యాతనినేల యేసపటేట్టిరే

చ. 3:    ఏకతమయితననఁ గాని యరవుల వడువవు
   రాకలనఁ బోకలనఁ గాని రతవుటట్టిదు

     కెపైకొని శ్రీ వతకటాదిద్రి ఘనునఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
  యకడ యాతనినేల యియతకొలిపేరే



రేక: 0107-4సాళతగనాట సతపటత: 07-040
పలల్లవ:    నవవ్వెతనే నీమాటక నాలో నేను

  నవువ్వెలలోనునన్నదిరా నానఁటకొనన్న వలప
చ. 1:      కపప్పురము వతట మాట కారము వతట చటూపల

  చొపప్పుల రెతడువతకలనఁ జూపేవదేమే
   దపప్పురప మదముతోనఁ దలసుకోవర నీవు
   కపప్పురప వడెములోనఁ గారమే కాదా

చ. 2:    వతదువతట వనయాల వనఁడివతట జతకెనల
   అతదుక రెతడు నడుపేవౌనే నీవు
   అతదరినీ వారి వరినడుగవమో కాని

  వతదువటట్టినతదులోనే వనఁడి చవగాదా
చ. 3:     మెతత్తిని పరవశల మకిక్కలి గటట్టి చనున్నల

   నొతత్తి కూడిన కూటాల నొదిదకెపైతవ
   యితత్తిల శ్రీ వతకటేశ యిపప్పుడెఱినఁగితవమో

  మెతత్తినినేలనుతడవా మేటయపైన కొతడల



రేక: 0107-5హితదోళవసతతత సతపటత: 07-041
పలల్లవ:   ఏమనేవ యతగవులితదరటూ నెఱనఁగరా

  కోమలప మగవానఁడు కొలనఁదులఱనఁగనా
చ. 1:     వరసలతతా సరే వలపే యకక్కడు గాని

  గరిమెల నీవల కానఁతాళతచేవ
    పరషనఁడు నాతనఁడే భోగితచే వారి భాగతము

   మరిగితచి కలిసితే మఱి చలివాయదా
చ. 2:     సవతులతతా సరే చనవ యకక్కడు గాని

 వవరితచకొనకేలే వగిరితపల
 కవగటూడి (డే?)    వానఁడొకనఁడే కలసే వారి నేరప

   చివుర బలిసితేనే చేనఁగలపై నిలవవా
చ. 3:    కళలటూనతతా సరే కరనఁగేదకక్కడు గాని

  పలమార నీవల పతతమాడేవ
   అలమె శ్రీ వతకటేశనఁడతటన మావడనఁబాట
  తొలత మనవువ్వెలలల్ల దొతులకనెకక్కవా



రేక: 0107-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-042
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరికినఁ గలదమత్మి యితతభాగతము

   ఇవవ్వెల నీతోసరి యతచరాదే వరల
చ. 1:      వడిన తురము తోడ వరల పపై పపైరాల

   వాడిన కనున్నల తోడ వచేచ్చెవమే
    యేడనుతట వతదానఁకా యవవ్వెనఁడు నినున్న భోగితచె

    చేడె నీ సొబగలిదే చెపప్పురాద నేనఁడు
చ. 2:      వడియునఁ జెమటల తోడ వతత్తివతట మోవ తోడ

  నడప మురిపముతో నవవ్వెవమే
    యడచొచిచ్చె నీ జవవ్వెన మెవవ్వెనఁడు కొలల్లలగొనె

    పడనఁత నీ చెలవము పటట్టి రాద యిపడు
చ. 3:      నిదుద ర కనున్నల తోడ నితడునఁ బులకల తోడ

   ముదుద గారే మోము తోడ మురిసేవమే
    వదదనె శ్రీ వతకటేశనఁడొగినఁ గటూడుత (ట?) ఱనఁగమే

  ముదదరాల నేనఁడు నీమోహమెతచరాదే



రేక: 0108-1కేదారగళ సతపటత: 07-043
పలల్లవ:  మాఱమోమదేనఁటకి మతదకనఁదనమేనఁటకి

  జాఱవడ నేనవవ్వెతే సతతసితచవలదా
చ. 1:    వడి నీకెమోత్మివమనఁది వనెన్నదసినది చటూచి

  తొడరి వడెమచిచ్చెతే దోసమాయిది
    కడుచెమటల నీపపై గతదవడి చలిల్ల తేను

  జడియక నీవతదుక సతతసితచవలదా
చ. 2:     కలికి నీ కనున్నలపపై కతకమవనెన్నల చటూచి

   బలిమనఁ బనీన్నరిచిచ్చెతే పాపమా యిది
    కలసిన వనఁడి వనఁడి కానఁకలమేనట చటూచి
   చలిగా నే వసరితే సతతసితచవలదా

చ. 3:    పపప్పుయపైన నీమేని పకక్కలగలట చటూచి
   ముపప్పురినఁ గళలతటతే మోసమా యిది

    అపప్పుట శ్రీ వతకటేశ అలమతవట ననున్న
 చపప్పుడుగాకియతకొతటే సతతసితచవలదా



రేక: 0108-2ఆహిరి సతపటత: 07-044
పలల్లవ:   సిగద్గీవడనఁ బోతేను చితతలకీక్కని

  వగద్గీళతచితే వనెన్నల వనఁడులయతని
చ. 1:    చెలవవు నీమోము చెకిక్కటనేల మోపేవ

  వలప వసుర (?)  దానఁకి వాడనఁబారీని
   నిలవుననఁ దలవతచి నేలలేల వాబ్రాసేవ

  చలివాసి మదనునఁడు చదివతచని
చ. 2:    మటూలనునన్న నిటటూట్టిరప్పు ముతగిటనేల వసేవ

  గాలిగొటఱ ట్టి యధరము గరివడని
  జాలినఁబడడ చెమటల సరితపప్పులేలకేక్కవ

  వళతోనే చలల్లగాలి వనఁటలడని
చ. 3:     నతట మఱి నెలవుల నవువ్వెలేల వుమసేవ

   గెతట లేని కనున్నలను కెతపలకీక్కని
    యితటలోనే శ్రీ వతకటేశనఁడనఁ గటూడిత నేను

  పతటలపై పలకపపైర పాలలకీక్కని



రేక: 0108-3రామకిగయ సతపటత: 07-045
పలల్లవ:   పోపో నీకిదియేమ పొదుద వోదా

    తీపల చటూప మముత్మినఁ దియతకరా యితకను
చ. 1:    ఒలల్లనివానఁడవు మముత్మి నటూరకేల పలిచేవు

   మలల్ల డి మాపపై మనసు మఱవరాదా
    బలిల్లదురాలకె గొనన్న బాస దపప్పునానఁ దపప్పుని

   పలల్లదాననినఁక నీవు పటట్టికరా ననున్నను
చ. 2:    ఇతటకి రానివానఁడవు యేడనెపైనా నవవ్వెనేల

   వతటనే మాతో తగల వడువరాదా
    గొతటరెపై యితదుక నాప కోపగితచినానఁ గోపతచ

   అతట ముటట్టి సరసములడకరా యినఁకను
చ. 3:     పతతప వానఁడవు మముత్మి పటట్టి కౌనఁగిలితచనేల

  అతతయు నాపనేపో అడుగరాదా
     చెతతనే శ్రీ వతకటేశ చేకొని ననున్ననఁ గటూడిత

  వతతకతట రతనలయితచకరా నీవు



రేక: 0108-4భపైరవ సతపటత: 07-046
పలల్లవ:    ఇతదరి సాకిరి వటేట్టివతదుకే నీవు

  అతదిన చెలలతోడ నాడుకోరాదా
చ. 1:    కోపగితచి నినున్ననితత కొసరనఁగరాదు గాక

  మోపగటట్టి వకక్కచేత మొకక్కరాదా
     తీపల పదవ వతచి తటట్టిరాదు గాక నినున్న

  చటూపలనఁ దపప్పుకయపైనానఁ జూడరాదా
చ. 2:    వాసికెకిక్కతచి నీతో వాదులలల్ల మానెనఁగాక

  వసగచిచ్చె నీగణల పొగడరాదా
   వసరితచి నీగటట్టి వళళ్ళవయరాదు గాక
  వసాలక నినున్న నేదవతచరాదా

చ. 3:    నీవు గానఁగలితచనఁగాను నినేన్నమనరాదు గాక
   నావలప చటూచి ననున్న నవువ్వెకోరాదా

     శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి చేరి కూడితవ నేనఁడు
  తావుల నాకొనగోర తానఁకితచరాదా



రేక: 0105-5రామకిగయ సతపటత: 07-047
పలల్లవ:     ఇతత సేసనఁగా నేనఁడు యితత నీగణములలల్ల

   చెతతలనాకె పసలనఁ జికిక్కతగా నీవు
చ. 1:    కోపగితచకొనన్నవళ కోరి నీవు మోహితచిన

   ఆపపపైనాన వటట్టితే నటట్టి మానేవు
   పపైపపై నాపమనఁది పదముల వాడితేను

   మాపదానఁకా పరాకెలల్ల మానుదుగా నీవు
చ. 2:   అనవసరపవళ నాపవార వచిచ్చెరతటే

   వనుకొని యదురగా వళళ్ళ వచేచ్చెవు
   పనివడి యాప అపప్పుణగల మగవల

   వనయప వనన్నపాల వతదువుగా నీవు
చ. 3:     అలసి నిదిద్రితచేవళ నాప నీవదదనఁ గటూచతటే

  పలరతులక లోనెపై భద్రిమతువుగా
    వలిసి శ్రీ వతకటాదిద్రినుతడి వచిచ్చె మాడువర
  మలసి ననున్ననఁగటూడి మనిన్నతచితగా



రేక: 0108-6సామతతత సతపటత: 07-048
పలల్లవ:   అతగనలేమనాన్న ననున్ననతటరి గాని

   కతగని కచాలనఁ దనున్న కమత్మివదాద యినఁకను
చ. 1:   అలల్లవగో తనమేననపప్పుట పతజెమటల

  మలల్ల డి నామేననఁ జమరవచచ్చెని
   పలల్లదాన నేనఁదనున్న పటట్టి క యితదుకనఁదగ
   వలల్లవరినఁ దమలన వయవదాద యినఁకను

చ. 2:   ఇదిగదే తనమేన యరవులకతటమాల
  బెదరక నామెడనఁ బెటట్టివచచ్చెని

   కదియితచి యితదుకనఁ దనకరల నాపదమున
    నదిమ యేమెపైనానఁ జేసి ఆనఁగవదాద యినఁకను

చ. 3:    కటట్టి కవునాన్ననఁడద కానెగా యవవ్వెతో చర
   వటట్టికి నాపపైనఁ గొతగ వయవచచ్చెని

   ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడు యమెత్మితోనఁగటూడినతదుక
   తటట్టి రాని తటల్లలల్ల నఁ దిటట్టివదాద యినఁకను



రేక: 0109-1ముఖరి సతపటత: 07-049
పలల్లవ:   అపప్పుటనాతనినేమ యనేవు సుమత్మి

   కపప్పులపైన వలపల గణమది సుమత్మి
చ. 1:    పాసిన కూటమ చవ భావతచ(వతచి)  లోలో రెపప్పు

    మటూసి యతత్తి చటూచినటట్టి మోహము చవ
    యసున సాదితచేనతటా యితటకి వచచ్చెట చవ

  వసరి యాతనినేమ వతగెములడకవ
చ. 2:    తగవులనఁ బెటట్టినటట్టి తరితీపల చవ

  అగపడకనన్ననఁ బెటేట్టియానల చవ
  జగడపవళల సరియానఁకల చవ

 తగదనాతనినేమ తపప్పులతచవలదే
చ. 3:      తర మాటన నుతడే తేటల మాటల చవ

   సురతప వళ గోరిసనఁకల చవ
   ఇరవపై శ్రీ వతకటేశనఁడితతలో నినున్ననఁగటూడె

    తరవాత పనులలల్ల దకెక్క నీకనఁ గదవ



రేక: 0109-2నాదరామకిగయ సతపటత: 07-050
పలల్లవ:     నీతలనే వనఁగెనా నినున్న దటూరనఁ బనిలేదు

  జాతనఁ బులల్లనఁదనఁగెలక సారెనలగదుర
చ. 1:    తయతని మాటలపో తఱవ మోవనాడేది

  కయతమడిచి వరకే కారమనేవు
  అయతరో నీవకాదు ఆలినొలల్లనివార
   వయతనె యలకూరక వుపప్పు చాలదతదుర

చ. 2:    చలల్లని చటూపలేపో సతకనున్నలనఁ జలేల్లవ
  వలల్లనివానఁడవపై అవ వుడుకనేవు

    మెలల్లనె నీవకాదు మేలమేల అతటే నీళళ్ళ
 బలిల్లదులపైనవార పాటగతపదతుత్తి ర

చ. 3:    కూరిమ కౌనఁగిలేకా కొమత్మినినున్ననఁ గటూడినది
  బీరాన నీవమటకో బగవనేవు

   యరీత శ్రీ వతకటేశ యేకమెపైతవతరల
  మేరమరేవారినఁగతటే మకిక్కలి లోనౌదుర



రేక: 0109-3రామకిగయ సతపటత: 07-051
పలల్లవ:     ఇటమనఁద నాక బుదిద్ధయేదే చెలియ నీవు

   తటకన నెఱినఁగితచ తడవు సేయకవ
చ. 1:     కతటవట వానిని కాతతరో నేననన్న టట్టి

   అతటవా యితచకితచక ఆయాల సనఁక
  వతటనునాన్ననఁడో వరేవకర వదదనునాన్నరో

    యితటకి నేనే వతుత్తి నో యేమనెనే వానఁడు
చ. 2:     తచిచ్చెతవా వానిని తవరి నే నిమత్మినన్నవ

  యిచిచ్చెతవా ముతదుముతదే యియతకొనెనా
  వచచ్చెపటట్టినఁడు గదా వడుకనెవవ్వెరికెపైనా

  అచచ్చెలన నేనాసుదిద యడుగదునా
చ. 3:    నగితవా వానిని నా మనసులోనునన్నటేట్టి

    అగడుగా నా సతగడి నటేట్టి నిలిప
    పగట శ్రీ వతకటపత ననున్ననిద కూడి

  తగలయ ననిన్నయును తారకాణలయనే



రేక: 0109-4సామతతత సతపటత: 07-052
పలల్లవ:     ఎగద్గీ సిగద్గీ దలనఁచవు యేరా నీవు

   వగద్గీచ నిదదర సతులొదదనె వుతడనఁగను
చ. 1:    కొనవల వటట్టి యాకెనఁ గటూచతడనఁబెటట్టి కోనఁగా

  తనువతదువతకనఁ గొతత తనిసనా
   పననఁగి పాదాల నాచేనఁ బసికితచకొనేవద
   వనిత నీవదదనుతడి వలప చలల్లనఁగను

చ. 2:    అపప్పుడే వనఁపననఁ జనున్నలనుకొతటా నాపచేత
  కొపప్పు వటట్టితచకొనేవు కోరికాయనా

  యిపప్పుడే నాచెకక్క మోవనేకతములడేవు
    చికిక్కతచక సత నీపపైనఁ జేతుల చానఁచనఁగను

చ. 3:    సతగతగా నాప తోడ జాణతనాలడేవు
   అతగవతచి నేనఁడు నీక నాసవుటట్టినా

     ముతగిట శ్రీ వతకటేశ ముతచి ననున్ననఁ గటూడితవ
   కతగక మగవ నీకనఁ గాచకవుతడనఁగను



రేక: 0109-5బౌళ సతపటత: 07-053
పలల్లవ:    చెపప్పుకనన్న దోసము చెతగటనఁ గనన్నతతవటట్టి

   యిపప్పుడె యాతని చితత్తిమేమెపైనానఁ జేయని
చ. 1:    మతతనప వచారాల మాటల పచారాల

    కాతతక వభునినఁ బాసి కలిగె నేనఁడు
   యితతయును గతటరిగా యితతులర మరెపైనా

  వతతగానిటేట్టి వనన్నవతచరే యాతనికి
చ. 2:    మతచముపపై ముసుగల మనసులో వసుగల

  అతచగమనకిదివో అమరె నేనఁడు
   మతచినవో చెలలల మరే తలిసితరిగా

   ముతచి మరాతనిపపై మోపగటట్టి వయరే
చ. 3:     కనున్నల తలినిగద్గీల కానఁకలలో సిగద్గీల (ను)

   పనిన్నన యసతపపైనే పపైకొనె నేనఁడు
    యినిన్నట శ్రీ వతకటేశనఁడితతలో వచేచ్చెసి కూడె

   కనెన్నతపము ఫలితచె ఘనునిటేట్టి మెచచ్చెరే



రేక: 0109-6సామతతత సతపటత: 07-054
పలల్లవ:    ఇతతట వచేచ్చెయవయాత యితత వలిచనిదివో

 ఎతతలేదిదతచకొతటే నిదదరనటూనొకక్కటే
చ. 1:    జవవ్వెన గరవ్వెముతోడి సతుల దమకోపాన

 రవవ్వెలగానాడుదుర రమణులను
   నవువ్వెల సేసుకొనక నాతులతో జగడితచి

   పవువ్వెమొన వానఁడిసేసే పరషడూనఁ గలనఁడా
చ. 2:    సరసమాడేట వళ సతులటేట్టి చనవున

   సిరలతో వగద్గీళతచి చేయి ముతతుర
     సరస గరతు మా యితచకీకెను రటట్టి సేసి

   బరగాలి ముడిగటేట్టి పగయునఁడూనఁ గలనఁడా
చ. 3:     రానీ పోనీ తమకాన రామల తమచటూపల

   సానలనఁ బటట్టి చనఁ బగ చాటదుర
    దనికే శ్రీ వతకటేశ తఱవనఁ గటూడితవటట్టి

    మెపైనము సటూలము సేసే మగవానఁడూనఁ గలనఁడా



రేక: 0110-1 సామతతత సతపటత: 07-055
పలల్లవ:    ఇటట్టి నినున్న రమత్మినె నేమమత్మి

  నెటట్టి కొనన్న తమమేల నేనఁజూడవలనా
చ. 1:     కపప్పురమతద కోవమత్మి కాతతునఁడు నీకనఁ బెటట్టితప

  అపప్పుడే పతడిల్ల దనకాయనటరే
   ముపప్పురి పవువ్వెల నీక ముడుచకోనతపనమత్మి

    చెపప్పురే యాపయునఁ దానునఁ జేకొని మగిలనా
చ. 2:    గతదము నీకనఁబెటట్టితపనఁ గెపైకొననఁ గదవమత్మి

 అతదుతోనే సబనపటక్షనఁతలివా
  చతదనకాపల నీక సరిగటట్టి నతపనమత్మి

  యితదు నాగవలిల్లకటాన్నలితతలోనే వచెచ్చెనా
చ. 3:      పపై పపై నీకిదివో పలల్లకి వటట్టితప నమత్మి

  యపొదేద తమక నేనఁడేనఁగనఁబెతడాల్ల
    చేపటట్టి నినిన్నద కూడె శ్రీ వతకటేశనఁడోయమత్మి

  కోపలనఁ దోడనఁబెతడిల్లకూనఁతురనా నేను



రేక: 0110-2 ముఖరి సతపటత: 07-056
పలల్లవ:   ఏనఁటకే యదోసము మరెఱనఁగరటే

  ఆనఁటదాననితతే ననున్న ఆఱడినఁబెటట్టికరే
చ. 1:   తామరమొగద్గీలవతట తగిన నాచనున్నలివ

 కామునియముత్మిలనేర కాతతలిదేమే
  నామగనికౌనఁగిటలో ననిచే జకక్కవలవ

  పేగమమున మారనఁబేర పటట్టి దురటే
చ. 2:     చతదురనినఁ బోలేట సరసప నా మోము

అతదపనఁబటూబతతయతటానాడుకోకరే
   ముతదు నారమణునికి మోము చటూచేటదదమది

  కతదువలేని నితదల గడితతురటే
చ. 3:    తీగెవతట నామేను దికక్కల మెఱనఁగనుచ

  పోగలగా సారెసారెనఁ బొగడకరే
    బాగగ శ్రీ వతకటేశ పానుపపపై చిగరిది

   యోగము గటూడెను వరే వుపప్పుటతచనేనఁటకే



రేక: 0110-3 రామకిగయ సతపటత: 07-057
పలల్లవ:   ఎతతచెపప్పునా నెఱనఁగవలే చలము

   పతతగానఁడు నేనఁడువాని పనులలల్ల దకెక్కను
చ. 1:    ఆతనఁడు నీతో మాటలడనఁడతటా నిలచతటే

  యేతులకే పాటవాడేవమే చలము
  కాతరితచి యానఁటదితత కకూక్కరితపడితేను
   చేతులర మగవానఁడు చేసినటేట్టి చెలల్లదా

చ. 2:    చటట్టి చటాట్టి తనఁడు ననున్ననఁ జూడవలనతటానే
    యిటేట్టి జోలి మొకక్క మొకేక్కవలే చలము
     గటట్టి తోడి మగవల కోరి తామె పపైకొతటే

    బెటట్టి గానఁ దన వభునఁడు బగియక మాననఁడు
చ. 3:      పపై పపై శ్రీ వతకటేశనఁడు పరాకెపై వునాన్ననఁడతటే

    యేప మఱి నవువ్వె నవవ్వెవలే చలము
   రానఁపగాని యానఁటదితత రతకినఁ బెననఁగితేను

  యపొదాద తనఁడిటట్టి కూడె నెదురాడనఁగలనా



రేక: 0110-4 సాళతగనాట సతపటత: 07-058
పలల్లవ:    చొలల్లపనఁ జటట్టి తోడి చతగల రాజసముతో

  వలల్లవరిగానేనఁగీ వలనఁదుల గొలవ
చ. 1:     వనఁపననఁ గచాల మోనఁప వలనఁది కౌనఁగిలితచనఁగా

  నేపన నేనుగనెకెక్కనిద దేవునఁడు
    చేపటట్టి యాపచేతుల చేతులనఁ బగెద్గీనఁ బటట్టి క

  పపైపపై వధులవతటనఁ బరవుదోలీని
చ. 2:     అతగనకనఁ దన పాదాలతకె వనెన్నల సేసుక

  రతగగానఁ దొడనఁదొడము రాయనఁగాను
   సితగారప సొముత్మిలతో చెతగావ ముసునఁగతోడ
   అతగవతచి యాప దనకాసల రేనఁచనఁగను

చ. 3:    కలకల నవువ్వెతోడ కసటూత్తిరి నామముతోడ
  అలమేలమతగ దనున్ననటట్టి మెచచ్చెనఁగా

   యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడేతుల నెరపతాను
    బలిమ నతకశముననఁ బటట్టి వ తీత్తినదివో



రేక: 0110-5 రామకిగయ సతపటత: 07-059
పలల్లవ:    ఉతడనీరా యపాట వరకే ననున్న

  కొతడెగోడితనాలకనఁ గోపమెలల్ల వచచ్చెను
చ. 1:   చటట్టి మవుతానెఱనఁగము సటూడుబతటవో యఱనఁగ

   మటట్టి నాతో నాప సుదుద లడుకొనేవు
     ముటట్టి ముటట్టి నేము నీతో ముచచ్చెటల చెపప్పుకోనఁగా
  యటట్టి వచచ్చెనో యఱనఁగమేమనననొలల్లము

చ. 2:    నగవవుతా నెఱనఁగము నాటకమో యఱనఁగము
 తగవు ననన్నడిగేవాతరణమాట
   నిగిడి పోపో చాల నినున్ననెవవ్వెనఁడెఱనఁగను

  యగసకీక్కనఁడవు తొలేల్ల యేమనననోపము
చ. 3:   నెపమవుతా నెఱనఁగము నెయతమవుతానెఱనఁగము

   యిపడు వచిచ్చెతరి మాయితటకి మర
    అపడె శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను

   చపలతనఁ గటూడితని సాదితచ నేనోపను



రేక: 0110-6 గళ సతపటత: 07-060
పలల్లవ:   పూవునఁబోణుల కొలవ పషప్పుయాగము

   పూవక పూచె నీకిటట్టి పషప్పుయాగము
చ. 1:     కలవ రేకల వతట ఘనమెపైన కనున్నల

   పొలనఁతుల చటూపల నీ పషప్పుయాగము
    తలనఁచి తలనఁచి నినున్ననఁ దమమేనులనఁ బొడమే

  పలకజొతపముల నీ పషప్పుయాగము
చ. 2:   కరకమలములను కతదువ గోపకలలల్ల

   పొరసి నినునఁ జూపటే పషప్పుయాగము
   సరసప మాటలే సారెనాడి తమనవువ్వె

   పొరి నీపపైనఁ జలల్ల టే పషప్పుయాగము
చ. 3:     గానఁటట్టిపనఁ గొలనిదతడనఁ గాతతల సిగద్గీన నినున్న

  బటూటకానకనఁ దిటట్టి టే పషప్పుయాగము
    యటన శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి యలమేలమతగ

 పూనఁటవనఁటరతులివ పషప్పుయాగము



రేక: 0111-1 లలిత సతపటత: 07-061
పలల్లవ:     దకెక్క నీకనఁ బతతము తగిలినపప్పుడె నేము

  మొకిక్కతమటట్టి నీతో మొకక్కలములొలల్లము
చ. 1:    కూరిమనెపైనానఁ గాని కోపాననెపైనానఁ గాని

  వరకే నీమోము చటూడకతడలేమురా
    చేరి యిటట్టి పటట్టిరాని చితత్తిమువారము నేము

  యేరీతనెపైనానఁ జేయుమనఁకనేల మాటల
చ. 2:    తతత్తిరానకెపైనానఁ గాని తగవునకెపైనానఁ గాని

   వతత్తి నినున్ననఁ బలవక వుతడలేమురా
   చితత్తిణగణన నీకే చికిక్కనవారము నేము

   వుతత్తిరవు నీకనిద వదదనే వునాన్నరము
చ. 3:    నగవునకెపైనానఁ గాని నాటకానకెపైనానఁ గాని

  వగి నినున్ననఁగటూడక వుతడలేమురా
  చిగరనఁబాయమునానఁడే సేసవటట్టితమ నేము

    మగల శ్రీ వతకటేశ మెచిచ్చెత నినిన్నపడు



రేక: 0111-2 కాతబోదిసతపటత: 07-062
పలల్లవ:   తారకాణలపై యుతడనఁగ దానఁచనేల

   కూరిమెలల్ల నీమనఁద గతపలపైన యటల్ల
చ. 1:    కలవ పవువ్వెల బతత కనున్నలనదుముకొని

    బలవుగ నినున్న వసనఁ బడనఁత యిద
    సొలసి తానఁజూచినటట్టి చటూపల నీకనఁ దలిప
  సళప మరనముత్మిల సాకవటట్టినటల్ల

చ. 2:    తుతచి తమలపాకల తొడమెల నీమనఁద
  ఇతచకితచకె వసనితదరనఁ జూడ

   ముతచి చిగరమోవనీమోవ మోనఁపనని చెపప్పు
   పొతచి వసతతుని నీకనఁ బటూనఁటవటట్టినటల్ల

చ. 3:   మొగలిరేకల లేనఁతముతటకొన నీమేను
   వగగా రేకల దస వతకలగాను

    తగ శ్రీ వతకటేశనఁడ తరణ దనపతడిల్లకి
  మొగినఁ జతదురలనెలల్ల మటూనఁకగటూరిచ్చెనటల్ల



రేక: 0111-3 సామతతత సతపటత: 07-063
పలల్లవ:    నీవతట సతులతో నెయతమాతనఁడు చటూపనఁగా

  ఆవలిమోమెపై యుతదానవారడితత గలదా
చ. 1:   సిగద్గీన నుతదానవో చితతతోనుతదానవో

   సిగద్గీకనఁ జితతక సాక చెకిక్కటచేయే
   దగద్గీరి నీరమణునఁడు తమకితచి పలవనఁగ

  అగద్గీలమయేతవదేమే ఆఱడితత గలదా
చ. 2:   మాయల సేసేవో మతతనాననుతదానవో

   మాయక మతతనానక మతచమే సాక
   చేయివటట్టి యాతనఁడు నీచితతదరనఁ దియతనఁగాను
    ఆయాల దానఁక దొబేబ్బువు ఆఱడితత గలదా

చ. 3:      కరణ నీకనఁ బుటట్టినో కానఁకల నీక ముతచెనో
   కరణకనఁ గానఁకలక కానఁగిలే సాక

    అరదపై శ్రీ వతకటేశనఁడటట్టి నినున్ననఁ గలసను
   అరమరచేవు మేను ఆఱడితత గలదా



రేక: 0111-4 ముఖరి సతపటత: 07-064
పలల్లవ:     అదివో నినన్నతటనఁగా అపప్పుడే నినున్న వోసి

 తుదమొదలఱనఁగక దోసమేలడేవ
చ. 1:    అటట్టి కోపతచకమ అడిగే నేనొకమాట

   యటట్టి నెదుర వునాన్నప యేమౌరా నీక
   ఉటట్టిపడి వోసిపోవ వకటకొకట గటేట్టివు
   చటట్టిప వరస వారి సనఁకనాడవచచ్చెనా

చ. 2:    సిగద్గీవడకమ వోరి చెపేప్పురా నేనొకమాట
  దగద్గీరి కూచతడనాప తనకేలరా

   వగిద్గీ మాటలడితే వరకే నితదవసేవు
   నిగద్గీలవారితో వాదు నీకితత వలనా

చ. 3:     నవవ్వెక శ్రీ వతకటేశ నమత్మితచే నేనొకమాట
    యివవ్వెలనఁ బతడుతడ ఆమె యేమౌరా నీక

  పవవ్వెక పూచెననేవు పొరగిరగలవారి
    రవవ్వెసేయకవ యితత రత నినున్ననఁ గటూడనా



రేక: 0111-5 శ్రీరాగత సతపటత: 07-065
పలల్లవ:    ఇతతమోహితచిన పతవనిన్నయును నీకనఁ జవ

  యతతలేదు నేమెలల్ల నిటవతటవారము
చ. 1:    కోమలల మనఁదమనఁద కోపగితచినానఁ జవ

   దమసాననఁ బెదవులనఁ దిటట్టినానఁ జవ
   నేమమున మాటాడనఁగా నేరకతడినానఁ జవ

  వోముచను ముదదరాలపైవుతడినానఁ జవ
చ. 2:    చనవుల బొమత్మిలను జతకితచినానఁ జవ

   చెనకి గబబ్బుతనాల చేసినానఁ జవ
    వనజము వతట మోము వతచకొనినానఁ జవ

   గనిసి కొపప్పుభారాన కొతకినానఁ జవ
చ. 3:     చెకక్క చేత తోడుత సిగద్గీవడినానఁ జవ

   మొకక్కలప నవువ్వెలలల్ల ముతచినానఁ జవ
    యకక్కవతో శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    వకక్క మనసున నిటేట్టి వుతడుటే చవ



రేక: 0111-6 శతకరాభరణత సతపటత: 07-066
పలల్లవ:  ఔదువ దొడడదానవతదరిలోన

  సాదువలనే యితని సాదితచను
చ. 1:    తపము సేసితవ తరణ నీరమణునఁడు

  యపడు నీవదదనుతడి యిచచ్చెలడును
 వుపమనేరతువ వదిదకతోనాతనఁడు

   కపరగా నవువ్వె నవవ్వె కరనఁగితచను
చ. 2:     అనిన్నటా జాణవ నీవు అతగవతచి నాయకని

   పనిన్నన మాటలనఁ బెటట్టి భద్రిమయితచను
    సనన్నల గెలిచితవ చాయల చటూపల చటూచి
   వనెన్నల నీతని నితత వలపతచను

చ. 3:    చెలల్ల నె యపప్పుటవల శ్రీ వతకటేశవ్వెరని
  మెలల్లనె కౌనఁగిటనఁగటూడి మెపప్పుతచను

     తలిల్లవ మాకెలల్ల నీవు తగ నీక చెలలము
  అలిల్లదామెరలపై నీవాతనినఁ జొకిక్కతచను



రేక: 0112-1 శదదవసతతత సతపటత: 07-067
పలల్లవ:    ఎఱనఁగదుమనఁక మముత్మి నేల రేనఁచనే

 మఱవమెపడునివ మనసులోననవ
చ. 1:    తన నగవుల కావా తరణులకెలల్ల ను

  చెనకేవళ ముతాతల నేసలపైనవ
   పనివడి తనచేత పచిచ్చెచేనఁతల కావా
  ఘనమెపై మరచావడికళల దితచేవ

చ. 2:   నేటమాటల కావా నెలనఁతులకెలల్ల ను
  మాటలేని వలపల మతదులపైనవ

    కోట సేయ తానడచే గణములివ కావా
   పాటతచి రతయాసల బతత సాగితచినవ

చ. 3:    చటూపలివయ కావా సటూటలపై మాబోతటల్లక
 రేపమాప కడునఁబెరరేనఁపలపైనవ

    యేపన శ్రీ వతకటేశనఁడిద తానె మముత్మినఁగటూడె
  తీపల మోవకెతపల తదుద బడియపైనవ



రేక: 0112-2 శ్రీరాగత సతపటత: 07-068
పలల్లవ:   చెపప్పునటట్టి సేయవ చెలవునికి

   కపప్పురము దినన్ననోటనఁ గడు దపప్పుగలదా
చ. 1:    చలమెతత గలిగినా సతులకనఁ బతతోడ

   కొలచి కూరిమ చలిల్ల కొసరేదే
  బలిమ సేసనతనఁడు పటట్టిపననఁగనేల

  యలమనీనఁతక మకిక్కలినఁకలోనఁతు గలదా
చ. 2:    బతకమెతత గలిగినా పగయురాతడుల్ల వభునితో

  వతకలొతత్తి మరినఁగొతత వలపతచేదే
   లతకెలకనఁ బొదిగితే లవుల చటూపనఁగనేల

 వుతకవపటట్టినమనఁద నొడనఁబాటల్ల నన్నవా
చ. 3:     సిగద్గీలతత గలిగినా శ్రీ వతకటేశతో నీవు

   బగెద్గీనఁ జనున్నలొతత్తి కూడి బగియితచేదే
    దిగద్గీననఁ గలస నితక దేవునికి మరనఁగేల

  దగద్గీరి మోములచటూచి తలపోనఁతలనన్నవా



రేక: 0112-3 సామతతత సతపటత: 07-069
పలల్లవ:    నేము నీవారమె యితదు నెరసులేవ

   చేమనఁదయిన మనఁద చెపప్పునేల పనుల
చ. 1:     కతదువ పనుల సేయనఁ గలవు నీవమెపైనా

   అతదాల సేసుకరాను ఆప గలదు
    పొతదుల చటూచి మముత్మి పొగడనేము గలము
    మతదలితచి నగవయత మఱి యాల కడమ

చ. 2:    వనెన్నలనెవవ్వెరినెపైనా వలపతచ నీకనఁ జెలల్ల
  అనిన్నటాను దొరతనమాపకనఁ జెలల్ల

   కనన్నచోటనెలల్ల వడిగానక నేము గలము
   యినిన్నటా మెరయవయత యినఁకనేల మరనఁగ

చ. 3:    నెలనఁతల మరత్మిముల నీకొకక్కనికె పాల
  అలరిన నీరతుల ఆపపాల
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యిదదరిసేవా మాపాల

   నిలవుననఁ జొకక్కవయాత నీకేల వఱప



రేక: 0112-4 ముఖరి సతపటత: 07-070
పలల్లవ:    ఇదదరికీ వచెచ్చె దటూరలేనఁటకే నీక

  తదుద కొతటే నీవతకనే తేరనఁగదవ
చ. 1:    మాటలడే వభునితో మారవలకక వుతటే

 ఆనఁటదానికెతత గరవ్వెమనరటవ
   చటకి మాటకి నీవు సిగద్గీవడేదఱనఁగర
   నీటన నాతని మనఁద నితదలతచరా

చ. 2:      నవువ్వె నవవ్వె పత తోడ నగతా నీవుతడకనన్న
  జవవ్వెనమదముల రచచ్చెనఁ బడవటే

   రవవ్వెగా నీవు ముదదరాలవౌట యఱనఁగర
   నివవ్వెటలల్ల నాతనినే నిషటూట్టిరి యనరా

చ. 3:     కలసే శ్రీ వతకటేశ కౌనఁగిటనఁ గటూడకతడితే
  కలికితనమునక కతదు గాదటే

    చెలిమ సేసి యాతని సలవచచ్చె టఱనఁగర
  నెలవపై కళలతని నితడుకొనవా



రేక: 0112-5భపైరవ సతపటత: 07-071
పలల్లవ:   జాణనఁడవు నీకనిదే చదిదవలప

   రాణతచె నితకెనన్ననఁడు నీరపమాయ వలప
చ. 1:      చెకక్క నొకిక్క తనివోక చెలి నీపపై మోహన

   మొకక్కల మొకీక్కనటూరకే మోము చటూచని
    చికక్కని నవువ్వెల నవవ్వె చిదిమనా నెఱనఁగదు

    వకక్కసములయనఁ బటట్టి వనఁడి వనఁడి వలప
చ. 2:      మమత నీపపైనఁ బెతచి మనసు పటట్టినఁగ లేక

  భద్రిమసి నీలోనఁచి (?)  లోలో బయలీనఁదవ
   కొమెరమదాననఁ జొకిక్క కోపతచినా నెఱనఁగదు

   తమతోడనఁ బటట్టి మ పదను వచేచ్చెవలప
చ. 3:    పవళతచి సనన్నచేసి భావము నిలపలేక

  చెవలోన మాటచెపప్పు చెమరితచని
     తవరి శ్రీ వతకటేశ తరవసి నినున్ననఁ గటూడె

   నవకాననఁ బటట్టి మ కొనన్నదికోల వలప



రేక: 0112-6 నాదరామకిగయ సతపటత: 07-072
పలల్లవ:   ఇయతకొతట గానీవ యితదుకేమ

   నెయతప మాటలకెలల్ల నెరవాది తాను
చ. 1:     చాయ నేనుక వుతడితే సతతోషమే కదవ

   చేయి మనఁదపైన తన చేనఁతలకను
    మాయలక లోనెపైతే మతచి దాననే కదవ

   పాయప మదముతోడి పతతగానఁడు తాను
చ. 2:     ఎదుర మాటాడకనన్న నితతా మేలే కదవ

  కదిసి తానాడేట కలల్లలకను
   చెదరక నేనవవ్వెతే చితత్తిము వచచ్చెనఁగదవ
   వదచలేల్ల వలపల వసదారి తాను

చ. 3:    చెపప్పునటట్టి సేసితేను సలవాయనఁ గదవ
    యిపప్పుడు గటూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్న

    చిపప్పుల మోవ చేకొతటే చితతదరెనఁ గదవ
   దపప్పుకి నెయితదాగేట తగవరి తాను



రేక: 0113-1 పాడి సతపటత: 07-073
పలల్లవ:   ఎరవులేని రమణునఁడితనఁడే కదే

   ఆరదపై నాకే మోహితచనతటనఁ గదరే
చ. 1:    ఏతులక వనితల యవవ్వెరేమ యాడుకొనాన్న

   నాతనఁడు నేనునొకక్కటే అతటనఁ గదరే
     యతల రమణునఁడు వారితట నుతటే నుతడెనఁ గాని
   ఆతుమ నాతోనఁ జెపప్పునతటనఁ గదరే

చ. 2:    వాసికినఁ గొలవులో నెవవ్వెరిదికక్క చటూచినాను
  ఆసలలల్ల నామనఁదివతటనఁ గదరే

     బాస యతదో సేసనతటా భామల నాతోనఁ జెపప్పుతే
   ఆ సుదిద నేనెఱినఁగినదతటనఁ గదరే

చ. 3:     పదరి యాతని మేను పచిచ్చెయపై వునన్నదతటే
  అదియలల్ల నాచేనఁతలతటనఁ గదరే

   యదుట శ్రీ వతకటేశనఁడిదివో ననున్ననఁగటూడె
   అది మరే తలసుకొమత్మితటనఁ గదరే



రేక: 0113-2 దేసాళత సతపటత: 07-074
పలల్లవ:     మఱి వచిచ్చెన పనికి మరె సాక

  వఱిడితనము నాక వసమతతానునన్నదా
చ. 1:   తగలనాడినవానఁడు దానఁపరప మాటలేలే

    నగవుల నగి నాతో ననుచనఁ గాక
    బగిసితేనినఁక నాక పలచనఁ గోపము రాదా
    మగవలల నా యతదు మఱి తపప్పులనన్నవా

చ. 2:    తపప్పుక చటూచిన వానఁడు తమకితచకతడనేలే
   కపప్పుర వడెమచిచ్చె కలసునఁ గాక

   వుపప్పుతతచితే నను వోరచకతడనఁ గలనా
  కపప్పుర గతదులల కపటములనన్నవా

చ. 3:    చేయి పటట్టి కనన్నవానఁడు సిగద్గీల వడనఁగనేలే
    య యడనే నాక మనసిచచ్చెనఁ గాక

     పాయప శ్రీ వతకటపత ననున్న నిట గటూడె
   చాయల మగవలల చలము నాకనన్నదా



రేక: 0113-3 సామతతత సతపటత: 07-075
పలల్లవ:    మాటల నేరతువ మాపదానఁకాను వోరి

   మాటలడినటేట్టి వుతడు మతతనపనఁ జేనఁతల
చ. 1:     ఇతతలోనే నవవ్వెవు యేమే చెలి అవురా

  యతత కెతత కోపగితచేనెతదానఁకాను
  పతతములడవదేమే పలమారను నీవు

  అతతేసి పాడినడుపేవతదుమనఁదనఁ గలదా
చ. 2:    ఇచచ్చెకమేల సేసేవ యితతరో నాక

   మచచ్చెరితచితే నీవు మాట వనేవా
  వచెచ్చెములతచవదేమే వకక్కమాటను నినున్న

  మెచిచ్చెనతదుమనఁదటను మెరమెర గలదా
చ. 3:     కనున్నలనేల మొకేక్కవ కలికి నాక నినున్న

    యనిన్నకె తటల్ల దిటట్టి యేమ గనేరా
  ననెన్నఱినఁగి కూడితవ జవరాలవ

   మనన్నన శ్రీ వతకటేశ మనసిచిచ్చెతవరా



రేక: 0113-4 మతగళకౌశి క సతపటత: 07-076
పలల్లవ:   నితడుమోహమున నాప నిలచనన్నదమేల

   వతడ వతడనటాల్ల య వచేచ్చెవో రావో
చ. 1:    పలవనఁగనఁ బలవనఁగ బగిసేవు సారెసారె

  చలము సాదితతురా సతులతోను
   తలనఁప గడుమెతత్తిన దతటతనమే గాని
   వలవని సటలేల వచేచ్చెవో రావో

చ. 2:    తడవనఁగనఁ దడవనఁగనఁ దపప్పుతచకోనఁ జూచేవు
  నిడివనఁ బెటట్టి దురా నెలనఁతలను
     వడిసనఁ జెమటల నీక వటట్టి దమసమె కాని
   వడచలీ ల్ల వరహము వచేచ్చెవో రావో

చ. 3:     కూడనఁగనఁ గటూడనఁగనఁ గొసరేవు మనఁద మనఁద
  తోడనె యలయితతురా తొయతలలను

    వడుకతో దగద్గీరి శ్రీ వతకటేశ కూడితవ
   వాడికెగా నిటల్లనే వచేచ్చెవో రావో



రేక: 0113-5 రామకిగయ సతపటత: 07-077
పలల్లవ:    పొదుద వోదా నీక దేమ పోరలేలే

  పదదరికెము సేసితే బగిసేవమే
చ. 1:   బలిల్లదురాలవపైతే భద్రిమయితచవ పతని

  పలల్లదప మాటలకనఁ బనిలేదే
    వలల్లవరి నాతనికి వడుక మనఁది వారము

   తలల్లడితచి మముత్మి దటూరనఁ దగవదే
చ. 2:    కలిమ గలిగితేను గడు సితగారితచకోవ

  చలకనఁదనాననఁ జూడనఁ జోటలేదే
   వలపల చవగానఁగా వాసికెకిక్కన వారము
  చలివాసి వాదితచ సతగతేదే

చ. 3:    చేయి మనఁదపైనదానవు చేనఁతల సేయితచకోవ
    మాయల మాతో నితకా మఱి యేలే
   యయడ శ్రీ వతకటేశనఁడెనస ననిన్ననిన్నటను

  నీయిచచ్చె నేరములతచ నెపమేదే



రేక: 0113-6 శతకరాభరణత సతపటత: 07-078
పలల్లవ:   అదియు నాపదిదరికమనిన్నటానఁ గాదా

   పదరినా యితదరను బలనఁగమే కదవ
చ. 1:    మనిన్నతచే యాతనికిని మఱినఁగొతదర రానీవ

   కనున్నలతత పదదవపైనా కలిమే కదే
    మునిన్నట వారి కతనఁడు మొకక్కలలల్ల మొకక్కనీవ

   చనున్నలతత పదదలయినా జవవ్వెనమే కదవ
చ. 2:     అడనఁగి మడనఁగి వారికటేట్టి తా నడచని

   నడుమెతత కొతచెమెపైనా నయమే కదే
   బడిబడినఁ గనన్నచోట బాసలలల్ల నఁ జేసని

    కడు గొపప్పు పఱనఁదు సితగారమే కదవ
చ. 3:    సరికి బేసికినఁ దాను జాణతనాలడని

   కరల గటూడితేనఁ గొపప్పు గొపప్పునఁగదే
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితదరిలో ననున్ననఁ గటూడె
  వరసితే మోవతేనెలటూరేవ కదవ



రేక: 0114-1 ఆహిరి సతపటత: 07-079
పలల్లవ:    నమత్మివా యితకా నీవు నామనసు

     చిముత్మినఁ బలకనఁ దేనెల సేద దేరత్తి నఁ గాక
చ. 1:    ఇయతకొనన్నదాన నీక నెదురాడేనా నేను

  నెయతపటచచ్చెకములే నెరపేనఁ గాక
   పయతదకొతగ వటేట్టివు బలిమకతత్తినా యితత

  వయతన నీపగయములకొడిగటేట్టినఁ గాక
చ. 2:    వలచినదాన నీక వసము గాకతడేనా

   పలమార నీచితత్తిము పటట్టిదునఁ గాక
    తలనఁప నాతోనఁ జెపేప్పువు తగిలి వతతదాననా

   కలిసినటేట్టి కలసి కెపైకొనేనఁ గాక
చ. 3:    నీవ నేనెపైనదాన నెరసుల వదకేనా

   చేవమరి నీరతులనఁ జెలనఁగేనఁ గాక
   శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జితత్తిగితచి కూడితవ

     పూవుల వాసన వలనఁ బొతది వుతదునఁ గాక



రేక: 0114-2 పాడి సతపటత: 07-080
పలల్లవ:    ఆతనఁడు నీవును నేకమెపైనటేట్టి వుతదురగాక

   యతల నాతల బతకాలేల దటూసేరే
చ. 1:    మచిచ్చెక చేసినవార మాటలనఁ గొసరదుర

  పచిచ్చెగా నవవ్వెటవార పపైకొతదుర
   వచిచ్చెన వడెపైనవార వఱప లేకతడుదుర

  యచచ్చెకతదుల మలోననేల పటేట్టిరే
చ. 2:    పొదుద వోని యటట్టివార బొమత్మిల జతకితతుర

   వదదనునన్నవార లోలో వాసి రేనఁతుర
  కొదిదమరినటట్టివార గరల దానఁకితతుర

   యిదదరటూను పతతాలక యేల పననఁగేరే
చ. 3:    చనవుల గలవార సరసాల చటూపదుర

  తనియనఁ గటూడెడివార తమకితతుర
    యనసితరి శ్రీ వతకటేశనఁడు నీవును నిటేట్టి

  యినుమడితచెనఁ దగవులేల పటేట్టిరే



రేక: 0114-3 రామకిగయ సతపటత: 07-081
పలల్లవ:     ఏల నీక నీవ పతనితత సేసేవ

  మేల మనఁదనుతడితేనే మెచచ్చెవచచ్చెనఁగాక
చ. 1:   మచిచ్చెక చటాట్టి లపైతే మరాత్మిలతుత్తి దురా

 యిచచ్చెకములడితేనే యితపలగాక
    తచిచ్చె నీర వనఁడెపైతే తామర వోరచనా

   చెచెచ్చెరనఁ జలల్లనెపైవుతటేనఁ జెతగలితచనఁ గాక
చ. 2:    వడనఁబాట గలవార వచచ్చెము పటట్టి దురా

 ఆడరి సరసమాడేదతదముగాక
   బెడసి కూడు వనఁడెపైతే పదవులోరచనా
     జడిస దగ పాటపైతేనఁ జవ వుటట్టినఁ గాక

చ. 3:    కౌనఁగిటనఁ గడినవార కడమ వటట్టి దురా
   వనఁగక పననఁగితేనే వడుక గాక

   ఆనఁగెను నినున్నరముపపైనటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడు
  వనఁగా తీగెకనఁగాయ వనోదమేకాక



రేక: 0114-4 ముఖరి సతపటత: 07-082
పలల్లవ:    అటవతట సతనఁ గాని యాదరితచవు

  మటమాయముల మాటమతదులే నీక
చ. 1:      కాటక కనున్నల యితత కతదువ చటూపల దానఁకి

   నాటకొని నీ తనువు నలల్లనాయను
    మేటయపై యాపచెకక్కల మెఱనఁగ కళల దానఁకి
  పాటతచి నీకోకయలల్ల నఁ బచచ్చెనాయను

చ. 2:   జలజవదనమేని జవవ్వెనభావాల సనఁకి
   పొలపొతద నీబొడుడ పూవక పూచెను

    అలర జఘన చకగ మాప పొతదుసేయనఁగాను
   తలకితపనఁ జకగము చేతకి వచెచ్చెను

చ. 3:     పాల వలిల్ల కూనఁతురనఁ జేపటట్టి పతడాల్ల డనఁగాను
   పాల సముదద్రిము నీకనఁ బడుకాయను

     యలీల శ్రీ వతకటేశ యితదర మాప వారమే
   వల సతఖతల సతుల వటతనమబెబ్బును



రేక: 0114-5 నాదరామకిగయ సతపటత: 07-083
పలల్లవ:    నీవలల్లనె కొతత్తిగాదు నితడుజవవ్వెనము గల

    కావరప వారి కెలల్ల కలదిదే చాల
చ. 1:    ఏమని మాటలడెనో యితత నీతోనలల్లపప్పుడే

    మోముననఁ గళల దేరీ ముదము తోడ
    చేముటట్టి నాతోనపప్పుట చేరి సరస మాడేవు

   ఆమని కాలముగానఁగా నగద్గీవాయ వలప
చ. 2:     సనన్నలేమ సేసనో జలజాక నీ కపప్పుడు

   పనిన్నన నీ చితత్తిమెలల్ల పరాకెపైనది
   మనిన్నతచి అపప్పుట నాతో మాటలటూనాడేవు

  నునన్నగానుపొప్పులికి యినుమడాయ వలప
చ. 3:     కలసిన రత యట ట్టి కౌనఁగిటను మదిరాక

  నిలవలల్ల నఁ బులకలపై నిగద్గీదేరెను
    అలరి శ్రీవతకటేశ అపప్పుట ననున్ననఁ గటూడిత

    బలిమనఁ బయిర సేయనఁగ పతటవతడె వలప



రేక: 0114-6 వరాళ సతపటత: 07-084
పలల్లవ:   ఎతతయినా మలోన యరవునన్నదా

  చెతతనునన్న తీగెలకా చిగిరితచేవ
చ. 1:    జగడాల మానరాదా సరసమాడేట వళ

 యగదిగనాడితే యగద్గీలనన్నవా
     పొగర మానఁకల మనఁది పవువ్వెల వగ రేకాదా

   తగడి పరనఁ బెటట్టితే తనెలయేతవ
చ. 2:     పననఁగక వుతడరాదా పగయముతో నాప నినున్న

  చనవున ముటట్టితేనే సడివచెచ్చెనా
   పనివడి వోరచక పలమార సాదితచితే
  తననఁదిన వములేకా తీపలయేతవ

చ. 3:     పలిచి శ్రీ వతకటేశ బగియనఁగనేల యాప
  బలిమనఁ గటూడితేనే పతతమాయనా

  చలవగానఁ దటూరపన చతదోబ్రాదయమెపైతే
  వలయనఁ జీనఁకటేకాదా వనెన్నలయేతది



రేక: 0115-1 శతకరాభరణత సతపటత: 07-085
పలల్లవ:     చేయి మనఁదాయను నీకనఁ జెలల్లదా మఱి

   మాయితటనే వుతడనఁగాను మావతకదే చలము
చ. 1:     దటూరినదాన నేనితతే తొలిల్ల నీవు శతతునఁడవ

   వరకనన్న వారి తోడ నటూరోపదు
   మారాడవనీన్ననఁ జేసి మతచివానఁడ వౌదువు

   మేరతో నుతడి మమాత్మిడేమేమే మతకలము
చ. 2:     సనన్నల నేనఁ దిటేట్టిదాన సాదితచవనన్ననఁడూ నీవు

   కనున్నల మటూసితేనే లోకము మఱనఁగ
    యనిన్నటకెపైనా నోరేచ్చెవు యతదుతడో వచిచ్చె దొరవు

   చనున్నల మోచి నినొన్నతత్తి చపలపవారము
చ. 3:     సేవకరాల నేనితతే శ్రీ వతకటేశనఁడ నీవు

 దేవరవతటవానఁడవ దిటట్టి వనిన్నటా
   చేవనలమేల్ మతగనెపై చెలనఁగే నీవలితవ
  కెపైవశమెపైవుతడి నేమే కాతరపవారము



రేక: 0115-2 సామతతత సతపటత: 07-086
పలల్లవ:   ఇతదరినే మడిగే వతదానఁకాను

   సతదడి మకిదదరికి జవవ్వెనమే సాక
చ. 1:    సలవ నవువ్వెలకను సిగద్గీలే దాప

   కలికి చటూపలకను కనున్నల దాప
   నిలచనన్న యాపకను నీవు దాప

    మలసిన నీక నాప మతతనాల దాప
చ. 2:    చెకిక్కట మెఱనఁగలక చేయి మాట

   పకక్కల మాటలక పదవ మాట
    చకక్కని యాపక నీ సనన్నల మాట

    మొకక్కలప నీక నాప మొకక్కల మాట
చ. 3:    భారప గబబ్బులకను పయతద కాప

   పేరిన వలపలక బతకము గాప
    ఆరయ శ్రీ వతకటేశ అలమేల్ మతగక నీక

  యరీతనొనగటూడిన యితపలే కాప



రేక: 0115-3 కాతబోదిసతపటత: 07-087
పలల్లవ:      చవ గతట వడువనఁడు సారె సారె నేపనుల

   యివల నీతని పొతదులటట్టి సేసేదే
చ. 1:      పాలమనఁదనఁ బవవ్వెళతచి పాల వారి యితటనఁ బుటట్టి

  పాల దొతగిలితచినటట్టి బాలనఁడతనఁడు
    గాలికూటవాని మెటట్టి గాలి రాకాసునినఁ గొటట్టి

    గాలిబడడ తముత్మిని సతగడి నాడె నీతనఁడు
చ. 2:      పసుల యేలిక నేలి పసులక మార దచిచ్చె

   పసులనఁ గాచిన యటట్టి బాలనఁడతనఁడు
     వసుధ భారము దితచి వసుధ కొడుకనఁ గొటట్టి
     వసుధ యేలిన యటట్టి వానఁడు గద వనఁడు

చ. 3:      బతడి బోయునఁడెపైవచిచ్చె బతడి గాలి కతత్తి వటట్టి
  బతడి వఱచినయటట్టి బాలనఁడతనఁడు
      కొతడ యతత్తి కొతడ దచిచ్చె గరతపై శ్రీ వతకటాదిద్రి

   కొతడపపై నలమేల్ మతగనఁ గటూడినానఁడితడు



రేక: 0115-4 కాతబోదిసతపటత: 07-088
పలల్లవ:   ఇటవతటవారి పొతదులితపలయ నీక

  అటమటాల నేమెపైతేనతతేసి నేరముగా
చ. 1:   బగవునఁగొనగోళళ్ళను బరదులే తొలనఁకీని

   మొగమచచ్చెకనఁ జేతుల మొకీక్కనఁ గాని
   తగవల కనున్నలను తేరి కెతపలకీక్కని

   నగవులే సలవుల నయమచచ్చెనఁ గాని
చ. 2:     గటట్టి చను మొనలపైతే కరసాననఁ బట ట్టిని

   వటట్టి క మాటల తేనెలటూరీనఁ గాని
   జటట్టిగొనన్న బొమత్మిలపైతే జతకెనలే చటూపీని

   దటట్టిపనఁ జకక్కనఁదనమే తమరేనఁచనఁ గాని
చ. 3:    మచిచ్చెక జవవ్వెనమెపైతే మనసలల్ల నఁ గరనఁచని

    కొచిచ్చె కోరికలే ఆస కొలిపీనఁ గాని
    అచచ్చెప శ్రీ వతకటేశ అలమేల్ మతగను నేను
     నిచచ్చెలనఁ గటూడిత నాప నినున్ననఁ గటూడెనఁ గాని



రేక: 0115-5 గళ సతపటత: 07-089
పలల్లవ:     మఱి యేనఁట సుదుద ల మాప దానఁకాను

  గఱియపైన చేనఁతలివ కొలల్లలయను
చ. 1:     కాటక కనున్నల నినున్న కలికి చటూడనఁగానే

  నాటనుతడి నీమేను నలల్లనాయను
    చటకి మాటకి నాప సిగద్గీల పపైనఁజలల్లనఁగానె

  తేటలగా నీకనున్నల తలల్లనాయను
చ. 2:    బలిమనే వలపల పదను చలల్లనఁగానే

   పలమార నీ మేను పచిచ్చెయాయను
   యలిమ నీతో నాప యిచచ్చెకములడనఁగాను

   వలయ నీమాట వచిచ్చె వవదాయను
చ. 3:   అతడనుతడి పానుపపపైనలిగి కూడినదలల్ల

 యతడలయ నీడలయనితతలోననే
    దతడి గోవతదరాజవపై దగద్గీరి శ్రీ వతకటాదిద్రి

  కొతడపపై ననున్ననఁగటూడనఁగా కోరినటేట్టియాయను



రేక: 0115-6భపైరవ సతపటత: 07-090
పలల్లవ:   పతతమునేనాడుకొనాన్ననఁ బలమార మెచేచ్చెవు

    యతతవానఁడ వతత సేసే వటట్టిదివో వలప
చ. 1:   పచిచ్చెమాటలడితేను భావమెలల్ల నఁ గరనఁగేవు

 హచచ్చెకతదులడినా యియతకొనేవు
   కచచ్చెపటట్టి జతకితచితే కానఁగిటనే పొదిగేవు
   యిచిచ్చెతవ చనవుల యిటట్టిదివో వలప

చ. 2:     చెకక్క నొకిక్క పలికితే చెమరితచేవు మేనెలల్ల
  వకక్కటపై గోరనటూనఁదినా నోరిచేవు

  మొకక్కలననలిగితే మోహము పపైనఁజలేల్లవు
   యకక్కడాను ననున్ననఁ బాయవటట్టిదివో వలప

చ. 3:    మొగము నేనఁజూచితేనే ముచచ్చెటతో భద్రిమసేవు
  అగడుగా నేనఁగటూడినా నతదుకోపేవు

    తగిలి శ్రీ వతకటేశ తమతో మనిన్నతచితవ
     యిగిరితచేవు పపై పపై నె యిటట్టిదివో వలప



రేక: 0116-1 సాళతగనాట సతపటత: 07-091
పలల్లవ:    ఏమ చెపేప్పుది నీనేరప్పు యతతవానఁడవు

  వామ వలపొకక్కమాటే వారవటేట్టివా
చ. 1:    దగద్గీరి రాదతటాను తరణనేల తటేట్టివు

  సిగద్గీల వడనఁగవదాద చినన్నదానికి
    వగద్గీళతచే ఱటట్టి డుల వమారనఁ బొతది పొతది
   యగద్గీల నెమెత్మిల నేనఁడు యడనఁజూపేవా

చ. 2:   ఉరటగానఁ జూడదతటానువదనేల జతకితచేవు
  శిరసు వతచనఁగవదాద చినన్నదానికి
    వరవపైన సతులతో వమార నవవ్వె నవవ్వె

  యిరవపైన అలవాట ల్లడనఁ జేసేవా
చ. 3:   చనున్నలవతత్తిదతటాను సతనేల జరసేవు

  చెనున్నమర మొకక్కవదాద చినన్నదానికి
    యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యపనఁగటూడి వురముపపై

  యనిన్నకమరనఁ బెటట్టి క యితపచలేల్లవా



రేక: 0116-2 శతకరాభరణత సతపటత: 07-092
పలల్లవ:    ఎరవపై దటూరితమ యినాన్నళళ్ళదానఁకా నినున్న

 సరసములడనఁగాను సాదితచేమా
చ. 1:    వలల్లవసి కోడెలను వతచకొనేయటట్టి నీక

    చెలల్ల నెతత నీవు చేనఁత చేసినా మముత్మి
   వలల్లవరిగా దొతగిలి వనన్నల దినినచోట

 పలల్లదాలేమాడినాను పాటవటేట్టిమా
చ. 2:    మెతడుగనఁ జీరలదసి మెరసిన చేతుల

  దుతడగాలతత నితచినా దోసమనేమా
    అతడనే పదారవల ఆయాల మోచిన నీమెపై

  వతడె మాచనున్నల మోవనోపదనీనా
చ. 3:     గోవుల చనున్నల నోర గమత్మిలడిన నీమోవ

  యవల మాకియతనఁగాను యతగిలనేమా
    శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁజేరి యిటట్టి కూడిత

 వావరినెతతమెచిచ్చెనా వలదనేనా



రేక: 0116-3 ఆహిరి సతపటత: 07-093
పలల్లవ:      ఏల పరనఁడు వటట్టి క యితత సేసేవు ననున్న

   మేలిమవానఁడవు నీవు మెతగదాన నేను
చ. 1:    వరహననఁ గానఁకరేనఁగి వసాలకనఁ జలిగాసి

  దొరతనాల సేసేట దొడడవానఁడవు
    గరవతద పూవుల కోరి మనసుననఁ గోసి

    వరస నినున్ననఁ బటూజితచే వనితను నేను
చ. 2:     నారల నాలివలిచి నమత్మికలనఁ దాడు వనఁడి

  పోరచిని వలల్లవసే పొటట్టివానఁడవు
    గారవప నవువ్వెలనే కపప్పురాల నటూరి నటూరి

    సారెక నీపపైననఁ బటూసే జలజాకని నేను
చ. 3:    కలలోనుతకవవటట్టి కౌనఁగిటలో ననున్ననఁ గటూడి

   సొలసేట శ్రీ వతకటేశనఁడవు నీవు
  పలచని చెమటల పనీన్నటకాలవదచిచ్చె

  జలకములరేచ్చెట సకియ నేను



రేక: 0116-4 దేసాళత సతపటత: 07-094
పలల్లవ:    ఇరవపైన సరసునఁడు యితచకతతలోనఁ దలసు

   సొరిదినఁదపప్పుక యిటట్టి చటూచితేనే చాలదా
చ. 1:    నగవులే నయమెపైతే నాటకోవా పగయముల

   తగవులనఁ బెటట్టినఁగానే దానఁగీనఁ గాక
   అగడు సేయకరావ ఆతనినేల దటూరేవ

    మొగము చటూచి చటూచి మొకిక్కతేనే చాలదా
చ. 2:     కోరికలే కపప్పులపైతే కొతడతత గాదా వయసు

  ఆరితేరనఁగా వగటయతనఁ గాక
  పేరనఁబెటట్టికినఁక రావ పననఁగనతతేశలే

   మేరతోనే వకమాట మెచిచ్చెతేనే చాలదా
చ. 3:    మాటలలల్ల మటూటలపైతే మనసులొకక్కతత గాదా

  పాటసేయకతడనఁగానే భద్రిమసనఁ గాక
     యటలేక శ్రీ వతకటేశనఁ డితత నిటేట్టి కూడె

   నీటతో డనినఁకరావ నిలిచితేనఁ జాలదా



రేక: 0116-5 గళ సతపటత: 07-095
పలల్లవ:     వనితల తలనఁపల వడిడకినఁ బారీ నీమనఁద

  యనయుమెకక్కడనెపైనా యేదుగాను సతుల
చ. 1:    చేత నేసవడడవార చేరియునాన్నర నీవారె

  ఆతల మరినఁ జెనకమదిలభము
   లతుగానఁ బదారవల లయాల నీనగరెలల్ల

  యతలనితకానఁ గటూరచ్చెమేదుగాను సతుల
చ. 2:    కలయనఁ గొనినవార కలరటూరెలల్ల నీవారే

  అలరి మరినఁ గలయుమదిలభము
  తొలనఁకే నతదవగజపదొడేల్ల నీయతదలల

   యలమనితకానునఁ దమాత్మి యేదుగాను సతుల
చ. 3:    ఉరము శిరసు వనఁపతదునన్నవార నీవారె

 అరయుమషట్టిమహిషలది లభము
    ధర శ్రీ వతకటేశ నీతావలల్ల రాణవాసాలే

  యిరవపై మమటూత్మినేలితవదుగాను సతుల



రేక: 0116-6 బౌళ సతపటత: 07-096
పలల్లవ:    నేనితత సేసితనతటా నేరమెతచేవు గనక

    తానే ననన్నతటనఁ జమత్మి తపప్పులేదు నాయతదు
చ. 1:    పొదుద న నీయితటకి నీపొతదుల సేయవచిచ్చెతే

    సుదుద ల చెపప్పునఁగ వచచ్చెనఁ జూడవ తాను
  బుదుద లఱనఁగదునతటా పొరగపోరచి యతటా

   ఉదదతడాననఁ జనున్నలతట నోయకక్కరో వనఁడు
చ. 2:     నీమగనఁడు బావతటా నే వదదనఁ గటూరచతడితేను

   కామతచి కౌనఁగలితచెను కానీవ తాను
   నేమము వటట్టితనతటా నేనే వరటాలనతటా

   పేగమమున మోవతేనె పటట్టినఁగదే వనఁడు
చ. 3:     మాటాడనఁ బనిగలిగి మరి నినున్న లేపరానఁగా

    యటగానఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశనఁడే తాను
    నీట నీ చెలల్లలనతటా నీమార నేనతటా

    గీనఁటచనఁ దముత్మిలము పకిక్కట నితచె వనఁడు



రేక: 0117-1 ముఖరి సతపటత: 07-097
పలల్లవ:    ఇలల్ల రికి పేరటములేల చెపప్పు వచేచ్చెవ

   పలల్లదాన నీవునఁ గొతత పపైకొసరా
చ. 1:    వలపల చవయతటా వతతులకనఁ గొసరేవు

    చెలి య వభునఁడు పటట్టి నఁజెటాట్టి నీక
   కలికి నీ కొదిదవారా కాచకనాన్నరికక్కడను

   నెలకొని భోగితచ నీయతత నేరరా
చ. 2:    నవువ్వెలే కలవతటా నతటననఁ దొడెకేక్కవు

   పవవ్వెళతచి య వభునఁడు బాడిగెవానఁడా
 జవవ్వెనులికక్కడివార జాలిరొపప్పునునాన్నరా

   చివవ్వెన నీవల సేవ నేయనోపరా
చ. 3:     కావరాన నీవు గటూడి కౌనఁగిటనే పసికేవు

  శ్రీ వతకటవభునఁడు చిమత్మిలిబొమాత్మి
   యవళనే మమత్మితదరి నితనఁడిటేట్టి కూడినానఁడు

  వవలక నీవతటవడుకలే కావా



రేక: 0117-2 ఆహిరి సతపటత: 07-098
పలల్లవ:      చెపప్పు వనఁగ వచెచ్చెనా చేరి మకెలల్ల బుదుద్ధ ల

   చిపప్పులచ వనివని చిలల్ల లయ మనసు
చ. 1:    పలకలే వానఁడెపైతే పటట్టివచచ్చెనా మఱి

   అలగలపైనా వరల నటట్టి తడునఁ గాక
  యలమనాతనఁడాడనఁగా నెట ట్టిరవ వచచ్చెనే

   చెలలర వనివని చిలల్ల లయ మనసు
చ. 2:    చేరి వలప వనఁడెపైతే చేతనతటవచచ్చెనా

  సటూరియునఁడెపైనా మొయిల చొచచ్చెనఁగాక
    కోరి యాతనఁడు దిటట్టినఁగా గటట్టి న నెటట్టి తడుటే

   చేరవల వనివని చిలల్ల లయ మనసు
చ. 3:   నవువ్వెలే నయములపైతే నారొలవవచచ్చెనా

  పవువ్వెలతదే పతదలను బుటట్టి నఁగాక
   యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశనఁడెనస నేమతదునే

    చివవ్వెన బటూతుల వని చిలల్ల లయ మనసు



రేక: 0117-3 దేసాళత సతపటత: 07-099
పలల్లవ:   ఇపప్పుడేమ కడమా యనాన్నళళ్ళకెపైనాను

   అపప్పులిచేచ్చె రమత్మినవ అలల్లనానఁట నవువ్వెల
చ. 1:   చితత్తిమెఱినఁగినదాన చేరి కోపగితచేనా

   యతత్తి యిచచ్చెలడనఁగాక యితకా నేను
  తతత్తిరమతతటలోనే తనకేల రమణునఁడు

   హతుత్తి కొను రమత్మినవ అలల్లనాట పొతదుల
చ. 2:    మొగము చటూచినదాన ముతచి నేరాలతచేనా

    జిగినఁ దాను చెపప్పునటట్టి సేసేనఁ గాక
  తనగి సిగద్గీలదేలే తానాకమేలవానఁడు

   అగపడె రమత్మినవ అలల్లనానఁట వలప
చ. 3:   ఇతటకి వచిచ్చెనదాననెగసకెక్కము సేసేనా

   పతటలగానఁ గానఁగిటలోనఁ బెననఁగేనఁ గాక
    దతట శ్రీ వతకటేశనఁడు తానే ననున్ననఁగటూడినానఁడు

   అతటననే రమత్మినవ అలల్లనాట మానఁటల



రేక: 0117-4 రామకిగయ సతపటత: 07-100
పలల్లవ:     ఆడినటేట్టి ఆడ వనఁడు అదదములో నీడవల

   జాడతోడ కనున్నలనే సనన్న సేసనే
చ. 1:    కోరి జలకము కేళకూళలో నేనాడనఁగాను

   ఆరసి తానీనఁద వచచ్చెనాడకే తాను
   తారసిలి సిగద్గీతో నేనఁ దామరమొగద్గీలతటతే

 సారపనఁగమలలతటానఁ జనున్నలతటనే
చ. 2:     చెతది పొదరితట లోన చర నేనఁగటట్టి కోనఁగాను

   అతదిమత్మినీనఁ బచచ్చెడము ఆడనే తాను
    కతదువ సిగద్గీతో నేను కమత్మినఁజిగర వటట్టితే
   ముతదే నాచిగరమోవ మోవనఁ బట ట్టినే

చ. 3:   అలసి నేనొకచోటనారగితచనఁ గటూచతడితే
   వలనతటా నాపొతుత్తి క వచచ్చెనే తాను

    అలరి సిగద్గీతోడ నేనటట్టి చేయతత్తి మొకిక్కతే
   యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడిటగటూడి మొకెక్కనే



రేక: 0117-5 మధతమావత సతపటత: 07-101
పలల్లవ:   వగనతతానేల జాలి వలమజోలి

  సగకనున్నల నాతనినఁ జూడనఁగరాదా
చ. 1:    చలమే నీక బలమా సరసములడరాదా

  వలచిన రమణునఁడు వదదనుతడనఁగా
  అలిగితేనేమాయ నపప్పుటకపడె పోయ

  చెలల చెపప్పునఁగా సతదుచేకొనరాదా
చ. 2:    పటట్టినదే పతతమా పపైకొని మాటాడరాదా

   గటట్టి తో నీపత చెతతనఁ గటూచతడనఁగా
    వటట్టి క దోసములేదు వగి నీకనఁ బొదుద వోదు

   పటేట్టి గిలిగితతలకే బెటట్టి నవవ్వెరాదా
చ. 3:     సిగద్గీలే మటూలధనమా చేరి పపైకొననఁగ రాదా

  అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశనఁడలమనఁగాను
    యగద్గీలలల్ల నేనఁడె జారె యదుటనఁ బద్రియములటూరె

   వగద్గీళతచె నాస వలల్లవరల గారాదా



రేక: 0117-6 నాదరామకిగయ సతపటత: 07-102
పలల్లవ:    వగిరమా యిపప్పుడేమ వనఁడి వలప

   చేనఁగదేరనఁగా నీవ చేరి మనిన్నతచేవు
చ. 1:    మాటల నీతోనాడి మనసుల సదితచ

  అనఁటది నేరచనా అతతేసి
  పాటతచి పూడిగాలసేసే బలిల్లదురాలనెపైతేను

   నీటన నీగటట్టిలల్ల నీవ ఆనతచేచ్చెవు
చ. 2:     సనన్నల నీతోడినాడి చాయక నినున్న దిదుద కో

  కనెన్నల నేరతురా కపటాలను
  అనిన్నటా యిచచ్చెలడ సుదాద తుత్మిరాలనెపైతేను
    వునన్నత వోజక వచిచ్చె వుబుబ్బున మెచేచ్చెవు

చ. 3:      మెలల్లనే నినున్ననఁ బొగడి మేరల మాఱి నవవ్వెనఁగా
 యిలల్ల తడద్రితరమా యతదునెపైనాను

   యిలిల్లద శ్రీవతకటేశ యనలత వటల్లయితే
  పలల్లదాన నెపప్పుడూనునఁ బాయకవుతడేవు



రేక: 0118-1 పాడి సతపటత: 07-103
పలల్లవ:    అనిన్నటానఁ గలికివపైతే నౌదువు గాని

 యనన్నరాదాతని పగయమయతకొనవ
చ. 1:    వసముగాని పతతో వాసులేల నెరపేవ

   కసుగాట వలపల కాయవు నీవు
   రసముల చితదనద రమణునఁడు మాటలనే

  వసువక ఆదరితచి వననఁగదవ
చ. 2:    మేటయపైన వభునితో మేకల చటూపకవ

   తేట వయసుల పూవునఁదగెవు నీవు
    మాటలేని మతదు నటూరీ మగనఁడు నవువ్వెలనే

  చాటకనఁ బోకతదుకొని సమత్మితతచవ
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనితో సిగద్గీల వడకవ

  దేవరవతట పటట్టిపదేవవ నీవు
   చేవదేర మనిన్నతచి చేనఁతల నినీన్నతనఁడు

  పూవువల నిటల్లనే భోగితచవ



రేక: 0118-2 శ్రీరాగత సతపటత: 07-104
పలల్లవ:    ఏల దానఁచేవతతలోనే యితదరిముతదరా నేనఁడు

   చాల మెచేచ్చెనఁగాని యాసతనఁ జూపరాదా
చ. 1:    చెతతల నేనఁబలిచితే చేరి వరకనాన్ననఁడవు

  పతతము దపీప్పునా పలికితేను
    యితతలో నేమసుత్తి నిగా నెవవ్వెత సేసనో నినున్న

   సతతోసితచేనఁ గాని ఆసతనఁ జూపరాదా
చ. 2:      అతకెలనఁ జెకక్క నొకిక్కతే నటేట్టి తల వతచేవు

  సుతకము వచచ్చెనా చటూచితేను
   పతకితచకెవవ్వెత నినున్న బమత్మిచారినఁ జేసనో

   సతకెదేరిచేనఁ గాని ఆసతనఁ జూపరాదా
చ. 3:     తనువు చేతనతటతే దానఁగి ననున్ననఁ గటూడితవ

    అనుప నినున్ననఁ గొనేరా అటేట్టి వచిచ్చెతే
     యనసి శ్రీ వతకటేశ యవవ్వెత నీక నేరెప్పునో

   చనవు చటూచేనఁగాని యాసతనఁ జూపరాదా



రేక: 0118-3 కేదారగళ సతపటత: 07-105
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడూ నలగకమ యదురమాటాడకమ

    పనిన్న యతని మనసు పటట్టిదే చెలియా
చ. 1:   మతచితనములకే మగల లోనౌదుర

 వతచనచేనఁతలకే వలతుర
   చతచలనఁ బాడినతదుకే సతమెపై కరనఁగదుర

   అతచల నితతులకివ అతదములే చెలియా
చ. 2:    ఇచచ్చెకప మాటలకే యనన్ననఁడును బాయర

 పచిచ్చెమోవతేనెలకే పపైకొతదుర
  యిచిచ్చెనచనవులకే యడుజోడెపై చికక్కదుర

   నిచచ్చెలనఁ గామనులక నేరపలే చెలియా
చ. 3:  తగలయమెపైనతదుకే తమకితతురెపప్పుడును

 నగవులతేటలకే ననుపదుర
    నిగిడి శ్రీ వతకటాదిద్రి నిలయునినఁ గటూడితవ
   తగిన సతులకివ తగవులే చెలియా



రేక: 0118-4 ముఖరి సతపటత: 07-106
పలల్లవ:    చెలలము నేమెతదానఁకా చేరి వనన్నవతచేము

    సొలసి నినున్ననఁ జూడనఁగ చఱకనె మనసు
చ. 1:    ఈడనేకతమాడనఁగా నితత ననున్ననఁ గోపగితచె

   ఆడరాదా అతదు గొతత ఆపతోడను
   వాడుమోవ వతచకొనె వతత్తివలనాయ మేను
   చటూడరాదా ఆపదికక్క చఱకనె మనసు

చ. 2:    చెతగలితచి నీవు రచచ్చెసేయనఁగా నీతోనలిగె
   అతగవతచి వుతడరాదా ఆకితటానఁ గొతత

    కతగి చేతపపైనొరగి గొబుబ్బున మెయి చెమరితచె
  చతగపయతదతత్తిరాదా చఱకనె మనసు

చ. 3:     వలపతతటానఁ జలల్లనఁగా వనిత నినున్న దటూరీని
  కలయనఁ జలల్లనఁగరాదా కామనిమనఁద
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యిపప్పుడాకెనఁ గటూడితవ

   సళవు దలపరాదా చఱకనె మనసు



రేక: 0118-5 శదదవసతతత సతపటత: 07-107
పలల్లవ:    నీకేమయాత నీక నీవ దొడడవానఁడవు

   చేకొని చెటట్టిడిచితే చేటనఁడేసి వావుల
చ. 1:   తలపోనఁతలొకక్కటపైతే తమక మనుమడాయ

  నిలవుక నిలవ నీబేరము
  కొలిచినతదే కొలిచి గోపకలకెలల్ల ను

  వలవనఁదసితవగా వలపల నీవు
చ. 2:   నగవుల మానెనఁడెపైతే ననుపలడెడనఁడేశయ

  నిగిడె ననన్నచోటాల్ల నీబేరము
  అగడుగా నానఁగిచిచ్చె (?) అతగనలకెలల్ల ను

   జిగి వడిడగొతటవ సిగద్గీలలల్ల నీవు
చ. 3:   మోవతేనగద్గీవలపైతే ముదముల లభమాయ

   నీవు ననున్ననఁ గటూడినదే నీబేరము
   భావతచి శ్రీ వతకటేశ పడనఁతులకెలల్ల ను
   వావాత నమత్మితవగా వయసుల నీవు



రేక: 0118-6 సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-108
పలల్లవ:     నయగారి నీమెు సుదుద ల నాకనఁ గొతత్తిల

   పగయములనిన్నయు దానఁచి పటట్టినఁ బెటట్టివయాత
చ. 1:      మకిక్కలి నీవు మెచచ్చెనఁగా మేనికి వతగెమెపై తోనఁచ

 దికక్కలవార నవవ్వెరతతేశలయాత
    చకెక్కర యేదుగానెపైతే చవ మొగచాట గాదా

  వకక్కమారే యితతగదాద వరకతడవయాత
చ. 2:     పూని సారెనఁ బొగడనఁగా పొతదులక వనఁగయాత

   తేనె గారీనఁ దపల నతతేశలయాత
     నటూనె గొలచే కతచము నునుపకక్క మనఁద మనఁద
  ఆనక మెపై దిగవారీనాయనాయనయాత

చ. 3:    నగవులేదు గానఁగా నాము గడువసని
 తగరానిచోటల్ల అతతేశలయాత

    పగట శ్రీ వతకటేశ పపైకొతటవ కడపలో
  అగపడె రతుల నీయాసలతతేశయాత



రేక: 0119-1 వరాళ సతపటత: 07-109
పలల్లవ:    సరికి బేసికి మచదురనఁదనాల మతచె

  ఇరగపొరగలను యిదదరను జాణలే
చ. 1:    కలవల వసితేను కమలన వసనాప

  మలసి యడమాటల మఱియేనఁటకి
   పలవరస చటూపతే తలయతత్తి నికెక్కనాప

  యలమనఁ దలసుకొతటరిదదరటూను జాణలే
చ. 2:     పరగ చేత మొకిక్కతే పాపట దువవ్వెనాప

    అరసి లేకల వా సి అతపనేనఁటకి
     పొరినఁ గసటూత్తిరి చలిల్లతే పొతచి కతకమాప చలల్ల

  యిరవు దలసుకొతటరిదదరటూను జాణలే
చ. 3:    పచచ్చెడము గపప్పుకతటే పయతద దఱచెనాప

 ఇచచ్చెట సనన్నలసేయనినఁకనేనఁటకి
    మెచిచ్చెతే శ్రీ వతకటేశ మెయిలచచ్చెన చటూపనాప

   యచిచ్చె లోలోనే కూడితరిదదరటూను జాణలే



రేక: 0119-2 శదదవసతతత సతపటత: 07-110
పలల్లవ:   ఇపప్పుడుగాక మఱి యినఁకనెనన్ననఁడు

 గపేప్పుట కానుకలతదుకొనవయత
చ. 1:    పొలిత నీవదదనుతడి బుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పునఁగాను

  చెలనఁగి పారపతాతల సేయవయాత
  పలమారనాకె రాయబారాలక నడవనఁగ

 కొలవుల సేయితచకొనవయాత
చ. 2:    అతగనలితదరని నీకతవ లకక్క చెపప్పునఁగ

   చెతగటనఁ గళ దితపచనఁ జెనొన్నతదవయాత
   సతగతగా నాప యవసరముల చెపప్పునఁగాను

  అతగీకరితచి యటట్టి ఆదరితచవయాత
చ. 3:     అకక్కజమెపై సత నీక నడపము పటట్టినఁగాను

  పకక్క వడేలితతులకనఁ బెటట్టివయాత
    యికక్కవతో శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  మకక్కవ తోడుతనిటేట్టి మనిన్నతచవయాత



రేక: 0119-3 ఆహిరి సతపటత: 07-111
పలల్లవ:    నీతోడి వరహనను నెలనఁతమెపై నినిన్నయును

   కాతరితచి బెదరీ సతగత సేయవయాత
చ. 1:    కతదువలనఁ బొదివ జకక్కవలను దువువ్వెదువు

    ముతదు ముతద తుమత్మిదల మటూనఁక గటూరత్తి వు
  వతదుగా చకోరాలక వనెన్నలలవటతతువు

   యితదుముఖ పలిచని యిటట్టి రావయాత
చ. 2:    కలయ మాటాడి చిలకలనఁ బలికితతువు

  పలమారనఁ గోవలలనఁ బాడితతువు
  అలర ముతగిటను రాయతచలనాడితతువు

   యలమనతగన వలీచ్చె నిటట్టి రావయాత
చ. 3:    నెయతము మఱనఁగ తేనియ పరరేనఁతువు

  చెయతతట మయటూరమునఁ జెలనఁగితతువు
   వయతనె శ్రీ వతకటేశ వనగటూడితవతతలో

    యియతడనఁ గామని వలీచ్చె నిటట్టి రావయాత



రేక: 0119-4 శ్రీరాగత సతపటత: 07-112
పలల్లవ:    ఆకెఱనఁగ నీవ నెఱనఁగదదియ మాట

   చేకానిక నీకిమత్మినె చెలియ ననిన్నపడు
చ. 1:    వనెన్నల బాయిటనుతడి వలనఁదిపాట వతటాను

 చనున్నలపపైనొతత్తితవ చతదద్రివతకల
   అనిన్నటా నీపపై వలపలవ తలనఁపతచనని

   వనన్నపము సేయుమనె వతతగా ననిన్నపడు
చ. 2:  చవకెలోపలనుతడి చదురతగమాడుతాను

 వువదకిచిచ్చెతవ నీవుతగరము
   జవళనదే నినున్న సారెనఁ దలనఁపతచనని

  తవలి నీకెచచ్చెరితచనఁ దరవచెచ్చెనిపడు
చ. 3:     పానుప మనఁదట నుతడి పడనఁతకౌనఁగిటనఁ గటూడి

   పూని మోవమనఁదనఁ గెతపల నితచిత
    నాని శ్రీ వతకటేశనఁడ ననుపవ రేనఁచనని

  మోనాన మఱవకతడా మొకక్కమనెనిపడు



రేక: 0119-5భపైరవ సతపటత: 07-113
పలల్లవ:   ఎతత వగిరపడే వతతటలోనే

   చెతతనుతడి యిపప్పుడేల చెనకేవు నీవు
చ. 1:     మనసు లోపలి మాట మతతనాననఁ జెపీప్పునఁగాక

 యనసి యితదరిలోననేలడిగేవు
    పనులేమ గలిగినా పానుపపపైనఁ జెపీప్పునఁ గాక

   వనర యాల వరసేవు నీవు
చ. 2:     వడుకెపైన ముచచ్చెటల వనకనఁ జెపీప్పునఁ గాక

  ఆడుమని మఱియేల ఆనవటేట్టివు
   వడెమచిచ్చెనపప్పుడే వనయాల చెపీప్పునఁ గాక
  జాడెఱనఁగకిపప్పుడేల జరసేవు నీవు

చ. 3:     కతదువపైన ముచచ్చెటల కౌనఁగిటలోనఁ జెపీప్పునఁ గాక
  గతదమయతనఁగానే యేల గరిసితచేవు

    ఇతదునే శ్రీ వతకటేశ యేలితవ చెలినిటేట్టి
   పొతదులటేట్టి యిపప్పుడేల బోధితచేవు నీవు



రేక: 0119-6 మతగళకౌశిక సతపటత: 07-114
పలల్లవ:    ఎతదానఁకనఁ దరలోన నేమ సేసేవు

  చతదమాయనఁ బనులలల్ల చనవయతనఁగదవ
చ. 1:   చిలకలకొలికి సిగద్గీల వడనేనఁటకి

 పలకనఁగదవ నీపతతోను
    పలిచి యాతనఁడు నీకనఁ బద్రియముల చెపీప్పుని

   అలకల దేరినినఁక నతడక రానఁగదవ
చ. 2:  వనముకోగిల వటట్టిజాగలేనఁటకే

 కనునఁగొనవ నీకాతతునిని
  చనవచిచ్చె యాతనఁడు సరసములడని

  మనసుల గలిసను మతతనమాడనఁగదే
చ. 3:    కొలని రాయతచా కొతక నీకేనఁటకే

 కలయనఁగదే శ్రీనేతకటేశవ్వెరని
   లలినేలి నినాన్నతనఁడు లలితచి కానఁగిలితచి
   వలపల మతమరె వడదేరచ్చెనఁ గదవ



రేక: 0120-1ఆహిరి సతపటత: 07-115
పలల్లవ:   ఏమ గటట్టి కొనేవయత యితదువతకను

  కామనులనితతసేయనఁ గడు దోసమనరా
చ. 1:     కమత్మి నీక మోహితచి కానుకియతనఁగాని వటట్టి

 కొమత్మిల నిమత్మిపతడల్లతదుకొమత్మితదురా
   వుమత్మిడినఁ జూచినవార వలల్లనాల గానఁగాను

 యమెత్మిలకిపప్పుడితనఁడితత సేసననరా
చ. 2:   అపప్పుటనుతడియు నేనాక మడిచియతనఁగాను

 దపప్పురమతమత్మి వకక్కతకిడుదురా
   కపప్పుతోడివారీపపపై చపప్పుని వలప గానఁగా

   చిపప్పులి యితతేసి కాక సేసనితనఁడనరా
చ. 3:     కెపైకొని శ్రీ వతకటేశ కౌనఁగిటనఁ గటూడుతడనఁగా

 ఆకడనొకక్కత మాటలలకితతురా
   ఈకడ వనన్నవారెలల్ల నిది మేలదిగానఁగాను

   దకొని యతనఁడు తరితీప సేసననరా



రేక: 0120-2నాట సతపటత: 07-116
పలల్లవ:   వానఁడివో కతటరటరే వనెన్నలవానఁడు

 పపైడి మోలముకటారపరజలవానఁడు
చ. 1:    పదద కిరీటము వానఁడు పీతాతబరమువానఁడు

   వదిదకనఁ గసుత్తి భ మణవురము వానఁడు
   ముదుద ల మొగమువానఁడు ముతేత్తిల నామమువానఁడు

  అదిదగో శతఖచకాగ ల హసాత్తి లవానఁడు
చ. 2:   అతదిన కటహసత్తిము నభయహసత్తిమువానఁడు

   అతదల గజజలనఁ బాదాల మరవానఁడు
  కతదణతప య మకరకతడలతబులవానఁడు

  కతదువ బాహుపరల కడియాలవానఁడు
చ. 3:  నగవునఁజూపలవానఁడు నాభికమలమువానఁడు

  మొగపల మొలనటూళళ్ళ మొలవానఁడు
   చిగరమోము వానఁడు శ్రీ వతకటేశనఁడు

  తగ నలమేలమతగ తాళమెడవానఁడు



రేక: 0120-3గళ సతపటత: 07-117
పలల్లవ:   ఔనయత మతచివానఁడవనిన్నటా నీవు

    వనలి ముటట్టి చెలిని వడుక చేసేవు
చ. 1:     అతదలమెకిక్కన నినున్న ఆకె గొలిచి రానఁగాను

  పొతదుగానఁ జనున్నలొతేత్తివు బొటట్టినవల
    అతదుకనఁగా వరొకక్కత అటట్టి నినున్న సాదితచితే

   వతదువల నాప చెకక్క వలనొతేత్తివు
చ. 2:      కతచె వసే యటట్టి యాప కచచ్చెలమనఁద మోచేత

  అతచలనటూనఁదుకొనేవు ఆయాల సనఁక
    పొతచి వరొకక్కత నినున్న బొమత్మిల జతకితచితే

   చతచల మోవ చటూప సనన్నచేసేవు
చ. 3:   కాళతజివటేట్టి సతకెపైదతడ వటట్టి కొని

   గోలవపై శ్రీ వతకటేశ గోరనటూదేవు
  మేలతో నలమేలమతగ మెచిచ్చెకౌనఁగలితచకొతటే
  యలీల నురముమనఁద నెకిక్కతచకొనేవు



రేక: 0120-4సాళతగనాట సతపటత: 07-118
పలల్లవ:   ఇటట్టి తడవలదా యిరవపైన మోహము

  వటట్టి కొనీనఁ జెమటల ఉవవ్వెళటూళ్ళరను
చ. 1:    తలపోసి తలపోసి తనువలల్ల నఁ బులకితచి

  వలపలనఁ బొదుద వుచచ్చె వనిత
   నెలకొని పానుపపపై నిదిదరితచి నిదిదరితచి
   కలలోన నినున్ననఁ గటూడనఁ గామని

చ. 2:      నీ పదాల పాడ పాడి నెయతముననఁ గరనఁగచ
 రాపగానానతదితచ రమణ

     చటూపల నెదుర చటూచి చటూచి యతతలోనె తరి
  తీపలనే తనిసని తఱవ

చ. 3:    వచిచ్చెవచిచ్చె నీతోడ వనెన్నగా సరసమాడి
 మెచచ్చెనిదివో యలమేలమతగ
    యిచచ్చెకనఁడ శ్రీ వతకటేశ నినిన్నపడు గటూడి

   నిచచ్చెల నినున్నభోగితచ నీ పటట్టిపదేవ



రేక: 0120-5రామకిగయ సతపటత: 07-119
పలల్లవ:   రసికనఁడ తరపత రఘువరా

   కొసరగాదు నాలోని కూరిముల గాని
చ. 1:    వలయ నీవఱిచిన వలల్ల వతటది గాదు

  వలసిలల్ల నాబొమత్మిలవతడుల్ల గాని
   చెలనఁగి తపసుచేసే చితగకూటగిరి గాదు

  గిలకొటట్టి నాకచగిరల గాని
చ. 2:     మేటయపై నీవు వసిన మెకముచటూప గాదు

   సటూటదపప్పుని నా కనుచటూపల గాని
     గానఁటమెపై నీవు సేతువు గటట్టిన జలధి గాదు

   చాటవ నాచెమటల జలధుల గాని
చ. 3:     తగ నీవు గెలిచిన దనుజయుదద్ధము గాదు

    దగతోడి నా మదన యుదద్ధము గాని
      నగ శ్రీ వతకటేశ కనక సత పొతదు గాదు

   పొగడే సతనెపైన నాపొతదుల గాని



రేక: 0120-6నాదరామకిగయ సతపటత: 07-120
పలల్లవ:    రానఁగదవ యినఁకనేల రాప బీరాల

    మానఁగిన మోవ తేనెక మరిగిన దానవు
చ. 1:    సిగద్గీలవడడవారె పో చేతకి లోనౌదుర

   యగద్గీల వటేట్టివారె పో యియతకొతదుర
     నిగద్గీల నెతచి చటూచితే నీ కొలనఁదివారా భువ

  తగద్గీక మరతతతాబ్రాల తగిలేటవార
చ. 2:      పటట్టి పననఁగే వారె పో పతతములలల్ల నితుత్తి ర

   గటట్టి తోడనుతడే వారే కూడుదుర
   నెటట్టిన నెతదరలేర నీవల పచచ్చెరేనఁగి
  గటట్టిగా మనసుల కరనఁగేటవారల

చ. 3:    అనుమానితచేవారె పో ఆసలక లోనౌదుర
  తనిసినవారె పో తమకితతుర

    చెనకి యలమేలమతగ శ్రీ వతకటేశనఁడ నేను
  మనవలనఁ గటూడేవారే మచిచ్చెకెపైనవారల



రేక: 0121-1దేసాళత సతపటత: 07-121
పలల్లవ:   ఆలికి మగనికి నాఱడేనఁటకే

  తాలిమతోడ లోలో తనివతదరాదా
చ. 1:    దొతతనఁబెటట్టి వలపల తోరప బటూజగతడల

   పతతాల సతగడినఁ బార బతడికతడాల్ల
    యితతేసి మరిదదరను యేనఁటకినఁ బెచచ్చె రేనఁగేర

   యతతకెతత సేసేర యనసి వుతడరాదా
చ. 2:    మమతల పేరనఁబెటట్టి మతదలపాల యేమ

  తమకము తులదటూనఁచ తాసుచిపప్పుల
  జమళనిదదరటూనెతత సరలకనఁ బెననఁగేర

  తమురనేనఁటకి మలో దితదుపడరాదా
చ. 3:     సరిబేసి మాటలడ జతట జూజాల యివ

  సిరలతోనఁ బెననఁగనఁగ జెటట్టిసాదనా
     గరిమె శ్రీ వతకటేశ కాతతా నీవునఁ గటూడితరి

   గరవాలేనఁటకి నితకానఁ గలయనఁగ రాదా



రేక: 0121-2సామతతత సతపటత: 07-122
పలల్లవ:    దవువ్వెల వనఁగక దతడకనఁ జేరరె

  వువవ్వెళటూళ్ళరచ నొదుగరె మర
చ. 1:    చెలవుల రాతరి చేసిన చేనఁతల

   చెలితో వగిట చెపప్పు సత
    జల జల నతతలో జడివటట్టినఁ జెమట

   వలనఁదుల సురట వసరరె మర
చ. 2:    కాతతునఁడే కాతతముగానఁ జెపప్పున కత

  సతతోసముననఁ జెపప్పు సకితోను
   పొతతనె దొతతర పలకల వడమెను

  వతతలగానఁ దరవయరె మర
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడు చెతదిన కలయిక

  వావరినఁ జెపప్పుత సవతతోను
   చేవల నవువ్వెల సలవులనఁ బొడమెను

   భావతచి మొకక్కరె పలమర మర



రేక: 0121-3హితదోళవసతతత సతపటత: 07-123
పలల్లవ:     చెపప్పువటట్టి నీ సుదుద ల చెతగట నేనుతడనఁగానె

   కొపప్పువటట్టి తీయవా ఆకొమత్మిను నీవపడు
చ. 1:     చేరి తటూనఁగ మతచమటూనఁచే చెలియ చనుమొనల

  తారచ బొటట్టినవలనఁ దానఁకితచవా
    కోరి సిగద్గీవడి యాప కతచెవయ వచిచ్చెతేను

   సారెకనఁ బోనఁకముడి జారితచవా యపడు
చ. 2:    వడెమయత రానఁగాను వలనఁదిని సనన్నచేసి

  కూడనఁగటూడ మనఁజేతుల గోరనొతత్తివా
   తోడనే వడిడతచకతటా దోసిటనఁ బువువ్వెలియతనఁగా

 వడుకనుతగరమాకెవలనఁ బెటట్టివా
చ. 3:     కతటసరి వటట్టినఁగాను కామనినఁ గానఁగిట నితచి

  గెతటక యాకెమోవ యతగిలిసేయవా
    యితటలోన ననున్ననఁగటూడి యిదివో శ్రీ వతకటేశ

  అతట పాదాలొతత్తినఁగా నీవాకెమరాత్మిలతటవా



రేక: 0121-4శ్రీరాగత సతపటత: 07-124
పలల్లవ:    సటూడువటేట్టినని మముత్మి సుదత గాచకనన్నది

 ఆడరాదతగవు మమత్మిడిగేమయాత
చ. 1:     ఉవదచనున్నల నీవు వుతట వతట వసితేను

    తవలి పూబతతనఁ గొపప్పు తరణ వస
   జవళ నీరెతడు వదిదసతమనఁదనఁ బడెనదే
  తవరి పతతమెవవ్వెర దిదదవలనయాత

చ. 2:   కెపైరవడినాళముననఁ గాతతపపై నీవదితేను
  వరక నీపపైనఁ దముత్మిలముమసనాప

   యరెతడు మటట్టితచి యాయితతమనఁదనె తానఁకె
  తీరగా నీచికెక్కవవ్వెర తీరచ్చెవలనయాత

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెర గోరనఁజిమత్మి యాప గటూడితేను
    చేవ మరనఁ బాదముననఁ జిమెత్మి నినాన్నప

    ఆవల రెతడును వచిచ్చె అతడనాపకె తగిల
  కోవరప పొతదవవ్వెర గటూరచ్చెవలనయాత



రేక: 0121-5రామకిగయ సతపటత: 07-125
పలల్లవ:    నీవ జాణవపైతే నినున్న మెచేచ్చెను

 ఆవలనెమెత్మిలటూరక ఆడుకోకవ
చ. 1:   చలవయినదయతది చవులలోనేది చవ

 తలనఁపలోననేది దగిలియుతడు
   చెలనఁగ మోమేమట చిఱనవవ్వెపప్పుడు వచచ్చె

  వలపరినఁగితే నిది వరిరతచవ
చ. 2:    ఆసలేమట నితడు ఆయమేమటనఁ గరనఁగ

  బాలతదానఁకాను పనికి వచచ్చె
  యసులేరీతనఁ దర యితపలేగతనఁబుటట్టి

   వాసి నేరప్పుల గలితే వరిరతచవ
చ. 3:    చితతలేమటనఁ బాయు సిగద్గీలేవలల్లనఁ దర

  పతతమెతదుల వచచ్చె పనిగొతటేను
     యితతలో శ్రీ వతకటేశనఁడిట ననున్న నినున్ననఁ గటూడె

  వతతుదానవపై తేను వరిరతచవ



రేక: 0121-6ఆహిరి సతపటత: 07-126
పలల్లవ:    ఇతత మాయకానఁడవౌత యఱనఁగనెపైత నేను

   పొతతల నాచే గతదము పూయితచకొతటవ
చ. 1:     సారెక నావలప రచచ్చెలనఁ బటేట్టినని కా

   పోరచ నాచర కాస పోయుమతటమ
    వారి వరిచేత ననున్న దటూరితచేనని కా

  కేరచ నాకొనగోర గీరితచకొతటని
చ. 2:    ఆడుకో ననున్ననితత అలయితచేనని కా

  వడుకతోనఁ గమలన వయుమతటవ
   జాడతోనితతేసి దోసాల గటేట్టినని కా

   వడక తొడపపైనఁ దొడ వయితచకొతటవ
చ. 3:     పతదమాడి ననున్ననితత పచిచ్చె చేసేనని కా

   చెతది నీమోవ యతగిలి సేయుమతటవ
     అతది శ్రీ వతకటేశ ననన్నతట పాయనని కా

  ముతదరనే ననున్ననఁగటూడి మొకిక్కతపతచకొతటవ



రేక: 0122-1పాడి సతపటత: 07-127
పలల్లవ:    చటట్టిమవో మఱి నీవు సటూడుబతటవో

 గటట్టి తోడనుతడనఁగానే గోరసేతురా
చ. 1:    సలవుల నవువ్వెతానే చేతగోరనఁ జిముత్మిదురా

  పలవనయాల చేసే పడనఁతని
   కొలవు సేయితచకొతటానఁ గొపప్పువటట్టి తీతురా
  వలపల నెరపే నీవదిదదానిని

చ. 2:    చలల్లని మాటాడుతా చనున్నల వసుకదురా
  మెలల్లనే పాదాలొతేత్తి మెలనఁతను
   కొలల్లగా నాకతదుకొతటానఁ గొతగవటట్టి తీతురా

  వులల్లము నీకొపప్పుగితచి వుతడేటదానిని
చ. 3:    కనున్నలను మొకక్కతానే కౌనఁగిట బగితతురా

   సనన్నలనఁ బద్రియము చెపేప్పు జవరాలిని
    యనన్ననఁగ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ చెలినిటేట్టి
  మనన్ననల వఱఱ్ఱైవనఁగి మలసేటదానిని



రేక: 0122-2ముఖరి సతపటత: 07-128
పలల్లవ:    నేనటూ నీదేవులనే నితడుకవుతడుట మేల

    పేని పటట్టి యితదుకేల పలిచేవు నీవు
చ. 1:     మగవలక నీకను మాపదానఁకానఁ గొచిచ్చె కొచిచ్చె

  తగవుల చెపప్పునేల తడవనేల
  వగటగా మలోమర వసాలకనలిగితే

పగటతోనితతవడనఁబరచనఁగనేల
చ. 2:     పోసరితచి వరివారి పొతదుల నేయితచి నీచే

  బాసల సేయితచనేల పరచనేల
  బేసబెలిల్లతనముల పననఁగలడనఁగ మముత్మి

   తోసుకవచిచ్చె యడడము తటూర నాకేల
చ. 3:    అవవ్వెలిమోమెపైన మముత్మి నానఁకలి గొతటరతటా

  బువావ్వెననఁ బెటట్టినఁగనేల పొదుగనేల
    యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటేట్టి

   రవవ్వెల మరతులలల్ల రానఁప సేయనేల



రేక: 0122-3నాదరామకిగయ సతపటత: 07-129
పలల్లవ:   చెపప్పురాదు నీవుతడేట చెలవముల

  చిపప్పులీ నీమేననెలల్ల సితగారాల
చ. 1:    కతలగానఁ బానుపపపై కానఁగిటనఁ బెననఁగేవళ

  సతచెమటే పనీన్నట జలకముల
   యితవుగా లోలోన యనసి వుతడేటవళ

  గతగటూడ నవవ్వెనవువ్వె కపప్పురకాప
చ. 2:    సొలసి సొలసి నీతో జోడెపైవుతడేటవళ

 తలిరనఁబోడిచటూపలే తటట్టి పణునఁగ
 వులకనితమకాన వురమెకిక్కనటట్టివళ
  నిలవుమేనికాతత నీమేని సొముత్మిల

చ. 3:   అతగపరతులనఁ గటూడి అలసివుతడేటవళ
 అతగనమోవతీపలే యారగితపల

   చెతగటనలమేల్ మతగ శ్రీ వతకటేశ నినున్న
   నతగవతచి కూడె నీవ యఖలభోగాల



రేక: 0122-4హిజిజజి సతపటత: 07-130
పలల్లవ:    ఎపప్పుడును దొరలతో యేలటములపైనా మేల

  చపప్పునెపైన నీచలతో సతగాతాలకతటను
చ. 1:   జకక్కవపలగల నీచనున్నలక నోడినాను

 పకక్కదేశములనెలల్ల నఁ బేరపడెనఁగా
   నికిక్క తుమత్మిదల నీనెరలకెన రాకనాన్న

   మకిక్కలి మొరసననే మేకలపైనానఁ గలద్గీనఁగా
చ. 2:    చతదురనఁడు నీమొగముతో సరిరాకనాన్న లోలో

 కతదుచనుపమలక గఱతాయనఁగా
   నితదతోడ సితహము నీనడుమునఁ బోలకనాన్న
  యతదునఁ దలనఁపతచకొని యడువటట్టి కొనెనఁగా

చ. 3:    అతచల నీనడపల అతదముల రాకనాన్న
  యతచి కవతలలోన నిరవాయనఁగా

    నితచి శ్రీ వతకటేశనఁడు నీకౌనఁగిటనఁ గటూడినాను
  పతచెపటరాన నినున్ననఁ బెటట్టి కొనెనఁగా



రేక: 0122-5శ్రీరాగత సతపటత: 07-131
పలల్లవ:     కతటమ నేమభాగతము కనున్నల తుదలను నీనఁడిద

   జతటల నీకీవదదల సాజమె కదవయాత
చ. 1:  వతదులమోవులయవుల వనఁపననానినకచముల

  పొతదులకొనగోరొతుత్తి ల పొలనఁతకి నీకమరె
     చితదేట నెలవుల నవువ్వెల సిగద్గీల మోముల వతపల

  కతదుననుతడెడి యచెలికతత్తియలక నమరె
చ. 2:  తొడనఁదొడ మోచినమేలముదోమటవడెపటదుటల

    జడిగొను చటూపల ననుపల సతకిని నీకమరె
    యడనెడనఁ బయతదమరనఁగల యఱనఁగమ సేయు పరాకల

 ఆడియాలపమకొలవులయతగనలక నమరె
చ. 3:    ఆయములతటనమఱపల నడనఁచియు నడనఁచని వరప్పుల

    యయడ శ్రీ వతకటేశ యిదదరికిద యమరె
   చాయల సనన్నలపదరల సరినఁదరవాలిచ్చెన నేరప్పుల
  పాయని నీవడిగముల పడనఁతుకలకనమరె



రేక: 0122-6ఆహిరి సతపటత: 07-132
పలల్లవ:   బాపరే నేమచిచ్చెతని భాగతమాయను

  ఆప భోగితచినవ నీకతదమాయను
చ. 1:    వనిత చెకక్కలవతట వడిసే జవావ్వెదినే

  మనుకెపై నీమేనెలల్ల మెఱనఁగాయను
  పననఁగలడేటవళ బెరసిన చెమటల

  పనుపడి నీతమకినఁ బదనాయను
చ. 2:     రమణ కొపప్పువరల రాలి నీపపైనఁ జితదనఁగాను

  సమరతవటట్టి దరి చలల్లనాయను
   జమళ సరసమాడ చనున్నల కసటూత్తిరిపూనఁత
  అమరి నీవురమున కడియాలమాయను

చ. 3:   పడనఁతమోవతేనెల పలమార నీకియతనఁగా
  వడువని నీపొతదుక వతదులయను

    అడరి శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననేలితవ
  బడిబడినే మేల పపైకొసరాయను



రేక: 0123-1సామతతత సతపటత: 07-133
పలల్లవ:   దయ దలనఁచేదినఁకనఁ దనచితత్తిము

  నయముగా మాటాడితే నాభాగతము
చ. 1:     మొగము చటూచి నేను మొకిక్క నిలచతడనఁగానే

  తగవుల నడపనానఁ దనచితత్తిము
   జిగితోనఁ దనపాదాలసేవల నేనఁ జేయనఁగాను

   నగి యతత మనిన్నతచినా నాభాగతము
చ. 2:     కలిమతోనఁ దనక నే కాపరము సేయనఁగాను

   తలనఁ పతత గలిగినానఁ దనచితత్తిము
    పలిచి యపప్పుట నేనే పగయముల చెపప్పునఁగాను

  నలిరేనఁగి మెచేచ్చెది నాభాగతము
చ. 3:     కనునఁగొని నేనఁ దనున్న కానఁగలితచి కూడనఁగాను

  తనివతత సేసినానునఁ దనచితత్తిము
   యనస శ్రీ వతకటేశనఁడిచచ్చెకము నేనాడనఁగా

  ననుపపై యిటేట్టివుతడేది నాభాగతము



రేక: 0123-2రామకిగయ సతపటత: 07-134
పలల్లవ:     ఊరకనాన్న నెఱనఁగనఁడు వడుల సదితచ వచచ్చె

  కేరి వకక్కరొకక్కరమే గెలవనఁగలేమా
చ. 1:    అతకలచేతుల వటట్టి యానలేల పట ట్టిని

  సతకెలేని కొయతకానఁడు జాజరకానఁడు
   మతకల గొలల్లతలము మతదవారమెలల్ల నఁ గటూడి

  కతకమగబబ్బులనే కచిచ్చె యతత్తిలేమా
చ. 2:  చలల్లచాడెలతటకొని జాణతనాలడని

  పలల్లదప గదదరీనఁడు బయకానఁడు
   కలల్లరి దొడిడవారము కనెన్నలమెలల్ల నఁ గదిసి

   పలల్ల సనఁకలనె మోవ పచిచ్చెసేయ లేమా
చ. 3:    తోడనె వనన్నదుబబ్బుల తొడుకనేల వచచ్చెని

  వడుకకానఁడు శ్రీ వతకటేశనఁడు
  కూడె మముత్మి రేపలల్లకొమత్మిలలల్ల నినఁక

   వడెపనఁ దముత్మిల వటట్టి వతతసేయలేమా



రేక: 0123-3కేదారగళ సతపటత: 07-135
పలల్లవ:    ఓరచకోవ యటట్టియినా వువద నీవు

   నేరపరి నీవభునఁడు నేనఁడే వచచ్చెనీడక
చ. 1:     కలవల వసితేలే కామునఁడు చటట్టిము గానఁడా

  వలయు వరహులక వగటగాక
   చలివనెన్నల గాసితే చతదురనఁడు పగవానఁడా

 పొలయలకలవారే పొగడరగాక
చ. 2:   కొసరచనఁ బాడితేనే కోయిలగతడెబెదరా

 అసు (స?)   దు వరహుల కాదతదురగాక
  ముసరితేనఁ దుమత్మిదమటూనఁకల దయలేనివా

  వసిగిన కాముకలే వనలేరగాక
చ. 3:    వనము సితగారితచితే వసతతునఁడు కూగ రనఁడా

 వనరని వరహులకొతటదుగాక
    యనసి శ్రీ వతకటేశనఁడేల నినున్న చిలకల
  కినిసేవా పాతథలక కేరడముగాక



రేక: 0123-4మధతమావత సతపటత: 07-136
పలల్లవ:    ఆతనఁడిచిచ్చెన చనవ అనిన్నటా నీక

  గాతసేయకితతట మొకక్కనఁగరాదా నీవు
చ. 1:    సనన్నచేసి రమణునఁడు సలిగె నీకిచెచ్చెనతటా

  యనిన్నమాటలడేవ యేమే నీవు
 ఉనన్నతనెతదుకెపైనాను వోరిచనాతనఁడతటా

   మనన్నక నేనఁడెతత మేరమరేవ నీవు
చ. 2:   దొరతనమచిచ్చె నీపొతదులక లోనాయనతటా

   కెరలి యేమటకి జతకితచేవ నీవు
  సిరల నీచేనఁతలలల్ల నఁ జెలిల్లనఁచనతటాను
   వరసి గోరనేల వనఁదేవు నీవు

చ. 3:    కదిసి యాతనఁడు మెచిచ్చె కానఁగలితచకొనెనతటా
   వుదుటనఁ జనున్నలనేల వతేత్తివ నీవు

   వదకి యిటవతట శ్రీ వతకటేశనఁడేలనతటా
   ముదమున రతనెతత ముతచేవ నీవు



రేక: 0123-5శతకరాభరణత సతపటత: 07-137
పలల్లవ:   దేవ నీవునికి తేటతలల్లమాయను

  భావతచ మాకనఁ గనున్నలపతడుగాయను
చ. 1:  పనీన్నటజలకముల భామకనుచటూపలను

   యనిన్నకెనఁ గటూడుక నీమెపైనేరలపై పారె
  తనన్ననిచెమటలలల్ల తరమేననెలల్ల నితడి

 అనిన్నటా ముతాతలపనుహరములయ
చ. 2:   తలల్లని కపప్పురకాపతఱవనవువ్వెల గటూడి

 పొలల్ల గాని పపొప్పుళళ్ళపోగలయను
   మెలల్లనె నీవురటూపల మతచల రవలరేనఁగి
 వలల్లనె తడిసటూళళ్ళవతుత్తి లయను

చ. 3:    అతగతపనఁ బుళగకాప అలమేలమతగనఁ గటూడి
 సితగారాలయను మతచిసిరలయను

   ముతగిట శ్రీ వతకటేశ మోహనపమకూటమ
  సతగతనఁ బువువ్వెదతడల జాడలయను



రేక: 0123-6ముఖరి సతపటత: 07-138
పలల్లవ:    నీవ యితత సేతువట సేనియతకొనలేనా

    పోవులపై నీకే చితత పటట్టి నని కాక
చ. 1:   తాపాననఁ బొతదితతువట తగనేనఁబొరలలేనా

  పాపమునఁ నీకతటననే భయముగాక
   కోపగితతువట నీవు కోరి నేనోరవలేనా
   దపతచననిన్నటా నీకనఁ దిటట్టి వాటని కాక

చ. 2:  ఆసకొలపదువట అలనఁతకోపనఁగలేనా
   దాసుల నినున్న నమత్మిరితతానని కాక

  మోసపతుత్తి వట నీమొరనఁగక లోనఁగాలేనా
   వసమతత నీదయక వలితని కాక

చ. 3:    కౌనఁగలితతువట నినున్ననఁ గరనఁగితచ నేలేనా
   చేనఁగ నీచితత్తిము దలిసేనని కాక

     దానఁగక శ్రీ వతకటేశ దకక్క ననున్ననఁ గటూడితవ
    తటూనఁగలేనా నీక సరి దొరవని కాక



రేక: 0124-1నాదరామకిగయ సతపటత: 07-139
పలల్లవ:  చితత్తిగితచవయాత చెలియసితగారాల

  కొతత్తికొతత్తిబాగలపై గతపల గట ట్టిని
చ. 1:   వలిపపయతదలోన వడివటట్టి వలపల

   కలికి చనున్నలపై మతచెనఁ గాతతకను
  కలకనఁజూపలలల్ల ను కూడపోయనఁగానె కాదా

   తలరాశ పై చనఁకట దటట్టిపనఁ గొపాప్పుయను
చ. 2:    మనసులో కోరికల మటట్టి మరి దపైవారి

   పనునఁబులకలపై నితడి పరిగె మేన
   పనపరిమాటలలల్ల పదవపపై నటూరి వరి

  తనివోని యధరామస్కృతములపై నిలిచెను
చ. 3:    జిగిమతచ రతులలో చిమత్మిరేనఁగి వడుకల

  మొగముననఁ గళలపై ముతచకొనెను
    తగిలి శ్రీ వతకటేశ తతనీకెనఁ గటూడితవ

   నగవుల సలవుల నారకొననఁ జొచెచ్చెను



రేక: 0124-2భపైరవ సతపటత: 07-140
పలల్లవ:    ఎతతవానఁడవయత నీవు యేమని పొగడుదును

   పొతతనే నీమేలకక్కననఁ బోసి చటూపవచచ్చెను
చ. 1:   గొతటరిసతుల నినున్ననఁ గొసరదురితతకాని

  నతటన నీబాసలనీన్న నమత్మివచచ్చెను
  వతటనఁ జికిక్కతచక నినున్ననొరయుదురితతకాని

  జతట నీమతచితనాల చాటతచవచచ్చెను
చ. 2:   నాలికతత్తిల నీమానఁట నవువ్వెదురితతకాని

  వాలయితచి మతతగముగా వాబ్రాయవచచ్చెను
  పోలితచి మతచిగణల బోధితచవతుత్తి రగాని
  మేలిమ నీకీరెత్తిలల్ల మెఱయితచవచచ్చెను

చ. 3:    తకక్కరికాతతల నీతో తమకితతురితత కాని
   పకక్క నీరతుల దొతతనఁ బెటట్టివచచ్చెను

   అకక్కరతో శ్రీ వతకటాధిప ననేన్నలితవ
  వకక్కసప నీమహిమ వలయితచవచచ్చెను



రేక: 0124-3ముఖరి సతపటత: 07-141
పలల్లవ:    ఇతకనేల దానఁచేవు యినిన్నయు నెరతగదుము

   కొతక గొసరెలల్ల నఁ దరె కోడెకానఁడా
చ. 1:   మచిచ్చెకెపైన యయితతమానఁటలచవులనఁ జొకిక్క

 వచిచ్చెనదరనఁగమా వనెన్నకానఁడ
  యిచచ్చెగితచి యేపొదుద యపచనున్ననఁగవకే

  పచాచ్చెరేది యఱనఁగమా పతతగానఁడా
చ. 2:      నతటన యప సలవ నవువ్వెల పసనఁ దగిలి

 యితటనుతడేదఱనఁగమా యమెత్మికానఁడ
   జతటల నపప్పుటనఁ గనున్నసనన్నలక లోనెపై

  వతట వచేచ్చెదఱనఁగమా వడుకకానఁడా
చ. 3:   దినదినమ ప మోవతేనెలకాసపడేవు

  మనసు నేమెరనఁగమా మాయకానఁడ
     యనసిత వట ననున్న యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ
  ఘనునఁడ నినెన్నరనఁగమా కతలకానఁడా



రేక: 0124-4హిజిజజి సతపటత: 07-142
పలల్లవ:   నీవ వచారితచకొమాత్మి నెఱజాణవు

 యవళనఁ జెలియమోహమచచ్చెగితచవచచ్చెను
చ. 1:   చెతతనుతడి కొలవుల సేసేటరమణతో

 పతతమాడవదుద గాని పనిగొనవచచ్చెను
   మతతనాన నీతో మనవ చేపేప్పువళను

 వతతసేయవదుద గాని వనులొగద్గీవచచ్చెను
చ. 2:     కోరి నినున్న వనఁడుకొతటా గటట్టి తోనునన్న చెలిని

 జేరనఁదయవదుద గాని చెకక్కనొకక్కవచచ్చెను
   వరకెపైన వటట్టితేనెలటూర మాటలడి చపప్పు

  చార సేయవదుద గాని చవగొనవచచ్చెను
చ. 3:    తాలిమతో కౌనఁగిటకి తమకితచే వనితను

 జాలినఁబెటట్టివదుద గాని చనున్నలతటవచచ్చెను
   యేలితవ శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటానీకెను

  బేలనఁజేయవదుద గాని పేగమ నితచవచచ్చెను



రేక: 0124-5వరాళ సతపటత: 07-143
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే యేల పననఁగేవకెతో నీవు

  లపప్పులకపగమచిచ్చె యలప దరచ్చెవయాత
చ. 1:     కలకల నవువ్వెతాను కాతత పరవున వచిచ్చె

   బలిమనఁ గానఁగిట నినున్న నలమనఁగాను
     వలయతగనఁ గొపప్పు వడి వరల జలల్ల న రాల

ములవాడిగోళళ్ళదువవ్వెముడువవయాత
చ. 2:    వటట్టి వటట్టి పోకమని వడివటట్టి కొని నినున్న

  దిటట్టియపై తరలోనికినఁ దియతనఁగాను
   గటట్టి ననఁ బయతదడలి కచముల గానవచెచ్చె
  జటట్టిగొని వరడితచి చకక్కనఁబెటట్టివయాత

చ. 3:   గయాతళతనముచటూప కళలతట రతసేసి
 నెయతపమోవతేనెల నితచనఁగాను

    చయతన శ్రీ వతకటేశ సరలలల్ల నఁ బెనగొనె
  యియతడనఁ జికక్కదరిచి యేలకొనవయాత



రేక: 0124-6ఆహిరి సతపటత: 07-144
పలల్లవ:   సిగద్గీరి పతడిల్లకూనఁతుర చెలియనితతసేతురా

   తగద్గీక సలవ నవువ్వె తతగొనెను
చ. 1:     పవువ్వెల వసినవట పపొప్పుడి నితడానఁ జితది

  జవవ్వెని చనున్నలమనఁద జాజకొనెను
  చివవ్వెన మెపైచెమరితచి చితత్తిడిచెమటతోడ

  దువవ్వెటపనఁ బయతదలల్ల నఁ దొపప్పునఁదోనఁగెను
చ. 2:      పనీన్నటనఁ జిమత్మిన చిముత్మి పదను పపైపపైనఁ గపప్పు

 కనెన్నచెకక్కలమనఁద కారకమెత్మిను
    వునన్నతతోనఁ బులకితచి వగినఁ బోకముడి జారి
  తనున్ననఁదానె నిటటూట్టిరప్పులనఁ దడనఁబడెను

చ. 3:     గతదాననఁ బటూసినపూనఁత కడగి లపప్పుల గటట్టి
యితదుముఖలమేలత్మితగకితపలయను

     కతదువ శ్రీ వతకటేశ కౌనఁగిటనఁ బేతటల్ల రాలి
 సతదడిరతులలోన సతగతాయను



రేక: 0125-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-145
పలల్లవ:    బొమత్మిల జతకితచెనతటా పొలనఁతని దటూరేవు

  కగమత్మిరనితదుకనఁగానె కరనఁగీ లోలోపలను
చ. 1:    జకక్కన పటట్టిలవతట చనున్నలమనఁద నీవు

 వుకక్కవతట కొనగోరనటూనఁదవచచ్చెనా
   లకక్కవతట మనసిది లలన యితదుకనఁగానె

   వకక్కరీత సిగద్గీవడి వునన్నది లోపలను
చ. 2:  తలిరాకవతట మెతత్తినిమోవమనఁదను

 ములవాడిదతతముల మోపవచచ్చెనా
  కలవకామవతట కామని యితదుకనఁగానే

 వులవచిచ్చె (?)   చేనఁతలతో వునన్నది లోపలను
చ. 3:   కడులేనఁతతీగెవతట కాయముమనఁద నిటేట్టి

 అడరి నీగటట్టియురమదిమతవ
    యడయక శ్రీ వతకటేశ యితదుకనఁగానఁ జెలి

   వుడివోని రతులతో నునన్నది లోపలను



రేక: 0125-2శతకరాభరణత సతపటత: 07-146
పలల్లవ:    మరగి నాపొతద నీక మాటమతదు

  సరసనిదదరమును సతులమె కామా
చ. 1:    వనెన్నలబాయిట నీవు వలనఁదినఁ దలనఁచకొని

  వనెన్నకానఁడ వరహన వడదానఁకేవు
   ననున్న నాకెమారగా మనసున నిలపకొని

  చెనున్నమరనఁ గానఁక చలల్లనఁజేసుకొనరాదా
చ. 2:    సితగారపనఁదోనఁటలోన చెలిని దవువ్వెలనఁ జూచి

అతగపనఁజెమటనుసుత్సరసుత్సరనేవు
    చెతగట ననున్న నాకె చెలల్లలినఁగా భావతచక

 సతగడినలపారచ్చెక సతతోసితచరాదా
చ. 3:  ఇతదుకాతతవదిపపైనితతతోడ మానఁటలడి

  కతదువల గరనఁగచనఁ గానఁగలితచేవు
    పొతదితవ ననున్న నాకె పోలికలకే నీవు

    అతదప శ్రీ వతకటేశ అటేట్టి కానీరాదా



రేక: 0125-3పాడి సతపటత: 07-147
పలల్లవ:    ఇతతట నీ నోముఫలమేమ చెపేప్పుది

  కాతతరో యిద నిచచ్చెకలతణముగాదా
చ. 1:    మాట జవదానఁటని మగవానఁడు గలిగితే

  ఆనఁటదాని భాగతమేమని చెపేప్పుదే
 యటననాతనఁడునఁదాను యేకచితత్తిమెపైవుతడితే

  చాటవకెకిక్కన జనత్మిసాఫలతము గాదా
చ. 2:    వతటవతటనఁ దిరిగేట వభునఁడు గలిగితేను

 యితటలోనిలల్ల లిపణతమేమ చెపేప్పుదే
  బతటవలనఁ బనిసేసి పాయకాతనఁడుతడితే

  అతట మనోరథఫలమబుబ్బుటది గాదా
చ. 3:   పకక్కవాయకతడేట పాబ్రాణేశనఁడు గలిగితే

  యకక్కవపైన సతసౌఖతమేమ చెపేప్పుదే
     ఇకక్కడ శ్రీ వతకటేశనఁడిట నినటూన్న ననున్ననఁ గటూడె
   తకక్కక మనకనఁ దానఁ బద్రితతక్షమవుటగాదా



రేక: 0125-4సాళతగనాట సతపటత: 07-148
పలల్లవ:    తనక బుదిదచెపేప్పుట దాననా నేను

  చనవున వనన్నవతచే సమత్మితతచమనవ
చ. 1:   బడివాయకతడితేను పాయమే కామధేనువు

  యడయని పతులక నితతులకను
   చిడిముడి మానితేను చితత్తిమే తనచటట్టిము
  తడయక రమణునినఁ దలనఁచకొమత్మినవ

చ. 2:    వదలక కూడుతడితే వలపే సామాబ్రాజతము
  సదరాననఁ బెపైకొనేట జాణలకను

    కదిసి వత మానితే కాయమే నిధనము
  యదలోన తనున్ననఁదానె యరనఁగకొమత్మినవ

చ. 3:   కతదువలొననఁగటూడితే కానఁగిలే కలప్పుతరవు
   సతదడినఁ బెననఁగ నేరేచ్చె సరసులక

   యితదరిలో శ్రీ వతకటేశనఁడు ననేన్నలినానఁడు
  మతదలితచి యిటాల్ల నే మనిన్నతచమనవ



రేక: 0125-5కాతబోదిసతపటత: 07-149
పలల్లవ:   వసాల వయనఁగనేలే వడుకకానఁడు

   రాసుల వోశనన్నవవ రచచ్చెలనఁ దనబాసల
చ. 1:   మతతనములేలడనే మగవలతో నెలల్ల ను

  సతతలోని వలపల జాజరకానఁడు
   వతతలవవ్వెరితోనఁ జేస వదతలనీన్న నెఱనఁగదు

  దొతతనఁ బెటట్టి కనన్నదాన తొతటతనసుదుద ల
చ. 2:    పగయముతో వావులేల పనచనే చెలలతో

 బయలీనఁతనగవుల బచెచ్చెనకానఁడు
  నయములతత చటూపీనే నాకనఁదలసుననిన్నయు

  కగయముగానఁ గొతటనఁ దనకతదువమరత్మిముల
చ. 3:   జాడనితతులక మోవచవులేల చటూపీనే

 గాడినఁగటట్టి కూటముల కతలకానఁడు
   యడనే శ్రీ వతకటేశనఁడేలినానఁడు ననున్ననిటేట్టి

  కూడపటట్టి కొతటనఁ దనగరతపైన చేనఁతల



రేక: 0125-6బౌళ సతపటత: 07-150
పలల్లవ:    ఏమని చెపనఁగవచచ్చె యితతా నీభాగతమే

   వమారనెతచి చటూచితే వతతలపై నిలచను
చ. 1:   ధరలోనఁ గపప్పురమతదరికినఁ జలల్లనెపైయుతడు

  వరహులకెపైతేను వనఁడెపై యుతడును
  తరణులక నవువ్వెల తగవనోదమెపైయుతడు

   కెరలితచ నీకవ వతగెములపై పరగను
చ. 2:   ఇముత్మిల సతపతగిపూవులితదరికితవపై యుతడు

 తుమత్మిదలకెపైతేనే దొరయకతడు
    కొమత్మిలక జతకెనల కోరి సితగారాలపై యుతడు

  వుమత్మిడి నీకెపైతే మరాత్మిలొరయుచతడును
చ. 3:    భటూమకెలల్ల నఁ జతదమామ పొసనఁగితచ వడుకల

 తామరలకెపైతేనే తలవతపల
    కామతచి శ్రీ వతకటేశ గకక్కన ననేన్నలితవ

   యమేల నీకెపైతేను యియతకోలపై యుతడను



రేక: 0126-1శతకరాభరణత సతపటత: 07-151
పలల్లవ:    దొరవపైతేనేమాయ దోసమా మలో మక

  యరవులేనిచోటకి యితవులే కావా
చ. 1:   పలమారనాపనిటేట్టి పాటల వాడుమనేవు

   మెలపన నీవు దతడె మటరాదా
 చెలవునఁడవమాటక సిగద్గీవడేవదియేమ

  కలపకోలపైన మేళగానఁడవు గావా
చ. 2:  అతతలోనే పగడసాలడుమనేవాకెను

  యితత యలసనఁ బాసికలతత్తియతరాదా
   పతతాన నామోము తపప్పుక చటూచేవదియేమ

  వతతుకనఁ బాగకానఁడవవల నీవకావా
చ. 3:    పొతదుగా పరిమళము పూయమని పననఁగేవు

  గతదము దసిచిచ్చె పొదుగనఁగరాదా
     చెతది ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ యేమ

   యితదుకనతదుక నీవ హితునఁడవు గావా



రేక: 0126-2గజజరి సతపటత: 07-152
పలల్లవ:    తనిసినదానఁకా తానే తగలనఁ గాక

 కనునఁగొనన్నవారికేల కానఁతాళతచనఁగను
చ. 1:    యేడలేని సతులనఁ దానెతదరినఁ బెతడాల్ల డినాను

  వాడవారికేమ వోదు వదదననఁగను
   జాడతోడ జవవ్వెనుల చనున్నలతనఁడు మోచితే

  వడుకకతత్తిలకేల వనఁగ వచెచ్చెనే
చ. 2:   నారకొన నెనిన్నకతకణల దానఁగటట్టి కొనినా

 వరివారికేమటకే వుపప్పుతతచను
   కోరి కొమత్మిలచే మోవగరతుల సేయితచకొతటే

  పేరటాతడల్లకేమటకే పదవుల వరచ
చ. 3:    వరసల వటట్టి కొని వనితలనఁ గటూడనఁగాను

 పొరగవారికినేలే బుదిద్ధచెపప్పును
   యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁడితనఁడిటేట్టి ననున్ననేల

  యరవులవారికేలే యేనఁకట చటూపనఁగను



రేక: 0126-3గళ సతపటత: 07-153
పలల్లవ:   ఇదదరికి మకనఁ దగనితతలేసి

  బదుద లేల నెరపేవు బారెనఁడేసి
చ. 1:    నెలకొనన్న సేనఁతల నీవమ సేసితవ

  సలవుల నవవ్వెనాప చేటనఁడేసి
   మలసి మలసి నీవు మరత్మిములటట్టితటతవో
  కలికీని సిగద్గీలలల్ల గతపనఁడేసి

చ. 2:     సతదడి మ కెటవల సమత్మితులపైనవ కాని
 కతదువమానఁటలడని గాదనఁడేసి

   మతదలితచి నీవతత మరిగితచితవ నేనఁడు
  పొతదుల చటూపీనిటేట్టి పటట్టినఁడేసి

చ. 3:    మతచముపపై రతనెతత మనసు గరనఁగితచితవ
   వతచనఁ జూపల నీపపై వామెనఁడేసి

     యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  నితచి వలపలలల్ల నిలివనఁడేసి



రేక: 0126-4బౌళ సతపటత: 07-154
పలల్లవ:  నేనెఱతగనా నీనేరపలివ

  నానాగతుల లలితచి నవవ్వెతతువు
చ. 1:    వలి నీవడనుతడినా వసనేనఁదలనఁచితే నా

 తలనఁపలోననెయుతడి దయసేతువు
   లలినెతతపరాకెపైనా లకతచి నినున్ననఁ జూచితే

 చలవమోవయొసగి చనవతుత్తి వు
చ. 2:   పాటతచి నీపేరకచిచ్చె బయలమానఁటలడితే

  మాటలోనుగానే వచిచ్చె మనిన్నతతువు
    నీటననఁ గొలవులోన నీక నేనిటట్టి మొకిక్కతే

    చోట చటూప నాతోనే సుదుద ల చెపప్పుదువు
చ. 3:   ఆతలిమోమెపైవుతడనఁగానటేట్టి చేతుల చానఁచితే

  చేతులనే సనన్నసేసి చెనకదువు
     యతల శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ బెతడాల్ల డిత

    రాతరినఁ బగల ననున్న రతులనఁ జొకిక్కతతువు



రేక: 0126-5రామకిగయ సతపటత: 07-155
పలల్లవ:   ఎదుటనేవుతడి యాల యలయితచేవ

  అదననఁ జేకొననఁగాను అలయకవ
చ. 1:    కలికి నీకనున్నల కడు సగల

  మొలక చనున్నల ములచేనఁగల
  వలయ వలచె నీవభునఁడితదుకే

  పలిచ సారెకనినఁకనఁ బెననఁగకవ
చ. 2:  నీలలవతటవ నీకపప్పునెఱినఁగరల

  తాలిమ నీనడపల తగనఁగరల
  కాలమతద మోహితచె నీకాతతునఁడితదుకే
  కేలచానఁచ నీమనఁద జతకితచకవ

చ. 3:   ముతచిన నీచెకక్కలదదముల మతచల
  పతచ మోవచతచల బతబపటతచల

   యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశనఁడేల నితదుకే
  కతచపరత యొసనఁగె కదుమకవ



రేక: 0126-6సాళతగనాట సతపటత: 07-156
పలల్లవ:   ఎగసకీక్కనఁడవు నినున్ననేమ చెపేప్పుము

   నగితేనే సలవుల నాననఁబాల చటూపేవు
చ. 1:   చిలల్లరలయితన నీచేనఁతలే కొతత్తిలగాక

  తొలిల్లటవానఁడవకావా దొరవు నీవు
  గొలల్లదాననెపైతేనేమ కొలవుక వచిచ్చెతేను

 చలల్లకతడలతటాను నాచనున్నలతటేవు
చ. 2:    అపప్పుటపప్పుటకినఁ బెటేట్టి ఆనలే వరగాక

  యపప్పుటగణలేకావా యతచితే నీక
  కపప్పు దొడిడవారమెపైతే కనున్నలమొకిక్కనతతలో
  పపప్పు మనఁగడునన్నదతటా పదవులనేవు

చ. 3:   మతత్తిలి ననేన్నలితవ మనన్ననలనిన్నచిచ్చెనాను
 పొతుత్తి లకానఁగిలేకాదా భోగితచేది

    హతత్తి శ్రీ వతకటేశ ఆలవారమెపైతేనఁ జూచి
  కొతత్తిపేయల గటూడతటా కొపప్పుతటేవు



రేక: 0127-1గతడకిగయ సతపటత: 07-157
పలల్లవ:   భావమెరనఁగనివార పచెచ్చెతదురగాని గోర

  తావులరినఁగితే సురతపసొముత్మి గోర
చ. 1:   అలిగినవళలనతటకతడానఁ జిముత్మి గోర

   వలప నిలపరాక వడినఁజానఁచేదొక గోర
    చలపటట్టి వరొకత జగడము దసే గోర

  బలిమ పతతానకపచరితచేది గోర
చ. 2:    శిరసువతపలలోని సిగద్గీల వాపేది గోర

  సరినఁ బరవశములచచ్చెరితచ గోర
   వరసితే గరిసేను నుబుబ్బునఁగవణప గోర

  సరసమాడేవళ చవరేనఁచ గోర
చ. 3:     సమత్మితతచకతటేనఁ దానఁకి జతటక లోనఁజేసు గోర

   పమత్మి మనసుకనఁ జలివాప గోర
    దిముత్మిల వయోమదము తలియని సాక గోర

     కొమత్మి శ్రీ వతకటేశతోనఁ గటూడే యికక్కవ గోర



రేక: 0127-2పాడి సతపటత: 07-158
పలల్లవ:   నేనెఱనఁగనా వోయి నీజాడల

    లేని మరనఁగల వటట్టి కాననీవు వలప
చ. 1:    యితతనఁజూచి యారటూపే యదలోననఁ బెటట్టి కొని

  చెతతనునన్న సతులనునఁ జితత్తిగితచవు
  మతతనాననాడిన మాటల దలనఁచకొని
 వతతవారిమాటల వనులనఁబెటట్టివు

చ. 2:    యదుటనే ఆపనవువ్వె యగపోసి దిగపోసి
  కదిసతదర నవవ్వెనానఁ గనునఁగొనవు

   మొదలనఁ గటూడినభావములక లోలోనఁ జికిక్క
  సుదతులతదరతటనా సతపలనఁ గరనఁగవు

చ. 3:     ఘనమెపైన చనున్నల కానఁగిలి యిటేట్టి మరిగి
  పనిగొనన్న తమకాన భద్రిమసితవ

    యనసితవట ననున్న యితతలో శ్రీ వతకటేశ
 ననుపసతుల సనన్నలకిచచ్చెగితచవు



రేక: 0127-3దేసాక సతపటత: 07-159
పలల్లవ:    ఏమని వుతడునొకో యతని మనసులోన

   వమరనఁ జెలల వనన్నవతచరె మరెపైనను
చ. 1:     పతతముననఁ దనునఁ జూచే పరాకన నేను

  మతతనాననఁ గానఁగిలితచ మఱచితని
  సతతసాన మానఁటలడే సతబురముతోడనే
  యితతలో ముతాతలఆరతతత్తి మఱచితని

చ. 2:   ననుపననఁ దనతోడ నవవ్వెటవడుకనే
   మనవనఁ బద్రియము చెపప్పు మఱచితని

   చెనకి పతడిల్లపీటపపై నేసచలేల్ల సతదడినె
  పననఁగి మోవవతదు పటట్టిమఱచితని

చ. 3:    వఱగి తనవదదనఁ గటూచనన్న మతదమేళననే
  మఱనఁగగనఁ దరవయ మఱచితని

    యఱినఁగి శ్రీ వతకటేశనఁడేల ననున్న మనిన్నతచి
   నెఱవపైన గరతుల నితచ మఱచితని



రేక: 0127-4ధనాన్నశి సతపటత: 07-160
పలల్లవ:   ఒకక్కట వనన్నపమే వునన్నమాటనఁలికనేల

  యికక్కవతో రమణునికెరనఁగితచనఁ గదవ
చ. 1:   యడమాటలడేనతటే యోతదానఁకనఁ దిరగవచచ్చె

  నడుమనఁ దనచితత్తిము నాభాగతము
    తడయక చటూచెనతటే తనివ యతతటనఁ గలద్గీ
  చిడిముడి నాచనవు చెలిల్లతచమననఁగదే

చ. 2:    యలమనఁ బెననఁగేనతటే యతతటనఁ దరీనాస
   బలిమకానఁడు తాను భావను నేను

   వలయనఁ బలిచేనతటే వళయటట్టి గానఁ దలిసు
  తలకొని ననునిటేట్టి దయనఁజూడమనుమ

చ. 3:    వనఁస బెతడాల్ల యాడేనతటే వడుకక వలవది
    వనమాయనఁ దా నాక వలప నాది

   యసగి శ్రీవతకటేశనఁడేలే ననున్న దటూరనేల
   పొసనఁగ ననిన్ననఁకనిటేట్టి భోగితచ మనవ



రేక: 0127-5సామతతత సతపటత: 07-161
పలల్లవ:   సతదు సుడివలపల జాజరకానఁడ

 యితదరిపపైనడియాసలేల చటూపేవయాత
చ. 1:    వరసక వచిచ్చెనాప వదదనే వుతడనఁగాను

  యిరగ పొరగలప యేనఁకారనఁగాను
   సరినఁ గానుకిచిచ్చెనాప సారెకనఁ జూడనఁగాను

  గొరబుగ ననున్ననేల కొతగవటేట్టివయాత
చ. 2:   సనన్నల సేసినయాప సముకాననుతడనఁగాను

  కనున్నల మొకిక్కనయాప కాచకతడనఁగా
  కినన్నరమతటల్లయాప గిలిగితతల సేయనఁగా

  చినన్నదాన నాపపైనేల చేయిచానఁచేవయాత
చ. 3:   ఇతటలోననునన్నయాప యదురల చటూడనఁగాను

  జతటయపై పతడాల్ల డినాప సాదితచనఁగాను
     నతటన శ్రీ వతకటేశ ననున్న నీకానఁగిటనఁ గటూడి

   అతట ముటట్టి ననున్ననెతత ఆదరితచేవయాత



రేక: 0127-6పాడి సతపటత: 07-162
పలల్లవ:    ఔనే ఇది జాణతనమతదుక నేమెచిచ్చెతని

    నానోరనఁ బలికేనతటే నవువ్వె వచచ్చెనఁ గాని
చ. 1:   కానుకగా తనక నేనఁగపప్పురమతపతనని

 ఆనవాల చెపప్పుపతపీనతదుకేమే
    పూని తా వలచినటట్టి పొలనఁతనఁ దోడితమత్మితటే
   దనికి నేనియతకొని తేరాదు గాని

చ. 2:   అడరి సొముత్మిలిదదరమటేట్టి మారచ్చెకొతటమని
 అడియాలమచిచ్చె పతపీనతదుకేమే

   తడవ యేమెపైనాను తనకను నాపకను
   యడనెడనఁ బతడుతడనఁ జోటయతరాదు గాని

చ. 3:     రతగగ నేనఁ గటూడినటట్టి రహసతప వళదని
 అతగపగరతు చటూపీనతదుకేమే

    యితగితాన శ్రీ వతకటేశనఁడాకె తన పొతదు
   కతగవతచి సాకిరెపై తనకనరాదు గాని



రేక: 0128-1సామతతత సతపటత: 07-163
పలల్లవ:   తనతో పతతములడేదాననా నేను

  పనుల పదిమారల పచరితచేవానఁడు
చ. 1:    వాడికమాటలనఁ జొకిక్క వలక లోనెపైనవానఁడు

 వోడక రాళళ్ళదేలితచనోపనవానఁడు
   జాడతో భటూమెలల్ల ముకచాయనె యేలినవానఁడు
 వడుకనఁ గతబసటూతగపవసాలవానఁడు

చ. 2:   పసలేని యాసలక బయలవానఁకేవానఁడు
  ముసరకొనన్న చలల మునినఁగేవానఁడు

   సుసరాన నమత్మిలేక సొతటల్ల సదితచేవానఁడు
  ముసలినఁ గనతకనఁజేసి మోహితచినవానఁడు

చ. 3:    వనక ముతదరసేసి వలనఁదులనఁ గటూడేవానఁడు
   కనుసనన్నలనఁ దిరిగే కలికి వానఁడు

  అనిశము శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁదటవానఁడు
   ననునఁ గటూడి నెలకొనన్న నయగారివానఁడు



రేక: 0128-2శ్రీరాగత సతపటత: 07-164
పలల్లవ:   అతదమాయనయతనేనఁడు అనిన్నటా నీవభవాల

 చతదపతరలపైనవ సతబతధల
చ. 1:   కోరి నీమోహపసత గబబ్బులవలనునన్నవ

  పోరచి నీపతడిల్లలోని బటూజగతడల
   చేరి యాప కమత్మిరితచే సిగద్గీవలనునన్నది
   వరె యిదదరినడుమ వసిన తర

చ. 2:  ననిచిన యలేమనవువ్వెవలనునన్నది
  మునుకొని నీశిరసుముతాతల సేస

  చొనిప యదురచటూచే చటూపలవలనునన్నవ
  ఘనముగా వసుకొనన్న కలవలదతడల

చ. 3:   జోడుగానఁ జెలియిచిచ్చెన సొముత్మిలవలనునన్నవ
  కూడినవళ నీమేని గోరొతుత్తి ల
    యడుగా శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి

  వడుకవలనునన్నది వతదుల నీమోవ



రేక: 0128-3బౌళ సతపటత: 07-165
పలల్లవ:  ఇతదానఁకానెరనఁగనెపైత నీవుపాయము

  కతదువలతటనపప్పుడు గాక లోనౌనటవ
చ. 1:   అడరి యవవ్వెతోయితటకరిగేవళ వభుని

   వడినఁ జేపటట్టి తీసితే నచచ్చెనటే
    బడినే యరిగి యాకెనఁ బచారితచి యానవటట్టి

  కడుబలిమనఁ గటూడిననఁగాక వనఁడబుబ్బునటే
చ. 2:    నలవతక సతులతో నవువ్వెల నవవ్వెటవళ

  పలమారనఁ బలిచిననఁ బలికీనటే
   యలయితచి వకక్కనినె యేకతమునకనఁ దసి

  యలమనఁ జనున్నలనొతత్తికితనఁడు చికక్కనటే
చ. 3:   అతత్తిలవతదియతకొనన్నయటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడు

  పొతుత్తి లకనఁ బలిచితే భుజితచనటే
   బతత్తితోనఁ గటూడితనఁ దనపచచ్చెడము ముసునఁగిడి

కొతత్తియితతసేయకతానేకొతకదేరనటవ



రేక: 0128-4ముఖరి సతపటత: 07-166
పలల్లవ:    సుదత సితగారాల చటూడరమత్మి చెలలల

 మదనుబలల మారమలయవలసను
చ. 1:   జకక్కవల చనున్నలపై జతటవాయకతడనఁగాను

  పకక్కననఁ గొతడలతోడి పతగెమేనఁటకే
  నికిక్కచతదురనఁడే మోమెపై నితడునఁగళలదేరనఁగ

 పకక్కటనదదముతోడి పరడేనఁటకే
చ. 2:   తుమత్మిదలే తురమెపై తోదోపలడనఁగాను

  సమత్మితనఁ జీనఁకటతోడి సడడయేనఁటకే
   నెమత్మిదిని సితహమే నెనన్నడుమెపై వుతడనఁగాను

 వుమత్మిడినాకసముతో వుపమేనఁటకే
చ. 3:    చిగరలే పాదములపై చెలవముల చటూపనఁగా

 పొగరనఁదామరలతో పొతదులేనఁటకే
    జిగి నేనఁడయితతతోడ శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె

 తగనతటానెనెపైన్నైనానతదాల చెపప్పుసేనఁటకే



రేక: 0128-5పాడి సతపటత: 07-167
పలల్లవ:   ఏల కొతగవటేట్టివు యమెత్మికానఁడా

 నీలగలిటాల్ల నా నీటకానఁడా
చ. 1:   గొలల్లచలల్ల నెతత్తినఁబెటట్టి కొని నీకనమత్మిరానఁగా

 చలల్ల లడేవమోయి జాజరకానఁడా
    పలల్లలనొతత్తిన పచిచ్చె పనునఁగ గని తేనఁగాను

 వళళ్ళ (లల్ల?)   నాకేల పూసేవు వుదుటకానఁడా
చ. 2:     పదిలననఁ బాలపతడుల్ల పయతదలోనఁ గొతటా రానఁగా

  అదేల పసికేవోయి ఆగడనఁడ
  పొదల పవువ్వెలగోసి పొతత్తిరగటట్టి కతడనఁగా

  వదచలల్ల దురా నాపపై వసాలవానఁడా
చ. 3:    వలిసి పలిజూజము వడినఁగటట్టి కొని రానఁగా

  అలరి ననాన్నడితచేవు అతదగానఁడా
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ నే మొకక్కనఁగా
 అలమేవు కమత్మిటనాసదకానఁడా



రేక: 0128-6బౌళ సతపటత: 07-168
పలల్లవ:  అనిన్నటా భాగతవతతునఁడవవుదువయాత

   పనిన్ననతదుకలల్ల వచచ్చె భామ నీకనిపడు
చ. 1:   పడనఁత మోహరసము పనీన్నటమజజనము

  కడలేని యాపసిగద్గీ కపప్పురకాప
 నిడుదకనున్నచటూపల నితచినతటట్టి పనునఁగ

   తొడినఁబడ సులభాన దొరకె నీకిపడు
చ. 2:   కామనికెమోత్మివకాతత కటట్టి కొనే చతదద్రిగావ

 ఆముకొనన్న మోహకళలభరణల
 దోమటమాటలవతదు ధటూపదపనెపైవదాతల

  కామతచినటవలనె కలిగె నీకిపడు
చ. 3:  అలమేలమతగనవువ్వెలతగవు పవువ్వెదతడల

   కలసి వురాన నీకే కటట్టినతాళ
  చలపటట్టి యకెరత సకలసతపదల

    యిలనబెబ్బు శ్రీ వతకటేశ నీక నిపడు



రేక: 0129-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-169
పలల్లవ:    ఇటట్టి నినున్న నుతయితచ యవవ్వెరితరములయత

   నెటట్టి న పకక్కరటూపాల నెలవపై నీవుతటవ
చ. 1:     నికిక్క దేవుళళ్ళ ముతాతల నీపపై వసతతమాడనఁగా

  చకక్కలలో చతదుగ నఁడవపై చటూపటట్టితవ
  గకక్కన మఱియు వడగతడల్లవానలతోడి

   మకక్కటప తొలకరి మేఘమవపై యుతటవ
చ. 2:    నిగద్గీగల ముతాతల నెలనఁతల చలల్లనఁగాను

  బుగద్గీలతో వారాశినఁ బోలితవ
 అగద్గీమెపై అపప్పుటనీ అతగములనతటతేను

  తగద్గీక బద్రిహత్మితడాల ధరితచినటట్టి తటవ
చ. 3:   తడవలమేలత్మితగ ముతాతలసేస చలల్లనఁగాను

   పొడము మొగద్గీల సురపొనన్ననఁ బోలిత
    కడనఁగి శ్రీ వతకటేశ కగమత్మిరనెతచి చటూచితే

   వడియు నురగల కవవ్వెపనఁగొతడనఁ బోలిత



రేక: 0129-2కనన్నడగళ సతపటత: 07-170
పలల్లవ:     ఎటట్టి నమత్మి పొతదుల సేసేరితతుల నీతోను

    మటట్టిరినఁగి నీవ యిటేట్టి మనిన్నతచవలనఁ గాక
చ. 1:   తొలిల్లటమాటలకనఁగా తొడరి సటూడువటేట్టివు

  మలల్ల డి రాతకి మారమలసేవు
   చలల్లరీనఁడవపై యతదపైనా జొరనఁబారేవు కెరలి
  పలల్లటనఁడవపై పడుచపనులనఁ దిరిగేవు

చ. 2:     పనన్నవానఁడవపై యుతడి పచచ్చె పరిగేవు సారె
 కనన్నవారితోనెలల్ల కలహితచేవు

 పనిన్నయానఁటదానిచేత బాససేయితచకొనేవు
  సనన్నలనఁ బక్షపాతాన సాముసేయితచేవు

చ. 3:    బతమాలితచి మతుల భద్రిమయితచనఁ జేసేవు
 రతకేళనే కడునఁగరాళతచేవు

    ఇతవపై శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి
  చతురతల వలప సాదితచేవు



రేక: 0129-3వరాళ సతపటత: 07-171
పలల్లవ:    మేరమరి నడచితే మెలనఁతలేల మానేర

  నేరపల కనన్నవారె నెరపకతడుదురా
చ. 1:     వుదాద ల వటేట్టి యాప వడిగము సేయనఁగాను

  వదదనఁ గటూచతడుమనుచ వడివటేట్టివు
  కొదిదమరనదిచటూచి కతచెవసే ఆపవచిచ్చె

  వుదదతడాననఁ గటూడుమతటే వోపననవచచ్చెనా
చ. 2:   గొడుగవటేట్టియాప కోరి బతత్తిసేయనఁగాను

  కడునఁ బాదాలొతుత్తి మని కానఁగలితచేవు
   అడరి యసుదిదవని అడపముసత వచిచ్చె
  తడవ మోవడిగితే దానఁచకొనవచచ్చెనా

చ. 3:    సురట వసరేయాప చొచిచ్చె కొలవుసేయనఁగా
   తరవయి మని కూడి మరిగితచేవు

     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యితదుకే నేనిట వచిచ్చె
  గరిమనఁ బెతడాల్ల డిత కాదనవచచ్చెనా



రేక: 0129-4శతకరాభరణత సతపటత: 07-172
పలల్లవ:   ఏనఁటకితకా నీవభునినేల దటూరేవ

  గానఁటట్టిప మదమునను గరిసితచనేనఁటకే
చ. 1:    కగద్గీలేని జకక్కవల ఘనాలని పొగడితే

  సిగద్గీవడనేమటకే చెలియ నీక
   నిగద్గీల తుమత్మిదలను నెటట్టి కొని మెచిచ్చెతేను

  తగిద్గీ బొమత్మిజతకెనల తాటతచనేనఁటకే
చ. 2:    అడవలోని సితహమును అటట్టి చేతనఁబటట్టితేను

  గడిగొన నాయకనినఁ గొసరనేలే
   తడవ లేనఁదగెల మొదళళ్ళ గోరనొతత్తితేను

  వుడిగడిగి నీపదవులనఁ దిటట్టి నేనఁటకే
చ. 3:   ఆరనఁటలనఁ జిగరలనాసపడి చటూచితేను

 నెరవుతోడుతనఁ దరవయనేనఁటకే
   అరిది శ్రీ వతకటేశనఁడలమేలత్మితగవు నినున్న
   సరవనఁ గటూడెను యితకా సాదితచనేనఁటకే



రేక: 0129-5నాదరామకిగయ సతపటత: 07-173
పలల్లవ:   చటూడనొకక్కనఁడవుగాని సుదుద లనెపైన్నైనానఁ గలవు

  వడుకల దపైవారె వలనఁదులితదరికి
చ. 1:     ఒకక్క నీ రటూపమేకాదా వరివారెలల్ల నఁ జూచితే

  పకక్కలపై మనసులోనఁ బెనగొనేది
   వుకక్కన నీవాడినమాటకక్కటే కాదా యితదరి

  వకక్కసపవనులలో వతత వతతలపైనవ
చ. 2:   చేసిన నీసనేన్నకాదా చెలలమరత్మిములక

 ఆసకొలిప మోహలతటతచినది
  పోసరితచి నీమోవతీపలేకావా గొలల్లతల

   వాసుల నోరటూరితచి వలలనఁ బెటట్టినవ
చ. 3:    సలవ నీనవవ్వెకాదా చిమత్మిరేనఁచి యితతులక

  పలకల మేనులనఁ బొడమతచేది
     వలయ ననేన్నలితవ శ్రీ వతకటేశ యిద కాదా

 కలయికలితదరికి కాతక్షలరేనఁచినది



రేక: 0129-6హిజిజజిజ సతపటత: 07-174
పలల్లవ:    ఎతత చనవచిచ్చెతవ యపక నీవు

  వతతులక వటట్టివళవళళ్ళ సేసనిపడు
చ. 1:   పవళతచి నీవుతడనఁగా పడనఁతకొలవులోన

  చెవలోన వనన్నపాల సేసనీకె
    తవలి యొకతపపై పాదము నీవు చానఁచనఁగాను
    తవరి వళళ్ళ చిటకె దియతవచచ్చె నీకను

చ. 2:    వలనఁదులచే నీవు వణ వాయితపతచకోనఁగా
   కిలకిల నవువ్వె నవవ్వె కెలసనీప

  నెలవుగానఁ గపప్పురము నీవకతకియతనఁగాను
  తొలత నడుముదటూరి దోసిలొగీద్గీనిపడు

చ. 3:   అడపపటతతచేత ఆక నీవతదుకోనఁగాను
  వడనఁగనఁదనాన తర వసనీప

    అడరి శ్రీ వతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ
  బడివాయక తాను నీపానుపకేక్కనిపడు



రేక: 0130-1శతకరాభరణత సతపటత: 07-175
పలల్లవ:   కానవచెచ్చె నీసుదుద ల కడలనునన్నవారికి

  ఆనతయతవయాత మేమునతదుక మెచేచ్చెము
చ. 1:  చిలకపలకలక చెవులొగిద్గీయాలితచేవు

 జలజాకమాటలతో సరివచెచ్చెనా
   తలకొతత్తి తుమత్మిదలనఁ దపప్పుక చటూచేవటట్టి

 యలమనాకెకొపప్పుతో యడువచెచ్చెనా
చ. 2:     చెతది జకక్కవలమనఁదనఁ జేతుల చానఁచేవు నీవు

 యితదుముఖచనున్నలతో నీడువచచ్చెనా
  వతదువల హతసలవతటవతటనఁ దిరిగేవు

  పొతది ఆకెనడపల పోలికాయనా
చ. 3:    బతతనఁ జెకోరములనఁ దపప్పుక చటూచేవరీత

  కాతతకనున్నలతోనఁ దారకాణ వచెచ్చెనా
    యితతలో శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి

   వతతపై నావలనాకె గోవలపాట వాడెనా



రేక: 0130-2మాళవ సతపటత: 07-176
పలల్లవ:    వటట్టి దమసములేలే వనిత నీక

   గటట్టి తోడి నీగణమకక్కననఁ బోసి చటూపేనా
చ. 1:   అగద్గీలపనఁదమకాన ఆతనఁడు వడెమచిచ్చెతే

   వగిద్గీ పడికిటనఁ బటట్టి కత దానవమే
  సిగద్గీలీవళనేనఁటకే సలవుల నవువ్వెలేలే

  కగిద్గీ యతనిమానఁటకనఁ గాదననఁగలవా
చ. 2:   కడనఁగి నీవలనుతగరమాతనఁడు వటట్టితే

 వడిలోననఁ జెయివటట్టి కతదానవమే
  వడవడమోనాలేలే వసాల చటూపనఁగనేలే

   తొడరి యతనియాన తోయతగనఁ గలవా
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు సేస శిరసుపపైనఁ జలిల్లతేను

  కూవగానఁ గొపప్పులో దానఁచకొనేవమే
    యవళ ననేన్నలి మఱి యతనఁడే నినున్ననేల

 సవలనీతనిమోవనఁ జొకక్కకతడనఁగలవా



రేక: 0130-3పాడి సతపటత: 07-177
పలల్లవ:   ఇదిగో నీతగవలల్ల నితదులోనే కానవచెచ్చె

   వుదుట కోడెకాని వోజ యిటట్టిదయాత
చ. 1:    భటూములలల్ల నఁ జాటతచి పూవుదతడ మెడవసి

  పేగమముతో నినొన్నకాప పతడాల్ల డెను
  ఆమేలరనఁగవదాద అపప్పుటనఁ బెతడాల్ల డితవ

  యేమయాత మగవానికేడ పాటయాత
చ. 2:    నయాననఁ బతదమువసి నడుమ మేనపడుచ

   పగయపడి నినున్న నిటట్టి పతడాల్ల డెను
    కిగయ దలియక వరే కెలననఁ బెతడాల్ల డితవ

 నయగారిపతనెటట్టి నమత్మివచచ్చెనయాత
చ. 3:    వునన్నతనఁ బుటట్టినపప్పుడే వురముపపై నెలకొని

  పనన్ననానఁడె నినొన్నకాప పతడాల్ల డెను
    ననున్ననఁ బెతడాల్ల డితవ నతటన శ్రీ వతకటేశ

  యినిన్నటా వడుకకానికేడ నేమమయాత



రేక: 0130-4గతడకిగయ సతపటత: 07-178
పలల్లవ:    తొలతనే వలచిన తొయతలి నేను

   మలసి నినున్ననఁ గాదని మారకొనవచచ్చెనా
చ. 1:    వడుకతో నీమాటల వనేదే మేలగాక

   జోడుగటూడ నతదునఁ గొతత సదితచనేల
   వడెము చేతకిచిచ్చెతే వసుకొనుటే కాక

   వడిగము సేసే చెలివడినఁ బెటట్టినేల
చ. 2:    ననిచి నీసేనఁతలక నవవ్వెదే మేలగాక

  చెనకి యితతేసి గరిసితచనఁగనేల
   మొనసాదము చానఁచితే మొకేక్కదే తగవుగాక

  పననఁగి అటట్టి బటవుబలల్లవటట్టినేల
చ. 3:    గటట్టి తో నీసనన్నలకనఁ గటూడేదే మేలగాక

  వటట్టి సిగద్గీతోనఁ దలవతచనఁగనేల
     యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

  బెటట్టి మోవతేనిచిచ్చెతే పరనఁబెటట్టినేల



రేక: 0130-5శదదవసతతత సతపటత: 07-179
పలల్లవ:    ఇతతనఁ గరణతచవయాత యేల యేనఁచేవు

   చెతతనుతడి నీక బుదిద్ధ చెపేప్పుటవారమా
చ. 1:    చనున్నగబబ్బుల మదము సమరతనెపైతేనఁ గాక

  కనున్నలనఁ జూచినతతనే కాతక్షదరనా
  కనెన్నపాయప సిగద్గీల కలయికలనుగాక

  వనన్న వనుకలినే వడిపతచవశమా
చ. 2:    జవవ్వెనములో బగవు సాములసేసిననఁ గాక

   నివవ్వెటలల్ల మాటలనఁ దనివ దరనా
  మవవ్వెపమాయలగటట్టి మచిచ్చెకెచేనఁతలనఁ గాక

  నవవ్వెనమాతగములోనె నలి మానప్పువశమా
చ. 3:     గరిమ చేతులకసి కానఁగిటనఁ గటూడిననఁ గాక

  సరసములడితే నాసల దరనా
     సరి నిటేట్టి యేలితవ సతని శ్రీ వతకటేశ

 తరవసికొనన్నతతనే తలియనఁగవశమా



రేక: 0130-6నాదరామకిగయ సతపటత: 07-180
పలల్లవ:   ఇతతబానఁతపడేవానినేల మాకనఁ దకక్కరితచ

   చెతతనిదే వనన్నచిటట్టినఁ జిటట్టినఁడేసి వలప
చ. 1:   చేలకొతగవటట్టిత సిగద్గీవడనఁగా మానము

   వాలకరెపప్పుల వతచి వతచి చటూచేవు
  ఆలదొడిడవారము నేమతతేసి యఱనఁగము

   పాలదుతత్తి దుతత్తినఁడేసి పటట్టివయత వలప
చ. 2:    పలల్ల గ జేతులవాప పననఁగగానె గబబ్బుల

   కొలల్లలగానఁ జేతనఁబటట్టి గోర గీరేవు
 గొలల్లతలమెఱనఁగము గొపప్పుజాణతనముల

   చలల్లదుబబ్బు దుబెబ్బునఁడేసి చలేల్లము వలప
చ. 3:    కాయపమదము గారనఁగానె శ్రీ వతకటేశ

   సయనఁగాననఁ గటూడి మరి సదితచేవు
  నేయమేత్మివారము నవవ్వెనేరము పోసేమద

   చేయిచానఁచ పరగచిపప్పునఁ జపప్పునఁడేసి వలప



రేక: 0131-1భటూపాళత సతపటత: 07-181
పలల్లవ:   ఏబాసకియతకొనేవ యిపప్పుడు నీవు

  వాబలిమమాటల వాదుకోపనఁ గాని
చ. 1:     నెటట్టిన నీవు ననాన్నడే నితదలలల్ల నఁ దపప్పుదని

    చటట్టి మరగడి వాసి చొచిచ్చె వళళ్ళవా
  నటట్టినడుమ నేనెపైనా ననలయలగలను

    కిటట్టి నానిజము మతచ గెలిచేనఁ గాని
చ. 2:   ఆలగవానఁడ నేనని చిలకజోదుల

  వాల తరమకిక్కళళ్ళక (?)  వడి నిలేచ్చెవా
   వాలయితచి నేనెపైనా నావలల్లనఁ గలల్లలేకతడా

  బాలకోవలభద్రితమునఁ బలికితచేనఁ గాని
చ. 3:    ఇలనేనఁ గపటనని యపూవునఁ దేనెనీటను

   నెలకొని నీవు మునినఁగి లేచేవా
   కలసిత నేను శ్రీ వతకటపతనిపడని
   తొలత నీచనున్నదిబాబ్బుల దొడికేనఁ గాని



రేక: 0131-2మలహరిసతపటత: 07-182
పలల్లవ:     ఏమ సేసనే వభునఁడు యేనఁటకి వగిరితచేవ

   భామని మలపలల్లలనఁ బాలవోసి పతతురా
చ. 1:     ఇతతేసి జకక్కవలను యేల గటూనఁట వసేవ

  పతతప వానఁడముత్మిలేల పారాడితచేవ
  కాతతుల యదదములను కవసననఁబెటట్టినేలే
   వతతగానఁ దుమత్మిదపతడు వరియితచ నేనఁటకే

చ. 2:    చిగరటాకల తేనె చితదనేల పోసేవ
  మొగిచి పటట్టినఁగనేలే ముతపనఁదగెల

  యగసకేక్కనక బయలేల ముడివసేవ
  జగతనఁ గరికతభాల సారెకనటూనఁదుదురా

చ. 3:    బలిమనరతటల్లను పకక్కననఁ బెపైనఁ దోయనేలే
  అలమ యతచలనఁ బాతురాడితతురా

    అలమేలమతగవు నీ వాతనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁ
   డెలమనఁ గటూడితరి మకిక్కలియే వడుకల



రేక: 0131-3దేవగాతధరి సతపటత: 07-183
పలల్లవ:    కొతత్తిల నీ చేనఁతల గోవతదరాజ

   పొతుత్తి ల మగనఁడవపై భోగితచే వపడు
చ. 1:     పాదము లిదదరి మనఁదనఁ బతచివసి చానఁచకొని

  సదితచి నీవరమొన సటూదివపైతవ
    సాదితచి యిదదర చేత సనన్నల నినున్ననొతత్తినఁగా
    దాదాత వలప దటూనఁచే తాసు వలనెపైతవ

చ. 2:      కనున్న సనన్నల నిదదరి కళల రేనఁచి రేనఁచి
 వనెన్నసరసముల కావడివపైతవ

    అనిన్నటా సలవుల నవావ్వెపక నీపక నిచిచ్చె
   పనిన్న రెతడు చకగముల బతడివపైతవ

చ. 3:     అతడనె శ్రీ వతకటేశ అద గోవతదరాజవపై
   చతడిదర సిరికి భటూసతకి నీవు

   రెతడు చేతుల యిదదరికినఁ గానఁగిలిచిచ్చెయిచిచ్చె
   కొతడుక జమళ పతడిల్ల కొడుకవునెపైతవ



రేక: 0131-4శ్రీరాగత సతపటత: 07-184
పలల్లవ:    రమణునఁడు చటూచనఁగాని రమత్మినరె యవళ

   తమతోనిటేట్టి దయ దలనఁచమ యనరే
చ. 1:     వదన చతదురనిపపై వాసన కసటూత్తిరి బొటట్టి

  చెదరచనన్నది చటూడరే చెలలల
    పదరి రాహువు దనున్ననఁ బటట్టినటట్టి పగదర

    పదిలన తా మగడనఁ బటట్టిన యటల్ల తడె
చ. 2:     చలల్లనఁగానఁ జెలి చెకక్కలనఁ జలిల్లన కపప్పురధటూళ

   జలల్లన రాలీనఁ జూడరే సతులల
  కొలల్లలగా నయనచకోరముల వనెన్నలల

   వలల్లనె తనిసి వళళ్ళను మసినటల్ల తడె
చ. 3:    తుమత్మినఁద గతపవతట తొయతలినెరల రాల

  కమత్మివరల చటూడరే కాతతలల
     కొమత్మి శ్రీ వతకటేశనినఁ గటూడిన రతకి మెచిచ్చె

  తముత్మినఁదామె నితడు వసతతమాడినటల్ల తడె



రేక: 0131-5శతకరాభరణత సతపటత: 07-185
పలల్లవ:     పొతచి నా చనున్నలతటేవు పోకముడి జారితచేవు

    నితచే నీ పోతదులక నేనటూనఁ బెపైకొసరా
చ. 1:    ఇతదర సతులలో నాయచచ్చెకతదుల చటూడవు

  సతదడినఁ గాలదొకేక్కవు సారెసారెక
   చతదమెపైన నీ పాదము సతతముదద్రికోలయ
   యితదుక నేనటూ లోనెపై యిరవుకోవలనా

చ. 2:     జతగిలి కాతతల నెలల్ల సతగతులతచక నీవు
   యతగిలి సేసేవు మోవ యేకముగాను
  పతగితచ నీనోర బతదయదుద మోరాయ
  కతగలేక కదుపననఁ గలపనఁగవలనా

చ. 3:    కొలవుకాతతలనెలల్ల కొతకక శ్రీ వతకటేశ
  కలగొన నీవురాననఁ గానఁగిలితచేవు
   వలపల నీ మేను చలివతదిలినీడాయ
   చెలరేనఁగి నినున్ననఁగటూడి సేస చలల్లవలనా



రేక: 0131-6సామతతత సతపటత: 07-186
పలల్లవ:   ఏనఁటకి గేలిసేసేవు యితతనితతలోననే

  తేటల నీమోహనక తేనఁకవగాదా
చ. 1:     తయతని మానఁటలక తేనఁకవతోనఁ జొకిక్క చొకిక్క

   పయతద వటట్టిమరచి భద్రిమసనఁ గాక
    నెయతప నీ చేనఁతలక నీతోనఁ బెననఁగనఁగాను
   చయతన గొపప్పుతురము జారెనిటట్టి కాక

చ. 2:     నతటన నీవు నవవ్వె ననుపపైన నవువ్వెలక
   అతట చెకక్కచేత వరనఁగతదనఁ గాక

   దతటతనమున నినున్ననఁ దపప్పుక చటూచినతదుక
   వతటచ నిటటూట్టిరప్పుల వుసురనెనఁ గాక

చ. 3:   కతదువ నినిన్నతతలోనె కానఁగిలితచకొనన్నతదుక
   మతదలితచి యిటట్టి మారమలసనఁ గాక

   అతదుకొని శ్రీ వతకటాధిప కూడినతదుక
     ముతదు ముతదు నీ కిదిగో మొకక్కమొకెక్కనఁ గాక



రేక: 0132-1భపైరవ సతపటత: 07-187
పలల్లవ:   ఆడనుతడేమ తగవులటట్టి చెపేప్పువు

   నీడల నినిన్నయునాయ నీకడయే యినఁకను
చ. 1:    పలకనఁగ నేరత్తి వు పాదాల గదదనేరత్తి వు

   సొలసి వాకిలి దరచక రానఁగదే
   అలక దరచ్చెనఁ గలవు ఆయములతటనఁగలవు
  బలిమ నీపతతొడపపైనఁ గటూచతడనఁగదే

చ. 2:   పగడసాలడుదువు పకక్కన నవవ్వెతతువు
  మొగము చటూపీతనికి మొకక్కనఁగదవ
   పొగడుదు వచెచ్చెరినఁగి పొదుద ల గొతతవుతుత్తి వు

   మగని ముసునఁ గదసి మతతనమాడనఁగదే
చ. 3:    వడెము చేతకితుత్తి వు వరపల వాపదువు

    తోడనఁ బెతడిల్ల కూనఁతురవపై తొకక్కవ కాల
   యడనె శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనె ననున్ననఁగటూడె

 జాడనేనతతరనఁగను సరసమాడనఁగదే



రేక: 0132-2గతడకిగయ సతపటత: 07-188
పలల్లవ:    అతదర సతతోసితచేర యశోదమత్మి వనవమత్మి

  కతదువపైన బడడనినఁ గతటవోయమాత్మి
చ. 1:    వనకేలి సేయనఁబోతే వచిచ్చె మానఁకలకీక్కని

  యనసి జలకేలిలో యనఁదులడని
   మునుప మాకతట మతచముపపైనఁదానె పతడుతడని

  ఘనునఁడెపైన యకస్కృషరనినఁ గతటవోయమాత్మి
చ. 2:      అతగడి బేరము గొతటే అమత్మివచచ్చెనఁ దానె మాక

  ముతగిటనాలనఁ బతడితే ముతతవట ట్టిని
    సితగారితచ కొననఁబోతే చర గటట్టి వచచ్చెనఁదానె

  కతగదేరిన బడడనినఁ గతటవోయమాత్మి
చ. 3:   కతచము మొదలనుతటేనఁ గడియతత్తిపొతుత్తి నను

   కొతచి కనున్నమటూసితేను కూడనఁ గానఁగిట
   యతచనఁగ శ్రీ వతకటాదిద్రినిరవపై యాడేయటట్టి

  కాతచనమువతట బడడనఁ గతటవోయమాత్మి



రేక: 0132-3నాట సతపటత: 07-189
పలల్లవ:     పతనఁ బాసి వరహన భద్రిమయకవ నినున్న

   మతకాననఁ దమరేనఁచి మనిన్నతచె నితనఁడు
చ. 1:    నితడునఁబునన్నమగదే నీ మోము - నేనఁడు

  యతడలేనఁటకి నాయ యవనెన్నల
    కొతడలే కదవ బాగల చనున్నల - య
   గతడునఁ గోవల కూనఁత కారితచనటవ

చ. 2:   కలికి బతబఫలముగద నీమోవ
  పలకనఁ జిలకలకేల పగలయనే

   అలలే తురముగదే అద నీక
  వలరాజ వలనారి వడినఁబెట ట్టినటవ

చ. 3:    మెఱనఁగనఁదగె గదే మేను నీది
 నెఱినఁబటూవుటముత్మిలేల నెగలయనే

    గఱి శ్రీ వతకటేశనఁడు కూడె నినున్న
   తఱితో మునిన్నట సుదిద దలనఁపతచనటవ



రేక: 0132-4సామతతత సతపటత: 07-190
పలల్లవ:     అపప్పుట నుతడి సిగద్గీతో నవవ్వెలి మోమెపైవునన్నది

  చెపప్పురాని పగయమెలల్ల జెపప్పునఁగదవయాత
చ. 1:    వోపనననఁగానె నీవు వడివటట్టి తీసితవ

   పూప చనున్నల వసికి పొదిగితవ
  కోపగితచకొననఁగానే కొనగోర నటూనఁదితవ

 ఆపడనఁతనినఁకనెపైనా నాదరితచవయాత
చ. 2:    చేతులతత్తి మొకక్కనఁగానె చెనకితవ మరత్మిము

  యేతుననఁ బెననఁగి అలయితచితవ
   కాతరితచి తటట్టినఁగానే కానఁగిట బగితచితవ
  ఆతుమగా మాటలడి ఆదరితచవయాత

చ. 3:    చాలనఁ జాలనననఁగానె సతగడినఁ బెటట్టి కొతటవ
   యలీల శ్రీ వతకటేశ యేలకొతటవ

    మటూలనునన్న యాప నితత ముతగిటను వసితవ
 ఆలినేల రటట్టి సేసేవాదరితచవయాత



రేక: 0132-5పాడి సతపటత: 07-191
పలల్లవ:    నేరచకొతటవ మేల నేనఁడే యితతేసి

  మేరమరి సేసినదే మేలబతతగాదా
చ. 1:    నేనాతనితో నవవ్వెతే నీవమనేవ వోసి

  కానీవ అనిన్నయునినఁకనఁ గనుకొనేవు
    దానికేమే మాటలేల దగద్గీరి రావ వోసి
  మెపైనము సటూలమౌనటే మాపదానఁకాను

చ. 2:    కాతతునికి నేమొకిక్కతే కాదనేవటే వోసి
  యితత బలవతతురాలవతదు వయేతవ

 పతతములనిన్నయునేరపరచేలేవ వోసి
   యతత తొతడమునాన్న దోమ యేనుగవునటే

చ. 3:      శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడే చితత నీకేలే వోసి
   కెపైవశము తొలేల్లనాకనఁ గదే ఇతనఁడు

   రావ అకక్కచెలల్లతడల్లము రవవ్వెయపైతమే వోసి
   నీవు నీరడిచితేను నేనఁడు రెతడౌనటవ



రేక: 0132-6శ్రీరాగత సతపటత: 07-192
పలల్లవ:    తర వధుల మెరస దేవదేవునఁడు

   గరిమల మతచిన సితగారముల తోడను
చ. 1:      తర దతడెల పపై నేనఁగీ దేవునఁడిదే తొలనానఁడు

    సిరల రెతడవ నానఁడు శేషని మనఁద
    మురిపేన మటూనఁడోనానఁడు ముతాతల పతదిరి కిగతద

   పొరి నాలగోనానఁడు పవువ్వెనఁ గోవలలోను
చ. 2:    గకక్కన నయిదవనానఁడు గరడుని మనఁదను

  యకెక్కను ఆరవనానఁడు యేనుగమనఁద
   చొకక్కమెపై యేడవనానఁడు సటూరతపగభ లోనను

  యికక్కవనఁ దేరను గఱఱ్ఱైమెనిమదోనానఁడు
చ. 3:   కనకపటతదలము కదిసి తొమత్మిదోనానఁడు

  పనచి పదోనానఁడు పతడిల్లపీనఁట
   యనసి శ్రీ వకతటేశనఁడితత యలమేలత్మితగతో
  వనితల నడుమను వాహనాలమనఁదను



రేక: 0133-1మలహరిసతపటత: 07-193
పలల్లవ:  ఇరగపొరగవార యేమతదురే

    అరసి నీపపై వలప అతదిరపపై బటూతురా
చ. 1:     నిగద్గీల నీ రమణునఁడు నీతో మాటలడితేను

  యగద్గీల వరొకతపపై నేలపటేట్టివ
   వగద్గీచ నినాన్నతనఁడు వడివటట్టి తీసితేను

   బగద్గీన నాప కొతగ పటట్టితచేవదేమే
చ. 2:     తమకితచి నినాన్నతనఁడు తపప్పుక చటూచితే నెడో

   రమణని దచిచ్చె ముతదరను దోసేవ
   సముకాన కొనగోర సారెనొతత్తి వచిచ్చెతేను

   అమర వరొకత మేనట దానఁకితచేవ
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి నినున్ననఁ గటూడితేను

   వావరి నాపక నేల వతతువటేట్టివ
   నీ వలమేలమతగవు నినున్నర మెకిక్కతచకొతటే

   భటూవనితనఁ దచిచ్చె అటేట్టి బుజమెకిక్కతచేవ



రేక: 0133-2బౌళ సతపటత: 07-194
పలల్లవ:    ఓరప గలవారికి వోరచకొతటేనే మేల

   యేరితేను మలిగతడుల్ల యతదులోను లేవ
చ. 1:    నారమణునిపపైనఁ జాడి నాతోనేమ చేపేప్పురే

  తేరకొన నాచేనేల తటట్టితచేరే
  గోరమేననుతడదతటా గరతులేమ చటూపేరే

    తారి బయతము దతచితే తవుడు వళళ్ళకతడునా
చ. 2:   భావమదదరికొకక్కటే పగలేల పటట్టితచేరే

  ఆవళ నాచే వతగెములడితచనేలే
    మోవనాడె తని మరత్మిము లేల తలనఁపతచేరే

   భావతచ రతాన్నకరాననఁ బచిచ్చె గలల్లలతడవా
చ. 3:     గకక్కన శ్రీ వతకటేశనఁ గడునేల నవవ్వెతచేరే

  వకక్కటపైతేనఁ జనున్నలచే నొతత్తితచేరేలే
  పకక్కరతులలోనేల పరివక సేయితచేరే

    గకక్కన నీళళ్ళ నీడ గానరాక మానునా



రేక: 0133-3శ్రీరాగత సతపటత: 07-195
పలల్లవ:    తనకే తలసునమత్మి తమకప వడుకల

  కొనచటూపల నవవ్వెని గోవతదరాజ
చ. 1:   పడనఁతులిదదర తన పాదములొతత్తినఁగాను

   నడుమనఁ గొడుకనఁగనె నగతానఁ దాను
   పొడమ కాతతలకనఁగా పరషనఁడు బడడనఁగనన్న

  కొడిమెల గటట్టి కొనె గోవతదరాజ
చ. 2:     సేదదేరి యచెలల చేత చెమటలనఁ దోనఁగి

   పాదాలనఁ గటూనఁతురనఁగనెనఁ బెపైపపైనఁ దాను
   ఆదిగొని మగవానఁడు ఆనఁడువారికి వనఁకటపై

  సాదునఁదనము మోచెనిచచ్చెట గోవతదరాజ
చ. 3:     పననఁగి లక భటూముల పేగమపటతగాల సనఁకి

   మనసున బడడనఁగనె మరిగి తాను
  వనితలక మగనఁడు వరసకానుపగనె

   కొనబు శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదరాజ



రేక: 0133-4హితదోళవసతతత సతపటత: 07-196
పలల్లవ:    చేసినటట్టి తానఁజేస చేరి నేనటూరకతదాన

   యసులలల్ల మానెనినఁక యేమనీనే తాను
చ. 1:   తనువుమనఁదటరేక తపప్పుల దిదదనఁగరాదు

  మనసులోని నొపప్పుకి మతదులేదు
  కనుచటూపనఁబోటల్లక గతటల్ల చటూపనఁగరాదు

    యనసి యితకా నాతో యేమనీనే తాను
చ. 2:     మొగము లోపలి కళ మటూసి దానఁచిపటట్టిరాదు

  చిగరనఁ గోరికలలో చేనఁగలేదు
   నగవుల వనెన్నలల నాముల చటూపకపోవు

   యగసకతముల గావు యేమనీనే తాను
చ. 3:     చితత్తిము లోపలి సిగద్గీ చేతనఁబెటట్టి చటూపరాదు

  కొతత్తి జవవ్వెనమునక గరతులేదు
     హతత్తి శ్రీ వతకటేశనఁడు అతదుకే తా ననున్ననఁగటూడె

  యితత్తిల యవలపలకేమనీనే తాను



రేక: 0133-5పాడి సతపటత: 07-197
పలల్లవ:    ఏల నీవు సిగద్గీవడే వతతలోనను

    మేలిమ యిలల్ల ల నీక మతచి నేనేకాదా
చ. 1:     ఎకక్కడనఁ దిరిగినా మాయితటకే వతుత్తి వు నీవు

  తొకక్కమెటాట్టి డి నినున్న దటూరనేనఁటకి
   పకక్కట తుమత్మిదకను పవువ్వెలనిన్న కలిగినా

    తకిక్కన చటట్టి ప పొతదు తామరే కాదా
చ. 2:     తలనఁప నీకేడనునన్న తనువు నాపపై వతువు

  చెలరేనఁగి నినున్న రటట్టి సేయనేనఁటకి
   సొలసి చలల్లగాలికి చోటల్లనిన్న గలిగినా

  మలయనఁ బేరెపైనచోట మలయాదిద్రిగాదా
చ. 3:      నితద నీకెతత మోచినా నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ

   కతదువ నీ గణల పొగడనేనఁటకి
    యతదర శ్రీ వతకటేశ యితతుల గలిగినాను

    యితదిరను నీయిలల్ల నా యదలోనె కాదా



రేక: 0133-6సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-198
పలల్లవ:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనికి చెలి యలమేలమతగ

  వోవరిగా నెలకొని వురముపపైనునన్నది
చ. 1:      పొతచి మచచ్చె మెపైననానఁట పొలసు కతపల వాయ

   సతచలనఁ బనీన్నట మజజన మారప్పురే
   అతచెనఁ గటూరత్మి వరహములపైనటట్టి సొగటదర
    మతచనఁ గపప్పుర ధటూళ మెతత్తిరే మేనను

చ. 2:     నరసితహప గదర నానఁట వామనప జిడుడ
 పరశరామునిగబుబ్బు పచిచ్చెవడను

  పరిమళముగటట్టిన బతగారగినెన్ననఁ దచిచ్చె
   పొరినఁ దిరమేననఁ దటట్టి పనునఁగిటట్టి నితచరే

చ. 3:    గొలల్లముతజరాచజడుడ కోరి బుదుద్ధ డెపైన సిగద్గీ
  చొలల్ల గఱఱ్ఱైప నటూనఁగరొచచ్చెల మానునా

   ఇలిల్లద శ్రీ వతకటేశనఁడరటూపపై తానునన్నవానఁడు
 యలల్లపూదతడల సొముత్మిలకిక్కతచరే



రేక: 0134-1భపైరవ సతపటత: 07-199
పలల్లవ:   వారిధివతటది యవలపే కాదా

    వారకము నీక నాక వలపే కాదా
చ. 1:      సుదుద లలల్ల వని ననున్న సదితచక తొలతే నీ

  వదిదకి రపప్పుతచినది వలపేకాదా
   పొదుద వదుద నక నీ భోగములే మరిపతచి

   వదదనాన్ననఁ బోనియతదు య వలపేకాదా
చ. 2:     మేడెప రతుల నినున్న మెపప్పుతచే అతతలోనే

   వాడికె నవువ్వె నవవ్వెతచె వలపేకాదా
    వడెము చేతకిపప్పుతచి వతట వతట నీపొతదుల

   వాడలలల్లనఁ దిరిగితచె వలపే కాదా
చ. 3:      కలసి శ్రీ వతకటేశ కౌనఁగిట నీ మనసలల్ల

   వలవ దసినది య వలపేకాదా
   సులభమెపై లోలోని చటూపల తీగెలనే

 వలలొడిడతచినది యవలపేకాదా



రేక: 0134-2శతకరాభరణత సతపటత: 07-200
పలల్లవ:    ఆతనఁడే యరనఁగను అతకెలపైన తగల

   చేతలోనే వునన్నదిది చెపప్పురాని తగల
చ. 1:     మలసి చటూచిన చటూప మనసులో తగల

    తలనఁప లోపలి చితత తనువుకనఁ దగల
   వలయుమేని సనఁకల వడుకకనఁ దగల

   అలర వడుకలే అనిన్నటకినఁ దగల
చ. 2:     చిముత్మిచ నవవ్వెన నవువ్వె సిగద్గీలకనఁ దగల

   కమత్మిరితచ సిగద్గీలే తకక్కల తగల
   వుమత్మిడి తకక్కలలల్ల వకక్కటకినఁ దగల

   యిముత్మిల నొకక్కటపైతేనే యిరవాయనఁ దగల
చ. 3:    మచిచ్చెక మాటలనిన్నయు మతతనాల తగల

   నిచచ్చెల మతతనముల నితడురత తగల
      చెచెచ్చెర నీ తగల నా శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడె

    పచిచ్చె దోనఁచిన కూటమ పతతముల తగల



రేక: 0134-3కాతబోదిసతపటత: 07-201
పలల్లవ:   ఎగసకేక్కల నేరిచ్చెన యితతులము

  తగవరినఁగిన మతచితనమే మేలను
చ. 1:    పతదేలక నీవు నాతో పగడసాలడనఁగాను

  మతదమేళన నేమెపైనా మాటాడుదుము
  అతదుకనఁగా నీవపప్పుడారడినఁ బెటట్టినఁగవదుద

   ముతదు ముతద దొరతనముననుతటే మేలను
చ. 2:    తగడి నీతోనఁ బలల్లదపలడనఁ బలిచేవు

  జిగిమతచనేమెపైనానఁ జేతుము నినున్న
   వగటగా నీవపప్పుడు వసాల సేయవదుద

    వగి గటట్టి తోడ నటూరకతడుటే మేలను
చ. 3:    వడి సరసాన నాతో వానగతటలడనఁగాను

  బెడిదమెపై చెయివటట్టి పననఁగదుము
    కడనఁగి శ్రీ వతకటేశ కలిసితవ మాటకే

   వడువక మాతోడి వడుకలే మేలను



రేక: 0134-4గజజరి సతపటత: 07-202
పలల్లవ:   సొరిది మసరితల చటూతుముగాక

   అరిది మమేత్మిల సాకిరడిగేర మర
చ. 1:      చెలిమకానఁడవు గాన చెలి నీకనఁ బెటట్టినఁ దమత్మి

   మలసి నవువ్వెల నవవ్వె మాకేల
   బలిమకానఁడవుగాన పటట్టి నినున్ననఁ దియతనఁగాను

  అలరి యడాడ ల రానతతమాకేల
చ. 2:    చేకొదిదవానఁడవుగాన చెపప్పు నీకనఁ బనులలల్ల

   మాక నినున్న గేలిసేయ మరియేల
  పపైకొనన్నవానఁడవుగాన పడనఁత రాకొటట్టి గొటట్టి

    కెపైకొని మ మాటల వతకల దిదదనేల
చ. 3:  మేనవానఁడవటగాన మెడగటట్టి కొనిపతచె

  తానె అలమేలమతగ తమకమేల
    పూని శ్రీ వతకటేశనఁడ పొతదుగా మమేత్మిలితవ
  కానిలే మమెత్మిరినఁగిత కడమలితకేల



రేక: 0134-5కనన్నడగళ సతపటత: 07-203
పలల్లవ:    వలనఁది నినీన్నడకే వచేచ్చెయి మనె

   బలిమ సేసినది యపప్పుట యానవాల
చ. 1:    కొతగవటట్టి నినున్ననఁదసి కొనగోర మేననటూనఁది

 అతగన సనన్నసేసినదానవాల
  వుతగరాలవళళ్ళ నీవడిగటట్టి కొని మోవ

  యతగిలిగానఁ జేసినది యిదియానవాల
చ. 2:     గబబ్బులరమున నటూనఁది కొలల్ల నను నవువ్వె నవవ్వె

  అబుబ్బురము సేసినది ఆనవాల
     వుబుబ్బు నీకనఁ బొడమతచి వగి బొమత్మిల జతకితచి

   నిబబ్బురము చటూపనది నీక నానవాల
చ. 3:    కాయజకేలిని నినున్న కనున్నలనె మెచిచ్చెమెచిచ్చె

 ఆయముల సనఁకితచినదానవాల
     చాయల శ్రీ వతకటేశ సతనఁ గటూడితవ నీవు

  యేయడనెనన్నటకి నిదే యానవాల



రేక: 0134-6సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-204
పలల్లవ:    తలిసిన వారికిది తేనెకతటనఁ దపల

   వలసితేనఁ జేకొనవ వనితరో నీవు
చ. 1:   నేరిచినవారికి నీడవతటది మోహము

  నేరనివారికి నెతడ వనెన్నలవతటది
   కూరిమ గొసరితేను కోపము చెలల్లదితదుక

   మేరమరిననఁ దమలో మెచచ్చెవలనఁ గాని
చ. 2:   వోపనవారికి వయసడబేరము వతటది

 వోపనివారికి వనఁటవుచచ్చెవతటది
   చేపటట్టి తీసితేను సిగద్గీలవడనఁ దగదు

    పపై పపైనఁ గటూడిన బానఁతపడవలనఁ గాని
చ. 3:    కూడినవారికి రత కొటట్టిన పతడివతటది

 కూడనివారికి కలగటూరవతటది
   యడుజోడెపై శ్రీ వతకటేశనఁడిద నినున్ననఁగటూడ

  వడుకతోనఁ జెపప్పునటట్టి వనవలనఁగాని



రేక: 0135-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-205
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర నేమ చెపప్పున యేనఁటమాట

 వువవ్వెళటూళ్ళరనఁ జితత్తిగితచటకక్కటేమాట
చ. 1:    చేయి చానఁచి మనఁద సిగద్గీవడేయటట్టి గాను

  ఆయము సనఁకనాడినదదివో మాట
   పాయప వయసు నీది పచిచ్చెవచిచ్చెగానఁజేసి

  యయకోల సేసినది యిదివోమాట
చ. 2:    మతకనఁదనము దరిచి మనసలల్లనఁ జొకిక్కతచి

  అతకెక రపప్పుతచినది అదివోమాట
    లతకెల సరివననఁగి లగలలల్లనఁ జూప నినున్న
  నితకానఁ గొసరచనన్నదిదివో మాట

చ. 3:     చిపప్పులనఁ గానఁగిటనఁగటూడి శ్రీ వతకటేశవ్వెర నినున్న
  అపప్పుటనాస రేనఁచినదదివో మాట

    దపప్పుదేరనఁ గటూడితమ దాయక పాయక మన
  మెపప్పుడు నిటాల్ల నుతడేదిదివో మాట



రేక: 0135-2భపైరవ సతపటత: 07-206
పలల్లవ:    వదదనేమా నేము వలసిన వనులక

   యిదదరనేకమెపై మాక యేల లోనఁగేవ
చ. 1:    ముచచ్చెట నేమడిగితే మొఱనఁగ మాటలడేవు

  బచిచ్చెతచి యాల నేరెడునఁబతడులమేత్మివ
  యిచచ్చెకానకాతనితో యినిన్ననియతకొని వచిచ్చె

  తచచ్చెనక మాముతదర తగవులడేవ
చ. 2:     మొగము నేము చటూచితే మోసులవార నవవ్వెవు

    తగ వసతతప నీట దపైల వోసేవ
     అగపడి నీ వభుని కతకెలలల్ల నఁ జెపప్పు వచిచ్చె

  పగటతో మాముతదర బయలీనఁదితచెవ
చ. 3:    అతదాల నేమెరినఁగితే ఆయముల దానఁచేవు

   గొతదినే చెరవుక మటూకడు మటూసేవ
   వతదువలనటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁగటూడి వచిచ్చె

   చెతది మాముతదరనేల సిగద్గీల వడేవ



రేక: 0135-3బౌళ సతపటత: 07-207
పలల్లవ:     ఏల చెపేప్పువు నీసుదుద ల యతదానఁకా మాతోను

 పాలమాలకితతలోనే బమత్మిచారివపైతవ
చ. 1:     ఎలమ గొలల్లతలను యినాన్నళళ్ళ పొతది పొతది

  తొలనఁగి మధురలోన దొరవపైతవ
   కొలనఁది ఆవులనఁగాచి గొలల్లవానఁడవపై యుతడి

  వలవతత నేనఁడు రాచవానఁడవపైతవ
చ. 2:   వడుకలకితటతట వనన్నదొతగిలి నేనఁడు

  ఆడ దావ్వెరకలో సమయాజివపైతవ
    వోడక రకిత్మిణీ దేవ నటూరకే యతుత్తి కవచిచ్చె

 పాడితోనగగపూజక పాతుగ నఁడవపైతవ
చ. 3:    రకక్కసుల కానఁపరాల రచచ్చెలకెకక్కనఁ జెరిచి

  పకక్కధరాత్మిల నిలిప పదదవపైతవ
    చికక్కవాసి ననున్ననఁగటూడి శ్రీ వతకటాదిద్రి మనఁద

  దికక్కల నితదరిపాలి దేవరవునెపైతవ



రేక: 0135-4వరాళ సతపటత: 07-208
పలల్లవ:    మేలే జాణవౌదువు మెసిత్తినే నినున్న

    మేల వాని వలపల మేడలోనే వునన్నది
చ. 1:     పలకవ పత తోను పదవ సకినలే

   పలికీనతనఁడు పతడే పటట్టి మతచాన
   చిలకవ నవువ్వెల నెలవుల నదియేలే
  బలిమనఁ జిలక తనిపతజరాననునన్నది

చ. 2:     రటూపనఁజూపవ నీవు రొచచ్చెలగనఁ జేరి తొలేల్ల
  రటూపలలల్ల నదదములో రటూడినునన్నవ

   తీపల మోవయతవ తలసుకోవ నీవు
   కోపలనఁ దరి తీపల కొతగపపైనఁడెపైవునన్నది

చ. 3:     మొకక్కవ ఆతనికి మోహము రెటట్టితచ నేనఁడు
   మొకక్కనఁబోయిన దేవర మొదలే తాను

   యికక్కవ శ్రీ వతకటేశనఁడిటేట్టి కలసనఁగదే
   యకక్కవ కానఁగిటలోన యిరవాయనఁ గదవ



రేక: 0135-5ఆహిరి సతపటత: 07-209
పలల్లవ:    సతతలోని జాణవు జాజరలో వానఁడవు

   వతతలేదు నాక నీక వనన్నపమదయాత
చ. 1:     గొలల్ల చలల్ల పలల్లన గనన్నచితత చలల్లన

   వలల్లనె మా పొతదులక నోపదువా
  చలల్లదుబబ్బుదుబెబ్బుడు సాదితచితే వలపల

   తలల్లవారె మా గటట్టి తలసుకోవయాత
చ. 2:   దొడిడగతపలపప్పునఁడు తొలిపాల చిపప్పునఁడు

  వడాడ రప మాతో పొతదుకోపదువా
   జిడుడ దేరి దుతత్తినఁడు చితత్తిములోని రతుల
  తడెడనఁడేసి మోవతీప తలసుకోవయాత

చ. 3:    మతదావుల కలల్లల మాకలలల్ల మొలల్లల
  వతదిలి మాతోడి పొతదుకోపదువా
    కతదువ శ్రీ వతకటేశ కలసితవదే ననున్న

   దితదుపడే మా నవువ్వెల తలసుకోవయాత



రేక: 0135-6కనన్నడగళ సతపటత: 07-210
పలల్లవ:    నవవ్వెవయత యినఁకను నయగారాల సేసేను

   యివవ్వెలనఁ బతతమచిచ్చెత నినఁకనేల అలక
చ. 1:   చెకక్కచేతనటూనఁదితేనే చేరి కోపగితచేవు

  మొకేక్కమయత యితతనుతడి ముతదరికిని
  చకక్కగణమెరనఁగక సరసమాడిత నీతో

   యికక్కవల దలిసిత మనఁకనేల అలక
చ. 2:    చనున్నల దానఁకితచితేనే సాదితచ వచేచ్చెవు

  యనన్ననఁ బాదాలోతేత్తిమయత యితతనుతడి
   సనన్నదలియక నీక జవవ్వెనము చటూపతవ

  యినిన్నయు నేరచకొతటమనఁకనేల అలక
చ. 3:    అతది కానఁగలితచకొతటే ఆసలకనఁ బెననఁగేవు

  పొతదేనయత యితతనుతడి భోగమెరినఁగి
    అతదప శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను
  యితద వడెమొకక్కటపైతమనఁకనేల అలక



రేక: 0136-1దేసాళత సతపటత: 07-211
పలల్లవ:   రటఱ ట్టితమనిన్నటాను దిటట్టివు నీవు

    గటట్టి తోడ నుతడనఁగాను కొసరక నీవు
చ. 1:    తగని నీచేనఁతక నేనఁ దలవతచకతడనఁగాను

    నగకమ సారె సారె నాతో నీవు
   అగడెపై తొలేల్ల నేను ఆలనెపైవుతడనఁగాను

    మొగము చటూచి అపప్పుట మొకక్కకమ నీవు
చ. 2:    అతతటా నేనీతో పొలయలకతో నుతడనఁగాను

   అతతలోనఁ గొతగవటట్టి తయతకమ నీవు
   చెతతలనిటేట్టి నేను సిగద్గీవడి వుతడనఁగాను

  బతతనెడమాటాడి అతపకమ నీవు
చ. 3:    పపైకొని యేపొదుద నేనఁ బానుపపపైనుతడనఁగాను

   వాకచిచ్చె పేరననఁ బలవకమ నీవు
    చేకొని కూడితవద శ్రీ వతకటేశ ననున్న

    య కొలనఁది మనన్ననలే యిమత్మి నీవు



రేక: 0136-2నాదరామకిగయ సతపటత: 07-212
పలల్లవ:     ఎరనఁగవా వోయి నీవు యేల ననున్ననడిగేవు

  తరితారకాణపై వుతడు తరితీప వలప
చ. 1:    వచచ్చెరాని పదము వతటదివో వలప

   తచచ్చెన మాటలవతట తమ వలప
   పచచ్చెని తీగెవలనఁ బారేది వలప

   యిచచ్చెకప చలల్లగాలి యడువచచ్చె వలప
చ. 2:    వలరాయని గరిడి వతటదివో వలప

   పలిచి బడడనిచిచ్చెన పగయమది వలప
   చెలరేనఁగే ముతజేత చిలకవో వలప

   నిలవు నటూరవతడేట మొలకవో వలప
చ. 3:   వనములో వసతతమువతటదివో వలప

   మనసులో నెలకొనన్న మరత్మిమువో వలప
    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్ననిటట్టి

  కనునఁగొతటమదదరికినఁ గాణచి వలప



రేక: 0136-3హిజిజజి సతపటత: 07-213
పలల్లవ:   ఏమని వడనఁబరచేవతకా ననున్న

  ఆముక రెతటదపప్పురాలయనఁబో వలపల
చ. 1:    ఆరమణకి నీవు అతపన సొముత్మిలీడకనఁ

  జేరెను తబబ్బుబుబ్బుగాను చటల్లతోనే
   పోరకనఁ జాలకితదుకనఁ బుతత్తితచిన వడెమదే

  కూరాకవలనాయ కోపప నాచేతను
చ. 2:    ఆయితతని దానఁగివుతడుమతటే నెరనఁగక తానే

   మాయితటకి వచిచ్చె చెపప్పు మతకమెలల్ల
   మాయలకనుచరితచ మరి నావదిదకి రానఁగా

  యయడనఁ బాయిటనఁబడెనిదివో నీతరణ
చ. 3:      ఆపను సనన్న సేయనఁగా నతడనునన్న ననున్న సనఁకె

   యేపన నీ కొనగోర యచచ్చెరికగా
     పపై పపై ననున్ననఁగటూడితవ బాపరె శ్రీ వతకటేశ

    చటూపలనఁ దనిసి యాకె చటట్టిమాయ నీకను



రేక: 0136-4పాడి సతపటత: 07-214
పలల్లవ:     నీ వల నితత గరివ్వెతచనేరనే నేను

  యవలనావలనఁ దానే యితదుకేమసేసేవ
చ. 1:    ఉదదతడాన నినాన్నతనఁడు వడివటట్టి తీసనతటా

   పదదరిక మెతదానఁకనఁ జెపేప్పువ నీవు
   వదిదకతో నాకెపైతే వుతగర మచిచ్చెనానఁడు

   యిదదరము నిదదరమే యితదుకేమ సేసేవ
చ. 2:    జకక్కవ కచాలమనఁద చతదురల నితచెనతటా

   చొకక్కచనఁ జెలలకేల చటూపేవ నీవు
   అకక్కరతో నాకెపైతే అచచ్చెవసి యేలినానఁడు

    యకక్కడు మన పతతాల యితదుకేమ సేసేవ
చ. 3:   కపప్పు నినున్ననితతలోనే కౌనఁగలితచకొనెనతటా

  చిపప్పులనఁ జెమటలనేల చిమత్మిరేనఁగేవ
    వపప్పుగ య శ్రీ వతకటతత్తిమునఁడు ననున్ననఁగటూడె

   యపప్పుడు మనసొకక్కటే యితదుకేమ సేసేవ



రేక: 0136-5కేదారగళ సతపటత: 07-215
పలల్లవ:     తానె తలనఁచకొని తగిలి మనిన్నతచనఁ గాని

    మోనముతో మోము చటూప మొతత్తిమున రావ
చ. 1:     మునిన్నట తన మాటల ముదులకితచి రావ

    అనిన్నటా తన సనన్నల అడిగి రావ
    చనున్నల నేలమోవ సాగిలి మొకిక్క రావ
   వునన్నతని చేకానికె వదదనఁబెటట్టి రావ

చ. 2:     అపప్పుడు నేనఁగనన్నకల ఆతనితోనఁ జెపప్పు రావ
   వపప్పుగాను మనసతతయు నొరసి రావ

    వపప్పుచనఁ బెదవులను వనయము చటూప రావ
     అపప్పుట గోడ గరతు నట వాబ్రాసి రావ

చ. 3:     సతగడి నుతడిన వారి సాకిరివటట్టి రావ
   కతగలేక తనబుదిద్ధ కెపైకొని రావ
    చెతగటకి తానే వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

  సతగతాయననిమెచిచ్చె సరసక రావ



రేక: 0136-6భపైరవ సతపటత: 07-216
పలల్లవ:   సిగద్గీలేల లోనికి వచేచ్చెయవయత

   అగద్గీమాయ నావతటదే ఆపయు నీకిపడు
చ. 1:    మఱనఁగక రావయత మతచిమేల సుదిదచెపేప్పు

    మెఱసి నీవతత మెచచ్చె మెచేచ్చెవో కాని
  తఱి తరమరనఁగితతే తారకాణతచనఁగవచచ్చె

   యఱినఁగి వలచి వచెచ్చెనేమౌనో కాని
చ. 2:   చేయిచానఁచనఁగదవయత చేకానుకొకట ఇచేచ్చె

 ఆయమెరినఁగెతతముదమతదేవో కాని
   పాయని చటట్టి రికాల పడితళతచనఁగ వచచ్చె
   చాయల నీ గరతుల సరివచిచ్చెవునన్నవ

చ. 3:     పననఁగక వుతడవయత పేర నీవనఁపన వాబ్రాసే
   ననిచి నీవతదుకెతత నవవ్వెవో కాని

    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసితవట ననున్న
   యనసిన నానీడే యితదానఁకా నేననన్నది



రేక: 0137-1రామకిగయ సతపటత: 07-217
పలల్లవ:   నీవరనఁగవటవయాత నెలనఁతక గరవ్వెమని

    ఆవల నీ వలనటేట్టి ఆడేవు గాక
చ. 1:    ఆనఁటదానికిని సిగేద్గీ అతతటా నితడినసొముత్మి

  నానఁటకోనఁజూచే చటూపే నమత్మినసొముత్మి
   మేనఁట మురిపములే మకిక్కలి దానఁచినసొముత్మి

  వానఁటప సలవనవవ్వె వనెన్నలసొముత్మి
చ. 2:     కాతతకను గటట్టి తోడి గతభీరమే సొముత్మి

 యతతపైనానఁ బదరకతడుటకక్కవసొముత్మి
    పతతప మాటలడుట భావము నితడిన సొముత్మి

   మతతుకెకేక్క సణనఁగల మాయని సొముత్మి
చ. 3:    తరణకినఁ బతతోడి తరితీపలే సొముత్మి

   బరదురతుల చాలనఁ బెటట్టిన సొముత్మి
     నిరత శ్రీ వతకటేశ నీతోనఁ బెననఁగటే సొముత్మి
   సరస మతచముపపై రాజసమే సొముత్మి



రేక: 0137-2ఆహిరి సతపటత: 07-218
పలల్లవ:     ఆపోలికౌనో కాదో అటేట్టి నీవు చటూచకొమాత్మి

   పూనఁపలపై వలప లలల్ల పూచినటల్ల నన్నది
చ. 1:     తగల కొనెనో మెడనఁ దరణ చటూపలలల్ల

  అగపడి కలవ్వెదతడలపై వునన్నవ
   చిగరనఁబాదాల నిగద్గీ జెడగటట్టినో అపప్పుట

     తగి యలల్లద తులసి దతడ వల నునన్నది
చ. 2:    చికక్కకొనెనో నొసలనఁ జెలియ నగవులలల్ల

   అకక్కర ముతత్తిప నామమెపై నీకనన్నది
     జకక్కవ చనున్నల నీడ సరి నీ యతదునతటనో

    నికిక్క నీ చేతుల సతకనఁ జకక్కరాలపైవునన్నవ
చ. 3:     మొలచెనో నీవు రాన ముతచి యలమేలమతగ

   మలసి తానే కౌసుత్తి భమణ యపైనది
     అలరి శ్రీ వతకటేశ కలసనో తా భటూసతపై
   నిలిచి శతమ వరరము నీమేనెపైవునన్నది



రేక: 0137-3ముఖరి సతపటత: 07-219
పలల్లవ:    అతతటనఁ దనవుడుకారను అయినటట్టియతనఁ బతతము

  చెతతల నావనన్నపమది చేకొనుమననఁగదవ
చ. 1:  పొతదులసేసేదలల్ల పోరాటముకొరకేనా

   యితదుకనేమనననఁ దను నితటకి రమత్మినవ
    కొతదర సతులను జూపచ కోపము రేనఁచనఁగనపప్పుడు

   ముతదుగనేమని యతటనొ మొకిక్కత నేననవ
చ. 2:    యనయుచ నవవ్వెనదలల్ల యగద్గీల పటట్టి టకేనా

   వనకటవనఁకనఁ దడపేనా వడెము గొమత్మినవ
    వనితలయితడల్ల వాకిట వడినఁ దా రచచ్చెలసేయనఁగ

   మొనగోరట సనఁకితచిత మొకిక్కత నేననవ
చ. 3:     సొలసిన కౌనఁగిట రతులివ సటూడుల వటట్టి టకేనా

   అలమేలత్మితగను నేనే అలను తనకనవ
    యలమని శ్రీ వతకటేశనఁడుయవవ్వెత సుదుద లొ తలచనఁగ

   మొలనటూలననఁ దనువసిత మొకిక్కత నేననవ



రేక: 0137-4నాదరామకిగయ సతపటత: 07-220
పలల్లవ:    ఏమని నుతతచవచచ్చె యతని పగతాపము

   కామతచి యరేడు లోకములలల్ల నితడెను
చ. 1:    యవల దేవునఁడు రథమెకిక్కతేను దపైతుతలలల్ల

 కావరినఁ జకగవాళదిద్రికడకెకిక్కరి
    భావతచి చకగ మతనఁడు పటట్టితే నసురలలల్ల

 ధవతతోడుతను పాతాళమువటట్టిరి
చ. 2:     గరడ ధవ్వెజము హరి కటట్టిదుర నెతత్తితచితే

  పరవతత్తిరి దానవ బలమెలల్లను
    గరిమ నీ తేరి బతడికతడుల్ల గదలితేను

   ఖరమెపైన దపైతతసేన కగకక్కదలి వరిగె
చ. 3:    ధస్కృత శ్రీ వతకటేశనఁడు తరవధులేనఁగితేను

  కతలన శతుగ ల దికక్కలకేనఁగిరి
    తత నలమేలత్మితగతో తన నగర చొచిచ్చెతే

    సతమెపై బలి ముఖుతల శరణము చొచిచ్చెరి



రేక: 0137-5శ్రీరాగత సతపటత: 07-221
పలల్లవ:    రమణ నటూరడితతువు రావయత నీవు

   తమకితచి తనున్ననఁదానె తలల్లడితచ నిదివో
చ. 1:     అపప్పుడు నినున్న సొలసి యాడి యాలడితనతటా

   దపప్పుదేరే మోవతోడనఁ దలనఁకితచనఁ జెలి
    కొపప్పువటట్టి తయతనఁగాను గోర నినున్ననఁ దానఁకెనతటా

   అపప్పుట లోలోనె వుసుత్సరనీ నిదివో
చ. 2:   వతగేన నిమత్మిపతటను వసేలవసితనతటా

   కతగి మనికితపడి కరనఁగీనఁ జెలి
    ముతగిటనఁ బెననఁగనఁగాను యతగిలి మోవతట నతట

   పొతగనఁ జెమటలతోనఁ దానఁ బొగిలీనిదివో
చ. 3:    వుబుబ్బుననఁ జనుమొనల నొతేత్తిల వతత్తితనతటా

   అబుబ్బురాననఁ జినన్ననఁబోయి అలసనఁ జెలి
    గబబ్బు శ్రీ వతకటేశనఁడ కానఁగిట నినన్నటగటూడి

   గబబ్బులొతత్తినతటా నీకనఁ గొతకి మొకీక్కనిదివో



రేక: 0137-6వరాళ సతపటత: 07-222
పలల్లవ:    ఇసుక పాతర యితదుకేది కడగరతు

  రసికనఁడ ననున్ననితత రవవ్వెశయనేనఁటకి
చ. 1:    బయల వలనుతడును పటట్టిరాదు వలప

 మొయిలవలనుతడును ముదదశయరాదు
 నియతములేదితచక నేరిచినవారిసొముత్మి

   కిగయ యరతగతా ననున్ననఁ గెరలితచనేనఁటకి
చ. 2:    గాలివలనఁ బారచతడు కానరాదు మనసు

  పాలవలనఁ బొతగచతడు పకక్కననణనఁగదు
   యేలీల గెలవరాదు యకిక్కతే యేనుగగజజ

   లోలోనె మముత్మినితత లోనఁచి చటూడనేనఁటకి
చ. 3:    వనెన్నలే కాయుచనుతడు వతతగాదు వయసు

   అనిన్నటా వసతతరతువపై యుతడునఁ బోదు
    వునన్నత శ్రీ వతకటేశనఁడుతడనుతడనఁ జవ వుటట్టి

  మనిన్నతచె యితక మారమాటలడనేనఁటకి



రేక: 0138-1  యాలపదాల - దేసాళత సత: 07-223
చ. 1:   మేడలకిక్క నినున్ననఁజూచి -   కూడేననే యాస తోడ

  వాడు దేరి వుసుత్సరతదురా-   వతకటేశ యాడనుతట వతదాకానురా
  పకక్కటలల్ల చనున్నలపపై -   చొకక్కప నీ వుతగరము

 గకక్కన నేనదుద కొతదురా-   వతకటేశ లకక్కవల ముదద్రిలతటరా
 దపప్పుగొతటవని నీకనఁ-  గపప్పురము పారమచిచ్చె

  ముపప్పురి నీవరహనను -   వతకటేశ నిపప్పునుచ భద్రిమసితరా
 నితడనఁబటూచిన మావపపై-  గతడునఁగోవల గటూయనఁగా

     నితడిన నీయలనఁగతటాను వతకటేశ అతడక నినున్న రమత్మితటరా
 వుదయచతదురనఁ జూచి-   అద నీపతజని సవ

  యదురకేనే వచిచ్చెతరా -   వతకటేశ బెదరి మారమోమెపైతరా
    మనన్నక కేళకూళలో వునన్న తమత్మివరల నీ

  కనున్నలతటా జేరనఁబోనఁగాను -   వతకటేశ పనిన్న మరనమత్మిలయరా
   అనిన తుమెత్మిదల నీ -  మేనికాతతనఁ బోలనని

   పూనిచేతనఁ బటట్టినఁబోనఁగాను వతకటేశసునాసుత్తి స ని వగలయరా
     కతదువ మెపై చమరితచి గతదవడి చలల్ల కొని పొతద

    నినున్న దలనఁచితరా వతకటేశ అతద చొకక్కమతదులయరా
     బొతడుమలల్ల పానుపపపై నుతడి నినున్ననఁ బాడి పాడి

 నితడుజాగరములతటరా -   వతకటేశ యతడలయ వనెన్నలలరా
   నిదిదరితచి నీవు నాక -  వదుద నుతడనఁ గలగతట
 చదిదవనఁడి వలపాయరా-    వతకటేశ సుదుద లితకా నేమ సేసేరా

   మలల్లపూవు కొనదానఁకి ఝలల్లనను బులకితచి
 వులల్లము నీకొపప్పుతచితరా-    వతకటేశ కలల్లగాదు మముత్మినఁ గావరా

  జోడుగటూడి నీవు నేను-   నాడు కొనన్న మాటలలల్ల
 గోడలేని చితత్తిరవులపై-    వతకటేశ యాడా నామతనఁ బాయవురా
        అదదము నీడల చటూచి ముదుద మోవ గతటతడనఁగా కొదిదలేని కానఁకతోడను -  వతకటేశ పొదుద వోకతమకితతురా

 పావురమురెకక్కనఁ జీట-  నీవదిదకినఁ గటట్టియతప
  దేవరకే మెమెుకక్కకొతదురా -    వతకటేశ నీవతదు రా వలనతటాను

 బతగార పీనఁటపపైనుతడి-  ముతగిటకి నీవురానఁగా
  తొతగిచటూచి నిలచతడనఁగా -  వతకటేశ యతగిలిమోవలడిగేవు

  దతతపనఁ బావాల మెటట్టి-   పతతాన నేను రానఁగాను
   యితతలో బలిమనఁ బటేట్టివు -    వతకటేశ అతత నీకనఁ బద్రియమెపైతనా

   పటట్టి చర కొతగ జారి-   గటట్టి తో నేనుతడనఁగాను
    వటట్టి నవువ్వె లేల నవవ్వెవు -    వతకటేశ దిటట్టివు నీ యతతవారమా

   కొపప్పుపటట్టి తీసి నీవు -   చెపప్పురాని సేనఁత సేసి
   తపప్పుక నేనఁ జూచినతతలో -   వతకటేశ చిపప్పులేల చెమరితచేవు

  బొమత్మిల జతకితచి నినున్న-  తమత్మిపూవున వసితే
   కమత్మియేల తటట్టి దిటేట్టివు -   వతకటేశ నిమత్మిపతట వతునటరా

 నెతత్తిమాడేనతటా రత-   పొతుత్తి ల పతదేల వసి
    వతత్తి నీవ వోడే వలరా -   వతకటేశ కొతత్తిలపైన జాణవౌదువు

   వునన్నత శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచి కూడితవదే
   ననున్ననెతత మెచచ్చె మెచేచ్చెవు -  వతకటేశ కనున్నలపతడువలయరా

 చిలకల మనలోన-  కలిసిన యటట్టివళ
  పలక రతరహసాతల -   వతకటేశ తలనఁచినేనఁ దలపూనఁతరా

  నీక వలచిన వలప-  లకలతత్తి నామతని
    వాకన నేనఁ జెపప్పునఁ జాలరా -   వతకటేశ లోకమెలల్ల నెరినఁగినదే



 పాయము నీకొకక్కనికే-  చాయగా మనఁదతత్తితని
  యయడనఁ గెపైవాలకతడను -   వతకటేశ మాయితటనే పాయకతడరా
 ముమాత్మిటకి నీబాసలే-  నమత్మివునన్నదాన నేను

   కమత్మిరితచరా నీ కరణ -   వతకటేశ చిముత్మినఁజీకటలల్ల బాయను



రేక: 0138-2కేదారగళ సతపటత: 07-224
పలల్లవ:   నీవతత యలగదురా నివవ్వెరగతోనుతదురా

    మటూవతక వనఁగీ వానఁడె మొకక్కదువో యతటాను
చ. 1:    వాకిటనునాన్ననఁడు వానఁడె వనిత నీరమణునఁడు

  తటూకొని నీవదురవతుత్తి వో యతటాను
    చేకొని చానఁచ వానఁడె చేయి నీమనఁదనతనఁడు

   యకడనఁ గెపైదతడ నీవతుత్తి వో యతటాను
చ. 2:     తపప్పుక చటూచ వానఁడె తరణ నీమోముదికక్క

  చొపప్పుగా మారకమార చటూతువతటాను
    వపప్పుగనఁ బవళతచని వదద నీవునటట్టి వచిచ్చె
  దపప్పుదేరనఁ బవళతచి తమకితతువతటాను

చ. 3:    మాటలడనద వానఁడె మరత్మిముల సనఁకనఁగ
  కోటలగ నీవు పలకదువతటాను

    గానఁటమెపైకూడెను శ్రీ వతకటపత యిద వనఁడె
  మేటవపై వురముమనఁద మెరతువతటాను



రేక: 0139-1గజజరి సతపటత: 07-225
పలల్లవ:   ఏనఁటకి మతకనఁదనము యవళను

   గానఁటాన నొడనఁబరచనఁ గానిమత్మిననఁ గదవ
చ. 1:    చలము సాదితచనఁబోతే చపప్పునౌను బద్రియము

 బలిమసేయనఁగనఁబోతే పలచనౌను
   పలవనఁగ రాకనన్న బెటట్టి గా వసటవుటట్టి

    చెలనఁగి నీ రమణునఁడు చెపప్పునటట్టి సేయవ
చ. 2:    యదుర మాటాడితే యగసకతమౌ పొతదు

   పదరితే కడునఁగడునఁ బాట చాలదు
    పొదుగనఁగ నటూరకనన్న పోరచి కానఁకల రేనఁగ

   అదన నీపతమత ఆస యడేరితచవ
చ. 3:    చేవలల్లక రాకతడితేనఁ జిగిరితచ పతతము

  భావతచక లోనఁచితేను పచిచ్చెదేరను
    యవళనఁ గటూడె నినున్ననితటకినఁ దానే వచిచ్చె

   శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చెనకీని నవవ్వెవ



రేక: 0139-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-226
పలల్లవ:   చేసినటేట్టి సేసునఁగాక చెపేప్పుదేమ

     సేస వటట్టినటట్టి తన చేత లోని దానను
చ. 1:    వడుకక వలలేదు వనెన్నలకనఁ గాటవోదు

    ఆడనీవ తన మాట కడడము లేదు
  గోడ గడుగవచచ్చెనా కొసరనఁగనినఁకనేల

    కూడిన తన సతుల గతపలలోని దానను
చ. 2:    జవవ్వెనము పొలల్లవోదు చలిగాలి బొతదువోదు

  నవవ్వెనీవ తనవావ నడుమనఁబోదు
   గవవ్వె వరయవచచ్చెనా కకక్కసితచ నినఁకనేల

   కవవ్వెగానఁ బోసిన త నకొలవులోదానను
చ. 3:     తయతవలల్ల చపప్పుగాదు దకొనన్న వలప వోదు

  యియతనీవ తన మోవకెతగిలిలేదు
    పయతదతట శ్రీ వతకటపత ననున్ననిద కూడె
   యియతడనఁ దానఁ బవళతచే యితటలోనిదానను



రేక: 0139-3పాడి సతపటత: 07-227
పలల్లవ:    ఆనక పోరాదుగాని అతడనుతడ వారము

   నిను నీవరనఁగలేవు నీకేడ వలప
చ. 1:     ఆనఁటదానినఁ గతటే పత ఆదరితచనే వల

 వనఁటకానివలనుతటే వడుకేడది
  గానఁటాననఁ గొలవుసేయనఁగా గదదమనఁదనుతడి
   నీటతోనే సాదితచేవు నీకేడ వలప

చ. 2:    పాసివునన్న సతనఁగతటే బానఁతపడి నవవ్వెవల
 మాసటనివలనుతటే మచిచ్చెకేడది

   ఆసపడి చటూడనఁగాను అటట్టి మలనఁగపపైనఁబతడి
    నీ సుదుద లే చెపేప్పువు నీకేడ వలప

చ. 3:    తరణ కూటమ గతటే దపప్పుదేరచ్చెనేవల
 తరకానివలనుతటే తమయాడది

     అరిది శ్రీ వతకటేశ ఆప నినున్ననఁ గటూడనఁగాను
   నెరపేవు సిగద్గీలే నీకేడ వలప



రేక: 0139-4హితదోళత సతపటత: 07-228
పలల్లవ:   నేరములతచేదలల్ల నినాన్న నేను

   నేరిచి మాటాడేది నీతోనా నేను
చ. 1:    కపటాల గలవతటా కలల్లరివ నీవతటా

  నెపములనేన్నదలల్ల నినాన్న నేను
   వుపమల దాననతటా వరపల నేరత్తి నతటా
   నిపణత మెరసేది నీతోనా నేను

చ. 2:   యకక్కడనో వుతటవతటా యరవులవానఁడవతటా
 నికక్కపబాసడిగేది నినాన్ననేను
  చకక్కనిదాననతటా చలము సాదితతునతటా

   నెకొక్కని నవువ్వెనవవ్వెది నీతోనా నేను
చ. 3:    మటట్టి న నడవుమతటా మాయితటకి రమత్మితటా

  నెటట్టిననఁ గొతగవటేట్టిది నినాన్ననేను
    గటట్టిగ శ్రీ వతకటేశ కలసితవట ననున్న

   నిటటూట్టిరప్పుతో నలసినది నీతోనా నేను



రేక: 0139-5బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-229
పలల్లవ:   నాకే వలతువోయి నరహరి

   చేకొని నేనెరనఁగదు చెపప్పుక నరహరి
చ. 1:     నగేవు నామోము చటూచి నరహరి నీ

  నగరెలల్ల సతులే నరహరి
  నగముల మాచనున్నల నరహరి

    పగటన నినున్న నానఁటనఁ బటట్టిక నరహరి
చ. 2:     నలగడనఁ జూచి చటూచి నరహరి మోవ

 నలినలిసేతురా నరహరి
  నలనఁగనియతక కొతగ నరహరి

  బలిమనెవవ్వెరెవవ్వెర పటట్టిరో నరహరి
చ. 3:    నానారతులనఁ గటూడి నరహరి కడు

  నాననఁబెటేట్టివు వలపల నరహరి
   మానక శ్రీ వతకటేశ మతడెమురాయనఁడవపై

    పూని ననున్న మనిన్నతచి పొతదేవు నరహరి



రేక: 0139-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-230
పలల్లవ:    ఏనఁటమానఁటలడేవ యతదానఁకా నీవు వోరి

   వానఁటముగ యిటేట్టి వటట్టి వళకలడకరా
చ. 1:    పయతదలో వాలనవ పటట్టియతవ జకక్కవల

  కొయతకానఁడ కావుర కచములివ
   ముయతనేనఁటకే అటఱల్లతే మొరనఁగక చటూపనఁగదే

   యియతడనఁ బెపైనఁడి బతదలటల్ల చటూపవచచ్చెరా
చ. 2:    వడిలోన దానఁగెనదే వపప్పుగితచవ సితహము

  గడుసుకానఁడ కాదది నడుమతతేరా
  వడిచి సదనీవ వచచ్చెనవడినటఱ ట్టితే
  సుడిసి ఆకసమెటల్ల సదనగొనేవురా

చ. 3:     కచచ్చెలలోపల దానఁగె కొమత్మి నెమళళ్ళ నీవ
  అచచ్చెప నడపలితతే అవగావురా

    కచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడ గరితేది అటఱ ట్టితే
  యిచచ్చెనఁగటూడితవ గరతట చటూపవచచ్చెరా



రేక: 0140-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-231
పలల్లవ:    గటట్టి గలవానఁడు గల కొసరనఁడాతనఁడు నినున్న

 రటట్టిడితనమున నాఱడిసేయకవ
చ. 1:    యతడమావుల నీర యేకతప పొలయలక

   వతడనఁగ వతడనఁగ నటల్ల వలపలలల్ల
   కొతడల నునన్ననిచటూప గొనకొనన్న వడయాస

  అతడనుతడే వభుని నలయితచనేలే
చ. 2:   గతటమనఁదటవాన కొనబు సరసపటాన

  వతటవతట తోడినీడ వడక్కతగల
  పతటవతడిన పొలల్ల పాసివుతడినకానఁక
  జతట ఆయిన పతనితత సడినఁబెటట్టి నేలే

చ. 3:   బేగడపసినఁడి నిగద్గీ బీరపబగవులివ
  లగవగపగోరి లతచనముల (?)

   చేగదేరనఁగనఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు
  యగత నితనినితక యలయితచనేలే



రేక: 0140-2శతకరాభరణత సతపటత: 07-232
పలల్లవ:    ఎనన్ననఁడు లేనిగరతులిద నీమేననఁ గతటమ

  సనన్నల యసుదుద లటల్ల చవసేసేవ
చ. 1:     చెదరెను నీకరల చెమట చెకక్కల నితడె

   యదురి మెచచ్చెనఁగ నరస్థిమేమ చెపేప్పువ
   వదల నీమొలనటూల వాడెను నీకెమోత్మివ
  పొదలి యితదుకెటాల్ల బొతకనఁగలవ

చ. 2:    కతకణల వదలను గతదపనఁబటూనఁత చిటల్ల
  వతకలొతత్తి యితదుకెటట్టి వాదితచేవ

    సుతకమోపనఁ బలకలనఁ జూపలనఁ గొతత్తిల దోనఁచె
  సతకెలేక యివయటల్ల సటలనేవ

చ. 3:     మోముననఁ గళల నితచె ముకక్కన నిటట్టి రప్పురేనఁగె
 యమాటకతత్తిరమెటల్లచేచ్చెవ మాక

   ఆముక శ్రీ వతకటేశనఁడనిన్నటాను నినున్ననఁగటూడె
  ఆమని సలవనవువ్వెలనఁపనెటల్ల వచచ్చెనే



రేక: 0140-3కాతబోదిసతపటత: 07-233
పలల్లవ:   ఎతతసతతోసమోకాని యేమ చెపేప్పుది

   వతతలపైన వలపల వడిదాయనఁ దాను
చ. 1:   అమరనాదరితచి చెపప్పుతపన నీమాటవని

 చెమటలచెలమాయనఁ జెలియ
  గమకప నీముదుద టతగరప గరతుచటూచి
   గములపైన మెఱనఁగలగని యాయ మొగము

చ. 2:    అలరనాసరేనఁచ నీవతపన వడెము చటూచి
 పలకలపోగాయనఁ బొలనఁత

   వలనెపై పొతదికల నీవాబ్రాలకమత్మిల చటూచి
   పలచని నవువ్వెల పతడుగాయ మోవ

చ. 3:     కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కానఁగిట నీవు నితచితే
  కడు సిగద్గీలకొతడాయనఁ గలికి

   వుడివోని నీరతుల వడనఁబడికలనఁ జెతది
 అడియాలమెపైన మణహరమాయను



రేక: 0140-4ముఖరి సతపటత: 07-234
పలల్లవ:    వతతవానఁడా తానేమ వమరనఁ జెపప్పుతచకొన

  బతతనే తరితీపల పచరితచవలనా
చ. 1:    తనమాటే నామాట దగద్గీరి రమత్మినవ

యనసియునెడమాటలేలడితచని
   మనసుక మనసే మరి తారకాణగదే

    చెనకి పొతదుల యితకానఁ జేసి చటూపవలనా
చ. 2:   అకక్కడే యికక్కడ నా అతడనుతడుమనవ

 పకక్కపగయములలల్ల నఁ జెపప్పుతచనఁగనేల
   చొకక్కమెపైన చటూపక చటూపలే గరిగదే

  పకక్కన నితకా నొడనఁబరచనఁగవలనా
చ. 3:     యవలనఁ దానే నేను యిపప్పుడె కూడుమనవ

  శ్రీ వతకటేశనఁడేల సిగద్గీవడని
  వావులక వావులే వలపతచెనఁగదవ
  వవలగా మనిన్నతచె వనఁడుకొనవలనా



రేక: 0140-5కేదారగళ సతపటత: 07-235
పలల్లవ:   ఒకక్కరికినఁ జెపప్పురాదు వనఁకొనరాదు

 పకక్కననేమనినాను పపైనఁడికతవతటదే
చ. 1:    ఆరెనఁ దేరె నెడమాటలడితచ మతోనేలే

    చేరి తానే యడిగితేనఁ జెపేప్పునఁ గాని
   గోర గీరితే నీరయత గటట్టి ననుతడనియతరే
    మేర మరితే నతని మెపప్పుతచేనఁ గాని

చ. 2:     వకక్కణగా నాకమనఁద వాసి పతపనేలే నా
    దికక్కననఁ జూచితేనఁ దనకే తలిపేనఁ గాని

  వకక్కటతటే రెతడయతనటూరకే వుతడనియతరే
  వకక్కసమెపైతేనఁ దనతో వలయితచేనఁగాని

చ. 3:    తపప్పులతచి అతదరిచేనఁ దగవులనఁ బెటట్టినేలే
  యిపప్పుడే యేకతమెపైతే యతచేనఁగాని

   వుపప్పు చితదినుమడయత వనరె నుతడనఁగనీరే
   కపప్పు శ్రీ వతకటేశనఁ గానఁగిలితచేనఁగాని



రేక: 0140-6బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-236
పలల్లవ:    ఎకక్కడ నేరిచితవ యేడలేని వసాల

   వకక్కసాలేల చేత వడెమయతనఁ గదవ
చ. 1:    మువవ్వెతకల నీకనీవ ములిగేవు సారెసారె

 నవువ్వెలకాడినమాట నాటనటవ
   పవవ్వెళతచి అపప్పుట నీపానుపపపైనఁ బొరలేవు

  పవువ్వెల వసినపోట బొపప్పుగటట్టినటవ
చ. 2:   కపప్పుచనఁ బయతదకొతగ కడునొడిడతచకొనేవు

   తపప్పుక చటూచినచటూప తానఁకె నటవ
    తపప్పు తపప్పు చటూచేవు తేరకొననఁ జనున్నలపపై

   కపప్పురము చలిల్లతే కసుగతద నటవ
చ. 3:    కినిసి యతతటలోనె కితదుపడి మొకేక్కవు

  వనరనఁ గానఁగిలితచితే వతత్తినటవ
   యనసి శ్రీ వతకటేశనెదురగానఁ గొసరేవు
   చెనకితే మేనిమనఁద జీరవారె నటవ



రేక: 0141-1మాళవగళ సతపటత: 07-237
పలల్లవ:  ఒకక్కరియతగిలి సొతుత్తి కొకరాసపడుదురా

   దకక్కని సొముత్మిలకను తానేల వచచ్చెని
చ. 1:      పయతదతట నీవు ననున్ననఁ బెపైకొననఁగా వచిచ్చె యప

   కయతమడువనఁ దనకనఁ గలదా పని
 ఇయతడనేకతమున యిదదరమునుతడనఁగాను

   దయతమువల నిపప్పుడు తానేల వచచ్చెని
చ. 2:    చెతది నీవు నాతొడపపై శిరసువటట్టి కతడనఁగా

   సతదు చొచిచ్చె చటూడనేమ సమత్మితదము
  సతదుడివలపల సదమదమెపై వుతడనఁగా

   దతదు పసురమువల తానేల వచచ్చెని
చ. 3:      నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితేను

  తగనని పొగడనఁగనఁ దనకేమ
    మొగము చటూచకొని ముచచ్చెట నీతో నాడనఁగా

   తగిలి పొటేట్టిలవల తానేల వచచ్చెనే



రేక: 0141-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-238
పలల్లవ:    ఎటట్టి దరియితచవచచ్చెను యిటవతటవలల్లనఁ జూచి

 బటట్టిబయలీనఁదితచనఁగా భద్రిమసినటట్టియతని
చ. 1:    పమత్మి నీమేనిమనఁదట పచిచ్చెచెమట గారనఁగా

   నమత్మికలియతనఁగనే పో నవువ్వె వచచ్చెని
   చిముత్మిచ వతగెమాడితే సిగద్గీలవడక నీవు

 నెమత్మిదినటూనఁకొననఁగానే నివవ్వెరగయతని
చ. 2:    పోదిగా నీపదవకెతపల రేనఁగ మాటలడి

   ఆదరితచనఁగానె పో అదరీ మేను
    ఆదస నేరమెతచితే అతదాల సేసుక నీవు

   వాదుక రాకతడనఁగా నివవ్వెల సదతమయతని
చ. 3:     మేరతో ఆనఁడుసొముత్మిల నీమెడనఁ బెటట్టి కొని వచిచ్చె

   సారెనఁ గానఁగలితచనఁగా బో చలమెకీక్కని
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననునిటేట్టి

   గారవతచనఁగా నపప్పుటనఁ గరణ వుట ట్టిని



రేక: 0141-3బౌళ సతపటత: 07-239
పలల్లవ:     ఔనే జాణక తత్తివు అనిన్నటా నీవు

  యేనిగె గజౌజనఁగదే యకిక్కనవారికిని
చ. 1:    ఇతతవాసి గలదానవల నవవ్వెతవ ముతదు

  చెతతనఁ బెటట్టినికోటవపై చెలనఁగవదాద
  వతతులక నీవతత వలపతచకొనినాను

   పతతప వభునఁడు కితదుపడునా నీక
చ. 2:     యగద్గీపటేట్టిట దానవు యేల రమత్మితటవ ముతదు

  వగిద్గీ వడనిగతటవపై యుతడనఁగరాదా
   అగద్గీలమెపై నీవతత అటట్టి బాసగొనినాను

   సిగద్గీలతనఁడు పగయము చెపప్పునా నీక
చ. 3:    యలయితచేటదానవు యేల మొకిక్కతవ ముతదు

  అల కదలనికతబమెపై యుతడరాదా
   బలిమ శ్రీ వతకటేశనఁగలసి యతతవుతడిన

  బలవునఁడతనఁడు తడనఁబడునా నీక



రేక: 0141-4శతకరాభరణత సతపటత: 07-240
పలల్లవ:   నీవ వచేచ్చెయవయత నేరపరివతదుకెలల్ల

   నీవనిత యలకల నేము దిదదనఁగలమా
చ. 1:    మానఁటవోరవనఁగలేని మతక దానినఁ గేరడాల

  యేనఁటకినాడితవయత యితతలో నీవు
   వానఁటమెపై పారెనఁ గనీన్నటవరదల చనున్నలపపై
   నీనఁటన నితతటలక నేము దిదదనఁగలమా

చ. 2:   కానఁకకోరవనఁగలేని కాతతకనఁ గోపమురేనఁచి
  సనఁకితతురా కొనగోర చరకనను

   వనఁకప నిటటూట్టిరపల వసరీ హరములపపై
  యేనఁకటనితతేసి పనులేము దిదదనఁగలమా

చ. 3:   రవవ్వెకోరవనఁగలేని రమణతో జూజాలడి
  నవువ్వెదురా శ్రీ వతకటనగవహర

    పవువ్వెల కొపప్పువ రాల పొతదితే బుజాలమనఁద
   నివవ్వెటలల్ల మవోజల నేము దిదదనఁగలమా



రేక: 0141-5శ్రీరాగత సతపటత: 07-241
పలల్లవ:    ఏల కొననఁబెటేట్టివ యతదానఁకా మాటల

   నాలితో వతడినకూడు ననునఁబాయే కాదా
చ. 1:   పకక్కవనితలమనఁది పగయము గలవానికి

   యకక్కడిది మోహము నీవమ చెపేప్పువ
  వకక్కమానఁట సారెసారెనొటట్టి కొని చవగొతటే
  మొకక్కలననఁ బతచదార మొగచాటగాదా

చ. 2:   గానఁటపసతులనఁబొతది కాయాటపైన వానికి
   యేనఁటకినఁ గరనఁగీ గతడె యమచెపేప్పువ
   మేనఁటయపై మేనినితడా మతలేక పటట్టి కొతటే

   నీనఁటన బతగారెపైన నితడా వనఁగగాదా
చ. 3:    ఊరనఁ జటట్టిప శ్రీ వతకటతత్తిమునఁడెపైనవానికి

  యేరీతనఁ దమరేగీనేమ చెపేప్పువ
   యరీత ననున్ననేల యితకానఁ గొసరితేను

  పేరనఁబెటట్టితే పాల పరగేకాదా



రేక: 0141-6గళ సతపటత: 07-242
పలల్లవ:   తరణమేనికిని నీతనువ మాట

  నిరతవుటాసక నితడునఁజూప మాట
చ. 1:   చెలియసిగద్గీలక చెకక్కచేయే మాట

  పలకలకను మోవపతడె మాట
   నెలకొనన్న చితతలక నివవ్వెరగే మాట

  బలజవవ్వెనమునక పయతదే మాట
చ. 2:    ముతచిన నవువ్వెలకను మొకక్కలివ మాట

   మతచి నడపలకను మటట్టిలే మాట
   వతచిన శిరసునక వాలనఁగొపేప్పు మాట
   కొతచని చనులక కొనగోరె మాట

చ. 3:    పొతదుల రతులకను పకిక్కటవడెమె మాట
   అతదిన వడుకక నాయముల మాట
    వతదుల వలపలక వవల రతుల మాట

    యితదుముఖకెపై శ్రీవతకటేశ నీ యితప మాట



రేక: 0142-1గజజరి సతపటత: 07-243
పలల్లవ:   తలిసినవానఁడవు ధీరనఁడవనిన్నటా నీవు

   చలము సాదితతురా సతులతో నీవు
చ. 1:    అపప్పుట మానవు మాటలపతో నీవు

  కపప్పురమచిచ్చెనమనఁద గలదా వాదు
   చెపప్పురాని తటట్టి దిటట్టి చేయతత్తి మొకిక్కతేను

  వపప్పుగొనవదాద మఱి వరటేల్లమటకి
చ. 2:   తలవతచకనాన్ననఁడవు తరణయదుట నీవు

   సలవ నవవ్వెనమనఁద సేతురా యితత
 కలవపవువ్వెలవసి కౌనఁగలితచకొతటేను
  అలకదరనఁగవదాద ఆనల మరేనఁటకి

చ. 3:    బతకముల నెఱపేవు పగయురాలి యదుటను
  సతకెల దరిచ్చెనమనఁద చలమేనఁటకి

   అతకెల శ్రీవతకటేశ ఆలయితచి నినున్ననఁగటూడె
   మతకల మాననఁగవదాద మదము మరేటకి



రేక: 0142-2శ్రీరాగత సతపటత: 07-244
పలల్లవ:   ఇతదవయత కానుకయిచెచ్చె నీకనఁజెలియ

  మతదలితచేనితటకాడ మగవతో నినున్నను
చ. 1:  కలవరేకలవానఁడి కాతతచటూపలనునన్నది

   వలరాజ నముత్మిలక వాసనే కాని
   చలివనఁడి వలపల చనున్నలకొనల నవ

   చెలవునఁడ నీవనఁకనేల సేసేవు జాగల
చ. 2:    ననిచిన చిగరెలల్ల నానఁతమోవనె వునన్నది

   వనముల మాకలలల్ల వటట్టివ కాని
 మనసుమరత్మిములలల్ల మాటలతుదలనఁదోనఁచె

   ఘనునఁడవు యినఁకనేల కపేప్పువు తమకము
చ. 3:    నితడుమేఘము మెరనఁగ నెలనఁతమోమున నిదే

   వుతడు మతటననే పేర వకక్కటేకాని
   కొతడల శ్రీవతకటేశ కూడితరిదదర నేనఁడు

   గతడికానఁడ యినఁకనేల కాదనేవు మాటల



రేక: 0142-3పాడి సతపటత: 07-245
పలల్లవ:   ఏల ననున్ననొరసేవు యినేన్నసిచేనఁతలను

  చాలననేనా మోవ చపప్పునఁజేతునఁగాక
చ. 1:   పతతములడేనా పరాకన నీవుతడితే

   చితతదేర నీసేవ సేసేనఁ గాక
   వతతులడిగేనా నినున్న వనితలలోన నుతటే

  దొతతరవలపలను తొపప్పునఁదోనఁగితతునఁ గాక
చ. 2:     కనున్నలనఁ దిటేట్టినా గకక్కన నీవు రాకతటే

   చనున్నలనే వతత్తి నినున్న సాదితతునఁగాక
   వనన్నపాల సేసేనా వచచ్చెనవడినే వుతటే

  కినన్నర మనఁటల్లలోనే గిలిగితతునఁగాక
చ. 3:   కపటాల సేసేనా కానఁగలితచకోకతడితే

   వుపమ వడేనకనఁ జేయొగిద్గీతతునఁ గాక
   యిపడె శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

  అపలపతచేనా నేనటేట్టి మెతుత్తి నఁగాక



రేక: 0142-4శ్రీరాగత సతపటత: 07-246
పలల్లవ:  తానిటవతటవానఁడా తనగణమదిగాదు

   వని య వరప మతనఁబుటట్టితచినదవవ్వెత
చ. 1:   కొతత్తికొతత్తివలపల కొతతకొతత నెరపతా

  వతుత్తి నతటానఁ జెపప్పుతపవలనా నేనఁడు
    యితత్తిలనఁ దా వతతవానఁడా యవవ్వెరనాన్న వదదనేరా

  చితత్తిములోనితత కొతకనఁజేసినది యవవ్వెత
చ. 2:    వనఁడివనఁడి తమకము వసివసి తనచేయి

  వానఁడి నాచనున్నలమోపవలనా నేనఁడు
    పేనఁడుకొనేమా చలము భేదమా తనక నాక

  పోనఁడిమ తనకనితత బుదిద్ధచిచ్చెనదవవ్వెత
చ. 3:    ముదుద ముదుద మాటల ముతచి ముతచి బాసలిచిచ్చె

  వదదనుతడి గోరగీరవలనా నేనఁడు
  అదుద క శ్రీవతకటేశనఁడనిన్నటానఁదా ననున్ననఁగటూడె
 తదిదనటట్టి తనపాలిదేవరెపైనదవవ్వెత



రేక: 0142-5ముఖరి సతపటత: 07-247
పలల్లవ:   కతటకములడనేల కానఁతాళమేనఁటకి నీతో

    మతటదర నా పనుల మానివుతడేనఁ గాక
చ. 1:    కోపగితచేనా నీతో కొపప్పువటట్టి తీసితేను

 యేపన ముడుచకొనేనేమాయను
   పపైపపై దొరలతోడి పతతాలక నేమపని

  ఆపరాకెపై వానగతటలడుకొనేనఁ గాక
చ. 2:      కమత్మిటనఁ దిటేట్టినా నినున్న కాల నీవు దొకిక్కతేను

 యమెత్మిలేక తీసికొనేనేమాయను
  దిమత్మిరి వభునితోడ దకొనేవాదులేల

   యిముత్మిలనఁ జకక్కలపై నానెతచకొనేనఁ గాక
చ. 3:    పకక్కన నొటట్టి వటేట్టినా పచచ్చెడము గపప్పుతేను

  యికక్కవల గరనఁగేను యేమాయను
   నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడ నినున్ననఁగటూడి కొతకవదాద

  చకక్కనెపైత నీమోవ చవచటూచేనఁగాక



రేక: 0142-6భపైరవ సతపటత: 07-248
పలల్లవ:    ఓరపే నేరప సుమత్మి వువదలక

   మారకోక మగవాని మనసు మెతత్తినిది
చ. 1:    చలము సాదితచవదుద చనవ మెఱయవ

  చెలవునఁడాతనఁడే నీచేతనఁ జికీక్కని
   బలముల చటూపవదుద పకపక నగవ

  అలరిన జాణతనమతదులోనే వునన్నది
చ. 2:    పగల చాటనఁగవదుద పపైకొని మెలనఁగవ

   సొగిసి ఆతనఁడే నీసొమెపైమ వుతడని
  తగవులనఁబెటట్టివదుద తమకము చటూపవ

   అగపడడ నీ పతతములతదులోనే వునన్నవ
చ. 3:   మొకక్కలమేమయునొదుద మోహముల చలల్లవ

  నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁగటూడెను
   తకక్కలనఁ బెటట్టినఁగవదుద దయల దలనఁచవ
   అకక్కజప నీరతుల అతదులోనే వునన్నవ



రేక: 0143-1సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-249
పలల్లవ:    పొతుత్తి ల మగవలకనఁ బోవునా యితక

  యితత్తిలనఁ గటూడుతడుదము యడకిటేట్టిరావ
చ. 1:    మచచ్చెరము నాకేలే మగనఁడు మొదలనే

  మచిచ్చెకచేసి నినున్న మనిన్నతచనట
  వచచ్చెనటూరప్పు నీకేలే వరపలితకానేలే
   కచిచ్చెనేనటూనఁ గనఁగిలితచకొనేనఁ గాని రావ

చ. 2:    వతగెమాడ నాకేలే వభునఁడు వడుకపడి
   సితగారితచి నినున్న రటట్టి సేసునఁ దానట
   ముతగిటనే కొతకనేలే ముసిముసి నవువ్వెలేలే

  సతగడిబటూవానక చలివాపీ రావ
చ. 3:     పననఁగనఁగ నాకేలే పగయుడు లోలోనె వచిచ్చె

   కనుసనన్న సేసి నినున్ననఁ గలపనట
  నను శ్రీవతకటేశనఁడు నవువ్వెతానిటట్టికూడె

   తనిసిన రతుల చితతనసేసే రావ



రేక: 0143-2దేసాళత సతపటత: 07-250
పలల్లవ:   ఇదదరము నిదదరమే వోవోయి

 వదుద సుమత్మి వటట్టిపతతాలోవోయి
చ. 1:    యఱనఁగవా మాగటట్టి యేమోయి మముత్మి

  ఉఱక గటట్టిరసేవు వోవోయి
   యఱికెతనా నీక యేమోయి - మాపపై

  వఱగతటే నేమాయనో వోవోయి
చ. 2:   యపప్పుటకెపప్పుట సుదుద లేమోయి - నీపపై

 నుపప్పురాలగసనఁ జనున్నలేమోయి
  యిపప్పులేరల్ల లయ మోవ యేమోయి

   వపప్పున గొనుమ నేనఁడు వోవోయి
చ. 3:   యమెత్మిల మనలోనేల యేమోయి

  వుమత్మిగిలీ వలపల వోవోయి
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యితతలోనె కూడితమ

  వమెత్మి గా జాణతనాలోవోయి



రేక: 0143-3దేశి సతపటత: 07-251
పలల్లవ:   మేలయత నీచేనఁతల మెచిచ్చెతనయత

 తాలిమలసత్సపనాయనఁ దగవరివవుదువు
చ. 1:   పడనఁతనఁ బలవనతప పగడసాలడేవు

 వుడుగకీపరాకలకోపనా ఆప
   యడసి పానుపమనఁద యదురచటూచనఁ జెలియ
  నడుమ మామోముచటూచి నవవ్వెవకక్కడను

చ. 2:    కొమత్మిను లోనికినతప కొలవునాన్ననఁడవు యడ
  వుమత్మిగిల నికానఁకలకోపనా ఆప

   చెమత్మినఁ జెమటలతోడ చేసనన్న సేసేనబల
  పమత్మి మాకనుడిబడి పనులచెపేప్పువు

చ. 3:   దోమతర వయితచి తొతగిచటూచేవతదరిని
  వోముచ నీవసాలకోపనా ఆప
   ఆముకొని శ్రీవతకటాధిప నినిన్నతత గటూడె

  వమార మమత్మికక్కడను వడేలడిగేవు



రేక: 0143-4మాళవగళ సతపటత: 07-252
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరినేల తడవవడ వారేమసేతుర

 జవవ్వెనపాయముమనఁద సడివయవ
చ. 1:    మతదలితచి మాతోనేల మాటలక వచేచ్చెవు

  కతదువల పతనడుగవ నీవు
   అతది వుతడనఁబటట్టికతటే ఆతని నినున్ననఁగటూరిచ్చెన

  ముతదరి మరనికే మొరవటట్టివ
చ. 2:    యిలల్ల రికి మాతోనేల యసడితచ వచేచ్చెవు

  చెలల్ల బడాతనిమదనఁ జేయవ నీవు
    పలల్లదమతత గలిగితే పపై పపై నెడమాటలడే

   తలల్లమెపైన నీచెలలనఁ దిటట్టివ నీవు
చ. 3:     సతగడినఁ గటూచతడి నీవు సణనఁగలేల రాలేచ్చెవు

   బతగితచి యతనినఁ దపప్పుపటట్టివ నీవు
     రతగెపై శ్రీ వతకటేశనఁడు రమతచె నీతనఁడు నాతో

  అతగడి జాణతనములడవ నీవు



రేక: 0143-5కేదారగళ సతపటత: 07-253
పలల్లవ:   నికక్కము నాబదుకెలల్ల నీచేతది

   మకక్కవల నెరవరె మఱి యేనఁటమాటల
చ. 1:    తలనఁప నాలోనిది తగవు నీచేతది

 వలప పదారేతడల్లవయసుది
  నిలవలల్లనఁ జెమరితచె నీవదదనుతదాన

  చెలలితకనేమని చెపేప్పుర బుదుద్ధ ల
చ. 2:    సిగద్గీల నామేనివ చెనక నీగోళళ్ళది

 తగద్గీనియాసల మనతమకమువ
   వగద్గీళతచెనఁ బులకల వడుకల గనమాయ

  కగద్గీదేర నేమని కానుకలిచేచ్చెను
చ. 3:    చనున్నల నావురమువ చనవు నీకౌనఁగిటది

  పనిన్నన పరవశల భావరతవ
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

   యనిన్నలేవు నీగణల యదురేది నీక



రేక: 0143-6కనన్నడగళ సతపటత: 07-254
పలల్లవ:    నీకెరవుగాను నేను నీవునాపనఁ గటూడితేను

   రేకగా నీళళ్ళడచితే రెతడయతనా యపడు
చ. 1:    నేరపన నాపతోడ నీవ మాటాడరాదా

  చేరి నేనఁబలవనఁబోతే సిగద్గీవడని
   సారెనఁ బద్రియముచెపప్పునా సవతుల నముత్మిదురా

  పేరనిపాలనఁ దోడతటపటట్టితేను పేరనా
చ. 2:   పతతాన నీవకతాన బలిమసేయనఁగరాదా

  చెతతలనేనఁ జేవటట్టితే సిగద్గీవడని
  యితతట మావతటవారి యిచచ్చెకాలియతకొతదురా

   కొతతపైనా నినుముతోనఁ గటూడునా కనకము
చ. 3:    వలల్లవసి యాపనఁగటూడి వావుల చెపప్పుకోరాదా

  చెలల్లలవతటేనఁ దాను సిగద్గీవడని
    యిలిల్లద శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

  వళళ్ళనఁబెటట్టిన సొముత్మిల వదిదకెనఁగటూడుతడవా



రేక: 0144-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-255
పలల్లవ:    బాప బాప నాతపసు ఫలియితచెను

   యేపన నీచెపప్పునటేట్టి యినఁకనుతడే నేను
చ. 1:    మచచ్చెరము నాకనఁదరె మనసలల్ల నొకక్కటాయ

  నచచ్చెలనాప నీతో నవవ్వెనఁగాను
  వచచ్చెనవడినఁజలనఁగ వతగెమాడ నినున్నమఱి

   యిచచ్చెకరాలనెపై నీక యినఁకనుతడే నేను
చ. 2:    వడుకల నాకనఁబుటట్టి వరపలినిన్నయునఁ బాస

  కూడా నీతొడపపైనాప కూచతడనఁగాను
   వోడక సిగద్గీవడువు వులల్లసాలడ నినున్న

    యడనె సతమెపై నీక యినఁకనుతడే నేను
చ. 3:    తారకాణ నాకవచెచ్చె దయపటట్టి నాలోన

   చేరి కౌనఁగిలితచి యాప చెనకనఁగాను
   యరీత శ్రీవతకటేశ యిటననున్ననఁ గటూడితవ

   యరసము మానెనఁ బాయకినఁకనుతడే నేను



రేక: 0144-2గజజరి సతపటత: 07-256
పలల్లవ:   ఒకక్కటే వనన్నపము వచెచ్చెములేనిమాట

   యకక్కవగా నితదరిలో నేలవయత మముత్మిను
చ. 1:   యగదిగనఁబోసితేను యతతేసినేరవు నీవు

 జిగినఁ బనిగొనేవారిచేతదేకాక
    బగిసి కామనులకనఁ బతడతతే నిపప్పుట నీవు

   యగసకెక్కముల మాని యేలవయత మముత్మిను
చ. 2:    ఇచచ్చెకములడితేను యేపని సేయవు నీవు

 కొచిచ్చెకొసరేటవారి కొలనఁదేకాక
    నిచచ్చెలనఁ గామనులక నీర కొదిద తామెరవు
   యచచ్చెరిక తోడ నినఁకనేలవయత మముత్మిను

చ. 3:     యియతకోలపై నడచితే నెతదరినఁ గటూడవు నీవు
  నెయాతననఁ బెతడాల్ల డేవారి నేమమేకాక

   కొయతవపై శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్ననిటేల్ల
   యయతడనఁ బటూనఁపలే పతదలేలవయత మముత్మిను



రేక: 0144-3సామతతత సతపటత: 07-257
పలల్లవ:  ఆనఁటదానిబలవది ఆడుకోనేమునన్నది

   కూటముల గలిగితే కొతగవటట్టి తీసును
చ. 1:   కూరిమగలగ సత కోపగితచకొతటేను

    పేరడి కనీన్నర నితచ పగయుని తోను
  ఆరీత నాఱడికతత్తియపైతే మఱియొకత

  నేరపతోడ నటూరకే నెటకవరచ
చ. 2:    యేనఁపన వభునఁడువచిచ్చె యదుట నిలిచితేను

 దాపగనఁజేయతత్తిమొకిక్క తలవతచను
   రావుతోడ వరొకత రాజసమెపైనది యపైతే

   తీపల మోవ మనఁద తటట్టి లలల్ల నఁదిటట్టి ను
చ. 3:   ఆసపడడ మగవను ఆయములతటతేను

  నేసవటట్టి లోనౌను సిగద్గీతోడను
  యసుదర శ్రీవతకటేశ ననునఁబోనఁటదపైతే

   వాసికి నినున్ననఁగటూడి వలపలల్ల నితతును



రేక: 0144-4శ్రీరాగత సతపటత: 07-258
పలల్లవ:   నెపములనిన్నయు నీవు నేరిచినవ

  కపటాల మాయడక గడితచకవయాత
చ. 1:    చిగరవతటది మేను శిలవతటది మనసు

 యగసకతముల మాతోనేలయాత
   నగపవతటది తమ నామువతటది వలప
  తగవులనఁబెటట్టి మాతో తకిక్కతచకవయాత

చ. 2:   అదదమువతట వయసు అముత్మివతటకోపము
   సుదుద ల మా మనసేమ సదితచేవయాత

  పొదుద్ధ వతటదడియాస పూనఁసవతటది గణము
   గదిదతచి మమేత్మిల నీవు కెపైకొలిపేవయాత

చ. 3:    చటట్టి మువతటది వావ సటూదివతటది చటూప
  చెటట్టి వటట్టి మముత్మినేల చెనకేవయాత

    యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యనసితవట ననున్న
  పటట్టిన పతతముదకెక్కనఁ బదరకవయాత



రేక: 0144-5కాతబోదిసతపటత: 07-259
పలల్లవ:    ఏమగానఁ జూచితవ ననెన్నతతసేసేవయత నీవు

   కామతచి రతులలోనే కనేవు నాజాడల
చ. 1:    చినాన్నరి పొనాన్నరినాట చరలలో సిగద్గీల

   కనెన్ననెపైన నామతచి కను చటూపల
   వనన్నల దొతగిలేనాట వఱిఱ్ఱైగొలల్లతలలో నీ

  సనన్నల నాతోడి నీసరసాల
చ. 2:    పసులనఁ గాచేనాట బానఁపతల వతదుల

  ముసరే తుమెత్మిద నామోవతీపల
    సిసువవపై యమునలోని చనఁకట నీ తపప్పుల

   యసనఁగిన నాతోడి యియతకోలనఁ జానఁతల
చ. 3:    బలిమ రకిత్మిణనఁదచిచ్చె పపైకొనన్న నీకూటమా

 చెలరేనఁగినటట్టి నాసేసపతడిల్ల
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   అల పదారవలతో అతకెల నాలతకెబు



రేక: 0144-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-260
పలల్లవ:    నీవాడినదే మాట నేనఁజేసినదే చేనఁత

   యవధన మనలోన యరవుల గలవా
చ. 1:    చితత్తిమెలల్ల నీసముత్మి సిగద్గీలివ నాసొముత్మి

  మతత్తిలి పూవుటముత్మిల మరనిసొముత్మి
   కొతత్తిగా నీవు నేను కపప్పులసేసుకొతటమ
   యితత్తిల నీకను నాక హచచ్చెకతదులనన్నవా

చ. 2:    మొకక్కలలల్ల నీపాల మోవనవువ్వె నాపాల
  చికిక్క యడమాటల చెలలపాల
    తొకక్క మెటట్టి గాను మనము దొరయనఁ బతచకొతటమ

  కకక్కసితచి చటూచితేను కడమలితదునన్నవా
చ. 3:    వనయాల నీచేతవ వగిరాల నాచేతవ

  అనువపైన యాసల పాయముచేతవ
  ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలిసితమతతలోనె
   చనవుల రతులలో జతపల మరనన్నవా



రేక: 0145-1బౌళ సతపటత: 07-261
పలల్లవ:   ఇతదరటూను జూడనఁగానే యితతసేతురా

   చెతదమత్మిరేకల కొన చేపలయ నేనఁడు
చ. 1:    చేరి సిగద్గీవడనఁగానె చెయిపటట్టి తీసేవు

  సారెకను మగవానిజాడగా యిది
  తేరకొన మెతత్తినెపైతే దిగనఁబడేదనన్నమానఁట

  యేరా నీవలల్లనఁగతటమదివో నేనఁడు
చ. 2:    గదిదతచి జతకితచనఁగానె కళలతటనఁ జూచేవు

   వదదనునన్న రమణుని వోజగా యిది
  అదుద కొని మానఁటలలోనతట బచచ్చెలనన్నమాట

   తదిద నీవదదనునన్నది తేరకొన నేనఁడు
చ. 3:    పయతద దొలనఁగనఁగానె పటేట్టివు కచముల

   నెయతప వటనికెలల్ల నేరప్పుగా యిది
  గయాతళరతనఁ గనన్నదే కతదికడుమనన్నమాట

   నియతతదే శ్రీవతకటేశ నిజమాయ నేనఁడు



రేక: 0145-2శదదవసతతత సతపటత: 07-262
పలల్లవ:   పోపో నీకిదియేమ పొదుద వోదు

    తీపల చటూప మముత్మినఁ దియతకరా యినఁకను
చ. 1:   ఒలల్లనివానఁడవు మముత్మినటూరకేల పలిచేవు

  మలల్ల డి మాపపైమనసు మరవరాదా
  బలిల్లదురాలకెగొనన్న బాసదపప్పునానఁ దపీప్పు

   పలల్లదాననినఁక నీవు పటట్టికరా మముత్మిను
చ. 2:    ఇతటకి రానివానఁడవు యేడనెపైన నవవ్వెనేల

   వతటనే మాతో తగల వడువరాదా
   గొతటరెపై యితదుకనాప కోపగితచినా కోపతచ

   అతట ముటట్టి సరసములడకరా యినఁకను
చ. 3:    పతతపవానఁడవు మముత్మి పటట్టి కౌనఁగిలితచనేల

   అతతయు నాపనే పోయి అడుగరాదా
   చెతతనే శ్రీవతకటేశ చేకొని ననున్ననఁగటూడిత

  వతతకతట రతనలయితచకరా నీవు



రేక: 0145-3పాడి సతపటత: 07-263
పలల్లవ:   ఊరకనన్న వారినేల వుపప్పుటతచేవ

  దటూరలేక దటూరితేను దోసముగాదా
చ. 1:   ఎకక్కడికెకక్కడి సుదుద లేదో మనసుననఁబెటట్టి

  చకక్కనఁ జూడనెపైతనతటా సాదితచేవు
  వకక్కటట్టిపపై వకక్కటవశటూరకె వాదడిచిత
  అకక్కరతోనఁ జేయివటట్టితే అపరాధమా

చ. 2:   పనిలేని పనులక పతతములకిక్కతచకొని
 చనవుననవునతటా సాదితచేవు

  అనుమానములకనఁగా అటట్టివలల వసిత
  నినునఁ గాగలితచితేనే నేరమాయనా

చ. 3:   తమకమెడలేనిది తనువుననఁ బెటట్టి కొని
  సమమోహము లేదతటా సాదితచేవు

  భద్రిమదర శ్రీవతకటపతనతటా ననున్ననఁగటూడి
   జమళనఁ బాయవు నేనఁడు సతతోసితచితవా



రేక: 0145-4దేశి సతపటత: 07-264
పలల్లవ:    ఏల మముత్మినఁ దడవవు యితకానయత

  యేలితవ నానఁడెనానఁడె యరనఁగదుమయాత
చ. 1:    చితత్తిములో చితతలకిక్క చిగరల గోసేవార

   అతత్తి నినున్న వదకేర అదిగోవయత
    వౌతత్తిలి నవువ్వెల నవవ్వె వడుళళ్ళ నితచేవార
   బతుత్తి ల సేసేర నీకనఁ బెపైకొనవయాత

చ. 2:    మతచలమాటల మతద మరియాల చలేల్లవార
 అతచల నినున్ననఁబలిచేరాలకితచవయత

    పొతచి నీతో జాళలేక బొమత్మిరాల వసేవార
   ముతచి చేతుల చానఁచేర మొగినఁజూడవయాత

చ. 3:   తోడనెసరెతత్తి లేళళ్ళనఁ దోలేటయటట్టివార
  యడనే వతదుల చెపేప్పురియతకోవయత

    కూడిత శ్రీవతకటేశ గొబుబ్బున నిద నేనఁడు
  వాడికెగా కొతతగొతత వారిమెచచ్చెవయాత



రేక: 0145-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-265
పలల్లవ:      బల నీ నేమము చటూచి పగతతక్షమయిత నీక

  అలమ నాకౌనఁగిటనే అనుభవతచవయాత
చ. 1:   కొమత్మిచనున్నలకౌనఁగిలి కొతడలమనఁది తపసు

 సమత్మితమాటలే మతతగజపముల
  పనిన్నన నిటటూట్టిరప్పులే పాబ్రాణయామముల
  నెమత్మిది మాకూటముల నితడుయోగాల

చ. 2:    సారె సారె వడేల శఖహరముల
   సారమెపైన సిగద్గీల పపైపపై సనాతసాల
   ఆరయనఁ బరవశల అతదిన బద్రిహత్మినతదాల

 తీరనితనుభోగాల దేవపూజల
చ. 3:    బొడుడ హోమపగతటల పొతగనఁజెమటల నేయి

 అడడములేని సరసాలచారాల
   వడుడ వటట్టి కూడిత శ్రీవతకటేశ ననున్ననిటేట్టి

  వడిడన తమకములే వునన్నతపదవుల



రేక: 0145-6నాదరామకిగయ సతపటత: 07-266
పలల్లవ:   అతదుకతటే గెలిచితవౌనే నీవు

  సతదడినెపప్పుడు నీవు చనవులిచేచ్చెవో
చ. 1:   కూరిమ నీయలనఁగల కోవలకూనఁతలను

 వోరలేకని చతదాలొకక్కటతదుర
  ఆరితేరి ఆరనెలల్లకెపైనానఁ బలకవని

   పేరకొనాన్న నీవపైతే బీరాననఁ బలకవు
చ. 2:     కమత్మిన నీ కనున్నలను కలవ పూవులను

 నెమత్మిదిని వకక్కతోడునీడలతదుర
   పమత్మి వకసితచ మాపటకవ నీవపైతే

    వుమత్మిడి నే వదదనుతటే వకిక్కతతానఁ జూడవు
చ. 3:     అతది నీ చేతులనఁ దగెలవ వకక్కసరతదుర

 కతదువనరడునవ కౌనఁగలితచవు
   చెతది కూడితవతతలో శ్రీ వతకటేశనఁడనని

   ముతదునేనతటతేనఁ గాని మొనగోర మోపవు



రేక: 0146-1భపైరవ సతపటత: 07-267
పలల్లవ:     ఏమ సేతువు నీవు యితదరికినఁ గలిగినదే

  నీమనసుకిచచ్చెకమే నేరత్తి నేనయాత
చ. 1:    తగల గలవారికిని తమకముల చెలరేనఁగ

 యతగసకెక్కమాడినా యగద్గీలేదు
    పగట నగవుల కాని భద్రియమతచకా లేదు

  అగడుసేసినఁక నినున్న నాడనేలయాత
చ. 2:  ఆసగలవారికిని అతగములరనఁగరావు

  దోసమని పణతమని తోనఁచదొకట
  వసటతచకలేదు వతటవతటనె తరగ

   కోసి రాచినఁక నినున్ననఁ గొసరనేలయాత
చ. 3:    చవుల గలవారికిని సమరతుల పనులగను

  దివములను రాతుగ ల తలియదపప్పుడును
    ఇవలనిద శ్రీ వతకటేశ ననునఁ గటూడితవ

   జవళ నీతో మాక చలములేలయాత



రేక: 0146-2కేదారగళ సతపటత: 07-268
పలల్లవ:    ఇతతవానఁడవు గాకనన్న యినిన్ననేల సేసేవు

  చెతతల నీసరితల చటూచేనితతేకాక
చ. 1:     వటట్టి క నేనేమనిన వరకే వునాన్ననఁడవు నీ

   గటట్టి తోడిచేనఁ తలక కొసరా యిది
    యిటట్టి నే నెతతసేసినా యితచకానఁ గోపగితచవు
   తటట్టిమెపై చినన్ననానఁడె సాదితచితవో యిది

చ. 2:    తపప్పుక చటూచితే నటేట్టి తలవతచకతడేవు
   వపప్పుగా నీవళళ్ళనఁ గలవోజా యిది

    తపప్పు నీపపై మోపనాను తగినతతే నవవ్వెవు
   చపప్పునఁగాని నిజగడుసునఁ జదువా యిది

చ. 3:    కతదువ నేనఁగటూడనఁగాను కలకల నవవ్వెవు
   దితదుపడడ నీ తరితీపా యిది
    అతదగానఁడ శ్రీ వతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడిత

   వతదుల నీ వటరాచవదదల యివ



రేక: 0146-3బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-269
పలల్లవ:   మేలగా నీ మేకల

 వాలనఁజూపలటేట్టి పతచేవు
చ. 1:    చెతది నినాన్నతనఁడు చెనకనఁగా యేమే

 కతదువలతటక కసరేవు
  యితదులోనే కొనిన్నయమెత్మిల వడె

  మతది యిమత్మిననఁగ నలసేవు
చ. 2:    పేరకొని నినున్ననఁ బలవనఁగా యేమే

  కూరిమ గొసరక కొతకేవు
  నేరచకొతటవ నినిన్నటటూల్ల పత

  గోర గీరితేను గొణనఁగేవు
చ. 3:   నితడునఁగానఁగిట నితచనఁగా చనున్ననఁ

 గొతడలనొతత్తిక గనిసేవు
  అతడనే శ్రీవతకటాధీశనఁడు గటూడె

 మెతడుకొననఁగానే మతచేవు



రేక: 0146-4శదదవసతతత సతపటత: 07-270
పలల్లవ:    చితత్తిము వచిచ్చెనటట్టిలల్ల సేతువుగాక వోరి

  పొతుత్తి ల నీబాసలక పూనఁటయేది
చ. 1:   రొటట్టికను రేవది రచిగొనుటేకాక

  వటట్టిన నీ కోరికలకొడియేది
   వటట్టికిని వలయేది వవరితచి చటూడనఁబోతే
  గటట్టి తో నీవదతలక గరియేది

చ. 2:  చకెక్కరక మొదలేదిసతతసితచకొతటగాక
   మకిక్కలి నీనవువ్వెలక మేర యేది

   చకక్కలక లకక్కలేవ చటూచటతతేకాక నీ
  అకక్కజప సుదుద లక అవునఁగాములేవ

చ. 3:    కపప్పుర వడెములోన కారమెతచనఁ జోటేది
  గపేప్పుట నీనఁకాగిటలోనఁ గొసరేది
    అపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ ఆలమేలమతగ నేను

  దపప్పుదరనఁ గటూడితవ తతయతచనేది



రేక: 0146-5శ్రీరాగత సతపటత: 07-271
పలల్లవ:   వనితపాలికిని దేవరవు నీవు

  వనమె జవవ్వెనమతద వరమయతవలను
చ. 1:   ముదితక నీతోమాట మోహనమతతగము

  చదరప నీవురము జపశల
   మదిలోన నీరటూప మరవని ధతనము

  వదలరాదినఁక నీవు వరమయతవలను
చ. 2:   పడనఁతకి నీశయత బలపణతక్షేతగము

  వడలిచెమట నీపపై హోమకస్కృతతము
  అడరమోవతేనెల ఆరగితప నవదాతల

   వడినఁ జేకొనినఁక నీవు వరమయతవలను
చ. 3:   కామనికి నీకూటమ ఘనదివతయోగము

  నేమపనఁ బరవశము నిజానతదము
    ఆముక శ్రీవతకటేశ ఆప నీవునఁ గటూడితరి

  వాములగా నితకానిటేట్టి వరమయతవలను



రేక: 0146-6మధతమావత సతపటత: 07-272
పలల్లవ:      ఏల నాతోనఁ గరాళతచి యిది వో తపప్పు

  యలకూరకపప్పు చాలదిదివో తపప్పు
చ. 1:     మరనఁగన నాప నీతో మాటలలల్లనఁ జెపప్పునఁగాను

   యరనఁగక వతటమ యిదివో తపప్పు
  మెరయనఁగ సరసము మనఁదమనఁదనాడనఁగాను
  యరకతో వదదనుతటమదివో తపప్పు

చ. 2:      చెకక్క నొకిక్క ఆప నీతో చేనఁతలలల్ల నఁ జేయనఁగాను
   యకక్కడుగా నవవ్వెతని యిదివో తపప్పు

    వకక్కణతచి నీతోనఁ దన వలపల చెపప్పునఁగాను
   యికక్కవల గరనఁగిత యిదివో తపప్పు

చ. 3:    మెచిచ్చె తనచనున్నల మనఁదనటట్టి మోపనఁగాను
   యచచ్చెరిక సేసితవ యిదివో తపప్పు

     నచచ్చెల శ్రీ వతకటేశ ననున్న నీవు గటూడనఁగాను
   హచిచ్చె తనున్ననడిగిత యిదివో తపప్పు



రేక: 0147-1కేదారగళ సతపటత: 07-273
పలల్లవ:    ఎపప్పుడును గటట్టి తోడి యిలల్ల తడల్లము నేము

   వపప్పుగ సిగద్గీ వడువనోజగాదు మాకను
చ. 1:     మాటమాటలను నీక మనసిచిచ్చె మెచిచ్చె యాప

  కాటకకనున్నలనఁ జూచి కరనఁగితచని
  తేటల నేరచనాప తేలితచనోపనాప
  యేనఁటకి యవవ్వెరిపొతదులేమబానఁత యినఁకను

చ. 2:     చేయివసి చేయివసి చెకక్కనొకిక్క చేత మొకిక్క
   మాయప నవువ్వెల నవవ్వె మరిగితచని
  చాయలక వచచ్చెనాప సరసములడునాప
  ఆయనాయ వునన్నసుదుద లడనేల యినఁకను

చ. 3:    వలపల చలిల్లచలిల్ల వాడికెగా నినున్ననఁగటూడి
 యలయితచనేరచ్చెనాప యినిన్నటానాప

    అలరి శ్రీ వతకటేశ అపప్పుట ననున్ననఁగటూడిత
  తొలతటసుదుద లేల దొముత్మిలేల యినఁకను



రేక: 0147-2మాళవగళ సతపటత: 07-274
పలల్లవ:   ఇనిన్నటా నీవకరాజతమేలదు గాక

   మనన్ననకాతతవపైతవ మరి యాలే వలిత
చ. 1:     ఈతల నీరమణునఁడు యే పొదుద చటూచిననిటేల్ల

   చేతకి లోనెపై యుతడగనఁ చితతలేల
  కాతరపనఁజెలలతత కాతాళతచి దటూరినాను

  యేతులనతదువుగాక యినఁకనేలే వరవు
చ. 2:     చెపప్పునటట్టి లల్ల నఁ జేయ చేరి యాతనఁడు గలనఁడు

  చిపప్పుల నీవు చెయిసేసుకోనేలే
    పపప్పుతలిల్ల సవతుల వరసి యతత చటూచినా

  నెపప్పుననుతదువుగాక నీకేలే వరవు
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చేకొని నినున్ననఁ గటూడి నీ

 భావములోనుతడనఁగాను పదరనేల
  వవలకనితదరను వగటవాయ మొకిక్కరి

    చేవ మరి నీచేనఁతలే చెలల్లనేలే వరప



రేక: 0147-3పాడి సతపటత: 07-275
పలల్లవ:   తొలిల్ల నేనఁజేసిన గరతులతటానేలడేవు

  తలల్లమగనితక నీవు తలకోవయాత
చ. 1:    మచిచ్చెకనెవవ్వెతో నీమతచిరటూప గోడ వాబ్రాసి

   నచచ్చెల చటూపల నీమెపై నానఁటతచనఁబోల
   ఇచచ్చెట నీతనువుననితతటా రేకల నితడె
  చెచెచ్చెర మనఁదటమానఁట చితతతచకోవయాత

చ. 2:     పొతచి మరెవవ్వెతో నినున్ననఁ బొతదుగా మానఁకననఁజేసి
  చతచల నీమోవ చవచటూడనఁబోలను

   అతచల నీయధరాననవగో కెతపల నితడె
   దితచి ఆవచాచ్చెల నీవ తీరచకోవయాత

చ. 3:      బతత్తితో నెవవ్వెతో నినున్న బయల దలనఁచి యాడ
  వతత్తి కానఁగిలితచకొని వుతడనఁబోలను
     ఇతత్తిల శ్రీ వతకటేశ ఇట నేనఁ గానఁగిలితచిత

   హతత్తి నితదలడిత నీకవ యేనఁటకయాత



రేక: 0147-4మధతమావత సతపటత: 07-276
పలల్లవ:    పతతపనఁ జెలలలోన భాగతము నాది

  యితతటదాననెపై రటూఢికెకిక్కత నేనమాత్మి
చ. 1:    పవళతచి వుతడినాను పాదము నామనఁదనే

  కవగటూడనుతడినాను కానఁక నామనఁద
    అవలనఁ బారకెపై యునన్న హసత్తిము నామనఁదనే
  యివల నాపతమోహమేమ చెపేప్పునమాత్మి

చ. 2:   తలవతచకతడినాను తలనఁప నామనఁదనే
  పలకకతడిన నాసబాస నామనఁద

  కొలవులోనుతడినాను గరతు నామనఁదనే
  యలమ నాపదదరికమేమ చెపేప్పునమాత్మి

చ. 3:   పనిగలిగతడినాను పక్షము నామనఁదనే
   మనవ వతటానునాన్న మరత్మిము నామనఁద
   అనువపై శ్రీ వతకటేశనఁడనిన్నటాను ననున్ననఁగటూడె

 యినుమడితచె వలపలేమచెపేప్పునమాత్మి



రేక: 0147-5పాడి సతపటత: 07-277
పలల్లవ:     తనకేమ వచారమే తా నినిన్నటా బలవునఁడు

   మనసుననఁ బెటట్టి మముత్మి మనిన్నతచమనవ
చ. 1:   యేళళ్ళవనుకచాల యదుటనే ఫలియితచె

  రాళళ్ళపపై నడపల రటట్టి కెకెక్కను
  తాళళ్ళపపై చపప్పుడుక తగనిమటూకలగటూడె
   నీళళ్ళపపైనఁ జొపప్పులనె నెరవరెనఁ బనుల

చ. 2:    కొతడపపైనఁ బుటట్టినవాదు గొపప్పుయముత్మిమొననఁ దరె
  యతడ పతటవానికలమేల లోకము

  వతడిశికరమువాని వఱిఱ్ఱైయవ తుదముటట్టి
  వతడనికూటవారికి వపైపాయనఁ బనుల

చ. 3:  పాముశిరసుపపైసొముత్మి బలరామరాజతమాయ
 దోమటవతదులవాదు దొడడవారెపైరి
   సేమముతోనుతడనీవ శ్రీ వతకటేశనఁడు దాను

   తామసములలల్లనఁ బాస దకెక్కనినఁకనఁ బనుల



రేక: 0147-6వరాళ సతపటత: 07-278
పలల్లవ:    నినున్ననఁ బాసియు నీపత నీవదదనునాన్ననఁడనతటా

   పనిన్న నీరటూపదలనఁచి భావరత సేయును
చ. 1:  పటట్టిమతచముకోటగబబ్బుల నీచనున్నలతటా

  పటట్టి పటట్టిచటూచి మోమపప్పుళతచకొను
   అటట్టి చినిన్నమలగ అదియ నీమేనతటా
   బెటట్టి కానఁగలితచకొని బగియితచ సారెక

చ. 2:    మడిచి యిచిచ్చెనయాక మగవ నీమోవతటా
 పడనఁతచేనతదుక చపప్పురితచను

   ముడిచిన మేలకటట్టి మొలల్లలదతడల నీ
    కడగతట చటూపలతటా ఘతనఁ బెపైపపైనఁ జూచను

చ. 3:    కపప్పున దుపప్పుటకొతగ కాతత నీపయతదతటా
   తపప్పుతారి బలిమని తనున్ననఁదానె తీసును

   చెపప్పురానిమోహముతో శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె
   యిపప్పుడిటట్టి నీవురానఁగా ఇదే నిజమాయను



రేక: 0148-1గతడకిగయ సతపటత: 07-279
పలల్లవ:    చెలవునఁడ చటూడుమా య చెలియసితగారము

   మెలనఁగి మెలనఁగి మతచిమేలలల్ల నఁ గటూడెను
చ. 1:    గకక్కన సతపతగపూవు కలవల దామరయు

  నొకక్కట నీచెలిమెమెపై యొనగటూడెను
   పకక్కన వజద్రిములను పగడాల నీలముల

   అకక్కరతోనఁ గడుకొని అతదుకే తోడాయను
చ. 2:    కొతడలను దగెలను గహలోని సితహమును

 మెతడుకొని యవనితమేనాయను
   గతడునఁదుమత్మిదల చేరనఁ గనకము శతఖమును

   అతడనె పొతుత్తి గలిసి యతదుకనఁ దోడాయను
చ. 3:   చిగరను నరతటల్ల చితత్తిజబతడికతడుల్ల

  తగనితతపరనఁదునఁ బాదాలనఁ దొడలపై
    నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నీక మతచివసుత్తి వుల

  వగలలమేలమతగ వనితయపై కూడెను



రేక: 0148-2వరాళ సతపటత: 07-280
పలల్లవ:     నెలమటూనఁడు శోభద్రినాల నీక నతనికినఁ దగ

 కలకాలమును నిచచ్చెకలతణమమాత్మి
చ. 1:   రామనామమతనిది రామవు నీవపైతేను

   చామన వరన్నమతనఁడు చామవు నీవు
  వామనునఁడతదురతని వామనయనవు నీవు

  పేగమప యిదదరికి పేరబలమొకటే
చ. 2:    హరి పేరాతనికి హరిణేక్షణువు నీవు

    కరినఁ గాచెనఁ దాను నీవు కరియానవు
    సరినఁ దా జలధిశయి జలధికనతవు నీవు
   బెరసి మ యిదదరికినఁ బేరబలమొకటే

చ. 3:   జలజనాభునఁడతనఁడు జలజముఖవ నీవు
  అలమేలమతగవు నినన్నలమెనఁ దాను

    ఇలలో శ్రీ వతకటేశనఁడిట నినున్నరాన మెచె
  పలిచి పేరచెపప్పునఁ బేరబలమొకటే



రేక: 0148-3మతగళకౌశి క సతపటత: 07-281
పలల్లవ:  ఆదిమపరమనియతడ నదే

   సదితచి చటూచిన సుదతపై నిలిచె
చ. 1:  పనన్నమచతదుగ నఁడు పొడచెనలల్లదివ

 పనిన్నన తుమెత్మిదపనఁజలవ
 సనన్నపమదనుని శతఖమునలల్లద

   యనిన్నక వటట్టినఁగ నితతపై తోనఁచె
చ. 2:  జకక్కవవులగల జడిసనలల్లవ

  తకక్కల నిరదసనఁ దగెలవ
 యికక్కవబయలద యిసుకదిబబ్బులవ

  చకక్కజాడగా సతయపై తోనఁచె
చ. 3:   సరిననతటల్ల రాజనపనఁ బొటట్టిలవ

 వరవున తామరవరలనవ
 యిరవపై శ్రీవతకటేశవ్వెరకానఁగిట
 మరిగిన యలమేల్ మతగెపైతోనఁచె



రేక: 0148-4దేశక సతపటత: 07-282
పలల్లవ: నవరములదనళనాక

  జవకటట్టి నీకనఁ జవసేసని
చ. 1:  శస్కృతగారరసము చెలియమొకతబున

  సతగత వరరసము గోళళ్ళ
  రతగగ కరణరము పదవులను
  అతగపనఁ గచముల నదుద్భాతరసము

చ. 2:    చెలి హసతరసము సలవుల నితడ
  పలచని నడుమున భయరసము

  కలికి వాడునఁగనున్నల బీభతత్సము
   అలబొమ జతకెన నద రౌదద్రితబు

చ. 3:  సతరతమరపల శతతరసతబద
 అతమోహము పదియవరసము

   ఇతవుగ శ్రీ వతకటేశ కూడితవ
 సతమెపై యపకసతతోసరసము



రేక: 0148-5కేదారగళ సతపటత: 07-283
పలల్లవ:     ఎటట్టి బాలనఁడు పటట్టినే యశోద నీక

 వుటట్టిపడనితతలేసికోపనమత్మి నేను
చ. 1:     సారెనఁ జతకనిడుకొతటే చనున్నలకే చెయి చానఁచ

  నీరీత వనినెతుత్తి కోనితదుకే నేను
   కోరి తొడలపపైనిడుకొని బాలోప్పుయనఁగా నవవ్వె

  ఆరసి వనిదగద్గీరనతదుకే నేను
చ. 2:    ముదుద పటట్టి కొననఁబోతే ముతగరల చటట్టి పటట్టి

   వదిదకి రాసయితచదు ఓయమత్మి నేను
   గదిదతచి చెకక్కనొకిక్కతే కానఁగలితచి వడువనఁడు

   చదిదవనఁడి వనిపొతదు చాల (ల?)  నమత్మి నేను
చ. 3:   అపప్పులపప్పులననఁబోతే నతగమెలల్ల మరపతచ

  ఇపప్పుడేమ సేకొతటనిసత్స నేను
    అపప్పునఁడు శ్రీ వతకటేశనఁడనీన్ననఁ దానె యరనఁగ

   చిపప్పులి యాచేనఁతలనఁ జెపప్పునఁజాల నేను



రేక: 0148-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-284
పలల్లవ:   తనరాని కొనరాని దేవలోకపనఁబతడు

   మనసుననఁ దలనఁచితే మరిగితచే పతడు
చ. 1:    పతటకెకిక్క పాలవలిల్లనఁ బతడిన పాలపతడు

  తొతటగొలల్లతల మెవ దొతడపతడు
  అతటకొనన్న మేనిచాయ అలల్ల నేరేడునఁబతడు

 ముతటసితహపగోళళ్ళ ముతడల్లపతడు
చ. 2:    ఇచచ్చెల వదశసాత్తి సల దచిచ్చెన పేరీనఁతపతడు

  తచిచ్చెన దపైతతమారి దేవదారనఁబతడు
  పచిచ్చెదేర మెరిసిన బతడిగరవతదపతడు

 యిచచ్చెవలననన్న వారియితటనతటపతడు
చ. 3:   తమత్మిగా మునులపాలి తయతనిచితతపతడు

 తమత్మిల సిరివలపనఁదేనెపతడు
  యిముత్మిల శ్రీ వతకటాదిద్రినితటతటముతగిటపతడు

  కొమత్మిల పదారవల గొపప్పుమామడిపతడు



రేక: 0149-1సామతతత సతపటత: 07-285
పలల్లవ:      నీ వభునఁడు వచచ్చెదానఁక నిచచ్చెలన నుతడే వ

  వవలకను రేయి వగితచలేమే
చ. 1:     పూయక కసటూత్తిరి మేననఁ బొదుద గటూనఁకెనఁ జీనఁకటతటా

 నోయమత్మి చతదురనఁడుదయితచెను
   చాయల వనెన్నలదానఁకి చలల్లజతప యతడలతటా
   ఆయడ నీవు వనఁగనఁగ నదిచటూడలేమే

చ. 2:    గతదము పయతకవ కలికి నీకచములే
   చతదనపనఁ గొతడలతటానఁ జలీ ల్ల గాలి

   అతదులో పూవుతావ దానఁకి అముత్మిమొనలతటనతటా
  మతదమెపై మేనుమరవనఁగ మతదులదేలేమే

చ. 3:    వదేదలే కతకమల వసతతపనఁ జిగరతటా
   నదిదతేనఁ గోవల భటూతమని లోనఁగేవు
   నిదదప శ్రీ వతకటాదిద్రినిలయునఁడిటట్టి కూడె
   యిదదరి మవలపల యితక నెతచలేమే



రేక: 0149-2ముఖరి సతపటత: 07-286
పలల్లవ:   ఉవదక వకటద్గీతే వకటగాదు

  వవరితచి చటూడవయత వరసముగాదు
చ. 1:     చెమటల యేర వారి చితతలచెరవు నితడె

 కమలకకిది వానకాలముగాదు
   జమళనఁ జతదోబ్రాదయమెపై చకోరముల దనిస

  అమరె శరదసమయమునటూనఁ గాదు
చ. 2:    కనీన్నటమతచ గరిసి కరపలల్లవాల ముతచె

  కనెన్నకిది హేమతతకాలము గాదు
   వనెన్నల నవువ్వెచలిల్లతే వళళ్ళ జాజిపలకల

 వనన్నకనన్నశిశిరపవళయునఁ గాదు
చ. 3:   వలపల చిగిరితచె వసతతరతువునఁగాదు

   వలస వరహపతడ వసవ గాదు
   అలమేలమతగనఁ గటూడితపడె శ్రీ వతకటేశ

  మలయు నీమనన్ననల మరపేరాదు



రేక: 0149-3రామకిగయ సతపటత: 07-287
పలల్లవ:     ఒకటనఁ బోలిచిన వరొకట మరి తోనఁచని

  సకలమునఁ బోలిచేము సతసితగారముల
చ. 1:    కలవలనఁ జకోరాల గతడుమలనఁ దామరల

  చలిముతత్తిపనఁ జిపప్పుల సతకనున్నల
  అలల నీలపమణులతధకారము మేఘము

 నలపలరాశివో నలినాకతురము
చ. 2:     జకక్కవల నిమత్మిపతడుల్ల సరినఁ బటూగతుత్తి లనఁ గొతడ

  లకక్కవ మరమదదల యితతచనున్నల
   చకక్కల సురవనన్నల సటూదివజాబ్రాల గోళళ్ళ

  అకక్కరయేనునఁగ తొతడాలరతటేల్ల తొడల
చ. 3:    సగతీగెల తటూతడుల్ల దత బాహువులివ

   చేగ చిగర లతత్తిక చెలిపాదాల
   యగత శ్రీవతకటేశ యితత నీవురముమనఁద

   బాగగ నమరి పపైనఁడిపతమనఁ బోలినది



రేక: 0149-4సాళతగనాట సతపటత: 07-288
పలల్లవ:    తనమత నామత తారకాణ గానఁబోల

  వనితక నాకనొకక్కవలపే కానఁబోలను
చ. 1:    పొలినఁతరటూపము మతనఁ బొలసినటాట్టి య నాక

   తలనఁపలో నాకె ననున్ననఁ దలనఁచనఁబోల
   కలసి యితత ననున్ననఁ గానఁగలితచినటాట్టి య

   కలలోననాడ ననున్ననఁ గలయతగనఁ బోలను
చ. 2:    వనజాకచటూప నాపపై వడినఁ జలిల్లనటాట్టి య

  జనిగి యాకె యదురచటూడనఁబోలను
  యనసి యామగవ యలగెపైనయటాట్టి య

  అనునఁగనఁజెలితో ననున్న నాడుకొననఁబోలను
చ. 3:     అతగన అపప్పుడే నా అతడ నుతడినటాట్టి య

  రతగగ నావదిదకిటట్టి రానఁబోలను
   చెతగటనఁ గడితనిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ నేను

  పతగెననిదదరికొకక్క పాబ్రాణమే కానఁబోలను



రేక: 0149-5వరాళ సతపటత: 07-289
పలల్లవ:   ఒకటకినుమడాయ వువద నీబలనఁగము

  వకనఁడితత మరనికి వదుగనేమటకి
చ. 1:   గతడుమలవతటవ నీకనున్నల కతతునికెపైతే

 గతడుమరనొకక్కటకెక్కమే కలనఁగకవ
  అతడనే వతటతామర అతనిబాణముగాని

 రెతడుదామరల నీరిచచ్చెలహసత్తిముల
చ. 2:    చిలకల తేరితతే చితత్తిజనక నీకెపైతే

  చిలకల పలకల సేనాసేన
  అలలనారివలల్ల అతనికెపైతే నీక

   అలల బొమత్మిలవతడల్లవ రెతడు గదవ
చ. 3:   చిగరనఁగెపైదువ మరచేతదితతే నీకయితే

  చిగరనఁబాదాల రెతడు చితతయేనఁటకే
    తగిలి యాతనఁడు యేకతాననే వుతడునఁ గాని
    నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నీవు గటూడితవ



రేక: 0149-6పాడి సతపటత: 07-290
పలల్లవ:   ఇదివో యితతట వరతబీవయాత

   కదిసి పగతతక్షతబు గావయాత చెలికి
చ. 1:      తరణ నినున్ననఁ బెడనఁబాసి తపము శయనఁగనఁ దొడనఁగె

  వరహతప నులిగరల వరజడలతో
  అరమోడుప్పు కనునఁగొనల ఆనతదములతోడ

  బరవపైన నిటటూట్టిరప్పు పవనముతోడ
చ. 2:     ముదిత నినునఁ దలపోసి మునిమారద్గీముననఁ జెలనఁగె

 మొదల నివవ్వెరపాటమోనతబుతో
  వదలని పలకగముల వనవాసములతోడ

 అదనెరనఁగని నిరాహరతబుతోడ
చ. 3:    ఉవద నీతోనఁగటూడి యోగతబు సాధితచె

  వవరతబుతోడ శ్రీ వతకటేశ
  నవకమగ రతుల నానావధతబులతోడ

 కవగటూడియునన్న చిరకాలతబుతోడ



రేక: 0150-1రామకిగయ సతపటత: 07-291
పలల్లవ:    భద్రిమయక చెలవునఁడ పలమార నీ

  తమకప పటట్టి ప తరణనితతే
చ. 1:    నినునఁగని వకచెలి నిలవుననఁ గరనఁగెనె

  కనకప బొమేత్మి కానఁబోల
  అనువున నదిగాదయితే మెదలనా
  మనుకన మెరచిన మెరనఁగితతే

చ. 2:   పొలినఁత నీయదుటనఁ బులకితచెనొరప
  గల పషప్పులతక గానఁబోల

 తలనఁచకమటవలనఁ దగదటఱల్లతే
  చెలనఁగి పలకనా చిలకితతే

చ. 3:   పడనఁత నీయురముపపై నెలకొనెనద
  కడనఁగిన హరము గానఁబోల
  కడపట శ్రీవతకటపత గాదది
   జడిసట నీ శ్రీసత యితతే



రేక: 0150-2శతకరాభరణత సతపటత: 07-292
పలల్లవ:   వలపల వలపల వయాతళ

  చలమరి మరనఁడును సమేళ
చ. 1:  నెలనఁతవమోమునక నీకనుచటూపల

  నిలవున ముతత్తిప నివాళ
  కొలనఁదికి మరిన గరకచములకను
  తొలనఁక నీమనసు దువాళ

చ. 2:   వనితనితడు జవవ్వెన గరవ్వెమునక
  ఘనమగ నీరత కరాళ

  వనకముతదరల వలనఁదిమేనికి నీ
  పననఁగ గోరికొన పసాళ

చ. 3:  పడనఁతకోరికల భావతబునకను
  కడునఁగడు నీతమ గయాళ
   చిడిముడి మగవక శ్రీ వతకటపత

 వడువనికూటప వరాళ



రేక: 0150-3వరాళ సతపటత: 07-293
పలల్లవ:    ఎరనఁగను కపటాల యరినఁగి మరతురా

  చిరతపాయముదాన చితత్తిము నీకెటట్టిదో
చ. 1:   మలసి కోపతతునఁగాని మాటాడకతడలేరా

  అలసి జతకితతునఁగాని అలగలేరా
   తలనఁప తగదు గాని దగద్గీరకతడనఁగలేరా
   సిలగ నామోహమది చితత్తిము నీకెటట్టిదో

చ. 2:    నేరముల యతతునఁగాని నినున్న మెచచ్చెకతడలేరా
  దటూరి పలకదునఁగాని తొలనఁగలేరా
   ఆరసి మొకక్కదునఁగాని అవవ్వెలిమోము గాలేరా
   చేరిన నాభావమది చితత్తిము నీకెటట్టిదో

చ. 3:   పచిచ్చెగా నవువ్వెదునఁగాని పతతమయతకతడలేరా
   గచచ్చెల నీవతటతే నే కాదనలేరా
   నిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడితనిదే

   చెచెచ్చెర నాగణమది చితత్తిము నీకెటట్టిదో



రేక: 0150-4శ్రీరాగత సతపటత: 07-294
పలల్లవ:   సారెసారెకను నేల జతపమానఁటల

   ఆరెనఁ దేరెనఁ బదరోరి ఆరడెపైతనఁకను
చ. 1:     ఆడరాదు దొరవని ఆడకనన్ననఁ బోదు నినున్న

   చటూడనఁ జూడ నీమోవల చకక్కలయరా
    తోడ నేనఁగోరిత వతట తొడుకలపైనటాల్ల య నీ

    జాడలలల్లనఁ గతట వతట చాలనఁజాలనఁ బదరోరి
చ. 2:    మొదల నే నెరనఁగక మోసపోతనఁగాకనే

   కదిసి యేపొదుద వదదనఁ గాచకతడనా
   యిది మతగినకడికి యితకనఁ జవులతచనేల
   చెదర నీపతతమెలల్లనఁ జెలల్లనఁజెలల్లనఁ బదరోరి

చ. 3:    సిగద్గీలలల్లనఁ దరెనఁదరె శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁడు
  వగద్గీళమెపై నీనాసతది వతతలేలరా

   దగద్గీరి కూడినమనఁద తలపోనఁతలితకనేల నే
    నగద్గీలమెపై నీ నా కోపమారెనఁదేరెనఁ బదరోరి



రేక: 0150-5బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-295
పలల్లవ:   ఏమననఁ గలదే యితదుకను

 ఆమనినానఁడే అదవధలయ
చ. 1:    తరచగ తురమున దాకొనె మేఘము

   మెరనఁగల కనున్నల మెరిచె నిదే
   వరదల చెమటల వానల గరిసను
  తరవక దపప్పుల దరకపోయ

చ. 2:    పొలపగ తనువుననఁ బులకల మొలచెను
  నులినఁ గోరికలనున్నల వడల

   బలిమనఁ గచతబులనఁ బాల గొనియనిద
  తలిరనఁబోనఁడి మతనఁ దనియకపోయ

చ. 3:    కాతతను శ్రీ వతకటపత గటూడనఁగ
 బతతరతుల వపైభవమలరె

  అతతట నరగొరలనిన్నయునఁ దరెను
 దొతతమదములకనఁ దుదలేదాయ



రేక: 0150-6కేదారగళ సతపటత: 07-296
పలల్లవ:    చెపప్పుడు మానఁటలివల చెలలలోన మముత్మి

   మెపప్పుతచరాదుట మలో మకే తలసును
చ. 1:    చాలకొనన్న జతకెనల జగడాల మ

 వలికొనగోళళ్ళలో వగడాల
   పాలపనఁ గోపప చటూపపగడాల యివ

   మేలమేల మలో మకే తలను
చ. 2:    కితకల మాటలలోని కిసరల మ

 వుతకవకానఁకలలోని వుసురల
  కొతకనికూరిమలోని కొసరల మ

   మతకల మతత్సరముల మనసులే యరనఁగను
చ. 3:    పూనిన మవలపల పొతతనాల నేనఁడు

  మానరాని కూటముల మతతనాల
     కోనల శ్రీ వతకటేశ కొమత్మిక నీక మ

   మేనుల సనఁకినరత మేకే తలసును



రేక: 0151-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-297
పలల్లవ:   ఎతతని చెపప్పుదు నీలేమజవవ్వెన

  మతతయు నెరనఁగ నతగజనఁడు
చ. 1:    మనెన్నలల్ల నితడెను మెరనఁగలే చెలి

  కనున్నల మతచల గలగనఁగా
  పనన్నమవనెన్నల పోయనఁ జోటలేక

  సనన్నముగానఁ జొచెచ్చె చతదురనఁడు
చ. 2:    దికక్కల నితతటనఁ దిమరము గపప్పు

  నికిక్క కొమత్మికొపప్పు నెగడనఁగా
   చికిక్క రాతురల చనఁకట చెదరి

  చకక్కల రాసుల చటూపటట్టినే
చ. 3:    ఇతతలో శ్రీ వతకటేశ కౌనఁగిటకి

నితతకచగిరలదుగనఁగా
   వతతలనఁ గొతడల వానలనఁ గరనఁగి

 యితతలితతలయ నినిన్నయును



రేక: 0151-2శతకరాభరణత సతపటత: 07-298
పలల్లవ:   ఒకట కొకట పపైనొరపాయ

 చికరభరములో చిడిముడియాయ
చ. 1:  జలజపవదనక చాయలకనున్నల

 జలజపరేకల సహజములే
  నలపననఁ జనుపక నాసికమొకటే

  కలసి కదతబప కలబెరికాయ
చ. 2:  పనుగజయానక పరినఁదిబటవులే

 మొనకతభసస్థిలముల దొరస
  చెనసి అతదుపపై సితహపనడుమే
  వనక ముతదరికి వరసములయ

చ. 3:    నిరత బాహులతల నెలనఁత కచములే
  వరిపూ గతుత్తి ల వధమమరె
  ఇరవుగ శ్రీవతకటేశని కూటమ

 పరిమళములలోనఁ బరిమళమాయ



రేక: 0151-3కనన్నడగళ సతపటత: 07-299
పలల్లవ:  అయోతయేమనవచచ్చెనాసాస నీపత

 యేయడనఁ బాయకపోయనేమవునోయమాత్మి
చ. 1:    కోవలకూనఁతల వని కొమత్మి వలిచనతటా

  దావతతో రమణునఁడు దగద్గీరనఁబోయి
   ఆవలనొక నెమలి అతతలోనేనఁగనఁగనఁ జూచి

   వవగ చెలియతటా వతటనఁ గటూడనఁబారె
చ. 2:   కీరము వరొకచోటనఁ గెలయుచనుతడనఁగాను

  చేరనఁబోయ సతయతదునఁ జెలనఁగీనతటా
  నీరలోతామరమనఁద నితడునఁదుమత్మిదలనఁ జూచి

   కోరి యితతముఖమతటానఁ గొలనిలో దుమకె
చ. 3:  చెతతనఁబావురాలమోనఁత చెలిమతతనములతటా

  సతతసాననఁ బొదరితట చాయకేనఁగెను
  అతతలో శ్రీవతకటేశనఁడలమేలమతగనఁ గని

  వతతరతులను గటూడి వఱఱ్ఱైవనఁగెను



రేక: 0151-4శ్రీరాగత సతపటత: 07-300
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరికినఁ బోరాదు యదిరినఁజేసిన ఫలము

  దివవ్వెయపై చేచేత దిషట్టిమౌనఁగాని
చ. 1:     వమార వరహులను వతలనఁ బెటట్టిన ఫలము

  కామునికి నేనఁటేనఁటనఁ గనలవలస
    దమసపనఁ గోవలల తగవనఁ బలికిన ఫలము

 ఆమనియడలదానఁక నణనఁగతడవలస
చ. 2:    చతదురనఁడు కాముకల జాలినఁబెటట్టిన ఫలము

  కతదుచను నెలనెలకనఁ గొవరవలస
  మతదానిలతడెదిరి మనసుగలనఁచిన ఫలము

  కతదువగ శేషనికినఁ గాటయతవలస
చ. 3:    రావమున దతపతుల రవవ్వెసేసిన ఫలము

 తావసతపనఁగకలల తలనఁకవలస
  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చెలియనిట గటూడనఁగా

  భావమున నినిన్నయును బతతమవలస



రేక: 0151-5ముఖరి సతపటత: 07-301
పలల్లవ:  ఎడమాటలినఁకనేల యేమనీనే

  అడుగవ చేముతచేదపప్పుడో యిపప్పుడో
చ. 1:    వరహమే వనఁడి వరలే వానఁడి

  యరవుల రమణునఁడు యేమనీనే
    దరినఁ దొకెక్కనఁ దలనఁప దటట్టి మాయ వలప

  తరవాతపనులితకనఁ దనకో నాకో
చ. 2:    తతత్తిరమే తరవు తాలిముల గరవు

  యితత్తిల రమణునఁడు దానేమనీనే
   వతత్తివచెచ్చె మరప వుడివోయ వరవు
    మొతత్తిమనఁ దనక నాక మునుపో వనకో

చ. 3:   పటట్టినద పతతమో పాయమదిసతతమో
 యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడేమనీనే

   రటట్టి కెకెక్కనఁ గానఁగిలి గటట్టిలల్ల రతకెకెక్క
   జటట్టిగొనె తానునేను చలి మోబలిమో



రేక: 0151-6మాళవగళ సతపటత: 07-302
పలల్లవ:   కొమత్మిల జవవ్వెనముల కోరవటేట్టినా

  కమత్మిర మాకోరికల గాదనఁబోసేవా
చ. 1:   నామనరయనేల ననున్న నీవరయనేల

 యేమ మాకచగిరలతతలతతలయనేమ
   లేమల చకక్కనఁదనాల లకక్కవా సేవా

చ. 2:  ఎకక్కవ నాకనుసగలతతలతతలయనేమ
 కకక్కసితచి యతదులోసుతకముగొనేవా

   చకక్కని నాగోళళ్ళవ సరిగాని బేసిగాని
   పకక్కన నాతో నీవు పతదమాడేవా

చ. 3:      చెతతలనఁ గటూడిత ననున్న శ్రీ వతకటేశ నా
 సతతసపమోవ లతచముగొనేవా

  మతతనాల నెరపేవు మరరాజతపదవకి
  యితతటకి ననున్ననఁ బటట్టి మేలితచేవా



రేక: 0152-1హితదోళవసతతత సతపటత: 07-303
పలల్లవ:    చెపప్పునేల నీగణల చెలవునఁడ చాలనఁజాల

  వుపప్పుదినుటానఁ గాక వుపతాపమా
చ. 1:    కతటనఁ గతట నీచేనఁత కనున్నలతుదలనే

  వతటనే వనులనితక వనవలనా
   కతటకములడ నినున్న ఘనునఁడ నేనోపనోప

  గితటల నవువ్వెలలోన గిలిగితతల
చ. 2:     వరహన నీకనఁగా నే వదననఁబొతదుట గాక

  వరవరనఁగక నీతో వళళ్ళనాడేనా
  నెరజాణవనిన్నటాను నీవడ నేనేడ

  వులిసిన మనఁదనితక వుడుకలనా
చ. 3:     బెటట్టి గానఁ గానఁగిట నినున్న బగియితచకొతట గాక

  నటట్టి కొటట్టి మోవమనఁద నసికాటల్ల
   గటట్టి తో శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్ననిటేల్ల
   చెటట్టి వటట్టి తీసి యితకానఁ జేసనన్నల



రేక: 0152-1శతకరాభరణత సతపటత: 07-304
పలల్లవ:  ఇతకనేసుదుద ల యరనఁగమదే

  సతకె లేనికోరెక్క సఫలతబాయ
చ. 1:    నిలవుననఁ బులకల నితడనఁగ నితడనఁగ

   పొలనఁత వలప పూవక పూచె
   పొలయుచ నీపేర కినెన్నర మటనఁగ

  కలికిచనునఁగవల కాయక కాచె
చ. 2:   పనివడి పగయముల పలకనఁగనఁబలకనఁగ

  ననుపమెవ పతడక పతడె
   ఘనమగ కానఁకల కడు చెమరితచనఁగ

  వనర నవరసములొలకక వలికె
చ. 3:    సుడిగొని నీపల సనఁకనఁగ సనఁకనఁగ

   వడిగొని మెపై మరవక మరచె
  యడయక శ్రీవతకటేశ నినునఁగలసి

    పొడవుగ నిను చెలి పొగడక పొగడె



రేక: 0152-2రామకిగయ సతపటత: 07-305
పలల్లవ:   ఇతతలోనివానఁడా తానిసత్స వనఁడు

   పతతమెలల్లనఁ గతటనఁజాల పదవ వనఁడు
చ. 1:    అలిగి నాతో మాటలడనివానఁడు నా

   చిలకతో మాటలడ చచ వనఁడు
   నలవతక నాతో నవవ్వెనివానఁడు నా

   చెలితో నవవ్వెనఁగనేలే చెలల్లనఁబో వనఁడు
చ. 2:   వదదనె నామోముచటూడకతడినవానఁడు నా

   అదదమేల చటూచనే అయోత వనఁడు
   అదోద నాకచముల అతటనివానఁడు నా

   ముదుద నఁ గినెన్నరకాయల ముటట్టినే వనఁడు
చ. 3:    పొతుత్తి మాని వునన్నవానఁడు పొదిగి నాయడపము

   పొతుత్తి యేల కలసనే పోపో వనఁడు
   యితత్తిల శ్రీవతకటేశనఁడితత సేసి ననున్ననఁగటూడె

   తతత్తిరపవానఁడు గదే తగనే వనఁడు



రేక: 0152-3సాళతగత సతపటత: 07-306
పలల్లవ:   ఇతతవలల్ల నెపో యితతేసి

  మతతనతబులే మరపపై నిలిచె
చ. 1:   కొతడల పొడవుల కోరికలితతకి

 నితడునఁగచములపై నెరినఁబెరిగె
  పతడిన జవవ్వెనభారము తరమయి

 మెతడుకొననఁదొడనఁగె మనఁదటనెట ల్ల
చ. 2:    ఎరగొని చెమటల యేరల కతమున

  పరినఁది యిసుకదిబబ్బుల వదల
  తరముగ మాటల తీపలకతమున

  తరలక యధరపతేనెల వడిస
చ. 3:    వలయ వలప మది వదలవటట్టినఁగా

  పలకననల యితపల మొలచె
  కలగొని శ్రీవతకటపత గటూడనఁగ

 వలిగోరిమణుల వవలయ



రేక: 0152-4శతకరాభరణత సతపటత: 07-307
పలల్లవ:    వరక మాపటతత వచేచ్చెనఁ గాని

  గెరసు దానఁటకవోయి కేశవరాయ
చ. 1:    చేసనన్న చాలదా చెటట్టివటట్టి తయతనేల

  ఆసల నెదురచటూచే ఆనఁటదానికి
  రాసనఁ గచములవ రాయడినఁబెటట్టి కవోయి

 సేసకొపప్పుగతటజారెనఁ జెనన్నరాయా
చ. 2:   పదమతట చాలదా బలిమసేయనఁగనేల

  కదియనఁగనఁ దమకితచే కామనికిని
   చెదరెనఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి చెరనఁగ వడువవోయి

   అద నామెపై చెమరితచె హరికస్కృషరరాయ
చ. 3:    కానఁగిలిదే చాలదా కనున్నల మొకక్కనఁగనే

  నానఁగవారే ననుపల ననునఁబోనఁటకి
    ఆనఁగి కూడితవ ననున్న అలసిత రతులలో

  వనఁగేవు చెపప్పులిల్ల శ్రీవతకటరాయా



రేక: 0152-5పాడి సతపటత: 07-308
పలల్లవ:   ఒకరికొకరి అనోతనతము చటూడరే

  సకలమునెరినఁగిన సరసుల వర
చ. 1:  చెలిచతదద్రిముఖముసిరల నాయకనఁడు

  కలవలకనున్నలనఁ గడునఁ జూచె
   చెలవ సటూరతతేజపనఁ బతని మరల

  జలజాక్షతబుల సతయును జూచె
చ. 2:   తారని బతబాధరితో రమణునఁడు

  కోరి చిలకపలకలనఁ బలికె
  తోరప మేఘపతురము వభునితో
  ఆరయ మయటూరయానయునఁ బలికె

చ. 3:  పడనఁతదేహలత పాబ్రాణనాథనఁడిట
  వదలి చెమటచెరవులనఁ దడిప

 కడనఁగిన శ్రీవతకటగిరిపతతోనఁ
 దడవ సితహమదతయునొననఁగటూడె



రేక: 0153-1దేసాళత సతపటత: 07-309
పలల్లవ:    ఇదదరినేలేననీనఁ బో యనయదమాత్మి య

   సుదుద లేల యడకే తానఁజొచిచ్చె రానీవమాత్మి
చ. 1:   ఒపప్పుగనాకెను ననున్ననొకక్కటసేయనఁ బనిచ

  వుపప్పులోనఁ గపప్పురమేల వదదమాత్మి
   అపప్పుట నావుసురల నాకెవుసురలనఁ దనున్న
  దపప్పుదేర వసరేయు తనకేమోయమాత్మి

చ. 2:    మటూలనాకెచేత నాక మొకిక్కతచనఁ బలిచని
  పాలలోననఁ బులసేల పదవమాత్మి

   ఆలి నామెపైకానఁక నాకెమేని కానఁకలను
 కాలపవరసనఁ జలిగాయిమనమాత్మి

చ. 3:    తానాకె మానితనని తారకాణతచనఁ బలిచ
  తేనెలోననఁ దపలేల తలిసనమాత్మి

   పూని శ్రీవతకటత బుజజగితచి ననున్ననఁగటూడె
  తానె యాకెనఁజూపనితదానఁక సటకమాత్మి



రేక: 0153-2శతకరాభరణత సతపటత: 07-310
పలల్లవ:   ఘనునఁడవు నీమహిమ గనన్నవారెవవ్వెర

  మనుకల కొతతకొతత మెచచ్చెటతతేకాని
చ. 1:   జలధినీర సొచిచ్చె సారెసారెనీనఁదవచచ్చె

  ములగచనఁ గొతడెపైన మోవవచచ్చెను
  యిలయలల్లనెతత్తివచచ్చె నేరటూపపైననఁ గావచచ్చె

  బలిమ నీచితత్తిమే పటట్టిరాదుగాని
చ. 2:  ఆకసమతతతతని యతటకొలవనఁగవచచ్చె

  చేకొని ఘోరతపము సేయవచచ్చెను
  రాకాసులనఁ జతపవచచ్చె రామలనఁగలయవచచ్చె

   ఆకడ నీగటట్టి తలియనఁగరాదు గాని
చ. 3:   పటట్టిరానివగతముల పటట్టితచి సేయితచవచచ్చె

   గటట్టి రాయపైనానఁ గడునఁ గరనఁచవచచ్చె
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న గటూడితవ
  దిటట్టి నీనాలోన భేదితచరాదుగాని



రేక: 0153-3భపైరవ సతపటత: 07-311
పలల్లవ:    నినున్ననఁ బాసినకతాన నెలనఁతకితతేసి పటట్టి

   కనున్నలనఁ జూచితవతకనఁ గావవయత చెలిని
చ. 1:    జలములోపలనఁ బుటట్టి జలజమతదుర గాని

 జలజాసతమున నేతగజలములబెబ్బు
   అలయగిన్న నీటచే నారనతదుర గాని

  వలయనఁ జెమటనీర వరహగిన్ననిగిరె
చ. 2:    ఇతపలనఁ దగెనఁ బటూవులసనఁగనతదుర గాని

  తతప పూవులనదివో తనులత
   సతపతగక తుమత్మిదల జరగనతదుర గాని

  సతపతగ ముకక్కనవాల జాలియలినెరల
చ. 3:    మతచె మేఘముమనఁద మెరనఁగనతదుర గాని

  నితచనఁ జెలిమెరనఁగపపై నీలమేఘము
    అతచల శ్రీవతకటేశ అతవ నీవు గటూడనఁగా

  యతచనఁగ నీమనన్ననలనెకక్కడాయనఁ గాని



రేక: 0153-4తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 07-312
పలల్లవ:    ఎరక చెపేప్పు నీయిచచ్చె యలల్ల నెరనఁగదు

   మెరనఁగెపైన సొముత్మిలిచిచ్చె మెచచ్చెవయత ననున్న
చ. 1:      చేతకి కల పలము చెపేప్పు రావయత నీక

  ఘతలనఁ బరాతగనలనఁ గానఁగిలితతువు
   ఈతలనఁ గనున్నలమేలిట చెపేప్పు రావయత

 సటూతకపమానముల (?) చటూడనఁగలదినఁకను
చ. 2:    మోవలక్షణల నీక మోవనఁజెపేప్పు రావయత

 చావనొకక్కరాకాసిచనున్న దాగిత
    వావరి నీపాదముల వాబ్రానఁతల జయము చెపేప్పు

  బావమడుగననొకక్క పామునఁ దొకిక్కతవ
చ. 3:   ఇతగితాకారపభాగతమట చెపేప్పు నీవురాన

  నతగన మోహితచి పాయకయునన్నది
     తతగని శ్రీ వతకటేశ తలనఁప చెపేప్పు ననున్ననఁ

   బొతగచనఁ గటూడి యిటట్టి పోననేవయాత



రేక: 0153-5నాదరామకిగయ సతపటత: 07-313
పలల్లవ:     కాతతయపైతే నీకనఁ జేస కమలముపపైనఁ దపము

  వతతుల రమణునఁడవు వరమయతవయాత
చ. 1:   కూటవ నీయితతకనునఁగొనలనఁ బోలదుమని

   నీటనే తపము సేస నీరజముల
   చాట కొమత్మితురముతో సరివచేచ్చెమని మతట

  మటనఁదపముల సేస మేఘముల
చ. 2:    మెతడగ చెలినడుము మతచేమనుచ నేనఁడు

    కొతడలనఁ దపాల సేస కోరి సితహల
   అతడ నీసతచనున్నల అతదములక వనాల
   చతడినఁ దపముల సేసనఁ జకగవాకాల

చ. 3:   యవనితపాదముల యడుకనఁగా చిగరల
   దావతనఁ దపాల సేస తరవులపపై

   శ్రీవతకటేశ నీవు చెలినిటేట్టి కూడుమని
  భావజనఁడు తపయితచనఁ బతచాగిన్ననడుమ



రేక: 0153-6వరాళ సతపటత: 07-314
పలల్లవ:    ఒరయుచ నురమున నునిచితవకె నీవు

  అరయనఁ గాతతారతన్నమనిన్నటానఁ గనక
చ. 1:    మాటలడి చటూచితేనే మతచివపైడూరాతల రాలీ

  గాటట్టినఁపజూపల మాణకాల రాలీని
   మటూటగానఁగ నవవ్వెతే ముతాతల రాలీని

   కూటవ నీసత రతన్నకోమలి గనక
చ. 2:   బడినడుగడుగకనఁ బదత్మిరాగముల రాలీ

   జడిసి పొలసినఁ బచచ్చెల రాలీని
   పడనఁత చేవసరిననఁ బగడాల రాలీని
   నడుమ నీసత యతగనామణ గనక

చ. 3:   కతకమచెమటల గోమేధికాల రాలీ
  సతకగోరికొన వజాబ్రాల రాలీని

  పొతకపనఁబుషతరాగాల పొతగీ నీకూటమని
     ఇతక శ్రీ వతకటేశ నీయితత రతాన్నతగి గాన



రేక: 0154-1భపైరవ సతపటత: 07-315
పలల్లవ:     చెలల్లనఁ జెలల్ల నీచేనఁత శితగరి నీ

   వులల్లమెలల్లనఁ దకక్కనఁ గొతటనో శితగరి
చ. 1:    చికక్కని నీనవువ్వెచటూచి శితగరి నే

   నొకక్కటపై నీక మొకిక్కతనో శితగరి
   చెకక్కలనఁ జెమటగారె శితగరి నీ

   వుకక్కగోర సనఁకనీక వో శితగరి
చ. 2:    చిరత నిటటూట్టిరప్పుల శితగరి నిను

   నొరసనఁబో నాక చాల వోశితగరి
   సిరల నిటట్టిచటూప శితగరి నీ
  వరప నాచేతనఁజికెక్కనో శితగరి

చ. 3:    చేవదేరె నీమోవ శితగరి నే
   నోవరిలోనఁ గటూడనఁగానె వో శితగరి

  శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁది శితగరి
  వోవమన సిగద్గీదేరెనో శితగరి



రేక: 0154-2ముఖరి సతపటత: 07-316
పలల్లవ:     అలగత లేదు సుమత్మి అపప్పుడు నీతో

  యలమ నోరమణునఁడ యేమనివుతడితవో
చ. 1:     ఎదుట నీవుతడనఁగాను యేనఁపే మరనఁడో యతటా

  అదివో గతడెబెదరి అవవ్వెలిమోమెపైత
  కదిసి చేయివయనఁగానఁ గమత్మిచిగరటమత్మితటా

  నుదిరిపడి వరచి వుసుత్సరతటని
చ. 2:    మలసి చటూడనఁగనఁ జలల్ల మతతపవనెన్నలలతటా

   తొలనఁగి పయతద నామెపైనఁ దుడుచకొతట
   పలికి మాటాడనఁగాను పతపడునఁ జిలకలతటా

  నిలవున వరగతది తలవతచకొతటవ
చ. 3:     కానఁగిట నీవు గటూడనఁగానఁ గలలోని భద్రిమతలతటా

  కానఁగిన కచములతోనఁ గనున్నమటూసిత
   సగల నీకొనగోరి సనఁకలనినీన్ననఁ దలిసి
   బాగల శ్రీ వతకటేశ పపైకొతటవ



రేక: 0154-3ముఖరి సతపటత: 07-317
పలల్లవ:    ఎటవతట తమకమో యదుటనలల్లద చటూడు

  యిట నీచితత్తిముకొలనఁదినఁకనేమ యతపనో
చ. 1:     కాతత నినున్ననఁబలవ నీకడక ననన్నతప యటేట్టి

  కాతతునఁడ నీపేర లేకలటూనతప
  దొతతగా నావతటనె తొతగలిచటూపలనతప
   యితతట వచేచ్చెయకనన్న యినఁకయేమ యతపనో

చ. 2:     కామని నాచేత నీకనఁ గానికతప తోడనే
   మెపైమరచి యడకనఁ దా మనసటూనతప

 కోమలపమానఁటల కోవలయలగలతప
   యేమట వచేచ్చెయకనన్న నినఁకనేమ యతపనో

చ. 3:   ఉతగరమానవాలతప వువద వాయువగాన
   అతగప నిటట్టి రప్పుగాలి అదివో అతప

     తతగక శ్రీ వతకటేశ తన నడపల నతప
   యితగితాన నిదకూడె యినఁకనేమ యతపనో



రేక: 0154-4శ్రీరాగత సతపటత: 07-318
పలల్లవ:      బుదిద్ధ చెపప్పువ పతకినఁ బొదొదక వతత వలనా

  వదదనుతడే యితతసేప వుపచారాలేలే
చ. 1:    నిమత్మిపతడియతనఁగ వచచ్చె నెటట్టి న నావురమున

   నిమత్మిపతడుల్ల రతడవ నేనేమ సేసేనే
   తమత్మిపవవ్వెయతనఁగ వచెచ్చె దాకొని నాపాదముల

   తమత్మివరల రెతడవ తనవ నాకేలే
చ. 2:     నీలము గానుక యిచచ్చె నికిక్కన నాతురమున

  నీలములనెపైన్నైననివ నేనేమ సేసేనే
   యేలే యదదము నాచేతకిచేచ్చె నాచెకక్కలివ

    మేలిమ యదాద ల రతడు మతచేది గాననఁడా
చ. 3:    నిగద్గీముతాతలియత వచచ్చె నేనఁడు నామేనిచెమట

   నిగద్గీముతాతలపై వరీ నేనేమ సేసేనే
   అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశనఁడతతలోనే ననునఁగటూడి

   వగిద్గీ మోవయిచిచ్చె రతులనోలలరెచ్చెనఁ జాలదా



రేక: 0154-5రామకిగయ సతపటత: 07-319
పలల్లవ:    చితత్తిగితచి యేనఁటకో వచేచ్చెసిత గాక

   హతత్తి ననున్న బుజజగితచేవనిన్నటా జాణవయాత
చ. 1:     సరసమాడనఁగ నీక సత శటూరప్పునఖ గదుద

    పొరినఁ జనిన్నచిచ్చె పతచనఁగనఁ బటూతకి గదుద
     పొరసి కామతచి నినున్న భోగితచనఁ గబజ గదుద

  తరిగి మాయితటకి రానఁదరనటవయాత
చ. 2:     అతది నీకనఁ గావనఁబో నావులమతద గలదు

   కతది వయాతళకి రాతగఱఱ్ఱైము గదుద
   అతదపబోయినఁడవుగా నరజ నుని బతడి గదుద

  దితదుపడి యడక రానఁదరనటవయాత
చ. 3:     సారెనఁ బవళతచనఁ బాలజలనిధి నీకనఁ గదుద

   పోరచి దానమడుగ భటూమ గదుద
   చేరి నికిక్కచటూడ శ్రీవతకటాదిద్రి గదుద
   తేరి ననున్ననఁ గటూడితవ తీరనటయాత



రేక: 0154-6కాతబోదిసతపటత: 07-320
పలల్లవ:     ఇతదరి భావము నీవ యరనఁగదాకె యరనఁగ

 యితదుకనఁగా నితతసేయనేమటకయాత
చ. 1:      సుదత నినున్ననఁ గోపాననఁ జూడకొకక్క మాను చటూచె

    అద యొకక్క మానితో మాటాడె సొలసి
   పదరి పరవాశననఁ బటట్టినొకక్క మానికొముత్మి
  వదిగి యొకమానిపపై నుసుత్సరనెను

చ. 2:    మానిని యొకమానిపపై మదనరాగము చిమెత్మి
    ఆనిన పూనఁదేనె యొకక్క మాననఁ జిలికె
   పూనిన నీబాసలక నొకమానిపపై నవవ్వె

   తానుడుక దర నొకమానిపొతతనఁ బాడెను
చ. 3:      అతత నీవు దగద్గీరితే అతదు మాను చేతనతట

  కాతత నీమారొకమాను కాలనఁదనెన్నను
    ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యితత నీవు గటూడనఁగను
   వతతగా నీతరవుల వరల నీకిచెచ్చెను



రేక: 0155-1హితదోళవసతతత సతపటత: 07-321
పలల్లవ:    ఒకట గలిగినచోట నొకట లేదు

  వకటతపటలకేల వభునఁడెదుట వనఁడె
చ. 1:    ఉవద నీమోము చతదోబ్రాదయతబెపై యుతడి

   నివుర నీ నవువ్వెవనెన్నల గాయదు
   చివురమోవ వసతతసిరి దొలనఁకి యుతడియును

  యివలనఁ గోవలేల యలనఁగియతవ
చ. 2:    వనిత నీ నితడుజవవ్వెనవనము గలిగియును

  మనుక నడపలకరల మెదలవలే
  ఘనమెపైన చనున్నజకక్కవల మతమరనఁగా

  చెనసి నివవ్వెరగమత చనఁకటనఁకనేలే
చ. 3:     మెలనఁత నీ నెరినఁదురము మేఘతబు గలిగియును

  తొలనఁక మెరనఁగలకళల దోనఁచవలే
  ఎలమతో శ్రీవతకటేశనఁడితతటనఁ గటూడె

  కలదలల్ల గరవ్వెమెపై ఘటయితచనేలే



రేక: 0155-2శ్రీరాగత సతపటత: 07-322
పలల్లవ:  చలల్లలమేత్మిదానవు అచచ్చెపమగనాలవు

  మలల్లడిమాపొతదులేల మరిగేవు నీవు
చ. 1:   కమత్మి పనన్నమవనెన్నల గాదనఁబోసికొతటవటే

  యమెత్మికే సలవ నవవ్వెవపొదుద ను
 తమత్మిరేకలలల్ల నఁదచిచ్చె దానఁచకవుతదానవటే

   కమత్మిరితచేవు కనున్నలనఁ గచిచ్చెకచిచ్చె మనఁదను
చ. 2:   చిలకపలకలలల్లనఁ జేన వతుత్తి కొతటవటే

  వలికేవు పదవుల నొకటకటే
   కలికి చిగరలలల్లనఁ గోసితటే మావాకిట
  వలయ నీయడుగల వదచలేల్లవు

చ. 3:   సగతీనఁగెలలల్ల నీసొమత్మిటే నీచేతులను
   భోగపనఁ గానఁగిట ననున్ననఁ బొదిగేవు
     యగత నే శ్రీ వతకటేశనఁడ కూడిత నినున్న
   జాగలేల యికక్కడనే సతమెపై నిలవవ



రేక: 0155-3మధతమావత సతపటత: 07-323
పలల్లవ:     వలనఁది చకక్కనఁదనము వరొకట గాదు సుతడి

   చెలలర చటూడరమత్మి చెపప్పురాదు వతతల
చ. 1:    చెతదమత్మిరేకలలోననఁ జేరి తుమత్మిదల వాల

  కతదువనఁ జెలికినవ కనున్నలయను
   చతదమెపై వకతీగెపపై జకక్కవపటట్టిల వాల
  గొతదినవ యతచిచటూడనఁ గచములయను

చ. 2:    నితడునఁజతదురనిమనఁద నీలముల గని వుటట్టి
  కొతడవతట చెలికవ కరలయర

  పతడుటరనఁటలమనఁద బలసితహమద యకెక్క
   మెతడగ నెనన్నడుమెపై మతచెనిద యిపప్పుడే

చ. 3:    పచచ్చెని చిగరమనఁద పగడపనఁబతడు వతడె
  అచచ్చెపనఁ జెలియకద అధరమాయ

  ఇచచ్చెకనఁడెపై శ్రీవతకటేశనఁడితతలోనఁ గటూడె
  నిచచ్చెకలతణములపై నిలిచె నినిన్నటను



రేక: 0155-4దేసాళత సతపటత: 07-324
పలల్లవ:     ఏల వరచేవ నీవు యిదివో నీపతవచెచ్చె

 జాలివాయ నినున్ననఁగటూడిసతతసమచచ్చెని
చ. 1:    నీరధిలోనఁ బుటట్టివటట్టి నీరచిచెపైచ్చైన పూవు

  నటూరిపోసినటట్టి పామునోరిలో కడి
   మారతో నగిన్ననఁబడిన మాకలలో భటూతము

  యరీత వరహులకెగద్గీ సేయకతదురా
చ. 2:    తలిల్లదతడిద్రి వతచనటట్టి తగనఁబలగాకి చటూర

   చలల్ల నఁ బుపొప్పుడి దొతగిలిన జాజరకానఁడు
   మలల్ల డి చెటల్లమనఁద మధువువటట్టిన పాత

   వలిల్లగా మతచిగణల వనికితక వచచ్చెనా
చ. 3:    వతగి వతచనేరిచ్చెన వడినఁదియతని గణము

   ముతగిట నితదరి చితత్తిముల వలప
    ఇతగితాన శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గటూడనఁజేసి

   రతగన నీపాలితటకి అతదరను హితులే



రేక: 0155-5ఆహిరి సతపటత: 07-325
పలల్లవ:     ఇద వనఁడె చటూడవ యితచక మాటాడవ

   యదురెపై కూడితరి మరినఁకనేల యలక
చ. 1:     తామెరల వకసితచె తరణ నేనఁడు నీమోహము

  తామర వకసితచదు తగనటవ
   తామెరకనఁ జటట్టి ము ధరణపపై సటూరతనఁడు

  నీమోముదామెరక నీవభునఁడు చటట్టి ము
చ. 2:     కలవల వకసితచె కలికి నేనఁడు నీకనున్ననఁ

  గలవల ముకళతచనఁ గారణమేమే
  కలవలచెలికానఁడు కతదువచతదుగ నఁడు నీ

  కలవకనున్నలక నీకాతతునఁడెపో చటట్టి ము
చ. 3:     వనముల వకసితచె వనిత నేనఁడు నీజ

  వవ్వెనమును వకసితచ వపైపాయనే
   వనదేవతతదుకెపైతే వసతతునఁడు నీక మత

  చినవనదేవతపైతే శ్రీ వతకటేశనఁడు



రేక: 0155-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-326
పలల్లవ:   ఎతతజాణ నీచెలియనేమని పొగడవచచ్చె

  దొతతులమానఁటలలోనే దోమట దొడికెను
చ. 1:     మెటట్టిన చమాత్మిళగల మతచనఁ బారితతచి నినున్న

   పటట్టితీసి మొలనటూల పపైపపై చెలి
    అటట్టి కోపాన నీవు ఆనఁపలేక పననఁగనఁగ

    తటట్టిన నీమోవ గతట తగి సేసనపప్పుడే
చ. 2:    వతచిన పయతదకొతగ వలల్లవాట వసుకొని

  కొతచక నీమొగమెపై కొనగోరను
  ఇతచకతత నీవతదుక యియతకొనకతడనఁగాను

   ముతచి నినున్ననఁ దనచను మొనలనానఁగీని
చ. 3:    వాకనితడా కసటూత్తిరివాసనల చలిల్ల చలిల్ల

   యేకతమాడి చెలి యిపప్పుడే నీతోను
    యకడ శ్రీ వతకటేశ యియతకొని కూడనఁగాను
    లోకము మెచేచ్చెట నినున్న లోను కొనెను



రేక: 0156-1వరాళ సతపటత: 07-327
పలల్లవ:    ఏమని పొగడవచచ్చెనిటట్టి వతత సితగారము

  నేమముతో రమణునఁడ నీభాగతమాయను
చ. 1:   కమలముమనఁద రెతడుకలవల వకసితచె

  జమళనతదువలల్లనే సతపనఁగ వచె
   తమతో నాకొటట్టినఁగొననఁ దగదొతడపతడు వతడె

 అమరనినిన్నయునఁగటూడి అతవమోమాయను
చ. 2:   కనెన్నయరనఁటలమనఁద కతతునిరథము చాల

  పనిన్న సితహమొకట యాపపైనెకెక్కను
   సనన్నలనామెకముపపై సత జకక్కవల వాల

   ఇనిన్నయునఁ గటూడనఁ గటూడ నితతరటూపమాయను
చ. 3:    అతచెలనఁ గటూరాత్మిల రెతడుహతసలతోనఁ బొతదుసేస

   పొతచి బసాల సతకముపొతుత్తి గటూడెను
    నితచి శ్రీ వతకటేశనఁడ నీసతదిటనఁ బటట్టినఁగా

  యతచక వవురముపపై నితదిరాదేవాయను



రేక: 0156-2శ్రీరాగత సతపటత: 07-328
పలల్లవ:      ఇతత యేల బగవు యిది లసత్స తగవు

  నతతకూటపమాటల చాలనయత నీవు
చ. 1:    పటట్టినదే పతతమా పడతనఁ బలవరాదా

   చటట్టి మవో నీవు లేక సటూడుబతటవో
 యటట్టి యదురనునాన్నర యడమాటలడలేము

  రటట్టి పొలకమత్మికెకెక్క యిటట్టిరావయాత నీవు
చ. 2:    చెలిల్లనతతానఁ జేనఁతా చెలియనఁ జేకొనరాదా

   యలల్లగా నవువ్వెలకో యిదే నిజమో
    తలల్లవారె సిగలనే తగి మముత్మి దటూరలేము

   అలల్లమే సొతటగాదా అవునయత నీవు
చ. 3:   ఆడినదే యాటా ఆకెనఁజకక్కనఁజూడరాదా

  వడుదోడువయసుల వడుకో వట ట్టి
     ఈడనే శ్రీ వతకటేశ యితతనఁ గటూడితవ నీవు
   వోడల బతడల్లవచచ్చె వుతడవయత నీవు



రేక: 0156-3బౌళ సతపటత: 07-329
పలల్లవ:   హరి యేమనెనే అలిగెనో

  వరహినెపై నేనుతడనఁగా యేలరానఁడాయ
చ. 1:     మరలి మరలి తనున్న మాటలనఁ గొసరను

 యిరవపైన వభునఁడేమనెనే
  తరణులే వచిచ్చెతరి తానాడనునాన్ననఁడు
 యరవరవపై తానేమనెనే

చ. 2:   వాకిటకితదానఁక వచిచ్చె తరిగెనట
 యేకారణమది యేమనెనే

  రాకలనఁ బోకల రాతరాయనిద
 యకడనఁ దుదమానఁటేమనెనే

చ. 3:    తలపలో పగయరము తానే యరనఁగను
 యలనఁ గెతొత్తికమానఁటేమనెనే

   బలిమ శ్రీవతకటపత దా వచేచ్చెసి
  యిల ననునఁగటూడెను యేమనెనే



రేక: 0156-4బౌళ సతపటత: 07-330
పలల్లవ:    ఇతదానఁక నెరనఁగము యవతత సత

  కతదు వాస శ్రీకాతతావభునఁడ
చ. 1:   సుదతకి నీరాక సటూరోతదయమెపై

  వదనకమలమట వడినఁ జెలనఁగె
 పొదలిన నీనవువ్వెపనన్నమవనెన్నలక

  కదిసి చకోరపకనున్నల దలిస
చ. 2:   వనితక నీచటూప వసతతకాలమెపై

 వనకనఁ బలకనఁగోవలలొదరె
 మనుక నీతనువుమేఘకాతతులక

  పనివడి పలకలపపైరల దేరె
చ. 3:   సతకి నీపొతదుల జలధిమథనమెపై

రతనధరామస్కృతరసమబెబ్బు
    ఇతవపై శ్రీ వతకటేశ నీవు చెలినఁ
   దతనఁ గటూడనఁగ మరతతతగము గెలిచె



రేక: 0156-5పాడి సతపటత: 07-331
పలల్లవ:      ఏమ సేతు ముచచ్చెటక యవవ్వెర గలర నాక

 యేమననకూరకనన్న యగద్గీపటట్టి నఁగా
చ. 1:   అడుగదునో వానినాడనేల వుతటవని

 అడుగనఁబోనలగనఁగా అతదుకతనఁడు
   తుడుతునో వానిమేననఁ దొరిగే వనఁడిచెమట

  చిడిముడి వానఁడతదుక సిగద్గీవడునఁగా
చ. 2:    వసరదునో సురట వభునియలప దర

  వసరనఁబో అదియును వతగెమౌనఁగా
  కొసరదునో తనగటట్టి నేనఁగనినదానఁకా
  ఇమతతపనికి మనసు నొచచ్చెనఁగా

చ. 3:    నవువ్వెదునో రమణునఁడు నాతోనఁ గరనఁగినవళ
  నవవ్వెనఁబో ఆతనిమేల నామేలగా

   రవవ్వెగా శ్రీ వతకటాదిద్రిరాయనఁడిటట్టి ననున్ననఁగటూడె
  యివవ్వెల మోవయితుత్తి నో యిచచ్చెగితచనఁగా



రేక: 0156-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-332
పలల్లవ:   పోపో అదేనఁటమాట పొదుద వోదా

   మాపదానఁకా నదే కాక మరియేనఁటమాటలే
చ. 1:     గతుత్తి లపూవుల నీవు కోవయత కానికె ఆ

 గతుత్తి లేల నీచనుగతుత్తి లీరాదా
   జొతుత్తి లపైన లతలవ చటూడవయత మాటలేల

   హతత్తి నీబాహులతల అవ కతటనే
చ. 2:   పతడుబలమదివో పటట్టి వయత సటూడిద

  పతడులేల నీమోవపతడె కాక
   మెతడగనఁ దామరల మనఁదవసేనఁ జమత్మి

   దతడి నీచేతుల రెతడుతామరల గావా
చ. 3:    కపప్పురమచేచ్చె నీకనఁ గెపైకోవయాత ఆ

 కపప్పురాల నీనోరికతలకావా
    యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యిటగటూడిత నేనఁ

   డిపప్పుడా అలల్లపప్పుడెపో యరనఁగవు గాని



రేక: 0157-1బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-333
పలల్లవ:    అలిగినవళ వభునఁడతటతేనఁ గోపమే తోనఁచ

   తలసుక నీలోనే తేరకొవ చితత్తిము
చ. 1:   వసవకాలమునానఁడు వడుకెపైన వనెన్నలలే

  యల వరహవళనెతడలపై తోనఁచ
  వాసితోనఁ దానేరిపన వనెన్నచిలకమాటపైన

  పాసినదతపతులక పగిలితచ మరత్మిము
చ. 2:    సవనఁ దనమేవనునన్న సొతపల జవవ్వెనమెపైన

  కోవలకూనఁతలవళ గొరబెపై తోనఁచ
    పూవుల తానఁ గొపప్పులోన పూనఁచి ముడిచినవపైన

  కావరినఁ దానొతటనుతటే కతతునముత్మిలౌను
చ. 3:   పగతలేని తనలో పాబ్రాణపటటూరపపైన

  రతనలసినవళ రతపమెపై తోనఁచ
   యితవపై శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనె నినున్ననఁగటూడె

  సతమెపై యవరసాలే సరసములయనే



రేక: 0157-2శదదవసతతత సతపటత: 07-334
పలల్లవ:   బలిమసేయక నీవు పదవమాత్మి

  చెలియ నామనసు చేకొనవమాత్మి
చ. 1:   ననుప లేనిచోట నవువ్వెటకతటను

  జనిగి వాదులడుచట సుఖము
  మనసు రానిచోట మాటలడుకతటను

  మునుపనే తనలోనిమోనమే సుఖము
చ. 2:  పేగమలేనిపతనఁ బలచకతటను

  సమరెపై వగితచట సుఖము
 కామతచనిరతనఁ గరనఁగటకతటను

  ఆమార కతభమునలముట సుఖము
చ. 3:   ఒలల్లమ సరినఁ గటూచతడుటకతటను

  చలల్లనఁగనఁ దొలనఁగట సమసుఖము
  ఎలల్లగ శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁగటూడె

  కొలల్లగనిదియే కోరట సుఖము



రేక: 0157-3మధతమావత సతపటత: 07-335
పలల్లవ:    చేసినటట్టి లల్ల నఁ జెలల్ల సేనఁతల నీక

  గాసినఁబెటట్టి కినఁక ననున్ననఁ గరణతచవయాత
చ. 1:   చెపప్పునటట్టి సేయనఁగానె చెరనఁగేల పటేట్టివు

 తపప్పులతచనననఁగానె తడవనేల
  కొపప్పువతచి మొకక్కనఁగానె గతపనపతతాలేల

   ముపప్పురి దపప్పుల దేర మోవయతవయాత
చ. 2:   సరములడనఁగానె సాదితచనేల వచేచ్చెవు

 కెరలితచకతడనఁగానె కేరడమేల
   పరగ నేనఁ బతడనఁగానె బలిమసేయనఁగనేల
  గరిమ నాకోరినటల్ల కానఁగలియతవయాత

చ. 3:    కూడి రతసేయనఁగానె కొరేల చటూపేవు
 వడెమతదుకొననఁగానె వసాలేల

  పాడితో శ్రీవతకట పటట్టిపలమేలత్మితగను
  జాడతోనితకాను సేల చలల్లవయాత



రేక: 0157-4కాతబోదిసతపటత: 07-336
పలల్లవ:    నీవభుని పగయముల నెటట్టి ననఁ జేకొననఁగదే

  కావలసిన మేలలల్ల నఁ గాచకనన్నది
చ. 1:   తనతతనయేతపనికి తమకితచనఁ బనిలేదు

 వనవలసినతదుక వసరవదుద
  మనసు నమత్మినతదుక మరివచారములేల

 కొనసాగేయతదులకనఁ గోపమేనఁటకి
చ. 2:    ఆస గలిగినచోట అతట వడువనఁదగదు

  వాసితోడి పొతదపడు వతచితచరాదు
  యసులేక పననఁగితే యియతకొనకతడనేల

   చేసటూటని మెలనఁగనఁగ చెపప్పుతచనఁ జనదు
చ. 3:   కూటపమాటలడనఁగనఁ గొసరేదతదము గాదు

  నీటననఁ గానఁగలితచనఁగ నేరమెకక్కదు
   యటన శ్రీ వతకటేశనఁడేల నినున్ననితతలోనె

    సాటకి బేటకి మలో జతటలినఁకనఁ బాయవు



రేక: 0157-5సామతతత సతపటత: 07-337
పలల్లవ:   ఏమని పొగడుదుమె యచెలిచకక్కనఁదనము

  యమేనఁట యలమేలత్మితగ యకక్కవపైతానిలిచె
చ. 1:   అరచతదుగ నఁడునఁ జకోరాలదాద ల సతపనఁగయు

   ధర శితగిణుల శ్రీల తలిరలను
  అరదుగానఁ దుమత్మిదలసతదముగానఁ గటూడనఁగాను

  మరతలిల్ల యలమేలమతగమోమెపై నిలిచె
చ. 2:   బసముల శతఖమును పనునఁజకగవాకముల

  కసము నీలపనఁజేర కరికతభాల
  పొసనఁగ నివలల్ల నొకపోనఁడియపై నిలవనఁగాను
  మసలక అలమేలమతగమేనెపై నిలిచె

చ. 3:   అననఁటలతపపొదుల నబజముల ముతేత్తిల
   వనరి వరసనఁ గటూడి వుతడనఁగాను

  ఘనునఁడెపైన శ్రీ వతకటేశనురముమనఁద
  పనుపడలమేలత్మితగ పాదములపై నిలిచె



రేక: 0157-6గళ సతపటత: 07-338
పలల్లవ:     తనసేవ నేనఁజేయనా తగవు దపప్పునఁగానఁ గాక

   చెనకీనఁ దానితదుకేపో సిబబ్బుతయత నాక
చ. 1:     కడునఁ దమకాన నేను కసటూత్తిరి నటూరనఁగాను

   తడనఁబడ నామనఁదనఁ బాదము చానఁచని
   బెడిదమెపై ఆనఁటదాని పతడెము వటట్టి కనాన్ననఁడు
   చిడిముడి నితదుకేపో సిబబ్బుతయత నాక

చ. 2:     పొతదుగా నేను గొజజతగ పవువ్వెదతడ గచచ్చెనఁగాను
  చెతది నాబుజముమనఁదనఁ జెయివసని

   మతదమేళన నెవవ్వెతో మటట్టిల వలనునన్నవ
  చితదువతదసేనఁతకేపో సిబబ్బుతయత నాక

చ. 3:   పొలపగా నేనఁదటట్టి పనునఁగ వాసితచనఁగాను
   అలమ శ్రీ వతకటేశనఁడతతలో ననున్న

  మొలనటూలేడదో వురముననఁ బెటట్టి కనాన్ననఁడు
   చెలరేనఁగి కూడనఁగానే సిబబ్బుతయత నాక



రేక: 0158-1హితదోళవసతతత సతపటత: 07-339
పలల్లవ:    చెలలము నేము బుదిద్ధ చెపప్పునోపమాకెక

  అలరి నీవాపను మానఁటాడితచవయాత
చ. 1:    మకక్కవతో నాప నీవు మాటలడేవతటాను

  పకక్కననఁ బానుప్పుపపైనీకె పవళతచె
  వకక్కసాన నితతలోన వచేచ్చెసితవడక

   నెకొక్కని నీవ యినఁక నిదద్రిలేపవయాత
చ. 2:   తతతో వతదాకెయితటనఁ దగనారగితచేవతటా

  అతవ బోనమెలల్ల చలల్ల రనఁబెటట్టిను
 అతవడుకనితతలో నానఁకలిగొతటననేవు

   కతగా నీవ వడిడతచనఁ గెపైకొలపవయాత
చ. 3:    కతదువనాపతో నేనఁడు కానఁపరము సేసేవతటా

   వతదిలినఁ దలప మటూసుకనన్నది చెలి
    అతదుకె శ్రీ వతకటేశ అతడకేనఁగి కూడితవ

   చెతది నీవ వాకిలపచేనఁ దరపతచవయాత



రేక: 0158-2శతకరాభరణత సతపటత: 07-340
పలల్లవ:    ఎతత తమకమో చెలికేమ చెపేప్పుది

 వతతవతతవడుకల వలిల్లవరిసని
చ. 1:    జారినపయతదతోడ సగము చనున్నల చటూప

   నేరపల మాటలడ నెలనఁత నీతో
   కూరముల గొసరతా గోరనఁజెమట చిముత్మితా

 తారమారెపైవలపల తనున్ననఁదానెరనఁగదు
చ. 2:    కడునఁగొపప్పు దువువ్వెకొతటా కరమటూలముల చటూప

    వడయాస నవువ్వె నవవ్వె వలనఁది నీతో
  నిడువాలనఁజూపలతో నినున్ననఁ దానొరసుకొతటా
  తడనఁబాటచితత్తిముతో తనున్ననఁ దానెరనఁగదు

చ. 3:    బగెద్గీనొడాడ ణము గటట్టి పరినఁదిబటవు చటూప
  అగద్గీలమెపై కాలదొకీక్కనతవ నీతో

     నిగద్గీల శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁగటూడి మొకక్క మొకిక్క
   తగద్గీని కోరక్కలతోడ తనున్ననఁ దానెరనఁగదు



రేక: 0158-3బౌళ సతపటత: 07-341
పలల్లవ:     ఆతని తలనఁప మరే అడుగరే చెలలల

  కాతరములేని సిగద్గీరిదాన నేను
చ. 1:   మలసి యాతనితోను మారమాటాడేనటవ

  తలకొనన్న మొగమోటదానను నేను
  కలవలనఁ దానఁకవసి గదిదతచేనటవ
   నలవతక మెతత్తిని మనసుదానను నేను

చ. 2:    జఱసి యతని జతకితచనఁగనఁ గలనటవ
  తఱితోడ వలచినదానను నేను

   వఱవక చెయివటట్టి వసనఁ దియతగలనటే
  కఱకరిలేని యిచచ్చెకపదాన నేను

చ. 3:    అతచల నాసల చటూప యలయితచేనటవ
 మతచితలనఁపలమేలమతగను నేను

   ఇతచకతతా శ్రీ వతకటేశ మరేనటవ
  వతచనసేయని చనవరిదాన నేను



రేక: 0158-4రామకిగయ సతపటత: 07-342
పలల్లవ:    నీవోజ నేనెరనఁగనా నెపాలేల చెపేప్పువు

  వవలక నాక వతతవానఁడవా
చ. 1:   ఎపప్పుడు నామోహమోరనఁగవా నీకకక్కడ

   కపప్పు యతతపని నీకనఁ గలద్గీనోకాక
   నెపప్పున మాయితటకి నీవు రానివానఁడవా
   అపప్పుట నేచటాట్టి ల మాటాడుతా నీకతడిరో

చ. 2:    మలసి ననున్న నీవు మరచేటవానఁడవా
 చెలలవవ్వెర పరాకసేసిరోకాక

    తలనఁప నామనఁద నీకనఁ దగిలివునన్నదే కాదా
 సొలసేవారిమొగాల చటూడనతదుతడితవో

చ. 3:    వరస ననున్ననఁజేపటట్టి వదలదువా నీవు
  యిరవపై నీచితాత్తి ననేమెతచేవో కాక

    నిరత శ్రీ వతకటేశ నేనలమేర మతగను
   కరణతచిత వపప్పుడు గలయ వళయనో



రేక: 0158-5పాడి సతపటత: 07-343
పలల్లవ:    ఎపప్పుడూ మేలవానఁడవ యరనఁగదు నినున్ననేను

   కపప్పు వోరవనియతవు కాతక్షలే ననున్నను
చ. 1:    ఆవళ నీవురావని అలగనఁదలనఁతునఁ గాని

  భావతచితే నామనసు పటట్టి లేను
   నీవతకనఁ దుపేప్పుమలేదు నేనెతచి చటూచితేను

   తావుకొనన్న నాలోని తమకమే కాని
చ. 2:    చేముటట్టిపననఁగవని చితతనఁ దలవతతునఁ గాని

   నీమోము చటూడక నే మానలేను
   కామతచి నీగణలలో కడమల మరిలేవు

   పేగమప నాకోరికల పనగోనీనఁ గాని
చ. 3:    పరనఁగనఁగ బరపపపై పతతాననుతడుదునఁ గాని

   సరినఁ గానఁగిటకి చేయి చానఁచకతడలేను
    అరిది శ్రీ వతకటేశ అలమేల్ మతగ నేను

  గరిమెనేలితవలొ కానఁతాళతతునఁ గాని



రేక: 0158-6హిజిజజి సతపటత: 07-344
పలల్లవ:    ఇతతవానఁడవు గానఁగానే యితదర మోహితతుర

   సతతసాననఁ జెలనఁగదు సరసునఁడవు నీవు
చ. 1:    వరహవళ నెతతేసి వతగెములడుదు నినున్న

   యరవు లేక వోరతువనిన్నయు నీవు
   సరసమాడే యపప్పుడు సారెనలయితతు నేను

   వరసము లేకతదువు వడుకతో నీవు
చ. 2:    కొసరేట తరినెతత గోరనటూనఁదుదు నినన్న

  అసముతో నవువ్వెదువతదుక నీవు
   పొసనఁగనఁ బరాకారెపైనచో పూబతతనివతు నినున్న
   సుసరాన వనఁడుకొని చొకిక్కతతువు నీవు

చ. 3:     సరినఁ గటూడేయడనెతత జతకితతు నినున్న నేను
   గరిమనెతత మెతుత్తి వు కానఁగిట నీవు

  నిరత శ్రీవతకటేశ నేనలమేల్ మతగను
    మరిగిత నేను కడు మనిన్నతతువు నీవు



రేక: 0159-1మతగళకౌశి క సతపటత: 07-345
పలల్లవ:    మఱచితనతటా నీవు మమెత్మితత బుజజగితచేవు

   యఱక గలచోట యటట్టి తడినా యేమ
చ. 1:     అకక్కడే పరాకెపైతే అటేట్టి యచచ్చెరితతునఁ గాక

   దికక్కరితచి నినున్న సాదితచేనా నేను
    మకక్కవ నటూరకతడితే మాట నేనాడితతునఁ గాక

   చికిక్కతచక గొరబుల సేసేనా నినున్నను
చ. 2:    పలచవపై రాకతడితే పలవనతపదునఁ గాక

  చలమున నీతోను వసరకొనేనా
   తలవతచకతడితేను తమకము రేనఁతునఁ గాక

  తలపమాటకనఁ బోయి తరితీపసేసేనా
చ. 3:   పవళతచివుతడితేను పాదములొతుత్తి దునఁ గాక

   ఇవల వాసుల వతతులతచనఁ జూచేనా
    వవరితచి ననిన్నటట్టి శ్రీ వతకటేశ కూడితవ
   నవమెపైన నీచేనఁతల నవవ్వెతచవా ననున్నను



రేక: 0159-2మాళవగళ సతపటత: 07-346
పలల్లవ:   నీకనితత వలచటే నీవరనఁగవా

  చేకొని యకెదికక్క చితత్తిగితచరాదా
చ. 1:     చెకక్కనొకిక్క ఆప నినున్న చెయివటట్టి తయతనఁగాను

   యకక్కడ పరాక సేసేవమయాత నీవు
   యికక్కవల గోరనతట యితటకినఁ బలవనఁగాను

  గకక్కననేమ నవవ్వెవు కానిమత్మినరాదా
చ. 2:     వడుకతోడ సారెక వతదుల నీకనఁ జెపప్పునఁగా

  ఆడేవు జూజాలిపప్పుడే అదేమయాత
   వడెము చేతనఁబటట్టి క వనక నిలచతడనఁగా
  పాడితవ పాటలపప్పుటనుతడి నీవు

చ. 3:   పానుపవరచకొని పడనఁత సనన్నసేయనఁగా
 కానుకలతదుకొనేవు కాతతలచేత

    మోనాన నలమేల్ మతగ మొకిక్క నినున్ననఁ గానఁగలితచె
   తానకమెపై యేలితవతతట శ్రీ వతకటేశ



రేక: 0159-3కేదారగళ సతపటత: 07-347
పలల్లవ:    మేలమేల యితదుకిటేట్టి మెచిచ్చెత నినున్న

  తాలిమతో నినీన్నరీత దకిక్కతచకొనెనఁగా
చ. 1:  మతతనాననేపొదుద మాటలడేవాపతోను

   ఇతత వలపతచెనఁగా యితత నినున్న
  పొతతనే నీవతగిలిపొతుత్తి గలపకొతటవ
  పతతాన నితదుకొగిద్గీతచి భద్రిమయితచెనఁగా

చ. 2:    తతగొని చటూచేవు తరణమొకమే నీవు
   బతమాలితపతచెనఁ గా భామ నినున్న

  సతముగానఁ బానుపపపై జతటవాయనియతదు
   మతనఁ దనకానఁగిలి మరగితచకొనెనఁ గా

చ. 3:     చెలరేనఁగి వడేలక చేతుల చానఁచేవు నీవు
   అలవాట సేసనఁగా అతగన నినున్న

    అలమేలమతగ ఆకె అటట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెర
     నలినఁ గటూడితవ నీచే ననటూన్న నెలినఁపతచె గా



రేక: 0159-4వసతతతసతపటత: 07-348
పలల్లవ:    ఇటల నేముసేసేమా యిలల్ల తడల్లము నేము

  తటకన నీమదిలోనఁ దడనఁబడకినఁకను
చ. 1:    యేడనెపైనా గయాతళయపైనది చనవు గలితే

 ఆడరానిమానఁట నినాన్నడునఁగాక
 వడుకకతత్తియినది వచారితచకతదరిలో

   వడెమచిచ్చె కాలనఁజేయి వసును నీమనఁదను
చ. 2:   మతదమేళమెపైనది మరగితే నీమేన

 చితదరవతదరసేనఁత సేయునఁగాక
  అతదునితదు రటట్టిడియపైనది వరవులేక

    చెతది నీబుజాన మోము చేరచ్చెకొని నవువ్వెను
చ. 3:     సారెక దిటఱ ట్టినది సతగడినఁ బెటట్టి క వుతడితే

   చేరి రతవళనఁ గకక్కసితచనఁ గాక
    ఆరీత శ్రీ వతకటేశ అలమేల్ మతగను నేను

   కోరి ననున్ననేలితవ కొతకకాప మెచచ్చెను



రేక: 0159-5దేసాళత సతపటత: 07-349
పలల్లవ:     ఏల వరచేవు నముత్మి యేమననదాప నినున్న

   తాలిమతో మాటాడితే తపప్పులనీన్ననఁ దరను
చ. 1:   చెలి పలవనతపనఁగా సితగారితచకొనేనతటా

  యలిమతో జరపలనేల పటేట్టివు
  వలయలేకలతపను వలనఁ దగిలితచకొని

  సొలపల మముత్మినేమ సుదుద లడిగేవు
చ. 2:   భామ నీదికక్కచటూడనఁగా పనిగలవానివల

  వమారనఁ దలవతచేవు వదిలోనుతడి
   తామరగొని వసితే తగనఁజేతనఁ బటట్టి కొని
   పేగమముతో మాకనెతత పగయాల చెపేప్పువు

చ. 3:  అలమేలమతగను అదరిపాటవలను
  కలసేవాకెను శ్రీ వతకటేశవ్వెర

  యలమనెదురచటూచెనితదానఁకా నీకనఁ గాను
 వలినాకెకేమ వనన్నవతచకమనేవు



రేక: 0159-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-350
పలల్లవ:    చెలల్ల నయాత యచేనఁతల చెలియక నీకను

 చిలల్లరచెనకలక సిగేద్గీయానతదము
చ. 1:    సతులకనఁ బతులకూ జవవ్వెనమే భాగతము

  రతవళలనెలల్ల రహసతమే వడుక
   తతతో మనసులక తలపోనఁతే పతడుగ

   సతమెపైన మోహలక సరసమే సౌఖతము
చ. 2:   వటట్టిన తమకములకొదదనుతడుటే ఫలము

  ముటట్టినయాసలక మోముచటూపే తనివ
  పటట్టిరానికోరికక పచిచ్చెమాటే సబనము

  చిటట్టి కపచేనఁతలక చిరనవవ్వె లభము
చ. 3:    ననుపపైన కూటమకి నాటగోరే సితగారము

  పననఁగటక కానఁగిటబగవులే సతపద
   యనసితవ శ్రీ వతకటేశ యలమేలత్మితగను

  చనవులకను మోవచవుల సామాబ్రాజాతల



రేక: 0160-1కేదారగళ సతపటత: 07-351
పలల్లవ:     ఇపప్పుడు మాఅకక్క వతటే యేమనువో యితదుక

   దపప్పుదేర సారెనేల తడవవు మముత్మిను
చ. 1:    పతతముతోనఁ గటూచతడనఁగా పనిగదుద రమత్మినేవు

  యతతలేదు ఆపని నేనెరినఁగినదే
  సతతోసాన నీమొగము చకక్కనఁజూడుమనేవు

   దొతతరలగా నేనెపప్పుడ తొలేల్ల చటూచినది
చ. 2:     తొరలి యపప్పుట ననున్న నీతోడుత నవువ్వెమనేవు

   గరిమ నీచేనఁతలకనఁ గడు నవువ్వెదుర
  మరమాటల నాతో మకక్కవనాడుమనేవు

   అరసి నీవాడితవ అవ నామాటల
చ. 3:    కొలనఁది మరనఁగ నాకూటమకినఁ బెననఁగేవు

  అలమేలత్మితగనఁ గటూడితవదియ నారత
   యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననేనఁడు
   బలిమనఁ దొలేల్ల యేలబడిదాననఁ గానా



రేక: 0160-2నాదరామకిగయ సతపటత: 07-352
పలల్లవ:    ఎవవ్వెతకో యకెయతటా యతతేసి తుటారితచిత

   చివవ్వెన నితదుకనఁగాను చినన్ననఁబోక మనఁకను
చ. 1:    ఆపపపై బతత్తిగలిగితే నపప్పుడే చెపప్పువలదా

  చేపటట్టి నేనిచచ్చెకము సేకతదును
   యపాట నీదేవులపైతే నితటకినఁ దచచ్చెకోవదాద
 చటూపటట్టి కో వకక్కమనసుననుతదును

చ. 2:    తగల నీకనఁ గలితే తారకాణతచవలదా
  పగటన నేనటూ వడనఁబడియుతదును

   నగినవానఁడవా పొతదు నడపనఁగ వలదా
   తగినటట్టి తగవుల తపప్పుక నేనుతదును

చ. 3:    చటట్టి రికము గలితే నాకనఁ జూపనఁగవలదా
  వటట్టి కొని సతతోసాన నటూరకతదును

   నెటట్టిన శ్రీ వతకటేశ నేనలమేల్ మతగను
   గటట్టిగా ననేన్నలితవ కానిమత్మిని వుతదును



రేక: 0160-3పాడి సతపటత: 07-353
పలల్లవ:    ఎకక్కడ పరాక నీక యిటచితత్తిగితచరాదా

   పకక్కననఁ బలిచితేనఁ జాల బతత్తిగలదానికి
చ. 1:    కడనుతడి రమణునఁడు కనున్నలనఁ జూచిననఁజాల

  అడియాసనఁ బొరలేట ఆనఁటదానికి
    చిడిముడితోనఁ గొతత సలవుల నవవ్వెననఁ జాల

 యడసియుతడి రతులకేనఁకరేటదానికి
చ. 2:    మలసి మగనఁడేపాట మాటలడినానఁ జాల

  చెలరేనఁగి కడు వలచినదానికి
   నెలకొని ముతదట నిలచతడినానఁ జాల

  సొలసి యటట్టి యదుర చటూచేటదానికి
చ. 3:     ఇచచ్చెగితచి నాయకనఁడు యితటకి వచిచ్చెనానఁ జాల

  కచచ్చెపటట్టి పేగమము గలదానికి
   కొచిచ్చె శ్రీ వతకటేశ కూడితవలమేలత్మితగ

  నిచచ్చెట నీవుతటేనఁ జాలనితపగలదానికి



రేక: 0160-4కాతబోదిసతపటత: 07-354
పలల్లవ:   మగవానఁడిది యరినఁగి మగవలనేలవల

  నిగిడి వోరమణునఁడ నీచితత్తిమనఁకను
చ. 1:    వనయమే చటూపను వభునఁడెతత జరసినా

  చనవున గరివ్వెతచదు జాణపై నది
  పననఁగలడదు యతత బెటట్టిసరసమాడినా

  మనసు రామెలనఁగను మరత్మినఁమెరిగినది
చ. 2:    మచిచ్చెకలే నెరపను మగనఁడెతత పరాకెపైనా

  కొచిచ్చె నేరాలతచదు గణయపైనది
   రచచ్చెలోనఁ జెపప్పుకొనదు రతకెతత పలిచినా

  వచచ్చెనవడి భోగితచ వరవరియపైనది
చ. 3:    గకక్కననఁ గానఁగిటనితచ కాతతునఁడెతత బగిసినా

  వుకక్కమరి యలగదు వదిదకెపైనది
     యికక్కడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

  యికక్కవల గరనఁగితచ యితవరియపైనది



రేక: 0160-5సాళతగనాట సతపటత: 07-355
పలల్లవ:    ఎకక్కడ పరాక యిదివో నీక

   మకిక్కలినఁ జేసితవ నమత్మినయడ మేక
చ. 1:    కలికి పొతచి నినున్ననఁ గలయ

  వలలేని వలపల వలయ
  సులభునఁడవా నీవు సొలయ

  మెలపన నవవ్వెని మేనెలల్ల నలయ
చ. 2:   ముచచ్చెటతోడ మొకీక్క మొదల

  కచచ్చెపటట్టి కచముల గదల
 పచిచ్చెదేరీ మదనసతపదల

  మచచ్చెరము లేదకెక మాటలతుదల
చ. 3:   వకక్కముగా వస వరల

   చకక్కనఁగా దిదిద తన సరల
    యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలత్మితగ

  చెకక్కనొకిక్క నినున్ననఁగటూడె చెదరినకరల



రేక: 0160-6మతగళకౌశి క సతపటత: 07-356
పలల్లవ:   అటగాన నీచేనఁతలమస్కృతముల నీక

  యటవలనెపైనా మకిదదరికినఁ దగను
చ. 1:    మొకక్కలన నడచినా మురిపములపై తోనఁచ

  చకక్కనఁదనముల గల జలజాక్షుల
   కకక్కసితచి మాటాడినా కామమతతగమెపై తోనఁచ

  వకక్కసప జవవ్వెనాన వఱవనఁగేవారల
చ. 2:    అలవోకగా నవవ్వెన ఆయముల గరనఁగను

  వలపతచ నేరిచిన వనితల
   తలకొని జతకితచినా తరితీపలపై యుతడు

  నిలిచి జతటవాయని నెరజాణల
చ. 3:    వడివటట్టి పననఁగినా వడనఁబాటలపై మతచ

 కడువలసాలతోడి కామనుల
    అడరి శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె

  తడయక కూడెనిద తగవతదురితదర



రేక: 0161-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-357
పలల్లవ:    ఏనఁటకినఁ బొదుద గడుపేవట మాతోను

  చోటచిచ్చె యాపను రతనఁజొకిక్కతచరాదా
చ. 1:    చెలిమసేయనఁగ నేరచ్చె చెపప్పునేరచ్చె బుదుద్ధ లలల్ల

  పలిపతచి యాపనొదదనఁ బెటట్టి కోరాదా
   నిలిచి కొలవుసేసు నీమరాత్మిల దానెరనఁగ

  చలివాయ మాటలడి చనవయతరాదా
చ. 2:    చెనకి నినున్న నవవ్వెతచ సిగద్గీలదేరచ్చెనాప

  యనసి వడిగాల సేయితచకోరాదా
     వనయాల సేసునఁ గడు వడుకల నీక రేనఁచ

  వనరనఁ బానుపపపైనఁ దోడుతడుమనరాదా
చ. 3:   మరిగితచకొనునాప మనసురా మెలనఁగను

  సిరలనఁ జటట్టిరికము సేయరాదా
   నిరత శ్రీ వతకటేశ నేనలమేలమతగను

  సరి ననేన్నలితవాప సమత్మితసేయరాదా



రేక: 0161-2సామతతత సతపటత: 07-358
పలల్లవ:   ఇటట్టి తడవలదా యనసి సతగాతము

 వటట్టి వకటకటకొదిదకలయ
చ. 1:    కలవ రేకలే మతచి కనున్నలగానఁగా

  చెలిమొగము మెరసి శశియాయ
  వలయ బొమల మరవతడుల్ల గానఁగా

  నలి సతపగవరి నాసికమాయ
చ. 2:   సతతమునఁ గచముల శ పైలములగానఁగ

  అతవ కరతబుల లతలయ
   తతగొను నాభియ తగ బలముగానఁగ
  మతమర నడుము మస్కృగపతయాయ

చ. 3:    పొగర జఘనము పలినము గానఁగ
 మగవపదముల తామరలయ

   సొగిసి శ్రీ వతకటేశనఁడు మగనఁడుగానఁగ
 తగిలినవలపే తలపోనఁతలయ



రేక: 0161-3కనన్నడగళ సతపటత: 07-359
పలల్లవ:   ఏమయాత నీవరనఁగవా యితతగణమెలల్ల ను

   కామతచి నీదేవులయనఁ గడమల గలవా
చ. 1:   సతులతతపైనా దమసమే చటూపదురగాక

   తతనఁ దమవాసి వనెన్న దపప్పునఁగలరా
   పత యటట్టి నడపనానఁ బరిణమతతురగాక

   బతమాలి సవతుల పతగెనకనఁ జొతుత్తి రా
చ. 2:    నెటట్టి న దొరతనమే నెరపనఁ జూతురగాక

  గటట్టి వడువ నేరత్తి రా గణవతుల
  దటట్టి పమానముతోనే తగరెపై వుతదురగాక

   తొటట్టి సిగద్గీల వడుతురా యపప్పుడును
చ. 3:    వలలేని పతతముల వఱఱ్ఱైవనఁగదుర గాక

  అలసి లోనఁగదురా అతదరిలోన
   యలమ శ్రీవతకటేశ యకెనిటట్టి యేలితవ

   బలిమ మానుదురా నిబబ్బురమెపైన రతని



రేక: 0161-4భపైరవ సతపటత: 07-360
పలల్లవ:     ఇతత సేసినవానఁడవు యిద నీవ కదవయాత

   వతతలగా సారెసారె వఱఱ్ఱైవనఁగీనఁ దాను
చ. 1:     పొలనఁత గబబ్బులమనఁది పొగడ పవువ్వెల దతడ

   చెలనఁగి యాపక నీవచిచ్చెతవ వోయి
   చెలలతోనఁ జెపప్పుతాను చెతగట సవతులక

    పలమారనఁ జూప యమెత్మి పచరితచనఁ దాను
చ. 2:    పదవపపై గానవచేచ్చె పదదకపప్పురప లపప్పు

   అదన నీవతపతవా ఆపక నేనఁడు
   వుదుటననఁ జవగొతటా వదదనుతడే యితతులను

   యదుట నోరటూరితచి యలయితచనఁ దాను
చ. 3:    అతదపనఁ జెకక్కలమనఁదనతట బేతటల్ల రాలీ

   గతదము వసితవా కాతతక నీవు
    ముతద ననున్ననఁగటూడితవ మోహన శ్రీ వతకటేశ

  చితదినరజములలల్ల చేతనెతీత్తినఁ దాను



రేక: 0161-5కాతబోదిసతపటత: 07-361
పలల్లవ:    ఏమ సేతునఁ జెపప్పువయాత యతదుకౌదును

   వమర నామొగమాట వడువనఁగనఁ గలనా
చ. 1:    చెకక్కల నొకిక్కతవతటా చేరి వనఁడుకొతటవతటా

  పకక్కన నీసతులకనఁ బతతమతుత్తి రా
    మకిక్కలి వలపనాది మనఁద మదనునఁడు పోది

   వకక్కమార నినున్ననఁబాసి వోరవనఁగనఁ గలనా
చ. 2:    కమత్మిట నవవ్వెతవతటా కనున్న గిరిపతవతటా

 దొమత్మికాతతలతోడనఁబొతుత్తి గలతురా
   నమత్మిత నేనీబాస నాదే మదినడియాస

  యమెత్మిలకెపైనా నీతో యదురాడనఁగలనా
చ. 3:  సరసమాడితవతటా చనవులిచిచ్చెతవతటా

  సరివారికి మొకిక్క వతచనసేతురా
   గరిమ శ్రీవతకటేశ కానఁగిలి ననిన్నతతసేస
  అరసి ననేన్నలితవ అవునఁగాదననఁగలనా



రేక: 0161-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-362
పలల్లవ:  ఆడనఁగల మాటగానఁగానాడితనఁగాక

 పాడిపతతాలితదులోన పచారితచనేనఁటకే
చ. 1:    మనసుననఁ గలితేనే మాటలడనితప వుటట్టి

  చనవుల సతమెపైతే సతతోసమౌను
   పననఁగనఁగనఁ జోటచిచ్చెతే పగయముల గడునితడు
  ఘనునఁడు తానేమనాన్ననఁ గాదనేనటవ

చ. 2:   ఆసగలిగినచోట అనిన్నటానఁ గొసరనఁదగ
  వసట లేనిపొతదు వగటగాదు

   వాసితోడిమెలనఁకవ వలప దానె పటట్టితచ
   సేసవటేట్టినఁ దనమాట చెలల్లనని యనవ

చ. 3:     పరగ నవువ్వె నవవ్వెతే పనులలల్ల నఁ జేకూర
 తరితీపలపైతేనే తమరేనఁగను

  యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁడితతలోనే ననున్ననేల
  సరసమెతతాడినాను సమత్మిత నాకనవ



రేక: 0162-1సామతతత సతపటత: 07-363
పలల్లవ:    పలిచ రానఁగదవ పగయునఁడు నినున్న

   బలిమ సేసినతతనే పనులలల్ల దకక్కనా
చ. 1:     కలసి మెలసి వుతటే కాపరమడేరనఁ గాక

  పలచనఁదనాననుతటే పేగమ వుటట్టి నా
   నెలనఁతక మగనితో నేసత్తిమే మతచిదిగాక
   అలకల నెరపతే నటేట్టి వసుగరా

చ. 2:   మాటల సారెనాడనఁగా మనసులనయునఁగాక
   జూటనఁదనాన నుతడితే సొతప గలద్గీనా

 మేటజవవ్వెనపవార మేలమనఁదివారగాక
   బటూటకము చటూపతేను పొతదుల వసనఁగనా

చ. 3:   సరసములడనఁగానే చవుల గానిపతచనఁగాక
  యరపరికములపైతే యబబ్బుడి గాదా

   సిరల నినేన్నల నేనఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
   మరిగి పాయకతడితే మచిచ్చెకల రేనఁగవా



రేక: 0162-2ముఖరి సతపటత: 07-364
పలల్లవ:     గదిదతచి నేనఁడు కొతత్తిల గడితచెనఁ గాక

  వదిదకెపై మతదమేళననుతడమా తొలిల్ల
చ. 1:    వతట నేనఁజెనకితే వరపల వట ట్టిని

    నతటననఁ దాను నేను నవవ్వెమా తొలిల్ల
  వతటవతట నెరసుల వదకీనపప్పుటవచిచ్చె

   అతట ముటట్టి సరసములడమా తొలిల్ల
చ. 2:     కతదువ నాచనున్నల దానఁకనఁగా దపప్పుక చటూచని

   అతది కమలల వటాల్ల డమా తొలిల్ల
   ముతదు నాయతగిలిమోవ మోవ మాటాడితననీ

   వతదుపొతుత్తి ల గలసి వలయమా తొలిల్ల
చ. 3:    బీరముననఁ దనతోడనఁ బెననఁగితనని యాడ

  కూరిమతోనఁ గానఁగలితచకొనమా తొలిల్ల
   యరీత శ్రీ వతకటేశనఁడినిన్నటా ననేన్నలినానఁడు

   చేరి చటట్టి రికాలలల్ల నఁ జేయమా తొలిల్ల



రేక: 0161-3పాడి సతపటత: 07-365
పలల్లవ:    ఎపప్పుడూనఁ దగలయమె యతతపైనానఁ బోదు

   తపప్పుదు నాయకనఁడితదు తానే వచచ్చెని
చ. 1:   పటట్టి పననఁగితేనేమ పతతములడితేనేమ

  గటట్టిగా మేనరికము గలవారికి
   వటట్టి వటట్టితేనేమ వరసి పపైకొతటేనేమ

 చటట్టి రికమయతకొనన్న సులభపవారికి
చ. 2:   తపప్పుక చటూచితేనేమ తలవతచకొతటేనేమ

  అపప్పుసము వలచిన యటట్టివారికి
 కొపప్పువటట్టితేనేమ కొనగోరటూనఁదితేనేమ

  వపప్పుగ సరసమాడే వదిదకెపైనవారికి
చ. 3:   చేసనన్న చేసితేనేమ సిగద్గీలవడితేనేమ

  యసులేక మెలనఁగేట యితటవారికి
    వసరక యతనఁడె శ్రీ వతకటేశనఁడు ననేన్నల

 పాసివుతడరాదు నేరపరలపైనవారికి



రేక: 0162-4కేదారగళ సతపటత: 07-366
పలల్లవ:   తలిసిత నిపడు నీతరనఁగెలల్ల ను

  నిలకడతో ననున్ననిటట్టి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:   మనసొకక్కచోనఁ బెటట్టి మాటలడనఁబోతేను

  పననఁగల వడునఁగాని బెతబడిరాదు
  ననుచనిచోటను నతటసేయనఁ దలనఁచితే

  అనుమానమె కాని అమరికరాదు
చ. 2:    చేతులొకతపపైనఁ జానఁచి సలవుల నవవ్వెతేను

  కాతరమెపై తోనఁచనఁగాని కాతక్షదరదు
 యేతరితనాలక యనిన్నయవులిచిచ్చెనాను
   నీతులనున్నదుర గాని నిజమని నమత్మిర

చ. 3:   దికక్కలలితచకొతటా బతత్తితోనఁ గానఁగిలితచితేను
 తకక్కలతదురగాని తగలనర

    యికక్కడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్ననేనఁడు
  మకక్కవల నితడునఁగాని మరివరగాదు



రేక: 0162-5కనన్నడగళ సతపటత: 07-367
పలల్లవ:   ఆతనితోనేల పతతాలడేవ నీవు

  యేతరివానఁడు గటట్టి తోనెడయనఁగ నేరచ్చెనా
చ. 1:  సరమాడినవానఁడుసతగడినఁ గటూచతడునఁగాక

  పరగ వటట్టిసిగద్గీల వడునటవ
  వరసతో మాటాడినవానఁడు చెయిచానఁచనఁగాక

  శిరసువతచి చితతతో చికక్కవడునా
చ. 2:   మొగముచటూచినవానఁడు మోహితచి పపైకొనునఁగాక

  బగిసి వటట్టిబీరాల పతచనటవ
   తగల వలచవానఁడు తమకమె చటూపనఁగాక
   అగడెపైన అడియాస లణనఁచనఁగనఁ గలనఁడా

చ. 3:   చేపటట్టి కూడినవానఁడు చేరిమోవయిచచ్చెనఁగాక
  చాపలన రతులక జడియునటే

    యేపన శ్రీ వతకటేశనఁడిటట్టి నినున్ననఁగటూడె నేనఁడు
 కానఁపరములీడేరె గరిసితచనోపనా



రేక: 0162-6రీతగళ సతపటత: 07-368
పలల్లవ:    ఏల సిగద్గీల వడేవు యితదరిలోన

   పాలితడుల్ల చటూప నాప బానఁతపడివునన్నది
చ. 1:    దకొని మోమెపైనాను దిటట్టితచి చటూడరాదా

   నీక మొకిక్కనాప యిటట్టి నిలచనన్నది
  మెపైకొని వరకే మతచిమాటపైనానాడరాదా

 ఆకమడిచిచిచ్చెనాప ఆసపడియునన్నది
చ. 2:   ఆనుకొని పరిణమమెపైన నడుగరాదా

 కానుకలిచిచ్చెనయాప కాచకనన్నది
   నాననఁబెటట్టి సలవుల నవపైత్త్వానా నవవ్వెనఁగరాదా

  పూని సనన్నసేసినాప పొలయుచనన్నది
చ. 3:    కొతగవటట్టి రతులక గరతు చెపప్పునఁగరాదా

 వుతగరమువటట్టినాప వదదనునన్నది
     చెతగట శ్రీ వతకటేశ చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ

   యితగిత మెరినఁగినాప యదుటనే వునన్నది



రేక: 0163-1బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-369
పలల్లవ:   చితత్తిగితచవయాత యప చెలవముల

   కొతత్తిలగా మోవ చిగర చెతగలితచెను
చ. 1:     జలజ లోచన నితడు జవవ్వెన వనములోన

   మొలక నవువ్వె వనెన్నల మోసులతత్తిను
  వలరాజనెడి తోనఁటవానఁడు పోదిసేయనఁగాను

   పలక జాజిననల పూవక పూచెను
చ. 2:   కాతతనెరినఁగరల చకట పొదరితటలోన

  వతత తుమత్మిదగటూతడుల్ల వరివాయను
   చెతత గాలియనే తపసి నెలవపైయుతడనఁగాను

  అతతటా నానతదకళలని నితడుకొనెను
చ. 3:    సత వలపల పదద జలజాకరములోన

   తతనఁ గనున్నల మల చతదములయను
    అతవ యలమేలత్మితగ యాకె శ్రీ వతకటేశవ్వెర

  రతనఁగటూడ మోహనమరతదముల గరిస



రేక: 0163-2మధతమావత సతపటత: 07-370
పలల్లవ:    చెలలలల్ల నఁ జూచిసతతోసితచి మెచిచ్చె పొగడేర

   కలిగె నీక మేలము కలకాలము
చ. 1:     చెలియ నీవదదనుతడి సలవ నవవ్వెన నవువ్వె

  వలలేని వలపల వనెన్నలపవువ్వె
  అలవోక నీమనఁదనతట జూచినచటూప
  తలకొనన్న జవవ్వెనమదము తరితీప

చ. 2:     పొతచి నీదేవుల నీతోనఁ బటూనఁచి యాడినపలక
  వతచి తీసిన మరవానఁడిచిలక
   అతచి నీయదుటనఁ బచరితచిన సితగారము

  పతచలనఁ బదారవనెన్న బతగారము
చ. 3:    వనిత నీతోనఁబెననఁగి వలలనఁబెటట్టిన యాస

   మునుకొనన్న తమతోడి ముతేత్తిల సేస
  చనవచిచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెర యకెనేలితవ

  చెనకరతమెతడు చెరకననఁ బతడు



రేక: 0163-3భపైరవ సతపటత: 07-371
పలల్లవ:    నేనే వతతగాని నీ చటాట్టి లవయివ

   కానుకగా నేనఁదచిచ్చెతే కడు వతగమనేవు
చ. 1:   కపప్పురము నేనిచిచ్చెతే కసరదురా

   దపప్పుకి నెవవ్వెతో నీక దానఁచినది
   తపప్పుర సురట వచితే జతకితతురా

   వపప్పుగా నాపరటూప వనర వాబ్రాసినది
చ. 2:    పానుప వరచితే సిగద్గీవడుదురా యితదానఁక

  నీనెలనఁత యవవ్వెతో నిదిద్రితచినది
  వని గతదమచిచ్చెతే వలల్లనతదురా

  మేననాకె వనుకొని మగిలినది
చ. 3:    సారెనఁ బువువ్వెల వసితే సాదితతురా

    కూరిమ నీ సత పదద కొపప్పులోనివ
    చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెర

   వారిదాననే నేను వచిచ్చె పతడాల్ల డితని



రేక: 0163-4శ్రీరాగత సతపటత: 07-372
పలల్లవ:     వలనఁది సితగారము వతత వతత బాగలయ

  చెలవప వభునఁడవు చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    తేనఁటల పవువ్వెలతడిన చోటకి వచచ్చెనఁగాక

  తేనఁటలలోనఁ బువువ్వెలటట్టి తరమాయను
   గానఁటప చతదురరాక కలవల గోరనఁగాక
   వానఁటమెపై చతదుగ నిలోనఁ గలవ్వెల తావుకొనునా

చ. 2:    చివవ్వెనను సతపతగ చిగరపపై బటూచనఁగాక
  పవువ్వెకొననఁ జిగర దాపగనుతడునా

   వువవ్వెళటూళ్ళరనఁ గొతడలపపై నుతడునఁగాక సితహము
   కొవువ్వె మరి సితహము కొతడలదామోచనా

చ. 3:   అల మరతేరిపపైనతపపోదులతడునఁ గాక
   అలరల పొదుల తేరననఁ గలవా

   బలిమ నీలనక బతగార గమౌతనఁగాక
    నెలవపై శ్రీ వతకటేశ నీలము గమౌతనా



రేక: 0163-5శతకరాభరణత సతపటత: 07-373
పలల్లవ:      గటట్టి చేసుకొని పతనఁ గటూడి మాడి యుతడరాదా

  చటట్టిచటట్టి యిపప్పుడెతత చొపప్పులతేత్తివ
చ. 1:     మొగలి రేకల వతగి ముతగరల జారెనతటా

 యగసకేక్కలతని నీవలడేవ
   నగతా నీతోడనానల సారెనఁ బెటట్టి కోనఁగా

  సొగిసి మచచ్చెములేల చటూపవచేచ్చెవ
చ. 2:    కడు నోసలికసటూత్తిరి కరనఁగి మోవతటనతటా

  జడిసి యతనివల సాదితచేవ
   పడనఁతుల సాకిరల పలమారనఁ దలపకోనఁగా

 వడవడగానేల వతగేలడేవ
చ. 3:     చెమట రేనఁగి రెతటము చిపప్పులనఁ దడిసనతటా

   జమళ శ్రీ వతకటేశ జతకితచనేలే
   తమతోనఁ గానఁగిటనఁగటూడి తానె వచిచ్చెవనఁడుకోనఁగా

    నెమకచ నిటట్టి యితత నీటల చటూపేవ



రేక: 0163-6కేదారగళ సతపటత: 07-374
పలల్లవ:   చితత్తిగితచ నీవకెక సితగారము

  బతత్తిసేసనాప నీకనఁ బాయనిసితగారము
చ. 1:    చెలియ మోమునకను చిరనవువ్వె సితగారము

   చిలకనఁ జూప కనున్నల సితగారము
  కలితతపనఁజెకక్కలక కళల సితగారము

   లలిమర నొసలి కలకల సితగారము
చ. 2:    ఉనన్నతప చనున్నలక నొరప సితగారము

  చినన్ననడిమకి నార సితగారము
    అనున్నవ చేతులక నొయాతరి గోళళ్ళ సితగారము

  తనన్ననిమెడక సగతీర సితగారము
చ. 3:   నవకపనఁబాదాలక నడప సితగారము

  చివురమోవకి మతచ సితగారము
    తవరి శ్రీ వతకటేశ తరవనఁగటూడిత వటేట్టి

 సవరనిమేనికతదచతదమే సితగారము



రేక: 0164-1సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-375
పలల్లవ:    ఔనో కాదో యతగవులడుగవ రమణుని

   కానుకలతత యిచిచ్చెనా కతటకమెపై వుతడును
చ. 1:  మనసురానిసత మతచిమాటలడినాను

    వని వని పతకది వతగెమెపై తోనఁచ
   ననుప లేనియాకె నవువ్వెలనిన్న నవవ్వెనాను

   కినిసి యాతనికి కేరడమెపై వుతడును
చ. 2:   ఎరవరవపైనయాకె యిచచ్చెకము సేసినాను

  వరసాననాతనికి వగటపై తోనఁచ
  పొరపొచెచ్చెమెపైనయాకె పొదుగనఁగ వచిచ్చెతేను

  గరిమ నాతనికిని కదిమనటల్ల తడును
చ. 3:    వగటపైనయాప యతత వడుకల చటూపనాను

 యగసకెక్కపవానికి యగద్గీలపైవుతడు
      తగ శ్రీ వతకటేశనఁడు తానె వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె

   మగనఁడెపైన యాతనికి మరత్మిము గరనఁగను



రేక: 0164-2దేసాళత సతపటత: 07-376
పలల్లవ:   అదేల నవవ్వెవతటానడిగేవపప్పుట ననున్న

   సుదతులలో నినున్ననఁ జూచి నవువ్వెరాదా
చ. 1:    ఇతటతటకేనఁగి వచిచ్చె యితదర నీవారతటా

   నతట చటూప మాటాడనఁగా నవువ్వెరాదా
   దతటయపైన చెమటలచేనఁ దడిసిన పచచ్చెడము

  అతటతచి చేతకియతనఁగానతదుక నవువ్వెరాదా
చ. 2:    వలనఁదుల పొతుత్తి లను వతదులరగితచి వచిచ్చె

   నలినఁ జవుల చెపప్పునఁగా నవువ్వెరాదా
  కొలవుకాతతలిచిచ్చెన గొపప్పు నిమత్మిపతడెల్లలల్ల

   లలి నీచేనుతడనఁగా మెలల్లనె నవువ్వెరాదా
చ. 3:    పడనఁతులకనఁ గపూప్పురబాగాల నీవు వటట్టినఁగా

   నడుమ నుతడిన నాక నవువ్వెరాదా
   యడయక శ్రీ వతకటేశ ననున్ననేలితవ
  కడమలేని రతులకితకా నవువ్వెరాదా



రేక: 0164-3శ్రీరాగత సతపటత: 07-377
పలల్లవ:   ఇతదుకపాయము నీవు యటసేసేవో

  యితదరిలోపల నినున్న నేమననకనన్నది
చ. 1:    అకక్కడిబాగాల దచిచ్చె అతవక నియతనఁగాను

  పకక్కననొలల్లననదు పటట్టిదు చేత
   మొకక్కలపటలక్క గొతత మొకదాకిరి గొతత

  నికక్కముగా నీకనఁజూప నివవ్వెరగతదినది
చ. 2:     ఊరివారి చిలక్కదచిచ్చె వడిలో నీవు వటట్టినఁగా

   నేరపదు మాటల దాని వడువదు
   ఆరితేరిన సిగద్గీగొతత ఆసపాట మరికొతత

  కూరిమ లోలోనఁదలనఁచి గటట్టి తోడనునన్నది
చ. 3:   సవతుల కానికలసతగడి నీవడనఁగాను

  తవరి కోపగితచదు దిషిట్టితచదు
    యివల శ్రీ వతకటేశ యితపగొతత తతపగొతత

  కవగటూడి అనిన్నటాను కెపైవసమయినది



రేక: 0164-4హిజిజజి సతపటత: 07-378
పలల్లవ:    మతక గొలల్లవారెపైతేనే మానము లేదా

  బతకమున నాతోనెతత పననఁగలడేవు
చ. 1:     కానఁపరము సేసేదానినఁ గలవ పవువ్వెల వసి

  రానఁపసేసి మముత్మినేల రచచ్చెనఁబెటేట్టివు
   పూనఁపచనున్నల పయతదనఁ బొదిగి దానఁచకతడనఁగా

  చటూపమని మముత్మినెతత సదితచేవు
చ. 2:    సిగద్గీతోడనున్నదానినఁ జేతుల వటట్టి తీసి

   కగద్గీదేర నెతత నవవ్వె కాకసేసేవు
   వగిద్గీ తేనెమోవ చేతనటూరకే మటూసుకతడనఁగా

   వగద్గీళతచి యతగిలి గావతచనేల వచేచ్చెవు
చ. 3:    పానుపపపై నునన్నదానిపకక్కనఁ బతడి కౌనఁగిలితచి

    మేను ముటట్టి ననున్ననెటట్టి మేర మరేవు
    పూని శ్రీ వతకటేశనఁడ పొతచి తరలోనుతడనఁగా

  ఆనవటట్టి రతనెతత అలయితచేవు



రేక: 0164-5పాడి సతపటత: 07-379
పలల్లవ:   వచేచ్చెయరాదా వలనఁదినఁ జూతువుగాని

  హచిచ్చెన తమకముతో నితటలోననునన్నది
చ. 1:   తలనఁచిన తలనఁపల తరణయురమునను

   మొలచెను మొలకలపై మొగినఁ జనున్నల
   వలచిన వలపల వడియుచనఁ జెకక్కలను
  జలజలనఁ జెమటలపై జడివటట్టినిదివో

చ. 2:    కోరిన కోరికలలల్ల నఁ గొనసాగి శిరసున
  పేరడిగానఁ బెరిగెను పనునఁదురమెపై

    నేరిచిన నేరపల నితడా మోవతేనెయపై నో
    రటూరనఁజొచెచ్చె నీ సతకి నొదిదకతో నిదివో

చ. 3:     ననిచిన ననుపల నాతని నీవు గటూడనఁగ
  గొనకొనీ గోరితాకల లతలపై
   అనిశము శ్రీ వతకటాధిప యరీతనే

  దినదినమును మాక దిషట్టిమాయనిదివో



రేక: 0164-6దేశి సతపటత: 07-380
పలల్లవ:    కొమత్మి కడక వచేచ్చెసి కోరినవరమరాదా

  యమెత్మిల మానసతపమకె చేసని
చ. 1:   వనెన్నలయతడలలోన వరహతాపాననఁ జెలి

   పనిన్న మకక్కటమెపైన తపము చేసని
  చెనున్నమరనఁ బరచిన చిగరనఁగతుత్తి లమనఁద
  యనన్నరాని వుగగతపమద చేసని

చ. 2:    మొనసి చెమటనఁ దలమునుకల నీటలోన
   పనివడి నీకనఁ దపము చేసని

    ఘనమెపైన నిటటూట్టిరప గాలి లోననఁ జెలితచక
  యనలేని ఘెరతపమద చేసని

చ. 3:   బాయిటనె తనమేని పచిచ్చెజవవ్వెనవనాన
   పాయక నీరతకినఁ దపము చేసని

   నీయితట శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁగటూడెలమేల్ మతగ
  యయడ మోహనతపమద చేసని



రేక: 0165-1భపైరవ సతపటత: 07-381
పలల్లవ:    చేనఁతల నీవచటూచి సిగద్గీయత మాక

  కాతరమతకానెతతే కతకారి నీక
చ. 1:     నీడనుతడె యలసేవు నినున్న నీవ సొలసేవు

  చేడెరో నీమగనఁడు చటూచనతటాను
   పాడిపాడి చొకేక్కవు పలమార నికేక్కవు

   యేడ నేరచకొతటవ యమెత్మిలనఁడి నీవు
చ. 2:    వసాలకే మురిసేవు వస ముదుద గరిసేవు

  పోసరితచి యాతనఁడు పొగడనతటా
     ఆసల గడు రేనఁచేవు అటట్టి సిగద్గీల దానఁచేవు

   మాసుదుద ల వనరాదా మాయదారి నీవు
చ. 3:    బొమత్మినె జతకితచేవు పొతదులనె లతకితచేవు

   కమత్మి శ్రీ వతకటేశనఁడు కెపైకొనీనతటా
  నెమత్మిది ననేన్నలినానఁడు నేనలమేల్ మతగను

   సమత్మితతచ నేరతువ సటకారి నీవు



రేక: 0165-2బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-382
పలల్లవ:   ఆతనఁడేమనునో యని అనుమానితచనఁగనేల

    చేతకినఁ గానుకియతవ చెపీప్పునఁ దానె సుదుద ల
చ. 1:   వలవనేరిచ్చెనవానఁడు వటట్టిజాలినఁ బెటట్టినఁడు

 పలకనేరిచ్చెనవానఁడు బాసదపప్పునఁడు
  కలయనేరిచ్చెనవానఁడు గరవ్వెముల చటూపనఁడు

    పలవవ యతని నాపేగమ తానె యరనఁగను
చ. 2:   మనసరినఁగినవానఁడు మరి జవదానఁటనఁడు

  తనవానఁడెపైనవానఁడు వతతల సేయనఁడు
  ననుప గలగవానఁడు నవవ్వెనానెగద్గీపటట్టినఁడు

   వనయాననఁ దోడితేవ వభునఁడనీన్న నెరనఁగ
చ. 3:   ఆసలగలవానఁడు అటట్టి జోలిసేయనఁడు

  వాసిగలవానఁడు తనవారినఁ బాయనఁడు
     సేసవటట్టినఁ దానె వచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె
   రాసికెకెక్క దినమును రపప్పుతచవ ఆతని



రేక: 0165-3కాతబోదిసతపటత: 07-383
పలల్లవ:      ఏమ సేసితమ నినున్న యేల తడవవు మముత్మి

    మోము చటూచితే నీక మొకక్కరాదా యేమ
చ. 1:    మచచ్చెరాన వతగెముగా మాటలడరాదు గాక

 యిచచ్చెకములడితేను యగాద్గీయేమ
  కొచిచ్చె మటూతులగిరిప గతపతచవదుద గాక
   మెచిచ్చె తలవబతేను మేలగాదా యేమ

చ. 2:     చేరి నీపపైనఁ దపప్పువసి చేయిచానఁచరాదు గాక
   కోరి పాదాలొతత్తితేను కోపమా యేమ

  బీరముతోనొడివటట్టి పననఁగనఁగ వదుద గాక
   కూరిమనఁ గొతగవటట్టితే కొరతా యేమ

చ. 3:     సరి నీక మనసు దానఁచనఁగరాదు గాక
   తరవసి కూడితేను దిగద్గీడా యేమ
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్ననిట

   వరలవసి నవవ్వెతే వగటా యేమ



రేక: 0165-4పాడి సతపటత: 07-384
పలల్లవ:     ఆప చేసిన చేనఁతక అమరనా నీమేల

    మోపల గటేట్టివు యితత మునుకొనన్న సుదుద ల
చ. 1:    చటట్టి ప వరసనాకె సుదుద లలల్ల నినన్నడిగి

    అటట్టి కపప్పురము మోవ అతది యిచెచ్చెను
   ముటట్టి పయతదకొతగ నీముతజేతనఁ జటట్టి కొని

  బటట్టి బయలీనఁదితచేవు పడనఁత చనున్నలను
చ. 2:    మతచితనముననె మచిచ్చెకల నీకనఁ జూప

   అతచగమన బాగాల అతది యిచెచ్చెను
   ముతచిన వడుకతో మునివళళ్ళ శిరసతత్తి

  అతచలనఁ దేలితచేవు అతగనచటూపలను
చ. 3:   ఒడనఁబాటతోనఁ గటూడి నినొన్నరసినలమేల్ మతగ

  అడియాలమగ సొముత్మిలతది యిచెచ్చెను
   తొడనఁదొడ మోయ కాలదొకిక్క శ్రీవతకటేశ

  పడియితచేవు చెమట వనితదేహమున



రేక: 0165-5సామతతత సతపటత: 07-385
పలల్లవ:   పటట్టిన మాటలివ భటూమలోనను

   దటట్టి ప సిగద్గీలతోడ తానేల నవవ్వెనే
చ. 1:    తుమత్మిదల బెదరెను దొతడపతడు గతటవడె

   కొమత్మిలల చటూడరే యకొతత్తిల నేనఁడు
 యిముత్మిల నీసదతములితదరమునాడుకొతటే
   తమత్మికతట యితదుకనఁగా తానేల నవవ్వెనే

చ. 2:    జలల్లన ముతాతల రాల చతదురనఁడుదయమాయ
  యిలల్లదివో వనరె వోయితతులల

  చలల్లనఁగా నేమదిచటూచి సతతోసితచకొతటేను
  దలల్ల ళతనముతోడ తానేల నవవ్వెనే

చ. 3:    కలవల చెతగలితచె కనెన్నజాజల ననిచె
  లలిమరి వోభామలల మెచచ్చెరే

  అలమ శ్రీ వతకటేశనఁడాడనునాన్ననఁడతటమతతే
   తలపోసి తలపోసి తానేల నవవ్వెనే



రేక: 0165-6మాళవగళ సతపటత: 07-386
పలల్లవ:    ఆనతముత్మి నాతోను అనుమానము గలితే

 నేనికక్కడనుతడనఁగానో నేమముచటూపేవు
చ. 1:    ఆసపడి వచిచ్చెవునన్న అతగననఁ జేకొనకతటే

    దోసమనే మాట నీవు తొలిల్ల వనవా
  వాసిగల బొమత్మిచారివలనే వరకతడేవు
  బాసిచిచ్చె వచిచ్చెతవో యేపడనఁతకెపైనాను

చ. 2:   చటట్టి మెపై వచిచ్చెనాపకనఁ జోటయతకతడితేను
  వటట్టి నిషటూట్టిరముగాదా వరవాతను

   ముటట్టి క తపముచేసే మునివలనె వుతడేవు
 గటట్టి తోడనుతడేనని గణముగెపైకొతటవో

చ. 3:     గరిమ మొకక్క వచిచ్చెన కాతతనఁ గనఁగిలితచకతటే
  యరవరవపై తోనఁచదా యవవ్వెరికెపైనా

   దొరవపై శ్రీ వతకటేశ గరనివలనుతడేవు
  సరిననేన్నలితవ నాసమత్మిత గావలశో



రేక: 0166-1కేదారగళ సతపటత: 07-387
పలల్లవ:    ఏమోయని యతచకమ యితదరిలోన నీవు

   కామతచిన జాడసుమత్మి కలికి యినిన్నయును
చ. 1:    కొమత్మి నీపయతదలోనికచముల మార సుమత్మి

 నిమత్మిపతడెల్లగరవస నీరమణునఁడు
    రమత్మిని చేతులనఁ జూపరాక సుమత్మి సనన్నగాను

   తమత్మిపూవులను వస దవువ్వెలనే తాను
చ. 2:   నిదదరపమెరనఁగల నీచెకక్కలమార సుమత్మి

  అదదముల నీడచటూచనపప్పుటనఁ దాను
    వుదదతడాన నినున్న గోరనఁసటూదిన భావము సుమత్మి

  కొదిదమరి గేదతగిరేకలనె చిమత్మిని
చ. 3:      మలసి నినున్ననఁ గటూడిన మార సుమత్మి నీవతపన

  చెలికతత్తినఁ గానఁగిలితచె సిగద్గీదేరను
    కలసను నినున్న శ్రీ వతకటేశనఁడడక వచిచ్చె

  అలయితచలేక సుమత్మి ఆయములతటని



రేక: 0166-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-388
పలల్లవ:   పడనఁత చతదముల నీభాగతమాయను

  యడయకాపక నిటట్టి యేకచితత్తిమాయను
చ. 1:    కొలవులోనఁ గొపప్పువడి కొమత్మి చకక్కనఁబెటట్టి కోనఁగా

  వలద చనున్నల గానవచెచ్చెనదివో
   చెలనఁగి రెతటకినఁగాను సిగద్గీవడి యతతలోనే
   బలిమ నీ పచచ్చెడము పపైనఁగపప్పుకొనెను

చ. 2:     కాతత మేను చెమరితచి కటట్టి నఁజీర తొపప్పునఁదోనఁగి
  వతతగానఁ దొడలకాతత వలినఁబడెను

  చెతతనేమననరాక శిరసు వతచకొని
   మతతనాన నీ మలనఁగమాటననఁ గటూచతడెను

చ. 3:   అలమేల్ మతగ పలకలతగమున నుబబ్బునఁగాను
   బలిమనఁ గచచ్చెల జారి పచిచ్చెదేరెను

   అలరి అతదుక నితదుకౌనఁగాదననఁగ రాక
    నెలవపై శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గానఁగిలితచెను



రేక: 0166-3దేసాళత సతపటత: 07-389
పలల్లవ:     ఏమ నీక తమకమో యరనఁగ నేను

   వాములయ పలకల వటగ వ నాచనున్నల
చ. 1:    చేరి యాల పటేట్టివు నాచేనఁకట

  యేరా యతతలేదు నీయేనఁకట
  ఆరజము సేయక మమత్మితదరిలోన

   చేరెనఁడేస కరిస నీచెమట నామేన
చ. 2:   సటూటగానేమ చటూచేవు చొకక్కపమోవ

 తేటగానతదునునన్నది తయతనితావ
   యేనఁటకి రేనఁచేవు సారెనిట నాసిగద్గీ
   గానఁటప నానగవుల కపప్పురప ముగద్గీ

చ. 3:  కతదువమేలిదివో నాకానఁగిట
   వతదు నీసుదుద లలల్ల భావతచి లోనఁగిట

   చెతది నీచితతలో శ్రీ వతకటేశ
  సతదడినొతడొతటతో చనున్నల రాశ



రేక: 0166-4నాదరామకిగయ సతపటత: 07-390
పలల్లవ:    మనిన్నతచి ననేన్నలకోర మచిచ్చెక తోడ

   యినిన్నటా జాణనఁడవు ననిన్నటట్టి యడ
చ. 1:   మకక్కవతో నీకనఁగొతట మరల

  వకక్కసమెపై రాలీనఁ గొపప్పువరల
 కకక్కసితచ మరనతపగరల
    యికక్కవనఁ జెయిచానఁచర యివ కచ గిరల

చ. 2:   పొదలను మనలోని పొతదుల
  సదరాన నదరీ నీసతదుల

  మదమెతత్తితచ వడేల మతదుల
   పదవపపై నివ నీక పరతేనెవతదుల

చ. 3:    ముతదరనె మొకేక్క నీక మొకక్కల
   అతది నీక నాకూటమననె చొకక్కల

    ఇతదరిలోనఁ గటూడితవ యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ
   సతదడితచనఁ బాదముల సరసప తొకక్కల



రేక: 0166-5శ్రీరాగత సతపటత: 07-391
పలల్లవ:     ఏమ గావలనో నీక నిదివో ఆప

  ఆముకొని చకక్కనఁజూడవయాత నీవపడు
చ. 1:    సొలసి సొలసి నినున్ననఁ జూచినలల్ల డనుతడి

   కలవ రేకల నుతడి కనున్నలప
   పలిచనపప్పుట నినున్ననఁ బేరకొని సారెసారె

  నలిరేనఁగి సలవుల నవువ్వెలప
చ. 2:    సతదడిలోననె నీక సనన్నలసేసనఁ దాను

 పొతదుల నీమేనమామపోలికలప
  కతదువలనుతడి పోనఁకకాయలను నినున్నవసి

 చితదడి చెకక్కలమనఁదిచెమటలప
చ. 3:   చితత్తిజకేలికినిటట్టి చేతులచానఁచ నీపపై

   కొతత్తి కొతత్తి మెరనఁగల గబబ్బులయాప
    యితత్తిల శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్ననేనఁడు

   పొతుత్తి గలస నీతో పోరచి యాప



రేక: 0165-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-392
పలల్లవ:    వలనఁది భావము నీక వనన్నవతచిత

   యలమ నాప వలపలేమ చెపేప్పుదినఁకను
చ. 1:     నిరతమునఁ బే ద్రిమతోడ నీవు చేసిన చేనఁతల

  తరణకినే పొదుద తలపోనఁతల
    సరవ నీవు దసిన చనున్నలపపై గీనఁతల
  సిరల జవవ్వెనప లచెచ్చెనవానఁతల

చ. 2:      చతురనఁడ నీవు మునున్న చలిల్లన యటట్టి శసల
  అతవక పాయని అడియాసల

   యితరలరనఁగనఁగానె యిచిచ్చెన నీ బాసల
   తత సవతులక సదా గోసనాసల

చ. 3:    వలిసి నీవాడిన వడనఁబాట మాటల
   చెలికి వణలో వాయితచే పాటల

     యలమ శ్రీ వతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
    అల మోవ తేనె వటలమస్కృతపనఁ దేటల



రేక: 0167-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-393
పలల్లవ:    అతగనక నీకనఁబొతదు అధరామస్కృతప వతదు

   అతగవతచి సరసములడ నిదే సతదు
చ. 1:   మనసులొకక్కటలయ మరత్మిములొతడొతట రాయ

  తనివోని వలపల తగలసేయ
   ఎనసి మరనన్నవార యితపలకిదే తీర
    చెనకి మలో మక చెలల్లదినఁక దటూర

చ. 2:    తలపోనఁతలొననఁగటూడె దటట్టిప సిగద్గీల వడె
   యలమ మ కోరికల యడుజోడాడె
    పలకల నితడె మేన పొసనఁగదు తొలిల్లటాన

  చెలరేనఁగెనిదదరికినఁ జెమటల సన
చ. 3:    మెగముననఁ గళలకిక్క ముచచ్చెటలలల్ల దకెక్క

   సొగసపైన రతుల చొకక్కల నికెక్క
    నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నెలనఁతనఁ గటూడితవద

   మొగమోట నీకనీపో ముతదరను మొకెక్క



రేక: 0166-2బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-394
పలల్లవ:    ఇతతరో నీపతని నీవమ సేసినానేమాయ

   కాతతునివదిదకి రావ కడు సిగద్గీలేనఁటకి
చ. 1:    కూడి వునన్నచోటను కచిచ్చెతము వదుద గాని

 ఆడరానిమాటలనీన్న నాడవచచ్చెను
  వడుకే కలిగితేను వసరకోవదుద గాని

  జాడతోడ బొమత్మిలను జతకితచవచచ్చెను
చ. 2:   కూరిమగల పటట్టి న గటట్టి సేయవదుద గాని

 నారకొననెతతపైనా నవవ్వెవచచ్చెను
  మేరతోడిపొతదులక మేక చటూపవదుద గాని

    బీరప సమ రతులనఁ బెననఁగనఁగ వచచ్చెను
చ. 3:    చనవుగల యడను చలముల వదుద గాని

  వనుకొని వరలను వయవచచ్చెను
    చెనకి ననిన్నద కూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు

  పొనునఁగనఁగ వదుద గాని భోగితచవచచ్చెను



రేక: 0167-3వరాళ సతపటత: 07-395
పలల్లవ:  ఉపకారముచేయుట ఊహితచకోవదాద

  కపటము గలిగితే కాదనుటగాక
చ. 1:  చనున్నలమనఁదిపయతద జారనఁదసనతటాను

   కనున్నల జతకితచేవు కాతతుని నీవు
  వునన్నతప జకక్కవల వుమత్మిడినఁజికిక్కవుతడనఁగాను
   యనన్ననఁగ బాయిట వయుటగాద్గీ యిది

చ. 2:    కొపప్పు సతపతగ పవువ్వెల కమత్మిరితచెనతటాను
   అపప్పుడె యాతని దటూరేవౌనే నీవు

  తపప్పుకతడా నెరితుమెత్మిదలకను జికక్కకతడా
   వపప్పుగానఁగ దులపట వుచితము గాదా

చ. 3:   మునుకొని నీపోకముడి వడిచెనతటాను
   యనసి శ్రీ వతకటేశనేల తటేట్టివ

 ఘనకరికతభముల కటట్టి గాడినుతడనఁగాను
     కని మరనఁగ దయుట కడు నేరప్పు గాదా



రేక: 0167-4వరాళ సతపటత: 07-396
పలల్లవ:   ఆతని చితత్తిమెటట్టిదో అదరనఁగను

    నీత తోడ నడపతే నెటట్టి కొనే నేను
చ. 1:   చలపటట్టి వదుద గాని చనవచిచ్చె మనిన్నతచితే

  చెలరేనఁగి యతతపైనా సేవచేసేను
  అలగనఁగనోపనఁగాని ఆసవటట్టి చెనకితే

  నలవతకనెతతపైనా నవవ్వె నేను
చ. 2:    కపటము వదుద గాని కడునఁబొతదు సేసితేను

 యపడెపైనా తనమాటకియతకొనేను
  నెపమెతచనోపనఁగాని నేరపన లలితచితే

  వుపమలనఁ దనచేనఁతకొడనఁబడే నేను
చ. 3:    మచచ్చెరము వదుద గాని మతచితనాననఁ గటూడితే

   మచిచ్చెకనఁ దనున్ననిటాల్ల మరిగే నేను
   తచచ్చెనలకోపనఁ గాని తగిలి శ్రీవతకటేశనఁ

   డిచచ్చెట ననేన్నలినానఁడు యిరవపైత నేను



రేక: 0167-5సామతతత సతపటత: 07-397
పలల్లవ:   ఇలల్ల లపైనదానికి యివ గణల

   మెలల్లనె గటట్టి తోడనె మెరతుర గాక
చ. 1:     కాతరితచి సారె సారెనఁ గడు సరసమాడేవు

    ఆతనికి నీవు దొలిల్ల ఆలవా యేమ
   యేతుల మాటలడి యిటట్టి నవవ్వెతచేవతని

   జాతక రత్తివా నీవు జాణతనాలడను
చ. 2:    సముకాన నీవటేట్టి చనవుల నెరపేవు

  తమతోడనఁ బోరానిచటట్టి మవా యేమ
   చెమటల గారనఁగాను సేవలలల్ల నఁ జేసేవు
   అమరనఁగ నటూడిగప అతగనవా యడను

చ. 3:   పతవదదనతదరికి పనులలల్ల నఁ జెపేప్పువు
 సతతమునదికారిసానివా నీవు

      తత శ్రీ వతకటేశనఁడు తగ ననున్ననఁ గటూడె నేనఁడు
  కతకారిదానవా చకక్కటల చెపప్పునఁగను



రేక: 0167-6ముఖరి సతపటత: 07-398
పలల్లవ:    చెపప్పుమని యడిగిననఁ జెపప్పుదు మాతోనిద

   చొపప్పుల నీకె తల సదితచకోవయాత
చ. 1:     చితత్తిరపటము చటూచి చెలి లోలోనఁ దలవనఁచి

 చితత్తిడిచెమటతోడ సిగద్గీవడెను
    యితత్తిల నీవతదులోన నేమ వాబ్రాసితవో కాని

  అతత్తి నీవాపనే యితకానడుగవయాత
చ. 2:    బొమత్మిలపతడెము చటూచి పొలనఁత యేమననక

  వుమత్మిడినే నవువ్వెనవువ్వెచనన్నది యిటేట్టి
 చిముత్మిలనేమభావాల సేయితచితవతదులోనె

 నెమత్మిదినతదలిమేల నీవడుగవయాత
చ. 3:     పటట్టినసురట చటూచి పడనఁత శ్రీ వతకటేశ

  గటట్టితమకాన నినున్ననఁ గానఁగిలితచెను
  గటట్టి ననతదేమ మేకల గడితచితవో

 అటట్టి నిటనా పతలనఁపడుగవయాత



రేక: 0168-1మాళవగళ సతపటత: 07-399
పలల్లవ:    ఇతకనేల వటట్టిజోలి యితదులోనే వునన్నది

  తతకినే ఆపకినిన్నయునఁ దలపనఁగరాదా
చ. 1:   కనున్నచటూప వాతడెఱ ల్లతే కడునొడిడతచకోనేది

  వనెన్నలలే వతడెఱ ల్లతే వచారమేది
    కనెన్న నినున్నడుగమనెనఁ గరణతచి యినఁకను మా

  వనన్నపము వనాడక వచేచ్చెయరాదా
చ. 2:    నవువ్వెలే నాములకిక్కతే నయమెపైన మతదులేవ

  పవువ్వెలే పోటకవసేత్తి బుదుద్ధ లేవ
   జవవ్వెనిటట్టి ఆడుమనె సముకమే యిదదరికి
   దవువ్వెలేల యితచకతత దగద్గీరి రారాదా

చ. 3:   చలల్లగాలి పగలపైతే సతదిమాటలినఁకనేవ
  వలల్లతాడు వలపపైతే వదదననేది

     ఇలిల్లద శ్రీ వతకటేశ యితత నీకనఁ జెపప్పుతచె
  లొలిల్లనఁ గటూడితవనఁకను లోననుతడరాదా



రేక: 0168-2నాదరామకిగయ సతపటత: 07-400
పలల్లవ:   ఇతదుకేల వలచిత మతతులము

  పతదప మర పూబతతులము
చ. 1:  మలకలయిన నీమాటల

 యలయితపలకను యేటల
  పలమరనఁ బాడేట పాటల

 తలిగనున్నలకను తేటల
చ. 2:  నడుమతతగప నీనగవుల

 తడవనవారికి తగవుల
  బెడిదపనఁ జూపల బగవుల

 యడయనియాసల యగవదిగవల
చ. 3:   కలయ నీకానఁగిట కరనఁగల

 తలియనఁగలగ రతతరనఁగల
   కలసిత శ్రీ వతకటపత ననునిట
  మలసిన మరత్మిప మరనఁగల



రేక: 0168-3ఆహిరి సతపటత: 07-401
పలల్లవ:    వదుద చలమతతటను వనితనఁ గావనఁగరాదా

  ముదదసేసి తమకము మటూలనఁబెటట్టికొనేవా
చ. 1:   కోరికల పడరేనఁచి గటట్టి ననునాన్ననఁడవు

 ఆరీతనలయితతురా ఆనఁటదానిని
  రారాదా యినఁకనెపైనా రమణపానుపపపైకి

  వరనిచిచ్చె వరహము వుటట్టినఁగటేట్టివా
చ. 2:   చెమటపటట్టినఁ జెనకి సిగద్గీననునాన్ననఁడవు

  చిమడితతురా మనసు చెలియకను
  జమళనితతచనున్నల సాముల సేయనఁగరాదా

  వుమరనఁబెటట్టి వలప వడినితచకొనేవా
చ. 3:    కానఁగిలితచి కరనఁగితచి కనున్నల మటూసుకొనేవు

 దానఁగిలిముచిచ్చెమేనఁటకి తరణతోను
   వనఁగక శ్రీవతకటేశ వలనఁదినఁ గటూడితవటేట్టి

   మానఁగనిచిచ్చె మోవతేనె మరినఁ గొసరేవా



రేక: 0168-4సాళతగనాట సతపటత: 07-402
పలల్లవ:    ఇతదులోనె వునన్నదిద యితత తమకములేల

  గొతదినే కోరికలలల్ల కొముత్మిలేకిగిరెచ్చెను
చ. 1:     చెలి నీకడక రానఁగా చెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁగె

 వలపల వానలేనివరదాయను
   ఎలమ నీరాకల కెదురల చటూడనఁగాను

    వలయనఁగ దవ లేకే వలనఁగ గానిప్పుతచెను
చ. 2:    వదకతానే నినున్నవలనఁది కానఁకలనఁ బొతద

  యదుటనఁ బొదుద వడవకెతడ గాసను
    ఇద నీపపై యాసలనిటట్టి మేను పలకరితచె

   వదవటట్టి క ససుల వవల మొలచెను
చ. 3:      నీరతకినఁ జేయి చానఁచి నిటటూట్టిరప్పుల నితడెనఁ జెలి

   కోరి యాస గాలిలేక తటూరపతత్తిను
    సారె శ్రీ వతకటేశనఁడ చనున్నల నినున్ననొతత్తి

  బోరననఁదా జాళలేని బొమత్మిరాలవసను



రేక: 0168-5బలహతస సతపటత: 07-403
పలల్లవ:    కడునఁ జటట్టి మవు నీవు కావతటనా

   యడయక ననున్ననిటట్టి యేలమతటనఁ గాక
చ. 1:     చెకక్కనొకిక్క నీవు నాచేయిమనఁదనఁ జేయి వసి

   తకక్కక నవువ్వెల నవవ్వెనఁగానఁ దగదతటనా
    వకక్కతపపైనఁ బెటట్టి మాట వకొక్కకక్కట తడవనఁగా

  వకక్కణతచనతతేసి వదదతటనఁ గాక
చ. 2:     ఏపన నావదదనుతడి యితత కలసి మెలసి

  కానఁపరము సేయనఁగాను కాదతటనా
    చటూప మోప యాడోవారి సొముత్మిల మేననఁబెటట్టి క

  రానఁపలసేయనఁగా నతదుకోపనతటనఁ గాక
చ. 3:    చనున్నలరమున రాయ సారెనఁ గానఁగలితచకొని

 యనిన్నచేనఁతల సేసినానేనఁటకతటనా
    అనిన్నట శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగనే నేను

   మనిన్నతచి కూడితవది మాననతటనఁ గాక



రేక: 0168-6బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-404
పలల్లవ:    ఇతదుకే నేనఁ జితతతచేను యటవలనునాన్ననఁడవో

  సతదడిపతడిల్లతడాల్ల య సరస నీబతుక
చ. 1:    చెతతలనాప నీపపైనఁ జెల చానఁచనఁగాను

   వతతుకనఁ జెయి చానఁచితనివవ్వెల నేనుతడి
  యితతుల మదదరమును యిరవతకలనుతడనఁగా

  సతతకూటమాయను చకక్కని నీమేను
చ. 2:   ఆకడనాకె నీక నాకమడిచియతనఁగాను

  యకడ నేనటూ నీకనిచిచ్చెతనిటేట్టి
   కెపైకొని యిదదరనటూడిగము నీకనఁ జేయనఁగాను

  కాకవడి కలగటూరగతపాయ నీనోర
చ. 3:     గకక్కన నాప నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడనఁగాను

  వకక్కటపై నేనటూనటేట్టి వనరనఁగాను
    యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యనసి యిదదరివలల్ల

  అకక్కర నురిపేకళళ్ళమాయను నీవురము



రేక: 0169-1మధతమావత సతపటత: 07-405
పలల్లవ:   మతచెనివ సితగారాల మెలనఁతలల

  పతచబాణు సవరణ పరగినయటల్ల
చ. 1:   నలినాక కనున్నల నడుమనీనాసికము

  చెలనఁగి యమరెనె వోచెలలల
   కలవల బొమత్మివతడల్లనఁ గతతునఁడేయనఁగానఁ జూచి
  యలమ సతపగపవువ్వె యడచొచిచ్చెనటల్ల

చ. 2:   ముదిత కచాతతరమునను యరోమరాజి
   అదివో యతత చటూపటట్టి నతగనలల

    కదిసి పటట్టిల గతడుల్ల కతఠనాళమున మరనఁ
 డెదిగితచనఁ బొగబాణమెడచొచిచ్చెనటల్ల

చ. 3:    శ్రీసత పరనఁదుచెతత శ్రీ వతకటేశనురము
 ఆసరినెటట్టి తడెనో అతగనలల

   రాసి మధతరతగాననఁ జకాగ ల మరనఁడొనరితప
  యసుదర హరిగె దానెడచొచిచ్చెనటల్ల



రేక: 0169-2దేసాళత సతపటత: 07-406
పలల్లవ:    అతగన చెలవు చటూడవయాత నీవు

   సతగడి సితగారాల సతమెపై నిలిచెను
చ. 1:     వతటనె చతదుగ నఁడు గడు వనెన్నల గాయనఁగాను

  వతటనఁ జీనఁకట వనకకొదిగినటల్ల
  నతటన నేనఁడచెలియ నవువ్వెమోముతోనుతడనఁగ

    అతట వనఁపననఁ దురము అతదమెపై నిలిచెను
చ. 2:     చెలరేనఁగి సితహము చేరి యకిక్కతే భారాన

  వలికినఁ గరికతభాల వనఁగినయటల్ల
   మెలనఁత సనన్నప నడిమతోనఁ జెలనఁగనఁగాను

    బలిమనఁ బరనఁదు కితదుపడి తా నిలిచెను
చ. 3:    కోవల వడుకనఁ జవగొననఁగా లేనఁతచిగర

  శ్రీ వతకటేశవ్వెర చిలల్ల లపైనటల్ల
    నీవతతనఁ గటూడనఁగా నాప నేరపల మాటలతో

    వావాత మోవ కెతపల వరసలపై నిలిచె



రేక: 0169-3శ్రీరాగత సతపటత: 07-407
పలల్లవ:   చితత్తిజ వనఁడుకొనరే చెలియలల

  తతత్తిరితచి పతమనఁది తలపోనఁతనునన్నది
చ. 1:   అతవవపై మదనునఁడు అనలసత్తి సమేయనఁబోల

  కతలగ వరహగిన్ననఁ గానఁగీనదే
 యితవుగా వరణసత్తి సమేయనఁబోలనపప్పుటని

  తతనఁ జెమటవానలనఁ దడియుచనునన్నది
చ. 2:   అమరగ నతతలో వాయవాతసత్తి సమేయనఁబోల

  వుమరనఁబడి నిటటూట్టిరప్పులొగి రేనఁగెను
   జమళనఁ గటూడనఁగ నటట్టి శ పైలసత్తి సమేయనఁబోల

   భద్రిమసి చనునఁగొతడల బాయిటనఁ గానిప్పుతచెను
చ. 3:   మునుకొని పతతాన సమోత్మినాసత్తి సమేయనఁబోల

  మనసు పరవశన మరపతదను
  అనిశము రక్షగా నారాయణసత్తి సమేయనఁబోల

   ఘన శ్రీవతకటేశనఁడు కానఁగిటలోనఁ గటూడెను



రేక: 0169-4కేదారగళ సతపటత: 07-408
పలల్లవ:    ఇదదరి భావములను యతచగ నలవగావు

  వదిదకలపై సితగారాల వడిడనయటల్ల తడెను
చ. 1:     చెలవప రమణునఁడు చెమట పపైనఁ జిమత్మితేను

   జలజలనఁ జెమరితచి సకి యటల్ల తడె
    నెలవపై లవణత జలధిలో సావ్వెత వానచే
   బలిసి ముతాతల పతట వతడినటల్ల తడెను

చ. 2:     సరసప నాయకనఁడు జాజి మొగద్గీల వసితే
  తరణ మెపైపలకితచి తానెటట్టి తడెనే

   మరిగి పాయపచేన మనత్మిథాసత్తి సప మొలక
   పొరి వసతతునఁడు చలల్ల పొదలినటల్ల తడెను

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చెతది మోవ యిచిచ్చెతేను
   య వనితమోము కళ యటట్టి తడెనే

   పోవులపై మోహప నితడునఁబునన్న మనమస్కృతముబబ్బు
 ఆవళనఁ జతదద్రికళలనినయటల్ల తడెను



రేక: 0169-5నాదరామకిగయ సతపటత: 07-409
పలల్లవ:     ఇతకానేనఁటకి జోలి యిద నీ భాగతమాయ

   పొతకప రతుల నిటట్టి భోగితచవయాత
చ. 1:     మదిరాక చనున్నలనే మతదర గిరల మోవ

   చెదరని యారనే శేషనినఁ బటూనఁచి
    ముదమున లవణత సముదద్రిము మరనఁడు దచెచ్చె

  అద అధరామస్కృతము అవధరితచవయాత
చ. 2:  అతవమోమునఁజతదుగ నఁడనేట సానబలల్లక

   తత జడియనేట సటూతగము చటట్టి
  అతనునఁడు చటూపలయముత్మిల సాననఁబటట్టితే

    సతమెపై మోహపనఁబొడి సారె రాలీనఁ గోవయాత
చ. 3:  పడనఁతపరనఁదనేట బతడికతడల్లతోడను

   తొడలనే కలహతస నడలనఁ గటట్టి
   యడయక శ్రీవతకటేశ నినెన్నకిక్కతచె మరనఁ

   డడరి వలప బతడల్లవచెచ్చె నీకయాత



రేక: 0169-6సాళతగనాట సతపటత: 07-410
పలల్లవ:   రావయత చటూతువుగాని రమణలగ

   దపైవార నినేన్న మతని దలనఁచినటట్టి నన్నది
చ. 1:    వలనఁది నినున్ననఁబాసి వరహగిన్నచేనఁ గానఁగి

  వలిసి కేళకూళలో నోలలడనఁగా
  వలరాజకరవాల వసతతునఁడనేట కమత్మిరి

  పలచగ వానఁడిపదను పటట్టినయటట్టి నన్నది
చ. 2:      సత నీపపై తమకాన చతదద్రికాతత శిల మనఁద

  ఇతవుగానఁ బవళతచి యితపొతదనఁగా
    రతరాజ నిజ కీరిత్తి పగతమనఁ జతదద్రివధత

  తత మెరనఁగవటట్టితే తళకనన్నటట్టి నన్నది
చ. 3:    ఇతత నీవు గటూడేటపప్పుడెడలేని పూదతడల

   చెతతలనఁ జటట్టి కొననఁగా శ్రీ వతకటేశవ్వెరా
    కతతుని తోనఁట పూనఁదగె గాలియనే దోహళజజ్ఞనఁ
  డతతటనఁ బుటట్టితచనఁ జేసినటవలనునన్నది



రేక: 0170-1నాదరామకిగయ సతపటత: 07-411
పలల్లవ:   చితత్తిగితచవయత యచెలిని నేనఁడు

  పొతుత్తి ల వలపలిటట్టి పోదిసేసినటల్ల
చ. 1:     మగవ నీక మొకెక్క మాయితటకి రమత్మిని

    జిగినఁ దన శిరసుపపై జేతుల మోడిచ్చె
  వగి చతపకనాసికమునన్నదని యలలక

   వగటగానఁ దామరల వగ చెపప్పునటల్ల
చ. 2:     వలనఁది నినున్ననఁ బలిచె వడెము చేకొనుమని

    సలవుల నవువ్వె గతడ సత్తిలల మోవ
  అల తాటతకరవులనన్నవని కనునఁగలవ్వెలక

   వలయ మోమునఁజతదుగ నఁడు వగ చెపప్పుతపనటల్ల
చ. 3:     కనెన్న శ్రీ వతకటేశనఁడ కానఁగిలితచి యేలమని

  చనున్నల బగెద్గీనదిమ సతదులతటను
  వునన్నవ యానమయటూరాలొదదనె పామునక

  వనన్నపముగానఁ గొతడల వగచెపప్పునటల్ల



రేక: 0170-2వరాళ సతపటత: 07-412
పలల్లవ:   ఆతనఁడేమ నీవమ అవునఁగాములితదులోనేమ

   కాతరపనఁ దమకము కలద యిదదరికి
చ. 1:    మతచనఁదేనె పదవపపై మరియాల చలల్ల దురా

  పతచదార చలల్ల దుర పపైపపైనఁగాక
  మతచిమాటలడవ మరి వతగేలేమటకే
 కతచపనఁబొతుత్తి వలప కలసనిదదరికి

చ. 2:   కలవకనున్నచటూపల కానఁకల చలల్ల దురా
 చలవవనెన్నలతేట చలల్ల టగాక

   కలయ సనన్నసేయవ కడు జతకితచనేనఁటకే
   కలికి సిగద్గీలపొతుత్తి కలద యిదదరికి

చ. 3:    పచిచ్చెగబబ్బులట చటూప పతతాల చలల్ల దురా
  కొచిచ్చె మెరనఁగల చలల్లనఁగటూడునఁగాక

   ఇచచ్చెట శ్రీ వతకటేశనెనసితవ రటేట్టిల
  గచచ్చెల వడేలపొతుత్తి కలద యిదదరికి



రేక: 0170-3శ్రీరాగత సతపటత: 07-413
పలల్లవ:   చెలల గనునఁగొనరె యసితగారము

  నిలవలల్ల రతకళల నితడుకొనుమాడిక్క
చ. 1:    అతవవురమున కతఠహరముల కడునఁ బెకక్క

 తతనఁ గటట్టి కొనన్నచతదతబమరెను
  కతలగా ముఖచతదుగ నఁగని చనున్నజకక్కవల

   కతనఁ బాయకతడ లతకెలనఁ బెననఁచినటల్ల
చ. 2:    సుదత నెనున్నదుటనఁ గసటూత్తిరినామము వలయ

  చెదరకతడనఁగ దరిచ్చెన భావము
 పొదినటూరప్పుగాలిచపప్పుడుకనఁ గనుచకొరాల

  కదలకతడనఁగనఁ గటట్టి కతభమో యననఁగా
చ. 3:      నెలనఁత శిరసున వరల నితచకొనె నీ సొబగ

    కలిగి శ్రీ వతకటేశనఁ గదిసి వుతడి
    కలికి నాసిక చనుపకము తావకి కరల

  అలల వోకతడ వలలమరితచగతని



రేక: 0170-4పాడి సతపటత: 07-414
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరికినఁ దమసొముత్మిలతత తీపలో

   నివవ్వెటలల్ల మవతక నెరస నీసుదుద ల
చ. 1:     ఈకడ నితత కతఠప టలనఁగనఁ గోవలలక

  మేకొని చిగరాకల మేపనయటల్ల
   ఆకమడిచి మడిచి అతది నీవయతనఁగాను

   దాకొని చిగరటడిదము దానఁచె మరనఁడు
చ. 2:     నెలకొని య వనిత పలకనఁ జిలకలక

   యలమ బతబ ఫలములిచిచ్చెన యటల్ల
  పలమార నీమోవపతడు చవచటూపనఁగాను

   కలపతడుల్ల గోటరాననఁ గపప్పును వసతతునఁడు
చ. 3:  కతదువతో నీమగవకనునఁజకోరములక

  అతది వనెన్నల వతదులనితచినటల్ల
    చెతది శ్రీ వతకటేశనఁడ చిరనవువ్వె నవవ్వెనఁగాను

 యతదువతటనఁదిపప్పుకళ లిదివోచతదురనఁడు



రేక: 0170-5దేసాళత సతపటత: 07-415
పలల్లవ:    అతదుమనఁదనాలనఁ గాచేవత మతకనఁ దనము

   సతదుల వతకలొతత్తితే చాయక వచచ్చెనా
చ. 1:     వనన్నతోనఁ బెటట్టిరి నీక వడుక కారితనము

  చినన్ననానఁడె గొలల్లతల చెపప్పునఁగనేల
     పనిన్న కడమ దొడమ పాలలో నటూరి పోసిరి

   సనన్నల బుదిద్ధ చెపప్పుతే చకక్కనుతడేవా
చ. 2:    పరగతోడనఁ బొదిగి పటట్టిరి దుషట్టి నఁదనము

   పరగనఁ బెరగ నానఁడె పగయురాతడెల్లలల్ల
   నిరతని వలపల నేతతో లోనికిచిచ్చెరి

   వరసి నేనేమనినా వోజక వచేచ్చెవా
చ. 3:   మోవతేనెలోనఁ బెటట్టిరి మోహపనాలితనము

   శ్రీ వతకటేశవ్వెర నానఁడె చెలలలల్ల ను
   కూవలగా నేరపల గబబ్బులలో హతత్తితచిరి

    యవల ననున్ననఁ గటూడిత వనఁక నెడసేవా



రేక: 0170-6దేశి సతపటత: 07-416
పలల్లవ:    వతతగా నానతీవయత వనే నేను

   పతతాననఁ దాను వనన్నపము లటట్టి సేసను
చ. 1:    సలవుల నవువ్వెతాను చెకక్కగోర గీరతాను

   మలసి నీతో నాకె మానఁటలడెను
   వలపల చలల్ల తాను వడినఁగొపప్పు దువువ్వెతాను

   సొలసి మరేమని సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పును
చ. 2:    సిగద్గీల నెరపతాను చెమట దుడుచతాను

  దగద్గీరక యేమకతల చెపప్పును
  అగద్గీలమెపై మొకక్కతాను ఆయములతటతాను

  తగద్గీక యతతవడి తలపోసుకొనెను
చ. 3:    సురట వసరతాను సొముత్మిల చకక్కనఁబెటట్టి తా

   అరసి కౌనఁగిటనే పగయము చెపప్పును
     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యిటల్ల ననున్ననఁ గటూడితవ
  నిరత నీచటట్టి మేల నినొన్నడనఁబరచెను



రేక: 0171-1శతకరాభరణత సతపటత: 07-417
పలల్లవ:     చెలలల య భావము చెపప్పునఁగ నలవగాదు

  వలపల పతటవతడి వలసినటట్టి నన్నది
చ. 1:   వనితచెకక్కచేతతో వజాబ్రాలకమత్మి వరయ

  ఎనసి చితతతచే భావమెటల్ల నన్నది
   ఘన తాప సటూరతనఁడును కమలబాణమును
 తనపపై దతడెతత్తినేకాతతమాడినటట్టి నన్నది

చ. 2:   పమత్మిన నిటటూట్టిరప్పుల పళళ్ళపమోవనొరయ
 యిముత్మిలనఁ గతదినభావమెటట్టి నన్నది

  చిమత్మిరేనఁగి చలల్లగాలి చిగరటడిదమును
  కొమత్మిను సాదితచ పొతుత్తి గటూడినటట్టి నన్నది

చ. 3:    దిటట్టి శ్రీ వతకటేశరతవళ కాతతక
  యిటట్టి బొమత్మిలపపైనఁ గరలటట్టి నన్నది

   తొటట్టి మరవతడుల్ల ను తుమత్మిదల యకెతోడి
  చటట్టి రికానక వచిచ్చె జోడెపైనటట్టి నన్నది



రేక: 0171-2పాడి సతపటత: 07-418
పలల్లవ:    ఎరినఁగిన పనులక యేనఁటకి నితక

   నెరవాదపై మెరసేది నీగణమే కా
చ. 1:    సలవ నవవ్వెనఁగనేమ చెకక్క నొకక్కనఁగానేమ

   నెలకొని కరనఁగేది నీమనసే కా
   బలిమ సేయనఁగనేమ పపైకొని మొకక్కనఁగనేమ

   నిలిచి సతతమాడేది నీనాలికే కా
చ. 2:   బెటట్టి వననఁగనఁగనేమ పగయము చెపప్పునఁగనేమ

   నెటట్టి కొని వుతడేది నీతనువ కా
 యిటట్టిటట్టిననఁగానేమ యదుటనుతడనఁగనేమ

   నిటట్టి చటూప చటూచేవ నీకనున్నలే కా
చ. 3:    సమత్మితతచనఁగా నేమ సతగడికి రానఁగానేమ

     నెమత్మిది చెవుల వనేది నీ తగవ కా
     యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   నిమత్మిలము సేసేది నీకరణే కా



రేక: 0171-3శదదవసతతత సతపటత: 07-419
పలల్లవ:    ఇదదరిభావములను యడు జోళళ్ళయ నిద

  అడుడ కొని తులనఁదటూనఁగినటట్టి చతదమాయను
చ. 1:     తళకన నీ వపప్పుడు తరణనఁ జూచితేను

  తొలనఁకి చెకక్కచెమట దొరగనఁజొచెచ్చె
      లలి మరి ఆ మెరపలక య తురము మేఘ

 మలరి వానగరిసినటట్టిచతదమాయను
చ. 2:    చదురమానఁటల నీవు జలజాకనఁ బలిచితే

  పొదిగొని నిలవలల్ల బులకితచెను
  కదిసి ఆమానఁటలగాలికి యమెపైనఁదగె

 అదనుగటూడ ననిచినటట్టిచతదమాయను
చ. 3:      ననుపపై శ్రీ వతకటేశ నవవ్వె నీవు గటూడితేను

  యనసి కామనిచితత్తిమెలల్లనఁ గరనఁగె
  వనరి ఆవనెన్నలకీమనసనే చతదద్రికాతత

  మనువుగానఁ గరనఁగినయటట్టి చతదమాయను



రేక: 0171-4బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-420
పలల్లవ:   ఎటవతట పతదగానఁడె యితనఁడు

  అటమటలనే ఆటలనీన్న గెలిచని
చ. 1:   ఆసతో నేనఁబగడసాలడనఁగానె పడికిట

   పాసికల దసి తానపప్పుట వసనే
   యసుతోడ తనపాళ యితటసారె దానఁకితేను

  రాసి యటట్టి టట్టి తడెనతటా బాసచేసనే
చ. 2:    అతడనటూనఁటకొనన్న కాయలటట్టి నేనఁ బరాకెపైతే

  పతడెనతటానఁ బడదొబబ్బు పటట్టి నియతనఁడే
     చతడితోడ నాపయతద జార నే వసిన బారా

  వతడొక నెతత్తిమనుచ వోరచటూపీనే
చ. 3:     జోడుగటూడుకొని వచిచ్చె సొరిది నేనఁ దానఁకితేను

   జోడు తానతటానఁ గటూడి చొకిక్కతచెనే
  యడులేని శ్రీ వతకటేశనఁడిచచ్చెకానకోడి

  వడెము పతదేనకిచిచ్చె వడుకచేసనే



రేక: 0171-5నాదరామకిగయ సతపటత: 07-421
పలల్లవ:    ఎదురబడి కానఁగిళళ్ళ యేరలయ మవలప

   అదనునఁ బదనునఁగటూడి అడుసాయ వలప
చ. 1:    చికక్కని చెమటలను చిపీప్పులీని వలప

  చొకక్కపకరనఁగలను జొబబ్బులీని వలప
   చకక్కని సరసముల జాలవాలీ వలప
    తకక్కల మచిచ్చెకలచే దిగి వారీ వలప

చ. 2:   జవవ్వెనముకళల రసములబీబ్బు వలప
   నివవ్వెటలల్ల కోరికల నీరకమత్మి వలప

   రవవ్వెల తమకముల వువవ్వెళటూళ్ళరీ వలప
   చివవ్వెననఁ దరితీపల జిడుడ కట ట్టి వలప

చ. 3:    పతతప రతులనే పాలగారీ వలప
    బతత మోవులనె కడునఁ బచిచ్చెదేరీ వలప

    ఇతతలో శ్రీ వతకటేశ యనసి మరతడనఁగాను
  దొతతరచటట్టిరికాననఁ దొపప్పునఁదోనఁగీ వలప



రేక: 0171-6కేదారగళ సతపటత: 07-422
పలల్లవ:     కానఁక నీవు రేనఁచనఁగాను కనన్నవారినేల దటూరీ

 వనఁకపనఁగోరికతోడ వఱఱ్ఱైవనఁగీని
చ. 1:    కోమలి నినున్ననఁబాసి కోవలకూనఁతల వని

   వమర కోపానవుతట వతట వసని
    ఆమని చిగర చటూచి అతతలోనే వసారి

  దోమటకొనగోరి కతుత్తి ల చానఁచని
చ. 2:     వనెన్నల తేటల చటూచి వసుగచ వళళ్ళనఁజలీ ల్ల

  కినెన్నరకాయల ముతచి కిముత్మిలకను
    తనన్నని మేఘము చటూచి తటట్టి చ నీరెలల్లనఁగార

  సనన్నపటలిల్లకామల చానఁచి పలిచని
చ. 3:     తుమెత్మిద మటూనఁకలనఁ జూచి దటూరచ తురములోని

    కొమత్మి సతపతగ వరలనఁ గొని వసని
    నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నీవతతలోనఁ గటూడనఁగాను

   కమత్మి మరబలములనఁ గని నవవ్వెని



రేక: 0172-1శతకరాభరణత సతపటత: 07-423
పలల్లవ:   ఆవధరితచనఁగదయత అనిన్నరసముల నీవు

 తవురచనబెబ్బునిద తేనెమోవరసము
చ. 1:  చెలియచకక్కనఁదనాన శస్కృతగారరసము

  వలయ బొమజతకెనల వరరసము
  కలయు రతకాతక్షలను కరణరసము

  అలర మెపైపలకలను అదుద్భాతరసతబు
చ. 2:  తరణసరసములను తగహసతరసము

 పరషతపవరహన భయరసతబు
  బెరయు నిబబ్బురములను బీభతత్సరసము

  గరిమ మరయుదాద్ధ న ఘనరౌదద్రిరసము
చ. 3:   వనిత ఆనతదముల వడిశతతరసము

 ననుపమతతనములను నవరసముల
    యనలేని శ్రీ వతకటేశ నీతోనఁ గటూడి

    దిన దిన వనోదాల తరమాయ రసము



రేక: 0172-2కాతబోధిసతపటత: 07-424
పలల్లవ:    నావళళ్ళ దోసములేదు నానఁట నీపణతములితతే

    పూవుల నాకొపప్పులలోవ పొతది నీపపై రాలను
చ. 1:      యవవ్వెత తటట్టి దానఁకెనో యిద నీక నాతమత్మి

  పవవ్వెలితచి వుతడగానె పపైనఁబడెను
    యివవ్వెల నపప్పుట మరి నెవవ్వెత దవతచెనో

   దవువ్వెల నీవుతటే నాపాదము దానఁకెను
చ. 2:    ఉమత్మిడి నెవవ్వెత గోరకతడెనో నీవతటగ కల

  కెముత్మిలనే నాపడికిటనఁ జికెక్కను
  పమత్మిన యవవ్వెత తప:   ఫలమో నా మెటట్టిలతో

   కమత్మి నీ కతఠహరాల కటట్టి వడెను
చ. 3:     వారితచి యవవ్వెత యేదేవరక మొకెక్కనో నా

   గోర దానఁకి నీమేను జీరలయను
   యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి

   చేరెవవ్వెతమతతాబ్రాననో చెతది నా కితదపైతవ



రేక: 0172-3మధతమావత సతపటత: 07-425
పలల్లవ:    పడనఁతకిని నాయకనఁడ బలతొడవు లిచిచ్చెతవ

   యడనెడలనఁ జూచినను ఇనిన్నయునునఁ దొడవు
చ. 1:    జలజాక మేనికిని జవవ్వెనతబది దొడవు

   పొలపనఁ గనున్నలక చటూపల దొడవు
    నెలకొనన్న శిరసునక నిలవునఁ దురమే తొడవు

    కలికి య చెకక్కలక కళల దొడవు
చ. 2:     ఘన కచతబులక నీ గటట్టితనమే తొడవు

    వనర నడిమకి నాభి వపప్పునఁ దొడవు
    అనువపైన పరనఁదులక నతదలి బటవు దొడవు

    పనునఁదొడల కచటనఁ బతబన మెరనఁగ దొడవు
చ. 3:   చిగరనఁబాదతబులక చెతగావయే తొడవు

   తగ రటూపనక మతచితనము దొడవు
   జిగి నీపపైనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ

  నగవులక మగలనానతదముల దొడవు



రేక: 0172-4వరాళ సతపటత: 07-426
పలల్లవ:    నీతోడి సాములక నెలనఁత వోపనఁగలదా

   రాతరినఁ బగల నితత రానఁపసేతురా
చ. 1:    కామతతతగముల నిటట్టి కడు నలయితచనఁగాను

     మోము చటూచి యితత నీక మొకక్క మొకీక్కని
  గోముననఁ బెతచినయటట్టి గొజజనఁగపూవువతటది

  గామడితనాల నితత గాసిసేతురా
చ. 2:     చలపటట్టి కచముల సారె నీవు పసుకనఁగా

  వలది గడడమువటట్టి వనఁడుకొనీని
  నెలకొనన్న అరచేత నిమత్మిపతడువతటది
  వలపల కాతరాన వాడితతురా

చ. 3:    మునుకొని కూడుతానె మోవగతట సేయనఁగాను
   అనువుగా నీకనఁ బద్రియము చెపీప్పుని

   ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కపప్పురమువతటదకె
 పననఁగలటలనే బెతడుసేతురా



రేక: 0172-5కనన్నడగళ సతపటత: 07-427
పలల్లవ:      చెపప్పునటట్టి సేసేనఁ గా నీ చితత్తిము రాను

  అపప్పుసముగా నాప అపప్పుణదేరాదా
చ. 1:    అకక్క వడిగెపదాన నతటానే చెనకేవు

   గకక్కక ఆప గతటేనఁ గోపగితచదా
     తొకిక్క నీవు మానఁటనఁబడి దటూర నాపపై వయక
   అకక్కర అతత గలితే అపప్పుణదేరాదా

చ. 2:   అమత్మిపేరిటదాన నతటానే నవవ్వెవు
    నెమత్మిది నాప వతటేను నినున్ననఁ దిటట్టి దా

     నెమత్మి నీవు చేనఁతనఁబడి నేరము నాపపై వయక
  అమత్మిరో యినఁనెపైనాను అపప్పుణదేరాదా

చ. 3:  అలమేలమతగతొతత్తినతటా సొముత్మిలిచేచ్చెవు
  చలమున నితదుకాస సాదితచదా

   యలమ శ్రీవతకటేశ యిదదరిని నేలితవ
  అలవాటగా నాప అపప్పుణదేరాదా



రేక: 0172-6శోకవరాళ సతపటత: 07-428
పలల్లవ:    ఆనఁడువారమెపైతేనే అతత సిగద్గీ వడిచేమా

   పేనఁడుక పానుపపపైకి పలిచేవు నీవు
చ. 1:   ఏకాతతమునను మరిదదరటూ నుతడనఁగాను

  కాకసేసి నేను దగద్గీరవచచ్చెనా
   మేకొని మలోపల మరే నవువ్వెకోనఁగా

   యకడ నే నెడచొచిచ్చె యలయితచవచచ్చెనా
చ. 2:  మచిచ్చెక నొకరొకరమానఁటలనఁడుకొనగాను

    వచిచ్చె నేనఁ బొతుత్తి గలయవచచ్చెనా నేనఁడు
   పచిచ్చెయపైన వలపలను పరవశమెపై యుతడనఁగ
   పచచ్చెడము గపప్పు మమునఁ బలికితచవచచ్చెనా

చ. 3:     నీవు నాప గటూడి నేరపల మెరయనఁగాను
   చేవదేర నేను సేవ సేయవచచ్చెనా

    శ్రీ వతకటేశవ్వెర ననున్ననఁ జెతదితవాకెకనఁ జెపప్పు
    మా వతట వారికి మేల మరవనఁగవచచ్చెనా



రేక: 0173-1శతకరాభరణత సతపటత: 07-429
పలల్లవ:    ఆనఁటదాన నేను నీ వధికనఁడవు

   వాటముగా మాయితటకి వచిచ్చెనటేట్టి రార
చ. 1:     కూరిమ గలిగితేను కొటట్టినానఁ గోపము లేదు

   బీరము గలిగితేను భీత లేదు
    వోరప గలిగితేను వులల్లములో వత లేదు

    చేరి నీ వుదదతడాల సేసినటట్టి సేయరా
చ. 2:     తలివ గలిగితేను తీరని మరనఁగ లేదు

   బలిమ గలిగితే తడనఁబాట లేదు
   చెలిమ గలిగితేను సిగద్గీనెగద్గీను లేదు
   చెలనఁగి నీవుదదతడాల సేసినటట్టి సేయరా

చ. 3:    ఆస గలిగితే అడాడ నఁకెతదును లేదు
   బాసనిజము గలిగితే దోసము లేదు

    వాసితో శ్రీవతకటేశ వడి ననున్ననఁ గటూడితవ
   సేసవటట్టి వుదదతదాల సేసినటట్టి సేయరా



రేక: 0173-2కనన్నడగళ సతపటత: 07-430
పలల్లవ:    ఏమ దలనఁచకొతటవ యేమపని సేసితవ

   గామడి నీచేనఁతలక కాతతాళల రేనఁగవా
చ. 1:    మతతనమాడి నమత్మితచి మరనఁగన ననున్ననఁబెటట్టి

   ఇతతలో నాకె వదిదకి నెటట్టి వోతవ
   వతతవార నవవ్వెరని వరపమానితేనఁ బోనీ

    దొతతర నీ బాసలక దోసమెపైనా ముటట్టి నా
చ. 2:      కత చెపప్పు నిదద్రి పచిచ్చె కడు ననెన్నరనఁగకతడా

  రతనెటట్టి గటూడితవారామ నీడనే
    మతలో వత లేకతటే మాననీ దనిపటట్టి క

  కితకనఁడవనే అపకీరితపైనానఁ బుటట్టిదా
చ. 3:    యకడ ననునఁగటూడి యతగిలితోనే పోయి

  వాకిట నాపనఁగటూడి వచిచ్చెతవటేట్టి
   చేకొని శ్రీవతకటేశ సిగద్గీలేకతటే మాననీ
   దాకొని యిరవతకల దగయపైనానఁ దొటట్టి దా



రేక: 0173-3ఆహిరి సతపటత: 07-431
పలల్లవ:    ఇలల్ల రికి వతుత్తి రా యవవ్వెరెపైన సవతుల

   మెలల్లమెలల్లన నీవు మేకలేల సేసేవ
చ. 1:     వలప పదను చటూచి వడిడతచిత నేనఁబతకి

   కలయనేల పటేట్టివ కాతత నీవును
   తొలత నెసరవటట్టి తొయతలల నేనతపత
   పలవని పేరటము పగయమేల చలేల్లవ

చ. 2:    నవువ్వెల దొతతవటట్టిత నడుమతతగమున నీవు
  కవవ్వెగానేల చటూపేవ కూరాకమోవ

    పవవ్వెళతచి యితటలోన పళళ్ళము నేనె పటట్టిత
    మువవ్వెతక అపప్పుట నీవు ముగద్గీలేల పటేట్టివ

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడిత చెపప్పురాని వతదువటట్టి
  వావతో వడేలేల వచిచ్చెయిచేచ్చెవ
    చేవదేర గరతుల చెకక్కల నేనే వతత్తిత
   నీవళళ్ళనఁ గలిగిన నేరప్పులేమ చటూపేవ



రేక: 0173-4కాతబోధిసతపటత: 07-432
పలల్లవ:   ఎతదరికి వలతువో యవవ్వెనఁడెరనఁగ

   కతదువ నీ చేనఁతలికక్కడ నేనెరనఁగనా
చ. 1:   కటట్టిన వనెన్నదటట్టి కెపైదతడిచిచ్చెనాపది

  కటట్టి కొనన్న కతటసరి కాళతజాపది
  పటట్టి కొనన్న పదకము పదద అడపమాపది

   నెటట్టి న నీ సితగారాల నేనెరనఁగనా
చ. 2:    కొనవలి వుతగరము కతచె వసేయాపది

  కొనబు వడాడ ణము గొడగాపది
  అనువపైన పవువ్వెదతడ అవసరమాపది

  నినుప నీసితగారాల నేనెరనఁగనా
చ. 3:   ముడిచిన సవరము మురిపపగితడాపది

   బడినే నీ పతడెము పావడాపది
    పొడవపై శ్రీ వతకటేశ పకిక్కటవడెము నాది

   నిడివ నీ సితగారాల నేనెరనఁగనా



రేక: 0173-5భపైరవ సతపటత: 07-433
పలల్లవ:    ధరణపపై వనెన్నల యతదర గాయర

   యిరవపై నీతో భోగమెతతలేదు మాక
చ. 1:    చితత్తిము వచిచ్చెతేనఁ జాల చెలలనెతదరినెపైనా

  కొతత్తిగానఁగ నీవు దచచ్చెకోవయాత
   హతత్తి పూడిగముసేసి అతడనుతడి బుదిద్ధచెపప్పు

   యితత్తిల నానతదితచ నెతతలేదు మాక
చ. 2:   ఇచచ్చె నీకెపైతేనఁజాల యతదరిసొముత్మిలపైనాను

  కచచ్చెలగా మేన మోచకొనవయాత
    పచిచ్చెగా నీపాదాలొతత్తి పనులలల్లనఁ జేసి చేసి
   యచచ్చెరి చొకక్కచనుతడే నెతత లేదుమాక

చ. 3:    వడుక నీకెపైతేనఁజాల వవల సతులను
 కూడపటట్టి పతడాల్ల డుకొనవయాత

    నీడల శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడి కూడి
  యడుజోడుగానఁబెననఁగ నెతతలేదు మాక



రేక: 0173-6బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-434
పలల్లవ:    పలమార వలపల పపైరల వతత్తినఁగవల

    సొలసి తపప్పుక యిటట్టి చటూడవయత నీవు
చ. 1:    చెలియ తమకముల చెకక్కల చెమటలపై

  నిలవున జితదని నీయదుటను
   యోలమ జనున్నలసతదియేరలపై పారీ నిద

    కలసి కౌనఁగిట గతడి గటట్టిరాదా నీవు
చ. 2:     పడనఁత సరసముల పపై పపైనె నవువ్వెలపై

  బడినె మేననఁ జెడలవారనఁజొచెచ్చెను
   యడయక కళలనే యిదివో పదనులకెక్క

   కడగోరి రేక నచచ్చెకటట్టి రాదా నీవు
చ. 3:    అటట్టి అలమేలమతగ ఆసలే పోదియపై

 జటట్టిగొని పలకలససులొతత్తిను
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ నీవనయనఁ దపసువతడె

    నెటట్టి న వడుక గాద నితచరాదా నీవు



రేక: 0174-1ముఖరి సతపటత: 07-435
పలల్లవ:   ముపప్పురిగొనెనఁగా మేల ముదితలల

   తపప్పురాని తమ తరితీపలతో మతచెనే
చ. 1:    సొలసి చనఁకటమాను చకక్కలతో మాటాడగానఁ

   వలి మెరనఁగనఁజతదుగ నఁడు వనెన్నల గాస
     బలిమ నీరెతడునఁ జూచి పతతమున వరె తలల్లనఁ

 గలవలేమటకి చెతగలవలయనే
చ. 2:    గకక్కన నితడుమొయిల గాలివాన గరియనఁగా

  చికక్కలవడక తీగె చెతగలితచెను
   తకక్కక వతడొతటతో దపప్పుదేరనఁ బొరగన

 నెకక్కవటట్టి చెరకవతడేల్లకతమేలడెనే
చ. 3:      కావతచి నీలపనఁ గొతడ కళల పపైనఁ జలల్లనఁగాను

  సవలనఁ బెపైనఁడియేర జోడుగటూడెను
    శ్రీ వతకటేశనఁడు పేగమ చిలకనెదనఁ బెటట్టితే

  పావురమటట్టి బుజముపపై నేలకొనెనే



రేక: 0174-2మాళవశ్రీ సతపటత: 07-436
పలల్లవ:   సిగద్గీరికానఁడతనఁడు చెపప్పునఁడున మనతోనేవ

   యగద్గీలతచ నేనతని యడకనఁ బలవరే
చ. 1:     పొతతనె సాముల సేయనఁబోల మేను చెమరితచె

   వతతుక నిదిద్రితచనఁబోల వదలనఁ గొపప్పు
  సతతమాటలడనఁబోల చకక్కనిమోవ గతటాయ

   కాతతుని కపచారాల కడుమర సేయరే
చ. 2:    కమత్మి యనఁదులడనఁబోల కసటూత్తిరిబొటట్టి చెదరె

   వుమత్మిడి కొతడెకక్కనఁబోల వరప్పుల రేనఁగె
   పమత్మి జాజరాడనఁబోల పచచ్చెడము పసపాయ

   సొముత్మిలతోడి ఆతనినఁజూచి మర మెచచ్చెరే
చ. 3:    పవువ్వెనఁదోనఁటనుతడనఁబోల పొసనఁగ మెపై వాసనతట

 నవవ్వెనఁబోల మేల(ను?)  మనన్నక యలస
   రవవ్వెగా ననున్ననఁగటూడి రతులను జొకిక్కతచె
    ఇవవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యేతులలల్ల నఁ జూడరే



రేక: 0174-3నాదరామకిగయ సతపటత: 07-437
పలల్లవ:   చెపప్పురాని నీ చేనఁతల

  చిపప్పులీ మేననఁ జెమటలేడవరా
చ. 1:    కతటనఁగా నీ కతలలల్ల నఁ నానఁడె

 అతటనఁగా నీవనన్నటేట్టి
  ఇతటకి వచేచ్చెవపప్పుడు నీ
   వతటనే వచచ్చె వలనఁది యవవ్వెతరా

చ. 2:    నిలిచెనఁగా నీ నేరపల అవ
  తలనఁచేనఁగా నేనఁ దమకమున

   పలిచే వదుటనే పగయునఁడవపై నీక
  వలచినటవతట వనిత యవవ్వెతరా

చ. 3:   వరసనఁగా నీవుదుటగోర నే
 బెరసేనఁగా నీపనురతని

    ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న
   గరిసితచి యడిగె నీకాతత యవవ్వెతరా



రేక: 0174-4హితదోళవసతతత సతపటత: 07-438
పలల్లవ:    తానేల సిగద్గీవడనే దతడక రమత్మిననఁగదే

   మేనిపపై మచచ్చెములతటే మెచిచ్చె పొగడుదునే
చ. 1:    యేమసేసి వచిచ్చెనాను యదురాడనఁ జాలనే

  నాములగా సలవుల నవువ్వెదునఁగాని
   కోమలలనఁ దచచ్చెకొతటే కోపగితచనఁ జాలనే

  చేముతచి యిచచ్చెకములే సేతునఁగాని
చ. 2:    తపప్పులనిన్న మోచినాను తారకాణతచనఁ జాలనే

   చిపప్పులనఁ జెకక్కల నొకిక్క చెలిల్లతతునఁగాని
   దుపప్పుట పసపపైవుతటే దొమత్మిగా జతకితచనే
   కొపప్పుపపై సేసల చలిల్ల కూరచ్చెకొతదునఁగాని

చ. 3:   వకక్కసమెపై కళలతటే వతగెములడనే
  గకక్కన వడెమచిచ్చె కలతునఁగాను
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా ననున్న నేల

   తకక్కలితకనఁ జాపనే తమకితతునఁ గాని



రేక: 0174-5నారాయణ సతపటత: 07-439
పలల్లవ:   వతతవారెపైతే నినున్న వతగెమాడరా

     జతతనఁ గానఁ గనక నీతో సాదనెపై వుతదాన
చ. 1:   మచిచ్చెక నీతరితీపమాటల మరిగికదా

 యిచచ్చెకములడుకొతటా యిటల్ల తదాన
    వచిచ్చె వచిచ్చె నీవలప వలలకనఁ జికిక్కకదా
  కచిచ్చె నీచేనఁతల మెచచ్చెకొతటానుతదాన

చ. 2:    ననుపపైన నీసలవ నవువ్వెలసపడి కాదా
   మొనసి సారె సారెక మొకక్కచతదాన

  చొనిప నీకడగతటచటూపలను జొకిక్కకదా
   పనుల సేయుచ నినున్ననఁ బాయకతదాన

చ. 3:    రాపల నీకానఁగిలిరతులనఁ దగిలి కదా
  వోప తములనక చేయొగద్గీచతదాన

     పపై పపై శ్రీ వతకటేశ పచిచ్చెమోవసనఁకి కదా
  తేపలపైన రతుల నీదేవనెపైవుతదాన



రేక: 0174-6శ్రీరాగత సతపటత: 07-440
పలల్లవ:    ఎతతవానఁడవయత నీవు యేమని పొగడుదుము

   చెతతలనఁ గటూరచ్చెనన్నదాని సిగద్గీల దేరిచ్చెతవ
చ. 1:    మానఁటలనఁ బతదిలివటట్టి మగవపాదము మెటట్టి

  గీనఁటచ కొనగోరను గిలకొటట్టి
  మేనఁటరమణునఁడాకె మెరనఁగనఁజనున్నల ముటట్టి

   పాటతచి ముదదరాలిని పబ్రాఢనఁ జేసితవ
చ. 2:     పనువల మెచచ్చె మెచిచ్చె పగయముతోనఁ జనవచిచ్చె

  ననుప సరసముల నమత్మికలిచిచ్చె
   పనివడి నీవాకె పయతదకొతగ వచిచ్చె

    కనుకలినఁ గనెన్ననఁ దచిచ్చె కలికినఁ జేసితవ
చ. 3:    కతదువలనఁ బేరవారి కానఁగిటకూటము మరి

   మతదప నవువ్వెలనే మతదుల నటూరి
     అతదప శ్రీ వతకటేశ ఆపనిటట్టి కోరి కోరి

   వతదులనే బాలనఁదచిచ్చె వకలినఁ జేసితవ



రేక: 0175-1మధతమావత సతపటత: 07-441
పలల్లవ:    ఇదదర నిదదరే మోహమేమ చెపేప్పుది

   అదుద కొని యిదివో పతడాల్ల డినది మొదల
చ. 1:     ఒతడొరలనఁ జూచి యాసనొగి రెపప్పుల వయర

  యతడలేక చెమరితచిరిదదర నటేట్టి
  దితడుకొని పానుపపపై తలల్లవారటరనఁగర

   నితడుకనాన్నర రతుల నేరపలనఁ దాము
చ. 2:   పచిచ్చెమోవతేనెలని పలమారనఁ దనియర

  లచచ్చెనెపై వకమానఁటే పలకలరేనఁగె
     హచచ్చెగా నాక మడిచి యిచేచ్చె చెలలనఁ జూడర

   పచచ్చెవరిగేర తమ పగయములనఁ దాము
చ. 3:    తమ మేనులపపై గోరితానఁకలౌత చటూచకోర

  జమళ నలపలక జడియర
   అమర శ్రీ వతకటేశనఁడలమేలమతగానఁ గటూడి

  తమకితచేర లోలోతలనఁపలనఁ దాము



రేక: 0175-2కేదారగళ సతపటత: 07-442
పలల్లవ:   చెపప్పునఁగదే అది చకక్కనఁజేసేనిపడు

  పపప్పుగటట్టి నతనితో బగిసేటభావమో
చ. 1:   బతతబోజనానక పత గాచకతడనఁగాను

   యితత తోడ నెతత్తిమాడే వరనఁగనటేట్టి
  ఇతత సేయనేమటకి యేకతాననేమెపైనా
    కొతత గొతత వటట్టి వటట్టి కొతటవో చలనను

చ. 2:    వడెమయత రానఁగాను వభుని కెదురరాక
  నీడ ముసునఁగిడుకొని నిదిదరితచేవు

  జోడువాయనఁ బనిలేదు సొగియనివళను
   ఆడ బద్రిహత్మిచారి వగతమటట్టి పటట్టితవో

చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చేరికూడి వుతడనఁగాను
   పావురము పటట్టి మనఁద బతత్తిసేసేవు

   నీవాతని వడువవు నీమార పలకనఁగ
 యవగానతనిచేత నిపప్పుతచకొతటవో



రేక: 0175-3శ్రీరాగత సతపటత: 07-443
పలల్లవ:   మరిని నీతురము తుమత్మిదమటూకల

 కారకమేత్మి కామాతధకారముగాక
చ. 1:    అలివణ నీమోము అదదమా మోవతేనె

  చెలరేగే అమస్కృతపనఁజెలమ గాక
   తలనఁప నీచేతులేమ తామరతటూనఁడుల మతచి

  వలరాజ మోహనవలిల్ల కలగాక
చ. 2:     గరిమ నీ చనున్నల జకక్కవల వలపల

   పరరేనఁచే బతగార కొపప్పురల గాక
    సిరల నీనడుమేమ సితహమా నా మనసు

  పరవువటేట్టి వయాతళ బయలగాక
చ. 3:    యతచనఁగ నీపరనఁదిది యిసుకదిబెబ్బు యేమ

 మతచినరతచటట్టి మేడెముగాక
   పొతచి శ్రీవతకటేశనఁడ ననునఁబొతదితవ నీపాదాల
    వతదల చిగర రాజత పదముల గాక



రేక: 0175-4కాతబోదిసతపటత: 07-444
పలల్లవ:    వసతగి కాలమున వడక్క సలప

    శ్రీ సతయు భటూసతయునఁ జేరి కలయనఁగను
చ. 1:   మెఱయు శశికాతతతప మేడలోపలను

 ఆఱిమురి కపగతపటరగమనఁద
   తఱచ వాసనల గతదపనఁగోళళ్ళ మతచమున

  పఱచినఁగతకమపవువ్వె పరప మనఁద
చ. 2:   చలవపైన కరవర చపప్పురములోనఁబనిన్న

   తలకొనన్న వటట్టివళళ్ళ దడియునఁ గటట్టి
  మెలపనఁ జెతగలవలయ మేలకటల్లమరితచి

  మలసిశేవతత చామరల వవనఁగను
చ. 3:     పనీన్నట తతుత్తి లే పపై మతచ గరియనఁగా

   వనెన్న తామర నటూలి వలవగటట్టి
    యనన్ననఁగల శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు రత సలిప

   వనెన్నల రసము చాల వదచలల్లనఁగాను



రేక: 0175-5వరాళ సతపటత: 07-445
పలల్లవ:     వరసతో సాసముఖ వసతత పూరిరమ నేనఁడు

   సిరల య వభవాల సేవతచరో
చ. 1:   లలితప గోవతదునఁడు లకమతడపమతదునన్న

  వలరాజదివో కొలవనఁగ వచెచ్చెను
    వలినఁ జతదుగ నఁడు తోడనే వలల్లగొడగట వటట్టి

   సులభాననఁ బవనునఁడు సురట వసరెను
చ. 2:    పొతదుగా వసతతునఁడు పవువ్వెలనఁ బటూజితచవచెచ్చె

  కతదువతోనఁ దుమత్మిదల గానముసేస
   సతదడితచి చిలకల చదువనఁజొచెచ్చె పదాతల

   గొతదినే కటట్టిగ వారెపై కోవలలగద్గీడితచె
చ. 3:    రతదేవ మొదలపైన రమణుల నాటతమాడి

  రతవసతతమాడె మేఘవళ యలల్ల
    తత శ్రీ వతకటగిరినఁ దావుకొని యితదునతదటూ

   మతమరనఁగా మొకేక్కర మెరసి దేవతల



రేక: 0175-6పాడి సతపటత: 07-446
పలల్లవ:   భావము దలియరే పడనఁతులల

 యవలనావలను యనన్ననఁగొతత్తిలయను
చ. 1:   తొలతనే కలవల తుమత్మిదలనతపతేను

  మొలచి తామెర వురములనతపను
   అల చతదుగ నఁడు కానరానటట్టి కపగమతపతేను

   తొలనఁకి చిగరాకల దురాద్గీల చేకొనెను
చ. 2:    గకక్కన మొగలిరేక కసటూత్తిరి రేనఁచితేను

  మకక్కవ మొలల్లమెగద్గీల మణులనితచె
    యకక్కవ మరని పటట్టినితటనఁ దేరల గటూడితే

   చకక్కని కరితుతడాల చకగముతో నమరె
చ. 3:     ముగద్గీని మెరనఁగనఁదగె ముతేత్తిల పతట పతడితే

  వగద్గీళతచి తేనెపతడు వనెన్నలగాస
  అగద్గీమెపై పవువ్వెలకొమత్మి ఆకలనఁగాయలనిచెచ్చె
   సిగద్గీల రాజతమేల శ్రీ వతకటేశనఁడు



రేక: 0176-1భపైరవ సతపటత: 07-447
పలల్లవ:   మఱియేనఁట వనన్నపము మాపదానఁకాను

  కఱదలనఁ బెటట్టి కితకనఁ గావనఁగదవయాత
చ. 1:    చెలి నినున్ననఁబాసివుతడి చెమటముతాతల చలీ ల్ల

   వలయనఁ బారల గచిచ్చె వసుకోవయాత
   వలవలనఁ బారచ వసనఁ గపప్పురాలతపే
  వలిసితే నీవు పదదవడిగటట్టి కోవయాత

చ. 2:     పొతదుల నీవ దలనఁచి పలకల వరలిచచ్చె
  సతదనఁడు దతడలగటట్టి చాతుకోవయాత

   సతదడి నిటటూట్టిరప్పుల వసరకో సురటగట ట్టి
   చెతది అతదుకను నీవు సేదదేరవయాత

చ. 3:     కూడనఁగ నినున్ననఁ దలనఁచి కోరికలనఁ జిగిరితచ
  వోడక బతతగటట్టి క వుతచకోవయాత

    యడనె శ్రీ వతకటేశ యితతనిటట్టి యేలితవ
  వాడకతడా బుజజగితచి వరమయతవయాత



రేక: 0176-2శతకరాభరణత సతపటత: 07-448
పలల్లవ:   లేవ యకక్కడసుదిద లసాత్సయను

  యవళ వడెమయతవ యతనికిని
చ. 1:     జవవ్వెన పాయప సత చలము సాదితచితేను

   యవవ్వెర బుదుద్ధ ల సపేప్పురితక మరి
   నవువ్వెతా వభునఁడతటతే నాటనితతే కొనగోర

  పవవ్వెళతచి యితదుకనఁగానఁ బలకకతడుదురా
చ. 2:    ఆనఁటది మతకవటట్టి అటట్టి మానఁటాడకతటే

  వానఁటాననఁజెపప్పు నొరల వశమౌనా
   చాటవనఁబటట్టి తీసితే జారెనితతే నీతురము

  తేటలగా నితతలోనే తరవసుకొతదురా
చ. 3:     దేవుల శ్రీ వతకటేశనఁ దలిసి వురమెకిక్కతే

   కావరితచి నేము వతకల దిదేదమా
   భావతచి నినున్ననఁగటూడితే పచాచ్చెయనితత మోవ

   మటూవతక సిగద్గీననఁ గరముల మటూసుకొతదురా



రేక: 0176-3గళ సతపటత: 07-449
పలల్లవ:     కొమత్మిలల యిద మతచి కొలవు వళ

   చిముత్మిచ వనన్నపాలలల్లనఁ జేయరే యిపడు
చ. 1:     భామనఁ దొడపపై నిడుక పగహల్లద వరదునఁడు

 ఆముకొని సరసములడుచనాన్ననఁడు
   దోమట వలపలను తొపప్పునఁదోనఁగి చెమటల
 ఆమని వడుకనోలలడుచనాన్ననఁడు

చ. 2:    చెలి వడెమయతనఁగాను శ్రీ నారసితహునఁడు
  నలవతకనఁ బకపక నవువ్వెచనాన్ననఁడు

   పలకల జొతపముల పవువ్వెదతడల తోడ
  చెలరేనఁగి మచిచ్చెకల సేయుచనాన్ననఁడు

చ. 3:   పొతది లకిమమత్మితోడ బొమత్మిరెడిడచెరల్లహరి
   యితదరి శ్రీ వతకటేశనఁ డేలచనాన్ననఁడు

    సతదడి రతులనఁ జొకిక్క జవవ్వెనమదము మతచి
  మతదమేళము సేసుక మనిన్నతపచనాన్ననఁడు



రేక: 0176-4మాళవ సతపటత: 07-450
పలల్లవ:  కామనిసితగారాల కాలమువళలరినఁగి

  భటూమలోన నినిన్నటాను భోగితచవయాత
చ. 1:    నిలపనఁదురమునఁ జారి నితడా జీనఁకటవడె

    సొలప మోవ కెతపలనఁ జకక్కల నితడె
   మొలచిన కళల మోముననఁ జతదుగ నఁడుదయితచె

  వలలేని నగవుల వనెన్నలగానె
చ. 2:   అదననఁ గనునఁగొనల నరణోదయతబాయ

   యదలోని సతతోషాన నిద వనఁగెను
   పొదల రతకానఁకను పొదుద లవడచి వచెచ్చె

   ఇదివ తమకమున నీరెతడలటూనఁ గాసను
చ. 3:      చెకక్కల చిర చెమట చికక్కని మతచ గరిస

    చకక్కనఁగా పలకల వసత తము వచెచ్చె
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యితతనిటట్టి కూడితవ

  యకక్కవాయ దినముల యేతడల్లకొలనఁదుల



రేక: 0176-5భపైరవ సతపటత: 07-451
పలల్లవ:    నీ చితత్తిము కొలనఁదితతే నేనేమనేను

    చేచేతనేమ సేసినానఁ జెలల్ల నీక ననిన్నయు
చ. 1:     దొసిట వనెన్నల వటట్టి తొడికి చటూపవచచ్చెనా

 ఆసల నీకోరికితతతతనవచచ్చెనా
    లసి నాతోనఁ బెననఁగేవు దోసమో అతదుకేమ

   సేసవటట్టినపప్పుడే చెలల్ల నీక ననిన్నయు
చ. 2:    తగిలి యాకసమటేట్టి తాసుననఁ దటూనఁచవచచ్చెనా

  జిగి నీమానఁటలకరాస్థి ల చెపప్పువచచ్చెనా
    నగతా నేమడిగేవు నాక నీతో బలిమా

   చిగరనఁజేనఁతలిపప్పుడు చెలల్ల నీక ననిన్నయు
చ. 3:   కోవలకూనఁతలొకక్కట గతప సేయవచచ్చెనా

 ఆవటతచి నీవడుకలనఁపవచచ్చెనా
   కావతచి కూడితవ చేనఁగల మఱిఱ్ఱైచెనున్ననఁడవపై

    శ్రీవతకటేశనఁడ యితకనఁ జెలల్ల నీక ననిన్నయు



రేక: 0176-6పాడి సతపటత: 07-452
పలల్లవ:    చేయవయత యితకా నీకనఁ జెలిల్లనటలనెలల్ల ను

 పాయరానిచటట్టి మవపై పనిగొతటవయాత
చ. 1:    నీనయగారితనమే నిచచ్చె ననున్న వలపతచె

  నానానఁట పగయముల నమత్మితపతచె
   వనుల వనుకలే వడుకల వుటట్టితచె

    కానీవయత యితకా నీవ కలవుగా నాకను
చ. 2:     మతచి జాణతనములే మరల గొలిప మత

   వతచిన మొకక్కల నీక వసముసేస
   పతచిన నవువ్వెల నీతో పననఁగలటకనఁదచెచ్చె

   యతదకవయత నీవ యిచేచ్చెవతకానఁ జనవు
చ. 3:    కానఁగిట నీ కూటముల కళలలల్లమొలపతచె

  చేనఁగదరిన మోవుల చిమత్మిరేనఁచెను
    వనఁగక శ్రీ వతకటేశ వతతలగానఁ గటూడితవ

   రేనఁగితచేవయత నీవ రేసులేని మెచచ్చెల



రేక: 0177-1మతగళకౌశి క సతపటత: 07-453
పలల్లవ:     ఇతకనెనిన్న గానఁగలవో యితత నీవలల్లనఁ బనుల

   సుతకల మోచినవలల్ల నఁ జూచేము నేము
చ. 1:    చెలియరో నీవలప చెకక్కలపపై రతకెకెక్క

  పలకనఁదేనెలనఁ గొతత పాలగారీని
   కలకనఁ గచములను కొనల వళళ్ళనఁగనఁజొచెచ్చె

  పలదరనఁగలనితత బయలయ సిగద్గీల
చ. 2:      కామనిరో నీ యాసల కనున్నల రెపప్పుల నితడె

  దామెనమోవులనఁ బతచదార చితదని
    వమరనఁ దురము జారి వరల రాలనఁగనఁజొచెచ్చె

   ఆమని ఆసలతోనే అగడాయనఁ బొతదుల
చ. 3:    అతగనరో నీకూటమ ఆయములనిన్నయు ముటట్టి

   రతగగా మోవ కళల రసములటూరె
  అతగవతచి శ్రీవతకటాధిపనఁ గటూడితవటేట్టి

  వతగలితనాన వలల్లవరలయనఁ జేనఁతల



రేక: 0177-2ఆహిరి సతపటత: 07-454
పలల్లవ:    తఱి నిటట్టిపనులలల్ల తగ నీవరనఁగవల

  యఱకల సేసునా యిలల్ల ల
చ. 1:      చెలి నీమొగము చటూచి సలవనఁ బారనఁగ నవవ్వె

  మలసి మానఁటాడునా మగనాల
    తలప మానఁటన నిలిచ్చె తలచటూప నిలచతడె
  చలివాసి తరగనా జవరాల

చ. 2:     నీపపై భారము వసి నిటటూట్టిరప్పు నిగడితచె
  మోపగటట్టి నా వలప ముదదరాల

   తీపల మోవనఁగార తేనఁకవతోనఁ జెమరితచె
  చాపలననఁ బెపైపడునా చదురాల

చ. 3:   కొపప్పుదువవ్వె పయతదకొతగ నీపపైసనఁకితచె
   కపప్పు సిగద్గీ వడుచనా ఘనురాల

     యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యనస నినున్న గటట్టి న
  వపప్పుచ రటట్టి సేసునా వతత్తిరాల



రేక: 0177-3వరాళ సతపటత: 07-455
పలల్లవ:    కానీవయాత దానికేమ కలది గలటట్టియత

  ఆనుక నీకితకనెతత ఆసదమో
చ. 1:    పొలనఁత నయమతటేను పూనఁటల ననన్నడిగేవు

  తలిపన రతయపప్పు తదదనఁగలనా
     యలమ నాకె వలప యరవు నాపపైనఁ బెటేట్టివు

 చెలలకితకానెతతేసి సిగద్గీవాట ల్ల
చ. 2:     వాడిక యితతకినఁ గదువగా ననున్నతడు మనేవు

  కూడి వావ వడిపతచకొననఁగవసమా
  మాడలవల సతుల మారిపళళ్ళడేవు

 తోడనిటేట్టియతదరిని దొడిడనఁబెటేట్టివో
చ. 3:     కొమత్మిను గానఁగిటనఁ గటూడి కొసర ననన్నడిగేవు

   కమత్మిర నేనటూనఁ దగల గావలనా
   దొమత్మి శ్రీ వతకటేశనఁడ తోడనఁబెతడాల్ల డేవు

  మమత్మిదదరి నికక్కడనే మతడెమురాయనఁడవపై



రేక: 0177-4సాళతగనాట సతపటత: 07-456
పలల్లవ:     పరష వరహ మతత పొగలయ నీవలల్ల

   సరినఁజూతువు రావమత్మి చకక్కని నీవభుని
చ. 1:    తలపోతలనె నీపపైనఁ దమకితచి తమకితచ

  పలపలనే నినున్ననఁ బేరకొనీ
   చెలల యదుటనుతటే చేరి నీసుదుద లడిగీ
   కలతువు రావమత్మి గకక్కన నీపగయుని

చ. 2:   బయలగానఁగిళళ్ళనే పపైపపైనె పొదుద వుచచ్చె
  నియతనఁ జకక్కనఁదనాల నినున్నవరిరతచ

  రయముననేడనెపైనా వాబ్రానఁతల నీరటూపవాబ్రాస
   కిగయనఁ గటూడరావమత్మి కేలచానఁచి మగని

చ. 3:      ఇకక్కవ నీ పానుపపపై నెదురల చటూచి చటూచి
    గకక్కన నినున్ననఁగటూడె నీ కడక వచిచ్చె

    యకక్కవ మనిన్నతచి నినున్న నితటలోననఁ బెటట్టి కొనె
   చెకక్కనొకక్క రావమత్మి శ్రీ వతకటపతని



రేక: 0177-5కాతబోదిసతపటత: 07-457
పలల్లవ:    నినున్ననఁ గొసరేటయటట్టి నేనే యడడనితతేకాక

  యనిన్నమాటలడినా నీకేడ మొకదాకిరి
చ. 1:    సిగద్గీలనే తరగటట్టి చెలిమోవ వతదువటట్టి

కగద్గీనిచనవులడుగరలిచెచ్చెను
   అగద్గీలమెపై ఆపకడ ఆడకెటట్టి మానేవు

   నిగద్గీల నిచచ్చెకనికి నీకేడ నిజము
చ. 2:     కనున్నల నివాళచెచ్చె కానఁగిట వడిది వటట్టి

    కనెన్న దన కచముల కపప్పుము వటట్టి
  చెనున్నమరనాపపతప సేయకెటట్టి మానవచచ్చె

   మనన్నననఁ బక్షపాతకి మరియేడ తగవు
చ. 3:    ఇచచ్చెకాననఁ బోనఁకవటట్టి యితపలనె పతడాల్ల డె

   మెచెచ్చెను శ్రీ వతకటేశ మేలములను
  ఇచచ్చెట ననున్ననఁ గటూడితవరమొనసటూదివపైత
   వచచ్చెన వడికానఁడవు వరపేల యినఁకను



రేక: 0177-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-458
పలల్లవ:     ఇదివో తలసుకొమాత్మి యరెతటకి నీవ గరి

  పదివల వనన్నపాల భావతచకోనీవ
చ. 1:    సరవతో నడచిత ఏ జగడమునఁ జవులే

   వరసాన నడచితే వగటనఁ బొతదు
   నిరత నావదదనుతటే నీవమనాన్న నాకనితప

  పరలవదదనుతటే నీపలకే వసటల
చ. 2:    తగవుల దపప్పుకతటే తమవారే యితదరను

  యగసకతమెపైతే తనయిలేల్ల యరవు
  నగతా నీవరకతటే ననుపలీడేరను

   మొగము ముణుచకొతటే మోవులౌనఁ బద్రియముల
చ. 3:   కానఁగలితచకొతటేను కపటమతతయునఁ బాసు

   ఆనఁగక వరకతడితే అదియే కానఁక
    వనఁగక శ్రీ వతకటేశ వస ననున్ననఁగటూడితవ

    మానఁగిన నీనా మనసు మానఁటవ యినిన్నయును



రేక: 0178-1దేసాళత సతపటత: 07-459
పలల్లవ:     చదిదకి వనఁడి వలప సరికి బేసి

   ఇదదరటూను యిదదరమే యేలయితత గరవ్వెము
చ. 1:    సలిగెలనఁ బొరలే నీసరితల చటూచేనఁగాక

   నెలనఁతరో నీయతత నేరనా నేను
  ఎలమతో రమణునఁడు యిదదరినడిమతాసు

    యిలపపై యతదు వనఁగనో యేలయితత గరవ్వెము
చ. 2:    ఆసదప నీలోని అనువు దలిసేనఁగాక

   వోసతరో నీపాట వోపనా నేను
   పూసలలో దారమపరషనఁడు నీక నాక

   యేసటూటవచచ్చెనో నీక యేలయితత గరవ్వెము
చ. 3:    కూడిన కొతత్తిరికప గణము చటూచేనఁగాక

     చేడెరో నీ పాట పొతదు చెలల్లదా నాక
    యడనే శ్రీ వతకటేశనఁడెనస నినున్నను ననున్న
   యేడకేడ మానఁటలడేవల యితత గరవ్వెము



రేక: 0178-2మధతమావత సతపటత: 07-460
పలల్లవ:     లోకముల జాడలివ లోనాయ వభునఁడు నీక

  సాకిరివటట్టి నీవల సాదితచేవ
చ. 1:    చలముల మానితేనే జగడాల చకక్కనౌను

   అలకల దరితేనే ఆసల మతచ
   కలయికల గలితే కపటాలనిన్నయునఁ బాసు

  వలినుతడి నీవల వతగెమాడేవ
చ. 2:   బతకములడుకోకతటే బెరయునఁ జటట్టి రికము

    మతక లేని పొతదులపైతే మత గరనఁగ
   అతకెలనఁ బెపైకొతటేనే అరమరపల నితడు

    సతక మోప నీవల సొలయ వచేచ్చెవ
చ. 3:     వడుకలనఁ గటూడితేనే వలయు సలవ నవువ్వె

  వాడికెల గలితేనే వడదేరను
   యడనె శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనె నినున్ననఁగటూడె

   జాడ తోడ నితకనేల సనన్నసేసేవ



రేక: 0178-3కేదారగళ సతపటత: 07-461
పలల్లవ:     పొతచి యదురకటల్లకనఁ బోవమత్మి పత వానఁడె

   ముతచి యాతనికి నీవు మొకక్కనేరత్తి వు
చ. 1:   చవులగా వచిచ్చెవచిచ్చె సారెసారెనాతనికి

  చెవలో నీమానఁటలలల్లనఁ జెపప్పునేరత్తి వు
  చివురనఁదమకముబబ్బు చితత్తిజకళల రేనఁగ

  నవకాననఁ గవకవ నవవ్వెనేరత్తి వు
చ. 2:     మతచము దగద్గీర నుతడి మారకొని ఆతనితో

  అతచ సరసము నీవాడనేరత్తి వు
    కొతచక కొపప్పు వడిచి కరల చికక్కలదసి

   పతచి పతచి వలపల పేరచ్చెనేరత్తి వు
చ. 3:     గకక్కననఁ గానఁగిట నితచి కపప్పురము నోటకిచిచ్చె

 వుకక్కననఁ గొనగోరనొతత్తినేరత్తి వు
    ఇకక్కవ శ్రీ వతకటేశనఁడితతలో ననున్ననఁ గటూడె

 యకక్కవమత్మి వురమెలయితచనేరత్తి వు



రేక: 0178-4శతకరాభరణత సతపటత: 07-462
పలల్లవ:    ఎతత రటట్టి డియిది యిటట్టి నేమపవానిని

   ఇతతసేసనఁ జూడరమత్మి యినఁకనేమ సేసనో
చ. 1:     పలిచి తా రాకతడనఁగానఁ బద్రియునితోనఁ బగచాట

   నెల పొడప వనెన్నల నిదిద్రితచేవాని
     చెలీనఁ దాను మతచముపపైనఁ జేరి యితటకినఁ గొతపోయి

  మెలత గానఁగలితచితే మేలకొనెనతనఁడు
చ. 2:   పతదమతటానతతలో పగడసాలడె వభునఁడు

  దితదుపడి మచచ్చెరాననఁ దలల్లవారెను
  ముతదుయడకె వచెచ్చె మొకమజజనానక

   కతదువగానాప వచిచ్చె గటూడె వటట్టినే
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడతదుకనఁ జేరి తనవురముపపై

   దేవులనఁ జూపతే తలిసి మొకెక్క
   కావతచి వారిదదరను కెపైకొని మనిన్నతచనఁగాను
    చేవదేర నటూడిగాల సేసి తా వలసనే



రేక: 0178-5దేసాళత సతపటత: 07-463
పలల్లవ:    తపప్పుగాదు రావయాత దానికేమ దోసమా

    వుపప్పుచితది యతత్తితేను వకట రెతడవునఁ గా
చ. 1:     నగితనఁగా నేను నామోము నీవు చటూడనఁగ

   తగి యినాన్నళళ్ళక నేను తలనఁపయితనఁగా
   చిగిరితచిన వలప చేగలకెక్కవ యిపడు

     మొగి ముమాత్మిర నానఁటతే ములక వతగవునఁ గా
చ. 2:    వరల వసితనఁగా వరగతో నీవురానఁగా

    పరగ నీ కూటమకి బానఁతపైతనఁ గా
   మురిపేన మటూలవావ ముతగిటకి వచెచ్చెనేనఁడు

     పొరలి మా జవవ్వెనాల పోనఁకక పటట్టినఁడు గా
చ. 3:     మొకమెడితనఁగా నేను ముతచి నీవు గటూడనఁగాను

 వకవళనెపైనాను వదిదకెపైతనఁగా
   వకలివపై ననున్నను శ్రీవతకటేశ యేలితవ
   పగకటమెపై పేరితే పాలే పరగవునఁగా



రేక: 0178-6పాడి సతపటత: 07-464
పలల్లవ:    చటూతువు వచేచ్చెయవయత సొరిది వరహమది

    చేత నీక వనన్నపము సేసేయటేట్టి వునన్నది
చ. 1:     చెకక్కననఁ బెటట్టిన చెయి చేరనఁడేసి కనున్నలక

  యికక్కవ చెపప్పునయటట్టి యితతకనన్నది
    మకిక్కలి కసటూత్తిరిపటట్టి మతచ మోవ చతదుగ నికి
  దికక్కల వహరితచే రాతరివలనునన్నది

చ. 2:    పూవులపానుప మనఁదనఁ బొరలేట చెలిబాగ
  వావ నీకనఁబెటేట్టి సేసవలనునన్నది

   యవల తుమత్మిద కరలిటేట్టి చెదరివుతడనఁగ
   వవలక మరదతడు వడిదలపై యునన్నది

చ. 3:    కడునఁ దాపమునకనఁగా గతదము పూసినపూనఁత
   వడి వలపల వలిల్ల వలనునన్నది

   యడయక శ్రీ వతకటేశయకెనఁ గటూడితవ
 నడుకొతత్తి నిచచ్చెకలతణమువలనునన్నది



రేక: 0179-1కేదారగళ సతపటత: 07-465
పలల్లవ:    అడుగరే యమానఁట అనిన్నయునఁ జెపేప్పునఁగాని

  తడనఁబాట నవువ్వెలక తానోపనఁగలనఁడా
చ. 1:    ఇపప్పుడు తనవదిదకి యేల రమత్మినీనే

  అపప్పుటమాటలే కావా ఆడేవ
   నెపప్పున మాతోడిపొతదు నిజము నిషటూట్టిరమతతే
  తపప్పుల నేనఁబటట్టితేను తానోపనఁగలనఁడా

చ. 2:      పీనఁట మనఁద నుతడి వచిచ్చె పననఁగనేనఁటకే నాతో
   నానఁట బాసలే కావా నడుపేవ

    పాటతచ మా వనన్నపాల పటట్టినదే పతతమతతే
 దానఁటరానినడకక తానోపనఁగలనఁడా

చ. 3:     ఆస మరనఁ దరవసి అతతలోనె ననున్ననఁగటూడె
   చేసిన చేనఁతలే కావా చెలేల్లది

    రాసికెకక్క శ్రీ వతకట రమణునఁడే తానఁగలనఁడు
  తాసువల సరిదటూనఁగ తానోపనఁగలనఁడా



రేక: 0179-2కనన్నడగళ సతపటత: 07-466
పలల్లవ:   ఆతనినఁ గోసరకరే అతదేమునన్నది

 ఆతుమలో సరివచెచ్చెనతదేమునన్నది
చ. 1:  చాయపాటమానఁటలలల్ల చవసేసుకొతటగాక

  ఆయడనఁ దపప్పువటట్టితే అతదేమునన్నది
   శేయరానిచేనఁత చటూచి సలవ నవువ్వెటగాక

  ఆయరత దిదదనఁబోతే అతదేమునన్నది
చ. 2:    ఒలిసి నొలల్లని వలపొడినఁ బెటట్టి కొతటగాక

  అలిగి సొలయనఁబోతే అతదేమునన్నది
  బలిమ చటట్టిరికము పపైనఁబొదుగటగాక

   అలరి వచిచ్చె చటూచితే నతదేమునన్నది
చ. 3:   ఎగసకేక్కలేమ గలల్ల యదనఁబెటట్టి కొతటగాక

  అగడు శయనఁబోతే నతదేమునన్నది
    నిగిడి శ్రీ వతకటాదిద్రి నిలయునఁడే ననున్ననఁగటూడె

  అగపడడ మనఁద నేరాలతదేమునన్నది



రేక: 0179-3ఆహిరి సతపటత: 07-467
పలల్లవ:   ఎపప్పుడు తనదాననే యగద్గీవటేట్టినా

   చొపప్పుగ నావతక దయనఁజూచితేనే చాలదా
చ. 1:    తానేల వనఁడుకొనీనే తడిసనఁ జెమటచేయి

  అని వరహన గిజిజడెపైవుతదానను
   మానక సరిసేసుక మానఁటలేలడ నాతో

   వనులక వటట్టిదోనఁచ వభునఁడు తానఁదాను
చ. 2:    దగద్గీరేల కూచతడనే తనమేను కసుగతద

   వగద్గీళప కానఁకలచే వనఁడెపై వుతదాన
    బగద్గీన నాకేల తాను పచచ్చెడము గపప్పుతేనె

   వగిద్గీ జీడివతటవలప వముత్మినో వమత్మిదో
చ. 3:     అతతేల కానఁగిలితచనే ఆయముల తనున్న సనఁకీ

  కతతునియముత్మిల మేనెలల్ల కానఁడివుతదాన
   ఇతతలో శ్రీ వతకటేశనఁడెనసనఁ దమకమేలే

     వతత మోవ తేనె లలల్ల వతదులయ తనక



రేక: 0179-4సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-468
పలల్లవ:   ఇదివో మాతోడి పొతదులిటవతటవ

   వుదుటన నితదుకెలల్ల వోపదువా నీవు
చ. 1:    చిగరమోవని నేను చెలనఁగి మానఁటాడనఁగా

  వగరగాదుగదా వో వభునఁడా
     నిగిడి పదత్మిప మోము నీక నేను చటూపనఁగాను
  తగిలి మరనియముత్మి తలనఁపగాదుగదా

చ. 2:     కలవ కనున్నల నినున్ననఁ గానఁడిపారనఁ జూడనఁగాను
   చలిగొనదు గదా యిచచ్చెట వభునఁడా

     బల కచ గిరలను పపై పపై నినొన్నతత్తినఁగాను
  నులివడి నీమేను నొవవ్వెదుగదా

చ. 3:    అతది బాహులతల నినన్నటట్టి చటట్టి కొననఁగాను
   కతదదుగదా శ్రీ వతకట వభునఁడా
   అతదముగానఁ గలసిత నలమేలమతగ నేను

  వతదువతట మోవతేనె వగటగాదుగదా



రేక: 0179-5రామకిగయ సతపటత: 07-469
పలల్లవ:   అపప్పుడుట నీవు నవవ్వెతవౌనోకాదో

  చొపప్పుల సరణగతడల్లనఁ జూచితనావళను
చ. 1:      వనిత చనున్నల మనఁది వాసన కసటూత్తిరి పూనఁత

  మునుప నీవురముపపై ముదద్రిలతటను
   వనకనొకక్కత వచిచ్చె వనఁస గానఁగిలితచకొతటే

    తన చనున్నల నతటతే తానఁదలిసి తటట్టిను
చ. 2:  తరణవుపరిసురతపవళ మెడదతడ

  గిరికొని నీమెడనఁ దగిలియుతడనఁగగా
    తరవాత వరొకత తా నీరతకి కితదపై

     మరలి దతడ దగల మరి నినున్ననఁ దిటట్టిను
చ. 3:    అలమేలమతగ చెమటటేట్టి నీమేనిపపైనఁ జితది

   చెలనఁగి శ్రీ వతకటేశ చిపప్పులతడనఁగా
   కలసి తులసదేవ కానఁగిలితచి ఆనీట

   మెలపననఁ దొపప్పునఁదోనఁగి మెచిచ్చెమెచిచ్చె తటట్టిను



రేక: 0179-6దేసాళత సతపటత: 07-470
పలల్లవ:   కొమత్మిలల యతతవానఁడే గోవతదరాజ

  కమత్మిరితచ రాజసమే గోవతదరాజ
చ. 1:   వులిపచిచ్చెనవువ్వెలతో వతత్తిగిలి పవవ్వెళతచి

  కొలవు సేయితచకొనీ గోవతదరాజ
  జలజాక్షులిదదరటూను సరినఁ బాదాలోతత్తినఁగాను

  కొలనఁదిమర మెచచ్చెని గోవతదరాజ
చ. 2:    అద నాభికమలననజనినఁ బుటట్టితచి తాను

  కొదలేక వునన్నవానఁడు గోవతదరాజ
   చెదరక తనవదద సేవసేసే సతులక

  గదిగచచ్చె వలపల గోవతదరాజ
చ. 3:    వపప్పుగా వామకరము వగినఁజానఁచి వలకేల

 కొపప్పుగడునెతత్తినానఁడు గోవతదరాజ
    ఇపప్పుడు శ్రీ వతకటాదిద్రినిరవపై శతఖు చకాగ ల

 కపప్పుకటారమునఁబటట్టి గోవతదరాజ



రేక: 0180-1ముఖరి సతపటత: 07-471
పలల్లవ:     వనుమా ఆప చేతనే వతతలగనఁ గాకచేసి

   అననఁబోలదువు నీవ ఆపతో నేనఁడు
చ. 1:     మతతనాన నీవు నేను మానఁటలడుకొనన్న మానఁట

   అతతలో నెవవ్వెర చెపప్పురాపతో నేనఁడు
     చెతత నీచేనఁతక నేను చేయతత్తి మొకిక్కన మొకక్క

  అతతరతగమెటట్టి చెపప్పురాపతో నేనఁడు
చ. 2:      పరప పపై నిదదరము పచచ్చెగా నవవ్వెన నవువ్వె

   అరసి యవవ్వెర చెపప్పురాపతో నేనఁడు
   తరలోని మనగటట్టి దిషట్టిముగ వవరితచి

  అరదుగానెటట్టి చెపప్పురాపతో నేనఁడు
చ. 3:     మనలోనఁ గటూడిన యటట్టి మదన బతధములలల్ల

  అనువులవవ్వెర చెపప్పురాపతో నేనఁడు
  ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసితవపప్పుటని

    అనవయత యితకా నీవు ఆపతో నేనఁడు



రేక: 0180-2మాళవశ్రీ సతపటత: 07-472
పలల్లవ:   చెలల్లనఁబో నీవటవతట చెలివపైతవ

 కొలల్లలగానతనినే కూడితవగా
చ. 1:   మనసిచిచ్చె ఆతనితో మానఁటాడవపైతవగా

  చనవు సేసుకొని కొసరవపైతగా
  పననఁగి చేతులవటట్టి పలవవపైతవగా

   వనయాన భారము పపై వయవపైతగా
చ. 2:   తపప్పురాని బాసలలల్ల తలనఁపతచవపైతవగా

 అపప్పుసము నేమొకిక్కతననవపైతగా
  అపప్పుడె ముదుద టతగరమట చటూపవపైతవగా

  నెపప్పుననానల వటట్టి నెటట్టి కొనవపైతగా
చ. 3:   నగవులనే వలప నాననఁబెటట్టి వపైతవగా

  చిగిరితచ నిచచ్చెకాల సేయవపైతగా
    తగ శ్రీ వతకటేశనఁడు తానెవచిచ్చె ననున్ననఁగటూడె
   నిగిడి నీయతత నీవు నేరప్పువపైతగా



రేక: 0180-3మలహరిసతపటత: 07-473
పలల్లవ:     తర మజజనప వళ దేవునికి నిదివో

   పరగ నారదాదుల పాడరో యితదరను
చ. 1:    చితతదర వతచేసి సితహసనమున నుతడి

  దతతధవనాది కస్కృతతముల చేసి
  సతతసాననతటరో సతపతగ నటూనియదచిచ్చె

  కాతతల గతదపటటకలి వటట్టి రో
చ. 2:    పతచామస్కృతముల తోడ పనీన్నట మజజనమాడె

  కాతచనాతబరాల గటట్టి కసటూత్తిరిపూస
    నితచకొనె సొముత్మిలలల్ల నిలవు దతడల చాత

 పొతచి దటూపదపతాతబటూలములొసనఁగరో
చ. 3:   పాదుకల వాహనాల బహుఛతగచామరాల

 ఆదరితచె శతఖకాహళదివాదాతల
  వదపారాయణలతో వసనఁజూచెనఁ గపలను

  గాదలలకక్కలడిగె గడేరాల వనెను
చ. 4:  అతగరతగవపైభవాలకరళపాడుల వటట్టి

 అతగప నితతదానాదులనిన్నయునఁజెస
   చెతగటనలమేలత్మితగ శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడి

 ముతగిటపారపతతముల చేసని



రేక: 0180-4మధతమావత సతపటత: 07-474
పలల్లవ:  తటట్టినఁదరవుననేల తేరకానఁడా

  యటట్టి వలసిననయత నితటకి రావయాత
చ. 1:    గొలల్లతల నీవల కొపప్పువటట్టి తీసేవు

  చలల్లచాడె వదిలము జాజరకాడ
  గలల్లసతకదుబబ్బును కొలచి పోయిమనేవు

   యిలిల్లద యిపప్పుడె మాయితటకి రావయాత
చ. 2:   వుమురనఁగటూటాన నావడివటట్టి పననఁగేవు

  చముర చితదనోయి జగడగానఁడ
   బమసి పలల్లనఁగోవ పడిరోనఁ బోయిమనేవు

  యిముడుకోవలసితే యితటకి రావయాత
చ. 3:    బాలనఁడ శ్రీవతకటేశ పయతదేల తొడికేవు

  పాల దొలనఁకీనోయి పతతగానఁడ
 కోలముతదపై నీతుతుత్తి రనఁగొముత్మిలోనఁబోయుమనేవు

  యేలకొతదుగాని మాయితటకి రావయాత



రేక: 0180-5కేదారగళ సతపటత: 07-475
పలల్లవ:    వటట్టియలకల నీవ వలనఁబడితవ గాక

   పటట్టి పననఁగనఁగా నీతోనఁ బదరితనా
చ. 1:     అడరి నే వదదకి రానతటానఁ గోపగితచేవు

   వడివటట్టి తయతనఁగా నే నోపనతటనా
   పడితనఁ గానఁకలనతటానఁ బలమార దటూరేవు
  కడనఁగి కానఁగిలితచనఁగానఁ గాదతటనా

చ. 2:    కతలనే తలల్లవారెనఁగా యతటానఁ గినిసేవు
  రతనఁబలవనఁగా నే రానతటనా

    తత మోవ తేనెకనఁగా దవువ్వెలనఁబొరలే వటేట్టి
  ఇతవపై నీవడునఁగనఁగా నియతనతటనా

చ. 3:   అతచల నేకతమాడనతటాను మొరసేవు
  వతచి తరవయనఁగా నేవదదతటనా
    పొతచి శ్రీ వతకటేశ యిపప్పుడు ననున్ననఁబొతదితవ

  మతచముపపై నలల్లపడు మారకొతటనా



రేక: 0180-6సాళతగనాట సతపటత: 07-476
పలల్లవ:   నిజము నిషటూట్టిరము నేమెపైతేను

  గజగజలను యాల కొసరితపతచేవు
చ. 1:    నెమత్మినాపను వనఁడుకో నీవ నేరతువు

   కొమత్మి కోపము దపప్పుతచకో నేరతువు
    దొమత్మిరి చేనఁతల సేసి తదుద కొననే రతువు
 మమేత్మిల యతదుకనెడమానఁటలడితచేవు

చ. 2:    పొసనఁగ నీయతకెక రాబుదిద్ధచెపప్పు నేరతువు
  అసు దపైయాపపతపశయనఁగ నేరత్తి వు

   పసలగా సారెసారె బాసల సేయనేరత్తి వు
   యసగి నే వతటవచిచ్చెయేమ సేసేనయాత

చ. 3:    ఈవులిచిచ్చె యితటకిరా నెలయితచ నేరతువు
   వవల వధముల నవవ్వెతచ నేరత్తి వు

    శ్రీ వతకటేశనఁడ నీవ చెలియనఁగటూడిత వటేట్టి
   దేవునఁడవు మమెత్మితత పొదిగి మెచేచ్చెవపడు



రేక: 0181-1సాళతగనాట సతపటత: 07-477
పలల్లవ:    ఆస తకి నీకనఁబోదు అతడనుతడేవారమతతే

  బేసబెలిల్లతనముననఁ బెననఁగ మాకేల
చ. 1:    కరలతత చికక్కవడాడ నఁ గొనగోళళ్ళ తీరచ్చె

   సరలతత పనగొనాన్న చనున్నలే యాను
    తరణతత గోపతచినానఁ దగ నీవ వోరేచ్చెవు

   పరరేనఁచి సారెసారెనఁ బెననఁగ మాకేల
చ. 2:   పకక్కటలల్ల నఁదిటట్టి లలల్ల పదవ మోవనఁగవల

   వకక్కసపనఁ గనున్నలపైతే వడిది మోమే
    నికక్కముగ చెలి పతతము నీవ చెలిల్లతచవల

   పకక్కవధముల మతోనఁ బెననఁగ మాకేల
చ. 3:     కతదువ రతులకెలల్ల కానఁగిలి యొకక్కటే గరి

  అతదపనఁబరదు భారమానునఁ బాదాల
    యితదునె శ్రీ వతకటేశ యప నీవురమెకెక్కను

  పతదలకాడనుతడి పననఁగ మాకేల



రేక: 0181-2సామతతత సతపటత: 07-478
పలల్లవ:    ఊరకతడితే మేల వనఁకొతటేనఁ బెపైనఁడికతౌను

  బారపటట్టితే నలప పచిచ్చెదేరెనతదువు
చ. 1:    పగడవాతర వచిచ్చె పలమార మానఁటాడితే

  దగర యతతటది రటట్టిడియతదువు
    మొగమెతత్తి నేను నీమోము సారెకనఁ జూచితే
  జిగిమతచ నిదియతత సిగద్గీలేనిదతదువు

చ. 2:      చెలనఁగి నీ చితత్తిము రా సలవుల నగితేను
  కెలసి యతత యగసకెక్కపదతదువు

   తలనఁపతచి నీబాసల తడవ పేరకొతటేను
 వలవతతనిది యతతవళకలదతదువు

చ. 3:    గకక్కన నేనే ముతదు కానఁగలితచకొతటేను
  దకిక్క నీకతట బలిమదాననతదువు

   ఎకక్కవ శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ
   మకిక్కలినినఁ బెననఁగితే మరిత నేనతదువు



రేక: 0181-3పాడి సతపటత: 07-479
పలల్లవ:    ఆతనఁడెతత నీవతత అవునే మేల

 యేతరిదానవు నీకనెతచనునన్నదా
చ. 1:  చెలల్ల బడిగలితేను శితగారితచకొతదుగాక

 పలల్లదాలడుదురా పతతోను
   గొలల్లవారి తోడిపని గొడడలి నాననఁబెటట్టి ట
   మలల్ల డి బుదిద్ధచెపప్పుతే మతక మానీనా

చ. 2:    మేనదానవపై తేను మేరతోనఁ గెపైకొతదుగాక
 ఆనలవటట్టి దురా ఆతనితోను

  పూని చలల్లలమేత్మివారిపొతదు దటూలమటూనఁతకోల
   ఆనుకెతత కితదుపడాడ నారడి మానీనా

చ. 3:  చనవరివపైవుతడితే సరసమాడుదుగాక
  యనసి శ్రీ వతకటేశనెగద్గీలతతురా

  గనిసి మతదలవారిగణము రాతపపైనార
   ననుపతత గలిగినా నాలి మానీనా



రేక: 0181-4హితదోళవసతతత సతపటత: 07-480
పలల్లవ:   నీవపైన వనన్నవతచవ నేరచ్చెకొనునాతనఁడు

   వవల కోరికలక వల వలనా
చ. 1:   యడువటట్టి కాడనఁగాను యేది నిజమౌనో

  యేడ లేనిమానఁటలనేల పతచనే
  వాడికవలపలక వచిచ్చెనతతే లభము

  వోడక ఆసదానక వడిగటట్టి వలనా
చ. 2:    దొతతల సరసముల దొమత్మియతత గటూడునో

   యతత దరవపైన నవువ్వెలేమ సేసనే
   బతత భోజనాలక పటట్టినదలల్ల నఁ గడి

  వతతజాణతనాలక వళ చటూడవలనా
చ. 3:    మచిచ్చెకనఁ బరవశన మఱతునో తలనఁతునో

   హచిచ్చె తన మోహమేల యచచ్చెరితచనే
     తచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడు తానె ననిన్నద కూడె
   కొచిచ్చె కొచిచ్చె తమకము గదిగచచ్చెవలనా



రేక: 0181-5హిజిజజిజ సతపటత: 07-481
పలల్లవ:    తానేకల గనెనో తపప్పుక చెపప్పుమనవ

   మానక తలల్లవారనఁగా మాయితటకి వచెచ్చెను
చ. 1:   ఆక మడిచితుత్తి నతటా ఆయములటూనతటనతటా

  కెపైకొని యిదదరటూనుతడనఁగల గతటనే
  దాకొని నవవ్వెతనతటా తములమువటట్టినతటా

   కాకరితనాల మతచి కల గతటనే
చ. 2:    పననఁగిత నేనతటా పగయము తానఁజెపప్పునతటా

  కనుమటూసినతతలోనే కల గతటనే
  కొనగోరతటతనతటా కొపప్పువటట్టి తీసనతటా

   ఘనమెపైన వలపల కల గతటనే
చ. 3:    లలి సనన్నసేతునతటా లగగానఁ జేపటట్టి నతటా

  కలికితనాలనొకక్క కల గతటనే
   అలమేల్ మతగనేను అటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ

  గలసితనిటాల్ల నేకల గతటనే



రేక: 0181-6కేదారగళ సతపటత: 07-482
పలల్లవ:   ఎపప్పుడూను నీ సుదుద లిటవతటవ

   గపప్పు సముదద్రిములోనే కరియితచేవు వాన
చ. 1:    కానికె దచిచ్చెనయాప కాచకిటేట్టి వుతడనఁగాను

  వని వనఁగేయాపనేల వడివటేట్టివు
   ఆని దపప్పుగొతటననన్న యాపనటవటట్టి నీళళ్ళ

 నానుచనన్నయాపకేల పానకమచేచ్చెవు
చ. 2:    పతడిలికి వచిచ్చెనాప పరట వడిశతడనఁగా

  చతడి పొరగాపనేల సనన్నసేసేవు
  అతడ నానఁకలిగొనాన్నప అటట్టిమోముచటూడగాను

  నితడనఁదనిసినాపక నీవువతదు వటేట్టివు
చ. 3:   వదిద యలమేలమతగనురముననఁ బెటట్టి కొని

  గదిదతచి కడవారిపపై కాలచానఁచేవు
    కొదిదతో శ్రీ వతకటేశ కూడినాప వుతడనఁగగాను

   అదిద పలిచ్చెనాపకేల ఆసల నితచేవు



రేక: 0182-1ముఖరి సతపటత: 07-483
పలల్లవ:    నేమే దొరసానులము నేరక లోననుతదుము

  సాముసేయ నెతతలేదు సముకపవారికి
చ. 1:    సిగద్గీవడ నెతతలేదు చెయిచానఁచ నెతతలేదు

   దగద్గీరి సేవల సేసే తరణులక
    వగిద్గీ పలవ్వె నెతతలేదు వోపనన నెతతలేదు

  అగద్గీలమెపై కాచక అతడనుతడేవారికి
చ. 2:    అతదిపొతద నెతతలేదు ఆనవటట్టి నెతతలేదు

 కతదువనుతడేట వడిగపవారికి
   చెతదికూడ నెతతలేదు చెలిల్లతచకో నెతతలేదు

 యతదుకెపైనానొడిగటేట్టి యితటలోనివారికి
చ. 3:    రవవ్వెసేయ నెతతలేదు రచచ్చెకెకక్క నెతతలేదు

  నవువ్వెల నవవ్వెతచే మనన్ననవారికి
    జవవ్వెనప శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడిద ననున్ననఁ గటూడె
  నివవ్వెటలల్ల నెతతలేదు నీవతటవారికి



రేక: 0182-2బౌళరామకిగయ సతపటత: 07-484
పలల్లవ:  నేరపరివౌదువ నీవనిన్నటా- వోరి

   నేరకతటే నేనఁడుమముత్మి నీవతత సేతువా
చ. 1:    పూని మానఁటలడనఁగదే పొలనఁతీ -వోరి

  వాన పలమారవపైతే వరదలౌరా
   నానితేనఁ గొతత వలప నయమౌనఁగదే-వోరి
   నానునా గొడడలివతట నాలపైన నీచితత్తిము

చ. 2:    కలయవ మాపొతుత్తి కలికీ -వోరి
  కలగలప గిజజడి గాదటరా

 పలరతులేకాదా పరిణమమునఁ-వోరి
   పలవతచలనఁ బడెను పాయప నీదేహము

చ. 3:   సేస వటట్టితగదే శ్రీసతీ-వోరి
  సేసుకతటే పణతముల చేరకతడునా

    రాసులపైతే మేలే నీ రచనలలల్ల -వోరి
    ఆసల శ్రీ వతకటేశ ఆయముల సనఁకెరా



రేక: 0182-3భపైరవ సతపటత: 07-485
పలల్లవ:  పపైనఁడికతవతటదాయ పపైకొనన్ననీతోడిమేల

   వనఁడి వనఁడి కోరికల వలల్లవరలౌను
చ. 1:    తలకితచి చటూడనఁబోతే దిద్రిషిట్టి దానఁకీనతదువు

 పలికితేనే బహుభాషిదతదువు
  చెలరేనఁగి నవవ్వెతేనే సిగద్గీలేనిదతదువు
   యలమ నీతోడిపొతదు యతదుకెపైనా వచచ్చెను

చ. 2:  సరసములడితేనే చలివాసనతదువు
 కరనఁగితనతటే బటూటకములతదువు

   సొరిది నీక మొకిక్కతే జూటరినేనతదువు
   యిరవపై నీతోడిపొతదు యతదుకెపైన వచచ్చెను

చ. 3:   పపైపపైనఁ జెయివసితే పతతమచెచ్చెనతదువు
  రాపగ మెచిచ్చెతే బీరములతదువు
    బాపరా శ్రీవతకటేశ బలిమనఁ గటూడిత ననున్న
   యేపన నీతోడిపొతదు యతదుకెపైనా వచచ్చెను



రేక: 0182-4సామతతత సతపటత: 07-486
పలల్లవ:     ఇతదుకే మెచేచ్చెర చటూచి యితతులలల్ల నినున్నను

   వతదుల నీ సొబగకే వలలేదుగాక
చ. 1:    పనిన్నన కొలవులోని పతమెలతదర లేర

  నినున్న మోహితపతచినదే నెలనఁతగాక
    యనిన్నలేవు కళల నీకివ చెకక్కల మనఁదట

 చినిన్నకొనగోరరేకే చెపప్పురాదుగాక
చ. 2:    చపప్పుని వుపప్పుని మానఁటసరసములనిన్న లేవు

  కొపప్పువటట్టి తీసినదే కొతత్తిలగాక
    ముపప్పురి మోవ మనఁదట మొగచాటలనిన్న లేవు

  కపప్పు తములమడుటే కతలయనఁగాక
చ. 3:    సిగద్గీవడడ చితత్తిములో చితదువతదులనిన్న లేవు

 దగద్గీరికూడినదే తగలగాక
    అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశ ఆసలసలనిన్న లేవు
  నిగద్గీల యకూటములే నేరపలగాక



రేక: 0182-5రామకిగయ సతపటత: 07-487
పలల్లవ:   ఇనిన్నటా సరసునఁడవు యతతసేసేవు

   వనెన్నల పలగముల వడుక నీసిగద్గీల
చ. 1:    మలసి యాలకొతకేవు మరికొతత నవవ్వెరాదా

  వలవటట్టి కొతటవా యవటనేమెపైనా
   అలరి మానఁటాడుమతటే అతదునితదునఁ గలపేవు

   కలగటూరా యేమెపైనా గజిబజి సేయను
చ. 2:    మరలేని కొలిపేవు మనసు నాకియతరాదా

   అరివననఁ దచిచ్చెతవా అపప్పుడే నీవు
    తరలోన దానఁగేవు తేరి నినున్ననఁ జూచితేను
    సరిబేశ నీ చేనఁతల సారెసారె ముయతను

చ. 3:    కొదిదనేల లోభితచేవు కూరిమ పపైజలల్లరాదా
  మదుద లకిక్క కోసితవా మరియలసి

     గదదరి శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న
    చదిద మటూటల రతుల సారెక భోగితచను



రేక: 0182-6కాతబోదిసతపటత: 07-488
పలల్లవ:   వదదనేమా నేము వలవనిజోలపైతే

   తదదలేము తగవుల దిషట్టిమెపైన పనికి
చ. 1:      వగల వటట్టి క నీవు వటట్టి కూరిమ గొసరి

  యగసకేక్కలడితే నేనెరనఁగనఁ గాక
    మగవ గణములతచి మరి నీ గణములతచి
   నగమా వోరిచ నాప నాయమెపైనపనికి

చ. 2:      దిముత్మిల రేనఁచక నీవు తరవలనఁ జూప మోప
   యమెత్మిలలల్ల నెరపతే నెరనఁగనఁ గాక

  నెమత్మిదినఁ దగవరినఁగా నెలనఁతయిరవరినఁగి
    రమాత్మి కలస నాప రవవ్వెగాని పనికి

చ. 3:    పతతములలల్ల నాడి బలిమనఁ గానఁగిటనఁ బటట్టి
   యితత కితదుపడితే నేనెఱనఁగనఁ గాక

    యితతలో శ్రీ వతకటేశ యనసిత వటలనే
    వతతమాత్మి పననఁగీ నాప వసమెపైన పనికి



రేక: 0183-1రామకిగయ సతపటత: 07-489
పలల్లవ:    కొచిచ్చె కొచిచ్చె కొసరీనే గొలల్లకొసర

   కచిచ్చె యతత్తివ చనున్నల గొలల్లకొసర
చ. 1:    చేరవనుతడి నినున్ననఁ జెనకీనదివో వానఁడు

 గోరికొనలనొతత్తివ గొలల్లకొసర
   మారకొని నీతోనిటట్టి మానఁటలడ వచచ్చెని

  కూరిమనఁ దిటట్టినఁగదవ గొలల్లకొసర
చ. 2:     పఱచనఁజేనఁతల చేసి పపైకొనీ వచిచ్చె వానఁడు

  గఱతు మోవసేయవ గొలల్లకొసర
  మెఱసి పననఁగవచచ్చె మకక్కటపరతులను

  కొఱకొఱనఁ బెటట్టినఁగదే గొలల్లకొసర
చ. 3:    చెలల్ల బడి వావచెపప్పు శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

  కొలల్ల న నవవ్వెనఁగదవ గొలల్లకొసర
   బలిల్లదునఁడాతనఁడు నీవు పటట్టిప దేవులవపై

   కొలల్లలడేవ వలప గొలల్ల కొసర



రేక: 0183-2కేదారగళ సతపటత: 07-490
పలల్లవ:    చదిదకి వనఁడికి మర సరసములడరాదా

   యిదదరనఁ గటూడితరి మకినఁకనేల అలక
చ. 1:   మచచ్చెరప గొణనఁగల మానఁటలడినతదానఁకానే

  అచచ్చెలము మోము చటూచినతదానఁకనే
 తచచ్చెనలనిన్నయు నేకాతతములపైనతదానఁకానే

    యచచ్చెకొతదు లేదు మక యినఁకనేల అలక
చ. 2:   మునుకొనన్నజగడము మొకక్క మొకిక్కనతదానఁకానే

 అనుగమోనము నవవ్వెనతదానఁకానే
 పననఁగలటల తమపరరేనఁచినతదానఁకానే

  యనసనఁ జటట్టి రికములినఁకనేల అలక
చ. 3:    నేసవటట్టిన సిగద్గీల చేయి మోనఁచినతదానఁకానే

 ఆసలలల్ల నఁ గానఁగిలితచినతదానఁకానే
    వాసితో శ్రీ వతకటేశవ్వెర కూడితరి మర

 యసులలల్ల నఁ బెడనఁబాసనినఁకనేనఁటయలక



రేక: 0183-3పాడి సతపటత: 07-491
పలల్లవ:    చెవులరా వనేనఁగాని చెపప్పుమా నాకాసుదిద

   జవళ వలప లిటేట్టి చలల్ల దురా
చ. 1:   పొరి నినున్ననఁ దలనఁతునెపప్పుడునతటానాడేవు

  తరణులనఁ బొతదేవళనఁ దలనఁతువా
   యరవులేక నాకే యదుర చటూతుననేవు

    కరనఁగి చొకేక్క వళ కనువచిచ్చె చటూతువా
చ. 2:    వనజాక్ష నారపే వాబ్రాసి చటూతుననియేవు

  వనితల వురముపపై వాబ్రాతువా
   చనవున నాపేరే జపయితతుననేవు నీ

  యనునఁగనఁగాతతనఁ బలిచేయపప్పుడు జపతతువా
చ. 3:  ఎమెత్మిలతో నేరపలతతునతటానాడేవు

  కొమత్మిలతోడుత నటేట్టి కొనేడుదువా
   మముత్మి శ్రీ వతకటేశ మతడెమురాయనఁడవపై
   సమత్మితనఁ గటూడిత వటేట్టి చనవతుత్తి వా



రేక: 0183-4సాళతగనాట సతపటత: 07-492
పలల్లవ:    ఎతదానఁక వసరితచే నిదివో నినున్న

   పొతదితే నీ కానఁగిటలో పొనఁగేదేకాక
చ. 1:    చిగరనఁ గొమత్మిక నెతత చేగలకిక్కనామేలే

  మగవనెతత వతచినా మాకమేలే
   జగడాలకేమ వని సాదువలనుతడి నీవు

   మొగము చటూచినతతలో మొకేక్కదే కాక
చ. 2:  వలరాజనముత్మికెతత వానఁడివటట్టినామేలే

  చెలిని నీవతత సితగారితచినామేలే
  చలపోర మరియేల చనవుకొలనఁదినే

   పలిచినపప్పుడే నీతోనఁ బెననఁగేదే కాక
చ. 3:     బతగార పగతమ కెతత పాబ్రాణము వోసినామేలే

  అతగనకెతత లోనెపైనా మేలే
     సతగత శ్రీ వతకటేశ సరి ననున్ననఁ గటూడితవ

    పొతగి నీవు చెనకితే భోగితచటే కాక



రేక: 0183-5శ్రీరాగత సతపటత: 07-493
పలల్లవ:   మదనుని తతడిద్రికి మజజనవళ

  పొదిగొనీ సితగారప భోగములలల్ల ను
చ. 1:   పడనఁతుల నవువ్వెలలల్ల పపైనతటకొనన్నటట్టి

  కడలేక పొగడొతదనఁ గపప్పురకాప
    నిడివనఁ గలప్పు వస్కృక్షము నితడానఁ బటూచినటట్టి

   కడునఁ దలల్లనెపై యమరెనఁ గపప్పురకాప
చ. 2:    సుదతుల చటూపల సొరిది పపైనఁగపప్పునటట్టి

  పొదిగొని జొబబ్బులీని పణునఁగకాప
  అదన నలల్లగలవలటట్టి ముతచకొనన్నటట్టి

  పొదలనఁ దిరమేనను పణునఁగకాప
చ. 3:   అలమేలమతగ వురమతదుతడి యనురాగము

  కలికినటట్టి పనీన్నరనఁ గతకమకాప
    యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడినిన్న సొముత్మిల నితచక
  కొలవలల్ల నితడుకొని కతకమకాప



రేక: 0183-6శతకరాభరణత సతపటత: 07-494
పలల్లవ:     ఇదివో దిద్రిషాట్టి తతము యిచట మయతద కతట

  యదిరితే వనకముతదితతానఁ బెడరేనఁచను
చ. 1:   యేకతమెపైతేనఁ జాల యతతటలకెపైనాను

  పోకతడా లోలోనే పొతదుసేసును
   సాకిరి గలితేనఁ జాల సరినెతతమోనమెపైనా
   వాకిచిచ్చె మాటాడితచి వడినఁ గొసరితచను

చ. 2:   పానుపొకక్కటపైతేనఁ జాల పచిచ్చెవటల్లటట్టివపైనా
  మాననఁజేసి తమకము మతనఁరేనఁచ

    మేనుల సనఁకితేనఁ జాల మకక్కటప కానఁకలలల్ల
   ఆనుకొని చలల్లనఁజేసి ఆయముల గరనఁచ

చ. 3:    బాగాలతదుకొతటేనఁ జాల పరాకలనిన్న మానిప్పు
  చేగలకిక్క రతులలల్ల నఁ జిమత్మిరేనఁచను
     యగత శ్రీ వతకటేశ యకె నీవునఁ గటూడితరి
  జాగలేని సరసాల చనవులిపప్పుతచను



రేక: 0184-1నాదరామకిగయ సతపటత: 07-495
పలల్లవ:    చితత్తిగితచ మామానఁట శ్రీ నరసితహ

    చితత్తిజ జనక వో శ్రీ నరసితహ
చ. 1:     చెలరేనఁగి వునాన్ననఁడవు శ్రీ నరసితహ - నీక

   జెలలలల్ల మొకేక్కర శ్రీ నరసితహ
   సలవుల నవవ్వెవటేట్టి శ్రీ నరసితహ- నీకే

   సలవు మావలపల శ్రీ నరసితహ
చ. 2:     చితదని మెపైనఁజెమటల శ్రీ నరసితహనఁ నినున్న

    జెతదినది కడు జాణ శ్రీ నరసితహ
    చెతదమత్మి రేకల గోళళ్ళ శ్రీ నరసితహ- నీపపై

   చితదులలల్ల బాడేము శ్రీ నరసితహ
చ. 3:   సిరినెరకానఁగిట శ్రీ నరసితహ- మతచి

   సిరల నహోబలము శ్రీ నరసితహ
   శిరసతుత్తి శ్రీవతకట శ్రీ నరసితహ

 చెరలటాలినఁకనేల శ్రీనరసితహ



రేక: 0184-2శతకరాభరణత సతపటత: 07-496
పలల్లవ:    సతదడెతతపైనానఁ గలదు సతులలో నీక

  అతదరిలోనఁ గరణతచి ఆదరితతుగాని
చ. 1:       మోము చటూచి నీక నేను మొకిక్కతనఁ జమత్మి రమణ

  ఆముకొని యాడో పరాకెపైతననక
     వోముక నీ చేనఁతల నావళళ్ళపపై నునన్నవ సుమత్మి
  చేముటట్టి తడివచటూచి చితత్తిగితతుగాని

చ. 2:     గకక్కననఁ గెపైదతడయిచిచ్చె కదిసి వుతడితనఁ జమత్మి
    చికిక్క ఆ వళను మరచిత ననక

   మకక్కవ నాతోనాడిన మాటపటట్టి నన్నది సుమత్మి
  పకక్కన నాపాలనఁజికిక్క పాయకతదుగాని

చ. 3:      ననుపన నీతో నేను నవువ్వెల నవవ్వెతనఁ జమత్మి
 చెనకనేరక భద్రిమసితననక

     మొనసి శ్రీ వతకటేశ ముతచి కూడితవ సుమత్మి
  పనచి నీమహిమెలల్ల బెరయితతుగాని



రేక: 0184-3దేసాళత సతపటత: 07-497
పలల్లవ:      నీ మనఁది తలపోనఁతలే నితడు రతగా భావతచి

   పేగమతోనునన్నది యిటట్టి పగయము చేకోవయాత
చ. 1:    వడెమచేచ్చె యపప్పుట వడుకల దలపోసి

 ఆడుకోలమానఁటలలల్ల నటదలనఁచి
  కూడివునన్నవళల గరతుల దలపోసి

 వోడక సతతోసములనోలలడుచనన్నది
చ. 2:   కేళకూళలో నీమేలముల దలపోసి

  చేలకొతగవటట్టిన సిగద్గీ దలనఁచి
    సలినఁ గొల వునన్నచోట చటూపల దలపోసి

  వోలి సతతోసములలో నోలలడుచనన్నది
చ. 3:   ముపప్పురిగొనిన నీమోవతీప దలపోసి

    నెపప్పున నీవు గటూడిన నేరప్పు దలనఁచి
    యిపప్పుడు శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ

  వపప్పుగ సతతోసాన నోలలడుచనన్నది



రేక: 0184-4పాడి సతపటత: 07-498
పలల్లవ:    తనక నే వనన్నవతచేదాననా చెలలల

   కనునఁగొతటే నాకనఁ దనకరణే కలది
చ. 1:   మనసులనసితేను మతతనాల సపైకమౌను

  కనుచటూపలితపలపైతే కలగ రత
  చెనకలియతకోలపైతే చేనఁతలలల్ల సమత్మితౌను

  పననఁగితే వలపల పపప్పుగటట్టి నే
చ. 2:    సమత్మితతచి వనఁకొతటే చవులౌను కతలలల్ల

  కమత్మిరితచితే పగయాల కొనసాగను
   నమత్మితేనఁ జటట్టి రికము నానఁటకొని దపైలవార

  దిముత్మిరేనఁచితే సిగద్గీలనఁ దలల్లవారనే
చ. 3:    సరవుల నెరపతే సతమౌను కానఁగిలి

  మరిగితే సరసము మకక్కళతచ
  యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁడితనఁడె ననున్ననఁగటూడె

  అరసి పపైకొతటేనాసలే మతచనే



రేక: 0184-5దేసాళత సతపటత: 07-499
పలల్లవ:     ఇతత మోహము లినఁకనేమని చేపేప్పుము నీక

   మతతనాన నాకె నేలి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    చిలకల మానఁటాడితేనఁ జేరి నీవతపనయటట్టి

    చెలల పలకలతటానఁ జెవ యొగిద్గీ వనును
   అలల మొరసితే నీవాడక వచేచ్చెయపప్పుట

   బలశతఖరావాలని పపై పపై నాలకితచను
చ. 2:    మరని పతచబాణల మనసున నానఁటతే

   వరల వసేవతటా వస నవువ్వెను
     సురటల వసరితేనఁ జూచి నీ వరప గాలి

  సరగనే తతచెనని సతతోసితచకొనును
చ. 3:   చతదురనఁడుదయితచితే చాయల నీపతజనుచ

 యితదుముఖ నీరాకకనెదురవచచ్చె
    అతదప శ్రీ వతకటేశ అతతలో నీవలితవ

    యితదులోనఁ దలిసి వాని హితులతటా మెచచ్చెను



రేక: 0184-6ఆహిరి సతపటత: 07-500
పలల్లవ:    ఆతనివలల్లనఁ దపేప్పుది అరసి చటూచేనతటే

   కాతరప నాగణల గతులితతే కాక
చ. 1:    చనవుమెరసి నేను సారెక మాటలడనఁగ

   వనక మానీనా వభునఁడు తాను
     ననిచి నాపపై పేగమ నానఁటనో నానఁటదో యని

  అనుమానప నామనసలల్ల డనఁ గాక
చ. 2:    వడిన తురముతోడ వగమె నేమొకక్కనఁగాను

   చటూడక మానీనా సుగణ తాను
   వాడుదేర ననున్ననఁగటూడ వచచ్చెనో రానఁడోయని
   వడుకతోనఁ దమకితచే వధమతతే గాక

చ. 3:    పొతకాననఁ గానఁగిలితచి పొనఁగ నేనఁగటూడనఁగాను
   లతకెగాక మానీనా శ్రీ వతకటేశనఁడు

   కొతకక నా రతులియతకొనునో కొననఁడోయని
   సతకెలేని నాలో వచారమతతే కాక



రేక: 0185-1సామతతత సతపటత: 07-501
పలల్లవ:     తల వతచకోకమ తపప్పు నీయతదేమ లేదు

   బలదొరతనానకనఁ బాడి యిదే సుమత్మి
చ. 1:     ఇతతేసి నేనాడేది యిచచ్చెకము గాదు సుమత్మి

   కాతతలనఁ జూచితే నీవు కరణతతువు
  అతతవానఁడవమాటక నటేట్టి సిగద్గీవడకమ

    బతత దయగలవారి పాడి యిద సుమత్మి
చ. 2:     వడుక నినున్నమెచేచ్చెది వతగెముల గావు సుమత్మి

  కూడేమతటే సతులకనఁ గొతగితుత్తి వు
   వాడికితతే యితదుకనఁగా వడి నవువ్వెనవవ్వెకమ

   పాడిపతతాలవారికినఁ బాడి ఇద సుమత్మి
చ. 3:     నమత్మితచి కానఁగలితచేది నమత్మినిది గాదు సుమత్మి

  యిముత్మిల సులభునఁడవు యవవ్వెరికెపైనా
    కమత్మి శ్రీ వతకటేశనఁడ కలసితవట ననున్న
    పమత్మి మోహపవారికినఁ బాడి యిద సుమత్మి



రేక: 0185-2బౌళ సతపటత: 07-502
పలల్లవ:   కతటవటవయత నీవు కనున్ననఁగొనల

   వతటనే చెయివటట్టి తరవయవయత ఇపడు
చ. 1:   కతకణసటూడిగముల గలల్ల రననఁగానఁ జెలి

  పతకముగానఁ గసటూత్తిరి నీపపైనలనఁది
    సుతకలనఁ గచాల నినున్న సనఁకెనతటా సిగద్గీవడి

   అతకెలనఁ దలవతచక అదివో నవవ్వెని
చ. 2:   మొలనటూలిగతటల మోయనఁగా నీశిరసున

   నలర తటట్టి పణునఁడు అటట్టి నీకతట
   యలమ మరాత్మిల నీకనెకక్కడనో తానఁకెనతటా

  తలిగనున్నలను నీదికేక్క చటూచని
చ. 3:   మటట్టిల రవళతోడ మతచముమనఁదటనుతడి

  ఱటట్టి గా మెపప్పుతచె నినాన్నఱడిభావాల
   ఇట శ్రీవతకటేశ యితత సేయితచితవతటా

   ముటట్టి మోవతేనెలని మోహము చలీ ల్లని



రేక: 0185-3పాడి సతపటత: 07-503
పలల్లవ:   మరలి యేనఁటమాట మనమునన్నచోట

  తరితీపలే కాక తమకితచనేనఁటకే
చ. 1:    తేనెగారీ నీమోవ తేటలయ నీమొగము

   మోనానవతదుకే నేను మొకేక్క నీక
   వానలయనఁ జెతజెమట వడి నీమేననెలల్ల

  ఆనుక పలకపపైరలతటను నామేనను
చ. 2:    తలల్లనాయ నీకనున్నల దిషట్టిమాయ నీచేనఁత

   మొలల్లమనితదుకే నేను మొకేక్క నీక
   వలల్లనె నీముకక్కన నిటటూట్టిరప్పుగాలి వసరనఁగ

  పలల్లదప నాగబబ్బులపపైకొతగ జారెను
చ. 3:    సరల నీమేననొతత్తి సరివచెచ్చె నీనవువ్వె

   మురిపములయ నేను మొకేక్క నీక
   యిరవుగ శ్రీ వతకటేశ ననున్ననేలితవ

   తరలోనే నీకనాకనఁ దేరెను జగడము



రేక: 0185-4పాడి సతపటత: 07-504
పలల్లవ:    సిగద్గీల పడకవయత చెకక్కచెయి దయవయాత

  నిగద్గీల నవవ్వెతమ నీజాడలరనఁగక
చ. 1:    వడుకకానఁడవు నీవు వలనఁదులనఁ గతటేను

 కూడుకవతుత్తి వుగాని కొటాల్ల డవు
 వోడవపనికినెపైనా వోపకగలవానఁడవు

  ఆడుకొతటమతదానఁక నీ ఆయాలరనఁగక
చ. 2:    పాయపవానఁడవు నీవు పడనఁతులేమ చేసిన

  చాయల మెతుత్తి వుగాని చలపోరవు
 యయకొతదువమెపైనా నితటవానఁడవతదరికి

  చేయివటట్టి తీసితమ చితత్తిమదరనఁగక
చ. 3:    చెలల్ల బడివానఁడవు శ్రీ వతకటేశ యితతుల

  పలల్లదాలక లోనఁగాని పాయవనన్ననఁడు
   యిలిల్లద మమేత్మిలితవ యినిన్నట దయానిధివ

 వలల్లవసితమ నీవరసలరనఁగక



రేక: 0185-5గళ సతపటత: 07-505
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేము యినిన్నటాజాణవు నీవు

  కామనిభావము చటూచి కరణతచవయాత
చ. 1:    తలనఁపల వలపల తరణపలక లయ

  సొలసి యాసల కనుచటూపలయను
   పలిచేట పలపల పదవపపై నవువ్వెలయ

  నెలనఁతభాగతములినఁక నీ చేతవయాత
చ. 2:  కోరినకోరికలలల్ల గబబ్బులమెరనఁగలయ

  పపైరడినఁ గరనఁగలలల్లనఁ జెతజెమటాయ
  నేరిచిన వనన్నపాల నితడునివవ్వెరగలయ

 ధీరనఁడవనిన్నపనులనఁ దలకోవయాత
చ. 3:   కతదువతమకముల కానఁగిటలో రతులయ

 ముతదువనకటచితత ముచచ్చెటాయను
    యితదులోనె శ్రీ వతకటేశ యితతనఁ గటూడితవ

  వతదుల వభవముల వలసితవయాత



రేక: 0185-6శ్రీరాగత సతపటత: 07-506
పలల్లవ:    మెతత్తిని మనసున మేలదాన నిద

 చితత్తిగితచె దయసేయవయాత
చ. 1:    పతచిన చిలకల పకక్కల పేలీ

  నతచెల నిట మాటాడవయాత
  పతచలకోవల పాటల వాడ

  కొతచక వదదనె కూచతడవయాత
చ. 2:   గటూనఁటతుమత్మిదల గొణనఁగల గొణనఁగీ

  గానఁటప నీకొతగ గపప్పువయాత
  ఆటలనెమళళ్ళ అవ కేనఁకరితచ

  నీటననఁ గానఁగిట నితచవయాత
చ. 3:   జకక్కవపలగల సగినాల చెపీప్పు

  పకక్కరతుల ననునఁ బెననఁగవయాత
   యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ కూడితవ

 తొకిక్కహతసల దొలనఁగకవయాత



రేక: 0186-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-507
పలల్లవ:    ఎటట్టి వలపతచితవ యితతగా ననున్న

  బటట్టి బయటనే నీపతతమెలల్లనఁ జెలల్లను
చ. 1:    తమకమే మనఁదమనఁద దపైలవారనఁ గాని

   ఆమర నీరతనఁ దనివతదదు మత
    తమురచ నీరప దిషిట్టితచి చటూచనఁ గాని

   తమలి రెపప్పుముయతవు తలల్లని నాకనున్నల
చ. 2:      చేరి నీతో మాటలక సిగద్గీల వాపీనఁ గాని

  ఆరీతనఁ బొతది యలయవడియాసల
   మేరతో నీకానఁగిటకి మెరనఁగలకీక్కనఁ గాని
   బీరము మానవు నాబరదపైన చనున్నల

చ. 3:     కతదువ నీకానఁగిటలో కతల నేరిపీనఁ గాని
 సతదడినలయదు నాచలల్లనిమేను

     అతది శ్రీ వతకటేశ నినన్నలమ మెచచ్చెనఁ గాని
  గొతదినొదుగదు నాకోరికతో గణము



రేక: 0186-2ముఖరి సతపటత: 07-508
పలల్లవ:   కూడితమతదరము గతపలయ నీమోహము

   వడుకక వలలేదు వరపేల నీక
చ. 1:    సతమెపైన పనులక చతచలము మరియాల

  మతలో నిరత్మిలమౌటే మతచిదనఁగాక
  గత నీకనాప నీవుగలిగితవాపకను

  వతదరెనతదరికి వరపేల నీక
చ. 2:    చేసిన చేనఁతలకను చితతతచ మరియాల

  ఆల భోగితచటే అతదమౌనఁగాక
    సేస నీవు చలిల్లతవ చేతుల నీపపైమోచె

   వసటలల్ల నఁ బాసనినఁక వరపేల నీక
చ. 3:    కలిగిన పనులక కడమల మరియాల

 కొలముగా నిలల్ల నితచకొతదువుగాక
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననేలితవ

   వలస నీసుదుద లలల్ల వరపేల నీక



రేక: 0186-3రామకిగయ సతపటత: 07-509
పలల్లవ:   ఎతతటమగవానఁడవు యేనఁటకి నీకనఁగొతకను

  చితతలేక నీయిచచ్చెలనఁ జెలరేనఁగరాదా
చ. 1:    మొగము చటూచిన లోలో ముసుగవటట్టి కొనేవు

 చిగరగోరిచేనఁతల చెకక్కలతటనో
   నగతా కొతగవటట్టితే నతటన సిగద్గీవడేవు

   అగడుగా నెవవ్వెతపైనా ఆయాల సనఁకితచెనో
చ. 2:    కతదువమేను ముటట్టితే గతదము వసుకొనేవు

  వతదుల నీపలకల వలల్లవరయతనా
  మతదలితచి మాటాడితే మౌనాననునాన్ననఁడవు
  యితదులో నీబుసకొటల్లరనఁగ వచచ్చెనా

చ. 3:    చనున్నల నినొన్నతత్తితే సారెసారె లోనఁగేవు
   అనిన్నటా నీవలపల అటేట్టి కానఁగీనా

   మనిన్నతచిన యలమేల మతగనెపై నినున్ననఁగటూడిత
  సనన్నల శ్రీవతకటేశ సతతోసషములయనఁగా



రేక: 0186-4దేసాక సతపటత: 07-510
పలల్లవ:    ఏమసేసు మరి యకక్కడ చొచచ్చెను

  సామజవరదుని సహజమదియ పో
చ. 1:  ఏకతమాడెను యితతతోనతనఁడు

  దాకొని యిదేమ తపప్పుటవ
  కెపైకొనవచిచ్చెననఁ గనున్నలనఁ జూచెను
  యేకడనితనికి యివ నేరముల

చ. 2:   నవువ్వెల నవవ్వెను నలినాకతోడ
 అవవ్వెలనిదేమ అనాతయమా

   రవవ్వెగ మొకిక్కన రతనఁ జెయిచానఁచెను
  చివవ్వెన నది సేసినదోసముల

చ. 3:    గకక్కననఁ గటూడెను కలికి దగద్గీరిన
 వకక్కసమదేమ వలితౌనా

   యకక్కవ శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడెను
 మకక్కవ నలమేల్ మతగనౌదునే



రేక: 0186-5భపైరవ సతపటత: 07-511
పలల్లవ:   వనన్నపములలల్ల నాచే వతదువుగాక

  సనన్నలలల్ల సరివచెచ్చె జాగలినఁకనేల
చ. 1:   నగినటట్టివానఁడవు నాలియినఁకనఁ జేయకమ

 చిగరమోవచవులనఁ జికక్కదుగాని
  మొగమెదుటనుతదాన మోహము నీలోనునన్నది

 అగడాయనఁ బనులలల్లననుమానాలేల
చ. 2:  మాటలడినవానఁడవు మరిగటట్టి సేయకమ

 యటగా నీమనసలల్లనినితుత్తి వుగాని
    పాటతచి నీక మొకిక్కత భావము నీవరనఁగదు

  కూటముల నెరవరె కొతకగొసరేల
చ. 3:   మెచిచ్చెనటట్టివానఁడవు మేకలినఁకనఁ జేయకమ

  అచచ్చెలన యికక్కవలే అతటదుగాని
    యిచచ్చెగితచి శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  లచచ్చెనలే గరతాయ లగవగాలేల



రేక: 0186-6గళ సతపటత: 07-512
పలల్లవ:   నేనే యితతసులభమా నీకెపడు

   ఆనుక సరిగానఁ జూడుమాతని ననిన్నపడు
చ. 1:  ఆతనిమాటలకను అడడమాడనఁగలనా

   నీతాలే బోధితచేవ నీవు మాతోను
  చేతులవటట్టి కొతటేనే చేనఁతలలల్ల మరచేనా

   యేతుల నాయకనికి యిటట్టి వనన్నవతచవ
చ. 2:   చితత్తిమురా తనకను సేవసేయనఁగలనా

   వతత్తి ననిన్నతత యాల వడివటేట్టివ
  బతత్తిసేసినతతలోనే పతతము వడుతునా

   హతత్తిన రమణునికి ఆయముల దలపవ
చ. 3:   శ్రీ వతకటేశతోడ సిగద్గీవడనఁగలనా

  నీవనిన్నయు నాకనేల నేరిపేవ
   యవళ ననిన్నటగటూడె యపప్పుడూ మఱతునా

   చేవదేర నితనికి సలవుల వటట్టి వ



రేక: 0187-1కేదారగళ సతపటత: 07-513
పలల్లవ:   అతదులోనే వునన్నవ ఆయములలల్ల

 మతదలితచనివానఁడవా మతకరివ
చ. 1:   మనిన్నతచే నీనాలోనొకక్కమాటపటట్టి కే కదా

    ననున్న నినున్ననఁ జూచకొని నవవ్వెత నేనఁడు
 వనన్నపాలితదుకనఁగాను వగినతతానఁజేయనేల

 సనెన్నరనఁగనివానఁడవా చతురనఁడవు
చ. 2:     ఇచచ్చెకప నీవు సేసే యనిన్నకలకే కదా

 పచిచ్చెచేనఁతలలల్ల నఁజేసి భద్రిమసితని
  తచిచ్చెతచిచ్చెయితదులోనే తగవులనఁ బెటట్టి నేల

 మచిచ్చెకలేనివానఁడవా మాటకారివ
చ. 3:    కోరిక నీవుగటూడిన కూటములకే కదా

  చటూరలపైన రతులను చొకిక్కతనిటేట్టి
   యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటేట్టి

  మారనితతడిద్రివ నీవ మతడెమురాయనఁడవు



రేక: 0187-2సాళతగనాట సతపటత: 07-514
పలల్లవ:    ఆసదకానఁడవు నీవు అయితే నౌదువుగాక

   వసటను కొసరితే వమార వలనా
చ. 1:   మోవపతటలోననే మోహపరసాల నితచి

   వవల వతదులవట ట్టి వలనఁది నీక
  యవల మముత్మివతదుల యేలడిగేవపప్పుటని

   భావతచితే మొగచాట పపైపపైనే వలనా
చ. 2:     కడుమతచి చటూపలనే కపప్పురాల నితచి నితచి

   యడయక వడేలిచచ్చె నితత నీక
   వడి మా వడేలకే వరనఁసజేయిచానఁచేవు

   వడువకెపైతే కారాల వగినతతా వలనా
చ. 3:   వతతవతతకానఁగిటను వయతమతదనాప నీతో

   చెతతల నవువ్వెల నవవ్వె శ్రీవతకటేశ
    బతత ననున్ననఁ గటూడితవ పచిచ్చెగానఁగ బుజజగితచి

   కాతతల చటట్టి రికము కతదువ గావలనా



రేక: 0187-3నాదరామకిగయ సతపటత: 07-515
పలల్లవ:    నీతలనే వగెనా నెటట్టి కొనన్న వలపల

  యేతుల సిగద్గీవడక యితటకాడిబేరము
చ. 1:    చేసనా అతగన నీక చేసనన్నలలల్ల ను

  వాబ్రాసనా చెకక్కల గోరివాతలలల్ల ను
  మటూసుకొనేవమ నేనఁడు మొగవానఁడవతదరిలో

  దోసమా నీకతదుకేమ తొలసారిలబము
చ. 2:    నేరిపనా ఆపనీక నితడుకొనన్న వదతలలల్ల

 సారపమోవతీపల చవచటూపనా
    ఆరసియునఁ గొతకనేల అనిన్నటా జాణవు నీక

  భారములేదితచకతతా బతడవలము నీక
చ. 3:     కూడితచె యాప నీక గరతపైన పొతతనాల

  వడెమచెచ్చెనా యిటేట్టి వలల్లవరిగా
    యడనే శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననేలితవ

  ఆడనీడానొకక్కవలే అతగడిలో సరక



రేక: 0187-4శతకరాభరణత సతపటత: 07-516
పలల్లవ:    ఎతదర చటాట్టి ల గలల్ల నితతక మేలే

 అతదుకోలవలపలకతగవతచేనఁ గాక
చ. 1:   బతత్తిసేసనాప నీపపై పరాకసేయకవయత

    చితత్తిములోనఁ గల మాటే చెపేప్పు నీక
   హతత్తినేను వదదనుతడ యతదుకితత సేయనేల

    సతుత్తి గా నే వదదనేల సతతోషితచేనఁ గాక
చ. 2:   ఇచచ్చెకముసేసనాప యేల వరకనాన్ననఁడవు

   చెచెచ్చెరనఁ జేసేమాటే చెపేప్పు నీక
  ముచచ్చెట నేనెరినఁగితే మటూసిదానఁచనితతయాల

   మచిచ్చెకలేమ గలల్ల ను మరిమెచేచ్చెనఁ గాక
చ. 3:   కలసిపననఁగీనాప కడమలేల పటేట్టివు

   చెలిమకతత్తిల సుదిద చెపేప్పు నీక
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యడనునన్ననఁ గటూడితవ

   నలవతకమేకలక నవువ్వె నవవ్వెనఁ గాక



రేక: 0187-5సామతతత సతపటత: 07-517
పలల్లవ:   పతచక అనుభవతచ పడనఁతులమతదరము

   ముతచి నీమనన్నన నాపపై మోహముగలతతే
చ. 1:    మనసిచిచ్చె నాతోను మాటాడుటే పదివల

 యనయుమనుచ దటూరనెతతదానను
   చనవు నీదొకటే సతుల పదారవల

   పననఁగితే నెతతవచచ్చె బెరసి నావతతు
చ. 2:    యిచచ్చెగితచి నాయదుట నిరవవుటే పదివల

  యచచ్చెరితచి కొసర నేనెతతదానను
   అచచ్చెప నీకానఁగిలిడే అతవల శనాశన
  ఇచిచ్చెతవ నావతతు యతతవచచ్చెనతదును

చ. 3:     కతదువ నీరత ననున్ననఁ గలయుటే పదివల
  యితదరిలోనఁ జెపేప్పునతటే యతతదానను

    వతదుల శ్రీ వతకటేశ వభునఁడవు నేమాతడల్ల
   మతదులో మతచిత వతతుకెతత వచచ్చెనిపడు



రేక: 0187-6కాతభోది సతపటత: 07-518
పలల్లవ:   పదియారవల నినున్ననఁబెపైకొనుట యేమరదు

  మొదలనె నినున్ననఁగతటే మోహితచకతదురా
చ. 1:    చెకక్కలకళల నినున్న సలవనవువ్వెల నినున్న

   పకక్కన నేనిట చటూచి భద్రిమసితవ
    చకక్కనివానఁడవు తొలేల్ల సరి నివ గొనిన్నయపైతే

   మొకక్కచనఁ జెలల నీక మోహితచకతదురా
చ. 2:    తేనెలమాటల నినున్న తయతనిమోవ నినున్న

  పూని దగద్గీరినతతలో పొతగితనిదే
  ఆనుక వయసువానఁడ వతదుకనఁదోడివయపైతే

  మోనమున సతులలల్ల మోహితచకతదురా
చ. 3:    నేరపరతుల నినున్న నీటరాజసాల నినున్న

  గారవతచి కానఁగలితచి కరనఁగితని
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యిది నీకె వనెన్నవటట్టి

 మోరతోపచెలలపైన మోహితచకతదురా



రేక: 0188-1సామతతత సతపటత: 07-519
పలల్లవ:   ఏమాయనే మకనేల చితత

  యమేరవలపల యిమత్మిడికి ముమత్మిడి
చ. 1:    నగవులే తగవుల నయములే పగయముల

  జగడాల మానినటట్టి సతులకను
  మగిలి పతయునాన్ననఁడు మయిదదరినడుమను
   జగత మవలపల సరియ బేసి

చ. 2:    మాటలే మటూటల మతతనాలే పొతతనాల
 కూటములరినఁగినటట్టి కోమలలక

   వాటముగా నిదదరికి వరసయిచెచ్చె వభునఁడు
  మోటట్టి పటట్టి వలపల ముదియనానఁగాయను

చ. 3:    కనుచటూపలే తీపల కరనఁగలే మొరనఁగల
  చనవుల గలిగిన సతులకను

   యనస శ్రీ వతకటేశనఁడిదదరిని నొకక్కమాట
  ననుప వలపరెతటనడుమ మెరసను



రేక: 0188-2దేసాళత సతపటత: 07-520
పలల్లవ:  ఏమచెపేప్పువనఁక మాతోనెతదానఁకను

 మామాటలివయపో మరినేమెరనఁగము
చ. 1:   కూరిమయానఁటదానికి కొసరినతతానఁ జెలల్ల

  ఆరసి యితకానేమ ఆడేవయాత
    నేరప నీకనఁ గలితే నావాపక లోనౌట
  యేరీత మాటాడినా యితకానేమెరనఁగము

చ. 2:   పాయపవనితకను పచిచ్చెవలపలల్ల నఁ జెలల్ల
  చేయివటట్టి యినఁకనేమ చెపేప్పువయాత
   నాయమే నడపతేను నగతా సమత్మితతచట
  మాయప కతలకెలల్ల మరినేమెరనఁగము

చ. 3:    చకక్కనియితతకి మరి సాదితచినటేట్టి చెలల్ల
 పకక్కసుదుద లినఁకనేల పతచేవయాత

   గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కలసితరిదదరను
  మకక్కళతచి వనన్నపాల మరినేమెరనఁగము



రేక: 0188-3రామకిగయ సతపటత: 07-521
పలల్లవ:    ఆతనఁడు జాణగానఁబటట్టి అటేట్టిలోనికినఁ దసి

   యేతులలల్ల నఁ జెలల్లనఁబెటట్టి నేమ సేసేవ
చ. 1:    చనవున నాయకనఁడు సరినఁ జనున్నలతటతేను

  పననఁగి తటట్టి దురటే పగయురాలవు
  గనియనఁగానితదరిలో గరతుల మోనఁచితేను

   యనలేదపప్పుడు సిగద్గీ యేమ సేసేవ
చ. 2:    కూరిమతో రమణునఁడు కొపప్పువటట్టి తగిలితే

  గోరన గీనఁటదువటే గణనిధివ
   ఆరసి చటూచితే పయతదకొతగ జారితేను

  యేరీతనుతడునో సిగద్గీయేమ సేసేవ
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి నినున్ననఁ గటూడితేను

  కావతచి మరదురటే కలదానవు
   మోవగతట సేసితవ ముదద్రిల నినన్నతటనిటేట్టి

   యవళ సిగద్గీలక నీవమ సేసేవ



రేక: 0188-4మధతమావత సతపటత: 07-522
పలల్లవ:     రావయత నీకేల యితత రామలతో బాసల

   భావతచి నినున్ననఁజూచితే పపై కొనకవుతదురా
చ. 1:    వుతడుతడి బటూమవారెలల్ల వరకే నీకనున్నలను

 పతడరీకములనిటేట్టి పోలనతదుర
  కొతడవల నీవునేనఁడు గొలల్లతలనతటనఁగాను

  అతడనె నీపపై నితదలడకతదురా
చ. 2:    యితతలో నలల్లనుతడనఁగ యితదర నీతరమేను

  పొతతనటేట్టి నీలదిద్రినఁ బోలనతదుర
    వతతగా చనఁకటలోన వనన్నల దొతగిల నినున్న

  యతతపైనా నలల్లనఁదలల్లల యతచకతదురా
చ. 3:   శ్రీ వతకటేశనఁడ నీచేతశతఖచకాగ ల

  పూవుగతుత్తి ల చనున్నలనఁ బోలనతదుర
   కావతచి మావతటవారినఁ గానఁగిలితచి కూడితవ
  చేవదేరె నినున్నరటట్టి సేయకతదురా



రేక: 0188-4లలిత సతపటత: 07-523
పలల్లవ:   దానికేమ దోసమా తగలములతచకొని

   తానకమెపై లోలోనే తపప్పుక మతచితవ
చ. 1:    యితత నీతో బలిమా యదురాడనఁగలదా

   చెతతల నీవుతడనఁగాను చెయి వటట్టిను
  పతతగానఁడవౌదువు పడనఁతకతటానఁ దొలిల్ల

  దొతతరలపైతే వలపల తోయరాకనాన్ననఁడవు
చ. 2:    కోపమతకనఁ దగనా కోమలి చలలదా

   కోపల నీవు నవవ్వెనఁగా గోరగీరెను
  తీపల నేరతువు దికక్కలలల్ల నెరనఁగను

  పూనఁపల చనున్నలగానఁగా పొతదులసేసితవ
చ. 3:    గటట్టి నీకనఁజేసునా గరతుల వటట్టి నా

  యిటట్టి నీవుగటూడనఁగాను యనసనఁగాక
    దిటట్టి వు నీవౌదువు తేనఁకవ శ్రీ వతకటేశ

   పటట్టిన వగతముగానఁగా పపైకొని మెచిచ్చెతవ



రేక: 0188-5మతగళకౌశిక సతపటత: 07-524
పలల్లవ:    నిజమెపై ఆతనఁడు వచిచ్చె నిలచనాన్ననఁడెదుటను

   తద్రిజగములను మెచచ్చె దిషట్టిమాయనఁ బనుల
చ. 1:    లకక్కవతట నాచితాత్తి న లచచ్చెనెపై ఆతనిరటూప

 వకక్కటపైవునన్నదినేనఁడు వకక్కటకక్కటే
   యికక్కవ మామోముచటూచి యేమనవవ్వెరే చెలల

   చికెక్క మాకిదదరికి మచేసినటట్టి పొతదుల
చ. 2:  పూవువతటనాకోరిక పూనఁపవతటాతనిమాట

 తావుకొనివునన్నవలే తమలోనను
    యవల మాగణలక నేమ మెచేచ్చెరే మర

   దవతచి మరిటట్టి దిదిదన దిదుద బడుల
చ. 3:  పాలవతటనాయాస పతచదారాతనిమోవ

  తాలిమనఁగటూడి వలపదపై వారీని
   యలోన శ్రీ వతకటేశనఁడిచచ్చెగితచి ననున్ననఁగటూడె
  మేలనేర యిదిమర మసతతోసములే



రేక: 0189-1శతకరాభరణత సతపటత: 07-525
పలల్లవ:    ఆనఁటదాననఁ గనక నినన్నతట నేను

  గానఁటప దేవరవతకనఁ గరణతచవయాత
చ. 1:     మనసు దలియలేక మరి నేనఁ దమకితచిత

  ఘనునఁడవు నీవళళ్ళనఁ గడమునన్నదా
  వనకటసుదుద లక వవల వతగేలడిత
  నినుపనిజమరివ నీకనఁ దపప్పులనన్నవా

చ. 2:   వలప నాపపైనుతడనఁగ వటట్టినేరములతచిత
  చెలవునఁడవు ననున్న రకతచకతదువా

   చలములకే నీతో సారెసారెనఁ బెననఁగిత
 పలకపతతగానఁడవు పాడిదుపేప్పువా

చ. 3:     చేయి నీవు చానఁచనఁగాను చెకక్కగోర దానఁకితచిత
 ఆయముల నీవరనఁగనటట్టివునన్నవా

   పాయప శ్రీ వతకటేశ పపైపపైననున్ననఁగటూడితవ
  దాయగానఁడవు ననిన్నటేట్టి దరిచేరచ్చెవా



రేక: 0189-2ముఖరి సతపటత: 07-526
పలల్లవ:   కలికి చిలకలకొలికి నీకనేము

  చెలలముసతతోసము చేసితవ మాక
చ. 1:   అవవ్వెలిమోమెపైనవాని ఆయముల సనఁకనాడి

  యివవ్వెల చేకొతటవదివో నేరప్పు
   పవవ్వెళతచి సతులపపై పరాకెపై వుతడినవళ

  నవువ్వెల నవవ్వెతచితవ నయగారివౌదువ
చ. 2:   పతతములడినవాని పానుపమనఁదికి నేనఁడు

 యితతగా రపప్పుతచకొతటవదివోనేరప్పు
   చెతతల నవవ్వెనఁగా ననున్నచేరి జూజమాడేవళ

   వతతరతకినఁ దసిత వవరి వదువ
చ. 3:    సనన్నల సేసినవాని చాయనఁ బెపైనఁదసుకొని

  యనిన్నక చేకొతటవదివో నేరప్పు
   అనిన్నటా శ్రీ వతకటేశనఁడాతనఁడు చేకొనన్నవళ
  మనన్ననల మతచితవ మతచిదానవౌదువ



రేక: 0189-3దేసాక సతపటత: 07-527
పలల్లవ:    చెలలమెతదానఁక నీక చెపేప్పుము బుదిద్ధ

  నిలచకనన్నది యితత నీరాకకెదుర
చ. 1:  పలికితవాకెతోడ పతచమవదముల

  తలనఁచకోవయత నీవు తగలయాల
   పలిచితమదే నినున్న పగయమెలల్ల నఁ జెపప్పుతమ
  తలకోవయత యిటట్టి తేనెమోవతీపల

చ. 2:   కరిసితవ నవువ్వెల గరిగానఁబువువ్వెలవాన
  కరనఁగకోవయత లోలో గటట్టిమనసు

   మరిగితచితవ మరి మచిచ్చెకల సేసితవ
  వరసుకోవయత చనున్నలొగినఁ బెపైనఁడికతడల

చ. 3:   పటట్టితవ చటూపలనే పనకపప్పురవడేల
   మెటట్టి రయత పాదముల మర మలోన

    యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యిదదరినఁ గటూరిచితమ
  జటట్టిగొనవయత నీవు సరసపరతుల



రేక: 0189-4గళ సతపటత: 07-528
పలల్లవ:   ఇతదవయత వడెము యేలకొతకేవు

   సతదుకొని మెచేచ్చెనఁ గాక జతకితచేనా
చ. 1:   తాలిమగలదొకత తగ నీతోనలిగితే

  యలీల మోహితచి నేమతతకోపేమా
   నాలిక తత్తిలమెపై నేము నవవ్వెనేరత్తి ముగాక

  వలచను మొగమోట వడువనఁగనఁగలమా
చ. 2:     గటట్టి చేసి వరొకక్కత కొసరి నినున్ననఁ దిటట్టితే

 యిటట్టి మనన్ననలవారమతతకోపేమా
   దటట్టితచి నీబాసలలల్లనఁ దలనఁపతచనేరత్తి నఁ గాక

  వటట్టి యపైన నిషటూట్టిరము వయనఁగనోపదుమా
చ. 3:    కూడేవళ యవవ్వెతపైన గోరనినున్న గీరితేను

  యడవటట్టి కొని నేము యితతకోపేమా
  కూడిత శ్రీవతకటేశ గరతులివకాక

  పాడిపతతముల నీతోనఁ బచరితచేమా



రేక: 0189-5దేసాళత సతపటత: 07-529
పలల్లవ:   ఎతదరికిని వుతత్తిరమచేచ్చెవు నీవు

   సతదడితచి వకక్కమాటే చలేల్లర సరసము
చ. 1:    చెతతలనుతడి నీవు సలవుస నవవ్వెనఁగాను

  కాతత నీమొగముచటూచి కనున్నలరీచ్చెని
    వతతల మచేనఁతలలల్ల వలనఁదుల చటూచి తాము

  దొతతనఁబెటట్టి వలపల తోడురేనఁచకొనిరి
చ. 2:    పలమార నీమనఁదిపాటల నీవు వాడనఁగ

   వలనఁది వనుల వని వరగతదని
   కొలవువారెలల్ల మగరతుల చటూచి తాము

  చలపటట్టి అతదరను చవరేనఁచకొనిరి
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ రతకి చేతుల నీవు చానఁచనఁగ

  కావతచి నినున్ననదిమ కాతతచనున్నల
 వోపరిలోనుతడనఁగాను వడిగాలవారెలల్ల

  సేవలచేసి మొకిక్క చిమత్మిరేనఁచకొనిరి



రేక: 0189-6భపైరవ సతపటత: 07-530
పలల్లవ:   వటట్టి సిగద్గీలినఁకనేల వదదనునన్నది

  గటట్టియాస నీపనుల కడపరాయ
చ. 1:    ముతగిట నీకపారము మోవతేనెలిట చటూప

 యతగిలివలపచలల్లనిదివో ఆకె
  సితగారితచక చనున్నలజిగి నీమొకముసేసి
  అతగడివలప చలల్లనదివో నీక

చ. 2:     కవాడాననఁ జెపప్పురాని గరతు కనున్నలనఁ జెపప్పు
  నివాళవలపచలల్ల నీమనఁద నాకె

   భవతతమేడలో నినున్ననఁ బారితతచి కానఁగలితచి
   దువాళవలప చలల్ల తొయతలి నీక

చ. 3:    పతతాన నీవు మెచచ్చె వుపరిసురతముసేసి
  దొతతవలపచలల్ల దొరసి యాప

   యితతలో శ్రీ వతకటాదిద్రినెనసితవట ననున్న
  బతతవలపలచలల్ల పయిపయి నీక



రేక: 0190-1రామకిగయ సతపటత: 07-531
పలల్లవ:    ఒతట నీకెదురచటూచి వుతదాన నేనితటలోన

  వతటవతటనఁ దిరిగాడి వరితచనేరను
చ. 1:      సిగద్గీన నుతదాననఁ జమత్మి చెలవునఁడ నీవు నాతో

   నిగద్గీల మాటాడి పేగమ నితచదానఁకాను
   యగద్గీలేక నీక మనఁదతత్తిత జవవ్వెనమెలల్ల

   వగద్గీళప వనన్నపాల వరే సేయనేరను
చ. 2:    నవువ్వెతానుతదాననఁ జమత్మి నాలోనియాసతో నీవు

  చివవ్వెన తలయతత్తి చటూచినదానఁకాను
   యివవ్వెల కానుకిచిచ్చెత వటేట్టి చకక్కనఁదనమెలల్ల
   రవవ్వెగానఁ గొరి నినున్న రానఁపసేయనేరను

చ. 3:     ఆసలనుతదాననఁ జమత్మి అటట్టి శ్రీ వతకటేశ
   నీసరి నేనఁడు గటూడి మనిన్నతచదానఁకాను

   వానుల నీకతదిచిచ్చెత వనెన్నల నామనసలల్ల
  సేసవటట్టితవ మరి చితతతచనేరను



రేక: 0190-2బౌళ సతపటత: 07-532
పలల్లవ:   వడెమతద కోవయత వతతవారమా

   వడుకక వలలేదు వరపేల నీక
చ. 1:    కొతడవతటచెలి నినున్న కొతగవటట్టి తీసితేను

 దతడిమొగమోటముననఁ దగిలితవ
  దుతడగపవానఁడవా దోసము నీవలల్లనేది

   నితడినది తగవ పోనీకేల వరప
చ. 2:    పొదుద వోనియాప నీపపై బొమత్మిలమేల చలిల్లతే

 గదిదతచనఁజాలక నీవుగెపైకొతటవ
  దిదదరానివానఁడవా దనికి వచిచ్చెనదేది

     కదుద నీవళళ్ళ నిజము కాదున నీక వరప
చ. 3:   ఆయమెరినఁగినత అతటతేనఁ గడపలోన

  పాయపవతకటేశ పటట్టి కూడిత
  కాయకపవానఁడవా కెపైకొతటవ ననున్ననిటేట్టి

   నీయతదునఁ గడమేది నీకేల వరప



రేక: 0190-3మాళవ సతపటత: 07-533
పలల్లవ:   ఇతతసేతురటవ యతని నేనఁడు

   వతతల మామాటలివ వనవ వోచెలియా
చ. 1:   పతతమాడుకొనరాదువ పతతోడ సతకిని

అతతరతగమెరినఁగిచచ్చెలడుటగాని
   దొతతుల వటట్టినఁగరాదు తోడుతనే చలముల

   కొతత వనయాన వతచకొనవలనఁ గాని
చ. 2:    వాసికినఁ బెననఁగరాదు వదదనునన్న నాయకని

  మోసలేక మెపప్పుతచి మొకక్కటగాని
   ఆసల మానుపరాదు ఆయాల సనఁకినవళ
  సేసవటట్టి తనివతద చెతదవలనఁగాని

చ. 3:    కాదుగటూడదనరాదు కానఁగిట శ్రీ వతకటేశ
 నాదరితచి సరసములడుటగాని

   పోదితోనాతనఁడె నినున్న భోగితచె కడమలేదు
  పాదుకొనన్న తమకము పతచకొతటగాని



రేక: 0190-4రామకిగయ సతపటత: 07-534
పలల్లవ:   చేకొనుమ నలల్లనఁబలిల్ల చెనన్నకేశవా

   యకడ నీ కినిన్నటకినిదవో మొకేక్కను
చ. 1:     పొతచి నీవు వలిచితే బొమత్మిల జతకితచితని

  మతచముపపై నుతడితని మనన్ననలను
   కతచముపొతుత్తి కనఁ దియతనఁగా నీతోనఁ బెననఁగిత

  యతచకమ యనేరాలిదివో మొకేక్కను
చ. 2:    సరసము నీవాడితే సారెసారెనఁ దిటట్టితని

  సిరలనఁ జెనకితేనే చెలనఁగితని
    శిరసు వతచకొతటని చెరనఁగ నీవు వటట్టితే

  యరవుసేయక ననున్ననిదివో మొకేక్కను
చ. 3:     సలవ నీవు నవవ్వెతే సిగద్గీల పపైనఁజలిల్లతని

    సొలసి చెకక్క నొకిక్కతే చొకిక్కత నేను
  కలసితవద శ్రీవతకటగిరినుతడి వచిచ్చె

   యలమనఁ దమకితచక యిదివో మొకేక్కను



రేక: 0190-5నారణ సతపటత: 07-535
పలల్లవ:    గణము దలిసనతటా గబుబ్బున నునాన్ననఁడతనఁడు

    అని వటట్టి మముత్మి మాటలడితచేవ నీవు
చ. 1:    చెకక్కననఁ బెటట్టినచేయి సిగద్గీలే వడియనఁజొచెచ్చె

  యకక్కవపతనఁ జెనకేదపడే యినఁక
   ముకక్కననఁ బెటట్టినవల ముసిముసి నవువ్వెలటూరీ
  మకక్కళతచి నీవాడే మాటలపప్పుడే

చ. 2:    తపప్పుక చటూచినచటూప తలపోనఁతలే పతచ
 కపప్పురబాగాలిచేచ్చె గతులపప్పుడే

  కపప్పున పయతదకొతగ కమత్మినఁజెమటలబబ్బుతచ
  వపప్పుచ మోవతేనెవతదుల వటేట్టిదవుడే

చ. 3:   మతచముపపై నునన్నకేల మరత్మిములలల్ల నెతత్తిచచ్చె
  నితచిన రతులలోని నేరపపప్పుడే

  యతచక శ్రీవతకటేశనితతలోననఁ గటూడితవ
  చతచల సరసముల సుదుద లపప్పుడే



రేక: 0190-6దేసాక సతపటత: 07-536
పలల్లవ:     మామాట వని నీవు మచిచ్చెకల దపైవార

  ఆముకొని పతమేను అతటతగరాదా
చ. 1:   మనసు నమత్మినయతదు మతకాలతచనఁగనేల

  చనవు గలిగినతదు జరయనేల
   కినుకల లేనియతదు కేరడము మరియాల

  పననఁగక పతనిటేట్టి పలవరాదా
చ. 2:   చేతకి లోనెపైనయతదు సిగద్గీలవడనఁగనేల

  బీత వడిచినయతదు బీరములేల
   యేతుల నెరపనతదు యగద్గీల దలనఁచనేల

   జాత నీనవువ్వెల మనఁదనఁ జలల్లరాదా
చ. 3:   కపప్పురవడేలతదు కానఁకల చలల్లనఁగనేల

  చిపప్పుల రతులయతదు చితతతచనేల
  యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁడతనఁడిద నినున్ననఁగటూడె

  దపప్పుదర మోవయిచిచ్చె తనివతదరాదా



రేక: 0191-1శదదవసతతత సతపటత: 07-537
పలల్లవ:    కరణతచవయత యినఁక కడు జాణవౌదువు

 వరసేరితతుల పొదటటూరిచెనన్నరాయా
చ. 1:   దగద్గీరి కొలనిదరి తరణులలల్ల నఁగటూడి

   సిగద్గీలనఁ జానఁచేరదివో చేతుల నీపపై
   వగద్గీళతచి కనున్నల వడనవువ్వెల నవువ్వెతా

  వగేద్గీర వలప పొదటటూరిచెనన్నరాయా
చ. 2:    తొలిల్ల నోనఁచిననోముల తోడనిటేట్టి పలియితచె

  వలల్లగా నీపొతదులక వచిచ్చెవునాన్నర
 చలల్లలమేత్మిమాటలనే సరసములడేర

 వులల్లములలర పొదటటూరిచెనన్నరాయా
చ. 3:    చరల నీవయతనఁగాను చేకొని కానఁగలితచిరి

   మేరతో శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁదనే నినున్న
   గారవతచి యితదునతదు కతదువల మెరసిరి
  వరటగా నీకనఁ బొదటటూరిచెనన్నరాయా



రేక: 0191-2వరాళ సతపటత: 07-538
పలల్లవ:    కాదు గటూడదననేల కకక్కసితచ నీతోనేల

   సేదదేర నేరిచ్చెనటట్టి సేవ సేసేను
చ. 1:    ఆపక బుదుద లచెపప్పు అటట్టినాక మొకిక్కతచి

  యేపననునాన్ననఁడ వటట్టి యరనఁగనటేట్టి
   కోపగితచకొనరాదు కోరి నీతో నవవ్వెరాదు

  వోపనపనిసేసి వదదనుతడే నేను
చ. 2:    కామనికి సనన్నసేసి కానిక నాకిపప్పుతచి

  యేమయని అడిగేవు యరనఁగనటేట్టి
  మోమోట వడువరాదున మొకక్కలముసేయరాదు

    గోమున నీకొలవులో కతచ వసే నేను
చ. 3:    యితతచే వడెమపప్పుతచి యగద్గీలలల్ల నఁ దరిచ్చెతవ

  యతతకెతత సేసితవ యరనఁగనటేట్టి
    కాతతునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసితవట ననున్న
   పతతానక నీకనేనఁడు పాదాలొతేత్తి నేను



రేక: 0191-3హిజిజజి సతపటత: 07-539
పలల్లవ:  ఎతతకెతత వచారములేమునన్నవ

   పొతతల నేము చేసిన పణతమదిగాక
చ. 1:     మరిగినదాన నే మాటల దటూరితనఁ గాక

   దొరవు కోపముల నీతోనఁ జెలల్ల నా
  తరమరనఁగితత నీవు తలియనిదేమునన్నది

   పొరసి నేము సేసిన పణతమదిగాక
చ. 2:    పాయపదాననెపై పదరి అతటతనఁ గాక

   చాయకానఁడవు నీతో సలిగెల నా
    నాయములతచి చటూచితే నాక నీక భేదమేది

   పోయినరాతద్రి సేసిన పణతమది గాక
చ. 3:   మనసులోదాననెపై మరత్మిముల రేనఁచితనఁగాక

  చెనకి నీమేను పచిచ్చెసేయనఁదగనా
   ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసితమదదరము
  పొనునఁగక నేనఁజేసిన పణతమదిగాక



రేక: 0191-4మతగళకౌశిక సతపటత: 07-540
పలల్లవ:    పొతచి నే వారికినెలల్ల బుదిద చెపేప్పును

 యతచరానిమాటాడేవారెవవ్వెరయత నినున్నను
చ. 1:     చేరి నినున్ననాపచటూచి చితత్తిములో గరి దానఁకె

  సారెనినఁక మరేల వచారితచేవు
  చేరవ నేనునన్నదాన చేతలోనిదాననితతే

  యరసాననఁ గాదనేవారెవవ్వెరయత నినున్నను
చ. 2:    నవవ్వెవారెలల్ల నవవ్వెరి ననుప నీకతతనాయ

   నివవ్వెటలల్ల నీక వటట్టి నేమములేల
   మువవ్వెతక నీచేనఁతలలల్ల మటూసి దానఁచేదాననితతే

  యివవ్వెలరటట్టి సేసేవారెవవ్వెరయత నినున్నను
చ. 3:    వడిగము నేనఁజేసిత వదదనునన్ననఁ గటూడితవ

 వడుకతోనితదుకెతత వరగతదేవు
    పాడితో శ్రీ వతకటేశ పటట్టిపదేవని నేను
   యడనఁ దపప్పునవటేట్టిట వారెవవ్వెరయత నినున్నను



రేక: 0191-5పాడి సతపటత: 07-541
పలల్లవ:     ఎతదు వోయ నేనీక యపప్పుడు గలదాననే

   కతదువ వతతవారి గకక్కననఁ జూడరాదా
చ. 1:    పగయముల చెపప్పునఁగాని బగియనఁగ నేనోప

  నయములే కాని జతకెనలకనోప
     దయనఁజూడు ననున్న నీవు తగిలి యాల పటేట్టివు

  కిగయరినఁగినదానిపపైనఁ గేల చానఁచరాదా
చ. 2:   మచిచ్చెక చలేల్లనఁగాని మతకనఁదనమునకోప

  యిచచ్చెకమే కాని వటట్టియగద్గీలకోప
    వచిచ్చెనటేట్టి రమాత్మి ననున్న వదిదకేల పలిచేవు

 మెచిచ్చెనటట్టివారితోనే మేలమాడరాదా
చ. 3:   యేకతాననఁ గటూడేనఁగాని యరవుసేయనఁగనోప

  పపైకొని మొకేక్కనఁగాని పతతానకోప
   యకడనఁ బొతదితవ ననిన్నతతలో శ్రీవతకటేశ

  నాకొరకనతదరితో నవువ్వె నవవ్వెరాదా



రేక: 0191-6ముఖరి సతపటత: 07-542
పలల్లవ:   ఇపప్పుట కకూక్కరితకినెతత సేసనే

  కపప్పుక వునాన్నరతదర కానఁతాళతచరా
చ. 1:   యేమటకినఁ దారకాణలరినఁగిన పనులక

  కామతచి తానెరనఁగని కలల్లలనన్నవా
   వాములపై పతడిల్లకూనఁతురల్ల వదదనే కాచకనాన్నర

   వోముచనఁ దానిటల్లతటే వోరతురా వార
చ. 2:   అతతేసేలే ఆనలతదరికినఁ గలదే

 చెతతలనఁ దానఁజేయనిచేనఁతలడేరా
  కాతతలితదరను నిదే కనుపటట్టి కనన్నవార

  యితతకనఁ దానఁజొచిచ్చెతేను యగద్గీపటట్టిరా
చ. 3:    కమత్మిటనఁ బెననఁగనేలే కానఁగిటనఁ గటూడితమదే

   యమెత్మితో శ్రీ వతకటేశనఁడినఁక మానీనా
   పమత్మి తనమేలవార పపైపపైనే వునాన్నర

 నమత్మితచినయతదుకెలల్ల నవువ్వెకోపరా



రేక: 0192-1వరాళ సతపటత: 07-543
పలల్లవ:    ననేన్నమ వగడనే నాథనఁడు తాను

    యనిన్నకెలతచి చటూచితే యితతానఁ దానె కానఁడా
చ. 1:    పాయము నామేనిమనఁదనఁ బచరితచచనన్నది గాని

  ఆయమెపై వుతడినవానఁడతతానఁ దానే
   చాయల సనన్నలచేత జడిసివుతదాననఁ గాని

   చేయిమనఁదపైనవానఁడు చేరి తానే కానఁడా
చ. 2:    చెతతల నాసిగద్గీలలల్ల చెలరేనఁగనన్నవ గాని

  అతతరతగములో వానఁడతతానఁ దానే
    కాతతుల నామొగమున కళలిటేట్టి నితడెనఁ గాని

  యితతనాచకక్కనఁదనాలకేలిక దానఁ గానఁడా
చ. 3:   మతచితనమెలల్ల నామాటలనునన్నది గాని

  అతచెలనతదలి యరస్థిమతతానఁ దానే
     కొతచక ననున్ననఁ గలసే కోరికల నావ గాని

     మతచి శ్రీ వతకటేశనఁడుక మేల దానే కానఁడా



రేక: 0192-2ముఖరి సతపటత: 07-544
పలల్లవ:   వరవు వచారితచకొతటే వగిరితచేవు

  యరవది యితదునాప యేమసేసునయాత
చ. 1:   జగడములలల్ల నఁ దరె సరసములడితేను

  నగితే కోపములేదు ననుపాయను
  వగటనఁగానఁతాళల వడెను వడెమచిచ్చెతే

  యగసకతమేది యితత యేమసేసునయాత
చ. 2:  మఱనఁగలలల్ల నఁబాస మాటట్టిపలకాడితేను

 మఱచితేనఁబగలేదు మనసిచెచ్చెను
  కొఱకొఱలలల్లనఁ దరె కొచిచ్చెకొచిచ్చెచటూచితేను
  యఱనఁగనిదేది యితత యేమసేసునయాత

చ. 3:     మచచ్చెరమతతా మానె మరి వదదనఁ గటూచతడితే
  లచచ్చెనతటతేనఁ గొతకదు లగాయను

  పచిచ్చెదేరే శ్రీవతకటపతనాప గలసితే
  యచచ్చెకతదులేవ యితత యేమసేసునయాత



రేక: 0192-3శ్రీరాగత సతపటత: 07-545
పలల్లవ:  అతదరిలో నీవౌనఁగదవ

 అతదితవ పదవులౌనఁగదవ
చ. 1:  చతురతనఁ దరలోసతదితచినవా

  రతనఁడును నీవును నౌనఁగదవ
  కతల చెపప్పుతా గయాతళనఁచిత

  వతవవు నీవ యౌనఁగదవ
చ. 2:   తపప్పుక యితటలోనఁ దముత్మిలముమసిత

  రపప్పుసము మరె యౌనఁగదవ
   ముపప్పురి నగితవ మునుపన యేనఁటకొ
  అపప్పుడు నీవ యౌనఁగదవ

చ. 3:   మకక్కవ ననునిట మనిన్నతపతచిత
  వకక్కరొ నీవ యౌనఁగదవ

  వకక్కసముగ శ్రీ వతకటేశవ్వెరని
  యకక్కన నిలిచిత వవునఁగదవ



రేక: 0192-4కనన్నడగళ సతపటత: 07-546
పలల్లవ:     వలచినదాననఁ దొలేల్ల వడి మనసు మెతత్తిన

  నిలవుననఁ గరనఁగదు నీకొరకేపొదుద ను
చ. 1:    చెమత్మిగిలీ దేహమెలల్ల చేతుల నీవతటతేనే

  వుమత్మిడినితచకవడి వుతడరా నీవు
    దిముత్మిరేనఁగీ నిటటూట్టిరప్పు దిటట్టితచి నీవు చటూచిత

   కముత్మిక నీపచచ్చెడము కపప్పురా నాక
చ. 2:    చెకక్కలలల్ల నఁ బులకితచె సిగద్గీల మోవనాడితే

   వకక్కరీతనఁ గొతతవడి వుతడరా నీవు
   లకక్కవతటది నాగతడె లలిమరీ నీసుదుద ల
   యికక్కవక వచిచ్చె చనవయతరా నాక

చ. 3:     కనున్నలనే చొకక్కదేరీ కానఁగిట ననున్ననఁ గటూడితే
   వునన్నవమనఁ దడవక వుతడరా నీవు

    యనిన్నక శ్రీ వతకటేశ యియతకొతట పనులలల్ల
   మనన్నక నీగతదమటట్టి మెతత్తిరా నాక



రేక: 0192-5భపైరవ సతపటత: 07-547
పలల్లవ:    ఆనతయతవయాత నీయపప్పుణ గావల నాక

  కానుకితద నిమత్మిపతడు కతదువయేదినఁకను
చ. 1:   చనవుగలప నీసతగడినఁ గటూచనన్నది

   మనవగలప నీతో మాట చెపప్పుని
   ననుపగలప సారె నవువ్వెల నవవ్వెనిడె

  వసర నేనఁజేసేట వడిగమేదినఁకను
చ. 2:     పతతము గలప నీతో పలమార బతకమాడ

   చితత గలిగగినయాప చేయి చానఁచని
   వతతు గలిగినయాప వరసక వచచ్చెనన్నది

  బతతనునన్నదాన నాకనఁ బనియేదినఁకను
చ. 3:    వాసిగలిద్గీనయాప వనెన్నతో మొగము చటూచ

 ఆసగలిగినయాప ఆయాలతటని
   యసరినే శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    నేస చలిల్లతవ నాక సేవ యేనఁటదినఁకను



రేక: 0192-6కాతభోది సతపటత: 07-548
పలల్లవ:   మతకలలల్లనఁ బనిలేదే మాపదానఁకాన

  యితకానఁ దనకే మోహితచేనేమసేతునే
చ. 1:     ఆడనఁబోతే మాటలలో ఆతనఁడే తొరలి వచచ్చె

  చటూడనఁబోతే గరియపై చటూపలలోన
   వడుకకానఁడు గనక వభునికితతానఁ జెలల్ల

   యేడనఁ జూచినానఁ దానే యేమసేతునే
చ. 2:    సారెక నవవ్వెనఁగనఁబోతే సరసమాతని మోచ

  నేరనఁబోతే తనచేనఁతే నితడుకొనీని
    పేరకల దొర తాను పగయమెపైనటట్టి నడచ

  యేరలయ గోరికొన యేమసేతునే
చ. 3:    చేతకొనవటట్టితేనే శ్రీ వతకటేశనఁడే వచిచ్చె

   కాతరితచితే రతులనఁ గలనె నేనఁడు
  పోతరితచనాన్ననఁడు తాను పొతదులసేసినవలల్ల

యేతులనెమెత్మిలనాయనేమసేతునే



రేక: 0193-1కేదారగళ సతపటత: 07-549
పలల్లవ:   వడనఁబరచనఁగనేలే వదేద యినఁక

   కడునెపైతే చవగాదుద కానరాదా మక
చ. 1:    చలము లేకనన్ననఁ జాలసతతోసమే పనులలల్ల

   చెలిమకతత్తిల మర చెపప్పురే బుదిద్ధ
   తలనఁప లేశములపైతే తనమాట నామాట

  తలసునో తలియదో దిషిట్టిములితదరికి
చ. 2:     వసట లేకనన్ననఁ జాల వడుకలే పొతదులలల్ల

   గాసినఁబెటట్టి యినఁకనటేట్టి కానీ లేరే
    ఆసల గలిగితే అనిన్నటానఁ దానే నేను

   యసుగదొదలేదొ మరె యతచకొరే యితదును
చ. 3:     యఱక గలిగితేనఁ జాల యియతకోరె వలపలల్ల

  మఱనఁగల వాపతరి మతచిదాయనే
     మఱి శ్రీ వతకటేశనఁడు మనిన్నతచి యిట గటూడె

   గఱిగా మమనసులనఁ గోరినటేట్టి ఆయనే



రేక: 0193-2కాతభోది సతపటత: 07-550
పలల్లవ:       చెలల్ల నీక నినఁక నీ చేతనఁ జికెక్క వలప

   యలల్లవారమును నినున్న యినఁక దటూరేమా
చ. 1:      చేసిన చేనఁతల కెలల్ల శికర మెతత్తిన యటట్టి

   యసత వతచిన శిరసతత్తినఁగా నీక
   వసారని సిగద్గీలగ వరసి వటట్టినయటట్టి
    మటూసిన మోవ పపై నాప ముదద్రివటట్టినఁగా

చ. 2:   సతగడి కోరికలక సఫలమెపైనయటట్టి
    వుతగిటనఁ గచాల నాప వతత్తినఁగా నినున్న
    కతగలేని నీ గణల కవలల వాబ్రాసినటట్టి
    అతగమెలల్ల గోర గీరి అతటనఁగా నినున్న

చ. 3:   కూడిన కూటములలల్ల కోటకొతడలపైనటట్టి
   నీడలగానఁ బులకల నితచెనఁగా ఆప

   యడనె మావానఁడవపైతవపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ
   వోడనఁగటట్టిన దటూలమెపై వదదనాప వుతడెనఁగా



రేక: 0193-3గళ సతపటత: 07-551
పలల్లవ:    మాపదానఁకా నమర నీ మాయలేల

   వనఁప గానరానఁగా దానఁగే వధములేల
చ. 1:    వాడుదేరీ మోమని వలసి నేనడిగితే

  యేడలేని మాటలేల యనిన్నకలేల
   నీడక నినున్ననఁదసితే నిలవునఁ జెమటలక
  వడెపనఁ జొకక్కమతదుల వమారనేల

చ. 2:     పచిచ్చెదేరే నీ మేను భావతచి నేనఁజూచితేను
   యిచచ్చెకాల సేయనేల యితతలో నీక

   వచచ్చెనిమేనిపపైనఁ జెయివసి నినున్న నవవ్వెతేను
  బచెచ్చెన మాటలేల పరాకలల

చ. 3:    కనెన్నల నీవదిదవార ఘనునఁడవు నీవతటే
  కనున్నల తేలితపలేల కరనఁగలేల

   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యనసి నేమొకిక్కతేను
  వనెన్నల నితతేసి పరవశములేల



రేక: 0193-4నాదరామకిగయ సతపటత: 07-552
పలల్లవ:    ఇతతకతటే నేరము యపడు నీవారము

   వతతుల మాచనున్నలక వానఁడి వచెచ్చెనిపడు
చ. 1:   జగడితచేవారికెలల్ల సారెసారె వతగెముల

  తగలపై నవారికెపైతే తమకముల
   మొగమేమ చటూచేవు మొరనఁగల మరనఁగల

 చిగరమోవమాట చేనఁగలకెక్కనిపడు
చ. 2:   అలిగినవారికెలల్ల అసురల నుసురల

 కలసినవారికెపైతే కడుమేలల
  వలపేమ లోనఁచేవు వలరాజబాణలపైన

   తలినఁగనున్నల చటూపల తేటలకెక్క నిపడు
చ. 3:    పననఁగేట వారికెలల్ల పచచ్చెరేనఁగనఁ జెమటల

 తనిసినవారికెపైతే దగదొటట్టి ను
    మనసేమ దలిసేవు మచిచ్చెక శ్రీ వతకటేశ

  యనసితమ యాసల యదురెకెక్కనిపడు



రేక: 0193-5హిజెజజి సతపటత: 07-553
పలల్లవ:    అపప్పుటనుతడియు వభునఁడటట్టి తపప్పుక చటూచ

  యిపప్పుడిటట్టి రానఁగదవ యియతకొనన్నదానవు
చ. 1:   చితత్తిము పతకినిచిచ్చె సిగద్గీలవడనఁగనేల

   పొతుత్తి క రమత్మినీ వలపల నాతనఁడు
   కొతత్తిగానఁ బొతదుసేసేవా కొతగవటట్టి తీసితేను

  వుతత్తిరవమ చెపప్పువ వరకనన్నదానవు
చ. 2:    యితటలోననే వుతడి యితకా మరనఁగలేలే

   అతట పానుపపపైకి రమత్మినీ నాతనఁడు
   జతటల నేనఁడాయనా సతుత్తి వలనఁ బెననఁగితే

   వతట నటేట్టి వుతడనఁగదే వడనఁబడడదానవు
చ. 3:     కలసి కానఁగిటనఁ గటూడి కనున్నల జతకెనలేలే

  యలయితచ శ్రీ వతకటేశనఁడాతనఁడు
  చలముల యినఁకనఁగదాద చనున్నలగోరనొతత్తితే
  కొలనఁదరినఁగి నవవ్వెవ గటట్టి గలదానవు



రేక: 0193-6కొతడమలహరి సతపటత: 07-554
పలల్లవ:    ఎతత చెపప్పునా నెరనఁగదేమ సేతమే

   సతతోసాన చెలలలల్ల సాకిరిగా వనరే
చ. 1:   నినన్నటవలపగానఁగ నేనఁడ పతచనఁగాక

 యనిన్నకగలదియపైతే నెమెత్మిసేసునా
  వనెన్నకెకిక్కన తుమెత్మిదవతటవానఁడు మగవానఁడు

  అనిన్నటా నాతనిమనసతత నమెత్మినా
చ. 2:     కొతత్తి మాట పటట్టి గానఁగ కొతగవటట్టి తీసనఁగాక

   అతత్తి సడిసనన్నదపైతే నతత మరనా
     మెతత్తిని పతడు వతటది మతచిన పత చితత్తిము

  వతత్తి పసుకనఁగనఁబోతే వోరవనఁగదాద
చ. 3:    సరి వయసులగానఁగ సాముతోనఁ బెననఁగీనఁగాక

  వరయ వచిచ్చెనదపైతే వోరచకోదా
 యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁడేనుగవతటవానఁడు

  అరసి కలసనినఁక నడడమునన్నదా



రేక: 0194-1కేదారగళ సతపటత: 07-555
పలల్లవ:    నీవు వతతవానఁడవో నే వతతదాననో

    చేవదేరి నా నవువ్వె సిగద్గీదచచ్చెనఁ గాక
చ. 1:   నీతలనఁపలోనిదాన నీక నిచచ్చెకరాలను

  కాతరితచి నీవననఁగానఁ గాదనేనా
  రేతరిమాటలకను రిచచ్చెలయ నామనసు

  పపైతరవపై అతదుకొడనఁబడనీదు గాక
చ. 2:     కెపైవశమయితన నేను కతదువ చేనఁతల నేను

  వోవరిలోని వతటనఁగా నోపననేనా
   నీవళళ్ళవసాలక నితడునఁగానఁక రేనఁగి లోలో

    భావమునఁ జలము నేనఁడు పతతమాడనఁ గాక
చ. 3:    ఎనసితవ రతకి నియతకోల చేసుకొతట

   తనిసి నీవలల్ల మరి తపప్పులతచేనా
   ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కడమదొడమలక

  అనునఁగనఁగటూరిములలల్ల ఆసపడనఁ గాక



రేక: 0194-2ముఖరి సతపటత: 07-556
పలల్లవ:    బుదిద నేము చెపేప్పుమా పూనఁటనఁపూటక

   గదదరీనఁడు తానె యరనఁగవలనఁ గాక
చ. 1:   వగటగ నేమతతేసి వనన్నవతచవలనా

  తగవరినఁనవానఁడు తానఁ గాక
  మగవ లేమాడినాను మచచ్చెరితచనఁదగనా

    నగవు సేసుక పపై కొననఁగవలనఁ గాక
చ. 2:   భద్రిమయితచి మాగటట్టి పచరితచవలనా

 తమకపడేటవానఁడు తానఁగానఁడా
  రమణులక కూరిముల రచచ్చెనఁబెటట్టివలనా

    సమ రతులకనఁ జేయి చానఁచవలనఁ గాక
చ. 3:   చెకక్కనొకిక్క నేమనఁకనఁ జెనకనఁగవలనా

  దకక్కగొని ననున్ననఁగటూడి తానెరనఁగనఁడా
    చికిక్క శ్రీ వతకటేశనఁడు సలవ నవవ్వెవలనా

   మకిక్కలి రతులనఁజొకిక్క మేలమాడునఁ గాక



రేక: 0194-3దేసాక సతపటత: 07-557
పలల్లవ:    మాపదానఁకా జోలి మరి యేనఁటకి

  కోపల మరెను కొసరల
చ. 1:    సరివచెచ్చె నేనఁడు సతకి నీకను

  సిరల నవువ్వెల సలవుల
   పొరగక వచెచ్చె పొదుద న మకిద

 గరగరికెల కరనఁగల
చ. 2:    చొపప్పుణనఁగె నేనఁడు సుదతకి నీక

  తపప్పుక చటూచేవ తడవుల
   ముపప్పురి గొనెను మోహము లోననే
  కొపప్పుల జారి గరతుల

చ. 3:    తగవులనఁ బెట ట్టి తరణకి నీక
  బగవు కానఁగిట పననఁగల

   జిగినఁ గటూడితరి శ్రీ వతకటేశనఁడ
 తగలయ మతలనఁపల



రేక: 0194-4నాట సతపటత: 07-558
పలల్లవ:    ఆడినటేట్టి యాడరాదు ఆపతో నీవు

  వాడికెసరసములే వపైపలితతే కొని
చ. 1:    కోమలి తోడుత నీకనఁ గోపగితచకొనరాదు

  యేమేమ మాటలడినా నెతతదటూరినా
   కామతచి వచిచ్చెనదాప కెపైకొని గరియపైతవ

   దామెన నీనగవులే తగవతతే కాని
చ. 2:    అటట్టి చలపటట్టిరాదు అతగనయడక నీవు

   ఱటట్టి నినెన్నతతసేసి యాఱడినఁ బెటట్టినా
    చటట్టిప వరస దాప చొకిక్క చనవచిచ్చెతవ

    నిటట్టి చటూపల మెచచ్చెలే నేరపల గాని
చ. 3:    జోడువాయనినఁకరాదు సుదత యితటను నీవు

   యడు యతత మరినాను యలయితచనా
   వడుకకతపై యాప శ్రీవతకటేశనఁడవు నీవు

   కూడిన యకూటములే గణముల గాని



రేక: 0193-5రామకిగయ సతపటత: 07-559
పలల్లవ:    నీదేవులే నినున్న నేరములతచనఁ గాక

    పాదు సేసుకొని నినున్న పచిచ్చెసేయనఁ దగనా
చ. 1:    మఱచినా నీమాట మాడసేసునఁ గోటసేసు

   యఱినఁగి తలనఁచకొతటే యతతపైనానఁ జేసు
  యఱనఁగనెటట్టి వచచ్చె యితతేసి దొరలను

    తఱి వచి చెలలము తపప్పులతచనఁ దగనా
చ. 2:    రాతరితట నీపనుల రతకెకక్క రచచ్చెకెకక్క

   యతల వగి లేచితే నితటకెకక్కను
  చేతనట చటూపవచచ్చె చెలల్ల బడిగలవారి
   ఘతసేసి చెలలము కకక్కసితచనఁ దగనా

చ. 3:    మునుకొనన్న నీగటట్టి మొదలౌను కొనయౌను
  ననిచి చితచివసితే నడుమౌను
   వనితనఁ గటూడితవటట్టి వపైపగా శ్రీవతకటేశ
   పనివడి చెలలము బాసగొననఁ దగనా



రేక: 0193-6లలిత సతపటత: 07-560
పలల్లవ:   ఇటవతటవ నీక యితవులౌను

  కటలకతతలిచేనఁత గరియాయ నీక
చ. 1:    చెలియ నీయదుటను చేతులతత్తి మొకిక్కతేను

   మొలక చనున్నల నీపపై మొనలతత్తిను
   అలరి చతకగదియ నటేట్టి శరణనేట

   నిలకడయిన మాట నిజమాయ నీక
చ. 2:     కోమలి నీవడిగేన కతచె వసరనఁ జొచిచ్చెతే

 దామెనహరాల వలల్లతగిలితచెను
    వమార నోమేది నోము వసేవ గాలల

    యమాటలలల్ల నేనఁ డు యిరవాయ నీక
చ. 3:     కతదువ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట నినున్న నితచితే

   యితదుముఖ మోవ నినున్న నెతగిలిసేస
  వతదులలోనే మరి వడుదోడుగటూడినటట్టి

   అతదమెపైన మాటలలల్ల ననువాయ నీక



రేక: 0195-1శ్రీరాగత సతపటత: 07-561
పలల్లవ:    తాను చేసినచేనఁత తారణమేనను నితడె

   వనుల చలల్లనఁగ నిటట్టి వనన్నవతచరే
చ. 1:   జకక్కవ గబబ్బులమనఁద చతదోబ్రాదయములయ

  చకక్కల మొలచెనిద సొతపమోవని
  అకక్కజపతురమున నదదమరేతరి నితడె

  వకక్కసపపతకిది వళ చెపప్పురే
చ. 2:    కనుచటూప తామెరల గకక్కననునఁ దలల్లవారె

  యనయని తలపోనఁతనెతడల గానె
   పనివడి వరహన పటట్టిపగలపై తోనఁచె
   ననిచిన పతకి సనన్నల సేయరే

చ. 3:    వడిగొనన్న జవవ్వెనాన వసతతకాలము వచెచ్చె
   పొడవపైన కళలను పనన్నమ గటూడె

   యడమచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనఁ గటూడె
  జడివాయకతడనఁ దనున్న బాసగొనరే



రేక: 0195-2పాడి సతపటత: 07-562
పలల్లవ:    తనక నాక నెపప్పుడు తగలేకదే

   మనసు మరత్మిములక మతచిదే కదే
చ. 1:     మొకక్కలన నట చనుమొనల నే మోపతేను

  వకక్కసనఁడు తనకినఁక వరపేనఁటకే
     జకక్కవ పటట్టిల నావ జవవ్వెన వనమె తాను

   యకక్కడపోవును వాని కిరవ కదే
చ. 2:   సతతోసపనఁ జూపలచకెక్కర నేనఁజలిల్లతేను

  పతతగానఁడు తానేల భద్రిమసనే
    కతతువతడుల్ల నా బొమల గవశన తనమేను

  పొతతనెతచి చటూచకొతటే పొతదులేకదే
చ. 3:     బలిమ కానఁగిటనఁ దనపపైనఁ జేతుల వసితేను

  యలమ శ్రీవతకటేశనఁడేల నవవ్వెనే
    జలజములివ నావ సరవనఁ బటూజ తనది
   నిలకడలక నివ నిజమే కదే



రేక: 0195-3సౌరాషట్టి సత సతపటత: 07-563
పలల్లవ:      నేనఁడు గొతత్తిగాదు తొలేల్ల నీక నాకనఁ గలదే

    ఆనఁడుదాన బలిమేది ఆయము నీ చేతది
చ. 1:    వటట్టిన నీ చేనఁతలక వడిగటట్టి కొనన్నదాన

గటట్టిచనునఁగవవారకపదానను
 ఎటట్టి సేసినా నీచితత్తిమెదురాడేవారెవవ్వెర

  పటట్టిన నావలపభారము నీమనఁదిది
చ. 2:    పొతచకొని పాదముల పొతదుల మెటట్టినదాన

  పతచల సిగద్గీల తలనఁబాలదానను
   కతచము పొతుత్తి క లోనుకలది నీచేతదితతే

   మతచముపపైనఁ బెననఁగే నామరత్మిము నీచేతది
చ. 3:     వడుక మోవ తీపల వతదుక లోనెపైనదాన

 వడెమతదుకొనన్న యరవరిదానను
    జాడతోడ శ్రీ వతకటేశ చనవచిచ్చెతవ నాక
   కూడితవ నాలోని గణము నీచేతది



రేక: 0195-4సామతతత సతపటత: 07-564
పలల్లవ:  ఆపతోనేమ మాటాడనతతవానఁడు

  యపనికి నావతక నిటచటూడుమనవ
చ. 1:      తగవు చెపప్పునఁగనఁబోతే తన మనఁద వటూనఁచ మాట

 మగవలకెతతపైనా మతచితనాలే
   యగసకాతలినఁక వదుద యేల రటట్టి సేసుకొని

   యిగిరితచె వలపల యడక రమత్మినవ
చ. 2:    పతతములడనఁగనఁబోతే పాడి దానే యియతవల

  కాతతల నెవవ్వెరెపైనాను కాదనర
   వతతలేల సేసుకొని వగిరమే తనకను

    యతతపైనానఁ బోదు వావ యడక రమత్మినవ
చ. 3:    వనక సుదుద లతచితే వవలనఁ దనవలల్లనే

   వనితల కెపప్పుడును వాసి వనెన్నలే
    యనసను శ్రీ వతకటేశనఁడు ముతద ననున్న

   యినుమడితచెనఁ దమక మడక రమత్మినవ



రేక: 0195-4శ్రీరాగత సతపటత: 07-565
పలల్లవ:   తమకితచకరె మర తరణులల

   సముకప నవవ్వె మేల జాణనితోను
చ. 1:    వనన్నవతచినా మేల వరగతోనునాన్న మేల

  అనిన్నయు నెరినఁగినటట్టి యాతనితోను
     కనున్నల మొకిక్కనా మేల కానఁకల చలిల్లనా మేల

  సనెన్నరినఁగి మేలనఁగేట సరసునితోను
చ. 2:     పగయము చెపప్పునా మేల బగవుతోనునాన్న మేల

  నయగారి గణముల నాథనితోను
     కిగయల చటూపనా మేల కేలతత్తి మెచిచ్చెనా మేల

 దయదలనఁచనేరిచ్చెన తగదొరతోను
చ. 3:      సేవల చేసినా మేల చెకక్కల నొకిక్కనా మేల

    యవల ననున్ననఁ గటూడిన యతని తోను
     వావుల చెపప్పునా మేల వనెన్నల చటూపనా మేల

  శ్రీ వతకటేశనఁడెపైనా చెలవునితోను



రేక: 0195-5భపైరవ సతపటత: 07-566
పలల్లవ:   అలల్లదివో నిలచక ఆతనఁడునాన్ననఁడు

  తలల్లమగా నినున్ననఁగటూరేచ్చె తలసుకోరాదా
చ. 1:    అదనెరినఁగి మాటాడేనాతని నీడకనఁ దచేచ్చె

  సుదత నానేరపలల్లనఁ జూడరాదా
   కొదలలల్లనఁ దరవల గరతుల గావల

  చదరనఁదనము నీవు సతతోసితచరాదా
చ. 2:     తలనఁపలల్ల భద్రిమయితచే తరి తీప వుటట్టితచే

   మెలనఁతరో నీవు ననున్న మెచచ్చెరాదా
    సలవుల నవవ్వెతచే చేతకి లోనుగానఁ జేసే

   సలవు నాకిద నేనఁడు చితత్తిగితచరాదా
చ. 3:    ఆసలలల్లనఁ బుటట్టితచే నలవాటల్లలల్లనఁ జేసే

  చేసనన్నక లోనుసేసేనఁ జేపటట్టిరాదా
  యసరికి శ్రీవతకటేశడటట్టి వచేచ్చెసి

  రాసికెకక్క నినునఁగటూడె రాజతమేలరాదా



రేక: 0196-1రామకిగయ సతపటత: 07-567
పలల్లవ:     మఱి యేమ యఱనఁగను మాటల నేను

    నెఱవపైన యటట్టి దికక్క నీవ నాక
చ. 1:   తపము చేసినదాన తగలనాడినదాన

   నెపము సేసినదాన నేనే నీక
 రపమయేతవానఁడవు రకతచేవానఁడవు

   నిపణునఁడ వనిన్నటాను నీవ నాక
చ. 2:    పటట్టి కొలిచినదాన పనుల చేసినదాన

   నెటట్టిన నీదయవలల్ల నేనే నీక
 జటట్టిగొనన్నవానఁడవు చనవచిచ్చెనవానఁడవు

   నెటట్టిప మోహపగరి నీవ నాక
చ. 3:    గకక్కననఁ జూచినదాన కానఁగిటనఁ గటూడినదాన

   నెకొక్కని తొలదొలత నేనే నీక
   యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ యేలకొనన్నవానఁడవు

  నికెక్కమనిన్నపనులతదు నీవ నాక



రేక: 0196-2సాళతగనాట సతపటత: 07-568
పలల్లవ:  ఎటవతటవానఁడవు యతతమెతత్తినివానఁడవు

  మటమాయములలోని మరనఁగ దలియవు
చ. 1:    మచచ్చెరితచేనా నీతో మనసు చటూడవలసి

 యచచ్చెరికెగా నతటనేమెపైనను
   కొచిచ్చెకొచిచ్చె పోరేనా కొనగొన చనున్నలను

  తచచ్చెనక నదిమతే తమకితచేవు
చ. 2:    తపప్పువటేట్టినా నీ తగవు చటూడవలసి

  చొపప్పులతత్తి నీమేను సదితచిత
   వుపప్పుటతచి పననఁగేనా వుడివోని సరసాన

  కొపప్పువటట్టినతతలోనే కొసర వచేచ్చెవు
చ. 3:    చలపటేట్టినా నీవు సారెక మెచచ్చెవలసి

   కలసి కానఁగిలనఁ గటూడి కరనఁగితచిత
     బలిమ చటూపేనా నీతో పకక్కన శ్రీ వతకటేశ

  తలిప మోముచటూచితేనఁ దిటట్టి వచేచ్చెవు



రేక: 0196-3లలిత సతపటత: 07-569
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరితోనఁ జెపప్పురాదు యసుదుద ల

   నివవ్వెటలల్ల నాతోను నీవ ఆనతయతవయత
చ. 1:    కనున్నలనే కొసరను కానఁకల వసరను

   వునన్నదాన నీయదుట వరకే నేను
    సనన్నల సేసేవు నీవు సతగతేమ దలియదు

   పనన్నదాన యాకతాననఁ బలిచి ఆనతీవయాత
చ. 2:    పకక్కన వసరితచను పతతాన నోసరితచను

   వకక్కటపై కాచకతదాన వదదనే నేను
   మొకక్కల మొకేక్కవు నీవు ముతదువనకెరనఁగను

   చికిక్కత నీవలపలనఁ జేరి ఆనతీవయాత
చ. 3:    చలముల సాదితచను సారెసారె బోదితచను

    కొలనఁది మరనఁగ నినున్ననఁ గటూడిత నేను
    బలిమ శ్రీ వతకటేశ పపైకొతటవ ననున్ననిటట్టి
   తలనఁప నీవరనఁగవా తగ నానతీవయాత



రేక: 0196-4లలిత సతపటత: 07-570
పలల్లవ:   మొగదాకిరివానఁడవు మొదలే నీవు

  తగనాడవమటకి దేవరవు నీవు
చ. 1:    చెపప్పునటట్టి సేతునతటే చెలనఁగి మతదమేళన

 యపప్పుడెపైనా వనన్నవతతునేమెపైనను
  యిపప్పుడిటేట్టి పదారవలేకతాలకార నీక

   వపప్పు యవవ్వెరిమాటల వకొనేవు నీవు
చ. 2:    చేతలోని వానఁడవతటానఁ జికిక్కతచక కాతరాన

  యతల నాతలనఁ దతునేడకెపైనను
   ఆతుమ నీకనఁ బాయరానటట్టివార యనమతడుగ
   యేతుల నెవవ్వెరిచన వయతకొనేవు నీవు

చ. 3:     కూడినటేట్టి కూడేవని గఱిగా శ్రీ వతకటేశ
 యడులేక పననఁగితనితదానఁకాను

   వాడికె గొలల్లతలపైతే వలసినతదర నీక
   మేడేన నెవవ్వెరిపొతదు మెచేచ్చెవు నీవు



రేక: 0196-5బౌళ సతపటత: 07-571
పలల్లవ:    దనికేమ దోసమా తగిన గేసుత్తి రాలవు

   నేను నినున్ననేమనేను నీకేలే సిగద్గీల
చ. 1:     కొతడవతట దొర నినున్న కొతగవటట్టి తీసితేను

 వతడేమననలేక వదిదకెపైతవ
   అతడనుతడి సారెసారె నాతనఁడే పలవనఁగాను
  బతడుబతడు గాలేక పలికితవ

చ. 2:     చకక్కని జాణనఁడు నీ జవవ్వెనము దడవనఁగ
  గకక్కన వడువలేక కెపైకొతటవ

   వకక్కసాననఁ గమత్మిటని వడె మాతనఁడియతనఁగాను
  అకక్కరనఁ దోయలేక అతదుకొతటవ

చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చెకక్క నినున్న నొకక్కనఁగాను
  కెపైవశమెపై అతతలోననఁ గరనఁగితవ
    యవళ ననేన్నలి వచెచ్చె నిదదరి సవతులనఁగా
   కావతచి నవవ్వెత నిటేట్టి కదిసితవ



రేక: 0196-6ముఖరి సతపటత: 07-572
పలల్లవ:   చెపప్పువదుద నీలగ చెలలరనఁగనిదా

  ముపప్పురి నీవు వనకముతదతచేవానఁడవా
చ. 1:   వరటగానతదరిని వకరొకరినే పటట్టి

  పోరదరనఁ బొదుద నను భోగితచితవ
  యరీత నెవవ్వెతవదదకేనఁగవలశో కాక

  పరసతులపపై నితత బతత్తిగలవానఁడవా
చ. 2:    వగిద్గీ నీవ పలిపతచి వరివారినెలల్ల ను

  సిగద్గీదేర లోలోనే చెనకితవ
    యగద్గీలేక యవవ్వెత నీయితటకి రానఁగానో కాక

   నిగద్గీల నితత మోహము నితచేటవానఁడవా
చ. 3:     యిలిల్లలల్ల దపప్పుక చొచిచ్చె యితతయపైన దానినెలల్ల

  కొలల్లదర నొకక్కమాటే కూడితవ
    యిలిల్లద ననున్న శ్రీ వతకటేశ కూడేకొరకనఁగా

  యలల్లవారిమేకలక నితత చికేక్కవానఁడవా



రేక: 0197-1సామతతత సతపటత: 07-573
పలల్లవ:     నతటన నీ చేనఁతలక నవవ్వె నేను

    వతట వతట నీగణల వలల్లవరి ఆయను
చ. 1:     పలిచి నీవు నాతోనఁ బెననఁగి బానఁతపడనఁగ

   నెలమ నే మారతత్తిరమయతనఁ గాక
   కలసిన నీసతుల కాలిగోరనఁ బోలదునా
   నిలిపన నీమహిమ నీవ యరనఁగదువు

చ. 2:     పకక్కన నీవు నాపపైనఁ జెయిత వయనఁగాను
   చికిక్కలోనెపై నీసేవ సేసేనఁ గాక

   చకక్కని నీయితతులతో సరిపననఁగనఁ గలనా
  మకిక్కలి నీచెలల్ల బడి మెరయితచేవపప్పుడు

చ. 3:   కతదువనఁ గటూడినననున్న కానఁగలితచకొననఁగాను
   పొతది నినున్నననిన్నటా బోగితచేనఁ గాక
   సతదడి శ్రీ వతకటేశ సమరతకర ర్హిమా
   యతదు నీమనన్ననలనితత సేసేనఁ గాక



రేక: 0197-2కనన్నడగళ సతపటత: 07-574
పలల్లవ:    కానుక నీకిచిచ్చెతమ కాచకనాన్నరము నేము

 ఆనేరపలినఁకమనఁద నడుగము
చ. 1:    వవల చెలిభావాల వనన్నవతచితమ నేనఁడు

 దేవరచితత్తిమెట ట్టి తలియదు
  చేవమరె వరహము చెమరితచెనితతమేను
  యేవళనఁ గరణతచేవో యరనఁగము

చ. 2:    పచిచ్చెదోనఁచెనాకెమేల పపైకొని నీవ ఆడక
 వచేచ్చెసినయతదానఁక వగిరితచము

   నిచచ్చెల నీచేనఁతలట ట్టి నీవగత మరిలేర
  చెచెచ్చెరనేమ సేసేవో చిమత్మిరేనఁచము

చ. 3:    కనున్నలదుట నిదదరినఁ గదియితచితమ నేనఁడు
 మనిన్నతచితవతతకినఁగా మతడాడము

    యనిన్నకెనఁ శ్రీ వతకటేశ యప నీవునొకక్కటే
   మనన్నకయపైనా సారె మెచచ్చెకిటేట్టి మానము



రేక: 0197-3సాళతగనాట సతపటత: 07-575
పలల్లవ:   వచిచ్చెనవారమదివో వాకిటనె వునాన్నరము

  నెచెచ్చెలి యదురచటూచ నీచితత్తిమనఁకను
చ. 1:   నవువ్వెల పతడుగలయ ననుపలతడుగలయ

  యివవ్వెల చెలితో పొతదులినఁకనెనన్ననఁడు
   రవవ్వెలయ నీచేనఁతల రాజసమే నెరపనఁగా

  దివవ్వెలతుత్తి నఁబొదుద లక తరమాయనఁ బనుల
చ. 2:    మాటలివ వతదులయ మతతనాలే సతదులయ

  యటన కాతతతో మేలమనఁకనెనన్ననఁడు
  మటూటలయ నేరప్పుల మోచకవునాన్నరమదే
   మేటశితగారాల వగీ మగిల చనఁకటల్ల

చ. 3:    వడెములే వడినితడె వడుకల పతటవతడె
   యడ వచచ్చెనన్నది చెలియ యినఁకనెనన్ననఁడు
    పాడితో శ్రీ వతకటేశ పడనఁతనఁ గటూడితవటట్టి

  యేడుమదాతనన్నములకెక్క యటట్టి రహసతములో



రేక: 0197-4గతడకిగయ సతపటత: 07-576
పలల్లవ:      పడనఁతరో నీవల బతత్తి గొటాట్టి ననఁ బెటేట్టివ భటూమ

  పొడమ సతులతల పూరిగటట్టి నేనఁటకే
చ. 1:    పటట్టిపడనఁ దేనెలతత వరిపడ మాటాడిన

  మటట్టి లేక భద్రిమసనా మగవానఁడు
  చటట్టి రికాలతత సటూటపడనఁ జెపప్పునాను

   కటట్టి కొనునా మెడనఁ గమత్మిర నినన్నతనఁడు
చ. 2:    కనున్నసనన్నల నీవతత కపప్పురాల చలిల్లనాను

  యనిన్నకలేక మెచచ్చెనా యితతవానఁడు
   పనిన్న నీమచిచ్చెకచటూప పాదాలతత పసికినా

  చెనున్నమర ననున్న నరచేతనఁబెటట్టి కతడునా
చ. 3:   సిగద్గీవడకాతనిపపై చేతులతత చానఁచినాను

  వగద్గీళతచమనీనా శ్రీ వతకటేశనఁడు
   అగద్గీమెపై ననిన్నటగటూడెనటట్టి నీవనఁ గొసరితే

   నిగద్గీలపూజగా నినున్న నెతత్తినఁ బెటట్టి కొనునా



రేక: 0197-5గళ సతపటత: 07-577
పలల్లవ:  ఆయము నీచేతనునన్నదనిన్నటకిని

  పాయముపదను వచెచ్చెనఁ బెపైకొనవయాత
చ. 1:   అలిగినదానివలనతటక వునన్నది గాని

  నిలవలల్ల నఁ దమకమే నీమనఁదను
  బలిమేపాటసేసిన పపైపపైనునన్నది చెలి

    చెలలనఁ జూపక నీవ చేయి చానఁచవయాత
చ. 2:    యనయనిదానివల నెకక్కడో చటూచనఁ గాని

 తనువలల్లనాసలే తగలమకి
   చెనకితేనఁ జాలనఁగాని చేతలోనునన్నది యితత
  పననఁగదు పలిచితేనఁ బేరకొనవయాత

చ. 3:    సిగద్గీవడడదానివల శిరసు వతచనఁ గాని
  అగద్గీలికెలల్ల నీసొమెపైమ ఆముకొనన్నది

    అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటాధిప నినున్ననఁ గటూడెను
   యగద్గీలేదు మలోన నిటేట్టి వుతడవయాత



రేక: 0139-5రామకిగయ సతపటత: 07-578
పలల్లవ:  మతడాటమతతటమనఁద మరిలేదు

  అతడనుతడేవారమతతే అదివో నీచితత్తిము
చ. 1:  పతతానకెకిక్కనమాట పాయానకెకిక్కనమాట

  కాతత నీతోనాడినది కలదొకక్కటే
   చితతలోని దానఁపరయు సేయనఁగల కానఁపరము
  వతతలగ నేముసేసే వనన్నపములోనివ

చ. 2:    కతదువనెలల వానఁత కమత్మిలలోపలి వానఁత
  యితదుముఖ నీసతదికిది యొకక్కటే

   యితదమనన్న కానికల యతచకొనన్న పూనికల
   ముతదు నీకితదరము మొకిక్కన మొకక్కలవ

చ. 3:    కనునఁగొనన్నటట్టి వడుక కానఁగిటలోని వడుక
 పనివడి సతభాగతఫలమొకక్కటే

   ననిచె శ్రీవతకటేశ నయములనఁ బద్రియముల
   చనవు మెరసిన మా సమత్మితాలలోనివ



రేక: 0198-1శతకరాభరణత సతపటత: 07-579
పలల్లవ:   చెపప్పునఁగనేనఁటకి చెలి మనతోడ

  కపప్పునఁ జితతలవ కాననఁగరాదా
చ. 1:  తలనఁపలోపలి తమకమెలల్ల ను

  సలవనవువ్వెలనఁ జితదనఁ గదే
  కొలనఁది మరిన కోరికలపప్పుట

 మొలకపలక మొతత్తిములయ
చ. 2:   వనుకలి తన వరహమెలల్ల ను

  కనునఁగొనలనే కమత్మినఁ గదే
  చనవుల తన సరసమపప్పుట

 ననుపమాటల నటనలయ
చ. 3:   గకక్కననఁ గటూడిన కతదువలలల్ల ను

   మకిక్కలి మోవపపై మతచెనఁ గదే
   యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ మేలపప్పుట

  వకక్కటపై పాయని వదిదకలయ



రేక: 0198-2వరాళ సతపటత: 07-580
పలల్లవ:   పటట్టిన చలములేలే పపైపపైనాతనితోడ

   వటట్టి క పతతమపప్పుతచె వువదచేనఁ జాలదా
చ. 1:    వతగెము లడకవ వభునఁడు నీసవతపైన

  అతగననీడకనఁ దచెచ్చె నదిచాలదా
 కతగవటట్టి కోకవ కమత్మినిపూవులచెతడు

   కతగరాల వళళ్ళచేత నొగిద్గీతపతచెనఁ జాలదా
చ. 2:    చలము సాదితచకవ సవతని నాయకనఁడు

   అలరి నీచేత కిచెచ్చె నదిచాలదా
   బలిమ సేయకవ పాబ్రాణేశవ్వెరనఁడు ఆపనఁ

    గొలవులోనఁ బెటట్టి నినునఁ గొసరితచెనఁ జాలదా
చ. 3:     చేపటట్టి బగియకవ శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్న

  ఆపచేతనఁ బొగడితచె నదిచాలదా
  రానఁపలినఁకనఁ జేయకవ రతకేలిలోపలను

   మోపగటట్టితచె వలప ముదితచేనఁ జాలదా



రేక: 0198-3నాదరామకిగయ సతపటత: 07-581
పలల్లవ:     మరినఁగితచ మరి లేవా మాటల మాపదానఁక

    పొరగ పొతతల నీకనఁ బొదుద వోదా
చ. 1:    వతచనతో నీవు నాక వలచినవలపలల్ల

 కతచపమోవయతదేద కానవచెచ్చెను
  చతచలనితదరిలోన సతమేమ నెరపేవు

   పొతచి పొతచి నీకదేమ పొదుద వోదా
చ. 2:   తలనఁచిన నీలోని తలపోనఁతలలల్ల ను

  పలిచిన పలపలోనఁ బెనగొనెను
 మలశి యపప్పుటనెడమాటలేమాడితచేవు

  పలిమేవు నవువ్వెలేమ పొదుద వోదా
చ. 3:     జాడల నీ నా సతది సరసములలల్ల ను

 కూడినకూటమలోనే గరలయను
    యడనె శ్రీ వతకటేశ యతతకెతత సేసేవు

  పోబ్రాడవౌదువు నీకితకనఁ బొదుద వోదా



రేక: 0198-4సామతతత సతపటత: 07-582
పలల్లవ:  కొలమునొకటగాదు గణమునొకటగాదు

  శలిమ శేయవచచ్చెని శనకకమనవ
చ. 1:     యిలిల్లదివో మముత్మి సటూడు యేనుగవతట నడప

  సలల్లని తేటసటూపలే సకక్కదనాల
   సలల్లనఁబో సటూడుమనవ శితయతమువతట నడుము
   గొలల్లనికి శతచెతక కూటము సలల్ల నా

చ. 2:    నిచచ్చెల మాసతపలపపై నెమలివతటది కొపప్పు
  పచచ్చెలవతటవ మాబల సనున్నల

   కచచ్చెల పారిటాకల గిరిగితజ సరముల
 అచచ్చెపటటూరవానఁడు మాయడవనుతడనా

చ. 3:   వసుముగాని శిలకవతటదివో మామాట
   పసని తేనెల మోవ పశిమవలల్ల

   యసగ శ్రీ వతకటేశనఁడేటవటట్టి ననున్ననఁగటూడె
   రసికనఁడు దాను నేను రాశిపాటదాననే



రేక: 0198-5లలిత సతపటత: 07-583
పలల్లవ:  ఏమటకాసపడేవు యతదుకెపైనాను

  సాముసేసినటట్టి నీతో సాటవచేచ్చెమా
చ. 1:     తచిచ్చె చటూడ నీకనిది దటట్టిగటట్టి నౌనేమో

   పచచ్చెనాక మాకొతగ పటేట్టివు నీవు
  యిచచ్చె మాకాకిపపైనఁడిబొటేట్టిమ చటూచేవతతలోనే
  బచెచ్చెన నీపపైనఁడిచర పాటదయతనా

చ. 2:     యతచకో నీ సొముత్మిలలో యిది దానఁచవచచ్చెనేమో
 పతచెప మాగరిగితజపేరడిగేవు

  దితచనటట్టి మావతటదికేక్కమ చటూచేవు
   సతచప నీ చటట్టి నఁగతత్తి సరివచచ్చెనా

చ. 3:    యిపప్పుడే తలసుకో నీకిది గటూడయతనేమో
   నెపప్పున మామోవతేనె నీవు గోరేవు
     ముపప్పురి శ్రీ వతకటేశ ముతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

  యపప్పుడూనురముకాతత కెనవచచ్చె నా



రేక: 0198-6బౌళ సతపటత: 07-584
పలల్లవ:   చేసిన తనచేనఁతల చెపప్పురాదు

  య సటలవానితోడ నేమసేతునే
చ. 1:    వలప గలవారికి వాసుల పనికిరావు

  పలిచితేనఁ బలకక బగియరాదు
  చలపటట్టి వనఁడుకొతటే సమత్మితతచకతడరాదు

  యలయితచనిద తాను యేమసేతునే
చ. 2:   మనన్ననగలవారికి మతకల చటూపరాదు

  సనన్నలేమ సేసినాను సాదితచరాదు
   కనున్నలనే నవవ్వెనాను కానఁతాళము చటూపరాదు
   యినేన్నసి పగయాల చెపీప్పు నేమసేతునే

చ. 3:   కూటమగలవారికి కోపగితచ కొనరాదు
  పాటతచి మేలమాడనఁగనఁ బదరరాదు
   గానఁటమెపై శ్రీ వతకటఘనునఁడిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

  యటవటట్టినఁ దనతోడ నేమసేతునే



రేక: 0199-1సాళతగనాట సతపటత: 07-585
పలల్లవ:    అతకెక రానిపనులపై నపాట చాలను

   మతకల చెలల్లవు నినున్న మరిగినదానను
చ. 1:    పచరితచి నీక వనన్నపముల సేసేవారి

  వచనాలలోనే కానవచెచ్చె వలప
   రచనల నేరతుము రాజసాల నేరతుము

 వుచితముగాకతడనఁగా వరకనన్నదానను
చ. 2:     సగము మొగము వతచి సనన్నల సేసేవారి

   నగవతదే అతతా వునన్నది నిజము
  పగట నెరనఁగదుము పతతమటూనెరగదుము

  జగడాల చేరీనతటా సమత్మితతచకొతటని
చ. 3:    ఆయముల చటూప మోప అపప్పుణలిచేచ్చెవారి

   కాయకప మొకక్కలకే కలిగె మేల
     యయడ శ్రీ వతకటేశ యిట నినున్ననఁ గటూడితని

    చేయి మనఁదపై నవువ్వెలక సలవు పటట్టితని



రేక: 0199-2దేసాళత సతపటత: 07-586
పలల్లవ:  గటట్టి ననుతడనఁగరాదా కొతతకొతతపైనా

    ఱటట్టి ల సేయనఁబోతే నాఱడినఁ బడునఁ బనుల
చ. 1:    ఆమనికాలము డొలేల్ల ఆయాల పపైపపైనునన్నవ

   చేముటట్టి సరసాలేలే చెలల్లనఁబో నీక
  గామడివానఁడాతనఁడు కపప్పురపమోవ నీది

  వమార మాటాడనఁబోతే వలల్లవరౌనఁబనుల
చ. 2:    సిగద్గీలకాలము దొలేల్ల చెకక్కల చేతనునన్నవ

  దగద్గీరియాకతాలేలే తరణ నీక
  బగద్గీడికానఁడాతనఁడ పతతకతత్తివు నీవపైతే

   వగద్గీళతచనఁ జూచితేను వతతదోనఁచనఁ బనుల
చ. 3:    ముచచ్చెటకాలము దొలేల్ల మోహము లోననునన్నది

   పచిచ్చెదేర నవవ్వెనేలే పదరి నీక
   యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశనఁడతనఁడిటట్టి నినున్ననఁగటూడె
   యచచ్చెరికె లేకతటే యేమౌనో పనుల



రేక: 0199-3పాడి సతపటత: 07-587
పలల్లవ:   రమణులము నేమతత రవవ్వెకోపేమా

   చెమరితచని మొకము చేరి వసరినాను
చ. 1:    మచిచ్చెక మనఁదనఁ గల మగవలకెలల్ల ను

   యిచచ్చెకమే సేయవల నెకక్కడా నీక
 యచచ్చెకతదులపైన మాటలేమనాడనఁగరాదు

   పచిచ్చెదేరీని పనుల భావతచి చటూచినను
చ. 2:    పటట్టిన శసల నీ పగయురాతడెద్రిలల్ల ను

  గటట్టి తోడనుతడవలనఁ గోరి నీవదద
  చిటట్టికాల సేయరాదు చితతతోనుతడనఁగరాదు
  వటట్టి కొనె వానలలల్ల వరసిచటూచినను

చ. 3:  కూడిన నీకూటములకోమలలకెలల్ల ను
   తోడునీడెపై యుతడవల తొరలి నీక

   జాడతో ననున్ననఁగటూడిత సాదితచరాదు నినున్న
   వోడక శ్రీ వతకటేశ వదిదకెపైతవపడు



రేక: 0199-4ఆహిరి సతపటత: 07-588
పలల్లవ:   ఈయడనేమసేసినా నేమనే నీచితత్తిము

   కాయకపనఁ జేనఁతలలల్లనఁ గపప్పు వచేచ్చెనా
చ. 1:    యగసకాతలక నీవు యేమని పొగడినాను

   జగడాలక వచేచ్చెనా సారె నీతోను
     తగవుల దపప్పు నీవు తమకితచి మొకిక్క తేను

   తగడి నినిన్ననఁక వరే తటట్టివచేచ్చెనా
చ. 2:   నాటకాలనటూరకే నవువ్వెలతత నవవ్వెనాను

  ఆటకాననఁ గనున్నల నినన్నదలితచేనా
  జూటరితనాల ననున్న సుదుద లనిన్నయడిగినా

  మాటల వలచకొని మచచ్చెరితచేనా
చ. 3:    వసాలక నీవతత వడుకనఁ గానఁగలితచినా

   ఆసపడి నినున్న నేను ఆయాలతటేనా
    రాసికెకక్క శ్రీ వతకటరమణ ననున్ననఁ గటూడిత

  బాసదపప్పునతటా నినున్ననఁ బచిచ్చెసేసేనా



రేక: 0199-5నాదరామకిగయ సతపటత: 07-589
పలల్లవ:   ఎచచ్చెరిక మఱవక మనిన్నటానమత్మి

  వచచ్చెనవడాయ నీక వడుకలమాత్మి
చ. 1:    మతమరి సబనాలమనఁద నీవు నడవనఁగ

  నతనఁడు కెపైలగిచచ్చె నదిగోవమాత్మి
   రతసేసి అలసిన రమణవ తొలతనే

  చతురనికిని నీక జతనమమత్మి
చ. 2:    మేడయకిక్క అలసి నీమేను చెమరితచనఁగాను

   ఆడ సురట వసరీ నదిగోవమాత్మి
   వాడుదేరె వదనము వనితవతదుకనఁ దోడు

  యడుజోడయితనది మక నెడపరాకమత్మి
చ. 3:    చపప్పురమాళగెలోన సరినఁ బవళతచే నీక

   నపప్పుడే తానఁ దొడచానఁచ నదిగోవమాత్మి
    కపప్పు శ్రీ వతకటేశనఁడు కలస నివవ్వెరగెపైత

 రెపప్పుడు మరవకనఁడయనిన్నకలోయమాత్మి



రేక: 0199-6రామకిగయ సతపటత: 07-590
పలల్లవ:     మేల మేల రానఁగా రానఁగా మేటవపైతవ

   వాలనఁజూపలనఁ జూచితే వచెచ్చెనఁగా పని
చ. 1:   చెతతనాతనఁడు నీచెలిసేవలక మెచిచ్చెతేను

  యితతమాట యతతసేసేవదిగో నీవు
  సతతతమునాప గన సరసములడితేను

   వతతులక నీచెత వచెచ్చెనఁగా పని
చ. 2:    నీవు పలవనతపన నెలనఁతక సొముత్మిలిచేచ్చె

  యవలోనే వావగటేట్టివదిగో నీవు
   కావలననుచ నాప కానఁగిలితచకొతటే గన

   వావాత నీచేతనే వచెచ్చెనఁగా పని
చ. 3:   పాదాలొతేత్తి పడనఁతపపై పచచ్చెడముకొతగవడె

  నాదరితచి కూడెననేవతతలో నీవు
    యదస శ్రీ వతకటేశనఁడెనని నినిన్ననఁక నాప
   వాదొదదని మొకిక్కతచెను వచెచ్చెనఁగా పని



రేక: 0200-1మతగళకౌశిక సతపటత: 07-591
పలల్లవ:     ఏల నీవు దానఁచేవు యితతలో మాక

 తాలిమనిలచనతదు తగలములనన్నవ
చ. 1:     అతచల మటూనఁకలలోనునన్న అతవపపై నీవు గొతత

  ముతచిన నవువ్వెలలోన మోహమునన్నది
     తుతచి తుతచి తామెరల తటూతడుల్ల నీవు వయనఁగ
  వతచిన యాపచటూపల వలపలనునన్నవ

చ. 2:    ఆసపడి నీవపప్పుడు అతడనుతడి యేమేమో
  సేసిన చేనఁతలలోన సిగద్గీలనన్నవ

   సేసవటట్టి పవువ్వెలను చిమత్మిరేనఁగ ననన్నలను
  వాసిన యాపవాబ్రాలలో వాడికెలల్ల నునన్నది

చ. 3:     తోడనె శ్రీ వతకటేశ దొరసి మరిదదరను
  కూడిన కూటమలోన గరలనన్నవ

   వాడుదేర నేనఁడాప వతకలొతత్తి నీచేతకి
 వడెమచిచ్చెనతదులోనే వడుకెలల్ల నునన్నది



రేక: 0200-2శదదవసతతత సతపటత: 07-592
పలల్లవ:  ఊరకనన్నవారితోడ నటూరెలల్ల నోపనటే

   వోరపోరల తోడను వరకనన్ననఁ జాలదా
చ. 1:   చెలిమ సేసినచోట సిగద్గీలనెగద్గీలటూలేవు

  అలగనఁగనఁ దగనటే ఆతనితోను
 పలచమాటలగదే బెటట్టికోపాలరేనఁచని

   వలిసి మోనముతోడ వరకనన్ననఁ జాలదా
చ. 2:  చనవులిచిచ్చెనచోట సాదితచనఁబనిలేదు

  పననఁగి వసరితతురా పగయునినితత
   చెనకలితతే కదే జిగిరేసు వుటట్టితచ

    వనర నవువ్వెల నవవ్వె వరకనన్ననఁ జాలదా
చ. 3:    గకక్కననఁ గటూడినచోట కానఁతాళతచ మరివదుద

  కకక్కసములేలే శ్రీ వతకటపతతో
   వకక్కటపైనదితదే కదే వగి మతదమేళమాయ

   వుకక్కమరి లోలోనఁజొకిక్క వరకనన్ననఁ జాలదా



రేక: 0200-3బౌళ సతపటత: 07-593
పలల్లవ:   మానరే ఆతనినేల మతడాడేర

   కానుక మామొకక్కలివ కడాడ యము గాదు
చ. 1:    తనకే సలవయితన తరణ నేను

 వనితల పకక్కగలవానఁడాతనఁడు
 యనసిన మాపొతదులేడకనేడ

    మొనసి నేనఁజేసే బతత్తి మొగచాటే కాదా
చ. 2:     వకక్కచో తానే గతపై వుతడుదు నేను

  పకక్కచోటల్ల మెటేట్టిట పగయునఁడాతనఁడు
  మకక్కళతచి మామాటల మరియితకానా

   వుకక్కమరితే వలప వుతగిటే కాదా
చ. 3:     కతదువనఁ దనున్ననఁ గటూడిన కాతతను నేను

  యితదరిలో శ్రీ వతకటేశనఁడాతనఁడు
   ముతదు వనకల మేల మోపలయను

   వతదుమనఁద వతదులపైతే వగటలే కావా



రేక: 0200-4ఆహిరి సతపటత: 07-594
పలల్లవ:    ఎకక్కడికెకక్కడి ఆస యేమ సేసేనే

     యికక్కడ నాతో నవవ్వె నిది యతత చాలదా
చ. 1:   కాయమతటన ననున్ననేలే కానఁగలితచవలనా

   చాయల ననున్ననఁ జూచినచాలదా యితత
   మాయల వలపలేల మాపదానఁకా జోలియాల

   వయిటకొకక్కటే ననున్న వడువనఁడు చాలదా
చ. 2:   వతటనునన్న ననున్ననఁజేరి వడియతటవలనా

   జతటయపై మాటలడిననఁ జాలదా యితత
  పతటల సరసమేల బేసబెలిల్లతనమేల

   తొతటపొతదే వకలక్ష తోయలేనఁడు చాలదా
చ. 3:   పలమార నాకనితత బాససేయవలనా

   అలప దరనఁగనఁ గటూడెనతత చాలదా
   చెలనఁగి శ్రీ వతకటేశచేనఁతలనఁ బడనఁగనేల

   పలికినదే పతతము పచిచ్చెసేసనఁ జాలదా



రేక: 0200-5తలనఁగకాతబోది సతపటత: 07-595
పలల్లవ:     అద తానఁదానే కదవ అతగన వనఁడు

   వదకి యతదు చటూచిన వనఁడేవానఁడు
చ. 1:   కలలో వచిచ్చెనవానఁడు కపప్పురమచిచ్చెనవానఁడు

  చెలనఁగేట వురముపపై చెలియవానఁడు
  తలిసి మేలకొతటేను దేవరవలనునాన్ననఁడు

   వలపలనఁ దానె యపై వనఁడేవానఁడు
చ. 2:  నికిక్కచటూచినటట్టివానఁడు నినన్నటమొనన్నటవానఁడు

 తకక్కక తులసిపదదదతడలవానఁడు
    పకక్కననఁ బేరకొతటేను పలికీ నిపప్పుడే వనఁడు
  వకక్కసప నవువ్వెలతో వనఁడేవానఁడు

చ. 3:  అడుగనతపనవానఁడు ఆయములతటనవానఁడు
  కడలేని శ్రీ వతకటపప్పువానఁడు

  అడియాలముగనఁ గటూడెనతతలోనిపప్పుడు వనఁడు
  వడువని మహిమల వనఁడేవానఁడు



రేక: 0200-6ముఖరి సతపటత: 07-596
పలల్లవ:   నాకనఁ దలియదు నీనాటకముల

 దాకొతట వపప్పుడెతదలివానఁడవో
చ. 1:    నగవు నాతోనఁగొతత నవువ్వెతానే ఆవలనఁ

  బగట మరియునఁగొతత పచరితతువు
  మొగిచి నీమనసు యిరమొనసటూదియపైయిపడు
  తగిలీని నీవు యతదలివానఁడవో

చ. 2:    పలకలొకకొనిన్న నాపపైనఁ జలల్ల తా నవల
 వలపలొకకొనిన్న నివవ్వెటలితతువు

  తొలనఁగకిట రెతడుచేతుల వలతకాయలపై
 తళకొతత్తినఁ జేనఁతలతదలివానఁడవో

చ. 3:    యిపప్పుడినిన్నట ననున్ననెనసి యమెత్మిల నవల
  చెపప్పుకొనిన్నట ననున్ననఁ జితతతతువు

   చిపప్పు లచనితదుకే శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడ
 దపప్పుదేరెదవు యతదలివానఁడవో



రేక: 0201-1మధతమావత సతపటత: 08-001
పలల్లవ:    తగని పనులక నితతేసి యాలే

 మొగమోటతోడివ మోహములలల్లను
చ. 1:    అలిగిన వభునఁడు నినన్నటట్టి వడుకొనవచెచ్చె

   చలమో ఫలమో సత నీక
   వలలేని కోపముల వగినతతానఁ జేసినాను
   కలయక మానేరా కానఁకలలల్లనఁ దరను

చ. 2:    తత మాటాడనివానఁడు తానే సరసములడ
   వగతమో యితవో వనిత నీక
   మతకాన మరెతత మారమోములపై యుతడిన

  రతనఁ గటూడకతడేరా రచనలతోడను
చ. 3:    యేడోవునన్న శ్రీవతకటేశనఁడే యితటకి వచెచ్చె

   ఆడికో వాడికో అతగన నీక
   పాడి పతతములతోడ బలములతత చటూపన

  వడెమచిచ్చె కూడితరి వరలయేతరా



రేక: 0201-2హితదోళవసతతత సతపటత: 08-002
పలల్లవ:    తనమాటే నిజము తా బొతకినా

 తనువతటనతతలోనే తాపమారీనా
చ. 1:   తపప్పుక చటూచినవానఁడు తలవతచకొననేలే

   నెపప్పుదానఁక గరలేసి నేనఁ గాననీనా
    అపప్పుట నే నొలయనఁగ నాయములతట తాను

 కొపప్పుజారినతతలోనే కోపమారీనా
చ. 2:  తగలనాడినవానఁడు తపప్పుదిదుద కొననేలే

    నిగిడి మేడెము చొచిచ్చె నేనఁ గాననీనా
     జిగి నా మొగమోటక చేతుల చానఁచ తాను

 గగరపొడిచితేనే కానఁకలరీనా
చ. 3:    మచిచ్చెకె చేసినవానఁడు మతకల నెరపనేలే

   నెచెచ్చెలి సాకిరివటట్టి నేనఁ గాననీనా
  అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁడనిన్నటాను ననున్ననేల

  రచచ్చెకెకెక్కనినఁక తాను రాకతడనా



రేక: 0201-3నారణ సతపటత: 08-003
పలల్లవ:     ఏల బుదుద ల చెపేప్పురే యితతలో నాక

  మేలిమ వభునఁనితోడ మేకలేలే
చ. 1:      తన మాటల చెలిల్లతచి తగవులనే చెలిల్లతచి (?)

  చనవ చేకొతదునఁగాక జగడాలేలే
   పనఁనగినటేట్టి పననఁగి పగయములలో మునినఁగి

   మనసు దలిసేనఁ గాక మరియాలే
చ. 2:    మాటలలల్ల నటూనఁకొని మచిచ్చెకెలల్ల నఁ జేకొని

   పాటల పాడుదునఁ గాక పదరనేలే
   కాటకకనున్నలనఁ జూచి కతదువవళల గాచి

   చాట చెపేప్పునఁగాక యినఁక జాగలేలే
చ. 3:    కరనఁగినటేట్టి కరనఁగి కరతలలల్ల మొరనఁగి

   సిరలనఁ గటూడుదునఁ గాక చితతలేలే
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁడెనసనఁ దానే ననున్న

  తొరలితచకొతదునఁ గాక తోయనేలే



రేక: 0201-4వరాళ సతపటత: 08-004
పలల్లవ:       ఇతట గెలిచి కా నీవు యినఁక రచచ్చె గెలిచేది

   వతటనే ఆనతీరాదా వనవల నేను
చ. 1:    మాయలతత సేసినాను మచిచ్చెకెతత వసినాను

   ఆయడ నావల నినున్ననాప నమత్మినా
    కాయప నీ ఘతలివ కతదువ మచచ్చెములివ

   యేయితత సేసినవతటే యేమనేవు నీవు
చ. 2:    కలల్లలనిన్న ఆడినాను కదిసతత గటూడినాను

  యిలల్లద నావలనాప యియతకొనీనా
  తలల్లనికనున్నలతేట దిషట్టిమెపైన యాచెమట

    చెలల్లనఁబెటట్టి కొని యాప చితతవాపనఁ గలవా (దా?)
చ. 3:      నెమత్మినెతత పొగడినా నీక నీకే పొగడినా (?)

   రమత్మిని నావలనాప రతనఁ గటూడనా
   యమెత్మిల శ్రీవతకటేశ యనసితవట ననున్న

  సమత్మితతచనాడనెటట్టి సరస మాడేవు



రేక: 0201-5  మాళవ గళ సతపటత: 08-005
పలల్లవ:    ఏలతని దటూరేవ యితకా నీవు

   ఆలీలనఁ బుణతఫలములవ నీకే వలదా
చ. 1:    గటట్టి తోడ నీమోవ గరతు సేసినానఁడితతే

   తటట్టికవ రమణుని తరవ నీవు
   వటట్టిమాకలిగిరితచ వనిత నీమాట వతటే

    నెటట్టిన ఆగణముల నీక నీకే వలదా
చ. 2:    రేసుల నీచేతులను రెటట్టితప సేయనఁగనేలే

   ఆసల సాదితచకవ ఆతని నీవు
   వాసికినఁ బటూవకపూచ వనిత నీచేనఁతలక
    బాసల నీయతదే అవ పత చటూపవలదా

చ. 3:     ముతచి వతత్తిన చనున్నల ముదద్రిల వతత్తినానఁడితతే
  అతచల శ్రీవతకటేశననక నీవు

   యతచనీతనినఁ గటూడితతదపైనానఁ గావక కాచ
   నితచి నీజాణతనాల నీమనఁదనే వలదా



రేక: 0201-6శ్రీరాగత సతపటత: 08-006
పలల్లవ:   పదరదురా యిట పపైపపైపనే

   అదన నీక మోహప వానఁడతనఁడు
చ. 1:    చెలవునఁడు నీకట సేసిన బాసల

 తలనఁచకొననఁగదవ తరణీ
  అలగక ములగక ఆతనిగణముల

 తలసుకొననఁగదవ దినదినములను
చ. 2:   అతతరతగమున నాడిన మాటల

 చితతతచకొనవ చెలియా
  పతతములడక పలమరనఁ గొసరక

   పొతతనె కనుకో పూనఁటకనఁ బటూనఁట
చ. 3:   శ్రీవతకటపత చెనకిన చెనకల

  భావతచి చటూడమో పడనఁతీ
   యవభునఁడె కలస నినఁక నేమననక

 ఆవటతచ ముదమడగడుగకను



రేక: 0202-1శ్రీరాగత సతపటత: 08-007
పలల్లవ:  రచనలనినిన్నట రసికనఁడవు

  యిచట వనన్నపతబద సేసదను
చ. 1:   పలకల చిలకల పాటకోవలల

  పలచలగా చెలి పతచెనదే
  అలగకమ నీవతదుక రమణునఁడ

    కల సహజమె యిది కసరల గావు
చ. 2:   చనుజకక్కవలను సత నెరయలల

  ఘనముగ మటూనఁకల గటట్టితచె
 మొనలచటూప మోపగటట్టినని

  ననిచి వరక నాథనఁడవు
చ. 3:   నడపల హతసల నయనచాతకముల

  పడనఁత శ్రీవతకటపత పొదిగె
  నిడువులనఁ గడుచ నినున్నసనఁకితచెనని

  జడియకమ నీచనవుల మెరసి



రేక: 0202-2నాదరామకిగయ సతపటత: 08-008
పలల్లవ:    వతత వతత సతులల వనరమాత్మి

    యతతలేదు మ కెలల్ల నిదచాల సుతడి
చ. 1:   చనవమెరతునఁగాని చలము సాదితపనోప

   చెనకీనతటా నేల చేయి వట ట్టినే
   కనుసనన్న మెలనఁగేట కాతతను నాకీపాట

 కొనగోరదానఁకితచిన కొమత్మిలకేపాట
చ. 2:   యిచచ్చెకమటూడుదునఁగాని యసడితచ నెనన్ననఁడును

  తుచచ్చెమాడకతడా నాన తటూరిపట ట్టినే
   మచిచ్చెకెపైన సతని నామాటలకే యితతసేస

   హచిచ్చె తనున్ననఁ దిటేట్టివారినెతత సేసునో
చ. 3:    గకక్కననఁ గటూడితనఁగాని కానఁకల సేయనెపప్పుడు

   వకక్కసితచనఁ జనున్నలతటా వల మొ(నొ?)కీక్కనే
    వకక్కటపైన నాతో నవవ్వె వరకే శ్రీవతకటేశనఁ

 డికక్కవలనునన్నవారినెతత నవువ్వెనో



రేక: 0202-3రామకిగయ సతపటత: 08-009
పలల్లవ:    నీకతకణము గటట్టినటట్టి నెలనఁత నేను

    ఆ కతట దరచవయాత ఆపరాధి నేను
చ. 1:    వలనఁదుల నినాన్నడనఁగా వతటని నేను

  అలిగి పాసిన వరహపవళల
    పలికి వారినఁ దిటట్టిని పాపజాతదాన నేను

   యలమ ననన్నపప్పుట నీవల మెచేచ్చెవయాత
చ. 2:     మచిచ్చెకెపై నీవతదుతడనఁగా మాయితటనే వుతట నేను

   రచచ్చెనఁ జెలల పతతాన రానియతరెపైరి
   యిచచ్చెగితచి వుతడినటట్టి యడడగణము సతని

   పచిచ్చెగా నాకేల నీవు బానఁతపడేవయాత
చ. 3:   నీవు గానఁగలితచకోనఁగా నివవ్వెరగతోనుతడిత

  ఆవళ ననెన్నచచ్చెరితచరెపైరి చెలల
   కావరి నటూరకతడిన కడుమతుత్తి రాలను నేను

  శ్రీవతకటేశ ననేన్నల చెకక్కనొకేక్కవయాత



రేక: 0202-4దేసాళత సతపటత: 08-010
పలల్లవ:  చటూతువురావయాత సుదతకానఁపరము

 యతలనిద నీయితటలోనను
చ. 1:    తీప మోవలోని తేనెల గరనఁచ

 చటూపలకానఁకల చరకలను
  దాపగ చెకక్కటదదముల దోమ
 పూపల నవువ్వెగపప్పురానను

చ. 2:  పలకబయాతలనఁ బొతగలివట ట్టి
  చలి వలపల చనున్నలను

  పొలపనెరల పోరల వాపీ
  ములవానఁడి గోళళ్ళ ముచచ్చెటను

చ. 3:    మొనప సిగద్గీలను ముగద్గీల వట ట్టి
  చెనకేట చెకక్క చేతులను
  యనస శ్రీవతకటేశ నినున్ననాప

   కని నీవు రానఁగానఁ గానఁగిటను



రేక: 0202-5  మాళవ గళ సతపటత: 08-011
పలల్లవ:     ఏల ననున్న దటూరేవ యేమనేవ ననున్నను

    మేల మేలని యపప్పుడు మెచచ్చెవ నీవు
చ. 1:    సేనల వానిసుదుద ల చెపప్పువ నీవతదానఁక

    వనుల చలల్లగ నానఁడే వతటనే నేను
   తానె యితదు వచేచ్చెసితే తరవాతపనులక

  ఐనటాల్ల నఁ దోనఁచినమాటాడేనే నేను
చ. 2:    సటూటగానఁ గమత్మిటనేల చటూచేవ యాతనిదికక్క

   కాటకకనున్నలనఁ దొలేల్ల కతటనే నేను
   పాటతచి తానిపప్పుడు నాపానుపపపైనఁ గటూచతడితే

    చటకి మాటకి సేవ సేసేనే నేను
చ. 3:     వడనఁబరిచి మమేత్మిల వకక్కట సేసేవ నీవు

  కడు వడుకనపప్పుడే కలసితమే
   అడరి శ్రీ వతకటేశనఁడాయముల ననన్నతటతే

  చిడుముడిగరలగానఁ జెనకేనే నేను



రేక: 0202-6కనన్నడగళ సతపటత: 08-012
పలల్లవ:   ఇతకా వన వడుకయతనేమతటవ

 బొతకకమ నాతోనాపపొతదులకేమతటవ
చ. 1:    తొయతలి నినొన్నకమాట తొతగి చటూచెనేమతటవ

  యియతడకనఁ దానె వచెచ్చెనేమతటవ
    పయతద జారనఁగ నిలచ్చె భద్రిమయితచ నేమతటవ

  అయతఅసాదల వటేట్టినతదుక నేమతటవ
చ. 2:   నవువ్వెతా నినున్నమెచిచ్చెన నాటకానకేమతటవ

   యివవ్వెల నీక మొకిక్కతే నేమతటవ
  రవవ్వెగానాప వుతడిన రాజసానకేమతటవ

  పవవ్వెళతచి సొలసిన పనికినేమతటవ
చ. 3:    వలనఁది నినున్ననఁ గటూడితే వడుకతోనేమతటవ

  యలమ శ్రీవతకటేశ యితకేమతటవ
    కొలనఁది మరనఁగ ననున్ననఁ గటూడిత వతతలోలననే
  తలిసిత నీగటట్టిలల్ల తరగనేమతటవ



రేక: 0203-1శతకరాభరణత సతపటత: 08-013
పలల్లవ:    ఆడమె యితకనేమ నౌనఁగాదనుచనఁ దనున్న

   సటూడునఁబాడు దిదేదవానఁడు సుదుద లినిన్న నేరనఁడా
చ. 1:   పకక్కల నేరిచ్చెనతనఁడు బెతబాడిచేనఁతలతనఁడు

  దికక్కలనఁ దననేరాల దిదుద కోలేనఁడా
   చకక్కని పదారవల సతులనఁ దచిచ్చెనతనఁడు
  పకక్కన మావతటవారి భద్రిమయితచనోపనఁడా

చ. 2:   రాతరిపనులతనఁడు రవవ్వెల కెకిక్కనతనఁడు
  భీతలేక ఆనలలల్ల నఁ బెటట్టి కోలేనఁడా
   ఈతల రకిత్మిణీదేవ నెతుత్తి క తచిచ్చెనతనఁడు
    చేతుల మాపపై జానఁచి చెనకక మానునా

చ. 3:    దేవర దానెపై నతనఁడు దిమత్మిరివదతలతనఁడు
  యవళ నాకోరిక యడేరచ్చెలేనఁడా

     శ్రీ వతకటేశనఁ డితనఁడు చేరి ననున్ననిట గటూడె
  వవల మనన్ననలచే వలయితచటరదా



రేక: 0203-2బౌళ సతపటత: 08-014
పలల్లవ:    ఏమ సేసేరో తాము యిదదరమటూనేకము

   కామతచి తామెతత ననున్న గరశితచేర
చ. 1:     అపప్పుడు నీవును నేను నాడుకొనన్న మాటలే

  చెపప్పుమనుచను సారెనఁ జెలలనేర
   చిపప్పుల సరికిబేసినఁ జెనకిన చెనకలే

  చొపప్పులతత్తి తమకెలల్ల నఁ జూపమనేర
చ. 2:    నతటన మనమకక్కడ నవవ్వెనటట్టి నవువ్వెలే

 వతటనుతడి యడనాతోనటూహితచేర
   జతటలనఁ జెలిల్లతచకొనన్న సరసప చనవులే

   వతటవతట వచిచ్చె వచిచ్చె వలచకొనేర
చ. 3:   వాడికెనొతడొరలము వలచిన వలపలే

   కోడి యరకల సేసికొన వచేచ్చెర
   యడనె శ్రీవతకటేశ యనసిత మతతలోనే

  వడెమచేచ్చెమని యిటేట్టి వగిరితచేర



రేక: 0203-3శ్రీరాగత సతపటత: 08-015
పలల్లవ:   ఇతతలోనేమేమ వుటట్టి నోయితతకి నీవలపల

  చితతదర వచేచ్చెసి చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:   ఆసల నలపవుటట్టినతగన కితచకితచక

  వసటనెదుర చటూచి వరగవుటట్టి
   పాసిన తమకముననఁ బరాకలలల్ల నఁ బుటట్టి
  సేసేట నావనన్నపాల చితత్తిగితచవయాత

చ. 2:    చెకక్కలనఁ జెమటవుటట్టి చితతతోడ సిగద్గీలను
   నెకొక్కని రానికోపాన నిటటూట్టిరప్పు వుటట్టి

   వకక్కసప నీగణల వనివడుకల వుటట్టి
  చికెక్కను నీపాలనిద చితత్తిగితచవయాత

చ. 3:     సలవుల నవువ్వెవుటట్టి చేరవక నీవు రానఁగా
   కలసిన నీకానఁగిట గరవ్వెము వుటట్టి
    యలమ శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా ధపైరతము వుటట్టి

 చిలకనఁజెలవముల చితత్తిగితచవయాత



రేక: 0203-4కాతబోదిసతపటత: 08-016
పలల్లవ:     దవువ్వెల వరహమోప దగద్గీరి గటట్టి ను నేర

   పవువ్వెవతటది నామత బుదుద్ధ లినఁకనఁ జెపప్పురే
చ. 1:    తమకితచి పొదిగితే తరితీప చాలదు

  జమళ సిగద్గీలపైతే చవలేదు
   తమలని వరపపైతే తేనఁకవల మెరయవు

    భద్రిమసి వుతదాన నితకనఁ బతతో నేమతదునే
చ. 2:     పకక్కన నే నవవ్వెతేను పతతానక వలితయాత

   లకక్కవలనఁ గరనఁగితే లవు చాలదు
   వకక్కసాననఁ బెననఁగితే వసటల గనమౌను

  యకక్కడనునన్నదో మేను యిటాల్ల నుతదాననే
చ. 3:     తొలత నేనఁ జెనకితే దొముత్మిలయతనఁ జేనఁతల

 తలవతచకతడితే దతటనతదుర
   కలసను శ్రీవతకట ఘనునఁడితతలో ననున్న

  నెలకొతట సతతసాన నేరపలితకెటట్టివ



రేక: 0203-5కేదారగళ సతపటత: 08-017
పలల్లవ:  వనన్నవతచనేమునన్నది వగినతతాను

    యినిన్నటా నీసొముత్మి నేను యడేరత్తి వు గాక
చ. 1:     యదుర చటూచిత నీక నితతులచేనఁ జెపప్పుతపత

  వదకిత నీవుతడేట వడిదలను
   చెదరని వలపల చిమడితేనఁ గొరయౌనా
  పదను దపప్పుకతడాను పాలితతువుగాక

చ. 2:     పటట్టిత వగతము నీక పపైపపైనఁ దమకితచితని
   బెటట్టి పేరకొని నినున్ననఁ బలచితని

   వటట్టిగాని మనసిది వనఁచితేను చవయౌనా
  యిటేట్టి ససివాడకతడా నేలదువుగాక

చ. 3:     వళల గాచిత నీక వగితచిత నితదానఁక
 మటూలమెపైనదేవరక మొకక్కకొతటని

    యలీల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
   బాలకి ననిన్నటేట్టి చేపటట్టి దువు గాక



రేక: 0203-6సామతతత సతపటత: 08-018
పలల్లవ:   కకక్కసితచనఁ బనిలేదు కడనునన్నవారికెలల్ల

  చకక్కని నీవలపలే సాదితతువపడు
చ. 1:  చనువుగలవారిది చకక్కనిమాట

  వనవలసితే నీవు వతటవపప్పుడే
 మనసువచిచ్చెనవారి మనవులలల్ల

 కనుసనన్నలోననే కెపైకొతదువపడే
చ. 2:  చెలల్ల బడిగలవార చేసినచేనఁత

   చెలల్లనఁ బెటట్టి వలసితేనఁ జెలిల్లతతువు
 వులల్లమువచిచ్చెనవారి వడిగాలలల్ల

   మెలల్లనే యేపాటపైనా మెతుత్తి వు నీవు
చ. 3:   అతది పొతదినటట్టివారి యాసలలల్ల

 యతదునునాన్ననొనగటూరిచ్చె యడేరత్తి వు
  కతదువ శ్రీవతకటేశ కలసితవ
   ముతద ననున్న మెచిచ్చెతవ ముచచ్చెటతోనపడు



రేక: 0204-1సాళతగనాట సతపటత: 08-019
పలల్లవ:    మనసుకనఁ గమత్మిట నీమనసే తారకాణ

  వనక ముతదరనవ వచిచ్చెచెపప్పురాదు
చ. 1:    సత నీతో వనన్నవతచే జవవ్వెనపనఁగతలలల్ల

  సతమెపై కొననాలికెనఁ జదివతవ
  యితరలేమ నెఱనఁగరిదదరను నవువ్వెకోనఁగా

  వతగాని మపనుల వలల్లవరలయను
చ. 2:   సుదత నీకనొనఁగే సబనపక్షతతల

  అదన నీవు మనఁజేతనతదుకొతటవ
    అద పతడిల్ల పేరటాననాప నీవునఁ బెననఁగనఁగ

  పదిలప మగటట్టి బటట్టిబయలయను
చ. 3:    కలికి సటూడిదవటేట్టి కమలప మొగద్గీలను

  వలిసి నీవురమున నొతుత్తి కొతటవ
   సొలసి శ్రీవతకటేశ చటూచేట మచటూపలను
  తలిసి మరతులలల్ల తేటతలల్లమాయను



రేక: 0204-2పాడి సతపటత: 08-020
పలల్లవ:   కాతత నీసతదిమోహము గానవచెచ్చెను

  చితతదర బుజజగితచి చితత్తిగితచరాదా
చ. 1:    మొగముననఁ గళదరె మోవపపైకి నవువ్వెవచెచ్చె

   మగవ నీతోనేమని మాట చెపప్పునో
   సగటన నటనిట పరాకలేల సేసేవు

 తగ వనన్నపములవధరితచరాదా
చ. 2:    కనున్నలనఁ దేటలవారె కాయమెలల్ల నఁ బులకితచె

  కనెన్న నీతోనినఁకనేమ సనన్నసేసనో
  చినిన్నతేనఁతసిగద్గీలను శిరసేల వతచేవు

  వనెన్నల నేకతాన కవసరమరాదా
చ. 3:    నిలవలల్లనఁ జెమరితచె నిటటూట్టిరపల రేనఁగె

  కలికి నినెన్నటవలనఁ గానఁగిలితచెనో
   అలమ శ్రీవతకటేశ అటట్టినీవు గటూడితవ
  మలసి యిటవలనే మనిన్నతచరాదా



రేక: 0204-3శ్రీరాగత సతపటత: 08-021
పలల్లవ:  ఎడమాటలినఁకనేల యతదానఁకాను

   వడువరాని బాసల వతట వచచ్చెనయాత
చ. 1:    పడనఁత పయతదలోని పాలితడుల్ల నీకనిటట్టి

  వడిదల సేసనితదు వచాచ్చెయవయాత
   వుడివోని వలపల వులపా వటట్టినదిద

 వడనఁగనఁదనాలేనఁటకి వచేచ్చెయవయాత
చ. 2:    కతదువ తేనెల మోవ కలగతపచటూవులతో

   వతదుల నీకనఁ బెట ట్టి వచేచ్చెయవయాత
  కతదువమాటలనఁ జెపీప్పు కడునుపచారాల

  వతదువుగాని యడక వచేచ్చెయవయాత
చ. 3:    కూడనఁగనఁ దనమేను చిగరనఁబానుపగా నీక

  వడుకనఁ బరచెనిద వచేచ్చెయవయాత
   యడనె శ్రీవతకటేశ యితతని గలసితవ

 వడెమచచ్చెనిటల్లనే వచేచ్చెయవయాత



రేక: 0204-4మతగళకౌశి క సతపటత: 08-022
పలల్లవ:  ఎరనఁగరటే ఆతనినెతదానఁకనే

  తరితీప సేసేట మతగవతదానఁకానే
చ. 1:    ఇకక్కడనుతడే వభునఁడు యదురచటూచను నాక

  యికక్కడనే శితగారితచే రెతదానఁకనే
  వకక్కసమెపై నామాటక వనులలకితచనటేట్టి

  చకక్కబొటేట్టి పటట్టినఁబటట్టి సటూటయతదానఁకనే
చ. 2:  సొరిదినితతక (క?)   నా సుదుద లే యడుగచతడు

 యిరవుగనఁ గొపప్పువటేట్టిరెతదానఁకనే
    మరప యాతనఁడు ననున్న మనసులోనఁ దలపోయి

  తరముగ పలల్లకి దచచ్చెటతదానఁకనే
చ. 3:    మలసి నాకనఁగా లోన మతతనమాడుతానుతడు

 యలమనఁదోడుక వచేచ్చెరెతదానఁకనే
   కలసితనిటట్టి వచిచ్చె ఘను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ

  గొలిచి యిటేట్టివుతడే గటల్లతదానఁకనే



రేక: 0204-5నాదరామకిగయ సతపటత: 08-023
పలల్లవ:   వగిరితచనేల నీతో వమారను

  బాగల నీవఱనఁగనివా బతకితచేవానఁడవు
చ. 1:     వనెన్నల నీమనఁద నేను వలపతత చలిల్లనాను

  మనిన్నతచేవానఁడవు నీవ మానఁటమానఁటకి
   వనన్నపాలపప్పుట నీతో వగినతతానఁ జేసినాను

  సనన్నల నీచితత్తిమే సమత్మితతచేది
చ. 2:   జవవ్వెనమదాన నీతో సరసమెతతాడినాను

  నవవ్వెటవానఁడవు నీవ నానానఁటకి
   రవవ్వెగా నీచెయితవటట్టి రతకెతత దసినాను

  నివవ్వెటలల్లనఁ గరనఁగేది నీదేహమే
చ. 3:    చెలరేగి నేనెతత సిగద్గీలతో మొకిక్కనాను

  కలసేవానఁడవు శ్రీవతకటేశ నీవ
  నిలవుననఁ జెమరితచె (చి?)   నే నినున్న నెనసితే

  కలదలల్ల నీకరణే కతదువపైనది



రేక: 0204-6బౌళ సతపటత: 08-024
పలల్లవ:     ఇదదరనఁ దలసుకోరే యినిన్నటా జాణల మర

    పొదుద ననఁ దర వసేము పొలనఁతుల మపడు
చ. 1:    మొలచెనది గదవ మోవనే చిరనగవు

    తలనఁచిన పని యేదో తరణ నీవు
  చెలవునఁడతతటలోనె సిగద్గీవడ నీయదుట

   యలమనఁ దలియవు మాకిటమనఁది పనుల
చ. 2:   చెమరితచెనదిగదే చెలియ నీమేనెలల్ల

   తమకితచిన పనేదొ తగిలి నీవు
   జమళనాతనఁడతదుక సనన్నల మెచెచ్చెనఁ గనున్నల

  సమములపై తోనఁచ మాకసతతోసపనఁబనుల
చ. 3:   పొడమెనదిగదవ పలకల నీమేన

 జడిగొనన్న నీలోనిసతతోసమెతతో
  అడరి శ్రీవతకటేశనఁడలమె నినన్నతతలోనే

  వుడివోనివాయ మాక వుదోతగపనఁబనుల



రేక: 0205-1ఆహిరి సతపటత: 08-025
పలల్లవ:   పగవారికెపైనా నిటట్టిపాట వదదయాత

   తగవల నీవురానఁగానఁ దిపప్పుకొతటనఁ గాని
చ. 1:   నీసుదుద లే ఆడుకొతటా నెలనఁతలతోడుత

   ఆసల మతనఁ బెటట్టి క అలసితని
  గాసిలినమనఁద కానఁకల దొటట్టితచనఁగాను

  వసమతత పొదఱ దనా వగితచరాదాయ
చ. 2:    చొపప్పుగా నీకెదురల చటూచిచటూచి వాకిటను

  రెపప్పుల ముయతనఁగలేక రేసువడిత
   వుపప్పుతలల్ల వలపలల్ల నొకక్కమాట రేనఁగనఁగాను
   నిపప్పువతట తమకము నీనఁగనఁగ రాదాయను

చ. 3:     కతదువక నీవురానఁగా గకక్కననఁ గానఁగిట నితచి
   యితదుకా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి మెచిచ్చెత

   వతదుల నీరతులలో వడుక పకక్కటలల్లనఁగా
  సతదడితచి కచముల సదమదమాయను



రేక: 0205-2వరాళ సతపటత: 08-026
పలల్లవ:    రతడూ నేరతువ రమణ నీవు

   వతడిపపైనఁడి వుతగరాల వలనే పటట్టితవ
చ. 1:    అతగముల గరనఁగనఁగా నాతనితో మాటలడి

  యతగిలినవువ్వెల చితదేవమే నీవు
   వతగెముల లోపలనే వరహపటతడ గాస

    చెతగట వనెన్నల గొతత సలవనఁ జూచితవ
చ. 2:     కనునఁగవ చటూపలను కాతతునినఁ దపప్పుక చటూచి

 కొనగోరితానఁకలను గొసరేవ
   తనివోక తొలతను తామెరవరల వసి

  వనకనఁ జతదురలను వతటనతపతవ
చ. 3:    గకక్కన శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిటను లలితచి

  వకక్కమాటే చనున్నలను వతేత్తివపడు
   తకక్కలను నడురేయి తీగెల గటూతడుల్ల వటట్టి

   జకక్కవ పలగలను సారెనఁ గటూడితచేది



రేక: 0205-3గళ సతపటత: 08-027
పలల్లవ:    రానఁగా రానఁగా వలపల రచచ్చెబడని

   చేనఁగదేరి వునాన్నడవు చెలల్ల నీకనిపడు
చ. 1:    వసారవు నీవపైతే వనన్నపాల వనుటక

  సేసేనతటే యతతలేదు చెలియకను
  యసుదుద లకే వునాన్నరమదదరికి నడుమను

   చేసినటల్ల చేయవ చెలల్ల నీకననిన్నయు
చ. 2:     తనియవు నవవ్వె నవవ్వె దగద్గీరిన వడుకల

  చెనకనఁగ నెతతలేదు చెలియకను
   ననుపల వతకలొతత్తి నడుమ నేమునాన్నరము

    చినికేవు తరితీప చెలల్ల నీక నితకను
చ. 3:     వడువవు నీవటట్టి వలనఁది చెఱనఁగ వటట్టి

   చిడిముడి పడదు యచెలి యితదుక
   యడయక శ్రీవతకటేశ యిటట్టి కూడితరి

   చెడదు మావడిగము చెలల్ల నీకనిపడు



రేక: 0205-4మధతమావత సతపటత: 08-028
పలల్లవ:     ఏది నాక బుదిద యినఁకనేమ సేతును

   యద నీకస్కృప నాపపై యిరవపైవునన్నది
చ. 1:    మతదలితచి నీతో నేను మాటలడేనతటేను

   యతదునో పరాక నీక నేమసేతును
  వతదువటట్టి మోవతేనె వసనీకిచేచ్చెనతటే

   చితదరెపై నీయధరము చకాకెపై వునన్నది
చ. 2:     నవువ్వె నవవ్వె నీతోను నటనల నేనేనతటే

 యవవ్వెలనో జూడమాడేవమసేతును
   పవువ్వెవల నీమేను పొదిగి భోగితచేనతటే

   చివవ్వెననఁ బెతజెమటల చితత్తిడి మెపైనునన్నది
చ. 3:    పరపపపై నినున్ననేను పచిచ్చెగానఁ జేసేనతటే

 యిరవుగా వడుకొనేవమసేతును
   గరిమె శ్రీవతకటేశ కలసితవట ననున్న

   నిరతప నీమోహము నిజము నాకెపైనది



రేక: 0205-5శదదవసతతత సతపటత: 08-029
పలల్లవ:   ఇచచ్చెగితచి నవువ్వె నవవ్వెవమనేవయాత

  యచచ్చెకతదు లేదు మలోనినఁకనానతీవయాత
చ. 1:     యితదుముఖ నీక మొకిక్క యిచెచ్చెనిదివో కానికె

  అతదుక నీవమనేవు ఆనతీవయాత
    చెతది నీతో సిగద్గీవడి చేరవ నిలచనన్నది

  యతదానఁకా వటట్టిజోలి యినఁకనానతీవయాత
చ. 2:     కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కతబము వటట్టి కనన్నది

  అనీన్ననాయ నీతలనఁప ఆనతీవయాత
    సనన్నల మాకనఁ జేస సతగడికినఁ దమత్మినుచ

  యనన్నరాదు తమకము యినఁకనానతీవయాత
చ. 3:  యేకశయతమనఁదనుతడి యడమాటలడితచ

  ఆకతలవ యటట్టివో ఆనతీవయాత
  కెపైకొని శ్రీవతకటేశ కాతతనిటట్టికూడితవ

  యేకాలమునఁ బాయమని యినఁకనానతీవయాత



రేక: 0205-6భపైరవ సతపటత: 08-030
పలల్లవ:    కతటమ వతటమ నీకతల నేనఁడు

   నతటననే ఆసల సానలనఁ బటేట్టివా
చ. 1:    కనున్నలనే సొలసేవు కానఁకలనే ఆలసేవు

   కనెన్నరొ నీకాతనికి కలదా పొతదు
   ననున్ననేల మొరనఁగేవు నాకనేల దానఁచేవు

  సనన్నలనే వలపల చవగొనేవా
చ. 2:    సలవులనే నవవ్వెవు చెకక్కల చెమరితచేవు

   మలసి మ యిదదరికి మాటలతదనా
    చెలనఁగి యేల బొతకేవు సిగద్గీలేల పతచేవు

  వలినుతడే రతులలల్ల వలసేసేవా
చ. 3:    భావములనె చొకేక్కప పపైపపైనఁ బులకితచేవు

  శ్రీవతకటేశవ్వెర మేల చేకూడెనా
   పూవువలనఁ బొదిగేవు బుసకొటేట్టి వతతలోనె
  యవధన నేమముత్మి యనయితచనేరనా



రేక: 0206-1ముఖరి సతపటత: 08-031
పలల్లవ:   ఇతత యేనఁతురా సతులనెతదానఁకాను

  యతతవడికెతతవడి యిపప్పుడా నీవలప
చ. 1:    మాటలక తుదలేదు మనసుక గరిలేదు

  యేనఁటకి మముత్మి బోదితచేవతదానఁకాను
  కాటకకనున్నల నీరగగమత్మి నెదురచటూచిత

  యటలేక బుజజగితచేవపడా నీవలప
చ. 2:    నవువ్వెలక గటట్టి లేదు నతటనక వలలేదు

 యివవ్వెలనేనఁటకి యానలతదానఁకాను
    చివువ్వెన నిటటూట్టిరప్పురేనఁగ చెకక్కననఁ జేయి వటట్టిత

వ(నె?)   వవ్వెరి సాకిరివటేట్టివపప్పుడా నీవలప
చ. 3:    ఆసలక తనివ లేదాయాలక సిగద్గీలేదు

  యేసేవు చటూపల యముత్మిలతదానఁకాను
   నేసవటట్టి కూడితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర నేనఁడు

  యసుదరనఁ గరణతచేవపప్పుడా నీవలప



రేక: 0206-2బౌళ సతపటత: 08-032
పలల్లవ:    సేయవయత నీవు నీచితత్తిము వచిచ్చెనటట్టిలల్ల ను

 యయడ నీమతకములటట్టి గానఁగలదో
చ. 1:    నగవులే తరచాయ నాక నీకనేపొదుద

  వగటలే మనఁదమనఁదనఁ బాయకనన్నవ
  మొగముచటూపలే కడు ముతచకొనునేపొదుద

యగసకాతలినఁకమనఁదనెటట్టి గానఁగలదో
చ. 2:   ముచచ్చెటలే గనమాయ మోహములనిదదరికి

   రచచ్చెలనఁ బడెను లోలో రతులలల్ల ను
   పచిచ్చెదేరెనఁ బతతముల పపైపపై సరసమాడనఁగా

యచచ్చెరికలిటమనఁదనేమగానఁగలదో
చ. 3:  యేకతాల సమకూడెనియతకోళళ్ళమనక

    వాకల పోకల వక వావ గటూడెను
   చేకొని శ్రీవతకటేశ జిగిననున్ననఁ గటూడితవ

   యకడ మేలక మేలలతతేసి కానఁగలదో



రేక: 0206-3ఆహిరి సతపటత: 08-033
పలల్లవ:    ఇతకనేడ సుదుద ల యవవ్వెరెతదుకను దికక్క

   బతకమున నీకే మొరపటట్టి తతతే (టట్టి డిత?) కాక
చ. 1:    ఆసకొలిప నీవు అనిన్నటాను వలపతచి

   పాసి వుతడితే మనసు పటట్టివచచ్చెనా
   నేసవటట్టి పతడాల్ల డి చేతకి లోనెపై

  వసరకొతటే నాదస వనన్నవతచవచచ్చెనా
చ. 2:    పతచి పదదరికమచిచ్చె పలవక సతులలో

  కొతచెపరచితేనతత గోడు గలదా
   మతచముమనఁదికినఁ దసి మనిన్నతచి అతతలోనే

   కొతచితచి నిదద్రివోనఁబోతే కొల దానఁకదా
చ. 3:    కానఁగలితచనపప్పుణచిచ్చె కడునఁ జనున్నల నొతత్తితే

   లోనఁగేవు నవవ్వెరా నినున్న లోకలలల్ల ను
    యేనఁగి వచిచ్చె శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   చేనఁగదేర మెచిచ్చెతేను చెవ సనఁకెనా



రేక: 0206-4సామతతత సతపటత: 08-034
పలల్లవ:    కోరి నీక నీయతదే గకిక్కళళ్ళనన్నవ

  యేరీతపైనానఁ జేయవచచ్చెనేమ గొరతయాత
చ. 1:   పయతదలో నీచెలికి పసినఁడిబతదలనన్నవ

  తయతని మోవలోన తేనెలనన్నవ
    ఆయతడ మాటల బెలల్ల లపప్పుటనఁ గొనిన్న వునన్నవ

    యయతడనఁ జూచిన నీక యేమ గొరతయాత
చ. 2:   చెతది యాపమోములోనే చెకక్కటదదములనన్నవ

  కతదువచటూప ముతాతల గనులనన్నవ
  మతదలితచిన కానఁగిట మరత్మిములలల్ల నునన్నవ
  యతదునెపైనా నీసిరలే యేమగొరతయాత

చ. 3:   అవగో కమత్మిని వరప్పులలవటట్టిములనన్నవ
  తవలిన రతుల నిధనమునన్నది

   కవగటూడితరి శ్రీ వతకటరాయ మరిదదర
   యివలనఁ జూచిన మరియేమ గొరతయాత



రేక: 0206-5  రీత గళ సతపటత: 08-035
పలల్లవ:    నెయతని పోసుకోరాదు నీళళ్ళని చలల్లనఁగరాదు

   చెయాతరనఁగతటమ నేనఁడు చేరి నితోపొతదుల
చ. 1:    పేగమము చాలనఁజేసి పకక్కసతుల నీతోను

  మోముచటూడ సిగద్గీవడి ముసునఁగతోనునన్నదాన
   జామువోయి వచిచ్చె నీవు సరసములడేవు

  యేమని నేనియతకొతదు నేనఁటజనత్మిమయత
చ. 2:     పలమార నీతోనవవ్వె పరాకెపై వుతడిన నీతో

  పలకనఁగ సిగద్గీపడి భావతపచనునన్నదాన
  కలగనన్నటాల్ల వచిచ్చె కతదువలతటేవు ననున్న

   బలిమ యేమునన్నది నాబదుక నీచేతది
చ. 3:     మచిచ్చెకతో నినున్ననఁ గటూడి మనిన్నతచిన నీతోను

   పచిచ్చెసేయ సిగద్గీవడి పదరక వునన్నదాన
   యచచ్చెగా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననేలితవ

   వచచ్చెన వడాయ నా వభునఁవములలల్లను



రేక: 0206-6పాడి సతపటత: 08-036
పలల్లవ:   నేనేమనననఁ జమత్మి నెలనఁతలల

  తానకమెపై సిగద్గీవడ తానఁదానే
చ. 1:    అపప్పుడు వచేచ్చెనని యానల వటట్టినవానఁడు

  తపప్పుని బొతకనివానఁడు తానఁదానే
   ముపప్పురి నేనితతలోనే మోముచటూచి నవవ్వెతేను
  దపప్పుదేర సిగద్గీవడ తానఁదానే

చ. 2:    వుకక్క మరి వరహన వుడికితచినటట్టివానఁడు
 తకిక్కకరణతచేవానఁడు తానఁదానే

   ముకక్కమనఁద వలిడుక మోనమున నేనుతడితే
   దకిక్క సిగద్గీల మునినఁగీ తానఁదానే

చ. 3:   అగపడి రాజసాననటట్టి వఱఱ్ఱైవనఁగేవానఁడు
  తగిలి కూడినవానఁడు తానఁదానే

  జిగిమతచి రతులలో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
  దగదొటట్టి సిగద్గీవడ తానఁదానే



రేక: 0207-1సామతతత సతపటత: 08-037
పలల్లవ:    పొదుద వోనివానఁడవపై పూనఁచి మముత్మినఁ జెనకేవు

  సుదుద ల చెపప్పునవార సటూడిచేచ్చెరా
చ. 1:   ఆడినమాటకతత్తిరమాప నీకీవలనఁ గాక

  వాడికచెలల మెలల్ల వాదితచేమా
  జాడగాదు మాతోనేల సరసాలడేవు

 వడేలతదుకొనన్నవార వయతమతదేరా
చ. 2:    చేసినచేనఁతకనఁజేనఁత చెలి నినున్ననఁ జేసునఁగాక

 యసుదరేచ్చెచెలలము యియతకొనేమా
  సేసలవటట్టితనతటా చెరగలేల పటేట్టివు

  కెపైసేసిన పేరనఁటాతడుల్ల కాలదొకేక్కరా
చ. 3:     కొతకక నీరతులక గరి నీదేవులే కాక

   వతకలొతేత్తి చెలలము వావ చెపేప్పుమా
     కతకిగా శ్రీవతకటేశ కాతత దానే వచిచ్చె కూడె
  లతకెల చటాట్టి లము మేలములడేమా



రేక: 0207-2ముఖరి సతపటత: 08-038
పలల్లవ:  తలిసితమనాన్నళళ్ళక దేవరగటట్టి

  వలపల లోపల వలసితవతతటా
చ. 1:    కాయము వకక్కతమనఁద కనుచటూపొకక్క తపపై

  ఆయనాయనెతత నీక ఆసదము
   యేయడనఁ జూచిన నీవు యిరమొనసటూదివపై
  చాయలక నాలగహసత్తిముల ధరితచిత

చ. 2:    వుతడేది వకక్కతయితట పతడేది వకక్కతవదద
   రతడును నడుపేవు నీ రాజమున
  పతడును గాయయునెపైన బలపలల్లదొరవపై

   యతడ నీడ కనున్నలను యలయితచేవపడు
చ. 3:     వురమున మహలక వురివ్వెని వనఁపన మోవ

   సిరల మతచేవు నేనఁడు శ్రీవతకటేశ
  తొరలితచి వలపగదుల గచిచ్చెనవానఁడవపై
   పరమున నిహముననఁ బాయవు నీవపడు



రేక: 0207-3భపైరవ సతపటత: 08-039
పలల్లవ:   నీకనీకే యేలికవు నేనతటనా

  కాకరివదతలనఁ బొతది కరనఁగేవుగాక
చ. 1:    తీయని నామోవమనఁద తేనెల తీపలేకాక

  వోయయత ఆమాటలలో వగరనన్నదా
  నీయతతనీవు సేసేట నెరసులచేనఁతలలో

  పాయక వతగేలతద భద్రిమసేవుగాక
చ. 2:    కనున్నల నాచటూపలలో కమత్మిన తేటలేకాక

  యనన్నటకెనన్నట సుదిద యఱఱ్ఱైనునన్నవా
    నినన్న మొనన్న నితచకొనన్న నీమేనిరేకల చటూచి
  పనిన్న వకక్కటకక్కటే భావతచేవుగాక

చ. 3:    నెటట్టిన నాచేనఁతలలో నితడు సరసమేకాక
 గటట్టివజద్రిపగోళళ్ళ ఘతలనన్నవా

  యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసితవటననున్న
  గటట్టి న నవయటూనిద గటూడితచేవుగాక



రేక: 0207-4నాట సతపటత: 08-040
పలల్లవ:   ఎతతసటకానఁడవో యవవ్వెరి నెలయితచేవు

   చితతతచితే నాకెపైతే చిమత్మిరేనఁగీనఁ గోపము
చ. 1:   కనున్నల జతకితచేవు కడుసనఁకనాడితేను

   సనన్నల సేసేవు నీవు సాదితచితేను
  యినిన్నటా సనఁకనాడితే యటాల్ల నయాతనీక

   నినున్ననఁజూచి నాకెపైతే నితడుకొలది గోపము
చ. 2:   చేయిచేతదిమేప సలవుల నవవ్వెతేను

  కాయము సదితచితే యేకతమాడేవు
   ఆయాల నేనఁదడివతే నలపేల వచెచ్చెనీక

   మాయలచటూచి నాకెపైతే మకక్కళతనీనఁ గోపము
చ. 3:    నితచేవు కానఁగిటను నినున్ననఁజూచి నవవ్వెతేను

 మతచముపపైకినఁదసితే మనిన్నతచేవు
  యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యితపలటాల్ల యనీక

  అతదలమోవగతటకి నతదుకొనీనఁ గోపము



రేక: 0207-5శ్రీరాగత సతపటత: 08-041
పలల్లవ:    ఇతతయేటకి చాల నితదరటూ వనేర

 రతతుసేయకిపడిటేట్టి రావయతలోనికి
చ. 1:    కోపములలల్ల నఁ బాస కొఱతలలల్ల నఁ దరె

  ఆపొదేద నీవురానఁగా నలకమానె
   నీపలకలలల్ల వతట నీవు వనఁడు కొననేల
 రానఁపసేయకిపడిటేట్టి రావయతలోనికి

చ. 2:   వసటయితచకలేదు వరపల పనిలేదు
  సేసలనీవు వటట్టినఁగనఁ జితతయితకేల
  నీసేనఁతలలల్ల మతచివ నినున్ననాడనఁజోటలేదు

 రాసికెకెక్కవలపల రావయతలోనికి
చ. 3:    చెమటల చలల్లనారె చితత్తిమువుడుక వోయ

  నెమకి శ్రీవతకటేశ నీవుగటూడనఁగా
  తమకములిదదరిని తపప్పులవవ్వెరికి లేవు

   రమణునఁడ నీక మొకేక్క రావయాతలోనికి



రేక: 0207-6దేవగాతధరి సతపటత: 08-042
పలల్లవ:   రారే ఆతనినేల రవవ్వెసేసేర

  దటూరితచకోనఁడు వచిచ్చెసతతోస పట ట్టినిపడు
చ. 1:  చతురనఁడెపైనవానఁడు చనవులిచిచ్చెనవానఁడు

   సతనఁ గరణతచి మనిన్నతచక మానునా
  మతలోనఁ బాయనివానఁడు మనముచెపప్పునదానఁక

 యితవరగనిచేనఁత లితతసేసనా
చ. 2:  మాటలడేయటట్టివానఁడు మరత్మిమెరినఁగినవానఁడు

  ఆనఁటదానికి బాసిచిచ్చె అదరనఁగనఁడా
  సటూటదలిసినవానఁడు సొలసి యతదరిచేత

  కూటమనఁ గొసరితపతచకొననఁ బోయనా
చ. 3:    శ్రీ వతకటాదిద్రివానఁడు చేరి నమత్మితచినవానఁడు

  యవనితనఁ గలసి తానెరవయతనా
  దేవునఁడితనఁడెపైననఁవానఁడు తరవల నవవ్వెదలల్ల

  భావతచకొనుచ మేలే పచరితచనఁడా



రేక: 0208-1రామకిగయ సతపటత: 08-043
పలల్లవ:    సాకిరల నేము నేమే సతులమరడుగరే

 దకొనిమానిజముల దలసుకోరే
చ. 1:     పొతచి తాను నగనఁగాను బొమత్మిల జతకితచితని

    తతచక చెలల పాడి దరచ్చెరే మర
   కతచముపొతుత్తి క రానఁగానఁ గపప్పురాన వసితవ

  యతచక యవవ్వెరిది మేలేరప్పురచరే
చ. 2:    పేరకొని పలవనఁగనఁ బెదవుల గొణనఁగిత

   తేరిచి మాడునఁబాడు దిదదరే మర
    చేరి జారితచెనఁ బయతద చేతనఁ గొపప్పువటట్టిత

   సారప మాపతతముల చకక్కనఁ బెటట్టిరే
చ. 3:    మోవదానె యియతనఁగాను మొనపలల్ల సనఁకితచిత

   శ్రీవతకటేశనక నాకనఁ జెపప్పురే బుదిద్ధ
      దేవునఁడు తా ననున్ననఁ గటూడె తలిసి నేనే మొకిక్కత
    యేవలనఁ జూచిన మర యినఁక నేమనేరే



రేక: 0208-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 08-044
పలల్లవ:   మమేత్మిమ బుజజగితచేవు మాకేమ

   సమత్మితతచి నీక సతతోసములపై తేమేల
చ. 1:     పయతద జారిననేమ భద్రిమసిన నేమ నేను

  నెయతమెతత చేసినాను నీకమేల
   యియతడ సతులతోన నెమెత్మిల మెరసేనీక

 అయతజియతవటట్టినాను అపప్పుటనిమేల
చ. 2:    పవవ్వెళతచి వుతటేనేమ బడలి వుతడితేనేమ

  నివవ్వెటతచి కానఁగిలితచ నీకమేల
   రవవ్వెగా నీకొలవులో రాజసము చెలిల్లతచి

  పవువ్వెలవసినతదుక పొగడితే మేల
చ. 3:   తలవడి వుతటేనేమ తపప్పుకచటూచిననేమ

 నెలవుననఁగటూడితవ నీకమేల
    చెలనఁగి శ్రీవతకటేశ చేత ననున్న నేలితవ

 యలమ మనసరసాలతదుకెపైనమేల



రేక: 0208-3హితదోళవసతతత సతపటత: 08-045
పలల్లవ:  మనసరినఁగినకలల్ల మానుపరాదు

 యనలేనిదొరవు నీవమసేతువయాత
చ. 1:   దపప్పుగొతటవని నీక దయదలతచితనఁగాక

  చిపప్పులి యేపనులో చేసితవతటనా
   రెపప్పులతత్తి చటూచేవు రేసలవుటట్టినఁ దిటేట్టివు

    నెపప్పున నామోము చటూచి నీకేల కలనఁగ
చ. 2:   కళల నీమోముననే కానవచచ్చెనతటనఁగాక

  సొలసి నీరతులలో చొపప్పులతేత్తినా
   చలముల జతకితచేవు సనన్నలను సాదితచేవు

   నెలవపై నాయిచచ్చెలక నీకేల కలనఁగ
చ. 3:   నేరపరివౌదువని నినున్న నేమెచిచ్చెతనఁగాక

   తారకాణ సేసి మాట తగిలితచేనా
  యరత శ్రీవతకటేశ యనసితవటననున్న
   నీరచనక నవవ్వెతే నీకేల కలనఁగ



రేక: 0208-4శతకరాభరణత సతపటత: 08-046
పలల్లవ:     తానేడ ఆతనఁడేడ దయల దలనఁచ వచచ్చె

   యనెపాననఁ గతటమగా యివగొనిన్న సుదుద ల
చ. 1:     నగతా నాతనినతటే నాతో నీప వాదితచ

   తగవు చెపప్పురే మర తనమగనఁడా
   జిగితో నేనేకతాననఁ జేసేట చేనఁతలవళ
 అగపడి తానపప్పుడడాడ లవచచ్చెనా

చ. 2:    కొపప్పు నేజారనఁదసితే కరల దానఁగటూడదువవ్వె
   తపప్పుక చెపప్పురే మర తనమగనఁడా
   చిపప్పుల రతులలోననఁ జీకాక సేసేటవళ

 అపప్పుటవలనే తావహితచకవచచ్చెనా
చ. 3:    చెమరితచ నేనఁగటూడితే చేరి తావసరవచచ్చె

  తమకితచక చెపప్పురే తనమగనఁడా
   జమళ శ్రీవతకటేశ సాదితచేట యటట్టివళ

  గమగటూడుకొని తాను కావనఁగవచచ్చెనా



రేక: 0208-5నాదరామకిగయ సతపటత: 08-047
పలల్లవ:  రచచ్చెలనఁబడెవలప రావయాతనఁ

  చెచచ్చెరవచిచ్చె పగయాల చెపప్పుతచకోవయాత
చ. 1:   దగదొటట్టివలప తరణ నిటటూట్టిరప్పుల

  యగసకెక్కముల సేసే వమయాత
  చిగిరితచెవలప చితత్తిములో కోరికల

 మొగముచటూచియపైన మొకిక్కతచకోరాదా
చ. 2:    కచిచ్చెపారీ వలపల కొమత్మిచెమట యేరల

  మచచ్చెరమేమ గలల్ల ను మానవయాత
   పచచ్చెనాయ వలపల పల పలకపపైరల
  ముచచ్చెటాడి ఆపచేత మొకిక్కతచకోరాదా

చ. 3:     నాని వరిస వలప నాత సలవనవువ్వెల
  లేని తరితీపమాని లేవయాత

   కోనల శ్రీవతకటేశ కూడితరి మరిదదర
   మోనాన నటూరకే యిటట్టి మొకిక్కతచకోరాదా



రేక: 0208-6దేశ(సా)క సతపటత: 08-048
పలల్లవ:     చెపప్పురాదు వాయతత్తి చేసేట మ చేనఁతలలల్ల

  కపప్పున నీగటట్టిలల్లనఁ గానవచచ్చెనినఁకను
చ. 1:     కామని యిపప్పుడు నీతోనఁ గనున్నలనే మాటలడె

  ఏమని యనినదో యఱనఁగనఁగాని
   వాములపై నవవగొనిన్న వలపల పలకలపై

  యమాట కామానఁట యనవచచ్చెనినఁకను
చ. 2:     చెలియ యపప్పుడు నీకనఁ జేతులర సేవచేస

  చలల్లపటట్టి మరత్మిమెతత్తి సాదితచనఁగాని
   నిలవలల్లనఁ జెమరితచె నీనఁక మోహరసములపై
   తలనఁపల తలనఁపల తారకాణే యినఁకను

చ. 3:     అతగన యిపప్పుడు నినున్న నాయములతటనఁగనఁ గటూడె
  పతగితచి మభావములేరప్పురచనఁ గాని

   యితగితాన శ్రీవతకటేశ నీవ నవవ్వెతవ
  యతగిలి మమోవులివ యేరపడెనినఁకను



రేక: 0209-1లలిత సతపటత: 08-049
పలల్లవ:  పతడిపొలల్లవోయనా పటట్టిరానిమనసు

   యతడక నీడకనఁ దసి యితతకోపనఁగలనా
చ. 1:   చాలనఁజాల చెలియ చవగాదుసొలయ

  మేలవానఁడెపై తేనఁగదా మరనఁజూచేది
   నాలికానఁడు మొదలనే నవువ్వెలనె పొదుద వుచచ్చె

 యేలినపప్పుడేలీనఁగాక యితతకోపనఁగలనా
చ. 2:    రావరావ ముగవా రతకెకెక్క తగవ

  మోవుల సనఁకితేనఁగదా మొనచటూపేది
   రావజిగరెపై నవానఁడు రచియితచ తరితీప

  యేవవరమో కతదము యితతకోపనఁగలనా
చ. 3:   వతటవతట కాతతా వళవచెచ్చెనఁగొతత

  తొతటవలనెపై తేనఁగదా దొమత్మిసేసేది
    దతట శ్రీవతకటేశనఁడు తానేవచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె

   యితటలోనే ననున్న మెచచ్చె యితతకోపనఁగలనా



రేక: 0209-2మతగళకౌశి క సతపటత: 08-050
పలల్లవ:    కరణదచచ్చెక యితతనఁ కాతువు గాక

  దొరతనము చటూపతే దటూరనఁగనేమునన్నది
చ. 1:    నితడుకొనన్న వరహన నినన్నటనుతడినఁ జెలి

  యతడనుతడనఁగా నాడితచే వడమాటల
 వతడవతడనటాల్ల య వలచినవలపలల్ల

  గతడె రాయిసేకొతటేనఁ గొరనేమునన్నది
చ. 2:     పటట్టిరాని తమకాన పానుపపపై నుతడి చెలి

  వటట్టినుతడనఁగా జలేల్లవు వడనవువ్వెల
    పటనఁ బటట్టినఁ బాములయ పతతపనఁ గోరికెలలల్ల

  పటట్టినదే చలమెపైతే పలకనేమునన్నది
చ. 3:    కనున్నదనియక నినున్ననఁ గానఁగిలితచకతడి చెలి

   చనున్నలనొతత్తినఁగ నీవు సారె లోనఁగేవు
   పనన్ననఁబనన్న పతదిలయ బయల శ్రీవతకటేశ
  నినున్ననాపనఁ జూచకొతటే నేరములేమునన్నవ



రేక: 0209-3లలిత సతపటత: 08-051
పలల్లవ:    ఆరతగనఁ జూడరే అద కస్కృషరమహిమల

  కూరిమ మతచిన గోపకల
చ. 1:  కొటేట్టిటవుటల్ల కోలలగతపల

  గటట్టి లనఁ బొతచెడి గోపాలల
   అటట్టి లనఁ బతడుల్ల నటట్టి చకిక్కలల

  చటట్టి ల నెకక్కడ చటూచినను
చ. 2:    యేనఁగేట వధుల యితడిల్లతడల్ల వాకిళల్ల

 వానఁగే పతచమహవాదతముల
   దానఁగిలి ముచిచ్చెమనఁ దాబ్రావట పాలను

 చేనఁగదేరీనెతదు చేయిచానఁచినా
చ. 3:   కారేట జనున్నల గడడపరగల

 వారలవటేట్టిట వపైపలను
  యరీత శ్రీవతకటేశని సనిన్నది

  ఆరితేరె నెతద నరసినను



రేక: 0209-4రామకిగయ సతపటత: 08-052
పలల్లవ:   నీమనసాప యరనఁగ నికక్కముగాను

  గామడితనాననఁగాని కలగదు వలప
చ. 1:      చెకక్క నొకిక్క నీవు ముతదు చేయివటట్టి తీయుదానఁకా

   అకక్కడనే నిలచతడె నాప సాదితచి
  నికక్కము నితతేసిసేయ నేరిచినవారికినఁగా

    చికిక్క చేతకిని లోనెపై సిదిద్ధతచ వలప
చ. 2:    ననుపన నీవతతేసి నవువ్వెల నవవ్వెనదానఁక

   అనువుగా మాటలడె నాప సాదితచి
  పననఁగేట యిటవతట బేసబెలిల్లవారికేకా

  వనకముతదరికెలల్ల వలవటట్టి వలప
చ. 3:    కతదువల నీవుగటూడిన కరగితచిన దానఁకా

    అతదాన వళల గాచె నాప సాదితచి
  యితదునే శ్రీవతకటేశ యిటవతటవారికినఁగా
   సతదడితచి మయతదే సరిదానఁకె వలప



రేక: 0209-5ముఖరి సతపటత: 08-053
పలల్లవ:    ఇతకనేల గటల్ల యినిన్నయు బయటనఁబడె

   మతకలలల్లనఁదరె నినఁక మానరాదు పొతదుల
చ. 1:   చేసినదలల్ల నీపపైచెలి చేసినదిచేనఁత

   వాసినవ కొనగోరి వానఁతల నివ
  తాసువల వలపల తారకాణలకవచెచ్చె

   మటూసి మతతనాలేనఁటకి మోహరితచె పొతదుల
చ. 2:   ఆడినటట్టిలల్లనఁ జెలల్లనతగన మాటనీతో

    వడుక నీ సొమాత్మియ నీ వనోదముల
   వడుదోడెపై మనవువ్వెల వనెన్నల తేటలగాస
   యడనేల మసిగద్గీల యితవాయ పొతదుల

చ. 3:    పటట్టినదలల్ల నఁ బతతము పడనఁత నీరతులలో
  ముటట్టినవ చనున్నల నీమొనచేతుల

   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యిదదరను గటూడితరి
   ఱటట్టి కెకెక్క నితదరిలో నాఱడి మపొతదుల



రేక: 0209-6గళ సతపటత: 08-054
పలల్లవ:    వదుద వదుద మలోన వటట్టివాదుల

  సుదుద ల మాటలకే సటూడువటేట్టిరా
చ. 1:  పతతములడితేనేమ బలిమచేసితేనేమ

  వతతలేని మనసుల వలనఁదులక
   దొతతర వలపలలల్ల తోడుతనే వతటరానఁగా

   యితతమాతగప వలనఁప లివ చెలల్లవా
చ. 2:   గబబ్బుతనమెపైననేమ గరవ్వెము చటూపననేమ

  వుబేబ్బుట జవవ్వెనముల వువదలక
   నిబబ్బురప టాసలలల్ల నితడుకొని వుతడనఁగాను

  అబుబ్బురపనఁ దమకములవ మానీనా
చ. 3:   కనున్నల నొకిక్కననేమ కానఁగిలితచకొనన్ననేమ

   నినున్ననఁ గటూడి వుతడినటట్టి నెలనఁతలక
    మనిన్నతచ శ్రీవతకటేశ మరి నీ యాసవుతడనఁగా

  సనన్నప మోవతీపల చవులకక్కవా



రేక: 0210-1నారణ సతపటత: 08-055
పలల్లవ:   పతతమచేచ్చెనఁ గోపయత పటట్టివయత

   యితత నీవుమనిన్నతచితే యియత కొతటనయాత
చ. 1:     సలవకి నవువ్వెవచెచ్చె చేరి నీతో మాటాడనఁగ

   వులివచిచ్చె సాము నీతో నోపమయాత
    పలకల మేననితడె పొతచి వదదనఁ గటూచతడనఁగ
   యలమ నినొన్నరయనఁగ నెతత దాననయాత

చ. 2:    చెకక్కలనఁ జెమటనితడె సిగద్గీల నేనఁబడనఁగా
 వకక్కమాటే జాణతనాలోపమయాత

    చొకక్కల మతకి వచెచ్చె సుదుద ల నీచేవననఁగ
  దకెక్క ననిన్నపనులను తమకితచనయాత

చ. 3:     కాయము కళలరేనఁగె కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడనఁగా
  వోయయత నినన్నలయితచ నోపమయాత
   యయడ శ్రీవతకటేశ యిటట్టిననున్న నేలితవ

   చాయల సనన్నల లోలో సరివచెచ్చెనయాత



రేక: 0210-2కొతడమలహరి సతపటత: 08-056
పలల్లవ:    కొతక నీకేనఁటకి లోననఁగటూచనన్న దదచెలి

    అతకెక నీవు రానఁగాను అలగనా యకె
చ. 1:     ఎకక్కడ నీవుతడినాను యితతొపొతదు నీక గరి

    చికిక్కతచి యితతకిని నీ చితత్తిమే గరి
   పకిక్కట చెలలతదర పోరాటాల వటట్టినాను

   అకక్కరగలదు నీతో అలగనా యకె
చ. 2:    యేమేమ సేసివచిచ్చెనా యితటకి వచేచ్చెసితవ

    కామతచి కనున్నలనఁ జూచె కాతత నీమోము
   గామడి చెలలతతేసి గడియితచి చెపప్పునాను

   ఆముకొన వలచి నీకలగనా యకె
చ. 3:    సతులతదర గలల్ల చనవు లీసతవ

  దస్కృతనీకనఁ బటాట్టి నక దేవులయను
   యితవపై శ్రీవతకటేశ యేకమెపైరి చెలలలల్ల
    అతరతనఁ గటూడె నీతో నలగనా యకె



రేక: 0210-3వరాళ సతపటత: 08-057
పలల్లవ:      వచిచ్చె వచిచ్చె రమణునఁడు వాకిట నేల నిలిచె

   తచచ్చెనలలల్ల నఁ దలిప దగద్గీరి రమత్మినవ
చ. 1:    వలచిన యటట్టివార వడినేమ యాడినాను

   మలసి నవువ్వెట గాక మతకలేనఁటకి
  చలముల సాదితచ సవతపోరాయేమ
   తలనఁపలో కొదదరెచ్చె దగద్గీరి రమత్మినవ

చ. 2:    కొమెరపాయపవార కొచిచ్చె కొచిచ్చె పననఁగితే
  జమళనఁ గెపైకొతటగాక సటలేనఁటకి
   వుమురనఁ బెటట్టిగ నటట్టి వుకిక్కసకూడాయేమ
   తమకము చెలల్లనఁబెటట్టి దగద్గీరి రమత్మినవ

చ. 3:   పొతుత్తి గటూడినటట్టివార పొదిగి కాగిలలితచితే
  హతత్తి మెచచ్చెవలగానఁక ఆనలేనఁటకి
   వతత్తి శ్రీవతకటేశనఁడు వడివటట్టి ననున్ననఁగటూడె

   తతత్తిరీనఁడు మాటచెపప్పు దగద్గీరి రమత్మినవ



రేక: 0210-4దేశ(సా)క సతపటత: 08-058
పలల్లవ:    వటట్టిసిగద్గీ లినఁకనేల వనితల యదుటను

   వటట్టిదరనేము తర వతుమా యిదదరికి
చ. 1:    పలకనఁదేనెల వతదు పచిచ్చెమోవ బాగాల

   కలిగె నేనఁడు నీకనఁ గాతతవలల్లను
    పలక పవువ్వెల సే బుసకొటట్టి సురటల్ల
   నెలనఁత చేకొనె నిద నీవలల్లను

చ. 2:    సిరల నవువ్వెగతదాల చెమటల పనీన్నర
   దొరకె నేనఁడు నీక తొయతలివలల్ల

   సరసపనఁ బొతతనాల సళపగోరి సొముత్మిల
  నిరతనాపకనఁ గటూడె నీవలల్లను

చ. 3:    గబబ్బు బొమజతకెనల కళలమే సుతకవల
   అబెబ్బును నేనఁడు నీక నతగనవలల్ల
   గొబుబ్బున శ్రీవతకటేశ కూడితవ జవవ్వెనికి
   నిబబ్బురప తమ నితడె నీవలల్లను



రేక: 0210-5ధనాన్నశి సతపటత: 08-059
పలల్లవ:   వసవయతడలతడునా వరె వానకాలనక

   పాసినకానఁకల రత పచరితచ వచచ్చెనా
చ. 1:   పేరనఁబెటట్టితే వలప పరగవతటదపో

    కేరి కానఁచనఁబోతే వరిగి పోవునఁ గాని
   గారవతచే రమణుని కతలక లోనఁగావ

  దటూరనఁబొయేతవుగనక తుతుత్తి మురౌ మనసు
చ. 2:    చవగొతటే తమకము చకెక్కరవతటద పో

    కవ వాసితే అటట్టి కారమౌనఁ గాని
   నవకప నాయకని నవువ్వెలలల్ల నఁ జేకొనవ

    తరిరేరగనక పపై తీగె సాగ చలము
చ. 3:    పనిగొతటే జవవ్వెనము బతగారవతటద పో

   దినముల దొబబ్బుతే వనెన్నదనఁ గాని
  యనసను శ్రీవతకటేశనఁడు న(ని?)నిన్నతతలోనే

  పననఁగేవుగనక ముపప్పురిగొను బీరము



రేక: 0210-6దేవగాతధరి సతపటత: 08-060
పలల్లవ:     ఇతకేల మొరనఁగేవ యితత మాతో నేనఁడు

   లతకెసితగారముల లలి మరనఁ గాక
చ. 1:    చిగరనఁ గెమోత్మివపపై చిలక వోటల్లమరనా

   మగలనఁగ కోవలల మేనఁత గాక
  జిగినఁ జెకక్కటదదముల చెమటచితత్తిడేలే

   పొగరమెఱనఁగల కళల పొడి రాలనఁగాక
చ. 2:  జకక్కవకచతబులక చతదోబ్రాదయములేలే

   నికిక్క రతన్నపటతడ నిగడునఁ గాక
   పకక్కన నడుమును బయలవానఁకనేలే ఆర
   అకక్కడ నిటటూట్టిరప్పుగాలి అలరనఁ గాక

చ. 3:    పొతచి తనువలిల్లపపై పలకమొలకల (ల?) దేల
  పతచాసుత్తి స వదులతదు పరగనఁ గాక

  యతచగల శ్రీవతకటేశనఁడిదివో కూడె
   ముతచకొని తలనఁబాల మురకొనునఁ గాక



రేక: 0211-1 ఆహిరి సతపటత: 08-061
పలల్లవ:     ఏనఁట బుదుద ల చెపేప్పురే యితకా నాక

 మానఁటలడుటగాక మచచ్చెచలేల్లదా
చ. 1:    పతనఁబాసిన నేరమ పపైకొని నాకతడనఁగాను

 అతనినెతతేసి మానఁటలడుమనేరే
   మతలోని నామతకే మళళ్ళవకొని కొతత

 వతదరచ్చెకొతటగాక వగిరితచేదా
చ. 2:   పతతమాడిన గరవ్వెపబలిమ నాకతడనఁగాను

  రతతుల నాతనినెటట్టి రవవ్వెసేతునే
    వతత నా వలల్ల వచిచ్చెన వగపలల్ల నఁబెడనఁబాయ

  చితతదరచ్చెకొతట గాక సిగద్గీవడేదా
చ. 3:    కానఁగిటనఁ గటూడినయటట్టి ఘనత నాకతడనఁగాను

  ఆనఁగచ నాతనినెటట్టి అలయితతునే
   తోనఁగిన చెమటలడ తోడనే శ్రీవతకటేశ

  రేనఁగి నవవ్వెతచటగాక రిచచ్చెవడేదా



రేక: 0211-2 దేసాళత సతపటత: 08-062
పలల్లవ:   వనన్నపము లినఁకనేల వగినతతాను

  మనిన్నతచకినఁకనుతటే మఱియేది తాబ్రాణ
చ. 1:     కాతతక నీవు చటూచిన కనుచటూపలే తాబ్రాణ

   మతతనాన నీవాడిన మాటలే తాబ్రాణ
    పొతత నీపపై తలపోనఁత పొదుద వోకలే తాబ్రాణ

  యితతట నీవురాకనన్ననినఁకనేది తాబ్రాణ
చ. 2:     నలినాకకపడు నీ నవవ్వెన నవువ్వెలే తాబ్రాణ

   పలమారనఁ జేసినటట్టి బాసలే తాబ్రాణ
   పొలసి నీవువసిన పవువ్వెలచెతడే తాబ్రాణ

  పలపతచకినఁకనుతటే పకక్కటలల్ల నఁ దాబ్రాణ
చ. 3:    సతకి నీకూటమలో చనవచచ్చెటల తాబ్రాణ

   వగతముగా నీవతటకి వచచ్చెటే తాబ్రాణ
    గతయపై శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచి నద తాబ్రాణ
   తతనిటట్టి కూడకతటే తగనేది తాబ్రాణ



రేక: 0211-3 మధతమావత సతపటత: 08-063
పలల్లవ:   ఎనిన్నటకినఁక దయ యేడనునన్నది

   వనెన్న చితత్తిరవు వాబ్రాసి వనితనఁజేసితవా
చ. 1:    చితత్తిమెలల్ల నీరాయ సిగద్గీలలల్ల నెగద్గీలయ

   వతత్తివల వరహన వాడె దేహము
    యితత్తిల నీవటట్టినఁ బొతది యనన్ననఁడినఁక వడదేర

   కొతత్తిగా కరగగటట్టి కోమలినఁ జేసితవా
చ. 2:    చెమత్మిగితచె తనువలిల్ల చెకక్కల చేతకివచెచ్చె

  చిమత్మిరేనఁగి పలకలచెటల్ల మొలచె
    తమత్మివలనఁ జెతగలితచె తరి యనన్ననఁడినఁక తోల

   బొమత్మిక పాబ్రాణమువోసి పొలనఁతనఁ జేసితవా
చ. 3:     వడెప మోవ వలస వగటలలల్ల నఁ బాస

  వడుక రతులచేత వఱఱ్ఱైవనఁగెను
   యడనే శ్రీవతకటేశ యితతనిటేట్టి కూడితవ

   నీడక చెపైతనతమచిచ్చె నెలనఁతనఁ జేసితవా



రేక: 0211-4 కేదారగళ సతపటత: 08-064
పలల్లవ:    ఆయములకెలల్ల గరి అతనుని బాణముల

  చాయ చటూచెకొమత్మినవ జామెకెక్కనిపడు
చ. 1:   తలపోనఁతలక గరి తాననేనటూనిదదరము

 పలకలకెలల్ల గరిపతతమొకక్కటే
   సలవ నవువ్వెలకను చెలలితదరను గరి

  తలకో రమత్మినవ తలల్లవారెనిపడు
చ. 2:   తగలయాలక గరి తననాసతదిపొతదుల

  పగటలకెలల్ల గరి పచిచ్చెసేనఁతల
   అగపడడతదుక మేని అడియాలముల గరి

  మొగమేది రమత్మినవ మువవ్వెరజామెకెక్కను
చ. 3:    ఇచిచ్చెన కానఁగిళళ్ళ గరి యిదదరితమకముల

  వచచ్చెనవళళ్ళక గరి వతతరతుల
  యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశడితతసేసి కూడెనితకా
   మచిచ్చెకెతో రమత్మినవ మదాతనన్న మెకెక్కను



రేక: 0211-5 ఆహిరి సతపటత: 08-065
పలల్లవ:    మగవక దికెక్కవవ్వెర మరియును నీవకాక

    తగవు ధరాత్మిల నీవ తలపోయ వలదా
చ. 1:    యేపన నీయతతనీవు యితత వచారితచకనాన్న

   ఆపమాట వనవదాద అయోత నీవు
   చాపలన నీకతట సవతకి దయవుటట్టి

  పాపపణతముల నీవు భావతచకోవలదా
చ. 2:    పతతాన నీకెవదిదకి పపైకొని నీవురాకనాన్న

   కాతతపతప సేయవదాద కటాట్టి నీవు
  పొతతనే మొగమోటము పొరగవారెతదుగలిగె

  చెతత నీవచిచ్చెనబాస చెలిల్లతచకోవలదా
చ. 3:   ఇల శ్రీవతకటేశనఁడ యతతరాజసమెపైనా

   చెలిమేల చటూడవదాద చెలల్లనఁబో నీవు
   తొలనఁగక కూడితవ తోడియాప యచచ్చెరితచనఁగ
    నెలకొనన్న నీ గణల నెరపనఁగ వలదా



రేక: 0211-6 పాడి సతపటత: 08-066
పలల్లవ:     తాసువతటది మన తపప్పుల నీకా లేవు

   మటూసిన ముతాతలవల ముతచని నవువ్వెల
చ. 1:    పొలనఁతకి బాసయిచిచ్చె బొమత్మిచారివపై వుతడనఁగ

   చెలి వరొకత వచిచ్చె చేయివట ట్టిని
    బలిమ యవవ్వెరిదో పనుల దాదాత మోచె

  నిలవునటూర వతడని నీమేనిపలకల
చ. 2:    వనితక సనన్నసేసి వగతము వటట్టి కతడనఁగ

    పననఁగి వరొకత తానఁ బలిచ నినున్న
   చనవు లవవ్వెరిపాలో చవుల రెతటానఁదోనఁచి
    పొనినఁగి పోనఁకను నీపపై పటట్టిడమత్మి వలనఁప

చ. 3:   కొమత్మివకతతోనఁ బెతడిల్లకొడుకవపై నీవుతడనఁగ
  కమత్మిర నొకతవచిచ్చె కానఁగిలితచని

   యమెత్మిల శ్రీవతకటేశ యిదదరితో మొగమాట
   యిముత్మిల కోటకినఁ బడిగెతత్తిను నీరతుల



రేక: 0212-1శతకరాభరణత సతపటత: 08-067
పలల్లవ:  ఏమెపైనానాడేవారి నేమతదును

  మోము చటూచితే చెరవుముయతమటూకడునన్నదా
చ. 1:     అడియాలముగ నీవు ఆదేవ సతాతలే కాక

   కడు మావతట వారితోనఁ గలల్లలడేవా
    జడిసి తొలిల్ల అసురతులతో నేమో కాక

   తడవతే నేటవళ తపప్పు నీయతదునన్నదా
చ. 2:     చిమత్మిరేనఁగ నీవనిన్నటానఁ జేసేవ పణతలే కాక

   పమత్మి నీవళళ్ళ నెతచితే పాపమునన్నదా
   కమత్మిరితచి యసుదుద ల గొలల్లతలతదేమో కాక

   నెమత్మిది నీపొదుద క నితద నీయతదునన్నదా
చ. 3:    దగద్గీరితే నీవలల్లను దయదాకణతలే కాక

  కగిద్గీన నిషటూట్టిర మతచకతతగలదా
   వగద్గీళతచి ననున్నను శ్రీవతకటేశ కూడితవ

   వగిద్గీ నినున్నదటూరనఁబోతే వచచ్చెము నీకనన్నదా



రేక: 0212-2సామతతత సతపటత: 08-068
పలల్లవ:   ఇతక నీచితత్తిముకొదిద యితతభాగతము

  వుతకవ కోరికెలలో నోలలడనదివో
చ. 1:     వనిత వాలక చటూప వతచి (అటట్టి)

  పననఁగచ పలకల పతచి
  మునుకొనన్న తమకము ముతచనద

   గనిసి నీతో నలగనఁ గొతచనదివో
చ. 2:    పొలసి మోహముమాట పొదిగి అటట్టి

  సలవుల నవువ్వెలలల్ల నఁ జిదిగి
  యలమ జవవ్వెనమున నెదిగి
  వులివచిచ్చె గోరమోప నొదిగీనదివో

చ. 3:   మోకక్కపటటూరపల వసరి అటట్టి
   గకక్కక పపైపపై రతుల గొసరి
    చకక్కని శ్రీవతకటేశ సత గటూడి నినున్న

  మొకక్కచ మోవతేనెక ముసరీనదివో



రేక: 0212-3భపైరవ సతపటత: 08-069
పలల్లవ:    కోపతచ నేరతునా గనిసనఁ దాను

   తీపమోవకినఁగా నేల తట ట్టినే తాను
చ. 1:    పొదుద వోదా వలపల పోగవోసి వునన్నవా

  పదదరికేలక నేల పలిపతచనే
   చదిదవనఁడి జవవ్వెనాన సడి దనమనఁదవసి
   వదదనునన్న ననిన్నతతేల వరసనే తాను

చ. 2:    మాటలేదా మరి తనమనసుక రటూపగదాద
   చటకిమాటకి నేల చేనఁత చేసనే

   పాటతచిన తమకాన పతతమెలల్ల తనకిచిచ్చె
  యేటవటట్టి కొతటే యాలయగద్గీరేనఁచనఁ దాను

చ. 3:    ఇటట్టికొతాత్తి తనలోని యనిన్నకక తపప్పుగదాద
   పటట్టి కానఁగిలితచి యాల భద్రిమయితచనే

    గటట్టి తో శ్రీవతకటేశనఁ గటూడి నే సతతోసితచనఁగా
   గటట్టియపైనతదుక నెతత కరనఁచనే తాను



రేక: 0212-4తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 08-070
పలల్లవ:   ఒదేదలే జగడాల వోయితత

   సిదదబటట్టి కోరికల చితత్తినఁగితచనఁ గదవ
చ. 1:   మొగముచటూచి యతనఁడు మోవతేనెలడుగనఁగా

 వగరలేలడేవ వోయితత
    నగవుల పతచదార నాథనఁ డతదుపపై జలిల్ల

   జిగి చవచేకొనీనఁ జితత్తిగితచనఁ గదవ
చ. 2:   వాటప వలపతనఁడు వారవటట్టి కతడనఁగాను

   వటలేల పోనఁ జలేల్లవ వోయితత
   పాటతచి సరసముల పనీన్నరతనఁడు నితచి

    చటకి మాటకి వనఁడ చితత్తిగితచ గదవ
చ. 3:    అపప్పుడే కానఁగిటనఁ గటూడి ఆయములతనఁడతటనఁగా

 వుపప్పుతతచేవల రతులోయితత
  చిపప్పుల కానఁగిటలోన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

    చెపప్పురాని చేనఁత సేసనఁ జితత్తిగితచ గదవ



రేక: 0212-5రామకిగయ సతపటత: 08-071
పలల్లవ:   ఏలనాచే మొకిక్కతచేరే యిపప్పుడేననున్న

  కాలగాలమున మేల కనునఁగొనేనఁగాక
చ. 1:    పతతమే ఫలముగానఁక బద్రిదికేట వారికి

  చెతతలనఁ బద్రియాల చెపప్పునఁజెలల్ల నటవ
   దొతతుల వరిచేనతటే తోదోపల వలపల
  కాతతునఁడు మనిన్నతచిన కనునఁగొనేనఁగాక

చ. 2:   రాజసమే ఫలముగా రచచ్చెసేసేవారికి
  వోజదపప్పు కితదుపడ నొనరనటే
   సాజము చటూచేనతటే చలముల బహళము

  పూజ లతనిచేతనే పొరసేనఁగాక
చ. 3:   కూటముల ఫలముగా గరియపైనవారికి

  పాటతచి కోపతచకొననఁ బాడియటవ
  యటన శ్రీవతకటేశనఁడితతలోనే ననున్ననఁగటూడె

  తేటలనాతనివలల్లనఁ దిరమయతనఁ గాక



రేక: 0212-6సామతతత సతపటత: 08-072
పలల్లవ:   ఇదదరను నవవ్వెరిద యడమాటలినఁకనేల

   కొదిదమర మనమెలల్ల నఁ గోరినటేట్టి ఆయను
చ. 1:   సరసములనఁడగాను చవపటట్టి వలపల

 వరసపటలకల వడజారెను
   తరితీపలవలల్లను తమవుటట్టి మనఁద మనఁద

   కెరలిన వోటల్లలో కిసరల వాసను
చ. 2:   కతదువలనుతడనఁగా కనున్నలక నితపలయ

  మతదలితచె వనకట మతకలమానె
   సతదడితచి పనగనఁగా చనవుల మతమరె

   చితదువతదులపై నటట్టి సిగద్గీ వడజారెను
చ. 3:    ముతచి మాటలడనఁగాను మోవులతేనె దొరకె

  చతచలపనఁ గపటాల సడిదరెను
  యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁడితతయునునఁ గటూడిరిద

  కొతచముదొడెడరనఁగని కొసరల దకెక్కను



రేక: 0213-1హిజిజజి సతపటత: 08-073
పలల్లవ:   కానీవ యతతకెనఁత గబబ్బుతనము

 యనెపములలల్ల ను యరనఁగనట
చ. 1:   నవువ్వెలనె వకమాట నటనలనొకమాట

 దివవ్వెనలనొకమాట తటేట్టివమే
   పవువ్వెలనె వకవాట పోరచినె వకవాట
  యివవ్వెలనే వసితేను యేమసేసేవ

చ. 2:  కనున్నలమొనలచటూప కతలమొనలచటూప
 చనున్నలమొనలచటూప సాదితచేవ

  నునన్ననిగోరదసి నటూనఁగరల కొపప్పుదసి
  యినిన్ననే రటట్టి సేసితే నేమసేసేవ

చ. 3:    బగవునఁగానఁగిటనఁ బటట్టి బీరముననఁ జలపటట్టి
  పగటన కొనగొతగ పటేట్టివమే

 జిగిమతచనఁగలసిత శ్రీవతకటేశనఁడనఁదాను
  యగసకేక్కల దటూరితే నేమసేసేవ



రేక: 0213-2మలహరిసతపటత: 08-074
పలల్లవ:  ఏలననున్ననఁబాసితవ యితదానఁకానేడపరాక

  తాలిమగలదాననా తలనఁచి నీయడక
చ. 1:    మొకిక్కతనఁగా అలల్లనానఁడె మొరనఁగల మానుమని

  తకక్కలేక వలచినదాన నేనని
  నికక్కపటాసల నాలో నితడియుతడవవయని

 మకక్కవనాతోనఁగటూడి మనిన్నతచమని
చ. 2:    సేవలలల్ల నఁ జేసితగా సిగద్గీల వడకమని

  వవల నావనన్నపాల వనుమని
  భావతచనావలల్ల నీక పతతమెలల్ల నఁజేరెనని

  నీవలల్లనఁ దపప్పులేకతడా నెరవరితచమని
చ. 3:   కపప్పుతనఁగాపయతద యకపటము వాసనని

  చిపప్పుల నాచితత్తిము నీచేనఁతలనని
   యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి

 దపప్పుదేరె మోవతేనెనఁదనిసితనని



రేక: 0213-3నాదరామకిగయ సతపటత: 08-075
పలల్లవ:    మరే యరనఁగరా యినిన్న మేటజాణల

 మారమోములినఁకనేల మాటాడరాదా
చ. 1:   సతమెపైన కూరిమకి సాదితచనేల

  హితవపైన వనయాలే యితపలగాక
  కతలతబులేని మత కొరనేల

  రతకెకెక్క చనవు మెరయుటగాక
చ. 2:   ఆసపడడ చటూపలక నడాడ నఁకలేల

  వసటలేక నవువ్వెటే వడుకగాక
 సేసవాలవావులక సిబబ్బుతయేల

  మోసపోని కూటములే ముచచ్చెటలగాక
చ. 3:   ఆయాల సనఁకిన పనికచిచ్చెకమేల

  చాయల సనన్నలనే చవులగాక
   యయడ శ్రీవతకటేశ యితతీనీవనఁ గటూడితరి

  రేయినఁబగలివ పరరేనఁపల గాక



రేక: 0213-4  శదద దేశి సతపటత: 08-076
పలల్లవ:   వలల్లవరాయనఁ బనుల వసాలేలే

  గొలల్లదానవా నీవు కొతకనినఁకనేనఁటకే
చ. 1:    కనున్నలతేటల వారె కళల మోమునమరె

  చినన్నదానవా యితకా సిగద్గీలేనఁటకే
  చనున్నలకొతడలమద చతదద్రివతకలవ నితడె

   కనెన్నపడుచవా నీవు కపప్పు దానఁచనేనఁటకే
చ. 2:    పాలకొనెనఁ బులకల పమెత్మి సిగద్గీమొలకల

  గోలదానవా యేమ గటట్టి దానఁచేవ
   తటూలచను నీకొపప్పు తుమత్మిదలలల్ల బెదరె

  బాలదానవా వటట్టిభనఁయము నీకేనఁటకే
చ. 3:    గానఁటప నిటటూట్టిరప్పురేనఁగె కమత్మిని మోవలల్లరేనఁగె

  నేనఁటదానవా నీవు నివవ్వెరగేలే
   యటవటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడిద నినున్ననఁ గటూడె

  మానఁటదానవా నీక మతకములేనఁటకే



రేక: 0213-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 08-077
పలల్లవ:    మనలోనే యితతగదాద మానఁట మానఁటకి

  వనిపతచే వనవయాత వనిన్నపములలల్లను
చ. 1:    పకక్కన నవవ్వెనపప్పుడే భయమెలల్లనఁ బాసనీవు

   చెకక్క నొకిక్కనపప్పుడే చితత దరెను
   యకక్కవ పగయములతో యేల వడుకొనేవతత

   మొకేక్క నుతడవయత నీక మోహితచినదానను
చ. 2:    దతడనఁ గటూచతడినపప్పుడే తగవులలల్ల నీడేరె

   కొతడల చనున్నలతటనఁగా కోరికె దకెక్క
   వతడియు నాకెతతేసి వనయాల సేసేవు

  పతడేనయాత నీవదద నేబతత్తిగలదానను
చ. 3:    కలసిన యపప్పుడే కాయము తనివనఁబొతద

  చెలిమ నేసినపప్పుడే చెమరితచెను
    యలమ శ్రీవతకటేశ యడేరిత నీ రతుల

  చెలనఁగే నిదిగోవయత సేవసేసేదానను



రేక: 0213-6దేశ(సా)క సతపటత: 08-078
పలల్లవ:    సరివచెచ్చెనఁ గదవ చలేల్లట నీవలపల

  గరిమె నీరమణునఁడుల గాలివతటవానఁడు
చ. 1:  తాలిమగలవారికి తలనఁపలల్ల నీడేర

   అలరి కోపక తత్తిలకాల సనఁక
    యేల తపప్పుక చటూచేవు యఱనఁగవా నీవది

  మేలిమ నీమగనఁడు తుమత్మిదవతటవానఁడు
చ. 2:    చెతతనునన్నవారికి చేతకినఁ జికక్క బనుల

   పతతప మగవలకనఁ బటట్టి నఁ జలము
  మతతనమేమాడేవు మానఁటమానఁటకి నాతోను

  మతతుకెకిక్క పత నీడమానివతటవానఁడు
చ. 3:   కూడినటట్టివారికి గణములలల్ల మతచివ

   వడుక వనితలక వలియే లోను
  యడనే శ్రీవతకటేశనితతనీవు గటూడితవ

 తోడనితనఁడెతచితే చతదుగ నివతటవానఁడు



రేక: 0214-1మాళవగళ సతపటత: 08-079
పలల్లవ:    ఏడనుతడా నాసొముత్మి యతదు వయతనే

  వడెములో కపప్పురమే వనివలపలల్లను
చ. 1:    పతతమాడుకొననఁ గాని భావతచ నాతనిరటూప

  చితతతచ నాలోనిదే చెపప్పునేలే
  దొతతవటట్టి గొలల్లతల దోమటదొడుకనఁగాను

   బతతచికిక్కనటట్టి మోవపతడు నే దానఁచితనే
చ. 2:    వచిచ్చె చెపప్పునఁగాని తనవతతచకక్కనఁ దనమెలల్ల

  పచిచ్చె నాచపలలోనే పదరనేల
  ముచచ్చెటనఁ బదారవల ముడిచివసినపవువ్వె

   తచిచ్చె నేదానఁచకొతటని దేవర యరనఁగదా
చ. 3:     ఱటట్టి నీ నారత నాఱడి శ్రీవతకటేశనఁ

  డొటట్టి వరసినవర వరయనేల
   అటట్టి తొలిల్లటవారి అరచేత నిమత్మిపతడు

  గటట్టి న నేనఁదసుకొతట గఱతులడుగరె



రేక: 0214-2హితదోళవసతతత సతపటత: 08-080
పలల్లవ:   నేనుసేసే చేనఁతలలో నెరసునన్నదా

  మనుల వనుమతటేను వసరేవుగాక
చ. 1:     కపప్పుర మచిచ్చెతనఁ గాక కవకవ నవవ్వెతనా

   రెపప్పుల మొకిక్కతనఁగాక రేసు రేచేనఁనా
 ముపప్పురినెవవ్వెతచేనో ముతదువాడివచిచ్చె

  దపప్పుతో నొకక్కటకక్కటే తలచేవుగాక
చ. 2:   చిగరతదిచిచ్చెతనఁగాక చేగోర దానఁకితచితనా

 మొగమోటనుతటనఁగాక ముతచికెపైకోనా
    మగవ యవవ్వెతచేనో మరాత్మిల తొరలి వచిచ్చె

 పగటలనటూరకే భద్రిమసేవుగాక
చ. 3:     రతులనఁ గటూడితనఁ గాక రాజసము చటూపతనా

  సతమెపై యుతడితనఁగాక సాదురీతని
   గతయపై శ్రీవతకటేశ కడపలోనఁ గటూడితవ

   మత నెవవ్వెతోనఁ దలనఁచి మలసేవుగాక



రేక: 0214-3ముఖరి సతపటత: 08-081
పలల్లవ:   అవునయాత దొరవౌదువనిన్నటా నీవు

  వవరముతోడి ననున్న వరిడినఁజేసేవు
చ. 1:    యవవ్వెతనో సరివటేట్టివనఁటకి నాతోనఁ జలము

  పవువ్వెవతట మనసిటట్టి పూనఁపసేసేవు
  జవవ్వెనమదముతోనే సరిననున్ననఁ జేరితేను

  నవువ్వెలనె పొదుద వుచిచ్చె నాలిసేసేవు
చ. 2:    యకక్కడికెపైనానఁ బలిచేవగసకెక్క మెతత నీక

  లకక్కవతట వలపేల వుకక్కసేసేవు
   లకక్కలేని యాసతోడ తమత్మిని నేనఁగొసరితే

  జకక్కవ చనున్నలేముటట్టి జాగసేసేవు
చ. 3:   యతతవడెపైనానఁ గటూడేవమ నేరచకొతటవ

  వతతవతట సిగేద్గీనఁటకి వానఁకసేసేవు
   యితతలో శ్రీవతకటేశ యిదదరమునఁ గటూడితమ

  దొతతమోవ తేనెలిచిచ్చె దొరనఁజేసేవు



రేక: 0214-4వసతతవరాళ సతపటత: 08-082
పలల్లవ:    ఆతనఁడిద నీవద ఆసలలల్ల నెరవరె

   చేతకి లోనాయనఁ బత చెలల్ల నమాత్మి
చ. 1:    మగనఁడు నినున్న మనిన్నతచె మనసొకక్కటాయనినఁక

  నగవదాద యినఁకనీవు నలినాక
 మగవలమునాన్నరము మతకమయలకదరచ్చె

   జిగినీవు చేసినదే చేనఁత యినఁకనమాత్మి
చ. 2:      రమణునఁడు చెయి వటట్టి రాజసము నీకనఁ దగ

  చెమరితచ నీకవదాద చిగరనఁబోనఁడి
  అమరితచనఁగలము నీయతకెక ననిన్నపనుల

  వమలము నీపగట వచచ్చెనవడెమాత్మి
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె చెలివలమేల్ మతగవు

   నీ వాతని మెచచ్చెవదాద నీలవణ
   చేపదేరె మాకొలవు సేవలిటేట్టి సేసేము

  కెపైవసమాయ రతుల కళదేరవమాత్మి



రేక: 0214-5మెతచభౌళ సతపటత: 08-083
పలల్లవ:   ఎతతవానికెతతవట యేలే యితత

  మతతనాన నుతడియును మాకదరదా
చ. 1:    కొపప్పు దువవ్వెతేనఁ బతపపైనఁ గోపగితచకొనేవమే

  తపప్పులేని తపప్పుమోప తమకితతురా
    వపప్పుచనఁ బద్రియము చెపప్పు వనఁడుకొనీ నాతనఁడే

   దపప్పుదేరె మోవచటూచి దయ వుటట్టిదా
చ. 2:    ధీరతతోనఁ జెకక్క నొకిక్కతేను వదిలితచేవమే

  దటూరలేని దటూరగటట్టి దొమత్మిసేసేవు
  సారప నీసుదుద లలల్ల చవసేసినాతనఁడే

   ఆరీతనాతనినఁ జూచి ఆయము గరనఁగదా
చ. 3:   చిపప్పులనఁ గానఁగిలితచితే జీరవారెననేవమె

  చొపప్పులేని చొపప్పులతత్తి సటూడువటేట్టివ
   అపప్పునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు

    చొపప్పులగానఁ బెతజెమట చటూచి చితత వాయదా



రేక: 0214-6శ్రీరాగత సతపటత: 08-084
పలల్లవ:   ఎతత్తిరే ఆరతులీప కితతులల

  హతత్తిను శ్రీవతకటేశ కలమేలమతగ
చ. 1:    హరి వురముపపై సొముత్మి అరతనఁగటట్టినతాళ

  సరిలేని దేవుని సతసారఫలము
  సిరలకనఁ బుటట్టినిలల్ల సితగారములవతుత్తి

 మెరనఁగనఁబోడి యలమేలమతగ
చ. 2:   పరమాతుత్మినికి నాతత్మిభావములో కీలబొమత్మి

  కెరలచనితనఁడు భోగితచే మేడ
   సరసప సముదద్రిము సతమెపైన కొతగపపైనఁడి

 అరిదిసతపదలది యలమేలమతగ
చ. 3:    శ్రీవతకటేశని దేవ చితత్తిజనినఁ గనన్నతలిల్ల

    య వభునఁని కానఁగిటలో యేచిన కళ
   బటూవప పతడిల్లమేల పొతదిన నిధనము

   ఆవల నీవల నీప యలమేలమతగ



రేక: 0215-1వరాళ సతపటత: 08-085
పలల్లవ:   అతతేసి యరనఁగలేము ఆడువారము

  మతతనాన వనన్నవతచే మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    నీతో నేమాటాడితే నిజము నిషటూ ష్ఠూరము

  నీతరినఁగి మాటలలల్ల నీవాడవయాత
    చేత మనఁదనే వుతడవ చేకొను నామొకక్కలలల్ల

  మాతలనఁప లీడేరితచి మనిన్నతచవయాత
చ. 2:     సారె నీతో నవవ్వెతేనే సరసమే వరసము

   నారీత చటూచి నీవ నవవ్వెవయాత
   గారవప నాగోళళ్ళ నీగడడము పపైనుతడవ

  మారకొని వనఁడుకొనే మనిన్నతచవయాత
చ. 3:    చనున్నల నినొన్నతత్తితేనే చలములే పలముల

   వునన్నతనఁ గానఁగిట నీవ వతత్తివయాత
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
  మనిన్నతచి కూడితవతకా మనిన్నతచవయాత



రేక: 0215-2శ్రీరాగత సతపటత: 08-086
పలల్లవ:    తలవతచ కొననేలే తరణ నీక

  యలమనఁదపప్పుకచటూచ నిదివో నీవభునఁడు
చ. 1:   తాలిమగలచెలికి తలనఁపలల్ల నీడేర

  జాలినఁబొరలకనన్న చవయౌ మేల
   నాలి నెరపకతడితే నవువ్వెల వళమేవచచ్చె

   యలీలనే వుతడరాదా యిదివో నీవభునఁడు
చ. 2:    మాట వడనఁబడికెపైతే మనసుల గరనఁగను

   యటకనఁ బెననఁగితేను యిచచ్చెక మవును
   కూటముల గలిగితే గణముల చకక్కనవును

   యేనఁటకి నటూరకతదాన వదివో నీవభునఁడు
చ. 3:    తగవుల నడచితే తపప్పుదు సతతోషము

  మొగమోట గలిగితే మోహముమతచ
  జిగి యలమేలమతగ శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁని

  యగసకాతలకే కూడితతనఁడే నీవభునఁడు



రేక: 0215-3బౌళ సతపటత: 08-087
పలల్లవ:  నీకదొరకితేనఁగన నీవుమానేవా

  మెపైకొని ననిన్ననిన్నటాను మనిన్నతచనితనఁడు
చ. 1:    సేసవటట్టిన పతని చెపప్పునటట్టి సేయితచకో

  దోసమా నీవల దటూరవచేచ్చెవ
   యసు రేనఁచక దొడడ హితవరివలనే

  పోసరితచి నాకేల బుదిదచెపప్పువ
చ. 2:     చేతకి లోనెపైనవాని చెకక్క వల మనఁటతేను

  యేతుల నీకేల యకసకాతల
   కాతరితచి నీవ దగద్గీరిన చటట్టిమవల

   ఆతుమెపై నీవనఁటకి నాయాల తదేదవ
చ. 3:    కూడిన శ్రీవతకటేశ గోరనేను గీరితేను

  ఆడికల నీవల అడడమాడేవ
   నీడనలమేల్ మతగను నే నాకతట నెకక్కడా

  చటూడనఁజూడ నీవల జోహరనేవు



రేక: 0215-4  మాళవ శ్రీ సతపటత: 08-088
పలల్లవ:   అపప్పుణచేచ్చెనిద నీక ననుమానితచకమనఁక

  చిపప్పుల మోహితచిన నీచేతలోనిదానను
చ. 1:    యతతనవవ్వెనా మేలే యరినఁగిన వభునఁడవు

   చెతతనుతడి మరియేమ సేసినా మేలే
  యితతమాతగమునకే యగద్గీలతచ తపప్పులతచ

  సతతోసాన నీకలోనెపై సమత్మితతచేదానను
చ. 2:   అలయితచినా మేలే ఆయములరనఁగదువు

   కొలవు యిటట్టి సేయితచకొనాన్న మేలే
  మలసినమాతాబ్రానకే మచచ్చెరితచ నెచచ్చెరితచ

  చెలనఁగదు నీపాదాల సేవసేసేదానను
చ. 3:    చేరి కూడితవ మేలే శ్రీవతకటేశనఁడవు

  యరీతనలమేల్ మతగనేమనాన్న మేలే
   సారె యమాతాబ్రానకే జతకితచ బొతకితచ

  మేరతోనుతడుదు నినున్న మెచేచ్చెటదానను



రేక: 0215-5సాళతగనాట సతపటత: 08-089
పలల్లవ:    అనిన్నటా నేరపరిగా అలమేలమతగ నీక

  చినిన్నచినిన్న ముదుద లనే సిగద్గీవడిపతచెను
చ. 1:     చనవు మెరసి నినున్న సారెసారెనఁ బేరకొని

   మనసు దనియ నాప మాటలడెను
 కనుసనన్నచటూపలనె కపప్పురవడెములిచిచ్చె

    తనువు దనియ నీపపైనఁ దలనఁబాల వోసను
చ. 2:  పనున్నగడలతోడనే పానుపచేరవనే

  కనున్నలదనియనఁగ దగద్గీరి నిలచ్చెను
   మనన్ననల దపైవార మచిచ్చెకల పడరేనఁచి

   వనన్నవనుల దనియ వనన్నపాల సేసను
చ. 3:     మానఁగిన మోవయిచచ్చె మనసు గరనఁచి యిటేట్టి

    కానఁగిలి దనియ నీకనఁ గపప్పునఁ బయతద
   వనఁగక శ్రీవతకటేశ వలనఁదినఁ గటూడితవటట్టి
  రానఁగా వయసుదనియ రతకేలిసేసను



రేక: 0215-6శదదవసతతత సతపటత: 08-090
పలల్లవ:   అలమేలమతగ యకె ఆనుకవదదనుతడది

  చెలరేనఁగి కతదువల చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:   తరణదేహమే నీక తగదివతరథము

 గరడధవ్వెజతబాప కపప్పుపయతద
   తురగముల రతులనఁ దోలడు కోరికెల

  సరినెకిక్క వలపల జయితచవయాత
చ. 2:    దితడు కలపఱనఁదుల తేర బతడికతడుల్ల

  అతడనే పవువ్వెలగతుత్తి ల పచనున్నల
   కొతడవతట శస్కృతగారము కోపననఁగల సొబగ
  నితడుకొని దికక్కలలల్ల నీవగెలవవయాత

చ. 3:   వలనఁదికతఠము నీక వజయశతఖమదిగో
  నిలవలల్ల సాధనాల నీకనాప
   యలమ శ్రీవతకటేశ యిదదరనునఁ గటూడితరి

  పలజయముల నిటేట్టి పరగవయాత



రేక: 0216-1గళ సతపటత: 08-091
పలల్లవ:   ఏమచటూచేవు మాదికక్క యివయేమేల

   నీమనసే యరనఁగను నీవు సేసేమేల
చ. 1:   మాటకమాటాడనఁబోతే మరియనెపైన్నైనానఁ గలవు

    మోటపటట్టి నేము నీక మొకేక్కదే మేల
  పాటతచి సతులకెలల్ల పపైనఁడికొతగవరచిన

   మేటవ నినెన్నతదుకెపైనా మెచేచ్చెదే మేల
చ. 2:    చేనఁతకనఁజేనఁత సేసితేనఁ జికక్కలనెపైన్నైనానఁ గలవు

  నానఁతనితతే నిలచతడి నవవ్వెదేమేల
  కానఁతాళతచి చెలలకే గదదవటట్టితవురము

  పూనఁతవలపలనినున్ననఁ బొగడేదే మేల
చ. 3:     సేసకను సేసచలల్లనఁ జేయికినఁ జేయి గలదు

   పోసరితచి నీకానఁగిటనఁ బొతదేదే మేల
   ఆల శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగను నేను

   మోసపోక కూడితమ మోహములే మేల



రేక: 0216-2వరాళ సతపటత: 08-092
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడూనెరనఁగమయత యిటవతట పనుల

  నినున్ననఁనాపనఁ గతటమయత నేరపలపొగల
చ. 1:    నినున్ననఁజూచి వడదేరీ నెలనఁత అలల్లతతనుతడి

  కనున్నలనే వలపల కాచకనన్నవో
   పనిన్నన సిగద్గీలవడనఁ బయతద జారనఁగనఁదోస

  చనున్నలనే జవవ్వెనము సాదితచనో
చ. 2:     ఘతలనె చెనకీని కాతత నీమోము చటూచి

  చేతులనె తమకము చిమత్మిరేనఁగీనో
   కాతరాన నీగణల కడునఁగడునఁ గొసరీని

  దటూతకెవలనే మాట దొమత్మిసేసనో
చ. 3:    అకక్కపపైనిలిచి కూడె నలమేలమతగ నినున్న

  చకక్కనఁదనమెలల్ల నీక సతచమాయనో
   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కాయమునఁ గాయమునతట
  పకక్కవ సితగారాల పననఁబెటట్టినో



రేక: 0216-3దేసాళత సతపటత: 08-093
పలల్లవ:   అనేన్నసి నాకనాకే ఆడుకోరాదు

 యనున్నకొమత్మి నామాటలితవపైనయపడు
చ. 1:   అలకల దరిచ్చెతవ ఆయములతటతవ

  చెలనఁగి నీచెపప్పునటట్టి సేసేమయత
 చెలపటేట్టివళగాదు సరిదానఁకీనిటమనఁద

   తలనఁచకో నామానఁట తత వచిచ్చెనపడు
చ. 2:    చేయి మనఁదవసితవ సిగద్గీలలల్ల నఁ బాసితవ

 ఆయనాయ నీకనడడమాడనయత
  రాయడితచే చోటగాదు రతకెకిక్కనపడెపైనా

    చాయకనఁ దచచ్చెకో మాట చవులపై నయపడు
చ. 3:    కనున్నలనే నవవ్వెతవ కానఁగిటనఁ గటూడితవ

   మనన్నకెపైనా నినున్న సారె మెచేచ్చెనయత
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగను నేను
   వనెన్నకనఁ దచచ్చెకో మాట వహికెకిక్కనపడు



రేక: 0216-4సామతతత సతపటత: 08-094
పలల్లవ:  అపప్పుటనుతటయునఁ జెపేప్పువాసుదుద ల

 అపప్పుడే అనిన్నయువతటనాసుదుద ల
చ. 1:  అతగడికెలల్ల నెకెక్కను ఆసుదుద ల

 అతగనలతదర వనాన్నరాసుదుద ల
   అతగమా నాకాడుకోను ఆసుదుద ల నీక

 నతగదలనిన్నయునఁ బాపనాసుదుద ల
చ. 2:  ఆరితేరెనితతలోనే ఆసుదుద ల

 ఆరచి కతలవతటవాసుదుద ల
 ఆరనఁగానఁ బతడినపతటలసుదుద ల

 ఆరీతనే యియతకొతటనాసుదుద ల
చ. 3:  అలకలినిన్నయునఁబాప నాసుదుద ల

  అలయని రతులలో నాసుదుద ల
  అలమేల్ మతగను నేను ఆసుదుద ల

 అలమత శ్రీవతకటేశసుదుద ల



రేక: 0216-5భపైరవ సతపటత: 08-095
పలల్లవ: ఆతనివగలరనఁగరమత్మిలల

  చేతులవటట్టి బలిమసేయకరే మర
చ. 1:  నిదిదరితచేనతటాను నెలనఁతలరాకలక

   వదిదకెనఁగాచక వునాన్ననఁ డూరకే తాను
   వదిదకి రమత్మినీనతటా వడివటట్టి తయతకరే

   యిదదర చెలలనాన్నర యకక్కడా నేను
చ. 2:  మోనాననుతడేనతటా మచచ్చెటతోనఁజెలలక

  ఆనుక పొతచక వునాన్ననఁడకక్కడనఁదాను
ఆనవటట్టినాతనఁడతగానతదరనఁబలవకరే

 లోననునన్నవారికతట గటల్ల నేరతునా
చ. 3:     చేసనన్న సేసేనతటా సేమతత బతతని ననున్న

   వస శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదునఁడే తాను
   సేసవటట్టి కూడినానఁడు చెరనఁగ వటట్టితచకరే

  బాసగొనన్నవారికతట బలవా నేను



రేక: 0216-6ముఖరి సతపటత: 08-096
పలల్లవ:    పవువ్వెల వసినవారినఁ బటూనఁపల వతురటవ

  నివవ్వెటలల్ల మలోమాట నీవయఱనఁగవా
చ. 1:   చేసనన్న సేసినతదుక సలవయతవలనఁగాక

 మాసటనివల మారమలయనేల
  ఆసపడడవళ నీవు అతగీకరితచకవుతటే

 దోసమతదురదినీవు తొలేల్లయఱనఁగవా
చ. 2:   చెతతనఁ గటూచతడినతదుక సేసవటట్టివలనఁగాక

 పతతగతత్తివల మారపలకకవ
  మతతనమెపైనవళ మరనఁగల వటట్టితేను

  జతతతదుర లోకలజాడ నీవఱనఁగవా
చ. 3:  ఇటట్టికూడినతదుకను యిచచ్చెగితచవలనఁగాక

 జటట్టిబేరగానివల సటలేనఁటకే
   గటట్టి తో శ్రీవతకటేశనఁ గటూడియునఁ గొరితేను

 దిటట్టితనమతదుర యతరనఁగలఱనఁగవా



రేక: 0217-1సామతతత సతపటత: 08-097
పలల్లవ:    వనన్న చేనఁతబటట్టి కొని వనఁడనేలే నేతకి

  కనున్నచటూపల నతని గతపనఁగమత్మినేరవా
చ. 1:     చేరి చేయిచేనఁత బటట్టి సిగద్గీన బాసడిగేవు

   పోరచి నీవభునఁడెతదు వోయనే యితక
   సారెక నీపయతదలో చనున్నల దానఁచినటట్టి
  తారసిలిల్ల రమణుని దానఁచనేరవా

చ. 2:     వతటనఁ జికిక్కతచక నీవు వటట్టి వటట్టి కొమత్మినేవు
  దతటయపై వరొకతను తగిలీనటేట్టి
   గతటవసి పోనఁకముడి గటట్టిగానఁ గటట్టినయటట్టి

  వతటగాకతడా నాతని వడినఁగటట్టినేరవా
చ. 3:    మొకక్కలననఁ గానఁగిలితచి మోవముదద్రిల వటేట్టివు

  వకక్కసా శ్రీవతకటగోవతదునఁడు నీక
  వకక్కమాటే కతఠహరమురముననఁ గటట్టినటట్టి

   చకక్కని నీమేనితోడ జతటసేయ నేరవా



రేక: 0217-2సాళతగనాట సతపటత: 08-098
పలల్లవ:    ఇదదర సరిగెలవ నితతలోనే జూజమా

   వదిదకెపై వకరొకర వరకతట గాక
చ. 1:   సలిగెమాటాడితేను సాదితచేవార గలరా

  వలగల వారనఁగ నవువ్వెదురగాక
 చెలిపతతమేమాడినా చెలిల్లతచనఁగవలదా

  బలిమ నీవతతలోనే పచారితచవలనా
చ. 2:   కొతగవటట్టి తీసితేను కోపగితతురాయేమ

  అతగవతచి అతదుక లోనౌదురగాక
  అతగనల చేనఁతలక అతగీకరితచవలదా
  సతగతతో నీరాజసము చటూపవలనా

చ. 3:    అకక్కన నినన్నదిమతే నపప్పుడ జతకితతురా
   చెకక్క నొకిక్క కరనఁగి మెచిచ్చెతతురగాక

    యకక్కవ శ్రీవతకటేశ ఈప నినున్ననఁ గటూడెనిటట్టి
  పకక్కటలల్ల నీనేరప్పులనఁ బెననఁగనఁగవలనా



రేక: 0217-3లలిత సతపటత: 08-099
పలల్లవ:   అనిన్నయునఁ దలకొతదమాతనఁడే వదదనునాన్ననఁడు

  మనన్నన గనుకొతదము మరవకరే
చ. 1:   మనసువచిచ్చెనవారి మాటలే చవులగాక

 యనయనివారితోడ నేనఁటసుదుద ల
   చనవు దానిచిచ్చెతేను సాదితచ నేనేరనా

 పనిగలయతదానఁకానఁ బదరకరే
చ. 2:    జోడుగటూడినటట్టి వారి చటూపలే యితపలగాక

 యడుగానివారికొసరెతతపై నానేమే
  వాడికగలయపప్పుడు వతచ కొననేరనా

  జాడక వచిచ్చెనదానఁకా చలమేనఁటకే
చ. 3:   రతనఁ గటూడినటట్టివారిరచనలే మెచచ్చెగాక

  కతల చెపేప్పుటవారి గతులేనఁటవ
   యితవపై శ్రీవతకటేశనఁడితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె

 తతవచెచ్చెనినఁకమనఁద తలవతచనేనఁటకే



రేక: 0217-4శతకరాభరణత సతపటత: 08-100
పలల్లవ:   నేరచకోవనీవు నికక్కము దతటతనము

  ఆరితేరితే నినున్ననట రటట్టి సేయనఁడా
చ. 1:   చెకక్కచేతతోడనితకా సిగద్గీపడేవు పతతో

 మకక్కవనేకతవళ మరనఁగేనఁటకే
   పకక్కననఁ గనెన్నవుగానఁగా పాలరీచ్చెనఁ గాకతనఁడు
   వకక్కసప బోబ్రాడవపైతే వలల్లవరి సేయనఁగా

చ. 2:     నాలిసేసి పానుపపపై నవువ్వెల నవవ్వెవు ఈనవు
 కోలముతదపైనమనఁదనఁ గొతకనేనఁటకే

  పోలితచి ముగద్ధవుగానఁగా పొదిగీనఁగాకాతనఁడు
   అలరి గదదరివపైతే నాయాల సనఁకితచనఁడా

చ. 3:    పొతచినటట్టి రతవళ బొమత్మిల జతకితచేవు
  మతచమెకిక్క వావులితకా మానవనఁటకే

 అతచెనురమెకిక్కతచెనఁగా కలమేలమతగవని
   నితచి శ్రీవతకటేశనఁడు నీకతట మతచనఁడా



రేక: 0217-5ముఖరి సతపటత: 08-101
పలల్లవ:   వనఁపగానరానఁగా దానఁగే వధమేనఁటకే

 తోపనకడితదునేది దొరసానివపడు
చ. 1:    నీరాక గోరకొని నిలచనాన్ననఁ డితనఁడు

   యరీతనే వదదనుతటే నేల లోనఁగేవ
    పేరే నా వరస గాక పననఁగేటనారతులలో

  దటూరలల్ల నీదేకాదా దొరసానివపడు
చ. 2:    మాటల నీవాడేవతటా మలసు కొనాన్ననఁడతనఁడు

   యేనఁటకే ననున్ననఁజూచి యేల లోనఁగేవ
   కూటమే నాదిగాక గరతుల సకితచేట

  తటూనఁటరివ నీవుగావా దొరసానివపడు
చ. 3:     సరినీవు చటూచేవతటా సనన్నల సేస నతనఁడు

    యిరవపై నేనఁ దిటేట్టినతటా నేల లోనఁగేవ
   అరిది శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను

  తొరలనఁ గటూడితమదే దొరసానివపడు



రేక: 0217-6పాడి సతపటత: 08-102
పలల్లవ:    ఏమని వరడితచేవో యినఁక నీచితత్తిముకొదిద

  దామెన తటల్లతోడ తలవతచనదివో
చ. 1:     చెలి నినునఁ జేరవచిచ్చె చేతులతత్తి మొకక్కగా

   చెలరేనఁగి చనున్నలపపైనఁ జేయి చానఁచేవు
   వలనఁదితో నవువ్వెలక వళవళల లేవా

  సలవుల నవువ్వెలనె సిగద్గీపడనదివో
చ. 2:    అతగన బాగాలిచిచ్చె ఆక మడిచయనఁగానా

   యతగిలి సేసేవు మోవ యితదరిలోన
   గతగిలి సరసాలక కొతతపైనా మరనఁగవదాద
   సతగత గాదని నీతో సనన్నసేసనదివో

చ. 3:     వువద పపైపపై నీక వడిగాల సేయనఁగానా
    జవళనఁ బాదాల చానఁచి సారె పతచేవు

   కవగటూడితవ శ్రీవతకటేశ తగవ కదా
   పవళతచి యితకా నీతో పతతమాడనదివో



రేక: 0218-1దేవగాతధరి సతపటత: 08-103
పలల్లవ:    బాప బాప యినఁకనాకనఁ బరిణమము

  ఆపనులలల్ల నావ అదియే నావలప
చ. 1:     మతతనాన నీవు నాప మాటలడనఁగానఁ జూచి

   చితతలలల్లనఁ బాసి యేక చితత్తిమాయను
    వతతులక నే నీక వలతునాపక నీవు
   అతతకతట వలతువు అదియే నావలప

చ. 2:    చలివాసి యిదదరను సరసమాడనఁగనఁ జూచి
  బలిమ నాజనత్మిము సఫలమాయను

     అలరి నే నీక లోను ఆపక నీవులోనెపై
   అలవాటాయనఁ గనక అదియే నావలప

చ. 3:    మతచముపపై నిదదర నెమత్మిదినుతడనఁగానఁ జూచి
  సతచమెపై నామేనెలల్ల చలల్లనాయను

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యిదదరము నీసొముత్మి
   అతచెలనఁ గటూడితమద అదియే నావలప



రేక: 0218-2భటూపాళత సతపటత: 08-104
పలల్లవ:   ఎగద్గీపటట్టి నీకేలే యితదుకనఁగాను

   దగద్గీరి పపైనఁ జేయిచానఁచి తమకితచరాదా
చ. 1:    వకక్కసాలతతేసి వదుద వభునఁడు పరాకెపైతే

  యికక్కవలతటనఁగరాదా యితకా నీవు
   దికక్కల చటూచితేనేమ దేహము నీమనఁదనదే

   చికిక్కతచక సేయరాని సేనఁత సేయరాదా
చ. 2:    అలకలతతేసి వదుద ఆతనఁడు కొలవపైవుతటే

   వలప రేనఁచనఁగరాదా వనెన్నతో నీవు
   వలి వసరిననేమ వతటనే నీవుతదానవు

   చలమెలల్ల సాదితచి జటట్టి గొనరాదా
చ. 3:   యగసకేక్కలతతవదుద యితతలోనే ఆతనఁడుతటే

   జిగినఁ గానఁగిలితచరాదా చెలనఁగి నీవు
  అగపడి శ్రీవతకటాధిపనఁడు గటూడెనిటేట్టి
   మగల నీవు రతుల మెపప్పుతచరాదా



రేక: 0218-3బౌళ సతపటత: 08-105
పలల్లవ:    ఇతకనేనఁటవరప యినిన్నయు మతచివ కాక

  సతకెదర బొమత్మిలను సాదితచేనా
చ. 1:    వటట్టిసిగద్గీల నీకేల వదదనునన్నది వనిత

  యటట్టి సేసినా నినన్న దేనఁటకనేనా
  జటట్టిగొనన్న నీచేనఁతక సమత్మితతతునేకాక

 కటట్టినఁగడవారివలనఁ గాకసేసేనా
చ. 2:    మటూసి దానఁపరములేల మోవనునన్నవ కెతపల

  నీసుదుద ల వానఁడిసేసి నేరమెతచేనా
  వసినటేట్టివసి నీతో వడుకపడునఁదునఁగాక

  మాసటలవల నీతో మారమలసేనా
చ. 3:     సలవుల నవువ్వెలేల చేతకి లోనాయనఁ బని

 అలరి కూడితవనఁకనడడమాడేనా
   మలసి శ్రీవతకటేశ మాలోనిదే ఆపగాక

  వలపటవారివల వతత సేసేనా



రేక: 0218-4ఆహిరి సతపటత: 08-106
పలల్లవ:  ఎతతకెతతసేసేవు యమెత్మిలీడను

   పతతము చెలిల్లనమనఁద పాలరచ్చెనఁ దగదా
చ. 1:    సిగద్గీపడి వునాన్నపను సలవ నవువ్వెదురా

  దగద్గీరి పపైనఁ జేయివయనఁదగనఁగాక
   కగద్గీదేరీనఁ గెమోత్మివ కాటకకనున్నల మొకిక్క

   తగద్గీక నీ చితత్తిములో దయవుటట్టిదగదా
చ. 2:    వనాపత అయినాపను మన సదితతురా

 ఆనుకొని మెచచ్చెనఁదగవౌనఁగాక
   నానెనఁజెమటల మేను ననలొతత్తినఁ బులకల

  తానకమెపై మతలోన దయవుటట్టిదగదా
చ. 3:    చేరి కానఁగలితచినాపనఁ జికిక్కతచి కొసరదురా

  కోరికెల మరనిటట్టి కూడుతగాక
   మేరతో శ్రీవతకటేశ మెలనఁత నినున్ననెనస

  తారకాణ నీరీతనే దయవుటట్టినఁదగదా



రేక: 0218-5మలహరిసతపటత: 08-107
పలల్లవ:    నీవలల్లనే కదవ నీమగనఁడు రతకెకెక్క

   ఆవటతచ నీకే కలవతతలేసి బుదుద ల
చ. 1:    హితవుగల సతకి యరపరికము లేదు

  పతమాటే తనమాటపై పరగనఁగాని
  సతులతదరతడినాను చతచలము దోనఁచదు

   అతవరో నీకే కలవతతేసి బుదుద ల
చ. 2:  యిరవరినఁగినకాతత యడమాటలడితచదు

  సరవ మాటాడునఁ బతముకానను
  పరలవాదుకనఁ బోదు భయములేదేమటాను

   అరయ నీకే కలవతతేసి బుదుద ల
చ. 3:    నేరపగల మగవ నెరసులకనఁ జొరదు

  మేరమరి రతులనే మెపప్పుతచను
   యరీత శ్రీవతకటేశనిటేట్టి నీవు గటూడితవ

   ఆరితేరి నీకే కలవతతేసి బుదుద ల



రేక: 0218-6శ్రీరాగత సతపటత: 08-108
పలల్లవ:  ఏనానఁటకేనాడు యేమనేవు

  నీ నాటకములలల్ల నీకేతలను
చ. 1:   దగద్గీరి నీగణముల తలపోయుచతడనఁగాను

   కగిద్గీ నీతో నెరపేట గరవ్వెమనేవు
   సిగద్గీపడి యపప్పుటని చెకక్క చేతనుతడనఁగాను
  ఆగద్గీలమెపై చితతతచే అలకలనేవు

చ. 2:   పొదిగి నీచేనఁతలలల్ల పొగడుతానుతడనఁగాను
  వదకి వదకి యాడేవతగమనేవు

   నిదురకనున్నలతోడ నినున్ననఁ గొతత చటూడనఁగాను
  గదిగచిచ్చె కమత్మిరితచే కోపమనేవు

చ. 3:    కలిసి మెలసి నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను
  నెలి పననఁగి బగిసితననేవు

    బలిమ శ్రీవతకటేశ పపైకొని కూడిత ననున్న
   మలసి మెచిచ్చెతే నినున్న మతకమనేవు



రేక: 0219-1మతగళకౌశి క సతపటత: 08-109
పలల్లవ:    కతదము వతదము దన కతలలల్ల ను

   పతదమదే జూజమదే పలమార నేనఁటకే
చ. 1:   మగనిముతదరనే మాటలడి నాపతోను

  జగడా లడుతురా సారెసారెక
   తగవలేమ గలల్ల ను తరమరనఁగననఁ గాక

   మొగము నదదమునిదే ముతదటతుత్తి లేనఁటకే
చ. 2:    ఆతనఁడు చటూడనఁగానే ఆయాలతట ఆపమనఁద

  చేతుల చానఁపదురా చెలరేనఁగి
  నీతులేమ యతచినాను నినన్నమొనన్ననేకాక

   జీతమదే కొలవదే సిగద్గీలినఁక నేనఁటకే
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁ బొతుత్తి ల సేసవటేట్టి ఆపను

  కావరితచి జతకితతురా కనుసనన్నల
   యవళ ననున్ననఁగటూడె యతనఁడే నానాయకనఁడు
   భావమదే కాయమదే పలచేనఁత లేనఁటకే



రేక: 0219-2లలిత సతపటత: 08-110
పలల్లవ:     నీక నవువ్వెల రావటే నెలనఁతల దికక్కచటూచి

   దాకొని యితతట మముత్మి దయనఁజూడరాదా
చ. 1:    నితడు రాజసముతోడ నీవాతని వదదనుతడి

  యతడకనున్న నీడకనున్న నెరినఁగేవటే
   వతడియు పతనఁబాసిన వరహప సతులక
  దుతడగవు తలపోనఁత దొమత్మిసేసునఁగాక

చ. 2:  మదనరాగముతోడ మగనికానఁగిటనుతడి
 యదిటవారినినినున్న నెరినఁగేవటే

  అదనుగాచక రతకాసపడే యితతులక
  చదురప తమకము చతడిసేసునఁగాక

చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరని చేతకి లోను సేసుక
  మావతటవారి నీవు మరచేవటే

  యవళనే మముత్మినిదదర మనిన్నతచితరి
 కెపైవసపమదముల కాణచలౌనఁగాక



రేక: 0219-3దేశ(సా)క సతపటత: 08-111
పలల్లవ:  ఉపకారమతతేకాని వరటగాదు

 కపటాలమాని సతనఁగానఁగిలితచవయాత
చ. 1:    మతకగాదు చెలియ నీమనసు చటూచేనతటా

  వుతకవ సిగద్గీలతోడ నటూరకనన్నది
   సతకెగాదు నినున్ననఁ దనచనున్నల నాటతచితేను

    అతకెనఁ గమెత్మిలయతనతటా నటట్టి మటూసనఁ బయతద
చ. 2:   తటట్టి గాదు నీగణము తలసుకొనవలసి

 బెట ట్టిమాటలనినున్ననఁ బెదవులను
  ఱటట్టి సేయదాప నినాన్నఱడినఁ బెననఁగకనన్న

  దిటట్టితనము నేరక దిగేవతటాను
చ. 3:   గబబ్బుతనములగాదు కానఁగిలితచి పటట్టినినున్న

 తబబ్బుబుబ్బుగాకతడ రతనఁదనిపేనతటా
  అబుబ్బురప శ్రీవతకటాధిప నినున్ననఁగలస

   జొబబ్బులనఁ బే ద్రిమము నీకనఁ జూపేనతటాను



రేక: 0219-4నారణ సతపటత: 08-112
పలల్లవ:  ఏలగడితచకొనేవు యకక్కడాలేనిసుదుద ల

  తాలిమనఁ బానుపచేరి తమకితచరాదా
చ. 1:   జతకెనచటూపలచేత చలివాపనఁ గాకయితత

 కొతకనఁగొసరల నినున్ననఁగోపగితచనా
   వతకల చతదుగ ల నితచి వానఁడివటట్టినఁగాకనీక
  కతకిగా రతులలో ఘతసేసునా

చ. 2:    నిటటూట్టిరప్పు గాలిచేత నినున్న సేదదేరెచ్చెనఁగాక
  జటట్టిగొని వుతకితచి కొసరవచచ్చెనా

  బటట్టిబయల మాటలపతదిలిగానఁ బెటట్టిగాక
  నెటట్టి కొనన్న తటల్లతో నేరమెతచనా

చ. 3:  చిగరనఁజేతులచేత జిగినఁగానఁగిలితచెనఁగాక
  వగరనఁబతతాల నినున్న వరయితచనా

  అగపడి శ్రీవతకటాధిప కూడితవటేట్టి
 మొగమోడెనఁగాక నీకమోవగతటసేసునా



రేక: 0219-5ధనాన్నశి సతపటత: 08-113
పలల్లవ:   నేనేల కానఁగిలితచేను నెలనఁతనెవవ్వెతనెపైనా

 కానుకలయమోహము కడుమెచచ్చెవలదా
చ. 1:    మచచ్చెరములలల్ల మానె మనసొకక్కటాయ నాక

  లచచ్చెనల నీమోవపపై లలినుతడనఁగా
   చొచిచ్చె యధరామస్కృతము సొముత్మి పదిలముగాను

   పచిచ్చెముదద్రిల వటట్టి నీపని మెచచ్చెవలదా
చ. 2:    చితతలినిన్నయునునఁ బాస సలవుల నవువ్వెవచెచ్చె

  పొతతనుతడి నీలోనే బుసకొటట్టినఁగా
  దొతతనునన్న వలపల తటూరపతేత్తివళలక

   అతతలో పొలివారితచె నది మెచచ్చెవలదా
చ. 3:     చేతకి లోనాయ రత సేస పడికిటనితడె

   నీతల ననున్న శ్రీవతకటేశ కూడనఁగా
   జాతతో నిదదరమును చదిదకి వనఁడికినఁగాను

    యేతులనఁ దోడు గడితచె నిది మెచచ్చెవలదా



రేక: 0219-6సాళతగనాట సతపటత: 08-114
పలల్లవ:   ఇతదరితో నేకతాల యతదానఁకాను

  మతదలితచి ఆతనికే మచిచ్చెకలచటూపవ
చ. 1:    మోహమే నిజమెపైతే ముచచ్చెటల నిజమే

   సాహసము నిజమెపైతే జయమటూ నిజమే
    వహ పోహల సారె వువదతో నేలే

   కూహకములేల పతకొతగ వటట్టి తయతవ
చ. 2:   నయముల గలితేను ననుపలనఁగలవ

   పగయముల గలిగితే పలపలనఁ గలవ
  దయపటట్టినఁ జెపప్పుయతపే తగవనన్నపములేలే

   నియత నాతని నీలోనికినఁ దియతరాదా
చ. 3:    చనవుల దొరకితే సతతసాల దొరకను

   చెనకల దొరకితే సిగద్గీల దొరకను
  యనసను శ్రీవతకటేశనఁడు నినిన్నతతలోనే

  చనుమొనలనొతత్తి బాసల గొనరాదా



రేక: 0220-1శతకరాభరణత సతపటత: 08-115
పలల్లవ:    ఏల పననఁగేవునాతో నిటట్టి వనన్నవతచమని

  వళలరనఁగక నీతో వవరితచనఁగాని
చ. 1:    ఆయాల సనఁకిన మాటలవయే యితవుగాక

 చాయపాటఱల్లనవలల్ల చవవుట ట్టినా
   నీయడ కాప నేరచ నేనటూనఁగొతతనేరతు
  వయపైనా నీవడుగక వళల్లనాడనఁగాని

చ. 2:     సొలసి సొలసి చటూచే చటూపలే వడుకగాక
  అలవోకలవ యలల్ల నాసరేనఁచనా

    అలరి నినాన్నప చటూచ నావనుక నేనునఁజూతు
   బలిమ దలియక నేనఁ బచరితచనఁగాని

చ. 3:    గకక్కననఁ గటూడినయటట్టి కలయికే మేలగాక
  తకక్కక పననఁగినవ తమనితచనా

   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యిదదరము గటూడితమ
    చెకక్కల నొకక్కక నీపపై చెయి చానఁచనఁగాని



రేక: 0220-2రామకిగయ సతపటత: 08-116
పలల్లవ:     మాకేమ బుదిద్ధ చెపేప్పువు మాట మాటకి

   జోకలతో నీవాపక చటట్టిమవ కావా
చ. 1:    మకక్కవ గలవానఁడవు మానిని వనఁడుకోరాదా

  చెకక్కచేతతోడ లోననఁ జితతతచని
   యకక్కవ తకక్కవ మాటలిదదరము నాడుకొతటే

   చొకక్కముగా నీవాపక చటట్టిమవ కావా
చ. 2:   నగవులవానఁడవు నవవ్వెతచరాదా ఆపను

   వగ వరహననఁ దలవతచ కనన్నది
 యగసకాతల మాలోనెటవలనుతడినాను

   సొగసి నీవాపక చటట్టిమవ కావా
చ. 3:    అటట్టి చెనకేవానఁడవాప చెకక్క నొకక్కరాదా

  దటట్టిప నీరతనఁగటూడి దగద్గీరనన్నది
   గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కోరిననున్ననఁ గటూడితవ

   చటట్టిచటట్టి తొలేల్లపక చటట్టిమవ కావా



రేక: 0220-3ముఖరి సతపటత: 08-117
పలల్లవ:   అతతదాననా నేను ఆనవటట్టినఁదగదునా

   వతతవలపల నాపపై వసితవ చాలదా
చ. 1:    వదదనుతడి మొకిక్కతచేవు వనితలచే మొకక్కల

   బదుద ల నీవ చాలవా పలమారను
   వదిదకె నపప్పుటనఁగొనిన్న వుపచారాల వలనా

   తదుద బడి నోరచకో తదిదతవ చాలదా
చ. 2:    చెలలచే సారెసారె చేయివటట్టి తీయితచేవు

  చలమునీది చాలదా సాదితచను
  మలసి మావలల్లనీక మతదమేళలవలనా

   నిలవలల్ల నఁ దరితీపే నితచితవ చాలదా
చ. 3:    అటట్టి తరవయితచేవు అతడవారి చేతనెలల్ల

  రటట్టి లనివ చాలవా రానఁపసేయను
   దిటట్టివపై శ్రీవతకటేశ తరమెపై కలసితవ

   మెటట్టి పటట్టి కొని ననున్నమతచితవ చాలదా



రేక: 0220-4కాతబోదిసతపటత: 08-118
పలల్లవ:   కొతత వోరచకోరాదా కోపగితచేమా

  బతతనునన్న మాగోల బారచానఁచనా
చ. 1:     పతతానకే పననఁగేము పపైపపై నటూరకే నినున్న

  చెతతనుతడి యేమెపైనానఁ జేయవచేచ్చెమా
   వతతులకే సొలసేము వారివరివల మరి

  దొతతనఁబెటట్టి వలపల దొమత్మిసేసేమా
చ. 2:    ఆలకే పలిచేము అపప్పుట నినిన్నతదులోనే

  బాసగొని నీకొతగ పటట్టి కతడేమా
   వాసులకే నవవ్వెము వనెన్నల నీమేనుచటూచి

  వసాలతటా నినున్ననిటేట్టి వతగమాడేమా
చ. 3:    సిగద్గీలకే లోనఁగేము చితత్తిడి చెమటలను

  కగద్గీవటట్టికొని నినున్ననఁ గానఁకరేనఁచేమా
   నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నీవననున్ననఁ గటూడితవ

  దగద్గీరి వుతడినదాన తడనఁబడేనా



రేక: 0220-5నాదరామకిగయ సతపటత: 08-119
పలల్లవ:   ఆతని భద్రిమయితచే (చవ?)  వ అతడనునాన్ననఁడు

  యేతులనెమెత్మిలనఁ జూపేవపప్పుడే మాతోనా
చ. 1:    చనున్నల ఘనములపైతే సాధితచవ రమణుని

    కనున్నల ఘనములపైతే కానఁడి పారనఁ జూడవ
   యనన్న నీసితగారాల యవవ్వెరికినఁ జూపేవు
   పనిన్నన సవతనితతే పగట మాతోనా

చ. 2:    వలప చితాత్తి ననుతటే వతచకోవ నీవభునఁని
  పలకల నేరప్పులతటేనఁ బచరితచవ
  సొలపల నీనటన చటూచేవారితదవవ్వెరే

  చెలిమకతత్తిలమతతే చేనఁతల మాతోనా
చ. 3:    సిగద్గీల సలవనుతటే శ్రీవతకటేశ ముతచవ

   నిగద్గీల చెకక్కలనుతటే నీట చటూపవ
   యగద్గీలేక ఆతనఁడే యిదదరినేలను నేనఁడు

   వగద్గీళతచి మురిసేట వతతల మాతోనా



రేక: 0220-6సామతతత సతపటత: 08-120
పలల్లవ:    ఇతకా నీచితత్తిము యేమనే నినున్న

    అతకెక రావు సిగద్గీల ఆఱడాయ వలప
చ. 1:    చలము సాదితచరాదు చనువు మెరయరాదు

  పలిచి చనున్నలతటేవు పగయముతోడ
   కలకల నవవ్వెవు కపప్పురము చలేల్లవు

   చలివాయవు సిగద్గీల చతడిపడె వలప
చ. 2:    పేరకొని దటూరరాదు పననఁగి మొకక్కనఁగరాదు

  నారవోసేవు నామనఁద నయగారాల
   మేరమరి చెనకేవు మెచిచ్చె వడెమచేచ్చెవు

   తీరవతతపైనా సిగద్గీల దిముత్మిరెనఁగె వలప
చ. 3:    గకక్కన జతకితచరాదు కాయము మరవరాదు

   యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి కూడిత
    దకిక్క నాక లోనఁగేవు తనువలల్ల నిమరేవు

   తకక్కవగావు సిగద్గీల తతగొనె వలప



రేక: 0221-1?? సతపటత: 08-121
పలల్లవ:   నినన్నటనుతడినఁ జూచేను నీసరితల

   యనిన్నకె కెకేక్కదట ల్ల యితదరిలో నేను
చ. 1:    చెతతలనఁ జేరినవారిని చెకక్కల నొకేక్కవు

 అతతనితతానుతడ వారినాదరితచేవు
   దొతతుల వరిగి గొలల్లదోమటాయ వలప
   యతతట దాననయేతనో యితదరిలో నేను

చ. 2:   మాటలడినవారిని మనసుల గరనఁచేవు
  సటూటనఁ జూచినవారినినఁ జొకిక్కతచేవు
    వాటమెపై వరత వచెచ్చె వనితల కోరికల
    యట వటట్టి కొన నేను యవవ్వెరినఁ బోలదును

చ. 3:    కూడిన కానఁగిటవారి కొపప్పుల దువవ్వెవు
  మేడెప రతులవారి మెపప్పుతచేవు

   వాడుదేరె జవవ్వెనాల వతతుల శ్రీవతకటేశ
   యడ ననున్ననఁ గటూడితవ యతతభాగతమోనాది



రేక: 0221-2మధతమావత సతపటత: 08-122
పలల్లవ:   ఇతకనేనఁట వచారాల యతదానఁకారా

   లతకెపాట తమకాల లవుసేసనఁ గదరా
చ. 1:    పటట్టిరాదు నీవయసు పాయరాదు నీపొతదు

   యటట్టిననరాదు నినున్న నేమ సేతురా
   గటట్టి వనఁచె మదనునఁడు గమగటట్టినఁ గోరికల
  ఱటట్టియిత నీచేనఁతలఱడికెకెక్కనఁ గదరా

చ. 2:    చెపప్పురాదు నీమనసు చితచరాదు నీవలప
  యపప్పుడ నేనొకక్కజోడె యేమసేతురా
   చొపప్పులతత్తి పవువ్వెటముత్మి సలినితడెనఁ బులకల
   దపప్పుగొతట నీసుదుద ల తత వచెచ్చెనఁగదరా

చ. 3:    తుతచరాదు నీమదము దొబబ్బురావు దినముల
  యితచకతత నాసిగద్గీ యేమసేతురా

   కొతచక శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్ననిటట్టి
   పతచల నీమనన్ననల పాటమాయనఁ గదరా



రేక: 0221-3పాడి సతపటత: 08-123
పలల్లవ:    లేలే యకక్కడిసుదిద లేమమాట వనవయత

    నాలితో రకిత్మిణనఁ దచేచ్చెనానఁడు లేదా నీక
చ. 1:     చెలి నినున్ననఁ బలవనఁగ చెయివటట్టి తయతనఁగాను

  సలవ నవువ్వెలతోడ సిగద్గీవడేవు
  కొలనఁదిమరనీబుదిద కొలనిలో గొలల్లతల

   నలగడనఁ బెపైకొనేటనానఁడు లేదా నీక
చ. 2:    పడత మోవయతనఁగాను బలిమ గోరనతటనఁగ

  అడరి తపప్పుతచకొనేవపప్పుట నీవు
  కడనఁగి పదారవల కానఁగలితచకొననఁగాను

    నడుమనే యబుదిద నానఁడు లేదా నీక
చ. 3:     కొమత్మి నినునఁ గటూడనఁగాను కచముల నొతత్తినఁగాను

   దొమత్మి శ్రీవతకటేశ యితదు నలసేవు
    యమెత్మిల భునఁవయు సిరి యిరవతకనఁ బెతడాల్ల డనఁగ
    నమత్మికతో యబుదిద నానఁడు లేదా నీక



రేక: 0221-4వరాళ సతపటత: 08-124
పలల్లవ:   ఇతదవయత వడెమనఁక నెరవులేవ

  సతదులేని కూరిమకి జగడములేవ
చ. 1:   చితత్తిములేకములపైతే సిగద్గీలతదు వదకేది

   కొతత్తివలపలపై తేను కొతకనఁ జోటేది
   పొతుత్తి ల భోగములపైతే పొదుద ల దలియనేది

  అతత్తిన సతసారఫలమయి వుతడునఁగాక
చ. 2:    వాడికెల గలిగితే వతచన సదితచనేది

  వడుకల మతచితేను వలవలేవ
   ఆడుకోల మాటలక నవుగాముల మరియేవ

   యడనే జనత్మిఫలము లీడేరనఁ గాక
చ. 3:    కూటముల గలిగితే గరతుల వటట్టినేది

  వాటప నవువ్వెలకన వరసేది
    మేట శ్రీవతకటేశనఁడ మతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

   పాటతచి జవవ్వెన భాగతఫలమతటనఁ గాక



రేక: 0221-5శదదవసతతత సతపటత: 08-125
పలల్లవ:    ఇదదరనఁ గదిసి కొతకనినఁక నేనఁటకే

  చదిదవనఁడి సరసాల సరిచటూడరాదా
చ. 1:   కదలితచేవవునవునే గకక్కన వభునఁనితోడ

 పదవమరనఁగననె పనుమాటల
   వుదుటనఁ దమకమున నోపక కలిగితేను

  యదుట మరసామున కియతకొనరాదా
చ. 2:      పనిన్న వసే వవునవునే పదరి యాతని మనఁద

  కనున్నరెపప్పు మరనఁగల కాముబాణల
   సనన్నల మలోనితత చనవుల గలిగితే

   నునన్నతప రతకేలి నొరయనఁగ రాదా
చ. 3:    నెటట్టిన నొతేత్తివమే నీవు శ్రీవతకటేశవ్వెర

  పటట్టిన పయతదమాట పూబతతుల
    ఱటట్టి గానఁ గటూడితవ మఱనఁగ రాజసము మతచి

  తొటట్టిన మదములను దొమత్మిసేయరాదా



రేక: 0221-6కనన్నడగళ సతపటత: 08-126
పలల్లవ:     దిటట్టినా నేనతత యేమ దేవరవనిన్నటా నీవు

  యటఱట్టినా నెగద్గీలతచక యడేరచ్చెమ
చ. 1:     నయగారి మాటలలల్ల నమత్మితనఁ గనక యిటేట్టి

   భయము వడిచినీతోనఁ బలికే నేను
   దయగలవు గనక తడనఁబడక యేపొదుద
    పగయముల చెపప్పు నినున్ననఁ బలిచే నేను

చ. 2:    ముతచిన నీచేనఁతలక మోహితచిన దాననెపై
    పొతచి వడిగేల సేసి పొలసే నేను

  కతచముపొతుత్తి వానఁడవు గనక నీపాదాలక
   వతచనలేక యేల వడిమొకేక్క నేను

చ. 3:     కూడిన వానఁడవు గాన కొతకక శ్రీవతకటేశ
    వడుక నీతో నవవ్వె వలసే నేను

    యడు లేక మనిన్నతచిత వయతకొతట ననిన్నటకి
   పాడితో నీయిచచ్చెకాననఁ బరగిత నేను



రేక: 0222-1కేదారగళ సతపటత: 08-127
పలల్లవ:    ఏమ నేరచ కొతటవతతేసి నీవు

   కామను లీసుదిదవతటే కానఁకనినున్న రేనఁచరా
చ. 1:      కలసి మెలసి యిటేట్టి కాతత నినున్న వనఁడుకోనఁగా

   అలసి వునాన్ననఁడనతటా నటట్టి వనఁగేవు
     వలచిన సత గానఁగా వడినఁ గితదుపడెనఁ గాక
   పలచ వరొకక్కతయితే పను ఱటట్టి సేయదా

చ. 2:     యిచచ్చెకములే సేసి యితత నినున్ననఁ జెనకనఁగా
   కొచచ్చెకమ మేనతటా గటట్టి సేసేవు

    నిచచ్చె నీదేవుల గానఁగా నేరమెతచదాయనఁ గాక
   పచిచ్చెగా వరొకక్కతపైతే బలిమెలల్ల నఁ జూపదా

చ. 3:      కతదువక నినున్ననఁ బలిచి కలికి నినున్ననఁ గటూడనఁగా
 అతదముగానఁ బరవశమెపైతననేవు

     యితదునె శ్రీవతకటేశ యకె నీవు గానఁగానఁ గాక
   సతదడి వరొకక్కతపైతే చనవు మెరయదా



రేక: 0222-2ఛాయనాట సతపటత: 08-128
పలల్లవ:   ఆనఁడుజాతలల్ల నొకక్కటే అతదరికి నొకక్కచాలే

   వానఁడి తనగోరే అయితే వదదనేవారెవవ్వెర
చ. 1:     సిగద్గీవడడ నినున్ననఁ జూచి చితత్తిమెలల్ల నీరాయ

    అగద్గీలమెపై నినున్న నాడే యాప మాటక
    కగద్గీదేర నీవు మునున్న కటట్టి కొనన్న బయిరటూపము

    వగిద్గీ ఆడక పోవునా వోరచకో యినఁకను
చ. 2:     తలవతచే నినున్ననఁ జూచి దపైలవారె నాచెమట

   చెలరేనఁగి ఆప నినున్ననఁ జేసేచేనఁతక
   యలమ నీవడుకక యతుత్తి కొనన్న యతుత్తి కోల

  తలిసిన వానఁడవనఁక దితచవచచ్చెనా
చ. 3:     తేలగిలే నినున్ననఁ జూచి తలివతద నామొగము

   కోలముతదపై ఆప నినున్ననఁ గటూడనఁగాను
    యలీల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

    వళక వచిచ్చెన మేల వడువనఁగ వచచ్చెనా



రేక: 0222-3పాడి సతపటత: 08-129
పలల్లవ:   రారే యితకానతని రవవ్వెసేతురా

 ధీరనఁడెపైనవానినతత తమలితచవచచ్చెనా
చ. 1:     నయగారి వానికినఁ గా నతటతోడి సరసాల

  పగయునికినఁ గా మతచిపేగమమెలల్ల ను
    కిగయ గలవానికినఁ గా కిగతదిమనఁది వచారాల

   భునఁయము లేనివానికి పటట్టినదే పతతము
చ. 2:    ఆసగలవానికినఁ గా అతదరితో వనయాల

   బాసగల వానికినఁ గా పాలకూళళ్ళ
    వసరని వానికినఁ గా వచచ్చెనవడి నవువ్వెల

  దోసమొలల్లవానికి తోనఁచినదే హితవు
చ. 3:     పనిగల వానికినఁ గా పపైపపై తమకముల

   యనసిన వానికినఁ గాను యేకాతతాల
   ఘన శ్రీవతకటేశనఁడు గలస ననిన్నతతలోనే

   యనలేక యతనికి యకిక్కనదే వయసు



రేక: 0222-4గళ సతపటత: 08-130
పలల్లవ:     ఏలయత యితతేసి మముత్మి యిట రటట్టి సేసేవు

 తాలిమతోడుత నీదయలోనివారము
చ. 1:   కనునఁగొన చపలనే కరనఁగితచితననేవు

  వనయాల చెపప్పునీక వతతవారమా
   పననఁగి మోవతేనెల పలిచి వతదువటేట్టివు
   వనకా ముతదరా నీక వనయాలవారమా

చ. 2:    సరగ మతచముపపై నాసలనఁ గటూచతడుమనేవు
  సరక రాను నీసరివారమా

  యరవుసేయక మాతో నేకతములడేవు
  అరసి నీక బుదిదచెపేప్పుయతతేసివారమా

చ. 3:    కలసిన రతులలల్ల ఘనముగానఁ బొగడేవు
  తొలతనే నీకతట దొడడవారమా

   చెలనఁగి శ్రీవతకటేశ చేకొని కూడితవటేట్టి
  పొలసిన నీవతట పోలికలవారమా



రేక: 0222-5సాళతగనాట సతపటత: 08-131
పలల్లవ:     పొతచి యేమ సేసినాను పచచ్చెకాయలోరచ్చెనఁ గాక

  యతచి వలనఁజూపతేను యితరములోరచ్చెనా
చ. 1:     కనున్నల నొకత నినున్న కానఁతాళతచి తటట్టితేను

  వనెన్నలరేక నవువ్వెల వదచలేల్లవు
   నినున్నవతటచేనఁతల నేనఁడు వక నునన్నవా

   వనన్నదసినటట్టి చలల్ల వనఁడనెటట్టివారము (?)
చ. 2:    పొలసి సిగద్గీననాప బొమత్మిల నదలితచితే

  చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చెకక్కనొకేక్కవు
   తలనఁపలో నీవల తాలిమ మాకనన్నదా

  వలిసి యలకూరక నుపప్పుడిగేవారము
చ. 3:    కడు వానఁడికచములనఁ గానఁగిలితచి వతత్తితేను

  జడియక ఆపకిటేట్టి సతతసితచేవు
  కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కలసితవనఁకనేము

  వడియని మోవతేనె వారవటట్టి వారము



రేక: 0222-6ముఖరి సతపటత: 08-132
పలల్లవ:    అడుగరే చెలలల అతతేసి నేనెరనఁగ

 బడివాయనఁడాసలకో పతతాలకనో
చ. 1:    నగవకక్కటేకాని ననిచి రెతటకి వచచ్చె

  జగడానకో లోలో సరసానకో
   తగినటట్టి బలదొర తానేల మొకీక్కనే

  యగసకాతలకో మరి యితపలకనో
చ. 2:    పలపొకటేకాని పననఁగ రెతటకి వచచ్చె

  వలపలకో వటట్టి వారకానకో
   వలలేని నేరపరి వనఁడుకొననితత యాలే
  తలనఁప దలసుకోనో దతటతనమో

చ. 3:     కూడినదొకక్కటే కాని గరతు రెతటకి వచచ్చె
 వడుకలకో రతవసాలకో

   యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా ననున్ననేల
  వాడికలకో నితడువహి కెకక్కనో



రేక: 0223-1భపైరవ సతపటత: 08-133
పలల్లవ:  వలపపచారాల వనితలము

 వులగలిగెతత్తినఁగాను (?)  వోపదువా నీవు
చ. 1:    నగవులే తలపల నవువ్వెలలో సుదుద లయితే

  పగట మరనఁగనటేట్టి పతచవనెన్నల
  చిగరటధరమున చితదనఁజొచెచ్చె నితతలోనే

   వగరవసునో యేమో వోపదువా నీవు
చ. 2:    మాటలే తేనెల మాటలలో తేటలయితే

  గాటమెపైన మరియాలకతటనఁ గారాల
   వాటమెపై నాలికమనఁద వడిగొని వచచ్చెనవ

   వటలపైన య యతగిలికోపదువా నీవు
చ. 3:   కలయికలే చలల్లన కలయికలలోపల

  వలలేని రతులలల్ల వనఁడివనఁడుల్ల
   యలమ శ్రీవతకటేశ యనసితవ మాచేత
   వులివచచ్చె చేనఁతలక నోపదువా నీవు



రేక: 0223-2సామతతత సతపటత: 08-134
పలల్లవ:    నీకే తలనాపక నీకతటేనఁ దలసు

   వాక నిషటూ ష్ఠూరాల మలో వతతువటేట్టివారమా
చ. 1:    సతదడితచి నీపయినితత సణనఁగల చలల్లనఁగాను

   వతదువల నీ వాపను వనఁడుకోనఁగాను
   కతదువచటూడనఁ గనున్నల గలవారమతతే నేము

   చెతది మతో సాకిరల్ల చెపేప్పుటవారమా
చ. 2:     పతతమాడి నీక చెలి పగటల చటూపనఁగాను

  యతతకెపైనా నీవాపతో నియతకోనఁగాను
  సతతలోని పనివల సమత్మితతచేవారమతతే
  బతతనఁబెటట్టి మముత్మి నొడనఁబరచేవారమా

చ. 3:     కాయమచిచ్చె సత నినున్న కానఁగిటనఁ గటూడనఁగాను
   నీయతత శ్రీవతకటేశ నీవు మెచచ్చెనఁగా
   పాయప వలప తొలేల్ల పాలవటేట్టివారమతతే

   నాయముల చెపప్పు మముత్మి నవవ్వెటవారమా



రేక: 0223-3మాళవగళ సతపటత: 08-135
పలల్లవ:     వభునఁడు నీపపై భునఁకిత్తితో వనఁడె వునాన్ననఁడు

   సభనఁలో మాకెలల్ల నీవు చనవయతవమాత్మి
చ. 1:    చలము సాదితచనఁగాను జగడాల దిదదరాదు

  నలవతకనఁ దగవులే నడపవమత్మి
   వలయుచనఁ దిటట్టినఁగాను వనన్నపాల సేయరాదు

  చలవపైన శతతాననఁ జకక్కనఁగావమాత్మి
చ. 2:   సమత్మితతచనననఁగాను సతదడి మాటాడరాదు

  నిమత్మిపతడతదుకొతటే నీవ నేనమాత్మి
   యమెత్మిల నెరపనఁగాను యియతకోల సేయరాదు

  వుమత్మిడి మనఁదటతుత్తి ల వహితచవమాత్మి
చ. 3:    యితత సిగద్గీపడనఁగాను యరకల సేయరాదు

   వతతల సేయక తర వయవమత్మి
   చెతతలనే నినున్ననఁగటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు లోలో

  బతతనే మోవతీపల పచారితచవమాత్మి



రేక: 0223-4లలిత సతపటత: 08-136
పలల్లవ:    నాకే కాచకతటవా నడుమ నీవు

   యకతలలల్ల నేరిచ్చె యతదు వోతవ
చ. 1:    చెతతల నాతనిమాటే చెలల్లనఁబెటట్టి వచేచ్చెవు

   యతత తగవరివ యేమే నీవు
  పతతపరమణునఁడూర బావయపై రానఁగాను

   యితతేసి బుదుద ల చెపప్పుకెతదు వోతవ
చ. 2:   కూడనఁగటట్టి నాలోనిగటేల్ల అడిగేవు

  యేడకేడ నీనేరప్పులేమే నీవు
  నీడనునన్న రమణుని నితదలితదరాడనఁగాను

  యడ నీవుతత్తిరాలడకెతదు వోతవ
చ. 3:    కతదువనాతని ననున్ననఁ గానఁగిలితచనఁ జేసితవ

  యితదుకా నీజాణతనాలేమే నీవు
    అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డకక్కడా నికక్కడా నేనఁడు

   యితదను చేసిన చేనఁతలతదు వోతవ



రేక: 0223-5మతగళకౌశి క సతపటత: 08-137
పలల్లవ:    కానవచెచ్చెనఁ గదే మక కాతతలల

   నాననిచిచ్చెతేనే కొతత నయము వచచ్చెని
చ. 1:    మనసులోపలి చితత మాటలోనే కానరాదా

  మనసేమ సదితచేవ మగనఁడాతనఁడు
   కొనగొనలనే వదద గటట్టి ననుతడుటే మేల

   పనివడి పసికితే పవుర వసని
చ. 2:    ముతచిన వలపతీప మోవమనఁదనఁ గానరాదా

   యతచనేలే గణల పాబ్రాణేశనఁ డాతనఁడు
 అతచలనిచచ్చెకమాడి ఆసలనుతడుటేమేల

  కతచముపొతుత్తి కనఁబోతే కారాల సనఁకీని
చ. 3:    కాయము సనఁకినరత కళలోనఁ గానరాదా

 యేయడను శ్రీవతకటేశనఁడాతనఁడు
   పాయక కూడెనితనఁడు పతతముగొనుటే మేల

    వాయనఁబోతే కొనగోర వానఁటాల సేసని (?)



రేక: 0223-6హిజిజజి సతపటత: 08-138
పలల్లవ:    దానికేమ తపప్పుదితతా తానే నేను

   కానుకల పచరితచ కాలమెలల్ల వలనా
చ. 1:   మాటలే మటూటలయ మతతనములడనఁగాను

  యేనఁటవ తనసుదుద ల యతదానఁకానే
    పాటతచి తా మగనఁడెపైన ఫలమది చాలదా

   కూటమకినఁ గొసరనఁగ కొలవులో వలనా
చ. 2:    చటూపూలే రటూపలయ చటూడనఁగానఁ జూడనఁగాను

  యేపననఁ దనయమెత్మిల యతదానఁకానే
    చేపటట్టి తానఁ బెతడాల్ల డేచేనఁత యిదే చాలదా
   తీపల పచరితచను తరలోనే వలనా

చ. 3:    నవువ్వెలే పవువ్వెలయ నాపపైనఁ దనమోహమున
  యవవ్వెర నెరనఁగనివా యతదానఁకానే

    రవవ్వెగానఁ గటూడె శ్రీ వతకటరాయనఁడిది చాలదా
   వువవ్వెళటూళ్ళర సనన్నసేయ వదదనిటేట్టి వలనా



రేక: 0224-1హితదోళవసతతత సతపటత: 08-139
పలల్లవ:     చెలల్ల నయత నీవు నాకనఁ జేసే చేనఁత

   యలల్లవారిలోన నిది యకక్కడా నాక
చ. 1:     చనవచిచ్చెతవ నీవు చలము నే మానిత

   యనసి వనఁడుకొనేవు యకక్కడా నాక
   పననఁగితవటేట్టి నేనఁడు బగవుల సడలిత
  యినుమార పతతమచేచ్చెవకక్కడా నాక

చ. 2:    పయతద నీవతటతవ పనులక లొనెపైత
   యియతరాని బాసయిచేచ్చె వకక్కడా నాక

     నెయతము పపై వసితవ నీవ నేనెపై యుతట
   యయతడ చటూచినా నవవ్వెవకక్కడా నాక

చ. 3:   కతదువ దలిపతవ కానఁగిలితచకొతటనినున్న
    యితదర మెచచ్చె మనిన్నతచే వకక్కడా నాక

   కతదరప్పుగరనఁడ శ్రీ వతకటరాయ కూడితవ
  యితద నతదటూనేలితవకక్కడా నాక



రేక: 0224-2శతకరాభరణత సతపటత: 08-140
పలల్లవ:    ఇదదరటూ నిదదరే మనమేమ చెపప్పుదే

   బదుద గా దాపను మెచెచ్చెనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు
చ. 1:    చకక్కని మొకముచటూసి సారెసారె మాటలడి

  చికిక్కతచెనాప తొలత చేరియాతని
   మకిక్కలి మేలదియపై మేను చెమరితచనఁగాను

   పకక్కన నాపను నవవ్వెనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు
చ. 2:     పీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడి పగయముల చెపప్పు చెపప్పు

   దటూనఁట చనున్నలనొ తత్తిను తొలతాతని
    పాటతచి యాతని మోవపతడు చటూచి నోరటూరనఁగా

  బాటగానాపను నవవ్వెనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు
చ. 3:    కానఁగిలితచక యితదిర కనున్నలవలప చలిల్ల

  ఆనఁగెను శ్రీవతకటేశ నౌభనఁళనను
    చేనఁగదేరనఁ జొకిక్కయాపనఁ జూచి ఆతనఁడె తానెపై

  పానఁగినరతుల నవవ్వెనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు



రేక: 0224-3సాళతగనాట సతపటత: 08-141
పలల్లవ:    నడుమనఁ జెమట భవనాశియేర మకనబెబ్బు

  ఆడియాలముగ లోలోనతదనఁగా మవలప
చ. 1:     యదురనఁ గొతడపపైనెకిక్క యితదిర నీపపైనఁ గచము

  లదురచానఁచి వతత్తినేడక నేడ
    కదిసి శ్రీ నరసితహ కానఁగలితచిత వాపను
    అదన నితదుక నతదు నతదనఁగా మవలప

చ. 2:     యడనుతడి తన పాదమతత నీతొడపపైనఁ జానఁచి
  యడుజోడుగానఁ గటూచతడెనిచచ్చె యరినఁగి

   వడుక నీమోవనాప ఇతదుగా మోవతటతవ
   ఆడానీడా దోనఁటగా నేనఁడతదనఁగా మవలప

చ. 3:    నీనీడ ఆపపైపపైనఁ బారి నీపపైనాపనీడవారి
   తానకమెపై రెతటా మర తగిలితరి

    పూని యహోబలముననఁ బొతచి శ్రీ వతకటేశనఁడ
  ఆనకమెపై రెతటానఁ బెతడెఱ ల్లయతటనఁగామవలప



రేక: 0224-4గళ సతపటత: 08-142
పలల్లవ:    ఏమతదునే వనిమాయ లనెపైన్నైనానఁ గలవు

   కామతచి ననున్ననేల కమత్మిటని చటూడరే
చ. 1:     కొపప్పున రాలీ వరల గరతుల చటూడరే

  చిపప్పులీనఁ జెమటలివ చేరిచటూడరే
  వుపప్పుతలేల్ల పలకలనునాన్ననఁడు చటూడరే

    కపీప్పునఁ బడచ్చెడము నాక కమత్మిటనినఁ జూడరే
చ. 2:     గతదపనఁ బేనఁటల్ల రాలీనఁ గమత్మిటనినఁ జూడరే

   చితద లేనఁతనవువ్వెల సలవులనఁ జూడరే
  అతదమెపైన బుసకొటల్లవ గొనిన్నజూడరే
   అతదుకొనీ నా చనున్నలతతలోనే చటూడరే

చ. 3:   వాడుమోవయును వతతవాసనలనఁ జూడరే
   వడుకకానఁడెపై వచిచ్చె వనఁడుకొనీనఁ జూడరే

   వడెమచచ్చెనఁ గోన తరవతగళశనఁడెపై వచిచ్చె
   కూడెను శ్రీవతకటాదిద్రి కొతడమనఁదనఁ జూడరే



రేక: 0224-5లలిత సతపటత: 08-143
పలల్లవ:   వనవ వభునిమాట వతతదానవా

   చెనకేట వళనితత సిగద్గీల వడుదురా
చ. 1:     యసు లేని వానఁడతనఁడు యిచచ్చెకరాలవు నీవు

  తాసులవతటవ నీతలనఁప లలల్ల
   సేస వటట్టినానఁడతనఁడు చేయివటట్టితవ నీవు

  వాసులక నీవుతల వతచకొతదురా
చ. 2:     సరసప వానఁడతనఁడు చాయక వతుత్తి వు నీవు

  సరిబేసి వతటవ మచనవులలల్ల
  తరవసినానఁడతనఁడు తరమెపై నిలిచితవ

   శిరసువతచక నీవు చెకక్క చేతనుతదురా
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడతనఁడు శ్రీమహలకవ నీవు

  పూవు వాసనవతటవ బుదుద్ధ లలల్ల ను
   భావతచి కూడెనతనఁడు పపైకొతట వటట్టినీవు

   తావున రతుల నిటేట్టి తమకితతురా



రేక: 0224-6కనన్నడగళ సతపటత: 08-144
పలల్లవ:  ఇతతసేసినవానఁడవు యిదినేరవా

   కాతత వునన్నభావము కతదువు రావయాత
చ. 1:    చెకక్కల లేనఁతచిగర చేతలోనఁ దామరపవువ్వె

 వకక్కపరేనఁ రెతడనబెబ్బునువదకను
   యకక్కడయేసునో మరనఁడు యవవ్వెరి మరత్మిమతటనో

   చొకక్కముగ నీతనఁ జూతువు రావయాత
చ. 2:    ఱపప్పుల ముతాతలవాన ఱేసులనే మలయనఁత

  అపప్పుడే రెతడూనఁ గలిగెనతగనకను
 తపప్పులవవ్వెరివలల్లనో దపైవకమెటట్టి నన్నదో

   చొపప్పులీ వనితవలల్లనఁ జూతువు రావయాత
చ. 3:    చితత్తిములో నీరటూప చితతల నీమనఁదను

   హతత్తిను రెతడూ నిటేట్టి అతవకను
   కొతత్తిగా శ్రీవతకటేశ కూడితవతతక ముతదు
   జొతుత్తి ల చెమటచెలినఁ జూతువు రావయాత



రేక: 0225-1నాట సతపటత: 08-145
పలల్లవ:    నీతోను సరి బొతక నేనోపను

 కాతరితచినటట్టి నీకనుసనన్నదానను
చ. 1:    చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొతటే సేదలలల్ల నఁ దేరిచిత

  మొకిక్కతనఁజమత్మినీక మొనన్న మొనన్ననే
  తకక్కరివదతలయేమనఁ దలనఁచకమ అయత

  చికక్కనఁగా వలచిన నీచేతలోనిదానను
చ. 2:    పాదముల పటట్టి కొతట పతతముల నీకిచిచ్చెత

   అదిగొన నే నవవ్వెత నపప్పుడపప్పుడే
  కాదుగటూడదనకమ కానఁకల సేయకమయత

 యేదసచటూచినా నీకనితటలోనిదానను
చ. 3:   యిచచ్చెకముల సేసితనియతకొతట ననిన్నటకి

   కొచిచ్చె శ్రీవతకటేశ నేనఁగటూడిత నేనఁడే
    పచిచ్చె సేనఁతలలల్ల నఁ జేసి పదరకమ అయత

   కచచ్చెపటట్టి క వుతడే నీ కానఁగిటలోదానను



రేక: 0225-2రామకిగయ సతపటత: 08-146
పలల్లవ:   ఊరకనన్నదతటానేల వరయనఁగ వచేచ్చెవు

   నేరపల కెలల్ల నిది నెపమతతే కాక
చ. 1:    పటట్టిరాదు ముటట్టిరాదు పడనఁతుల మోహము

 గటట్టి దలిసినదానఁకా గరిగాదు
   ఱటట్టిడివ నినాన్నప యాఱడిసేయ నోపనా

   పటట్టిన వగతముతోడి బలిమే కాక
చ. 2:    చెపప్పురాదు చటూపరాదు చెలల కోరికల

  ముపప్పురి మానఁటాడుదానఁకా ముచచ్చెటాడదు
   తపప్పునివానఁడవు నీతో తారకాణ కోపనా

   తపప్పుగా నీతో నవవ్వెతలివ కాక
చ. 3:    పాయరాదు తోయరాదు పడనఁతుల సతగముల

   చేయి మనఁదయినదానఁకా సిగద్గీవడ (వడ?) దు
    యయడ శ్రీవతకటేశ యితత నీవురాన నిలచ్చె

   వాయక గరివ్వెతచేదా సలిగితతే కాక



రేక: 0225-3ఆహిరి సతపటత: 08-147
పలల్లవ:    నే నేరపవలనా నెలనఁతక నివయలల్ల

    సాననఁ బటట్టి కో నేరదా సకియ నీమనసు
చ. 1:   నవువ్వెలనే నీవతత నాలిసేసేవానఁడవౌత

  యవవ్వెర నెఱనఁగరా యమెత్మిలేనఁటకి
   నివవ్వెటలల్లనఁ గెపైలటాల నేనఁ బెటట్టితననేవతత

   జవవ్వెని యాపఱనఁగదా చలల్లని నీగణము
చ. 2:   జతకెననే నీవపప్పుట సతదుకొనేవానఁడవౌత

  పొతకాన వచేచ్చెదేకాదా పొదుద వదుద క
   సతకెదర నినాన్నపతో జగడాల వటట్టితనా

   అతకెల నాపఱనఁగదా అచచ్చెప నీసాజము
చ. 3:    కతదువనితతులనఁ జూచి కలసేట వానఁడవౌత

 చతదమయేతకాదా (?)  సారె సారెక
   పొతదిత శ్రీవతకటేశ పొరగన మమత్మిదదరి
   ముతదర నాపఱనఁగదా ముచచ్చెట నీవలప



రేక: 0225-4బౌళరామకిగయ సతపటత: 08-148
పలల్లవ:    నేరపరలకనెలల్ల నీవు సేసినదే పాడి

  అరయనఁ గడపరాయ అతతవానఁడవౌదువు
చ. 1:   కతదువమాటలనే కతకణల గటట్టికటట్టి

  సతదడినఁ బెతడాల్ల డేవు చతురనఁడవు
  చతదమామగటకల సారెనవవ్వె వావులలల్ల

  అతదలననఁ బెటట్టి కొతట వతతవానఁడవౌదువు
చ. 2:    పోరచి మోవతేనెల పొదిగి తోడతటవటట్టి

  సారెక వతదవటేట్టివు చతురనఁడవు
    కోరి నినున్ననఁ జూచితే నాకొనచటూపల ముతాతల

  హరాలగా వసుకొనే వతతవానఁడవౌదువు
చ. 3:     వలల్లనే చేతుల చానఁచి వుడివోని వలపల

  చలిల్ల వుతకవలిచేచ్చెవు చతురనఁడవు
  యలల్లగా శ్రీవతకటాదిద్రినెనసి నావనన్నపాల
 అలల్లతతనే వతటవతతవానఁడవౌదువు



రేక: 0225-5ధనాన్నశి సతపటత: 08-149
పలల్లవ:     సాము సేతువుగా నీవు సరస రామునఁడవపై

  యమగవనేరవుల యివ చటూడరాదా
చ. 1:     బొమత్మిల వతడల్లచేత పూనఁచి చటూపల యముత్మిల

   కమత్మిరితచి చెలి నీపపై గరలేసని
    సమత్మితతచి యిరవతక చనున్నల కాతతుల సారెనఁ

   జిముత్మి పయతదలోనఁ బుటట్టి చెతడాల్ల డని
చ. 2:    గకక్కన బసకాతడప కరముల సనన్నలను

  అకక్కజప నీతోనఁ గోలటమాడని
   చెకక్కచెమట గోరలనఁ జితదకతడా మనఁటచ

  చకక్క బుఱఱ్ఱైటకొముత్మిల సాధితచని
చ. 3:   చిగరమోవమాటల చేకతుత్తి ల పతతాలనఁ

   దగిలి నీపపైనాప దతడ వట ట్టిని
    నగతా శ్రీవతకటేశ నతటన నీవు గటూడిత
  అగపడి నీగరిడిననిన్నటా మతచని



రేక: 0225-6ఆహిరి సతపటత: 08-150
పలల్లవ:    ఏమయత యితదుక నినేన్న మతదును

  కామతచవలదా కెపైకొని నీవపడు
చ. 1:    గాలితచి గాలితచి కలికి మాటలడనఁగా

  లలితచవలదా లలననఁ గొతత
   పోలితచి పోలితచి పొగడనఁగా నపప్పుటని

  పాలితచవలదా పయికొని నీవపడు
చ. 2:     సదితచి సదితచి సుదుద ల నినున్న మెచచ్చెనఁగా

   ఆదరితచనఁగ వదాద అనిన్నటా నీవు
    సాదితచి సాదితచి సరి నీతో నవవ్వెనఁగా

  మోదితచవలదా మొదల నీవపడు
చ. 3:     కరనఁగితచి కరనఁగితచి కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడనఁగా

  పొరయితచవలదా పొతదుల నేనఁడు
  సిరలమతచనఁగ మతచ శ్రీవతకటేశనఁడుగటూడె
 యిరవుకోవలదా యిచచ్చెకములిపడు



రేక: 0226-1  మాళవ గళ సతపటత: 08-151
పలల్లవ:    మాతోనితకానా మజాజ తాయను వక (?)

   చేతకి లోనెపై నమనఁదనఁ జెపప్పువలనా
చ. 1:     జతగిలి సతుల నీవు సారెసారె నమత్మితచనఁగా

   అతగడినఁ బడనవ నీ అనన్నమాటల
   యతగిలిగా నీమోవ యవవ్వెరెపైనానఁ జేయనఁగాను

   ముతగిట మెరసను నీముసిముసి నవువ్వెల
చ. 2:     చేరి పదారవలక సేసల నీవు వటట్టినఁగా

    ఆరీతనఁ బడెనవ నీ అనిన్న చేనఁతల
  కోరికల మతచినటట్టి కొలనిసతులచేత
  నీరవతక తుతగెపైనవ నీగణల

చ. 3:    యితపల రాచకూనఁతురనెతుత్తి క నీవు రానఁగానే
  సతపద మతచినవ నీచతురతల

    ముతపన శ్రీవతకటేశ ముతద ననున్ననఁ గటూడితవ
  చెతపల నిలిచెను నీసిగద్గీలలల్ల ను



రేక: 0226-2భపైరవ సతపటత: 08-152
పలల్లవ:    చితత్తిము రా సేవలలల్లనఁ జేతువుగాక

   కొతత్తిల మయిదదరికినఁ గొతకనేలే యినఁకను
చ. 1:    సలవ నవువ్వెనితడితే సిగద్గీలేల పతచేవ

  నిలవున నవరెతడు నీవళళ్ళవ
   వలపే పూవనఁగాను వాసనల మానునా

   కొలవులో పతతోడనఁ గొతకనేలే యినఁకను
చ. 2:    తనువు చెమరితచితే తలయాల దానఁచేవ

  నినుపననవ రెతడు నీవళళ్ళవ
   మనసు గరనఁగనఁగాను మచిచ్చెకల మానునా

   కొనితచేచ్చెవా బుదిద కొతకనేలే యితకను
చ. 3:    మఱప పపైకొతటేను మాటలేల కొదికేవ

  నెఱతనాలవ రెతడ నీవళళ్ళవ
   చిఱతల మేలమతగ శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
   గఱియపైన పనులక కొతకనేలే యినఁకను



రేక: 0226-3శతకరాభరణత సతపటత: 08-153
పలల్లవ:   నేనఁడె శకక్కరారము నెలనఁతలల

  పోనఁడిమ సేవసేయరే పణునఁగకాప
చ. 1:   పనీన్నట కాలవల పారీనినఁజూడరే

  అనిన్నటానఁ గొతడవతట శ్రీహరిమనఁదను
  యనన్ననభిషేకమతతాబ్రాలిద చెపేప్పుర వనరే

   తనన్నని పళగకాప దేవునికి నేనఁడు
చ. 2:   రాలీని కపప్పురరజమద చటూడరే

  నీలమేఘమువతట య నీరజాక్షుపపై
  తాలమతో జాలవారీ తటట్టి పణునఁగదిగోరే

  పోలితపనఁ బుణునఁగకాప పరషోతత్తిమునికి
చ. 3:    అలమేల మతగతోడి హరాల సేవతచరే

  వలయ ధరితచెను శ్రీవతకటేశనఁడు
  పలవతదులరగితచె బాగాల యియతరే

  చెలనఁగీ పణునఁగకాప శేషాదిద్రిపతకి



రేక: 0226-4సౌరాషట్టిత సతపటత: 08-154
పలల్లవ:   ఏనఁటదో నీచితత్తిము నేమెఱనఁగమయత

 వానఁటమెపైన వలల్లవరివారమయాత
చ. 1:    సిగద్గీపడితమతతతో సలవ నీవు నవవ్వెనఁగా

   యగొద్గీ తపొప్పు యేమతటనో యరనఁగమయత
    దగద్గీరి సేవ సేసిత తగినదొరవు నీవు

  నిగద్గీలనఁ గచిచ్చెతముల నేరమయత
చ. 2:   మోరగతదితనితతలో వనఁడుకొనే నినున్ననఁజూచి

 మొరనఁగలితదేమునన్నవో మొకేక్కమయత
   మరినీక లోనయిత మతచిదేవరవు నీవు

    మెరసి నీతోనఁ బెననఁగ మేము నేరమయత
చ. 3:     చెమరితచితవ నీవు చేరి ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

  తమకమా తడనఁబాట తలనఁచమయత
   అమర శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

 అమరిన రతకడడమాడమయత



రేక: 0226-5మేనఁచభౌళ సతపటత: 08-155
పలల్లవ:    నీవారమనిన్న టాను నీకతటనెకక్కడు లేర

   సేవల సేసేము నీవు చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    సేసినచేనఁతల నీవ చెలల్లనఁబెటట్టి దువు గాక

  యసరి మానేరపల యేమునన్నవ
   సేసవటట్టి రాజ వలచినదే దేవులతదుర
  రాసికెకక్క నీసొముత్మి రకతచకోవయాత

చ. 2:     పటట్టిన నీపతతమే బలవు సేతువు గాక
   యటఱట్టిన మాగణముల యేమ చటూచేవు

  అటట్టి పరసమతటతేనదియే బతగారతదుర
    పటట్టిని చోటల్లనఁ బెటట్టి పదద సయతవయాత

చ. 3:     కూడిన నీకూటముల గరల సేతువు గాక
 యడనే మాయసదాలేమునన్నవ
   యేడను శ్రీవతకటేశ యేలితేనే బతటతదుర

  పాడేటవారము నినున్న బతత్తిచేకోవయాత



రేక: 0226-6ముఖరి సతపటత: 08-156
పలల్లవ:    ఆయలవాటే చటూచి అపప్పుటమాతో నేనఁడు

 చాయలనీపనికెతత సాముసేసనో
చ. 1:    వడెమయతనఁగలనఁ గాక వడెమచేచ్చె చేతుల

   తోడనఁ దోడనఁ బెననఁగనఁగా దొబబ్బునఁగలనా
   వోడక ని నిషటూ ష్ఠూరానకొడిగటేట్టి సతులనునఁ
  గటూడి యేమసేయితచకొని వచెచ్చెనో

చ. 2:    మాటలడనఁగలనఁ గాక మతచితనమెపైన నోట
   తేటగా నవవ్వెట తనున్ననఁ దిటట్టినఁగలనా
   నీటన రానఁగతనాల నెరపేట కాతతలను
   పాటతచి కలసి యేమ భద్రిమసినానఁడో

చ. 3:     కానఁగిలితచనఁగలనఁ గాక కెపైకొనన్న చేతుల గోళళ్ళ
  చేనఁగదేర మొకక్కనఁగాను చిమత్మినఁగలనా

    వనఁగక శ్రీవతకటాదిద్రి వభునఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   యేనఁగి వచిచ్చె యేయితతులకిటట్టి పతతమచెచ్చెనో



రేక: 0227-1నాదరామకిగయ సతపటత: 08-157
పలల్లవ:    ఎపప్పుడును నీమనసు యరనఁగని కలల్లలేదు

 ముపప్పురిగొనేట యమోసమేలయాత
చ. 1:     వలపల సరివచెచ్చె వనిత యితదుక మెచెచ్చె

  వలినేల లోనికినఁక వచేచ్చెయరాదా
    యలమ సరిబేసికి యిద సుదిద నినన్నననేల

  నిలవు నివవ్వెరగల నీకేలయాత
చ. 2:    మాటల తారకాణయ మగవకనఁ బద్రియమాయ

  మాటకి నవవ్వెనఁగనేల మనిన్నతచరాదా
   తేటలగా నీనిజాలే తలిసనఁ జెలలకెలల్ల

  యటతోడి కచిచ్చెతాల యినఁకనేలయాత
చ. 3:     రతనఁ దమకము నితడె రమణభాగతము పతడె

  కతలేల పతతముల గెపైకొనరాదా
   యితవపై శ్రీవతకటేశ యితతనిటట్టి కూడితవ
  మతకరి తరితీప మరియేలయాత



రేక: 0227-2కాతబోదిసతపటత: 08-158
పలల్లవ:    వటట్టి పతతములనేల వసివాడువాడ నీక

  నెటట్టిన నీవానఁడనని నిలచతడరాదా
చ. 1:   కలికిచటూపల నీకనఁ గలవరేకలకాక

  వలినుతడి యితతలోనే వటట్టిలయతనా
   పొలసిన వరహననఁ బొరలేవు యడనుతడి

   వలచి వచిచ్చెతనతటా వదిదకి రారాదా
చ. 2:     కామని నవువ్వెల నీకనఁ గపప్పురవడేలే కాక

   చే ముతచి మరివరే చేనఁదయతనా
  ఆమని యాసలతోడ నసురసురయేతవటేట్టి

 దోమటమోవతేనెల తొడుకనఁగరాదా
చ. 3:     కాతతమాటల నీకనఁ గటట్టిన ముడుప గాక

  చితతల నితతలోననే చిలల్లరయతనా
   యితతట శ్రీవతకటేశ యనసిత వతదుమతడే
   పొతతక వచిచ్చెనతదుక పూనఁచి మొకక్కరాదా



రేక: 0227-3లలిత సతపటత: 08-159
పలల్లవ:  ఎఱనఁగమెపైతమయత (మమత్మి?) యినాన్నళళ్ళను

   కఱకరినఁ బెటట్టినఁగోరే కాతరీనఁడా తాను
చ. 1:    పొతదులిటేట్టి రేనఁచనఁగాను పొతుత్తి ల వడుకలయ

  సతదడితచనఁగా వలప చవులయను
  యితదానఁకానఁ దనమనసవవ్వెరిదపై వుతడెనే

    ముతదు వనక లతచని మొకక్కలీనఁడా తాను
చ. 2:     కాయము గిలిగితచనఁగా గకక్కన నవువ్వెల వుటట్టి

  చేయి చేతనతటనఁగాను చెమరితచెను
  పాయపమదమెవవ్వెత పతచనుతడెనే యినాన్నళళ్ళ

   చాయల సనెన్నరనఁగని జడుడ వానఁడా తాను
చ. 3:     గకక్కన నేనఁగటూడనఁగాను కళల మోమున నితడె

  నొకక్కచ మోవయతనఁగాను నోరటూరెను
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశనఁడెతత భద్రిమసి వుతడెనే
   యకక్కవ నాతోరమతచె నిచచ్చెకనఁడా తాను



రేక: 0227-4నాగవరాళ సతపటత: 08-160
పలల్లవ:   ఇతటకి రావయాత యినఁకనేనఁటకి

 కతటగితచనఁ దొలిల్లతటకతలనిన్నలేవు
చ. 1:    కావరితచి యటట్టి తడినానఁ గడు మతచివానఁడవ

 నీవమేమాడినాను నిజమరిచే
    కెపైవసప వనితల కలల్లల గారల నినున్న

  ఆవటతచి వరకెపైనా నాడుదురగాని
చ. 2:   సేసేట నీచేనఁతలలల్ల చేరవపణతలే

   నీ సుదుద ల వనన్నవలల్ల నీతతోడివ
   పాసినటట్టి మగవల పటట్టిలేక వయసుల

    వసరి నినున్ననఁ దిటట్టి తా వనఁగదుర గాని
చ. 3:    కలసిన నీరతుల కతదువ వుచితములే

   సులభాన నీవు నాకనఁ జటట్టిమవ
   యలమ శ్రీవతకటేశ యరవుల వనితల

   చలమరివని నినున్న సాదితతుర గాని



రేక: 0227-5మెనఁచభౌళ సతపటత: 08-161
పలల్లవ:     ఎపప్పుడు నీవు వచిచ్చెనా నేమాయను చన

 వపప్పుతచకొనేనఁగాక యేమాయను
చ. 1:   నీక సలవపైనదాన నీచేతలోనిదాన

   యేకడ నేనే నుతడినాను యేమాయను
   ఆక మడిచిచేచ్చెదాన ఆయాల సనఁకినదాన

  యేకొలనఁది నుతడినాను యేమాయను
చ. 2:    వతతువరసల దాన వలచివుతడిన దాన

   యతత వరహన నునాన్న నేమాయను
  చితత నీకెకిక్కనదాన చిగరనఁగోరికదాన

   యితత నీవు పననఁగితే నేమాయను
చ. 3:     మనసు నమత్మినదాన మానము నీకెపై నదాన

   యనసి నినున్న మెచిచ్చెతే నేమాయను
    తనిసిత నీకూటమనఁ దగ శ్రీ వతకటేశవ్వెర

 యినుమడితచి నవవ్వెతేనేమాయను



రేక: 0227-6ముఖరి సతపటత: 08-162
పలల్లవ:    మకిక్కలి కళదేరేవు మేలగా నీవు

   చకక్కని సరసానక జాణవుగా నీవు
చ. 1:    యపప్పుడూను వతతలేదు యేసతుల యడాటాన

  మెపప్పుతచకోనేరత్తి వు మేలగా నీవు
   చిపప్పుల నవువ్వె నవవ్వెతేను సిగద్గీపడవమటాను

   చెపప్పురాని మహిమల సేతువుగా నీవు
చ. 2:    అతగళళ్ళ ముతగిళళ్ళ నలల్ల రముదుద చటూపేవు

   మెతగతనాల నీసొముత్మి మేలగా నీవు
    సతగడి నేనఁ జెనకితే సమత్మితతచే వతదుకెపైనా
   జతగిలి రతులక వసరవుగా నీవు

చ. 3:    పలిచితేనఁ బలికేవు భేదము లేదేమటాను
   మెలకవగల వతత మేలగా నీవు

   అలరి శ్రీవతకటేశ అతటతేనే కూడితవ
  కలపకోలనిన్నటాను కలవుగా నీవు



రేక: 0228-1శ్రీరాగత సతపటత: 08-163
పలల్లవ:   బతగారవతటదాన పచిచ్చెవటనఁడవు నీవు

   యతగిలి నీమాటవతట నేమ సేతురా
చ. 1:    కతదువగ నీమేను కానఁగిలితచనఁగానె నామెపై

 చతదముగ నీమేనిలచచ్చెనలతటను
  చితదరవతదరలపైన జీడివతటది వలప

  యితదులోనే కొనవచెచ్చె నేమసేతురా
చ. 2:    మొకిక్కత నీపాదాలక ముతదర మొకిక్కనవారి

   యకక్కడో కసటూత్తిరిబొటట్టి యిద ననన్నతట
   మొకక్కలన ముయికిని ముయివతటది వలప

  యికక్కడనే కానవచెచ్చె నేమసేతురా
చ. 3:    బాగాల నీకిచిచ్చెతేను పానఁగిన నీతముత్మిలము

   పోగలపై తోడుత నాపకిక్కలి నితడె
   బాగగా శ్రీవతకటేశ పతటవతటది వలప

 యగతనే కానవచెచ్చెనేమసేతురా



రేక: 0228-2దేసాళత సతపటత: 08-164
పలల్లవ:      నీక బానఁతే చెలలము నీగణ మటట్టిది గాక

  యకొలనఁది నీభావాలేమని నుతతతును
చ. 1:      చెపప్పునటేట్టి చేసేవు చేరి నేనెతత నీ వతత

   అపప్పుసము నీ వలపేమని నుతతతు
     చిపప్పులనఁ గొతగ వటట్టితే చేతకి లోనెపై వచేచ్చెవు

   యపప్పుడూ నీ కస్కృపారసమేమని నుతతతును
చ. 2:     అడినటేట్టి ఆడేవు ఆతుమ ననున్ననఁ జేసుక

   ఆడిన నీ సౌలభునఁమేమని నుతతతు
   వడెము చేతకిచిచ్చెతే వడుక నతదుకొనేవు

    యడ నీ మతచితనము యేమని నుతతతును
చ. 3:     కోరినటట్టిలల్ల నఁ గటూడేవు కొసరక గొసరెలల్ల మాని

  ఆరీతనఁ జటట్టిరికమేమని నుతతతు
   సారప శ్రీవతకటేశ చనవచిచ్చె కలసిత
    యేరా నీ రతకేలి నేమని నుతతతును



రేక: 0228-3భపైరవ సతపటత: 08-165
పలల్లవ:   కానవచచ్చె ననిన్నయును గలసుదుద లపడు

   నీ నేరపలేరప్పుడ లోనికి నేనఁగరాదా
చ. 1:    చలము నీతోనేల సారె సారెనాపక

  పలక బెతబడినే పచిచ్చెసేసని
  అలవోకమాటల పనాడితవ దానికేమ

   నెలవుల రతకి లోనికి నేనఁగరావా
చ. 2:   కోపగితచ నీతోనేల కొసరచనాపక

  తీపల బెతబడినే దిముత్మిరేనఁచని
  చటూపలనే రాజము చటూపతవతదుకేమ

   నీపనుల దలిసి లోనికి నేనఁగరాదా
చ. 3:    వచిచ్చెచెపప్పు నీతోనేల వరేవరే యాపక

  మెచచ్చెల కానఁగిటలోనే మెపప్పుతచని
    కొచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడ కూడితవ అతదుకేమ

  నిచచ్చెనఁబెతడాల్ల యను లోనికి నేనఁగరాదా



రేక: 0228-4భటూపాళత సతపటత: 08-166
పలల్లవ:   చవులసేక నీవు సారెసారెక

 అవరములతోడ నారగితచవయాత
చ. 1:    మాటలమటూటల చదిద మనసులో చిలపాల

   యేనఁటసేసి వతదువట ట్టి నితత నీకను
  పాటలపతచదారల పచిచ్చెమోవతేనెల నీ

  యాటలయ నేనఁడిటేట్టి ఆరగితచవయాత
చ. 2:    జతకెనల కారాల చవుల సాకముల

    లతకెల వతదుల వట ట్టి లలన నీర
   పొతకపనఁ జూపలతబళళ్ళ పొరినవువ్వెల పచచ్చెళళ్ళ

  అతకెలయ నేనఁడిటేట్టి ఆరగితచవయాత
చ. 3:    కరజప వనయాల కానఁగిట రతబువావ్వెల

    సిరలతో వతదువట ట్టి శ్రీ సత నీక
    గరిమ శ్రీ వతకటేశ కలసిత రిదదరను

  అరదాయ నేనఁడిటేట్టి ఆరగితచవయాత



రేక: 0228-5కాతబోదిసతపటత: 08-167
పలల్లవ:     ఎరవుగా నీవు ననున్న ఇతదరివలనఁ జూచేవు

  దొరతనమే కాక దొమత్మిసేసేనా
చ. 1:      వలప నీపపైనఁ జలిల్ల వానికినఁ బెనగేనఁ గాక

  చెలలతో జగడాల సేసేదాననా
   పలకల బువావ్వెలబతతకి వచేచ్చెనఁ గాక
  అలకల మద మాటలడేదాననా

చ. 2:     యితగితమెరినఁగి నినున్న నితటకినఁ బలిచేనఁ గాక
   కొతగవటట్టి తీసి యితత కొచేచ్చెదాననా
    పొతగచ నీవదదనుతడి బుదిద చెపేప్పుదాననఁ గాక

  సతగత దలియకితత సాదితచేదాననా
చ. 3:     కపప్పురము నోరికిచిచ్చె కారాల రేనఁచితనఁ గాక

  చిపప్పుల నీమోవ గతటసేసేదాననా
    ముపప్పురి శ్రీవతకటేశ ముతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

 అపప్పుసపదాననఁగాక అటవతటదాననా



రేక: 0228-6సాళతగనాట సతపటత: 08-168
పలల్లవ:    పేర కచిచ్చె యాతనితో పలిపతచకోవలనా

   చేరి వడెమయతనఁగదే సిగద్గీలితకా నేనఁటకి
చ. 1:     సరి నీవు నవవ్వెతేనే సరసాననఁ బెపైకొతట

  యిరవుగానఁ జూచితేనే యియతకొనుట
   గరిమ మాటాడితేనే కతకణము గటట్టి కొతట
    సరగ రావ యేల జాగల సేసేవు

చ. 2:    చేరి తటట్టినపడే చేనఁతలక లోనౌట
    సారెనఁ బయతద మటూయుటే చవ రేనఁచట

   కోరనఁగా నానవటట్టి ట గోరికొనక లోనౌట
   కూరిమ చేకొని రావ గటట్టితతచటూపక

చ. 3:   యదురెదురనుతటేనే యిచచ్చెల సేసవటట్టి ట
   యిద చెకక్కచేయతటతే నితప చలల్ల ట
   అదిన శ్రీవతకటేశనఁడాతనఁడు తా నినున్ననఁగటూడె

  చెదరకిటల్ల రావ చెపప్పుతచకొనక



రేక: 0229-1దేవగాతధరి సతపటత: 08-169
పలల్లవ:   ఆయమతట మోవతీపలననఁగ రాదా

   వోయమత్మి వదదనునాన్ననఁడు వరకతడ నేనఁటకే
చ. 1:     చెకక్క నొకక్కనఁ బొదుద లేదో సేదదేరనఁ బొదుద లేదొ

    గకక్కక పతనఁ గానఁగిటనఁ గటూడనఁగ రాదా
  వకక్కసప వరహన వసిగితవతదానఁక
    యికక్కడికే పత వచెచ్చె నినఁకనేలే కొసర

చ. 2:     నవువ్వె నవవ్వె వళలేదొ నమత్మికక వళలేదో
  పవువ్వెవలనఁ గానఁగిటను పొదుగరాదా

  దవువ్వెల నునాన్ననఁడతటా తమకితచితవతదానఁక
    యివవ్వెల నీ గబబ్బులతట నినఁక జాగవలనా

చ. 3:    మాటాడనఁ దతలేదొ మనసియతనఁ దతలేదొ
  గానఁటముగ దరవసి కలయరాదా

    యేనఁట వటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడిద నినున్ననఁగటూడె
   యటగానే మనిన్నతచె నినఁక నెదురేదే



రేక: 0229-2దేశ(సా)క సతపటత: 08-170
పలల్లవ:     మరత్మిము నీవ యఱినఁగి మనిన్నతతువుగాక ననున్న

  ధరత్మిమా నీకనాకనఁ దారకాణలయాత
చ. 1:    పలల్లదప నామాటక భావతచేఅరద్ధము నీవు

   చలల్లని నామనసుక సాకవ నీవు
   తలల్లముగా నామోములో తేటలకళల నీవు

  చెలల్లనఁబో యితకా వచెచ్చెచెపప్పునేనఁటకయాత
చ. 2:    చెపప్పురాని నాచేనఁతక సలవనవువ్వెల నీవు

   వపప్పు నావయసునితచే వడివ నీవు
   ముపప్పురి నాచకక్కనఁదనమున కదదమవు నీవు

  చిపప్పుల నితకా వచిచ్చెచెపప్పునేనఁటకయాత
చ. 3:    గటట్టి నాచనున్నలమనఁది ఘనహరమవు నీవు

   పటట్టిన నావగతానక ఫలము నీవు
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసితవతత ననున్న

 చిటట్టికాననినఁక వచిచ్చెచెపప్పునేనఁటకయాత



రేక: 0229-3వరాళ సతపటత: 08-171
పలల్లవ:     శిరసుతడ మోకాలికి సేసల చలిల్లన యటల్ల

   మురిపేన చెలికతత్తి మొగమేమ చటూచేవ
చ. 1:    చెతతలనఁ బలవనఁగాను చెలి వరకతదానవు

   పతతము దపప్పున యటేట్టి పలకనఁగాను
     వతతుతో నీ రమణునఁడు వదద నిటేట్టి వుతడనఁగాను

  మతతనాననఁ జెలలచే మాటలడితచేవ
చ. 2:   కొనగోరనఁ జెనకనఁగాను గటట్టి సేకొనేవడ

  ననుపన నానఁటనటేట్టి నవవ్వెనఁగాను
   యనసి యాతనఁడు నీయదటనే వుతడగానఁను
   చనవచిచ్చె చెలలను సాకిరి గోరేవ

చ. 3:    వునన్నతనఁ గానఁగిలితచితే నొతటనే సిగద్గీవడేవు
  చనున్నల గతగినటేట్టి సరినొతత్తినఁగా

   అనిన్నటా శ్రీ వతకటేశనఁడాదరితచి నినున్ననఁగటూడె
  చెనున్ననఁడతటానితనినఁ జెలితో మెచేచ్చెవ



రేక: 0229-4వరాళ సతపటత: 08-172
పలల్లవ:  కకూక్కరితతనమేల కడదానఁకాను

   అకక్కరతో నితత నిజమాడి బదుకరాదా
చ. 1:   శిరసుపపై తలనఁబాల చెలిచేతతోనునన్నవ

   యరవుగ నాతో నీవు యేలబొతకేవు
   నిరతనితదుకనఁ గాను నీతోనేల అలిగేను

   అరదుగ నీవు నిజమాడి బదుకరాదా
చ. 2:   నినున్ననొతత్తిన చనున్నల నెలనఁతరొముత్మిననవ

   యినిన్నటా నీవు నాతోనేల బొతకేవు
   సనన్నల నినున్ననఁదిటట్టి చ సాదితచేనా నేనేమ

   అనిన్నటాను యిటేట్టి నిజమాడి బదుకరాదా
చ. 3:    నీయధరముపపై తేనె నెలనఁతపకిక్కలి నితడె

  యయడనెవవ్వెరనాన్నర యేల బొతకేవు
   చేయిచిచ్చె యలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశనఁడ కూడే

   వాయితతనే నేను నిజమాడి బదుకరాదా



రేక: 0229-5శదదదేశి సతపటత: 08-173
పలల్లవ:  ఎపప్పుడూను నీవోజలిటవతటవ

    తపప్పుక ఆసత నీకనఁ దకక్కవా యేమెపైనాను
చ. 1:    పడనఁత లోలోసిగద్గీ పచిచ్చెనవవ్వె మోళళ్ళనఁగాక

  అడిగితేనఁ జెపప్పునా అదియేనఁటది
   కడలేని మగవాని కాతరము జాడిటట్టిదే
   గడుసునఁ దనాననితతనఁ గాకసేయనఁ జూచను

చ. 2:   చెలియతమకమెలల్ల చెమటలపై కారనఁగాక
 వలినఁబెటట్టివచచ్చెనా వనఁడుకొనేవు

  మలసేట జాణని మతకములిటట్టివ
  చలివాప సతులనాలరేనఁచనఁ జూచను

చ. 3:   అతగనరతులచొకక్క ఆతుమలో నుతడునఁగాక
  సతగడితచితేనతటనా సారె నీకను

  యితగితాన శ్రీవతకటేశ నీకూటమగలద్గీ
   రతగగ నీబోనఁటమేల రచచ్చెనఁబెటప్పునఁ జూచను



రేక: 0229-6మాళవశ్రీ సతపటత: 08-174
పలల్లవ:    మఱియేనఁట సుదుద ల మమేత్మిమడిగేవు నీవు

   మెఱసి మయికక్కవల మతచెను దోమటఱల్ల
చ. 1:    యితతని నీవు చటూచితే నితగితాకారమెరినఁగి

  చితతతోడనఁ దలవతచి సిగద్గీవడెను
   వతతగానతదుక నీవు వడనవువ్వె నవవ్వెతవ

    పొతతనే కమత్మిర నాకె బొమత్మిల జతకితచెను
చ. 2:    పడనఁతని దగద్గీరితే భావమెలల్ల నఁ దలసుక

  చిడుముడి తమకాననఁ జెమరితచెను
    బడినే అతదుకనఁ బటూవుబతత నీవు వసితవ
    వడినఁ బెటట్టి కొని యాకె వుదదతడాన మొకెక్కను

చ. 3:    అతగననఁ గానఁగిలితచితే ఆయములటేట్టి కరనఁగె
  సతగతగానఁ బవళతచె శయతమనఁదను
   అతగవతచి శ్రీవతకటాధిప నీవు గటూడితవ

 వుతగరముల కెవళ(ళళ్ళ?)  నొగి మారప్పులడెను



రేక: 0230-1సామతతత సతపటత: 08-175
పలల్లవ:     ఏమని భావతతు నినున్న నెతతని సతతోసితతు

  శ్రీమతతునఁడ ననున్నదిదేద చేనఁతోయిది
చ. 1:    కాతతునఁడ నేనెతతాడినా గకక్కదలవు నీవు

   యతత రాతగతడెవానఁడ వమ చెపేప్పుది
  శతతునఁడవో గటట్టి వాయిజాణతనమో యిటట్టి

   మతతుకెకిక్కతచే నామనఁది మనన్ననో యిద
చ. 2:    దిటట్టినెపై నేజతకిక్కచితే తమలవమటా నీవు

   యటట్టి చలపాదివానఁడ వమ చెపేప్పుది
   గటట్టి నీకితతగలదో గణము చతడిపడెనో
   గటట్టిగా ననీన్నడేరేచ్చె కరణో యిది

చ. 3:    బగెద్గీ నేనఁగానఁగిలితచితే బెగడవమటా నీవు
  యగద్గీలతతతచనివానఁడ వమ చెపేప్పుది

   సిగద్గీరితనమో నేనఁడు శ్రీవతకటేశ నీనవోవ్వె
  కగద్గీలేకేలితవ నాకనన్నవరమో యిది



రేక: 0230-2శదదవసతతత సతపటత: 08-176
పలల్లవ:   చెపప్పుకనన్న దోసము చేనఁతలరినఁగినవార

  కపప్పున సతతోసాలనఁ గతదువలరనఁగర
చ. 1:    కనెన్నలల మరిదదర కానఁగిలితచేర చటాట్టి లపై

  పనన్నల చనున్నలొతీత్తినే పరిగేపొదుద
  మునాన్నడి యొకక్కరొకక్కర మొకక్కలడేరపప్పుటని

  కనన్నచో గోళళ్ళదానఁకీనే కడువానఁడిపొదుద
చ. 2:    దిటట్టిలపై ముచచ్చెటలగా తీపల మాటలడేర

   యిటట్టి తేనెగారీ నిపప్పులరిల్లతచే (?) పొదుద
   చెటట్టిపటాట్టి ల వటేట్టిర చేరి పరనఁదులరాయ

  బటట్టిబయలయాత మరబతడుల్ల వారేపొదుద
చ. 3:    బతతనే మరిదదరను పాదుగానఁ గటూచతడేర

  గతతలయతనఁ బరపలల్ల నఁ గటూడేటపొదుద
   యితతలో శ్రీవతకటేశనఁడెనస నినున్ననటూ ననటూన్న

  రతతుగా మాచేనాడితచే రాజసమపొదుద



రేక: 0230-3కాతబోదిసతపటత: 08-177
పలల్లవ:   ఎటట్టి సేసినానఁ జేయుమక నాతనఁడలల్లవాడే

  పటట్టిరాని వగతములో పానువుపపైనే
చ. 1:    కపప్పురపమోవ నీవు కాతతునికినఁ జూపనఁగాను

  దపప్పుదేరీ నాతనఁడదే దవువ్వెలనుతడే
   చెపప్పురానిచేనఁతల చేరి నీవు సేయనఁగాను

  చిపప్పులీ నీరతులను చితత్తిములోనే
చ. 2:     చనున్నలనఁ బయతద నీవు జారనఁదోయనఁగా నతనఁడు

  కనున్నల పతడుగసేసనఁ గడనుతడే
   వనెన్నలనవువ్వెల నీవు వదచలల్లనఁగానఁ జూచి

   మనన్నక మోముననెలల్ల మతచని కళల
చ. 3:      చివవ్వెన దగద్గీరి నీవు శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడనఁగా

  జవవ్వెనాన ఫలమతది సరసనుతడె
   రవవ్వెగా సరసము నీరపముగా నాడనఁగాను

   బువవ్వెపవతదుల చేత భోగితచే నిపడు



రేక: 0230-4పాడి సతపటత: 08-178
పలల్లవ:    చటూడ నిటట్టి నాన్ననఁడవు సదితచి చటూచితేను

  మాడక వగరినఁదచేచ్చె మతకమెరనఁగను
చ. 1:     తగిలి యవవ్వెతయపైనానఁ దపప్పుక నినున్ననఁ జూచితే

  జిగరతటనటేట్టికాక చేరి పాసనా
   మగవ భద్రిమయితచను మగవాని నతదుర

  మగవల మతచితవ మహిమలరనఁగను
చ. 2:    నీనఁటకతత్తి యవవ్వెతపైనా నీతోను మాటాడితే

  వనఁటమేకమౌనఁగాక వరె పాసనా
   మానఁటల పతదిలివటట్టి మానిని యతదురగాని
   మానఁటల గళళ్ళగటట్టి మము నితతసేసేవు

చ. 3:     పొలసితే నీ ముతదరనఁ బోరాక యవవ్వెతపైనా
   వలలక లోనేకాక వడినఁ దాసనా

    యిల లక శ్రీవతకటేశ నీ వురమెకెక్కను
    మలసి నా వురమెకిక్క మనిన్నతచ టరనఁగను



రేక: 0230-5సాళతగత సతపటత: 08-179
పలల్లవ:    మొగమోటమున నీక మొకేక్క నేను

  తగవులనఁబెటట్టి కొని దగద్గీర నునాన్ననఁడవు
చ. 1:    నేరపగల మగవ నినున్ననఁ బలిపతచితేను

  వోరపగలిగినాప వదదనఁ గటూచతడె
    మేర పరి నవవ్వెరాదు మెలనఁతను దటూరరాదు

 నీరవతకతుతగవల నీవునాన్ననఁడవు
చ. 2:    కనున్నల గొపప్పులపైనాప గకక్కన సనన్నసేసితే

   చనున్నల పనన్నలపైనాప చలల్ల వలప
   నినున్ననఁ గెపైకొననఁగరాదు నెలనఁతనఁ బొమత్మినరాదు
  అనిన్నటా రొతపకతబమవపై నీవునాన్ననఁడవు

చ. 3:     ఆయాల సనఁకితచినాప అటట్టి నినున్ననఁ గటూడితేను
   మాయల నేరిచినాప మరినఁ గటూడెను
   యయడ శ్రీవతకటేశ యిదదరి మమత్మినరాదు

   పాయక నా వురముపపై పతతాననునాన్ననఁడవు



రేక: 0230-6మెతచభౌళ సతపటత: 08-180
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర బుదిదచెపేప్పుర యిదదరికి మక నినఁక

    అవవ్వెల నివవ్వెల నీవ ఆదరితచ మపను
చ. 1:   మచచ్చెరప సతులతో మారమలతువుగాక

  యిచచ్చెకప సతతోడ నితతగలదా
   తచిచ్చె నీక కతచవసి తలవతచకనన్నదాప
   గచిచ్చె నీవపైతే మోనాన గటట్టి ననునాన్ననఁడవు

చ. 2:    పతతప వనితలనె పపైపపై సాదితతువుగాక
  చితతతచే నీవదిదచెలినఁ జిమత్మిరేనఁతురా

   మతతనాన వడెమచిచ్చె మానాన మణనఁగీనాప
  రతతుల నీవపైతేను రాజముచటూపేవు

చ. 3:   వసాల మగవలతో వఱఱ్ఱైవనఁగదువుగాక
  ఆసపడడకాతత నితత అలయితతురా

  పాసిన కానఁకలదర పాదములొతీత్తినాప
    శ్రీ సతీశ కూడితవ శ్రీ వతకటేశనఁడవు



రేక: 0231-1కనన్నడగళ సతపటత: 08-181
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరి నేమడిగేవు యేమని చెపేప్పుము నేము

   జవవ్వెనప నీ పతతము సతగడినేవునన్నది
చ. 1:    పడనఁత మాటలలోని భావము దలసుకొతటే

  అడరిన నీ మోహమతదేవునన్నది
   తడనఁబడే మతలోని తలనఁప దలసుకొతటే
   వడువని నీ నేరప్పు వనకనేవునన్నది

చ. 2:    అతగన నవువ్వెనవవ్వెన ఆయము దలసుకొతటే
   అతగవతచే నీ భోగ మతదేవునన్నది
  సతగడినాడే సరసములే తలసుకొతటే

   చెతగట జాణతనాల నీ చేతలోనేవునన్నవ
చ. 3:    యితత కానఁగిలితచకొనన్న యితవు దలసుకొతటే

  అతతటవడుక నీ యాతత్మినునన్నది
   వతతుల శ్రీవతకటేశ వనితనఁ గటూడితవటేట్టి

  మతతనాలనిన్నయు నీ మరత్మిములోనునన్నవ



రేక: 0231-2రామకిగయ సతపటత: 08-182
పలల్లవ:    ఇతక నేమసేయనఁగల మతతకతటే రావయత

   అతకెల మా యితటలోని కాసపడడవారము
చ. 1:     అతగన లేమటవార ఆయము నీ చేనునన్నది

   సతగతరినఁగి నడుపే సరవ నీది
   వుతగిటగానఁ గోపగితతు మొకమార నవువ్వెదుము

  యతగిలిమోవ బతేత్తిల నేలకొనన్నవారము
చ. 2:     పడనఁతు లతతటవార భావము నీ నేరిప్పునది

   వడువక భోగితచే వడుక నీది
   చిడుముడి జతకితతుము చెకక్క లటట్టినొకక్కదుము
 తొడసనఁకిన జీతాలదొమత్మిపనఁజవారము

చ. 3:     వనిత లతదలివార వలప నీ వసముది
   ననుపగానఁగటూడిన య నటన నీది

   కొనగోరతటతతుము మొకక్కదుము శ్రీ వతకటేశ
   వనరిన నీ రతుల వడిగపవారము



రేక: 0231-2ఆహిరి సతపటత: 08-183
పలల్లవ:   మానినినితతే నేను మనిన్నతచవలదా

   యేనాట నావలల్ల గణమపాట చాలదా
చ. 1:    తనువు నీకపప్పుగితచి తమకాన భోగితచనఁగా

  మనసేమ సదితచేవు మరియటూననున్న
   ఘనులక నిమత్మిపతడు కానుకగానఁ బెటట్టితేనే
   తనివతది పదవుల తామే యొసనఁగదుర

చ. 2:     చటూపల నీపపైనిలిప సుదుద ల నేనఁ జెపప్పునఁగాను
    తీప లేమ వదకేవు దిషిట్టితచి ననున్న

  యేపమరిన దొరల యేపాటనుతతచినాను
   పపైపపై నతదుకలోనెపై పమత్మి కరనఁగదుర

చ. 3:   అనిన్నరతులకలోనెపై అటేట్టి చొకిక్కతచనఁగాను
   చనున్నలేల గోరటూనఁదేవు సారెక ననున్న
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యకతల నీచెలల

   కెనిన్నకతో నానతమాత్మి యిటేట్టి నినున్నమెతుత్తి ర



రేక: 0231-3మధతమావత సతపటత: 08-184
పలల్లవ:  ఇటట్టి (నే?)    ససవటట్టి నీవు యేమరేనా నీపనుల

 బటట్టిగతత్తిలపైనవార ఫలమతదుకతదురా
చ. 1:   యేలకొనన్నవానఁడవు ననేన్నల దిగవడిచేవు

 చేలకొతగవటట్టి యితతసేతువుగాక
   బాలకివపై యతత సిగద్గీపడినాను నీకేమ

  కూలిచిచ్చెనవార పనిగొనక వడుతురా
చ. 2:   మాటలడినవానఁడవు మనిన్నతచ నేలపొయేతవు

   వాటముగా నీ యిచచ్చెకక వతుత్తి వుగాక
   నీనఁటతోడ వడుకక నిదితచితే నీకేమ

  గటూతటనునన్నపక చేతవనఁటాడ లోనఁగేరా
చ. 3:    కూడినవానఁడవు నామెపై గోరటూనఁదకేల చికేక్కవు

  మేడెపరతనఁ జొకిక్కతచి మతతువుగాక
     నీడనె శ్రీ వతకటేశ నే నలసితే నీకేమ

  వాడునఁజేన వానగరిసి వరదచాలితచనా



రేక: 0231-4కనన్నడగళ సతపటత: 08-185
పలల్లవ:   హతత్తి రాజసపవానఁడ వయినానఁగాని

 చితత్తిమువచిచ్చెనయటట్టి సేతువుగాని
చ. 1:     చనవు గలిగేనతటా సారె సారె మాటలడె

   వని వని నీవమ వరకమ
   మనసుననఁ గలదలల్ల మరిదానఁచనే నీక
   మునుకొనన్న సతులక ముచచ్చెట సవ్వెభావము

చ. 2:    నితడిన మతదమేళన నీతో సరసమాడేను
   అతడనే అతదుక లోనెపై అలయకమ
   వుతడిన దునన్నటేట్టికాని వరకే కలిప్పుతచనోప

  నితడు గరితలడితే నిజమునిషటూట్టిరము
చ. 3:     కాతరాన నినున్న నిటేట్టి కానఁగిలితచక కూడిత

  నాతమకములచటూచి నవవ్వెవు సుమత్మి
    ఘతల శ్రీవతకటేశ కెపైకొతటవ నినున్న దటూర

  రాతరినఁబగలనుతడి రతులనఁ జొకిక్కతవ



రేక: 0231-5దేసాళత సతపటత: 08-186
పలల్లవ:    అవునే యితతేసి సేసేవపడే నీవు

  చవులసేసి యిచేచ్చెది జవవ్వెనమేకాదా
చ. 1:   సిగద్గీవడడవారికిని చెకిక్కట చేయేమరనఁగ

   దగద్గీరి రానఁగదవ ఆతనఁడు వలీచ్చెని
   కగద్గీలేక నీవతట కనెన్నలేకారా పతని

  యగద్గీలనఁ దపప్పులసనఁక నెలయితచేవార
చ. 2:    సలవ నవవ్వెవారికి చేతమొకక్కలే మరనఁగ

  తలనఁగకతడనఁగదే ఆతనఁడు ముట ట్టిని
   మొలచిన నీవతట ముగద్ధలేకారా పతని

  తలిప రతకినఁదసి తమలినఁచేవార
చ. 3:   కానఁగిటనఁగటూడేవారికి కనురెపప్పులే మరనఁగ

  వనఁగకవ కూడెను శ్రీవతకటేశనఁడు
  మానఁగినమోవ నీవతట మానాపతులేకారా

   రానఁగలపై యతనినఁ బొతది రవవ్వెకెకిక్కనార



రేక: 0232-1సాళతగనాట సతపటత: 08-187
పలల్లవ:    ఇనాన్నళళ్ళ నెరనఁగమెపైత మదివో తాను

   పనున్నక వరక వడనఁబరచనఁ దాను
చ. 1:    తలనఁపే తలిసితేను తానఁదానే కదవ

   నలవతక నటూరకే నవవ్వెనఁ దాను
   వలియలల్ల నఁ జూచితేను వలల్లవరి గదవ

   పలిచి నాతో నానపటట్టి కొనీనఁ దాను
చ. 2:    అడుగనఁబోతే సుదుద ల అతతా మేలేకదవ

   కొడిమె లతచేనతటేనఁ గొతకీనఁ దాను
    చిడుముడి మొకిక్క తేను సిగద్గీరేనఁగీనఁ గదవ

   బడిబడి మనఁదటకి బాసచేసనఁ దాను
చ. 3:     కనున్నల నేనఁ జూచితేనే గటట్టియాయ గదవ

   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డెనసనఁ దాను
    వనన్న వనికెలల్ల నేనఁడు వడుకలే కదవ

   మనన్ననల నాకిచిచ్చె మచిచ్చెకాయనఁ దాను



రేక: 0232-2ముఖరి సతపటత: 08-188
పలల్లవ:   ఇతదుకనఁగానఁ బద్రితవాదాలేలే వభునఁనితోడ

  పతదమువల గెలప పపైపపైనేవుతడును
చ. 1:   మచిచ్చెకసేస నతనఁడు మారమాటాడకవ

  కచిచ్చెపటట్టి కానఁగిలితచికూడె నినున్నను
  వచిచ్చెరాని పతదమువతటదే యవలపలల్ల

   కొచిచ్చె లోలోనఁ దలనఁపతచకొతటానఁ దానుతడును
చ. 2:    చెకక్కలనొకీక్క నతనఁడు చెమరితచ తటట్టికవ

  పకక్కన నిటేట్టికానఁగిటనఁబట ట్టి నినున్నను
  చకెక్కరబొమత్మివతటది చవగొతటే నీవలప

   యకక్కడనఁ జికిక్కతచకొనాన్న నితతానఁ దపపైవుతడును
చ. 3:    యేలను శ్రీవతకటేశనఁ డెగద్గీలేమ నెతచకవ

   లలితచె రతులనఁ బెకక్కలగల నినున్న
  పాలజలధివతటది పచరితచిన వలప

  వళ నెతతవాడినాను వలితగాకతడును



రేక: 0232-3రామకిగయ సతపటత: 08-189
పలల్లవ:     ఏమనునో దగద్గీరనఁబో యవళ నేనఁ జెనకితే

 కామతచి కామాతధకారాననునాన్ననఁడు
చ. 1:    నవువ్వె నవువ్వెనోప నానాలికానఁడు రమణునఁడు

  అవవ్వెల నేమనునో యనీకాక
   దివవ్వెతుత్తి నఁ బొదుద దానఁకా తరిగివచిచ్చె యితటలో

  వువవ్వెళటూళ్ళరచ నసురసురెపై వునాన్ననఁడు
చ. 2:   పతతమాడనేర నాపలల్లటనఁడు నాయకనఁడు

  అతతరతగము దలిస ననీకాక
   బతతుల చటాట్టి లకెలల్ల పనులలల్ల జేసివచిచ్చె
  అతతటనఁ బానుపమనఁద నలసివునాన్ననఁడు

చ. 3:   కమత్మి చటూడనోప నాగబబ్బుశ్రీవతకటేశనఁడు
   అమత్మిలల ననున్ననఁ గటూడే ననీకాక
  సమత్మితతచి సతులతో సాములసేసివచిచ్చె
  కమత్మిరితప సిగద్గీలతో గటట్టి ననునాన్ననఁడు



రేక: 0232-4సౌరాషట్టిత సతపటత: 08-190
పలల్లవ:   నామరత్మిమటట్టిది యినఁక నీమరత్మిమానతీరా

 యమేరనఁజూచినవారి కెతతబతటయినఁకను
చ. 1:    మకక్కవ నీతో నేను మాటలడినతతలోనే

 పకిక్కటబతట (టా?)   యరా పూనఁచి వలప
   చెకక్కల చెమటలలల్ల చెరవుల వానలయ
    యికక్కడ ననున్ననఁ జూచి నీకెతతబతట యినఁకను

చ. 2:    కనున్నల నీరటూపచటూచి కరనఁగి గతడెలమోనఁచి
చనున్నలబతట(టా?)  యరా సరివలప

   వునన్నతనఁ మోవతేనియ లవవ్వెళటూల్లరనఁగనఁ జొచెచ్చె
   యినిన్నటా నా జోడెపైత వతతబతటయినఁకను

చ. 3:     కలసి నీవదద నేను గటట్టిపీనఁటపపై గటూచతడి
 మొలబతటయాయరా యిముత్మిలవలప

   కలికి శ్రీవతకటేశ కూడితవ వయోమద
  మెలిమ మడుగలబెబ్బు నెతతబతటయినఁకను



రేక: 0232-5కొతడమలహరి సతపటత: 08-191
పలల్లవ:  ఇనాన్నళల్ల నెఱనఁగమెపైత మతతేసిసుదుద ల

  వనన్నవ రానఁగారానఁగా వలల్లవరలయను
చ. 1:    మతతనాన నీతోను మాటల నేనాడినని

  యితతులలల్ల నాడుకొనే రిదేమయత
   చెతతల నీవతతేసి సిగద్గీల వడిచితేను

   కాతతల నీతో పొతదుగావతచటే నేరమ
చ. 2:   రతవళ నామేనరచితచిన నీచేనఁతల

  సతులలల్ల సదితచేర సారెసారెక
   యితవపై నీవాడికక యితతేసి వరవకనన్న

  హితులటూడిగాల సేయనేనఁటకి నీయడక
చ. 3:    ననుపన నీవు నేను నవవ్వెననవువ్వెలకను

  వనితలలల్ల మెచేచ్చెర వదదనునన్నటేట్టి
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననిన్నతతేసిగాను

  చనవరలకను మజాజ తయాయ నిపడు



రేక: 0232-6ముఖరి సతపటత: 08-192
పలల్లవ:   జిగరవతటవానఁడవు చెలలతగటే వడువవు

   అగపడి యితటవార అనన్నతతానఁ గలిగెను
చ. 1:     చికక్కని నీమాటలకే చెమరితచె మే నెలల్ల

   తకిక్కన చేనఁతల వతటే తలనఁపట ట్టినో
   అకక్కజప నీవనయ మాయనాయనఁ దనిసిత

  మొకేక్కననాన్న వడువవు మొలవటేట్టివపడు
చ. 2:     వడ నీ నవువ్వెలకే వరగతద నిలవలల్ల

   అడరి నీవదదనుతటే నాస యతతౌనో
   మడిమాలప నీమెచచ్చె మేలమేల కెపైకొతట

   వడి నోపననాన్ననఁబోవు వచిచ్చె కానఁగిలితచేవు
చ. 3:    కనున్నల నీచటూపలకే గరివడనఁ బులకితచె

   చనున్నల నినొన్నతత్తితేను చవ యేరీతో
     పనిన్నన శ్రీ వతకటేశ బాప బాప కూడితమ

   సనన్నసేసినానఁ గొతకప సారె మనిన్నతచేవు



రేక: 0233-1శతకరాభరణత సతపటత: 08-193
పలల్లవ:     నేరపరి వనిన్నటాను నీక నే లోను

  కారముగాదు కపగము కానీవయాత
చ. 1:   పలకనేరిచితేను బయలలల్ల నఁ బతదిలి

  చలము సాదితచితే శశియేరవ
  యలమ నీమాటలక నెదురాడగలనా

  కలసి కానఁగిలితచేవు కానీవయతయినఁకను
చ. 2:    వసరక నిలిచితే వనఁగెపైననఁ జలవ

  రాసి దతచదొరకొతటే రాయేపతడి
   ఆసపడి నీ వునన్నతదు కడడయడనఁగలనా

   కెపై సేసుక ననన్నతటేవు కానీవయాత
చ. 3:    గారవతచి కూడితేను కానఁగిలే చెమటనీర

  గోర గీరనఁబోతేను గతతేయేర
   సారప శ్రీవతకటేశ సనన్న సేయనఁగలనా

  కారణననఁ గటూడితవ కానీవయాత



రేక: 0233-2నాట సతపటత: 08-194
పలల్లవ:    ఏనఁటకి దగద్గీరేవయాత యిదేమ నీవు

   మోనఁటననుతదాననఁ జనున్న మొనల దానఁకీని
చ. 1:   పచచ్చెని చరగటట్టిన బలదొరనతటానే

  కచచ్చెల పీలిచతగల కొతగవటేట్టివు
   దిచచ్చెరి చెతచవారికి దేవరక నేమపని

   ముచచ్చెట లడనఁగనఁ జనున్నమొనల నానఁటని
చ. 2:    రొముత్మిననఁ బటూసగల వురట నాయనఁడనతటానే

  బమత్మిరపోవుచ మాపపై నొరగేవు
   దొముత్మిల మేసువారికి దొడడవారి నేనఁటమాట

   ముమాత్మిటకి వను చనున్నమొనల దానఁకీని
చ. 3:   వకక్కసపకొతడపపై శ్రీ వతకటేశనఁడనతటానే

  కకక్కసితచికూడి మముత్మినఁ గానఁగిలితచేవు
    తకక్కక మతకవారికినఁ దగ గొలల్లనఁడ నీపొతదు

   మొకక్కలీనఁడ నాచనున్న మొనల దానఁకీని



రేక: 0233-3భపైరవ సతపటత: 08-195
పలల్లవ:     మఱి యేమ సేసునే మతచివ యనిన్నపనుల

  వఱపలలల్ల నఁ దర వనఁడుకొనీనఁగాక
చ. 1:   ఆసగలిగినవానఁడు ఆతనఁడు నీయడకను

   వసరనా మనఁద మనఁద వడుకేకాక
   రాసికెకక్క నతతేసి రత నలయితతువట

  మోసపోయనా నీక మొకేక్కనఁగాక
చ. 2:    పపైపపై వలచినవానఁడు పతతప నీచేతలక

  కోపగితచనా మరినఁ గోరేదేకాక
  తీపమోవతేనెలిచిచ్చె తలిప చొకిక్కతతువట

  వోపననినా నినున్న వడనఁబరచనఁగాక
చ. 3:    కానఁగిటనఁ గటూడినవానఁడు కడు నీచెనకలక

  లోనఁగీనా యతతపైనా లోనఁగొనీనఁగాక
   చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెరనట

   దానఁగీనా నీ యితపలకనఁ దమకితచనఁగాక



రేక: 0233-4శ్రీరాగత సతపటత: 08-196
పలల్లవ:   అలయనఁగనఁ బొదుద లేదా అపప్పుటనీక

  చలివానె లేవయత జాగలతదానఁకాను
చ. 1:     అతగమెలల్లనఁ జెమరితచె నటేట్టి గతదము గరనఁగె

  సితగారితచకొనన్న కొపప్పు చనఁదరరేనఁగె
    యతగిలి వాయనఁగ నీక నిదే జలకమువటట్టి
  సతగతగా లేవయత జాగలతదానఁకాను

చ. 2:    పలకల గడునితడె బుసకొటల్ల చెలనఁగె
  తలపకిక్క కనుచటూప తేటవారెను

 బలపసతుత్తి వరాను పాలనేయినఁదచిచ్చెతని
  సళపక లేవయత జాగలతదానఁకాను

చ. 3:    మోముననఁ గళలముతచె మోవపపై చేనఁతలరానఁగె
    నాముతో శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడిత

   చేముటట్టిచేచ్చె మాటమతదు చెనకల నాతోపొతదు
  జామాయను లేవయత జాగలతదానఁకాను



రేక: 0233-5సామతతత సతపటత: 08-197
పలల్లవ:    ఆసత మరనఁగవానఁడ వనిన్నటా నీవు

  మోసపోక నీవాప ముదులదేరాదా
చ. 1:     చేపటేట్టివు నీక నేనఁ జెపప్పునటట్టి సేసేనఁగాని

   ఆప నడిగి రారాదా ఆమాటే
  దటూపలేవు నీచేనఁతకనఁ దొరలకతదాననతటా

  చాపలన నీవాపను సమత్మితతపతచరాదా
చ. 2:    పపైకొనేవు నీక నేనఁ బనులసేసేనఁగాని

  ఆకాతతనఁ దోడితేరాదా అపప్పుణగాను
   కాకరివపై దటూరేవు గకక్కన వడెమనతటా

  పోకలనఁబోక నీవాపనఁ బటూనఁటవటట్టిరాదా
చ. 3:   పూవులవసేవు నీక పొతదపైవుతడేనఁగాని

   ఆవనితనఁ గటూడరాదా అపప్పుడే ముతదే
    శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ జెతదితవ ఆలనతటా

కావతచే(చా?)    పకనఁ జెలల్లలినఁగా ననున్ననఁ జేయరాదా



రేక: 0233-6గళ సతపటత: 08-198
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరికినఁ గలదయత యిటవతట నేరప

  దవువ్వెలనుతడనఁగా నీవు తావులిచేచ్చెవు
చ. 1:    వలనఁదు లవవ్వెరినఁగనాన్న వతతలేదుగాన నీక

  సులభాననే దొరకనఁ జటట్టిరికము
  మలసి చలల్లలముత్మిక మతదనుతడిరానఁగానే

 కలపకోలనఁదనాననఁ గానఁగిలితచేవు
చ. 2:     అతగనలనఁ గతటే వావులటేట్టి నీక దొరకనఁగా

  చెతగటనే చెటట్టిడువనఁ జేటనఁడేసి
   ముతగిటనే పాలగానఁచి మటూలనఁ దోడతటవటట్టినఁగా

  సతగతగా నపప్పుడే మతచమువతచేవు
చ. 3:    పొరగ సతులతడితే పొరచి వడకలౌనఁగా

  దొరకొలదాసికినఁ బొతదుల దానఁతే
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
  తరవసి వలపల తీపచలేల్లవు



రేక: 0234-1కేదారగళ సతపటత: 08-199
పలల్లవ:    ఎతదువోయిత వతదానఁకా యకక్కడనుతడె నీనేరప్పు

  బతదక నపప్పుడాతని పటట్టి కతడవలదా
చ. 1:    నేనాతనితో నవవ్వెతే నీకేలే చితత

   నాననిచిచ్చె నీవనఁ గొతత నవవ్వెరాదా
సాననఁబెటట్టి(టట్టి?)   తనఁడు చటూప జళపతచేయపడు

  మానుపరాదా నీమగని సనన్నలను
చ. 2:   చెకాక్కతని నేనొకిక్కతే చిమడేవదేమే

   చికక్కనిచిచ్చె నీవనఁ జేనఁత సేయరాదా
  మకక్కవ నాతనఁడు నామరత్మిమతటేయపడు

  నికిక్క కోపగితచరాదా నీపతనెమెత్మిలను
చ. 3:    కలసితే నీవతని గదిదతచే వవవ్వెతవ

  వలసినపప్పుడు నీవ వతచకోరాదా
  యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డెలయితచేయపడు
  వలపతచి నీవభునఁని వతకలొతత్తిరాదా



రేక: 0234-2సాళతగత సతపటత: 08-200
పలల్లవ:    నీయితవు దలియక నే వగిరపడరాదు

   యయడ నీయాలనెపై యితటనే వుతదానను
చ. 1:     సారె నేనవవ్వెన నవువ్వె చలవో వనఁడో

   ఆరీత నీమతనఁ గలటాట్టి ననఁ లేవయాత
   నీరకొదిద తామరనెపై నీతోనఁ బొతదుసేసేను

 పేరబెటట్టితేవలప పతడతతేనిపప్పుట
చ. 2:    పలికేట నామాట పలచనో చికక్కనో

  అలరి నీకనఁ దోచినటాట్టి నతీవయాత
    బలిమకొది పతతాననఁ బటట్టి నినున్ననఁ బెననఁగేను

 వలచినవలపల వచిచ్చెనతతేలభము
చ. 3:    కూడినటట్టి నాకూటమ కొసరో పసరో

  ఆడినతతా నియతకొనే నానతీవయాత
  వడుక శ్రీవతకటేశ వనన్నకొదేదనెయత

  తోడరానఁగా వలపల తరినతతేవాకిలి



రేక: 0234-3సామతతత సతపటత: 08-201
పలల్లవ:   వలగా యివగొనిన్న వటట్టివసాల

 అలసితవనిన్నటాను ఆయనాయలేవ
చ. 1:     చికక్కని చెమటలకే సిగద్గీల వడేవు నీవు

  యకక్కవనిటటూట్టిరప్పులక నేమ సేసేవ
   నెకొక్కనన్న రతచినన్నల నీతలనే వగెనటే

   ముకక్కనబతట భోగితచే ముగదువా నీవు
చ. 2:     అలకల చెదరక నటేట్టి సిరసు వతచేవు

  యలమనఁ గనున్నలతేట లతదునఁబెటేట్టివ
   నెలకొనన్న యవనెన్నల నీవలల్లనే వచెచ్చెనటే

  కలగతపగానఁ గలసే కనెన్నవానీవు
చ. 3:     బొటట్టి చెదరినతదుక పొతచి తరల వసేవు

   యిటట్టి నీమోము కళలటట్టి దానఁచేవ
  నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవకూడితవటే

    పటము గటట్టిక పొతదే చాలవా నీవు



రేక: 0234-4ఆహిరి సతపటత: 08-202
పలల్లవ:    తపప్పులతచవని నినున్న దగద్గీరిత నిటగాక

   వపప్పుగితచే బీరాల కోపదునా నేను
చ. 1:    చికక్కని నీనవువ్వెలక చేసేట చేనఁతలక

  యకక్కవగా నితతేసి మోహితచితనఁగాక
   తకక్కల నీగటల్లక తచచ్చెన సనన్నలక

  వకక్కమానఁటే యపనులకోపదునా నేను
చ. 2:   కనున్నల నీమొకక్కలక కరణరసానక

   కనెన్ననయేత నీక తాళ గటట్టితనఁగాక
   మనన్నక నీమేకలక మేరల మరటక
   వునన్నత నీరానఁపలక నోపదునా నేను

చ. 3:    కలిసితవ రతకినఁ గడలేని మనన్ననక
   పలిచి నీకే సేస వటట్టితనఁగాక

   యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నీవనయాలక
   వళవుగా సిగద్గీవడ నోపదునా నేను



రేక: 0234-5మాళవగళ సతపటత: 08-203
పలల్లవ:    ఇతక నెతతగానఁగలదో యితతవలల్ల నీక

 సతకనఁజకాగ లచేతుల సరసకవచెచ్చెను
చ. 1:   నలల్లగలవలవతట నాతచటూప నీమెపైనతట

   నలల్లనాయ నిలవలల్ల నాథనఁడ నీక
   వలల్ల వపైన వలపల వడుకల నీపపైసనఁకె

  వలిల్లయేర పాదముతోనఁవభుడవు నెపైతవ
చ. 2:    బతగారవతట రటూపపడనఁత పొతదు సేయనఁగ

బతగరదటట్టిగరతుపతవపైతవ
 సతగతగానఁ దామరలసరవపాలమోనఁచి

 అతగజగరనఁడ జలజాక్షునఁడవపైతవ
చ. 3:  వవలమాటలనేరప్పువలనఁది కానఁగిటనఁగటూడి

    వవల పేళళ్ళ గలిగె వనున్ననఁడ నీక
   భావతచనఁ గొతడలవతట బల కచములనానఁట

   శ్రీ వతకటేశనఁడవపై సిరల మతచితవ



రేక: 0234-6భపైరవ సతపటత: 08-204
పలల్లవ:   సతగత గానిపనికి సాకిరనాన్నరా

  అతగవతచి వడెమనఁగా నదేమతటనఁగాక
చ. 1:  సమత్మితతచినమాటక జగడములనాన్నవా

  దొమత్మిసేసి యతటనఁగానె దటూరేనఁగాక
   యిముత్మిల నేరమతటే యిపప్పుడే లేదనేనా

  అమత్మిరో యిలల్ల చొరనఁగా నదేమతటనఁగాక
చ. 2:    చటట్టిరికము గలితే సటూడువటట్టి వచేచ్చెనా

  వటట్టికనఁ బెపైకొననఁగాను వసరేనఁగాక
   గటట్టిగానె నవవ్వెతేను కాదని తొలనఁగేనా

  అటట్టి సతదుకొనగాను అదేమతటనఁగాక
చ. 3:    తొలతనె చెపప్పుతేను తొలమని తోసేనా

  బలిమనఁ బెననఁగనఁగాను పదరేనఁగాక
    యలిమ శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటా ననున్ననఁగటూడెను

  అలయితచనఁగా రతుల నదేమతటనఁగాక



రేక: 0235-1బౌళరామకిగయ సతపటత: 08-205
పలల్లవ:    కూరిమ సిగద్గీల తగీ కొతకనేనఁటకి

  యేరీతకెపైనా నీవు యియతకొనవయాత
చ. 1:    పటట్టినదే వగతము పడనఁతులకనఁ జలము

  అటట్టి పతులకనఁ జేయకపోరాదు
   ఱటట్టిడి యాప మోవచటూఱలక నాసపడేవు

  యటఱల్లననఁ జేయనీ నీవయతకొనవయాత
చ. 2:   ఆడినదేమాటా అతగనల పతతమున

 నాడోడికయినా వనకపోరాదు
    తోడనే మేలది యాప తొలనఁగలేవు నీవు

 యేడసుదిదకెపైనా నీవయతకొనవయాత
చ. 3:    తలనఁచినదే పొదుద తరణుల కానఁగిటకి

  వలపల ముదిరెను వదదనరాదు
    బలవాపది శ్రీ వతకటపతవ నినున్ననఁ గటూడె

  యలమ ననిన్నటకి నీవయతకొనవయాత



రేక: 0235-2పాడి సతపటత: 08-206
పలల్లవ:    ఒటట్టి వటట్టి కొతటే నేమ వదుద దోసములేదనె

   వటట్టిచితతనఁ బొరలక వదిదకి రారాదా
చ. 1:  మలసేయపప్పుటవళ మాటమాటజగడాల

  అలిగి లేచిపోయితే నతదుకేమ
   వలినుతడి నీవల వరహననఁ బొరలేవు
   చలమొదుద నావదిదకి సరగ రారాదా

చ. 2:     నినునఁ జూచి నవవ్వెతేను నిజము నెరపనతటా
  గనిసి యలల్లతతనే కూచతటవ
   మనసు పటట్టిగలేక మరియేల పొరలేవు

  చనవుసేక నామతచానక రారాదా
చ. 3:     వడుక యరత నీవ వళమె ముతదుగరనఁగి

  తోడనె సిగద్గీలనఁబొతది దటూరకొనేవు
   యడకేతతచి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   మాడమాడ పతతముల మరియు రారాదా



రేక: 0235-3భపైరవ సతపటత: 08-207
పలల్లవ:  మటూసినముతాతలవతట ముదదరాతడల్లము

  యసరిబేసికి నీతో నెదురాడనఁగలమా
చ. 1:  బలిమేలసేయను పలకకతడినవారి

 అలిగేటవారలేరా ఆనఁడువార
   చలపటట్టి మాటలడ జాణలలేరా వరిలో
   యలమ నీతో నేము యదురాడనఁగలమా

చ. 2:  సిరసేలయతత్తిను సిగద్గీవడివునన్నవారి
 జరసేటవారలేరా సారెనితతుల

   దొరవపై పనులగొన తొతుత్తి ల బతటల్ల లేరా
   యిరవపై నీతో నేము యదురాడనఁగలమా

చ. 3:  కొతగలేలపటట్టిను గటట్టి ననుతడినవారి
 కతగివునన్నవారలేరా కామనుల

   రతగగ శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁగటూడితవ
   యితగితాన నీతో నేము యదురాడనఁగలమా



రేక: 0235-4కాతబోదిసతపటత: 08-208
పలల్లవ:   పటట్టి భోగిజవరాల పొలినఁత యిది

 పటట్టిమతచముమనఁదటనఁ బవళతచేదేవుడు
చ. 1:    కతదువ నీకితదానఁకా గతుల చెపప్పునేపటట్టి

   యతదానఁకా వగితచ నితత నీతోను
  అతదముగ నిలచతడి ఆకమడిచియతనఁబటట్టి
  కతదణప గదదమనఁదనఁ గటూచతడేదేవుడు

చ. 2:  వడిగాలసేసి నీవదదనుతడనేపటట్టి
   యేడగానఁ గొలవుసేసు నెదుట నీక

  పాడితోనఁ బతదమువసి పగడసాలడనఁబటట్టి
   ఆడనే పరపమనఁద నలపారే దపడు

చ. 3:     గకక్కన నీవు గటూడనఁగా కనున్నల జతకిక్కతచనఁబటట్టి
   యకక్కడగా సనన్నసేసు నితతేసి నీక

  చకక్కని శ్రీవతకటేశ సమత్మితతచకొననఁబటట్టి
   వకక్క మలగపపై నొరగతడి నవవ్వెదపడు



రేక: 0235-5సామతతత సతపటత: 08-209
పలల్లవ:     అటట్టి కానీవయత నేము నటాల్ల నె సేసేము

   గటట్టియపైన సతులకగాని నీవు లోనఁగవు
చ. 1:    కామతచి నీవాకిలి గాచక నేనుతడనఁగాను

   నామొగము చటూచి నీక నగవురాదా
    వమరనఁ బతతములడి వసనఁ బసులనఁ గాపతచే

   గామడి గొలల్లతలకనఁగాని నీవు లోనఁగవు
చ. 2:   యేపొదుద ను నీరటూపే యగదిగనఁజూడనఁగాను

  నాపొతతనేవుతడి నీక నగవురాదా
   చేపటట్టి మానాలచటూడ చెటట్టికిక్కతచి వళల

  కాపతచే గొలల్లతలకనఁగాని నీవులోనఁగవు
చ. 3:    యనసి నీకానఁగిటలో యేపొదటూద నేనుతడనఁగాను

  ననుపపైతే నీకితతేసి నగవురాదా
  మును శ్రీవతకటేశ యమునలోనాటలడితచే
   ఘనమెపై గొలల్లతలకనఁగాని నీవు లోనఁగవు



రేక: 0235-6గజజరి సతపటత: 08-210
పలల్లవ:    అపప్పుడే గెలిచితవా ఆప వరకతడితేనే

  తపప్పుల నీమదివలల్ల దానఁచకిటేట్టివునన్నది
చ. 1:  పలకనేరదుగాని భావములోనిచేనఁత

  బెళకకతడా నటట్టి పటట్టి కనన్నది
 అలగకనన్నదిగాని అనువువచిచ్చెనదానఁకా

  చలముల యేకతాన సాదితచనునన్నది
చ. 2:   జతకితచకనన్నదిగాని జగడాల కొనగోళళ్ళ

 యితకనెపప్పుడోయని మనఁదతుత్తి కనన్నది
   కొతకి తటేట్టిదేకాని గరియపైన రతదానఁకా

  పొతకప బటూతుమాటలనఁ బటూనఁచకనన్నది
చ. 3:   గటట్టి వడవదుగాని కొసరల మొకక్కలలల్ల

  దటట్టిమెపై నీపాదాలక దానఁచకనన్నది
  యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసితవతదానఁకా

  అటట్టివునన్నది నీతలపనఁ లడుగనఁగనునన్నది



రేక: 0236-1పాడి సతపటత: 08-211
పలల్లవ:   ఇతదుకనఁగా నెవవ్వెర మరేమసేసేర

  మతదమేళమోపకనన్న మరియటూ మొకేక్కను
చ. 1:    చనవు గలగనఁగానె చవగాక వలపల

  మనసు లరవులపైతే మరిచపప్పునే
   యనసితవతటా నినున్న నిటట్టి తటట్టితనఁగాక

   పనచి యగద్గీపటట్టితే బెరసి మొకేక్కను
చ. 2:    నగనఁగానె సరసాన నయమెకక్కనఁ దపల

 సొగయకతడితేనఁ దమచటూపలేవటట్టి
  తగిలితవతటా నీముతదల నేముటట్టితనఁగాక

  బగవతతగలిగితే పలిచి మొకేక్కను
చ. 3:    మెఱసి కూచతడగానె మేకొను కూటముల

  గఱతుల సనఁకకనన్న కూడదువాని
   నెఱి శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచనఁగా గటూడితనఁగాక
   తఱి నలసితనతటే దగద్గీరి మొకేక్కను



రేక: 0236-2శ్రీరాగత సతపటత: 08-212
పలల్లవ:    మకక్కటప సరసాల మతచి మొగచాటయాత

  దకిక్కనటట్టి కానఁపరాననఁ దనిసివునాన్నరము
చ. 1:  కొలవుపతమెలలల్ల గోడచేరవులకాక

  కలయిక రతులకనఁ గారణమేమ
    వల దేల గొతగవట ట్టి వదదనరే రమణుని

  తలనఁగక కనున్నలనే తనిసివునాన్నరము
చ. 2:   తోడునీడ సతులలల్ల తోలబొమత్మిలకాక

  వడుక కూటములక వలవటేట్టిరా
   చటూడక మనరె వతత్తి సొలపలనాయకని
  తాడుపడడ ఆసలనే తనిసివునాన్నరాము

చ. 3:   సిగద్గీపడడ కాతతలలల్ల చితత్తిరరటూపలకాక
   దగద్గీరి చేతనఁల సేయ దమయాటల
    అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశ ననిన్నటా మరమెచచ్చెరే

  తగద్గీక నేనఁడిటట్టికూడె తనిసివునాన్నరము



రేక: 0236-3లలిత సతపటత: 08-213
పలల్లవ:  ఏలపతతాలడేవు యితతతోను

   ఱల గరగితచే నినున్న ఱటట్టి సేయవచచ్చెనా
చ. 1:     మాటల దటూరనఁగలేక మగవ గోర నొతత్తితే

   నానఁటనతటా నీవల సనన్నలనఁ దిటేట్టివు
  చాటచెపప్పు నితతేకాక సాదునఁగొయతతనమున

  జూటనఁ దనమున నినున్నసటూడువటట్టివచెచ్చెనా
చ. 2:    బొమత్మిల జతకితచలేక పవువ్వెల వసితేను

   తమత్మిమోము దానఁకెనతటానఁ దటేట్టివు రొముత్మి
   చిమత్మి నవవ్వెతేనె మాయసిగద్గీతోడి చితత్తిమున

  అమత్మిరో నీతోడి చయాతటలకవచెచ్చెనా
చ. 3:  వసరితపతచనఁగలేక వసనినున్ననఁగటూడితేను

  సేసకొపప్పు జారెనతటానఁ జెలరేనఁగేవు
     ఆసల శ్రీ వతకటేశ ఆప నీవు నొకక్కటే

  బాసల నీవచిచ్చెనవ వచారితచవచెచ్చెనా



రేక: 0236-4రీతగళ సతపటత: 08-214
పలల్లవ:   కతల పూవకపూచె కావకకాచె

   రతుల మెపప్పుతచేనఁగాని రారాదా లోనికి
చ. 1:    చితతలేదు వతతలేదు చెకక్కచేతతో నేను

  పొతత నీరటూప తలపోసేనదే
   మతతనాన నీవల మాటలనే తనిసేవు

   రతతులసేయక యితక రారాదా లోనికి
చ. 2:    వాడాలేదు పీడాలేదు వచేచ్చెవతటా నీరాకక

  తోడనే యదురచటూచే తొలనఁగకిదే
    యేడగా నాక నిటట్టి యిచచ్చెకాలడేవు నీ

   రాడువచిచ్చె ముతతచొచెచ్చె రారాదా లోనికి
చ. 3:   యసులేదు రేసులేదు యిపడునీవుగటూడనఁగా

  ఆసల నలపదేరే ననిన్నటానిదే
   సేసవటేట్టిదతదానఁకా శ్రీ వతకటేశ నీవు
  రాసికెకిక్కతవనిన్నటా రారాదా లోనికి



రేక: 0236-5ఆహిరి సతపటత: 08-215
పలల్లవ:   ఏమసేసినానఁ జేయనీ యియతకొనవ

  వమర నితతగలదా వభునితోను
చ. 1:    వచిచ్చెనటట్టి వచిచ్చెతేను వలపేపో సుఖము

  హచిచ్చె మాటలడితే నెరనఁగనఁగాని
   కచిచ్చెపటట్టి నాయకనఁడు కొతగవటట్టి తయతనఁగాను

   పచిచ్చెగానునఁ బెననఁగేవు పాసివుతడనఁ గలవా
చ. 2:    చెపప్పునటట్టి సేసితేను చితత్తిమేపో చటట్టిము

  యపప్పుడూ నొడాడ రమెపైతే నెరనఁగనఁగాని
   వపప్పుగా నాయకనఁడు వడనఁబరచనఁగా నీవు

   తపప్పులతచే వపప్పుటని తాలిమకినఁ గలవా
చ. 3:    మెటట్టినటట్టి మెటట్టితేను మక మకేపతడిల్ల

   యిటట్టి సిగద్గీల వడితే నెరనఁగనఁగాని
   వటట్టి క శ్రీవతకటేశనఁ డొనగటూడె నినున్నను

   గటట్టి తోడ నవవ్వెవు గరిసేయనఁ గలవా



రేక: 0236-6శదదవసతతత సతపటత: 08-216
పలల్లవ:    సవత మచచ్చెరమున సతులదటూరిత నేను

  పవళతచనేల నీకనఁ బతతమచేచ్చెమయాత
చ. 1:  నినున్ననతటనటట్టివార నీయతతవార

   యనిన్నయపైనా నేము వతగే లేలడేము
   చినన్ననఁబోవ నీకేల చితత్తిమురాకనన్ననఁ గన

  పనిన్నవారిమార నీకనఁ బతతమచేచ్చెమయాత
చ. 2:   నీవడిగములవార నీకతట ఘనుల

  వవలక వారినేల వసరితచేము
  నీవు వాడనేలతదుక నేనఁడుగావలసితేను

   భావతచి వారికి నీక బతతమచేచ్చెమయాత
చ. 3:   నీసరిభోగపవార నీవార మాకను

   వసమతత పనికేల వర సేసేము
   యసుదర శ్రీ వతకటేశ మముత్మినఁగటూడితవ

   బాసతో నీ కితతపైతే పతతమచేచ్చెమయాత



రేక: 0237-1నాదరామకిగయ సతపటత: 08-217
పలల్లవ:   ఎచటనుతడివచిచ్చెత వదురచటూచిత నీక

  రచనమనిన్నతచి ననున్న రవవ్వెగానఁజేసితవ
చ. 1:    కొతడలరాయనఁడ ననున్ననఁ గోరి వలపతచితవ

   నితడు నాతలపోనఁతల నీకె శలవు
   దతడి వరహము రేనఁచి తడవలసేసితవ

   అతడనే నాచిరనఁజెమటది నీకె శలవు
చ. 2:   కోనేటవభునఁడ ననున్న గరతుగానేలితవ

  నేనెటల్లనుతడినాను నీకె శలవు
   ఆనుకొని యితతేసి ఆసలనె పటట్టితవ

   పూనిన పలకమోపల నీకె శలవు
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్న సేసవటట్టి కూడితవ

   నీవదద నలసినది నీకె శలవు
   కెపైవసము చేసుకొని కతదువనఁ జొకిక్కతవ

    యవధల నేభోగితచే దిది నీకె శలవు



రేక: 0237-2ముఖరి సతపటత: 08-218
పలల్లవ:  కపప్పురవడెమయతనఁగానఁ గాదనరాదు

   తపప్పులేదు నీయతదు తగిలిత నినున్నను
చ. 1:     చెచెచ్చెర నీవు చేసినచేనఁతల వతట నీవతదు

  వచెచ్చెనని చెపప్పుగా వదదనరాదు
  యిచచ్చెకములడేవారి నిట రమత్మితదురగాన

   వచేచ్చెయుమా యితటకిటట్టి వతటమ నీమానఁటల
చ. 2:     చెతగట నీసతనఁగతట సిగద్గీవడి అతతలో నా

  కొతగవటట్టిగా నినున్ననఁ గోపతచరాదు
  ముతగిట వనఁడుకొతటేను మొగమోడుదురగాన
   అతగవతచె రావయత అలకల దేరెను

చ. 3:    యతచకొతట నీగణల యితదరనఁజూడనఁగా నా
  కతచముపొతుత్తి క రానఁగానఁ గాదనరాదు

   అతచెల శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననేన్నలితగాన
  యితచకితచకె నవవ్వెను యియతకొతటసుదుద ల



రేక: 0237-3రామకిగయ సతపటత: 08-219
పలల్లవ:   ఏనఁటకి వచారమనఁక నాక

  కూటములే నను గరిసేసని
చ. 1:   యేపన నేనేమ నెఱనఁగకతడినా

  నీపయి తలనఁపల నేరీప్పుని
 మాపదానఁక మెపైమఱచివుతడినా

  దాపగ వలపల తలపతచని
చ. 2:   అసురసురయి నేనట కనుచొకిక్కన

  కొసరి కలల మేలొక్కలిపీని
 ముసరసిగద్గీల మోనాననుతడిన

  పస నీపదముల పాడితచని
చ. 3:    అలమత రత నేనలసినాను నీ

 తలిమోవ దపప్పుదేరీచ్చెని
  యలిమని శ్రీవతకటేశ నాకడమ

  గలిగినా నీదయగాచ ననున్నను



రేక: 0237-4శ్రీరాగత సతపటత: 08-220
పలల్లవ:   ఊడిగాల సేసుకొతటా నుతడనీవయాత

  దాడివటట్టినినున్ననఁ బటేట్టిదాన నీకనఁబద్రియమా
చ. 1:     చెపప్పునటట్టి యపనెపైనానఁ జేయనఁగానఁ గొతగ వటేట్టివు

  వుపప్పుటతచె యపనెపైతే నోపనఁగలనా
 ముపప్పురిగొనన్నసతుల ముయతడువారనాన్నర

    తపప్పుల నినున్ననఁ బటేట్టిట దానను నేనఁబద్రియమా
చ. 2:    లోనెపైనీక నుతడనఁగాను లోనితటకినఁ బలిచేవు

  కోనల నితదుక నియతకొననఁగలనా
  రానిపోని మటూలలను రాణవాసాలనన్నవార
  తానకమెపై మారకొనేదాన నీకనఁబద్రియమా

చ. 3:     గతదము నీకనఁ బటూయనఁగానఁ గానఁగిలితచి కూడితవ
   అతదుకొని యితత అలయనఁగనఁ గలనా

    యితదుకే శ్రీ వతకటేశ యిదే గోపకలనాన్నర
   దతదువతట రాజపదాన నీకనఁ బద్రియమా



రేక: 0237-5ముఖరి సతపటత: 08-221
పలల్లవ:   సిగద్గీవడ నీకేల చితతలేల

    తగద్గీ మొగద్గీలేల నీక తలవతచ నేనఁటకి
చ. 1:     వనన్న కనన్న సుదుద లలల్ల వలల్లవరి సేసేనతటే

   కనున్నల జతకితచి చటూచి కానఁతాళతచేవు
  అనిన్ననీమొకదాకిరి నాతుమలోనఁ బెటట్టి కొతటే

    చినిన్న సలవుల నాక చిరనవవ్వెయి ముతచెను
చ. 2:    నానాటకి నీగణల నానితచి కడిగేనతటే

  కోనల ముతజేయివటట్టి గోరనొతేత్తివు
    పాని నీపపై మచచ్చెరము పతడల్లనఁ బెటట్టి కతడితేను

   మోనాన వాతడెల్లకిక్క నీమోవమనఁద నితడెను
చ. 3:    సొరిది నీమనసిది సదితచి మెచేచ్చెనతటే

   కరనఁగి కరనఁగి యటేట్టి గారవతచేవు
   గరిమ శ్రీవతకటేశ కలసిత మొకేక్కనతటే

   తరితీపలపై చేతకి తలనఁబాలపై నితడెను



రేక: 0237-6దేసాళత సతపటత: 08-222
పలల్లవ:    చిఱత నవువ్వెలేల సిగద్గీల వడనఁగనేల

   గఱినఁ దలరాయి సేసుకొతద మనఁకలేవయాత
చ. 1:    చెపప్పునఁబోతేనఁ బసలేవు చేసిన నీచేనఁతలివ

 యిపప్పుట చనఁకటతపప్పులివయేకాని
  వుపప్పుటతచి యాడకతడా వరివారికెలల్ల ను

 చపప్పుడుజాగతటవసి చాటదములేవయాత
చ. 2:    నవవ్వెనఁబోతేనఁ బసలేదు నడవడి లోననెలల్ల

  పవువ్వెల కరపదానినఁ బొతదుటేకాని
    రవవ్వె నినున్ననఁ జేయకతడా రచచ్చెలోని వారికెలల్ల

   అవవ్వెల లేకలవాబ్రాసి అతపదము లేవయాత
చ. 3:    పటట్టినఁబోతేనఁ బసలేదు పపైపపై నీనేరమ

   వటట్టి చరలదసిన దొకక్క టేకాని
     నెటట్టిన శ్రీ వతకటేశ నీవు ననేన్నలితవ నీ

  చటాట్టి లక గరిసేసి చటూపదములేవయాత



రేక: 0238-1బౌళ సతపటత: 08-223
పలల్లవ:   నీతోనేల దటూతకక నిషటూట్టిరము

   ఆతరణ వచిచ్చె మరి అనిన్ననఁజూచకొనీని
చ. 1:   యిపప్పుడేలకోపతచేవు యితతతో నొకమానఁట

  చెపప్పుమనన్న మానఁటలప చెపప్పునఁగాక
   తపప్పులేదు నీయతదనీ దానికెపైనా సతతోసితచ
  ముపప్పురిగానఁ గలవలల్ల ముతదరనయాతని

చ. 2:    గదిదతచనేల నీక కామనిని వళచటూడ
  వదిదకినఁ బొమత్మినగానఁను వచెచ్చెనఁగాక

   సుదుద ల నీకలోనయత చటట్టిము జేసుకోయినఁక
   తదుద కొనేవార గలేత్తి తేరీనఁ దగవుల

చ. 3:    వాదులటలేల నీక వనిత నీగణమటట్టి
  సదితచి రమత్మిననఁగాను సదితచెనఁగాక
   యదసనఁ గటూడితవ నీవతతలో శ్రీవతకటేశ

   పోదిగా నాపనఁగటూడె పొసనఁగె నీపొతదుల



రేక: 0238-2పాడి సతపటత: 08-224
పలల్లవ:    వటట్టి వలపలచలిల్ల వనితలనఁ గొసరేవు

   పటట్టిక నీవతతేసి బలిమేల వటేట్టివు
చ. 1:    చికక్కని తేనెలవతట చెలియమాటల నీక

  చెకక్కచేత చితతలక జిగరెపైయతట
    యకక్కడ నెవవ్వెతయపైనా నేల నీమనసు వచచ్చె

   చకక్క నటూరకతడవయత సటలేల సేసేవు
చ. 2:   పలల్లతాడువతట వనితచటూపల నీక

 వులల్లముకోరికలక నురలపైనిలచ్చె
   యలల్లకాతతలతడినాను యేల నీవు మెచేచ్చెవు

  బెలిల్లతచకవయత లేనిపగయాలేల చెపేప్పువు
చ. 3:    కతదువ చకెక్కరవతట కాతతకెమోత్మివ నీక

  మతదులపై నీకానఁగిటకి మరలగొలప్పు
   యితదరి శ్రీవతకటేశ యిట ననటూన్ననఁగటూడితవ
   చతదాల సేయకవయత చవులేల చటూపేవు



రేక: 0238-3కనన్నడగళ సతపటత: 08-225
పలల్లవ:   మతచివానఁడె నావభునఁడు మగవలల

  వతచకోవలసి తానె వలపతచెనఁగాకా
చ. 1:    మొగముచటూచినవానఁడు మొదలనఁ దానె కదవ

  నగవురానఁగా వనక నవవ్వెతనఁగాని
  యగసకతపదానవా యితదర నెరనఁగకతడ

  అగడు సేయవలసి అనీనితతకాకా
చ. 2:    కానఁగిలితచకొనన్నవానఁడు గటట్టిగనఁ దానె కదవ

   పానఁగిన మచాచ్చెల మరి పటట్టితనఁగాని
 రానఁగతనముదాననా రాసికెకిక్కనాన్నళల్ల య

  వనఁగసేసి మోచిదితచ వతతసేసనఁగాకా
చ. 3:    చేరి కూడినటట్టివానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడె కద

  ఆరయ నేనిపడు నతటతనఁగాని
  బీరములదాననా పడిల్ల నేనఁడె ఆయ

 సారెసారెవనఁడుకొతటా చనవచచ్చెనఁగాక



రేక: 0238-4వరాళ సతపటత: 08-226
పలల్లవ:   వడుకకానఁడవు నీక వరపలయాత

  పాడిదపప్పుక యిచేచ్చెవు పతతాలేలయాత
చ. 1:    కావరితచి వగినతతా కలిగిన పనులలల్ల

  వవలనఁ జేసివచిచ్చె వరపేలయాత
   వోవరిలో నాచేతకి వతటనఁజికిక్క యిపప్పుడిటట్టి

 వోవలబెటట్టినతటా వటేల్లలయాత
చ. 2:     అతది పొతది వాడలోన అతదరి యితడల్లనెలల్ల

  వతదులరగితచి వచిచ్చె వరపేలయాత
  బతదనఁజికిక్కనటట్టి మాపరవుపపైనఁ బవళతచి

   సతదడిలో వారి వరి సాకిరలేలయాత
చ. 3:     అచచ్చెముగా ననున్ననఁ గటూడి అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ

  వచచ్చెనవడాయ నితక వరపేలయాత
   మచెచ్చెము చికెక్కను నీమనసు నామనఁదను

  వచెచ్చెములలల్ల నఁ దరె నొడనఁబాటేల్లలయాత



రేక: 0238-5దేసాళత సతపటత: 08-227
పలల్లవ:    ఆడుకోక నీకనీవ అతతేసి పతతాల

   జాడతోడ మరినవ చాలనయత యినఁకను
చ. 1:    నిగమములపై తేను నిలవనఁ బెటేట్టివాడవు

  మగవలతోనఁ గలల్ల మాటలడేవా
  అగడెపై అసురకాతతలతదుక సాకిరనాన్నర
    జగత సతతము లవ చాలనయాత యినఁకను

చ. 2:    పరిమ యజజ్ఞభాగాల పదదవపై ఆరగితచేవు
   అరిది వనన్నల ముచిచ్చె లరగితచేవా

   యిరవపై గొలల్లతలలల్ల నితదుక సాకిరనాన్నర
    సరి నటట్టి వశవ్వెసాల చాలనయత యినఁకను

చ. 3:      జమళ నవువ్వెతా నాక చానఁచె హసాత్తి ల నీవ
  కొమరెలనతట యతుత్తి కొని వచేచ్చెవా

   సమరత రకమణ సాకిరి శ్రీవతకటేశ
  సముకమెపైతమ బొతకచాలనయత యినఁకను



రేక: 0238-6దేవగాతధరి సతపటత: 08-228
పలల్లవ:    ఎటట్టి నన్నదో నీచితత్తిము యరనఁగ వనన్నవతచేను

  గటట్టి న నేనుతడితేను కోపముగాదుసుమత్మి
చ. 1:    యగద్గీలేక పతతోడ నెటవతట వళనెపైనా

  సిగెద్గీ మటూలధనము చెలలకను
     వగిద్గీ నీవు సారె సారె నొడివటట్టి తయతనఁగాను
   దగద్గీర రానెపైత నిది తపప్పుగాదుసుమత్మి

చ. 2:   యివవ్వెల మగవారితోనె మాటలడినాను
  నవవ్వె మటూలధనము నాతులకను

   మవవ్వెప సరసమున మానము సనఁకనాడనఁగా
   రవవ్వెగానఁ గేరిత నిది రానఁపగాదుసుమత్మి

చ. 3:    సారెనఁ గొపప్పుతటన పాబ్రాణసఖునితోనఁ జెనకనఁగ
  వోరప మటూలధనము వువదలక

    కోరిక శ్రీవతకటేశ కూడి ననున్న మెచచ్చెనఁగాను
  ధీరతనుతడిత నతతదిటట్టినఁగాను సుమత్మి



రేక: 0239-1హితదోళవసతతత సతపటత: 08-229
పలల్లవ:    ఆయనాయ నుతడవయత అనిన్నయునఁగతటమ నేము

   చేయి చేతనఁ బటట్టియతనఁగా సిగద్గీవడవలదా
చ. 1:    నిగద్గీల నీవతటవార నిజమాడి బతుకనఁగా

  కగిద్గీనవళల నేము కలల్లలడేమా
    బగద్గీన నతటవ నీవు బమత్మిచారి నతటాను

  వగద్గీళతచి పదారవల సతులతడనఁగా
చ. 2:     పలమార నీవ యితత పతతము లడుకోనఁగా

   కెలన నేమనఁక మరి కితదుపడేమా
  పొలసి వఱఱ్ఱైవనఁగేవు పరభునఁతత్తిమునఁడనతటా
  వలిసి లకిమమత్మి నీవురమెకిక్కవుతడనఁగా

చ. 3:     పపైపపై శ్రీవతకటేశ పాదము నీవు చానఁచనఁగా
  యేపన మొకేక్కవారమపప్పుడు నేమా

   దాపగ ననున్ననఁగటూడి ధరాత్మిల బోధితచేవు
  రటూపపై యతుత్తి కవచిచ్చెన రకమణవుతడనఁగా



రేక: 0239-2భపైరవ సతపటత: 08-230
పలల్లవ:    ఊరకే గడితచకొనీ వకక్కటకక్కటే తాను

   మారకొతటనతటానఁ దానే మతకాననఁ జూచనే
చ. 1:   తనివదరక వనుతగిలితే నాయకనఁడు

   యనసి నే నమత్మినతటా నెగద్గీపట ట్టినే
    చనవు చేసుక మరి సరినఁ గొతగవటట్టితేను
  పననఁగి పోనియతనతటా పకక్కలడనే

చ. 2:    చటట్టిమునఁజేసుక తనున్న సుదుద లలల్ల నడిగితే
  పటట్టి కతడె నెపాలతటా బీరాలతచనే

   వటట్టిన యాసలతోడ వళళ్ళ గానఁగిలితచకొతటే
   అటట్టి బలిమ సేసితనతటా దటూరీనే

చ. 3:     కతదువ రతకేళకి గడియ నేనఁ బెటట్టితేను
   యితదరి నతటనీవతటా నితత సేసనే

   అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డపప్పుటనఁ దనున్ననఁగటూడిత
   పొతదుల భద్రిమతచెనతటా పూనఁచి నవవ్వెనే



రేక: 0239-3సామతతత సతపటత: 08-231
పలల్లవ:    మలోనే కలిముదిరి మేడి దాయను

  జాలిదర నెటవల సరసమాడేవ
చ. 1:    కపప్పురమువతట నవువ్వె కారీని సలవుల

 గొపప్పుగొపప్పుకనున్నలను కోపమేనఁటకే
   కపప్పు సవరపపతనఁ గొపప్పువటట్టి తీసితవ

  దపప్పురప చేనఁతటాల్ల నఁ దరచకొనేవ
చ. 2:    వుటట్టి తేనెవతట మాటలటూరీని పదవుల

   తటట్టి ల నాలికె నెటట్టి దకొలిపేవ
   పటట్టి బతగారపాదుక బలిమ మేననటూనఁడిత

  యిటట్టి పతతమాతనికి నెటట్టి దిదేదవ
చ. 3:     రీత జిరగవతటది రేకల నీమేన నివ

 ఱతచనున్నలనెట ట్టితత్తి ఱటట్టి సేసేవ
   యతల శ్రీవతకటేశ నెనసిత వతతలోనే

  నీతతో యిపప్పుడెటాల్ల నీవుమొకేక్కవ



రేక: 0239-4సౌరాషట్టిత సతపటత: 08-232
పలల్లవ:   ఇదివో నీదొరతన మేనఁటదయాత

  అదనాయ నేనేమెపైనా నాడనఁజెలల్ల నయాత
చ. 1:    నాదికక్కచటూచ నాప నవవ్వె తలవతచేవు

   యదస నీ జాణతన మేనఁటదయాత
    ఆదిగో నాప దటూతకనెపై వచిచ్చెత నీవదిదకి

   పాదుగా ననిన్నతతసేసి పరాకెపై తవమయాత
చ. 2:    మచాచ్చెలవస నాప మాటలడేవు నీవపైతే

   యిచచ్చెట నీ జాణతన మేనఁటదయాత
    నెచెచ్చెలితటకి రమత్మితటే నీవు ననున్న ముటట్టితవ

 అచచ్చెలన గటట్టి సేసేవదేమయాత
చ. 3:     వలల్లవరిసేస నాప వతత నీ జాణతనాల

  యిలిల్లద శ్రీవతకటేశ యేనఁటదయాత
   తొలల్ల యాపనఁగటూడి జెలల్లల ననటూన్ననఁగటూడిత

   వులల్లసాన మెచేచ్చెవు నీ వుపమదేమయాత



రేక: 0239-5రామకిగయ సతపటత: 08-233
పలల్లవ:    చలము రేనఁగేదలల్ల సవతుల కితతేకాక

  నెలకొనె నాతనఁడితే నెరవరెనే
చ. 1:     ఘతల నతదరితోడ కడు నవువ్వెల నవవ్వెవు

   చేతకి లోనాయనఁ బత చెలల్ల లేవ
   పోతరితచి యపప్పుట నిపప్పుడు మారమలసేవు

   నీతతో నాతనఁడుమేల నీకె మేలే
చ. 2:    చెనకచనఁ బగటతో చెలరేనఁగి వుతదానవు

   అనువాయ నీ బొగట (డ?) లౌలేవ
   కనుసనన్ననఁ జెలలతో కమత్మిర మాటాడేవు

   చనవు నీకాతనఁడిచెచ్చె జయము చేకొతటవ
చ. 3:    తావున నాకను మతచితనముల నెరపేవు

  శ్రీ వతకటేశనఁడే బుదిదచెపప్పులేవ
   వవలక రాజసాన వఱఱ్ఱైవనఁగే వనిన్నటాను

  కెపైవసమాయ నాతనఁడె ఘనురాలవౌదువ



రేక: 0239-6నాదరామకిగయ సతపటత: 08-234
పలల్లవ:    నిచచ్చెల సేవలసేసి నేనే వసరిత

  అచచ్చెలననఁ దనకతటే అలసితని
చ. 1:    కనున్నల కానఁకలదర కపప్పురము చరమవ

  యనిన్నక నెవవ్వెతకో యదురచటూచె
   సనన్నలచేసిన చేయి సకియరో పసుకవ

    పనిన్న సారె వతచి వతచి బడలినానఁడు
చ. 2:    పదవకినఁ బదనురానఁ బలిచి పనీన్నరీవ

   కదిసి యవవ్వెతకో కతల చెపప్పు
  పొదిగినమేననఁ దటట్టి పనునఁగయినానఁ బటూయవ

 మదనగరిడి సదమదమెపైనానఁడు
చ. 3:    వురముమనఁదికి నిటట్టి వుపచారాల సేయవ

   మొరసి చనున్న మోప మోనఁచినానఁడు
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డెననె నాకానఁగిట

  మరిగితచి ననిన్నటాల్ల మనిన్నతచినానఁడు



రేక: 0240-1దేశ(సా)క సతపటత: 08-235
పలల్లవ:    కానీవయత దానికేమ కరత్తివు నీవు

  తానకమెపైతమ యితకా దతడనుతడేమయాత
చ. 1:    చతురనఁడ వనిన్నటాను సముకాన నునన్నదాన

  రతకినఁ బలవవతటా రవవ్వెసేసేనా
     గత నీమో మాక మరి కానఁతాళతచి సేసేదేమ

 తతవచిచ్చెనతదానఁక దతడనుతడేమయాత
చ. 2:      నేరపరి వనిన్నటాను నీకనఁ గటట్టిత నేనఁ దాళ

   చేరి మాటాడకనాన్ననఁ జెచెచ్చెరనఁ దిటేట్టినా
   కోరినకోరిక నీవు గతపతచి సేసేదేమ

 తారకాణపై నదానఁకా నీదతడనుతడేమయాత
చ. 3:     బలవునఁడ వనిన్నటాను పటట్టిత వగతము నీక

   అలయనఁ గటూడిత వనఁక నౌనఁగాదనేనా
    యిల శ్రీ వతకటేశనఁడ మెపప్పుడూనఁ జేసేదేమ

   తలనఁప నిలప దానఁకా దతడనుతడేమయాత



రేక: 0240-2నారాయణ సతపటత: 08-236
పలల్లవ:   ఇలల్ల తడెల్లరినఁగిరా యితతేసి సదితచ

   కలల్లల నిజాలసేయనఁ గడకూ నేరతువు
చ. 1:    చెపప్పురాని కూరిమతో చేరి నావదదనుతదువు

    యపప్పుడో ఆప యితటకి నేనఁగి వతుత్తి వు
     చొపప్పుల నీమేన నవ చటూప చెపప్పురాదు మాయ

    నెపప్పున నీవళల్ల కలల్ల నీవ యరనఁగదువు
చ. 2:    అరిది నాపొతుత్తి న నీవారగితచె వుతడుదువు

   సరినాప వతదపప్పుడో చవ చటూతువు
   సరవుల అటట్టి నన్నవ చాటచెపప్పు గరిలేదు
   నిరతప నీసుదుద ల నీవ యరనఁగదువు

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశ ననెన్న చేకొని కూడుతడుదువు
   యేవళనో కానఁగి లప కెరవతుత్తి వు

   భావనల యితతకాని పచారితచరాదు మరి
  నీవధములనిన్నయును నీవ యరనఁగదువు



రేక: 0240-3లలిత సతపటత: 08-237
పలల్లవ:    ఏడనఁజూచినా నీక నేమ బానఁత

   ఆడానీడానఁ దిరగనఁగా నగద్గీవాయ వలప
చ. 1:     చెతగావమోవ నీది సలవ నవువ్వెల నావ

  యతగిలి పొతుత్తి లపత వమనేమయత
     కొతగ వటేట్టివల నీవు కొనవల నేనఁ బటట్టిగా
   జతగిలి సతులకెలల్ల చవుకాయ వలప

చ. 2:      చెకక్కల రేకల నీవ సిగద్గీల రాసుల నావ
  యకిక్కరితత పతవపైత వమనేమయత
   కకక్కసితచేవు రతకి కడునఁదమకితచే నేను

    చకక్కని యితతుల మనఁద జాజరాయ వలప
చ. 3:      గటట్టి తో నలప నీది కూడిన కానఁగిలి నాది

  యిటట్టి శ్రీవతకటపత వమనేమయత
   పటేట్టివు నాకచముల పయతద నేనఁగపప్పునఁగాను

   జటట్టిగొనన్న మొకక్కలక సతదనఁడాయ వలప



రేక: 0240-4కేదారగళ సతపటత: 08-238
పలల్లవ:    నీకతట వగిరము నితడు నావడుకలివ

  కెపైకొనేనఁగాని పయతద గపప్పునియతవయాత
చ. 1:    చెపప్పునటట్టి సేసేనఁగాని చెకక్క నొకక్కనియతవయత

ఆ(అ?)   పప్పుడె నవవ్వెనఁగాని మోవాననీవయత
   దపప్పుల దేరిచేనఁగాని తముత్మిల మడనీవయత

  గపేప్పుగానఁని వలపల గోరొతత్తినీవయత
చ. 2:    సమత్మితతచి వుతడేనఁగాని చనున్నల నొతత్తినీవయత

  తమత్మిగా మొకేక్కనఁగాని తటట్టినీవయత
  కమత్మిరితచేనఁగాని మేల కొపప్పువటట్టినీవయత

  చిమేత్మినఁగాని సిగద్గీలలల్ల నఁ జెనకనీవయత
చ. 3:    యదుర మాటాడనఁగాని యేకతము వనవయత

  అదను చెపేప్పునఁగాని అతటనీవయత
  పొదిగేనఁగాని అలసి బుసకొటట్టినీవయత

  యిదివో శ్రీవతకటేశ యనసితవయాత



రేక: 0240-5కాతబోదిసతపటత: 08-239
పలల్లవ:    ఇతతేసి సేసేదలల్ల నితదు కొరకా

   పతతము నెరపనఁబోయి భద్రిమసేవు నీవును
చ. 1:    చనునఁగవ దానఁకితచేవు సారెనఁ బాదపవలను

  గనుకచ నీపలిల్లకి గొలిచిరానఁగా
    తనువనఁలల్ల జెమరితచి తపప్పుక నినున్ననఁ జూచితే

  కనునఁగొనలతేటలనఁ గరగేవు నీవును
చ. 2:    కచచ్చెలపపై నుమసేవు కోరి నీతమత్మిరసము

 నెచెచ్చెలిచేకాళనఁజి నేనఁబటట్టినఁగా
    ముచచ్చెటతో సిగద్గీవడి మోవ నినున్ననఁ దిటట్టితే
   అచచ్చెమోవనఁ బరవస మతదేవు నీవును

చ. 3:    చెకక్క మోవనతటతచేవు చేవదేరిన యాసతో
  కకక్కసితచి నీవడిగాల సేయనఁగా

   అకక్కపపై శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
   గకక్కననే యలసేవు కలయుచ నీవును



రేక: 0240-6బౌళ సతపటత: 08-240
పలల్లవ:   కపప్పురమచిచ్చెతే నీకనఁ గారమాయనా

  యిపప్పుడు నీభాగాతనక నేమసేసునే
చ. 1:   చెలిమచేసేవళ చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొతటే

    అలిగి వభునఁనినఁ దిటేట్టి వదేమె నీవు
   కొలనఁదిమరి తపప్పు కొనగోర దానఁకితేను

   యలమ నితతలో నితనఁడేమ సేసునే
చ. 2:    చేరి బుదిదచెపేప్పువళ చెవలో మాటాడితేను

    ఆరయనఁ దపప్పుక చటూచే వదేమె నీవు
   మారలేక అవయ నీమరత్మిముల సనఁకితేను

   యరీత నితకా నితనఁడేమ నేసునె
చ. 3:    మోవతేనె వతదువళ మొనపలల్ల సనఁకితేను

    ఆవల చటూచి నవవ్వెవు అదేమె నీవు
   నీవ అలమేలత్మితగవు నినేన్నల శ్రీవతకటేశనఁ

   డవళను ఆయ నాతనఁడేమ సేసునే



రేక: 0241-1సామతతత సతపటత: 08-241
పలల్లవ:    వతత లపవదదనుతడి వనీనఁ గాని

   యితతయు మాతో నానతయతవయత నీవు
చ. 1:    చెపప్పునటట్టి సేసి తలిసిగద్గీవడి వునన్నదితత

   అపప్పుడె మెచెచ్చెనఁజమత్మి ఆప నినున్న
  కపప్పురగతధి మతలోనఁగలమాట నేమాడేము

   చెపేప్పుమాటల మాతోనె చెపప్పువయత నీవు
చ. 2:    మనిన్నతచిత వనిన్నటాను మనసు వచెచ్చెవునన్నది

  కనున్నలనె మొకెక్కనఁజమత్మి కాతతనీక
   సనన్నల సేసినమోలల్ల సరినేము దలిపేము

   యినిన్నయు మాకతత్తిరము లియతవయత నీవు
చ. 3:     కానఁగిటనఁ గటూడిత వద కెపైకొనె నలమేల్ మతగ

   ఆనఁగి వురమెకెక్కనఁజమత్మి ఆప నినన్నతట
    వనఁగము శ్రీవతకటేశ వనన్నవతచే మనఁక నీతో

    పోనఁగ వోనఁగనఁ బొతద మముత్మినఁ బొతదితచమనీవు



రేక: 0241-2పాడి సతపటత: 08-242
పలల్లవ:    దేవునఁడు దేవయు నద తరదియతరె

  పూవులదతడల దసి పవువ్వెలియతవ
చ. 1:    కనున్నల నిదుద రదేర గకక్కన మేలకొని

   వునన్నత మొకాల చటూచే రొకరొకర
   పనీన్న రతదియతరె పావడల నతదియతరె

   గనన్నననఁ గాళతజి దగద్గీరనఁ బటట్టిరే
చ. 2:     నగవుల నగకొతటా నతటన లేచి కూచితడి

   వగినఁ గరల దిదేద రొకరొకర
    తగ నదాద ల చటూపరె తతతో బటూగాలియతరె

   వగరదేరనఁ గసటూత్తిరి వుతడ లియతరే
చ. 3:    బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచకొతటా పగయముల ఆడుకొతటా

  వగిద్గీరి రతులకను వకరొకర
   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగానఁ గటూడి

   వగద్గీళతచే రలపార వసరరే యిపడు



రేక: 0241-3రామకిగయ సతపటత: 08-243
పలల్లవ:    గడుసునఁదన మేనఁటకి కలికి మోనమటే

  తడవకనన్న దిటట్టితన మదియననఁడా
చ. 1:   పతతమాడరాదుగాక పతతోడ సతకిని

  అతతరతగమెపైననఁ గొతత ఆనతీరాదా
   మతతుకెకిక్క వదదనుతడి మారతత్తిరాలియత వదే
   కాతతునఁడు నీకిదియలల్ల గరవ్వెముగానఁ జూడనఁడా

చ. 2:    తటట్టిరాదుగా కతనినఁ దేరిచటూచి నీకితతేసి
  తటట్టిలగా మొకక్కనఁగాను దవతచరాదా

   చెటట్టివటట్టి పననఁగనఁగానఁ జెపప్పునఁగదే వనయాల
   గటట్టి తోడ నుతడితేను కచిచ్చెత మదననఁడా

చ. 3:   బాధితచరాదుగాక బడి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ
   బాదుగాను మెచిచ్చె మెచిచ్చె పాడరాదా

   యదస నలమేల్ మతగ వనసిత వతని
   పోదితో నిటగాకనన్న పొరపొచచ్చె మెతచనఁడా



రేక: 0241-4దేసాళత సతపటత: 08-244
పలల్లవ:    అనిన్నటకినఁ గలవట అతదుకలేవా నీవు

    నినున్న నీవ యతచకొతటే నేరవా యపనుల
చ. 1:     నవువ్వెలక నొకమాట నతటన నీతో నాడితే

  యివవ్వెల నతదుకనఁగాను యగద్గీపటేట్టివు
  రవవ్వెనవానఁడవుగావా రాజవుగావా మునేన్న

   అవవ్వెల నెతచిచటూచితే నతదుకనునఁ దగవా
చ. 2:    చెలిమతో నొకమానఁట చెకక్కచేత నటూనఁదితేను

  కలనఁగి నీలోనీవ కానఁతాళతచేవు
  వలప నీసొముత్మిగాదా వాడికవానఁడవుగావా

   అలవాట నీకలేదా అతదుకనునఁ దగవా
చ. 3:    చనవుల నొకమానఁట చనున్నల నేనొతత్తితేను

   కొనచటూపలనే చటూచి కూడిత వటేట్టి
    వను శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదునఁడవు నీవుగావా

   అనిపతచకో మాచే నతదుకనునఁ దగవా



రేక: 0241-5శదదదేశి సతపటత: 08-245
పలల్లవ:     కానఁతాళతచి వునన్నది నీకడ సుదుద లలల్ల వని

   చేనఁతలేమనఁ జూపక చేరి వరకతడుమ
చ. 1:    వనిత నీచితత్తిము రావలసి యితదానఁకాను

  వనర ననిన్నమానఁటల నోరిచెనఁగాని
    చెనకి నీవ యినఁక చేతులతత్తి మొకిక్కనాను

   కొనచటూపటలగలనఁ గచిచ్చె యతుత్తి నఁ జమత్మి
చ. 2:     అతవ నినున్న మెపప్పుతచె అతదుకొర కితదానఁకాను

  చతురత మోనముల జరపనఁగాని
    యితవుగా నీవ యినఁక నిచచ్చెకము లడినాను

   రతరాజ గఱ ఱ్ఱైల నోరనే తోలనఁజమత్మి
చ. 3:     చెలి నీవు గటూడిన యసిగద్గీన నితదానఁకాను

  మొలకనవువ్వెల లోలో మొరనఁగెనఁగాని
    నెలవపై శ్రీ వతకటేశ నీవ యతతవనఁడుకొనాన్న
   తలిర మోవపపైని ముదద్రిల వటట్టి జనఁమత్మి



రేక: 0241-6సాళతగత సతపటత: 08-246
పలల్లవ:    మేమొక జాడవారము మరలేము మమాటల

   ఆమాటల నెరపతే నతదరికి సమత్మితా
చ. 1:     పోనఁడిమ నాశతతాల పొగడేవు సారె సారె

    నానఁడె నీవచిచ్చెన బుదిద్ధ నాకనఁ గదుద గా
    కోనఁడి ననున్న లోనుసేసుకొని నీయిచచ్చెనఁ దిరిగి

   ఆనఁడుజాత కిదేచాల అతట వారోరతురా
చ. 2:    పలిచి ననిన్నతదరిలో పదదరికము సేసేవు

   తొలత చేపటట్టితగా తటూరి రకతచ
    యిల ననొన్నడనఁ బరచి యితదరినినఁ బెతడాల్ల డి

   పొలమెలల్ల నిటట్టి చటట్టి కొతట వారోరతురా
చ. 3:     కూడి ననున్న నారతుల గరతుల సేసాడేవు

    జోడు గదుద గా నినున్ననఁ జూప చెపప్పును
    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననిన్న (నున్న?) సటూట
   వాడకెలల్ల నేరెప్పునతట వారితదు కోరతురా



రేక: 0242-1సాళతగనాట సతపటత: 08-247
పలల్లవ:    ఆడ నీడ నుతడనఁగా నినన్ననేనఁగాక

   కూడి యిటట్టి వుతడితేను కోపగితచేనా
చ. 1:    నామొగము చటూడుమా నగితేనె కానవచచ్చె

   నీ మనసులోననునన్న నిజమునఁ గలల్ల
   యేమతకముల నేల యితతేసి ఆనలేల

    నామతచముమనఁద నుతటే నమత్మి నే ననేనా
చ. 2:   ముమాత్మిరనాడుమామాట మొదలనే తలిసను

  కమత్మిన నీచేనఁతల కపటాలలల్ల
   సమత్మితతచ మననేల చలము సాధితచనేల

  యిముత్మిల మాయిచచ్చెనుతటే యసడితచేనా
చ. 3:  కానఁగిలితచకతడుమాకానఁక లోనెముతచకొని

   ఆనఁగి పదవ దడిప ఆసలలల్ల ను
   వనఁగనేల యినఁకను శ్రీవతకటేశ కూడితవ

   పానఁగి యిటట్టి నెలకొతట బాసలడిగేనా



రేక: 0242-2వరాళ సతపటత: 08-248
పలల్లవ:   ఆసపడడవారికి నలమట సేయకినఁక

  రాసికెకక్క మనిన్నతచి రకతచవయాత
చ. 1:     నీమొగము చటూచి చెలి నిటటూట్టిరప్పు నిగడితచె

  యేమో అడుగవయత యేకతానను
   సామువార సలవనె నవువ్వెల లోలోనదానఁచ

  దమసాన తలనఁపలల్ల నఁ దలసుకోవయత
చ. 2:    చేతకి వడెమచిచ్చె చెమరితచ మేనెలల్ల

  యేతున నేమడిగెనో యియతవయత
    ఆతుమలోనఁ గోరి కోరి అటట్టి నివవ్వెరగతద

  కాతరాన నటాల్ల నె కానిమత్మినవయత
చ. 3:     దగద్గీరనఁ గటూచతడి యద తలవతచ సిగద్గీపడి

  వగద్గీళతచ కినఁకనఁ దరవయవయత
    కగద్గీక శ్రీవతకటేశ కానఁగిట నినిన్నతత గటూడె

  వగిద్గీనరతులక నీ వడిగటట్టివయాత



రేక: 0242-3ఆహిరి సతపటత: 08-249
పలల్లవ:      వచిచ్చె చెపప్పు నిద నీక వవరముగా నేనఁడు

   నెచెచ్చెలి నినిన్నటకిని నేనేగరి సుమత్మి
చ. 1:    అతగవతచి నీతో మాటలడక యిటట్టివునన్నది

   అతగన చితత్తిము దలియనఁగనఁ గలవా
 యతగిలిమోవతోడ నేమమాటలడినాను

   పతగితచె యతతపైనా నతటపాయదతటానఁ జమత్మి
చ. 2:    తరణ యదుటనె తలవతచక వునన్నది

   వరవున నీపను నవవ్వెతచనఁ గలవా
   సరసము లడితేను జతగిలి కడుపలోననఁ

  దొరలితేనది గడుదోసమనీ సుమత్మి
చ. 3:     కామని శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ గలస నేనఁడు

  చేముతచి ఆకారణము చెపప్పునఁగలవా
   వాములపై యవవ్వెతకెపైనా వయసు మనఁదువోతేను
   దమసాన నినేన్న నితదితతురతటానఁ జమత్మి



రేక: 0242-4శదదవసతతత సతపటత: 08-250
పలల్లవ:    అతదుకెపో నినన్ననేది అనిన్నటా నేను

   యతదుకెపైనా వరవవు యపప్పుడూ నీవ
చ. 1:    నివవ్వెటలల్ల నాకెపైత నినున్ననఁ జూచినపప్పుడెలల్ల

  నవువ్వెల గనమాయ నానాటకి
 జవవ్వెనపవానఁడవు సవరనివానఁడవు

  రవవ్వెలక వరవవు రచచ్చెలనెలల్ల ను
చ. 2:     తాటతచి నినున్న నేను దగద్గీరిన యపప్పుడెలల్ల

   మాటల గనమాయ మరి నోరికి
 నీటతోడివానఁడవు నేరపరివానఁడవు

   యేటకెపైనా వరవవు యడా నాడను
చ. 3:     అతకెల నినున్ననఁ గానఁగిట నలమన యపప్పుడెలల్ల

   జతకెనల మగిలను సారె సారెక
  పొతకప శ్రీవతకటేశ పరషోతత్తిమునఁడవు
  లతకెలక వరవవు లలనలయడను



రేక: 0242-5నాదరామకిగయ సతపటత: 08-251
పలల్లవ:    ఇతకా నేమగావల నిటట్టి ఆనతవయత

  జతకితచనఁగాని నీసలిగె చటూపను
చ. 1:    మతకము నేరనఁగాని మతతనాన నీతోను

  చతురతమగలనఁ గొర నేరతు
  బతమాలనోపనఁగాని పతతప నీరతవళ

   నితవపై నీచెపప్పునటట్టి యేమెపైనానఁ జేసేను
చ. 2:   వాదితచరానఁగాని వనెన్నలమెరసి నీతో

  ఆదిగొని సరసము లడవచేచ్చెను
  సాదితచవదుద గాని చలల్లని నీకానఁగిటలో

  సాదువల నీకతల సమత్మితతచేను
చ. 3:    కోపగితచనఁగాని నినున్ననఁ గటూరిమ శ్రీవతకటేశ

   కానఁపరము సేసి నీపకక్కనె వుతడేను
     యేపన బతకము లేల యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   తీపల మోవమాటలనఁ దేనె వసేను



రేక: 0242-6ముఖరి సతపటత: 08-252
పలల్లవ:   పదరకవ యితకానఁ బనిగలదు

   కదియుట నినున్న నాపపై కానఁతాళముగాదా
చ. 1:      కనున్నల నవవ్వెతే నేమె కానఁకల చలిల్లతే నేమె

   వనెన్నల మాయితటకి రావలనఁగా తానటూ
   యనిన్నలేవు వానియమెత్మి లవవ్వెరతడిరో వదదను

   నినున్న నాతనఁడేమనినా ననున్న నతటగాదా
చ. 2:      సేల వటట్టితే నేమె చేతుల ముటట్టితే నేమె

   వాసుల నామోము చటూడవలనఁగా తాను
    వసాల నెరపనీవ వడెప మదమో యేమో

   బాసికము నీకిచిచ్చెన పని నాకేకాదా
చ. 3:      ఆడ నినన్నతటతే నేమె అటట్టి తావచిచ్చెతే నేమె

   వాడుమోము నాకనఁ జూపవలనఁగా తాన
    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డెనసనఁ గదవ ననున్న

  వడుకలకక్కడివ నాతోడి తమేకాదా



రేక: 0243-1శ్రీరాగత సతపటత: 08-253
పలల్లవ:    తొలిల్లట సుదుద లకనఁగా దటూర నేనఁటకి

   పలల్లదా లనిన్నయునాడి పతతమచెచ్చెనఁ జాలను
చ. 1:    చెకక్కనబెటట్టిన చేయి సేపటట్టినటట్టి చేయి

    వకక్క టకాదా మన సొతడు రెతడాయ
    నికిక్క తానేమ సేసునె నేనఁడు నాభాగతముగాక

    మొకిక్కత ననవ తానె మొకమోడె నాకను
చ. 2:     అపప్పుడు నవవ్వెన మోము అలిగిన మారమోము

 యపప్పుటదకాదా యితచముతచాయ
   తపప్పుల తనతదునేవ దపైవము చేనఁతలగాక

   కపప్పురము గానుకీవ కరణతచె ననున్నను
చ. 3:      కొతచి పననఁగిన మేను గొబబ్బుననఁ గటూడిన మేను

  యతచనఁగ నిదియకాదా యడుజోడాయ
    వతచనేల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు తా ననునఁ గటూడె

   మతచివ పనులనవ మనిన్నతచె ననున్నను



రేక: 0243-2పాడి సతపటత: 08-254
పలల్లవ:    తానఁకనేల వతగనేల తలనఁచకో యినఁకనెపైనా

  సనఁకోరిచితేనఁ బనుల చొపప్పుణనఁగనఁగా
చ. 1:    పలల్లదము లడనఁగానె పతతము లియతవలనె

    అలల్లదివో వభునఁడ నేనఁ డానఁడు వారికి
   మొలల్లమ నీపాటబుదిద్ధ మునుపనె కలిగిత

  వలల్లనె దొరతనాన నుతడవచచ్చెనఁగా
చ. 2:    చేతుల పపైనఁజానఁచనఁగాను సిగద్గీల వడవల

   యేతువ లతాత్తి దితచక యితదరిలోన
   నీత వచారితచకొని నెమత్మిది గటట్టి ననుతట

  రీతతోనఁ బెదదరికము రేనఁచకొనవచచ్చెనఁగా
చ. 3:   కానఁగిలితచకొననఁగానె కెపైవము గావలస

  మాగిన మోవతేనెల మముబోనఁటకి
   చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ నేనఁడు

   నానఁగవారల్ల మనఁద మనఁద నవువ్వెవచచ్చెనఁగా



రేక: 0243-3సామతతత సతపటత: 08-255
పలల్లవ:    రానఁగద పాయము రచచ్చెలనఁ బెటట్టిక

   కానఁగక మనఁగడ గటట్టి నటవ
చ. 1:    వలచిన రమణకి వడినఁ బతతోడుత

  యలమని పతతము లేమటకే
  కలయికలకె మరి కాచకతడనఁగా

  చెలరేనఁగీ యతని చితత్తిముగాకా
చ. 2:    వగిద్గీ ననుపతో నుతడిన కాతతక

  యగద్గీల దపప్పుల నేమటకే
   సిగద్గీతొనఁ బద్రియము చెపప్పునఁగనఁ జెపప్పునఁగ

  నిగద్గీననఁ దా మనిన్నతచగాకా
చ. 3:   కదిసను శ్రీవతకటపతతో నీక

  యదుర మాటలినఁక నేమటకే
  పదరక వురమున బలసుకతడనఁగా

  ముదముల పపైపపై ముతచనఁగాకా



రేక: 0243-4శతకరాభరణత సతపటత: 08-256
పలల్లవ:   పడనఁతుల సేసినటట్టి భాగతముకొదిద

  వుడివోనియటట్టి యనోన్న వుదోతగాలవానఁడవ
చ. 1:     కొతత్తి కొతత్తి సితగారాల కానబుకానఁడవు నీవు

  బతత్తి వకరిమనఁదనె పాటతచేవా
    యితత్తిల గొలల్లతల నానఁడెటట్టి వగితచిరో నీతో

   మతత్తిలి నీవపైతే వయి మనసులవానఁడవు
చ. 2:     పొదుద వోదుద వడుకల బటూమెలవానఁడవు నీవు

  సుదుద లితతకాక వకక్కచోటనుతడేవా
   వుదదతడాల రాచకూనఁతు లోరితచి యటట్టి తడిరో

  గదదరివపై వరరి కానఁపరాలవానఁడవు
చ. 3:     నిచచ్చె నిచచ్చెనఁ బోదిసేస నేరపవానఁడవు నీవు

  యిచచ్చెకనఁడవపై వకక్క రితటనుతడేవా
    మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచి ననన్ననఁ గటూడిత

  ముచచ్చెటతో నతదరికి మోహితచేవానఁడవు



రేక: 0243-5మధతమావత సతపటత: 08-257
పలల్లవ:   తమకితచి రమణునఁడు తరిగాచకనన్నవానఁడు

   సమరత వుపరత సాము సేసేదవుడే
చ. 1:    చెనకిన చెనకల సిగద్గీలకె కొలనఁదాయ

  మనసిచిచ్చె మలోని మాటలపడే
   కొనచటూప లనిన్నయును కోరికకె మొదలయ

  చనవచచ్చె మోవతేనె చవగొనేదవుడే
చ. 2:   నగినటట్టి నగవుల ననుపలకెపటట్టి

 పొగరవలప గడనఁబోసేదవుడే
  జిగిమతచ వడుకల సితగారితచనేపటట్టి

  అగపడడ కానఁగిటకి ఆయమనఁకనెపడే
చ. 3:    కూడిన మకూటముల గరతు మేనులనితడె

  సటూడునఁబాడునఁ బతతాల నితచటయపడే
     యడ శ్రీ వతకటేశ మ యిచచ్చెకముల నితడ

 వడెపమెచచ్చెల మెచేచ్చెవళయపడే



రేక: 0243-6ఆహిరి సతపటత: 08-258
పలల్లవ:    ఆనతీవయాత యితకా ననుమానా లేనఁటకి

   యేనెపాల లేకనన్న నిటవలనఁ జేసునా
చ. 1:     వసివానఁడు జూపల వతచి నినున్ననఁ గొసరచ

   నసురసురయతనఁ జెలి అది యేనఁటకి
    యనఁసగి యితదానఁకా మర యేకతాననె వుతటరి

   కనుగాట రతులలోనఁ గడమ యేమాయనో
చ. 2:    తలవతచకొని నీతో తమకప మాటలడి

   సొలయుచ నితత మొకిక్క పొలగిలీని
   చలివాయ నితదానఁకా సరసము లడితరి
  చలముతో మతకేమ సమత్మితగాదాయనో

చ. 3:    సనన్నలనే జతకితచి జవవ్వెనప మదమున
   చనున్న మొన లటచటూప సాదితచని

   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యనసిత రిదదరను
   పనిన్నన మపతతముల బలిమ యతతాయనో



రేక: 0244-1దేశ(సా)క సతపటత: 08-259
పలల్లవ:     ఇదదరికినఁ దగ తగ నినఁక నెనన్ననఁడూ

    కొదిదలేని పొతతనాల గటూడె మక నిపడు
చ. 1:    పచచ్చెని మోవచిగర పతదిలివటట్టి మాటల

   దిచచ్చెరి సిగద్గీల నితత తరగటట్టిను
   పచచ్చెవలపలనఁ దానె పతడిల్లకూతురెపై వునన్నది

   రచచ్చెసేసే వతదానఁకా రావయత లోనికి
చ. 2:    పలచనఁ దమకమున పతడిల్లపీనఁట వటట్టి కొని

   సలవ నవువ్వెల నితచె సేసపాల
    కలికి కనున్నల నెగడె కడు (కాట?) కవటట్టిను

   చలవగా నీకరణ చలల్లవయత సతకి
చ. 3:    పానుప మనఁదికినఁ దస పాణగగహణమున

  నానారతులనఁ జేస నాగవలిల్ల
   మోనాన శ్రీవతకటేశ మోవబువావ్వెల దొడికె

   ఆనిన వడుకలనె అతదవయత వయతము



రేక: 0244-2సాళతగనాట సతపటత: 08-260
పలల్లవ:    పొదుద వోని వానికిటట్టి బుదిద్ధ చెపప్పువ

   వుదదతడాల చటూప మోవ వరడితచేనే
చ. 1:    చదురలడి యాతనఁడు సారెక నేరతునతటా

 వదరనఁదనములనె వాదితచెనే
    పరది యతదుక నేను పపైకొని కొతగపటట్టితే

  సదరము సేసుకొని సాదితచెనే
చ. 2:    చలివాప యితతలోనె సతగడి నిలవనఁబెటట్టి

   పొలతులనఁ దచిచ్చె నాతోనఁ బోలితచనే
    తలిసి అపప్పుట నేను దకొని నిలిచితేను

  సొలపల సొకిక్కతచి సలితచనే
చ. 3:     ఆరయ శ్రీ వతకటేశనఁ డాయములతట ననున్న

   కోరి తన కానఁగిటలోనఁ గటూడితచనే
   తేరిచటూచి యవళ తేనెమోవ యానితేను

  ఆరితేరి మారమాట లడితచనే



రేక: 0244-3సామతతత సతపటత: 08-261
పలల్లవ:     అడుగరే వభునఁ నివ యపైతనఁ గనక

   వడువక మాయితటకి వచేచ్చెయు మనవ
చ. 1:  పలచమాటలలోని పగయముల

  యలమ నెవవ్వెరికెపైనా యితవవునా
  కలదితత మావళళ్ళ కపరల

  పలమార తనకేవ బానఁతయయతనా
చ. 2:  బగవురాజసముల పలపల

  జగముల దొరలక చవపట ట్టినా
   తగ ధన మదియ దానఁపరమటూ

  అగపడె యిదినేనఁడు అనువయతనా
చ. 3:  బతకపరతులలోని పననఁగల

 మతకచతదాలవారికి మరత్మిమతటనా
   పొతకాన ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు

  లతకెలయ తనకిది లవయతనా



రేక: 0244-4ధనాన్నశి సతపటత: 08-262
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు నీవారమే నేమద వదదనునాన్నరము

   అపప్పుగితచే నతదరిని అనిన్నటా మనిన్నతచమ
చ. 1:    వరసక వతతుకను వచిచ్చెనవారె యితదర

    సరనఁస బెటట్టి కో నీవు చలల్లనఁగా నేనఁడు
    తరవాత పనులక తగ గొలల్లతల వారె

   మరగక మతకా నీ మనసునను
చ. 2:    ఆసల బాసలవార అద పతడిల్లకూనఁతురల

    సేసుకో యితకా నీవు చేయి మనఁదుగా
   రాసికి మనఁదమకిక్కలి రాకాసి సతులనాన్నర

   మోసమోక యేలకో నీ మోహమునను
చ. 3:    వాడికె వడుకవారె వలచివునాన్న రితదర

  కూడవయత కానఁగిటను గరతులగా
    యడనె శ్రీవతకటేశ యనసిత నిద నేను

   యడువటట్టి మెరయితచ మనిన్నటా నీవు



రేక: 0244-5తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 08-263
పలల్లవ:    ఇతకా నితకా రమణునఁడు యేమనీనె

   వతక లొతత్తినఁబోతేను వాసివుట ట్టి నాక
చ. 1:    చనవు తానిచిచ్చెనది చలముతో మానఁటాడిత

   పననఁగనఁ బోయితే మరి పరివకల
   తనమానఁట నామానఁట తరణు లరనఁగదుర

   ననిచి తడవనఁబోతే నవువ్వెవచచ్చె నాక
చ. 2:    సమత్మితతచినద తాను సరసము నేనాడిత

   కమత్మిరనఁ గమత్మిర నయితే కసిగాటల్ల
    నెమత్మినము లిదదరివ నితడుక అటట్టి వునన్నవ

   పమత్మి కొసరనఁగనఁబోతే పచిచ్చెదోనఁచ నాక
చ. 3:     నేరిప ననిన్నయునఁ దా నెయతమున నేనఁగటూడిత

  తారకాణతచనఁగనఁ బోతే తగలయమె
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్ననేల

   చేరి చెనకనఁగనఁబోతే సిగద్గీవచచ్చె నాక



రేక: 0244-6కేదారగళ సతపటత: 08-264
పలల్లవ:    ఎనసిన యాకెతో నీకితత యేనఁటకి

  వనుకొని నావతటనె వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:  పలికినటట్టినెపో పతతము

  చలిమ బలిమగల సతులక
 తలనఁచినయటల్లనె తగలము

 వలపల నెలకొనన్నవారికెలల్ల ను
చ. 2:   చేసినవలల్ల నఁ జెలల్ల చేనఁతల

  బాల నమత్మినయటట్టి పడనఁతులక
  ఆసపడిన కోరిక లబుబ్బునపడె

 సేసవటట్టి కతడినటట్టి చెలలకను
చ. 3:  చటూచినటల్లనెవచచ్చె సటూటల

  యేచి కూడిన మవతటదదరికిని
   చేచేత శ్రీవతకటేశ చెలి యలమేల్ మతగ

   లచి నటల్లనె మతచె లవణతల



రేక: 0245-1శ్రీరాగత సతపటత: 08-265
పలల్లవ:   చెపప్పునటట్టి సేయకనన్న చినన్ననఁబోరాదు

   కపప్పురగతదులకెలల్ల నఁ గల దిద చాల
చ. 1:   చనవు లేనిచోట జగడాల

  పననఁగనఁబోతే వటట్టి పరివకల
  కనుకొని మాటాడరె కాతతల

   వనితల కితదరికి వాసితోడి బతుక
చ. 2:   అతదియు నతదనిచోట యాసల

  సతదడినఁ బెననఁగనఁబోతే సటవటల
  పొతదుల దలసుకోరె పొలనఁతుల

    చెతదిన యితతుల కెలల్ల సిగద్గీ మటూలధనము
చ. 3:   అలసిన రతలోని యలకల

 చలపటట్టినఁబోతేను సదమదము
  కలస సనిన్నద శ్రీవతకటవభునఁడు

  లలనలకెలల్ల నీలగలపో లతకెల



రేక: 0245-2కాతబోదిసతపటత: 08-266
పలల్లవ:    ఏమయాత నే మతతేసి యఱనఁగనివారమా

   కామతచితే నీమాట కాదననఁగనఁ దరమా
చ. 1:    సలిగెతత గలిగినా సరస మాడుటకాక

  మెలనఁగి నీకతట మతమరవచచ్చెనా
   వలప మకిక్కలియపైత వసమెపై చొకక్కటగాక
   కలనఁచి కలనఁచి నినున్ననఁ గకక్కసితచనఁదగనా

చ. 2:    నగవతత దఱచెపైన ననుపపై యుతడుటగాక
  మగల మతదమేళల మతచనగనా

   మొగమెతత చటూచినా మొకక్కల మొకక్కటగాక
  యగసకాతలక నినున్న యేనఁపనఁదరనా

చ. 3:    నీవతత మనిన్నతచినా నినిన్నటట్టి కూడుటగాక
   చేవదేర నినున్ననఁ బచిచ్చె సేయనఁగటూడునా
    యవళ శ్రీవతకటేశ యేలిత వట ననున్న
   ఆవటతచి నినున్న రత నలయితచనఁజెలల్ల నా



రేక: 0245-3సామతతత సతపటత: 08-267
పలల్లవ:   అపప్పుట కానఁతాళన నతదుముగాక

   తపప్పునఁబోతే నీగణల తీరౌనా మాక
చ. 1:   నేరపననాడె కలల్ల నిజమువలనెవుతడు

 యేరపరచేమతట యటవచచ్చెను
  నీరచనల నీవును నిలవునటూరవతడు

   తారకాణతచే మతట తరమా మాక
చ. 2:   దరిచేరి దతడాల తనవదదనెవుతడు

  సరవకి దిదేదమతట చాయకరావు
   వరసి మెయిగరతుల వయిసే నొకొక్కకక్కట
   వరసి వలవటట్టినఁగ నోపకేది మాక

చ. 3:   పేగమప మోవతేనెల పదవమనఁదనెవుతడు
  చేముటట్టి వడిడతచనఁబోత చిరనవువ్వెల
    గామడి శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
   దోమట దొడికేమతట దొడాడ మాక



రేక: 0245-4మాళవగళ సతపటత: 08-268
పలల్లవ:   వనన్నపము లితత వనన్నవతచవలనా

   సనన్నక మేలే నీవు జరపనఁగవలదా
చ. 1:    మాటలక గరియ మనసులో మరత్మిముల

  తేటల తలల్లములయ తలినఁగనున్నల
    యేనఁటకి జాగల సేసే వచచ్చెట నచచ్చెటనుతడి

  ఆనఁటదాని అసురరతత నీకవలనా
చ. 2:    చెకక్కమనఁది చేయాయ చిపప్పులనఁ దమకమెలల్ల

   మొకక్కలయ వరహము ముతచిన యాస
   తకక్కలనఁ బెటట్టినఁగనేల తరితీప నేరచక

   చకక్కని కోమలతగిజాలి నీక వలనా
చ. 3:   నవువ్వెలక మొదలయ ననుపలోపలిసిగద్గీ

   రవవ్వెలకనఁ జోటాయ రత చిహన్నల
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ

  జవవ్వెని నలయితచి (చనీక?)  న చలమతతవలనా



రేక: 0245-5వరాళ సతపటత: 08-269
పలల్లవ:   వలప నీరవతటది వాడరాదు

  తలనఁప మాకిదదరికె తారకాణపై వుతడును
చ. 1:     మలసి ఆతనఁడాడిన మాటల నాతోనఁ జెపప్పు

  చలము రేనఁచకరె సతులల
   తలిసిత నేనఁ దొలల్ల తేనె(ల?)  పొనాన్నకమనఁ దిద
    మెలనఁగి నేనఁడు గొతత్తిల మకితత కాని

చ. 2:    యిదివో వభునఁని ననున్న నెదురకటల్లనఁజూప
  మదము వతచకరె మగవలల

   పదరి పతడిదేరెనునఁ బతటలోని రసముల
  అదనెరనఁగక మర అలసేరగాని

చ. 3:    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కానఁగిటలో ననున్ననఁగటూరిచ్చె
  పకక్కన నవవ్వెకరె పడనఁతులల
   చికెక్కను నాకనఁ దొలల్ల చెరకపతడినపతడు

  పకక్కమారల మర పననఁగేరగాని



రేక: 0245-6దేసాళత సతపటత: 08-270
పలల్లవ:     బుదిద్ధమతతునఁడ వౌదువు పూనఁచి బతుకనఁ గలవు

   వదిదకతో నాకిప డొకక్క మనసాయను
చ. 1:   యేతుల నెరపవచచ్చె నెమెత్మిలడుకొనవచచ్చె

   నాతోడి నవువ్వెల నయమా నీక
    ఆతలివారెపైత నినున్న ననిన్నటానఁ గాక సేతుర

   చేతకి లోనయినవారినఁ జెనకితే మేలగా
చ. 2:    బాల సేయతగవచచ్చె పలమార బొతకవచచ్చె

   ఆసల మాతోడిపొతదు అనువా నీక
    పోసవోని వారయిత ముయికి మయి సేతుర

   వాసి మానాపతులనె వతచకొతటేనఁ జెలల్ల నా
చ. 3:   గటట్టి సేసుకొనవచచ్చె కూరిమ గొరవచచ్చె

   యిటట్టి మాకూటముల యితవా నీక
   ఱటట్టి సేతు రితదర నాఱడి శ్రీవతకటేశ
   మటట్టి తోడి వారినె మనిన్నతచితేనఁ దగనఁగా



రేక: 0246-1శతకరాభరణత సతపటత: 08-271
పలల్లవ:     వచారితచ కొమత్మినవ వడుక నితకానఁ దానె

    పచారితచి మాతో నేల పలక వచచ్చెనే
చ. 1:   వరసాల రసాల వగిరపడకవుతట

  తరమరనఁగె బయల తలిసితేను
   సరవుల వరవుల చనవు గలిగితేను

   యిరవాయనఁదా నాక నేమ బోధితచనె
చ. 2:    పతతనాల పొతతనాల పనులలల్ల నియతకొతట

  చితతలే మనోరథాల సేసుకొతటేను
    వతతలే ననుప లవును వసినటట్టి వసితేను

  యతతసేసి ననున్ననఁదాను యేమబోధితచనే
చ. 3:   వగటలే పగటల మోరపలలేకనన్న

  తగవలే నగవుల దిదుద కొతటేను
    తగ శ్రీ వతకటేశనఁడు తమకితచి ననున్ననఁగటూడె

   యగసకేక్క లినఁకలేవు యేమ బోధితచనే



రేక: 0246-2వరాళ సతపటత: 08-272
పలల్లవ:   గటట్టి తోడిదాన నేను కొసరనేల

  దిటట్టితనమె నాది తలకొనవయాత
చ. 1:     పకక్కమాట లడనఁగాను పగయునఁడ నీతో నేను

  వకక్కట హితవౌను వరొకక్కటగాదు
   చకక్కటల నీవానఁడితే సారెక వనేనఁగాని

  అకక్కరతో మారమాట లడుగకవయాత
చ. 2:     సారె నీతో నవవ్వెనఁగాను చపప్పునవునో వుపప్పునవునో

  తేరకొనని మనసు తదుద కోరాదు
    కేరి నీవు నవవ్వెతేను కిముత్మిలనఁ జూచేనఁగాని

   ఆరయ ననున్ననఁ గలపే వతతయేనఁటకయాత
చ. 3:   నినున్న బాసగొననఁగాను నిలపదువోమరి

  సనన్నలనఁ దోతువో అతతసాధితచనేల
    యనన్ననఁగ ననున్ననఁ గటూడిత వదిగో శ్రీవతకటేశ
  వనన్నవతట నయముతో వనఁడుకోనేలయాత



రేక: 0246-3ముఖరి సతపటత: 08-273
పలల్లవ:      ఎవవ్వెరి కెవవ్వెరి చటాట్టి లేమ బటూమెల సేసేవు

    రవవ్వెల నానఁడు బుదుద్ధ ల రతడూ రెతడే
చ. 1:     కనెన్నల అలక దరిచ్చె కానఁగిలితచనఁ బెటట్టినఁగాను

   చనున్నలనఁ జనున్నలనఁ దానఁకి చపప్పుడాయను
   యనిన్నకనఁ గపటముల యదలోనివ మానేప్పువా

  సనన్నల సవతులపైతే జాతవపైరాల
చ. 2:   మానినుల నిదదరిని మాటలడితచనఁగాను

    తేనెలనఁ దేనెల సనఁకి తయత నాయను
   నానిన వతగేల వానఁడినానఁటనవ మానిపేవా
  పూనిన వరసవతతు పొరపొచాచ్చెల

చ. 3:    కూడిన నీసతులనునఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి కోనఁగా
   తోడుల నీడల నొకక్క దోమటాయను

    వాడిక పనన్నపదదల వావ నీవు వదదనేవా
  యడుతో శ్రీవతకటేశ కతదుల



రేక: 0246-4శ్రీరాగత సతపటత: 08-274
పలల్లవ:     ఎరనఁగదుము నీ నాయా లేల చెపేప్పువు

   వరిమె గలవానఁడవు వరకనఁడ రాదా
చ. 1:    మొగమోట గలవార మోహితచిన సతులక

  తగవు చెపేప్పురా తపప్పుకతడాను
   మగనఁడ వపై తేనేమ మచిచ్చెకగలచోటకి

  తగెవా పరలకెపైతే దకొతదువుగాక
చ. 2:     చటట్టిపనఁ బొతదపైనవార చటూచి చటూచి సవతుల

  యటట్టియినా వునన్నటేట్టి యేలడేర
    దిటట్టి వపైతేనేమ నీతీరక వచేచ్చెవారినఁ జే

  పటట్టివా వతతవారెపైతే భద్రిమయితతువుగాక
చ. 3:    కడు వడుకకాతడుల్ల గలిగినటట్టి ధరత్మిము

  నడుపేరా శ్రీవతకటనాయక నేనఁడు
    అడరి ననున్ననఁ గటూడిత వాపనునఁ గొతతమాతగము

    వడిచేవా యిది నీ వసా లితతేకాక



రేక: 0246-5సాళతగనాట సతపటత: 08-275
పలల్లవ:   ఇతకానఁ జదువవయత యిటవతటవ

   లతకెలయ నీవదత లవరివ నెపైతవ
చ. 1:    పదవపపై సుదుద ల పగయముల బదుద ల

   యదుగానఁ జదివతవ యిపడు నీవు
  వదర సతుల నీతో(నీతో)  వాదితచే వారెవవ్వెర

   తుదకెకెక్క నీవదత దొడడవానఁడ వపైతవ
చ. 2:    మతతనప మతతాబ్రాల మతకగోరి యతతాబ్రాల

   యితతగా నేరచకొతట వపడు నీవు
    జతతల సతుల నినున్న సాధితచే వారెవవ్వెర

   దొతతనునన్నది నీవదత దొడడవానఁడ వపైతవ
చ. 3:    ఱటట్టియిన సతాత లఱడి జోలినితాతల

   యిటట్టివ నేరచకొతట వపడు నీవు
   గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచితవ ననున్న

  తొటట్టిను నీవదతల దొడడవాడవపైతవ



రేక: 0246-6దేసాళత సతపటత: 08-276
పలల్లవ:     మావతటవారి దవన మరి యేకాలము గదుద

  భావతచి వచచ్చెనవడి బతుకనఁగదయాత
చ. 1:    వలలేని వలపల వమార గొననఁగాను

 లలియతత్తితమకము లభనఁమాయను
 పలచని వదిద(టట్టి?)   శిగద్గీ పదారవలకనఁ దారె
   బలిమ నినఁకనఁ గోటకినఁ బడిగెతత్తివయాత

చ. 2:   చదరప సరసాల చాలమటూలనడవనఁగా
   గదిగొనన్న నగవు లగద్గీవ లయను

   అదిగో పటట్టిపదేవు లరడి పతతముచేరె
  పదరక సవరాజతపటట్టి మేలవయాత

చ. 3:    పాయప తరితీపల పతటలలల్లనఁ బతడనఁగాను
  చాయల రతభోగాల సదరమాయ

    యయడ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
  లయపటతతుల పనఁజలనునఁ గటూరచ్చెవయాత



రేక: 0247-1నాదరామకిగయ సతపటత: 08-277
పలల్లవ:   ఊరకతడవయాత వుడివోవు వలపల

   కోరకొతటా వునన్నదాన గొపప్పుల నీకనున్నల
చ. 1:     చనవు నీవచిచ్చెతవ చలము లనిన్నయునఁ దేరె

  మనసొకక్కటాయ నీతో మారమాటేల
    ననిచివుతదాన నిద ననున్న నేల రేనఁచేవు

  వనుకొతటానునన్నదాన వతతల నీసుదుద ల
చ. 2:   పగయముల చెపప్పుతవ పననఁగితవతదానఁక

  నయమాయ సరసాల నవువ్వెలతతేల
     కిగయ నే నెఱనఁగదును కెరలితచ కినఁక నీవు

    జయము చేకొతట నిద చకక్కనె నీమాటల
చ. 3:    తలిపతవ బుదుద ల దిషట్టిముగానఁ గటూడితవ

   వలస నీమోముల వరప లేల
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యచచ్చెరితచక గోరను

  తలపోయుచనన్నదాన తగ నీగణముల



రేక: 0247-2మధతమావత సతపటత: 08-278
పలల్లవ:   దానికేమ యిపప్పుడేమ తపప్పుపోయనా

  వని యదురకటల్లనె వునాన్ననఁడుగా
చ. 1:    అలసిన రతవళ ఆడినటట్టి యమాటల

  తలనఁచకొమత్మినమో తనునఁ దానె
    పలిపతచి నాతోనఁ దాను పననఁగిన పననఁగల

   తలిపే లేవ యితకా తరమరనఁగననె
చ. 2:    చిడుముడి మతచముపపై చెనకిన చెనకల

   తడవ చటూచకొమత్మినవ తన మేననె
   వుడివోక తారమారెపై వునిచిన వుతగరాల
  తడనఁబడ వళల్లను తానెరనఁగనఁడా

చ. 3:    కొతత్తిగా నాకానఁగిటలో కూడినటట్టి కూటముల
  యతత్తి యిమత్మినవ యవళనె

    హతత్తిను శ్రీ వతకటేశనఁ డటట్టి తాననున్న
   తతత్తిరప దమకము తనివ నొతదనా



రేక: 0247-3శ్రీరాగత సతపటత: 08-279
పలల్లవ:    చినన్ననఁబోయివుతదాననా చేరి నీతో నలిగేనా

    సనన్నల నినున్ననఁ జితతతచే జాడ లితతేకాక
చ. 1:     నెకొక్కనన్న వడుకలక నీవు గలవు మాక

   చెకక్క చేతతోడుతను చితత మాకేల
   వకక్కణతోనఁ గనున్ననఁ గలవల గలమోముతోడ

   గకక్కక తామెర చేయినఁ గటూరిచ్చెతనఁగాక
చ. 2:    దటట్టిమెపై నామతలోన తగ నీరటూపడయదు

  వటట్టి వరహన వసివాడనేల
    పటట్టి తనువలిల్లగాన పనీన్నర గతద మతదుక
   పటట్టి పొరలితచె మెతత్తి పదదసేసేనఁగాక

చ. 3:    కానఁగిట నీవుగలవు కమత్మినఁజెమటల రత
    నానఁగి యానఁగి సారె సారె నలయనేల

    కానఁగిటనఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశ నీ యలపారచ్చె
  వనఁగక నిటటూట్టిరపల వసరేనఁగాక



రేక: 0247-4రామకిగయ సతపటత: 08-280
పలల్లవ:    అటగాన యతచనేల ఆవలివారి భాగతము

   యటలపైనా నీపటట్టి కెపప్పుడును మతచిదే
చ. 1:    తపప్పు నీయతదునన్నదా తగవరి వనిన్నటాను

   చొపప్పు లతత్తి బోతేను సటూటకిరాదు
  కపప్పురప చవలోన కారములతడునా

   కపప్పున వరహులకే కానఁక లౌనఁగాదో
చ. 2:    సరవ నీవరనఁగవా సరవ్వెజజ్ఞనఁడవు నీవు

  కెరలితచనఁ బోతేను కితదుపడును
   వరసలనఁ బటూవులక వానఁడి తొలిల్లవునాన్నదా

  వరసపవళనే వలిల్లవ రౌనఁగాదో
చ. 3:   చేకొననివానఁడవా శ్రీ వతకటేశనఁడవు

  కాకసేయనఁ బోతేను గరివడును
     యకడ చతదుగ డు వటాట్టి యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

   పపైకొని అలిగేవారి పాలిటకి అవునఁగాదో



రేక: 0247-5ముఖరి సతపటత: 08-281
పలల్లవ:   ఏనఁటమానఁట లిటవతట వలడేవు

  గానఁటమెపై యేకతమెపైతేనఁ గాదనేనా
చ. 1:    చెపప్పునటట్టి సేతునఁగాక చితత్తిములోపలి సిగద్గీ

  వపప్పుగితచి నీముతదర నటూరకతడేనా
   కపప్పులపైన కచముల కొతడలవల నుతడనఁగా

  తపప్పుక నాపయతదను దానఁచకతదునా
చ. 2:    సమత్మితతచి వుతదునఁగాక జవవ్వెనప నాగటట్టి

   కమత్మిరితచి నాక నాకె కొనవతునా
   తమత్మిలపైన పరనఁదు మరతేరవల నుతడనఁగాను

  నెమత్మిది నీకెదురగా నిలచతదునా
చ. 3:    కూడితవ మెతుత్తి నఁగాక కొనగోరి చేనఁతలను

  వడుకకాని తనమును వలివతునా
    యడనె శ్రీ వతకటేశ యనసిత మదదరము

    వాడిక వలప లితక వడియనఁ గటట్టి దునా



రేక: 0247-6ఆహిరి సతపటత: 08-282
పలల్లవ:     నెలనఁతనఁ బాసితే నీక నిమష మేనఁడవును

   యలమ దగద్గీరివుతటే నేనఁడు నిమషమవును
చ. 1:    కనున్నలనఁ బెటట్టినయటట్టి కాటకచటూపల నీపపై

    పనిన్న చెలి చలిల్లతేనె పగల రేయౌ
  వునన్నత పదత్మిరాగాల వుతగరాలచేతనినున్న
   తనన్ననఁగా నతటతే నటట్టి తలల్లవారను

చ. 2:    వడెప మోవసలవ వడుకతో నవవ్వెతేను
    నీడలనఁ గాసిన వలల్ల నితడు వనెన్నలౌ
  పాడితో యితచకవడి పగణయకలహమయితే

  యేడచటూచినా నద యతడగానును
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ యిటట్టి చెలి నినున్ననఁగటూడెనఁగాన

   సవలగా మోవమనఁదనఁ జకక్కల నితడె
   వవల రతులచేత వలయనఁగా దికక్కలలల్ల
   కావరి మాని హస్కృదయకమలము నితచెను



రేక: 0248-1శదదవసతతత సతపటత: 08-283
పలల్లవ:   సతగడినునన్నవారము సాకిరి చెపప్పుకపోదు

   యితగిత మెరినఁగి నీవ యియతకోవయాత
చ. 1:     వనిత చటూచినదతత వడి నీవల లోనఁగేవు

  చెనకినదతత నీవు సేసేదతత
   వనవయాత ఆపమాట వనఁడుకొనె నితతగదాద

  యనసి ఆడినమాట కియతకోవయాత
చ. 2:      ఆప నవవ్వెనది నవువ్వె అపప్పుట నీమత దవువ్వె

   పోపో మరనియేట పూచిన పవువ్వె
    వోపవయాత చెలి నినున్న వరసి చనున్నలనటూనఁది

 తీపలమోవకతల తలసుకోవయత
చ. 3:     పలిచిన పలపడ బగిసే నీగత యేడ

    వలపల కిదా జాడ వటట్టిది నీడ
     యలమ శ్రీవతకటేశ యితత నినున్న నిద కూడె
   పలకనఁ బతతాల నీ కెపప్పుటవలనయాత



రేక: 0248-2రామకిగయ సతపటత: 08-284
పలల్లవ:  బలిల్లదునఁడవపైతవ బతుకవయాత

  పొలల్లలేకతడా నినున్ననఁ బొగడేమయాత
చ. 1:    యకక్కడి కెకక్కడి బుదుద్ధ లవవ్వెర చెపప్పురయత

   చికిక్క నీకనఁగానఁగ ఆప చెపేప్పునఁగాక
   తకక్కక యవవ్వెర జాణతనాల నేరిపరయత
  నెకొన్ననన్న చటట్టిరికాన నేరిపనఁగాక

చ. 2:    తత నెవవ్వెరి కెవవ్వెర దాయిదతడయేతరయత
  అతవ నీకనఁగానఁగా నాయనఁగాక
   రతుల కెవవ్వెరిపాట రమత్మిని పలిచేరయత

   గతయపైవుతడె తానె గకక్కననఁ బలిచెనఁగాక
చ. 3:   కతదువతో నెవవ్వెర కానఁగిలితచకొనేరయత

   అతది నినున్ననఁగానఁగా ఆప అలమెనఁగాక
   యితదులో శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

  వతదువల తానటూ నీవతటవచెచ్చెనఁగాక



రేక: 0248-3భపైరవ సతపటత: 08-285
పలల్లవ:   పూవువతటదానను పూనఁపవతటది వయసు

 సావదానమున నీసతసారఫలము
చ. 1:    నీవు బోధితచినయటట్టి నిజముల నానిజము

    భావతచి నీవు నడప పతతము నాది
   లవుల నీమనన్నన కొలనఁదుల వారమువము
   వోవసేసి మముత్మి నేల వరసేవువభునఁడా

చ. 2:     చకక్కనఁగా నీవు నడప సమేళము నాసలిగె
    చెకక్కల నీవు వతత్తిన చినన్న లివగో

   పకక్కన నీవు గపప్పునపచచ్చెడము నామనఁదిది
   తకక్కల ననెన్నతత కెతత తలిపేవువభునఁడా

చ. 3:     కానఁగిట నీవుగటూడిన గరిమ నేనఁ బొగడేది
  మానఁగిన నీమోవతేనె మావతదుల

   రానఁగిన సతతోసప రతుల ననేన్నలితవ
   చేనఁగదేరితచనఁగ నేల శ్రీ వతకటవభునఁడా



రేక: 0248-4సాళతగత సతపటత: 08-286
పలల్లవ:  అనవలసేమెపైనా నినన్నతటనఁగాక

   మునుకొని నే నీక మొకక్కకతడేనా
చ. 1:    సతతతము నతదరను జయలవటట్టినఁగ నీక

    కాతత లినఁక వరె నినున్ననఁ గాదనేరా
   వతతగా ఆవుల నీవతటవతటనఁ దిరగనఁగా

  మతతనాన గోపకల మరగకతడేరా
చ. 2:     పచిచ్చె పలల్లనఁగోవలోన బల రాగాల రానఁగాను

  రచచ్చెకెకేక్క సతులలల్ల రాకతడేరా
   గచచ్చెలసిరి మోహన కమలన వయనఁగాను

   తచిచ్చె రకిత్మిణ పవువ్వెలదతడ వయకతడునా
చ. 3:     నితడు జలధులనీర నినున్నత గతటనఁ బేరనఁగాను

   అతడ మావలప పేరే దదియతత
     కొతడల శ్రీ వతకటేశ కూడితమ నేము నిటట్టి

 వుతడనుతడనఁదరితీప (ల?) రటూరకతడనా



రేక: 0248-5సామతతత సతపటత: 08-287
పలల్లవ:   దొరలకె కానిలేదు తుతటతనము

   జరసి నీతో నవవ్వె సరిదాననా
చ. 1:   పతనల వలకనఁగనఁ బలమారనఁగొసరనఁగ

 కతగరిచినవారగాని నేరర
    మతనఁ బెటట్టి కొని సారె మముత్మినే నమత్మితచేవు

  చతురతనఁ బెననఁగ నీసరిదాననా
చ. 2:    బడిబడినఁ దిరగనఁగ పపైపపై బుజజగితచనఁగ

 గడుసులయినవారగాని నేరర
   అడియాసల వుటట్టితచి ఆయము లేలతటేవు

  సడినఁబెటట్టి నినున్నదటూర సరిదాననా
చ. 3:    రాయడిరతనఁ బెననఁగ రారానఁపలక నోప

 కాయాటలయినవారగాని నేరర
   యయడ శ్రీవతకటేశ యిటననున్ననఁ గటూడితవ

   చాయల బోధితచ నీక సరిదాననా



రేక: 0248-6సౌరాషట్టిత సతపటత: 08-288
పలల్లవ:     ఏల సాకిరి గోరేర యిదదర ననున్న

    నాలి నేనఁ జూచినపప్పుడె నవువ్వెతానె వుతటరి
చ. 1:    మతకా లరనఁగనఁగాని మగవ నీమోముచటూచి

  చతురతల మెరసి జతకితచెను
   రతకి దగద్గీరనఁగాని రహసాతన నీవుతడి

  మతమరి కొనగోర మటకొతటవ
చ. 2:    తగవుల చెపప్పునఁగాని తరణ నీవనన్నతదుక

  వగరనఁజూపల పదవులనఁ దిటట్టిను
  మగిలినవవోకాని మదమకిక్కలి నీవపైత

   జిగినఁ బతతముల చటూప చెలనఁగితవ
చ. 3:    యరీత వరసేయనఁగా నితత శ్రీవతకటేశవ్వెర

   గారవతచి నినున్ననఁ గటూడి కానఁగిలితచెను
   తేరెనఁగాని నీవలల్లనె తేటతలల్లమెపై నేనఁడు
  మేరతోనె పతతమచిచ్చె మేకొతటవ



రేక: 0249-1శ్రీరాగత సతపటత: 08-289
పలల్లవ:   గొలల్లతలపై తేనె కొఱతా

  పలల్లదప నీచే పడిరిగాకా
చ. 1:   కతచనఁబదనుల కాతతల నేనఁడిటట్టి

 వతచకొన నీకవసమా
  పతచబాణముల దారికి లోనెపై

  ముతచి చేతులతత్తి మొకిక్కరిగాకా
చ. 2:  కోడెవయసు కొమెరలేమల

 వాడికెకనఁ దేనువసమా
  కూడనఁగటూడనఁ బలల్లనఁగోవ రాగాలక

 వాడవార వతటవచిచ్చెరిగాకా
చ. 3:  కొలనఁదిలేనటట్టి గబెబ్బుతలనెలల్ల

వలపతచకొనవసమా
  యలమ శ్రీవతకటేశ కూడనఁగాను

 సొలసి చనవుచటూపరిగాకా



రేక: 0249-2శదదవసతతత సతపటత: 08-290
పలల్లవ:    పననఁగకవ యినఁక పగయునితో నీవతత

   మనసు లఱనఁగదుము మరి మాటలేలే
చ. 1:    అలకదేరిచి పత అటట్టి పపైకొననఁగాను

 చలమరితనమేల సతులకను
   జలజలనఁ జెమరితచె జాజకొననఁ బులకితచె

    చెలనఁగి వగి మగిలి చనఁకటల గలవా
చ. 2:     నవువ్వె నవవ్వె యతనఁడె వనుపల సేయనఁగాను

  రవవ్వెలనఁ బెటట్టినఁగనేలే రామలకను
   జవవ్వెనప కళలబెబ్బు సమత్మితుల మతకబెబ్బు

 పవువ్వెలలోపలిపొలల్ల పూనఁచిచెపప్పునఁగలవా
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకోనఁగా

  వవల మానఁటలేలే యవలనఁదులక
   నీవాతనినఁ గటూడితవ నీటలనునఁ జూపతవ

   చేవల చిగర నానఁడె సేసిపటట్టినఁగలవా



రేక: 0249-3కొతడమలహరి సతపటత: 08-291
పలల్లవ:     అమత్మిరొ యతతగడుసరి వదేమె నీవు వల

   పమత్మికతొలల్ల కొనేవు అదేమె నీవ
చ. 1:    మలసి వభునఁడు నీతో మాటలడకతొలల్ల

   అలిగి యగద్గీలవటేట్టి వదేమె నీవ
   కలసి యాతనఁడు నినున్ననఁ గరనఁగితచకతొలల్ల
   అలసి వుసుత్సరనేవు అదేమె నీవ

చ. 2:   చకక్కనఁగాను నీపత సరసమాడకతొలల్ల
   అకక్కడజీరె ననేవు అదేమె నీవు

    తకక్కక యాతనఁడు నీక తముత్మిల మడకతొలల్ల
   అకక్కట కారమనేవు అదేమె నీవ

చ. 3:    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పుడు యితతకతొలల్ల
   అనుకొనే వాలనతటా నదేమె నీవ

    చెనకిత వతనఁడు పపైనఁ జేయి చానఁచకతొలల్ల
  అనలనఁగొనలకెకేక్క వదేమె నీవ



రేక: 0249-4మతగళకౌశి క సతపటత: 08-292
పలల్లవ:    ఎతదానఁకానఁజూతుము నే మటవతట యాగడాల

  అతదినచెలలము నే మాడకతడరాదు
చ. 1:      వువద తానఁ బెటట్టి తొతట వుతగర మమత్మితటేను

   యివల నితతదొరవు యేల తటేట్టివు
 జవళగనీన్నరతోడ చలపటట్టి కతడనఁగాను

   తవలి నీకితకా నేల దయపటట్టిదు
చ. 2:    నీలగలచటూచి యాప నీబాస వపప్పుగితచితే

  కోలముతదుగా నేల కొతగవటేట్టివు
  తటూలటనెరలతోడ దోసిలితచి మొకక్కనఁగాను

  పాలపడి దోసానక భయమేలవుటట్టిదు
చ. 3:    పడనఁత నీగణలక పయతద బగితచకొతటే

  సడినఁబెటట్టి నీవల చనున్నలతటేవు
   తొడరి శ్రీవతకటేశ దొమత్మినఁగలసిత వాప
   జడిసి గోరతటనా నెచచ్చెరి కేలపటట్టిదు



రేక: 0249-5వరాళ సతపటత: 08-293
పలల్లవ:   వారివారిభాగతము వలపల కొలనఁది

   నేరప గలిగితేను నినన్నమాపే రేపూ
చ. 1:     కనుసనన్న నాప నినున్ననఁ గరనఁగితచనఁ జూచితేను

 యనసి అవ(వ?)  ముత్మిలపైతే నేమసేసును
   వనుకొని అవయలల్ల వరహవళల నితత

  మన లొకక్కటపైత తామరపూజలవును
చ. 2:    వుదవ చనున్నలనొతత్తి వరడితచనఁ జూచితేను

  యిమో పడిగతడల్లయితే నేమసేసును
  పవళతచి అవ రతపతతమాడేవళనితత

 కవగటూడితేను జకక్కవరటూపలవును
చ. 3:    పదవులతత్తి చెలియ పగయము చెపప్పునఁజూచితే

 యదురగాలములపైతే నేమసేసును
  కదియనివళ నితతకాని శ్రీవతకటేశనఁడ

    యిద కూడితరి యివ యినఁక తేనెలవును



రేక: 0249-6హితదోళవసతతత సతపటత: 08-294
పలల్లవ:    ఏనఁటకి వగిరపడే వతతలో నీవు

  మేనఁటరమణునఁడ నినెన్న మెపప్పుతచినఁగాకా
చ. 1:  మచిచ్చెకసేసినచెలి మాటలడకమానీనా

  దిచచ్చెరి నీతలనఁపల దలిసనఁగాక
  యిచచ్చెకము నీవాడనఁగా నియతకొనకతడనా

  కచచ్చెపటట్టి కొతతగొతత కెపైకొనీనఁగాక
చ. 2:   దగద్గీరి వచిచ్చెనచెలి తపప్పుకచటూడకతడనా

   సిగద్గీల నీపపైనఁ గొతత చిమత్మినఁగాక
   వగిద్గీ వడెమచిచ్చెనాప వోపననీనా యినఁక

  నిగద్గీలవలప నీక నేరిపీనఁగాక
చ. 3:   చేకొని కూడినమనఁద సేవసేయకమానీనా

  యకడ ముతదువనక లతచనఁగాక
  శ్రీకాతతనేలితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర నేనఁడు

  మాకొరక నినాన్నప సమత్మితతపతచనఁగాక



రేక: 0250-1ముఖరి సతపటత: 08-295
పలల్లవ:   ఊరకతడుమనవ వకక్కటకక్కటే రేనఁచక

   తేరకతత్తి నెపైతేనేమ తదుద బడి తనదే
చ. 1:    తగిన నాచెలవము తనకె శలవాయ

 పొగడనఁగవలనా పొరగలను
  నగిన నానగవుల ననుపలకనువచెచ్చె

  మగనాలనెపైతేనేమ మనువలల్ల నఁ దనదే
చ. 2:    పటట్టిన నాపతతమది పపైపపైనఁ దనలోనాయ

   అటట్టి ననేన్నల మెచచ్చెనె అతదరితోను
   తటట్టిన నాతటట్టి లివ దవనలపై సరిదానఁకె

   చటట్టిమనెపై తేనేమ సొమత్మియితనఁ దనకే
చ. 3:    యిలిల్లద నాజవవ్వెనము యపప్పుడూనఁ దనకె అబెబ్బు

  వలల్లవరి సేయనేల వధివధిని
  చెలల్ల బడితోనఁ దానె శ్రీవతకటేశనఁడుగటూడె

  గొలల్లదాననెపైతేనేమ కొలమోలల్ల నఁ దనదే



రేక: 0250-2సామతతత సతపటత: 08-296
పలల్లవ:   ఉతడరే యకక్కడిసుదిద వడనఁబరచకరే

   యతడలలల్ల నీడలయ నిదదరికి మాక
చ. 1:  కూరిమలేనిపొతదు కొనలటవలసాగ

  పేరలేని పలపల పగయమెట ట్టిను
  తారకాణతచేనతటే తానాడ నేనీడ

 మారతత్తిరమయతరాదు మనసులేయరనఁగ
చ. 2:  నగవురానిమేలము నయమెటవలనౌను

  మొగముచటూడని మొకక్క మోచేదేడ
  తగలనఁబెటేట్టినతటే తతలేదు మతలేదు

  పగట లడనఁగరాదు పటట్టినదేపతతము
చ. 3:  పలచనఁగానిసిగద్గీల పనికెటవలవచచ్చె

 చలివాయనివలప సాదితచేదటట్టి
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డడనుతడె ననున్ననఁగటూడె

 వలపరచనఁగరాదు వడుకలేనితడెను



రేక: 0250-3ధనాన్నశి సతపటత: 08-297
పలల్లవ:      మాపదానఁకానఁ గొసరిన మాను మానే రాయి రాయే

    దాపదతడ నీవు నాక తగవు నీచేతది
చ. 1:    మొకక్కలప మాటలలల్ల మొనన్ననె ఆడితనఁగాని

    పకక్కటయిన నినున్న నేనునఁ బొగడ నేనఁడూ
   వుకక్కవతట గతడెలోన లకక్కవతట మనసిదే

   దకిక్కయునన్నదాన నీక ధరత్మిము నీచేతది
చ. 2:   అతగడినఁ బెటట్టినచేనఁత లపప్పుడెపటట్టితనఁగాని

  ముతగిట నీసుదుద లలల్ల మటూసేనిపడు
 యతగిలిసలవతోన రతగవతటమనసిదే

   పొతగివునన్నదాన నీక పణతము నీచేతది
చ. 3:     లోచి నినున్ననఁ గటూడేది లోననే కూడితనఁగాని

   యేచి నినున్ననఁగటూడేను యచాయ నేను
  చేచేత నీదేవులను శ్రీవతకటేశనఁడవు

   తాచియునన్నదాన దయ దలనఁప నీచేతది



రేక: 0250-4కేదారగళ సతపటత: 08-298
పలల్లవ:   నేనఁడుగొతత్తిల తన నేరపలివ

  వానఁడిపటట్టి ముతటకొన వాదులడిచేనా
చ. 1:    కానిమత్మితటనే యినఁక గాదని యదురాడనే

  తానాడినదే మాట తపప్పులలేవు
    రానీవ యతదుకేమ రతనఁ గరనఁగితచనఁ దాను

  నాననఁబెట ట్టిగొడడలి సనన్నల నితతయేనఁటకే
చ. 2:   బాసయిచిచ్చెతనే తనపతతము చెలిల్లతచేనే

  సేసినదేచేనఁత మరి చికక్కలలేవు
   ఆసపడనీవ తాను అతబుధుల పేరనఁబెటట్టి

   కోసి రాతనారొలిచి కూరిము లితతేనఁటకే
చ. 3:    కూడితనే కానఁగిటను గరతుల నితచితనే

  ఆడనీవ సరసాల అతకెలయనే
   వడుకవలవటట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు తాను

  వడెమచిచ్చె బుజజగితచ వసాలినఁకనేనఁటకే



రేక: 0250-5ముఖరి సతపటత: 08-299
పలల్లవ:     ఏనఁటకి బానఁతపడేవు యేల మముత్మినఁ జెనకేవు

  కాటకవనెన్నచటూపల కలవ మాజూబుల
చ. 1:     కనున్నల గొపప్పులగాని కడునఁ గొతచప మొకము

  యనన్ననఁగ మాచకక్కనఁదన మేమునన్నది
   వునన్నతాల కచముల వతటనడుము సనన్నము

   యనిన్న చటూడనఁబోతేను యిదివో మాసొబగ
చ. 2:    బారెనఁడె కరలగాని చేరనఁడేసి పాదాల

  యరీతద మాగటట్టి యేమునన్నది
   నోర మాణకాతలగని నొకిక్కతేనఁ దేనెపదవ

  పేరకొననఁబోతేను పలచ మాగణము
చ. 3:     చేతుల మెతత్తినగాని చిముత్మి గోళళ్ళ కఠినాల

  యేతుల నెమెత్మిల మాయతదేమునన్నది
   ఘతల శ్రీవతకటేశ కలసిత వటననున్న

   నీత వచారితచకొతటే నితడెను నీమనన్ననే



రేక: 0250-6దేశ(సా)క సతపటత: 08-300
పలల్లవ:   ఇతత నీసొముత్మిగాదా యరవునన్నదా

   వతతవారివల నేము వతగె మాడేమా
చ. 1:    జగడాలనిన్నయునఁ దేరె సత నీతోసతతమాయ

   మగడి మగడి నీతో మాటలితకానా
    తగవరి వవుదువు తపప్పుల నీయతదు లేవు

    మొగము చటూచి చటూచి మొకక్క లితకానా
చ. 2:    పనులలల్ల నఁ జకక్కనాయ పదివలవచెచ్చె నేనఁడు

    చెనకి చెనకి నీతో చేనఁత లితకానా
   వనకట వతతలేవు వడుకకానఁడవు నీవు

   కొనచటూపలనునఁ జూచి కొసర లితకానా
చ. 3:     కోరికల గొనసాగె కూటముల మక నబెబ్బు

    సారె సారెనఁ గొరేట చల మతకానా
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యిచచ్చెకనఁడ వనిన్నటాను

    చేరి నీవు నవవ్వెనఁగాను సిగద్గీ లితకానా



రేక: 0251-1దేసాక సత: 09-001
పలల్లవ:     దగద్గీరిత మొగచాట దువువ్వెల నుతటేనఁ జవ

   నిగద్గీల యరెతడూను నీవళల్లనే కతటనే
చ. 1:      చెలియ పతనఁ గానక చితతతో నుతడి ఆతనఁడే

  పలవనఁగా యిపప్పుడెపైతే బగిసేవ
     కలయ నతటా దటూరి గకక్కననఁ జెయి వటట్టితే

 మొలకనవువ్వెలతోడ ములిగేవ
చ. 2:    అపప్పుడెపైతే యడమాట లడితచి నాయకనఁడు

    తపప్పుక చటూచితే నిటట్టి తల వతచేవ
    వుపప్పుతతచి దటూరనఁగగానె వదదనఁ గటూచతడి నాతనఁడు

  పపప్పుగటేట్టి సిగద్గీలతోనఁ బెననఁగేవ
చ. 3:   చితత్తిములోనఁ గోరినటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   అతత్తి నినున్ననఁ గటూడితేనె అలసేవ
   పొతుత్తి ల మోవతేనెతీపల సకితచె నితనఁడు

   బతత్తి సేయనఁగా నీవు భద్రిమసేవ



రేక: 0251-2పాడి సత: 09-002
పలల్లవ:     ఏమే నేవచిచ్చె యిపప్పుడెతత దడ వాయనే

   దమసపదానవు నేనఁ దమలితచనఁ గలనా
చ. 1:    నికిక్కచటూచి ననాన్నతనఁడు నీవదిదకినఁ బెటట్టిపతప

   యకక్కడ నునన్నది చితత్తిమే మతటవ
    కకక్కసితచి యడిగితే కతట నీర వటేట్టివు

  యకక్కడ గెలవవచచ్చె నిటవతటవారిని
చ. 2:      వాకిటనఁ దా నిలచతడి వడి నాతో సనన్నసేసి

    యకడ నా కినఁక బుదిద్ధ యేమతటవ
     పపైకొని కొతగ వటట్టితే బలిమ నుసు రనేవు

   నీక నీకే తలసునే నెరవాదితనము
చ. 3:    యిదిగో శ్రీవతకటేశనఁ డెచచ్చెరితపతచి నాచేత

   యదుటనె పనగొనీ నే మనేవ
     పొదిగి కలసనఁ దానె పూనఁచి నీవు నవవ్వెవు

    ముదముననఁ బను లలల్ల ముతదువన కాయనే



రేక: 0251-3భపైరవ సత: 09-003
పలల్లవ:    ఏమ సేతు నాగణ మపాటది

   కామతచి వవుగానఁగానఁ గెపైకొనేవు గాని
చ. 1:     ననుప నటతచనఁగానె నతట నీతో నెపైతనఁగాని

    పననఁగితేనఁ గడునఁ గడు పలచ నేను
    మనసు నమత్మితచనఁగానె మారమాట లడనఁ గాని
    ఘనమెపై మరి వచిచ్చెత గబబ్బుదాన నేను

చ. 2:    సలిగె చెలిల్లతచనఁగానె సరసమాడేనఁ గాని
   మలసితే నతతకతట మతకను నేను
   చలివాసి నవవ్వెనఁగానె సతతోసితచకొతటనఁ గాని

   సొలసి కపటమెపైత జూటదాన నేను
చ. 3:     కెపైవసము గానఁగానె కరనఁగి మెచిచ్చెతనఁ గాని

   మటూవతకల మెటట్టితేనె మొకక్కలి నేను
    శ్రీవతకటేశ నీవు చేరి కూడనఁగానె కాని

   సవలగా మొరనఁగితే జూజరి నేను



రేక: 0251-4లలిత సత: 09-004
పలల్లవ:    ఆపనతదునో నినున్న నతదునో యచేనఁతలక

    యేపన వరెలల్ల పొతదు లితతగానఁ జేసితవ
చ. 1:    యిదదర మేకతమాడె యవళ మనవదద

   గదిదరాన నాప వచిచ్చె కూచనన్నది
    దిదదరాదా అపేప్పుమెపైననఁ దసుకొతటేనఁ గనక నీ

    వదదస సతుల కస మతతగా నిచిచ్చెతవ
చ. 2:     లోనికేనఁగి నీవు నేను లోలత నవువ్వెచతడనఁగా

  తానువచిచ్చె నీకనఁబాదము లొతీత్తిని
   సేనగా నియతనఁగరాదా జీనఁతము చికిక్కతేనఁగన

    య నెపాన మతదమేళ మతతగానఁ జేసితవ
చ. 3:      వోరిచి ముసునఁగ వటట్టి కొగి నినున్ననఁ గటూడితేను

   పేరన శ్రీవతకటేశ పలిచ నాప
    యరాదా ఆప సొముత్మి లతుత్తి క వచిచ్చెతేనఁగన

    యరీత చనవు లిచిచ్చె యితతగానఁ బెతచితవ



రేక: 0251-5శ్రీరాగత సత: 09-005
పలల్లవ:      ఎవవ్వెరి నే మన లేవు యితతేసికి నోపము

  పవువ్వెననఁ బుటట్టినయటట్టి పూనఁపవతటవానఁడవు
చ. 1:      మకిక్కలి నీతో నేను మేరల మరిన నెపైతే

   యకక్కడ నెవవ్వెత వచిచ్చె యేమనునో
   దకిక్కత సారెసారెకనఁ దడవకవయత మముత్మి

   చికిక్క నీ వతదరిపటట్టి నఁ జెటట్టి వతటవానఁడవు
చ. 2:      చెనకి నీ బుజముపపై చెయి నేను వసితేను

    వనిత యవవ్వెత వచిచ్చె వతతు వటట్టి నో
     పననఁగి నీ వాడా నీడానఁ బలవకవయత ననున్న
  తనిసి సటూదిపరినఁది తాడువతటవానఁడవు

చ. 3:      గటట్టి న నినున్ననఁ గటూడిత గోర నినున్న నటూనఁదితేను
    దిటట్టియపై యవవ్వెత వచిచ్చె తేరి చటూచనో

    పటట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెర భద్రిమలనఁ బెటట్టికవయత
బటట్టిబయటపసరనఁబతటవతటవానఁడవు



రేక: 0251-6సౌరాషట్టి సత సత: 09-006
పలల్లవ:   అలిగేద సహజము ఆనఁడువారికి

   మలసి నీవ తదుద క మనిన్నతచవయాత
చ. 1:      పలకక నే నెతత పతతాన నీతో నుతడిన

  తలనఁప నీపపైదకాన తపప్పులేదు
   చెలనఁగి మతదమేళన చెయివటట్టి తీసినాను

   యలమ నీవడిగాన కెగద్గీ లేదు
చ. 2:    మలల్ల డి కోపముతోడ మతచము దిగకతడిన

    తొలల్ల నీకాల దొకిక్కత దోసము లేదు
   పలల్లదాన వతగెమాడి పకపక నవవ్వెనాను

   వలల్లవరి నాపనికి వగట లేదు
చ. 3:    కావరితచి నినున్ననఁగటూడి గరవ్వెముతో నుతడినాను

  కెపైవసముయితనఁగాన కడమ రేదు
    శ్రీ వతకటేశ ననున్న జితత్తిగితచి యేలితవ

   వవల భోగములక వసట లేదు



రేక: 0252-1రామకిగయ సత: 09-007
పలల్లవ:     కానీవయత దానికేమ కాతత యవవకి గాదు

   సాననఁబటట్టి చటూచని సరిత లనిన్నయును
చ. 1:   మతతనాన నీతోను మాటలడినతతలోనె

  పతతము దపప్పుదుగా పడనఁతకిని
  సతతసాన నినున్ననఁజూచి సరసమాడినతతలో

   దొతతుల కరకనఁడుగా దొరకొని మరనఁడు
చ. 2:      వర సరినఁగి కాచక వదదనఁ గటూచతడి నతతలో

  దొరతనము దపప్పుదు తొయతలికిని
   వరసములేక నీక వడె మచిచ్చెనతతలోనె

  కరకరినఁ బెటట్టివుగా కపప్పురపటతడల
చ. 3:    ననుపసేసుక నీతో నవవ్వె నతతలోననె

   తన నేరప దపప్పుదు తరణకిని
    యనస శ్రీ వతకటేశ యిట నీవాదరితచనఁగా

  పనపలనఁ బెటట్టివుగా పేగమపవలపల



రేక: 0252-2కాతబోదిసత: 09-008
పలల్లవ:    చెపప్పునటట్టి పతపతప సేతువు గాక

   చిపప్పులనఁ జెమటలతో సిగద్గీ లేనఁటకే
చ. 1:      చెకక్క చేతనఁ బెటట్టి కోగా సలవుల నవువ్వె నీకనఁ

     జికెక్క నేనఁడు మరి వరె చితత యేనఁటకే
     దకెక్క నీక వలపల దతడ నునాన్ననఁడు వభునఁడు

   మొకక్కలప వరగతో మోన మేనఁటకే
చ. 2:   నిటటూట్టిరప్పు నితచనఁగాను నికక్కనఁగచములమనఁద

   యిటట్టి పలకల నితద నేనఁకటేనఁటకే
    జటట్టిగొనె వడుకల చనవు లతనఁడె యిచెచ్చె

   వటట్టి అలకతోనఁ దలవతచ నేనఁటకే
చ. 3:    పానుపపపై నుతడనఁగానె బలిమ శ్రీవతకటేశనఁ

    డానుక నినున్ననఁ గలస నార డేనఁటకే
    నీనోము లీడేరె నీమొగనఁడు నినున్న మెచెచ్చె

   కోనల బొమత్మిజతకెన కొస రేనఁటకే



రేక: 0252-3బౌళ సత: 09-009
పలల్లవ:      మానుసులకనఁ దరమా మరి యివ నీకె కాక

    ఆనుకొని సేసే వ దయతప చేనఁతల
చ. 1:    నితడు గొలల్లతనమున నీకె తగనయత

   కొతడ యతత్తినటట్టి గొడగల నీడల
  గతడపరాకాసివనఁటకానఁడవు నీ కమరను

దుతడగపటటూరజాతురబోనాల
చ. 2:    యిల దేవపతడమవయితన నీ యాటలయత

 బలసముదాబ్రాలమనఁది పాటపరవు
   అలర కాముకనఁడవు అయిన నీకనఁ జెలల్ల నయత

  చలమరి బద్రిహత్మితోడి చయాతటాల
చ. 3:     కొయతరాచవానఁడవు కోరి నీక నబెబ్బు నయత

  పయతక దటూలచటాట్టి ల పోరాటాల
   యియతడ శ్రీవతకటేశ యేలిత పదారవల

    నెయాతన ననున్ననఁ గటూడిత నిలిచెనఁ బెపైకొసర



రేక: 0252-4హిజిజజి సత: 09-010
పలల్లవ:    ఏమ చటూచే వాపదికక్క యతదానఁకాను

  నేముసేసేపనిగాదు నెయతప యవళను
చ. 1:       చెలి నీతో నవువ్వె నవవ్వె చెకక్క లలల్ల నఁ జెమరితచె

  వలిప పావడనఁ దుడువనఁగరాదా
   నిలవలల్లనఁ బులకితచె నీతో మతతనమాడి

   చలివాయనఁ బచచ్చెడ మచచ్చెటనఁ గపప్పురాదా
చ. 2:      కాతత నీపదాల వాడి కడు దపప్పుగొనె నిద

  యితతట మోవతేనియ లియతరాదా
     చెతత నీపాదా లొతత్తి సిగద్గీననఁ గముత్మిడి జారె

  కాతతునఁడవు యితతటను కానఁగిలితచరాదా
చ. 3:      వనిత నీమోము చటూచి వసివాడు వాడ నద

   వనుకొని నీవు తర వయరాదా
    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసిత వతతలోనె

   ననిచె నలమేలత్మితగ నతట సేయరాదా



రేక: 0252-5భపైరవ సత: 09-011
పలల్లవ:      నీవు వానఁట దటూర నేల నినున్న నతటనకతాన

    యవధినఁ బొతదను నినున్న నివ దటూరనఁగాక
చ. 1:     కపప్పుర మేమ సేసునె కాతతునఁడు రాకతడనఁగాను

 అపప్పుటవళనె కారమాయనఁగాక
    తపప్పుగదాద గతదానక తాపాన నీ వుతడనఁగాను

  వుపప్పుతలిల్ల దానికె వుడుకెతత్తినఁగాక
చ. 2:     వరలక నేర మేద వరహతపవళ నీక

  గరిమ వనఁడికి నొడిగటట్టినఁగాక
    మరనఁడు పగవానఁడా నీమనసులో కానఁక సనఁకి

   తరమెపై అనతగనఁ డతటా తటట్టి వడెనఁగాక
చ. 3:      చలల్లగాలి వటట్టి యౌనా సారె నీమనఁద వసరి

   పలల్లదాన వడ దానఁకి భద్రిమసనఁగాక
     యిలిల్లద శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

  యలల్లవార మతచివారెపై యడేరిరిగాక



రేక: 0252-6ఆహిరి సత: 09-012
పలల్లవ:    చెపప్పునటట్టి సేసేనఁగాక చెనక నేల

    కపప్పుతవ పచచ్చెడము ఘన తద చాలదా
చ. 1:    యనిన్నలేవు మతచిమాట లతదానఁకా నాదేవు

   వనన్న వనుకల కావా వనకకను
   సనన్నముగానఁ బులకితచె జలజలనఁ జెమరితచె

    కనున్నల నీళళ్ళ దుడిచి కెపైకొతటవ చాలదా
చ. 2:     యితతలోనె చెకక్క నొకేక్క వమ నేరచకొతటవ

  వతతు వచిచ్చెనదకాదా వనితలతో
   దొతతులయనఁ గోరికల తురమునెరల జారె

   యితతట వతచినశిర సతత్తితవ చాలదా
చ. 3:     కలసిత వటట్టి నినున్న కడుజాణ మవుదువు

   తొలతనె మెచచ్చెనా దటూరతా నినున్న
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యేకచితత్తిమాయ నాక

   తలిగనున్నలనె సిగద్గీ దేరిచ్చెతవ చాలదా



రేక: 0253-1సామతతత సత: 09-013
పలల్లవ:   గటట్టి వానఁడ వతటానఁ గొసరిత

   యిటట్టి నీ వతటేది యఱనఁగముగా
చ. 1:   చెకక్కచేతతో సలవ నవవ్వెతే

  తొకేక్కవు పాదాల దోమటగా
    అకక్కర నీ వతత ఆసకానఁడ వవుత

  యికక్కడ మాలోనె యఱనఁగముగా
చ. 2:   మతతనాన నీతో మాటలడితే

  సతతసాననఁ గొతగ జారితచేవు
    బతతనె నీ వతత పతతగానఁడ వౌత
   యతత కెతత నేము యఱనఁగముగా

చ. 3:   సిగద్గీతోడనే సేవ సేసితే
   యగద్గీ దర ననున్న నెనసితవ
   అగద్గీప శ్రీ వతకటాధిప యిటట్టివుత
  హిగిద్గీన వడుక నెఱనఁగముగా



రేక: 0253-2ముఖరి సత: 09-014
పలల్లవ:     ఏలే చెలియ య యితతుల కెలల్ల

   సలగిలి నీ చనవు చటూపవలనా
చ. 1:     మకిక్కలి యాతనఁడు నీపపై మేల గలనఁడతటానె

  వకక్కసాన నితదరిలో వఱఱ్ఱైవనఁగేవు
   చకక్కనివభునఁడు నీ జవదానఁట కతడితేనె

    తకక్కక నీ వకతవ దకక్కనఁ గొతటవా
చ. 2:     మనసి చాచ్చెతనఁడు నినున్న మనిన్నతచె నతటానె

    యనలేక యితదరి నీ వలనఁ జూచేవు
   ఘనమెపైన మోహపకాతత నవుదు నతటానె

  గనియుచ సారె నాడుకొనవలనా
చ. 3:     అనిన్నటానఁ బటట్టిపరాణ వపైత నవుదువు గాక

  వనున్ననఁడు శ్రీవతకట వభునికిని
    వనెన్నల చటూపవలనా వడి నీ సవతులకనఁ

  బనిన్నయాతనఁడును నీవ బద్రిదుకరమాత్మి



రేక: 0253-3దేవగాతధరి సత: 09-015
పలల్లవ:   అతరాజసప దొరవపైన నినున్నను

   సతమెపైన నే నిటట్టి సాదితచవచచ్చెనా
చ. 1:     వడనఁగ నీ సుదుద లలల్ల వనుల వనుటగాక

   నొడిగి నినన్నవ నే మానుపవచచ్చెనా
   కడనఁగిన చేత లలల్ల కనున్ననఁజూచటగాక

   అడనఁచి నీతో నౌనఁగా దనవచచ్చెనా
చ. 2:   పచిచ్చె నీగణములక పరిణమతచటగాక

  కెచచ్చెరేనఁగి బొమత్మిల జతకితచవచచ్చెనా
   తచిచ్చెన నీ యమెత్మిలకనఁ దలవతచకొతటగాక

  వచచ్చెమని నినున్న మెచచ్చెకతడవచచ్చెనా
చ. 3:    దకిక్కన నీకానఁగిటను తనివ నొతదుటగాక

   చకక్కని నినున్న నేనఁ గొసరవచచ్చెనా
   అకక్కన శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగనేను

   యకక్కవ నీరతు లివ యతచవచచ్చెనా



రేక: 0253-4లలిత సత: 09-016
పలల్లవ:     కల దితత మానఁట కతతుని యానఁట

  తలసుకో నీలోనిదియ పూనఁటపూనఁట
చ. 1:  అలమేలమతగా హరియతతరతగా

 కలితనాటతరతగ కరణపాతగ
   చెలవునఁడు వనఁడె చేకొను నేనఁడె

  వలరాజతటూపలివ వానఁడిమనఁది వానఁడి
చ. 2:  అలినీలవణ యతబుజపాణ

 వలయతగ జగదేకవభునిరాణ
      కలయు నీ పత వచెచ్చె గకక్కన నినిన్నద మెచెచ్చె

   పలికీని చిలకల పచిచ్చె మనఁదనఁబచిచ్చె
చ. 3:  సితచతదద్రివదనా సితగారసదనా

చతురదాడిమబీజచయరదనా
    యితవపైన శ్రీ వతకటేశనఁడు నినిన్నద కూడె

   తతనఁ దలపోనఁతల తలకూడెనఁ గటూడె



రేక: 0253-5ముఖరి సత: 09-017
పలల్లవ:    మగవ నేను నీవు మగవానఁడవు

    తగ దొకక్కజాత గాదు తలవయత నీవు
చ. 1:     వనఁకప వనెన్నలముగద్గీ వడుక నామోము నిగద్గీ

  చనఁకటనీలపగీము జిగి నీమోము
    యేనఁకట నీకను నాక నేనఁటపొతదు ననన్నతత

   తానఁకనానఁడవదుద వదుద తలవయత నీవు
చ. 2:   కలవరేకలముతప కలికి నీకనుసొతప

  జలజపరటూప నీ చాయలచటూప
    యలమతో నితదు కతదు కేవరి కేవర

    తొలనఁక గచచ్చెల మాని తొలవయత నీవు
చ. 3:    తనరనఁ గొతడల తరతరము నావురము

  మనుకవజద్రిపటేను మతచ నీమేను
    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలయు నీరతులలోనఁ

     దనిసి నే నొకక్క టపైతనఁ దలవయత నీవు



రేక: 0253-6భటూపాళత సత: 09-018
పలల్లవ:   మటూలనునన్నవారి మముత్మి ముతగిటవసనఁగాక

   జోలి దవవ్వెనఁగాక నే సదితచనఁగలనా
చ. 1:    వనెన్నలల యతడలతటా వగితచె తనకనఁగాను

    ననున్న నవవ్వెనఁ దనతో నే నవవ్వెనఁగలనా
 చినిన్నచెమటలవాన చితత్తిడిపాలపైననా

    చనున్న లతటనఁ దనున్న నే జతకితచనఁగలనా
చ. 2:      పాయ మది భారమతటానఁ బలికె నాతో మాట

   లయము దానఁక నాడ మారాడనఁగలనా
   కాయతపనఁ బులకలచే గజిబజియపైన నాపపైనఁ

     జేయి వసనఁ దన కిది చెలల్ల దననఁగలనా
చ. 3:    నిమషమె యుగమెపై నివవ్వెరగెపైన ననున్ననఁ

   దమ నడియాస ముతచనఁ దాళనఁగలనా
     సమరత ననునఁ గటూడె జతట శ్రీ వతకటపత

  కమలపటతత నితతేనఁ గాదననఁగలనా



రేక: 0254-1మతగళకౌశి క సత: 09-019
పలల్లవ:   దవువ్వెలసరసముల తగనా నీక

  వువవ్వెళ ల్ల మేన నొచచ్చెమునన్నవానివలను
చ. 1:      గోడ నికిక్క చటూచేవు గొబుబ్బున దగద్గీరి రావు

  ఆడనుతడె యడమాట లడితచేవు
    వడెప నీమోవ చటూప వకవక నవవ్వెవు
  కూడి ముటట్టి వారి ముటట్టి కొనన్నవానివలను

చ. 2:     యదుట సనన్నల సేసే వకతము లడేవు
    పొదిగి నే రమత్మితటేనఁ బొతదు చటూపేవు

   బెదరేవు నీమేను పనుగోర నతటతేను
   చెదరి చనఁకటతపప్పు సేయువాని వలను

చ. 3:    అలికేవు వులికేవు అతతలోన భద్రిమసేవు
  వలయ నిలవుననె వరగతదేవు
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యడక వచేచ్చెసి నీవు

  కలసిత వద కలగనన్నవానివలను



రేక: 0254-2ముఖరి సత: 09-020
పలల్లవ:    కూడని దొకటకట కోరీ మరబలము

   ఆడనె నీసత కనిన్నయునఁ గటూడె
చ. 1:   పొతగెటమనసే వలిపలక మొలకల

   అతగపనఁ జెమట మోహపనఁ గరనఁగ
  వతగలితమకముల వసరెట వరప్పుల

   అతగన కిదివో అనిన్నయునునఁ గటూడె
చ. 2:    యనసిన యాసల యదురల చటూపల

  అనుగనఁ గటూరిముల ఆలకితపల
   నినుప మోమోటముల నితడిన నివవ్వెరగల

    అనయము సత కిపప్పు డనిన్నయునునఁ గటూడె
చ. 3:  కానఁగిటపరవశల కనున్నలతేలితపల

  చేనఁగల సిగద్గీల చిరనవువ్వెలటూ
     యగత శ్రీ వతకటేశ యితతలో వచేచ్చెసి చెలి

    నానఁగి కూడనఁగా నివ యనిన్నయునునఁ గటూడె



రేక: 0254-4మతగళకౌశి క సత: 09-021
పలల్లవ:     చేరి నీవు చెపప్పునటట్టి సేసిత నేనటూ

   వారి వరివల మఱవకమ ననున్ననటూ
చ. 1:     జలధి దచిచ్చె లకని సతగడినఁ బెతడాల్ల డునానఁడు

   అలరి రకిత్మిణనఁ బెతడిల్ల ఆడెనానఁడు
    సలసువలల్ల వఱిచి సతనఁ బెతడిల్ల యాడునానఁడు

   పలికి బొతకనిమానఁటపటట్టి నాక నిమత్మి
చ. 2:   సరసనఁ బదారవలసతులనఁ బెతడాల్ల డునానఁడు

   అరసి భటూసతనఁ బెతడిల్లయాడు నానఁడు
   పరగ రేపలల్ల గోపభామలనఁ బెతడాల్ల డునానఁడు

   యిరవపై యిచిచ్చెనబాస యిమత్మి నాక
చ. 3:     ఆద శ్రీ వతకటపత అలమేలమతగ నిటట్టి

  అదన నీవు పతడిల్లయాడునాడూ
    యిద ననున్ననఁ గటూడితవ యకక్కవగా మనిన్నతచి

   యదుట నమత్మితచినవ యతచమ నాక



రేక: 0254-4లలిత సత: 09-022
పలల్లవ:      పోయిన దలల్ల నఁ బొలల్ల పూనఁచిన దొకక్కట కాక

   కాయజకేళకి నితకనఁ గదియ రమత్మినవ
చ. 1:    అడిగిరావ వభనఁ డతదు కేమనీనో

 యడయనిబాస నీకిచిచ్చెనానఁడు
   నుడుగల దపప్పునాను నోముఫలము దపప్పుదు

   తడవ యితతటనెపైన దగద్గీరి రమత్మినవ
చ. 2:      పలిచి రానఁ గద తనబర దటట్టి చెలీ ల్లనో

    పలచ మే నాహి నాకనఁ బెటట్టినానఁడు
    వలయనఁ దిననఁగ నద వమెపైననఁ దపవును
   తలనఁగక యితకనెపైన దగద్గీరి రమత్మినవ

చ. 3:    యిచిచ్చెరావ యవడెము యినిన్నటా మెచిచ్చెతనని
   కొచిచ్చెనరతుల ననున్ననఁ గటూడె నేనఁడు

     తచిచ్చెన పకావ్వెన నతట తరవనఁ దరవ వనన్న
    యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ నిటట్టి రమత్మినవ



రేక: 0254-5శతకరాభరణత సత: 09-023
పలల్లవ:     ఇదదర మోనాన నునాన్న రిది యేమయాత

     వదద నాకె పపైకొనీ నీవలనె పో అయాత
చ. 1:     పూచిన తతగేడువల పొలనఁత దతడ నుతడనఁగ

    యేచి కూచతడు మన వది యేమయాత
    చానఁచి కపప్పురవడెము సరి నీక నతదియతనఁగ
   చేచేత నతదుకోవు చెలల్లనఁబో యేమయాత

చ. 2:    ముతగిట నిధనమెపై ముదిత వనఁకొననఁగానె
  అతగవతచి మాటలడ వదేమయాత

   బతగారసురట నీపపై చెమటల వసరనఁగ
    అతగ మెలల్ల మరచిత వది యేమయాత

చ. 3:     నితడిన సతపదవల నెలనఁత ని నన్నతటతేను
    అతడ నో రెతత్తిలే వపైత వదేమయత

    మెతడగ శ్రీవతకటేశ మెలనఁత నినున్ననఁ గటూడనఁగ
     యతడ లలల్ల నీడ లయ నిది యేమయాత



రేక: 0254-6లలిత సత: 09-024
పలల్లవ:    ఇక నేలయత మా యడమాటల

   మొకమొక మెదుటనె ముయికి ముయాయ
చ. 1:    సుదతకి నీచటూప సటూసకమెపై చెలవతద

    కది సాకెచటూప బాసికము నీ కాయ
    యదుర నీక నాకెక నిదదరి మచిఱనవువ్వె
   వదచలల్ల కపప్పురప వడెము లయ

చ. 2:     తొయతలికినఁ జేసనన్ననఁ దోరణపనఁ జిగ రాయ
   యయతడనఁ దొయతలిమోహ మడుదో డాయ

   యియతడ నాయడ మయిదదరి సరసముల
  కయతములలేని కతకణదారా లయ

చ. 3:    నెలనఁతక నీమోవ నిచచ్చె కొతత్తివతదులయ
   పొలనఁతమోవ నీక బువవ్వెము లయ

    యలమ శ్రీ వతకటేశ యిదదరి మకూటముల
   కలకాలమును మకనఁ గాణచ లయ



రేక: 0255-1శతకరాభరణత సత: 09-025
పలల్లవ:     మానవుగా మముత్మి నేల మగనాలినఁ జెనకేవు

   కానీ కానీలే యితకానఁ జాలదా
చ. 1:      దకెక్క నీకనఁ జాలదా తగ రకమణ నీవు

  వకక్కసాన లటూటసేసి వసుకొనన్నది
    మొకక్కల మది చాలదా మునున్న తద్రిపరాతగనలనఁ
  జికిక్కతచి చనఁకటతపప్పు సేసినది

చ. 2:      చెలల్ల నద చాలదా చేకొని రేపలల్ల నీవు
  గొలల్లతల మానముల కొలల్లగొనన్నది

   అలల్లది చాలదా నరకాసురనఁడు దచచ్చెకొనన్న
  పలల్లగ కామనులనునఁ బెతడాల్ల డినది

చ. 3:     అతత నీకనఁ జాలదా అల పూవులవారితట
   కాతత నీవు దొడికిన కలల్లతనము

     చెతతలనఁ గటూడిత ననున్న శ్రీ వతకటేశ నీవు
   మతతు కెకిక్కతనఁ జాలదా మనిన్నతచినది



రేక: 0255-2సామతతత సత: 09-026
పలల్లవ:     వఱపతచనఁ బోయి మరి వఱచినటట్టియతనఁ జమత్మి

    నెఱి నాతోడి యలక నీతగాదు సుమత్మి
చ. 1:      మోనముతో నుతడే వమె ముదిత నీమాట లలల్ల

    నాని నాని మొలచనఁ గనక లోలోనె
    ఆనకమెపై నవవ్వె వమె అతగన నీనగవుల

   వని నీకతత్తికెలోన వుకిక్కపోవునఁ జమత్మి
చ. 2:     ధీరతనఁ జూడ వదేమె తరవ నీకనుచటూప

   కేరి యిముత్మిచాలక కికిక్కరిసనఁ జమత్మి
    మారమోమయేత వదేమె మగవ నీమోము కళల

   పేరడెపై వకక్కచోటనె పతటలయతనఁ జమత్మి
చ. 3:    వుసురనే వపప్పుడేమె వువద నాకానఁగిటలో

   వుసుర నీచనునఁగొతడ లోడనఁ జమత్మి
    నసల శ్రీ వతకటేశనఁడ నారతమెపై మఱచేవు

   కనుగాటపై నీమోవ గతటవడునఁ జమత్మి



రేక: 0255-3మతగళకౌశి క సత: 09-027
పలల్లవ:    మనసుక మనసే మరత్మిము గాక

   వనికివలనఁ దనక వనన్నవతచనఁ గలనా
చ. 1:     తలపలో తమకము తానె యరనఁగ డట

    యలమనఁ దనున్ననఁ గొసర నేల నాకూ
  కలిమనఁ జతదుగ నిరాక కలవపవువ్వెలకను
  తలిపరా యవవ్వెరెపైన దినదినమునక

చ. 2:      తపప్పుక వర సరినఁగి తానె వచేచ్చెయునఁ డట
    యిపప్పుడు వలవ నతప నేల నాకూ
   వుపతలల్ల నఁ గోవలక నొగి వసతతకాలము
   చెపప్పుదురా యవవ్వెరెపైననఁ జెలనఁగి యేనఁటేనఁటను

చ. 3:     దగద్గీరి వచిచ్చెనవానఁడు తానె యరనఁగనఁ గాక
    యగద్గీ సిగద్గీ లిట దరచ్చె నేలనాక
    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె

    నిగద్గీ నిలవుక నీడ నేరిప్పురా యితరల



రేక: 0255-4వరాళ సత: 09-028
పలల్లవ:      ఏల ననున్న నేర మెతచే వతత కనన్నదా

      చాల నో వభునఁడ నీతోనఁ జలము నా కనన్నదా
చ. 1:     గదదరి నామొకము నాకనున్నలకె పాట గాక

    సుదుద ల నీచటూప చలల్లనఁ జో టనన్నదా
   బదదమెపై నావదనము పాటలకె కొదిదగాక

    యిదిదవో నాతో మాట కెడ మునన్నదా
చ. 2:     కొనబు నాచేతుల నాకొపప్పు వటట్టినె కాక

   వనరి నీకెపైదతడ కోప కనన్నదా
    పననఁగ నాపాదముల పరనఁదు మోవనె కాక

    ననిచి నీవదిదకి రా నడ పనన్నదా
చ. 3:     సరి నావురము నాకచాలకె తావు గాక

  సరవ నీకానఁగిటకి సతదునన్నదా
   కరనఁగి కూడిత శ్రీవతకటపతనె నినున్న

    యిరవపైన నీక నాక నెర వునన్నదా



రేక: 0255-5హిజిజజి సత: 09-029
పలల్లవ:    ఘనునఁడవు తగి కొరికనఁగ నేల

   ననిచిన కొలనఁదుల నడపవు గాక
చ. 1:    చటూచనఁ జూడని చటూపల నీకె

  లోచటూపపై మదిలో నాట
   కాచిన మటూకల కమత్మిరనఁ దమకే
   మోచిన కొలనఁదుల మో పపైనటటూల్ల

చ. 2:    ఆడియు నాడని అరమాటల నీ
  కాడనె చిరనగవపై వడల

  గాడపటతటకి కటట్టిల గటట్టిన
  వడుక నలగల వళల్లనయటటూల్ల

చ. 3:    చితదియునఁ జితదని సిగద్గీల నీకే
   వతదుల కానఁగిట వగ టాయ

    యితదునె శ్రీ వతకటేశనఁడ నీ నా
   గొతదుల చెనకల గఱ తయినటాల్ల



రేక: 0255-6వరాళ సత: 09-030
పలల్లవ:    ఇతతటది గావలదా యితత యపైతేను

    కాతతునినఁ గళ లతట కరనఁగితచె నిపడు
చ. 1:     అలిగి వచిచ్చెనపత నలమ కానఁగిట నెతత్తి

  పలకల వనయాల పచరితచనఁగా
     సొలసి కోపాన నానఁటనఁ జూచె వభునఁ డతతలోనె
    చెలియ చెమట గోరనఁ జిమెత్మినఁబో కనున్నలనటూ

చ. 2:    మకక్కవ మతకలతోడ మాటలడకనన్న పత
    చెకక్క నొకిక్క జలజాక సేద దేరచ్చెనఁగా

   వకక్కసము లడెట వభుని వదనమున
    పకిక్కట తముత్మిల మడి పొలినఁత వాలితచెనే

చ. 3:     పతతప శ్రీవతకటేశనఁ బడనఁత వయతనె చేరి
   అతతరతగ మెలల్ల దేరిచ్చె యాదరితచనఁగా

    రతతుతో రతుల నిబబ్బురము చటూప నాతనఁడును
   మతతనాననఁ జొకిక్కతచి మఱపతచె మేనటూ



రేక: 0256-1ముఖరి సత: 09-031
పలల్లవ:      ఇతక నేల ఆ సుదుద ల యేరా నీవు

    కొతకతా నేనఁ గొసరితే కూళతనము రాదా
చ. 1:       కానరాదా నీ గణల కడు నీ మెపైకానఁక లతద

   మానక యపప్పుటనె మాటాడేనఁ గాక
    మోనపగటట్టి వడిచి ముసిముసి నవువ్వె నీపపై

   నాననఁబెటట్టి చలిల్లతేను నగనఁబాట గాదా
చ. 2:     తలియరాదా నీ మోహము తలల్లవారి వచిచ్చెనతద

    అలగలేక నీచే వడె ముతదితనఁ గాక
     నిలవుక నిలవున నీ మోహము చటూచి నేను

   బలిమ సేసి పననఁగితేనఁ బరవయదా
చ. 3:    యిరవుగాదా నీపతతము యిపప్పుడు ననున్ననఁగటూడినతద

    పొరసి నినున్న బటట్టి వలనఁ బొగడనఁ గాక
    అరిది శ్రీ వతకటపత ఆయము లతటతనినున్న

    యరవుగా నినేన్నమనిన యచచ్చె కతదు గాదా



రేక: 0256-2సాళతగత సత: 09-032
పలల్లవ:     నేనఁ దనున్ననఁ గెపైకోని నేర మతదేదే

   యదనఁ దనమతచ మెకక్క నెపైతనా
చ. 1:    అలకేద జలకేద ఆకెయితటనుతడ ననున్న

   సొలసి చటూచిన మారచటూడునా నేను
    యలమనఁ గోప మతదేట దిదదర ముచచ్చెటలడ
   వలినుతడి యినిన్నయును వననెపైత నటవ

చ. 2:      కచిచ్చెతపన సణనఁ గేద గొణనఁ గేది నాయతదు
    నచచ్చెనఁ దనమోవ చటూచి నవవ్వె నెపైతనా

    కెచచ్చెరేనఁగి కపటాల గిపటాల కేది యడ
   రచచ్చెనఁ దనసేనఁత లలల్ల మెచచ్చెనెపైతనా

చ. 3:      వస టేది వోస టేది వతతచెలి వడిపతచి
    గోస నాసచేసి తనున్ననఁ గటూడనా నేను

    లసిన శ్రీవతకటేశ లగ లలల్లనఁ గనునఁగొని
   యసడముదర వుర మెకక్క నెపైతనా



రేక: 0256-3కాతబోదిసత: 09-033
పలల్లవ:      ఆయ నాయనఁ బోయనఁ బోయ నలల్లనానఁడె నీ

   చాయల సనన్నల పొతదు చాలవయాత
చ. 1:    వనెన్నలల వనఁడెనుచ వసరితచకొనె నాపపై

    కనున్నల నవువ్వెల చలిల్ల కానఁక రేనఁచేవు
    పనిన్న వురిసిన యతదుపపై నుడుక చలిల్లనటల్ల

    యనన్న మాతో మేక సేసేవనఁక నేలయాత
చ. 2:     పాయము వనఁగని యిటట్టి బడలివుతడె నాపపై

     నీ యడ మాట మటూట లేల యేతేత్తివు
     చాయల వయిట మనఁద జవావ్వెది కొముత్మి రీత

  ఆయముల సకితచే వవునయాత
చ. 3:     సరసాల వానఁడెనుచ సారెక మొకెక్క ననుచ

   మురిపము గోరేల మోపే వయాత
    గరిమ శ్రీ వతకటేశ కరణతచి మెచిచ్చెనటట్టి
    కరనఁగి కూడిత ననున్ననఁ గత లేలయాత



రేక: 0256-4సాళతగత సత: 09-034
పలల్లవ:     ఇతతుల నెతత దటూరనో యితత కవుడె

    యితతట రావమత్మి మెచచ్చె నితత కపడె
చ. 1:      యిద వచిచ్చె నదవచిచ్చె నితత యని యాసాస

   నెదురచటూచనఁ బత వతత కపడె
   వదవడనితురము వడువ ముడువనఁ బటట్టి

    హస్కృదయ మేమౌనో పత కితత కపడె
చ. 2:      పొతది యవవ్వెర ముతదరనఁ బొలసిన నీవ యని

    యతదు నినెన్న పేరకొను నితత కపడె
   ముతదు నీపయతదకొతగ మటూయానఁదియతనె పటట్టి
     యతదరి నతపనో పపై పపై నితత కపడె

చ. 3:     నినున్ననఁ దలనఁచి తలనఁచి నిదిదరితచి కలలోన
    యనన్ననఁగనఁ గానఁగిటనఁ గడు నితత కపడె

    పనిన్నన శ్రీవతకటేశనఁ బెపైకొని కూడిత వటట్టి
   యినాన్నళల్లటలనఁ గాదు యితత కపడె



రేక: 0256-5ముఖరి సత: 09-035
పలల్లవ:     ఔనో కాదో నీ వాన తీవయత

   పని వరొకట యినఁకనఁ బోలదయాత
చ. 1:    చతచలము నాచటూప చతచలము నీగణము

    యతచె నీ వ మనేవ యరనఁగమయత
      ముతచి నా గబబ్బుల రాయి మొగి నీ గతడెరాయి
   అతచల నాకడ నేమ యాడుకొనేవయాత

చ. 2:       చిగర నా యధరము చిగర నీ చితత్తి మద
    తగెనఁ దగ దతదు కేమ తలవయత
     నగవు నా మోమెలల్ల నగనఁబాట నీచితత య
   తగవు చెలలతోడ తరినఁ జెపప్పువయాత

చ. 3:      లేనఁత నాకనఁ గొనగోర లేనఁత నీవయసు గడు
   యనఁతల మోనఁతల నినఁక నేలయాత

    ఘతల శ్రీవతకటేశ కదిసి కూడిత ననున్న
  యతల నిదదరిభావాలేక మాయనయాత



రేక: 0256-6మధతమావత సత: 09-036
పలల్లవ:    ఆయము లతటే యారచికత యిది

    చాయల సనన్నక చలి యినఁక నేదయాత
చ. 1:   మటూయక మటూసిన ముతతపమొగడల

  మోయక మోచే మొదలేదే
  పూయక పూచిన పనన్నమవనెన్నల

   పాయక కానే బయ లేదయాత
చ. 2:    పటట్టిక పటట్టిన పొది జకక్కవలవ

  మెటట్టిక మెటేట్టి మేరేదే
  పటట్టిక పటట్టిన పనుమేఘమునకనఁ
   బటట్టిన చోటను బల వదయాత

చ. 3:   పారక పారిన బలతీనఁగెలకను
  ఆరితేర నినఁక నరదేదే
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁడ నే నినున్ననఁ

   గోరి కూడితని కొద యేదయాత



రేక: 0257-1హిజిజజి సత: 09-037
పలల్లవ:   జలములనఁ బాసిన జలజాపత్తి నిచే

  జలజము నొగిలిన చతదతబాయ
చ. 1:    చకక్కని యపత సతనఁ బెడనఁబాసిన

  వకక్కసప మనసే వనఁడాయ
   చెకక్క చేతతోనఁ జితతత్తితచిన నది
  అకక్కట మదనుని యడిదతబాయ

చ. 2:    రమణ పతకడక రాక నిలిచినా
  తమ నిటటూట్టిరప్పుల దగలయ

  తమకతబున సత దలపోయతగా
  భద్రిమసి చటూచరెపప్పుల నొపాప్పుయ

చ. 3:    యితతలో నిదదరి కెడ మాటాడనఁగ
  అతతట వనుల కాసాయ

  యితతయు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడనఁగ
   యితతేసి యితదానఁక నేమేమో ఆయ



రేక: 0257-2దేసాళత సత: 09-038
పలల్లవ:     ఏడ కేడ యతచి చటూచి యఱనఁగవటే

   కూడునా కపటముల కూటము లతదపైనను
చ. 1:      మోమువతపనఁ గోప మేడ ముసిముసి నవువ్వె లేడ

   యేమే యతడల వనెన్నల లనయునటే
     దోమట వటల్లవ యాడ తొతగిచటూప లివ యాడ

   సామెపై నలల్లవనఁడియునునఁ జలవయునఁ గటూడునా
చ. 2:      అతటతేనఁ బెననఁగ లేడ అతదులోనఁ గొతక లేడ

    జతటనఁ గారముల దపనఁ జవు లౌనటే
      బతట బతట పతత మేడ బాస లచచ్చెరితచ నేల
    వతటనఁ జీనఁకట వలనఁగ వుతడునా యతదపైనను

చ. 3:     అవవ్వెలయి వుతడ నేల అదదములో సనన్నలేల
   దవువ్వెలనఁ జేరవ లొక తారకాణటే

  రవవ్వెల శ్రీవతకటాదిద్రిరమణునఁడనె నినున్న
    యివవ్వెలనఁ గటూడిత నితక నెర వౌనటే



రేక: 0257-3వరాళ సత: 09-039
పలల్లవ:      నీట ముతచ పాల ముతచ నీచితత్తి మనఁకను

   యటగ నీపతభావ మది గలది
చ. 1:     తపప్పుక చటూచనఁ జూచ తలవతచ నతతలోనె

  వుపప్పుతలల్లనఁ బులకితచ నుసుత్సరనును
    కపప్పురగతధి నీవునఁ గదిసి కూడిన కానఁక

   చెపప్పురాదు వరహము చెతతల నీపతకి
చ. 2:    చినన్ననఁబోవు నతతలోనె చెలలపపైనఁ గోపగితచ

    కనన్నచో వదక మేననఁ గపప్పు కపప్పును
    కనెన్నరొ వభనఁడు నీవు కళ లతటనదానఁక
   మనన్నక చితతాజలధి మరరాదో యమత్మి

చ. 3:     బుదుద లతచకొను లోలో పోసరితచి కలల్లపడు
   అదిదవ శ్రీవతకటేశనఁ డాడ నాడనె
    వదిదకెపై నీ వటవల వనగటూడి వుతడుదానఁక
    చదిదకి వనఁడికి వదచలల్ల లయ వలప



రేక: 0257-4రామకిగయ సత: 09-040
పలల్లవ:     నీవు బడలితవ నేనునఁ జూచి బడలిత

    కావతచి ననున్న మరి కలసేవు గాని
చ. 1:    చెదరెనఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి చేత దిదుద కొనవయత

  అదన నిటటూట్టిరప్పుల ఆనఁపవయత
    వదల తురముగొతత వడినఁ జకక్కనఁ బెటట్టివయత
    పదరి వనక మాతో బాససేతు గాని

చ. 2:     కడునఁ బులకితచె మేను కపప్పువయత పచచ్చెడాన
   జడిసనఁ జెమటల వసర కోవయత

   చిడియునఁ గెతపలమోవ చేత మటూసుకొనవయత
    నిడివ నిజము మాతో నెరపేవు గాని

చ. 3:   గతదపబేనఁటల్ల రాలీ కానఁగిలితచకొనవయత
  వతదుల పొతదుల శ్రీవతకటేశనఁడ
    కతదువ నాకూట మది కడదతటా భద్రిమసిత
    పొతదిత వపప్పుడు యితకానఁ బొదిగేవు గాని



రేక: 0257-5సామతతత సత: 09-041
పలల్లవ:     ఉదయితచె నతనఁడు నీ వుదయితచ వలయత

   మదిరాకనఁ గటూడి యిటట్టి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    జలజబతధునఁ డతనఁడు జలజాక వదనప

  జలజబాతధవునఁడవు సరస నీవు
   అలరి నాకాశమతద యతనికి వహరితచనఁ
   గలికి నడిమయాకస మద నీక

చ. 2:   చనఁకటవపైరి యతనఁడు చెలియమనసులోని
  చనఁకటవపైరివ నీవు చేచేతనే

      ఆనఁక జకక్కవలనఁ గటూరచ్చె నతనఁడు నీ వడ నెపైత
    కానఁక చనుజకక్క వలనఁ గలపనఁగ వలదా

చ. 3:     దినరా జతనఁడు భటూమనఁ దరవపాలికి నీవు
 దినదినరాజవు తేజమనను

    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కాతతనఁ గటూడితవ నేనఁడు
   గనియపై యాతనఁడు సటూరతకాతతముననఁ గటూడెను



రేక: 0252-6సామతతత సత: 09-042
పలల్లవ:    పూవక పూచిన వలల్ల నఁ బటూనఁపలయతనా

    చేవదేర దగద్గీరక చితత లలల్లనఁ దరనా
చ. 1:     రేప నవువ్వెదువుగాని రేయి నాకొత గతటకరా

   దాపల సరములనఁ దని వయతనా
   తీప నీరవటట్టి గొతట తేటనేయి మతదవునా

    పపై పపైనఁ గలయక యపచిచ్చెచేనఁత లేలరా
చ. 2:     యిచచ్చెక మటూడుదుగాని యియతకొతటనఁ బో పోరా

  గచచ్చెల వనయముల గాకమానీనా
    మచిచ్చెక నానఁకలివళ మతచి వర లితపవునా

   హచిచ్చెనరతులనఁ గాక యితదువలల్ల నేమరా
చ. 3:    అవవ్వెల మొకక్కదుగాని అతతేసి సేయకరా

    రవవ్వెనినున్ననఁ జేయక నా రానఁప వాసనా
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యితతలోనఁ గటూడిత ననున్న

    దవువ్వెలే చేరవ లయనఁ దలపోనఁత లేలరా



రేక: 0258-1సామతతత సత: 09-043
పలల్లవ:     ఎతదు కెతదునఁ బోలిచేవ యితత వోరి

  అతదుకె కాదా నీయడియాసల
చ. 1:     పాదమున నే నిటట్టి బయలచిమత్మిన నీవు

   వాదుక వచేచ్చె వమె వనితా
     యదస నెతచి చటూచిత నిటవతట బయల నా

    గాదిలి నడు మవుత కానవా నీవు
చ. 2:    దాపననఁ దామరమనఁదనఁ దముత్మిల ముమసితేను

  కోపగితచకొనే వమె కోమలి
    పో పో ఆతామరనెపోలిన నా నెమోత్మిము

    చటూపల గలగ ననున్ననఁ జూడవా నీవు
చ. 3:     అదదము మెరనఁగ వటేట్టినని గోర నతటతేను

   గదిదతచే వది యేమే కలికి
    నిదదప శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
   అదదప నాచెకక్క లిపప్పుడవ చటూచెఱనఁగవా



రేక: 0258-2శదదవసతతత సత: 09-044
పలల్లవ:       నే సతము గాక నీక నీవు నేనునఁ గలదానఁక

   యసులేని వభునఁడ నీకివ సతమా
చ. 1:      మతతనప నీ వటల్ల మాట నే నాడినదానఁకా

    చితతల నీ సిగద్గీ వతటనఁ జికిక్కనదానఁకా
    పతతప నీబగవు నేనఁ బచిచ్చె సేసినదానఁకా
    అతతట మనఁదట నీక నవ సతమా

చ. 2:    అలకలనఁ జలముల ఆయము లతటనదానఁకా
   బలిమ సరసము నేనఁ బెపైకొనుదానఁకా
    తలనఁప నీగటట్టి నేనఁ దపప్పుక చటూచినదానఁకా

   అలరి యతతటమనఁద నవ సతమా
చ. 3:    కనున్నల నీమొకక్కల నేనఁ గానఁగిలితచినదానఁకా

   మనన్నక రతుల నే మెచిచ్చెనదానఁకా
   యనన్ననఁగల శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడితనే

  అనున్నలకడలపొతదు లవ సతమా



రేక: 0258-3ముఖరి సత: 09-045
పలల్లవ:   ఇతదు నతదునె యితతపోలికల

  వతదుల వభునికి వడుకలయ
చ. 1:   వడనఁగనఁ దగెలను వరలపరిమళము

 పడనఁతమాటలనునఁ బరిమళము
  బడినఁ గనకమునకనఁ బదారవనెన్నల

  సుడిగొని వనితక షోడశకళల
చ. 2:   కలికి సురతరవుకొముత్మిననఁ బటూనఁపల

 పొలినఁతకచతబుననఁ బటూనఁపల
  వలయు వసతతపవళనె చిగరల

   చెలి పాదములను చేనఁగ చిగరల
చ. 3:    పొతత జలనిధులనఁ బొడమెనఁ దామెరల

 కాతతకరముల కమలముల
  యితతట శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడనఁగ

  కాతతరతుల కివ కదతబమాయ



రేక: 0258-4లలిత సత: 09-046
పలల్లవ:    వచేచ్చెయవయత నీవు వగమె యితతటనెపైన

   తచిచ్చె యినిన్నయును సరిదానఁకెనఁ గదవయాత
చ. 1:   యితతమనోరథముల యతచరాదు పతచరాదు

   కాతతునఁడ నీకరల లకక్కక రానటట్టి
    పొతత నాకె తలపోనఁతనఁ బుటట్టిన వరహముల

   వతతగా నీశిరసున వళళ్ళనఁ గదవయాత
చ. 2:      చెలి చితతాలత లివ చికక్కలయ జీర లయ

   కెలన నీరేకల మెపైనఁ గెరలినటట్టి
   అలరి యాకె మదనానలపనఁబొగ లలల్ల ను
   కలికి నీమేననఁ జటట్టి కొనెనఁ గదవయాత

చ. 3:   సతకరముల నీసమరతులనఁ బెననఁగె
   రత నీచటూపల మేన రానెపైనటట్టి

   యితవపై శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా మయిదదరికి
   సతమెపైన వలపల జటాల్ల య నయాత



రేక: 0258-5శతకరాభరణత సత: 09-047
పలల్లవ:     నినన్ననె పతడిల్ల నాక నేనఁడు నీక

    తనున్ననఁ దానె సమకూడె దపైవము మెచిచ్చెతరా
చ. 1:      మకిక్కలి మోహము నాక మేనఁట రాజసము నీక

      నికిక్క చటూప లలల్ల నాక నితడునఁ బరాక నీక
    మొకక్కల మాటల నాక మోనపగటల్ల నీక

   తకక్కక సేసినయటట్టి దపైవము మెచిచ్చెతరా
చ. 2:     వరహపనఁగానఁక నాక వనెన్నల నవువ్వెల నీక

    సరసపనఁ దమ నాక జతపల నీక
     పరిగె యాసల నాక బీరప బగవు నీక

   దరియపై గడితచినటట్టి దపైవము మెచిచ్చెతరా
చ. 3:    బగవునఁగానఁగిలి నాక పనునఁజెమటల నీక

    జిగిమోవనఁ దేనె నాక జీరల నీక
    పగట శ్రీవతకటేశ పపైపయినఁ గటూడిత మటట్టి

    తగనఁ దగ నినిన్నటకి దపైవము మెచిచ్చెతరా



రేక: 0258-6  భౌళ రామకిగయ సత: 09-048
పలల్లవ:    ఏమాట కేమాట యతత కెతతరా

    యమాట యాడవ నీ వతకా నొకమార
చ. 1:   అతటనఁగాక వునన్నదాన నటట్టివుతడరా

    అతటనె నీచటూపల న నన్నతతక తొలల్ల
    అతటవాయనఁ జెమట నీరాడవా నీవు చి

   టట్టితట నీచేనఁతల నామెపై నతటవలదా
చ. 2:    తలపటట్టి తో నుతదాన దగద్గీరకరా నా

     తలనఁ పటట్టి నీ మనఁదనఁ దగ లయనే
   తలపోనఁత పేర నీమెపైనఁ దలకొనదా

   తలపడి మేను మేనునఁ దడనఁబడవలదా
చ. 3:      కనున్నల నిదుద ర వచచ్చెనఁ గానఁగి లేలరా నీ

    కనున్నల సనన్నల కావా కతదువ చెపప్పు
   ననున్న నిటట్టి శ్రీవతకటనాథ కూడిత
   కనెన్నరొ యిటట్టి రతులనఁ గరగితచవలదా



రేక: 0259-1ముఖరి సత: 09-049
పలల్లవ:   వభునికి నీమాట వనిన్నవతచరా

   సభల దటూరపటేరల్ల జలధులనఁ గటూడవా
చ. 1:    దవువ్వెలనుతడితేనె దగద్గీరి వుతడుట గాదా

   దవువ్వెలనుతడిన తనున్ననఁ దలనఁచనఁ గదే
   దవువ్వెగాదా సటూరతనికి ధరణనఁ దామరలక

    దవువ్వెల పొతదుల కడునఁ దగలము లయనే
చ. 2:       ఆకడి మో మెపైతేనె యకడి మో మౌత గాదా

    ఆకడనఁ దనదికక్క మో మెపైతనేనఁ గదే
    ఆకసప మొయి లేడ అడవనెమలి యాడ

   దాకొని వతతగచటూప తరితీప దానే
చ. 3:     ఆసమాట లడితేనె అతడక వచచ్చెట గాదా

    వాసి నేనఁ దనకడక వచిచ్చెతనఁ గదే
     యసులేక శ్రీ వతకటేశనఁ డేడ నే నేడ

    వరక కూడితమ వతత లలల్లనఁ జేరెనే



రేక: 0259-2లలిత సత: 09-050
పలల్లవ:      ఇతదు కేమె అతదు కేమె యితతలోనె యరవౌనా

    అతదపనఁ జటాట్టి ల మౌత అతదర నెరనఁగరా
చ. 1:    వదదనుతడవలనా వకక్కటపై తాను నేను

    యిదదరము నునన్న నేల యేకమె కాదా
   సుదదముగ మోము మోమునఁ జూడవలనాయదుట

    కొదిదచతదుగ నతదు రెతడు గటూడవా మా చటూపల
చ. 2:   మాటలడవలనా నామాటలనఁ దనమాటల

   గానఁటప ఆకసమతదునఁ గలసనఁ గద
     చోట నిటట్టి మేను మేను సనఁకవలనా తనున్న
     నానఁట సనఁకినటట్టి గాల ననున్న సనఁకీనఁ గదవ

చ. 3:    కలయనఁగవలనా కతదువ మా మనసుల
   గలపన చితత్తిజనఁ డొకక్కనఁడె కద
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచేచ్చెసి కూడె
   పలకనఁ బతతము నొకక్కపాటాయనఁ గదవ



రేక: 0259-3ముఖరి సత: 09-051
పలల్లవ:     ఓపో ఆదేమోయి వో బావ యితక

    వోపనతటేనఁ బోవునట వో వో మరనఁదల
చ. 1:     వరసే వదేమోయి వో బావ నినున్న

    వరసనఁ బో నీకచాల వో మరనఁదల
     వరక నెతుత్తి క సరి వో బావ నీవ

    వర తొమత్మిది చానఁచేవో వో మరనఁదల
చ. 2:     వగరలడే వోయి వో బావ నీక

   వగర మోవచిగర వో మరనఁదల
     వగరనఁ జిగరె చేనఁగ వో బావ అద

    వగినఁ బసికితేనఁ బసురో వో మరనఁదల
చ. 3:      వతట దగద్గీరే వోయి వో బావ నాక

     నొతట గాదు నీ వుతడనఁగ నో మరనఁదల
     గొతటవపై శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ గటూడిత బావ మన

    కొతట నేల ఆమానఁటలో వో మరనఁదల



రేక: 0259-4హితదోళవసతతత సత: 09-052
పలల్లవ:    ఎతచ నినిన్నటకి లోనయితనఁగా నేను

   అతచెలనఁ దలనఁచకొతట నరదయత నాక
చ. 1:     రేసు వనెన్నల యతడ కోరిచెనఁగా నాతనువు

    ఆసల నా పాబ్రాణవభునఁ డాతనినఁ బాసి
   వోసరి నిటటూట్టిరప్పుగాలి కోపనఁగా నామనసు
  గాసిలి యతని తమకపవళను

చ. 2:    వరహనలము చొచిచ్చె వళళ్ళనఁగా నామనసు
   సరగననఁ బతతోను సారె నలిగి

    పొరినఁ గనీన్నటవఱదనఁ బోక వచెచ్చెనఁగా నాచటూప
  గిరవపై చితతల మునినఁగినవళను

చ. 3:     వుమత్మిల మోనాననఁ బతకతడెనఁగా నా నగవు
  అమత్మిరొ యాతనఁడు మాటలడినదానఁకా

   నెమత్మినఁ బరవశములో నిలిచెనఁగా నాముదము
   కమత్మిర శ్రీ వతకటేశకానఁగిట యవళను



రేక: 0259-5వరాళ సత: 09-053
పలల్లవ:    ఏమౌత నెఱనఁగ నీ వమనేవ

    నీ మన సొకక్కటాయ నీవ నేనటూ
చ. 1:       కొపప్పు గడు వడ జారె గణము తేటల దేరె

   యిపప్పుడు చెలియ నాతో నేమనేవ
      రెపప్పుల ముతాతల గారె కపప్పు చెకక్క చేయి చేరె
    చెపప్పున బుదుద ల వతటనఁ జీనఁకట వలనఁగ

చ. 2:     నిలవురానఁకలనఁ గానఁగె నిటటూట్టిరప్పు గడు రేనఁగె
   యలనఁగెతత్తి నీవు నాతో నేమనేవ

     వలపల దల కెకెక్క వానఁడి కచముల కెకెక్క
    చెలియ నీ వనఁకొతట చేవ చిగర

చ. 3:     చెదరి పయతదజారె సిగద్గీల సలవనఁ గారె
   యదు రెదురనె చెలి యేమనేవ
     యిదివ శ్రీ వతకటేశనఁ డిటవచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె

  సదమదమెపైత రతచలమె ఫలము



రేక: 0259-6ఆహిరి సత: 09-054
పలల్లవ:    ఏల జోలినఁ బెటేట్టినే నినిన్నతదానఁకాను

     వోలి నీ కెదుర చటూచ చనాన్ననఁడ నేను
చ. 1:     యేమసేసనె చెలి యితత నీ వనఁగెటవళ

   యేమె నీరాక కెదు రేతతచెనా
   ఆమాటలలల్ల నీవు ఆకె కెఱినఁగితచితవా

   యేమని చెపప్పుమనెనె యడమాట నాక
చ. 2:     ఔనె నావుతగరము ఆకె వల నునన్నదా

    మానిని నామేల నీతో మది నెతచనా
     తాను వచేచ్చె ననునో యతరి ననున్న రమత్మినునో
   పూని తన వాబ్రాలక పతత్తితచెనా

చ. 3:    సతమానఁట కితటవార సమత్మితతచి వుతదురా
    అతవ నీ మఱనఁగన నది యవవ్వెరె

   యితవపైన శ్రీ వతకటేశనఁడ నెపైనతదుకను
    సత ననున్ననఁ గటూడినద సఫలము లయ



రేక: 0260-1భటూపాళత సత: 09-055
పలల్లవ:     నితడు సబనము నేనఁడు నెయతప దతపతులక

   మెతడుగ నారతులతత్తి మనఁద సేసచలల్లరే
చ. 1:    కటట్టి నఁడు కలవడాల ఘనమెపైన తోరణల

  గటట్టిగానఁ బటట్టిణము సితగారితచరే
    కిటట్టి రకిత్మిణదేవనఁ గస్కృషరనఁడు పతడాల్ల డి వచెచ్చె

    పటట్టి నఁ డితదరికి నేనఁడు పతడిల్ల వడేల
చ. 2:      పాడరె సబనాల పపై పపై నె పేరనఁటాతడుల్ల

    య డా డనక వధు లేనఁగితచరే
  జాడతో వాయితచరె పతచమహవాయిదాతల
   యడనె పతడిల్లకటాన్న లియతరె యిదదరికి

చ. 3:     పొతుత్తి ల వతదుల దచిచ్చె బువవ్వెమున నిడరే
    హతత్తి గతధక్షత లీరె అతదర నేనఁడు

     నితత్తిమెపై శ్రీ వతకటాదిద్రి నిలయునఁ డ కస్కృషరనఁడు
    తతత్తిరాన నీకెనఁ గటూడె దగద్గీరి సేవతచరే



రేక: 0260-2రామకిగయ సత: 09-056
పలల్లవ:      ఇతతట నిటట్టి వచేచ్చెసి యితతనఁ గటూడితేనఁ గనక

   వతతుక నినున్న జాణదేవర వనవచచ్చెను
చ. 1:    తనలోనె తలపోసి తపప్పుక చటూచేవళ

  వనితను దేవగనత యనవచచ్చెను
    పనివ నినున్ననఁ దలనఁచి పాటల వాడేవళ

  అనుగ గతధరవ్వెకాతత యనవచచ్చెను
చ. 2:    చలపటట్టి వరహన జలకేళ సేయువళ

  అలివణ నాగకనత యనవచచ్చెను
   చలవకనఁ జతదద్రికాతత శిలపపైనఁ బొరలవళ

  అలరిన చతదద్రికనత యనవచచ్చెను
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశ నీవు చెలియనఁ గటూడినవళ

  ఆవటతచి నిజలక యనవచచ్చెను
    వోవల నీ సముత్మిలలో వురమున మోచవళ

   దేవ యలమేలమతగ దిషట్టి మనవచచ్చెను



రేక: 0260-3పాడి సత: 09-057
పలల్లవ:    చెఱనఁగమాసినసుదిద చెపప్పునఁ జాల కతడేవు

   యఱనఁగము కెపైదపప్పు లతదు మోచనో
చ. 1:    చెకక్కచేతతో నీవు సిగద్గీవడి నవవ్వెవు

    చొకక్కప వభునఁడు నినున్ననఁ జూచె నతటాను
      తకక్కక యాతనఁడు నినున్న దగద్గీరి పపైనఁ జెయి వసి

   యికక్కవ లతటనపప్పుడు యేమ సేసేవ
చ. 2:      కాలిమనఁదనఁ గాల వసి కడునఁ దల వతచేవు

   అలరి కేలికిని రమత్మినె నతటాను
    కోలముతదపై యాతనఁడె గొబుబ్బున దగద్గీరి వచిచ్చె

    కేలనఁ గేలనఁ బెనచిత కితదు పడేవా
చ. 3:    సరిలేని తమకాన జలకేళ సేసేవు

    అరిది శ్రీ వతకటేశనఁ డతట నతటా
    గరగరికల నినున్ననఁ గలస నాతనఁ డిటట్టి
    అరయనఁగ నతటముటట్టి లవ దరెనఁ గదవ



రేక: 0260-4ఆహిరి సత: 09-058
పలల్లవ:   తరవాత పనులలల్లనఁ దగవాయనఁగా

    యరవు సతము సేస నే మతదునే
చ. 1:     కపప్పులగానఁ దనున్న దటూరి కోపగితచె యతదులోనఁదా

    తపప్పు వట ట్టి నిది లసత్స తగవాయనఁగా
   చెపప్పునేల రాళల్ల చకక్కనఁజేసి మలిగతడేల్లరీ

    నిపప్పు డిటట్టి నే నితదు కేమతదునే
చ. 2:      పూని తనున్న నేర మెతచి బుదిదచెపప్పు యతదులోను

    తానటూ బుదుద ల చెపీప్పు దగవాయనఁ గా
    ఆని కసటూత్తిరి నలల్ల నతటనఁ దలకపతడి
   య నెపాన నలల్లనతట నేమతదునే

చ. 3:    చెమరితచ తొలమని చేతనతట తోయనఁబోత
  తమకాననఁ గానఁగిలితచనఁ దగవాయనఁగా

     సమరత ననున్ననఁ గటూడె సరి శ్రీ వతకటపత
  యిమడె సతతసముల నేమతదమే



రేక: 0260-5శ్రీరాగత సత: 09-059
పలల్లవ:     తగనఁ దగ నీక నాకనఁ దలవయాత

  తగవు లగవులయనఁ దమకితచకవ
చ. 1:     మొఱనఁగి కనున్నల నీక మొకేక్కమయాత వో

   తఱవ నేనఁ గనున్నలనె దవతచితనే
      వఱగతది మోవ నీక వతదు చెపేప్పునఁ బో నినున్న

    జఱసి నే గకిక్కళల్లనఁ జివగొతటనఁ బో
చ. 2:     పలచ నా కోరికలనఁ బలిచేనయాత నేనునఁ

  బలమార నాలోనె పలికితనే
   మెలనఁగి ని నొన్నకవల మెచేచ్చెనయాత

   నలవతక సలవుల నవవ్వెత నేను
చ. 3:    పతపడునఁగచాల నినున్ననఁ బెదదసేసేనఁ బోనే

   నితపల రతుల ని నెన్నచచ్చెరితచేనే
    గతపన శ్రీ వతకటేశ కూడితమయాత నినున్న

    దితపక నా వురమున దిషట్టిము మోచితవ



రేక: 0250-6కాతబోదిసత: 09-060
పలల్లవ:    చేతనెపైనపాట సేవ సేయుదునఁ గాక

    ఆత లీతలి పనుల అవ నావశమా
చ. 1:       గచచ్చెల నీ మన సిటట్టి కరనఁగితచనఁ గలనఁ గాక

    నచచ్చె నీ చెమట మానప్పు నావశమా
    పచిచ్చెగా నీమోవమనఁదనఁ బలల్ల మోపనఁగలనఁ గాక
    లచచ్చెన గఱతు మానప్పు లగల నావశమా

చ. 2:      చేరి నీసిగద్గీల దేరనఁ జెయి వయనఁగలనఁ గాక
   నారనఁ బులకల మానప్పు నావశమా

      సారె నీ మోము నేను చకక్కనఁ జూడనఁగలనఁ గాక
   యేరా నీనవువ్వెల మానప్పునివ నావశమా

చ. 3:     అతట నినున్ననఁ గానఁగిటలో నలయితచనఁగలనఁ గాక
   నతట నీ నిటటూట్టిరప్పు మానప్పునావశమా
     జతటవపై శ్రీ వతకటేశ సరసనఁ గటూడిత వటట్టి

     వతట రాక మని మానప్పు వభునఁడ నావశమా



రేక: 0261-1ముఖరి సత: 09-061
పలల్లవ:     దటూరలేను పోరలేను దొమత్మి దనున్ననఁ జేయలేను

 మోరతోపనఁదనముల మోనమెచాల
చ. 1:     తతత్తిరితచకరె పత తానె ననున్న వలపతచె

  చితత్తిము వచిచ్చెనయటట్టి సేయనీనఁగద
     యతత్తి నది మనఁదు దనకె మేనునఁ బాబ్రాయమును

   మొతత్తిమ నా కినఁకమనఁద మోనమెచాల
చ. 2:     పలవకరె మర పతడాల్ల డె ననునఁ దొలల్ల

   వలసి నపప్పుడు రానీ వరసకను
   పలికితనఁ దనదని పాబ్రాణమును మానమును

  ములవానఁడి చెకక్కచేత మోనమెచాల
చ. 3:    కకక్కసపటట్టికరె కమత్మిరనఁ వచేచ్చెసనఁ దానె

  మకక్కవ గలగపాట మనిన్నతచనీవ
    అకక్కన శ్రీ వతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁగటూడె

  మొకక్కలన నాకితక మోనమెచాల



రేక: 0261-2కేదారగళ సత: 09-062
పలల్లవ:     ఎరవ సతము చేస నేనఁటకొ కాని

  తరణసితగార మది తలపోయరే
చ. 1:    గరిమె మెరనఁగనఁబోనఁడిగాన కొపప్పు ఘనమాయ

   వరల ముడిచె యి దేవధమొకాని
    సరి సితహమధత భాగాన శ పైలకచము లమరె

    గరిమనఁ బయతద నేల కపీప్పునొ కాని
చ. 2:    కాతత చతదద్రిముఖగాన కలవకనున్న లమరె

   చెతతనఁ జీనఁకటచటూపేల చిమత్మినొ కాని
    బతత వజద్రిదతత గాన పగడపమో వమరె

   పొతతనఁ దముత్మిలన నేల పొదిపీనొకాని
చ. 3:   పసినఁడిపతమగాన పదారగళల మతచె

   యనఁసనఁగెనఁ దలల్లనినవువ్వె లేడవ కాని
     కొసరి శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడె నితతలోన నీకె

   అసముదితచని ఆస అది యతతొకాని



రేక: 0261-3ముఖరి సత: 09-063
పలల్లవ:     ఇతక నేల వగిరము యితతలోని పనికినఁగా

    తతకి నే పానుపమనఁద దిదుద కొనేనఁ గాని
చ. 1:    అతతనీవు దగద్గీరక ఆయముల సనఁకీని

   పతతప మాటాడకర పచిచ్చె రేనఁగీని
     కొతత నీవు నవవ్వెకరా గతడె గడు ఝలల్ల రనీ

    మతతనాన నీ పగట మతదలితచేనఁ గాని
చ. 2:    తపప్పుక చటూడకరా తనువలల్లనఁ బులకితచ

  చిపప్పులనఁ బెననఁగకరా చెమరితచని
    కపప్పుకర పచచ్చెడము కడు సిగద్గీ ముతచని
    చెపప్పుగల సుదిద రేయి చెపేప్పునఁ గాని

చ. 3:      బొమత్మిల జతకితచకరా పొరి నాక చాలరా నీ
    తమత్మి మోవ మోపకరా దపప్పు దేరీని

    చెమత్మిగిలనఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ ననున్న
   సమత్మితతచ నీగణము చలి వాపేనఁగాని



రేక: 0261-4రామకిగయ సత: 09-064
పలల్లవ:     నీక నీకె తలసుకో నీ సుదుద ల

    నాకనఁ బొదుద సేసి నవువ్వె నవవ్వెనఁ దగనా
చ. 1:    కూడననన్న మానదు నాగణ మేమొకాని

     ఆడ నీ చేనఁతక నినున్న నతటనఁ దగనా
      చటూడ ననన్న మానవు నా చటూప లేమొ కాని
     వాడికె నీ మోముదికెపైక్కై వదద నుతడనఁ దగనా

చ. 2:      వన ననన్న మానవు నా వనులేమొ కాని
     కొనబు నీ మానఁట లటూ కొననఁ దగనా

     నినునఁ బేరకొన ననన్న నిలవదు నా నోర
    పననఁగి ని నీన్నడకనఁ బలవనఁగనఁ దగనా

చ. 3:        సనఁక ననన్న మానదు నా సగ మే నేమొ కాని
     పపైకొని నీ పచిచ్చె మనఁదనఁ బచిచ్చె దగనా

     యకడ శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
    కాకగా నినిన్నయునఁ దార కాణతచనఁ దగనా



రేక: 0261-5ఆహిరి సత: 09-065
పలల్లవ:     కదిసిన మము మెచచ్చెనఁ గలము గాకా

     యదిట మ యలకల యివ చటూడనఁ గలమా
చ. 1:      కనున్ననఁ గొనల వర కముత్మినఁ జూప లొకట

    మనన్నక వుతడె మలో మ రొకట
    చినన్ననఁబోయి నీ వాడ చెకక్కచేతనఁ జెలియడ

    వునన్నభావ మది చటూచి వోరచనఁగనఁ గలమా
చ. 2:     వను లివయ వర వనుకలి యొకట

   ఆనకప మ మోహలవ యొకట
    పానుపపై నాకె వలపల మలగపపై నీవు

    పూని వునన్నమక నేము బుదిద చెపప్పునఁగలమా
చ. 3:     కడనఁగి చేతుల వర కానఁగిలిది యొకట

   యడసి కూడిన మరిదద రొకట
    అడరిన శ్రీ వతకటాధిప మ యిదదరిలో

    జడియునఁ బతతములక సాక చెపప్పునఁ గలమా



రేక: 0261-6రామకిగయ సత: 09-066
పలల్లవ:    గటట్టి తో లోలో గొణనఁగట గాక

    దటట్టితచి చెలలల తను ననే దేమె
చ. 1:    ఆకసపనఁ జతదుగ నికి నాసపడనఁగా నేమ

   వాకెపైరాని పతకి వలవనఁగా నేమ
   ఆకడ నతదనిపతట కఱఱ్ఱైచానఁచనఁగా నేమ

   జోకకరాని పతనినఁ జూడనఁగా నేమ
చ. 2:    కొనబువఱిఱ్ఱై చెరక కొనయేమ మొదలేమ

   యనయని పతమాట లనెపైన్నైనా నేమ
     పొనిగి యతపలిచెటట్టి పూచె నేమ కాచె నేమ

    ననుచని పత యతత నవవ్వెనా నేమ
చ. 3:     వసతతకాలము దపప్పు వతబు గావనఁగా నేమ

   కసిగాటపై యలయితచి కలయనఁగా నేమ
     యొసనఁగి శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

     వసమెపైన మనఁద నితక వాసు లతచ నేమ



రేక: 0262-1ముఖరి సత: 09-067
పలల్లవ:     అతవ నీ సితగార మటట్టిదకా అతదుమనఁద

   పతవరహము నెపైత భావతచ వసమా
చ. 1:    తామెరపపైనఁ దుమత్మిదల దటట్టిమెపై మటూనఁగతడనఁగాను

    నేమముగ నది చటూచి నీ వభునఁడు
     కోమలి నీ వపప్పు డిటట్టి కతత్తికబతట జలన
    ఆముక యనఁదులడే వని తానటూ దుమకె

చ. 2:     మతచ జకక్కవల తీనఁగెమనఁద వాలి వుతడనఁగాను
   అతచెల నీరమణునఁడు అది చటూచి

     వుతచాననఁ బయతద జార నొగి వరల గోసట
     చతచని తా లేచి వచిచ్చె సరినఁ గానఁగిలితచెను

చ. 3:      నికిక్క మేడలోన నొకక్క నెమలి నటతచనఁ జూచి
     అకక్కడ శ్రీ వతకటేశనఁ డది నీ వని

    అకక్కరతో దగద్గీరనఁగా నతతలోన నీవు వచిచ్చె
   పకక్కననఁ గటూడనఁగ దనభద్రిమలలల్లనఁ బాసను



రేక: 0262-2భపైరవ సత: 09-068
పలల్లవ:   ఆపాట కాపాట అతదుకేమె

    యపని సరికి సరి యితదు కేమె
చ. 1:       యిద తన మోవనఁగెతప లకక్కనఁ జూచి నా కనున్నల

    కదననఁ గెతప లకెక్క నతదు కేమె
     చెదరెనఁ గరల దననుదిట పపై నా చితత్తి

    మెదుటనె చెదరెనఁ బో యితదు కేమె
చ. 2:      వనెన్నలనఁ దా ముడిచినవాడునఁ బువువ్వె లట చటూచి

    అనున్నవ నా మోము వాడె నతదుకేమె
     పనిన్న చిటల్ల గతదాల భావము చటూచి నా మాట

    లినిన్నయునఁ జిటల మనీ నితదు కేమె
చ. 3:      సేయనఁగల వలల్లనఁ జేసి చేరి ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

    ఆయడ నేనునఁ గటూడిత నతదు కేమె
    పాయప శ్రీ వతకటపత మేను నామేను

    యయడ నేకము లయ నితదు కేమె



రేక: 0262-3సామతతత సత: 09-069
పలల్లవ:     అపప్పుట కపప్పుట మాట లతత చాల

     యిపప్పుడు కాల దానఁకితచ నేల మొకక్క నేల
చ. 1:     కూరవతడి కసవరె గణము లోలో నేల

    యేరా నినున్ననఁగటూడి పాస యగపోనఁ తేల
    నీరవటట్టి గొని యిటట్టి నెయపైద్వ్యనానఁ దమత్మిన నేల

    సారె నీవు రానపప్పుట చలిమతదు లేల
చ. 2:     జాగరము సేయనేల సరిగా నిదిద్రితచ నేల

     వడి నే వనఁగినతదుక వతట రా నేల
    యగత నడుసు చొర నేల కడుగనఁగనేల
    భోగితచి నీక నేపొదుద బుదిద చెపప్పునేల

చ. 3:      ఆకడనఁ బతతము లేల అటట్టి పతదతన మేల
    చేకొని గో రతటనేల సిగద్గీవడ నేల
     మేకల శ్రీ వతకటేశ మేల ననున్న భద్రిమయితచి

     పపైకొని కూడిత వతక బా సడుగ నేల



రేక: 0262-4శ్రీరాగత సత: 09-070
పలల్లవ:     ఒకట కొకట నుతడనఁ జెలిభావ మది

   మొకమెదుటనె ననున్న మోవ వాబ్రాసనే
చ. 1:   పొలినఁతకరల వాబ్రాయనఁబోతేనఁ దుమత్మిదలయ

  తలనఁగకతడనఁగ మోమునఁదమత్మి వాబ్రాసనే
   కలికికనున్నల వాబ్రాయ గతడుమలపై పొడచటూప
  చెలపచెమట నీటచెకక్కల వాబ్రాసనే

చ. 2:     సరినఁ గచముల వాబ్రాయ జకక్కవలపై పొడచటూప
   నిరదస బాహులత లిట వాబ్రాసనే

    గరిమ నడుము వాబ్రాయనఁగా సితహమెపై తోనఁచె
   వరసనఁ దొడల యతటవనము వాబ్రాసనే

చ. 3:    కోమలిపాదాల వాబ్రాయనఁ గటూరత్మిములపై పొడచటూప
   ఆమని జవవ్వెనపలోనఁ తట వాబ్రాసనే

     యమేర శ్రీ వతకటేశనఁ డే ననుచనఁ గటూడె
     రామ యిటట్టి యిదివో నా రత వాబ్రాసనే



రేక: 0262-5సామతతత సత: 09-071
పలల్లవ:     ఇచచ్చెక మాడ నెఱనఁగ నేమ సేతునే

   హచచ్చెనఁ బెతజెమటల యేమ సేతునే
చ. 1:     చకక్కని పతగణల సారె నాతోనఁ జెపప్పునఁగాను

    యకక్కడో వనీ వను లేమ సేతునే
     పకక్కవ నాతనఁడు ననున్ననఁ బలవ నతప నననఁగా
      యికక్కడ నా మోము నవవ్వె నినఁక నేమ సేతునే

చ. 2:      యిద మేడపపై నతనఁడు యిట ననున్ననఁ జూచెనతటే
  హస్కృదయము చిలల్ల లయత నేమసేతునే

     వదల కాతనఁడు నా వాకిటకి వచెచ్చె నతటే
     యదుటనఁ గనీన్న ళటూల్లరీ నినఁక నేమ సేతునే

చ. 3:     బలిమ నాతనఁడు నాపపైనఁ జేయి వయనఁగాను
    యలమ నిటటూట్టిరప్పు రేనఁగె నేమ సేతునే

    కలసి శ్రీ వతకటాదిద్రిఘనునఁడు ననున్ననఁ గటూడనఁగ
   యలనఁదగెమనేను వతగె నేమ సేతునే



రేక: 0262-6శదదవసతతత సత: 09-072
పలల్లవ:   చాలనఁజాల నాతో జాణతనాల

   చాలకొనన్న నీచటూప జళపతచ నేలరా
చ. 1:     పలకవ చెలియ పచిచ్చెగా నద రోరి

    పలక నీ కపప్పురప బరణ నద
   నిలవవ కొతతవడి నే వచిచ్చెనతదానఁక

    నిలవు నీ నామమతద నికక్కమాయ నదరా
చ. 2:      అడిగేనె యితత అపప్పుట ని నొన్నక సుదిద

  అడుగల నీయతదునవ కదరా
   ముడికారి సట లేల ముదితా

     ముడి నీ సిరసుననఁ గొముత్మిడి యిద కదరా
చ. 3:     కలసితనఁ గద నినున్ననఁ గలికి నీవు

   కలగతపపత వౌతనఁ గతటరా నేను
     అలరి ని నున్నరమున నానితనఁ గద నినున్న

    నల శ్రీ వతకటగిరి యానెనఁ గదరా



రేక: 0263-1రామకిగయ సత: 09-073
పలల్లవ:       చెలల్లనఁ జెలల్ల నీవు సేస చేనఁత లలల్ల ను నీ

   పలల్లదా లినిన్నయు బతడిబాటాయనఁ దగవు
చ. 1:        కదుద గదుద నీ మాట కలల్ల లేదు పొలల్ల లేదు

    వదుద వదుద నీతోడి వాదుల నాక
       ముదుద ముదుద సేసి నినున్న మోవనఁ బెతచె మ తలిల్ల

   పొదుద వదుద నఁ గోమటతడల్లపొరగాయ బదుక
చ. 2:      ఆయ నాయ నీ మాట లలల్లముల బెలల్లముల

    మటూయ మటూయ నీకె మటూరెనఁడు నోర
     తోయనఁ దోయనఁ దలిల్ల వనన్నతోడనఁ బెటట్టి ముచిచ్చెముల
     పోయనఁ బోయ గొలల్లదోమటాయనఁ బో మా పరగ

చ. 3:     వతట వతట నినన్ననె నీవసాల బాసలను
    కతటనఁ గతట నినఁక నేల కెపైకొతటవ
     యితట నితట శ్రీ వతకటేశ పతతమచిచ్చె ననున్న

     నతట యతట నిచచ్చెకొతత్తిలయనఁ బో నా మనువు



రేక: 0263-2ముఖరి సత: 09-074
పలల్లవ:      మానిని భావము చటూచి మాక వరగాయ నిద

       పూని చటూ పోపక నీ పపైనఁ బటూవు లతత్తి చలల్లను
చ. 1:      వతడు నీ మెపై సొముత్మిల నిగద్గీ మాణకములలో

    అతడనఁ దననీడ చెలి యనిన్నటానఁ జూచి
   కొతడుక పదారవల గోపాతగనల నీమెపై

      నుతడ వా రని తలనఁచి వగినఁ దల వతచెను
చ. 2:     వనెన్నల నీ పచచ్చెడాన వాబ్రాసిన కోలటప

  అనున్నవపతమలను అట చటూచి
    మునున్న పరకామనుల మోహము మఱవ లేక
    పనున్నక వునాన్నడ వని పకపక నవవ్వెను

చ. 3:      కూడిన నీ రతనఁ దానె కోరి పకక్కబతధముల
   వడుకనఁ బెననఁగి శ్రీ వతకటేశనఁడ

     పాడి నినిన్న నేరపల పచరితచితనఁ దా నని
     చేడె వరకె భద్రిమసి సిగద్గీ వడ నదివో



రేక: 0263-3గళ సత: 09-075
పలల్లవ:    నీటనడు మడచితే నేనఁడు రెతడౌనా

    యేనఁట కితక గొతకేవు యితతనఁ జేకోవయాత
చ. 1:     వాసులనఁ జతదురలోనె వడినఁగతదు గదుద గాక

   కాసే వనెన్నలలోననఁ గతదు గలదా
      ఆసల మోముననఁ గోప మట నీపపైనఁ జలల్లనఁ గాక

     య సతకి మతనఁ గోప మతతయిన నునన్నదా
చ. 2:     కొలనిలో కలవలకొటట్టి గొన వానఁడి గాక

   అలరనఁ బరిమళము లవయటూ వానఁడె
     సొలసి చటూచిన యితత చటూపల వానఁడి గాక

   నలవతకనఁ గనున్నలలో నవువ్వెలటూ వానఁడా
చ. 3:      అతది నారికళపనఁ గాయకనఁ బెపైనె గటట్టి గాక

    కతదువ లోనటూ నటట్టి గటట్టి యయతనా
      పొతదిన శ్రీ వతకటేశ పొలినఁత పపై గటట్టి గాక
   గొతదినె కూడిన యితతగణము కఠినమా



రేక: 0263-4ముఖరి సత: 09-076
పలల్లవ:     ఏమే యితదు కెగద్గీ లతచనఁ దగనా

    కామునఁడు సేసినయటట్టి కత లితత కాక
చ. 1:     నేనా తనతో నెమత్మినఁ గొసరేదాన తనున్ననఁ

   గానక యదురచటూచె కనున్నల గాకా
    కానీ కానిమత్మిని కడునఁ బగ చాటతనా
   వని జతకితచినవ బొమత్మిలితత కాకా

చ. 2:     అలిగి తనతో నే నవవ్వెలిమో మౌదునా
    చెలనఁగి వతచినది నా సిరస కాక
   మలసి తనతోను మాటలడ కతదునా
   వలసిన వరహప పతత కాక

చ. 3:   పటట్టినఁగా నేనా పపైకొనకతడేదాన
    గటట్టి తోడ నుతడెట నా గణము గాక

     యిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె
     పటట్టిన నా నోము ఫల మతత కాకా



రేక: 0263-5లలిత సత: 09-077
పలల్లవ:    మదనరాగము నీక మదనాతురము నాక

     యదు రెదురనఁ గలిగె నితదుకే మెచిచ్చెతనఁ బో
చ. 1:    నిలవుల చెమటల నీమేను చటూచినా

   నిలవలల్ల జెమరితచె నేనఁ డిదివో
      కలవ కనున్నల నీ కావ చటూచి నా కనున్ననఁ

    గలవల కావ దేరీనఁ గానఁకల కోపమునా
చ. 2:      వనఁడి నిటటూట్టిరపల నీ వషము చటూచి నాక

  వనఁడినిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగె వలల్లవరి
    వాడుదేరెకళల నీ వదనము చటూచి నేనఁడు

   వాడుదేరి చినన్ననఁబోయ వదనము నాక
చ. 3:      యవవ్వెతో కానఁగిట నీ య మేనిపచిచ్చె చటూచి

     యివవ్వెల నీ కానఁగిలి నీ కెకెక్క నిపడు
     రవవ్వెల శ్రీ వతకటేశ రతుల సతగడి నిటట్టి

   నివవ్వెటలల్ల నినన్నతట నీయతత నెపైత



రేక: 0263-6శతకరాభరణత సత: 09-078
పలల్లవ:     తా నెటల్ల నునాన్ననఁడో తరణ వనిపతచవ

     కానక నినునఁ గనన్న నతనినఁ గనన్నటల్ల నాయనే
చ. 1:     కొతతవడినఁ దనుపేర కోరి నాలకనఁ దలనఁతునే

   కొతతవడి దనసుదుద ల కొమత్మిలచే బతదునే
   కొతతవడి తానునన్న కొలవుచితత్తిరవు చటూతు

   కాతతయరీతనఁ బొదుద గడపదునే నేను
చ. 2:     మది నొకక్క వళనఁ దనమాట దలపోతునే

    కదిసి యొకవళ దనున్ననఁ గలలోననఁ గతదునే
     పదములనె వకవళ యదుర నడతు నేనఁ దనక

    తుద నిటల్ల దినదినము దొబుబ్బుదునే నేనటూ
చ. 3:     సగినముల చటూచచ నే జరపదునే వకగడియ

     వగలనఁ దను దటూరి లేకల వాబ్రాతునఁ గొతతదడవు
   జిగి నితతలోనఁ గటూడె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

    మగిడి యలల్ల డ నపడు మలనఁగపయి నిపడూ



రేక: 0264-1రామకిగయ సత: 09-079
పలల్లవ:   ఆకెవో నాపాబ్రాణ మోహనపరాణ

   దాకొని వవల కాతతలలోన నునన్నది
చ. 1:    ముదితకరల నెలల్ల ముతతముల మాణకాల

  గదిగచిచ్చె కీలగతట గొనన్నది
  సదరప పసినఁడివజాబ్రాల చనుకటట్టి ది

  అద పపైడిపూవులపయతద వలల్లవాటది
చ. 2:    పచచ్చెల దాచినయటట్టి పాదుకల మెటట్టినది

  లచచ్చెన మొగవుల మొలనటూళల్లది
  అచచ్చెపటతగరముల అతదలనఁ బాయవటాట్టి ల

  గచచ్చెల ముతజేతుల కతకణసటూడిగేలది
చ. 3:  నానాభటూషణముల నానాసితగారాల

    పానిపటట్టి నా దికెక్క తపప్పుక చటూచేది
   ఆనకప శ్రీ వతకటాదిద్రిపతనెపైన ననున్న

    తానె వచిచ్చె కూడి నాదగద్గీరనె వునన్నది



రేక: 0264-2సామతతత సత: 09-080
పలల్లవ:     అతనిదస చటూచి నినన్నపడు దటూరిత మమత్మి

   వతదర నినఁకనెపైన వచేచ్చెయ వమాత్మి
చ. 1:      వుదయచతదురనఁ జూచి వువద నీ మో మనుచ

    అదనరావపైతవని యలిగి యవవ్వెలిమో మాయ వభునఁడు
     యదిట మేఘమునఁ జూచి యిదియ నీతుర మనుచ

    కొదలచను తల వతచి కొసరె నినున్న
చ. 2:   చిలకపలకల నీదుపలకలని యితదానఁక

   యలయితచి తనిగొణనఁగియడసి వనుల మటూసుకొనియుతడెను
   తళకనను మెరవ నతతట నీదుచటూపలని

  తలియనిభద్రిమల దోమతరలోని కేనఁగె
చ. 3:      కోవలలరొదల వని కొమత్మి నీ యలనఁ గనుచ

    భావజచేనఁ బరచితని పదరి నినువవల మాటలడె
    యవళ వచేచ్చెసి యిట నీవు గలయనఁగా

  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చికెక్కరనఁగనఁ డాయ



రేక: 0264-3రామకిగయ సత: 09-081
పలల్లవ:     ఔనె మాటక మాట ఆడితవ వోరి

    కాని యితకా నేమ గలిగినానఁ జెపప్పురా
చ. 1:      కోరి నీ మోవ మెతత్తిన కచముల కఠినాల

   చేరి నీతో పొతదటట్టి సేయవచచ్చెనే
     వోరి నీగణము రాయి వటట్టిమాట చిగ రని

   ఆరీత నితదరికినఁ జూప ననువుగావలసిరా
చ. 2:    కతత్తికె మరశతఖము కరల వతకగాలల

    కొతత్తినీక నాకనఁ బొతదు గటూడు నటవ
     వతత్తి నీ చదువు వదా లొడిడనవ గాలల

    జొతుత్తి గా నితతటనఁ జెపప్పు చటూపనఁగ వలసిరా
చ. 3:      కడు నీ నవువ్వె చలల్లన కనుచటూప చరకల

   కొడిమె నీవు ననెన్నటట్టి గటూడితవ
   వడి శ్రీవతకటేశనఁడ వలపలరత నీక

    నుడిసి చలి వనఁడని చటూప నితతేరా



రేక: 0264-4బౌళ సత: 09-082
పలల్లవ:      సరికి బేసి కవ పగ సాధితచనఁ గాని

    పరగ నతదుక నవ పతమానఁట చటూప
చ. 1:     వనెన్నలల యతడ లట వరల వానఁడెట

   యనన్ననఁగ నితదుకనఁగా నేల వరవ
     అనున్నవ వనెన్నలరేని కారను రాహువునఁ జూ ప

   వనన్ననెపై వరలకను వరహగిన్ననఁ జూప
చ. 2:      చిగరలే చేగ లట చితత్తిజనఁడే పగ లట

   యగసకెక్కముల నితదు కేల వరవ
    గగరనఁ జిగరనక కతత్తికె కోవలనఁ జూప

  షగరనఁజతదద్రిపమోము పనన్నమమారకనఁ జూప
చ. 3:     గాలియ వనఁడట జకక్కవ లదదపన మట

   యేల వరవ శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
    గాలికినఁ జనునఁగొతడల కమత్మిర నడడము చటూప

    నాలి జకక్కవలక నీ నవువ్వెవనెన్నల చటూప



రేక: 0264-5శతకరాభరణత సత: 09-083
పలల్లవ:     అది గరతు మరవ ననవ నేను

    అదన నినిన్నట జాణనఁ డనవ తాను
చ. 1:      దోమట నెతదొ తనున్ననఁ దోనఁగి చటూచితే నేను

     నా మోము చటూచి యటట్టి నవవ్వెనఁగా తాను
   కామతచి యాడో సితగారముల నితచకోనఁగా
   వమార మొకిక్కతే దవతచెనఁగా తాను

చ. 2:    దతతపటవరిలోన తా నేపని నుతడనఁగానో
    కొతత నేనఁ బలిచితే నటూనఁకొనెనఁగా తాను

   దొతతులనఁ దముత్మిలముపొతుత్తి లనఁ జేయనఁగానఁ గతట
    చెతత ననున్ననఁ దపప్పుక చటూచెనఁగా తాను

చ. 3:     యడకె శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి వచేచ్చెసి
    వాడికె సిగద్గీలనఁ దల వతచెనఁగా తాను
     కూడి చొకేక్కవళ మోము గరిగానఁ జూచితే నేను

    మేడెపనఁ గానఁగిట నొకిక్క మెరసనఁగా తాను



రేక: 0264-5ముఖరి సత: 09-084
పలల్లవ:   వగదానఁకా జాగరాల వసారితమ

   వాగప బతత్తిరికానఁడ వచేచ్చెవ రావ
చ. 1:      తళకన మోము చటూప తల దసే వతతలోనే

    తొలత నీ చేనఁతల సుదుద లే తవవ్వెవు
    చలపటట్టి వరకెపైన సారె సారె నవవ్వెవు
   వలవతత సటకానఁడ వచేచ్చెవ రావ

చ. 2:     పొడవుల చటూపేవు పొతచి పగ చాటేవు
  యడసితే వదకేవు యితతలోనే

   బడి బడి నీడుగానిపనులకే పననఁగేవు
  వడనఁబెటట్టి సటకానఁడ వచేచ్చెవరావో

చ. 3:     బుదుద లనఁ బోయేవు మెటట్టి బటూములలల్ల నఁ దిరిగేవు
  పొదుద వదుద నక ననున్ననఁ బొదిగేవు

    అదిదర శ్రీవతకటేశ అలమ కూడిత వటట్టి
   వదదనుతడి యిటల్లనె వచేచ్చెవ రావో



రేక: 0265-1వరాళ సత: 09-085
పలల్లవ:    కతటమ వకటసేయనఁగా నొకట నీయతద

    వతట దొకటకటకి నొదుద మాతో బొతకల
చ. 1:    మాటలడనఁబోతే మచచ్చెము మోవనఁ దోనఁచె

  నాటనఁజూడనఁబోతేను నవువ్వె దోనఁచెను
     నీటన నుతడనఁగనఁ బోతే నిదుద ర గనున్నలనఁ దేరె

      యేట కితకనఁ జాల చాల నేల మాతో బొతకల
చ. 2:   దగద్గీరిరానఁబోతే వతతతావుల బుగలకొనె

    వగిద్గీ వడె మయతనఁబోతే నొలికె సిగద్గీ
    బెగిద్గీలి వనఁడుకోనఁబోతే పతజెమట మేననఁ జితద
     యగద్గీ లతచ నినఁక నినున్న బొతకే వయాత

చ. 3:     కానఁగిట ననన్నతటనఁబోతే గతదప బేనఁటల రాల
   మానఁగిన రతులనునఁ దమకము రేనఁగె

   వనఁగదానఁకా మాటల శ్రీవతకటేశ కూడితవ
      నీ గతుల చటూడనఁ జూడ నిజమె పో బొతకల



రేక: 0265-2భపైరవ సత: 09-086
పలల్లవ:    ఆడనుతడె యేమ గలల్ల నానతయతరా

   జాడతో నలక గాదు చాలితచరా
చ. 1:     చిగరాక నామోవ చితత్తిజ నడిద మట

   తగనఁజేసు నీ వతత దిషిట్టితచకరా
    పగట నాకచముల పాయని జకక్కవ లట

   యగరనఁజేసు నీ వతత దగద్గీరకరా
చ. 2:     నలల్లని నాయార యిది నతజవతట పామట

   చెలల్లనఁబో యేమౌనో మముత్మినఁ జేరకరా
      వలల్లవరి నా నడుము వతత మేనఁట సితహ మట

   కలల్లరి యేమ సేసునో కానఁగిలితచకరా
చ. 3:    గరిమల నామేను కనకమువతట దితతే

  కరనఁగజేసు నిటటూట్టిరప్పు గమత్మినీకరా
     సిరల శ్రీ వతకటేశ చేరి కూడిత వతక
    తరగ మొరనఁగ దరె దవవ్వె చేరవరా



రేక: 0265-3కొతడమలహరి సత: 09-087
పలల్లవ:     ఏమో సేయనఁగనఁ బోగా నేమో ఆయ

   యేమని చెపప్పుదునఁ బను లిటవతటవ
చ. 1:    వుకక్కమరి కస్కృషరనఁడు మావుటల్ల దితచనఁబోనఁగానఁ

    బకక్కన నేనఁ బారి తతచి పటట్టి కొతటనే
     మొకక్కలన నతనఁడు నా మోము చటూచె నతతలోనె

     మకక్కవ నా మే నెలల్ల మర పాయనే
చ. 2:    కమత్మిర నతతటనఁబోక కానఁగలపాలతటనఁ బోనఁగా

  బమత్మిటగానఁ గితదుమనఁదపై పననఁగితనే
     యమెత్మిల నాతనఁడు నా యికక్కవకనఁ జేయి చానఁచె

    కమత్మి నా చితత్తిము నీరెపై కరనఁగితనే
చ. 3:    వుదదతడాన గటట్టి వనన్నముదద లరగితచనఁగానె

   గదిదతచి కానఁగిట నేనఁ గముత్మికొతటనే
     వదదనె శ్రీ వతకటేశనఁ డొతట ననున్ననఁ గటూడనఁగా

   నిదదరికినఁ బులకితచి యేక మెపైతమే



రేక: 0265-4సాళతగనాట సత: 09-088
పలల్లవ:    ఎటవతట మోహమో యటట్టి సతతసములో

   ఘటయితచె నిదదరికినఁ గతదువ మాయదుటా
చ. 1:     కామని యదుర చటూడగనఁ గనున్నల పతడుగలయ

   ఆమని నీ రాకల మోహనరటూపము
   వమర నాలకితచనఁగా వనుల పతడుగలయ

   కోమలితో నీ వాడే గరిమాటల
చ. 2:      మానినికి నితతలోనె మతచి వుటల్ల పతడు గాయ

   ఆనెట నీ మతచ నధరామస్కృతము
    తానకమాయ నిదిగో తగ దివవ్వెల పతడుగ

     పాని నీ కరణనఁ జూచే పచిచ్చె చటూపల
చ. 3:      కలికికి నిప డిటట్టి కానఁగిట పతడుగ లయ

   చలవ నీ కూటముల సమరతుల
     అలరి శ్రీ వతకటేశ అనిన్నటానఁ బతడుగ లయ

  జలజాక నీలోని సరసముల



రేక: 0265-5నాదరామకిగయ సత: 09-089
పలల్లవ:     చెలవునఁడ నీవు మేల చితత్తిమె తీలగాని

    పలకలనఁ దనిసిత బాస లట ట్టి కాని
చ. 1:       అతది నీ మాటల మోవ యమస్కృతపనఁ దప పో

    చితదర నీ చేనఁతల చేనఁదు గాని
     వతదుల నీ పగయముల వనన్నకతట నునన్ననె పో
     కతదువ నీ గతడె యిద కడురాయి గాని

చ. 2:     సొతపల నీ యిచచ్చెకాల చకక్కలకతట గనము
    గతపన నీ గణమె కొతచము గాని

    తతప నీ చటట్టిరికము తామెరకతట దతపర
     యితప నీ వలప యార డినిన్నటలోనఁ గాని

చ. 3:     గరిమె నీ నగవుల కపప్పురాలకతటనఁ జవ
    కరనఁగ నీ వడెమె కారము గాని
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   సరవు లిపప్పుడు మేల సటదొలల్లకాని



రేక: 0265-6పాడి సత: 09-090
పలల్లవ:     ఎటట్టి సితగారితత మమత్మి య యితతని

    ముటట్టిని సితగారము ముతదు ముతద యమరే
చ. 1:     పొలిత చతదద్రివతకబొటట్టి వటట్టినఁ బోయి సతది

    మలసే గోరొతుత్తి చటూచి మాని నవవ్వెను
   కలిమనఁ జతదద్రిగావ గటట్టినఁబోయి అదదములో
    సొలపనఁ గనున్నల కావ చటూచి నవవ్వెను

చ. 2:    అమరిన ముతాతలహరముల వటట్టినఁ బోయి
   చెమటముతాతల చటూచి చెలి నవవ్వెను

    కొమరె యరవరల కొపప్పున ముడువనఁ బోయి
     తమనఁ బులక వరల తానఁ జూచి కొతకెను

చ. 3:     వనఁగచనఁ బరిమళము వలనఁది వయనఁగనఁ బోయి
    కానఁగిట వాసన చటూచి కడు నవవ్వెను

  సగల శ్రీవతకటేశ సురతసితగారము
    వాగమెపై యమరెనఁ గాన వనెన్నలలల్ల నమరే



రేక: 0266-1లలిత సత: 09-091
పలల్లవ:    మనలోని మానఁటా మనసులో తీనఁట

     వనకనఁ జెపేప్పునఁ గాని వడువు మ పూనఁటా
చ. 1:    మొగములో బగవు మోవమనఁది తగవు

   జిగి దేరె నితదరిలోనఁ జెపప్పునేల
    చిగరనఁగొపప్పు చెదర చిముత్మినఁ జూపల బెదర

     నగితేనె పచిచ్చె దేరి ననున్న నేమ ననక
చ. 2:    ముకక్కన వుసురల చెకక్కల యసరల

     కకిక్క తోయ కతత కొతత గటట్టి మేల
   అకక్కపపై గరతుల అతగప సరతుల

   మకక్కళతచనేల యిది మరవక చాల
చ. 3:   కానఁగిట మెపైతావుల కనున్ననఁగవకావుల

     యగత నా భావము నా యదుట నేల
     భోగప శ్రీ వతకటేశ పొతదితవ ననున్న నిటట్టి
   రానఁగిన సరసముల రచచ్చెలలోనఁ దగనా



రేక: 0266-2పాడి సత: 09-092
పలల్లవ:    ఇతదుకేమ దోసమా యితతలోనిపని కేమ

     కతదునఁ గతదు నేరపచేనఁ గపప్పు పోయనఁ బో
చ. 1:     చకక్కని నీ వదనము చతదరనికతట మేల

     ముకక్క పోయినది నీ మోవ యితత పో
   మకిక్కలి నీతురమది మేఘముకతట మేల

   చికక్కవడి జారివది సిగద్గీవాట పో
చ. 2:      నిచచ్చెల నీ దేహ మది నీలముకతట మేల

     పచిచ్చెయపై వునన్నది నీ భావ మతత పో
    తచిచ్చెన నీ కరముల తామెరకతట మేల

    కొచిచ్చె దయలేనిది నీ కొనగోరె పో
చ. 3:      పమత్మిన నీ కానఁగిలిది పానుప కతట మేల

    వుమత్మిచెమటలనఁ దోనఁగె వుర మతత పో
     యమెత్మిల శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా నీవు మేల

    చిమత్మి చికిక్కతచేది నీ చెలవమె పో



రేక: 0266-3భపైరవ సత: 09-093
పలల్లవ:    వనన్నపాల కెవవ్వెరికి వళ గాదు

   వునన్నత నతతరతగాన నునాన్ననఁడు దేవునఁడూ
చ. 1:     సరస చెమటల మేన జారనఁ గాను

  నిరతప నిటటూట్టిరప నిగడనఁగాను
   సరినఁ గరనఁగి జవావ్వెది జారనఁగాను
   వరసి మలనఁగమనఁద నునాన్ననఁడు దేవునఁడూ

చ. 2:    తలల్లని కనున్నల నిదద్రి దేరనఁగాను
  చిలల్లరెపై గతథపబేనఁటల్ల చిటల్లనఁగాను
   వలల్లనె కొపప్పున వర లొలకనఁగాను

   వులల్లసాన నరవరెపై వునాన్ననఁడు దేవునఁడూ
చ. 3:  అలమేలమతగ మేలమాడనఁగాను

  కలయనఁ దమకముల గదుమనఁగాను
   అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డలల్ల వానఁడె
   వలిసి యేకతమున నునాన్ననఁడు దేవునఁడూ



రేక: 0266-4శదదవతతత సత: 09-094
పలల్లవ:     తటట్టినేరత్తి నా నినున్న దవతచ నేరతునఁ గాక

     దిటట్టినెపై నీక మోహితచ తరవ నేనఁ గాక
చ. 1:      కోరి నీ వమ సేసిననఁ గోపగితచ నేరతునా

    నేరపననఁ జెకక్క నొకక్క నేరతునఁ గాక
    సారె నినున్న వతగెమాడి జరయనఁగ నేరతునా

    ఆరీతనె నినున్ననఁ గొనియాడ నేరత్తి నఁ గాక
చ. 2:     చకాకమెపై చటూచి వుదాసనము సేయ నేరత్తి నా

     నీక నేనఁ బద్రియము చెపప్పు నేరతునఁ గాక
    ఆకడ నీనిటటూట్టిరప్పుల కదే మన నేరత్తి నా
      దకొని నీ యల పలల్లనఁ దరచ్చె నేరత్తి నఁ గాక

చ. 3:      కామతచి మొకక్కనఁగ నినున్ననఁ గాల దొబబ్బు నేరతునా
   నేమముననఁ గానఁగిలితచ నేరతునఁ గాక

    గోమున శ్రీవతకటేశ కూడితవ బాస సేసి
     య మేల మరవ నే నెతతపైన నేరత్తి నా



రేక: 0266-5మతగళకౌశి క సత: 09-095
పలల్లవ:      సొరిది నీ జాడ లలల్లనఁ జూచట గాక

     యరవు సతము లతచ నినఁక నేల వభునఁడా
చ. 1:     నీవ నే నెపైతే నిలచతదువా ఆడ

   వోవరి నామనఁద నొరగతదువు గాక
     పూవ పతదపైతే పూనఁప లనే మానఁట లేల

    చేవదరి శమువలనఁ జెపప్పు చటూపనఁ గాకా
చ. 2:    తమకమే కలిగితే దవువ్వెల మాటాడుదువా

    అమరి నాతో నేకత మాడుదు గాక
   కమలమే కలవపైతేనఁ గడరేయి మొగచనా

    సమమెపై కాతచనముల జాడ నుతడునఁ గాక
చ. 3:      చితత్తిము లేకము లపైతేనఁ జేత కితుత్తి వా వడెము

    పొతుత్తి ల మోవనె అతది యితుత్తి వు గాక
     యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యిట గటూడిన నీ పొతదు

   హతత్తి పాలనీరవల నెపైకతమాయనఁ గాక



రేక: 0266-6పాడి సత: 09-096
పలల్లవ:     అకక్కలల అమత్మిలల అతదర నునాన్న రిద

    చెకక్కచేత నుతటనఁ గాక సిగద్గీవడి వుతటనా
చ. 1:      వుతడి వుతడి నాలోన నుసురతట నితత పో

    అతడ నేనఁ దను వతగెము లడితనా
     దతడియపై కనీన్నళ తోనే తపప్పుక చటూచితనఁ బో

    నితడునఁ గొలవుననఁ దనున్న నేరము లతచితనా
చ. 2:      నా తమకముల చటూచి నవువ్వెకొతట నితత పో

    చేతకి లో నని తనున్ననఁ జెనకితనా
    మోతలనఁ గానఁకలతోనే మోము వతచిత నితతపో

    పపై తరవువటట్టి తనున్న బలిమ సేసితనా
చ. 3:    కడలేని మోహముననఁ గానఁగిలితచిత నితతపో

  వుడివోని వరగతో నటూరకతటనా
   యడలేక శ్రీవతకటేశనఁడు న నేన్నలనఁగాను

    కడు నే మెచిచ్చెతనఁ బో కాదతటనా



రేక: 0267-1సామతతత సత: 09-097
పలల్లవ:     తొలిల్లసేసినతత చాల తోడనఁ జేతనత బెటల్ల

   చిలల్లరచేనఁతల యినఁక జేయనఁగ వదదనవ
చ. 1:    గొలల్లత లసుర పలల్లనఁగోవమోతలపై యతట

   వలల్లనె ననిన్ననఁక నేనఁప నొదదనవ
     మెలల్లనె వారితొ బొతకిమే నెలల్ల నలల్ల నాయ
    కలల్లల నాతో నాడనఁ గమత్మిట వదదనవ

చ. 2:    నెలనఁతల కనుదిషిట్టి నెమలిచతగలపై యతట
  వలనఁబెటట్టి చలపటట్టి వదదనవ

    అల మదరాగము పీతాతబరమెపై మొల నతట
    యలయితచి ననునఁ బాయ నితకా వదదనవ

చ. 3:     చేరినవారి పొతదుల శ్రీసతయపై వుర మతట
  వోరసేయ నాతో నొదదనవ

     యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి తా ననున్ననఁ గటూడి
    గారవతచె నినఁక నెతదటూనఁ గదల వదదనవ



రేక: 0267-2శతకరాభరణత సత: 09-098
పలల్లవ:     నాక నాకే వరగయత ననున్ననఁ జూచి

    పపైకొని మరనఁడు సేసే భద్రిమత గానఁబోలను
చ. 1:     పలకితచిత నితత పూవుల మొగద్గీల రాలీ

  కలికి వసతతము గానఁబోల
    పలికిత నితత నేను పపైకొనీ కెతజాయకెతప

  కలయగ నెరసతజ గాబోలను
చ. 2:    వతదుల నవవ్వెత నితత వనెన్నలపొలపగాని

  కతదువ చతదోబ్రాదయము గానఁబోలను
     ముతదరనఁ జూచిత నితత ముతప దామెరల రాలీ
  దితదుపడి యితతలోనె తలల్లవారనఁబోలను

చ. 3:    చెమరితచిత నితత నేసముతతముల రాలీ
   తమ శ్రీవతకటపత దగద్గీరనఁ బోల

     అమరనఁ గటూడిత నితత ఆతనఁడు మేను మరచె
  సమమోహములలోని సతదడి గానఁబోలను



రేక: 0267-3దేసాళత సత: 09-099
పలల్లవ:     ఇతదర సవతులక నిట నేనె గరియా

   సతదడి నాతనినే జరయ రాదా
చ. 1:       కోరి ననున్ననఁ జూచి చటూచి కోపగితచే వది యేమే

   ఆరీత నాతనఁడు మాటలడ కతటేను
    సారె వతగెమాడేవు చలమున నిది యేమే

   రారానఁపపై నీ కడక రాకతటేనటూ
చ. 2:      వునన్నటట్టి నామాట వని వుసుత్సరనే వది యేమే

   అనిన్నటా నాతనఁడు మేలమాడనఁ దతటాను
    కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి గదరకొనే వమే

    మనన్నన నాతో సరి మనిన్నతచనఁ డనుచ
చ. 3:        నాలి నా యదుట నీవు నవువ్వె నవవ్వె వమే నినున్ననఁ

    బోళమతోనఁ బొతది ననున్ననఁ బొతద నతటాను
    అలరి శ్రీ వతకటేశనఁ దాతనఁడేమ సేసినాను

     నీలగ భాగతము గాక నే నేమ సేతునే



రేక: 0267-4బౌళ సత: 09-100
పలల్లవ:   అయినటట్టియతనఁ గాని అలల్ల డనే

  పయిపూనఁత సటమాని పదరాదా
చ. 1:     కనున్నలనఁ జూడనిదానవు మముత్మినఁ గవకవ నవవ్వెనేలనీ

 చినిన్నమోమెతత్తినిదానవు చెకక్కచెమరితచనదియేల
   కనెన్న సిగద్గీవడడదానవు ననున్ననఁగడునికిక్కచటూడనేల య

   పనెన్నట మాయల మాని పదరాదా
చ. 2:     పొతచి మాటాడనిదానవు మాతో బొమత్మిలజతకితచనేల నా

    మతచానక రానిదానవు నీవు మరి వుసుత్సరననేల
      కతచప పతతప దానవు మా కత లలకితచ నేలయ
   పతచల మాయల మాని పదరాదా

చ. 3:       వలిస నొలల్లనిదానవు నీ వళల్ల పలకితచ నేల నేనఁ
  గలసిత శ్రీ వతకటపతని
    బలిమనఁ బెననఁగేదానవు యిటట్టి పరవశ మతదనేలనీ
   పలకల మాయ మాని పదరాదా



రేక: 0267-5సామతతత సత: 09-101
పలల్లవ:     ఆనఁటదాని కితత యేల అతతలోని పనికినఁగా

   పూనఁటపూనఁటనఁ దనతో నేనఁ బోరనేల
చ. 1:      వలవని పతకె వలచే యా రోనఁత లేల

  మలసట వరహగిన్నమతట లేదా
    పలకని పతతోడనఁ బలకనఁగ నది యేల

   ములగచనఁ బానుపపపై మోనము లేదా
చ. 2:    యితటకిరానిపతకి నెదుర వోవనఁగ నేల

   జతటయి మునునఁగనఁ జితతాజలధి లేదా
    నతటలేని పతతోడ నవవ్వెనఁబో నతత యేల
  అతటరాని చిగరాకటముత్మిల లేవా

చ. 3:     కడదొకెక్క పతతోడనఁ గానఁగిలితచ నిది యేల
   ముడిచి యవవ్వెలి మారమోము లేదా

    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ దాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె
    సడి వరకే యతట సరసము లేదా



రేక: 0262-6సాళతగత సత: 09-102
పలల్లవ:      చెపప్పుకవ వానిసుదిద చెవు లలల్ల నఁ జిలల్ల లయత

     దపప్పుదేరెనఁ జాల చాల తానె బదుక నీవ
చ. 1:     వక యితతకినఁ బుటట్టి వకరికొడుక ననె

     అకట నేనఁ దిటట్టినఁగా దా నట రోసనా
     వకటతచి మేనమామ వట కేనఁగి తానె చతపే

   యకసకీక్కనఁడు వనితో నేనఁట చటట్టిరికమే
చ. 2:    కొడుక దచిచ్చెనయటట్టి కొమత్మిల పదారవల

    యడరెపై పతడాల్ల డెనఁ దన కేనఁట వావ
   చిడుముడి గొలల్లతల చరల దొతగిలినటట్టి

  అడిబతడనికి నేనఁట యాచారమే
చ. 3:      శ్రీ వతకటాదిద్రి మద శ్రీసత నురాన మోచె

    యవలనఁ దనక నినఁక నేనఁట సిగేద్గీ
     కావతచి ననున్ననఁ గటూడి కమత్మిరనఁ బద్రియము చెపప్పు
    యవళ వనక యతచ నినఁక నేనఁటకే



రేక: 0268-1సాళతగనాట సత: 09-103
పలల్లవ:      సటలక జతప నాతో జరపీనఁ గాక యిటట్టి

    కటకటా నిజ మెలల్లనఁ గానరాదా నాక
చ. 1:     కడుమోహము నాపపైనఁ గలవానఁడె తా నెపైత

   యడమాట లడుదానఁకా హస్కృదయము నిలిచనా
     వడనఁబాటలేమ గలల్ల వదద నాతో నాడునఁ గాక

   వడువు మనవ యిటట్టివషము లరనఁగనా
చ. 2:    కరణ తనమతనఁ గలిగినవానఁ డెపైత

     అరయ నాహర నిదద్రి లడనఁ దన కితపనా
    కొరతలేమగలల్ల నఁ గోరి నాతో నాడునఁ గాక

    వరవున వడు వడు వసా లరనఁగనా
చ. 3:      తానె నే నెపైత తనువుల వ రౌనా

     తానె మతకి మతనఁ దారకాణ లౌనఁ గాక
    య నెపాన శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁ గటూడె

    వనుల వనిన నితత వసా లరనఁగనా



రేక: 0268-2పాడి సత: 09-104
పలల్లవ:   కొతడవతట దొరతోడి కోపములేల

   దతడనె దవువ్వెదవువ్వెల దకక్కటతత కాకా
చ. 1:     పూచిన వనెన్నలలతటేనఁ బుపొప్పుడి వదక నేల

    చటూచి చటూచి కనున్నలనె చొకక్కట గాక
      యేచి నీవు నవవ్వెతే న దేమని యడుగ నేల

    నాచల మారక మార నవువ్వెటతత కాక
చ. 2:    నేతబీరకాయతటే నేయి వదకనఁగ నేల

   వనఁతగొని లోలోనె వనఁకొతట గాక
     చేత నీవు వలిచితే చేరి దగద్గీరనఁగ నేల

    మోనఁతల నతదుక మెచిచ్చె మొకక్కటతత కాకా
చ. 3:     కోరి మోవతేనెలతటే గకిక్కళల్ల మతగ నేల

     చేరి నినున్ననఁ గటూడి యిటట్టి చేకొతట గాక
     ఆరయ శ్రీవతకటేశ అతత నీతోనఁ జల మేల

    మేర మరినటట్టి నినున్న మేలనుట గాక



రేక: 0268-3రామకిగయ సత: 09-105
పలల్లవ:    కతదము వతదము గాక కనున్నలరను

     అతది యతడ వనెన్నలపైతే న దవవ్వెరి మేల
చ. 1:      కానీవ అతదు కేమ కా దననఁగ వచచ్చెనా

    మోనాననఁ దానతటేనఁ జాల మొకేక్క నేను
     పోనీ పోనీ వరి వారి బుదుద లపైన వనెనఁగా
    అని వము దియతనెపైతే నదవవ్వెరి మేల

చ. 2:     తనలోనె నవవ్వెనీవ దాని కేమ దోసమా
   వనర మముత్మినఁ జెనకకతటేనఁ జాల
   కననీ కననీ తన కడలచటట్టిరికాల

    అనుమె మను మెపైతేన దవవ్వెరి మేల
చ. 3:      మేల మేల యిది యేమె మేనవావ బలవా

    యలీల ననున్ననఁ గటూడె నితతే చాల
    అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డతతటవానఁ డౌనఁ గా
    ఆల మగనఁ డొకక్క టపైతేనదవవ్వెరి మేల



రేక: 0268-4హిజిజజి సత: 09-106
పలల్లవ:      దకెక్క నీకనఁ బతతము తగ నితక సతతము

   మకక్కవనఁ గలసి యనుమాన మతకానా
చ. 1:   పచిచ్చెకసటూత్తిరినామము పాదపలతుత్తి క లయ

    కొచిచ్చె పతమనఁద నేల కోప మతకాను
     నిచచ్చె సిరసు వరల నీకనఁ బాదపజ లయ

    దిచచ్చెరి నీ యలకితకానఁ దర దాయనా
చ. 2:    పతవదనము తమత్మిపడిగ మాయ నీక

    మతనఁ జల మతకా నాక మానదటవ
    ఆతని చెకక్క చెమట లర ర్ఘద్వ్యపాదతము లయ

   తత నీగతడె గరనఁగదా యితకాను
చ. 3:      మతచి మతచి వుతగరాల మాణక ప మటట్టిలయ

    మతచ మెకిక్క వుతడి యడమాట లితకానా
    వతచనెపై శ్రీవతకటేశ వావ వరసయునఁ గటూడె

    అతచె రతులనఁ గటూడిత వాస లితకానా



రేక: 0268-5పాడి సత: 09-107
పలల్లవ:     ఎటట్టి గెలవనఁగ వచచ్చె నిటట్టి వానిని

     మెటట్టి వచచ్చె నా కాల మేల గాదా
చ. 1:     కొచిచ్చె కొచిచ్చె తనున్ననేనఁ గోపగితచనఁగా తా

    నచచ్చెప నవువ్వెల నవవ్వె నతత కాదా
     వచచ్చె ముదనతదు నే నొగినఁ జూపనఁగా ననున్న
     మెచిచ్చె చేయి వయ వచచ్చె మేల గాదా

చ. 2:    వకక్కసమెపై తనున్ననే వతగెమాడనఁగా తా
    నకక్కడివా రతదు మోపీ నతత కాదా

       తకక్కల నేనఁ దనున్న దటూరి తటట్టినఁ గానె నేనఁడు దా
    మకిక్కలి ననున్న దవతచ మేల గాదా

చ. 3:     కడునఁ దమకాన నేనఁ గసరనఁగా తా
    నడరి కానఁగిట నితచ నతత కాదా

     యడయక శ్రీ వతకటేశనఁ డిట గటూడి నా
     మెడ యతత్తి చెకక్క నొకీక్క మేల గాదా



రేక: 0268-6సామతతత సత: 09-108
పలల్లవ:     పోపో నీ పోలికల పోలచకరా అయితే

   నీ పోలికలసాట నే నయేతనే
చ. 1:   పాముపడుకవానఁడ పటట్టికరా ఆ

    పామువతట యార నీకనఁ బాయదు గదే
   గామడి చకగమువానఁడ కదియకరా వో

    చామ నీ పఱనఁదు ఘనచకగము గాదా
చ. 2:    నెమలిచతగలవానఁడ నిల నిలరా ఆ

   నెమలినడప లలల్ల నీక లేదటే
   తమ సతకనఁ బేరివానఁడ తడవకరా

     అమరె నీ మెడ శతఖ మద కదవ
చ. 3:     కొతడపయి శ్రీ వతకటేశ కొతకనేలరా ఆ

    కొతడలక చాల నీకనఁ గొలనఁద కదే
    నితడునఁ గానఁగిటను ననున్న నితచిత వవురా

  నితడునఁగళలమోము నెలనఁతవు గదవ



రేక: 0269-1ముఖరి సత: 09-109
పలల్లవ:    కానఁగలదయతనఁ గాక కానఁక లేనఁటకే

     దానఁగ నేల యితతలోనె తానె నే ననవ
చ. 1:      కతటచటూప వానఁ డాయ కమత్మినవువ్వె వనఁ డాయ

   యితటలో నితకా బుదుద లేమ చెపేప్పువ
   కతటనల వసుపపైనఁ గోరికల ముసిపపై
   అతటనఁగాక వునన్నదాన నానవటట్టి నేనఁటకే

చ. 2:    మతతనాల దరచాయ మాటపటట్టి గరచాయ
   యతత కెతత వడనఁబాటల్లనఁక నేనఁటకే

   దొతతులయనఁ గటూరిముల దటూరలయ నేరముల
   వతతుల వాసుల నితక వదదనవ

చ. 3:      చితత్తిమెలల్ల నీ రాయ సిగద్గీ లలల్ల జారాయ
   యితత్తిల వనకసుదుద లినఁక నేనఁటకే

    అతత్తిన శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె
  తతత్తిరప వడుకల దలకూడెనే



రేక: 0269-2మతగళకౌశిక సత: 09-110
పలల్లవ:     ఏకచితత్తి మెపైనపప్పు డినిన్నయు మరెయతనఁ గాని

     నాక నీ వళక నీ నవువ్వెల చాల
చ. 1:   చికక్కవడివునన్నది నాచితత్తిము నీ

  చెకక్కలనఁ జితదరలపైన జీరలవల
    చకక్క ననున్న మాటాడితచకరా నీవ నీక

    మొకేక్కను నా కితక మోనమె చాల
చ. 2:      కడునఁ గానఁక రేనఁగె నా కాయము నీ

 కడల పకిక్కటతమత్మికారమువల
    పడి నా పయతదకొతగ పటట్టికరా నీక
     వడనఁ బతత మచేచ్చె నాక వరహమె చాల

చ. 3:   పరవశమాయ నా భావము
   గరిమ నిదుద రల నీ కనున్నలవల
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ యిది

    మరిగితమ నాక నీ మనన్ననె చాల



రేక: 0269-3ఆహిరి సత: 09-111
పలల్లవ:     ఇటట్టిదివో సతమోహ మదివో మా వనన్నపము

    యటట్టి వలసిననఁ జేయు మనఁక నీచితత్తిము
చ. 1:      తరణ నీక వలచి తనువ మఱచెనఁ గాని

   మరల నీపపై భకిత్తి మఱవదు
    గిరమ వరహవడనఁ గనున్నల మటూసనఁ గాని
     నిరత నీవు వచేచ్చె వని తలపే మటూయదు

చ. 2:      నితడు నీపపై చితతచేత నిదుద ర వడిచెనఁ గాని
    దతడి నీ నామజపము తా వడువదు

    అతడనె సితగారితచె యాసల మానెనఁ గాని
     నితడునఁ జేత నీక మొకేక్క నేమమే మానదు

చ. 3:       చికిక్క యిటట్టినఁ నినున్ననఁ గటూడి సిగద్గీలతోనఁ బాసనఁ గాని
    తకక్కక నీ సరసము తానఁ బాయదు
     మకిక్కలి శ్రీవతకటేశ మెచచ్చె నినున్న నేరెచ్చెనఁ గాని

     చకక్క నీ వట సేసినా సాదితచ నేరదు



రేక: 0269-4శ్రీరాగత సత: 09-112
పలల్లవ:      ఇతతకి నీ వరవా యిచచ్చెకా లరవు గాక

     మతతనము నీక లేదా మార లేదు గాక
చ. 1:     తలపోనఁత గరవా తరణటట్టి నినునఁ బాస

    కలది నెనన్నడు మనె కరవు గాక
   పలకలగొతచమా పొలినఁత నినిన్నట చటూడ

   కొలనఁదివానఁడిన మోమె కొతచము గాక
చ. 2:      జాగర మేమ దొడాడ సతతో నీ వలగనఁగా

   తోనఁగిన నీటకనున్నల దొడడ గాక
   బాగల నినన్నదదలితచ బరవా బొమత్మిలను
    పానఁగిన యితతకచాల పపై తరవు కాక

చ. 3:     ఆయముల దానఁకవా అతగజనఁడు చెలి సేస
   దాయపనఁ గోరిక కొనదానఁకదు గాక
    యయడ శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ
    మాయల యినిన్నయును నీ మనన్ననల కాక



రేక: 0269-5కాతబోదిసత: 09-113
పలల్లవ:      వడు వడరే య వధ మేల సత

   బడి బడి నేనఁటకి భద్రిమయితచేరే
చ. 1:   కామాతురమున కలిగిన కానఁకల

  ఆమని పనీన్నట నారీనా
   నేమప నీరవటట్టి నేతనఁ దరనా
  కామను లేనఁటకినఁ గారితచేరే

చ. 2:  చితత్తిములోపలి చితతలచనఁకట
  యతత్తిన దపాల నెడసనా

  గతత్తిపటాకలి గకిక్కళల్లనఁ దేరనా
   యితత్తిల సత నే లేనఁచేరే

చ. 3:   శ్రీవతకటపతనఁ జెతదట యాసల
  తావునఁ గతటనలనఁ దనిసనా

   యవళనె చెలి నితనఁడు గటూడెను
   నావల మ రేల నవవ్వెరే



రేక: 0269-6బౌళరామకిగయ సత: 09-114
పలల్లవ:    ఒదుద మముత్మినఁ జెనకక వుతడుమనవ

   యిదదరము నెదురెపైత మతత పొమత్మినవ
చ. 1:    పాలవతటకలము మా భావము నిచచ్చెలము

     నాలి మముత్మినఁ జూచి యేల నవవ్వెనె తాను
    పోలితప మా యతకలను పపొప్పుడిమెపై సతకల

     చాల నిది చటూచి తాను సనన్నలేల సేసనే
చ. 2:     మోచేవ చలల్లల నేము ముడిచేవ మొలల్లల

    పూనఁచి యేల రటట్టి సేసి పొతచనె తాను
    కాచేదా మా మతదల కడసారె నితదల

     యేచి తాను మముత్మి గేలి యేల సేసనే
చ. 3:      గతపన మా నడప కొపప్పు గడు నిడుప

    తతపన మమేత్మిల యితత తేల నాడనే
    యితపల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె మముత్మినఁ గటూడె

   సతపదల మముత్మి నేల సాదితచనే



రేక: 0270-1నాదరామకిగయ సత: 09-115
పలల్లవ:      చెలల్లని చేనఁతల చెలీ ల్లనఁ జెలియ నీ కిటల్లని

     అలల్లద నీ పత నినున్న నడిగి రమత్మినెనే
చ. 1:      నాత నీ మోమునఁ దమత్మిలో నవువ్వెవనెన్నలల గాస

    యతల నతదుక నితదు కేమ వోదే
      నీతుల నీ యదుటను నీ రమణునఁ డిట చటూచి
    ఆతల నీ భావము అడిగి రమత్మినెనే

చ. 2:     కేరి కనున్ననఁగలవల కెతప సటూరోతదయ మాయ
    యేరీత నతదుక నితదు కేమ వోదే

      కారణము లేని చేనఁత కమత్మిర నీ పత చటూచి
    ఆరసి నీ భావము అడిగి రమత్మినెనే

చ. 3:     జకక్కవచనున్నల మనఁద చతదద్రివతక లట నితచి
   తకిక్క శ్రీవతకటపత తానె చటూచె

    యికక్కవతో నినున్ననఁ గటూడి యదురమేడ యకిక్క
    అకక్కడ నీ భావము అడిగి రమత్మినెనే



రేక: 0270-2సామతతత సత: 09-116
పలల్లవ:     నీక నీకె మాక మాకె నేరపల

    ఆకడ నీకడ నేమతత కోపనఁ గలమా
చ. 1:  మతదమరియాలవో నీమాటల

  నితదలక గరివో నీనీటలటూ
   సతదడినఁ బెతడిల్లవో నీ సరసాలటూ
     అతదప రమణునఁడ నే మతత కోపనఁ గలమా

చ. 2:     సటూదుల మటూటలవో నీ సుదుద లటూ కడునఁ
  బోది సేసేకొలనఁది నీబుదుద ల
   గాదల కొలచవో నీ గాథల
     ఆదస నీదస నే మతత కోపనఁ గలమా

చ. 3:    ముటట్టితేనె ముయివో నీ మొకక్కల
  చెటట్టి ననఁ జేటనఁడువో నీచికక్కల
   గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడితవ యినఁక

      నటట్టి నిటట్టి నినున్న నాడ నతత కోపనఁ గలమా



రేక: 0270-3ముఖరి సత: 09-117
పలల్లవ:   అయినటట్టియతనఁ గాక అతతయేనఁటకే

   పయిపపైనఁ గలపతవ పానఁచి యేనఁటకే
చ. 1:    వలల్లవాటనఁ బయతదతో వాడునఁగొపప్పు వరలతో

    చలల్ల లమెత్మి గొలల్లతవు జతకె నేనఁటకే
   చిలల్లర చెమటతోడ చికక్కని వరప్పులతోడ

   గొలల్లలకక్క లడేవు కోప మేనఁటకే
చ. 2:   పలకజొతపాలతోడ బొమత్మితచ మోవతోడ

   కొలచినతద కొలచి కొతక నేనఁటకే
   కలకల నవువ్వెతోడ కతదువ సిగద్గీలతోడ

   వలయనఁగనఁ జెపేప్పువు వతత లేనఁటకే
చ. 3:    పకిక్కట వడెముతోడ పూనఁతల గతదముతోడ

    అకక్కననఁ బోసి చటూపే వాన లేనఁటకే
   యకక్కవల శ్రీ వతకటేశనఁడనెపైన ననున్న

    గకక్కననఁ గటూడిత వతక గదిదతచ నేనఁటకే



రేక: 0270-4రామకిగయ సత: 09-118
పలల్లవ:      నీవ నే నెపైతనఁగా నేరప నేరాల కేమ

      చేవ దేరెనఁ జాల చాల చెపప్పుక నీ సుదుద ల
చ. 1:    తలనఁ పొకక్కటాయనఁగా తమకము లనిన్నయపైనా

   పల కొకక్కటాయనఁగా పతతము లనెపైన్నైనా
   చలముల చెలల్లనఁగా సాదితప లనిన్నయపైనా
     చెలవునఁడ చాలనఁ జాల చెపప్పుక నీ సుదుద ల

చ. 2:     చన వకక్క డాయనఁగా సరసాల గనమెపైనా
    నను పది గలిగెనఁగా నానఁటకము లనెపైన్నైనా
    మన వది చెలల్లనఁగా మతతనాల దరచెపైనా

     చెనకక చాలనఁ జాల చెపప్పుక నీ సుదుద ల
చ. 3:    కూటముల గలిగెనఁగా కోరికల దరచెపైనా

   నీటమనఁద మకిక్కలిగా నితడునఁ బరవసమెపైనా
   యేటకి శ్రీవతకటేశ యనసిత మదదరము

     చటకి మాటకి నితకనఁ జెపప్పుక నీ సుదుద ల



రేక: 0270-5శ్రీరాగత సత: 09-119
పలల్లవ:    ఇతత చాలదా యితత కిదొకటే

   రతతుల రమణుని రపప్పుతచెనఁ గనక
చ. 1:    పలికిన పలకక పతతత బొకటే

   వలనఁది వభుని నవవ్వెతచెనఁ గనక
   నిలిచిన నిలవుక నిచచ్చెల మొకటే

    మలయని పతనఁ బెడ మరలితచెనఁ గనక
చ. 2:    చటూప చటూచటక సదతత బొకటే

   యపతనఁ జెమటల నెనపనఁ గన
   తీపల నటనక తేజత బొకటే
    కోపపనఁ బత నటూనఁ కొనిపతచెనఁ గనక

చ. 3:    ఘనమగ రతులకనఁ గెపైవస మొకటే
  పననఁగల మెపైమరపతచెనఁ గన

    వనిత కిదొకటే వడి శ్రీ వతకట
   ఘనుని మనన్ననల గెపైకొనెనఁ గనక



రేక: 0270-6సామతతత సత: 09-120
పలల్లవ:       ఇతత యాల అతత యాల యేమాయ నిప డిటట్టి

  పతతప పతకడకె పదరాదా
చ. 1:     చెకిక్కటచేయి యేనఁటకే చెలి నీ భావముచటూడ

   చకక్కని తామెరమనఁదనఁ జతదుగ నఁ డునన్నటట్టి
    యకక్కడి కెకక్కడి పొతదు లేమ గడితచేవ

  పకక్కన పతకడకె పదరాదా
చ. 2:     వునన్నతనఁ గచాలమనఁద నుసురనే వది యేమె

  సనన్నపగాలి కొతడల జడిసినటట్టి
    యనన్నట కెనన్నట పొతదు లిటేల్లల సేసేవ

   పనిన్న నీ పతకడకె పదరాదా
చ. 3:     చేరవనఁ గానఁగిటలోననఁ జెమరితచే వది యేమె

   చేర ముతాత లిటనటనఁ జితదినటట్టి
    కోరి శ్రీవతకటపతకూడి మేడ యకెక్కనఁ గస్కృపా

  పారీణునఁ డాతనొదదకనఁ బదరాదా



రేక: 0271-1రామకిగయ సత: 09-121
పలల్లవ:      ఆడరాని చటూడరాని యటట్టి దొర వతతే కాక

     యేడ నెపైననఁ జెలి నీక నేమ సేసనయాత
చ. 1:       కాతత నీక సనన్న సేస కమత్మిరనఁ బటూబతత వస

   సతతమెపై మరకానఁకల జలి గాస
     చెతత నీవు చటూడనఁగాను సిగద్గీననఁ బయతద మటూస

     యితతే కాక ఆకె నినున్న నేమ సేసనయాత
చ. 2:      వలప నీపపై నితచె వడినఁ బులకల వతచె

    చెలప చెమట లవ చెకక్కన ముతచె
    నిలవు నీ చేనఁతలక నిటటూట్టిరప్పులనఁ దలవతచె
     యలమ నినాన్నకె మరి యేమ సేస నయాత

చ. 3:       నీ యదుటనఁ దానఁ బొలస నీటన నినున్న సొలస
   కాయజకేలి నినున్ననఁ గడునఁ గలస

    పాయప శ్రీవతకటేశ పడనఁత నీతో వలస
    యయడ నితదానఁక నాకె యేమ సేసనయాత



రేక: 0271-2కాతబోదిసత: 09-122
పలల్లవ:      నేనఁడుగా యివ తనక నానఁడె పో నాక

  కూడిన మర సాకిరికొమత్మిలల
చ. 1:      తాలిమ లేక యిటట్టి తనలోనె కోప ముతట

  నాలో నునన్నవగా నవువ్వెల
   నీలన తనమాట చిరచేనఁదు లతటేను
    తేలట నా మోవనఁ గా తీపల

చ. 2:     తతపల తనబొమత్మిల తటల్ల సొలప లతట
    వతప నా రెపప్పులనఁ గా వలపల

    యితప లేక తనమత నెగద్గీలను తపప్పులతట
     పతపన నా కనన్నవగా పను వలి మొకక్కల

చ. 3:     తమత్మి మరనేటల్ల తనర తమక ముతట
   చిముత్మిల నా కనన్నవగా సిగద్గీల
   అమత్మిరొ శ్రీవతకటేశనఁడనిన్నటా ననున్ననఁ గటూడె

  కమత్మిరితచె నాపపై కొనగోరిసొముత్మిల



రేక: 0271-3కాతబోదిసత: 09-123
పలల్లవ:    మునిన్నట తానెకానఁడా మోన మతకానా

    కనున్నలనఁ జూచట గాక ఘత లితకానా
చ. 1:    మాయల వరొకతతో మాటలడనఁ గానె

    చాయల నేనఁ జేసే సనన్న లితకానా
     ఆయడ నా రాక గని అట తలవతచనఁగాను
     యేయడ నే దటూరి తటేట్టి దిది యితకానా

చ. 2:     వరహప ననున్ననఁ జూచి వకవక నగనఁగాను
    సరస నా బొమత్మిల జతకె లితకానా
    సిరల నాకె దన చెలియని బొతకనఁగాను

    నిరత నిజము గొలేప్పు నీట లితకానా
చ. 3:      యదుట నామోము చటూచి యితట కిటట్టి రానఁగాను

    కొదల గొణనఁగల నా కోప మతకానా
    అదన శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి కూడె ననున్న
     కదిసి వుతడెట కాక కా దను టతకానా



రేక: 0271-4వరాళ సత: 09-124
పలల్లవ:      కతట నే నతతలోనఁ గడల మ భావము

   దతటలగ మర లిదదర జాణలే
చ. 1:     పడమరలి అటచటూచి పదవులనె నినునఁ దిటట్టి

    పడనఁత మరలను నీవు పపై కొనినను
   గొడనఁగచను బొమత్మిలనె గొబుబ్బుననునఁ గోపతచి

     అడనఁగి తలవతచె నీ వప డేమ సేసితో
చ. 2:    తళకనను నినున్ననఁ గనునఁదముత్మిలనె జతకితచి

   బెళకి నిలిచెను నీవు పేరకొననఁగ
    వులికిపడి నినున్న నిటటూట్టిరప్పులనె కడునఁ గసరి

   చెలల మొరనఁగెను నీవు చెనకనఁగాను
చ. 3:      కొమత్మి కానఁగిటనఁ గటూడి కొనగోర నిను నడిమ

   వుమత్మిడినఁ గమత్మిరనఁ దానె వరకతడి
  చిముత్మిలనఁ బటూనఁబొదరితట శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ

   నెమత్మిది నుతటరి కళలనితడె మోమునను



రేక: 0271-5సాళతగత సత: 09-125
పలల్లవ:     ఇతదుకతట నేమ సేతు నిదివో నేను

    వతదిలినఁ దానఁ బలిచితే నటూనఁకొనునా నేను
చ. 1:    ఆనిపటట్టి తనతో నలిగి వుతదాననా

    మోనాననఁ దన కిపప్పుడు మొకక్కనా నేను
    మానుపడి తనపొతదు మానితనా తొలిల్ల టటట్టి

    కాను కియతనా నేనఁడు కడనుతడి నేను
చ. 2:     గొతటనఁ దనమున నేనఁ గోపగితచ కతదాననా

    వతటనఁ దలవతచ కొదద నుతడనా నేను
    దతటనెపై నేనఁ జలపటట్టి దగద్గీర కతదాననా
     అతట ముటట్టి గలదాన నాడ నుతట నేను

చ. 3:    కాతతునఁడు కొతగవటట్టినఁగానఁ గెపైకొన కతదాననా
   అతతలోనె పరవశ మతదనా నేను

     చితత దర ననున్ననఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు
   వతత సొబగల వఱఱ్ఱైవనఁగనా నేను



రేక: 0271-6సామతతత సత: 09-126
పలల్లవ:    వనన్నవతచనేల యితదు వమారనఁ దనతో

    యనిన్నక నేనఁ జేసేదేమ యినఁకనఁ దనచితత్తిము
చ. 1:    చెపప్పురాని చటూపరాని చితత్తిములో మరత్మిము

   అపప్పుసము నాలోని అడియాస యిదిగో
   కపప్పుయునఁ గపప్పుగరాని కనున్నలలో మరత్మిము

    దపప్పు దేరిచే చకక్కని తనరటూప పో
చ. 2:    పటట్టియునఁ బటట్టినఁగరాని పాయములో మరత్మిము

   ముటట్టి పడడ పతమనఁది మోహ మదిగో
   కటట్టియునఁ గటట్టినఁగరాని కచముల మరత్మిము

    పొటట్టినఁ బొరగన రేనఁగే పలకల వో
చ. 3:    అతదియు నతదనఁగరాని ఆయముల మరత్మిము

  సతదడినఁ బరవశల సతగతదివో
   కతదువ శ్రీవతకటేశనఁ గలసిన మరత్మిము
   గొతదినె యతని గోరిగరతుల పో



రేక: 0272-1లలిత సత: 09-127
పలల్లవ:      చెలల్ల నఁ జెలల్ల నీక నాక సిగద్గీ మరనఁగ

    యలల్లభావము గతట మనఁక నేల మరనఁగ
చ. 1:    మోవమనఁది కెతపలక మోనమె మరనఁగ

   కావకనున్నలక నిదద్రి కడు మరనఁగ
   తేవల నిటటూట్టిరప్పులక తీగెనవవ్వె మరనఁగ

     యవధల గతట నాతో నినఁక నేల మరనఁగ
చ. 2:   చెకక్కలచెమటలక చెతపచేయి మరనఁగ

   మకిక్కలి వులకలక మెయిపూనఁత మరనఁగ
    తకిక్క మోము వానఁడుటక తముత్మిలము మరనఁగ

     యికక్కడ నినిన్ననఁ గతట నినఁక నేల మరనఁగ
చ. 3:    కూడినకూటమునక గటట్టి యిద మరనఁగ

     జాడల నీ మేనికి నా చనున్నదోయి మరనఁగ
     వడుకక శ్రీ వతకటేశ వసాల నీ మరనఁగ

     యడ నినిన్ననఁ బచిచ్చెదేరె నినఁక నేల మరనఁగ



రేక: 0272-2శదదవసతతత సత: 09-128
పలల్లవ:   ఎతదు వోయ నితతలోనే

  యతదు నుపప్పుచితది యినుమడనఁగాకా
చ. 1:    పతతమా నీతోనఁ బలమారను నీ

   వతత సేసినా నెరినఁగేము గాకా
  వతతుల మారవడినఁ దిటట్టిను
   అతతయు నొకపకక్క నణనఁగతడనఁ గాక

చ. 2:    యమెత్మిల నీతో నెదురాడను నీ
   దిముత్మినఁ జేనఁతల దలిసేము గాక
  కమత్మిరా నినున్ననఁ గాదనేమా
   కిముత్మిల నినున్ననఁ గీరిత్తితచేనఁ గాకా

చ. 3:    చలవ నినున్న సాదితచను నీవు
   చెలిమనఁ గటూడనఁగానఁ జేకొతట గాకా

   అలర శ్రీ వతకటాధీశడా నీ
  వలప గాగిల వపైపాయనఁగాక



రేక: 0272-3కాతబోదిసత: 09-129
పలల్లవ:    ఇతత చాలదా మాక నిదినేనఁడు

    కతతునివోజల పతడిల్ల గలిగెనఁ గా నేనఁడు
చ. 1:    కాతతకను నీకను కనురెపప్పుల తర

   దతతప నవువ్వెల మక తలనఁబాల
   రతతుల వరపల రవళ సబనాల

     చెతతల మ కీ పతడిల్ల చెలల్లనఁగా నేనఁడు
చ. 2:    ముదితక నీకను మోవుల బువవ్వెముల

   కదియు సిగద్గీల మతచి కమత్మిగతదాల
   సదరప సరసాల చలల్ల వదవడేల

   యదుదదురనె పతడిల్ల యసగెనఁగా నేనఁడు
చ. 3:    వుతచప గోరితానఁకల వుతకవ సొముత్మిల

   ముతచిన పల సనఁకల ముయికిముయి
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యితదిర నీ కూటముల

    కతచపనఁ బెతడిల్ల మకనఁ గలిగెనఁగా నేనఁడు



రేక: 0272-4సామతతత సత: 09-130
పలల్లవ:    తగమాట లేమగలల్ల దవువ్వెలనఁ జెపప్పుదుగాని

    అగడయత నీవు ననున్న నతత దగద్గీరకరా
చ. 1:    యగరే జకక్కవల యిదివో నాకచముల

  గగనప చకోరాల కనునఁగవల
    తొగరనఁ దుమత్మిదల నాతుర మదివో నేనఁడు
    బెగడునఁ జేసు ననున్న బెటట్టి పలవకరా

చ. 2:    కొతడలసితహము నా కొనబెపైన నడుము
    గతడు మరి నా పరనఁదు కరికతభాల
    నితడిన నా పాదముల నీటలోని తానఁబేళళ్ళ

    చతడిపడ నీవు ననున్న సారెనఁ జెనకకరా
చ. 3:    మతచలమెరనఁగ లివ మేనఁట నాతనువు

    దితచని తేనెల పరతీప నా మోవ
   అతచల శ్రీవతకటేశ అతతలోనె కూడితవ

    యతచనఁగ నినున్న మరిగె నినిన్నటానఁ బాయకరా



రేక: 0272-5ఆహిరి సత: 09-131
పలల్లవ:     అయోత తా నేమని నపప్పుటనఁ దాను

   పయతదలో సిగద్గీ దానఁచి బడలనఁగాను
చ. 1:      చటూపలనె గతడె వటట్టి సుదుద లనె మనున్న ముటట్టి

   దాప సేసుకొని తనున్ననఁ దలనఁచనఁగాను
     తీప మేలములనఁ జికిక్క దికక్కలనఁ దనక మొకిక్క
   తోప నటూకడు వయసు దొబబ్బునఁగాను

చ. 2:      ఆసనఁ బులకల వతచి అతగము చెమట ముతచి
    బాసల తనవ నమత్మి బతుకనఁ గాను
    వాసికినఁ దనువు మోచి వతతుకనఁ బాబ్రాణముగాచి

   వోసరితచి వరకె నే నుతడనఁగాను
చ. 3:       తానె నే నని యాడి దగద్గీరి కానఁగిటనఁ గటూడి

   నానిన నవువ్వెల గటట్టి నడపనఁగాను
     య నెపాన శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలో ననున్న

   పూనుక మనిన్నతచె నని పొగడనఁగాను



రేక: 0272-6బౌళ సత: 09-132
పలల్లవ:     మేనఁటలల బోనఁటలల మ రెరనఁగరా ననున్న

     నీటననఁ దా నొదద నుతట నేర మెతతునా
చ. 1:      మోము చటూడనఁగా నేను మొరనఁగి నవవ్వెతనఁ గాక

   తా ముతదు వరకతటనఁ దడవతనా
    పేగమముననఁ బలవనఁగా బెటట్టి వనఁకొతటనఁ గాక

   దోమటనఁ దడవకతట దొమత్మి సేతునా
చ. 2:      చెకక్క నొకక్కనఁగా నే జీర వారితచితనఁ గాక

    చకక్క నుతటనఁ దనున్న నే సాదితతునా
     నికిక్క పూవుల వయనఁగా నీటననఁ దిటట్టితనఁ గాక

   మకిక్కలి గటట్టి న నుతట మతమరదునా
చ. 3:     బలిమసేయనఁగనఁ దనున్ననఁ బెపైకొని కూడితనఁ గాక

   చలముననఁ బతత మతట సాగనితుత్తి నా
    యలమ శ్రీవతకటేశ నితపలనఁ జొకిక్కతనఁ గాక

   తలనఁ పరనఁగక వుతట దగద్గీరదునా



రేక: 0273-1శదదవసతతత సత: 09-133
పలల్లవ:       చాలనఁ జాల నేతుల సటల నీ రీతుల య

   నీలిచేనఁతపతనఁ గాక ని నేన్నమనేదే
చ. 1:    వదేదల మాటల వలవని నీటల

    వదదనె నే మతతలేసి కోపదు మటే
     యిదదరిలో నినునఁ బెతచి యితత సేస నాతనఁడు

    నిదదమెపై యాతనినఁ గాక ని నేన్నమనేదే
చ. 2:     ఔనె నీ సుదుద ల ఆడెట బదుద ల

   వని యితతలేసికి నే నోపదునటే
      య నీకనఁ జిన వచిచ్చె యితత సేస నాతనఁడు

     నే నితకా నాతనినఁ గాక ని నేన్నమనేదే
చ. 3:      పోపో నీ కతల పోకల నీ గతుల

    వనఁపల రానఁపల నే నోపదు నటే
     యేపన శ్రీ వకతటేశనఁ డితతలో ననున్ననఁ గటూడె

    నీ పొతదులతనినఁ గాక ని నేన్నమనేదే



రేక: 0273-2సామతతత సత: 09-134
పలల్లవ:    చాలనఁ జాలనఁ బొగడక జాణకానఁడే

    నాలి నేనఁ దనిసితనఁబో నానఁడు నానఁడే
చ. 1:    తనక వలచినటట్టి తరణ సటూరప్పునకను

  పను ముకక్కగోసిన బీరగానఁదే
    మునుపనె వుపకారము నునన్న బలి నటట్టి

  పనివడి కటట్టినటట్టి పతతగానఁడే
చ. 2:     కోరి తనున్ననఁ గటూడినటట్టి గొలల్లల మానముల

   మేర మరి చేకొనిన మేటవానఁడే
    కౌరవులనఁ బాతడవులనఁ గడునఁ జటాట్టి ల నెలల్ల
  పోరవటట్టి యతపనటట్టి పణతపవానఁడే

చ. 3:      నితడు వురమున నితత నిలిప శ్రీ వతకటాదిద్రి
  కొతడమనఁద నెకక్కకొనన్న కోడెకానఁడే

    అతడనిటట్టి ననున్ననఁ గటూడి ఆయము లతటమెపప్పుతచి
  దతడియపై మెరసినటట్టి దపైవపవానఁడే



రేక: 0273-3ముఖరి సత: 09-135
పలల్లవ:   పదిలమెపై వుతదుగాని పదరకమ

    వదకితేనఁ జూపవల వనఁస జమత్మి వభునఁడ
చ. 1:      అతదప నీ మోవతేనె లని యాని యవవ్వెతో

    అతదుపపైనఁ గెతపల నితచె నద చటూడుమా
     పొతదుల నదవవ్వెరికి పొరసి నీ వయత కతడా

     కతదువ మెతుత్తి ల వయు గత సుమత్మి వభునఁడ
చ. 2:      చకక్కని నీ దేహమతట సారె సారె నెవవ్వెతో

    అకక్కడ రేకల నితచె నది యవవ్వెతో
    గకక్కన వరొకతకనఁ గానఁగిలి నీ వయతకతడా
    లకక్కల లచెచ్చెనవటేట్టి లీల సుమత్మి వభునఁడ

చ. 3:      కూరిమ నీ రతనఁ గటూడి గరతుగానఁ గచముల
    కోరి ముదద్రి లరముననఁ గతకమ నొతత్తి

  ఆరీత శ్రీవతకటేశ అరమరపతచినది
    నేరపరెవవ్వెరనఁ గార నేనఁ జమత్మి వభునఁడ



రేక: 0273-4ముఖరి సత: 09-136
పలల్లవ:     ఇతత సేసినటట్టి పత నే మతదమే

    మతతుక నెకిక్కతచినటట్టి మనసు నే మతదమే
చ. 1:     చెకక్కననఁ బెటట్టిను చేయి చితత్తిములోపలి నటూయి

   యికక్కడ నీసత భావ మేమతదమే
     ముకక్కననఁ గీలితచె వల మొనగోర నద వాబ్రాల

    మకక్కవ యితతసేసిన మరని నే మతదమే
చ. 2:      కనున్నల నితచెను నీర కలిగెనఁ బయతద జార

    యనన్ననఁగ నీ యితత మోహమే మతదమే
    పనున్నకొనె నిటటూట్టిరప్పు పారదోస తన నేరప్పు

    యినిన్నటాను నోముఫల మనఁక నే మతదమే
చ. 3:      చెలిపపై వసను మేను సిగద్గీల మునినఁగెనఁ దాను

     యలమ నీ చెలి మర పే మతదమే
    అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డతతలో వచేచ్చెసి కూడె

    తలనఁప పేగరేచినటట్టి దపైవము నే మతదమే



రేక: 0273-5శతకరాభరణత సత: 09-137
పలల్లవ:     ఏమ నెరనఁగని బాల నేమ సేసితవో

    ఆమని కాలములోనె అది యేమ సేసితో
చ. 1:      కనున్న లలల్లనఁ దలల్లనాయ కాయ మెలల్లనఁ జలల్లనాయ

    కనెన్న నేమ సేసితవో కటాట్టి కటాట్టి
     వనెన్న మేననఁ జతజరేనఁగె వాడుమోవ గడు మానఁగె

  ఇనాన్నళల్లవలనఁగాదు యేమ సేసితవో
చ. 2:      కొపప్పు గడునఁ జికక్క వడె కచముల తొకక్కవడె

   అపప్పుట నేమసేసిత వయోత అయోత
   చిపప్పుల నిటటూట్టిరపల సిగద్గీలివ గొరపల
     యిపప్పు డిటట్టి య సత నేమ సేసితో

చ. 3:      చెకక్క లలల్లనఁ జెమరితచె సలవుల నవువ్వె ముతచె
    వకక్కమాట యితత సేసి తోహో వోహో

     నికిక్క శ్రీ వతకటపత నీవు గటూడనఁ బోలదువు
   యకక్కవ మేనిగతుర లేమ సేసితో



రేక: 0273-6కాతబోదిసత: 09-138
పలల్లవ:     అతత నితత నుతడి ఆనవట ట్టి రమణునఁడు

    అతత లేదుగా నాక నాయము సనఁకీని
చ. 1:      ఔనె తనక నాక నతత పొతదా తొలినానఁడు

   నానిన వలపలతో నవవ్వె వచచ్చెని
     పోని పోని వుపవసి పొతుత్తి గలయ వచచ్చెని

    నే నోపనఁగా యితతేసికి నిదుద ర వచచ్చెని
చ. 2:    లేల తనగరతు లసత్సగా నెఱనఁగదునా

    వళ గాదనాన్న బతదల వయ వచచ్చెని
     చాలనఁ జాల వలవటట్టి సారె నిముత్మి గొనవచచ్చె
   తాలిమ లేదుగా ననున్ననఁదలిల్ల వలిచని

చ. 3:       రావ తానటూ నేను రత నే వర కేవర
    కోవరము నినున్ననఁ బెటట్టి కొతగ వట ట్టిని

     శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చెకక్క నొకిక్క ననున్ననఁ గటూడె
    వావులనఁ బోదుగా నాక వాసుల వుట ట్టిని



రేక: 0274-1సామతతత సత: 09-139
పలల్లవ:    ఊరకె తా నుతడటట్టి నుతడునఁగాక

  తారకాణ లపైనమనఁదనఁ దగవునఁగొతతా
చ. 1:     తనకేమె నాలోననఁ దల వతచ కొతటేను

   ననుపలేని చోట నవవ్వెనఁ బొయేతదా
     అననేల ననున్న సారె నవవ్వెలిమో మెపైత నతటా

  చనవులేని చోట సలిగెనఁగొతతా
చ. 2:        చితత యాల తనక నేనఁ జెకిక్కటనఁ జే యిడు కొతటే

  సతతముగాని చోట సరసముల
     యితత యాల యడమాట లేకతాన నే నుతటే

    పతతగానఁడు తాను నేనఁ బచరితచనఁ గలనా
చ. 3:      వలప చలల్లనఁగ నేల వతతుక నే నలిగితే

  చలము సాధితచనఁగాను జాణతనాల
      యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డితత చేసి ననున్ననఁ గటూడె

   కలసిన మనఁద నితక కపటముల



రేక: 0274-2కాతబోదిసత: 09-140
పలల్లవ:       చటూచితనఁ దన సరిత సుదుద లేనఁట కో యమత్మి

     చేచేత నినఁక బొతకనఁ జెలల్ల దో యమాత్మి
చ. 1:     జడిసి లోనఁతుమాటల జాణతనా లడ ననున్న

   తడవతేనఁ దలదసి తకిక్కతచ నమత్మి
    చిడుముడి చలల్లరప సేనఁతల మముత్మినఁ జెనకీ

  పడుచమాటలవాని పస యేనఁటదమాత్మి
చ. 2:    ఆరీత నాఱడినఁబెటట్టి యతతలో నడుగకొనీ

    గోరనఁ బొయేతదాని కితత గొడడ లేలమత్మి
   సారెక మాటపటల్ల సాదితచి నడచని

   తీరకతడా జగడాల తదదనఁబొయత నమాత్మి
చ. 3:   పొతదుగానిమతకాల బోదితచ వచచ్చెని

    యితదరిలో నెకక్క డాయ నినఁక నేలమాత్మి
     అతదప శ్రీ వతకటేశనఁ డాదరితచి కూడె ననున్న

     నితద లలల్లనఁ బాస నితక నెమత్మిదినే యమాత్మి



రేక: 0274-3వరాళ సత: 09-141
పలల్లవ:      నేనఁడు రేపనఁ జూతు గాని నిలరా నీవు

     వానఁడి వానఁడి నా గోర వదుద రా నీవు
చ. 1:      చేసనన్న నేమ గలల్ల నఁ జెపప్పు చటూపదువు గాని

    మాసిన చెరనఁ గతటక మానరా నీవు
     మటూసి మరనఁగల కెలల్ల ముతదట మొకక్కదు గాని

   దోసముబతట ననక తొలరా నీవు
చ. 2:      యేమ పని గలిగినా నితతుల నతపదు గాని

    రామలకనఁ గల దితత రాకరా నీవు
     నామనఁద మోహము గలత్తి నవువ్వెల నవువ్వెదు గాని

   మోముచటూడ సిగద్గీయతని మొనసేవు నీవు
చ. 3:       కూట మది యతత గలల్ల గటట్టి న నుతదువు గాని

    పోటనఁ గోల నాడితేనె పోకరా నీవు
     మేటవపై శ్రీ వతకటేశ మెచచ్చెగానఁ గటూడిత వటట్టి

      గానఁటాన నే నతట నితత కలల్ల సుమత్మి నీవు



రేక: 0273-4సాళతగత సత: 09-142
పలల్లవ:      నవవ్వెవదాద యితదుకనఁగా నాక నాకె నినున్ననఁ జూచి

   యివవ్వెలనెయితత సేసే వలయత నాయకనఁడ
చ. 1:      చటూడవదాద ఆకె నినున్ననఁ జూచి సారె మొకక్కనఁగాను

    యేడ ననాన్న సిగద్గీవడే వతత దగనా
    ఆడవదాద మారమాట ఆకె నినున్ననఁ బలవనఁగా

   యేడో పరాకయత వలయత నాయకనఁడ
చ. 2:    చేరవదాద మగవను చెనకి సరసమాడ

   కూరిమ దలిసేరతటా గటట్టి సేసేవు
    మేరమరవదాద ఆకె మెచిచ్చె చెయి వయనఁగాను

    యరీత వలస నొలల్ల లేలయత నాయకనఁడ
చ. 3:    కపప్పువదాద పచచ్చెడము కానఁగిలితచి కూడనఁగాను

    దపప్పు దేరె మోవతేనె దగ దొటేట్టివు
    వపప్పుగా శ్రీ వతకటేశ వుతడవదాద రాజసాన
    యిపప్పుడే పతడాల్ల డి తతత యేలయత నాయకనఁడ



రేక: 0273-5ఆహిరి సత: 09-143
పలల్లవ:     సేతునో నీ మేన నెలల్ల జీరలగాను

    ఆతల సటూడువటేట్టి దద చటూచేనఁ గాని
చ. 1:       ఱపప్పు లతత్తి చటూచితేనె ఱేసు వుటట్టి నిద నీక

    దుపప్పుట కొతగ వటట్టితే దటూర కతడేవా
    చొపప్పుగానా యితచకతతనఁ జూతమువో యినఁక నేల

     కపప్పున నీ బతక మెలల్లనఁ గనునఁగొనేనఁ గాని
చ. 2:      కవ కవ నవవ్వెతేనె కానఁగిపడే వపప్పు డిటట్టి

    తవరి కాల దానఁకితే తటట్టి కతడేవా
    వవరితచి అది వలల్లవరి సేతునో వోరి

    అవల నీతో జగడమెపైన నయతనఁ గాని
చ. 3:     ఆయము లతటనఁగనఁ బోతే ననుమానితచే వతదుక

    చేయి వసి కూడితేను చికక్క కతడేవా
    చాయల శ్రీ వతకటేశ సమత్మితతచి కూడితవ

    సేయనఁగలవ సేతునో చేరి మొకేక్కనఁ గాని



రేక: 0273-6ముఖరి సత: 09-144
పలల్లవ:     దొర వపైత నితతలోనె దోసమా యేమ

    గరిమ మా వనయాల కానివా యేమ
చ. 1:      మలసి యడా నాడ మాట లడకనన్న నేమ

   తొలత యితటకిరాను దోసమా యేమ
   తలనఁపటట్టి వుతడిన దగద్గీరక మానేవా

  కలపకోలనఁదనము కానిదా యేమ
చ. 2:      వడినఁ జటాట్టి లముగామా వావ చెడ మతదు గదాద

    కడు మముత్మి మనిన్నతచితే కానిదా యేమ
    కడకనున్నలనఁ దేలితచి కానఁక రేనఁచకనన్న నేమ

    తొడనఁగి వడె మతదితే దోసమా యేమ
చ. 3:      చేరి చేరి బుజముపపై జెయి వయకనన్న నేమ

   దటూరక కానఁగిలితచితే దోసమా యేమ
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యికక్కవ నుతడి కూడి

   గారవతచిత యిది కానిదా యేమ



రేక: 0275-1పాడి సత: 09-145
పలల్లవ:    చటట్టిపవరసనఁ గొతత చటూచినఁ గాక

    అటట్టి యే మనాన్న నెదురాడేవా నీవు
చ. 1:     అలిగి రాకతడనఁగాను ఆనల పటట్టినఁ గాక

    చెలి నినున్ననఁ దిటట్టితేను చెలల్లదా నేనఁడు
    వులవచిచ్చె సిగద్గీతోడ నటూరకనన్న నుతడెనఁ గాక

   చలివాయనఁ జెనకితే జతకితచేవా నీవు
చ. 2:     పతతము నీ వాడనఁగాను పాడియ నడపనఁగాక

    కాతత యేది దలనఁచినానఁ గాక మానీనా
   జతతతనమేలతటానఁ జకక్కనుతట నుతడెనఁ గాక

    దొతతగానఁ బెపై నొరగితే దటూరేవా నీవు
చ. 3:      చెకక్క నొకిక్క కూడనఁగాను సలవనె నవవ్వెనఁ గాక

    చకక్కల మోవ నితచితే సటూడు వటేట్టివా
     యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ యితత నీతో నొకక్కటాయ

    మకక్కవ నీ మేలితకా మరచేవా నీవు



రేక: 0275-2దేసాళత సత: 09-146
పలల్లవ:   మతచివానివలనె మాట లడనె

   యితచకతతా నెరనఁగనఁడు యేడవానఁడే తాను
చ. 1:     తీపలపదవ వతచి తటట్టినా మాననఁడు నేనఁ

   గోపగితచ కొననఁగానె కొలల్ల న నవవ్వెనే
     రాపగా నానల వటట్టి రాక మనాన్న మాననఁడే
    వోపనని రానఁగా నా వదిదకి వచచ్చెనే

చ. 2:     గొణనఁగి గొణనఁగి లోలో గతపతచినా మాననఁడే
   అణనఁగి నిదిదరితచనఁగా నాయ మతటనే

   వణకెవసుక నే నటూరకనాన్న మాననఁడే
    సణనఁగ లడనఁగ వరె సాకిరి వట ట్టినే

చ. 3:     వఱతు మనుచ మొకిక్క వసరినా మాననఁడే
  కఱక లడేవళ కానఁగిలితచనే
    వుఱక శ్రీ వతకటాదిద్రినుతడి వచిచ్చె ననున్ననఁగటూడె

  మొఱనఁగి వావలిపాట ముదుద రామచతదుగ నఁడె



రేక: 0275-3ముఖరి సత: 09-147
పలల్లవ:    ఎతత మొగమాయకానఁడో యేమో కాని

     యితతులర వర గెపైత మనఁక నేమో కాని
చ. 1:     మొదల నేమెపైననఁ జేసి ముతదట నీవుతడితేను

   యదుర మాటాడనఁజాల నేమో కాని
    పదవ కెతపల రేనఁగబెటట్టి నాతో నవవ్వెతేను

     యిదివో నే బద్రిమసిత నినఁక నేమో కాని
చ. 2:     కొయతతనా లలల్ల నాడి కొతగవటట్టి తీసితేను

   యియతకొతటనఁ బనులక నేమో కాని
     పయతదపపైనఁ జెయి వసి పచిచ్చెతటట్టి దిటట్టి తేను

    నెయతముననఁ గరనఁగిత నే నిదేమో కాని
చ. 3:     పతతము లినిన్నయు నాడి బలిమసేసి కూడిత

    నితతలోనఁ బతత మచిచ్చెత నేమో కాని
     వతతుక శ్రీ వతకటేశ వలపతచి నతదు కెలల్ల

    మతతనాన లోనెపైత మరి యేమో కాని



రేక: 0275-4వరాళ సత: 09-148
పలల్లవ:      మేలగలవారి కెలల్ల మనఁద మనఁద నాస లిటట్టి

    చాలకొనునఁ గాని మరి చాలితచ దతతపైనా
చ. 1:      గకక్కననఁ జూచిన చటూప కాతక్ష దర దతతపైనా

   కికిక్కరితచి మరియు మగిడి చటూడకా
   చొకక్కచ రెపప్పువయక చటూచినానఁ దనివోదు

   తకక్కక ఆరటూప మతనఁ దలపోయకతడినా
చ. 2:     అతది వకమాటాడితే నతతటనఁ దరదు తమ

   మతదలితచి అటట్టి మార మాటాడకా
    పొతది ముచచ్చెటాడినానఁ బోవు కోరిక లనిన్నయు

    కతదువనఁ జెలలతో కతల తానఁ జెపప్పుకా
చ. 3:    కనన్నపప్పుడె వకమాట కలసినా సొతపలేదు

  యనిన్నకనఁ బెకక్కగతుల నెనయకా
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డెరినఁగిన జాణ గాన

     ననున్ననఁ గటూడె నివ నాలో ననుప గాకతడదు



రేక: 0275-5ముఖరి సత: 09-149
పలల్లవ:     ఒయతనె వనన్నవతచరె వదదనునన్న పతనఁ జూప

   నెయతప నివవ్వెరగతో నిలచనాన్ననఁ డితనఁడు
చ. 1:     తలపోనఁత చితత యతతో తరణవరహ మెతతో

   చెలవునఁడె వచిచ్చె పలిచినా నెరనఁగదు
   తొలత వయోగముతోనె అలసనఁ గాన

   నలవతక నిజ మాడినా నమత్మిదు
చ. 2:   నిటటూట్టిరప్పుగములతో నెరల చెదరతోడ

    పటట్టి కళ లతటనానఁ బతకడ చటూడదు
    యిటట్టి యదుర చటూచి యితదానఁక వసారెనఁగా
     గటట్టిగా నెదుర నునాన్ననఁ గలల్ల లతటా నునన్నది

చ. 3:    వరలపానుప మనఁద వడనఁజారనఁ బయతదతో
   సరనఁస బతడిన పతచతదము దలియదు

    శిర సతత్తి యిద కూడె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ
    డరదపైన కల గతట నతటా నాడని



రేక: 0275-6మధతమావత సత: 09-150
పలల్లవ:     ఆమాట మ రెరనఁగ రాతనఁడె కాని

    తామసితచి నాడనుతడె తన కేల వఱవు
చ. 1:    వచేచ్చెయు మనవ వభుని నికక్కడికె

   యిచచ్చెటనె వనన్నవతచె నేమ గలల్ల ను
   ముచచ్చెట దరదు తనమొగము చటూచినదానఁకా
    తచిచ్చెవసి నేనుతడనఁగ తన కేల వఱప

చ. 2:      తపప్పుక చటూడు మనవ తా నిటట్టి నాదికక్క
    యిపప్పుడె మతచిది సేసే నేమ గలల్ల ను
    దపప్పువోదు నేనఁడు నాక తనతో మాటాడుదానఁకా

      తపప్పు లలల్ల వపప్పు లయత తన కేల వఱప
చ. 3:   తలనఁచకొమత్మినవ తనపొతదు నాపొతదు

    యలమనఁ గానఁగిటనఁ దరేచ్చె నేమ గలల్ల ను
   అలమె శ్రీవతకటేశనఁ డతదుకే మెచిచ్చెనదానఁకా

   తలవతచకనాన్ననఁడు తన కేల వఱప



రేక: 0276-1ముఖరి సత: 09-151
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరికినఁ గలదురా యిటవతట యనుభవత

    యివవ్వెల నీ వాకెవల నిట నోమవలదా
చ. 1:    కతకణలచేత నీ కరమపప్పుళతచి చెలి

   అతకెలనఁ గచాలమనఁద నది మదిమ
     తతకినఁ గటూచతడి కనున్నల తేలవసి నినున్ననఁ జూచి
     కొతకక నీ చెవలోననఁ గటూరి మేమో చెపప్పురా

చ. 2:    వుతగరపవళల్ల నినున్న నువదచెకక్కల నొకిక్క
   యతగిలిపొతాత్తి క మడి చిచిచ్చె యిచిచ్చె

    పొతగెట పలకలతో పొతదు చటూప మాటాడి
    సతగతగానఁ గానఁగిలితచెనఁ జాలదా య భాగతము

చ. 3:    నిలవునఁ బయతదవసి నీపపైనఁ బాదముచానఁచి
   నలవతకనఁ దొడలనఁ బెనచి పనచి

    యలమ శ్రీవతకటేశ యిట నినున్ననఁ దరవసి
   కలస నినాన్నకె అతతకతటరా నేను



రేక: 0276-2శతకరాభరణత సత: 09-152
పలల్లవ:    నీవు చలల్లనఁగాబదుక నీకేల యగొడవ

   నీవలపలక నెలల్ల నేనే గరి
చ. 1:    చెకక్క నొకక్కకర నాచెమట నీచేతనతట

  గకక్కన నీకనఁగానెపైన కరనఁగలివ
    యకక్కవ నాతాపము నీవల కటట్టి కొనేవు నేనఁ

   బుకక్కట నాలో నెటఱ ట్టిననఁ బొరలేనఁగాని
చ. 2:   కానఁగిలితచకర నాకానఁకల నీమేనువాడి

  తీనఁగెల నీవలల్లనెపైన తేజములివ
   నీనఁగని నామరలిద నీవు చటట్టి కొననేల

  ఆనఁగి నేనె పొటట్టి వరలయేతనఁగాని
చ. 3:    నామోవ యడుగకర నానలేదు కడునెతడె

  వమర నీవలల్లనెపైన వటట్టిలివ
   ఆముకొని శ్రీవతకటాధిప కూడిత వతక

  సమరినెపై నాలోనె చొకేక్కనఁగాని



రేక: 0276-3దేసాళత సత: 09-153
పలల్లవ:     కాతత నీవు గటూడనఁగా నేనఁగతట నేలలోనఁగేవు

   వతతగానఁ గతటకినఁ జూప వరయతనా
చ. 1:    నీవు నాకనఁ జటట్టిమవపై నిలిచినానఁడవుగాన

   నీవదిదయితతుల నాక నెమత్మినఁ జటాట్టి ల
 పూవులముడిచితేను పూవులలోవాసనల

 వవలచెపప్పునాను వరలయతనా
చ. 2:     నీమనసు నామనసు నికక్కమటూ నొకక్కట కాన

    కామతచిన నీపనుల కా దన నేను
   దమసాన సొముత్మిలలల్ల దేహమున నితచకొతట

   వమర వానికాతతుల వరె వుతడనా
చ. 3:     యపప్పుడూ నీ నా పాబ్రాణ లేకమయతవుతడునఁగాన

   యిపప్పుట నీజాడలలల్ల నితవ నాక
   అపప్పుట శ్రీవతకటేశ ఆయమతట కూడితవ

  వపప్పురాని చనవుల వరయతనా



రేక: 0276-4కేదారగళ సత: 09-154
పలల్లవ:   ఆసుదుద లేల తడవ వాయలేవయత

  సేసితవ చెపప్పునట చేకొనవయాత
చ. 1:    వునన్నత నీవదదనఁ బాయకతడినద నేరప

  నినున్ననఁబాసి వుతడినద నేరమ
   అనిన్నయు నినున్న వనక నననఁగానేమ
 చెనున్నమరె గతజలసేతుబతధల

చ. 2:    సరి నినున్ననఁ బొగడేద జాణతనము
  కరి కరినఁబెటేట్టిద గబబ్బుతనము

  యరవలల్లనఁ బాస దినఁకనేమ
  మరలి వదక టతడమావులనీళల్ల

చ. 3:    చకక్క నీమోము చటూచట సరసము
  వకక్కసప మారమోమె వరసము

  గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసితవ
   యికక్కవ లనిన్నయు నితక నితటలోనిధనము



రేక: 0276-5సాళతగనాట సత: 09-155
పలల్లవ:   ఆసదకానఁడవో అనిన్నటా జాణవో

    వాసితో నే నుతడితేను వలచి వచేచ్చెవ
చ. 1:    నీతోడి చలమా నినున్న దటూరనఁగలమా

   చేతులతత్తి మొకిక్కన దితచిక వతగెమా
   కాతరితచ నినన్న మొనన్న కానఁగిలితచనఁగలమా

    యతల నే రానతట యితతలోనె కడమా
చ. 2:    దతడినెనఁ బెపైతరవా తగనె నీకెరవా

   నితడుకొనె వుతడితేనె నీక నగవా
  పతడెమచిచ్చె ననిన్నతదానఁకానఁ బలిపతచకొనవా

  వుతడినటట్టి వుతడితేను వళల్లగరవ్వెమనవా
చ. 3:    కూటమ నేనఁడరదా కొసరితే బరదా

   యటన మనలో నేనఁడితత గలదా
   గానఁటప శ్రీవతకేటశ కలసిత మటట్టికాదా

   నానఁటసుదిద దడవతే నను మెచచ్చెవలదా



రేక: 0276-6మతగళకౌశి క సత: 09-156
పలల్లవ:   నేమెతతేసివారమెపైనా నినున్న మరనఁగలమా

   కామతచి నీవు వచిచ్చెతేనఁ గెపైకొనేముగాకా
చ. 1:    నేరపల చరితచ నీతోడనఁ జెలల్ల నా

  వరెలల్ల నఁ జటాట్టి లనఁ జేసుకతడనఁగాను
   భారప పపైనఁడికొతడలో బచచ్చెబేరా లమరనా
   వరకె నీమేల గోరకతడు టతతకాకా

చ. 2:    తమరేనఁచేమని నినున్న దగద్గీరనఁగనఁ జెలల్ల నా
  గములపైన సతులతోనఁ గరనఁగనఁగాను

   భద్రిమసి రేపలల్లవాడనఁ బాలమత్మితే సరకౌనా
   పగమదాన నీక మొకిక్క బద్రిదుకటగాకా

చ. 3:     ఆవటతచి నీక నేనఁ బద్రియాల చెపప్పునఁజెలల్ల నా
  వవలరతుల నీవ వనఁడుకోనఁగాను

   వావరినఁ బువువ్వెలకను వాసనల గటట్టి దురా
  శ్రీవతకటేశ కూడిత చెకక్కనొకేక్కనఁగాకా



రేక: 0277-1మధతమావత సత: 09-157
పలల్లవ:    సారెక వలవనఁ బోతే చపప్పునేకాదా

  వరకతడేవారినఁగతటే వతత్తిరాదా నీక
చ. 1:      మొగము నేనఁ జూచితేను ముతచి నీవు నవవ్వెతవ

  యగసకాతనకో కాక యేపనికో
    తగి అతతేసి లోనఁతుల తలకొ నెరనఁగవు

   పగటన నేము నగనఁబాటగాదా నీక
చ. 2:     పొతత నేనఁ గటూచితడితేను పొనిగి చోటచిచ్చెతవ

  యతత వలల్లనఁబెట ల్లకాక యేమటకో
   వతతగా నతతేసి వలల్లవరిసేయ నెరనఁగవు
   యితత దగద్గీరితే యడమయతవదాద నీక

చ. 3:     సరసము నే నాడితే సరగనఁ గానఁగిలితచిత
  వరవుగా నెరినఁగిత వమటకో

    గరిమ శ్రీ వతకటేశ కలసిత వదరనఁగ
   సరసక వచిచ్చెతేనె సతదుగాదా నీక



రేక: 0277-2దేశక సత: 09-158
పలల్లవ:   ఒకక్కరి కొకర లోనెపైవుతడుటగాక

   చకక్కటల్ల చెపప్పునఁబోతే సమత్మితౌనా సుదుద ల
చ. 1:    మచచ్చెర మేమటకమత్మి మగవానఁడు నీతోడ

   తచచ్చెనల నెరపతే తరినఁ జెలల్లదా
   ముచచ్చెటల మరాడరా ముతదరను వనకక

   యచచ్చెకతదుల వటట్టితే నెనసనా పొతదుల
చ. 2:    చలము లేమటకమత్మి సరసునఁడు నీతోను

  సొలయుచ నవవ్వెతేను సొతపదపప్పునా
    కలయరా యినఁక మర కలనెపైన వలినెపైన

   కలనఁగి తేరనఁగనఁబోతే గటట్టియవునా పనుల
చ. 3:    యగద్గీ లితకేమటకమత్మి యిద శ్రీవతకటేశనఁడు

   వగద్గీళతచి నినున్ననఁ గటూడె వసటలౌనా
    నిగద్గీల చనవు లీరా నేనఁడెపైనా నానఁడెపైన
   సిగద్గీల నెరపనఁబోతే చెతదునా కోరికల



రేక: 0277-3పాడి సత: 09-159
పలల్లవ:    అనిన్నటాను జాణనఁడు అపప్పుట నెరనఁగనఁడు

   చినన్నదాన మక బుదిదచెపప్పురె యతనికె
చ. 1:    ములల్ల చటూప తొలతేల మొకిక్క తలవతచనేల

   వలల్లనె యపప్పుట జాడ నుతడరాదా
   చలల్లరప నేనఁతలేల సుదతకినఁ జికక్కనేల

  జెలల్ల బడిగా బుదుద లచెపప్పురె యతనికి
చ. 2:    వటట్టి కపటములేల వాకిలి గావనఁగనేల

  చటట్టిరిక మటాల్ల నె చటూపరాదా
   మటట్టి లే కలగనేల మరి వదకనఁగనేల

  చిటట్టికముదర బుదిదచెపప్పురె యతనికి
చ. 3:   మానినుల పొతదులేల మాకపడివుతడనేల

  కానీవ బుదదరనఁగనఁడా కలికిగానఁడా
    ఆనుక శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   సేనలగా యినఁక బుదిదచెపప్పురె యతనికి



రేక: 0277-4దేసాళత సత: 09-160
పలల్లవ:    ఎకక్కడనఁ జూచిననఁ దానెపై యతనఁడునాన్ననఁడు

  వకక్కసప మనపాలి వషరదేవునఁడు
చ. 1:    చటూడరె పదారవల సొరిది యితడల్లలోన

  వడుక ననిన్నరటూపలపై వఱఱ్ఱైవనఁగీని
    జాడతో దేవతలక జలనిధి దచిచ్చె తచిచ్చె

  పాడితోడ నమస్కృతము పతచిపట ట్టిని
చ. 2:    మొకక్కరె రేపలల్లలోన ముతచి యాలమతదలలో

  నకక్కడ గోపాలలతో నాటలడని
    దికక్కల సాధితచి తనదేవుల నతడనఁ బెటట్టి క

  రెకక్కల గఱఱ్ఱైముపపై పేరెముదోలీని
చ. 3:   సేవలలల్ల నఁ జేయరె శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద

  వావరి నతదరికిని వరాలిచచ్చెని
    ఆవల నీవలనఁ దానె అతతరాతత్మి యితదరికి

 భావాలలోన వశవ్వెరటూపముచటూపీని



రేక: 0277-5సామతతత సత: 09-161
పలల్లవ:     నీకేల వరప నీవ నేనటూ నొకక్కటే

  కోకొమత్మిని వడెమచచ్చెనఁ గొతకకవయాత
చ. 1:    ముతదరనె నిలచతడి ముసిముసి నవువ్వెనవవ్వె

    కతదువల నీకనఁ జూపీనఁ గలికి యదే
   అతదుక నీవఱనఁగక అతకెలక రాకతడితే
   వతదుల చెపప్పు పలిచ వనవయాత

చ. 2:    చాయలక మాటలడి సరసమునఁ గొతతచటూప
    చేయి నీపపై వసని చెలియ యిదే

   నీయతత సనెన్నరనఁగక నితడుకొని వుతడితేను
  ఆయముల గోరనొతీత్తినద కదవయాత

చ. 3:      కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కరనఁగచ నటట్టి మెచిచ్చె
   కనెన్న నినున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటవభునఁడా

    యనిన్నకెపై కడపలోన నిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    వనన్నపము నీకనఁ జేస వతట వటవయాత



రేక: 0277-6శతకరాభరణత సత: 09-162
పలల్లవ:   ఎతదుకెపైనావచచ్చె నీతో యేలటాల

  నితదలడ మాకేల నీచితత్తిమనఁకను
చ. 1:    నగినగి నీతోను ననుప నటతచితేను

  యగసకేక్కలివయతటా నేల దటూరేవు
  పగటన నీతో పలకకవుతడితేను

  అగడుసేసి యిటట్టి అలిగితవనవా
చ. 2:    యపప్పుటవల నే నీతో యదురమాటాడితేను

  తపట్టిల వటట్టితనతటానఁ దలవతచేవు
   ముపప్పురి నీతోనఁ గనక మోనాననేవుతడితేను

  కపప్పులటూనఁ దపప్పులనెపైన కోపములివనవా
చ. 3:     నిలిప కానఁగిట నినున్న నిబబ్బురాననఁ గటూడితేను

  అలయితచితనతటా నటేట్టి చటూచేవు
    చెలనఁగి శ్రీవతకటేశ సిగద్గీన నే నుతడితేను

  వలవతతతోడి గరవ్వెము లివయనవా



రేక: 0278-1ఆహిరి సత: 09-163
పలల్లవ:    నిలచనాన్ననఁ డాతనఁడు నివవ్వెరగతది నీవు

   సళపనఁ జూపల నేల సాదితచేవ
చ. 1:    చనవుసేసుక నీవు సణనఁగల చలిల్లతేను

    ననుప సేసు కతనఁడు నవువ్వె నవవ్వెను
   పనచి సరికిసరె బేసిగాదు నీవల

  వనకట నేరాలతచి వడనాడేవ
చ. 2:    నితదలవసి నీవు నేరము లతచితేను

  కతదువలతట యతనఁడు కళరేనఁచెను
    యితదుక నతదుక నీడె యనఁతకతట లోతులేదు

  మతదమేళన నితకేల మచచ్చెరితచేవ
చ. 3:    వావులచటూప నీవు వలపతచి కూడితేను

  మోవులచటూప యితనఁడు మోహితపతచెను
    నీవు నాతనఁడు నొకక్కటే నేమె మనఁదమకిక్కలి

  శ్రీవతకటేశనఁడె తాను చిముత్మిలరేనఁచకవ



రేక: 0278-2శ్రీరాగత సత: 09-164
పలల్లవ:    వరసతోనె వచిచ్చెతే వలపల చవులౌను

   అరమరచి వభునఁడు అతదేమ సేసనె
చ. 1:    మనసులో కాతక్షక మాటాడితేనఁ గొతతాస

  ననిచినమనఁద మరి నవువ్వెలితపను
  చనవుగలిగితేను సరసమాడనఁ జెలల్ల ను

  పననఁగేపాటచేనఁతల పగయము లీడేరను
చ. 2:    కాయముమనఁది తమకి కనుచటూప గొతతాస

   చేయి చేయినఁ గదిసితే సిగద్గీలొతటను
   ఆయముల గరనఁగితే నతదిపొతదికల దగ

  తోయరాని మొగమోట తుదలమరితచను
చ. 3:    అటట్టి పాయపమదాల కతడనుతడానఁ గొతతాస

 జటట్టిగొనన్నయతదుమనఁద సనన్నలమేల
   అటట్టి శ్రీవతకటేశతడు అలమేలత్మితగను నేనఁ

    బటట్టిత ననుచనఁ గటూడెనఁ బనులలల్ల దకక్కను



రేక: 0278-3సామతతత సత: 09-165
పలల్లవ:   నీవ యినిన్నట నిజమరివ

  వావదలప యినఁక వదదయాత
చ. 1:   వచిచ్చెనపడె నీవలపల దకెక్కను

   యచచ్చె కతదు లినఁక నేమటకి
   కచెచ్చెను కానఁగిట గఱిగా నినిన్నద

  రచచ్చెలనఁ బెటట్టిక రావయాత
చ. 2:    పలికినపడె నీ పతతము చెలల్లను

 యలయితపల పనులేమటకి
  పలిచ రతులకనఁ బేరకొనుచనిను

 కొలనఁదితేనె వనఁకొనవయాత
చ. 3:   కూడినపడె నీగణముల దలిసను

 యేడసుదుద లినఁకనేలయాత
  యడనె శ్రీవతకటేశ యనసితమ

  మేడెప రతులివ మెచచ్చెవయాత



రేక: 0278-4భపైరవ సత: 09-166
పలల్లవ:    నాకనఁజూడ నిద నీవు నావానఁడవు

 లోకలమాటకెలల్ల లోనెపైవునాన్ననఁడవు
చ. 1:    హతత్తి నాకాతత్మివుగాన అనిన్నయు వనన్నవతచిత

  చితత్తి మెటట్టి నన్నదో చెపప్పునఁగరాదా
  పొతుత్తి లమగనఁడవట పొరచి కానఁపరమట

     యితత్తిల నాపపై భకిత్తి యితకా నీకనఁ గలదా
చ. 2:    అటట్టి మనిన్నతతువుగన ఆనవటట్టి యడిగిత

    జటట్టిగా మోహము నీ కే సతపపైనయాత
   చటట్టిమ వతదరికట చొటల్ల నీకినిన్ననట
   ముటేట్టివు నాచనున్నలినఁక మోహమతదు గలదా

చ. 3:     నీవు నే నొకక్కటగానఁగ నిజము నినాన్నడితచిత
  దేవుళల్ల నీకెతదర తలపవయత

   శ్రీవతకటేశ నేను జిగి నలమేలత్మితగను
   తావుగాను రమతచిత తగలితత గలదా



రేక: 0278-5దేసాళత సత: 09-167
పలల్లవ:    ఆప నినున్న దిదుద కొన నయనఁగారగా

  మాపదానఁకా నటూరకనన్న మతుత్తి డవపైవుతదుగా
చ. 1:     యితత నీక మోహితచి యితటకి వచేచ్చెయనఁగానఁగా

  రతతుల నీవలపలల్ల రచచ్చెకెకెక్కను
  కాతతునఁడ యిటగాకనన్న కనన్నవారివతటనెలల్ల

   పతతప నీమనసిది పరచెపై తరగనఁగా
చ. 2:     చెలి నినున్న బుజజగితచి చెనకి నవవ్వెనఁగానఁగా

   యిలపపై నీవటతన మెనిన్నక కెకెక్క
  లలియితతరేనఁచకనన్న లగల నీవయసలల్ల

    పలచనెపై లోలోనె పతడి తానఁ గెపైవాలనఁగా
చ. 3:    నితడునఁగానఁగిటనె యాపపై నేరపరినఁ జేయనఁగానఁగా

  దుతడగవు నీచేనఁతల తుదకెకెక్కను
    అతడనె శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   రతడూ నితతగాకనన్న రత చవగాదుగా



రేక: 0278-6వరాళ సత: 09-168
పలల్లవ:     అపప్పుట కపప్పుట మాట లతట మతతే

  వుపొప్పులి కినుమడాయ నటూరకేవుతడవయాత
చ. 1:    కతగలేక నీవళల్లనఁ గపటము లేదతదువు

  అతగముపపై పతజెమట లవగోవయాత
   వతగలితనాన నినున్న వలల్లవరి సేయరాదు

   అతగడినఁబెటట్టిక పను లటట్టి వుతడనీవయాత
చ. 2:   వదదనునన్నవారితోడ వటట్టి ల వటట్టి కొతదువు

   అదదము చటూచకో నీ మోమదిగోవయాత
  గదిదతచితదరిలోనఁ దారకాణలనఁ బెటట్టినఁగరాదు

   యిదదరమే యరనఁగదు మనఁక నతతయేలయాత
చ. 3:    పలమార మాముతదర పతతాల నెరపదువు

  అలవమరే గరతు లవగోవయాత
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   తొలనఁకీని మేల పొతుత్తి న నుతడనీవయాత



రేక: 0279-1నాదరామకిగయ సత: 09-169
పలల్లవ:    ఒలసితే నొకమాట వలల్లకతటే నొకమాట

   బలిమ వలపలక పాటయేది యితదుక
చ. 1:      చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకో నీచే సటూటకి రాకనన్న

    కకక్కసితచి యేరా నీవు కడునఁ దిటేట్టివు
     యకక్కవ నీ వకక్క నోరె యతదుకెపైనావచచ్చె నినఁక
   నికక్కమేది కలల్లయేది నేనెటట్టి నమేత్మిను

చ. 2:      నవువ్వె నవవ్వె చేయి వసి నయ మతతలేకనన్న
   పవవ్వెళతచి యేరా నీవు పగచాటేవు

   రవవ్వెగా నీగణమద రతడూ నడపనఁజొచెచ్చె
   యివవ్వెల నీయడమాట లేమవనే మనఁకను

చ. 3:     అటట్టి ననున్ననఁ గానఁగిలితచి అనిన్నటానఁ గితదుపడితే
  జటట్టిగొని తొలిల్లటవోజక వచేచ్చెవు

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవు నేను నొకక్కటే
    యిటట్టి నటట్టి నతదాలక నినిన్న నేరతువు



రేక: 0279-2సామతతత సత: 09-170
పలల్లవ:    నీతలనె వనఁగెనా నితడు భోగాల

   కాతరపనఁ దమకము కాదననఁగనఁ గలవా
చ. 1:    దగద్గీరి వునాన్ననఁ డతనఁడు తలవతచనేలే

   సిగద్గీవడనఁ బొదుద లేదా చెలల్లనఁబో నీక
   అగద్గీమెపై చినన్నదానవు అయితే నౌదువుగాక
    అగద్గీలప జవవ్వెనము ఆనఁప నితకనఁ గలవా

చ. 2:    మాటలడ నాతనఁడు మౌనము నీకేలే
  గానఁటప నివవ్వెరగకనఁ గాలములేదా

   నేనఁటనె కొతత్తిరికము నీక నెపైతేనాయనఁగాక
   వానఁటప మరబాణల వానఁడిచటూపనఁ గలవా

చ. 3:   కానఁగిలితచ నాతనఁడు కళవళమేలే
  వనఁగి పరవశలక వళలేదా

    చేనఁగదేరనఁ గటూడె నినున్న శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు
   నానఁగవారె సరసాల నవవ్వెకతడనఁ గలవా



రేక: 0279-3కాతబోదిసత: 09-171
పలల్లవ:      చాలనఁ జాల నేల మాతో జాణతనాల నాక

  కోలముతదపై నీపొతదు జిగరవతటదయాత
చ. 1:    చెచెచ్చెర నీమానఁటల చెవయొగిద్గీ వననఁబోతే

   మచిచ్చెక నలల్ల ప నీకె మరలయను
  హచచ్చెగానఁ బదారవల నీరీతగడితచకొతట

   తచిచ్చె నీక నెవవ్వె రపదేశమచిచ్చెరయాత
చ. 2:   ముతదరనుతడనఁగ నీమొగము చటూడనఁగనఁబోతే

  అతదరిలోపల నాప ఆలయను
   యితదువతకనె రేపలల్ల యితతుల భద్రిమతచితవ

   సతదడి నెవవ్వెర నినున్ననఁ జదివతచిరయాత
చ. 3:    చేరవ నీవుతడనఁగా నీసేవల సేయనఁగనఁబోతే

   సారె నీవురాన నాప సతమాయను
   యరీత శ్రీవతకటేశ యిలల్ల తడల్లనఁ దచచ్చెకొతటే

    నేరిప యవవ్వె రితతేని నినున్న దిదిదరయాత



రేక: 0279-4పాడి సత: 09-172
పలల్లవ:     ఆపక నీకనఁ దలసు నటమనఁది పనులలల్ల

   చేపటట్టినే మతతకతటనఁ జెపప్పునఁగనఁ జోటేది
చ. 1:    లోకములో నెవవ్వెతపైనా లోనఁచి మాటలడనఁగాను

  పపైకొనవ వానికినఁ బతతమేది
    రాకలనఁ బోకల నటట్టి రాయడితచి కొసరనఁగ
  మెపైకొని లోనఁగాకనన్న మగతనమేది

చ. 2:     నతటన నెవవ్వెతయపైనా నవువ్వెల సారె నవవ్వెనఁగా
  యితటకి రాకనన్నవాని యరకేది
    జతటలనఁ దనమొకము సారె సారెనఁ జూడనఁగాను

  వతటనఁ దగలకనన్నను వటతనమేది
చ. 3:    యమెత్మిచటూప యవవ్వెతపైనా యదుటనే నిలచతటే

  నెమత్మినఁ గలయనివాని నేరపేది
    కొమత్మిను శ్రీవతకటేశ కూడి ననున్ననఁ గటూడితవ

  సమత్మిత నిటగాకనన్న జాణతనమేది



రేక: 0279-5దేసాక సత: 09-173
పలల్లవ:    వనవమత్మి యశోద గోవతద కస్కృషరనఁడు

   చెనకి యనిన్నపనుల చేసనమత్మి కస్కృషరనఁడు
చ. 1:    వుటట్టి ల దానఁగొటట్టి నఁగాను వువదల దిటట్టినఁగాను

   ఱటాట్టి య వథలలో నుఱక కస్కృషరడు
  పటట్టినకోలల గొలల్లపనఁజ లిరవతకరానఁగ

   పటట్టి కొనన్న గొలల్లతల భద్రిమయితచనఁ గస్కృషరనఁడు
చ. 2:     పాల దనపపై గారనఁగా పడనఁతుల నవవ్వెనఁగాను

   గేలికి లోనాయను జతగిలి కస్కృషరనఁడు
  అలరి యలనఁగలతో నడడమువచిచ్చెనవారి

    మేలప చేనఁతల చేసి మెపప్పుతచనఁ గస్కృషరనఁడు
చ. 3:    యితడుల దానఁజొరనఁగాను యితతుల పపైకొననఁగాను

  బతడుక లోనాయను గోపాలకస్కృషరనఁడు
   అతడనె శ్రీవతకటాదిద్రి నలమేలమతగనఁ గటూడి

   దుతడగపనఁ జేనఁతలనె దొరాయనఁ గస్కృషరనఁడు



రేక: 0279-6పాడి సత: 09-174
పలల్లవ:     కనున్నలనఁ జూచేవు మాతొ కతదువ మాటలడేవు

  కొనన్నదికోల నీకినఁక గోవతదరాజా
చ. 1:   పవవ్వెళతచేయపప్పుడూను పాదాలొతేత్తి వారిదదర

    యివవ్వెల నే నీతో నవవ్వె నేకతమేది
    దవువ్వెల నుతడే మముత్మినఁ దడవవు నీవళల్ల

  కవవ్వెలయ వలపల గోవతదరాజా
చ. 2:      యిదిదరి చే నిమత్మిపతడ వమ సేయవచచ్చె నినున్న

   అదిద నీతో మాటలడ ననువయతనా
    చదిదకి వనఁడి కపప్పుట జాణతనా లడేవు

  కొదిదనఁబడవు పనుల గోవతదరాజా
చ. 3:   యిరమొనసటూదివ యవవ్వెరివానఁడ వతదుము

    దొరవపై ననున్ననఁ గటూడిత తొలల్ల నీవు
    తరవాత చేనఁతలలల్ల దకెక్క నీక నితదరిలో

  గొరబెపై శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజా



రేక: 0280-1హిజిజజి సత: 09-175
పలల్లవ:   ఎఱినఁగినపనులక నినఁకనేనఁటకి నీకనఁ

   దఱితో నవవ్వెవారె తగ నితతేకాకా
చ. 1:    మగవల వదదనుతట మఱతు వనిన్నపనుల

  తగిలి వనకముతదు తలపోసేవా
   వగటగ నేముసేసే వనన్నప మెతదుకెకక్కను

  బగివాయకతడేవారి భాగత మతతేకాక
చ. 2:    కొతగవటట్టి తీసితేనె గబుబ్బున లోనౌదువు

   పతగితచిచెపప్పు నీ కొకక్కపాట వునన్నదా
    పొతగి నీబాసల నేనఁడు పొగడనఁగ నేమునన్నది

  వుతగరపవలివారి వోప కితతేకాక
చ. 3:    కానఁగిలితచి కూడితేనె కరనఁగదు వతతలోనె

   దానఁగి పననఁగనఁగ నీక తగవునన్నదా
   చేనఁగదేరనఁ గలసిత శ్రీవతకటేశ ననున్న

   వనఁగక నిలచవారి వర వతతేకాకా



రేక: 0280-2కేదారగళ సత: 09-176
పలల్లవ:     అతదుమనఁద మేలదాన వాతనికి నీవు దొలల్ల

   కతదువ చటూతువుగాక గరిసితచ నేనఁటకే
చ. 1:     చికక్కని వనెన్నలతేట చెలియ నీ మొగమోట

  అకక్కజప పత నితకేమననఁగలవ
   నికిక్క యాతనఁడనీన్ననఁజేస నీపపై వలపవస

    మకక్కవ నాడ సుదుద ల మమేత్మి మడిగేవ
చ. 2:    పచిచ్చెతేనె కలకల పడనఁత నీపలకల

   యిచచ్చెట నాతని నితకా నేమనేవ
    రచచ్చెలక నానఁడెయకెక్క రాతరి నీక మొకెక్క
   ముచచ్చెట కితదేమ మామోముల చటూచేవ

చ. 3:     చెపప్పురాని వతదుల సేసట నీ పొతదుల
  యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశ నేమసేసేవ

    తపప్పు కితనఁడె కలస తమకముల వలస
    వపప్పుగా మముత్మి మెచిచ్చెత వరయ నేమటకే



రేక: 0280-3దేసాళత సత: 09-177
పలల్లవ:    ముగరము జాణలమే మోహమెవవ్వెరి దనేది

    నిగిడి నామోము చటూచి నీవల లోనఁగేవు
చ. 1:      యితత తతకాయ కానుక యిచెచ్చె నీవు గెపైకొతటవ

   యితతలేసి యాప కచాలివ యతటాను
     సతతమెపై యిదదరి సనన్న సరికి బేసికి వచెచ్చె
     అతతట మ నేరపల కటట్టి నేను మెచిచ్చెత

చ. 2:     దొతడపతడు కానుకిచెచ్చె తోడ నీ వతదుకొతటవ
  దతడ నిటవతటద యధరమనుచ
   దతడి మపొదరలవ తాసుగటల్లయు నాయ
    అతడ నుతదాననఁ గాన అటట్టి నేమెచిచ్చెత

చ. 3:    పవువ్వెగతత్తి కానుకిచెచ్చెనఁ బుచచ్చెకొని కూడితవ
   జవవ్వెనము ఆపక యజాడ దతటాను

   అవవ్వెలి మోమెపైవుతడి అపప్పుడె శ్రీవతకటేశ
   యివవ్వెలనఁ గానఁగిలితచి మయిదదరి మెచిచ్చెతని



రేక: 0280-4హితదోళవసతతత సత: 09-178
పలల్లవ:     ఇతతవానఁడు చెనకీ నెకక్కడ చటూచేవ నీవు

   యితతలో గోడచితత్తిర వమ వాబ్రాసేవ
చ. 1:    ఆతల నీరమణునఁడు అటట్టి నిలచకతడనఁగా

    యేతుల మాతో మాటాడే వది యేనఁటదే
     బటూతులనఁ దిట ట్టి నతనఁడు పూని నీగరవ్వెము చటూచి

    యతల నేనఁట నవువ్వెల యిట నవవ్వెవ
చ. 2:     రతకి నాతనఁడు నినున్న రమత్మిని పలవనఁగాను

   కత లడిగేవు మమత్మికక్కడ నేటదే
    చతురనఁడు సురట నిచచ్చెట నినున్ననఁ దానఁకవస

   వతదరనఁ బుచచ్చెకొని వసరకొనే వమే
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న చేరి కానఁగిలితచనఁగాను

    వోవరిలో ననున్న నేల వుతడు మనేవ
     దేవునఁ డాతనఁ డతతలోనె తరవసి నినున్ననఁ గటూడె

    చేవదేరె నాతో నేల సిగద్గీ వడేవ



రేక: 0280-5దేవగాతధరి సత: 09-179
పలల్లవ:    పొదుద గటూనఁకె తలల్లవారె పొతతనె యాతనఁడునాన్ననఁడు

  గదదరితన మతతేసి కలదటవ
చ. 1:    చితత్తి మెడసివునన్నది చెపప్పుడు మాటలవలల్ల

   వతత్తి యాతనఁ డేమనిన వనఁకొనవు
   అతత్తివునన్న చెలల మమత్మిడుగవ సుదుద లను
   యితత్తిలనఁ దేరే వవర మెటవలనే

చ. 2:    పటట్టిన చలమునన్నది పాసిన కానఁకలవలల్ల
  జటట్టిగొని వనఁడుకొనాన్న సమత్మితతచవు

    అటట్టి యాతనిచే నొకక్క ఆనెపైననఁ బెటట్టితచకోవు
   గటట్టి తో నుతడనఁగాను కూడు టనన్ననఁడే

చ. 3:    పతత మెకక్కడెపైవునన్నది బల రారానఁపలవలల్ల
   కొతత గొతత సమత్మితతచి కొతకదేరవు

    యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డిదరినఁగి నినున్ననఁ గటూడె
   వతత రతులనుచ నివవ్వెరగ లేలే



రేక: 0280-6పాడి సత: 09-180
పలల్లవ:    అనిన్నయు నతద అమరె నద

  సనన్నపనవువ్వెల చలేల్ల నిపడు
చ. 1:     చెకక్క నొకిక్క నను సేదదేరిచ్చె యిట

  దికక్కననఁ గోపము దరిచ్చెతవ
    యకక్కవ నినునఁ దొల తేమని యతటనో

   చికిక్క కానఁగిలితచెద నే నిపడు
చ. 2:     చనవులిచిచ్చె నను సమతు సేసి యిట

  పననఁగి మతక వడిపతచితవ
   యనయ నపడు నిను నెతతసేసితనో

    చెనకి యధర మచెచ్చెద నే నిపడు
చ. 3:    సరసమాడి కడునఁ జవులచటూప యిట

  గరిమతోడ ననునఁ గలసితవ
   సరవ శ్రీవతకటేశవ్వెర యే మెరనఁగనో
   అరసి తనిసి కొనియాడెద నిపడు



రేక: 0281-1నాదరామకిగయ సత: 09-181
పలల్లవ:    మనసుమెతత్తినిదాన మరి నీక మోహితతు

  పనుపడి నీవటట్టి పాలరేచ్చెవయాత
చ. 1:    సరసప నీమాటక జతకితచిత నీవతతలో

  వరసి చినన్ననఁబోయి వరకతటవ
   కరనఁగిత నదిచటూచి కరణ మకిక్కలినఁబుటట్టి

   తరగ నామన సటట్టి తేరిచేవయాత
చ. 2:     చేయి నామనఁద వయనఁగా సలసి వదలితచిత

  చాయసేసుకో లోనఁగి జడిసితవ
     ఆయా లతట చితతతచిత అతతసేసిత నే నని

    కాయ మతట ననున్న నెటట్టి గారవతచేవయాత
చ. 3:     నీవు ననున్ననఁ గటూడనఁగాను నివవ్వెరగతోనఁ జొకిక్కత

    నీవ తపప్పు లతచకొని నేర నతటవ
    శ్రీవతకటేశ యితదుకే సిబబ్బుత యితతయునఁ బాస

    చేవగా నా చన వటట్టి చెలిల్లతచేవయాత



రేక: 0281-2సామతతత సత: 09-182
పలల్లవ:    ఎగోద్గీ తపోప్పు యఱనఁగ నిది

   నిగద్గీల దేరనఁగ నినునఁ బెపైకొతదు
చ. 1:    పలమర నీతోనఁ బతతము లడను

  అలసి సొలసి మాటాడుదును
    కలికి కలికి నినునఁ గోపతచి చటూడను

  నలగడనఁ గటూరిమనఁనానఁటనఁగ జూతు
చ. 2:    కమత్మిర నీపపై కానఁకల చలల్లను

  సమత్మిత వలపల చలల్ల దును
  దిముత్మిరేనఁచి తరితీనఁపలనఁ బెటట్టిను

   కొమత్మిని మేకల కొననఁ బెటట్టి దును
చ. 3:    పాసివుతట వని బడలిక సేయను

  ఆసల రతులనె అలయితతు
  సేసలనఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశవ్వెర

   వసరితచ నిను వడువ నెపప్పుడును



రేక: 0281-3సాళతగనాట సత: 09-183
పలల్లవ:   ఎతతటవానఁడవు నినున్న నేమతదును

    కాతతలక మాకనఁ దొలిల్ల కారణము గలదా
చ. 1:      ఆప నీకె మొకక్కనీ ఆపక నీవపైనా మొకక్క

  కేపన మాకేనఁటకి మొకిక్కతచేవయాత
    యేపన నే నేమతట యయితత ననేన్నమనె

    చేపటట్టి నీకొర కితత సేసేవు గాకా
చ. 2:      ఆవడెము నీ వతదుకో నీవడె మటట్టి పటట్టి

    యవల నెవవ్వెరి వడే లేమ సేసేము
     యేవరి యకక్కను నేను యేవరి చెలల్ల లప

    వావుల నీవలల్ల నితతవచెచ్చె నితత కాకా
చ. 3:     చేయివటట్టి తయతనీ చేసనన్న నీవు సేయి

   బాయిట మ మెత్మిపడూనునఁ బటట్టివదుద
   పాయ వలమేలత్మితగను పపైకొతట శ్రీవతకటేశ

   కాయకపవారి నీవ కటట్టి కొతదు గాకా



రేక: 0281-4భపైరవ సత: 09-184
పలల్లవ:    ఏల సిగద్గీ వడే వానతయతరాదా

  మేలిమచెలల మద మవారమె
చ. 1:     తురము నీవయు జార తొయతలి యదురకొనె

    యిరవగ పతవ నీ వతటకి రానఁగా
    పరగనఁ జూచిత మాప పటట్టిరాని సతతోసము

     సరవ నీ మనసు యే చతదమో యిపడు
చ. 2:      కనున్నల నోరా వనెను కాతత నీవు మాటాడనఁగా

   సనన్నపనఁ జిరనవువ్వెల జాల వారనఁగా
     మునెన్న యరినఁగిత మాప మోహ మతత గలదని
    పనిన్నన నీగటట్టి యేరపడ దితతే కాని

చ. 3:     చేతులనఁ జనున్నల నితడానఁ జెలి యపప్పుళతచకొనె
  ఘతల శ్రీవతకటేశ కానఁగిలియతనఁగా

    యతలనఁ దలసుకొతట మ యలమేలత్మితగ యాస
   యేతుల నీ యాకతము లటట్టి డెనో



రేక: 0281-5శ్రీరాగత సత: 09-185
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరిపపై మోహ మెటట్టి దలసు మరి

  యివవ్వెల నాతో నెనసితవ
చ. 1:    మతదప నడపల మగవ రాకలక

  పొతదుగ రమణునఁడ పొగడేవు
   కతదువ వరొక కాతత చటూడనఁగా
  చితదట చెమటలనఁ జెలనఁగేవు

చ. 2:    చతురత నొకసత సరసము లడనఁగ
  మతమరనఁగ నిట మెచేచ్చెవు

   తతగొని వరొక తరణ నవవ్వెనఁగా
  యితవులడి చన వచేచ్చెవు

చ. 3:    వతతుక నొకచెలి వలపల చలల్లనఁగ
  చెతతల సనన్నల సేసేవు

   యితతలో శ్రీవతకటేశ నేనఁ గటూడనఁగ
   సతతమెపై నాకె సత మయితవ



రేక: 0281-6దేసాళత సత: 09-186
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరి నేమననఁ జాల వది యేనఁటదో

    అవవ్వెలి యివవ్వెలి భావ మది యేనఁటదో
చ. 1:        కతదువ నీ కాప చటూప కానఁకల నీ మనఁదనఁ జలిల్ల

    అతదప ముసునఁగ వటట్టి నది యేనఁటదో
     యితద మని వడె మచిచ్చె యియతకోల మాటలడి
   యితద నిలచకనన్నది యిది యేనఁటదో

చ. 2:        సలవు నీ కాప సేసి చేతుల నీ మనఁదనఁ జానఁప
    అలసి పతడునన్న దాప అది యేనఁటదో

      మలనఁగ నీక వసి మరి తానటూ నత దొరగి
   యలమ నటూరకేవునన్న దిది యేనఁటదో

చ. 3:       చకక్కని భటూకాతత యాప చనవు నీ మనఁదనఁ జూనఁప
    అకక్కర నీ వనఁపకెక్క నది యేనఁటదో
    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కెపైకొని నీ వురమెకెక్క

   యికక్కవ నలమేలత్మితగ యిది యేనఁటదో



రేక: 0282-1సాళతగత సత: 09-187
పలల్లవ:     ఇదివో వలప చితది యినుమ డాయను

    యదుట నీభాగత మాయ నినఁక నేనఁటదయాత
చ. 1:     చెలియ నీ వతటకి వచేచ్చెసిన పరాకన

    మలసి పయతద వటట్టి మరచె నదే
     వలయ నీ వతతలో నవవ్వెన నవువ్వెలక నిటట్టి
    చలివాసి తన కొపప్పు జారటా నెరనఁగదు

చ. 2:      పడనఁత నీ చటూపల పపైనఁ బారిన సతభద్రిమమున
   బడినె పాయప సిగద్గీపడ మరచె

    జడియక నీ వతతలో సరసము లడితేను
    వడలనఁ జెమట నితడి వలకట చటూడదు

చ. 3:     వవగ నీవు గటూడిన వడుక నలమేల్ మతగ
  శ్రీవతకటేశనఁడు తనచేనఁత మఱచె

   భావతచి నీవతతలోనె పపైపపై నెచచ్చెరితచనఁగాను
    ఆవటతచి తన మేని అలయికనఁ గానదు



రేక: 0282-2శ్రీరాగత సత: 09-188
పలల్లవ:   తరణ యితదుకే తలవతచె

  సరసము లటవల జరపతవో
చ. 1:    పతతము లడుచనఁ బరతతచిన చెలి

   చెతతల నినునఁ గని సిగద్గీవడె
  మతతు కెకిక్క కనుమరనఁగలలోనె
   యతత సేసితవో యే మతటవో

చ. 2:     జతకెల బొమత్మిల జరసే నని సత
   అతకెల నినునఁ గని అరమఱచె

  సతకెలేని నీ చాయలలోనె
  వుతకవ నీ వటల్ల తడితవో

చ. 3:    అట నినునఁ గలయుచ నలమేలమతగ
    నటనల నినునఁ గని నవవ్వె నదే
  చిటపొట రతులను శ్రీవతకటేశవ్వెర

  యటవల నొకటయి యనసితవో



రేక: 0282-3శతకరాభరణత సత: 09-189
పలల్లవ:    తనివారనఁ దిరవనతదలము సేవ నేనఁడు

   అనువుగా సేవతచరో అమరల ఋషల
చ. 1:     యదురగానఁ గటూచతడి యిదదర నతదల మెకిక్క

   కదిసి మనఁదనఁ బనాన్నగము గటట్టితచి
   ముదమున నొతడొరల మోముల చటూచకొతటా

    యిదివో దేవుల దేవునఁ డేనఁగేర వధుల
చ. 2:    చదురలమానఁటల సతు లడనఁగా వతటా

   వుదుటననఁ దమ యతగా లొరయనఁగను
     అద నెరినఁగి మోవుల నతతలో నవువ్వెల నవవ్వె

    యదు రెదుర దతపతు లేనఁగేర వధుల
చ. 3:    పొదిగి యలమేలత్మితగ పూనఁచి కానఁగిలితచనఁగాను

  కదలక కూడ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
     అదివో యాతనఁడు మెచెచ్చె నాతని నాప మెచెచ్చె
   యదిగి నగరిలోనె యేనఁగేర వధుల



రేక: 0282-4నాట సత: 09-190
పలల్లవ:      పపై పపై నినున్ననఁ గొసరితే పసురే కాదా

     వపైపల సేసుక నే నే వదదనుతడేనఁ గాకా
చ. 1:     యిచచ్చెకము లడనఁగానె యిట రమత్మినేవు గాక

    చెచెచ్చెర నిజ మాడితే చేర నిచేచ్చెవా
   పచిచ్చెగానఁగ నీగణము పచరితచ నేమునన్నది

    కొచిచ్చె నా నేరపననె గటట్టి సేసేనఁ గాకా
చ. 2:    చాయచేసు కతడనఁగానె చవులపై వుతదాననఁగాక

    నాయము నడప మతటే ననున్న మెచేచ్చెవా
   సయగాన నినన్నతత సదితచ నేమునన్నది

    తీయని మాటాడి నినున్న తదుద కొనేనఁ గాక
చ. 3:      కదిసి నేనఁ గటూడనఁగానె కరనఁగి చొకేక్కవు గాక

    వదరి నే నటూరకనన్న వస మయేతవా
    అద శ్రీ వతకటేశనఁడ అలమేలమతగ నేను

   పొదిగి నేనుతడనఁగానె భోగితచేవు గాకా



రేక: 0282-5లలిత సత: 09-191
పలల్లవ:      నాట సుదుద ల వతటమ నేట సుదుద ల గతటమ

  పాటతప నావడుకల పగతతక్షమెపైవునన్నవ
చ. 1:     ఆదననఁ గోనేటదతడ హరి గటూచతడి చటూడనఁగ

   యదుటనె జలకేలి నితతు లతడనఁగా
   కదిసి యమునలోన కతదువపైన గోపకల
   పొదిగి వలపచలేల్ల పోలికయపై వునన్నది

చ. 2:     అతతలోనె వలవల అతదరనఁ గటట్టి క వచిచ్చె
   చెతత నితని కొలవు సేయనఁగాను

     చితతదరనఁ దొలిల్ల అతద చర లినిన్న నిపప్పుతచక
   సతతసాన నిటల్ల తడే సరవనే వునన్నది

చ. 3:    అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగనునఁ గటూడి
   నెటట్టిన పపైనఁడిమేడలో నితడు కతడనఁగా

    ఱటట్టి గా వ రితదర నాఱడిసేసి నవవ్వెనఁగాను
    తటట్టిలపై నాట పొతదుల తలిప నటట్టి నన్నది



రేక: 0282-2శదదవతతత సత: 09-192
పలల్లవ:     ఎతతమాట కెతత సేసే వమ నీవు

    పతతాల నెరపనఁ బోతే పసచటూప నునన్నదా
చ. 1:    చేసుకొనన్న చెలిగాన చేకొని కొసరితే

   యసుల రేనఁచకొనే వమ నీవు
    ఆసగలవానఁడ వపైత ననిన్నట కోరతు గాక
   వసరకొనేవు నీక వనన్నవతచ నునన్నదా

చ. 2:     వరసి సత నీతోడ నటూరకే అటతడితేను
   యరవుల సేసుకొనే వమ నీవు

    కరనఁగ నేరిచితేను కెపైవసమెపై వుతదు గాక
     పొరలనఁ జూచేవు యినఁక పొతదు సేయ నునన్నదా

చ. 3:    తగవులకాతత నీతో తచచ్చెనల నెరపతే
    నెగసకేక్క లతటా నవవ్వె వమ నీవు

    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్ననఁ గటూడితవ
     మొగము చటూచేవు నీతో మటూసి దానఁచ నునన్నదా



రేక: 0283-1భటూపాలత సత: 09-193
పలల్లవ:      రమణుని చితత్తి మతతే రానఁపల మాతో నేల

   సమముగానఁ జూడు మని చతడిసేయవచచ్చెనా
చ. 1:    పతతప నీమాటలక పనిలేదు మాతోను

   చెతతలనఁ బతకె బుదిద చెపప్పురాదా
    యతతలేదు నీసణనఁగ యేల వాదుక వచేచ్చెవు

   బతతనఁబెటట్టి వలపల పతచిపటట్టి వచచ్చెనా
చ. 2:     జతకెన బొమత్మిల మముత్మి సాదితచనఁ బనిలేదు

  వతకల నీనేరపల వతచకోరాదా
    మతకల నీగణముల మాకనఁ గొతత్తిల నేనఁడు

   అతకెలగా నీమనసు అతటతచ వచచ్చెనా
చ. 3:    యడుకగా మాతోను యితతసేయనఁ బనిలేదు

  ఆడుకోల గలిగితే ననరాదా
    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డిరవపై ననున్ననఁ గటూడె

 వడుకకూటములక వలవటట్టివచచ్చెనా



రేక: 0283-3పాడి సత: 09-194
పలల్లవ:    ఎపప్పుటవానఁడవ కావా యరనఁగనఁ గాకా

   చిపప్పుల నేనే మరచితనఁ గాని
చ. 1:     యితగితము చటూచి నీ వటవతటవానఁడ వని

   అతగనల నాతోనఁ జెపప్పు రలల్లనానఁడె
   సతగడి నేనే నినున్న సాదితచనేరక
   వుతగిట మొగమోటాన నుతడితనఁ గాని

చ. 2:     దటట్టిమెపై నీ వతతేసి తలనఁచే తలనఁపలక
   అటట్టి సగినాల చెపప్పు రలల్లనానఁడె
   వటట్టి ఆసలను నేనే వాదువటట్టినేరక

    గటట్టి సేసుకొని యితత కొతకితనఁ గాని
చ. 3:     గమతాన నితతసేసి కూడుదువు ననున్న నని

   అమరనఁ గలల గని రలల్లనానఁడె
    తమతో శ్రీవతకటేశ తగ నటట్టి కూడితవ
     సమరత నేనే నినున్న జటట్టి గొతటనఁ గాని



రేక: 0283-3ముఖరి సత: 09-195
పలల్లవ:     మేల నీతోడి పొతదుల మేక లయను

     వళ వళ నీ సతకి వతత లయను
చ. 1:     చిలల్లరగా చెలి నీతో సలవుల నవవ్వెనఁబోతే

   వలల్లవరలపై పదద వనెన్న లయను
    చలల్లని నీ సరసాల జాలవారి జాలవారి

   యిలిల్లదివో వలపల యేర లయను
చ. 2:    మతతనాన నీతోను మాటలడనఁ బోతేను

    చితతదర నీప కవ సిగద్గీ లయను
    చెతత నీతో సతగాతాల చిమత్మిరేనఁగి చిమత్మిరేనఁగి

   కాతతుల మరబాణల గను లయను
చ. 3:      సమత్మితతచి యితత నినున్ననఁ జకక్కనఁ జూడనఁ బోతేను

   కమత్మిరితపనఁ దమకప గర లయను
    కొమత్మిక శ్రీవతకటేశ కూడిన నీ కూటముల

    దొముత్మి లసల రతుల దొతతు లయను



రేక: 0283-4మధతమావత సత: 09-196
పలల్లవ:    అనిన్నటా భాగతవతతునఁడ వాయమెరినఁగి కూడిత

   యనిన్నకల మరితేను యటట్టి తడునో సుదుద ల
చ. 1:    చితతలనె కొతతపొదుద చెకిక్కటచేనఁ గొతతవదుద

   కాతతలతోనఁ గొతతవదుద గడపనఁ జెలి
    యితతలో నీవు వచేచ్చెసి తనిన్నయును లసత్సలయ
    యతతలేసి పను లౌనో యితచ కూరకతడినా

చ. 2:    యదురచటూచే యాస నిలల్ల సితగారితచే యాస
   వదకేటనఁయాస గొతత వలసనఁ జెలి

     అద నెరినఁగి దగద్గీరి అతతలో నీవు నవవ్వెత
  యదుగా సరసమెపైతే నెనేన్నసివధులో

చ. 3:    చటూపలనె కొతతరత సుదుద లనె కొతతరత
   యేపలనె కొతతరత నెనసనఁ జెలి

     పపై పపై శ్రీవతకటేశ భామ నిటట్టి కూడితవ
   యపొదుద లివదకెక్క నితకా నెతతదకక్కనో



రేక: 0283-5ఆహిరి సత: 09-197
పలల్లవ:    ఇతతకతట వలప నేనేమ చెపేప్పును

   కాతతునఁడవు నీవ యితకానఁ గనుకోవోయ
చ. 1:    అతతరతగములోనను ఆయము నీచితత నాక

   బతత నీమాటల చెవులపతడుగ నాక
   సతతమెపైన సరసాల జగమెలల్ల నేలట

    వతత వతత చనవుల వవల వధుల
చ. 2:    కనున్నలక నీరటూప కామనిధనము నాక

    పనినన్న నీ చనవుల పతటల నాక
   మనన్ననల నగవుల మతచి కపప్పురవడేల
   మునిన్నట పొతదుల సిగద్గీ ముతాతలసేన

చ. 3:     మేనికి నీకానఁగిలి మెతత్తిని పరప నాక
  తానకప నీరతుల తగభోగాల

    మానక శ్రీవతకటేశ మరిగి ననున్ననఁ గటూడిత
   నానెట చెమట లివ నవరసాల



రేక: 0283-6సౌరాషట్టి సత సత: 09-198
పలల్లవ:    ఇదదరినఁ గటూరిచ్చెనవార యిపప్పుడు మరెకారా

   వదిదకక్క నపప్పుట నేల వరపలడేరే
చ. 1:     కచచ్చెపటట్టి నే నతనినఁ గనున్నలనఁ బలిచితేను

    యిచచ్చెటనఁ జెలల మర యేల నవవ్వెరే
   ముచచ్చెటమాటలనఁ గడు మోహముపపైనఁ జలిల్లతేను

   పచాచ్చెరచనఁ జెల లేల పచిచ్చెసేసేరే
చ. 2:    పాయక నే నాతనిపయినఁ జెయివసితేను

    చాయల మలో నేల సనన్న లడేరే
    ఆయము లరినఁగి నే నాక మడిచియతనఁగాను

  వయేసిలగల నేల వతగేలడేరే
చ. 3:    భావతచి శ్రీవతకటేశపాదాల నే నొతత్తితేను

    వవగ సిగద్గీన నేల వలి నుతడేరే
    ఆవటతచి కూడితమ అపప్పుడే మర లోనికి

    యవళ వచిచ్చెత రితక నిటట్టి వుతడరే



రేక: 0284-1రామకిగయ సత: 09-199
పలల్లవ:   తొలత మతమకము దోసిటపాల

    అలరి యితకానఁ బెతడిల్ల ఆడవయత యిపడు
చ. 1:    సతకి నీకనఁ జూపల సరిపొతతనాలగటూడె

   చతురత మాట లనె సతదివడేల
    మతకరినవువ్వె లనె మతచి పాశల వతదుల

   అతశయమగనఁ బెతడిల్ల ఆడవయత యిపడు
చ. 2:     యితతకి నీక వయసు లిరవతకనఁ గతకణల

  పతతపనఁ దమకముల బాసికముల
    కొతతనఁ గొతత లేనఁతసిగద్గీ కొతగలవసిన ముడి
   అతతలో వడుకపతడిల్ల ఆడవయత యిపడు

చ. 3:    నతటతోడి సరసాల నాగవలిల్ల సబనాల
   పతటలపైన సమరత పటట్టిన పేనఁట
  యితటలో శ్రీవతకటేశ యయలమేలత్మితగను

    అతట ముటట్టి మతచిపతడిల్ల ఆడవయత యిపడు



రేక: 0284-2బౌళ సత: 09-200
పలల్లవ:     నివవ్వెరగెపై వునాన్ననఁడవు నే మెతత పలిచినా

  మువవ్వెతక వలపల ముతచకతడనా
చ. 1:      సొలసి సొలసి నినున్ననఁ జూచిన య చెలిచటూప

   నలిరేనఁగి నీ మతలో నాటకతడనా
    మలసి మలసి యిటట్టి మాటలడిన మాట

   కలసి నీ మరాత్మిల కలనఁచకతడనా
చ. 2:     చిముత్మిచనఁ జిముత్మిచ నితత చెనకిన చెనకల

  కిముత్మిల నినిన్నటట్టి గిలిగితచకతడనా
     కమత్మిరనఁ గమత్మిర నీతో కతదువ నవవ్వెన నవువ్వె

  దిముత్మిరేనఁచి నీగణము తేలితచకతడనా
చ. 3:     కరనఁగి కరనఁగి కాతత కానఁగిలితచిన కానఁగిలి

  అరమరపతచి ఆయా లతటకతడనా
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిదదరి మముత్మినఁ గటూడిత

  గరిమ నీకిటట్టి తారకాణగాకతడనా



రేక: 0284-3పాడి సత: 09-201
పలల్లవ:     ఇటట్టి నీక వలచిన యితతద జనత్మిముగాదా

   వటట్టి మోహితచినవారి భాగతమవ కావా
చ. 1:     నీవు మనిన్నతచేట యటట్టి నెలనఁతల కెలల్ల ను

  తావుల లీలరవతదమవ కావా
   భావతప నీచటూపల వారినవారి కెలల్ల

  ఆవటతచి మెడకతఠహరమవ కావా
చ. 2:   కపప్పురప బళల్లతదిన కాతతలకెలల్ల ను(?)

  కపప్పున శిరోవణకమమె కావా
  చొపప్పుగా నీపాదాల సనఁకినవారికెలల్ల
   కపప్పుమెపైన ముతజేత కతకణమవ కావా

చ. 3:      కోరి నీవు కానఁగిటలోనఁ గటూడుతడె సతుల కెలల్ల
  నారకొనన్నయటట్టి నిధనమవ కావా

    యరీత శ్రీ వతకటేశ యనసి ననేన్నలితవ
   తేరకొన నాపాలి దేవునఁడవ కావా



రేక: 0284-4శ్రీరాగత సత: 09-202
పలల్లవ:     ఇటవతట నీ భాగత మేమని చెపప్పుదుమమత్మి

  తటకనను నీపతతపము లీడేరె
చ. 1:    చెకక్కల మకరాతకము జిగినఁగనున్నల మచచ్చెములను

    మకిక్కలి శతఖము మెడను మనఁగాళల్లనఁ గచచ్చెపముల
   చికక్కని నీరటూపనఁప సితగార జలనిధికిని
   నెకొక్కని తామొనరి నవనిధులయనఁ గదవ

చ. 2:    వదనముననఁ బదత్మితబు వరము కచగిరలకను
    అద దతతములనఁ గతదము లలకము లనిలముల
    అద నెరినఁగి నిలిచి నీయవవ్వెనప జలనిధికి

    పొదిగి నవనిధులగచనఁ బొడమె నద కదవ
చ. 3:   కానఁగిటను శ్రీవతకటగిరి ముకతదతబు

   మటూనఁగిన వరము లలల్ల ముతగిటతదు
   చేనఁగమరిన రతులచెమట లను జలనిధికి

    ఆనఁగి యిట నవనిధుల నాయనఁ గదవ



రేక: 0284-5సామతతత సత: 09-203
పలల్లవ:    నేనే యరనఁగదును నీవ నెరనఁగదువు

   పూనిన రతత్తిమాటల భటూమ నెనిన్నలేవురా
చ. 1:    తలనఁచినటట్టి నీవు దగద్గీరి వచేచ్చెసితవ

   వలప లతట నిటవల నుతడురా
     సొలసి నేనఁ జూడనఁగానె చటూచితవ నీవు నటట్టి

    యలమ లోలోని యాస కిది దిషాట్టి తతమురా
చ. 2:    ననిచి నానవువ్వెల నీనవువ్వెల నొకక్కటాయ

  యనసిన యితపలక నీగరతేరా
   వనర నిదదరికిని వకక్కమాటే పలకితచె
   తనువు లొకక్కటటక తారకాణ లివరా

చ. 3:      రాణతచి నేనఁ గోరినటేట్టి రత నీవు సేసితవ
   పాబ్రాణము లరవుగాని భావ మదిరా

   జాణవు శ్రీవతకటేశ జతటవాయ మదదరము
    నాణప వడుకలలల్ల నాక నీకె తగరా



రేక: 0284-6బౌళ సత: 09-204
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరితోనెపైనానఁ జేయుమ మాయల

   రవవ్వెలనఁ బెటట్టినఁగ నేము రానఁపవారమా
చ. 1:      తకక్కక నీవు మాపపై తలనఁప గలితేనఁ జాల

    అకక్కడ యికక్కడె కాదా అతదు కేమ
    చొకక్కలనఁ బెటట్టి చ మాతో చటట్టిరికము నెరప
   వకక్కసాన నేనఁడు నీక వతతవారమా

చ. 2:      పొదుద పొదుద మా ముతగిటనఁ బొలసి వుతడితేనఁ జాల
    యిదదర మొకక్కట కాదా యితదు కేమ
    కొదిదమర నీవు మముత్మినఁ గొతగవటట్టి తీసేవు

   గదిదతచి నీతోనఁ బెననఁగ కడవారమా
చ. 3:    సమరతనఁ గటూడితవ సారెకనఁ బొగడవదుద

    తమక మొకక్కట కాదా దాని కేమ
   అమరె శ్రీవతకటేశ అనిన్నయునఁ గడపలోన

  జమళబాస లియత మెచచ్చెనివారమా



రేక: 0285-1సామతతత సత: 09-205
పలల్లవ:     నితదలేని పత వద నీవు నాసొముత్మి

   కతదువ సొముత్మిలమనఁదనఁ గలిగెను సొముత్మి
చ. 1:     సటూటగా నీవు చటూచేట చటూప నాసొముత్మి

   పాటతచి నీవు పలికేపలక నాసొముత్మి
  కూటమరతుల కొనగోర నాసొముత్మి

   యటన నీమేనిసొముత్మి లిచేచ్చెవు నాక
చ. 2:     చవగా నాడే నీ సరసము నాసొముత్మి

   జవకటట్టిక యిచేచ్చె నీచనవు నాసొముత్మి
  నవకమయిన నీనవువ్వె నాసొముత్మి

    యివల నితకా సొముత్మి లిచేచ్చెవు నాక
చ. 3:    కితకలేని దిదే నీకానఁగిలి నాసొముత్మి

  లతకెలపైన నీమతవలప నాసొముత్మి
    అతకెల శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    యితకా సొముత్మి లిచేచ్చెవు యనిన్నయపైనా నీవు



రేక: 0285-2ముఖరి సత: 09-206
పలల్లవ:    ఏమటకి వనఁడుకొనే వతతలోనఁ దమకితచేవు

   కామతచి నీ వాడినటట్టి కాదతటనా
చ. 1:     మచచ్చెరములలల్లనఁ దరె మతతనాన నీవు నాతో

  యిచచ్చెకము లడితేనె యియతకొతటవ
    కచిచ్చె కానఁగిలితచి నాచెకక్కల నొకేక్క వమటకి

   నిచచ్చెల నీచెపప్పునటట్టి నేనఁ జేయనతటనా
చ. 2:     ఆనలలల్ల వడిచిత నతటనఁబటట్టి నీవు నాక

  తేనెమోవ యిచిచ్చెతేనె తరమెపైతవ
    పూనిక నా కొతగవటట్టి పొతచి యాలపననఁగేవు

    వని నీతో పొతదుల నే నొలల్లనతటనా
చ. 3:    మతక లనిన్నయునఁ దొలనఁగె మనసుమరత్మిములతట

  సతకెల దరిచితేనె సమత్మితతచిత
    కొతకక శ్రీవతకటేశ కూడి యితకానఁ బొదిగేవు

   పొతకమెపైన మనఁదానఁ దపప్పుల వటేట్టినా



రేక: 0285-3సాళతగనాట సత: 09-207
పలల్లవ:    పలవవచిచ్చెన నేను పతట వటట్టి కొనన్నదాన

    తలనఁప నీ కెటట్టి నన్నదో దతటనఁగాను నేను
చ. 1:    కామనులతోడి మాట కలది కలటేట్టికాని

  కోమలప కలల్లలపైత కోపగితతుర
   జామాయ నీవదదనుతడి సరినాపతో నేమతదు

    నీమతకము లేనఁటవో నే మెరనఁగ మనఁకను
చ. 2:   వలచినవారిపొతదు వచిచ్చెనటట్టి వచచ్చెనఁగాని

  కొలనఁదికి రాకనన్న కొసరదుర
     నెలకొతట నికక్కడ నేనె నాప నెటట్టి నమత్మితతు

    యలమ మ కిదదరికి నెదురాడ నోపను
చ. 3:    యిలల్ల తడల్ల కనిన్నయును యియతకోలపై వుతడునఁగాని

  జలిల్లతచి సతదుగలితే సాధితచర
     యిలిల్లద ననున్ననఁ గటూడి యితట నాపనఁ గటూడితవ

   వలల్లనె శ్రీవతకటేశ వరకతడే నిపడు



రేక: 0285-4శ్రీరాగత సత: 09-208
పలల్లవ:  ముటట్టితేనె ముయిముచచ్చెటలటూ

  ఱటట్టి సేయ నాఱడిదాననా
చ. 1:    గకక్కన నీతనినఁ గనున్నలనఁ జూచిన

  పకక్కటలల్ల నిద పతజెమట
  చెకక్కడచితేను చేటనఁడు వలపల

  వకక్కమాట నే నోపదునా
చ. 2:    నవవ్వె యితనితో ననుపల సేసిన

  పవవ్వెకపూచెను పలక లివ
   రవవ్వెగానఁ బెననఁగితే రాసనఁడు తమకము

  జవవ్వెనము మోవనఁ జాలదునా
చ. 3:    కానఁగిట నితనినఁ గలసిత నితదుక

  చేనఁగల దేరెను చితత్తిమది
  వనఁగనఁ డితనఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
  నీనఁగని చలముల నేరతునా



రేక: 0284-5ఆహిరి సత: 09-209
పలల్లవ:     ఇదదరనఁ గటూడినమనఁద నినఁక నేనఁట సుదుద లే

   పొదుద వదుద కాతనఁడు బుజజగితచనఁగాను
చ. 1:     తమకితచే వనఁటకె తా నినన్న రానియతదుక

   అమర నాతనఁడు నీతో నానతీనఁగాను
    చెమరితచే వనఁటకె చెకక్క నొకిక్క యాతనఁడు

   జమళ వనఁడుకొని యిచచ్చెకము సేయనఁగాను
చ. 2:     పచిచ్చెసేయ నేనఁటకె పరాకెపై తా రనన్నతదుక

   చెచెచ్చెర నాతనఁడు నినెన్న చెనకనఁగాను
    మెచచ్చె వతకానేనఁటకె మేకల నినున్ననఁ బొగడి

  వచచ్చెముదర నాతనఁడు వుపచరితచనఁగను
చ. 3:     ఆరీత యితకేనఁటకే అనిన్న చేనఁతలక నినున్ననఁ

  గోరి శ్రీవతకటేశనఁడు కూడనఁగాను
    బీరముల మానవ పననఁగి నినున్ననఁ గలసి

    ఆరసి యతనఁడె నీక నతదాల చెపప్పునఁగనటూ



రేక: 0285-6  మాళవ గళ సత: 09-210
పలల్లవ:     ఈతనఁడు వదదనుతడనఁగ యేల యమెత్మిల చెపేప్పురే

   గాతల మగలవదద గరవ్వెముల గలవా
చ. 1:    చెతగట మామొగమున చేరనఁడేసి కనున్నలతటా

   అతగన లతదర ననున్న నాడుకొనేరే
   పతగితచి మానెరలివ బారెనఁడేసి ఆయనతటా

   వుతగిటగా సారె నేల వుపప్పుతతచేరే
చ. 2:   పతతాన నాకచముల బతగారకతడలతటా

  బతతనుతడి చెలలేల పచాచ్చెరేరే
   యితతలో నాపరనఁదుల యిసుక దిబెబ్బుములతటా

    రతతులగానఁ గడు నేల రానఁప సేసేరే
చ. 3:     పొతచి నా రటూపమది పతత్తిడినఁ బోలనతటా

   యతచి యతచి మముత్మినేల యితతసేసేరే
    అతచల శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటా ననున్ననఁ గలస

   మతచగానఁగ మముత్మి నేల మెరయితచేరే



రేక: 0286-1శ్రీరాగత సత: 09-211
పలల్లవ:  వలపల గటవతటదివో

   పలిచేట పగయమున బీరము మఱచె
చ. 1:    వలనఁది నినున్ననఁ గని వడుకతోడను

   అలక లనిన్నయును నట మఱచె
   నలగడ నీతో నవవ్వెట సతదడి

   చలముల లోలో సాదితచ మఱచె
చ. 2:     యితత వడె మద యిచెచ్చె పరాకన

  పతతప టటల్లపని మఱచె
    చెతతల నినునఁ గడు చెనకే సొబగన

   కొతతయిననఁ దొలిల్లట కోపము మఱచె
చ. 3:    కొమత్మి కానఁగిటను కూడే తమకమున

  సమత్మిత జతకితచనఁగ మఱచె
  యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ కలసితవ

   చిముత్మిల యరవుల సేయనఁగ మఱచె



రేక: 0286-2రామకిగయ సత: 09-212
పలల్లవ:    ఎటవతట చటట్టిరిక మెటవతట పొతదుల

  నటవటలక నేల సాదితచేవ
చ. 1:    అపప్పుటనుతడియు నీ అతడ నిటట్టివుతడనఁగాను

    రెపప్పులతత్తి చటూచి చటూచి రేసు లడేవు
   చెపప్పునవారిమాటక చెవయొగిద్గీ వని వని

  తపప్పునఁదారల నేల తమకితచేవ
చ. 2:      మనసిచిచ్చె నే నీతో మాట లిటట్టి ఆడనఁగాను

   వనకసుదుద ల కేల వతగె మాడేవ
   తనిసి వకటకట తలనఁచక తలనఁచక
    పననఁగి నేనఁ బలవనఁగ బగిసే వలే

చ. 3:     కతదువ లతట నేను కానఁగిలితచి కూడనఁగాను
   చతదప బొమత్మిల నేల జతకితచేవ
    చెతదిత నిదివో నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడ నేను
   అతదిన రతుల నేల అలయితచేవ



రేక: 0286-3దేశ(సా)క సత: 09-213
పలల్లవ:      తా నదివో నే నిదివో తారకాణ లపైతమ

  మోనముతోడ నవవ్వెరే మోవులనవవ్వె
చ. 1:       ఆడ నీడ నుతడి వచచ్చె అలసి సొలసి మెచచ్చె

   వడుకకాని కియతవ వడె మదిగో
   నీడనుతడె అలసని నిలచతడె కలసని
  పాడితోడనె మొకక్కరే పతడుగమొకక్క

చ. 2:      చేయనఁగలవలల్ల నఁ జేస చేరి నాపపైనఁ జెయి వస
    పాయప వాని కియతరే బల కటాన్నల
    చాయలకె మాటలడ సనన్నలకె పాట పాడ

   దాయముగానఁ జూడరే సతతసపనఁ జూప
చ. 3:     కాతతలలోన వలస కానఁగిట ననున్ననఁ గలస

    పతతగాని పపై జలల్లరే బల సేసల
    యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడిద ననున్ననఁ గటూడె

    వతతగా వతదు చెపప్పురే వయతప వతదు



రేక: 0286-4లలిత సత: 09-214
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరి బుదుద ల యకక్కడి కెకక్కను

   నవువ్వెల జాణల నను పయతడివ
చ. 1:    పతతము లడర బలముల చటూపర

   వతతు లతచ రట వలపలక
   సతతసతబులనునఁ జవు లగ సరసము

   లతతపైన లోలో నెర వయతడివ
చ. 2:    వసట చటూపర వతతల సేయర

  వాసుల నెరపర వలపలక
   ఆసల తమకము అతగపనఁ గరనఁగల

  తాసులవలనే తగ లయతడివ
చ. 3:    గటట్టి న జడియర కొతకచ మొరయర

  వటట్టి వోర తమ వలపలక
  యిటట్టి శ్రీవతకటేశ మకూటమ
  నెటట్టిన రతులివ నిలిచినవ



రేక: 0286-5ముఖరి సత: 09-215
పలల్లవ:     ఎఱనఁగని యానఁటదయితే యిది నిజమతటా నముత్మి

   నెఱయ మాతో నిజమే నెరపవలయురా
చ. 1:    యదుటనె వలప యితటకాడ బులప

   వదల కేడ నేరిచి వచిచ్చెతవరా
   పదవులపపై మాట బగవులలో తేట

   సదరమెపై నీకెపడు సాజమే కదరా
చ. 2:    చెనకితే సిగద్గీల చేనఁతలనే యగద్గీల

   ననుపన రెతడూ నెటట్టి నడపేవురా
    మునుపనె మొకక్కల మోచి వచిచ్చెత తకక్కల

    పొనిగి నీవు పటట్టినఁగనఁ బుటట్టినవ కదరా
చ. 3:    మెచిచ్చెతేనె మేకల మరితేనె కూకల

  యిచచ్చెకొలనఁది నడతు వమతదురా
    ముచచ్చెట శ్రీవతకటేశ ముతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

   చెచెచ్చెరనఁ బరలకెపైత సేతువు మాయలరా



రేక: 0286-6మతగళకౌశి క సత: 09-216
పలల్లవ:      సవతుల కెలల్ల నీవు చాట చెపప్పుతతువు గాక

   నవకాన మటూలనుతట నమేత్మిరా దేవులని
చ. 1:       ఆతనివదద నుతట నీ వాల వని యతదునఁ గాక

    యతల నీ వటట్టి తడినా నెవవ్వె రతదుము
    యేతులక నీవు మాతో నెరకల సేసుకొని

    బటూతులనఁ దిటట్టితేనె నీ పొతదు గానవచచ్చెనా
చ. 2:     ముచచ్చెట మరాడుకొతటే మోహల గతదుము గాక

     పచిచ్చె గటట్టి న నుతట నీ భావ మెతదుతడు
     మచిచ్చెక నీ చనవుల మా ముతదర మెరయితచి

    కొచిచ్చె యాతనినఁ జూచితే గటట్టి గానవచచ్చెనా
చ. 3:    కానఁగిట శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచకొతటనఁ గాక

   ఆనఁగి నీవర కతడితే నతదములౌనా
     చేనఁగదేర ననున్ననఁ గటూడె చేరి యాతనఁడని నీవ

    రానఁగి నీలోనె నవవ్వెతే రచచ్చెలక నెకక్కనా



రేక: 0287-1నాదరామకిగయ సత: 09-217
పలల్లవ:     ఎటవతట మోహమో యపక నాతని మనఁద

   ఘటయితచె నిదదరికి కతదువ వడుకల
చ. 1:    సతగడినఁ గటూచనన్నది చనవు చేకొనన్నది

   అతగపనఁ జెమట నోల లడినది
   యతగిలిపొతుత్తి న వడే లిచిచ్చెనది మెచిచ్చెనది

  పతగితచ నితదిరాదేవ పగహల్ల దవరదుని
చ. 2:    మొకక్కచ నవవ్వెనది ముచచ్చెట లడినది

    యికక్కవ లతటచ లోలో నెన సునన్నది
    చెకక్కనఁ జెకక్కనఁ గదియితచి జిగినఁ బులకితచినది

  చికిక్కతచనఁ గమలదేవ శ్రీనరసితహునిని
చ. 3:    కనుసనన్న చేసినది కానఁగిట నితచినది

   తనివార రతులను దకక్కనఁ గొనన్నది
   చెనకి యహోబలన శ్రీవతకటాదిద్రి మనఁద
  ననిచె శ్రీమహలక నరమస్కృగదేవుని



రేక: 0287-2దేసాళత సత: 09-218
పలల్లవ:       అపప్పుట నమత్మినఁడు తనున్న నట వతగి లడే నతటా

   యిపప్పుడూ నానవటట్టిను యితకనేల నవువ్వెల
చ. 1:    బాగాల వటట్టిరె పపైకొని వభునికి

    వాగమెపై యితతుల కెలల్ల వలప మని
    యగత మటూసి మతతనా లినాన్నళల్ల నఁ దనక

   వగమె యపప్పుణచిచ్చెత వరపేల యినఁకను
చ. 2:    వుపమ లతత్తియతరె వకటకట పతకి

    నెపాన సతులనఁ బొతద నేరవు మని
     కపటాన దానఁ గొతత కనియునఁ గానము లేల

     యపడూనఁ దనక లోనె యినఁక నేల కొతకను
చ. 3:    చేయతత్తి మర మొకక్కరె శ్రీవతకటేశవ్వెరనికి

  పాయపవారి మనసు పటట్టి మని
   యయడనఁదా ననున్ననఁగటూడె యిచచ్చెకము సేసుకొని

    నాయము నేనె చెపేప్పును ననుపాయ నినఁకను



రేక: 0287-3రామకిగయ సత: 09-219
పలల్లవ:      ఏల నీవు చినన్ననఁబొయేత వనఁట కానల వటేట్టివు

   జాలినఁ బెటట్టి బొమత్మిలను జతకితచేనా
చ. 1:    అలిగి నీతో మాటలడ కెతతవుతడినాను

   చలముల గడు నేము సాదితచేమా
      నిలిచి నేనఁ గడు నినున్న నేరము ల నెన్నతచినాను

   బలముల చటూప యిటట్టి భద్రిమయితచేమా
చ. 2:     యనయక కోపాన నే యితటలోనె వుతడినాను

    వనక నీ చేనఁతల నేవళల్ల వసేనా
    మనసుననఁ గానఁతాళతచి మతకల నే నెరపన

    పననఁగి పలిచి నీతో బీరము లడేనా
చ. 3:      పదరి నీతో నెతత పతతము నే నాడినాను

   అదన నినున్ననఁ గటూడక అలయితచేనా
    యదుట శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గలసిత

    వుదుటన నే నీతో నోప ననేనా



రేక: 0287-4భపైరవ సత: 09-220
పలల్లవ:   ఆనఁటదానికి పతతో నతతచెలల్ల నా

   చటకి మాటకి యతతసేసేవ నీవు
చ. 1:     పటట్టినద చల మని పతతముల నెరపేవు

   అటట్టి యాతని పగయము లతగవతచవు
    చిటట్టికాల వదదనిన చెలల మాటల చెవనఁ

    బెటట్టివు నీకనఁ దగిన బీరముల కాని
చ. 2:     ఆడినద మాటసేసి యటట్టి నిలవనఁ బెటేట్టివు

   జోడుగా నాతని మాట చొరనియతవు
    తోడనె నే మదదరి చేతులనఁ బటట్టికూరిచిన

    కూడియునఁ గటూడవు నీ గణముల కాని
చ. 3:     మొదలివటట్టి క నీ మొనల చటూపేవు గాని

    అదనెపైన మనఁద నితక నట మెచచ్చెవు
     యిదివో శ్రీ వతకటేశనఁ డిద ననున్ననఁ గటూడినానఁడు
    చదుర లితకా నీవు సాదితచేవు గాని



రేక: 0287-5మతగళకౌశి క సత: 09-221
పలల్లవ:     దయనఁదలనఁచక నేనె తగిలి కూడిత నినున్న

     కిగయ చటూపక నే నుతట గెతటతచనఁ గలవా
చ. 1:     నతటన నీతో నేను నగనఁగానె సతదుకొని

    అతట ముటట్టి సరసము లడేవు గాక
   జతటమాటలడక చలపటట్టి నే నుతడితే

    వతటనే సాదితచి ననున్న వరయనఁగనఁ గలవా
చ. 2:     పొతుత్తి కనఁ బలిచి నేనె పొదుగనఁగానె నీవు

     హతుత్తి క నీ వతతేసి పొతదపై తవ గాక
    గతత్తిప నాగణముతో గటట్టి సేసుక వుతడిత

    చితత్తిగితచి నీ చలము చెలిల్లతచకోనఁ గలవా
చ. 3:      చేయి చానఁచి నే నినున్న చెనకి కానఁగిలితచనఁగా

    యయడ ననున్న నేనఁడె యేలిత గాక
    చాయల శ్రీవతకటేశ సరికి బేసికి నీతో

   మాయల నేనఁజేసితేను మార కొననఁగలవా



రేక: 0287-6పాడి సత: 09-222
పలల్లవ:    ఇతతమాటలక నేల యగద్గీ పటేట్టివు

   చెతతల నాప చనవు చెలిల్లతచరాదా
చ. 1:     అగపడి లోనెపైత అనిన్న నవువ్వెల కాక

   యగసకేక్క లడే నతటే యతతలేదు
    చిగిరితచినటట్టి వళ జిగినఁ బతడినటట్టి వళ

    వగరనఁ దపనునఁ దోనఁచ నొకక్కటతదే కాదా
చ. 2:    సరినఁ జటట్టిరికానక సరసాల అనిన్నయును

  యరవుల సేసుకొతటే నెతతలేదు
   తొరలనఁ గానఁచినపప్పుడు తోడతట వటట్టినపప్పుడు
    పరగనఁ బాలను నొకక్క పేరపనే కాదా

చ. 3:     కొయతవపై శ్రీవతకటేశ కూడుకొతట వాప నిటట్టి
  యియతకోల సేసుకొతటే నెతతలేదు

   చయతన దతచినచోట చవగా వతడినచోట
   బయతము వతటకమెపై బెరసేదే కాదా



రేక: 0288-1సామతతత సత: 09-223
పలల్లవ:    అపప్పుటననెన్న కొసరీ నదివో ఆప

   నెపప్పున ననిన్నపనుల నీకె తలను
చ. 1:   తగరానిచోట వాదుదసి యతతమాటాడిన

   పగలేదు చనవుల బలిమె కాని
   మగవానఁడ వతదుమనఁద మటట్టి పడనోపదువు

   తగవుల మమేత్మిల యితత్తిరి నడిగేవు
చ. 2:     వలచినవార పపై పపై వాసులతత నెరపన

  చలములగావు రతచవుల కాని
    బలవునఁడ వతదు మనఁద పనిగొన నోపదువు

  చలివాసి మమేత్మిల సాకిరివటేట్టివు
చ. 3:     ఆరితేరిన దతపతు లయము లత తతటనాను

  నేరపలేకాని అతదు నెగలలేదు
   కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడిత వతదుమనఁదను
    నారకొన మాతో నేల నవువ్వెల నవవ్వెవు



రేక: 0288-2లలిత సత: 09-224
పలల్లవ:     ఎకక్కడి సుదుద లేల యిది గొతతా

   చికిక్కత నీపాలను వచేచ్చెయవయత లోనికి
చ. 1:     చితతలేక నీక నీవ సేసిన సేనఁతలకను

    యతత నేము దటూరినా నీకేనఁట వరప
    చితతతచ నీ కేనఁటకి చెకక్కచేయి యేనఁటకి
   వతతవార లిదిగతటే వసా లనరా

చ. 2:     దపప్పురాన నీవు లోలోనఁ దిరిగే తమత్మిటలక
    యిపప్పుట మా యలకల యేడ కెకక్కను

    రెపప్పు లతత్తి చటూచేవు రేసువడి యునాన్ననఁడవు
   యిపప్పుట నీజాడలలల్ల యగసకేక్క లనరా

చ. 3:      కదిసి నీ మేనను కలల్ల లనిన్న దోనఁచినాను
   యదుట నునాన్ననఁడవు నినేన్న మనేము

    అదన శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    చదురనఁడ వనిన్నటను జాణవు నీ వనరా



రేక: 0288-3హితదోళత సత: 09-225
పలల్లవ:   అతదానఁకా వగిరమా ఆఱడికానఁడ

    చితదేవు మాటలనఁదేనె చెలల్ల నీక నయాత
చ. 1:     నవువ్వెతా నే నుతడనఁగానె నతటన గిలిగితచేవు

     అవవ్వెల నీ కితకా నెతత ఆసద మోయి
    పవువ్వెవతట నావయసు పూనఁచి నీపపైనఁ జలల్లనఁగానె

   తవవ్వెవు జాణతనాల తమకి వౌదువు
చ. 2:     దగద్గీరి నే నుతడనఁగానె దతడక నొతుత్తి కొనేవు

  వగద్గీళతచి నీకెతత వగిరమోయి
     సిగద్గీదేరి నీ మనఁద చేతుల నేనఁ జానఁచనఁగానె

    వగిద్గీ కానఁగిట బగితచేవు వుబుబ్బుకానఁడ వౌదువు
చ. 3:      కలసి నే నుతడనఁగానె కమత్మి రతకినఁ దసేవు

   లలి శ్రీవతకటేశనఁడ లవరి వోయి
    యలమ ననేన్నలితవ యియతకొతట నే నటట్టి
    పలకనఁ బతతము చెలల్ల పనివానఁడ వౌదువు



రేక: 0288-4ధనాన్నశి సత: 09-226
పలల్లవ:    కోరి చేకొననఁగరాదు కోపగితచ కొనరాదు

   యరీత వచేచ్చెసితవ యేడనుతడో యడక
చ. 1:    పొదిగేవు వకవళ పొరలేవు వకవళ

  అదిబదుక వలప లవయాల
   వదకిత మాపనతత వగితచిత వగనతత
   యిదిగో వచేచ్చెసితవ యేడనుతడో యడక

చ. 2:     మనసువ చొచ్చెకమాట మనరా కొక మాట
  అనుమానప చెనక లవయాల

   చనవు చలిల్లతగొతత సరస మాడితగొతత
   యనయ వచేచ్చెసితవ యేడనుతడో యడక

చ. 3:    చేయిచానఁచే వపప్పుటని సిగద్గీవడేవు కమత్మిట
   ఆయ మెరనఁగని రతు లవయాల

    పాయక శ్రీవతకటేశ పపైకొని కూడిత వటట్టి
   యయడ మేలకొతటవ యేడనుతదో యడక



రేక: 0288-5ముఖరి సత: 09-227
పలల్లవ:     కూరిమనఁ గొసర నేల కొతక నేల

   బీరముతో నుతడునఁగాక పననఁగతగ నోపమే
చ. 1:    సతగడినఁ గటూచతడనేల జగడ మాడనఁగనేల

   వుతగిట నివవ్వెలిమోమెపై వుతడేమె నేము
     ముతగిటనఁ దా రమణునఁడు ముసి ముసి నవువ్వెలతో
   రతగమరి వుతడునఁగాక రవవ్వెసేయ నోపమే

చ. 2:    యితటకిని రానేల యగసకెక్క మాడనేల
   వతటనెపైనానఁ బానుపపపై నుతడేమె నేము

    జతటలపై తా నతదరితో సరసము లడుకొతటా
    వతట వతట రానీవ వసరితచ నోపము

చ. 3:    తపప్పుక చటూడనఁగనేల తమకితచ నితతయేల
   వపప్పుగ నివవ్వెరగతో నుతడేమె నేము

     అపప్పుట శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
    వుపప్పుటతచి వరడితచి వదదనఁ బాయ నోపము



రేక: 0288-6పాడి సత: 09-228
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరి బలవకక్కడో యిదదరిలోన

   రవవ్వెగా నానతీవయత రామచతదద్రి మాక
చ. 1:    చెకిక్కటనఁ బెటట్టిన చేయి సేతువుగటట్టినకటట్టి

 చకక్కని సతాచితతాజలధికిని
    పకక్క కొతడలచే నీవు పనచి కటట్టితచితవ

    వకక్కమాట ఆప అయిత నుతడుమతట నుతడెను
చ. 2:    ముతచి చెలి పలకితప మోహవనవాసము

  మతచిన వరహముల మతమేరక
   సతచరితచి నీవపైత జగమెలల్ల నితడితవ

   యితచకతతలోన నాప యడనుతడె నితడెను
చ. 3:    వటట్టిన నీకానఁగి లయోధతలోని పటట్టిము

   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీ దేవకి
     ఱటట్టి గా నీ వతతలో నాఱడి రాజత మేలితవ

    యిటట్టి మరరాజతమేలే య యితత రతులను



రేక: 0289-1ముఖరి సత: 09-229
పలల్లవ:     ఎతతలేదు మాటల యేడ కేడ సుదుద ల

    యితతవానఁడ వౌత నినున్న నెరనఁగనా నేను
చ. 1:    యకక్కడనుతడోవచిచ్చె యిచచ్చెకము సేసి నా

   చెకక్కల నొకిక్కనద సలవా నాక
     వకక్కమాట నవువ్వె నవవ్వె వడివటట్టి తీసి ననున్న

  తకక్కలనఁ బెటట్టినద తనివారెనా
చ. 2:     నిదుద ర గతటకిరానఁగా నీ చేనఁతల దానఁచకొతటా

   వదదనఁ గటూచతడినద వరసా నాక
     సుదుద లలల్లనఁ జెపప్పు చెపప్పు చొకక్కలనఁ బెటట్టి చ నాతో

   పొదుద న మతచ మెకిక్కత పొతదికాయనా
చ. 3:    వడుకల దపైవార వసాలకనఁ బొగడుతా

    యడ ననున్ననఁ జెనకేద యడె నాక
     కూడిత శ్రీ వతకటేశ గణ మెరినఁగి ననిన్నటట్టి

  జోడువాయ కతడితేనె సదతమాయనా



రేక: 0289-2నాదరామకిగయ సత: 09-230
పలల్లవ:   వనన్నప మేనఁటకి వమార

   పనిన్నన కరనఁగలనఁ బదరీనఁ జెలియా
చ. 1:     ముసి ముసి నవువ్వెల ముతగార ముతపల

  వసివాడునఁ జెమట వానల
  ముసునఁగల సిగద్గీల మటూడామతచల

   కసుమెపై వలపల కరిసనఁ జెలియా
చ. 2:    కనున్నల తేటల కపప్పుర మాకల

  సనన్నప నిటటూట్టిరప్పు సతపతగల
    చినిన్న నెరినఁ గరల చనఁకట మాకల
   వనెన్న మదరసము వడిసనఁ జెలియా

చ. 3:    సరి మోవులనె వసతతప చిగరల
   పరగనఁ గచము లను ఫలములను
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశ నినునఁ గలసి

    పొరినఁ బొరి వతదుల పూచనఁ జెలియా



రేక: 0289-3సాళతగనాట సత: 09-231
పలల్లవ:    చేతకి లో నెపైనపప్పుడు చెపేప్పునఁగాని

    యేతుల సలవ నవువ్వె లీడ నేల
చ. 1:     ముతగిట నే నుతడనఁగాను మోహితచి చెనకేవు

 అతగడిచటట్టిరికాల అవయాల
    రతగగా నీవునన్నచోట రాతరే వతటమ నేము
    యతగిలి పొతుత్తి ల మాట లీడ నేల

చ. 2:     వతట నే నుతడనఁగాను వడివటట్టి పననఁగేవు
    కతటనఁ గతట గరమ కత లేల

   వుతటమ నీవనిన్నటాను వరపరి వౌదువు
   పతటపటట్టి సరసాలనఁ బెననఁగ నేల

చ. 3:     కదిసి నే నుతడనఁగానె కౌనఁగిటనఁ గటూడితవ
  పొదుగడువలపల పొదు లేల

    అదివ శ్రీవతకటేశ అనిన్నటానఁ జొకిక్కత నేను
   అదనెపైనపప్పుడె జోహ రన నేల



రేక: 0289-4వరాళ సత: 09-232
పలల్లవ:      మర మర నొకక్కటే మనఁద ననీన్న మతచివ

    ఆరితేరె మ వతక నలయితచకవ మాత్మి
చ. 1:      చెతతల నాతనఁడు నీ చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొనీ

   పతతము దపప్పుదు నేనఁడు పలకవమాత్మి
    యతతలే ద యలకల యవవ్వెరికి సతమాయ

   వతతదాననఁ గాను సిగద్గీ వడువవమాత్మి
చ. 2:    పకక్కన నీరమణునఁడు పచచ్చెడము గపప్పునదే

   వకక్కసప సాదనలనఁ గటట్టి కొనే దేమునన్నది
   కకక్కసప సాదనలనఁ గటట్టి కొనే దేమునన్నది
   యికక్కడ ననుమానితచే వవవ్వె రనాన్నరమాత్మి

చ. 3:      శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి నినున్ననఁ గటూడె నిద
  చేవదేరెనఁ గెమోత్మివ చెలనఁగవమాత్మి

   వవల చెపప్పునాను వడుకక వలలేదు
    మోవులనె నవవ్వెవు మొరనఁగ నే లమాత్మి



రేక: 0289-5గళ సత: 09-233
పలల్లవ:    ఏనఁటకయత మానఁటల యితకా తాటతటూనఁటల

    యటవటట్టి కొని నినున్న నే మనేము నేము
చ. 1:      చెతగట నీవు సేసిన చేనఁతల లే వననఁగాను

  అతగమెలల్లనఁ జెమరితచె నతదుకనఁగానె
     సితగారప నీ మేని చితదువతదు లలల్లనఁ జూచి

  యితగితాననఁ బులకితచె నితదుకనఁగానె
చ. 2:    నెటట్టి ననఁ గొతత్తిలగొనిన్న నేరచక వుతడనఁగానె

   అటట్టి వుసురతట నే నతదుకనఁగానె
   వటట్టి వటట్టి క నినున్న వడివటట్టి తయతనఁగాను

  యటట్టికేల కియతకొతట నితదుకనఁగానె
చ. 3:     గకక్కననఁ గానఁగిట ననున్ననఁ గానఁగిలితచి కూడనఁగానె

  అకక్కరతో నియతకొతట నతదుకనఁగానె
   మకక్కవ శ్రీవతకటేశ మతచితనాల సేయనఁగ

  యికక్కవలతట మొకిక్కత నితదుకనఁగానె



రేక: 0289-6దేసాళత సత: 09-234
పలల్లవ:    నినన్నట మొనన్నటకానఁక నేనఁ డేనఁటకే

   యనిన్నకెతో రమణునఁడ యియతకో లపైతవ
చ. 1:    మకక్కవ నాపపైనఁజలిల్ల మనన్ననల నితచితవ

    యకక్కడి సుదుద ల నీక నేమ చెపేప్పుము
    చెకక్కలటూనునఁ బులకితచె చేతు లిటట్టి చెమరితచె

   వకక్కసాననె నినున్న వతగెమాడ నేనఁటకే
చ. 2:      మెచిచ్చె ననున్ననఁ బొగడుచ మనఁదనఁ జేయి వసితవ

   మచచ్చెరాలనఁ గపటాల మానిత మనఁక
    పచచ్చెడము గపప్పునఁగాను భావ మెలల్లనఁ గరనఁగిత

     కొచిచ్చె కొచిచ్చె యినఁక నినున్ననఁ గొర నేమటకే
చ. 3:      కనున్ననఁ గొనలనె నవవ్వె కానఁగిట ననున్ననఁ గటూడిత

   వనెన్నని సతతోసాల యినఁక నెతచేము
   వునన్నత శ్రీవతకటేశ వదిదకెపైత మదదరము

   పనున్నకొని వాసిరేనఁచే పతతము లేమటకే



రేక: 0290-1మెతచభౌళ సత: 09-235
పలల్లవ:    ఔదువుజాణవు నీవు అనీన్న నెరతగదుము

   నీ దొరతనము లలల్ల నెలనఁతపయినా
చ. 1:     చెనకి ఆప నీకనఁ జేసిన మేలకను

    ననిచి నీ కనున్నలను నాటనఁ జూచేదా
   చనవచిచ్చె కమత్మిటని చనున్నల నొతత్తినతదుక

  పనిలేని బీరాలతో పతతమాడేదా
చ. 2:     లలన నినున్ననఁ దిటట్టి లలితచిన లలనక

  చలపటట్టి బొమత్మిలను జతకితచేదా
    నెలవుగ నీ మేను నిమరినతదుక నీవు

  కొలనఁదిలేని తటల్లనఁ గోపగితచేదా
చ. 3:      కతదువ నీ దేవ నినున్ననఁ గానఁగిట నితచినతదుక

   చతదముసేసుక నీవు సారె నవవ్వెదా
   యితదునె శ్రీవతకటేశ యిదదరటూ నొకక్కటపైతరి

  యితదరిలోపల నీవు యమెత్మిలడేదా



రేక: 0290-2భపైరవ సత: 09-236
పలల్లవ:     వాకిట నే లనాన్ననఁడవు వనితమాటల యివ

   లోకల మెతుత్తి ర నినున్న లోనికిరావయాత
చ. 1:   అతగనపాదతబుల అతదల మెటట్టిలనె

    సతగత నినున్ననఁ బలిచనఁ జాలదా యిది
   యతగిలినోటనఁ బలిచే దగద్గీనివుతటే నీవు

  అతగవతచి లోనికిరా వదియేమయాత
చ. 2:    కతకణసటూడిగముల కడు నీతో మానఁటలడ

    యితక ననుమానము నీ కేనఁటకి నేనఁడు
   పొతకప మొనదతతాల పూనఁచి పగయముచెపప్పుదు
    అతకెలనఁ బానుప మనఁద నటట్టి కూచతడవయాత

చ. 3:    మొలనటూలిగతటలనె ముచచ్చెట నీతో నాడ
  యలమ శ్రీవతకటేశ యియతకోరాదా

    మెలనఁగి పదవతేనె మనఁదు నీ కెతుత్తి కనన్నది
   కలసిత నాప నిటట్టి కతటవగదయాత



రేక: 0290-3ముఖరి సత: 09-237
పలల్లవ:    కదిసిత రిదదరటూను కడమ లేల

   పొదిగి చెలలచెపేప్పు బుదుద లలల్ల వనవ
చ. 1:   వదేదలకోపము వలవని తాపము

  సుదుద ల వనన్నతదుకె సటూడువటేట్టివా
   చదుద లయను వటల్ల చలము సాధితచనేల

  గదిదతచినతదు కతనినఁ గానఁగిలితచకొనవ
చ. 2:    యేమటకే బగవు యితకానా తగవు

   మోము చటూచి నవవ్వెతేనె మోపగటేట్టివా
   నాములకెక్కనఁ బతతముల నాలిసేయ నినఁకనేల

   కెపై మరినతదు కతనినఁ గానఁగిలితచకొనవ
చ. 3:    అలయకవ నీవు అపప్పుట సొలయకవ

   తలనఁపలో రతుల పానఁతరనఁ బెటేట్టివా
     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితప సేసి నినున్ననఁ గటూడె

   కలనఁక లనిన్నయునఁ బాస కానఁగిలితచకొనవ



రేక: 0290-4రామకిగయ సత: 09-238
పలల్లవ:    ఎతతట వగిరకానఁడు యేమే తాను

   చెతతల నిలచతటే నే చెరనఁగవట ట్టినా
చ. 1:    కోపగితచ వదుద గాక కొసరవదదతటనా

  తీపలవటట్టి క యాలో తట ట్టినఁగాకా
    యపనికి నే నవవ్వె యితదరివలనె కొతత
    చటూపల పపై మోపతేనె సుతకము గొనీనా

చ. 2:    బీర మాడవదుద గాక పననఁగవదదతటనా
   కేరడాన నేనఁటకో జతకితచనఁ గాక
  గోరగీరీని చెమటకమత్మిరితచనఁ జోటలేక
   జోరననఁ బెపైనఁ జిమత్మితేనె సటూళల్ల వట ట్టినా

చ. 3:    కానఁక రేనఁచవదుద గాక కలయవదదతటనా
   వనఁకపనఁదావుల యాలో వసనఁ గాక

    యేనఁకటతో శ్రీవకతటేశనఁడె తా ననున్ననఁ గటూడె
   సనఁకె చనున్న మొనలక జోడుదొడిగీనా



రేక: 0290-5సామతతత సత: 09-239
పలల్లవ:     నీ వఱనఁగవా నితడునఁ దగవు లివ

   కావరతపనఁ బని కాతతకనఁ దగనా
చ. 1:      నిగద్గీల పత వట నెలనఁతను నే నట

  సిగద్గీవడక నినునఁ జెనకదునా
  యగద్గీల వటట్టిత వదురరాననుచ

  బగద్గీన నానఁటది బలిమసేయునా
చ. 2:      చదురల దొర వట జవవ్వెని నే నట

  అదనెఱనఁగక నిను నలముదునా
   కదిమ కొసరితవ గరివ్వెనెపైత నని

  గదిగొని కామని గొరబుసేతునా
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెర శ్రీసత నేనట

  సవగా నవవ్వెక సొలయుదునా
   యవలనఁ గటూడిత వయతకొతట నని
  కెపైవసమగ సత కాదనునా



రేక: 0290-6శతకరాభరణత సత: 09-240
పలల్లవ:    దొడడవానఁడ వవుదువు దొరవను నవుదువు

    జిడుడ లేక వుతడేది నీ చితత్తి మతతేకాని
చ. 1:   తపప్పుక చటూడనఁగవచచ్చె తలవతచకొనవచచ్చె

    అపప్పుడు గాత కోరి చే దరదుగాని
   తపప్పుచతడవచచ్చె మోము తేరకొన నవవ్వెవచచ్చె

   యిపప్పుటవల నడపే దకక్క డితతేకాని
చ. 2:     వగిద్గీ చేయి చానఁచవచచ్చె నుదదతడాల సేయవచచ్చె

  కగద్గీలేక వలచేది ఘనముగాని
   నిగద్గీబాస గొనవచచ్చె నెలనఁతలనఁ బొతదవచచ్చె
  యగద్గీలేక మెలనఁగేద యనిన్నకితతేకాని

చ. 3:    మాటల బోదితచవచచ్చె మటట్టి మరి దానఁటవచచ్చె
   పాటతచి రత కెకేక్కది భాగతముగాని

    నీటన శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్న నేలితవ
   వాటమెపై యిటట్టి వుతడేద వనెన్నమతచనఁగాని



రేక: 0291-1శతకరాభరణత సత: 09-241
పలల్లవ:      బాప బాప మేల మేల పతతగతత్తి వదువ

   నీ పతతములలల్లదకెక్క నేర మేమగతటవ
చ. 1:    చలము మానిననఁ గాక సమత్మితతపతచవచచ్చెనా

  పలచనఁదనప నీతోనఁ బెననఁగెనఁగాక
     నిలచనాన్ననఁ డాతనఁ డద నే నినున్న వనఁడుకొనేను

   పలకవు నీవపైతే ఫల మేమగతటవ
చ. 2:    మాటలడేనతటేనఁ గాక మతక దలపవచచ్చెనా

   సాటకి బేటకి నినున్న సాదితచెనఁగాక
     గీట గోర నతనఁడు కేలచానఁచి తీసే నేను

  నీటవటట్టి కతదానవు నీ వమగతటవ
చ. 3:    నయముగలితేనఁ గాక నాయము చెపప్పువచచ్చెనా

   దయవుటట్టి నేనె నినున్ననఁ దగిలనఁగాక
   కిగయనఁగటూడె శ్రీవతకటగిరిపత నే మెచిచ్చెత

    పగయపడే వద నీవు భేద మేమగతటవ



రేక: 0291-2గళ సత: 09-242
పలల్లవ:     ఆతనఁడు నీవు నొకక్కట అతదర నెఱనఁగదుర

   మాతోనె యితతేసి మతకమేల నీవు
చ. 1:     తపప్పుక వటల్ల వటట్టి దగద్గీరి రమత్మినే వమె

    చెపప్పురాదా నీ మాట సేసేనఁ గాని
     నెపప్పున నాతనఁడునాన్ననఁడు నే నెరనఁగనా నీ వదద

    చెపప్పుక నాతో మాయల సేయనేల నీవు
చ. 2:      వటట్టి యాకతాల చెపప్పు వదిదకి దగద్గీరే వద

   అటట్టి వుతడరాదా అనిన్ననయతనఁ గాని
    తటట్టి ఆతని ముదుల తచచ్చెనగానఁబోల నిది

   నటట్టినడుమనె యేనఁట నాటకమె నీవు
చ. 3:     యిచచ్చెకము సేసి ననున్న యలయితచే వనిన్నటాను

   పచిచ్చెదేరెనఁ బనులలల్ల పదవ యితక
    చెచెచ్చెర ననున్న నలమ శ్రీవతకటేశవ్వెనఁడు గటూడె

    వచెచ్చె నీ పతతముల నవవ్వెనఁగద నీవు



రేక: 0291-3శ్రీరాగత సత: 09-243
పలల్లవ:    మాటల యితకానా మానర మర

   నాటకి నేటకి మేల నయమాయనే
చ. 1:    తలల్లనాయనఁ గనున్నల తేనెగారెనఁ గెమోత్మివ

  వలల్లవాటతోనునాన్ననఁడు వానఁడె చటూడరే
  పొలల్లవదదనుతటరి పూనుక వచిచ్చెతరి

   కలల్లల నిజము నతద కానవచెచ్చెనే
చ. 2:    వతతవాసనల నితచె వలల్ల లయనఁ జెమటల

  పతతముతోనునన్నవానఁ డపప్పుటనఁ జూడరే
   యితతులలల్లనఁ గటూడితరి యియతకోల సేసితరి

  యితతలోనె పాడినఁబతతా లనిన్నకాయనే
చ. 3:    చెకక్కలలల్లనఁ బులకితచె చెలికినఁ జెయిలోనాయ

   వకక్కసాన దగద్గీరీని వనఁడె చటూడరే
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
   యకక్కవ తకక్కవ లలల్ల నెతచనేనఁటకే



రేక: 0291-4కొతడమలహరి సత: 09-244
పలల్లవ:     అనిన్నటా నేనఁ దనిసిత అతదరను మెచిచ్చెరి

   మనన్ననల తుదకెకెక్క మాట లితకేలయాత
చ. 1:     యపప్పుడు వతుత్తి వో యని యదుర చటూచినతదుక

   చొపప్పుతో నీ వునన్నతదుక జోకలయను
   రెపప్పులతత్తి చటూచితేనె రేసువడె నామనసు

  కపప్పున వడుకలక కడమలేదయాత
చ. 2:    బతత్తిగలవని నేను భామలతో ననన్నతదుక

   తతత్తిరప నీ చేనఁతక తగవాయను
   మెతత్తినెపైత నీయడక మేలముల నమరెను

    యతత్తి నీతో నునన్న సుదుద లేలచెపేప్పునయాత
చ. 3:     పొదిగి నే నీతోను పొతదుల సేసినతదుక

   యిద నీవు గటూడినతదు కితవాయను
   యదిగి శ్రీవతకటేశ యిరవపైతనఁ దరవపైత

  కదిసి నీరతులకనఁ గడమయేదయాత



రేక: 0291-5సామతతత సత: 09-245
పలల్లవ:     ననున్ననఁ జూచి నీవల నవవ్వె వనఁక

    యినిన్న సుదుద లక నెలల్ల యియతకొతదువు గాక
చ. 1:    కనున్నల మొకిక్కనది కతదువ చటూపనది

   యనేన్నసి చేనఁతల చేస నీపనన్నది
   సనన్నల చేసినది చనవు మెరసినది

   పనున్నగడలనఁ దొలల్ల పనిగొతదువు గాకా
చ. 2:    ఆయాల మోపనది ఆసల రేనఁచినది

   యేయడనఁ జూచిన నీతో నీపనన్నది
   చాయకనఁ దచిచ్చెనది సరస మాడినది

   కాయముల కళలకక్కనఁ గెపైకొతదువు గాకా
చ. 3:    చేతుల చానఁచినది సేసల వటట్టినది

   యేతుల శ్రీవతకటేశ య పనన్నది
    నాతోనఁ గటూడితచినది నలి నినున్ననఁ గడపలో
    రాతరినఁ బగల నిటట్టి రమతతువు గాకా



రేక: 0291-4శదదవసతతత సత: 09-246
పలల్లవ:    ఇచచ్చెగితచకొతట గాక యితపలే కలిగితేను

   అచచ్చెలననఁ బెననఁగితే నది జాణతనమా
చ. 1:   తగలనాడినపప్పుడు తమకితచి నపప్పుడును

  జగడాలకనఁ బెననఁగ జాణతనమా
    నగనఁ దలనఁచి నపప్పుడు నానఁటనఁ జూచినపప్పుడును

   అగడుసేయనఁ బటూనితే నది జాణతనమా
చ. 2:    కూరిమ చలిల్లనపప్పుడు కొతగ వటట్టినపప్పుడును

   సారె నటూరకె వుతడేది జాణతనమా
    మేర మరినపప్పుడును మకిక్కలి లోనెపైన పప్పుడు
   ఆరీత మాటలడే దది జాణతనమా

చ. 3:    కతదువ లతటనపప్పుడు కానఁగిలితచి నపప్పుడును
  చతదము సేసుకోకనన్న జాణతనమా

   యితదులోనె శ్రీవతకటేశనఁడు ని నిన్నదకూడె
   అతదుకేల వరగతదే వది జాణతనమా



రేక: 0292-1మతగళకౌశి క సత: 09-247
పలల్లవ:     ఏల రటట్టి సేసే వమ నేనఁడు

   చాలనఁ జాల మాయడను సటసేయవలదు
చ. 1:     పదవుల మమత్మితతేసి పేరనఁ బలవక మని

   మొదల నితదుకనఁగానె మొకక్కనా నీక
    అదననఁ గోపమున నీ యతకెక రాకతడుదుము

    యదుట నపప్పుడు నీవు యగద్గీ లతచవలదు
చ. 2:      కనున్నల నవవ్వెక మని కానఁకల సేయక మని

   నునన్నని చెకక్కల చేతనొకక్కనా నేను
   పనిన్నన పతతములను పరాకన నుతడుదుము
    వనెన్నల నీ వతతేసి వాసు లతచవలదు

చ. 3:      పచిచ్చెసేసి నీవు మముత్మి బలిమనఁ బటట్టిక మని
    చెచెచ్చెర నీకనఁ బద్రియము చెపప్పునా తొలల్ల

    యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యిట నినున్ననఁ గటూడితమ
  తచచ్చెనలగావు యినఁకనఁ దమకితచవలదు



రేక: 0292-2పాడి సత: 09-248
పలల్లవ:    ఎఱినఁగి వుతదువుగాని యితదరివలనఁ జూడక

  మఱవరానియటట్టి మానాపత సుమత్మి
చ. 1:    చెలిచేత మాటాడితచి సిగద్గీవడి నీతోను

  తలపమానఁటననుతడె తరణ యద
    బలిమ నీ వతతలోనె పపైకొననఁగా లోనాయ

  యిలవళల్ల రానియటట్టి యిలల్ల లసుమత్మి
చ. 2:    వడికాన వడెమచిచ్చె వునన్నతనఁ జేతులచానఁచి

   కడపలోననె వుతడి కాతత యద
    చిడుముడి నీ వతతలో చేపటట్టినఁగా లోనాయ

  కడుముదదరాలపైన ఘనురాల సుమత్మి
చ. 3:     చేవదేర నినున్న నద చిలకచేనఁ బలిపతచి

   వోవరిలోనఁ బానుపపపై నుతడి మగవ
     నీ వతతలో లోనికేనఁగి నెమత్మినఁ గటూడనఁగా లోనాయ

  శ్రీవతకటేశనఁడ యప చినిన్నకనెన్నసుమత్మి



రేక: 0292-3గళ సత: 09-249
పలల్లవ:     పచిచ్చెదేరెనఁ బనుల పముత్మినఁ జూప మొనల

   హచెచ్చె నిద నామాట లియతకొనరాదా
చ. 1:     చెకక్కల నీ మెరనఁగ చితత్తిజని కరనఁగ

   యకక్కవ సిగద్గీలనఁ దల యేలవతచేవ
   తకక్కలేల యితకను తగలయ బొతకను

   చకక్కని నీ కెమోత్మివ చవచటూపరాదా
చ. 2:     మొలక నీ నగవు మోహముల తగవు

     చెలనఁగి నీ వది యేల చేతనఁ గపేప్పువ
   పలవవ యితటకి పగయమాయనఁ గతటకి
  తలనఁచక నీమాటక దయనఁజూడరాదా

చ. 3:     జతటల నీ చనున్నల జవవ్వెనప టనున్నల
    అతటనఁగానఁ బయతద నేల అటట్టి మటూసేవ

   వతటనే కూడితవ శ్రీవతకటేశనఁడను నేను
  పతటలగ నిటాల్ల నె పననఁగనఁగరాదా



రేక: 0292-4శ్రీరాగత సత: 09-250
పలల్లవ:    వనన్నవతచ నేనఁటకి వచారము లేనఁటకి

   నినన్నటనుతడియు నాస నీకతట గనము
చ. 1:    సిగద్గీవడడ చెలిగాన చెనక కనన్నదిగాని

  అగద్గీలము నీమనఁద నడియాస
  దగద్గీరె మొగమోటాననఁ దలవతచకతదిగాని
    తగద్గీని మోహము నీ చితత్తిముకతట గనము

చ. 2:    కొతత్తిగానఁ బెతడాల్ల డెనఁగాన గటట్టి న నునన్నదిగాని
  తతత్తిరితచ లోలోని తమకమెపైత

   హతత్తి నీవు నవవ్వెవని అతపకవునన్నదిగాని
    చితత్తిణ కోరికల నీ జిగికతట గనము

చ. 3:   రతకిదగద్గీరెనఁగాన రవవ్వెసేయకతదినఁ గాని
  చతురతలను నినున్న జటట్టిగొనును

    యిత వరినఁగి శ్రీవతకటేశ యిటట్టి కూడితవ
   మతమరె యతదుల నీమేలకతట గనము



రేక: 0292-5ముఖరి సత: 09-251
పలల్లవ:     కోపగితచకోనఁగ ననున్న కొతగ వటేట్టి వతతకాక

   నాపొతదు వలసితేను నవవ్వెక నేనుతదునా
చ. 1:    పతతములే యాడేవు బలిమనఁ జెయివటేట్టివు

  చెతతల నీచెపప్పునటట్టి సేయనాతొలిల్ల
    యితత వగిరకానఁడవు యతదువోతవ నినన్న నేనఁ

  జితతతచేయపప్పుడు రానఁగనఁ జేకొననెపైతనా
చ. 2:    సరసానక వచేచ్చెవు సాదితచనఁ జూచేవు

   గరిమ నీ వమనిననఁ గాదనేనా
    నిరత నే బానఁతపైతే నీటతో నేలవుతటవ

  తరితీపపై చెనకితే తనుపకమానేనా
చ. 3:    యిచచ్చెకము లడేవు యిటట్టి కానఁగిలితచేవు

  గచచ్చెల నలమేలత్మితగనఁగానా నేను
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ ఆయ మెరినఁగికూడిత

   వచచ్చెరికెతో నుతడనఁగ యిటట్టి మెచచ్చెనెపైతనా



రేక: 0292-6కాతబోదిసత: 09-252
పలల్లవ:  కెపైవసపదాననఁగాని కపటనఁగాను

  చేవదేర వలచితనఁ జితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    కాయప కానఁకలచేతనఁ గసరదు నొకవళ

   పాయప మదము చేతనఁ బదరదును
    చాయల సనన్నల నినున్న సాదితతు నొకవళ
   చేయతత్తి మొకేక్క నితదుకే చితత్తిగితచవయాత

చ. 2:    యిచిచ్చెన చనవునను యసడితతు నొకవళ
   గచచ్చెల నీవదద నుతడి గరివ్వెతతును

   ముచచ్చెటలడుచ గోరమోపదు నే నొకవళ
  చెచెచ్చెరనఁ బతతమచేచ్చెను చితత్తిగితచవయాత

చ. 3:    పాదములొతుత్తి చ నినున్న భద్రిమయితతు నొకవళ
  సదితచి శ్రీవతకటేశ సొలయుదును
   ఆదిగొని కూడిత నినన్నలమేలత్మితగ నవుదును

  సేదదేర మనిన్నతచి చితత్తిగితచవయాత



రేక: 0293-1శతకరాభరణత సత: 09-253
పలల్లవ:     ఏల వగిరితచేవు యిటట్టి నినున్ననఁ బతగితచి

   మేలిమ చేనఁతలచటూప మెపప్పుతచెనఁ జమత్మి
చ. 1:     నయగారి మాటలడి నవువ్వెల మాతో నవవ్వెది

    నియతము నీకనఁ దొలల్ల నేనఁడు గొతత్తిల
   పగయము నినున్ననఁ జేయితచి బగసుకతడేవార

   కయివసముగ నీపపైనఁ గలిగేర సుమత్మి
చ. 2:     చాయల వలపచలిల్ల సరస మాడేది నాతో

   నీయతదు గలిగినవ నేనఁడు గొతత్తిల
    మాయల నీతో నడప మరల గొలిపేవార

   కాయపనఁజటాట్టి లే నీకనఁ గలిగేర సుమత్మి
చ. 3:     అడరి శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా గెలతువు య

   నిడుదమొకక్కల దొలల్ల నేనఁడు గొతత్తిల
     యడయక ననున్ననఁ గటూడి తది చటూచి సిగద్గీవడి

   కడకనఁ దొలనఁగేవార గలిగేర సుమత్మి



రేక: 0293-2ముఖరి సత: 09-254
పలల్లవ:   నలగడ నితదర నవవ్వెర

  పలచెపై తానేల బెదరీనే
చ. 1:    నెయతప మాటల నీతోనఁ జెపప్పునఁగ

  వయతనె తానేల వరసనే
  అయతడ నిజమరి అటట్టివుతడక
  కయాతననఁ దానేల కలనఁగీనే

చ. 2:     తగవుక నే నినునఁ దపప్పుక చటూచిన
  అగడుగనఁ దానేల అడిగీనే

  మొగమోటకానఁడు మోనాన నుతడక
  బెగడి ఆనేనఁటకినఁ బెటట్టినే

చ. 3:     లోనఁగచ నే నిను లోనికినఁ బలవనఁగ
  కానఁగిట తానేల కదిమనే

  వనఁగక కూడె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
  పానఁగి తానేనఁటకి భద్రిమసనే



రేక: 0293-3మతగళకౌశి క సత: 09-255
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా మాపని యినఁక నీపని

    కతదువాయ వలపల కపట మే మునన్నది
చ. 1:      చేతులనె మొకక్క మొకిక్క సలవుల నవువ్వె నవవ్వె

   ఆతలనె నిలచనన్న దదివో చెలి
    కాతరాన యినఁకమనఁదనఁ గలిగిన పనుల నీ

    చేత వతత యినఁక నీతో చెపప్పునేమవునన్నది
చ. 2:       కనున్నలనె నినున్ననఁ జూచి కానుక నీ కతది యిచిచ్చె

    అనిన్నటా గటట్టి న నునన్న దదివో చెలి
   సనన్నలటూను మలోని సరసాల నిటమనఁద

     పనున్నకో నీవ నేరత్తి వు పలక నే మునన్నది
చ. 3:      మచిచ్చెక నీకనఁ జేసి మనసు నీపపైనఁ బెటట్టి

   యిచచ్చెటనఁ గానఁగిలితచె నిదివో చెలి
    అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అటట్టి నీవు గటూడితవ

   యిచచ్చెకముల లిటమనఁద నినిన్న నెఱనఁగదువు



రేక: 0293-4రామకిగయ సత: 09-256
పలల్లవ:    మతచిన నాపతతముల మ రెరనఁగరా

   నితచిన కూరిములతో నెరవరెనఁ బనుల
చ. 1:     మనసిచిచ్చె తా నాతోను మాటలడితేనఁ జాల

  యనయక వలవక యతదువోయనే
    పననఁగక మ రాతనినఁ బలచకరారే యితదు

   తనునఁదానె అనిన్న నయతనఁ దరవాతపనుల
చ. 2:     దతటతనమున కట తగలనఁ జూచితేనఁ జాల

  యితటకిరాక డాయక యతదువోయనే
    గొతటపరచక వదదనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టితేనఁ జాల

    నతటతోన మతచి వయత నడుమనే పనుల
చ. 3:     వటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు బలవునఁడు ననున్ననఁ గటూడె

  యిటట్టివుతడక యినఁక నెతదువయతనే
   గటట్టిసేసితరి మర గలిగివుతడితేనఁ జాల

   నెటట్టిన రతకెనెకెక్క నేరపపైన పనుల



రేక: 0293-5సామతతత సత: 09-257
పలల్లవ:    కోడెకానఁడు వనఁడె వనఁడె గోవతదునఁడు

  కూడె నిదదరసతుల గోవతదునఁడు
చ. 1:   గొలల్లతల వలపతచె గోవతదునఁడు

  కొలల్లలడె వనన్నల గోవతదునఁడు
  గలల్ల సతకనఁజకగముల గోవతదునఁడు

  గొలల్లవారితటనఁ బెరిగె గోవతదునఁడు
చ. 2:   కోలచేనఁ బసులగాచె గోవతదునఁడు

  కూలనఁగమెత్మినఁ గతసుని గోవతదునఁడు
   గోలయపై వలనఁ గొతడెతత్తి గోవతదునఁడు

  గటూళపసతులనఁ దచెచ్చె గోవతదునఁడు
చ. 3:   కతదనప చేలతోడి గోవతదునఁడు

   గొతదుల సతదుల దటూరె గోవతదునఁడు
  కతదని శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదునఁడు

   గొతదినఁ దోస నసురల గోవతదునఁడు



రేక: 0293-6శతకరాభరణత సత: 09-258
పలల్లవ:    వదేదల బలిమ వసముగానఁ డినఁక

   బుదదరినఁగి తానె పొదిగీనఁ గాకా
చ. 1:  వలవనివారిని వలపతచనఁబోతే

  వలికి లోనికె వసటలే
 ములిగేటవారి మోపమోవుమతటే
 కొలనఁదిమరిన కోపమురాదా

చ. 2:  మాటాడనివారి మాటాడితచనఁబోతే
  తాటతచి యగద్గీలనఁ దపప్పులనే

  పోటదొరలతోనఁ బొతదుల సేసితే
  సాటకినఁ బేటకి జతపలకావా

చ. 3:  వరకనన్నవారి నొడివటట్టితేను
 బీరాలతో వటట్టిపననఁగలే
  యరీత శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెను

 నేరపలకెలల్ల నేగరిగాదా



రేక: 0294-1కనన్నడగళ సత: 09-259
పలల్లవ:    పగయములలల్ల నీవ బగవు నాది

   దయలేనిదాన యేలో తగిలేవ కాని
చ. 1:     చెకక్కల నీవు నొకక్కనఁగ సిగద్గీవడడదాన నేను

  యకక్కడికెకిక్కన మాట లేమాడేవు
   మొకక్కల నీవు మొకక్కనఁగ మోనాననుతదాననేను

    చొకక్కల నీ కేనాట చటట్టిమునొ నేను
చ. 2:    సరసము నీవాడనఁగ జతకితచినదాన నేను

   యరవులపొతదు నాతో నే సేసేవు
    సిర నీవు ముటట్టినఁగ చెనకకతదాన నేను

    సరిగా నీ కెటవలనఁ జవులపైత నేను
చ. 3:    నీవు గానఁగిలితచకోనఁగ నివవ్వెరగతదిత నేను

    చేవదేరెనఁ బను లతత సేసేవు నీవు
    శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్ననఁ జేకొని కూడిత వటట్టి

   సేవగా నిచచ్చెక మెతతసేసితనొ నేను



రేక: 0294-2భపైరవ సత: 09-260
పలల్లవ:   మామాటవనవకొతత మనిన్నతచి నీవు

  నీమనసు కోరికల నేరపలలోనా
చ. 1:    మొకక్కకవ నినన్నతనఁడు మొగము చటూచినదానఁక

  గకక్కచ నితతుల పదదకొలవులోన
   పకక్కమాట లడకవ పేరనఁ బలిచినదానఁక

 అకక్కరెపైన సరసపటాసలలోన
చ. 2:     కేరి నవవ్వెకవ తానె కేల పయిచానఁచినదానఁక

  సారమెపైన వలపల సతదడిలోన
   ఆరసి చటూడకవ నినాన్నయము లతటనదానఁక
  బీరప తమకముల పననఁగలలోన

చ. 3:    కొసరకవ యాతనఁడు గొబుబ్బుననఁ గటూడినదానఁక
  ముసగసల యాకతముల మలోన

    యసగి శ్రీవతకటేశనఁడ డిదివో నినున్ననఁ గలస
 ఆసురసురగాక నెయతములలోన



రేక: 0294-3బౌళ సత: 09-261
పలల్లవ:   తొలిల్లటవతటదానవా తొయతలినీవు నీ

   వలల్లవారికతట జాణ వనిన్నకాయనఁ జేనఁతల
చ. 1:     దగద్గీరనఁ బలిచి నినున్న తనున్ననఁదానె మాటదసి

  సిగద్గీ వడిపతచెనఁగద చెలవునఁడు
    వగద్గీళతచి ఆతనిమెపై వసితవ చేయి నీ

    అగద్గీళక లలల్లనఁ జెలల్ల నాయనఁగద పనుల
చ. 2:     సరసప మాటలడి సనన్నల నవువ్వెల నవవ్వె

    వరవు చటూపీనఁ గద వభునఁడు నీక
    దొరతనము నెరప తొకిక్కతవ పాదము నీ

    యిరవు చేకొతటవ యినఁక నేల సుదుద ల
చ. 3:     అతదాన నినున్ననఁ బొగడె నలమేలమతగ వని

   వతదుగా నినున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు
    మతదమేళమున నీవు మరత్మిము లతటత వటట్టి
   యితదరిలోపలనఁ దుదకెకెక్కనఁ గద కతల



రేక: 0294-4శతకరాభరణత సత: 09-262
పలల్లవ:    నేనేల తనునాడె నేనఁడుగొతత్తిల నాక

   తేనెగారే తనమోవ దిషట్టిమునన్న దనవ
చ. 1:    తలల్లని తనకనున్నల దిమత్మిరి జాగరముల

  నెలల్లవారనఁ జూడనఁజూడ నెఱఱ్ఱైనాయను
   యలిల్లదము లడేనతటా నెవవ్వెరినఁ గోపగితచనె

  చలల్లని తనచేనఁతే వచారితచకొమత్మినవ
చ. 2:    పాలగారే తనమోము భామలతో సాములను

  వాలయముగా నిదివో వసివాడెను
    గేలితో నేనఁజూచేనతటా కేరడ మే లడనె

  తేలితపనఁ దనగణమే తలసుకొమత్మినవ
చ. 3:    జిగిగొనన్న తనమేను చెపప్పురాని చేనఁతలను

   వగటనఁ జెమట లబబ్బు వతతలయను
    నగి శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁ గటూడె నితతలోనె

   మగటమ నితక నిటట్టి మనిన్నతచమనవ



రేక: 0294-5మధతమావత సత: 09-263
పలల్లవ:    అనిన్నటా జాణవుగావా అతతేసి నీవఱనఁగవా

  యనిన్నకగా మనిన్నతచక యేలమానేవ
చ. 1:    వచచ్చెదానఁకా వగిరమెపై వడినఁ బలవనతపదు

   యిచచ్చెల నీ వతదురాక యేలమావు
   పచిచ్చెయపైన నామనసు పటట్టిలే నితతకాక

   యిచిచ్చెన నీబాసల నీ వలతపేప్పువు
చ. 2:    నవువ్వెదానఁకా వగిరమెపై నలినఁ బదరదునఁగాక

   యివవ్వెల ననున్ననఁ జెనక కేలమానేవు
   రవవ్వెసేతు నితతకాక రత నాసవతులలో

   నెవవ్వెరి మెచచ్చెక పొతద కేలవడిచేవు
చ. 3:    వసనఁ గానఁగిలితచదానఁకా వగిరితచి కొసరదు

   యసగి ననున్ననఁ గలయ కేలమానేవు
    కొసరి శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నీవ

  యిసుకమనఁదపైన చేనఁత లేలమరచేవు



రేక: 0294-6కాతబోదిసత: 09-264
పలల్లవ:    ఎఱనఁగవుగాక నీవు యితదరివలనా నేను

  గఱతపైన చేనఁతచెపప్పునఁ గటూళలనాన్నరా
చ. 1:     పచిచ్చెగా నినున్ననఁ గటూడితచి పతత మాడేదాననా

   తచిచ్చె గటట్టి సేసి దానఁచేదాననఁగాక
    యిచచ్చెల సిగద్గీవడి నాకేల వరచేవు నీవు
  ముచచ్చెట బాయిటవసే మటూఢలనాన్నరా

చ. 2:     మాటల వలచక ఆ మరాత్మి లతేత్తిదాననా
 తాటతచి కపప్పుకవచేచ్చెదాననఁగాకా
    గానఁటాన ననున్ననఁజూ చేల కడునఁ దలవతచేవు
  కూటమ ఱటట్టి సేయను గొలల్లదాననా

చ. 3:     వలి నినున్న మరిగితచి వతటనఁ దిపేప్పుదాననా
 తలనఁగక యనసుతడేదాననఁగాకా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి పొతదేల లోనఁగేవు

  యలయితచి నినున్న నవవ్వెయడడలనాన్నరా



రేక: 0295-1దేసాక సత: 09-265
పలల్లవ:    ఏమనవవ్వెవు మాతోను యతదానఁకా నీపతతము

  మోముచటూచి ఆపచేత మొకిక్కతచకోవయాత
చ. 1:     చనున్నలతోనె మొలచె సతకి నీపపై వలప

    కనున్నల చటూపల నతటనఁ గడు నీరటూప
   వునన్నది నీరాకగోరి వోవరిలోపల నిటట్టి

   వనన్నప మద యితటకి వచేచ్చెయవయాత
చ. 2:     కరలయనెన్న కలవు కొమత్మిక నీపపై చితతల

  తొరలనఁ జటట్టిరికము దొమత్మిమేలల
    పరపపపై నద నీపపై పాటలవతటానఁ జొకిక్క

  యిరవద మనన్ననక యఱనఁగకోవయాత
చ. 3:    మాటలవతటానఁ దగిల మనసు యకాతతక

  కూటము లనిన్నయునాయ కొనయాసల
    యటతో శ్రీవతకటేశ యనస నీవు రానఁగాను

   తేటతలల్ల మాయ మేల తలకోవయాత



రేక: 0295-2వరాళ సత: 09-266
పలల్లవ:     చటూచిత నపప్పుడే వాని సరణగతడల్ల నేను

  యేచివరె సితగారితచి యిటదోడితేరే
చ. 1:    గతదవడి చలల్లరెకడునఁ జెమరితచె మేను

   ముతదు ముతదు వడెమరె మోవవాడెను
    చెతది నే నవచటూచితే సిగద్గీవడ నాతనఁడు

  మతదలితచి యలపారిచ్చె మరితోడితేరే
చ. 2:     నితడనఁ బనీన్నర చలల్లరె నిటటూట్టిరప్పు నితచని

   దతడనె వసరరె దపప్పునఁ బొతదని
   వతడుపచారాల నే నొకటసేసినా లోనఁగీ

   యతడలలల్లనఁ బాప తగ నిటదోడితేరే
చ. 3:     వరల పపైనఁ జలల్లరె వటట్టినఁ బొరలనన్నవానఁడు

   తొరలనఁ గపప్పురమరె తొట ట్టినఁ దగ
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్న ముతదుగటూడె

   సరినాపనఁ గటూడివచెచ్చె చాలనఁ దోడితేరే



రేక: 0295-3శదద్ధవసతతత సత: 09-267
పలల్లవ:     వటట్టి పదదరికా లీడ వడినేల చెపేప్పువు

  తటట్టినవనక నాప దవతచనఁబోల
చ. 1:     వకత పపైనఁ బెటట్టి మాట లొకలొకటయాడి

  యకసకేక్కలకనఁ గలల్ల లేలయాడేవు
   పగకటతచి రమత్మినుచ పాదాలవటట్టి నా ఆప

  తకపకలగను ముతదల పటట్టినఁబోల
చ. 2:     వలచివచెచ్చె ననుచ వటట్టి సాకిరల వటట్టి

   చలివాసి నీవల బాసల సేసేవు
    పలిచి నీయితట కాప పగయము చెపప్పువచెచ్చెనా

  వలవతత నిలల్ల రికి వాదుకరానఁబోల
చ. 3:     యవళ వడెము లతచమచిచ్చె యాకెగటూడె నని

  శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ సిగద్గీవడేవు
   కామతచి ననున్ననఁగటూడిత కపప్పుమువటట్టి నా ఆప

  మోవని నోరినితడానఁ దముత్మిలమడనఁబోల



రేక: 0295-4ఆహిరి సత: 09-268
పలల్లవ:    నీతోడివారమా నిను దటూరేమా నీ

  చేతలోనివారము నీచితత్తిము నాభాగతము
చ. 1:    బీరమాడి బెళకేవు పననఁగి తలవతచేవు

   ఔరా నీపొతదు లతదుకెపై నావచచ్చెను
    మారమలనే వపప్పుట మరి రతడూ నడుపేవు

  నేరతు వనిన్నపనుల నేనెఱనఁగనఁగాని
చ. 2:     అడిగి పచచ్చెవరిగే వానితచి పతత మాడేవు

   యడర నీసుదుద లేమ నెతచవచచ్చెను
    బడి బడి నిలిచేవు పటేట్టివు కోకకొతగల

   గడుస వనిన్నటా నీవు కడుముదదరాలను
చ. 3:    బోదితచి చిగిరితచేవు పూనఁచి కడలదొకేక్కవు

  ఆదిగొని నినెన్నటట్టి గాదనవచచ్చెను
    యదస శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    పాదగ జాణవు నే నీ పలకలోదానను



రేక: 0295-5దేసాళత సత: 09-269
పలల్లవ:      ఇతటదాన నే నుతడనఁగా యరవు సతమా నీక

   పతటవటట్టి క నావదదనఁ బద్రియాల చలేల్లవు
చ. 1:     చొకక్కచ దయదలనఁచి చటూచేవు ఆప నీక

   మొకిక్కన మొకక్కల కడు మోపాయనా
    చికిక్క నీకనఁ జేయనఁగల సేవలలల్ల నేనఁజేయనఁగా

   చెకక్కలనొకక్కల మాక సలవు సేసేవు
చ. 2:     చెచెచ్చెర వనన్నపాలకె చెవులొగేద్గీ వాప నీక

  ముచచ్చెటాడిన మానఁటలే ముడుపాయనా
    నిచచ్చె పతడిల్లకూనఁతురవపై నేనె నీవపై యుతడనఁగ

   నచచ్చెల నీమోవతమెత్మి నావతతు సేసేవు
చ. 3:     గనిసి మమత్మిదదరినినఁ గటూరిచిత వాప నీపపై

  మొనగోర మోపనద మొదలయనా
    యనసితమ శ్రీవతకటేశ నే నినున్న మెచిచ్చెత

    చనవ మనవ నాకె సతము సేసేవు



రేక: 0295-6నాదరామకిగయ సత: 09-270
పలల్లవ:   మగవలకొసరల మగనఁడె చేకొనవల

   నిగిడి బుదుద ల నాక నేరపవయాత
చ. 1:    చేముటట్టి నీవు నాతోచేరి సరసమాడనఁగ

   యేమతటనో నినున్న యరనఁగ నేను
    కామతచిన నా మోహమే కానుకవటట్టిత నీక

    దమసప నా తపప్పు దిదుద కోవ యాత
చ. 2:     పతతమున నీవు ననున్న పచిచ్చెసేసి పననఁగనఁగ

   యతతసేసితనో నినున్న యరనఁగ నేను
   సతతతము నావయసు జనెన్నవటట్టిత నీక

  యతతపైనా నావనన్నప మడేరితచవయాత
చ. 3:    గటట్టిగా నీరతులలోనఁ గలసి భోగితచనఁగాను

   యటట్టి తడెనో నీచితత్తి మెరనఁగ నేను
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవు

  మటట్టి లేని నాకోరిక మనిన్నతచవయాత



రేక: 0296-1కొతడమలహరి సత: 09-271
పలల్లవ:    ఏమసేతు నీ సుదుద ల కేమతదును

   దోమటనఁ గొతగవటట్టినఁగ తొలనఁగి పోరాదు
చ. 1:      అతత్తిల నితత్తిల నీక ఆప నేను నుతడనఁగాను

    పొతుత్తి ల నవువ్వెనవవ్వెవు పో పో నీవు
  చితత్తిజమదమెకాని సిగద్గీవడే దరనఁగవు

   కొతత్తిలగా నీతో నేము కోపగితచరాదు
చ. 2:     తపప్పుక యిదదరము పాదాల నీక నొతత్తినఁగాను

    చెపప్పురాని మాటాడేవు చ చ నీవు
  కపప్పుళతచెజవవ్వెనాన కొతకగొస రెరనఁగవు

   యిపప్పుడు నీతో మాక నెదురాడరాదు
చ. 3:     యిర దస నీతో నేము యేకతములడనఁగాను

    తొరలనఁ గాగలితచేవు తో తో నీవు
   కెరలి శ్రీవతకటేశ కితదుమనఁదు నెరనఁగవు
   పరగ నీరతుల నే పచిచ్చెసేయరాదు



రేక: 0296-2సాళతగనాట సత: 09-272
పలల్లవ:     మెచిచ్చెతరా నినున్న నేను మేనఁట వౌదువు

   యిచచ్చెకరాల నెపైతని యినఁకనేనఁట మాటలటూ
చ. 1:    మచచ్చెరముమాని నీతో మాటాడినది చాలక

   కొచిచ్చె యతతలోనె ననున్ననఁ గొతగవటేట్టివు
   యచిచ్చె యకిక్కనటట్టివాని కేనుగ గజజనన్నమానఁట

  యిచచ్చెట నీవలల్లనఁగతట మనఁకనేనఁటమాటల
చ. 2:    చేయిచానఁచి నీమనఁద నేసవటట్టి ట చాలక

   కాయ మతట బలిమని కానఁగిలితచేవు
  చాయసతదపైత చావడి చతకనఁబెటట్టి కొనన్నమాట

   యయడ నీయతద వునన్న దినఁకనేనఁటమాటల
చ. 3:     కానఁకదర నినున్న నేను కదియుట చాలక

    సనఁకనానఁడి ననున్ననఁ గటూడి చొకక్కనఁ జేసేవు
    ఆనఁక శ్రీవతకటేశ పా లతట గటకనన్నమాట

   యేనఁకట నీజాడలయ నినఁకనేనఁట మాటల



రేక: 0296-3పాడి సత: 09-273
పలల్లవ:   ఎతదుకెపైనా వతుత్తి వు నినేన్నమసేతురా

  యితదరిలోపల నినున్న నేమసేతురా
చ. 1:     చెకక్కలటూ నొకిక్కత నీక చేతులతత్తి మొకిక్కతని

   యకక్కడా నీవోజ మాన వమసేతురా
  తకక్కరివానఁడవుతొలల్ల దగద్గీరి నేనతటతేను

   యికక్కవలటూనఁ గరనఁగేవు యేమ సేతురా
చ. 2:     కొచిచ్చె వతగేల నాడిత కొతగవటట్టి తీసితని

   హచిచ్చెన పరాకమాన వమ సేతురా
    మెచచ్చెనివానఁడవు మునెన్న మరి నేనఁ జెనకితేను

 యిచచ్చెకములడవచేచ్చె వమసేతురా
చ. 3:     కనున్నలను జతకితచిత కానఁగిటానఁ గటూడిత నినున్న

   యనేన్నసి బాసల సేసే వమసేతురా
    మనిన్నతచి కూడిత నానఁడె మకక్కవ శ్రీవతకటేశ
  యినిన్నటా రతులనఁజొకేక్క వమసేతురా



రేక: 0296-4సౌరాషట్టి సత సత: 09-274
పలల్లవ:   ఇతటలోనునన్నదానను యపప్పుడూనఁ దనసొమెత్మి

  వతటవచిచ్చెనవారితో వగనఁ గటూడుమనవ
చ. 1:   పలకనివారి నేలపలికితచనె తాను

  చలముల మాతోనె సాదితచనా
  వలచివచిచ్చెనవార వాకిటనఁ గాచకనాన్నర

   అలరి ముచచ్చెట లతద యాడుమనవ
చ. 2:     దగద్గీరనివారి నేల దతడకనఁ దసనె తాను

   నిగద్గీల మాతోనె యివ నేరచ్చెకొనీనా
  సిగద్గీవడనివా రద చేసటూటనెవునన్నవార

  కగద్గీలేక గొబుబ్బుననునఁ గానఁగిలితచమనవ
చ. 3:    నగనివారి నదేల నగమనీనె తాను

  పగటల మాతోనె పచరితచనా
    జిగి ననున్ననఁ గలసను శ్రీవతకటేశనఁడు తాను

  మొగముచటూచేవారిని మొరనఁగ కొమత్మినవ



రేక: 0296-5శ్రీరాగత సత: 09-275
పలల్లవ:    తనకె వనన్నవతచరె తరవాత పనులలల్ల

   చనవు లిచిచ్చెనవానఁడు చకక్కనఁ బెటట్టినేరనఁడా
చ. 1:    పొసనఁగని సవతులపోర మాక నేనఁటకె

   కొసరల కెలల్ల నఁ దానె గరిగాకా
   యసనఁగ రమణులను యేలేవానఁడు రమణునఁడే

  దొసనఁగవారికి బుదుద ల చెపప్పునేరనఁడా
చ. 2:   వాడవనితలతోడి వతతుల మాకేనఁటకె

   యడు వటట్టి కొని దటూరే దితనినఁగాకా
   జాడతో నడుపేవానఁడు సతులక నాయకనఁడే

   పాడిపతతము యేరపరచనఁ దా నేరనఁడా
చ. 3:    కనన్నవారితోడ మాక కానఁతాళతచ నేనఁటకె

 యినిన్ననడప శ్రీవతకటేశనఁడెకాకా
     మనిన్నతచి ననున్ననఁ గలస మరి వారికి నాతనఁడె

   కనెన్నల నతదరిని వకక్కట సేయనేరనఁడా



రేక: 0296-6కేదారగళ సత: 09-276
పలల్లవ:   తలనఁచిన తలనఁపల దలకూడె

   వలపల లోపల వర గినఁకనేలే
చ. 1:    వలచిన వలపల వడిడకినఁ బారీ

   తలప దరవవ తరణ యినఁక
   పలవక వచెచ్చెను పగయునఁడు వాకిటకి
   నిలవుల బగవుల నీ కినఁకనేలే

చ. 2:    ముసి ముసి నగవుల మోవులనుతడనఁగ
  ముసుగిడనేలే ముదిత యినఁక

   రసముల గరిస రమణునఁడు నీతో
   దొసనఁగల సుదుద ల తుద నినఁకనేలే

చ. 3:    కరనఁగిన చెమటల కానఁగిట నునన్నవ
   నిరత మరనఁగేలే నెలనఁత యినఁక

  యిరవుగ శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెను
  ధర లోనఁగొతటవ తడనఁబాటేలే



రేక: 0297-1గళ సత: 09-277
పలల్లవ:     ఎటట్టి తడెనో నీభాగత మేనోము నోచెనో ఆకె

   గటట్టి తోనె నీవలప కొలల్లగొనెనఁ గదరా
చ. 1:      నీటన వయాతళ వోయి నీవురాగా నద చెలి

   కోటకొమత్మి నొరగతడి గొబుబ్బుననఁ జూచి
     గానఁటపనఁ జనున్నల గొతత గానరానఁగానఁ జూప మోప

   మాటలడి యాప నీమనసు గరనఁచెనఁగా
చ. 2:     యేనుగ పపై నిలచతడి యితతకినఁ జెయిచానఁచనఁగాని

   నాన్ననితచి యకిక్కతచి తన అతడకనఁ దసి
     మేను మేను గానఁగిలితచి మెచిచ్చె మెచిచ్చె తనయితట
    లోనికినఁ బలితచి నినున్న లోలనినఁగానఁ జేసనఁగా

చ. 3:    వాకిటకి నీవురానఁగా వనిత సనన్నలసేసి
   చేకొని ననిన్నట గని శ్రీవతకటేశ

   యకొలనఁదులను మన మదదరమునఁ గటూడితమ
     నీక నాకనఁ దానఁ జటట్టిమెపై నేరపన నవవ్వెనఁగా



రేక: 0297-2బౌళ సత: 09-278
పలల్లవ:    వనన్నమాట యిదసుమత్మి వలల్లవరిగా నేము

   నినన్నట మొనన్నట సుదిదనె మరియరనఁగము
చ. 1:     శిరసునెరల నీవు చికక్క దియతనఁగా వభునఁడు

    కరనఁగి నీమోము చటూచి క గీద్గీరపనఁగా
   తరవసిరి చెలల దిషట్టిముగా నతతలోనె

    సరసప మసుదుద లచచ్చెట మే మెరనఁగము
చ. 2:    మేనిగతదమట నీవు మెలల్లనె నలనఁచగాను

   మోనాన నాతనఁడు నీక మోవయియతనఁగా
   పూని వడిగేలవార పొతచి వాకిటనుతడిరి

   మేనులసనఁకినరత మనఁద నే మెరనఁగము
చ. 3:    పమత్మినచెమట నీవు పయతదనఁ దుడువనఁగాను

  కమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడు కానఁగిలితచనఁగా
   చిముత్మిలనఁ గొలవువార సిగద్గీన లోనికేనఁగిరి

     దొమత్మిగా నేనఁ గటూడిత మతుద నే మెరనఁగము



రేక: 0297-3లలిత సత: 09-279
పలల్లవ:  రతతుశయ కినఁకరావయత

  కొతత గొతత యిటగటూచతడవయాత
చ. 1:   ముచచ్చెటదరక మోము చటూచితే

  అచచ్చెట లోనఁగే వదేమయాత
   చెచెచ్చెర నీమనఁదనఁ జేయని కోపము

 కొచెచ్చెట గడితచకోనేలయాత
చ. 2:     చనవున నేనఁ జేయి చానఁచిన యపడే

  అనయమునఁ బెననఁగే వదేమయాత
   తనియుచ నాలోనఁ దలనఁచని తలనఁపల

   నినుపన నటూహితచ నీ కేలయాత
చ. 3:    తమకతబున నే దగద్గీరి కొసరనఁగ

  భద్రిమసిన మానఁటల పనేలయాత
  అమరనఁగ శ్రీవతకటాధిప కూడిత

 చెమరితచితవనఁక చితతేలయాత



రేక: 0297-4ముఖరి సత: 09-280
పలల్లవ:    ఏడలేని మొగమాట యిపడుగలిగె నీక

     తోడ నితదానఁకా మముత్మి దటూర మని యతటవ
చ. 1:     తలనఁచనఁగానె వచెచ్చె తరణ నీ రమణునఁడు

   అలసి సొలసి నీవ ఆడవ మాట
    అలక దేరిచే నతటా అతడనే కూచనన్నవానఁడు
   చెలరేనఁగి యేమెపైననఁ జేయవ చేనఁత

చ. 2:     అడిగే నే నననఁగానె అరగొరలలల్లనఁ దేరెచ్చె
   కడమలమాని నవవ్వెనఁ గదవ యినఁక

     వడల నొడల సనఁక నొదిదకెపై యాతనఁ డునాన్ననఁడు
   యడయ కాతని భద్రిమయితచవ నేనఁడు

చ. 3:     కరగితచే నననఁగానె కానఁగిటనఁ గటూడి చొకెక్క
   యరవులేక చన వయతవ నీవు

    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా నీ సొమాత్మియ
  నురముపపై నొరపగనుతడవ కానఁపరము



రేక: 0297-5కాతబోదిసత: 09-281
పలల్లవ:    ఇదియౌనె నీమాట యియతకొతట నినఁకను

    సుదతరో మ రిటట్టి చటట్టిములపై వుతడరే
చ. 1:    కమలక్షునఁ డాతనఁడు కలవకతటని నేను

    తమనఁ గటూట మదదరికినఁ దగల టటేట్టి
  జమళ నతదుకొరకె చతదసటూరతలకనున్నల

   నమరివునాన్ననఁడు గద అదివో రమణునఁడు
చ. 2:    బతబాధరనఁ డాతనఁడు పకవాణని నేను

  యితబడర నిదదరికి నేనఁటపొతదులే
   వతబులేక అతదుకెపో వపైపగ మాధవునఁడనే

   పతబన పేరధరితచెనఁ బకక్కన నీవభునఁడు
చ. 3:     తాను కౌసుత్తి భవక్షునఁడు తగ నే లతాతగిని

  యనెలవులనఁ గటూడిత మెటవతటదే
   పూని శ్రీవతకటేశనఁడు పొసనఁగె నీమేరలకె

   కానవచెచ్చె నినిన్నటాను ఘనునఁడె నీమగనఁడు



రేక: 0297-6సామతతత సత: 09-282
పలల్లవ:    ఏనఁటకె యితదరటూ ననిన్నయరినఁగిన పనులక

  నాటకముల నాతోను నడపనఁగవలనా
చ. 1:   దవువ్వెలనునన్న కోపము దగద్గీరినపప్పుడులేదు

   యివవ్వెలనుతడి వభుని నేల తటేట్టివ
   చివవ్వెన నాతనఁడువచిచ్చె చేయివటట్టి తీసితేను

     నవవ్వెకతడనఁ గలవా నే నవువ్వెదునఁ బో అపడు
చ. 2:     ముతగిటనఁ బెటట్టిన వటట్టి మటూలకనఁ బోతేలేదు

  యితగితాననఁ బతనేల యతత్తిపటేట్టివ
   వుతగిటనాతనఁడు నీతో నొడివటట్టి పననఁగితే

     నతగవతచవా నే ని నాన్నడుదునఁ బో అపడు
చ. 3:   కనుబొమత్మి యజతకెల కానఁగిటలోనికిలేదు

   యనస శ్రీవతకటేశ నేల దటూరేవ
    ఘనునఁ డాతనఁడిద నినున్ననఁ గరనఁగితచి కొసరితే

    చనవకతదువా ని నెన్నచచ్చెరితతునఁ బో అపడు



రేక: 0298-1శ్రీరాగత సత: 09-283
పలల్లవ:    నీ కేమటనఁగడమ నీచేతలో వానఁడతనఁడు

    మెపైకొని నీయడనఁ జేసే మనన్నన యరనఁగవా
చ. 1:     ఆరీత మాటాడనఁగా నినౌన్ననఁ గాదనరాదు గాక

  కూరిమ నీపత యిచచ్చెకనఁడెకానఁడా
  మేరల మరినచోట మెపప్పుతచరాదుగాక

    యరాని చనవు లతనఁ డిచచ్చెట యరనఁగవా
చ. 2:   కానఁతాళతచివునన్నవళ కెపై కొలపరాదుగాక

   చేనఁతల నీచెపప్పునటట్టి సేయనఁడా తొలిల్ల
   మోనఁతతోనఁ దలవతచనఁగా మొగి నవవ్వెరాదుగాక

   బానఁతపడి యతనఁడు చేపటట్టి ట యరనఁగవా
చ. 3:   తపప్పుకచటూడనఁగా నినున్న తలపతచరాదుగాక

  యపప్పుడూ శ్రీవతకటేశనఁ డిరవకానఁడా
   నెపప్పుననఁ దలవతచనఁగా నేర మెతచరాదుగాక
   కపప్పులనఁ దపప్పులగానఁగ కూడుట యరనఁగవా



రేక: 0298-2రామకిగయ సత: 09-284
పలల్లవ:     ఏల మముత్మిరేనఁచేవు యితతఱటట్టి మా కేనఁటకి

  మేల మనఁదనుతడరాదా మెపప్పుతచేనఁగాని
చ. 1:   మాయదారిమాటలేల మరనఁగననునన్న యాప

   చాయల నీ మోహప సతగాదా
   తీయరాదా నీచేతనె తరమరనఁ గితచకతతా
    చేయిచానఁచి నీ కనిన్నయునఁ జెపప్పు చటూపేనఁగాని

చ. 2:     యడుగాని యానలేల యితటలోన నునన్న యాప
   జోడుగ నీ పాబ్రాణమెపైన సుదతగాదా

    యేడసుదిద గడియ దయితచరాదా నేనఁ జూచి
    యడనె పేరనఁ బెతప నీ కెతత్తియిచేచ్చెనఁగాని

చ. 3:    సారెక నవువ్వెలేల పచచ్చెడములోనునన్న యాప
  కూరిమ నీ కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతురగాదా

    చేర నా కెదురవచిచ్చె శ్రీవతకటేశ కూడిత
  వరకతడరాదా నీక వపప్పుగితచేనఁగాని



రేక: 0298-3పాడి సత: 09-285
పలల్లవ:   ఇతకనేలరావయత యిదదరము నిదదరమే

   సతకెదేనఁరె బనులలల్ల రికి బేసాయను
చ. 1:      కనున్నల నే నవవ్వెతని కానఁకల పపైనఁ జలిల్లతని

    చనున్నల నొతత్తిత నినున్న సారె సారెక
    పనిన్న ననున్ననఁ దిటట్టితవ పకక్కన జతకితచితవ

   సనన్నలనఁ గొసరితవ సరికి బేసాయను
చ. 2:    మారమాట లడితని మనసలల్ల సదితచిత

   మేరమరనఁ జెనకిత మనఁద మనఁదను
   తేరకొననఁ జూచితవ తకక్కలనఁ జేకొతటవ

   సారెనఁ గొతగదసితవ సరికి బేసాయను
చ. 3:    లగలలల్లనఁ జూపతని లతకెలతోనఁ బెననఁగిత

  చేగదేరనఁ గటూడితని శ్రీవతకటేశ
   బాగగా మనిన్నతచితవ పతతమెలల్ల నిచిచ్చెతవ

   సాగిన సబలలోన సరికి బేసాయను



రేక: 0298-4హితదోళవసతతత సత: 09-286
పలల్లవ:   ఆతనఁడు సేసేచేనఁత కవసరిదానఁకితేను

    యతల నే నితదరిలో నిది వతగెమాడుటా
చ. 1:    దగద్గీరి యాతనెదుట తలచికక్క దసుకొతటే

   వగద్గీళతచి నేనఁ బతని వతగెమాడుటా
   సిగద్గీతోడ సురటని చెమట వసరకొతటే

   అగద్గీలముగా నపప్పుట నది వతగెమాడుటా
చ. 2:    తఱి నితనియదుట తముత్మిల ముమసితేను

   వఱవక నే నిపప్పుడు వతగెమాడుటా
   నెఱవుగ నామేని నీడల చటూచకొతటే

    అఱిముఱినఁ దనునఁ జూచి అది వతగెమాడుటా
చ. 3:     చిలకనునఁ బేరకొని శ్రీరామ రామ యతటే

   వలయనఁగ నే నితతలో వతగెమాడుటా
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితదులకె ననున్ననఁ గటూడె

   అలమ మోముచటూచితే నది వతగెమాడుటా



రేక: 0298-5ఆహిరి సత: 09-287
పలల్లవ:    కూళతనమున నినున్ననఁ గొసరే మతతకాక

   జాలి మావలప నీకనఁ జవులయతనా
చ. 1:     తేలితపనఁ గనున్నల యాప తీపలమాటల యాప

    లోలనినఁగానఁ జేస నినున్న లోక మెరనఁగ
  మాలగొని వునాన్ననఁడవు మదమెతత్తివునాన్ననఁడవు

  ఆలరి మావనన్నపము లలకితచేవా
చ. 2:    సలవనవువ్వెల యాప చేనఁతలకలికి యాప

    బలిమ నీ మనసలల్ల భద్రిమనఁ బెటట్టిను
  చెలరేనఁగి వునాన్ననఁడవు సిగద్గీవడిచనాన్ననఁడవు

   అలరి మావతక యితచకతతపైనానఁ జూచేవా
చ. 3:     కనున్నల మొకక్కల యాప గయాతళతనము లప

  సనన్నలసేసి నినున్న జటట్టిగొనెను
   ననున్ననఁ గటూడి శ్రీవతకటనాయక మతచినానఁడవు
  పనిన్నన నీవయసు ఆనఁపనఁగనఁగలవా



రేక: 0296-6భపైరవ సత: 09-288
పలల్లవ:   కదిసిత రిదదరను కనున్నలపతడుగగాను

   పదవుల తేనెలనే పకక్కటలీ ల్లనఁ బే ద్రిమము
చ. 1:    పలకల కొదలతో పయతద వదలతోడ

    చెలి నీపపై వలపల చితదనఁ జొచెచ్చెను
   అలగక నీవతత ఆయముల రేనఁగీని

   చలపటట్టి వోరిచితే చకక్కనయతనఁ బనుల
చ. 2:    కొపప్పుజార వరలతో కలకనఁ జూపలతోడ

    చిపప్పుల నాసల నీపపైనఁ జితదనఁ జొచెచ్చెను
    వుపప్పుటతచ కతత నీవు వడలలల్లనఁ బులకితచి
   తొపప్పునఁదోగి నవవ్వెతేనె తుదకెకీక్క రతుల

చ. 3:    కూరిమ మొకక్కలతోడ కొనగోరి తాకలతో
    సారెక సిగద్గీల నీపపైనఁ జలల్ల జొచెచ్చెను
    పేరడినఁ బెటట్టిక మతత పేగమప శ్రీవతకటేశ

   యరీతనఁ గటూడిత వతకనిరవయత మెచచ్చెల



రేక: 0299-1ముఖరి సత: 09-289
పలల్లవ:    చదురాల నేను జాణనఁడవు నీవు

   తుది మొదల లతచితేను దొమత్మిగాదా
చ. 1:    మనసు నెరనఁగదు మరత్మిము నెరనఁగదును

  ననునఁజూచి నీవతత నవవ్వెవలనా
    పనులలల్ల నఁ దకెక్కను పతతము తుద కెకెక్కను
   పననఁగనఁబోతే నితక పపప్పు గాదా

చ. 2:    పలకనఁగ నేరతును భద్రిమయితచ నేరతును
   యలమ నాతో నితత యమెత్మివలనా

   తలనఁప లీడెరెను తమకము దపైవారెను
   చలపటట్టితే నితక చపప్పునఁ గాదా

చ. 3:    పటట్టిమతచ మెకిక్కతని బలవావ చేకొతటని
   మెటట్టి క నాతో నితత మెచచ్చెవలనా

   అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను
   గటట్టి తో నుతడితే నితక కొసరగాదా



రేక: 0299-2దేసాళత సత: 09-290
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరితక సరినీక నేమటకిని

   యివవ్వెలను నవవ్వెలను నిదదరికె తగను
చ. 1:    చటూపలనె భద్రిమయితచె సుదత తనకెమోత్మివ

  తీపలనె తేలితచె దిషట్టిముగను
   రటూపననె మరిగితచి రచలగొనె నీవలప

   యపనుల నేనఁడు మకిదదరికె తగను
చ. 2:   ఆసలనెతమరేనఁచె నతవ దనచిరనవువ్వె

  మోసులనె మొలపతచె మోహమెలల్ల
   బాసలనె నీచేత పతతతబు దకక్కనఁగొనె

  యసుదుద లలల్ల మయిదదరికె తగను
చ. 3:    అతకెలరతుల గెలిచె నలమేలమతగ దన

  లతకెలనునఁగటూడి నిను లలితచెను
   వుతకవల శ్రీవతకటతత్తిమునఁడ నీ కొసనఁగె

    యితకా నిటల్ల మక నిదదరికె తగను



రేక: 0299-3రామకిగయ సత: 09-291
పలల్లవ:    దటూరదుర మముత్మిను బుదుద ల చెపప్పురతటాను

   యరీత నితతలోనె యిటవలనఁ జూతురా
చ. 1:    చితత్తిములో చితతలేల సిగద్గీల వడనఁగనేల

 కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతురవాకొమత్మి నీవు
  చితత్తిణగణమాతనఁడు సలవుల నవువ్వెతోడ

   పొతుత్తి కనఁ బలవనఁగాను బొమత్మిల జతకితతురా
చ. 2:    కనున్నల మొరనఁగలేల కడు నివవ్వెరగలేల

  కనెన్నపడుచవాయేమె కలికి నీవు
    వనన్నవతటవానఁ డతనఁడు వడుకనఁ గొతగ వటట్టినఁగా
  సనన్నలతటల్లతోడ చలము సాధితతురా

చ. 3:    వుసురన నినఁకనేల వగినఁ దలవతచనేల
  పసిబాలవాయేమె పడనఁత నేనఁడు

    అసుదు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగ నీవు
    పొసనఁగ నాతనఁడు గటూడి పూనఁచి కొసరదురా



రేక: 0299-4ఆహిరి సత: 09-292
పలల్లవ:  వటట్టిచనవులనఁబోతే వాసిగలదా

    నెటట్టిన నీక మొకిక్కతే నీవ మెచేచ్చెవ
చ. 1:   మనన్ననగలకాతతల మాటలడనఁ జెలల్ల నఁగాక

  వునన్నవార మాటాడితే నొదిదకలౌనా
   వనాన్న వననియటట్టి కనాన్ననఁ గననియటట్టి
  సనన్నల మెలనఁగితేనె జాణతనముగాకా

చ. 2:    ననుప గలగవార నవవ్వెనా నమరనఁగాక
  వనితలలల్ల నవవ్వెతే వాడికలౌనా
   పననఁగినానఁ బెననఁగక బగిసినా బగియక
  మనసులో మెలనఁగటే మతచిదిగాకా

చ. 3:    అలమేలమతగను నే నతటముటట్టినఁ జెలల్ల నఁగాక
  వలపలివా రతటతే వడుకలౌనా

    నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
  బలిమ మెరయుటే పతతముగాకా



రేక: 0299-5హితదోళవసతతత సత: 09-293
పలల్లవ:    అమత్మివార నయతవార నతడనె కూచనన్నవార

   యిముత్మిల నిదదర జాణ లేమతదమే
చ. 1:      కొలల్ల న నవవ్వె నతనఁడు గటట్టి న నునన్నది యాకె

  తలల్లవారదానఁకా మానఁటదిదదనె పటట్టి
   పలల్లద మాతనివతక పతతము లీచెలివతక

   యిలిల్లద యిదదరటూ సరె యేమతదమే
చ. 2:      తొకక్కనఁ బాదము లతనఁడు తొరలి పననఁగ నీకె

    చెకక్కల నొకిక్క బుదుద ల చెపప్పునె పటట్టి
   మొకక్కల మాతనిపాల మురిప మసతపాల

  యకెక్కనఁజల మదదరికి నేమతదమే
చ. 3:     చేతుల చానఁచ నతనఁడు సిగద్గీననుతడు నీకె

    యతల వడే లిదదరి కియతనె పటట్టి
  ఆతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగయితత
   యేతుల నిదదరటూనఁ గటూడి రేమతదమే



రేక: 0299-6పాడి సత: 09-294
పలల్లవ:    వసరివునాన్నర తొలల్ల వలనఁదులితదర నీతో

  వసమతతపనికెపైనా వనఁగితతుర సుమత్మి
చ. 1:    నీవు మోహితచినసత నినేన్నమనినానఁ జెలల్ల

    ఆవటతచి నీ వాప నేమనినానఁ జెలల్ల
   పూవునఁగాక పతదనఁగాక పోదినఁ బెటట్టి కనన్నవారి

  దవనమాటలడినానఁ దిటట్టి దుర సుమత్మి
చ. 2:   చనవుగలగయితత జతకితచ నినున్ననఁదగ

   చెనకి నీవాప నేమసేసినానఁ దగ
   ననిచియు ననచక నవువ్వెకె లోనెపైనవారినఁ
   దనువుల నిమరినానఁ దటట్టితతుర సుమత్మి

చ. 3:     పటట్టిప అలమేల్ మతగ పపై కొతటవ నీమెచచ్చె
   గటట్టి శ్రీవతకటేశ నీకూటమ మెచచ్చె

  ఱటట్టి గా నాపచేత నాఱడినఁబడడయటట్టివారినఁ
    బటట్టి బలిమనఁ గటూడిత పతగితతుర సుమత్మి



రేక: 0300-1మతగళకౌశి క సత: 09-295
పలల్లవ:    ఇదదరటూ నవువ్వెతా నునాన్న రితతటలోనె

  యదుద బతడికతట సతది యేమాయనయత
చ. 1:     చెతగలవబతత వస సేయరాని చేనఁత సేస

    ముతగరల పటట్టి తీస మొదలనఁ జెలి
   అతగనయితటలో కేనఁగి తటమనఁది సుదదరనఁగ

  యితగితప మవాదు లేమాయనయాత
చ. 2:      కనున్నలనఁ దపప్పుక తటట్టి గకక్కన నీచేయి వటట్టి

    చనున్నల రొముత్మిననఁ బెటట్టి సాధితచె నినున్న
   యనిన్నకనఁ దరవసిత వమసేసితో యరనఁగ
   యినేన్నసి మ పతతముల యేమాయనయాత

చ. 3:    కపప్పురము నోటకిచెచ్చె కానఁగిలితచి నినున్నమెచెచ్చె
  అపప్పుడె శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగ

    దపప్పుదేరిత వాపతో తగ ననున్న మనిన్నతచిత
   యిపప్పుడు మ యనిన్నకల యేమాయనయాత



రేక: 0300-2శ్రీరాగత సత: 09-296
పలల్లవ:    మనసు మెతత్తినిదాన మరిగినదాన నీక

  చనవు చేకొనన్నదాన సమత్మితతచవయాత
చ. 1:     మొకక్కలననఁ గోపగితచి మోము చటూడకతదునఁ గాని

  తకక్కక నీరటూప నాతలనఁపలోనెవుతడు
    చికక్కక ఆవళ నీచితత్తి మెటట్టి తడునో యని

   మొకెక్కద నిదివో నీక మొగినఁజేకోవయాత
చ. 2:    చెపప్పుడు వారి మానఁటక చితతతోడనుతదునఁగాని

   యపప్పుడూ నీరాకక నెదుర గాచకతడుదు
   కపప్పుతచి నాఘత కెతతకొతకచనుతదువో నీవు

   చెపప్పు యతదుకె సేవసేసేనఁ జూడవయాత
చ. 3:     వచిచ్చెన వనఁకన నినున్న వడినఁ దమకితతునఁగాని

   యిచచ్చెకరాలనే నీక నిట నేను
  అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగను
   మచిచ్చెకనఁ గటూడిత నినఁక మనిన్నతచవయాత



రేక: 0300-3దేసాళత సత: 09-297
పలల్లవ:   అతగమెలల్లనఁ జెమరితచె నమత్మినఁగారికి

 అతగజరసములబీబ్బు నయతనఁగారికి
చ. 1:     చెకక్కననఁబెటట్టిన చేయి సలవ నవవ్వెన నవువ్వె

   అకక్కజమెపై తోనఁచ నద అమత్మినఁగారికి
   చికక్కని మోముకళల చెయివటట్టి పననఁగేట

 అకక్కరవడుకనితడె నయతనఁగారికి
చ. 2:    సరస కతబముమానఁట సమరతతోడు చటూప

  అరదుగనఁ జిమత్మిరేనఁగె నమత్మినఁగారికి
   తొరలనాడినమాట తొడమనఁదనితతనఁ బె టట్టి

  అరమరపల నితడె నయతనఁగారికి
చ. 3:    మతచముపపై సరసాల మరత్మిముపపై మతతనాల

  అతచమోచె నెదుటనె అమత్మినఁగారికి
   కొతచక అలమేల్ మతగనఁ గటూడినటట్టి గరతద

  అతచ శ్రీవతకటగిరి అయతనఁగారికి



రేక: 0300-4సామతతత సత: 09-298
పలల్లవ:     మాయితటకి వచేచ్చెసిన మనన్నన యిది చాలదా

  యేయడనుతడివచిచ్చెన నెరవుసే సేమా
చ. 1:     కపప్పురపనఁ జూపల ఆకాతత నీపపైనఁ జలల్లనఁగాను

   వుపప్పుతలల్ల వనెన్నల నవువ్వెల చలేల్లవు
   చపప్పుడుసేయక యితకనఁ జలల్లనఁగా బదుకరయత

   యపప్పుడు నీవారమె నే మెరవుసేసేమా
చ. 2:    వడుకమాటల నాప వతదునీకనఁ బెటట్టినఁగాను

   యడనె వలపసొముత్మి లియతనఁ జూచేవు
  యడుజోడుగటూడుక మరిదదర బదుకరయత

   యేడసుదిద మముత్మి నేము యరవుసేసేమా
చ. 3:   అలమేలమతగ నీక నాసలగానుకియతనఁగ

   కలిమ శ్రీవతకటేశ కపప్పు మచేచ్చెవు
    మెలనఁగి వకరొకర మ రిటట్టి బదుకరయత
   యలమ ననున్ననఁ గటూడిత వరవుసేసేమా



రేక: 0300-5గళ సత: 09-299
పలల్లవ:   అతగనక నీవ అఖలసామాబ్రాజతము

  శిగతగారరాయనఁడ నీక శ్రీపతనిధనము
చ. 1:   కమలలపానుప కాతతక నీవురము

  పగమదప నీమనసు పాలజలధి
   అమర నీభుజాతతర మటట్టి తీగెపొదరిలల్ల

  రమణీయ హరాల రతాన్నలమేడల
చ. 2:   సతకి నీమెడ రతసాముసేసేకతబము

   పగతలేని వయాతళ బయల నీవు
  మతతచిన కౌసుత్తి భమణ నిలవుటదదము

   మతలేని శ్రీవతత్సము మతచ బతడారముదద్రి
చ. 3:     నెమత్మి నలమేల్ మతగ నీ కానఁగిలి పతడిల్లపీనఁట

  చిముత్మిల చతదనచరచ్చె సేసపాల
  వుమత్మిడి మెడనటూళళ్ళ వుయాతలసరపణుల

   పమత్మి శ్రీవతకటేశ నీభావమే భోగము



రేక: 0300-6సాళతగనాట సత: 09-300
పలల్లవ:    అలగకవమత్మి నీ వాతనితో నెనన్ననఁడును

 పలవడుకలతోనె పాయకతడరమాత్మి
చ. 1:     జలధినఁ దపము సేస సాధితచెనఁ బాతాళము

  నెలనఁత నీరమణునఁడు నీకనఁగానె
   యిలవలల్ల హరితచె నెనసనఁ గొతడగహల

  యలమ నినిన్నటాను నీకితవుగానె
చ. 2:   బాలబొమత్మిచారెపై యుతడెపగలలల్ల సాధితచె

  నీలీలల దలనఁచి నీకనఁగానె
   తాలిమ వగతమువటట్టి ధరత్మిముతోనఁ గటూడుతడె
  పాలితచి నీవుచెపప్పున పనికినఁగానె

చ. 3:     యగద్గీ సిగద్గీనఁ జూడనఁడాయ యకెక్కను శిలతలము
   నిగద్గీల ననిన్నటా మతచె నీకనఁగానె

  అగద్గీలప శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడెపై నిలిచె
   వగిద్గీ నినున్నరాన మోచివుతడుటకనఁ గానె



చి.ఆ.రేక: 0001-01 వరాళ సత: 10-001
పలల్లవ:     రామ రామచతదద్రి రాఘవా రాజీవలోచన రాఘవా

   సౌమతద్రి భరతశతుఘున్నలతోడ జయమతదు దశరథరాఘవా
చ. 1:     శిరసు కూనఁకటల రాఘవా చినాన్నరిపొనాన్నరి రాఘవా

     గరిమ నావయసున తాటకినఁ జతపన కౌలతనతదన రాఘవా
    అరిది యజజ్ఞముగాచి రాఘవా యటట్టి హరనివలల్ల వరిచినరాఘవా

    సిరలతో జనకనియితట జానకినఁ జెలనఁగి పతడాల్ల డినరాఘవా
చ. 2:    మలయు నయోధతరాఘవా మాయామస్కృగాతతక రాఘవా

      చెలనఁగి చపప్పునాతగరవ్వె మడనఁచి దపైతత సేనల జతపన రాఘవా
      సొలసి వాలినఁజతప రాఘవా దతడి సుగీగవు నేలిన రాఘవా
    జలధి బతధితచిన రాఘవా లతకసతహరితచిన రాఘవా

చ. 3:    దేవతలచటూడ రాఘవా దేవతదుగ రథమెకిక్క రాఘవా
    రావణదులనునఁ జతప వభీషణు రాజతమేలితచిన రాఘవా

     వవగ మరలి రాఘవా వచిచ్చె వజయపటట్టిమేలి రాఘవా
    శ్రీవతకటగిరిమద నభయముల చెలనఁగి మాకిచిచ్చెన రాఘవా



చి.ఆ.రేక: 0001-02 బౌళ సత: 10-002
పలల్లవ:    గోవతద గోవతద యని కొలవరె

  గోవతదా యని కొలవరె
చ. 1:    హరి యచతతా యని యాడరె

  పరషోతత్తిమా యని పొగడరె
   పరమ పరషా యని పలకరె
   సిరివర యనుచనునఁ జెలనఁగరే జనుల

చ. 2:    పాతడవ వరద యని పాడరె
  అతడజ వాహనునఁ గొనియాడరె

 కొతడలరాయనినే కోరరె
   దతడితో మాధవునినే తలనఁచరె జనుల

చ. 3:   దేవునఁడు శ్రీవభునఁడని తలియరె
  సవల ననతతునినఁ జూడరె

 శ్రీవతకటనాధునినఁ చేరరె
   పావనమెపై యపప్పుడును బద్రిదుకరే జనుల



చి.ఆ.రేక: 0001-03 దేసాక సత: 10-003
పలల్లవ:      ఎనన్నటకి నీక జీవునఁడా యిదియ బుదిద్ధ వోజీవునఁడా

   మనిన్నతచిన నీగరవులపాదము మఱవకవో వోయిజీవునఁడా
చ. 1:     మాటచెపప్పునఁద జీవునఁడా మార మానఁటలేటకి జీవునఁడా

     నాటకతబుల పతచేతదిద్రియముల నమత్మిక వో వో జీవునఁడా
     చాటతనఁ జమత్మి జీవునఁడా నీకనఁజాటవో హరిభకిత్తి జీవునఁడా

   కూటవగటూడిన కామకో శ్రోధదులనఁ గటూడకవో వోయిజీవునఁడా
చ. 2:       ఎపప్పుడు మనసులో జీవునఁడా హరినఁ దపప్పుక తలనఁచవో జీవునఁడా

   తపప్పునఁదరవుల దేవతాతతరాల దడవకవో వోయిజీవునఁడా
     దపప్పునఁబడనేల జీవుడా నీవు ధనుతనఁడ వవుదు వోజీవునఁడా
   చిపప్పులవడుక శ్రీవతకటనాథ సేవతచవో వోయిజీవునఁడా



చి.ఆ.రేక: 0001-04 గజజరి సత: 10-004
పలల్లవ:    మచచ్చెరములనఁ గపటతబుల మానినతత మరికదా

   వచచ్చెలవడి నాయాసల వనఁగనఁదోల నోపటా
చ. 1:    చతచలమగ నామనసిది మతచిదపైన మరికదా

  పతచేతదిద్రియముల పోరననఁ బడకమానుటా
  కొతచెపరచనాకోపమునఁ గోసివసి మరికదా

  కతచపనఁ బాపతబులలోనఁ గడతేరటా
చ. 2:    వుడివోని దపనమున కోరిచినె మరికదా

  జడివటట్టిన నాజిహవ్వెచాపలతము మానుటా
   చిడుముడి నాభోగతబులనఁ జికక్కవడక మరికదా

   వడువని సతసార మనెటవలిల్ల దానఁటనోపటా
చ. 3: తరితీపలమోహతబుననఁ మరికదా

   కెరలిన యలోభతబున గెలవ నోపటా
   నెరవుగ శ్రీవషరభకిత్తి నిలకడెపైన మరికదా

  గరగరికలనె శ్రీవతకటనాథనినఁ జేరటా



చి.ఆ.రేక: 0001-05 దేవగాతధరి సత: 10-005
పలల్లవ:  ఏమొకొ నేమేమొకో

  య మోహము మానమేమొకో
చ. 1:  కావరితచినటట్టి కానఁపరములలో

 నీవలవలయేత మేమొకో
  దావతసుఖమల దారి దలిసియు

 నేవగితచలే మేమొకో
చ. 2:  గాలపనఁజికక్కల కరత్మిపతొడసుల

 యలకరచే మేమొకో
 తాలిమచెరిచెట ధనముమనఁదివాతఛ

   యేలొ యితకా మాన మేమొకో
చ. 3:  వోడుపోయినటట్టి వుతగిటబతుకల

 యడగిలనఁబడే మేమొకో
 వడుకతో శ్రీవతకటనాథనఁడు
   యడనె మమునఁ గాచె నేమొకో



చి.ఆ.రేక: 0002-01 మలహరిసత: 10-006
పలల్లవ:    హరికి మొరవటట్టిత అనిన్నపనుల లసత్సవును

   సరవ నెనాన్నళల్లని జాలినఁ బడవచచ్చెను
చ. 1:  యేమసేయేనీజీవునఁ డయరివరాద్గీలతోడ

  బటూమెల నెనాన్నళల్లని పోరాడని
    చటూమరలనఁ జూడనఁ జూడనఁ జటాట్టి లవలనె వుతడి

 దోమటపతచేతదిద్రియాల దోడుగాకపోయను
చ. 2:  యకక్కడచొచచ్చెజీవునఁడ కరత్మిపరణముల

   పకక్క వధములనఁ బరవక సేయనఁగా
  వకొక్కకక్కనానఁటవడెడ వదిగీనఁగాని తల

  తకక్కగొనన్న పాపముల దరకెపోయను
చ. 3:    యవవ్వెరదికీక్క జీవుని కెతతని యనఁదనఁగలనఁడు

   యివవ్వెల సతసార మనె యవారిధి
  నవువ్వెతా శ్రీవతకటనాథని మఱనఁగచొచిచ్చె
    యివవ్వెగనఁ దా దరిచేరి యినిన్నయు గెలిచెను



చి.ఆ.రేక: 0002-02 సామతతత సత: 10-007
పలల్లవ:  మాజహిహి దుషట్టిమనాయిత

 యోజయ తవపదయుగామస్కృతేన
చ. 1:  పరమాతత్మిన మమపామరచితత్తిత

  చిరత పాపత చికీర రత
కరణనిధేరతకారణబతధ

    గరతరాత కస్కృపాత కర మయి దేవ
చ. 2:   అతతరాతమ హరే మదాశ

 సతతపఏవ సమేధతే
దాతతకరానతతగణనిధే

  భాబ్రాతతత వారయ పావనచరిత
చ. 3:   నలినోదర మాత నానామోహ

 వలసతక్కస్కృతీవ వమోహయ
  కలిత శ్రీవతకటనాథ తవ్వెత

  సలలితత పగసాదయ సావ్వెమ



చి.ఆ.రేక: 0002-03 దేవగాతధరి సత: 10-008
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరచెపప్పునా మనసేల మానును

 యివవ్వెలవవ్వెలౌనఁగాక యేలమానును
చ. 1:    కముత్మికొనన్న యితదిద్రియాల గారడితచనఁగా జీవునఁ

   డెమెత్మిలనఁ బొరలక మరేల మానును
  యిముత్మిలేనికోరికల యకెక్కకక్క లడనఁగాను
   వుమత్మిడికరాత్మిలసేయ కూర కేల మానును

చ. 2:   పేరడిమదములలల్ల పనగొననఁగా నొరల
   నీరసితచ కీ దేహి యేలమానును

   తీరనిచలము లివ తలివ చెరచనఁగాను
 యేరవటట్టి కొనియుతడ కేలమానును

చ. 3:  వుడివోనియాసల వతుత్తి కోలసేయనఁగాను
  యిడియక యపాబ్రాణునఁ డేలమానును

  కడువగ శ్రీవతకటనాథనఁడు గావనఁగా
   నెడయక కని మన కేలమానును



చి.ఆ.రేక: 0002-04 మలహరిసత: 10-009
పలల్లవ:   హిత వద తలసుకొమత్మి

 సతతమునఁ జాటతని
చ. 1:   సేయవోయిజిహవ్వె యశ్రీహరి నుతయపడూ

    రోయవోయి నీవు యరచల యతదలి వడుకా
చ. 2:     కోరవోయి మనసా యినఁక గోవతదుని చితతా

    చేరకవోయి నీవు య చెడుగనఁ గామాదులను
చ. 3:   వడువకవోయి దేహి శ్రీవతకటగిరినాథని

   వుడుగవోయి నీవు యవులకనఁ దొలిల్లటచేనఁతల



చి.ఆ.రేక: 0002-05 గజజరి సత: 10-010
పలల్లవ:   ఎతతలే దిది యతచిన

 సతతోషితచని సతసారతబు
చ. 1:   యేలకొ నేనఁ డదేహి

  ఆలరి భోగము లడిగీనఁగాక
 చాలితచనఁగనఁ జాలనఁడు

  కోలముతదు హరినఁ గోలవనఁగరాదా
చ. 2:  యతదపైనను యమనసు

 పతదదనతబుననఁ బారీనఁగాక
 ముతదరికోరిక ముణునఁగదు

  కతదువ శ్రీవభునఁ గాననఁగరాదా
చ. 3:  వడువనితగ లీవడుక

  తొడినఁబడ నెతదపైన దొరసనఁగాక
 కడగని శ్రీవతకటనాథ

  బడిబడినఁ దిరగచ బద్రిదుకనఁగరాదా



చి.ఆ.రేక: 0002-06 బౌళ సత: 10-011
పలల్లవ:   బద్రిహత్మినఁగనన్న వానఁడు పసిబడడ

 బద్రిహత్మిమెపైనవానఁడు పసిబడడ
చ. 1:   వగపలేక చతపవచిచ్చెన బటూతకి

 పగసాధితచినవానఁడు పసిబడడ
  పగటననఁ దనమనఁదనఁ బారవచిచ్చెనబతడి

  పగలనఁ దనిన్ననవానఁడు పసిబడాడ
చ. 2:    గటట్టి న నావులకొరక వలనె కొతడ

  పటట్టి యతత్తినవానఁడు పసిబడాడ
  జెటట్టిపోరననఁ దనున్న జెనకవచిచ్చెనవానినఁ

  బటట్టి చతపనవానఁడు పసిబడాడ
చ. 3:   మడికెటకోపప మేనమామనఁ బటట్టి

 పడనడిచినవానఁడు పసిబడాడ
  కడువగ శ్రీవతకటనాథనఁవపై గొలల్ల

  పడనఁతులనఁ గటూడినానఁడు పసిబడాడ



చి.ఆ.రేక: 0002-07 లలిత సత: 10-012
పలల్లవ:    చెపేప్పు నామాట వను చితత్తిమా

   చిపప్పుల నెతడమావుల చెరవుల నునాన్నవా
చ. 1:   వగటపైనవషయాల వడుకపడక మవ

  జిగరనఁగతడెల సుమత్మి చితత్తిమా
  పొగరమటూనఁపనఁదనాలనఁ బొరలక మవయలల్ల

  తగల వరిపతదల దారివతటవ
చ. 2:    బలిమనె యాసలబారినఁ బడక మవ

  చిలకల వోనఁదా లోచితత్తిమా
  తలనఁచిచటూచితేనె తపప్పులనఁ దారల

  కలలోని రతులయానఁకట వతటవ
చ. 3:    మేరమరెకోరికల మసిమ చటూడక మవ

 జీరకబతడ లోయిచితత్తిమా
  చేరవనె కాచెట శ్రీవతకటనాథనఁగని
   గారవాన బద్రిదుకమ కలప్పువస్కృక్ష మతనఁడు



చి.ఆ.రేక: 0003-01 లలిత సత: 10-013
పలల్లవ:    పచిచ్చెగానఁ దలియకతట బహుముఖమెపై తోనఁచ

   అచచ్చెమెపై యినిన్నయును శ్రీహరి కలిప్పుతములే
చ. 1:    కొతదర దిటట్టి దురటూ కొతదర దవతతుర

 చతదపసతసారము జాడలివ
    కతదువ రేయనఁ బగలనఁ గాలము నడచినటట్టి

  అతదరిలో గలగ శ్రీహరికలిప్పుతములే
చ. 2:   కొనిన్నటట్టిపపైకోపము కొనిన్నట పపైవడుక

   వునన్నత దేహధరల వోజ లివ
    పనిన్న కాయ పతడు దొతడపతటయతద తోనఁచినటట్టి

  అనిన్నయునఁ బుటట్టితచిన శ్రీహరికలిప్పుతములే
చ. 3:    కొతతచోట మనుజల కొతతచోట దేవతల

   అతతా శ్రీవతకటనాథ నాజజ్ఞ యిది
    చెతత చపప్పునయునఁ దప చెఱకతద వుతడినటట్టి

 కాతతునఁడెపైన శ్రీహరికలిప్పుతములే



చి.ఆ.రేక: 0003-02 వరాళ సత: 10-014
పలల్లవ:   మానఁటమానఁటకినఁ జూచి మరపలేల

   నీటననఁ బాటగతప నీళల్ల మోచేవా
చ. 1:    తలిపేగరనఁ డుతడనఁగ తలియనఁగ నేరవు

 చిలకచదువులే లోజీవునఁడా
    అలవోక నెతదపై న ఆస మానలేవు

   కల గనన్నచోట కెలల్ల గతపయతేత్తివా
చ. 2:   వబబ్బుడెపైనవదమారద్గీ మొలల్లనిపణత మతటేవు

  జిబబ్బుటాయతప మేల జీవునఁడ
  అబుబ్బురపవడుకల నలసేవు పలమార

   గబబ్బువపై పారేబతడికినఁ గాల చానఁచేవా
చ. 3:   వలల్లనెసతసారములో నటూరకె గరివ్వెతచేవు

  చెలల్లనఁబో రొయతకోవవ్వెల జీవునఁడా
  నలల్లని శ్రీవతకటనాథని బతటవపైతవ

  తలల్లకితదేల మేరవు తలగడనుతడనఁగా



చి.ఆ.రేక: 0003-03 గజజరి సత: 10-015
పలల్లవ:   చతచలమతులకనఁ దలియునే సాతవ్వెకధరత్మిముల

  మతచమునీడవల బహుమారద్గీములపై తోనఁచన
చ. 1:    తీపల అలప్పుపచదువుల తలివల కలగ

   కాపపై మడునఁగరబురవులనఁ గడచనె చనఁకటల్ల
   పపైపపై పాబ్రాకస్కృతదిద్రిషిట్టికి పరమేల కలగ

   పాపము కనుమాయలవల భద్రిమయితచనఁ గాక
చ. 2:     కొదదరనఁగని జడునికి సదుద్గీణ మేల కలగటూ

    అదదము చిల ముబబ్బునకిగయ అజాజ్ఞనము వడమున
    నిదదము కామాతురనక నిజ మేల తలియటూ

   వదదనె యతడమావులవలనఁ దోనఁచనఁ గాక
చ. 3:     అనువుగ నక్షయపణతము అది యేల చెడును

   పననఁగెట తననీడవలనె పడవాయదు యపడు
   ఘనునఁడగజీవునఁడు శ్రీవతకటనాథనినఁ గని నా

   పనివడి రతన్నము సాననఁబటట్టినగతనఁ జెలనఁగన



చి.ఆ.రేక: 0003-04 సామతతత సత: 10-016
పలల్లవ:   అలల్లము బెలల్లమౌనా అనన్నలల

   యలల్లకాలమును గణ మేల మానీనయాత
చ. 1:     నికక్కము గొతడలనీర నేలక వగమె పార

   యకక్కవనేలపపై నీర యకక్క దతదుక
  మకిక్కలి పగకస్కృతలోన మెలనఁగెటవానికి

   చొకక్క మెపైనజాజ్ఞన మెటట్టి సొగసనయాత
చ. 2:   అచచ్చెపనఁబాలలోన తోడతటతేనె పరగను

    పచిచ్చె సేసిననఁ బెరగ పాల గాదు
   వచిచ్చె వచిచ్చె యఱనఁగనివానికినఁ దలపవచచ్చె

   కచిచ్చెతుని నెటవల గణనఁ జేసేదయాత
చ. 3:    చతదనపవానల సతగడి మానఁకల నతట

   అతదలివాన లితదు నతట వనన్ననఁడు
  కతదువపైన శ్రీవతకటనాథని దాసు

   లతదుతడినా నితరము లేల తోనఁచనయాత



చి.ఆ.రేక: 0003-05 బౌళ సత: 10-017
పలల్లవ:     తనకోరిక లేనఁటకి నాతనఁడె యినిన్నయునఁ గలిప్పుతచనఁగ

   అనువుగ నితదుక యిదదరియతన్నతబుల వలనా
చ. 1:    అదదముచటూచెటయాతనఁ డలరచ నవవ్వెన నవువ్వెను

  అదదములోపలినీడయు నారీతనె కాదా
  గదదరియగ శ్రీవభుసతకలప్పుతబుననె జగముల

    సుదుద ల దుతఃఖము సుఖమును సటూటనఁబనఁడె గానా
చ. 2:    నానఁటక మాడితచనతనఁడు నయముననఁ గదలితపతగా

   నానఁటక మతదలిబొమత్మిల నానాగతనఁ జెలనఁగన
   ఆటలనఁ జేతనాతతత్మికనఁడగ దేవుని చేషట్టిలనె
    పాటగనఁ బాపమునఁ బుణతము బహుళత బగనఁగానా

చ. 3:     అరదము నడపటసారథి యటనిట వాగెట వటట్టిన
  అరదముగఱఱ్ఱైముల మెలనఁగ నాయాముఖములను

   నరలను శ్రీవతకటగిరినాథనఁడె తగ బే ద్రిరితపనఁగ
    గరవము లేమయునఁ గలిమయునఁ గలిగతడునఁ గానా



చి.ఆ.రేక: 0003-06 మలహరిసత: 10-018
పలల్లవ:    తలనఁ పనన్ననఁడు నినునఁ దగలనయాత

  చల మెనన్ననఁడు కడచనునోయయాత
చ. 1:   మోహత బెనన్ననఁడు ముదుసునయాత

  దాహత బెనన్ననఁడు తలనఁగనయాత
  సాహస మెనన్ననఁడు జరగనయాత
  శ్రీహరి తలియనఁగ జెపప్పునఁగదయాత

చ. 2:   కపటత బెనన్ననఁడు గడచనయాత
  చపలత లనన్ననఁడు జారనయాత
  నిపణత లనన్ననఁడు నెగడునయాత

  పగపతచముగ హరి పలకనఁగదయాత
చ. 3:   మచచ్చెర మెనన్నడు మానునయాత

  నిచచ్చెల మెనన్ననఁడు నిలచనోయయాత
 గచచ్చెల శ్రీవతకటనాథ
  పచిచ్చెదేర హరి పలకనఁగదయాత



చి.ఆ.రేక: 0004-01 లలిత సత: 10-019
పలల్లవ:   కడువనికడుపల కొనసాగె మమతల

  కడువగ శ్రీహరినఁ గాననఁగవలదా
చ. 1:    నమలక చవులయత నాతుల సుదుద ల

 అమర చితతకాయలవతటవ
   భద్రిమసి కొరకనఁబోత పతడుల్ల వులసును

   తమలక శ్రీహరినఁ దలియనఁగ వలదా
చ. 2:    వచచ్చెక మెరనఁగల వడివడడ వలపల

  పచిచ్చె మేడిపతట భావమువ
   మెచిచ్చె లోను చటూడ మెదలపరవుల

    గచచ్చెల యివ మాని కనవదాద హరిని
చ. 3:     బడలని పతట వో పపైపపైనే హరిభకిత్తి

 కడలేని కలప్పువస్కృక్షమువతటది
   కడనఁగి కొలవ శ్రీవతకటనాథనఁడె గరి
    బడినె యతనినఁ గని బద్రిదుకనఁగ వలదా



చి.ఆ.రేక: 0004-02 మలహరిసత: 10-020
పలల్లవ:    సతకె లేక తలనఁచిన జాణలక

 సతకీరత్తినమెపో సరవ్వెశతత
చ. 1:   భవహరమగ శ్రీపత నామమె

  జవకటట్టి తలనఁచితే జనత్మిశతత
   తవలి హరిపూజ తానఁ జేయుట

  కవలయమున నిదిగో గస్కృహశతత
చ. 2:   అతది ధుగ వవరనఁదుడ యనినదే

 కతదువపైన సరవ్వెగహశతత
 యితదురవనయనుని నెరనఁగట

  చతదమెపైన దిదివో నక్షతగశతత
చ. 3:   భావతచి యనతతునినఁ బలకటే

  కావతచిన దిదివో కాలశతత
 శ్రీవతకటనాథనినఁ జేరట
 దేవమానవులకను దేహశతత



చి.ఆ.రేక: 0004-03 మాళవగళ సత: 10-021
పలల్లవ:    మనస వశమెపైతేనఁగా మరి మనఁదటపనుల

   తనువులోపలి హరిదయ యితత కాకా
చ. 1:   వదదనె పతగమతాబ్రాదు లవవ్వెళటూల్లరితచనఁగాను

   అదొద వపైరాగత మేమ ఆటపాటల
   కొదిదలేనివషయాల గతప గటూడు కతడనఁగాను

    వదదని కడకనఁ దోయ వశ మవునా
చ. 2:    వయతనె ధనధనాతల వడుడ కొని వుతడనఁగాను

  అయోత సుజాజ్ఞనము లలల్ల డనఁబడెనా
   గయాతళకోరిక లలల్ల గమగటూడ కతడనఁగాను

   పయతక దటూలయాసలనఁ బోనఁదోల వసమా
చ. 3:    పలల్లదపటానఁక లిది పాయక వుతడనఁగాను

   చెలల్లనఁబో వోరప లితత చెడనఁబోయనా
  నలల్లని శ్రీవతకటనాథనఁడె యతదరికిని

    తలిల్ల దతడిద్రియపై కావనఁగా తపప్పువాసనఁ గాకా



చి.ఆ.రేక: 0004-04 రామకిగయ సత: 10-022
పలల్లవ:  భవరోగవపైదుతనఁడెపైన బలవజజ

 సవరని పపైనఁడిపకసకినగానఁడు
చ. 1:      తలిల్ల వదద నోరిలోన తగ లోకముల చటూప

 వలల్లవరి నితదద్రిజాలవదతవానఁడు
    చెలల్ల బడి నొకక్కకొతడ చేతనఁ బటట్టి యతత్తినానఁడు

  బలిల్లదునఁడు వాడివో బారివదతవానఁడు
చ. 2:   మునుప సకలభటూతములను నేలికయపై

  మనసలల్ల నెరిగిన మతతగవాది
    చనవున జలధిలో సతప దితదుగ నికినఁ జూప
  అనువరి వానఁడివో అతజనగానఁడు

చ. 3:   పటట్టిరాని కాళతగపడిగెలమనఁదు మెటట్టి
  పటట్టినానఁడు వానఁడువో పాములవానఁడు

    అటట్టి శ్రీవతకటనాథనఁ డమరల నెలల్లనునఁ జే
   పటట్టి దపైతుతలనఁ జతపతచే పాళగానఁడు



చి.ఆ.రేక: 0004-05 సాళతగనాట సత: 10-023
పలల్లవ:  అపప్పునివరపగసాది అనన్నమయాత

   అపప్పుసము మాకె కలనఁ డనన్నమయాత
చ. 1:    అతతటకి నేలికెపైన ఆదినారాయణునఁ దన

  యతతరతగాన నిలిపీ ననన్నమయాత
  సతతసాననఁ జెలవతద సనకసనతదనాదు

 లతతటవానఁడు తాళల్లపాకనన్నమయాత
చ. 2:    బరదు టకెక్కములగా బెకక్క సతకీరత్తినముల

  హరిమనఁద వనన్నవతచె ననన్నమయాత
   వరివగలిగినటట్టి వదముల యరస్థి మెలల్ల

  అరసి తలిపనానఁడు అనన్నమయాత
చ. 3:  అతదమెపైన రామానుజాచారతమతమున

  అతదుకొని నిలిచినానఁ డనన్నమయాత
   వతదువల మాకను శ్రీవతకటనాథని నిచెచ్చె
  అతదరిలో దాళల్లపాక అనన్నమయాత



చి.ఆ.రేక: 0004-06 దేవగాతధరి సత: 10-024
పలల్లవ:      నేరి చెవవ్వెనఁడు బద్రిదికె నేరక యవవ్వెనఁడు చెడె

    భారకనఁ డతదరికి శ్రీపత యితత కాక
చ. 1:      వకక్కరి నేరము లపైత నటూరకె వడకనఁ జూచే

   నకక్కటా నాగణదోషా లవ యతచను
     వకక్కటపై వచారితచితే వర లేమ తా నేమ
     అకక్కడ నికక్కడ గరి హరి యితత కాక

చ. 2:      దటట్టిచి వకక్కరి నెపైత తపప్పు లతచనఁ జూచేను
   అటేట్టి నాయపరాధల కాజజ్ఞ యేదో

    నెటట్టిననఁ దలపోసితే నేనేమ పర లేమ
    గటట్టిగా సవ్వెతతతుగ డు శ్రీకాతతునఁ డితత కాక

చ. 3:     వరకె వకక్కరి నెపైతే వచచ్చెముల వటేట్టిను
  కారకమత్మినటట్టి నాకలల్ల లతచను

  గారవతచి శ్రీవతకటనాథనఁడు ననున్న
    సారెక రకతచనఁగాను జయ మాయనఁ గాకా



చి.ఆ.రేక: 0005-01 గతడకిగయ సత: 10-025
పలల్లవ:     వటట్టివచారము లేల వలవని చితత లేల

   దిటట్టితనాన రకతచ దేవునఁ డుతడనఁగాను
చ. 1:    తానె బుదదరినఁగితే తపప్పులేల వచచ్చెని

    మానక యేలిక లసత్స మనిన్నతచనఁ గాక
     మేనిలోనఁ బాపము లేక మతచిన భయ మేనఁటకి
   ఆనుకొని రకతచ శ్రీహరి యుతడగాను

చ. 2:      చేరి తానె కొలిచితే జీత మేల తపీప్పుని
   భారకనఁడెపై దొరయే చేపటట్టి నఁ గాక

    మారముదద్రి గాని మతచిమాడక వటట్టిము లేల
    తారకాణగా హరి తానె రకతచనఁ గాక

చ. 3:     చనవ కలిగితేను సలి గేల తపీప్పుని
    తన చెపప్పునటట్టి రాజ తానఁ జేసునఁగాక

    పనివడి రాచవారి పనులక బతద యేది
  నను శ్రీవతకటగిరినాథడు రకతచనఁగా



చి.ఆ.రేక: 0005-02 గళ సత: 10-026
పలల్లవ:     నిచచ్చెలటూనఁ జెడనియటట్టి నీకె తలసునఁ గాక

   యిచచ్చెల మావతటవా రేమెరనఁగదు రయాత
చ. 1:    బాలనఁడు వస్కృదద్ధనియట పరిభాష లనిన్నయును

  మటూలమటూలలను దేహమునకె కాక
   యలో నెతచి చటూచితే నెనన్నటవానఁడు

   కోలముతదపై పరిగీనో కొతచె మయతనో
చ. 2:     మతచిది చెడడ దనెటమానఁట లలల్ల భువలోన

    యతచి చటూడ మనుజల కితత కాక
   నితచి సరవ్వెపూరరనఁడవపై నీవు లేనిచోటేది

   తుతచరాదు పతచరాదు తొలల్ల కలవు
చ. 3:   వానఁడు వనఁడనియటవచనాల జగములో

    పోనఁడిమ జీవులయతద పొసనఁ గెనఁ గాక
  వనఁడినా కొసరినాను వశవ్వెవాతపకనఁడవపై
   నానఁడు నేనఁడు శ్రీవతకటనాథనఁడవ కలవ



చి.ఆ.రేక: 0005-03 నారాయణదేసాక సత: 10-027
పలల్లవ:     ఐన దేది కాని దతదులో నేది

  నానారటూప శ్రీనాథనఁడె కాకా
చ. 1:    యవవ్వెరి దటూషితచే మెవవ్వెరి భటూషితచే

  మెవవ్వెర సవ్వెతతతుగ లితదులో
  అవవ్వెల నివవ్వెల నతతరాతుత్మినఁడెపైన

  యవవ్వెనజాక్షుని ననుట గాకా
చ. 2:    యతదుకనఁ గోపతచే మెతదుక మెచేచ్చె

   మెతదునఁ గదుద మే లితదులో
   అతదు నితదునఁ దానె యలల్ల కొనన్న

  నతదనతదనునే నముత్మిట గాకా
చ. 3:    యేచోట మతచిది యేచోట చెడడది

  యేచోట సతమౌ నితదులో
 కాచేట శ్రీవతకటనాథనఁడె
   చేచేతనఁ గాణచెపై చెలిల్లతచెనఁ గాకా



చి.ఆ.రేక: 0005-04 గజజరి సత: 10-028
పలల్లవ:   చలమె చెలిల్లతచకొనన్న సతులల

  సులభమా మతోపొతదు సుతులల
చ. 1:    వగతనెపైన యతనెపైన వలలమాటలనఁ బెటట్టి

  బతమ చెరతురగా బతధువులల
   హితవరలవలనె యితత నతత నెలయితచి

 తతగొతదురగా ధనధనతములల
చ. 2:    పదదనెపైన పనన్ననెపైన పలచనఁదనమె రేనఁచి

 కొదిదమరితచిన కామకో శ్రోధములల
   అదొద యతతవరకత్తి నెపైనా వషయాలకె

 తదిదతరిగా పతచేతదిద్రియములల
చ. 3:     మునినెపైన ఋషినెపైన మోహమె పతచి మరప

  మొనసితరిగా యిలల్ల ముతగిళల్ల ల
 ఘనునఁడెపైన శ్రీవతకటనాథపాదముల

  చనవుననఁ జూపత రాచారతలల



చి.ఆ.రేక: 0005-05 మలహరిసత: 10-029
పలల్లవ:   నితడునిధనమువల నీవు గలిగతడనఁగాను

  పతడినయోగికినఁ బటూరరభావనె మతచిది
చ. 1:    కలకాలము భటూమనఁ గతల వతటమగాని

  నలనహుషాదు లనాన్నరా యేమ
     యిలలో నితర లలల్ల నేమ లేకక్క యితదుకనఁగా

  యలయితపవషయాల యేమరనఁగనఁ దగనా
చ. 2:     చేపటట్టి పరాణల చెపప్పునఁగా వతటమ గాని

  బాపరె దురోతధనుసతపద యేది
   కాపాడ నిపప్పుటవారికలిమ యతచనఁగ నేది

   యపాటపనికినఁగా నిది గోరనఁ దగనా
చ. 3:      మళల్ల మళల్ల భటూమలోన మాటల వతటమ గాని

   తొలిల్లట బలఢతల సతుత్తి వ లేవ
   వలల్లవరెపై యపప్పుడూ శ్రీవతకటనాథ నీదాసు

   లలల్లకాలమునఁ జెడని యబలిమె నిజము



చి.ఆ.రేక: 0005-06 లలిత సత: 10-030
పలల్లవ:   బతడితచితేనఁ గలగనా పరమాతుత్మినిదాసతము

   నితడుమత నుతడితేను నెరవరనఁ గాక
చ. 1:     బాధక నోపనివానఁడు పాపము సేయ నేల

    పోది సేయనఁ దొలతేమ బుదిద్ధ లేదా
   సాదువల నుతడితేను సరేవ్వెశవ్వెరనఁడె తనున్న
    వాదులట లలల్ల మానిప్పు వహితచకో లేనఁడా

చ. 2:     దతడుగ కోపనివానఁడు తపప్పుల సేయనఁగ నేల
   వుతడరాదా తా నుతడె వడికానను
    కొతడవతట యాసతోడ కోరక తా నుతడితేను

    తతడు ముతడెపై లతపటాల తగిలీనా తనక
చ. 3:     వళక కోపనివానఁడు వచిచ్చె పూనఁటవడ నేల

  వలిసినటల్ల తనతత నుతడరాదా
  కలకాలము శ్రీవతకటనాథనఁ గొలిచిత

     అలరి యభయ మచిచ్చె అటట్టి కావ నోపనఁడా



చి.ఆ.రేక: 0006-01 గజజరి సత: 10-031
పలల్లవ:     వదుద సుమత్మి చెపప్పుతని వలలనఁ బడనఁగ వదుద

   పదదరికాన దేవునినఁ బేరకొన రాదా
చ. 1:    పలల్లదప సతసారాననఁ బాయలేక తరిగేవు

    చెలల్లనఁబో జీవునఁడ యితకా సిగద్గీ గాదుగా
  వలల్లవరి నితతయాల వనకముతదరిపాట

   దళల్ల లితనము మాని తలనఁచకో రాదా
చ. 2:     వయపైద్వ్యనా మనఁద మణద వసరక కోరేవు

   అయోత యితకా నితదు కాసపడేవా
    వయతనె వనకజనత్మి మొకక్కటకక్క టతచి చటూచి
   తయతని వషరభకిత్తి తలసుకో రాదా

చ. 3:     యేప మరి యేమెపైనా నితపల సేసుకొనేవు
    పో పో యితకా రోనఁత వుటప్పుదాయనఁగా

  చేపటట్టి కాచేయటట్టి శ్రీవతకటనాథనఁడె
    దాపపై వునాన్ననఁ డిద దరిసితచ రాదా



చి.ఆ.రేక: 0006-02 గళ సత: 10-032
పలల్లవ:   చినన్నవానఁడు నాలగచేతులతో నునాన్ననఁడు

    కనన్నపప్పుడె శతఖమునఁ జకగమునఁ జేత నునన్నది
చ. 1:   నడురేయి రోహిణనక్షతగముననఁ బుటట్టి

  వడినఁ గస్కృషరనఁడిదివో దేవతలతదు
    పడిన మబాధ లలల్ల పగజలల యిపప్పుడిటట్టి

   వడుగరాయ మర వరవకనఁ డినఁకను
చ. 2:    పటట్టి తానె బాలనఁడు అబుబ్బురమెపైన మానఁటలలల్ల

   అటట్టి వసుదేవుని కాన తచెచ్చెను
   వటట్టిజా లితకేల దేవతలల మునులల

   వటట్టివముల మానెను వరవకనఁ డినఁకను
చ. 3:    శ్రీవతకటనాథనఁడె యాసిసువు దా నెపైనానఁడు

   యవల వరము లలల్ల నిచచ్చెచను
   కావనఁగ దికెపైక్కైనానఁ డికక్కడనె వోదాసులల

   వవగ వడుకతోడ వరవకనఁ డినఁకను



చి.ఆ.రేక: 0006-03 సాళతగనాట సత: 10-033
పలల్లవ:   ఈలగదద మటూకనఁలోన యితచకకోడిపలల్లక

  మటూలమటూలలనఁ దలరికముల చెలల్ల నా
చ. 1:   మతచకనఁ బెటట్టినయటట్టి మెపైనపనఁగళల్ల యల

    అతచెల లవుడి పటట్టి లననఁ బోయనా
   పతచేతదిద్రియము లలల్ల బలవతతములపై వుతడనఁగా

   యితచక నావపైరాగత మేడ కెకీక్కని
చ. 2:     గగిద్గీళల్ల వలవటట్టి కొనిన గఱము లలల్ల

  దగద్గీరి యగడుతల దానఁటనఁబోయనా
    నిగద్గీల బాదకనఁ గాక నేరిచిన సుదుద లలల్ల

  వగద్గీళమెపై యితతటను వలవట ట్టినా
చ. 3:      పోరకనఁ జాలక పోయి పొడిచే పోట లలల్ల

    నారటలనఁ గాక అవ నాటనఁ బోయినా
  గారవాన శ్రీవతకటనాథనఁడు గావనఁగా

    భారముల భయములనఁ బాస నితత కాకా



చి.ఆ.రేక: 0006-04 దేసాళత సత: 10-034
పలల్లవ:    ఏలికెవపై ననొన్నకని నేలనఁగాను నీ

  లీలవభటూత కొకలేశము దకక్కవా
చ. 1:    పనివని నాయొకనిపాపము మానుపనఁగా నీ

 ఘనసతకలప్పుమునకనఁ గడమా
    చెనకి నేనె పూజ సేయనఁగా మెచేచ్చెనతట

   కనుకొనే వతదేమ కతడ గటట్టి కొతటవో
చ. 2:    దేవునఁడవపై నామనసు దరిచి రకతచనఁగాను

   గోవతద నీమాయ కేమ గొఱతా
     సవల నాలోని భకిత్తి చటూచి కాచే నతటవా
    కావలసి నీ వతత గాదనఁ బోసుకొతటవో

చ. 3:   అలరి నాహస్కృదయమునతదునఁ గానుపతచితేను
  వలయ నీమహిమక వలితా

   కలిమతో ననున్న శ్రీవతకటనాథ కూడితవ
     యిలమనఁద నీక నిపప్పు డెతతకీ రిత్తి గటూడెనో



చి.ఆ.రేక: 0006-05 లలిత సత: 10-035
పలల్లవ:    తచిచ్చెచటూచితేనఁ జాల దపైవమే కలనఁడుగాక

    హచిచ్చెనమాయలనఁ బడ నేల మాక నినఁకను
చ. 1:     సారె సారె నే నెతతసతపదల గోరినాను

  పోరచి నీదేహమెకా భోగితచేది
    యరీత మనసు దా నెనన్నటకినఁ దనిసని
    గారవాన హరి నినున్ననఁ గనన్నద దకెక్కను

చ. 2:   పలమార చావులేనిబదుక కాసపడేది
  యిలలోసతసారమెకా యేనఁ జేసేది

  కలిగినయాస యేకాలమున ముదుసును
   అలరి వషరనిశర ణనన్నద నిలిచె

చ. 3:   వడుకతో ఘనమెపైనవదతల నేరిచినాను
   జోడుగా నితదరికిని చటూప టతతేకా

   వడని తలనఁపతో శ్రీవతకటనాథనినఁ గొలిచ్చె
    యడేరి బదుకట యనిన్న కితత కాకా



చి.ఆ.రేక: 0006-06 లలిత సత: 10-036
పలల్లవ:     భారము నీదిగాన పటట్టి వనన్నవతచేనఁ గాక

   ఆరితేరి బుదదరినఁగే దది యనన్ననఁడయాత
చ. 1:   వలనిసతసారపవటట్టి నేనఁ జేయనఁగాను

   యేలిన నినున్ననఁ గొలిచే దనన్ననఁడయాత
   కాలమెలల్ల వషయాల గాడినె కటట్టి తడనఁగాను

    ఆలితచి నీసేవ సేసే దది యనన్ననఁడయాత
చ. 2:   బటట్టిబయల మాయలబారినఁ బడివుతడగాను

   యిటట్టి నినున్ననఁ దలనఁచే దనన్ననఁడయాత
 వుటట్టిపడేకోరికల వువవ్వెళటూల్లరనఁగాను

    అటట్టి నినున్ననఁ బొగడే దది యనన్ననఁడయాత
చ. 3:    సొలసి నాలక నటూరసుదుద ల తడవనఁగాను

   యిలపపై నినున్న నుతతచే దనన్ననఁడయాత
   కలిగి ననున్నను శ్రీవతకటనాథ కాచితవ

   ఫలియితచెనఁ దపము యబాగ లనన్ననఁడయాత



చి.ఆ.రేక: 0007-01 సాళతగనాట సత: 10-037
పలల్లవ:    తన దాసునికొరక ధరియితచె నీరటూపము

    దిన దిన వడుకనఁ గదిరి నారసితహునఁడు
చ. 1:    బలరకక్కసు నొడిసిపటట్టి తొడలపపైనఁ బెటట్టి

  చెలనఁగి కొనగోళల్లనఁ జితచినానఁడు
 చలపటట్టి పేగలజతధతలతోడుతను

   తలివపై వునాన్ననఁడు కదిరి నారసితహునఁడు
చ. 2:    ఘెరధనవు కతఠకహర రకత్తిము ముతచి

  సారెక వసతతముగానఁ జలిల్లనానఁడు
   మారకొనన్నదపైతుతని చరత్మి మొలిచి మేనిమనఁద

   ధీరతనఁ గపప్పునఁనానఁడు కదిరి నారసితహునఁడు
చ. 3:   అతదపలక్ష్మియు బద్రిహల్లదునఁడు నుతతపనఁగాను

  వతదుగా నాగముపాల వలసినానఁడు
   అతది శ్రీవతకటనాథనఁడెపై యడా నాడాను

  దితదుపడునాన్ననఁడు కదిరి నారసితహునఁడు



చి.ఆ.రేక: 0007-02 సామతతత సత: 10-038
పలల్లవ:     దవువ్వెలతరవు మరేనఁటకి తడనఁబాటల మరి యేటనఁకి

    యవవ్వెర దలనఁచిన నిదియ యపరముల నొసనఁగన
చ. 1:    మన సనియడు పనువతటను మాయాలక్షతముపపైని

    పనివడి జాజ్ఞన బనియడి బాణత బేసినను
   వనకట దుషక్కరత్మితబుల వళల్లతోడనఁ బెకలిన

    తనయకతనె సకలతబును తపప్పుక కాన నగ
చ. 2:    మలయుచ మతతాబ్రారస్థిత బను మతదరగిరిచేతను

    చలమున సతసారత బను జలనిధి దచిచ్చెనను
    అలవడ హరిభకిత్తి యనెడి యమస్కృతము వడమనను
     పొలసట చావునునఁ బుటట్టి గ పొడమక బదుక నగన

చ. 3:    జీవునఁ డనియడిపాదున చిరకాలతబును మొలచిన
 శ్రీవతకటనాథతడును సిదద్ధషధతరవు

   భావతపనఁగనఁ దనకస్కృపయను పతడూ వతడినను
    కావలసిన యరస్థిము దనకెపైవస మగనఁ గానా



చి.ఆ.రేక: 0007-03 లలిత సత: 10-039
పలల్లవ:    తాళపాకనన్నమాచారత దపైవమవు నీవు మాక

   వళమె శ్రీహరినఁ గనేవర వానతచిచ్చెతవ
చ. 1:     గరనఁడవు నీవసుమత్మి కమత నెపై ననాక

  సరవ బద్రిహోత్మిపదేశము సేసిత
   పరమబతధునఁడ వపైనా పరికితప నీవసుమత్మి

   వరస నేనఁ జెడకతడ వహితచకొతటవ
చ. 2:    తలిల్లవపైన నీవసుమత్మి తగిన వషయాలలో

  పలల్లదాననఁ బడకతడా బద్రిదికితచిత
  అలల్ల కొని తోడునీడవపైనా నీవసుమత్మి

  చిలల్లరమాయలలోననఁ జెడకతడానఁ జేసిత
చ. 3:    దాతవు నీవసుమత్మి తగ శ్రీవతకటనాథ

   నాతలనఁపలో నిలిప నమత్మినఁ జేసిత
    యేతలనఁ జూచినా నాక నేడుగడయు నీవ

    ఆతల నీతల ననున్న నాడుకొని కాచిత



చి.ఆ.రేక: 0007-04 ఆహిరినాట సత: 10-040
పలల్లవ:      ఇతదుర నేల దటూరేర హితవ నీవు సేయనఁగా

     ముతదు ముతద తముత్మినఁ గరత్మిముల సేయు మతటవా
చ. 1:      తలిసి నినున్ననఁ గొలవ దేహ మచిచ్చెతవ గాక

   బలిమనె మాయలలోనఁ బడు మతటవా
     మలసి నినున్ననఁ దలనఁచ మన సిచిచ్చెతవ గాక
   కొలగటట్టి వషయాలనఁ గోర మతటవా

చ. 2:      నగతా నినున్ననఁ బొగడ నాల కిచిచ్చెతవ గాక
   అగడుగా నటూరమానఁట లడు మతటవా

     సొగసి నినున్ననఁ జూడనఁగానఁ జూప లిచిచ్చెతవ గాక
   వగవగలతో నటూరివారినఁ జూడు మతటవా

చ. 3:      శ్రీవతకటనాథ నినున్ననఁ జేర మ నతటవ గాక
   జీవులను మనుజలనఁ జేర మతటవా

    భావతచి నీదాసులనె భజితచ మతటవ గాక
   దావత లతపటాలలోనఁ దడనఁబడు మతటవా



చి.ఆ.రేక: 0007-05 నాట సత: 10-041
పలల్లవ:   ఎనిన్నచేనఁత లనిన్నగణ లనిన్నభావాల

    యినేన్నసి నీమహిమ లివ నీకె తలసు
చ. 1:    యేమలీలల నటతచే వమయాత దేవునఁడా

   భటూమలో జీవుల నెలల్లనఁ బుటట్టితపచ
   పేగమతో నాటలడేపనన్న వానఁడనఁవనఁ గావు

   నీమహిమ లినన్నయటూ నీకె తలసు
చ. 2:   యతతని పరనఁదుకొనే వతదిరానాథనఁడా

 అతతరతగములనుతడె అతదరిలోన
    వతతల లేవు నీక వఱిఱ్ఱైవానఁడవనఁ గావు
    యితతేసి వచారాల యివ నీకె తలసు

చ. 3:   చెలనఁగి వరాలిచేచ్చెవు శ్రీవతకటనాథనఁడా
   తలనఁకక నినున్ననఁ గొలేచ్చె దాసులక

    అలరి నీవపై తేను ఆశకతడవనఁ గావు
   నెలవపైన నీసుదుద ల నీకె తలసు



చి.ఆ.రేక: 0007-06 రామకిగయ సత: 10-042
పలల్లవ:     మాయలో మునునఁగ నేల మమత లేల

    చేయరా దేవునఁ డపాట సేయ నోపనఁడా
చ. 1:   అటట్టి దేహసమత్మితధ మాసపడేజీవులల

  పటట్టి హరిసమత్మితధన బద్రిదుకరాదా
  నెటట్టిన సరావ్వెతతరాతపైమనిలచనన్న దేవునఁడిటట్టి

   చటాట్టి లపకాక్కలపాట శభ మయత నోపనఁడా
చ. 2:    మోసపోక ధనధనతముల గటూరేచ్చె దేహులల

  వసరక వషరభకిత్తి వదకరాదా
   రాసి కెకక్క యితదరిని రకతచేదేవునఁడె

  కాసువసములపాట కావ నోపనఁడా
చ. 3:    వలయ రాజలను దవతచే పాబ్రాణులల

   కల శ్రీవతకటనాథనఁ గాననఁగ రాదా
     వల నని యితదరికి వరాలిచేచ్చె దేవునఁ డేమ

  కొలవునిలవుపాటగణ మయత నోపనఁడా



చి.ఆ.రేక: 0008-01 దేసాళత సత: 10-043
పలల్లవ:   వటట్టి వచారములేల వగపలేల

   నెటట్టిన శ్రీహరినఁ జేర నేరవలనఁగాక
చ. 1:      కాల మేమ సేసని కరత్మి మేమ సేసని

  యేలిన శ్రీరమణునఁడె యదనుతడనఁగా
  ఆలితచిన ధుగ వునిని అజామళనిని

    కాల మేమసేస నయత కరత్మి మేమసేసను
చ. 2:      పాప మేమ సేసని పగ యేమ వసని

  కాపాడె దేవునఁడె దగద్గీరనుతడనఁగా
   యేపన ఘతటాకరరని యలమనఁ బద్రిహల్లదుని

    పాప మేమ సేసనయత పగయేమ సేసను
చ. 3:      కల మేమ సేసని గణ మేమ సేసని

  నలవపైన శ్రీవతకటనాథనఁ డుతడనఁగా
   ఆలరి వాలీత్మికికి అలనానఁ డహలతక

    కల మేమ సేసనయత గణ మేమసేసను



చి.ఆ.రేక: 0008-02 లలిత సత: 10-044
పలల్లవ:   అతదర వకార మతదుదురె

  నితదలేని నీవు నీదాసులదకక్క
చ. 1:    సతుల సుతులనఁ జూచి జగములోవారెలల్ల

  మతలోన భద్రిమయక మానర
 రతకెకక్కనఁగా హేయరాగరహితునఁడవపై

   సతతము గలిగినసావ్వెమవ నీవు దకక్క
చ. 2:   ధనధనతములచటూచి తగినజీవుల వాని

  వనువతటనఁ దిరగక వడువర
  పనివని యాశపాశ దటూరనఁడవపై

  ఘనతగలగ శ్రీకాతతునఁడ నీవుదకక్క
చ. 3:   యిలల్ల ముతగిలిచటూచి యదేహుల వాని

  నొలల్ల మనుచరోసి వుడుగర
 వలల్లవరిగ శ్రీవతకటనాథనఁడవపై

 తలల్లమెపైనయటట్టి దేవునఁడవుదకక్క



చి.ఆ.రేక: 0008-03 సాళతగనాట సత: 10-045
పలల్లవ:  ఎటలనఁబుటట్టితచితో నీవరనఁగదువు

   ఘటన ననిన్నయు నీసతకలప్పు మే అయాత
చ. 1:   చచేచ్చెవారినఁజూచి చావుక వరతుగానఁన

 రొచచ్చెలసతసారముప రోతునఁగాని
  కచచ్చెపటట్టి ఆదియ కాలనఁజేతానఁబెననఁగనఁగ

 మచిచ్చెకసేయుదునఁగాని మానలేనయాత
చ. 2:    బడలేవారినఁ జూచి బడల నోపనఁగాన

 వడువనిసతపదపపై వసిగేనఁగాని
  పడవాయ కదియ పరగచరానఁగాను

  బడినఁ దిరగదునఁగాని పాయలేనయాత
చ. 3:    ములిగేవారినఁ జూచి ములగ నోడుదునఁగాన

  శిలగనఁగోరికలనఁ గోసితనఁ గాని
  కలిమతో శ్రీవతకటనాథ నీభకిత్తి
  వలయనఁ గోరదునఁగాని వడువలేనయాత



చి.ఆ.రేక: 0008-04 రామకిగయ సత: 10-046
పలల్లవ:     నీవుగలిగిననఁ జాల నికక్కము అనీన్ననఁ గలవు

  ఆవల మాయాచారతనఁ డానతచెచ్చెనయాత
చ. 1:   యేలోకముననునన్న యడయనిసొముత్మి నీవ

   తాలిమ యతదునఁ బోనిధనము నీవ
  కాలముకడాతరగని ధనతము నీవని

   ఆలితచి మాగరనఁ డిటట్టి ఆనతచెచ్చెనయాత
చ. 2:    యతదతదుత దిరిగిన యేలికవు నీవ

  నితదలేనియటట్టి తోడునీడవు నీవ
    ముతదువనకల నిలల్ల ముతగిలియు నీవ యని

  అతదముగ దేశికనఁడె ఆనతచెచ్చెనయాత
చ. 3:    యనన్ననఁడునఁ గలనఁగనటట్టి హితునఁడవు నీవ

  పనిన్ననటట్టివుతడె నిచచ్చెపతటా నీవ
    ననున్ననఁ గాచే శ్రీవతకటనాథనఁడ వని తాళల్లపా

  కనన్నమయతతగారె నాక నానతచిచ్చెరయాత



చి.ఆ.రేక: 0008-05 లలిత సత: 10-047
పలల్లవ:  జగదశవ్వెరని లీలచకగములోపలనుతడి

    మగడ దాసునఁడుగాక మాయ దానఁట వసమా
చ. 1:    తనువు నాదయననఁగ తనక సవ్వెతతతగమేది

    తనువులో తాను హరి తను వకాన
   మనసులో యసుదిద మరినమత్మితేనఁ జాల

 వనకముతదరలక వచారమేలేదు
చ. 2:    సొముత్మిల నావయననఁగ సధితచనఁ దానెవవ్వెనఁడు

   సముత్మిలనునఁ దాను హరిసొముత్మి లకాన
   సమత్మిత నీతలనఁప సహజమెపై కలిగితే
   నెమత్మిదినఁ దా నినిన్నటా నిశిచ్చెతతునఁడౌను

చ. 3:    బతటల నావారననఁగనఁ బరికితచ నెవవ్వెనఁడు
  బతటలను దాను హరిబతటల్లకాన

  నతటన శ్రీవతకటనాథనినఁ గొలిచితేను
   కతటకములలల్ల నఁ బాసి ఘనునఁడె తానౌను



చి.ఆ.రేక: 0008-06 శదద్ధవసతతత సత: 10-048
పలల్లవ:    మేలేమ కీడేమ మతచిన నీరటూపమె

 వాలయితచి తలిసినవానికి
చ. 1:   యినుమేమ పసినఁడేమ యతచిచటూచిత

  మనసు దలిసిన నిరత్మిలనికి
   ఘనమేమ కిరదేమ కలవలల్ల నీ
  తనువుగనఁ దలిసిన తతవ్వెజాజ్ఞనికి

చ. 2:    పగయేమ చెలిమేమ పలమార నినున్న
 పొగడుచనుతడెట పణుతనికి

   వగపేమ వడుకేమ వరసతో నినున్న
  వగటలేక కొలిచే వవకికి

చ. 3:    చేరవమ దవవ్వెమ శ్రీవతకటనాథ నినున్న
  కూరిమనఁ గొలిచిన సదుద్గీణునికి
   బారమేమ పాటేమ పరమాతాత్మి నినున్న
  సారమతనఁ దలిసిన సరవ్వెజజ్ఞనికిని



చి.ఆ.రేక: 0009-01 లలిత సత: 10-049
పలల్లవ:    ఏలికయపైన హరి నేల మరవనఁగవల

  పాలమాలి మరియాల భతగపడవలను
చ. 1:   యిరకమానిసతది నేనఁటకినఁ జొరవల

  తరగలేక యేల తనుకవల
  యరవులవషయాల నేల పొరలవల

  కొరగాని పాపాలగొడ వలవలను
చ. 2:     మగల వురలలోన మెడ యాల పటట్టివల

  తగిలితచకొని యేల పొగలవల
  యగసకెక్కపనఁగోరిక లేల కోరవల

  జిగరవతటబతదాలనఁ జికక్క నేలవలను
చ. 3:    పారేబతడికితద పాద మేల చానఁచవల

  జారపడి మరియాల జడియవల
   మరి శ్రీవతకటనాథ మకిక్కలివడుకనఁ గొలిచ్చె

  పోరమాలివుతడ కేల పొడినఁబడవలను



చి.ఆ.రేక: 0009-02 పాడి సత: 10-050
పలల్లవ:     తానేడ వారేడ తనువడ మరి తకిక్కనవలల్ల నేడ

      మానలే ననుచ తరితీప సేసే మన సేడ నుతడునో
చ. 1:   కతదువమానిపపై నోరటూరితచెటకాయలనఁ బతడుల్ల పకవ్వెముదపప్పున

   అతదముగ మునున్న గోరినటట్టివారి యాసలతదుతడునో
   పొతదున వలచి పలకితచినటట్టిపరషల సతులటట్టిముదిసిత
   ముతదర వనక నెరనఁగనియతనిమోహ మెతదుతడునో

చ. 2:     కొతత్తిమెరనఁగలచేత భద్రిమయితచే కోకల చివరె పానఁతగిలిత
    బతత్తితోనఁ గావల నని కొనన్నవారిభద్రిమ లతదుతడునో

    రితత్తిజవవ్వెనాన కొపప్పుగోళల్ల దిదిద రీతగానుతడెట సితగారతబుల
  పతత్తివలనెపై బటట్టిగటట్టినఁదనభావ మెతదుతడునో

చ. 3:     తావతో బుగలకొనెటవవుల దానఁపనఁగ నవయ వాడినపమత్మిట
    భావతచి చటూచితే నతదలి తొలిల్లటపస యతదుతడునో

    శ్రీవతకటనాథనఁ డిటట్టి యేలనఁగాకచెలల్లనఁ బోతానఁదొలిల్ల భోగితచినవలల్ల
    వవగ మరనానఁ డవయ చటూడ నేవధమెపైయుతడునో



చి.ఆ.రేక: 0009-03 మాళవగళ సత: 10-051
పలల్లవ:  శ్రీపతపరనాయకా జయచితతతాభీషట్టిదాయకా
చ. 1:  వునన్నతోనన్నతవగగహ దాసపరిసాస్థి నుగగహ

  ననున్న తామరగసుగగహ సామవదపరిగగహ
చ. 2:  జానకీపగయకారకా శివసాధితాఖలతారకా

 మానుషాహితమారకా మామకాఘనివారకా
చ. 3:  శ్రీవతకటనాథరటూపకా సతచితరఘకలదపకా

 భావసతతోషపాబ్రాపకా అభతగమతజలచాపకా



చి.ఆ.రేక: 0009-04 దేసాళత సత: 10-052
పలల్లవ:  ఎటట్టిహితోపదేశకనఁ డెటవతటదయాళవు

 అటట్టి తాళల్లపాకనన్నమాచారతల
చ. 1:   పచిచ్చెతామసుల మముత్మినఁ బరమసాతవ్వెకలనఁగా

  యిచచ్చెటనె సేసినానఁడు యతతచితత్తిము
  యిచచ్చెగితచి మాకలన నెనన్ననఁడులేనివపైషరవ
  మచచ్చెముగానఁ గస్కృపసేస ననన్నమాచారతనఁడు

చ. 2:    ముదిరిన పాపకరత్మిముల సేసినటట్టి మముత్మి
   యదుటనఁ బుణుతలనఁ జేస నెతతసదతము

  కదిసి యేజనాత్మిననఁ గాననిసతకీరత్తిన
  మదన నుపదేశితచె ననన్నమాచారతడు

చ. 3:     గడుసునఁదనప మముత్మినఁ గడు వవకలనఁ జేసి
  యిడుమలలల్ల నఁ బాప నేమరదు

   నడుమనె యనన్ననఁడునఁ గానని శ్రీవతకటనాథ
  నడియాలముగ నిచెచ్చె ననన్నమాచారతనఁడు



చి.ఆ.రేక: 0009-05 సామతతత సత: 10-053
పలల్లవ:  తోనఁటకూరదొతగలల తొయతలలల

   నానఁటకప మమోహము నమత్మి నెటట్టి వచచ్చెను
చ. 1:    పాపపణతప టనఁదాలపాల సేసి జీవులను

   చటూపలనె భద్రిమయితచే సుదుద ల మవ
   దాపదతడెపై శ్రీవభునఁడు తానె కాచెనఁగాక

    యేపన రితత్తివారి మ రెతతతత సేయర
చ. 2:      కీడు మే లనె వురలనఁ గీలితచి మనుజలనఁ

  బాడితోనె యతచెటభావము మది
   యడేరితచి నాగరనఁడు యితదిరేశనఁ జూపనఁగాక

   యడనె రతత్తివారి మ రెతతతతసేయర
చ. 3:     చావునఁ బుటట్టి గ లనెట సముదాబ్రాలనఁ బడనఁదోసి

  జీవులను వసిగితచేచితత్తిము మక
  శ్రీవతకటనాథనఁడె చేపటట్టి మమేత్మిలనఁగాక

   వవగననఁ బేదలచే వటట్టి యతతగొనర



చి.ఆ.రేక: 0009-06 మాళవ సత: 10-054
పలల్లవ:    నటూరవదుద తాగవదుద నోర చేనఁదుగావదుద

    చేరవ నొకచోట సతజీవ వునన్న దిదివో
చ. 1:   పొలమెలల్ల నఁ దిరిగాడి పొడినఁబడనెవదుద

  తలనఁకక గడడపారనఁ దవవ్వెవదుద
   వలవని వానఁగల వతకల వదకవదుద
   చెలనఁగి వకచోటసతజీవ వునన్న దిదివో

చ. 2:    మొకక్కలననఁ జెరవులో మునినఁగి చటూడవదుద
  నికిక్కన పటట్టిలమనఁద నెమకవదుద

   వకక్కసాననఁ జేతపపైనఁడి వలవటట్టి కొనవదుద
   చికక్కలలల్ల బాపటసతజీవ వునన్న దిదివో

చ. 3:   దవులను నోడలకిక్క తరగాడనేవదుద
  సవల బలములోననఁ జొరవదుద
  కావతచి గగహణదికాలము వదకవదుద

  శ్రీవతకటనాథడెపైసతజీవ వునన్న దిదివో



చి.ఆ.రేక: 0010-01 దేసాళత సత: 10-055
పలల్లవ:    ఎఱక గలిగితేను యతనఁడె దికక్క

   మఱి నిమష మతని మానివుతడనఁదగనా
చ. 1:  యవవ్వెరిసొముత్మిగడిచి యవవ్వెరిగఱ ఱ్ఱైలవతట

  కొవువ్వెదరనఁ బారాడి కొలిచేది
     యివవ్వెలనఁ బుటట్టితచి పతచి యేలిన దేవునఁ డుతడనఁగా

   ఆవవ్వె లివవ్వెలివారిని ఆసపడనఁ దగనా
చ. 2:     తా నెవవ్వెరికి బుటట్టి తలనఁకక వరివారి

   నానతదాన అయత లమత్మి లనుకొనేది
  పానిపటట్టి సరవ్వెవధబతధునఁడు వషరనఁడుతడనఁగా

  మానిసిచటట్టిరికాల మరగగ జెలల్ల నా
చ. 3:    యతదువతకనో యదేహి యేమటనో పొగడుచ

  వతదువల నెవవ్వెరిని వఱిఱ్ఱైనఁజేసేది
  కతదువపైన శ్రీవతకటనాథనఁడు గావనఁగా

    సతదుసుడి కోరికల సటనఁ బడనఁ జెలల్ల నా



చి.ఆ.రేక: 0010-02 నాట సత: 10-056
పలల్లవ:    ఇతదరి జూచి చటూచి యఱనఁగవదాద

   బతదపసులక మెడ పనిన్నతచ నేల
చ. 1:   యినుముననఁ జేసిరా యవవ్వెరిదేహమెపైనా

   పొనినఁగి పోతేనఁబోవు పోకతటే మాను
   పనివడి యితదుకనఁగా బాటవడ నేమటకి
   మొనసి దొసపతటకి యినుప కటేట్టిల

చ. 2:     మతచి రాతనఁ జేసిరా మనుజనిమే నేమ
    నితచి చెడితేనఁ జెడు నిలిచ్చెతే నిలచ్చె
    పొతచి పొతచి యితదుకనఁగా పొడినఁబడ నేనఁటకి

    పతచ నీరబుగద్గీ రాతబరణనఁ బెటట్టి నేల
చ. 3:     చేనఁగమాననఁ జేసిరా చెలల్లనఁబో నరల నెలల్ల

   యనఁగి కతగితేనఁగతగ హచిచ్చెతే హచచ్చె
  నానఁగవార శ్రీవతకటనాథనఁడు మనిన్నతచనఁగాను

   దానఁగి జీలగబెతడుక తరమువటట్టి నేల



చి.ఆ.రేక: 0010-03 భటూపాళత సత: 10-057
పలల్లవ:  గోవతదా మేలొక్కనవయాత

   కావతచి భోగము కడమా నీక
చ. 1:   కమలజ చలల్లనికానఁగిటనఁ దగిలి

  సమరత బాయనఁగనఁ జాలవ
  కమలభవాదుల కడు నుతయితపనఁగ

  వమలపశయనము వడువగ లేవు
చ. 2:   భటూసతతోడుత పొతదుల మరిగి

  వసర వద నీవడుకల
  వాసవముఖుతల వాకిట నుతడనఁగ

   పాసి వుతడ నని పవళతచేవ
చ. 3:  నీళమనసిజలీలలనఁ దగిలి

  నాలితోడ మాననఁగ లేవ
 వళయను శ్రీవతకటనాథనఁడ

  పాలితచి దాసుల బద్రితకితచనఁగనటూ



చి.ఆ.రేక: 0010-04 లలిత సత: 10-058
పలల్లవ:    సకలపరాణముల చాట నినునఁ బొగడనఁగా

  తకమకలగా నలప్పురస్థిము చెపప్పునఁదగనా
చ. 1:    నిను నిరద్గీణు డనేట నీచజాతులయతదు

   యనయు దురద్గీణము దా నెతతో
   కనకతబు నిను మనుచ కారనాయతబులను

 యనలేనిదురావ్వెదుల నేమననఁగనఁగలము
చ. 2:     నీవ తా మనుకొనేట నితదితాతుత్మిల దాము

 కావతచదోబ్రాహతబు కడమా
  దావతులనఁ దనునఁగనన్నతలిల్ల గొడడనిపలక్క

  దేవతానితదకలనఁ దలపతగ వశమా
చ. 3:   అమరసరద్గీము మథత యనుశటూనతభాషలక

   తమతోడ భద్రిమ యేల తరగ
    తమగరవు శసత్తి సతబు తామె కలల్లననఁ గాను

  కగమబుదిద్ధ శ్రీవతకటనాథ యితుత్తి వా



చి.ఆ.రేక: 0010-05 దేవగాతధరి సత: 10-059
పలల్లవ:     నిమష మెడతగక హరి నినున్న దలచి

    మమత నీమనఁదనే మరిప బదుకట గాక
చ. 1:    నిదురచేనఁ గొనాన్నళల్ల నేరములనఁ గొనాన్నళల్ల

  ముదిమచేనఁ గొనాన్నళల్ల మోసపోయి
   కదిసి కోరినను గతకాలతబు వచచ్చెనె
     మది మదినె వుతడి యేమరక బదుకట గాక

చ. 2:     కడునఁ దనయులక గొతత కాతతలక నొకకొతత
  వడలయాసలకనఁ గొతత వటట్టిసేసి

     అడరి కావల ననిన నతదు సుఖ మునన్నదా
    చెడక నీసేవలే సేసి బదుకట గాక

చ. 3:    ధనమువతటానఁ దగిలి ధనతతబునక దగిలి
   తనవారినఁ దగిలి కాతరనఁ డెపైనను
  కనుకలిగి శ్రీవతకటనాథ కాతువ

    కొనసాగి నినున్ననే కొలిచి బదుకట గాక



చి.ఆ.రేక: 0010-06 వరాళ సత: 10-060
పలల్లవ:   గాడిదపలల్ల కోమలికమె కలిగినది

    వడుక పడు సతసారమె వసిగితచ వనక
చ. 1:     అగపడు సతపదమదట నాసల కడునఁ బుటట్టి

    వగ నది భరియితప వసమె కాదయత
    మొగమె చటూడనఁగ నాపపై ముదముననఁ గనుపటట్టి
   పొగలనఁగ గరచెటకాటల్ల పలికతట బెటట్టి

చ. 2:     వడువని భోగతబులపపై వడుక కడునఁ బుటట్టి
   తడనఁబడులతపట మెపైతే తలనఁచనె రాదయత

    తొడి మెను మాగినపతడెపైతే తోనఁచనఁ జూచినను
   వడియనఁబడి గొడడతటకి వసమె కాదవుడు

చ. 3:     మోవనఁగ వషయతబులపపై మోహము కడునఁ బుటట్టి
   శ్రీవతకటనాథా అది చెపప్పునఁగ రాదయత
   ఆవలనఁజూడనఁగనఁ జలల్లనెపై వుతడునఁ గాని

    తేవలనఁ గటూనఁకటవళల్ల తగనఁ బారను మగల



చి.శస్కృత.రేక: 01-1 వరాళ సత: 10-1
పలల్లవ:    ఎటట్టికేల కిదేలరా యనన్ననఁడులే నలవాట

   చిటట్టికాల కినాన్న ళల్లటట్టి సేయవతుత్తి వా
చ. 1:     దవువ్వెల నాటనఁ జూచేవు దగద్గీరి మానఁటలడేవు

   యవవ్వెతపైనా మతకాన కీడ కతపనో
   యివవ్వెల నినాన్నళల్ల మనమదదరము నొకక్కవరె
   నవువ్వెల మాతో నిటట్టి నవవ్వెవతుత్తి నా

చ. 2:     వరసేవు రమత్మినేవు వోరి ముచచ్చెట లడేవు
   గరిమ రేతరి కలగతటవా నీవు

    యిరవుగ నేను నీవ నిదదరము నొకక్కవరె
  నెరతనా లిటాల్ల నె నెరపదునా

చ. 3:    యికక్కవ నాతోనఁజెపేప్పువు యిపప్పుడిటట్టి రమత్మినేవు
  యకక్కవ నామనసు నీవఱనఁగదువా

    చకక్క శ్రీవతకటనాథ సరవ ననున్ననఁ గటూడిత
   మకక్కవ వనక కిటట్టి మనిన్నతతువా



చి.శస్కృత.రేక: 01-2 మధతమావత సత: 10-2
పలల్లవ:     వనన్నవతచవ వోరమణ వభునికి వతత లితకనేల

     వునన్నతనఁ దనున్న నే నేమెపైన నతటనా వోరచకొమత్మినవ
చ. 1:     చెలలలో ననెన్న చేపటట్టినవానఁ డలగనేనఁ టకినే

    వలచి తానాక నిచిచ్చెనబాసల వాకిటనె పోయనా
      తలనఁచి తలనఁచి తాపాన నే నిటట్టి తలనఁకచ నుతడనఁగా
     కలయనఁ దా రాక యడమానఁటలనె కానఁకరేనఁచ నేల

చ. 2:      యపప్పుడు నావదదనఁ బాయనివాడు నేనఁ డేమటకినఁ బోయనే
     తపప్పునో నామనఁది మోహము తనక తామసితచ నేల

   ముపప్పురిగొనన్నటట్టి జవవ్వెనము నే మోవలేకవుతడనఁగా
   యిపప్పుడెవచేచ్చెసి ననున్ననఁ గలయక యేమటకనాన్ననఁడె

చ. 3:    యకక్కడుమానఁట దనాన్నడని నాతోడనేనఁటకినఁ గోపతచెనే
    వకక్కటపై నే నెతతమరి నవవ్వెనా నటూరకతడేవానఁడు

    చకక్కని శ్రీవతకటనాథనఁడు ననున్న సరవతోనఁ గటూడెనే
     మకక్కవ న నిన్నతక దిగవడువక మనిన్నతచ మనవ



చి.శస్కృత.రేక: 01-3 సామతతత సత: 10-3
పలల్లవ:   అవునె లసత్సతగవులయనె నేనఁడు

   తవరి నీకితత నాతో దకొననఁగవలనా
చ. 1:    మానఁటనఁల దేలితచనేరచ్చెమగవా నీక నిపప్పుడు

   యేనఁటకె నా వభునితో నేకాతతము
   వానఁటమెపై నాపతపొతదు వదదనాన్న మానవు
  గానఁటాన నీకితతయేల గామడితనాల

చ. 2:   కూరిమవుటట్టితచనేరచ్చెకోమలి యేనఁటకే నీక
  చేరి నారమణునితోనఁ జేసనన్నల

   సారెక నామగనితో సరసాల మానవు
  కారణములేని దేల గయాతళతనాల

చ. 3:    కలసి మెపప్పుచనేరచ్చెకామని యేనఁటకె నీక
  నెలవపై నాకాతతునితో నెయతముల
   యిల శ్రీవతకటనాథనఁ డిదదరి మనిన్నతచికూడె
    మలసి మనలో నినఁక మచచ్చెరా లేమటకె



చి.శస్కృత.రేక: 01-4 పాడి సత: 10-4
పలల్లవ:    మానరా నారో నితక మరనఁగల

   పోనీనెతతపైనా నినున్న బొతకక నాతోను
చ. 1:  గఱతపైన యాకెమేనికతకమపరిమళము

  మెఱయ నేనఁటకిరా నీమేనియతదును
   మెఱనఁగ నీమేనిమనఁద మతచిని కెతపేలవచెచ్చె

   పొఱపొచచ్చెముల నీవు బొతకక నాతోను
చ. 2:   లలనపాదాననునన్న లతుత్తి క నీనొసలను

  కలగ నేమటకి వగనచెపప్పురా
  కలికిపకిక్కటనునన్న కపప్పురపనఁ దముత్మిలము

   పొలపపై నీకేలవచెచ్చె బొతకక నాతోను
చ. 3:    పడనఁత నీమేన నిటట్టి బాగగానితచినయటట్టి

  జడిగొనన్న కొనగోళల్లజాడ లేడవ
   కడనఁగి ననున్న శ్రీవతకటనాథ కూడితవ

  పొడవపైనచెలిసుదిద బొతకక నాతోను



చి.శస్కృత.రేక: 01-5 పాడి సత: 10-5
పలల్లవ:   మేలరా యనీగణము మెచచ్చెవచచ్చెను

    పోలితచ నీచేనఁత పూనఁట పూనఁట కొతేత్తికాదా
చ. 1:     దిటట్టియపై యవవ్వెతయపైనానఁ దిటట్టినా నవవ్వెట నీవు

   యటట్టి నేనఁ బొగడినాను యరసితచేవు
   యిటట్టి వలపతచేవా రేమన్ననినా జెలల్ల నఁగాక
   నెటట్టిన నేనటూరకనాన్న నీక నెగేద్గీకాదా

చ. 2:     తొయతలి యవవ్వెతయపైనానఁ దోకినా నవవ్వెట నీవు
  యియతడ నేమొకిక్కనాను యేవగితచేవు

  నెయతపవారిచేనఁతల నీక నితవౌనఁగాక
  చయతన నామోహమెపైన చపప్పునెకాదా

చ. 3:     వదుగ కెవవ్వెత గెపైకోకతడినా నవవ్వెట నీవు
  యదురకొనాన్న నామో మటచటూడవు

    యిద శ్రీవతకటనాథ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడి నా
  మదిలోనఁ బాయవపైతవ మతచిదకాదా



చి.శస్కృత.రేక: 02-1 పాడి సత: 10-6
పలల్లవ:      ఒదదనన్న జలము సేస నోయమత్మి వనఁడు తన

    వుదదతడా లతతపైనా మాననఁ డోయమత్మి వనఁడు
చ. 1:    యేపమరి నాతోడ నెగసకేక్క లడని

     వో పో పొమత్మినన్న మాననఁ డోయమత్మి వనఁడు
     పపై పపై ననున్ననఁ జెనకి బలిమ సేయవచచ్చెనే

   నోపననాన్ననఁ గొతగవట ట్టి నోయమత్మి వనఁడు
చ. 2:     సారెకనఁ బేరనఁ బలిచి సనన్నల సేయవచచ్చెని

   వరకపోయట ననున్న నోయమత్మి వనఁడు
   నేరపరి నతటానె నితడువావ సేసుకొనీ
   నోరిచిన నెరనఁగనఁడు వోయమత్మి వనఁడు

చ. 3:   యేలకొనన్నవానివల నెవవ్వెరతటా నెరనఁగనఁడు
   వోలవయవచచ్చె నాపపై నొయమత్మి వనఁడు

   నాలికానఁడు శ్రీవతకటనాథనఁడు ననున్న వటట్టి
   వోలివటట్టికె కూడె నోయమత్మి వనఁడు.



చి.శస్కృత.రేక: 02-2 శతకరాభరణత సత: 10-7
పలల్లవ:      చాలనఁ జాల నే నెరతగనా నానఁడు నానఁడె

    ఆలరి నీసుదుద లలల్ల ననీన్ననఁ గతటని
చ. 1:     సారె సారె ననున్న నేల పలిచేవు

    యేరా నీ వలప నే నెరనఁగనిదా
   వరకె యితకా నేలరా మానఁటలనె

    దటూరేవు నీసుదుద లలల్ల తొలల్ల కతటమ
చ. 2:    సనన్నల సేసే సేమరా యరనఁగనా

   చినన్ననానఁడె నీ చేనఁత లలల్ల ను
  చనున్నలముటేట్టి వమరా నాలికానఁడ

    వునన్నత నీసుదుద లలల్ల నినన్ననె కతటమ
చ. 3:    దగద్గీరి చేయి వటేట్టివురా యపప్పుడును

     నిగద్గీల నీ చల మెలల్ల నే నెరనఁగనా
  అగద్గీమెపై శ్రీవతకటనాథ కడపలో

     దగద్గీరి ననున్ననఁ గటూడగా తలనఁ పలల్ల నఁ గతటమ



చి.శస్కృత.రేక: 02-3 శ్రీరాగత సత: 10-8
పలల్లవ:    ఇతతచకక్కనఁదన మనఁక నేమని కొనాడుదమ

    చెతత నాతనఁడును నీప చేతలకె భద్రిమస
చ. 1:     మొలక నవువ్వెల చెలిమోము చటూచి వభునఁడు

   తొలనఁకవనెన్నలల చతదురనఁ డని భద్రిమస
   మలయు జతకెనల బొమత్మిలచటూచి రమణునఁడు
   వలయనఁగ మదనుని వతడల్లని భద్రిమస

చ. 2:      సొగసిన చెలి చటూప చటూడ జూచి పగయునఁడు
     పగతో మరనఁ డేసిన బాణ మని భద్రిమస
    మగవ యాడినయటట్టి మానఁట వని నాయకనఁడు

   పగటననఁ గోవలపల కని భద్రిమస
చ. 3:     కరనఁగితచి చెలి దనున్న కానఁగిలితచిననునఁ బత

    తరమెపైయునన్న మెరనఁగనఁ దగె యని భద్రిమస
  గరిమతోడుత శ్రీవతటనాథడు కాతత

   వరసనఁ గటూడనఁగ పరవశమున భద్రిమస



చి.శస్కృత.రేక: 02-4 హిజిజజీ సత: 10-9
పలల్లవ:    నీ వమ సేతువు నానేరమోయమాత్మి

   చేవ నీయిచచ్చె రాజతము సేయవోయమాత్మి
చ. 1:    వలపతచి రమణునఁని వాకిలి వళల్లనీవు

 కలికిచేనఁతలనె కదవమాత్మి
    చలమున నావభుని జతకితచి నానఁడు నానఁడె

   నెలవపై నే నితతేసి నేరనెపైతనమాత్మి
చ. 2:   నయమున నాపతని నాయితటకిరాకతడా

 బయకారితచితవగా పదవమాత్మి
   పయిపడి యతనిచే బాసలలల్లనఁ జేయితచక

  జయముతోడుత నుతడనఁజాలనెపై తనమాత్మి
చ. 3:     నటలక నామగని జతటవాయక న నిన్నటట్టి

 అటమటతచితవగా అవునమాత్మి
   నటనతో శ్రీవతకటనాథడు మ నిదదరిని

  యిటలనె సరిగా నేలనోయమాత్మి



చి.శస్కృత.రేక: 02-5 పాడి సత: 10-010
పలల్లవ:    ఎతత సేసినాను ని నేన్నమనేనురా

  వతతదాననా యలిగి వరపచటూపను
చ. 1:       యేడనెపై నా నిలిచి నీ వవవ్వెతతో నెపైన మానఁట

   లడుకొనన్న నినున్న నే నదదలితతునా
    యడనుతడె ననున్న నీ వవవ్వెతపేరనఁ బలిచినాను

   కోడెకానఁడ నినున్న నిటట్టి కోపగితతునా
చ. 2:    కలికివపైన నినున్న నేకాతతయితటనఁ జూచినాను

   చలము సాధితచి నినున్న సాధితతునా
    సొలసి నీమేన నెవవ్వెత సొముత్మివటట్టి కతడినాను

  కలకమానఁటలను నినున్న గతపతతునా
చ. 3:    వనెన్నకానఁడ యేరమణ వాకిలిగాచనాన్న నినున్న

    సనన్న సేసి సారె సారె జతకితతునా
    ననున్న నిటట్టి శ్రీవతకటనాథనఁడ నీవకూడి నేనఁడు

   కనెన్ననెపైన నామనతబు కనఁరనఁగ జేసిత



చి.శస్కృత.రేక: 02-6 ఆహిరి సత: 10-011
పలల్లవ:   ఇతతలోసతదుకొనే వమ నీవు

    యతతసేతువో నీతో నీతో నిటట్టి పొతదుసేసిన
చ. 1:     తేలగిలనఁ జూచితేనె తలిస నీమన సతటా

  తాలిమతోడుత ననున్న దగద్గీరేవు
  పోలికగా నామేను పలకితచినతతలోనె

    ఆలినఁ జూచినటట్టి చటూచే వవునయత నీవు
చ. 2:   అలవోకగా నీపే రడిగినయతతలోనె

  చెలరేనఁగి నీవావ చెపేప్పువ
    జలకపనఁ జెమటల సారె నామెపైనఁ బొడమత
  వలపచలిల్ల చొకిక్కతచవచేచ్చెవు నీవ

చ. 3:    సవరనివానఁడ వతటా జాణతన మాడితేనె
   రవళనఁ జెయిముటట్టి సరస మాడేవు
  నవకప శ్రీవతకటనాథ కానఁగిలితచితేనె

   కవకవనవవ్వె రతనఁ గలసిత నీవ.



చి.శస్కృత.రేక: 03-1 ముఖరి సత: 10-012
పలల్లవ:     ఇనిన్నయు నేమ సేయునె యితప లినిన్నయునునఁగటూడి

   కనెన్నపాయాననె ననున్ననఁ గలికి జేయనఁగను
చ. 1:     మన సేమ సేయునె మచిచ్చెక యవలపల

  కొనసాగి లోలోనె గబబ్బుతలనఁగా
    తను వమ సేయునె తతగొనన్న తమకము

   వనుకొని పోనీక వరిడినఁ జేయనఁగను
చ. 2:     చటూప లేమ సేయునే సుడిగొనన్న జవవ్వెనము

    పపై పపైనఁ దప లకిక్కతచి భద్రిమయితచనఁగా
     కోప మేమ సేయునె గరియపై య వరహము

  ఆపసపాల రేనఁచి అలయితచనఁగాను
చ. 3:     పలక లేమ సేయునె పోదియపై పతకానఁగిలి

  కళలలోని మరాత్మిల గలనఁచనఁగాను
   చెలవ మేమ సేయునె శ్రీవతకటనాథనఁడు

  సొలపలరతనఁ గటూడి చొకిక్కతచనఁగాను



చి.శస్కృత.రేక: 03-2 కేదారగళ సత: 10-013
పలల్లవ:   వలపతచనేరతువు వడి నేనఁచనేరతువు

    సిలగ కోప నీవు నేసినటట్టి సేయరా
చ. 1:    పగయముతోడుత ననున్ననఁ బలిచేవు య

  నయమె యడేర నడపేవా
   బయకారితచే నీచే బడలితని నీ

     చెయి మనఁ దితత నీవు సేసినటట్టి సేయరా
చ. 2:     దగద్గీరి నాతో మతచితన మాడేవు య

   నిగద్గీల నీమే లిటట్టి నిలిపేవా
   వగద్గీళతచే నీచేత వసిగితని నాక

    సగెద్గీము గాదు నీవు సేసినటట్టి సేయరా
చ. 3:    కలసిత ననున్న శ్రీవతకటనాథడా నీ

   తలనఁపలో దయ నాపపైనఁ దపేప్పునా
   యలయితప నీచేత నితతపైతని నాపపై

   చెలిమగలవు నీవు సేసినటట్టి సేయరా



చి.శస్కృత.రేక: 03-3 కేదారగళ సత: 10-014
పలల్లవ:     చాల నాతో నితతేసి జతప లేల

   ఆలరి నీచేనఁత లవవ్వెరితోనెపైననఁ జేయరా
చ. 1:      రాకానఁ బోకానఁ నాతో నితతేసి రతతు లేల

   నీక నీకె చటట్టిరికముల నెరపేవు
     నాక నీక నేమ వోదు ననున్న నవువ్వెతానె

   యేకమెపైన మానఁటలనె ననున్న యలయితచేవు
చ. 2:      సారె సారె నాతో నితతేసి సట లేల

   వరకె నీవావుల దలిసి వరసేవు
   తారకాణమానఁటల నికక్కవ దానఁక నాడి

   మేరమరి యానల వటట్టి తా మేకొనేవ
చ. 3:      మెచిచ్చె మెచిచ్చె నాతో నితతేసి మేక లేల

     యిచచ్చెకము సేసి సేసి ననున్న యేలనఁ జూచేవు
   వచచ్చెలవడినఁ గటూడిత ననున్న శ్రీవతకటనాథ

   పచిచ్చెదేర ననున్న నితకా నొడనఁబరచేవ.



చి.శస్కృత.రేక: 03-4 హిజిజజి సత: 10-015
పలల్లవ:  ఎటవతటవానఁడె యతనఁడు

  యిటవల దగద్గీరీ నీతనఁడు
చ. 1:     తలయతత్తి చటూచితే తనునఁ జూచిత నతటా

 యలయితచవచచ్చె నీతనఁడు
   చెలలతోడ నేనఁ జేసనన్న సేసితే

  యలమ దగద్గీరవచచ్చె నీతనఁడు
చ. 2:    యితతనఁ బలిచితే యరపరికము లేక

  యితతలోనఁ బలికీ నీతనఁడు
  చెతత నాసకిపపైనఁ జెయివయనఁబోతే

   యతత కెతత చెయొతగీద్గీ నీతనఁడు
చ. 3:   యదుటనునన్నసతతో నేకతము లడనఁబోతే

  యిదివో కానఁగిలితచ నీతనఁడు
   కదిసి యిపప్పుడు శ్రీవతకటనాథనఁడు నా

  యదలోనె పాయకనాన్ననఁ డతనఁడు



చి.శస్కృత.రేక: 03-5 కేదారగళ సత: 10-016
పలల్లవ:    పడనఁత నీయాసనె బత కనన్నది

   యడయక నీవతక నెటట్టియినానఁ జేయుమ
చ. 1:    గబబ్బులమనఁద జెలి కొతగ వయదు

  నిబబ్బురపమోహమున నినున్ననఁ దలచి
   గబబ్బుయపైన మరనిచే కానఁకల బెటట్టి
   అబుబ్బురప వరహమటూ నానఁపలేక వునన్నది

చ. 2:     పొలనఁత మేననఁ గసటూత్తిరి వయ నొలల్లదు
   నెలకొనన్న వలపల నినున్ననఁ దలచి

  కలవ బాణలచేతగాసియటూ బెటట్టి
    బలిమెపైన తాపముల బారినఁ బడి యునన్నది

చ. 3:    సత నీవు గటూడనఁగాను సతతసితచెను
 గతయపైన శ్రీవతకటనాథనఁడా
    యితవపైన పాయము నీ కెకెక్కను నేనఁడు
    సతతము నినున్ననఁ గటూడి చలల్లనెపై వునన్నది.



చి.శస్కృత.రేక: 03-6 శతకరాభరణత సత: 10-017
పలల్లవ:     తగ నీక నాకను దయతమె కూరిచినానఁడు

   నగవుల సరసాల నయమాయ మనక
చ. 1:    జూటనఁజూపలనె ననున్ననఁ జూచేట వోజవరాల

    సటూట నామనసు నీపపైనఁ జోట గెపైకొనె
   నాటకొనన్నతమకము నాక నీక నొకక్కపాట

    యేటలమాయల యర వనఁట కితక మనక
చ. 2:    ఆనమానఁటలనె ననున్న నదదలితచే వోయితత

    వాసి నామోహము నీతో వావ గలస
   యసుల మరనికానఁక యిదదరికి నొకక్కసరె

   వసాలజగడముల వనఁగ నేల మనక
చ. 3:      వలపల చలిల్ల ననెన్న వలవనఁ దసేట కాతత

    చెలిమ నే నీతోడనఁ జేసిత నిటట్టి
   నలవపైన శ్రీవతకటనాథనఁడ నినున్న గటూనఁడి
    వులక లేక వుతడనఁగా నొనగటూడె మనక.



చి.శస్కృత.రేక: 04-1 కాతభోది సత: 10-018
పలల్లవ:   నాలితనా లేనఁటకోయి నారసితహునఁడా

   నాలోనె నవువ్వె వచచ్చె నారసితహునఁడా
చ. 1:     చేరవని పగయముల చెపప్పు చెపప్పు నామనఁద

  నారవోసేవు వలప నారసితహునఁడా
  దారాసుదదవుమానఁటల తానఁకనాడి మదనుని

  నారసాల సేయక నారసితహునఁడా
చ. 2:      వనుకొని నా వతట వతటనఁ దిరిగి నామనఁద

   ననుప మోప గటేట్టివు నారసితహునఁడా
    కనుచటూపూలనె వటట్టి కానఁక రేచి మెతత్తినెపైన

   ననల వానఁడి సేయక నారసితహునఁడా
చ. 3:     చిలకగోళల్ల ననున్ననఁ జెనకచ నీపపై నా

   నల వటట్టి వచేచ్చెవు నారసితహునఁడా
  కలికితనాన శ్రీవతకటనాథ కూడితవ

  నలవపై వోగనటూతుల నారసితహునఁడా



చి.శస్కృత.రేక: 04-2 ఆహిరి సత: 10-019
పలల్లవ:    మకిక్కలి నేరపరివ మేల మేలోయి

   గకక్కనివలపల వో కోన చెనన్నరాయనఁడా
చ. 1:    గారవతచి నామనసు కరనఁగితచ వచేచ్చెవు

   వారకప వలపల దేవరవు గావా
   పేరడి నీపనపల పగయములనె ననున్న

    కూరిమ గొసరెట వో కోన చెనన్నరాయనఁడా
చ. 2:     మెచిచ్చె మెచిచ్చె నాతో నమత్మికమానఁట లడేవు

   తచచ్చెన వనయాల యాతనఁడవు గావా
   ముచచ్చెట నీజాణతనములనె నామనఁద గది

    గచేచ్చెవు మాయ లలల్ల నఁ గోన చెనన్నరాయనఁడా
చ. 3:    యనిన్నకసరసాల నా కిచచ్చెకాల సేసేవు

  కనెన్నవలప వడుకకానఁడవు గావా
   ననున్న నిటట్టి శ్రీవతకటనాథనఁడ కూడితవ
     కొనన్నద కో లినఁక నీకనఁ గోన చెనన్నరాయనఁడా.



చి.శస్కృత.రేక: 04-3 మలహరిసత: 10-020
పలల్లవ:   చలల్లరవటట్టి నఁ జేతల చొకక్కనాథనఁడు

   వులల్లములో నీ నెలనఁదలటూరి చొకక్కనాథనఁడు
చ. 1:    అదదమరాతరికాడ నతటవడి వచిచ్చె తాను

   సుదుద లేమ పచరితచనఁ జొకక్కనాథనఁడు
     వదుద వమత్మినవ రేపవచచ్చెనఁ గాని యిపప్పు డేల
   వదిదకి వచచ్చె నెలనఁదటూరి చొకక్కనాథనఁడు

చ. 2:     మకిక్కలినఁ దా నెకక్కడనో మనఁదువోయివచిచ్చె నేనఁడు
   చకక్కట లేమ చెపీప్పునె చొకక్కనాథనఁడు

    పకక్క లేల నేనె పలిపతచనఁగా వచచ్చె
   వకక్కటగా నీ నెలనఁదలటూరి చొకక్కనాథనఁడు

చ. 3:     యిపప్పుడె తా నెవవ్వెతకో యతగిలియపై వచిచ్చెయిటట్టి
   చొపప్పుల మాస వచచ్చెనె చొకక్కనాథనఁడు

  కపప్పురపమోవ శ్రీవతకటనాథనఁడె ననున్న
   వపప్పుగానఁ గటూడె నెలనఁదలటూరి చొకక్కనాథనఁడు.



చి.శస్కృత.రేక: 04-4 మేసబౌళ సత: 10-021
పలల్లవ:   సితగారప మేనిచెలవరి యితత

 చెతగలితతురా చెలవరీ
చ. 1:    నెఱతనా లటూరకె నెరపచ యిటట్టి

  చిఱనవువ్వె నవవ్వెవు చెలవరీ
     తఱి నగి నగి వాని దగిలీని అతత

  చెఱనఁగ ముటట్టికవోయి చెలవరీ
చ. 2:    నిలవున మోహము నితపచ మాపపై

  చిలికితచేవు చటూప చెలవరీ
    నెలవపైన మానఁటల నిజ మయతని మాక

   శలవు సేయక వోయి చెలవరీ
చ. 3:   వకక్కటమానఁటల నొడనఁబరచి నా

   చెకక్క నొకక్కక వోయి చెలవరీ
  గకక్కన శ్రీవతకటనాథనఁడా నీక
  జికిక్కత కానఁగిట చెలవరీ.



చి.శస్కృత.రేక: 04-5 సాళతగనాట సత: 10-022
పలల్లవ:    దొరప నినౌన్ననఁగా దని దటూరవచచ్చెనా

  అరిదిపడేము గాక యాదవనారాయణ
చ. 1:     నిమత్మిపతట వయగాను నికక్కము వచేచ్చె వని

 నమత్మితనఁగా యాదవనారాయణ
   చిముత్మిల నాచటూపలక చికిక్కనటట్టి వుతడితవ
   అమత్మిరో యితత సేతురా యాదవనారాయణ

చ. 2:     పవువ్వెల నీ వతపనఁగాను పలకితచి సతతోసాన
 నవవ్వెతనఁగా యాదవనారాయణ

   దవువ్వెలనుతడె నాక దకిక్కనటట్టి వుతడితవ
 యౌవవ్వెనపమదమున యాదవనారాయణ

చ. 3:      యితటకి నీవ రానఁగా యిపప్పు డిటట్టి భద్రిమసిత
 నతటనఁజూపల యాదవనారాయణ

   వతట వతటనఁ దిరిగి శ్రీవతకటనాథనఁడవపై
  అతటకొని కూడితవ యాదవనారాయణ.



చి.శస్కృత.రేక: 04-6 రామకిగయ సత: 10-023
పలల్లవ:     వదుద నాతో వచచ్చె వవని మాయల

   వుదదతడప వో సతబటటూరి చెనన్నరాయనఁడా
చ. 1:    అమత్మిమనఁద నానవటట్టి ఆసవుటట్టి మానఁటలడి

   నమత్మితచ వచేచ్చెవు నాకనఁ గొతత్తిల
    సమత్మిత నీ వలపల సతులవదిదకె పోయి

  యమెత్మిల నెరపేవారి నెలయితచవయాత
చ. 2:     మానము సనఁకనాడి మచిచ్చెక బాస లిచేచ్చెవు

  యనెపాలలల్ల నే నెఱనఁగనివా
  వనినవడుకల నీ వువదలతోడుతను

    నీ నేరప సట లలల్ల నెరపవయాత
చ. 3:      కానఁగిటకినఁ జేరనఁ దసి కనున్నల మొకక్కల మొకిక్క

  ఆనఁగేవు నేనఁ దలియనిపనుల
   నానఁగవార శ్రీవతకటనాథ ననున్ననఁ గటూడితవ

    యేగి వచిచ్చె యిటట్టి మాయితట నుతడవయాత



చి.శస్కృత.రేక: 05-1 మాళవగళ సత: 10-024
పలల్లవ:  తయతనిమానఁటలనఁ దేలితచేవ

  వయాతరప వటకూరి చెనన్నరాయ
చ. 1:    పలిచే వరకె పనన్ననానఁట పొతదు

 గలవానివలనె యానఁకటతోడ
   చలిమనె ననిన్నతత సతదడి సరసాల

  వులికితచక వటకూరి చెనన్నరాయ
చ. 2:    చెనకే వరకె చేవమరి కడు

 చనవరివలనె ముచచ్చెటతోడ
    పననఁగచ నీ వటట్టి పగయముల నెరసేవు

  వునుపనఁజేతనఁల వటకూరి చెనన్నరాయ
చ. 3:   తవరే వరకె దిటట్టితనమునను

  కవగటూడే ననుచ నకక్కరతోడ
   నవకప శ్రీవతకటనాథ ననున్ననఁ గటూడి

  తువదలలో నటూటకూరి చెనన్నరాయ.



చి.శస్కృత.రేక: 05-2 దేసాళత సత: 10-025
పలల్లవ:     నేనఁడు నీచేనఁత లలల్ల నీ వరనఁగవా

   నీడనుతడె యలసేవు నీ వరనఁగవా
చ. 1:     వమార నాచేత వళల్ల నాడితచ నేనఁటకి

   నీమనసులోని కలల్ల నీ వరనఁగవా
   దమసాననఁ బెకిక్కతడుల్ల దిరిగి వచేచ్చెవానఁడవు

   నేమప నీగణముల నీ వరనఁగవా
చ. 2:      గటట్టి న నుతడక నాకనఁ గోపము రేనఁచ నేటకి

   నెటట్టిన నీనడవడి నీ వరనఁగవా
  చటాట్టి లసురభి వని సనఁకనాడినతతలోనె

   నిటట్టిచటూపల చటూచేవు నీ వరనఁగవా
చ. 3:     పనిన్న నీనిజము లీడనఁ బచరితచ నేనఁటకి

    నినన్నట నీసుదుద లలల్ల నీ వరనఁగవా
    ననున్న నిటట్టి శ్రీవతకటనాథనఁడ నీవ కూడి
    నినున్న ననున్న మెచేచ్చెవు నీ వరనఁగవా.



చి.శస్కృత.రేక: 05-3 రామకిగయ సత: 10-026
పలల్లవ:     మేల మేల నినున్న నీవ మెచచ్చెకొనవ

   కోలముతదపైన పనులక కొతకనఁ దగనా
చ. 1:    పచిచ్చెగా గబబ్బులమనఁది పయతద జారినతదుక

  యచచ్చెరితచితేనఁ గోపతచే వమాయనే
     కచచ్చె పటట్టి యితత వాసి గలదానవు నీవు
     మెచిచ్చె మెచిచ్చె ననున్ననఁ జూచి మెయి మరవనఁదగనా

చ. 2:    అకక్కరెపైన మోహముతో నరగనున్న మొగిచినతదు
   కికక్క వతటతేనఁ గోపతచే వమాయనే
   చికక్కక మనసులోన సిబబ్బుత గలదానవు
   గకక్కన నాయదుటను కరనఁగనఁగ దగనా

చ. 3:    పొతతనె నామోహముతో చటూచి పలకితచినతదుక
    యతత నేనఁ జేసినా నతదు కేమాయనే
   కతతుని కేలిని శ్రీవతకటనాథనఁడనఁ గటూడనఁగా
     వతతుక నీ కితత పరవశము గానఁ దగనా.



చి.శస్కృత.రేక: 05-4 సాళతగనాట సత: 10-027
పలల్లవ:   రచచ్చె కెకిక్కతవ పతడరతగివఠల

  పచిచ్చెదేరే వతతలోనె పతడరతగివఠల
చ. 1:     గటట్టి గల దొర వని కొసరి చటూచినతతనె

  రటట్టి గా నవవ్వెవు పతడరతగివఠల
   మటట్టి మరి తమకప మానఁటలనె నీవలప
  బటట్టిబయల సేసేవు పతడరతగివఠల

చ. 2:   సాగినసబలలోన సనన్న సేసినతతలోనె
 రాగిదేలితచేవు పతడరతగివఠల

    వగిరపనఁ జేనఁతలనె వరివ నీమోహ మెలల్ల
   బాగగా వళల్ల వసేవు పతడరతగివఠల

చ. 3:      తత నీ వునన్న చోటకి దగద్గీర వచిచ్చెనతతనె
  రతనఁ గటూడితవ పతడరతగివఠల

   గత యపైన శ్రీవతకటనాథ యేలితవ
  పతవపై కోవలకతటల్ల పతడరతగివఠల



చి.శస్కృత.రేక: 05-5 శతకరాభరణత సత: 10-028
పలల్లవ:     చెలల్ల నీవు సేసినటట్టి చేనఁత లలల్ల ను

  కొలల్లలపై కోవలకతటల్ల గోపాలకస్కృషరనఁడా
చ. 1:     అసము దితచక మానఁటలడేవు గాక నాక

  వసమయేతవా యితతవనెన్న కానఁడవు
   కసిగాటవలపల గబబ్బువపైన నినున్న నేల

  కొసరేనఁ గోవలకతటల్ల గోపాలకస్కృషరనఁడా
చ. 2:     సడికి వరచి నాతో సరసమాడేవు గాక

   తొడరేవా నీ వతత దొడడవానఁడవు
   వడువని పొతదులతో వఱఱ్ఱైవనఁగేనీక నేల

  కొడిమె కోవలకతటల్ల గోపాలకస్కృషరనఁడా
చ. 3:       బాసక వరచి ననున్ననఁ బెపై కొని కూడిత గాక

   ఆసగదాద నీక నితత అతదగానఁడవు
   వసారవు రతుల శ్రీవతకటనాథ వకరి
  కోసమా కోవలకతటల్ల గోపాలకస్కృషరనఁడా



చి.శస్కృత.రేక: 05-6 నాదరామకిగయ సత: 10-029
పలల్లవ:   వవలచేనఁతలవానఁడు వనఁడె వనఁడె

  దేవునఁడుగద పగసనన్న తరవతగళపప్పునఁడు
చ. 1:     యిదదర సతుల తన యిరవతకలనఁ గొలవ

  గదదన చటూపలనె కరనఁగితపచ
   అదదరిపాట సేసి ఆయముల ముట ట్టిని

   తదిదన గోళల్ల పగసనన్న తరవతగళపప్పునఁడు
చ. 2:     కామనుల నలవతక కదిసి సేవల సేయ

   సామప మాటలనె యాసల సేయుచ
   దోమట చెనకలనె దుతడగాల సేసని

  దమముతో పగసనన్న తరవతగళపప్పునఁడు
చ. 3:    అలమేలమతగ దన కాకమడి చియతనఁగాను

  సొలపల మానఁటలనె చొకిక్కతపచ
  నలవపై శ్రీవతకటనాథడెపై కూడినవానఁడు

  తలినఁగనున్నల పగసనన్న తరవతగళపప్పునఁడు



చి.శస్కృత.రేక: 06-1 సామతతత సత: 10-030
పలల్లవ:     ఇనాన్నళల్ల నీవుగావో యపప్పుట నేనె కానో

    వనున్ననఁడ నీచేనఁతల వతత లితతే కాక
చ. 1:    దానఁపరాని చెకక్కగోర తలపతచె నీగణల

  మాపదానఁకానఁ దలపనఁగ మావసమా
    ఆనఁపరాన తమకాన ఆప నీమోహ మెలల్ల

     రటూప సేయనఁగా నితత రటూడి కెకెక్కనఁ గాక
చ. 2:   అతటనమోవపపై కెతప అతగమచచ్చెమాయనఁగాక

  నతటననఁ దారకాణతచ నావసమా
     యితటకాడ నినున్న నాప యనసిన భోగ మెలల్ల

    వతట వతటనె వలల్లవరి సేసనఁ గాక
చ. 3:   వడువనివాసనల వలయితచె నీపొతదుల

    వడి నీతో వాదితచ వసమా నాక
   కడువగ శ్రీవతకటనాథ నీవ ననున్న

   వడనఁబరచి కానఁగిట నొకక్కటపై కూడితవ.



చి.శస్కృత.రేక: 06-2 శతకరాభరణత సత: 10-031
పలల్లవ:   వలపలకలగతప వాని కేమె

    వలరాజనఁ గనన్న తతడిద్రి వాని కేమె
చ. 1:    వాడికగానఁ దానె యవవ్వెతనెపైనా వలపతచ

  వాడనివాసనపవువ్వె వాని కేమె
   వోడనఁ డెతదరికినెపైనా వుతత్తిరవ చెపీప్పుని

  వాడమగవలవతదు వాని కేమె
చ. 2:     తగిలి యకక్కడ నెపైనానఁ దనమేల చటూచకొను

  వగలమగతుమత్మిద వాని కేమె
   తగిన టట్టితదరితో దరితీపల సేసు
   వగకానఁ డలల్ల రముదుద వాని కేమె

చ. 3:    యనసి యకక్కడనెపైనా యిచచ్చెకమె సేసుకొను
   వనితల పనుబానఁత వాని కేమె

   ఘనునఁడు దానె శ్రీవతకటనాథనఁడు వచిచ్చె
    వనజాక ననునఁ గటూడె వాని కేమె.



చి.శస్కృత.రేక: 06-3 ముఖరి సత: 10-032
పలల్లవ:     తమకపడ నేనఁటకి దాని కేమ దోసమా

    అమర మన సిచిచ్చె మానఁటాడవయత వభునఁడా
చ. 1:    మోవనాడి పలిచినా మోనాన నునాన్నడవు

  చేవల నామానఁటలక సిగాద్గీయనో
  మావతటవారితోడ మానఁటాడవల దని

   మోవమనఁద నెవవ్వెతపైనా ముదద్రి వటట్టినో
చ. 2:    కాతరాననఁ జెనకినా కడునఁగడునఁ జొకేక్కవు

    ఘతల నాచేనఁత లేమ కళ లతటనో
    జాతగా మాతోడుతను సరస మాడక మని
   చేతుల నెవవ్వెతపైనా లచెచ్చెన వటట్టినో

చ. 3:     కమత్మి నేనినున్ననఁ గటూడనఁగా కపప్పుకొనేవు నాకొతగ
    యిముత్మిల నీ కిది దానె యితవాయనో

   నమత్మి కిచిచ్చె శ్రీవతకటనాథ వనకదినాల
   రొముత్మిపపై నెవవ్వెతపైనా గరతు వటట్టినో



చి.శస్కృత.రేక: 06-4 ఆహిరి సత: 10-033
పలల్లవ:      ననున్న నేనఁ బొగడుకొనాన్న నాయము గాదు గాక

  కనెన్ననాటనుతడి నీకెకానఁ బాటవడనా
చ. 1:    అ యితటవారిచే నారడినఁ బడితనఁగా

   నెయతప వలలనఁ జికిక్క నీకొరక
   గయాతళ నావలపల కతలపై నిలిచెనఁగా
  వయపైద్వ్యనానఁ దలచకొతట వనకముతదరికి

చ. 2:    అకక్కటా చెలలతోనఁ గలల్ల నల వటట్టితనఁగా
   పకక్కన నీవచిచ్చెనటట్టి బాసల నమత్మి

   రొకక్కమెపైన నాపొతదుల రోనఁకటనఁ బాడిరిగా
   దికక్కల నితడెనఁగా నీవు తలియకతడినను

చ. 3:    చెలల్లనఁబో యితదరిలోనఁ బచిచ్చె సేయితచకొతటనఁగా
    యిలల్ల వళల్ల నటట్టి నీ యిచచ్చెకానకె

   కలల్ల లడక శ్రీవతకటనాథ కూడితవ
   మలల్లడి యరత మనమనసు లరనఁగనఁగా



చి.శస్కృత.రేక: 06-5 పాడి సత: 10-034
పలల్లవ:    ఇతతేసి పారపతేత్తి లేమ నీక

    అతతతతక గరిసితచే వతుత్తి నా నే నీక
చ. 1:      కూడనఁ బారివచిచ్చె నా కల మేల యడిగేవు

   వడుకకానఁడ నాతో వయత మతదేవా
   నాడొడివటనె నాప రే లడిగేవు

   చేడెలపపైనఁ బదేదల చెపప్పుదువో నీవు
చ. 2:     సరసాననఁ జెయివటట్టి సతుత్తి వమ చటూచేవు

   బరదుక నాతోడనఁ బెననఁ గేవా
    సొరిది నాపపై నోరచటూప లేమ చటూచేవు

    తరిగి తరిగి వతక దిదద వచేచ్చెవా
చ. 3:      ముదుద ముదుద వల నాక మొకక్క లేమ మొకేక్కవు

   కొదిదమర నీవు ననున్ననఁ గోలిచేవా
   అదొద మతడెమురాయనఁడవపై ననున్ననఁ గటూడితవ

 గదదరివపైన శ్రీవతకటనాథనఁడా



చి.శస్కృత.రేక: 06-6 వరాళ సత: 10-035
పలల్లవ:   వలపేమ దానఁగనా వనెన్నకానఁడ

    అలవడి నీ వతత అణనఁచనఁ జూచినను
చ. 1:     గకక్కన మొకక్కకతటేను కాతత నినున్న దవతచనా

    తకిక్క మాతో సిగద్గీవడి దానఁచేవు గాక
    చకక్కనఁగా నవవ్వె కతడిత సరసము లడునా
     లకిక్కతచి మాక వఱచి లే దనేవు గాకా

చ. 2:      చెనకక నీ వుతట చెలి పూవుల వసునా
    పొనిగి మాతో లేదని బొతకేవు గాక
    గనిసి యరవకతట కొతగ నినున్ననఁ బటట్టి నా

   తనివోని నీననుప దానఁచేవు గాకా
చ. 3:      కనున్నసనన్న సేయ కతట కానఁగిట నినున్ననఁ బటట్టి నా

   అనిన్నటా మాతోడుతనఁ దోశడేవు గాక
   వనన్నడితచి యాపను శ్రీవతకటనాథనఁడ కూడి
   మనిన్నతచిత ననున్న నిటట్టి మతడెమురాయనఁడవ.



చి.శస్కృత.రేక: 07-1 రామకిగయ సత: 10-036
పలల్లవ:     తఱవ లతదరనఁ గటూడి తదిదరిగా నినున్నను

   మఱప వఱప లేక మాకొరకనఁగానె
చ. 1:    కనున్నలనె వలపతచే కాతతల గలగనఁగా

   పనన్ననానఁడె గణములనఁ బెదద పపైతవ
   మునిన్నటవారి యధరముల తేనె సనఁకనఁగా

   తనన్నని నీమాటలక తీప లకెక్కను
చ. 2:    యిచచ్చెకాన సితగారితచే యితతుల గలగనఁగా

   కచచ్చెపటట్టి యితత వనెన్నకానఁడ వపైతవ
    మచిచ్చెకతోడ నతదుక మరిగి రానఁగా గనఁదా

   నిచచ్చెలపనఁ బలల్లనఁగోవ నెరజాణ వపైతవ
చ. 3:    తరణుల నీతో జాణతనము లనఁడగనఁగా

  గరవతనాన మాటకారి వపైతవ
   కరనఁగి వారెలల్ల శ్రీవతకటనాథ కూడనఁగానఁగా

    పరవప నారత బెతబడి నోడ వపైతవ.



చి.శస్కృత.రేక: 07-2 శతకరాభరణత సత: 10-037
పలల్లవ:    అనిన్నటా నీదిదుద బడె అది వచారితచవయత

    యనున్నకొని ననున్న నేర మెతచకమ అయాత
చ. 1:      నీవళల్ల నేరము లతచి నెరవాది నెపైతనఁ గాక

   కావతచి నేనఁ దొలేల్లమ కతకారినా
    కోవరప నీగణల కోపము రేనఁచెనఁ గాక
   కావలసి నేనఁ దొలిల్ల గయాతళనా

చ. 2:     సారె నీబాసతపప్పుల చలపాదినఁ జేసనఁ గాక
   నేరిచి నాయతత నేనె నిషటూట్టిరినా
    పేరడి నీయడమాట పచచ్చె వరిగితచెనఁ గాక

    రారానఁపల నేనఁ దొలిల్ల రచచ్చె కెకేక్కనా
చ. 3:      తకక్కరి నీవదతల దతటనఁ జేసనఁ గాక ననున్న

    గకక్కననఁ దొలిల్ల కయాతన కాల దవవ్వెనా
  కకక్కసితచి శ్రీవతకటనాథ కూడితవ
  లకక్కవలనఁ గరగక లనఁతదాననా.



చి.శస్కృత.రేక: 07-3 సాళతగనాట సత: 10-038
పలల్లవ:     తగవో బలిమో నీతలనఁపపై నాతోనఁ జెపప్పుర

  నగవమోముతోనఁ గదిరినాథ నీవు
చ. 1:     యేరా వదదనన్న మాన వలల్ల రికి నాతోను

  మరి నవవ్వెవు కోమటమేనరికమా
     వారము వజజ మనక వాకిట ననున్న నానఁగేవు

    పోరచి మావార నీకనఁ బోనఁక వటట్టిరా
చ. 2:     కొతత గొతత కోపతచిన కొతగవటట్టి నాతోను

   రతతుల సేసేవు నీక రాచబలిమా
    వతతుక వాసికి ననున్న వావదేరనఁ బలిచేవు
   కొతతపైనా మావార నీవుతకవ వటట్టిరా

చ. 3:    గబబ్బునెపై యదలితచిన కనున్నల మొకక్కచననున్న
  గొబుబ్బుననఁ గానఁగిలితచేవు గొలల్లదోమటా
  అబుబ్బురప శ్రీవతకటాదిద్రినాథ కూడితవ

   సిబబ్బుతవాయనఁ బెతడిల్ల సేసిరా నీకూ



చి.శస్కృత.రేక: 07-4 ఆహిరి సత: 10-039
పలల్లవ:     ఎతదు కెతదుక గడితచ యిది యేమె

  మతదలితచినద మారమానఁట లవునట
చ. 1:     చెనకి ననున్ననఁ బటట్టినఁగ చెయి వదిలితచితేను

   కొనగోర దానఁకినద కొస రవునట
   పననఁగి తనపపై నానపటట్టినఁగానె లోనఁగితేను
  యనసి తనచేతనఁక యియతకోలట

చ. 2:     వువవ్వెళటూల్లర నవవ్వెనఁగాను వరకె కోపము రేనఁగి
  పవువ్వెబతత వసితేనె పొతదవునట

    రవవ్వెగానఁ దా దటూరనఁగాను రానఁగతనాననఁ దిటట్టిక
   అవవ్వెల సిగద్గీవడిత అస లవునట

చ. 3:      వగద్గీళతచి తనునఁ దానె వడెము నా కియతనఁగాను
   దగద్గీరి యతదుకొతటేను తగ లవునట

   కగద్గీ లేక శ్రీవతకటనాథనఁడు గటూడనఁగ
   అగద్గీలమెపై కూడితేను ఆ లవునట



చి.శస్కృత.రేక: 07-5 శతకరాభరణత సత: 10-040
పలల్లవ:     ఇది నీకె సమత్మితపైత యవవ్వెరెపైనానఁ గాదనేరా

     మదిలో నీ వల కొతక మానవో కాకా
చ. 1:      పొలనఁత యతపన లేక బటూతుల దొరలనఁ బోల

   వలయ నే మడిగినా వళల్లనాడవు
     యలమ నాప కానికె యతగిలపై యుతడనఁగనఁ బోల

   సొలసి చెలలకను చటూప వపైతవ
చ. 2:   అతవతపన యేకాతత మాయములసనఁకనఁబోల

  యితవపై నీలోలోనె యితదుకొతటవ
    సత వతపన పవువ్వెల సవరము గానఁబోల
   తత నేము దగద్గీరిన దానఁచకొతటవ

చ. 3:     కలికి దగద్గీరితేను కానఁకల రేనఁగనఁగ బోల
  చెలరేనఁగి పానుప చేరనఁబోతవ
   వలయ నినున్నను శ్రీవతకటనాథ కూడనఁగా

   మెలనఁత మతచనఁగనఁ బోల మెచచ్చెకొతటవ



చి.శస్కృత.రేక: 07-6 వరాళ సత: 10-041
పలల్లవ:      నీగణ లేల మానీని నేనె వసరనఁ గాక

   యేగతనఁ జెపప్పునను నీయిచచ్చె మానేవా
చ. 1:        పోరి పోరి నేనఁ జెపప్పునను బుదుద లలల్ల నీ వాపనఁ

  జేరనఁబోయి కానికగానఁ జెపప్పుకతడేవా
    గోరసేసి నడుమను గోళల్ల రాచి నీ వలప
  పేరడిగా జగడాల పతచకతడేవా

చ. 2:       అదదలితచి నేనఁ బెటట్టిన ఆన లలల్ల నీ వాప
   వదదనఁ బోయి సటూడిదగా వటట్టికతడేవా
     బదుద ల నేరప లలల్ల పచరితచి నీ మోహము

   పదద సేసి కెపైలటాల పటట్టికతడేవా
చ. 3:       పాసి పోక మని నినున్న బలిమ నేనేనఁ గొనన్న

   బాస లపకనఁ గపప్పుము పటట్టికతడేవా
    గాసి చేసి నినున్న శ్రీవతకటనాథ కూడితని

   ఆసపడి నీ వాప నతటకతడేవా.



చి.శస్కృత.రేక: 08-1 శ్రీరాగత సత: 10-042
పలల్లవ:     సతగతగా మానఁటలడ జాణ వౌదువ నీ

     సతగత గలదు గాన జాణనె పో యపడు
చ. 1:     యకక్కవనఁ బయతదలోని వనఁటవ యితత అవ

   పకక్కనె వలప నితచే పపైనఁడికతడల
   పకక్కవ మేడలమనఁదనఁ బెటట్టివచచ్చెనఁబో నీవు
    మకిక్కలి నెపప్పుడు నుతడే మేడవో నాదేహము

చ. 2:      హచెచ్చె నీమెపైనఁ బులక లివనఁటకె యితత అవ
  ముచచ్చెట మోహపనోము మొలకలరా

   పచచ్చెగా దేవరమనఁదనఁ బెటట్టిచచ్చెనఁబో నీవ
    వచిచ్చె వరము లిచేచ్చె దేవరవపో నాకను

చ. 3:     యినుమడితచెనఁ జెమట లేనఁటకే యితత రతనఁ
  దనివోని కళలలల్ల దపైలవారెరా

   అనువపై అటాల్ల నెపైత అగద్గీవాయనఁబో ననున్న
  ఘనమెపై కూడిత శ్రీవతకటనాథనఁడా.



చి.శస్కృత.రేక: 08-2 శతకరాభరణత సత: 10-043
పలల్లవ:    ఎతచి మచటట్టిరికము లితదులో దలసునఁగా

     మతచి నడచిత రెపైన మక మ యాన
చ. 1:     యేల చలల్లనిగాలి యితత నేనఁచ నేనఁటకి

    జాలి రేనఁచితపైన నీక చతదన మాన
    మేలిమ తుమత్మిదలల మెలనఁత వోరవ లేదు

   కోలముతదపై కూసిన మకలము నాన
చ. 2:    మదనునఁడా చెలిమనఁద మానవయత కోపము

   పదరిత వపైన పతచబాణము లన
   పొదలినా చతదమామ పనన్నమవనెన్నల గాసి

    కదిసి యతచిత వపైన కలవ లన
చ. 3:     చకక్కని కోవలలల జవరా లోపనఁగ లేదు

    చికక్కని కూనఁత రేనఁచితే చిగర లన
   గకక్కన నితతని శ్రీవతకటనాథనఁడు గటూడె

   మకక్కవ నితదరికిని మానిత నాన



చి.శస్కృత.రేక: 08-3 పాడి సత: 10-044
పలల్లవ:     ఆతనఁ డేమ దవువ్వెగానఁడు అతవ పాబ్రాణనాథనఁడె

    నీతతోడ వానినఁ గటూరిచ్చె నెలనఁతనఁ గావనఁగదరే
చ. 1:    చలల్లనెపైన గాలిచేత జాలిరేనఁచె వలప

   పలల్లనఁగోవ వటట్టి వానఁడు పచచ్చెరేనఁచెనే
  పొలల్లవోని పూవులపపొప్పుడి పోదిసేసనే
    వలల్లననన్ననఁ బోదు దని కోమరమత్మి చెలల

చ. 2:    రవవ్వెలపైన వనెన్నలల రానఁపాయ మోహము
    నవవ్వె నవవ్వె వాని చటూప నామురేనఁచెనే

  కొవవ్వెనటట్టి కోవలలకూనఁతచేనఁత గనమాయ
     యవవ్వె రేమ సేతు రినఁక యదరమత్మి దనిని

చ. 3:      మదను పూవుటముత్మి సనఁకి మదము రేనఁగె పేగమము
     కదిసి వభునఁడు మోము చటూప కళల రేనఁచెనే

    యిదివో శ్రీవతకటనాథనఁ డితత నిటట్టి కూడినానఁడు
   చెదరనటట్టి వడుకెలల్ల చెతదనమత్మి యితతకి



చి.శస్కృత.రేక: 08-4 సామతతత సత: 10-045
పలల్లవ:     వలనఁది నీ చెమటల వళల్ల వయనఁగా

    తలనఁగి నేనఁ జెపప్పుకతటే దానఁగనఁ బొయతనా
చ. 1:      సతగత నీమోహ మెలల్ల సకితోనఁ జెపప్పునఁగనఁ బోతే

   అతగడినఁ బెటట్టిక మని ఆనవటేట్టివ
    దొతగిలి గజజలపేర తొలనఁగనఁ బెటట్టినఁగనఁ బోతే

   వతగలితనమె కాక వనక మానేరా
చ. 2:      యకడ నీ వరహము యితతతో జెపప్పునఁగనఁ బోతే

   కాకసేయ వదదతటా కనున్న గీనఁటేవ
    పపైకొని కనున్నల మటూసి పాల దాగనఁబోతేను
   జోకగా నితటవార చటూడక మానేరా

చ. 3:     జిగి వభుని దమత్మిని చెలలతోనఁ జెపప్పునఁబోతే
    అగడు సేయక మని ఆన వటేట్టివ
    నగతా శ్రీవతకటనాథనఁడె తా నినున్ననఁ గటూడె

   చిగిరితపనఁ గోరికల చేనఁత డానఁగీనా.



చి.శస్కృత.రేక: 08-5 వరాళ సత: 10-046
పలల్లవ:   తలిసినమానఁట తేటతలల్లమగానఁ జెపేప్పును

  తలిరనఁబోణ వభునిదతడ నుతడవలనా
చ. 1:     ముదిత మేని పలక మొలకల పనీన్నట

   పదనుననఁ దనఁ గెలవారీనఁ జతడి
   కదిసి వోచెలలల గతదవడి పొదిచేత
   అదన నవయునఁ బొదలయతనఁ జతడి

చ. 2:     చెలి చనునఁగొతడలపపై చెమట వట పూనఁదేనె
  నలకనఁగానఁ గాలవలయతనఁ జతడి

   కలికికోరికలచే కనున్నల నీర గటూడనఁగా
   యిలపపై మదనుపేరి టేరలయతనఁ జతడి

చ. 3:     కాతతమదిలోనఁ బత గడు గడునఁ దలనఁచనఁగా
    అతతటా నాతనఁడె తా నయతనఁ జతడి

   వతతగా నితతని శ్రీవతకటనాథనఁడు గటూడె
    పతతముననఁ జెలికినఁ దాపము మానఁనె జతడి.



చి.శస్కృత.రేక: 08-6 వరాళ సత: 10-047
పలల్లవ:     ఆప యరనఁగను నీ వనిన్నయటూ నెరతగదువు

    రేప మాప నే నెచచ్చెరితచేనా వభునఁడ
చ. 1:    చిలకచే మానఁటల చెపప్పుతపప్పు మర

  చిలకలపాలగనఁ జేయ నేల
     కల గని లేచి లేకల వాబ్రాసి కానఁ
    కలనఁ బొరలచనె నీకడ కతపనఁ జెలియా

చ. 2:     కడువగ ముదుర వుతగరమె యతప మర
   కడివోని బాణలనఁ గానఁచ నేల

    బడి బడి వరహననఁ బడలేక మా
    పడనఁత నీకనఁ జితత్తిరపట మతప నిదివో

చ. 3:     వతదువలనఁ గపప్పురప వడె మచిచ్చె గో
  వతదునఁడ వయిన శ్రీవతకటనాథ

   కతదు లేనివడుక నాకతదుకొని నీ
    కతదువ లతట కూడెనఁ గాతతయు నినిన్నపడూ



చి.శస్కృత.రేక: 09-1 కేదారగళ సత: 10-048
పలల్లవ:      ఎతదరి దటూరె యవవ్వెరి వనఁడె యతతని వగితచేనె

     పొతదు దలనఁచక వచెచ్చెనా వానిచే పణతమతతే కాక
చ. 1:    పకిక్కలిబతట కానఁకలలోనె పొదుద వోవు టటేల్ల

     యకక్కవపైన నా వమోహము చెలల నెరనఁగ రేమతదునే
    వకక్కనిమషము వానినఁ బాసి నేవోరవనఁ గలనటే

   మొకక్కళనఁడయిన మరనముత్మిలక మొకవమోట గలదా
చ. 2:     తలమునుకల వరహము నే ధరియితచ టటేల్ల

      వల పరినఁగియు సకల మరెపైన వానినఁ దే రేమతదునే
    అలిగినవానినఁ బాసి నిమషము ఆనఁపనఁ గలనటవ

    దళమెపై కపప్పుట పూవుటముత్మిలక దయగల దటవ
చ. 3:     ఇటట్టి యనఁదరాని తమకముననె యడేరే దటేల్ల

     వటట్టిన నా కానఁక లరినఁ గితతు లటూరకనాన్నరేమతదునే
    నెటట్టిన శ్రీవతకటనాథడు నేనఁడు ననున్ననఁ గటూడెనే
    గటట్టిగ నాయితట కానఁపరమునాన్ననఁడు కడమలనన్న వటే



చి.శస్కృత.రేక: 09-2 పాడి సత: 10-049
పలల్లవ:     అతనినె దటూరరమత్మి అలగ కతడిన నానఁడు

    యతల నాతల నివ యితవుగా కతడెనా
చ. 1:   వునన్నమచతదురనఁడు దపప్పులరేనఁచ బగవానఁడ

    ఇనిన్నటా నా వభునఁడె గరితత కాక
    సనన్నప జలల్లనిగాలి జాలి రేనఁచనఁ బగవానఁడ

   మనన్నమగనఁడు సేసిన మతకము గాక
చ. 2:     కమత్మిని పవువ్వెల మేను కాడినఁపార సటూడుగదాద

    చిముత్మిల నా రమణుని చేనఁతల కాక
   దొమత్మిసేసి తుమత్మిదల తొలియాడ వపైరల
    నమత్మితచి బాస దపప్పుననాథనఁ డితత కాక

చ. 3:     ముపప్పురి మరనఁడు కాక ముతచనఁగ దోసమువానఁడ
   యపప్పుడు నీచేతనఁల పాబ్రాణేశవ కాక

   కపప్పుచ ననున్నను శ్రీవతకటనాథనఁడు గటూడె
   అపప్పుటట్టిపప్పుట చేనఁతల ఆతనివ కాక



చి.శస్కృత.రేక: 09-3 బౌళ సత: 10-050
పలల్లవ:      నీ వమ సేతు వాప నినున్ననఁ బెరరేనఁచగాను

    తావుల సాకిరి గోరనఁ దగదా నినున్నను
చ. 1:     పోరాడే వాపకనఁగా వనుక నీవు రానఁగా

   మేరతోనఁ జటాట్టి లలల్ల మెచచ్చెకతడేరా
    సారె సారెనఁ బరిదటూరి సాకిరల చెపప్పునఁగాను

   తీరిచేట చెల లలల్ల దవతచకతదురా
చ. 2:      కనున్నగీనఁ టాపక నాకనఁ గెపై లటాల వటట్టినఁగాను

   కనన్న వనన్న వారెలల్ల నఁ బొగడకతడేరా
    మనిన్నతచి యాపక నీవు మానఁట లతదియియతనఁగాను

  సనన్నల వాడవారెలల్ల సతతసితచకతదురా
చ. 3:     సతదడి జగడాలలో సారె ననున్ననఁ బటట్టినఁగాను

  అతదరను నినెన్న మేలనకతడేరా
    అతది శ్రీవతకటనాథ ఆపను ననున్ననఁ గటూడిత

   వతదుర నీచేనఁత లివ యతచకతడేరా.



చి.శస్కృత.రేక: 09-4 వరాళ సత: 10-051
పలల్లవ:     నీ వల వతుత్తి వయత నెలనఁతనఁ బాసి

  మావతటవార నీక మనసయేతరా
చ. 1:     ఇపప్పుటకి మాతోడ యిచచ్చెక మాడేవు గాక

    తపప్పురాని బాస నీవు దానఁటనఁ గలవా
   అపప్పుసమెపై తలనఁపలల్ల ఆపకనఁ గదువవటట్టి
   దపప్పురమెపై మావతటనఁ దిరగ నోపదువా

చ. 2:     నికక్కమువతట మానఁటలే నెరపేవు గాక నీవు
   వకక్కమనసపై యడ నుతడనఁ గలవా

   అకక్కజప నీమేను ఆపక మదుచిచ్చె
  యికక్కడ మాతొతటపొతదు యితవయతనా

చ. 3:      ముచచ్చెట సేక మాతో మొగమోడే వతతే పకక్క
   మచిచ్చెకయాప కానఁగిలి మాన గలవా

   కచచ్చెపటట్టి ననున్న శ్రీవతకటనాథ కూడితవ
   యచచ్చెరిక నిటట్టి మాయితటకి రానఁగలవా



చి.శస్కృత.రేక: 09-5 దేసాళత సత: 10-052
పలల్లవ:    కలిత నానతీవయాత కానిదానికి నేమ

    చెలరేనఁగి ఆప మానఁట చెలిల్లతచేనఁ గాని
చ. 1:     వడుడ వటట్టి నే నినున్న వడుకతోనఁ గొసరనఁగా

    అడాడ ల వచచ్చె నాకతటే నతత చటట్టిమా
  వడిడనగరావ్వెన నాతో వరగోసుకొనన్నది

    సడడలడి నీ వతత చనవు లిచిచ్చెతవా
చ. 2:      బాసగొని నే నినున్న పపై పపైనఁ బలకనఁగాను

  యసడితచ నాకతటే యితవరా
   గాసిలి మచచ్చెరాన నీకాతత మాసటనివల
    సేసిన చేనఁతల కలల్ల చెలల్ల బ డిచిచ్చెతవా

చ. 3:     యపొదద నినున్న మాయితటకినఁ దోడుక పోనఁగా
  కోపగితచ నాకతటనఁ గటూరిచినదా

    కెపైప గాక ననున్న శ్రీవతకటనాధ కూడితవ
    పపై పపై నాపకనఁ బారపతతము లిచిచ్చెతవా.



చి.శస్కృత.రేక: 09-6 పాడి సత: 10-053
పలల్లవ:     కాదని వగిరితచితే కరనఁగీనా ఆతనఁ డేమ

    వాదు మాని వచిచ్చెనటట్టి వచేచ్చెద చాలను
చ. 1:    మానఁట లడితచకరే మదనమతతాబ్రాల దపీప్పు

  నేనఁటదానఁక నాపవదద నేరిచినవ
  నీటతోడ నాతనిని నితడునిధనమువల

   సటూచచటూపల మనము చటూచేద చాలను
చ. 2:   గతదము వయకరే యతగజనిముదద్రిలమాస

   కతదువ నినాన్నళల్ల దానఁకా గడితచినవ
   దితదుపడ నుపారము దేవరకనఁ జూపనటట్టి

    ముతదర ననిన్నయునఁ బెటట్టి మొకేక్కద చాలను
చ. 3:    మలల్ల డి తయతకరె మనత్మిథయోగ మెడస

  తొలిల్లయటూ నాపవలన దొరకినది
    కలల్ల గాదు ననున్న శ్రీవతకటనాథనఁడె కూనఁడె

   చెలల్ల బడి నీచనవు చేకొనేద చాలను



చి.శస్కృత.రేక: 10-1 మాళవగళ సత: 10-054
పలల్లవ:    మతచితనము ల దటట్టి మరచనయాత

   మతచముపపై నునన్న నెటట్టి మరచనయాత
చ. 1:     యచచ్చెరితచి వక రొక రెనసి కూడుతడేట

   మచిచ్చెకల చెలి యటట్టి మరచనయాత
  వచిచ్చెనదానఁకానఁ దలవాకిటనె కాచకతడే
   మచచ్చెలచేనఁత ల దటట్టి మరచనయాత

చ. 2:      యిత వరినఁ గొక రొక రిచచ్చెకాల సేసేది
   మతలోననఁ జెలి యటట్టి మరచనయాత

   సతతము నొతడొరల జవవ్వెనమె కదువపైన
   మతముల చెలి యటట్టి మరచనయాత

చ. 3:    సతతసాన మనసులే సరిదానఁకినటట్టి నీ
   మతతనాల చెలి యటట్టి మరచనయాత

   కాతతను నీవ శ్రీవతకటనాథ కూనఁడగాను
    మతతు కెకెక్క నిది యటట్టి మరచనయాత



చి.శస్కృత.రేక: 10-2 భపైరవ సత: 10-055
పలల్లవ:      తనువ యికక్కడనఁ గాని తలనఁ పలల్ల నకక్కడనె

    మనసులో నాప నితక మాననెపైననఁ గలవా
చ. 1:     మాయితటాడ నిచచ్చెకప మానఁటలడే వతతే కాక

     వోయ నీ వాసనఁ బాసి వుతడ నోపేవా
    ఆయలే మాముతదటను అసము దితచవు గాక

    చేయటూర నీవ యాపను చెనక కతడేవా
చ. 2:    మానలేనివానివల మన సరసేవు గాక

   ఔనా ఆప వడిడతచ కారగితచేవా
   తేనెలమానఁటనఁల దరితీపల సేసేవు గాక

   కానీల యాపపపై తమకమె పటట్టినఁగలవా
చ. 3:     యపొదుద క నాకానఁగిలి యితపాయ ననేవు గాక

    పో పో నీవాపనఁ దలపోయ కతడేవా
   కాపాడి ననున్నను శ్రీవతకటనాథ కూడితవ

   మాపొతదు లసవదదను మఱవనఁగనఁ గలవా



చి.శస్కృత.రేక: 10-3 కాతబోదిసత: 10-056
పలల్లవ:   ఇరమొనసటూది వనియితప సేసుకతదునఁగాని

    మరిగినే మన సిచిచ్చె మానఁటలడనఁ జాలరా
చ. 1:     ఆపతోనఁ బురడువటట్టి ఆడక వుతడిననఁ గదా

    నాపపై నీవల పలల్ల నముత్మి కతదును
   చటూపల నాప కెదురచటూడక వుతడితేనఁగదా

    చేపటట్టి నాముచచ్చె టలల్ల నఁ జెపప్పుదు నీతోను
చ. 2:      ఇచచ్చెక మాప కాడక యడనె వుతడిననఁ గదా

   ఇచిచ్చెన నీబాస లలల్ల నియతకొతదును
    కచచ్చెపటట్టి యాపతో నేకతము మానిననఁ గదా
    తచచ్చెనల మాని నీతో దగద్గీరి నవువ్వెదును

చ. 3:     కడల దొకక్కక నాకానఁగిట నుతడిననఁ గదా
   అడియాలముగనఁ గళ లతటదు నినున్న

   కడువగ శ్రీవతకటనాథ నీవ ననున్న
   యడయక వుతడనఁగానె యితవాయనఁ గాకా



చి.శస్కృత.రేక: 10-4 నాదరామకిగయ సత: 10-057
పలల్లవ:      వగిరమా నీవు వభునఁడవు నీ వలనఁదిని నేను

    సగకనున్నల నీసొలప జూపలసొతప నాకనఁ జాలదా
చ. 1:      చెలియ మునుప సితగారితచకొనన్న చెతగావచర యిది నీవు

    తలనఁకక నేడు దటట్టిగటట్టి కొతట దాని కేమదోసమా
      అలిగేనా నేను అతదుతడె మానఁటాడు అతటకొన నోపను అది

     తలనఁగ వరొకక్క తావుననఁ బెటట్టిరా దగద్గీరతదు గాకి
చ. 2:       కతదువతో నాప కసటూత్తిరి వయనఁగ గటట్టిబేనఁటల రాలితే నీవు

     పొతదు చెడకతడ బొటట్టి వటట్టి కొతట బోగానకనఁ గడమా
      నితద నినాన్నడేనా నేట కటతడరా నే నతదు కోరవనువక

     చతదాననఁ బనీన్నట జలక మాడి నాసతగడికి రారా
చ. 3:     ముదిదయ వలనె ముతదర నుతడెట ముదుద రవుతగరమునీవు

    పదదరికానక పగయముననఁ గేల బెటట్టి కొతటేనఁ దగదా
     గదదరివపై శ్రీవతకటనాథ ననున్ననఁ గరనఁగితచి కూడిత నా

    వదదనె పాయక వాలయితచి దేవరవల నుతడరా.



చి.శస్కృత.రేక: 10-5 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 10-058
పలల్లవ:    చెపప్పురె మరెపైనా బుదిద్ధ చెలలల

   అపప్పుసము మా కదిరి యపప్పునికి
చ. 1:     యితతగా వలచినవానఁ డితటకి వచిచ్చెతే నేమ

   అతతలోనఁ దనకను సిగాద్గీయ నటవ
  పతతము దపప్పుపోయనా పచిచ్చెదేరేమానఁటలను

    అతతేసి తనున్ననఁ దటూరనాడనఁ జాలనఁ గాక
చ. 2:    మన సిచిచ్చెనటట్టివానఁడు మానఁటలడితే నేమ

   తను నెవవ్వెరెపైనా వదదనే రటే
  చనుమొనల సనఁకగానఁ జాణతనపనఁజేనఁతల

   చెనకలేనా కొతత చేకాచి కాక
చ. 3:    కదిసినవానఁడు ననున్ననఁ గానఁగిలితచితే నేమ

    అదను గాదా తనక నడడమా యేమ
    వదచలల్ల నఁ గరిమ శ్రీవతకటనాథనఁ డెపై కూడె

    పదిలమెపై యినఁక దనున్ననఁ బాయలేనునఁ గాకా.



చి.శస్కృత.రేక: 10-6 బౌళ సత: 10-059
పలల్లవ:  ఏలరా కస్కృషరనఁడా
చ. 1:    పగటటూ మానఁటల నొగరటూ దోనఁచనఁగ

    మగనాలిని ననున్న నగనఁ జూచే వరా
చ. 2:     కొనబటూ వటనఁడ నీ కనుచటూపలనె నా

   మనసటూ గరనఁగితచనఁ బెననఁగే వరా
చ. 3:    కలికీచేనఁతల వలపతచి నను నిటట్టి

 కలసిత శ్రీవతకటగిరినాథా



చి.శస్కృత.రేక: 11-1 పాడి సత: 10-060
పలల్లవ:     అతత మనసరి వని ఆడేనా నినున్న

     చితతతచే నీయాల ననే సిగద్గీ కితతే కాకా
చ. 1:    నవువ్వెల నవవ్వెవు నీవు ననుపవానివలనె

    యవవ్వెతతో నెపైనా న దేరా నీవు
    దువవ్వెటపనఁ బయతదపపైనఁ దోగిన చెమట నీపపై

    చివవ్వెనగోళల్ల నాప చిమెత్మి ననీ కాక
చ. 2:      ముచచ్చెట నెవవ్వెత నెపైన మొకము దగద్గీరనఁ బోయి

   యిచచ్చెకము లడేవు యేరా నీవు
    మచిచ్చెక నాప నీతోను మారమానఁట లడనఁగాను
    తచచ్చెన వడెపటాలి దానఁకె ననీ కాక

చ. 3:      చనవున మెచిచ్చె మెచిచ్చె సారెక నెవవ్వెత నెపైనా
   యనసి కానఁగిలితచేవు యేరా నీవు

   నను నిటట్టి శ్రీవతకటనాథడ కూడితవ
     అనువపై యాప వాసన లతట ననీ కాక.



చి.శస్కృత.రేక: 11-2 శతకరాభరణత సత: 10-061
పలల్లవ:     నా కనిన్నచేనఁత లలల్ల నాయకనఁడ యియతకోల

   యకడ నీవడుక యడేరితేనఁ జాలను
చ. 1:      దాపగా వారితటనఁ గాని దగద్గీరి మాయితటనఁ గాని

    వోపకతో నీవు లసత్స వుతటేనఁ జాల
    ఆపవదదనఁ గాని అటట్టి నావదదనఁ గాని

    తీప లపైన నీముచచ్చెట తీరితేనఁ జాలను
చ. 2:     అతవచేతనె కాని అటట్టి నాచేతనఁ గాని

   యితవుగా నీవు భటూజియితచితేనఁ జాల
     సతమెపై యాపతోనఁ గాని జటట్టిగా నాతోనఁ గాని

  బతమవటట్టినటాల్ల నఁ బాయకతటేనఁ జాలను
చ. 3:     అలయితతరతనఁ గాని అటట్టి నారతనఁ గాని

   చెలవమెపై నీసుఖము చెలిల్లతేనఁ జాల
  చెలరేనఁగి యిదదరిని శ్రీవతకటనాథనఁడ
    చలపటట్టి కూడితగా సత మెపైతేనఁ జాలను.



చి.శస్కృత.రేక: 11-3 మాళవగళ సత: 10-062
పలల్లవ:      ఇతచక యస మచిచ్చెతే యవవ్వెరటూ నేల మానేర

    కొతచేవా నీ వనఁకనఁ గోన చెనన్నరాయనఁడ
చ. 1:      మొగము చటూచి వలచి ముతదు ముతద నీకనఁగేల

   మొగిచి మొకిక్కనద వ మాయనఁగా
   సగముచటూపలనఁ జూచి జాణతనా లడేవు

    తగనా చేనఁతక నీచేనఁతల వో వభునఁడా
చ. 2:      కలికి నీచేనఁతలక కానఁక రేనఁగి నాక నేనె

   నిలిచి మాటాడినద నేర మాయనఁగా
    చిలకగోళ నటూనఁది చేరి సరస మాడేవు

   తలనఁపనతదుక నీవు తగనయత వభునఁడా
చ. 3:     అగద్గీలప వడుకతో నలప దర నీమనఁద

    దగద్గీరి చేయి చాచటే తగ లయనఁగా
   వగద్గీళతచి కూడిత శ్రీవతకటనాథనఁడ ననున్న
  సిగద్గీదర నిద కోనచెనన్నరాయనఁడవపై.



చి.శస్కృత.రేక: 11-4 సామతతత సత: 10-063
పలల్లవ:      ఆనఁటదానఁన గనక నే నాసల మానలేనఁ గాక

    యేనఁటకి మాచకక్కనఁదనా లితప గాని నీకన
చ. 1:     వాడికెపై ననానఁటకి వలతు వతతే కాక

    నేనఁడు బాస చెలిల్లతచ నీ కేలయాత
  వాడుదేరకూలికి వలచిని వలపల

  యడేరితచకొనేది యితత పనన్నపనుల
చ. 2:      పనిగల యపప్పు డెలల్ల నఁ బెపైకొతదు వతతే కాక

   ననిచి యపప్పుడూ నేల నడుపేవయాత
   చెనకి గడాడ యముగానఁ జేసినబాస లలల్ల

   అనువుగా నడపనఁగ నలల్ల డనఁ బడెనా
చ. 3:    చితత్తిము నిలప లేక శ్రీవతకటనాథనఁడ

    హతత్తి కూడితవ గాక అల పేలయాత
   కొతత్తిగానఁ దమకమునఁ గటూడినకూట మెలల్ల

  తతత్తిరపడక యుతడనఁ దమయిచచ్చెటా.



చి.శస్కృత.రేక: 11-5 రామకిగయ సత: 10-064
పలల్లవ:  పతచెపతలజడల పనన్నవాడు

  పతచనె వలపల పనన్నవానఁడు
చ. 1:   చనవరివలనె వసాలచేనఁతల సేసి

  పననఁగీ గచములతోనఁ బనన్నవానఁడు
    ఘన మెపై ముదుద ల చటూప కరనఁగితచియితతలోనె

  పనపలనఁ బెట ట్టినె పనన్నవానఁడు
చ. 2:    చెలిమకానివలనె సిగద్గీ వడ మానఁటలడి

   పలిచ యేకతానకనఁ బనన్న వానఁడు
    కలమువావుల చెపప్పు గటట్టి దలసుక నాతో

  పలచమానఁట లడనె పనన్నవానఁడు
చ. 3:     చిటట్టికప చేనఁతలను చెనకి నావలనఁ దచిచ్చె

  పట ట్టినె వుతగరము పనన్నవానఁడు
    గటట్టిగానఁ దానె శ్రీవతకటనాథనఁ డెపై వచిచ్చె
  బెటట్టి గా ననున్ననఁగటూడెనే పనన్నవానఁడు.



చి.శస్కృత.రేక: 11-6 శతకరాభరణత సత: 10-065
పలల్లవ:      ఏనఁట కినఁక నాక నీతో నెగద్గీ లతచను

  మానఁటలడినపప్పుడె మానేనయాత కోపము
చ. 1:      మాన లేక నీవు పకక్క మానినులనఁ దచిచ్చెనాను

    దాని కేమ నేను పదదదాననె కానా
    నాననటట్టివలపల నానఁడు నానఁడె చవుల గావా

   సాననఁ బటట్టినమణుల చాయల కావా
చ. 2:     పొతదుల మానక నీ వపొలనఁత యితటనుతడినా

    అతదుకే మెపడు నీక నాలనే కదా
     ముతదు ముతద యిటాల్ల నెపైన మోహముల తీపలే కా
     యతదు నానఁక లపైనవతదు యితవు లవునె కా

చ. 3:     కళల మతచ నీ వవవ్వెతనఁ గాగిలితచకొనాన్ననేమ
    బలిమ నెపైన నావరస పాయవ కదా
   చెలిమ సేసేనాటబాస శ్రీవతకటనాథ నీవు
    తలనఁచి కూడిత నాతోనఁ దనియక వుతదునా.



చి.శస్కృత.రేక: 12-1 బౌళ సత: 10-066
పలల్లవ:     చితత్తిమె చిమత్మి రేనఁగితే సిగేద్గీమ యగేద్గీమ

   రతత్తివోని వడుకల రచి గనన్నవారికి
చ. 1:   మొకక్కలననఁ దిటట్టినాను మోహమెపచచ్చెవరగ

  దకక్క వలచినయటట్టి తరితీపన
    వుకక్కగోర సనఁకినాను వుపచార మెపై తోనఁచ

    నికక్క మెపై సరస మాడ నేరిచినవారికి
చ. 2:      కాల దానఁకితచిన నెపైన కళ లతటన ట ల్లను

  వళమె మోహితచినటట్టి వడుకను
    పేలరి మానఁట లడిన పగయములపై తోనఁచను

  వాలయితచి నను పపైనవారికిని
చ. 3:     ఎతగిలి సనఁకితచినాను యిచచ్చెక మెపై తోనఁచను

  పొతగెట తమకప తీపలవళను
   చెతగలితచె నీచెలియ శ్రీవతకటనాథనఁ గటూడి

    అతగ మెపైన మతడెమురాయనఁడె తానెపై యుతడనఁగా



చి.శస్కృత.రేక: 12-2 పాడి సత: 10-067
పలల్లవ:   రావయత వావలిపాట రామచతదద్రి

 రావాడివలపల రామచతదద్రి
చ. 1:   మటూనఁగినసబలలోన ముతచి మానఁటలడనఁగాను

   రానఁగెనఁగా నీ మోవకెతప రామచతదద్రి
   మానఁగినమానఁటలనె మరత్మిము లతత్తిత నని

  రానఁగతనాల మానుమ రామచతదద్రి
చ. 2:    బటట్టిబయలమానఁటల బాసల సేయ రానఁగా

   రటాట్టి య నీ సుదుద ల రామచతదద్రి
  గటట్టి దలిసినతదుక కోపగితచకొనకమ

  రటట్టిడిచేనఁతల వో రామచతదద్రి
చ. 3:     ఆసలమానఁటల ననున్న నలమ పటట్టినఁగ నినున్న

   రాసనఁగా నా కొనగోర రామచతదద్రి
    వసాల మాని ననున్న శ్రీవతకటనాథనఁడ వపై

   రాసి కెకక్కనఁ గటూడితవ రామచతదద్రి.



చి.శస్కృత.రేక: 12-3 దేసాళత సత: 10-068
పలల్లవ:     కాతతునఁడు మరనియాజజ్ఞ కడవలేనఁ డితతే కాక

    కొతతపై న నెరనఁగనఁడా కోన చెనన్నరాయనఁడు
చ. 1:      వలప నిలప లేక వనితక మొకెక్కనఁ గాక

   సొలప వానఁ డటవతట సుదుద లవానఁడా
     చెలిమ వడువ లేక చెయివనఁత యిచెచ్చెనఁ గాక

  కొలమున నేమ తకక్కవవానఁడా
చ. 2:       ఆసల మాననఁగ లేక ఆక మడి చిచెచ్చెనఁ గాక

   వసాల వానఁ డటవతట వదతలవానఁడా
     బాసల దపప్పునఁగ లేక బడినె తరిగెనఁ గాక

  యసున దొరతనము లఱనఁగనివానఁడా
చ. 3:      పొతదు వడువనఁగ లేక పొతుత్తి న భుజితచెనఁ గాక

   అతదగానఁ డాతనఁ డెతగి లతటేవానఁడా
    అతది శ్రీవతకటనాథ డాపనఁ గటూడితే నేమ

   చతదముగా నాతోడి సమరత మానేనా.



చి.శస్కృత.రేక: 12-4 వరాళ సత: 10-069
పలల్లవ:     మాటక మానఁట యాడి మతచితనము సేయక

     నీటన సరస మాడ నేనఁడు నాకనఁ జెలల్ల నా
చ. 1:      ఘనునఁడ వతటా నీకనఁ గానుక చేత కిచిచ్చెతే

    యనసి నీ వాపచేత కియతనఁ దగనా
    ననిచి నీనేరమా నానేర మతతే కాక

     నిను దొర వని నమత్మి నేసత్తిము సేసినది
చ. 2:     కాతతునఁడ వనుచ నావుతగరము వలనఁ బెటట్టితే

    అతతలో నాప కిచిచ్చెత వది దగనా
    అతతయు నీకడమల అది నాకడమ గాక

    వతత లేనిపొతదు నీతో వడుకనఁ జేసినది
చ. 3:     హితవరి వని నీతో నేకతము చెపప్పుతేను

   అతవతోనఁ జెపప్పుతవ అవురా నీవు
   కతకారి శ్రీవతకటనాథ ననున్ననఁ గటూడి

   బతమవటట్టి కతడనఁగా బాసడుగనఁ జెలల్ల నా.



చి.శస్కృత.రేక: 12-5 ముఖరి సత: 10-070
పలల్లవ:     సవతుల మెపైనాను సతగత దపప్పునఁ దగనా

  రవళ వావలిపాట రామచతదుగ ముతదర
చ. 1:      నీ వననఁగా నే నననఁగా నిషటూట్టిరా లేనఁటకే

   చేవదేరే మానఁట లలల్ల చిగిరితచని
    మోవరాని దటూర లలల్ల మోపల గటట్టినఁగాను

   వవగ నినిన్నయు మనవభునఁడు మోనఁచనా
చ. 2:      కా దననఁగా నౌ నననఁగా కరక రేమటకే

   మనఁద మనఁద జగడాల మతమరీని
     వాదుల య సుదుద లలల్ల వాముల వటట్టినఁగాను

    కా దని మనవభునఁడు గాదలనఁ బోసనా
చ. 3:    రమత్మిననఁగ పొమత్మిననఁగ రారానఁప లేనఁటకే

    దొమత్మి రేనఁగి కానఁకల తోదోప లడని
   నమత్మితచి శ్రీవతకటనాథనఁడు నినున్న ననున్నను

    సమత్మితగానఁ గటూడనఁగాను సతము లపై తమగా.



చి.శస్కృత.రేక: 12-6 రామకిగయ సత: 10-071
పలల్లవ:    కాతతాళతచాడినమానఁట గాదు సుమత్మి వోవభునఁడ

   దొతతమాయలనఁ జికక్కనఁగ దొరలకనఁ జెలల్ల నా
చ. 1:      వడుకతో నీ వాప వతట వతటనఁ దిరగగా

   చేడెలలో నెలల్ల నాక సిగాద్గీయరా
     యడు లేని వలప నినెన్నరనఁగని దితతే కాక

     తోడనె య పను లలల్ల దొరలకనఁ జెలల్ల నా
చ. 2:     వయతనె నీ వాపక వడిగాల సేయనఁగాను

     నెయతప నా కప డెతత నెగ లయరా
    గయాతళతమ నీక కనున్నలనఁ గపప్పునఁ గాక

    తొయతలికి నితత లోనఁగ దొరలకనఁ జెలల్ల నా
చ. 3:      ఆసపడి నీ వాపక అటట్టి కొలవు సేయనఁగా

    యసున నాకనునఁ గోప మెతత వచెచ్చెరా
  కోసువానిపలల్లలోననఁ గటూడి శ్రీవతకటనాథ

   తోసిపోవపైతవ యితత దొరలకనఁ జెలల్ల నా.



చి.శస్కృత.రేక: 13-1 దేసాళత సత: 10-072
పలల్లవ:      చాల లేరె మ రేల చకక్కటల చెపేప్పురె

   మేల గలవారికి మెచచ్చెకతడనఁ జెలల్ల నా
చ. 1:      వలచినవానఁ డెపైత వదిదకి తా వచచ్చెనఁ గాక

   అలిగి తా నెడమానఁట లడితచనా
   చెలిమే కలిగితేను సిగద్గీపడవలనఁ గాక

  వలసనొలల్లముతో నటూరకతడనఁ జెలల్ల నా
చ. 2:     పగయమే కలిగితేను పలవ రావలనఁ గాక

   దయ లేక యితతవడి తామసితచనా
   నయమే కలిగితేను నమత్మితచవలనఁ గాక
    భయము లే కితతవడి పటట్టిడనఁ జెలల్ల నా

చ. 3:    ఆసలే కలిగితేను అలముకోవలనఁ గాక
    యసున మరి యగద్గీ లతచనఁ జెలల్ల నా

    వసాల మాని ననున్న శ్రీవతకటనాథనఁడు గటూడె
     వాసు లతచి యాతనఁ డినఁక వాదితచనఁ జెలల్ల నా.



చి.శస్కృత.రేక: 13-2 గళ సత: 10-073
పలల్లవ:      మేర లేనివల పద మ కేల తలసునే

   యరస మయేతబుదుద లేల చెపేప్పురే
చ. 1:      ఆనఁట దతత గబబ్బు యనాన్న ననునఁడ మరినఁకవయి

     మానఁట లనాన్న వాని నేను మాన లేనే
  వనఁటలడేమదనునఁడు వరహులనఁ బొడగతటే

   య టలవతట పూబాణ లేమరతడనా
చ. 2:     అమత్మిరో యతతటకలల్ల యనాన్న నతటరి గాని

    వముత్మి వోని వానిపొతదు వదల లేనే
   కమత్మిటనఁ జతదురనఁడు కానఁకలనఁ బొరలేవారిపపై

  కముత్మివతట వనెన్నలల గపప్పుకతడనా
చ. 3:      అతవ మారాడనఁ జెలల్ల దనాన్న నతటరి గాని

   వత లేనివానిరత వడువ లేనే
   కతకారెపై ననున్న శ్రీవతకటనాథనఁ గటూడె

   యిత వపైనకళ లలల్ల హచచ్చెకతడనా



చి.శస్కృత.రేక: 13-3 ముఖరి సత: 10-074
పలల్లవ:     ఎకక్కడి పరాకననో యితదానఁకా నుతడెనఁ గాక

    మకక్కవ నాపపై బతత్తి మానలేనఁడె వానఁడు
చ. 1:    పాయరాని వలపల పకక్కననఁ దలనఁచకొతటే

   రాయా మనసు గరనఁగ కేమే
   వో యమత్మిలల నావుతగరము చటూపరమత్మి

    వయేల తా నిపప్పుడే వచేచ్చెస నీడకే
చ. 2:  వనినటట్టిసరసాల వహితచకొతటేను

   మానా దేహము తమకితచ కేమే
  మానినులల వకక్కమానఁట వనన్నవతచరమత్మి

   తానె వచిచ్చె ననున్నసతతస మతదితచనే
చ. 3:    నేదదేరే చనవుల చితత్తిముననఁ దగిలితే

   దటూదేవయ సేమ వదితేనఁ బోను
   ఆదస మతడెమురాయనఁ డెపైన శ్రీవతకటనాథనఁ

   డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె నతవమోహముననటూ



చి.శస్కృత.రేక: 13-4 సామతతత సత: 10-075
పలల్లవ:     ఈడేర వలచితే యేపని సేయనఁగ రాదు

     యేడ నెపైనా యగద్గీ సిగద్గీ లతచేరా భటూమని
చ. 1:      వనిత చెపప్పుతే జాల వారి దపైనా నీనఁదేవు

    అనువుగానఁ గొతడ మోవు మనాన్న మోనఁచేవు
     తనివోక బటూ మెలల్ల నఁ దవువ్వె మనాన్ననఁ దవవ్వెవు

    వనర బహురటూపాన నుతడు మనాన్న నుతడేవు
చ. 2:     ఇతత చెపప్పుతేనఁ జాల యతతపైనానఁ గొతచెపడేవు

    అతతలోనఁ బగరనఁ జతప మనాన్ననఁ జతపేవు
     చెతత నాప తపముల సేయు మనాన్ననఁ జేసేవు
    కాతత దనపసులనునఁ గావు మనాన్ననఁ గాసేవు

చ. 3:      అతవ చటూచి కలల్ల లడు మనాన్న నాడేవు
   బతమనఁ బారాడు మనాన్ననఁ బారాడేవు

   పత వపైన కోసువానిపలల్ల శ్రీవతకటనాథ
     గతయపై కూ డుతడు మనాన్ననఁ గానఁగిట నుతడేవు.



చి.శస్కృత.రేక: 13-5 కేదారగళ సత: 10-076
పలల్లవ:     నేనె యనతగ నేల నీమనసటూ నెరనఁగదా

    ఆనవటట్టి చెపేప్పునఁ జమత్మి ఆసగితతు నీక
చ. 1:    చిగిరితచె కోపమున జేనఁదపై నవలప

  తగనటట్టి తమకాననఁ దపాయరా
  వగరనఁగాకలచేత నుడికేట దేహము

   సగము మొగమోటాననఁ జలల్ల నాయరా
చ. 2:    చిమత్మిరేనఁగె జగడాల జీనఁక టపైనమోహము

 దిమత్మిరియడమానఁటలనఁ దేటవారెరా
   సమత్మితగా నీ వటల్ల సపైతచనిపొతదుల

  యమెత్మిల కోరికలచే నితవాయరా
చ. 3:     చెదరని రేసులనఁ జినన్న బోయ మోముల

    కదిసి మేను సనఁకితేనఁ గళ రేనఁగెరా
    వదకి నీవు నేనటూ శ్రీవతకటనాథ కూడనఁగా

  మదిలోని మచిచ్చెకల మకక్కళతచెరా



చి.శస్కృత.రేక: 13-6 శదద్ధదేశి సత: 10-077
పలల్లవ:    కొతడవతటదొరవు నీగణ మేల వడిచేవు

  వుతడరాదా నీ వుతడేవడికానను
చ. 1:     కడునఁ దగవు చెపేప్పువు కటట్టికానికల వటట్టి

   అడిగితమా నినున్న నయాత నేనఁడు
    బడి బడి నీవు చెపేత్తి పతడితనాయానక

   తొడినఁబడ నెవవ్వెతపైనా తుచచ్చె మాడకతడునా
చ. 2:     వటట్టిసాకిరి చెపేప్పువు వతటూత్తినఁ దిమత్మిరి వసి

    నెటట్టిననఁ గరి గోరేమా నేనఁడు నినున్నను
    బెటట్టిమానఁట లడి నీవు పరిదటూరి రానఁగాను

  గటట్టి చెడ నెవవ్వెతపైనానఁ గోపగితచకతడునా
చ. 3:      నీతుల చెపప్పు వచేచ్చెవు నినునఁ బెదదతన మచిచ్చె

  ఆతల నడిగితమా అపప్పుటనినున్న
   కాతరాన ననున్న శ్రీవతకటనాథ కూడితవ

   ఘత రతలోపల నాకాల దానఁకకతడునా.



చి.శస్కృత.రేక: 14-1 దేసాళత సత: 10-078
పలల్లవ:        ఒకక్కరి నౌ నన నేల వకరినఁ గా దన నేల

    చెకక్క నొకిక్క పగయములే చెపప్పుతచకో రాదా
చ. 1:     మేలరా నాతో నీవు మతమరి మానఁటాడేవు

    ఔలే నాతోడి వాదు కాపో నీవో
   యేలరా నీపాలిటకి నిదదరము సమమే

     మేల మాడి సారె సారె మెపప్పుతచకో రాదా
చ. 2:     ఇపప్పుడు నీవ వాసు లకిక్కతచక వచేచ్చెవు

    అపప్పుట నాతోడి సవ తాపో నీవో
    అపప్పుసమెపై యిదదరము నాతడల్ల మతతే నీక

   ముపప్పురి దేవరవల మొకిక్కతచకో రాదా
చ. 3:    కనున్నల జతకెనలతో గరిసితచి యడిగేవు

    అనిన్న వటల్లక గరి యాపో నీవో
    ననున్న నిటట్టి శ్రీవతకటనాథనఁడ నీవ కూడిత

    వనన్ననఁడూ నిదదరి నిటట్టి యేలకొన రాదా



చి.శస్కృత.రేక: 14-2 ముఖరి-ఏకతాళ సత: 10-079
పలల్లవ:     తేటతలల్ల మమానఁటలనఁ దలియ నాడనఁ గదరా

     మాట మాట కితత యేల మరనఁగ లడేవు
చ. 1:     కనున్నల నవువ్వెల నేల గయాతళతచేవు నేము

   నినున్న వతట వరపలే నేరతుమా
    సనన్నల చాయల నేల సాధితచేవు వో

    వనున్ననఁడా నే మతతేసి వర వఱనఁగదుమా
చ. 2:    తకక్కరిమానఁటల జాణతన మాడేవు నేము

   చకక్కనఁగా నీవల నతత చదివతమా
    మకిక్కలి వానఁడిగోళల్ల మనఁదనఁ జిమేత్మివు నేము
   కకక్కసప జేనఁతలక కరనఁగ నేరతుమా

చ. 3:     నిబబ్బురప గానఁగిటను నితచే వమరా నేము
     అబుబ్బురతప నినున్న నౌనఁ గా దననఁ గలమా

   గబబ్బువపై కూడిత శ్రీవతకటనాథనఁడా నేము
    వబబ్బుడి నితత సేసితే వదదననఁగనఁ గలమా



చి.శస్కృత.రేక: 14-3 మాళవగళ సత: 10-080
పలల్లవ:    బెలల్లపమానఁటల చెలల్లపళల్ల రాయనఁడా నీక

   జెలల్ల నయత యేమెపైన చెలల్లపళల్ల రాయనఁడా
చ. 1:    పేలరిమానఁట లడేవు పదదతనమా యిది

  పీలిచతగతోడి చెలల్లపళల్ల రాయనఁడా
     కాల దానఁకితచినపప్పుడె కళ లతట నినఁక నేల

    చేలకొతగ వటేట్టి వు చెలల్లపళల్ల రాయనఁడా
చ. 2:      యతల నాకనఁ బరచే వతతట దొరవు నీ

 పీతాతబరము చెలల్లపళల్లరాయనఁడా
      ఘతల నీగోర దానఁకి కరనఁగిత నినఁక నే నీ
   చేతలోని దాన నితత చెలల్లపళల్లరాయనఁడా

చ. 3:    నెటట్టిన దేవరవతట నీమేనిసొముత్మి నాకనఁ
 బెటేట్టివుగా చెలల్లపళల్లరాయనఁడా

    గటట్టిగా ననున్న శ్రీవతకటనాథనఁడ వపై కూడి
  చిటట్టికాల సేసేవు చెలల్లపళల్లరాయడా.



చి.శస్కృత.రేక: 14-4 కనన్నడబతగాళత సత: 10-081
పలల్లవ:   బాలనఁడు సేసట పనుల

  వోల వయవచచ్చె నోయమాత్మి
చ. 1:    చనున్నలపపైనఁ జెయి చానఁచనే యివ

 చినన్నవాతడల్ల చేనఁతల
   కనున్నల గిరిపీ గామ డెపై

  వునాన్ననఁ డిపప్పుడు వోయమాత్మి
చ. 2:    పస నీమోవపపైనఁ బలల్ల సనఁకితచ

పసిబడడలబాగల
   కొసరమానఁటల గో రతట వడె

  మొసనఁగీ నిపప్పుడె కోయమాత్మి
చ. 3:    నితడారనఁ గానఁగిట నితచనే యివ

కొతడుకబడడలగణముల
   వతడినఁ బెపైనఁడి నిచిచ్చె శ్రీవతకటనాథనఁడు

    వుత డుతడి ననునఁ గటూడె నోయమాత్మి



చి.శస్కృత.రేక: 14-5 నాదరామకిగయ సత: 10-082
పలల్లవ:     రారా చినన్ననాన్న రా రోరి చినన్నవానఁడ

    రార ముదుద లనఁడ రా రోరి బాలకస్కృషర
చ. 1:   కితదిచటూపల గిలిగితచి ఆల

  మతద గొలల్లతల మరిగితచి
   సతదడి వలపతచి జవరాతడల్ల వర

  వతద వపైనయటట్టి వడుకకానఁడ
చ. 2:   కొదలమానఁటలనె గొణనఁగచ భటూమ

  సుదతుల శిగద్గీల చటూరాడి
  చిదుగచేనఁతలనె చెనకచ ముదుద నఁ

  బెదవచవుల చటూపన జాణకానఁడ
చ. 3:   కలికితనముననె కరనఁగితచి కాచె

  చెలల కానఁగిటనె చెలనఁగి
  లలనామణ యపైన లకిమమత్మినఁ

 గలసుక శ్రీవతకటనాథనఁడెపైనవానఁడ



చి.శస్కృత.రేక: 14-6 కాతబోదిసత: 10-083
పలల్లవ:    మచిచ్చెకనఁ బతదిలి వటేట్టి మాయకానఁడ

  కచిచ్చెతప వరపల కశీలికానఁడ
చ. 1:     పలకనయమె కాని పస లేదు నేసత్తిము

 వలపలబేరాల వనెన్నకానఁడ
    మొలకనవువ్వెల కాని మోహ మెరనఁగ రాదు

  నిలవు రాజసముల నీటకానఁడ
చ. 2:     దవువ్వెలపొతద కాని దగద్గీరనఁగ నెడ లేదు

 జవవ్వెనపమదముల జాణకానఁడ
   పవువ్వెలవాటల్ల కాని పొరపొచచ్చెము మానవు

 రవవ్వెలసరముల రాయడికానఁడ
చ. 3:      తమకపనఁ జూప కాని తలనఁప దలియ నీవు

 అమరినరతులలో ఆసదకానఁడ
    కగమమున ననున్న శ్రీవతకటనాథ నీవ కూడి

   భద్రిమయితచి తౌర వోరి పతతగానఁడా



చి.శస్కృత.రేక: 15-1 లలిత సత: 10-084
పలల్లవ:    చాల మేలదిరా యబాలమణపడు నీ

   పాలిటనఁ జికెక్కరా గోపాలక కస్కృషరమాత్మి
చ. 1:    పతకాజముఖ నీవతకా చటూచి నపప్పుడే

    పొతకాముగా వలచె యితకా నే మతదురా
    సతకె లేక నీమనఁద నతకిత మెపైనపాట

    లతకితచి పాడ నీతో లతకెలనఁ గస్కృషరమాత్మి
చ. 2:    పలల్ల దమున నీవు మొలల్ల మ నతదరిలో

   మొలల్ల పూబతత వయ జలటూల్లననఁ గరనఁగెరా
     మెలల్ల నె వాబ్రాసి చటూచనఁ జలల్ల నఁగ నీ రటూపమె

   కలల్ల గాదురా శ్రీవలల్లభ కస్కృషరమాత్మి
చ. 3:     తటకానా నీ వపప్పుడు నటనాల సరసాన

     యిట నటనఁ గాగిలితచ నెటాల్ల నఁ దా జొకెక్కరా
   వటరాయనఁడవు శ్రీవతకటనాథ నీ కూటమ

   ఘటయితచ వడుక మకక్కట మాయనఁగస్కృషరమాత్మి



చి.శస్కృత.రేక: 15-2 దేసాళత సత: 10-085
పలల్లవ:     ఎనన్ననఁడయాత నీ నేరప లిపప్పుడు గాక

    మునిన్నటపొత దపై నవారి ముతదరనె కాక
చ. 1:    వాడలోన నీమోమె వనితల చటూడనఁగాను

   యడనె సేయవదాద నీ యమెత్మిల
      చేడె లలల్ల నీ మానఁటల చెవ యొగిద్గీ వననఁగాను

    ఆడవదాద నీక దోనఁచి న టట్టిలల్ల ను
చ. 2:     సతు లలల్ల మటూనఁకగటట్టి సతగడి నిలచతడనఁగా

    సతమెపై కరనఁగ వదాద సారెక నీవు
     అతవల చెయి ముటట్టి అతట సరస మాడనఁగ

   మతలోననఁ జొకక్కవదాద మాముతదర నీవు
చ. 3:     సతదడిలో నితతు లలల్ల చనున్నల నినొన్నరయనఁగా

     కతదువ లతటనఁగ వదాద గబబ్బు వపై నీవు
   యితద శ్రీవతకటనాథ యేకతమెపై వుతడనఁగాను

    అతదముగా ననున్ననఁ గటూడి తవునయాత నీవు



చి.శస్కృత.రేక: 15-3 ఆహిరి సత: 10-086
పలల్లవ:    అయోత దయ వలదా ఆనఁటదానికి

   చయాతట మాడినాను సతగత గావలదా
చ. 1:       జీరల నీ మేను చటూచి సిగద్గీయత నా కెపైత

    ఆరడి నీ కె టల్లతవాయనో కాని
    కూరిమతో నాపక నీ కతదణమువతట మేను

   యరీతనఁ జేయనఁగనఁ జేతు లటాట్టి డెనో
చ. 2:      గతటపైన నీ మోవ చటూచి కనికిర మయతని

    కతటకము నీ కెటాల్ల గాదో గాని
    గొతటరియాప దానె చిగరవతట నీ మోవ

     అతట యితత సేస నెతత అగద్గీలికో కాని
చ. 3:      కరల నలనఁగిన నీ కొపప్పు చటూచి వరగయత

    శిరసు నీ కె ట ట్టిరిచెనో కాని
    గరిమనఁ గటూడిత శ్రీవతకటనాథ నను నిట
    నిరతనఁ గడపరాయ నిను మతచనఁ గలనా.



చి.శస్కృత.రేక: 15-4 హితదోళత సత: 10-087
పలల్లవ:       పాల దాగె వనన్న దినె బానల పరగ జఱఱ్ఱై

   సలి కానఁగలనేతుల చటూరలడె నమాత్మి
చ. 1:     చినన్నవాని ఆరడి సేసినటల్ల వుతడునఁ గాని

  యనెన్ననిన్నపోకిళల్లనఁ బోయత యకస్కృషరనఁడు
      కనెన్నల ముదాద డనఁ బోతే గతట సేసి మోవు లలల్ల
  తనున్ననఁ గానటట్టి నాన్ననఁడు దయతపవాడమాత్మి

చ. 2:    తగినపసిబడడనినఁ దతగొనన్న టట్టి తడునఁ గాని
   యగసకేక్క లనిన్న నేరెచ్చె యగోవతదుడు

    మగవ లతుత్తి కొతటేను మరి గోళల్ల వటట్టి తానె
  తగవుల చెపప్పునఁ గతలకారోయమాత్మి

చ. 3:    పలదటూరల బాలనిపపైనఁ జెపప్పునటట్టి తడునఁ గాని
 కలికివానఁడమత్మి శ్రీవతకటనాథనఁడు

     చెలల కానఁగిలితచితే సిగద్గీ వడనఁ గటూడి కూడి
  వలపతచినాడు యటవతటవా డోయమాత్మి



చి.శస్కృత.రేక: 15-5 పాడి సత: 10-088
పలల్లవ:       అతతేపో నాతోడ నౌనఁ గా దననఁ గ రాదు

   పతతమాడి గెలిచితే బతట వయేతవా
చ. 1:     కానీ లేరా పొడుపడునఁగతల వడువు మని

   ఆనవటట్టి న నేన్నల అడడగితచేవు
    పూని నా కతల నీకనఁ బొతదుగానఁదలియకతటే

    పానిపటట్టి నీవ నా బతట వయేతవా
చ. 2:     చలపట నాతోడ సరిబేసు లడు మని

    బలిమ నాకొత గేల పటట్టి తీసేవు
    వలిసి ని నిన్నపప్పుడె వడితచితే నాతోడనఁ

   బలమానఁట లేల నాబతట వయేతవా
చ. 3:      నీవు దలనఁచిన సుదిద నికిక్క ననున్ననఁ జెపప్పుమని

  కావతచి మతడెమురాయ కానఁగిలితచేవు
    శ్రీవతకటనాథనఁడవ చెలనఁగి నీ వనుచ నీ

    భావ మెరినఁగి కూడిత బతట వయేతవా.



చి.శస్కృత.రేక: 15-6 ముఖరి సత: 10-089
పలల్లవ:    ఇది యేమె వనిగణ మొటవతటదే

   వదలక నవవ్వె నటూరవదినెనా నేను
చ. 1:      చకక్కనివానఁ డెపైతేనఁ దానె చలల్లనఁగా నుతడునఁ గాక

   యికక్కడ నెవవ్వెరి భద్రిమయితచ వచచ్చెనె
   వకక్కణలమానఁటలక వలచి వతటనఁ దిరగ

   తకక్కరి రేపలల్ల గొలల్లదాననా యేమ
చ. 2:     పాయపవానఁ డెపైతేను బదుక నీవ యిటట్టి

    కాయక మెపై యవవ్వెరిపపైనఁ గనున్న లరీచ్చెనె
     సయగ మెపై తనమోము చటూచి నటట్టి మోహితచి

  పాయకతడ మేనవారిపడుచనా నేను
చ. 3:      నేరపది దా నెపైత నెమత్మిది నుతడునఁ గాక

    కేరి కేరి యవవ్వెరిపపై గేల చానఁచనె
    చేర వచిచ్చె నెలటూల్లరి శ్రీవతకటనాథనఁ డిటట్టి

    యరీతనె ననునఁ గడె యితదిరనా నేను.



చి.శస్కృత.రేక: 16-1 శ్రీరాగత సత: 10-090
పలల్లవ:     వల పేమ గతపనఁ గమత్మివచచ్చెనా యతదపైన

   చెలలల మాయిదదరి చితత్తిములే యరనఁగ
చ. 1:     యనయని కోపమున యేమెపైనా నతటనఁ గాక

   మనసులో మమతల మాననఁ గలనా
   ఘనమెపైన పొలయలకలనఁ గొసరితనఁ గాక
   వనరమెత్మి రమణుని వతనాడనఁ గలనా

చ. 2:     ఆలసితచి రానఁగానె అనిన్నయునఁ దిటతనఁ గాక
    మేలదాన వానినఁ బాసి మతచనఁ గలనా

     ఆలరి యపై తరగనఁగ నమత్మిరో దటూరితనఁ గాక
     బాలకి నెపైన వానినఁ బాసి వుతడనఁ గలనా

చ. 3:      దగద్గీరని కానఁతాళన తగనఁ దగ దతటనఁ గాక
  యగద్గీవటట్టి వానితపప్పులతచనఁ గలనా

   కగద్గీ లేక శ్రీవతకటనాథనఁడె ననున్న
     అగద్గీల మెపై కూడె వానియతడ వాయనఁ గలనా.



చి.శస్కృత.రేక: 16-2 వరాళ సత: 10-091
పలల్లవ:     ఎటవతట దొర వపైత వమయత నీవు

   అటమటముల నీక నాచార మేది
చ. 1:     వనక నా యడపమువలనఁది మో వానితవ

   అనువుగ నేనఁ గతట నదదములోన
     తనియక నాక నిటట్టి తముత్మిల మడ వచేచ్చెవు

  యనసి వడిగపదానెతగిలి కోపదునా
చ. 2:    ముచచ్చెట నా కాళతజిముదితనఁ గానఁగిలితచిత

   వచచ్చెగా నే రతన్నపగోడావలనఁ గతట
    యిచచ్చెకాన నామనఁద నిటట్టి చెయి వసేవు

  చెచెచ్చెర సేవకరాలిచెమట కోపదునా
చ. 3:      వదదనె నా కతచదాని నొగినఁ దోనఁటలోనఁ గటూడనఁగా

   నిదదపనఁ గేళరటూళ నీటలోనఁ గతట
   గదదరివపై ననున్న శ్రీవతకటనాథ కూడితవ

  అదోద పరిచారకరాలతటక నోపదునా.



చి.శస్కృత.రేక: 16-3 పాడి సత: 10-092
పలల్లవ:    సుసరాన మతచి దాయ సుదతులల

     వసుగక పతనఁ దసేత్తి వద లేమ లేవ
చ. 1:    తమత్మితటూనఁడు లళముననఁ దగిన కసటూత్తిరివుతట

  వుమత్మిడినె మదనునఁడు వదనఁగను
   కొమత్మి చనుజకక్కవల గొబుబ్బున నెగయనఁగాను
    కమత్మి వతప పయతద గలగనఁగ నిలచ్చెనే

చ. 2:    మొగలిరే కొడిశతట ముదురనఁగ పగపలపప్పు
  వగటన మదనునఁడు వయనఁగను

   అగడెపై యితత నడపటతచల బెదరనఁగాను
   వగినఁ బాదపపతడెము లోపకె నిలిపనే

చ. 3:    చెఱకనఁదటూనఁట సితగిణ చెతగలవ మటట్టికోల
  వఱవక మదనునఁడు వయనఁగను

    పఱచికరలతేతటల్ల పారనఁగా నడడ మెపై కాతతనఁ
   గఱనఁగితచి కూడ శ్రీవతకటనాథనఁ డానఁపనే



చి.శస్కృత.రేక: 16-4 శదద్ధదేశి సత: 10-093
పలల్లవ:   కనెన్నపడుచతో నేమ గయోతళతచేవు

    అనిన్నటా మచిచ్చెకెపైత నినాన్నప మతచ నోపదా
చ. 1:     దివవ్వెక మానెవోనె పతమనఁ జూచి ముదదరాల

    యవవ్వెతో వునన్న దని యిద కొతకీని
    నవువ్వె లేమ నవవ్వెవు నాలికానఁడ చెయివటట్టి

  జవవ్వెనినఁ దియతరాదా చలివాయను
చ. 2:      పొదిగి పాదాల గదేద బొమత్మినఁ జూచి గోలయపై

    అదవవ్వెతో వునన్న దని అతడు కాచని
     యిదేమ వడుక చటూచే వమెత్మి కానఁడ కొతగవటట్టి
    కదియనఁ దియతనఁగ రాదా కళ రేనఁగను

చ. 3:      చేయతట సురట వచే చేనఁతాళప రటూపప్పు చటూచి
    పాయని దవవ్వెతో యని బాల లోనఁగీని

  కాయజకేలిని శ్రీవతకటనాథ కూడితవ
     ఆయడ న నిన్నతద నిలిప్పు యత మోదమునను.



చి.శస్కృత.రేక: 16-5 భపైరవ సత: 10-094
పలల్లవ:    ఎతతనేరపరివ ని నేన్న మతదమే

     పతత మాడె యాప నితత భద్రిమయితచెనఁ జూడరే
చ. 1:    చలపాదియాప నా సతగడినె వుతడనఁగాను

   వలనఁది రమణునఁ డొకక్కవధము సేస
     అల చకక్కల నెతచవ యని దాని నేమరితచి
    కళ లతట నను బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచెనే

చ. 2:     మొకక్కళన యాప నాతో మొనసి సాటకిరానఁగా
  చకక్కనిరమణు డొకక్కజాడ సేసనే

    అకక్కడ దాగిలిముచచ్చె లడి దాని గనున్నమటూసి
     దకిక్క నామో వాని నాకనఁ దముత్మిలము వటట్టినే

చ. 3:       బటట్టి గత త్తై యాప నేనఁడు పాయక వదద నుతడనఁగా
   యిటట్టి శ్రీవతకటనాథనఁ డిట సేసనే
   గటట్టిగా నాప కనున్నలనఁ గపగమునితడానఁబెటట్టి
    జటట్టిగా నాతోనఁ గటూడి సమరత సేసనే.



చి.శస్కృత.రేక: 16-6 నాదరామకిగయ సత: 10-095
పలల్లవ:     ఎతటూత్తి నొరానఁ గల దిటవతటది వలప

    యితత్తిరి గానఁకల వనన్న యితచకానఁ దియతదు
చ. 1:    మచిచ్చెకతోడుతనఁ దటూనఁగ మతచపనఁ దాసుమనఁద

   నిచచ్చె నితడ జవవ్వెనప నీవకక్కచో
    నిచచ్చెలప గణముల నే నొకక్కచో నుతడనఁగాను

    అచచ్చెముగా సరినఁ దటూనఁచె నతనునఁడే యిపడు
చ. 2:    మతచి చలవరాయనే మెచచ్చెల వరగతటపపై

  నితచినటట్టి వడుకల నీదేహము
   దితచని తమకప నాదేహమటూనఁ బెననఁగనఁగా

    పొతచి సరిగా నొరస పూవలతునఁ డిపడు
చ. 3:    కలస పూనఁబానుప మొగద్గీల గొపప్పుసళకల

  నిలవున శ్రీవతకటనాథ నీరతకి
    కొలనఁది మరనఁగ నేనఁ గడిన సమరతకి

    వల నని వనె వట ట్టి వలరాయనఁడిపడు



చి.శస్కృత.రేక: 17-1 దేసాళత సత: 10-096
పలల్లవ:     సిగద్గీవడ నేమటకి చెలవమె యిది నీక

   యగద్గీ లేదు యిటట్టి సితగారితచకొనవయాత
చ. 1:    కపరప బలకల కతటసరల నీక

    యిప డిటట్టి చెలి యతప నితదవయాత
   చపలప నీమెడ చతదద్రివతకల మనఁద

   కపరెపై వుతడు నిటట్టి కటట్టి కొనవయాత
చ. 2:   నెలకొనన్నకసటూత్తిరి నిగరపనఁ బోనఁగల

   కలికి నీక నతపనఁ గెపైకొనవయాత
  యలమని మేదితచినితరవాసననఁ గపప్పు

   పలచ వతదుర యిటట్టి పటట్టి కొనవయాత
చ. 3:   కోవరపనఁ బచిచ్చెకతకమపూవుదతడ లతప

  శ్రీవతకటనాథ యితతనఁ జేకొనవయాత
     తోవల నీమెపై నతటన తొలతట పస పలల్ల

   వవగ నిది గపప్పు వసుకొనవయాత



చి.శస్కృత.రేక: 17-2 ముఖరి సత: 10-097
పలల్లవ:     దానిసాహసము మేల తరవాత నీవు మేల

    వనిన యారడికి ని నొన్నడి గటట్టితచినది
చ. 1:     రవవ్వెగా మే నెలల్ల జీరలగానఁ జేయితచక

   మవవ్వెప నాయదుట నీవు మలసేవు
   నవువ్వెల కెపైనాను నామానఁట మరనినినున్న

   యవవ్వెతరా నినున్న నితతగానఁ జేసినది
చ. 2:     చిగర నీమోవ యలల్ల చిలల్ల లగానఁ జేయితచక

  వగటగా నాయదుట వఱఱ్ఱైవనఁగేవు
    తగవుల కెపైనా జివగానఁటని నినున్ననఁ దచిచ్చె

     జగ నీపపై యితత సేసి చలి వాపను
చ. 3:     చేవ దేర నీతురము చికక్కవడనఁ జేయితచక

  శ్రీవతకటనాథ కడునఁ జెలనఁగేవు
   యేవళ ననున్ననఁబాయక యనసి వుతడితనినున్న

   యవళనఁ జెనకచ యమెత్మిల సేసినది



చి.శస్కృత.రేక: 17-3 సాళతగనాట సత: 10-098
పలల్లవ:    ఔనయాత మే లరినఁగిన ఆణకానఁడవు

     తానక మెపైన నీ దొరతన మెలల్ల నఁ గతటమ
చ. 1:    జకక్కనఁదన మెరనఁగనిజాణవా నీ వమెపైనా

   తకక్కరి వపై గజజ దానినఁ దగిలితవ
   యకక్కవగా నాముతదర యవవ్వెరినో యతచనఁగాను

    చకక్కనఁగా నామదిలోన చలల్లనఁ గాక వుతడునా
చ. 2:     కనెన్నపాయ మెరనఁగని ఘనునఁడవా నీ వమ

   పనన్న వపై రేవతదేవనఁ బెతడాల్ల డితవ
  యనిన్నకె నాముతదర నీయితతులజవవ్వెనమెతచె
   తనిన్నటా నామదిలోన నానతదితచ కతదునా

చ. 3:      యిటట్టి వనయము నీ వరనఁగవా నీ రొముత్మి
  మెటట్టినయితతకె కడు మేలవానఁడవు

   చిటట్టికము లతచేట శ్రీవతకటనాథ ననున్న
    గటగానఁ గటూడితవ నేనఁ గరనఁగక వుతదునా.



చి.శస్కృత.రేక: 17-4 సామతతత సత: 10-099
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకమె సేసే వరా నీవు

   యచోచ్చెట చనవరి వరా నీవు
చ. 1:     మనిన్నతచి ననున్న నిటట్టి మరనఁదల రమత్మినేవు

   యనన్నట మేనవానఁడ వరా నీవు
    వనున్ననఁడ ననున్న నిటట్టి వడెము దమత్మినేవు

    యనిన్న దానఁచనఁ బెటట్టితవ యేరా నీవు
చ. 2:    మెపప్పుతచి నాతోడ మేలము లడేవు

   యపప్పుట నేసత్తికానఁడ వరా నీవు
   దుపప్పుటకొతగ నాపపై దొడినఁబడనఁ గపేప్పువు

   యిపప్పు డెనన్నటపొతదు యేరా నీవు
చ. 3:    కానిరా నను నిటట్టి కానఁగిలితచకొనేవు

   యేనాట చటట్టిమవు యేరా నీవు
   కానిపతచి ననున్న శ్రీవతకటనాథ కూడితవ

   యేనెలవున నేలిత వరా నీవ.



చి.శస్కృత.రేక: 17-5 బౌళ-వరత్మితాళత సత: 10-100
పలల్లవ:     ఇతక నేల నాతోడ యితత సేయ

  అతకెకానఁడ వౌర శేషాదిద్రినాథా
చ. 1:    చలల్ల లమేత్మివారి కేల చతదనము

   చెలల్ల నీవ పూసుకోరా చినన్నవానఁడ
   కలల్లరివపై నాతో నేల గయాతళతచ
   మలల్ల డ నీ వదినెనో మరనఁదలనో

చ. 2:    జటట్టిగా గొలల్లతల కేల చతదద్రిగావ
    గటట్టి గానఁగా నీవ దటట్టి గటట్టి కోరా

  గటట్టి వాతనముననఁ గదిసి ననున్న
   పటేట్టివు నీ చటట్టిమనో పకక్కమనో

చ. 3:   మతదలోనివారి కేల మలల్లల
   ముతదు నీవ కొపప్పులోన ముడుచకోరా

   అతది శ్రీవతకటనాథ అవురా ననున్న
   అతదముగానఁ గటూడితవ ఆల నటరా



చి.శస్కృత.రేక: 17-6 బౌళరామకిగయ సత: 10-101
పలల్లవ:    గజజననఁగటూడు వతడెనె కోమలి నేనఁడు

  గొజజ వనెన్నలబాయిటనఁ గొమత్మిలనఁ దాను
చ. 1:   గోమున సేవతతపవువ్వె గరగలలోపల

   యేమరక పూనఁదేనె నెసర వటట్టి
    పేగమతోనఁ బచచ్చెక పగపబయతము కొదిదకినఁ బోసి

   దోమటగా మతచి పూవునఁదోనఁటవతట వాలను
చ. 2:    మచిచ్చెకనఁ బనీన్నటను మారెసరగానఁ బోసి

    కచచ్చె పటట్టి మలల్లమొగద్గీనఁ గలయనఁ బెటట్టి
    మెచచ్చెల మరవమున మతచినటట్టి పొత గణనఁచి
   ముచచ్చెటనఁ బచాచ్చెకన మటూనఁకడు మటూసి

చ. 3:    చెలనఁగి వటట్టివళల్ల జిబలికెను వారిచి
   కలికి పపొప్పుళల్లనే కూరల వతడి

   కలికి చటట్టిప శ్రీవతకటనాథరతనఁ గటూడె
   వలయ నాతనికి వతదు వటట్టినటూ



చి.శస్కృత.రేక: 18-1  – రామకిగయ అటతాళత సత: 10-102
పలల్లవ:     తలనఁప దలనఁప లసత్స తగ లయను

   కలకతట యితదుకె నికక్కము వలచెనయాత
చ. 1:      యేనుగపపై నీవు రానఁగా యితత పయతద జారనఁగ

    పూని మదదమనఁద నుతడి పొసనఁగనఁ జూచె
    ఆని కరికతభముల అతకశన నీ వనఁదిన

    కానుక నీ చేనఁతలక గడు వలచెనయాత
చ. 2:      నీవు గఱఱ్ఱైమునఁ దోలనఁగ నెలనఁత చికక్క దయుచ

    తావుల మేడపపై నుతడి తపప్పుక చటూచె
    కావతచి నీ సమకటల్లలో నలల్ల జలిల్ల
   దటూవన నేరపల కెదుర వలచెనయాత

చ. 3:       తేరపపై నీ వకిక్క రానఁగా తఱవ మెపై పలకితచి
    చేరవ వుపప్పురి గెపప్పునఁ జెలనఁగి చచె

    గారవతచి వచిచ్చె శ్రీవతకటనాథ నీవు గటూడ
   తారకాణ చేనఁతలక దగ వలచెనయాత



చి.శస్కృత.రేక: 18-2 బౌళ సత: 10-103
పలల్లవ:    అటవతటవారికి నీ వపప్పుడే వలతువు

     అట నిట నినున్ననఁ బా లరీచ్చెనా యేమ
చ. 1:    గటట్టి న మొగలిరేక కొమత్మిపయతదపపై వయనఁ

   బుటట్టిచెతడు వుచచ్చెకొని పొలినఁత వస
      అటట్టి నీ చేనఁతకనఁ జేనఁత ఆప సేస నావలనె

    దటట్టితచక నీపపై దయ దలనఁచనా యేమ
చ. 2:     మెతత్తిని తామెరపవువ్వె మెలతపపై నీవు వయ

   బొతుత్తి గా బాదపటతదనఁ బొలినఁత వస
     మతత్తిలి యాప మారక మార సేస నావలనె

     బతత్తి సేసి ని నటూన్నరకె పాటతచనా యేమ
చ. 3:     యితచక దగద్గీరి నీ వకతము చెపప్పునఁబోతే

   లతచముగా నీకనఁ దముత్మిలము వటట్టిను
   నితచి శ్రీవతకటనాథ నినున్ననఁగటూడె నావలనె

   మతచితనముననఁ గటూడి మనిన్నతచనా యేమ



చి.శస్కృత.రేక: 18-3 సామతతత సత: 10-104
పలల్లవ:    మతదుల మాయల బోద మతచివలప

   బొతదితోనఁ బతకానఁగిట భోగితపతచనఁ గాని
చ. 1:   కారచిచచ్చెయినానఁ దొలకరివానచే నార

  ఆరదు పనీన్నటజడి నతగతాపము
   ఆరడెపై నీటచేత ననల మారకతడునా
     సారెనఁ జెలి కోరిక వచచ్చెల రేనఁచెనఁ గాక

చ. 2:    జడివానెపైనా వలచ సతగడి చలికాలన
   యడయదు చలవల నితత చెమట

    నిడివనఁ బుపొప్పుడి చలల్ల నీర దియతకతడునా
    కడునఁ జెలియ మనసు కరనఁగితచనఁ గాకా

చ. 3:    వవగ నాయిటవోత వసరదు బెటట్టి గాలి
    పోవు నిటటూట్టిరప్పుల పతనఁ బొతదినా నీవ

   శ్రీవతకటనాథనఁ గటూడి చెలల్ల నట వుసురన
  భావజకేలిలోపలి పరిణత గాకా



చి.శస్కృత.రేక: 18-4 వరాళ సత: 10-105
పలల్లవ:   వఱపతచితగా వోయి వడుకకానఁడ

     తఱవ నీ మానఁట వని దితదుపడెనఁ గాని
చ. 1:   పొలినఁత నీమోముచటూచి పనన్నమచతదురనఁడని

    వల వలనఁ బారి చాల వరచెనయాత
   వలచి నీతామెరలవతట కనున్నల జూడనఁగా

   కలనఁకదేరి మరి కనువచిచ్చె చటూచెను
చ. 2:    కొమత్మి నీకరల చచి గతపనఁదుమత్మిదలనుచ

  వుమత్మిలటూర మదిలోన నులికెనయాత
    పమత్మిన పీలిపతచపపాగ చటూచి నీ వనుచ
    దిముత్మి వడిచి వయతనె తపప్పురిల నిపడు

చ. 3:     నలల్లనఁగలవ చేనఁబటట్టి నయముతో నీవు రానఁగా
   పలల్లదప మరనఁడని భామ లోనఁగెను

   వలల్లవరెపై కానఁగిట శ్రీవతకటనాథ యితతని
    చలల్లనఁగా నీవు గటూడనఁగ సమరత సేసను.



చి.శస్కృత.రేక: 18-5 కేదారగళ సత: 10-106
పలల్లవ:      నితడుదొర వౌదు నీగణము వల నినున్న నమత్మివలనఁబో

    పతడినమామడిపపై చిలకవల పచిచ్చె దేర నేలతరిగేవయాత
చ. 1:      వనిత కొతడతత వలపతో నీ వరసనఁక గాచకతడనఁగా

      చినుక జీనఁకట పొదుద న నీ వడ చెలితో నవవ్వెవయాత
     మనసార నీవ నిపప్పువతటబాస మగవక నిచిచ్చె వచిచ్చెత

     అనుగ నామనికోవలవల నాడా నీదా నేల తరిగేవయాత
చ. 2:     యితత సముదద్రిమువతట తమకాన యదురెదురె చటూడనఁగా

   యితతలోనఁ గానఁదారి మానఁదారి పొదుద ననెవవ్వెతనఁజూచేవయాత
   వతతదరనఁ దానఁచనఁబామువతట దేవరమతద నానవటట్టిత

       వతతుక నీ వటట్టి జతటయనఁగవల వాడ వాడ నేల తరిగేవయాత
చ. 3:       చెలి చకక్క లనిన్న కోరికలతోడ చితత్తిము నీ కిచచ్చెకతడనఁగా

    పొలసి ముచిచ్చెమ పొదుద న నెడపూనఁబోనఁడినఁ బలిచేవయాత
     కలికి శ్రీవతకటనాథ నీవ గారవతచి సతనఁ గటూడిత

   కొలనఁకల నీనఁదేరాయతచవల కోడెకానఁడ యేలతరిగేవయాత



చి.శస్కృత.రేక: 18-6 మాళవగళ సత: 10-107
పలల్లవ:     నీ వకక్కడో ఆప నీకతట నెకక్కడో

  రావయత తరపత రఘరామచతదద్రి
చ. 1:     తుమురగ దనుజలనఁ దోలి తొపప్పుర లడి

  అమరనఁగ గెలిచిత నతదుప
  మమతతోడుత నినున్న మదనయుదద్ధమునతదు

   రమణ నినున్న గెలిచె రఘరామచతదద్రి
చ. 2:     తవలి శివునఁడు కాశి దారకబహత్మి మని

  యివల నినున్నపదేశ మయతగా
   నవ మెపై శ్రీవతకటనాథ మరతతతగము

    రవళ నీ కీప యిచెచ్చె రఘరామచతదాబ్రా.



చి.శస్కృత.రేక: 19-1 దేసాళత సత: 10-108
పలల్లవ:      ఏమ మతదు గదద యితతు లల య

   రామకనఁ దిరపత రాముడే మతదు
చ. 1:   వలసట వరహన వనఁగెటయితతకి

  చెలియలల యేమ సేతమే
   చలివనఁడివలపల చవ గనన్న యపక

  వలపతచిన తనవరనఁడే మతదు
చ. 2:    పొదిగొనన్న తమకాననఁ బొరలట కాతతక

   చెదరక మన మేమ సేతమే
   వుదుటనఁ గోరికల నొనరెట యపక
  మదిలోపలి తనమగనఁడే మతదు

చ. 3:    పొలల్లవోని యాసనఁ బొరలట మగవక
    చెలల్లనఁ బో మన మేమ సేతమే

   కొలల్లగా రత నితతనఁ గటూడినానఁడపక
  నలల్లని శ్రీవతకటనాథనఁడే మతదు.



చి.శస్కృత.రేక: 19-2 నాదరామకిగయ సత: 10-109
పలల్లవ:    ఇనాన్నళల్ల దా యేడ నుతడెనమత్మి

  వనెన్నగానఁ గొసరవచచ్చె నేనఁడు
చ. 1:     వనఁకప వరహన వనఁగ లేక నేను

  సనఁకనఁగ నెదుర చటూడనఁగా
   తానఁకి తలనఁచనఁడు తరణులనఁ గటూడి

    యేనఁకట నిపడు నే నిత వపైతనా
చ. 2:    కడు నొతటనఁబొదుద గడపనఁగ లేక

 వడికపటాసల నుతడనఁగా
  తడవనఁడు ననున్న దనయిచచ్చెలనే

    అడరి యిపప్పుడే నాపపై ఆ వుటట్టినా
చ. 3:   గొపప్పుతమకాననఁ గతదుచతడ లేక

  అపప్పుడె పలవ నతపనఁగా
   కపప్పు ననున్న శ్రీవతకటనాథనఁడు గటూడె

   యిపప్పుడు నారతు లితప వుటట్టినా.



చి.శస్కృత.రేక: 19-3 దేవగాతధరి సత: 10-110
పలల్లవ:    చలల్లని చటూపలవాని చకక్కనివాని పీలి

   చొలల్లపనఁ జటల్లవానినఁ జూపరమత్మి చెలల
చ. 1:     వాడలోని చెలలను వలపతచి వచెచ్చెనే వాడు

   చేడెల మనసు దొతగ చినిన్నకస్కృషరనఁడు
    యేడుగడయునునఁ దానెపై యలయితచె ననున్నను వాని

    జూడక వుతడనఁగ లేను చటూపరమత్మి చెలల
చ. 2:     మతదలోని గొలల్లతల మరిగితచి వచెచ్చెనే వాడు

  సతదడి పతడిల్లకొడుక జాణకస్కృషరనఁడు
    ముతదు వనకా నలమ మోహితపతచెననున్నను వాని

    పొతదుల మాననఁగ లేను పోనీకరే చెలల
చ. 3:     ఇతటతట యితతులనెలల్ల యలయితచి వచెచ్చెనే వాడు

  దతటవానఁడు కవకిచేనఁతల కస్కృషరనఁడు
    నతటనను శ్రీవతకటనాథనఁడెపై ననున్న గటూడెనే వాని

    వతటనఁ బాయలే నావదద నుతచరమత్మి చెలల.



చి.శస్కృత.రేక: 19-4 పాడి సత: 10-111
పలల్లవ:      బాలనఁడటవ సా దటవ వనఁడు పలల్లదనఁడు గాక

    కోలముతదపై తనమానఁటలే గెలవ గొబబ్బుననఁదగవు చెపీప్పునమాత్మి
చ. 1:     పసులనఁ బేయలనఁ గటూరిచనమాత్మి పాల నేయినారగితచనమాత్మి

    పసిబడడనఁ డతటా నెటట్టి నమత్మివచచ్చె బాలకస్కృషరరాయని
     కొసరి కనున్నల గీనఁటనమాత్మి కొతగవ ట ట్టియతనె తీసనమాత్మి

    యిసుమతతలోనె కనున్నమొరనఁగితచి యిలిల్లలల్ల దపప్పుక తరిగీనమాత్మి
చ. 2:     నీరాటరేవులనఁ బొతచనమాత్మి నికిక్క నికిక్క తానెచటూచనమాత్మి

   వరలేక యటట్టి దగద్గీరదము గోవతదకస్కృషరరాయని
   ఆరడితో నొడిదొడికీనమాత్మి ఆనలవటట్టి చనఁ బోనీడమాత్మి

      వరిడిమాయల నితదరినినఁ దాసు వతట వతట నేల తపీప్పునమాత్మి
చ. 3:      వతటనె కానఁగిట నితచనమాత్మి వయతనె కళల రేతచనమాత్మి

    నతటన మమెత్మిలల్లనఁ గటూడె శ్రీవతకటనాథ కస్కృషరరాయనఁడు
    జతటవలపల చలీ ల్లనమాత్మి చలమున దకక్కగొనె నోయమాత్మి

      బతటగా నేలి అతదరి మనిన్నతచి పరిణమమున నునాన్ననఁ డమాత్మి



చి.శస్కృత.రేక: 19-5 శ్రీరాగత సత: 10-112
పలల్లవ:    తామెరయానఁటదియును భువలో దపప్పులనఁ బొరలనఁగనఁగలదా

     కామతచిన తన కలపరషని కరముల నలమననఁ గాకా
చ. 1:     ఇతదుకళమౌళకి నతనుని కేకాలము వపైరము గాదా

    కతదువతో బునన్నమ గానఁగా గతడము గడచే
  ముతదరనె యనసటశరములముత బారముగడపనఁగవసమా
    అతదముగా నడుములయముత్మిల అసినఁ బోయనఁ గాకా

చ. 2:     కమలోతప్పుతత్తికి హిమరతువుకనఁ గలకాలము వపైరము గాదా
   అమలతబరమునునఁ గటూడనఁగ నాపద గడచే

    అమరతగానఁ జకగమునఁ బాపన అదియునునఁ గడవనఁగవశమా
  కగమమునహతసాగమముననఁ గడతేరెనఁ గాకా

చ. 3:     నీలతబుదశిఖకను గాలికి నికక్కముగా వపైరము గాదా
    మేలిమ మనఁదట యోగము పేరిత్మినీబాదల గడచే

     ఆలితచిన నదియ అపూరవ్వెత బెపైననునఁ గడవనఁగ వశమా
    తాలిమ శ్రీవతకటనాథనఁడు తానఁగటూడనఁగ బద్రితకెనఁ గాకా.



చి.శస్కృత.రేక: 19-6 సాళతగనాట సత: 10-113
పలల్లవ:  జాజరవలప జాణనఁడే

  వోజ దపప్పునఁడుగా నోయమాత్మి
చ. 1:    పూని పలవనఁగ నొలల్లక పోయిన

  మేనవానఁడ ననీ మేలే
   మానలేక పోయి మళల్లవసిత్తి నని
  ఆనవట ట్టినఁ జవు లవునటేట్టి

చ. 2:    పటట్టి పననఁగనఁగ బరాక సేసిన
  చటట్టిమ ననీనఁ జూడరే

    నెటట్టిన నానఁటకి నేడు వసిత్తి నని
  దిటట్టిమానఁట లడనఁ దలిసనా

చ. 3:   చెయివటట్టినానఁ జేరరాకతటే నా
 పగయునఁడనీనఁ బే ద్రిమతో

  కయికొని శ్రీవతకనాథనఁ డిటట్టి
   పయి పయి ననున్ననఁ బాలితచెనే.



చి.శస్కృత.రేక: 20-1 పాడి సత: 10-114
పలల్లవ:    వళవళల లేవా వనోదములకెపై నాను

     యేల తమకితచి వసేత్తి యిది నీ వఱనఁగవా
చ. 1:     అయోత సారె ననున్న నలయితచే వరా

  వయాతరపవానఁడ యితత కోపదునా
   చయాతటాన జాజిమొగసాననఁ బటేట్టి వరా

    నెయతప నాతలనఁ పది నీ వఱనఁగవా
చ. 2:    యిట మానఁటమానఁటకి యేనఁచే వదేమరా

    పటట్టిన నీ చలన నేనఁ బడనఁగలనా
    వుటట్టిపడి చిగరాక వుకక్కనఁ బెటేట్టి వరా

     నెటట్టిన నా వల పది నీ వఱనఁగవా
చ. 3:     చాలనఁ దరితీపల సటల సేసే వరా

    బాలకి నితతే నినున్ననఁ బాయ గలనా
   మేలిమ దామెరలోనఁ దుమత్మిద గటూడినటననున్న

    యేలి శ్రీవతకటనాథ యిది నీ వఱనఁగవా.



చి.శస్కృత.రేక: 20-2 శతకరాభరణత సత: 10-115
పలల్లవ:   ఒగాద్గీలివానఁడు గద వోయమాత్మి

   సిగద్గీన నా కగపడె చిలకచతదమునా
చ. 1:     తలనఁచకొతటేనఁ జాల తా నాడ కేనఁగనమాత్మి

  వలసి కమత్మిగటట్టి పావురమువలే
    నెలత మదినఁ బారితే నిదురే కాననఁడమాత్మి

  చలపాదిరా తరిట జకక్కవచతదమునా
చ. 2:     ముదిత యలనఁగ వతటే మొకక్కలన వాలనమాత్మి

  బెదరని పతపడునఁ బకిలివలే
   సుదత వుతడిన యితటచటటూట్టినఁ దిరగనమాత్మి
  చెదరని మతతోడ జీనువవలను

చ. 3:      గోమున నో యని యతటే గొబుబ్బున నోయనునమాత్మి
  కోమలప వసతతప కోవలరీత
   కామతచి మముత్మిను శ్రీవతకటనాథనఁడు గటూడె

  రామలలోనఁ బాయలేని రాయతచవలను.



చి.శస్కృత.రేక: 20-3 ముఖరి సత: 10-116
పలల్లవ:     ఉపదేశ మచెచ్చెగా వువద మా కెలల్ల ను

     యిపడు నీ మన సాప యటాల్ల నెరినఁగెనో
చ. 1:    కలికి నినున్ననునఁ బాదకమలననఁ బటూజితచె

    నెలపపై దేవర వని నేము మొకక్కనఁగా
   వులివచిచ్చె నవువ్వెలతో వునాన్ననఁడ వతదుకనీవు

     మెలమ నీ మన సాప యటల నెరినఁగెనో
చ. 2:     తరణ నీక వుకిక్కటతముత్మిలన వతదు వటట్టి

    వర వని నేము నినున్న దొడడసేయనఁగా
     సరసాన నీవ నది చవ సేసు కనాన్ననఁడవు
     యిరవపై నీ మన సాప యటల నెరినఁగెనో

చ. 3:    మగవ నినున్న బటూతుమానఁటల కొనియాడె
    నిగిడి యేలికె వని నేము గొలవ్వెనఁగా

   నగతా శ్రీవతకటనాథ మముత్మినఁ గటూడితవ
    యగవ నీ మనసాప యటల నెరినఁగెనో.



చి.శస్కృత.రేక: 20-4 మాళవగళ సత: 10-117
పలల్లవ:    గాలి కూట పేరిగటట్టి మనఁదటవానఁడ

    నేలసదతము పేరినెలనఁత య నినున్న మెచెచ్చె
చ. 1:   తలిమొయిలపేరిట తలకము వటట్టి

    వలయనఁ బెపైరెడి పేరి వరల ముడిచి
    బలిమ మరని పేరిపతడు చేనఁ బటట్టి

   జలజము పేరిటసత నినున్ననఁ జూచె
చ. 2:   రేగాముపరిట రెతటము గటట్టి

  భోగిపేరితీగాక పొనఁసనఁగ జటట్టి చను
    బాగగానఁ జకక్క పేరి యాభరణల వటట్టి

   నాగముపేరిట నాత నినున్ననఁ బలిచె
చ. 3:   సురపతపేరిటట్టి సరల ధరితచి

  శిరల మౌనిపేరి జీవమునఁబటట్టి
  పొరి నీటపేరిపానుప్పున శ్రీవతకటనాథ

   వరిమనఁదిబడడపేరి వలనఁది నినున్ననఁ గటూడె.



చి.శస్కృత.రేక: 20-5 రామకిగయ సత: 10-118
పలల్లవ:   చెపప్పుకరే వానిసుదిద చెలలల

   వపప్పుల సేసిన తనవోజల మానీనా
చ. 1:       తా నేవర నే నేవర తల మనవ చాల

    మానరాని వావు లేల మాకనఁ జెపీప్పుని
   మోనాన నటూరకతడరే మొనన్నటవానఁడు గానఁడా

   వని గరివడడగితజ వుడుకనఁ బోయతనా
చ. 2:    యకక్కడి కెకక్కడిపొతదు లేల మొకక్కలమొకిక్క

   దకిక్కనటట్టి బాస లలల్లనఁ దలపతచని
    తకక్కరితచె నినన్నట తగవరి తానె కానఁడా
   మకక్కవపైనా చిలక మానీనా గణము

చ. 3:      యతత కెతత మతదమేళ మటట్టి సతగట నుతడి
   కాతతునఁడు న నేన్నమటకినఁ గానఁగిలితచనె

    వతత లేక ననున్నను శ్రీవతకటనాథనఁడు గటూడె
     యతత సేసినానఁ జకెక్కర యేల తీప మానును.



చి.శస్కృత.రేక: 20-6 సాళతగనాట సత: 10-119
పలల్లవ:     అతదు కేమ దోసమా అయితే నేమ

   కతదువపై లోకములోననఁ గలదే కాదా
చ. 1:    వలచి యితదిరాదేవ వనెన్నలనఁ జకక్కనఁదనాల

  తలనఁపలో నేపొదటూదనఁ దలపోయనఁగా
   సలిగెతోడుత నాప సారటూపత మతదినటట్టి

    నల వపై గోవతదునఁడే నారాయణ యాయను
చ. 2:     బాలకి యపై లకిమమత్మి పపైపపై శిగద్గీవడనఁగా

    తేలితచి యాప మనసు తలియనఁ బటూని
    చాల వడుక నాకె సకియ యుతడినట
   ఆలికినఁ గా భువనమోహనరటూప యాయను

చ. 3:      యడయ కితతులలో మే లలల్ల నఁ దలియనఁ బటూని
   కడనఁగి యానఁడురటూపము గెపైకొని చటూచి
    బడినె తనక నెతదటూనఁ బతలేనివానఁడు గాన

  కడ గోవతదునఁడే శ్రీవతకటనాథనఁడాయను



రేక: 0301-1సాళతగనాట సతపటత: 11-001
పలల్లవ:      నీ వనిన్నటా నేరప్పురివ నే నతతేసి నేరను

     మోవ గిరిపే నితత ముతచి యేమ సేసేరా
చ. 1:      కపప్పురము నోట కిచిచ్చె కానఁక లలల్ల రేనఁచేవు

   యపప్పుటవాడవ కావా యేరా నీవు
   అపప్పుట మతచివానఁడవపై యానల వటట్టి కొనేవు

      రెపప్పు లతత్తి చటూచే నితత రేసు లేమ సేసేరా
చ. 2:     అతచెలను వడె మచిచ్చె ఆసల వుటట్టితచేవు

    మతచి చటట్టి మవ కావా మాక నెపప్పుడు
     లతచము మో వచెచ్చె నతటా లవులనె పననఁగేవు

     మతచానకనఁ దనే నితత మరి యేమ సేసేరా
చ. 3:    గతదవడి మద జలిల్ల కాగిలితచకొనేవు

   అతదగానఁడవ కావా అనిన్నటా నీవు
   పొతదుల శ్రీవతకటేశ భోగితచితవ ననున్న

     మతదమేళ లడే నితత మరి యేమ సేసేరా



రేక: 0301-2పాడి సతపటత: 11-002
పలల్లవ:       ఏమ బానఁత నే నీక యిట నాకె దకిక్కతని

      దోమట నితదుకె పో నీ తొతత్తి నెపైత నేను
చ. 1:     మనిన్నతచి వచేచ్చెసితవ మా యితటకి నేనఁడునీవు

    కనున్నసనన్న నేసితేనె కా దన వపైత
    పనన్నదాన నవక నా పగయమె చేకొతటవ
   యినేన్నసి నావలపల కెలల్ల లోనెపైతవ

చ. 2:    తపప్పుక చటూచినతతలో దగద్గీరి కూచతడితవ
  కపప్పురవడె మచిచ్చెతేనఁ గెపైకొతటవ

   చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేసి చేనఁతలక గరెపైతవ
    యిపప్పుడు నా యతకెలక యియతకో లపైతవ

చ. 3:    గకక్కననఁ గాగిలితచితే కనున్నల దేలితచితవ
   పకక్కన నా రతులక భద్రిమసితవ

    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యితదునె ననున్న గటూడిత
   మకిక్కలి నాయడ కూనుమేలవానఁడ వపైతవ



రేక: 0301-3హిజిజజి సతపటత: 11-003
పలల్లవ:     నీ వోజగా దిది ని నెన్నఱనఁగనా

   బటూవపసరసా లేల పూనఁచ వచేచ్చెవ
చ. 1:    అతగనమొగము చటూచి అపప్పుటపప్పుటకి నాతో

   యతగిలిమాటల నేరిచ్చె యే లడేవు
    సతగడి జాణతనాల సతు లలల్ల నాడనఁగాను

   జతగిలివలప లేల చలల్ల వచేచ్చెవ
చ. 2:    తరణ అపప్పుణగొని తమకితచి నాతోడ

    యరవుల నవువ్వెల నీ వల నవవ్వెవు
    వరస వతతులవారి వాసుల గొతత రేనఁచక

    పొరగ పొరచ లేల పయత వచేచ్చెవ
చ. 3:      యితత కెపైదతడ వటట్టి క యిపప్పు డిటట్టి నామనఁద

    యితతలోనె నీ చేయి యేల వసేవు
     బతతనె శ్రీవతకటేశ పపై కొని ననున్న గటూడిత

   దొతతరరతుల కేల దొమత్మి సేసేవ



రేక: 0301-4సాళతగత సతపటత: 11-004
పలల్లవ:    ఆవధరితచవయత అనుమాన మనఁక నేల

  చివురనఁజేతులనె సేసవట ట్టి నిదివో
చ. 1:    కాతత మోవవతదు వటట్టి కనున్నలనవువ్వెనఁజూపల

  వతతలగ గపప్పురపవడే లిచిచ్చె
   పొతతనె సరసముల పవువ్వెబాసికేల గటట్టి

     చితత దర చెనకల సేస వట ట్టి నిదివో
చ. 2:     పకక్కననఁ దనతొడలనఁ బానుప వరచి నీక

   గకక్కన మోహ లనేకటాన్న లిచిచ్చె
    వకక్కసపనఁ దమకాల వయతము లటట్టి యతది

   చికక్కని చనుగబబ్బులనేస వట ట్టి నిదివో
చ. 3:      దొమత్మినఁ గానఁగిటనే గరతుల సొముత్మి లలల్ల నితచి

  నెమత్మిది నానతదముల నెలవుకొని
    కొమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడ కూడె నినున్న మేడలోన

   చిముత్మినఁజెమటల ముతేత్తిలసేస వట ట్టి నిదివో



రేక: 0301-5ముఖరి సతపటత: 11-005
పలల్లవ:     ఆయము లినఁక నిదదరి కతటనఁ గాక

    చేయివలల్ల నుతడ నేల చేనఁతల యాతనికి
చ. 1:     నిగద్గీల నాతనఁ డనిన్నయు నీకెతోనఁ జెపప్పునఁగాను

    యగద్గీ లేల పటేట్టివ యేమే నీవు
    సిగద్గీల నిను రేనఁచిత చితతనఁ బొరలేదానవు

   దగద్గీరి కూచతడ నేల తమకపాతనివ
చ. 2:     నెమత్మిది నీమోము చటూచి నీవభునఁడె నవవ్వెనఁగాను

    యమెత్మి లేల సేసేవ యేమే నీవు
     కమత్మి నీక మొకిక్క తేనె కానఁక రేనఁగేదానవు

    చెమత్మినఁజెమ టారచ్చె నేల సేవల నాతనికి
చ. 3:    వకలి శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁ డిటట్టి కూడనఁగాను

    యకసకేక్క లే లడేవ యేమే నీవు
  వకటకటకి నీవు వరసటదానవు
    మొకమచచ్చె లడ నేల మొదల యాతనిని



రేక: 0301-6రామకిగయ సతపటత: 11-006
పలల్లవ:      దతడ నుతటే గెపైకోనఁడు దవువ్వెల నుతటేనఁ బెపైకొను

    చతడి సేసేది అతని సాజమే కాదా
చ. 1:     పననఁగి కానకతటేను పలవ నతప నని

    మొనసి నీతో నతట మొదలే కాదా
      పొనినఁగి మర నాక బుదిద చెపప్పు రాక మని

   మనుపనె చెలలల మొకిక్కనఁత గాదా
చ. 2:    మతకతోడ నటూరకతటే మాటలడితచ నని

    అతకెల నీతో నవవ్వెత నతదుకే కాదా
      వతక లొతత్తి మాక మర వలప రేనఁచక మని

    పొతకాన మదాన నని పొతదపైతనఁ గాదా
చ. 3:      యితటలో నే నటూరకతటే యడకే వచేచ్చెసు నని

    దతటనెపై సనన్న సేసిత దానికే కాదా
   అతటక శ్రీవతకటేశనఁ డలమె దటూరకడని

     జతటపై మ సమత్మితనె చకక్క నుతటనఁ గాదా



రేక: 0302-1నాదరామకిగయ సతపటత: 11-007
పలల్లవ:     చవుల వరె వరె సరసులక వలప

   యువదలకనఁ బతుల కొకక్కటే వలప
చ. 1:   కనుకలివళను కలగ నొకక్కవలప

   వనుకలినఁ బొడమేది వరె వలప
   అననఁగి పననఁగేవళ నదియు నొకక్కవలప

   వనరినపప్పు డినిన్నయు నొకక్కటే వలప
చ. 2:    సరస మాడెటవళ సతగతౌ నొకక్కవలప

  సరి నెడమాటలది జతటవలప
   తరమరనఁగన నుతడి తేలితచే దొకవలప

    వరసి మరత్మి మతటతే నొకక్కటే వలప
చ. 3:    వుపరత సమరత నుతడు నొకక్కవలప

  యపడూనునఁ దలపోనఁత లేకవలప
     రప మెపై శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁ గటూడితవ

    వుపమతచి చటూడ నితతా నొకక్కటే వలప



రేక: 0302-2సామతతత సతపటత: 11-008
పలల్లవ:   ఓరచ్చెక నావదద నునాన్ననఁడవు

  తేరిచ్చె నాగణము తలిసితవా
చ. 1:   నెలనఁత నీక నట-నేరిప్పుననేరప్పుల

 మలకలమాటల మఱచితవా
   పలకవు మాతోనఁ బలమార నవవ్వెవు

  కెలయ కితదుకనె గెలిచేవా
చ. 2:     వనిత నీక నట వతతుల వటట్టిన

  మనసులో పనుల మణచితవా
   పననఁగక నాతో బద్రియముల చటూపేవు
  ననుప లితదుననె నడపేవా

చ. 3:      కాతత నీవు ననునఁ గలయు మనిన యల
 మతతనపరతుల మఱచితవా

   యితతట శ్రీవతకటేశవ్వెర ననునఁ గటూడిత
  సతతత మటల్లనె జరపేవా



రేక: 0302-3శదదవసతతత సతపటత: 11-009
పలల్లవ:       అతదానఁకా నీక మొకక్కతా నతతా నితతా నుతడేనఁ గాక

    యితదరిలోనఁ బదరితే నిది సిగద్గీ గాదా
చ. 1:     ఆవల నీ వకతతో అటట్టి మాటలడనఁగాను

    చేపటట్టి తయతగ బోతే సిగద్గీ గాదా
    వావరి నాపయు నీవు వసతతము లడనఁగాను

       య వళ నీ మోము చటూచి దిది సిగద్గీ గాదా
చ. 2:     కోరట పరాకెపై నీవు కొమత్మిను గటూడుతడగాను

    చేరి నీతో నవవ్వెనఁబోతే సిగద్గీ గాదా
   గారవతచి యాపతోయాకతము నీ వాడనఁగాను

    యరీత దగద్గీరితేను యిది సిగద్గీ గాదా
చ. 3:    అకక్కడిరతుల నీవు అలసి వుతడేవళ

    చెకక్కల నే నొకిక్కతేను సిగద్గీ గాదా
    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

     యికక్కడ నవ దడవ దిది సిగద్గీ గాదా



రేక: 0302-4మధతమావత సతపటత: 11-010
పలల్లవ:     కాతతలకనఁ బతులక కల సాజమె యిది

   వతతదాననా నీక వర పేలమాత్మి
చ. 1:    కతదువక దసేది కనున్నల నదలితచేది

   యితదరికి గలద యే మమాత్మి
    యితదుకనఁగా నాతనఁడు యగద్గీ వట ట్టినా నినున్న

    వతదుల వరప చలీ ల్ల వర పేలమాత్మి
చ. 2:    పననఁగితేనఁ దిటేట్టిది బెరసితే మెచేచ్చెది

   వనితల కీపాట వల నమాత్మి
     చన వచెచ్చె నాతనఁడు సలిగె గలదు నీక
    వనక ముతదరి కితక వర పేలమాత్మి

చ. 3:     కూడి యిటట్టి చొకేక్కది గరతుల నితచేది
     పాడి పతత మెకెక్క నీక పపైపపై నమాత్మి
    వోడక శ్రీవతకటేశనఁ డురమున బెటట్టి నినున్న

    వడుకక వల లేదు వర పేలమాత్మి



రేక: 0302-5రామకిగయ సతపటత: 11-011
పలల్లవ:     సిగద్గీరి చెలలము నీచితత్తిము వచచ్చెనో రాదో

    యొగద్గీల తపప్పు లతతుము యితతేసికి నోప
చ. 1:     చనవు లలల్ల నెరప సలిగెలనఁ బొరలచ

    ననుప నీ కాప సేస నాయదుటనె
       మనసు వచచ్చె నీ కది మాక నినున్న నన నేల

    చెనకి యితకా బనుల నేయితచకో నీవు
చ. 2:      తగలల చెపప్పుకొని దతడ నుతడి కతచ వసి

   నగీ నాప నీతోను నాయదటనె
      జిగి నీక బద్రియ మది చితతల రేనఁచనఁగ నేల

     వగర లే కితకా నతద వోలలడు నీవు
చ. 3:      అతట మేను దానఁకితచి ఆకమడిచి నీ కిచిచ్చె

   నతట సేస నీతోను నాయదుటనె
    గొతటవపై శ్రీవతకటేశ కూడితని ననున్న నిటట్టి

   దతటతనమున నవ తలనఁచకో నీవు



రేక: 0302-6కేదారగళ సతపటత: 11-012
పలల్లవ:    వలనఁది నీరతుల వనఁగ దినఁక

   నిలవున నెమెత్మిల నెరపక వయాత
చ. 1:    పలమర నీతో పతతము లడనఁగ

   చెలియకనఁ గచముల చేనఁ గెకేక్క
    చలముననఁ బెపై కొని సాముల సేయనఁగ

  మొలకలపలకల మొన లయ
చ. 2:    సరసము నీపపైనఁ జలల్లనఁగ జలల్లనఁగ

   వరస గోరికొన వానఁ డెకేక్క
   సరగనఁ గటూరిమ గొసరనఁగనఁ గనున్నల
   నిరతప మెఱనఁగల నితడె నవ

చ. 3:    వపప్పుగ మేనుల వరయనఁగ మకను
   చిపప్పులనఁ జెమటల చితు కెకేక్క
  అపప్పునఁడ శ్రీవతకటాధిప కూడిత

   కపప్పురగతదికి కళ లవ మతచే



రేక: 0303-1వసతతవరాళ సతపటత: 11-013
పలల్లవ:    పతతపవా రెలల్ల నిటవల మొకేక్కరా

    యితత నీవు నావల యన సుతడేరా
చ. 1:       యకడ తమ అతకెల కితత కాక కాతత లలల్ల

    నీ కిచచ్చెకము లడేరా నేనె కాక
    మేకొని మనఁద మకిక్కలి మేనరికపవా రితత

   నాకొలనఁది నీసేవక ననున్ననఁ బోలేరా
చ. 2:    వలచినవార తమవపైపల చటూతుర గాక

     నెల వపై నినున్న మెచేచ్చెరా నేనె కాక
    వలసి యితదర నీ నవువ్వెలతోడివా రితత

   నలవతక నీపటట్టి క ననున్ననఁ బోలేరా
చ. 3:     పచిచ్చెగా గటూడినవార పరవశ లితత కాక

    నిచచ్చె నినున్ననఁ జొకిక్కతచేరా నేనె కాక
     యిచచ్చెనఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ బర లలల్ల
   నచచ్చెల నీలగలక ననున్ననఁ బోలేరా



రేక: 0303-2హితదోళవసతతత సతపటత: 11-014
పలల్లవ:    ఆపాట కాపాట అతతే చాల

    యేపొదుద నీజాడ లలల్ల నెరనఁగనా నేను
చ. 1:    పేగమము లేనిమాట పదవపపైనె వుతడు

   కామతచని చటూప లలల్లనఁగడల నుతడు
   ఆముకొని తలపోనఁత లతుమలోననె వుతడు
    యేమటకి నును ముటేట్టి వరనఁగనా నేను

చ. 2:    తమ లేనిపొతదికల తనువుమనఁదనె వుతడు
   కొమరానఁక లల గోరికొనల నుతడు

   అమరని సరసాల ఆసాసలపై యతడు
    యిముడక మముత్మి నతదతే నెరనఁగనా నేను

చ. 3:    అతకెక రానివడుక లరమరపల నుతడు
   లతకె గానపననఁగల లవుల నతడు

   పొతకప శ్రీవతకటేశ భోగితచితవ ననున్న
    యితకా నేల అనుమానా లరనఁగనా నేను



రేక: 0303-3పాడి సతపటత: 11-015
పలల్లవ:    ఊరకతడవయాత నీవు వువదతో మారాడక

    ఆరయ నొచచ్చెము లేదు అతగనల కెపడు
చ. 1:      యే మాడిన నానఁటదాని కెగద్గీలేదు తపప్పు లేదు

   నేమాన నటూరకతడిన నేరమ లేదు
    దోమటగానఁ జూచినాను దొరతన మెపై తోనఁచ

    వమార నవవ్వెన నవ వడుకలపై నిలచ
చ. 2:      తల వతచకతడినాను తగద్గీ లేదు మొగద్గీ లేదు

   పలకక వుతడినాను భయము లేదు
     బలములపై చటూపనాను పతతము లపై రత కెకక్క

    పలచనఁజేత సేసినా పగయము లపై తగల
చ. 3:       మతచి కానఁగిటనఁ గటూడిన మత లేదు మేర లేదు

    యితచక గటట్టి న నునన్న యరవ లేదు
    అతచల శ్రీవతకటేశ అతగననఁ గటూడిత వటట్టి

    మతచముపపైనఁ గటూచతడిన మరత్మిము లపై మతచను



రేక: 0303-4బౌళ సతపటత: 11-016
పలల్లవ:      ఎతదు వయేత మనఁకనటూ యరినఁగేము గాక నినున్న

   కతదువలనె తలిపేనఁ గానీవయత యిపడు
చ. 1:     యితతుల తటల్లకను యగద్గీ వటట్టివారె కాక

   సతతసితచి నవువ్వె నవవ్వెజాణ లవవ్వెర
     అతతలోనే నని వచేచ్చె వాయము సనఁక నాడి

    పతత మెలల్లనఁ గనుకొనే పదవయత లోనికి
చ. 2:     కొమత్మిల సణనఁగలక గోర సేసేవారె కాక

   సమత్మితతచి మెచచ్చె మెచేచ్చెజాణ లవవ్వెర
    కమత్మిర దకోనేవు నీకడమ లలల్ల నఁ బాప

    నమత్మి నీవోపక చటూచేనఁ బదవయత లోనికి
చ. 3:    మగవల మేకలక మటట్టి పడేవారె కాక

  జగములోనఁగా దనేటజాణ లవవ్వెర
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నినున్న నేనె కూడితని
   పగట లేరపరచేనఁ బదవయత లోనికి



రేక: 0303-5కేదారగళ సతపటత: 11-017
పలల్లవ:     చితత్తి మెటట్టి తడెనో నేనఁడు చేసిన నాచేనఁతలక

     అతత్తి మొకిక్క అతదుకె నీ వానల వటట్టితని
చ. 1:     యడు జోడెపై కూడి నీవ యిచిచ్చెనచనవునను

   ఆడినటట్టి ఆడి నినున్న నలయితచిత
   జాడతోడి నా వళల్ల జవవ్వెనమదమునను

    వోడక నీ వతటతేను వోప నతటని
చ. 2:   మతతనము లడినటట్టి మతదమేళముననె

   పతతములే నీ యడకనఁ బచరితచిత
   అతతగా నీ వచిచ్చెనటట్టి అతరాజసమునను

    సతతసాన నీక మతచము దిగ నెపైతని
చ. 3:    మదనకేలినఁ జొకిక్కతచి మన సిచిచ్చెనతదువతక

   పదిమారలను నినున్ననఁ బచిచ్చె సేసిత
   యిద శ్రీవతకటేశవ్వెర నీ వనయుపరవశన

   వుదుట మరనఁగ నీవురముపపై నెకిక్కత



రేక: 0303-6శ్రీరతగత సతపటత: 11-018
పలల్లవ:   ఎతదరి భద్రిమతచితవో యిటవలనే

     యతదును నీ మరత్మి మది యరనఁగ మెపైతమరా
చ. 1:    మచిచ్చెకల నీతోడ మాటలడి నినన్నట

 మచచ్చెరపటకల మరచితని
   మచచ్చెట నీవటవతట మెకమాయకానఁడ వౌత

    యిచచ్చెలోన నేము తొలల్ల యరనఁగ మెపైతమరా
చ. 2:     పకక్కన నినున్న దగద్గీరి పతతపమాట లలల్ల

   మకక్కళతచి యాడ నీతో మరచితని
   గకక్కన నీ వతతతమకముల నేరచకొతట

    యికక్కవగా నేనఁడు నేము యరనఁగ మెపైతమరా
చ. 3:    పననఁగి పననఁగి నీతోనఁ బెటట్టి కొనన్నవటల్లలల్ల

    మన సిచిచ్చె కూడి నే మరిచితని
    ననిచి శ్రీవతకటేశ నానఁటనఁకీడ వవుత నినున్న

   యనసినవళ నేమ నెరనఁగ మెపైతమరా



రేక: 0304-1లలిత సతపటత: 11-019
పలల్లవ:     ఇతక నేనఁట బగవు యేల నీకను

   వతక లొతత్తి నొరగలౌ వాసిమనఁదను
చ. 1:     తలకితచి నీచేనఁతక తటట్టి కేల మానును

   చలిమ బలిమనఁ గల జవరాల
     అలగ నీకనఁ దగదు ఆయముల సనఁక నాప
   ఆలమ లోనికి దస నతదుమనఁదను

చ. 2:       చెనకే నీ మాటలక చేయి చానఁచ కేల మాను
   మనసు మరత్మిము గనన్న మదిరాక

     పననఁగ నీకనఁ దగదు పేగమముల రేనఁగ నాప
   అనువుగగా కళ రేనఁచె నతదుమనఁదను

చ. 3:      కూడిన నీకూటమకి కొన కెకక్క కేల మాను
   సటూడునఁ బాడు నెరితగిన సుదతీమణ
    యడనె శ్రీవతకటేశ యనసి నినిన్నద యాప

  ఆడుకోల చెలిల్లతచె నతదుమనఁదను



రేక: 0304-2మతగళకౌశిక సతపటత: 11-020
పలల్లవ:     చేసినతతే చేనఁతగాక చెల లలల్ల నీపటట్టి క

   తాసువల మెలనఁగితే తగ వఱినఁగేవా
చ. 1:     వదదనుతడి నీ కాప వలపల రేనఁచనఁగాను

   బుదిద చెపప్పుతే వనేవా పొరగవార
   వుదదతడాననె నినున్న వడివటట్టి తయతనఁగాను

     కొదిద నుతట వతతే కాక గణ మెరినఁగేవా
చ. 2:      నలగడ నాకె నీతో నవువ్వె లటట్టి నవవ్వెనఁగాను

  పలిచినానఁ బలికేవా పరవార
     చలము సాదితచి నినున్న సరినఁ గానఁగిలితచ కొనఁగా
    కలయ వచేచ్చెవు గాక కరనఁగేట వానఁడవా

చ. 3:     రతులచవుల చటూప రచచ్చె నినున్న వయనఁగా
   యితవు సేసితేనఁ జవుల యితటవార

     మత మరి నేనఁ గటూడనఁగ మెలల్లనె శ్రీవతకటేశ
   తతనఁ జేకొతటవ గాక తగిలేటవానఁడవా



రేక: 0304-3సామతతత సతపటత: 11-021
పలల్లవ:    ఊడిగపవారము నీ కొపప్పుతచేము లోనిమాట

    వడుకనఁ దలసుకొమత్మి వరె వరె నీవు
చ. 1:     చిలకల వలికీని చెవ యొగిద్గీ వనవయత

   కలవల వకసితచెనఁ గెపై కోవయత
    చెలిమ సేసనఁ దగెల చేత నతదుకొనవయత

    వల నీకనఁ జెపప్పురాని వనన్నప మదయాత
చ. 2:    జకక్కవల మెదలీని సరవుల చటూడవయత

    నికెక్కను మేఘ మదివో నీ వతటవయత
     మకిక్క లదాద ల మెరిచ మతచి నీడ చటూడవయత

   వకక్కసప గటట్టి తోడి వనన్నప మదయత
చ. 3:     వనెన్నల గాసనఁ జతదుగ నఁడు వలయనఁగ మెచచ్చెవయత

   సనన్నల మోవపతడు చవ గొనవయత
   నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడ నీరాణవాసము గటూడె

   వనన్నవతట మెతత్తిని వనన్నప మదయాత



రేక: 0304-4సాళతగనాట సతపటత: 11-022
పలల్లవ:     ఏనఁటవో నీకే తలసు నివ యినిన్నయు

    మాట లేని నీగణల మటట్టి లేనివ
చ. 1:    తేనెల గారెడిమాట తేరకొన నాడేవు

   కానుక వటట్టిటచటూప కడు జలేల్లవు
    లోనెపైరినీ కితదుకే లోకములో చెల లలల్ల

    వనుల నీసుదుద లపైతే వననఁ గొతత్తిల
చ. 2:   కడు నీవనయుముల కసుత్తి రివతటవ

  బడిబడి నీవలప పాలవతటద
    వడువర ని నిన్నతదుకే వదివదిసతు లలల్ల

  తడవతే నీవధల తమకితచేవ
చ. 3:     చెలనఁగి నీకూటముల జిగ రయి అతటకొను

  అలర నీముచచ్చెటల ఆనతదాల
   కలసిత వద శ్రీవతకటగిరీశవ్వెర ననున్న

    బల నీ మనన్ననల పపైపపై భాగాతల



రేక: 0304-5నాదరామకిగయ సతపటత: 11-023
పలల్లవ:    ఇతదరము నెరిగిత మనఁక నేల

    సతదడి సవతులలో సరి నుతడునఁ గాకా
చ. 1:        నికిక్క నికిక్క చటూచి యాప నీతో నేల సనన్న సేస

   రకక్కసితనము మాని రమత్మిన రాదా
    దకిక్క వునాన్ననఁడవు నీవు తనపాలిటకినఁ దొలల్ల

      వకక్కస మెపై నే నుతడితే వర పేల తనక
చ. 2:       అతత నితత నుతడి నీతో ఆప యాల నవవ్వెని

    వతతుక నీతోనఁ బెననఁగ వచచ్చెనఁ గాక
     వతతవానఁడవా నీవు వర నే మతతే కాక

     యితతేసి పనుల సేస యినఁక నేల వఱపూ
చ. 3:      పొరగపొతతల నాప పూనఁచి ని నేన్నల కూడని

    సిరల నీసొముత్మి గానఁగనఁ జేసుకో రాదా
    యిరవపై ననున్ననఁ గటూడిత వద శ్రీవతకటేశనఁడ
     తరవాస వర పేల తలల్ల మాయనఁ బనుల



రేక: 0304-6మెతచబౌళ సతపటత: 11-024
పలల్లవ:     అతనఁడెతత నీ వతత ఔ నవునే

   ఘతనఁ బెదదరిక మతతానఁ గటట్టి కొతటవ
చ. 1:    పతతము లనిన్నయును నీపతపపైనె నెరపేప

   పొతతల నినేన్న మని పొగడుదునే
   అతతట నీకొనగోర అతనిపపై మోపతని

  దొతతరమొనల చటూప దొడడదానవ
చ. 2:    చలము లితనిపపైనె సాదితచ నేరిచితవ

   నిలిచె నితత లభము నీవదదనే
   పలవనఁగానె పననఁగి బీరమునునఁ జూపతని
  కలికితనము లితద కెపైకొతటవ

చ. 3:    యేతు లలల్ల శ్రీవతకటేశవ్వెరనికె చటూపేవు
   నీత నడచేవారిలో నీవ కద

    యతల మామాటలక నితని నిటట్టి కూడిత
    పోతరితచి యినిన్నటా నీపణత మాయనఁ గదవ



రేక: 0305-1భపైరవ సతపటత: 11-025
పలల్లవ:     సిగద్గీ వడ దపప్పుటనాచితత్తిము ననున్ననఁ గొసరీ

 అగద్గీలపచనవుల అపప్పుచిచ్చెనవారమా
చ. 1:     కరణతచి నీవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచకొతట గాక

    వరసల మాపపై నతత వల పనన్నదా
     సొరిది మనిన్నతచి ననున్ననఁ జూచిత వతత కాక

   సరవతో నే నీకనఁ జకక్కనిదాననా
చ. 2:      సేస వటట్టినవానఁడ వపై చేకొతటవ గాక నాతోనఁ

    బాసి వుతడనతత నాపపైనఁ బరా కనన్నదా
    బాస దపప్పునతదుకనఁగా పకక్కన నవవ్వెత గాక

   ఆసలనఁ బెననఁగ నీక నతదరిలోవారమా
చ. 3:      నీవు ధరత్మిపణతనక నెల వపై కూడిత గాక

    దావత నానల వటట్టినఁ దగ వునన్నదా
    శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జెనకి మెచిచ్చెత గాక

    వావుల చెపప్పునఁగ నీతో వడి మేనవారమా



రేక: 0305-2దేసాక సతపటత: 11-026
పలల్లవ:     ఇతరలే మెరగదు రేమని చెపప్పునఁగ వచచ్చె

   పతులక సతులక భావజనఁడే సాక
చ. 1:      తలనఁప గలిగితేను దవువ్వె లేమ నేర వమ

   అలరి సమత్మితతచిత నడాడ నఁక లేమ
     కొలనఁది మరినపప్పుడు కొతచ మేమ దొడడ యేమ

    నెల వచిచ్చె యేకతాననఁ జేసినది చేనఁత
చ. 2:      యిచచ్చెకమె కలిగితే యకక్క వమ తకక్క వమ

  హచిచ్చెనమోహములక నెగద్గీ సిగేద్గీది
    పచిచ్చె యపైనపనులక పాడి యాల పతతమేల

    చెచెచ్చెరనఁ దమకనఁ దాము చెపప్పునది మాట
చ. 3:      అనిన్నటా నొకక్కటయపైతే నెపైన దేమ కాని దేమ

   యనిన్నకల కెకిక్కతేను యడు జోడేది
    వునన్నత శ్రీవతకటేశనఁ డొనగటూడె నేరప్పు లివ
    కనెన్నలనఁ దానఁ గటూడిన గతులే సతగతుల



రేక: 0305-3కాతబోదిసతపటత: 11-027
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరీ బుదుద ల వన రెతదానఁకాను

   యివవ్వెల జాగరా లనాన్న రెతదానఁకాను
చ. 1:   చకెక్కరమోవుల వాడె సరసములలోననె

   యకక్కడి ఆలకల మ కెతదానఁకాను
    ముకక్కన నటూరప్పుల రేనఁగె ముట ట్టిముటట్టి క తొలల్ల
   యికక్కవ పతతముల మ కెతదానఁకాను

చ. 2:    కనున్నలనఁ గావుల గపప్పు కతదువనవువ్వెలలోనె
   యనేన్నసి వటల్ల వటేట్టి రెతదానఁకాను

    తనున్ననఁ దానె చెవరితచె తనువుల నిదదరికి
   యినిన్నటా మ మతకము లతదానఁకాను

చ. 3:    మోముననఁ గళల రేగె ముతచినసిగద్గీలలోనె
  యేమటకి ననుమానా లతదానఁకాను
   వమారనఁ గటూడితరి శ్రీవతకటేశనఁడును నీవు

    య మాట లతదరనఁ జెపేప్పు రెతదానఁకాను



రేక: 0305-4సౌరాషట్టి సత సతపటత: 11-028
పలల్లవ:     ఏల బుదుద ల చెపేప్పురె యతదానఁకా నితనికి

    తాలిమ గలితే నేమె తగ వరినఁగేము
చ. 1:     తలనఁ పొకచో నుతడనఁగ తనపపైకి దసుకొని

    బలిమ నేయనఁగనఁ బోతే పచిచ్చె దోనఁచను
     పలచనఁ జితత్తి మాతనినఁ బెననఁగి యేమ సేసినా

    చలముల రేనఁగనఁ గాని చవ చాలదు
చ. 2:    అవవ్వెల మాటలడనఁగ నతదుకెతా మాటాడిత

  పవవ్వెక పూచినటట్టి పలల్లనఁబారను
    రవవ్వెగా నాతని నెతత రతలకనఁ దసినాను
   నవువ్వెనఁ బాటపై యితదరిలో నారటలనటూ

చ. 3:     యతదొ యదుర చటూడనఁగా నెదిటకినఁ బోతేను
   సతదడి యనుచ మత సమత్మితతచదు

    చెతది యితత చెపప్పునఁగాను శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
    మతదలితచి యివ యలల్ల మచిచ్చెకల కెకక్కను



రేక: 0305-5పాడి సతపటత: 11-029
పలల్లవ:    ఇతకా నేల నాచేత యడమాటల

     అతకెక వచచ్చెనన్న వానఁడు ఆడనె నీ వాడవ
చ. 1:      తుచచ్చెము లే మాడితవో దటూర లతత దటూరితవో

    ముచచ్చెట దరనఁ బతకి మొకక్కవ నీవు
    పచిచ్చెగా నీ మతచముపపై పవళతచి వునన్నవానఁడు

  యిచచ్చెకపపగయముల యేకతాననఁ జేయవ
చ. 2:     యే మని చెపప్పుతచితవో యతతేసి పననఁగితవో

    మోము చటూచి వకక్కమాట మొకక్కవ నీవు
    చే ముటట్టిక నీవదదనె సిరసు వతచకనాన్ననఁడు

  కామతచి యాతనిమత కరనఁగితచనఁగదవ
చ. 3:     నవువ్వెలేమ నవవ్వెతనో నాలి యతత సేవతవో

    మువవ్వెతక నతదుకనఁ దగ మెకక్కవ నీవు
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁ డిరవుగ ననున్ననఁ గటూడె

    రవవ్వెల సేయక లోలో రతుల మొపప్పుతచవ



రేక: 0305-6బౌళ సతపటత: 11-030
పలల్లవ:    కనన్నవారిద కాదా కతదికడు మనన్నమాట

    యనన్ననఁడు జెపప్పునఁగ వని యరనఁగవో కాక
చ. 1:      మకక్కవ నీ రమణునఁడు మాయితటకి వచెచ్చె నతటా

    యకక్కవతోనఁ బలవ నీ వల వచేచ్చెవ
    వకక్కర నోచినసొముత్మి లొకరికి నేల వచచ్చె
    పకక్కననఁ గెపైకొనన్న వారిభాగత మతతే కాక

చ. 2:       నానఁడు నీ వడిగేసొముత్మి నాకనఁ దచిచ్చె యిచెచ్చె నతటా
    వానఁడిమ నీ వల యితత వాదితచేవ

   వనఁడయఱిఱ్ఱైమానిబతక వఱిఱ్ఱైమాన నేల యతట
   పోనఁడినఁమ జేసినవారిపణత మతతే కాక

చ. 3:       నీ వర సపై వుతడనఁగాను నేనఁడు ననున్ననఁ గటూడెనతటా
   శ్రీవతకటేశవ్వెర నేల చిమత్మి రేనఁచేవ

    దేవర వర మచిచ్చెతే తేరకానఁడు పూజరి
    భావతచి తొలిల్లట దానఫల మతతే కాకా



రేక: 0306-1దేసాళత సతపటత: 11-031
పలల్లవ:      మాతో నేల తన కితత మచచ్చెరాల నీవ

  పోతరితచినయాపక బుదిదచెపప్పు రాధ
చ. 1:      పకక్కన నీతో నేను పదరి నవవ్వెత నతటా

   అకక్కడనుతడె సణనఁగ లప ఆడని
     తకిక్క చలిమ బలిమ తన కితత గలితేను

   చికిక్కతచక నినేన్నమెపైనానఁ జేయనఁగ వలనఁబో
చ. 2:     మతచముపపై నీవు నేను మరిగి వునాన్నరమని

   యితచకతత చటూడ నోప కీసడితచని
    నితచి తన కతతేసి నేరపే కలిగితేను

    అతచల నినున్న రపప్పుతచి అదలితవలనఁ బో
చ. 3:      కతదువ నీవు ననున్ననఁ గానఁగిట గటూడిత వతటా

    చెతది లోలోనే తాను చినన్ననఁ బోయితని
     యితదుక శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా తా జా ణపై తేనఁ

    బొతది యిచచ్చెకము నేసి పొదుగనఁగ వలనఁబో



రేక: 0306-2రామకిగయ సతపటత: 11-032
పలల్లవ:    చితత్తిగితచ నీక నేనఁ జెపప్పునదాననా

   యితత్తిల నతతేసి నీ వఱనఁగనివానఁడవా
చ. 1:    నీవు మనిన్నతచదాన నీక వలచినదాన

   యవల నలల్లది నాతో యడుజోడుదా
    వావాత నావాదు నీవు వహితచకో కతటేను

    చేవల మరి నినున్న మోచినదానఁకా రాదా
చ. 2:      సేస వటట్టితని నీవు చేయి చానఁచిత నేను

    వాసితో నలల్లది నాతో వతతు వచేచ్చెదా
     బాసతో నాకనఁగా నీవు పటట్టి పననఁగ కతడితే

    ఆసల నాస లని అతదానఁకా రాదా
చ. 3:       దకిక్కతవ నీక నాక తగ లపైత నే నీక

    మొకక్కక అలల్లది నాతో మొన చటూపేదా
   యికక్కవనఁ గటూడితవ ననిన్నటట్టి మెరయితచకతటే

    నికిక్క శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్న ముటట్టి రాదా



రేక: 0306-3వరాళ సతపటత: 11-033
పలల్లవ:    అతత సేసినవానఁడవు పతత మవయత

    చెతతల నీకనఁ బద్రియము చెపప్పు దిదివో
చ. 1:    చెకక్కల నొకిక్కననొకక్క చితత్తిమెలల్లనఁ బులకితచి

   మకక్కవకామని నీతో మాట లడదు
     అకక్కడ నవవ్వెననవువ్వె ఆయ మెలల్లనఁ గానఁడి పారి

    చొకక్కచ నినున్ననఁ దపప్పుక చటూడ దిదివో
చ. 2:    సరస మాడినచేనఁత సతదుసతదులనునఁ జికిక్క

    వరయుదు చనున్నల ని నటూన్నరికె చెలి
   యిరవుగానఁ జూచినచటూ పదలోననఁ బాయదు

   తరమరనఁ గెతతపైన దియత దిదివో
చ. 3:     బగియితచిన కానఁగిట పగయముల తల కెకిక్క

 వగటసతతోసముల వఱఱ్ఱైవనఁగీని
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీ వతతలోనఁ గటూడనఁగాను

   తగిలిన రతులకె తమకితచ నిదివో



రేక: 0306-4శ్రీరాగత సతపటత: 11-034
పలల్లవ:    చలవల వతడుల్ల జరపనఁగ నేటకి

    నెల వగ మేలే నితచనఁగ రాదా
చ. 1:   మోహము చెలిపపై ముతచినవానఁడవు

  దాహపవరహము తర వల
   సాహసి మొదలనె చలముల కోపదు

   యహల నీవ యఱనఁగదు వనఁకను
చ. 2:  చేసనన్నలనే చెనకినవానఁడవు

  వాసుల సతపపై వతచదురా
   ఆసలనే కడు నలసిన దితదానఁక

    ఆ సుదుద ల మ మత్మిడుగక మనఁకమ
చ. 3:   కానఁగిట నతగననఁ గలసినవానఁడవు

  మానఁగినసిగద్గీల మరి యాల
   చేనఁగ దేరెచ్చె నిద శ్రీవతకటేశవ్వెర
   వనఁగక ననుపల వడుమాక మనఁకనటూ



రేక: 0306-4మాళవగళ సతపటత: 11-035
పలల్లవ:    వలనఁగా వసాల వదదనన్న మాననఁడు

  యలయితపలమాటల నెతత సేసినె
చ. 1:      కనున్నల నే మొకిక్కతేను కానఁక రేల రేనఁగీనా

    యినీన్నటానఁ జేతుల మోప యేల చటూపీనే
    వనెన్నలబయట నుతట వత రేల రేనఁగీనె

    నినన్న నేటనె కతల నేరిచేనఁదానఁ గదవ
చ. 2:      పొలసి నే నగితేను పలక లేల పట ట్టినె

     యలమనఁ జూడు మ నెన లేల పట ట్టినె
    చిలకల వలికితే చితత లేల పొడమనె

   మలక లలల్లనఁ బెనచేమాయకానఁడు గదవ
చ. 3:     గకక్కననఁ గానఁగిలితచిత కడునఁ జెమరితచ నేల

    మకిక్కలి గోర నటూరిచి మనఁదనఁ జిమత్మినె
    యకక్కవ శ్రీవతకేశనఁ డెనస ననిన్నటా ననున్న

  చకక్కరసరసముల జాణకానఁడు గదవ



రేక: 0306-5భపైరవ సతపటత: 11-036
పలల్లవ:      దపైవము సేసిన మాయ తగ నితతేసి కానఁబోయి

   నీవళల్లకలల్ల గాదు నిజమె యమానఁట
చ. 1:    చెపేప్పువు సలిగెల సేసేవు చేనఁతల

    అపప్పుడు ఆతనఁడు నినున్న నతట నతటాను
   కపప్పురపనఁబడి తోడికాతత రెలల్ల నుతడనఁగాను
    దపప్పురపవారికి య తకక్క లేల వచచ్చెను

చ. 2:     సారె సారె నవవ్వెవు సతగడినఁ గటూచతడేవు
     దటూరి ని నాన్నతనఁడు కాల దొకెక్క నతటాను

    చేరినటట్టి సేసపాల చెల లలల్ల నుతడనఁగాను
   పోరచిసతుల కేల బటూటకాల వచచ్చెనటూ

చ. 3:    పతచేవు పగటల పనచేవు వావుల
   ముతచి యొతడొకమాట ముటట్టి నతటాను

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ నితటదాననేనఁ గటూడిత
    పతచల నుతడేవారికి బదుద లేల వచచ్చెను



రేక: 0307-1హిజిజజి సతపటత: 11-037
పలల్లవ:      ననుబోనఁట చెల లలల్ల నవవ్వెరా నినున్న పత

   చెనకినదానఁకా గటట్టి నేయతగ వలదా
చ. 1:    కనుసనన్న సేసితేనె కరనఁగిత రమణునఁడు

   తనువు సనఁకితే నెతత తమకితతువో
   యనసటవళనె యినిన్నయు నయతనఁ గాక

    అనువు నీ పగయముల అతదరిలో వలనా
చ. 2:   మాటలడినతతలోనే మరగగొతట వాతనఁడు

    నాటనఁగ నవవ్వెతే నెతత నయ మవుదునో
     పాటతచి యేకతమతద పచిచ్చె దేరీనఁ గాక నీవు

    వాల మెపైన సరసాల వాకిటనె వలనా
చ. 3:     యికక్కవనఁ గటూడినతతలో యిచిచ్చెతవ చన వలల్ల

   మొకిక్కతే వభుని కెతత మోహితతువో
   మకక్కవ శ్రీవతకటేశవ్వెమహిమ లీడేరనఁ గాక
     చెకక్కల నొకక్కక తొలల్ల సిగద్గీ లితత వలనా



రేక: 0307-2ఆహిరి సతపటత: 11-038
పలల్లవ:     ఇపప్పుటనుతటయు నేల యరవు నేయక వమత్మి

     తపప్పు లలల్ల వపప్పులగా దగనఁ జేసేనఁ గాని
చ. 1:       మచిచ్చెక నీ మాటతనఁడు మన సొగిద్గీ వనీ నద

  వచచ్చెనవడిని వనన్నవతచ వమాత్మి
     చెచెచ్చెర యవళ నీకనఁ జెలిల్ల నతతానఁ జేయవమత్మి

     మచచ్చెరప మా సుదుద ల మరి చేపేప్పునఁ గాని
చ. 2:    నెలవపై నాయకనఁడద నీవతక చటూచని

  సొలసి చకక్కనఁదనాల చటూపవమాత్మి
    బలి మెతత గలిగినానఁ బచరితచవమత్మి యిటట్టి

   చలము వనక నేనె సాదితచేగాని
చ. 3:     చేయి చానఁచి నీమనఁద జెనకేననీ యాతనఁడు

   ఆయ మెరినఁగి సరసా లడవమాత్మి
     యయడ శ్రీవతటేశనఁ డితత సేసి నినున్న గటూడె

     చాయ లేల సనన్న లేలసతత మయేతనఁ గాని



రేక: 0307-3ముఖరి సతపటత: 11-039
పలల్లవ:     అతదరనఁ జెపేప్పుర వను అది దగవా

    యితదరిలో బొతకను నీ కిది దగవా
చ. 1:     చేరి గొలల్లతల నీతో చనఁకటతపప్పు సేసితే

   ఆరితేరి నవవ్వెతవ అద దగవా
    చరల దసిత వట చేరి కొలనిదరిని

   యరీత నితతటదొర వది దగవా
చ. 2:     చెలనఁగి వుటల్లపపై దానఁచిన వనన్నలనునఁ బాల

   అలమ ఆరగితచిత వది దగవా
   కలపత వట వారికటట్టినదటూడల నాల
    యిలపపై నీ వుదదతడాల యితత దగవా

చ. 3:     చకిక్కలల నురగ సతుల దానఁచిన వలల్ల
    అకక్కరనఁ గెపైకొతట మాట అది దగనా
 గకక్కక శ్రీవతకటాదిద్రికోమలపకస్కృషరనఁడవపై
    యకిక్క వసాల సేసే వది దగవా



రేక: 0307-4సాళతగత సతపటత: 11-040
పలల్లవ:     నీవు నాతనఁ డొకక్కట నేము నీవారమె

    వోవరి లోననే వుతడి వడనఁబా టేల్లనఁటకే
చ. 1:      మొకిక్కన నీ మొకక్క లలల్ల మొదలి పతడిల్లవడేల

  చికక్కని నీనవువ్వెల నేసపాల
     తకిక్కనసుదుద లేనఁటకి తగ లయనఁ బను రెలల్ల

    యికక్కడి కకక్కడి కితక నెడమాట లేనఁటకే
చ. 2:   చటూచినచటూపల నీక చటట్టి పసమత్మితధల

 తాచినగతధక్షతల తలపోనఁతల
     చేచేత మ కిదదరికి చేసిన చేనఁతల దకెక్క
    యేచ యితదరనునఁ జెపేప్పు యియతకో ళల్లనఁటకే

చ. 3:  కలసినకలయిక కతదువసబనముల
   పలసతతసాల మ మ బాసికాల

    యలమ శ్రీవతకటేశ నిట నీవ కూడితవ
   యలయితపనఁ జెలలచే నెగపోనఁత లేనఁటకే



రేక: 0307-5రామకిగయ సతపటత: 11-041
పలల్లవ:     ఇచచ్చెకము సేయ వచేచ్చె వ మతదును

   బచెచ్చెన సటకానఁడప భళరా మెచిచ్చెతని
చ. 1:      చేయి వటట్టి పననఁగేవు చెకక్క నొకక్క వచేచ్చెవు

    యయడ నీతో నితక నే మతదును
   చాయలకె నవవ్వెవు సరసము లడేవు

  పాయపవగకానఁడవు భళరా మెచిచ్చెతని
చ. 2:     చెలనఁగి వడె మచేచ్చెవు చెమటల దుడిచేవు

   యలయితప నీచేనఁతల కే ముతదును
    వలపల చలేల్లవు వదద నిటట్టి కూచతడేవు

   బలిమ మాయకానఁడవు భళరా మెచిచ్చెతని
చ. 3:    చనున్నలపయి నొరగేవు సారె గానఁగిలితచేవు

    యేనేన్నసి నీ వనయాల యే ముతదును
    యినీన్నటా శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితని

  పనిన్ననగతడికానఁడవు భనఁళరా మెచిచ్చెతని



రేక: 0307-6శతకరాభరణత సతపటత: 11-042
పలల్లవ:   తకిక్కనసుదుద ల తడవ మనఁక

  చొకక్కలనఁ బెటట్టి చ సొలయకవయాత
చ. 1:   చెలల్ల గడి గని చేసినచేనఁతల

  చలల్లనిమాటల సడి వాస
  తొలిల్లటదాననె తొడినఁబడనఁ జెకక్కల

  యిలిల్లద నొకేక్క వదేనఁటకయాత
చ. 2:   పనిన్నన మాయలనఁ బాసినకానఁకల

   కనున్నల నవువ్వెల కసి దరె
  చినన్నదాననె చేతకి లోనె

   చనున్నల ముటేట్టివు సట లేలయాత
చ. 3:    అతడనె కానఁగిట నలసిన అలయిక

  నితడు మోవతేనెలనఁ దేరె
    వతడియు నిట శ్రీ వతకటేశ నమ
   మెతడుగనఁ గటూడిత మెచిచ్చెత నయాత



రేక: 0308-1మాళవ సతపటత: 11-043
పలల్లవ:      ఇతదుకనఁగా వటట్టి వాదు లినఁక నీతో నేలయత

    పొతదు లలల్లనఁ జేకొతటమ పొదుద న రావయాత
చ. 1:    నీచేత మాటలక నీకనున్నల తేటలక

   యేచి లోనెపైనవారికి నేల కోపము
   పూచినటట్టి వుతడునఁ గాని పనన్నమనానఁటవనెన్నల
     చటూచితేనఁ బువువ్వెల లేవు సదత మతతే కాని

చ. 2:     సేసేట నీ మేకలక సలవుల నవువ్వెలక
   ఆసపడడవారము మా కల కేనఁటకి

    పూసినటల్లనె వుతడు పపొప్పుడి పపై రాలితేను
    వోసరి గతదమువల వళల్ల నేమ నతటదు

చ. 3:      నికక్కప నీ సేసలక నితడిన నీ కానఁగిటకి
   చికిక్కనవారము మాక చితత లేటకి

    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యేక మెపైతవ వలప
    లకక్కక వచిచ్చెనటట్టి తడు లేదు మత మేరా



రేక: 0308-2నాదరామకిగయ సతపటత: 11-044
పలల్లవ:    ఏమయత నీ దొరతన మటవతటదా

     నీ మనసు నాపపై బతత్తి నే నెరగనా
చ. 1:      ఆప నినున్న వడమాట లడనఁగాను వని నీవు

  యేపన నటూరకతడిత వమయత
    నీ పొతదు లిటవతటవా నినిన్నతదరనఁ గనరా
   వో పో నమన్ననదాని నొపప్పుగితతురా

చ. 2:      వోరతోడ నాప సేసే వుదదతడా లలల్ల నఁ జూచి
    బీరాన నీవు వచిచ్చె పననఁగ వదాద
    నేరప లేనివానఁడవా నీ వరనఁగవా యినిన్న

     కోరి నీవ గత యతటే కూడుక రావలదా
చ. 3:        పొతచి యాప చేసేసుక పోనఁగా నేనఁ డా గరవ్వె మెలల్ల

    తుతచి వయకతట నది దోసము గాదా
     మతచి శ్రీవతటేశనఁడ మే లిచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడిత

     తతచి నా పగ లనిన్నయునఁ దరిచిత వపడు



రేక: 0308-3పాడి సతపటత: 11-045
పలల్లవ:     మాన వపప్పుడును నీ మాయ లలల్ల ను

    నానిన నా ననుపల నవవ్వెతచనఁ గాని
చ. 1:      వాలకరెపప్పుల నీపపై వతచి నే నెతత లోనఁచినా

   తాలిమె చటూపదు గాక తతత్తిరితచేనా
   వాలయితచి రాతగతడెవానఁడ వౌత యఱనఁగదు
     పాలమాలిన నా యాస పాయ నీదు గాని

చ. 2:     ఆయముల సనఁక మాటలడి యతత కొసరిన
  చాయకానఁడవ కాక సమత్మితతచేవా

    కాయకప నీసరిత గటట్టిగా నే నెరనఁగదు
     పాయప నా వడుకల పపై కొలిపీనఁ గాని

చ. 3:      చిమున్నచ నీ కానఁగిటలో చేత లతత నేసినాను
    కమత్మిరితచి నాతోను నీ గటట్టి చెపేప్పువా

  కమత్మిట శ్రీవతకటాదిద్రి కడపరాయనఁడవపై
    నెమత్మిది గటూడిత వద నిజమాయనఁ గాని



రేక: 0308-4సాళతగత సతపటత: 11-046
పలల్లవ:    ఇటవతట తగవులే యకక్కడ చటూచినను

   నటనల బటూమలోన నడచ నయాత
చ. 1:    కనున్నల నవవ్వెనతదుక కానఁతాళతచే వమయత

     యనిన్న కెగానఁ దిటట్టితే నీ వమ నేతువో
    వునన్నత నెవవ్వెరనఁ దమ వళల్లకలల్ల చటూచకోర

     యినిన్నటానఁ దముత్మి సనఁకితే యగద్గీ పటట్టినఁ జూతుర
చ. 2:     పపైకొని మాటాడితేనె పగ చాటే వమయత

    యకడ చెత నతటతే యేమ సేతువో
   ఆకడనఁ దమచేనఁతల అతదము లనుకొతదుర

     లోక లవ గాదతటే లోనఁచి నా దడుతుర
చ. 3:     మొకిక్క మొకము చటూచితే మొరయుచ జతకితచేవు

    యికక్కవ గోర గీరితే నేమ సేతువో
    మకక్కవ శ్రీవతకటేశ మతచివానఁడ వపై కూడిత

      తకక్కక వా రిది గతటే దతటవు నీ వతదుర



రేక: 0308-5రామకిగయ సతపటత: 11-047
పలల్లవ:    ఎకిక్కనవానికినఁ జూడ యేనుగ గజెఱజయుతడు

    వకక్కస మెపై వలవ వవల సేసునయాత
చ. 1:     ననున్న నాడుకోనఁ గాని నాయతతటది లేదు

  వునన్నత మయిన నీవడిగానక
    పనన్నదాని కితత నీవు పదదరికము గటట్టిత

    వనిన్న నీ పదదరికమే యతచి చటూడవయాత
చ. 2:      వలల్లవరి సేయనఁ గాని వలిత లేదు నాక

   వలల్లనె రతుల నినున్న మెపప్పుతచేయతదుక
    చెలల్లబడి సేసితవ జిగి నీ యానఁటదానిని

     కలల్ల గా దివలల్లను నీ ఘనతే కాదా
చ. 3:      ఆన వటట్టి కోనఁ గాని అనిన్నటా జాణను నేను

  మెనాన నీపాదాల మెకేక్కయతదుక
    పూని శ్రీవతకటేశనఁడ భోగితచిత వట ననున్న
      య నగవు లీ సతతోస మది నీద సుమత్మి



రేక: 0308-6కేదారగళ సతపటత: 11-048
పలల్లవ:    అపప్పుటనాతో నేల అమరమాట లడేవు

    తపప్పురాని నీవలప దిషట్టి మెపై వుతడనఁగను
చ. 1:     కపప్పురవడె మచిచ్చెతే కార మెపై తోనఁచెగా

   చోపప్పుగ నీమో మాప చటూడకతడనఁగా
     దపప్పు దేరే మోముతోడ దగద్గీరి నే నుతడనఁగాను

    చిపప్పుల నీ మే నెలల్లనఁ జెమరితచెనఁగా
చ. 2:     వగినఁ బనీన్నర చలిల్లతే వులివచచ్చె దోనఁచెనఁగా

     నగి నగి ఆప నీతో నాలి నేయనఁగా
   చిగరచితత్తిముతోనె చేత నినున్న నతటనఁగాను

     మొగచా టపై రతు లలల్ల మొన చటూచెనఁగా
చ. 3:      గతదము వుయతగ నీక కడునఁ బచిచ్చె దోనఁచెనఁగా

    ముతదరనే ఆప నీక మోవ యియతనఁగా
    యితదులోనె శ్రీవతకటేశ నే నినున్ననఁ గటూడిత
  యితదరిలోనె నాపొతదు యితవాయనఁగా



రేక: 0309-1మతగళకౌశిక సతపటత: 11-049
పలల్లవ:    వచేచ్చెయు మాయితట కిటట్టి వతతవానఁడవా

    వచిచ్చెదేరెనఁ బను లలల్ల పపైపపై నీవలల్లనే
చ. 1:      యిచచ్చెక మెపై యుతడేవాడ వగద్గీ లేల పటేట్టివు

    నచచ్చెల నే తటట్టినాను నవవ్వెవలనఁ బో
     చెచెచ్చెర నా కెల వలచిత నని యతదువు
      యచచ్చె కతదు లయ మాట యిదివో నీ వలల్లనే

చ. 2:      చటట్టిము వపైనానఁడవు సలి చినన్ననఁ బో నేల
     అటట్టి నే రాక మనిన నతటవలనఁ బో

    దటట్టిముగ నాకనఁగా వగతము వటట్టిత నతదువు
   వటట్టిపొతదు లలల్ల ను వలస నీవలల్లనే

చ. 3:     తగల గలవానఁడవు తడనఁబాట లినఁక నేల
    మొగము నేనఁ జూచిలేను మొకక్కవలనఁ బో

    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు నేనునఁ గటూడితమ
   తగనిమహిమ లలల్లనఁ దలినె నీవలల్లనే



రేక: 0309-2శతకరాభరణత సతపటత: 11-050
పలల్లవ:     మెతత్తినిమనసుదాన మేల దానఁచ నే నేర

    కొతత్తిగా నితతేసికిని గరి యపైత నయాత
చ. 1:      సిగద్గీపడి నీ వుతడనఁగ సలవుల నవువ్వె వచచ్చె

    వగిద్గీ మాటాడిన నవువ్వె లొగి వచచ్చెని
     నిగద్గీల నీ రెతటకిని నీ మోవయే సాక

      యగద్గీల న నేన్నల పటేట్టి వమ సేతు నయాత
చ. 2:     తలవతచ కతడినాను దయ నాకనఁ బుట ట్టిని

    అలసి చటూచిన దయ అటట్టి పట ట్టిని
     మొలచి య రెతటకి నీ మోముకళల సాక

     కలికి మమేత్మిల యితత గోర నేనే వయాత
చ. 3:     వరకే నీ వుతడినాను వనరీని వలపల

    ఆరీత నుతడినా ఘన మయత వలప
     యరీత నీ చకక్కనఁదన మ రెతటకిన సాక

    చేర శ్రీవతకటేశ మెచిచ్చె కూడిత వయాత



రేక: 0309-3భపైరవ సతపటత: 11-051
పలల్లవ:     నీవు మతచవానఁడవ నే నెటట్టి తడిత నేమ

    య వధము లరనఁగక యడడదాన నెపైతని
చ. 1:     నితడిన నీతలపోనఁత నే నెరనఁగనఁగా నావదద

    నుతడనఁగా నావానఁడ వని వుతటనఁ గాని
    యతడమావులనీళల్ల యేర లతటా నుతడి నటట్టి

   కొతడవతట యాసచేత కూళదాన నెపైతని
చ. 2:      పతతాల నే నెరనఁగనఁగా పలకక నీ వుతడనఁగ

    అతతలో నా కెదురాడ మాని వుతటని
     బతతనె తలల్లని వలల్లనఁ బాలతటా చవ గొనన్నటట్టి

   రతతులబాసల నమత్మి రానఁపదాన నెపైతని
చ. 3:      నీ మోహము లరనఁగనఁగా నికక్కము నాక మొకక్కనఁగ

   అముకొని యగసకాత లని వుతటవ
   చేముతచి శ్రీవతకటేశ చెఱకన పతడునన్నటట్టి
    కామతచి నీవుర మెకిక్క ఘనురాల నెపైతని



రేక: 0309-4కొతడమలహరి సతపటత: 11-052
పలల్లవ:   కాతతల పదారవల గలవానఁడవు

     యతత నేనే వట నీతో నెదురాడే దాననా
చ. 1:      ననున్న మనిన్నతచ వలసి నాతో నవవ్వెతని గాక

   యనన్ననఁగ నావతటవార యతత లేదు
    చినన్ననఁబోకతడాను నాచెకక్క నొకేక్క వతతే కాక

   మనన్నక నేరప్పుల నినున్న మెపప్పుతచేదాననా
చ. 2:      నామద కస్కృప గలిగి ననుప సేసేవు గాక

    యేమ నే నితదరిలో నేమ బానఁత
   దమసము చెడకతడ తవరి బుజజగితచేవు

   కామతచి నీమన సతత కరనఁగితచేదాననా
చ. 3:       కడు ననున్న నేల నని కానఁగిలితచ కొతట గాక

   యడమని నీరతకి యడా నేను
   బడినె శ్రీవతకటేశ పాయకతడా మరపేవు

  కడ లేనిమోహనక కాణచిదాననా



రేక: 0309-5సామతతత సతపటత: 11-053
పలల్లవ:   మనవ చెపప్పుతని మఱమకమ

  కనునఁగొని నామానఁట కడుమకమ
చ. 1:    యిచచ్చెక మాడిత వడనె వుతటవ

   మచిచ్చెక నా మేల మఱవకమ
   వచిచ్చె వకేరొకత వలపల చలిల్లన

  పచిచ్చెదేరి మరి పదరకమ
చ. 2:    సరస మాడితవ చనవు లిచిచ్చెతని

 మరిగిననాపొతదు మానకమ
   సరిగా మరొకత సతదుల దటూరిన
   తొరలి యపడు మరి తొలనఁచకమ

చ. 3:   కలసిత వపప్పుడు కానఁగిలితచితవ
  పొలసి యిటల్లనె భోగితచమ

  యలమని శ్రీవతకటేశవ్వెర మరొకత
  పలిచితేను మరి పననఁగకమ



రేక: 0309-6రామకిగయ సతపటత: 11-054
పలల్లవ:   ఈపాటవానఁడవా యిసత్స నీవు

     యేపన నీ దమసము యేడ నుతడె నపడూ
చ. 1:     ఆయము సనఁకినమాట లప నీతో నాడనఁగాను

    కాయ మెలల్లనఁ గరనఁగేవు కాక దేరనఁగా
     యయడ వదద నునన్నవా రెవవ్వె రవుతా నెరనఁగవు

     చేయి వటట్టి తయతనఁగానె సిగద్గీ వడే వపడు
చ. 2:     చిపప్పుల సలవులను చెలి యటట్టి నవవ్వెనఁగాను

   తపప్పుక చటూచే వకక్కడె దపైవారతా
     చెపప్పు చెపప్పు నినున్న గోరనఁ జిదిమనా నెరనఁగవు

    కొపప్పువటట్టి తయతనఁగా కొతకి లోనఁగే వపడు
చ. 3:       చెకక్క నొకిక్క సత నీ సేవ లలల్లనఁ జేయనఁగాను

    మకిక్కలి లోలనఁడ వపైత మేర మరనఁగా
      కకక్క సితచి నేనఁ గటూడిత గకక్కన శ్రీ వతకటేశ

    మొకక్కచ నాతో నితతలో ముచచ్చెటాడే వపడు



రేక: 0310-1రామకిగయ సతపటత: 11-055
పలల్లవ:      ఒదిదకతో మము నీవు వరకె చటూడనఁగ రాదా

    చదిదకి వడికి మేమే సతతముల లయేతము
చ. 1:    యిదదము నేకతము నాయదటనె ఆడనఁగాను

   వుదదతగాల సేయక యట ట్టిరతు నేను
     వదద నీ వుతడగా నితత నొరసిత ననివాదు

   వదదనాన్న మానక యేల వహితచకొనేవు
చ. 2:     జాఱక నీవును నాప సనన్నల సేసుకోనఁగాను

   చటూఱలగ నెలవలనఁ జూతు నేను
    మఱి నీ మతచముమనఁదిమెలత నతటత నని
     ఆఱడి నీ వల ఆప కడాడ ల వచేచ్చెవు

చ. 3:      చెకక్క నొకిక్క నీవు నది సలవుల నవువ్వెకోనఁగా
   తకక్కల నెటల్ల సమత్మితతతు నేను
    చికిక్కతచి నినున్ననఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశవ్వెర నేను

   కకక్కసితచితే నాపకనఁగా నేల మొకేక్కవు



రేక: 0310-2దేశక సతపటత: 11-056
పలల్లవ:     ఇతతేసి దొరపొతదు యతదుక నెపైనా వచచ్చె

    చితత దర నా మనసు చెలనఁగితచవయాత
చ. 1:     పలమార నీతోను పలచనఁగా నే నవవ్వెతే

    యలమ నీ చితత్తి మనఁక నెటట్టి తడునో
   పలవనఁగ నీతోను బగిసి వరకతడితే

   అలరి కెపైకొనని అదియు నెటట్టి తడునో
చ. 2:    పకక్కటలల్ల నీతోను బెరసి మాటలడితే

  యకక్కవ తకక్కవలతదు నెటట్టి తడునో
    వకక్కణతచగా నీతో వడి గటట్టి న నుతడితే

   అకక్కజప గరవ్వెమని అదియు నెటట్టి తడునో
చ. 3:     కదియనఁగ నీతోను కడు నేనఁ గొసరితేను

   ఇద శ్రీవతకటేశ నేనఁ డెటట్టి తడునో
     పొదిగి కూడిత వతకనఁ బటూనఁచి సిగద్గీ వడితేను
     అదను గా దని సతత మదియు నెటట్టి తడునో



రేక: 0310-3పాడి సతపటత: 11-057
పలల్లవ:    చెపప్పునఁగల మాట లినఁకనఁ జెపప్పువయత

     ముపప్పురి నితదుకె నేను మోము వతచే నయాత
చ. 1:    చలివనఁడి సటకానఁడ చదురల జాణకానఁడ

  మొలకనవువ్వెలతోను మొకెక్క మయత
   వలపలయతడ గాస వాడికవనెన్నల గాస

    అలరి యితదుక వర గతదే మయాత
చ. 2:    వదుల జాజరకానఁడ వసాల వడుకకానఁడ

    యదనఁస బాయము కాను కిచేచ్చె మయాత
   తోదోపవసతత మదే తొకక్కడుసరస మదే

   ఆదరాన నితదులోనే అలసే మయాత
చ. 3:    కెపైకోల వగిరకానఁడ కతదువల వగకానఁడ

   చేకొని నీచెపప్పునటట్టి సేసే మయాత
    యకడ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    మేకొని యినిన్నటా నినున్న మెచేచ్చె మయాత



రేక: 0310-4కాతబోదిసతపటత: 11-058
పలల్లవ:     ఓరి నీక నది యేమ వుతడనఁబటట్టిదా

    వారి వరివల మాట వడినఁబెటట్టి వదుద రా
చ. 1:     యసు రేనఁచ నేనఁటకి యతదరిలోపల నినున్న

    వాసి దచచ్చెకొని యతత వతచనఁ జూతునో
    రాసి కెకిక్కతవ తొలల్ల రచచ్చెకూ నెకిక్కతవ

     బేసబెలిల్ల నా కోపము పతచ నినఁక వదుద రా
చ. 2:     కనున్నసనన్న లేటకి కడు సిగద్గీనను నీ

    మనన్నననఁ గటూడి యే మని మాటాడుదువో
     వనన్న వసినవారిని వస రాత వయత రాదు

     అనిన్నటా జాణనఁ జేసిత వట మర వదుద రా
చ. 3:      దొమత్మి సేయ నేనఁటకి తొడినఁబడనఁ గానఁగిట మ

   యిముత్మిల నినన్నలయితచి యే ముతదునో
    నమత్మితచి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ నీవు

   సమత్మితతచిన మనఁదటనఁ జలపటట్టి వదుద రా



రేక: 0310-5కాతబోదిసతపటత: 11-059
పలల్లవ:      చలముల మాని అనీన్ననఁ జవ సేసుకోతటనఁ గాక

   తలివ మొగముననునఁ దేరనా వరలక
చ. 1:     చితత్తిము నొవవ్వెకతడ చేతుల మొకిక్కతనఁ గాక

    యితత్తిల నీ చేసేచేనఁత లనిన్న లేవు
    వతత్తివల వాడక నీవదదనఁ జెలనఁగేనఁ గాక
    కొతత్తిలగ మోము చటూడనఁ గొలపగా యితదుక

చ. 2:     కానఁకల రేనఁగకతడనఁగ గానుక లిచిచ్చెతనఁ గాక
    యేనఁకట నీ పొరపొచేచ్చె లనిన్న లేవు

       ఆనఁకల సేయక నీక నటేట్టి నే లో నెపైతనఁ గాక
    పూనఁకొన నెపైన రతకి నుదోతగము వుటట్టి నా

చ. 3:     తగవుల దపప్పుకతడ దయతోనఁ గటూడితనఁ గాక
    యగసకాతల నీ వపైత నెనిన్న లేవు

   ఆగవడి శ్రీవతటాధిప కూడిత ననున్న
    వగ టపైన యితదుమనఁదు వసటల వుటట్టి నా



రేక: 0310-6ముఖరి సతపటత: 11-060
పలల్లవ:     వటట్టి సటలక నితత వాసు లేల

    మెటట్టి క వునాన్ననఁ డతనఁడు మేలమాడ రాదా
చ. 1:     కూడి వుతడినటట్టిచోట గోప మేల మతచి

    జాడక వచిచ్చెయు మరినఁ జల మేల
  వడుకలలోపల వసు పేల

    వడె మచచ్చె నాతనఁడు వగ నతదుకోవ
చ. 2:       మేర మర రానీ నీతో మెణ కేల నినున్న

   గారవతచనఁగా యాడో కత లేల
    నేరము లేనివనక నెగ లేల నినున్న
    సారెకనఁ జెకక్క నొకీక్కని చనవు చేకోవ

చ. 3:    మతతన మెపై యుతడనఁగాను మరనఁగేల
  పతత మచిచ్చెనతదుమనఁద బలిమేల

  యితతలో శ్రీవతకటేశనఁడిట గటూడెను
    మతతు కెకెక్కనఁ దొలిల్లటమాట లినఁక నేలే



రేక: 0311-1 దేవగాతధరి సతపటత: 11-061
పలల్లవ:    నీవతటచితత్తిమె నాక నిలప రాదా

     చేవ దేర నీ యిచచ్చెలోనఁ జెలగే నయాత
చ. 1:      సతతస మయనవళ సారె నవవ్వె వచచ్చెనఁ గాక

   చితతతచే వళ నటేట్టి చేకూరనా
     పతతప నీ చేనఁతల నా భావములో నుతడనఁగాను

     చెతత సరస మాడేవు చెలల్ల నయత నీక
చ. 2:     చెకక్క నొకేక్కటటట్టివళ సేదధేర వచచ్చెనఁ గాక

  కకక్కసితచేటటట్టివళ కెపై కొలపనా
     వకక్కసప నీ మాటల వతటా నే నుతడనఁగాను

    తొకేక్కవు పాదము నేకే తోనఁచనయత యిటట్టివ
చ. 3:      మతచనఁ దనిసినవళ మే మఱవ వచచ్చెనఁ గాక

   అతచనఁ దమకపవళ ననువు లౌనా
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

     నితచిత వడుక లలల్ల నేరత్తి వయత నీవు



రేక: 0311-2 మలహరిసతపటత: 11-062
పలల్లవ:     వనన్నపము లినఁక నేల వనఁడుకో నేల

     చినన్ననానఁట సిగద్గీ లలల్ల చిమత్మి రేనఁగె నినఁకను
చ. 1:    మనన్ననలకె మొకిక్కత మాటలకే చొకిక్కతని

    యినేన్నసి నినున్ననఁ దటూరనఁగ నినఁకనఁ జోటేది
    అనిన్నటా జాణవు నీవు ఆయము లఱనఁగదువు

    పనిన్నన నా జవవ్వెనము ఫలియతచె నినఁకను
చ. 2:    నవువ్వెలనె తనిసిత నయాలనే మొనసిత

   యవవ్వెర నేమ చెపేప్పుర యడసుదుద ల
    నివవ్వెటలల్ల వటనఁడవు నిజ మాడ నేరతువు

     రవవ్వె లపైన నాభాగతము రత కెకెక్క నినఁకను
చ. 3:     ముచచ్చెటనఁ దొపప్పునఁ దోనఁగిత మోహన వఱఱ్ఱైవనఁగిత

    వచెచ్చె నాపతతము లలల్ల వాసు లేనఁటవ
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశవ్వెర యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

     మెచిచ్చెత మొదల నినున్న మే లయ నినఁకమ



రేక: 0311-3 దేసాక సతపటత: 11-063
పలల్లవ:     ఎతత మొగమాయకానఁడ వ మతదు నినున్న

    పతతము నెరపనఁ బోయి పపైకొతట నేను
చ. 1:      నే నినున్ననఁ గోపగితచితే నీవు నవవ్వెత వతదుక

    మోనాన నతతలోన నే మొకేక్క నిద
   ఆనుకొని మేటదొర వనిన్నటకి నేరతువు

     కాని మత్మిని య పనికె కరనఁగిత నేనటూ
చ. 2:      అవవ్వెలిమోము నే నెపైతే నడాడ ల వచేచ్చెవు నీవు

    మువవ్వెతక నే నితదుకనఁగా మొకేక్క నిద
     రవవ్వె సేసి భోగితచ రతటకి వతుత్తి వు నీవు

    యివవ్వెల నీ వనయాల కియతకొతట నేను
చ. 3:     కడుగటట్టి నేనఁ జేసితే కానఁగిలితచకొతట వటట్టి

   ముడిదరె నిటమనఁద మొకేక్క నిద
   ఆడరి శ్రీవతకటేశ అతదగానఁడ కూడితని

     జడియక మెచిచ్చె మెచిచ్చె సత మెపైత నేనటూ



రేక: 0311-4 లలిత సతపటత: 11-064
పలల్లవ:   ముతచకొతటే వలపల మొగచాటవును

   మతచముపపై జాగరాల మరి యేలయాత
చ. 1:   పచచ్చెనిచిగరవతట పళ ల్లప మోవచెలి

   కచిచ్చె తేనెలమాటల కరస నద
    ఇచచ్చెకాననఁ జెవ యొగిద్గీ యియతకొతట వనిన్నయును

    మచిచ్చెక నాపపైనఁ జలేల్లవు మరి యేలయాత
చ. 2:   కలవరేకలవతట కనున్నల వనెన్నలతేట

   పొలిత నేపపై దిగనఁజోస నద
     పొలసి నిలవుననె పూజ గొతటవ నీ వతదు
    మలసి మాక మొకేక్కవు మరి యేలయాత

చ. 3:    సారె నిమత్మిపతడల్లవతట చనున్నలవతుత్తి లనఁ జెలి
    కోరిక రతుల నీపపైనఁ గలికీ నద

   కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్ననిటట్టి
    మార గొసరేవు నీవు మరి యేలయాత



రేక: 0311-5 పాడి సతపటత: 11-065
పలల్లవ:    ఏల వడనఁబరచేవు యితతలోననే ననున్న

   నాలి సేసి నోతోను నవవ్వెదాననా
చ. 1:       మన సిచిచ్చె నీవు నాతో మాట లలల్ల నఁ జెపప్పునఁగాను

   వని నవవ్వెవలనఁ గాక వసరేనా
      చనవు నీ వచిచ్చెతవ సరి గాదా నను నేను

    తనియనఁగ వల గాక తపప్పు లతచేనా
చ. 2:      చేయి పటట్టి కొని నీవు చేనఁత లలల్లనఁ జేయనఁగాను

  యయకొనవలనఁ గాక యసడితచేనా
   ఆయాల సనఁకితచితవ ఆరమరచి చొకిక్కలి

   చాయ నేయవలనఁ గాక సాదితచేనా
చ. 3:     కతదువ నుచిని నీవు కానఁగిలితగి కూడనఁగాను

    పొతదు సేయవలనఁ గాక పొదుద వుచేచ్చెనా
   ముతద శ్రీవతటేశ మోహితచిత కలసిత

    చెతది మెచచ్చెవలనఁ గాక సిగద్గీ వడేనా



రేక: 0311-6 వరాళ సతపటత: 11-066
పలల్లవ:      నీక నాక నీపాట నెయతము లతదు గలవ

    కాకగానఁ జేయ నేలోకో కడ నునన్నచెలికి
చ. 1:      చనవు సేసుక నీతో సారె సారె నవవ్వెనఁగాను

    యన లేనియగద్గీ లతచ యప నాతోను
    వనర నీ వనిన్నటకి నోరచక వుతడనఁగాను

    తన కేల వచెచ్చెనొకో తమక మచెలికి
చ. 2:     పొతదు సేసుక నినున్న పవువ్వెలనె వయనఁగాను

     యితదు కే లడాడ ల వచచ్చె నీప నాతోను
    సతదడి నాచేనఁత నీక సమత్మితులపై వుతడనఁగాను

    అతది వాదు లితతోలొకో అతడ నునన్నచెలికి
చ. 3:     కెపైవసము సేసుకొని కానఁగి ట నినున్న నితచనఁగా

     యవల పతత మే లడ నీప నాతోను
   చేవదేరనఁ గటూడితని శ్రీవతకటేశ ననున్న

   యేవ లేల వచెచ్చెనొకో యరవులచెలికి



రేక: 0312-1శదదవసతతత సతపటత: 11-067
పలల్లవ:   నీతోడిచటట్టిరికాల నిజ మాయను

     యేతుల నీ జాణతనా లివ నిజ మాయను
చ. 1:      వావ గదదతటానఁ జెపప్పు వదదనఁ గటూచతడి మెలల్లనె

    నీవు నవవ్వెన నవువ్వెల నిజ మాయను
     చేవ దేర బుజజగితచి చెకక్కల నొకిక్కన నేనఁట

    కోవరప నీ చెనకల నిజ మాయను
చ. 2:    గారివతచి సతదిగొతదినఁ గనన్నయపప్పు డెలల్ల ను

    నేరపల నీ మొకక్కల నిజ మాయను
   వారివరిచేత నీవు వడినఁబె టట్టితపనయటట్టి

    యరీతనీ పపైనఁడిలేక లివ నిజ మాయను
చ. 3:    కనున్నలల సనన్న సేసి కానఁగిలితచకొనన్నటట్టి

    నినన్న మొనన్నట సుదుద ల నిజ మాయను
    మనిన్నతచి శ్రీవతకటేశ మరిగి ననున్న నేలిత
   మునిన్నట నీకోరికల నిజ మాయను



రేక: 0312-2మదతమావత సతపటత: 11-068
పలల్లవ:     మనసు లొకక్కటలపైతే మరి యేల మఱనఁగటూ

     పని గలితేనఁ జేసే బాయిట నే వయనటూ
చ. 1:        నీ కెతత సతతోష మెపైనా నేడు నా సతతోస మద

    ఆకడ నీవు నవవ్వెతే నది నానవవ్వె
    లోకలోడిమానఁట గాదు లోను వలి నొకక్కట

    ఆకె నీడకె తేవయత నవునఁగాము లతచను
చ. 2:       నీవు లసత్స వుతడితే నేనె లసత్స వుతడిన దది

     లవు నీకనఁ గలితే నా లవ నాద
     కావర మతచకానఁ గాదు కలగణము నా కిది

    వావుల చెపప్పుకోరయత వదదని నే ననను
చ. 3:        నీ మేల నా మేల నే నేరప నా నేరప

     పేగమప నీ పగయమె నా పగయ మదివో
    కామతచి శ్రీవతకటేశ గకక్కననఁ గటూడిత ననున్న

    దోమట దొడికితచితే దటూరను నే నాపను



రేక: 0312-3రాయగళ సతపటత: 11-069
పలల్లవ:    ఏల వగిరపడేర యితతలో మర

    తాలిమ చటూప యతనఁడె దయసేసనఁ గాకా
చ. 1:     చనవు లిచిచ్చెనవానఁడు సరవు లేల తపప్పునె

    మనసు చటూడ వలసి మాయల గాక
     నను పపై యుతడేవానఁడు నవవ్వె కేల మానునె

   పననఁగితచకొని తానె బెరసనఁ గాకా
చ. 2:     యిచచ్చెక మాడెటవానఁడు యగద్గీ లేల పటట్టి నె

    ముచచ్చెట లడ వలసి మొరనఁగీనఁ గాక
    మెచిచ్చెనటట్టివానఁడు మేల మెరయ కేల మానునె

    రచచ్చె కెకిక్కనతదాక రానఁప సేసనఁ గాకా
చ. 3:    కలసినయటట్టివానఁడు కరనఁగ కేల లతడునె

   అలప దేరినదానఁకా ఆలితచనఁ గాక
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁడిక నేల లోనఁచనె

   చెలనఁగి తనబాసల చెలిల్లతచనఁ గాకా



రేక: 0312-4సామతతత సతపటత: 11-070
పలల్లవ:   వసాలవానఁడు గదవ వట ష్ఠూలేశనఁడు

    తా వసారనఁ డెతదుక నెపైనా వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 1:    వడుకకానఁడు గదవ వట ష్ఠూలేశనఁడు నాక

   వడె మచచ్చె నితతనోనె వట ష్ఠూలేశనఁడు
    వడ నాడనీనఁడు ననున్న వట ష్ఠూలేశనఁడు అటట్టి

  వడెవట ట్టి వలపల వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 2:    వనెన్నలనవువ్వెల నవవ్వె వట ష్ఠూలేశనఁడు యాడో

  వనన్నపము లలకితచ వట ష్ఠూలేశనఁడు
   వనన్నముచిట్టిమ వదతల వట ష్ఠూలేశనఁడు నా

   వనన్ననఁదన మెలల్ల బాపీ వటష్ఠూలేశనఁడు
చ. 3:     వరల నాపపైనఁ జలీ ల్ల వట ష్ఠూలేశనఁడు కడు

  వరివకానఁడు గదవ వట ష్ఠూలేశనఁడు
     ఆరిది శ్రీవతకటాదిద్రి నతదు నితదు ననున్ననఁ గటూడె
   వరవరి గదవ య వట ష్ఠూలేశనఁడూ



రేక: 0312-5కనన్నడగళ సతపటత: 11-071
పలల్లవ:     నినచ్చె నిచాచ్చె నా బదుక నీచేతది

     యిచచ్చెక మెపై యతదు కెపైనా నియతకొతదు నేనటూ
చ. 1:     చెకక్క నొకిక్కనతదుకె సేద దేరితనఁ గాక

 వకక్కసపనఁజితతతోడ వగితచనా
    గకక్కక నీ చేనఁతలక గోపము వచచ్చెనతతలో
     పకక్కన వనఁడు కోతటేను పపైపపై లో నౌదును

చ. 2:     చేయి వసినతదుకె సలవ నవవ్వెతనఁ గాక
   చాయ సేసుక బొమత్మిల జతకితచనా

    మాయప నీ గణలను మారకొతదు నతతలోనె
    ఆయముల నీ వతటతే ననిన్నయు మఱతును

చ. 3:    కానఁగిలితచకొనన్నతదుకె కళల మతచితనఁ గాక
    చేనఁగ దేనఁర దల వతచి చెమరితచనా
    కానఁగి మాటల దటూరదు కరనఁగదు నతతలోనె
    ఆనఁగి శ్రీవతకటేశ నినన్నలమ నే మెతుత్తి ను



రేక: 0312-6శ్రీరాగత సతపటత: 11-072
పలల్లవ:    వలప వసికితేను వాసన గదాద

     చలము సాదితచనఁ బోతే చవ గావు పనుల
చ. 1:    మచిచ్చెక నీతో నిటట్టి మాటలడినపప్పుడె

    చెచెచ్చెర నీ పొతదు నేనఁ జేసినదాన
     కొచిచ్చె కొచిచ్చె ననేన్నల కొతగ వటట్టి తీసేవు

   వచిచ్చెనదాననె యాల వడినఁబటట్టి వనఁకను
చ. 2:   కనున్ననఁగొనలను నినున్ననఁ గనునఁగొనన్నయపప్పుడె

  యినిన్నపనులక నే నియతకొతదాన
    మనిన్నతచి యేకతముల మరి యేల చెపేప్పువు

   వనన్నదాననె తొలిల్ల వసరితచ కినఁకను
చ. 3:    గకక్కననె నినున్న మెచిచ్చె కానఁగిలితనపప్పుడె

  గకక్కక రతులలోనఁ గటూడినదాన
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    దకిక్కనదాననె తొలల్ల దయనఁ జూడు మనఁకను



రేక: 0313-1బౌళరామకిగయ సతపటత: 11-073
పలల్లవ:    ముతదటనె నిలచతడి మొకేక్కము గాక

   అతదముగా మారమాట లనఁడ గలమా
చ. 1:      అతగన నీమోము చటూచె నటట్టి నీవు చటూచితని

   యితగితా లరనఁగదుర యిదదర మర
    చెతగట నుతడినయటట్టి చెలలము నే మెలల్ల

   సతగ తరనఁగక మాటసరి తయతవచచ్చెనా
చ. 2:      వనిత నీతో నవవ్వె వడి నీవ నవవ్వెతవ

   యనలేని నేరపర లిదదరటూ మర
   పనుల సేసేయటట్టి పడనఁతులము మేము

    వనక ముతదట మాట వనన్నవతచ వచచ్చెనా
చ. 3:     సత నినున్న గానఁగిలితచె సమత్మితతచి కూడితవ

   యితవు లరనఁగదుర యిదదరటూ మర
    తత శ్రీవతకటేశనఁడ తగ మవారము నేము

    మతకాన నినఁక మారమాట లడ వచచ్చెనా



రేక: 0313-2గళ సతపటత: 11-074
పలల్లవ:     ఏమే సతగ తరనఁగ వతతరో నీవు

    ఆమె కలవ చరితచ కయోత నీవు
చ. 1:     సతకె లేక యాతనఁడు జాణనఁడెపై తరగనఁగాను

   అతకెలక వతక లొతేత్తి వపప్పుటనీవు
    మతకదాననఁ దొలతనె మార మలయనఁగనఁ బెపైపపై

    నితకా బుదుద ల చెపేప్పు వట ట్టి నీవు
చ. 2:     వడిడనతదు కెలల్ల నాతనఁ డోపకతో నుతడనఁగాను

    అడాడ ల దుడాడ ల వచేచ్చె వపప్పుట నీవు
    వడిడవారె శిగద్గీతోడి వనితను వానినఁ దచిచ్చె

    జిడుడ దేర నవవ్వెతచేవు చచ నీవు
చ. 3:      బలిమనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి బడలి వానఁ డుతడనఁగాను

   అలప సొలపనఁ దేరేచ్చె వపప్పుటనీవు
   యలమ శ్రీవతకటేశ నెదలోనిదాన నేను

   చెలరేనఁగితచే వనిన్నటానఁ జెలల్ల నె నీవు



రేక: 0313-3భపైరవ సతపటత: 11-075
పలల్లవ:    చెచెచ్చెర నీవగతమే చెలల్లనఁ గాక

    యిచచ్చెకరాల నేను యితకా నేడ సుదుద ల
చ. 1:     చేసిన నీచేనఁతలక చెకక్క నొకేక్కదాననఁ గాక

    వసరితచి నినున్న నతత వతగె మాడేనా
  మటూసినముతతమువల ముతగిటకి వచిచ్చెతవ

     యసుల నీతో నేల యితకా నేడ సుదుద ల
చ. 2:     నానాట నీగణలక నవువ్వె నవవ్వెదాననఁ గాక

     కాని మత్మిని పగ చాట కానఁక రేనఁచేనా
     మోనాన నా యదుటను మోహము చలల్లట నీపపై

    యేనెపము వటట్టినఁగల నితకా నేడ సుదుద ల
చ. 3:    గకక్కననఁ గటూడినతదుక కరనఁగెటదాననఁ గాక

   యకక్కవతకక్కవల ని నెన్నతచ వచచ్చెనా
  చికిక్కతని నాపాలికి శ్రీవతకటేశవ్వెర

    యికక్కడనెవుతడు నీవు యితకా నేడ సుదుద ల



రేక: 0313-4మాళవగళ సతపటత: 11-076
పలల్లవ:      చితత్తిము వచిచ్చెనపప్పుడు చేర వచేచ్చె వతతే కాక

    యితత్తిల నితదరిలోన నేమ బానఁత నేను
చ. 1:    చెకక్కల నొకెక్కటవార సేసల వటట్టిటవార

   యికక్కవ లతటటవార యతదుర నీక
    వకక్కస మ సతదడిలో వసరితచనఁ బోతేను

     యకక్కడి కెకక్క నావల పేమ బానఁత నేను
చ. 2:    ముచచ్చెట నుతడెటవార మొగము చటూచెటవార

   యిచచ్చెకా లడెటవార యతదర నీక
   పచిచ్చెగా నీమటూనఁకలలో పచరితచనఁ బోతేను

     యచచ్చెటనఁ గనేవు గర తేమ బానఁత నేను
చ. 3:    కముత్మిక కూడెటవార కానఁకల చలల్లటవార

   యమెత్మిల సరపేవార యతదర నీక
    దొమత్మిలో శ్రీవతకటేశ తొలల్ల ననున్ననఁ గటూడితవ

     యిముత్మిలనఁ జెయి వటట్టివు యేమ బానఁత నేను



రేక: 0313-5సామతతత సతపటత: 11-077
పలల్లవ:     ఇతదర నవవ్వె దరనఁగ దవవ్వెతో యప

     యతదు కెపైనానఁ దానె వచచ్చె నెవవ్వెతో యప
చ. 1:      మచిచ్చెకతో నీవు నేను మాట లడనఁగా వని

     యచచ్చె కతదు లతచ వచచ్చె నెవవ్వెతో యప
    కచిచ్చెతాన తనలోన కోపము కొతత వటట్టి క

    యిచచ్చెట మెచచ్చెల మెచచ్చె నెవవ్వెతో యప
చ. 2:    నగతా నిదదరమును ననుప నటతచనఁగాను

   యగసకతముల సేస నెవవ్వెతో యప
    తగవుల చెపప్పుతానఁ గానఁతాళము గొతత రేనఁచక

    యగసననఁ బెట ట్టి రేసు లవవ్వెతో యప
చ. 3:      నెయతప శ్రీ వతకటేశ నేనఁడు మనము గటూడనఁగ

   యియతకొని పూనఁకోనీ నెవవ్వెతో యప
     చయాతటా లినిన్నయు మాని చవ సేసుక పొదిగి
    యయతడ నునన్నదో తాను యవవ్వెతో యప



రేక: 0313-6పాడి సతపటత: 11-078
పలల్లవ:    ఆపమార వనన్నవతచే నదివో నేను

  చేపటట్టిన నీచేతవ సేసటపనుల
చ. 1:     ఆతగన నీ మాటలక నాయముల గరనఁగెను

  పొతగచనునఁ జెమరితచెనఁ బులకితచెను
    చెతగట సిగద్గీతోడనఁ జేరి నీతో మాటాడదు

   యితగితాన నీ చేతవ యిటమనఁదిపనుల
చ. 2:     నీవు చే చానఁచినతదుకె నివవ్వెరగలనఁ బొతదను

    భావము యితత మతద పచిచ్చె దేరెను
     తావుల కోరికల సతదడినఁ బడి వునన్న దద

   యేవధన నీ చేతవ యిటమనఁదిపనుల
చ. 3:     ఆడెట నీ సరసాన కతతరతగము దనిస

    వడె మతదుకొన నినీన్న వళనఁ గటూడెను
   జోడెపై శ్రీవతకటేశ చొకక్కలనె వోలవాడి
    యేడ నయనా నీ చేతవ యిటమనఁదిపనులటూ



రేక: 0314-1రీతగళ సతపటత: 11-079
పలల్లవ:     చాయ సేసుకొనునఁ గాక సతుల యడాటాన

   పాయప రమణనఁడెపైతే పతతము గొనీనా
చ. 1:      చెకక్క నొకిక్క సేద దేరిచ్చె సేవల సేసితని

    యకక్కవ తకక్కవ లలల్ల నినఁక నేడవ
     గకక్కన మర చెపప్పునఁగా గాని మత్మితట మమాట

   అకక్కడనె నిలచనాన్ననఁ డపప్పుటనఁదా నేనఁటదే
చ. 2:      కొతక వాయనఁ గానఁగిలితచి కూరిమ నవువ్వె నవవ్వె

   యితకనఁ జెమరితచితని యినఁక నేనఁటదే
    మతకదాన ననే రతటా మారమాటలడ మక

    బతకము లితగా మాననఁడు పననఁగనే వలనా
చ. 3:       మోవ యిచిచ్చె మొకక్క మొకక్క మోహ మెలల్ల జలిల్లత

   యవల వటట్టిగటల్ల యినఁక నేనఁటకే
     మే వతచి శ్రీవతకటేశ మ మొకమోటనఁ గటూడిత

    నావానఁడనె అనీనఁ దాను నమత్మికల వలనా



రేక: 0314-2దేసాళత సతపటత: 11-080
పలల్లవ:    ముతదటకి వనకక మొకేక్కము నీక

    కతదువ లనిన్నయు నీవ కనుకొమత్మి యినఁకను
చ. 1:      యిచచ్చెక మాడిత నేనఁడు యితటకి నీవు రానఁగాను

   కొచిచ్చె నినన్న రాకతడనఁగనఁ గొసరితని
    బచెచ్చెన వనఁడివలప పచిచ్చె దోనఁచి చిగరాయ

   తచిచ్చె తొలిల్లటయలక తలనఁచక మనఁకను
చ. 2:      కమత్మి నీవు చటూడనఁగాను కాను కిచిచ్చెత వపప్పుడు

    తమత్మిని వసితనఁ దొలిల్ల తల వతచనఁగా
     వుమత్మిగిలి నాసరస మొగ రెకిక్క నితడనఁ బటూచె

   దిముత్మి రేనఁగినచలము తపప్పుకోక మనఁకను
చ. 3:     గకక్కన నీవు గటూడనఁగ గానఁగిలితచకొతట నిటట్టి

  మెకక్కలన నలల్లపప్పుడు మొరనఁగితని
    చికక్కన యతనును నాయనఁ జితత్తిము శ్రీవతకటేశ

   నికిక్క నీకపటముల నెరపక మనఁకను



రేక: 0314-3బౌళ సతపటత: 11-081
పలల్లవ:      చేతకి నీవు లోనఁ గానఁగ జెపేప్పునఁ గాని

    యేతులనఁ గచిచ్చెతా లతడె యితదానఁక నాకను
చ. 1:     మతతన మాడితని మగవతో నీ వపప్పుడు

   పతతము లడితనే నీ పడనఁతతోడ
     యితతలో నీవు రానఁగానె యేకచితత్తి మాయనఁ గాని

    దొతతర చలము లకెక్క తోడనఁదోడ నాకను
చ. 2:     చేతుల చానఁచితవ చెలియపపై నీ వపప్పుడు

   కాతరాల రేనఁచిత నా కాయములోన
    యతలనఁ జెకక్క నొకక్కనఁగా యియతకొతట నేననిన్నయు

     వాతుల మోవనఁగనఁ బొతగె వాసు లలల్ల నాకను
చ. 3:     కనున్నలచె మొకిక్కతవ కాతతక నీ వలల్లపప్పుడు

    సనన్నలనఁ దిటట్టిత నినున్న సారెక నేను
   అనిన్నటా శ్రీవతటకేశ అలమనఁగ మెచేచ్చెనఁగాని

   నునన్ననిచెమట నితడె నొసలనె నాకనటూ



రేక: 0314-4రామకిగయ సతపటత: 11-082
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకనఁడ వనిన్నటాను యే మతటవ

    యచచ్చెరితచే నితత నినున్న యే మతటవ
చ. 1:     కాతత నినున్ననఁ దమత్మిననఁగనఁ గాచకనన్నదాన నేను

    యితత వదాద య నితక నే మతటవ
     చితతతో నెదుర చటూచి సేసవటట్టి నతటా నీక

     యతత లేదు నీక బని యే మతటవ
చ. 2:      ఆకె నీకడ నునన్న అతపనఁగా వచిచ్చెత నేను

   యేకచితత్తిమున నిటట్టి యే మతటవ
    లేకల నీకడ కతప లేచి వచేచ్చెయనఁగదవయత

    యేకతాన నపప్పుడు నీ వ మతటవ
చ. 3:       కొమత్మి లోననుతడి వచిచ్చె కొతగ వటట్టి నినున్ననఁ దస

    యిముత్మిల నీ మొగమాట నే మతటవ
     సమత్మి తపై శ్రీవతకటేశ సరగనఁ గటూడిత రిద

    యిమత్మినీ వడెము నినున్న నే మతటవ



రేక: 0314-5వరాళ సతపటత: 11-083
పలల్లవ:    చటూచినవారికి జూడ పోదాత లివ

   యేచినవడుకె కాని యతతపైనా వనఁగదటూ
చ. 1:       యటట్టి నమెత్మినో నీ చితత్తి మతత యవవ్వెర చెపప్పున

   జటట్టిగొన నవువ్వెనఁ గాని చతచలితచదు
    మటట్టి లేని నీ వతతమాట పటట్టిచిచ్చెతవో

    గటట్టి తోనే మెచచ్చెనఁ గాని కొతతపైన వరవదటూ
చ. 2:       కలికి నీ నిజ మెటట్టి గనెనో నీ సుదుద లక

   చెలరేనఁగె వుతడునఁ గాని చినన్ననఁబోదు
      చెలిమ నీ వాప కెతత చేతకి లో నెపైతవో
   వలపల చలల్ల నఁ గాని వసివాడదటూ

చ. 3:      నీ మరత్మి మె టట్టిఱినఁగెనో నెలనఁత నీరతులక
   వమారనఁ బెపైకొనునఁ గాని వసారదు

    నేమప శ్రీవతకటేశ నీ వతత చొకిక్కతచితవో
   ఆమనిభోగమె కాని ఆలయి కెరనఁగదు



రేక: 0314-6ఆహిరి సతపటత: 11-084
పలల్లవ:     చెలలము మా కెపప్పుడు సిగెద్గీ మేల

    సొలసి నినున్ననఁ గనున్నల జూచటే మేల
చ. 1:     మతచిమాట లడినాను మరత్మిముల సనఁకీ నినున్న

    యితచక గటట్టి న నుతడే దిద మేల
      అతచెల నీ వాన తీనఁగా అటట్టి వని చొకక్కకొతటా

    వుతచముతో సారె సారె నటూనఁకొనుట మేల
చ. 2:    వడిగాల సేసినాను వోరసిన టల్లయతని

   వోడక కొలిచి నిలచతడుట మేల
    వడుక నీవు చేయి వయనఁగా బొగడుకతటా

    వాడికెతోడ నీకనఁ గెపైవస మౌట మేల
చ. 3:      చేయి పటట్టి తీసితేను సేవల గొనన్న టట్టియతని

   చాయల నీదాన ననేసలిగె మేల
    యయడ శ్రీవతకటేశ యితతలో ననున్ననఁ గటూడిత

   పాయక యిటల్ల నుతడేభాగతమె మేల



రేక: 0315-1భపైరవ సతపటత: 11-085
పలల్లవ:  సకలపరాధము శమయితచకోవయత

   అకలతక మెపైననీ యానతలో దానను
చ. 1:      చేరి నీ పాదములక సేవ సేసే నతటనా

   నేరపల నీ వరతగనివ లేవు
    యేరీత నెపైనాను చేయతత్తి మొకేక్క నతటనా

    కారాణల నీ వనీన్ననఁ గాననవ గావు
చ. 2:      మన సిచిచ్చె నోతోను మాట లడే నతటనా

    వనక ముతదర నీక వతత గాదు
    చనవు మెరసి నీసరస నుతడే నతటనా
    వనికిగా నీవు తొలిల్ల వననిది గాదు

చ. 3:     గకక్కననఁ గానఁగిట నినున్న గరనఁగితచే నతటనా
    యికక్కవల నీక నిది యరవు గాదు

    చికిక్క ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర నేనఁడు
    పకక్కసుదుద లలల్ల నీక భేదము గాదటూ



రేక: 0315-2శతకరాభరణత సతపటత: 11-086
పలల్లవ:      తలసుకో యినఁక నీవు తేటతలల్ల మగ మముత్మి

  తలనఁచకో వారివతటదాననె యితతనుతడి
చ. 1:    యిచచ్చెక మాడేటవార యినిన్నటా నితవరల

   నిచచ్చె బుదిద చెపేప్పువారె నిషటూట్టిరల
    యచచ్చెకతద లితతేసి యరనఁగ నెపైత నినాన్నళల్ల

   తచచ్చెన నే వారితోదాననె యితతనుతడి
చ. 2:    మాయల నేరిచ్చెనవార మహిలోన జాణల

  నాయాల నడచేవారె నాలికూళల
    బాయలపతదిలి వనిన్న భద్రిమతచ నెపైత నినాన్నళల్ల

  దాయగతత్తినెపై వారిలోదాననె యితతనుతడి
చ. 3:   గకక్కన జతకితచవారె కతదువచనవరల

    చికిక్క లోనెపై నవారె జిగి వఱఱ్ఱైల
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యనసిత నేనఁడినాన్నళల్ల

  తకక్కక నీవారిలోదాననె యితతనుతడి



రేక: 0315-3దేసాళత సతపటత: 11-087
పలల్లవ:      ఎనన్నడు నీ దయ మాపపై నినఁకనఁ బెటేట్టివు

   తనన్నని యడమాటలనఁ దలల్లవార వచెచ్చెను
చ. 1:     కొతగ వటట్టినవానఁడవు గటట్టి గొతత నడుపేవు

    అతగవతచి జాణవు గా వని యతదునా
   చెతగట నితదరిలోన సిగద్గీపడి వుతదానను
   వుతగిట దరనివళ నటూరడితచ వలదా

చ. 2:    చెకక్క నొకిక్కనవానఁడవు చెపప్పువు ఆమనఁదిమాట
     లకిక్కతచి నీ పేగమ నాపపై లే దతదునా

  తకక్కక యాపనులకె తలవతచకతదానను
   అకక్కరతో యవళ నాదరితచ వలదా

చ. 3:    యియతకొనన్నటట్టివానఁడవు యదుర చేయి చానఁచేవు
   నెయతప సరసముల నేర వతదునా

   యియతడ శ్రీవతకటేశ యితదుకె కూడుతదానను
    వయతన నీ మనన్ననల నోలలరచ్చె వలదా



రేక: 0315-4సామతతత సతపటత: 11-088
పలల్లవ:     కతటే సుతకము మరి కానకతటే బతకము

     యితటకానఁడ మాతో మాయ లేల సేసే వనఁకను
చ. 1:     కపప్పు యాప తనచేతకానుక నీ కియతనఁగాను

     ముపప్పురి నీ వపప్పుట నా మోము చటూచేవు
    అపప్పుణ గొతటవా గోపాతగనల కెలల్లనఁ దొలిల్ల

     యిపప్పుడు నాతో మాయ లేల సేసే వనఁకను
చ. 2:      పరగి యాప నీకనఁ బనుల సేయ రానఁగాను

     సరి నాకనఁ జేయు మతటా సనన్న సేసేవు
    పొరగ పొరచిగా నీ పొలనఁతులకనఁ జేయితచ
     యిరవు నాతో మాయ లేల సేసే వనఁకను

చ. 3:    కతదువ నాప నినున్ననఁ గానఁగిలితచకోనఁగాను
   అతది ననున్ననఁ గానఁగిలితచి తతదులోననె

    పొతదుమా శ్రీవతకటేశ భటూసత శ్రీసత నిటట్టి
     యితదులోనె నాతో మాయ లేల సేసే వనఁకయ



రేక: 0315-5వరాళ సతపటత: 11-089
పలల్లవ:     ఎటట్టి సేసిన నాతని నేమ ననకరమత్మి

    గటట్టి సేసు కతడితేను గణవతతునఁ డౌనె
చ. 1:     మచచ్చెరితచనఁ బని లేదు మాపదానఁకా బతతోడ

    పచిచ్చె దేర నవవ్వెతేనె పతత మాడటా
    యచచ్చెకతదు లేమ గలల్ల నిచచ్చెగితచి గకక్కనను

  కొచిచ్చె కౌనఁగిలితచకొతట గణవతతునఁడౌనె
చ. 2:      వతగె మాడనఁ బని లేదు వవలపైనా నాతని

  సతగడినఁ గటూచతడితేనె సాధితచటా
   సతగత దపప్పునవళ సరసుని రతులక
   కొతగ పటట్టి తీసితేను గణవతతునఁడౌనె

చ. 3:      బాస గొననఁ బని లేదు పపైకొని కానఁగిటలోనె
  సేసవటట్టి కూడితేనె చికిక్కతచటా
    య సు దర శ్రీవతకటేశనఁ గలసిత వనఁక
  గోసనాస గొనతకతట గణవతతునఁడౌనె



రేక: 0315-6లలిత సతపటత: 11-090
పలల్లవ:     మముత్మి నినిన్నటా నినఁక మనిన్నతచనఁ గాక

   చిముత్మిసిగద్గీలనఁ దడవు సేయ నేనఁటకే
చ. 1:    వలపతచకొనన్నవానఁడు వాకిటకె వచచ్చెనఁ గాక

   పలిపతచకొన నేల పననఁగ నేల
    చలి వాసినటట్టివానఁడు సరసము లడునఁ గాక

   యలయితచి యడమానఁట లినఁక నేనఁటకే
చ. 2:     చేసుకొనన్న యటట్టివానఁడు చెపప్పునటట్టి నేసునఁ గాక

    మటూసి దానఁపరము లేల మొరనఁగ లేల
  ఆసపడినటట్టివానఁడు అతడనె కూచతడునఁగాక

    వోసరితచి మరి కొనిన్న వడనఁబా టేల్లనఁటకే
చ. 3:    చేయి చానఁచినటట్టివానఁడు చెనకి కలసునఁగాక

    నాయముల వటట్టి నేల నలన లేల
   యయడ శ్రీవతకటశనఁ డేకమెపై కూడినవానఁడు
   చాయలక లోలోనిసనన్న లినఁక నేనఁటకే



రేక: 0316-1శ్రీరాగత సతపటత: 11-091
పలల్లవ:    ఏడ దానఁచకతడెనో యి వతదానఁకాను

   వాడుదేరె నీవు తనవదద నుతడనఁగాను
చ. 1:     సలవనవువ్వెల గారె చెకక్కలనఁ గళల దేరె

   మలసి చెలితో నీవు మాటలడనఁగా
    కలవకనున్నల వచెచ్చె కతల చెపప్పునఁగనఁ జొచెచ్చె

   పొలసి పొలసి నీవు బుజజగితచనఁగాను
చ. 2:    పొతచినయాసల రేనఁగె పలకల వఱఱ్ఱైవనఁగె

    మతచముపపై నుతడి నీవు మన సియతనఁగా
     ముతచి పపైపపైనఁ జెమరితచె మోహము నీ కొపప్పుగితచె
    అతచెల మరత్మిముల నేనఁడటట్టి నీ వతటనఁగాను

చ. 3:      కమత్మిరనఁ జేతుల మొకెక్క కానఁగిట నీకనఁ జొకెక్క
  వుమత్మిగిలరతుల నీ వసనఁగనఁగాను

    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యినిన్నటాను నినున్ననఁ గటూడె
    సమత్మితతచి నీ వటట్టి చన వయతనఁగాను



రేక: 0316-2ముఖరి సతపటత: 11-092
పలల్లవ:     నయ మచిచ్చె మాటలడ నావతటదా ఆప

   పగయముల బగవులనఁ బెననఁగెడునఁ గాక
చ. 1:      గటట్టి దలిసిన దాప గొసరనా నినున్న మరి

    వటట్టి సణనఁగల చలిల్ల వతచనఁ గాక
    ఱటట్టిడి మొదలనె యాఱడి కితక లోనఁగీనా

   తటట్టి లను దవనల దిగనఁబోసునఁ గాక
చ. 2:    యితతచనవుల దాప యిచచ్చెకము లడనా

   పతతములనె నినున్ననఁ బతగితచనఁ గాక
   అతతేసి నేరిచినాప అపప్పుణ నినన్నడిగీనా
    వతతుల వాసులను మోవనఁగనఁ గటూడునఁ గాక

చ. 3:     మతదమేళముల దాప మటట్టి న నుతడునా నినున్ననఁ
   గితదుపరచి తానఁ గరనఁగితచనఁ గాక

     పొతదిత శ్రీవతకటేశ పొతచి ననున్న నినఁక నాప
   చతదాలను చాయలను సమత్మితతచనఁ గాక



రేక: 0316-3సామతతత సతపటత: 11-093
పలల్లవ:    కాకిబెగడశీరను కాశ వోసినాడు తాను

   వాకిటకి వాచిచ్చెనానఁడు వలశిత ననవ
చ. 1:   పచచ్చెనిసాపమనఁదనఁ బవళతచ మనవ

    కచిచ్చె మాసటూపల దనున్న గరి దానఁకెను
   చెచెచ్చెరనఁ బారటాకల చెతచవార మనవ
    తచేచ్చెను మా దొతడపతటతేనె లిదే అనవ

చ. 2:    కొతడపడ మేడలలోనఁ గటూరసుతడు మనవ
  నితడునెమలిగరల నెతత్తి కెకెక్కను

     దితడు మా వలనఁగపతడుల్ల తీప లకెక్క ననవ
    అతడనె వుతదాన తన కపప్పుగితచే ననవ

చ. 3:     కొపప్పుల మొలల సే కపప్పువడె ననవ
   కపప్పురప తనతమత్మి కార మనవ
   వపప్పుగా శ్రీవతకటేశనఁ డొనగటూడె ననవ
     ముపప్పురి నేమ నెఱనఁగ మొకిక్కత నే ననవ



రేక: 0316-4సౌరాషట్టి సత సతపటత: 11-094
పలల్లవ:     కమత్మిరనఁ గమత్మిరనఁ జెపప్పు కత లయనే

   చిముత్మిల నీపత వానఁడె చితత్తిగితచవ
చ. 1:     చెకక్కననఁ బెటట్టినచేయి చెలవునఁ డితతలో రానఁగా

    అకక్కజప నీ సిగద్గీ కడడ మాయనే
    తకక్కక పయతదలోన దానఁచిన నీ కచముల

    పకక్క టపైన జకక్కవల పోర గాయనే
చ. 2:     సలవ నవవ్వెననవువ్వె చేరి నీ పలకలక

    చలవ లపై యడనెడ చవు లయనే
    మెలపన ముడిచిన మ టపైన నీతురము
   పొలయు తుమత్మిదలక పూనఁ టాయనే

చ. 3:     సేసట నీ వడెము శ్రీవతకటేశ కూటమ
  వసరపోక మతచివతదు లయనే

    సేసపాల రతులలో చిపప్పుల నీ కెమోత్మివ
   రాసి కెకిక్క చిగరలరచచ్చె లయనే



రేక: 0316-5నాదరామకిగయ సతపటత: 11-095
పలల్లవ:     ఎడమాట లినఁక నేల యదురచటూప లేల

    తడ వాయ నినిన్నటాను తా నెరతగానే
చ. 1:     మొగము చటూచిననఁ గాని ముచచ్చెటల వాయవు

    నగతా నుతడిననఁ గాన ననుప లేదు
    తగలయ మెపైననఁ గాని తమకము వడమదు

   వగ దర నాతనివదద నుతడవ
చ. 2:     కతదుల లతటననఁ గాని కరనఁగవు మరత్మిముల

    మతదమేళ మెపైననఁ గాని మానఁట లకక్కవు
     చెతది చెనకిననఁ గాని చితత్తిము తనవ లేదు

    వతదువల నినఁక వరె వనన్నప మేలే
చ. 3:     చెకక్కల నొకిక్కననఁ గాని చేతులకసి దరదు

   వకక్కచో నుతడిననఁ గాని వదిదకగాదు
     యికక్క పరిగి శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్న గటూడె

      చకక్క నాయనఁ బను లలల్ల జాణ తా నవునే



రేక: 0316-6శతకరాభరణత సతపటత: 11-096
పలల్లవ:   ఇతగితాకారము లతత్తి నెరినఁగినవానఁడవు

     సతగ తాయనఁ బను లలల్ల జయవటేట్టి మయాత
చ. 1:     చెలియభారము నీది సిగద్గీల నీ చేతవ

    పలవనన్నపము లినఁకనఁ బని లే దయాత
    అలరినే మాడేమాట లనిన్నయు నీ వాడితవ

     చలవాయ మా మనసు సారె మెకేక్క మయాత
చ. 2:     వనితపాలిట దిద వహితచకో కినఁకనఁ బోదు

    అననఁగి పననఁగ నోతో నతత యేలయాత
     ననుప లలల్ల నెరప నమత్మిక నీ వచిచ్చెతవ
     తనిసిత మనఁక నీ చేనఁతలక లో నయాత

చ. 3:      కోమలి మనన్నన నీది కోరికె లలల్ల నీవ
    వమర మతడాటాల వతత లే లయాత
   కామతచి శ్రీవతకటేశ కలసితవ యితతని

     ఆముకొతట మనఁక నినున్న నటట్టి మెచేచ్చె మయాత



రేక: 0317-1శతకరాభరణత సతపటత: 11-097
పలల్లవ:     అతవ నినేన్న మనిన నది యగాద్గీ

   చతుర లపైనవారికి చవులే కాదా
చ. 1:    కూరిమ గొసరనఁగాను కోపముగానఁ జేసుకొతటే

    యిరీతనఁ జెలల కెలల్ల నేది గత
     మేర మరే నవువ్వెలకే మకిక్కలి బీరా లడతే

  తారకాణమోహలక తగలయ మేది
చ. 2:    చనవు మెరయ రానఁగా సారెకవసారకొతటే

   వనయపసతు లలల్ల వగితచ టటట్టి
   కనునఁగొనలనఁ జూడనఁగ కానఁతాళల నెరపతే

   ననుపల లోపలికి నయగారా లేవ
చ. 3:     కచిచ్చె కానఁగిలితచకోనఁగా కచముల నాట నతటే

 ముచచ్చెటాడేయితతులక మొదలేది
   యిచిచ్చెకనఁడ శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  వచచ్చెనవళల్లలోన వనన్నవతచ నేది



రేక: 0317-2శదద్ధవసతతత సతపటత: 11-098
పలల్లవ:       చెలలల మ రిత తేల చెపేప్పు రాతనికి బుదిద

   చలివలపల చిలిల్ల జాగల సేసనా
చ. 1:    సేస వటట్టినటట్టివానఁడుచేరి కానఁగిలితచనఁ గాక

   ఆసలసల రేనఁచి అటట్టి వుతడనా
     వాసి వుటతచినవాడు వడినఁ జితత మచచ్చెనఁ గాక

  బేసబెలిల్లతనమున బగవు లడనా
చ. 2:      ససర మాడినవానఁడు చన వచిచ్చె కూడునఁ గాక

   తరనఁగమరనఁగ లడి తకిక్క వుతడనా
    కరనఁగి మెచిచ్చెనవానఁడు కతదువకనఁ దసునఁ గాక
  సరవు లరతగక సాదితచనా

చ. 3:      దగద్గీరి వచిచ్చెనవానఁడు దయ నాపపైనఁ జేసునఁ గాక
    సిగద్గీల వడుచ వరె చిమత్మి రేనఁచనా

    యగద్గీ దర శ్రీవతటేశడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
     వగిద్గీ నా సొమాత్మియనఁ గాక వలల్ల ననీనా



రేక: 0317-3మతగళకౌశిక సతపటత: 11-099
పలల్లవ:   తానె యరనఁగనఁదా తనలగ

    మోనాన నే నొకక్కమార మొకిక్కతేనె చాలనే
చ. 1:     పలవ నేరిచ్చెనవానఁడు పగయము చెపప్పు నేరనఁడా

   వలిని లోనను వనన్నవతచ నోపనే
   తలనఁప దలిసేవానఁడు తమకితచ నేరనఁడా

     పలమార నతనినఁ జేయి వటట్టి తయత నోపనే
చ. 2:    ఆయము అతటనవానఁడు అవవ్వెలిపని నేరనఁడా

    రేయినఁ బగల నాతని రేనఁచ నోపనే
    చాయగా నవవ్వెనవానఁడు చవ గోన నేరనఁడా

   పాయపరచన లలల్ల బచరితచ నోపనే
చ. 3:    కనున్నల జూచినవానఁడు కానఁగిలితచ నేరనఁడా

   వునన్నతపగబబ్బుల నే నొతత్తి నోపనే
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడెను

   వనెన్నలబాయిట నతత వసరితచ నోపనే



రేక: 0317-4దేసాక సతపటత: 11-100
పలల్లవ:    మానఁటల నాతో మా కేల

   ఆనఁటదాని కస రతటనఁ గాని
చ. 1:   చెపప్పుక చెపప్పున చెలివనన్నపముల

  ఱపప్పుల తుదలనె ఱటట్టితచే
   వుపప్పుతతచి ని నొన్నకట నాడము

  తపప్పునిబాసల తగిలీనఁ గాని
చ. 2:    అతపక యతపన అతగన కానికె

  ముతపకచములనె మొన చటూపే
   గతపనతో నినఁక కూరిమ గొసరము

  పతపవరహమె పనగోనీనఁ గాని
చ. 3:   కూడక కూడిన కోమలికోరికె

 వాడుమోవని వనాన్నయి
  యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ

  వడుకవలపల వతకీనఁ గాని



రేక: 0317-5హితదోళవసతతత సతపటత: 11-101
పలల్లవ:     కడు ముదదరాల గన కకక్కసితచ నోపదు

     వడినఁ బెటట్టి కినఁక నిటట్టి వర మయతవయాత
చ. 1:       నినున్ననఁ జూచి నవువ్వె నవవ్వె నివవ్వెరగనఁ బొతదనఁ జెలి

   సనన్నల నీకే తలసు సరసునఁడవు
     వనన్నపము నేనే నతట వలది చితత్తి మెఱనఁగ

    వునన్నత చెలి మోహము వపప్పు గొనవయాత
చ. 2:      అపప్పుసము చేయి చానఁచి ఆయముల గరనఁగె య

   చొపప్పు నీవ యరనఁగదు సుజాణనఁడవు
    అపప్పుటనఁ గొసరే మతట ఆపమరత్మి మెరనఁగము

   చిపప్పులవయసు నీకే సలవు సుమత్మియాత
చ. 3:     మేరతో దగద్గీరతానె మెచెచ్చె నినిన్నటా నీకె

    ఆ రత నీ వరనఁగదు వధికనఁడవు
   కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడితవ మగవను

    నేరతుమా నే మతత నీనే రకతచవయాత



రేక: 0317-6ముఖరి సతపటత: 11-102
పలల్లవ:    నీవుసేసిన బాల నీ వరనఁగవా

   రేవగల నెటట్టి వసరితచేము నినున్నను
చ. 1:     ఆడినపప్పుట మాటలో నరత్తిము నీ వరనఁగవా

   యడక వచచ్చెతడనఁగాను యిత తరనఁగవా
   వడుక పడడవానఁడవు వలయితచ నెరనఁగవా

   తోడనెని నెన్నతదానఁక దటూరేము నినున్నను
చ. 2:    నవవ్వెననవువ్వెలలోని నయము నీ వరనఁగవా

   రవవ్వె సేసిననఁవానఁడవు రా నెరనఁగవా
   జవవ్వెనపవానఁడ వాసల నీ వరనఁగవా

   రివవ్వెలగ నెతదానఁక రేచేము నినున్నము
చ. 3:    యిటట్టి చటూచినవానఁడవు యిచచ్చెక మెరనఁగవా

   జటట్టి గొనన్నవానఁడవు మెచచ్చె నెరనఁగవా
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ

   గటట్టి తోడ నెతదానఁకా కొసరేము నినున్నను



రేక: 0318-1దేసాక సతపటత: 11-103
పలల్లవ:     మతదమేళమె నాక మనిన్నతతవు గాన నీతో

    యితదుకనఁగా నీవు యగద్గీ లతచకమ అయాత
చ. 1:     వాలకరెపప్పుల వతచి వడి నేనఁ గొసరితని

   తాలిమ లేక నీపపైనఁ దమకితచిత
   వళవ ళరనఁగక వసరితచితని నినున్న

    యలీల నీచితత్తి మెట ట్టి యరనఁగనఁజమత్మి అయత
చ. 2:       కచిచ్చె కచిచ్చె నినున్న సారె గబబ్బుల నే నొతత్తితని

    తచిచ్చె తచిచ్చె నోతోనఁ బతతము లడిత
    హచచ్చెగా సలవ నినున్న నితదరిలో నవవ్వెతని

    మచచ్చెట నినిన్నటకిగా మొకెక్కనఁ జమత్మి అయాత
చ. 3:     పాయపమదాన నినున్ననఁ బటట్టి చేతనఁ దసితని

   చాయల సనన్నల నినున్న జతకితచిత
    ఆయ మెరనఁగక నినున్న నలయితచి కూడితని

    మాయల శ్రీవతకటేశ మాననఁ జమత్మి అయాత



రేక: 0318-2దనాన్నసి సతపటత: 11-104
పలల్లవ:      నీవు చేసినది చేనఁత నీక నడడమాడ నేను

   పావన మెపైతని నీపాలిదాన నేను
చ. 1:      యితదర నెరనఁగ ననున్న నిట మనిన్నతచిన నీవు

    మతదలితచి యినఁక వరె మాననఁ బొయతవా
       పొతదిన నా పొతదు లివ పూనఁచి నా మన సుతడనఁగ
     సతదేహ మతక నేల సత మెపైత నేను

చ. 2:    కావల ననుచ ననున్ననఁ గెపైకొనన్ననఁవాడవు
  వవలపైన దగ వడిచేవా

     నీ వలివుతగర మద నేనఁడు నాచేనఁ జికిక్కనది
     దావత యినఁక నేనఁటకినఁ దగ లపైత నేను

చ. 3:    కచచ్చెపటట్టి నీవు ననున్ననఁ గాగిలతచినవానఁడవు
    యిచచ్చెకమె నేతు గాక యర వయేతవా

    నిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ నీకూటమ నాక నబెబ్బు
    మచచ్చెమాయ లినఁక నేల మరిగిత నేను



రేక: 0318-3భపైరవ సతపటత: 11-105
పలల్లవ:     నీ వరనఁగవా తగవు నీక వనన్నవతచేమా

   వవల సతులోన వలయితచ రాదా
చ. 1:     నలదికక్కలనఁ జూచేవు నాదికక్క చటూడనఁగ రాదా

    వలప నీ పపై జలల్లటవనిత నేను
   పలిచినవానఁడవు పేగమ చటూపక మానవు

     తొలత కానఁగిట నితచి దొదద సేయ రాదా
చ. 2:     కానుక లతదేవానఁడవు గకక్కన ననన్నతట రాదా

 పానికచముల నిమత్మిపతడల్లదానను
   పూని నవవ్వెనవానఁడవు భోగితచక మానవు

    నే నడిగినవళనె నీవు లోనఁగ రాదా
చ. 3:     కడు నా సదకాడనఁవు కానఁగిలితచకో రాదా

   ఆడియాల మెపైన నీ యానఁటదానమ
   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

     కడమ లేకతడ నిటట్టి గత గటూడ రాదా



రేక: 0318-4  శ్రీ రాగత సతపటత: 11-106
పలల్లవ:     మేల మేల రమణునఁడ మెచిచ్చెత నినున్న

    చాలి నీసేనఁతల కెలల్ల సతతోసితతు నేను
చ. 1:      కలవు నామనఁద బతత్తి కనున్నలనఁ జూచిత వద

  వలచినవలపల వనెన్న కెకెక్కను
    తలనఁపల దలియక తమకితతు నితత కాక

     యలమ నీవలల్ల నీవలల్ల వల తతచకతత లేదు
చ. 2:       నికక్కమె నీ మాట లలల్ల నేనఁ డడక వచిచ్చెతని

   తొకిక్కనపాదపనఁ దొకక్క తుదు కెకెక్కను
     యకక్కడు నీ నవువ్వెలక నీసడితతు నితత కాక

     యకక్కడా నీవళల్ల దపప్పు లతచనఁ జోట గలదా
చ. 3:       చెలల్లను నీ సేనఁత లలల్ల చేపటట్టి కూడిత వద

   యలల్లగా నా కోరెకెల యడేరెను
    కొలల్లగా శ్రీవతకటేశ కొసరదు నితత కాక

    పొలల్ల లేని నీగణల పొరపొచచ్చె మునన్నదా



రేక: 0318-5శతకరాభరణత సతపటత: 11-107
పలల్లవ:       ఏ మతదు నా గణ మద యతత మెహితచితనో

    చేముటట్టి నీమనఁద నునన్నచేయి దియతనఁ జాలరా
చ. 1:      చెపప్పు రానిమాట లపైన జేసేనఁ గాని నీతో

   నపప్పుట నెదుర మాటలడ నోపరా
    కపప్పుళతచి పతజెమట గరిసేనఁ గాని నీకనఁగా

     తపప్పు కిటట్టి మోము చటూచి తలవతచ నోపరా
చ. 2:      నేయ రానిపని కెపైన చేరి వడిగటేట్టినఁ గాని

    ఆయడె నినున్ననఁ బాసే అతదు కోపరా
    చాయల సరసమున సతదడినఁ బొరలేనఁ గాని

   పాయపమదాన సిగద్గీవడనఁగ నే నోపరా
చ. 3:      యేకతాన నెతదు నెపైన నియతకొనేనఁ గాని నినున్ననఁ

   గాకగా మతదమేళలనఁ గపప్పు నోపరా
    యకడ శ్రీవతకటేశ యిటాల్ల నఁ గటూడుతడేనఁ గాని

    దాకొని జతకితచి నినున్న తకిక్కతచ నోపరా



రేక: 0318-6గళ సతపటత: 11-108
పలల్లవ:     మోనాన నటూరకె నీక మొకేక్కనఁ గాక

     కానికల సారె నేమ కపప్పు మతపే నీకను
చ. 1:     తలనఁప నామనఁద నీక తగిలి వుతడనఁగాను

    చెల లేమ వనన్నపాల సేసేర నీక
     చలిమ బమలి నాక సరి గలిగి యుతడనఁగ
    మలసి సొలసి యేమ మాటలడే నినున్నను

చ. 2:     మతతనాన నీవు నాక మనసిచిచ్చె యతడనఁగాను
   దొతతులబుదుద ల యేమ దోనఁచ నీక

     పతత మచిచ్చె నీవు నాపపై పక్షమెపై యుతడనఁగాను
     కొతత గొతత యినఁక నేమ గొసరేము నినున్నను

చ. 3:     కతదువల నీవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచ కతడనఁగాను
   వతదుల నాగణముల వతతా నీక
    పొతదుగ శ్రీవతకటేశ పూనఁచి ననున్ననఁ గలసిత

    చతదముగా యినఁక నేమ జరసేము నినున్నను



రేక: 0319-1కాతబోదిసతపటత: 11-109
పలల్లవ:      ఏమని మెతుత్తి నినున్న యితత మేల చేసితని

    కామని నామాన మటట్టి కాచితవ నీవు
చ. 1:     యదుర చటూడగానఁనె యితతలో వచేచ్చెసి నీవు

    అదన నా చేయి వటట్టి ఆదరితచిత
    వదలనఁ బయతదతోడ వసివాడే ననున్ననఁ జూచి

    పొదిగి పయతద గపప్పు పొది సేనితవ
చ. 2:      మొకక్కకోనఁగానె నీక ముతచి నాక వర మచిచ్చె

    చెకక్క నొకిక్క బుజజగితచి సేద దేరిచ్చెత
    లకక్కవతట మదితోడ లచక వుతడిన నాతో
    మకక్కవల చలిల్ల చలిల్ల మతతన మాడితవ

చ. 3:     చేయి చానఁచగానె ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడ కూడి
    చాయల నవువ్వెల నవవ్వె సనన్న సేసిత

  పాయపవడుకతోడ పదరచ నుతడేననున్న
    ఆయము లతటచ మరి అటట్టి మనిన్నతచితని



రేక: 0319-2ముఖరి సతపటత: 11-110
పలల్లవ:      ఏల మాతోనఁ జెలల్లనఁ బెటేట్టి వమెత్మిల నీవు

      నాలి నేయ కినఁక నీవు నవువ్వె వచచ్చె మాక
చ. 1:      పతత మేల నీవు నాతోనఁ బచరితచే వపప్పుటని

    యతత లేదు ని నిన్నతదనఁర నెరనఁగనిదా
      కాతత యపైతేనఁ జాల నీవు కడు గజెఱజనానఁ గాని
    చితత దర భోగితచి సేస వటట్టివా

చ. 2:       వాసు లేల నెరపేప వచిచ్చె వచిచ్చె నా ముతదర
     నీ సుదుద ల మా కెలల్ల నేనఁడు గొతత్తిల

    ఆసపడి ఆనఁటదాని కడవు లలల్ల నఁ దిరిగి
    రాసి కెకక్కనఁ దచచ్చెకొని రవవ్వెనఁ బడవా

చ. 3:      కడునఁ బరా కే లయేతవు గకక్కన ధీరనివల
   ఆడరి శ్రీవతకటేశ ఆడ వలనా
    మెడనఁ గటట్టి కొతట వద మతచి యలమేల్ మతగను

    తొడినఁబడ ననున్ననఁ గటూడి దొరవపై నిలవవా



రేక: 0319-3బౌళ సతపటత: 11-111
పలల్లవ:    అనిన్న నేరిచినవానఁడ వామనఁదు నేరవా

    సనన్న నేసినవానఁడవు చాయక రా నేరావా
చ. 1:     కాయ మతటనవానఁడవు కపప్పురము నోట కిచిచ్చె

   ఆయముల గరనఁగితచ నతత నేరవా
  సయగపచటూపలనఁ జూచినవానఁడవు నీవు

   పాయపకోరికె లిచిచ్చె పచరితచ నేరవా
చ. 2:    నగినవానఁడవు నీవు నానారీతుల నాతో

   అగపడి సరసము లడ నేరవా
   మగల నాచేనఁతలతో మతచినవానఁడవు యిటట్టి

    బగవునఁగానఁగిటనఁ గడు పేగమ రేనఁచ నేరవా
చ. 3:    మెచిచ్చెనటట్టివానఁడవు మేకల సేసి నేసి

   యిచచ్చెగితచి కలయనఁగ నితత నేరవా
    కచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ కూడి మనిన్నతచిత వద

    నిచచ్చెల నీమేల నాపపై నెరపనఁగ నేవరా



రేక: 0319-4పాడి సతపటత: 11-112
పలల్లవ:    మటూసినముతతవల మటూల లే లోయి

     మోస మెటాల్ల నఁ దేరె నినఁక మొరనఁగే లోయి
చ. 1:    పచిచ్చెకసటూత్తిరిబో టట్టితట పరిమళతచే దలల్ల

    మెచచ్చెల యిదదరిలో నీ మేననా వోయి
    గచచ్చెల నెవవ్వె రవుతా కానకతట మతదానఁకా

    మచెచ్చెము బాయిటనఁ బడె మాటలడ వోయి
చ. 2:     ముడిచివసే పవువ్వెల ముతగిట రాలే దలల్ల

    చిడుముడి నెరల నీ సిరసా వోయి
    యడసి యగర తది యేరపడ దితదానఁక

    ఆడియాలము గతటమ ఆన లేల వోయి
చ. 3:    కతకమచెమటబొటల్ల కరిస నీడ నెలల్ల ను

    లతకెలపైన నీ చెకక్కల లగాల వోయి
    అతకెల శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

      సతకె లలల్లనఁ దేరె నినఁక జాగ లేల వోయి



రేక: 0319-5మధతమావత సతపటత: 11-113
పలల్లవ:    ఎతతటదానవు నీవు యేమ చెపేప్పుము

    పతతము లనిన్నయు దకెక్కనఁ బలక లీడేరెను
చ. 1:     చితత లలల్లనఁ బెడబాస చెకక్కచెయి దియతవమత్మి

    కాతతునఁ డితటకి వచేచ్చెస కడమ దరె
    దొతత నునన్నవలపల తొడికితేనఁ జేతనఁ జికెక్క

     యితతయు నీ మహిమల యినఁక నేల జాగల
చ. 2:    కోరికల సమకూడె గోరివానఁత మానవమత్మి

    గారవతచె నాతనఁడు నీ కెపైవస మాయ
    చేరినటట్టి జవవ్వెనము చెలల్ల బడి కెకెక్క నిద

      నేర పలల్ల నీ సొమెత్మి నీ కేల మరనఁగ
చ. 3:     తత వచెచ్చె కూటమకి తలవతచ నేలమత్మి

   అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డతకెత గలస
   మతలోని ముదముల మాటలసన గరిస

    చతురత నీ పాలయ సతకేల నీకను



రేక: 0319-6సౌరాషట్టి సత సతపటత: 11-114
పలల్లవ:    ఏలినవానఁడవు నేవ యే మయాత

     మేల నాక నీవలల్ల మనఁద కికిక్క లయాత
చ. 1:      అతదగారి మాట లలల్ల నాడి ననున్న నమత్మితచి

  కతదువకనఁ దసితవ గదవయాత
   చెతదమత్మిరేకలవతట చేరనఁడేసి నా కనున్నల

       కితదు కెలల్ల గరి యపైత వనఁక నీ చితత్తి మయాత
చ. 2:    యితట నటూరకతడేదాన నెలయితచి నవవ్వెతచి

   గతట సేసితవ మోవ గదవయాత
    గొతటరి నా చనునఁబువువ్వె గతుత్తి ల పూజలకను
    నతటన లో నయితని నానఁడె కదవయాత

చ. 3:     కోరి నీవు కానఁగిటలో గటూడినచనవు లలల్ల
  గారవాననఁ చెలిల్లతచిత గదవయాత

    యరీత శ్రీవతకటేశ యనసి నా చితత్తిమనే
   వరిలో నెలకొతటవ వడనఁబాటే అయాత



రేక: 0320-1సామతతత సతపటత: 11-115
పలల్లవ:     నాతోనె ఆన తీవయత నతటన సతతతసితచేను

      చేతకి లో నెపైత వనఁకనఁ జేరె నాక మేల
చ. 1:      చెపప్పు నే నతపనమాట చెవుల కిత పాయనా

   తపప్పుల లేవు గదా ఆతరవాతను
     నెపప్పున దానఁచనఁగ నేల నినున్ననఁ బాయలే నతట
    యిపప్పు డిటట్టి వచేచ్చెసి త వయతకోల నీక

చ. 2:       జిగి నా కాకక నీక చితత్తిము వచెచ్చెనా నేనఁడు
    వగటల్ల నీవు గదా వరె అతదు

     నిగిడి కొతకనఁగ నేల నీబాస దలనఁచ మతట
    అగపడితవ నాక అవునా నా పొతదుల

చ. 3:      మొకిక్కన నా మొకక్క నీక మొగమోట కెకెక్కనా
   మొకక్కలము లేదు గదా మోహములోన

    యికక్క వరినఁగి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితని
     దకిక్కతని యితత నాపపై దయ గదాద నీవ



రేక: 0320-2సాళతగనాట సతపటత: 11-116
పలల్లవ:     అపప్పుట నాతో నీవు ఆడ వలనా

    కపప్పు నేల పచచ్చెడము కానఁగి లతడనఁగాను
చ. 1:       తపప్పుని నీ కస్కృప నాపపై తగిలి వునన్నది గాన

   ముపప్పురి నునన్నవ నా మోముకళల
    నెపప్పున నీ మహిమక నేనె తారకాణ

     చెపప్పు నేల నినఁక వరె చేసి చటూపనఁగాను
చ. 2:       చెలనఁగ నీ మాటల నా చెవ సనఁకినవ గాన

    పలకల నా మేననఁ బొది గొనన్నవ
    అలర నీ మతచితనాలనిన్నటకి నే గరతు
    తలప వలనా వరె దిషట్టిమెపై యతడనఁగను

చ. 3:       అతదప నీ కూటమ నా కమరి వునన్నది గాన
   సతదడితచి నాలోని సతతతసా లేల

    యితదు మనలో శ్రీవతకటేశ యివ కారణము
    చెతదనఁగ వలనా వర చేకొ నుతడనఁగాను



రేక: 0320-3హిజిజజి సతపటత: 11-117
పలల్లవ:    చెపప్పునఁబోతే దనతోను సిగద్గీయత నాక

   యిపప్పుడు వదద నునాన్ననఁడు యచచ్చెరితచరే
చ. 1:      చటూడనఁగానె నా కనున్నల సొరిదినఁ జేరనఁడే సాయ

    యిడనఁ దన చకక్కనఁదన మెతతో కాని
   దాడితో నెడతగదు తనమనఁది తలపోనఁత

   వడుకక వల లేదు వనన్నవతచరే
చ. 2:     కదిసితే నా చనున్నల కానఁగెనఁడే సి కానఁబెరిగె

   యిదివో తనభారము యతతో కాని
   వదగాయనఁ దనమనఁద నుదు టపైనతమకము

    యదుట నా మోహ మెలల్ల నెరినఁగితచరే
చ. 3:     పపైనఁకొననఁగ నాతురము బారెనఁడేసి కొన సాగె

    య కొలది తననేరప్పు యిట సేసను
   దాకొని శ్రీవతకటేశ తగ లపైనకూటమ
    మేకొని నామార మర మెచచ్చెనఁ గదరే



రేక: 0320-4గతడకిగయ సతపటత: 11-118
పలల్లవ:     సారె నినున్న వసరితచ సతగతే నాక

    మారాడ నే నాలిసొముత్మి మగనిద కాదా
చ. 1:    నినున్న వగిరితచేనా నీవ యఱనఁగవా

   కనున్నల మొకిక్కతేనఁ దానె కరనఁగేవు
     చనున్నల గొపప్పుల గాని సరి నడుము బడల

    వనన్నపము లినఁక నేల వతతదాననఁ గాను
చ. 2:    చలము సాధితచేనా జాణనఁడవు గావా

  నిటచతడనఁగానఁ గరణతచేవు నీవ
     లలినఁ గొపప్పు గొపప్పుగాని లచి మోము చినన్ననఁబోయ

   బలిమ చటూపనఁగ నీతో బతతగతత్తినా
చ. 3:    నితద వసేదాననా నీవు శ్రీవతకటేశనఁడ

  వతదాల సేసుకోనఁగానె ఆదరితచేవు
    కతదవకనున్నల గొపప్పు గాని పాదాల సనాన్నల

    మతదలితచి నీతో మార మలయతగనఁ గలనా



రేక: 0320-5ఆహిరి సతపటత: 11-119
పలల్లవ:     ఇటట్టి తడ వలదా నీవు యవవ్వెతక మోహితచినా

    దటట్టిముగ నిచిచ్చెతేను తపప్పువు నీ బాసల
చ. 1:      ఆపమాట లపైనా నీవు ఆలకితచి మా యితటకి

    య పొదుద వచేచ్చెసితవ యనిన్నకె గాను
    దాపగ సవతులక దయ పటట్టినఁగానఁ గదా

     కాపాడిత వనఁక నినున్న కతటమ నీ గణము
చ. 2:       అతడ నుతడి ఆప నీక అపప్పు ణయతనఁగా నెపైనా

   గతడె వటట్టి నావదదనఁ గటూచతడితవ
   దతడిగ తోడివార తగవు నడపనఁగానఁగా

     నితడ ననున్న మనిన్నతచిత నెగెడె నీ పణతము
చ. 3:     మొకిక్కన యాపమొకక్క మొగినఁ జితాత్తి ననఁ బెటఱ ట్టినా

   గకక్కననఁ గానఁగిటనఁ గటూడి కెపైకొతటవ
   దికెపైక్కై శ్రీవతకటేశ యితదిరక సలవుగనఁగా

     మకిక్కలి న నేన్నలితవ మెరస నీ కీరిత



రేక: 0320-6వసతతవరాళ సతపటత: 11-120
పలల్లవ:     వనవ యకక్కడి సుదిద వగ మామాట

    మనసులోనఁ జల ముతటే మరత్మిముల మానుప్పునా
చ. 1:      యతతేసి మాట లడిన యచచ్చె కతదు గలిగినా

   కాతతలక మగలకనఁ గలదా వర
      చితత దర నావళక చెకక్క చేయే మరనఁ గితత

  పతతప నెలవనవువ్వె బతమాలితపతచెను
చ. 2:     అవవ్వెలిమోము లపై వునాన్న నలకల ముతచకనాన్న

  జవవ్వెనపవలపల చవ దపీప్పునా
   దవువ్వెలపై యావళక తలవతపలే మరనఁగ
   చివవ్వెననఁ గనుచటూపల చెలముల నేయవా

చ. 3:     సిగద్గీల పపైకొనినాను చేనఁతల గడు మరినా
   నగద్గీళప రతవళ నడడ మునన్నదా

     యగద్గీ ద శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె
   బెగిద్గీలినానఁ దమకము పగయముల రేనఁచనే



రేక: 0321-1మతగళకౌశిక సతపటత: 11-121
పలల్లవ:   పడుచనఁజేనఁతల గావు బాలకస్కృషరనఁడు

  తొడికీ మోవపతటకె దుతడగపనఁగస్కృషరనఁడు
చ. 1:      వనన్న చేతనఁ బటట్టి కొని వల చానఁచి వుటల్లక

    సనన్న చేసినఁ గదవమత్మి జాణ కస్కృషరనఁడు
    కనెన్నల ద నెన్నతుత్తి కొతట కానఁగిటచటూవుల చటూపీ
    యనిన్నట తా నసకాడె య కస్కృషరనఁడు

చ. 2:     అతకెల దొతగెడు తానె అతదపచటూపల చలీ ల్ల
   లతకె మగనాతడల్లపపై లలినఁ గస్కృషరనఁడు

    పొతకపచెకక్క గీనఁటత పకిక్కట లోకాల చటూపీ
    సతకె లేక యశోదక సటకానఁడు కస్కృషరనఁడు

చ. 3:     గొలల్లతల ముదాద డిత గరతు లలల్ల నితచె
  చలల్లచాడెలకాడనె సరి గస్కృషరనఁడు

   అలల్ల శ్రీవతకటాదిద్రిని అద తుతగభదద్రిదరి
   కొలల్లలగా వరా లిచచ్చె గోవతదకస్కృషరనఁడు



రేక: 0321-2బౌళ సతపటత: 11-122
పలల్లవ:      వలనా యితకా నతత వలప గలయనఁ బెటట్టి

  సళపనఁజూపల నాయ సమతారకాణల
చ. 1:     చేసినటట్టిచేనఁత లలల్లనఁ జెలిల్లతచ నీవు గలవు

     ఆస చటూప నీక మొకక్క నాప గలదు
    యసు లేక వోరచక యియతకొన నేనఁగలను

     రాసి కెకక్క నీవు నవువ్వె రాకతడునా యినఁకను
చ. 2:    పసినఁడిపటట్టిమతచము పవళతచి వుతడనఁ గల

   దసమున భోగితచ నాప గలదు
    పసగా నుతడనఁగను నా బతగారమేడ గలదు

    వస సతతతసాల వఱఱ్ఱైవనఁగ వదాద యినఁకను
చ. 3:      వుతగరము వలనఁ బెటట్టి నొరసి యాప గలదు

   సితగారితచకొనను నీ చేయి గలదు
    అతగవతచి నినున్ననఁ గటూడేయతదక నేనటూనఁ గలను

    చతగల శ్రీవతకటేశ చొకక్క వదాద యితకను



రేక: 0321-3వరాళ సతపటత: 11-123
పలల్లవ:      సొముత్మి గలవానఁడవు సనఁప గని యిచెచ్చె కానఁక

    సమత్మితనఁ గాక వతచన సేయ వచచ్చెనా
చ. 1:      సిగద్గీవ డుతడుత గాక చెనకే నీ చేనఁతలక

   తగిద్గీ తపప్పుతచకొతటేను తపప్పు లతచవా
     వగిద్గీ మొదలనె నీక వపప్పుగితచిన ద మేను
    దగద్గీరి పపైకొతట గాక దానఁచ వచచ్చెనా

చ. 2:      మోనాన నుతడుత గాక మోహప నీ మాటలక
   దానికె నే మారాడితేనఁ దమకితచవా

    నానినది మొదలనె నానోర నీ యతగిటనె
     పూని పటట్టి కతదునఁ గాక బొతకె నన వచచ్చెనా

చ. 3:     ఆసతో నుతడుత గాక అతటన నీరతులక
     వస మతత నే మరినా వర గతదవా

     నీ సొముత్మి మొదలనె నా నెయతము శ్రీవతకటేశ
   మటూసి దానఁచకతదునఁగాక మొరనఁగనఁగ వచచ్చెనా



రేక: 0321-4భపైరవ సతపటత: 11-124
పలల్లవ:    ఏమో యరనఁగను యోటఱట్టినానఁ గాని

     వమర నీ కెకిక్కనది వడుక నా బదుక
చ. 1:      చితత దర నీ మనన్నన చెపప్పుకొననఁగా వని

  పతతపసతుల పకపక నవవ్వెర
     మతతనానా నీచేనఁతల మరి యే మెపైనానఁ గలవో

    యతత వలచినది సి గెద్గీతచ దతటానో
చ. 2:       సమరత నీ పానుప్పుపపై సరి నే నుతడనఁగానఁ జూచి

   జమళనఁ దమలోననె సనన్న సేసేర
   అమరదో నీవు నేనటూ నతటకొనన్నపొతదుల

    తమతో నాగరవ్వె మతత తగ దతటానో
చ. 3:       చేరి వడుకొతటా నే నీ చెకక్క నొకక్కనఁగానఁ జూచి

   సారెనఁ దమమెకా లిచచ్చెలనఁ జూచేర
    యరీత శ్రీవతకటేశ యిచచ్చెనఁ గటూడితమ మన
    నేరపల ననిన్నటాను నీవ నే నతటానో



రేక: 0321-5కనన్నడగళ సతపటత: 11-125
పలల్లవ:     మరనఁడు సేసేనమాయ మరి తలియదు గాక

    సరవు లిదదరివని సరికి బే సాయనా
చ. 1:      చనవు సేసుక నినున్న సరినఁ గొతగ వటట్టితని

    యనసి యితత నేయ నీ యడుదాననా
     పననఁగ కతతలో నీవు బెరసి లో నెపైతని
     ననిచి కరణ యితత నా మనఁద నుతడెనా

చ. 2:      నవువ్వె నేసుకొని నీపపై నలినఁ జేయి వసితని
   రవవ్వె నినిన్నతత నేయ బీరపదొరనా

     చివవ్వెన నీ వపప్పుటని చేరి బతత్తి సేసేవు
     యివవ్వెల నీ మోహము ననిన్నతత దొడడ సేసనా

చ. 3:      బలిమ సేసుక నే నీపయినఁ జేయి వసితని
   కలసిత వతతేసికినఁ గలనా నేను

      నెల వపై శ్రీవతకటేశ నీ వతకానఁ జెకక్క నొకేక్కవు
   సలిగె లినిన్నయు నీవ సమత్మితతచితవా



రేక: 0321-6హితదోళవసతతత సతపటత: 11-126
పలల్లవ:   ఏల వగిరితచేవ యతనితోడ

    మటూలలనె వుతడ నీరె ముచచ్చెటల మానఁటా
చ. 1:    చితత్తిము వచిచ్చెనచోట సేసినద వనన్నపము

  హతత్తి పొసనఁగనిచోట ననుమానమె
      యితత్తిలనఁ దన నా సతది య రెతడునఁ దలయుదానఁకా
    పొతుత్తి లనె వుతడ నీరె పొరగల మానఁటా

చ. 2:    ఆస గలిగినచోట నాడినద సరసము
  వసట లయితనచోట వచారముల

    వాసితోనఁ దనక నాక వపైపల గటూడినదానఁకా
    మటూసినటట్టి వుతడ నీరె ముతదరి ఆమానఁటా

చ. 3:     వడనఁబాట గలచోల నొనగటూడి వుతడు నవువ్వె
  వడవడ లపైనచోట వరవరల

    యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   వడికమెపైవుతడ నీరె వరపల మానఁటా



రేక: 0322-1దేసాళత సతపటత: 11-127
పలల్లవ:    రసికనఁడ వౌదు పతడరతగినాథా నీ

   పసలనఁ జికిక్కలి మద పతడరతగినాథా
చ. 1:       యివవ్వెల నవవ్వెల నేనఁడు యిట నీతో నవవ్వె నవవ్వె

  రవపైత్త్వాతమ గదో పతడరతగినాథా
      కవవ్వె లయ నీ చేనఁతల గరి యయిత మతతక

  పవవ్వెళతచితరి మేల పతడరతగినాథా
చ. 2:       రచ లపైన నీ మానఁటల రటూఢి కెకెక్కతచెను మముత్మి

  రచనకానఁడ వో పతడరతగినాథా
     యిచట నీ రాకలను నెదుర చటూపతచి మేల

  పచరితచితవ బాప పతడరతగినాథా
చ. 3:      సారెనఁ దసితవ కొపప్పు చనున్న లతట చటూచితవ

  రారాదా యినఁక పతడరతగినాథా
    కూరిమ శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గటూడి చొకిక్కతచిత మముత్మి

   పపైర లయనఁ బులకల పతడరతగినాథా



రేక: 0322-2శ్రీరాగత సతపటత: 11-128
పలల్లవ:      సరనునఁడవు నీ వపైతే చదురాల నీ కాప

    ఆర దాయ ననిన్నటాను అమర నిదదరికే
చ. 1:      చెపప్పునఁగలవల పలల్లనఁ జెలి నీతోనఁ జెపప్పు చెపప్పు

  చెపప్పురానిమాటలక సిగద్గీ వడడది
   చిపప్పులనవువ్వెలనఁ గొతత శిరసువతపలనఁ గొతత

  అపప్పుగితచనఁ దలసుకో అవవ్వెలివనన్నపము
చ. 2:      సేయనఁగల వడిగాల సేసి సేసి నీ కాప

  నేయరానిచేనఁతలక సిగద్గీ వడడది
   చేయతత్తినఁ మొకక్కలనఁ గొతత చిముత్మినిటటూట్టిరప్పులనఁగొతత
    కాయము సనఁకనఁగ జేస కడమ వడిగెము

చ. 3:      చెకక్క నొకక్క నొకిక్క యిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్న
    చెకక్క చేతతోడనె తా సిగద్గీ వడడది
    పకిక్కట వడేలనఁ గొతత పొరచిచేనఁతనఁల గొతత

    గకక్కన నీ కతది యిచచ్చె కడమదొడముల



రేక: 0322-3పాడి సతపటత: 11-129
పలల్లవ:      చెపప్పురా దితదానఁక నెపైత చెలి యునన్న భావము

   వుపప్పుచిత దినుమడితచె నుతడ నుతడనఁగాను
చ. 1:     మగవక నేనఁడుగా మనికిత మెలల్లనఁ బానె

    వగట వో నీ వతటకి వచేచ్చెయనఁగాను
     మొగచాట లే దాయ ముచచ్చెట లలల్లనఁ దరె

   సొగిసి నీవు మొగము చటూడనఁగాను
చ. 2:      సుదత కీ వళ గా షోడశకళల నితడె

  మదనజకనకప నీవు మనిన్నతచనఁగాను
    తుదిపదమున కెకక్క తుతదుడుక లలల్లనఁ బోయ

   పొదిగి పటట్టి కానఁగిట బుజజగితచనఁగాను
చ. 3:       అతగన కిటట్టి కా ఆతు మెలల్ల జల నాయ

    సతగతగా రతనఁ గటూడి చన వయతనఁగా
   చెతగల శ్రీవతకటేశ చేరనఁగలమేల చేరె

   సితగారితచి మనఁద చెకక్క నొకక్కనఁగాను



రేక: 0322-4సాళతగనాట సతపటత: 11-130
పలల్లవ:      మేల మేల బాప బాప మెచిచ్చెత నినున్న

   తాలిమతో నునాన్ననఁడవు తగవరి వౌదువు
చ. 1:       యేకడనో వుతట వట యే మేమో సేసిత వట

    ఆకె నాతోనఁ జెపప్పునవ ఆ మాటల
    వాకన నాడ నోపక వాసితో నటూరకతడితే

    నీక నీకె నవవ్వెవు నెరజాణ వౌదువు
చ. 2:      మతతనా లడిత వట మరికొనిన్న గల వట

    యితత నాక మొకిక్కనది య సుదిదకె
     అతత నినున్ననఁ బచిచ్చె సేయ కటట్టి అణనఁచకతటే

     దొత వటేట్టివు సటల దొరవు నీ వౌదువు
చ. 3:      వడనఁబరచిత వట వకక్క టపై కూడిత వట

   పడనఁత యచచ్చెరితచె నీ పనులకనె
    తడవక నే నుతడిత తలపతచే నపప్పుటని

   అడరి శ్రీవతకటేశ అతతవానఁడ వౌదువు



రేక: 0322-5రామకిగయ సతపటత: 11-131
పలల్లవ:   ఏనుగలతోడ నేల యేలటాల

   కానుక లిచెచ్చె గటట్టి గనుకొనేను
చ. 1:      రమత్మిన నేనఁటకి నినున్న రాక మన నేనఁటకి

    వుమత్మిడి నుతడె నీ వోజ చటూచేను
   సమత్మితతచనఁగా నెట ట్టి జగడితచనఁగా నెట ట్టి

  నిమత్మిపతటచేతతోడ నివవ్వెర గతదేనటూ
చ. 2:     నవువ్వె నవవ్వె నేనఁటకి నాలితన మేనఁటకి

   దవువ్వెలనుతడె నీ తమ చటూచేను
     పవువ్వె లననఁగా నెట ట్టి పూనఁప లననఁగా నెట ట్టి

   మువవ్వెతక సాసముతాతల ముగద్గీల వటేట్టిను
చ. 3:     వడనఁబరచ నేనఁటకి వోప నన నేనఁటకి

  కడలేని మోహముతోనఁ గానఁగిలితచేను
   నడుమనె కూడితని నమత్మితచి శ్రీవతకటేశ
   చిడుముడి నుతగరాలచేతనఁ జెకక్క నొకేక్కను



రేక: 0322-6నాదరామకిగయ సతపటత: 11-132
పలల్లవ:    మన మెఱినఁగినవ మాయ లినిన్నయును

   వనకసుదుద లతచిత వవలనఁ గలవ
చ. 1:     మొగము చటూచితనఁగా మొకిక్కతనఁగా నీక నిటట్టి

   జగడా లితకా నేల చాలితచ
      తగవు చెపప్పుక మతక తడవ నే నా సుదిద

    వగ లనెపైన్నైనానఁ గలవు వడినఁ దపప్పుతచకోనటూ
చ. 2:      నెలవ నవవ్వెతనఁ గా చెపప్పునటట్టి వతటనఁ గా

   చలము లితకా నేల చాలితచ
     బలిమ నేయక మతక పతతము లిచిచ్చెత తొలల్ల
     వలప రేనఁచనఁగ బోతే వసము గా దినఁకనటూ

చ. 3:    కనున్నల మెచిచ్చెతనఁగా కానఁగిట నితచితనఁగా
   సనన్నల చాయల నినఁకనఁ జాలితచ
    వునన్నత శ్రీవతకటేశ వదిద కెపైత నీతోను
    వనెన్నల వాసుల నెతచ వలనా యితదులోనటూ



రేక: 0323-1ముఖరి సతపటత: 11-133
పలల్లవ:    ఎతత కెతత సేసేవు యేమమాత్మి

     చితత దర నాతనిపపైనఁ జెయి వయ వమాత్మి
చ. 1:     చేతమనఁది చెకిక్క దేల చెలవునఁడు వనఁడుకొనీ

   అతనిమాటల కాని మత్మిన వమాత్మి
   రాతటనుతటయు జాగరముల సేయనఁగనఁ బటట్టి

     య తరణులనఁ జూ చెపైన యియతకొన వమాత్మి
చ. 2:       కొపప్పు ముడవ వ దేల కోపము దరెచ్చె నాతనఁడు

    చెపప్పున టట్టిలల్ల నినఁకనఁ జేయ వమాత్మి
      ఱపప్పుల రిచచ్చెవడె మ ఱేసు లలల్ల నఁ జూచి చటూచి

    చిపప్పుల నీ నవువ్వెలనె సేసవటట్టి మమాత్మి
చ. 3:       వటట్టి మోనా లినఁక నేల వానఁడె సరసము లడ

   పటట్టినచలము మాని పలక వమాత్మి
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు గటూడె నినున్న

    నెటట్టి కొని రతుల నినిన్నటా మెచచ్చె వమాత్మి



రేక: 0323-2దేసాళత సతపటత: 11-134
పలల్లవ:    ఏమ చటూచకొనాన్నతడవో యఱనఁగ నేను

    కామతచి నీ మనన్ననలో కడమలటూనఁ గానము
చ. 1:    దవువ్వెల నుతడినననున్న దగద్గీరనఁ బలచకొతటే

    చివవ్వెన నీక మేల చేరదా నేనఁడు
   రవవ్వెగానీ కొలవులో రాజసమె చటూపనఁగాను
    యివవ్వెల నవవ్వెల నీవు యేమ గటట్టి కొతటవ

చ. 2:    దటట్టిపవరహి ననున్ననఁ దపప్పుక చటూచితేను
    అటట్టి దయ గలవానఁడ వని మెచచ్చెనా

    గటట్టి తోడ నితదరిలో కొతచి కొతచి నవవ్వెనఁగాను
    యటట్టి నెదురకటల్ల నతదు కెకెక్కనఁ బనుల

చ. 3:     యితటలో నుతడినననున్న యిట నీవు గలసితే
     జతట వపై పొతదుల సేయ జాణవు గావా

   అతటతవ శ్రీవతకటాధిప తరలో ననున్న
     వతట వచిచ్చె కూడితని వతత లయనఁ జేతల



రేక: 0323-3సామతతత సతపటత: 11-135
పలల్లవ:    కతదము నీ సరితల కడదానఁకాను

     యితదరిలో ననన్న మానఁట లేల బొతకే వనఁకను
చ. 1:     పతతగానఁడ వౌదువు పడనఁత నితత యతచిత

    వతత నీకనఁ బెదదరిక మెపైతేనఁ జాల
    వతతు లడేవు పలవ వచిచ్చెనమాతోనె నీవు
     యితత గతడెవానఁడ వపైతే నెట వయతనఁ బనుల

చ. 2:     నేరపరి వౌదువు నెలనఁతనఁ బాసి వుతటవ
     ఆరయ నీ కితత చవు లపైనఁతే జాల
      చేరవక వచిచ్చె లో లో సిగద్గీ వడే వపప్పుటని

     య రీత నుతడితేనఁ జాల నీడేరె మోహము
చ. 3:     మతచివానఁడ వౌదువు మగవనఁ గటూడిత వటట్టి

     అతచెల నీ కిదే పని యపైతేనఁ జాల
    ముతచిన శ్రీవతకటేశ మెదల యిటట్టి తడ రాదా

     యతచేము నీ గణముల యే మాయ నిపడు



రేక: 0323-4శదదవసతతత సతపటత: 11-136
పలల్లవ:    వవల జాగ లినఁక వడవయాత

    య వళ నాకనఁ జన వయతవయాత
చ. 1:      శిర సేల వతచేవు సిగద్గీ లేల పతచేవు

    సొరిది మా వతక నిట చటూడవయాత
    మరిగి యునన్నదాన మాయ లలల్ల వనన్నదాన

    యిరవు నేయనఁగ నిక నేనఁట కయాత
చ. 2:     యేడ పరాకెపై వునాన్ననఁడ వమ దలనఁచకొనాన్ననఁడ

  వాడనఁగలమాట లలల్ల నాడవయత
   మేడెపవల పదివో మెతత్తినిపర పదివో

   వాడిక నీమేల నాపపై వతచవయాత
చ. 3:      చెకక్క లేల నొకేక్కవు చెతది యేల చొకేక్కవు

  పకక్కన యితటలోనికినఁ బదవయాత
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యనసిత వతకా నాస

   నికీక్క నాక ననిన్నటట్టి మనిన్నతచవయాత



రేక: 0323-5ఆహిరి సతపటత: 11-137
పలల్లవ:     వలపల కాతడి పారి వరస నిదదరికిని

  నిలవునఁదమకముల నీవ యరనఁగదువ
చ. 1:     యనన్ననఁడొకో నీవు ననున్న యనసి మనిన్నతచేది

    చనున్నల నే నినున్న నొతత్తి సాధితచేది
    వునన్నదాన మేడమనఁద నొతట నేనఁ బొడవునను

     సనన్న సేసేవు నీ వపైతే సారెక దిగవను
చ. 2:       యపప్పుడొకో నా మేను యిట నీ మేను సనఁకేది

    అపప్పుట నే మారక మా రపప్పుళతచేది
  కపప్పురపబాగాల కటట్టివసితని నీపపై

    నెపప్పున నతదుకొతటవ నిచెచ్చె నెకిక్క నీవ
చ. 3:     యేవళకో నామతచ మెకిక్క నీవు గటూచతడేడి

    తావుల నేనె నినున్న దకక్కనఁ గొనేది
   శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్న చేవటట్టి యకిక్కతచకొతట

    మావ యిచిచ్చె కూడితని ముచచ్చెటతో నీవు



రేక: 0323-6కనన్నడగళ సతపటత: 11-138
పలల్లవ:   నీమేలలోనిదాన నీవు మనిన్నతచేటదాన

     దోమట ననిన్నయు నీ చేతుల నునన్న వకనఁను
చ. 1:     సేస వటట్టి నవవ్వెనటట్టిచెలియను నేను నాక

   ఆసల రేనఁచిత వనఁక నలయితచక
     వాసితో నీ వ మనినా వదదనేటదాననఁ గాను

     దోసమునఁ ఋణతము నీ చేతుల నునన్న వనఁకను
చ. 2:    యిలల్ల ల నయినయటట్టి యిచచ్చెకరాల నా

  వులల్లము దలసుకొతట వరసితని
     వలల్లవరి నీ వటనాన్న వతగె మాడేదాననఁ గాను

    తొలిల్లటబాసల నీ చేతుల నునన్న వనఁకనటూ
చ. 3:    పటట్టిపదేవని నాపతత మెలల్ల నీడేరితచి

  జిటట్టిగొతటవ నామాట సమత్మితతచిత
   గటట్టి తో శ్రీవతటేశ కూడితవ వతతగాను

      తొటట్టి నా భోగము నీ చేతుల నునన్న దినఁకనటూ



రేక: 0324-1సాళతగనాట సతపటత: 11-139
పలల్లవ:     జయ మాయ నీక నాప సరసములటూ

  నయగారి ముడుయము నారసితహ
చ. 1:      మోము చటూచి నీతోడ ముచచ్చెట లడ వలసి

   కోమలి నీ తొడమనఁదనఁ గటూచనన్నది
     ఆముకొని అటట్టి మాట లడ వయత ఆపతోడ

   నామాట వని యిటట్టి నారసితహ
చ. 2:      మనన్నన నీ యలకల మతక దలవ వలసి

    చనున్న లరముననఁ బెటట్టి సత మెపైనది
     చెనున్ననఁడ వాప చనవు చెలిల్లతచ వయత యిటట్టి

    న నన్నడిగే దితకా నేమ నారసితహ
చ. 3:      చేతుల నినున్న నలమ చెకక్కనఁ జెకక్కనఁ గదియితచి

   నీతతో నీ మెడసొమెపైమ నెలకొనన్నది
   యతల శ్రీవతకటాదిద్రి నెనసిత వాపతోడ

   నా తలనఁప లీడేరితచి నారసితహ



రేక: 0324-2శతకరాభరణత సతపటత: 11-140
పలల్లవ:     చెపప్పు నే మునన్నవ నీ నేసటచేనఁతల

    అపప్పుట కపప్పుటవళ అను వతతే కాకా
చ. 1:      చేరి మొకక్కనఁగా నీవు సలవ నవవ్వెవు గాక

   వరకతడవా నీయతత నొగి నితదానఁకా
      యేరీ తని యాడ వచచ్చె నిటవతట నీ చితత్తిము
    వారికి వారికి భాగతవశ మతతే కాకా

చ. 2:       చెనకనఁగా నీ వతతలో చిమత్మి రేనఁగే వతతే కాక
   తనిసి గటట్టి న నుతటేనఁ దడవవా

      ఘన మెపైన నీ మహిమ కాననఁగ నెటల్ల వచచ్చె
   గొనకొనన్న నీ యిచచ్చెకొలనఁదే కాకా

చ. 3:      బలిమ గటూడనఁగా నీవు పపైకొతట వపడె కాక
   తలసుకొతద మ నెతటే తేటపడేవా

     నెల వపై శ్రీవతకటేశ నిచచ్చెళతచ నెటట్టి వచచ్చె
    కలికెట నీ వలప కొలనఁదే కాకా



రేక: 0324-3శతకరాభరణత సతపటత: 11-141
పలల్లవ:   బడిబడినఁ దిరిగాడ బాలకస్కృషరనఁడు

   యడయనిజాణ గద య బాలకస్కృషరనఁడూ
చ. 1:     సొకక్కచ సలచ వచిచ్చె సుదతుల యతుత్తి కొతట

   పకక్కన నవువ్వెల నవవ్వె బాలకస్కృషరనఁడు
      యికక్కవకనఁ జేయి చానఁచ నేడ నెపైనానఁ దొతగి చటూచ

    యకక్కడు గామడి గద య బాలకస్కృషరనఁడు
చ. 2:       చనున్న లతట సారె సారె చవగా ముదుద ల వటట్టి

    పనీన్ననఁ గద మెహ మెలల్ల బాలకస్కృషరనఁడు
     సనన్నలనె మొకక్క మొకీక్క సమత్మితనఁ బయతద దస
   యేనేన్నసి నేరిచినానఁడె య బాలకస్కృషరనఁడు

చ. 3:    నితడునఁగాగిట నితచి నేరపల పచరితచి
   బతడుమాట లడనఁ గద బాలకస్కృషరనఁడు

     అతడనె శ్రీవతకటాదిద్రి నాయ మెరినఁగి తానఁ గటూడె
    యతడ నీడ కనున్నలతో నీ బాలకస్కృషరనఁడూ



రేక: 0324-4రామకిగయ సతపటత: 11-142
పలల్లవ:    ఊరకె గటట్టి న నినఁక నతడవయత

      యే రీత కెపైనా వచచ్చె య చేనఁత లయాత
చ. 1:      కనున్నల నీవు నవవ్వెత గకక్కననఁ గోపము వచచ్చె

   వునన్నతనఁ జలము రేచ కతడవయత
   వనెన్నల వాసులతోడ వడి బతకేవారము

  నినున్నవలనా నేము నిలవయాత
చ. 2:       కొతగ వటేట్టి వటట్టి నీవు కొలనఁది వరేను నేను

  వుతగిటాయ సరసము లతడవయత
  కతగనబీరముల యేగద్గీలపటట్టిలము నేము

   యతగిలి కోరతువు నినేన్న మనేమయాత
చ. 3:      బలిమ సేసేవు నీవు పతతము లకీక్క నాక

   వలిసిన వలల్ల నాయ వుతడవయత
    కలత వటట్టి ననున్న కానఁగిట శ్రీవతకటేశ
   చెలిమ మనక నేనఁడు చెలల్ల నయాత



రేక: 0324-5నాదరామకిగయ సతపటత: 11-143
పలల్లవ:    ఇదదర నునాన్నర యదురెదురనె మర

    బదుద ల మతో నాడనఁ బని లేదుమాక
చ. 1:     సలవ నవవ్వెననవువ్వె సిగద్గీలక మొద లయ

   పలక దతదుకె నీతోనఁ బలమారను
    నెలనఁత నెచచ్చెరితచేది నీ చెతద యినఁక
     బలిమ నేయనఁగ మాకనఁ బని లేదు యినఁకను

చ. 2:     చెకక్కననఁ బెటట్టినచేయి చేనఁతలక మటూల మాయ
    చకక్కనఁగా నతదుకె నినున్న సారెనఁ జూడదు

     నికిక్క యాప బుజజగితచ నీ చేతదిద యినఁక
     చికిక్కతచక నేము బుదిద చెపప్పునఁ బని లేదు

చ. 3:     ముతచినవరప లలల్ల మోహనకె తగ లయ
    పతచల నతదుకె నినున్ననఁ బాయ నోపదు
    కొతచక శ్రీవతకటేశ కూట మది నీచేతద

    మతచి యపప్పుట నేల మెచేచ్చెర చెలల



రేక: 0324-6బౌళ సతపటత: 11-144
పలల్లవ:     తానె యఱనఁగనఁ గాక తరవాత చేనఁతల

      వనుల మా బుదుద లినఁక వనేవా నీ వయాత
చ. 1:     పపైకొని చెలియనీకనఁ గానుక వటట్టి కతడనఁగ

    యేకడో పరా కెపై వుతట వతదానఁకను
     సాకిరి వటట్టిను సనీన్న సరితల చటూడు మతటా

     యకడ నినున్న నేనే యే మననఁగల నయాత
చ. 2:     దగద్గీరి వనన్నపానక తరణ గాచ కతడనఁగా

   వగద్గీక వతటవ తడ వునన్నదానఁకాను
     యగద్గీ వటట్టి మానఁట నేస నిటవతటవానఁడ వని

     దిగద్గీన నీ వోజల దిదేదనా నే నయాత
చ. 3:      లోనికినఁ దసి ని నిన్నతత లోను సేసుకొననఁగాను

   మోహనాననే వుతట వట మొకక్కదానఁకను
     పూని శ్రీవతటేశ నీ పొతదిక నాతోనఁ జెపప్పు

     నే ననకనన్న నతతేసి నేరవా నీ వయాత



రేక: 0325-1సామతతత సతపటత: 11-145
పలల్లవ:     దగద్గీర నునాన్న నతనఁడు తానె యరనఁగను

   వగద్గీళతచకరె మర వచారితచె ననిన్నయు
చ. 1:     ఆస పడినటట్టివానఁడు ఆయముల అతటనఁ గాని

  వోసరితచి గటట్టి తోడ నటూరకతడనఁడు
      వాసితో నే నుతడగానె వల పలల్ల గాన వచచ్చె

   వరితచకరే మర వచారితచె ననిన్నయు
చ. 2:     సత మెపైనయటట్టివాడు చనవుల యితచ గాని

    రతకి నెకక్కక వరె రవవ్వె నేయడు
    తత దపప్పుకతడనఁగానె తగ వలల్ల నీడేరీ
    వత సేయకరె మర వచారితచె నినన్నయు

చ. 3:     చెకక్క నొకిక్కనటట్టివాడు చెపప్పునటట్టి సేసునఁ గాని
   తకిక్కతచి వరె తాను దమకితచడు
     యికక్క వరిగి శ్రీవతకటేశ డిటట్టి కూడె ననున్న

   వకక్కసము లడకరె వచారితచె ననిన్నయును



రేక: 0325-2ముఖరి సతపటత: 11-146
పలల్లవ:     తమకితచనఁ దన కేలే తానే నేను

  సమకూడేదాననఁ గాక సాదితచేదాననా
చ. 1:      చేసనన్న చేసిత నితతే చెకక్కల నొకిక్కత నితతే

    వాసుల వతతుల కేల వచచ్చెనె తాను
      రాసి కెకెక్క తనమేల రచచ్చె కెకెక్క చేనఁత లలల్ల

   ఆసపడేదాననఁ గాక అడడ మాడేదాననా
చ. 2:      కనున్నల నవవ్వెత నితతే కాయము సనఁకొత నితతే

   పనిన్ననవరప లే పట ట్టినె తాను
     యనిన్న కాయనఁ దనపొతదు యిర వాయనఁ గోరికల

  మనన్ననలోదాననఁ గాక మారకొనేదాననా
చ. 3:      సిరసు వతచిత నితతే చేతుల మొకిక్కత నితతే

   కెరలి ననేన్నల గిలిగితచనె తాను
   యిరవపై శ్రీవతకటేశడినిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె

   పర రేనఁచేదాననఁ గాక బగిసేటదాననా



రేక: 0325-3రామకిగయ సతపటత: 11-147
పలల్లవ:     కెపైవస మెపై తనక నేనఁ గలదానను

     తావుల నా మన సలల్ల తా నెణునఁగనే
చ. 1:     పకక్కసతుల గలిగి పదదగా బదుక నీవ

    చొకక్కపనఁ గనున్నల దనున్ననఁ జూచేనఁ గాని
     యికక్కవ నతదరి సొముత్మి లలల్ల ధరితచకో నీవ

   చకక్కనఁగా నేనఁ బెటట్టినతత సతతోసమటూ
చ. 2:      వయాత లతది వడుకూళల్ల వమారనఁ గడువ నీవ

     వయతనె తనక లో నెపై వుతడేనఁ గాని
    ప యాతడినవారిచేత బాగా లతదుకో నీవ

     యియతకో లపై ఆక మడి చిచేచ్చెనఁ గాని
చ. 3:     సమరత నుపరత జలల్లనఁగా వలయ నీవ

    తమతో సేవల నేసి దకేక్కనఁ గాని
     అమర శ్రీవతకేటశనఁ డటట్టి ననున్ననఁ గటూడ నీవ

      గమ గటూడి నేనఁ గటూడి గరి యపైత నిపడూ



రేక: 0325-4దేసాళత సతపటత: 11-148
పలల్లవ:     కడవారి నీ మా టడుగవ నీవు

   వడగ నీ గణముల వచారితచకొనవ
చ. 1:       నీసవత నెపైతనఁ గాక నినున్న నే మెపైనా నతటనా

    వాసు లకిక్కతచక వటట్టివా దేలే నీక
    ఆల నిదదరికిని ఆతనఁడే గరతు గాక

    రేసుల వుటట్టితచి యాల రేనఁచేవ మముత్మిను
చ. 2:     తపప్పుక చటూచితనఁ గాక తడవతనా నినున్న

   వుపప్పుటతచి యతతేసి మ మొత్మిరనేవ
     తపప్పులనఁ దారల వాప తగ వాతనఁడే యఱనఁగ

     చపప్పు నాయ మానవ నీట లలల్ల నినఁకయ
చ. 3:     తలిసిత ననిన్నయు నీ తరవు వచిచ్చెతనా

   చలము లికక్కడ నితక సాదితచకవ
    అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె

   పలచవు నినెన్నఱనఁగ పననఁగ నేమటకే



రేక: 0325-5వతతవరాళ సతపటత: 11-149
పలల్లవ:     ఇదివో నా భాగతము యేమ చెపేప్పునే

     ముదముతోనఁ దన కొటట్టి మొకిక్కత నే ననవ
చ. 1:    చటట్టిమెపైన యటట్టివానఁడు సులభనఁ డెపైనటట్టివానఁడు

    దటట్టిమెపై నా కినిన్నటాను తానే కదే
    పొటట్టినఁబొరగన నుతడి పొరచి వటట్టితప నేనఁడు

    గటట్టిగా నితతకరణ గలదు గా నాక
చ. 2:    అతతరతగ మెపైనవానఁడు ఆయ మెరినఁగినవానఁడు

    చెతతలనఁ దానే అని చెపేప్పునఁ గదే
     వతతుల వాసు లతచక వాకిటకి వచెచ్చె నేనఁడు

     యితత మనిన్నతచనఁ దానఁ గాక యినఁక నెవవ్వెరే
చ. 3:    వహితచకొనేవానఁడు వదద నిటట్టి వుతడేవానఁడు

    వహరితచ నా కినన్నటా వలనె తానె
    వహి కెకక్క శ్రీవతకటవలల్లభునఁ డితనఁడే ననున్న

     తహతహ దరనఁ గటూడె తగవరి అవునఁ గదే



రేక: 0325-6భపైరవ సతపటత: 11-150
పలల్లవ:    తొలోల్ల నీకతటే నే దొడడదానవా

    బలిల్లదునఁడ నీవ ననున్న పాలితతువు గాకా
చ. 1:       చితత్తిము రా నీక నే సేవ సేయనఁ గలనా

     సతత్తిగ నీ దయ నాపపైనఁ జలల్ల దు గాక
     నితత్తిము నినున్న మెపప్పుతచ నేరతునా యే మెపైనా

   కొతత్తిగా ననిన్నటేట్టి దిదుద కొతదువు గాకా
చ. 2:      యిటట్టి దని నీ మహిమ యరనఁగదునా నేను

    నెటట్టిన బుదిద చెపప్పు మనిన్నతతు గాకా
     వటట్టి నీక వనన్నవతచ నోపనఁ గలనా నేను
    వటట్టి నీవ తలసుక పయికొతదువు గాకా

చ. 3:     కతదువ లరినఁగి నినున్న కాతగిలితచనఁ గలనా
    అతదాల సేసుక నీవ అతటదు గాక
   యితదుకే శ్రీవతకటేశ యియతకొని కూడితవ

   మతదలితచనఁ గలనా మరగదు గాకా



రేక: 0326-1సాళతగనాట సతపటత: 11-151
పలల్లవ:    రచచ్చెలనఁ బెటట్టిక యిటేట్టి రావయాత

   గచచ్చెల మాని యినీన్ననఁ గనుకోవయాత
చ. 1:    పతతము దపప్పుదు నీతో బలికినమాతగమున

    వతతుకనఁ జెలి కితదులో వాసి వోదు
     యితతచేత నేనఁ జెపప్పుతచే యడమాట లీడ నేల

    వతతల నీ సుదుద లితదే వనుకోవయాత
చ. 2:     సటూట దపప్పు దితతలోనే చటూచిన మాతగమున

   ఆనఁటదాని కితదుకనఁగా నాస వోదు
   కూటమ నాపచేత గరతుల పటట్టితపతచే

   దనఁట నెపైనా నాచేనఁతల తలసుకోవయాత
చ. 3:    ఘనత లేమనఁ దపప్పుదు కానఁగిలితచినతతలోనే

   పననఁగితచె ఆపచేత పరిమె వోదు
    చెనకి కూడిత వటేట్టి చేరి శ్రీవతకటేశనఁడ
   మన సిచిచ్చె రకతచి మనిన్నతచకోవయాత



రేక: 0326-2గళ సతపటత: 11-152
పలల్లవ:       ముతచి నినేన్న మననఁ జాల మొకేక్క మయాత నీ

    మతచితన మెలల్లనఁ గతట మరనఁగే లయాత
చ. 1:      యేకతాన నే నినున్న నే మతటనో యతటా

  ఆకడనఁ జెలలతోడ నాడుకొనేవు
    చేకొలనఁది వపైన నినున్ననఁ జేసినచేనఁతల మరి

    రాకల పోకల నితత రచచ్చె వతురా
చ. 2:    తరితీపలను నీపపైనఁ దమకితచిత నతటా

  యిరగపొరగ లేల యరినఁగితచేవు
    సరసునఁడ వపైన నినున్న చనవుననఁ గొసరితే

   వరివ గొనుచ వలల్లవరి నేతురా
చ. 3:    గెతటక పననఁగేవళ గిలిగితచిత నతటా

    యితటవా రెలల్ల వననఁగ నేల నవవ్వెవు
    జతటవపై శ్రీవతకటేశ సరి ననున్ననఁ గటూడితవ

   నతటతమకము లితత నాన వతరా



రేక: 0326-3వరాళ సతపటత: 11-153
పలల్లవ:      ఏ మని చెపప్పుదు మయత యప వలప

      నీ మేని రతులనఁ జొకిక్క నేర మెతచ నిపడు
చ. 1:      అదదము చటూచి చెలి యతతలేనో నవువ్వె నవవ్వె

   గదదరిచటూపల నీ మొగము చటూచెను
     యిదదరనఁ గటూడి యునన్నపప్పు డెరనఁగ దాయనో కాని

  చదిదగరతులకే సాధితచ నిపడు
చ. 2:      పొలినఁత బాగా లతదుక పకిక్కట నీ వడినటట్టి

   తొలతటతమత్మి చటూచి తల వతచెను
   కలసినపప్పుటవళ గతు లటచ్చెతడెనో కాని

     సొలసి యతదుకనఁ గానె సటూడి వట ట్టి నిపడు
చ. 3:       పవళతచనఁ బోయి నీవ పర మయి వుతడనఁగనఁ జెలి

 జవళవడుకలక సతతతసితచెను
     యివల శ్రీవతకటేశ యే మని మెచెచ్చెనో కాని

    కవ గటూడి మనన్ననల మతచ నిపడూ



రేక: 0326-4శ్రీరాగత సతపటత: 11-154
పలల్లవ:    బలిమ నేయకరే పటట్టి పననఁగకరే

    పొలసి పొ వచిచ్చెనానఁడు పోనియతనఁ గదరే
చ. 1:     కొసరే మా మాటల కూరిములో తేటల

     నసల నేనఁ డిత పనా నానఁడే కాక
     వస మెపైనానఁ డెవవ్వెతకో వలస నొలల్లము లీడనఁ

    బొసనఁగీనా వాని కటట్టి పోనియతనఁ గదరే
చ. 2:     రవవ్వెల మా పలపల రాయిడితచే సొలపల

     నవువ్వెల నేనఁ డిత పనా నానఁడే కాక
     యేవవ్వె తాస యిచచ్చెనదో యితతక నేరనఁడు తొలిల్ల

   పవువ్వెవతటది వలప పోనియతనఁ గదరే
చ. 3:  తనవోనిరతులనును తలపోనఁతమతులను

     ననుప నే డిత పనా నానఁడే కాక
   యననెను శ్రీవతకటేశనఁడితత సేసి ననున్న

   పొనిగి పోయినసుదిద పోనియతనఁ గదరే



రేక: 0326-5ముఖరి సతపటత: 11-155
పలల్లవ:     అపప్పుడే బలిమ సేసే వతదు కేమ

   చిపప్పులనఁ బనివనిగానఁ జెపప్పుర నాతోను
చ. 1:     వోప నతటానఁ బెనగనఁగ వడివటట్టి తయతకరా

   కోపపనఁ జూపల కనునఁగొనే వారము
     చేపటట్టి తీదపలను చేయి దానఁక గాల దానఁక

    ఆనఁప మాట మాటగానఁనె ఆడరా నాతోను
చ. 2:    పడమర లతడనఁగాను పేరననఁ బలవకరా

  వడి మురిపముల గరవ్వెపవారమటూ
     తడవనఁగనఁ బలమార తపప్పు లౌనో వపప్పు లౌనో

    నడుమ నవువ్వె నవువ్వెగ నవవ్వెరా నాతోను
చ. 3:      పవళతచి వుతడగాను పపైపపైనఁ బడే వ దేమరా

  చివురేచేనఁ గల గోరిచేతవారము
    యివల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి కూడితని ననున్న

    చవగా ముదుద ముదుద గానఁ జన వరా నాకనటూ



రేక: 0326-6కొతడమలహరి సతపటత: 11-156
పలల్లవ:     ఇదదరి మనసుల నేక మెపైననఁ గా

  కొదిదక వరివో టనరీనా
చ. 1:    చెలవునఁడు యేమో చితతతచనఁగ నే

   కలయు మనుట సతగతు లౌనా
  వలవనియలపతో వడనఁబడి యతడనఁగ

    యలమ నేనఁ జెనక టత పవునా
చ. 2:       అద పొడినఁ బడి పత యసు రసు రననఁగా

    పదరి నేనఁ బలచట పాడి యౌనా
   నిదరమోముతో నెరి వరి గతడనఁగ

   గదిగొని నేనఁ బెపైకొననఁ దగవా
చ. 3:    తమకితచి యతనఁడు దవువ్వెల నుతడనఁగ

    జమళనఁ గలయనఁ బోతే సర వవునా
   తమరి శ్రీవతకటదేవునఁ డతనఁడె నను

  పగమదముననఁ గలనెనఁ బాసనా



రేక: 0327-1శతకరాభరణత సతపటత: 11-157
పలల్లవ:    కోపము దరినమనఁదణ గటూడేవు గాక

    కెపైపగ నీ వళల్లద కలల్ల యనవయాత
చ. 1:       యే మతటవో కాని యితత గడునఁ జినన్ననఁ బోయ

   వమార నలక దర వనఁడుకోవయత
     పేగమతో బలిమ నేసి పననఁగి యేమ నేసితో

  వాములగనఁ దిటట్టికోనీ వదదనవయాత
చ. 2:    యితతచితత్తిము నొవవ్వెనఁగ యవవ్వెరిదికక్క చటూచితో

    అతతలో దల వతచె లే దనవయాత
     అతతటనఁ బోక నీవు అటట్టి యేమ నవవ్వెతవో
    చితతతో లోనికినఁ బోయ చేరి పటట్టివయాత

చ. 3:     మతయేమ మరితవో మెలనఁత నిటటూట్టిరప్పు నితచె
  చతురతనఁ గరిముల చలల్లవయాత

    తతతో శ్రీవతకటేశ దగద్గీరి కూడిత వాకె
   రత నలనెను మోవరస మయతవయాత



రేక: 0327-2దేసాళత సతపటత: 11-158
పలల్లవ:     ఏల మముత్మినఁ జెనకేవు యడడవా నీవు

    వలనఁ జూపేర నినున్ననె వనుకొన రాదా
చ. 1:       యేరా మా కసటూత్తిరిబొటట్టి య టట్టి తడె నేమ నీక

    గోర దిదద వచేచ్చెవు కూళవా నీవు
     గారవప నీ మేననఁ గసటూత్తిరి రేక లవగో
    తేరకొన వతక లలల్ల దొదుద కొన రాదా

చ. 2:     చెలల్లనఁబో నా హరముల చికక్కవడితే నేమ
    మలల్ల డి దిదద వచేచ్చెవు మతకవా నీవు

     చిలల్ల పొలల్ల య నీ మెయినఁ జెమటముతత్తిము లలల్ల
     పలల్ల రేగి నీవ చకక్కనఁ బెటట్టి కొన రాదా

చ. 3:      చనునఁగొతగ జారె నతటానఁ జకక్క దొబబ్బు వచేచ్చెవు
   చనవున ననిన్నటాను జాణవా నీవు

   చెనకి కానఁగిలితచిత శ్రీవతకటేశ నీవు
     ననిచి నీ పచచ్చెడము నాక గపప్పు రాదా



రేక: 0327-3సామతతత సతపటత: 11-159
పలల్లవ:   వలప చపప్పు జేసటవగకానఁడనీ

     బలిమ నా మనసుక బలల్ల కటట్టి వలనా
చ. 1:    పలికేవు కమత్మిటని పరాక నయేతవు

   అలిగినానఁ బోనీవు అదేరా నీవు
    పలిచితే వచిచ్చెనది పనునఁ దపప్పు నావళల్లనఁ

      గలదు నీ వనఁక ననున్ననఁ గాక నేయ వలను
చ. 2:     పపైపపైనఁ గొతగ వటేట్టివు పరలతో నవవ్వెవు

    వోప ననన్ననఁ బోనీవు వోరి నీవ
      పాప మతతే నీవు నేసే భద్రిమక లో నయినది

     యేపన నెతతపైనానఁ గదుద యితత సేయ వలనా
చ. 3:     యిచచ్చెగితచి కూడేవు యే మేమో తలనఁచేవు

    హచిచ్చె మటూల నుతడనీవు యేరా నీవ
     అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అనిన్న టాను నినున్న గటూడి

     మెచిచ్చెనద మే లయ మేక నేయ వలనా



రేక: 0327-4సాళతగనాట సతపటత: 11-160
పలల్లవ:        పొదుద వోదా తన కేమ పోర వటట్టి వగి తేచి

    ఉదదతడనఁడు తన కేమ పూరకతడనఁ బటట్టిదా
చ. 1:      యపప్పుట కతత్తిర మచేచ్చె దపప్పుడే యిచేచ్చెనఁ గాక

   యిపప్పుటనుతడియు మాట లేలే నాక
     కపప్పు నిజ మాడు మతటా కమత్మిర నానవటట్టిని
    తపప్పు లౌతా వపప్పు లౌతా నెరనఁగనఁడా

చ. 2:     చేయవలసినపప్పుడే చేయి ముతచి చేసేనఁ గాక
     య యడ నుతడియు బతతా లేలే నాక
     ఆయ మతట వగిరితచి నపప్పుడె తనకనఁ దానే

    కా యౌతా పతడౌతానఁ గనీనఁ గాకా
చ. 3:     దగద్గీరిత మదదరము తరవాయి వచచ్చెనఁ గాక

    యగద్గీల నెముత్మిలనఁ బటట్టి నేలే నాక
    బగద్గీన శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్ననఁ గటూడె నినఁక

   ముగద్గీపతడి అటల్లక మొద లయతనా



రేక: 0327-5లలిత సతపటత: 11-161
పలల్లవ:    అనిన్నయు నేరచకొనాన్ననఁ డలవాటే యాతనికి

      యనిన్న యపైననఁ గల వటేట్టి యితట కితక రావ
చ. 1:     వటట్టిమాక లిగిరితచ వానఁడు మాట లడితేను

    యిటట్టి ననున్న గరనఁగితచ టేమ సదతమే
     వటట్టికి వతటేత జాల వగాదానఁకనఁ జేపీప్పునఁ దాను

    బటట్టిబయ లీనఁద నోపనఁ బదవ మాయితటకి
చ. 2:    ఱతకి గిలిగితత లౌ ఱటట్టిడినవానిచేనఁతల

    యతల ననున్న నవవ్వెతచే దేమ సదతమే
      చేతకి లో నెపైతేనఁ జాల సేయనఁగల టట్టిలల్ల నఁ జేసి

    పోతరితచి వునన్నవానఁడు పోదమే మా యితటకి
చ. 3:       యేర లపైన నెదు రెకక్క యిటట్టి వనినఁ బొడగతటే

    యరీత మనము వచేచ్చె దేమ సదతమే
   చేరిననున్న నిట గటూడె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

    ఆరె దేరెనఁ బలవవ అతని మాయితటకి



రేక: 0327-6లలిత సతపటత: 11-162
పలల్లవ:     చకక్కని య వనున్ననఁడూ సతబటటూరి చెనున్ననఁడూ

    అకక్కడ నికక్కడ చటూప ఆసల రేనఁచని
చ. 1:     చెనున్ననినఁ జూడనఁ గదరే చెలలల నేనఁడు

  చినిన్న లేనవువ్వెలనె చెలరేనఁగీని
    సనన్నల నేస వానఁడె సటకానఁడు నాతో
    యనన్నట కెనన్నట పొతదు యిపడే రేనఁచని

చ. 2:     యే మనీనె చెనున్ననఁడూ యేకతాన ననున్ననటూ
  దొమటవావుల నాపపైనఁ దొరలితచని

   కోమలప చేయి చానఁచ కొతత్తిపతడిల్లకొడుక
   గామడితనాల ననున్ననఁ గాకల రేనఁచని

చ. 3:    శ్రీవతకటాదిద్రిమద చేరి కూడెనఁ జెనున్ననఁడు
   బావతచి పచచ్చెడము పపైనఁ గపీప్పుని

    మోవ చటూపీనఁ గమత్మిట మెకక్కళనఁడు వనఁడు
    దేవునఁడు గదవ వనఁడు తీపల రేనఁచని



రేక: 0328-1మధతమావత సతపటత: 11-163
పలల్లవ:    చెనకితే బగియనఁగ జెలల్లదా నేనఁడు

   జినుగసిగద్గీల నవువ్వె చెలల్లదా నీకూ
చ. 1:       కాయ మట పాయ మట కడు వలచిత నట

    నేయనఁగల టట్టిలల్ల నీక జెలల్లదా నేనఁడు
    నాయతతనె వచెచ్చెనా నాతుల కిద చాల

     చేయ మనఁ దాయను నేనఁడు చెలల్లదా నీక
చ. 2:       కలి మట బట మట కదిసి నవవ్వె వట

     చెలనఁగి నే వ మనన్ననఁ జెలల్లదా నేనఁడు
    చల మెనన్ననఁటకె యినఁక సాదితచవలనఁ గాక

   చెలరేనఁగి మాటలడనఁ జెలల్లదా నీక
చ. 3:      యిలల్లట మతచ మట యేకత మదే యట

    చెలల్లనఁబో యేమ సేసిననఁ జెలల్లదా నేనఁడు
    కొలల్లగా శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటేట్టి

   చిలల్లరపొతదుల మాననఁ జెలల్లదా నీకూ



రేక: 0328-2సాళతగనాట సతపటత: 16-164
పలల్లవ:      దేవ నీ చెలవములోనఁ దిరమెపై మకిక్కలి నీ

   దేవ చెలవము దచెచ్చెనఁ దేటతలల్లమగాను
చ. 1:    గరిమ నీ వురము కౌసుత్తి భమాణకముతో

    సరి దటూనఁగి యకక్క డాయ సతీమణ
   వరస నీదు బాహువలల్ల ల నడుమను

    పరిగి నీ లలితాతగి పదదరిక మతద 
చ. 2:   నీలమేఘమువతట నీ మేనికాతతకి

  మేలిమవనెన్న దచెచ్చె మెరనఁగనఁబోనఁడి
   పోలితప నీదు తమత్మిబొడుడ కతటనఁ బొడవున

   కాల దొకిక్క నిలిచెను కమలలయ
చ. 3:    అదివో నీ బతగారహరముల నడుమను

   పొదిబతగా రెపై నిలిచె పతత్తిడిబొమత్మి
    పొదిగి శ్రీవతకటేశ భోగితచె నీ కానఁగిటకి
   అదననఁ బుటట్టి భో గాయ నలమేలమతగ



రేక: 0328-3సామతతత సతపటత: 01-165
పలల్లవ:   ఈపాటవానఁడవు యేల కొపగితచితవ

  చేపటట్టినటలనె సేయ రాదా
చ. 1:      చెకక్క నొకక్కకర నీవు చేయి చానఁచకర నాపపై

    చకక్క నీ మతచితనాల చాలనఁ జాల
     పకక్కననఁ గోపతచ వదుద పపైకొని వనఁడుకో వదుద

   వకక్కమారె యితతేసికి నోపను నేను
చ. 2:      కాల దొకక్కకర నీవు కమత్మిట నవవ్వెక నాతో

   జాలినీ యిచచ్చెకముల చాలనఁ జాల
     తాలిమనఁ దిటాట్టి వదుద దగద్గీరి మొకాక్క వదుద

    మేల మనఁదనె వుతడే మేరతో నడవరా
చ. 3:    మాటలడకర నీవు మాయల సేయకరా

    చాట వాయ నీవలప చాలనఁ జాల
   గానఁటప శ్రీవతకటేశ కరనఁగితచి కూడితవ

     మేట నీ గణములక మెచిచ్చెత నే నిదివో



రేక: 0328-4సామతతత సతపటత: 11-166
పలల్లవ:     తా నేల నిలచనాన్ననఁడు తడవుల నుతడని

   పానిపటట్టి చెలలల పద మనరే
చ. 1:      మనసు రాని తలనఁప మాటలోనె కాన వచచ్చె

    పననఁగి యపప్పుట వనఁడు పలిచనఁ గొతతా
    ననుప గల దలల్ల ను నవవ్వెనతదే తలిసిత

     పని గదుద వచేచ్చెనఁ గాని పద మనరే
చ. 2:   నెరమెచచ్చెవలపల నిలిచినతదే తోచె

    సరసాన వనఁడె చేయి చానఁచనఁ గొతతా
    కరణ గల దలల్ల ను కనుచటూపలనె కతట

    పరిణమ మాయ నాకనఁ బద మనరే
చ. 3:    కలిగిన తమకము కానఁగిటలోనఁ గానవచెచ్చె

    అలరి తానఁ బెటట్టి కొనీ ఆనలటూనఁ గొతతా
     వల లేని వడుక శ్రీవతకటేశనఁ డిట గటూడె

    పలక లేనఁటకి నినఁకనఁ బద మనరే



రేక: 0328-5శతకరాభరణత సతపటత: 11-167
పలల్లవ:    చెలల్లనఁబో నాకె సుదుద ల చెపప్పుకవయత

   పలల్లదాన నీవు నీవ బదుకవయాత
చ. 1:     యేమయత నేము నీ కేమట కయాత

    నేమాన నీ కిచచ్చె లడ నేరనయాత
    చేముతచి యాప కీ మేల సేయనయాత

   మోము చటూచి సతతతసితచి మొకేక్కనయాత
చ. 2:    తలవయత మముత్మి నేల తడవవయత

     నెలవపై నే నిజ మాడి నిషటూట్టిరి నితతే
  కెలసి యాకెనె బుజజగితచవయాత
      వలచి నే నెపడు నీ వదద నుతడే నయాత

చ. 3:     చెలల్ల నయత యే మెపైనానఁ జేయవయాత
   యలల్లవారివల నేమ నెరనఁగ నయాత

    కొలల్లగా శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
    తలల్లముగ నీ వతటనఁ దిరిగే నయాత



రేక: 0328-6సాళతగనాట సతపటత: 11-168
పలల్లవ:      దటూరనఁ బోతేనఁ గోపము దొరక ముకక్కన నుతడు

   వరకే తోడుక రారే వడనఁబరచేనటూ
చ. 1:    అవునఁగా దనకరే ఆడినటట్టి ఆడనీరే

    యివల నేనే చెపేప్పు నినిన్న బుదుద ల
    తవరి మ రితదానఁకానఁ దచిచ్చెనదే మపాల
   అవల నతతటమనఁద నాతడు నాపాల

చ. 2:    చేచేతనఁ బెననఁగకరే సేసినటేట్టి సేయనీరే
     యేచి నేనే సేవ సేసే నీడుక నీడు
    కాచిన మమత్మిదదరినినఁ గదియితచట మ పని
     చటూచి వానినఁ గరనఁగితచి చొకక్కట నా పని

చ. 3:      పతత మె టఱ ట్టినెపై వచిచ్చె బలిమ సేయకరే
    మతతనాన మెచచ్చె సేసే మతక లలల్ల ను

    యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డిదే కదే ననున్ననఁగటూడె
     వతతులే నీకనఁ జెలల్ల వాసి నాకనఁ జెలల్ల



రేక: 0329-1ఆహిరి సతపటత: 11-169
పలల్లవ:      ఇతత యలిగితేనఁ గన యవవ్వెరి వసము గాదు

   సతతసాన నవవ్వెట సతతోడ నగవ
చ. 1:    యకక్కడ పరాకో యేమ భావతచేవో

   మొకేక్కటచెలినఁ గానఁగిట ముతచి యతత్తివు
    మకక్కవ నీకనఁ జాలదో మనసులోనఁ గోపమో

    నికిక్క చటూచేసతతోడ నీ వమ ననవ
చ. 2:     సిగద్గీ పడడ వధమో చెపేప్పువార లేకో

  దగద్గీరి యునన్నసతతోనఁ దమకితచవు
   నిగద్గీల రాజసమో నీ వళల్లగణమో

   వగద్గీళతచి పలవనఁగ వనియును వనవ
చ. 3:     యేమ దలనఁచకొతటవో య వనిత భాగతమో

     చే ముతచి సరస మాడి చెకక్క నొకేక్కవు
     కామునఁడు పర రేనఁచెనో కరణ నీకనఁ బుటట్టినో

   నేమప శ్రీవతకటేశ నీవ కూడితవ



రేక: 0329-2శతకరాభరణత సతపటత: 11-170
పలల్లవ:      ఒతట ననున్న నవవ్వె వచచ్చె నో యమాత్మి

    వుతటవతట వయు మనీ నో యమాత్మి
చ. 1:       సుదుద లవ వను మతటా సొరిదినఁ జెకక్కల ముట ట్టి

   వదదనాన్న మాననఁడే వో యమాత్మి
     గదిదతచి యతదుక నేను కడు జతకితచనఁ బోతేను

    వుదదతడపమాట లడ నటూరకే వో యమాత్మి
చ. 2:      బడి బడి రమత్మితటానఁ బటట్టినఁ బటట్టినఁ బెపైకొని

    వడిస నీ పయతదను నో యమాత్మి
     తదవక మని నేను తనున్న నాన వటట్టితేను

     ఉడికి తపప్పుక చటూచ నటూరకే వో యమాత్మి
చ. 3:      పనిమాలి నేనఁడే తన పాదుముల గదుద మతటా

    వనర బలిమ నేస నో యమాత్మి
   యనసను శ్రీవతకటేశనఁ డిటవల ననున్న

     వుని కెపై నిలిచితమ వరకే వో యమాత్మి



రేక: 0329-3వరాళ సతపటత: 11-171
పలల్లవ:    పలమారనఁ బెననఁగక పదవ నీవు

    నిలచనాన్ననఁ డెదుటనే నీ కెతత పగటే
చ. 1:     నెటట్టి కొని రమణునఁడు నినేన్న తపప్పుక చటూచ

   పటట్టినచలము మాని పదవ నీవు
     అటట్టి దొర యానఁతడు నినన్నడిగే మాటల కెలల్ల

     యటఱట్టిన నుతత్తిర మయత వతత గతడే నీక
చ. 2:     చేపటట్టి పననఁగీని చెలవప నీ వభునఁడు

   పపైపయినఁ దపప్పుతచకోక పదవ నీవు
    యేపన నాతనఁడె నీయితటకి వచిచ్చె యుతడనఁగా
    కోపము మానవు యేట కొతత్తిలే నీవ

చ. 3:     చితత దర నాతనఁడు చిరనవువ్వె నవవ్వెనఁగాను
    పతతాల చెలల్ల దితకనఁ బదవ నీవ
    అతతలో శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి నినున్ననఁ గటూడె

    యతతటదానవు నీవు యదు రేదే నీక



రేక: 0329-4హితదోళవసతతత సతపటత: 11-172
పలల్లవ:     అలల్లద నీ రమణ ఆయితత్తిమెపై వునన్నది

   పలల్ల గ జాజరాడనఁ బలిచనఁ బోవయాత
చ. 1:   వనితచటూపల కలవల వసతతముల

   ఘన మెపైనమోహము గతధము వసతతము
   మనసులో కోరికల మతచినీళల్ల వసతతము

   పననఁగి జాజరలడనఁ బలిచ నయాత
చ. 2:   కలికినవువ్వెల నీక కపప్పురవసతతముల

 నిలిచినకళల వనెన్నలవసతతముల
 పలకలకొసరల బతగారవసతతము

   బెళకక జాజరాడనఁ బలిచ నయాత
చ. 3:    కేల పటట్టి తీసినది కెతదామరవసతతము

  చాలనఁ బులకల ముతాతలవసతతము
   యలగల శ్రీవతకటేశ ఆకెనఁ గటూడితవ

    పేలరి యపై జాజరాడనఁ బలిచ బోవయాత



రేక: 0329-5మాళవగళ సతపటత: 11-173
పలల్లవ:      నీకే చెలల్ల నఁ గాని నే నితత కోపను

   కాకరితనా లపడునఁ గలవ నీకను
చ. 1:     రమణతో నొకమాట రత నాతొ నొకమాట

   అమరదు యనన్ననఁడు నీ వాడకరా
   కమలము వకకనున్న కలవయు వకకనున్న

    జమళ రతడు నడప సాజయే నీకను
చ. 2:      కతటే నితదు వచేచ్చె వాకడిమో మెపైతే రావు

     అతట నన రాదు మాతో నతత యాలరా
   వతటనిసా మెమెుకటయటూ వగి గరతత్మితతుని
   బతటలనఁగా గాడినఁ గటట్టి పరచేటవానఁడవు

చ. 3:      కానఁగిలితచే వట ననున్న కనున్న గిరిపే వాపతో
   దానఁగిలిముచచ్చె లడేవు తగ దేలరా

     యేనఁగి మతట కొక కొతగ యతత్తి శ్రీవతకటగిరి
    నానఁగిత రెతడు వాదాల నౌరా నీవ



రేక: 0329-6శతకారాభరణత సతపటత: 11-174
పలల్లవ:     ఏ మతదునె యితదు కిటట్టి నినున్న

   కామను లిటఱల్లతే కాలమహి మెట ల్ల
చ. 1:     అతనఁడు నాతో నవవ్వెనటట్టినవువ్వె నీ మనఁదికి

   యేతులకనఁ దసుకొనే వది మేలే
     పోతరితచి వుపప్పు వసి పొతుత్తి గలయ వచేచ్చెవు

     చేతులనఁ బటట్టినఁగ రాదు చెలి కూ ళపైతేను
చ. 2:     పేరకొని ననన్నతనఁడు పలవనఁగ నది వని

    యరీత నీవ పలికే వది మేలే
    నీరవటట్టి గొనన్నవళ నెయిత వోసే వాతనికి

   ఆరయ సిగద్గీ లేనియానఁటద పసురమా
చ. 3:      చేయి నాపపై వయనఁ బోతే శ్రీ వతకటపతకి

    యయడనఁ గెపైదతడ చిచేచ్చె వది మేలే
    పాయక య శ్రీవతకటపతయే ననున్ననునఁ గటూడె

    చాయ యఱనఁగనియటట్టి సతయ పో ములచా



రేక: 0330-1ఆహిరి సతపటత: 11-175
పలల్లవ:      మటూల నునన్న వారి మముత్మి ముతగిట వసితవ

     పోళమ నానఁడువార నీ పొర గవుటే దోసమా
చ. 1:       వచిచ్చె వచిచ్చె చేయి వటట్టి వటట్టియాన లలల్లనఁ బెటట్టి

    చెచెచ్చెర న నిన్నటట్టి లోను సేసుకొతటవ
   యిచచ్చెకనఁడ ననున్నవల నెవవ్వెతనఁ జేసితవో

     యచిచ్చె మగనాతడల్లక నీ యితటకి రానఁ బాసరా
చ. 2:       సారె సారె నవువ్వె నవవ్వె జవావ్వెది చెకక్కలనఁ బటూసి

    పారి పారి ననున్న నితత భద్రిమయితచిత
     వరివారి నెలల్ల నతతా వోరి కలయనఁ గొతటవో

    వారితచి మానాపతుల వాడ నుతటే నేరమా
చ. 3:      మెలల్లనె మెలల్లనె మొకిక్క మేర మరనఁ గానఁగిలితచి

   కొలల్లగా శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గటూడిత ననున్న
  వలిల్లవలపల చలల్ల వనన్నముదదకస్కృషరనఁడా

     గొలల్లతల కెలల్ల నీ కల మౌటే తగల



రేక: 0330-2ముఖరి సతపటత: 11-176
పలల్లవ:     నీవ యరనఁగదువు ని నాన్నతనఁడు పలవనఁగ

    వావాత నటూనఁకొనవు వదుద చల మమాత్మి
చ. 1:      ముకక్కన నటూరప్పుల రేనఁగ ముతజేయి వటట్టి పననఁగీ

    వకక్కసప సతతతటవానఁడు యితత నినున్న వనఁడుకోనఁగ
    యకక్కవ నతతటవానఁడు యితత నినున్న వనఁడుకోనఁగ

     చికక్క కిటట్టి బగిసేవు చెలల్ల నా వో యమాత్మి
చ. 2:      పూవుల కొపప్పులల్ల జార పడిసిట నినున్న నెతత్తి

     వోవల పతకి లో నెపై వుతడవ కొతతా
    వవల కాతతలవానఁడు వస నినున్న బొదుగనఁగ

      నీ వత తపైనా గటట్టియతవు నీకనఁ దగ దమాత్మి
చ. 3:      తా నాతనఁడు నీక లోనెపై తమకాననఁ గటూడనఁగాను

      ఆన లలల్లనఁ బెటట్టి వచేచ్చె వ దేమే యితకా
    పూని శ్రీవతకటపత భోగితచే నినున్న రత

   కానిమత్మిని పాయకవ కలకాల మమాత్మి



రేక: 0330-3సామతతత సతపటత: 11-177
పలల్లవ:      ఇతదుకే పో నేను మ యితటకి వచిచ్చెత

    పొతద కితక నేనఁ బోనియత నినున్న
చ. 1:     కలికి నీ చటూపల కనున్నల నుతడనఁగ

   నలవతక మముత్మి నాట నేలే
   పలవక మముత్మినఁ బలిచే మోవ

 వలకనఁదేనెల నటూరితచని
చ. 2:     బాప నీ కచముల పయతద నుతడనఁగ

  రేపవలపల రేనఁచ మముత్మి
   నీపపైనే వుతడనఁగ నీ చకక్కనఁదనము

   యేపన నా మన సలయితచని
చ. 3:    చేయి చెకక్కతోడనఁ జిమేత్మి నీసిగద్గీల

   ఆయముల దానఁకీ నదోద మముత్మి
   యయడ శ్రీవతటేశనఁడ నే నినున్ననఁ

   బాయక కూడనఁగనఁ బతత మాడేవ



రేక: 0330-4శ్రీరాగత సతపటత: 11-178
పలల్లవ:     కొతత్తి పతడిల్లకూనఁతుర కొతక దేరీనఁ దేరదు

    చితత్తిగితచి నీ వపైనానఁ జేయి వటట్టివయాత
చ. 1:      చిముత్మిచ నీ మోము చటూచ సిగద్గీతో దగద్గీరదు

   కొమత్మిసతగడి నీ వపైననఁ గటూచతడవయాత
    కమత్మి నవువ్వెలను నవవ్వెనఁ గలసి మాటలడదు
    పమత్మి నీ వపైన నాపతోనఁ బలకవయాత

చ. 2:     ఆలవటట్టిము వసరే నతట ముటట్టి పననఁగదు
   తేలితచి యాప వరప తలపవయాత

     కాల దొకీక్క నినున్న నిటట్టి కానఁకదేరనఁ గలయదు
   పోళమ నీవ కానఁగిటనఁ బొదుగవయాత

చ. 3:    తనలోనె మోహితచ దతటతనము నేరదు
  ననుపలే యాకెతోడ నడపవయత

   యనస శ్రీవతకటేశ యితతనినున్న మెలల్లనె
   మన సిచిచ్చె యిటలనె మనిన్నతచవయాత



రేక: 0330-5కాతబోదిసతపటత: 11-179
పలల్లవ:    చితతలనఁ జిగరల చెనకలనఁ జేనఁగల

    వతతల నీ చలముల వదద యినఁకను
చ. 1:       చెలి నీ సిగద్గీ లివగో సలవ వనన్నల గాయ

   యలమ బొమత్మిలజతకె యతడ గాసనె
    వలచి వభునఁ డితదుకే వాడుచ వాడుదేరీని
    కలవ చటూప లయిననఁ గపప్పువ మనఁదను

చ. 2:   మాటలతేనెలోన మధురము గరియనఁగ
    గానఁటప నీ బగవుల కార మయతనె

    వనఁటనె వభునఁ డితదుక వనఁగీని లోనఁగీని
    పాటల రాగాల చిలపా లపైననఁ బోయవ

చ. 3:      కాతత నీ కానఁగి లనేట కమత్మినఁబటూనఁదగెనఁ బొదిగీ
   యితత నీ ముతడల్లగోళల్లనేల వతేత్తివ
    పతతప శ్రీవతకటాదిద్రిపత యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   అతతలో మెతత్తినివనయము లపైననఁ జేయవ



రేక: 0330-6పాడి సతపటత: 11-180
పలల్లవ:    వచేచ్చెయవయాత వనఁగదానఁకా జాగ లేల

    కొచిచ్చె చెలలము నేము కొతడేల చెపేప్పుమా
చ. 1:     ఈకడ ననేన్న మడిగే వతటకి వచేచ్చెసితేను

   ఆకెచేతనే వనేవు అపప్పుడు నీవు
   జోక నినేన్ననఁటకో పలచకొని రమత్మిననఁగాను

    దాకొని వచిచ్చెత నితతే తలనఁ పరనఁగదునా
చ. 2:      ఆన లేనఁటకినఁ బెటేట్టివు అతడక నీ వనఁగితేను

  కాననఁబగీ ననిన్నయును కాతతవలల్లనే
      తానె నీ వడ నునాన్న వదకి తోడి తమత్మిననఁగ

    మోనాన వచిచ్చెత నితతే ముతద రెరనఁగదునా
చ. 3:      కరికరనఁ బెటట్టి నేల కాతత నీవునఁ గటూడితేను

    అరయనఁగ మతచి వయత ననిన్న పనుల
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యితతవదదనఁ గటూచతటవ

    సరసా లడనఁగానఁ గతట సర వరనఁగదునా



రేక: 0331-1శ్రీరాగత సతపటత: 11-181
పలల్లవ:     అయతయోత భటూమమనఁద ననిన్నయునఁ గతటనఁ జెరవు

    ముయత మటూక డడిగేట మటూడుల గలరగా
చ. 1:      కడ నీ చెకక్కల గోళల్ల కానఁడినపో టల్ల తడనఁగ

     నొడిగే నా మాట నీక నొపప్పు లయనఁగా
     బడి బడి తలిల్లదతడిద్రి పగ లతడనఁగా లతజ

   గొడవలకనఁ బెనగే కూళల గలరగా
చ. 2:       పకక్క సతుల నీ మోవ పపప్పు నేసి వుతడనఁగాను

    యికక్కడ నే వగచట హీన మాయనఁగా
     మకిక్కలి రాళల్ల కోపక మెతత్తి నెపైనతదు గదదలి

   యకక్కవ వానఁడి చేసేయడడల గలరగా
చ. 3:    తగనియవవ్వెతో కాలితానఁకల నీమెపై నుతడనఁగ

    బగవు నా చనున్నలొతుత్తి బర సాయనఁగా
   అగపడి శ్రీవతకటాధిప కూడిత వటట్టి

   నగవు నిజాల సేసేనాథల గలరగా



రేక: 0331-2పాడి సతపటత: 11-182
పలల్లవ:    ఎతత గటట్టి వాయతనమ దేమే వనఁడు

    అతతకతత కేమనాన్న నస మనఁడే వనఁడు
చ. 1:      నిదుద ర కనున్నలనఁ దేరి నీకతటే లే దతటా

    గదిదతచి తపప్పుక చటూచనఁ గదే వనఁడు
   ముదుద తో నెగసకేక్కల మోవకెతపల రేనఁచితే

    వదదన లేక వోరిచి వునాన్ననఁడె వనఁడు
చ. 2:       ముకక్కన నటూరప్పుల నీక ముతచె నతట లే దతటా

   అకిక్కలితచి లోనోనె ఆనఁపీనె వనఁడు
     అకక్కడ నలసి వచేచ్చె నతదుపపై నేనఁ బెననఁగిత

   అకక్కరతో రతులకెపై ఆసపడ వనఁడు
చ. 3:     చెమటల తన మేను చెరనఁగననఁ గపీప్పుతేను

    అమర ముసునఁగ వట ట్టి నపప్పుట వనఁడు
    తమతో శ్రీవతకటేశనఁ దగ నితదుకె మెచిచ్చెతే

   భద్రిమసినటల్లనఁ బెపైపపైనఁ గటూడ వనఁడు



రేక: 0331-3రామకిగయ సతపటత: 11-183
పలల్లవ:    సిగద్గీరి పతడిల్లకొడుకనఁ జేరి చటూతము

    వగిద్గీ సదమదము లపై వునాన్ననఁ డటా
చ. 1:     వదిద కిటట్టి రమత్మినరే వచచ్చెనో రానఁడో

    గదదరి తన లగల కతదము నేనఁడు
   బదుద లో నిజమో కాని పచిచ్చెవచిచ్చెచేనఁతల
    వదద కతో బతడుబత డెపై వునాన్ననఁ డటా

చ. 2:     మాట మాట దియతరే మన సటల్ల నన్నదో
    గానఁటప తన వదతల కతదము నేనఁడు

   చటకపచెమ టట చిటల్ల గతదా లట
   మేటదొరనఁ బలవరే మెరస నటా

చ. 3:     ముసునఁగ దరవరే మొకము చటూతము నేనఁడు
    కసుగాట చేనఁత లలల్లనఁ గతదము గాని

    పసతో శ్రీవతకటపత ననున్న నిట గటూడె
    నస చేసి నాతోనె నవవ్వె నటా



రేక: 0331-4దేసాళత సతపటత: 11-184
పలల్లవ:     పనునఁ బతడుగల సేసి పలిపతచె నినన్నమాప

  పననఁగీనఁజితత్తిప చితత పనులతపటముల
చ. 1:       చెవులనఁ బతడుగ సేనె చెలి నీ సుదుద ల వని

  నవకప వడుక నినన్నటమాప
   తవరి వగదానఁకా దపాళపతడుగ నేస

   జవకటట్టి నినునఁ బాసి జాగరాలను
చ. 2:     కనున్నలపతడుగ సేస కలికి మేడపపై నుతడి

    నినున్ననఁ దపప్పు కిటట్టి చటూచి నినన్నమాప
    వునన్నత నొక నిమష ముగాదిపతడుగ నేనె
   తనున్ననఁ దానె తనలోని తమకానను

చ. 3:    నిచచ్చెపతడుగల సేసే నీతోడి మాటలనె
   నెచెచ్చెలి యలల్లతతనుతడి నినన్న మాప
    పచిచ్చెగా లక్ష్మిదేవ పతడుగల సేస నిద

   యిచచ్చెకనఁడ శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడెనటూ



రేక: 0331-5నాగవరాళ సతపటత: 11-185
పలల్లవ:     ఎటట్టి నన్నదో నీ మనసు యేమ సేతురా

     యటట్టి నెదుటనఁ బాయ లే నేమ సేతురా
చ. 1:     చటూచదానఁకా వగిరితత సొతపగా వభునఁడ నీతో

  దానఁచి మాటాడినదానఁకనఁ దమకితతును
   చేచేతనఁ దమకితతు చేరవదానఁకా నిటల్లనె

    యేచి తమకమే నితడె నేమ సేతురా
చ. 2:     అటట్టి నీ చెనకలక నాసగితతునఁ దనివోక

   ముటట్టి యాసగితతు నీ మోవతేనెక
   గటట్టిగా నతతటమనఁద కానఁగిటకి నాసగితతు

    యటఱట్టినా నాసలే నితడె నేమ సేతురా
చ. 3:       అదన నీ మే నతట అటట్టి పరమశ మవుదు

   వదలక కూడి పరవశ మవుదును
    పొదలి శ్రీవతకటేశ పొతదితని ననున్న నిటట్టి

   యదిరితచెనఁ బరవశ లేమ సేతురా



రేక: 0331-6శ్రీరాగత సతపటత: 11-186
పలల్లవ:       ననున్ననఁ బాసి వుతడ నేల నాయాలక రా నేల

   వునన్నటాల్ల నె వుతటే వరసేరా నినున్న
చ. 1:      కాతతలనఁ దిటట్టినఁగ నేల కాని కాని వటేల్లల

    యితతట నీ గణము నే నెఱనఁగనిదా
   పతతపసాకిర లేల పతతారకాణ లేల

     వతతన నా వదద నుతటే వచచ్చెనా నితదల
చ. 2:      పదరి కోపతచ నేల బాసల సేయనఁగ నేల

     కదిసి నీ మోహము నేనఁ గనన్నద కాదా
    వదరనఁబెదవు లతడ వాదు లడువనఁగ నేల

    అదన నావదద నుతటే ఆడేరా నినున్నను
చ. 3:       నే నెతతపైనా నమత్మి నతటా నీకె యలక లేల

     కానీ లేరా యినిన్నయు నేనఁ గనన్నవ కావా
   పూని శ్రీవతకటేశనఁడ వడనఁబరచి కూడిత
      నేను నీవ నిటట్టి వుతటే నేనఁ డనేరా నినుత్మినటూ



రేక: 0332-1హిజిజజి సతపటత: 11-187
పలల్లవ:    కాతతలల యితతులల కతటరా యిది

    యతత కెతత కెతుత్తి కొతట వరనఁగదా నేను
చ. 1:    వకక్కమాట నినన్నతట వరివారిపపైనఁ జటేట్టివు

   మకిక్కలి ముడికానఁడవు మేలరా నీవు
     మకక్కళతచి నీ చేనఁతల మాయ వలసి యరీత

    యకక్క డెకక్కడో పనచే దరనఁగరా నేను
చ. 2:     వాదు నీతోనఁ బెటట్టి కొతట వాడవారిపపై బెటేట్టివు

   మేదకపకొయత వదువు మేలరా నీవు
    ఆదస నీ నేరాల అతదులోనే పలిమేవు
     యేది తుది మొద లౌటా నెరనఁగరా నేను

చ. 3:      పొతచి నీవ కలల్ల వతట పొరగ కపప్పుగితచేవు
    మతచెను నీ చలములే మేలరా నీవ

    యతచి నటట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   యితచకతత కపటము యఱనఁగరా నేను



రేక: 0332-2రామకిగయ సతపటత: 11-188
పలల్లవ:     వరస నే నెరనఁగదు వాని గణము

     కరనఁగి నా పేర వతటే కానుక లతదియతరే
చ. 1:     తగనేనఁ గోపగితచిన దయ గల దాతనికి

    బగియనఁడు వచచ్చెనఁ గాని పలవ్వెరే వాని
      వగి నే నతత దిటట్టినా వోరవు గ దాద తనికి

     నగతా వచచ్చెనఁ గాని నా పేర చెపప్పురే
చ. 2:      మోనాన నేనఁ గొసరినా మోహము గ దాద తనికి

     పేని పటట్టి వచచ్చెనఁ గాని పలవ్వెరే వాని
     పూని నేనెత తలిగినా బుజజగితచ నేరచ్చెనఁ వాడు

   వానికినఁ బొడచటూపరే వచచ్చె నితదానఁకలను
చ. 3:      ముతప నే గరివ నెపైనా మొదల వనయివానఁడు

    పతపన దానె వచచ్చెనఁ బలవ్వెరే వాని
     యితపల శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

     పతపన నీడనె వుతడ పపై పపైనె మొకక్కరే



రేక: 0332-3శతకరాభరణత సతపటత: 11-189
పలల్లవ:    దొరతో సతగాతము దొరకినపాటే చాల

     వరసి మరనఁగనఁ బోతే నొకక్క రీత నుతడునా
చ. 1:      యేకతాన లోన నుతడి యేల ననున్ననఁ బలిచేవు

  వాకిటకి రావయత వలసితేను
     చేకొని యొకత యుతట సిగద్గీపడి వళల్ల వచిచ్చె

   కూకల వతుత్తి ల గాను కూళదాననా
చ. 2:     మరిగితచి మరనఁగన మాట లే లడితచేవు

    తర దియతవయత అతత తీనఁట గలిత
    వరసక వచిచ్చెనాప వాదు నాతోనఁ బెటట్టి కొతట

   వరస మెపై యటూరకతడ వఱిఱ్ఱైదాననా
చ. 3:      పటట్టిమతచముపపై నుతడి పపైనఁ గాల చానఁచ నేల

    యిటట్టి వుర మెకక్కవయత యితత గలిత
    జటట్టిగా శ్రీవతకటేశ సరి నొకత గటూచతట

    వటట్టి యితప సేసుకో వాసి లేనిదాననా



రేక: 0332-4శ్రీరాగత సతపటత: 11-190
పలల్లవ:     వలసితే రేప మాప వచేచ్చెవు గాని

     అలమ చే యతత్తి మొకిక్క అతపతచక రావ
చ. 1:     యేడ లేనిమానఁటల యతదానఁక నెపైననఁ బెనచి

   ఆడెవు మానఁటల నీవు అతనితోను
     తోడ నతపతచక రావ తుద లేద యాసలక

     నీ డనప యత డనవు నిలచతడే వడను
చ. 2:       కూరి మెలల్లనఁ బెటట్టి పటట్టి కొనచటూప నానఁటనఁ జూచి

    ఆరగితచనఁ బోనఁ జాల వాతనినఁ బాసి
       య రీత నితత గలిత యితట కెపైనానఁ దోడి తేవ
   తీరవు మ ముచచ్చెటల దవతుత్తి నఁబొదాద యను

చ. 3:      గయాతళ వపై నవవ్వె నవవ్వె కానఁగిట బతగితచకొని
   యయతడనఁ బోనీవు యేమే యితని

    నెయతప శ్రీవతకటేశ నీవునఁ గటూడితవ ఆతనఁ
     డియతడనె వుతడనఁ గాని యిలల్ల వళల్ల నీకవ



రేక: 0332-5పాడి సతపటత: 11-191
పలల్లవ:       ఏమ సేయ వచచ్చెనఁ గాల మెవవ్వెరి నెతత సేసునో

    నేమాన నవవ్వెట ననున్న నివవ్వెర గతదితచెను
చ. 1:      పలక బతతప ననున్ననఁ బాబ్రాయముగ నితత సేస

   చెలల కెలల్ల నఁ బద్రియము చెపప్పుతచెను
     అలర రాజసప న నాన్నసలగా యితత సేస

  నలి రమణునితటకి నడపతచెను
చ. 2:      వాసితో నుతడేట ననున్న వలపగా యితత నేనె

   వసాల ఆతని మాట వనిపతచెను
    పోసరితచి వుతడేననున్న పొతదుగా యితత సేస

  పాసితే వరహవదనపాల సేనెను
చ. 3:     సిగద్గీతో నుతడేననున్న చితత్తిమెకా యితత నేనె

 తగద్గీనితమకములనఁ దగిలితచెను
    వగద్గీళతచి యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డిట గటూడె
      అగద్గీలప నా రతుల కా అనిన్న టాను మతచెను



రేక: 0332-6సామతతత సతపటత: 11-192
పలల్లవ:    కూచతడనఁ బెటట్టి కొనవ కోప మేనఁటకి

   కాచకనన్న రమణునినఁ గరణతచ వలదా
చ. 1:    నాటకొన నినున్ననఁ జూచి నవవ్వెటపతతోడ

    మాట లడనఁ గదవ మౌన మేనఁటకి
    ఆనఁటదాని కితత యేల అతతవానఁడు వనఁడుకోగ

     కోట నేరా లేమ గలల్ల నఁ గటూడుకొన వలదా
చ. 2:      కొతగ వటట్టి నినున్ననఁ దసి కొసరేటపత నిటేట్టి

   సతగడినఁ గానఁగిలితచ వసట లేనఁటకి
   యితగితాన నొకక్కవళ యిదదరిలోనఁ గలనఁగితే

     సతగతనఁ జవ సేసుక చన వయత వలదా
చ. 3:        యిర వపై తముత్మిలము నీ కితద మనీ నాతనఁ డదే

    సిర సతత్తి గదవ సిగద్గీ లేనఁటకి
   నిరత శ్రీవతకటాదిద్రినిలయునఁడు నినున్ననఁ గటూడె

    తొరలిన నీరతులనఁ దోడు చటూప వలదా



రేక: 0333-1ధనాన్నశి సతపటత: 11-193
పలల్లవ:      నేనెపైతే నేమ నెరనఁగ నీక నీవ బెదరేవు

    తానే బయటనఁ బడని తగని నీచేనఁతల
చ. 1:      కొతడవతట దొర నినున్ననఁ గోరి వతగె మాడుదునా

    దుతడుగము నీక నీకే తోనఁచనఁ గాకా
     అతడక వచిచ్చె నీ గటట్టి అరయనఁగ వచిచ్చెతనా

    వుతడుతడి నీక నీవ వులికేవు గాక
చ. 2:     నడుమను నినున్ననఁ జూచి నవువ్వెల నవవ్వెతవా

     వడి నీక నీవ తల వతచేవు గాక
    వడ నీ మేనిచేనఁతల వదకి చటూచితనా

    తడవ కపప్పుక నీవ దానఁచేవు గాక
చ. 3:    నీవు గానఁగిలితచకోనఁగా నేరము లతచితనా

    భావతచ నీవ సిగద్గీ వడేవు గాక
    యవళ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    కోవదునఁడ వపై రతనఁ గొతకేవు గాకా



రేక: 0333-2బౌళరామకిగయ సతపటత: 11-194
పలల్లవ:     అదోద మానవుగా అదే మే నీవు

    గదిదతచి నీవు చటూచితే కాళల్ల వణనఁకీనా
చ. 1:       మచిచ్చెక నాతనఁడు నేడు మా యితటకి వచెచ్చె నతటా

     పచిచ్చె గొతతా వచిచ్చె గొతతానఁ బలికే వమే
    బచెచ్చెనల నతనఁడు నీ సాతగెములో వానఁడెపై

     నెచెచ్చెలి నీకనఁ గొతకితే నే నీక వరతునా
చ. 2:       చెపప్పు యితదరిలో వానఁడు చేయి నాపపై వస నతటా

    అపప్పుటనుతడి వుడికే వ దేమే నీవు
    దపప్పుర మాతనఁడు నీచేనఁ దిటట్టితచకొనునఁ గాక

   నిపప్పువతటదాన నేను నీచేతనఁ బడేనా
చ. 3:    గకక్కన శ్రీవతకటాదిద్రిఘనునఁడు ననున్ననఁ గటూడితే

    పకక్కన నాతనినఁ గొతగ వటేట్టి వమే
      చకక్క నీ వతడ నుతట సాదితచనఁ జెలల్ల నఁ గాక

     యికక్కడ వచేచ్చె మనేవ యిక నే నోరతునా



రేక: 0333-3దేవగాతధరి సతపటత: 11-195
పలల్లవ:      ఈతనఁడె నీ కెతత తన వచెచ్చెనో కాక

    యేతుల నీ గణముల కితదరటూను మెతుత్తి రా
చ. 1:     పదరి యాతడు నినున్ననఁ బెపైపపైనఁ బలవనఁగాను

    యదిటకి రావు లోన నేమ సేసేవ
     మదినఁ గోపము గలిత మాటల నాడుదు గాక
    కదిసి మోనాన నుతటే గరవ్వె మనరా

చ. 2:      అలరి మాటాడి యాడి యాతనఁడు లేప వచిచ్చెతే
    యలమ నిదుద ర బొయేత వది యేనఁటదే
    చలము నీకనఁ గలితే సాదితచవలనఁ గాక

    నిలిగి ముసునఁ గిడుటే నిషటూట్టిరము గాదా
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి కానఁగిలితచకోనఁగా

    యవళ సిగద్గీ వడేవు యినఁకనఁ దగనా
    వవల గలిగిన వనకకె చెలల్ల నఁ గాక

    భావతచి కూడిన మనఁదనఁ బచిచ్చె దొనఁచదా



రేక: 0333-4పాడి సతపటత: 11-196
పలల్లవ:  మతకాల నేరిచినమాయదారివ

     తత నీ వడడము రాక తలరా వోరి
చ. 1:     దవువ్వెల నే రానఁగానె తగనఁ బలకరితచేవు

   యవవ్వెతక నా రాక యచచ్చెరితచేవో
    అవవ్వెల నపప్పుటనుతడి అనుమాన మయత నాక

    పవవ్వెళతచే లోను చటూచేనఁ బదరా వోరి
చ. 2:       యితతట నేనఁ జొచిచ్చె రానఁగా నెదురగా వళల్ల వచేచ్చె

    వతత నాకె గోపగితచ నతటానో వోరి
     యతతపైన నీవు ననున్న నేమరితచనఁ జోట లేదు

    చెతత నెవవ్వెతనఁ దచిచ్చెత చెపప్పురా వోరి
చ. 3:      చేరి నే మతచ మెకక్కనఁగా చెలలనే పలిచేవు

   వారిలో నాపనఁ గలపేవగల యివ
    యేరా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

     తేరెనఁ బను లితక తర దియతరా వోరి



రేక: 0333-5రామకిగయ సతపటత: 11-197
పలల్లవ:      అతదు కేమ నీవు మాతో నన వలనా

   చతదముగ నొడనఁబరచనఁగ నితత వలనా
చ. 1:      ఈ యడక రా కతడితే యేడనుతడెపైనా నీక

     చే యతత్తి మొకిక్కన దొక సలవ కాదా
     పాయ మెతత వతచినాను పాబ్రాణము నీ కొపప్పుగితచి

    కాయముతో బదికేది ఘనత నీదే కాదా
చ. 2:       కనున్నలనఁ జూడ కతడినా కడ నీ వార మని

    వునన్నటేట్టి వుతడుట నీకే వపప్పు గాదా
    మనన్ననల దవపైత్త్వానా మనసు నీపపైనఁ బెటట్టి
     యినిన్నటా నుతడుట నీక నిది గీరిత్తి గాదా

చ. 3:     మునుపనఁ జెపప్పుతపకనాన్న మొకక్కలన నిటేట్టి వచిచ్చె
   చనవు చేకొనుటే చాలదా మాక
    యన లేక శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    ననిచిత నిది మక నయమే కాదా



రేక: 0333-6నాదరామకిగయ సతపటత: 11-198
పలల్లవ:    కలనఁడుగా యిటవతట గడుసరి భటూమమనఁద

   తలిసిత మనాన్నళల్లక దిషట్టిముగ వనిని
చ. 1:     తగని వలల్ల నఁ జేస తనమానఁట ఘనము

     జిగి నా మొగము చటూచ సిగద్గీ వడనఁడు
    నగవారి నెరనఁగనఁడు నాపపై నానల వట ట్టి

   యగసకీక్కనఁడు వని దతత నేరపే
చ. 2:    తపప్పుజగడాల రేనఁచ తానె మతచివానఁడు

   యిపప్పుడె వావుల చెపీప్పు యవగితచనఁడు
     ముపప్పురినఁ దల వతచిన మోవతేనె లియత వచచ్చె

     చపప్పుడు గాకతడానఁ జేరీ జాణ గదే వనఁడు
చ. 3:    తమకితచ నినన్నటాను తగవరీనఁ దానె

    అమరనఁ గతల చెపీప్పు నతదు కాతనఁడు
     తమరి శ్రీవతకటాదిద్రి దేవునఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   సమరత నినిన్నటాను సరసునఁడు గదవ



రేక: 0334-1సౌరాషట్టి సత సతపటత: 11-199
పలల్లవ:       నీ వద నే నద నెమత్మిదినఁ దానటూ నద

    ఆవలి మొగము లేల అదదరిపా టాయను
చ. 1:    వచిచ్చెనటట్టిపరాకన వనిత ననున్ననఁ గానక

    యిచచ్చె నీవదద గటూచతడి యిట చటూచి
     యచచ్చెరి నీ పే రడిగీ నెరనఁగనిదానె వల

    తచచ్చెన లిత కేల సమతారకాణ లయను
చ. 2:       యడ నాగర తరనఁగ కీప వచిచ్చె వోయి నీతో

  యేడలేనిముచచ్చె టాడె యేకతానను
    తోడ నీ వచచ్చెరితచనఁగా తొయతలి యామాటల

     యేడో కతల సేస నినఁక నేల బొతకల
చ. 3:    పరపపపై నిదదరము పవళతచ టరనఁగక

   యిరవుగనఁ గానఁగిలితచె నిదదరి నీప
    గరిమ శ్రీవతకటేశ కలసిత వటట్టి మముత్మి

      దరి చేరెనఁ బను లలల్ల తన కేల సిగద్గీలటూ



రేక: 0334-2నాదరామకిగయ సతపటత: 11-200
పలల్లవ:      నీవలల్ల దోసము లేదు నేరము నావళల్ల దితతే

     చేవ దేర నినఁక నీవు సేసినతతానఁ జెలల్ల రా
చ. 1:      కొరి నినున్ననఁ జూచి చటూచి కోపగితచనఁ జాలనఁగాని

     చేర నీవు రానతదుక చిమడరా నా మనసు
     వోరి నీవు సేసినతదు కొలల్లక వుతడే నతటే

    భారప నాజవవ్వెనము పపై తరవు వటట్టి రా
చ. 2:       దకొని నీ పటట్టి క నేనఁ దగనఁ జాలకతదునఁ గాని

     కాకరి నీ నవువ్వె లలల్ల నఁ గానఁడిపారె ననున్ననటూ
     వాకన వళల్లనా డెపైనా వడినఁ దరచ్చెకొనే నతటే
     యకడ నా మొగమాట మతత సేస ననున్నను

చ. 3:       కానఁగిలితచి నినున్న నతత కసిత్తి నేయ నోపనఁ గాని
     రాగిన నా వలపల రాసు లపై వునన్నవరా
   వనఁగక శ్రీవతకటవభునఁడ కూడిత ననున్న
    మానఁగి నీ కెమోత్మివ మరిగితచెనఁ దపల



రేక: 0334-3కేదారగళ సతపటత: 11-201
పలల్లవ:    ఇతకమనఁద వచేచ్చెపని కిపప్పు డేనఁటకే

    మతక దరనఁ దనిన్నతతలో మతచివానినఁ జేసేనా
చ. 1:     కానీ లేవ తనమాట కలల్లనేనా యితదరిలో

    నాన నిచిచ్చె వనకనె నవవ్వెనఁ గాక
     ఆన లేల పటట్టి కొనీ నతతలోనె లే దతటా

     నే నిటేట్టి యితదుక తనున్న నిజమరి అనేనా
చ. 2:     తడవ నేల నేను తనగణ లితదరిలో

    వడి వటట్టి మరనఁగన వతచేనఁ గాని
     తొడినఁబడనఁ జేయ వట ట్టి దోస మనాన్న మాననఁడు

    వడనఁబడి యితదుకే నే నొకక్కట యపైతనా
చ. 3:      దతట నెపై యలగ లేనె తనునఁ గోపతచేవళ

    వతటనఁ జికిక్కతచక వరె వరసేనఁ గాక
   యితటలోన శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి ననున్న గటూడె

    అతట ముటట్టి తొతటవతగే లడక మానేనా



రేక: 0334-4బౌళరామకిగయ సతపటత: 11-202
పలల్లవ:     పాప మతటా నోరిచితేనఁ బదరీనఁ దాను

    కోపగితచి యవవ్వెత యపైననఁ గమత్మి లేవ
చ. 1:     వతతులక వచిచ్చె వచిచ్చె వలపలే చలీ ల్లని

    పతతగానఁడు తన కేమ పని లేదా
     యితత గలిత తనున్న యవవ్వె తపైనానఁ బటట్టి కొని
   చెతతనె సదమదము సేస లేవ

చ. 2:     దమసాన రతులక దిటట్టి తటట్టి పలిచని
    బటూమలోన వని కేమ పొదుద వోదా

    ఆముకొని యితత లేసి ఆసలక బెననఁగితే
    గామడి యవవ్వెత యపైనానఁ గలిగీ లేవ

చ. 3:      తొడినఁబడ నవవ్వె నవవ్వె దొమత్మి సేసి కానఁగిలితచి
     వడి వట ట్టి వని కేమ వుతడనఁ బటట్టిదా
    బడినె శ్రీవతకటపత ననున్న నిద కూడె

     కడ నితకా నివవ్వె తపైన కాచకతడ లేవ



రేక: 0334-5దేసాళత సతపటత: 11-203
పలల్లవ:       కతటమ నీ సుదద లలల్లనఁ గానీరా వోరి మా

    యితట నునన్నపప్పుడే నీ యిచచ్చెల వోరి
చ. 1:      చెకక్క లేల పలకితచే జెపప్పురా వోరి నాతో

    నికిక్క నికిక్క నీ నిజాల నెరపేవు
   యకక్కడికినఁ బోనివానఁడ వరా వోరి
   యికక్కడనె బుసకొటేట్టివు యేనఁటకిరా వోరి

చ. 2:     యేడది కతకమపూనఁత య మేన నోరి
  యేడలేనియాచారాల యడనఁ జేతువు

   ఆడి తపప్పునివానఁడవు అవురా వోరి
     యడ నీ వతట వచిచ్చెన దవవ్వెతరా వోరి

చ. 3:     తమకితచే వతతలోనె తలరా వోరి నాతో
     జమళ నకక్క డ మేల చలేల్లవా వోరి
    అమర శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    సముకాన నీ మానఁట సమత్మితతచే నోరి



రేక: 0334-6హితదోళవసతతత సతపటత: 11-204
పలల్లవ:    ఎరవు సేసుకొనేవు యితకా నేల

     సిరసు నీవు వతచితే చేనఁత లలల్ల మానునా
చ. 1:  సేసకొపప్పుతోడిది చెమటముతాతలది

    సేసిన నీ పొతదు మాతోనఁ జెపప్పుకొనన్నది
  పూసినజవావ్వెదిపూనఁత బుగలకొననఁ బయతద

    వసిన వలల్లవాటతో వలనఁ జూపీ నినున్ననటూ
చ. 2:   దొరతనములది యేతుల చిటల్ల గతదారిది

    మురిపేన నీ దికక్క మొక మెపైనది
   సురతాతతమున నీ సనఁకినగరతు లలల్ల

    పరగనఁ జెలల కెలల్ల బయల సేసని
చ. 3:    కనున్నల మొకక్కలది గయాతళ చేనఁతలది

    తనున్ననఁ దానె నినున్ననఁ జూచి తనియనిది
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యిట నీవు గటూడనఁగాను

   పనిన్న నీ పరవుమనఁదనఁ బవళతచినది



రేక: 0335-1దేసాక సతపటత: 11-205
పలల్లవ:     ఇదదరి జాడలటూనఁ గతట మపప్పుడే నేము

    ముదుద ల మోవుల మలో మోనఁప గొణనఁగితరి
చ. 1:   మతతనాన నోతోడ మాటలడేవళ

    యితత బొమత్మిముడి వటట్టి నేనఁటకో కాని
     చెతతల నతదుకనఁ గానె చెపప్పురాని తటట్టి దిటట్టి

    అతతలోనఁ గానఁగిలితచిత వౌ నయత నీవు
చ. 2:       ఆరజాన నాప నీక ఆక మడి చిచిచ్చె యిచిచ్చె

   యరసాననఁ గోపగితచె నేనఁటకో కాని
      చేరి నీ వతదుక గానె చేయి వటట్టి తోసుకొని

   కూరిమ తొడపపై నిడుకొతటవయత నీవు
చ. 3:     మతచముపపై నుతడి యాకె మలగపపై నొరగతా

    యితచకతత గోర నటూనఁద నేనఁటకో కాని
   చతచల శ్రీవతకటేశ సనెన్నరినఁగి కూడితవ
     మతచిన మ నేరపల మే లయత నేనఁడు



రేక: 0335-2ఆహిరి సతపటత: 11-206
పలల్లవ:      ఒతత్తి నీవు దగద్గీరితే నొదదనదు సత నినున్న

    చితత్తి మెరనఁగక గటట్టి సేసనఁ గాని
చ. 1:    నిలవలల్లనఁ బులకలే నినున్ననఁ జూచేపప్పుటనుతడి

    కలికి పయతద నటట్టి కపీప్పునఁ గాని
      తలనఁ పలల్లనఁ దమకమే తనక నీ వటపపై పపైనఁ

   బలవనఁగా నటూరకె బగిసనఁ గాని
చ. 2:    వలియలల్ల చితతలే మనుకలి నాటనుతడి

     తల వతచి నీకనఁ గొతత దానఁచనఁ గాని
    పల కెలల్ల దపైనతమే పడనఁత నియతడక

    చలి వనఁడి రాజసాల జరపీనఁ గాని
చ. 3:     వయ సలల్ల వలపలే వనిత నినన్నటనుతడి

    నయము సేసుక నీతో నవవ్వెనఁ గాని
    కిగయ యరినఁగి కూడిత కెలన శ్రీవతకటేశ
     జయ మతదనఁ జెలి నీతో సరసము గాని



రేక: 0335-3శతకరాభరణత సతపటత: 11-207
పలల్లవ:    ఆడనె ఆకెచే వతగె మాడితచకోవయత

     తోడనె నీ సుదిద వన దోస మయాత
చ. 1:      చితత్తిము రా కొకమాట చితత్తిము వ చొచ్చెకమానఁట

     వతత్తి నీతో నాడ నే నోప నయాత
     హతత్తిన ఆకెక నీకే అలవాట గాని మాకనఁ

    దతత్తిరితచి యితత నేయత దగ దయాత
చ. 2:    కూడినపప్పు డొకచటూప కూడనపప్పు డొకచటూప

    యడా నాడా రెతడూ నెరనఁగ మయాత
      యేడో ఆకెక నీక యే మనన్న నమరనఁ గాని

    వడుపడ నితత నేయ వరతు మయాత
చ. 3:    సతతసితచి వకనవువ్వె సతతతసితచ కొకనవువ్వె

     మతతు కెకిక్క తొలల్ల యివ మానిత మయాత
    చెతతలనఁ గటూడిత ననున్న శ్రీవతకటేశ యాకె

      పతత మాడునఁ గాని మాకనఁ బాడి గా దయాత



రేక: 0335-4హితదోళత సతపటత: 11-208
పలల్లవ:    రమత్మిననఁగానఁ దనతోనే రా నతటనా

     చిముత్మిచ నితత పగయము చెపప్పు నేల నాక
చ. 1:     వలల్లవరినఁ దనమానఁట వన నెపైతనా నేను

     చెలల్లనఁబో నా కేల సేవ సేసని తాను
     యలల్లవారినఁ దా నేలీ నెవవ్వెరినఁ బోలదు నేను
     బలిల్లదునఁడు నా కేల బానఁత పడనఁ దానటూ

చ. 2:    చెపప్పున టట్టిలల్ల నేను సేయకతడేదాననా
    అపప్పుట లేక లేనఁటకి నతపీనె తాను

   కపప్పురప పడిగల కాతతల గాచకతడనఁగా
    వపప్పుచ నాకనఁగా నేల వగితచేనె తానటూ

చ. 3:      గకక్కననఁ దా గటూడనఁగాను కాదు గటూడ దతటనా
     ముకక్క మోవ సాగి లల మొకీక్కనె తాను
     యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డెననెనఁ దా ననున్న నిటట్టి

    పకక్క సతులతోననె పదద సేసనఁ దాను



రేక: 0335-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 11-209
పలల్లవ:     ఇతతకతట నాతనఁడు మ రేమ సేసునే

   యితతులల రమణుని నేల దటూరేరే
చ. 1:      కనున్నల మెకక్కనె పటట్టి కానఁకనఁల బెననఁగనఁ బటట్టి

   వనెన్నలనవువ్వెల నవవ్వె వళ లేదే
      పనిన్న నెతత్తి మాడనఁ బటట్టి పరాక నేయనె పటట్టి

    యినిన్నటా జాణనఁడు వాని నేల దటూరేరే
చ. 2:      సరస మాడనఁ బటట్టి సతగడినఁ గటూచతడనఁ బటట్టి

    వరల ముడువ నెపైన వళ లేదే
     కరల దువవ్వెనె పటట్టినఁ గొలవు సేయనె పటట్టి

    యిర వరనఁగ నాతనఁడె యేల దటూరేరే
చ. 3:      చొకక్కచ నుతడనె పటట్టి సుదుద ల చెపప్పునె పటట్టి

   వకక్క సపరతులక వళ లేదే
    పకక్కన శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్న నిట గటూడె
     నికక్కడ నే వన నోప నేల దటూరేరే



రేక: 0335-6సామతతత సతపటత: 11-210
పలల్లవ:      వనవ యా మానఁట వలది నీక నీవ

    అనవ నీ నోటనే అతదుక నుతత్తిరము
చ. 1:      పలిచనఁ గదవ తాను బెటట్టి గ సిగద్గీ వడనఁడు

   పలిచెటపద వతదో పపప్పు గటట్టిను
   కలయు మనీనె కమత్మిటని ననున్నను

     కలనే తన వురము కాయ గాచె నదివో
చ. 2:     నవవ్వెనఁ గదవ తాను నాతోనునఁ గమత్మిటని

    నవవ్వెట తన చెకక్కల నతజ లయను
     పవవ్వెళతచనఁ గద నా పకక్కనె తా నపప్పుటని

     పవవ్వెళతచే యతద తన పను లలల్లనఁ దలిసే
చ. 3:       చేతుల చాచనఁ గద చేరి నా కానఁగిటకి నా

  చేతకి లోనెపైనవార చెలలలల్ల ను
     యతల శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   యతలతలిపనుల యనిన్న కాయనఁ గదవ



రేక: 0336-1సాళతగత సతపటత: 11-211
పలల్లవ:    ఇతచకతతా నెరనఁగర యేనఁటదే మర

   మతచివార గలితరి మానరగా చెలల
చ. 1:     మతకల వటట్టి వటట్టి క మాటలడ మనన్నమనఁద

  యితకా నామాటల యరనఁగరటే
    అతకెల ననున్ననఁ గలయు మనేర దోసాలకనఁ
    గొతకర అపప్పుట మర కూళలటే చెలల

చ. 2:     తోడనె వాదు వటట్టి క తొలనఁగి వచిచ్చెనమనఁద
    యడా నాడానఁ దగవుల యిదినఁ గొతతా

     వడనీ కాతని నీ వతటనఁ దోడి తచిచ్చెతరి
    ఆడికెక వరవర హతత లటే చెలల

చ. 3:   యదురెదురకటల్ల నితతక వచిచ్చెనమనఁద
   అదిమ కానఁగిలితపతచే రౌనే మర

    అదన శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనే ననున్న గటూడె
   సదరాన నవవ్వెర జాణలగా చెలల



రేక: 0336-2సామతతత సతపటత: 11-212
పలల్లవ:      చెలల్ల బో యితదుక నేల చినన్ననఁ బోయేతవు

     అలల్ల డ నీ కేమెపైన నది నే నచేచ్చెరా
చ. 1:      సరి నెతదు వయేత వతటే సకినాల వాటతచి

    తరిగి తరిగి వచిచ్చె తటేట్టి వరా
    అరదు నీ కితతపైతే నతదు వోయేతపనులక

  వరవుతోడనఁ జేటవలపలనఁ జూడరా
చ. 2:     ఆరగితచి పొమత్మితటే నదియునునఁ గాని దతటా

   గోర సేసి ఆనవటట్టి కోపగితచేవు
    ఆరయ నీ మనసుక ననుమాన మెపైతేను

    పోరచి నీ పొరగననఁ బోచిళళ్ళ చలల్లరా
చ. 3:     వగి నీక మొకిక్కనాను వకచోట కేనఁగేవళ

     తగ దతటా నీక నీవ తపప్పు నాడేవు
    జిగి ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి

    పొగరల నినఁకనఁ బోయి పలగ నరిచ్చెతచరా



రేక: 0336-3బౌళ సతపటత: 11-213
పలల్లవ:       నే నెతత చినన్న నెపైనా నీకే సులభము గాని

    పూని నా సరివారికినఁ బొడవ సుమత్మి
చ. 1:      యిచచ్చెకపపతవ నీ వ మనాన్న నితవ నాక

    కొచిచ్చె కొచిచ్చె తటట్టినాను కోప మునన్నదా
   తచచ్చెకొనన్న నీసతుల తేనెల మానఁటాడినాను

   మచచ్చెరములపై పరిగి మరత్మిముల నానఁటరా
చ. 2:    నీనఁటన బాబ్రాణవభునఁడ నీవమ సేసినా

    వానఁటమెపై మొకక్కదునఁ గాక వాసి వటట్టినా
   నానఁటకప సవతుల నయగారాల సేసినా
    యనఁటల పోటేల్ల కాక యితత కోపేనా

చ. 3:     చేరి ననున్న నేలినటట్టి శ్రీవతకటేశ నీవు
   యేరీత నుతడినాను యర వునన్నదా
    సారెక నీవు ముటట్టినసవతుల వదద నునాన్న
   నీరసమె రేనఁగనఁగాని యయకోల గాదురా



రేక: 0336-4గతడకిగయ సతపటత: 11-214
పలల్లవ:      చ చ యితదుకే పో సిగద్గీయత నాక

     యేచి యతతర మాలిన యడు జోడు లేలరా
చ. 1:      చెపప్పున టట్టిలల్ల నేను సేసేనఁ గాని యితదరితో

   వపప్పుగ వరసవతతు లొలల్లరా యితక
     యపప్పుడు నీ దవనె యిద ననున్న మనిన్నతచట

     కపప్పు వల పలల్ల నొకక్కగాడినఁ గటట్టి వదుద రా
చ. 2:       అతది నీ యా నాజజ్ఞలోన నణనఁగి వుతడేనఁ గాని

   సతదడిలో కొలవుల చాలరా నాక
      ముతదు నీవు నావానఁడవ మొకేక్కనఁ గాని గాజ దచిచ్చె

   చతదపమాణకముతో సరి సేయ రాకరా
చ. 3:     సరస గటూచతడేనఁ గాని జతగిలి వడేలలోన

    వరిమెకనఁ జేయి చానఁచ నోపరా నేను
    గరిమె శ్రీవతకటేశ కానఁగినఁట గటూడిత వటట్టి
     పరగనఁ దలల్లని వలల్ల నఁ బా లతటా నుతడకరా



రేక: 0336-5శతకరాభరణత సతపటత: 11-215
పలల్లవ:      చేరి నీకనఁ దగ బుదిద చెపప్పునఁ గాక

   వరొకత నీచేత వనఁగనఁ బోయనా
చ. 1:     అచచ్చెట నీ వవవ్వెతనో అతటకొనన్నది చాలక

    యిచచ్చెగితచి నాతోనఁ జెపప్పు వది యొకట
     నిచచ్చె నేనఁ గానఁగానె కాక నీచేత మరొకత
    వచిచ్చె వచిచ్చె రోనఁతలనఁ బడనఁ బోయనా

చ. 2:     కానకతడ వతతసత గెపైకొనన్నదినఁ గాక ననున్న
   దానిపేర బలిచేవు తగరా నీవు

     కానీరా నాకతట వరె గయాతళ దొక తపైత
    వనిక నీ సుదుద లక వోరచ కతడనా

చ. 3:     వదినఁ బోయేదానితోడ వస నవువ్వెతానఁ గాక
   యదసకనఁ బలిచేవు యితత వలనా

    వద దర నిను శ్రీవతకటేశ కూడితని
    ఆదరితచి వతతది నీ వాడిన టాల్ల డనా



రేక: 0336-6ఆహిరి సతపటత: 11-216
పలల్లవ:      ఎతత చెపప్పునా మాన దితదానఁక నే మెలల్ల

    పతతప దమ కోపాల పచరితచనఁ బటట్టిను
చ. 1:     ఆలవటట్టిము గాలికి అతగన పయతద జారి

    పాలితడుల్ల గాన రానఁగానఁ బతనఁ గానఁగిలితచెను
     మేల మేల దని నేనఁడు మెచచ్చెవల నితదుకే

   వోలి నటూరకనన్నవారి నొకక్కటగానఁ జేసనఁగా
చ. 2:      కపప్పురము నోట కీనఁగా కాతత చలిగొని పత

 కపప్పునపచచ్చెడమే కపప్పుకొనెను
   కపప్పులగా దనినె కొనియాడవల నేనఁడు

   తపప్పుక చటూడనివారినఁ దగలగానఁ జేసను
చ. 3:    పనీన్నర చలల్లనఁగాను పడనఁతమెపై పలకితచి

     తనున్ననఁ దానె సిగద్గీపడి తల వతచి నవవ్వెను
     అనిన్నటా మొకక్కనఁగ వల నతదుకే నేనఁడు దనికి
   యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ నితతనినఁ గటూడితచెను



రేక: 0337-1శతకరాభరణత సతపటత: 11-217
పలల్లవ:     అపప్పుట నుతటనఁ గోప మానఁప లేను

    వపప్పుగ నీవ నాక వడనఁబనఁడ జెపప్పురా
చ. 1:     మేనఁట వపై నీవకక్కనఁడవ మేడమనఁద నుతడితని

   ఆనఁటది మానఁటలడిని టాట్టి య నతదు
     యేనఁటకి బొతకేవు నాతో యవవ్వెతనఁ దచిచ్చెత వోరి

   నానఁటకనఁడ నా మనసు నమత్మితచరా
చ. 2:     నిదిదరితచి పానుపపపై నీవ యతటా నుతట

  యిదదరనఁ బవళతచినయిర వునన్నది
     వదుద రా మరనఁగ నాతో వనిత నెతదు దానఁచిత
    గదదరీనఁడ నాలోని కలనఁ కెలల్లనఁ బాపరా

చ. 3:     కానఁగిటలో నీవు నేనునఁ గలసిత మదదరము
    రేనఁగి నీ మేనిపపై వతతరేక లనన్నవ
     దానఁగ నీ పనుల నేనఁడు దకిక్కత శ్రీవతకటేశ

   పానఁగినజాణనఁడ నాతోనఁ బలికి మెపప్పుతచరా



రేక: 0337-2సామతతత సతపటత: 11-218
పలల్లవ:     ఎపప్పుట కెపప్పుట వాదు లినఁక నేనఁటకి

    కపప్పులగానఁ బతత మచేచ్చెనఁ గటూచతడనఁ గదరా
చ. 1:     ఊరకనన్నవారి మముత్మి నుడికితచి నవవ్వె నేల

     ఆరయ నా మానఁటనఁ బడి యలగ నేల
    కూరిమ గలగవార కొసరితే నే మాయ
    మేరతోనె వనఁడుకొతట మెచిచ్చె ననున్ననఁ జూడరా

చ. 2:       చితతతో నుతడిన నాపపైనఁ జేయి చానఁచ రా నేల
   యితతలో వదిలితచి వయితచకో నేల

     యితతు లపైనవా రేమనాన్న నే మాయనఁ బురషలక
      రతతు లేల నీక మెకేక్క రారా మా యితటకి

చ. 3:      పాయపవారినఁ గటూడి పాసి కొతత వనఁచ నేల
    సేయరానిచేనఁతనఁ బడి సిగద్గీ లిత తేల

     యయడ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నే నినున్ననఁ గటూడిత
     కాయము గాయమునఁ గటూడె కడమ మా టాడరా



రేక: 0337-3గళ సతపటత: 11-219
పలల్లవ:      తా నెతత నే నెతత తగనా తాను

    తేనె పూసి మాటలను తేలితచనఁ దానటూ
చ. 1:      రమత్మిననఁగా తనతో నే రా నతటనా నాక

     అమత్మిరో పగయము చెపీప్పు న దేమె తాను
   కమత్మి సారెక నలగనఁ గడదాననా

     చిముత్మిచ నా కిచచ్చెకాల సేయ నేలే తానటూ
చ. 2:    చలముననఁ దన మానఁట జవదానఁటేనా

   చెలలచేనఁ జెపప్పుతచ చెలల్లనఁబో వనఁడు
    చలిమ బలిమ నాతో సారెనఁ జెలల్లదా

     వలి న నొన్నడనఁబరచ వర పేలే తానటూ
చ. 3:    యితరలవలనఁ దనున్న నెగద్గీ లతచేనా

   అతవనయాల చేస నౌనే తాను
   యిత వపై శ్రీవతటేశడిటట్టి కూడెను

    మతలోని వలతుల మరి యాలే తానటూ



రేక: 0337-4సామతతత సతపటత: 11-220
పలల్లవ:    ఇతత నేరకనన్నవానఁడె యినిన్నటానఁ గటూళ

   వతతు వా లతచకతడేవానఁడె జాణ
చ. 1:   కూరిమతో నానఁడువార కోపగితచినటట్టివళ

    వపైరము లేక నవవ్వెటవానఁడు వో జాణ
    ఆరయ నలకతోడ నటట్టి యతత దిటట్టినాను

   గారవతచి వడుకొనన్నఘనునఁడు వో జాణ
చ. 2:    అలిగి పాబ్రాణేశవ్వెరి అవవ్వెలిమో మెపైనవళ

   వలపతో బుజజగితచేవానఁడు వో జాణ
    చలి వనఁడి సిగద్గీతోడ సటలక బగియనఁగా

     బలిమ సేసి పపైకొనన్న పతయ పో జాణ
చ. 3:    అలల్లపప్పుడే రావపైత మని సాదితచేవళ

    వలల్ల వసి చెకక్క నొకేక్కవానఁడె జాణ
   వలల్లవరి గానఁగ శ్రీవతకటేశ కూడితవ

    చలల్లని నీవతట మతచి సరసునఁడే జాణ



రేక: 0337-5ముఖరి సతపటత: 11-221
పలల్లవ:     తత గాని తత నేల తమకితచేరే

    మతలోని నొపప్పు గొతత మాన నియతరే
చ. 1:      పతనఁ బాసి వునన్న దాన బల వరహపవళ

     యిత వతటా వరల నా కేల యిచేచ్చెరే
   రతరాజనముత్మి లివ రతట దపప్పురపవళ

    కతుకన నానఁటనఁ జేసు గవశన నిడరే
చ. 2:    కతదువ జవవ్వెనముననఁ గావరితచి వునన్నవళ

     యితద మతటా గతదము నా కేల పూసేరే
    మతదమారతాన కవ మచచ్చె చలేల్ల చొకక్కమతదు

     యితదు కేల పటట్టినఁ గటట్టి యితటలోన నిడరే
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవదద సిగద్గీవడి వునన్న దాన

    చేవ దేర నిపప్పు డేమ సితగారితచేరే
     యవల నాతనఁడు గటూడె య సొముత్మి లినిన్నయును

    వవ లతనఁ డిచిచ్చెనవ వగిర పడకరే



రేక: 0337-6నాదరామకిగయ సతపటత: 11-222
పలల్లవ:       నీవ నాపపై బతత్తి యపైతే నేనఁడి టేల్లతట కయత

     కావరప నీ బతత్తి కలల్ల యేమో కాక
చ. 1:      కొపప్పు వడెనఁ గదరా కోరి నీవు మొకక్కనఁగాను

     వపప్పుగా నే నీక మొకేక్క దొమత్మిదో కాక
     దపప్పు గొతటనఁ గదరా తగ నీతో నవవ్వెనఁగాను

     అపప్పుట నీతో నవువ్వె లయి రావో కాక
చ. 2:       కాల జారెనఁ గదరా కమత్మి నీ కెదుర రానఁగ

     తటూలచ నీ తరవు రా దోసమో కాక
    వోలినఁ జెమరితచెరా వగి నినున్ననఁ జూడగాను

    తాలిమ నినున్ననఁ జూచేది తగనిదో కాక
చ. 3:      కానఁక రేనఁగెనఁ గదరా కానఁగిట నినున్ననఁ బటట్టినఁగ

    వనఁకప నీతో రత వతగెమో కాక
     యేనఁకట శ్రీ వతకటేశ యిత వాయనఁ గదరా

     మానఁక పడ మరనఁ డితత మరిపనో కాక



రేక: 0338-1మాళవశ్రీ సతపటత: 11-223
పలల్లవ:     ఎతత కెతత సేసేవు యేరా నీవు

    పతతగానఁడ మేల మేల పపైకొని వచేచ్చెవు
చ. 1:     వడివటట్టి తీసేవు వోప నతటేనఁ దిటేట్టివు

   పడనఁతులతో నేర బలవా నీక
    అడరి నా వతట వచేచ్చె వపప్పులవానివల
    వడువ వతత పనికి వరతురా నీక

చ. 2:      ఆదిగొని పపై నొరగేవు అటట్టిటేట్టి పోతేనఁ బటేట్టివు
   సాదులతోనె యితత చలమా నీక

  గోదిలి సాదితచేవు గొనుకొనన్నవానివల
      య దస నీ గాతకిన యితత కోపనఁ గలవా

చ. 3:     కామతచి నగ వచేచ్చెవు కానఁగిట బగితచేవు
   యేమ నననివారితో యేతుల నీక
  దోమట దొడికితని దొడడచటట్టిమువలనె
    నేమప శ్రీవతకటేశ నీవ నీ నయితరా



రేక: 0338-2కాతబోదిసతపటత: 11-224
పలల్లవ:      ఏమ సేయు మనన్ననఁ జేస యరపరికము లేల

     చే మతచిత నా యడక శిబబ్బుత పడకరా
చ. 1:      చేరి నాతో నేమో మాట చెపప్పు వచిచ్చెనవానఁడవు

   కోరి యతతలోనే గకక్కకొతదురా నీవు
    వరకే మా యితటదానఁక నొతట వచిచ్చెనవానఁడవు
     పోరచి వపై యటట్టి మళల్ల పోదురా నీవు

చ. 2:     మొదల నాతో నవవ్వె మొగ మెతత్తినవానఁడవు
    వదలి యతతలోనఁ దల వతతురా నీవు

   పదిమారల ననున్ననఁ దపప్పుక చటూచినవానఁడవు
    చెదరి యటట్టి పరాక సేతురా నీవు

చ. 3:    యిటట్టి ననున్ననఁ గానఁగిటలో యచచ్చెరితచినవానఁడవు
     ఱటట్టి కెకక్క నీ మేను మఱతురా నీవు

  గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడినటట్టివానఁడవు
    యిటట్టినెపై వనక ముతదు లతతురా నీవు



రేక: 0338-3కేదారగళ సతపటత: 11-225
పలల్లవ:       నీక బానఁత గాక ఆకె నేరవుల మాక బానఁత

    దాకొని యాసుదిద నీతోనఁ దడవ వచిచ్చెతమా
చ. 1:     అతత బతత్తిగలవానఁడ వాకె నితటకినఁ గొతపోయి

    చెతత నెతత్తినఁ బెటట్టి క పూజితచ రాదా
       యతత లే దాప మానఁటలే యడనఁ జెలల్ల బెటట్టి వచేచ్చె
    వతతలో సాకిరి నినున్న నడుగ వచిచ్చెతమా

చ. 2:      మతచి నీ వాపకనఁ గడు మేలవానఁడ వపైతేను
     యతచి నీ మేనిలో సగ మయత రాదా

     మతచి దతటా నాప నీడ మతతనాననఁ బొగడేవు
    యితచక కెపైనానఁ దేగ మయతనఁగ వచిచ్చెతమా

చ. 3:     తరముగ నాపనఁ గొని తచచ్చెకొనన్నవానఁడ వపైతే
     యిర వపై నీ గదదమనఁద నెకిక్కతచ రాదా
    వరిమ శ్రీవతకటేశ వురముపపై నే నుతదాన
    సిరసు వతచేవు నీక సిగద్గీల రేనఁచితమా



రేక: 0338-4సామతతత సతపటత: 11-226
పలల్లవ:    నెఱజాణ వనిన్నటాను నీ వఱనఁగవా

   యఱినఁగియును పత నితత యలయితతురా
చ. 1:     చలము సాదితచనఁ బోతే సతుల లోనఁబడుదురా

  వలపతచి పపైకొనవలనఁ గాక
     బలిమనఁ బసుకనఁ బోతే పసుర వసు వరల

   యలజవవ్వెనివ నేనఁడు యితత నేతురా
చ. 2:    రాజసాననఁ దిటట్టితేను రామల మరగదురా

   తేజమున దగద్గీరి బోధితతుర గాక
     సాజము దపప్పునఁగ బోతే సరసమే వరస మౌ
   వోజతోడి యప నితత వుడికితతురా

చ. 3:     పతతాల నెరపనఁ బోతే పడనఁతుల లోనఁగేరా
    చెతత రతులనఁ గటూడి మెచిచ్చెతతుర గాక

    యితతలో శ్రీవతకటేశ యిదదర నేక మయితరి
    అతత కతత కొక రొక రలయితతురా



రేక: 0338-5వసతతతసతపటత: 11-227
పలల్లవ:      గమతాన రేప మాపనఁ గోసి రాపతచనఁగ నేల

    సముకాన దాని ననున్న జగడితచ వడరా
చ. 1:    దుతడగాన నాపచేతనఁ దుటారము లడితచేవు

     అతడక రావ దదతటే నే నటేట్టి మానవా
     చతడి పటట్టి యానఁటదాని జవవ్వెనము గాక సేసి
     కతడ గటట్టి కొతటేనఁ జాల కా దనేనా నేను

చ. 2:       చన వచిచ్చె యాప నాతో సరి వోరితచనఁగ నేల
    తనువు నీ కిమత్మినన్న దకక్క నియతనా
   మనసు రానివానఁడవు మాతోడి గొడవల

    కొన మాటాడితేనఁ జాల కొసరేనా నేను
చ. 3:     యిదదరినఁ గానఁగిలితపతచి యేకము సేయనఁగ నేల

    అదోద నీ చెపప్పునటట్టి సేయక మానేనా
    గదదరి శ్రీవతకటేశ కమత్మిటనఁ గటూడిత ననున్న
     వదద నీ వటేట్టి వుతటే వరసేనా నేను



రేక: 0338-6శదదవసతతత సతపటత: 11-228
పలల్లవ:     ఎటట్టి నమత్మి వచచ్చెరా యిటవతట నినున్నను

     వటట్టి మాయలనఁ బెటేట్టివు వదుద వదుద తలరా
చ. 1:    మతచివానివలనె నా మాటల వలచకొని

    యతచి చటూచి నీలోనె యేల నవవ్వెవు
    చతచల నా చటట్టిమవో సటూడుబతటవో నీవు

    అతచల ననిన్నయు నాయ నపప్పుట నతటకరా
చ. 2:   వలచినవానివల వదిదకి రపప్పుతచకొని

   తలనఁప చేకొని జాణతనా లడేవు
     యిల నీ గణ మదయోయితతయు నా భాగతమో

    కలపకో లినఁక నేల కతట నటూరకతడరా
చ. 3:      బతత్తి గలవానివల పటట్టి యాక మడి వచిచ్చె

    యితత్తిల మదన మెతత్తితచి యమెత్మి చటూపేవు
    హతత్తిన శ్రీవతకటేశ అటట్టి ఫలమో చలమో

    చితత్తిగితచి కూడితవ సిగద్గీ లినఁక నేలరా



రేక: 0339-1ముఖరి సతపటత: 11-229
పలల్లవ:    ఊరకనన్నవారితోడ వ రోప దనన్నమానఁట

    నేరచకొతట నేను నీ వమ సేసేవ
చ. 1:     చటట్టిము లయినవార సొలసి సొలసి యతత

    తటట్టినా యగద్గీ లౌనా తేజమే కాక
     వటట్టి నీవు కోపగితచి వరకే యే మనినాను

   నటట్టినడుమను నాక నవువ్వె వచచ్చెనే
చ. 2:      చేతకి లో నెపైనవార చెనకి యతత మరినా

    ఘలతలను హీన మౌనా ఘనతే కాక
     పోతరితచి నీవు ననున్న పూనఁచి యేమ సేసినాను

    జాత నా మన సనిన్నటా సమత్మితతచనే
చ. 3:    కానఁగినఁట గటూడినవార కడునఁ దమకితచినాను

    మటూనఁగి వసట వుటట్టి నా ముదేమే కాక
    యేనఁగి వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ కూడిత ననున్న
     వనఁగని నీ రతు లలల్ల వతదు లయతనే



రేక: 0339-2శతకరాభరణత సతపటత: 11-230
పలల్లవ:        ఏనఁట జనన్న మెతత్తిత నే నిద నీక వగ టపైత

    గానఁటప నీక గతటనకతత్తి నెపైన మేలటూ
చ. 1:       చటూచిన నీ చటూప లివ చఱకన నానఁట ననున్న

     చేచేత నీ కేమ పగ చేసిత నేను
      య చాయ నాకే వఱచే వవవ్వెత నాతో నవవ్వెనా
    కాచి గతడెదిగ లపైతనఁగా నీక నేను

చ. 2:       ఆడిన నీ మానఁట లలల్ల అటట్టి లదరితచ ననున్న
    కోడెకానఁడ నీక నెతత కొల యపైతనో

  వోడక యితదరిచేతా నొడనఁబఱపతచేవు
       యడ నీక మోచి దితపపై యితతేసి ఱ టఱ ట్టితనఁ గా

చ. 3:      నడుమ నీ వలపల నాకనఁ గాళల్లనఁ బెననఁగీని
    కడు నీక నెనాన్నళల్ల సతగర మెపైతనో

   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
    బడి బడినఁ గాచకతడనఁ బా లపైతనఁగా



రేక: 0339-3సామతతత సతపటత: 11-231
పలల్లవ:     వవల దతడాల నీక వడరా ననున్న

    యవల నితత లేకనన్న యటల్ల దరితచేవురా
చ. 1:     వాడునఁగనున్నల చటూపల వడి నాపపై నొరగేవు

   యేడ నేరచకొతటవ యేరా నీవు
    ఆడికెక నామనఁద నతత బతత్తి గలయటట్టి

    వడె మయత వచేచ్చెవు వరతురా నీక
చ. 2:    నవువ్వెల జాణతనాల నయగారి వనయాల

   యవవ్వెత నేరిపరా యేరా నీక
    పవవ్వెళతచి యితతలోనె పపైనఁ గాల చానఁచేవు

    జవవ్వెని నితత యానఁప దోసమురా నీక
చ. 3:     కామతచి కలయు మని కానఁగిటలో దపైనతముల

   యేమ అభతసితచితవ యేరా నీవు
     చే ముతచి శ్రీవతకటేశ చెలనఁగి కూడిత ననున్న

    వాముల ని దలల్ల మరవకరా నీవ



రేక: 0339-4బౌళరామకిగయ సతపటత: 11-232
పలల్లవ:     అనిన్నటా ఘనునఁడు దాను అతదు కేనఁటదే

    వునన్నటేట్టి చెపప్పునఁ గదరే వరకతడ నేల
చ. 1:      చెలలనఁ దా నతపవానఁడు చెతతనే రాకతడ గానఁను

    అలిగి వుతదాననఁ దొలల్ల అతదు కేనఁటదే
   కలనఁగి ముతగోపమున కానివటట్టి వటట్టి కొతట

    పలిపతచ రాదు నాక పనన్నదాన నేను
చ. 2:      ముతచి లేక లతపనానఁడు మొకిక్కత నే ననాన్ననఁడు

    యతచితే నెతతయిననఁ గదుద యే మతదునే
    పతచక యితదరిలోననఁ బతత మెలల్ల నాడుకొతట
    అతచల నాక రారాదు ఆనఁటదాన నేను

చ. 3:     సతగడినఁ గటూచనాన్ననఁడు చన వలల్ల నిచిచ్చెనానఁడు
   యతగిలిమో వడిగీని యే మతదునే

    సతగతపై శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
    చెతగట మెచచ్చెనఁగ రాదు సిగద్గీతోడి నేను



రేక: 0339-5పాడి సతపటత: 11-233
పలల్లవ:    చితత్తిముననఁ గలయటట్టి నేతువు గాని

     హతత్తి మాకనఁ బని గదుద అతపవయత మముత్మిను
చ. 1:      వనన్నపాల సేయనఁ బటట్టి వతటనఁ దిరిగాడనఁ బటట్టి

    నినున్ననఁ బొదుగచ మాక నేనఁ డెలల్ల ను
     కనెన్నవదిద కేనఁగ లేదు కలసుదిద చెపప్పు లేదు

    అనన్న పనులను నాయ నతపవయత మమున్నను
చ. 2:      యిచచ్చెకాల ఆడనఁ బటట్టి యియతకోల సేయనఁ బటట్టి

    నెచెచ్చెలల మద నీతో నేనఁ డెలల్ల ను
    వచేచ్చెది నెరనఁగము వడి రాని దరనఁగము

    అచచ్చెపడెనఁ జేనఁత లలల్ల నతపవయత మమున్నను
చ. 3:      తోవ నడవనె పటట్టి తోడుక రానె పటట్టి

    నీవు నేమునఁ జేరితమ నేనఁ డెలల్ల ను
  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ చెలితోడనఁ గటూడితవ

    ఆవల వాకిట నుతడే నతపవయత మముత్మిను



రేక: 0339-6సామతతత సతపటత: 11-234
పలల్లవ:     చేరి మెలల్లనె పొతదుల సేయ వచేచ్చెవు

   నేరపల మాటాడేవు నే మరచితనా
చ. 1:     అలిగి యపప్పుడు నీతో నాడుకొనన్నమానఁట లలల్ల

  పలకనఁబతతాల కాక బతమాలేనా
     చెలిమ నీతో నితకానఁ జేయ వచిచ్చెతేనఁ గనక

    పలమార నీ వపప్పుడు పతగితచ రాదా
చ. 2:      చేయి ముటట్టి ని నన్నపప్పుడు సేసినటట్టిచేనఁత లలల్ల

   యయడ దకిక్కతచకోక యినఁక మానేనా
      వోయి నేనఁ బద్రియాల చెపప్పు నొగి వచిచ్చెతేనఁ గనక

    నాయడ చటూచి నీవు నవవ్వె రాదా
చ. 3:     కొసరి యపప్పుడు నినున్ననఁ గోపతచినది యలల్ల

     పసు రెకక్కనఁ గాక యినఁకనఁ బతత మచేచ్చెనా
    యసగి శ్రీవతకటేశ యితతలో ననున్ననఁ గటూడిత
    అసము దిగితేనఁ గన కపప్పుడన రాదా



రేక: 0340-1భపైరవ సతపటత: 11-235
పలల్లవ:     నవువ్వెతా నేనఁ దిటట్టితేను నయ మచచ్చెనా

  జవవ్వెనప చలల్లజతప చలమరివానఁడు
చ. 1:      మతగినచదువు వోతే మటట్టి మ నెపై పడడవానఁడు

  కతగినకొతడకనఁ దల గటట్టి కొనాన్ననఁడు
   ముతగిట నొకసతని మోరతోప సేసినవానఁడు

  సతగతగ నీ పడుచజగడాలవానఁడు
చ. 2:     అడిగెనఁడు నేలకనఁ గా నాకస మతటనవానఁడు

  గొడవకె తరిగెట కోపకానఁడు
   అడరి వుతత్తిమురాలి నగిద్గీబాస గొనన్నవానఁడు

   సడి బెటట్టి మేనమామనఁ జతపనవానఁడు
చ. 3:      చిలోల్ల యతటే పొలోల్ల యని సిగద్గీ వడిచినవానఁడు

   పలల్ల రేనఁగి పరవుల పటట్టిడివానఁడు
     యిలిల్లద శ్రీవతకటాదిద్రి యకిక్క ననున్ననఁ గటూడె నేనఁడు

   బలిల్లదునఁడెపై దేవతల పటట్టి మేలేవానఁడు



రేక: 0340-2ముఖరి సతపటత: 11-236
పలల్లవ:      జౌనే నీ సుదుద లక అడడము చెపప్పునఁగ రాదు

   కాననియడల కెపైననఁ గలహల వుటట్టివా
చ. 1:      యితటకి వచెచ్చెనఁ జాలదా యేతువ లతత్తినఁగ నేల

    కతట లేని దొడడవానినఁ గలల్ల నేతురా
      అతట ముటట్టి యితదు కెలల్ల నాతనఁడు గానఁగానె కాక

    గొతటరి చెలల కెపైననఁ గోపముల రేనఁగవా
చ. 2:       పతత మచెచ్చెనఁ జాలదా పపై పపై బగియ నేల

   చెతత నీపాబ్రాణవభునినఁ జినన్ననఁ బుతుత్తి రా
     అతతే పో నినుబోనఁట కాతనఁడే తగనఁ గాక

    యతతయు మాకనఁ జూచితే యేవ వుటట్టిదా
చ. 3:       చెకక్క నొకెక్కనఁ జాలదా చేతనఁ దసి వయ నేల

   దకెక్క శ్రీవతకటేశనఁ దపప్పు లతతురా
    నికక్కము నాతనఁడు నీవు నేరచకొతటరి గాక

   తకిక్కన మావతటవార తగ వతదురా



రేక: 0340-3పాడి సతపటత: 11-237
పలల్లవ:       ని నన్నననఁగ దోసమురా నీక సాజ మ గణము

     యినిన్నటా నా మొగమోటే యితత దచెచ్చె నాక
చ. 1:     కకక్కసితచి పననఁగేవు కటారికానఁ డవా వోరి

   వకక్కమానఁట యితతయితే నోపరా నేను
      యకక్క వపైన సటకానఁడ వవవ్వె రిచిచ్చె రీ బగవు

   మొకక్కలపవలపల మొన లయ నాక
చ. 2:     అడడగితచ కొతటవ నా కపప్పులవానఁడవా వోరి

     గొడేడర నీ కొదిద కాదు కోపము నాక
   యడడతనాలనె తొలిల్ల యతదరి భద్రిమయితచిత

     వడిడతో నా నవువ్వెల పపై వచెచ్చెరా నాక
చ. 3:     కూరిమనఁ గాల చానఁచేవు కొనుకొతటవా వోరి

    వరకె పతకినఁ బత వోపనా నేను
    వర లేక ననున్నను శ్రీవతకటేశ కూడితవ

    మేరతో నితత నోమత మేలరా నాక



రేక: 0340-4రామకిగయ సతపటత: 11-238
పలల్లవ:      నేరపరి వవుదువు నీ కే మమత్మి ఆతనఁ

     డరానిచనవు లిచెచ్చె నినఁక నీ కే మమత్మి
చ. 1:    మావతటవారికె మన సియతనఁడు గాక

     నీవ ఆతనఁడు గావా నీ కే మమత్మి
     తోవల నీవును మాతో డటట్టి సొలసే వాతనఁ
      డవల నీయితట నునాన్ననఁ డినఁక నీ కే మమాత్మి

చ. 2:      మే మేమ చెపప్పునాను మేరల మరనఁ గాక
     నీ మానఁట దోయనఁడు నీ కే మమత్మి

      మోము చటూచి మాక మాకె మొగ మోడితమ గాక
      యేమర వాతని నీవు యినఁక నీ కే మమాత్మి

చ. 3:        వటట్టి సట మా కెపైత వరస వత తచెచ్చెనఁ గాక
    నెటట్టి కొనె నినన్నతనఁడు నీ కే మమత్మి

    జటట్టిగొని మముత్మినఁ గటూడి సారె శ్రీవతకటపత
      నిటట్టి నీవునఁ గటూడితని యినఁక నీ కే మమాత్మి



రేక: 0340-5కాతబోధిసతపటత: 11-239
పలల్లవ:    తలిపతచకొ మత్మిననే దేశము వారిచేతనే

    కలికి సారెక నా కొతగేల పట ట్టినె
చ. 1:     వాడలలో తననితద వడినఁ దేరచ్చెకొనునఁ గాక

    యడ ననున్న నొటట్టి వటట్టి నెతతవానఁడే
    ఆడితనఁ బో వరపా అతదర నాడెటమానఁట
    చటూడవ తనక నితత సులభమా నేను

చ. 2:      సారెక దేవుళల్ల వదద సతతము నెరపనఁ గాక
     వర కెపైనా ననున్న ముట ట్టి నుతడనఁ బటట్టిదా

   తారకాణతచెనఁ బోవ తగిలితే నితదరిని
   వోరచకతడితే నటూరకతడనఁడు గా తాను

చ. 3:     తనయితటలోననఁ దానె తగవుల వటట్టి నఁ గాక
    వను నా తోవ వచిచ్చెతే వఱిఱ్ఱైవానఁడే

   అననఁగానె శ్రీవతకటాధిపనఁడు ననునఁ గటూడె
      మన సొకక్క టాయ నేనఁడు మరనఁ గేల యికను



రేక: 0340-6రామకిగయ సతపటత: 11-240
పలల్లవ:        ఏ మని యతతునె వల పేర లపై పారనఁగనఁ జొచెచ్చె

     కామతచి కామతచి లో లో కాయము మరచెనే
చ. 1:     పానుపమనఁదనే వుతడి పని గదదతటానఁ బలిచి

    మానిని వభునినఁ జూచి మనసు దనియదే
     పూని పటట్టి నవువ్వెతాను బుజముపపైనఁ జేయి వసి
   నానీనఁ జెమటనీట నామానఁట వనదే

చ. 2:       ఆరగితచి కూరల చ వాయ నతటానఁ గళల్ల నేసి
      చేరి పత కత దిచిచ్చె సిగద్గీ గొతతానఁ బడదే

   పోరచిగా మానఁటలడి పలకలనఁ జిగిరితచి
     ఆరితేరీ జాము వోయ నతప మనాన్న సతపదే

చ. 3:       అటట్టి నవువ్వెల నవవ్వె ఆన లలల్ల నఁ బెటట్టి పటట్టి
     పటట్టి శ్రీవతకటపతనఁ బెపై కొని తానఁ గటూడెనే

    నెటట్టిన నుదాద ల మెటట్టి నిలచతడి తమకము
     మెటట్టి క నెరపీనఁ గాని మనఁదు కిత దరనఁగదే



రేక: 0341-1నాగవరాళ సతపటత: 11-241
పలల్లవ:        పొదుద వోక నీవు నాతో బొతక వచేచ్చె వతతే కాక

     గదిదతచి నీ వటట్టి తడిననఁ గాదు గటూడ దనేనా
చ. 1:     న నొన్నడనఁ బరచకర నమత్మికల సేయకర

    నినేన్న మయిన నతటనా నీవు గొతకేవు
    అనిన్నట లోకమువార ఆడుకొతదు రితతే కాక

     వనన్న నీ సుదుద ల నేను వలల్లవరి సేసేనా
చ. 2:     యితత న నున్నబబ్బుతచకర యిచచ్చెకాల సేయకర

     జతత నెపై ని నిన్ననఁక నే సాదితచేనా
      కాతతునఁడ నీ చటాట్టి ల పకాక్కల నమత్మి రితతే కాక
    మతతనాన నీపపై నితద మరి వసేనా

చ. 3:    గడడము వటట్టికరా కానఁగిట నితచకరా
    యడడనెపై నీమాటక నే నెదు రాడేనా

    వడుడ వటట్టి యిటల్ల శ్రీవతకటేశ కూడితవ
    దొడడదొర వపైన నినున్న దటూర కెకిక్కతచేనా



రేక: 0341-2సామతతత సతపటత: 11-242
పలల్లవ:     నావతట సతుల తననగర నెతదర లేరే

    భావమున తనునఁ దలచి బతకే నేనటూ
చ. 1:      తగల వలచట కాని తపప్పు సేయట లేదు

    జిగి నేల పలిచనె చెపప్పునఁ గదరే
     అగడు నేయనఁగ మముత్మి నతపనా నేనఁ డతనఁడు

     నగనఁబాట గాక తనక నాకనఁ బని యేమే
చ. 2:     నవువ్వె టకక్కట కాని ననుప దొతగిలితేను

    రవవ్వె నాకడకనఁ దా రా నేనఁటకే
    వువవ్వెళల్ల నిది వరకతడ నే లనుచనా

   అవవ్వెభనఁడు చలముకొనె నానఁడుగోల యేలే
చ. 3:       యిచచ్చె లడుట గాని యతదు వోత వన లేదు

    పచిచ్చెగా నా చెరనఁగ పటట్టి నేలే
   అచచ్చెలన శ్రీవతకటాదిపనఁడు ననున్ననఁ గటూడె

     తచచ్చెన లితతే కాక తానే నేనఁ గానా



రేక: 0341-3సాళతగనాట సతపటత: 11-243
పలల్లవ:     చాల నటూరకతడవయత సడి కేల వచచ్చెనో

     నాలి నే మోనాన నుతటే ననున్ననఁ దడవవా
చ. 1:     ఆడిత నే నొకమానఁట అతదిరివలనె నేను

     యడ నెగెఱద్గీననఁ జేసుకో యిత వపైననఁ జేసుకో
       వడె మయత నే రానఁగా వతదు వటట్టి పగ లయ

    వాడలో నాయితట నుతటే వాదు వటట్టి కొనేవా
చ. 2:      మగిడి చటూచిత నితతే మగనఁడ మతటా నేను

     నగినా నగము కాదానాన్న ననున్ననఁ గా దను
      వగచిత నీక నేను వడినఁ జలల్ల వనఁ డాయ

   మగవానఁడ నెపై పటట్టితే మచచ్చెరితచేవా
చ. 3:      పాదము లొతత్తిత నితతే బడలి వచిచ్చెత వతటా

    సేదతో వతగెము నీక సేవగానఁ గెపైకొతటవో
   ఆదరితచి శ్రీవతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడిత

     వద దర నే మొకిక్కతే వడనఁగ నాడేవా



రేక: 0341-4మధతమావత సతపటత: 11-244
పలల్లవ:     లేలే యిది యతత లేదు లేమలల

    కాలమతదే మన మది కనన్నది గాదా
చ. 1:       వల పతత గలవాడు వడి నే నలిగి రానఁగా

    పలిచి మానఁటాడ రాదా పగయునఁ డపప్పుడే
   తలనఁచక తలనఁచక తానేనఁ డెవవ్వెరితోను

   బెళకపగయాల చెపప్పు బేరి బోకొట ట్టినే
చ. 2:    తగ వరినఁగినవాడు తారకాణతచనఁగ నాతో

    నగవు సేసుక ననున్న నమత్మితచ రాదా
    సగము సగము గొతకి సతతము లవవ్వెరితోడ

    నిగిడితచి మొకిక్క యేర నిదుద ర వుచచ్చెనే
చ. 3:    గకక్కననఁ గటూడెటవానఁడు కనీన్నర నితచనఁగాను

    అకక్కరతో నా వగ పారచ రాదా
    యకక్క శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పుడుగా ననున్ననఁ బొతద
   మకిక్కలి చెరవునీళల్ల మేల వడసనే



రేక: 0341-5కేదారగళ సతపటత: 11-245
పలల్లవ:       నీవ జాణ నతదు వాప నీకతటేనఁ గడు జాణ

    యేవదాన నీపతతా లినఁక నీడనఁ జెలల్లవ
చ. 1:    కలికి పవువ్వెలచెతడు కనున్నలనె అదుద కొతటా

  వలపతో వసివాడు వాడుకొతటాను
    అలిగినదినఁ గాక అటట్టి కూడినది గాక

   మలయుచ చెలలతో మానఁటలడ నదివో
చ. 2:    పదిమారలను నిమత్మిపత డెగర వసుకొతటా

 చెదరినచితతతోనఁ జితతతచకొతటా
    యదుట నునన్నది గాక యడసినదినఁ గాక

   వదిగి మలగపపై నొరగీ నదివో
చ. 3:     మకక్కవ యతతో వడికి మడిచినా కతదుకొతటా

   అకక్కరతో వుసుత్స రసుత్స రనుకొతటాను
    యికక్క వతటనదినఁ గాక యియతకొనన్నదినఁ గాక

   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచె నదివో



రేక: 0341-6బౌళ సతపటత: 11-246
పలల్లవ:    చటూడవ యపప్పుటనేనే జూటరి నట

   జాడల తానఁ గటట్టినపచచ్చెడమే యరనఁగ
చ. 1:      ముపప్పురినఁ దారా కతడనఁగ ముసునఁగ వటట్టి క వుతట

   అపప్పుటనేనే కలల్ల నటవ చటూడు
    నెపప్పుననఁ దమవళల్లది నేర మతదురా యవవ్వెర
     తపప్పుల సేసిన వలల్ల దయత మెరనఁగనఁ గాక

చ. 2:      యయతడకో తానఁ బోనఁగా నితదుక రమత్మితట నితతే
    గయాతళ నేనే యట కమత్మిటనఁ జూడు

     నెయతముననఁ దనతోడ నిజము నా దేడ కెకక్క
   అయోత తనవళల్లకడ మాతుమే యరనఁగటూ

చ. 3:      చెతత దానఁ బలచదానఁక సిగద్గీన నుతడిత నితతే
    పతతము నాదే యట బలవు చటూడు
     యితతరో శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    పొతతల తనతగవు పొర గెలల్ల నెరనఁగటూ



రేక: 0342-1శతకరాభరణత సతపటత: 11-247
పలల్లవ:     ఊర కతడ నీరా మముత్మి నుడికితచకా

    గారివతచే నీ నవువ్వె గాలమునో నాక
చ. 1:      చిణుతనవువ్వె నవవ్వెనఁగా చెకక్క నొకిక్క యతత్తి ననున్న

   కఱనఁచేవు మరికొతత కారితపే కాదా
    తణ నీ మనసుననునఁ దలనఁచిన టల్ల తడు

    గఱిగా నదివో నాక గతడెలోనీ అముత్మి
చ. 2:     మతచముపపై నుతడనఁగాను మచిచ్చెక నావదదనఁ బతడి

     ముతచి చేయి వసే వది మోపే కాదా
     యతచి నీకనఁ జూడ నది యిచచ్చెక మెపైనటల్ల తడు

    తతచరాని పొదుద వదుద దిగలవో నాక
చ. 3:     భద్రిమసి నేనుతడనఁగాను పటట్టి ననున్ననఁ గానఁగిలితచి

    తమకితచే వది గొతత తగలే కాదా
   అమర శ్రీవతకటేశ ఆదరితచి కూడితవ

    చెమటల నీకనఁ గాని సేసలవో నాక



రేక: 0342-2హిజిజజిజ సతపటత: 11-248
పలల్లవ:      పాప మతటానఁ దనమనఁద బతత్తి సేయనఁ బోతేను

   కొపగితచకొన వచచ్చె కొమత్మిలల చటూడరే
చ. 1:       అయోత యేమే తనక నే నతటే నెతత సదరమే

   కొయతగదే ముకక్కననే కోప మునన్నది
    చయతన నెవవ్వెతతోనో జగడ మడిచి వచచ్చె
  వయతన నేనడిగితే నుడికిపడని

చ. 2:      చెలల్ల బో నే నెతత దనచేతకల సతత్తినే
    పలల్లదము దననోరనఁ బెపై పపై నునన్నది

       కెలల్ల రేనఁగి యాడనో తా గిజి గిజి యపై వచచ్చె
   కలల్లగద చటూడనఁ బోతే గదరకొనీని

చ. 3:      మేల మేల తన కెతత మకిక్కలి యనాదనే
   కీలకొని బొమత్మిల జతకెన లనన్నది

    వ ళరినఁగి శ్రీవతకటవభునఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
    కేల చానఁచి పననఁగితే కేరచ నవవ్వెనే



రేక: 0342-3నాదరామకిగయ సతపటత: 11-249
పలల్లవ:     మగవారి కేనఁట మేల మరతుర వగిరమే

    బగివాయ కతడనఁగానె పరా కె టఱ ట్టితవరా
చ. 1:      ఆకె వలిచ నతటా నటట్టి వచేచ్చెసేవు గాని

     పపైకొని మా యితటకి రానఁ బాపమా నీక
     యకడ నేనఁ జూడనఁగానె యితచకతత దయ లేక

   కెపైకొని తోసి వచేచ్చెయనఁ గాళ ల్లటాల్ల డెరా
చ. 2:      అలల్లది వచచ్చె నతటా అకక్కడ చటూచేవు గాని

    వలల్లనె మామొగ మెపైతే వచచ్చెమా నీక
  తొలిల్లటదాననె నీతొడమనఁదనఁ బతడుతడనఁగ

     మలల్లడి యతతదవువ్వె నీ మన సటట్టి వారెరా
చ. 3:       మతతన మది యాడనఁగ మరినఁ జె వగేద్గీవు గాని

    కొతత నామాట వతటే కొరతా నీవు
    చెతతల శ్రీవతకటేశ చెపప్పునఁగా ననున్ననఁ గటూడిత

    వతతలోనె నీగణము అ దటట్టి దిరిగెరా



రేక: 0342-4శతకరాభరణత సతపటత: 11-250
పలల్లవ:     ఇతత నీవు మనిన్నతచట యితదుకా ననున్న

    వతతవారినఁ బత వటట్టి వడుకా నీక
చ. 1:       ఆప ననున్న నాడనఁగా నే నాపతో వా దడువనఁగ

    యేపన వనేవు నీక యేమ గటూడెరా
    వోప కలల్ల గలవారి నొదదతటే దోసమా

     చేపటట్టి నీ కేమ పగ సేసితరా నేనటూ
చ. 2:       సవత పగ చాటనఁగ సారె నేనఁ బగ చాటనఁగా

    భువలోనఁ జూచేది నీకనఁ బుణతమా నేనఁడు
    వవరితచి మా మొర వచారితచనఁ దగదా

     కవ కవ నవవ్వె నవవ్వె గతడి గటట్టి కొతటవా
చ. 3:       చేతు లప చానఁచనఁగాను చేరి నే నొటట్టి వటట్టినఁగ

    యతల నడడము రావు యిద తగనా
    జాతగ శ్రీవతకటేశ చన వచిచ్చెతవ నాక

     యేతుల నినున్ననఁ గటూడిత యిక నేల మరనఁగటూ



రేక: 0342-5రామకిగయ సతపటత: 11-251
పలల్లవ:     ఊరకనన్ననఁ బోనీవు వక టకటే రేనఁచేవు

     గోర గీరితే నే రౌ మాకూటమ కోపదువా
చ. 1:     చిగరనఁగెమోత్మి సనఁకనఁ జేరి నే మాడెటమానఁట

    వగర లపై తోనఁచ నతదు కోపదువా
  పొగరతమత్మికనున్నల పూనఁచి నేనఁజూచెటచటూప

    నిగడునముత్మి లపై తోనఁచ నీ వోపదువా
చ. 2:     కొతడలవతట చనున్నల కోరి నినున్ననఁ దానఁకితచితే

    వుత డుతడె కమెత్మిల వోవు నోపదువా
    బతడివతట మాపరనఁదు బడి నీకనఁ దగిలితే

     అతడ నీపపైనఁ బారనఁ జేసు నతదు కోపదువా
చ. 3:   చలల్ల మావరపగాలి సమరతవళల

    వులల్ల మెలల్లనఁ జితదు సేసు నోపదువా
    యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

     పలల్ల రేనఁగి నేనఁడు నాతోనఁ బెననఁగ నోపదువా



రేక: 0342-6గళ సతపటత: 11-252
పలల్లవ:     ఆపమనఁద మోహ మెపైతే నౌదువు గాక

     మోపగా నా మనఁద నెపముల వయ వలనా
చ. 1:      నినున్న నేమెపైన నతటనా నేనె తటట్టి కొతటనఁ గాక

     కనున్న లఱఱ్ఱైనఁ జేసి నీవ కానఁగి పడేవు
     వనెన్నల కెతదో పొయేతవానఁడ వటట్టి పోదు గాక

    అనిన్నటా నాతో నేనఁడు అలిగి పోవలనా
చ. 2:        చేరి నినున్న దొబబ్బుత నా చే వటట్టిక మతటనఁ గాక

     పారి పారి రొముత్మి దటట్టి పగ చాటేవు
    ఆరీతనఁ బెతడాల్ల డేవానఁడ వటట్టి పతడాల్ల డుదు గాక

     యరీత వాదు వటట్టి క యితత సేయ వలనా
చ. 3:       చెలల్ల బో కెపైకో కతటనా సిగద్గీన నుతటనఁ కాక

    వలల్లనె ననిన్నతత దటూరి వోల వసేవు
    కొలల్లగా శ్రీవతకటేశ కూడితని ననున్న నేనఁడు

    చిలల్లర సతని నాచేత కియత వలనా



రేక: 0343-1వరాళ సతపటత: 11-253
పలల్లవ:      చెలల్లనఁబో నీ చెపప్పునటట్టి సేయ నెపైతనా వోరి

     కలల్లతో నిజ మోపదు కల దితతే కాక
చ. 1:     కోపగితచకొన నేల కోరి వనఁడుకొన నేల

   యేపన నిటట్టి రెతడూ యడడతనమే
       పపై పపై చేనఁదు దిన నేల పతచదార నతజ నేల

   పూపవయసులవారి పణత మతతే కాక
చ. 2:       అటట్టి కలల్ల లడ నేల ఆనల వటట్టి కో నేల

   యటట్టివారి కెపైన యివ యడడతనమే
       మెటట్టి చలినఁ బడ నేల మతచి సతు గాయ నేల

    పటట్టి వలచినవారి భాగత మతతే కాక
చ. 3:      చలము సాధితచ నేల సారెక వగవ నేల

   యలమతో నివ రెతడు యడడతనమే
    పలిచ శ్రీవతకటేశ పననఁగి ననున్ననఁ గటూడిత

     పలకనఁబతతాన నీ నా బల వతతే కా క



రేక: 0343-2ధనాన్నశి సతపటత: 11-254
పలల్లవ:     మోనాన నుతదాన వమే ముని వపైతవా

    మేనుల సనఁకిన మతదమేళ మెపైన లేదా
చ. 1:      అలిగితే నే మాయ అటట్టి వరకతడ నేల

    పలకల నెపైననఁ దటూరనఁ బాడి గాదా
   మలయుచనఁ బోటాల్ల డే మాసటల సయితము

     అలరి పగల చాటే రది యపైన లేదా
చ. 2:       రా కతడితే నే మాయ రత నాపపై నెరప

    దాకొని చెపప్పుతప నెపైననఁ దగవు గాదా
   కాకగానఁ గొటాల్ల డేట కడవార సయితము

    ఆకడనఁ జేతుల చానఁతు రదియటూ లేదా
చ. 3:       పతత మెపైతే నే మాయ పపైకొని నే వనఁడుకోగా

    అతతట కోపము దర నెపైననఁ జెలల్లదా
   వతతగా శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడ నితతే నేను

     యితతలో ననున్ననఁ గటూడిత యర వతత లేదా



రేక: 0343-3ఆహిరి సతపటత: 11-255
పలల్లవ:       ఏమ చటూచేవు నావతక యిత దేమెపైన తపప్పు గదోద

     పేగమము నీ కొపప్పుతచిత బగ వతక నేల
చ. 1:       నికిక్క నా వరహము నీక మే లపైతేనఁ జాల

   ముకక్క వోయి నా మోహములోన
     వకక్కరి కెపైన సలవు వునన్నదిగా య బదుక
    చకక్కని వో రమణునఁడ చాలదా యజనత్మిము

చ. 2:       చితతతోడ నే నుతడేది సలవు నీ కెపైతేనఁ జాల
  పతతము దపప్పునా నాబలవుకను

     వతతు వాసి కెకక్కనఁగా నావగ పోకచోట నెపైన
    సతత మెపైన నాయకనఁడ చాలదా నాజనత్మిము

చ. 3:       ఆసలచే వనఁగేది నీ కతత వడు కెపైతేనఁ జాల
    దోసమా నా సపైరణక దొతడి వోయనా
    యసు లేక శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్ననఁ గటూడిత
     శసితచ నేనఁటకి నినున్ననఁ జాలదా నా జనత్మిము



రేక: 0343-4వరాళ సతపటత: 11-256
పలల్లవ:      ఎపప్పుడను వార వార నేకము గాక మానర

   యిపప్పుటకినఁ దగినటట్టి యిచచ్చెకమె ఆడరే
చ. 1:      కొసరి వభునినఁ దిటట్టి కోపగితచి మానఁట లడి

    అసురసు రెపై యలసి అటట్టి పవవ్వెళతచెను
    పసగా నారగితచదు పగలను యిపప్పు డెపైన

    అసము దితచనఁగ లేప ఆరగితచనఁ బెటట్టిరే
చ. 2:      తానె వటట్టి వటట్టి కొని తరణ యాతనఁ డిచిచ్చెన

    కానుకకపప్పుర మెలల్ల కడనఁ బారనఁ జలల్లను
      మోనమున దపప్పు గొనె ముతచి మ రెపైన వడెము

    ఆనవటట్టి యిచిచ్చె యిటట్టి ఆకమడి చియతరే
చ. 3:     వోవలనె వగిరితచి వరకె నితదల గటట్టి

   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జూచి శిగద్గీవడి వునన్నది
    కెపైవసమెపై అతనఁడె గారవతచి చెలినఁ గటూడె
   యవల నటూడిగముల యేమరక సేయరే



రేక: 0343-5నాగవరాళ సతపటత: 11-257
పలల్లవ:       ఎతత చెలల్ల బడి నీక యవవ్వె రిచిచ్చె రోరి నీక

   చెతత దొరతనము చెపప్పు చటూపేవా
చ. 1:     మౌనముతో నుతడనఁగాను మానఁట లడితచ వచేచ్చెవు

   నేనానఁటదాన నెపైతే నేమము లేదా
     పూని జలక మాడనఁగ బొతచి యాడక వచేచ్చెవు

   మేనబావ వపైనతతనే మేర మరేవా
చ. 2:    మోము వతచకతడనఁగానెమొకక్కల మొకక్క వచేచ్చెవు

    బాముతో జవవ్వెను లపైతే బలవు లేదా
     నోము నోమనఁగానె చెకక్క నొకిక్క రతకినఁ దసేవు

    యేమరా నీపొర గెపైతే నితత సేసేవా
చ. 3:    మతచముపపై నుతడనఁగానె మరి కానఁగిలితచేవు

   అతచె నీవదదనుతటే అడడము లేదా
   యతచనఁగానె శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    కతచము పొతుత్తి న నుతటే కానఁక రేనఁచేవా



రేక: 0343-6సామతతత సతపటత: 11-258
పలల్లవ:       తుదను దానఁచనఁగ రాదు తోడ దిషట్టి మెపై వుతడనఁగ

      మది మది యి టఱల్లత మగనఁ డూర లేనఁడూ
చ. 1:       యితదరితో నీ మానఁట యే మని చెపప్పుదు నమత్మి

   చెతది యకిగషరనఁడు చర చికిక్కతచెను
     అతదము సేసుక నేను అణనఁచక వుతడే నతటే

     మతద నునాన్ననఁ డిద నామగనఁ డూర లేనఁడూ
చ. 2:      మతచిన మాయితటవారి మొగ మెటట్టి చటూతు నమత్మి

    పతచిన కిగషరనికినఁ గా బడడనఁ గతటవ
    పొతచి లోననఁ బెటట్టి కొతటే పొరగిరగల నితద
      మతచి దాయ బొతకే నతటే మగనఁ డూర లేనఁడూ

చ. 3:     వనక చటాట్టి లతోడ వయత మెటట్టితదుదు నమత్మి
  యనసి శ్రీవతకటేశనఁడితట నునాన్ననఁడు
     పనివడి నేనఁడు వచిచ్చె భద్రిమసి చటూచ నద

    మనికెపై యనాన్నళల్లదానఁక మగనఁ డూర లేనఁడూ



రేక: 0344-1లలిత సతపటత: 11-259
పలల్లవ:    కపటము మాన వపైత కలకాలము

    ఉపమ లితతేసి యాప కనన్నవా మొదలను
చ. 1:     యే మని చెపప్పుతపతవో యితతతో యేకతమున

   ఆమానఁట వతటానె ఆకె వచెచ్చెను
    నీమతకమె కానఁబోల నేనఁడు నాతో జగడితచ

     య మగమాక నినాన్నళల్ల యితత బల వునన్నదా
చ. 2:      సనన్న యేమ సేసితవో సరి నాపమోము చటూచి

    పనిన్న నీ సతగడి వచిచ్చె పవవ్వెళతచెను
     కనెన్నక నీ యపప్పుణ కానఁబోల ననున్న గదిదతచ

    యనన్ననఁడెపైనా యప నాతో యసడితచ వచచ్చెనా
చ. 3:    యపప్పుడు నేరిపతవో యపక నీగణముల

     వపప్పుగ నా కిట మొకిక్క వకక్క టాయను
    తపప్పు దరనఁ గటూడితవ దగద్గీరి శ్రీవతకటేశ

     మెపప్పుతచిత నీవు ననున్న మే లిత తరనఁగనా



రేక: 0344-2దేశక సతపటత: 11-260
పలల్లవ:     పని గలపప్పుడు వచిచ్చె పలికేనఁ గాని

    వరి నీ యితటలోనె వుతడేరా నేను
చ. 1:      చితత్తిము వచిచ్చెనవళ చేర వచేచ్చెనఁ గాని నేను

    అతత్తి యతదానఁక లోని కతపరా ననున్న
     కతత్తినఁ గోసిన టట్టియనఁ గడు నీమానఁటల వతటే

    వతత్తిలి దవువ్వెల నెపైన వుతడేరా నేను
చ. 2:       నికెక్కము నే నాల నెపై నీతో నవవ్వెనఁ గాని

   యికక్కవనఁ దలవతచకో నియతరా ననున్న
    ముకక్క వటట్టినటల్లయినా మోహము నీవు చలిల్లతే

    వకక్క నీసేవ సేసుక వుతడేరా నేను
చ. 3:    వలసినపప్పుడె నీవదద గటూచతడేనఁ గాని

    యిల నతదానఁక నలగ నియతరా ననున్న
    బలిమ శ్రీవతకటేశ పటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   వలిసే నీతలనఁపలోన వుతడేరా నేను



రేక: 0344-3మలహరిసతపటత: 11-261
పలల్లవ:    నీవ యరనఁగదు వతతే నీచితత్తిము

    యవళ నే నోరిచిత యితకా నీచితత్తిము
చ. 1:      చెతతల నవవ్వె వచేచ్చెవు చెయి వటట్టి పననఁగేవు

    అతతట కోపతేనఁ జాల నెపైతే నీచితత్తిము
     యితతటదొర వతటాను యేమ నననఁ జాల నితత

     యతత కెతత వరచెనా యితకా నీ చితత్తిము
చ. 2:     కపప్పురము చలేల్లవు కాల మనఁద వసేవు

    అపప్పుట పతతా లడే వపైతే నీచితత్తిము
    యిపప్పుడే నీక మొకిక్కత నితదరను జూడగాను
   యపప్పుడు ననెన్నరనఁగవా యితకా నీచితత్తిము

చ. 3:     బెటట్టి కానఁగిలితచేవు పపప్పు సేసేవు నామోవ
     అటట్టి కానీ లేర అయితే నీ చితత్తిము

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నేనఁడె ననున్ననఁ గటూడితవ
     యిటఱట్టితేనేనఁ గా దనేనా యితకా నీ చితత్తిము



రేక: 0344-4ముఖరి సతపటత: 11-262
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా దొరవు నీవు యితత సేతురా

     చనున్న లతటే వద నీక చల మాయనఁగా
చ. 1:     చెఱనఁగ మాసినవళ చేరి ముటట్టి వచేచ్చెవు

   కొఱ తతటా వదదతటేనఁ గోపగితచేవు
    మెఱస తొలిల్లట దోసమె నేనఁ గరియనఁగాను

     నెఱి నిది యిపప్పుడె నీక బానఁ తాయనఁగా
చ. 2:      యితట నే భోనఁసేనేవళ యతగిలి ముటట్టి వచేచ్చెవు

  అతటక మనన్నతతలోనె అలిగేవు
    వతటనె నా నోటనుతడి వమార జితదనఁగాను
    జతటల నీ కదియున సర కాయనఁగా

చ. 3:    జలక మాడెటవళ సతగడికి వచేచ్చెవు
    తొల మతటే కానఁగిలితచి దొమత్మి సేసేవు

   మలసి శ్రీవతకటేశ మలినమునఁ బాయనఁగాను
    తలకితచే వది నీక దిషట్టి మాయనఁగా



రేక: 0344-5లలిత సతపటత: 11-263
పలల్లవ:       నీవడ నే నేడ నేనఁడు సిగద్గీ వడనఁ గాక

    భావతచి నీకొతగ వటట్టిబలవు నా కనన్నదా
చ. 1:     నిగిడి పదారవల నెలనఁతల గల నీక

    జగత నితకా సతుల సర కయేతరా
   వగలతో నెరనఁగక వలచినదాన నెపై

    జిగి నా మగతడ వతటానఁ జెపప్పుకోనేనఁగాక
చ. 2:     తొరలి సత నడవనఁ దోసి రపప్పుతచిననీక

   తరణులమనఁదనఁ గొతత దయ వునన్నదా
      గరిమ నీ భద్రిమనఁ బడి గత లేనిదాన నెపై
     పరల చటూడనఁగ నీ పాద మొతేత్తినఁ గాక

చ. 3:     తొడపపై శ్రీసతనఁ బెటట్టి దొడడకొల వునన్ననీక
    తడవ నాపొతదు లితకానఁ దల పయతనా

  యడయక శ్రీవతకటేశ కూడినదాననెపై
    బడి వాయక నీవదద బతకితనఁ గాక



రేక: 0344-6రామకిగయ సతపటత: 11-264
పలల్లవ:     చెపప్పుకనే నాతోడ చేరి నీసుదుద ల నేనఁడు

     కపప్పున నీ నేర పలల్ల నఁ గలది నాతోనా
చ. 1:       కానీ లేవ నే నతనినఁ గరనఁగితచ లే కతడితే

     నాననఁ బెటట్టి కొతత నీవు నవువ్వెదు గాని
   పోనీ వరకతడే యేపొదుద దానఁకనఁ గెలసేవు
    దాని కేమ నీ యానఁటదానితన మతదుకా

చ. 2:      కొతత సయితచవ పత కొరత దరచ కతడితే
   చెతతల నపప్పుడె సతతతసితతువు గాని

     పతతము లిపప్పు డేనఁటకె పని గలపప్పుడే కాక
    యితత నతతటనఁ బడెనా యిల జాణతనము

చ. 3:      యిటట్టి వోరచ కతడవ యతని రతనఁ జికిక్కతే
     వటట్టి సట నీవు దోడెపై వతుత్తి వు గాని
     గటట్టిగ శ్రీవతకటాదిద్రి ఘనునఁ డిటట్టి ననున్న గటూడె

   పటట్టినచలము నీక బతద దచచ్చెనా



రేక: 0345-1ముఖరి సతపటత: 11-265
పలల్లవ:     ఊరకనన్న ననున్న నేల వుడికితచ వచేచ్చెవు

     చేరి నీక యతత పగ సేసితనో కాని
చ. 1:      కొతగ వటట్టి తయతకర కూచనన్న దాని ననున్న

     వుతగిటే నే రా నోప నొళల్ల నొచచ్చెని
     యితగితాన ననున్ననఁ జూచి యితచకతత దయ లేవు

    సతగడి నే నెతత పాపజాతనో కాని
చ. 2:     బలిమ శయకరా పలకనఁగ నోప నీతో

   లలి నామనసు వకల గయతని
    తలనఁప నీ వరినఁగియు తతగొని పోరేవు
    యలమ నే నేనఁటజనన్న మెతత్తితనో కాని

చ. 3:     కానఁగిలితచి పటట్టికరా కమత్మిట యిటట్టి పొతది
     వగి నినున్ననఁ బాయ నోప వస టయతని

    దానఁగక శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితని
   రానఁగి యతత భాగతవతతురాలనో కాని



రేక: 0345-2మతగళకౌశిక సతపటత: 11-266
పలల్లవ:      చెలలల మరె యితత సేసిత రిదదరి నేనఁడు

 కలయనిమాసటలనఁ గదియితతురా
చ. 1:       తకక్కరీనఁ డతటనఁ గదవ దతట వనఁ డతటనఁ గదవ

   అకక్కడికతలే చెపీప్పు నతటనఁ గదవ
    యకక్కవ నాతో నాడేద మానఁటకె మానఁట
   యికక్కడికి వచచ్చె టలల్ల యితదుకొరకా

చ. 2:      చలమరి యతటనఁ గదే చలల్లజత పతటనఁ గదవ
    అలప సొలప ఘన మతటనఁ గదవ

     తలవాకిటనె వుతడి తనక నా కేనఁట పొతదే
   వలప నామనఁదనఁ జలేల్లవరసా యిది

చ. 3:      వసదారి యతటనఁ గదే వగిరకానఁ డతటనఁ గదే
     ఆసల చటూపన లో నౌ నతటనఁ గదవ
    బాసతో శ్రీవతకటాదిపత నినున్న నిట గటూడె

    మోస మెలల్లనఁ దరె నితక మొకెక్కతచేరా



రేక: 0345-3మాళవకసతపటత: 11-267
పలల్లవ:    ఎతతపైన నీగణము యేల మానును

    చితతతో నీకనఁ బద్రియము చెపప్పుదుము గాక
చ. 1:      కడు నెరదు చటూచి మాకనున్నల ఘనము గాక

    వడి మాయితటకి నేనఁడు వచెచ్చెవా నీవు
  వుడివోనితమకాన వుతడజాల కొకమానఁట

   అడియాసలనె నినున్న నాడుదుము గాక
చ. 2:      నవవ్వె నవవ్వె యిద మానడుమె సనన్నము గాక

   అవవ్వెలనఁ గొతతపైన లోనయేతవా నీవు
   జవవ్వెనభారముచేత జడిసి నీభద్రిమనఁ బడి

   పవువ్వెల పానుపమనఁద బొరలదునఁ గాక
చ. 3:      సారె నినున్ననఁ గానఁగిలితచి చనున్నల గటాట్టి యనఁ గాక

   చేరవ నామేల దలనఁచేవా నీవు
    కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడి నేను తమకితచి

     యరీతని నీ వురమె యకక్క కొతటనఁ గాక



రేక: 0345-4సామతతత సతపటత: 11-268
పలల్లవ:      నికిక్క నికిక్క చటూచేవు నీ కేల నీక

    దకిక్కతమ తొలల్ల మాపపైనఁ దల వల
చ. 1:      కలల్లరి వపై నీవు రోలనఁ గటట్టి వడుదువు గాక

   గొలల్లదాన నాతోడి గొడ వల
    వులల్లసాన నీవు పాలవు టల్లకక్కదువు గాక

   పలల్లనఁ గోవరాగాలనఁ బలవ నేల
చ. 2:     పనన్నవానఁడ వపైననీవు పేయలనఁ గాతవు గాక

   కనున్న లరిచెటమాతోనఁ గానఁక లేల
    అనిన్నటా నితదరిచేత ఆడికనఁ బడుదు కాక
    సనన్నలనఁ జాయల మాతో చల మేల

చ. 3:      పకిక్కన లోకాల చటూసి బటూమెల సేతువు గాక
   కకక్కసితచి మాతోడి కానఁపరే లేల
     యకక్కవ శ్రీవతటటేశ యిర వపై కూడిత ననున్న

    మకిక్కలి కస్కృషరనఁడ నాతో మేక లేల



రేక: 0345-5సాళతగత సతపటత: 11-269
పలల్లవ:      మేల మేల యితదుకె నే మెచిచ్చెత వని

    కే లతత్తినె మొకిక్కతేను కినిసనె తాను
చ. 1:     చినన్ననఁబోయి వుతడనఁగాను సలవ నే నవవ్వెతేను

    మనన్నక ననున్ననఁ గోపీతచ మేలే వనఁడు
     యనిన్నక నెవవ్వెతచేత నేమ మానఁట బనఁడి వచోచ్చె

    కనన్న వారిమనఁద నెలల్ల కసరీనె తాను
చ. 2:    తలవతచ కతడనఁగాను దగద్గీరి మానఁటాడితచితే

    మెలపననఁ దిటట్టి వచచ్చె మేలే వనఁడు
     వలచి తా నెక్కడనో వాదు వటట్టి కొని వచిచ్చె
   పొలసి వదిదవారితోనఁ బోరీనె తాను

చ. 3:    గకక్కన నొతట నుతడనఁగనఁ గానఁగిలితచకొతటేను
    మకిక్కలి తానఁ బెననఁగీని మేలే వనఁడు

   యకక్కడనో శ్రీవకెతటేశనఁ డలిగి వచిచ్చె
   దకిక్కన రతులకె తమకితచనఁ దాను



రేక: 0345-6నాదరామకిగయ సతపటత: 11-270
పలల్లవ:    చిముత్మిచనఁ దియతనినోరనఁ జేనఁ దేల

    నెమత్మిది నాకె వుతడనఁగ నే మేల
చ. 1:     మన సిచిచ్చె నీతోడ మానఁట లడేవారితోనె

   అనవయత పోయి నీ వామానఁట
  వనకటమానఁటలకె వదననఁ బొరలేమముత్మి

     చెనకి మరినఁ గొతత చితత రేనఁచ వలనా
చ. 2:    మొగము చటూచి నీక మొకెక్కటవారితోనె

   నగవయత పోయి నీవు నయమునా
     జగడితచి పపైనఁ జేయి చానఁచి మటూల నునన్నననున్న

     తగిలి తగిలి యితకనఁ దత గొన వలనా
చ. 3:   పలమార సిగద్గీదేరి పారితతచేవారినె

  పలవవయత పోయి పగయమునా
   అలిగినననున్న నిటట్టి ఆదరితచి కూడితవ

    యలమ శ్రీవతకటేశ యినఁకనఁ గొతత వలనా



రేక: 0346-1శదదవసతతత సతపటత: 11-271
పలల్లవ:      నే నెతత నీ వతత నికెక్కమా యిది

    కానీ లేరా యిది యొకక్కకాక సేసేజాడల
చ. 1:    కోరి వనఁడి తగిలినగోపసతు లతడనఁగాను

     ఆరయ నా కొతగ వటట్టి వల సతనా
  మేరతోనఁ బెతడాల్ల డినరకిత్మిణదేవ వుతడనఁగాను

   యేరా నాతో నవవ్వెవు యగకెక్కమా
చ. 2:     చన వచిచ్చె మనిన్నతచిన సతతభామ వుతడనఁగాను

   చెనకేవు నే నీకనఁ జికిక్కతనా
  పనివడి తచచ్చెకొనప్పుపదారవ లతడనఁగాను

   ననునఁ జెకక్క నొకేక్కవు నానఁటకముల
చ. 3:     గతద మచిచ్చె మెపప్పుతచినకలికి యొకత యుతడ

   అతది ననున్ననఁ గానఁగిలితచే వాగడముల
    కతదువ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
     చితదేవు మోహము నాపపై చితత్తి వతత వచెచ్చెనా



రేక: 0346-2శతకరాభరణత సతపటత: 11-272
పలల్లవ:     ఏల చెనకేవు ననున్న నిపప్పుడె నీవు

   తాలిమతోనఁ బదరెటదాననఁ గాను నేనటూ
చ. 1:       వర కిటట్టి నా మనఁద నొళల్ల వసితవ నేనఁడు

    కారణ మేనఁటదో కాని కతద మనఁకను
   సారెనఁ జటట్టి పటట్టితవ జారనపయతదకొతగ

    తేరకొన నిది యేమో తలిసేరా నేను
చ. 2:      మన సిచిచ్చె నాతోడ మానఁటలడే వద నేనఁడు

    కొన మొద లేదో చటూచకొతద మనఁకను
     చన వచిచ్చె మతచముపపై సతగడినఁ గటూచతట వద
    పని నినున్న నడిగేరా పలమార నేను

చ. 3:     గకక్కననఁ గానఁగిలిచక కతదువ లతటేవు నేనఁడు
   యకక్కవగా నవవ్వెరా యితదుకే నేను

    నికక్కము శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
   మకిక్కలి నీజాడలక మెచేచ్చెరా నేను



రేక: 0346-3శతకరాభరణత సతపటత: 11-273
పలల్లవ:     ఏల వగిరితచేవు యితటట్టిపని గదుద నాక

    గోల వపై వలపల అరనఁగపపై నుతడవయాత
చ. 1:     మతదలోన నునన్ననేము మాపటతతనఁ గాని రాము

  దితదుపడనఁ గొతగవటట్టి తయతకవయత
     పొతది ఆవుల దటూడల బొలననఁ గలసునఁ జేసు

   అతదానఁకా నీవు మాయితటయాడ నుతడవయాత
చ. 2:        చలల్ల దచిచ్చె తచిచ్చె నేనఁడు సతదు లలల్ల నాక నొచచ్చె

   వలల్లనె వడె మమత్మినే వోపనయత
  గొలల్లనఁడు దచిచ్చెనపాలకతడ లతదుకొనవల

    యిలల్ల చొచిచ్చె అటట్టి గపపై నెకక్క కతడవయత
చ. 3:     వనన్న గానఁచేవళను వను మననఁ జాలను

    చనున్న లేల పసికేవు సారెక నయత
   యనిన్నకతో శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  పనిన్నన మామతచముపపై బవవ్వెళతచవయాత



రేక: 0346-4శతకరాభరణత సతపటత: 11-274
పలల్లవ:      లసత్స బుదిద చెపప్పురే లేమ లితదరనఁ గటూడి

     వుసుత్స రసుత్స రననఁగానె వదిదకి నేనఁ బోదునా
చ. 1:     పపై పపై నవవ్వెవారితోడ పలకనఁగ వచచ్చెనఁగాక

   కోపగితచనఁగా కూరిమ గొసరనఁగ వచచ్చెనా
      యేపన రమణునఁ డయితే యదుర రా నెపైత నతటా

    ఆనఁప లేక తటట్టినఁగాను అతడకనఁ బలతునా
చ. 2:     వలచినవారితోడ వా దపైన నమరనఁ గాక

   యిలనఁ బగవారితోడ యిచచ్చెకము చెలల్ల నా
     కలికి యపప్పుడు నేను గోర దానఁకితచిత నతటా

  అలిగేటవానికే ఆకమడి చితుత్తి నా
చ. 3:    ఆదరితచేవారితోడ నతట పొతదవలనఁ గాక

    గోదిలేట మగవాని కొతగ వటట్టి వచచ్చెనా
     యదస శ్రీవతకటేశనఁ డితత నేసి ననున్ననఁ గటూడె
    పాదుకొని వుతడనఁగాను పతత మచేచ్చె నతదునా



రేక: 0346-5రామకిగయ సతపటత: 11-275
పలల్లవ:       నే నునన్న దస యతత నేనఁడు దనవడు కెతత

    పానిపటట్టి యితతలో నే బానఁ తపైతనా
చ. 1:     అలిగి నే నవవ్వెలి మోమెపై వరకతడేదాని

    నలరి పాదము లొతుత్తి మనీనె తాను
      తలనఁకి సిగద్గీ వడనఁడు తనక నా కతత పొతదా
   మలసి తనచేనఁతల మరచెనా తాను

చ. 2:     చితతతోడ చెకక్క చేత సిగద్గీవడి వునన్నదాని
    యితతలో నాక మడిచి యిమత్మినీనఁ దాను

     మతతనా లడనఁగ వచచ్చె మతచి చటట్టిమె నాక
    వతత దన కానోటనె వళ ల్లనా పగయము

చ. 3:    పటట్టిమతచముపపై నొతటనఁ బవవ్వెళతచి వునన్నదాని
    అటట్టి తా వచిచ్చెతని లమత్మినీనె తాను

   దిటట్టియపై శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁడు ననిన్నట గటూడె
    గటట్టి నను గత గటూడుకొనెనఁ గద యిపడు



రేక: 0346-6ముఖరి సతపటత: 11-276
పలల్లవ:     ఇతకానఁ బెననఁగ నేల యితత చాలదా

  వుతకవగా నితతపని కోరిచినదాననా
చ. 1:     వదిదకి నే రానఁగానె వకక్కరితో మానఁటలడే

    వదోద నాక సిగిద్గీయత సతపరా ననున్న
   పదదరికేలకె నేనఁ బెననఁగెటదాన నితతే

    సుదుద లలల్ల నఁ గతట నతత చలకనిదాననా
చ. 2:     దగద్గీరి నే నుతడనఁగానె తలవతచ కతడితవ

    అగద్గీల మయతనఁ గోప మతపరా ననున్న
     సిగద్గీతోడి బతు కొకక్క చమత తయిననఁ జాల

    యగద్గీ లతచ మద టతుత్తి యరనఁగనిదాననా
చ. 3:    కానఁగిలితచకతడనఁగానె కనున్నల మటూసేవు నీవు

   ఆనఁగితనఁగా నినిన్నతదానఁకా నతపరా ననున్న
    చేనఁగ దేనఁర గటూడితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న

    రానఁగిన నీపొతదు లలల్ల రచచ్చె వసేదానానా



రేక: 0347-1సాళతగత సతపటత: 11-277
పలల్లవ:     సమతారకాణ లపైత చల మెతత యకక్కనో

    అమర దితతక తొలల్ల యలిగి యరగను
చ. 1:      కోపగితచే మానఁటలక గరి గానఁగ బని లదు

    రాపగా నావదిద కితక రాక మనరే
   యేపననఁ జెలల చేపేప్పుయడమానఁటలే చాల

    తీపల నెనన్ననఁడునఁ దనున్ననఁ దగనా డెరనఁగను
చ. 2:       దారి తపప్పు నతదుమనఁద దగద్గీరి రానఁ బని లేదు

   సారెక ననున్ననఁ బలిపతచక మనరే
   యరస మణగనఁదాక యేకతములే మేల

    బీరముననఁ దనతో నేనఁ బెననఁగి యరనఁగను
చ. 3:        బలిమ లో నెపైన మనఁద బతత మాడనఁ బని లేదు

    వలిసి కానఁగిట నిటట్టి వుతడు మనరే
     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి ననున్ననఁ గటూడె

    మలసి తన కెదుర మానఁటా డెరనఁగను



రేక: 0347-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 11-278
పలల్లవ:     నిజ మాడితేనఁ గనక నీవ నాదేవరవు

   గజర నీచేనఁతలకనఁ గలనఁగీ నాచితత్తిము
చ. 1:       యితదర వననఁగ నినున్న యతదు వోత వతటనఁ గాక

     నితద లే మెపైన నీక నేనఁ గటట్టితనా
    కతదువ యితత గలితే గడితచకొదువు నీవు
     అతదుకె పో నినున్ననఁ గతటే నదరీ నామేను

చ. 2:      యితతు లల్లలల్లనఁ జూడగాను యిటట్టిటట్టి రమత్మితట గాక
  వతతగరతుల నీమెపై వదకితనా

     కాతతలనఁ గతటేనఁ జాల కాక సేయ నేరతువు
    యతతపైన నితదుకె మానఁట యియతకొననఁ జాలను

చ. 3:       నీ సతుల ముతదరనె నే నిట నవవ్వెతనఁ గాక
    సేస వటట్టి నినున్నర గేలి సేసితనా
    ఆల శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    వసరక యితదుకె పో వనఁడుకొతదు నినున్నను



రేక: 0347-3దేశి సతపటత: 11-279
పలల్లవ:    ఇటమనఁది పనులక యిటట్టి వగిరితతునా

    కటకటా నే నతత కకూక్కరిత సేతునా
చ. 1:      యగద్గీ లతచేదాననా యే మేమ నీవు సేసినా

    వగిద్గీ నీక నావయసు వపప్పుతతునఁ గాక
      దగద్గీరి నీ కెవవ్వెతో తపప్పునఁ జెపప్పు నితతే కాక

    వగద్గీళప టలకక వళ మనఁద లేదా
చ. 2:     వతగె మాడేదాననా వ రొకతతో నవవ్వెతే

    అతగము నీ కెకెక్కనది యతదునఁ గాక
     మతగిట నీ కెవవ్వెతో ముడివటట్టి నితతే కాక

      కతగి నినున్ననఁ దిటేట్టి నతట కా దనేరా వరల
చ. 3:    చలపటేట్టిదాననా సారె నీవు వనఁడుకొతటే

    తలిసి నీతోనఁ దపప్పులనఁ దేలదునఁ గాక
    బలిమ శ్రీవతకటేశ పటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    చెలల నాతోడివారా చేత కిచేచ్చె వాపను



రేక: 0347-4  మాళవ శ్రీ సతపటత: 11-280
పలల్లవ:     కానీ కానీ మనఁదటతుత్తి కతటమ లేరా

     యినెపమె నేనునఁ జేసే నెతదు వయేత వనఁకను
చ. 1:      సత నినున్ననఁ గొతగ వటట్టి సబలోన నతడగాను

    రతకినఁ దసుక పోయ రా నననఁగానె
     యితరకాతతల కెలల్ల నిద చా లయ నినఁక

    యితవపై నీగటట్టి గతట మెతదు వయేతవనఁకను
చ. 2:      మానివ నీ నోరిలోన ముకక్కవనఁ దముత్మిల మడె

   పానుపపపైనఁ బడనఁ దోసి పటట్టి కోనఁగానె
    ఆనుక కడమవారి కపప్పు ణచిచ్చెన టాల్ల య

     యనటన మాకనఁ జికెక్క నెతదు వయేత మనఁకమ
చ. 3:      కలికి బటూతులనఁ దిటట్టి కానఁగిలితచి యతటనఁ బటట్టి

   తలప మటూసుక వుతడెనఁ దడవుగాను
     లలి శ్రీవతకటేశనఁడ లతచ మచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడే
     వల నా కలవాటాయ నెతదు వోయేత వనఁకను



రేక: 0347-5నాదరామకిగయ సతపటత: 11-281
పలల్లవ:     ఏమ సేసినానఁ జెలల్ల రా యవళ నీక

    కామతచి నీకనఁగా నేను కడు వలచితరా
చ. 1:      వలల్లనివానఁడ వపై వుతడ వకొక్కకక్క నెపము వసి

  కలల్లయలకల గానఁ గాటారితచేవు
      చెలల్ల లేరా నీక నిది సేన సతుల గలర

    వలల్లవరి నొకక్కతనె వఱిఱ్ఱై నెపైత నేనరా
చ. 2:      యతదు వోనఁ దలనఁచితవో యదో పని గడితచక

   వతదువలనఁ బోయే నతటా వగిరితచేవు
     నితద లేదురా నీకను నీ వటట్టి మగవానఁడవు
      అతది పొతది నేనె నీక ఆల నెపైతనఁ గదారా

చ. 3:      చేరి ననున్న భద్రిమతచి నాచితత్తిము చటూడ వలసి
     వారి వరినఁ జూప నాక వాసి రేనఁచేవు
    యేర శ్రీవతకటేశనఁడ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

      ధరణ నీ రప మాయ తగ లపైతనఁ గదరా



రేక: 0347-6పాడి సతపటత: 11-282
పలల్లవ:      ఏనఁట తలనఁ పేనఁట పొతదు యసత్స రోనఁతరా

    ఆనఁటదాని బతు కెలల్ల ఆగడమె ఆయనఁగా
చ. 1:      చితత్తిము రావల నతటానఁ జెపప్పున టట్టిలల్లనఁ జేసిత

    హతత్తి యేమటానఁ గరనఁగ వయోత యేలరా
    పొతుత్తి క రానెపైత నతటా వనఁచి కోపతచకొతటవ

     యితత్తిల నీ నా పొతదుల యితతలోని వాయనఁగా
చ. 2:      చనవరి నయేత నతటా సర వలల్ల నడపత

   మనసులో తమకాల మాన వలరా
     మునుప నే నవవ్వె నతటా మోము ముడుచకొతటవ

     వనకట నామే లలల్ల వరే వరే ఆయరా
చ. 3:      కతదువ నెరవు లేక కానఁపర మెలల్ల జేసిత

    యితదులోన మెచచ్చెనఁ జాల వతకా నేలరా
   వతదువల నేనఁటదో శ్రీవతకటేశ కూడితవ

      చెతదిన నా ఆయము నీ చేతకి లో నాయనఁగా



రేక: 0348-1దేసాళత సతపటత: 11-283
పలల్లవ:     అయోత ఆనఁడునఁదనము అతగడి వయనఁ దగన

     యియతడ నేనఁ బద్రియమెపైతే యితత పచిచ్చె గలదా
చ. 1:       సిగద్గీవడి నే నుతడనఁగనఁ జేపటట్టి తీసనఁ బెపై పపై

   యగెద్గీరనఁగనఁ డితచకతత యేమ సేతునే
    దగద్గీరనె వునన్నవార తరణు లతదర నదే
   బగద్గీననఁ దానఁబెపైకొతటే పకపక నగరా

చ. 2:    యిదివో వతచనతోడ యేమ ననకతడనఁగాను
    యదుర మానఁటాడు మనీ నేమ సేతునే

   అదన నెదుటనె అతత్తిమామ లనన్నవార
     వదర లిత తే లతటా వారెపైననఁ దిటట్టిరా

చ. 3:      ముపప్పురి మతచముమనఁద మొగి నేనఁ డుతడనఁ గాను
    యిపప్పుడె తా నిలచనాన్ననఁ డేమ సేతునే

    అపప్పునఁ డిద శ్రీవతటాదిద్రిపత ననున్ననఁ గటూడె
    దపప్పు వోనఁ బొరగవార తనున్ననే పొగడరా



రేక: 0348-2రామకిగయ సతపటత: 11-284
పలల్లవ:      ఏ మతచిదాన నెపై నీయదుట నుతడే నేను

    వమార నటూదితేనఁ జలల్ల వనఁడియపై తోనఁచరా
చ. 1:      నేనే మనిన నీక నెరసు లపై తోనఁచని

    మౌనాన నుతడేనఁ గాని మానఁట లడితచకరా
     వని నే దొలత నాక వలల్లనివాన నితతే
     తేనెల వోయనఁ బోయినా తగి చేనఁదే తోచరా

చ. 2:      కడునే దగద్గీరి యుతట కావ లపై తోనఁచని
    యడసి వుతడేనఁ గాని యిటట్టి పలవకరా

    గొడవ వటట్టి క నేను గతడెబెద రెపైనదాన
     నడుమను గోర గీరినా నే రెపై పారరా

చ. 3:     పపైకొని కానఁగిలితచి బలము లపై తోనఁచని
    యేకతాన నుతడేనఁ గాని యికక్కవ రేనఁచకరా

    యకడ శ్రీవతకటేశ యనసితనఁ గాని నినెన్న
     నీక నే నిజ మాడిత నిషటూరరమెపై తోనఁచరా



రేక: 0348-3బౌళ సతపటత: 11-285
పలల్లవ:     ఎపప్పుట కపప్పుడె కాక యితత గలదా

    వుపొప్పులికి యినుమ డౌ నొకక్కరీత వచచ్చెనా
చ. 1:    అదోద రమత్మినుచ నీవానల వటట్టికవ

    చదిదవల పేడ నెపైన సతగర మౌనో
    తదుద బడి నీ కిచిచ్చెనద మానఁటపటట్టి దొలిల్ల

   వుదడతడాన తపప్పునఁదార వహితచిన టట్టి తడునా
చ. 2:      అతడ నుతడు మని ననున్న నతత వాలయితచకవ

    అతడుకొని మరనఁ డేడ నాయ మేసునో
    మెతడుగా నీక నిటట్టి మనఁ దతత్తినవయసు

    బతడు సేసి యవవ్వెతతట పతచపాల సేసునో
చ. 3:      కూచతడు మనుచ ననున్ననఁ గొతగ వటట్టి తయతకవ

     చటూచి చటూచి యవవ్వె తపైన సటూడు వటట్టి నో
     యేచి శ్రీవతకటేశనఁడ యిటట్టి నినున్న నేనఁ గటూడిత

   యిచాయతమకయిన యినఁక నెతత సేసునో



రేక: 0348-4సాళతగత సతపటత: 11-286
పలల్లవ:      ఇలల్ల లి కిది వోజా యిచచ్చెకమే వలనఁ గాక

    వలల్లనె ఆతనఁడు దానే వదదకయతనఁ గాక
చ. 1:    వతుత్తి కోలమోహముల వగి నెతదానఁకా వచచ్చె

   హతత్తి మనసుననఁ గలయతతే కాక
    తతత్తిరితచి వాని నినఁకనఁ దడవకరే మర

     కొతత్తిగా దయ వుటట్టితేనఁ గోరి వచచ్చెనఁ గాక
చ. 2:     పూసుక వాసుక వచెచ్చెపొదు లతదానఁకా వచచ్చె

    ఆసతోడ నతత నెపైతే నమరనఁ గాక
    వసరితచ నినఁక నేల వనఁగదానఁకా నాతని

    బాసతో నమత్మి వుతడనఁగనఁ బాలితచనఁ గాక
చ. 3:     బలిమనఁ బటట్టికానఁగిలి బడిబడి నేల వచచ్చె

    అలరనఁ గరిమ సరి యపైతేనఁ గాక
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁడిపప్పు డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

     యిలనఁ దనసొ మెపైమత నిటట్టి యేలీనఁ గాక



రేక: 0348-5వరాళ సతపటత: 11-287
పలల్లవ:     అపప్పుట నిచచ్చెక మాడే వటట్టి నాక

    తపప్పుని బొతకని మతచి తగవరి వౌదువు
చ. 1:    చాపలన మాయిదదరి జగడాల దిదదవచిచ్చె

   ఆపమానఁట వతక లొతేత్తి వపప్పుటనీవు
     తీప నీ కామానఁట లపైతే తటట్టితచకొతదు గాని
     పోపో నే నతదు కోప పోటదొర వౌదువు

చ. 2:     యదుట మాకలల్ల నిజ మేరపరచనఁగ వచిచ్చె
   అద పతవాది వయేత నపప్పుటనీవు

     బెదరితే నీ వాకెకె పగయము చెపప్పుదు గాని
     కదిసి ననున్ననఁ బటట్టిక కడు జాణ వౌదువు

చ. 3:       వడుడ వటట్టి మముత్మి నేనఁడు వనఁడుకొన నిట వచిచ్చె
   అడడము లపక వచేచ్చె వపప్పుటనీవు

    వడిడనకోపము దర వక రొకరినఁ గటూడిత
    వడడవు గావు శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడ వౌదువు



రేక: 0348-6కనన్నడగళ సతపటత: 11-288
పలల్లవ:    చెపప్పుడుబుదుద లతదానఁక చితత్తిములో నిలిచనె

    యిపప్పుడె నాకనఁగానఁ బద్రియ మేల చెపేప్పురే
చ. 1:     తగలమ లేకతడతే తలనఁపలో తమ లేదు

   నగవుల లేకతడిత ననుపూ లేదు
   తగినపనులకను తరిగి చటూచట రోనఁత

   యగసకెక్కనక వాని నేల పలిచేరె
చ. 2:     చటూప నానఁట కతడితేను చటట్టిరికమే లేదు

     పపై పపైనఁ బదర కతడితే బతేత్తి లేదు
    తీపల చాలనిమానఁట తరగ నాడుక రోనఁత

    యేపన వానితో మర యేల పోరెరే
చ. 3:     జతటల వాసి వుతట సమత్మితతచటే లేదు

    వతట వతట రాకతడితో వడుకే లేదు
      నతటతోడ ననున్ననఁ గటూడె నమత్మి నిద రోనఁత యితక

   యితటలో శ్రీవతకటేశ నేల కొసరేరే



రేక: 0349-1బలహతస సతపటత: 11-289
పలల్లవ:       కానీ కానీ యినఁక నేల కడమ దరతు గాక

     ఆన సుమత్మి నీవు వచిచ్చె అటట్టిట వోతేను
చ. 1:     అస యిచచ్చెకొని వదద నాతనఁడు నిలచతడనఁగ

    వసిన టట్టిలల్ల నీక జెలల్లదా నేనఁడు
    వోసరితచి ముడివటట్టి వరా కాతనఁడు నవవ్వెనఁగ
    యసుననఁ జేతుల చానఁచ యినఁక నెపప్పుడే

చ. 2:      మతతనాన నేమో చెపప్పు మౌనాన నాతనఁ డుతడనఁగ
    యతతపైనా వాదక రాక యేల మానేవ

     యితత నినున్ననఁ జేసినటట్టి యతని దటూరతు గాక
    వతతగా నినేన్న మన వఱిరనా నేను

చ. 3:      వకరి నననఁ జాలక వపప్పుగిత చాతనఁ డుతడనఁగ
     అకట నీ రప మాయ నటట్టి కానీవ
    వకలి యపై యితత్తిరి శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడనఁగ

   మొకమోట నుతటనఁ గాక మోసపొయేతనా



రేక: 0349-2దేసాళత సతపటత: 11-290
పలల్లవ:    సాకిరి మరే సుతడి సతులల

     యకడ ననేన్న నేరా లతచ రాక రమాత్మి
చ. 1:      వుడివోని తమకాన వక టక టాడ వచచ్చె

    తడవము తానఁకము తా నేమే వనఁడు
     నడుమ నే నే మనన్న నానోరె గనమే
   వుడుక నటూరపతోడ నటూరకతడే నమాత్మి

చ. 2:    చితత్తిణగణముతోడ చేతుల చానఁచనఁగ వచచ్చె
    బతత్తి గలవానివల పపై పపై వనఁడు

    అతత్తినేనఁ గోపగితచితే నతదర ననేన్న దటూరేర
   కొతత్తి నివవ్వెరగతోడనఁ గటూచతడే నమాత్మి

చ. 3:      యవవ్వెరి ముతదర నెపైన యమెత్మికే నవవ్వెనఁగ వచచ్చె
   పవవ్వెళతచానఁ బోనీనఁడు పదరి వనఁడు

   యివవ్వెలనఁ గడపరాయనఁ డిద శ్రీవతకటగిరి
     నివవ్వెటలల్ల ననున్ననఁ గటూడె నెయత మెపైత నమాత్మి



రేక: 0349-3మధతమావత సతపటత: 11-291
పలల్లవ:      పొదిగి మముత్మి రేనఁచక పో పో నీవు

     పొదర లడక నీవు పో పో నీవు
చ. 1:      గదదరి నీ మానఁటలక కడ మొదలే లేదు

     పొదుద వోయ నలసిత పో పో నీవు
     అదదలితచి ననేన్న నీవు ఆన వటట్టి వచేచ్చెవు

     బుదుద లతత నేరవు పో పో నీవు
చ. 2:      కడ నునన్న యానఁడువారి కాల దొకక్క వచేచ్చెవు

    పొడవుల చటూపక పో పో నీవు
       వడు వడు నీ సుదిద వతతల మా కేమ నీవు

    పడకక మమత్మితత పో పో నీవు
చ. 3:      కెరలితచ కతత మముత్మి కేరి నీగటేట్టి చాల

    పొరగవార నవవ్వెర పో పో నీవు
   గరిమ శ్రీవతకటాదిద్రి కడపరాయనఁడ ననున్న

    పరిగొననఁ గటూడితవ పో పో నీవు



రేక: 0349-4కేదారగళ సతపటత: 11-292
పలల్లవ:     ఆన లితకానఁ బెటట్టి కొనే వౌరా నీవు

   కానవచెచ్చె నీచేనఁతల కనుకోరా నీవు
చ. 1:     కొపప్పుపవువ్వె లవ కతద గరతుచెమట చితద

   అపప్పుటనాతో బొతకే వౌరా నీవు
    దపప్పు దేరీనఁ గెమోత్మివ తగిలనఁ గనున్నలకావ

   తపప్పుతచకొనేవు మానఁట తగరా నీవు
చ. 2:      చిటల గతదపనఁబటూనఁత చెకక్క లలల్లనఁ గడు రోనఁత

   అటమటతచేవు ననేన్న అవురా నీవు
    నిటలన నలకల నితడె మేననఁ బులకల

   యిటవతటవ టేల్లల యేమరా నీవు
చ. 3:    ముకక్కన నిటటూట్టిరప్పుగాలి మొగాన నిదుద రజోలి

   అకక్కడనుతడె తచిచ్చెత వౌరా నీవు
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    మకిక్కలి జాణ వౌదువు మేలరా నీవు



రేక: 0349-5ముఖరి సతపటత: 11-293
పలల్లవ:      ఎతత వడి కెతత వడి యేమ దలనఁచకొతటవో

    యితత వలిస నొలల్లము లరనఁగ దాచెలియా
చ. 1:   అపప్పుడె మావనన్నపము లవధరితచినవానఁడ

    వపప్పు డేల అడిగేవు యిత కొకక్కమానఁట
    వుపప్పురిగలోన నుతడి వువద నినున్న రమత్మిని

    చెపప్పు రమత్మినన్నది యితతే చికిక్కన వరనఁగము
చ. 2:     కచచ్చెపటట్టి యలల్లపప్పుడె కాను కతదితవ మాచే

   వచిచ్చెనప నడిగేవు వడి నిపప్పుడు
     వచేచ్చెయు మనుచ నితత వస గొతగవటట్టి మని

      యిచెచ్చె మాక సల వతతే యి దేమ నెరగనఁదు
చ. 3:     ముతద నేము రానఁగాను ముతచి నవవ్వెనవానఁడవు

  యితదుముఖసుదుద లిపప్పుడే లడిగేవు
    కతదువ శ్రీవతకటేశ కలస నాప వచేచ్చెసి

      వతదు నీకనఁ జెపప్పు మనె వర సేయ నేరదు



రేక: 0349-6దేసాక సతపటత: 11-294
పలల్లవ:     అపప్పుట బీరముతోనె అటట్టి వుతడుదువు గాక

   పపప్పు సేసినతదుమనఁదనఁ బసుకనఁగ వతుత్తి రా
చ. 1:      వటట్టి నీతో మాటలడ నొలల్ల నొలల్ల నననఁగానె

   పటేట్టివు నాకొతగ బలవా యిది
     చిటట్టికాన వా దడిచి సిగద్గీ గలవానఁడ వటట్టి
    గటట్టి న నుతదుర గాక కొసరతగ వతుత్తి రా

చ. 2:      ఆరయ నేనఁ గోపగితచి ఆన లలల్లనఁ బెటట్టినఁగానె
    సారె నాతో నవవ్వెవు చలమా యిది
      యేర నాతోనఁ బతత మాడి యితటకి రా ననన్నవానఁడ
    వరకే వుతడుదు గాక వరయతగ వతుత్తి రా

చ. 3:    తకక్కరి నీసుదుద లక తలవతచ కతడనఁగాను
    మొకేక్కవు నాక నితకా మోహమా యిది
    యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యితత బతత్తి గలవానఁడ
    వకక్కరతో నుతదు గాక ఆగడాల వలనా



రేక: 0350-1నాదరామకిగయ సతపటత: 11-295
పలల్లవ:   ఇతతలోనివానఁడవా యేరా నీవు

    చెతతల నీకె యివ చెలల్ల రా నేనఁడు
చ. 1:      దగద్గీరి రా వని నినున్ననఁ దమకాననఁ దిటట్టితేను

    యగద్గీల సిగద్గీల నెతచే వరా నీవు
    అగద్గీల మెపై నీతోడి అతకెకతత్తినా నేను

   దగద్గీరినతతానఁ గలిగె తగరా నాక
చ. 2:      తపప్పుక చటూడ వనుచ తామరనఁ గొని వసితే

    యిపప్పు డితతలో నలిగే వరా నీవు
    కపప్పు నీక నే నితత కతటకపదాననా

    చెపప్పునతతానఁ గలిగెను చెల లలల్ల నాక
చ. 3:      పరవశ మెపైత వని పకక్కన గోర నటూనఁదితే

   యరవుగానఁ జూచేవు యేరా నీవు
    సరవ శ్రీవతకటేశ చన వచిచ్చె కూడితవ
    సరవు లనిన్నయు గలిగె చాలరా చలము



రేక: 0350-2పాడి సతపటత: 11-296
పలల్లవ:     ఇయతకొన వదాద నీ వతతట నెపైనా

    అయోత యపైమయిత నీక ఆసపడనఁ జెలియా
చ. 1:      చెకక్కల జవావ్వెది జార చిరనవువ్వె మోవనఁ దేర

    నికిక్క చటూచి మోహితచె నీక నలల్లద
     చకక్కని యా లలితాతగి సారె సారె మానఁటలలో

   మకక్కవ వలప చలీ ల్ల మదనరాగమునా
చ. 2:     తను వలల్లనఁ జెమరితచి తరిపలకల నితచి

    మనసు నీ కపప్పుగితచి మలస నద
   అనునఁగనఁబాయపసత ఆడనుతడి సనన్న సేసి

     తనునఁ దానె కరనఁగీని దపప్పు దేరే మోవని
చ. 3:      ముచచ్చెట సిగద్గీల వనఁగ ముకక్కన నటూరప్పుల రేనఁగ

   యిచచ్చెటకి వచేచ్చెస నితతలో నాప
    పచిచ్చెగా శ్రీవతకటేశ పడనఁత నినిన్నట గటూడి
   తచచ్చెన నీతో నాడ తమకపరతుల



రేక: 0350-3శతకరాభరణత సతపటత: 11-297
పలల్లవ:    కడవార నవవ్వెది కానవు గాక

    గొడవల మముత్మినఁ జూచి గదిదరము లేనఁటకే
చ. 1:     నితడునఁ బరితాపమున నీ వల సొలసేవు

    అతడనె నాతో నవవ్వె వాతనినఁ జూచి
     చతడి పటట్టి మగవాని సాదితచి వలవు మతటా
     బతడు సేసే యానఁటదాని బదు కేనఁట బదుకే

చ. 2:      నికిక్క చటూచే యాతని నీ వల కోపగితచేవ
    మకక్కవ నతనఁడు నాతో మానఁట లడనఁగా
    వకక్కతపపై తరితీ పపై వుతడెటవభునినఁ జూచి

   గకిక్కళల్ల మతగేదానిగణ మేనఁట గణమే
చ. 3:     బలిమ శ్రీవతకటేశనఁ బగ లేల చాటేవ

   కలసి యాతనఁడు ననున్ననఁ గాగిలితచనఁగా
   పలవని పేరటము పగయునివదదకి వచిచ్చె

   చలముకొనేటదాని చల మేనఁట చలమే



రేక: 0350-4లలిత సతపటత: 11-298
పలల్లవ:       తాలిమ చకక్కన గాని తనుక మెత తపైనానఁ గదుద

      మేల మాడ వయత చెలి మనఁద మనఁద నునన్నది
చ. 1:     వనిత పవువ్వెలవసి వలప నీపపైనఁ బటూసి

    తనునఁ దానె సిగద్గీపడి తల వతచని
     మనసు నీపపై బెటట్టి మానఁటల మాతో నాడ

   పననఁగి పలవవయత పేరకొని నీవు
చ. 2:     పడనఁత నీతో నవవ్వె పాయపటాసల దవవ్వె

  చిడుముడి సిగద్గీతోడనఁ జెమరితచని
     కడు నినన్నటట్టి చటూచి కాయము మాపపై వస
    వడి వటట్టి తయతవయత వదిదకతో నీవు

చ. 3:      కలికి నీకాల దొకిక్క కమత్మిట నీక మొకిక్క
  వలవనిసిగద్గీతోడ వడనఁ బడని

      నెల వపై శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడె తనున్ననఁ దానె
    అలమ పపైకొన వయత అపప్పుటవ నీవు



రేక: 0350-5మతగళకౌశిక సతపటత: 11-299
పలల్లవ:     నావలనే నీవ నతటా నమత్మిత నేను

    దేవర వవుత యితత తలియరా నేను
చ. 1:     మతతనాన నాడినటట్టి మానఁట లకెతోనఁ జెపప్పు

  పతతానకే నవవ్వెవు పలమారను
     చితత మది దరికొని శిరసున వళల్లనఁ జొచెచ్చె

    యితతే శవుతనఁ దొలిల్ల యరనఁగరా నేను
చ. 2:      నే నిచిచ్చెనపదకము నీ వాకె మెడనఁ బెటట్టి

    పూని యమెత్మిల చేసేవు పూటనఁ పూనఁటక
      కానీ లేరా అతదు కేమ కాయ మెలల్ల నుడికీని
      య నీ గణము నానఁడె యతచ నెపైత నేనటూ

చ. 3:      పీనఁటమనఁద నినున్ననఁ దచిచ్చె పటట్టి కొతటే నీ వాపను
    పాటతచి వదద బెటట్టి క పాయనఁగ లేవు
    మాటాడి నే నలమేలమతగ నతటానఁ గటూడితవ

   నీటన శ్రీవతకటేశ నేరరా నేను



రేక: 0350-6వరాళ సతపటత: 11-300
పలల్లవ:    మతచివానఁడ వౌదవయత మానిన అటతడనఁగాను

     మతచ మెకిక్క చెలలతో మానఁట లేట వయాత
చ. 1:      కామని నీవు రానఁగానె గకక్కన లేచి నిలిచి

   దోమతరమాట కేనఁగి తొతగి చటూచని
   కోమల మయినసతనఁ గటూచతడు మనమయత

     జా మాయ నపప్పుటనుతడి చాల నీ సరసము
చ. 2:      తపప్పుక నీవు చటూడనఁగ తరణ సిగద్గీన నవవ్వె

    వపప్పుగానఁ దల వతచక వర కనన్నది
    ముపప్పురి నీచేత నాకెమో మెతత్తి మాటాడవయత

    యిపప్పుడు డితతవడి యాయ నేనఁటకీ సరసము
చ. 3:     కొతగవటట్టి తయతనఁగాను కోమలి మేను మరచి

    వుతగిట నీ మేనిమనఁద నొర గనన్నది
   అతగవతచి శ్రీవతకటాదిప కూడిత వటట్టి

    చెతగట నలమేల్ మతగచేత ద సరసమటూ



రేక: 0351-1గళ సతపటత: 11-301
పలల్లవ:   అటమనఁద నయినటల్లయతనఁ గాని

     సట లితతే తామునఁ దామే సతతము లయేతర
చ. 1:     పలికినతతే చాల పచిచ్చె సేయకరే యితత

   నలక దేరినమనఁద నడిగేనఁ గాని
     చెలవునఁ డసుదిద వతటే చేర వచచ్చెనో రాడో
   కలయిక కిదదరినినఁ గదియితత మపడు

చ. 2:     నవవ్వెనపాటే చాల నాననఁ బెటట్టికరే మర
    నెవవ్వెగ దరితే బుదిద నేనే చెపేప్పును
     అవవ్వెల నీపా టపైతే నాతనినఁ దేరచ రాదు
   దవువ్వెల నిదదరి సమతారకాణ నేతము

చ. 3:    తానెచటూచినతతే చాల తరవుల వటట్టికరే
   మేనుల సనఁకినమద మతచనఁ గాని

   ఆనుక శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁ గటూడె
   పానిపటట్టి యితతలోనే పతగితత మపడు



రేక: 0351-2పాడి సతపటత: 11-302
పలల్లవ:     పలవరె యితకాను పగయము చెపేప్పునఁ గాని

    చల మేల నెరపీనె సారెకనఁ దానటూ
చ. 1:       తపప్పు లతచనఁ బని లేదు తానె నే నెపైనచోట

   కపప్పురము గొమత్మినవ కపటా లేల
   యిపప్పుడు నాపగయముల యితదానఁకా నియతకొనె

    అపప్పుట నేల వునన్నద ఆడనె తాను
చ. 2:      కోపగితచనఁ బని లేదు కూడిత మదదర మడ

    చటూపలనఁ జూడు మనవ సటూడునఁబా డేల
    య పొదుద దానఁకా మాట లియతకొనన్నటట్టి వుతడె

    యేపననఁ దరలోని కే లేనఁగీనె తాను
చ. 3:      ఆన వటట్టినఁబని లేదు ఆయా లిదదరికి సనఁకె

    పూని కూచతడు మనవ బటూటకా లేల
   నేనె శ్రీవతకటపతనఁ దానె యలమేలమతగ

     మానక కూడిత మనఁక మతచ మెకక్క నేనఁటకే



రేక: 0351-3బౌళ సతపటత: 11-303
పలల్లవ:    ఎతతచెపప్పునా మాన వదేరా నీవు

     కాతత లపైన వారి నితత కాక సేతురా
చ. 1:      యిటట్టి చనున్న లతటకర యిసత్స యితదరనఁ జూడ

    వటట్టి నీవదిదకి వచిచ్చె వునన్న నేరమా
    తటట్టి దునఁ జమత్మి నాతరవు వచిచ్చెతేనఁ గన

     గటట్టి న నుతడుదు గాని కొత తపైన నోరి
చ. 2:      తొడ మనఁద వయకర తోతో యితదర నవవ్వెర

   యడయక దగద్గీరితే నిదే పనా
     కడు గోపనఁ జమత్మి నేను కలద వనన్నవతచిత

   బడలితచకర ననున్న పలమార నోరి
చ. 3:     పచిచ్చెమానఁట లడకర పడనఁతు లలల్ల వనేర

     అచచ్చె మెపై నే నీతో మాట లడినతదుకా
   యిచచ్చెగితచి శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడిత

    నిచచ్చె నలమేలమతగ నేనఁ జమత్మి వోరి



రేక: 0351-4సాళతగనాట సతపటత: 11-304
పలల్లవ:      మొకక్కరో మొకక్కరో మర మోముననఁ గళల దేరె

   యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డితతులో వానఁడె
చ. 1:      తేరమనఁద నెకీక్క హరి దేవుళల్ల నఁ దానును వానఁడె

  భోరనను దేవదుతదుభల వానఁగగా
    తోరపమోనఁకల వటట్టి దొరల బద్రిహత్మిదు లలల్ల

   ధీరతనఁ దశే రదే తరవధులతదును
చ. 2:    వడుక రథముమనఁద వలసే శ్రీపతవదద

   ఆడేర పాడేర అచచ్చెర లలల్ల
   నీడెప సలవులతో వలనఁదులతో హరి

     యడు లేక యేనఁగి వచచ్చె నితటతట వాకిటను
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు వానఁడె చేరి యలమేలమతగ

  సావధనమున సరసము లడనఁగ
   దేవాసనత బెకిక్క తేనఁకవ నారగితపల

   వావరినఁ జేకొనో వానఁడె వాడవాడలను



రేక: 0351-5ఆహిరి సతపటత: 11-305
పలల్లవ:    ఇతదుకా యితత సేసిత వతదానఁకాను

     అతది పొతది నీవ బదు కానఁటదాన నేనటూ
చ. 1:     వలిస నొలల్లనివానఁడ వరకే ఆ సియతనేల

    పొలసి అపప్పుడే ననున్ననఁ బొమత్మిన రాదా
   కలికి నేనఁ గొసరనఁగనఁ గోమటమేనరికమా

     నెల వపై సుఖన నుతడు నీవ వకక్కనఁడవ
చ. 2:     మనసు రానివానఁడవు మాతో నవవ్వెనఁగ నేల

   అనువు గాదని వడనాడనఁగ రాదా
    చనవున నినున్న నానఁగ పరినఁ బతగసాలమా

   యనయుచ నేకరాజత మేలవయాత నీవ
చ. 3:     మాయల సేసేవానఁడవు మముత్మి జాలినఁ బెటట్టినేల

      రాయి డేల మా యితటకి రా నన రాదా
    ఆయ మతట కూడితవ అలమేలమతగ నేను

    పాయప శ్రీవతకటేశ బడి నుతడు మనఁకను



రేక: 0351-6వరాళ సతపటత: 11-306
పలల్లవ:      ఎతత వని కెతత వని యిది యేనఁటదే

    పతతమె సతుల కిది పాలతోడనఁ బోసిరో
చ. 1:      నవువ్వెతా నే ననన్నతదున నాలి నెగద్గీ సేసుకొని

    యివవ్వెల నటట్టి మాటాడే వది యేమె
    పవువ్వెవతట యానఁట దపైతేనఁ బొగర ముతపనఁదనమె
   నివవ్వెటలల్ల నో కాక నీకే తలసునే

చ. 2:     తపప్పుక చటూచినతదుకే తగనఁ గోపము సేసుక
   కొపప్పు దువవ్వెననఁ గసరకొనే వమే
      చిపప్పుల జవవ్వెని యపైత చెతది యాడ లేని వాసు

     లపప్పు డెత దుతడి వచచ్చెనో యరనఁగమే నేము
చ. 3:     సరస మాడినతదుకె చాల నలక సేసుక

    వరసి చేయి వటట్టిన నులికే వమే
    యిర వపైన శ్రీవతటేశడ నినున్ననఁ గటూడిత
    గరిమె నిచచ్చెగితచిత కడు మేల నీవు



రేక: 0352-1ముఖరి సతపటత: 11-307
పలల్లవ:     ఓసి పోపో నీక నేమె వుతడనఁబటట్టిదా

    వాసుల రేసు లకిక్కతచి వాదుక వచేచ్చెవా
చ. 1:      నిరత నామనఁదట నీ కోప మెతత గలల్ల

   సొరిది యాతనిమనఁదనఁ జూపవ పోయి
  మరిగినవారితోడ మాటలడనఁ బాసనా

    వరస నిలల్ల రి కేల వాదుక వచేచ్చెవ
చ. 2:      సారె సారె న నెన్నతత సాదితచనఁ గలిగినాను

    మేర మరి నీ వాతనిమనఁద వళల్లతచ
   కూరిమ గలచచోటనఁ గటూడినద నేరమా

     వారి వరి మాట కేల వాదుక వచేచ్చెవ
చ. 3:     మలసి నామనఁదట మచచ్చెర మెతత గలల్ల ను

  నెలవుగా నతనిపపై నెరపనఁగదే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   వలవనిజోలి నేల వాదుక వచేచ్చెవ



రేక: 0352-2నాదరామకిగయ సతపటత: 11-308
పలల్లవ:     ఆసలను రేసులను అవ రెతడు నేలే

   కాసు సేయనిపనికి కానఁతాళ మేలే
చ. 1:     అలిగినవానఁడు తా నారడనే వుతడునఁ గాక

    పలిచి వాదుక వచిచ్చె పననఁగ నేలే
     కలయనివానఁడు తాను కడు వాసి నుతడునఁ గాక

    వలిసి దగద్గీరి తగవుకనఁ దియత నేలే
చ. 2:      మాటలడనివానఁడు తా మారమో మెపై వుతడునఁ గాక

    తేటలగా సారె మముత్మినఁ దిటట్టినఁగ నేలే
    నీటన నుతడెటవానఁడు నికక్కము బగసునఁ గాక

     చటకి మాటకి మాపపైనఁ జెయి చానఁచ నేలే
చ. 3:     కానఁకల సేసటవానఁడు కనున్నలనె చటూచనఁ గాక

   యేనఁకటనఁ గానఁగిలితచ ననిన్నతతలో నేలే
    వనఁకప శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    మానఁకవల ననున్న మేను మరపతచ నేలే



రేక: 0352-3శ్రీరాగత సతపటత: 11-309
పలల్లవ:     ఏనఁటకి జాగల సేసే రితకా మర

    చాట చెపప్పు పత నిటట్టి జరయరమాత్మి
చ. 1:  వలచినవలపల వనితమేనిమనఁదికి

    పలక లపై మొలచె నిపప్పుడు చటూడరే
    యలమనఁ గానఁక లనేటయనున్నల వళళ్ళక తొలల్ల

   నెల వపై చలిమతదుల నితచరమాత్మి
చ. 2:      చితత్తిములో చితత లలల్ల చెమట లపై సతమేన

    జొతుత్తి ల గారనఁగనఁ జొచెచ్చె జూడరె యిది
   యతత్తినతమకముల యేరల వారక తొలల్ల

   వతత్తి పవువ్వెనఁబొటాల్ల ల నొగినఁ గానఁచరమాత్మి
చ. 3:    కడ లేనిజవవ్వెనము కలికి నిటటూట్టిరపలపై

   వడువక చెలరేనఁగి వనఁచనఁ జొచెచ్చెను
    తొడరి వరహ మనేదుముత్మిల రేనఁగక తొలల్ల
   అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచె నమాత్మి



రేక: 0352-4శదదవసతతత సతపటత: 11-310
పలల్లవ:     అతదుకే వర గయతనె అపప్పుటనుతడియు మాక

  అతదినవారికి మనున్న అరచేతదే
చ. 1:    పతమానఁటాడ వదేమే పలమారనఁ దమకాన

   అతనఁడు నీతో మాట లడనఁగాను
     యిత వపై యకిక్కనవారి కేనుగ గజజనన్న మాట

   కతలగా నీయతద కతటమే నేము
చ. 2:      గకక్కన రావది యేమె ఘనునఁడు నవువ్వెతా నినున్న

   తకక్కలనె చేయి వటట్టి తయతనఁగాను
     నొకక్క టపై పాల వోసితే వోకివతత లనన్నమానఁట

   మకిక్కలి నీవలల్లనె మెరసనే నేనఁడు
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేయి నీపపై వయనఁగాను

   నోవ దనక వానఁడిచనున్నల నొతేత్తివు
   పూవులవసినవారినఁ బొతచి రాల వసినటట్టి

     భావము నీయతద కతట భళ భళ గణములటూ



రేక: 0352-5ఆహిరి సతపటత: 11-311
పలల్లవ:    కాదనేనా నీమాట కానీ లేవ

     నాద నేమ చటూచేవు నవవ్వెనఁ గానీ లేవ
చ. 1:    నమత్మితచి నీవు వానినయగారాల చెపప్పునఁగ

     కమత్మి నామెపై కానఁక రేనఁగె కానీ లేవ
     నెమత్మిది వాని నిజాల నీవు గలల్లలడే వటే
     అమత్మిరో ఆన వటట్టిక మటట్టి కానీ లేవ

చ. 2:      పలిచ ననుచ వాని పగయము నీవు చెపప్పునఁగ
   కలిగెనఁ బెదదరికము కానీ లేవ

      నెల వపై వానిచేనఁతల నీవు నాక దానఁచే వటే
     అలక లనిన్నయునఁ దరె నటట్టి కానీ లేవ

చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరని చేతకి నీ వయతనఁగాను
    కెపైవస మయిత నటట్టి కానీ లేవ

     నీవలల్లనే కాదా నే మదదర మొకక్క టపైత
     మావటతచి యినఁకనఁ బాయ మటట్టి కానీ లేవ



రేక: 0352-6ముఖరి సతపటత: 11-312
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరికి బుదిద చేపేప్పు నెఱనఁగ మరి

    యివవ్వెల నే నుతడదాన నెఱనఁగ మరి
చ. 1:      చెకక్క చెలిచేత నుతడె నితత మదిలోన నుతడె

   యికక్కడికి నే వచిచ్చెత నెఱనఁగమరి
     పకక్కన నతపవు మముత్మి పదరి నీవు రావు
     యకక్క నీ చితత్తి మొట ట్టి యఱనఁగ మరి

చ. 2:     వుమత్మిచెమటలనఁ దోనఁగె నువద కానఁకల రానఁగె
    యిమత్మిల ననీన్నడ కతప నెఱనఁగ మరి

    కొమత్మిసుదుద లడిగేవు గటట్టి ననఁ దల వతచేవు
    యమెత్మి లేమ సేసేవో యఱనఁగ మరి

చ. 3:     యితదానఁకానఁ దమకితచె యితత యిటట్టి పవవ్వెళతచె
   యితదునన్నదాన నేను యఱనఁగ మరి

    అతది శ్రీవతకటేశనఁడ ఆడకె నీవు వచేచ్చెసి
   యితదుముఖనఁ గటూడితవ యఱనఁగ మరి



రేక: 0353-1దేసాక సతపటత: 11-313
పలల్లవ:    అపప్పుట మానవుబీరాల దేమే నీవు

      యిపప్పు డేమ దపప్పు పోయ నినఁకనఁ జూడ రాదా
చ. 1:      యేతు నీకనఁ గలిగితే నెతదపైనానఁ జూపదు గాక

    ఆతని నావదదనఁ దిటేట్టి వదేమే నీవు
     నీ తరవు వచిచ్చెతమా నీ కేమ గారణమె

    తోతో నా రమణుని దటూరదు గాక
చ. 2:     బలవు గలిగితేను బతుకదు గా కతని

    అలమేవు నా యదుట నదేమే నీవు
    తలవ నినున్ననఁ దడవ దగద్గీరి నాయకని

   వలసినటట్టి సేసితే వదదనేవా నీవు
చ. 3:      వాసి నీకనఁ గలితేను వదదనఁ బెటట్టి కతదు గాక

    ఆస పడేవు నాపత కదేమే నీవు
   యసరి శ్రీవతకటేశనఁ డితదరినఁ గటూడినమనఁద

      గోస నాస నేయనఁ బోతే కోప మేలే నీక



రేక: 0353-2రామకిగయ సతపటత: 11-314
పలల్లవ:      మేరతో నే నుతడనఁగాను మచేత బాద బెటట్టి

  వరకనన్నవారి నేల వుడికితచేరే
చ. 1:      వటట్టి పతకినఁ బాదము లొతత్తి వచిచ్చెత నితదానఁకా

    యిటట్టి యలిగిత నతటా నేల పోరేరే
    వటట్టి దరనఁగ సురట వసరిత నాతనకి

    చిటట్టికాన కితకా నేమ సేయు మనేరే
చ. 2:    సనన్నతో నేనితదానఁక సముకాననే వుతట

    చినన్ననఁబోత నతటా నేల చేయి వటట్టిరే
    మునెన్న యాతనటూడిగాన ముకక్క చెమట జారితే
    కనీన్నర రాల నతటా గడియితచే రేటకే

చ. 3:     ముకక్కవ శ్రీవతకటేశ మాటల వతట నితదానఁక
    వకక్కట గమత్మితటా నేల వడి వటేట్టిరే

    అకక్కరతో నాతనఁడె ఆదరితచి ననున్ననఁ గటూడె
    మొకక్కనెపైత నతటా నేల మొరనఁగ లడేరే



రేక: 0353-3తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 11-315
పలల్లవ:     అతదరటూ వనన్నవ నే నాడేనఁ గాని

   సతదడితపమేకలక చాలనఁ బో నేనటూ
చ. 1:     సేయ రానిపను లపైననఁ జేసేనఁ గాని

      వో యయత నీ వనయము లొలల్లనఁ బో నేను
 పాయరానిరాజసాన బడేనఁగాని

     వ యపైన నీయానల వనలేనఁ బో నేనటూ
చ. 2:    నగవు రాకతడినను నవవ్వెనఁ గాని

     వగర మోహము చలల్ల నోపనఁ బో నేను
   మొగమోటనఁ గొతడెతత్తిన మోచేనఁ గాని

     తగవతో నీ గణము తదదలేనఁ బో నేనటూ
చ. 3:    వదిగి పానుపమనఁద నుతడేనఁ గాని

     చెదర నినిన్నతత పచిచ్చె నేయనఁ బో నేను
   పొదిగి శ్రీవతకటేశ భోగితచిత నీవు

      వదకి నీ వత దునన్న వడువలేనఁ బో నేనటూ



రేక: 0353-4సామతత సతపటత: 11-316
పలల్లవ:       పో పో యిదేడ సుదిద పోయినది వో నీవ

      రేప మాప నిదే పనే రేసు లేల పతచేవు
చ. 1:    పతతములే ఆడేవు పటేట్టివు చలము

   యితతులకనఁ బతమనఁద నితత గదదటే
      కొతత నీచెకక్క నొకక్కనఁగ గోర దానఁకె నితతే కాక
      అతత నీతోనఁ బగ పాడే అతనఁడు వో చెలియ

చ. 2:    పలిచితేనఁ గసరేవు పననఁగితే వసిగేవు
  వలచినయతనితో వాదు లేనఁటకే

     బలిమ నినున్ననఁ బటట్టినఁగ పాపట చెదరెనఁ గాక
     వల వల నని నీతో వాదులక వచెచ్చెనా

చ. 3:    నిటటూట్టిరప్పు నితచేవు నివవ్వెరగనఁ బొతదేవు
   యిటట్టి శ్రీవతకటశ నేనఁప నేనఁటకే

     గటట్టి తోనఁ గానఁగిలితచనఁగనఁ గొపప్పు వడె నితత కాక
    తొటట్టిన రతులోన దొమత్మి సేయ వచెచ్చెనా



రేక: 0353-5రామకిగయ సతపటత: 11-317
పలల్లవ:      మగవానఁడు వలచితే మరి చేతనఁ బటట్టి రాదు

    తగదునా నే నీక తమకితచే వపడు
చ. 1:     ఆన వటట్టికర నీ వనన్నటట్టి వనేనఁగాని

    మాన వతత చెపప్పునా నీ మతకవోజలటూ
     కాని మత్మినాన్న మొకేక్కవు కానఁ గాని దోసాన

      నే నెతత నీ వతత నీక నేబానఁ తపైతనఁగా
చ. 2:      చెకక్క నొకక్కకర నీవు చెపప్పునటేట్టి సేసేనఁ గాని

   యికక్కడ నవవ్వెవారి నెఱనఁగ వోరి
     యికక్కవ లతట వచేచ్చెవు యతగి లని చటూడవు

    చకక్కనివానఁడవు నే నీసాటకి రానఁ గలవా
చ. 3:     పొగడకరా నేనీ పొతదుల వడువనఁ గాని

   నగవుల మానవు నాతో నీవు
     తగ లపై శ్రీవతకటేశ తత ననున్ననఁ గటూడితవ

     మొగము చటూచే వతకా మోహ మతత గలదా



రేక: 0353-6రామకిగయ సతపటత: 11-318
పలల్లవ:     ఈ కోపా లీతాపా లిటట్టి వుతడనా

   సాకిరి నేనఁ దేలిపేనఁగా సాదితచేదానిని
చ. 1:      ఆతనఁ డడక రానఁగానె ఆన వటట్టి కొతదు గాక

    కాతరాననఁ జెపప్పు పతపనఁ గారణ మేమే
    యతల నీ రమణునఁడు యదుట నిలిచితేను
   చటూతము వో యిటల్లనె సొలసటదానిని

చ. 2:       వోడక నినున్న రమత్మితటే నొలల్ల నతదు వతతే కాక
    ఆడ నుతడనఁగానె లేక లతప నేనఁటకే

    కూడనివారే తమనఁ గటూడేర యిపప్పు డెటట్టి
   తోడనె పతగితచేనఁ బో తొలనఁగెటదానిని

చ. 3:      పలల్ల న నీ వదిదకె పలిపతచ కొతదు గాక
    యిలల్ల రికి వచిచ్చె వాదు లివ యేనఁటకే

     వలల్లనె శ్రీ వతకటేశ డొదిదకతో నినున్ననఁ గటూడె
   పలల్లదాన నవవ్వెనఁ బో పాసియుతడేదానిని



రేక: 0354-1బౌళ సతపటత: 11-319
పలల్లవ:      చెకిక్కటనఁ బెటట్టిను చేయి చితత్తిములో నదే నుయిత

   యకక్కడికినఁ బోరాదు యినఁక నీచితత్తిము
చ. 1:    జవవ్వెనప పపైతరప సతతురము బరవు

   యవవ్వెర వలిచిన నెర వరప
     యివవ్వెల నీ వద చటూడు మదివో నెమోత్మివవాడు

     రవవ్వె లయ నీ వలప రావయత యినఁకను
చ. 2:  చిగరనఁబులకపపైర చితత్తిడిచెమటనీర

  పగటగబబ్బులమనఁద పయతద జార
     నగక మాతో నితత నాతకి నతతా వతత

   వగటాయ నీమాయ వడవయత చలము
చ. 3:    కాయములోని యలప కనునఁగొనల సొలప

   చాయల సనన్నలలోని సారె బులప
    యయడ శ్రీవతకటేశ యితతన నీవు గటూడనఁగా

      తోయ రాదు నీ చనవు తోడనఁ దోడ నిదివో



రేక: 0354-2ముఖరి సతపటత: 11-320
పలల్లవ:     లోలో నాతనిచేనఁత లోక మెఱనఁగదు గాని

     యేలీల ననేన్న దటూరే రేమ నేతు నమాత్మి
చ. 1:     చిఱనవువ్వె నవవ్వెనఁగ చేయి వట ట్టి నాతనఁడు

    గఱిగా నే వదదతటేనఁ గోప మనేర
     అఱిముఱినఁ దానె సాదు అతదిరికినఁ జూడనఁ జూడ
     యఱకతో నేనే వఱిఱ్ఱై నేమ సేతు నమాత్మి

చ. 2:     వరకె న నాన్నతనఁడు వడివటట్టి తీసని
      తారి నే రా నోప నతటేనఁ దపప్పు సేసేర
     వారక తానె మతచివానఁడు వనన్న కనన్న వారి

      కీ రీత నే నిషటూరరి నేమ సేతు నమాత్మి
చ. 3:     కడ నేనఁ గటూచతడనఁగాను కాగిలితచకొనీనఁ దాను

    జడిసి నే నుతడితే రాజస మనేర
    వడువక ననున్నను శ్రీవతకటేశనఁ డిద కూడె
      యడసి నే నుతడనఁ జాల నేమ సేతు నమాత్మి



రేక: 0354-3బౌళ సతపటత: 11-321
పలల్లవ:    తొలిల్లటవలనా నీవు దొర వపైతవ

    యలల్లవారనఁ జూడనఁగా నేనే మతదు నినఁకను
చ. 1:      యేరా నే వదద నుతడనఁగ యవవ్వెతదికక్క చటూచేవు

    మేర మర దొరకొతట మెలల్ల మెలల్లనె
     తేరా నా వుతగరము తలిసిత నీ గణము
     వోరి నీతో జగడితచ నోపరా నే నినఁకను

చ. 2:     నా యదురకటట్టి లనె నవవ్వెనఁ బొయేత వాపతోడ
   యయడ నపప్పుడె యతత కెతుత్తి కొతటవ

      చేయి వడువర నీతో చెలిమ నా కయి వచెచ్చె
     చాయల నే వతగె మాడనఁ జాలరా నినిన్ననఁకను

చ. 3:     యిటట్టి నా యితటనుతడి యిలల్ల రికి మాటాడేవు
    తట ట్టి నతటా నాప నిద సతదుగా

    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వద ననున్న
   పటట్టినచలము చెలల్ల బద్రిదుకరా యినఁకనటూ



రేక: 0354-4దేసాళత సతపటత: 11-322
పలల్లవ:    ఊరి మగనాతడల్లక నుతడనఁ బాసను

     యరిత ననిన్నతత సేస నే మతదు నమాత్మి
చ. 1:      వలల్ల నననఁగానె వచిచ్చె వక టకట యాడి

     చెలల్లనఁ బో వనఁడు నా చేయి వట ట్టిని
    పలల్లదప వనిచేత బాధకనఁ గాక నేను
     యిలిల్లద నే లోనయిత నినఁక నేనఁట దమాత్మి

చ. 2:      తల వతచ కతడనఁగానె దగద్గీరి వదదనఁ గటూచతడి
    చలి వాయ మాట లడ జాణతనాల

    చలపాది వనిచేత చతడక నోపక నేను
    చెలరేనఁగి కానఁపరము సేసిత నో యమాత్మి

చ. 3:     యితటవారికి వరవనఁ డెదుట నవువ్వెల నవవ్వె
   చతటమనఁద నొరగచ సట సేసని

     వతటనఁ బాయ కిది వో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు గటూడె
    దతట నెపై వనిమాయనఁ దగిలిత నమాత్మి



రేక: 0354-5శతకరాభరణత సతపటత: 11-323
పలల్లవ:       మా కేమ నీ వతత మటట్టి మరి తరిగిన

    లోకమువారే నవవ్వెర లో వలతు లేలరా
చ. 1:      ఆనల నే కేమటకి నతత నిజమరి వపైతే

   కేనాన నీవ బదికేవు గాక
     వని యనీన్న వనన్నదాన నుతడనఁజాల కొక టతటే
     కోనలనఁ దలప మతటా కొతగ వటేట్టి వమరా

చ. 2:     తారకాణ లేనఁటకి తపప్పు లేనివానఁడ వపైతే
   పేరడి నాచారముల పతచేవు గాక

     కేరి నీవు రాకతటే వతగెముల ని నాన్నడితేను
    పోరి పోరి పోయినిది పోనియత వమరా

చ. 3:    వటట్టిమానఁట లేనఁటకి వలచినవానఁడ వపైతే
    అటట్టి అనిన్నటను జాణ వయేతవు గాక

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యితదుకె నినున్ననఁ గటూడిత
   దటట్టితరపన ననున్ననఁ దేలితచే మేమరా



రేక: 0354-6ముఖరి సతపటత: 11-324
పలల్లవ:    ఏమ నేరచకొతటవ యతత కచిచ్చెతురాలవ

    జాము వోయినా మానవు చలమే సాదితచేవు
చ. 1:      చటూడనఁ జాల వమే యే సుదతతో మాటాడిన

    యేడా చటాట్టి ల లేరా యవవ్వెరి కెపైనా
    కూడనఁ గటూడక తొలల్ల కొడిమెలే కటేట్టివు
   వాడలో నుతడ బాసనఁగా వనెన్నమగవానికి

చ. 2:     వుడికి పడే వదేమే వరివారితో నవవ్వెతే
    వడువ కెవవ్వెరి కెపైనా వడుకె లేదా

   కడ నునన్నవారిమనఁద కానివావుల వసేవు
    తడవ మగవానికి తల యతత్తినఁ బాసనఁగా

చ. 3:      చినన్ననఁబొయేత వది యేమే చెలల నేనఁ బలిచితే
     యనన్న కె ముచచ్చెట లేదా యవవ్వెరి కెపైనా

    చెనున్నగా నుర మెకిక్కత శ్రీవతకటేశనఁడ నేను
   యినిన్నటానఁ గటూడ బాసనఁగా యితరకాతతలను



రేక: 0355-1భపైరవ సతపటత: 11-325
పలల్లవ:     పతతము చెలల్లను నీక పదర నేలే

    చితత దర పతమాట చేకొతదు గాక
చ. 1:    అలిగినరమణునఁడె అటట్టి నినున్ననఁ బేరకొని

   పలిచినమనఁద నితక బగ వనఁటకే
      తల వతచ కతడనఁగాను తగ నీపపైనఁ జేయి వసి

   కలయనఁగ నీలోని కపటము లేనఁటకే
చ. 2:     చేసనన్నల రానివానఁడె చెటట్టి వటట్టి తయతనఁగాను

   వాసుల వతతులతోడి వాదు లేనఁటకే
      ఆసల నీ వదదనుతడి అటట్టి తానె ఆన వటట్టి

    సేస చలేల్ల పతమనఁద చిడుముడి యేలే
చ. 3:     యితటకి రానటట్టివానఁడె యిట నినున్న వనఁడుకొని

    వతట వతట రానఁగానె వస టేనఁటకే
    అతటక శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడె నినున్న గటూడె
     జతటయి వుతదుర గాక చల మతకా నేలే



రేక: 0355-2రామకిగయ సతపటత: 11-326
పలల్లవ:    చెపప్పురమత్మి మర బుదిద చెలలల

   యిపప్పుటకోపము మనఁద నిటట్టి వుతడనా
చ. 1:    చిగరనఁబెదవ వతచి సిగద్గీలనె గొణనఁగీని

   వగటననఁ బత దనున్న వనఁడుకోనఁగాను
    నగతానఁ బయతదకొతగ నాథనఁడు పటట్టినఁ బటట్టినఁగ
    జగడితచి లోని కేనఁగీ సమత్మితతచ కదివో

చ. 2:       సరస నవువ్వెల దర సత యాన లలల్లనఁ బెట ట్టి
   బెరసి వభునఁడు దనున్న బలవనఁగను

    పరిమళము లతనఁడు పపైపపైనఁ బటూయ బటూయనఁగ
    తరచరనఁ దుడిచని తీసి తీసి యదివో

చ. 3:     చెమట చెకక్కన జార సిరసు వతచకొనీని
  సుముఖునఁడెపై శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడనఁగ

     అమరనఁ గమత్మిట నాతనఁ డాయము లతట నతటనఁగ
     తమతోనఁ దిపప్పుతచకొతటా తానఁ దా నేరీప్పు నిదివో



రేక: 0355-3పాడి సతపటత: 11-327
పలల్లవ:     సిగద్గీగ లనఁటదానికి చెపప్పుతచకో నితత యేల

    దగద్గీరి వుతడుట చాల తడవక మముత్మిను
చ. 1:     వలిస నొలల్లని నినున్న వడివట తీయుకతటే

    అలిగి నేనఁ బవళతచ టదియే మేల
    పలవకతడనఁగ నీవు పననఁగి పపైనఁ బడుకతటే

    తల వతచకొని వుతడే తడవక మముత్మిను
చ. 2:     కడు రాజసప నీతో కలకల నవువ్వెకతటే

    చిడుముడినఁ జినన్ననఁ బొయేత చితత మేల
    జడిసి వుతడిన నీతో చనవు చెపప్పుటకతటే

   తడతానఁకలనఁ బొరలే తడవక మముత్మిను
చ. 3:    కపటాల సేసే నినున్న కానఁగిలితచకొనుకతటే

   నెపముతో నటూరకతడే నీటే మేల
    యిపడె శ్రీవతకటేశ యేకమెపై ననున్ననఁ గటూడిత
    తపము ఫలితచె నినఁకనఁ దడవక మముత్మిను



రేక: 0355-4బౌళ సతపటత: 11-328
పలల్లవ:     మేరక మేరే కాక మర నేనఁటకే

    నేరపల చాల జాల నెరవరెనఁ బనుల
చ. 1:     వదుద వదేదమనఁ దడవకరే మర వా

    రిదదర లోన నుతడనఁగ నేలే దోసము
    కొదిద మరి దగద్గీరితే కూళ వతదుర
    తదద నేల పను లలల్లనఁ దరినమనఁదటను

చ. 2:     చేకొని మ రెరకల సేసుకొతదురా వా
   రేకత మయినవళ యేల దోసము
    కాక నేయనఁ బోతే ననేన్న కలల్లతదుర

   లోకమువారే చెపేప్పుర లోలోనే వారికి
చ. 3:    తకక్కలవాకి లిపప్పుడే తరవకరే వా

   రికక్కవనఁ గరనఁగేవళ యేలే దోసము
    మొకిక్క శ్రీవతకటపత మొకమోట ననున్ననఁ గటూడె

    నెకక్కడు మా టేల పతత మచిచ్చెనమనఁదుటనటూ



రేక: 0355-5శ్రీరాగత సతపటత: 11-329
పలల్లవ:      ఇతక నెనన్ననఁడె నీ యమెత్మిల నేనఁడు గాక

    అతకెల నాతనఁడు నీ వాడినటట్టి యాడనఁగా
చ. 1:      చెలల్లదా నే కేమ నేనఁడు చెలవుని వలపతచి

    యిలల్ల వళల్లకతడానఁ జేసి యితత సేసిత
     పలల్లదాన ననప్పుటని పతత మాడే వమ దొడెడ

      కెలల్ల రేనఁగి ఆతనఁడు నీ కితకరనఁ డెపై యతడనఁగా
చ. 2:     తగదా నీ కే మతనిదతడనుతడి సవతులనఁ

   బగల సాదితచ నీవ పనిగొనను
     నగ నేల యాతనఁడు నీ నటనకనఁ దగినటట్టి

    చిగలతా సారె సారెనఁ జెపప్పునటట్టి సేయనఁగా
చ. 3:     మేల గాదా యితదరిలో మతచి శ్రీవతకటేశవ్వెర

   నాల వపై మావతటవారి నాదరితచేవు
      సలచ నీ రాజసాల చటూపేవు నీ కెదు రేది

      వళ గాచి యతనఁడు నీ వతట వతట రానఁగా



రేక: 0355-6సామతతత సతపటత: 11-330
పలల్లవ:     తతత్తిరప నీలోని తాపము మానితేనఁ జాల

    యితత్తిల మనఁదట పను లటట్టియినానఁ గాని
చ. 1:      పకక్క నుతడనఁగానె ననున్న భద్రిమసి పేరనఁ బలిచే

    వకక్కడ పరా కెపైత వరా నీవు
    తకక్కక నీవు మోహితచేదాని గఱతు చెపప్పురా

     యికక్కడికినఁ దోడి తచేచ్చె య గెఱద్గీనానఁ గాని
చ. 2:      ఆక మడి చియతనఁగానె అవవ్వెలనఁ జేయి చానఁచేవు

    యేకడ వునన్నది చితత్తి మేరా నీవు
     ఆకెతో నీక నే మని ఆతుమ చెపప్పువలస
     చేకొని నాతోనఁ జెపప్పుర చెపప్పు వచేచ్చెనఁ గాని

చ. 3:     నేమాన నేనఁ గటూడనఁగాను నిలవలల్లనఁ గరనఁగిత
    వ మానఁట దలనఁచకొతట వరా నీవు

   యేమర శ్రీవతకటేశ యవవ్వెత జగడితచెరా
     కామతచి యాన తీరా వకక్కట సేసేనఁ గాని



రేక: 0356-1సాళతగత సతపటత: 11-331
పలల్లవ:       నీ చెయేత మనఁ దాయ నీకనఁ జెలల్ల రా నినున్న

    యేచి వలపల బయ లీనఁదితచ నెపైతరా
చ. 1:    మతచివానివలనె మాట లడనఁ బలిపతచి

   కతచముపొతుత్తి కనఁ దసి కాక సేసేవు
    వతచనతో దవువ్వెలనె వటట్టిగటట్టి చేసి నినున్న

     పతచి నీచేనఁ బద్రియము చెపప్పుతచ నేర నెపైతరా
చ. 2:    బతత్తి గలవానివల పానుపమనఁదికినఁ దసి

    హతత్తి సిగద్గీవడ నతటా నటట్టి నవవ్వెవు
   కొతత్తి సతులవలనె గొతదులనుతడి నినున్న

   తతత్తిరాన నాడ కెడతానఁకితచ నెపైతరా
చ. 3:    యిచచ్చెకనివలనె యలయితచి ననున్ననఁ గటూడి

   అచచ్చెల నా సుదుద లలల్ల నాడుకొనేవు
    మెచచ్చెగా శ్రీవతకటేశ మేర మరి ఆవళనె

      కచచ్చె పటట్టి నీ మోవ గతట సేయ నెపైతరా



రేక: 0356-2దేసాళత సతపటత: 11-332
పలల్లవ:   కడునఁ బసిబాలనఁడవు కటకటా

   యడతానఁకి బడలిత వటవలనఁ గలదా
చ. 1:      యేయడనుతడి నా యనన్న యిప డాడి వచిచ్చెతవ

   కాయ మెలల్లనఁ జెమరితచెనఁ గటకటా
    బాయిట నాడుతా నెతత పరవుల వటట్టితవో

    యయడ బుస కొటేట్టివు యిటవలనఁ గలదా
చ. 2:    వతదుల నెవవ్వెరియితట వనఁడిపా లరగితచిత

    కతదువ నీ మోవ వకెక్కనఁ గటకటా
    మతదలితచి యా డేడ మడుగల చొచిచ్చెతవో

    యతదు నీమెపై గరపారె నిటవలనఁ గలదా
చ. 3:     యనెన్ననిన్నచోటల్ల నీవు యేమ సేసి అలసితో

   కనున్నల నిదుద ర దేరీనఁ గటకటా
    పనిన్నన శ్రీవతకటాదిద్రి బాలనఁడ వపై నవవ్వెవు
    యినిన్న నీవ యరనఁగదు వటవలనఁ గలదా



రేక: 0356-3బౌళ సతపటత: 11-333
పలల్లవ:     చాలనఁ జాల నాతోడి చల మేనఁటకి

    ఆలరి వపై వుడికితచి ఆదరితచ నేనఁటకి
చ. 1:     జలల్లజతప గానఁకతోడ జాగల సేయ నోప

   అలడ నేకాతత వరహమే చాల
    పలల్ల న నపప్పుట ననున్ననఁ బలవకరా నీవు

     యిలిల్లతదానఁకా కానఁకనఁ బెటట్టి యినఁక నేల పగయము
చ. 2:     పల మతచిమాటలనె భద్రిమనఁబడ నోప నాక

    అలర నీతో వావాద మయినా మేల
     తల యతత్తి మోము చటూప తగలకరా ననున్న

    వలస నొలల్లక వుతడి వరడితచ నేనఁటకి
చ. 3:    బేసబెలిల్ల కానఁగిటబగవుక నే నోప

    రేసులతో నవువ్వె నవవ్వె వాసులే మెచచ్చె
    ఆస యిచిచ్చె శ్రీవతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడిత

   వసటగా నలయితచి వనఁడుకొన నేనఁటకి



రేక: 0356-4తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 11-334
పలల్లవ:    ఏల మముత్మి భద్రిమయితచే రితతులల

  తేలితచేర మాటలనే తరవలల
చ. 1:      సిగద్గీల యగద్గీల వాస చనఁదక చమడి వాస

   దగద్గీరి మ రతడితేనఁ దరణులల
    వగిద్గీత మెతగిలితమత్మి కొకయితత దయ లేదు

  వగద్గీళతచే రపప్పుటని వలనఁదులల
చ. 2:     పాపము లనిన్నయునఁ దగె బతధము లనిన్నయునటూడె

  కొపగితచకొతటే మర కొమత్మిలల
     తీపల మా దేహము తగ నమత్మితమ మక

    యేనఁపల నేల పటేట్టిర యిటట్టి సతులల
చ. 3:     దావతపాటల్ల మానె తరవు లడిగెను మా

   తోవ రాకతడితేనఁ జాల తొయతలలల
    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి మముత్మి దయ నేల

    చేవ దేరె మక మాకనఁ జెలలల



రేక: 0356-5సామతత సతపటత: 11-335
పలల్లవ:       సిగద్గీపడి నీవు నాతోనఁ జెపప్పు జాల వతతే కాక

     కగిద్గీన నీ వరహము కాన రాదా నాక
చ. 1:    చెకక్కమనఁది చేయే చెపీప్పునఁ జితత్తిములోపలిచితత

    యికక్కడానఁ బతపపై మోహ మేల దానఁచేవ
    లకక్కవలనఁ గరనఁ గొకలగల మాట లడేవు

   నెకొక్కనన్న వభావముల నే నెరనఁగనా
చ. 2:    కనున్నలచటూపల చెపీప్పు గాయముతో తమకము

    యనిన్నకల నీవు నాతో నేల దానఁచేవ
    పనిన్న చెమరితచకొతటా పపైపపై బొతకేవు నాతో

   వనెన్నల నీసుదుద లలల్ల వనకనన్నదాననా
చ. 3:   నెలవనవువ్వెల చెపీప్పు శ్రీవతకటేశనిపొతదు

    యలమ నితకా నాతో నేల దానఁచేవ
    వలయ నాతనఁడె నినున్న వలల్లవరిగానఁ గటూడె
     నిలవు నటూరటూనఁ బతడె నీ కెల వరపూ



రేక: 0356-6పాడి సతపటత: 11-336
పలల్లవ:     ఎపప్పుడు మతచిదాననె యిదివో నీక నాతో

      చెపప్పు వదుద గాని నీక సల వచేచ్చెను నేనటూ
చ. 1:      నిచచ్చెలటూను నిజ మాడి నీకనఁ బగ యవుకతటే

    రిచచ్చెల నటూరకతడితే రేనఁచ నే లయత
       హచిచ్చె నే నే మనినాను యర దియతనఁ బేను వచచ్చె

    కచిచ్చెతము గాదు లొననఁ గటూచతడే నేను
చ. 2:     కూరిమ నీవతట వచిచ్చె గతడెదిగ లవుకతటే

     బీరాన నే నీడ నుతడేనఁ బలవ్వెక వయత
     కేరడాన నటట్టి గోర గీరితే నేర లవును

    నేర నతతేసి యిచచ్చెల నిదిదరితచే నేనటూ
చ. 3:      గకక్కవ నీ మోవ యాని గతట రానఁగితచకతటే

     చికిక్క నీ వశన నుతడే చెనక కయాత
    పకక్కన శ్రీవతకటేశ బలిమ ననున్ననఁ గటూడిత
   వకక్కర దరినమనఁద నలయితచ కయాత



రేక: 0357-1నాదరామకిగయ సతపటత: 11-337
పలల్లవ:      నే నెతత నీ వతత నీతోనే బలిమా

   మానరాని కస్కృపతోడ మనిన్నతచిత గాక
చ. 1:      చితత్తిము వచిచ్చె నావదద చేరి వునాన్ననఁడవు గాక

    వతుత్తి కోల వల పపైతే వుతడేవా నీవు
     యతత్తిన కోపపదాన నేమ బానఁత నే నీక

    బతత్తి సేసితవ నాభాగత మతతే కాక
చ. 2:    పలిచిత వచేచ్చెసిత పేగమ గలగనఁగనఁగాక

  సొలసితేనఁ బరలక సులభునఁడవా
      చెలలల మ కెతత లేదు చేరి నాతోనె మాట

     పల కాడే వదే నాభాగత మతతే కాక
చ. 3:      యిదదరి మొకక్కట గానఁగ నినిన్నయు నమరెనఁ గాక

    పొదుద వోనిచోట చవ వుట ట్టినా నీక
    గదదరి శ్రీవతకటేశ కానఁగిట ననున్ననఁ గటూడిత
     బదుద గాదు మెచిచ్చెత నాభాగత మతతే కాక



రేక: 0357-2దేసాళత సతపటత: 11-338
పలల్లవ:     ఎటట్టి గెలవతగ వచచ్చె నిటవతటవాని నినున్న

  పటట్టినచలముతోడ భద్రిమలనఁ బెటట్టితవ
చ. 1:    మతచిమాట లడనఁగానె మఱచిత నినిన్నయును

    అతచెల నేనఁ గోపగితచే నతటా నుతటని
     యతచి కనున్న లఱఱ్ఱై చటూడు యిటవతటదాని ననున్న

  మతచముమనఁదినఁకి దసి మరిగితచితవ
చ. 2:      చెకక్క నీవు నొకక్కనఁగానె చితత్తి మెలల్లనఁ గరనఁగిత

    అకక్కరతోనఁ గానఁగి లియత నతటా నుతటని
     మకిక్కలి నాకానఁక చటూడు మరి వచేచ్చెదాని ననున్న

     వకక్కసాన నొడి వటట్టి వఱిఱ్ఱైనఁ జేసి తపడు
చ. 3:     వదిదకి నీవు రానఁగానె వడనఁబడితనఁ గాకిటట్టి

    అదదలితచి ఆన వటేట్టి నతటా నుతటవ
    గదదరి శ్రీవతకటేశ గబబ్బు నెపైనననున్ననఁ జూడు

    ముదుద మోము యిచిచ్చె కూడి మొక మోడితచితవ



రేక: 0357-3సామతతత సతపటత: 11-339
పలల్లవ:     ఇతత చలము నీ కే లమాత్మి

  కొతతయిననఁ దలసుకో వమాత్మి
చ. 1:   అలకలనఁ బులకల నాతనితోడను

  వలవని దేనఁటకి వదదమాత్మి
   మొలకల నవువ్వెల ముతచనఁగ నీకినఁకనఁ

    దల వతచ కొననఁగనఁ దనఁగ దమాత్మి
చ. 2:    పననఁగల జనుగలనఁ బెటేట్టివు పలవనఁగ

   పని మాలినపని బల వమాత్మి
     చనవుల నీ పత చలల్లనఁగ మరి యినఁక

  వనకటమతకల వడ వమాత్మి
చ. 3:   అసురల నుసురల నతదినకానఁగిట

   వసివాడుల నినఁక వల నమాత్మి
  యసగిన శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెను

   పొసనఁగె నినిన్నయును భోగితచ వమాత్మి



రేక: 0357-4మధతమావత సతపటత: 11-340
పలల్లవ:   పతతములే నెరపేవు పలమారను

     యతత కెతత వచారితచ కిది నీకనఁ దగనా
చ. 1:      వడ నాడేవు వభుని వసమతత పని కెపైన

   తోడనె కొతడవతట దొర గానఁడా
     యేడ నెపైనా నీ వపైతే నెకసకెక్కమే సేసేవు

   జాడతో నీచే నాతనఁడు సాదితపనఁబడునా
చ. 2:      చెలరేనఁగే వది యేమే చేతకి లోనాయ నతటా

   వలప నీమనఁదనఁ గలవానఁడు గానఁడా
    సొలసి సొలసి వోరచటూపల జూచే వదేమే

   చలపాదితన మతత సతులకనఁ చెలల్ల నా
చ. 3:       సిగద్గీవడే వది యేమే చేయ నీపపై వస నతటా

   యగద్గీ లేని శ్రీవతకటేశనఁడు గాడా
      అగద్గీ మెపై నీచితత్తిము రా ననిన్నట నాతనఁడు గటూడె
   కగద్గీ దేరినతదుమనఁదనఁ గపటము చెలల్ల నా



రేక: 0357-5ఆహిరి సతపటత: 11-341
పలల్లవ:     ఎతదు కెపైన వచచ్చె నీయిటవతట భావముల

     వతదుగా నాతో నాడవ వతటా నునాన్ననఁ డాతడు
చ. 1:      చెకక్కననఁ బెటేట్టివు చేయి సిగద్గీకో చితతకో కాని

  తకక్కక నేపతసుదిద దడవతేను
     పకక్కన నవవ్వె వతదుక పగట నీ పలల్లదమో

     వకక్కమాట ఆన తేవ వద నునాన్ననఁ డాతనఁడు
చ. 2:     తపప్పుక చటూచే వదేమే తగలమో కోపమో

    చిపప్పుల నాతని నీ చేత కియతనఁగా
   కపేప్పువు పయతదకొతగ కసరలో కొసరలో
    వపప్పుగా నాకనఁ జెపప్పువ వరకనాన్ననఁ డాతనఁడు

చ. 3:     పవవ్వెళతచే యేమే నీ పతతనాలో పొతతనాలో
  యివవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁడెడ మయతనఁగా

    దవువ్వెల నుతడినననున్న దగద్గీరనఁ బలిచే వమే
     నివవ్వెటలల్ల నాన తీవ నినున్ననఁ గటూడె నతనఁడు



రేక: 0357-6బౌళ సతపటత: 11-342
పలల్లవ:     కూళతనమౌ బతత్తి గొటట్టిముననఁ బెటట్టినఁ బోతే

    ఆలసితచ కినఁక లేవ ఆకెతోనఁ జెపప్పుదము
చ. 1:     వదలి మనసు రానివాని మాట లనెపైన్నైనా

   పదవులపపైనె కాని పగయము లేదు
      యిదివో తారానఁ డట యడ నుతడ మన కేల

    ఆదననఁ బోదము రావ ఆకెతోనఁ జెపప్పుదము
చ. 2:     ననుప లేనివాని నగవు లతదానఁక నెపైన

    పని మాలటే కాని ఫలము లేదు
     మనవు లడగనఁ డట మనమే చెపప్పునఁగ నేల

   అనమానితచక రావ ఆకెతోనఁ జెపప్పుదము
చ. 3:     ఆరయ రాజసపవానఁ డాస లనిన్న వటట్టినాను

    పేరడి నుతడుట కాని పననఁగ రాదు
     యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డితత చేసి చెలినఁ గటూడె

    ఆరితేరె నా సుదుద ల ఆకెతోనఁ జెపప్పుదమటూ



రేక: 0358-1పాడి సతపటత: 11-343
పలల్లవ:     ముదుద గారీనఁ జూడరమత్మి మోహనమురారి వనఁడె

   మదుద ల వరిచిన మా మాధవునఁడు
చ. 1:     చలల్ల లమత్మి నేరిచినజాణ గొలల్లతల కెలల్ల

   వలల్లతాడు మా చినన్న వాసుదేవునఁడు
   మొలల్లప గోపకల మోవపతడులక నెలల్ల

    కొలల్లకానఁడు గదమత్మి మా గోల గోవతదునఁడు
చ. 2:   మతదడిసానుల కమత్మిని మోమునఁదముత్మిలక

  చెతదినతుమత్మిదవో మా శ్రీకస్కృషరనఁడు
   చతద మెపైన దొడిడవారి సతులవయసులక

   వతదువతటవానఁ డమత్మి మా వఠష్ఠూలనఁడు
చ. 3:    హతత్తిన రేపలల్లలోని అతగనామణుల కెలల్ల

    పొతుత్తి ల సటూతగము మా బుదుద ల హరి
   మతత్తిలి వగతల నితడుమనసుల కెలల్ల ను

 చితత్తిజనివతటవానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 0358-2ముఖరి సతపటత: 11-344
పలల్లవ:     ఊరకె గటట్టి సేసుక వుతడనీ వయత

   పేరనఁ బెటట్టినటవతట పరగె మాజరగ
చ. 1:   గొలల్లవారిమానఁటల గోనునఁ బువువ్వెవాటల

    కెలల్ల రేనఁచి మముత్మినఁ బలికితచక వయత
  కొలల్లలడే బాగల గొడుడ నఁబులల్లతేగెల

   నొలల్లనొలల్లమ వడే లతగిటయత మాకను
చ. 2:     చితత్తిములో మతకల చేతు కెలల్ల అతకల

    బతత్తితో మముత్మి బలిమనఁ బటట్టిక వయత
  గతత్తి మెపైనమేడల కొమత్మిమాకనీడల
    కొతత్తి సునన్నపటతడల్ల కొర యాల మాకను

చ. 3:     తొలతే మా కానఁపరాల తోనఁపతతత్తి దానఁపరాల
    తలకితచి మా వడి సదితచక వయత

    నెల వపైశ్రీవతకటేశ నీవు మముత్మినఁ గటూడితవ
   మొలకలపలకల మోప లయ మాకను



రేక: 0358-3ఆహిరి సతపటత: 11-345
పలల్లవ:     ఆనఁటదానిపపై నీ బల వతతయునునఁ జూపేవా

     నానఁటనా నీ ఆయముల నవువ్వెల నా మాటల
చ. 1:     వాలకరెపప్పుల వతచి వడినఁ దపప్పుక చటూచేవు

    వలి నితదానఁక నేడ నుతట వతటేను
    తాలిమ లే కపప్పుటకి తగనఁ గసరకొనేవు
    యేలని నెతజిరి వకత నెతతటానఁ దరదురా

చ. 2:     చేరి మారమోముతోనఁ బలిచ్చెన నాతోనఁ బలకవు
     మేర మరే నీ గణల మెచేచ్చె నతటేను
     దార దపప్పు కతదుకె తగనఁ బతతా లడేవు

      యేరా నా పపై కోప మెతత నీ కనన్నదిరా
చ. 3:     కోక గటట్టి క నాతోను కోరివాదుక వచేచ్చెవు

    కెపైకొని నీ పరవుల గతట నతటేను
     యేక మెపై యిటట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

     యడక నా గరిమెల యతదు కెపైనా వచచ్చెరా



రేక: 0358-4శదదవసతతత సతపటత: 11-346
పలల్లవ:       ఓరి పో యిదేడ సుదిద వుతడనఁ బటట్టిదా వోసి

   వోరికొటల్ల గొటట్టినఁగా వదిదకి వచిచ్చెతనే
చ. 1:     గొలల్లపనన్న వానఁడా గోవులనఁ జకక్కనఁ గావరా

    యిలిల్లద మావాకిలి నీ వల కాచేవు
     కలల్ల గాద నీమాట నేనఁ గాచే ఆవులపాల
     చలల్ల లమత్మినఁ బోనఁగానె పో సాదితచ వచిచ్చెతని

చ. 2:    బాలకస్కృషరబోయినఁడా పసుల వలల్ల వయరా
     వాలనఁ జూపల మ మేత్మిల వలల్ల వసేవు

    నేలనుతడి మాకోడెల నీ యితటచటూర మేస
    తోలవపైత వతదుకే పో దటూరల వసితని

చ. 3:     నాలి శ్రీవతకటేశనఁడ నాచనున్న లల పటేట్టివు
    చాలదా నీవు పసుల చను పటేట్టిది
    మేలిమ ఆవులవారి మెలతల మర గాన
      మటూల ననున్న మ చనున్నల ముటట్టి నేనఁ గటూడితని



రేక: 0358-5హిజిజజి సతపటత: 11-347
పలల్లవ:     మతచవాని వలనె మాటల నాడేవు గాక

   దితచరాని తమకప దేవరవు గావా
చ. 1:      గటట్టి న నెవవ్వెతమనఁది కోపాన వచిచ్చె య దలల్ల

  వటట్టికి నితటవారిపపై వళళ్ళతచేవు
       దిటట్టి నే నొకతనఁ గానఁగా దో కొతటనఁ గాక నీతో

    అటట్టిపాట యానఁట దలల్ల నతడక రానఁగలదా
చ. 2:    బగిసి యాడ నెవవ్వెతే పలవనికాతతాళన

   నగతా నెవవ్వెరే మనినానఁ దిటేట్టివు
     అగపడి నేనఁ గానఁగా ననిన్నయు నమరెనఁ గాక

      నిగిడి వరొకక్క తపై తే నీతోనఁ బొతదు సేసునా
చ. 3:   ఆవల నెవవ్వెతతోను అలిగినవానఁడవపై

     కవ గటూడి ననున్న నిటట్టి కానఁక సేసేవు
     నవ మెపై శ్రీవతకటేశ నాకె మజాజ త గాక

      నివరి వరొకక్క తపై తే నీతోనఁ బతదు సేసునా



రేక: 0358-6మాళవగళ సతపటత: 11-348
పలల్లవ:      ఓప ననన్న వడవవు వనఁకొను మనేవు నీవు

     నీ పను లివలల్ల ను నినన్ననె పో వతటవ
చ. 1:        మాను మనన్న మానవు మా తొనె నీ సుదుద లలల్లనఁ

    దేనె పూసి చెపప్పు చెపప్పు తేలితచేవ
     కాని కాని అతదు కేమ కలల్ల లడేవానఁడవా

     నే నెరనఁగదు నతతాను నినన్ననె పో వతటవ
చ. 2:     వదదనాన్న వడువవు వాకిటనఁ గటూచతడ నీ

    పదదరికే లలల్ల నాతో పతచి చెపేప్పువు
     కదుద గదుద నీవలల్ల కడము లేమ లేవు

    నిదదరితచ నీ గణము నినన్ననె పోవతటని
చ. 3:       సిగద్గీ వడాడ నఁ బో నీవు చేయ వటట్టి కొని నాతో

   అగద్గీలపనఁ బచిచ్చెమాట లవ చెపేప్పువు
    దగద్గీరి శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ
     నిగద్గీల నీ కత లలల్ల నినన్ననేపొ వతటని



రేక: 0359-1శతకరాభరణత సతపటత: 11-349
పలల్లవ:      అదివో నీ రమణునఁడు అలగనఁగనఁ దరి గాదు

    యదిటకి రావు లోన నేమ సేసేవ
చ. 1:    చిలక పావురము చెరక శితగిణవలల్ల

   వలరాజ దాడి ముటట్టి వసతతవళ
   బలిమనఁ గోవలకూనఁత పరివారముల మోనఁత
    యలమ నదివో లోన నేమ సేసేవ

చ. 2:    పొడవు మను టకెక్కము పూవులయముత్మిలపొది
   వడల వరనఁడు దతడు వరహులపపై

    యడయని వనన్నలల యగయునఁ బౌనఁజల ధటూళ
    యిడమనఁ జితతతో లోన నేమ సేసేవ

చ. 3:    చిగరజొతపప జలిల్ల చిరతగాలి పగధని
   మగటమనఁ గామునఁ డెకెక్క మనసులపపై

     తగిన శ్రీవతకతటాదిద్రి దపైవ మటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   యగసకెక్కమున లోన నేమ సేసేవ



రేక: 0359-2వరాళ సతపటత: 11-350
పలల్లవ:    వాకిట కాతనఁడు రానఁగా వదదతటనా

    చేకొని నా కేల చేపేప్పువ బుదుద ల
చ. 1:     మన సాతనితగల మాటల నీతో తగల

    వనర ననేన్న మనేవ వో చెలియ
   కనుచటూప లతనిపపై కానఁకల నామేనిమనఁద

    పననఁగీ నితకా నేల పతచేవ దటూరల
చ. 2:      సిగద్గీ లడ కతపతని చెకక్కచేయి నాక నిద

    యగద్గీల దపప్పుల లేవు యే మనేవ
    దగద్గీరెనఁ దనపొరవు తాలిమ నాకనఁ గరవు
    నిగద్గీల నాపయి నేల నితచేవ కోపము

చ. 3:     ముతగిట నాతనఁడునాన్ననఁడు మటూల నునన్నదాన నేను
    అతగడి కెకెక్క వలప లవునఁ గదవ
    రతగగా శ్రీవతటాదిద్రిరాయనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

      సతగ తాయి నీ కోరికె చల మేలే యినఁకను



రేక: 0359-3పాడి సతపటత: 11-351
పలల్లవ:      మేల మేల రానఁగా రానఁగా మెచిచ్చెత నినున్న

     కోల ముతదపై యితదే కాక కొతడకనఁ బొయేతవా
చ. 1:    సతతసాన నేనీతో జరసి మాటడనఁగాను

   పతతము దపీప్పు నతటానఁ బలకవు
     రతతుల నేనఁడె నీక రాజస మెతత గలల్ల ను

   కాతతలమనఁదనె కాక కడనఁ జూపేవా
చ. 2:     సలిగెతో నేనెతత నటల సేసిన నీవు

    చలము దపీప్పు నతటా సరి నగవు
    పలచనఁదనాన నీక బీర మెతత గలిగినా

   చెలలమనఁదనె యితత సేయక మానేవా
చ. 3:     యేపననీ ముతదటనె యతత నిలచతడినా నీ

    చటూప లరగీ నతటానఁ జూడ జాలవ
    బాపర శ్రీవతకటేశ పచిచ్చెగానఁ గటూడిత ననున్న

     నీ పొతదు నాతోనె కాక నేనఁడు మానేవా



రేక: 0359-4సామతతత సతపటత: 11-352
పలల్లవ:     నీవు వరహి వవుట నే నెరనఁగనా

    భావతచ యవవ్వె రవుతా నేరప్పురచలేనఁ గాని
చ. 1:       కానఁకల నీ మాటలోనె కాన రాదా నీ మేను

    సనఁకితచి నా కపప్పుటని చటూప వలనా
     యేనఁకట నాకయిన దినిన్న యవవ్వెతక నీ వపైనది

    తేనఁకవ నీ రెతడూను తలియలేనఁ గాని
చ. 2:      కరనఁగల నీ మోము కళలోనె కాన రాదా

   ఆర మరిచిత నతటా నాడవలనా
      ధర నిది నా కవుత తగ వరొకత కవుత

   యిరవుగ నిది నిశతయితచలేనఁ గాని
చ. 3:      కూటమ నీ కానఁగిటతో గరి సేయవలనా నీ

   తేటల పగయాలలోనె దిద్రిషట్టిము గాదా
    మేనఁటవ శ్రీవతకటేశ మతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

  యానఁటదాటపొతదవుత అరయలేనఁ గాని



రేక: 0359-5మతగళకౌశిక సతపటత: 11-353
పలల్లవ:     ఇపప్పుడె సవతతన మేరపడె నాక నేనఁడు

    తపప్పులేదు యినఁక ననున్ననఁ దడవక పోవ
చ. 1:      ఆతనఁడె నీమనఁదిబతత్తి అవు నట యినఁక నీవు

    యతల వతగెము లడి యేమ సేసేవ
     కాతరాన మా గటట్టి కడు బయట వసిత

     భీత వాస నినఁక నీవు బీరము లడకవ
చ. 2:      వరకె మా యితట నాతనఁడునాన్ననఁ డతటా నాడేవు

    సారెక నీవనఁక మరి సాదితచే దేమే
      యరీత మా చలి వాప యితత ఱటట్టి సేసితవ

     తేరెనఁ బను లనిన్నయును తగ నాడేనఁ బదవ
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరడు నాకనఁ జేరి వపప్పుగితచితవ

    కావతచి నీ వాడేనితద గటాట్టి య లేవ
    వవగ నాతనఁడు ననున్న వచచ్చెనవడినఁ గటూడెను
    దేవరే మేల సేస తరమరనఁ గేనఁటకే



రేక: 0359-6ఆహిరి సతపటత: 11-354
పలల్లవ:     అపప్పుడువో ననున్ననఁ జూచే దతతా నీవు

    చెపప్పుక నీవు దానఁచినచెలినఁ గతటేనఁ గాని
చ. 1:      చెపప్పు రాదు గాని నా చితత్తిములోని చితత

    వుపప్పుతలిత్తి వునన్నది నా వళల్లనఁ జూడరా
   కపప్పురానానఁ బోదు చలల్లగాలిచేతా నారదు

    తపప్పుదు నినున్న రానీనిదానినఁ గతటేనఁ గాని
చ. 2:     చటూప రాదు గాని నా చటట్టి కొనన్నతమకము

   ఆనఁప రానినిటటూట్టిరప లతదునఁ జూడరా
     తీపల మాటలనఁ బోదు తేటల వనన్నలనఁ బోదు

     తాప యపై నినున్న బోదితచేదానినఁ గతటేనఁ గాని
చ. 3:      యతచ రాదు గాని నా యరసపనఁ జలముల

    యితచక నా కానఁగిటలో నిద చటూడారా
    ముతచిన శ్రీవతకటేశ మటూసి మతతనాలనఁ బోదు

    అతచెల నీ మేలదాని నటట్టికతటేనఁ గాని



రేక: 0360-1ముఖరి సతపటత: 11-355
పలల్లవ:     బాప బాప జాణ గదే బావనఁగార

    కోపగితచ నోప నతటే గోల బావనఁగార
చ. 1:      చనవు సేసుక నాతో సారె సారె నవవ్వెని

    పని లేదు తన కేమ బావనఁగార
     వనరె మాటల నుపప్పు వసి పొతుత్తి గలసని 
   పననఁగి యకక్కడ నెపైనా పదదబావనఁగార

చ. 2:      నయమున నా యదుట ననున్ననఁ బేరకొని పాడి
   బయల వతదిలి వట ట్టి బావనఁగార

    పగయముతో మతచ మెకీక్క పలివని పేరతటము
  లయకానఁడు గదవ తొలనఁగబావనఁగార

చ. 3:       సులభాననఁ దానె మెచిచ్చె సముత్మి లలల్ల మెడనఁ గట ట్టి
  బలిమకానఁడు గదవ బావనఁగార

    తొలనఁగక ననున్ననఁ గటూడి దొరకోల సేసుకొని
  చెలనఁగీ శ్రీవతకటాదిద్రి చినన్నబావనఁగార



రేక: 0360-2కేదారగళ సతపటత: 11-356
పలల్లవ:     ఏల నిలవనఁ బెటేట్టివు యితతేసి వలపల

   పోలికల గాన రాదా పోయనతదుకే
చ. 1:      ఆన వటేట్టివు నామనఁద నకక్కర గల నతటాను

     కాని కాని అతదు కేమ కడమా నేనఁడు
    యనిజము లతచనఁ బోతే యరదియతనఁ బేనువచచ్చె

    వోరి ననున్న గటట్టి తోనె నటూరకతడ నియతరా
చ. 2:     తారకాణతచ వచేచ్చెవు తలనఁతు న నన్నతటాను

     సారె సారె నతదు కేమ చాలదా నేనఁడు
   మారబాణము లతచితే మతచముకితదే నుయిత

    నేరపతోనఁ బరాకన నెతత్తి మాడ నియతరా
చ. 3:     పలకలే చటూపేవు పోతది కరనఁగిత నతటా

    తలతల అతదు కేమ తగదా నేనఁడు
   యలమతో శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   పలకనఁబతతము చెలల్ల భావతచకో నియతరా



రేక: 0360-3వరాళ సతపటత: 11-357
పలల్లవ:    ఎరవులదానివల నెతదు వయేతవ ఆత

   నిరవుల వదకవ యేమ సేసివో
చ. 1:    కతకణల చేతుల కదల నటూనఁచకొతటాను

  యితకనిచెమటలతో నెతదు వయేతవ
   అతకెల నీయితటకి నాతనఁడె వచేచ్చెస
     యితకా రానఁడా వర గయత నెతతనఁ బోయనో

చ. 2:     సలవుల నవువ్వెకొతటా చెతపలనఁ దురము జార
    యలమ నసురసు రెపై యతదు వయేతవ

     కొలనఁది లేనిసొముత్మిల కొతట వచెచ్చె నీక నిటట్టి
    యలయితచి నాతోనఁ జెపప్పు యేడ నునాన్ననఁడో

చ. 3:     బతగార పాదాలతోడ పటట్టి చర కొతగ జార
    యితగితాల గాన రానఁగా నెతదు వోయేవ్వెవ

    అతగన శ్రీవతకటేశనఁ డపప్పుడె నినున్ననఁ గటూడెనో
      రతగెపై నీ వతటనె వచేచ్చె రానఁపల వనఁడు గదే



రేక: 0360-4కాతబోదిసతపటత: 11-358
పలల్లవ:      చాలనఁ జాలనఁ దనిసిత సటలనె నేనఁ డెలల్ల

    తాలిమ నితదుకెపై నినున్ననఁ దపప్పుక చటూచేను
చ. 1:       నేయ రానిచేనఁత లలల్లనఁ జేసి వచిచ్చె నీవు ననున్న

   పాయిని చటట్టిమువలనఁ బెపై కొనేవు
    కాయకపవారికె కాని లే వ వనయాల

    వయమత్మి నినేన్న మనే నటూరకతడేనఁ గాక
చ. 2:      చితత్తి మెకక్కడనో పటట్టి చేరి నాతో మాయలక

   బతత్తి గలవానివల పలికే వదే
    హతత్తి గాయగతటల్ల కాని అతతేసి నేరర

     యితత్తిల నెటట్టి పూనఁకొతదు నిటట్టి నవవ్వెనఁ గాక
చ. 3:     తేరకలల్ల నెవవ్వెతనో తచిచ్చె యాపచేత నాక

   చేరికొననఁ బెటట్టి సేవ సేయితచేవు
    నేరప శ్రీవతకటేశ నీకె కాని లేదు

   సారెననున్ననఁ గటూడితవ సమత్మితాయ నిదివో



రేక: 0360-5కొతడమలహరి సతపటత: 11-359
పలల్లవ:        ఇతతటా నీ మనసు రా దగద్గీ లచత నేనఁట కోయి

     చితతతో నుతదాన నతటా సిగద్గీ వడే వోయ
చ. 1:    చితత్తిమును నోవకతడా చినన్ననఁబోయి వుతడకతడా

    మెతత్తినిమాట లడితే మే లదే వోయి
     కొతత్తి లలల్లనఁ దొనఁచకతడా గటట్టి నీకనఁ జెడకతడా

     పొతుత్తి ల నవువ్వె నవవ్వెత పూనఁచి మెచచ్చె వోయి
చ. 2:    జగడాల రాకతడా చనవునునఁ దపప్పుకతడా

   సగముచటూప చటూచిత చాలదా వోయి
    తగలమనఁ బాయకతడా తపప్పు నీపపైనఁ జేయకతడా
     మొగము వతచిత నే నీ ముతదరనె వోయి

చ. 3:     నితద నీపపై మోయకతడా నేమమటూనునఁ దపప్పుకతడా
     అతది నేనఁ బరా కెపైత నపప్పుడే వోయి

   కతదువ శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచితవ ననున్న
     చతద మాయ నిదదరికి సరి లేదు వోయి



రేక: 0360-6పాడి సతపటత: 11-360
పలల్లవ:    ఎవవ్వె రేమ చెపప్పురె యితతలోననే

   నివవ్వెటలల్ల వతత లలల్ల నేరచకొతటవా
చ. 1:      మోము చటూచి నవవ్వెనఁగానె మోనాననఁ దల వతచేవు

    యేమటకే కోపము నీ కెనన్ననఁడు లేమ
   కామతచి పలిపతచి కడసారె నలిగేవు

   నేమమున నివ గొనిన్న నేరచకొతటవా
చ. 2:      దగద్గీరి నేనఁ గటూచతట తగ లేచి నిలిచేవు

     సిగద్గీ గొతత జిగి గొతతనఁ జిలికే వమే
     అగద్గీలపనఁ బే ద్రిమ చలిల్ల అతతలోనఁ బరి తీసేవు

   నిగద్గీల నీడల కొనిన్న నేరచకొతటవా
చ. 3:     కానఁగిట నే నితచనఁగాను కనున్నల మటూసుకొనేవు

    మానఁగనఁ బెటేట్టివు వలప మతలో మేలే
   పానఁగిన శ్రీవతకటపత ననున్ననఁ గటూడితవ

  నీనఁగనిరతుల నేనఁడు నేరచకొతటవా



రేక: 0361-1ముఖరి సతపటత: 11-361
పలల్లవ:      తనవళల్ల భయ మతతే తపప్పుల నేనఁ బటేట్టినా

    వనవ సిగద్గీ వడని వగిరితచ నేనఁటకే
చ. 1:       అదదము నేనఁ జేడు మతట నాన వటట్టి నవవ్వెని

    అదదలితచి తనున్న వతగె మాడేనా నేను
     వదిదకి నే రమత్మితటే నటూరకే అటట్టిటట్టి వయత
     సుదుద లితతే తన మేను సదితచ వచేచ్చెనా

చ. 2:       జలక మాడే మతటేను సారె సారెనఁ దల వతచ
   యలమనఁ దన కెగద్గీవుత యరనఁగను
    అలరల ముడిచే నతటేనఁ దా లోనఁగీని

    మలసి వాడునఁ జూపల మచచ్చెము వటేట్టినా
చ. 3:    నిదదరితచ మతటేను నిటట్టిచటూప చటూచని

    యిదదరి జాగరాల నే యతత్తి పటేట్టినా
     కదుద ల శ్రీవతకటాదద్రి ఘనునఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

     ముదదమోము చటూచి చటూచి మొగ మోడ కతడేనా



రేక: 0361-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 11-362
పలల్లవ:     ఇతదు కేల అలగ మాయితటకి వచేచ్చెయవయత

     ముతదు మతద నీక నేము మొకేక్కము గాని
చ. 1:       యేడ నెపైనా జేయి చాచే వతదుకే పో సిగద్గీవడి

    ఆడరాని మాటల నే నాడితనఁ గాక
      జాడతో నేక మెపైతే సారె నీ వమ సేసినా

     కూడ దనేనా నీక గటట్టి లేదు కాగ
చ. 2:      కొలవులో నుతడి నీవు కొతగ వటట్టి తయతనఁగానె

   వలయనఁగ వదిలితచి వసేనఁ గాక
   సలవుననఁ బానుపపపై నినున్ననఁ గసరకొననఁగ

    చలమా నీ కకూక్కరితే జరపేప గాక
చ. 3:     నిదుద ర వోయేవళ నీవు ననున్న లేపనఁగాను

   అదదమరేతరి వోప నతటనఁ గాక
   యిదదరము సమత్మితలిల్ల యిటవలనఁ గటూడితమ

    అదోద శ్రీవతకటేశ అపప్పు డేలో కాక



రేక: 0361-3శతకరాభరణత సతపటత: 11-363
పలల్లవ:     ఇతత నేరకతడితే నీ వల వచేచ్చెవు

     వతత వతత వగ లలల్ల వతటనఁ గతటరా
చ. 1:     వాలక రెపప్పుల నే వతచిన మాతగములోనె

    నాలికానఁడ నీ తనువు నానఁట ననేవు
    యలగ మాట లడి యిచచ్చెకాల సేసుక

    కాల మెలల్ల బతకిత కానీ కానీరా
చ. 2:     చలల్లనఁగా నే గతదవడి చలిల్లన మాతగములోనె

    పలల్లదాన తల దిముత్మి పటట్టి ననేవు
    కలల్ల గాదు యితత మాయకానఁడవు గాకతడితేను

   యలల్లవారిలోన నేనఁడు యటట్టి వగితచేవురా
చ. 3:     కొతకక నీ తొడమనఁద గటూచనన్న మాతగములోనె

     అతకెల నీ కళ దానఁకె నని అనేవు
     సతకె లేక నీ వతతేసి జాణవు గాకతడితేను

    పొతకప శ్రీవతకటేశ పొతచి ననున్ననఁ గటూడేవా



రేక: 0361-4ఆహిరి సతపటత: 11-364
పలల్లవ:       నవవ్వె నీకనఁ జెలల్ల నట నాకనఁ గొసరనఁ జెలల్లదా

   రవవ్వెగానఁ దడవుదురా రాజసప వానఁడవు
చ. 1:      సిగద్గీపడి వునన్నమముత్మినఁ జేయి వటట్టి తయత నేల

     యగద్గీ వటట్టి వల నే నే మనాన్నను
    అగద్గీల మెపై సరసము లడ నేరిచ్చెనవానఁడ

    వగిద్గీ అనిన్న మాటలనును వోరచకో నేరవా
చ. 2:      జగడితచి యునన్నదాని చనున్న లతట చటూడ నేల

    తగవులనఁ బెటట్టి నేల తల మతటను
    చిగలతా మముత్మి నితత నేయ నేరిచ్చెనవానఁడవు

   యగసకెక్కప మాకోపా లిముడుకోనఁ జాలవా
చ. 3:     కనున్న మటూసుకనన్నదాని కానఁగిలితచి పటట్టి నేల

     చినన్ననఁ బోవ నేల నాచే దానఁకె నతటా
   యనిన్నకెతో శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    నినున్న ననున్న నెతచకొని నితడుకతడ నేరవా



రేక: 0361-5మాళవ సతపటత: 11-365
పలల్లవ:     నేరప గలితేనఁ జాల నీవ నేను

     దటూరి మాటాడ నోప మతదు లిటట్టి నటూరకరా
చ. 1:      యపప్పుడు నీ వారమే యేల పలిచేవు మముత్మి

      చపప్పు నెపై నీ నోర నొచచ్చెనఁ జాలితచ రాదా
       నెపప్పున నే నీడ నుతటే నీ వదద నుతడుట గాదా

    ముపప్పురినఁ బెననఁగ నోప ముతజయి వటట్టికరా
చ. 2:     వడిగపవార మతతే వడ లేల నిమరేవు

    తోడ నీచేతు లరిగీనఁ దొలనఁగ రాదా
     నీడల నే నవవ్వెతేనె నీ పరిణమము గాదా

     వడ నాడ నే నోప వసాల సేయకరా
చ. 3:       నీక మేనదాన నితతే నీ వల కితదు పడేవు

    కాకెపై నీ రాజసము కెపైకో రాదా
    యకడ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

      నీక నే సరిగా నోప నీ వతత మెచచ్చెకరా



రేక: 0361-6నాగవరాళ సతపటత: 11-366
పలల్లవ:       ఎఱనఁగ నెపైత నితదానఁక యితత నీవు జోలినఁ బెటేట్టి

   దఱనఁగకో నినున్ననఁ గొలేచ్చె దితదుకొరకా
చ. 1:    మాయదారిమాటలే మాపదానఁకా నాడి నా

   కాయముపపై నొరగితే కానఁక మానీనా
   ఆయముల సళపనఁగ నాసపడి నీరాక

   కీయడ నేనఁ గాచకనన్న దొతదుకొరకా
చ. 2:    నాటకపనవువ్వెలే నవవ్వె నాతో వగితచనఁగ

    తానఁటల దటూనఁటలే కాక తాపము మారీనా
    కూటమ గలిగె నతటా కోరన సతతోషముతో
   యటన నుతడిన దలల్ల నితదుకొరకా

చ. 3:     పననఁగి వటట్టికానఁగిట బగియితచి సారె నా
   తనువు నిమరితేనె తని వయతనా
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ గకక్కననఁ గటూడిత వటట్టి

    యన లేని నీ మతకా లితదుకొరకా



రేక: 0362-1శతకరాభరణత సతపటత: 11-367
పలల్లవ:     నేనె కూళనఁ గాని వాడు నెరజాణనఁడే

   తానె నావతటవతటనఁ దగిలీనె వనఁడు
చ. 1:       మనన్ననల నాక నిచిచ్చెన మరి నే నెతత దటూరిన

    కనున్నలనె నవువ్వె నవవ్వెనఁ గదవ వనఁడు
     సనన్న లరనఁగక నేనె సారెనఁ దమకితతునఁ గాని
     పనిన్న నే నెత తలిగిననఁ బదరనఁడే వనఁడు

చ. 2:      యిచచ్చెకము నాకనఁ జేసి యతత నే నలిగినాను
   బచచ్చెనల నావదదనఁ బాయనఁడే వనఁడు

      కచచ్చెతాన నేనె తనున్ననఁ గొతగ వటట్టి నియతనఁ గాని
    వచచ్చెనవడినఁ దా నెపైతే వనఁడుకొనీనె వనఁడు

చ. 3:    తాలిమతోడను నేనఁ దల వతచకతడినాను
    కేల చానఁచి ననున్న బుజజగితచనె వనఁడు

    వ ళరినఁగి రతుల శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి కూడె
    నాలి దర ననిన్నటట్టి నమత్మితచెనే వనఁడు



రేక: 0362-2భవుళ సతపటత: 11-368
పలల్లవ:      సారె వనన్నపము లేల చవుల వుటట్టితచ నేల

   దార దపప్పుకతడేజాణతన మతతే యినఁకనటూ
చ. 1:     నావల వలచివటట్టి నాత నీకనఁ గలదా

    ఆవల నీవల నే నాడుకోనఁ గాక
   నీవలల్లనఁ గడ మునన్నదా నెరజాణతనమతదు

   బావభేదములలోని భాగత మతతే కాక
చ. 2:      యితత నీతో నవవ్వెటయితత నీ కొకత యేది

    వతతగా నీపపై వళక వయనఁ గాక
   చెతత నీచేసినమేల చెపప్పుతే నటవతటదే
     కొతత గొతత కూడేవళ గణ మతతే యినఁకను

చ. 3:      నినున్న నేనఁ గటూడినరిత నేరచనా యవవ్వె తపైన
     పనిన్న నినున్న నే నిటేట్టి పతగితచనఁ గాక

    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
   మునిన్నటవనకల య ముచచ్చెటలే యినఁకను



రేక: 0362-3సాళతగనాట సతపటత: 11-369
పలల్లవ:      సతదడికినఁ జొర నేల చలము సాధితచ నేల

     అత దతది సరసమాడి అతడ నుతట గాక
చ. 1:      పతతప నీ మాటల బావతచి తలియనఁ బోతే

     కొతతము లపై నాటనఁ గాక కొర తయతనా
     చితత లేల మాకను నీ చేనఁతలే చటూచకొతటా
     అతత కతతే చాల ననే దది మేలగాక

చ. 2:     నగెట నీ నవువ్వెల నయాన వహితచకొతటే
    వగరలే మతచనఁ గాక వుడి వోయినా

   తల వల నీమతచితనానకే మెచచ్చెకతటా
    మొగమొగా లదుటనే మొకక్క కొతటనఁ గాక

చ. 3:     కానఁగిట నీరతుల గాలితచి వదకనఁ బోతే
   మానఁగినచవులే కాక మాననఁ బోయనా

   సానఁగిన శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్ననఁ గటూడితవ
    పొనఁగ వోనఁగనఁ బొతదినటట్టి పరిగొతట గాక



రేక: 0362-4కనన్నడగళ సతపటత: 11-370
పలల్లవ:    నీ మన సటట్టి తడునో నేనెరనఁగను

    కోమలపనఁ బలకలనఁ గొసరే నే నిదివో
చ. 1:      తపప్పుక చటూడగ నోప తల వతచకొన నోప

   చిపప్పులనఁ జెమటతోడి సిగద్గీలే కాని
     ముపప్పురి ములగ నోప ముతదటనే నగ నోప

   అపప్పుటపప్పుటకి నుసుత్స రనుటే కాని
చ. 2:     యేమ నడుగనోప యవవ్వెరినఁ గోపతచ నోప

   ఆమని జాగరముల అలపే కాని
   నేమపవగతాల కోప నితడుమాయలక నోప

    చే మతచి తమకలము చితతతచటే కాని
చ. 3:      బుదుద ల చెపప్పునఁగ నోప బటూముల దొకక్కనఁగ నోప

    వదదనె పాయక నీతో నుతడుటే కాని
    గదదరి శ్రీవతకటేశ కలసిత వద ననున్న
    వదదని తోయనఁగ నోప వతచటే కాని



రేక: 0362-5దేవగాతధరి సతపటత: 11-371
పలల్లవ:     మతచివానఁడ వవుదువు మముత్మినఁ దడవక చాల

    ముతచి నీక నేపొదుద మొకేక్కము నేను
చ. 1:     తగనాడనఁ జాలనఁ గాక తేనెల నీమాటలకే

  ఆగపడి చికక్కరా దపైతాతతగనల
     పగ కోప మతతే కాక పడనఁతనఁ జతపనవాని

    మగతన మే మునన్నది మరతునా నేను
చ. 2:       యిచచ్చెకము మాననఁ గాక యిటట్టి నీ పొతదుల సేసి

   కొచిచ్చె మరల గొనరా గోపకల
     వచెచ్చె మద నీ కొడుక వగినఁ గటూడపటట్టినఁగాను

   తచచ్చెకొతటవ సతుల దేవరవు గావా
చ. 3:       యితకా నే లని కాక యిటట్టి నీక మోహితచి

   కొతకక వకక్కత ముకక్కగోనఁతనఁ బడదా
     లతకె మముత్మి గటూడిత వలగ మముత్మినఁ జేయకమ

   అతకెల శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా నమత్మితని



రేక: 0362-6సాళతగత సతపటత: 11-372
పలల్లవ:     సడి సనన్న యటట్టి నెరజాణ నతదువు

     గొడవల దరనఁ జెలి గటూడ రాదా రతుల
చ. 1:    చిగరనఁబానుపమనఁదనఁ జెలి వరహననఁ బొతది

  చిగరవతటచేయి చెకక్కననఁ బెటట్టి
   చిగరలోపలిచేగ చితత్తిముననఁ బుటట్టి దాయ

    చిగరనఁబోణని దయత నేయ రాదా వభునఁడ
చ. 2:    పూవులతోనఁటలోన పొలనఁత తాపాన నుతడి

   పూవుల మొగద్గీల మేననఁ బులకితచెను
    పూవులలో పూనఁపల పటట్టి వాయ మాటలలో

    పూవునఁబోణ నీవు గొతత బుజజగితచ రాదా
చ. 3:   పతడువనెన్నలబయట భామని యలయుచనుతడి

  పతడువతటమోవవానఁడు బయల వస
    పతడుగల గానఁగ నిటట్టి బాపరె శ్రీవతకటేశ

   పతడుజవవ్వెనినఁ గటూడిత పవవ్వెళతచ రాదా



రేక: 0363-1లలిత సతపటత: 11-373
పలల్లవ:     ఎతత కెతుత్తి కొతటవ నీ వరా వోరి

    చెతతల నవువ్వె నవవ్వెవు చెలల్ల రా వోరి
చ. 1:     చెఱనఁగ మాసినదాని చెకక్క ముటట్టి వనఁడుకొని

    యఱినఁగి ననన్నతట వచేచ్చె వరా వోరి
  యఱియు సురతపనఁజెమటల జొబబ్బులనఁగాను

    వుఱక నాపపైనఁ బటూసేవు వుదదతడాల వోరి
చ. 2:    గటట్టి న నాకెపొతుత్తి న కోరి యారగితచకొతటా

     అటట్టి నాకనఁ గడెనఁ దిచేచ్చె వదేరా వోరి
   వటట్టి క ఆపయు నీవు వుతడనపరపమనఁద
     యటట్టి గటూచతడనఁ బలిచే వరా ననున్న వోరీ

చ. 3:      అచచ్చె వాసుకొనన్నదాని నటట్టి నీవు గటూడి వచిచ్చె
    యిచచ్చెల ననున్ననఁ గటూడిత వరా వోరి

   పచిచ్చెగా శ్రీవతకటేశ భద్రిమసిత నీరతుల
     మెచిచ్చెత ని నిన్ననిన్నటాను మేల మేల వోరి



రేక: 0363-2దేసాక సతపటత: 11-374
పలల్లవ:     అపప్పుటపప్పుటకి బాగా లతదియత వల మనక

    చెపప్పురే కతల యినఁకనఁ జితత లేనఁటకి
చ. 1:   ముసిముసినవువ్వెలతో ముతగిట నుతడినచెలినఁ

    గొసరి కొసరి పత కొతగ వటట్టిను
     వసమెపై యిదదర లోన వడినఁ బవవ్వెళతచి రదే

    యసనఁగి వాకిట మన మటేట్టి వుతదమే
చ. 2:    చిపప్పులనఁ జెమటతోడ సిగద్గీవడి వునన్నసతనఁ

   గపప్పు పచచ్చెడ మాతనఁడు గానఁగిలితనెచ
    దపప్పుర మదదర దోమతరలోనఁ గటూచతడి రిదే

  కొపప్పుల ముడుచకొతటానఁ గటూచతదమే
చ. 3:      మాట లడె అలమేలమతగనఁ చెకక్క నొకిక్క కూడె

  మేట శ్రీవతటకపత మతచరతుల
    మాటన నుతడి వచిచ్చె మనవదద నిలిచిర

   చాటవ సురటల వసర చతదమే



రేక: 0363-3భపైరవ సతపటత: 11-375
పలల్లవ:      అటట్టి కాదా తనమోహ మతదర నెరనఁగ వదాద

    మటట్టిపడి యితదు కే మెచిచ్చెతనఁ గానేను
చ. 1:     సవతులతో నేను సారె వాదు లడువనఁగ

    తవలి సాకిరి చెపీప్పునఁ దన కేలే
      యివల నేనఁ దనునఁ జూచి యితదుకే వల గతది

    కవకవ నవవ్వెతని కడు సతగ తేయనఁగా
చ. 2:      పగ చాట వార నేను పతతముల నెరపతే

   తగవుల పచరితచనఁ దన కేలే
       అగ డెపై యతదుకే నేను అది యట వటట్టి పత

    మొగమె తపప్పుక చటూచే మగిసనఁనా పనుల
చ. 3:     వుఱక మాలో నేము వటల్ల వటట్టి కొతటేను

    తఱి సతదిమాట లడనఁ దన కేలే
    యఱినఁగి శ్రీవతకటేశనఁ డితదుకే ననున్ననఁ గటూడనఁగ
     మఱచిత ననిన్నయును మన సొకక్క టాయనఁ గా



రేక: 0363-4వసతతవరాళ సతపటత: 11-376
పలల్లవ:     ఆన లేన పటట్టి కొనే వపప్పుట నాతో

    దాని కేమ దోసమా తగినతతే కాక
చ. 1:     చెలచేనఁ బలిపతచనఁగ చేర వచిచ్చెతని గాక

    వలచి నీ యతత నీవ వచిచ్చెతవా
     వల లేక మోహితచి వడువ లేనేనఁ గాక
    కల నీగణమే తొలిల్ల కనన్నది గాదా

చ. 2:      సేవల నేనఁ జేయనఁగాను చితత్తిము గరనఁగెనఁ గాక
    కావతచి నీ యతత నీవ కరనఁగితవా
       యవల గటూళ నెపై నేనె యిటట్టి పపై కొతదునఁ గాక

     చేవ గలతతే కాక సేసి పటట్టి వచచ్చెనా
చ. 3:      దతడ నేనే వుతడనఁగాను దయ దలనఁచిత గాక

    గతడె గరనఁగి నీ యతతనఁ గటూడితవా
     నితడి శ్రీవతకటేశ నీక నాకనఁ బోదు గాక

    వతడియు నీతో వనన్నవతచ గరి యునన్నదా



రేక: 0363-5రామకిగయ సతపటత: 11-377
పలల్లవ:     ఇతకా నేల తడవవు యేరా నీవు

     సతకె దేరె నాక నీ చలమటూనఁ జెలల్లనటూ
చ. 1:     మానఁట నీతో నాడితన మనసు దలిసితని

    యేనఁటకి ననున్ననఁ బలిచే వరా నీవు
    యటతోనఁ బెతడాల్ల డితని యిటట్టి సేస వటట్టితవ

    వానఁట మాయ వలపల వదదనే నుతదానను
చ. 2:      చేత నీక మొకిక్కతని చేరి నీతో నవవ్వెతని

   యతల ననొన్నరసేవు యేరా నీవు
    నీతగల చటూపతవ నెగ లలల్ల నఁ బాపతని

     యేతు నీక గన మాయ యియతకొతట వతదుకూ
చ. 3:     కనున్నల నినున్ననఁ జూచిత కానఁగిటలో నునన్నదాన

    యనేన్నసి పగయాల చేపేప్పు వరా నీవ
    ననున్న మనిన్నతచిత వటట్టి నతటన శ్రీవతకటేశ

    చినిన్నపలకల నేనఁడె సలవు నా కాయను



రేక: 0363-6తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 11-378
పలల్లవ:     చటట్టిమవు గా వతని సటూడుబతటవనఁ గావు

     ముటట్టి వనఁడుకోనఁ గాను మో మేల వతచేవ
చ. 1:       గటట్టి లేక ఆతనఁడు నీ కొతగ వటట్టి తీసని

   పటట్టినచలము మాని పదవ నీక
    వుటట్టిపడి నీ చెకక్క లతగరాలచేత నొకెక్క
    బెటట్టి గా నితతేసి యితకానఁ బెననఁగ నేమటకే

చ. 2:     గకక్కన నవువ్వెతా వచిచ్చె కదిసి కూచనాన్ననఁడు
   వకక్కసపకోప మతక వడవ నీవు

      అకక్కరనఁ దనపపై నీక ఆన లలల్లనఁ బెటట్టి నదే
   యికక్కడనఁ దొలిల్లటనేరా లతచనఁగ నేమటకే

చ. 3:     కతదువ లతటచ నినున్న కానఁగిలితచె నాతనఁడు
   మతదమేళముల యితక మానవ నీవు

    అతదతది శ్రీవతకటేశనఁ డనన్నటాను నినున్ననఁ గటూడె
     చతద మాయనఁ బను లలల్ల సాదితచ నేమటకే



రేక: 0364-1పాడి సతపటత: 11-379
పలల్లవ:    మాయల మాని నాతో మాటలడరా

    నాయడ మునిమచచ్చెనఁ దన మేల నీక
చ. 1:     ఆరయ నాకెవతతటూ ననేవు నీ వపప్పుటని

   నేరపన నాపమోము నేనఁడు చటూడవా
    కేరి కేరి నవవ్వెవు కేనఁగతడల్లనఁ జూచకొతటా

     యేరా లే దటరా య మాట నీవు
చ. 2:       బతత్తి నాక గల నతటానఁ బాయవు నీ వాపక

    హతత్తిన చెలిచేనఁ జెపప్పు యతప వామానఁటా
     వతత్తివలనఁ బెపైనఁ బడేవు వటట్టి చనవు సేసుక

    ఉతత్తిర మరా యితదు కూరకతడేనఁ గాని
చ. 3:     యేపన ననేన్న కాని యవవ్వెరి నొలల్లననేవు

    ఆప సొముత్మిల కావా అటట్టి నీమేన
    రాపగా శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁ గటూడితవ
    ఆపను లినాన్నళల్లదానఁకా నమరెనఁ గా నీక



రేక: 0364-2రామకిగయ సతపటత: 11-380
పలల్లవ:     ఏనఁటకి వాదుక వచేచ్చె వతత నీవు

   నాటకపటాన లేల నమత్మినా నేను
చ. 1:      చెతతలనఁ జెపప్పునమానఁట చెవ యొగిద్గీ వతటనఁ గాక

    కాతతునఁడ నీచేనఁత లలల్ల నఁ గతటనా నేను
     యితతలోనే ఎ నీకనఁ గోప మేల వచెచ్చె నితదరిలో

     నతత నినున్న గరి సేసి అతటనా నేను
చ. 2:     చెకక్కల తమత్మిచెదర చేతనఁ దుడిచితనఁ గాక

   తకిక్కన వఱనఁగదునా తపప్పుల నేను
    గకక్కన నీ వల తారకాణలకనఁ బెటేట్టివు

     వకక్క టపై నీవదదనఁ బాయ కతడితనా నేను
చ. 3:      మతచి కానఁగిలితచనఁగా నీ మేను నిమరితనఁ గాక

    యతచి నీ మెపైగరతు సదితచేనా నేను
    అతచల శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   యితచ కతతయిన నలయితచేనా నేను



రేక: 0364-3సాళతగనాట సతపటత: 11-381
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా రా వన వమమాత్మి

   అతదతద నవవ్వెవు అతనితో నమాత్మి
చ. 1:   యేలినరమణుని కెనన్ననఁడు నలగవు

   తాలిమ నీకే తగ నమాత్మి
  యలగలనే యిచచ్చెక మాడేవు

    మేల మేల నిను మెచిచ్చెత మమాత్మి
చ. 2:    దతడ నునన్నపతనఁ దరవుల వటట్టివు

  నితడురాజసము నీ దమాత్మి
   వతడియు నతనికి వడె మొసనఁగితవ

   కొతడనఁ బోల నీగణ మమాత్మి
చ. 3:   శ్రీవతకటపతనఁ జెకక్కల నొకేక్కవు

   నీ వాడినవ నిజ మమాత్మి
  కెపైవసతబుగా గానఁగిటనఁ గటూడిత

   దేవుల వతనికినఁ దలిసిత మమాత్మి



రేక: 0364-4రామకిగయ సతపటత: 11-382
పలల్లవ:    ఆతని నీవమెపైనా నతటవా తొలిల్ల

    నీతమ తానె యరనఁగ నీకేలే వరవు
చ. 1:      మొగము చటూచె నతనఁడు మొకిక్కలి వతదుక నీ

    తగ వాతనఁ డెఱనఁగడా దాని కేమ
     పగ యిదదరికి లేదు సతతాన నుతడిత వతతే

     నిగిడి యితదుకనఁ గామ నీ కేలే వరవ
చ. 2:      తామెర వస నతనఁడు తటట్టితవ చేత నీవు

   దోమట దోడికేవళ దోసమా యేమ
    యేమటాను మోసపోర యిదదరికి కిదదరే సాట

     నేమ మేమటానఁ దపప్పుదు నీ కేలే వరవ
చ. 3:      చేత నినున్న నతటనఁగాను సిరసు వతచిత వతతే

   ఆతనఁడె శ్రీవతకటేశనఁ డతదు కేమ
   యేతులకనఁ గటూడితరి యిదదర నికక్కడనే

     నీతతో బదుక వమత్మి నీ కేల వరవ



రేక: 0364-5భవుళ సతపటత: 11-383
పలల్లవ:    వలనఁది యమానఁట వనన్నవతచ నతప

  వలవనిజోలి వదుద సుమ
చ. 1:   తరణచటూపల దటట్టిప వనెన్నల

  గరిమ నీపపైనఁ గాయనఁగానె
  వరహపనఁగాక వసవ యతడలనఁ

    బోరలే వ మయత పొదుద వోదా
చ. 2:    పేనఁడుచ మాటలనఁ బెరతేనె నీపపైనఁ

  బోనఁడి మాప బటూయనఁగానె
   వనఁడి నిటటూట్టిరప్పుల వసనఁ గారముల

    మానఁడ నేల నీక మతక గదాద
చ. 3:    కొమత్మి నినన్నతతలోనఁ గటూడి మోవులనె

  చిముత్మిచ వతదుల నేయనఁగానె
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ ర తతకలి

   కమత్మిరనఁ బెతచేవు కడ లేదా



రేక: 0364-6లలిత సతపటత: 11-384
పలల్లవ:      చాలనఁ జాల నే మనన్ననఁ జవ గావు

    కూళతన మతతే నినున్ననఁ గొసరనఁ బోతేను
చ. 1:    ఉమత్మిగిలనఁ జితత్తిముతో నుడుకతా నుతడేననున్న

   యమెత్మిలకనఁ జెనకేవు యేరా నీవ
   తమత్మి మొగద్గీవాటల్లకె తలల్లడితచే నామేను

    నిమత్మిపతట వసేవు నే నోపనఁ గలనా
చ. 2:     చెకక్క చేతనఁ బెటట్టి కొని చితతనఁ బొరలడినాతో

    యకక్కవనఁ గేరడా లడే వరా నీవ
     మొకక్కలన నీక దకిక్క మోసపోయి వునన్న ననున్న

    తోకేక్కవు నాకాల వటట్టి దటూరపప్పుట వలనా
చ. 3:    వులకటట్టి నఁజేనఁతలక నుసుత్స రతటా నునన్ననాతో

    యలయితచి నవువ్వె నవవ్వె వరా నీవ
     నెలవపై శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గటూడి యలసిత

     బలిమనఁ గానఁగిట నినఁక పచిచ్చె సేయ వలనా



రేక: 0365-1రామకిగయ సతపటత: 11-385
పలల్లవ:      మొక మొక మెదుటనె ముతగోప మనఁక నేల

     పక పక నగతానె పతత మచెచ్చె నాతనఁడు
చ. 1:     ఆతడె నీ వునన్నచోట కతగనల నతపనఁగాను

    యతలనఁ దల వతచేవు యేలమత్మి నీవు
     కాతరిత చతతటనఁ బోక ఘనునఁడు దానె వచెచ్చె

    చేతులర నీవ నేవ నేయవమత్మి యిపడు
చ. 2:      కడు మోహముల నీకనఁ గపప్పు మాతనఁడు వటట్టినఁగ

    యడమాటలనఁ దిటట్టితచే వ లమత్మి నీవు
    తడవ మ రాతని తరణుల దొబబ్బురట

   గొడవల దర వనఁడుకోవమత్మి పతని
చ. 3:      ఆయముల సనఁక నాతనఁ డాన లలల్లనఁ బెటట్టి కోనఁగా

     యయేడ నవువ్వెల నవవ్వె వ మమత్మి నీవు
   వోయమత్మి శ్రీవతకటేశనఁ డోనఁగనటూతులలోనఁ గటూడె

     నీయిచచ్చె నాతనఁ డునాన్ననఁడు నీవు మెచచ్చె రాదా



రేక: 0365-2లలిత సతపటత: 11-386
పలల్లవ:      కానీవయత అతదు కేమ కాల మటేట్టి వుతడనా

    మాన కెవవ్వెత సలిగె మత నమత్మినానఁడవో
చ. 1:        మాట లడ నాతో నీక మనసు రా దోమో కాక

    పాటతచి నేనఁ బలవనఁగానఁ బరా కయేతవు
    చటకి మాటకినఁ దొలిల్ల చేసనన్నకె వచేచ్చెవాడనఁ
    వటన రాజసాన నీ వవవ్వెరినఁ గెపైకొనవు

చ. 2:       నగ నెపైననఁ గొతత నాతో నతటన దోసమో కాక
    మొగము నేనఁ జాడనఁగానె మోము వతచేవు

   అగపడి యేపొదుద నాయతడనఁ బాయనివానఁడవు
     వగ టపై మావనన్నపాల వననఁ దర దాయను

చ. 3:      నితడినచలము నాపపై నీక నెతత గదోద కాక
   బెత డెపైనననున్ననఁ గానఁగిట బగియితచేవు

    కొతడల శ్రీవతకటేశ కూడి లో నెపైనవానఁడవు
     నితడుకొని యే డవుత నినున్న నీ వరనఁగవు



రేక: 0365-3బౌళ సతపటత: 11-387
పలల్లవ:     ఏరా నావదద నుతడే యిది దగనా

     ఆరీతనఁ గనీనఁ గానమ నది గొతత గాక
చ. 1:      కానఁకల నేయుచ నాప కనున్న లదిటకి వచిచ్చె

    సనఁక నినున్న నవవ్వెతేనె చొకిక్క పడేవు
     మటూనఁకలో నుతడి అపప్పుట ముసునఁగ వటట్టి క కొమ

   రానఁకల నెలయితచనఁగ నటట్టి చటూచేవు
చ. 2:     మటమాయముల నాప మాట దసి నీతోడ

    సటల రెత డాడితేనె చన వచేచ్చెవు
   తటకన నపప్పుటని దగద్గీరికివచిచ్చె యాస

    యట నేయు మనినాను యియతకొనే వపడు
చ. 3:      సిగద్గీపడ కాప నినున్న చేచానఁచి కానఁగిటనఁ గటూడి

   వగిద్గీ లోనికినఁ దసితే వడనఁబడేవు
     నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నీవు న నన్నపప్పుటనఁ గటూడి

    తగిద్గీ యాపచే మొకిక్కతచి తగల సేసేవ



రేక: 0365-4భవుళ సతపటత: 11-388
పలల్లవ:     ఏల చినన్ననఁ బోయినానఁడ వతదుకనఁ గాను

     ఆలరి వనోద మతతే ఆప నీపపైనఁ గోపమా
చ. 1:     కలికికనున్ననఁ గొనల కాతత నినున్న నవవ్వెనఁగాను

    తల వతచే వమయత తకక్కక నీవు
     అలిగినవధమో నీ వవవ్వెల యే మెపైననఁ జేసి

     చెలరేనఁగి యితదు వచిచ్చె సిగద్గీ వడడ వధమో
చ. 2:      సవల గా నటూరివారి సుదుద లప చెపప్పుతేను

     యవలనఁ బెపైకినఁ దసుకో నే లయత నీక
      తావుల నీ కతదే మెపైనా తగల గలదో కాక

     కావరి నెత దపైన మరి కలనఁగి వచిచ్చెతవో
చ. 3:     గకక్కన నాప నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడనఁగాను

   వకక్కటపై శ్రీవతకటేశ వుసుత్స రనేవు
     అకక్కడ నెవవ్వెత కెపైన ఆస యిచిచ్చె వచిచ్చెతవో

   లకక్కవలనఁ గరనఁగినలగ రతనఁ జూపేవో



రేక: 0365-5సామతతత సతపటత: 11-389
పలల్లవ:    అనిన్నయునఁ గావలసిన టట్టియతనఁ గాని

     యనిక్కకగా మముత్మి నతప యేల నవవ్వె వనఁకను
చ. 1:      ఆనుక నీ వాడినటేట్టి ఆపతో నే వనన్నవతచే

     వనుల నీ మాట లలల్ల వతటనఁగా నేను
     కానుకగానఁ బటట్టి మయత కాతతక నీ సరితల

     య నిజాల చెలిల్లతచకో యేల నవవ్వె వనఁకను
చ. 2:     అకక్కడనే పనుల అతదాలగానఁ జేసి వచేచ్చె

      గకక్కన నీ చేనఁత లలల్లనఁ గతటనఁ గా నేను
    పకక్క నీవనయముల బతదల నితచే నాపక

    యికక్కడనే వుతడవయత యేల నవవ్వె వనఁకను
చ. 3:      తీపల గా నీరాక తేట తలల్లముల సేసే

     నాపక నీక లో నెపైతనఁ గా నేను
   యేపన శ్రీవతకటేశ యిదదరినఁ గటూడితచితని

       యేప నెపైనా నాన తీ నీ వల నవవ్వె వనఁకను



రేక: 0365-6వరాళ సతపటత: 11-390
పలల్లవ:     ఏమ సేతు మొగమోట మదివో నాక

    దమసాననఁ దిటట్టి లేను దవతచ లేనటూ
చ. 1:        తోయ రాదు నీ మానఁట దొరవు నీ వాన తీనఁగా

     సేయ రా దటతటే నీవు చెపప్పున టట్టిలల్ల
    రాయడిసతుల మచచ్చెరము నాలో మాన లేను

      వ యపైనా నీ వారి పొతదు వడిపతచ లేనటూ
చ. 2:      తగ రాదు నీమనఁద తేరి ననున్ననఁ బొగడనఁగ

    నగ కతడ రాదు నీవు నవవ్వెతచనఁగ
       వగి నీ వత దపైననఁ బోతే వోరచ కతడనఁగ లేను

    మగనఁడవు నీ గణల మటట్టి పటట్టి లేను
చ. 3:       పటట్టి రాదు పాయ మది పపైకొని నీవు గటూడనఁగా

     గటట్టి నేయ రాదు నీవు కొతగ వటట్టినఁగా
     చటాట్టి లనఁ జేసితవ నీ సుదతుల నెలల్ల నఁ దచిచ్చె

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యితక బాయ లేనటూ



రేక: 0366-1భటూపాలత సతపటత: 11-391
పలల్లవ:     నినన్నటకి నాయనఁ బోయ నేనఁడే లయత

     కనున్నల బీరాలే కాని కాతక్ష లేకతడ దయాత
చ. 1:      వటట్టి వటట్టి కొనెనఁ గాన వర కనన్నది చెలియ

   వటట్టికి మాట లడక వనఁడుకోవయత
    పటట్టినపతతమే కాని పపై నునన్నది పేగమ
   వటట్టియనువనా లేల వదిదకి రావయాత

చ. 2:       పలక దితతే కాని భార మెలల్ల నీ మనఁదనే
    చలి వాయనఁ బెపై చేయి చానఁచవయత
     చల మనేపేర గాని సత తమకము బెటట్టి

  కలికిచెకక్కల నొకిక్క కానఁగిలితచవయాత
చ. 3:      సిగద్గీలే మరనఁగ గాని చితతల వలి కరికీ

   యగద్గీ దర మతచముపపై కేనఁగవయత
    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశ అతగననఁ గటూడిత వతక
  నిగద్గీల నాపకోరికె నెరవరచ్చెవయాత



రేక: 0366-2నారణ సతపటత: 11-392
పలల్లవ:    ఎగసకెక్క మాడితేనె యతత సేసేవు

    మగవతోనె నేనఁడు మతక లేల నేకను
చ. 1:     పలమారనఁ బలిపతచ పదవయత చెలి నినున్న

   అలిగి వచిచ్చెత వతటా అపప్పుటనుతడి
     చల మెతత గలిగిన సత నీవు గటూడుకతట

    తలసుకొతదుర గాక తగ వల యడను
చ. 2:    వాకిట నిలచనన్నది వచిచ్చెనదానఁకా నీవు

    రాక తా నారగితచదు రమణ నేనఁడు
     యేకతాన నాపతోనె యే మనాన్న నతదువు గాని

    వాకనిషటూరరము లేల వదుద వదుద యడను
చ. 3:        కొతగ వటట్టి తీస నినున్న కొమత్మి దానె యితదు వచిచ్చె

   వుతగిటనఁ జినన్ననఁబోయి వునాన్ననఁడ వతటా
   అతగవతచి శ్రీవతకటాధిప కూడిత వటట్టి

   వతగలియాన లలల్ల వడవయత యినఁకను



రేక: 0366-3ధనాన్నశి సతపటత: 11-393
పలల్లవ:    మతదరిదోసము వాయ మొకిక్కత మయత

   చెతది నీపనికి నోనఁచితనఁగా నేను
చ. 1:    అతగనలతో వాదు లడిచినకోవ మెలల్ల

    ముతగిట నుతడిన నీపపై ముతచిత నేను
     చెతగట నటూరకె నీ చితత్తి మతత నొపప్పుతచిత

   సతగతగా నెతత పాపజాతనో నేను
చ. 2:     యగసకెక్కపసవతు లే మేమో నవవ్వెనఁగనఁ జూచి

   మొగము చటూడక నామోము వతచిత
     తగ వఱనఁగక నేనే తమకితచిత నీ మనఁద
     జిగి ననిన్నతత కటట్టిణనఁ జేసనఁ గా దపైవమటూ

చ. 3:     పడనఁతులతోడ నేను పతత మాడినదాన నెపై
    చిడుముడినఁ గటూడి వచిచ్చె సేసిత నినటూన్న

    కడనఁగి శ్రీవతకటేశ గబబ్బు నెపైతని రతుల
   వడనఁగనఁజలల నెతత వఱిఱ్ఱైనో నేనటూ



రేక: 0366-4శదదవసతతత సతపటత: 11-394
పలల్లవ:       ఏల మముత్మి నెగద్గీ లతచే వ మతట నినున్న

   తాలిముల కెలల్ల గరి తనమనవ
చ. 1:    మోహము గలవారికి ముతగోపపత టల్లలల్ల

   దేహనక చలల్ల నెపైనదవన లౌను
     యహల మనసు రాక యిత వతత సేసినాను
    వహితచి చటూచినను వరట లపై తోనఁచము

చ. 2:   అచిచ్చెవచిచ్చెనచోటకి ఆయాల దానఁకితచకొనన్న
   మచిచ్చెకనఁ గళల రేనఁగేమరత్మిము లౌను

    మచచ్చెర మెపైనచోట మరి పాదా లొతత్తినాను
     కచచ్చె పటట్టి యవ కామాకారము లపై తోనఁచను

చ. 3:    అనుమాన మెపైనతదుక అనిన్నయానల వటట్టిన
    పనికి వచచ్చెనో రాదో భావతచ రాదు

    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కెపైకొని కూడిత నినున్న
   వనకటదయ నాపపై వడువక వయాత



రేక: 0366-5ఆహిరి సతపటత: 11-395
పలల్లవ:     నీవు చేసినచేనఁతక నెలనఁత యేమ ననక

  కావకనున్నలకొనల కలకల నవవ్వెను
చ. 1:      మకక్కవ నినున్న దటూరనఁగ మనసు నొచచ్చెనో యని

   వుకక్కన జతకితచనఁగాను వచెచ్చెమో యని
     నికిక్క నినున్ననఁ జూడనఁగాను నేరమ మోనఁచనో యని
     చెకక్క నొకిక్క యితత నినున్ననఁ జేరి నవవ్వెనటూ

చ. 2:       యేల రావపైత వననఁగ నిటట్టి చినన్ననఁ బోదు వని
    వళ గాచ కతడనఁగాను వతగెమో యని

    తాలిమతో నటూరకనన్ననఁ దల వతచకొతదు వని
    వల ముకక్కపపై మోనఁవ వకవక నవవ్వెనటూ

చ. 3:      చేయి వటట్టి తయతనఁగాను సిగద్గీ వడుదువో యని
   రాయడితపరతులక రానఁ పయేత వని

    యయడ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నినన్నతగన గటూడి
   పాయపమదము తోడ పకపక నవవ్వెను



రేక: 0366-6కాతబోదిసతపటత: 11-396
పలల్లవ:   ఇచచ్చెకమే నడచేటయిలల్ల ల నేను

    పచిచ్చెసేనఁత లివ మాక పాడిగా దయాత
చ. 1:       పకక్కననఁ దిటట్టినఁగ నోప పపై పపై వనఁడుకొన నోప

   వకక్కరీత గటట్టి తోడ నుతడే నేను
  అకక్కడివారెనీక ననిన్నటకి నేరతుర

    చికిక్కతచక యిత వపైతే నేయితచకో వయాత
చ. 2:      అలిగి పొమత్మిన నోప అపప్పుట మొకక్కనఁగ నోప

   నిలిచి రాజసముతో డే నుతడేను
   వలయాతడేల్ల నీక వనోదాల నడుపేర

     చెలనఁగి నీ కిత వపైతే సేయితచకో వయాత
చ. 3:       బొమత్మిల జతకితచ నోప పొరినఁ జెకక్క నొకక్క నోప

    యమెత్మి నీరతులనఁ జొకిక్క యిటట్టి తడే నేనటూ
    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీవు గటూడితవగ ననున్న
    చిమత్మిల నీ సేవ నాచేనఁ జేయితచకోవయాత



రేక: 0367-1దేవగాతధరి సతపటత: 11-397
పలల్లవ:     మేరక మేరే కాక మర వచచ్చెనా

     ఆరీత నారడి యపైతే నతద మవునా మాటల
చ. 1:      మొగమోట గలచోట ముతచి వా దడువ నేల

  నగితోనె చాలదా నయముగాను
   తగనాడేమాట లలల్ల తలసుకోనీ నాతనఁడె

    జగడ మయినమనఁద చకక్క నవునా పనుల
చ. 2:      యగద్గీ పటట్టి రానిచోట యకక్కవ తకక్కవ లలల్ల

    సిగద్గీ వడుటే చాలదా సిరసు వతచి
     దగద్గీరి కానఁ గలపని తనునఁ దానె తోనఁచని

   కగిద్గీనతదుమనఁద పతనఁ గెపైకొలప వసమా
చ. 3:     మన నెరినఁగినచోట మరి యడమాట లేల

  పననఁగటే చాలదా పగయముతోడ
    యనస శ్రీవతటకేశనఁ డితతలోనఁ దానె నినున్న

   చన మచిచ్చెనతదుమనఁదనఁ జలముల గలవా



రేక: 0367-2దేసాక సతపటత: 11-398
పలల్లవ:    నేసినటట్టి నేయవయత చితత్తిము వచిచ్చెనయటట్టి

    బాస దుపేప్పుమగవానినఁ బటట్టి వస వవునా
చ. 1:      నేమాన నేపణత మెపైన నీవో కటట్టి కొతదు గాక

     యే మనిన నీ మాట కెదు రాడేమా
   మోము వతచ కానఁడువార మటూలనుతడుదురగాక
   గామడెపైన మగవానినఁ గకక్కసితచనఁ జెలల్ల నా

చ. 2:    కిముత్మిలవా రాడెటకీరిత నీదే కాక
    యమెత్మి నెవవ్వెతనఁ దచిచ్చెనా నెగద్గీ లతచేమా

  వుమత్మిడిమానాపతుల వోరచకతదుర గాక
   దిమత్మిరి మగవారితో దకొననఁగనఁ జెలల్ల నా

చ. 3:    పాపపణతములలోని ఫలము నీదే కాక
   యేపని సేసిన నీతో నీసడితచేమా

    చేపటట్టి కూడిత ననున్న చేతలోనిదాన నతటా
    పపై పపై శ్రీవతకటేశ బలము చెలల్ల నా



రేక: 0367-3గతడకిగయ సతపటత: 11-399
పలల్లవ:    మముత్మి నేల తడవర మాటమానఁటకి

    వమత్మిదు మాక వలప లో చెలలల
చ. 1:      మన నెలల్ల నివవ్వెరగ మాటల నాక వసట

    యన లేనికత లలల్ల నేమ చెపేప్పురే
     వన నోప మారమాట వవరితచా నే నోప

    అనుమాన మెలల్లనఁ దర నాతని నడుగరే
చ. 2:    కాయముపపైనఁ జెమటల కనున్నలపపై వసినాడు

    చేయి వటాట్టి తని నేల చేరనఁ దసేరే
     సేయ లేను వనయాల చేచేతనఁ గొసర లేను

    మాయకానఁ డాతని మరె మనసు దలియరే
చ. 3:     నిమష మొకక్కట యేనఁడు నితడునఁబాయము తరవు

  భద్రిమయితచి యాల వడనఁబరచేరే
    సమరత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డిటట్టి ననున్న గటూడె
    తమతో నాతని మర తపప్పుక నవవ్వెతచరే



రేక: 0367-4సామతతత సతపటత: 11-400
పలల్లవ:    ఇదివో తలసుకోరా యితకా నీవు

   మదనపరవశన మర పాయనఁ గాని
చ. 1:     వాలకరెపప్పుల నాపపై వతచి వతచి చటూచేవు

    ఆలితచి న నెన్నరినఁగిన టట్టియతనో నీక
     మేల మాడి చటూడు తొలిల్ల మేనవారమే మనము
    సలినఁ బెకక్కసతులలో చటూచి మర పాయను

చ. 2:     వరి వారి యేకాతతాన వచారితచి చటూచేవు
     కారన మే మెపైన నాతోనఁ గదోద నీక

   చేరి దగద్గీరిన తొలిల్ల చెతదిచటాట్టి లమే
    తారకాణ లేక సతదడి మర పాయనటూ

చ. 3:      పననఁగి పననఁగి ననున్న పే రడిగి చటూచేవు
  కనుచటూపలగరతు కతటవో నీవు

   యన లే కలమేల్ మతగను శ్రీవతకటేశవ్వెర
    మనరతులనునఁ జొకిక్క మర పాయనఁ గాని



రేక: 0367-5భపైరవ సతపటత: 11-401
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు నీసుదుద ల నే మెరినఁగినవ

    కపప్పురము గోవయత తల లలల్ల మాని
చ. 1:      నొస లలల్లనఁ జెమరితచి నునన్నని చెకక్కల జారె

   కిసరి యవవ్వెత యలిగెనో నీతోను
      యిసుమతత వడె కాని యితత నినున్ననఁ బాయ లేదు

   వసరేము రావయత వసాల మాని
చ. 2:      సర లలల్ల జికక్కవడి చలల్ల వద లపైన వవ

    సిరల నినెన్నత తాప చేయి ముటట్టినో
     సరస మతతే కాని చలము నీతోనఁ గాదు

  సరిసేసుకోవయత చలముల మాని
చ. 3:     నిటటూట్టిరపల రేనఁగె నిదుద ర కనున్నలనఁ దేరె

  అటట్టి యవవ్వెతరత నలసితవో
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్ననఁ గటూడితవ

   పటట్టిపలమేల్ మతగను పతత మెలల్ల మాని



రేక: 0367-6రీతగళ సతపటత: 11-402
పలల్లవ:     గబబ్బుతలల్ల తమలోని గదిదరా లితతే కాక

     గొబుబ్బున నీడక వచిచ్చె కొతగ వటట్టినఁ గలదా
చ. 1:      ఆతనఁడే నాయితట నునాన్ననఁ డతదర సతులనఁ గటూడి

   యేతులకనఁ గోపగితచి యేమ సేసేరే
     చటూతమువో వకక్క తపైనా సరిదినఁ గాతతునినఁ దమ

    చేతకి లోనుగానఁ జేసి చికిక్కతచకోనఁ గలదా
చ. 2:      చనవు నా కిచిచ్చెనానఁడు సవతు లతదర గలల్ల

   యనయక నామనఁద నేమ సేసరే
    ననుపన నొక తపైనా ననున్ననఁ గటూడినటట్టిపతనఁ

   బెననఁగి వరె వలపతచకొననఁ గలదా
చ. 3:     బాసతోడ ననున్ననఁ గటూడెనఁ బెపైకొని శ్రీవతకటేశనఁ

   డసులవా రితదరను యేమ సేసేరే
      ఆస లితతే కాక వచిచ్చె అతదులో నొకత యపైనా

     నాసరి నుతడి పతతో నవవ్వె చటూడనఁ గలదా



రేక: 0368-1పాడి సతపటత: 11-403
పలల్లవ:      ఇతతులచేనఁ జెపప్పు పతప యిదివో యాతనఁడు దానె

   సతతసప మేలసుదిద చాటరే యితదరికి
చ. 1:     అతగనవదిదకి నేనఁడు అతనఁడే వచేచ్చెస నట

  సితగారితతము రారే చెలలల
    ముతగిల ముగద్గీల వటట్టి ముతేత్తిల పతదిలికితద

   బతగారపీనఁట వటట్టి పరవు వరచరే
చ. 2:     యితదుముఖ మనిన్నతచ నిపప్పుడిది వళ యట

   వత దాయితత్తిము సేయరే వలనఁదులల
  గతదమునఁ గసటూత్తిరియును కపప్పురవడెములను

    అతదుకనఁ బనీన్నటనఁ బాదా లద కడుగరే
చ. 3:     వాయిదాల వాయితచేర వాకిటకి రానఁ బోల

   యయితతనఁ జేపటట్టినానఁ డితతలో నట
    య యడ శ్రీవతకటేశనఁ డమగవతోనఁ గటూడె

     చే యతేత్తి మొకక్కరే మర సేసినటట్టి మేలక



రేక: 0368-2గళ సతపటత: 11-404
పలల్లవ:     వానఁడివో నీ రమణునఁడు వలసినటట్టి సేయనీ

    పేనఁడుకొని మాక నితత పననఁగ నేమటకి
చ. 1:      బలిమనఁ బటట్టినఁగ రాదు పరాకన నుతడ రాదు

    యలమ నీతోడిపొతదు లటనఁ బో రాదు
      వలప తీపన రాదు వడినఁ గార మన రాదు

    చెలలము సారె బుదిద చెపప్పుకతడ రాదు
చ. 2:      నవువ్వెల నవవ్వెనఁగ రాదు నాలి నటూరకతడ రాదు

    యివవ్వెల నీతో సరస మెటనఁబో రాదు
      జవవ్వెన మతదుకో రాదు చాలితచి పో దొబబ్బు రాదు

    మవవ్వెప మతేనఁకవల మాకనఁ జూడ రాదు
చ. 3:       తపప్పుక చటూడనఁగ రాదు తల వతచ కతడ రాదు

    యపప్పుడు నీతోడిజాడ యతదునఁ బో రాదు
   అపప్పునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలయేలమతగ నినున్న

     యిపప్పుడిటట్టి కూడె మాక నేమ నన రాదు



రేక: 0368-3శతకరభారణత సతపటత: 11-405
పలల్లవ:      మము దటూర నోపను మతచతనినఁ బాయ లేను

  తమకము దపైనతమునఁ దడనఁబడెనటూ
చ. 1:    ఆల వభునియలనఁగ ఆలితచెద నిద

  పలకకరే అట పలమార
    యలమ నాతనికి నెదు రేనఁగెద నిద

  పలవకరే ననునఁ బెననఁగచను
చ. 2:    వడి నతని నగరివతక చటూచెదను

    యడ నడడము రా కిట దలరే
   తొడ రతనిసతులతో మానఁట లడెద

  చిడుముడినఁ బరాక సేయకరే
చ. 3:   శ్రీవతకటపతకినఁ జేతుల మొకెక్కద

  చేపల బుదుద ల చెపప్పుకరే
   కావతచి ననన్నతునఁడు కానఁగిటనఁ గటూడెను
    భావతచి ననునఁ బెపై పపై నవవ్వెకరే



రేక: 0368-4సామతతత సతపటత: 11-406
పలల్లవ:      చ చ సతుల మననఁగ సిగద్గీ గాదా

    తాచి యినిన్నయు నితకనఁ దడవ నేమటకి
చ. 1:      సొలసియునునఁ దని వోదు చటూచియునునఁ దని వోదు

    పలమార నీమనఁదనఁ బాడి తని వోదు
    వలవ నేరచ నాకె వలపతచ నేరిచ్చెతవ

   చెలలబతుకల యితకనఁ జెపప్పు నేమటకి
చ. 2:       కదిసియునునఁ దని వోదు కడు నవవ్వె తని వోదు

     అదన నీతో మాట లడి తని వోదు
     మది నిలిచె నీ కాప మనిన్నతచితవ నీవు

   గదికొనన్న కామనుల గొడవ యేమటకి
చ. 3:      మెచిచ్చెయునునఁ దని వోదు మతమరి తని వోదు

    కొచిచ్చె కానఁగిటరతుల గటూడి తని వోదు
   యచచ్చెటను శ్రీవతకటేశ ననునఁ గటూడితవ

    హచిచ్చెత మదదర మొకటే యితర లేమటకి



రేక: 0368-5సాళతగత సతపటత: 11-407
పలల్లవ:      చాలనఁ జాల నతత మాతో సతాత లేల

    పోలితచి వతటేనఁ గలల్లల పటట్టినఁడేసి రాలవా
చ. 1:        యగద్గీ పటేట్టి వని నినున్న యేమ యననఁ జాలనఁ గాక

     సిగద్గీపడే వని నీపపైనఁ జే చానఁచనఁ గాక
     నిగద్గీల నీతోనఁ గనక నే నేపాట నవవ్వెనాను

   బగద్గీన నీయచారాల బయిటనే పడవా
చ. 2:       తల వతచే వని నినున్ననఁ దారకాణనఁ బెటట్టినఁ గాక

    కలనఁగే వని పయతదనఁ గపప్పుతనఁ గాక
     వలిసి నేనఁ గనక నినొన్నతత్తి మాట లడితేను

   యలమ నీదొరతన మటేట్టి యేరపడదా
చ. 3:        పపై పపైనఁ దమకితచే వని పచిచ్చె సేయనఁ జాలనఁ గాక

    కోపగితచే వని నినున్ననఁ గటూడితనఁ గాక
    యేపన శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నినున్న నొరసితే

   తీపలనీమోవ తపప్పు దరచకోనఁ బడదా



రేక: 0368-6ముఖరి సతపటత: 11-408
పలల్లవ:     ఇటట్టివలపల తల కెకెక్కనఁ గా నీక

    పటట్టిరానిమతదు లలల్లనఁ బెటట్టినఁ గా నీక
చ. 1:    కోపగితచి కనున్నలనె కొసరచనఁ దిటట్టినఁగాను

   ఆపతోడిమాట లిత వాయనఁగా నీక
      పో పో కొతగ వడు మని పోరనఁగానె యాపతోడ

     పూపనవువ్వె నవవ్వె బుదిద వుటట్టినఁ గా నీక
చ. 2:    పలవనఁ బలవనఁ గానె బగిసేయాపతోడ

    బలిమనఁ బటట్టి పననఁగ బానఁతగా నీక
   తల మొల వడనఁగాను తపప్పుతచకొనేయాపక

    యలమనఁ దమత్మి వటేట్టిదే యితపగా నీక
చ. 3:   చెకక్కచేతసిగద్గీతోడ సిరసు వతచినయాప

  కకక్కసపరతుల సతగతగా నీకూ
   అకక్కర శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నని

      వకక్క టయిత వది మత నుతడెనఁ గా నీకూ



రేక: 0369-1శతకరాభరణత సతపటత: 11-409
పలల్లవ:      అయోత యినాన్నళల్ల నీవ నే నని వుతటవ

     నెయతప నీ కపటాల నే నెరనఁగ నయాత
చ. 1:      యడు గానిచెలి ననున్న నే మేమో ఆడనఁగాను

    వడుక నోరానఁ గనున్నల వనేవు నీవు
      తాడుపడి నే నతదుక తరినఁ జినన్ననఁ బో యుతడనఁగానఁ

     గటూడెనా నీ కే మెపైనానఁ గోరి కటట్టి కోవయాత
చ. 2:    పకక్కటసతుల నాతో పరనఁడుక రానఁగాను

     దకెక్కనా నీ పతత మద తగనఁ జూచేవు
       పకక్కన నే నితదుకనఁ గా పపై పపై నినున్న దటూరనఁగాను
    అకక్కర దరెనా నీక నెపైతే నీచితత్తిమయాత

చ. 3:    నడుమతతాబ్రాన నొకత నాయదుట మురియనఁగా
   యడయక సమత్మితాన నేల నవవ్వెవు

    బడినె శ్రీవతకటేశ పాయక నేనఁ గటూడనఁగాను
    యడపలవారిపోతదు లేమ బానఁత నీ కయాత



రేక: 0369-2దేసాళత సతపటత: 11-410
పలల్లవ:     ఎటట్టి నేసినా నీచితత్తి మతతే కాక

     వటట్టి జాలి నే నేల వాదు లడిచేను
చ. 1:     చితత లేమటకి నీవు చితత్తిములో నుతడనఁగాను

     పతత మేనఁటకి నీవు చే పటట్టి వుతడనఁగా
    వతతదాననా ననున్న వనఁడుకొనే వపప్పు డిటేట్టి

     యతత లేదు నీతో నే నేల యలిగేను
చ. 2:       కోప మేనఁటకి నీవు కొతగ వటట్టి కతడనఁ గాను

    కెపైప లేమటకి నీవు గలి గతడనఁగా
   మాపదానఁకానె నీక మనన్ననదాననఁ గాన

   యపాట కీపాట యేల యలిగేను
చ. 3:     వసా లేమటకి నీవు వమార నవవ్వెనఁగాను

   బాస లేమటకి ననున్ననఁ బచిచ్చెనేయనఁగా
    ఆసగా శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    య సుదుద లకే నీతో నేల యలిగేను



రేక: 0369-3రామకిగయ సతపటత: 11-411
పలల్లవ:     చేసిన టట్టిలల్ల నీకే చెలల్ల నఁ గాకా

     ఆ సుదుద ల దడవ నినన్నతత సేయ వచచ్చెనా
చ. 1:      నెమొత్మిగము వాడె నతటా నితడునఁజెమ టేడ దతటా

   దిమత్మిరిమానఁటల నినున్ననఁ దిటట్టి వచచ్చెనా
     అమత్మిరో పానుపమనఁద నాకె నీవు నునాన్న రతటా

     నిమత్మిపతటనఁ గొని నేము నినున్న వయ వచచ్చెనా
చ. 2:      యేతల చటూచే వతటా యతగిలిత మేత్మిడ దతటా

     చేత వతట నినేన్న మెపైనానఁ జేయ వచచ్చెనా
      భీత లేక ఆప వతటనఁ బెటట్టి క వచిచ్చెత వతటా
      నీత దపప్పు చినన్ననఁ బో నినున్ననఁ జేయ వచచ్చెనా

చ. 3:       ఆకెచే మొకిక్కతచే వతటా అటట్టి సిగద్గీ వడ వతటా
     కాక సేసి నినున్న గతపనఁ గమత్మి వచచ్చెనా

    యకడ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితని
     పపైకొని యితకా నినున్ననఁ బచిచ్చె సేయ వచచ్చెనా



రేక: 0369-4రామకిగయ సతపటత: 11-412
పలల్లవ:     ఇతకా నేల తడవ వరా నీవు

     సతకె దేరె నాక నీ చలమటూనఁ జెలల్లనటూ
చ. 1:     మాట నీతో నాడితని మనసటూనఁ దలిసితని

    యేనఁటకి ననున్ననఁ బలిచే వరా నీవు
    యటతోనఁ బెతడాల్ల డితవ యిటట్టి సేస వటట్టితవ

     వానఁట మాయ వలపల వదద చే నుతదానను
చ. 2:      చేత నీక మొకిక్కతని చేరి నీతో నవవ్వెతని

   యతల ననొన్నరసేవు యేరా నీవు
     నీ తగల చటూపతవ నెగ లలల్ల బాపతని

     యేతు నీక గన మాయ నియతకొతట నతదుక
చ. 3:     కనున్నల నినున్ననఁ జూచిత కానఁగిటలో నునన్నదాన

    యేనేన్నసి పగయాల చెపేప్పు వరా నీవు
    ననున్న మనిన్నతతని వటట్టి నతటన శ్రీవతకటేశ

    చినన్నపలకల నితడి సలవు నా కాయనటూ



రేక: 0369-5శ్రీరాగత సతపటత: 11-413
పలల్లవ:     ఇతత సేసినటట్టి తనున్న నేమ సేసేమే

   చితతతోడ నాచెకక్క చేతమనఁది కెకెక్కనటూ
చ. 1:     దవువ్వెల నుతడేతనక దతడము వటట్టిత మద

    యివవ్వెల నితకా మాతో నేమ నవవ్వెనే
   రవవ్వె లయ మావలపరాజతములోన నెలల్ల

   పవువ్వెటముత్మిలమనసు పర వురనఁ బొకెక్కను
చ. 2:      పటట్టిక తొలల్ల తనకనఁ బతత మచిచ్చెత మద

    యిటట్టి మాదికక్క తా నేమ చటూచనే
   వటట్టివనన్నపము లయ వగదానఁకా మాకతల

   జటట్టిగా మావరహము చలల్ల వద లయను
చ. 3:        చేరి తానఁ బెపైకొననఁ గానె చేతకి లో నెపైత మద

    యరీత నాయడక తా నెతత సేసనే
    కూరిమ నిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు
    తీరక వచిచ్చె పనుల తేటతలల్ల మాయను



రేక: 0369-6దేసాళత సతపటత: 11-414
పలల్లవ:        నీకనఁ బోదు నాకనఁ బోదు నీ వటట్టి సేసినానఁ జేయి

  సాకిరివతటది నాజవవ్వెన మతదుకను
చ. 1:    జిగరవతటది నాచితత్తి మది నీమనఁదనఁ

   దగిలి వడువర నీ తగరటూప
   తగరవతటది నాతమకము మనఁద మనఁద

   నతడు నేయు నీయాయాల దానఁకీని
చ. 2:   బచచ్చెనవతటది నాపలక నీయడకను

     అచచ్చెమెపై చటూడనఁ జూడనఁగ నతద మెపై యుతడు
   నిచచ్చెనలవతటవ నానితడునఁ గోరికల నీక

   హచిచ్చెనవలప తల కెకక్కనఁ జేసేయతదుక
చ. 3:   గాలమువతటది నాకానఁగిటకూటమ నీక

    తటూలి మరి యతదుకనునఁ దొలనఁగ రాదు
  తాలమువతటది నాతగలమ నీమనఁద

    మేలిమ శ్రీవతకటేశ మనఁదనఁ గితదనఁ బాయదటూ



రేక: 0370-1సాళతగత సతపటత: 11-415
పలల్లవ:    ఎదుట నునాన్ననఁడు వనఁడె యబాలనఁడు

    మదినఁ దలయ మమత్మి యేమరలో కాని
చ. 1:     పరమపరషనఁ డట పసులనఁ గాచె నట

    సరవు లతచిన వన సతగతా యిది
     హరియే తా నటముదుద లతదరికినఁ జేస నట

     యిర వాయ నమత్మి సుదుద లేనఁటవో కాని
చ. 2:      వదాల కొడయనఁ డట వనన్నల దొతగిల నట

   నాదితచి వనన్నవారికి నమత్మికా యిది
     ఆదిమటూల మతనఁ డటా ఆడికెల చానఁత లట

    కా దమత్మి యసుదుద లటట్టికతలో కాని
చ. 3:     అల బద్రిహత్మితతడిద్రి యట యశోదక బడడనఁడట

    కొలనఁ దొకరికినఁ జెపప్పు గటూడునా యిది
   తలిప శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁడెపై నిలిచె నట

     కల దమత్మి తన కెతత కరణో కాని



రేక: 0370-2లలిత సతపటత: 11-416
పలల్లవ:    కా దని మమానఁట కడచేమా

   సదితచి మమేత్మి సొలయనఁగ రాదా
చ. 1:   తలిసినమానఁటక తరమరనఁ గేనఁటకి

   చెలల తగవు లిట చెపప్పురే
    అలిగి యిదదరము నట నిట నుతడనఁగ

     చల మే లని మముత్మి జతకితచ రాదా
చ. 2:     మునుప వన కెరినఁగి మొగమో టేనఁటకి

 అనవలసినటల్ల నాడరే
   పననఁగచ మాతో బీరము లడనఁగ

  కనుసనన్నలచే కలనఁపనఁగ దగదా
చ. 3:   అమరినపనులక ననుమాన మేల

   సమము సేసితరి సరగ మముత్మి
  కగమమున శ్రీవతకటపత గటూడెను

     గము రెపై మా కిట గరిగానఁ దగదా



రేక: 0370-3శతకరాభరణత సతపటత: 11-417
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరితో గొడ వల యితకా నీక

   రవవ్వెగా నీయితటకి రమత్మినేవు నీవ
చ. 1:     యయితతపయి మనన్నన నీ కేనఁటదో వకక్కమానఁటలో

   సేయరానిపను లపైన సేతువు నీవు
      మాయ సేసి యాప నీతో మచిచ్చెక చలిల్లతేనఁ జాల

    పాయ లేక నిలవున భద్రిమతువు నీవ
చ. 2:       యవవ్వె రెపైనా నాపను నేనఁ డిట పేరకొతటేనఁ జాల

    అవవ్వెల మటూపల మటూనఁడు అవుదువు నీవు
    నవువ్వెలక నాపపయి నానల వటట్టితేనఁ జాల

   నివవ్వెరగపడి అటట్టి నిలతువు నీవ
చ. 3:     యతతదడ వాప నీయదుట నుతడితేనఁ జాల

    రతతులనఁ గితదు మనఁదు నరయవు నీవ
    కాతతతో శ్రీవతకటేశ కడపలోనఁ దే రెకిక్క

     యితత ననున్ననఁ గటూడి వదు లేనఁగితవ నీవ



రేక: 0370-4లలిత సతపటత: 11-418
పలల్లవ:   మానవు జగడము మాతోను

  నేనీకిత తేసి నేరపనా
చ. 1:     రపమున న నిన్నట రమత్మిని పలవనఁగ

   అపడే నే నోప నననా
    ఉపమల దటూరేవు వరకే నను నిట

  కపటత బపడే కెపైకొతటనా
చ. 2:    చెనకచ నాపపైయి చేతుల చానఁచనఁగ

  కొనచటూపల నినునఁ గోపతచగా
   తనియక నీవ తగిలేవు గాక

   యనసి యాస నీ కిచిచ్చెతవా
చ. 3:    కలయుచ నీవ కానఁగిట నితచనఁగ

   వలప నీవు మఱవక మనవా
   బలిమ శ్రీవతకటపత ననునఁ గటూడిత

  వలసి యదురమా టాడితనా



రేక: 0370-5లలిత సతపటత: 11-419
పలల్లవ:   ఇతదుకే వరగయత ననెన్నతచకొతటేనటూ

     పతదను దపైవాన కెటట్టి బానఁ తపైతనో నేనటూ
చ. 1:      యనిక్కకకూ మాని సతటా నెటట్టి వుటట్టితచె దపైవము

     పనిన్న యానఁడువా రే మనన్ననఁ బతత మతుత్తి ను
 వునన్నమచతదురనక పవువ్వెలమొనలకను

  వనెన్నలబాయిటకిని వరతు నేనటూ
చ. 2:       యతదుకనఁ గొ రౌదు నతటా యటట్టి వతచె దపైవము

  ముతద ముటట్టి నెతుత్తి రముదదను నేనటూ
  అతది చనుగొతడలలో నధరామస్కృతములలో

   అతదతద పొటట్టి వర లపైయలతు నేనటూ
చ. 3:     యకక్కడిదొర న న నేన్నల శ్రీవతకటేశనఁడు

 మకక్కవనఁ బయతదకొతగమానఁటవానఁడనటూ
 చకెక్కరమానఁటలకను జతకెనబొమత్మిలకను

     పకక్కన లో నెపై యటట్టి భద్రిమతు నేనటూ



రేక: 0370-6ముఖరి సతపటత: 11-420
పలల్లవ:     ననునఁబోటగానఁ గా నాతో నవవ్వెనఁ గాక

    గనినే యానఁట దపైతే గతపతచ కతడునా
చ. 1:       తకక్కక నేను నినున్న తపప్పు లతచనఁ జాలనఁ గాక

   నికక్కప నీవళల్లతపప్పు నీ వఱనఁగనా
      చెకక్క నొకిక్క చెల లలల్ల నఁ జెపప్పునఁగానె వతటనఁ గాక

   వకక్కసపటానఁట దపైతే వడనాడ కతడునా
చ. 2:      కావరితచి నినున్ననఁ దారకాణనఁ బెటట్టినఁ జాలనఁ గాక

   నీ వాడినమానఁటల నీ వఱనఁగవా
     మోవ నాడి యితదరటూను మొకక్కనఁగానె వతటనఁ గాక

      చేవ దేరి నానఁట దపైతే చిమత్మి రేనఁచ కతడునా
చ. 3:    కలసినమనఁద నీతోనఁ గపటాల నేరనఁగాక

   నిలవు నీకచిచ్చెతాల నీ వరనఁగవా
    చెలనఁగి కూడిత వటట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్న

   అలిగినయానఁట దపైతే నలయితచ కతడునా



రేక: 0371-1లలిత సతపటత: 11-421
పలల్లవ:    ఇతదుకే వర గయత మాక

  అతదపరమణునఁడు అతనఁడే యఱగ
చ. 1:  చెలిచిగరమోవ చితత్తిజనడిదము

  వలకనఁదేనె ల టల్ల లికెనో
  కలకనఁజూప పతగతడెబెదర లవ

  కలికివనెన్న లట గాసవో
చ. 2:   కాతతకచతబుల గటట్టికొతడ లవ

  దొతతవల పటల్లనఁ దొరిగోనో
   పతతపనడు మది బటట్టిబయల గిలి

   గితత నెటల్లనఁ గరనఁగీనో తానటూ
చ. 3:   తరణదేహ మతతయు బతగారమె

  సొరిదిరతుల నెటట్టి చొకెక్కనో
  యిరవుగ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు గటూడెను

  అరిది వభవము లటల్లబెబ్బునో



రేక: 0371-2కనన్నడగళ సతపటత: 11-422
పలల్లవ:      ఇతక నేల ఆసుదుద ల యినిన్నయు నితదే కతటమ

    అతకెల నీ వనాన్నళల్ల అతతేసి నేరతువా
చ. 1:    నవవ్వెటనినున్ననఁ జూచి నమత్మినఁగలదాననఁ గాక

  యవవ్వెరికపటా లట ట్టి యఱనఁగదునా
     మవవ్వెప నీమేన నేనఁడు మచచ్చెముల గతటనఁ గాక

    నెవవ్వెగ నపనమత్మిక నీపపై తొలిల్ల కతటనా
చ. 2:    నీనయగారములక నేనే మెచచ్చెకొతదునఁ గాక

   యే నెపానకనఁ జేయుట యరనఁగదునా
    కానీలే నీకపటాల కాననఁబడెనఁ గాక నేనఁడు

     నానానఁడె నీ గణము నా కితత దలసునా
చ. 3:       గకక్కన నీవు గటూడనఁగ కాని మత్మిని యతదునఁ గాక

  యకక్కడనుతడి వచచ్చెట యరనఁగదునా
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

     నికిక్క నేనఁడు సేసే మేల నినన్న నెరనఁగదునా



రేక: 0371-3పాడి సతపటత: 11-423
పలల్లవ:      నే నొకట నేయనఁగాను నీ వకట సేసేవు

    కోనచెనన్న రాయనఁడ నీగణ మతక మానవు
చ. 1:     పకక్కన నే తోడ పకపక నగనఁగాను

     తకక్కల నీ వపైతే నేల తటట్టి వచేచ్చెవ
    మొకక్కలము వడిచి నే ముచచ్చెట లడుకోనఁగాను
   వకక్కసపవతగె మని వరె తలనఁచేవ

చ. 2:      తనివోక నే నినున్న తపప్పు కిటట్టి చటూడనఁగాను
    తనవు చటూచక నీకే తల వతచేవు

     అనుమానము లే దని ఆన నీపపైనఁ బెటట్టినఁగాను
    పనచి నీ వామానఁట పేరడినఁ బెటేట్టివ

చ. 3:     కతదువ లతటచ నినున్న కానఁగిట నితచనఁగాను
    పొతదుల నుపప్పు వసి పొతుత్తి గటూడేవ

    అతదప శ్రీవతకటేశ అటట్టి కొనచెనన్ననఁడ వపై
    ముతదు వనకానఁ గటూడి మోహము చలేల్లవ



రేక: 0371-4శతకరాభరణత సతపటత: 11-424
పలల్లవ:   ఎఱనఁగమా యితత యమెత్మికానఁడ

   గఱి లేని వటట్టి కోపకానఁడా
చ. 1:    మాయల నెరప మతచిమానఁట లడి

  చాయక వలచే సటకానఁడా
 కాయజకేలికి కాలిసనన్నగోర

  వాయక వాసేప వగకానఁడా
చ. 2:     అటట్టి నిటట్టి వచిచ్చె యాసల రేనఁచేవు

 పటట్టినచలముల పతతగానఁడా
   గటట్టి సేసుకొని కూరిమ చలేల్లవు

 తొటట్టినపాయప దొమత్మికానఁడా
చ. 3:    మనిన్నతచి యితతలో మతచ మెకిక్కతవ

  మనన్నక నవువ్వెల మేనఁటకానఁడా
  యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ కూడితని

  కనున్నల మొకెక్కట గతడికానఁడా



రేక: 0371-5మతగళకౌశిక సతపటత: 11-425
పలల్లవ:     ఇసుమతత పని కెపైన యియతకొతదును నీ

     వస మెపైనదాన నీక వతక లడ వలనా
చ. 1:      మనిన్నతచి నీవు నాతో మాట లడితని గాక

    సనన్న సేసి నిలచటే చాలదా నాకూ
      ననున్ననఁ జూచి మరినఁ గొతత నవువ్వె నవవ్వెతని గాక
    వునన్నటట్టి నావదద నీవు వుతడితేనె చాలదా

చ. 2:     కరణతచి నీవు నాకాయ మతటతవ గాక
   సరిపేరనఁ బలిచిన చాలదా నాక

    మరిగితచకో లేక మతతన మాడేవు గాక
    గరిమె నీసొమత్మి నని కెపైకొతటే చాలదా

చ. 3:     ఆదరితచి కానఁగిట నీ వలముకొతటవ గాక
     సాద నతటా మెచిచ్చె తద చాలదా నాక

   సేదదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ నీవు
    పాదము చానఁచి ననున్ననఁ బెపైకొనుటే చాలదా



రేక: 0371-6రామకిగయ సతపటత: 11-426
పలల్లవ:    నీకే తలసు నయత నీతగవ

    యక డాకడివారల యే మతదురో కాని
చ. 1:     అతచెలనఁ బెటట్టిను చటూప లతగన నీరాకక

   యితచకతత నీజాగ లరనఁగ రాదటూ
    మతచివానఁడ వతటానె మముత్మి నతప నీకడక

    యతచి యిటమనఁదిపను ల టట్టి తడునో కాని
చ. 2:      పడనఁత మొకక్కల నీక పనఁజ లదురగా నతప

   అడరి నీరాజస మతతౌ తరనఁగదటూ
     అడియాలము చెపప్పుతప నది యత తపైనానఁ గలదు

     యడసి నీ వుతడినతదుక కే మనునో కాని
చ. 3:      కాతత కచముల నీక కానికెనా మనఁ దతత్తి

   పతతము నీవు చెలిల్లతచేబా గెరనఁగదటూ
   అతతలో శ్రీవతకటేశ ఆదరితచి కూడితని
      యితతట నీ మేల దకెక్క నినఁక నెతతో కాని



రేక: 0372-1ముఖరి సతపటత: 11-427
పలల్లవ:    వనన్నల సలవనఁ గారే వఠష్ఠూలేశ

    ననున్న చచి నవవ్వెవు నాలి వఠష్ఠూలేశ
చ. 1:     బాలలతో నాడి యాడి బడిలితవ రావయత

 వలటకరల ముదుద వఠష్ఠూలేశ
    కాళతగనఁ దొకిక్కత వట కటకట వుదదతడాల

   వోలినఁ జేయ దొరకొతట వోవఠష్ఠూలేశ
చ. 2:      దటూడలవతటనఁ దిరిగి దటూళ మేన నతట నిదే

   వడుక యతతో నీక వఠష్ఠూలేశ
    యేడకొతడో వకవల నెతత్తితవ నీ వట

   వోడక యితత సేతురా వోవఠష్ఠూలేశ
చ. 3:       గొలల్లతల నతట యతట గొలల్ల మేన నితడె నిదే

   వలల్లవ రాయనఁ బనుల వఠష్ఠూలేశ
   యిలిల్లద పతడరతగిని యిట శ్రీవతకటాదిద్రిని

   వులల్ల మలర నిలిచి తోవఠష్ఠూలేశ



రేక: 0372-2సాళతగనాట సతపటత: 11-428
పలల్లవ:     నాక నీమొగము చటూచి నవువ్వె వచచ్చెని

     కాక సేయ కినఁక నెపైన గత గటూడవయాత
చ. 1:      పలక లనిన్న గలవు పాటతచి బొతకనఁగనఁ బోతే

  అలరీనా నీవతట అతదగానికి
     చలము సాధితచితవ చకక్క నాయనఁ బను లలల్ల
   వలయ మాయితట కినఁక వచేచ్చెయవయాత

చ. 2:     ఆన లనెపైన్నైననఁ గలవు అటమటతచే నతటే
  యనెపాన నీవతట యమెత్మికానికి

    నీనేరప్పు లీడెరె నినున్న నితదర మెచిచ్చెరి
    వనుల చలల్ల నాయను వడె మతదవయాత

చ. 3:     వడనఁబా టపైననఁ గదుద వోపక గలిగితేను
  వడువక నీవతట వసదారికి

   తొడినఁబడనఁ గటూడితవ దొమత్మితో శ్రీవతకటశ
  బడలితవ రతులనఁ బవవ్వెళతచవయాత



రేక: 0372-3గతడకిగయ సతపటత: 11-429
పలల్లవ:      కనన్నవా రెవవ్వెర దనినఁ గడ లేని జవవ్వెనము

     తనున్ననఁ దానె వలప లితతకనఁ దచెచ్చె నయాత
చ. 1:   మనసులోపలి చితత మాటలడుదానఁకానఁ

  యనలేనిమానఁట బయలీనఁతకనఁ దచెచ్చె
   తనవోని బయలీనఁత తమకములకనఁ దచెచ్చె

    పను నావల పతతగానఁ బెరిగె నోయయాత
చ. 2:    గకక్కననఁ జూచినచటూపకానఁక లితతేసికినఁ దచెచ్చె

     చికిక్కతచి కానఁకల లో లో సిగద్గీకనఁ దచెచ్చె
   నికిక్కనసిగద్గీల నేనఁడ నివవ్వెరగలకనఁ దచెచ్చె

    పకక్కటలిల్ల వల పతత పరిగె నోయయాత
చ. 3:      మత లేని మోహముల మేరల మరనఁగనఁ దచెచ్చె

   రతులమేరల యితత రవవ్వెకనఁ దచెచ్చె
     యిత వపై శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నీవు గటూడితని

     కత రెపై వలప లితతగానఁ బెరిగె నయాత



రేక: 0372-4సామతతత సతపటత: 11-430
పలల్లవ:     చేరి మతదమేళ మెతత సేసేవు మముత్మి

     మేరక మేరే కాక మకిక్క లితత చెలల్ల నా
చ. 1:    చివవ్వెన నీ కూడిగాల సేసేకాతతలలోన

    నెవవ్వెరినఁ బోలదు నేన నేన్నల పటేట్టివు
       యివవ్వెల నీ వ మనన్న నెదు రాడనఁ జాలనఁ గాక

    దవువ్వెల నుతడినననున్న దగద్గీరి రానఁ దతురా
చ. 2:    అతచెల నీతో నవవ్వె యాపాటవారమా

    పొతచి ననున్న నెతత సేసి పొగడేవు
     ముతచి బలిమ సేయనఁగా మోనానల నుతడితనఁ గాక

    మతచ మెకిక్క నీసరస మాట లడేదాననా
చ. 3:     కొతగ వటేట్టివు నీకాలిగోరనఁ బోరనఁ గలనా

    యతగిలి మా మోవతేనె లేల ముటేట్టివు
   అతగవతచి శ్రీవతకటాదిప కూడిత ననున్న

    మతగిటనిధనము వపై ముటట్టి ననున్ననఁ బాయవ



రేక: 0372-5శతకరాభరణత సతపటత: 11-431
పలల్లవ:       తగ దినఁకనటూ నీ వట సేసిన తపముల ఫలియితచె

    మగలవానఁడూ పగయముల చెపప్పునఁగ మతకల లేవఅమాత్మి
చ. 1:     అలగకవ వోచిలియా ఆతనఁడు గరి గానఁడు

    వలవతతల నీలోనఁ బొడమనవలపల గరి గాని
     చలముల యితకా సాదితచకవ జగడము పని లేదు

     వలసిన నీ మొగమోటము లతడనఁగ వనక నేరరాదు
చ. 2:     తడవకవ ఆతనఁడు చేసినతపప్పుల గరి గావు

    వడువక నీతనువుననఁ బెననఁగెటవరహము గరి గాని
     చిడుముడికి యినఁక నేనఁటకి నీచేతకి లో నతనఁడూ

     బడిబడినె నీవ అతనికినఁ బతత మయతనఁ బడును
చ. 3:     పనగకవ శ్రీవతకటేశవ్వెర బీరము గరి గాదు

      కొన మొద లతచక మలోనఁ గటూడినకూటమ గరి గాని
     వనియును వనకే సిగద్గీల వడియడివరగల వని లేదటూ

    ననిచిన నీసలవులలో ముసిముసి నవువ్వెల దొలనఁకనఁగను



రేక: 0372-6శ్రీరాగత సతపటత: 11-432
పలల్లవ:    నీతో వాదుక నే నోప

     యేతుల కినఁక నీ వ మెపైన ననరా
చ. 1:   బచచ్చెనమాటల పలమర నాడనఁగ

   యచచ్చెకతదు లినఁక నే మౌనో
    వచచ్చెము లే కే నటూర కతడనఁగా

    యిచచ్చెకొలనఁది నీ వ మెపైన ననరా
చ. 2:    చేకొని బతుత్తి ల సేయనఁగ రానఁగా

  నేకొలనఁది బడునో యనిన్నకల
    చకా కయి నే సిగద్గీన నుతడనఁగ

    యకొలనఁదుల నీ వ మెపైన ననరా
చ. 3:    గఱిగానఁ గానఁగిటనఁ గటూడనఁగనఁ రానఁగా

   నెఱకల మఱపల నే మవునో
  నెఱి శ్రీవతకటనిలయునఁడ నీవ

    యఱినఁగి కలిసితవ యే మయిన ననరా



రేక: 0373-1మతగళకౌశిక సతపటత: 11-433
పలల్లవ:     నావానఁడ వని నినున్న నమత్మి యుతదును

   యవళ నాతోనె యితత గలదా
చ. 1:     రావదాద నీవు నేనఁడు రమణునఁడ మాయితటకి

   కావరి నీక నేము కడవారమా
    సవల నెగద్గీల లేవు చటట్టిపవరసే నాక

   నీ వరనఁగనితగవు నీకనఁ జెపేప్పుమా
చ. 2:      చెపప్పు వదాద నీవు నాకనఁ జేసేపనుల కెలల్ల

     నెపప్పు డెపైన నేము నీక నెదు రాడేమా
    తపప్పుతచకోనఁ బని లేదు తగల మెపైనచోట

    ముపప్పురి నీక వలప మోప గటేట్టిమా
చ. 3:        కూడ వదాద నీక నీవ కొతగ వటట్టి ననున్న నేనఁడు

   జాడ దపప్పు నీక మెచచ్చెనివారమా
    యడనె శ్రీవతకటేశ యితత సేసి కలసిత

  వడుక నీచేనఁతలక వగద్గీళతచేమా



రేక: 0373-2ముఖరి సతపటత: 11-434
పలల్లవ:     కడు గటట్టిగతడె నీకనఁ గానఁగానఁ గాక

   అడరి పాయపవారి కతతేసి చెలల్ల నా
చ. 1:      పతతము దపప్పుననఁ దపీప్పు పకక్కన నవవ్వెవు సుమత్మి

   యితతరో నినన్నటమాట కిపడు నీవు
     చెతతల నే మతదరము చేరి వనఁడుకోనఁ గాను

    కాతతునినఁ గానఁగిట నిటట్టి కలయనఁగ వలదా
చ. 2:      మతకల దరినానఁ దరీ మాట లటూనఁకొనేవు సుమత్మి

 వుతకవగా రాతరితటవటల్లకను
      సతకె దర మతగవు సరిగా నే తేరచ్చెనఁ గాను

    యితకా నేల అలకల యియతకొన వలదా
చ. 3:      సిగద్గీల వడినా వడ సిరసు యతేత్తివు సుమత్మి

    అగద్గీ మెపై శ్రీవతకటేశనఁడ డతడ నునాన్ననఁడు
     వగద్గీళత చాతనఁడే నినున్న వనఁడుక కానఁగిటనఁ గటూడె
    నిగద్గీల మమత్మిక మెచిచ్చె నితడుకొన వలదా



రేక: 0373-3లలిత సతపటత: 11-435
పలల్లవ:     నటూనఁటకి సలవు గానఁగ నటూలిపోనఁగే యతదుర

     యేనఁట కినఁక మానఁట లలల్ల నితదులోనె వునన్నవ
చ. 1:     నితడు వరహతాపాన నీవు రాని కోపాన

      అతడ నే మని దటూరి నే నతటనో నినున్న
      వుతడుసుదుద లేల యినఁక వకక్క మానఁటే మొకేక్క మదే

      చతడి పటట్టి యే మనాన్ననఁ జవ గాదు పగయము
చ. 2:      చెపప్పుడు మానఁటలకనఁ గా చితత్తిము నిలప లేక

   వుపప్పుటతచి నినున్న నెతత వరసితవో
    ముపప్పురి నాకతదు వాయ ముతదటకి వచిచ్చెతమ

      యిపప్పు డినఁక నే మనాన్న నెరవు లపై తోనఁచను
చ. 3:      చెఱనఁగ వటట్టి తయతనఁ గా సిగద్గీననఁ దపప్పుతచకోతటా

   తఱి నాకొనగో రెతదు దానఁకితచితనో
    నెఱి శ్రీవతకటేశనఁడ నే నతదుకే కూడితని

    మొఱనఁగ మరనఁగ లేదు ముతచకొనీ నవువ్వెల



రేక: 0373-4శతకరాభరణత సతపటత: 11-436
పలల్లవ:       ఎతద రెపైననఁ గలర నీ కెరనఁగదు నది నేను

      నితద నీపపైనఁ బడి నని నే ననేనఁ గాని
చ. 1:     కాయము నీచేతది కడు మోహితచితనఁ గాన

    యేయడక నీ వనఁగనఁగా నే మౌదునో
    నాయతతక నే వరవ నతటన నినన్నతదరను

   యయడ దటూరే రని యతచకొనేనఁగాని
చ. 2:     వుసు రెలల్ల నీసొముత్మి వడిగపదాననఁ గాన

    దసల నీచేతవ నీ తగ వట ట్టినో
  వసుగ నీసుదుద లక వకక్కసపటపకీరిత్తి
     ముసరి మనఁదట నీపపై మోచ ననీ కాని

చ. 3:     బదు కెలల్ల నీసొముత్మి పటట్టిపదేవులనఁ గాన
    యిద నీరతులలో నే నెతత సేతునో
    పొదిగి శ్రీవతకటేశ పోనీక కూడిత ననున్న

      అది గాదు నాతో సరి యయిత వనీ కాని



రేక: 0373-5గతడకిగయ సతపటత: 11-437
పలల్లవ:       త నతతనఁ దా నెఱనఁగనఁడు తగలక నాకనఁ బోదు

    చెనకనఁగ నెపైన దయత సిగద్గీల వడకరే
చ. 1:       యేమా టయిననఁ గాని యగద్గీ దపప్పు లపైననఁ గాని

   ఆమానఁటే నామాటగా ననరే మర
   వమారనఁ దనతోడ వసరిత మనిన్నటాను
    వోముచ నెనాన్నళల్ల దానఁకా వోరచక వుతదునే

చ. 2:       వాసి వతతు లపైనానఁ గాని వపైప లటట్టియినానఁ గాని
   సేసినదే నాచేనఁత చెలల్లనే మక

  మోసపోత నినాన్నళల్ల మొగమోటములనే
    పాసితే వలపల చేపటట్టి నెటట్టి వచచ్చెనే

చ. 3:      చేతకి లో నెపైనానఁ గాని సేసినటేట్టి సేయనీ
   మతగవ నాతగవు మరరే మర
   యతల శ్రీవతకటేశడితతలో వచేచ్చెసి కూడె

    యతలనఁప నేనఁడు గాక యినాన్నళల్ల నెతదుతడునే



రేక: 0373-6దేసాళత సతపటత: 11-438
పలల్లవ:     నీతో మాటాడనఁ బోతే నితద వచచ్చెను

     యేతరవునఁ బో నోప మాయితటనే వుతడే మయాత
చ. 1:     సిగద్గీల ముదిరితే సలవకి నవువ్వె వచచ్చె

   బగద్గీన నవవ్వెతేనఁ గోపము వచచ్చెను
     వగిద్గీ కోపగితచనఁ బోతే వక టకటే వచచ్చెను

    యగద్గీలక నోపము మాయితటనే వుతడే మయాత
చ. 2:     సరసాల ముదిరితే సారెనఁ జేపటల్లక వచచ్చెనఁ

     దొరల చేనఁ బటట్టినఁ బోతే దటూర వచచ్చెను
     మరలి ఆదటూరల మరి యతదు కెపైనా వచచ్చె
    నిరవు లరినఁగితమ యితటనే వుతడే మయాత

చ. 3:     తపప్పుక నినున్ననఁ జూచితే తలపోనఁతలక వచచ్చె
  కపప్పునతలపోనఁతల కానఁక వచచ్చెను

    యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశ యనసిత వద ననున్న
    యపప్పుడూనఁ బాయక మాయితటనే వుతడే మయాత



రేక: 0374-1శతకరాభారణత సతపటత: 11-439
పలల్లవ:   నామనసు వగిరితచ నాకతటేను

    తామసితచనఁ బని లేదు తమకితచ వయసు
చ. 1:       పోయి వచిచ్చె తట నేనఁ బొమత్మినన్న చోటకి నీవు

   ఆయనా ఆపని నే ననన్నటల్లనే
     మాయల గావు గదా మన సొకక్క టాయనా

    యయడక నీవతటే యిపప్పు డిటట్టి వచెచ్చెనా
చ. 2:    వలనఁ దగిలితచకొనన్న వతతలేక యకక్కడిదే

   మేలసుదిద నీమొకాన మతచ నదే
   వాలకరెపప్పులకొన వతచి సనన్న సేసేవు

    లోలో మాటాడుదము లోనికి రానఁ గదవ
చ. 3:     యేనఁటకి నవవ్వెవ నీవు యతచినటేట్టి ఆయనా

   చాటవ నదియ నా సతతోషము
    యటన శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచేచ్చెసి కూడె

     పాటతచి తా నే మనీనె పతతము లీడెరెనటూ



రేక: 0374-2లలిత సతపటత: 11-440
పలల్లవ:     ఈకాలత బెవవ్వెరి కెపైన యిచచ్చెకమే మేల

    మకేనఁటకి నిషటూరరతబుల మతనఁ దానె బుదిదయరినఁగీని
చ. 1:     నగ నేలే చెలలల నటనల మలోను

      అడపడి నేనఁ డతనఁ డేమని నటట్టి అవు ననరే
     తగనాడ వల దితకా తలిప చెపప్పు నేల

    మొగమోటమనె వుతదము మనముతదరనఁ దానె యరినఁగీని
చ. 2:      కడునఁ గడునఁ దపప్పుక చటూడకరే కపటము దగిలీని

      జడిగొని ఆతనఁడు యతత సేసినా సారెనఁ బొగడ గదరే
     తడవనఁగ వల దితకా తరి గా దవళ

    వడివోనివలపల గలితే నొగినఁదానఁ బద్రియముల చెపీప్పుని
చ. 3:     వస నటూరకె మొకక్కకరే వతగెము లయతని

      పొసనఁగ నటూరక దతడ నిడిచి పొగడకరే మర ననున్న
      పస గల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు పపై పపై ననున్ననఁ గటూడె

      వసమెపై యాతని లోనెపై నడతము వడి నతనఁడే మనిన్నతచని



రేక: 0374-3సామతతత సతపటత: 11-441
పలల్లవ:    తనకను నాకనునఁ దగ లేదే

  పననఁగి పలవనిపేరట మపడూ
చ. 1:    దవువ్వెల నాతనఁడు దపప్పుక చటూచ

   నెవవ్వెరి మనసున నె టతడునో
   నవవ్వె కతడినా ననున్ననఁ బెడరేనఁచ

    చివవ్వెన నా కిది సిబబ్బుత గాదా
చ. 2:   కోపగితచినానఁ గొతగల వట ట్టి

   యపక నితని కే మనరా
   మాపదానఁక నిద మాటల యాడ

   ఆపని మతో నన సతగతుల
చ. 3:     కడు నాన లిడనఁగనఁ గానఁగిట నితచెను

    వడ వడ గటట్టితక వలినఁ బడదా
   బడి శ్రీవతకటపత యిద తరిగీ

   నిడువుల నితదల నిజమే కాదా



రేక: 0374-4భవుళ సతపటత: 11-442
పలల్లవ:    చితత్తిగితచి చటూడవయత చిగరనఁ బోనఁడిదికక్క

    బతత్తి నీవు గల దాపభాగయతముకొలనఁ దయాత
చ. 1:    చెలిచెమటల నాని చితత్తిములో వలపల

    పలక లపై మొలచెను బుజ కలిగే
     యలమనఁ గోరికె లపై యరికె లతత్తి నవ
   బలపతట లిక నీభాగతముకొలనఁ దయాత

చ. 2:    అతగనవరహవళ నాయిటగా లపై వరప్పు
   వతగలితనాన నటట్టి వసరనఁ జొచెచ్చె

    పొతగచనఁ దటూర పతత్తితగనఁ బొలివారె నివవ్వెరగ
    పతగలనఁ గోర వటట్టి నీభాగయతకొలనఁ దయాత

చ. 3:   కామనికచము లనేగాదలను జవవ్వెనము
    ఆమనికాలము పపై పపై నద ముతచెను

     చే ముతచి కూడిత వటట్టి శ్రీవతకటేశ యపను
    భామక నీక రతుల భాగతముకొలనఁ దయాత



రేక: 0374-5భవుళ సతపటత: 11-443
పలల్లవ:    తఱవాతమానఁట లలల్ల దయత మెఱనఁగ

    యఱనఁగనిదాన నేను యే మతదు నేనటూ
చ. 1:    మతతనము లడుకొతటా మతచముపపైనఁ గేరకొతటా

   నితతదడవు నుతడరా యిదదర మర
      యితతలో నే రానఁగాను యవవ్వె రాప య పతటా

     యతత కెతత ననన్నడిగే వ మతదు నేను
చ. 2:     అతగము లొరసుకొతటా నాక మడి చిచచ్చెకొతటా

   యతగిలి పొతత్తితదుకోరా యిదదర మర
      సతగడి నేనఁ గటూచతడనఁగా సత నా చెలి యనుచ

     యితగితాననఁ బే రడిగే వ మతదు నేను
చ. 3:    కమత్మి కానఁగితచకోతటా కాయాల మరచకొతటా

    యిముత్మిలనఁ గటూడి యుతడరా యిదదర మర
      పమత్మి నే దగద్గీరనఁ గాను పపైకొని ననున్ననఁ గటూడిత

    వమెత్మిల శ్రీవతకటేశ యే మతదు నేను



రేక: 0374-6పాడి సతపటత: 11-444
పలల్లవ:     ఏలోయి వభునఁడా యిపప్పుడు బానఁ తపైతమా

    తాలిమ నినాన్నళల్ల నీతలనఁ పటట్టి వుతడేనా
చ. 1:     సతగతగా నాపతోడ జగడితచి రా కతడితే

   నతగవతచి మాతో మాట లడుదువా
     కతగక కూడు వనఁ డెపైతే కూరాక నతజినటట్టి

      పొతగచ నీ నా సతది పొతదు లలల్ల నిదివ
చ. 2:     సనన్నల నాపతో యకసకేతలక నేమో కాక

   యనన్ననఁడెపైనా మాయితటకి నిటేట్టి వతుత్తి వా
    పనీన్నర గడునఁ జలపైతే పచిచ్చెచానఁదు పూసినటట్టి

     యనన్ననఁగ నీ నా పొతదు లినిన్నయు నిటట్టిపో
చ. 3:       బలిమ నీ వాపతోడ పతత మాడి రా కతడితే

   కొలనఁది మర ననిన్నటేట్టి కూడుదువా
   అలరి శ్రీవతకటేశ ఆయముల సనఁకినటట్టి

     తలనఁగని నీ నా పొతదు తారకాణ సుమత్మి



రేక: 0375-1శతకరాభరణత సతపటత: 11-445
పలల్లవ:    ఏల ననున్న బుజజగితచే వతతటలోనె

     నాలితో నీ వడ నునాన్న ననున్న మానేవా
చ. 1:      చినన్ననఁబోయి వుతడ నేల చెకక్క చేయి నాకేల

    మనిన్నతచి నీవ నాతో మాట లడనఁగా
      మునెన్న నీ కొపప్పుగితచిత ముతచిన నా దేహ మెలల్ల

    నినన్న నేనఁట వారిమాట నే వనేనా
చ. 2:      వతగె మాడ నా కేల వసరకొననఁగ నేల

    సతగతగా నీవ నాతో సారె నవవ్వెనఁగా
    వుతగరము వటట్టితని వునన్నదాన నీకనఁ గాను

    చెతగట నెవవ్వెర నేమ చెపేప్పుర యినఁకను
చ. 3:       సిగద్గీ వడ నా కేల సిరసు వతచనఁగ నేల

    దగద్గీరి నీవ నాక దకిక్క వుతడనఁగా
    నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్న గటూడితవ

     యగద్గీల దపప్పుల మరి యతచ నేది యితదునటూ



రేక: 0375-2సాళతగనాట సతపటత: 11-446
పలల్లవ:      దగ దొటట్టి వుసుత్స రనీనఁ దన కేలే

     మగనఁడే యితత సేసితో మరి యేనఁట మానఁటలే
చ. 1:      ముపప్పురి నాప కతటేనఁ దాముతదపై వాదుక రానఁగ

    యిపప్పుడునఁ గోపము రాక యితకా నెనన్ననఁడే
     చపప్పునఁగా నపప్పుటనఁ దానే సాకిరల చెపప్పు వచచ్చె

    కపప్పులగా నవవ్వె కెటట్టి గటట్టి చేసుకొతదునే
చ. 2:       సారెక నాకెకనఁ గా బాసల దానే సేయ రానఁగా

     యర దియతనఁ బేను రాక యేల మానువ
      పోరిచ యతదు కెపైనానఁ దానఁ బటూసుక వాసుక రానఁగా
    దటూరక దపైవముల నేల తోసిపో నితుత్తి నే

చ. 3:       చెతది మ మత్మితదది దానె చెకక్కల నొకక్కనఁగ రానఁగా
    యితదరితోనఁ జెపప్పుక నే నేల మానేనె

    కతదువ శ్రీవతకటాదిద్రిఘనునఁ డటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
     చతదమే కాక నే నెటట్టి చలము సాదితతునే



రేక: 0375-3నాగవరాళ సతపటత: 11-447
పలల్లవ:    వలవు రచచ్చెల వసేవార గలరా

    కలమునాతడల్ల నితత గోర నేయ వలనా
చ. 1:     నేరపననఁ గళ లతట నివవ్వెరగనఁ బొతదితచేవు

     వర వారనఁ జూచి ననున్న వఱిఱ్ఱై యనరా
     వర కనన్న నామనఁద వకొక్కకక్క గరతు సేసి

    ఆరయ నిదతత చితత్తి ణనిపతచ వలనా
చ. 2:     చేతమనఁద జేయి వసి చెమరితపతచేవు మేను

   ఆతలివార చటూచి ననన్నటట్టి నవవ్వెరా
   కాతరపమాట లడి కనున్నలకెత పకిక్కతచేవు

   యతరణమదరాగ మది యమెత్మి లనరా
చ. 3:      రత నేసి తర దసి రామలనఁ బలిపతచేవు

     అతవ లి దతత పచిచ్చె యనరా ననున్న
    గతగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

    యితవరి యిది యతత యిచచ్చెకరా లనరా



రేక: 0375-4సామతతత సతపటత: 11-448
పలల్లవ:     అడడ మాడక వమత్మి నీ వాతనితోను

   వడాడ ర మతనఁడు నీతో నొనరితచనా
చ. 1:      మటూలలకనఁ బోక వమత్మి ముతచి యాతనఁడు రానఁగాను

  యలగ దొరచితత్తి మెటట్టి తడునో
    బాలకివ నీ వపడు పబ్రాఢనాయకనఁ డతనఁడు
   తాలిమ నీయడకనఁ దపప్పు నేసినా

చ. 2:     సిగద్గీల వడక వమత్మి చెనకి యాతనితోను
  నిగద్గీలమగవానఁడు యేనెప మొతచనో

   అగద్గీలప మేనదాన వతనఁడు మోహపవానఁడు
   యగద్గీల నీ కొనరితచి యలయితచనా

చ. 3:      పకక్కన నవవ్వెక మమత్మి పటట్టి యాతనఁడు గటూడనఁగ
   యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డెతత సేసునో

    మకిక్కలి వాసికతత్తివు మతచి వోరచ నాతనఁడు
     వకక్క టపైత రినఁక నీపపై నోల వసనా



రేక: 0375-5సాళతగత సతపటత: 11-449
పలల్లవ:   పతడికూరలోనలపలనేనఁబెననఁగి యేరనఁగ నోపతనున్న

   చతడి సేయనఁగ రాదు యినఁకసరగనఁగటూచతడుమనవయమాత్మి
చ. 1:     వగి మలిచినచనఁకట వనఁడేల తడవ మముత్మి

      ఆగడము రాత రెలల్ల సతుల ఆడనఁ జేయట చాలదా
    యగతుల నేనెఱనఁగనా మరియు యేల రేనఁచమముత్మిను

  జాగలనిన్నయును యినఁకచాలనఁ గటూచతడుమనరేయమాత్మి
చ. 2:     పూస గచిచ్చెనదారము పోనీనఁడు తా ననున్నను

      వాసితో వరి వారి వనువతట వలలనఁ దిరగట చాలదా
     సేసినవ తా నెరనఁగనఁడా చెపప్పునఁ బోతే నవువ్వెల

    ఆసనఁ దన కెపడుగలదటూ యినఁక నాయనఁగటూచతడుమనరేయమాత్మి
చ. 3:      పూవుల పూనఁపలవలనె పొసనఁగనఁ దా ననున్ననఁ గటూడె

   భావమున తలనఁచి తలనఁచి కూడెటభావరతులచాలదా
    సేవ లలల్లనునఁ జేసిత నేనఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనికి

      యవళ నేనఁ దనిసిత యపడు నిటల్లనఁ గటూచతడు మనరేయమాత్మి



రేక: 0375-6లలిత సతపటత: 11-450
పలల్లవ:    కతట మనాన్నళల్లక గకక్కన దొతగను

   అతట నోర నదే అతగమచచ్చెము
చ. 1:    వుటట్టి లకిక్కనానఁ డొకక్క తొకక్కత

    తటట్టినఁ దిటట్టి వాని దిగనఁ బలవరే
  గటట్టి నఁ గస్కృషరనికి గొలల్లతలకను
   యటట్టి గావలసి నటట్టియతనఁ గాని

చ. 2:     మటూల నునాన్ననఁ డద ముతగిటకినఁ దసి
    రోలనఁ గటట్టిరే రోస మెలల్లనఁ దర

  నీలవరరనితో నేనఁడు మనబలి
   మేలగన నెపైన నెకీక్కనఁ గాని

చ. 3:    మతచముపపై వానఁడె మన మతదరము
  కొతచక వకొక్కకక్కగరతు నేయరే

  యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనక మనక
    నతచెనఁ బొతదు లయ నటేట్టి కాని



రేక: 0376-1నాదరామకిగయ సతపటత: 11-451
పలల్లవ:     ఆఱడిత బెటట్టిక మముత్మి నపప్పుట నీవు

     ఆణ నీవు నా కోపము అపప్పుట నీవ
చ. 1:       మతదు మతద సనఁక నాడి మొరనఁగి లే దనేపత

    కతదాల చెపప్పు వచేచ్చెవు అపప్పుట నీవు
      సతద మాడి వోడి తానె పగ చాట లోలోన
    అతదు కేల నవవ్వెనే అపప్పుట నీవు

చ. 2:    సతగత గానిచేనఁతల సారెనఁ జేసినటట్టివాని
    నతగవతచి కూడు మనే వపప్పుట నీవు

    ముతగిట వానఁడుతడనఁ గాను మొకిక్క మొకిక్కమావలప
    అతగడి వసేవు మేలే అపప్పుట నీవు

చ. 3:      యితటకి నాతనినఁ దచిచ్చె యిటట్టి కానఁగిలితచ మతటా
   అతటతచేవు బటమనే అపప్పుట నీవు

    దతట శ్రీవతకటేశనఁడు తానె కలస నీమానఁట
     కతటే నన రాదు మొకేక్క వపప్పుట నీవ



రేక: 0376-2సాళతగనాట సతపటత: 11-452
పలల్లవ:    ఇతత యరనఁగనియటట్టి యడడనా నేను

    కాతతునఁడ నీ వతతేసి గరిసితచ నేనఁటకి
చ. 1:     సిగద్గీ వడి వకమానఁట చితతతోడ నొకమానఁట

   వగద్గీళతచి నినున్న నాడ వఱిఱ్ఱైదాననా
    అగద్గీలపమోహ మెపైతే అనిన్నయు నమరనఁ గాక

    దగద్గీరి నపప్పుడె నీతోనఁ దమకితచనఁ దగనా
చ. 2:     కనన్నపప్పుడే మొకక్కలటూను కాన కనన్ననఁ దకక్కలను

    పనిన్న యితత నేయ నీకనఁ బగదానవా
   మనిన్నతచినవారితోడ మతదమేళ మతప గాక

    నినన్న నేటలోనకే నినున్న దటూరనఁ జెలల్ల నా
చ. 3:     మటూల నుతడి వకవాని ముతగిట నొకవావయు

    గోల నెపై చెపప్పుక రాను కూళదాననా
   యలగల శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    వళగా కితదానఁక నినున్న వసరితచ వచచ్చెనా



రేక: 0376-3సామతతత సతపటత: 11-453
పలల్లవ:     ఎఱనఁగ ననకతడా నీ కెఱినఁగితచితమ నేనఁడు

   తఱవాతపనులక తలనఁప నీ కెటట్టిదో
చ. 1:   జకక్కవకచములపపై జారెట పయతదతోడ

  చెకక్కల జారే చెమటచితత్తిడితోడ
     నికిక్క నికిక్క లోలోనె నీ కెదుర చటూచకొతటా

     అకక్కడ నునన్నది చెలి ఆనత నీ దటట్టిదో
చ. 2:  నిటటూట్టిరపగములతో నివవ్వెరగపాటతోడ

   అటట్టి నినున్ననఁ గటూడెట యాసలతోడ
    నెటట్టిననఁ దనపాయము నీకే మనఁ దతుత్తి కొతటా

     యిటట్టి వాకిటకి వచెచ్చె యనిన్నకె నీ కెటట్టిదో
చ. 3:   బారపనఁదురముతోడనఁ బవళతచే నీపానుప

   చేరి యత దునన్నది నవువ్వెనెలవతోడ
    ఆరయ శ్రీవతకటేశ అతతలో నేతతచి యాప

    నటూరడితచి కూడితవ వునన్న దినఁక నెటట్టిదో



రేక: 0376-4ముఖరి సతపటత: 11-454
పలల్లవ:       ఇతక నేల తగి కొతక నెదురా నేనటూ నీవు

     కతకిగా నేమ సేసినానఁ గా దనేనా నేను
చ. 1:      మకక్కవ నీవ ననున్న మనిన్నతచనఁగా నితతే కాక

   యకక్కడ నీసతులలో నెవవ్వెత నేను
    మొకక్కలపనఁజేనఁత లేల మొగమాట మరి యేల

     వకక్కణతచి నీ వ మనన్న వదదనేనా నేను
చ. 2:     నీ వచిచ్చెనచనువున నేనే కసరితనఁ గాక

    యవల నీ వడిగాన కేబానఁత నేను
     ఆవలనఁ గపట మేల అటట్టి కూటము లేల

   నీవలసిన టట్టి తడనఁగా నితదితచేనా నేను
చ. 3:      కామతచి నీవ ననున్ననఁ గలయనఁగా నితతే కాక

   యేమతచిదాన నీక యిపప్పుడే నేను
    ఆముక శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    పేగమము నీవు నితచనఁగా బగిసేనా నేనటూ



రేక: 0376-5సామతతత సతపటత: 11-455
పలల్లవ:    ఎటవతట నీ మాయ యరతగమురా

   యిటవతట చేనఁతలనే యడడ నెపైతరా
చ. 1:       నగనఁ బోతే నీ చేత నాలికి లో నయితమ

    అగ డాయ మావలప లటేట్టి వుతడరా
     మొగము చటూడనఁగనఁ బోతే ముతచకొనె మోహ మెలల్ల

  యగసకెక్కములకే యేమ సేతురా
చ. 2:      మానఁట లడనఁ బోయి నీతో మతతనాలనఁ జికిక్కతమ

    యేనఁటకి మముత్మినఁ జెనకే వడ సుదిదరా
    మేనఁటనినన్న మెచచ్చెనఁ బోయి మేనవాని చటట్టి కొతటే

    యేనఁట వట ట్టినఁ దమకము యేమ సేతురా
చ. 3:      కరనఁగితచనఁ బోయి నీ కానఁగిట నేనఁ గటూడిత

    యిర వాయ వయసు నవవ్వెనఁక నేలరా
   సరవ శ్రీవతకటేశ సమత్మిటటూరిలో మనము

    యరవు లేని యమేల కేమ సేతురా



రేక: 0376-6సాళతగత సతపటత: 11-456
పలల్లవ:     దోసము దోసము దొర నే మనినా

   యసు లేనివభునఁ డిచచ్చెకనఁ డతనఁడూ
చ. 1:    పతతము లడక పగతోనఁ జూడక

   కాతతునఁడు నిను నిద కెపైకొనును
    యతత వడియు నీ వరనఁగక తటట్టిన

   వతతుక మొకక్కవ వపైపరి యతనఁడూ
చ. 2:    కోపము మానుము గతపన లడుగము

   తీపల నీపపైనఁ దగనఁ డతనఁడు
   చే పటట్టినఁగ గోరనఁ జిమత్మినయతదుక

   మోపచ శిరసున మొకక్కవ యిపడు
చ. 3:     చలము లేమటకి జతకెన తగ దినఁక

  బలిమ శ్రీవతకటపత గటూడె
    తొలత నీ వతనినఁ దోసి పననఁగితవ

   అలరచ మొకక్కవ అనిన్నయునఁ దేరె



రేక: 0377-1సాళతగత సతపటత: 11-457
పలల్లవ:       ఏ మయాత వో యయత వ మయాత నే

     మేమ బానఁత నీక నేల పలిచే వయాత
చ. 1:      నీ సరివారమా నేము నితడు సరసము లడ

   ఆసలనఁ బెటట్టిక మాను మనాన్నమానవు
    కాసు సేయనిపనికి కమత్మిట నాన వటేట్టివు
    వసరక నీవు మావతట వతటనఁ బాయవు

చ. 2:     చనవరలమా నేము సతగడి నీతోనఁ గటూచతడ
   పొనిగి వోయినసుదిద పో నియతవు

    ననిచినవావు లలల్ల నాటకి నానఁడే కాక
    కొనవసి మముత్మి నేల కూరిమ గొసరేవు

చ. 3:     నినున్న మరెవారమా నేనఁ డేమ సేసినాను
   కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కలసితవ
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యితదర నిటట్టి చటూడనఁగ

    ననున్న మనిన్నతచి నాతోనె నవువ్వెల నవవ్వెవు



రేక: 0377-2ముఖరి సతపటత: 11-458
పలల్లవ:    అయేతపను లేవధన నయతనఁ గాక

    చెయాతరనఁ జేసేపనికి సిగద్గీ లినఁక నేల
చ. 1:    పతతము లడనఁగ నేలే బలవులతోడను

   చితతతో చెకిక్కటచేత శిబబ్బుత మేల
    చెతతలనఁ బెననఁగనఁ బోతే చేకతత్తిగోళల్ల తానఁక

    నతతేసి లోనఁతుల చొర నానఁడువారి కేల
చ. 2:     కోరి నేరా లతచ నేలే కొయతగాతడల్లకతోడ

    వోరచ కతటే టసుత్స రసురే మేల
      యేరీతనఁ దమ రేనఁచిన నీర దియతనఁ బేను వచచ్చె

    బారపబతడల్లకనఁ గాళల్ల పపైత జానఁచ నేలే
చ. 3:     కడునఁ గడు నవువ్వె లేలే కాములకలతోడను

  చిడుముడినఁ జేసటసేవలే మేల
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డాతడే ననున్ననఁ గటూడె

  వడువనిపొతదులక వచారము లేలే



రేక: 0377-3సాళతగత సతపటత: 11-459
పలల్లవ:     ఏల తటేట్టివ ననున్న నెతత గబబ్బుదాననే

     మే లని పొగడితేను మెచచ్చె వదాద నీవ
చ. 1:     చికక్కని వనెన్నలతేట సలవనె వుతడనఁ గాను

    చకక్కని నీ మోమునె చతదుగ డు డతటనే
      నికిక్క నికిక్క మటూతు లతత్తి నీ మొగాన కెగరనఁగా

   జకక్కవపటట్టిల నీ చనున్న లతటనే
చ. 2:     కామతచి మురిపముతోనఁ గదలచ నుతడనఁ గాను

   రామ నీపరనఁదు మరరథ మతటనే
    కోమలపనఁ బోలికల గరతుల చటూపనఁ గాను
   తామెరలనె పాదాల తగ నతటవ

చ. 3:   జాతమెఱనఁగలతోడ సరివచిచ్చె వుతడనఁగాను
    నీతురమె రాశి యపైల నీల లతటనే

    నీతతో ననున్ననఁ గటూడిత నేను శ్రీవతకటేశనఁడ
  నీతనువ బతగారనెల వతటనే



రేక: 0377-4భపైరవ సతపటత: 11-460
పలల్లవ:     ఇటట్టి నేనఁ దపప్పుక చటూడ నెతతదానము

     పటట్టి నీతోనఁ బతత మాడి పని గొతదువా
చ. 1:    పాటతచి యిచిచ్చెనమానఁటపటట్టి కే నినన్నతటనఁ గాక

   యటన నీతోనఁ బెననఁగ నెతతదానము
      వానఁట మెపైన వలపలే వాసి రేనఁచెనఁ గాక ననున్న

    వనఁట వటట్టి నినున్న నితత వసరితతునా
చ. 2:    కదిసి చెపేప్పుకతకనఁ గాళల్లడిగితనఁ గాక

  యదురమాటాడ నీతో నెతదదానను
     మొదల నా మొగమోట మొకిక్కతచెనఁ గాక నీక
    యిదివో నినున్ననఁ దగిలి యితత సేతునా

చ. 3:    సతదడినఁ గానఁగిలితచనఁగా సతతోషితచితనఁ గాక
   యితదరిలో నినున్న నవువ్వె నెతతదాననటూ

    అతది శ్రీవతకటేశనఁడ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
     పొతదుక మెచేచ్చె కాక పోనీ కిటట్టి వుతదునా



రేక: 0377-5సామతతత సతపటత: 11-461
పలల్లవ:      వానఁడి గలవానఁడ వౌత వడి నే మెఱనఁగదుము

   వనఁడిమ దుషరలమనఁద వసరతగ రాదా
చ. 1:      వోప నతటానఁ బెననఁగితే నుడికి తటట్టి వచేచ్చెవు

    ఆపనికే యతత కెతత ఔరా నీవు
   కోపము గలిగితేను గరినఁ బగవారిమనఁదనఁ

     జూప రాదా యడ నేల చటూపేవు నీవు
చ. 2:    తనిసినవారిమనఁదనఁ దగనఁ జేతుల చానఁచేవు

  యన లేనికానఁకతోడ నేరానీవు
     మొన చటూప వలసితే ముతచి నీక నెదిరితచి

   చెనకెటవారపపైనే చేనఁత సేయ రాదా
చ. 3:     పొలసి నతతటలోనె పొదిగి ననున్ననఁ గటూడిత

   మెలప శ్రీవతకటేశ మేలరా నీవు
    బలిమ నీకనఁ గలితే పనఁజలమనఁద నురికి

   వలసినటట్టి మెరయ వదదనేనా నేను



రేక: 0377-6రామకిగయ సతపటత: 11-462
పలల్లవ:    అడుగరే చెలలల ఆతనినే యమానఁట

     తడవ నే మెవవ్వె రెపైన తనున్న మరేమా
చ. 1:       చదురతగ మాడి యాడి సరినఁ దానె వోడె నితతే

   వదిగి తనక నసు రసురేలే
     మొదల నేనఁ డెవవ్వెతక మొగము చటూప వచెచ్చెనో
    యదుట నునన్నరా రెలల్ల నేమ సేతురే

చ. 2:       వసతతము లడ వచిచ్చె వడినఁ దానె తొపప్పునఁ దోనఁగె
    వసివాడి తానె తల వతచ నేలే

     దసల నెవవ్వెతచేత తటట్టి దానఁకి తా వచెచ్చెనో
    యసనఁగి నవవ్వెవా రెలల్ల నేమ సేతురే

చ. 3:       సరస మాడె తనక సరి నితద మోనఁచె నితతే
   దరలోన సిగద్గీపడ దన కేల

     యిర వపైన శ్రీవతకటేశడె తా ననున్ననఁ గటూడె
   యరవులవా రెలల్ల నేమ సేతరే



రేక: 0378-1దేసాళత సతపటత: 11-463
పలల్లవ:     అనిన్న సుదుద ల నెరనఁగ నాతనఁడె కాక

    యనిన్నకల పలమార యే మెతచేనే నేను
చ. 1:       నివవ్వెరగ వడి యుతడి నే నే మనే నినున్న

   నవవ్వెలిమాటల ననున్న నడుగ నేల
  దవువ్వెలనఁ దనచేనఁతుల తలపోయుచనన్నదాన

    యవవ్వెరిమాటల కని యే మతదు నేను
చ. 2:      చెకక్కచేత నే నుతడి నేనే దేమే నినున్న

   తకక్కక ననేన్నల మర తడవరే
    మొకక్కలోన నాతనిమోము చటూచె నిదే నేను

   యకక్కవ తకక్కవలక నెతతదాన నేనటూ
చ. 3:      కలకల నవువ్వెతాను కా దనే దేమే నినున్న

    చలపటట్టి వల పేల చలల్ల మనేరే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

      యిల నాక నెదు రేదే యిర వయిత నేనటూ



రేక: 0378-2రీతగళ సతపటత: 11-464
పలల్లవ:      నిజమే యాడుచ గాక నీ కేల యవరప

    గజిబజి నేసి నినున్న గాసినఁ బెటేట్టినా
చ. 1:      మానఁట లడుటే గరతు మతచముపపై నాప నీవు

 నాటనకూరిమ మతచనవువ్వెలతోడ
     యేనఁటకి నాతో బొతకే వసుదిద నెరనఁగ నతటా

     ఆనఁటదాన నినున్న నే నే మెపైనానఁ జేసేనా
చ. 2:     చేయి వటట్టి టే గరతు సిగద్గీపడి యునన్నచెలి

   చాయకనఁ దస నది పూనఁజపప్పురములో
     మాయ లేల నెరపేవు మగవ నితతే నేను

   దాయవల నీతోడనఁ దగనఁ బోరేనా
చ. 3:      చెకక్క నొకక్కటే గరతు చెలి నీవు మేడమనఁద

    నెకక్కడి యానల నాతో నేల పటేట్టివు
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

     పకక్కన లే కనన్న నినున్న బలిమ సేసేనా



రేక: 0378-3ఆహిరి సతపటత: 11-465
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరికినఁ దలసు నీ యిటట్టి మాయల

    రవవ్వెలగానఁ జూడనఁ బోతే రతటకిని వతుత్తి వ
చ. 1:       నగవుల సారె నీక నవవ్వె వచచ్చెనఁ గాక మాక

   పగ సవతులచేతనఁ బడ వచచ్చెనా
     పగలమేలము చాల పద వోయి నీ కేమ

  తగలవరికానఁడవు దకిక్కనటేట్టి వుతదువ
చ. 2:       చేనఁత లలల్లనఁ జేసి నీకనఁ జెకక్క నొకక్క వచచ్చెనఁగాక

   బానఁతపడి వరహననఁ బడనఁ గలమా
    లేనఁతమాట లడ వదుద లేవోయి వలపల
   పానఁతగిలితేనఁ జాల పనులే మరతువ

చ. 3:       గత గటూడి నీక మముత్మినఁ గానఁగిలితచ వచచ్చెనఁ గాక
   అతవలయు నినున్న రమత్మిన నోపేమా

    సతమెపై శ్రీవతకటేశ చన వచిచ్చె కూడితవ
    యిత వయినచోటకి నీ వటట్టియిననఁ జేతువ



రేక: 0378-4హితదోళత సతపటత: 11-466
పలల్లవ:      వనక మమత్మిన వదుద వతలనఁ బొరల వదుద

   అనుమాన మెలల్లనఁ దరె నరసుకోవమాత్మి
చ. 1:    తలనఁచనఁగానె వచెచ్చె తరణ నీరమణునఁడు

  అలరి మమచచ్చెటల ఆడుకోరమాత్మి
   నిలచనాన్ననఁ డదివో నీయదుట నతనఁడు
  తలియనఁగల వలల్ల ను తలసుకోవమాత్మి

చ. 2:      చేతకి లో నెపై యునాన్ననఁడు చిలల్లరచేనఁతల మేన
   ఘతలగ లేవు గదా కనుకోవమాత్మి

      యేతుల నీ చెపప్పునటట్టి యేమ సేయు మనాన్ననఁ జేస
    యతల నొరసి చటూడు మతకా నోయమాత్మి

చ. 3:     గకక్కననఁ బే ద్రిమ మెరినఁగి కానఁగిలితచినానఁ డిదివో
  మకిక్కలి శ్రీవతకటేశ మెచచ్చెవమాత్మి

    నికిక్క యతనిగణల నీ వరనఁగ వలసితే
   చెకక్క నొకిక్క బుజజగితచి చితత్తిగితచవమాత్మి



రేక: 0378-5శతకరాభరణత సతపటత: 11-467
పలల్లవ:    దొరపాటవానఁడు తాన దొరరీత నుతడనఁడు

    వరసల మరి వచచ్చె వదదనరే చెలలటూ
చ. 1:        అతది నాక బాగా లిచిచ్చె ఆక మడి చిచెచ్చె నతటా

   వతదువల నితనఁ డేల వనఁడుకొనీనే
    యతదు నటూడిగపవార మతతే తనక నేము

    మతదమేళముల సేస మాను మనన్న మానునఁడ
చ. 2:    సరినఁ దానిలచతడి మతచముపపైనఁ గటూచతడుమతటా

    అరదుగ ననున్న నేల ఆన వటట్టినే
   సరసనఁ దనకొలవుసతుల మతతే నేము
     వరవుల చెపప్పు వచచ్చె వనఁడి దేమే నేనఁడు

చ. 3:      తల గచిచ్చె కానఁగిలితచి తముత్మిల మడు మతటాను
    బలిమ నేసి పననఁగీ పచిచ్చెగానఁ దానటూ

   యిల శ్రీవతకటేశనఁడు యిచచ్చెలోనివార మతతే
      చాలి వాసి మముత్మినఁ గటూడె చన వతత గలదా



రేక: 0378-6రామకిగయ సతపటత: 11-468
పలల్లవ:      ఎతత బలవ తన కెతత నేము సదరమా

     అతతే పో తనసుదుద లవ నే మెరనఁగమా
చ. 1:      రమత్మిని చేరనఁ బలిచ రా కనన్ననఁ దనచేత

   నిమత్మిపతటనఁ గొని వసనే ననున్నను
      కమత్మిటనఁ దపప్పుక చటూచ కడు నేనఁ దల వతచితే

    అమత్మి మనఁదనఁ దిట ట్టినే అతతలోనె తానటూ
చ. 2:      చేయి చానఁచ నామనఁద సిగద్గీన నటూర కతడితే

   చాయలకనఁ బనీన్నర చలీ ల్లనే వనఁడూ
    ఆయముల దా నతటనఁగ నతదుక నేనఁబెననఁగితే

     బాయిట వటట్టి వట ట్టినే పాయ లేక తానటూ
చ. 3:      కొతగ వటట్టి తయతనఁగాను గటట్టి న నే నవవ్వెతేను

    అతగవతచి యటట్టి కూడె నతదుకే తానటూ
   యితగితము శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే యఱతగ

    చెతగట ననిన్నటకిని చెకక్క నొకీక్కనఁ దానటూ



రేక: 0379-1రామకిగయ సతపటత: 11-469
పలల్లవ:    ఎఱకముడి వశవ్వెశ మనఁక నేల

   నెఱి నిటమనఁదికీరిత్తి నీదే కాకా
చ. 1:        నీవ నే నెపై యుతడనఁగాను నినున్న దటూరనఁ జో టేది

  కావలసినపనుల గనుటే కాకా
    ఆవల మారమాట లడుగనఁగనఁ జో టేది
   వవల సుదుద లలల్ల వనుటే కాకా

చ. 2:     మనసు లొకక్క టపైయుతడి మచచ్చెరితచనఁజో టేది
    ననుపన నెతదు కెపైన నగట గాక
    చనవుల గలిగియు సాదితచనఁ జో టేది

  వనరినసతతసాన నుతడుటే కాకా
చ. 3:       నితడునఁ గానఁగిటనే వుతడి నీతోనఁ గొతకనఁ జో టేది

    అతడనే మనము వర గతదుట గాకా
    కొతడల శ్రీవతకటేశ కూడితని ననున్న నిటట్టి

     మెతడుగా నినిన్నటా నేను మెచచ్చె టతతే కాకా



రేక: 0379-2శదదవసతతత సతపటత: 11-470
పలల్లవ:     అపప్పుట నేనే కోప నతదుర మర

   చెపప్పురాని ఆతనిచేనఁత లివ చటూడరే
చ. 1:    నవువ్వెతానె మతచితనము నెరపత గాక

  యవవ్వెరిమనసు లట ట్టి యరనఁగదునా
     పవువ్వెల నే వయనఁగాను పూనఁచి నిమత్మిపతట వస
    దవువ్వెల నుతడి యాతని తగవుల చటూడరే

చ. 2:      మొగము చటూచి తనక మొకక్కనఁ గలదాననఁ గాక
  యగసకెక్కము లవుట యరనఁగదునా

     తగ వనెన్నలలోనికె తనున్న నేనఁ బలవనఁ గాను
    సగము చనఁకటలోనె సనన్న సేసనఁ జూడరే

చ. 3:      చెతది యిటట్టి తనసేవ సేయనఁ గలదాననఁ గాక
   యితదుకె ననున్న మెచచ్చెట యరనఁగదునా

    అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటా ననున్ననఁ గలస
    కతదువల గరనఁగితచి కడు మరినఁ జూడరే



రేక: 0379-3సాళతగత సతపటత: 11-471
పలల్లవ:     అతతటనఁ గాని తీర దతవమత కోపము

   యతత దలపోసినా యిదివో నాయకనఁడా
చ. 1:     యిపప్పుడెపైనా నామాట కియతకొతటేనఁ జాలనఁ గాక

    తపప్పు పోయినా వలప తత మరీనా
    చెపప్పునా నీ కపప్పుడే సేసిననేరాన కెలల్ల
    ముపప్పురి నాప నీపక మొకిక్కతచ మని

చ. 2:     వనకట నీచలము వడిచితేనఁ జాలనఁ గాక
   అనువుగనఁ జేయ లేమా అనిన్నపనుల

     వన వపైత వతతే కాక వగమే యచచ్చెరితచనా
   చెనకిన ఆప నీపచేత కిమత్మిని

చ. 3:      పేగమాననఁ దగవు నడుపే నతటేనఁ జాలనఁ గాక
  యమగవమారగ నే నియతకొననా

    కామతచి శ్రీవతకటేశ కలసిత వౌ నననా
     సామాన నాప నీపను సరిగానఁ జేయు మని



రేక: 0379-4మాళవగళ సతపటత: 11-472
పలల్లవ:     ఊరకె ని నిన్నతత సేసి వుపప్పుటతచేనా

    తేరె ననిన్నపనుల నితద మొకేక్క రావయాత
చ. 1:    కపప్పురవడెము నీవు కాతతచేత నుతదుకోనఁగా

  దపప్పురపకోపముననఁ దిటట్టితనఁ గాక
    నెపప్పున నాపసొముత్మిల నీమేన నుతడనఁ గాను
    అపప్పుడె నాతో నేను అలిగితనఁ గాకా

చ. 2:    ముసిముసి నవువ్వెలతో ముదితమోము చటూడనఁగా
    వసనఁ బటూవుబతతనఁ గొని వసితనఁ గాకా

    వసమెపై యాప నీతో వటట్టిసనన్నల సేయనఁగ
     యిసు మతత నినున్న నేర మెతచితనఁ గాకా

చ. 3:      గటట్టిగా నీ వాసత కానఁగిట నుతడనఁగానఁ జూచి
   చిటట్టికానకనఁ బాదాననఁ జిమత్మితనఁ గాకా

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ
    గటట్టి న ననిన్నటా నినేన్న కొసరితనఁ గాకా



రేక: 0379-5శ్రీరాగత సతపటత: 11-473
పలల్లవ:      నాకొర కతటనా నీ నాటకాన కతటనఁ గాక

     యకడ నాక మొకేక్క వనఁట కితతే సానల
చ. 1:     చితత్తిజకేలికి నీవు చేర వపైత వతటనా

     హతత్తి నీ వతదో వుతట వతటనఁ గాకా
     పొతుత్తి క రావలసి నేనఁ బోరి యితతే సతటనా

  అతత్తిలివారిపొతుత్తి లరసితనఁ గాకా
చ. 2:     వుతగరము నాక నీవు వుతకవ యిమత్మితటనా

    అతగడి నెవవ్వెత యిచెచ్చె నతటనఁ గాకా
      కతగి నాతో నీ వటట్టి వలల్ల లడే వతటనా

     అతగనతో నే మని యతట వతటనఁ గాకా
చ. 3:      నావదదనె వుతడు మని నమత్మిక నే నతటనా

    ఆవలివార నిత దాడే రతటనఁ గాకా
    శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్న చేకొని కూడిత వటట్టి

    భావరిత నాపనునఁ జెపప్పుక మతటనఁ గాకా



రేక: 0379-6శతకరాభరణత సతపటత: 11-474
పలల్లవ:     నీక నిచచ్చెకమే నెరపదునఁ గా కిట

   కాక సేసి నినునఁ గదిమేనా
చ. 1:    యమెత్మిక నాతో నెతత నవవ్వెనా

   కిముత్మిల నాతోనఁ గిని సేనా
   నిమత్మిపతటనఁ గొని నీవతత వసిన
  ముమాత్మిటకి నే ములిగేనా

చ. 2:    తొడినఁబడ నీవ తురము వటట్టితే
  బెడిదతబుగ నేనఁ బెననఁగేనా

    అడరి నీవు రమత్మిని ననునఁ బలవనఁగ
   వోడకనఁ బతడ నని వదిగేనా

చ. 3:    పపైకొని నీవ పాదము చానఁచగ
  చేకొని పసుకక సలసేనా

  యకడ శ్రీవతకటేశవ్వెర కూడితవ
  యేకడ కేనఁగనఁగ నిచేచ్చెనా



రేక: 0380-1వరాళ సతపటత: 11-475
పలల్లవ:     ఆడ కేల పలిచేవ అపప్పుట ననున్న

     గోడ గడునఁగనఁగ నేల గొబుబ్బున రానఁ గదవ
చ. 1:     లోనఁతనఁక జొచిచ్చెనవానఁడు లోన నీమాట వనీనా

    మటూనఁత మనఁది కెతేత్తివానఁడు మోము చటూచనా
    చేనఁతల దవవ్వెటవానఁడు సిగద్గీ వడ నేరచనా

   పానఁతుమా కెపై వుతడేవానఁడు పపైకొనీనా
చ. 2:    పచచ్చె వరిగెటవానఁడు పగయము చేకొనునా

   మచచ్చెరమే పతచేవానఁడు మన సిచచ్చెనా
    వచెచ్చెము వదకేవానఁడు వగి నిజ మెరనఁగనా

     యచచ్చె కతదు చేనఁతవానఁడు యిత వపై చటూచనా
చ. 3:    సటల మాటలవానఁడు సరవగా నడచనా

  కటలపగతవానఁడు గటట్టి చెపీప్పునా
    యిట శ్రీవతకటేశనఁడు యమాటకే ననున్ననఁ గటూడె

   యిటవల నుతడినామ యితకనఁ బాసనా



రేక: 0380-2శదదవసతతత సతపటత: 11-476
పలల్లవ:    ఏల వగిరితచనె తా నితతలోనను

   జాలితోనఁ బవవ్వెళతచి మతచముపపై నుతదానను
చ. 1:    తలల్లవార నియతవ తేనె లటట్టిపడే అటట్టి

    మలల్ల డి తనతో నేను మాటాడేనఁ గాని
     యిలల్ల గడె వటట్టి కొతట నీపొదుద క నోప లేను
     పలల్లదాన నిదివో నా పకక్క బడడ వునన్నది

చ. 2:      చలి వాయ నియతరే సరి బేసి ఆడినటట్టి
   వలపల తనమనఁద వడినఁ జలేల్లను

     తలనఁ బటట్టి వటట్టి కొతటనఁ దత గా దవళను
    పొలసి మాయతత్తి నేనఁడు పొరగితట నునన్నది

చ. 3:     చేగ చేర నియతవ చెలల్ల బడి గలయటట్టి
   బాగలగా తనున్న నేనె పపైకొనేను

    చేగడియ దసి చొచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
   వగిరితచి మావదినె వలపల నునన్నది



రేక: 0380-3పాడి సతపటత: 11-477
పలల్లవ:    సతులకనఁ బతులక సాజమె యిది

    యితవు లతచక తామే యేకముల నవుదుర
చ. 1:      కూరిమ గలగసత కోరి పతనఁ గాన కనన్న

   యేరీత నయిన దటూర యితదరితోడ
    దార దపప్పు మగవానఁడు తనయిచచ్చెనఁ దిరిగాడి

    యరసాన నే మనిన యగద్గీలనునఁ బటట్టినఁడు
చ. 2:     అతకెక రా కనన్నవళ నానఁడువార మగవానినఁ

    గతకి నేసి కనన్నచోటనఁ గాక సేతుర
     వతక లొతత్తినఁ బోనఁడు తనవలల్ల నేరమ గలితే

     మతక దరి తనునఁ దానె మటట్టి క వచచ్చెను
చ. 3:   కానఁగినచెలియ తనకానఁగిటకి దగద్గీరితే

   లోనఁగి తనవభునికి లో నవును
    వనఁగచ శ్రీవతకటేశ వలనఁదినఁ గటూడిత వటట్టి

     చేనఁగ దేర నే మతదుక నెలవ నవువ్వెదుమటూ



రేక: 0380-4నాదరామకిగయ సతపటత: 11-478
పలల్లవ:      వదద నుతడి మర చటూడ వలసి కాక

   కొదిదమరి నేనె పపైకొన కతడేనా
చ. 1:    కగిద్గీ తనచేనఁతలక కనున్నల మొకిక్కనదాన

    దగద్గీరి తనక మొకక్కనఁ దడవా నాక
     యగద్గీ లతచక పనుల యే మెపైనానఁ జేసినదాన

    వగిద్గీ వడిగాల సేయ కూర కతడేనా
చ. 2:     బతకాన నానఁడిటట్టి తనున్న పేరనఁ బలిచినదాన

    అతకెల తనతో మాట లడ కతడేనా
   కతకి తనసుదుద లక గకక్కన నవవ్వెనదాన

    యితకా సరస మాడ కిట మానేనా
చ. 3:    చెమటమేని తనక చేల గిచిచ్చెనదాన

    అమరనఁ గానఁగినఁట గటూడ నరదా నాక
     సముఖునఁ డెపై శ్రీవతకటేశనఁడు దానె ననునఁ బొతద
   తమకాన నిదదరికి తత పోయినా



రేక: 0380-5దేసాక సతపటత: 11-479
పలల్లవ:     మామాట లేల వనేవ మగవ నీవు

    వోమ యాతనికే మొక మోడేవు గాని
చ. 1:      పతతాన రా నని చలపటట్టి కొని వుతడనఁ గాను

    యతతదడ వపైననఁ బోర నేలే మాక
      చెతతల నాతనఁడే వచిచ్చె చేయి వటట్టి తయతనఁ గాను
     వతతక నేనఁడు నీ వటేట్టి వచేచ్చెవు గాని

చ. 2:       మాట లడ నని నీవు మౌనముతో నుతడనఁ గాను
   యేనఁటకినఁ బెననఁగితయే యితదానఁకా నేము

    పాటతచి యాతనఁడే వచిచ్చె పకక్కన నవవ్వెతేను
   గానఁటపమచచ్చెట లడి కరనఁగేవు గాని

చ. 3:     మతచముపపైనఁ బవవ్వెళతచి మతతనాన నుతడనఁ గాను
     పొతచి నినున్న లేప నేలే పొదిగి నేనఁడు
    అతచెల శ్రీవతకటేశనఁడద వచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడె
    యతచి యాతనికే చన వతుత్తి వు గాని



రేక: 0380-6సౌరాషట్టి సత సతపటత: 11-480
పలల్లవ:   నీమనసులోనిమాట నే నెరనఁగనా

     కామతచి నీవ నాకనఁ గల వని వుతదునటూ
చ. 1:       నాకే వలతు వతటా నాపపై బతత్తి గల వతటా

  ఆక డకడివారితో నాడుకొతదును
      యకడ ననున్న మనిన్నతచి యితట కిటట్టి వచేచ్చె వతటా
   తటూకొని నీరాకల కెదుర చటూతును

చ. 2:     నమత్మినఁగలవానఁడ వతటా నామాట గడవ వతటా
   కమత్మిని నినేన్న పొదుద నునఁ బొగడుచతదునటూ
     రమత్మిని నినున్ననఁ బలిచి రతుల మెపప్పుతచే నతటా
  నెమత్మిది నుపాయముల నేరచకతడుదును

చ. 3:       యిదదరము నొకక్క టతటా నెగద్గీ దపప్పు లతచ వతటా
  పదదరికమున సరి పననఁగదును

     అదిదవో శ్రీవతకటేశ అటట్టి కా ననున్ననఁ గటూడిత
    పొదుద వదుద నీక నిటట్టి బోదితతునటూ



రేక: 0381-1ఆహిరి సతపటత: 11-481
పలల్లవ:    చే పటట్టి పలవరమత్మి చెలలరా

     వ వగనఁ దా రాకనన్న వసరరా లోకల
చ. 1:      వదకి కాకన నే వరహన నుతడనఁ గాను

    పొదిగి తానే వచచ్చెట పణతము గాదా
     మదిలో నేనఁ దలనఁచగ మరనఁగన దా నుతటే
    వదలక దయ లేనివానఁ డనరా లోకల

చ. 2:      తలనఁచి తనకనఁ గాను తమకాన నుతడనఁ గాను
    మలసి తానఁ బెపైకొతటే మతచిది గాదా

    వలచినవారి నితత వలలనఁ బెటట్టినఁగనఁ బోతే
    అలరి యత తపకీరిత్తి యనరా లోకల

చ. 3:      తన పేర నాలికపపైనఁ దడవుచ నుతడనఁ గాను
   తనియనఁ బొతదుట జాణతనము గాదా

    యననె శ్రీవతకటేశనఁ డిదివో ననున్న రతుల
   పొనిగి యానోళల్లనే పొగడరా లోకలటూ



రేక: 0381-2కాతబోదిసతపటత: 11-482
పలల్లవ:     ఉనన్న వలల్ల నటతడనీ వదద నిలచతడనీ

    కనున్నలక నిధనము గలిగెనఁ గా నీక
చ. 1:      యేపొదుద నాప నీవు యదనఁ గటట్టి కొ నుతడనఁగ

   తీపల నీపాలిట దేవ రాయనఁగా
     యపాట వారి వరి నెలయితచి యసు రేనఁచ

     కాపాడి చెపప్పు చటూపనఁ గలిగెనఁ గా నీక
చ. 2:      చేతకి లో నెపై యాప చెపప్పునటట్టి సేసేవు

    యతల నినున్న వతచకో నేలి కాయనఁగా
    రీతగా సితగారితచి రేయినఁ బగలనఁ దాలరచ్చె
    ఘతల సితగారబొమత్మి గలిగెనఁ గా నీకూ

చ. 3:       చ మతత మా టపైన చెవలో నీక బోదితచ
    కోమలి నీ కినాన్నళల్లను గర తాయనఁగా

     య మేర శ్రీవతకటేశ యిదదరి మముత్మినఁ గటూడిత
     కామతచి మేకల సేయనఁ గలిగెనఁ గా నీక



రేక: 0381-3సామతతత సతపటత: 11-483
పలల్లవ:      అతదానఁకానఁ గానఁగిన నినున్న నన రాదు గా

     పొతదిక లపైన మనఁద బుదిద చెపేప్పునఁ గాని
చ. 1:     వడుక నీ రమణునఁడు వచేచ్చెసుదానఁకా నీ

     వాడిన టట్టిలల్ల మాక నాడ వలనఁ గా
     యడుగా సమరిత మ మత్మిదదరినఁ గటూడనఁగనఁ జేసి

    జోడుగా నీతటల్లక సటూడు వటట్టినఁ గాని
చ. 2:    పకక్కన మలోన మొకబతగార వాసినదానఁకా

  వకక్కసప నీసణనఁగ వనవలగా
     చికక్క వడడ మలోని చితత్తిము లేకము సేసి
     దకిక్కన నీచేనఁత లలల్ల నఁ దగనఁ దిపేప్పునఁ గాని

చ. 3:     యకడ నాతనఁడు నినున్న యిటట్టి మనిన్నతచినదానఁకా
     నాక నాకే నినున్ననఁ జూచి నవవ్వెవలనఁ గా
   చేకొని యితతలోనె యాశ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
    సాకిరి దలిప మద సమత్మితతచేనఁ గాని



రేక: 0381-4సామతతత సతపటత: 11-484
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు నీయిచచ్చెలోని యితతనఁ గాక

   తపప్పుల నీమనఁద వసేతరణనా నేను
చ. 1:     వతతులక వాసులక వలపల చలిల్ల చలిల్ల

  అతత నినున్న దటూరేటయానఁటదాననా
     కొతత నినున్ననఁ గోపగితచి గొణనఁగి గొణనఁగి తటట్టి

    పతతము వనక నిచేచ్చె పడనఁతనా నేను
చ. 2:    పొదుద వదుద నీవదిద పొలనఁతులవలనే

  అదదలితచి పననఁగేట యానఁటదాననా
     ఉదదతడాల నీతోనఁ జేసి పూరకే వనక వచిచ్చె

   తదుద కొని మాట లడేదేవులనా నేను
చ. 3:      గారవాన నినున్ననఁ గటూడి కానఁగిట నీచేనఁత లలల్ల

  ఆరయ జెపప్పుకొనేట యానఁటదాననా
   నేరతువు శ్రీవతకటనిలయ నీయాల నెపైత

   సారెక సారె మాటాడేసకియనా నేనటూ



రేక: 0381-5కొతడమలహరి సతపటత: 11-485
పలల్లవ:      నీ కేమ దటూరదాన నే నెపైనఁత గాక

   వాకన నపప్పుడే నీతో వదదననా
చ. 1:       నా మోము చటూచి నీవ నవవ్వెనఁగా నవవ్వెతనఁ గాక

   ఆమాట లలల్ల నాపతో నాడుదురా
      పేగమాన నా పతపనఁగా నే పలవ వచిచ్చెత నితతే

   చే ముటట్టిన యాసుదిద చెపప్పుదురా
చ. 2:      రమత్మిని చేయి వటట్టినఁగ రత నటూర కతటనఁగాక

   యమెత్మి కెలల్ల నాపతోడ నెతచకొతదురా
    వుమత్మిడి నాపక నీక నటూడిగపదాన నితతే
   అమత్మిరో నావుతగరము ఆప కితుత్తి రా

చ. 3:      పాదాల గదుద మననఁగా పపైకొన గదిదతనఁ గాక
   పోదిగా నాసుదిద యడనఁ బొగడుదురా
    యదస నాపనఁ గటూడిత వటట్టి శ్రీవతకటేశ
     సదితచి నా మో వాపకనఁ జూప వచచ్చెనా



రేక: 0381-6సామతతత సతపటత: 11-486
పలల్లవ:     అతతటనఁ గాని తీరదు ఆపనే చేరి

     చెతత లోనికి రమత్మిని చే వటట్టి తయతవయాత
చ. 1:      యిచచ్చెగితచి నీవు నాప యేకతము లడనఁ గాను

    వచిచ్చె వచిచ్చె నిలిచెను వాకటనఁ జెలి
    తుచచ్చెము లడక తొలల్ల తొయతలిచే మొకిక్కతచి
   మచిచ్చెకగానఁ గితదుపడి మాట లడవయాత

చ. 2:     చేచేతమ రిదదరను సలవుల నవవ్వెనఁ గాను
   చటూచి చటూచి తలవతచి సలగిలీని
    యేచి కోపతచకతొలల్ల యితతచే సేవ సేయితచి

    తాచి నీకానఁగిట నీవు తమ రేనఁచవయాత
చ. 3:      మతచముపపై నీవు నాప మలయనఁగా ముటట్టి ముటట్టి

   అతచననఁ దా బవవ్వెళతచి అతగవతచను
    అతచెల శ్రీవతకటేశ అతతలోనఁ గటూడిత వాప

  కతచముపొతుత్తి గలప కరగితచవయాత



రేక: 0382-1ఛాయనాట సతపటత: 11-487
పలల్లవ:     వసాల నేనఁడు నాకనఁగా వరవ నేల

    వాసి యాప కెకిక్కతచనఁగా వదదనేనా యిపడు
చ. 1:      చాయల చటూచి చటూచి సణనఁగల చలిల్ల చలిల్ల

  ఆయడనే నిలచనన్న దపప్పుటనుతడి
      చేయి మనఁది వసి యాప జెతగటనఁ గటూచతడు మతటే

     యయడనఁ దా వచిచ్చెనా నే లనేనా నేను
చ. 2:      వతగెములే యాడి యాడి వరగలే నితచి నితచి

   కతగి నిలచనన్న దదే కతబముదతడ
     సతగడి నీవు నిలిచి చన వచిచ్చె వనఁడుకొతటే

    సితగారము నేనఁడు గాదా సిగద్గీయితనా నీక
చ. 3:       పొతదు లటట్టి చేసి చేసి బొమత్మిలటేట్టి వతచి వతచి

   కతదువ శ్రీవతకటేశ కరనఁగీ నదే
     యితదు నతదునఁ దిరిగాడి యిదదరినఁ గటూడిత వటేట్టి

   ముతదరనే యిటఱట్టితే మొరనఁగి నవవ్వెనా



రేక: 0382-2శదదదేశి సతపటత: 11-488
పలల్లవ:    వరి వారివల నేను వతతదాననా

     నేరక నీ వుతడినాను నే మెచచ్చెక మానను
చ. 1:      వలచిన మేల నీవు వలవ కనాన్న మేల

    తలనఁప నీమనఁద నాకనఁ దగిలి పోదు
     అలిమ పటట్టినఁగ వదుద ఆనల వటట్టినఁగ వదుద
     చెలిమ నీతో నెవుడునఁ జేయక నే మానను

చ. 2:       యితటకి వచిచ్చెన మేల యేడ నునాన్న మేల నీ
    వతట వతటనఁ దిరిగి సేవతచక పోను

      తొతటపొతదు చెపప్పు వదుద దొమత్మినఁ జెకక్క నొకక్క వదుద
     అతట ముటట్టి సరసము లడక నే మాననటూ

చ. 3:      యివవ్వెలమో మెపైన మేల యటవల నునన్న మేల
    నెవవ్వెగ దరనఁ గటూడక నే మానను
    రవవ్వెగ శ్రీవతకటేశ రతనఁ జొకిక్కతచిత వద

    పవువ్వెవల నినున్న నేనఁ బొదుగక మానను



రేక: 0382-3భపైరవ సతపటత: 11-489
పలల్లవ:     ఇతక నేల కొతకనఁ దమయిచచ్చె లనరే

      అతకె నే నుతటేనఁ దమ కే మాయ నడగరే
చ. 1:      యేకత మాడెట వళ నేల నే వచిచ్చెతనో

    దాకొని ననున్ననఁ గతటానే తల వతచిరి
     యకడనఁ దమ కిదదరి కెతత వగ టపైతనో

     రా కనన్న నెటాట్టి య నితత రచచ్చెల కెకిక్కతని
చ. 2:      మగనఁడు నాల నుతడనఁగ మతచ మే లకిక్కతనో

   చిగరమోవులనఁ దాము సిగద్గీ వడిరి
    సొగిసి యిదదరి కెతత సుఖవరదద మెపైతనో
     మొగ మయత ననే రతటా ముతదు నుతదానను

చ. 3:   యనసినరతవల నేల కానఁగిలితచితవో
   తనిసి తమమేనుల తా మెఱనఁగర
     అను వపై శ్రీవతకటేశనఁ డపప్పుటని ననున్ననఁ గటూడె

     ఘనగరవ్వె మనే రతటాత గాని మత్మిని యతటని



రేక: 0382-4శ్రీరాగత సతపటత: 11-490
పలల్లవ:    చెపప్పుకనన్న దోసమటూ సేనినచేనఁతల నీతో

    చొపప్పుతత్తి పయతద గతటే సదితచక మాననఁడు
చ. 1:     రానఁడని నీతోనఁ జెపప్పు రానఁగా నీరమణునఁడు

    పోనఁడిమ గానఁగిటనఁ బెటట్టినఁ బోక మతటాను
     నానఁడె నీతోనఁ జెపప్పువా ననున్న నతపక మనుచ
     ఆనఁడ దపైతేనఁ జాల నాతనఁ డతటకోక మాననఁడు

చ. 2:       నీపపై నాన వటట్టినఁ గానె నీవావ మనఁద వసి
   చేపటట్టి గిజిగిజిగానఁ జేస నాతనఁడు

     వోప ననాన్ననఁ బో నీక వడిగాన కతపతని
    యపాట సతదు గలితే యనయక మాననఁడు

చ. 3:      నే నటట్టి పననఁగనఁ గాను నీమతకమే యతటా
   తానే కూడె శ్రీవతకటతత్తిమునఁడు ననున్న

   మోనాన నటూరకతడిత ముతదు నినున్ననఁగటూడుదానఁకా
    నానాట కీపాట నవువ్వె నడపక మాననఁడు



రేక: 0382-5కనన్నడగళ సతపటత: 11-491
పలల్లవ:    మనోభావకనఁడవు మగవ మకిక్కలి జాణ

  అనేకవనన్నపము లతదులోనే వునన్నవ
చ. 1:   వతచినరెపప్పులవతట వడిసిన కనీన్నర

    కొతచక నీమనఁదనఁ జెలి గోరనఁ జిమత్మిని
     యతచి నీ వతదానఁక రాక యితత నేసినయతదుక

     పొతచి నీక నకక్కననఁ బోసి చటూప వలదా
చ. 2:     సారె నాకొపప్పువరల సరి నొకొక్కకక్కటే తీసి

     దార దపప్పు కతడ నినున్ననఁ దానఁక వసని
     రా రమత్మినీ పలవనఁ బరా కెపై వుతడినతదుక

    వర కతడి తనపాట వపప్పుగితచ వలదా
చ. 3:      వటట్టినఁ బొరలిన దపై వస నినున్ననఁ గానఁగిలితచె

    అటట్టి తన అసురసు రద చటూపీని
    ఱటట్టి గ శ్రీవతకటేశ నెటట్టిననఁ గటూడి తీడనె
    దిటట్టియి నీసేసినమేల దిగనఁ బోయ వలదా



రేక: 0382-6సాళతగనాట సతపటత: 11-492
పలల్లవ:    అగగరే చెలలల ఆతనఁడు వాడే

   యడసితే జతకితతుము యితత కోపీనా
చ. 1:      చేతకి లో నౌదానఁకా జెపప్పుట పగయము లితతే

   ఆతలి మతదమేళల అదు కోపీనా
    కాతరపదాన నేను ఘనునఁ డినిన్నటానఁ దాను

    యేతుల నెమెత్మిల మాని యితత కోపీనా
చ. 2:     చనవు గలగదానఁకా సరవ నడచ నితతే

   వనకపనుల మర వటట్టి కోపీనా
   మొకతోడిదాన నేను మొకక్కలపదొర దాను

    యనసి మాతోడి జడుడ కితత కోపీనా
చ. 3:     కలసిన యతదానఁక కనున్నల మొకక్కట యితతే

   బలము లతతట మనఁదిపని కోపీనా
     చెలి నితతే ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు దాను

  యలయితపలరతుల కితత కోపీనా



రేక: 0383-1నారణ సతపటత: 11-493
పలల్లవ:     తనిసినవానఁడు గాన తమ చాలదు దనక

     పని లేదు తను నితక బడలితచ నాక
చ. 1:      సరసమే ఘన మాయ సరి యేనఁకలవల పాయ

    సరివదుద వోయ నితకానఁ జాల దటరే
    అరలోననఁ బవవ్వెళతచ మనరే వభుని నేను

   పొరినఁ దటూనఁగమతచాననఁ బొరలేనఁ గాని
చ. 2:      పతదములే తఱ చాయ బయలీనఁత సుదుద లయ

  చతదమామగటకల చాల దటరే
      కతదువ నిదద్రి రా కతట కతల వను మనరే
     ముతదర నేనే లోన మొకక్క చతడేనఁ గాని

చ. 3:     చలల్ల నఁజూప లకక్క డాయ జడివానరతు లయ
   జలిల్లతప వనయముల చాల దటరే
     యిలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి ననున్ననఁ గటూనఁడె

    యలల్లకాలమునునఁ దనున్న నెడ వాయనఁ గాని



రేక: 0383-2ముఖరి సతపటత: 11-494
పలల్లవ:    అపప్పుటనఁ దా మతచివానఁడ ననుకొనును

    చెపప్పురే బుదుద ల మర చెలలల పతకి
చ. 1:     మోము చటూచితే నాక మొగవమోట దరచటూ

    దోమట నాతని నే దటూరనఁ బొయేతనా
   గామటమాట లడితే గబబ్బు నతదుర

     యేమ సేతు నమత్మిలల యత దునాన్ననఁడో అతనఁడు
చ. 2:     గకక్కననఁ గదిసితే కరనఁగ నా చితత్తిము

    మకక్కవ నాతని నేను మటట్టి పటేట్టినా
    చకక్క నటూర కతడితే రాజస మతదుర

     దకిక్కత నే నమత్మిలల తా నేడ నునాన్ననఁడే
చ. 3:      సొలసి మా టాడితే చటట్టిమ నే నౌదునటూ

   కలసే శ్రీవతకటేశనఁ గా దనేనా
    చలపటట్టి మెచచ్చెనఁ బోతే సట లతదుర
    వలచిత నమత్మిలల వానఁడె నవవ్వె నదివో



రేక: 0383-3దేసాళత సతపటత: 11-495
పలల్లవ:       ఏల నాపపై నాన వటేట్టి వనఁటకి నీక వరప

  నీలగ రమణునఁడనే నెఱనఁగనా
చ. 1:    తేరకొన నీగణల దలిసినపప్పుడు గాక

   వరి వారి మాటలకె వగిరితచేనా
     మేరతో నీవు నాయడ మెచచ్చెగా నడవనఁ గానె
   కూరిమ గొసరి నినున్ననఁ గోపగితచేనా

చ. 2:    యలల్లవార నీచేనఁతల యఱనఁగదు మనన్నదానఁకా
   అలల్లతత నినున్ననఁ గతటానె అలిగేనా

      కలల్ల నిజ మెఱనఁగక కాదు గటూడ దని నీపపై
   వలల్లవరిగా నితదల వయనఁ బొయేతనా

చ. 3:     మతతానాన నీ మేన మచచ్చెము గానకతొలల్ల
     పతత మాడి నే నీతో పగ చాటేనా

   యితతలోనఁ గానఁగిలితచిత వతదుకె శ్రీవతకటేశ
     యత తయిన నినున్న నే నెడసి వుతడేనా



రేక: 0383-4ముఖరి సతపటత: 11-496
పలల్లవ:     అనిన్నయు నీవలల్ల నితతే సాయ నయాత

     నినన్న నేనఁటనె య మేల నితడె నయాత
చ. 1:      సాదితచి నేనఁ డాప నీసరినఁ గటూచతడినది నీ

   పాదము సనఁకినయటట్టి బల వయాత
      ఆదికొని యినాన్న ళల్ల ప ఆప గాదో నేనఁ గాదో
    యదస మేరల మరి యిటల్లనె వుతటమా

చ. 2:       యితచ కతత పనన్నది నా కెదుర మాటాడె నిదే
   మతచి నీ నవవ్వెనముతదమేళ మయత

     నితచి వకక్కవరనె నే లేనో ఆప లేదో
    చతచ మరి యితతేసి రచచ్చెలక నెకక్కదుమా

చ. 3:     తేరకొన నాప ననున్న దిషిట్టితచి చటూచినది
   కోరి నీచేయి వసినగఱ మయాత

    యరీత శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
      నేరవు నీ వలల్లనఁ గాక నే మొకక్కట అవుదుమా



రేక: 0383-5భౌళ సతపటత: 11-497
పలల్లవ:       కనున్నల నీ రానఁప లేక కానఁకల నిలప లేక

    పనిన్న పదదయలనఁ గెతత్తి పాడిత నోయమాత్మి
చ. 1:     దగద్గీరి వచిచ్చెనవాని తడవ నేనే మనాన్న

   అగద్గీలము నావళల్లద యౌ నేరమ
     వగద్గీళతచ రాదు మరి వనక తయతనఁగ రాదు

   బగద్గీననఁ బాదాలమనఁదనఁ బడిత నోయమాత్మి
చ. 2:       చేయి మనఁద వసేవాని చేనఁత నే నేమ సేసినా

     నాయము గా దని మర ననేన్న అతదుర
     పోయినటట్టి పోనీలేను పొతచి కొతత్తి సేయ లేను

    సేయ రాని వనయాల చేసిత నోయమాత్మి
చ. 3:     వుమత్మిడినఁ గానఁగిలితచనఁగ వోప నతటే అతతలోనే

    కిముత్మిల నాతనఁడు నాకనఁ గితదు పడును
    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నేనె మునుపనఁ గటూడి

   సమత్మితతచి ఆనతదమే చలిల్లత నోయమాత్మి



రేక: 0383-6పాడి సతపటత: 11-498
పలల్లవ:      నేనే పలవ ననే నేర మేమ గలిగినా

    దన నెపైనతపప్పు మనఁద దిదుద కొనేనఁ గాని
చ. 1:      వలప బలిమ సేసి వతతకనఁ బెననఁగనఁ బోతే

   చలవలే వనఁ డౌను సతులల
    వల నునన్నరమణుని వడుక నేనఁ బలిచితే

    చలకనఁదనము రాదా చటూడనఁ గానె యిపడూ
చ. 2:     మనసు రానిచోట మాటలనఁ గొసరనఁ బోతే

    చన వలల్ల నఁ జవ దపప్పు జాణలల
    ననుప లేనిపతతో నవువ్వెల నవవ్వెనఁగనఁ బేతే

     పని మాలినది గాదా పపై పపైనె యిపడూ
చ. 3:      దరదరినఁ గాక నే దగద్గీరి కూడనఁగనఁ బోతే

   సరసమే వరస మౌ సకియలల
     యిర వపై శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి వచేచ్చెసి కూడె

     దొరతన మది గాదా తుద కెకెక్క నిపడూ



రేక: 0384-1ఆహిరి సతపటత: 11-499
పలల్లవ:     ఒ దదనాన్న మానవు నీవోజ లిటట్టివ

   పదదరికము నేయుచనఁ బద్రియము లడేవు
చ. 1:      నివవ్వెటవలల్ల నీ నవువ్వె నేనఁడె నాతో వలనా

   వువవ్వెళటూల్లర రేప గొతత వుతడనీరాదా
  జవవ్వెనపవానఁడవు నీసరివారమా నేము

    దవువ్వెల నుతడి మొకిక్కతే దగద్గీరనఁ బలిచేవ
చ. 2:     కోయత నా మాటల నాకొరకె నేరిచితవా

    అయోత యవళకనఁ దగి నతతే చాలదా
    గయాతళతచి నినున్న నేమౌనఁ గా దనేనటవారమా

     పయతద నే మటూసుకొతటే పపై నేల వరగేవు
చ. 3:     కనున్నలసనన్నల నాకే గాదనఁ బోసు కతడితవా

    పనిన్న పపైనఁడియముత్మి లినీన్ననఁ బార వసేవా
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   మనన్ననల పొగడిత మరత్మిము లతటేవు



రేక: 0384-2సామతతత సతపటత: 11-500
పలల్లవ:        మన మతత దడ వాయ మతక వాప లే మెపైతమ

    ఘనునఁడు గాన యాతనఁడు కాతతకానఁక వాపను
చ. 1:     చెలియమోము చటూచి చెకక్కల చేత నొకిక్క

  కలవురేకలకొపప్పు కడు దువవ్వె
    సలవుల నవవ్వెతచి చేరి మోవతేనె లని

    అలక దేరిచెనఁ బత అదివో యిపప్పుడు
చ. 2:    మాటలనె బుజజగితచి మనసునొపప్పుల మానిప్పు

  కాటకనున్నలయితత కతదువ లతట
    తేటలనఁ గతల చెపప్పు దిషట్టిపమనన్నన లిచిచ్చె

    యటననఁ గోపము దరెచ్చె నిదివో వభునఁడు
చ. 3:     వనితనఁ గానఁగిట నితచి వాడినదపప్పు దేరిచి

   ననుపల నటయితచి నయ మచిచ్చె
    తనువు నిమరి యప తతత్తిరాల మతదిలితచె
   యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డిదివో యిపడు



రేక: 0384-3శతకరాభరణత సతపటత: 11-501
పలల్లవ:    కానీవ తనవసాల కనునఁగొతటనఁ గా

   వనులక యసుదుద ల వర గాయనఁగా
చ. 1:    చెపప్పురే చెపప్పురే వనిచేనఁతల నాక

    అపప్పుడే యాపతో మాట లడి వచెచ్చెవా
    ముపప్పురి నా కినఁక నేనఁట మొకమోటమే

    తపప్పుని బొతకనివానఁడు తా నెతదు వోయనే
చ. 2:     యతత కెతత వనిసుదుద లేల దానఁచేరే

    దొతతగా నాపను వతటనఁ దోడి తచెచ్చెనా
   పతతపమోనము లినఁకనఁ బనికి రావ

   సతతసమే చేసేనఁ గాక జగడితచేనా
చ. 3:      యే మతట రే మతటరే యఱనఁగ నేను

    చే మటట్టి యాపను నాచేత కిచెచ్చెనా
  కామతచి శ్రీవతకటాదిద్రికడపరాయనఁడు ననున్న
    గోముననఁ గటూడె నిదియునఁ గొతత వలనా



రేక: 0384-4కొతడమలహరి సతపటత: 11-502
పలల్లవ:    చేగ మరినపనులే సేసే వలల్ల

      బాగ మరనఁ దన కది పపై వచేచ్చె దరనఁగనఁడూ
చ. 1:      సిగద్గీ వడి తనునఁ జూచి సిరసు వతచకొతటేను

    దగద్గీరి రమత్మితట నతటా దతడ చేరీని
     వగద్గీళతచ నెపైతనఁ గాక వదలితచి వసి నేను

   బగద్గీననఁ దిటట్టితే తనభావము చటూచనా
చ. 2:    యదుట నిలవుక నేనితటలోని కేనఁగితేను

    అద సనన్న సేసుక ననన్నతట వచచ్చెని
     పదర లే నెపైతనఁ గాక పకక్కననఁ బువువ్వెలబతత

    నెదరొముత్మి వసితేను యే మనీనె యపడూ
చ. 3:     నెల వపై పానుపమనఁద ముసునఁగ వటట్టి కతటే

   కలయు మనే నతటానఁ గానఁగిలితచని
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁడితత నేరపననఁ గటూడె

     బలి మెపైతే నాతోడనఁ బతత మాడనఁ గలతడా



రేక: 0384-5ముఖరి సతపటత: 11-503
పలల్లవ:       పో పోయి దేడ సుదిద పొదుద పొదుద చెలలక

    యేపన నినున్న రమత్మిన నేడదాన నేను
చ. 1:     కాతరాన నలకల గడితచేవు గాక నీవు

    నీతో నలక రేనఁచ నే మెవవ్వెరము
    జాతులక నీ వాడెటచారవాకా లితతే కాక

    ఆతల నినున్ననఁ గొసర నతత పొతదుల
చ. 2:        చినన్ననఁ బో యుతదాన నతటా చెకక్క నొకేక్క వతతే కాక

   వునన్నత నీముతదరను వచెచ్చెము గాదా
     యినేన్నసి నీ వనయాల యగసకేక్క లితతే కాక

   ననున్న నీవు వనఁడుకోను నతటదాననా
చ. 3:      అకక్కడ పూర కతదువా ఆనల వటేట్టివు గాక

     యికక్కడ వా దడువ మా కెవవ్వె రనాన్నర
    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

    యకక్కవ తకక్కవ లినఁక నేల మాకూ



రేక: 0384-6రామకిగయ సతపటత: 11-504
పలల్లవ:     ఒదదనాన్న మానవు ననున్న నొడనఁబరచేవు నీ

     వదద యమెత్మిల మెఱయ వార వర చాలరా
చ. 1:        కొతడవతట దొర వని కతచ నీవు వయనఁ గా న

    నన్నతడనఁ గటూచతడు మనుచ నాన వటేట్టివ
    దతడితోడ నటూడిగపదాన నయేత నతటే నేల

    చతడి పోరి నీదేవులసానినఁ జేసే వయాత
చ. 2:      అతదచతదమునను నీ కాక మడి చియతనఁ గాను

    అతదల మెకక్క మనుచ నాన వటేట్టివ
    గొతదినె నీపాదాల గొలిచి వచేచ్చె నతటే

     యితదరిలో దొర గాన నెన్నతత సేసే వయాత
చ. 3:      కటట్టిడతో నీమేననఁ గసటూత్తిరి నేనఁ బటూయనఁ గాను

    అటట్టి కాగిలితచ మతటా నాన వటేట్టివ
    గటట్టి తో శ్రీవతకటేశ కూడిత వతతలో ననున్న
    మటట్టి తో నుతడనఁగా నెతత మనిన్నతచే వయాత



రేక: 0385-1హిజిజజి సతపటత: 11-505
పలల్లవ:        పో పో యి దేడ సుదిద పొదుద వోదా తనక

   దటూపక నేయి దాగేటదటూర గాకా
చ. 1:      యితతని వదదనఁ బెటట్టి క యేల పలిచనె ననున్న

    బతతనఁ గటట్టి రతు లేమ పసులదొడేడ
    దొతతులవడుకలను తొలల్ల తా మోల లడిరి

     యితతలోననఁ జలల్ల రిన య చ వతతే కాక
చ. 2:      కమత్మి యాపపపై నొరగి కమత్మిట ననేన్నల పట ట్టి

   కమత్మి చితదులడ నేమ గొలల్లదోమటే
     అమత్మిరో తా మదదరను అనిన్నటానఁ గరనఁగి మనఁద

   చిముత్మిలన నవవ్వెతేనె నెల వౌనఁగాకా
చ. 3:      కనున్నల నొకక్కతనఁ జూచి కానఁగిట ననున్న బగితచ

  పనిన్ననవలప రేమ బతడికతడాల్ల
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డిదదరినఁ దానఁ గటూడినానఁడు
    మనిన్నతచ నాపతో సరి మరిగితనఁ గాకా



రేక: 0385-2హితదోళవసతతత సతపటత: 11-506
పలల్లవ:     వటట్టిమాట లినఁక నేల వాసి గలకాతతలక

    గటట్టి తోడ నుతడేద గణ మతతే కాక
చ. 1:      పూసుక వాసుక వచిచ్చె పొతదుల నీతోనఁ జెపప్పు

  వసరితచేకానఁగిటలో వడు కనన్నదా
   మటూసినతముతతమువల మటూల నుతడనఁగా నీవ

   చేసినపాట పగయము చేకొనేది గాక
చ. 2:     చేరి నవవ్వె వనన్నపాల చెలటచేనఁ జేయితచి

   సారెనఁ జలేల్లకూరిమలో చవు లనన్నవా
      వరక మానావత నెపై వోజ దపప్పు కతడనఁగా నీ

    వరీత చేసిన నది యియతకొతట గాక
చ. 3:    యిచచ్చెకాల సేసుకొతటా యరవువలప చలిల్ల

    తచిచ్చె యతత పలిచినా తమ వుట ట్టినా
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

     యిచచ్చెట నీవ కూడిత వది మేల గాకా



రేక: 0385-3నాదరామకిగయ సతపటత: 11-507
పలల్లవ:     ఏల వగిరితపతచేరే యేమరే వో చెలలల

   చాలకొనన్న నాయకని చరితల చటూడకా
చ. 1:    నగినయతతటలొనె నాక దగద్గీర వచచ్చెనా

    తగ నాడి మన సలల్లనఁ దలియకా
     మొగము చటూచె నతటాను ముచచ్చె టాడ వచచ్చెనా
  మగవానఁడని లోనిమరత్మిముల గానకా

చ. 2:      వదద నునాన్ననఁ డతటాను వావ చెపప్పు వచచ్చెనా
   కొదిద నాతనఁ డుతడేటగ టట్టిరతగకా
    పదద చేస నతటానె పనగొన వచచ్చెనా

   వుదదతడనఁ డతని మేనివరప లరయకా
చ. 3:     యితటకి వచెచ్చె నతటాను యియతకొన వచచ్చెనా

  అతటము టాట్టి తనిసుదుద లడుగకా
   దతట శ్రీవతకటేశనఁడు తా నలమేలమతగను

     జత టాయ మర వచచ్చెనా చవుల సదితచకా



రేక: 0385-4మధతమావత సతపటత: 11-508
పలల్లవ:      దాని కేమ మనఁదటను దపైవమే మేల సేసని

     తానే యితత చేసు నట తగట వోయినా
చ. 1:      యితత మోహితచిననేనె యితటకి రానఁ జెలల్ల నఁ గాక

   పతతగానఁడు తన కేలే పపైకొనను
     కాతతునఁడు మ మత్మితత నేసి కటట్టి కోనీ యామేల
   యితతలోనే సతులక హీన మయతనా

చ. 2:      మనసు లతతపైన నేనె మాటాడితచ వలనఁ గాక
  తనిసితన కేలే తతత్తిరితచను

    ఘనరాజసముతోనఁ దా గడకూ బదుక నీవ
   వనితల కితదువతక వాసి దపీప్పునా

చ. 3:      కానఁకనఁల బొతదిన నేనఁ గానఁగిలితతునఁ గాక మా
    వనఁకక రానఁ దన కేలే వడుకకానఁడు
   ఆనఁకల శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను

    యేనఁకటనఁ గటూడిత మనఁక నెఱ మయతనా



రేక: 0385-5పాడి సతపటత: 11-509
పలల్లవ:      ఇతదుక బాస యిచెచ్చెద యిట నీయితటకి రాను

    చెతది నీసతుల యితత చేసిరి నీగణము
చ. 1:     నవువ్వెతా దగద్గీరి వచిచ్చెనాను సరక గొనవు

    యవవ్వెరితో మాట లడే వపడు నీవు
   మువవ్వెతక నీరాజాసము మునిన్నటవతటదా నేనఁడు
    రివవ్వెలగా సతు లలల్ల రేనఁచిరి నీగణము

చ. 2:      బడి బడి మొకిక్కనాను పరా కెపై వునాన్ననఁడవు
     కడు దొర వపైత నీకనఁ గాన వచచ్చెనా
   కడనఁగి మావతటవారినఁ గెపైకొనేవా గొలల్లతల

   బెడసుగొలల్ల మతకతోనఁ బెతచిరి నీగణము
చ. 3:      యిటట్టి చేయి వటట్టినాను యితచ కతతానఁ దమలవు

   నెటట్టి కొన నీబగవు నేనఁడు గొతత్తిల
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నల మేలమతగను

   జటట్టిగొని కూడితవ సాజమే నీగణము



రేక: 0385-6బలహతస సతపటత: 11-510
పలల్లవ:      మకిక్కలి జాణవు నీవు మే మేమ బానఁత

    పకక్కన నీ వనిన్నటాను బదికితేనఁ జాలదా
చ. 1:    కూరిముల చలల్ల తానె కొసరేగణము మాది

    నేరప మా కనన్నదా నేరమే కాకా
     మేరతోడి మ మేత్మిల మేకల సేసేవు రత
    ధీరనఁడవు నీవు మాతరవు రా వలనా

చ. 2:   నితచేసరసములోనె నితడువరసము మాది
   మతచితన మునన్నదా మాటలే కాకా

      యతచ నేల మముత్మి నీవు యిల జాణలలో నెలల్ల
     అతచె నటూడి పడడవానఁడ వతత మాతో వలనా

చ. 3:    చనవుననఁ గటూడుతానె జతకితచేగణము మాది
    తనివ మా కనన్నదా తమయే కాకా

   అనునఁగ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
     పననఁగి కూడిత వతక బెటట్టి నవవ్వె వలనా



రేక: 0386-1దేవగాతధరి సతపటత: 11-511
పలల్లవ:   మటట్టి మరినచేతల మగవాడవు

    వటట్టి సతేత్తిల నెరప వలనా నీవు
చ. 1:      అతగన నీవును మాట లడుతా నుతడగ జూచి

    అతగవతచి పొతదు గదొద యని వుతటమ
      నితగి మోవ నాన లలల్ల నీ వల పటట్టి కొనేవు

    చెతగట దోసమా నీక జెలల్లదా యేమ
చ. 2:      పొలత నీ వకవధినఁ బొలసి నడవనఁ గాను

   అలరిన నీసమత్మితధ మని వుతటమ
     తలప మనుచ నేల తీసేవు నాకోతగ వటట్టి
    తలనఁచ నాపక నీకనఁ దగదా యేమ

చ. 3:     యితతయును నీవును నేకతాన నుతడనఁ జూచి
    అతతలో నీవు గటూడిత వని యుతటమ
   వతతక శ్రీవతకటేశ వడి నలమేలమతగ
    నితతటనఁ గటూడితవ నీ వగనఁరవా యేమ



రేక: 0386-2శతకారాభరణత సతపటత: 11-512
పలల్లవ:    మేలే నీభాగత మలమేలమతగా అద

   ఆలరి నీపత మెచెచ్చె నలమేలమతగా
చ. 1:      యతచ రాక పతతోడ నిచచ్చెకము లడి నేరప్పు

  మతచితవ గదే యలమేలమతగా
    వతచననఁ బద్రియాల సేసి వడి నాతనిచితత్తిము

   అతచెల దకక్కనఁ గొతటవ అలమేలమతగా
చ. 2:   తఱితోడ మతచిజాణతనపమాటల నెలల్ల

  మెఱసిత గదే యలమేలమతగా
   తఱనఁగల నీపతకి తలల్లనినవువ్వెల చలిల్ల

  అఱచేతమణ వపైత వలమేలమతగా
చ. 3:    వకక్కటపై శ్రీవతకటేశవుర మెకిక్క యేపొదుద

  మకక్కట మెపైతవ యలమేలమతగా
   యకక్కవనఁ బదారమేలయితతుల మతనికి మ

   మత్మికక్కర దర మనిన్నతచి తలమేలమతగా



రేక: 0386-3ఆహిరి సతపటత: 11-513
పలల్లవ:      ఇతదానఁక రా కతడితే నిది పావగా వలనా

    చతదాల చెపప్పు వచేచ్చెవు సాదితచ వచేచ్చెమా
చ. 1:      ముతదరికి రా రాదా మో మెపైననఁ జూచేను

    చెతది యితతలో నేల సిగద్గీ వడేవు
     అతదు కేమ మాచటట్టిమ వవుత గలల్ల యతతయిన

    కతదువనఁ బెననఁగ నిద కడ మయతనా
చ. 2:     పీనఁటపపైనఁ గటూచతడ రాదా పసికేము పాదాల

    యేనఁట కని వదదనేరా యవవ్వె రెపైనాను
    యట లేనిమగవానఁడ వమ సేసినా నేమ

  కొటసతులనఁ బొతదిన కోపగితచేనా
చ. 3:     పచచ్చెడము గపప్పు రాదా పకక్కననఁ గరనఁగితచేను

   చెచెచ్చెర నేల నవవ్వెవు సలవులను
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

     నిచచ్చెనఁ గటూడి యునాన్నరమ నీవ నేనఁ గానా



రేక: 0386-4కాతబోదిసతపటత: 11-514
పలల్లవ:     బలిమ సేయనఁగ నీతోనఁ బతతమా నాక

    పలచనఁగా నినున్న నాడనఁ బతతమా నాక
చ. 1:      యిటట్టి నీసతుల యే ముతదురో అని కాక

    పటట్టిక మని కోపతచనఁ బతతమా నాక
    చటట్టి కొనన్న నీతగవు చటూడవల సితతే కాక

   బటట్టిబయ లీదితచనఁ బతతమా నాక
చ. 2:       మోసాన నెవవ్వెత కెపైనా మొక మోడే వని కాక

     పాసి వరే మతచ మెకక్కనఁ బతతమా నాక
     వాసుల నీ మతలోని వల పరనఁగక కాక
    బాసల నినున్ననఁ జేయితచనఁ బతతమా నాక

చ. 3:      ఆడిరి మరి నొకత నాసపడ నని కాక
    బడలితచి రత సేయనఁ బతతమా నాక

   వడి శ్రీవతకటేశనఁడ వా నలయేలమతగను
    బడి వాయ నియతకతడనఁ బతతమా నాకూ



రేక: 0386-5దనాన్నసి సతపటత: 11-515
పలల్లవ:     ఎఱనఁగ మనాన్నళల్ల నీ వటవతటవానఁడ వవుట

    ఉఱక లేనిగణము లొకక్కటే వ యాయను
చ. 1:   మతచివానివలనె మాటల వలచకొని

   పొతచి నవువ్వెతానఁ జెపేప్పువు పొలనఁతకిని
    యతచనఁగా నాప నీక హితవరరాల గాని

   పతచల వయనఁగ నీకనఁ బగవారమా
చ. 2:     నామతచముమనఁద నుతడి నయముల సట చేసి

   కామతచి యాపమనఁదనఁ గాల వసేవు
     పేగమ నాప నీక సేస పతడిల్లకూనఁతు రాయనఁగాని
   నేము వటట్టికి వచిచ్చెననెలనఁతల మెపైతమా

చ. 3:     వురముపపై నే నిటట్టి వుతడనఁగా శ్రీవతకటేశ
   కరనఁగితచి యాసతకినఁ గత చెపేప్పువు
     యరవుగా నాపనఁ గటూడి యితపగా ననున్ననఁ గటూడిత

   నిర తలమేల్ మతగను నేనే మేలదానాన



రేక: 0386-6కరతజి సతపటత: 11-516
పలల్లవ:   ఎపప్పుటవానఁడవ కావా యరనఁగదుము

     తపప్పుల పటట్టినఁగ నినున్ననఁ దగ దయత మాకను
చ. 1:      చనవు సేసుక నే నీసరి నిలచతదునఁ గాక

     మన సిచిచ్చె నీవు నాతో మాట లడేవా
      వనిత లి దరనఁగర వడి నేనఁ గెపైకో నతదుర

    అనుమాన మెలల్లనఁ బాస నతపవయత మముత్మిను
చ. 2:       వర కెపైనా నేనే వటట్టి వడిగాల సేతునఁ గాక

    మేరతో నీవు గొతతపైన మెచచ్చెనఁ బొయేతవా
     నేర మెలల్లనఁ దర నేనఁడు నినున్న ముదులకితచిత
    పోర నోప నీతోను పోవయత చాలను

చ. 3:      నతటన నీతో నేనే నవువ్వెల నవువ్వెదునఁ గాక
     జతట యపై నీ వటట్టి సరసము లడేవా

   అతటని శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
     యితటకి వచిచ్చె కూడిత వల వయత ననున్ననటూ



రేక: 0387-1నాగవరాళ సతపటత: 11-517
పలల్లవ:    ఇనిన్నయు గనన్నటట్టిమనఁద నినఁక నేల

    యనిన్నకల నీక నాక నినఁక నేల
చ. 1:        పొదిగి నీ వననఁ గాను పూనఁచి నినున్న నే నాడనఁగా

   యదురబడి మాటల యినఁక నేల
     కదిసి యవలనఁ జూచి కనన్నవారె నవవ్వెనఁ గాను

    యిదివో మనలో వాదు లినఁక నేల
చ. 2:       సారె సారె నీవు నేను సరసము లడనఁ గాను

     యర దియతనఁ బేను వచచ్చె నినఁక నేల
   మోరతోపనఁదనముల మొగములో నుతడనఁ గాను

    యరీత సాకి రడుగ నినఁక నేల
చ. 3:    పతతముల నితదానఁకనఁ బరాకల పచరితచి

   యితతలోనె యిచచ్చెము లినఁక నేల
   అతతట శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    యితతటనఁ గటూడిత రేసు లినఁక నేల



రేక: 0387-2ఛాయనాట సతపటత: 11-518
పలల్లవ:     వటట్టి సటలక తల వతచ నేలే

    మటట్టి మరేపని యపైతే మానుప కతడేనా
చ. 1:     కాతరాన నీవభునఁడు కదిసి యేపొదుద నీ

     చేతకి లో నెపై యుతడనఁగ చితత లేలే
    ఆతల నొకక్కతయితట నాతనఁ డుతడనఁగానఁ జూచితే

     యేతుల నీ వ మనన్న నియతకొతదునఁ గాకా
చ. 2:      చతచలము దరీ నినున్న సమత్మితతచనఁ జెపప్పు నీతో

    ముతచి నవువ్వెల నవవ్వెనఁగ ముసునఁ గేలే
      పతచల నాతనఁడు వరే పరా కెపై వుతటేనఁ గనక
     వతచన నీకనఁ గా పతద్రివాదుల మెపై యుతడేమా

చ. 3:     అకక్కజప యేకతాన నతగము లతటచ నీ
    చెకక్కల నొకక్కనఁగా నీక సిగద్గీ లేలే

   అకక్కర శ్రీవతటకేశనఁ డలమేలమతగవు నీ
   వకక్కవతోనఁ గటూడితవ యిటట్టి సతతోసితచవ



రేక: 0387-3భపైరవ సతపటత: 11-519
పలల్లవ:      ఏమ నేతు నితదుక ని నెన్నటవల వనఁడుకొతదు

     చే మతచి నీమోము చటూడ సిగద్గీయత నాక
చ. 1:      వడక నాప యితటకి వచేచ్చెయనఁ గానఁ జూచి

    వోడక నే లేవ నెపైత నుడుకనను
     యడ నాతోనఁ జెపేప్పు వను యతత దోసకారినో
      యడ జో డెపై సవతపో రితత సేసే నయాత

చ. 2:     యిచచ్చెగితచి ఆపతేనె యిటట్టి నవవ్వెనఁగానఁ జూచి
    మచచ్చెరాన నీతోడ మా టాడ నెపైత
    కచచ్చెపటట్టి నే నెతత కటట్టిడి మతదాననో

    యచిచ్చె నాజవవ్వెనమద మతత సేస ననున్నను
చ. 3:      గకక్కన నాపపైక నీవు కనునన్న నేయనఁ జూచి

    యకక్కవ నీ వునన్నమతచ మెకక్క నెపైతని
   అకక్కర శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    యికక్కవ నీతోడికూట మతత నేనె ననున్ననటూ



రేక: 0387-4రామకిగయ సతపటత: 11-520
పలల్లవ:     ఎతతయిన మానవు ని నేన్నమ సేతును

   పతతప నీసుదుద లక భద్రిమ సునన్నదానము
చ. 1:      నగదు గాదు నీతోడ నానఁడె నేనఁ జెపప్పునా

     తగి మాలో నవవ్వెతే నేనఁ దిటట్టి దు నవ
    మొగము చటూడనఁగ నీక ముతదనే మొకక్కనా

    తగల నాడక మముత్మినఁ దడవక మనుచ
చ. 2:      నను పపై యినాన్న ళల్ల య నాతలనఁ పరనఁగవా

   తనివోని కకూక్కరితదాననఁ గాన నీ
    చనవు నేసి యితతుల సాకిరలనఁ బెటట్టినా

    పననఁగక మముత్మినఁ బేరనఁ బలవక మనుచ
చ. 3:       నీ వల నమత్మివో కాక నీవ నేనఁ గానా

    వాని నీవు దలయవా వదినె నని
   ఆవల శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

     తావులనఁ గటూడిత వతకనఁ దమక మే లనుచటూ



రేక: 0387-5శ్రీరాగత సతపటత: 11-521
పలల్లవ:    నీవు సేసేపనులక నేర మేది

    తావుల నాతోనఁ బెననఁగనఁ దగ వది
చ. 1:    వలనఁదులతోడనె వగవతతానఁ బటట్టి నీక

    వలయ మాయితటకి రా వళ యేది
    కలికి మాకాతరాననఁ గొసరేము గాక నినున్న

   పలమారనఁ బలికితచ బల వది
చ. 2:     యకక్కడనోనఁ దిరగాడ నితదానఁక బటట్టి నీక

     దికిక్క మాతో రత సేయ దల పేది
      మకక్కవ సేసిత గాన మాన లేము గాక నినున్న
    తకక్కలనఁ బెటట్టిగ మాకనఁ దగ వది

చ. 3:      ఆదరితచి నీమనఁద నాన వటట్టినఁ బటట్టి నీక
     సదితచి ని నన్నవునఁగా దననఁ జో టేది

   ఆదస శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
    ఆదిరితచి కూడితవ అడడ మాడ నేది



రేక: 0387-6నాదరామకిగయ సతపటత: 11-522
పలల్లవ:     చెలల్ల లేవ యాతనఁడు నీచేతనఁ జికెక్కనే

    పలల్లదమే తలిల్ల నీకనఁ బాలతోనే పోసనే
చ. 1:    తగవల వచరితచ తేనెలమాట లడ

   పగటల నడవ నీపాలనఁ బోయనే
   మొగమచచ్చెల నెరవ ముసిముసినవువ్వె నవవ్వె

    తగవులనఁ బెటట్టి నీక తత వచెచ్చెనే
చ. 2:     సారెక మొకక్కల మొకక్క చలముల సాదితచ

     ఆరీత నాన వటట్టి నీ కలవా టాల్ల యనే
     నేర మొకరిపపై వయే నీచేయి మనఁదు సేయ

    నేరప నాలితానల నీ వయత వలనే
చ. 3:     అరగపటము చటూప నతతలోనఁ దిరగ వయ

   సరినఁ జినన్ననానఁడె యినిన్న సాధితచితవ
     గరిమ శ్రీవతకటేశనఁ గలసి న నేన్న లితచిత

    సరి వచిచ్చెతే మెచచ్చె జాణ వపైతవ



రేక: 0388-1ముఖరి సతపటత: 11-523
పలల్లవ:    ఏ లోయి మాతోడి యగసకాతల

    జాలినఁ బడి వునన్నవారి సట సేసేవా
చ. 1:      సలవుల నవువ్వె నవవ్వె చేత పవువ్వెబతత వసి

    యలమ మాకోపము నేనఁ డేల రేనఁచేవు
    వులి వచిచ్చె వరహన నుడుకతా నుతడేవారి

   వలపల యతడలనే వడ చలేల్లవా
చ. 2:     దగద్గీరనే నిలచతడి తతగొని చనున్న లతట

   యగద్గీలతటల్ల మాచే నేల పడేవు
    నొగిద్గీన సిగద్గీలతోడ నుటట్టి లేక వనఁగేవారి

 అగద్గీలపటాసలవుయతల లటూనఁచేవా
చ. 3:      చేరి పచచ్చెడము గపప్పు చెకక్క నొకిక్క కానఁగిలితచి

    యరీత మనిన్నతచి మముత్మి నేల మెచేచ్చెవు
   కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడిన మావతటవారి

  నేరా తరితీపల నెలయితచేవా



రేక: 0388-2రాయగళ సతపటత: 11-524
పలల్లవ:    ఎపప్పుటవలనే చన వయత రాదా

     తపప్పు లేనిసత నితక దయనఁ జూడ రాదా
చ. 1:      నాలితో నాప నినున్న నవువ్వెతా ననన్న మానఁటక

  యేల కోపగితచకొనే వతతలోనే
    మలోనే యిట లపైతే మెతుత్తి రా లోకమువార

     తాలిమతో నితత నితక దయనఁ జూడ రాదా
చ. 2:    చనవు చేసుక యాప జతకితచనయతదుక

     యన లేక చినన్ననఁ బొయేత వనఁటకి నీవు
     కొనగొన మక మక కోపము లితత చెలల్ల వా

     తనిసి నీ దేవులను దయనఁ జూడ రాదా
చ. 3:    చటట్టిరికమున నాప సటూడు వటట్టినతదుక

    యటట్టి పననఁగనఁ బోయి నితవు లవునా
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యితతలోనఁ గటూడిత వపనఁ

      దటట్టి ముటట్టి సేయ కిటట్టి దయనఁ జూడ రాదా



రేక: 0388-3నారణ సతపటత: 11-525
పలల్లవ:      కల మ సహజానక కనున్నల మెచచ్చెట గాక

    తలపోసి మ మత్మిడుగనఁ దగవా యవళనటూ
చ. 1:      పడనఁత నీమోము చటూచి పకపక నవువ్వె నవవ్వె

   చిడుముడి నీచేతపపై చేయి వసేను
     అడరి మలోని మరాత్మి లనవ యేమ గలవో

    తడవనఁగ మాక నతత దగవా యవళను
చ. 2:       సారె సారె సనన్న సేసి చాయల దొరల నాడి

  మోరతోపనఁదనమున మొకక్క మొకెక్కను
     కారణ మేనఁటకో కాని కతదువ మకే తలసు

   తారకాణతచనఁగ మాకనఁ దగవా యవళను
చ. 3:      చెనకి పాదము దొకిక్క చెలిలోన మాట చెపప్పు

   ఘనముగ నినున్న నాప కానఁగిలితచెను
  అనుగ శ్రీవతకటేశ ఆడుకోలమాటలేవో

    తనివ నిటట్టి పొగడనఁ దగవా యవళనటూ



రేక: 0388-4సామతతత సతపటత: 11-526
పలల్లవ:       ఎతత నీవు పత వపైనా యితతులక లోనే సుమత్మి

   వతత జవవ్వెనమదపవార సుమత్మి వర
చ. 1:    సొలసి యాడెటమాట సుమాళముమనఁది పాట

  పలచనఁగామనులకనఁ బెటట్టిని కోటా
    బలిమ చటూపనఁగ రాదు పతతప మగవారికి

  వలరాచసలిగెలవార సుమత్మి వర
చ. 2:   కనుచటూపల కొసర గబబ్బుతనపటసుర

 దినవలపలక నెతత్తినయసర
     మొనల మరనఁగ రాదు ముతచి యతతకొర తపైన

  వనవసతతునిపజవార సుమత్మి వర
చ. 3:    వుదుటమనఁది సణనఁగ వదిదకతోడి గొణనఁగ

   మదరాగ మసతకి మతచి మణునఁగ
    ఆదన శ్రీవతకటేశ అటట్టి కూడిత వపను

   వదనశశినినఁ బోలేవార సుమత్మి వర



రేక: 0388-5భవుళ సతపటత: 11-527
పలల్లవ:      ఏమ సేసినా నీ చితత్తి మతతే కాక

    కాముకనఁ డెపైన నినున్ననఁ గా దనేటవారమా
చ. 1:    నేరిచినవారగా నీతో మాటాడేది వ

    మారను నెదు రాడనఁగ మా కేటకి
     కారణము గలిగి కా కమత్మిర నీతో నవవ్వెది

     యరీత నీతోనఁ గెలయ నెతత పని మాకను
చ. 2:     అతత కోపనపప్పుడుగా నటట్టి నినున్న దగద్గీరేది

   మతతనాల వనన్నవతచ మా కేనఁటకి
     పతతము నే నాడితేనఁగా బలవు నీతోనఁ జూపేది

     యతత కెతత నీసుదుద ల యేమ పని మాకనటూ
చ. 3:      నేనే నీ వయితేతగా నిజ మని నమేత్మిది

    మానక వావుల చెపప్పు మా కేనఁటకి
   పూనుక శ్రీవతకటేశ బుజజగితచి కూడితవ

     యే నెపాలక నితక నేమ పని మాకను



రేక: 0388-6తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 11-528
పలల్లవ:      తను నేమ సేసితనే తా నేల తమకితచేనే

    యనయనఁగా నటూరకనన్న దిదే నా నేరమ
చ. 1:      తగల నాడినదదాననఁ దల వతచ కతడ నెపైత

    నగిత నితతే పో నా నేరమ
    మొగము చటూచినదాన మోనము గెపైకొన నెపైత

     అగపడి లో నెపైన దదే నా నేరమ
చ. 2:      యితటకి వచిచ్చెనదాన నే మెపైనానఁ గొసర నెపైత

     నతటన నే నుతట నది నా నేరమ
    అతటనదాన నే నటట్టి చెనక నెపైత

     వతట మొగమోటల నే నునన్నదే నా నేరమ
చ. 3:     నెమత్మిదినఁ గటూడినదాన నిజబా సడుగ నెపైత

     నమత్మిత నే నిదయ కా నా నేరమ
     వుమత్మిడి శ్రీవతకటేశనఁ డొగి నిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
     సొమత్మిల మెపై మఱచి నేనఁ జొకిక్కనదే నేరమ



రేక: 0389-1సాళతగత సతపటత: 11-529
పలల్లవ:    కొసరి ని నిన్నతతలోనె కోపగితచేనా

    ముసిముసి నవువ్వె లలల్ల ముచచ్చెటల కావా
చ. 1:     తలనఁపలో నీరటూప తగిలి పాయ కతడనఁగ

  యలమ వరహతాప మెకక్కడిది
     వలయ నితదుకనఁ గాను వనఁడుకొనే వల ననున్న

   నలవతక నీమేల నామేల గాదా
చ. 2:       చేకొని నీ కతకణము చేతనఁ జికిక్క వుతడనఁ గాను

    యక డాకడి మాటక నెగద్గీ లేది
    వాకన నితదుకనఁ గానె వపైపలగా నమత్మితచేవు

    నీకనఁ గలసతతోసమే నేనఁడు నాకనఁ గాదా
చ. 3:      కతదువ నీవ నాయితటనఁ గాణ చెపై వుతడనఁగాను

    చెతది నామనవ నీతోనఁ జెపప్పు నేది
   అతది శ్రీవతకటేశ ననన్నలమత కడపలో

   వతదుల నీవడుకే నావడుకల గావా



రేక: 0389-2సాళతగనాట సతపటత: 11-530
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరితోడ గొడవ లినఁక నేల

    యివవ్వెల మ మత్మితదులోనే యేల పొగడేవు
చ. 1:      సనన్నల సారెక మెచచ్చె సణనఁగ నీపపైనఁ జలల్ల

   కనున్నలదుట నీ కాప గలిగెనఁగా
    మనన్ననల పచరితచ మాటకి మాటకి నవవ్వె

    అనిన్నటమారను నీవు ఆపకనఁ గలిత గా
చ. 2:       యిచచ్చెకము నీక నాడ యే మెపైననఁ బనుల సేయ

     గచచ్చెల నీక నేనఁ డాప గలిగెనఁ గా
    చెచెచ్చెర వాసు లకిక్కతచ చెపప్పునపనుల సేయ

     నిచచ్చె నిచచ్చె నాపక నీవు గలితవ గా
చ. 3:      అతది నీకానఁగినఁట గటూడ నాయము గరనఁగి చొకక్క

     కతదువ లతట నీ కాప గలిగెనఁ గా
     అతదప శ్రీవతకటేశ ఆపనఁ గటూడి ననున్ననఁ గటూడి
   తతదులో మాయిదదరికి నిట గలితవగా



రేక: 0389-3సాళతగనాట సతపటత: 11-531
పలల్లవ:    పలచనఁ గోపపదాన బరదుక మొదలను

    యలమ నీగణలే న నిన్నతత వలపతచెను
చ. 1:     తతత్తిరితచి నే నినున్న తగల నాడినతదుక

    చితత్తిన నొవవ్వెక ననున్ననఁ జేర వచేచ్చెవ
     మతత్తిలి నేనఁ గోసరితే మరి నీవు నవవ్వెవు
   యితత్తిల నీమతచితనా లితత వలపతచెనటూ

చ. 2:     గకక్కన నీరాక నేనఁ గెపైకో కతడినతదుక
    అకక్కర దర న నన్నతట ఆదిరితచేవ
    వకక్కట గా కూరకనన్న వడనఁబరచ వచేచ్చెవు

     యికక్కవ నీ నేరవు న నిన్నతత వలపతచెనటూ
చ. 3:    వతటనఁ గానఁగిలితచనఁగాని నినొన్నటట్టి వటట్టినయతదుక

    బతటవల వతట వతటనఁ బాయ కతడేవ
    అతట కతటే శ్రీవతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడిత
    వతటనే నీ చనవుల యితత వలపతచెనటూ



రేక: 0389-4హితదోళత సతపటత: 11-532
పలల్లవ:     ఏమ సేసిత వతదానఁకా నేడ నుతటవ

     చే ముతచి యాపను నీవ నేద దేరచ్చెవయాత
చ. 1:       యితత నీవు వచేచ్చె వతటా నితదానఁకా నెదుర చటూచె

    అతతయు నీతోనఁ గొతచి యాడనఁ జాలదు
     చితతతో నునన్నది చెలి చెకక్క నొకిక్క యపక

    సతతోసము సేసి మోవ చవ చటూపవయాత
చ. 2:     నీవ పలిచే వతటా నిలచతడె నితదానఁక

   ఆవలిమాటల నినున్న నననఁ జాలదు
    కోవరపనఁ దమకాన గటట్టి తో వునన్నగి యపనఁ

   జే వటట్టి బుజజగితచి చితత్తిగితచవయాత
చ. 3:     పవళతచే వతటాను నీపపైనే కనున్న లితదానఁకా

     అవునఁ గా దనుచ నినున్న నననఁ జాలదు
   వవరితచి కూడిత శ్రీవతకటేశ యసతని

    కవ వాయ కిటాల్ల నె కెపైకొ నుతడవయాత



రేక: 0389-5సాళతగత సతపటత: 11-533
పలల్లవ:     అనిన్నటానఁ దనున్ననఁ జూచకొ మత్మినరే మర

   వునన్నమచతదుగ వనెన్నల భటూమ కెలల్ల నఁ గాదా
చ. 1:      యతత ననున్న బుజజగితచి యటవలనఁ బెటట్టి కనాన్న

   అతతయునునఁ దనమే లనరే మర
  పొతతనె పాదాలమనఁదనఁ బటూజితచినపదదరికె
    మతతట దేహన కెకక్క నదియే కాదా

చ. 2:       సారె సారె దా నెతత చనవు నా కిచిచ్చెనాను
   ఆరయనఁ దనలభమో అనరే మర
   నేరపతో వళల్లపపై నీళ ల్లలల్ల నఁ బోసితేను
    కూరిమనా తని వలల్ల నఁ గొనలకే కాదా

చ. 3:       సరి ననున్ననఁ గటూడి నా మెపైచల వతత వసినాను
    ఆరిది తనకె పణత మనరే మర
       యిర వపై శ్రీ వతకటేశనఁ డితత వసి ననున్ననఁ గటూడె
    మరిగె పతడల్లతీప మాక వలల్లనఁ గాదా



రేక: 0389-6ముఖరి సతపటత: 11-534
పలల్లవ:     ఇతతేసి మాయల పత యరనఁగనో యరనఁగనఁడో

    చితత దర నాతనితోనఁ జెపప్పురమత్మి చెలల
చ. 1:      దగద్గీరి యాతనితో నే తమతో మాట లడితే

  ఆగద్గీలపసతుల గయాతళ యతదురటూ
     సిగద్గీ పడి వర కనన్న చెతగలితచి వతగెముల

     నిగద్గీల ని దేమయు నేర దతదు రటూ
చ. 2:      నయమున నేనఁ గొతత నవువ్వెల నవవ్వెనఁగనఁ బోతే

    బయకారా లని వారే పచిచ్చె వతుర
     దయతోడ గటట్టి సేసి తల వతచకొని వుతటే

    నియత నలిగె నతటా నెటట్టిన గడితతుల
చ. 3:    కతగా శ్రీవతకటేశనఁ గలసి మెపప్పుతచితేను

    రతులలో ని దతతట రానఁగ యతదురటూ
      యిత వపై యతనఁడు ననన్న నితతగా మనిన్నతచి కూడె
   మతక మతతయును నామరత్మిమే యతదురటూ



రేక: 0390-1గతడకిగయ సతపటత: 11-535
పలల్లవ:      కతట వట నామనఁదనఁ గల బతత్తి యతనికి

   గొతటనఁదనముననఁ దానె కొతకీ నాచేనఁతక
చ. 1:       నతట గలవారినఁ గతటే నవవ్వె బుదిద వుటట్టి నఁ గాక

   కతటకప వారికినఁ గలదా సొతప
      అతట ముటట్టి నే సరస మాడనఁగా నా కినగోరి

     ముతటవానఁడి సనఁక కతడా మొకక్క వచచ్చె నితనఁడు
చ. 2:     యేకచితత్తి మెపైనచోట నినిన్నయు నితవు గాక

   చకాక వడినచోటనఁ జెపప్పునఁ గలదా
    కెపైకొని నేనఁదను నెతత కరనఁగితచి మాటాడినా

    ఆక డకడి మాటల ఆలకితచ నితనఁడు
చ. 3:      యతత నే వనన్నవతచనఁగా నియతకొని కూడెనఁ గాక

    చెతత నే నాడక వుతటేనఁ జితత్తిగితచనా
   పతతప శ్రీవతకటాదిద్రిపత యిపప్పుడు నారత

     మతతనాననఁ జికిక్క చొకిక్క మచిచ్చె కాయ నితనఁడు



రేక: 0390-2పాడి సతపటత: 11-536
పలల్లవ:    ఈపాట కీపాట యినఁక నెతతో

    కోపగితచ రాదు నీతో కూటముల చెలల్ల నా
చ. 1:     సలవుల నవవ్వెతేనె చెరనఁగ వటట్టివు నీవు

    యలమ నాల నెపైతే యతత సేతువో
    బలవులతోడి పొతదు పపై వచచ్చెనెపై వచచ్చె

     చలము సాదితచ రాదు చాల నోప నతదుక
చ. 2:     మచిచ్చెకె నినున్ననఁ జూచితే మతచానకనఁ దసేవు

    యిచచ్చెల నీకనఁ జేసితే నెతత నేతువో
     వచెచ్చెనఁ బలివల మాక వరస లితదే కతటమ

     మచచ్చెరితచ రాదు నాతో మాట లితతే సేనఁటకి
చ. 3:     వతట నే నిలచతటనే వరకే కానఁగిలితచేవు

   యితటకినఁ బలచకొతటే నెతత సేతువో
     గొతట వపై శ్రీవతకటేశ కూడితని ననున్న నిటట్టి
      దతట నెపై జతకిత రాదు తత వచెచ్చె నీకను



రేక: 0390-3దేసాళత సతపటత: 11-537
పలల్లవ:     వటట్టి మతడాటము లేల వదదన నేల

     యిటట్టి నీపత వడె యే మెపైన ననవ
చ. 1:     వలవనిజోత యాల వాదుటాల మా కేల

   తలనఁచనఁగానె యాతనఁడు తానే వచెచ్చెను
     పొలసి యితదానఁక నేము పూనుక వచిచ్చెత మతతే

    చెలవునఁడు వానఁడె నీవు సేసినటట్టి నేయవ
చ. 2:       ఆన వటట్టి నా కేల అతతేసి పతతము లేల

   వనుల నాతనఁడు దానే వనుచనాన్ననఁడు
    కానీవ ఆతనఁడు నీవు గనన్నదానఁకా గరియపైత
    పోనీక యతని కినిన్న బుదదలటూనునఁ జెపప్పువ

చ. 3:      చకక్కట సేయనఁగ నేల చవుల చెపప్పునఁగ నేల
   గకక్కన నాతనఁడును నినున్ననఁ గానఁగిలితచెను

    యికక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డెనసి వునాన్ననఁడు నీతో
    యికక్కడు నాతనితో నీ వటట్టియిననఁ బెననఁగవ



రేక: 0390-4గతడకిగయ సతపటత: 11-538
పలల్లవ:       మగవానఁడు గటూళ యపైతే మరి చేతనఁ బటట్టి రాదు

    తగ వరనఁగక నీవ తమకితచే వదివో
చ. 1:    అతగనక నీమనసు అరిసి తలయుదానఁకా

    నతగవతచి నవవ్వె దాయ నతదుకే కదా
     కతగచ నీవది చటూచి కోపగితచి వునన్న దతటా

    నతడగినఁ బెటట్టి వలప లడుకొనే వదివో
చ. 2:     పడనఁతకి నీ వాకడి పరాక మానినదానఁకా

    నడరి నీతో మాటాడ దుతదుకే కదా
     కడగి నీతో నాప కెపైకొనక వునన్న దతటా

    వుడివోక గోర సేసి వుపప్పుతతచే వదివో
చ. 3:    జలజాకకిని నేవ చనవు లిచిచ్చెనదానఁకా

   నలమక వరకతడె నతదుకే కాదా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నీవ కూడితవ
    చలము చెలిల్లతచే నతటా జటట్టిగొనే వదివో



రేక: 0390-5సాళతగత సతపటత: 11-539
పలల్లవ:      చెలల్లనో నీ వతత నాకనఁ జెపప్పు వలనా

    బలిల్లదునఁడ నాక నీ బల వుతడనఁగా
చ. 1:     సతదడితచి యవవ్వెరితో జడగడాల మా కేల

     కతదు వపై నీవు నాకనఁ గలి గతడనఁగా
    మతదలితచి కనన్నవారిమాట వన నా కేల

   కితదట మనఁదట నీకస్కృప యుతడనఁగా
చ. 2:     పొటట్టినఁబరగవారితో పరనఁడు నా కది యేల

     యిటట్టి నీవు నాకనఁ జన వచిచ్చె యుతడనఁగా
     వటట్టి వచారము లేల వగలనఁ బొరల నేల

    గటట్టి తో నీబాస నాక గరి యుతడనఁగా
చ. 3:     కడవారితో నితకనఁ గానఁతాళము నా కేల

   ఆడరి నీకానఁగిలి ననన్నతట యుతడనఁగా
    బడినె శ్రీవతకటేశ పాయక ననున్ననఁ గటూడిత

     జడియ నేల వలప సర లయి వుతడనఁగా



రేక: 0390-6సాళతగనాట సతపటత: 11-540
పలల్లవ:      నికక్కము నేనఁడు మా పొతదు నీక వలనా

    చకక్కని వభునఁడ యితత చవ వుట ట్టినా
చ. 1:       మనసు దలసి నాతో మాట లడే వపప్పు డిటేట్టి

    తనిసి నేనఁ డెపైన నీచితత్తిము వచెచ్చెనా
     చెనకి నామనఁదనఁ దచిచ్చె చేయి వసే వపప్పుటని

  వనకముతదరి బుదిద వచారితచకొతటావా
చ. 2:      నయగారమును మాతో నవవ్వెనఁ జూచే వపప్పు డిటేట్టి

     జయ మెపైన సిగద్గీ దేరి చలి వాసనా
    పగయపడి ననున్ననఁ గడు పేరకొని పలిచేవు

    కిగయతో నీ కితతపని కిముత్మిలనఁ గలిగెనా
చ. 3:      చొకక్కచ నా మోముదికక్క చటూచేవు సారె సారె

   పకక్కటపై నీలోని వలపల రేగెనా
    యికక్క వతట శ్రీవతకటేశ ననున్న గటూడితవ
  దికక్కల నీగణముల తదుద కొతటవా



రేక: 0391-1ముఖరి సతపటత: 11-541
పలల్లవ:     చెపప్పుక నీ వోరపల సిగద్గీ లయతని

    కపప్పుక రానఁగానె కాక కడునఁ బెలచవు
చ. 1:      ఆయము దపప్పుక నినున్న ఆడ కతడనఁగానె కాక

   వోయయత నీ వతతేసి కోరిచేవా
     చాయ సేసుకొని నీతో సరి నవవ్వె దరనఁగవు

   నీయతతనే వచిచ్చె నిజము నెరపేవు
చ. 2:       సతగడి దపప్పు నీపపైనఁ జేయి చానఁచ కతడనఁగానె కాక

   యితగితాన నెతదు కెపైన నియతకొనేవా
    చెతగట నీగణముల చెలల్లనఁ బెటేట్టి దరనఁగవు

   ముతగిటచెలల కెలల్ల ముచచ్చెట చేపేప్పువ
చ. 3:     కిముత్మిల బొమత్మిలక జతకితచ కతడనఁగానె కాక

   నెమత్మిది నీ దమసాల నెరపేవా
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    సమత్మితతచి యిపప్పుడు గా చనువు లిచేచ్చెవ



రేక: 0391-2మతగళకౌసిక సతపటత: 11-542
పలల్లవ:     ఈపాట మేల సేసిత వతత చాలదా

    మాపటట్టి క నీవు గానఁగా మనిన్నతతని గాక
చ. 1:     వతతుక నామనసు రావల నతటా నాపచేత

   పతతము లిపప్పుతచే వర పలమార
     యతతటవానఁడవు నీవు యే మేమ సేయ నేరవు

    మతతనానా మమునఁ గొతత మనిన్నతచిత గాకా
చ. 2:        ఆది గొని నేనే మెపైనా ననే నతటా నాప చేత

  పాదాలక మొకిక్కతచేవు పలమార
       కా దతటే నీ వతత కెపైననఁ గలవు నే నెరనఁగనా

    మాదసనఁ గొతత నీవు మనిన్నతచిత గాకా
చ. 3:     యనయ నిదదరి నొకయితటనఁ బెటట్టి యాపచేత

   పని నాకనఁ జేయితచేవు పలమార
    కొనబు శ్రీవతకటేశ కూడితని ననున్న నిటట్టి

     మన సిచిచ్చె నేనఁ గానఁగా మనిన్నతచిత గాకా



రేక: 0391-3వరాళ సతపటత: 11-543
పలల్లవ:    మొదల నేమ నెరనఁగ మటూఢరాలను

    యదుట నీయాల నేను యడేరితచ వయాత
చ. 1:     వోప మతచము దిగక వుతదు నొకక్కకక్కవళను

   రాపగ నినున్ననఁ బొతదిన రాజసానను
   కోపగితతు నొకవళనఁ గొసరదు నొకవళ
     ఆపాపము లే దని మా కానతయత వయాత

చ. 2:     దగద్గీరినవళ నాపాదము దానఁక నీ మేను
  అగద్గీలపమతదవళ మటట్టి కానఁగాను

   వగద్గీళతతు నొకవళ వసిరితతు నొకవళ
     యగద్గీ లే దని వరము లియత వయాత

చ. 3:      యేకతపవళ నినున్న యే మెపైనా నతదుము నేము
   కెపైకొని చనవుతోడనఁ గానఁగిట నితచి

    యకడ శ్రీవతకటేశ యేక మెపైత మదదరము
    వాకదోసము లే దని వల లీవయాత



రేక: 0391-4లలిత సతపటత: 11-544
పలల్లవ:      నినున్న మర నోపను నే నెటవల నుతడిన

     అనిన్నటా నే నీకె లో నవుతే నాతగవ
చ. 1:     యతత వరహవదన నెటాల్ల నేనఁ బొరలినా

   రతతుల వగిరితచనఁగ రాదు నినున్న
     యితతకతటే నీతో నే నెతత వటట్టి వటట్టి కొనన్న

   వతతల నీయతకెలక వచచ్చెటే నాతగవు
చ. 2:       ముతచి నాక నీమనఁద మోహ మెతత యకక్క డెపైన

   చతచలితచి వగరితచ సతగతా నాక
   మతచితనాననే నీక ముతదమేళ మెతతయిన

    పొతచి నీవళ గాచక పొతదుటే నాతగవ
చ. 3:      వరసతో నే నీక వదద నిటేట్టి వుతడినాను

    గరిమె నే ముతదు చెనకనఁగనఁ జెలల్ల నా
    నిరత శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడితని

   ధరమనఁది పనులకనఁ దాలిమే నాతగవ



రేక: 0391-5పాడి సతపటత: 11-545
పలల్లవ:      పొతచి పొతచి మాతో నేల పరనఁడు వటట్టి కొనేవు

    నితచి యినిన్నటా దొరవు నీకనఁ జెలల్లదా
చ. 1:      చలపటట్టి మాకే నీతో జవదానఁట రాదు గాక

     నెల వపై పచచ్చె వరగ నీకనఁ జెలల్లదా
       కలది గ లటేట్టి మాక కలల్ల లడ రాదు గాక

    నిలవున బొతక బొతక నీకనఁ జెలల్లదా
చ. 2:       మఱనఁగ లలల్ల వరల మాకనఁ జెలల్ల దితతే గాక

    నెఱి దానఁగి పొడచటూప నీకనఁ జెలల్లదా
      తఱినఁ గపటము మాకనఁ దగవు గా దితతే గాక

  నెఱవుదొతతగనాల నీకనఁ జెలల్లదా
చ. 3:       చిముత్మిచ మాకే నీతో చేరి నవవ్వె రాదు గాక

    నెమత్మిది సిగద్గీ వడువ నీ కనఁ జెలల్లదా
    నమత్మితచి శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి కూడితవ

    నెమత్మి ననున్న మనిన్నతచ నీకనఁ జెలల్లదా



రేక: 0391-6ముఖరి సతపటత: 11-546
పలల్లవ:     చితత్తిము వచిచ్చెన టట్టిలల్లనఁ జేసునఁ గాకా

   బతత్తితోడ నేల వడనఁబరచనె ననున్ననటూ
చ. 1:      చేరి తనతో నవవ్వె సేసపాలక లో నెపైత

     బీరాన నేనఁ బొతదు సేసి బేల నెపైతని
      సారె సారెనఁ దనవతక జాలదా నా కితత మేల
     పోరి పోరి యినఁక నేమ బుజజగితచ ననున్ననటూ

చ. 2:     కనున్నలనఁ జూచినతదుక కాలమతద లో నెపైత
    యనిన్న తనునే నమత్మి యిత తపైతని

    మనన్ననల దనవతక మరి యితతకతటే నేవ
      కొనన్నకో లపై యినఁక నేమ గొతగ వట ట్టి ననున్ననటూ

చ. 3:      మాటల దనతో నాడి మన సిటట్టి తనిసిత
    యటకనఁ బెననఁగనఁ బోయి యేక మెపైతని

    గానఁటప శ్రీవతకటాదిద్రిఘనునఁడు దా ననున్ననఁ గటూడె
    ఆనఁటదాన నేల మచచ్చె యపప్పుటని ననున్ననటూ



రేక: 0392-1మలహరిసతపటత: 11-547
పలల్లవ:    ఎతదానఁక నీసిగద్గీ లేనఁటకినఁ బెతచేవు

   పొతదుల దొరకెను బోగితచ రాదా
చ. 1:    చెలనఁగి నీకరల చేతుల దువువ్వెచ

  మలసటపతతో మా టాడవ
  సలవనవువ్వెతోనఁ జెకక్కల నొకిక్క

   చెలవుని చనవుల చెలిల్లతచ రాదా
చ. 2:    కదిసి చేసురట కాతతునఁడు వసరీ

  నద చచేతుల నతదుకోవ
   మొదల నాతనఁడె ముచచ్చెట లడ

    యదు రతత్తిరము నీ వయతనఁగ రాదా
చ. 3:    ఆతనఁడు కానఁగిట నటట్టి బగితచ

   నీతగ వపప్పుడు నెరపనఁ గదే
  కాతరప శ్రీవతకటఘనునఁ డితనఁడు
   ఘతలనఁ గటూడెను కనునఁగొన రాదా



రేక: 0392-2శతకరాభారణత సతపటత: 11-548
పలల్లవ:    నీవు మగవానఁడవు నెలనఁత యాప

    వవలక నెపైనాన వతత సేయనఁ జెలల్ల నా
చ. 1:      తచిచ్చె తచిచ్చె యాపతో తారకాణ నీక నేల

    యిచచ్చెగితచి వన రాదా యితతలో నేమ
     హచిచ్చెనకోపాననఁ జెలి యే మనాన్న ననెనఁ గాక

    మచచ్చెరితచ యితత నీక మారమాట చెలల్ల నా
చ. 2:      ముతచి తటట్టియాపనఁ జూచి మోవనె నవవ్వెనఁగ నేల

    యితచక వోరచ రాదా యితతలో నేమ
    మతచలవనిత యతత మరినామ మరెనఁ గాక

    అతచెల సతులతో నా కాడుకొననఁ జెలల్ల నా
చ. 3:     కూడినవళ యాపతో గోరనఁ జెనకనఁగ నేల

     యడ జోడెపై యుతడ రాదా యితతలో నేమ
   వడుక శ్రీవతకటేశ వలనఁదినఁ గలసితవ
     తోడనె తనివ లే దొమత్మి సేయనఁ జెలల్ల నా



రేక: 0392-3నాదరామకిగయ సతపటత: 11-549
పలల్లవ:     అతతే కలితే నీ ఆతనివదిదకి రావ

   కాతతరో అనిన్నయునఁ దారకాణతచె నిపడు
చ. 1:     యేమ సేసినో యతటా నేకతాన దగిద్గీరితే

   కామతచి యాతనఁడు ననున్ననఁ గరనఁగితచెనటూ
    నీమనసున వభుని నేనే యతటత నతటా

     మోము చటూచి నవవ్వెవు మొరసి యే ముతదునే
చ. 2:       సటూడు వటట్టి నే నాతని జూజ మాడనఁ బలిచితే

     కూడనఁ బటట్టి తానె దకక్కనఁ గొనె ననున్ననటూ
     తోడనె వతగె మావడు దొమన్ననేనఁ జేసిత నతటా

     ఆడియు నాడవు ననున్న నతదుక నే మతదునే
చ. 3:      నీతోడి చటట్టిరికాన నే మొకిత్తి తే ననున్ననఁ గటూడె

  యతల శ్రీవతకటేశనఁ డిచచ్చెకాననటూ
      నీతతో న ననన్నడిగగేవు నీ వఱనఁగ వటే యిది

    యేతరీనఁ డాతనఁడు నీతో నే ముతదునే



రేక: 0392-4సాళతగత సతపటత: 11-550
పలల్లవ:       ఎఱనఁగ రాదు మ గటట్టి యి టట్టి తడ వలదా

   అఱమఱపలే కతట మవవ్వెల దలియదు
చ. 1:     అటట్టి నీమొగము చటూచి అతవ నవవ్వెననవువ్వె

    వటట్టి శిగద్గీతో నీ తల వతచినవతప
   దటట్టిప వనెన్నలకను తామెర ముకళతచిన

     ఆ టాట్టి యనఁ గాని మాక నవవ్వెల దలియదు
చ. 2:     చేత పూవుబతతనఁ గొని చెలియ వసినవాట

     యతల నతతలో నీ చె యతతత్తిన మొకూక్క
   ఘత మరనముత్మిలక గవశనవల నాయ

   నాతుమలోపల మాక నవవ్వెల దలియదు
చ. 3:    తరణ నీమతచానక దగద్గీరి వచిచ్చెనరాక

  నిరత శ్రీవతకటేశ నీకూటమ
    గరిమనఁ బాలను నీర గలసినయ టాట్టి య

    ఆర దతదితమ మాక నవవ్వెల దలయదటూ



రేక: 0392-5కొతడమలహరి సతపటత: 11-551
పలల్లవ:      నేనే కాదు చెల లలల్ల నీగణ మెరనఁగదుర

    నానినవలప చెపప్పు నాతో నేల యినఁకనటూ
చ. 1:      మతతనాన మ రిదదర మచిచ్చెక ముచచ్చె టాడనఁగ

    వతతలగా మ సుదుద ల వననా నేను
     యితతలో నే నగిగితే యేరపడనఁ గత చెపేప్పు
    వతతరతగ మెఱనఁగదా ఆన లేల యినఁకను

చ. 2:    మొదలనె మకళల మొకములలో తేట
    కదిసి చటూచిత నిటట్టి కానాన నేను
     అదన నే నవవ్వెతేను అటట్టి తర వసేవు
    కదిమ నాతో నయగార మేల యినఁకను

చ. 3:     పచిచ్చె గానఁగ నితటలోన పానుపపపైనఁ గటూడినది
   యచచ్చెరికె లరనఁగనా యిపప్పుడే నేను

    అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితని
    ముచిచ్చెమ దరినమనఁద మొకక్క లేల యినఁకను



రేక: 0392-6శదద్ధవసతతత సతపటత: 11-552
పలల్లవ:     ఇసుమతత పనికినఁ గా నెతత సేసేవు

     వసు పేల వచెచ్చె నీక వనవయత మానఁటా
చ. 1:     తటూనఁగమతచ మెకక్కకొని తొయతలి లేవ దతటా

     తోనఁగి చటూచి నీవు వోనఁగా దొడికి పటట్టి
     వనఁ గగ కచభారము వడనఁగానఁ బెననఁగీ నాప

    వనఁగక మనిన్నతచి నేనఁడు వనవయత మానఁటా
చ. 2:       తామెర నాప వయనఁగనఁ దానఁకి నీక నొచెచ్చె నతటా

     వోమ నీవు కళ వటట్టి వర కతడనఁగా
     మోము చినన్ననఁబోయి యితత మోవతేనె నీక నిచిచ్చె
   వమార వనఁడుకొనీని వనవయత మానఁటా

చ. 3:     సిగద్గీతో నునన్నది యతటా శ్రీవతకటేశనఁడ నీవు
   బగద్గీన నవవ్వెలిమో మెపై పవవ్వెళతచనఁగా
     దగద్గీరి యతదుకే యితత తమకితచి నినున్ననఁ గటూడె

    వగద్గీళతచ కిప డిటట్టి వనవయత మానఁటా



రేక: 0393-1శదదవసతతత సతపటత: 11-553
పలల్లవ:      ఇపప్పు డేల చవు లయత నితపల చాలనిపొతదు

      చపప్పు నెపైనా నుపప్పు నౌను సమత్మి తపైతేనఁ గాకా
చ. 1:     చలము సాదితచేచోట సలిగెల చెపప్పునఁ బోతే

   ములచదాన ననవా మొదల నీవ
    వలచినవళ నెతత వడి నేనఁ గోపతచినాను

    తల ఱయి సేసుకొని తగలదు గాక
చ. 2:     నయము చాలనిచోట నవువ్వెల నవవ్వెనఁగనఁ బోతే

   బయకారితచె ననవా పకక్కన నీవ
     పగయము గలవళను బగి నెతత నే నుతడినా

     దయ వుటట్టి నీవు ననున్న దగద్గీరదు గాక
చ. 3:     తమకము లేనిచోట తతనఁ బెననఁగనఁగనఁ బోతే

     భద్రిమసి వునన్న దనవా పపై పపై నీవ
    అమర శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితని

     సమ మెపై యేకతవళ సత మెపైత గాకా



రేక: 0393-2సాళతగత సతపటత: 11-554
పలల్లవ:    చెలలతో నీసుదుద ల చెపప్పు వచచ్చెనా

    చలము మన లోలోనె సాదితచట గాకా
చ. 1:    మచిచ్చెక నీతటటూల్లను మనలోని వటటూల్లను

   చెచెచ్చెర నొరలతోడనఁ జెపప్పు వచచ్చెనా
    కొచిచ్చె బొమత్మిల జతకితచి కోపముల నుతకితచి

   రొచచ్చెల మతకానఁక దరచకొతట గాకా
చ. 2:     నీ చేనఁతలను మన నెటట్టి కొనన్న మరత్మిముల

   చేచేత నొరలతోడనఁ జెపప్పు వచచ్చెనా
     తాచి నిటటూట్టిరప్పు నెరప తగనఁ గనున్నల గిరప
    యేచి మనలో మనమే యితదుకొతట గాకా

చ. 3:     యితతేసి నీ వనయాల యికక్కవ మనరతుల
   చెతతల నొకరితోడనఁ జెపప్పు వచచ్చెనా
   పతతప శ్రీవతకటేశ భావములనే చొకిక్క

   వతత సతతసాల వఱఱ్ఱైవనఁగకొతట గాకా



రేక: 0393-3సాళతగత సతపటత: 11-555
పలల్లవ:     ఆన వటట్టినా మానర అపప్పుట మర

   పానిపటట్టి చెలలర పగదాన నటరే
చ. 1:     యదురమాటల నేర యవవ్వెరితో నేనఁ బోర

    వదిగి వకరీత న నున్నతడ నీరే
    అదన నతడనఁ గటూచతడ నాతని సరివారమా
     పొదిగి నా కేల మర బుదిద చెపేప్పురే

చ. 2:      వటట్టి పూడిగాల కోప వాదు లతనిపపై మోప
    వటట్టికి మొకిక్క ననేన్నల వఱిఱ్ఱైనఁ జేసేరే
       యిటట్టి ననాన్నతనఁ డే మనాన్న నే మాయ లే దతటా
   నొటట్టి వటట్టి కొనె నతటా నొడనఁబరచకరే

చ. 3:      మతతనా లతతే నెఱనఁగ మతనఁ దనక మొఱనఁగ
    యత తయిననఁ దనకానఁగి లేల మానేనే

   యొతతలోనే శ్రీవతకటేశనఁడు దానె కూడె
    పొతత ననున్న నాతనినఁ బొగడ నేమటకే



రేక: 0393-4గజజరి సతపటత: 11-556
పలల్లవ:     ఆలక గాదు నీతో ననిన్నటా మనన్ననదాన

    చలపటట్టి యతదరితో సరి సేయ కినఁకను
చ. 1:     చితత్తిము నొవవ్వెకమ చెపేప్పు నే నొకమాట

    హతత్తిమతచ మెకక్క మన కతతే చాల
      యితత్తిల నీ కూడిగాల యనిన్న యపైననఁ జేసేనఁ గాని
   పొతుత్తి ల యతగిలితోడి బోగము సయితచదు

చ. 2:     ఆనల వటట్టికమ అడిగే నే కొకయవ
    పూని నాతోడ నవవ్వెక పొతదులే చాల

    కానిమత్మిని నీవదద నేనఁ గాచకతడే నేపొదుద
    సాననఁ బటేట్టిసరసాల చవ గాదు నాకను

చ. 3:     చేతుల మొకక్కకమ సేసేనఁ గాని నీమానఁట
   రాతరి ననున్ననఁ గటూడినరతులే చాల

    యతల శ్రీవతకటేశ యిపప్పుడు ననున్ననఁ గటూడిత
   కాతరాన నీతోడనఁ గపట మెరనఁగనటూ



రేక: 0393-5రామకిగయ సతపటత: 11-557
పలల్లవ:     నే మెటల నుతడినాను నీ కేమ

    వమర మామనఁది దిద్రిషిట్టి వడువవు నీవు
చ. 1:       సలవ నే నగితేను చేరి య దేమట కతటా

    నలరి చెపప్పు మనుచ నాన వటేట్టిపూ
      తలనఁకేవు నీ వ దేమ తపప్పు నీవలల్లనఁ గలదా
    తలసుకో నీక నీకే తేటతలల్ల మనఁకను

చ. 2:      ముకక్కపపై వ లిడుకొతటే ముతచి యేపని కనుచ
    గకక్కక తలప మని కొతగ వటేట్టివు

    మకక్కవ నీవలల్ల ననుమాన మెపైననఁ గలదా
     చకక్క నీవ దిదుద కొముత్మి చల మేల యినఁకను

చ. 3:     తపప్పుక నేనఁ జూచితేను తమకితచిత ననుచ
    కపప్పు కపప్పు ననున్న నటట్టి కానఁగిలితచేవు

    యిపప్పుఢ శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న
    అపప్పుట కిపప్పుడు నీవ అతదము సేసుకొమత్మి



రేక: 0393-6వరాళ సతపటత: 11-558
పలల్లవ:      చేతకి లో నెపైనవారినఁ జెతురా పగవా రెపైన

  కాతరాన నీవ కళవళతచితవ
చ. 1:    యటట్టికేలకను నినున్న యితటకినఁ బలచకొతట

   చటట్టిమ నయినదాన సటూడు వటేట్టినా
      యిటట్టి నీ కెవవ్వెత చెపేప్పు యితతసేతునఁ జేయ నని
    నెటట్టిన నాగణ మెలల్ల నీ వరనఁగవా

చ. 2:       చెకక్క నొకిక్క చేత మొకిక్క సేవ లినిన్నయునునఁ జేస
    మొకక్కలన నితక నినున్న మోస వుచేచ్చెనా

     యకక్కడిబుదిద దలనఁచి తేల సిగద్గీ వడ నీక
    యికక్కవ నీ వా సతది యిటవతటదా

చ. 3:     మానఁగినమోమ యిచిచ్చె మతతానల నీతో నాడి
    కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడి ఘత సేసేనా

   యేనఁగివచిచ్చె శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
    నానఁగవారె వలపల నమత్మి కియత వలనా



రేక: 0394-1గతడకిగయ సతపటత: 11-559
పలల్లవ:      నీవ మతచివానఁడ వయత నేనే వరిడినఁ గాని

    భావతచి నామతక నేనే పాపనఁగల నితకను
చ. 1:      సారె సారె నినున్న దటూరి సణనఁగలే యాడితని

   భారప నీసతులకనఁ బగ యపైతని
    యరీత నినున్ననఁ జేసి యేనఁటజనత్మి మెతత్తితనో

    తేరకొన ననున్న నేనే తటట్టి కొతట నితదుక
చ. 2:    కపటాన నీమనఁద గబబ్బుచటూప చటూచితని

  కపరల నీమనసు గలనఁచితని
    యిప డితదు కొడిగటట్టి యతదుక మతచిదాననో

     వుపమతచి నాక నాకే వుసుత్స రతట నేను
చ. 3:     ఱటట్టి గనఁ నినున్ననఁ గటూడి యుఱక యలయితచితని

   కటట్టినఁగడ నినున్ననఁ దిరగ నీనెపైతని
   యిటట్టిననున్న శ్రీవతకటేశ నేనఁడు గటూడితవ

   నటట్టినడమ నితదుకే నవువ్వెకొతట నేనటూ



రేక: 0394-2కేదారగళ సతపటత: 11-560
పలల్లవ:       వచచ్చెనవ డాయ నేనఁడు వర పేల యినఁక నీక

     నిచచ్చెల మాయమనసు నే మే మనే మయాత
చ. 1:    కనున్నల మొకిక్కతమ కానఁకలనఁ జికిక్కతమ

    సనన్నల మాతో నితకానఁ జాలదా అయాత
      వనెన్నలలే యతడ లయ వగి యిది వ దాద య

       నినున్ననఁ గాక వచెచ్చె నిటట్టి నే మే మనే మయాత
చ. 2:    యిచచ్చెక మాడితమ యితతగా నోడితమ

    మచిచ్చెక లితకా మాతో మానవా అయాత
     రచచ్చెలో నినున్ననఁ గతటమ రాతరే వతటమ మాట

     నెచెచ్చెలిచేనఁ జెపప్పుతపేవు నే మే మనే మయాత
చ. 3:    కతదువ తరిగితమ కానఁగిటనఁ గరనఁగితమ

    సతదడి నవవ్వెవు మాతో చలమా అయాత
    యితదుకె శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

       నితద లలల్ల నఁ బాస నినున్న నే మే మనే మయాత



రేక: 0394-3ముఖరి సతపటత: 11-561
పలల్లవ:      ఒదద నునన్నదాన నేను వకక్కట గానఁ దాడవా

    దిదుద కోనఁ గలమా టట్టిలల్ల తేరచకొ మత్మినవ
చ. 1:      తన మేలే కలితేను తాపమునఁ బాసేనఁ గాక

    ఘనునఁడు నినేన్న లతప యికక్కడికి నేనఁడు
   మనసుతో నునన్నదాన మారమాట లడేనా

   మనుపటవారి బాస ముగియితచ మనవ
చ. 2:      యేకత మెపైనవళ యిటట్టి నే వచేచ్చెనఁ గాక

    యకడ మాయితటకినఁ దా నేల వచచ్చెనే
   చేకొలనఁదిదాన నేను చితత్తిము నొపప్పుతచేనా

     పపై కొనన్న వారి పొతదులపని దరచ్చె మనవ
చ. 3:     నే వటట్టినటట్టిదాన సేవల సేసేనఁ గాక

    ఆస నేల వనఁడుకోనీ నపప్పుటనఁ దానటూ
   వసరక ననున్న ను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు గటూడె

     రాసి కెకెక్క నీవలప రవవ్వె మాను మనవ



రేక: 0394-4ఆహిరి సతపటత: 11-562
పలల్లవ:     నాతో నటూరకే నీవు నవవ్వెవు గాక

    రాతరి నీమానఁట వరక పోవ నిచేచ్చెవా
చ. 1:      కొతకక నీవును నేనునఁ గటూడి యునన్న రతవళ

   బతకము లడుచ నటట్టి పననఁగితవ
    అతకెల నాకచముల అతతవనఁగ లని నీవు

    జతకెనతో ములిగేవు సతుత్తి వలల్ల నిటట్టిదా
చ. 2:    మతచముపపై నిదదరము మతతన మునన్నతతపడి

   కతచవల వానఁగెను నీ గబబ్బుకతత్తికె
    కొతచప నామాట లివ కొతడలనెల లనుచ

   యితచకలో భద్రిమసేవు యిటట్టిదా నీవోరప
చ. 3:      మోవ మోవనఁ గటూడి తేనె ముసరి యానిననఁదాకా

     నీవు నే న నెరనఁగవు నితడనఁ జొకక్కచ
   శ్రీవతకటేశనఁడు గోరనఁ జెనకితేనఁ దలిసేవు

   యవల నీతో కూటము లిటతటవా



రేక: 0394-5సామతతత సతపటత: 11-563
పలల్లవ:   అటవతటవానఁడవా అదోద నీవు

   నటన మొకమోటాల నడుపేవు గాకా
చ. 1:    తలనఁపలోపల నీక తగల గలిగితేను

    అలరి రా కతడుదువా అకక్కడ నీవు
    చలముల నెవవ్వెతో జాగలనఁ బెటట్టి క నినున్న

     వలి లోను మఱపతచి వఱిఱ్ఱైనఁ జేసనఁ గాకా
చ. 2:     కడునఁ దమకము నీకనఁ గమత్మి పరరేనఁచితేను

    అడరి నాతో మాట లడ కతదువా
     వడి నెవవ్వెతో నినున్న వాకటట్టి గటట్టి క యితత

      ముడి వటట్టి వడిచి తా మొపప్పునఁ జేసనఁ గాకా
చ. 3:      తటకన ననున్ననఁ గటూడేదయ నీక లే కతడితే

  ఘటన నెదురకొని కానఁగిలితతువా
  యిటవల శ్రీవతకటేశ కడపలోన

     సటల కెవవ్వెతో నినున్న చతడి సేసనఁ గాకా



రేక: 0394-6సామతతత సతపటత: 11-564
పలల్లవ:      సరవు లరనఁగ మయత చాల నితత కోపము

   కరగితచి సొలసితే గరవ్వె మనేవ
చ. 1:      కతదువలగా నీకనఁ గతల నేనఁ జెపప్పునఁ గాను

    అతది నీమనఁద బెటట్టి క అటట్టి నవవ్వెవు
    యితదు రమత్మినుచ నినున్న నితటకినఁ బలచకొతటే
     యతదో పో నియత ననుచ నెమెత్మి చటూపేవ

చ. 2:      వదద నుతడి సతులను వారి వరినఁ జూపతేను
     అదోద నితద లడె నతటా నాన వటేట్టివు

     తదుద కో కసటూత్తిరిబొటట్టి తర దిగ వయు మతటే
   గదిదతచి యటట్టి ననున్ననఁ గానఁగిలితచేవ

చ. 3:      పూస గచిచ్చెనటట్టి నీక బుదుద ల నేనఁ జెపప్పుతేను
   ఆసతో నామోవ మోవ నతదుకొనేవు
    వానితో శ్రీవతకటేశ వడి ననున్ననఁ గటూడితవ

    రాసి కెకిక్కత వతటేను రతకినఁ దసేవ



రేక: 0395-1శదదవసతతత సతపటత: 11-565
పలల్లవ:     ఎతతవానఁడ వపైన నినున్న నితత సేసిత

   యితతని నాయపరాదా లట ట్టిరిచే వయాత
చ. 1:       చేర రమత్మితటే రా నెపైత చెకక్కల చేత గిలిల్లత

  గారవతచనఁగా నినున్న గసరితని
   కూరిమ గొసరనఁగాను కోపాన జతకితచితని
    యరీత నాయపరాధ ల ట ట్టిరిచే వయాత

చ. 2:     మనసు నొపప్పుతచితని మాట లలల్ల నాడితని
    చెనకనఁగా వదదని పపైనఁ జేయి వసిత
   పననఁగిత నీతోడనఁ బే ద్రిమము రెటట్టితచనఁగాను

    యనసి నాయపరాదా ల ట ట్టిరిచే వయాత
చ. 3:     కతదువుల నీ వతటనఁగా గానఁగిలితచిత సిగద్గీన

  వతదుల నీరతులక వసరకొతట
   అతదుకొని శ్రీవతకటాధిప నినున్ననఁ గటూడిత

    నితదు నాయపరాదా ల ట ట్టిరిచే వయాత



రేక: 0395-2సామతతత సతపటత: 11-566
పలల్లవ:    వనన్నప మొకక్కటే నీక వవలక

    మనిన్నతచక నీకనఁ బోదు మామనసు నీది
చ. 1:     చేరి మొకేక్క వారమటూ సేవ సేసేవారమటూ

     యేరిత మాట లడినా నే మాయ నీక
     నేరనివార దిటట్టితే నీకనఁ బోదు బుదిద చెపప్పు

     భారము నీదే సు మత్మియత పడనఁతనే నీక
చ. 2:   నీతోడివారమా నీసరివారమా నేము

     యతల నేనఁ గెపైకొనన్న నే మాయ నీక
      కాతరాన నే రా కనన్ననఁ గదియక నీకనఁ బోదు

    నాతపప్పుల నీవ సుమత్మి నాపతని నీవ
చ. 3:    కాతతునఁడ శ్రీవతకటేశ కానఁగిటలోని వారమటూ

     యతత నినున్న జతకితచినా నే మాయ నీక
    అతతరతగ మెపైనవారి నాదరితచ కినఁకనఁ బోదు

    పతతము నీది సుమత్మి బడిదాన నేను



రేక: 0395-3సామతతత సతపటత: 11-567
పలల్లవ:    ఇయతకో లయినమనఁద నినఁక నేల

    నెయతము లతనఁడు నాపపై నెరపీనఁ జూడరే
చ. 1:      యనిన్ననేరా లపైననఁ గానీ యకక్కడ నెపైనా నుతడనీ

    వనెన్నగా నేర మత్మితటే వచెచ్చెనఁగా తాను
     మనన్ననల నా కిచెచ్చె మానఁటలటూ నాచేత వనె

   మునిన్నట సుదుద లిత కేమ ముదులకితచకరే
చ. 2:       యత దపైనా సనన్న సేయనీ యవవ్వె తపైనానఁ గటూడనీ

     యితదు నాపపై నాన వటట్టి నిపప్పుడే తానటూ
      అతది నాపపైనఁ జేయి వసే నతతరగ మెలల్లనఁ జెపప్పు
    నితద లడేమాట లలల్ల నిలవనఁ బెటట్టికరే

చ. 3:     మన సటఱ ట్టినెపై నుతడనీ మతతనాల యాడనీ
     కొన కెకక్క నను నేనఁడు గటూడెనఁగా తాను

  యనసను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డతమతోడ
    నను పపైత మదదరము నవువ్వెల నవవ్వెకరే



రేక: 0395-4శదదవసతతత సతపటత: 11-568
పలల్లవ:     చెలల్లనఁబో నామన సితక సిగద్గీ వడదు

   పలల్లదాన నీక నేల భద్రిమసితనో
చ. 1:       అడరి నీవు మొకక్కనఁగా నాప నినున్ననఁ దిటట్టినఁ గాను

    నడుమ నటూరకే నాక నవువ్వె వచెచ్చెను
     వడినఁ జనవు గలటట్టివార ని నేన్నమ చేసినా
     తడవ నీపపై నా కేల దయ వుటట్టినో

చ. 2:       చెఱనఁగ నీవు ముటట్టినఁగ చేతు లప దొబబ్బునఁ గాను
   కఱకనఁ బెతజెమటల గారీ నాక

    గఱి యపైనవార నీతో గొడవల వటట్టి కతటే
    అఱిమఱి నే నేల అడడము వచిచ్చెతనో

చ. 3:       కాని మత్మిని యాప రానఁగా కానఁగిట నీవు నితచనఁగా
    తానక మెపై నావలప తల కెకెక్కను

    దనికె కా ననున్ననఁ గటూడితని శ్రీవతటటేశనఁడ
      కానీ లే నీ కెతత నేను కెపైవస మయితనో



రేక: 0395-5శతకరాభరణత సతపటత: 11-569
పలల్లవ:     ఏమయునఁ గొలప వతక నేనఁట మాటలటూ

     యమన సలల్లనఁ గతటమ యినఁక నేట మాటల
చ. 1:     వునన్నత నీ హరముల వకతమెడ నుతడనఁగ

   నెనున్నకొతట వతదానఁక నేట మాటల
     నినున్న సతు లలల్ల ను నేరము లతచే దలల్ల

     నినిన్నటాను సరి వచెచ్చె నినఁక నేట మాటల
చ. 2:     మేలిమ వతతవాసన మేన నీవు నితచకొని

    యేల న నొన్నడనఁబరచే వనఁట మానఁటల
      పాలితచి యాపక నీవు బాస లలల్ల నిచిచ్చె వచిచ్చె
     యలీల ముచచ్చెట లడే వనఁక నేనఁట మానఁటల

చ. 3:     నవువ్వెతా నొకతతోడ నతట సేసిత వతదానఁక
    యివవ్వెల ననున్ననఁ బలిచే వనఁట మాటల

    రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁ గటూడితవ
    యవవ్వెతతోడుత నీక నినఁక నేనఁట మాటల



రేక: 0395-6హితదోళత సతపటత: 11-570
పలల్లవ:    కామన యపప్పుటనుతడి కాచ కనన్నది

      య మోహ మోఱనఁగ కనన్న నెగద్గీ వటట్టి నఁ జమత్మి
చ. 1:       చకక్కనఁ జూడ రాదా సత నినున్ననఁ జూడనఁ గాను

    యకక్కడో పరా కెపై యేమ సేసేవు
     మొకిక్క నాపవద మెతత ముతచి నీరాజస మెతత

     తకక్క లినఁక మాన కనన్న తమకితచనఁ జమత్మి
చ. 2:     మాట లడ రాదా మగవ నిలచతడనఁగ

   నేనఁటకి నీకచిచ్చెతము లేల చటూపేవు
      మేనఁట యాపపగయ మేడ మతచిన ఈ బల మేడ

     నీటతో మనిన్నతప కనన్న నేరమ యౌ జమత్మి
చ. 3:     చితత్తిగితచ రాదా చెలి వదదనఁ గటూచతడనఁగ

     యతత్తిన నీ యమెత్మి లితక నేల మానవ
    పొతుత్తి ల శ్రీవతకటేశ పొతదిత వప నితతట

      హతత్తి యిటట్టి వుతడ కనన్న నాఱడి యౌనఁ జమత్మి



రేక: 0396-1లలిత సతపటత: 11-571
పలల్లవ:     ఏ మయత రమణునఁడ యతత సేసేవ

   భామ నినున్ననఁ దలపోసనఁ బెపైకొనుదానఁకాను
చ. 1:   చితతలచిగర గోసనఁ జితత్తిములోననఁ

   గాతతునఁడ ని నెన్నదుటనునఁ గనన్నదానఁకాను
   పొతతనఁ బద్రియములనఁ జేస బోనాల

   సతతతప వలపల చవ గొనుదానఁకాను
చ. 2:   వదచలీ ల్లనఁ జీనఁకటల వనలివతట

   అద నీవరహతాప మానఁపనఁగ లేక
  తుదుచటూపలనె కటట్టి దోరణల

   వదలక నీ వతటకి వచిచ్చెనదానఁకానటూ
చ. 3:   ముగద్గీల వట ట్టినఁ జెమటమతత్తిములను

     అగద్గీ మెపై నీవు తనునఁ బెత డాల్ల డుదానఁకాను
  సిగద్గీదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ

     అగద్గీల మెపై నీక మొకెక్క నటట్టి యితదానఁకానటూ



రేక: 0396-2సామతతత సతపటత: 11-572
పలల్లవ:     రాజసపదాన నతటా రవవ్వె సేసేర గకన

   వోజ నా కిటవతటద వహితచకొనరే
చ. 1:      వలిస నొలల్లమతోడ వరకె తా నుతడనఁ గాను

    బలిమ సేసి పననఁగనఁ బాడి యౌనా
    పలిచినపప్పుఢ మరి పగయముతో వచేచ్చెనఁ గాని

     తలనఁగి లోననే వుతడేనఁ దత యరినఁ గతడరే
చ. 2:      పతతము ముతగిట వసి పరాకతో నుతడనఁ గాను

    పొతతనఁ జేసనన్నల చటూప బుదిద వుటట్టి నా
     చితతతోనఁ గావల నతటే చెపప్పునటట్టి సేసేనఁ గాని

    మతతనాననఁ బతడి వుతడేమన సరినఁ గతడరే
చ. 3:       బయల మెరసి తానె పపైకొని న నన్నతటనఁ గాను

     నయ మచిచ్చె కూడ కనన్న నాయమా నాకూ
   కిగయతో శ్రీవతకటాదిద్రిగిరి నితనఁడె కూడె

     దయ తనపాట నాక తగ వరినఁ గతడరే



రేక: 0396-3శదదవసతతత సతపటత: 11-573
పలల్లవ:    పలకవ చెలియా పతత మెచెచ్చెనే

    చలి వాసి నీవలప చవు లకెక్కనే
చ. 1:      నీ వతత గోపగితచి నేరపతోనఁ దిటట్టి నాను

    వావరి నితడా నవువ్వె వచచ్చెనె నాక
     కావరితో నీ వతత కానఁకా దేరనఁ జూచినాను

   మటూవతకనఁ దమకమే ముతచ నాక
చ. 2:      పూనఁచి పటట్టి నీ వతత బొమత్మిల జతగితచినాను

  చానఁచి మతదమేళముల జూజకొనీనే
      రేనఁచి నీవు ననున్ననఁ గడు రేసు లతత వుటట్టితచినా

    తటూనఁచినటట్టి కళ లలల్ల తుద ముటట్టినే
చ. 3:     కాతరితచి నీ వతత కానఁగిట బగితచినాను

     యతల నా కతత కతత కితప వుటట్టినే
   యేతులక శ్రీవతకటేశనఁడ కని కూడిత

    నీతలనఁప నావలనె నేరప్పున రటూ పాయనే



రేక: 0396-4శతకరాభరణత సతపటత: 11-574
పలల్లవ:      ఏమ గతటవ నావలల్ల నిటట్టి కాచక తరిగి

    ఆమనఁదనఁ గదా నినున్న నటట్టి మరిగితని
చ. 1:      వుపచిరితచ నేరక వర కనన్న నాపపై నొకక్క

    నెపాననఁ బాదాల చానఁచి నీవ మెచేచ్చెవు
     యపడూ సరస మాడ నెరనఁగని ననునఁ దచిచ్చె

   వుపమల నాచేయి నీవళల్లపపై వసేవు
చ. 2:       దవువ్వెల నే నటూర కనన్న దగద్గీరనఁ బలిచి నీవ

   నవువ్వెల నవవ్వె ననుప నటయితచేవు
    జవవ్వెనప సిగద్గీతోడ సరినఁ దల వతచకొతటే

    చివవ్వెన నామొగ మెతత్తి చెకక్క నొకేక్కవ
చ. 3:     మాట లడ కతడితేను మతతనము గడియితచి

   నీటన మతదమేళల నీవ సేసేవ
    గానఁటప శ్రీవతకటేశ గకక్కననఁ గటూడిత నతటా
   మాటకి మాటకి ననున్న మనిన్నతచేవ



రేక: 0396-5సాళతగత సతపటత: 11-575
పలల్లవ:    కొమత్మిలల అమత్మిలల గోవతదరాజ మపాల

      నిముత్మిలనఁ జి కక్కనేన్న వానఁడు యిక నే మమాత్మి
చ. 1:    పరపమనఁద నటూరక పవళతచతడుట గాని

   నిరత మవభునికి నిదుద ర లేదు
    పరగ మ రిదదరను పాదముల పసుకనఁగ

   సురతమరత్మిపనఁ గానఁకనఁ జొకీక్క నదే
చ. 2:      వునన్నతతోనఁ గొల వచిచ్చె వుతడుట యితతే కాని

  కనున్నలచటూప మపపైనే కదరమాత్మి
     మనన్ననసతుల మక మాట లిటట్టి యాడనఁ గాను

   వనన్నవనకల మెచిచ్చె వఱఱ్ఱైవనఁగీ నదివో
చ. 3:      పూనఁచి భుజముల మటూనఁడెపై పొరలి వుతడుట గాని

   చానఁచినకరము మకే సనన్న సేసని
   ఆనఁచి శ్రీవతకటగిరి నద తరపతలోన

    రేతచినమోహన గటూడె రేయిత బగ లదివో



రేక: 0396-6రామకిగయ సతపటత: 11-576
పలల్లవ:      ఇతత వలల్లవరి గదాద ఇతతుల వలప లలల్ల

   కాతతునికి నొపప్పుగితచి కాక సేసేవ
చ. 1:   అతదుపనఁజెకక్కలతోడి యలమేలమతగ నీ

   వతది కెపైల గియతవయత ఆతనికిని
    కతదువ కనున్నలనఁ జూచె కరనఁగి వుతదానవు

    యితదుకే యతనఁడు నవవ్వె నిది గదవమాత్మి
చ. 2: బతగారవనెన్నలతోడిపడనఁత

   సతగత నీపతకొపప్పు చకక్కనఁ బెటట్టివో
   ముతగిట నాతనఁ డుతటనె మురిసేవ

    చెతగట నాతనఁ డేసుదిద చెపీప్పునఁ జెలలకూ
చ. 3: కపప్పురపవాసనకలికి

  యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశ నెనసితవ
    తపప్పుక చటూచి మఱియునఁ దమకితచేవ ఆతనఁ
    డపప్పుట నితదుక లో నాయనఁ గదవమాత్మి



రేక: 0397-1దేసాళత సతపటత: 11-577
పలల్లవ:    వఱవక నినున్న నతత వసరితచను

   నెఱి నీగణముల నే నెఱనఁగనా
చ. 1:      చనవు సేసుక నే నీసరసనఁ గటూచతటనఁ గాక

    ననుప చెపప్పుక నీతో నవవ్వె వచేచ్చెనా
   వనకటవానఁడవా నీవధము నే నెఱనఁగనా

   చెనిక నీతో నేరమ సేసుకొనేనా
చ. 2:     కపట మెఱనఁగనా కతల చెపప్పుతనఁ గాక

    నెపమున వావుల నే నీకనఁ జెపేప్పునా
   కపరమొకదాకిరి గడితచ నీక వచచ్చెనా

     యిప డిటట్టి నీక దా యస పటేట్టినా
చ. 3:      కెపైవసము గానఁగా నినున్ననఁ గానఁగిట నితచితనఁ గాక

   భావ మెఱనఁగక నినున్ననఁ బెపైకొనేనా
   శ్రీవతకటేశనఁడ నే మెచిచ్చె తలమేలమతగను

     నీవ నే నని కాక నీక మొకేక్కనా



రేక: 0397-2కాతబోదిసతపటత: 11-578
పలల్లవ:    ఇటట్టి వడె మతదుకోవు యతదానఁకాను

    పటట్టిపగలే వచిచ్చెత పరా కేనఁట కోయి
చ. 1:     కతటకి నిదుద ర రాక కాచకతదాన నీరాక

    యితటకి రా వ మోయి యతదానఁకనటూ
    జతట లపైనసతులతో జాణతనా లడనఁ బటట్టి

    వతటనే తరగ కనువళ గాన నోయ
చ. 2:      నెయతమున వతదు చెపప్పు నే నీక మొకక్కనఁగాను

   యియతకొన వ మోయి యతదానఁకనటూ
     యియతడ నతదరితో నీ కేకతా లడనే పటట్టి

     అయోత నినున్న నిషటూరరము లడ నేర నోయ
చ. 3:      కతకి నేసి రతులను కానఁగిటనఁ గటూడిత నినున్న

    యితకానఁ దనియ వ మోయి యతదానఁకను
   అతకెల శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

     సతకె లేదు వురముపపై సత మెపైత నోయి



రేక: 0397-3మాళవ సతపటత: 11-579
పలల్లవ:      పో పో నీపొతదు చాల పొసగ దినఁక

     వపైప గా దనుచ నాతో వడినఁ బోరాడేనా
చ. 1:    అపప్పుడే ఆపమానఁటక నదలితచ వలదా

    వపప్పుచ ననున్ననఁ దిటట్టినఁగా వతదురా నీవు
    చెపప్పు నేల నీతోడిచెలి మేనఁట చెలిమ

    ముపప్పురి చటట్టిమ వతటా మొగము చటూచేదా
చ. 2:     మచచ్చెరాన నవవ్వెనఁ గాను మానుపతగ వలదా

    వచాచ్చెన నావళ నా పవదద నుతదురా
     యిచచ్చెకాన నీక నాక నేనఁట మొగమోట మతక

   వచిచ్చెనదే పదివల వాదులటే చాలను
చ. 3:     పొతుత్తి ననఁ గటూచతడితేను పొ మత్మినతగ వలదా

    అతత్తిల సరి నేతురా ఆపను ననున్న
   అతత్తిన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
     బతత్తితో ననున్ననఁ గటూడిత పతత మేనఁట పతతమటూ



రేక: 0397-4కనన్నడగళ సతపటత: 11-580
పలల్లవ:     ఎటట్టి సేసినా నీచితత్తి మతతే కాక

    తటట్టి నినున్న వగద్గీళతచనఁ దగనా మాకను
చ. 1:       మతతన మాకెతో నాడి మరి ననున్ననఁ గని లేచి

     చెతత నా కిచచ్చెక మాడి చెకక్క నొకేక్కవు
     యితతట మగవానఁడవు యేల నీ కితత వఱప

     కాతతలము యేమ సేయనఁ గల మయత నినున్నను
చ. 2:        యిదదరటూనఁ గటూ డుతడనఁగానఁ జూ చిటట్టి నేనఁ దిరిగి రానఁగా

    గదిదతచి నాకొతగ వటట్టి గడె వటేట్టివు
    వుదదతడనఁడవు మాతోడ నటూర కనుచర ణేల

    అదోద వడిగపవార మవునఁ గా దనేమా
చ. 3:      యిటట్టి యాచెలియనఁ గటూడి యే మెపైనానఁ జేసుకొమత్మిని

    వటట్టి క నాపపైనఁ దచిచ్చె వళల్ల వసేవు
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలత్మితగను
    ఱటట్టిడి నినున్ననఁ గటూడి యాఱడికి నోపదుమా



రేక: 0397-5రామకిగయ సతపటత: 11-581
పలల్లవ:    వళ గానివళ వచిచ్చె వదకేవు

   యేలినరమణునితో నితత రటట్టి గలదా
చ. 1:     యేచిన నీనాయకనఁడు యితట నునాన్ననఁ డతటావచిచ్చె

  చటూచేవు నలదికక్కల సదితచి
     యచాయ నుతడె నాతనఁడు యిటట్టి పలచక వచేచ్చెనఁ

  గటూచతడవమాత్మి నీవు కోపగితచకొనకా
చ. 2:     వదద నెవవ్వెతనఁ బెటట్టి క వునాన్ననఁడో యనుచ

  నదదమరేతరి పొతచ లలకితచేవు
     నిదుద రతో నెత దునాన్ననఁడో నే నతనినఁ దోడితతచే

    వదుద వడె మతదవమత్మి వటట్టిచల మేనఁటకి
చ. 3:     మామాట వనక నీవు మాడుపటతటలో చొచిచ్చె

  కామతచి శ్రీవతకటేశనఁగని కూడిత
      యే మమత్మి అలమేల్ మతగ యితటకే యతనినఁ దచేచ్చె

    పేగమాన నా వతట రావో పననఁగితచకొనకా



రేక: 0397-6రామకిగయ సతపటత: 11-582
పలల్లవ:     ఆతని మతచితనము అటట్టి నా మతకనఁదనము

    ఘతల నే నెతచకొతటేనఁ గరనఁగీ నామనసు
చ. 1:      యితటవాకిటనఁ దా నుతడి యిటట్టి ననున్ననఁ బలవనఁగ

   అతటనఁ గాక వునన్నదాన ననిపతచిత
    బతటవలనఁ దా వాకిటనఁ బవళతచి వుతడనఁగాను

  మతటమారితనమున మాటలడ నెపైతని
చ. 2:     పానుపమనఁదికి వచిచ్చె పపైనఁ జేయి వసితేను

     ఆన వటట్టి నిదద్రి వచచ్చె నని తోసిత
    దానికినఁ గోపతచకోక తత గాచ కతడనఁగాను

    లేనగవుతోనఁ గొతత లేచి మొకక్క నెపైతని
చ. 3:     బలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్ననఁ గటూడనఁ గాను

   మెలపన నాచేయి మనఁదు సేసిత
    అలమేలమతగ నేను ఆతనఁడే ననున్న మెచచ్చెనఁగా

   కిలకిల నవువ్వెకొతటా కినెన్నర మనఁటతని



రేక: 0398-1లలిత సతపటత: 11-583
పలల్లవ:      మానవు నీవోజ లితకా మా కేల యితత

   కానీలే మగవానఁడవు కాక సేసేవా
చ. 1:      వాసికి నీమనఁద నేను వలప చలిల్లతనఁ గాక

   యసుల యగసకాతన కితత నవవ్వెనా
    చేసిన నీచేనఁతల సిర సటూనఁచకొతటనఁ గాక

  పాసినతమకానకనఁ బగ చాటేనా
చ. 2:       యిచచ్చెగితచి నీపపైనఁ జేయి యిటట్టి నే వసితనఁ గాక

   చొచిచ్చె నీమేనిగరతు చొపప్పు లతేత్తినా
      మెచిచ్చె నీ వపనులక మేనఁట వని యుతటనఁ గాక

   వచచ్చెనివడిగా నినున్న వతగె మాడేనా
చ. 3:      కతదువక నీవు రానఁగానఁ గానఁగిట నితచితనఁ గాక

    అతది నినున్న బలిమ సేయనఁగ వచేచ్చెవా
   అతదప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

  వతదువలనఁ గటూడితవ వసరితచేనా



రేక: 0398-2హిజిజజి సతపటత: 11-584
పలల్లవ:      బోన మెలల్ల జలల్ల నారి పొదుద వోయను

      పూని నేము నీ కిటట్టి బుదిద చెపప్పు వలనా
చ. 1:      పొతుత్తి క నీవు రమత్మితటేనఁ బొలినఁత దా సిగద్గీవడి

     చితత్తిములోనఁ గొతకి కొతకి చెకక్క చేనఁ బెటట్టి
      హతత్తి యాపక నీ మనఁద నాన లేల పటేట్టివు
     బతత్తి గలితేనఁ జేయి వటట్టి తయత రాదా

చ. 2:      కడి సేసి చేత కియతనఁగా నితత నవువ్వెకొతటా
  చిడుముడి మారమోము సేసుకొని

      అడరి రా దాయ నతటా నాపతో నలక లేల
      కడు నీక వడు కెపైతే కమత్మి మొకక్క రాదా

చ. 3:      సతనఁ గానఁగిలితచి పటట్టి చవుల నోట కియతనఁగ
    రత బువవ్వె మారగితచి రమణ మెచెచ్చె

    యిత వపై శ్రీవతకటేశ య యలమేలమతగను
    మతకాననఁ గటూడితవ మరి వళ లేదా



రేక: 0398-3లలిత సతపటత: 11-585
పలల్లవ:      ఎతత మొగ మోడి యునాన్న నెఱనఁగవు నీయతత

      పొతతనె నా కినఁక నీవు బుదిద చెపప్పు వలనా
చ. 1:     మనసు నొవవ్వెదు గదా మాటలడే నీతోను

   వను నిజ మాడెట వఱిఱ్ఱైదానను
    తనివోక వాడవారినఁ దమకాల రేనఁచి వచిచ్చె
     యనసి నాతో నవవ్వెవు యేది నిజ మయాత

చ. 2:     సిగద్గీ వడవు గదా చెలలనఁ దారకాణతచే
  కగిద్గీ కలల్ల కోరవనిగబబ్బుదానను

     వగద్గీళతచి వరి వారి వతటనె పటట్టి క వచిచ్చె
     అగద్గీ మెపైనవానఁడ నతటా నాన వటేట్టి వయాత

చ. 3:      నెలవ నవవ్వెవు గదా చేతలోనే వాసి చటూపే
  వలచి యగెద్గీతచని భావపదాననటూ

    కొలనఁది మఱనఁగ ననున్ననఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశ
   అలమేలమతగను నే నటట్టి కావవయాత



రేక: 0398-4సారతగనాట సతపటత: 11-586
పలల్లవ:     ఎటవతట చటట్టిమే నా కెతత కలసినవానఁడే

     సటల సేసి వని చతద మేమ చతదమే
చ. 1:      అలక సేసుక నేనే అవవ్వెలిమో మెపై యుతడనఁగ

   పలిచ నటూరక ననున్ననఁ బేరకొని
    పలక కతడనఁగనఁ దానె పకపక నవువ్వెకొతటా

    నిటచనాన్ననఁ డిద వనినేర పేమ నేరపే
చ. 2:    ముడిపడడ బొమలతో ములగతా నుతడనఁగాను

    తడవ నటూరక ననున్ననఁ దత గొని
   చిడుముడితో నుతడగనఁ జేతుల చానఁచకొతటా

     వడివటట్టి ననున్ననఁ దస వోర పేనఁట వోరపే
చ. 3:     పటట్టినచలముతో నేనఁ బవళతచి వుతడనఁ గాను

    వటట్టి క దగద్గీరి నామెపై వళల్ల వసని
   అటట్టి శ్రీవతకటట్టిత అలమేలమతగ నేను

    తటట్టినఁగానె కూడె వనితగ వనఁట తగవ



రేక: 0398-5కొతడమలహరి సతపటత: 11-587
పలల్లవ:     మఱచినవారి నేల మఱవ నియతవు మముత్మి

   వఱచినవారి నేల వఱపతచ నేనఁటకే
చ. 1:    నీకనఁ గటట్టినటట్టితాళ నీమార సేసుకొని

   యేకచితత్తిమున నే నితట నుతడనఁగా
    పపైకొని పలిపతచేవు పడనఁతుల నతప ననున్న
     దకొని మమత్మితత సేసి దిముత్మి రేనఁచ వలనా

చ. 2:     సేస వటట్టిన నీరటూప చితత్తిములో నితచకొని
   పోసరితచి పొదుద గడపచ నుతడనఁగా

      ఆస చటూప నీవు నాక నపప్పుట సనన్న సేసేవు
    వాసితో నుతడినవారి వలనఁ బెటట్టి వలనా

చ. 3:     తపప్పుక చటూడనఁగ నీక దగద్గీరనె నిలచతడి
   దపప్పులనునఁ బెడనఁబాసి తని వతదనఁగా

   అపప్పుడె శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగను ననున్న
    ముపప్పురిగా నిటట్టి కూడి మోహితచ వలనా



రేక: 0398-6భవుళ సతపటత: 11-588
పలల్లవ:     యోగి భోగి నటనత కర వులల్ల సాననమోహన

  సాగరోదద్భావకనతకాపత సారస శ్రీవతకటగిరియోగి
చ. 1:  లీల నక్షతగజాలధికరతడ

మాలతత్తి సవకగమాకారయోగి
 హలహలకర కోలహలకర

 శటూలయుదవతదత పరిపూరరయోగి
 కాళవనుత పగహేళచరితాహి

మౌళఘనసారవనతసత్తియోగి
చ. 2: గరడపకవాహగమనవహరి

  గరనాగశ పైలేశ గోరకక్క రే
  మురళనాదశస్కృతగ మోహనమురారి రే

 కరణనతదసాగరశయి రే
 పరమ శ్రీవతకటపతయవతార

  నరరటూపగోపకానాథ గోరకక్క రే



రేక: 0399-1సాళతగత సతపటత: 11-589
పలల్లవ:       ఆనఁడువార మే మనేము అటట్టి నీ వమ సేసినా

   నేనఁడు పణతపాపాల నీచేతది గాకా
చ. 1:     నగతానె ఆపనటూ ననున్ననటూ వాదుల వటట్టి

  పగ సాదితచితగా పతతగానఁడా
    తగవుల చెపప్పు నతటా దగద్గీరితచి మావలప

  తగిలితచకొతటవ గా తకక్కరికానఁడా
చ. 2:    మచిచ్చెక నే మాడెటమాటల వలచకొని

  కచిచ్చెతాల సేసితగా కొయతకానఁడా
       కొచిచ్చె కొచిచ్చె నీ మనఁదనఁ గోరి యాన లలల్ల నఁ బెటట్టి

  తచిచ్చెతగా నీయితటకి దిమత్మిరీనఁడా
చ. 3:      వాసుల మాక నెకిక్కతచి వదదనఁ బాయకతడనఁ జేసి

  సేసల వటట్టితవగా సిగద్గీరీనఁడా
   ఆసల శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   నాసరి నాకెనఁ గటూడిత నానఁటకీనఁడా



రేక: 0399-2సామతతత సతపటత: 11-590
పలల్లవ:     తరణ నెపైనా నేను దయ లేనిదాననా

   వరవుతో నీ వుతడనఁగా వగిరితతునా
చ. 1:     మొగము చటూచి నాక మతదట నిలచతడనఁగా

   పొగరముతపన నినున్ననఁ బో మత్మితదునా
     నిగిడి నీవళల్లనఁ దొలిల్ల నేర మేమ గలిగినా

   పగటన నపప్పు డటట్టి పతగితతునా
చ. 2:      మతచివానిల నాతో మాట లిటట్టి యాడనఁ గాను

    చతచలితచి నినున్న వదుద చాల నతదునా
    యతచకొని నీ వవవ్వెతయితట నుతడి వచిచ్చెనాను

    మతచ మెకిక్క యితక నీతో మారకొనేనా
చ. 3:      కడునఁ జటట్టిమ వపై ననున్ననఁ గానఁగిటలోనఁ గలయనఁగా

   జడిసి వడుక చెలిల్లతచక వుతదునా
   అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    వడి ననున్ననఁ గటూడితవ వాసుల వటట్టి దునా



రేక: 0399-3రామకిగయ సతపటత: 11-591
పలల్లవ:     నినున్న మెచచ్చెకొనేవో నానేరప మెచేచ్చెవో కాని

    పనిన్న నీవడిగానక పబ్రాడనఁ జమత్మి వభునఁడ
చ. 1:      చెకక్కల నీవు నొకక్కనఁగ చితత్తిము గరనఁగెనఁ గాక

    యకక్కవ కోప మెత తతదు నితదానఁకను
   తకక్కరీనఁడవు నౌదువు తగవరిని నౌదువు

      చకక్కనఁ జాయక రా నేను జాణనఁ జమత్మి వభునఁడ
చ. 2:      బాసల నీవు సేయనఁగనఁ బరిణమ మాయనఁ గాక

    యసు నీపపై నే మతదు నితదానఁకను
    ఆస చటూప నెరనఁగదు ఆదరితచ నెరనఁగదు
     రాసి కెకక్క నీ కిచచ్చెకరాలనఁ జమత్మి వభునఁడ

చ. 3:        మచిచ్చెక నీవు గటూడనఁగ మరి నే లో నెపైతనఁ గాక
  యచచ్చెకతదు లతచకోవా యితదానఁకను

   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
    తచిచ్చె కూడితని మేలదాననఁ జమత్మి వభునఁడా



రేక: 0399-4కేదారగళ సతపటత: 11-592
పలల్లవ:     ఇపప్పుడే వరిగ మేల యితదుకనఁ గాను

   వపప్పుగితచితమ వల పోపరో వభునఁడా
చ. 1:    నయగారినీమాటల నమత్మికతడ నెటట్టి వచచ్చె

  రయమును నీవా రెపైనరమణులక
     పగయము నీవు చెపప్పునఁగ బగియనఁగ నెటట్టి వచచ్చె

     దయ నీకనఁ గలితేను తానే వచచ్చెనఁ గాకా
చ. 2:      నతటన నీవు నవవ్వెనఁగ నవవ్వెకతడ నెటట్టి వచచ్చె

  జతట లపైన సేసపాలసతులకను
    వతట నీవుదిరగనఁగ వడువనఁగ నెటట్టి వచచ్చె

   యితటకి వచేచ్చెసినపప్పు డెనసేము గాకా
చ. 3:     చేరి కానఁగిలితచకోనఁగా సిగద్గీవడ నెటట్టి వచచ్చె

   కోరి నీ కెదుర చటూచేకొమత్మిలకను
   ఆరయ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    యరీతనఁ గటూడనఁగ నినున్న నియతకొనేనఁ గాకా



రేక: 0399-5సామతతత సతపటత: 11-593
పలల్లవ:        అపప్పు డెతత లే దని నీ వాన వటట్టినా నమత్మిదు

      ముపప్పురి నాకనఁ గా నితద మోవ నీక నేనఁటకి
చ. 1:     పటట్టికరా నీవు మముత్మినఁ బలమార నీచేతుల

   వటట్టి గానఁగినది మేను వరహనను
      అటట్టి నెవవ్వెత నెపైన నతటనఁ బోతే నాప మరి

    వటట్టిసతదేహల నీపపై వడినఁ జటట్టి నఁ జమత్మి
చ. 2:     మాటలడకరా నీ నా మనసుల గలయనఁగ

   గానఁటప నామన సలల్లనఁ గలనఁగినది
     యటన నాకలనఁక నీ కిటట్టి అతటతేనఁ గనక
    నాటకనఁడ వ నెవవ్వెత నవవ్వెకతడునఁ జమత్మి

చ. 3:    చటూడకరా నాచనున్నల జొబబ్బులీనఁ జెమటచేత
   జోడుగా శ్రీవతకటేశ సనఁకి నినున్నను
     కూడితని ననున్న నిటట్టి కోరి యలమేల్ మతగను

      యడ నెవవ్వె తపైన నినున్న నినఁక నవువ్వెనఁ జమత్మి



రేక: 0399-6ముఖరి సతపటత: 11-594
పలల్లవ:       నీ కెదుర చటూచి చటూచి నెలనఁత ననన్నతప నిదే

    రాకతడితే నాప వచచ్చె రావయత నీవ
చ. 1:      అపప్పుడు నీ వాన వటట్టినది నమత్మినది గాక

    తపప్పుల వటట్టి నేర దాతరణ నినున్న
      నెపప్పున నీ వతదుకనఁ గా నీవల వరచి రావు

    చెపేప్పునఁ గాని యితటకి వచేచ్చెయవయాత నేనఁడు
చ. 2:      నీసుదుద ల కెలల్ల నాప నెటట్టిన నోరిచెనఁ గాక

    సేసే నతటే నీ వతతచేనఁతక వల
      పాసి యితదుకనఁ గా సిగద్గీపడి యడనఁ గొతక నేల

   సేసతో మాయితటకి వచేచ్చెయవయత ఘనునఁడా
చ. 3:     ముతచి యలమేలమతగ మొకమోడి కూడెనఁ గాక

     వతచే నతటే నాప నీతో వాదు వటట్టిదా
     యతచక శ్రీవతకటేశ యితదుకనఁ గా నవవ్వె వల

    చితచిత మాట యితకా వచేచ్చెయవయత యితటకి



రేక: 0400-1భటూపాలత సతపటత: 11-595
పలల్లవ:   అతతయను నినున్ననఁ బొతదేయతదుకొరకే

    వతత సేసుక యితదుక వసిగేవు సుమత్మి
చ. 1:      అతకెక రానివళ నాడుదు మే మెపైన నినున్న

  పొతకము వచిచ్చెనవళ పొగడుదుము
     సతకె లేని మావతట సతులక నిది వోజ

     పతకితచి నీ వతదు కెగద్గీ పటేట్టివు సుమత్మి
చ. 2:       బగి వాసి వునన్న వళ పగ చాటదుము నినున్న

  మొగము చటూచితేనె మొకక్కదుము
   యగసకేక్కల మావతట యితతులక సహజము

     అగ డెపైత నని నీవు అలిగేవు సుమత్మి
చ. 3:   తకిక్కతచినపప్పుటవళ తరినఁ జలపటట్టి దము

  గకక్కననఁ గటూడితేనె కరనఁగదుము
   దకిక్కత శ్రీవతకటేశ తత నలవల్ మతగను

     వకక్క టపైత వది నాక వడనఁబాటే సుమత్మి



రేక: 0400-2దేసాక సతపటత: 11-596
పలల్లవ:      ఇతక నెనన్ననఁ డమత్మి నీ యనిన్నక జాణతనము

   జతకితచి మాటాడకనన్న సతులనఁ గెపైకొతదురా
చ. 1:     సటూటగా నినున్ననఁ దపప్పుక చటూచ నాతనఁడు

   వానఁటముగనఁ దల యతత్తి వతచకొతటాను
     చటకి మాటకినఁ దానె సలసి సలసి నవవ్వె

    నానఁటదాన వాతనితో నౌనఁ గా దనకతదురా
చ. 2:     వమరనఁ జేయి చానఁచి వనఁడుకొనీ నాతనఁడు

   సమరితచి దారిమొనానఁ జూప చటూప
    నేమములనఁ బచరితచి నెలనఁత లతటేనఁ జెనకీ

     చే ముతచి యాతని నీవు చిమత్మిరేనఁచ కతదురా
చ. 3:    సిగద్గీ వడిచి కూడెను శ్రీవతకటేశనఁడు

     వగిద్గీ తల రాయి సేసు కూర కెపైనాను
    నిగద్గీల నలమేల్ మతగ ని నన్నతనఁడు గలసను

   వగద్గీళతచి నీవలప వదచలల్ల కతదురా



రేక: 0400-3రామకిగయ సతపటత: 11-597
పలల్లవ:     ఇతట నునన్నవారము నే మెతదు వయేతము

     దతటల మెపై నినున్న నేము తపప్పు వటట్టిమా
చ. 1:     నివవ్వెటలల్ల నీకనున్నల నిదుద ర దొటట్టి వునన్నది

  పవవ్వెళతచ రాదా పానుపమనఁద
      చివవ్వెన న నేన్నల నీవు చేయి వటట్టి తీసేవు
   దవువ్వెల మాతోడిపొతదు తపప్పు పోయినా

చ. 2:    ఆసురసు రెలల్ల నీయతగముపపైనే వునన్నది
  వసరితచకో రాదా వగినతతాను

    రసికనఁడ మ మేత్మిల రతకినఁ బలిపతచేవు
    వస నెపప్పు డెపైనా నినున్న వగద్గీళతచేమా

చ. 3:     వడుకల నీ కెపడు వలిల్లవరిసి వునన్నవ
    వడె మతద రాదా వర పేనఁటకి

    ఆడెనె శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగను ననున్న
    కూడితవ యినఁక నీక గరి దపీప్పునా



రేక: 0400-4ఆహిరి సతపటత: 11-598
పలల్లవ:      గకక్కన నాతనినఁ గని గడడము వటట్టి వనఁడుక

    చెకక్క నొకిక్కనపడుగా చితత లలల్లనఁ బాసును
చ. 1:      యే మని దటూరితనో యతత చితత్తిము నొచెచ్చెనో

   పేగమాన నాతనఁడు ననున్న బలిపతచనఁడు
     మోము చటూచి తనక నేమొకేక్క ననాన్న నితదురానఁడు

    ఆమని వరహతాప మడడ మేల వునన్నదే
చ. 2:      పాదము లొతత్తి నెపైతనో పతత మేమ యతచినానఁడో

    నాదస చటూడనఁ జెలి నెపైనా నతపనఁడు
    ఆదరితచి వచేచ్చె నతటే నటట్టి తలల్లవారదు

   సాదితచి నావలపలే చలముతో నునన్నవ
చ. 3:     నివవ్వెరగతో నుతటనో నెప మేమ గలిగెనో

    నవుచనఁ గానఁగిట నితచి నాలి సేసని
  యివవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగ

    నువవ్వెళటూల్లర ననున్ననఁ గటూడె నొదదనె దానఁగీని



రేక: 0400-5సామతతత-ఏకతాళ సతపటత: 11-599
పలల్లవ:    నీమతకము లనిన్నయు నే నెరనఁగనా

   యేమ దలనఁచకొతటవో యితతలో నవవ్వెతని
చ. 1:     పలిచినపప్పుడె రాక పననఁగి పననఁగి నాతో

    బలిమ వచిచ్చెన రాక పటట్టినఁ బనేది
   అలక సేసుకొతటవ అకక్కడికినఁ బోవలసి

   తలసుకొని యేనఁటకో తరిగి వచిట్టితవ
చ. 2:        తపప్పుక నేనఁ జూడనఁ గాను తల వతచి వతచి నీవు

   యిపప్పుడు నీవు చటూచితే నియతకొతదునా
    అపప్పుడే వఱచిత వయతగన గనునో యతటా

    కొపప్పు మానఁట సేసుకొని గొబుబ్బుననఁ జూచితవ
చ. 3:    చెనకినపప్పుడె లోనఁగి చేతులనఁ దపప్పుతచకొని

    వనక ననున్ననఁ గటూడితే వతత మానునా
   అనునఁగ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నని

     మన సిచిచ్చె యిపప్పుడు గా మగడనఁ గటూడితవ



రేక: 0400-6పాడి సతపటత: 11-600
పలల్లవ:     అతదుకే పో నవువ్వె వచచ్చె నపప్పుటనుతడి

    అతదుక మొకక్కనఁ బోతేను ఆయముల సనఁకెనఁగా
చ. 1:    సతగడా లతత్తినచేయి చానఁచేవు మావురముపపై

    నతగనలము మా చనున్న లతత కోపనా
   యతగిలితమత్మి రాలను యితతలో నీచేతమనఁద

     సతగత నేమో సేయనఁగ సరి నేమో యాయనఁగా
చ. 2:    వరల ముడిచి నటట్టిసిరసు మాతొడమనఁద

  నెరవుగనఁ బెటట్టి కొని నిదదరితచేవు
    పొరి నాపాదాలమనఁద బటూవు లలల్ల రాలనఁగాను

   దొరతనానక రానఁగా దొమత్మిపూజ లయనఁగా
చ. 3:     గతదము పూసినమేను కానఁగిట ననున్ననఁ గటూడనఁగ

    చితదే నా చెమట నీపపై చిపప్పులనఁగను
   అతదప శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగను నేను
      కతదువనఁ గటూడిత వటట్టి కత లపై నిలిచెనఁ గా



రేక: 401-1 ధనాన్నసి సత: 12-001
పలల్లవ:   యకక్కడనెపైనానఁ జేయి యకసకాతల

    తకిక్కన వారి తోడ తచచ్చెన లతచకయాత
చ. 1:     చెకక్కల గిలల్లక ననున్ననఁజేరి వడుకొనే నతటా

   నకక్కడ నుతడే సరసమాడుదు గాక
      నికక్కము నే నెఱనఁ గనా నీ మతకము లినిన్నయు

      మొకేక్కము నీక మాతో మొఱనఁ గ లేట కయాత
చ. 2:        చెలనఁ గి తటట్టి క మముత్మి చెవలో మాటాడే నతటా

    సొలసి యమెత్మి లతదపైనానఁ జూపదు గాని
     యలమ నీ కపటము లపప్పుడునఁ గలవ కావా
     పలవక మయత నీతోనఁ బెననఁగ నోప మయాత

చ. 3:      కడు ననన్నలయితచక కౌనఁ గిటనఁ గటూడే నతటా
   వుడివోని పూవువల నుతదువు గాని

    అడరి శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను
     తడవ కూడిత మాతోనఁ దమక మేనఁట కయాత



రేక: 401-2 భవుళ సత: 12-002
పలల్లవ:    చితత్తిము నొచేచ్చెవు సుమ చెలియచేనఁతలకను

     బతత్తి నీ పపైనఁ జేయుటక పాదువల నాయను
చ. 1:      పవువ్వెలచెతడు వసనఁ బొలినఁ త ని నిన్ననుమార

     రవవ్వెలగ నవ నీ వురముననఁ దానఁ కె
      జవవ్వెని దనక చాల సరి దానఁ కితచె నని
     చివవ్వెన నీకనఁ జూప చెపప్పు నయ టాల్ల యను

చ. 2:       రతకి దగద్గీరనఁ గాను రాక మని చేతనఁ బటేట్టి
    మతకాన నతతలోనీ మరత్మిము సనఁ కె

    సతని చేయి వటట్టి సరినఁ బెతడిల్లయాడుటక
   జతనాన నిదియే సటూచనలపై నిలిచెను

చ. 3:      యదురమాట లడి ఇతత పాదాననఁ జిమత్మినఁ గా
     చెదరి నీవు మొకేక్కట శిరసు దానఁ కె
    అదన శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యాకె

    వుదుటననఁ గటూడె నిదే వుతకవలపై మెరస.



రేక: 401-3 సామతతత సత: 12-003
పలల్లవ:      ఆస లేల పటట్టి కొనే వపప్పుట నీవు

      లోనెపై నే నీ కతడితే లోక మెపైనా మెచచ్చెనా
చ. 1:        మచిచ్చెకతో నాప యితట మాప దానఁ కా నుతడి వచిచ్చె

    నచచ్చెల నా మన నెటట్టి నమత్మితచేవు
     అచచ్చెప మగవానఁ డవు అతగనతో నొతట నుతటే

   నెచెచ్చెలలపైనా నినున్న నితద లడకతదురా
చ. 2:     చేతులర నాప చేత సేవ సేయితచకొతటానే

   నాతో నిజా లటట్టి నడపతచేవు
     రాత రొకక్కమతచముపపై రామా నీవు నుతట రతటే

  ఆతలీతలివారల ఆడుకోక వుతదురా
చ. 3:     గరవతచే నతటా నానఁ పనఁ గనఁగిలితచకొతటానే

     యేర శ్రీ వతకటేశ నా కెటట్టి బొతకేవు
    సారె నలమేలత్మితగను సరికి సరినఁ గటూడిత

    వ రీతకినఁ బొరగవా రిట నవవ్వెకతదురా.



రేక: 401-4 సాళతగత సత: 12-004
పలల్లవ:    దేవకామను లడరో దివతదుతదుభుల మోబ్రాసే

     దేవునఁ డు కోనేటదతడనఁ దిర వధి మెరసే
చ. 1:    యతత్తిరి గరడధవ్వెజ మతదిరాపత పతడిల్లకి

    యితత్తిల సురల మును లితదరటూ రారో
    హతత్తి సేనాపత యిచెచ్చె నద కపప్పురవడేల

    చితత్తిగితచి యాగసాల చేరె హనుమతతునఁ డు
చ. 2:    కటట్టిరి కలవడాల కమలపత పతడిల్లకి

    యిటేట్టి పేరటాతడుల్ల నేనఁ డితదరటూ రారో
    చటట్టి చటట్టి రక్షగాను సుదరర్శనము మతచి

    కటట్టి లపై తరవాముడి ఘనుల వాడేర
చ. 3:    వలయ భాషతకారల వతదుచెపప్పునఁ బెతడిల్లకి

   నెలవపై బువావ్వెలవార నెమత్మిది రారో
    అలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁ గటూడె
   వలసేర పతడిల్ల చవకెలోన నదివో.



రేక: 401-5 సామతతత సత: 12-005
పలల్లవ:    అతని నికక్కడికే రమత్మినే మమాత్మి

    యేతులక మరేమనాన్న నెఱనఁ గ మమాత్మి
చ. 1:     కనెన్నరో వరహముతో కాతతునితట కేనఁగె నతటా

    యనున్నకొని యిలల్ల వళళ్ళ యేనఁగక వమాత్మి
      వనెన్నల యతడల దానఁ కి వసవ యతత సేసునో

   యినేన్నసి సాహసాలక నెఱనఁగ మమాత్మి
చ. 2:   ఆతనఁడురానికానఁకల ఆనఁపలేక వకతవ

   యతల వనములోని కేనఁగక వమాత్మి
    పోతరితచి కోవలల భటూతము లతదునఁ గలవు

    య తలనఁప దలనఁచేవు యఱనఁగ మమాత్మి
చ. 3:      అలమేలత్మితగ శ్రీ వతకటపప్పు డిటేట్టి నినున్ననఁ గటూడె

   యలమ మేడమనఁదికి నేనఁగక వమాత్మి
     చిలకల మ చేనఁతల సిగద్గీల దోనఁచనఁగ నాడ
    ఇలమనఁద నితత కానఁక యఱనఁగ మమాత్మి.



రేక: 401-6 భవుళ సత: 12-006
పలల్లవ:       నీకతట నాప మేల నే మాప సేవ సేసేము

      మాక దిషట్టిము నీ పొతదు మముత్మి నితత సేసేనటూ
చ. 1:       యిచచ్చెకమే యాడ నెపైత నితత నీవు గటూచతడనఁ గా

  హచచ్చెకతదు లడనఁగానఁగా నిటరావపైత
     అచచ్చెమెపై నీక మొకక్కక నాపకే నే మొకక్కనెపైత

   మచచ్చెరితచనఁగానఁగా నాప మాటలే యడేరెనటూ
చ. 2:      పాదా లొతత్తి నెపైత నీవునఁ బడనఁతయునఁ బతడుతడనఁగా

   వా దడువనఁగానఁగా నీవు వలవవపైత
    పోదిసేసి పగయముల పొలినఁతకి చెపప్పు నెపైత

    నీ దస చటూడనఁగానఁగా నెరపను చలమటూ
చ. 3:      ఆక మడి చియత నెపైత నలమేలత్మితగక నీ

   కేకతము చెపప్పునఁగానఁగా నిటేట్టి నవవ్వెను
     ఆకె నడిగి శ్రీ వతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడిత

   చేకొలనఁదికి రానఁగానఁగా చెలియే మనిన్నతచెను.



రేక: 402-1 శ్రీరాగత సత: 12-007
పలల్లవ:       యేమ సేతు నీ మనఁద నెతతపైనా నాన మానదు

     మా మనఁది వలప నీక మరపాయనఁ గా
చ. 1:     చేరి నీతో మాటలడి సేవల సేసుకొతటా

   యరీతనే నుతడినది యిది చాలక
     కారితచి యితదు మనఁదను కానఁకల చలల్లనఁ జూచేవు
   గారవప నీదయ కాన వచెచ్చెనఁగా

చ. 2:      కనున్నల చలల్లనఁగనఁ జూచి కడు నీతో నవువ్వెకొతటా
    యనిన్నకగా నే నుతడిన దిది చాలక

     మనన్నక నీ వతదుమనఁద మేకల సేయనఁ జూచేవు
   మనిన్నతచెననన్న నీ మాటపటట్టి మరెనఁగా

చ. 3:    అపప్పుటపప్పుటకి నినున్న నటేట్టి కౌనఁగిలితచకొతటా
   యిపప్పుడు గటూడివుతడిన దిది చాలక

    అపప్పుడ శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను
     కపేప్పువు పచచ్చెడము నీ గత గతటనఁ గా.



రేక: 402-2 దేసాళత సత: 12-008
పలల్లవ:     తలపతచ కితక నది దరి చేరేను

     కల గనన్నటల్ల నాయ కానఁక లేల చాలరా
చ. 1:      చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకోనఁగా జేరి యనిన్న మరచిత

    వకక్కడెపై నీవు సేసేది వోరచ్చె వచచ్చెనా
    పకిక్కలి బతటయత నీతో పొతదులమాటల నాక

    పకక్కటలల్ల వలపల పకక్క లేల చాలరా
చ. 2:    పతత మచిచ్చె నవవ్వెతచనఁగనఁ బరిణమతచకొతటవ

    యతత లేదు నీసుదుద ల యతచ వచచ్చెనా
     దొతతులపై యిలల్లలల్ల నితడె దొమత్మి నీయాసల నాక
    సతతకెకెక్క నివ సాల సరసాల చాలరా

చ. 3:    కౌనఁగిలితచి కూడనఁగాను కనున్నలనే తనిసిత
     చేగ దేరె నీ మనన్నన చెపప్పు వసమా

    ఆనఁగక శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   నానఁగవారి వడుకల నటనల చాలరా.



రేక: 402-3 గళ సత: 12-009
పలల్లవ:     మటూసిన ముతతమువల ముతగిట నునన్నదాన నేను

     యే సుదుద లఱనఁగ దపైవ మెరినఁగితేనఁ జాలను
చ. 1:       బెటట్టి మాట లనఁడనఁగాను పగయ మౌనో కాదో యతటా

    గటట్టి న నటూర కనన్నదాననఁ గోపమా ఇది
    అటట్టి నావలప నీతో నాడుకొతదునా నేనే
    ఇటట్టి పనులలల్ల దపైవ మెరినఁగితేనఁ జాలను

చ. 2:       వడెము నీ చేత కియత వళవునో కాదో యతటా
   గోడమాటన నునన్నదాననఁ గోపమా ఇది

   యేడనెపైనా నిలల్ల తడుల్ల యదురకటల్ల నుతదురా
     యేడ కేడ యిది దపైవ మెరినఁగితేనఁ జాలను

చ. 3:      యేచి నినున్ననఁగటూడి ఇతకా నెతత గరవ్వెమతదు వతటానఁ
   గటూచతటేనఁ బాదాలవదదనఁ గోపమా ఇది

     కాచి యలమేలత్మితగను కెపై కొతట శ్రీ వతకటేశ
     య చాయ నీవ దపైవమ దరినఁగితేనఁ జాలను.



రేక: 402-4 నాగవరాళ సత: 12-010
పలల్లవ:     మఱవకవయత నీవు మాట లనెపైన్నైనానఁ గలవు

    తఱవాతనఁ జేసేట తగవు నీ చేతది
చ. 1:    మతదలితచి నీవు ననున్న మనిన్నతచకనాన్ననఁడవు

    యతదాకా వనన్నపాల నీ కేమ సేసేది
   యితదరివలనే నేను యరవుల దాననఁగాను

     పొతదినటట్టి నా పాలిట పణతము నీ చేతది
చ. 2:     నిచచ్చెల నామతలోన నీవ నాకనఁ గలవు

    యచచ్చెరితచ సారె సారె నేటకి మాక
    బచెచ్చెనచేనఁ తల నినున్న భద్రిమయితచేదాననఁ గాను

      పచిచ్చె దర నా కిచిచ్చెన బాసల నీ చేతవ
చ. 3:      కొతత్తిగానఁ గనఁగిట ననున్ననఁ గటూడిత వపప్పుడే నీవు

   యతత్తినచేతుల నీక నేడ మొకేక్కది
   అతత్తిన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

     పొతుత్తి ల నుతడిన నా భోగము నీ చేతది.



రేక: 402-5 శదద్ధవసతతత సత: 12-011
పలల్లవ:       నీయతత నీ వఱనఁ గవు నేనా చెపప్పుతనఁ జమత్మి

    చేయి సేకోనఁ జాలక సిగద్గీన నునన్నదానను
చ. 1:       ముటట్టి ననఁ గతదేటమేను మొనవల దానఁ క నీక

   మటట్టి తో నలల్లతత నుతడే వటాడరాదా
    నెటట్టిన నాకచముల నీ కతటేవాతడుల్ల సుమత్మి

     వటట్టి నే నతత సేయక వరకనన్న దానను
చ. 2:       నెఱినఁ బులకచెకక్కల నీ చెకక్కల సనఁ క నీక

   గఱిగా సతగడి నిటేట్టి కూచతడరాదా
     తఱి నాచటూప నీగతడె తమనఁ గరనఁగితచనఁ జమత్మి

  మెఱమెచచ్చెలక మతమరక వునన్నదానను
చ. 3:      వోవపపైనఁ బలసనఁ కల మోపక నీవతత మముత్మి

    యవళ ననున్ననఁ గటూడిత వతత చాలదా
     చేవ మాచేనఁతల నిటట్టినఁ జిగళపైళ నిలచనఁ జమత్మి

   శ్రీవతకటేశనఁడ ముతదే చేకొనే ఉనన్నదానను.



రేక: 402-6 పాడి సత: 12-012
పలల్లవ:      ఇతదు కతటే నిపప్పుడే నీ కెచచ్చెరితచటే మేల

     కతదువ మఱచి వుతటేనఁ గడునఁ బొదుద వోదా
చ. 1:       హతత్తి నాలో చితత వళళ్ళ నాడనఁగా నీ మాటమనఁద

    చితత్తిము వచిచ్చెన యటట్టి సేసేవు గాక
     మొతాత్తి న నేను నినున్న ముతదు నేరా లతచనఁబోతే

   మతత్తిలి వనక నీవు మనికితపడవా
చ. 2:     ఇతటకి వచిచ్చె యదుట నిటట్టి నిలచతడనఁగాను

   నతటవ వలసినటట్టి నవవ్వెవు గాకా
    వతట నేను వరహన నుమత్మిగిలనఁగానఁ జూచి
     అతట పగయపడి మొకక్క అతత సేయ కతదువా

చ. 3:    గకక్కన నేనే నినున్ననఁ గనఁగిలితచకొననఁగాను
   నికిక్క వలసినటట్టి మనిన్నతచేవు గాక

     యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
     గకిక్క సేను రాకతడితేనఁ గొతక నీకనఁ దరనా.



రేక: 403-1 భపైరవ సత: 12-013
పలల్లవ:      యేమని వనన్నవతచె నీ వతత సేసితవ ననున్న

     చేముతచి మా బద్రితుక నీ చేతది సుమత్మియాత
చ. 1:     దగద్గీరి నీవు రాకనన్న తమకితతు నొకవళ

   సిగద్గీపడుదు నతతలో చేయి వసితే
     వగద్గీళతతు నీ వటేట్టి వరే పరాక సేసితే

      బగద్గీన నీ మనఁది భద్రిమ వటట్టి నయత నాకూ
చ. 2:      చెతత నీవు చటూచదానఁకా చేయతత్తి మొకక్కదు నీక

   మతతనాన మాటాడితే మఱతు మేను
     యితతలో గోర నతటతే యచచ్చెరి నవువ్వెదు నీతో

    యతత నీ వలప దలకెకెక్కనో నాకూ
చ. 3:      వలపల నీ వుతడితే వగనఁ బలవ నతపదు

    చెలనఁగి యిటేట్టి కూడితే చెకక్క నొకక్కదు
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యిదివో కలసితవ
     యిలలో నా జవవ్వెనమే యితత సేసే నాకూ.



రేక: 0403-2సామతతత సతపటత: 12-014
పలల్లవ:    యేల నీవు వరచేవు యితతలోనను

      కోల ముత దాయనఁ బనుల కొతక నేనఁట కయాత
చ. 1:     యేకతాన మ రతడనఁగా నెఱనఁగక వచిచ్చెతని

   వాకిట నుతడే ననున్న వదదనకమ
     రాకతడ నే నీచేత రవవ్వెలనఁ బడనఁగ రాదు

    నీ కతల చెపప్పునఁబోతే నివవ్వెరగ లయాత
చ. 2:       మాటల మ రాడుకోనఁ గా మరచి గకక్కన వతట

   నానఁటదాన మగడ న నన్నడుగకమ
     నీటన నే నటూరకనన్న నితడుగరివ్వె నే ననేవు

    యేనఁటకినఁ గొసర నీ మేలిటవతట దయాత
చ. 3:      కూడిన మ కూటముల గరతు గకక్కననఁ గతట

   వడె మచిచ్చె సిగద్గీవడి వనఁగకమ
     యడనె శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

    పాడినఁ బతతముల నీవ పనిగొతట వయాత



రేక: 0403-3శతకరాభరణత సతపటత: 12-015
పలల్లవ:     కానీవ అతదు కేమ కనుకొనే పనులలల్ల

   య నాటకముల నే నెఱనఁగనివా
చ. 1:      పతతము లడిన తానే భద్రిమసనఁ గాక నాక

    యితతలోనె యేమ దపప్పు నెతదు వోయని
    వతత యడవులవతట వదకనఁడా సతనఁ దొలిల్ల

     యతత లేదు తన గతడె యఱనఁ గనిదా
చ. 2:      బగియుచ నునన్న వానఁడే బలిచనఁ గాక ననున్న

   తగవులే నెరపేను దాని కేమే
    వగటయి రాధదేవ వతట వతటనఁ దిరగనఁడా
   యగవనె తన గటట్టి యఱనఁగనిదా

చ. 3:    కడలనునన్న వానఁడే కలసనఁగాక ననున్న
    తడవక వాని నిటట్టి తత రానీవ

    అడరి శ్రీ వతకటేశనఁడటట్టి ననున్ననఁ గలస
   యడయకనాన్ననఁడు నే నిది యఱనఁగనిదా



రేక: 0403-4గతడకిగయ సతపటత: 12-016
పలల్లవ:      చాలనఁ జాల నినఁకను నీ సట లేనఁటకే

    యలీల నే మొకిక్కతేను యగసకెక్క మనవా
చ. 1:    ఆవలిమోమెపై మాటలడ నతటా నలిగేవు

    చవగాని మాట లడ సతగతా నాక
    తవలి నీమోహ మొకక్కతరణీపపై నుతడ గాను

    వవరితచి న మోహము వడుక పట ట్టినా
చ. 2:     రతతుల నే నీయితటకి రానతటానఁ గొసరేవు

    వతత వారితటకి రాగా వడు కయతనా
     కాతత వరొకత నీక కనుసనన్న సేయనఁ గాను

    దొతతుల మా చటూపల తొడుసులపై యుతడవా
చ. 3:       అటేట్టి నీతో నపప్పు నెపైత నతటా సిగద్గీ వటేట్టివు

    వటట్టి నవువ్వె నవవ్వెనఁ బోతే వడినఁబడదా
     గటట్టి న శ్రీ వతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి

    దిటట్టితనప మా రత తలల్లవార కతడనా



రేక: 0403-5లలిత సతపటత: 12-017
పలల్లవ:   పరమపరషనఁడు గోపాలబాలనఁ డెపైనానఁడు

   మురహరనఁడు యదుట ముదుద గారీ నిదివో
చ. 1:   వదపరాణములలో వహరితచే దేవునఁడు

  ఆది మటూలమెపైనటట్టి అలబద్రిహత్మిము
    శ్రీ దేవ పాలిటనఁ జెలనఁగే నిధనము

    సేద దేరి యశోదక శిశవాయ నిధివో
చ. 2:    మొకేక్కట నారదాదుల ముతదరి సాకారము

  అకక్కజప జీవులలో అతతరాతమ
    గకక్కన బద్రిహత్మి గొడుకనఁగానఁ గనన్న పరమము

   అకక్కరతో వనన్నముచెపైచ్చై యాటలడ నిదివో
చ. 3:    దేవతలనఁ గాచటక దికక్కయిన వషరనఁడు

  భావము లొకక్కరటూపపైన భావతతత్తిత్త్వాము
     శ్రీ వతకటాదిద్రి మనఁద జేరనన్న యా వరదునఁడు

   కెపైవసమెపై గొలల్లతల కౌనఁగిళళ్ళ నిదివో



రేక: 0403-6రీతగళ సతపటత: 12-018
పలల్లవ:   వఱవకవయత నినున్న వసరితచను

  కఱకలడనఁగ నేను గబబ్బుదాననా
చ. 1:      మోము చటూడనఁగా నీక మొకిక్కత నితతే కాని

    కామతచి యే పనులకనఁ గాదు సుమత్మి
     చేముతచి యాప నీ చేయి పటట్టి కతడనఁగాను

   వమర నే నాసపడ వఱిఱ్ఱైదాననా
చ. 2:      గకక్కననఁ జేయి వయనఁగ కెపైదతడ యిచిచ్చెతనఁ గాని

    లకక్కసేయ నతత పని లేదు సుమత్మి
    మకక్కళతచి మకక్కళతచి మాట లప యాడనఁగాను

    యికక్కడ నీ సేవ సేయ నెడడదాననా
చ. 3:      బడలి రానఁగా నీక పాదము లొతత్తితనఁ గాని

   యడసినతదుకనఁ బతత మయనఁ జమత్మి
     అడరి శ్రీ వతకటేశ అటేట్టి ననున్న నేలితవ
   కొడిమె లితకా నెతచ గొలల్లదాననా



రేక: 0404-1శదద్ధవసతతత సతపటత: 12-019
పలల్లవ:    చటూచినవారెలల్ల ననేన్న సొరిది నుపప్పుతతతుర

   మా చనవు చెలిల్లతచి మనిన్నతచరాదా ॥ ॥పలల్లవ
చ. 1:    యేమ వడనఁబరచేవు యేల నిలచనాన్ననఁడవు

   గోమున నావదద నిటేట్టి కూచతడరాదా
    నీ మాట మరేనా నీవ నేనఁగానా

    వాము లయ వలపల వడినఁబెటట్టి కితకను
చ. 2:     కనురెపప్పుల వయవు కడునఁ జేయి చానఁచేవు

    యనసి యేపొదుద నీక నీదే పనా
    పననఁగినా నీతోను బెటట్టి మాట లడేనా

    తనిసిత మాటలనే తమ యితకా రేనఁచేవు
చ. 3:    సితగారితచ కొతటవ చెకక్కలనే నవవ్వెతవ

   కొతగపటట్టి కూడితవ కొతక దరెను
     యితగితాన శ్రీ వతకటేశ నీ రత మెచిచ్చెత
   సతగతాయనఁ బనులలల్ల సతమాయ మనసటూ.



రేక: 0404-2శ్రీరాగత సతపటత: 12-020
పలల్లవ:      నీ చితత్తి మెటట్టి తడినా నీ కతడెనఁ గాని

     చేచేత మా వతట వార చెనకక మానరటూ
చ. 1:      మొకమోట గల సత మొకక్కనే నేరచనఁ గాని

   వకలియపై యతతపైనా వతగె మాడదు
     అకటా నావతట మతకలపైన చెల లపైతే నినున్న

     పక పక నవవ్వె నినున్ననఁ బచిచ్చెసేయ కతడర
చ. 2:      పొతది పొరసిన యితత పొదుగ నేరచనఁ గాని

   సతదడితచి నా దడిచి సాదితచదు
   మతదలితచి నావతట మతకలపైన వారెపైతే

     నితద వసి తమ నేరప్పు నెరపనే చటూతుర
చ. 3:      గటట్టి దలిసిన వార గణన నుతదుర గాని

   వటట్టి నిషటూట్టిరము లడి వలనఁబెటట్టిర
    యిటేట్టి శ్రీ వతకటేశ యనసి నావతటవార
      నెలల్లన నీ రతనఁ గటూడి నినున్న బెపైపపై మెతుత్తి ర.



రేక: 0404-3కాతబోదిసతపటత: 12-021
పలల్లవ:     యేమనునన్నదో నీ చితత్తి మెఱనఁగ నేను

   దముగా నితకా మనఁదనఁ దలసుకొమత్మి
చ. 1:     యగసకేక్కనక నినున్న నేమెపైనా నతదునఁ గాని

     పగట నీ మనఁద నాకనఁ బాబ్రాణము సుమత్మి
     అగ డయతనని నీతో నాడుకో వఱతునఁ గాని

   మగల వలచినటట్టి మెలనఁతనఁ జమత్మి
చ. 2:     నవువ్వెలక నీతో మనన్నక యలగదునఁ గాని

    నివవ్వెటలల్ల నీట నీవ నేనఁ జమత్మి
    జవవ్వెనమదాన నినున్న జతకితచి దటూరదునఁ గాని

    పవువ్వె వల నతదరితోనఁ బొగడుదునఁ జమత్మి
చ. 3:       దార కాన గటట్టి తోడనఁ దల వతచకతదునఁ గాని

    మేరతో నీపపై తమ మగలనఁ జమత్మి
      య రీత శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితని

   కోరికల కోటాననఁ గోటల్ల సుమత్మి.



రేక: 0404-4ఆహిరి సతపటత: 12-022
పలల్లవ:    వగినతతా నినున్న నేల వసరితచను

     నీ గత దపప్పుక చాల నితడుకతడే నేను
చ. 1:      తనివ దరని నీ దయ గలిగితేనఁ జాల

     వనరి నే నొక కొతడెపై వుతడే నేను
     మన సిచిచ్చె నీవు నాతో మాటలడతేనఁ జాల
    వను బలము సేసుక వఱఱ్ఱైవగే నేనటూ

చ. 2:      నిచచ్చెల నే నొకమార నినున్ననఁ గనునఁగొతటేనఁ జాల
   పచిచ్చెదరే వడుకల బతకే నేను

      చెచెచ్చెర నా వనన్నపము చెవ యొగిద్గీ వతటేనఁ జాల
    తచిచ్చె నీ మేలపప్పుడునునఁ దలనఁచే నేనటూ

చ. 3:      తల యతత్తి నామోము తపప్పుక చటూచితేనఁ జాల
    వలి లేని వలపల వలసే నేను

     యలమ శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
      చలివాసి యినఁ క నినున్న జటట్టి గొనే నేనటూ.



రేక: 0404-5సామతతత సతపటత: 12-023
పలల్లవ:     యరవు సేసుక యతనఁ డేల దటూరెనే

     యిరవపై తా నునాన్ననఁ డతటా నేమ సేసేదే
చ. 1:      ముచచ్చెట లడె నతటా మోహము చలల్ల నతటా

    యిచచ్చెకాననఁ దనక నే నేమ సేసేదే
     కచచ్చెపటట్టి వుతడె నతటా కడగోర గీరె నతటా
    యిచచ్చెటనఁ దనక సేవ యేమ సేసేదే

చ. 2:        పకక్కననఁ దా నవవ్వె నతటా పపైనఁ జేయి వస నతటా
    యికక్కడనఁ దన కతల కేమ సేసేదే

      మకిక్కలి వలచె నతటా మేలి మటేట్టి యాడె నతటా
    యకక్కడ నెపైనా వసా లేమ సేసేదే

చ. 3:     కనున్నలనే మొకెక్క నతటా కౌనఁగిటకినఁ జికెక్కనతటా
    యనిన్నక గరతుల మెపై నేమ సేసేదే

     ననున్న శ్రీ వతకటేశనఁడు నయముననఁ గటూడె నతటా
    యనిన్న మెచచ్చెలని మెచిచ్చె యేమ సేసేదే.



రేక: 0404-6భవుళ సతపటత: 12-024
పలల్లవ:      బతుక మనవ యితకానఁ బెపై పపైనఁ దాను

   రతకేల పలిచేవ రానీవ తాను
చ. 1:      ముచచ్చెటలే యాడి యాడి మొదల నను భద్రిమతచి

     చెచెచ్చెరనఁ బతతాన కితత సేసేనఁ గా తానటూ
      వచిచ్చె వచిచ్చె చేయి వసి వానఁడు మోముకళ రేనఁచి
     పచచ్చె రేనఁగి యితత ఱటట్టి పటట్టినఁగా తానటూ

చ. 2:      నతట సేసి నవవ్వె నవవ్వె నానఁటకాలే పచరితచి
   యితటనే జాగరము సేయితచెనఁగా తాను

    వతట వతటనఁ దిరిగాడి వమారనఁ గరనఁగితచి
    దతట తనమున నాక దకెక్కనఁగా తానటూ

చ. 3:      సొలపలనఁ జూచి చటూచి సొముత్మిలలల్ల నాక నిచిచ్చె
    కొలనఁది మరనఁగ ననున్ననఁగటూడెనఁ గా తాను
     యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డితత ననున్న మనిన్నతచి

     బలిమ నుర మెకిక్కతచి పపై కొనెగా తానటూ



రేక: 0405-1ముఖరి సతపటత: 12-025
పలల్లవ:      యేమే మ సేర పలల్ల నినఁక నెనన్ననఁడే

     మోము చటూచి గటట్టి తోనె మొకక్కవలనఁ గానఁకా
చ. 1:     మాటలడుకో రాదా మనసు లొకక్కట గానఁగ

    గానఁటప తొలిల్లట మలో కపట మేల
    ఆనఁటదాని కితతయేల ఆతనఁ డేమ సేసినను

    నానఁటన చటూపలనఁ జూచి నవవ్వెవలనఁ గాకా
చ. 2:    బాసల సేసుకోరాదా పతతముల సరిగానఁగ.

   వసరని మలోని వరగ లేల
     సేస వటట్టిన వారికి చితతతచ నినఁక నేల

    ఆసతో నాయము లలల్ల నతటవలనఁ గాకా
చ. 3:    కౌనఁగిలితచకోరాదా కానఁక మలోనఁ దరనఁగ

    చేగ దేరే మలోని సిగద్గీ లేల
     వనఁగక న నన్నపడే శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడే

    మానఁ గిన మోవులతో సమత్మితలల్లవలనఁ గాకా.



రేక: 0405-2భవుళ సతపటత: 12-026
పలల్లవ:    యపాటకి పాటయేరా నీవు నే

      నేపన మత మరిత నినఁ క నెతత సేతువో
చ. 1:    మతకదనమున నొకక్కమాట నీతో నాడితేను

    కొతకక అదొక పదద కొతడ సేసేవు
    జతకితచి నినున్ననఁ గనక చలముననఁ దిటట్టితేను
    అతకెలనఁ బేరిచి పేరిచ్చె అపడెతత సేతువో

చ. 2:      చెనక రానఁగా నినున్ననఁ జేయి వటట్టి నిలిపతే
   కినిసి యితదరినీ సాకిరి వటేట్టివ
    పననఁగి నినున్ననఁ గనక బెతదుపడనఁ జేసితేను
    మనసు కాతతాళముతో మరి యతత సేతువో

చ. 3:    రతవళ నీతోను రాజసాన నుతడితేను
    తతనఁ గానఁక రేనఁగి రేనఁగి తమకితచేవు

    యితవపై ననున్ననఁ గనక యలయితచి నవవ్వెతేను
     సతమెపై శ్రీ వతకటేశ నట లతత సేతువో.



రేక: 0405-3హితదోళవసతతము సతపటత: 12-027
పలల్లవ:      యేలే నాక వగిరము యితక నేమటకి చితత

    తాలిమ నాతనఁడే నాక దకిక్క వుతడనఁగాకా
చ. 1:     పగయ మెతత గలిగిననఁ బలవక వతుత్తి రా

   నయముగల దతటాను నవవ్వె వచచ్చెనా
   కిగయ యఱినఁగినయటట్టి కిముత్మిల యిలల్ల లికి

   దయగలదానఁకా పతనఁ దగలట గాకా
చ. 2:     బలి మెతత గలిగినానఁ బెపైకొననఁగ వచచ్చెనా

   చల మడేరీ నతటాను జతకితతురా
    కల కాతతలకనఁ దమ గణముతోనే పత

    తలనఁపలో మెలనఁగటే తగ వతతే కాకా
చ. 3:     మనిన్నతచి యతత గటూడినా మతదమేలము చెలల్ల నా

   మునిన్నట సుదుద ల నేడు మొనసేతురా
    యనిన్నటా శ్రీ వతకటేశనఁ డిపప్పుడిటేట్టి ననున్ననఁగటూడె

     కనెన్ననెపైన నా కితనఁడే గత యతట గాకా.



రేక: 0405-4శతకరాభరణత సతపటత: 12-028
పలల్లవ:    బలముల చటూపనఁగనఁ బని లేదు

   ఫల భోగము లవ భాగతముకొలనఁద
చ. 1:     వతతుక నీ కిట వలచిన మాకను

   పతతము లడనఁగనఁ బని లేదు
   కాతతునఁ డని వళ గాచకతడనఁగా
    బతతుల నీ కస్కృప భాగతము కొలనఁద

చ. 2:    యిచచ్చెకరాలనెపై యి టతడ నాకను
    పచిచ్చె సేయ నినునఁ బని లేదు

    చెచెచ్చెర నీ సేవ సేసు కతడనఁగా
  బచెచ్చెన ముదముల భాగతముకొలనఁద

చ. 3:     తగిలి నీ కౌనఁగిట తనిసిన మాకను
   బగివాయనఁగ నినఁకనఁ బని లేదు

   అగడుగ శ్రీ వతకటాధిప కూడిత
    పగట రతుల మా భాగతము కొలనఁద.



రేక: 0405-5గతడకిగయ సతపటత: 12-029
పలల్లవ:    యతతపైన నేను నీయితత ననరా

   సతతసాన నుతడితేను చన వయతవలదా
చ. 1:      నీ వతట రమణునఁడు నిచచ్చె నాకనఁ గలగనఁగ

    యేవల నా రాజసము లకక్కడే కాదా
       భావతచి నీవు రానఁ గా నేనఁ బవవ్వెళతచి వుతట నతటా

     వవల దటూర లేల నీ వభవమే కాదా
చ. 2:     యితతట వానఁడవు నా యిచచ్చెలోనే వుతడనఁగాను

    యతత లేదు నాగరవ్వె మేమ చెపేప్పుది
     పతతమాడి నేను నీపపైనఁ జేయి వసిత నతటా
    వతతమాట లడేవు నీ వడుకే కాదా

చ. 3:    కరణనిధివ నా కౌనఁగిటలో నుతడనఁగాను
   యిరవపైన సతపదక నేది మేర

      నిరత శ్రీ వతకటేశ నినున్న నేనఁ గటూడిత నతటా
   గరిమెతో మెచేచ్చెవు కఱతలే కాదా.



రేక: 0405-6  శతకరాభ రణత సతపటత: 12-030
పలల్లవ:     యటట్టి తడినా నీవ ననున్న నీడేరితచకొతట గాక

   మెటట్టిపటట్టి కొని నినున్న మెపప్పుతచనఁ గలనా
చ. 1:       మటట్టి తోడ నీతో నే మాటక మాటాడే నతటే

    జటట్టి గొని నీక నేను సరిదాననా
      వటట్టి క నీ వదద నుతడి వడిగాల సేసే నతటే

   నెటట్టిన నే నతతేసికి నేరపరినా
చ. 2:      చనవు సేసుక నీతో సారెక నవవ్వె నతటే

   యనసిన నీ చితత్తి మెరనఁగదునా
     పననఁగి పననఁగి నీకనఁ బద్రియాల వుటట్టితచే నతటే

   వనక ముతదు నేనతత వవకినా
చ. 3:      కరనఁగితచి నే నినున్న కౌనఁగిటనఁ జొకిక్కతచే నతటే

   సరవతో నే నతత చదివతనా
     నిరత శ్రీ వతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ
   దొరనఁ జేసితవ నీవ దొడడదాననా.



రేక: 0406-1మధతమావత సతపటత: 12-031
పలల్లవ:     యితటకి వచేచ్చెయ వయత యేమెపైనానఁజేసేనఁ గాని

    కతటవాసినతదుమనఁద కడునఁ దడ వనఁ టకీ
చ. 1:        నేర మెతచనఁ బని లేదు నీక నాక నినఁకనఁ బోదు

    వారి వరివల బొతక వపైప గాదు
    వోరి యని పలిచిత వోపనని బగిసిత
     కోరి నీకే మొకిక్కతని కోప మనఁక నేనఁటకీ

చ. 2:       చలము సాదితచ నేల సరస నీక నే నాల
    యలయితచ నీవు ననున్న నిద వళ

     తొలత నేనఁ బదరిత దొమత్మి నినున్ననఁ జేసితని
     వలచి వచిచ్చెత నినఁక వటట్టి పగ లేనఁటకీ

చ. 3:      జగడము లితత గదాద సరి నునన్నదాన నీవదద
    వగడా లినిన్నయు నినఁ క వనవదాద
     నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నినేన్న నేనఁ గటూడితని

   తగలమయిన మనఁద తమకము లేనఁటకీ.



రేక: 0406-2పాడి సతపటత: 12-032
పలల్లవ:     ఆతనితో నీమాటే అనరమత్మి చెలల చే

     చేత నేనే అనే నతటే సిగద్గీయత నాకూ
చ. 1:      వలపే నాకనఁ గలిగితే వదద నాతనఁ డుతడనఁడా

    వలయునా బతత్తి యిద వఱిఱ్ఱై గానఁబోల
      నలి నేనే ఆల నెపైతే నాతో నాతనఁడు నవవ్వెనఁడా

   బలిమనేనఁ బలిచేది భద్రిమ గానఁబోల
చ. 2:     సేసే తనక నోమతే నిలిచి మాటాడనఁడా

    పూనిన నామేని కానఁక బొతక గానఁబోల
      తానే నే నని యుతటే తల యతత్తి చటూడనఁడా

    మాననీ నా యడియాస మతక గానఁబోల
చ. 3:      తను మెపప్పుతచ నేరిచ్చెతే దయ నాపపైనఁ జేయనఁడా

    చనవరి నే నెపైనది సట గానఁబోల
      పని వడి శ్రీ వతకటపత ననున్న నేనఁడు గటూడె

    మనికెపైన య రతుల మనన్నన గానఁబోల



రేక: 0406-3గతడకిగయ సతపటత: 12-033
పలల్లవ:     మొకిక్కత నని చెపప్పురే మొదలనే తనకను

    చెకక్కచేతతోడనఁ దన సేవ సేసే వారము
చ. 1:       జగడాల దర మని సారె సారె మముత్మి నతప

  మగవారికి బలవా మగవలమటూ
  బగిసేవారమా తన పగయములోవారము

     తగిలితే మరినఁ దన దయ లోని వారము
చ. 2:     వమర నలల్లతతనుతడి వరల నేల వసనే

  కామునముత్మిల కెకక్కడా కాతతలమటూ
   రా మనేటవారమా రతలోని వారము

   ఆమనఁదట పనులక నఱచేత వారమటూ
చ. 3:       చలము సాదితచి తాను సారెనఁ బెపైనఁ జేయి వసి

  వలపలక వళ వనితలమటూ
      అలరి శ్రీ వతకటేశనఁ డటేట్టి ననున్ననఁ గటూడె నిద

   మలసితే నితకానఁ దన మనసులోవారమటూ.



రేక: 0406-4లలిత సతపటత: 12-034
పలల్లవ:      వసిగేవు సుమత్మి నీవు వడువ నతటా నాపపై

     వసమెపైన దాననఁ గాన వదల నే నినున్నను
చ. 1:      యడా నాడా నుతడి ననున్న నెతత వచారితచకనాన్న

    నాడుకొతదు నేను నీ యాల నతటాను
    వోడక యిటేట్టి నీవు వదిదకినఁ బలవకనాన్న

    తోడునీడనెపై వుతదు తొలనఁగి పో నెపడు
చ. 2:      మొగము చటూచి నీవు మోనాన నటేట్టి వుతటే

  నగదు నటూరకయపైన నపప్పుసేసుక
    వగరనఁ దపగా నీవు వోరగతడల్లనఁ జూచిన

   మగటమనఁ బటూసగొతడిమాట లలల్ల నాడుదటూ
చ. 3:      అతతలో నీవు వచేచ్చెసి ఆయముల ముటట్టి తేను

   సతతసాన నీ మోవ చవగొతదును
     కాతతునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసిత వటట్టి ననున్న

    పతతాన నితదుకే నినున్ననఁ బలమార మెతుత్తి ను.



రేక: 0406-5సామతతత సతపటత: 12-035
పలల్లవ:   అటవతటవానఁడా ఆతనఁడు మాయడక

    ఘటన నిపప్పుడే ననున్ననఁ గరణతచ కతడునా
చ. 1:      వల నతట మా కెలల్ల వగిరితచ వచచ్చెనా

    యేలిన యాతని చితత్తి మతతే కాక
   తాలిమ నాతనఁ డేనఁమెపైనా దయలేనివానఁడా

    వోలి నటూర కేమటకో వునాన్ననఁడు గాకా
చ. 2:    పర రేనఁచి యాతనినేనఁ బలిపతచవచచ్చెనా

   మరిగిన రమణుని మనన్ననే కాక
   సర వరినఁగినయటట్టి సరనఁసుడు గానఁడా

    వరసి యేమ దలనఁచి వునాన్ననఁడో కాకా
చ. 3:     పచిచ్చె సేసియాతని నే భద్రిమయితచ వచచ్చెనా

    యచచ్చెటా శ్రీ వతకటేశ హితవ కాక
     మెచచ్చె నేరిచిన యటట్టి మేలవానఁ డు గానఁడా

   వచెచ్చెము దరచనఁ గాచకనాన్ననఁడు గాకా.



రేక: 0406-6శ్రీరాగత సతపటత: 12-036
పలల్లవ:     నీ చితత్తిముకొలనఁది నే నడచట గాక

      చటూచి చటూచి నీ తోడి సటూడు నాకనఁ జెలల్ల నా
చ. 1:      పతతము లడనఁగ నేల పపైకొని మొకక్కట గాక

    వతతు లేక వలచ నావతట దానికి
    అతతట మనఁదట నీవు అనిన్నటాను దొరవు
    కొతతపైన నీ మనఁదనఁ గోపగితచనఁ జెలల్ల నా

చ. 2:      కపటము లినఁక నేల కనున్నల నపప్పుట గాక
  యపడును నావతట యిలల్ల లికి

   నెపముననఁ దొలతనే నీయిచచ్చె రాజవు
   వపరీతముగ నినున్న వగద్గీళతచనఁ జెలల్ల నా

చ. 3:     కావరితచ నినఁక నేల కౌనఁగిలితచ కొతటగాక
  కెపైవసప నావతట కాతతకను

     శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీవ చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ
    ఆవటతచి యినఁక నినున్న నలయితచనఁ జెలల్ల నా.



రేక: 0407-1రామకిగయ సతపటత: 12-037
పలల్లవ:     చతచలగణము నాది సరి ధీరనఁడవు నీవు

    నితచి నీ మేలే నాపపై నెరపవయాత
చ. 1:      సరి నెఱనఁగదు నాపపై సారె బతత్తి గలగత

  తరవాతకె రాకనన్ననఁ దమకితతును
     కరనఁగదు నీవు నాపపైనఁ గల మనన్నన దలనఁచి
    తరమరనఁ గెపైతే నే తగవల యాడుదు

చ. 2:       వా దడుతునఁ జెలలతో వడి నీవు బొతక వని
    నా దస చటూడ కతడితే నమత్మికతడుదు

    సాద వని పొగడుదు సరి నెదురాడకనన్న
     కా దతదు నీవు పరాకెపై కడు నవవ్వెతేను

చ. 3:      చే యతత్తి మొకక్కదు నీవు చేసనన్న సేసితేను
  చాయ సేసుకతడితేను సాదితతును

      య యడ శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   కాయజకేలికే నినున్ననఁ గమత్మిరనఁ బలతును.



రేక: 0407-2గతడకిగయ సతపటత: 12-038
పలల్లవ:    యడగనఁ బెతడిల్ల యిదదరినఁ జేసేము

  చేడెలల యిది చెపప్పురగా
చ. 1:    పచిచ్చెక బయళళ్ళనఁ బడనఁత యాడనఁగా

  ముచచ్చెటనఁ గస్కృషరనఁడు మోహితచి
    వచచ్చెప పూదతడ వసి వచెచ్చె నట
  గచచ్చెల నాతనినఁ గానరగా

చ. 2:    ముతత్తిప ముతగిట ముదిత నడవనఁగా
 వుతత్తిమునఁడే చెలివురముననటూ

     చితత్తిరవు వాబ్రాసి చెలనఁ గి వచెచ్చె నొళ
   జొతుత్తి మాని యిట చటూపరగా

చ. 3:    కొతత్తి చవకెలోనఁ గొమత్మి నిలిచితే
  పొతుత్తి ననఁ దలనఁబాల వోసనటా

   యితత్తిల శ్రీ వతకటేశనఁడు నవువ్వెచ
    హతత్తి సత గటూడె నని పాడరగా.



రేక: 0407-3సౌరాషట్టి సత సతపటత: 12-039
పలల్లవ:    యఱపరికము లేల యతత సేసేవ

   తఱవాత పనులకనఁ దడవు గాదా
చ. 1:     కనున్నల కలికి నీకనఁ గాచకనన్న దదివో

   వనెన్నలబయట నీవు వచేచ్చెసు దానఁకా
    ననేన్నల యలయితచేవు నాతో నేల నవవ్వెవు

    యినేన్నసి మాయలకనఁ జో టడ నునన్నదా
చ. 2:   ఆసలనఁ బొరగచెలి అలకితచినదివో

    వసాల నీ మాట లలల్ల వనన్నదానఁకాను
     గాసినఁ బెటట్టిక ననున్న యేకతముల మాను నాతో

    నీసటల కితతేసి కలల్ల నే నోపనా
చ. 3:      మునుపే ని నాన్నప గటూడి మోము చటూచినదివో

   ననుపపై సరణగతడల్ల నపప్పు కొతటేను
     యనసిత వద ననున్న యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ

    చెనకే నీ చేనఁతలక చెపప్పు నునన్నదా.



రేక: 0407-4సామతతత సతపటత: 12-040
పలల్లవ:     యిపప్పు డే వచేచ్చెసిత వనఁక నేల

    అపప్పుటపప్పుట యాసల నలస నా మనసటూ
చ. 1:      పలిపతచే వనీ యటేట్టి పేగమతోనఁ గాచ కతడిత

   చెలల నతపే వతటానఁ జెతగలితచిత
    అలరి నీవ వచేచ్చె వతటా నెదురచటూచిత

    వలలేని వడుకల వగెనఁ బొదుద నాకను
చ. 2:     యితటలో నునాన్ననఁడ వతటా నితతటాను వదకిత

     కతట నతటా నీడ చటూచి గడె వటట్టిత
    అతటనఁ బారి పటట్టినఁబోయి ఆయముల మరచిత
      వతటనే నా భద్రిమ తల వగెనఁ బొదుద నాకను

చ. 3:      సారె సారె నినున్ననఁ బాడి జాగరాల చేసితని
   నీ రటూప దలపోసి నివవ్వెరగెపైత

      య రీత శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
     వ రతకేలి మనన్నన వగె బొదుద నాకను.



రేక: 0407-5దేసాళత సతపటత: 12-041
పలల్లవ:      యితక నేల మా వనన్నపాలినిన్నయు నితదే వునన్నవ

     సతక దరె మాక మక సారె మొకేక్కమయాత
చ. 1:      యపప్పుడు చటూతునో యతటా యితత నినున్ననఁ దలపోసి

   చిపప్పులనఁ దన చెకక్కల చెమరితచెను
     అపప్పుడే నీవు వచేచ్చెసి ఆపమోము చటూచి నవవ్వె
    వపప్పుచ సురటనఁ గొని వసరిత వయాత

చ. 2:      యేమాట నినాన్నడే నని యదుట నీ వుతడనఁగాను
   మోమోటాననఁ బులకితచి మోనాన నుతడె

      ఆమాటే నీవు నాడి అతగన మే నెలల్ల నితడ
     చే ముటట్టి గతదవడి నితచిత గద వయాత

చ. 3:      ఇటేట్టి నినున్న నిలిప ఇచచ్చెకము సేసే నతటా
    దటట్టి మెపై శ్రీ వతకటేశ తమకితచెను
     అటట్టి నీవ నిలిచి అతవనఁ గటూడి మరియు

     మటట్టి మరనఁ జన వచిచ్చె మనిన్నతచిత వయాత.



రేక: 0407-6సాళతగత సతపటత: 12-042
పలల్లవ:    చేసిననేరమ నీతోనఁ జెపప్పుక పోదు

     దోసము లే దనవయత తొతత్తి నీక నేను
చ. 1:     సడినఁ బెటట్టినటట్టి నా సవత మచచ్చెరమున

   తొడినఁబడ నటూరకే దటూరిత నినున్న
     జడిగొనన్న ఆప తోడి జగడప వళ నినున్న

     వడి నాకాల దానఁకినా వతగి మొకక్క నెపైతని
చ. 2:    గానఁటపనఁ బొరగవారి కాతతాళపనఁ బరాకన

    మాటాడినా నీ తోడ మాటాడ నెపైత
      నానఁటనఁగ నాపనఁ దిటట్టి తా నా తమత్మి నీపపైనఁ బడితే
     పాటతచి తుడువ నెపైతనఁ బతత మయత నెపైతని

చ. 3:     దిముత్మిరేనఁ చే వారితోడనఁ దిటాల్ల డే పరాకన
    యమెత్మితో నీవు వచిచ్చెన దఱనఁగ నెపైత

     కముత్మిక శ్రీ వతకటేశ గకక్కన ననున్ననఁ గటూడిత
     నెమత్మిది నా సతతసాన నినున్న మెచచ్చె నెపైతని.



రేక: 0408-1కేదారగళ సతపటత: 12-043
పలల్లవ:    చేముటట్టినఁ జమత్మి నీవు సేసినతదుక

      యే మౌదు నే నీక నేల మొకేక్క వయాత
చ. 1:       నవవ్వెనఁ జమత్మి నే నీతో నానఁడు నీవు రానతదుక

    నవువ్వెల నీ లోలోనే నవువ్వెకో వయాత
     అవవ్వెలి మోమెపైతనఁ జమత్మి ఆప యితట నునన్నతదుక

     యవవ్వెతను నీక నేను యేల పటేట్టి వయాత
చ. 2:     మాటాడనఁ జమత్మి నీవు మాయల సేసినతదుక

     మాటల నీలో నాడుకో మాతో నే లయాత
      నీటననఁ దిటట్టి తనఁ జమత్మి నీ సుదుద ల వనన్నతదుక

       యేనఁ టకి బానఁ త మముత్మి నేల చటూచే వయాత
చ. 3:      కౌనఁగిలితచనఁ జమత్మి నీవు కానఁ కల సేసినతదుక

     కౌనఁ గిట నీక నీవ కెపై కొనవయాత
     వనఁగక శ్రీ వతకటేశ వగ ననున్ననఁ గటూడితవ

      యేనఁగనఁ బెతడిల్ల నేనఁ డాయ నేల మెచేచ్చె వయాత.



రేక: 0408-2రీతగళ సతపటత: 12-044
పలల్లవ:     దగద్గీరి నీ వునన్నపప్పుడే తలనఁచనఁ గాని

   సిగద్గీన నే కతవళనఁ జితతతతురా
చ. 1:      నీవ కావలనఁ గాక నిచచ్చె నే నాడేమాటక

    వవ లపైనా నోరతురా వ రొకర
    తావున నే నొకవళ తలపోసి చటూచకొని

   కావరి నా లోలోనే కరనఁగదురా
చ. 2:      నీ మనసే కావల నే సొలసే సొలపల

వోమ(?)   వరగకతడునా వుతడనఁ బోనఁటది
     ఆ మేల నాక నాకె అపప్పుటపప్పుట కెతచక

    వమరనఁ దల వనఁచక వర గదురా
చ. 3:      నీ నేరపే కావల నే బగిసేయతదు కెలల్ల

   వనుక మరొకటపైతే పొతదు గటూడునా
         నే నిటేట్టి శ్రీ వతకటేశ నీ నా రత నేనఁ డు చటూచి

   నాననఁగానఁ గల కాలము నవువ్వెకొతదురా.



రేక: 0408-3సామతతత సతపటత: 12-045
పలల్లవ:    యతత జాణరో య కలికి

    కాతతునఁ డ నీ భోగములకే తగనటూ
చ. 1:    చెలి నీ కౌనఁగిటచెమటలనఁ జేసను

   చలవగ నిపప్పుడు జల కేలి
   అలరచనఁ గచముల నదుముచనఁ జేసను
  పలమర ముదములనఁ బరవ్వెతకేలి

చ. 2:    పపై పపై బెననఁగచ బాహులతలనే
  వపైపగనఁ జేసను పనకేలి
   చటూపల నీపయి సొలయుచనఁ జేసను

  పూనఁప వసతతము పూవులకేలి
చ. 3:   అరదుగ నటట్టివ యధరామస్కృతముల

  సరినఁ జేసను భోజనకేలి
   కరనఁగచ శ్రీ వతకటేశ సేసేను

  పరగిన రతులనె పరిణయకేలి.



రేక: 0408-4దేసాళత సతపటత: 12-046
పలల్లవ:     అనిన్నయునఁ గనేనఁ గాక అపప్పుట నేను

    యనన్నరాని వడుకల నెతదు వోయే నేనటూ
చ. 1:        అత వషముల నీవు అన లలల్ల నఁ బెటట్టి కోనఁ గా

    పత మాటలడ నాకనఁ బతతమా నీతో
      జతనాన నీ గణము చకక్క నుతటేనఁ జాలనఁ గాక

     గత నీవ అది నా భాగతము గాదా
చ. 2:     తగవు లపచరితచి తారకాణక రానఁ గాను

    జగడితచ నాక నేనఁడు చలమా నీతో
     వగదర నీవ నావదద నుతటేనఁ జాలనఁ గాక

   తగని నాపాలిట దేవరవు గావా
చ. 3:      మచిచ్చెక కౌనఁగిట నితచి మతచ మెకక్క మననఁగాను

     హచిచ్చె నినున్న దోయనఁగ నే నెదురా నీతో
     అచచ్చెమెపై శ్రీ వతకటేశ అటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

      కొచిచ్చె కొచిచ్చె నేనఁ గోరిన కోరి కిదే కాదా.



రేక: 0408-5ముఖరి సతపటత: 12-047
పలల్లవ:    యేది నీ జాణతన మతదులోనను

      సదితచి నీ యమెత్మి ననున్న సటూడు వట ట్టి నా
చ. 1:     చేరి నీవు రానఁగాను సిగద్గీవడి వదిగితే

    ఆ రీత నటూరకే తటేట్టివమత్మి మనఁదను
     మారక మార నినన్నతటే మరి యేమ సేసేవు
    రాజసము మా పయి నెపము వసనా

చ. 2:        ముపప్పురి నీవు చటూడనఁ గా ముసునఁ గ నేనఁ బెటట్టి కొతటే
    వపప్పుగనఁ బటూవుల వస వళళ్ళ దానఁకను

     అపప్పుట నే నిమత్మిపతట నటేట్టి నినున్న వసితేను
     కపప్పు నీ నేరప నాపపై ఘత సేసనా

చ. 3:     నెటట్టిన నీవు పపైకోనఁగా నివవ్వెరగతో నుతడితే
    వటట్టి మదన ముదద్రిల వళళ్ళ నితచిత

     గటట్టి తో శ్రీ వతకటేశ కూడిత నేనే నినున్న
     దిటట్టి నీ నవువ్వెల మముత్మి దిముత్మి రేచనా.



రేక: 0408-6పాడి సతపటత: 12-048
పలల్లవ:       నీ వతత సేసినాను నీ చితత్తి మతతే కాక

  కెపైవసమెపైన యాతనఁడు కాతతాళతచనా
చ. 1:    నెటట్టి కొని యడనుతడి నీతోనే మాటలడ

   పటట్టిన చలము మాని పలకరాదా
      యిటట్టి యతదో వుతడె నతటా నితత సేతురా నీవు

  గటట్టి తోడివానఁ డతనఁడు కోపగితచనా
చ. 2:       అపప్పుట నీ తటల్లక నాతనఁ డటేట్టి నవువ్వె నవవ్వె

    రెపప్పు లతత్తి చటూడరాదా రేసు లేనఁటకే
    చెపప్పుతచకొతదురా నీవు చేతకి లోనెపై నతదుక

   తపప్పులేనివానఁ డతనఁ డు తమకితచనా
చ. 3:     కనున్నలనే నీక మొకిక్క కౌనఁగిలితచ నాతనఁడు

  యినేన్నసి మతకా లేల,  యనయ రాదా
    సనన్నల శ్రీవతకటేశనఁ జన వచిచ్చె కూడితవ

    మనిన్నతచి లోనెపై నతనఁ డు మారకొనీనా.



రేక: 0409-1భౌళ సతపటత: 12-049
పలల్లవ:      యతతపైన నా వోజ మాననఁ డేమ సేతును

   అతతరతగ మెలల్ల నాతో నానతయతవయాత
చ. 1:       నీ మనన్నన పటట్టి కొని నే నితదరీ నవువ్వెదును

   వమర నా రాజసాన వఱఱ్ఱైవనఁగదు
     చేముతచి యిదలల్ల నీ చితత్తిము వచచ్చెనో రాదో

   ఆ మాట నాతో నీవానతయతవయాత
చ. 2:     పతచిన మతదమేళన పకక్క వతగే లడుదును

  కొతచక సవతులను కోపగితతును
     పతచల నీ వలప లేప డనఁతపపై నుతడునో
    అతచ మోవ నాక నదే ఆనతయతవయాత

చ. 3:   యనసినసతతసాన యవవ్వెరినినఁ గెపైకోను
  చనవున బొమత్మిలనే జతకితతును

     వనర శ్రీ వతకటేశ వకక్క టపైత మదదరము
   అనుమాన మెలల్లనఁ బాస నానతయతవయాత.



రేక: 0409-2  భ వుళ సతపటత: 12-050
పలల్లవ:     ననుప లేని చనవు నా కేలయాత

    యనసిన వారి మాటే ఇతపల గాక
చ. 1:      తగవులనఁ బెటట్టి పటట్టి తమకితచి నినున్ననఁ దిటట్టి

    నగి నినున్న సాదితచ నా కేలయాత
    మొగము చటూడనఁగా నీ మోహప మనన్ననవారే

    అగ డెతత సేసినాను అమరనఁ గాకా
చ. 2:       సటలకే మొకక్క మొకిక్క సతగడి నీ కాల దొకిక్క

   నటనలే పచరితచ నా కేలయాత
    ఘటన మతదమేళన గదిదతచే వారే నీక

    చిటకన నీ సేవల సేసేర గాక
చ. 3:      కమత్మిట సనన్నల సేసి కాతరాన గరి వాసి

     నమత్మి నతటా బా సడుగ నా కేలయాత
     యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    యమెత్మిల నీ వవవ్వెరెపైనా నెఱినఁగేర గాకా.



రేక: 0409-3దేవగాతధరి సతపటత: 12-051
పలల్లవ:     బడలి వునన్నది మోము పచిచ్చె దేరీని

  చిడిముడినఁ బనీన్నర చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:     వతదువల మా యితటకి వచేచ్చెసిత వనాన్నళళ్ళక

  కతదనప పీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడవయాత
   వతదిలి నినన్నతతేసి వుపచరితచ నేరము
    అతదప నా చిలక పగయము వనవయాత

చ. 2:      నా మోమెపై ననున్ననఁ జూచి నవవ్వెత వనాన్నళళ్ళక
  కామతచినా జవవ్వెనమేకాని కేదయాత

    యే మనవలనో నీతో నెఱనఁగము మాటాడ
   ఆమని మా మోవతేనె లరగితచవయాత

చ. 1:      కోరి నాపపైనఁ జేయి వసి కూడిత వనాన్నళళ్ళక
  కేరచనఁ జటట్టిమవు మొకిక్కతచకోవయాత

      య రీత శ్రీ వతకటేశ యిత వదో తలియము
     నేరప నీ బుదిద్ధ నాక నేనఁడు గస్కృపనయాత.



రేక: 0409-4సాళతగత సతపటత: 12-052
పలల్లవ:    నీవమ సేతువయత నీవు మతచివానఁడవు

   ఆవల నీపాపము నినన్నననఁ జోటేది
చ. 1:     పాయప నా వయసేకా పాసినపప్పుడెలల్ల నినున్న

   తోయప మాటల నినున్న దటూరితచెను
   దాయి దతడయినా తమకము లివయేకా

  సేయరాని వనయాల సేయితచెను
చ. 2:    తగని నామనసేకా దిన దినమాసలనే

   వగటగ నీ వతటవతటనఁ దపప్పుతచె
    మొగము చటూచి నా మొగమోట మదియేకా

  నగతానేమటకెపైన ననేన్నడి గటట్టితచెను
చ. 2:      పొతచిన నా జనత్మిమేకా పొతదు సేస నీతోడ

    లతచప కౌనఁగిట లోలో లతకె బెటట్టిను
     యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్న గటూడితవ

  మతచిన నారతులలల్ల మెపప్పుతచెనటూ.



రేక: 0409-5దేసాళత సతపటత: 12-053
పలల్లవ:   యితకానఁ జినన్నకూనఁతురా యితతేలమాత్మి

     పొతకప జవవ్వెని కిటేట్టి బుదిద్ధ చెపప్పు రమాత్మి
చ. 1:     సలవ నవువ్వెలదేరి సిగద్గీల మోముననఁ గారీ

  అలివణ నిదేలని యడుగరమాత్మి
    బలిమసేసి యతనఁడు పపైనఁ జేయి వయనఁగాను

   వులికి గోళళ్ళనఁ జిమత్మి నొదదనరమాత్మి
చ. 2:      కనున్నలకనఁ గెతప లకెక్క కాయము లోలోనఁ జొకెక్క

   యినేన్నసి సుదుద ల దనకెకక్కడి వమాత్మి
    సనన్నల సేసి వభునఁడు చనవు మెరయనఁగాను

   నినన్నటనుతడి యలిగీ నేనఁడు మొకక్కరమాత్మి
చ. 3:      తమకము మత నితడెనఁ దపము లనిన్నయునఁ బతడె

   సముకాన మోనముల చవ గావమాత్మి
    అమర శ్రీ వతకటేశనఁ డాదరితచి కూడనఁగాను
    జమలి పతతము లిటేట్టి సరినఁ దటూగీనమాత్మి.



రేక: 0409-6దేశక సతపటత: 12-054
పలల్లవ:      నే నునన్నదాన నని నీ వట లోనఁగక

     పూని యాప నే పొగడుమ వభునఁ డా
చ. 1:    ఘనకచగిర లట గదలనఁగ వడిగా

   వనిత నీ కెదుర వచిచ్చెనదే
    పననఁగక నీ కాప పగయముల చెపప్పున

     చెనకి నీ వా పని సేయుమ వభునఁడా
చ. 2:    దవువ్వెల మొకక్కలనఁ దతగొని మాటల

  జవవ్వెని వలపల చలిల్లనదే
   రవవ్వెగనఁ గనఁగిట రతకినఁ దసితే

   నవవ్వెక కూడుమ ననుపన వభునఁడా
చ. 3:     మతతన మెఱనఁగక మఱి నినునఁ గటూడుచ

   కాతత పయత దట గపప్పునదే
    యితతలో శ్రీ వతకటేశ ననునఁ గటూడిత
   వతతయు నాపనే అడుగమ వభునఁడా



రేక: 0410-1పసాళత సతపటత: 12-055
పలల్లవ:     మరిగి మటూసి దానఁచ మన కేల

   సొరిది నాతని కీపనఁ జూపరమాత్మి
చ. 1:     చెకక్కననఁ జేయి వటట్టి క చితతలనఁ జిగరలమత్మి

   నికక్కవ వరహవళ నీ లేమ
     చొకక్కప వభునఁడు వనఁడె సుతకము దనక వచచ్చె

   చికెక్కనఁ దనపాలిటకినఁ జెపప్పురమత్మి చెలల
చ. 2:     మనసుననఁ గాతతాళతచి మలల్లలనఁ బువువ్వెల గోస

  యనలేని తమకాన నీయితత
    అనుగ వభునఁడు వానఁడె అరిగోల దనసొముత్మి

   వనక ముతదర వనన్నవతచరమత్మి చెలలటూ
చ. 3:     ముతచిన కూటములనె మోవులనఁ బతడుల్ల దానఁచ

   నెతచరాని యడియాస నీ లేమ
     యతచక శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనే యపనఁ గటూడె

   నతచెల నితనినఁ గొనియాడరమత్మి చెలల.



రేక: 0410-2  మతగళ కౌశిక సతపటత: 12-056
పలల్లవ:   యకక్కడ వయేతము మనమతతలోననటూ

   వకక్కసాల సేయనఁబోతే వగటలపై తోనఁచవా
చ. 1:       వావుల దలిప నే నే వచిచ్చెతే నవవ్వెవు గాక

    చే వటట్టి తయతకవయత చెపీప్పునఁ గాని
     మోవ చటూప మాటాడితే మోహము చలేల్లవు గాక

   యవళ వగిరితచితే నెగసకెక్కము గాదా
చ. 2:       చేతు లతత్తి మొకిక్క చేనఁత సేసితే మెచేచ్చెవు గాక

    కాతరితచ నేటకియత కెపై కొనెనఁ గాని
    యతల నేనఁ గొసరితే యియతకొనె దపప్పుడితతే

   యేతులకనఁ బెననఁగితే నిచచ్చెకము లనరా
చ. 3:       పతత మెచిచ్చె నీ కొతగ పటట్టితేనఁ గటూడేవు గాక

   అతతలోనె కలసిత వదేమో కాని
      చెతతల శ్రీ వతకటేశ చెలల్ల నీక నాక నివ

   మతతనాల నెరపతే మాయలపై నిలవవా.



రేక: 0410-3  శతకరాభ రణత సతపటత: 12-057
పలల్లవ:   చెపప్పునఁగనఁ జాలర సిగద్గీననటూ

  అపప్పుడే నవువ్వెల నలసితని
చ. 1:    పాయకరా ననునఁ బెపైకొని నీ

  మాయల వలపల మరిగితని
    చేయి వసి యితకానఁ జెనకేవా నీ

   కాయప సనఁ కలనఁ గరనఁగితని
చ. 2:   మానకరా యిట మాటాడని

 నానుడిబాసల నమత్మితని
    కానీ లే యఱనఁగదునఁ గత లేల
   నేనే నీ వపై నెగడితని

చ. 3:    వడువకరా వయి వ యపైనా
  వుడివోని రతుల నొనరితని

   కడనఁగిన శ్రీవతకట వభునఁడా నీ
  గడికొను కౌనఁగిటనఁ గటూడితని.



రేక: 0410-4మాళవగళ సతపటత: 12-058
పలల్లవ:     యతదుకెపైన వతుత్తి వు ని నెన్నవవ్వెనఁ డెఱనఁగ

   నితదలక వరవవు నిలవయత చాలను
చ. 1:     వాసు లకిక్కతచి యకిక్కతచి వదదనాన్న మానక

   యసుల రేనఁచితవ మా యిదదరిలోన
   వోసరితచి మమత్మిపప్పుట నొడనఁబరచ వచేచ్చెవు

     నీ సుదుద లతత లేదు నిలవయత చాలను
చ. 2:     సనన్నల చేసి చేసి చలలకే పోనీక

   యినేన్నసి చేసితవ మా యిదదరిలోన
      ననున్న నాపనఁ గటూడు మతటా నాయమునఁ జెపప్పు వచేచ్చెవు

     నినన్న నే యనిన్ననఁ గతటమ నిలవయత చాలను
చ. 3:     నగవుల నగి నగి నాటకాలకోప మనన్న

  యగసకేక్కల చేసిత వదదరిలోన
     జిగి నిదదరినఁ గటూడిత శ్రీ వతకటేశనఁడ మముత్మి

    నిగిడె నీ మతకాల నిలవయత చాలనటూ.



రేక: 0410-5సాళతగత సతపటత: 12-059
పలల్లవ:     అతదుక నే వదదనేనా అయోత నినున్న

   మతదలితచి యిద నొకమాయ సేయవలనా
చ. 1:      వరహ వదనే వళ వసిగిన నా వసువు

    అరసి యగద్గీల వటేట్టి వది యేరా
   పొరి నెవవ్వెతతటకెపైనానఁ బోవలస యపొదుద
    వరసి నాపపై నిదొక మాల వసేవు

చ. 2:     ననిచి యేకత వళ నవవ్వెనటట్టి నవువ్వెల
    యనసి రచచ్చెలనఁ బెటేట్టి వధి యేరా

   మనసురానివానఁడవు మతకాల సేసి నేను
    పననఁగనఁ గానె నాతో బగవు లడేవ

చ. 3:   భావపరవశముననఁ బలికిన పలకల
    చేవల వానఁడి సేసేవు చెలల్లనఁ బోయరా

     యవల శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   నావదద నుతడవలసి ననున్ననఁ గొసరేవ.



రేక: 0410-6హితదోళవసతతత సతపటత: 12-060
పలల్లవ:     ఆప తో నినిన్నయునఁ జెపేప్పుద దఱనఁగను

    తేపగానఁ దన గణల తలిసనఁగా నాకనటూ
చ. 1:    జగడాల మానెనఁగా సరస వనకటవ

    యగసకేక్క లితక నెటట్టి యిననఁ జేయనీ
    నగిత నే నెఱనఁగక నామగనఁ డతటానే

   పగవానివల నితత పఱచే దఱనఁగనటూ
చ. 2:    మోముల చటూచితమగా మోనాన నిదదరమును

    ఆ మనఁదట పనుల యటట్టియినానఁ గానీ
   దోమటవడె మచిచ్చెతనఁ దొలిల్లటవల నతటానే

     వమర నేనఁ దన కితత వసట తఱనఁగనటూ
చ. 3:   మనసుల గరనఁగేనఁగా మదనకేలిలోన

    ననుప లనిన్నయును నే నడుపనఁ గానీ
     వనరి శ్రీ వతకటేశనఁ డొకక్క టపైత నతటానే
    చెనకిత గోర నిది సిగద్గీవు టఱనఁగనటూ.



రేక: 0411-1 సాళతగనాట సతపటత: 12-061
పలల్లవ:     కోరో కోరో రారో కోరి వడేల

    సారె సారె నితదరికినఁ జాటతమ సుతడి
చ. 1:     పాలవారి పనన్నదాని బలిమనఁ బెతడిల్ల సేయనఁగ

    నాలనఁ గాచే శ్రీ కస్కృషరనఁనికే నడిగేర
   వోలివటట్టి అతతలోనె వుతగరమునఁ బెటట్టినార
   నీలవరర సబనము నేనఁడే సుతడి

చ. 2:    చతదమామ తోనఁబుటట్టి గ సరి నతదగోపని
  నతదనునికినినఁ బొతతనాల చటూచిరి

    డితదుపడ నిదదరికి తర ఇటేట్టి పటట్టినార
   అతదియతరో తలనఁబాల కాయితత్తిము సుతడి

చ. 3:     జలధిరాజ కూనఁతుర సరి శ్రీ వతకటపత
   నెలమతో వదు లలల్ల నేనఁగితచినార

    కొలము కొలమునఁ గటూడి కొతగల ముడిచినార
    తలనఁపనఁ జకక్కనఁ దనాల తగనఁ జతడి.



రేక: 0411-2 పాడి సతపటత: 12-062
పలల్లవ:      యిపప్పుడే నే నే మనన్న నిత వయతనా

    ముపప్పురి నాపమనఁద మోహము నీ కతడనఁగా
చ. 1:      చాలనఁ జాల దాని చేత సణనఁగ లతతలేదు

   పోలితచి ఇతతలో నేల పొగడేవు
    నాలికతత్తి దానిమాట నమత్మితవా నీ వపప్పుడె
    మటూలల ములిగే మేల ముతదరనె వునన్నది

చ. 2:     నగక నీ వతతదాని నాటకపనఁ జేనఁతలక
    బగిసి నీ వల ఆనవటట్టి కొనేవు
    మొగ మచచ్చెల పడితే మొదలనే నిజమా

     తగవులనఁ బెటట్టి నినున్న దానఁ చకతడ గాక
చ. 3:     కరనఁగక నీవు దాని కౌనఁగిట రతులకను

   కెరలి ఇతతలోనఁ దమకితచే వల
     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    తరమరనఁ గెలల్లనఁ బాస తలసుకో ఇతకను.



రేక: 0411-3 గళ సతపటత: 12-063
పలల్లవ: రతటకి(?)    నొకక్కటే మాట రమణునఁడ నీతోను

     నతటన నీ చితత్తి మెట ట్టి నాకితకనఁ దలియదు
చ. 1:       నీవ మతచివానఁడ వపైతే నెరి నెత దుతడిన నేమ

   భావతచి నినున్ననఁ బొగడనఁ బనిలేదు
     యే వతక నీవ నాక నెరవులవానఁడ వపైతే

     ఆవటతచి నినున్న దటూర నతత పని లేదటూ
చ. 2:      మనసు లేక మెపైతే మార మాట లడవదుద

   చనవుల వనన్నపాల చవ గావు
    యనయక జగడితచి యిదదర మటేట్టి వుతడిన

   మనలోనే వనన్నపాల మరి చవగావ
చ. 3:     గకక్కననఁ గటూడిత మటేట్టి కెపైవసమెపైతవ నాక

    యకక్కవ తకక్కవ పతతా లినఁక నేల
     చకక్కని శ్రీ వతకటేశ చలనకే నీ వుతడితే

     మకక్కవల పయినఁ జలల్ల మరి యినఁక నేల.



రేక: 0411-4 సాళతగత సతపటత: 12-064
పలల్లవ:      ఆసల వటట్టి క ననున్న నతతేసి నీవు

      కానీ లే నీమత నితత గలిగి తేనే చాలను
చ. 1:      నీ మాట నీక వచెచ్చెనె నినేన్నమ ననలేను

   ఆ మనఁదటపను లిటేట్టి ఆడవలనా
    కామతచి నేనఁ బదరితే కకూక్కరితదాన నౌదు

     య మెలనఁత లిదదరను యఱినఁ గతటనఁ జాలను
చ. 2:       నినున్న నే మెపప్పుతచితని నే నే మతచిదాన నెపైత

  సనన్నలవలప నీపపైనఁ జలల్లవలనా
    ననున్న నేనే మెచచ్చెకొతటే నగనఁబాటదాన నౌదు

    నినన్న నేనఁట పతతముల నిలిచితేనఁ జాలనటూ
చ. 3:      నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ నీ కౌనఁగిట నునన్నదాన

   య వళనే మోవతేనె యియతవలనా
     శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ జెనకితే గబబ్బు నౌదు

       య వధన నా పొతదు నీ కిత వపైతేనఁ జాలనటూ.



రేక: 0411-5 శ్రీరాగత సతపటత: 12-065
పలల్లవ:   మొదల నేనఁటకే మోసములటూ

కొదలచ(?)   నెపైనా గొణనఁగదు గానీ
చ. 1:   వరకయపైనా నటూనఁ కొనరాదా

   చేరి వభునఁడు కత చెపప్పునదే
    ఆరయ నీ కోప మతత కలిగితే

   బీరప రతులలో పతతువు గానీ
చ. 2:    మొగ మోటనెపైన మొకక్కనఁగ రాదా

  సొగిసి నినన్నతనఁడు చటూచినదే
    తగవ నీ మతని తరముగనఁ గలిగితే
   చిగర మోవులలోనఁ జిలకదు గానీ

చ. 3:    ననుప సేసుకొని నవవ్వెనఁగ రాదా
  ఘనునఁడు పచచ్చెడము గపప్పునదే
   యనసను శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు నిను

   కినిసి సరసములనఁ గెరలదు గానీ.



రేక: 0411-6 శతకరాభరణత సతపటత: 12-066
పలల్లవ:     చెపప్పురే య తగవు చెలలల ఆకెక

   కపీప్పు ముదదరాలి కేలే గయాతళతనమటూ
చ. 1:    జవవ్వెనము గలిగితే సరసమాడనఁగనఁ జెలల్ల

    నవవ్వె నేరిచ్చెతే మాటాడ నాయ మగనటూ
     రవవ్వెగా మొకక్క నేరిచ్చెతే రత జతకితచనఁగనఁ దగ
    దవువ్వెల నేమ నేరనిదాని కేలే పగట

చ. 2:     వనయము గలిగితే వస గరివ్వెతచనఁగనఁ జెలల్ల
    మనసు దలిసితేను మచిచ్చెక చటూప నగ

     పననఁగ నేరిచితేను బెరసి పపై కొననఁ దగ
    నను పఱనఁగని లలనక నేలే పతతమటూ

చ. 3:     కూరిమ గలిగితేను గటట్టి తో నుతడనఁగనఁ దగ
    మేరతో నుతడ నేరిచ్చెతే మతచ నగను

    య రీత శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
     చేరి కూడె నినఁక నేలే చితత్తిణకినఁ దాలిమ.



రేక: 0412-1ముఖరి సతపటత: 12-067
పలల్లవ:      యేల రటట్టి సేసుకొనే వతదరిలో నీక నీవ

    ఆలరి నీ చేనఁతల నే నాడుకొనవచచ్చెనా
చ. 1:     మోము చటూచితే నవవ్వెవు మొదల నెవవ్వెతవదద

   యేమేమ సేసితవో యఱనఁగ నేను
    చేముతచి పగయము లలల్ల నఁ జెపేప్పు వపప్పుటనాక

    నీ మనసులో సుదుద ల నీకే తలసును
చ. 2:      మొకిక్కతే సిగద్గీ వడేవు ముచిచ్చెలి యే వనితక

  అకక్కడనఁ బెతడిల్లకొడుకవపై వచిచ్చెతవో
     చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొని చేరి ననున్ననఁ దగిలేవు
    నికక్కప నీ గణముల నీకే తలసును

చ. 3:       వటట్టి తేనే యలికేవు పపై పపై నే సతగరతు
    లిటేట్టి నీ మేనిమనఁద నెనిన్న యునన్నవో
     అటేట్టి శ్రీ వతకటేశ అలమేల మతగ నేను
    నెటట్టి కొని కూడితవ నీకే తలసునటూ.



రేక: 0412-2పాడి సతపటత: 12-068
పలల్లవ:      యఱనఁ గనా తనసుదుద లినిన్నయు నే వననా

    మఱి నాతో దొఱనఁగచ మతదలితచనఁ గాక
చ. 1:      చెలినఁ జూచి పరాక సేసుకొని నా ముతదర

    పొలసి నినన్న నెటాల్ల నఁ బొతదు సేసేను
     యలమ నావదద వచిచ్చె యఱనఁ గనటేట్టి వునాన్ననఁడు

    సొలసి ఇతదానఁకా నెటట్టి జూజాలతదు నాడెనే
చ. 2:    చేరవచిచ్చెతే నాపతో సిగద్గీల వడేటవానఁడు

   సారెక నెటాల్ల సరసము లడెనే
    కూరిమ ననున్ననఁ బాయక కూడినటేట్టి వునన్నవానఁడు
    గారవతచి యటాల్ల రేకల వటట్టి అతపనే

చ. 3:    మగవనఁ దాను తరమఱనఁగల నునన్నవార
     తగిలి యటాట్టి డ మెడనఁ దాళ గటేట్టి నే

    జిగి నలమేలత్మితగను శ్రీ వతకటేశనఁడు దాను
     పగటన ననున్ననఁ గటూడి పాయ కాపనఁ గటూనఁడెనే.



రేక: 0412-3లలిత సతపటత: 12-069
పలల్లవ:       మఱి యేల దానఁ చేవ మాక నీ వలపల

    యఱినఁగిన పనులక నేల వదుద వఱవు
చ. 1:     చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొనెనఁ జెలియ నినున్న

      గకక్కన నీ మోముననఁ గళ రె కెక్క ను
    వకక్కటయపై యాకె నీ వడి పటట్టిను
    మకక్కవతో నీ మేననఁ జెమటల నితడెను

చ. 2:     ఆనుక చనున్నల నొతత్తి నతగన నినున్న
    మే నెలల్లనఁ బులకితచె మకిక్కలి నీక

     నాననఁ బెటట్టి యాకె నీతో నవువ్వె నవవ్వెను
    కానుకగా నీ మనసు కరనఁగి చొకిక్కతవ

చ. 3:     పొతచి నినున్ననఁ గనఁగిలితచె భటూ రమణ
    మతచె నీక నానతదము మనఁద మనఁదనటూ

    యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
    అతచెల ననేన్నలితవ ఆకె నినున్న మెచెచ్చెనటూ.



రేక: 0412-4హిజిజజి సతపటత: 12-070
పలల్లవ:       నే నే పగయము చెపేప్పు నేనఁ డితదుక రమత్మినవ

     తానే యఱనఁగ నా తన సతది తగవు
చ. 1:      ఆనఁటది యపైన దానికి అణనఁకవ వలనఁ గాక

    యట లేని మగవాని కేలే యిది
    గానఁటమెపైన వనయమటూనఁ గాతతకే వలనఁ గాక
    మాటలేని నాయకనఁడు మరి కడమ లేలే

చ. 2:    వనితయపైన దానికి వతచనము వలనఁగాక
   ఘనునఁడెపైన వాని కేలే కమత్మిటనిది
   పననఁగచనఁ గామనికి పలవనఁగవలనఁ గాక

    యనలేని పతతగానఁడు యినఁక నేలే తనక
చ. 3:     దేవులపైన దానికి వదిదక మొకక్కవలనఁ గాక

    శ్రీ వతకటేశవ్వెర కేలే సిగద్గీతో నిది
   కెపైవసమెపై అలమేలత్మితగను తానే ననున్ననఁగటూడె

     చేవ మరినటట్టి జాణ చెపప్పు నేలే తనకూ.



రేక: 0412-5సామతతత సతపటత: 12-071
పలల్లవ:   నీకను నివయే నేరపల

     కెపై కొని య కాతతనఁ గరణ నేలమటూ
చ. 1:    చనవరి కాతతల జరసి (?) పలికితే

  మనసుననఁ బెటట్టినఁడు మగవానఁడు
    పనివడి వలపననఁ బెపైనఁ జేయి వసిన

  వనయముగానఁ గొను వడుకతోను
చ. 2:    ఆసతోడ సత ఆయము లతటతే

  వసరనఁగ రాదు వభునికిని
   వోసరితచ కట వుదుటన నవవ్వెన

   రాసి కెకక్క సతతోసము నెరవు
చ. 3:     కడు ననిచిన చెలినఁ గనఁగిట నితచితే

   వడు మని యతచనఁడు వభునఁడెపడూ
   బడి నలమేలత్మితగపత శ్రీ వతకటేశ

    ఆడరి యేలితవ ఆ తగ వాయ.



రేక: 0412-6భపైరవ సతపటత: 12-072
పలల్లవ:    యితదుముఖనఁ గరణతచ మతతట నీవు

   యతదానఁకా వనన్నవతచేము యితకా నీకూ
చ. 1:     మగవక నీ వచిచ్చెన మాటపటట్టి దలనఁచకో

  తగిన చటట్టిరికము దలనఁచకో
     మొగి నాప యడక నీ మొగమోట దలనఁచకో

   నగతా సరసమాడే ననుప దలనఁచకో
చ. 3:     పడనఁతపపై నీవు సేసేబతత్తి యపైనానఁ దలనఁచకో

   తడనఁబడే రత పొతదు దలనఁచకో
    కడు బుజజగితచే నీ కరణ దలనఁచకో

   బడివాయకతడేట నీ భావము దలనఁచకో
చ. 3:     అలమేలత్మితగక రేనఁచే యాస లిటేట్టి తలనఁచకో

   తలకొనన్న నీ వడుక దలనఁచకో
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యకె నిటేట్టి యేలితవ

    పలిచి మనిన్నతచే నీ బరదు దలనఁచకో.



రేక: 0413-1సామతతత సతపటత: 12-073
పలల్లవ:     నే నెతతదానను నీవ యకక్కడు గాక

     పూని యతత సతతోషితతు పూనఁచి పటట్టి నినున్ననటూ
చ. 1:    మగవల నీవతత మనిన్నతచి యేలినాను

   నెగడు లోకములోన నీ కీరిత
   తగిలి నీవతత పదదరికము సేసినాను

   పొగడుదుర నినున్ననే పొలనఁతు లితదరను
చ. 2:     వడిగప వారి నెటట్టి వుపచరితచి మెచిచ్చెనా

    తోడ నీ వుదారతవ్వెమే దొడెపై వుతడును
    వడుకతో నీ వనిన్న వధముల రకతచినా
    వాడికతో మెతుత్తి ర నీ వాసివనెన్న లలల్ల ను

చ. 3:      నీవ గత యనువారి నీ వటేట్టి మనిపనాను
     భావతచి చటూడ నీ పగతాప మే నితడెను

    వ వలపై యలమేలత్మితగ వభునఁడ శ్రీవతకటేశ
      దపైవమా యేలి త దతతయును నీ సతప దే.



రేక: 0413-2బౌళ సతపటత: 12-074
పలల్లవ:      పదివల మొకక్కల నీ పాదాలక మొకేక్క నిదే

    యిద నినున్న వడుకొనే నితటకి రావయాత
చ. 1:      పొతుత్తి ల మాటల నినున్ననఁ బొదిగి యే మాడితనో

   చితత్తిగితచి నాపపై దయ సేయవయాత
    కొతత్తిలగా నే నెతత గనిసి జతకితచితనో

   ఇతత్తిల నోరచకొని యితటకి రావయాత
చ. 1:     చెనకి నినేన్న మేమ సేనఁతల సేసితనో

   మనవ చేకొని ననున్న మనిన్నతచవయాత
     తనివ దరనఁగ నినున్న తపప్పు లటట్టి వటట్టితనో

    యనసి నవువ్వె సేసుక ఇతటకి రావయాత
చ. 1:     కడునఁ దమకితచి చనునఁగవ నినెన్న ట ట్టితత్తితనో

  చిడిముడితో ననున్న రకతచకోవయాత
    అడరి శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

    యడయ కేలిత వటేట్టి యితటకి రావయాత.



రేక: 0413-3గళ సతపటత: 12-075
పలల్లవ:      యతత కాతరప దని యతచేవు గనక నీవు

    సతతోసాన సారె నినున్న జరతునఁ జమత్మి
చ. 1:     తలనఁపలో నీవు నాపపై దయగల దఱనఁగదు

   వలప మకక్కటమెపై సొలతునఁ గాని
     చలివాయ నీవు నాక చన వచచ్చె టఱనఁగదు

    పలిచి నీతో నటూరకె పననఁగదునఁ గాని
చ. 1:      చేరి నాతోనఁ గానఁపరము సేసేది నే నెఱనఁగదు

    కోరి నీపపై బతత్తితోడ గనుతునఁ గాని
     గారవతచి నీవు ననున్ననఁ గలసేది నే నెఱనఁగదు

     కేరి నీ వతత రతకి వగిరితతునఁ గాని
చ. 1:      వురము పపైన నిన్నడుక వుతడేది నే నెఱనఁగదు

  సరసములక నినున్న సాదితతునఁగాని
    నిరత శ్రీ వతకటేశ నే నలమేలమతగను
    పరగ నేలిత వతకానఁ బచారితతునఁ గాని.



రేక: 0413-4సాళతగనాట సతపటత: 12-076
పలల్లవ:     యిటట్టి భాగతము గతటమ యిదదరటూ బదుకరయత

     పటట్టిము గటట్టి కొతటవ పచిచ్చె దేరె నయాత
చ. 1:     చెలియ తోడే నీక సితహసనప గదద

  అలరనఁ జూపలే రతాన్నభిషేకము
  చలవపైన నవువ్వెలే ఛతగచామరముల

     కలిగె నీ కితక నేమ గావల నయాత
చ. 2:   చనునఁగవలే నీక సామాబ్రాజతదురద్గీముల

  నినుప మోవతేనెల నిచచ్చెబోనాల
    వనరిన కౌనఁగిలే వుతడెడి నీ నగర
     యనయ నబెబ్బు నీ భాగత మడేరె నయాత

చ. 3:    రతచెనకలే నీక రవణప సొముత్మిల
   సతతప గటూటమే సరవ్వె సతపద
    యితవపై శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ

     సత మాయ మముత్మి నేలి జాణ వపైతవయాత



రేక: 0413-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 12-077
పలల్లవ:    యతనఁడు దయగలనఁడు యపప్పుడును నీమనఁద

     చేతులర నీక నీవ సేవ లలల్ల నఁ జేయవ
చ. 1:      యిచచ్చెక మాడితేనఁ జాల నెదుర మాటాడ వచచ్చె

    వచిచ్చె దేర సతకి నీ పతతోను
     చెచెచ్చెర మొకిక్కతేనఁ జాల సేనఁత లనీన్ననఁ జేయవచచ్చె

   యిచచ్చెట నితనికేనఁగా నేనఁటకి లోనఁగేవ
చ. 2:     చెతది నవవ్వెతేనఁ జాల చెనకల నితచవచచ్చె

  మతదలితచి వనితక మగనితోను
     పొతదుల సేసితేనఁ జాల బొమత్మిలనఁ జతకితచ వచచ్చె

  అతదరిముతదరా నేల అనుమానితచేవ
చ. 3:     పగయము చెపప్పుతేనఁ జాల బగెద్గీనఁ గనఁగిలితచవచచ్చె

 నయగారికాతతక నాథనితోను
    దయ నలమేలత్మితగ నితనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁడు

     కిగయతోనఁ గటూడె నితక జయ మయత నిపడూ.



రేక: 0413-6ధనాన్నసి సతపటత: 12-078
పలల్లవ:       చటూచినార దయ పటేట్టి సొతప నీ చితత్తి మెట ట్టి

    కాచి నీక మొకెక్క కపప్పుర గతది
చ. 1:      కూరిమ గొసరె నినున్ననఁ గొచిచ్చె కొచిచ్చె ఇతదానఁకా

  చేరనఁడేసి కనున్నల చెలియ
    నేరపల మాటల నీకనఁ బద్రియముల చెపప్పు

  సారె వనయముతో జవరాలటూ
చ. 1:       వటట్టి క నీ కెపైల గిచిచ్చె వడిగా లలల్ల నఁ జేస

  పటట్టినఁడేసి గబబ్బుల పడనఁత
    నెటట్టి కొనన్నయాసతోడ నితడు సరసము లడె
   దటట్టిప నవువ్వెలతోడ తగ ముదదరాల

చ. 1:      సమత్మితతచనఁ జేసి నినున్న సారె సారెనఁ గనఁగిలితచె
   కముత్మిక మటూరెనఁడు గొపప్పు కలికి

    యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ
     నెమత్మి నీ రత వలస నిచచ్చె పతడిల్లకూతురటూ.



రేక: 0414-1మధతమావత సతపటత: 12-079
పలల్లవ:       యినిన్నటా మనిన్నతచితవ య మే లఱనఁ గ నితత

    వనన్నదానఁ కా సుదుద లక వడుక సేసని
చ. 1:     చితత్తిముననఁ బటట్టి నా చేసిన వనన్నపముల

   బతత్తి నీపపైనఁ జేసినది భావతచితనా
    మతత్తిలి నీ దేవులక మారమాట లేమతటవ
    యితత్తిల నాకె నీ రాక కెదురచటూచని

చ. 2:      కతట వాని కతపన కానిక లలల్ల నఁ గనున్నల
  ఇతటకి రమత్మినన్నతదుక నియతకొతటవా
      అతటన నీ తలనఁ ప లేమని వకక్కణతతు నేను
    నతటన నీ కూటమకి నమత్మి కాచకనన్నది

చ. 3:   అవధరితచితవా ఆదివో అలమేలత్మితగ
   జవళ శ్రీ వతకటేశ సతమెపైతవా
    భువ నిటట్టి సతతతము పొసనఁగనఁగ మనిన్నతచేవా

     వవరితచ దానఁ కా ననున్న వసనఁ జూచకనన్నది.



రేక: 0414-2ఆహిరి సతపటత: 12-080
పలల్లవ:   యేల తపప్పుతచకొనేవు యియతకోరాదా

   వాలయితచిన పనుల వదదననఁగ వచచ్చెనా
చ. 1:     మచిచ్చెకెపైన సత నినున్న మలసి కౌనఁగిలితచితే

  యిచచ్చెగితచవలనఁ గాని యడయరాదు
   రచచ్చెనఁబడడ వలపల రమణ నణనఁగనా

    తచిచ్చె కసటూత్తిరి పూసితే దానఁగనా వాసనల
చ. 2:     వడుక కతత్తియపైనది వడెము చేత కిచిచ్చెతే

   తోడనే యతదుట గాని తొలనఁగరాదు
     కూడిన తొలిల్లట పొతదు గటూనఁటనఁ బెటట్టితే నుతడునా

     నీడగా మొయిల వచిచ్చెతే నీవు దొబబ్బునఁ గలవా
చ. 3:     కలికియపైనది నీపపై గకక్కన సేస వటట్టితే

   పలిచి యలమ యినఁకనఁ బెననఁగరాదు
   అలమేలమతగ పతవపైన శ్రీ వతకటేశవ్వెర

     యిల మేన వారి వావ యతతపైనానఁ బాసునా.



రేక: 0414-3లలిత సతపటత: 12-081
పలల్లవ:     పేరటాతడుల్ల సబాన బెరసి పాడేర గాని

    చేరి మాక సతతోసము సేయునఁడ ఇపప్పుడు
చ. 2:     చెతగలి చటూపలనఁ జూచెనఁ జెలియ నినున్న

   అతగవతచి నవవ్వెతవ అతదుక నీవు
    సతగ తాయ నిదదరికి సరి మోహము

    సితగారపనఁ బెతడిల్ల పీనఁటనఁ జెతది కూచతడరయాత
చ. 1:    సరసపమాట లడె సకియ నీతో

  నిరవుగ సమత్మితతచి ఇయతకొతటవ
    అరదుగనఁ దారకాణ లయ మ పొతదు

   సరవగా మర సేసల చలల్లరయాత
చ. 3:     అటేట్టి నీపపైనఁ జేయి వసే నలమేలత్మితగ

   గటట్టిగా శ్రీ వతకటేశ కౌనఁగిలితచిత
    గటట్టి దలిసను మమ గణము లలల్ల

     నెటట్టి కొని పాయక మ నేరప్పుల చటూపరయాత.



రేక: 0414-4మాళవగళ సతపటత: 12-082
పలల్లవ:      కొమత్మి నినున్ననఁ బొగడె నీగణము లలల్ల నెతచి

    యిముత్మిల నీ వదతలక నెతత జాణవో
చ. 1:    కానఁపరము సేసేవారినఁ గరణతచా నేరతువు

  చేపటట్టి లలసము సేయనేరత్తి వు
    తీపల మాటల నేరిప్పు తదుద కొనా నేరతువు

      యే పొదుద నఁ జెలల మనఁ క నేమ వనన్నవతచేము
చ. 2:     కోరినటట్టి రతులలోనఁ గటూడి యుతడ నేరతువు

   కూరిమ సేవ సేయితచకొన నేరత్తి వు
     సారె సారె నవువ్వె నవవ్వె సరసమాడ నేరత్తి వు

   యరీతనఁ జెలలము యేమ వనన్నవతచేము
చ. 3:    చితత్తిగితచి పతడాల్ల డి సేసవటట్టి నేరతువు

   కొతత్తిలగా మనిన్నతచి కూడ నేరత్తి వు
   బతత్తితో నలమేలత్మితగపతవ శ్రీ వతకటేశ
    యితత్తిల చెలలము నే మేమ వనన్నవతచేము.



రేక: 0414-5రామకిగయ సతపటత: 12-083
పలల్లవ:      మేలయత మనిన్నతచితవ మెలనఁత నీ వళనఁ గాచి

   తాలిమతో నినున్న నిటేట్టి దకక్కనఁగొనవలను
చ. 1:     ఆముకొనన్న జవవ్వెనము అది యతత గలిగినా

    కామతచి నీ కరణ గలదే కాతత
    నేమముతో నాకె యతత నేరపల నేరిచినా

    దోమట నీ మోవతేనె దొరకటే భాగతము
చ. 2:       వ వల చకక్కనఁ దనాల వఱఱ్ఱైవనఁ గ చతడినాను

    నీవు చేపటట్టి నదే నెయతప సత
      తావుకొని మరి యనిన్న తా నోముల నోనఁ చినాను
   వోవరిలోని దేవులపై వుతడినదే భాగతము

చ. 3:      సాదితచి మకిక్కలి యతత సతపద గలిగినా నీ
  వాదరితచి కూడినదే అలమేలత్మితగ

     మోదప శ్రీ వతకటేశ ముతచి యకె యటట్టి తడినా
     ఆది గొనన్న నీ రతు లబబ్బునదే భాగతము.



రేక: 0414-6సాళతగనాట సతపటత: 12-084
పలల్లవ:   సతతోసాన నుతడరో సతులల

   మతతనాన నాతనఁడే మనిన్నతచనఁ గాని
చ. 1:    చెలలను దటూఱవదుద చితత్తిము గలనఁగవదుద

    మలసి యాతనఁడే ననున్న మనిన్నతచనఁ గాని
     బలిమ సేయనఁగ వదుద పదరి పననఁగ వదుద

   నెలకొనన్న కానఁపరము నెరవరీచ్చెనఁ గాని
చ. 2:     సనన్నల సేయనఁగ వదుద చలము సాదితచవదుద

   యినిన్నటా నాతనఁడే ననున్న నేలీనఁగాని
     వనన్ననఁ బోవ వదుద మరి వలవలనఁ బారవదుద

   పనున్నకొనన్న వడుకల పచరితచనఁ గాని
చ. 3:    కొతగవటట్టి తయతవదుద కొసరి సొలయవదుద

    యితగిత మెఱినఁగి తానే యనసనఁ గాని
    అతగప శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
    చెతగటనఁ గటూడె నితకానఁ జితత్తిగితచనఁ గాని.



రేక: 0415-1సాళతగనాట సతపటత: 12-085
పలల్లవ:      నీ మన సటట్టి దలసు నే మెతతవారము

     మోము చటూచి నీ కితదుకే మొకేక్కము నేము
చ. 1:   వకక్కతపపైనఁ బరాకెపై నటట్టి తడుదువు

    గకక్కన మా మోము చటూచి కరణతతువు
  నికక్కప రాజసముల నెరపదువ

   మకక్కవనఁ జేయి చానఁచి మనిన్నతతువ
చ. 2:    కమత్మిరితప సిగద్గీలతో గటట్టి సేతువు

  సమత్మితతచి యతతలోనే చనవతుత్తి వ
   యమెత్మిలక నితప చలిల్ల యలయితతువ

     కమత్మిర నే పొదటూద నా కౌనఁగిటనే వుతదువు
చ. 3:    వడుకక నీవు సలవ నవువ్వెదువ

    జోడు గటూడి నీ మహిమ చటూపదువ
    యడనే శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

    జాడ దపప్పుక నీ మోవచవుల చటూపదువు.



రేక: 0415-2శ్రీరాగత సతపటత: 12-086
పలల్లవ:    వనితల నీకే వలచ టేమరదు

   వనయము చేకొని వస నేలదువ
చ. 1:     సిగద్గీల దేరత్తి వు చెలల మన నెఱినఁగి

  యగద్గీల వటట్టిక యనయుదువ
   దిగద్గీన నలకల దేరిచ్చె మనిన్నతతువు
  నిగద్గీల సతులక నిధనమవ

చ. 2:    సమత్మిత సేతువు చనవు లొసనఁగదువు
  నమత్మినఁదిరిగి మరి నవువ్వెదువ
  తమత్మిలగా మోవతేనె లొసనఁగదువు

  కొమత్మిల పాలిట కొతగపసినఁడివ
చ. 3:    తగవు నడపదువు దయల దలనఁతువు

   నిగిడి శ్రీ వతకట నిలయునఁడవ
    జిగి నలమేలమతగ నగ ననునఁ గటూడిత

 మగవలపాలిట మనోరథమవ.



రేక: 0415-3దేశక సతపటత: 12-087
పలల్లవ:     యవవ్వెరినఁ బోలదు నే నీ యితతులలోన

   నివవ్వెటలల్ల వలచి మనిన్నతచితవ గాక
చ. 1:     చితత్తిము రా సేవ నీకనఁ జేసేటవారమా

   హతత్తి నినున్ననఁ గొలిచేట యతతవారమా
   బతత్తితోడ నినున్న నతత భావతచేటవారమా
    కొతత్తిలగా ననున్న మెచిచ్చె కొనియాడేవు గాక

చ. 2:    నతటన నీతో సారెక నవవ్వెటవారమా
   అతట ముటట్టి సరసము లడేవారమా

    జతటల నీ కిచిచ్చెకము జరపేట వారమా
    యితటనుతడి నా రతుల నెనసేవు గాకా

చ. 3:    సొలపనఁ జూపలనఁ జూచి చొకిక్కతచేటవారమా
  పలిచి యిచచ్చెలను మెపప్పుతచేవారమా

    యలమ శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
    కలసి ననున్న నిటేట్టి కరణతచేవు గాకా.



రేక: 0415-4ముఖరి సతపటత: 12-088
పలల్లవ:      మకిక్కలి జాణ వౌదువు మెచిచ్చె రితదర నినున్న

    అకక్కరతో నీ మహిమ అతతటానఁ జూపతవ
చ. 1:      నా కొఱకే వలచిత ననున్న నీ వతతేసి

   చేకొని పదదరికము సేసేవు గాని
     వాకమెపైన నీవు గణవతతునఁ డవు గన కిటేట్టి

    మేకొని నీ కీరిత మెరయితచ కొతటవ
చ. 2:      నా వడుకకనఁగా నే నతటన నీతో నవవ్వెత

     నీ వరకే కస్కృప నాపపై నితచేవు గాని
    భావతచి యినిన్నటా నేరపరివ గనక నేనఁడు

   వ వగ నీపగతాపమే వలయితచకొతటవ
చ. 3:     నాలో నీయాసలనే నమత్మి కొలవు సేసిత

   పాలితచి శ్రీవతకటేశ యేలిత గానీ
   మేలవానఁడవు గనక మతచి యలమేలత్మితగను

   మేలిమ నీ మతచితనమే నిలపకొతటవ.



రేక: 0415-5ధనాన్నసి సతపటత: 12-089
పలల్లవ:      నే నే మని వనన్నవతచే నీ మతచితనమునక

   ఆనుకొనన్న నాలోని అలయిక దేరత్తి వ
చ. 1:      నీ మనసు దలియక నేనఁ గటూరిమ గొసరితే

    నా మొగము చటూచి నీవు నవువ్వెదువ
    ఆముకొనన్న తమకము లట నీకనఁ జూపతేను

    పేగమ మెఱినఁగి నాతో గానఁపరము సేతువ
చ. 2:     నీడ నుతడి చెమటతో నినున్నదపప్పుక చటూచితే

   వడుక మగల ననున్న వనఁడుకొతదువు
    వోడక నీపపై బతత్తిని వడివటట్టి తీసితేను
    కూడ వచిచ్చె పానుప పపైనఁ గటూచతడుదువు

చ. 3:      అకక్కర గలిగి నీపపై నాసల నే నుతడితేను
   గకక్కన నతదుక నీవు కౌనఁగిలితతువు

    యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
    మకక్కవ న నేన్నలితవ మరియు మనిన్నతతువు.



రేక: 0415-6నాదరామకిగయ సతపటత: 12-090
పలల్లవ:      కతదువ రేపలల్ల లోనే కానవచెచ్చె నీ సుదుద ల

   అతదుకొని పొగడ నినన్నలవ గాదు
చ. 1:    వారికి వారికి నీవు వలచినటట్టి నాన్ననఁడవు

    య రీత నీ జాణతన మెటవతటదో
      కోరి నీ వతదరినెపై నానఁ గొలవు సేయితచ కొతదు
    చేరి నీ యోపక యతతో చెపప్పురాదు

చ. 2:    భావతప నెవవ్వెరికెపైనా పకక్కనునన్నటట్టి నాన్ననఁడవు
   తావగ నీ వటరాయతన మెటట్టిదో

   వవల సతులతోడ వసారక మాటాడుదు
   యేవలల్ల నీ నేరప యతచరాదు

చ. 3:    అతదరికౌనఁగిటనఁ గటూడి నటాల్ల నే వునాన్ననఁడవు
    అతదిన నీ చటట్టిరిక మది యతతో
    అతదప శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

  పొతదితవ నీగణల పొగడరాదటూ



రేక: 0416-1కాతబోదిసతపటత: 12-091
పలల్లవ:     యిటట్టి తడ వలదా యనిన్నకెపైన నీ గణము

    అటేట్టి నినున్ననఁ జూచి నాక నరదాయను
చ. 1:      మకక్కవ తోడుత నా మనసు నీవ యఱినఁగి

   చకెక్కర నీ మోవయతనఁగ సతతోసమాయ
    తకక్కక యపప్పుట నా తమకము గనునఁగొని

  వకక్కసాన నవవ్వెనఁగాను వడుకాయను
చ. 1:      వోముక నే వనన్నవతచే వుపమ నీకే తలిసి

     ఆ మాటే నాతో నాడనఁగ నర దాయను
   కామతచిన నాయాస గకక్కన వచారితచి

   పేగమతోనఁ గనఁగిలితచనఁగ పగయ మాయను
చ. 1:       యితదు నా కళలలో నీ యికక్కవల నీవ యతట

    అతది రతులనఁ గటూడనఁగా నానతద మాయ
    అతదప శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
    సతదడి ననేన్నలనఁ గాను సమత్మితే యను.



రేక: 0416-2వరాళ సతపటత: 12-092
పలల్లవ:     చెలియరో యతనఁ డినిన్న చితతల వానఁడే

   చలివాప తన మోవచవులలల్లనఁ జూపనే
చ. 1:     తలవతచకతడనఁగాను తానే నా వదిదకి వచిచ్చె

   కళ లతట మొగము చెతగలితపతచెనే
    పలకక వుతడనఁగాను పసగా ననున్న లలితచి

  చెలరేనఁగితచి కతల చెపప్పుతచకొనెనే
చ. 2:     సిగద్గీవడి వుతడనఁగాను చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొని

  వగద్గీళముగా ననున్న నవవ్వెతపతచెనే
     తగిద్గీ దిగవ నుతడనఁగా దతడనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి క

    వగిద్గీతచి నోరనఁ దముత్మిల మొనరనఁగనఁ బెటేట్టినే
చ. 3:       గటట్టి తో నే నుతడనఁగాను కోరి శ్రీ వతకటేశనఁడు

    అటేట్టి ననున్ననఁ గనఁగిలితచి దిటట్టినఁ జేసనే
    నెటట్టి కొని మొకక్కనఁగాను నే నలమేలత్మితగ నని

    చటట్టిరికముననఁ గటూడి సొతప లిటేట్టి రేనఁచెనే.



రేక: 0416-3పాడి సతపటత: 12-093
పలల్లవ:      పడనఁత భారము నీదే పరాక సేయక మతక

     సడినఁ బెటట్టి కిటేట్టి నీవ చన వయతవలను
చ. 1:      సిగద్గీతో నునన్నది చెలి సేసే వనన్నపము లలల్ల

   దిగద్గీన నీలో నీవ తలియవలే
    యగద్గీ లేమ నెతచదు ఇచచ్చెకరాలపై వునన్నది

   అగద్గీలమెపై నీవ ఇతకా నాదరితచవలను
చ. 2:      చితతతో నునన్నది యకె సేసేది సేవ లలల్ల

    కాతతునఁడవు నీవ మరి కెపై కొనవల
    పతతముల నెరపదు భావతచి నినున్ననఁ దాను
     సతతోసితచనఁ జేస నీవ సరినఁ గావ వలను

చ. 3:      వనయముతో నునన్నది వస నీ లేమ కౌనఁగిలి
   పనివడి నీవ యిచిచ్చె పాలితచవల
    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కాతత యలమేలత్మితగను

   తనియ నీవ కూడి దకిక్కయుతడవలనటూ.



రేక: 0416-4కనన్నడగళ సతపటత: 12-094
పలల్లవ:    యితత వలపతచకొతట వదివో ననున్న

   యతత కెతత నాయాసదమేమ చెపేప్పునయాత
చ. 1:     కనున్నలనఁ జూతు నినున్న కరనఁగదు మనసులో

   సనన్నలనే నీ మోవచవ గొతదును
    చనున్నల నొతత్తినఁ దలనఁతు జలజలనఁ జెమరితతు

   యనిన్నకల నాలోనివ యేమ చెపేప్పునయాత
చ. 2:      చకక్కనఁదనాలక మెతుత్తి సారెనఁ జే యతత్తి మొకక్కదు

  పకక్క నునన్నవానినఁగా భావతచకొతదు
    చొకిక్క నినున్ననఁ జేరకొతదు జమత్మిననఁ బులకితతు

    యికక్కవ నా తలపోనఁత లేమ చెపేప్పునయాత
చ. 3:     చెనకె నతటా వతుత్తి సిగద్గీపడుదు నతతలో

    ననిచి శ్రీ వతకటేశ నవువ్వెదు నీతో
   అనిశము ననేన్నలిత వలమేలత్మితగను నేను

    యనసి నా కోరిక లేమ చెపేప్పునయాత.



రేక: 0416-5రామకిగయ సతపటత: 12-095
పలల్లవ:    యతత తమకీ నని ననెన్నలయితచేవు

    చితత నీపపై బుటట్టి తేను చెమరితచవలదా
చ. 1:     కనున్నల నీవు చటూచితే గకక్కన నెవవ్వెతకెపైనా

    మనన్నక యాస లలల్ల ను మతచ వలదా
     సనన్నల నీవు సేసితే సరగననఁ గనఁగి టడి

    పనిన్న నీమనఁద మనసు పారనఁగ వలదా
చ. 2:     యిచచ్చెలనఁ జనున్న లతటతే నెవవ్వెతకెపైనా నిటేట్టి

    రిచచ్చెలతో సిగద్గీ లలల్ల రేనఁగ వలదా
    ముచచ్చెట మరత్మిము నీవు మోవనఁగనఁ బలికితేను
   రచచ్చెలోన నెపైనా నవువ్వె రావలదా

చ. 3:     నెటట్టిననఁ గనఁగిట నీవు నితచితే నెవవ్వెతకెపైనా
   గటట్టిగా సతతోస మటేట్టి కపప్పువలదా

    అటట్టి శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
   జటట్టిగా ననేన్నలితవ సారె మెచచ్చెవలదా.



రేక: 0416-6కొతడమలహరి సతపటత: 12-096
పలల్లవ:      కతట నీ గణము లిటేట్టి కనున్నలతుద నేను

   జతటయపై కొలిచితేను సతతోసమౌ నీకూ
చ. 1:      హతత్తి నీక సేవ సేసే యతగనలనఁ గతటేను

   చితత్తిముననఁ బెటట్టి రకతతువు నీవ
     బతత్తి నీపపైనఁ గలిగితే భావ మెలల్ల నఁ జిగిరితచ

     గతత్తిప నీ నెలవుల గొబుబ్బున నవువ్వె నితడు
చ. 2:     యనసి నీ పటట్టి క నిచచ్చెకము నెరపతే

   ఘనమెపైన నీమనసు కడునఁ గరనఁగ
    ననుపతో నీ మొగము నాటకొననఁ జూచితేను

    గనులపై మతచి మదనకళ లలల్ల రేనఁగనటూ
చ. 3:      ఆయము లఱిగి నీ యతగముల ముటట్టి తేను

    పాయప మదము నిద పయిపపై మతచ
    యయడ శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

   పాయక ననేన్నలితవ పచిచ్చెదేర సిగద్గీలటూ.



రేక: 0417-1మతగళకౌశిక సతపటత: 12-097
పలల్లవ:     నేర మెనన్ననఁడును లేదు నెటట్టిననఁ దనవతకను

    వోరచ కొమత్మినవ నే నొదిదక మొకేక్కను
చ. 1:     కడునాపపైనఁ దా మచిచ్చెక గలది నెఱనఁగదునే

  యడయక మనిన్నతచేది నెఱనఁగదునే
     నడుమ సవతు లటేట్టి నాతో సరి పననఁగనఁగా

    పడలే కతను దటూఱి పలకదునఁ గాని
చ. 2:     మకిక్కలినఁదా నాకనఁ జేసే మేలటూనఁ దలనఁతునే

  తకక్కక కరణతచేద దలనఁతునే
   పకక్కట సతుల తనపొతదుల చెపప్పుకొననఁగ

     తకక్కక వస నోపక తను నతదునఁ గాని
చ. 3:     అలమ తా ననున్ననఁ గటూడెనతదుక మెచిచ్చెతనే

  మెలనఁగి తనరతకి మెచిచ్చెతనే
     లలినఁ దా శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగనే నేను

   వలయాతడల్ల యమెత్మిల వనినపప్పుడునఁ గాని



రేక: 0417-2రామకిగయ సతపటత: 12-098
పలల్లవ:     యచచ్చెరిక దేవ నీక నెకక్కడ పరాక

    మచిచ్చెక నీమనఁద వ మారనఁ జలీ ల్లని
చ. 1:       చెలి నీ యదుట నద చితత్తిగితచ మపప్పు డిటేట్టి

   మలసి సొలసి నీతో మాటలడని
   కలవపూవు లవ కానుకగానఁ గెపైకొని

   పలదరనఁగలనఁ జేతనఁ బటట్టి కనన్నది
చ. 2:    వనయముతో నాకె వనన్నప మవధరితచ

   ననుపన నీక మనవ చెపీప్పుని
    తనివార నీవు గతదము పూయితచ కొమత్మిద

   కనునఁగొని నీక వడిగము సేసని
చ. 3:    సతగడి శ్రీవతకటేశ చనవు లీడేరితచ

  చెతగట నలమేలత్మితగ సేసవట ట్టిని
    యితగిత మెఱినఁగి నీవ యినిన్నటానునఁ గరణతచ
    ముతగిటనఁ గొలవు సేసి మోము చటూచని.



రేక: 0417-3మేచనఁబౌళ సతపటత: 12-099
పలల్లవ:    మేలే పత నినిన్నటా మెపప్పుతచితవ

    నీలగ లలల్లనఁ గతట నేరపరి వౌదువ
చ. 1:      వదద నుతడి దాని మనఁద వలపల గడుమతచ

  అదుద కొనన్న మగవాని కలరచను
   వదిదకెపై యతతటమనఁద నటూడిగాల సేసితేను

    పొదుద వదుద కనఁ జవుల పటట్టి తమ రేనఁగను
చ. 2:      యిచచ్చెలడే దానిపపై నే యితప లలల్లనఁ బెనగొను

   వచచ్చెన వడి నుతడేట వభునికిని
    పచిచ్చెగా నతతటమనఁద బతత్తి గడునఁ జూపతేను

  నిచచ్చెకలతణములపై నితడుకొను రతుల
చ. 3:     వనయప దానినఁ గతటే వడుకల దపైవార

  ననుప జటట్టిరికప నాయకనికి
    మును శ్రీ వతకటేశనఁడు నిను నలమేలత్మితగను
    యనసినఁ గొసరితేను యిచచ్చె సిర లిపప్పుడే.



రేక: 0417-4కనన్నడగళ సతపటత: 12-100
పలల్లవ:    కామనుల కెపప్పుడునునఁ గలిగిన సాజమది

      తా మగనఁడు నే నాలను దయనఁ జూడు మనవ
చ. 1:     చితత్తిము రా నటూడిగము సేసితనో సేయనో

    హతత్తి యదుర మాట లే మాడితనో
    యతత్తి చేతుల మొకేక్కను యినిన్నటకి సలవుగా

     బతత్తి చేకొని ననిన్నటేట్టి పాయ కతడు మనవ
చ. 2:    నిచచ్చెల నుపచరితచ నేరతునో నేరనో

   ఇచచ్చె రత నెతత యలయితచితనో
     యచచ్చె కతదులలల్లనఁ దర నిదివో పగయము చెపప్పు
    మచిచ్చెక నలక దేరి మనిన్నతచ మనవ

చ. 3:     యనసి వడుక మోవ యిచిచ్చెతనో యియతనో
   చనునఁగవ నెతత వతత్తి జరసితనో

    అనువపై శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
     చనవు చెలిల్లతచి ననున్న సారెనఁ గటూడు మనవ.



రేక: 0417-5నాదరామకిగయ సతపటత: 12-101
పలల్లవ:      రత రాజ జనక వో రామా మనోహర

   తత తోడనఁ బురషోతత్తిమునఁడవు నీవ
చ. 1:      సతుల మన సఱినఁ గి సరసము లడవల

  యితవుగాను మోవ యియతవల
    మతకము లలల్ల మాని మరత్మిము లతటనఁగవల
   చతురనఁడ వనిన్నటాను జాణవు నీవ

చ. 2:    భావతచి చటూచేవారినఁ బకక్కన లలితచవల
  కెపైవసమెపై వలపల గెపైకొనవల
    చేవమఱ నవువ్వె నవవ్వె సిగద్గీ దేరచవల
   కోవదునఁడ వతదుకెలల్ల గరవవు నీవ

చ. 3:     తొటట్టి యితదరికి నీ రతుల నేరపనఁగవల
    నెటట్టి కొని యేలి కస్కృప నితచనఁగవల
    గటట్టిగ నే నలమేలత్మితగను ననున్ననఁ గటూడితవ
     యిటట్టి గణల శ్రీ వతకటేశనఁ డవు నీవ.



రేక: 0417-6మాళవగళ సతపటత: 12-102
పలల్లవ:     యేమని పొగడవచచ్చె నిదివో నీ వలసము

   కామతచి నినున్ననఁ బొతదినకాతతదే భాగతమటూ
చ. 1:     చొపప్పుగా మనిన్నతచి నీవు సుదతనఁ జూచితేను

    కపప్పు మోమున మదన కళల నితడే
    కొపప్పు దువవ్వె నీవు కొనగోర సకితచితేను

   అపప్పుడే జవవ్వెన సామాబ్రాజతము చెలరేనఁగెనటూ
చ. 2:     మనసిచిచ్చె నీ వకెతో మాట లడినతతలోనే

  వనరచనఁ గచగిర లపొప్పుతగెనటూ
    పననఁగచ నొకమాట పగయాననఁ జేయి వటట్టితే

   పనివడి తమకప భతడారము నితడెనటూ
చ. 3:     అలరి శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగనఁ గటూడితే

   కల చకక్కనఁదన మెలల్ల నఁ గనుపటేట్టినటూ
    నిలిచి యవళనే నీవు దయనఁ జూచితేనటూ

    బలిమతో మోహన సతపద కెలల్ల మతచెనటూ.



రేక: 0418-1మధతవవత సతపటత: 12-103
పలల్లవ:     ఔనే మతచివారే మర అమత్మిరో నేనఁడు

    వనులలనఁ బొగడితే వతదునఁ గాక యతని
చ. 1:   చెలవుని దటూరకరే చెలలల

    అలరి పాబ్రాణమెపై వుతడు నాతనఁడు నాక
    తలచక వచచ్చెనఁ గాక తానే యడక

     బలిమ సేతు రటవ బతత్తి నాపపై గలనఁడు
చ. 2:     రమణునినఁ గొతగ వటట్టి రానఁ దియతకరే

   అమరి నాపాలి దేవరెపై వుతడును
   తమగలపప్పుడు ననున్ననఁ దానే కూడని
   తమురదురటే నాక దికక్కయినవానఁ డితనఁడు

చ. 3:     సనన్నల శ్రీ వతకటేశ జలసే రేలే
    అనిన్నటా నా కాతనఁ డాతత్మియపై వుతడును
   మనిన్నతచి కూడె నలమేలత్మితగను నేను

   పనున్నక నవువ్వెదురటే పతతముతో జాణనఁడూ



రేక: 0418-2ముఖరి సతపటత: 12-104
పలల్లవ:     కాతతపపై నెపప్పుడు బతత్తి గలవు నీవు

    మతతనాన నేనటూ నీక మనవ చెపప్పుతని
చ. 1:   అవధరితచితవా అతవ వనన్నపముల

    తవలి యిపప్పుడు నీ చితత్తిము వచచ్చెనా
      వవరితచి నేనఁ డాకె నీవ గత యని వునన్నది
    యివలనఁ జెలినఁ గనక యచచ్చెరితచే నేనటూ

చ. 2:    కరణతచి చటూచితవా కాతత యతపనకానికె
   సరవతో నీ కది సమత్మితేయనా

    నిరతనఁ దనయాసల నీపపైనఁ బెటట్టి కనన్నది
   పరిచారకరా లని భావము దలిసను

చ. 3:    అటేట్టి మనిన్నతచితవా అలమేలత్మితగనునఁ గటూడి
   వటట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెర వోవరిలోన
   నెటట్టిన సతతోసాన నినున్న మెచచ్చెచనన్నది
    యిటేట్టి వడిగప వార మదదరినఁ బొగడేమటూ.



రేక: 0418-3సాళతగనాట సతపటత: 12-105
పలల్లవ:       అతని నే నెఱనఁగదు నాతనఁడు నీ వో జెఱనఁగ

     నీ తరవు వచిచ్చెతనా నీ కేలే పగట
చ. 1:       ననున్ననఁ బెతడాల్ల డె నతనఁ డు నాతో నవవ్వె నతనఁడు

    సనన్న లేమ సేసేవ సవత నీవు
     కనున్నల మొకిక్కత నేను కతదువ లతటత నేను

    నినున్న నేమెపైనా నతటనా నీకేలే పగట
చ. 2:        చేయి వస నా మగనఁడు సిగద్గీ దేరెచ్చె నా మగనఁడు

    చాయ లేమ చటూపేవ సవత నీవు
     నాయ మడిగిత నేను ననుపపై వుతడిత నేను

     నీ యమెత్మిల వదదతటనా నీ కేలే పగట
చ. 3:      అలమె శ్రీ వతకటేశనఁ డద శ్రీ వతకటేశనఁడు

    చల మేల మానవ సవత నీవు
    అలమేలత్మితగను నేను అనిన్నటా దేవుల నేను

      నిలిచి నీ బతత్తి గతట నీ కేలే పగట.



రేక: 0418-4శ్రీరాగత సతపటత: 12-106
పలల్లవ:     రతరాజ గరనఁడవు రమణని నే నీక

   ఇతరము లలల్ల ను యేమ చెపేప్పుమయాత
చ. 1:     వరసల నీ చితత్తిము వచిచ్చెనదే కానఁపరము

    అరసి నినున్ననఁ బాయని దది బదుక
    సరసము నీతో నాడే చనవ సౌఖతము
    యరవుల సుదుద లినఁక సేమ చెపేప్పుమయాత

చ. 2:     నెలవ నీవు నవవ్వెన చెలవమె సఫలము
   అలరి నీవు మాటాడుటది సతపద
     తలనఁచి నీక వలచ దాని జనత్మిమే జనత్మిము

    యలమ నునన్న కోరికె లేమ చెపేప్పుమయాత
చ. 3:     భావతచి నీవు చటూచిన భాగతమే యకక్కడు

   తావుకొనన్న నీ రతులే ధనధనాతల
    శ్రీ వతకటేశవ్వెర నే నీదేవ నలమేలత్మితగను

    యవళ నేలిత వతక నేమ చెపేప్పుమయాత.



రేక: 0418-5శతకరాభరణత సతపటత: 12-107
పలల్లవ:    చెలలలో నేను చేసినభాగత మెటట్టిదో

   వలలేని వడుకల వభునఁడే యఱనఁగనే
చ. 1:     అతదరికి మోహితచిన అటేట్టి వుతడునఁగాని యాతనఁ

   డతదులో నాపపై బతత్తియపై యుతడునఁదాను
    యితదరితో మాటల తా నెనేన్నసి ఆడినాను

     కతదువ నాతోనే ఆ కత లలల్ల నఁ జెపప్పునే
చ. 2:     కొలవులో కాతతలనఁ బెపైకొని కనునఁగొను గాని

   తలనఁపలో ననేన్న చటూచనఁదా నితనఁడు
   సలవులనఁ గొతదరితో చేకొని నవవ్వెనాను
   చలవల నాతోను సనన్నలనే నవువ్వెనే

చ. 3:     అచచ్చెలన నెవవ్వెరిపపై నెపైనానఁ జేయి వసునఁగాని
   కచచ్చెపటట్టి ననేన్న రతనఁ గనఁగిలితచనే

    యిచచ్చెల శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేల మతగను
    మచిచ్చెక నాపపైనఁ గలనఁడు మనిన్నతచనే ననున్నను.



రేక: 0418-6భపైరవ సతపటత: 12-108
పలల్లవ:      యిది నాకనఁ బదివల యపప్పుడూ నీ దాననే

   కొదలేక యపప్పుడెపైనానఁ గటూడేవు గాని
చ. 1:     యేపొదటూదనేనఁ గొలవులో నిట దవువ్వెలనఁ గొలిచ్చెనా

    చటూపల నీమనఁద నతట సనఁకి వుతడునఁగా
    పపైపపై నీ వకక్కడను పరాకెపై వుతడినాను

     యేపల నీ మోవ ననున్న నిటేట్టి నోరటూరితచనఁగా
చ. 2:     తనువుపపైనఁ బచచ్చెడము తగనఁ గపప్పుక వుతడినా

   మనసు నీతో జతటపై పననఁగాడునఁగా
    ననుపన నెవవ్వెతతో నవువ్వెతా నీ వుతడినాను

     పనివడి నా మొకక్క నీ పాదాలపపై నుతడునఁగా
చ. 3:     తచచ్చెన సిగద్గీతో నీవు తలవతచ కతడినాను

    నిచచ్చె మరనఁదలి వావ నీ కెపైతనఁగా
    యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

    హచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడితవ యిటేట్టి సతతోసితతునఁగా



రేక: 0419-1దేవగాతధరి సతపటత: 12-109
పలల్లవ:     యఱిగితచరే పతకి య సుదుద లలల్ల ను

   కఱకఱి సేసితేను గయాతళ యతదుర
చ. 1:     మలసి తన కెదుర మాట లడుటకతటే

   చెలిచే మనవ చెపప్పుతచేదే మేల
   పలమారనఁ దనున్ననఁ జూచి పచాచ్చెరకతటేను
    తలవతచక తన ముతదర నుతడుటే మేల

చ. 2:    తడివ మతదమేళననఁ దనతో నవువ్వెటకతటే
   వడికమెపై సిగద్గీతోడ నుతడుటే మేల
    పడినఁబెటట్టి సారె సారె సరస మాడుటకతటే
   వుడివోని బతత్తితోడ నుమత్మిగిలటే మేల

చ. 3:    ఆనుకొని తనున్న రత నలయితచటకతటే
    పానుపపపై దతడ నిటేట్టి పతడుటే మేల

    నే నలమేలమతగను తాను శ్రీ వతకటేశనఁడు
     మేనతట తా ననున్ననఁ గటూడి మెఱయుటే మేల.



రేక: 0419-2వరాళ సతపటత: 12-110
పలల్లవ:     వడుకతో నుతడునఁ గాని వసరీనఁ జమత్మి

     జాడతో నా వనన్నప మచచ్చెట వను మనవ
చ. 1:     వనితల తనునఁ గతటే వదలి వరకతదురా

  పననఁగక తకక్కదురా పగయముతోను
     చనవుననఁ బెపై పపై సరస మాడక వడుతురా

   వసర ననిన్నటకిని వోరచ కొమత్మినవ
చ. 2:    ఆయముల సకినఁతే నాసలనఁ బోనితుత్తి రా

  పాయప మదముతోడనఁ బాయనఁగలరా
    చేయి చానఁచి నవవ్వెక సిగద్గీల వడుదురా

    యయడ మా కోరికె లీడేరచ్చె మనవ
చ. 3:     నిచచ్చెల రత వళల నేరప మరతురా

   వచచ్చెన వడెపైన చోట నీనఁగదురా
    ఇచచ్చెట శ్రీ వతకటేనఁశ డే నలమేలమతగను

    మచిచ్చెకతో ననున్ననఁ గటూడె మనిన్నతచ మనవ.



రేక: 0419-3భటూపాళత సతపటత: 12-111
పలల్లవ:     చెలలల యిదవో నేనఁ జేసినది భాగతము

     కలిగెనఁ దన కరణ కడమ లితకేనఁ టవ
చ. 1:      మనిన్నతచి తానే నాపపై మచిచ్చెక గలిగతడనఁ గా

    వనన్నప మేమ సేసే నీ వగినతతాను
    కనున్నలదుటను తాను కెపైవసమెపై మెలనఁ గీని

      సనన్న లినఁ క నేనఁ టకి సారె సారెక
చ. 2:     కోరినటల్లలల్ల దానే కొమత్మిని యొసగనఁ గాను

     చేరి వడుకొనే దేమే చేతుల చానఁ చి
         య రీత నావానఁ డెపై తా నా యితట నిటేట్టి వుతడనఁ గాను

     కూరిమ గొసరే దేమే కొచిచ్చె కొచిచ్చె యిపడూ
చ. 3:        కతదువ లతట తానే కౌనఁ గిలితచి కూనఁ డనఁ గాను

    అతది యాసపడే దేమే అపప్పుట నేను
    శ్రీ వతకటేశనఁ డే నలమేల మతగను

  మెచేచ్చె దేమే మాటమాటకి.



రేక: 0419-4దేవగాతధరి సత: 12-112
పలల్లవ:      అతవ లటూరకతడరే ఆతనఁ డే సేనెపై వునన్నదాన

     గత యాతని పాదాలే కడమ లే దినఁకనటూ
చ. 1:     యిచిచ్చెనానఁడు సలిగల యినిన్నటా నాతనఁడు నాక

   కొచిచ్చె కూరిము లితకానునఁ గొసరదురా
    మెచిచ్చెనానఁడు తొలిల్ల నా మకక్కటప సేవలక

    ముచచ్చెట నిపప్పుడు రత మొగచాట సేతురా
చ. 2:    నవవ్వెనానఁడు వడుకతో ననుపన నితదానఁక

   చివవ్వెన నితకా మరి చెనకదురా
    పవవ్వెళతచి నా చనున్నలపపైనఁ జేయి చానఁచినానఁడు

   వువవ్వెళటూళ్ళరి వటట్టియాస లటూరకే చలల్ల దురా
చ. 3:      కూడినానఁడు సతతోసాన కచిచ్చె నా కౌనఁగిట నేనఁడు

   తోడనే సరసముల దొమత్మి సేతురా
  యడనే శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    జోడు వాయ కేలినానఁడు చటట్టి పననఁగదురా



రేక: 0419-5పాడి సత: 12-113
పలల్లవ:     యేలినవానఁడు తాను యే మననఁగల నేను

    పోలితచి తా ననటూన్నరకే పొగడనఁ గాక
చ. 1:    పతతమాడ నెతతదాననఁ బలమారనఁ దనతోను

    చెతతనఁదా నా చెపప్పునటట్టి సేస నని
   వతతలగా నతదరితో వఱఱ్ఱైవనఁగ నెతతదాన

     కాతతునఁ దానిటేట్టి నాకనఁ గెపైవస మాయ నని
చ. 2:     సేవ సేయ నెతతదాన చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి

    చేవమఱ నా బతత్తి చేకొనీ నని
   వవలపైన నాసుదుద ల వనన్నవతచ నెతతదాన

      దేవర వలనఁ దా వని తలిసి మెచచ్చె నని
చ. 3:    పనగనఁ నెతతదాన పగయముతోనఁ దనతోడ

    ననుపననఁ దా నాతో నవవ్వె నని
   యనసి శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
     పనిగొన నెతతదాన బడినఁ దా నునాన్ననఁ డని



రేక: 0419-6రామకిగయ సత: 12-114
పలల్లవ:       తా నాకనఁ జేసిన మేల తలనఁపలో నే మఱవ

    పూని ననున్ననఁ గరణతచి బుదిదచెపప్పు మనుమ
చ. 1:    మనసార తనతోనే మాటలడ నేరచ్చెకొతటే

   నినుప సలవ నవవ్వె నేరచ్చెకొతటని
     పనుల గొననఁగా తన పాదా లొతత్తి నేరచ్చెకొతట
    యనసి తానే ననున్న నితతదానినఁ జేసనే

చ. 2:    సొలసి కనున్నల తుదనఁజూడ నేరచకొతట
    నలి రేనఁగి రతులనఁ జెనక నేరిచ్చెత

    వలయ సతగడి నుతడి వనయాల నేరచ్చెకొతట
    నెలకొని తానే ననున్న నేరపరినఁ జేసనే

చ. 3:        పానుప పపై తనునఁ గటూడి పపై పపై మెచచ్చె నేరచ్చెకొతట
   ఆనుకొని మోవచవు లన నేరిచ్చెత

    తాను శ్రీ వతకటేశనఁడు నే నలమేలమతగను
   కానిమత్మిని యిటవలనఁ గలికినఁగానఁ జేసనే



రేక: 0420-1శదద్ధవసతతత సత: 12-115
పలల్లవ:     యితత నీ వుపకారము లేమని పొగడుదు

   సతతసితచి యేలిత నా సరివారిలోన
చ. 1:       కలవు నాక నీ వని గరివ్వెతచి వుతడుట గాక

   చెలనఁగి నీకనఁ బద్రియము చెపప్పువతుత్తి నా
     నలవతక నటవతట ననునఁ దచిచ్చె నీ సేవక

  అలవఱచక ననున్న నాదరితచితవ
చ. 2:     చటట్టిరికప వరస సుదుద ల చెపప్పుదునఁ గాక

   నెటట్టి క నీ కొలవులో నిలచతదునా
     యిటట్టి ననున్న మనిన్నతచి నీ యదుట నిలపకొని
     గటట్టి దలిప నాక నీ గణము నేరిప్పుతవ

చ. 3:       నీ వచిచ్చెన సలిగల నే దొరనెపై వుతదునఁ గాక
    యవధన నీ యకక్కపపై నిర వౌదునా

    శ్రీ వతకటేశనఁడ నేను జిగి నలమేలత్మితగను
    వావ తోడ ననున్ననఁగటూడి వనెన్న కెకిక్కతచితవ



రేక: 0420-2సామతతత సత: 12-116
పలల్లవ:  యతత ఆసదమో(?)   యని యతచేవు సుమ

    యితతనెపై వునన్నదాన నీక నేమయు నెఱనఁగను
చ. 1:     అటేట్టి నీతోనఁ జెలనఁగి మాటాడియునఁ దనియను

   దటట్టిపనఁ జూపలనఁ జూచ తనియను
    పటట్టి పననఁగి పననఁగి పలమారనఁ దనియను

   యటట్టి మోహితపతచితవో యఱనఁగ నేను
చ. 2:    చిముత్మిచ వనయముల సేసియునఁ దనియను

   తమత్మి చేతులతత్తి మొకీక్కనఁ దనియను
    పమత్మి నీ గణముల భావతచ దనియను

    ఇముత్మిల నితత సేసిత వమ నెఱనఁగను
చ. 3:     గకక్కన నీ పాదముల కౌనఁగిలితచ తనియను

   దకక్కనఁగొని మోవ యానీ తనియను
    ఇకక్కడ శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

    యకక్కడా ననేన్న యేలిత వఱనఁగ నితరము



రేక: 0420-3ఆహిరి సత: 12-117
పలల్లవ:      నీ మహిమ వలల్లనే నే బదికే దలల్ల ను

     వమర నా కేల యితక వసరితచ నినున్నను
చ. 1:     ఆముకొని నినున్ననఁబాసి అటేట్టి వరహన నునాన్న

    నీ మనఁది మోహమే ననున్న నెరవరచ్చెను
    భామలపపై నీవు గొతత పరాకెపై వుతడినాను

    నేమప నీపపై తలనఁపే నినున్ననఁదచిచ్చె యిచచ్చెను
చ. 2:       యిటేట్టి నీ కెదుర చటూచి యతత కానఁకనఁ బొతదినాను

    జటట్టిగ నీ పపై యా చలల్లనఁజేసును
     గటట్టి న నేవని తలనఁ గటూడి నీ వుతడినాను
   చటట్టిప నీసుదుద లే సొతపల వుటట్టితచను

చ. 3:     సేసవటట్టి ఇపప్పుడెతత సిగద్గీతో నే నుతడినాను
     రాసి కెకక్క నీ కౌనఁగిలే రవవ్వె సేసును

    యసరి శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
    వసరని నీ రతులే వడుకల రేనఁచనటూ



రేక: 0420-4హిజిజజి సత: 12-118
పలల్లవ:     అతదుకే మొకేక్క నేను ఆతని కిదే

  పొతదుగా వనన్నవతచరే పొలనఁతులల
చ. 1:     పొతచి సితగారాలక బొమత్మిల జతకితతునఁ గాని

    మతచి మేలవానఁడు తాను మకిక్కలి నాకూ
      అతచెల గటట్టి గాన నీ కట మెచచ్చెకతదునఁ గాని

   మతచిమాట లలల్ల నాడి మనిన్నతచనే
చ. 2:     సేసే తరితీపలక సిగద్గీల వడుదునఁ గాని

    ఆసల ననున్ననఁ బెతడాల్ల డి నపప్పుడే తానటూ
     వాసుల చటూప వలసి వనెన్నల సొలతునఁ గాని

  బాసతోడనఁ జనవచిచ్చె పాలితచనే
చ. 3:    చవుల చటూపవలసి సమత్మితతచకతదునఁ గాని

   వవరితచి నా పాబ్రాణవభునఁడే తాను
   జవళ శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁ డలమేలత్మితగను

   కవగటూడి ననిన్నటాను ఘనునఁడే తాను



రేక: 0420-5శదద్ధవసతతత సత: 12-119
పలల్లవ:       కతట మటేట్టి మ పొతదుల కనున్నల పతడుగ గాను

   జతటనఁ గొసరదుము మసరిత లఱనఁగకా
చ. 1:    యిదదరను నొకక్కటే యితతులలల్ల వనన్నవతచే

   సుదుద లే వరగాని చటూడనఁ జూడను
    వదిదకతో మారక మారొక రొక రతగరాల

    కొదుద లపై వునన్నవ మనఁద కొనవళళ్ళ నివవో
చ. 2:     తలనఁప లపప్పు టవ తరితీపల మక

    చెలి పననఁగ లటలే చెపప్పునఁ గొతత్తిల
    పలకల నొకక్కమాటే పొదలి మ మేనులను

   వలసనఁ దారకాణలపై వడుకతో నివవో
చ. 3:     అతనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు

  రతులే యతచరానివ రచచ్చెలోనను
    తతతోడనఁ గటూడితరి తనువుననఁ గళ లతట

     మత మఱి మాకనఁ జూడ మెచచ్చెలయ నివవో



రేక: 0420-6రీతగళ సత: 12-120
పలల్లవ:   తామే యఱనఁగదుర తమపొతదుల

   పేగమముల రేనఁచితేను బెరయు వడుకల
చ. 1:     చెలినోరిలో మాట సిగద్గీల లోపలి తేట

   తలిప చెపప్పు చటూపరే తఱవలల
    పల సతుల మగనఁడు పరాకెపై వునాన్ననఁడేమో

   తలపతచరే మర తటకన నిపడూ
చ. 2:      పదద కనున్నలలో యాస పడికిట లోని సేస

  పొదుద న నెఱినఁగితచరే పొలనఁతులల
   చదిదవనఁడి వలపల సతదడి నునాన్ననఁడేమో

   బుదిద్ధగా సనన్నల నితప వుటట్టితచరే
చ. 3:    అలమేలత్మితగలో నవువ్వె అరచేతలోని పవువ్వె

  లలినఁ దారకాణతచరే లలనలల
    యిల శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁ డియతకొని యునాన్ననఁడేమో
    కలస దొలతే యితకానఁ గరణ వుటట్టితచరే



రేక: 0421-1దేసాళత సత: 12-121
పలల్లవ:     యేమెపైనా నినన్ననేనా యితత నేనఁ డు

    చేముతచి యితతలో నేల సిగద్గీవడే వయాత
చ. 1:       వలనఁ ది నిను మెచిచ్చెతే వన వడుక గాదా

   నలవతకా సొలసితే నవువ్వె రాదా
      తలనఁ చి నీక మొకిక్కతే దయ వుటట్టి వలదా
     చెలనఁ గి యితదుక నేల సిగద్గీవడే వయాత

చ. 2:     సారె నినున్ననఁ జూచితేను సతతోసితచనఁ దగదా
    చేరి మాటాడితే పొతదు సేయనఁ జెలల్లదా

    కూరిమ దలిప తేను గటట్టి న నుతడవలదా
   జీరల చెకక్కల నెతత సిగద్గీవడేవయాత

చ. 3:      కడలేక వనఁ కొతటే కతచెపప్పు సతదు గాదా
    యడ మచిచ్చెతే పతడుతడ నితపల గావా
    అడరి శ్రీ వతకటేశ యలమేలత్మితగనఁ బెతడాల్ల డి

   చిడిముడి నీ వటట్టి సిగద్గీవడేవయాత



రేక: 0421-2పాడి సత: 12-122
పలల్లవ:     యేమయాత యేనుగతోడి యేలట లినఁక నీకేల

    కామతచి నీక నీవ కరణతచేవు గాక
చ. 1:     సితగారితచ కొనన్న నినున్ననఁజేరి సతతోసితచనఁ గాక

   అతగన యఱనఁగనా ఆ సుదుద ల
      ముతగిట నీ వుతడనఁగాను ముతచి కెపైల గిచచ్చెనఁ గాక

      సతగత యతదు వోయే వని సారె నినున్న నడుగ
చ. 2:      చెమరితచ నని మేను చెలనఁగి వసరనఁ గాక

   రమణ నీసుదుద లలల్ల రచచ్చెవసునా
      జమళ నీ సేవ సేసి చవుల వుటట్టితచనఁ గాక

    అమరనా అతతలోనే ఆకె నిను జరయ
చ. 3:     అలరి నీవు గటూడితే నానతదితచకొనునఁ గాక

   అలమేలమతగ నీ చొపప్పుల చటూచనా
     లలి శ్రీవతకటేశ నీ లగలక నవువ్వెనఁ గాక

   తలపతచనఁ దగవా తనబతత్తి యితకను



రేక: 0421-3లలిత సత: 12-123
పలల్లవ:      చటూచి చటూచి సతతోసితతు సదతముగా నే నెపప్పుడు

    కాచక ననేన్నలేట చకక్కని నా వభుని
చ. 1:    నా తలనఁపఱనఁగనే ననిన్నటేట్టి లలితచనే

    యతని నెటట్టి గొసరే నితకా నేను
    చేతకి లోనెపై వుతడునే చెపప్పునటట్టి సేసునే

   యతలనఁ దనగణము లేమని చెపప్పుదునే
చ. 2:     సనన్నలనే మెలనఁగనే చనవు నా కిచచ్చెనే

    వనన్నప మేమ సేసేనే వరే మరియటూ
   తనున్ననఁదానె వచచ్చెనే తగవుల నెరపనే

   యినిన్నటా మెచెచ్చె నతటే యతతదాననే
చ. 3:     చెలిమ సేయ జాణనఁడే శ్రీ వతకటేశనఁడే

     తలప నేలే నా పాలిట దేవరే తాను
   అలమేలత్మితగనే నేను అనిన్నటాను ననున్ననఁగటూడె

     అలవ గాదు పొగడే నతటే నిటేట్టి మొకేక్కనే



రేక: 0421-4గజజరి సత: 12-124
పలల్లవ:     యతత జాణతనమో నా కెటవతట మొగమోట

    సతతోసితచనఁ జేసి నీక చనవరి యాయను
చ. 1:     చెపప్పురాని పగయముల చెపప్పు నినిన్నతత వలప

   చిపప్పులనఁ దన మొగము సేసుకొనెను
      నెపప్పున నీ చితత్తిము రా నిచచ్చెలటూ గొలిచ నినున్న
  నపప్పుడే మతచిమాటలటూ నాడితచకొనెను

చ. 2:      పననఁగి పననఁగి నీక పకక్క వడిగాల సేసి
     ననుపన నీ నెలవ నవువ్వె రేనఁ చెను

    చెనకి వనయమున చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొని
     తనిప నీ మోవ తేనె తా నిపప్పుతచకొనెను

చ. 3:      పానుప పపైనఁ బవవ్వెళతచి పకక్కననఁ జనున్నల నొతత్తి
   సనల చెమట తోడనఁ జొకిక్కతచెను

    పూని యలమేలమతగ పొతచి శ్రీ వతకటేశవ్వెర
    తానే నినున్ననఁ బెతడాల్ల డి తగలపై నిలిచెనటూ



రేక: 0421-5ముఖరి సత: 12-125
పలల్లవ:   ఆతనినే రమత్మినరే అతగనలల

   యతలనే వనన్నవతచే నినిన్న వనన్నపములటూ
చ. 1:     అరతనఁ జేసే వనన్నపా లడియాసలపై యుతడు

    తరి తీపలపై యుతడు దవువ్వెల వనన్నపముల
    వరల వనన్నపముల వడనఁ బాటలపై తోనఁచ
   వరవది పతకితక వనన్నవతచ నిపడూ

చ. 2:    చెవలోని వనన్నపాల సిగద్గీలలల్ల నఁ బెడనఁబాప
   చవులలల్ల నఁ బుటట్టితచ సరసప వనన్నపము

   సవనయ వనన్నపము సతతతమునఁ దలపతచ
    వవర మేది పతకి వనన్నవతచ నినఁకను

చ. 3:    యేకతప వనన్నపము లిచచ్చెకము వుటట్టితచ
   రాకొటట్టి లపై పనగొను రతవళ వనన్నపము

   యకడ శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేల మతగను
    చేకొని వనన్నపముల సేసే దేమె యినఁకను



రేక: 0421-6నీలతబరత సత: 12-126
పలల్లవ:     యతత భాగతవతతునఁడవో ఇటవతట సత గలద్గీ

   సతతోసితచకొతటమ మ సరితల చటూచి
చ. 1:     అతడనుతడి యవవ్వెతో అటేట్టి నీక నొకొక్కకక్కటే

   బొతడుమలల్ల పానుపపపై బుదిద చెపప్పుని
   పతడనఁబడి మోవతేనె పానకముచవ చటూప

    చతడి పటట్టి చనున్నలతో సాము సేయితచని
చ. 2:     తా నెవవ్వెతో పచచ్చె రేనఁగి దతతపటవరిలోన

   నానునఁ జెమటల నినున్న నవవ్వెతపతచని
  సాననఁబటేట్టిచటూపలను సనన్నలనే జతకితచి

  వనిన రతులలోన నోలలడితచని
చ. 3:     గటట్టి న నెవవ్వెతో యిది కోరి పచచ్చెడములో

    చటట్టి క చటట్టి క కూడి సొతప నితచని
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
     యిటేట్టి ననున్న నేలితవ యకె నినున్న మెచచ్చెని



రేక: 0422-1దేశక సత: 12-127
పలల్లవ:     మనసులోనఁ దనమేల మఱవ ననరే మర

  యనసిన రమణుని కెచచ్చెరితచరే
చ. 1:    కానుక చేకొనెనఁగా కవకవ నవువ్వెకొతటా

   వనులను వనన్నపాల వనెనఁగా తాను
     మేను మేను సనఁక నిటేట్టి మేలములటూ నాడెనఁగా

   ఆనుకొనన్నసతతోస మెతతని చెపేప్పు నినఁకను
చ. 2:      పవువ్వెల బతత యిచెచ్చెనఁగా పొలనఁత నా చేతకి

   దవువ్వెలనుతడి వచేచ్చెనఁగా తానే వదిదకి
    నివవ్వెటలల్ల మోవ తేనియ నాక నిచెచ్చెనఁగా
    యివవ్వెల నా భాగతఫల మడేరె నిపప్పుడూ

చ. 3:     చేతులతత్తి నా మనఁద సేసలనునఁ బెటేట్టినఁగా
   కాతరాన ననున్ననఁ గటూడి కరణతచెనఁగా
   యతల శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
   యేతుల నాయానతద మరవాయ నిదివో



రేక: 0422-2మలహరిసత: 12-128
పలల్లవ:     నీ వటట్టి సేసినా నీ కీరితే

   భావతచి నీవలల్లనే బద్రిదుకట గాకా
చ. 1:      నిక మోహితచిన వార నినున్న మరి దటూరదురా

  కెపైకొను మనేవార కాతతాళతతురా
   వాకచిచ్చె పొగడేవార వడి వతగేలడుదురా

     పపైకొని నీ చితత్తిము రా బదుకట గాకా
చ. 2:     నీతోడ నవవ్వెవార నినున్న నట జతకితతురా

    చేతు లతత్తి మొకేక్కవార జేర దతురా
   ఆతుమనఁ దలనఁచేవార అలకల చటూపదురా

     పపై తరవు బతత్తి సేసి బదుకట గాకా
చ. 3:     తగనఁ బెతడాల్ల డిన వార తపప్పుల వటట్టి దురా

   మొగినఁ భాయలేనివార మోము వతతురా
    నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నే నలమేలమతగను

   బగివాయ కేలితవ బదుకట గాకా



రేక: 0422-3భపైరవ సత: 12-129
పలల్లవ:   యటట్టియినా నాయనఁగాక యేమాయను

     నెటట్టి కొనన్న నావలప నీ చేతది యినఁకను
చ. 1:     తగ నీవు మనిన్నతచేది తలనఁపన నెఱనఁగదు

   సొగిసి యటేట్టి పదరి సొలయుదును
     నిగిడి ననున్న నడుపే నీ నేరపో యిది

   బగివాయకనన్న నా భద్రిమతో యఱనఁగను
చ. 2:      చేకొనన్నవానఁ వు ననున్ననఁ జేరి యేలే దఱనఁగదు

   యకడ వరహమున నిటేట్టి దటూరదు
     జోకతో నితత సేసే నీ సొతపల యాలటమో

కాకరి(?)    నా తమకప కతదువో యఱనఁగను
చ. 3:     సరస ననున్ననఁ బెతడాల్ల డి చనవచచ్చె టఱనఁగదు

  పరవశపనఁ గనఁగిట పచారితతును
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

    సిరల నీగణ మతత సేసేది యఱనఁగనటూ



రేక: 0422-4ఆహిరి సత: 12-130
పలల్లవ:     యేలే పొగిలేవ యిపప్పు డితతరో నీవు

    వాలయితచి నీ వభునఁడు వచిచ్చె కూడనఁగాక
చ. 1:   కడునఁ దమకముతోడనఁ గాచకనన్నకాతతను

   సడినఁ బెటట్టి యేనఁపనా సరనఁసుడు
    జడియక మోవతేనె చవచటూప చెకక్క నొకిక్క

   బడలిక లలల్ల నఁ దరిచ్చె పచారితచనఁగాక
చ. 2:    ఆసల నెదురచటూచి అతడక వచిచ్చెనదాని

   గాసిలనఁ గానఁక రేనఁచనా కాతతునఁడు
    వసరక నవువ్వె నవవ్వె వడసిగద్గీల దేరిచ్చె

    రాసికెకక్కనఁ జన వచిచ్చె రకతచనఁ గాక
చ. 3:     మతచి వుర మెకిక్క యలమేలమతగవపైన నినున్న

   వతచితచనా శ్రీ వతకట వలల్లభునఁడు
    పొతచి కౌనఁగిలితచకొని భోగప రతుల నితచి

   యతచరాని నీతలనఁప లీడేరచ్చెనఁ గాకా



రేక: 0422-5శ్రీరాగత సత: 12-131
పలల్లవ:    ఔనో కాదో యమాట అతగనలల

    దాననఁ బెటట్టిక వలప ననుప నిలచనా
చ. 1:    యనిన్న తలపోనఁతలతో నెతచకొని వుతడినాను

    కనున్నలనఁ బతనఁ జూడక కాతక్ష దరనా
     సనన్నల వడుక తోడ సారె సారెనఁ జేసినాను

   వనన్నపము సేయక వసనఁ దనివారనా
చ. 2:    చాయవాటగా నెటట్టి సరసము లడినాను

   చేయి చానఁచి పననఁగక చెమరితచనా
   పాయపమదాన నెతత పచిచ్చెదేర నవవ్వెనాను

    రాయడి రతులనఁ గాక రతజకము వుటట్టి నా
చ. 3:    ఆసల లోలోనెతత ఆరడినఁ బొరలినాను

   సేసవటట్టి పతడాల్ల డక చే చికక్కనా
    యసరి నలమేలత్మితగ నేను శ్రీ వతకటేశనఁడు
    వాసితోనఁ దా ననున్న నిటవలనఁ గటూడకతడునా



రేక: 0422-6ముఖరి సత: 12-132
పలల్లవ:     యిదివో నీ తోడిపొతదు యిటాల్ల నే కదవయాత

   సదరాననే వచిచ్చె జాజకొనెనఁ గటూరిమ
చ. 1:    సుదుద లవలనే వుతడు సొలపల సరసాల

   కొదిదతో మఱవరాదు గతడెల మోచ
    అదిద వరకనన్న టట్టి తడు ఆనకప కానఁపరాల

    ముదుద ముదుద వల నౌను మోవరాని మోపల
చ. 2:      తేటల వలనే వుతడు తలినఁ గనున్నల చటూపల

   నాటకొని సాయరాని నాము లకక్కను
   గాటమెపై దకిక్కనటట్టి తడునఁ గపప్పురప వడేల

   మేట సమరతులలో మకిక్కలినఁ జొకిక్కతచను
చ. 3:      సులభాల వల నుతడు చటట్టి కొనన్న కూటముల

   తలపతచనఁ దలపతచ తమ రేనఁచను
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

    కలసిత నినఁక నివ కాణచలపై యుతడునటూ



రేక: 0423-1మేనఁచభవుళ సత: 12-133
పలల్లవ:    యతచక నానేరమ యతతకోప నెపైనాను

    నితచి ననేన్నల కొనుటే నీ నేరప్పు
చ. 1:     పాసివునన్న తమకాననఁ బడనఁతు లే మాడినాను

   వాసితో నేరిచ్చెన మగవానిదే నేరప్పు
     ఆసలతోడనఁ బెననఁగి అటేట్టి కొతగ వటట్టి తేను

    వోసరితచి గటట్టి తోడ నుతడుటే నేరప్పు
చ. 2:     తగలపైనది పననఁగి తా నెత తలయితచినాను

   నగతా నోరిచిన జాణనిదే నేరప్పు
   వగటపైన కాతరాన వసటగానఁ గొలిచ్చెనాను
   పగటన నాదరితచి పాయనిదే నేరప్పు

చ. 3:    కానఁకలనఁ బొరలినది కౌనఁగిటనఁ గొసరినాను
    సనఁ కోరిచ్చె మెచేచ్చె సరసునిదే నేరప్పు

    యానఁకట శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
    వాకముగానఁ గటూడితవ వడి నిదే నేరప్పు



రేక: 0423-2సౌరాషట్టి సత సత: 12-134
పలల్లవ:    యినిన్న వనన్నపములను యితదులోనే వునన్నవ

     పనిన్న ననున్న నేలే నినఁక బతకిత ననవ
చ. 1:    యనసిన మనఁద నేలే యరవులటూ

   ననిచిన మనఁద నేలే నమత్మికలటూ
   తనిసిన మనఁద నేలే తమకముల

    మనవ చేకొని యినఁక మఱవక మనవ
చ. 2:    మరిగిన మనఁద నేలే మరిచితతలటూ

   కరనఁగిన మనఁద నేలే కాతతాళతపల
   సరియపైన మనఁద నేలే సాదితపల

     గరిమ నా కిచెచ్చె నినఁకనఁ గరణతచ మనవ
చ. 3:    కలసిన మనఁద నేలే కడువాసుల

   పలిచిన మనఁద నేలే బగవులటూ
   యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

     తలనఁ నటేట్టి కూడనఁ దగ నితక ననవ



రేక: 0423-3సామతతత సత: 12-135
పలల్లవ:    తగవరి వనిన్నటాను దయనఁ జూడవలదా

   వగటగానఁ జెల లితత వనన్నవతచవలనా
చ. 1:      కతదువ నీ వళల గాచక యాప వుతడనఁగా

    యతదుతడో వచిచ్చె నవవ్వె యలేమ నీతో
    ముతదు వనక దలిసి మోహము చేకొనవదాద

    సతదు సుడికతత్తిలక చనవు లీనఁ దగనా
చ. 2:     యపప్పుడు మాటాడే వతటా నీపమోము చటూడనఁగా

   దపప్పురమెపై కత చెపేప్పుదరవ నీతో
   తపప్పుకతడానఁ బెదద పనన్నతతరవుల చటూడవదాద

   చిపప్పులనఁ బొరగవారినఁ జిమత్మి రేనఁచవలనా
చ. 3:    అలమేలమతగ వురమతదు నెకక్కకతడనఁ గాను

   వలినునన్నసత నీతో వయత మతదని
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యిదదరినినఁ గటూడితవ

   కెలనివారితోనఁ బొతుత్తి గలపనఁగ వలనా



రేక: 0423-4మతగళకౌశిక సత: 12-136
పలల్లవ:    నినున్ననఁజూచి చెలలక నివవ్వెఱనఁగలపై వునన్నవ

   పనిన్నన వలపలక పతడుగాయ నేనఁడు
చ. 1:      వడె మచిచ్చె చెలి నీక నినన్నపము సేయనఁగాను

   వడుకల కనిన్నయును వనేవు నీవు
    తోడనే వనయాలలల్ల తోడు చటూపనఁగా నీక

   జాడ తోరేనఁగీ సతతములలల్ల నేనఁడు
చ. 2:     సతగడినఁ గటూచతడి యకె చనవుననఁ జెనకనఁగా

  అతగమెలల్ల నఁ జెమరితచి యానతదితచేవు
   రతగమఱ నీమద రతనఁజేయి చానఁచనఁగా

వుతగిట(?)    మదనకళ లబీబ్బు నీక నేనఁడు
చ. 3:    ఆలిమేలమతగ నీ యకక్కమనఁద నిలవనఁగా

   బలిమ శ్రీ వతకటేశ పచిచ్చెదేరేవు
     యలమ నీకె మముత్మి నితదరి నేల మననఁగా

    వల లేని భోగముల వతతలయ నేనఁడు



రేక: 0423-5సాళతగనాట సత: 12-137
పలల్లవ:   గోవతదునఁడ బాలనఁడు గోపాలనఁడు

   కావతప రేపలల్ల లోని కాతతాలోలనఁడు
చ. 1:    జనియితచెనఁ గస్కృషరనఁడు సరవ్వెలోక జిషరనఁడు

  దనుజాతతకనఁడు యతనఁడే వషరనఁడు
   పనివడి సజజనుల పాలికి వరిద్ధషరనఁడు

  సనకాదుల మతుల సతచరిషరనఁడు
చ. 2:      పరిగెనఁ గతస జెపైతుగ నఁడు భీషణ తేజ మతుగ నఁడు

    వర వసు దేవ దేవకీ పతుగ నఁడు
   సరస భావతచి చటూడ సరవ్వెజీవగాతుగ నఁడు
  పరగ రకిత్మిణ సతతభామాకళతుగ నఁడు

చ. 3:    వలస భటూధరనఁడు వశవ్వెలోక గరనఁడు
  సులలిత బలభదద్రి సదరనఁడు

    కలిత నిశచ్చెల శ్రీ వతకటగిరి సతచారనఁడు
  కలసిన యలమేలత్మితగా మనోహరనఁడు



రేక: 0423-6గతడకిగయ సత: 12-138
పలల్లవ:     చెలలల రమణునఁడు చితత్తిగితచ నల వానఁడె

    మెలనఁగి సేవ సేయరే మెచచ్చె నితదరిని
చ. 1:     మతచి మాట లడవల మనసు గరనఁచవల

   కతచప మో వయతవల కాతతునికి
   పతచనతో మొకక్కవల వదదనఁ గాచకతడవల

    కొతచక లోనికి రారే కొలవు వళయను
చ. 2:    యిచచ్చెకము చటూపవల నితపలే నెరపవల

  మచిచ్చెక నవవ్వెనఁగవల మగనితోను
    కచచ్చె పటట్టి కతడవల కానుక లతదుకోవల
   కొచిచ్చె వనన్నవతచరే కొలవు వళయను

చ. 3:    వడుకల రేనఁచవల వస నలమేలత్మితగక
  వడె మయతవల శ్రీవతకటేశక

   యడుకనఁ బొగడవల యిదదరను ముదుద వల
   గటూడిరి తరదయరే కొలవు వళయన



రేక: 0424-1లలిత సత: 12-139
పలల్లవ:    యనిన్న నేరచకొనాన్ననఁడే యితదుకే వరగయతని

    చెనున్నమర యశోదకనఁ జెపప్పురే య సుదుద ల
చ. 1:    వుటల్ల దితచనఁగనఁ గాచకనన్న కస్కృషరనఁనినఁజూచి

    తటల్ల దిటట్టి గొలల్లత తేరి చటూడనఁగా
     చెటల్ల వతట చనున్నల చేత ముటట్టి పననఁగీని
    చటల్ల చొలేల్లల తోడనఁ జూడరే యబాలని

చ. 2:     వవల పతడల్ల గతప వడుమతటా వరొకత
    పూవుల చెతడుననఁ గస్కృషరనఁ బటూనఁచివయనఁ గా

    మోవ పతడల్లతటట్టి బటట్టి ముతచియాకె యధరము
    చేవమఱి యునాన్ననఁడేమ సేతమే య బాలని

చ. 3:   మలస నేనఁడలమేలమతగ శ్రీవతకటకస్కృషరనఁ
  నలమపటట్టి చేతకోలల దియతనఁగా

   కలస నతతలోనే కౌనఁగిలితచి రతులను
    వలసి మెచచ్చెనఁగదరే వడుక య బాలని



రేక: 0424-2హిజిజజి సత: 12-140
పలల్లవ:     నెఱజాణ వభునఁడవు నీవు యినిన్న నేరతువు

   తఱితోడ నీ వదివో దయనఁజూచితవ
చ. 1:    కనున్నల నవవ్వెతవ కానుక చేకొతటవ

   వనన్నపము లలల్ల ను వతటవ నేనఁడు
   సనన్నలనఁ జొకిక్కతవ చనవు లిచిచ్చెతవ
    ఇనిన్నటా నీ వుపకార మేమని చెపప్పుదును

చ. 2:    సరస మాడితవ చవులమో వచిచ్చెతవ
  పరిమళముల నాపపైనఁ బటూసితవ

   అరదపైన మాటలడి ఆదరితచితవ ననున్న
    పరగ నీచేనఁత కెతత సతతోసితచ కొతదును

చ. 3:      చెలిమ చేకొతటవ సేస నాపపైనఁ బెటట్టి తవ
   తలనఁపలో నిలిచి చితత వాపతవ

    అలమేలత్మితగను నేను అతకెల శ్రీ వతకటేశ
    కలసి యేలితవ యగత యటట్టి మెతుత్తి ను



రేక: 0424-3భపైరవ సత: 12-141
పలల్లవ:    నాలోని వడుకల నామనసే యఱనఁగను

      కే లతత్తి తన కిటేట్టి మొకిక్కత నే ననవ
చ. 1:     వడనఁ బరచ నేరచ వదిదకెపై వుతడనఁగలనఁడు

   చిడిముడినఁ బతకినఁకనఁ జెపేప్పు దేమే
    అడియాల లిచిచ్చె నానఁడు అనిన్నటా మనిన్నతచినానఁడు
   తడవనునన్న పనుల తానే యఱనఁగనే

చ. 2:     తను నిటేట్టి మరిగితచె తమకమునాక రేనఁచె
   చెనకి యితకా వరే చెపేప్పుదేమే
     మన సొకక్కటగానఁ జెస మతతనాననఁ జస వచెచ్చె

   తనిసితనఁ గోరికల తానే యఱనఁగనే
చ. 3:      గ నాక నేరెప్పు కమత్మి నావదద నునాన్ననఁడు

  చెలికతత్తిలల మరి చెపేప్పుదేమే
    అలమేలమతగను తా నద శ్రీ వతకటేశనఁడు

   తలపలోనఁ బాయనఁడు తానే యఱనఁగనే



రేక: 0424-4సామతతత సత: 12-142
పలల్లవ:    యవవ్వెరే నీక సరి యితతుల

    చివవ్వెన నలమేలత్మితగ చెలల్ల నే నీ రతతులటూ
చ. 1:     తరణ నీ కనున్నల బతత్తిరి చటూపలటూ

   మరనికి నవయే కమత్మిని తటూపలటూ
   బరదుల నీ పతకె పరరేనఁపలటూ

    వరసనఁ జలిల్లత వౌనే వలపల రానఁపలటూ
చ. 2:   పగటన నీరత పలకలటూ

   జిగి మతనఁ దగిలిన చిలకలటూ
   తగిన నవువ్వె దతతప తళకలటూ
   మొగి మరత్మిముల రేనఁచే ములకలటూ

చ. 3:    పొసనఁగే నీ కౌనఁగిట పొతదులటూ
   సుసరాన మోవతేనె జతట వతదులటూ
  కసిదరని తమకప మతదులటూ

    కొసరి శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడుటకే సతదులటూ



రేక: 0424-5కేదారగళ సత: 12-143
పలల్లవ:     నా రమణునినఁ జూడరే నలినాక్షులల నేనఁడు

   గారవముతోడ ననున్ననఁ గరణతచ నిదివో
చ. 1:     మరిగిన యడాటాన మతక లేమ రేనఁగవు

   సరవతోనఁ బెనగితే చలము లేదు
   తరమెపైన పొతదులక తరమరనఁ గెతచవదుద
   నిరతప వడుకలే నితడుకొను మతని

చ. 2:    మొగము చటూచినమనఁద మొనయవు కానఁకల
     నగనఁ దొడనఁ గితే మఱి నాట దలక

   చిగిరితచిన వలప చేగల దరకపోదు
   మగలనఁ దమకములే మేననఁ బెనగొనుము

చ. 3:     బలిమనఁ గటూడిన తఱినఁ బతతముల వుటట్టివు
   చెలనఁగి యేకతమెపైతే సిగద్గీ మతచదు

    అలమేలత్మితగను నేను అతనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁ
     డిల ననున్న నేల నినఁక నిచచ్చెకమౌ రతుల



రేక: 0424-6మధతమావత సత: 12-144
పలల్లవ:    చెలలల యితదుకే సిగద్గీయత నాక

     తలకొనన్న నా గణము దానఁచ నేలే యిపడూ
చ. 1:     అతనఁడు చేసిన మేల ఆడుకొన వడుకౌను

    యితర సతుల వని యే మతదురో
    తతతో వాని గణల తలనఁచితే వరగను

   మతమరి సవతుల మతచెటట్టి నవువ్వెదురో
చ. 2:      చిముత్మిల నా రమణుని చేనఁతల నేనఁ జూచకొతదు

    కిముత్మిల వనిత లతత గేలి సేతురో
    నమత్మి వానినఁ బేరకొని నాలోనెనఁ జొకక్కకొతదు

    కొమత్మిల మోమోము లటట్టి కోరి చటూచకొతదురో
చ. 3:     గకక్కన శ్రీ వతకటేశనఁ గతటేనఁ గనఁగిలితచకొతదు

  పకక్కనునన్నవా రెతత పచిచ్చెసేతురో
     ఇకక్కవనఁ దా ననున్ననఁ గటూడె యే నలమేలమతగను

     మొకక్కదు నతదు కితదర ముతచి యటట్టి మెతుత్తి రో



రేక: 0425-1భటూపాళత సత: 12-145
పలల్లవ:    యితదరికినఁ గలగనా యిటవతట భాగాతల

    చెతదేవారికి వార నోనఁచిన యతతే కాక
చ. 1:     పాదము నాపపై నతనఁడు పకక్కన జానఁచితేను

    సదితచి మ మొగా లేమ చటూచకొనేరే
    సాదితచి తా మోవతేనె చవుల నాకిచిచ్చెతేను
     ఆదికొని నో గటూరే రది యేమే మర

చ. 2:      తముత్మిల మాతనఁడు నాక తానే పలిచ్చె యొసగితే
    చిముత్మిచ మ రేమ సనన్న సేసుకొనేరే

     కమత్మిర నపప్పుట నా కెపైదతడ వటట్టి కతడితే
    పమత్మి లోలోనే సిగద్గీల పడనేలే మర

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్ననఁ జేరి కౌనఁగిలితచకొతటే
   యవల దోమతర యేమ వసేరే
   ఆవటతచి పతడాల్ల డె నలమేలత్మితగను నేను

    బటూవాన నిదదరి నెతత పొగడేరే మర



రేక: 0425-2నారణ సత: 12-146
పలల్లవ:   పతకి వనన్నవతచరే పడనఁతులల

    తతతోడనఁ దను మదినఁదలనఁతు నే ననరే
చ. 1:   యిచచ్చెకమయినచెలి యేపనులపైనానఁ జేయు

    కచచ్చె పటట్టి కనన్నది కాతక్ష రేనఁగను
   మచిచ్చెక గలిగినది మతదమేళన సొలయు
    యచచ్చె కతదులతచి మరి యగద్గీపటట్టినఁ దగదే

చ. 2:    ఆసతో నుతడినది ఆలకితచనఁ దనమాట
   వాసి గలిగినది సేవల సేయును

    బాసల నమత్మినది తపప్పుని గటట్టి తో నుతడు
    రాసి కెకిక్కతచి ఇది రవవ్వెసేయనఁ దగదే

చ. 3:    యిలల్ల లపై వుతడినది యదుటనే కాచకతడు
   వలిల్లవరి నవువ్వెలది వడక్కతో నుతడు
   యిలిల్లదే శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
   తలల్లమగా ననున్ననఁగటూడె తరమెపైత ననరే



రేక: 0425-3గళ సత: 12-147
పలల్లవ:    వసరితచేదాననఁ గాను వగినతతా నినున్నను

     రాసి కెకక్క నీకస్కృప నే రతనఁ జెలనఁగదును
చ. 1:      నటట్టి నడుమనే నీవు నావానఁడవపై వుతటేనఁ జాల

    అటేట్టి నే నెతతటదాన నెపైనా నౌదును
     గటట్టి తోడ నీవు నాకనఁగొల వచిచ్చెతేనఁ జాల
    నెటట్టిన లోకమునక నేనే రాజ నౌదును

చ. 2:      కతదువ నీవు ననున్ననఁ గనున్నలనఁ జూచితేనఁ జాల
  అతదప సిరల నోలలడుదును

    మతదలితచి నాతో నొక మాటాడితేనే చాల
    పతదమాడి నీచే తుది పదము చేకొతదును

చ. 3:      చేరి శ్రీ వతకటేశవ్వెర సలవ నవవ్వెతేనఁ జాల
   కోరి నీవలపలక గరి యౌదును
     సారె నలమేలత్మితగను సత నీక నెపైతేనఁ జాల

   మేరతోనఁ గటూడితని మేలలల్ల సాదితతునటూ



రేక: 0425-4శతకరాభరణత సత: 12-148
పలల్లవ:    తానే వచచ్చెగాని తరవుల వటట్టికరే

   మోనముననఁ జెలలల మొకక్కరే మర
చ. 1:     మనసు వచిచ్చెనసత మరి దవువ్వెల నుతడినా

   తనువు సకినటల్ల తలనఁచనఁ బత
  యనయికయపైన మాట యకక్కడనాడినాను

   అనిశమునఁ జెవలోనే ఆడినటేట్టి వనును
చ. 2:    యిచచ్చెకప జవరాల యదుటకి రాకతడినా

   పచిచ్చెగా మఱప లేక భావతచను
    బచెచ్చెన సిగద్గీల తోడనఁ బచచ్చెడము గపప్పుకొనాన్న

    వచిచ్చె వచిచ్చె కనున్నలను వమారనఁ జూచను
చ. 3:   మానావతయపైనది మఱనఁగన నుతడినాను

    పూని వచిచ్చె కౌనఁగిటనఁ బొతచి కూడును
   యే నలమేలమతగను యతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ

    డానుకొని ననున్న నేలే ననిన్నటాను మెచచ్చెను



రేక: 0425-5కాతబోదిసత: 12-149
పలల్లవ:     కాతతలల చటూడరే కనున్నల పతడుగ లివ

    వతత యపైన తనలోని వడు కెటవతటదో
చ. 1:     సితగారితచకొననఁ గాను చెలియ వభునినఁ జూచి

    అతగ మెలల్లనఁ జెమరితచె నా యటట్టిదో
    రతగగ మోవమనఁది రసముల నిగద్గీ చటూచి

   సతగతగా నో రటూరీచవు లటట్టివో
చ. 2:     పత వానఁడే జవరాల పవళతచతడగనఁ జూచి

  మత నివవవ్వెరగలయత మకక్కవటట్టిదో
   చతురతనఁ గొలవులో చకక్కనఁదనముల చటూచి

   తతగొని పలకతచ దమకము లటట్టివో
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు సలవ నవవ్వెనఁగానఁ జూచి

  భావతచ నలమేలత్మితగబతత్తి యటట్టిదో
    యవళనఁ గనఁగిటనఁ గటూడి యతనినేరప చటూచి

    చేవ దేరీనఁ గళలతో చేనఁత లటట్టివో



రేక: 0425-6నాదరామకిగయ సత: 12-150
పలల్లవ:     అడుగనఁగ సిగద్గీయత నా కతదుకే నేనఁడు

   చిడిముడి చేనఁతల చినన్నదాననఁ గనకా
చ. 1:    చితత్తి మెటట్టి నన్నదో నాపపై చెలవునికి

    యితత్తిల నాపొతదు లితక నేమ సేసనో
   బతత్తిరప రతులలో పగయ మేటదో

    హతత్తిన వో చెలలల అద వచారితచెనటూ
చ. 2:     యపప్పుడు వచచ్చెనో మా యితటకినఁ దాను

   చిపప్పులనఁ గాతతల చేత చెపప్పుతపనానఁడు
    దొపప్పుగానఁ గరణ ననున్ననఁ జూచె నితదానఁకా

    తపప్పుక య వుపమలే తలపోస నేనటూ
చ. 3:   వోవరిలోనఁ బవళతచి వునాన్ననఁడట

   కెపైవసమెపై యతతలోనే కలస ననున్న
    సేవ నలమేలత్మితగను శ్రీ వతకటేశనఁడు తాను

     భావతచి నే నితదుకే పపై పపై మెచేచ్చెనటూ



రేక: 0426-1దేశక సత: 12-151
పలల్లవ:    యవవ్వెరికినఁ గలగ నేనఁడ భాగతము

   నివవ్వెటలల్ల ననున్న మనిన్నతచితవ గాకా
చ. 1:      వడు కౌను నీ గణల వలనఁదుల పొగడితే

     చటూడనఁ జూడ నీ రటూప సదతము లౌను
    కూడి వునన్నతత దడవు గొబుబ్బున సతతోసమవును
    యడ నామనసు నీపపై నెతత మరిపతవో

చ. 2:    నెమత్మిది నిదిద్రితచితేను నీకలలే కతదును
   కొమత్మిలతో నినున్ననఁ బేరకొని మెతుత్తి ను

    కమత్మిర నీగరతుల కాయ మతటతేనఁ జొకక్కదు
    ఇముత్మిల నీమనఁదిబతత్తి యతత నా కిచిచ్చెతవో

చ. 3:     చిగిరితచ నవువ్వెల చేయి నాపపైనఁ జాచితే
   నిగడునఁ దమకముల నీవు చేరితే

    తగ నలమేలత్మితగ నితతట శ్రీ వతకటేశవ్వెర
    వగి నీ రతుల కెతత వడిగటట్టితచితవో



రేక: 0426-2ఛాయానాట సత: 12-152
పలల్లవ:      అతదుకే వో చెలియా అరదయత నాక నిటేట్టి

    చతదమాయనఁ బను లలల్ల సతతోసమా నీక
చ. 1:    ఆనుకొని చెలలచే ఆతనఁడు సేసేచేనఁత

    వనుల పతడుగ గాను వతటవా నీవు
     వనిన వడుక తోడ నుతడేట లగ లలల్ల

   కానుకగానఁ గనున్నలరనఁ గతటవా నీవు
చ. 2:       ఆరి తేరి వదద నుతడి యాతని తలనఁప లలల్ల

   చేరి మాటలడి తలిసితవా నీవు
   నారకొనే నపప్పుట నీ నయగారితనముల
   మేరమఱి పచారితచి మెచిచ్చెతవా నీవు

చ. 3:     మెఱయ శ్రీ వతకటేశ మేలిమనేరప లలల్ల
   గఱిగానఁ గనఁగిటలోనఁ జేకొతటవా నీవ

    మఱియును నలమేలమతగ నెపైన ననున్ననఁ గటూడె
  తఱవలలోన సమత్మితతచితవా నీవు



రేక: 0426-3బౌళ సత: 12-153
పలల్లవ:      నీ దికేక్క తపప్పుక చటూచ నీ వభునఁడు

    మోదముతోనఁ జేతు లతత్తి మొకక్క మొకక్కనఁగదవ
చ. 1:     బాసికము గటట్టి కొని పదరనఁగ నేనఁటకి

    సేసల చలేల్ల అపప్పుడు సిగద్గీ లితకానా
   ఆసతోనఁ బెననఁగతాను అనుమానము దగనా

   వసరని వలపల వఱఱ్ఱైవనఁగ గదవ
చ. 2:     వడెము చే నతదుకొని వతత సేయవలనా

    కూడిమాడి వుతడి మరి గటట్టి సేతురా
   వాడికగానఁ బొతదుసేసి వావు లడుగదురా

    జోడు గటూడి కౌగిటలో సొతప మఱనఁగదవ
చ. 3:    మతతనాన దకక్కగొని మరగ వదకదురా

   పతతము లీడేరె మరి కొసరేల
   చెతత నలమేలత్మితగవు శ్రీ వతకటేశనఁడతనఁడు

    సతతోసితచి నినున్న నేలే జటట్టి గొనగదవ



రేక: 0426-4మధతమావత సత: 12-154
పలల్లవ:      నీ కెపప్పుడు చటూచినాను నేనే యితవరినఁ జమ

    పపై కొని ముతదుగా వనన్నపము సేసికొతటని
చ. 1:       కొపప్పు జారే నతట నితతే కొతగ వటేట్టివు సుమ

   దపప్పురాన నేనఁడది తలప మని
    యిపప్పు డదదము చటూపతే నిటేట్టి కోపగితచకమ

  కపప్పు సితగారము తారకాణతచవలను
చ. 2:     కళల నితడే మోమతటే కాతతాళతచేవు సుమ

    సొలసి నీక దిషాట్టి ల చటూప మని
    చెలనఁగి తర వసితే సిగద్గీల వడకమ

    అలపారనఁ బవళతచ మతట నితతే నేను
చ. 3:      వరకే నవవ్వెత నితతే వటట్టి వటేట్టివు సుమ

    కారణ మతదుకనఁ బోల గడితచ మని
     య రీత శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

   చేరి ననేన్నలనఁగా సతతోసితచిత నేను



రేక: 0426-5ఆహిరి సత: 12-155
పలల్లవ:    తలపోసి తలపోసి తమకితచ నామనసు

    తలప దఱచి నా దతడకనఁ బలవరే
చ. 1:      చెలి కతత్తిల మాటల చేకొని వనినవానఁ డు

   యలమ నికక్కడి కిపప్పుడేల రానఁడే
    కల కల నవువ్వెతాను కానుక లతదినవానఁడు

   పలమార నెకక్కడి పరాకన నునాన్ననఁడే
చ. 2:     ఆసవటట్టి నాక లేక లతపనయటట్టి వానఁడు

    పాసి తా నకక్కడ నేమపని కనాన్ననఁడే
    వాసి కెకక్క నాపపై వలప చలల్లనవానఁడు

     సేస చేనఁ బటట్టి క యతత సిగద్గీతో నునాన్ననఁడే
చ. 3:      పకక్కన నా యతడ వచిచ్చె పవళతచి వునన్నవానఁడు

   మొకక్కలన నే లవవ్వెలిమోమెపై వునాన్ననఁడే
   యికక్కడ శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    మకిక్కలి ననేన్నలే యటట్టి మెచచ్చెతా నునాన్ననఁడే



రేక: 0426-6దేసాళత సత: 12-156
పలల్లవ:      యితతకతట నేమ సేసు యిది చాలదా నాక

    సతతసము రేనఁచి ఇతత చన వచిచ్చెనానఁడూ
చ. 1:     తగవరి తా నౌనే దయగలవానఁడూనౌనే

   జగమెలల్ల నెరినఁగిన జాణనఁడూనౌనే
    వగటగా తనున్ననఁబాసి వరహన నునన్న ననున్న
   మొగము చటూచి నాచే మొకిక్కతచకొనాన్ననఁడే

చ. 2:     వడనఁబరచ నేరచ్చెనే వదిదకెపై వుతడ నేరచ్చెనే
   చిడిముడి నతది పొతదుసేయ నేరచ్చెనే

    కడనఁగి తనున్ననఁజూడక కానఁకలనఁ బొరలే ననున్న
   వడివటట్టి నాక మోవ యొసనఁగినానఁడు

చ. 3:    వనన్నపాల వనేనే వడు దొరాల్ల డేనే
   యినిన్నటానఁ దా శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడే

    మనిన్నతచి యలమేల మతగనెపైన ననున్ననఁ గటూడె
  వునన్నతప రతులను వోలలరిచ్చెనానఁడు



రేక: 0427-1శ్రీరాగత సత: 12-157
పలల్లవ:       వరహ మేడదే నాక వస నీ కరణ గదుద

    అరసి నీ కతల నోలడుచతదునఁ గాక
చ. 1:      తలనఁపలో నీ వుతడనఁగా తడనఁబాట లేల నాక

   వలప గలిగతడగా వగ పేల
     చెలిమ నీవు సేయనఁగా చితతలలల్ల నఁ బెడనఁ బాస

   పలమార సతతోసాననఁ బరగదునఁ గాక
చ. 2:       వల నీ వుతగర మదే వళల చటూడ నేనఁటకి

   సలి నీసతుల వరే సొలయవదుద
   వోలివటట్టి పతడాల్ల డిత వడనఁ బరచవలనా

   మేల తోడిదాననెపై మెలనఁగదునఁ గాక
చ. 3:       నీ పేర నానోర నిదే నేరముల లేవు నాక

    కానఁపరము నీకనఁ జేసే కడ మెతచను
     యే పొదుద శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
    వోప ననున్న నేలితవ వనరదునఁ గాకా



రేక: 0427-2ముఖరి సత: 12-158
పలల్లవ:    కాచకనాన్నర నీవడిగప చెల లితదరను

    చేచేనఁత జలక మాడ చితత్తిగితచే దపడే
చ. 1:    గటట్టి ననఁ బతగణల కొనియాడనే పటట్టి

   చటట్టి యాతనిమొగము చటూడనే పటట్టి
      అటేట్టి వడె మచిచ్చె నీవు ఆక మడిచియతనఁ బటట్టి

    నెటట్టిన సితగారితచకో నీక వళ యపడే
చ. 2:      ననిచి యాతని తోడ నవువ్వెల నవవ్వెనే పటట్టి

    పననఁగి వలప లలల్ల నఁ బెతచనే పటట్టి
    తనివోని రతులపపైనఁ దమ రేనఁచనే పటట్టి

   అనువుననఁ గటూచతడి ఆరగితచే దపడే
చ. 3:     సతతమునఁ గెమోత్మివుల చవుల చటూడనే పటట్టి

    మత మరె నేరపల మెచచ్చెనే పటట్టి
    అతనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు

    పతకినఁ బత గటూడేర పవవ్వెళతచే దపడే



రేక: 0427-3ధనాన్నసి సత: 12-159
పలల్లవ:   అటవతట గణలదే అలమేలత్మితగ

   తటకననఁ జితత్తిగితచి తగిలి మెచచ్చెవయాత
చ. 1:     కొనియాడ నేరిచ్చెన కొమత్మి పొతదుసేయ నేరచ్చె

   ననువు గలిగినది నవవ్వె నేరచ
    చెనకినది వనకనఁ జేరి మొకక్క నేరచ

   వనయ మెరినఁగినది వనఁడుకొన నేరచ్చెను
చ. 2:     గటట్టి గలిగినయది కోరి వలపతచ నేరచ్చె

   దిటట్టియపైనది మాట తలప నేరచ్చె
    ఱటట్టిడి యయినది మఱక వుతడనఁగ నేరచ

    చటట్టి మెపైనది కలయ సుసరాన నేరచ్చెను
చ. 3:      సిగద్గీ గలిగినది మచిచ్చెక సేవ సేయ నేరచ్చె

    యగద్గీ పటట్టినిది యిటేట్టి యొనయ నేరచ్చె
      అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశ అనిన్నటా ని నీన్నప గటూడె

    తగద్గీ మొగద్గీ లేనిది దయనుతడ నేరచ్చెనటూ



రేక: 0427-4కరతజి సత: 12-160
పలల్లవ:   సతదుసుడి వనితవు జాణవమాత్మి

  అతదుకోల పతడాల్ల డే వౌనమాత్మి
చ. 1:   కాతరాన రమణునఁడేకతమున నుతడనఁగాను

   ఆతనిపపై బతత్తి నేనే వౌనమాత్మి
    యతల నెవవ్వెతకో తా నెదురల చటూడనఁగాను

     చేతు లతత్తి మొకేక్కవు చేరీ మేల నమాత్మి
చ. 2:    వడుకతో నేమటకో వను లలకితచనఁగాను

  ఆడేవు నీమాటల అవునమాత్మి
  జాడతోనే అడపముసతుల వదకనఁగాను

    వడెము నీ వచేచ్చెవు వటకతత్తి వమాత్మి
చ. 3:    యితటలో యలమేలత్మితగ నెదనఁబెటట్టి కతడనఁగాను

   అతటేవు శ్రీ వతకటేశ నౌనమాత్మి
    జతటలపై యతనఁడే మముత్మి సరి నేలకతడనఁగాను
   నతటన నీవు మెచేచ్చెవు నయగారివమాత్మి



రేక: 0427-5నటట్టినారాయణ సత: 12-161
పలల్లవ:    వోజ దపప్పుకతడావల నొయాతరప దానికి

    సాజప రమణుని కే చతదమెపైనా నమరను
చ. 1:     కరణతచి తానే వచిచ్చె కలసితేనఁ దగనఁగాక

   వరసనఁ దరవువటట్టి వచచ్చెనా నాక
    మరిగి యపప్పుట నాతో మాటాడితే నాడెనఁగాక

   యరవుల దానివల యచచ్చెరితచనఁ దగవా
చ. 2:     సమత్మితతచి నామోవ చవగొతటే నితప గాక

   నెమత్మిది నొడనఁబరచ నేరపా నాక
   చిముత్మిచనఁ జెనకితేను సేవసేయనఁ గటూడునఁగాక

   దిమత్మిరితనాన నాక దకొన సరవుల
చ. 3:     సారె సారె నవవ్వెతేను సరసమాడుదునఁ గాక

   చేరి మతదమేళల చెలల్ల నా నాక
   యరీత శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
   కూరిమ ననేన్నలినానఁడు కొసర నుచితమా



రేక: 0427-6కతతలవరాశి సత: 12-162
పలల్లవ:     మరనఁడు సేసిన మాయ మగలక నాతడల్లక

   వరసాల వుటట్టివు వడుకే కాని
చ. 1:      యతత దటూరి మాటాడినా యితప లయేత వుతడునఁగాని

   పతతము రేనఁగ దితతపపైనఁ బతకి
    పొతతనుతడి సారె సారె బొమత్మిల జతకితచినాను

    వతతల దోనఁచవు మరి వడుకే కాని
చ. 2:    చలపటట్టి సరసము జరయుచ నాడినాను

  అలయిక వుటట్టిదు దేహమునకను
    పలచనఁ దనాన మరి పననఁగల టాడినాను

  వలయ వసటగాదు వడుకేకాని
చ. 3:      మనన్నక కొసరి మతద మేళ మెతత సేసినాను

   అనిన్నటా లోలో నెగద్గీలపై మతచవు
   యనన్ననఁగ శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
    వనన్నపప్పుడే కూడె మాక వడుకల కాని



రేక: 0428-1ధనాన్నసి సత: 12-163
పలల్లవ:      చెపేప్పునతటా నే నే వుతడి సిగద్గీపడుదు నెదుట

    వపప్పుగ నాతనికి మ రొగి వనన్నవతచరే
చ. 1:   చనవరితనమున సారెక మాటలడుదు

 ననుపపైనకతమున నవువ్వెదును
    వనయము నేరత్తి నతటా వవల సేవల సేతు

    యనలేని నా రమణునఁ డెగద్గీపట ట్టినఁ జమత్మి
చ. 2:    చినన్నదాననఁ గనకనే చేనఁతలలల్ల నఁ జేయవతుత్తి

  మనిన్నతచిన కతమున మలయుదును
    సనన్నక లోనెపైతనఁ గన సతతోసాననఁ దమకితతు
   యినిన్న నెఱినఁగినవానఁడు యగద్గీపట ట్టినఁ జమత్మి

చ. 3:     పటట్టిప దేవులనెపై పపై పపై బెననఁగదును
    గటట్టి తోదాననఁ గనక కొతచి మొకక్కదు
    యిటేట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను
       యటఱట్టి ననఁ దా ననున్ననఁ గటూడె నెగద్గీప ట ట్టినఁ జమత్మి



రేక: 0428-2దేశక సత: 12-164
పలల్లవ:     తనచితత్తి మెటట్టి తడునో తగ వఱనఁగదు నేను

    వనయము గొతత చటూప వలసేనఁ గాకా
చ. 1:    యేలినవానఁడు ననున్న నిటేట్టి మనిన్నతచకతడినా

  కోలముతదుగానఁ గొతత కొసరేనఁగాక
   చేల కొతగతటనవానఁడు చెనకనఁడా యపప్పుడును

   వాలకచటూ పాతనిపపై వతచేనఁ గాకా
చ. 2:     కపప్పుర మతపనవానఁడు కౌనఁ గిటకి వచచ్చెనేకా

     పపప్పు గటట్టి మరి నవవ్వె పననఁగేనఁ గాక
    యిపప్పుడు బతత్తిగలవానఁ డెపప్పుడూనునఁ జటట్టి మౌనే

   దపప్పుకి మోవ యడిగి తనిసేనఁగాక
చ. 3:    చేతకి లోనెపైనవానఁడు సిగద్గీవడునా యినఁక

   ఘతలనఁ గనఁగిటనఁ గటూడి కలసేనఁగాక
   యతనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

   కాతరాన నా పయతద గపప్పునఁగాకా



రేక: 0428-3తోడి సత: 12-165
పలల్లవ:   చెపప్పునటట్టిలల్ల మరి చేసుటగాక

    దపప్పుదేరి లో లోనే తలవతచ నేనఁటకీ
చ. 1:     సిగద్గీల వడేవారికి చితతనఁ బొరలే వారికి

   యగద్గీల పటట్టినఁగనఁ జెలల్ల నెతతపైనను
   అగద్గీలమెపై పతమనఁది యాసక లోనెపైనవార

    తగద్గీ మొగద్గీ వాసులలోనఁ దడనఁబడ నేనఁటకి
చ. 2:   పతతము లడేవారికి భావతచకొనేవారికి

   వతతగా జరయనఁ దగ వమారను
   చెతతనుతడి రతులలోనఁ జెలిమ సేసేవార

   మతతనాన వటట్టి యనుమానము లేనఁటకీ
చ. 3:  చలపాదివారికి జడియనివారికి

  కిలకిల నవవ్వెవచచ్చెనఁ గేరడానను
   యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

   కలస ననిన్నతనఁడు కకక్కసితచ నేనఁటకీ



రేక: 0428-4నాగవరాళ సత: 12-166
పలల్లవ:      యేమ వనన్నపము సేసే వతతపైనానఁ గలదు పని

   గామడితనా లఱనఁగనఁ గరణతచ మనవ
చ. 1:      పట ట్టి పననఁగనఁగ నోప బాస లడుగనఁగ నోప

   వటట్టి క వదదనఁ గాచకతడ నోపదు
    ఱటట్టిడి వభునఁడు తాను ఱతగతడెవానఁడు తాను
     గటట్టిగా నా భావ మెతచి కరణతచ మనవ

చ. 2:    వసాలదాననఁ గాను వగిరప దాననఁగాను
    ఆసతో సేవల సేసే అతదు కౌదును

     రాసి కెకెక్కనఁ దొలేల్ల తాను రాజసపవానఁడు తాను
    వాసితో ననున్ననఁ బాయని వరస ఇమత్మినవ

చ. 3:    చలముల పచరితచ జతకెనల పచరితచ
   పలమార వలపలే బడి నితతును

    చెలి యలమేలత్మితగను శ్రీ వతకటేశనఁడు తాను
    కలస నాగణ మతకానఁ గనునఁగొన మనవ



రేక: 0428-5పూరవ్వెగళ సత: 12-167
పలల్లవ:    యతతట నేరపరివ యేమని పొగడవచచ్చె

      వతత నీ సుదుద ల చటూచి వడు కాయ నాకను
చ. 1:     చనవచిచ్చె నీవు మోవ చవుల చటూపనఁగాను

   తనివనఁ బొతద నాతలనఁ పలల్లను
   మునుకొని నీవు నామొగమెపై నిలవనఁగాను

   పనగొనన్న సతతోసము పడరేనఁగె నాకను
చ. 2:     పకక్కన నీవు నాక బాగా లొసగనఁగాను

  యికక్కవల గరనఁగను ఇతతలోనె
     చెకక్క నొకిక్క నీవు ననున్న సిగద్గీల దేరచనఁగాను

   నెకొక్కనన్న కోరికల నెరవరె నాకను
చ. 3:   కతదువ నుతడిననున్ననఁ గనఁగిలితచకొననఁగాను

   చితద నా సలవులనునఁ జిరనవువ్వెల
    యితదునే శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
    పొతదితవ రతుల నీభోగ మబెబ్బు నాకను



రేక: 0428-6సావరి సత: 12-168
పలల్లవ:     తన చితత్తిము వచిచ్చెతే తానే కరణతచనఁగాక

   ఘనునఁడెపైన రమణునినఁ గకక్కసితచ నేనఁటకే
చ. 1:   వహగలవారికి నుపమల దోనఁచను

  దాహ మణనఁచేవారికి దపప్పుదేరను
  మోహముగలవారికి మునుకొను సతతోసము

   వోహో రితత్తివారికి నొడనఁబాట లేనఁటకే
చ. 2:     మనసు వచిచ్చెనపప్పుడు మాటలలల్ల నఁ జవు లౌను

   తనిసి వునన్నయపప్పుడు తాలిమ నితడు
    ననిచిన యపప్పుడు నవువ్వెల తానే వచచ్చె

    పని లేని యపప్పుడు పచారితచ నేనఁటకే
చ. 3:    కూటముల గలిగితే గణముల చకక్కనౌను

    పాటతచి పొతదు గలిగితేనఁ బతత మడేర
    యటన శ్రీ వతకటేశనఁడిదివో ననున్న నేల

    మేటా మేట రతులలో మెఱయనఁగ నేనఁటకే



రేక: 0429-1లలిత సత: 12-169
పలల్లవ:     వభునఁడు వదద నునాన్ననఁడు వవల చతదాలను

    సభలో సిగద్గీ లేటకే చనవరి తాను
చ. 1:    చినన్ననఁబోవ నేటకే చెతగలితచి వుతడుగాక

   మనన్నన దేవులపైన మగవ తాను
    సనన్న సేయ నేటకే చకక్కనఁగా మాటాడునఁగాక
    కనన్న వలల్ల నేరిచ్చెన కలికి తాను

చ. 2:     తలప మాటేనఁటకే దతడనే కూచతడునఁ గాక
  కలముతోడి పతడిల్లకూనఁతుర తాను

   అలయనఁగ నేనఁటకే ఆసలనఁ జేకొననఁగాక
   పలరచనల మతచె పతతగతత్తి తాను

చ. 3:     కానుక లతప నేనఁటకే కౌనఁగిటనే కూడునఁగాక
    పూని సలిగెల చలేల్ల పొలనఁత దాను
    ఆనుక శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోనే ననున్ననఁగటూడె

    ఆన లేనఁటకే నిజమాడే లేమ తాను



రేక: 0429-2మనోహరత సత: 12-170
పలల్లవ:    అడుగరే యసుదిద ఆతనినే చెలలల

  చిడిముడినఁ జెపప్పునటట్టి సేసేనఁగాని
చ. 1:      కొతత్తి కొతత్తి వనన్నపాల కోరి వనఁడినఁ జేయనఁగాను

  చితత్తి మెటట్టి తడునొకా చెలవునికి
     బతత్తి తోడ సారె సారెనఁ బాదాల వసుకనఁగాను

  తతత్తిరప గోళళ్ళడనఁదాకనో తనక
చ. 2:    యగెద్గీఱనఁగక సేవనే నితదరిలోనఁ జేయనఁగాను

   సిగద్గీలతత నితడునొకా చేరి పతకి
    వగిద్గీ యే పొదుద నునఁ దనవదదనఁ గాచకతడనఁగాను

   వగద్గీళతచరాక యతత వసటకొ తనక
చ. 3:      గటట్టి నా గబబ్బుల నొతత్తి కరనఁగితచనఁగాను పతత

  మెట ట్టికా శ్రీ వతకటేశవ్వెరనికి
    యిటేట్టి తా ననున్ననఁగటూడె యితకా నేనఁగొసరనఁగా
   రెటట్టితచి తమకముల రేనఁగనొకా తనక



రేక: 0429-3భపైరవ సత: 12-171
పలల్లవ:      వన వడుకయత నాక వస నిదదరి సుదుద ల

    మన సొకక్కటపై వుతడే మఱి యఱినఁగితచరే
చ. 1:     వలనఁది తలనఁప లలల్ల వనెనా రమణునఁడు

  చెలలతోనఁ బరాక సేయనఁడుగదా
   తలనఁపల తలనఁపల తారకాణ వచెచ్చెనా

   చెలికతత్తినే నేనటూనఁ జెపప్పురే మర
చ. 2:      పడనఁతచే కానుక పటట్టి నా చేయి చానఁచి

  అడియాలల మఱసిత్తి నననఁడుగదా
  బడినుతడియాతని వభావము దలిసితరా

   చిడిముడి పడకతడానఁ జెపప్పురే మర
చ. 3:    చేరియాకెనఁ గటూడేనా శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు

  జీరగానఁగనఁ గొనగోరనఁ జిమత్మినఁడుగదా
   ఆరితేరి యిదదరిని అడిగితరా నేనఁడు

   చేరవ సతతోసాల చెపప్పురే మర



రేక: 0429-4ఆహిరి సత: 12-172
పలల్లవ:    చెపప్పురాని మోహప చెలివ నీవు

    చపప్పునఁగా నాతని నీవు సాదితచ నేనఁటకే
చ. 1:   చేతలోనె వునన్నవవ సేసపాల

  కాతరితచ నేనఁటకే కాతతునితోను
  ఆతుమలో నితడెనఁగదే అడియాసల

     యేతుల నీ పతతము లితత చటూప నేనఁటకే
చ. 2:    యిపప్పుడిపప్పుడే మొలచ నివ చనున్నలటూ

    చొపప్పు లతత్తి పత నేల సొలసేవ
  చిపప్పులే వడుకల చినన్నదానవ

   తపప్పురాని తమతోడ దకొననఁగ నేనఁటకే
చ. 3:  పరిపాకమెపైన దనిపాయము

    యిరవపై శ్రీ వతకటేశ నెతత దటూరేవ
  యరవులేక యిటేట్టి యనసితవ

    తరి తీపతో మరి తమకితచ నేనఁటకే



రేక: 0429-5బళహతస సత: 12-173
పలల్లవ:    యతతపైనానఁ దనివోవనఁ డిదివో తాను

     బతత నిటేట్టి నా పొతదుల బానఁతయతనా తనక
చ. 1:    చెకక్కలపపై జవావ్వెది చేతనఁదసి కాతతక

    మకిక్కలి వడుక తోడ మెతీత్తినఁ దాను
     చొకక్కప సిరస నితడానఁ జటట్టి కొనన్న పూదతడల

   మకక్కటముగా నాప మెడ వసనఁదానటూ
చ. 2:     పాదమున నునన్న తన బతగార పతడెము

   ఆదిగొని మెచిచ్చె పట ట్టి నాపకనఁదాను
   పోదిగా నతతటలోనే పకిక్కట తముత్మిలము
   మోదాన నాపకనఁజూప మోవ యిచచ్చెనఁదాను

చ. 3:    చతదనకావవనెన్న పచచ్చెడ మాపకను నాక
   కతదువల సరిగానే కపీప్పునఁ దాను

    యితదులోనే శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు ననున్న నేలే
   కతదననఁప టతగరము గర తచచ్చెనఁదాను



రేక: 0429-6శదద్ధవసతతత సత: 12-174
పలల్లవ:    వరసతో రమణుని వలపతచవలనఁ గాక

    సరసము లడితేనే సవతులపై రా తాము
చ. 1:    కాతతుని నటూరకెపైనా కనున్నల జతకితచితేనే

  పతతముల వచెచ్చెనా పడనఁతులక
   చెతతనుతడి సలవుల చిఱనవువ్వె నవవ్వెతేనే

   బతత ననిన్నటా నేరపరలపైరా తాము
చ. 2:    చనవున నాతని చనున్నలనఁ దాకితచితేనే

  తనిసనా మనసుల తమకెలల్ల ను
   వనయాననఁ బాదాల వమారనఁ బసికితేనే

  పననఁగినవారెపైనా బీరప రతులనటూ
చ. 3:    వలవని జోలి తోడ వదదనఁగాచకతడితేనే

    చలముల దకెక్కనా నా చకక్క జాడను
   యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే ననున్ననఁగటూడె

  పలికినతతటలోనే పనుల చేకూరీనా



రేక: 0430-1బలహతస సత: 12-175
పలల్లవ:     యితక నేనఁట మేలముల యితతతోడ నీకను

   అతకెలనఁ గరణ నేలి ఆదరితచరాదా
చ. 1:     చెతది నీక మొకక్కనఁగాను చెమటల గరనఁగీని

    కతదువ నీ పాదాలతట కసటూత్తిరి బొటట్టి
    అతది కానుకియతనఁగాను అటేట్టి తన కొపప్పువడి
  ఇతదు నినున్ననఁగపప్పుకొనె నితదద్రినీలల

చ. 2:   వనన్నపము సేసుకోనఁగా వసనఁదామరలవల
   నినన్నతటనఁ బటూజితచినటట్టి నితడునఁ జనున్నల

    చెనున్నమరనఁ జేయరాని సేవ నీకనఁ జేయనఁగాను
   పనీన్నర గలికినటట్టి పపైనఁజితదేనఁ జెమటా

చ. 3:      మతచి మాట లడనఁగాను మధురాల సనఁకి సనఁకి
    ముతచి నీ పదవ నతట మోవపతడు

     యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశ యకె నిటేట్టి యేలితవ
   మతచె జవవ్వెనమదప మేట వాసన



రేక: 0430-2నీలతబరత సత: 12-176
పలల్లవ:   మేలే నీనేరపల మెలనఁత

 చాలకొనన్నసరసాల చవులయను
చ. 1:     సటూట దపప్పువు గదవ చటూపల నీవ

  పాటతచి నేనఁడాతనిపపై నితడెను
  వాటమాయనఁ గదవ నీవలపల

  కూటము లతనివదదనఁ గపప్పులయను
చ. 2:   నాములయగదవ నీ నవువ్వెల

    కామతచి యాతని మోహము కళ లకెక్కను
   వాములవడెనఁ గదవ వటట్టి మాటలటూ

   కోమలప వనుల కొటారలనఁ జేరెనటూ
చ. 3:    కముత్మికొనెనఁ గదవ కౌగిలి నిది

    పమత్మి శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁ బాయ వనన్ననఁడూ
   చిమత్మిరేనఁగెనఁ గదవ చెమట లలల్ల
  కమత్మిరితప వడుకల గఱతులయనటూ



రేక: 0430-3రాయగళ సత: 12-177
పలల్లవ:    యతదానఁకా సిగద్గీవడే వపప్పుడు నీవు

   కతదువ లలల్ల నతట కౌనఁగిలితచరాదా
చ. 1:    వచిన తతగేడువలనఁ బొలనఁత నిలచనన్నది

    కూచతడు మనరాదా కోరి నీ వదద
    రాచిలక వలనే రవళగా మాట లడ

   చే చేత మెచిచ్చె సతతోసితచనఁగరాదా
చ. 2:     యలమ రాయతచవల నితటకి వచెచ్చె నపప్పుడే

  చెలరేనఁగి కానఁపరాల సేయరాదా
    కొలని తుమెత్మిదవల కోరి నినున్ననఁ బాయలేదు
    పలిచి లలన సేసి బెరయనఁ గరాదా

చ. 3:      అతదపనఁ గోవలవల ఆక కొరికి నీ కిచచ్చె
   చెతది పొతుత్తి ల వడెము సేయరాదా

     యితదునే శ్రీ వతకటేశ యకె నిటేట్టి యేలితవ
  పొతదుల రతుల దలపోసుకొనరాదా



రేక: 0430-4సాళతగనాట సత: 12-178
పలల్లవ:     యినిన్ననేరపల యాకె య యలమేల మతగ

     నినున్న జటట్టి గొనె నిటేట్టి నెగడనఁగనఁ దగను
చ. 1:     మకక్కవ గలగ పత మనసు గలనఁచరాదు

   వకక్కణతో మెపప్పుతచ వల గాని
   వకక్కసప మాటల వమార నాడనఁగరాదు

  పకక్కన వనయములే పచరితచనఁదగను
చ. 2:      బతత్తి సేసి యాతనినఁ బెపై పపై గొసరరాదు

   మెతత్తిని మోవ యిచచ్చెటే మేలగాని
  హతత్తి సరసమాడనఁగ నలయితచనఁగరాదు

    గతత్తిప చనున్నల నొతత్తి కూడనఁగనఁ దగను
చ. 3:     యేలిన శ్రీ వతకటేశ నెలయితచనఁగ రాదు

   చాలనఁ గనఁగిలితచటే చతదము గాని
    జోలినఁ బెటట్టి వరకెపైనా సొరిదినఁ బెననఁగరాదు
    య లీల వకరొకర యనయుటే తగను



రేక: 0430-5శ్రీరాగత సత: 12-179
పలల్లవ:      యతత నే నెఱనఁగకనాన్న నెపప్పుడూ నీవ గత

   వతతలేక మనిన్నతచి వచేచ్చెయుమా యితటకి
చ. 1:      నినునఁ గటూడే తమకము నిలప లేక నేను

  కినిసి వమార వతగెములడుదు
     పొనునఁగ నీ రత దలపోసి పోసి నేను

   అనువురాక వటట్టి యలకనఁ బొరలదు
చ. 2:     కనున్నల నినున్ననఁ జూచే కాతతాళమున నేను

    పనున్నక సారెనఁ దపప్పుల పటట్టి తా నుతదు
     యనన్నరాని కౌనఁగిలి యిటేట్టి కోరి కోరి నేను

   ననన్నల చాయలను జతకితచి సొలతును
చ. 3:      నీ మనన్నన లితతతతన నేరక ఇపప్పుడు నేను

   కామతచి నీ కౌనఁగిట గరివ్వెతతును
    య మేరల శ్రీ వతకటేశ ననేన్నలితవ

  ఆముకొనన్న సతతోసాన నానతదితతునటూ



రేక: 0430-6మధతమావత సత: 12-180
పలల్లవ:      ఇతతుల నోనఁచిన నోనఁమో ఇది నీక వలసమో

   యతతపైనానునఁ బొగడక యటల్ల మానవచచ్చెను
చ. 1:    సిగద్గీతో నేనుతడితేను చేరి మాటలడితతువు

    దగద్గీర లోనఁగితే వచిచ్చె తమ రేనఁతువు
   వగద్గీళతచక కొతకితే వఱప దలపదువు
    యగద్గీలేని నీ గణల కెవవ్వెర వలవర

చ. 2:     వనయాన నేనుతడితే వడుకనఁ జేయి చానఁతువు
   నను నేనే దటూరకొతటే నవవ్వెతతువు
    మన సఱనఁగ కతడితే మతదమేళము సేతువు

    యనలేని నీచేనఁ తల కెవవ్వెరినఁక మెచచ్చెర
చ. 3:     గటట్టి న నే నుతడితేను కూడి చనవతుత్తి వు

 చటట్టిరికాలతచకొతటేనఁ జొకిక్కతతువు
     నెటట్టిన శ్రీ వతకటేశ నేనఁడు ననున్న నేలితవ
    యిటేట్టి నీసుదుద లక నెవవ్వె రిట మొకక్కరటూ



రేక: 0431-1మతగళకౌశిక సత: 12-181
పలల్లవ:    ఆతనఁడు తానే మనిన్నతచినపడు ననున్న

    చేతకి లోనుగానే చెపప్పువ నా వలప
చ. 1:    తలనఁప దలకో దయపటట్టి మాటలడు

  చలము సాదితచక చతురనితో
    సొలయక సారె సారె చటూప వనయములే

     చెలియరో య రీతనఁ జెపప్పువ నా వలప
చ. 2:    యదుటనే నిలచతడు ఇచచ్చెకమే పచరితచ

  పదరక మెతతయినా పతతోడను
     పొదిగి కొలవు సేయి పటట్టితచ వడుక లలల్ల

    చెదరకతడానఁ దగిలి చెపప్పువ నా వలప
చ. 3:     మొకక్కము నా మారగాను మునుకొని యచచ్చెరితచ

   వకక్కసాన దటూరక శ్రీ వతకటేశవ్వెర
     తకక్కక ననిన్నతతలోనే తా నితదు వచేచ్చెసి కూడే
     చెకక్క నొకిక్క యితకానునఁ జెపప్పువ నా వలపూ



రేక: 0431-2నారణ సత: 12-182
పలల్లవ:     చేరి నీవు చెపప్పునటట్టి సేయనేవలనఁ గాని

   మేర మఱరాదుగా మకిక్కలి నీతోను
చ. 1:      వడుడ వటట్టి చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకోనఁగా నీతోను

 వడిడతచకోరాదుగా వువదకను
    జిడుడ దేరనఁ గత లలల్ల నఁ జెపప్పు వడనఁబఱచనఁగ

   అడడ మాడరాదుగా ఆపక నీతోను
చ. 2:    కపప్పుర మచిచ్చె నీవు కౌనఁగిలితచకొననఁగాను

 తపప్పుతచకోరాదుగా తరణకిని
     దపప్పుదేర మోవ యాని తముత్మిలము నీ వడనఁగా

  వుపప్పుతతచరాదుగా వరకే నీతోను
చ. 3:      తదుద చ రతులనఁ గటూడి తపప్పులనఁ చేలచనఁ గాను

 గదిదతచరాదుగా కాతతకను
    అదుద క శ్రీ వతకటేశ ఆదరితచి యేలితవ

    కొదిద మఱనఁ దగదుగా కొసరి నీతోను



రేక: 0431-3  తలనఁగ కాతబోదిసత: 12-183
పలల్లవ:      ఇతత యేమ సేసవతటా యేమ యడిగేవు మముత్మి

    అతతేసి యఱనఁగదుమా ఆప నీవ కాక
చ. 1:    తలపోయుచనన్నది తరణ నీ రటూపము

   చెలరేనఁగి చెకిక్కట చేత నునన్నది
   వలపల కొనగోర వాసుకొతటా నునన్నది

   సలవుల నవువ్వెతోడ సిగద్గీవడి వునన్నది
చ. 2:    అడుగతా నునన్నది అతగనల నీసుదుద ల

     అడరి తా నుసుత్స రసుత్స రతటా నునన్నది
    అడియాలప నీ సొముత్మి లవ చటూచచనన్నది

     బడి బడి నీ పదాల పాడుకొతటా నునన్నది
చ. 3:      యిద పవవ్వెళతచి వునన్న దపప్పుడు వతుత్తి వో యతటా

   కదిమ నీ కూటమకినఁ గాచకనన్నది
    అదన శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె

   ముదముననఁ గటూడితవ మొకక్కతా నునన్నది



రేక: 0431-4పళవతజరత సత: 12-184
పలల్లవ:      మేల మేల యిదే బుదిద్ధ మెలనఁతల కెలల్ల ను

    నీ లీల లనిన్నయు మాక నేరపనఁగదే
చ. 1:     పతకి నిచచ్చెక మాడి భావము గరనఁగితచేవు

  కతకారి వవుదువ కలికి
    అతవనయాల చటూప అటేట్టి సేవల సేసేవు

    చతురత లలల్ల నేరిచ్చె జాణ వపైతవ
చ. 2:      సలవ నవువ్వెల నవవ్వె చేతకి వడె మచేచ్చెవు

  వలపతచ నోపదువ వనిత
     నిలవునఁ గొలవు సేసి నెటట్టిననఁ దమ రేనఁచేవు
   పలకనఁ బతతములకనఁ బతతగతత్తి వవుదువ

చ. 3:     యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ నెదపపై నెలకొతటవ
 మెచచ్చెలనఁడివ అలమేలమతగా

   అచచ్చెముగ మముత్మి నేలమని యపప్పుణచిచ్చెతవ
   కచచ్చెపటట్టి నీవు దయగలదాన వవుదువ



రేక: 0431-5పూరిభి సత: 12-185
పలల్లవ:    యఱనఁగనో యఱనఁగనఁడో యితతుల వనన్నవతచరే

   మెఱసి యినిన్నటా నేను మేలదాననఁజమత్మి
చ. 1:     కోపగితచనఁ జమత్మి కొసరి తనతో నేను

    చపలలో నా బతత్తి చటూపతనఁ గాని
   వోపనననఁ జమత్మి వడివటట్టితేనఁ దనతో

   కానఁపరము సేసేవారి గతు లివగాని
చ. 2:     వసరితచనఁ జమత్మి వడమాట లడి నేను

   ఆసపడి సరసము లడుదునఁ గాని
     వాసు లతచనఁ జమత్మి వలచి తన సరస

   సేసవటట్టి కూచతడి చెలనఁగితనఁ గాని
చ. 3:      అలయితచనఁ జమత్మి అటేట్టి తానఁ గటూడనఁగా నేను

   యలమ రతులనఁ దనియితచితనఁ గాని
    అలరి శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోనే ననున్ననఁగటూడే

   అలమేలత్మితగను నేను అవునతటనఁ గాని



రేక: 0431-6ఆరభి సత: 12-186
పలల్లవ:      యేమయాత ఆప మనఁద నితత బతత్తి గలిగితేను

    కామతచి పతడాల్ల డ రాదా కాదనేరా నినున్నను
చ. 1:      పలచనఁ గా నవువ్వె నవవ్వె పాపట దువువ్వెకొతటా

    కొలవు సేసే యాపనఁ గోరి చటూచేవు
  వలిదపయతదలోని వటగ వ గబబ్బులమనఁద

   కలవ పవువ్వెల వసి కాతతాళతచేవ
చ. 2:     వడెప సలవ తోడ వనఁగి సిగద్గీవడుకొతటా

    కూడి మాడి వునన్నయాపనఁ గొతగ వటేట్టివు
    జాడతోడ నిటేట్టి మేని చకక్కనఁదనాలక మెచిచ్చె
  చేడెలతోనఁ బొగడుతానఁ జెలరేనఁగేవ

చ. 3:     యితతుల సనన్నల సేసి యేకతము లడుకొతటా
   చెతత నునన్నయాప మనఁదనఁ జేయివసేవ

    యితతలోనే శ్రీ వతకటేశ మముత్మి నేలితవ
    పొతత నీ చెలి కౌనఁగిట భోగితచేవ



రేక: 0432-1సామవరాళ సత: 12-187
పలల్లవ:    వలలేని గొలల్లతలే వడుక గాక

  పలవక వచేచ్చెవార పగయమయేతరా
చ. 1:     దొతతర చటూపల చటూచి తొరలితప మాటలడి

   పతతాల గొనే సతుల దానఁతయేతరా
     వతతగా నవువ్వెల నవవ్వె వడుకల నీక రేనఁచి

   చెతతనఁ గాచకతడేవార చితత్తిము వచేచ్చెరా
చ. 2:     పచిచ్చెదేరనఁ జెనకచ బాగాల చేత కిచిచ్చె

   యిచచ్చెకము సేసేవార ఇత వయేతరా
    కొచిచ్చె కానుక లొసనఁగి కొలవుల సారెనఁజేసి

   ముచచ్చెట లడేవార మచిచ్చె కయేతరా
చ. 3:      కనున్నలనే నీక మొకిక్క కతదువ నెదుర చటూచి

  సనన్నల మెలనఁగేవార సమత్మితయేతరా
     మనిన్నతచి శ్రీ వతకటేశ మముత్మి నిటేట్టి యేలితవ

   వునన్నవారలల్ల నీక నొదిద కయేతరా



రేక: 0432-2  కోకిల పతచమత సత: 12-188
పలల్లవ:     యితత కతటే సుదుద ల నే మెఱనఁగము

    వతత లలల్ల నీక వనన్నవతచనఁగ వచిచ్చెతమ
చ. 1:     మనసలల్ల నీ మనఁద మతతనాల చెలలతో

  తనువు పానుపమనఁదనఁ దరణకిని
    కనునఁగొతటే దయ వుటట్టి కడ నునన్నవారికెపైనా

    వనవయత నీక వనన్నవతచనఁ గ వచిచ్చెతమ
చ. 2:      గఱిగానఁ జేయి చెకక్కపపై కొనచటూప నీ రాకపపై

  జఱము నిటటూట్టిరప్పుల చనున్నలమనఁద
   కఱకరా యపైనాను కరనఁగనఁబో నీకవల
    వఱగతది యిదే వనన్న వతచనఁగ వచిచ్చెతమ

చ. 3:     అలయిక తనలోన ఆసల నీ కౌనఁగిటపపై
   సలవుల లేనగవు శ్రీ వతకటేశ
    కలిసిత వతక మేడ కతబమెపైనా నిగిరితచ

   వలసే వడుక వనన్నవతచనఁగ వచిచ్చెతమ



రేక: 0432-3బతగాళత సత: 12-189
పలల్లవ:     వుతత్తిమ నాయకనఁడవు వోరప గలవు నీవు

   చితత్తిగితచి నా బతత్తి చేకొనవయాత
చ. 1:     ఇతగిత మెఱనఁగ నెపైత నేడలేనివ గడితచి

  వతగెము నినాన్నడిత వనకకను
    సతగతఱినఁగిత నిటేట్టి సమత్మితతచిత నీ మాట

   చెతగలితచి నీక మొకేక్కనఁ జేకొనవయాత
చ. 2:      వరనఁహపనఁ గానఁకనఁ జెతది వనఁడుకోనఁ గానే నినున్న

   వరల గొని వసిత వమారను
     సరవు లలల్ల గతట సతతోసితచ కొతట నినున్న
   సిరల బతతము లిచెచ్చె జేకొనవయత

చ. 3:      మకిక్కలి మోహము తొడ మేన వాడ వనగానే
  వకక్కసాన జతకితచిత వచచ్చెనవడి
     యికక్కడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

    చెకక్క నొకిక్క నవవ్వెతచేనఁ జే కొనవయాత



రేక: 0432-4కనన్నడగళ సత: 12-190
పలల్లవ:      యటట్టి చేసినానఁ జేయి యేమ నననఁజాల నినున్న

    ముటట్టిన నా మతలోను మోహము చెపప్పుతని
చ. 1:      వరహగిన్ననఁ గానఁగి నినున్న వతగె మాడనఁ దలనఁతును

   కరనఁగి యతతలో నాడక మానుదును
     వరల యముత్మిల నాట వయనఁ బటూనుదు పూవుల

    పరగ నా మేలగానే భావతచి వరకతదు
చ. 2:      తమక మానఁపనఁగ లేక దాకొని జతకితచినఁ జూతు

    మమత తో జతకితచక మరి సొలతు
   వుముర వనెన్నలకనఁగా కహితతు నినున్ననఁబెపైకొన

     భద్రిమసి నీవ నే నని భావతచి వరకతదు
చ. 3:     కోవల కూతలకనఁగా కూచతదు నీ తొడమనఁద

   కావరినఁ గటూచతడ కట కౌనఁగిలితతును
     శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ జేకొని కూడిత వటేట్టి

   భావము లొకక్కటగానే భావతచి వరకతదు



రేక: 0432-5  దాబ్రావడ భపైరవ సత: 12-191
పలల్లవ:      యేడ కేడ నా గణ మెఱనఁ గనివానఁడవా

    యడు వటట్టి కొనే నతటే నెతతదాన నేను
చ. 1:      వల పఱినఁగి నీవ వచిచ్చె ననేన్నలట గాక

   పలిపతచనఁ గలనా పను దొరవు
      తలనఁప దలిసి మాట తగ నీ వాడుట గాక
  పలికితచ నోపదునా పతతగానఁడవ

చ. 2:     వడనఁబాట దలనఁచక వగి ననేన్నలదు గాక
  వడి వటట్టివచచ్చెనా వునన్నతునఁడవు

     బడలిక చటూచి నీవ పపైకొని కూడుదు గాక
   అడుగనఁ దగవా కౌనఁగిలపప్పుడే నినున్నను

చ. 3:      సేవ సేయనఁగానఁ జూచి సేసల వటేట్టివు గాక
   వావ చెపప్పుకో వసమా దేవునఁడవ

    శ్రీ వతకటేశ నీవ చేకొని పతడాల్ల డితవ
   భావతచ నాకనఁ దరమా పతతగానఁడవ



రేక: 0432-6తలనఁగకాతబోది సత: 12-192
పలల్లవ:     వరహన నుతడినాను వడుకలే పటేట్టి నాక

     పరగ నేనఁజేసిన భాగత మతక నెటట్టి దో
చ. 1:     యతత తడవు రాకనాన్న నెదురె చటూతునఁగాని

    సొతత నీపపై వసట పటట్టిదు నాక
     చితతల మత రేనఁగినా సలవ నవువ్వెదునఁ గాని

     చెతత నుతడి నా మొగము చినన్ననఁబోవ దతదుకూ
చ. 2:       చటూడక నీ వతదునాన్న నీ సుదుద లే వతదునఁ గాని

    యడుకనఁ గోపము రేనఁగ దితదుక నీపపై
     వడని నా యాస లతత వనఁడనఁ బొరలితచినా

     వాడదు నా మేను పపై పపై వలపగిరితచను
చ. 3:      పరాకన నీ వుతడినానఁ బెపైకొని మొకక్కదునఁ గాని

    తరితీప సేసే వని తపప్పుయి తోనఁచదటూ
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    సరి నలయితచే వని జడియప రతుల



రేక: 0433-1సితధురామకిగయ సత: 12-193
పలల్లవ:      నీ వమ సేతువు ననున్ననీవు మోహితచ మతటవా

    వావాదు నెతచేదు నా వలపతతే కాక
చ. 1:      నీ యిచచ్చెకానఁడవు తొలేల్ల నీ వవవ్వెతవదద నునాన్న

    నాయమా నినున్న దటూర నడుమ నేను
   యయడనఁ బటూవుటముత్మిల సేసేటమరని నే

    చాయల నే మాడినాను సతగతవునఁ గాక
చ. 2:       చెలల్ల బడి వానఁడవు నే సేసినదే చేనఁత గాక

    పలల్లదాననఁ గొతగ వటట్టి భావతమా నాక
    మలల్ల డి తమకితచేట మకక్కవ నా మనసునే

     మెలల్లనే యతత వతత్తినా మే లితతే కాక
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ నీ చేతదే భాగతము గాక

    వావ గదదతటానఁ బెననఁగ వసమా నేనఁడు
      య వళ ననున్ననఁ గటూరిచ్చెన యిటట్టి నా జవవ్వెనమునే

     చేవ మర నిటేట్టి సతతోసితచ కొతట గాక



రేక: 0433-2భటూపాళత సత: 12-194
పలల్లవ:     నాకనఁ జెపప్పు కోరాదు నలినాక్షులల మర

     పపై కొని నా వోజ వనన్నపము సేయరే
చ. 1:    వడుకక జవరాల వతగెమాడితే నమర

   ఆడరాదు కోపగితచి అటేట్టి మగని
   వాడికక నతనితో వతతులక రానఁదగ

     కూడే వళ సరివటట్టి కొని మరనఁ దగదు
చ. 2:     కడు సితగారమునకనఁ గనున్నల జతకితచనఁ దగ

  జడియుచ గరవ్వెమున సాదితచరాదు
     కడ లేక సేవ సేయనఁగాచక వుతడుట మేల

    బడినెతదటూనఁ బోకతడనఁ బటట్టి రాదు గాని
చ. 3:    చనవుతోనఁ గటూడిమాడి సరసమాడుట యొపప్పు

    పననఁగచ రత వళ బగియ వదుద
     యనసి శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్న నేనఁడు

   మనసులో నెనన్నటకి మఱవనఁగ రాదు



రేక: 0433-3ధనాన్నసి సత: 12-195
పలల్లవ:       నీ వటట్టి సేసినానఁజేయి నీ పాదమే గత నాక

   యవళ చితాత్తి న వరే భావతచకవయాత
చ. 1:     కోరి పొతదు సేసేదాననఁ గోపగితతునా యేమ

   ఆ రీతనఁ బాయనిదాన నలగదునా
   గారవతచి కూడేదాననఁ గసరి జతకితతునా

   చేరి నీక నిచచ్చెకమే సేతునఁగాకా
చ. 2:     యితవరి నెపైనదాన యగద్గీల వటేట్టి నా

    సత నెపైన దాన నినున్న సాదితచేనా
    రతకినఁ బలిచేదాన రాయడినఁ బెటేట్టి నా

    సతమెపైన నీ గణలే సతతోసితతునఁ గాకా
చ. 3:     నీక దేవులపై నదా నేరముల వదకేనా

   చేకొని కూడినదాననఁ జితత రేనఁచేనా
    యకడ శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
    జోకగానఁ బొగడి మేలే చటూపదునఁ గాకా



రేక: 0433-4పగతాపనాట సత: 12-196
పలల్లవ:     యితర సతుల మరి యేమ చెపేప్పుది

    పత బతత్తి గలదే చెపప్పురాని మేలది
చ. 1:     కలయక వుతడినాను కాతతుని మొగము చటూచి

   చెలరేనఁగి నవవ్వెట చెలి మేలది
    పలవక మానినాను పగయము తోడుత వచిచ్చె
   కొలవు సేసేదే యకక్కడు మేలది

చ. 2:    మఱచి వరకతడినా మకక్కవ లచచ్చెరితచి
    నెఱినఁ దమ రేనఁచేదే నితడు మేలది

    యఱనఁగక పరాకెపైన యడల నెదుట వచిచ్చె
   గఱిగా మోము చటూపతచకొనేదే మేలది

చ. 3:     యితతులతో నొకమార యటట్టి కేలకనఁ గటూడినా
   సతతోసితచ కొనేదే యచచ్చెప మేలది

     చితత దర నేలితవ శ్రీ వతకటేశ యకెను
   పతతప టలమేలత్మితగే పాయరాని మేలది



రేక: 0433-5సామతతత సత: 12-197
పలల్లవ:     మఱచితే నే మాయ మగవల సతదడిలో

   అఱిముఱి వడె మతపడతటా నలిగేనా
చ. 1:      రమణుల నతప నేల రాయబారా లితత యాల

  సముకాననఁ జెపప్పుతేను సమత్మితతచనా
     తమతోనఁ జితతతచ నేల తానఁ బోడినఁ బడనఁగ(?) నేల

   కగమముననఁ దా బతత్తిగలది యఱనఁగనా
చ. 2:       వుతగర మతపనఁ గ నేల వర కానవటట్టి నేల

     రతగగనఁ దానఁ బలవనఁగా రా నన నేల
      అతగపనఁ జెమట లేల అటేట్టి తా వచేచ్చెయ నేల

  సతగడి సరిదాననెపై సాదితచేదాననా
చ. 3:      చేరి మాటాడితచ నేల చెకక్కల నొకక్కనఁగ నేల

   గారవతచి కూడనఁ గానఁగా దనేనా
       య రీత శ్రీ వతకటేశనఁ డెతత దయ సేస ననున్న

   కోరి తన వడుకక గఱియపైనదాననటూ



రేక: 0433-6కేదారగళ సత: 12-198
పలల్లవ:     తనివ లేదు నాకెపైతేనఁ దమకము దరదు

   తనకనఁ గానే మతనఁ దలపోసనే
చ. 1:     కడు సతతోసాననఁ దనున్ననఁ గనఁగిలితచకొనే నతటే

    యడలేని నా చనున్న లతత వతుత్తి నో
     జడియక తనతో నే సారె మాటలడే నతటే

    అడ రెపప్పు డెతతలవా టవునో తనకూ
చ. 2:      చకక్కని తన మొగము సారెనఁ జూచే నతటే

    యికక్కవపైన నా చటూప లతత నానఁటనో
     తకక్కక రతులనఁ గటూడి తనున్న మెపప్పుతచే నతటే

   నెకొక్కనన్న మనసతత నీరగానఁ గరనఁగనో
చ. 3:      తగనఁ దన కధరామస్కృతము చవ చపే నతటే

   చిగర మోవ యాడనఁ జిలల్ల లవునో
   అగపడి శ్రీ వతకటాధిపత ననున్ననఁగటూడె

   అగడుగానఁ దన కెనిన్నయాసల రేనఁగనో



రేక: 0434-1మాళవశ్రీ సత: 12-199
పలల్లవ:      నా నా వధల తన నే నమత్మినదాన

    యే నెపమటూ నెఱనఁగ నిదే వనన్నవతచరే
చ. 1:       యితదు వచేచ్చె నననఁ గాను యదుర చటూచ కనన్నదాన

   కతదువ నుతడు మననఁగానఁ గాచకనన్నదాన
    అతది వుతగర మతపనఁగా నాసతోడ నునన్నదాన
    ఇతదు ముఖులల పత కిదే వనన్నవతచరే

చ. 2:    యడమాట లడితచనఁగా నిచచ్చెగితచి వునన్నదాన
   పడనఁతుల నతపప్పునఁగాను బతత్తి నునన్నదాన

    అడరి యతతలో రానఁగా నానతదాన నునన్నదాన
    యడసి పాయనఁగ నోప నిదే వనన్నవతచరే

చ. 3:     చేయి పటట్టి పననఁగనఁగా సిగద్గీతోడ నునన్నదాన
   ఆయము లతటనఁగా వరగెపై వునన్నదాన

    వయి వధముల శ్రీ వతకటేశనఁడిదే కూడే
    యే యడ నెనన్నటకి నిదే వనన్నవతచరే



రేక: 0434-2మలహరిసత: 12-200
పలల్లవ:      చెలలల యినఁకనఁ దన చితత్తిము నా భాగతము

   తలనఁచిన తలనఁపలల్ల నఁ దానే యఱనఁగనే
చ. 1:    వనన్నవతచ కతడరాదు వరహననఁ బడరాదు

  యనిన్నకల వభునికి నెటట్టి తడునో
    మనిన్నతచినానఁడు తాను మరిగిత నితత నేను

    యినేన్నసి సుదుద ల మక నేమ చెపప్పునే
చ. 2:    చేయివటట్టి కతడరాదు సిగద్గీల వడనఁగరాదు

    ఆ యడ నేమనునో ఆతనఁడు నేనఁడు
     చాయ చటూపనానఁడు తాను సనన్న యఱినఁగిత నేను

     మ యతత నా భావముల మరే చటూచకోరే
చ. 3:    అలమ కతడనఁగరాదు ఆసల మానుపరాదు

    యిల శ్రీ వతకటేశవ్వెర ఇత వదో
    కలసినానఁడు తాను కెపైవస మెపైత నేను

  తలకోరే ఇనఁకనఁ దేటతలల్లమగను



రేక: 0434-3ఆహిరి సత: 12-201
పలల్లవ:     యేమయాతనా మనసు నీ వఱనఁగనిదా యేమ

    దమసప నా మదిలో దేవరవు నీవ
చ. 1:     వతతదాననా నీక వనఁడుకొనే వట ననున్న

    యతతపైనా నీ పటట్టి క నెగద్గీ పటట్టినా
   అతతే పోనే నీతో నలిగేటదాననా

    పతతముతో నా పాలిట పాబ్రాణమవు నీవ
చ. 2:     పననఁగచ నాపపై నెతత పగయముల చలేల్లవు

    అనవయత నీ మాటల కవునఁగా దనేనా
   మనసుననఁ బెటట్టి కొని మచచ్చెరితచేదాననా

   తనివోని నాయితట నిధనమవు నీవ
చ. 3:    ఆదరితచి ననునఁగడు నలమ లలితచేవు

     యే దస నెపైనా నీక నెదు రాడేనా
    పోదితో శ్రీ వతకటేశ పొసనఁగ ననేన్నలితవ

    దా దాతనాయ రత చితతామణవ నీవ



రేక: 0434-4కతతళవరాళ సత: 12-202
పలల్లవ:     యేమ గొసరే మయాత ఇనఁక నినున్నను

     పేగమ తోడ సతగడినఁ బెటట్టి కొతట వాపను
చ. 1:      ఇతత్తిల నతత్తిల నీ వతదరినఁ బెతడాల్ల డినా నీ

   చితత్తిము వచిచ్చెనదే మతచిన దేవుల
     కొతత్తి సొముత్మిల పటేట్టిలనఁ గోరి యనిన్న వుతడినాను
    హతత్తి నీమె నీపపై నుతడినదియే మతచిది

చ. 2:      అతగనామణుల నీ యతడ నెతద రతడినా నీ
   సతగడినఁ గటూచతడినదే చకక్కని సత

    సితగారితచి వాహనాల ముతగిట నెనిన్న వుతడినా
   సతగత నీ వకిక్కనదే సాతబాబ్రాణ

చ. 3:     యగి సరసమాడే ఇతతు లతదరతడినా నీ
   పస నుర మెకిక్కనదే పటట్టిపరాణ

     కొసరి శ్రీ వతకటేశ కూడితవ మముత్మి నేనఁడు
    దసల నీవు గటట్టి నదే పీతాతబరము



రేక: 0434-5కొతడమలహరి సత: 12-203
పలల్లవ:    యవవ్వెరివానఁడ వౌతా నెఱనఁగరా దవవ్వెరికే

     నివవ్వెటలల్ల మా వానఁడవ నీ వతటా నునాన్నరము
చ. 1:      యితదు ముఖు లలల్ల ను యదుట నినున్ననఁ జూడనఁగా

    అతదరికి ననిన్న రటూప లపై యునాన్ననఁడవు
   పొతదుగా మతులనఁ దలపోసుకొని చటూచితేను

    అతదుకో నటేట్టి నీవు అకక్కడా నునాన్ననఁడవు
చ. 2:     నెమత్మిది ని నొన్నకక్కనినే నేరపతోనఁ బలవనఁగా

   కొమత్మిల నోళళ్ళక నెలల్ల గరెపైనానఁడవు
   చిముత్మినఁగొన గోళళ్ళవార చేతులతత్తి మొకిక్కతేను

     పమత్మి నీవ నోముల ఫలము లపై నానఁడవు
చ. 3:     ముదితల రతుల నీ మోవ చవగొతటేను

   అదివో పకేక్కతడల్ల వతదపై వునాన్ననఁడవు
    కదిసి శ్రీ వతకటేశ కడు సరసాలడనఁగా

   సదరాన నతదరికి సతతోస మెపైనానఁడవు



రేక: 0434-6భపైరవ సత: 12-204
పలల్లవ:     ఇతతుల పొతదపైన దలల్ల నీసడితచే కొరకా

    కాతతుని చితత్తిమే కాక కడునఁ గొసరకరే
చ. 1:     ఆసలనఁ బొరలి పత నటేట్టి రాయిడితచకతటే

   వాసితోడ నుతడనఁగాను వచిచ్చెనతతే మేల
   వరితచి యేమెపైనా వతగెము లడుటకతటే

   మటూసిన ముతతమువతట మోనమె మేల
చ. 2:    ఱటట్టిడితనాననఁ జెపేప్పు చటట్టిరికమున కతటే

    గటట్టి తోడ నుతడనఁగాను కూడినతతే మేల
     పటట్టి పననఁగి పలిచి బలిమ సేయుట కతటే
    చటట్టి చటట్టి యదురల చటూచటే మేల

చ. 3:     జడిసి సిగద్గీపడక సారెకనఁ బెపై కొనుకతటే
     అడనఁకవ తో నుతడనఁగా నెపై నతతే మేల
    యడయక శ్రీ వతకటేశనఁ డిటేట్టి ననున్ననఁగటూడె

   వుడివోని సతతోసాన నుతడుటే మేల



రేక: 0435-1అమరసితధు సత: 12-205
పలల్లవ:      య సతకి నీకే తగ నీ వడుక

     రాసి కెకక్క పానుప పపై రచనలే వడుక
చ. 1:    వకక్కసప రతులలో వనయమే వడుక

   పకక్కటలల్ల నఁ దిటల్ల వోరపే వడుక
   మకక్కవ సరసాలలో మతచిమాటలే వడుక
   చొకక్కప టాసలలో చటూపలే వడుకల

చ. 2:    సతదుసుడి సనన్నలలో జతకెనలే వడుక
    పొతదు లపై నతదులో పలపలే వడుక

    యతదునఁ దరి తీపలో యడమాటలే వడుక
   చితదేట నవువ్వెలలో సిగద్గీలే వడుక

చ. 3:    జవవ్వెన మదములలో చలములే వడుక
   రవవ్వె కౌనఁగిటలో తతత్తిరమే వడుక

     యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యితత నిటేట్టి యేలితవ
    మువవ్వెతక నితక మలో ముచచ్చెటలే వడుక



రేక: 0435-2హితదోళవతతత సత: 12-206
పలల్లవ:   నెఱజాణలపైనవారి నేరప లివ

    మఱవక సేవ సేసి మరిగతడనఁ గదవ
చ. 1:     పొతదపైనతదుక ఫలము పొతచి యగద్గీ పటట్టినిదే

   వతదువటట్టిన ఫలము వడుక నాదరితచేదే
    అతది సరసములడే యతదుక ఫలము నవవ్వె

    కతదువ లఱినఁగి పతనఁ గలయనఁగనఁ గదవ
చ. 2:     మనసు లనయుటక మతచి మాటలే ఫలము

   ననిచిన ఫలము చనవుతో మెలనఁగేదే
   తనవారెపైన ఫలము వనయము చటూపటే

    చెనకి వడె మతని చేత కియతనఁగదవ
చ. 3:    కూడినతదుక ఫలము కొసరి యలగనిదే

   యడెపైనతదుక ఫలము యనన్ననఁడునఁ బాయనిదే
    వోడక శ్రీవతకటేశనఁ డొదిదకతో నినున్న నేలే

    పాడి యతని గణల పచారితచనఁ గదవ



రేక: 0435-3నారాయణ సత: 12-207
పలల్లవ:     చెపప్పునటాల్ల నె సేసి చితత్తిము పటట్టి దు గాక

    తపప్పు లతచనఁ గలనా తగలపైన దానను
చ. 1:       నీ మోము చటూచి చటూచి నినున్న నెటట్టి దటూరదు

    కామతచి నీ రాకక నేనఁ కరేదానను
     ఆముకొని నా బొమత్మిల నపప్పుట నెటట్టి జతకితతు

    గామడి నీ పతగెనప కౌనఁగిటలో దానను
చ. 2:       సారె నీతో నవవ్వె నవవ్వె జరసి యటట్టి లగదు

   కోరి యాసపడి కాచకనన్న దానను
    మేర మఱి యటట్టి మతదమేళముతోనఁ బెననఁగదు

    వరక నీ మొగమోట నుతడేట దానను
చ. 3:      గరిమ నీ వదద నుతడి కనున్నల నెటట్టిదలితతు

  మరిగి వలచిన నేమపదానను
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    గరిసితతునా నే నీ కరణలో దానను



రేక: 0435-4ఆహిరినాట సత: 12-208
పలల్లవ:     అవవ్వెలిమో మేలయేత వాప తో మాటాడవయత

    అవవ్వెల నాకెకనఁ గాను ఇతదవయత కానిక
చ. 1:      పాసి వుతడ లేని సత పతతమే పనికివచచ్చె

   వాసికతత్తి మేని గరవ్వె మెతతటది
   సేసపాల పతడిల్లకూనఁతు చేనఁతల కితదుపడేవ
     యసు లే దాకెక నీపపై యితదవమత్మి కానిక

చ. 2:      వకక్క మతచముపపై కాతత వటట్టి లతదానఁకా నుతడు
    దకిక్కన దాని గయాతళ తన మేనఁటదే

    లకక్కవతట మనసు లలన కేడ చలము
   యికక్కవల మఱవక యితదవయత కానిక

చ. 3:       నీక నాస పడి యునన్న నెలనఁత కేమ బీరము
    కెపై కొనన్న వరహిణ కెకక్కడి గటట్టి

     చేకొతట వకె నితతలో శ్రీ వతకటేశ దయతో
   యకడ సతతోసమాయ నితదవయత కానిక



రేక: 0435-5శ్రీరాగత సత: 12-209
పలల్లవ:     వుపప్పు తలీ ల్ల జవవ్వెనము వళళ్ళ మనఁదను

   యపప్పుడు మఱవరాదు యేమ సేతునే
చ. 1:     చిలకతో మాటాడితే చిమత్మి రేనఁచ వలపల

    కొలని లోపల నెపైతే నళల బాద
     పల దికక్కలనఁ జూచితే పరగీ వనెన్నల వనఁడి

    యలమ నెతదునఁ బోరాదు యేమ సేతునే
చ. 2:     సితగారపనఁ దోనఁట నుతటే చిగరల బెదరితచ

    కతగి చితతతచితే మదినఁ గతతునఁ డునాన్ననఁడు
   కొతగన వసురకొతటే గపప్పుతచనఁ జలల్లగాలి

   యితగితము దలియదు యేమ సేతునే
చ. 3:      కత లలకితచే నతటే కలసనఁ గోవలనఁ కూత

    మత నేకతాన నుతటే మతచనఁ గోరిక
      గతయపై యితతలో శ్రీ వతకటేశనఁ డు ననున్న నేలే
    యితని వుప కారాన కేమ సేతునే



రేక: 0435-6బలహతస సత: 12-210
పలల్లవ:    తామసితచనఁ బనిలేదు తగవు లతచకొతటేను

   పేగమము దలసుకొని బెరయుట గాకా
చ. 1:    వనన్నపమేమ సేసేము వగినతతా నితటకాడ

    కనెన్న నీవు వచేచ్చెవతటానఁ గాచ కనన్నది
    సనన్నల నీ కెతతని చవుల వుటట్టితచేము

     మనిన్నతచి యితతనఁ గటూడేదే మాట యితతే కాకా
చ. 2:      కాను కెతదానఁకా నిచేచ్చెము కమత్మిటనఁ గమత్మిట నీక

    పానుప పపైని యాస పటట్టి కనన్నది
     నానా రీతుల నినున్న నమత్మిక లే మడిగేము

    మానినినఁ గరణతచేదే మతచి దితతే కాకా
చ. 3:       యితదు కెతత పొగడేము యిటేట్టి నీవ రానఁ గా

   ముతదే యాప సతతోసమున నునన్నది
     కతదువ నేలిత వకెనఁ గని శ్రీ వతకటేశవ్వెర
    పొతదు పాయకతడేదే బుదిద్ధ యితతే కాకా



రేక: 0436-1  దేవ గాతధరి సత: 12-211
పలల్లవ:      యేల మముత్మి వనఁడుకొనే వతత ఱటట్టి సేసేవు

     వాలయితచి నీ చేతలో వార మతతే నేము
చ. 1:    చలముతో వారమా సాదితచేవారమా నీపపై

   వలపల చలేల్లట వారము గాక
    పలకకతడనఁ గలమా పాసి వుతడనఁగలమా నీ

    తలనఁప లోనే మెలనఁగి తగిలేము గాక
చ. 2:    కొసరేట వారమా గతపతచే వారమా

     వసమెపై నీ సేవ సేసే వారము గాకా
    వసిగేమా నీ తోను వడుకక లోనఁగేమా
    సుసరాన నీ యిచచ్చెలోనఁ జొకేక్కము గాకా

చ. 3:    గరిసితచే వారమా కాతతాళతచే వారమా
    వరస నీ దేవుళళ్ళలో వారము గాక
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యేలితవ మముత్మి నిటేట్టి

     పొరినఁ బొరి నీ గణల పొగడేము గాకా



రేక: 0436-2నాగగాతధరి సత: 12-212
పలల్లవ:      యతత మనిన్నతచేవు నే నీ కేమ బానఁత

     చితతల యే నోము నోనఁ చితనో తొలతను
చ. 1:     నవువ్వెతా నీ పాదముల నామనఁదనఁ జానఁచేవు

   యవవ్వెరినఁ బోలదు నీ యితతులలోను
    వువవ్వెళటూళ్ళర నపప్పుటని వడి వటట్టి పననఁగేవు

     ఇవవ్వెల నీకను నాక నేడ కే డతతరము
చ. 2:       కతదువ నా చనున్న లతట కడు సరస మాడేవు

    పొతదుగ నీ కాలి గోరనఁ బోలదునా
     వతదుగా నా మాటలక వడుక పడేవు నీవు

    అతది నీతో నీడు వటేట్టి యతతటదాననా
చ. 3:     యేలకొని శ్రీ వతకటేశ నీ నీడవలనఁ

     బోలితచి ననున్ననఁ బాయ వ పొదుద ను నీవు
    మేలదాన నని ఇటేట్టి మెచేచ్చెవు లలితచి

      సలి నా గణల చెపప్పు చటూప నే మునన్నది



రేక: 0436-3గతభీరనాట సత: 12-213
పలల్లవ:      యే మని చెపప్పుదునే యినఁ క మతోను

     ఆముకొనన్న నా బతత్తి యది తా నెఱనఁగనే
చ. 1:     చల మెతత సాదితచినా చవులనిన్న వుటట్టితచినా

    తలనఁప కొలనఁదే కాక తమ వుట ట్టినా
     యలమ వో చెలలల యడమాట ల నాన్నడినా

     కొలనఁ ది మఱనఁ గ నిటేట్టి కూడినటట్టియతనా
చ. 2:        కత లనిన్న చెపప్పునాను కానఁ క లనిన్న రేనఁ చినాను

    యితవపై నతత కాక యకక్క డయతనా
    చతురత మెఱయుచ సారె నెతత పననఁగినా

    మత కితపపై నటవల మచిచ్చెక వుట ట్టినా
చ. 3:      వాడి కెతత చటూపనాను వావు లనిన్న చెపప్పునాను

    వడుక గలతతే కాక వగద్గీళ మౌనా
   యడనే శ్రీ వతకటేశనఁడితతలో ననేన్నలినానఁడు
     యడు జోడు లయ నినఁక నెరవు లయతనా



రేక: 0436-4సమరాగత సత: 12-214
పలల్లవ:     అతదుకే వచారితచే నాతనఁడు నా పాబ్రాణము

      చెతది నా వలప లపైతేనఁ జిమత్మి రేనఁచనఁ జెలియా
చ. 1:      కాటక కనున్నలనఁ జూడనఁగా నవ నాటవు గదా

   మేటయపైన కోమలప మేను తనది
     మాటల సారె నాడనఁగా మరాత్మిల దానఁకవు గదా
    కూటవపైన దయ గల గణముల తనవ

చ. 2:      కడు మచిచ్చెక చటూపనఁగానఁ గమత్మి కరనఁగదు గదా
   నడుమను మెతత్తిని మనసు తనది

     జడియనఁ గనఁగిలితచనఁ గానఁ జనున్న లొతత్తివు గదా
    వుడివోని యటట్టి పరష తత్తిమునఁడు తాను

చ. 3:      యదుట నుతడనఁగా నాపపై య పరాకే కాదుగదా
   తుద భకత్తివతత్సల బరదు తనది
     యిద ననేన్నల శ్రీ వతకటేశనఁ డలయనఁడు గదా
    కదిసి చెపప్పు రాని చకక్కనఁదనము తనది



రేక: 0436-5నాగవరాళ సత: 12-215
పలల్లవ:    తలసు కొమత్మినవ దేవర మాకనఁదాను

    పొనునఁగక మా గణల పొగడుకో నేటకే
చ. 1:    ననువు గలిగినతతే నానఁటకొనన్న పగయముల

  మనసు గలిగినతతే మతగళము
    పననఁగి నతదులోనే పేగమము గాననఁగ వచచ్చె

    వనక నపప్పుట మరి వనన్నపము లేనఁటకే
చ. 2:   చేకొనిన పాటే సేవలను

  వాకననఁ గలపాటే వావులటూ
   యేకత మాడినతదునే యితప దలసు

    పపై కొనన్న మోహముల పచారితచ నేనఁటకే
చ. 3:  సేసపాలలోనివ సిగద్గీలటూ

    ఆస పడిన యితతే అతటనఁ గనఁగిలి
      యసు లేక శ్రీ వతకటేశనఁ డిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    చేసిన చేతనఁలనఁలల్ల జెపప్పు చటూప నేనఁటకే



రేక: 0436-6మాళవగళ సత: 12-216
పలల్లవ:      యిటట్టి సితగారము గల యితత నీక దేవులయ

   నెటట్టిన నాప కోరిక నెరవరచ్చెవయాత
చ. 1:    జలజాక నెమోత్మిము చతదుగ నఁడని చెపప్పువచచ్చె

    కళల చెపేప్పు మతటే నలవ గాదు
   అళలనఁ బోలచవచచ్చె నాప నెరినఁగరలను

    పొలసి యామె మెఱనఁగల పోలితచి చెపప్పురాదు
చ. 2:     వనిత కనున్నల కలవల సరి చెపప్పువచచ్చె

   వనర నతదలి తేట లటూహితపరాదు
     గొన కొనన్న చనున్నలతో కతడ లీడు వటట్టివచచ్చె

 నునువటగ వల చెపప్పుమనుకొనరాదు
చ. 3:     భామ పఱనఁదు మరని బతడి కతడల్లనవచచ్చె

   కోమలము చెపేప్పు మననఁ గొలనఁదిరాదు
      య మేర శ్రీ వతకటేశ యకె నేలితవ పాదా

    లోముచనఁ దామర లౌను వపప్పుద మెతచరాదు



రేక: 0437-1సాళతగనాట సత: 12-217
పలల్లవ:     అతతే పో తన పొతదు లటవతటవా

     చితత దర నా మనసు చితత్తిగితచ నీవ
చ. 1:    వతతవానఁడా తానేమ వచేచ్చెయ మననఁగదే

    చెతత నుతడి నాకేమ చెపప్పుతపీనఁ దాను
      పతత గతత్తినా నేను పపై పపై నేమ వనఁడుకొని

     యితతటకి నేనే మొకేక్క నిట చటూడనీనఁ గదే
చ. 2:      నేనఁడు గీతత్తిల తనక నితడుకొనన్న నాపపై బతత్తి

     పోనఁడిమ నా కేల చటూప పొదిగీనఁ దాను
    వానఁడిమాట లడేనా వచిచ్చె ననేన్నల పొదిగీ

   పేనఁడుకొని వలప రేపతచెనఁ జూడనీవ
చ. 3:      యరవా తనక నాక నియతకో లయిన చోట

   గరిమ నెగద్గీ వటేట్టినా కౌనఁగిలితచని
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డిపప్పుడే తా ననున్ననఁగటూడె
   బెరసిన రతుల మెపప్పుతచెనఁ జూడనీవ



రేక: 0437-2నాదరామకిగయ సత: 12-218
పలల్లవ:      యితదుక నీ చితత్తిమున నెతత యమెత్మి లనకమ

     చెతది నీ చటట్టిరికమే చెపప్పు కొతటనఁ జమత్మి
చ. 1:       నలవతక నీ వపప్పుడు నాపపై బతత్తి సేతు వని

   అలరి చెలలతో నే నాడుకొతదును
    వలయనఁగ నీవు నా వనన్నపము వతదువని

    కలిమ మెఱసి నే గరవ్వెమున నుతదును
చ. 2:      వుదుటన నీవు నాక నుతగర మచిచ్చెత వని

   సుదతుల కెలల్ల నేనఁ జూపదును
     చెదరక నీవు నా చెపప్పునటట్టి సేతు వని

    పది మారలను నేను పతదేల వతును
చ. 3:      ననున్న నీవు మనిన్నతతువు నా వానఁడవ యని

   మనన్నకెపైనా సలిగెల మెఱతు నేనటూ
     యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   సనన్నల చాయల నవవ్వె సతతోసితచకొతదును



రేక: 0437-3శదద్ధదేశి సత: 12-219
పలల్లవ:    ఇటవతటవానఁడు తాను యదురాడేనా నేను

    చిటకననఁ జెపప్పునటట్టి సేసే నే తనక
చ. 1:     వనయము సేసే చోట వతగెము లడనఁగరాదు

   చన వచిచ్చెన చోటను జరయరాదు
   మనసొకక్కటపైన చోట మతకల చటూపనఁగరాదు

  ననువుల గలిగితే నమత్మికతడరాదటూ
చ. 2:    పగయము చెపేప్పుయపప్పుడు బగిస నననఁగరాదు

   కిగయ గల పొతదుల తగిద్గీతచనఁగరాదు
    నయ మచిచ్చె మాటాడనఁగా నవవ్వెక మానరాదు

     దయతోనఁ దగలనఁ గాను దానఁ గనఁ గరాదు
చ. 3:     పచిచ్చె దేరనఁ గటూడనఁగాను పతతము లడుగరాదు

   కచచ్చెపటట్టి చెనకనఁ గానఁ గాదనరాదు
     ఇచచ్చెట శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె

    మెచిచ్చె సరసమాడనఁ గా మత మఱరాదు



రేక: 0437-4మాళవగళ సత: 12-220
పలల్లవ:     సేయనఁగల చేనఁతల నీ చేత వనఁకను

    నాయము నీకే తలసు ననన్నడిగే దేమ
చ. 1:     చెలియ మాటల నీకనఁ జేరి వనన్నవతచిత

    చెలనఁగి యాప కానుక చేత కిచిచ్చెత
    యలమనఁ బలకనఁ బతతాలిట నీ కొపప్పుగితచిత
     నిలచక నీ యదుట నే నిటేట్టి వునన్నదానను

చ. 2:     పడనఁత మార నేనీ పాదాలక మొకిక్కత
    తొడినఁ బడ నానవాల తొలేల్ల చటూపత

    కడ లేని వనయాననఁ గమత్మిటని వనఁడుకొతటే
     ఆడరి నీ వళ గాచ కటేట్టి వునన్నదానను

చ. 3:     వువద నీ నడుమను వునన్నతర దసిత
   అవరళముగ సేస లతది యిచిచ్చెత

     తవలి శ్రీ వతకటేశ తగ నీకెనఁ గటూడితవ
     జవళ నీ పతడిల్ల సతతోసాన నే నునన్నదాననటూ



రేక: 0437-5సాళతగనాట సత: 12-221
పలల్లవ:     యిదదర నిదదరే మముత్మి నేమని నుతతచేను

    సుదుద ల వతటా మముత్మినఁ జూచేను నేనటూ
చ. 1:     చెలి చకక్కనఁదనముల చేరి నీతోనఁ జెపేప్పునతటే

   మలసి నీ వపైతేను మరతతడిద్రివ
    పొలసి యప నేరపల పొగడే నతటేను

  అలరి నీవు మాయానాథనఁడవ
చ. 2:      సత నినున్న మోహితపతచనఁ జతురరా లనే నతటే

   రత వలపతచిత గొలల్లతల నీవ
    కతలగా నేనఁడివ కలిమ చెపేప్పు నతటే
   సతతము నీ వపైతే సరేవ్వెశవ్వెరనఁడవ

చ. 3:     అతగన చనునఁగొతడల నధికరా లనే నతటే
   రతగన శ్రీ వతకటాదిద్రిరాజవు నీవ

    అతగవతచి యప క్షీరాబద్ధ కూతురనే నతటే
   సతగడి నీకే నిచిచ్చెన జలధియలల్ల నఁడవ



రేక: 0437-6కనన్నడగళ సత: 12-222
పలల్లవ:     నీ కొకరెపైన నేరమ నేరపలే యౌనఁగాని

    జోకతోడ నౌనఁగా దని సదితచనఁ జెలల్లదటూ
చ. 1:      నినున్ననఁ బాసి వుతడలేక నే నెతత దటూరినాను

     పనిన్న నీక నది యగద్గీపటట్టి మరి చెలల్లదు
    కనున్నల కాతక్షల నెతత కానఁడివారనఁ జూచినాను
     అనిన్నటా దిషిట్టి దానఁకె నని యతచనఁ జెలల్లదు

చ. 2:     ఆసతో నుతటవతట నినన్నటేట్టి కపాబ్రాన వసినా
    వాసితో నొచిచ్చెన నొవవ్వెవడే నెతచనఁ జెలల్లదు
     సేసల వటేట్టి వళ చేత నెతత పననఁగినా
    బేసబెలిల్ల పతతాల బీర మాడనఁ జెలల్లదటూ

చ. 3:      కామతచి గబబ్బుల దానఁక కౌనఁగి లతత బగితచినా
    కోమలప మే నొతత్తిన కమెత్మి లతచనఁజెలల్లదటూ

      పేగమ తోడ మోవ యతత పేరిచ్చెనా శ్రీ వతకటేశ
     ఆముకొని అది యతగి లయ నననఁ జెలల్లదటూ



రేక: 0438-1  శతకరాభ రణత సత: 12-223
పలల్లవ:     యేమ సేతు నమత్మిలల యవవ్వెరితోనఁ జెపప్పుదును

   వోముచ నో చెలలల వరకనాన్నరిపడు
చ. 1:       పలవనఁగ వచిచ్చె నే నే పగయముల చెపేప్పు నతటే

  వలనఁదులక సిగద్గీల వడువరాదు
     చలివాసి తన దికక్క చకక్కనఁగానఁ జూచే నతటే

   కొలనఁది ఇలల్ల తడల్లక గటట్టి మటూలధనము
చ. 2:     వనరనఁ దనవదదనే వడిగాల సేసే నతటే

   వనితలక పతతాల వదాద యతదుర
    గొనకొని నిలచతడి కొలవుల సేసే నతటే

    పను రాణ వాసాలక బరదు గతభీరము
చ. 3:      మతతనాన నాతనితో మాటల నే నాడే నతటే

   యితతులక నారజము లితత దగదు
      చెతత నిటేట్టి వచిచ్చె నాతో శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె

    కాతతలక నిటేట్టి రత కడునఁ బెదదరికము



రేక: 0438-2సౌరాషట్టి సత సత: 12-224
పలల్లవ:      నే నననఁగా నెతతదాన నీకనఁ దొలల్ల వలచిత

    దానికేమ రకతచనఁగనఁ దగ నీకే భారము
చ. 1:      యిముత్మిల నేమ నేరని యటట్టి ముదదరాలపై నా

    కమత్మి నీతో మాటాడితే కలికి యౌను
    పమత్మి యపప్పుట నెతతట పతతగతత్తి యపైనాను

    తమత్మిగా నీతో మాటాడితే నేలో నౌను
చ. 2:    చెలరేనఁగి యటవతట సిగద్గీరిది యపైనాను

    నలి నీ యదుట నుతటే నవువ్వెలనఁడౌను
    మలసి గణము గల మానాపత యపైనాను

   కలసి నినున్ననఁగటూడితే గయాతళ యౌను
చ. 3:      యనిన్న చతదముల మరి యేమ నేరని దపైనాను

    ననన్న ల చాయల నాడే జాణకతౌ త్తిను
   యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యేనమేలమతగను
   మనిన్నతచి ననేన్నలితవ మతచి తనమౌను



రేక: 0438-3లలిత సత: 12-225
పలల్లవ:       తా నెతత నే నెతత తగవా వో చెలలల

   వనులర నీసుదుద ల వనరే మర
చ. 1:      చేరి తన కూడిగాల సేయుచ నుతడే తనున్న

   వరకే మతచముపపైనఁ గటూచతడు మనీనే
     కోరి తనకనఁ బాదాల గదేద యటవతట ననున్న

    ఆరజాననఁ బకక్కనఁ బతడు మనీనే తాను
చ. 2:      వాడికతోనఁ గటూర లలల్ల వడిడతచే యటట్టి ననున్న

   వడుకనఁ బొతుత్తి కనఁ బలిచ్చె వనఁడుకొనీనే
      వోడక తన పదాల వుతచాన నేనఁ బాడనఁ గాను

     వడెము నా చేత కిచిచ్చె వమారనఁ జెనకీనే
చ. 3:      కూరిమతో వదద నుతడి కొలవు నేనఁ జేయనఁగాను

     గోర గీరి యతత లోనే కొతగ పట ట్టినే
    య రీత శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
     మేర మఱి ననున్ననఁ గటూడి మెచచ్చెల మెచచ్చెనే



రేక: 0438-4సితధురామకిగయ సత: 12-226
పలల్లవ:      చెలల్ల నయాత నీవు సేసే చేనఁత లలల్ల ను

   వులల్లసమే మాడినాను వదదనేమా నినున్నను
చ. 1:     మోము చటూచితే నవవ్వెవు మొకిక్కతే దవతచేవు

    యేమయాత నీ జాణతనా లనిన్న గలవు
    కామనుల వలపతత కానఁకాయ నీ వలల్లను

   గామడితనా లివ యకక్కడ నేరచ్చెకొతటవో
చ. 2:     చేరితేనే చెనకేవు సిగద్గీ పడితేనఁ దిటేట్టివు

    నేరమయాత నేము నీతో నేసాల సేయ
     దటూర కెకిక్కరి నీ చేత తొలేల్ల గొలల్లతలలల్ల

     యరీత వదతల నీక నితకా నెనిన్న గలవో
చ. 3:    సొలసితేనఁ గటూడేవు చొకిక్కతేనే మెచేచ్చెవు

   నిలిచె నయాత నీ నెయతములలల్ల
    అలరి శ్రీ వతకటేశ అనిన్నటా ననేన్నలితవ
     కలిగె నీ కీ గణ లకక్కడనఁ గాచకతడెనో



రేక: 0438-5మేనఁచభౌళ సత: 12-227
పలల్లవ:     యిదదరి మేలటూ గతట మనాన్నళళ్ళక నేము

    పొదుద వదుద కేమని పొగడేమే మముత్మినటూ
చ. 1:     సలవ నవువ్వెలతోడ చెకక్కలనఁ జెమట గార

   చెలవుని కూడిగాల సేసే వవునే
    వలప దపైవారనఁగాను వాసన కొపప్పు వడనఁగా
    అలసి పాదా లొతత్తినఁగా నాదరితచ నాతనఁడు

చ. 2:      కనున్నల చటూపల నానఁటనఁ గసటూత్తిరి వాసన మతచ
    మనన్నన నాతని తోడ మాటాడే వౌనే
    చనున్నల గదలనఁగాను సారెనఁ గతచ వసరనఁగా

      నినున్ననఁ జూచి కరనఁగీని నివవ్వెఱనఁ గెపై యాతనఁ డు
చ. 3:      నిటటూట్టిరపల రేనఁగ నీ మెపైనఁ బులకల నితడ

    బెటట్టి గా గతదము వసి పననఁగే వవునే
     యిటేట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డెనస నినటూన్న ననటూన్న
     గటట్టి తోడ నిదదరినినఁ గోరి మెచచ్చె నాతనఁడు



రేక: 0438-6నాదరామకిగయ సత: 12-228
పలల్లవ:     నీర కొలనఁది తామెర నేరిచితేను వలప

   యరీత వనన్నవతచరే యితతులల పతకీ
చ. 1:     యగసకెక్కప వారి నేమ ననరాదు గాని

   నగిన వారి తోడ నగవచచ్చెను
     బగియనఁగా సారె సారెనఁ బెనగనఁగ రాదు గాని

    మొగము చటూచేనతటే మోము చటూప వచచ్చెను
చ. 2:    చాయపాట పొతదులక సమత్మితతచరాదు గాని

  సేయితచకొతటేనఁ బనుల సేయవచచ్చెను
    నాయము చెపప్పు వచిచ్చెతే నమత్మినఁగరాదు గాని
  ఆయము లతటతేను అతటకొనవచచ్చెను

చ. 3:     యేడ కేడో కతలక నియతకొనరాదు గాని
  కూడితేను కౌనఁగిటనఁ గటూడవచచ్చెను

     యడు జోడెపై శ్రీ వతకటేశనఁడిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   వడుకెపైతే నిదదరికి వడుకలే వచచ్చెనటూ



రేక: 0439-1అతదోళ సత: 12-229
పలల్లవ:      యిదివో నా వలపే యితత సేసే ననున్నను

   వదకతా నితదుకే వచారితచే నిపప్పుడు
చ. 1:     హతత్తి నే నవువ్వెతాను ఆయము లతటనతదుక

   చితత్తి మెటట్టి తడె నోకో చెలవునికి
    బతత్తి తోడనఁ గొతగవటట్టి బలిమ సేసినతదుక

    చితత్తిణ నతటా గెపైప సేయనఁడు గదా
చ. 2:       ఆన వటట్టి మేడ మనఁది కప డెకిక్కతచి నతదుక

     మే నెతత అలస నొకో మేట తనక
    ఆనుక చనున్నల నాట నతట పననఁగినతదుక

   దనికెతత యానఁకటని తటట్టినఁడు గదా
చ. 3:     యగద్గీనక నేను మోవ యతగిలి సేసినతదుక

    సిగద్గీ లతత రేనఁగెనోకో చేరి పతకి
    అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశనఁడటేట్టి తా ననున్ననఁగటూడె
    నిగద్గీల గరతుల మెయి నితచనఁడు గదా



రేక: 0439-2మాళవగళ సత: 12-230
పలల్లవ:     మకిక్కలి తా నధికనఁడు మేలదాన నేనెపైత

    చకక్కనఁగా నెటట్టి సేసినా సతతోసితచేనఁ గాకా
చ. 1:      అలగనఁగ నినఁక నేలే ఆతనఁడు వడె మయతనఁగా

    తొలనఁగక చే యొగిద్గీ యతదుకొనేనఁ గాక
    పలక కతడనఁగ నేలే పచారితచి మాటాడనఁగా

   వలిసినటేట్టి లల్ల ను వనఁకొనేనఁ గాకా
చ. 2:      తపప్పుతచ కొననఁగ నేలే తా ననున్ననఁ బెపైకొననఁగాను

   వపప్పు ఇచచ్చెకరాలనెపై వుతడేనఁ గాక
     వుపప్పుతతచి దటూర నేలే వరకే తా నవవ్వెనఁగాను

     రెపప్పు లతత్తి చటూచి ఇతప రేనఁచేనఁ గాకా
చ. 3:      సిగద్గీల వడనఁగ నేలే సేసల తానఁబెటట్టినఁ గాను

    అగద్గీమెపై సిరసు నే నొగేద్గీనఁ గాక
    యగద్గీ లేక శ్రీ వతకటేశనఁడిటేట్టి ననున్ననఁగటూడె
  వగద్గీళప తమతోడ వలసేనఁగాకా



రేక: 0439-3  మతగళ కౌశిక సత: 12-231
పలల్లవ:       ఆతని నడిగి రారే అతదు కేది బుదిద నాక

   యతలనఁ దనకనఁ గానే యిటట్టి నన్నదాననటూ
చ. 1:    మనసులోనఁ దనతోను మాటలడే నతటేను

   యనలేని నివవ్వెఱనఁగ లడ మయతవ
   కనుచటూపలే యదురగానెపైన నతపే నతటే

   అనిశము నాసిగద్గీల అడాడ ల వచచ్చెని
చ. 2:    కలలోనెపైనానఁ దనున్ననఁ గనఁగిలితచకొనే నతటే

   నెలకొనన్న వరహన నిదుద ర రాదటూ
   చెలరేనఁగి తనరటూప చేతుల వాబ్రాసేనతటే
   తొలనఁకనఁ బరవశల తోడు గావ

చ. 3:      వనులనఁ దన కతల వనియపైనానఁ జొకేక్క నతటే
  వనిన తమకముల వుపప్పుతలీ ల్లని
    ఆనుక శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోనే ననున్ననఁగటూడె

     నే నిటేట్టి పొగడే నతటే నితడ సతతోమటూ



రేక: 0439-4ముఖరి సత: 12-232
పలల్లవ:     యపప్పుడూ దనక నాక నెడసనా యతతపైనా

    ముపప్పురి సతతోస మాయ మొకిక్కత నేననలే
చ. 1:     యవవ్వెతపైనానఁ దనమత కితపపైతే జాలనఁ గాక

   నవువ్వెతానఁ గతటకాలడ నా కేలే
    నివవ్వెటలల్ల మోహముల నితడుకొతటేనఁ జాలనఁ గాక

      ఆవవ్వెల నివవ్వెలనఁ దము నౌనఁ గా దన నేలే
చ. 2:      ఆపకూనఁ దనక వావు లమరితేనఁ జాలనఁ గాక

    చటూపతచి పొతతనాల నే సదితచ నేలే
     యే పొదటూదనఁ దమకోరక్క లీడేరితేనఁ జాలనఁ గాక

    కోపము దచచ్చెక తముత్మినఁ గొర నేలే
చ. 3:      వచచ్చెన వడినఁ దమక వడుకెపైతేనఁ జాలనఁ గాక

    యచచ్చె కతదుల వదక నినఁక నేలే
     ఇచచ్చెట శ్రీ వతకటేశనఁడిటేట్టి తా ననున్న నేలే

    పచిచ్చెదేరెనఁ బను లలల్ల పచారితచ నేలే



రేక: 0439-5భపైరవ సత: 12-233
పలల్లవ:      తనున్ననఁ బాసి నే నెటాల్ల దరియితతు ననవ

   వనన్నవతచా రాదు వనన్నవతచకతడా రాదే
చ. 1:      మాటలనఁ దనున్న నొడివ మరికొతత పొదుద వుతుత్తి

    కూటముల దలనఁచక కొతత పొదుద వుతుత్తి నే
    పాటల వాడుకొతటా నపప్పుటనఁ గొతతపొదుద వుతుత్తి

     పూనఁట పూనఁట కేమటాను పొదుద వోదే చెలియ
చ. 2:      యదుర చటూచి చటూచి యిటేట్టి కొతత పొదుద వుతుత్తి

    కదురెపై అడియాసలనఁ గొతత పొదుద వుతుత్తి నే
     వదకతా నితటలోన వసనఁ గొతత పొదుద వుతుత్తి
    పొదలతా నేమటానునఁ బొదుద వోదే చెలియ

చ. 3:       అతచెల లేక లతప అటేట్టి కొతత పొదుద వుతుత్తి
   కొతచక వనుకలినే కొతతపొదుద వుతుత్తి నే

    యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశనఁడిటేట్టి వచేచ్చెసి ననేన్నల
     పొతచి తనియ కేమటానఁ బొదుద వోదే చెలియ



రేక: 0439-6నాట సత: 12-234
పలల్లవ:      ననున్న మనిన్నతచ మనవ నా యితటకి రమత్మినవ

     యనన్నరాని చటట్టి రికా లతత లేదే తనక
చ. 1:      పొరగ పోరచివతదు పొసనఁ గితచనఁ జవు లలల్ల

    తరి తీపల మాటల తమ రేనఁచను
    తరమరనఁగ సనన్నల తగని యాసల చటూప

    యరవులవారి పొతదు లతత లేదే తనక
చ. 2:    సతగడి జాణతనాల సరసము లడితచ

   ముతగిట నేసత్తిముల ముచచ్చె టాడితచ
   అతగప పననఁగలట లయముల గరనఁగితచ

    ఇతగితప తాలపోనఁత లతత లేదే తనక
చ. 3:     పమత్మిగిలనఁ బద్రియముల వుబుబ్బునఁ జెమటల నితచ

   చిముత్మినఁ జూపల మోముల చెతగలితపతచ
     కమత్మి శ్రీ వతకటేశనఁడు గకక్కననఁ దా ననున్ననఁగటూడె

    యిమత్మిల వనోదాల యతత లేదే తనకూ



రేక: 0440-1మధతమావత సత: 12-235
పలల్లవ:       నా భాగత మది యని నవువ్వెతా నుతడుదునఁ గాక

      యే బుదుద లటూ నేల చెపేప్పు రీతనఁడే నా దేవరే
చ. 1:      యతత వలసినానఁ గదుద యతచకొతటే నా యాస

  చితతతచితేనఁ గోరికల శనాశన
    పతతముల చటూచితేను పటట్టిన దలల్ల నెగద్గీ

    యితతట వభుని నే నెటట్టి దటూరవచచ్చెనే
చ. 2:    యనెపైన్నైనా నాడనఁగవచచ్చె నెగసకెక్కప మాటల

  పనున్నకొతటే గరవ్వెము పటట్టినఁగరాదు
   సనన్నల జతకితచితేను సణనఁగల రాలచతడు

    యనిన్నట కెనిన్న యతని నెటట్టి దటూరవచచ్చెనే
చ. 3:     ఇచచ్చెగితచి యియతకొతటే నితపలే మన నితడు

    కొచిచ్చె కూడితే రతుల కొలనఁది లేవు
    యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశనఁడినిన్నటాను ననున్న నేల

    నెచచ్చె కతదుల నితని నెటట్టి దటూరవచచ్చెనే



రేక: 0440-2  కతతల వరాళ సత: 12-236
పలల్లవ:     అపప్పుట ననున్న నేనే ఆడుకోరాదు గాక

   ఇపప్పుడిటేట్టి చెలలల ఇదేమే నాగణము
చ. 1:     చెలిమ సేసే నతటే జిగిగొనీ సిగద్గీల

    తల వతచకతడే నతటే తమ ఘనము
    కొలవున నుతడే నతటే గబబ్బుతలీ వలపల

    యలమ నో చెలలల యేనఁటదే నాగణము
చ. 2:     కతదువ మాటాడే నతటే గగద్గీతత్తిక యయతని

    అతది సేవ సేసేనతటే చితదనఁ జెమటా
    పతదేలడే నతటేనఁ జూచి పరవశముల దొటట్టి
    ఇతదరిలోనఁ జెలలల యేనఁటదే నా గణము

చ. 3:     సరనఁస గటూచతడే నతటే సతతోసాలే రేనఁగీని
    వరల వసే నతటే వడనఁ గొపప్పు

    యిరవుగా శ్రీ వతకటేశనఁ డిటేట్టి ననున్ననఁగటూడె
    యరవరి చెలలల యేనఁటదే నా గణము



రేక: 0440-3పాడి సత: 12-237
పలల్లవ:    వగిరితచకరే వో వలనఁ దులల

   చేగదేర వరొకట సేసునా అతనఁడు
చ. 1:      తనక మోహితచే నాపపై దయ తలనఁచనఁ గాక

   నను నిరాకరితచనా నా వభునఁడు
     పనులేమ గలిగి యే పసల నునాన్ననఁడో కాక
    మనసున నాపపై బతత్తి మఱచనా అతనఁడు

చ. 2:     నతటననఁ బెతడాల్ల డిన ననున్న మనిన్నతచనఁ గాక
   యితటకి రా కతడునా యపప్పుడెపైనాను

   అతటత నాడక వచేచ్చెనని వునాన్ననఁడోకాక
   దతటయపై యవవ్వెలిపని దలనఁచనా అతనఁడు

చ. 3:        తానే గతపై వుతడే నాక తగనఁ జన వచచ్చెనఁ గాక
    మాననఁగలనఁ డా కూడక మరి నాతోను

    పానుపపపై శ్రీ వతకటపత వునాన్నడో కాక
     యేనననఁ గా ననున్న నేల యితతలోనె యతనఁడు



రేక: 0440-4శ్రీరాగత సత: 12-238
పలల్లవ:   అతదరివతటదాననా అయోత తనక

    మతదలితచి తన సేవ మనిన్నతచ ననవ
చ. 1:        తనపపై నేనఁ జేసే బతత్తి తగ నాకనఁ దోడెపై వచిచ్చె

   వనయము నాదే ననున్న వలయితచని
   యనసిన యిచచ్చెకమే యడేరితచ ననున్న
    కనునఁగొని తనున్న నితత కకక్కసితచ నేనఁటకే

చ. 2:      కమత్మి తనకనఁ గటట్టిన కతకణమే మేలపై వచిచ్చె
  నమత్మిన నమత్మికల ననున్ననఁగాచని
     ఇముత్మిల నా కోరికలే యిటేట్టి తనున్ననఁదోడి తచిచ్చె

   చిముత్మిచతడను బలిమ సేయవచచ్చె నటవ
చ. 3:       సొరిది నే వనే తన సుదుద లే ఫల మచిచ్చె

    బెరసి నా తమకమే పతడిల్ల సేసని
     యిరవపై శ్రీ వకతటేశనఁ డితతలోనఁ దా ననున్ననఁగటూడె

    సరికి బేసికినఁ దనున్న సాదితచనఁ దగనా



రేక: 0440-5గతభీరనాట సత: 12-239
పలల్లవ:    వలచిన యతగనల వానఁడవు గాక

     తలనఁచి నీ చితత్తిములో దాననఁ జమత్మి నేనటూ
చ. 1:       యే సతనఁ బెతడాల్ల డినా ని నెన్నటట్టి వతగే లడవచచ్చె

   వాసితో నాపను నావతటదే కాదా
      వోసరితచ కపప్పుట నీ వడి వటట్టి నెటట్టి వచచ్చె

    బాసతో నీ వకక్కత పాలనఁ జికిక్కతవా
చ. 2:     నీ వవవ్వెతతో నవవ్వెనా నినెన్నటట్టి మానుపవచచ్చె

    ఆ వనిత నోము ఫల మటల్ల తడనఁగా
     కావతచి నీ కెటవల కతకణము గటట్టి వచచ్చె

     చేవ మర నీ వకత చేతలోని వానఁడవా
చ. 3:      యతదరినఁ దచచ్చెకొనినా యే మననఁ గవచచ్చె నినున్న

     అతది నీ కితతా లభమెపై యుతడునఁ గాకా
   యితదరిలో శ్రీ వతకటేశ ననేన్నలితవ

   కతదువ దొరికిత వకక్కత కబేబ్బువానఁడవా



రేక: 0440-6  మతగళ కౌశిక సత: 12-240
పలల్లవ:    యతతని కొనియాడేనే యతని నేనటూ

    పొతతనే తా నెనిన్న నేరపల నేరెచ్చెనే
చ. 1:     మతతనము లడితచేది మనసు పడ రేనఁచేది

   సతతసప తన మేని చకక్కనఁదనమే
   పతతము లిపప్పుతచేది భావము గరనఁగితచేది
    మతతుక నెకిక్కన తన మతచి గణమే

చ. 2:    వడుకల వుటట్టితచేది వనోదాల నెరిపేది
   జాడతోనఁ దా నాడేట సరసములే
     వాడికల సేసేది వదదనఁ బాయ ని యతనిది

    చటూడనఁ గొత త్తైన తన మెచచ్చెల సితగారమే
చ. 3:    తగ మరిగితచేది తనపొతదు సేయితచేది

   తగలపైన యటవతట తన కౌనఁగిలే
     జిగినఁదా నితతలో ననున్న శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె

   యిగిరితపతచనా లిదే తన వలపే



రేక: 0441-1పళవతజరత సత: 12-241
పలల్లవ:     వచారితచవదుద మరి వనన్నపాలనఁ జేయ నేను

    పచారితచి రమత్మినవ బతత్తి సేసే గాని
చ. 1:    తతత్తిరితచి దటూరనే తనతో నలగనే

    చితత్తిము రానఁదన సేవ సేసేనఁ గాని
   కొతత్తిలేమనఁ జేయనే కొసరి జతకితచనే

    హతత్తి తన యిచచ్చెలోనే అలరేనఁ గాని
చ. 2:    వసారితచి సొలయనే వమార నలయితచనే

   నాసటూటనే తనతోను నవవ్వెనఁ గాని
     ఆసల భద్రిమయితచనే అఱడి నేనఁ బెటట్టి నే

     బాసికము గటట్టి తలనఁ బాల వోసేనఁ గాని
చ. 3:     చలము సాదితచనే చతడి సేసి పననఁగనే

   నెలకొని కౌనఁగిటలో నితచేనఁ గాని
    అలరి శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోనే ననున్ననఁగటూడె
    బలిమ సేయనే తనున్ననఁ బాయకతడేనఁ గాని



రేక: 0441-2పాడి సత: 12-242
పలల్లవ:    నీరవటట్టి గొనన్నచోట నేతనఁ దరనా

    సారె నాతనిపొతదులే చలి మతదుల నాకూ
చ. 1:     కపప్పు యాతనఁడు నవవ్వెతేనఁ గానఁకల మానీనఁగాక

   కపప్పుర మేల చలేల్లరే కాతతలల
     తపప్పు కాతని మోవనే దపప్పుల దేరీనఁ గాక

   యిపప్పుడితత పనీన్నర ఇచిచ్చెరే నాకూ
చ. 2:       పొరినఁ బొరి నాతని వరప్పులనఁ జెమ టారీనఁ గాక

  సురటేల వసరేరే సుదతులల
     సరి నాతని మేలమే వరహ మారీచ్చెనఁ గాక
    వర లేల పోసేరే వమార నాపపైని

చ. 3:      సొగి సాతని పాదాల సనఁకి చలల్లనయతనఁ గాక
   చిగ రేల పరచేరే చెలియలల
    నిగిడి శ్రీ వతకట నిలయునఁడు ననున్ననఁగటూడె

     జిగి వటట్టి కత లేల చెపేప్పురే యితకాను



రేక: 0441-3హితదోళవసతతత సత: 12-243
పలల్లవ:     చెలలల య కనెన్నకనఁ జెపప్పురే బుదిద్ధ

     చెలనఁగి పయతద మాట సేయ నేలే తానటూ
చ. 1:      పతచి యిదదరము బొమత్మి పతడిల్లతడుల్ల సేత మతటే

    కొతచి నాతో తానేల సిగద్గీల వడనే
     పొతచి నా చేతకి పదద పూజెకతడ లిమత్మితటేను

    వతచనతో నిటేట్టి యాల వతచనే శిరసు
చ. 2:       ననిచే నేనఁ డే పతడల్ల నాగవలిల్ల సేత మతటే

    యన లేని తలపోనఁత నేల నవవ్వెనే
    తనియ కిటేట్టి కతకణదారాల గటట్టి ద మతటే

    పననఁగచ నిపప్పు డెతత బగిసనే యకె
చ. 3:      కూడ మతచివళ కొతగల ముళళ్ళ వత మతటే

   జాడతో బొమత్మిల నేల జతకితచనే
     యడెపై శ్రీ వతకటేశనఁడప మాటల నే నాడనఁగా

     జో డాయ సబన మేమ చటూచనే ననున్నను



రేక: 0441-4మాళవశ్రీ సత: 12-244
పలల్లవ:       కతట నీవు పాయ మతక కాతతాళతచి నినున్న దటూర

     జతటల నీ వలల్ల నితత సతమాయ వడుక
చ. 1:     యచిచ్చె నీపపై తలపోనఁత లనెపైన్నైనా వడుకే

   రచచ్చె నీకనఁ గొనన్నవరాలి వడుకే
    అచచ్చెముగా నీ మనఁది ఆసలనీన్న వడుకే

     వచిచ్చెనపప్పుడు రముత్మి నీ వలల్ల నితతా వడుకే
చ. 2:     చెతది నీకనఁగానఁ బొడమే చెమటల వడుకే

    కతదువ నీ పపై తమకము వడుకే
     పొతదుల నీ కెదుర చటూపల నివ వడుకే

     యతదు నునాన్న నీవలల్ల నితతా నాక వడుకే
చ. 3:    దవువ్వెలమాటల వనే తరితీప వడుకే

    యివవ్వెల ననున్ననఁ గటూడిత వడ వడుకే
    రవవ్వెగా శ్రీ వతకటరమణ మన రతుల
   జవవ్వెన మదములలో సాదితపల వడుకే



రేక: 0441-5దాబ్రావడభపైరవ సత: 12-245
పలల్లవ:   యడమాట లడితచే నెతదానఁకాను

   వుడివోని మచిచ్చెకతో నునన్నదాన ననవ
చ. 1:      తానే గత యనేదాన దయ గోర కనన్నదాన

   వనులనఁ దనకతలే వతటా నునన్నదా
  మానరాని పొతదుదాన మానాపతదానను

    నా నా వధముల వనన్నప మదేయనవ
చ. 2:    మొకక్కతాను వునన్నదాన మోహితచి యునన్నదాన

  చెకక్కచేతనఁ దనరప చితతతచేదాన
   యికక్కవనే వునన్నదాన యదుర చటూచేదానను

   మకిక్కలియాసతోడ నమత్మి యునన్నదాన ననవ
చ. 3:     తగల మగల దాన తమకితచి యునన్నదాన

  మగటమతోనఁ దన మనన్ననదాన
      జిగి నితతలోనఁ దా వచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె

    జగములోనఁ దనక నేనఁ జనవరి ననవ



రేక: 0441-6  శతకరాభ రణత సత: 12-246
పలల్లవ:     యతదరినఁ దానఁ బెతడాల్ల డినా నితవ కాని

     పొతదుల తనక నాక పొదుద కొక కొతత్తిలటూ
చ. 1:      మొనప చనున్న లతతపైనా తనక వసట గాదు

     మన సతత దవవ్వెనఁగినా మఱి యలపే లేదు
     తను వతత భోగితచినానఁ దనివ యనన్ననఁడు లేదు

    యనసనఁ దనక నాక నెరవ లేదు
చ. 2:     వల పతత గనమెపైన వలదని తోయరాదు

     కలి మెతత యకక్కడెపైనా కడు మొగచాట గాదు
    కలిగితేనఁ జకక్కదనము కొలనఁది పటట్టినఁగ రాదు
     లలినఁదా నెతత మరినా చలము లేదు నాక

చ. 3:     కొమరేపాయ మెతత కూడినాను మోప గాదు
      తమ యతత రేనఁగినా చేతనునఁ బటట్టి వస గాదు

    సమరత శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు తా ననున్ననఁగటూడె
    రమణునఁ దాయను యే నేరమ నినఁకలేదు



రేక: 0442-1ముఖరి సత: 12-247
పలల్లవ:      యేమ వరకతడే వతటా యేల ననున్న నొరసని

    కామతచి తన గటట్టి గాన వసమటవ
చ. 1:    చకక్కనఁదనాలకే తనున్న సతతోసితతునో నేను

    మకిక్కలి మతచి గణల మెతుత్తి నో మరి
    తకక్కక తన సుదుద ల దడవ పొగడుదునో

    యకక్కడానఁ దన మహిమ లతచ వసమటవ
చ. 2:     తన నేరపలే యిటేట్టి తలనఁచి నవువ్వెదునో

  అనిశము నుదారతవ్వె మాడుకొతదునో
   పనివడి పగతాపమే పరికితచి చొకక్కదునో

     యన లేని తన సేనఁత లతచ వసమటవ
చ. 3:     ఆసనఁ దన యవులక నచెచ్చెర వతదుదునో

  సేసవటట్టి నతదుకే చెలనఁగదునో
      రాసి కెకక్క ననున్ననఁ గటూడె రత శ్రీ వతకటేశనఁడు
    య సరవుల మేల యతచ వసమటవ



రేక: 0442-2మేనఁచభవుళ సత: 12-248
పలల్లవ:      యరవు లే కిదదరమటూ నియతకోలపై యుతటనఁ గాక

    వరవుల సారె సారె వదకనఁగ నేలే
చ. 1:    మనసు లనయుదానఁకా మతతనము లడేది

   చనవు గలగ దానఁకా సాదితచేది
    తనివ గలగ దానఁకానఁ దతత్తిరితచి కొసరేది

   పను లీడేరితే మరి పచరితచనేలే
చ. 2:     పతతముల వచచ్చెదానఁకానఁ బటట్టి పటట్టి పననఁగేది

   చితతల దరదానఁకానఁ జెకక్క నొకేక్కది
    సతతోము గల దానఁకా సరసము లడేది

    వతత లేక వునన్నవళ వచారము లేలే
చ. 3:      సేసల వటట్టిన దానఁకా సిగద్గీల తోడ నుతడేది

   ఆసల ఫలితచదానఁకా నాఱ డయేతది
     బాస యిచిచ్చె శ్రీవతకటపత దానే ననున్న నేల
   వాసి నలమేలత్మితగను వకక్కణతచ నేలే



రేక: 0442-3ఆహిరి సత: 12-249
పలల్లవ:        యటట్టి సేసినానఁ జేయనీ యితక నే నేమ నెఱనఁ గ

  చటట్టిరికమునకే చొకిక్కత నేనటూ
చ. 1:       మన సిచిచ్చె నా తోను మతచి మాట లడనఁగాను

    ననిచి అనిన్నటానఁ దనున్న నమత్మిత నేను
     కనునఁగవ దరచి యికక్కడ ననున్ననఁ జూడనఁ ను

    చెనకి తనతో పొతదు సేసిత నేనటూ
చ. 2:     సారె సారె నపప్పుటని సరసము లడనఁగాను

    ఆరయనఁ దనక లో నయిత నేను
    గారవతచి యతదరిలోనఁ గడు నాతో నవవ్వెనఁగాను

    వరక సతతోసాన వడనఁ బడిత సేనటూ
చ. 3:      చితత్తిగితచి నా మనఁద సేస వటట్టి కూడనఁగాను

    హతత్తి తన చెతత కిరవపైత నేనటూ
    యితత్తిల శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేల మతగను

    బతత్తి సేయనఁగా నాసలనఁ బరగిత నేనటూ



రేక: 0442-4సామతతత సత: 12-250
పలల్లవ:     పతతము లడనఁ జెలల్లదు పతులక సతులక

    ఇతతయునఁ దలిప పత నితటకి రమత్మినవ
చ. 1:    ఆడుకోల మాటల ఆయముల గరనఁగితచ

  యడెపైన వయసుల యేనఁకరితపతచ
    చటూడనఁ జూడ చటూపల చటట్టిరికముల సేసు
   వడుకెపైన సరసాల వయత మతదితపతచను

చ. 2:    తనివోని వనుకల తలపోనఁతల రేనఁచ
   బెనకల చేనఁతల సిగద్గీల నితచ
   పనగొనన్న కోరికల పగయముల చెపప్పుతచ

    పసు పడడ నవువ్వెల బయలినఁ దపప్పుతచను
చ. 3:    వుడివోని మోవపతడు వరకే నోరటూరితపతచ

   అడియాలప రతు లస లకిక్కతచ
    బడి నలమేల మతగపత శ్రీ వతకటేశనఁడు

    వడువక ననున్ననఁ గటూడి వడుక వుటట్టితచను



రేక: 0442-5దేశక సత: 12-251
పలల్లవ:       తన కెపైతే నవువ్వెల తగ మా కెపైతే రేసుల

    వనితల కలల్ల నివ వాసిపటల్ల గాని
చ. 1:    మతతనము లడవచచ్చె మచిచ్చెకల చటూపవచచ్చె

   చెతతనఁ బతతో పొతదు సేయవచచ్చెను
     పతతమున సవతుల పారి పారి కొచిచ్చె కొచిచ్చె

    వతత మాట లడనఁగాను వనరాదు గాని
చ. 2:    సరసము లడవచచ్చె చవులలల్ల రేనఁచవచచ్చె

   వరగల వడవచచ్చె వభుని తోను
    సరగ నటూడిగముల సతు లీడు వటట్టి క
    పరగనఁ బొతుత్తి గటూడనఁగానఁ బడరాదు గాని

చ. 3:    పననఁగ లడనఁగవచచ్చె పగయముల చెపప్పువచచ్చె
    యనయ వచచ్చె శ్రీ వతకటేశని తోను
    వనయప టలమేలత్మితగను ననున్న నేలనఁ దాను

    కని వలయాతడల్ల సతగత వదుద గాని



రేక: 0442-6శదద్ధవసతతత సత: 12-252
పలల్లవ:     వరకే దకక్క నటవ వుడివోని వలప

   గారవతచి యాతనినఁ గగిలితచనఁ గదవ
చ. 1:      మతచి మాట లడితేను మరిగి నమత్మిక వుటట్టి

   ఇతచకతత నవవ్వెనాను యియతకో లవును
    వతచనతో మొకిక్కతేను వడి మొగమాట గలద్గీ
    మతచగానఁ బొగడితేను మే లలల్ల దపైవారను

చ. 2:     మళళ్ళ మళళ్ళ చటూచితేను మనసుల గరనఁగను
   వలిల్లవరినఁ గొసరితే వడుక లవును

    వలల్లనే వడె మచిచ్చెతే వుపప్పుతలల్ల నఁ దమకము
     చెలల్ల బడి గలిగితే సిగద్గీ లలల్ల నఁ దేరనటూ

చ. 3:      యిచచ్చెకమెపై వుతడితేను యితప లౌను రతు లలల్ల
   పచిచ్చెదేరనఁ గటూడితేను బలసు నాస
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

    తచచ్చెన లేక యేలనఁ దలనఁప లీడేరెనటూ



రేక: 0443-1దేసాళత సత: 12-253
పలల్లవ:        నే నీక వర గాను నీవు నా కెరవు గావు

     యే నెపమటూ వయ నీపపై నితటకి రావయాత
చ. 1:       చెకక్కననఁ బెటట్టిన చేయి సేసవటేట్టి నీ మనఁ ద

    ముకక్కపపైనఁ బెటట్టిన వల ముతదే మెచెచ్చెను
     వకక్కణ లడుగనేల వలచిత నానఁ డే నీక

   యికక్కవల చెపేప్పుగాని ఇతటకి రావయాత
చ. 2:     సిగద్గీవడడ మొగమున సలవ నవువ్వెల రేనఁగె

   వగద్గీళతచిన కనున్నలే వడుకనఁ జూచె
    కగిద్గీ నీతో నలగను కడు ముదదరాలను

    యగద్గీ లేమ నెతచను యితటకి రావయాత
చ. 3:     వాడిన కేమోత్మివని వడినఁ దేనెలటూరనఁ జొచెచ్చె

   వడిన నెరలలోన వరల నితడె
    యడనే శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

    యడుగానఁ గటూడిత వనఁక నితటకి రావయాత



రేక: 0443-2శ్రీరాగత సత: 12-254
పలల్లవ:      యేల ననున్ననఁ బొగడని యితతకూ నే గఱతతటా

    తాలిమ చేనఁతల కెలల్ల నఁ దానే గఱతు
చ. 1:    చకక్కనఁదనమున కెలల్ల జవవ్వెనమే గఱతు

   మకక్కవల కెలల్ల ను మనసే గఱతు
    తకిక్కన పనుల కెలల్ల తనువ గఱతు
    జకక్కవ పటట్టిలనఁ బోలచ్చె చనున్నలే గఱతు

చ. 2:    మానరాని చేనఁతలక మతచితనాలే గఱతు
    వనిన సిగద్గీల కెలల్ల నోరచటూపే గఱతు
    సేసలపైన యాసలక చేత మొకక్కలే గఱతు

    నా నా సతతోసాలక నవువ్వెలే గఱతు
చ. 3:     వుడివోని వలపల కొడనఁ బాటేల్ల గఱతు

   యడయని కూటముల కిచచ్చెకములే గఱతు
    అడరి శ్రీ వతకటేశనఁడటేట్టి ననున్న నేలినానఁడు

   తడయని భోగాలక తమకమే గఱతు



రేక: 0443-3వరాళ సత: 12-255
పలల్లవ:       చెపప్పు చటూప రాదు తన చితత్తిమే యఱనఁగ నతతా

   యిపప్పుడు ననున్న మనిన్నతచి యేలకొమత్మినవ
చ. 1:    చనవు గలిగితేను చలము లీడేరను

   మనసు వచిచ్చెతేను మాట లితపను
    వనయము చటూపతేను వలయు మోహము లలల్ల

   చెనక నేరిచితేను చిపప్పులనఁ దమకము
చ. 2:    చటట్టిరికమెపైన చోట చటట్టి కొని మొగమోట

    పొటట్టినఁ బొరగెపై తేను పొతదు గలగ
   నెటట్టి కొనన్న తరితీప నితడితచ వడుకల

    కటట్టి కొనన్న వలపల కౌనఁగిటనఁ జొకిక్కతచను
చ. 3:    తనివోని కోరికల తగలయముల సేయు

   మునుకొనన్న తలపోనఁత ముద మతదితచ
    యనలేని శ్రీ వతకటేశనఁ డిటేట్టి ననున్ననఁగటూడె

   వనరిన ననుపల వడనఁబాట సేసును



రేక: 0443-4లలిత సత: 12-256
పలల్లవ:      యిర మొనసుది యాయ నిదివో నీ మోహము

     వర లప వసినవ వస నాపపై వసేవు
చ. 1:      కానుక యిచిచ్చె ఆప కాచక నీ కతడనఁగాను

    వనుకొని నాతో నెతత పొతదు సేసేవు
   వనులలోని కపప్పుట వనన్నపాలటూనఁ జేయనఁగాను

     మానక నా మోము చటూచి మాట లడేవు
చ. 2:      చేరి చేరి యాప నినున్ననఁ జెరనఁగవటట్టి కతడనఁ గా

     నార కొన నాతో నీవు నవువ్వె నవవ్వెవు
     కూరిమ గొసరి మరీనఁ గొపప్పు నీక ముడువనఁగా
    నేరపన నా మనఁద నెయతము చలేల్లవ

చ. 3:     వడుకతో నాప నినున్న వసనఁ గనఁగిలితచనఁగాను
    యడ నాక మోవతేనె లియత వచేచ్చెవు
    జాడతో శ్రీ వతకటేశ సరిగా మమత్మిదదరినినఁ

     గటూడి మాలో మాక నను గణము సేసేవ



రేక: 0443-5శదద్ధదేశి సత: 12-257
పలల్లవ:      నీ యిచచ్చె మేలనఁగే నతటా నిలచనన్న దటూరకే

   చాయల నేమేమో భావతచకవయాత యపను
చ. 1:    కూరిమ గలగ కాతత కోపగితచదు

    వోరపతో గటట్టి సేసు కతడునఁ గాని
     య రీత వోజలదే మా యిగరనఁ బోనఁడి
   సారె నలకల గడితచకవయాత యపక

చ. 2:     మతచి గణల మగవ మతక చటూపదు
    వతచన తోనే మెలనఁగి వసమౌనఁ గాని
     యతచా చటూడ నేరపరి యిద మా చెలి
    అతచెల వటట్టి సడి వయకవయాత యపక

చ. 3:     తగ వఱినఁ గిన సత తతత్తిరితచదు
   మొగ మోటతో నీక మొకక్కనఁగాని

     జిగి నిటట్టిది మా కనెన్న శ్రీ వతకటేశ
   బగివాయదు జోలి చటూపకవయాత యపక



రేక: 0443-6రామకిగయ సత: 12-258
పలల్లవ:      వ వలక నే నినున్న వనఁడు కొనేను

    మా వతకనఁ దపప్పు గలిగితే మనిన్నతచవయాత
చ. 1:       మఱి నీ చితత్తిము రా మాటలడే నతటా వచిచ్చె

   యఱనఁగ కేమాడుదునో యగద్గీ పటట్టికవయాత
      వుఱక బతత్తితోనఁ బాదా లొతత్తినఁ గా నా కతకణల
   వఱసి యాడ నొతుత్తి నో వోరచకోవయాత

చ. 2:    యిచచ్చెకముగానఁ గనఁగిలియత వచిచ్చె చనున్నలనునఁ
   గచిచ్చె యతత యొతుత్తి దునో కోపగితచకవయాత

      మచిచ్చెక తోనే నీక మరిగి వడె మయతనఁ గా
    యచచ్చె కతదు లటట్టి తడునో యితప సేసుకోవయాత

చ. 3:       దపప్పు దేర మోవతేనె తత గొని యియత వచిచ్చె
   చిపప్పుల నేమ సేతునో చేకొనవయాత

     యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నీ
     కొపప్పు ముడువనఁ గా నెట ట్టి గటట్టి సేసుకోవయాత



రేక: 0444-1నాదరామకిగయ సత: 12-259
పలల్లవ:       నే నెతత తమకితచినా నీ గణము మేల మేల

   నానాగత నలయవు నవువ్వెలే కాని
చ. 1:    వాసులకే పననఁగిత వలపల చలిల్లత

    వసర వతతపైనా నీవు వనఁగి లోనఁగవ
   ఆసలనే కొసరిత ఆయముల నతటత

    వసమతతానఁ దలనఁ కవు వడుకే కాని
చ. 2:    చనవున సొలసిత జతకితచి చటూచిత

   మనసు వఱచకోవు మానవు తమ
    కనుసనన్నల దటూరిత కానఁకల పపైనఁ బటూసిత

   అనుమానితచ వమటా నాదరణే కాని
చ. 3:    కపప్పురాన వసిత కౌనఁగిట బగితచిత

   తపప్పుతచకొనవు మరి తడనఁ బడవ
    ముపప్పురి శ్రీ వతకటేశ మోవతేనె లనిత

   చొపప్పుమాయ లేమటాను సొతపలే కాని



రేక: 0444-2కేదారగళ సత: 12-260
పలల్లవ:     నీ చితత్తి మెటట్టి నన్నదో నే నెఱనఁగను

    చేచేత నా వలపలే చిమత్మి రేనఁచని
చ. 1:     చేరి నీక వనన్నపాల చేసుకొనే నతటేను

  సారెక నివవ్వెఱనఁగల సతదడితచని
     కూరిమ గొసరి నీ కొతగ వటేట్టి నతటేను

   తారమారెపై నా సిగద్గీలే తడనఁబరచని
చ. 2:      కొతకక నినేన్న తలనఁచి గటట్టి న నుతడే నతటే

  పొతకప చిఱనవువ్వెల పొదిగొనీని
     అతకె నీసుదుద ల వని అటేట్టి పొదుద వుచేచ్చెనతటే

  మతకల పరవశల మరపతచని
చ. 3:       కనున్నలనే నినున్ననఁ జూచి కడు బతత్తి చటూపే నతటే

   కనెన్నపాయప గణము కపీప్పు ననున్న
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలిత వతతలో ననున్న

    సనన్నల నీ మోవతీప చవ పటట్టితచని



రేక: 0444-3మాళవగళ సత: 12-261
పలల్లవ:     అనిన్నటా నేరపరి అదే యాతనఁ డెఱనఁగనఁడా

    వనన్నవతచరే యా మాట వడుక లతనికి
చ. 1:       యవవ్వెరి నేమన నేల యడ మాట లడ నేల

     నవువ్వెతా నా రమణునఁడే న నేన్నలీనఁ గాక
     సువవ్వెన నా మనసు యిక పానఁతర యతతని
    తవవ్వెను తానే దయ దలనఁచనఁ గాకా

చ. 2:      చెకక్కన చేయిడ నేల చితతలనఁ బొరల నేల
    మకక్కవ నాతనఁడే వచిచ్చె మనిన్నతచనఁ గాకా

    గకక్కక నా దమసము గోడవతటది యతతని
      మకక్క వసే తానే చటూచి మముత్మినఁ గాచనఁ గాకా

చ. 3:      సలవ నవవ్వెనఁగ నేల సిగద్గీల వడనఁగ నేల
    వలయనఁ గటూడె ననున్న శ్రీ వతకటేశనఁడే

      చిలక వతటది నాలోనఁ జెలనఁ గే యాస యేమని
     పలిచేను నాపపైనఁ దానే పేగమ నితచనఁ గాకా



రేక: 0444-4ధనాన్నసి సత: 12-262
పలల్లవ:      తన చితత్తిమే యఱనఁగ దయ గలవానఁడు తాను

    వనరి యపప్పుడూనఁ బాయకతడు మని యనరే
చ. 1:     కనున్నలనఁ దనున్ననఁ జూచిత కాతక్షలనునఁ దరవు

   సనన్నల సేసిత మొగబాటటూనఁ గాదు
    వనన్నపములటూనఁ జేతు వడుకక మత లేదు

     యినిన్నటా నావల పనఁక నేమ చెపేప్పు ననరే
చ. 2:     నగదునఁ దనతో నెతతపైనానునఁ దనివ లేదు

    తగిలి మోవ యానుదు దపప్పునఁ బోదు
   అగపడి కౌనఁగిలితతు నాసలనునఁ దగవు

     యగసకెక్క మాయ వల పేమ చెపేప్పు ననరే
చ. 3:     మతతనాననఁ గటూడుదు మద మెతతపైనా దిగదు

   వతతలగానఁ గొసరదు వడదు తమ
     పతతముతో శ్రీ వతకటపత యిటేట్టి ననున్న నేలే

      యితత సేస నా వలప యేమ చెపేప్పు ననరే



రేక: 0444-5కాతబోదిసత: 12-263
పలల్లవ:      యతదటూనఁ దపప్పుతచకో రాదు యేమటానునఁ బొదుద వోదు

    అతదే పరాక సేసుకో నలవ గాదు
చ. 1:     తలనఁపననఁ బారను తన చకక్కని రటూపము

   వలినఁదా నాడేమాటల వనిన ట ట్టిను
   కల గనినట ట్టిను కనున్నల మటూసుకొతటేను

     యలమ నా భావ మది యేమ సేతునే
చ. 2:     కడు సతదు లదరను కౌనఁగిలితచకొనన్న ట ట్టిను

    బడి నుతడినట ట్టిను పపై పపై నీడ
     వడి వటట్టి నట ట్టిను వరకే నా కోరికను

    వుడివోని నా యాస కపమ యేదే
చ. 3:     చెనకినయ ట ట్టిను సలవ నవువ్వెల వచచ్చె

  చనుగవ యతటనట ట్టి సతతోసానను
     యనస శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలో వచేచ్చెసి ననున్న
     మనసు నిరత్మిల మాయ మరియు నే మతదునే



రేక: 0444-6కనన్నడగళ సత: 12-264
పలల్లవ:     అడుగరే మ రయిన నతగనలల వభుని

   యడయవు తలపోనఁత లే మతదునే
చ. 1:    వరకే వుతడితేను వుమత్మిగిలీనఁ దమకము

   సారెకనఁ జెనకితే వసట వుట ట్టిని
    కూరిమ గొసరితేను కపప్పు వడనఁ దరితీప
    యేరీత నుతడునో చితత్తి మే మతదునే

చ. 2:    మొగము చటూచితేను మునుకొనీ యాసల
   నగితేను పతతముల నానఁ టకొనీని

    తగిలి మాటాడితేనునఁ దానఁ కీని మరత్మిముల
   యగసకెక్కముల నేర నే మతదునే

చ. 3:     వరసతోనఁ బెననఁగితే వతతుల వాసుల రేనఁగీ
   సరసము లడితేను చల మెకీక్కని

   యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనె ననున్ననఁగటూడె
    యరవు లే దిదదరికి నే మతదునే



రేక: 0445-1శతకరాభరణత సత: 12-265
పలల్లవ:      ఇదవో నా గణము యితతకతట నేమ సేతు

    పదిలననఁ దాను నేరపనఁగ వచెచ్చె నాకనటూ
చ. 1:     చలము సాదితచ నేర సరసుని తోడుత

   చెలరేనఁగి పగయముల చెపప్పు నేరత్తి ను
     బలిమనఁ బెననఁగనఁ జాలనఁ బెపై కొతటేనఁ జేతకి

   చలకనఁగా మెలనఁగి మెచచ్చెల మెచచ్చెనఁజాలదు
చ. 2:      బొమత్మిల జతకితచ నోప పూచి తనున్న నితతలోనె

   సమత్మితతచి వలపల చలల్ల నోపదు
    దొమత్మిసేయ నెఱనఁగను తొడరి తానఁ గటూడితేను
   వుమత్మిగిలనఁ దమ నటూరకతడ నెఱనఁగదును

చ. 3:     బీరమాడ నియతకొననఁ బే ద్రిమ శ్రీ వతకటేశనఁడు
    కోరి ననున్ననఁ గటూడె నియతకొనెనఁ గాని

    నేరము లతచనఁదా నిగిడి ననున్న మనిన్నతచె
    నేరపలే సారె సారెనె నెతచెనఁ గాని



రేక: 0445-2పాడి సత: 12-266
పలల్లవ:     వటట్టి పరాక సేయనఁగ వచేచ్చె దేమ

      యేటఱట్టి నానఁ గటూడక పోదు ఇనఁక నేల మఱనఁగ
చ. 1:      సలవ నవవ్వెన నవువ్వె సిగద్గీల వనెన్నల పవువ్వె

    పలకనఁ దేనెల సన బతగార వాన
    లలితాతగి నీక నిదే లతచమచచ్చె యదుటను
   యలమనఁ జేకొనవయత ఇనఁకనేల మఱనఁగ

చ. 2:     తొతగి చటూపల మొకక్కల తుమత్మిదపతడు రెకక్కల
   పొతగేట చనునఁగొనల పూనఁప మొనల

     అతగన కానుక వట ట్టి నదివో నీక నేనఁడు
    ఇతగితాన నియతకొను ఇనఁక నేల మఱనఁగ

చ. 3:    గటట్టి గోరిరేకల కతతు ముదద్రిలేకల
    తొటట్టి న యకౌనఁగిలి రతుల లోనఁగిలి
     నెటట్టిన శ్రీ వతకటేశ నెలనఁత సటూడిద వటేట్టి
    యిటేట్టి యేలవయత ఇనఁక నేల మఱనఁగ



రేక: 0445-3బౌళ సత: 12-267
పలల్లవ:      యటట్టి సేసినానఁ జేయనీ ఇనఁకనఁ దన చితత్తిము

    ఇటట్టి దని రమణుని కెఱినఁ గితచరే
చ. 1:     ముచచ్చెటతతపైనానఁ దరచ మోహము గల వారికి

    మచిచ్చెకతో సారె సారె మాట లడినా
   వచిచ్చెరాని పదతముల నుతడు నడియాస

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె యతతేసి కొసరినాను
చ. 2:    తని వమటానఁ బొతదదు తమకితచేవారికి

   పననఁగి పననఁగి యతత పగయపడినా
     వనియు వనని మాట వధమెపై యుతడునఁ దలనఁప

   కనునఁ గొని యదుటనే కాచకతడినాను
చ. 3:      తగ లతతపైనానఁ బాయదు తతనఁ గటూడిన వారికి

   నగి యటవల గోర నాటతచినాను
     తగ శ్రీ వతకటేశనఁడు తానే వచిచ్చె ననున్ననఁగటూడె

    చిగరనఁ జేగెపై వుతడు చిమత్మి రేనఁచినానటూ



రేక: 0445-4సితధురామకిగయ సత: 12-268
పలల్లవ:     యితకనెపైన రావ యిదే వచెచ్చె రమణునఁడు

     మతక లేకతడితేను నీ మగనఁ డిటట్టి మెచచ్చెను
చ. 1:    సిగద్గీగలదానికి చెలల్ల ను పతతము లలల్ల

  యగద్గీపటట్టినిదానికి నెనయునఁ బొతదు
    వగిద్గీ వనయప దాని కొనగటూడు వడుకల

     వగద్గీళతచక నా బుదిద వతటనఁ బత మెచచ్చెనే
చ. 2:    వోరిచివునన్న దానికి నొదిదకౌనఁ జటట్టిరికము

   నేరిచిన దానికి నితడు సిరల
   మేరతో నవవ్వెదానికి మకక్కటమౌ రాజసము
      యరీత నా బుదిద వతటే నీ వభునఁడు మెచచ్చెనే

చ. 3:      గటట్టి న నునన్న దానికి గణము లోజక వచచ్చె
   దిటట్టియపైన దానికి తేనఁకవ గలద్గీ

    నెటట్టిన శ్రీ వతకటనిలయునఁడు నినున్న నేల
     యిటట్టి నా బుదిద వతటే నీతనఁడితకా మెచచ్చెనే



రేక: 0445-5రీతగళ సత: 12-269
పలల్లవ:     చేరి పననఁగనఁగనఁ బోతే చితత్తి మెటట్టి తడునో

    కోరి తను నితతేసి కొరనఁగ నేలే
చ. 1:      తగిలి నా తమకమే తనక దయ వుటట్టితచ

  వగటగా వనన్నవతచ నేలే
     మొగము చటూచినా యాస మోహము దనక రేనఁచ
   అగడుసేసి కొసరి యలయితచ నేలే

చ. 2:     కితదుపడి తనక మొకేక్క మొకెక్క పలమచచ్చె
   చతదముగానఁ దనిన్నటేట్టి వసరితచ నేలే

     కతదువ నే నతపే కానుకలే తను రపప్పుతచి
    సతదడితచి సారె సారె చతడిపటట్టి నేలే

చ. 3:      కడు నేనఁ జేసే వడిగాలే తన కెచచ్చెరితచి
      బడి బడి దపైనతము చటూప నినఁ క నేలే

     చిడిముడినఁ దానె వచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె
   గడిగొన సతతోషిచకొతటనఁ జెపప్పు నేలే



రేక: 0445-6శ్రీరాగత సత: 12-270
పలల్లవ:       యిదవో నా నోము ఫలమనఁక నే వరప లేదు

     పదినఁ బదపై యాసల నాపపైనఁ దన కనన్నవ
చ. 1:     యపప్పుడూ మరబాణ లతత వానఁడియపైనా నేమ

   తపప్పుదుగా నామనఁద తన కరణ
    వపప్పుగనఁ గోవల లతత వరటతో నుతడినాను

    చొపప్పులగానఁ దానఁజూచిన చటూపల నా కనన్నవ
చ. 2:      అల చతదురని వనెన్నలతత వటట్టి యపైన నేమ

   కలదుగా య చటట్టిరికము తనది
    చిలకల కొరకొరెపై చిమత్మి రేనఁగనఁ బలికినా

     చెలరేనఁగి తానఁ బెటట్టిన సేసలే నా కనన్నవ
చ. 3:    మతదానిలనఁడు యతత మతదటాడినా నేమ

    అతదరిలోనఁ దన పొతదు లబెబ్బునఁగా నాక
    యితదు శ్రీ వతకటేశనఁడు యిటేట్టి తాననేన్నలినానఁడు
     చతదాన నా రెచిచ్చెనటట్టి చనవు నా కనన్నది



రేక: 0446-1రామకిగయ సత: 12-271
పలల్లవ:    ఆకెక నీకనఁ దలసు నౌభళశ

   యేకతాననే యరసి యఱనఁగకో రాదా
చ. 1:      యదురనఁ గొతడలకిక్క యేట కొల కే మమత్మి

   అదిగో సొలసి మాటలడ నినున్న
     పొదిగి పొదిగి యటేట్టి బొమత్మిల జతకితచ కొతటా

   తుదలేని వడుకలనఁ దొతగి చటూచని
చ. 2:    చలల్లని మాకలనీడ సమదిషిట్టితో నీక

    వలల్లని పగయాల చెపప్పు వరస నినున్న
    తలల్లమగా సలవులనఁ దగ నవువ్వె నవువ్వెకొతటా

   పలల్లదాన నీపపైనఁ బటూబతత వసని
చ. 3:      మకక్కటపనఁ దమకము మతచనఁగా నీ తొడ యకిక్క

    గకక్కననఁ జనున్నల నొతత్తి కలస నీతో
    తకక్కక యహోబలననఁ దగ శ్రీ వతకటాదిద్రిని
    వకక్కటపై నినున్ననఁ బెతడాల్ల డి వదిదకె చటూపీని



రేక: 0446-2నారాయణ సత: 12-272
పలల్లవ:      అరయ నాపపపై నీక నటాల్ల నె కానఁ బోల

    గరిమ మ గణముల కడునఁ గొతత్తిలయాత
చ. 1:      మొగము చటూచి చటూచి మోహముల చలిల్ల చలిల్ల

   చిగర మోవతేనె చితది చితది
    పగటన మాటలడి పచిచ్చె దేరనఁ దమకితచ

   మగవ వడుకల యేమని చెపేప్పుమయాత
చ. 2:      చేతుల చానఁచి చానఁచి సలవుల నవువ్వె నవవ్వె

   పోతరప సరసాల పూసి పూసి
    రాతరినఁ బగలనఁ బొతచి రతులకే యాసగితచ

    య తరణ కోరిక లనిన్న లేవయాత
చ. 3:      చనునఁగవ నొతత్తి యొతత్తి జవావ్వెది మెతత్తి మెతత్తి

    పననఁగి పననఁగి సిగద్గీ పతచి పతచి
    యనసను శ్రీ వతకటేశ నినున్న నితతలోనే

    వనిత చతదము లివ వసమా నేనఁడయాత



రేక: 0446-3తలనఁగనఁగాతబోది సత: 12-273
పలల్లవ:    అతవ పాలి దేవునఁడ వనిన్నటాను

    నతుల సేస నీకనఁ దగ మనిన్నతచవయాత
చ. 1:     జలజాకకి నీ పేర జపయితచే మతతగము

    తలనఁపలో నీ రటూపనఁ సతతత ధతనము
      అలరి చెలి నీ వదిద కతపనదే ఆ వాహనము
    వలసి యచచ్చెవాసిన వురమే నీ పీఠము

చ. 2:    అతగపనఁ జిఱనఁ జెమట లర ర్ఘద్వ్యపాదాతచమనాల
   సతగతనఁ బెతజ మాటల జలకముల
     పొతగటనఁ జలల్లనఁ గా మేనిపూనఁత కతకమే గతదము

     చెతగటనఁ గొపప్పు వరలే సేసే పూజ నీక
చ. 3:    నీరజాక మోవతేనె నీక నారగితపల

     య రీతనఁ బుకిక్కట వడె లిచెచ్చె బాగాలటూ
     కూరిమ శ్రీ వతకటేశ కూడిత వకె నితతలో

  సారప సమరతులే సకలోపచారాలటూ



రేక: 0446-4గజజరి సత: 12-274
పలల్లవ:     యే మని వనన్నవతచేనే యినఁకనఁ దనక

   చేముతచి తానే దయసేసనఁ గాకా
చ. 1:    చెపప్పురాని సుదుద లక సేయరాని చేనఁతలక

    వపప్పు తన కొడనఁబడి వునన్నదాన నేను
   కపప్పులపైన యాసలక గఱిలేని కోరికెక

     తపప్పుక గఱి యపైతని తనకనఁ గా నేనటూ
చ. 2:     నెటట్టి కొనన్న మొకక్కలక నితడుకొనన్న పగయాలక

    వటట్టి కొని కాచక వునన్నదాన నేను
   కటట్టిన కతకణనక కడునఁ జటట్టిరికేనక
    యిటేట్టి పాలపడి తన కిర వపైతని

చ. 3:    వడరాని పొతదులక వడుక కూటములక
    వోడక తన యదుట నునన్నదాన నేను

     యడనే శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనఁ దా ననున్న నేల
    తోడునీడ వల నిటేట్టి దొరసిత నేను



రేక: 0446-5దేవగాతధరి సత: 12-275
పలల్లవ:     యకక్కడ పరాక నీక నెతదు చటూచేవు

    పకక్కటలేల్ల వలపల పగయ మటట్టి దయాత
చ. 1:     కపప్పులనఁ దపప్పుల నెపైన కోరికల మదిలోన

   వుపప్పుతలల్ల నఁ జెమటల వళళ్ళమనఁ దను
    దపప్పు దేరే మాటల తరితీప మోవమనఁద
    కపప్పు వునన్నది చెలికినఁ గనునఁ గొనవయాత

చ. 2:    తనివోని తలనఁపల తమ జవవ్వెనముమనఁద
  వనియేట వడుకల వనులమనఁద

    ననిచిన పొతదుల నవువ్వె సలవుల మనఁద
   గనమాయ నిదవో కనునఁ గొనవయాత

చ. 3:     చిమత్మిరేనఁ గే యటవతట సిగద్గీల చనున్నలమనఁద
  కముత్మికొనన్న యడియాస కౌనఁగిటమనఁద
     యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ

    కమత్మిర మనిన్నతచి యితకానఁ గనునఁ గొనవయాత



రేక: 0446-6భపైరవ సత: 12-276
పలల్లవ:     యగద్గీ పటేట్టివు సుమత్మి యఱనఁగ నేను

    సిగద్గీల నీ వతటతేను చేతనఁ జెనకదును
చ. 1:      నీ వచిచ్చెన చనవున నీ చితత్తి మెఱనఁగక

    వ వగ రావపైత వని వగిరితతును
   దేవులనెపై యుతడిన మతదమేళన నటూరకే
    పూవుల నీవు వసితే బొమత్మిల జతకితతునటూ

చ. 2:      నాక నీవు గల వని నమత్మిన గరవ్వెమునను
    పపైకొని నినున్న నేను గబబ్బుల నొతుత్తి దు

   రాకపోకల నీవు సరసమాడే వడుకను
   యేకాతతాల చెవలోన నేమెపైనా నాడుదును

చ. 3:       నాతో నీవు సారె సారె నవవ్వె వనే మదమున
    రాతరినఁ బగల నీతో రత సేతును
    యతల శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
  పోతరితచి రాకొటట్టినఁ బొగడుదునటూ



రేక: 0447-1భటూపాళత సత: 12-277
పలల్లవ:      యఱనఁగనఁడా తా నేమెపైనా యేల ననున్న జరసని

   మెఱసే తనగణల మెచచ్చెకొతదునఁ గాకా
చ. 1:     నగితే మారక మార నగవచచ్చెనా తనతో

   మొగము చటూచి యటేట్టి మొకక్కదునఁగాకా
      మగనఁడు తా గో రటూనఁదితే మరి నేనఁ జెనకదునా

    జిగి మఱ సమత్మితతచి సిగద్గీన నుతదునఁగాకా
చ. 2:     యనసి తా మాటాడితే యదుర మాటాడుదునా

    వనర వనుల వని వనఁకొతదునఁ గాకా
    చెనకి పూబతత వసితేనఁ దపప్పుతచ కొతదునా

   అనుమానితచక చేత నతదుకొతదునఁ గాకా
చ. 3:       ధరనఁ దానఁ జెకక్క నొకిక్కతే తన చెకక్క నొకక్కదునె

    వరసి అతదుకనఁ బాదా లొతుత్తి దునఁ గాకా
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనఁ దా ననున్ననఁగటూడె

   గరవము చటూపదునా కౌనఁగిలితతునఁ గాకా



రేక: 0447-2నారాయణ సత: 12-278
పలల్లవ:      యేనఁట కయాత నీవు మాతో యేలటా లడేవు

  నానఁటకపదాననా నవవ్వెదాననఁ గాకా
చ. 1:    సారె నీతో బెననఁగ సరిదాననా

   మేరల మఱనఁగ నతత మేనదాననా
   దటూరి మాటలడ బరదుల దాననా

    యేరీతనఁ జేసినను నీ యిచచ్చెలోదాననఁ గాకా
చ. 2:     నికిక్క నికిక్క నినున్ననఁ జూడ నీటదాననా

   తొకిక్క పాదాలనఁ బెనచ దొడడదాననా
   చికిక్క మో వడుగ నపప్పుచిచ్చెనదాననా

    మకక్కవ నీ వలితే సమత్మితతచేదాననఁ గాకా
చ. 3:    తగవులనఁ బెటట్టి నేనఁ బతతపదాననా

   తగిలి చేయి వటట్టినఁగ దతటదాననా
    నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నీవ ననున్ననఁగటూడితవ

    మగల నీ మనన్ననల మెఱసేదాననఁ గాకా



రేక: 0447-3వరాళ సత: 12-279
పలల్లవ:     వనన్నవతచరే య మాట వభునికినఁ జెలలల

    పనిన్న తనతో నేను పతతము చటూపతనా
చ. 1:      చెలనఁగి తన కరల చికక్కల దసితనఁ గాక

   బలిమ సేసి శిరసు పటట్టితనా
     వలయనఁ జకక్కని తనున్న వడుకనఁ జూచితనఁ గాక

    కలికి కనున్నల నిటేట్టి కడు జతకితచితనా
చ. 2:     గటట్టిగా ముతజెతనఁ గతకణము గటట్టితనఁ గాక

    దిటట్టినెపై తన చేయి వటట్టి తీసితనా
      గటట్టి తోడ తనక నేనఁ గొలవు సేసితనఁ గాక

    అటేట్టి తనున్ననఁ బోకతడా నానఁ గితనా
చ. 3:       సరగనఁ దనున్ననఁ గనఁగిటనఁ జనున్నల నొ తత్తితనఁ గాక

    బరదుల చటూప మోప పననఁ గితనా
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్ననఁటా ననున్న నేల

    సరి మెచిచ్చెతనఁ గాక యాసలనఁ గొసరితనా



రేక: 0447-4కాతబోదిసత: 12-280
పలల్లవ:    యేమ చెపేప్పుమయాతనీతో నితత సుదుద లటూ

   కామతచె నినున్న నీకెనఁ గరణతచవయాత
చ. 1:      పడనఁత నినున్ననఁ దలనఁచి బయల గనఁగిట నితచ

    బడి బడి నీ సుదుద ల భావతచను
   అడియాలముల చటూచి ఆనతదమున మతచ

  వుడివోని కోరికెల నుమత్మిగిలను
చ. 2:     తకక్కక నినున్ననఁ బేరొక్కని తనలోనె సిగద్గీవడు

   చికిక్క నీ మాటాలకితచి చెమరితచను
      మకిక్కలి నీ గణలక మెచిచ్చె మెచిచ్చె లోలో నవువ్వె
    వకక్కటపై నీ మోవతేనె కూరకె యాకారను

చ. 3:     సమరతు లటూహితచి సరసప మాట లడు
     కొమర నీ రటూప వాబ్రాసి గోర గీరను

       తమ తో శ్రీ వతకటేశ తగ నీ వటేట్టి వచిచ్చె
    రమణనఁ గటూడితవ య రతులే తలనఁచను



రేక: 0447-5భపైరవ సత: 12-281
పలల్లవ:     యిపప్పుడు వచిచ్చెతవ మా యితటకి నీవు

      దపప్పు దేరె నా పయి దయ దలనఁచనఁగ వలదా
చ. 1:      తలపోనఁ తలనునఁ జికిక్క తగ వదకదు నినున్న

    లలి నినున్ననఁ జూచేనతటా లచి కోరదునటూ
    అలమె నతటా లోలో నాసలనఁ బొరలదును

    యలమ నీ వయితేను యకక్కడ నుతదువయాత
చ. 2:     మతతనాన నుతడి తమకితతు నీ రాకక

   బతతకూటవళ నీక వార మతుత్తి ను
      కాతతల నీ వదిద కతప కాచ కతడుదు వళల
     యితత నే మోహితచిత నీ వకక్కడ నుతదువయాత

చ. 3:      సరసము లడే నతటా సారెక వడుక సేతు
    సరగ నీ రతు లతచి సతతోసితతును
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ
    యరవు లే దిదదరికి నెకక్కడ నుతదువయాత



రేక: 0447-6దేసాళత సత: 12-282
పలల్లవ:      నీ చితత్తిము వచిచ్చెతని నేనఁ జేసినదే భాగతమో

     చే చేత నీవు ననున్ననఁ జెకక్కల నొకేక్కవ
చ. 1:    పలకనఁదేనెల వార బతత బోజనాలవార

    చెలమ కతత్తిల నీక సేనా సేన
     యలమ నీ కెతదులోను యవవ్వెతనఁ బోలదు నేను

    కలికి నతటా ననున్ననఁ గడునఁ బొగడేవ
చ. 2:    దగద్గీరనఁ గటూచతడేవార తమతోనఁ జెనకేవార

  సిగద్గీల వడేవార సేనాసేన
     వగిద్గీ నీక సేవ సేసి వడనఁబడ నెతతదాన

   తగద్గీలేని గణములదాన నతటా మెచేచ్చెవ
చ. 3:    మఱనఁగన నుతడేవార మతతన మాడేవార

  చిఱనవువ్వె నవవ్వెవార సేనాసేన
     నెఱి నీ దేవుళళ్ళలోను నే నేమ నేరతును

    గఱిగా శ్రీ వతకటేశ కూడి గారవతచేవ



రేక: 0448-1మాళవశ్రీ సత: 12-283
పలల్లవ:    చెపప్పుత మపప్పుడే ఆకె సిగద్గీవడును

    యపప్పుడు నేరప్పురి వౌదు వనిన్నటాను నీవ
చ. 1:      చకక్కనఁ గా మగవపపై సేసల చలల్ల దువు గాని

   చెకక్క నొకేక్కవు సుమత్మి సిగద్గీవడును
   పకక్కటలల్ల చనున్నల పతడిల్లకూనఁతుర యకె

   కకక్కసితచేవు సుమత్మి కడునఁ బువువ్వెవతటది
చ. 2:     కాతరితచక రమణీనఁ గాల దొకక్కదువు గాని

    చేతుల వటేట్టి వు సుమత్మి సిగద్గీవడును
      నీ తరణ బారెనఁ డేసి నెరల కొపప్పుది యకె

    గాత చటూపేవు సుమత్మి బతగార బొమత్మివతటది
చ. 3:      యలమ శ్రీ వతకటేశ యితత నేలదువు గాని

    సలవ నవవ్వెవు సుమత్మి సిగద్గీ వడును
    మొలనటూళళ్ళ బతగార గతటల పఱనఁదుల దకె
   అలయితచేవు సుమత్మి తలిరాక వతటది



రేక: 0448-2కరతజి సత: 12-284
పలల్లవ:     ఆనఁటదపై పటట్టి నతదు కటవలనఁ గాకతడితే

     యేనఁ ట జనత్మిమయాత మముత్మి నేలకొన వలదా
చ. 1:      పానుపపపైనఁ గటూచతడి నీ పాదముల చేత నొతత్తి

   ఆనితచి గబబ్బుల మనఁద నతదుకొతటాను
    నానుపనఁ జెమట నీపపై ననుపననఁ జితదుకొతటా
    కానుకగా మోవ యిచిచ్చె కరనఁగనఁగ వలదా

చ. 2:      కొనగోర నీ కరల కూడగీరి దువవ్వె దువవ్వె
   చెనకి చెకక్కననఁ జెకక్క చేరచ్చెకొతటాను
     పననఁగి నీ బుజాలపపై పగయాననఁ జేతుల వసి

    తనివార మోము చటూచి దపైవార వలదా
చ. 3:     వయతనే కౌనఁగిట నితచి వతత్తిగిలి పకక్కనుతడి

   తయతని నీ మోవతేనె దసుకొతటాను
      ఇయతడ శ్రీ వతకటేశ ఇదే నీ దేవుల నెపైత
    పయతదనఁ గపప్పు ఇటేట్టి తపప్పులనఁ దేలవలదా



రేక: 0448-3గళ సత: 12-285
పలల్లవ:     యిదివో నీ కతాననే యితత లయను

    యదుర చటూచే యాస లేమ చెపేప్పుమయాత
చ. 1:     జవవ్వెన ముపప్పుతలిల్ల సత చనునఁగవ యాయ

   నివవ్వెటలల్ల నఁ గోరికలే నేర లయను
    వువవ్వెళటూళ్ళరి మోహరస మటూరేట చెమట లయ

    యివవ్వెల నీకీ సితగారా లేమ చెపేప్పుమయాత
చ. 2:     తరితీప లితతకి గతత్తిప మోవతేనె లయ

  గరిమనితపల మోముకళ లయను
   సురతపనఁదమకము చటూడనఁ జూడనఁ గొతత్తిలయ

   యిరవపైన గరతుల యేమ చెపేప్పుమయాత
చ. 3:    కూటముల నిబబ్బురము కొనగోరే వాతడాల్ల య

   సటూటతో నడియాసల చటూప లయను
     యటతో శ్రీ వతకటేశ యకె నిటేట్టి కూడితవ

   యేటవటేట్టి యలగ లేమ చెపేప్పుమయాత



రేక: 0448-4నాగగాతధరి సత: 12-286
పలల్లవ:     చెలియ భావము చటూడనఁ జెపప్పునఁ గొతత్తిల

    యలమ నీ వలవయత యతత పొగడేము
చ. 1:     నితడిన తమక మెలల్ల నిలవుననఁ దొటట్టినఁగాను

   దతడి తరితీపల తమ రేనఁచనఁగా
    కొతడల వతట చనున్నల కొనసాగి పరగనఁగా
    మెతడగ వయసు నీక మనఁదతుత్తి కనన్నది

చ. 2:    తలపోనఁతల మదిలోనఁ దడనఁబడుచతడనఁ గాను
   చెలపచెమటల పపైనఁ జిపప్పులనఁ గాను

    కలికి చటూపల కాతక్ష కడు సతదడితచనఁగాను
    వలప నీకనఁ గాను కవడినఁ బటట్టి కనన్నది

చ. 3:     కోటాననఁ గోట కోరక్కల కపప్పులగనఁ బడనఁగాను
  మాటల పదవులపపై మలల్ల డనఁగాను

     నీటన శ్రీ వతకటేశ నీ వలిత వతతలోన
   కూటప రతుల నీక గఱిసేసుకనన్నది



రేక: 0448-5కతతలవరాళ సత: 12-287
పలల్లవ:      యతతని చెపేప్పు నేను యేమని వనేర మర

  సతతతము దపైలవారిచలల్ల వద (?) లడనే
చ. 1:      మనసుననఁ దాగే పాల మరి లకక్కవటట్టి నేల

   గొనకొని గకిక్కళళ్ళ కొలవ నేల
    నినుపలపై యతనికి నే వలచిన వలప
   యనలేక చెలలల యేల ననన్నడిగేరే

చ. 2:       సలవ నవవ్వెన నవువ్వె చేటనఁ డేమ గతపనఁ డేమ
    పలక లనేన్నయ నేమ పదర నేమ

    పలమార నాతని పపైనఁ బెటట్టిన యాసల
    కొలచి కొలచి యతత గటట్టి దలిసేరే

చ. 3:    వడుకెపై నరతులక వలల చెపప్పునఁగరాదు
  వాడిక మోవతేనె వడిడతచరాదు

     యడనె శ్రీ వతకటేశనఁ డితత సేస ననున్ననఁగటూడి
   యడువటట్టి మమత్మితదరి నేలితేనే మెచేచ్చెరే



రేక: 0448-6నాదరామకిగయ సత: 12-288
పలల్లవ:    తగలయనఁ బొతదుల తనకూ నాకూ

    తగ నిదదరి కనవ తలపోయ నెపడూ
చ. 1:      శిరసు వతచిత నెతతే సిగద్గీల రేనఁగనఁ గాను

  గరవముగా దనవ కాతతునితోను
    వరల వసిత నెతతే వడుకల గానఁగాను

      వరసము లే దనవ వ వలక నేనఁ డూ
చ. 2:     యితతలో నవవ్వెతే నెతతే యిచచ్చెకము గానఁగాను

   పతతము గా దనవ పలమారను
   సతతోసితచకొతట నెతతే చవగా మాటాడనఁగాను

   రతతుసేయ ననవ రవవ్వెగా నేనటూ
చ. 3:     కలసిత నెతతే రతనఁ గగిలితచకొననఁ గాను

   అలయితచ ననవ అతకెలనఁ దనున్న
   యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
    సొలయ ననవ తానే సొతపగా ననేన్నలనటూ



రేక: 0449-1శదదవసతతత సత: 12-289
పలల్లవ:   వరకే దకక్కదువా వువదలక

     యరీత నీ సేవ సేసే నేనఁటకి వదదనేవ
చ. 1:     పదవుల మోప నీకనఁ బద్రియముల చెపప్పువల

   చెదర కిచచ్చెకముల సేయనఁ గవల
    కదలనఁ గనున్నల నిటేట్టి కాతక్షతోడనఁ జూడవల
    వదలనఁ బయతద జార వతగి మొకక్కవలను

చ. 2:      నీ వమ చెపప్పునాను నెటట్టి కొని వనవల
    భావతచి నీ మాట కొడనఁ బడవలను
    కెపైవసమెపై వడె మచిచ్చె కౌనఁగిట నితచనఁగవల

    వ వలకనఁ జెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొనవలను
చ. 3:   సరసములడితేను సమత్మితతచి నవవ్వెవల

   ఇరవపై రతనఁ గటూడితే నెనయవల
    అరదపై శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

   మరిగితచిత వటాల్ల మతనఁ జొకక్కవలనటూ



రేక: 0449-2శోకవరాళ సత: 12-290
పలల్లవ:     యిదివో కామని భావ మెఱినఁగితచ వచిచ్చెతమ

  వుదుట మనోరథాల నోలలడుచనన్నది
చ. 1:      నినున్ననఁ బాసి వరహన నీ తోడి కూటముల

    తనున్ననఁ దానె తలపోసి తని వతదును
    సనిన్నధి గలిప్పుతచకొని సారె సారె మాటలడు

   వునన్నతప కొనగోర వరకే వనఁదును
చ. 2:     మటట్టి మఱనఁ జనున్నల మలగతో నదుమును

     వటట్టి పటట్టి పోక మను నటూరకే నవువ్వె
   తటట్టి ల భావతచకొను దకొని సరసమాడు

   బటట్టిబయల కౌనఁగిటనఁ బటట్టి వనఁడుకొనును
చ. 3:    పానుపపపై నినున్ననఁగటూడ భావతచనఁ జెమరితచ

   పూనినటట్టి భోగములనఁ బొదుద వుచచ్చెను
    ఆనుక శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె

    య నెలవుననే వచిచ్చె యితతలోనఁ గటూడితవ



రేక: 0449-3పాడి సత: 12-291
పలల్లవ:     యతచకొతటే నినున్న ననున్న నెతత కెతత

    పతచ బాణుని బలము పతగెనల వారము
చ. 1:     మన సియత నేరతువు మరిగితచ నేరతువు

   నినుపలగానఁ గస్కృప నితచ నేరత్తి వు
     వనయాన నేము సేసే వనన్నపము లే మునన్నవ

   తనివోని కోరికలనఁ దగిలేట వారము
చ. 2:     తమ రేనఁచానఁ గలవు తమకితచానఁ గలవు

   అమరనఁగనఁ జనవు లియతనఁగనఁ గలవు
      పగమదాన నేము నీక బతత్తి సే సే దేమునన్నది

 కొమరెపాయముతోడనఁ గొసరేటవారమటూ
చ. 3:    వడివటట్టి నోపదు వనగటూడా నోపదువు

    కడు శ్రీ వతకటేశ చొకక్క నోపదువ
    అడరి యలమేలత్మితగ కాప పతత మేమునన్నది

   యడయక నీ సేవక నిరవపైనవారమటూ



రేక: 0449-4గతభీరనాట సత: 12-292
పలల్లవ:      యేమయత నీక నాక నెతత కెతత అతతరము

   ఆముకొని నాకనఁ బద్రియము చెపేప్పువయాత
చ. 1:     యటట్టి సేసినా నినున్న నెగద్గీ లతచేదాననా

   బటట్టిబయ లేల వడనఁ బరచేవయత
    పటట్టి పననఁగనఁగా నేను పతతమున బగిసేనా
   వటట్టికి నీ వతతేసి వనఁడుకొనేవయాత

చ. 2:    చితత్తిగితచ మెపప్పుడూ నీ చేతలోనిదానను
     బతత్తి సేస ననున్న నెతత పపై కొనేవయాత

   యతత్తిలనఁ జూచినాను ఇచచ్చెకరాల నీక
   పొతుత్తి ల మానఁటల నెతత పొదిగేవయాత

చ. 3:    యేపనుల చెపప్పునాను ఇయతకొనేదాన నీక
   చేపటట్టి సనన్నల యేమ సేసేవయత
    రాపల శ్రీ వతకటేశ రత నలమేలత్మితగను

    నా పాలి వానఁడవు నినున్న నమత్మితనయాత



రేక: 0449-5అమరసితధు సత: 12-293
పలల్లవ:      యేమ సేతు నా తమక మటవల నునన్నది

     నేమము లలల్ల నాక నీ కొరకే కాదా
చ. 1:      వమార నీవు రావని వసరితచి దటూరే దలల్ల

     కామతచి నీ పపై బతత్తినే కాదా నేను
    ఆముకొని బొమత్మిలను అటేట్టి మరి జతకితచేది

     దోమట నీ తోడి పొతదు కొరక కాదా
చ. 2:     కొనచటూపలను నినున్న గతపతచి చటూచే దలల్ల

   అనిశము నీతోనఁ బాయలేకే కాదా
     మనసు మరాత్మిల సనఁక మాటల నినాన్నడే దలల్ల
   తనివోని కోరికల దపైవారతానఁ గాదా

చ. 3:      పచిచ్చెగా నినున్ననఁ జెనకి పతతముల చటూపే దలల్ల
     కొచిచ్చె కొచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడె కొరకే కాదా

    యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
   మెచిచ్చె ననేన్నలితవ యమేలకే కాదా



రేక: 0449-6కేదారగళ సత: 12-294
పలల్లవ:     యేపప్పుడూ ననిన్నతతటాను యడేరచ్చె నే భారము

   చెపప్పునటట్టిలల్ల నీవ సేసేవు గాకా
చ. 1:     వడుకతో నే నెతత వగిరితచినా నేమ

   వాడికతో మనిన్నతచవలనఁ గా నీవ
     వాడి యఱినఁగిన నినున్ననఁ బెపైకొని కొసర నేమ
      జాడ తోడ నీవ నాక చన వచేచ్చెవు గాకా

చ. 2:       ఆసపడి నీ పాదాల కట నే మొకిక్కన నేమ
    వాసితో నా దికక్క చటూడవలనఁగా నీవ

      సేస వటట్టితవ నినున్ననఁ జెకక్క నొకక్క నినఁక నేమ
     బాస దపప్పు కిటేట్టి ననున్ననఁ బాలితచేవు గాకా

చ. 3:      యదురగా వచిచ్చె నినున్న నితటకినఁ దచిచ్చెతే నేమ
  వదలక ఆదరితచవలనఁగా నీవ
    యిదివో శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

    పొదిగి కూడిత వటేట్టి భోగితచేవు గాకా



రేక: 0450-1బలహతస సత: 12-295
పలల్లవ:    వనితలకనఁ బతకి వలపే కీల

   ననుప గలిగితేను నానునఁ బద్రియములటూ
చ. 1:      చితత్తిము వచిచ్చెన చోట సేవ లలల్ల నీడేర

    అతుత్తి గ డయితే మాట లనువు లౌను
   పొతుత్తి ల గలసితేను బోజనాల రచలౌను

    బతత్తి గలిగితేను యే పనులపైనా నౌను
చ. 2:    చెలిమ సేసినచోట చెలనఁగ మతచితనాల

   తలనఁప గలిగితేను తమ రేనఁగను
   బలిమనఁ బొగడితేను భావముల గరనఁగను

   నెలవపై పాయకతడితే నిలచ మచిచ్చెకలటూ
చ. 3:     కతదువ గలగ చోట కానఁపరాల వడుకలౌ

  చతదముగానఁ బెననఁగితే సరసమౌను
    యితదునే శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
    పొతదితవ ననున్న నిటేట్టి పొనఁసగ మనన్ననలటూ



రేక: 0450-2ఆహిరి సత: 12-296
పలల్లవ:    యేమని పొగడుదునే యిటవతట నావభుని

     య మేల నే మఱవను యేపప్పుడూ ననవ
చ. 1:      యతత పరాకెపై వుతడినా నెదుటకి నే వచిచ్చెతే

   సతతోసాన మోము చటూచి చనవచచ్చెనే
    వతతలగా నిదిద్రితచేవళ నేనఁ బాదా లొతత్తితే
   అతతలోనే లేచి ననున్న నాదరితచనే

చ. 2:      యే పొదుద నే వచిచ్చెనాను యదురకొని లలితచి
   చేపటట్టి కౌనఁగిలితచి సేద దేరచ్చెనే

   చాపలన సిగద్గీతోనె సముకాన నుతడినాను
    చానఁపనే చేతుల నా చనున్నల మనఁదటనే

చ. 3:     యచిచ్చె రాజసాననఁ దాను యేకతాన నుతడినాను
   మచిచ్చెక నాతో నవవ్వె మనిన్నతచనే
   ఇచచ్చెట శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    ఇచచ్చెగితచి ననున్న నేల యనన్ననఁడునునఁ బాయనఁడే



రేక: 0450-3బౌళ సత: 12-297
పలల్లవ:     కొచిచ్చె నేనఁ బెపైకొనే నతటే గోలదానను

     యచిచ్చెన నా వలపే ఇతత సేసే ననున్నను
చ. 1:      నీ మొగము చటూచితేను నీ సుదుద ల దలనఁపను

    చే ముటట్టితే పలకల చిమత్మి రేనఁగను
    కామతచి వదద నుతడితే కళల దపైవారను

      యేమ సేతు నా వలప లితత సేసే ననున్నను
చ. 2:     వనన్నపము సేసేనతటే వస నితడ సిగద్గీల

   పనిన్న వనఁడనఁబోతే ముతచనఁ బరవసము
   సనన్నల సేసేనతటే జలజలనఁ జెమరితచ

     యనన్నరాని నా వలప వతత సేసే ననున్నను
చ. 3:     సరసము లడేనతటే సతతోము లలల్లనఁ దొట ట్టి

   అరదుగా నవవ్వెనతటే నాసల వుట ట్టి
    యరవు లేని శ్రీ వతకటేశ యలమేలత్మితగను
     యిరవపైత నా వలప లితత సేసే ననున్ననటూ



రేక: 0450-4పూరవ్వెగళ సత: 12-298
పలల్లవ:      యితకా నేల పరాకల యితకా నేల సిగద్గీల

   సతకెలనిన్నయునునఁ దరె చన వయతవయాత
చ. 1:     మటూసిన ముతత్తిము వల ముతగిట నిలచనన్నద

  ఆసపడడ చెలితో మాటాడవయాత
    సటూసకము గటట్టి కొని చటూచ నీ మొగమే

   సేస ముతాతల తోడనఁ జితత్తిగితచవయాత
చ. 2:     సలవ నవువ్వెల తోడ శిరసు వతచకనన్నద

  చెలరేనఁగి కొనగోరనఁ జెనకవయాత
   కలయికలక నీ కొలవుల సేసని

    లలినఁ జెకక్క నొకిక్క యిటేట్టి లలితచవయాత
చ. 3:       మచిచ్చెక నీ కౌనఁ గిటకి మనసు పటట్టి కనన్నది

   కచిచ్చె కచిచ్చె కౌనఁగిటనఁ గటూడవయాత
    యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   యిచచ్చెల నేలీత వటేట్టి యడేరచ్చెవయాత



రేక: 0450-5సామతతత సత: 12-299
పలల్లవ:    అవధర చితత్తిగితచ మతగన పాబ్రాణేశనఁడవు

    యివల నీ కితతలోనే యకక్కడ పరాక
చ. 1:     సొలప నిటటూట్టిరప్పుల సబాననఁ బాడనఁ జెలి

  పలకలనఁ గపప్పురాల పచారితచని
   వలపల చెమటల వసతతము చలీ ల్లని
   నిలవునఁ గొలవులను నెయతము నితచని

చ. 2:    పగటనఁ జూపల రాయబారల నతపీని
    చిగరనఁ జేత మొకక్కల చిమత్మి రేనఁచని
   నగవుల సరసాల నారవోసనఁ దమకము

    జిగినఁ బులక ముతేత్తిల సేసల వట ట్టిని
చ. 3:    కరగితపనఁ జెనకల కానుకల చేతకిచిచ్చె

   తొరలితప మోవుల వతదుల వట ట్టిని
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ

     సిరల నీవు గటూడనఁగానఁ జెలనఁ గి మెచచ్చెని



రేక: 0450-6శతకరాభరణత సత: 12-300
పలల్లవ:     యిదదరి భావాలనఁ గతట మదవో నేము

    వదిదకతోనఁ జెమరితచె నొరపపై నీ మేనను
చ. 1:      చెకక్కలనఁ జెమట గారీ సిగద్గీల మోముననఁ దేరీ

   చొకక్కప చెలియ మోము చటూడవయాత
     మకక్కవ నీపపై నునన్నది మహిమ లలల్ల గనన్నద

   మకక్కళతచి మాటలడ మనిన్నతచ మపడు
చ. 2:    చితతతోనఁ గగ మత్మిడివడ చిగరమోవ వాడ

   యితతకేనఁ జనవు లలల్ల నియతవయాత
     సతతోసాల మేన నుబెబ్బు సరసము లలల్ల నబెబ్బు

    పొతత కిటేట్టి చేరి తముల మడవయాత
చ. 3:      గబబ్బులనఁ గతకమ రాలీ కోరిక నీపపై వాలీ

   జొబబ్బులనఁ గటూడిత వటేట్టి చొకక్కవయాత
   అబుబ్బురప శ్రీ వతకటాధిప అలమేలత్మితగ

   నుబుబ్బున నేలిత వతకా నొనగటూడవయాత



రేక: 0461-1కతతలవరాళ సత: 12-301
పలల్లవ:      యినాన్నళళ్ళ నెఱనఁ మెపైత మదదరి మ పొతదుల

   సనన్నలను చాయలను సరి గానుపతచని
చ. 1:       ఇచిచ్చెన చన వటట్టి దో యపక నీవు నేనఁడు

    పచిచ్చె దేర నవువ్వె నవవ్వె పచారితచని
    కచచ్చె పటేట్టిపప్పుట నుతడి కాచకనన్నదో నీక

    యిచచ్చెలనఁ దన తమక మపప్పుడే చటూపీని
చ. 2:      పలమార మలో నొడనఁ బాటల్లవ యటట్టి వో

   మలసి యకె నీతో మాటలడని
    వలలేని వలపల వడుక లితకా నెనోన్న

   కలవ పూవుల వసి కాతతాళతచని
చ. 3:      తనివోని యాసదము తన కెతత గదోద కాని

    చనునఁ గవనఁ బెనగతా సాము సేసని
    ననునఁ గటూడిత వతతలో నమత్మితచి శ్రీవతకటేశ

      నను పతతో తాను గోర నానఁ టతచని పపైని



రేక: 0461-2రీతగళ సత: 12-302
పలల్లవ:     యేల మముత్మి రేనఁచేవు యేమనవచచ్చెను నినున్న

    యేలకొతదువు గాని యా యితటకి రావయాత
చ. 1:     వాకచిచ్చె నీతో నేను వకక్కణగా మాటాడనఁగా

    నీక దేవులపై నవార ని నేన్నమతదురో
    మేకలక నీతో నేను మేలములడనఁ గాను

    కాకరి తనాల నవవ్వె కమత్మిట సాదితతురో
చ. 2:      చేతుల చానఁచి నీక సేవల నేనఁ జేయనఁగాను

    నీ తగల గలవార ని నేన్నమతదురో
    కాతరితచి నీ మొగమే కనుపటట్టి చటూడనఁగాను

    యేతులక జతకితచి యతత ఱటట్టి సేతురో
చ. 3:      గటట్టి నా చనున్నల నొతత్తి కౌనఁగిట బగితచనఁగాను

   నెటట్టిన నీ యితటవార నినేన్నమతదురో
    ఇటేట్టి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననిన్నతతలో

  దిటట్టితనముల వారెతతేసి చెనకదురో



రేక: 0461-3ఆరభి సత: 12-303
పలల్లవ:     నీక నితపపైన వారినే వము పొగడేముగాక

    పపై కొలిపన వలప పనికి వచచ్చెనా
చ. 1:    మనసు వచిచ్చెనవారే మతచి గణములవార

  కనుపటట్టినవారే చకక్కని వారల
    యనయని వనితల నెతదరి నీకనఁ జెపప్పునా
   పననఁగలటే కాక పగయ మయతనా

చ. 2:    నీవు సరసమాడిన నెలనఁతలే జాణల
   కావలసినవారే నికక్కప జటాట్టి ల

     వ వల నెతదరి నెతత వడుకకనఁ జూపనాను
     దావత పడుటే కాక తమ వుట ట్టి నా

చ. 3:      యిటేట్టి నీ మనన్నన గల యితతులే భాగతవతుల
   పటట్టి నీ వలినవారే బలవతతుల

      నెటట్టిన శ్రీ వతకటేశ నేనఁ డు ననున్ననఁ గటూడితవ
     కటట్టినఁ గడ వా రెరవ కాక యితవయతనా



రేక: 0461-4భటూపాళత సత: 12-304
పలల్లవ:      యటట్టి మఱవనఁగ వచచ్చె నిటవతట నీ గణల

   చటట్టిరికమే మాక చొకక్కప నిధనము
చ. 1:    యనసిన రమణునఁడు యితపతోడ నొసగిన

  చనవ సామాబ్రాజతము సతులకను
     తనివోక సారె సారెనఁ దమ తోడనఁ జూచేట

 కనుచటూపలే నితతకలతణముల
చ. 2:     మొగ మెతత్తి నాయకనఁడు మోహముతోనఁ జలేల్లట

   నగవ కోట లభము నాతులకను
   చిగిరితచే యాసతోడ చేసనన్న చెనకల
   నిగిడితచే సరసము నితడుకొనన్న సతపదా

చ. 3:      పాటతచి వభునఁడు తానే పపై కొని కౌనఁగిలితచే
   కూటమే నోము ఫలము కొమత్మిలకను

     యటతో శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్న నేలితవ
    చాటవపైన య రతులే కల భోగములటూ



రేక: 0461-5శదద్ధదేశి సత: 12-305
పలల్లవ:      మా మాట నమత్మిదు నీ మతకానక లోనతటా

  చేముటట్టి బుజజగితచి చెకక్కనొకక్కవయాత
చ. 1:     మతతనాన నీ వాపతో మాటలడిన మాటా

    యితతలో నెవవ్వెర చెపప్పు రీకెక నేనఁడు
     చితతతచి యతదుకనఁ గాను చెకక్క చేతతో నునన్నది

    సతతోసపడ నాన లిచచ్చెటనఁ బెటట్టి కోవయాత
చ. 2:     కపప్పుళతచి నీ వాకెనఁ గటూడిన దతతపటలల్ల

    యిపప్పుడే యవవ్వెర చెపప్పు రీపక నేనఁడు
    చెపప్పురాని కాతత తోడ సిబబ్బుత పడినతదుక

    తపప్పు దర ముతదరికేనఁ దడవ ననవయాత
చ. 3:        ఆప చేత వుతగరము అటేట్టి నీ వల నుతడనఁ గా

     యేపన నెవవ్వె రిచిచ్చెరి యపక నేనఁ డు
     య పొదుద నీవు గటూడనఁగ నిచచ్చెకముతో నునన్నది
    చేపటట్టి శ్రీ వతకటేశ సేదల దరచ్చెవయాత



రేక: 0461-6గజజరి సత: 12-306
పలల్లవ:    రావ వో చెలియా రణునివదదకి

     యవల నితని నేమ నెగద్గీ లతచనఁ దగదు
చ. 1:    యతచరాని మచచ్చెరము లనెన్ననిన్న గలిగినాను

    మతచి మాట లడితేనే మత గరనఁగ
     పతచబాణు శరముల పపై కొని యతత వచిచ్చెనా

   అతచలనఁ గటూడుకొతటేను అతటవు వరహుల
చ. 2:     చేయరాని చేనఁత లేమ సేసినవ గలిగినా

   చాయలక నవవ్వెతేనే చవ వుటట్టి ను
    పాయక చతదద్రికళ లేపాట వనఁడి చటూపనాను
    చేయారనఁ గటూడితే నేమనఁ జేయవు వరహుల

చ. 3:     తనివోని తమకము తగ నెతతనఁ గలిగినా
   పననఁగినతతట మనఁదనఁ బద్రియము లౌను

      మును కోవల కూనఁ తల ముతచినా శ్రీ వతకటేశనఁ
    డెనస తామటూనఁ గటూడితే నెతచవు వరహుల



రేక: 0462-1రామకిగయ సత: 12-307
పలల్లవ:     యకక్కడి కెకక్కడ వల పతదతదు మోచివునన్నది

    చొకక్కప వడుక లివ చటూడరమత్మి చెలలటూ
చ. 1:    చనునఁగొతడల నడుమనఁ జతదోబ్రాదయ మాయ

   వనకనఁ జెకక్కలవతట వనెన్నల గాసే
   మునుకొని ఇతదరము మొగముల చటూచకొతటే

   తన కేల సిగద్గీవడనఁ దరణకినీ
చ. 2:     దొరసి మోమునఁ దమత్మిపపై తుమెత్మిదల చెలరేనఁగే

   గరిమ ముకక్కననఁ దావగాలి వసరే
      అర దతద మన లోన నతదుకనఁ గా మెచిచ్చెతేను

   సిర వతచకో నేలే చెలియకను
చ. 3:      వావరి మెఱనఁగ మేన వానల గరియనఁ జొచెచ్చె

    శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనఁ జేరి కూడెను
     య వళనఁ దమ కితదర మతవుల నెరపతే

   భావతచి చటూడనఁగ నేల పడనఁతకిని



రేక: 0462-2సామతతత సత: 12-308
పలల్లవ:     యేమని వనన్నవతచేను యినీన్న నాతనఁడే యఱనఁగ

    వోముచనఁ దా మనిన్నతచేది వకక్కటే గఱతు
చ. 1:     మలసి మాటలడితే మఱి యనెపైన్నైనానఁ గలవు

    కలసి పొతదు సేసితే కాతక్ష తీరదు
   చెలరేనఁగి చెపప్పుతేను శేనాశేన పగయముల
    వలపల కెతదునఁ గడవర లేదే చెలియా

చ. 2:    కనున్నలనఁ జూచేనతటే కముత్మికొనీ వడుకల
    యనున్నకొతటేనఁ దల పోనఁత లితతా మోనఁతల

   వునన్నత మెఱసితేను వుడివోదు తమకము
    వనన్నడితచే కోరికక వల లేదే చెలియా

చ. 3:     మతతనమాడే నతటే మతకినఁ దనివ లేదు
    చెతత నెతత పాయకనాన్న సిగద్గీ మానదు

   యితతట శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
    సతతసపటట్టి రతకి సరి లేదే చెలియా



రేక: 0462-3కనన్నడగళ సత: 12-309
పలల్లవ:    సలవ నవువ్వెలతోడనఁ జితత లేలయాత

   చెలనఁగి మా మతడాటాల చేకొనరాదా
చ. 1:     వరహప చెలిలగ వతటే దోసము గాదు

  గిరిగొననఁ గొతత అలకితచవయాత
    అరదుగా వనన్నవతచే నదేల పరాక నీక

   అరసి న నన్నదేమని యడుగరాదా
చ. 2:     ఆసపడడ సతతో మాటాడితే దోసము గాదు

  లేసు పదవుల గదలితచవయాత
    చేసటూటనే చటూపను సిగద్గీ లిదేనఁటకి నీక
   సేసపాల వటట్టి కొని శిరసతత్తిరాదా

చ. 3:      అతడనునన్న యా లేమ నతటతే దోసము గాదు
   నితడునఁ గనఁగిట నీవు నితచవయాత
    కొతడల శ్రీ వతకటేశ కోరి యలమేలత్మితగను
    దతడిగా నేలిత వటేట్టి దయ సేయరాదా



రేక: 0462-4ముఖరి సత: 12-310
పలల్లవ:    యఱనఁగమ సేసుకొని నేనఁటకే నీక

 యఱకతోనే చనవయతవయాత
చ. 1:     చిలకనఁ జూపల తోడ సలవ నవువ్వెలతోడ

   నిలచనన్న దవవ్వెతో నీ ముతదరను
     మొలక చనున్నల గొతత మొనల గదలనఁ గాను

   సొలస నపప్పుట నినున్ననఁ జూడవయాత
చ. 2:     తీగెమాట లడుకొతటా తేరి సనన్న సేసుకొతటా

    బాగగా నెవవ్వెతో నీ పకక్క నునన్నది
    చేగదేరి మొనగోరి చిముత్మి లమరనఁ గాను

   సగ చేతుల చానఁచని చటూడవయాత
చ. 3:      వరల గానుక యిచిచ్చె వమారనఁ గొచిచ్చె కొచిచ్చె

    పరగనఁ గొలవు సేసనఁ బాయ కెవవ్వెతో
    యిరవుగ శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ

   సొరిది నాప మొగము చటూడవయాత



రేక: 0462-5నాదరామకిగయ సత: 12-311
పలల్లవ:       యితక నేలే వఱప యితత సేసే నా వభునఁడు

     లతకె లొనరేను మా లగ లలల్ల మతచివ
చ. 1:     చనవు గలగవారి చరిత లలల్ల నఁ జెలల్ల

    మన సొకక్కటపైన వారి మాట లీడేర
   తనివనఁ బొతదినవారి తలనఁపల చకక్కనుతడు

   ననిచినవారి సనన్నల చవు లవును
చ. 2:     అతది పొతదినవారి ఆస లిటేట్టి నేరవర

    వతదు వనోదప వారి వడుక మేల
    కతదువ చటట్టిప వారి కానఁపరాల తలకూడు
    చతదప వయసు వారి సరసము మెఱయు

చ. 3:     పాయక కూడిన వారి పతతముల గొనసాగ
  దాయగాతడెఱల్లనవారి తగల మెచచ్చె

      య యడ శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేలే
   చాయక వచిచ్చెనవారి జాడల ఫలితచను



రేక: 0462-6తలనఁగనఁగాతబోది సత: 12-312
పలల్లవ:     ననున్న మనిన్నతచె నాతనఁడు నమత్మిత నేను

    యనిన్నకగా నినఁకనఁ జెల లేమనఁ జెపప్పుకరమాత్మి
చ. 1:      అతకితచి నే నాతని నటేట్టి వనఁడుకొనేనఁ గాని

   జతకితచ నోపనమాత్మి సారె సారెక
    మతకదాన నౌదునఁగాని మనసు మోకదాకిరి (?)

    కొతకక యేమ సేసినానఁ గోపగితచ నమాత్మి
చ. 2:      పొలసి వభుని తోడనఁ బొతదు సేయనఁగలనఁ గాని

   అలగనేర నమాత్మి యతతపైనా నేను
   చలమరి నౌదునఁగాని సాదితచిత వనయము

    చెలి నెతదుతడి వచిచ్చెనా వతగె మాడనమాత్మి
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడి సేవ సేయనఁగలనఁ గాని

   కావరితచ నొలల్ల నమాత్మి కాతతాళనను
     లవరి నౌదునఁ గాని లలి సిగద్గీ నాసొముత్మి

   యవల ననేన్నలినానఁడు యదిరితచ నమాత్మి



రేక: 0463-1సాళతగనాట సత: 12-313
పలల్లవ:      కనున్నల చలల్లనఁ గా నేము గారవతచి చటూచేము

    నినున్న మెచచ్చెటే మేల నీవ బదుకవ
చ. 1:      గొపప్పు లతత లపై నాను గబబ్బులకే మేల

   చిపప్పులతత రసమునన్ననఁ జిగరమోవకే మేల
    కపప్పుతత గలిగినా కడునఁ గొపప్పునక మేల
    నెపప్పున నెనఁత చటూపేవు నీవ బతుకవ

చ. 2:      నెమత్మినఁ గళ లనిన్నయపైనా నీ మొగానకే మేల
    చిముత్మి నవువ్వె లనిన్నయపైనా సలవులకే మేల

    పమత్మి నడ లతదమెపైతే పాదములకే మేల
   నిమత్మిలన మెఱసేవు నీవ బతుకవ

చ. 3:     పనన్ననడు మెటట్టి నాన్న పఱనఁ దునకే మేల
     యనిన్న సితగారాలపైనా నిటేట్టి నీ మేనికే మేల
   వనెన్నల శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడ నాకోరిక
   నినన్ననే యడేరితచిత నీవ బతుకవ



రేక: 0463-2పగతాపనాట సత: 12-314
పలల్లవ:      వకక్క గరిడ లోనే వోటపతతా లినఁక నేల

    చికిక్కతచి యిదదరి సరి సేసేము గాని
చ. 1:     వలనఁది బొమత్మిలనే వలవదత సాము సేస

  చిలకటముత్మిలతదుక చిముత్మినఁ జూపల
    చలపటట్టి యాప చను సతగడా లతత్తినఁగరాదా

   చెలనఁ యిదదరి సరి సేసేముగాని
చ. 2:    తరణ కొనగోరనే దారకతత్తి సాముసేస

    అరిది ముతజేయి కొర డతదుకనఁ దోడు
     సరినఁ బఱినఁది యరిగె సాదితచి పటట్టినఁ గరాదా

  సిరల నిదదరి సరిసేసేముగాని
చ. 3:     కాతత నీతో కౌనఁగిటలో కతబముసాము సేస

    అతతటా నీవు పనున్నదిద వతదు కెపైతవ
       పతతవు శ్రీ వతకటేశ ప చిచ్చె మోవ మోప రాదా
   చెతతల నిదదరి సరిసేసేము గాని



రేక: 0463-3  నటట్టి నారాయణ సత: 12-315
పలల్లవ:      నీ వపాట మనిన్నతచినా నేనఁడు నాకనఁ బదివల

     చేవ దేర మోహితచిత చితత లేల నాక
చ. 1:      చిలకనఁ జూపల నినున్ననఁ జిమత్మి చిమత్మి చటూడనఁగ

  చలమరి దాననా సరిదాననా
    అలపల సొలపల ఆసలనఁ బెటేట్టి నతటే

   సలిగెల నెరపేనా చవుల చటూపేనా
చ. 2:    చాయలక మాటలడి సరసము పచరితచ

  మాయదారి దాననా మతకదాననా
     పాయప మదాన నీతో పతతము సాదితచే నతటే

   నాయిచచ్చెల మెఱసేనా నటన సేసేనా
చ. 3:      కఱకఱినఁ బెటట్టి నినున్న కౌనఁగిట బగితచే నతటే

  మెఱ మెచచ్చెదాననా మేనదాననా
    యఱినఁగిత శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ

    మఱనఁగల పటేట్టి నా మరి కొసరేనా



రేక: 0463-4కేదారగళ సత: 12-316
పలల్లవ:      ఆతనఁ డెతత నే నెతత అవుగదే చెలలల

    య తలనఁపలే పతకి నిటేట్టి వనన్నవతచరే
చ. 1:     చిపప్పుల నవవ్వెనఁగనఁ బోతే సిగద్గీల రేనఁగవా

    దపప్పుకి మో వడిగితే దగ దొటట్టిదా
    కొపప్పు వతచి మొకక్కనఁబోతే కరియవా చెమటల

   అపప్పుడే సరసమాడ నమరనా నాక
చ. 2:    మాటలడనఁ బోతేను మరాత్మిల సనఁకవా

    కాటక కతడల్లనఁ జూచితే కపప్పుదా తమ
    నీటననఁ బెననఁగనఁ బోతే నితడుకోవా పలకల

    కూటమకినఁ జేయి చానఁచనఁ గటూడునా నాక
చ. 3:     చనున్నల నొతత్తినఁగనఁ బోతే జడియవా మఱపల

    మనన్నక గోర నతటతే మతచదా దయ
   యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనె ననున్ననఁగటూడే

     సనన్నల నే బతత్తి చటూప సతగతే నాకూ



రేక: 0463-5భపైరవ సత: 12-317
పలల్లవ:     అట గాన పతయడ కవునఁగాము లతచరాదు

   యటవలనెపై నాను యనయుటే మతచిది
చ. 1:     తలనఁపలో తమకము తనివనఁ బొతదనఁగ లేక

    అలగనఁ బోతే తాప మధిక మౌను
  మొలచిన కోరికల ముగియితచకొనలేక

    చలము సాదితచే నతటే చవుల గావు
చ. 2:    వకక్కసప వలపల వడుక చెలిల్లతచలేక

    కకక్కసాన దటూరనఁ బోతేనఁ గలనఁగ మది
    దకిక్కన చటట్టిరికము తానఁ దగల సేసుకోక
    నెకొక్కన రటట్టి సేసితే నేరప గాదు

చ. 3:     కౌనఁగిట లోపలి మేల కడనఁగి భోగితచక
   మానఁగబెటట్టి వరకతటే మతక దరదు

      యేనఁగి వచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁ డిటేట్టి నినున్ననఁ గటూడే
      చేనఁగ దేర నవవ్వె నతటే సిగద్గీ తరి గాదటూ



రేక: 0463-6శ్రీరాగత సత: 12-318
పలల్లవ:     నేనే భాగతమతతురాల ని నేన్నమని పొగడేను

    పూని నేనఁ దలనఁచనఁగానే బోరన వచిచ్చెతవ
చ. 1:       వడుక నా మది లోని వరహప కానఁక మానుప్పు

     జాడతో నీ సలవ పపై చలల్లని నవువ్వె
    వాడలో నినెన్ననసిన వటట్టి తహతహ మానుప్పు

      వడెప నీ మోవ తోడి వతత వతత మాటలటూ
చ. 2:      అగపడి నీవు రాని ఆతదోళ మెలల్ల మానుప్పు

     తగిలి ననునఁ జూచే నీ దయ చటూప
     చిగిరితచే నా మెపై కనతసిగద్గీ లలల్ల మానుప

    సొగిసి నీ కొనగోరి సనఁకల చెనకల
చ. 3:     మునుకొని నేనఁ గోరే ముచచ్చెటలల్ల మానుప

    ననిచి ననున్ననఁ గటూడే మనన్నన కౌనఁగిలి
    యనసిత వలగన యిటేట్టి శ్రీ వతకటేశ

    దినదిన భోగాలనఁ దరవు నీ రతులటూ



రేక: 0464-1భపైరవ సత: 12-319
పలల్లవ:     యేఱనఁగనా నే నేమెపైనా యితతులల నావభుని

    నెఱవుగా వతగేల నే నే లడేనే
చ. 1:    మనసురా సేవసేసి మాటలడే యానఁటదానినఁ

    గనునఁ గొతటే దయవుటట్టి నఁ గాక పతకి
    పననఁగి పననఁగి వటట్టి బగవుల బగిసితే

   యనసునా పొతదుల యరవులే కాక
చ. 2:    అత వనయాల చటూప అతడనునన్నయానఁటదాని

   రత వడుకౌనఁ గాక రమణునికి
   చతురతల మెఱసి సణనఁగల చలిల్లతేను

   తత నియతకోలౌనా తడనఁ బాటేకాక
చ. 3:     మానఁగిన మోవ యిచిచ్చె మరిగిన యానఁటదాని

   కౌనఁగి లితపనఁ గాక శ్రీవతకటపతకి
     చేనఁగదేర ననున్ననఁ గటూడె చేనఁత లవవ్వెత సేసినా

   లోనఁగక వలిల్లవరౌనా లోలోనే కాకా



రేక: 0464-2కాతబోదిసత: 12-320
పలల్లవ:      చటూడ నీ కెటట్టి నన్నదో నా సొబగ నీక

    వడుక సేస నాక వభునిపపై తలనఁప
చ. 1:      చెకక్కపపై నే చేయిగాని చితత్తిము లోపలనఁ దానే

    యకక్కడిదే నాకనఁ జితత ఇతతలోనఁ జెలి
      ముకక్కపపై నే వల గాని ముతచి నటూరప్పు దనకనఁగా

    నెకొక్కన నాపపై నేదే నివవ్వెఱనఁగ నేనఁడు
చ. 2:      పానుపపపై మేను గాని పల కాతనిపే రెతచి

    ఆనుక యేడ నునన్నదే అలప నాక
     వను లస కొలీప్పునఁగాని వని కాతని గణలే

    తానకమెపై మరి యేదే తడనఁబాట నేనఁడు
చ. 3:      చటూపలే దవువ్వెల గాని చటట్టి రికము చేరవ

     యే పొదుద నినఁక నేడదే యరప మరి
     యేపన శ్రీ వతకటేశనఁ డితనఁడే తా ననున్ననఁగటూడె

    పపై పపై నెతదునన్నదే పరాక నేనఁడు



రేక: 0464-3వసతతవరాళ సత: 12-321
పలల్లవ:     యతత వడనఁ బరచని యతనఁడు ననున్న

   వతత యేదే యితదులోను వచారితచితేను
చ. 1:     తాననున్న మనిన్నతచినానఁడు తన దేవులను నేను

    యేను సేసే వనన్నపము లినఁక నేనఁటవ
     మాననఁడు నాపపై బతత్తి మరిగిత ముతదే నేను

   ఆనుకొని కొసరి నే నడిగేదేమే
చ. 2:     సేసవటేట్టినఁ జేతులర శిరసు నేనటూ నొగిద్గీత

   ఆసలలల్ల నెరవరే నడడ మేడదే
     సేసినానఁడు నాక మేల చితత్తిము తనక దకెక్క

     యే సుదుద ల నే నినఁక నెచచ్చెరితచే దేమే
చ. 3:      మెచిచ్చె ననున్ననఁ గనఁగిలితచె మట గబబ్బుల నొతత్తిత

  అచచ్చెమాయనఁ జటట్టిమరయ నేదే
     కొచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడు కూడె నేనటూనఁ దనిసిత

   యిచచ్చెకప తనమన నెఱినఁగే దేమే



రేక: 0464-4బొళరామకిగయ సత: 12-322
పలల్లవ:    అనిన్నటా సతతోసమె అతదుకే మరేవయత

   మనన్ననతో నీ వతత మరిగితచినాను
చ. 1:      యగద్గీ పటట్టి బుదిద్ధ గాదు యిచచ్చెకరాలనఁ గనక

   దిగద్గీన నీ వవనితనఁ దచచ్చెకొనన్నను
    సిగద్గీవడ బుదిద గాదు సేవకరాలనఁ గనక

     వగిద్గీ నీ వతత పచిచ్చెగ నుదుట లడినను
చ. 2:      ఱటట్టి సేయ బుదిద గాదు చటట్టిపదాననఁ గనక

    తొటట్టి మరి నీ వవవ్వెరితోడ నవవ్వెనా
     గటట్టి చటూప బుదిద గాదు కూడిమాడి వుతదునఁగాక
    నెటట్టిన నేడ సుదుద ల నీ వడిగినాను

చ. 3:      వతత సేయ బుదిద గాదు వడక్కలో సతనఁగనక
   సతత కూటములను వసాల సేసేనా

     ఇతతలో శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్న నేలితవ
    పతతమాడ బుదిద గాదు పకక్కన మెచిచ్చెనాను



రేక: 0464-5శదద్ధదేశి సత: 12-323
పలల్లవ:      యిది యేమయాత నీవు యప నేల వరసేవు

    మదిరాక వడికము మరి నీ వఱనఁగవా
చ. 1:    వడుక కతత్తియపైనది వకక్కసాన నవువ్వెనఁగాక

   వాడికెపైన యిలల్ల లికి వరసా యిది
    తోడ నీ కితవపైతే సతతోసితచ కొతదుగాక
    వాడ లోని సతులక నాడికలపై వుతడగా

చ. 2:     వలియాలపైనది నీతో వతత మాట లడునఁగాక
    కలకాతత కెపైతే నితత గొరబు గదాద

    చలివాసి తరిగేట జాణవు నీ కితపగాక
   యిలలోని కాతతలక యగద్గీలివ గావా

చ. 3:     ఆసపడి వచిచ్చెనది అనిన్నటానఁ జెనకనఁ గాక
   వాసితోడ గరితకి వసా లేనఁటకే

     సేసవ ట ట్టికె నేలిత శ్రీ వతకటేశనఁడ నేనఁడు
    రాసికెకక్క నిటవతట రత మెచచ్చె గాదా



రేక: 0464-6భపైరవ సత: 12-324
పలల్లవ:    వలపలల్ల రాసివడే వనిత వనఁడుకొనీని

   చలమేల సాదితచేవు చన వయతవయాత
చ. 1:      మాటలనఁ దేనెల గారీ మగవక నీ యదుట

    కోటసేయనఁ బెటట్టి నటట్టి కొపప్పు జారీని
     వటలగానఁ బెత జెమట లటూరీని మేన నెలల్ల

  యేనఁటకి నలయితచేవు యియతకొనవయాత
చ. 2:      చెకిక్కళళ్ళ జవావ్వెది చితద చేరి నీక మొకక్కనఁగాను

   గకక్కన గబబ్బుల రాస కసుగతదిని
     తకక్కక నినున్ననఁ జూచి సతతస మతది మదిలోని
   తకక్కల నేల పటేట్టివు దయసేయవయాత

చ. 3:     నెమత్మినఁ బోనఁకముడి వడని కొలవు సేయనఁగాను
    చిముత్మినఁ జెనకల చేత సిగద్గీ లటూనఁదని
     నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నీ వతతలో నేలితవ

   సమత్మితాయ నిటలనే సమకూడ వయాత



రేక: 0465-1సావరి సత: 12-325
పలల్లవ:     కాతత పొరగ పోరచి గతటవా వోయి

    యితతలోన నీ చితత్తి మెటట్టి నన్నదో కాని
చ. 1:     చేరి నీతో మాటాడనఁగా చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె

    గారాప నీ చెలిలగ గతటవా వోయి
     సారె సారెనఁ జూడనఁ గాను జారీనఁ బయతదకొతగ

   ఆరితేరి యటవతట ఆసదమో కాని
చ. 2:      చెలరేనఁగి నినున్ననఁ జూచి చితత్తి మెలల్ల నఁ గరనఁగీని

   కలికి జాణతనాల గతటవా వోయి
    నిలవుననఁ జొకిక్క చొకిక్క నివవ్వెఱనఁగ నొతదని
    తలపోనఁత లతదు మోవనఁ దలనఁచేనో కాని

చ. 3:      తత నీ పాదా లొతత్తి తనివోక కొసరీని
   కతకారి తనముల గతటవా వోయి
    యితవపై శ్రీ వతకటేశ ఇతతలో ననేన్నలితవ

    మతలోననఁ దా నెతత మరిగీనో కాని



రేక: 0465-2హితదోళత సత: 12-326
పలల్లవ:    చెలియరో నీ వల చితతతచేవ

     వలనతటే నీ వభునఁడు వచచ్చెనఁ దా నీడకే
చ. 1:     వలప గలిగితేను వాడికలటూనఁ దానే వచచ్చె

   తలనఁప గలిగితేను తమ రేనఁగను
   పలప గలిగితేను పగయములటూనఁ బెనగొను
   చెలిమ గలిగితేను చేనఁతలటూ నీడేరను

చ. 2:    మాటల గలిగితేను మనసులటూ సమత్మితతచ
   కూటమ గలిగితేను కోరిక నితడు

    చోట గలిగిన చోట సొలపలటూ నితపను
    సటూటయపై రాక గలిగితే సులభమే భోగము

చ. 3:    ననుప గలిగితేను నవువ్వెల చతదమౌను
   చనవు గలిగితేను చవయౌ మోవ
    యనస శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే వచిచ్చె నినున్న

    తనివ గలిగితేను దకక్క నేరప్పు లలల్లనటూ



రేక: 0465-3అమరసితధు సత: 12-327
పలల్లవ:      పొతచి నీ వ లతనికి పూనుక మాటలడేవ

    యతచి చటూడ రమణుని కినిన్నయు నితవులే
చ. 1:     పతతము లడుకొతదుర పడనఁతుల సారె సారె

   చితతలనఁ జన వచిచ్చెన చెలవునితో
   వతతులను మఱదుర వాసితో నొకొక్కకవళ

   వతతలపైన మనన్ననల వసనఁ జలేల్లచోటను
చ. 2:    వడివటట్టి తీతుర వుదుటన నవువ్వెదుర

  వడబాటల గలిగివుతడే కాతతల
   చిడిముడి జతకితతుర చేతకి లోనెపైనపప్పుడు

   బడివాయక పొతదుల పరగేట చోటను
చ. 3:     చేముతచి పననఁగదుర చెకక్క నొకిక్క కూడుదుర

  పేగమతో సేసవటట్టిన పతడిల్లకూనఁతుల
      ఆముక శ్రీ వతకటేశనఁ డాతనఁ డిటేట్టి యకెనఁ గటూడె
   నేమము లలల్ల నీడేర నితడుకొనన్నచోటను



రేక: 0465-4ముఖరి సత: 12-328
పలల్లవ:     మగనఁడు తనొన్నలల్లకతటే మరి మమేత్మిల దటూరీనే

    జిగి మరెపైనా బుదిద్ధ చెపప్పురే చెలల
చ. 1:    చెలరేనఁగి యతదరితోనఁ జెపప్పుకొనే సుదుద ల

  చలివాసి చలేల్లట సణనఁగరాల
    పలకనఁ బతతాలలోని పచిచ్చె వచిచ్చె వతగేల

    వలయితచ నీకె చేత వతటరటే చెలల
చ. 2:    వుమత్మిగిలనఁ జెమటతో నుడివోని జతకెనల

  సమత్మితతచక వనేట చతడితనాల
     చిముత్మినఁ జూపల తోడనఁ జేతుల చానఁచే సనన్నల
   సొముత్మిల మురిపములనఁ జూడరే చెలలటూ

చ. 3:     చటకి మాట కితతలో చనఁదరగొనన్న మొకక్కల
   కాటక కనున్నల యకె కాతతాళల

    మేట శ్రీ వతకటేశనఁడు మకిక్కలి ననేన్నలినది
     తేట తలల్ల మాయ మర తలియరే చెలలటూ



రేక: 0465-5పాడి సత: 12-329
పలల్లవ:     కోరికె లీడేరె నితకా గొసర లేలే

     య రీత నితనఁడు నీవు నెనయుట గాకా
చ. 1:     తలనఁచిన తలనఁపల దపై వారి లోలోన

   వలచిన వలపల వానఁట మాయను
   మొలచిన చనున్నల మోసులతత్తినఁ బయతదలో
    యలమనఁ దరమఱనఁగ లితక నేలే నీక

చ. 2:     జవవ్వెన మదము మేన జారీనఁ జెమటలపై
  నవువ్వెల సలవులను నారకొనెను
     పవువ్వెల తోడి తురము బుజము పపై వడుపడే
      యివవ్వెల నీ తమ దానఁచ నినఁక నేలే నీక

చ. 3:    సురతప టాసల చటూపలలోనఁ బెనగొని
   గరిమనఁ బొతదుల పలకలనఁ జూపను
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోన నినున్ననఁ గటూడె

     యరవుల నితడు సిగద్గీ లినఁక నేలే నీక



రేక: 0465-6సామవరాళ సత: 12-330
పలల్లవ:   యడమాట లతదానఁక నేమటకిని

  బడివాయకతడితేను ఫల మడేరీని
చ. 1:     భావతచకొనిననఁ గాని పలల్ల వతచదు మనసు

   కెపైవసమెపైననఁ గాని కాతక్ష దరదు
    మోవనఁ బెననఁగిననఁ గాని మొనయవు వడుకల

    రావ వో చెలియా రమణుని కడక
చ. 2:    మొగము చటూచిననఁగాని మోహముల దలియవు

   నగిననఁగాని తలనఁప నానఁట కొనదు
    తగిలి పలిచ్చెననఁ గాని తనివోదు తమకము

     మగవ నీ వనఁక రావ మనిన్నతచ నీవభునఁడు
చ. 3:      సరస మాడిననఁ గాని చవ వుటట్టిదు కూటమ

   వరసిననఁ గాని పతత మొనగటూడదు
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే నినున్న నేలే

     మరిగి యిటేట్టి రావ మది నుబీబ్బు నితనఁడూ



రేక: 0466-1మాళవగళ సత: 12-331
పలల్లవ:     ఎటట్టి వసాల సేయనఁగ వదుద గాక

    చటట్టిమునఁ జేసుక రానఁగా సటూడువటేట్టి నా
చ. 1:      మతతనాన నాతనఁడు నా మాట లోని వానఁడతటా

   యతత వుపప్పుతతచేవ యేమే ననున్న
     పతతగతత్తి వతత యపైతే పతని నీ యితటకే
   వతతుకనఁ బలచకోనఁగా వదదనేనా నేను

చ. 2:     చెలరేనఁగి యతనఁడు నా చెపప్పునటట్టి సేసునతటా
   చలపటట్టి నేలే యేమ సాదితచేవ

    బలవతతురాల వపైతే పపైకొని యతని నీవు
    యలయితచి తయతనఁగా న దేమనేనా నేను

చ. 3:     కతదువ నాతనఁడు ననున్ననఁ గనఁగిలితచకొనే నతటా
   గొతది నుతడ ననేన్ననఁటకినఁ గొనియాడేవ

     యితదరిలో దిటట్టి వపైతే నిపప్పుడు శ్రీ వతకటేశ
    సతదుకొని కూడనఁ గాను జతకితచేనా నేనటూ



రేక: 0466-2పూరిబ సత: 12-332
పలల్లవ:   కనెన్న ముదదరాల కసునఁగాయవతటద

    వునన్నత మెలల్లనే తేనె లటట్టి పడనఁగాకా
చ. 1:     సిగద్గీతోనఁ దలవతచనఁగా చెకక్క నొకేక్క వపప్పుటని

   అగద్గీమెపైన పూవువతట అబల యకె
    వగద్గీలితతురా తొలేల్ల వనఁడి వనఁడి వలపద

   బెగిద్గీలక చలల్ల రితేనఁ బేరకొనీనఁ గాకా
చ. 2:     తరమాటన నుతడనఁగానఁ దసేవు చేయి వటట్టి

   వరసలేనఁ దగెవతట వనిత యకె
     గొరబు సేతురా ఇతత కొతత్తి కొతత్తి వయసిద

   పరవాన వకసితచి పరిమళతచనఁ గాకా
చ. 3:    పకక్కనుతడనఁగా నపప్పుట పలమారనఁ గటూడేవు

    మకిక్కలినఁ జిగర వతట మెలనఁత యకె
     చొకక్కనఁజేతురా రత చటూడనఁ జూడ చోదత మద

    నికిక్కత శ్రీ వతకటేశ నితదుకొనీనఁ గాకా



రేక: 0466-3మనోహరి సత: 12-333
పలల్లవ:     తఱవాత పను లలల్లనఁ దా నెఱనఁగను

   అఱిముఱినఁ జెలలల అడుగరే యాతని
చ. 1:      తా నతపన వుతగరము తగ నావల నునన్నది

    కానుకల నే నతపే కత లేనఁటవ
     తానకమెపై తన మనఁది తలనఁప నా కిచిచ్చెనానఁడు

   సాననఁబటట్టిన చటూపల సాదితచే దేమే
చ. 2:      చెపప్పు తా నతపన మాట చెవులలోనే వునన్నద

   ముపప్పురినఁ జేసే వనన్నపముల మరేవ
     చిపప్పుల దొరేల్ల సేసల శిరసుపపైనఁ బెటట్టి నానఁడు

    గొపప్పు గొపప్పు కనున్నలనునఁ గొసరే దేమే
చ. 3:      కూటమకి నా కౌనఁగిలి గరిగానఁ జేసి వునన్నద

   పాటతచి రతులలో నీపతతా లేడవ
    యటగా శ్రీ వతకటేశనఁడిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడినానఁడు

     కోట సేసు నినఁక వరే కొసరే దేమే



రేక: 0466-4దేసాళత సత: 12-334
పలల్లవ:      యితతేసి కోపను నేను ఇచచ్చెకమే సేసే నీక

   చెతతల ననన్నలయితచి సిగద్గీల రేనఁచకమ
చ. 1:       పతతము గొనే యానఁటది పపై పపై బగియనఁ జొచచ్చె

   వతతుక వచిచ్చెనానఁటది వాసు లతచదు
    వతతయపైన యానఁటది భావతచి గటట్టి న నుతడు
  జతతయపైన యానఁటది సాదితచను

చ. 2:    మాయదారి యానఁటది నేమముల చటూపనఁగవచచ్చె
   చాయలనఁడే యానఁటది సనన్న చేసును
   దాయగత త్తైన యానఁటది తగిలి పననఁగవచచ్చె

   పూయక దటూలపైనానఁటది పొతచలే వనును
చ. 3:     గబబ్బుయపైన యానఁటది గకక్కననఁ గనఁగిట నితచ

   వుబబ్బురి యపైన యానఁటది వడివటట్టి ను
     గొబుబ్బున శ్రీ వతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటేట్టి

   అబుబ్బురప గణమానఁట దతకెలనఁ జతకితచను



రేక: 0466-5గమత్మికాతబోది సత: 12-335
పలల్లవ:       యగోద్గీ తపోప్పు యఱనఁగ నేమ సేతు నయత నేను

    సిగద్గీతో నుతడక నినున్ననఁ జిమత్మి రేనఁచవలసే
చ. 1:     వరల వసిననఁ గాని వడుకల రేనఁగవు

   తరనఁ దసితేనఁ గాని తలియరాదు
     సరస మాడిననఁ గాని చవుల వుటట్టివు నీక

    యరవు లే కటగాన ఇతత సేయవలసే
చ. 2:     పటట్టి పననఁగక నీక పరాకల మానవు

   చటట్టిరికము చెపప్పుక సొతప నితడదు
     వటట్టి వటట్టి పలవక వుదుట నీక మతచదు
   యిటేట్టి యితదుకనఁగా నినిన్నతత సేయవలసే

చ. 3:     చనున్నల నొతత్తి పటట్టిక సమరత బెరయదు
   కనున్నల జతకితచక కమత్మిదు తమ

     మనిన్నతచి శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేనఁడేలిత వటేట్టి
    ఇనిన్నటా నాక నినున్న నితత సేయవలసే



రేక: 0466-6నాదరామకిగయ సత: 12-336
పలల్లవ:    తలపోనఁతలే గనము తనివ లేదు

  పలిచేవారెవవ్వెరే పగయుని నీడకను
చ. 1:    వనన్నవతటద మనసు వనఁడివతటద వలప

   యనన్నరాదు తమయపైతే నేమ సేతునే
   చనున్నలను గొపప్పులయ జవవ్వెనము కడువనఁగ
  వనన్నవతచేవా రెవవ్వెరే వభునితోనటూ

చ. 2:      జిగర వతటది సిగద్గీ జీడి వతటది వడుక
   యిగిరితచనఁ గోరికల యేమ సేతునే

   నిగిడ నడియాసల నితడ నెదురచటూపల
    తగలవవ్వెర సేసేరే తగ నా కాతనికి

చ. 3:    పచిచ్చెవతటది కౌనఁగిలి పతడువతటది కెమోత్మివ
   హచెచ్చెను నా చకక్కనఁదన మేమసేతునే

     యిచచ్చె యఱినఁగి శ్రీ వతకటేశనఁడితదు వచిచ్చె కూడె
     మెచేచ్చె వారినఁక నెవవ్వెరే మే మటేట్టి వుతడనఁగనటూ



రేక: 0467-1సామతతత సత: 12-337
పలల్లవ:    ఔనఁగా దనవచచ్చెనా అయినటట్టియతనఁ గాక

    కౌనఁగిటకి వచేచ్చె పత కరణ యతదునన్నదో
చ. 1:      చెలలక బుదిద లేదు చిలకలనఁ దిటట్టి రాదు

   యలమ నారమణునఁడు నితటకి రానఁడు
   వలరాజ గఱిగానఁడు వతకవోదు పూవుటముత్మి

    చెలనఁగి వరహ మెతత సేయ నునన్నదో
చ. 2:     మనసటూనఁ జటట్టిము గాదు మతదానిలటూ ననరాదు

    చన వచిచ్చె వభునఁడూ నాసల చటూపనఁడు
     జనుగ నీనఁడు చతదుగ నఁడు సొతప మాయదు వనెన్నల
     తనివోని మోహ మెతత దడ వనఁచ నునన్నదో

చ. 3:    వయసటూ నణనఁచరాదు వసతతునఁడూనఁ దోడుగానఁడు
   పగయుడిటేట్టి వచెచ్చెనాక భేదమటూనఁ గానఁడు

     దయ తో ననేన్నల నితనఁడే శ్రీ వతకటేశనఁడు
    నియత నా రతులలో నేర పటట్టి నన్నదో



రేక: 0467-2లలిత సత: 12-338
పలల్లవ:       ముకక్క మనఁది వలి తోడ ముతదట నుతడేనఁ గాక

   వకక్కణగా తనతోనే వాదితచ నేలే
చ. 1:     సాకిరి చెపప్పు నిజాలే సారెక నెరపనఁగాను

      కెపై కొని వనేనఁ గాక కా దన నేలే
     జోకలగానఁ దన మేని చొపప్పుల చటూప మోప

    నాక నాకే సలవుల నవవ్వెనఁగ నేలే
చ. 2:     వడివటట్టి కొని ననున్న నొడనఁబరచి చెపప్పునఁగా

    వడిగా నటూనఁకొనేనఁ గాక వదదన నేలే
     తడనఁ బడే పదవుల దపప్పుకినఁ బనీన్న రిచిచ్చె

   అడియాస ననున్న నడుగ నేలే
చ. 3:     పకక్కననఁ దన పలవరనఁ పలమారనఁ జెపప్పునఁగాను

    లకక్కల వటేట్టినఁ గాక లేదన నేలే
    ఇకక్కవతో శ్రీ వతకటేశనఁడు తాననున్ననఁ గటూడె
    మొకిక్కతనఁ దన నేరప ముదలితచ నేలే



రేక: 0467-3రామకిగయ సత: 12-339
పలల్లవ:   యఱనఁగ కడిగితేను యగాద్గీయనా

   తఱితో సిగద్గీవడేవు తగవా నీవ
చ. 1:      యలమ నీ వదిద యితత కేమౌదు వతటేను

   అలవోకగానఁ జెపేప్పు వదేరా నీవు
      మలసి మ యిదదరికి మతచి య డౌ నతటేను
    సలవుల నవవ్వెవు చేరి యేమ నీవ

చ. 2:    పొతతనా లిదదరికిని పొసనఁగనా యతటేను
    యితత లోనే తలవతచే వరా నీవు

   మతతనాన మలోని మరత్మిము లడిగితేను
    యతత ననున్ననఁ దిటేట్టివు యేలరా నీవ

చ. 3:      కూడిన మ పానుప పపై గఱతుల చెపప్పుతేను
    యడుక నాతోనఁ బెననఁగే వదేరా నీవు

     జాడతో శ్రీ వతకటేశ సరి ననున్ననఁ గటూడితవ
   ఆడినటేట్టి మానఁటాడే వవురా నీవ



రేక: 0467-4భవుళ సత: 12-340
పలల్లవ:    తలపోనఁతలనే నాక తడనఁబడ వడుకల

     చెలలల యేమ సేతు చిమత్మి రేనఁగీ మనసు
చ. 1:      చితత్తిము రా మాటలడి చెతగలితచనఁ జేస కడు

     బతత్తి చటూపే దనన్ననఁ డొకో పతకి నేను
     గతత్తిప గబబ్బుల నటూనఁది కొనగోర సనఁకనఁ బాదా

     లొతేత్తి దిక నెనన్ననఁ డొకో వుమత్మిగిలీ మన
చ. 2:       కళ లలల్ల రేనఁగనఁ దనున్న కౌనఁగిలితచి పటట్టి కొని

    వలపతచే దనన్ననఁ డొకో వాని నేను
     మొలక నవువ్వెల నవవ్వె ముపప్పురినఁ జూపల నానఁటనఁ
    దిలకితచే దనన్ననఁ డొకో తమరీ నామనసు

చ. 3:     చెమటల జొబబ్బులితచి సిగద్గీదేర రతనఁ గటూడి
    తమ రేనఁచే దనన్ననఁడొకో తనక నేను
     సమ గత శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు వచిచ్చె ననేన్నల

   అమరె నెనన్ననఁడొకో అరదతద మనసు



రేక: 0467-5ఆహిరి సత: 12-341
పలల్లవ:      మఱచి వుతడనఁగ రాదు మఱి తలనఁచకో రాదు

     యఱినఁ గెఱినఁగి నాగణ మతత సేస ననున్నను
చ. 1:      సారెక మాటాడే నతటే సతతోసము దొటట్టి కొనీ

    చేరి మోము చటూచేనతటే సిగద్గీల బెటట్టి
   వరక వుతడేనతటే నుమత్మిగిలీనఁ దమకము

     య రీత నితని పొతదు లితతసేస ననున్నను
చ. 2:      చనున్నల నొతేత్తి నతటే జలల్ల న మే చెమరితచ

    వునన్నత నవవ్వె నతటే నొలికీనఁ దేనే
     పనిన్న సనన్న సేసే నతటే పరవశముల నితడ

     యినిన్నటా నితని మేల మతత సేస ననున్ననటూ
చ. 3:     యిటేట్టి కౌనఁగిలితచే నతటే ఇకక్కవల గరనఁగీని

    చటట్టిమనెపై మొకీక్క నతటే చొకీక్క మనసు
    గటట్టి న ననిన్నతతలోనే కూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు

      యటట్టి నెదుట నా మోహ మెతత సేస ననున్నను



రేక: 0467-6హిజిజజి సత: 12-342
పలల్లవ:     రావయత నావదిదకి రమణునఁడ నమత్మి నేనఁడు

     నీ వమ సేసినాను నినున్న మార సేసేనా
చ. 1:      పతతాలక నెవవ్వెతపైనా పపై కొని పననఁగనఁ గాక

     చెతత నుతడి నే బలిమ సేసేనా నినున్న
     అతత నుతడే మాటలడే వాన వటట్టి కొమత్మినేవు

    యితతట దొరవు నినున్న నితకనఁ బచిచ్చెసేతునా
చ. 2:     నవువ్వెల నెవవ్వెతపైనా సనన్నలనఁ గొతగ వటట్టి నఁగాక

   చివవ్వెన నీకొపప్పు నేను చేతనఁదసేనా
     దవువ్వెల నేల లోనఁ గేవు తలనఁపేల పటేట్టివు

    పవువ్వెవతటవానఁ డవు పపైనఁ బుపొప్పుడి చలేల్లనా
చ. 3:     యేతుల నెవవ్వెతపైనా మోవతగిలి నీకనఁ జేసితే

    యతల నే నటవల నెమెత్మి చటూపనా
    ఘతల శ్రీ వతకటేశ కౌనఁగిట బగితచితవ

   ఆతుమెపైనవానఁడవు ని నన్నలయితచ వచేచ్చెనా



రేక: 0468-1ఊదారగళ సత: 12-343
పలల్లవ:      రావయాత మన వలప రచచ్చెల నేల పటేట్టివు

    వవల సరసాలక వళ లేదా యినఁకను
చ. 1:      ఆడనఁగా నాడనఁగా మాట లతట బచచ్చెలి వతటవ

    చటూడనఁ జూడనఁ జూపల చటూచి మరప
    యేడ గొలనఁద యాసల నెతదానఁకా వగితచవచచ్చె

   కూడిన కూటములే గరతులేనఁ గాకా
చ. 2:    చేరనఁగానఁ జేరనఁగా పొతదు జిగరనఁగతడెవతటది

   కొరనఁ గొరనఁ గొరికే కొతడవతటది
     య రీతనఁ దమకము లటవల నానఁప వచచ్చె

    వరసేయని కౌనఁగిళళ్ళ నుబుబ్బు గలగనఁ గాకా
చ. 3:     పతచనఁగానఁ బెతచనఁగానఁ దమ పనునఁ దొడుసువతటది

   నితచ నితచ సిగద్గీల వనెన్నలవతటవ
     యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశ ఇటేట్టి ననున్న నేలితవ
   ముతచిన రతులివ మునుకొనునఁ గాకా



రేక: 0468-2రామకిగయ సత: 12-344
పలల్లవ:     చకక్కనఁ జూడరాదా ఇతత జాడల నీవు

     యకక్కడ లేని యాసద మెతత గదోద కాని
చ. 1:      చెకక్కలనఁ జెమట గారీ నేనకొపప్పు వడ జారీ

    పకక్కన మగవ నీకనఁ బాదా లొతత్తినఁగా
    నెకొక్కననఁ గళల దేరీ నివవ్వెఱనఁగ లటట్టిపడ

    అకక్కర తో నినున్ననఁ జూచేయటట్టి నిబబ్బురానను
చ. 2:    చనున్నల గకక్కదలీని సతధుల గడునడరీ

    వనెన్నల నీ కీప యాలవటట్టి మడనఁగా
    నెనన్నడుము నసి యాడ నిటటూట్టిరప్పులను రేనఁగీ

   వనన్నపాల నీకనఁ జేస వడుకలను
చ. 3:      వళళ్ళ మటేట్టిల వాగీ వస మోవతదేనె చితద

   కొలల్లలగా నినున్న రత గొసరనఁగాను
    అలల్లదే శ్రీ వతకటేశ హరముల నులిగొనీ
   మెలల్లనే నీతోనఁ బెననఁగే మెలపనను



రేక: 0468-3పాడి సత: 12-345
పలల్లవ:      చెలల మతతే నేము సిగద్గీ మ కేల

    వలనే మ సతగాతాల వడుకాయ మాక
చ. 1:      మచిచ్చెక మాటల నీతో మగవ నేనఁ డాడనఁగాను

    వచచ్చెన వడి వనుల వతటమ నేము
    రచచ్చెనఁబడి వలపల రానఁపాయ మ తలనఁపల

    పచిచ్చెసేసి ఇనఁక నవవ్వెనఁ బాడిగాదు మాక
చ. 2:     చనవుతో నాకె నీసతగడినఁ గటూచతడనఁ గా

   కనునఁగవ పతడుగగానఁ గతటమ నేము
    పనగొని వడుకల బెరస మ వాడికల
   పనులివ మమత్మిడుగనఁ బాడిగాదు మాక

చ. 3:     నాతని పానుప మనఁద ననిచి కౌనఁగిలితచనఁగా
    చేతులర నీ సేవ సేసితమ నేము
     యతల శ్రీ వతటేశ యిదదరి మేనుల దాస

   పపైతరవపై మమొత్మిరయనఁ బాడిగాదు మాకూ



రేక: 0468-4సామతతత సత: 12-346
పలల్లవ:       యితత తో నలగక మ యనన్ననఁడూ నో రమణునఁడ

    పొతత చెలలము గాన బుదుద ల చెపేప్పుము
చ. 1:     కలవల వతటవ కనున్న లతదుర గాని

    సొలసి చటూచితే నానఁటనఁ జర కనుచ
     తలిర వతటదే మెతత్తిని మో వతదుర గాని
    పలికితే మదనుని పటేట్టి మెపై తోనఁచను

చ. 2:     జకక్కవల వతటవ చనున్న లతదుర గాని
   పకక్కననఁ జూపతేనే భద్రిమసు మత

     చకెక్కర బొమత్మి వతటది సతమే నతదుర గాని
     వకక్కమాట సనఁ కినాను చొకిక్కతచ నీ మగచ

చ. 3:      తమత్మి పూల వతటవ హసత్తిము లతదుర గాని
    కమత్మి కౌనఁ గిలితచకొతటే కళ రేనఁచను

     యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యప నిటేట్టి కూడితవ
     తమత్మి లపైన రతుల నీ దేవులపై వుతడును



రేక: 0468-5శ్రీరాగత సత: 12-347
పలల్లవ:    వరహము మనఁదనే వడుక వలిల్లవరిస

   నిరత నెతడలలోనే నీడల గలిగేనే
చ. 1:       చెకక్కననఁ బెటట్టి న చేయి సలవ నవవ్వెన నవువ్వె

   వకక్కమాటే నీక నెతదుతడి వచెచ్చెనే
    లకక్కవతట ద మనసు చొకక్కవతటద వలప

    గకక్కననఁ బతనఁ గతటేనే కల భరకాయనే
చ. 2:     మోవ మనఁది వసివాడు మొగముపపై చెతగలితప

    యవల రెతడూ జవళ నెటట్టి గలద్గీనే
     పూవు వతటది యాస పూనఁప వతటది పొతదు

     నీ వభునఁడు రానఁగాను నితడు దోమ టాయనే
చ. 3:      చనున్నలనఁ బయతద జార సరినఁ గనున్ననఁగవ సిగద్గీ

   యనన్న నొకటకటకి నెనయు టటేట్టి
   యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే నినునఁగటూడే

    సనన్నల నితని వలల్ల సరిబేసు లయనే



రేక: 0468-6ఆహిరి సత: 12-348
పలల్లవ:    వగిరితచి యాతనికి వసట సేయకరే

    నాగఱ తఱనఁగనఁ దానే ననున్న నేలీనఁగాని
చ. 1:      ఆస కొలిపన వానఁడు ఆఱడినఁ బెటట్టిన వానఁడు

     సేస వటట్టి నాపపై దయ సేయ నేరనఁడా
    వాసి యఱినఁగిన వానఁడు వలప చలిల్లనవానఁడు

    లసుకొనన్న ననున్ననఁ గటూడి లలితచనఁ గాక
చ. 2:      చనవు లిచిచ్చెన వానఁడు చవ మరపన వానఁడు

   చెనకి సతతోసితచనఁ జేయ నేరనఁడా
     వనయ మెఱినఁ నవానఁడు వడుకక లోనెపై నవానఁడు

    మన సఱినఁగి ననిన్నటేట్టి మనిన్నతచనఁ గాక
చ. 3:     చెలిమ సేసిన వానఁడు చేతకి లోనెపైనవానఁడు

    తలనఁ చినపప్పుడే నా దతడక రానఁడా
    యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడితత లోనే ననున్ననఁగటూడే

    పలమార నా రతులనఁ బాయకతడనఁ గాకా



రేక: 0469-1సాళతగత సత: 12-349
పలల్లవ:      తనక నాకను జతట తానే యఱనఁగ నిది

   అనిశమునఁ జెలలల అడుగరే యతని
చ. 1:    కనుచటూపలక జతట కడలేని యాసల

   మనసుక జతట నెమత్మిదినఁ గోరిక
   తనువుక జతట కాతతాళపనఁ దమకము

    ననుపలకను జతట నా నా భోగముల
చ. 2:    చకక్కనఁదనానక జతట సరస వహరము

  అకక్కరకను జతట అతమోహము
    చొకక్కప రతకి జతట సొలపల చిరనవువ్వె

    జకక్కవ చనున్నలకను జతట నితడునఁ గనఁగిలి
చ. 3:    కలయికలక జతట కటట్టిన కతకణము

    నిలకడలక జతట నెకొక్కనన్న భ కిత్తి
    యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడినిన్నటాను ననున్న నేలే

   తలపోనఁతలక జతట తనివోని వడుకా



రేక: 0469-2ధనాన్నసి సత: 12-350
పలల్లవ:      నీ చితత్తి మెటట్టి నన్నదో నే మేమ నెఱనఁగము

     చటూచి మా మనసు లపైతే చొకిక్క కరనఁగీని
చ. 1:      సిగద్గీరితనాన నిటేట్టి చెలి తల వతచనఁ గాని

     అగద్గీమెపై నీ మోము చటూచే ఆస గనము
     యగద్గీ పటట్టి దువో యతటా నీతల నునన్నది గాని

   దగద్గీరి కౌనఁగిలితచే తమకమే గనము
చ. 2:     గోలతనమున నీకె గటట్టి న నునన్నది గాని

    తాలిమ నీతో మాటాడే తమ గనము
    గేలిసేతువో యతటా కేల చానఁచడు గాని

    చాల గబబ్బుల నినొన్నతేత్తి చలములే గనము
చ. 3:    చినన్నతనముననఁ జేనఁత సేయక లొతగీనఁగాని

    వునన్నతని రత రేనఁచే వుబుబ్బు గనము
    యినిన్నటా శ్రీ వతటేశ యిటేట్టి యితతనఁగటూడితవ

    నినున్న మెపప్పుతచే ననే నేరప్పులితకా గనము



రేక: 0469-3సాళతగనాట సత: 12-351
పలల్లవ:       నే నే నీవపై వుతడనఁగాను నేనఁడు నీకగా నిటేట్టి

     పూనుక రా కెటవలనఁ బొతచి వుతదు నేను
చ. 1:    వరనఁగల సతుల నినొన్నడివటట్టి తయతనఁగాను

   దటూరక నినిన్నటేట్టి చటూతును నేను
    వోరి యని కనన్నదలల్ల నొకటకటే యాడనఁగ

    వారక నేనఁడిప డెటవల వతదు నేను
చ. 2:     వాడవారెలల్ల నీ పపై వసతతాల చలల్లనఁగాను

  వోడక నినున్నపప్పుగితచకతదునా నేనటూ
     వడుక కెవవ్వెరెపైనాను వస నీ తొడ లకక్కనఁగా

   కూడి యటట్టి వహితచకోకతడుదు నేను
చ. 3:      సతత కూటప వారెలల్ల సారె నీమే నతటనఁగాను

     పొతత నడడము రా కెటట్టి పోనితుత్తి నేను
      యితత లో శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్న నేలితవ

   సతతోసితచకొతట నినఁక సాదితతునా నేను



రేక: 0469-4  శతకరాభ రణత సత: 12-352
పలల్లవ:     ఆనతీవయత నీ వళలవ యట ట్టి యఱనఁగము

   వని నినున్న వచారితచ కూరకతడరాదు
చ. 1:      బతత్తి తో నెవవ్వెత మనఁది పరాకన నునాన్ననఁడవో

     హతత్తి నే నీ వళ మాటలడ వచచ్చెనా
     కొతత్తిగా నే యితతనఁ బలచ్చెకొనే నని వునాన్ననఁడవో

     యతత్తి నీ తర దసి నినిన్నట చటూడవచచ్చెనా
చ. 2:      మఱి యవవ్వెత కీ పొదుద మాట యిచచ్చెకనాన్ననఁడవో

    యఱనఁగక నీక వడె మయత వచచ్చెనా
    గఱిగా నేసతరాక గోరక నీ వునాన్ననఁడవో
     తఱితో నిపప్పుడు నీ పాదము లొతత్తి వచచ్చెనా

చ. 3:    అరదుగా నెవవ్వెతక నాసపడి వునాన్ననఁడవో
   వరసక నే నీతో నవవ్వెనఁగవచచ్చెనా

     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్న నేలితవ
    మరిగి నీ గణముల మఱవనఁగ వచచ్చెనా



రేక: 0469-5భపైరవ సత: 12-353
పలల్లవ:     తా నేల వసివాడ దగద్గీర రమత్మినవ

   నేనే వజజరికము నేరతు నతదుకనటూ
చ. 1:      యదిరి వారి చటూపల యతత దనున్న నానఁటనో

   మదన వద మతతాబ్రాల మతతద్రితతునటే
     కదియనఁ గానఁ జనున్నల కాయ మెతత వతుత్తి నో

     గదిగొననఁ గాతతు నటే గోరి వచచ్చె కౌనఁగిటా
చ. 2:      చెనకే వారి చేనఁతల చితత్తి మెతత మఱచెనో

    మొన గోరి సతజీవ మోపదు నటే
    పననఁగనఁగా మరాత్మిల పేగమ నెతత గరనఁగెనో

   తనిప పేరితతునటే తరితీప సిగద్గీల
చ. 3:    మతదవారి మాటల మరల గొలిపనో

   దితదుపడ వలప ల మతదితుత్తి నటే
    అతదప శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను

      చెతద ననున్న నినఁక నిటేట్టి సేతు నటే సేవలటూ



రేక: 0469-6ముఖరి సత: 12-354
పలల్లవ:    అటేట్టి తానెతత వానఁడెపైనా నాయనఁగాక

    వటట్టి కొనన్న మగతన మటూర కేలతడనే
చ. 1:    కనున్నల నితతనఁజూచితే కలగనఁ జటట్టిరికము

    వనెన్నల మాట లడితే వావ గటూడును
   సనన్నల సేసితేనే సమత్మితదము గలసు

    పనిన్న కాతతలతో నేల పతత మాడనే
చ. 2:     చిఱనవువ్వె నవవ్వెతేనే సిగద్గీల దానే తేర

   మఱనఁగననఁ బొలసి నా మరాత్మిలతటను
   గఱతుల వనుకొనాన్ననఁ గటూటముల పనగొను

    యఱనఁ గదునఁ దననేమ మెతతని చెపీప్పునే
చ. 3:     కదిసి యదుట నుతటే కౌనఁగిటకినఁ జేతులతట

   మదినఁ దల పోసితేనే మరగనఁదమ
     యిదివో శ్రీ వతకటేశనఁడిటేట్టి తా ననున్న నేల

    చెదరని పగయ మెతత చెలల్లనఁబెట ట్టి ని



రేక: 0470-1కాతబోదిసత: 12-355
పలల్లవ:     పత వదద నెటవలనఁ బతడనో కాని

  కతకారితనముల కసునఁగతద దిపడు
చ. 1:     కాటక చెదరకతడనఁ గలికి చటూపల చటూచి

   మాటలడనఁ బెదవుల మానఁగనఁ బెటట్టి క
    గాటట్టిపనఁ గసటూత్తిరిబొ టట్టికక్కడ మాయకతడా మొకెక్క

    జూటరి దనిపగట చటూడరే వో చెలల
చ. 2:     కొపప్పు జారీ నతటాను కూచనన్నది కదలక

   వపప్పుగనఁ దమత్మి మెదుగకతడా నవవ్వెని
   వపప్పుక పయతద నెరివరగకతడానఁ గపప్పు

    దిపప్పుకాయ దని గటట్టి తలియరే చెలల
చ. 3:     చనున్నల వాలకతడా సారె రవకె బగితచి

   సనన్న సేస సితగారము సళల్లకతడాను
     ఇనిన్నటా శ్రీ వతకటేశనఁ డితనఁ డే తనున్ననఁగటూడె

    వనెన్నలనఁడి దని ఇచచ్చె వతత్తిమే చెలల



రేక: 0470-2వరాళ సత: 12-356
పలల్లవ:     పచిచ్చె చిగర వతటది పాయ మనవ

    మచిచ్చెకతో ననున్న నినఁక మనిన్నతచ మనవ
చ. 1:      వలచిన వారి నేనఁప వల దనవ కడునఁ

    గలసిన పొతదు మాననఁ గానఁగా దనవ
    పలిచి వరకతడేది వలి తనవ ఆస
   కొలిప కూడకతడితే కొలగాదా యనవ

చ. 2:     తగలపై మరి యలగనఁ దగ దనవ
     జిగినఁ జెటట్టి వటేట్టి గటట్టి చెలల్ల దనవ

    మొగము చటూచి కొతకితే మోస మనవ
     నగి చెనక కతడితే నెగ లతట ననవ

చ. 3:     యనసేట చోట సిగద్గీ లేనఁట కనవ
     గొన కొనన్న రత జాగ గటూడ దనవ
    ననిచి శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ దనిసిత మదదరము

   మనసులో తమకము మానుపరా దనవ



రేక: 0470-3తలనఁగనఁగాతబోది సత: 12-357
పలల్లవ:      చేరి మముత్మినఁ జూచి యేల సిగద్గీ వడేవు

    గారవతచితే దోసమా కాతతను నీ వపడు
చ. 1:     పాలితడుల్ల గానరానఁగా పయతద గొతత జారనఁగా

   సలి వనన్నపాల సేస సుదత
      వాలనఁ గనున్నల దేలితచి వడి శిరసు సతత్తి చటూచి

   జాలినఁ గటూరిమ గొసరీ చనవయతవయాత
చ. 2:     చెమటల గారనఁగాను జిగినఁ గళ లబబ్బునఁగాను

   జమళనఁ బాదా లొతీత్తి సకియా
       తమ రేనఁ చనఁ గా వలప దపైలవారనఁ గా నవవ్వె

   సమరతకినఁ బెననఁ గీ సమత్మితతచవయాత
చ. 3:       కొపప్పు పవువ్వె లట రాల కొతకి పోనఁకముడి వడ

   నెపప్పుననఁ గనఁగిట నితచ నెలనఁతా
    యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ యకెనఁగటూడి ననేన్నలిత

  వపప్పుట నినాన్నసపడ నాదరితచవయాత



రేక: 0470-4పాడి సత: 12-358
పలల్లవ:     వనఁడుకోనఁగానఁ దన మాట వన ననేనా

    పోనఁడిమతోనఁ దనున్న నేను బుటేట్టి డిగేనఁగాకా
చ. 1:     బలిమనఁ జేసిన పొతదు పస చాలదు

   పలవక వచేచ్చెరాక పగయము గాదు
    చలలక నవవ్వె నవువ్వె చవ పటట్టిదు

    తలిప చెపప్పురే య తఱనఁగ లతనికి
చ. 2:     మనసు రాని మాట మఱవ రాదు

  ననచని సరసము నానఁటకొనదు
   పని లేని వనయాల పాదుకొనవు

   వనిపతచరే య వధము లతనికి
చ. 3:    ఆసతోనఁ జూడని చటూప అతటకొనదు

   వసరిన రతులక వడుక లేదు
    సేసవటట్టి ననున్ననఁదానే శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడే

    లసి తలనఁపతచరే య లగ లతనికి



రేక: 0470-5సితధురామకిగయ సత: 12-359
పలల్లవ:     మాకనఁ దలియవు మ మరత్మిము లటవతటవో

    జోకతో దువువ్వెల నుతడే చటూచి తనివాయను
చ. 1:     సిరల నవువ్వెల నాకె సేసిన నినన్నపాల

    తరితీపపై యవ నీ చితాత్తి ననఁ బటేట్టినా
      సరసనఁ గటూచతడి యాక సారె మడి చిచెచ్చె నీక
  సరసప వడుకతో చవులయనా

చ. 2:      సిగద్గీల వడుతా నీ చేత నెటకల దస
   అగద్గీమెపై నీలోని యాయాల ముటేట్టినా
     నిగద్గీల గోర గీరి ని తురము చకక్కనఁబెటట్టి

   వగిద్గీ నీ మనోరథాల వనగటూడెనా
చ. 3:     వతట నుతడి సేయరాని పూడిగా లలల్ల నఁజేస

  జతటలపై చటట్టిరికాల సమకూడెనా
     యితటనే శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

    అతట నే చితత్తిమునక నానతదమెపై వుతడెనా



రేక: 0470-6ముఖరి సత: 12-360
పలల్లవ:    వరకతడ నేనఁటకే వువద నీక

    చేరి చేరి చెనకితే సిగద్గీదేరనఁ గాకా
చ. 1:      యరవు లేని పతతో నెడమాట లడ నేల

  సరసము లడితేను చవగాకా
    వరల వయనఁగాను వఱగల వడ నేల

   మరలనఁగ వసితేను మచిచ్చెక లవునఁగాకా
చ. 2:     మచిచ్చెక సేయనఁగానే మనసు సాదితచ నేల

  యిచచ్చెగితచి వుతడుటే యితపనఁగాకా
   అచచ్చెలస నవవ్వెనఁగాను ఆనుమానితచనఁగ నేల

  కచిచ్చె కౌనఁగిలితచకొతటే గఱతులౌనఁగాకా
చ. 3:       కూడి మాడి వుతడనఁగా నీ గణల వదక నేల

    జోడెపైన రతులనఁ బొతది చొకక్కట గాకా
    యడనే శ్రీ వతకటేశనఁడేల ననున్న నితతలోనె
  వాడికల సేసుకొతటే వసమౌనఁగాకా



రేక: 0471-1హిజిజజి సత: 12-361
పలల్లవ:      ఇతత గటట్టి సేసుకొని యేమ గటట్టి కొనేవ

     చెతత నుతడి యాస తోనెనఁ జెనకనఁ గాను
చ. 1:     కలవ కనున్నల చటూప గాటేనఁ బోసుకొనేవటే

    పొలసి మోమెతత్తి యిట చటూడనఁ జాలవు
   వలనెపైన చిరనవువ్వె వడిడ రెచచ్చెకొనేవటే
    వలయ నీ వతత నవవ్వెతచినా నగవు

చ. 2:     కొతడల వతట కచాల గటూనఁటనఁబెటట్టి కొనేవటే
    దతడిగానఁ బయతద మటూసి దానఁచ కొనేవు

    పతడిన జవవ్వెన మద పానఁతర వసేవటే
    వుతడబో ముసునఁగ వటట్టి కూరకే వునన్నదానవు

చ. 3:     ముచచ్చెట మాటలడక మటూట గటట్టి కొనేవటే
   తచచ్చెన మోసముతోనఁ బెదవు లతత్తివు
     ఇచచ్చెటనఁ జటట్టిమ వపైత వను శ్రీ వతకటేశనఁడు
    మచిచ్చెక లనిన్నటానఁ జలిల్ల మతతన మాడేవ



రేక: 0471-2లలిత సత: 12-362
పలల్లవ:     ఔనయత మతచివానఁడ వతడక వచిచ్చెన దాని

   పూని యలయితచే వతత కోపనటవయాత
చ. 1:      తనువలల్ల జెమరితచె దపప్పు దేరె మోవ మనఁద

   ననుపన నితత నెతత నవవ్వెతచేవయాత
    పనగొనె హరముల బేనఁటల్ల రాల గతదము

    చెనకి యపప్పుట నేల సిగద్గీ రేనఁచేవయాత
చ. 2:      వలయనఁ దురము జారె వడుకల దగ దొటట్టి

   చలల నెతత సేసల చలిల్లతచేవయాత
     పలకల గడు నితడె పోనఁక ముడి వడెను

   అలరి యతత వసతతా లడితచేవయాత
చ. 3:      కాటక కపప్పు దేరె గకక్కననఁ బయత దడల

   సటూట నెతత చితత్తిరవు చటూపతచేవయాత
    గాటాన శ్రీ వతకటేశ కౌనఁగిలితచకొతట వటేట్టి

   మాట మాటకి నెతత మరిగితచేవయాత



రేక: 0471-3కనన్నడగళ సత: 12-363
పలల్లవ:      మాన లేను నీ పొతదు మరి నినున్ననఁబాయలేను

     యే నెపము లటట్టి తడునో యేమ సేతు నేను
చ. 1:       చకక్కని నీ రటూపమె సారెక నేనఁ జూనఁ డగాను

    తకక్కక నీక దిషిట్టి దానఁకె నతదురో
    మకక్కవ మాటలడనఁగా మరాత్మి లతదు సనఁకనో

    యకక్కడని తలపోతు నేమ సేతు నేను
చ. 2:     చనవుతో నెపప్పుడు నీ సతగడినేనఁ బడుతడనఁగ

    చను మొనల నినెన్నటట్టి జతట నొతుత్తి నో
     పననఁగనఁగా రతులలో బటట్టి గా నీ వలతువ
    యనగొని మతనఁజితత లేమ సేతు నేను

చ. 3:     చలపటట్టి నీ తోను సరసము లడనఁగాను
  కలయికలక నెతత కరనఁగదువో

    అలరి శ్రీ వతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ
     యలమ నివవ్వెఱనఁ గెపైత నేమ సేతు నేనటూ



రేక: 0471-4రామకిగయ సత: 12-364
పలల్లవ:      యతదు వోయ నీ మోహము యేల వగిరితచేవు

     చెతదిన దాన నే కానా చెనకేవు గాక
చ. 1:      గటట్టి న నా చనున్నల నీక మనఁదతత్తినవ కావా

    బెటట్టి గానఁ బెననఁగి చేతనఁబటేట్టి వు గాక
    నెటట్టిన నా చటూపలక నీవ గఱిగావా
    యిటేట్టి నావతచిన తల యతేత్తివు గాక

చ. 2:       నిరత నా చిఱనవువ్వె నీ మనఁదనఁ జలేల్లదే కాదా
   కెరలితప మాటల రేనఁగితచేవు గాక

      ధర నా మనసు నీక దకిక్క వుతడినదే కావా
    కరనఁగితచి భద్రిమయితచి కెపై కొనేవు గాకా

చ. 3:       వుమత్మిడి నా మేను నీ సొమెపైమ వుతడినదే కాదా
    నెమత్మిది నీ కౌనఁగిట నితచేవు గాకా

    యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
    నమత్మి కెచిచ్చె ననుపల నటతచేవు గాకా



రేక: 0471-5నాగవరాళ సత: 12-365
పలల్లవ:    వవల సతుల గల వభునఁడవు

  సేవల సేయకతడితే చితత్తిగితచేవా
చ. 1:    వనన్నపాల సేసితే వడుకల రేనఁగను

  కనున్నలదుట నుతడితేనఁ గనుపటట్టి ను
   సనన్నల సేసితేను చవులలల్ల నొనగటూడు

   మనిన్నతతు వతటా రాకతటే మాటలడేవా
చ. 2:     కతల సారెనఁ జెపప్పుతే కెపైవసమౌ నేసత్తిము

    తత వళ గాచితేను దయ వుటట్టి నటూ
    రతకెకక్కనఁ గొలిచితే రచన లలల్ల నీడేర

    అత రాజసాన నుతటే నతట నవవ్వెనా
చ. 3:    పాదము లొతత్తితేను భావముల గరనఁగను

  పోదితోనఁ జెనకితేను పొడమునఁదమ
      య దస శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    పాదుకొని లోన నుతటే బానఁత పడేవా



రేక: 0471-6నాదరామకిగయ సత: 12-366
పలల్లవ:     యేల వటల్ల వటేట్టివు యతత వగిరితచేవు

    యేలికవపైతే నేమ యితత గదాద నగవ
చ. 1:    అలిగి వనఁడుకొని ఆదరితచవలనఁ గాని

    చలననఁ బెననఁగ నేల సత తోను
   పలక కతడితే నొడనఁబరచనఁగవలనఁ గాని

    బలిమనఁ గొతగ వటట్టితేనఁ బతతము వచచ్చెనా
చ. 2:      చితతనఁ దలవతచ కొతటే చెకక్క నొకక్కవలనఁ గాని

    యితత నేరపల చెపప్పు నేల యకెతో
    పొతతనఁ గనీన్నర నితచితే బుజజగితచవలనఁ గాని
   యతత బుదుద ల చెపప్పునా నియతకోలయతనా

చ. 3:    కడు నుసురతటేను కౌనఁగిలితచవలనఁ గాని
    వడివటట్టి తయత నేల వర కీకెను

     వడె మచిచ్చె యితతలో శ్రీ వతకటేశ కూడితవ
    బడివాసి వుతడితేను బతత్తి వలి తయతనా



రేక: 0472-1ముఖరి సత: 12-367
పలల్లవ:     యేల బటూటకాల సేస యితటకి రమత్మినవ

     చాలనఁ దల దడిసితే చలి వాసు ననవ
చ. 1:   ఆపక లోనఁగేవానఁడు అనుమానితచేవానఁడు

     చేపటట్టి నానఁడేల నాక సేస వటేట్టి నే
     పపై పపై సనన్న సేసేవానఁడు పరాక చపేవానఁడు

    వోపకతోనఁ దన వలి వుతగర మేలతపనే
చ. 2:     యితత మొగమోటవానఁడు ఇతతకి వరచే వానఁడు

    రతతుల నా వలపేల రచచ్చెనఁబెటేట్టి నే
    మతతనప మాటవానఁడు మరి గటట్టి తోడివానఁడు

      వతతలే కతగనఁ బెతడిల్ల వడే లటట్టి వటేట్టి నే
చ. 3:    సలవ నవవ్వెవానఁడు సిగద్గీల వడేవానఁడు

  కలసి ననేన్నటవలనఁ గనఁగిలితచెనే
   యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడితదరి నేలినవానఁడు

    కలసి మాలోన నొకక్కట యటట్టి సేసనే



రేక: 0472-2నాదరామకిగయ సత: 12-368
పలల్లవ:       నీ యిచచ్చె రాజవు తొలేల్ల నీవు మమేత్మి లొరసేవు

    చాయ కొతత్తి నీ గణల చకక్కనఁబెటేట్టిమా
చ. 1:    వదిదకెపైన మాటలక వనఁకొననఁ గవచచ్చెనఁగాక

    పొదుద వోని మాట లలల్ల బుదిదనఁ బట ట్టినా
    చదిదకి వనఁడికి నీవు జాణతనా లనాన్నడినా

  వదదనేమా వరకతడేవార మతతేకాక
చ. 2:    యితవపైన పనులక నియతకొనవచచ్చెనఁ గాక

    రత కెకక్కని పనుల గత గటూడనా
     మతకారి తనమున మరి నీ వతత నవవ్వెనా

    మతమరేమా నీ యిచచ్చె మెలనఁగేము గాకా
చ. 3:   కూడిన వడుకలక గఱిగానఁగవచచ్చెనఁగాక

    యేడ కేడో వడుకల కితప వుట ట్టినా
     వడె మచిచ్చె ననున్న శ్రీ వతకటేశ యేలితవ

    ఆడుకొని సొలసేమా అవు ననేము గాకా



రేక: 0472-3బళహతస సత: 12-369
పలల్లవ:   యటవతట వడుకలో యిదదరికిని

   తటకన మ కతల తరితీపలయాత
చ. 1:      కలవ రేకల వతట కనున్నల నీవు చటూచితే

   చెలి యాల సిగద్గీవడెనఁ జెపప్పువయాత
    సలవులనఁ గొతత కొతత చిఱనవువ్వె నవవ్వెతేను

   మొలక చనున్నలేల మటూసుకొనే నయాత
చ. 2:    పరవాన పూబతత పరిమళము చటూచితే

   శిరసేల వతచెనఁ దాను చెపప్పువయాత
   సిరల పతజరములో చిలకతో మాటాడితే
    పరాక సేసుక తాను భావతచ నేలయాత

చ. 3:     సముకాన నుతడి నీవు సారె సితగారితచకొతటే
  చెమరితచనఁ దనకేల చెపప్పువయాత

   అమర మమేత్మిలితవ అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ
   రమణ యనన్ననఁడు నీతో రతనఁగటూడనయాత



రేక: 0472-4కరతజి సత: 12-370
పలల్లవ:       తడనఁబడె నా మది తన కౌనో నా కౌనో

     చిడి ముడి నాతనికినఁ జెపప్పురే య కతల
చ. 1:    పనగొని మాటలడనఁ బెదవుల వగిరితచ

   తన చితత్తి మెటట్టి నన్నదో తలనఁచరాదు
   కనునఁగొనలనఁ దనునఁ జకక్కనఁగనఁ జూడకతడరాదు

   వనర నెతత నానఁటనో వోరవరాదు
చ. 2:      కాయము తోడి లతకెల కరములనఁ దొటట్టి కొనీ

    ఆ యడ నెత తలసునో అదియునఁగాదు
     పాయప మదము గబబ్బుల తన పొతదు గోరీ
     ఆయము లేడ సనఁకనో అతత కోప రాదు

చ. 3:     జవవ్వెనాననఁ గల సిగద్గీ సమరతు లసపడ
   నవువ్వె లటట్టి నన్నవో నాతోనఁ దనక

    యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశనఁడేల ననున్న మెచిచ్చెతే
   రవవ్వె లతతౌనో యరత చెపప్పురాదటూ



రేక: 0472-5సాళతగనాట సత: 12-371
పలల్లవ:    యఱక సేసుకొతదురా య పనుల

  మఱనఁగన దానఁగితే మతదలితచవలనా
చ. 1:    తరణ తనున్ననఁజూచె తలవతచకొతట నేను

   వరసి ననేన్నల తాను వడివట ట్టినే
   సరసము లడనఁగాను తరవసుకొతట నేను

     సరగ వచిచ్చె నా కెతత సమత్మితతచనఁ జెపీప్పునే
చ. 2:     సుదత తనతో నవవ్వె సురట మాటడుకొతట

    గదిగొని ననున్న నేల గోర సటూనఁదనే
     కదిసి యాప వుతడనఁగా కడ చితత్తిర చటూచిత

    చెదరక ననున్న నెతత చెకక్కల నొకీక్కనే
చ. 3:     ఇతత దనకొపప్పు దువవ్వె నివవ్వెలిమోమెపైత నేను

     ఇతతలోనే తా నేల నా యికక్క వతటనే
      చెతత నాకె పొతదు చటూప శ్రీ వతకటేశనఁడు తాను

     యతత ననున్న గటూడి తాను ఇతపల చలీ ల్లనే



రేక: 0472-6పాడి సత: 12-372
పలల్లవ:     సత చేనఁతలక ననున్న సతతోసితచ కొమత్మినీని

    ఇతవౌనా నా కవ యటవతట వానఁడే
చ. 1:      సొలసి తనతో నాప సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పునఁగాను

     యలమ నే వదద నుతడి యటట్టి వతదునే
    వలపల చలిల్ల యాలవటట్టిము తన కిడనఁగా

    వలిసి యతదుక నెటట్టి వోరచ్చెకొని వుతదునే
చ. 2:     కొచిచ్చె కొచిచ్చెయాప దనున్న కచముల నొతత్తినఁగాను

    యిచచ్చెగితచి నే నపప్పు డెటట్టి చటూతునే
    పచిచ్చెదేరనఁ బానుపపపై పాదా లప పసుకనఁగా
     కచచ్చెపటట్టి యటట్టి పొతుత్తి గలసి లో నౌదునే

చ. 3:     కూరిమనఁ దనక నాప కొలవుల సేయనఁగాను
    ధీరత నే నెటట్టి సమత్మితతచ కొతదునే
    య రీత శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే ననున్ననఁగటూడె
    తేరెనఁ బనులినఁక నెటట్టి తలియనఁ జెపప్పుదునే



రేక: 0473-1గళ సత: 12-373
పలల్లవ:      నాక మొకమోడి యాకె నను పేల దానఁచేవు

   జోక తోడ మాటలడి సదితచరాదా
చ. 1:      నికిక్క నికిక్క యదే చెలి నీవతక చటూచని

   దికక్కల నాప తలనఁప దలియరాదా
    చెకక్కపపైనఁ బెటట్టిన చేతనఁ జిరనవువ్వె మటూసని
  అకక్కఱతో నదేమని యడుగరాదా

చ. 2:       ఆడుకొనీనఁ జెలి తోడ నాకె నీ సుదుద లో యేమో
   వడుకతో నీ వవ వనరాదా

     తోడనే నిమత్మి పతడుల్ల చేతులనఁ బటట్టి కనన్నది
    యడ నీకనఁ గాను కిచచ్చెనెమో అతదరాదా

చ. 3:      కూరిమ తోడుత నాప కొతగ నినున్ననఁ దానఁకితచ
  నేరపతోనఁ గనఁగిట నితచరాదా

    యరీత శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
   గారవతచి యాప గటట్టి గనుకోరాదా



రేక: 0473-2వళవళ సత: 12-374
పలల్లవ:    ఆతని కనిన్నయు నితపలపై యుతడనఁగా

   యతల వరగవడ నేలే యేవవ్వెరికి
చ. 1:    వలసిన రమణుని వనిత సొలసితేను

   వలయ వననఁగ నేలే వరొకతక
    చెలరేనఁగి యాతనఁడాప చేతకి లోనెపై వుతడనఁగా

   వలవని వాదు లేలే వదిదవారికి
చ. 2:     సిగద్గీవడ కాప పతనఁ జెరనఁగవటట్టి తయతనఁగా

   వగిద్గీ వడిపతచ నేలే వునన్నవారికి
     యగద్గీ లే కాతని కవ యేలటాలపై వుతడనఁగాను

   కగిద్గీ కాతతాళతచ నేలే కనన్నవారికి
చ. 3:      మకక్కవ నాప గనిసి మగని తోనఁ బెననఁగనఁగా

   చకక్కటల్ల దిదద నేలే సవతులక
   యికక్కవ శ్రీ వతకటేశనఁడితనఁడే మనలనఁగటూడే

    వకక్కణ లడుగ నేలే వావ గలవారికి



రేక: 0473-3ఆహిరి సత: 12-375
పలల్లవ:    చెపప్పుతనేనఁ దొలతనే చెలల సాకిరిగానఁగ

   తపప్పు లేదు నావలల్లనఁ దలనఁచకోరా
చ. 1:     జకక్కవ చనున్నల నీవు సారెనఁ బటట్టికరా

  పకక్కనను నీవురముపపై కెగరీని
   వుకక్కగోరిదాన ననున్న నొరసి చటూడకరా

   చెకక్క లేడ సనఁకినాను జీరవారీని
చ. 2:      తుమెత్మిద రెకక్కల కొపప్పు దువవ్వె నీవు రాకరా

    జమత్మిన రేనఁగీని మెపైనఁ జటట్టి కొనీని
     తమెత్మి కనున్నల నా చటూప దార దడవకరా
    నమత్మి పొతదు సేసితేను నానఁ టకొనీని

చ. 3:     మోవ పతట తేనెక ముతచి నోరటూరకరా
    నా వానఁడవపైనా నీక నాము లకీక్కని

      య వళ శ్రీ వతకటేశ యనసిత వట ననున్న
  భావతచి చటూచకొతటేను పచిచ్చెదేరీని



రేక: 0473-4ఆహిరి సత: 12-376
పలల్లవ:     యేనఁటకి దటూరె వట ననున్న నీ

   నానఁటకముల గని నవవ్వెతనఁ గాకా
చ. 1:     చలమా నీతో సరి పననఁగనఁగ నీ

   కొలనఁ దఱనఁగక నేనఁగొతకేనఁ గాకా
    బలిమా నే నీ పయినఁజేయి వయనఁగ

  చెలిమకతత్తినెపై చెలనఁగేనఁ గాకా
చ. 2:    నీటా నీతో నివవ్వెఱనఁ గతదనఁగ

   జూటరి యాసలనఁ జూచేనఁ గాకా
    సాట వచెచ్చెనా చనవు నీ వయతనఁగ

   కూటవని సరీనఁ గటూచతడేనఁ గాకా
చ. 3:    యదురా గబబ్బుల నిటనే నొతత్తినఁగ

   అదనని కౌనఁగిట నలమేనఁ గాకా
    యిదివో శ్రీ వతకటేశ ననేన్నలిత (వ)

    పొదుగనఁగ నీ నేరప్పు పొగడనఁ గాకా



రేక: 0473-5  శతకరాభ రణత సత: 12-377
పలల్లవ:      వారీనఁ జూచె దాని వలపే చటూచట గాక

    సారె నీకిచచ్చెక మౌటే సతతోసము నాకూ
చ. 1:      కడనఁగి నీ సతు లతత గరవ్వెముతో నుతడినాను

   అడియాలమగ మాట లడితతు నేనటూ
    వుడివోని నీ మనన్నన నులల్లసము లడినాను
   యడనెడ నతదుకనఁగా నెగద్గీపటట్టి నేనటూ

చ. 2:    కసరి సవతుల మొగాల ముడుచకొనాన్నను
   ముసిమ చెపప్పు నవవ్వెతచి మొకక్కదునేను
   వసగాని కాతతాళల వాదుక వచిచ్చెనాను
    పొసనఁగి చటట్టిరికాననఁ దొతదు సేతు నేనటూ

చ. 3:     పకక్కన నీ దేవుళళ్ళతత పతతాల మెఱసినాను
   మకిక్కలినఁ బొగడుతాను మెచిచ్చె చెలిల్లతతు

   మకక్కవతో నలమేలమతగ శ్రీ వతకటేశవ్వెర
   యికక్కడ ననేన్నలితవ యితదరిదాన నేనటూ



రేక: 0473-6నాదరామకిగయ సత: 12-378
పలల్లవ:     తనమేలే నామేల తగ నాక ఫలియితచ

   వనయాననఁ బత కిటేట్టి వనన్నవతచరమాత్మి
చ. 1:      చెలనఁగి తనపపై నాక చితత లతత ముతచకొనాన్న

  తలనఁప లీడేరనఁగా తనకెపైనాను
    బలవరహన నామెపై పచిచ్చె కానఁకనఁ బొరలినా

     చలవపై వునన్నది గదా చకక్కని తన మేను
చ. 2:      అటేట్టి నేనఁ దనయడి యాసల నెర తలసినా

    వటట్టి క బలిమ కానఁడెపై వుతడునఁగా తాను
    ఱటట్టిడి నావలప లఱడినఁ బడి వుతడినాను
    గటట్టి తనకనఁ గదుద గా కొలవులో నెపడు

చ. 3:      బడలి పానుప మనఁదనఁ బయతద నాక జారీనా
  కడనఁగి పచచ్చెడము దానఁగపప్పునానఁడుగా

   యడయక శ్రీ వతకటశనఁడేల ననిన్నతతలో
     కడునఁ దానే నాపపై నితత కరణ గలనఁదుగా



రేక: 0474-1రామకిగయ సత: 12-379
పలల్లవ:     యకక్కడ పరాక నీక నెతదు చటూచేవు

   గకక్కన నాప తమకము చటూడవయాత
చ. 1:     గబబ్బుల గదలనఁగాను కొపప్పు గొతత జారనఁగాను

  తబబ్బుబుబ్బుగా హరాల తడనఁబడనఁగా
    వుబుబ్బుతోడ వచెచ్చె నిద వువద నీకడకను

    పబబ్బుననీ మనఁది యాప బతత్తి చటూడవయాత
చ. 2:     గాటట్టిపనఁ జెమట తోడ గాజల గలల్లననఁగాను

   మేట కచచ్చెల మనఁగాళళ్ళమనఁద వాలనఁగా
     వాటనఁ బరవున వచెచ్చె వనిత నీ కడకను

  ఆనఁటదాని యగద్గీలిక అటచటూడవయాత
చ. 3:    తళకనఁ గమత్మిలదర తగనిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగ

   పొలప టదాద ల చపప్పుడు సేయనఁగా
     యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇతత వచిచ్చె నినున్ననఁగటూడె

    యిల మమేత్మిలిత వాప ఇతప చటూడవయాత



రేక: 0474-2శతకరాభరణత సత: 12-380
పలల్లవ:     చితత్తిగితచవయత య కొతత్తి లనన్ననఁ డెఱనఁగము

     హతత్తి యాప వలప లేమని చెపేప్పు మనఁకను
చ. 1:     నినున్ననఁబాసి వరహన నెలనఁత తన మొగమే

   వనెన్నల రాజని యతచి వనన్ననయతని
   కనున్ననఁగవ చటూపల కలవ బాణములని

   పనున్నక లోలోనె రెపప్పుల వతచని
చ. 2:      పకక్కన నినునఁ దలనఁచి భద్రిమసి తన చనున్నలే

   జకక్కవ పటట్టిలనుచ సారెనఁ గపీప్పుని
    నికిక్కన తన తురము నితడునఁ దేనఁటపనఁజని

  చకక్కనఁబెటట్టి కో ముడిచి జారివుతడినాను
చ. 3:    తగ నినున్ననఁబేరకొని తడనఁబడ పదవుల

    చిగర టడిదాల నీ చేత మటూసని
     నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నీ వతతలోనఁ గటూడితవ

   తగనఁదా నెపప్పుటవల దపైవారీ వడుకల



రేక: 0474-3వరాళ సత: 12-381
పలల్లవ:   అలల్లతతనుతడే మాట లనతీవయాత

    చెలల్లనఁబో నీ చెపప్పునటట్టి సేయ ననేనా
చ. 1:     సరసక వచిచ్చె ననున్న సారె వనఁడుకోకవయత

    నిరతనఁ గొపప్పు వరల నీపపైనఁ జితదని
    కరముల వటట్టి యతత గారవతచ వచేచ్చెవయత

   వరసి నా మాణకాల వుతగరాలొతీత్తిని
చ. 2:     తొడపపైకినఁ దసి యతత తటూరి బుజజగితచేవయత

    వడిస నా చెవలో జవావ్వెది నీమనఁద
   వడివటట్టి ననిన్నతత వడనఁబరచ నేలయత
    వుడుక నిటటూట్టిరప్పు గాలి వళళ్ళ సనఁకీని

చ. 3:     యిటేట్టి ననున్ననఁ గనఁగిలితచి యతత లలితచేవయత
    గటట్టి నా చనున్నలమనఁది గతద మతటని

   గటట్టి న శ్రీ వతకటేశకూడి యాదరితచేవయత
   ముటట్టి నామదము నినున్న ముతచకొనీని



రేక: 0474-4ఆహిరి సత: 12-382
పలల్లవ:      యేల మటూస మతతనాల యదిరితచి నా పనికి

    వాలయ మతత గలిగితే వదదనేమా నేము
చ. 1:     సతదడి నుతడతని సారెకనఁ జూడనఁగ నేల

   ముతదరికి వచిచ్చె యిట మొకక్కగదవ
     పొతదుగా సనన్నల వలపల చలల్ల నీ కేల

    అతదుకొనీనఁ గాని బాగా లతపవ నీవు
చ. 2:      చెలల మాటన నుతడి సిగద్గీల వడనఁగ నేల

    అలరి మాట లడుదు వతడక రావ
    నిలిచి కొలవు సేసి నివవవ్వెఱనఁగ వడనేల

    బలిమనఁ గితదనఁ గటూచతడి పాదా లొతత్తివ
చ. 3:     పయతద మఱనఁగననే పచిచ్చెనవువ్వె నవవ్వె నేల

    చయతననఁ గటూడి మోవ చవ చటూపవ
   యియతడ శ్రీ వతకటేశనఁడినిన్నటాను ననున్ననఁగటూడె

   చెయాతర నీవు ననుప సేసుకొనవ



రేక: 0474-5  పగతాప నాట సత: 12-383
పలల్లవ:    పరాణ పరషనఁడు భువ నవతరితచెను

    సిరల జయతత నేనఁడు సేయరో పతడుగలటూ
చ. 1:    శబ్రావణ బహుళషట్టిమనఁ జతదురనఁ డుదయితచెను

     ఆ వళ రోహిణని అదదమ రాతరి కాడ
    దేవకి కస్కృషరనినఁ గాతచె దేవతల నుతయితచ

    చేవ దేరెనఁ బనులలల్ల సేయరో పతడుగలటూ
చ. 2:    నతదుని మతదక నేనఁగినానఁడే వసుదేవునఁడు

    కతదువనఁ గస్కృషర నెశోదకడనఁ బెటట్టి మాయనఁదచిచ్చె
    యితదమని కతసు చేత కిచిచ్చెతే మాయాదేవ

   చెతది వడిపతచకొనె సేయరో పతడుగలటూ
చ. 3:      చినన్న కస్కృషరనఁడెపై పరిగి చేరి కతసునఁ బొరిగొని

    యనన్న శ్రీ వతకటేశనఁడెపై ఇతదరినఁగాచ నిట
   వునన్నది యలమేలత్మితగ వురమున నితనికి

   చెనున్నమఱి దాసులలల్ల సేయరో పతడగల



రేక: 0474-6బౌళ సత: 12-384
పలల్లవ:    యటవతట యాగడనఁడే య కస్కృషరనఁడు

     జొట జొటనఁ గారనఁ గానే జఱీ ఱ్ఱై మనఁగడల
చ. 1:     కొటేట్టినఁ గస్కృషరనఁడు వానఁడె కోలలతత్తి వుటల్లపపై

   దటట్టిముగ గొలల్లతల దానఁచిన పాల
   చటట్టిన చకిక్కలముల చొకక్కప నురగలనునఁ

  బెటట్టిన కానఁగలతోనే పతచలగనఁజేసనే
చ. 2:     దొతతుల దితచి దితచి దొరకొనీ కస్కృషరనఁడు

    బతతనఁ జకెక్కర వట ట్టి గోపాలల కెలల్ల
  మతతనాన వదదని మానుపనఁబోతేనఁదాను

    కొతత వారి నోరనఁ బెరగల చమరీనే
చ. 3:     వదు లలల్లనఁ దానె శ్రీ వతకటాదిద్రికస్కృషరనఁడు

   ఆదిగొని మెసగీని యడుక లలల్ల
   కాదని పననఁగితేను కౌనఁగిలితచి గొలల్లతల

   సదితచి కచములతట సొతప గానఁగటూడనే



రేక: 0475-1శదదవసతతత సత: 12-385
పలల్లవ:    వలపల సొలపల వసతతవళ యిది

   సలవ నవవ్వెకవ చెమరితచ మేను
చ. 1:    శిరసు వతచకవ సిగద్గీల వడకవ

   పరగ నినన్నతనఁడు తపప్పుక చటూచని
   వరల దులపకవ వసనఁ దపప్పుతచకోకవ

  సిరల నీవభుడిటేట్టి సేసవట ట్టిని
చ. 2:    చేయతత్తి యొడుడ కోకవ చేరియాన వటట్టికవ

   చాయల నాతనఁడు నీ చనున్నలతటని
   ఆయముల దానఁచకవ అటేట్టి వరగతదకవ

     మోయ నాడ సరసము మోహన నీ వభునఁడు
చ. 3:   పననఁగలడకవ బగవు చటూపకవ

   ఘన శ్రీ వతకటేశనఁడు కౌనఁగిలితచని
  అనుమానితచకవ అలమేలత్మితగవు నీవు

    చన వచిచ్చె ననున్న నేల సమత్మితతచియాతనఁడూ



రేక: 0475-2మధతమావత సత: 12-386
పలల్లవ:    యేమయత వటట్టికత లేల గడితచకొనేప

    నేమప నా గణముల నీవ యఱనఁగవా
చ. 1:      దొతత నునన్న నా వలప తటూరపతత్తితనఁ గాక

  పతతము చటూపతనా పదరినీక
      చితత లలల్ల బౌనఁ జ చటూచి చెకక్కచేత నుతటనఁగాక

   అతతరతగమున నీతో నలిగి వుతడితనా
చ. 2:      మువవ్వెతక నా సిగద్గీల మటూలల దానఁచిత గాక

   అవవ్వెలి మోమెపైతనా అపప్పుట నీతో
     పవువ్వె వతట యాస ముడుపగనఁ గటట్టి కొతటనఁగాక

    నివవ్వెటలల్ల బొమత్మిముడి నీపపైనఁ బెటట్టి తనా
చ. 3:      గకక్కన నా జవవ్వెనము కానుక వటట్టితనఁ గాక

  వుకక్కమఱి గబబ్బుల నినొన్నరసితనా
    అకక్కన శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

   మొకిక్కతనఁగాక రతుల మొనగో రటూనఁదితనా



రేక: 0475-3దేసాళత సత: 12-387
పలల్లవ:     మ కెతత వడుకలపైన మేలే మాక

     మా కెలయత మలో మక మచచ్చెరాల రేనఁచను
చ. 1:      మనసిచిచ్చె నీ దేవుల మతచి మాట లడనఁగాను

   పని వని చెలలము పతతమాడేమా
    ఘనమెపై నీచేనఁత లప కపప్పుపటట్టి కతడనఁగాను

    వనయప నేము నినున్న వలిల్లవరి సేసేమా
చ. 2:     యఱినఁగెఱినఁగి నీ కాప ఇచచ్చెకము సేయనఁగాను

  గఱియపైన చెలలము కోపగితచేమా
     మఱియు నీ సుదుద లప మరపతచి దానఁచనఁగాను

     తఱి తోడ నే మవ తారకాణనఁ బెటేట్టిమా
చ. 3:    నీడయపై యలమేలత్మితగ నినున్ననఁ గనఁగిలితచనఁగాను

  వడిగప చెలలము వదదనేమా
      యడు జోడెపై శ్రీ వతకటేశ నీ వాకెనఁ గటూడనఁగా

    వడుకెపై వుతడేము గాక వతత సేసేమా



రేక: 0475-4ఆతదోళ సత: 12-388
పలల్లవ:    యేల మాతో నీడువటేట్టి వవవ్వెరినెపైనా

   గాలి ముడియ గటట్టితే గటట్టిపడనా
చ. 1:    కలవల వసేవార కానఁకల చలేల్లవార

   యలమ నీకనఁ జటాట్టి లతదరలేర
   తలనఁబాల వోసిన తరణులే గఱిగానఁగనఁ

   దలిప చెపేప్పుయటట్టి దేవుళళ్ళ గాకా
చ. 2:    పొతదుల సేసేవార పొదుద ల వుచేచ్చెవార

    యితదు నతదు వదకితే నెతదర లేర
   కతదువ సమత్మితధప కలయిక గఱిగానఁగ

   నతదముగనఁ జెపప్పు వారాతడుల్ల గాకా
చ. 3:    సారెక నవవ్వెవార సరస మాడేటవార

    యరీత శ్రీ వతకటేశ యతదర లేర
   మేరనఁ గతకణదారాల మెలనఁతలే గఱిగానఁగ

    కోరి వడి చెపేప్పు పతడిల్లకూనఁతుల గాకా



రేక: 0475-5భపైరవ సత: 12-389
పలల్లవ:    చెపప్పువమత్మి నినున్ననఁజూచి చితత్తిము నివవ్వెఱనఁగాయ

    చొపప్పుల రెతటకి వచచ్చెనఁ జూచిన చెలలకూ
చ. 1:      చెకక్కల జవావ్వెది గారీ చెమటల మేన నటూరీ

   ముకక్కన నిటటూట్టిరప ముతచ నిదేమే
     గకక్కన నీ చనున్నలపపై గతదపనఁ బేటల్ల రాల

   నకక్కజప రతయో ఆతనిపపై యలకో
చ. 2:    పవువ్వెలకొపప్పు చెదరె పొతదుల సతదులదరె

  నివవ్వెటలల్ల దువవ్వెటము నెరివరిగే
   అవవ్వెల నివవ్వెలయపై హరముల దడనఁబడే

   నవవ్వెతవో పతమాట నానఁటనఁ బెననఁగితవో
చ. 3:     చకక్కల మోవనఁ బొడమె చటూపలనఁ గెతపదడమె

  కికిక్కరితచిన కళల గిజిజడిగొనె
    యికక్కవ శ్రీ వతకటేశనఁడితతలో వచేచ్చెసి కూడే

   మకక్కటప సరసమో మెలనఁగిన సిగద్గీలో



రేక: 0475-6సాళతగత సత: 12-390
పలల్లవ:     వడుక గల వారికి వతగెములే హితవౌను

   పాడిపతతా లితదు నేల పచారితచేవయాత
చ. 1:    కాతతల పతతోడుత కసరినానఁ గొసరినా

  వతతతమ వుటట్టి నఁగాక వసదయతనా
   అతతరతగప సుదుద ల ఆకెక నీకనఁదలసు

   చెతతనునన్న మా కేమ చెపేప్పువయాత
చ. 2:    అతగనల వదదనుతడి అలసినా సొలసినా

    సతగతులే అవునఁ గాక చవుక లయతనా
  యితగితప మభావాలటట్టి తడినా నుతడెనఁగాక

   అతగవతచి మాతో నేమ ఆనతచేచ్చెవయాత
చ. 3:     వువదల రత వళ నొరసినా మెఱసినా

  చవులయే వుతడునఁగాక చపప్పునయతనా
     యివల శ్రీ వతకటేశ యితత నిటేట్టి కూడితవ

    తవరి మా కినఁక నేమ దలిపేవయాత



రేక: 0476-1సామతతత సత: 12-391
పలల్లవ:    వాసితో నుతడుటే మేల వనితక

    పూస గచిచ్చెనటట్టి తనున్ననఁ బొగడేదే మతచిది
చ. 1:     చెపప్పురాని మాటల చెవ యొగిద్గీ వననేల

  తపప్పురాని మనసుతో దకొననేల
   తపప్పుక యటట్టి తడినాను తనదాననే నేను
   చిపప్పులనఁ దనకొలవు సేసేదే చాలనే

చ. 2:     అతదరాని వడేల కట చేయి చానఁచనేల
    పొతదు గాని రతులకనఁ బొదుగ నేల
   సతదడి యతతపైనాను చనవరిదాన నేను

   చెతది తనపూడిగాల సేయుటే లభమే
చ. 3:     కూడరాని కౌనఁగిటను కచముల నొతత్తి నేల

  వడరాని చెలముల వడువనేల
   యడనే శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనె ననున్ననేల

    జోడు గటూడి తనమోము చటూచేదే నేరపే



రేక: 0476-2ముఖరి సత: 12-392
పలల్లవ:     పనన్నదాన వపైతే నేమ పదదగాదా వలప

   చనున్నలపపైనఁ బయతదే సారెనఁ గపేప్పువ
చ. 1:   ఆడరాదా వకమాట ఆతనితోను

   యడనుతడే సిగద్గీవడి యేల లోనఁగేవు
  చటూడరాదా పతదికక్క సొలయుచను

    వడెము చేనఁబటట్టి క మా వనక నునన్నదానవ
చ. 2:    కానుక లియతనఁ గరాదా కౌనఁగిలిమత్మిని

    వసలి వడగనఁ నేల వర గతదేవు
   పూని పాదా లొతత్తిరాదా వదదనఁగటూచతడి

     నానితచి మా మోము చటూచి నవువ్వె నవవ్వెవ
చ. 3:   సేయరాదా వడిగాల చెలవునికి

    చాయల సనన్నల నేల జతప సేసేవు
    ఈయడ శ్రీ వతకటేశనఁడిదే తానె నినున్ననఁగటూడె

   మాయడక దానఁపరాల మరి యేలసేసేవ



రేక: 0476-3పాడి సత: 12-393
పలల్లవ:    ఎనెన్ననిన్నగణల ఇతతు లతదర లేర

   సనన్నతో నేలేవారికి జాణతన మతతేకాక
చ. 1:    రమణుని సేనఁతల రచచ్చెల వసితేను

   రమణ ఆది జగఱనఁగ గాక
   సమరత నాయకని చాయక రాకతడితేను
   అమరిన చటట్టిమా అతనిషటూట్టిరి గాకా

చ. 2:    నగినతదుకనఁ బతతో నానఁటనఁ గోపతచకొతటేను
   మగవా అది మతటమారి గాక

   మగవానఁడు చెనకనఁగా మాటలడ కతడితేను
    ముగదా అది రొముత్మిననఁ గతపటే గాక

చ. 3:     సరసునఁడు పపైకొననఁ గా చలము సాదితచితేను
   తరణ అది నొకదయతము గాక

     సిరి నేనఁ డిచచ్చె యఱినఁగి శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁగటూడె
   తరచాట వనితా దేవర గాకా



రేక: 0476-4తలనఁగనఁగాతబోది సత: 12-394
పలల్లవ:     యటట్టి నన్నదో నా భాగతమేమ సేతునే

    చటట్టి చటట్టి నాయాసల సుడిగొన నిపడు
చ. 1:     చెలిచే నా వనన్నపాల చితత్తిగితచి వనునొకో

   తలనఁపననఁ బెటట్టి నొకో దయతోను
   పలిచితే వచచ్చెనొకో పగయముతో నాయితటకి

    కలసునొకో నేనఁడు కౌనఁగిట నా వభునఁడు
చ. 2:     కడనఁగి నే నతపన కాని కతదుకొనునొకో

 అడుగనొకో ననన్నతదరిలోన
    యడయక నాక నటేట్టి యిచచ్చెనొకో కెమోత్మి

     అడరి నాకనఁ గెపైవస మౌనొకో నా వభునఁడు
చ. 3:      తమతో నా చనున్నలపపై తానే చేయి చానఁచనొకో

  అమరనఁగ నవువ్వెనొకో ఆతుమనఁదాను
   మమకరిత చలమేలమతగ శ్రీ వతకటేశనఁడు

     సమరత ననేన్నల య జాణనఁడే నా వభునఁడు



రేక: 0476-5భవుళ సత: 12-395
పలల్లవ:     చటట్టిరికే లతడనఁగాను సటూడుల వటట్టినఁగ నేల

    జటట్టి గొనే నీతోడి సరసమే మతచిది
చ. 1:      చెలలతో నీ సుదుద ల చెపేప్పుమతటే నెతత లేదు

    యలమ నా కోరికె లతత లేదు
    సులభునఁడవపై నీవు చటూచి నాతో నవవ్వెనఁగాను

   చలవాసి వలపల చలల్ల టే మతచిది
చ. 2:      కూరిముల సారె నినున్ననఁ గొసరనఁగ నెతత లేదు

   యేరపడ నాపతతము లతత లేదు
    గారవతచి నీవు ననున్ననఁ గలయనఁగ రానఁగాను

     చేరి నీ యిచచ్చెకో లతదినఁ జెనకటే మతచిది
చ. 3:      పననఁగి పననఁగి నీతో బగియనఁగ నెతత లేదు

   యనగొనన్న నాయాస లతత లేదు
   మనసిచిచ్చె యలమేలమతగ శ్రీ వతకటేశవ్వెర

   మొనసి ననేన్నలితవ మొకక్కటే మతచిది



రేక: 0476-6కేదారగళ సత: 12-396
పలల్లవ:      కనున్నల పతడుగ లయనఁగనునఁ గొని మా కెపైతే

      యనన్న నీ దేవుల నెపైనా నేమ వడు కాయనటూ
చ. 1:     చనవచిచ్చె నీ వాపతో సరసము లడనఁగాను

   చెనకి వనన్నపా లకె సేయనఁగాను
    యనలేని సతతోసాన నెతతో నీవు చెలనఁగనఁగా

      చను మొన లతట నాకె సారెనఁ గొపప్పు దువవ్వెనఁగా
చ. 2:       చేరి నీ వాకె నపప్పుట చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకోనఁగా

   నారకొననఁ దాను చిఱనవువ్వె నవవ్వెనఁగా
    కూరిమనఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి గోర నీవు దిదదనఁగాను

      కోరి యాక మడిచి తా నోర నీ కతదిచెచ్చెను
చ. 3:      కతదువ నతతలో నాకెనఁ గనఁగిట నీవు నితచనఁగా

    అతదులోనే సిగద్గీ పడి యాకె వుతడనఁగా
     చెతది ననేన్నలి యాకెను శ్రీ వతకటేశ కూడనఁగా

  మతదలితచి యలమేలమతగ నినొన్నరసనటూ



రేక: 0477-1శదద్ధదేశి సత: 12-397
పలల్లవ:     నాపపై బతత్తిగల వతటా నమత్మిత నేను

     బాప బాప నీ కపప్పుటపపై కొస రెవవ్వెతరా
చ. 1:    తరమరనఁగన నుతడి తీగెవార నెలనఁగితచి

    గరిమ నీవు రా నెఱకల సేసని
     సరస నే నుతడనఁగా సనన్నల చాయల నినున్న

   పర రేనఁచి రతులకనఁ బద్రియురాలవవ్వెతరా
చ. 2:     నెమత్మి గతబము మాటన నిలచతడి వలపల

   తమత్మి పూవులను వసి తలనఁపతచని
    అమత్మిరో సరసము నే నాడనఁగా నీతోడన

   యమెత్మిలలల్ల నఁ బచరితచ నిదియటూ నెవవ్వెతరా
చ. 3:      తలప దతడనే వుతడి తరితీప నవువ్వె నవవ్వె

  కలయికలకనఁ దాను కనున్నలరీచ్చెని
    అలమేలత్మితగను నేను అటేట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెర

    కలసిత వట ననున్ననఁ గామని యవవ్వెతరా



రేక: 0477-2ధనాన్నసి సత: 12-398
పలల్లవ:    అవునయత మతచివానఁడ వతతే కాదా

   రవళనఁ బొరగ పోరచి వదకేవ
చ. 1:      నెలనఁత యితటలో నుతడి నినునఁ బలవ నతపతే

   చెలికతత్తిపపై నేల చేయి చానఁచేవు
    కలికి యతపనయటట్టి కానుక నీ కిచిచ్చెతేను

  చలివాసి యతతేసి జాణతనాలడేవు
చ. 2:      ఆడనుతడి గతదము నీ కతపనఁగానఁ దచిచ్చెత మతతే

   వడిగప వారి నేల వడివటేట్టివు
     యడ నీకనఁ జెవలోన నే కాతతము చెపప్పుతమ

  వాడుమోవ చవగొని వలనఁబెటేట్టివ
చ. 3:     నతటన నలమేలత్మితగ నవవ్వె నీ వురమెకిక్కతే

   వతట వచిచ్చెన మముత్మిను వసనఁగటూడేవ
       గొతట వపై శ్రీ వతకటేశ కూడె నాప నీ దేవుల

   అతటకొని మముత్మి నెతత ఆదరితచేవ



రేక: 0477-3  నటట్టి నారాయణ సత: 12-399
పలల్లవ:     యేల మముత్మి రటట్టి సేసే వతదరిలోన

   యేలగలనఁ బెననఁగినా నిది గబబ్బుయనరా
చ. 1:      పతదేలడు మనేవు నీ పపైనఁ జేయి వసితే

    మతద మేళమెపై యుతడదా మరి చటూచితే
    చతదముగ వాట వసి సారెల నేనఁదాకితచితే
    యితదుక నీ పడనఁతుల యతత నిషటూట్టినఁరనరా

చ. 2:     తముత్మిలము జూజానక తగ నొడుడ వటేట్టివు
    యమెత్మి లడే ననరా యితదర ననున్న
     నెమత్మిది నే గెలిచాట నీపపై నే మోపతేను
   కమత్మిర సవతులలల్ల కడుఱనఁగ యనరా

చ. 3:     గబబ్బుల నీ సారె లతటానఁగటూడి పటేట్టివౌనతటే
  వుబబ్బురికతత్తి యనుచ నుపప్పుటతచరా
   యబబ్బుడేల శ్రీ వతకటేశ యలమేలత్మితగను
   అబుబ్బురాన ననేన్నలిత పతజాణ ననరా



రేక: 0477-4దేసాళత సత: 12-400
పలల్లవ:      మటూస మతతనము వదాద ముగద య జవరాల

    సేసవటట్టి యితత కాక సేతు రటవయాత
చ. 1:    పరాక సేసుకొని పడనఁత వరకతడినా

  అరదుగానఁ బచిచ్చెమాట లనతచేచ్చెవు
     శిరసు వతచక లోలో సిగద్గీల వడనఁగా నీవు

    సరినఁ జనున్నలపపై కొతగ జార దసేవు
చ. 2:      గటట్టి తోడనఁ దాను నీ కొలవుల సేయనఁగానే

   గటట్టి కొపప్పువుతట లితటనఁ గడువసేవు
    యటట్టి నెదుటనే వుతడి యఱనఁగమ సేసుకొతటే
   తటట్టి పణునఁగెలల్ల నఁ బటూసి తమకితచేవు

చ. 3:    నెపముల వటట్టి కొని నెలనఁతలతో నవవ్వెతే
  చపలతనఁ గెమోత్మివ చవగోనేవు
    యిపడే శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   రపముగనఁ గటూడి కడు రవవ్వెసేసేవు



రేక: 0477-5రాళ సత: 12-401
పలల్లవ:       వల పొక చోట నుతడ వటట్టి బయలీనఁద నేల

    బలిమని మాతో నేల పదరేవు నీవ
చ. 1:      కలికి నీ దేవుల గడియ వటట్టి మతటేను

    చెలిమ కతత్తిల నేల చేయి వటేట్టివు
     అలక దేరిచి యాప నట వనఁడుకొతట గాక

    పలిచి మాతో నేల పననఁగేవు నీవ
చ. 2:     యేకతాన నుతడ నాకె యితటలోని కేనఁగితేను

   వాకిట దాని కొపేప్పుల వతచేవు
      ఆకె కే పగయాల చెపప్పు అతప రపప్పుతచకో రాదా

   దాకొని మమేత్మిటకినఁ దడవవు నీవు
చ. 3:        కూడ నీవు రానఁ గా నాప తోడు చెలల రమత్మితటే

    నటూడిగప వారి నేల వడివటేట్టి వు
    యడ నలమేలత్మితగను యేలి శ్రీ వతకటేశవ్వెర
   జోడెపైతరి మమేత్మిమ చటూచేవు నీవ



రేక: 0477-6శతకరాభరణత సత: 12-402
పలల్లవ:   మొకక్కరో పరషల మోహనమటూరిత్తికి

  వకక్కసమగ శ్రీ వతకటపతకి
చ. 1:      హరి రథ మదే ముతదరి నొగ లవగో

    గరడ ధవ్వెజ మదే ఘతట లవ
    సరినఁ దిరిగేట కాతచన చకగము లవ
   తర వధుల నేతతచేనఁ గనరో

చ. 2:    తేర పడగలవ తలల్ల గొడుగలవ
  తోరణతబులవ సారథి వానఁడే

 ధీరతనఁగటట్టిన దివతహయములవ
   మేరవు వలనే మెరస నదివో

చ. 3:    పసినఁడికతడ యదే పటట్టి కచచ్చెలవ
   వసనడుమ వానఁడే శ్రీ వతకటేశనఁడు

   యసగి యురమునను యిదే యలమేలత్మితగ
   వసుధ పతడిల్లతేర వచచ్చె నిదివో



రేక: 0478-1  శతకరాభ రణత సత: 12-403
పలల్లవ:    యడ మాటల పనులినఁక నేల

   చిడి ముడి నవువ్వెలనఁ జిమత్మివలపూ
చ. 1:    మనసులోని తన మరత్మిప తలనఁపల

  కనునఁగొననఁ దలిపేనఁ గామని
  తనువుననఁ గలిగిన తమకములనిన్నయు
  వనయము లోననే వవరితచని

చ. 2:   చొకక్కమెపైన తన చటట్టిరికతబుల
 మొకక్కలలోనే ముతచని

   వకక్కసతపనఁ దన వడుక లలల్లను
  జకక్కవ చనున్నల సరినఁజూపీని

చ. 3:     కెపైకొను నీ రతనఁ గలసేట కాతక్షల
  చే కానుకలనే చెపీప్పుని

   జోక శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగ
 నీకౌనఁగిటలో నెరపీని



రేక: 0478-2కనన్నడగళ సత: 12-404
పలల్లవ:     యకె వలసము చటూచి యితతట మనిన్నతచవదాద

     జోక లపైన వలప లచచ్చె నునన్నవో కాకా
చ. 1:      కొసరి కొసరి నినున్ననఁ గొన చటూపలనునఁ జూచి

   అసురసురెపై నీకనఁ బద్రియము చెపీప్పుని
    ముసునఁగిడుకొని నీ ముతదర నదిగో యితత

   వసివాడు మోముతో నీవదద బాయకనన్నది
చ. 2:      పొలసి పొలసి నీతోనఁ బోరచి పొతదుల చటూప

    తలనఁపతచ సారె నీకనఁ దన మోహము
   నిలవు నివవ్వెరగతో నిలచనన్న దదివో

  వులివచిచ్చె వరహన నోలలడుచనన్నది
చ. 3:      తగిలి తగిలి నీపపైనఁ దలనఁబాల చలిల్ల చలిల్ల

    మొగము చటూచి నీక మొకక్క మొకీక్కని
    జిగి నలమేలత్మితగ శ్రీ వతకటేశవ్వెర యకె

     సొగిసి నీ రతులలోనఁ జొకక్కచనఁ దా నునన్నది



రేక: 0478-3నాదరామకిగయ సత: 12-405
పలల్లవ:     నీ తలనఁ పటట్టి నన్నదో నే మెఱనఁగము

     య తల వాకిట నుతడే వదే యేమోకాని
చ. 1:     సతుల వభుని మనఁద సణనఁగల రాలతుర

   మతకము వటట్టి కొని మాటాడుదుర
  కతకారితనముల కానఁకల సేతుర

     పత యతదు కెగద్గీ పటట్టినఁ బాడిగాదు గాని
చ. 2:     పొటట్టినఁ బొరగన నుతడి బొమత్మిల జతకితతుర

   గటట్టి తోడ నటూరకెపైనానఁ గొసరదుర
   చిటట్టికప వనితల చెనకి పననఁగదుర

    అటేట్టి మగని కౌనఁగా దననఁగాదు గాని
చ. 3:    అచచ్చెమెపైన దేవుళళ్ళ ఆసపడి కూడుదుర

   తచిచ్చె తచిచ్చె రతులకనఁ దమకితతుర
     హచిచ్చె శ్రీ వతకటేశ ని నెన్ననస నలమేలత్మితగ

   మచిచ్చెకెపైన వభునఁడవు మానరాదు గాని



రేక: 0478-4నీలతబరి సత: 12-406
పలల్లవ:      పగయము తోడుత నినున్ననఁ బలవ నతపను మముత్మి

   రయమున నినఁకనెపైనా రావయత మావతటను
చ. 1:     మచిచ్చెక నీ వాడిన మాటల దలనఁచకొని

   ఇచచ్చెల నెదురచటూచ నితత నీకను
   పచచ్చెదోరణల గటట్టి పతడుగనాట వలనే

    వచేచ్చెతు వతటా నీక వతదాయితత్తి పటేట్టిను
చ. 2:     తఱవ తన వరస దినము దలనఁచకొని

  గఱిగానఁ బానుప్పువఱచకొని వునన్నది
    మెఱసి పతడిల్లకి వల మేలకటల్ల గటట్టితచి
   పఱిగొన ముతాతల పేనఁట పటట్టి వటేట్టిను

చ. 3:    కోరి నీవు గటూడేటకూటమ దలనఁచకొని
   గారవప సితగారాననఁ గెపై సేసను

      య రీత శ్రీ వతకటేశ యనసిత వకె నిటేట్టి
    మేరతో నలమేలత్మితగ మెడ యకెక్క నిపప్పుడూ



రేక: 0478-5ముఖరి సత: 12-407
పలల్లవ:     చెలలల యినఁక మకనఁ జెపేప్పు దేమే

   తలపోనఁతలక నెలల్ల వలపే మటూలమే
చ. 1:     కనున్నలనఁ జూచిన చటూప కాతక్షలక మటూలము

   సనన్నల సరసాన రేనఁచనఁగ మటూలము
    వనన్న వనుకల కడు వరహనక మటూలము

   వనన్నపములక నెలల్ల వభునఁడే మటూలము
చ. 2:    సతతోషముల కెలల్ల జవవ్వెనమే మటూలము

    చితతల కెలల్ల నఁ జెకక్క చేయి మటూలము
   చెతతనునన్న సిగద్గీలక చిరనవువ్వెలే మటూలము
   మతతనప కోరికెక మనసే మటూలమే

చ. 3:   పననఁగలటలకను పగయములే మటూలము
   ననుపలకనఁ బాయని నతట మటూలము

   యనసి శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
   తనివోని రతులక తమకమే మటూలమే



రేక: 0478-6గళ సత: 12-408
పలల్లవ:     యతత చెలబడో కాని ఇదివో తాను

    కాతతునఁడు తన మాటకనఁగా దనేనా నేను
చ. 1:      సనన్నల చాయల వానఁడు సతదుకొని వచెచ్చె నేనఁడు

   చనున్నల వటేట్టినఁ జూడవ జాజరకానఁడు
    యనేన్నసి నవువ్వెల నవవ్వె నెతతపైనానఁ బోనీనఁడు

   కనెన్నల గతటేనఁ జాల కాతరీనఁడు
చ. 2:      తనతో నలగ లేదు తానే తీస వాదు

    పొనునఁగ నినఁక నేనఁటకే పొదుద వోదు
     చెనకె నటూరకే ననున్న చెపప్పుతే నెతత లేదు

  వనితలతోనఁ బోర వరసగాదు
చ. 3:     కతదువతోనఁ గనఁగిలితచి కడు గరతుల నితచి

    యితదరిలో నా గణల యతచి యతచి
     మతదలితచి ననున్న నేల మకక్కవ నాపపైనఁ బెతచి

    అతదప శ్రీ వతకటేశనఁ డతవల మతచి



రేక: 0479-1దేవగాతధరి సత: 12-409
పలల్లవ:    నావతకనఁ గడమలేదు నానఁడు నేనఁడు

    భావతచితే నీతో నేను పతతమాడే దాననా
చ. 1:    కొతత్తిల నేరచ్చెకొతటవ కొతగవటట్టి పననఁగేవు

   చితత్తిము వచిచ్చెనటట్టి లల్ల నఁ జేయవయత
     బొతుత్తి గా నీ వాప చేత బుదుద ల వననఁగానఁగాక

    హతత్తి నీతో నేనఁ దొలిల్ల అలిగితనా
చ. 2:      సతకె లేదేమటా నీక సారె నొడనఁ బరచేవు

  అతకెక వచిచ్చెనటట్టిలల్ల నానతీవయాత
    లతకెయపై నీ వాప వలలనఁ జికిక్కనఁగానఁగాక

   మతకనఁదనాన నే నీతో మారకొననఁగలనా
చ. 3:      మేను ముటట్టి నాతో నీవు మేలము లడవచేచ్చెవు

   నానా వధల నీవు నవవ్వెవయాత
    మోనాన ననేన్నలి యాపమోము చటూడనఁగానఁ గాక

   ఆనుక శ్రీవతకటేశ అవునఁగా దనేనా



రేక: 0479-2నారాయణ సత: 12-410
పలల్లవ:   మేలఱినఁగి జవరాలి మెచచ్చెవదాద

   జాలినఁబడి నీ వల జతకితచేవయాత
చ. 1:     చెకక్కల నీ చెమటల చేతనఁ దుడిచితేను

   చకక్కని రమణ నేల సాదితచేవయాత
    నెకొక్కని వడియునన్న నీ తురము ముడిచితే

   నికక్కవల మోవనఁగా నేల తటేట్టివయాత
చ. 2:     పేగమ తోడ నీక దపప్పుకినఁ బనీన్నరిచిచ్చెతేను

  కోమలప సతనేల గతపప్పుతచేవయాత
     నీమేని కలప దర నితడా గతదము పూసితే
   ఆముక సిగద్గీన నేల అదలితచేవయాత

చ. 3:      పపై కొనన్న నీ నిదుద రకనఁ బానుప వరిచితేను
   శ్రీ కాతత చనున్నలేల పసికేవయాత

     యకడ శ్రీ వతకటేశ యకె నిటేట్టి కూడితవ
   జోకెపైన రతుల నెతత చొకిక్కతచేవయాత



రేక: 0479-3కనన్నడబతగాళత సత: 12-411
పలల్లవ:      యడ మాట లినఁక నేల యనసిన పనులక

    గడిగొనన్న మ లోని కోరికె వడేరెనటూ
చ. 1:      వాలిక మోము వతచి వనిత నీక మొకక్కనఁగా

     కేల నెతత్తి నీ వటేట్టి కౌనఁగిట నితచేవ
     మేలవారే మ రిదదర మేను మేనునఁసనఁకెనఁ గాన
   తాలిమతో మలోని తలనఁప లీడేరెను

చ. 2:      తేనె గారే మోవ యతత్తి తఱవ మానఁటాడితేను
   ఆనుక తముత్మిల మడి యాదరితచేవ
    వనిన జాణలే మర వకరొకరినఁ జూచితే

  పూనుకొనన్న పొతదు లీడేరెను
చ. 3:       చిగరనఁ జేతుల చానఁచి చెలి నీ పాదా లొతత్తితే

     వగినఁ జనున్న లతట రత నోల లరేచ్చెవ
   తగ నాకెక నీకీ చేనఁతల

   అగపడడ మరతుల యానఁకట లీడేరెనటూ



రేక: 0479-4అమరసితధు సత: 12-412
పలల్లవ:    యేమటకే చెలలల యవవ్వెరి నేమనేనే

     నా మగనఁడే దయ సేసి ననున్న నేలీనఁగాక
చ. 1:      చితత్తిజని దటూర నేల చిలకలనఁ దిటట్టి నేల

    యితత్తిల నా మనసే యితత సేయనఁగా
     కొతత్తి చతదుగ నఁడేమ సేసు కోవల కేడ నేరమ

    హతత్తిన నా కోరికలే ఆరడి సేయనఁగను
చ. 2:     చలల్లగాలి ననే దేమ చతదనముతోనఁ బనేమ

   పలల్లదప నా వలపే పరచనఁగాను
     చిలల్లర వరల మేలే చెఱక వలల్ల మతచిదే

  వలిల్లవరెపై నాయాసలే వనుకొననఁగాను
చ. 3:    మెఱనఁగతోనఁ బోరవదుద మేఘము జతకితచవదుద

   చిఱత నా జవవ్వెనమే చిమత్మిరేనఁచనఁగా
    యఱినఁగి శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే వచిచ్చె కూడె

     మఱి చితత లేదు నా జనత్మి మడేరనఁగాను



రేక: 0479-5రామకిగయ సత: 12-413
పలల్లవ:     ఆడవ వక మాట ఆయముల గరనఁగనఁగ

    చటూడవ శిరసు సతత్తి చటూపనేల సిగద్గీలటూ
చ. 1:    నిలవుననఁ దొలనఁకేవ నితడు మదనకళల

  పలకలనఁ గరిసేవ పచిచ్చెతేనెల
   సలవుల వడిసేవ చిఱనవువ్వె వనెన్నలల
   చెలియ నీ కెవవ్వెరీడే సితగారవతవ

చ. 2:     కనున్నలను మలసేవ కార మెఱనఁగ మతచల
   చనున్నలనఁ దొటట్టి కొనన్నవ జవవ్వెనముల

   నెనున్నదుట మురిసేవ నెఱినీలప రతగల
    కనిన్నయ నీ కెవవ్వెరీడే కడు మోహనాతగివ

చ. 3:    తొడలనఁ బెననఁగొనేవ తోరతప మెఱనఁగల
   అడుగల నునన్నది సయగప టవ

     కడనఁగి శ్రీ వతకటేశ కాతత ననుటే మేల
    పడనఁత నీ కెవవ్వె రీడే బహువలసినివ



రేక: 0479-6సాళతగత సత: 12-414
పలల్లవ:     చెపప్పునఁగొతత్తిలపై వునన్నవ చెతది నీ మెపైగరతుల

   చొపప్పులతత్తినఁగా నీ మనసున నెటట్టి తడునో
చ. 1:     వనెన్నల బాయిట నీవు వనఁగినతత నుతడనఁగానో

    సనన్నపనఁ జతదుగ ల నీ మెపై జాజకొనేను
    పనీన్నర దపప్పుకి నీవు పలమారనఁ గొననఁగానో

    చినిన్న చెమట చెకక్కలనఁ జితదనఁగనఁ దొడనఁగెను
చ. 2:    పలమార వనములోనఁ బాయక వుతడనఁగానో

   చిలక వటల్ల మోవనఁ జెలరేనఁగెను
  అల గాలిమతడపమునతదు నిదిదరితచగానో

   పొలసి నిటటూట్టిరపల బుసకొటేట్టి వపడు
చ. 3:     గరిడి సాముల నీవు గనముగనఁ జేయనఁగానో

   కరల చెదరి కడునఁగొపప్పు వడెను
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యడ ననున్ననఁ గటూడితవ
    కరణ ననేన్నలనఁగానో కళ లలల్ల నితడెనటూ



రేక: 0480-1ఆహిరి సత: 12-415
పలల్లవ:      నాక మ నేరప చటూచి నవువ్వె వచచ్చెని

   చేకొని మ కిదదరికినఁ జెలల్ల బడౌనయాత
చ. 1:     పతదమాడి నీతోను పడనఁత చేయి వసితే

    అతది చికిక్కతచ కొనేవు అటేట్టి నీవ
     వతదు వటేట్టి నని చెలి వనఁడుకొనాన్న మానవు

   కతదువక రమత్మినేవు కడు జాణవయాత
చ. 2:     కానుకగా నిమత్మిపతడుల్ల కాతత నీకనఁ జూపతేను

    ఆనుక చనున్న లతదుక అటేట్టి తీసేవు
    పూని నీక మొకిక్కనాను పోనియతక పననఁగతా

  తేనెమోవ యిమత్మినేవు దేవరవయాత
చ. 3:     కదిసి వడె మచిచ్చెతే కడునఁ దమకముతోడ

   అదననఁ గనఁగిట నితచే వతతలోననే
    యిదివో శ్రీ వతకటేశ యనసినానఁ దనియవు

  పదిమారలనఁ గటూడేవు పతతగానఁడవయాత



రేక: 0480-2కాతబోదిసత: 12-416
పలల్లవ:      ఇతక నేలే నిషటూట్టిరాల యితటకి వచెచ్చె నాతనఁడు

   కతకణము గటట్టి కొని కలయుట గాకా
చ. 1:    పవువ్వెల వసినవారినఁ బటూచికాయల వతురా

   నివవ్వెటలల్లనఁ గపగమెపైనా నితచట గాక
     నవవ్వెన వభుని నీవు నానఁటనఁ జూచి జతకితతురా
    చివవ్వెననఁ బెపై వలపల చిలకట గాక

చ. 2:    కినెన్నర మనఁటనఁగాను గిడిబళళ్ళ వాయితతురా
    పనిన్న నీవు సుత గటూడి పాడుటగాక
    చనున్న లతనఁ డతటనఁగాను సణనఁగల రాలతురా

   సనన్నలనే సరసాల చలల్ల ట గాకా
చ. 3:      తీపల పపైనఁజలల్లనఁ గాను వనఁప చేనఁదు వోదురా

   యేపననఁ బతచదారెపైనా నిచచ్చెట గాక
     పపై పపై గటూడే శ్రీ వతకటపత నలయితతురా

    చటూపటట్టి రతుల నిటేట్టి చొకిక్కతతుర గాకా



రేక: 0480-3పాడి సత: 12-417
పలల్లవ:     అతనఁడెకక్కడ నునాన్ననఁడో అతవల నా కెఱనఁగితచరే

     రత కెకెక్కను నా తమకము రాతట నుతడియును
చ. 1:     తలనఁచిన నటూరక మదిలో దపైవారీనఁ దలపోనఁతల

    పలికెద నతటే మానమే పరగీనఁ బెదవులను
   నిలిచెదనతటేనఁ దొట ట్టి నివవ్వెరగల నిలవుననే

    చెలలల నా వరహము చెపప్పు నలవగాదే
చ. 2:      చటూచిన నాతని రటూపే సుడిస దికక్కల నెలల్లను

    కాచక వునన్నవ కాతక్షల కనున్నల మనఁదటను
     లచనిదివో పత మేలప మాటల వన వనుల

      యా చతదప నా మోహత బెనన్ననఁ గొలనఁది గాదే
చ. 3:      తడవన నాతని పేరే తగిట నాలికె మనఁదను

    పడిచిన గారీ చెమటల పచిచ్చెలి చెకక్కలను
       తడయక శ్రీ వతకటేశనఁ డు తా నిట వచేచ్చెసి కూడెను

    యడయక సతతోషము నా కితతత తనరాదే



రేక: 0480-4మాళవగళ సత: 12-418
పలల్లవ:     యకక్కడౌతా నెఱనఁగవు యిదివో నీ వపైతేను

  చకక్కదిదుద కొనవమత్మి సమరత చిహన్నల
చ. 1:    సరల చనున్నల మనఁదనఁజలల్ల వదలడనఁగాను

    వరల కొపప్పున నుతడి వస రాలనఁగా
      వరసి నీ పత వదద నుతడి నీవు రానఁగాను

    తరణుల నినున్ననఁ జూచి తమలో నవవ్వెర
చ. 2:    చెకక్కల వతటాను పతజెమటల గారనఁగాను

  ముకక్కన నిటటూట్టిరప్పుల ముతచనఁగాను
    నెకొక్కన రత నోలడ నీడ చటూచకొననఁగాను

  చకక్కనఁజూచి సతులలల్ల సనన్నసేసుకొనేర
చ. 3:    కనున్నలను చెతగావ కడునఁ దలకొతత్తినఁగాను

   పనున్నగనఁ గళల మోముపపైనఁ దేరనఁగా
     యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశ నెనసి నీ వుతడనఁగాను

    కనెన్న లలల్ల నఁ జూచి నీ గతులడుకొనేర



రేక: 0480-5సామతతత సత: 12-419
పలల్లవ:     అది నీ పటట్టిప దేవులడిగితేనఁ జెపప్పుతమ

    యదుట నేల దానఁచేవు యఱినఁగిన పనికి
చ. 1:      వాలర గోళళ్ళ సనఁక వనితా నీవు సతగడినఁ

    గేలనఁ గేలనఁ బెనచక కేరి నవవ్వెరా
    మేలిమ పొదరితటలో మ రిదదర నలల్లపప్పుడు
   తాలిమ తోడ నేకతము లడుకొనరా

చ. 2:      అకక్కజపనఁ దమ తోడ నాపే నీవునఁ జెలరేనఁగి
    చెకక్కనఁ జెకక్కనఁ జేరిచ్చె వావ చెపప్పుకొనరా

   మొకక్కలననఁ జీనఁకట మటూనఁక మానఁకలలోన
   అకక్కరతో సరసము లడుకొతటా నుతడరా

చ. 3:     చిడిముడి నొతడొరల చిగరనఁ బానుప మనఁద
    తొడనఁ దొడ నతటనఁ గాల దొకక్కకొనరా

      కడు నేనఁ డకెనఁ గటూడిత గాక శ్రీ వతకటేశవ్వెర
   యడయక తొలిల్ల సేనఁతలలల్ల నఁ జేసుకొనరా



రేక: 0480-6పాడి సత: 12-420
పలల్లవ:      ఇతత వడిగప వార మెతతపైనా గదుద పని

    అతత కలిగితే నీవ అడక రావయాత
చ. 1:     వలనఁది మాటల నీక వనన్నపము సేసితమ

   అలరి మఱచ మాట లనతీవయాత
   నెలకొని వాకిటనే నిలచనన్నది మారాక

   తలనఁచి తడవపైతేను తానే వచచ్చెనేమో
చ. 2:       అతది నీ కిచిచ్చెత మపప్పు డాకె వతపన లేకల

   అతదులోనే వునన్నవ ఆపను లలల్ల
    అతదలము వటట్టి మనే నపప్పుడే తమకితచ
    ముతదుగానఁ జెపప్పువల నీ మోహము లపకను

చ. 3:      కానికె నీ కిచిచ్చెతమ కతటమ నీ పాదాల
    తానటూ వచెచ్చెను నీ ముతదరికినఁ జెలి
     ఆనుక శ్రీ వతకటేశ ఆపే నీవనఁ గటూడితరి

     పూని వచిచ్చెన మా సేవ పొతదుగా నీడేరెనటూ



రేక: 0481-1భవుళ సత: 12-421
పలల్లవ:    మొగమాట లేక యతత మోవనాడేవయత

    మగవ బీరము నీక మతచిది గాదా
చ. 1:    చెలికతత్తియపైనది చేయి వటట్టి తీసితేను

   బలిమ చటూప నతదురా పతతగానఁడవు
    మొలక చనున్నలనఁ గొతత మొనల దానఁకితచితేను

    కలికి తనాల దిది గబబ్బు యతదురా
చ. 2:      బతత్తి గలది గొతత పక పక నవవ్వెతేను

     హతత్తి మతద మేళ మెతత అతదురా నీవు
   కొతత్తిగొతత్తి మాటలను కూరిమ గొసరితేను
  తతత్తిరప కతకారితనము లతదురా

చ. 3:     పటట్టిప దేవులపైనది పపై కొని కౌనఁగిలితచితే
   గటట్టి వా యతదురా కాతతలలోను
    అటేట్టి శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె

   చటట్టిమెపై నినున్ననఁగటూడె జూటరి దతదురా



రేక: 0481-2సామతతత సత: 12-422
పలల్లవ:   ఆనఁటది గటూళయపైతే నతదేమునన్నది

    చటకి మాటకి నితత సిగద్గీల వడుతురా
చ. 1:      సవత నతటా నాతో సణనఁగల చలిల్ల చలిల్ల

    తవురచ వచిచ్చె యేల తర దశేవ
   పవళతచి వునన్నవానఁడు పానుపపపై రమణునఁడు

   వవర మెఱనఁగ కేల వగిరితచేవ
చ. 2:       వరస నా దతటా నీవు వటట్టి రొద లలల్ల నఁజేసి

   పరగ నేల మతచముపపైనఁ గటూచతడేవ
  నిరతరత నలసి నిదిదరితపచనన్నవానఁడు

   వర వఱనఁగక యేల వగిరితచేవ
చ. 3:       అతతలో నా యడుదాన నతటా లోను చొచిచ్చె వచిచ్చె

   కాతతుని నీ వనఁటకినఁ గనఁగిలితచేవ
    చెతత మేలకొని ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

  వతతదానవపై యేల వగిరితచేవ



రేక: 0481-3లలిత సత: 12-423
పలల్లవ:   ఆతనఁడే యఱనఁగను అనిన్నపనుల

     నీత యతచితే తన నెలనఁత నే ననవ
చ. 1:      మలసి యాడనఁ జొచిచ్చెతే మాట లనెపైన్నైనానఁ గలవు

   తలనఁచితే నెనిన్న లేవు తలపోనఁతల
    నెలకొనన్న దఱనఁగవా నీర కొలనఁది తామర
    చెలియరో నే నేమని చెపేప్పునే నీకూ

చ. 2:    మునుకొని నవవ్వెతేను మొగమెలల్ల నవువ్వె
  కనునఁగొతటే నితడుకొనునఁ గనుచటూపల

    పననఁగ నేనఁటకే నీవు పతడెతతే నిపప్పుట
   దినదినము నెతతని తలిపేనే నీక

చ. 3:     కడు నెతత వరిగినా కౌనఁగిటలోనే చనున్నల
    బడి వాయకతడి తేను పాయదు తమ

    అడరి శ్రీ వతకటేశనఁడతతలోనే ననేన్నల య
    యడనఁ బెపైనఁడెతతే తటూని కేమనెనే నీకూ



రేక: 0481-4భపైరవ సత: 12-424
పలల్లవ:      నెలనఁత నినున్ననఁ జూచితే నిలవు నటూర వతడని

     యలమ నీ పణత మనఁక నెతతననఁగ వచచ్చెనే
చ. 1:      చితత్తి మెలల్లనఁ జిగిరితచె చితత లలల్ల నొగిరితచె

     బతత్తి తోడ నితటకి నీ పత రానఁగాను
     హతత్తిన తురము వడె నతగజ ముదద్రిల గటూడె

    ఇతత్తిల నీవు సేసిన దతత భాగతమే
చ. 2:     సలవ నవువ్వెల దేరె చెమటల దపైవారె

   మలసి యాతనఁడు నీతో మాటలడనఁగా
    కళల మోమున మతచె కరనఁగల గానిపతచె

     యలమ నీ నోమనవో మే మని చెపేప్పుమే
చ. 3:      చేతకినఁ గనఁగిలి చికెక్క చెకక్కలనఁ బులక లకెక్క

    యతల శ్రీ వతకటేశనఁ డెనయనఁ గాను
    ఆతని కిదే తావు అలమేలత్మితగవు నీవు

     నీ తపము నే మెటట్టి వరిరతచనఁ గలమే



రేక: 0481-5సామతతత సత: 12-425
పలల్లవ:      కాదనే పాట దాననా ఘనునఁడు తన మాటక

   ఆదరితచితేనఁ దన అతకెలో నుతడేనే
చ. 1:    చెలరేనఁగి రమణుని చితత్తిము వటట్టి టగాక

  చలపాదితన మేల సకియకను
    చెలలల ననేన్నల చేరి వడనఁ బరచేరే

   యలమనఁదా వచేచ్చెసితే నెరట మొకేక్కనే
చ. 2:     ఇయతకొని పత తోడ నిచచ్చెకమాడుట గాక

  గయాతళతన మేలే కామనికి
     చెయతనఁ జెకక్కనఁ బటట్టి యతత చేకొని వనఁడుకొనేరే

    చయతననఁ దా మటాడితే సమత్మితతచి వనేనే
చ. 3:      ఇకక్కవ శ్రీ వతకటేశనఁ డేలితేనఁ గటూడుట గాక

   తకక్కరితనము లే లే తరణకిని
    గకక్కన నే నలమేలత్మితగను పననఁగెద రేలే

    అకక్కన ననున్న నిలిప ననిన్నటా మెచేచ్చెనే



రేక: 0481-6వరాళ సత: 12-426
పలల్లవ:    యేల బయ లీనఁదితచేరే యితతులల

     మేలిమ బతత్తి గలిగితే మ రాతనినఁ దేరే
చ. 1:    తపప్పుక చటూచినాను తనివోని యాసల

   వపప్పుగ నెడ మాటల నటూరడిలీనా
    ముపప్పురి నెడ మాటల ముతచకొనన్న వడుక

   చపప్పు డాలితచి నతతలోనఁ జాలనఁబోయనా
చ. 2:    సరసము లడినాను జడియని వలపల

  తరమానఁట సనన్నలనునఁ దరచ్చెవచచ్చెనా
   నిరతప సనన్నల నితడు కొనన్నకోరికెల

   గరిమ నవవ్వెనతతనే కానఁక వాపీనా
చ. 3:     కాయమునఁ గాయమునఁ గటూడి కడివోని తమకము

   చేయతత్తి సేసవటట్టి తే సలవయతనా
     య యడ శ్రీ వతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

    చాయక వచిచ్చె ననేన్నల జతట వాసనా



రేక: 0482-1నాగవరాళ సత: 12-427
పలల్లవ:     వనన్నవతచి రమత్మినెను వలనఁది నీతో మముత్మి

    వునన్నదదే సిగద్గీతో నీ వదదనే సుమత్మి
చ. 1:     చకక్కబొటట్టి వటట్టి కొని సుదత నీ పాదాలక

   మొకిక్క యతటతచెను తన ముదద్రిగాను
   నికక్కముగనఁ జూచకో నీవు దనవానఁడవని

     యికక్కవ గానునఁ బెటట్టిన ఇద గఱి సుమత్మి
చ. 2:       కొపప్పు వరల రాలనఁగ కొమత్మి నీ తోడనఁ బెననఁగి

    చొపప్పు వస నీవు దన సొముత్మిగాను
     ముపప్పురి నెతచకో నినున్న ముతదే తానఁ గెపైకొతటనని

    చెపప్పు చటూప పటట్టిన లచెచ్చెనల సుమత్మి
చ. 3:    అలమేలమతగ నీ యకక్కమనఁద నేపొదుద

    నెలకొనీనఁ దన కదే నెలవు గాను
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యకె నీ మేనికి
   సలిగెతో వలపల శసనము సుమత్మి



రేక: 0482-2  శతకరాభ రణత సత: 12-428
పలల్లవ:      నెలనఁతక నే పొదటూద నీ మనఁదిదే పరాక

    అలరి తడవు సేయక ఇటేట్టి రావయాత
చ. 1:       సారె మా వనన్నపా లలల్ల నఁ జన వచిచ్చె వతటవ

    నీర వలనఁ గరనఁగెను నీ చితత్తిము
   తారకాణ చటూచకో తరణవలప లినఁక

   చేరి మార మాటేమని చెపప్పుదుమయాత
చ. 2:      పడనఁత యతపన నిమత్మి పతడు చే నతదుకొతటవ

  వుడివోని సతతోసాన నుపొప్పుతగితవ
    బడి నాపతో నాడిన పలకల దలనఁచకో

      తడవ నీ కాప పపై తలనఁ పటట్టి దయాత
చ. 3:      నెమత్మిది మా వతటనే నీవు వచేచ్చెసి మా

  యమత్మిపానుప్పుననఁ గటూచతడ అమరితవ
    యిముత్మిల నలమేలత్మితగ యకె శ్రీ వతకటేశవ్వెర
    సమత్మితలనఁ గటూడితవ జాణ వౌదు వయాత



రేక: 0482-3హిజిజజి సత: 12-429
పలల్లవ:       యిదివో మా వనన్నపము ఇతత భాగత మట మనఁద

 గదిగొనన్నవడుకల కపప్పువడని
చ. 1:      కొతత్తి కొతత్తి సిగద్గీలతో కోమలి నీక మోహితచి

   చితత్తిము లోని మాటల చెపప్పునఁజాలదు
    ముతత్తిరపనఁ దమకము ముతచకోనఁగా నీ మేన

     వతుత్తి డెపై చెమట లలల్ల వరనఁ జొచెచ్చె నిపడు
చ. 2:    వుడివోని యాసదము లమత్మిగిలనఁగా లోలో

   తడనఁబాట వరహము దానఁచనఁ జాలదు
    బెడిదపనఁ గోరికల పననఁ గొననఁగా నిటేట్టి

   కడలేని పలకల కడు నుపప్పుతలల్లను
చ. 3:     సలవనఁ జేర నవువ్వెల చితదనఁగా నినున్ననఁగటూడి

  అలమేలమతగ పాయనఁగనఁ జాలదు
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యకె మనిన్నతచనఁగాను
   తలపోనఁత కళలతో దపైవారల వారీని



రేక: 0482-4నారాయణ సత: 12-430
పలల్లవ:   శిరసతత్తి చటూడవయాత సిగద్గీవడకా

     పరగనఁగా మనఁద మనఁదనఁ బేరీనఁ జమత్మి వలప
చ. 1:     గబబ్బులపపై గతదము గొపప్పు వుతటసేసి యితత

   వుబుబ్బుచ నినున్న వయనఁగా నటూరకతడేవు
    గబబ్బుతనమున నాప కమత్మిట నిమత్మి పతటను

     గొబుబ్బున వయనఁగా నీ కొపప్పు దానఁకె నిదివో
చ. 2:    కొపప్పులోని తామెరనఁగొని నినున్న వయనఁగాను

   వపప్పుగా మాటలడ కూర కతడేవు
      కపప్పురప లపప్పు నిటేట్టి కాతత నీపపై మనఁటనఁ గాను
     చిపప్పులనఁ జెమట తోడి చెకక్క దాకె నిదివో

చ. 3:      నిగద్గీననఁ జెలి సురట నీకనఁ జూప వయనఁగాను
  వగద్గీచ నతదుకొనక వరకతడేవు

    అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె
      దగద్గీరి కూడనఁ గానఁ గళ దానఁకె నీక నిదివో



రేక: 0482-5దేశక సత: 12-431
పలల్లవ:       యతత గటట్టి వాయ యిది యేడ గలిగె నీక

   యితత యతదుతడి వచెచ్చెను యవవ్వెతయాత
చ. 1:      నెలనఁత సారె సారెక నీ పాదాల పసుకతా

   సలిగెల చటూపీ ని సవతులక
   పలవని పేరటము పతదలకాడే వచిచ్చె

   కొలవుల సేసి తన గఱతఱినఁగితచని
చ. 2:     వటటూట్టిడిగాల సేసి నీ వదదనే కాచకతడి

  చటట్టిరికాల చెపీప్పుని సుదతులతో
      చటట్టి చటట్టి నీ మొగము చటూచి తానే నవువ్వెతాను
    యటట్టి నెదుటనే వుతడి యమెత్మిల చటూపీని

చ. 3:     వరల నీక ముడిచి వనన్నపాల సేసుకొతటా
  దొరతనముల చటూపీనఁ దొయతలలకూ

     వురాన నలమేలత్మితగ వుతడనఁ గా శ్రీ వతకటేశ
    తరవసి వడె మచిచ్చె తేలితచ మాటలను



రేక: 0482-6భపైరవ సత: 12-432
పలల్లవ:       చటూడరే వో చెలలల సుదుద లేమ చెపీప్పునఁ దాను

    వడుకనఁ దన చేనఁతల వలల్ల వరలయను
చ. 1:      వలయ సారెనఁ దనక వనన్నపము సేసే దేమే

    తలనఁప లోపలి మాట తా నెఱనఁగను
    చలముల తన తోనే సాదితచేదాన నటే

    కలవ పూవుల వట కమెత్మినఁ జతటమనఁదను
చ. 2:     తగిలి తనతో నేను తారకాణతచే దేమే

  నగవు తనసలవ నానుచనన్నది
  పగటననఁ దనతోను పతతమాడేదాననటే

    బగవునఁ గనఁగిట మోవ పపప్పుగటేట్టి నిపడు
చ. 3:      సొలసి సొలసి తనున్న సటూటగానఁ జూచే దేమే

   పలకల తన మేననఁ బొదిగొనేను
    యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

   మలసి వలపలను మరిగితచె ననున్ననటూ



రేక: 0483-1మతగళకౌశిక సత: 12-433
పలల్లవ:      చెపప్పునటట్టి సేసేనఁ గాక చేపటట్టి పననఁగ నేల

    కపప్పుర మచేచ్చెవు నాక కానీ లేవయాత
చ. 1:    సలిగెల చటూపేవార సణనఁగల చలేల్లవార

  చెలిమ సేసేనతుల శేనాశేన
      నిలిచి నాతో నవవ్వెవు నే నేమ బానఁత నీక

     వలయ నా చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకో నేలయాత
చ. 2:     తపప్పుక చటూచేటవార తమ నీక రేనఁచేవార

    కొపప్పు దువవ్వెట కాతతల కోటాననఁ గోట
     నెపప్పుననఁ జనున్న లతటేవు నీ సరిదాననా నేను

   ఇపప్పుడే మతదమేళల యేల మరసేవయాత
చ. 3:    గదిదతచి కూడేవార కానుక లిచేచ్చెవార

    వదద నుతడే చెలల తతడోప తతడాల
    అదుద క శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
    పదదగానఁ గటూడిత వతత పగయపడ నేలయాత



రేక: 0483-2శ్రీరాగత సత: 12-434
పలల్లవ:      చెపప్పువ నా కా సుదిద చెవులర వనేనఁగాని

    కపప్పుదేరి నీ మోవ కడు నతదమెపైనది
చ. 1:     జోఱననఁ జెమట గారీ చొకక్కప గబబ్బులవతట

   జాఱీని వనఁప మనఁద చకక్కనికొపప్పు
     మఱీనఁ గళల నేనఁడు మకిక్కలి నీ మొగమున
     ఆఱడి నీ వనఁట కితత యలసి వునన్నదానవ

చ. 2:    అడుగల దడనఁబడ నతదమెపైన నడవుల
   చిడిముడి వదలీ ముతజేత గాజల
   తొడినఁబడ నొసలికరి బొటట్టి చెదరీని
   వడవడగా నేనఁడు వతతయపై వునన్నదానవ

చ. 3:      కమత్మి చెతపలనఁ బటూసిన గతదప బేటల్ల రాలీ
  వుమత్మిగిలనఁ బులకల వుపప్పుతలీ ల్లని

    నెమత్మి శ్రీ వతకటేశనఁడు నీ వలమేలమతగవు
   దొమత్మినఁ గటూడితరో మర దొరసివునాన్నర



రేక: 0483-3ఆహిరి సత: 12-435
పలల్లవ:       యివ యే సుదుద ల మరి యేమడిగే వనఁక మముత్మి

    తవరి చటూతువుగా నీ దిషట్టిము రారాదా
చ. 1:    వుమత్మిగిల జవవ్వెనమే వుపప్పుతలీ ల్ల ఇరవతకా

    కొమత్మికనఁ బెరిగి పదద కొతడ లయను
   పమత్మిన తమకముల పటట్టిరాక పరదులపై

    దిముత్మిల రేనఁగి యిక దిబబ్బు లయను
చ. 2:    తలపోనఁత లనిన్నయును తలనీలలపై నితచి

   చెలినఁ గపప్పుకొని పనునఁ జీనఁకటాయను
   వలపల పకక్కటలిల్ల వాడిగోళపైళ కొనసాగి

  ములకలపై చినిన్నమలల్లమొగద్గీ లయను
చ. 3:      నెఱి శ్రీ వతకటేశనఁడ నీవు గటూడనఁగా మనసు

   కఱనఁ గెలమేలత్మితగకనఁ గళ లయను
   జఱసి రత పరవశముల మోవమనఁది

  గఱతులపై రతాన్నలకపప్పు లయను



రేక: 0483-4శ్రీరాగత సత: 12-436
పలల్లవ:     తడనఁబడ మ సొముత్మిల తారమారెపై యిదదరికీ

    అడియాల లివ చటూచి అరదయత మాక
చ. 1:     మెలనఁత గబబ్బులమనఁద మతచె నీలల హరము

    తలకొని నీ వపప్పుడూ ధరితచే దిదా
    వలలేని మాణకాల వతత యపైన వుతగరము

      అల నీ వల నునన్నది ఆప నీ కొసగెనా
చ. 2:     మగవ పాదమున బొమత్మిల పతడె మునన్నది

     నిగ నిగ మనీ నదే నీ వచిచ్చెనదా
    మొగపల బాహుపరి ముతజేత నీ కనన్నది

     అగపడ గఱతుగా నాప నీకనఁ బెటేట్టి నా
చ. 3:    అలమేలత్మితగక నీక నమరెను మొలనటూళళ్ళ

  మలసి మరిదదరను మారచ్చెకొతటరా
     యలమ శ్రీ వతకటేశ య చొపప్పుల నేనఁగతట

   బలిమ నాకెక నీకనఁ బాయరానిపొతదుల



రేక: 0483-5భపైరవ సత: 12-437
పలల్లవ:     పటట్టిప దేవులవు బలిమ గల దానవు

    నెటట్టి కొనన్నరతుల నీ నేరప్పు చటూపరాదా
చ. 1:    సిగద్గీల వడనేనఁటకే చిఱనవువ్వె లేనఁటకే

    వగిద్గీ నీ వభునఁడు నినున్న వడివటట్టితే
     నిగద్గీల గరనఁగే వమే నివవ్వెరగ వడే వమే

   వగద్గీళతచి ని నిన్నతనఁడు వనఁడుకోనఁగాను
చ. 2:     కొచిచ్చె చటూడ నేనఁటకే గనియనఁగ నేనఁటకే

    కచిచ్చె రమణునఁడు నీ కొతగ వటట్టితే
   ముచచ్చెట మఱచితటే మోసము వటట్టితవటే

    మచిచ్చెక నాతనఁడు నీతో మాటలడనఁ గాను
చ. 3:      వావరినఁ గొతక నేనఁటకే వలప దానఁచ నేనఁటకే

    శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జేరి కూడనఁగా
     నీ వలమేలత్మితగ వతతే నేనఁట సతతోసము లతతే

        చేవ దే రేతనఁ డు నినున్ననఁ జిమత్మి రేనఁ చనఁ గాను



రేక: 0483-6ముఖరి సత: 12-438
పలల్లవ:    చెపప్పురే మరెపైనా బుదిద చెలవునికి

   ఇపప్పు డెతత బుజజగితచ నెరవులదాననా
చ. 1:     సటూట పడనఁదా నెనిన్న సుదుద ల చెపప్పునాను

   మాటల నే నటూనఁకొనేనా మతదమేళన
    చోటచిచ్చె తన వదదనఁ గటూచతడుమని పననఁగీని

    సాట కియత కొననఁగ నే సరిదాననా
చ. 2:     పూనిపటట్టి తా నిటేట్టి పూవుల చెతడియతవచిచ్చె

   కానుక లతదుకొనేనా కడు గరావ్వెన
     తానే నా మొగ మెతత్తి తనమోము చటూడుమనీ

    ఆనుకొని నానఁటనఁ జూడనతత దిటట్టి దాననా
చ. 3:    ఆముకొని తా నెతత ఆయములతటనాను

    సాము దనతోనఁ జేసనా సరి పతతాన
    య మేర శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
    పేగమ నేలనే మొకిక్క పలల్ల వతతదాననా



రేక: 0484-1పాడి సత: 12-439
పలల్లవ:      యతతని చెపప్పునఁగ వచచ్చె నితత నీపపై కూరిమ

     వతతలయ మాక నెటట్టి వడుకో నీ మనఁదను
చ. 1:       గబబ్బులనఁ బటూసిన యటట్టి కతకమ నీ మేన నతట

    నబుబ్బురాననఁ గొపప్పు దువవ్వె నతగన నీక
    వుబుబ్బున నీవు గోర నటూనఁదినది నెఱనఁగదు
    పబబ్బునది యటవతట పరాకో నీ మనఁదను

చ. 2:      కడునఁ జెకక్కల జవావ్వెది గరనఁగి నీపపైనఁ జితద
  చిడిముడితో నినున్న సితగారితచని

    బెడనఁగనఁ జనున్నల నీవు పసికినా నెఱనఁగదు
    యడయని పరవశ మెతతో నీ మనఁదను

చ. 3:     తురము వరల నీపపైనఁ దొరగ నలమేలత్మితగ
    సిరల నినున్న నలమ శ్రీ వతకటేశ

   పరిగొననఁ గనఁగిట బగితచినా నెఱనఁగదు
    సురతాన నెటవలనఁ జొకెక్కనో నీ మనఁదను



రేక: 0484-2ఆహిరి సత: 12-440
పలల్లవ:      తగిలి పాయుట కతటే దవువ్వెల నుతడుటే మేల

   అగపడడ మోహము లపలేని వారికి
చ. 1:     కూడిమాడి పాతదు సేసి కొసరనఁగవచచ్చెనఁ గాని

  వడునఁవడడ వరహన వనఁగరాదు
    వడుకనఁ దపప్పుక చటూచి వలయనఁగవచచ్చెనఁ గాని

   వోడక రెపప్పు మటూసితే నోరవరాదు
చ. 2:     గరిమ మొదల బగిద్గీనఁ గనఁగిలితచవచచ్చెనఁ గాని

   వరస వనక మరి వదలరాదు
    సరసప మాటల సారె నాడవచచ్చెనఁ గాని
  మరిగిన మనఁద మఱవనఁగరాదు

చ. 3:      కలసి మెలసి యటేట్టి కడు నవవ్వెవచచ్చెనఁ గాని
  తలపననఁ గలమేల దానఁచనఁగరాదు

    అలమేలమతగ పత యపైన శ్రీ వతకటేశనఁడు
     యలమ ని నేన్నల నినఁక నితతత తనరాదు



రేక: 0484-3భవుళ సత: 12-441
పలల్లవ:     నీ దేవుల గణము నీవ యఱనఁగదువు

    పోదితో నిపప్పుడే వారి బుజజగితచ కొనుమ
చ. 1:       కాతత వడిగప వారినఁ గెపై కొనక నీ వుతడితే

    నతతయు వార చెపప్పునఁగా నాకె నినేన్నమనునో
    చెతత నునన్నచెలలము చేరి నీకనఁ జెపప్పుతమ

    వతతగా మనఁ దట యతుత్తి వచారితచకొనుమ
చ. 2:     లలన కడ దారిని లలితచకతడితే వార

     కలవ లేనివ నతటే కలికి చితత్తి మెట ట్టి
   తలిసిన వారము తలనఁపతచితమ నీక

   యలమనఁ దగవు నీవ యతచకొనుమ
చ. 3:   అలమేలమతగ దటూతకల మనిన్నతచకతడితే

    చల మెకిక్కతచితే నితతచతద మేరీ తౌనో
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యకె నీవునఁ గటూడితవ

   లలి నెచచ్చెరితచితమ చెలిమే నెరపమ



రేక: 0484-4రామకిగయ సత: 12-442
పలల్లవ:      మా మాట వననఁ గదవ మతక లేనఁటకే

   కామునముత్మిలక గఱిగా నిలవ వసమా
చ. 1:      చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొని చేయి చేతనఁబటట్టి కొని

   మకక్కవ చలిల్లనఁ బతతో మాటలడవ
    లకక్కవతటది మనసు లలితచ నాతనఁడు నినున్న

    గకక్కన నితతట నెపైనా గరనఁగనఁగ వలదా
చ. 2:     వడి వటట్టి పననఁగతా నొడనఁ బరచకొతటాను

    తొడరేట నీ మగని తోడ నగవ
     వడువ రాదు వలప వడె మచచ్చె నాతనఁడు

  అడియాలమెపై చేవటట్టి ఆదరితచవలదా
చ. 3:      వావుల నీకనఁ జెపీప్పు వడి సరసము లడ

    శ్రీ వతకటేశని రతనఁ జెతదనఁ గదవ
     దేవ నలమేలత్మితగవు తేరి కూడె ని నిన్నతనఁడు

    తావుకొననఁ జేరె నిటేట్టి తగ మెచచ్చెవలదా



రేక: 0484-5  శతకరాభ రణత సత: 12-443
పలల్లవ:    మటట్టి తో నుతడుటే మేల మగవలక

    యిటేట్టి వభుని తోడ నిచచ్చెకమే యాడవ
చ. 1:     కూరిమ గల పతని కొసరనఁగనఁ బోదురా

   సారమెపైన వలపలల్ల నఁ జపప్పునఁ జేతురా
    గారవపనఁ జటట్టిము తోనఁ గడనఁగి పననఁగదురా
   కారకమేత్మి సరసాల కరకరి సేతురా

చ. 2:     మరిగిన చెలి కాని మనసు సదితతురా
  గరిమల వడుకల కాకసేతురా
    యరవు లేని చోట యగద్గీల వటట్టి దురా
    నిరతప పొతదులలో నెర సేరనఁ బోదురా

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁ గటూడి చెకక్కల నొకక్కదురా
 భావతచలమేలత్మితగవు పదరదురా

    వ వల రతులలో వస నలయితతురా
     చేవ దేర నవువ్వె నవవ్వె సిగద్గీల పడుదురా



రేక: 0484-6నాదరామకిగయ సత: 12-444
పలల్లవ:     య రమణ చెలవము యేమని పొగడవచచ్చె

   తేరకొన వభునికి దినబోగా లయను
చ. 1:     సరవ నితత ముఖ చతదోబ్రాదయమెపై యుతడనఁగా

   గరిమ నవువ్వె వనెన్నల గాయనఁగాను
    సొరిది మోవ కెతపలే చకక్కల గాయనఁగాను
     యిరవపై వక వతక నిదే రేత రాయను

చ. 2:     సుదత వజాబ్రాల బొటట్టి సటూరోతదయమెపై వుతడనఁగా
    యదుటనఁ గను మెఱనఁగ లతడ గాయనఁగా

  వుదుటతగర కమలలనన్నతనఁ జెలనఁగనఁగాను
    అదననఁ బటట్టి పగ లయ నొకవతకను

చ. 3:     మెలనఁత నెఱినఁ దురము మేఘోదయమెపై వుతడనఁగా
   నెలమనఁ జెమట వాన లసనఁగనఁగాను

    అలమేలమతగ యకె ఆతనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁ
   డిలపపైనఁ గటూడనఁగా సొముత్మిలీప వతకనాయను



రేక: 0485-1సౌరాషట్టి సత సత: 12-445
పలల్లవ:     యేమ చెపేప్పురే బుదుద లతదానఁకా నాక

    కామతచి యాతనఁడు రానఁగానఁ గాదనేనా నేనటూ
చ. 1:      చటట్టిరికమే కలిగితే సుదుద లలల్ల నితప తాను

   వటట్టికే మాటలడితే వసట వుటట్టి
    గటట్టి తోడి చిరనవువ్వె గణనకనఁ దేవచచ్చె

    బటట్టి బయల నవవ్వెతే బానఁత గాదు
చ. 2:    ఆసల గలిగితేనే అతటకొను వడుకల

 బేసబెలిల్ల (?)   వడుకలనఁ బద్రియము లేదు
    వాసితోడి సిగద్గీల వనెన్న కెకక్క ననిన్నటాను

 పూసగొతడి (?)   సిగద్గీలపైతేనఁ బోది సేయరాదు
చ. 3:   సతతోసమెపైనపప్పుడు సమత్మితౌను మొకక్కల

   పతతము తోడి మొకక్కల పనికిరావు
   ఇతతలో శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

   వతతలగా ననున్ననఁగటూడె వసనఁబాయ నోపను



రేక: 0485-2గళ సత: 12-446
పలల్లవ:     చెలల కెలల్ల నీవు సేసిన వుపకారము

   మలసి యాప కౌనఁగిలి మఱవకమ
చ. 1:     వడుక నీ కతలలల్ల వనులపతడుగ గాను

   ఆడుకోనఁగా వతటమ నే మతదరిచేత
    జోడుగా నొకక్క తను మెచచ్చెగనఁ దచచ్చెకొతటవట

    పాడి దపప్పుక నీ వాకెనఁ బాలితచమ
చ. 2:      కమత్మిట నీ చేనఁతల కనున్నల పతడుగ గాను

     పమత్మి కనునఁ గొతటమ నీ పానుప మనఁద
    కొమత్మి యొకత వునన్నది కొతత్తి పతడిల్లకూనఁతురట
   నమత్మి కిచిచ్చెనటేల్ల మనన్నన నేలమ

చ. 3:      నెలకొనన్న నీ రతుల నిచచ్చె పతడుగల గాను
    తలనఁచి మెచిచ్చెతమ నీ తనువు సనఁకి

    అలమేలత్మితగ నొకక్కత నకక్కననఁ గటట్టి కొతటవ
   ఇల శ్రీ వతకటేశవ్వెర యడేరచ్చెమ



రేక: 0485-3దేశక సత: 12-447
పలల్లవ:      నేనఁ డనిన్నటా జాణనఁడవపై నీవు ననున్ననఁ గలసేవు

  వనఁడుకొనేము పదారవలక మగనఁడవా
చ. 1:      చెకక్కల నొకిక్కతే నీ సలవులనఁ బాల చితద

   చకక్కని రేపలల్ల పాలచాడే (?) దొతగవా
    మొకిక్క ముదిదడుకొతటే మోవ నావుల వచచ్చెని
    గకక్కక నీవు దొలిల్ల గొలల్ల మతదవానఁడవా

చ. 2:    వసమాట లడితచితే వనన్నముదదలే రాలీని
  పొసనఁగ గోపకలతో పొతదువానఁడవా
   పసికితే నవువ్వెలనఁ బేరి పరగలపై

  దొసనఁగల కపటప దొడిడవానఁడవా
చ. 3:      కలిసితే మతచి తావ కౌనఁగిటను జిడుడ దేరీ

    పలచ పనులనఁ గాచే పతడిల్ల కొడుక
   అలమేలమతగ పతవపై శ్రీ వతకటాదిద్రి

    నిలిచిత వలనఁగొతడ నీ వతత్తిన వానఁడవా



రేక: 0485-4ముఖరి సత: 12-448
పలల్లవ:      యతత కచిచ్చెతురాలతటా నేల ననున్న దటూరేప నీ

   చెతత నాకె వుతడనఁగాను సిగద్గీపడవలదా
చ. 1:     ఆకె నీవు నేకతము లడుకొతటా నుతడనఁగాను

  నాకిటను నిలచతడవదాద నాక
    చేకొని మలో మర చేసనన్నల నేసుకోనఁగా
   దాకొని పరాక సేయనఁదగవు గాదా

చ. 2:      చాయల నాకె నీవు సారె మొగాల చటూడనఁగా
    చేయి మానఁదువటట్టి కోను చెలల్లదా నాక

    పాయక మ రిదదరను పచచ్చెడము గపప్పుకోనఁగా
     య యడ నే జూజమాడే దితవ కాదా

చ. 3:    అలమేలమతగ వురమతదు నీక నుతడనఁగాను
  తలవతచకొని మొకక్కవలనఁగా నాక

    యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితరి మరిదదర
    వలయ మముత్మినఁ గొలవ వడుకే కాదా



రేక: 0485-5ఆహిరి సత: 12-449
పలల్లవ:       నీ సుదుద లలల్ల వని నీకె మనసు పట ట్టి

    ఆసపడి వునన్నది నీ వాకెనఁ జేకొనవయాత
చ. 1:    చతదమామ వతట మోము చకక్కనఁదనములపోగ

   కతదననఁప వతట మేను కోమలపద
   అతదప నీలలగని అతవక పనునఁగొపప్పు

     పొతద నీకే తగ నొకక్క పొలనఁత వునన్నదయాత
చ. 2:     కొతడల వతట చనున్నల గఱియపైన బటవుల

  అతడనే సితహపనడుమత సనన్నము
    గతడునఁ దగెలే చేతుల కొనబెపైన (?) సగల

    నితడు జవవ్వెని వునన్నది నీకే తగనయాత
చ. 3:      వలయప బతడి కతడుల్ల వతట పఱనఁదు ఘనము

  జలజపనఁ బాదముల సపైకమెపైనవ
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యనసి నీ వురముపపై

    అలమేలత్మితగ నీ కనన్న దాప తగనయాత



రేక: 0485-6సామతతత సత: 12-450
పలల్లవ:     ఇనిన్నటానఁ దా నాయకనఁడు ఇలల్ల లి నేను

    కనున్నలనఁ జూడనఁ జూడనఁగా గనమే వడుకల
చ. 1:      వపప్పుగా ననున్న మనిన్నతచే దొకక్కటే గఱతు గాక

   చెపప్పుతే నా వనన్నపాల శేనాశేన
     అపప్పుడు దానఁ జే పటట్టిన దదియే యనిన్నకగాక
     చొపప్పుగా నే నాసపడనఁ జో టతతపైనానఁ గలదు

చ. 2:      వసమెపై తా నాయితటకి వచచ్చెటే యకక్కడు గాక
    కొరే నతటేనఁ జేనఁతల కోటాననఁ గోట

      యసగి తా నాతో నవవ్వె దిదే సతతోసము గాక
     పొసనఁగె నా తమకము పూట పూట కెకక్కడు

చ. 3:      కలిసి వుతడేట తన కౌనఁగిలే సతము గాక
    వలసి నా సిగద్గీలపైతే వయి వల
    యిలనఁ దా శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
   వలనని ననేన్నలనఁగానఁ జెలిమ యడేరెను



రేక: 0486-1ఛాయానాట సత: 12-451
పలల్లవ:     యేల సారె గరిసితచే వతతని నీవు

     తాలిమ నీ తగవుల తగ నీ వఱనఁగవా
చ. 1:     చలపటట్టి రాదుగాని సతులక నీ మనఁద

   వలపలనఁ గొసరనఁగ వచచ్చె నెతతపైనా
   అలగనఁగరాదు గాని ఆసపడి నీతోను

  సొలసి మచిచ్చెకలలల్ల నఁ జూపనఁగవచచ్చెను
చ. 2:      బగియనఁగ రాదు గాని పననఁగి పననఁగి నీక

   మొగము చటూప చటూప మొకక్కవచచ్చెను
   జగడితచరాదుగాని చనవు మెఱసి నీతో

   నగి సరసములడి నతట చటూపవచచ్చెను
చ. 3:    పతతమాడరాదుగాని భావ మెఱినఁగి నినున్న

   చెతతల గబబ్బుల నొతత్తి చెతదవచచ్చెను
    యితతటా శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ
    సతతసాననఁ గటూడి మోవ చవ చటూడవచచ్చెను



రేక: 0486-2కేరారగళ సత: 12-452
పలల్లవ:     యితదరమునఁ జెపప్పునఁగాను యేల సిగద్గీల పడేవ

    వతదువల మోవ ఇచిచ్చె వడె మయతరాదా
చ. 1:     చెకక్కననఁ జే యేనఁటకి చిరజెమట లేనఁటకి

   పకక్కమారల నీ పత పలవనఁగాను
    ముకక్కమనఁది వలేనఁటకే ముసి ముసి నవవ్వెనఁటకే

    పకక్కననఁ దరలో నుతడే పాదా లొతత్తిరాదా
చ. 2:     కనున్నల నవవ్వె నేనఁటకే కతబము మాటేనఁటకే

   పనిన్నయాతనఁడు నినున్ననఁ దపప్పుక చటూడనఁగా
     చనున్నల మటూయ నేనఁటకే సనన్నల సేయ నేనఁటకే

   మనిన్నతచిన కొలనఁది నే మాటలడరాదా
చ. 3:     తలవతచకో నేనఁటకే తమక మాప నేనఁటకే

   చెలరేనఁగి ని నాన్నతనఁడు చెనకనఁగాను
   అలమేలత్మితగవు నీవు ఆతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ

     డలమ ని నేన్నల నినఁక నల పారచ్చెరాదా



రేక: 0486-3లలిత సత: 12-453
పలల్లవ:      కడు సిగద్గీల వడితే కలసే ల గెటాల్ల నే

   చిడి ముడి నెనాన్నళపైళనానఁ జినన్నదానవా
చ. 1:     కాతతునఁడు నీతోనఁ దానే కదిసి మాటాడనఁగాను

   మతతనమాడే వమే మాతో నీవు
     చితత నాతనఁడే నీపపైనఁ జిముత్మినఁ జూపల చిమత్మినఁగా

      యితతలో మా మోము చటూచే వది యేమే నీవు
చ. 2:      పలమార నీ వభునఁడు పక పక నవవ్వెనఁగాను

    సలవుల నవవ్వె వలే చేరి మాతోను
    బలిమ నాతనఁడు నీ పయతద కొతగతటతేను

     యిల మా యతడక వచేచ్చె వనఁటదే నీవు
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జెతది సొముత్మి లిచిచ్చెతేను

    యవల మా కిచేచ్చెవు యిదేమే నేనఁడు
     నీ వలిమేలమతగవు ని నేన్నల నాతనఁ డితతలో

    యేవల మమేత్మిలితవ యే మనేమే నేము



రేక: 0486-4అమరసితధు సత: 12-454
పలల్లవ:      యేమయాత నీ సుదుద లకె యఱినఁగె నతటానో

    యే మగవ వదిదకెపైనా నేనఁగనఁ దలనఁచితవో
చ. 1:     చివవ్వెన నీతో నాప చిరనవువ్వె నవవ్వెతేను

    పవువ్వెలనఁ గొని వసేవు పూనఁచి నీవు
    ఇవవ్వెల నపప్పుట నినున్న నితటకినఁ బలిచితేను

     కవవ్వెల వడనఁగ నాప కోక వటట్టి తీసేవు
చ. 2:    తేరకొన నినాన్నప దిషిట్టితచి చటూచితేను

   బోరన జతకితచేవు బొమత్మిల నీవు
    నేరవుతో నపప్పుటని నీక వతదు చెపప్పుతేను

    నోరిలోనఁ దముత్మిల మడి నొకేక్కవు చెకక్కల
చ. 3:      వుతడుతడి శ్రీ వతకటేశ వుర మాప యకిక్కతేను

   నితదు నివవ్వెఱనఁగ తోడ నిలచతడేవు
    అతడనే యలమేలత్మితగ అటేట్టి చనున్నల నొతత్తితే

     కొతడ లతటా మెచిచ్చె మెచిచ్చె గోర నటూనఁదేవ
రేక: 0486-5శ్రీరాగత సత: 12-455



పలల్లవ:     తీపలోనఁ గారము లేల తలపరే వభునికి
    యేపననఁ జనవు లిచిచ్చె యేలకొనునఁ గాకా

చ. 1:      కపప్పురాన వసేవానఁ డు కానఁక లేల రేనఁచనే
    దపప్పు దేర మోవ యిచిచ్చె తనుపనఁగాక

    చపప్పుడుగా నవవ్వెవానఁడు జాగ లేల సేసనే
    చిపప్పులనఁ గనఁగిట నితచి చెలనఁగితచనఁ గాకా

చ. 2:      సేసల చలేల్ల వానఁడు సిగద్గీ లేల పటట్టితచనే
    ఆస దర రతుల నోలరచ్చెనఁ గాక

    దాసితోనఁ బెతడాల్ల డేవానఁడు వటట్టి తరితీప లేల
   మటూసిన ముతత్తిమెపైనా మోము చటూచనఁగాక

చ. 3:     గతదము పూసినవానఁడు కడు నెలయితచ నేలే
     అతది నా గబబ్బుల నుర మతటతచనఁ గాక

   యితద శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
     పొతద నినఁకనఁ బతతా లేలే భోగితచనఁ గాక



రేక: 0486-6తలనఁగగాతబోది సత: 12-456
పలల్లవ:     ఆకెతో మార వసతత మాడుదువు రావయత

    యకడ నాకడనఁ జూచే మెవవ్వెరితదు బలవో
చ. 1:      కనున్నల చటూపల నితత కలవ రేకల చలిల్ల

   సనన్నలనే కపాబ్రాల సారెనఁ జలీ ల్లని
    చనున్నల మెఱనఁగలను సరినఁ గతకమల చలిల్ల
    ఇనిన్నటా వసతతమాడ నిదివో నీ మనఁదను

చ. 2:    వడుకనవువ్వె లనే వనెన్నల లలల్ల నఁజలిల్ల
   వాడిక మాటలనే వలప చలిల్ల

    కూడేట కోరికెలను కచచ్చె ముతత్తిముల చలిల్ల
    యడుగా వసతత మాడ నిదివో నీమనఁదను

చ. 3:    సమరత నిటటూట్టిరప్పుల జాజరగాలి చలిల్ల
   చెమటనఁ బనీన్నర మచిచ్చెకనఁ జలీ ల్లని

    అమరే శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె
   హీమప వసతతమాడ నిదివో నీమనఁదను



రేక: 0487-1గతభీరనాట సత: 12-457
పలల్లవ:     తా నాడిన సరసము తనక వగద్గీళమెపైతే

     నే నేమ సేతునే యాల నెపాల వసనే
చ. 1:      మొనలపైన నా చనున్నల మొలకల నానఁట నతటా

     కొన చటూలపలనఁ దా నెతత కొచిచ్చె చటూచనే
     పననఁగనఁగా నా జడ ముపప్పురినఁ జటట్టి కొనె నతటా

     వనరనఁ గనఁదా నేల వురము దట ట్టి నే
చ. 2:       చెవలోని నా పణునఁ గ చెకక్కలపపైనఁ గారె నతటా

    తావురచనఁ దా నేల తదద వచచ్చెనే
    యివల మోవుల సనఁకి యతగిలయ నతటాను

   జవళ బొమత్మిల నేల జతకితచనే
చ. 3:     కలసి కౌనఁగిలితచనఁగా గాజ లొతత్తి నతటాను

   చలపటట్టి తా నేల సాదితచనే
    యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేల మతగను

    లలి నేల ననున్న నెతత లలితచనే



రేక: 0487-2సితధురామకిగయ సత: 12-458
పలల్లవ:     యివగో మా వనన్నపము లిచచ్చెగితచి వనవమత్మి

    యివల నాయకనఁడ నీ కిదే తగవయాత
చ. 1:   పనున్నకొనన్న వనయాల పడనఁతులవ

  మనిన్నతచే నేరపల మగవానివ
  సనన్నల వలసాల సతులవ

   యనిన్నకెపైన చిఱనవువ్వె లపూప్పుడూనఁ బద్రియునివ
చ. 2:   ఆసపడి కొసరేవ అతగనలవ

   రాసి కెకక్కనఁ జెలిల్లతచేవ రమణునివ
  వాసులను వతతులను వనితలవ

  వసరని వోరపల వభునివ
చ. 3:   మతతనాలనఁ బతతనాల మానినులవ

   పొతత సిగద్గీ లడిపేవ పరషనివ
    యితతలో శ్రీ వతకటేశనఁ డేలే నలమేలత్మితగవు
    సతతతప మెచచ్చె నీది సరస మాతనిది



రేక: 0487-3మాళవగళ సత: 12-459
పలల్లవ:    కనెన్నపడుచవు గాన కతలేమ నెఱనఁగవు

     మనన్నక నా మాట వతటే మేలయత నీక
చ. 1:     వడుకతో వభునికి వడె మచిచ్చె రమత్మితటేను

    యడనే సిగద్గీ వడే వదేమే నీవు
     చటూడవ యాతనఁ డతపను సొముత్మిల నీ కతటేను

    యేడో పరాక సేసే వదేమే నీవు
చ. 2:     కొలవపై యునాన్ననఁడాతనఁడు గోడ నికిక్క చటూడుమతటే

   సలవుల నవవ్వెవు చెలల్లనఁబో నీవు
     తలప మానఁటక వచెచ్చె దగద్గీరి మాటాడు మతటే

    చెలి యతడనే వుతడేవు చెలల్లనఁబో నీవు
చ. 3:     పరపపపైనఁ బవళతచె పాదాల నీ వతుత్తి మతటే

    అరిదినఁ దొడ డిగేద్గీవు అవునే నీవు
    సరి నలమేలత్మితగవు సరగ శ్రీ వతకటేశ

    నరసి నేనఁడు గటూడిత వవునే నీవ



రేక: 0487-4శదదవసతతత సత: 12-460
పలల్లవ:     యేమాయ నితదుక మ రిదదరను జాణలే

   పేగమతో నెచచ్చెకతదులనఁ బెననఁగ నేమటకే
చ. 1:   మనసనసినవార మతదమేళన నుతదుర

  చనవు గలగవార సాదితతుర
    తనవ చాలనివార తగిలి పపై కొతదుర
     యన లేని నీ చేనఁతల కెగద్గీపటట్టినఁ దగదు

చ. 2:   సమత్మితతచవార మఱి సరసములడుదుర
  నమత్మికెపైన వారెతతపైనా నవువ్వెదుర
    యమెత్మిల లేని వార యేమెపైనా నడుగదుర

    ఇముత్మిల నితదుకనఁ గాను యగద్గీపటట్టినఁ దగదు
చ. 3:     కలసి వుతడన వార కౌనఁగిట బగితతుర

   వలచిన వార గరావ్వెన మెతుత్తి ర
   చెలి యలమేలమతగ శ్రీ వతకటేశనఁడవు

   యలమనఁ గటూడిత రినఁక నెగద్గీపటట్టినఁదగదు



రేక: 0487-5కరతజి సత: 12-461
పలల్లవ:     అతగన నినన్నడిగి రమత్మినె నీ మాట

   సతగతగ మరమాట సరి నానతీవయాత
చ. 1:      చెలలచే నితత నీక చెపప్పు పతపన మాటల

  తలనఁచకొనాన్ననఁడవా దయతో నీవు
     తొలతనఁ గాను కతపన దొడడ పూవుల బతత

  లలిమతచిన పరిమళము గొతటవా
చ. 2:      చాయల నాతో నాప సారెనఁ జూచిన చటూపల

  ఆయముల గరనఁచెనా అతటకొనెనా
     చేయతత్తి సిగద్గీ తోడ చేరి మొకిక్కన మొకక్కల
   ఆయనా నీక శలవు అతదరిలోనా

చ. 3:     బెరసి తరమాటననఁ బెటట్టిన నీపపై సేసల
   శిరసుపపై నితడెనా చితదనా నీపపై

    అరదపై శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె
   గరిమ నినున్ననఁ గటూడి గదదపపైనఁగటూచనన్నది



రేక: 0487-6రవ సత: 12-462
పలల్లవ:      కనున్నలనఁ జూచితేనే కడు దయ వుటేట్టి నాక

    చినిన్న నవువ్వె నవవ్వెకరే సిగద్గీవడు నేమో
చ. 1:     గతదవడి చలల్లరే కడునఁ జెమటల గారీ

   యతదుతడి వచిచ్చెనానఁడో యాడకనఁ దానటూ
     కతదువనఁ బనీన్న రియతరే కడు దపప్పు గొనాన్ననఁడు
     అతదుక యే మేమ పను లలయనఁ జేసినానఁడో

చ. 2:     కొపప్పు చకక్కనఁ బెటట్టిరే కరల చెదరినవ
  చిపప్పులనఁగ సాముల సేసినానఁడేమో
     వపప్పుగనఁ బానుప్పు వయతరే రెపప్పులను నిదద్రి దేరీ

    తపప్పుక జాగరాల తా నెతత సేసినానఁడో
చ. 3:     పలిచి వడె మయతరే పపప్పుగటేట్టినఁ బెదవుల

   చెలలకనఁ గత లతత చెపప్పునానఁడో
     అలమేలత్మితగను నేను అటేట్టి తా శ్రీ వతకటేశనఁ

    డెలమ ననేన్నల నిటేట్టి యతదరి నేలినానఁడో



రేక: 0488-1సాళతగనాట సత: 12-463
పలల్లవ:    మనసు పటట్టినఁగరాదు మాని వరకతడరాదు

    యన లేని తలపోనఁత లతత సేసనే
చ. 1:     అపప్పుడు వభునఁడు నాతో నానతచిచ్చెన మాటల

   చెపప్పునఁగ సిగద్గీయతని చెలి నీతోను
    కపప్పులనఁ దపప్పుల నెపై గబబ్బుతలీ ల్ల మతలోన
    యపప్పుడు గానీ రానఁడో యేమ సేతునే

చ. 2:      చేపటట్టి తా నేకతాననఁ జేసిన చేనఁతల నీక
   చటూపతేనఁ బరవశల చటట్టి కొనీవ

    దానఁపరాలపై మేని మనఁద రాయక పాయకనన్నవ
    యేపననఁ దా నెతదునాన్నడో యేమ సేతునే

చ. 3:    యకడ శ్రీ వతకటేశనఁడిట ననేన్నలినతదుక
    నాక నీ మోము చటూచితే నవువ్వెవచచ్చెని
   మేకొని వడుక లలమేలమతగను నేను

   యేకమాయ మోహముల యేమ సేతునే



రేక: 0488-2భవుళ సత: 12-464
పలల్లవ:     యితదుక నవువ్వెకమ యిటేట్టి నీ మతచితనము

    పొతదుగా నీ కీరితగానఁ బొగడిత నేను
చ. 1:      ఇతతుల ముతదర నెలల్ల నెమెత్మి లలల్ల నఁ జెపప్పుకొతట

   కాతతునఁడవు నీవు నాకనఁ గలవతటాను
   పతతాన మురిపముననఁ బెపైపపైనే మెరసిత
   చెతతల ననున్న సితగారితచిత వతటాను

చ. 2:      చొకిక్క నీవు నాకిచిచ్చెన సొముత్మి లలల్ల నఁ జూపత
    చికిక్క నేనఁడు నాక మోహితచిత వతటాను

    నికెక్కప గరవ్వెము లలల్ల నెరపత సబలోన
    వుకక్కన నా మాటలోనే వుతడదు వుతటాను

చ. 3:     పపైకొని చెలల చేత పాటల పాడితచకొతట
   చేకొని పటట్టిపదేవనఁ జేసిత వతటా

    యకడ శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
     నాక నీడు లేరతట ననేన్న చటూతు వతటాను



రేక: 0488-3పాడి సత: 12-465
పలల్లవ:       చటూత మనఁకనఁ దనలగ చటూప నీక వటట్టి సిగద్గీ

   చేతకి లోనఁజేసుక చెనకనఁగ రాదా
చ. 1:     చెలియ సిగద్గీలతోడనఁ జితత్తిరవు వాబ్రాసి కొతకి

    నిలిచి తను దటట్టితచ నీవు చటూడనఁగా
   వులివచిచ్చె మాటలడ వడివటట్టి తయతరాదా

    చెలరేనఁగి యపప్పు డేమ సేసనో కాని
చ. 2:     కోమలి పరాక సేసుకొని చెలితో మాటాడ

   వమార నీవు దనున్న వనఁడుకొనఁగాను
     చేముతచి చనున్నల మనఁదనఁ జేయి చానఁచనఁగా రాదా

    దమస మెతత గదోద తేలతుము గాని
చ. 3:    నెలత వయాతరముతో నిమత్మివత డెగరవస

    లలి నీవు తమ రేనఁచి లలితచనఁగా
    అలర శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె

    కలసిత వమ నేరప్పు గెపైకొనీనో కాని



రేక: 0488-4కాతబోదిసత: 12-466
పలల్లవ:     పొతదపైన నీ వలపల పలిస నటే

    యితదరిలో నినున్న నేలీ యేల వగిరితచేవ
చ. 1:    చెకక్కలిటేట్టి నొకిక్కనానఁడు సలవుల నవవ్వెనానఁడు

   మొకక్క లియతకొనెనఁ గదే మొగనఁడు
   కకక్కసితచ నేమటకే కౌనఁగిలితచకొనీనఁ గాక
   యకక్కవ తకక్కవలక నేల వగిరితచేవ

చ. 2:     నీ దికేక్క చటూచినానఁడు నీతో మాటలడినానఁడు
   పొదుకొని నిమత్మిపతడు పపై వసినానఁడు

      గోదిల నీ కిప డేలే కొరిక చెలిల్లతచనఁ గాక
   యదస నితతటలోన నేల వగిరితచేవ

చ. 3:      పాను పకిక్కతచ కొనాన్ననఁడు పాదాల పపైనఁ జానఁచినానఁడు
     చే నతట నీ కచముల చెనకెనఁ గదే

      పూని శ్రీ వతకటేశనఁడు పొతచి యితకానఁ గటూడనఁ గాక
    య నెలవుననే వుతడి యేల వగిరతచేవ



రేక: 0488-5ఆహిరి సత: 12-467
పలల్లవ:     యేమయత పగయము చెపేప్పు వతతేసి నాక

    నీ మతలోదాననఁ గాక నీక వతతదాననా
చ. 1:    నేరపతోడ నాతో నీవు మాటలడనఁగాను

  గారవతచి వనేనఁగాక కాదనేనా
      సారె సారె నీవు నాక చనవు లొసనఁగనఁ గాను
   కొరి సతతోసితచేనఁ గాక కోపగితచేనా

చ. 2:      చేయి చానఁచి నీ వపప్పుట చెనకనఁగ రానఁగాను
     కాయము నీ కొగేద్గీనఁ గాక కా దనేనా

     ఆయముల మోవ నీవు అటేట్టి నాతో నవవ్వెనఁగాను
   చాయలో మెలనఁగేనఁ గాక సాదితచేనా

చ. 3:      అతదము లఱినఁ గి నీవు అతతలోనే కూడనఁగాను
  కతదువల మెచేచ్చెనఁగాక కాదనేనా

    ఇతదరిలో శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ
    పొతదుల నెరపనఁ గాక పోల దనేనా



రేక: 0488-6  శతకరాభ రణత సత: 12-468
పలల్లవ:     యితత చాలదా తనక నితతు తోడిచలము

    వతత సేయక మనుచ వనఁడుకొతటనఁ గదవ
చ. 1:      ననున్న నేల చెనకీని నాతో నేల పననఁగీని

    మొనన్ననే తనక నేను మొకిక్కతనఁ గదే
     సనన్నలేల సేసని జారనఁ బయత దే లతటని

    యనిన్నకతోనఁ బతతా లలల్ల నిచిచ్చెతనఁ గదే
చ. 2:      చొపప్పు లేల యతీత్తిని సొముత్మి లనిన్న యిచచ్చెని

    అపప్పుడే తనక నేనటూనఁ జెపప్పుతనఁ గదే
   కొపేప్పుల దువవ్వెని గోరేల సనఁకితచని
    చిపప్పుల నటూడిగా లలల్ల నఁ జేసితనఁ గదే

చ. 3:      పదవు లేల మోపని పగయ మెతత చెపీప్పుని
   యిదివో కౌనఁగిలితచిత నిటేట్టి కదే
    యదుట శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే ననున్న నేల

     సదరాన నేమ నవవ్వె సత నెపైతనఁ గదవ



రేక: 0489-1భపైరవ సత: 12-469
పలల్లవ:      అలిగిత నతటా నేల అటేట్టి ననున్న వనఁడుకొని

    తలనఁచే నా తలనఁపల తా నెఱనఁగనఁడా
చ. 1:      సత వదద నుతడనఁగాను చాయ సేసుకొతటనఁ గాక

  రతకినఁదానఁ బలవనఁగ రాకతడుదునా
   కతల చెపప్పుకోనఁగాను కడ నిలచతడనఁగాక

   తత నటూడిగాలక దగద్గీరక వుతదునా
చ. 2:   తరవసుకతడనఁగా సతదేహమున నుతటనఁగాక

      అరసి తా వడె మనఁ గా నతద కతదునా
   వరల వటాల్ల డనఁగా వతతల చటూచితనఁగాక

   గరిమనఁదా వల నతటే కౌనఁగిలితచకతదునా
చ. 3:      వడుక కానఁడెపై వుతడనఁగా వళ దలిసిత గాక

   కూడి పాదా లొతుత్తి మతటేనఁ గొతకివుతదునా
    యడనే శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనఁ దా ననున్ననేలే

    వాడిక దా నడపతే వడి మెచచ్చెకతదునా



రేక: 0489-2పాడి సత: 12-470
పలల్లవ:      మేల మేల యితదు కిటేట్టి మెచిచ్చెత నేను

    వాలక చటూపల నినున్న వతచెనఁగా వభునఁడ
చ. 1:     మతదమేళమెపైననఁ గాని మగవ నీతొడ యకిక్క

  కతదువపైన మాటలడనఁగా వభునఁడ
     సతదడి లోనెపైనానఁ గానీ చవులగ మోవ ఇచిచ్చె

    చెతది నీక సతతోము చేసనఁగా వభునఁడ
చ. 2:     వకక్కసమెపైనానఁ గానీ వడుక నీకనఁ బుటట్టితచి

   గకక్కన నీతో నవవ్వెనఁగా వభునఁడ
    మొకక్కళమెపైనానఁ గానీ మోహము నీపపైనఁ జలీ ల్ల

   అకక్కరతో సరసము లడేనఁగా వభునఁడ
చ. 3:      చటట్టి రికమెపైనానఁ గానీ సొలసి సొలసి నినున్న

   గటట్టి గబబ్బులను వతత్తినఁగా వభునఁడ
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ

    దటట్టిముగా తానటూనఁ గటూడి తనిపనఁగా వభునఁడా



రేక: 0489-3హితదోళత సత: 12-471
పలల్లవ:     వలసి నపప్పుడు నీవ వచేచ్చెవు గానీ

    మలసి యతదానఁకా నిది మఱవకతడు మనే
చ. 1:     వలనఁది నీ కొకమాట వనన్నవతచి రమత్మినె

    తలనఁప లోపల నుతడి దానఁగక మని
   తలిప రమత్మినె మరీనఁ దేటతలల్లమగాను

    చలము లతదులో మరీ సాదితచక మనుచ
చ. 2:     యికక్కవ నితకా నొక టఱినఁగితచి రమత్మినె

  అకక్కడనే సరసమటూ నాడుమనీ
    మొకిక్క యఱకగా కొతగ ముడివసి రమత్మినె
   గకక్కన మనోరథాలనఁ గనఁగిలితచ మనుచ

చ. 3:    యదుటనఁ దారకాణగా నెచచ్చెరితచి రమత్మినే
    యదలో నెపైనా రతుల నెనయు మనీ

    అదన శ్రీ వతకటేశ అతతలో వచిచ్చెకూడిత
    వదివో తనతో వ వరవపైత వనుచటూ



రేక: 0489-4దేసాళత సత: 12-472
పలల్లవ:       పోనఁక వటట్టి నపప్పుడే పొతదుగ నే నాల నెపైత

    సనఁ కోరిచి వుతడితేనే చటట్టి మయతనఁగాక
చ. 1:    యేమ సేసినానఁ దన కెదురాడేదాననా

    మోము చటూచి చేతు లతత్తి మొకీక్కనఁగాక
   వాములపైన వలపల వడివటట్టి వచచ్చెనా
    పేగమముతో తానే వచిచ్చె పతడాల్ల డనఁ గాక

చ. 2:    యవవ్వెతనఁ దచచ్చెకొనినా యగద్గీపటేట్టి దాననా
   నవువ్వెతా నెడ మాటల నడపీనఁగాక

     జవవ్వెనము తన సొముత్మి జలిల్లనఁ బటట్టి వచచ్చెనా
    చివవ్వెననఁ దానే నాపపై సేసవట ట్టినఁ గాక

చ. 3:     యపప్పుడు దా వచేచ్చెసినా యడనుతట వనేనా
   వపప్పు కౌనఁగిలితచి యిటేట్టి వనరేనఁగాక

   నెపప్పున శ్రీ వతకటనిలయునఁడు ననున్ననఁగటూడె
    కపప్పు తానే కతకణము గట ట్టినఁ గాకా



రేక: 0489-5శ్రీరాగత సత: 12-473
పలల్లవ:     నెలనఁత సొబగ లివ నీ సొముత్మి

   కలసి మెలసి యిట గెపైకొనవయాత
చ. 1:    వమర నవువ్వెల వనెన్నల గాస

   రామ కడక నిట రావయాత
   దోమట పలకల దొరిగీనఁ దేనెల
  ఆమని కాలము అవధరితచవయాత

చ. 2:    వలపల చెమటల వానల గరిస
  సొలవక యకెనునఁ జూడవయాత
   పలచనఁ గచతబుల పతదల వడమెను

  అలరిన కానుక లతదుకోవయాత
చ. 3:    గములపై మెయి మరకళల దొలనఁకీ

  తమతోనఁ గనఁగిటనఁ దగలవయాత
    జమళ శ్రీ వతకటేశవ్వెర సతనఁ గటూడిత
   వమరె నీక మే లవునయాత



రేక: 0489-6తలనఁగనఁగాతబోది సత: 12-474
పలల్లవ:      ఆతనఁడు మగనఁడు నీక నతవవు నీ వపైత

    చేతకి లోనెపై వుతడితేనఁ జితత్తిము వచచ్చెనఁగాక
చ. 1:     సరసము లడితేనే చవుల వడమునఁ గాక

   వరసము లడితేను వగట గాదా
    మరిగి పొతదుసేసితే మనసు గరనఁగనఁ గాక
    వరవు లే కలిగితే వకక్కసమెపై యుతడదా

చ. 2:    ననుపల చటూపతేనే నగవుల వచచ్చెనఁగాక
    పనపలనఁ జటట్టి తేను పగయము లవునా
    మనవుల చెపప్పుతేనే మచిచ్చెకల రేనఁగనఁ గాక
   అనువుక మాటాడితే నతదము లవునా

చ. 3:    సతతములపై కూడితేనే సమత్మితౌనఁగాక మన
   పతతము లడితేను పను లితపనా
    యితతలో శ్రీ వతకటేశనఁ డెనస ననున్ననఁదానే

   సతతోసా లిటవతటవ సతగతులే కావా



రేక: 0490-1సామతతత సత: 12-475
పలల్లవ:     అడుగరే చెలలల ఆతనినే య మాట

    యడయని వనన్నపము లివ నావ యనరే
చ. 1:     వనయము గలిగిన వలనఁది పొతదుల చవ

    మనసు నమత్మిన యటట్టి మాటల చవ
   తనివోని వలపల తలపోనఁతల చవ
   పనగొనన్న కౌనఁగిటలో బగవు చవ

చ. 2:    మచిచ్చెకల సలిపేట మతతనతబుల చవ
   ఇచచ్చెకము నడుపేట యితపల చవ

    వచచ్చెన వళపైళన వడుక చేనఁతల చవ
    కొచిచ్చె కొచిచ్చె కొసరేట కూరిమ చవ

చ. 3:      మొకక్కచ సారెకనఁ జూచే మచచ్చెట చటూపల చవ
    చొకేక్కట రత వళల సుదుద ల చవ
   యికక్కడ శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే ననున్ననఁగటూడె

   దకిక్కన తమకముల తరితీవుల చవ



రేక: 0490-2కతతలవరాళ సత: 12-476
పలల్లవ:   కూడిమాడి పతవదదనఁ గటూచతడవ

    జీడి వతటది వలప సిగద్గీ లితకనేలే
చ. 1:     మనసు రేనఁచనఁగవచచ్చె మకక్కవ లణనఁచ రాదు

   కనునఁగొన దొరకొతటే కాతక్ష దరదు
    తనువు సనఁకితచవచచ్చె తమ మానప్పు పసగాదు

     చెనకి వభుని తోనఁడ సిగద్గీ లితక నేలే
చ. 2:    వమర నవవ్వెనఁగవచచ్చె వరహము పటట్టిరాదు

    పేగమము చలిల్లతే నాస పరి తయతదు
    ఆముకోనఁ గదిసి మరి దమసము పనిలేదు
     చేముతచెనఁ బను లలల్ల ను సిగద్గీ లితక నేలే

చ. 3:   సరసములడవచచ్చె చవుల వడువరాదు
   మరిగిన మనఁదట మఱనఁగ లేదు

    వరస తో శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు నినున్ననఁగటూడె
    సిరలనఁ బెతడాల్ల డితవ సిగద్గీ లితక నేలే



రేక: 0490-3ఆహిరి సత: 12-477
పలల్లవ:      తరితీప లివ వననఁ దమకితచ నా మనసు

    సరస నాక మర సతతోసము సేయరే
చ. 1:      యేమని చెపప్పుతపనొకో యితతతోడ నా వభునఁ డు

    నా మాట లలల్ల వని నవువ్వెనొకో
    కామతచి నే నతపన కాని కతదుకొనునొకో
    చేముతచి య వచారము చెపప్పురే వోచెలల

చ. 2:     వలయ నీ పాటకి వనన్నపము లతదునొకో
   తలనఁప లోపల దయ దలనఁచనొకో
  చెలరేనఁగి యిపప్పుడే సితగారితచకొనునొకో
     యలమ నటూహితచి నాతో నెతచరే య యనిన్నకా.

చ. 3:     వడిగానఁ బలల్లకీ యకిక్క వాకిటకి వచచ్చెనొకో
    తడవ ఇతటలోనఁ దొలిల్ల తా నునాన్ననఁడొకో

    యడయక శ్రీ వతకటేశనఁ డిద ననున్ననఁగటూడె
    అడరి యతని సుదుద లబుబ్బురాల గదవ



రేక: 0490-4నాదరామకిగయ సత: 12-478
పలల్లవ:     మనసటూ నిలప రాదు మగనినఁ దడవరాదు

    యనలేని నా మోహన కేమ సేతునే
చ. 1:     వనన్నపాల సేసితేను వసరితచి నట లయత

    కనున్నలనఁ జూచితేను కానఁక రేనఁచినట లయత
    చనున్నల నే నటూదితేను సాదితచినట లయత
   యనిన్నకె లిటట్టివ నేనేమ సేతునే

చ. 2:    కొలవుల సేసితేను కొసరినటల నయత
   పలికితే వలపల పచారితచినట లయత
  సలవుల నవవ్వెతేను సిగద్గీపరచినటల్లయత
    యలమ నా మొగమోట కేమ సేతునే

చ. 3:    చేరి పాదాలొతత్తితేను చెనకినటల నయత
    మేరతోనఁ గనఁగిలితచితే మఱి పననఁగిన టల్లయత

   గారవతచితతలో శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్ననఁగటూడె
    యరీత నా వడుకల కేమ సేతునే



రేక: 0490-5ఆహిరి సత: 12-479
పలల్లవ:    ననున్ననఁజూచి కాతరాన నవువ్వెల వచచ్చెనఁగాక

     వునన్నత నాప వచిచ్చెతే నొలల్ల కెటాల్ల నుతడెనే
చ. 1:      తపప్పు కాప రటూ పేపొదటూద తనలోనే గబబ్బుతల

    చెపప్పు పతపన మాటలనఁ జిలల్ల లౌ గతడె
     చొపప్పుల మెపై గరతుల చటూచకొతటే నీరౌ మత

    యిపప్పుడాపనఁ గటూడక తా నెట ట్టి రవనఁగలనఁడే
చ. 2:      మరిగి నాప యదుట మలసితేనఁ జిమత్మి రేనఁగ

   తరిగి చటూచితేనఁ దరితీప పటట్టి ను
   తొరలనఁగ సొలసితే తటూరిపార (?) మరత్మిముల
    యిరవపైన యాపనఁ బాసి యట ట్టిరవనఁ గలనఁడే

చ. 3:     తనమొగ మాప యపైతే తమకము లపప్పుతలల్ల
    ననుపల నవువ్వె గతటే నాము లకక్కను

     యనసి శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న మెచిచ్చె
    యనలేని యాపను తా నెటట్టి మాననఁగలనఁడే



రేక: 0490-6పాడి సత: 12-480
పలల్లవ:      వలప పపై కొసరెపైతే వడి మొగచాట గాదా

     లలనల సిగద్గీ లేల లతకెనఁ బెటేట్టి వయాత
చ. 1:      చిపప్పుల నాప తొడపపై శిరసు మోవనఁ బతడుతడి

   అపప్పుట నాతో నవవ్వె వౌనయాత
      కొపప్పు నీ కాప దువవ్వెనఁగా కొతగ పటట్టి కనాన్ననఁడవు

   యిపప్పుడు నీయాసద మేమ చెపేప్పుమయాత
చ. 2:     పొదిగొన నీవాప బుజముపపైనఁ జేయి వసి

    యదుట నా మోము చటూచే వదేమయాత
     వుదుట గబబ్బుల నాప వతత్తినఁ గా కాలదొకేక్క

    వదన నీ వడు కేమని చెపేప్పుమయాత
చ. 3:    పొతదు లపతోనఁజేసి పోరచితనాన నాపపై

   నతది పచచ్చెడము గపేప్పు వౌనయాత
     ముతదే యాకెనఁ గటూడితవ మొఱనఁగి శ్రీ వతకటేశ

   చెతదితవ ననీన్నకడ చెలల్ల నఁ జెలల్ల నయాత



రేక: 0491-1కొతడమలహరి సత: 12-481
పలల్లవ:      ఇతత నేల వుపప్పుతతచే వతత కాతర మనుచ

     చెతత నీప మోహము నీ సతతోసమే కాదా
చ. 1:     మొకక్కలననఁ జితతతోడ మటూసిన రెపప్పుల చటూప

    గకక్కన నినున్ననఁ గతటే కానఁడి పారదా
  అకక్కరతో వనాన్నళటూళ్ళ నాపకొనునన్నవలప
  వకక్కసమెపై నీమనఁద వలిల్లగొనదా

చ. 2:      వగిద్గీ నీకనఁ గా లోలో నుమత్మిగిలిన మాటల
   దగద్గీర నీవు వచిచ్చెతే తగలకోవా

   సిగద్గీలతో నలల్లతతనఁ జిముడుచనన్న మనసు
    బెగిద్గీల నినున్ననఁ గనఁగిట బగియితచనఁ జెలల్లదా

చ. 3:     వుపప్పుతలిల్ల మేని మనఁద నుడివోని తమకము
   చొపప్పుగ నీ రతులలో సుడిగొనదా
     యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ యకె నేలితవ గాక

    తొపప్పునఁ దోగిన చెమట దొమత్మి నోలలరచ్చెదా



రేక: 0491-2పూరవ్వెగళ సత: 12-482
పలల్లవ:      యతత పని గలదో యేమౌనో నీ కాప

    వతతగా నపప్పుట నుతడే వళ చటూచకొనన్నది
చ. 1:      మానినితో నీ వపప్పుడు మరి యేకత మాడనఁగా

   కానిక దచిచ్చె యొకత గాచకనన్నది
     పానుప పపై మ రిదదరనఁ బవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను
    పానిపటేట్టి నీ పదాల పాడుకొతటా నునన్నది

చ. 2:      తేరకొన మ రిదదరనఁ దర వసుకతడనఁ గాను
   నీ రాక గోరకొని నిలచనన్నది

    మేరతోడ మలోన మర వడే లతదుకోనఁగా
    చేరి నీక మొకేక్క నతటానఁ జేతులతుత్తి కనన్నది

చ. 3:     అతగవతచి మర రత నలయుచతడనఁ గాను
    తొతగి చటూపల వాకిటనఁ దొటట్టి కనన్నది

     సతగతగ శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీ వతతలో వచిచ్చె
    సతగడినఁ దనున్న నేలితే సనన్న సేయుచనన్నది



రేక: 0491-3వరాళ సత: 12-483
పలల్లవ:      వడినఁ బెటట్టి కొనరాదా వువద నేపొదుద నీవు

     కడు నేల లోనఁగేవు కా దనేనా నేను
చ. 1:    జలజాక నీతో సరసములడి తనివోదు

   తళకనఁ జూపలనఁ జూచి తనివోదు
    కొలవు లోపల నినున్ననఁ గొసరియునఁ దనివోదు
    యలమ నీమనఁద నీకె కెతత మోహమో

చ. 2:      పనివడి చేయి వసి పతదే లడి తనివోదు
   తనలో నినున్న భావతచి తనివోదు

    చెనకచ నటూడిగాల చేసి చేసి తనివోదు
     యనసి నీ మనఁద నీకె కెతత మోహమో

చ. 3:     మచిచ్చెకల చటూప నీతో మాటలడి తనివోదు
   తచిచ్చె సలవుల నవవ్వె తనివోదు

     అచచ్చెమెపై శ్రీ వతకటేశ అటేట్టి ననున్న నేలితవ
     హచిచ్చె యకె నినున్ననఁ గటూడె నెతత మోహమో



రేక: 0491-4దాబ్రావడభపైరవ సత: 12-484
పలల్లవ:     యవవ్వెర నినొన్నదదనేర యేల నీక వఱప

    యివవ్వెలి మోమెపై నీవు యకెనఁ జూడరాదా
చ. 1:     చెకిక్కట చేత నునన్నవ చెలియక సిగద్గీల

    చకక్కని మోముననఁ దేరీ సారె నిగద్గీల
   పకక్కటలల్ల నవువ్వెలనే పటేట్టి ముగద్గీల

    యకక్కడ పరాక నీక యకెనఁ జూడరాదా
చ. 2:     సొరిదినఁ గనున్నల నవ చటూపల చిలకల

   పరగీ చిగర మోవపపైనఁ బలకల
   సిరల దతతముల మతచనఁ దళకల
    యరవు సేయక యిటేట్టి యకెనఁ జూడరాదా

చ. 3:    సాలవలిప పయతద చనున్నలమనఁది మఱనఁగ
    చాలకొనన్న మెయినఁ జెమట జాల కరనఁగ

    యేలితవ శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటాను నీవు
    య లీలనే మనిన్నతచి యకెనఁ జూడరాదా



రేక: 0491-5సౌరాషట్టి సత సత: 12-485
పలల్లవ:     మఱవక నీ గణము మనసులోదాన నేను

    యఱినఁగె లోక మెలల్ల ననేన్నలిత వతటాను
చ. 1:     వనన్నపము సేసితనఁగా వతటవగా నా మాట

    నినున్న నే మననఁగలను నీ చితత్తిము
   యనిన్నక సేసుకొతటవ యితతగా మనిన్నతచితవ

    పనున్నకొనన్న నీ కరణే పదివల నాక
చ. 2:      కానుక నీ కిచిచ్చెతనఁగా కతటవగా నీవు ననున్న

    సే నెతతదాన నీక నీ చితత్తిము
    కానిమత్మిని కెపైకొతటవ కతకణము గటట్టి తవ

    నీ నవువ్వెల సరసమే నిధనము నాక
చ. 3:    కమత్మిట మొకిక్కతనఁ గా కౌనఁగిలితచకొతటవగా

   నెమత్మిదినుతడే నేను నీ చితత్తిము
    సమత్మితతచి శ్రీ వతకటేశవ్వెర ననున్ననఁ గటూడితవ

    పమత్మిన నీ వడిగమే భాగతమెలల్ల నాక



రేక: 0491-6శ్రీరాగత సత: 12-486
పలల్లవ:     యేమని వనన్నవతచేము యితత మోహము నీమనఁద

   ఆమని వడుకలపై అతటకొననఁ జొచెచ్చెను
చ. 1:      తలనఁప లోపలి సిగద్గీ దానఁచకొననఁ జోట లేక

   సలవుల నవువ్వెలపై చితదనఁ జొచెచ్చెను
   వలపల మటూసిపటట్టి వసముగాక యవ
   వులివచిచ్చె పలకలపై వుపొప్పుతగనఁ జొచెచ్చెను

చ. 2:     యనన్నరాని యడియాస లిముడుకోనఁ జోట లేక
   కనున్ననఁగొన చటూపలపై కమత్మినఁ జొచెచ్చెను
    అనిన్నటాను తమకము లణనఁచనఁగనఁ జోట లేక
   వునన్నతపనఁ జెమటలపై వరనఁ జొచెచ్చెను

చ. 3:      కలసిన సతతోసము కటట్టి పటట్టినఁ జోట లేక
    నిలిచి మోము కళలపై నితడనఁ జొచెచ్చెను

    యలమ శ్రీ వతకటేశ యితతనఁ గటూడినరతుల
   తలకొనన్న సరసమెపై దపైవారనఁ జొచెచ్చెనటూ



రేక: 0492-1ముఖరి సత: 12-487
పలల్లవ:     మాకేమ చటూపేవు మగవ చేనఁత లలల్ల

    నీక నితవపైతేనఁ జాల నేరచ్చెనయాత కతల
చ. 1:     చనవు గలదు గాన సతగడినఁ గటూచనన్నది

    మనసు దలనఁసు గాన మాట లడని
     ననిచిన లేమ గాన నవువ్వెల నవవ్వె నీతో

    చెనకి యేమ సేసినానఁ జెలల్ల నయత ఆపక
చ. 2:    తగలమెపైనది గాన తరితీప సేసని

   బగియ నోపనఁగాన పననఁగీ నీతో
   మొగమచిచ్చెలనఁడి గాన మోహముల చలీ ల్లని

    జిగి నినెన్నతత మఱినానఁ జెలల్ల నయత ఆపక
చ. 3:     కతదువ లఱనఁగనఁ గాన కౌనఁగిలితచకొనె నినున్న

   మతదమేళము గనక మలస నీతో
    అతదప శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
    చెతదిత నినున్ననఁ బెతడాల్ల డనఁ జెలల్ల నయాత ఆపక



రేక: 0492-2సాళతగనాట సత: 12-488
పలల్లవ:      తానే నాక రమణునఁడు తనక నే దేవులను

    పూని యగద్గీ పటట్టివదుద పొదుద న రమత్మినరే
చ. 1:     చలపటట్టి వదుద గాని చనవు చేసుకొని

    చెల లతత గొసరినానఁ జెలల్ల ననరే
  అలగనఁగవదుద గాని ఆసపడడవారల

   చెలనఁగి యేమ సేసినానఁజెలల్ల ననరే
చ. 2:      పతత మాడ వదుద గాని భావతచి వలపల

    చితత తో జతకితచినానునఁ జెలల్ల ననరే
    వతత సేయవదుద గాని వడుకతోనఁ గొనగోర

    చెతతల నెతత వతత్తినానఁ జెలల్ల ననరే
చ. 3:     బగియనఁగవదుద గాని పననఁగి కూడే వళ

    జిగి నెతత మఱినానునఁ జెలల్ల ననరే
      నగి శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్న నిట వచిచ్చె కూడె

    చిగర మోవ యడుగనఁ జెలల్ల ననరే



రేక: 0492-3మాళవగళ సత: 12-489
పలల్లవ:     వనే మానతయతవయత వడుక లయత మాక

   పననఁగొనెనో వావుల పగయముతో మక
చ. 1:      కతదువ నీ మొగముననఁ గళల దేరీ నేనఁడు

    అతదనో మాట పలక లపక నీక
     చితదు వతదు లపైనవ జిగి గొని తురముల
   పొతదు లొకరొకరికి పొసనఁగెనో తొలతే

చ. 2:      చాయల సనన్నల మక సరి వచిచ్చె వునన్నది
    ఆయనో పతడిల్ల సబన మపప్పుడే మక
    దాయక పాయక లోలోనఁ దగిలి నవువ్వెకొనేర

     చేయి మనఁదపై మక సిగద్గీ లలల్ల నఁ దేరెనో
చ. 3:     చెలప చెమటలతో చిమత్మి రేనఁగి వునన్నవార

    అలసనో మ తనువు లటేట్టి రతుల
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ

     తలనఁ చక వుతటరో య తగవుల మర



రేక: 0492-4నాదరామకిగయ సత: 12-490
పలల్లవ:      యేనఁటకి దాచేవో కాక ఇపడు నా యదుటను

      పాటతచి నీ కాప సేసే బతత్తి నీ వఱనఁగవా
చ. 1:      పవువ్వెలను నినున్న వసి పొతదు లలల్ల నెచచ్చెరితచి

   నవవ్వెన దఱనఁగవా నాత నీతోను
    వువవ్వెళటూళ్ళర మోవ చటూప వుపచరితచి సనన్నలనఁ

    బవవ్వెళతచే యిలల్ల చటూపే భావమ దఱనఁగవా
చ. 2:     యికక్కవగా నెలనఁగిచిచ్చె యఱకల సేసి యటేట్టి

    నికిక్క చటూచె నెఱనఁగవా నెలనఁత నినున్న
     అకక్కరనఁ గొలవు సేసి అతదరిలో నీ పాదము
   తొకిక్కన దఱనఁగవా తొలతనే నీవు

చ. 3:    పదవపపై మాటలడి పగయముల నీకనఁజెపప్పు
    కదిసిన దఱనఁ గవా కాతత నినున్నను

    అదన శ్రీ వతకటేశ అపప్పుడే ననేన్నలితవ
    యిద నీక దేవులయ యపను నెఱనఁగవా



రేక: 0492-5కేదారగళ సత: 12-491
పలల్లవ:     చితాత్తి ననఁ గలనఁగకమ చెపప్పుత మపప్పుడే నీక

    పొతుత్తి ల వారము సుమ పొలనఁతకి నీకను
చ. 1:   చెలికతత్తిలకనెపైనా చెలవుని దటూరవచచ్చె

   బలిమ నాయకరాలినఁ బాసి వుతడితే
    తలిప బుదుద ల చెపేప్పు తీరకనునఁ దేవచచ్చె

   వలచిన దానికి వసగా కతడితేను
చ. 2:     పొరగ వారికి నెపైనా పొతదుల సేయనఁగవచచ్చె

     పరషనఁడు కాతత నేనఁ పలనఁ బెటట్టి తే
     సరసకనఁ దోడి తచిచ్చె సమ కూరచనటూ వచచ్చె

   సిరల నవవ్వెలి మోమెపై సిగద్గీవడితేను
చ. 3:    దతడనునన్నవారికెపై నానఁ దగవుల చెపప్పువచచ్చె

    కొతడవతట నీ వాపనఁ గటూడ కతడితే
     నితడుక శ్రీ వతకటేశ నేనఁడితత నేలిత వటేట్టి

   మెతడుగా నవవ్వెనఁగవచచ్చె మరిటాల్ల నుతటేను



రేక: 0492-6ఆహిరి సత: 12-492
పలల్లవ:      ఇనిన్నయునఁ దలియనఁ జెపేప్పు నేమతటా నుతదువో నీవు

    తనన్నని తమతో నీకె తమురతా నునన్నది
చ. 1:     తపప్పుక చటూచి చెలి తలవతచకొనెనఁ గాని

   దపప్పుదేర నీ రటూప తలపోయుచనన్నది
     చిపప్పుల నటూరక నీతో సిగద్గీన నునన్నది గాని

    కపప్పురము వల లోలోనఁ గరనఁగతా నునన్నది
చ. 2:      నెమత్మి నొకక్కమాటే యాడె నీతో మరి మానెనఁగాని

    కొమత్మి భావములో నినున్ననఁ గొసరతా నునన్నది
    నిమత్మిపతడు గాను కిచిచ్చె నిలచకనన్నది గాని
     ముమాత్మిరటూ మత లోనే మొకక్కతా నీ కనన్నది

చ. 3:      పకక్కన నీతో నవవ్వె భద్రిమసి వునన్నది గాని
    చికిక్కతచ కాతుమ నినున్ననఁ జెనకతా నునన్నది
     యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యనసిత వటేట్టి నీవు

   గకక్కన బగిద్గీ నినున్ననఁ గనఁగిలితచకనన్నది



రేక: 0493-1తలనఁగనఁగాతబోది సత: 12-493
పలల్లవ:      పత మనఁద నితత యేల పతతముల నెరపేవు

   యితవుగా నెపప్పుడును ఇచచ్చెకమే మేల
చ. 1:   మొకక్కలన బొమత్మిల ముడివటట్టి కోకవ

    చకక్కని నీ మోమునక సాజమే మేల
   వకక్కసాననఁ బెదవుల వరిచి మాటాడకవ
    చెకక్కలదానఁ కానఁ బారే చిఱనవవ్వె మేల

చ. 2:     మతచి నీ కరములను మఱనఁగ వటట్టి కోకవ
    చతచల నీ మెయికళల చటూపేదే మేల

    అతచెల నీ గబబ్బులనఁ బయతద బగితచకోకవ
   వతచన సేయక వలయితచేదే మేల

చ. 3:     మొలల్లల తోడి తురము ముసునఁగలో దానఁచకవ
   మెలల్లనే సితగారాల మతచటే మేల

    ఇలిల్లద శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్ననఁగటూడె
   వలిల్లవరెపై వలపల చలేల్లదే మేల



రేక: 0493-2పాడి సత: 12-494
పలల్లవ:   వరకనన్నదాని నేల వుడికితచేవు

    కోరిక నీకనఁ గలిగితే కూడి యేలవయాత
చ. 1:      చెలి నీ చేనఁతల వని చితతతోడ నుతడనఁగాను

    యలమనఁ బువువ్వెల వసే వ దేమయాత
    చలివాసి నీ సుదుద ల సకలతోనఁ జెపప్పునఁగాను

   చిలకననఁ బయతద దసే వదేమయాత
చ. 2:     సుదత నీ చినన్నల చటూచి తలవతచకోనఁగా

    యదుట నొటల్ల వటేట్టి వ దేమయాత
    వదకి నీ గణలక వరగతది వుతడనఁగాను
     చెదరనఁ దసి కొపప్పు చెనకే వ దేమయాత

చ. 3:       కాతత నీవు వనఁ డుకొతటే కడు సిగద్గీతో నుతడనఁగా
    యతత బలిమనఁ బెననఁ గే వమయాత

    యితతలోనె శ్రీ వతకటేశ యకెనఁ గటూడితవ
    వతత సతనఁ దడవవు వరే ఇదేమయాత



రేక: 0493-3రామకిగయ సత: 12-495
పలల్లవ:      చెలిక తత్తిలనునఁ దాను చేర వచెచ్చె నీకడక

   పలిపతచితవో తానే పగయమున వచెచ్చెనో
చ. 1:      కనకప మెటేట్టి ల కణుతగని వానఁగనఁ గాను

   వనిత నీకెదురగా వచచ్చె నెవవ్వెతో
    మనుకల పటట్టి చర మేలముసునఁగ వటట్టి క
   కనుచటూప దవువ్వెలనే కానవచచ్చె నదివో

చ. 2:    ముతేత్తిల కతకణల మొరమొర వానఁగనఁగాను
    యతత్తి చేతులను మొకీక్క నెవవ్వెతో నీక

     కొతత్తి జవావ్వెది వాసన కొలవులో నెలల్ల నితడ
    హతత్తి నీయతడక వచచ్చె నలల్లతత నదివో

చ. 3:     కటట్టిన గితటేట్టిపనఁ జీర గళబెళ మననఁగాను
     యిటేట్టి వచిచ్చె కానుక నీ కిచచ్చె నెవవ్వెతో

     గటట్టి న శ్రీ వతకటేశ కూడిత వకెను నాకనఁ
      జటట్టిమెపై నీ రతనఁ గటూరిచ్చె చొకక్కనఁ జేస నిదివో



రేక: 0493-4దేవగాతధరి సత: 12-496
పలల్లవ:   యతదాకా మొగమోట మతనితోడ

    చెతది యాకె వలపలల్ల నఁ జెపప్పురే వభునికి
చ. 1:    తలకొనన్న తలపోనఁత తతగొనన్న బయలితత

    వలరా జీపకనఁ దొలిల్ల వాబ్రాసిన వాబ్రానఁత
    చెలవునఁడు రానఁడాయ జిగి వనెన్నల వనఁడాయ

    చెలనఁగి య మాటలే చెపప్పురే వభునికి
చ. 2:     యదుర చటూచే చటూప యడలేని తరితీప

    యిదే జవవ్వెనమే సేస నితత రారానఁప
    యదిగెనఁ జనునఁగొతడల యేనఁచె వరహ పతడల

   చెదరక యమాటలే చెపప్పురే వభునికి
చ. 3:      మోవకినఁ దేనెల వతదు ముచచ్చెట కిదే సతదు

   శ్రీ వతకటేశనఁడప తోనఁజేసనఁ బొతదు
    వావు లిదదరికినఁ గటూడె వలరాచబల మోడె

    చేవమర నీ మాటలే చెపప్పురే వభునికి



రేక: 0493-5గతభీరనాట సత: 12-497
పలల్లవ:   వటట్టి గజరల (?)   నెతత వలపలనఁ బొరలేర

   అటేట్టి పతడాల్ల డరాదా అనుమాన మేనఁటకి
చ. 1:     నికక్కము వలనే నీతో నిటటూట్టిరప్పు రేనఁగనఁగాను

     గకక్కననఁ దా నేమ చెపీప్పునఁ గతల ఆప
   అకక్కరతో మొగ మెతత్తి యడియాసలతోనే

   వకక్కసముగా నెతదానఁకా వనేవు నీవ
చ. 2:    సిగద్గీలలల్ల నటవటట్టి చెమటల గారనఁగాను

   దగద్గీరేమ చటూపీనఁ జితత్తిరవు నీక
    అగద్గీమెపై శిరసు సతుత్తి క ఆయము గరనఁగకొతటా

    యగెద్గీఱనఁగ కాకె దికేక్క యతత చటూచేవు
చ. 3:     కమత్మిరితప నవువ్వెలతోనఁ గొపప్పు గొతత జారనఁగాను

    నెమత్మి జూజాలడ నేమ నేరిపీ నీక
    యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ ఇటేట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

     అమత్మిరో యేమ నేరిచే వాప చేత నీవు



రేక: 0493-6దేశక సత: 12-498
పలల్లవ:     నీ వనఁకనఁ దపప్పుతచకొతటే నేనఁడు మానునా

   వవలపైనా నీక వసరనఁగ వచచ్చెనా
చ. 1:      హతత్తి మా వనన్నపము లవధరితచనఁ గ రాదా

   చితత్తిము వచిచ్చెనటలనఁ జేసేవు గాకా
     బతత్తి సేసి రిదదరను పడనఁతుల నీ మనఁద

     యితత్తిల నినున్న దటూరితే నేల లోనఁగే వతదుకూ
చ. 2:     తపప్పుక నీ వదదరిని తగవు లడుగరాదా

   అపప్పుటకి ననిన్న పనులయతనఁ గాకా
    యపప్పుడు నీకనఁ గానె యిదదరటూనఁ దమకితచేర
     తపప్పుతచక నీ వల దానఁ గీ వతదులకూ

చ. 3:     కతదువ నీ వదదరినినఁ గనఁగిలితపతచనఁగ రాదా
    అతదప రతుల నీక నబీబ్బునఁ గాకా
     పొతదిరి శ్రీ వతకటేశ పొతుత్తి ల మగనఁడ నినున్న

    సతదడితచే రతటా నేల జడిసే వతదులకూ



రేక: 0494-1కనన్నడగళ సత: 12-499
పలల్లవ:    చెలియరో నీ వమనఁ జితతతచకవ

    పలకనఁ బతతాల నీకనఁ బతప సేయితచేనే
చ. 1:     తేరకొన నాతనఁడు నా దికక్క చటూచితేనఁజాల

   తారకాణ నొకక్కమాటే దకక్కనఁ గొనేనే
     వరకే పదవు లతత్తి వగిద్గీ మాటాడితేనఁ జాల
    దటూర గాకతడా వతటనఁ దోడి తచేచ్చెనే

చ. 2:      సేసేట నా వనన్నపాల చెవుల సనఁకితేనఁ జాల
   ఆసల నినున్ననఁ బెతడాల్ల డేయటట్టి సేసేనే
     వసరక యే కాతతాన వళ యిచిచ్చెతేనఁ జాల

    నీ సొముత్మిగా నాతని నేనఁడే కావతచేనే
చ. 3:     ననిచి నీ చెలినని నాతో నవవ్వెతేనఁజాల

    మనసు నీ పాల సేసి మరిగితచేనే
     యనసి శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె వచిచ్చె నినున్న
  చనవచిచ్చె పాయకతడా జతటసేసేనే



రేక: 0494-2మతగళకౌశిక సత: 12-500
పలల్లవ:     కడు మొగ మోటదాన గటట్టిగానఁ దలిసితవా

   చిడిముడి వనయమే సేయవల నాక
చ. 1:     చెపప్పున నీ మాటల చెలియరో నేవతట

   వపప్పునా రమణునఁడు నీ వడనఁబాటల
    చిపప్పుల నే నానఁటదాన సిగద్గీవును పతవదద

    అపప్పుడు మఱితే నేమ ననరాదు నాక
చ. 2:       నీ వమ సేయు మనినా నే నిటేట్టి సమత్మితతచిత

   ఆవల నాతని కితపలపై వుతడునా
    వ వలపైనా నిలల్ల లికి వరగవును తనవదద

    ఆవళనఁ దా నెటట్టి తడినా ననరాదు నాక
చ. 3:      చేరి కూడుమననఁ గాను శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడిత

    య రీత నాతని కోరిక్క యడేరిచ్చెతవా
     సారె సారె దేవులను సతతోము నా కేది

    ఆరితేరెనఁ బను లినఁక ననరాదు నాక



రేక: 0494-3శదద్ధదేశి సత: 12-501
పలల్లవ:      వలచిత నతటా నాడి వటట్టి సట లతనితో

     తలిప చెపప్పునఁగనఁ బోయ తలివది యేనఁ టదే
చ. 1:      యే యడా మనసులలో నెరవు లేకతట గాక

    చేయి పటట్టి పననఁగేట చెలి మేనఁటదే
    చాయల సనన్నలనే చవుల గొనుట గాక

    ఆయ మెఱనఁగ కపప్పుణ లడిగేట దేనఁటదే
చ. 2:     కనున్నచటూపలనే చటూచి కళల రేనఁగట గాక

    వనన్నపాల సేయనఁ బోయే వడు కేనఁటదే
   చనున్నల గఱతులకే సతతోసితచకొతట గాక
    అనిన్నటానఁ గొరనఁబోయే వడు ఆసదా లేనఁటవ

చ. 3:     సురతప సుదుద లనే చొకక్కచ నుతడుట గాక
   సరసము లడేట జాగ లేనఁటవ

    యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డిదవో ననున్ననఁగటూడె
   తరణరో తమలోని తగలము లేనఁటవ



రేక: 0494-4నాగవరాళ సత: 12-502
పలల్లవ:    దవువ్వెల కానఁకల నేల తడనఁబడేవు

    యివవ్వెల నాపనఁ గటూడనఁగా నేలనే మానేము
చ. 1:      కలవ కనున్నల నాప గకక్కన నినున్ననఁ జూచితే

   వలరాజ బాణ లతటా వసివాడేవు
   వలపతత గలిగితే వదిదకినఁ బలచకొని

   కలయనఁగా వదదనేమా కడనుతడి నేము
చ. 2:     అతది వనెన్నల నవువ్వెల అలల్లతతనఁ జలిల్లతే

    చతదమామ గటక లతటా జాలి గొనేవు
     పొతదు నీక వడుకెపైతే పొలనఁతకి నుతక వచిచ్చె

    కతదువనఁ బెతడాల్ల డనఁ గాను కాదనేమా నేము
చ. 3:      ముసురనఁ దేనె పలక మోవ నాప చిలికితే

   వసతతుని వతదు లతటా వడినఁగోరేవు
    యసగి శ్రీ వతకటేశ యితదానఁకా ననేన్నలితవ

   కొసరితతనఁ దచచ్చెకొనఁగా కొతత్తినేమా నేము



రేక: 0494-5శతకరాభరణత సత: 12-503
పలల్లవ:       తగనఁ దగ నీకూ నీక దకెక్క జవవ్వెన ఫలము

     అగ పడడ సతతోస మేమని చెపేప్పు మపడూ
చ. 1:    సేయనఁగనఁ జేయనఁగ నికెక్కనఁ జెలిమ

  పాయనీదు తమకప బలిమ
   కాయపనఁ జకక్కనఁ దనాల కలిమ
    ఆయాల సనఁకిన మమేత్మిమని చెపేప్పు మపడూ

చ. 2:    వడిగొనె మ యిదదరి వలప
   తడనఁ బడ మలో మతలనఁప
   పడరేనఁ చనఁ బెదవుల పలప
     అడరె మ సొబగ లేమని చెపేప్పు మపడూ

చ. 3:    ననిచిన మ రతుల ననుప
  పొనగొనన్న కౌనఁగిళళ్ళ పనప

   మొనస శ్రీ వతకటేశ మునుప
    అనువాయ మచేనఁత లేమని చెపేప్పు మపడూ



రేక: 0494-6ఛాయానాట సత: 12-504
పలల్లవ:    రమత్మినవ యినఁక నేల రారానఁపల

     నమత్మి యిచచ్చెక మాడేదే నాక మతచి దనవ
చ. 1:      చెలల్ల బడి గల తాను సేసినదే చేనఁత గాక

   మలల్ల డి కొసరనఁగ మరి యేనఁటకే
     బలిల్లదునఁ డు తనతోనేనఁ బటట్టి పననఁగే నతటే

    యలల్ల చతదాల నేనఁడు యడువచెచ్చె నలవ
చ. 2:     వచచ్చెన వడెపైన వాని వడుక లీడేరనఁగాక

    మచచ్చెరాన నౌనఁగా దని మానప్పు నేనఁటకే
     తచచ్చెన కానఁడు తనున్ననఁ దగవులనఁ బెటేట్టి నతటే

   యిచచ్చెటనఁ దన ముతదర నెతతదాననే
చ. 3:      కడు జాణయిన వాని గతుల మతచివ గాక

    కొడిమె లతచి మారకొన నేనఁ టకే
    యడయక శ్రీ వతకటేశనఁ డిటేట్టి ననున్ననఁగటూడె

      బడి బడి నుతదునఁ గాక పాయనఁ గల నటవ



రేక: 0495-1మేఘరతజి సత: 12-505
పలల్లవ:      అతని చితత్తిము మఱి యటేట్టి నా భాగతము

    నాతులల పతకి వనన్నప మటేట్టి సేయరే
చ. 1:     చిగర మోవ మనఁదనఁ జిపప్పులనఁగానఁ దేనెల

  వగర మాటలడ నొనగటూడునా
   మొగమోటముల నాక ముతచకోనఁగానఁ బతతోను

  తగవుల పచరితచనఁ దలకూడునా
చ. 2:      కనున్నల నాతనినఁ జూచే కాతక్షల నితడుతడనఁ గాను

   సనన్న బొమత్మిజత కెనల సమకూడునా
    చినిన్న సలవుల నాక చిఱనవువ్వెల రానఁగాను

    కనెన్ననెపైన నాక నలకల నేనఁడు దగనా
చ. 3:     పకక్కననఁ జనున్నలమనఁ ది పయతద జారనఁగాను

    యకక్కడ లేని సిగద్గీ లితక వచచ్చెనా
    గకక్కనను శ్రీ వతకటేశనఁ డు ననున్ననఁగటూడె

   తకిక్కతచి తపప్పు లతచనఁ దలకూడునా



రేక: 0495-2బౌళ సత: 12-506
పలల్లవ:      అతదరికినఁ గల చాలే ఆనఁడు వారెపైన వారికి

  కతదువల ముతదరెతుత్తి కనునఁగొనరే
చ. 1:      చెలలల మ తోను చెపీప్పు నతటే సిగద్గీయ

  తలనఁపలో నానఁపరావు తమకముల
   వలరాజ బలముల వారితచ పసగావు

   తలసుకోరే మర తగని నాకోరిక
చ. 2:       చేరి మ మోము చటూచితే సలవుల నవువ్వె వచిచ్చె

  వరకతడితే నిటటూట్టిరప్పు లమత్మిగిలీని
     నీర వతటది వయసు నిపప్పు వతటది వలప

  తారకాణతచనఁగ రాదు తలనఁచకోరే
చ. 3:      యటట్టిని మ రడిగితేనఁ దొట ట్టి నాలోని గటట్టి

   పటట్టి రావు వడుక లపచరితచక
   యిటేట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే ననున్ననఁగటూడె

   చటట్టిరిక మనఁక మరే చటూచకొనరే



రేక: 0495-3బలహతస సత: 12-507
పలల్లవ:      యకక్కడ దిషిట్టి దానఁకనో యితదుకే చితతతచి నీక

    గకక్కన నేడ తొడసు గలిగెనో తాను
చ. 1:       మగిడి మగిడి చటూచి మత నీ రటూప భావతచి

   చిగిరితపనఁ గోరికలనఁ జెలనఁగీ నితత
    జిగి నిటటూట్టిరప్పుల తోడ చెమటల గారనఁగాను

     తగిలీ నీ వతట వతటనఁదా నెవవ్వెతో యప
చ. 2:     అటేట్టి నీతో మాటలడి నాయాల గరనఁగకొతటా

    యటట్టి నెదుర కటట్టి న నేనఁకరీ నీకె
    నటట్టి నడుమ నటూరకే నవువ్వెల నవువ్వెకొతటాను
     చటట్టి చటట్టి యాసలతో జొచిచ్చెలీనఁ దా నిదివో

చ. 3:      కోరి నీక బాగా లిచిచ్చె కొతగ దానఁకితచకొతటాను
     మేర మఱి చనున్న లొతత్తి మేను చొకీక్కని
      య రీత శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

    కూరిమ గొసరీనఁ దాను గొబుబ్బున నితకాను



రేక: 0495-4రీతగళ సత: 12-508
పలల్లవ:      యవవ్వెర ముతచినా వారే యకక్క డతదుర లోకల

    యివవ్వెల మ ఇదదరిలో నెకక్కడాయనఁ జెలియా
చ. 1:      చేయతత్తి పతడిల్ల కూనఁతుర సేస నీకనఁ బెటట్టినఁగాను

   సయగపనఁ జూపలనఁ జూచేవు నీవు
    దోయిలితచి ముతాతల తొలతే పోయనఁగ వదాద

   పాయపటతతకినఁ గితదుపడ నీక నేనఁటకే
చ. 2:       తర యతత్తి నీ మోము దిషిట్టితచి యాప చటూడనఁగా

     సరగనఁ జనున్నలకనఁ జేయి చానఁ చేవు నీవు
     పరగ శిరసు మనఁ ద బాసికము కటట్టిరాదా

    తరణ మాటక లోనెపై తగలపైత వపడు
చ. 3:       కోరి యాప నినున్న నిటేట్టి కూడి కెతగేల పటట్టినఁగా

   గారబాననఁ గతకణము కటేట్టివు నీవు
      య రీత శ్రీ వతకటేశ ఇకక్కవ లతటనఁగ రాదా
     వోరిచి రొముత్మిననఁ బెటట్టి కతడ నిటేట్టి వలస



రేక: 0495-5నాట సత: 12-509
పలల్లవ:     వతటమ ఇవనఁ గొనిన్న వతతల నేనఁడు

     ఇతటలోనే వుతటమ నే మెఱనఁగ మ సుదుద ల
చ. 1:      అదదమ రేతరి కాడ నటేట్టి తలప దొబుబ్బుక

    వదదనఁ గటూచతడె నట వరొకత వచిచ్చె
      నిదిదరితచనఁగా మెలల్లనే నీ పాదాల పపైనఁ జేయి వసి

    గదిదతే లేచిత మాట గరతౌనా వభునఁడ
చ. 2:     వళగానివళ వచిచ్చె వస నిచచ్చెకము సేసి

   మేలమాడె నట య మేకలకను
     చాలకో నీ జోలి తోడ జాగరాల సేయితచనఁగ

    ఆలితచక వుతట వట అవునా నీవు
చ. 3:     వాకిటవా రాపొదుద వదదననఁగానఁ గడు మతచి

     నీక వచిచ్చె మొకెక్క నట నేరప తోడ
     యకడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

     లోకములోనఁ దమ కెలల్ల లోనయేతట వానఁ డవా



రేక: 0495-6సామతతత సత: 12-510
పలల్లవ:       నే నేమనే నీతో నీ చితత్తి మతతే కాక

    ఔనయత నినున్న నౌనఁగా దన నెతతదానను
చ. 1:     యటట్టి నేరపరినెపైన యతత నీవు మనిన్నతచిన

    నెటట్టి కొని మాటలడ నే నెతతదాన
     చటట్టిమ నే నెటఱల్లనా సులభునఁడవు నీ వపైనా

   నటట్టినడిమకి వచిచ్చె నవవ్వె నెతతదానను
చ. 2:      చకక్కని దాన నెపైనాను జవవ్వెని నే నెపైనాను

     నికిక్క నినున్న నానఁటనఁ జూడ నే నెతతదాన
     అకక్కర తో వలచినా నాసతో నే మెరసిన
     మొకక్క టతతే కాక గోర మోప నెతతదాననటూ

చ. 3:      కడు జాణ నెపైనాను కౌనఁగిట నీవు గటూడిన
   నిడివ సరసమాడ నే నెతతదాన

    యడయక శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ
    కడలేక నినున్న నేనఁ బొగడ నెతతదాననటూ



రేక: 0496-1రామకిగయ సత: 12-511
పలల్లవ:     యితదుకతట నునన్న దదే యతచనఁగ మటూలధనము

   కతదువ తలపోనఁతలే కడు మటూలధనము
చ. 1:    వనితకనఁ బతమనఁది వలపే మటూలధనము

  మునుకొనన్న తమకమే మటూలధనము
   కనునఁగొనే నెమోత్మిము కళలే మటూలధనము
   వనయపనఁ జేనఁతలే వస మటూలధనము

చ. 2:    నేసవటట్టి పతడాల్ల డిన సిగద్గీలే మటూలధనము
  మోసలపైన పలకలే మటూలధనము

     ఆస పడి చటూచే చటూపే అనిన్నటా మటూలధనము
    రాసి కెకక్క చిఱనవవ్వె రత మటూలధనము

చ. 3:    కపప్పుకొనన్న వడుకల కౌనఁగిలే మటూలధనము
   ముపప్పురి మోవ తేనెలే మటూలధనము
    యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనే చెలినఁగటూడె
   చెపప్పురాని భోగములే జిగి మటూలధనము



రేక: 0496-2మధతమావత సత: 12-512
పలల్లవ:     అతదుకేమే మతచి మాట లడితేను దోసమా

    యితదరి లోపల ననున్న నేలేవానఁడు గానఁడా
చ. 1:     ఇటట్టి నటట్టి వనఁడుక ననేన్నల వడనఁబరచేరే

     వటట్టి మాట లిడ నేల వచచ్చెనఁగా తాను
     చటట్టిమెపైన దాన నేను సటూడు వటేట్టినా తనున్న

    గటట్టిగా నా పాలిటనఁ గలనఁడుగా తాను
చ. 2:      పొదుద న నాతని కిటేట్టి బోనము సేయు మనేర

   వదదనేనా అతదుకేమ వచచ్చెనఁగా తాను
     కొదిద మఱ వడె మతప కొమత్మిని చేతకిచేచ్చెర

    పదదరిక మతత సేసి పననఁగీనఁగా తాను
చ. 3:    అనిన్నటా నలక దరిచ్చె ఆనవటట్టితచకొతటరి

    వనెన్నల నా కౌనఁగిటకి వచచ్చెనఁగా తాను
    యనన్ననఁగ శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనే వచిచ్చె కూడె

    నినన్ననే మెచిచ్చెత నితత నేరచ్చెనఁగా తాను



రేక: 0496-3వరాళ సత: 12-513
పలల్లవ:      కొమత్మి సితగారము లివ కొలనఁది వటట్టినఁగ రావు

    పమత్మిన య సొబగల భావతచరే చెలల
చ. 1:      చెలియ పదద తురము చనఁకటల్ల గాయనఁ గాను

   యలమ మోముకళల యతడ గాయనఁగా
   బలిసి రాతరియునఁ బగల వనకముతదపై
    కలయ కొకక్కట మతచనఁ గతటరటే చెలల

చ. 2:     పొతదుగ నీకె చనున్నల పొడవులపై పరగనఁగా
   నతదమెపై నెనన్నడుము బయలపై వుతడనఁగా
    ఇతదునే కొతడల మనున్ననఁ గితదుమనఁదపై యొకక్కచోనే

    చెతది వునన్న వవవో చటూచితరటే చెలల
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ వనఁపననఁ జేతు లీకెవ గపప్పునఁగా

    యవల నీతని చేతు లీకెనఁ గపప్పునఁగా
     ఆవలనఁ గొమత్మిలనఁ దగె ననలనఁ గొనల నలిల్ల

   చేవ దేరీని తలకితచితరటే చెలలటూ



రేక: 0496-4భపైరవ సత: 12-514
పలల్లవ:    అగడేల సేసేవు ఆకె నితత

    తగిలి పొతదుల సేసి దయనఁజూడ రాదా
చ. 1:       చనున్నలపపై ననునఁ గొతగ జాఱీ నది నెఱనఁ గదు

   నినున్ననఁ జూచే పరాకన నెలనఁతా
    వనన్నపము సేసనఁ గొపప్పు వడినది నెఱనఁగదు

   కనెన్నను లలన సేసి కౌనఁగిలితచరాదా
చ. 2:    చెకక్కమనఁది చెమటల చితచేది నెఱనఁగదు

   వకక్కసమెపై నీక మొకేక్క వడుకలను
   అకక్కరతోనఁ దనమేని అలపూ నెఱనఁగదు

   మకక్కవ నీప నితతట మనిన్నతచరాదా
చ. 3:    కతదువతోనఁ గతకణల గలల్ల రనే దఱనఁగదు

   అతది నినున్న రతనఁగటూడే యడియాసల
    అతదప శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె

  చెతద నినీన్నజవరాల చితత్తిగితచరాదా



రేక: 0496-5కొతడమలహరి సత: 12-515
పలల్లవ:     రమత్మినవ వదదనేనా రత వళక వభుని

  కమత్మిరితచితే నాసల కపప్పువడనా
చ. 1:      పూవు వతటదాన నేను పపొప్పుడి వతట వలప

     తావ గొతటా నుతడునఁ గాక తన కేమే
    చేవ వతటద వావ చిగరవతటద తమ

   వవలపై పరగనఁ గాక వసుగనేలే
చ. 2:     పతడు వతటద మోవ పలక తేనెవతటద

    వుతడునఁ గాక చవగొతటా నుపమ లేలే
     కొతడ వతటద వడుక కోరికె మొయిల వతటద
     నితడు కొని కపప్పునఁ గాక నేరము లేలే

చ. 3:      గని వతటద కౌనఁగిలి కళ వతటద వయసు
    యనయుచ నుతడునఁ గాక యరవు లేలే

     నను శ్రీ వతకటేశనఁడు నానఁడే పతడాల్ల డెనఁ దాను
    నని చెలమేలత్మితగను నవవ్వె నితత యేలే



రేక: 0496-6సామతతత సత: 12-516
పలల్లవ:    అటగనకనేనఁ దనున్న నౌనఁగా దననఁగలనా

     నటననఁ దన కరణే నాక వలనఁ గాకా
చ. 1:    దొతతులపైన మోహముల తోదోప లడనఁగాను

  పతతము లడవచచ్చెనా పడనఁతులక
    మతతనాన నాతనఁడు మనిన్నతచి చేయి వటట్టితే
   వతతలగా మొకిక్కతేనే వడుకలౌనఁ గాక

చ. 2:    వనుకొనీ మనసే వడుకల రేనఁచనఁగాను
  పననఁగ లడవచచ్చెనా పగయురాతడల్లక

    ననుపన నాతనఁడు నా తోడ నవవ్వెతేను
  వనయాననఁ దనబుదిద వనవలేనఁగాక

చ. 3:    కగద్గీ లేక యాదరితచి కౌనఁగిలితచకొననఁగాను
  సిగద్గీల వడవచచ్చెనా చెలలకను

    అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
     యగద్గీ లేక ననున్ననఁ గటూడె నిరవపైతనఁ గాకా



రేక: 0497-1కాతబోదిసత: 12-517
పలల్లవ:    యితదరిలోనా నినున్న నితతగా మనిన్నతచెను

    చెతది మకిక్కలి నీవు సేసినదే భాగతమే
చ. 1:    నెపముననఁ దేరకొన నినున్ననఁజూచె నాతనఁడు

    తపము ఫలితచెనఁ గా తరణ నీక
      కస్కృప తోడ నపప్పుటని కేల నీ మనఁద వస

    యిపప్పుడే నీ కోరికల యడేరెనఁ గదవ
చ. 2:     చెతత నీచే నటూడిగము సేయితచకొనె నేనఁడు

    పతత మెలల్ల దకెక్కనఁగా పడనఁత నీక
   సతతోసాననఁ దముత్మిలము చనవున నొసనఁగెను
   చితతతచిన నిధనము సిదిద్ధతచెనఁ గదవ

చ. 3:      చెలనఁగి నీ యితటకి శ్రీ వతకటేశనఁడు వచేచ్చె
    వలపలల్ల దకెక్కనఁ గా వనిత నీక

  అలమేలమతగవు నినన్నకక్కమనఁద నుతచకొనె
   తలనఁచిన తలనఁపల దపైవారెనఁ గదవ



రేక: 0497-2రామకిగయ సత: 12-518
పలల్లవ:     పకక్క సతులనఁ బెతడాల్ల డి బెరసినవానఁడు తాను

   వకక్కసము లతతపైనా వసరక మనవ
చ. 1:    మొలచిన తమకము మోసుల వారకతడునా

   కలసిన వావుల కడ నుతడునా
     నలిరేనఁగి సారె సారె నవవ్వెతనఁ దనతో నేను
   వలలేని వనెపైన్నైనా వసరక మనవ

చ. 2:     చిగిరితచిన వలప చెటట్టి కటట్టి కతడునా
  తగలపైన పొతదుల దానఁచవచచ్చెనా

    అగపడి సరసము లడితనఁ దనతో నేను
   వగటతతపైనా నాయ వసరక మనవ

చ. 3:    గదిగొనన్న ననుపల కపప్పుల గాకతడునా
    చెదర నీ మోవ తీప చెపప్పువచచ్చెనా
    అదన శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
    వదకి వచిచ్చె ననేన్నల వసరక మనవ



రేక: 0497-3మాళవగళ సత: 12-519
పలల్లవ:     యిపప్పు డొకక్క టపైతరా యిదదర మర

     అపప్పుసము గోర నొతత్తి నని యతట వపడూ
చ. 1:     చెకక్క నొకిక్క నీతోను చెలియ వనన్నవతచని

   యికక్కవతో వతటవా యినిన్నయు నీవు
       లకక్కవతట నీ మనసు లలినఁ గరనఁ గెనా నేనఁ డు
     అకక్కరతోనఁ దిటేట్టి నతటా నతటవ నీ వాపను

చ. 2:      చెమత్మినఁ జెమట దుడిచి చేరి నినున్న వనఁడుకొని
   సమత్మితేయనా నీక సత పగయాల

   వుమత్మిడి సతతోసములోననఁ గటూడెనా మఱి
    బొమత్మిల జతకితచె నతటానఁ బొరలిత వచటా

చ. 3:    అటమేలమతగ నినున్న నదివో కౌనఁగిలితచని
   చెలనఁగి కూడితవా శ్రీ వతకటేశ

   తలపోనఁత లిదదరికీ తారకాణ లయనా
    కిల కిల నవవ్వెనతటానఁ గెరలతా నుతటవ



రేక: 0497-4ఆహిరి సత: 12-520
పలల్లవ:      యతత లేదు నాయాసద మెతచి నీతోనఁ జెపేప్పునతటే

   యితతట చనవు నాక నిచిచ్చెతవగా
చ. 1:     తలనఁచితే నీ రటూప తావుకొనె నాలోన

   కలక నాచటూపలక గఱి యపైతవ
     పలిచే నతటే నీ పేర పదవులపపై నునన్నది

    యలమ నీ వుపకార మతత చాలదా
చ. 2:    చేరి పాదాలొతేత్తినతటే చేతలో నునాన్ననఁడవు

   నేరిచి సరసమాడ నీవు గలవు
     గారవతచి నీవు నాకనఁ గడునఁ జటట్టిమ వపైతవ

    యరీత నెతచితే గణ లనెపైన్నైనానఁ గలవ
చ. 3:     పొసనఁగి నా వనులక పొతదపైనకత వపైతవ

   వస నామోవతేనెక వతద వపైతవ
    పసగ శ్రీ వతకటేశ బడి నలమేలత్మితగను

    యనసి కూడిత వద యనిన్నకాయ నాకూ



రేక: 0497-5నాదరామకిగయ సత: 12-521
పలల్లవ:     పడనఁతుల జాడ లివ పత యదుట

  అడనఁచకోరాదు నీవ ఆదరితచవయాత
చ. 1:      మనసు లోపలి చితత మాటలలోనఁ గొతత చటూప

   కొన చటూపలలోననఁ గొతత చటూపను
    తనరి పదవపపై దపప్పులపై కొతత చటూప

   వనుకొని మొగమున వలిల్లవరెపై తోనఁచను
చ. 2:       తాపప మేని కానఁ కల తమకమెపై కొతత చటూప

   కోపవు జతకెనలపై కొతత చటూపను
     యేపననఁ జెకిక్కట చేత యనిన్నకలపై కొతత చటూప

      కానఁపర మతతట మనఁ దనఁ గలదతతానఁ జూప ను
చ. 3:     పటట్టిరాని మోహము బలసిగెఱద్గీ కొతత చటూప

    గటట్టి తొడి యడియాసపై కొతత చటూపను
     యిటేట్టి శ్రీ వతకటేశ యకె నీవు గటూడితవ

    నెటట్టి కొనన్న వడుకలపై నెమత్మి నితతా నితడును



రేక: 0497-6మనోహరి సత: 12-522
పలల్లవ:    నేరతువ యిటవతట నెరజాణ తనముల

   కోరికె లితకా నెతత కపప్పుళతచేవ
చ. 1:     చెపప్పున నీ మాటల చెలవునఁడు వనేనఁగదే

   కొపప్పు జారనఁగా నెతత కొసరేవ
    ముపప్పురి నీ రాకక ముచచ్చెటలటూ నాడునఁగదే

     రెపప్పు లతత్తి చటూచి యేమ రేనఁచేవ వలప
చ. 2:     సనన్నల నీమోము చటూచి సమత్మితగ నవవ్వెనఁగదే

   చనున్న లదరనఁగా నేల జతకితచేవ
      పనిన్న నీ తొడల మనఁదనఁ బాదముల చానఁచెనఁ గదే
    కనున్న ల రేచ్చెనఁటకినఁ దమకము పటట్టితచేవ

చ. 3:     కమత్మిర నీ సేవలక కౌనఁగిలితచకొనెనఁ గదే
   చెమత్మినఁ జెమటల నెటట్టి సిగద్గీవడేవ

     యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశనఁ డిరవుగా నినున్న నేలే
    బొమత్మి జతకెనల నెతత పొతదు చటూపేవ



రేక: 0498-1వరాళ సత: 12-523
పలల్లవ:    యితత నీ చటట్టిరికము లటవతటవ

  సతతోసము లిదదరికి సరివచెచ్చెను
చ. 1:      కలవ రేకల వతట కనున్నల నితతనఁ జూడనఁగా

   చెలిమోమునఁ జతదురనఁ డు చెతగలితచెను
   వలపల మచిచ్చెకల వసతతము చలల్లనఁగాను
    కలకనఁ జనున్నల పూవు గతుత్తి ల సొతపకెక్కను

చ. 2:      అరిది పలకనఁ దేనె లటేట్టి నీవు గరియనఁగా
   నిరతనఁ గొపప్పుతేనఁటల నితడు కొనెను

   వరవుతోనఁ జిఱనవువ్వె వనెన్నలల వయనఁగాను
    వరహప మబుబ్బు వాసి వడుకల రేనఁగెను

చ. 3:      మత మఱి నీ వపడు మేఘమవపై వాలనఁగాను
    అతవ కౌనఁగిట మెఱనఁ గెపై మెరిసను
     ఇతవపై శ్రీ వతకటేశ యకె నిటేట్టి పతడాల్ల డనఁగా

   చతురత నీపపై సేసల నితచెను



రేక: 0498-2దేశక సత: 12-524
పలల్లవ:     నీ వఱనఁగని పనుల నేము వనన్నవతచేమా

   దేవుల నీక మొకీక్కని తలకితచవయాత
చ. 1:    వకొక్కకవళ సతుల వరకే కోపతచకొనాన్న

  అకక్కరతో నవువ్వెదుర అతతలోననే
   యకక్కవపైన మగవాని కెగద్గీలగనఁ బటట్టిరాదు

   చెకక్క నొకిక్క చనవుల చెలిల్లతచవలను
చ. 2:    నెటట్టి కొని వకవళ నిషటూ ష్ఠూరము లడినాను

   అటేట్టి పగయము చెపప్పుదు రతతలోననే
    చటట్టిమెపైన నాయకనఁడు సటూడునఁ బాడు నెతచరాదు

  జటట్టిగొని సరసమే జరపనఁగవలను
చ. 3:    బలిమతో నొకవళ పతతముల చటూపనాను

   అలక దేరి కూడదు రతతలోననే
     యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇనఁక నేమ ననరాదు

   కలసి యేలిత వటేట్టి కరణతచవలను



రేక: 0498-3పాడి సత: 12-525
పలల్లవ:    మునేన్న పలకడిగిన ముతత్తిమువతట వాని

    చనున్నలపపై కసటూత్తి రేల సారె నతటతచేవ
చ. 1:     సనన్నలనే మోవ చటూప చవులటూరక కొనేవు

    యనిన్నకెపైన పత నెతగి లేల సేసేవ
     కనున్నల కాటక చటూప కపేప్పు వాతని మనఁద

    మనిన్నతచే యాతని మేను మెపైలేల సేసేవ
చ. 2:     పకిక్కట తమత్మిలముతోనఁ బొతచి యేకాతతా లడేవు

    తకక్కక నోరి ఆ వల తానఁకితచేవ
     పకక్కన నాతని పాద పదాత్మిల నెతత్తినఁ బెటట్టి క

     మొకేక్కవు నీ తల నేల ముడిచి వసేవ
చ. 3:      అచచ్చెప శ్రీ వతకటేశ నలమ కౌనఁగిటనఁ బటట్టి

    కొచిచ్చె కూడే వల అలకడు సేసేవ
     నిచచ్చెల ననేన్నలినానఁ డు నీవ గోరనఁ జెనకేవు

   అచచ్చెలన నినఁక నేల అతటపరచేవ



రేక: 0498-4వరాళ సత: 12-526
పలల్లవ:    వలలేని వలపల వనకముల దతచకోవు

    చెల లమెత్మి లేడనెపైనానఁ జెపప్పుకొతదుర సుమత్మి
చ. 1:       సతదడి నాప తో నీవు సారె సారె నవవ్వెవు

   మతదమేళ మయతనఁ జమత్మి మగవానఁడవు
    కతదువ నాప వదదనఁ గదిసి కూచతడేవు

      అతది కొపప్పు వరల పపై నటేట్టి రాలీనఁ జమత్మి
చ. 2:     చెకక్క నొకిక్కయాప నిటేట్టి చేరి వనఁడుకొనేవు

   మొకిక్కత వనేర సుమత్మి మొగవానఁడవు
    పకక్కటలల్ల నఁ జనునఁ గవ పగయముతోనఁ బటేట్టివు

    చికక్కని చెమటల నీచేత నతటనఁ జమత్మి
చ. 3:    తగిలియాప కౌనఁగిట తనియ వతతపైనాను

  మొగచాటయతనఁ జమత్మి మొగవానఁడవు
     నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నేనఁ డిటట్టి ననేన్నలితవ

    పగటన నాప పొతదు పచిచ్చెదేరీనఁ జమత్మి



రేక: 0498-5సాళతగనాట సత: 12-527
పలల్లవ:    సముఖ అవధర సరేవ్వెశ రాఘవతదద్రి

  అమరల వారివో చితాత్తి వధనా
చ. 1:    రామునఁడు గొలవునాన్ననఁడు రాజలల కొలవునఁడు

  వామదేవ సేవతచ వసిష ష్ఠూకను
   సామజముల వారవో జవనాశవ్వెముల వార

    మమ పనఁజలతో నిర మేల నిలవరో
చ. 2:     భరత గొడుగ వటట్టి బాగాలిముత్మి శతుగ ఘన్న

   సరస లక్ష్మణునఁడ వతజాము రిడుము
  సొరిది నిలచతడుడు సుగీగవాతగదులల

   వరపతో వభీషణ వనన్నపాల సేయవో
చ. 3:     వానరలల మొకక్కడు వాయుజ పాదము లొతుత్తి

   నానా దేశధీశలల కానుక లితడు
     వని శ్రీ వతకటాదిపపైనఁ బొతచి సతాసమేతునఁ డెపై

     శ్రీ నిధియపై వరా లిచచ్చె చేకొనరో పగజల



రేక: 0498-6పాడి సత: 12-528
పలల్లవ:      ఆసలనునఁ బెటట్టి దుగా అపప్పుట నతదుకనఁ దోడు

     కానీ లేరా దాని పపైనే కనున్న లఱఱ్ఱైనఁజేయరా
చ. 1:     అతటనవ నీ వురమునతదు నెవవ్వెతవో కాని

   జతటల వటగ వలపైన చనున్నల గరతుల
    కతటకా లడిన ననున్న కలల్లనఁజేయ వతుత్తి వుగా
    వతటనే నీవల పదే వలివసనఁ గదరా

చ. 2:       అలరె నీ వనఁప నను అవ యవవ్వెతవో కాని
    కళక వాబ్రాసిన యటట్టి కతకణల వతుత్తి ల
    బలిమ సాదు వలనే పతతమాడ వతుత్తి వుగా

    యలమ నినన్నటేట్టి రటూఢి కెకిక్కతచెనఁ గదరా
చ. 3:       యిద నీ చెకక్కల జారె నెవవ్వెత చెవదో కాని

   సదరప బొటేల్ల జవావ్వెది కరనఁగల
     కదిసి శ్రీ వతకటేశ కౌనఁగిట నీవు గటూడనఁగా

    యదుట ననన్నటేట్టి అది యతత సేసనఁజూడరా



రేక: 0499-1రాగత సత: 12-529
పలల్లవ:   చేరవ జాణతనాల చెపప్పురమాత్మి

    ఆరి తేరిన పనుల అవ చెపప్పురమాత్మి
చ. 1:    మెలపన రమణునఁడు మెలల్లనే మాటాడితేను

    చెలి యాల నవువ్వె నవవ్వె చెపప్పురమాత్మి
    సొలపన నపప్పుట నీ సురట వసరకొతటే

    అలరి వతగె మేలడె నది చెపప్పురమాత్మి
చ. 2:     సారెకనఁ బువువ్వెల బతత సరసునఁడు మటూకొననఁగ

    చేరి సత యాల మెచెచ్చెనఁ జెపప్పురమాత్మి
   నేరపన నతతలోనె నెతత్తిమాడ రానఁగాను

    ఆరసి మొకక్కల మొకెక్క నది చెపప్పురమాత్మి
చ. 3:    పకక్కన శ్రీ వతకటాదిపత గనఁగిలితచకొతటే

   చెకక్కచే యిడనే లితత చెపప్పురమాత్మి
   తకిక్క అపప్పుడే రతనఁ దలపోసుకొతటేను

   అకక్కరతోనఁ బొగడని అది చెపప్పురమాత్మి



రేక: 0499-2   బౌళ రామ కిగయ సత: 12-530
పలల్లవ:   ఇదదర నొకక్కటే యపప్పుడును

  బుదుద ల చెపప్పురే పొలనఁతుకలటూ
చ. 1:    చలమున నటూరకే సాదితచనఁ జెలి

   తలనఁప దలియకే తన పతని
    కలి ముదిసి మేడిద గాక తొలతనె

  కలనఁక దేరచరే కామనుల
చ. 2:    వచచ్చెన వడిగా వతగెము లడి

  గచచ్చెల యలకల కాతతునిని
    హచిచ్చె గోరి రేక యేరగా నెపడే

  మచిచ్చెక సేయరే మానినుల
చ. 3:    పనివడి కూడుచనఁ బతతము లడి

   ఘనునఁడగ శ్రీ వతకట వభుని
   ననలే వరలపై నానఁటక మునుపనె
   పననఁగి మొకిక్కతచరే పగయ సఖుల



రేక: 0499-3కేదారగళ సత: 12-531
పలల్లవ:    ఇతత కాతరినఁద వౌట యఱనఁగమయత

   మతతు కెకిక్కత వనిన్నటా మతచివానఁడవయాత
చ. 1:    తరణకి నీకనునఁ దగవుల చెపప్పురానఁగ

   గరిమెనఁ బోర గాపనునఁ గనఁగిలితచేవు
   సొరిదినఁ జూచేవారికినఁ జూడ మెచేచ్చెవానివల

  మరిగితచి మొఱనఁగేవు మాయకాడవయాత
చ. 2:     సతగడి మ యిదదరికి సాకిరల చెపప్పునఁగాను

   చెతగట నునన్నయాపపపై సేస వటేట్టివ
   సతగతగా దవతచి యక్షత లిడేవానివల

   అతగముగానఁ దకిక్కతచేవు అవును జాణవయాత
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ మలో సిగద్గీల దేరచ రానఁగా

     వావ చెపప్పు చటట్టి పాప మోవ యానేవు
   కావతచి మొక మచిచ్చె యేకాతతమాడేవానివల
    యవల ననున్ననఁ గటూడిత వమ చెపేప్పుదయాత



రేక: 0499-4సౌరాషట్టి సత సత: 12-532
పలల్లవ:    నీవతటవారమే కామా నే మెలల్ల ను

   పూవు వల ముడుచక భోగితచేమటే
చ. 1:    వాసులకే పననఁగేవు వతతులక వచేచ్చెవు

  వసమతత పనికెపైనా వగిరానను
     సేస వటట్టిన సతుల చేరి కొలిచే రితతే

  పూసవలనఁ గటట్టి కొని భోగితచేరటే
చ. 2:    పతతములే చటూపేవు బతుత్తి లకే లసేవు

  అతతలోనే తమకాన ఆసతోడను
     మతతనప చెల లలల్ల మచిచ్చెకల సేసి రితతే

   బొతత వలనఁ జటట్టి క భోగితచేరటే
చ. 3:    కనున్నలనే యానఁకరేవు కౌనఁగిటనే కూడేవు

   సనన్నల శ్రీ వతకటేశనఁ జటమునను
     వనెన్నలతో మే మెలల్ల వరసనఁ గటూడిత మతతే

   పనన్నమ వనెన్నల వల భోగితచేరటే



రేక: 0499-5తలనఁగనఁగాతబోది సత: 12-533
పలల్లవ:   వననఁగదవ మా వనన్నపము

   గొనకొని యిదదరటూనఁ గటూడిత రిపడూ
చ. 1:   చలముల గడకను సాదితచనఁగా

  వలప లనన్నటకే వనితా
   అలకల మోసము లవ పతచనఁగ
   పలకల యమస్కృతము పనిగొను టపడే

చ. 2:   కఱకఱితనమే కడు నెరపనఁగా
  సరస మెనన్నటకే సకియా

   మఱిగినచోటనే మతక చటూపనఁ గా
   మురిపము తనెదుట ముతచట యపడే

చ. 3:    వాటప సిగద్గీలే వడిగానఁ గొననఁగా
  కూట మెనన్నటకే కోమలి

   యటన శ్రీ వతకటేశ నెనసితవ
   మేట గఱతులను మెఱయుట యపడే



రేక: 0499-6కనన్నడగళ సత: 12-534
పలల్లవ:     యేల పతచేవు చలము లతదానఁ కాను

    వళ గాచ కనాన్ననఁడు వనన్నవతచనఁ గదవ
చ. 1:      నవవ్వెన మాటకనఁగాను నాత నీ వతని నితత

   రవవ్వెల సేతు రటవ రచచ్చెలోననటూ
      పవువ్వెల చేత కిచేచ్చెవు పపొప్పుడి నీ మనఁదనఁ జలల్ల
     మవవ్వెప నీ పత తోడ మతచి మాటలడవ

చ. 2:    సరస మాడినతదుకే చెతడిపటట్టి యతనితో
  జరసి జతకితతురటే సముకాననటూ
   గరిమ నినున్ననఁబొగడి గతదము మెపైనితడానఁబటూస
    బెరసి యాతని కితకానఁ బద్రియముల చెపప్పువ

చ. 3:     కూరిమనఁ గటూడినతదుకే కోరి శ్రీ వతకటేశవ్వెర
   నా రీత నాడుదురటే అతతరతగాన

     హరము నీ మెడనఁబెటేట్టి నాక మడిచి నీకిచెచ్చె
   గారవతచితని నిటేట్టి కతదువనఁ బాయకవ



రేక: 0500-1నాగవరాళ సత: 12-535
పలల్లవ:    యటవలనఁ జేసినాను యినిన్నయు నమరను

    సట లొదదనరే తాను సరసునఁ డినిన్నటను
చ. 1:       తగ వఱినఁ గినవానఁ డు తనక బుదిద చెపేప్పుమా

   మగవల మతతే మేము మమత్మిడిగిన
    యగ సకేక్కలకనఁ దాను యేమేమ సేసినాను
    తగ ననరే దొరతన మెలల్లనఁ దనదే

చ. 2:     సతుత్తి వలనఁదా నెకక్కడు సాముల నేము నేరేప్పుమా
    కొతత్తి పతడిల్ల కూనఁతులము కొచిచ్చె చటూచినా

     బతత్తిరప వానఁడు తాను బర దతత నెఱపనా
    చితత్తిము కొల దనరే చేనఁతల నేరచను

చ. 3:      అనిన్నటా దేవునఁడు తాను ఆయముల నే మతటేమా
   కనెన్నలము నేము తనున్ననఁ గరనఁగితచేమా

      సనన్న లేల సేసనే తా జాణ శ్రీ వతకటేశనఁడు
    మనిన్నతచ మనవ తాను మతకారి వానఁడు



రేక: 0500-2శోకవరాళ సత: 12-536
పలల్లవ:    మొగముల చటూడక ముచచ్చెటేల పాయును

    యగసకేక్కలక నీవు యేమ సేసే వడనటూ
చ. 1:      పతతప మాటల దాప పాయప మదము దాప

    ఇతతుల మాటల కెలల్ల నియత కొనీనా
     చెతతల నీవ వచేచ్చెసి చెకక్క నొకిక్క బుజజగితచ
      యతత పని గదుద నీక యేమ సేసే వడనటూ

చ. 2:     పటట్టిప దేవులప బలవపైన దొర యాప
     యిటట్టి కానికె ల కెలల్ల నియత కొనీనా

     జటట్టి గా నీ వతడనుతడి చనవచిచ్చె కౌనఁగిలితచ
     ఇటట్టి నటట్టి నఁ బరాకల నేమ సేసే వడనటూ

చ. 3:    వలప గలిగినాప వడినఁ దమకపటాప
   యలమ లేక లతపతే నియతకొనీనా
    కలిసితవ శ్రీ వతకటేశ దినము రముత్మి

    యలయితప నవువ్వెలతో నేమ సేసే వడనటూ



రేక: 0500-3పాడి సత: 12-537
పలల్లవ:   కతదువక రావయత కలయవయాత

   సతదడినే పొదుద ల జరపనఁగనఁ దగనా
చ. 1:     చాయలను సనన్నలను సత నినున్ననఁ గొసరనఁగ

    నీ యతత నీవ కరణతచ వలదా
    నాయము లేలడిగేవు నాలి యేల సేసేవు

    పాయప వాలి నితత పరచనఁ గతదగనా
చ. 2:    ఆసలను వాసులను అతవ వనఁడుకోనఁగాను

    సేస వటట్టి చెపప్పునటట్టి సేయనఁగ వదాద
     మటూసి యేల నవవ్వెవు మొఱనఁగ లేల చటూపేవు
   వసరని వారిని వసిగితచనఁ దగనా

చ. 3:      సిగద్గీలను చేనఁతలను చెలి నీక మొకక్కనఁ గాను
   నిగద్గీలనఁ గటూడితవ మనిన్నతచనఁగ వదాద

     అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశ అలయి కేల నితచేవు
    వగిద్గీ పతడాల్ల డిన వారి నొరయనఁగనఁ దగనా



రేక: 0500-4మనోహరి సత: 12-538
పలల్లవ:   మామాట వనవ మగవా

   చేముతచి చెనకితేను చిగిరితచనఁ గోరికె
చ. 1:     మొకక్కలప మాట లేలే మోహితచిన పతతోడ

  చికక్కని పగయములే చెపప్పురాదా
    లకక్కవతటది మనసు లవుల కొలనఁది రాదు

    యకక్కడు చెలము లపైతే యతతపైనానఁ గరనఁగదు
చ. 2:      బొమత్మిల జతకితచ సేలే పొతదపైన వాని తోడ

   నమత్మిక చేసనన్న చటూప నవవ్వెరాదా
   సొముత్మివతటది వలప చటూచితే వడువరాదు

    యమెత్మిలకనఁ బెటట్టి కొతట నెతతపైనానఁ దనియదు
చ. 3:     సిగద్గీల వడనఁగ నేలే శ్రీ వతకటేశవ్వెరతో

   వగద్గీలితచి కూడితవ వడె మరాదా
   ముగద్గీవతటది వయసు మొఱనఁగి దానఁచరాదు

    యగద్గీ లేక వదకితే నెతతపైనానఁ గలదు



రేక: 0500-5శ్రీరాగత సత: 12-539
పలల్లవ:   ఇకక్కడను వతతవార యవవ్వెరనాన్నర

   గకక్కనను మనిన్నతచనఁ గదవయత యితతని
చ. 1:      తేనెల వతట మాటల తర మఱనఁగ సిగద్గీల

  కానుక వట ట్టి నీకనఁగలికి
    మెపైనము వతటది నీ మనసతదుకెలల్ల నఁ దగ
   కానిమత్మిని పలచకోనఁ గదవయత వదిదకి

చ. 2:     కపప్పురము వతట నవువ్వె కాతరపనఁ దమకము
   కపప్పుళతచ నీ పయినఁ గోమలి

     వుపప్పువతటది నీ వల పూరనఁ బెటట్టి తేనఁజవ
    చిపప్పులనఁ గనఁగిటనఁ జేరిచ్చె చెపప్పువయత పగయమటూ

చ. 3:    పాలవతట చటూపలను పానుపపపై సరసాల
    మేల చటూప నినున్ననఁ గటూడె మెలనఁతా

     ఔలే చెఱక వతటది అనిన్నట కోప నీరత
     య లీల శ్రీ వతకటేశ యేలవయత రాజతమటూ



రేక: 0500-6  పగతాప నాట సత: 12-540
పలల్లవ:   మగనాతడల్లము మముత్మి మనిన్నతచవయత

   అగడు సేయకవయత అపప్పుటని మొకేక్కము
చ. 1:     దొడెడనఁడు పనులనఁ గాచి దొరవు నేనఁడెపైతవ

    జడుడ గొలల్లతలనఁ బొతది జాణ వపైతవ
     జిడడతట నీ మేనెలల్ల చరల మా కియతవయత

     వడాడ రప శ్రీ కస్కృషరనఁడని వతట చేత మొకేక్కము
చ. 2:     పాల వనన్నల మెసనఁగి పాయపవానఁడ వపైతవ

    రోలనఁ గటట్టితచక తొలల్ల రటూడి కెకిక్కత
     వోల నీపపైనఁ బడె మా వడాడ ణ లీనఁగదవయత

    గేలిసేనఁ తల కస్కృషరనఁడ కితదుపడి మొకేక్కము
చ. 3:     వోవల వలప చలిల్ల వరబాన వపైతవ

    కావతచి మముత్మి నేలి మగనఁడ వపైతవ
    పూవుల దతడల మావ పోనఁడిమతో నియతవయత

     శ్రీ వతకటాదిద్రి కస్కృషరనఁడ సిగద్గీ తోడ మొకేక్కమటూ



రేక: 0501-1శతకరాభరణత సత: 13-001
పలల్లవ:   వరసల వటట్టి క వపైపగను

   తరచ రతులచేనఁ దనుపనఁగ రాదా
చ. 1:    వలపల చెమటల వానల గరియనఁగ

  పలమరనఁ దడిసను పయతదల
  కొలవులో సిగద్గీననఁ గొతకేరితతుల

  మలశొకరొకరినే మనిన్నతచ రాదా
చ. 2:    పాయప మదముల పదనుల దొలకరి

  చాయల కొపప్పుల జారీనదే
  ఆయముల గరనఁగి అలసేరితతుల

   యయడ మునుముగ నెనయనఁగ రాదా
చ. 3:    పగటల పలకల పదనుల నితచనఁగ

  సొగిసి చనున్నలరాసుల నెగడె
  జిగినఁ గటూడిరితదర శ్రీవతకటేశవ్వెర
    తగిలి ఇటాల్ల దయ దలనఁచనఁగ రాదా



రేక: 0501-2ఆహిరి సత: 13-002
పలల్లవ:    వటట్టి చేనఁతల సేయనఁగ వచేచ్చెదేమ

  చటట్టిరికమేపొదుద చటూపట గాక
చ. 1:    పతతమాడ నేనఁటకి బలదొరవు నీతోడ

   యతతపైనా నటూరకతడేది యకక్కడు గాక
    చెతత నొరయ నేనఁటకి సిగద్గీలలల్ల మెఱయనఁగ

   మతతనాననఁ దలనఁచటే మతచిది గాక
చ. 2:    సారె నవవ్వెనేనఁటకి జాణనఁడవు నీతోడ

   మేరల మఱకతడుటే మెచచ్చెల గాక
   ఆరీతనఁ గొసరనేల అలపల దేరనఁగాను

   తారకాణగా మెచచ్చెటే తగవు గాక
చ. 3:    చెనకనఁగ నేనఁటకి శ్రీవతకటేశ నీతోడనఁ

   జొనిప రెతడుగనున్నలనఁ జూచట గాక
    యనసిత వదే ననున్న నినిన్నటా మనిన్నతచనఁగాను

    తనువునఁ దనువు సనఁకి తనియుట గాక



రేక: 0501-3నాదరామకిగయ సత: 13-002
పలల్లవ:     ననేన్న ఱటట్టి సేతుర నడుమ మర

    కనున్నల నిదుద ర దేరీనఁ గతటరటే చెలల
చ. 1:     చెపప్పునా నే నపప్పుడే చితత్తిణవానఁ డితనఁడని

    చిపప్పుల నెతదో పొతదు సేసి వచెచ్చెను
    దపప్పు దేరీనఁ గెమోత్మివ తనువలల్ల నఁ జెమటలే

   చొపప్పులలల్లను మరే చటూడరమత్మి చెలల
చ. 2:     చటూపనా నే నపడే జూటరివానఁ డితనఁడని

  దాపగా మెపైగఱతుల దానఁచకొనెను
   యేపొదటూద నిదేపని యమెత్మిలే నిలవలల్ల

   కోపల నినీన్ననఁ దలసుకొనరమత్మి చెలల
చ. 3:    యతచనా నేనపడే యిచచ్చెకనఁడు యతనఁడని

    పొతచి శ్రీ వతకటేశనఁడు పొతదను ననున్న
   వతచనల నేరచను వలపలే సుదుద లలల్ల

    మతచి నినిన్నటా మర మెచచ్చెరమత్మి చెలల



రేక: 0501-4సాళతగ౦ సత: 13-004
పలల్లవ:   మాతోనెపైతే మార మలసేవు

  ఆతలివారినే అనరాదా నీవు
చ. 1:     చిగరగతత్తినఁ గొని చేత నేను వసితేను

  మొగమేమ చటూచేవు మొకక్కలనను
      జిగి దేరే నీ మేన జీరల దసి యవవ్వెతో

   అగడు సేసినతదుక అనరాదా నీవు
చ. 2:      కదిసి నే నిమత్మిపతట గకక్కన నినున్న వసితే

   పదవనేల తటేట్టివు పచచ్చె రేనఁగి
    గదుముల గటట్టి చనునఁగవల నటూనఁది యవవ్వెతో

   అదిమనతదుక యిటేట్టి అనరాదా నీవు
చ. 3:      యరీత శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి నే నినున్ననఁ గటూడితే

  సారెనేల పననఁగేవు సరసానను
    వర సతులలల్ల నినున్న నొకతొకతే కూడి

  ఆరయ నితతేనఁచినతదుకనరాదా నీవు



రేక: 0501-5తలనఁగనఁగాతబోది సత: 13-005
పలల్లవ:       మా పతతము లీడేరె మరి నీ కోరికె చెలల్ల

  చటూపల నాతనినతట చటూచకోవమాత్మి
చ. 1:    యితత నీరమణునఁడు నీయదుటనే వునాన్ననఁడు

  దొతతులగానఁ జెలలను దటూరకవమత్మి
   మతతన మదదరికి సమత్మితగానే వనగటూడె

  చెతత నీవలసినటట్టి సేయవమాత్మి
చ. 2:    పొలసి నీకాతనికి పొతదులలల్ల నఁ జేసితమ

   మెలపన నీ చెలల మెచచ్చెవమత్మి
    యలమనఁ బానుప మనఁద నిటేట్టి మరపములయ

 అలమ ఆడేమాటలడవమాత్మి
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడిద చెలరేనఁగి నినునఁ గటూడె

  మావతట నీచెలలను మనిన్నతచవమత్మి
   ఆవటతచి మేడలో మరాడినవ ఆటలయ

  తావుల రతులనెలల్లనఁ దనియవమాత్మి



రేక: 0501-6ముఖరి సత: 13-006
పలల్లవ:    మెచిచ్చెత నీ సుదుద ల మేలవానఁడవౌదువు

  యిచచ్చెకములడేను యితటకి రావయాత
చ. 1:   నయగారిమాటలలల్ల నాతో నీవాడితవ

  పగయములలల్ల నఁ జేకొతటనఁ బెననఁగినెపైత
    కిగయ గటూడె నినిన్నటాను కితదిమనఁది పనులలల్ల

   జయమాయ మాయితటకి సరగ రావయాత
చ. 2:    నమత్మికలలల్ల నఁ జేసి ననిన్నటేట్టి మనిన్నతచితవ

   సమత్మితతచితని నినున్న జరయ నెపైత
    యమెత్మిలలల్ల దకెక్క నేనఁడు యేవతక చటూచినాను

    నెమత్మిది మా యితటకి నికెక్కము రావయాత
చ. 3:    కరణతో బుజజగితచి కానఁగిలితచి కూడితవ

  యిరవపైత నేమటాను యడయనెపైత
   దొరతనము లీడేరె తోడనే శ్రీవతకటేశ

   సిరలయ మాయితటకి చెలనఁగి రావయాత



రేక: 0502-1మధతమావత సత: 13-007
పలల్లవ:   ఇనాన్నళళ్ళదానఁకాను యడమాటల జరగె

  పనిన్నన నాభాగతము పగతతక్షమాయనే
చ. 1:    పచిచ్చెదేరే మేనితోడి పాయపవభునినఁ గతట

   దిచచ్చెరి పనులనిన్నయునఁ దేరీ నేనఁడు
    రచచ్చెలో తగవు దిదద రామలతదర నునాన్నర

  తచిచ్చెవసినటట్టి నాతలనఁప లీడేరెనే
చ. 2:    వడుకకానఁడెపై వచిచ్చె వభునఁడిద మాటలడె

    నీడల నేనఁ గోరినటేట్టి నిలిచె నేనఁడు
   కూడిన బాసలకను గఱి మరనఁడునాన్ననఁడు

  జాడ దపప్పుకతడాను నిజములేరపడెనే
చ. 3:      తానె శ్రీ వతకటేశనఁడు తగ ననున్ననఁ గానఁగిలితచె

   తానకమెపై మోహముల దాకొనె నేనఁడు
   పూనిన వడనఁబాటక వుతగరమద వునన్నది

  కానుకలపై సలిగెల కెపైవములయనే



రేక: 0502-2శ్రీరాగత సత: 13-008
పలల్లవ:    ఎనెపైన్నైనానఁ గలవు పనులపప్పుడూ నీక

  కనిన్నయ మోహమెఱినఁగి కరణతచవయాత
చ. 1:     మానఁటక మాటాడితేను మాపదానఁకానఁ బటట్టి జోలి

  యేనఁటకి వచేచ్చెయవయత యితతకడక
   నీటతో వాకిటనే నిలచనన్నది యపప్పుడు

  గానఁటముగ వగమే సితగారితచకోవయాత
చ. 2:     నవువ్వెక నవువ్వె నవవ్వెతే నాలితనమే నితడు

  రవవ్వెసేయక రావయత రామకడక
   దివవ్వెలవలనఁగన యదికేక్క మొగమెపై యునన్నది

   చివవ్వెననఁ గెపైదతడగా నాచెయి వటట్టి కోవయాత
చ. 3:   అడుగకడుగిడితే నదదమరాతరి వటట్టి

  జడియక రావయత సతకడక
     అడరి శ్రీవతకటేశ ఆకె ఇతదు వచిచ్చె కూడె
   బడినే నీవు వతుత్తి వు బాసలియతవయాత



రేక: 0502-3శతకరాభరణత సత: 13-009
పలల్లవ:    ఎవవ్వెనఁ డెఱనఁగను మ యేతుల

  మువవ్వెతక మెఱస మమురిపమయాత
చ. 1:   సొలపల నినాన్నప చటూచని

  నలగడ నీవల నవవ్వెవు
   తలియవు మాక మ తఱనఁగల

  బలిమని యటట్టియినా బద్రిదుకరయాత
చ. 2:    వరల నాప నినున్న వసని

  కెరలి బొమత్మిల జతకితచేవు
  సరినఁ గానము మచతదముల

  పరిపరి వధముల బద్రిదుకరయాత
చ. 3:    పననఁగి ఆప నినున్ననఁ బలిచని

  యనసితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడా
  నను నేలితవట నయమునను

  పనివడి యిటాల్ల నే బద్రిదుకరయాత



రేక: 0502-4భపైరవ సత: 13-010
పలల్లవ:   మగనఁడవనిన్నట కోరిచ్చె మనిన్నతచరాదా

   మగవల సేసేవలల్ల మచిచ్చెకలే కావా
చ. 1:     చనవు గలిగినటట్టి సత నినున్ననఁ గొసరితే

   వని నవవ్వెవలనఁ గాక వగిరితతురా
    చెనకి యాప నినున్ననఁ జేసిన చేనఁతలలల్ల

  ననుపలితతే కాక నలినెగసకెక్కమా
చ. 2:   ఆసపడినయటట్టి అతగన నినన్నతటతేను

  సేసవటట్టివలనఁ గాక జీరదతురా
   వసరక ఆప నినున్న వనఁడుకొమత్మినినదలల్ల

  వాసులకితతేకాక వటట్టి పతతమా
చ. 3:    కడు మోహితచినయటట్టికాతత నినున్ననఁ గటూడితేను

  వడనఁబడవలనఁ గాక వరకతదురా
    అడరి శ్రీవతకటేశ ఆప నినున్ననఁ బొతదుటలల్ల

  అడియాలలకనఁ గాక ఆఱడినఁబెటట్టి టకా



రేక: 0502-5కేదారగళ సత: 13-011
పలల్లవ:   నెలనఁతచితత్తిము కొదిద నీవఱనఁగవా

   కలయనఁగవలనఁ గాక కానఁక సేతురా
చ. 1:    పగయముల చెపప్పునఁగానే బగిసేవు చెలితోడ

 నయగారితనమున నవవ్వెవు
      కిగయ గటూడ నాకె నీక కెరలి బానఁత పడనఁగ

    దయనఁ జూడవలనఁ గాక తడవుల సేతురా
చ. 2:   పలసనన్నల సేయనఁగా పరాకయేతవతతతోడ

  చలము దొరతనాన సాదితచేవు
     వలచి నీక నాప వతచి చేతుల మొకక్కనఁగ

   నెలకొనవలనఁ గాక నీట సేతురా
చ. 3:   వగినఁ గానఁగిలితచకోనఁగా వరసేవతవతోడ

    పగట శ్రీ వతకటేశ పచిచ్చె సేసేవు
    మొగము చటూప ఆప ముచచ్చెటల చెపప్పునఁగాను

  చిగిరితపతతుర గాక జీరదతురా



రేక: 0502-6ఆహిరి సత: 13-012
పలల్లవ:   వగినతతా నీరాకకే వడుకనెదురచటూచె

 చేగలకేక్కనీగణల చెలల్లనఁబెటట్టివలదా
చ. 1:      నీ మానఁట నీక వచెచ్చె నినన్ననే బాసిచిచ్చెతవ

  రామతో వచేచ్చెనని రావపైతవ
  కోమల మాపమనసు కొతడవతటవానఁడవు

  బటూమలోన నిజములే పోగసేయవలదా
చ. 2:    నీకొపప్పుగితచిత మద నేనఁడే లేకలతపతవ

  చేకొని వాబ్రాసినటేట్టి సేయవపైతవ
  వాకల వాసులదాప వారిధివతటవానఁడవు
   యకడ నీ పగతనల యడేరితచవలదా

చ. 3:     యచచ్చెరితచితమ నేము యిటేట్టి నీవు వచిచ్చెతవ
   పచిచ్చెగా మగవనఁ గటూడి పాయవపైతవ

  మెచచ్చెల చకక్కనిదాప మేఘమువతటవానఁడవు
  మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచవలదా



రేక: 0503-1సామతతత సత: 13-013
పలల్లవ:  ఔదువ తగవరివనిన్నటాను

 బోదితచరాదా పరషనిని
చ. 1:   మలసి నీవభునఁడు మాటలడనఁగా

 పలకనఁగరాదా పడనఁతులక
   బలిమనఁ జెఱనఁగతనఁడు పటట్టి తయతనఁగా

 నిలవనఁగరాదా నెలవులను
చ. 2:   పాయకతనఁడిపడు పతదము వయనఁగ

 చేయొగద్గీరాదా చెలలకను
 చాయలనపప్పుట సరసములడనఁగ

  సేయనఁగరాదా సేవల నేను
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడు చేకొని కూడనఁగ

 మోవయతరాదా ముదితలక
  యవలననునఁ దానిట మనిన్నతచనఁగ

  భావతచరాదా పలమర రతుల



రేక: 0503-2శతకరాభరణత సత: 13-014
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే వనన్నవతచిత నినిన్నయు నీక

  తపప్పులేమగలిగిన దయనఁ జూడుమనఁకను
చ. 1:     పొతతనుతడి నిచాచ్చె నీతో పొతదుల సేసేనఁగాని

   యితతతతని నీ చితత్తిమెఱనఁగ నేను
   మతతనాన నెనెపైన్నైన మాయలవానఁడవు నీవు

  పతతమెఱనఁగను నాభావమెలల్ల నీది
చ. 2:      అలరి యపప్పుడు నీక నాలనెపై వుతడుదునఁ గాని

    చెలనఁగి యేమ సేసేవో తలియ నేను
   నెలకొని యినిన్నటాను నీయిచచ్చెరాజవు నీక

  చలమెఱనఁగను నాజవవ్వెనము నీది
చ. 3:     సారెకనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి సతతోషితచకొతదునఁ గాని

    నేరప నీ గణలతచ నేరను నేను
    చేరవ వరములిచేచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడవు నే
   బీరము లఱనఁగను నాబరదలల్ల నీది



రేక: 0503-3నీలతబరి సత: 13-015
పలల్లవ:    ఏల మముత్మి గరిసితచే వతదానఁకాను

   జాలవారే చెమటల జడివానే సాక
చ. 1:   అతడనునన్న సతులను అడుగనేమటకి

    నితడిన నీ చేనఁతలక నీవ సాక
    చతడిసేసి నినున్న నేము సారెనఁ జొపప్పులతేత్తిమా

    మెతడుకొని వుతడిన నీమేని గోరే సాక
చ. 2:    ఆసల వటట్టి క యితత అలయనఁగనేమటకి

    పూనిన నీ పొతదులక వురమే సాక
  మానాపతులము నీ మరత్మిములతేత్తిమా

   తానకప నిటటూట్టిరప్పుల తఱచలే సాక
చ. 3:    పతతమున మముత్మి నొడనఁబరచనఁగ నేమటకి

   వతత సుదుద లక నీవడుకే సాక
   యితత శ్రీవతకటేశ మమేత్మిలిత వతులతేత్తిమా

    కాతత నామోముననఁ దేరే కళలే సాక



రేక: 0503-4  తలనఁగ కాతభోధిసత: 13-016
పలల్లవ:    అటేట్టి కానీవయత అనిన్నయునఁ జకక్కనయతని

  గటట్టి వాయ వానఁడవౌత కానవచెచ్చెను
చ. 1:  కపప్పురపటతటలో నీకతల

   చెపప్పుదుమా నేనఁడు నీ చెలితోను
   తపప్పుక తరలో నీవు దానఁచినాపను

   యిపప్పుడాకె గతటే నినున్న నేమనునో
చ. 2:  సితగారపనఁదోనఁటలో నీచేనఁతల

   రతగగనఁ జూపదుమా నీ రమణకి
  అతగవతచి తచచ్చెకొనన్న ఆపపాటల

   సతగతగా వతటే నెతత జతకితచనో
చ. 3:   శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁది చిఱనవువ్వెల

  భావాననఁ దలపదుమా పడనఁతకి
  ఆవటతచపనఁ గటూడిత వపప్పుటాపను

   తావున మాటాడి యతత దయసేసునో



రేక: 0503-5  రీత గళ సత: 13-017
పలల్లవ:      ఆయ లేవ నీ యేతులనిన్నయునఁ గతటమ నేనఁడు

   చాయల సనన్నలనే జరపేవు పొదుద ల
చ. 1:    మొనసి చటూచేవారి ముతదరనెలల్ల నీపత-

   చనవులే నెరపేవు సారె సారెను
   వననఁగలిగితేనఁ జాల వసర కెతదానఁకనెపైన

  పనిలేని కతలలల్లనఁ బచరితచేవపడు
చ. 2:    యిముత్మిల నీవదదనుతటే యవవ్వెరికెపైనా నీ-

  సొముత్మిలలల్ల నఁ జూపేవు సదాతలగాను
  సమత్మితతచితేనఁ జాల సవతులనితదరిని

   పమత్మిన యవులనఁ గితదుపఱచేవు నీవు
చ. 3:    చెలిమ నీతోనఁ జేసితే శ్రీవతకటేశవ్వెరని

   కలయికకనఁ దచేచ్చెవు కమత్మిట మముత్మి
   వలనతటేనఁ జాల నీవారెపైన వారికెలల్ల

   నెలవుగ నీమహిమ నెరపేవు మగల



రేక: 0503-6సౌరాషట్టిత సత: 13-018
పలల్లవ:  ఏలవయత యితతులనెతదరినెపైనా

   మేలిమవానఁడవు నీక మేకల బానఁతే
చ. 1:  వసాలవానఁడవు వగిరకానఁడవు

  వాసులసతుల వలవక మానేరా
  వసరక సేసేవు వనయాలవవ్వెరికెపైనా

   ఆసదకానఁడవు నీక నాతడుల్ల నఁ బాతా
చ. 2:    యిచచ్చెకము నేరతువు యినిన్నటానఁ బరగితవ

  అచచ్చెపకాతతల బద్రిమయక మానేరా
  పచిచ్చెదేర నిచేచ్చెవు బాసలవవ్వెరికినెపైన

   దిచచ్చెరివానఁడవు నీక దేవుళళ్ళ బానఁతా
చ. 3:    చేరి వరాలితుత్తి వు శ్రీ వతకటేశనఁడవు

   గారవప నేము మరగక మానేమా
  సారెక నీవసగేవు చనవులవవ్వెరికెపైనా

   బీరపవానఁడవు నీవు పతడిల్లకూనఁతుల బానఁతా



రేక: 0504-1కాతబోదిసత: 13-019
పలల్లవ:   ఈయనఁగదవ వడెమపప్పుడే నీవభునికి

   మయిచచ్చెలే గఱిగాక మేమెలల్ల గఱే
చ. 1:    మొదలనాపక నీక మోహమే గఱిగాక

    మదముననఁ జిమత్మి రేనఁగే మతకల గఱ
   పొదిగొనన్న లోలోని భోగములే గఱిగాక

  పదవులమనఁదట బీరాల గఱ
చ. 2:    ననుపన మలోని నవువ్వెలే గఱిగాక

   వనరనఁ బెటట్టి కొనిన వటల్ల గఱ
   కనుచటూపలనఁ జూచిన కాతక్షలే గఱిగాక

   కినిసిన బొమత్మిల జతకెనల గఱ
చ. 3:    కూడిన కానఁగిటలోని కూటములే గఱిగాక

   పాడితోడ నొతడొరల పతతాల గఱ
   యడెపై శ్రీవతకటేశకిట నీవ గఱిగాక

   వోడక మేనిపపై రేకలతటేనే గఱ



రేక: 0504-2  శదద దేశి సత: 13-020
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకరాలను నేను యినిన్నటానఁ దనపటట్టి క

    వచిచ్చె వచిచ్చె తనతోను వాదితచే వారెవవ్వెరే
చ. 1:   మొదల సిగద్గీవడిచి మోహితచినవారికి

  యదుట నెవవ్వెరనాన్న నేమాయనే
     పొదిగి యాపకనఁ దాను పూవుల ముడిచ నిటేట్టి
  వదలక వదదనేట వారెవవ్వెరే

చ. 2:   వరవుతోడుత రతవడుకనునన్న వారికి
   యరవును మొఱనఁగను యేడదే మరి

    అరదుగ నాపక నాక మడిచిచచ్చెనఁ దాను
   వరస నితదుక నవవ్వె వారెవవ్వెరే

చ. 3:   చితతలనిన్నయు వడిచి సేసవటేట్టివారికి
  యితతులలో నౌనఁగాముల యినఁకనేడవ

     చెతతనుతడి తానే కూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్న
   వతతు లితదు కడిగేట వారెవవ్వెరే



రేక: 0504-3ఆహిరి సత: 13-021
పలల్లవ:     నీ వచిచ్చెన బాసల నిలిప మనిన్నతచవయత

 కెపైవసమెపైనవారనఁ గరణతచరాదా
చ. 1:     వసాల మాటలను వగినతతానఁ గత చెపప్పు

  ఆసలనఁ బెటట్టితవట అవునయాత
  బేసబెలిల్లతనముననఁ బలిపతచి యితదరిలో

  సేసవటట్టి పచిచ్చెసేసి సిగద్గీలవరతురా
చ. 2:      కూరిమ నవువ్వెల నవవ్వె కొతత్తియిన చేనఁతల చేసి

  ఆరితేరి జతకితతురా అవునయాత
    గారవతచి పపైనఁ జేయిడి కరనఁగితచి కొలవులో

  జీరదసి చొకిక్కతచి సిగద్గీలవరతురా
చ. 3:     చాయల సనన్నల చటూప సరసములే యాడి

  ఆయితములే సేసిత వవునయాత
    చేయిచిచ్చె కానఁగిటనఁ గటూడి శ్రీవతకటేశ యితటలో

  సేయరానిసేవ గొని సిగద్గీలవరతురా



రేక: 0504-4అరిభి సత: 13-022
పలల్లవ:    చెలి నాక నీవు సేసేవుపకారమది

  వలలేని గణముల వడుకకానఁడతనఁడు
చ. 1:    వచిచ్చెనదానఁకా నీవు వదదనే కాచకతడు

  మెచిచ్చెనదానఁకానఁ గొలవు మగలను
   ఇచిచ్చెగితచినతదానఁక నితపగ సేవల సేయ

   అచచ్చెపనఁ బొతదుల సేయుమాతనికి నాకను
చ. 2:    సమత్మితతచినతదానఁక సారె వనన్నపాల సేయు

   నెమత్మిది బతపైనదానఁకా నేరప్పుల చటూప
    కొమత్మిని ఇచిచ్చెనదానఁకా గటట్టి ననఁ జేయతత్తి మొకక్క

   యిముత్మిలనఁ బొతదుల సేయుమదదరికి నీవు
చ. 3:    నవవ్వెనదానఁకా నీవు ననుపలలల్ల నఁ జేయు

   మవవ్వెలీమోమెపైన దానఁకా నితపల చలల్ల
    రవవ్వెగా శ్రీ వతకటరాయనఁడిదే ననున్ననఁ గటూడె

   మవవ్వెపనఁబొతదుల సేయు మాక నీవపప్పుడును



రేక: 0504-5సాళతగత సత: 13-023
పలల్లవ:     మగనితో మముత్మినఁ గొతత మాటలడనీనఁ గదవ

   నిగిడి వసుక రానేరత్తి వు గదే
చ. 1:    అతని నేరములలల్ల నడనఁచి చవులసేసి

    గతుల చెపప్పునఁగ నీవు గలవు గదే
   సతమెపై మావతటవార సారెసారెనఁ గొసరనఁగ

   పత మానఁటలడ నీపాల గదే
చ. 2:    ఇకక్కవనఁ జేసిన చేనఁతకెలల్ల పతతమపప్పుతచి

   గకక్కన వతకల దిదదనఁగలవు గదే
   వకక్కరొకక్కరే వచిచ్చె వడివటట్టి పననఁగనఁగ

   చకక్కటల దిదేదది నీజాడ గదే
చ. 3:      వరలను వసి వసి వనన్నపాల సేసి సేసి

   కరణతపతచనఁగ నీవు గలవు గదే
   అరదపై శ్రీ వతకటేశనఁడాతనఁడే మమత్మిపడేల
   నిరతప పొతదొనరచ్చె నీవదత గదే



రేక: 0504-6ఆహిరి సత: 13-024
పలల్లవ:  దొరపాటవానఁడతనఁడు దొమత్మిసేతురా

  తరణులల మర తరవువటట్టి దురా
చ. 1:     నామనఁది బతత్తి గలిగితే ననున్న మనిన్నతచనఁగాని

  దోమటనాతని మర దటూరకరే
   పేగమములే నిజమెపైతే పలవక వచచ్చెనఁగాని

   కోమలలర మర కొతగ పటట్టినేనఁటకే
చ. 2:    బాసల నిజమయితేనఁ బెపైకొని కూడనఁగాని

   వసరనఁ బతపపైనఁ దపప్పు వయకరే
   ఆస వుటట్టినపడు తానతడనఁ బవవ్వెళతచనఁగాని

   రాసికెకక్క నితదరిలో రవవ్వె సేతురటవ
చ. 3:    కరణ వుటట్టినపడు కలసి నవవ్వెనఁగాని

  సరస శ్రీవతకటేశ జరయకరే
    యిరవుగ ననున్న నేల యిటేట్టి వుతడనఁగాని

   నెరసి మర తొలిల్లట నేరములతచకరే



రేక: 0505-1దేసాళత సత: 13-025
పలల్లవ:   ఇతకనేల వటట్టి సిగద్గీలితదరిలోన

    పొతకప రతులే కాక బటూటకము వలనా
చ. 1:    పడనఁత నీవును నొకక్కపానుపపపైనఁ బవవ్వెళతచి

 యడమాటలడితచ నినఁకనేల
  వడియునఁజెమటలతో వలపల రేనఁగనఁగాను

   అడపక తత్తిలతోడి ఆలోచన వలనా
చ. 2:    భామయు నీవును నొకక్కపచచ్చెడములో నుతడి

 ఆముకొని చేకానుకలతపనేల
   ఆమని పలకలలో నాసల పనగొననఁగ

  దోమటని వదిదవారితో నవవ్వెవలనా
చ. 3:    కలికి నీవును నొకక్కకానఁగిటనే వుతడనఁగాను

 పలమార కొతత్తివడనఁబాటలేల
   కలసితరిదే శ్రీవతకటేశ కళల మతచ

   అలరి యతదరిచేత అపప్పుణల వలనా



రేక: 0505-2సితధురామకిగయ సత: 13-026
పలల్లవ:     తానెపప్పుడు మాక లోనే తగవపై తేను

   ఆనుకొని తానెతత అతదాల చటూపీని
చ. 1:    చెలలతదరను నీక సేవల సేయనఁగాను

   చలముల నాప నినున్న జతకితచని
   కలకాలము మేము కానఁపరేల సేయనఁగాను

   వలినుతడి తానేల వడుక చటూపీని
చ. 2:   తరణులితదర వసతతము నీతోనాడనఁగాను

    సరగన నాప నినున్న సనన్న చేసని
   అరదుగ నేమటేట్టి యాతడల్లమెపై యుతడనఁగాను
   పొరగన తానేమ పొతదుల చటూపీని

చ. 3:   కాతతలితదరను నీతో కలసిమెలశతడనఁగా
   చెతతనఁ దానేల నవవ్వెని శ్రీవతకటేశ

    సతతతము మేము నీసరి కానఁగిటనఁ గటూడనఁగా
  బతతనుతడి తానెటట్టి బాగాలిచచ్చెని



రేక: 0505-3శతకరాభరణత సత: 13-027
పలల్లవ:   వగిరితచేవదే నీక వతగెమాయనా

  చేగదేర వలపల చెపప్పువలనా
చ. 1:     మొకిక్కతేనే చాలదా మోనముననఁ జెలి నీక

 అకక్కజముగా మాటలడవలనా
   తొకిక్కతేనే చాలదా తొడరి నీపాదము

 పకక్కమారలిటేట్టి సేసవటట్టివలనా
చ. 2:    నవవ్వెతేనే చాలదా నాత నీయదుటనుతడి

  చివవ్వెన నపప్పుట సేవసేయవలనా
   పవవ్వెళతచెనఁ జాలదా పకక్కన నీతోడమనఁద
  వువవ్వెళటూల్లరనఁ గచముల నొతత్తివలనా

చ. 3:     కూడితేనే చాలదా కొమత్మి కానఁగిట నేనఁడు
  మేడెపరతుల నినున్న మెచచ్చెవలనా

   వడుకతో నీవును శ్రీవతకటేశ యేలితవ
   వడెమచేచ్చె నితత వలల్లవరి వలనా



రేక: 0505-4దేవగాతధరి సత: 13-028
పలల్లవ:   తరణవ నీకితత తగవుగాదు

  గరిమల నితతటనఁ గానఁగిలితచనఁగదవ
చ. 1:  పలకనఁగదవ నీపతతోను

 చలములేమటకే సారెకను
  పలవనఁగానే యేల బగిసేవ

  మొలకచనున్నలనానఁడే మోహితచె నతనఁడు
చ. 2:    వస మోవ యియతవ వభునికి

 కొసరలితకానేల కూడపటేట్టివ
   వసమెపై యుతడనఁగనేల వనరేవ నీక
   పొసనఁగి కనెన్ననానఁడే పొతదాయ నతనఁడు

చ. 3:  కనునఁగొనవ శ్రీవతకటేశవ్వెరని
  మనసేమ చటూచేవ మానఁటమానఁటకి

    వనరికూడె నితకేల వల వసేవ నినునఁ
   బెననఁగి చినన్ననానఁడే పతడాల్ల డె నతనఁడు



రేక: 0505-5  తలనఁగనఁ కాతభోధి సత: 13-029
పలల్లవ:    ఇతక నీ చితత్తితబెటట్టియిన రకతచ

 లతకెలమాటల లలితచితవ
చ. 1:   వుతకనిచిచ్చె నను వడనఁబఱపతచిట

  అతకెలనఁ బెతడిల్ల ఆడితవ
  సతకెదేరనఁ గడు సరసములడుచ

  కతకణముల మరి కటట్టితవ
చ. 2:   ననుపసేసుకొని నవువ్వెల నవువ్వెచ

  చనవున సేసల చలిల్లతవ
 వనితలలోపల వాసితోడనే

  పననఁగచ బువావ్వెననఁ బెటట్టి కొతటవ
చ. 3:    కలసిమెలసి నను కానఁగిట నితపచ

  తొలతనె పాదము దొకిక్కతవ
   యలమని శ్రీ వతకటేశనఁడ ననేన్నలి

   మలసి రతులనఁ గడు మనిన్నతచితవ



రేక: 0505-6శతకరాభరణత సత: 13-030
పలల్లవ:     కొతత గతడెవటట్టి కొని కోరికెతో నుతడునఁ గాని

  చెతతనుతడి వకమానఁట చేచాచనఁరాదా
చ. 1:    ఆసతో నపప్పుటనుతడి అతవ గొలవుసేస

  రాసికెకక్క నితటకి రమత్మినరాదా
  మోసులగనఁ జేయతత్తి మొకెక్కనపప్పుటనుతడి

  సేసవటేట్టినని మానఁట చెపప్పునఁగరాదా
చ. 2:     బతత్తితో నీమేను ముటట్టి పడనఁత సితగారితచి

  సతుత్తి గా మోముచటూచి మెచచ్చెనఁగరాదా
  కొతత్తిలపైన నీపొతదులగోరి సరసములడె
  పొతుత్తి ల బువవ్వెములిచిచ్చె పొదుగనఁగరాదా

చ. 3:     వడుకతో మోవతేనె వతదుల సారెకనఁ బెటట్టి
  కూడి యిటేట్టి కానఁగిలితచకొనరాదా

   యడనే శ్రీవతకటేశ యనసి నినున్ననఁబెతడాల్ల డె
 వోడక సమరతులనటూరడితచరాదా



రేక: 0506-1ఆహిరి సత: 13-031
పలల్లవ:   ఏనఁటకినఁ దలవతచేవు యతదానఁకను

  కాటకకనున్నలను గకక్కననునఁ జూడవ
చ. 1:  మొయిలవతటవయసు ముడియగటట్టినఁగరాదా

  నయముగ బుదిదచెపప్పు నావసమా
  బయల వతదిలివటట్టి పతతములేలడేవు

   కిగయగటూడ పతతోను కెలయుచ నగవ
చ. 2:     వనెన్నలవతట వడుక వస గాదనఁ బోయరాదు

   ఇనిన్నటా జాణవు నీవ యఱనఁగవటే
   చనున్నల మెఱనఁగచటూప చవులేల కొలిపేవు

   యనిన్నకకెకెక్క నితని ఇతపల చేకొనవ
చ. 3:    కొతడవతటది వయసు గదిగొని తోయరాదు

  గతడుమఱి యేలపొదుద గడుపేవ
   అతడనే శ్రీ వతకటేశనఁడాయాలతట నినున్ననఁగటూడె

   నితడు యతనివోజక నీవు మెచచ్చెనఁగదవ



రేక: 0506-2బౌళ సత: 13-032
పలల్లవ:    ఈ తగవులడుగమా యవవ్వెరినెపైనా నీవు

   చేతకి లోనెపై ఇతతనఁ జేకొనరాదా
చ. 1:    ఆకెమోము నీవుచటూచి అటేట్టి వరకడితేను

  రేకలగ వలపల రేనఁగకతడునా
    చేకొని యతగన నితత చేసినవానఁడవు నేనఁడు
   దాకొని పతడాల్ల డుటక తగల గాదా

చ. 2:    వతటనొకమాట నవవ్వె వదిదకనఁ బరాకెపైతే
 అతటకొని చటట్టిరికమతదకతడునా

   వతటనతటా వలనఁదిపపై నొల వసినవానఁడవు
    జతటపై వావులక నిదే సతచకరవు గాదా

చ. 3:     కతదువనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి కడుసిగద్గీల వడితే
   అతదలి జీరల మెఱయక వుతడునా

   పొతది శ్రీవతకటేశ య పొలినఁతపాలివానఁడవు
   ఇతదునఁ గటట్టిన కతకణమదియే కాదా



రేక: 0506-3మధతమావత సత: 13-033
పలల్లవ:  ఇదదరితమకము నిటవలనే

  పొదుద న నేమని బొతకదమయాత
చ. 1:   లలి నాకధరము లతచమయతనఁగా

  పల సనఁకలయి పరగెనవ
  పలవనఁగరానఁగా బెరసి నితదపడె

  పొలనఁతకి నేమని బొతకదమయాత
చ. 2:   అడుగకొనుచ నినన్నతట పననఁగనఁగా

   తడయక నఖముల తానఁకె నవ
   తొడుకొని రానఁగా దటూఱ మనఁదనఁబడె

  పొడవుగ నేమని బొతకదమయాత
చ. 3:    పకక్కల చెవలోనఁ బద్రియముల చెపప్పునఁగ

   ముకక్కవ జవావ్వెది మోచె నిదే
  యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁడ సడివడె

  పకక్కట నేమని బొతకదమయాత



రేక: 0506-4హితదొళవసతతత సత: 13-034
పలల్లవ:    నీవల సిగద్గీపడేవు నెటట్టిననఁ దలవతచక

    భావతచి భావతచి నినున్ననఁ బెపైకొని మెచచ్చెని
చ. 1:      వాడల దిరిగి నీవు వచిచ్చెన రాక చటూచి

  వడుకల వదచలీ ల్ల వలనఁది
    జాడలతో నీ మోము చతదద్రికళల చటూచి

   వడెప నోటనే వమారనఁ బొగడని
చ. 2:     వుదుటనఁ దమకమున వుతడే నీవునికి చటూచి

   కదిసి నవువ్వెల నవవ్వెనఁ గలికి
     పొదిగిన నీ శిరసు పవువ్వెల దతడల చటూచి
   యదుట నిలచతడి చేయతత్తి మొకీక్కని

చ. 3:      గకక్కన వసాత్తి వచిచ్చె కానఁగిటనఁ గటూడనఁగానఁ జూచి
   చెకక్కల నొకీక్క నినున్ననఁ జెలియ

    నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడ నీ మనన్ననలలల్ల నఁ జూచి
   పకక్కన నీమనఁదట పదాల వాడని



రేక: 0506-5మాళవగళ సత: 13-035
పలల్లవ:     వతటవా వోయి నీ వనుల చలల్లనఁగాను

    నతటన మోముల చటూచి నవువ్వెల నవవ్వెర
చ. 1:     మచిచ్చెకతో నీవు ననున్న మనిన్నతచిన సుదుద లలల్ల

  అచచ్చెప సవతులలల్ల నాడుకొనేర
    పచిచ్చెగా నీవు నాతోనఁ బలికిన పలకల

   రచచ్చెల నతదరిలోన రానఁప సేసేర
చ. 2:     గోరికొన నతట నీవు కొసరి వనఁడుకొననఁగ

   చేరి తమలో సనన్నల సేసుకొనేర
   సారెక నీవు నాతో సరసములడినవ

   కోరి వలల్ల వరలగా గరల సేసేర వతట
చ. 3:     కతదువ నీవు ననున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడినటట్టి

  పొతదుల యలనఁగలతత్తి పొగడేర
   అతదరి శ్రీవతకటేశ అతకెల నీవలినది
  వతదుల వడుకలతో వలయితచేర



రేక: 0506-6నాదరామకిగయ సత: 13-036
పలల్లవ:    కొతతవడి వుతడవయాత కొరినటేట్టి అయతనఁగాని

   కాతతునఁడవు ఇతత పననఁగకవయత యిపడు
చ. 1:   కావతచి పొగడేవు చకక్కనిదాననతటాను

  నీవాడేమానఁటలక నేనా గరి
   చేవదేరి యితదుకనఁగా సిగద్గీవడి వునన్నదాన

   కావరితచి ననున్ననఁ జెనకకవయత యిపడు
చ. 2:    చేరి నాగణనక మెచిచ్చెతనతటానఁ జేకొనేవు

   నేరప నీకతలక నేనా గరి
   సారెక నితదుకనఁగా వతచనతో నేనునన్నదాన
   ఆరీతనఁ గొతగవటట్టి తయతకవయత ఇపడు

చ. 3:      అపప్పుట నీ దేవుల నే నతటానఁ గానఁగిలితచేవు
   నెపప్పున నీమనన్ననక నేనా గరి

     యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ యితదునఁ జొకిక్క వుతదాన
   దపప్పుదేరి నీగోర నటూనఁదకవయత యిపడు



రేక: 0507-1రామకిగయ సత: 13-037
పలల్లవ:     పాయప మదమో యిది పటట్టినటట్టి చలమో

  యయడ నితతటనెపైనా యచచ్చెరవయాత
చ. 1:    మాటలడ దొరకొతటే మరేమటా ముగియదు

  యటతో నితతకి వడెమయతవయాత
    పాటతచి గోర నొతత్తినా పరాకన నెరనఁగవు

   చోటలల్ల నితడె బుజము చటూచకోవయాత
చ. 2:    కేరి నవవ్వెనఁజొచిచ్చెతేను కితదుమనఁదు నెరనఁగవు

  బోరన గతదమపకనఁ బటూయవయాత
    సారెనఁ బువువ్వెల వసినా జవవ్వెనమదాన లోనఁగ

   వ రీతని మేన దిషట్టిమెరనఁగకోవయాత
చ. 3:     తపప్పుక చటూడనఁబోతే నెపప్పుడూ రెపప్పు మటూయవు

   చిపప్పులీపనఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ
   కొపప్పు వటట్టినానఁ జూడవు కూడినపరవశన

  తపప్పులయ సతతోసాల తలసుకోవయాత



రేక: 0507-2శ్రీరాగత సత: 13-038
పలల్లవ:   చటూతువు రావయాత సుదతలగ

  చేతమనఁదిచెకక్కతోడ సిగద్గీవడి వునన్నది
చ. 1:   చెపప్పురానిమాటల చెలి వనన్నవతచరాక

 వుపప్పుతలల్ల వలపల నటూరకనన్నది
     ఇపప్పుడు నీవ వచేచ్చెసి యేకతాన ననీన్న వను
  దపప్పుదేరే మోముతోడ తలవతచకనన్నది

చ. 2:    భావములో కోరికల బయలసేయనఁగ రాక
 సవలచెమటతోడ జొబబ్బులనన్నది

    వోవరిలోనికి వచిచ్చె వరసి నీవ యడుగ
   కావరి నివవ్వెరనఁగలనఁ గముత్మికొని వునన్నది

చ. 3:    రతలో రహసతముల రవవ్వెలసేయనఁగ రాక
 అతతమకముతోడ నలశనన్నది

   తత శ్రీవతకటేశనఁడ దతడనుతడి కూడితవ
    మత నీవ యాసపపడి మతచముపపై నునన్నది



రేక: 0507-3మతగళకౌశి క సత: 13-039
పలల్లవ:    ఇదదరి సరితల యితదరటూనఁ జూచేర

  ముదుద లమోముక మొకేక్కము నేము
చ. 1:   సళపలమాటల సత నినాన్నడనఁగ

  కలకల నవవ్వెవు కాతతునఁడవు
   పలచనఁ దమకముననఁ బెనగనఁగనఁ బెనగనఁగ

   చలముననఁ జేతుల చానఁచేవు నీవు
చ. 2:    మగడి యాప బొమత్మిల జతకితచనఁగ

  సొగయుచ మొగమే చటూచేవు
   బగియుచ నతదుక పదవుల గొణనఁగనఁగ

   వగట లేక యిట వడుకొనేవు
చ. 3:   పతతముతోనఁ జెలి పవళతచనఁగా

  ఇతతనినఁ గానఁగిట నెనసేవు
  కొతత గొసరనఁగానఁ గటూడితవదవో

 యితతట శ్రీవతకటేశనఁడవు



రేక: 0507-4బౌళ సత: 13-040
పలల్లవ:     చలిమ బలిమనఁ గదుద సలిగేనఁ గదుద

  వలపచవులగొనన్న వనితను నేను
చ. 1:   వసరితచనోపము వమార నినున్నను

  వాసితోడనుతడేము వాకిలి గాచి
   నేసవటట్టితవ నానఁడే చేతులతత్తి నామనఁద
  దోసిటపాల పతడిల్లకూనఁతురను నేను

చ. 2:     సారె దటూరనోపము సాటకి బేటకి నినున్న
  బీరమున నుతడేము నీపీనఁటవదదను

    బార చానఁచితవ నానఁడే పకక్కన నాకానఁగిటకి
   కూరిమనఁ గాలదొకిక్కన కొమత్మిను నేను

చ. 3:    కకక్కసితచినోపము కడు శ్రీ వతకటేశవ్వెర
   యికక్కవనఁ గటూడుతడేము నీ ఇతటలోనను

    దికెపైక్కై యేలితవ నానఁడే తరమెపైన రతులను
  వకక్కటపైన పటట్టిపదేవులను నేను



రేక: 0507-5సాళతగనాట సత: 13-041
పలల్లవ:     తటూఱిపాఱి తలియకే దొడడమేల రానఁగా రానఁగా

   ఆఱడిబెటట్టిను నేను అతకెకతత్తినఁ గానీ
చ. 1:    చలము సాదితచనఁగాను సమత్మితతచనఁ జెపేప్పునతటే

  పలకల చవగావు పతతోడను
   అలిగినదాననెపై ఆడక వుతడుట లేదు

    వలిసి నే గటట్టి సేసుకతదాననఁ గానీ
చ. 2:    పోరచి పతతమాడనఁగనఁ బొతదుల సేసేనతటే

  ఆరయ నవువ్వెల చవుకలతనితోను
  బీరపదాననెపై బగసుకతడుట లేదు

  వరటగా గటట్టి సేసుకతదాననఁ గానీ
చ. 3:   సతదడినఁ గటూడగానఁను సరసములడేనతటే

  వతదులనే నోరటూర శ్రీవతకటేశతో
   మతదమేళపదాననెపై మఱచి వుతడుట లేదు

   వతదిలి గటట్టి సేసుక వుతదాననఁ గానీ



రేక: 0507-6ఆహిరి సత: 13-042
పలల్లవ:     మనిన్నతచవయాత య మగవను నేనఁ డిటేట్టి

   సనన్నల చాయల నినున్న సాదితచేనా
చ. 1:    అడడము చెపప్పునఁగరాదు అవునఁగాదనరాదు నినున్న

   వడాడ రప మాటలక నోపనా యకె
    యడడనఁడవు గావు చటూడ యినిన్నటాను జాణనఁడవు
  దొడిడవారివల నినున్న దటూఱనఁగలదా

చ. 2:    కోపగితచరాదు నీతో గతపతచి అలగరాదు
   తాపప వరహనక తగనా యకె

    తోపనటూకడు సేయవు దొరవు ఇనిన్నటా నీవు
   చాపలప వారివల జరయనఁగనఁ గలదా

చ. 3:    కకక్కసితచరాదు నినున్న కరకరినఁ బెటట్టిరాదు
    నెకొక్కనన్న నీతో చలము నేరచ్చెనా యకె

    చెకక్క నొకిక్క కూడితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడవు
  తకిక్కనవారివలనఁ బతతములడనఁ గలదా



రేక: 0508-1సామతతత సత: 13-043
పలల్లవ:    ముతదఱనఁగక కడు మురిపము చటూపేవు

   సతదడినఁ బెననఁగిన సమత్మిత యౌనా
చ. 1:    వదలక పతపపై వలపల చలల్ల చ

   యదుటనె నవవ్వె వది యేమే
    పదరి యతనఁడు నిను బలిమ సేసితే

  నుదుటన నతదుక నోపనఁగనఁగలవా
చ. 2:   వోడకతనికే వుదుటల చటూపచ

  వడుకనఁ బువువ్వెల వసేవు
  కూడేనని తానఁ గచములతటతే
  యడనె నీకది యితవయతనా

చ. 3:    యిరవుగ శ్రీ వతకటేశనఁ గలయుచను
 సరములడేవు సరగనను

   గొరబుగా నతనఁడు గోర నటూనఁదితే
   వరట లేక నీవోరవనఁ గలవా



రేక: 0508-2ముఖరి సత: 13-044
పలల్లవ:   ఎతత నేరచకొనాన్ననఁడే యతనఁడు

   సతతోసాల రేనఁచి మోవ చవగొనీనితనఁడు
చ. 1:    కతదువ నేనుతడనఁగానే కానఁగిలితచకొనీ ముతదు

   యతదరినఁ బొతది వచెచ్చెనో యతనఁడు
   సతదడితచ నటూరివారి చనున్నల వాసనలలల్ల
    అతదాలగా నాకనఁ జెపీప్పు నడిగితే నితనఁడు

చ. 2:     పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను పచచ్చెడము గపీప్పునఁ దొలిల్ల
  యవవ్వెరికినఁ గపప్పునానఁడో యతనఁడు

   నివవ్వెటలీ ల్ల జవవ్వెనుల నితడుమేని పసపల
   నవవ్వె నేనడిగితే నయముగా నితనఁడు

చ. 3:     పానుపపపై నుతడనఁగాను పసలగా ననున్ననఁ గటూడె
  యేనెలనఁతల నేలనో యతనఁడు

    మేన నితడె గరతుల మతచి శ్రీవతకటేశనఁడు
    వనులొగీద్గీ నడిగితే వమారనఁ దా నితనఁడు



రేక: 0508-3పాడి సత: 13-045
పలల్లవ:    ఇరవాయ నుతడవయత యేమ చెపేప్పువు

   సరసనఁ గటూచనన్నదలల్ల చనవ కాదా
చ. 1:    తగల తలిసితమ తరణకి నీకను

   మొగము చటూచటలల్ల మోహమే కాదా
   యగసకేక్కలక నీవు యేమటకి దానఁచేవు

   నగినదలల్ల మమ నతటలే కానా
చ. 2:    కాయకప మగటట్టి కానవచెచ్చె నాకిటేట్టి

  ఆయములతటనవలల్ల నాసలే కావా
    చాయల మమత్మితత యేల సారె నొడనఁబరచేవు
   పాయక మాటలడేది పపైకొనుటే కాదా

చ. 3:    యరవుల లేక మరిదదరొకక్క పచచ్చెడము
   పొరినఁ గపప్పుకొనుటే పొతదుల గావా

   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటేట్టి
 సరసములడుటలే చవులగావా



రేక: 0508-4మతగళకౌశి క సత: 13-046
పలల్లవ:  పొడగితచకొతదువు బటూమనితదరిచేతాను

  మగలనఁ బొరగవారి మెపప్పుతచరాదా
చ. 1:    కపప్పురమే చలీ ల్లని కనున్నలనే మొకీక్కని

   చెపప్పురాని సేవలలల్లనఁ జేసనఁ జెలి
    యపప్పుడు మనిన్నతచేవు యేది నీ జాణతనము

  ముపప్పురినఁ జూచేవారిని మెపప్పుతచరాదా
చ. 2:     మాటలనఁ బద్రియాల చెపీప్పు మచిచ్చెకలనఁ గొసరీని

    నాటకొన సారె సారె నవవ్వెనఁ జెలి
   కూటమెపప్పు డొసగేవు గణమెనన్ననఁడు చటూపేవు

  మేట నీదేవుళళ్ళను మెపప్పుతచరాదా
చ. 3:    చనున్నగతుత్తి లనఁ బటూజితచ చవచటూపీ మోవతేనె

   వునన్నత శ్రీవతకటేశ వరసనఁ జెలి
   వనెన్న యపప్పుడు సేసేవు వలచినగఱతేద
  మనన్న కేలితవాకెనే మెపప్పుతచరాదా



రేక: 0508-5వరాళ సత: 13-047
పలల్లవ:     అడుగరే రమణునఁడు అతడనిదే వునన్న వానఁడు

   తడపనఁ జెమట మేను తగనటవ
చ. 1:    యేకతము చెపేప్పునతటా నేటేనఁటవో పలికీని

 కాకసేతురటవ కాతతలను
    యకడనఁ దా మేటదొర యిలల్ల లను నేనెపైత

  దాకొని యిటవతటవ తగనటవ
చ. 2:   పాదాలొతత్తితచకొతటానే పచిచ్చెమానాల దానఁకితచ

  సదితతురటే సిగద్గీల సుదతులను
     పాదుగా ఘనునఁడు దాను పటట్టిపరాణ నే నెపైత
   దాదాత నితత సేయనఁ దగనటవ

చ. 3:     డాసి కెపైదతడ వటేట్టినతటా గోరనఁ జెనకీని
  రాసి నవవ్వెతపతతురటే రమణులను
    లస శ్రీవతకటేశనఁడు సేసతోనఁ గటూడిత నేను

    తా సుదుద ల చెపప్పు నినఁకనఁ దగనటవ



రేక: 0508-6పళవతజరత సత: 13-048
పలల్లవ:    ఎదుర గదురగాను యేల నవవ్వెనే

   యదుగా తడవునుతడి యేల నవవ్వెనే
చ. 1:   వరసల వతతులను వనితలమాడుకోనఁగా

   యిరవపైన వభునఁడు తానేల నవవ్వెనే
   తరమడి నిదదరము తనున్ననఁ దగవడిగితే

   యరవుల సేసుకొని యేల నవవ్వెనే
చ. 2:   వకక్కరొకక్కరము సొముత్మిలొనర సరిచటూడనఁగ

   యికక్కవపైన రమణునఁడు యేల నవవ్వెనే
   చకక్కనఁగా మాలోనేమముత్మి సతతము సేయిమతటాను
    యికక్కడా మామోము చటూచి యేల నవవ్వెనే

చ. 3:   మోవమనఁదిగఱతుల మటూసుకొనేమముత్మినఁ జూచి
  యవళ శ్రీవతకటేశనఁడేల నవవ్వెనే
   భావతచి మమేత్మిలితవ పాడి దిదుద మతటేను

  యేవలనఁదులతోనెపైన నేల నవవ్వెనే



రేక: 0509-1కరతజి సత: 13-049
పలల్లవ:   దతడనునన్న చెలలమతదరము సాక

   నితడుదొర యతనికి నేరమేమ లేదు
చ. 1:     వటట్టి చలముల మాని వాకిలి దరవరాదా

   యిటట్టి వభుడునఁ వచిచ్చె యడనునాన్ననఁడు
  వటట్టినటట్టి కొలవపై వుతడినదొకక్కటేకాని

   నెటట్టిన నితనివలల్ల నేరమేమ లేదు
చ. 2:     దిచచ్చెరి కోపము మాని తర దియతరాదా

    చొచిచ్చె వచిచ్చె రమణునఁడు చటూచ నిదే
  అచచ్చెముగ సరసములడినదొకక్కటే కాని

   నిచచ్చెల నితనివలల్ల నేరమేమ లేదు
చ. 3:    పతతప వసాల మాని పయతదడలితచరాదా

   చెతత శ్రీవతకటేశనఁడు చేయి చానఁచని
     యితతలోన నినున్ననఁ గటూడె నిది యొకక్కటే గాని

   నితతము సేసలితని నేరమేమ లేదు



రేక: 0509-2సాళతగనాట సత: 13-050
పలల్లవ:    బాప బాప మేల వఱపరివౌదువు

    చాపలన నీవ కడు జాణవు గావోయ
చ. 1:    మొగమకె చటూడనఁగానే మొనసి వరొకతతో

  నగవుల నవవ్వెవు నాలికానఁడవు
   తగలనఁగానే మరి తరితీప వుటట్టితచేవు

   జగములోపల నీవ జాణవు గావోయ
చ. 2:    మాటలీకె ఆడనఁగానే మగిడి పొరగాకెను

  నీటతోడనఁ బలిచేవు నేరపరివ
    గాటాన వలచతడనఁగ కానఁకల గడు రేనఁచేవు

    చాటవగా నీవ కడు జాణవు గావోయ
చ. 3:      చేరి యకెనఁ గటూడనఁగానే చెలిపపైనఁ జేయి వసి

 గారవతచేవు శ్రీవతకటేశనఁడవు
    యరీత ననేన్నలి యాప యదనుతడనఁ జొకిక్కతచేవు

   సారెసారెకను నీవ జాణవు గావోయ



రేక: 0509-3శదదవసతతత సత: 13-051
పలల్లవ:     నీవు మగవానఁడవు నీ వటట్టి తడినానఁ జెలల్ల

   భావతచి ఆనఁటదానను పదరక వుతదును
చ. 1:   మనలో నాడినమాట మగవలటట్టిఱినఁగిరి

   పనుపొతద నీవ చెపప్పుతవ గాక
   యనలేక యిటవతట యమెత్మికానఁడవతటానే కా

    వనరి నే మోనముతో నటూరకే వుతడుదును
చ. 2:   పయతదలో గరతుల పడనఁతులటట్టిఱినఁగిరి

   కొయతవపై నీవ యాడుకొతటవ గాక
   యయతడ బగద్గీడివానఁడవట నీవతటానే కా

  కయతక తరమాటన గటట్టి సేసుకతదును
చ. 3:   వతటనఁ గానఁగిటలో రతులవదలటట్టిఱినఁగిరి

    నతటన మచిచ్చెకను నీ వతటవ గాక
   ఇతటలో శ్రీవతకటేశ ఇటట్టివానఁడవతటానే కా
     జతటయపై యే పొదుద నీ సతగడినే వుతదును



రేక: 0509-4గళ సత: 13-052
పలల్లవ:    శిరతడ మోనఁకాలికి సేసల వటట్టినఁగనేల

  గరిమల నాపనే కానఁగిలితచరాదా
చ. 1:    నితడిన కానఁతాళము నీమనఁద నుతడనఁగాను

  అతడవారిమాటల ఆప వనీనా
   చతడిపటట్టి వడనఁబరచకవయత మముత్మి నితత

   దతడిగా నాపనఁ గానఁగిటనఁ దనుపరాదా
చ. 2:     ముపప్పురినఁ జూపల నీపపై ముతచకొని వుతడనఁగాను

    ఇపప్పుడు నీ కానుకల యతచనా ఆప
    చపప్పుడు సేసి మాకెతత సనన్నలలల్ల నఁ జూపేవు

  అపప్పుట నాపచేతకి నతదియతరాదా
చ. 3:       శ్రీ వతకటేశ కానఁగిలి చేరి నీ మెపై నుతడనఁగాను

  య వనయాలరనఁగనా యతతపైనానాప
   మావతటవారినెలల్ల మరి యతత మనిన్నతచేవు

   దేవులపై న ఆపనే తలపరాదా



రేక: 0510-1లలిత సత: 13-053
పలల్లవ:   ఎతదరెతదరినిటాల్ల నేలితవో వనకక

  సతదుసుడి నవవ్వెవు జాణకానఁడవౌదువు
చ. 1:    చెలియ చెకక్కలవతట చెమటల గారనఁగాను

 అలరి పాదములోతీత్తినపప్పుటనుతడి
    తలనఁచరాదా దయ దానికేమ తపప్పు గాదు

 చలమెలల్లనీడేరె జాణకానఁడవౌదువు
చ. 2:   వువదచనున్నలపపై నిటటూట్టిరపల నిగడనఁగా

   రవళనఁ బనుల సేస రాతటనుతడి
     ఇవల మెచచ్చెనఁగరాదా ఇతదు వతక నేమ వోదు

  జవళపతతము వచెచ్చె జాణకానఁడవౌదువు
చ. 3:   రమణమోవతేనె గారనఁగా ముదుద మాటలను

  సమరతనఁగటూడ నినున్న జాముటనుతడి
   అమరి శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా మనిన్నతచరాదా

  సముకాన సిగద్గీలేల జాణకానఁడవౌదువు



రేక: 0510-2తోతడి సత: 13-054
పలల్లవ:   మెచిచ్చెతమ నినున్నను మెలవానఁడవౌదువు

   నిచచ్చెల మాకనిన్నటాను నీవ గఱిగాక
చ. 1:    చేసుకొనన్న మగనఁగవు చేకొనక మానేవా

   వాసితోడ రకతచేదే వపైప గాక
  ఆసకొలిసినవానఁడవటేట్టి రాక మానేవా

   బాస దపప్పుకతడేదే పతతము గాక
చ. 2:    పగయమెపైన వభునఁడవు బెరయక మానేవా

   కిగయతో మనిన్నతచటే కీరిత గాక
  నియతమెపైనవానఁడవు నెటట్టి కొనక మానేవా

   జయముగా నేలటే సతగత గాక
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడవు చేరి కూడక మానేవా

   కెపైవసమెపై వుతడినదే ఘనత గాక
   యవల ననేన్నలితవ ఇచచ్చెగితచక మానేవా
    యేవలల్ల నఁ జన వచచ్చెటే యకక్కడు గాక



రేక: 0510-3  హితదొళ వసతతతసత: 13-055
పలల్లవ:   కానఁగిలితచకొని యతత కదిమేవయత

   చేనఁగ దేర గోరికొననఁ జెనకవయాత
చ. 1:    మొనసి నీ పాదాలక మొకేక్కమయత

  ఘనునఁడవౌదువు అనీన్ననఁ గతటమయత
   పొనునఁగక యిటేట్టి నినున్ననఁ బొగడేమయత
  పననఁగను నాచనున్నల పసుకకవయాత

చ. 2:   చెపప్పునటట్టి నీసేవ సేసేమయత
   తపప్పు వసి సటలినఁకనఁ దడవనయత

   ముపప్పురి నీవారము మొదలే అయత
  చపప్పుడుగాను గిలిగితచక మపప్పుడయాత

చ. 3:   భావతచి పతతమచిచ్చెతనఁ బాయకవయత
   శ్రీవతకటేశ తమత్మికనఁ జే చానఁచేనయాత

    యవళ ననున్ననఁ గటూడిత వదే మేలయాత
  కెపైవసమెపై మోవగతట గావతచకవయాత



రేక: 0510-4ఆహిరి సత: 13-056
పలల్లవ:     ఏమ నెఱనఁగదు బాల యినఁక నీచితత్తిమెట ట్టి

   మ మాటలలల్ల వని మనిన్నతచవయాత
చ. 1:      చనవు గలగనఁగాను సారె సారెనఁ గొతగ వటట్టి

   పననఁగీ నిదివో నీ పగయురాల
    యనసి నీ వుతడనఁగాను ఇటేట్టి మతదమేళమున

   మన సరనఁగ కెదుర మాటలడని
చ. 2:    వడనఁబాట గలగనఁగ నొదిదకతోడుత నీ

  తొడమనఁదనఁ గటూచనన్నది తొయతలి
     కడు నీవు నవవ్వెనఁగాను కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి

  జడియక బొమత్మిలను జతకితచని
చ. 3:    పొతదుల గలగనఁగాను పొసనఁగి శ్రీవతకటేశ

   అతదప రతులనఁ గటూడ నతవ
   కతదువల నీవతటనఁగా కపప్పురపమోవ ఇచిచ్చె

  వతదులగానఁ దముత్మిలను వడుదోడాడని



రేక: 0510-5కాతబోదిసత: 13-057
పలల్లవ:    ఎటట్టి సేసినానఁ జేయి యదురాడను

   నెటట్టి కొని చటూచేవ నీ మహిమలినఁకను
చ. 1:     మొగము నీవు చటూచితే మొకక్కచను సతతోసితతు

    నగితేనే నీ మేల నముత్మిదు నేను
   జిగి వడెమచిచ్చెతేనే చెపప్పుకొతదునఁ జెలలతో

  పగట నీచితత్తిము నాభాగతమనఁకను
చ. 2:    మాటల నీవాడితేనే మనసు గరనఁగదును

    గాటాననఁ జేయి వసితేనఁ గడు మెతుత్తి ను
    పాటతచి గోర నతటతే పలమారనఁ జెలనఁగదు

    కోటకి నీ కరణే కోరిత నేనినఁకను
చ. 3:     పచచ్చెడము గపప్పుతేను పలమార నినున్న మెతుత్తి

   మచిచ్చెక నీవు చటూపతే మరనఁగదును
   ఇచచ్చెకనఁడ శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడితవ
    పచిచ్చెయపైన నీ మనన్ననే బద్రిదుక నాకినఁకను



రేక: 0510-6భవుళ సత: 13-058
పలల్లవ:      నీక నాకెకనఁ గలదే నేనఁడు గొతత్తిల సరసము

   కోకొమత్మినీ నదే అతదుకొనవయత వడెము
చ. 1:   చనవు గలగవార సాదితతురేమెపైన

  ననుప గలగవార నవువ్వెదుర
    కినియనఁగ నేమటకి కేలతత్తి మొకక్కచ నితత
   వనయాన వనన్నవతచ వనవయత మానఁట

చ. 2:    పగయము గలగవార పననఁగదు రెతతపైన
  కిగయ యరినఁగినవార గిలిగితతుర

    బయల బగియనేల బానఁతపడి ఆప నీక
    దయవుటట్టి సేవ సేస తాళవయత చలము

చ. 3:    బలిమ గలగవార పతతాల నెరపదుర
  వలచినవార రత నలయితతుర

   యలమ శ్రీవతకటేశ యడమానఁట లినఁకనేల
    మెలనఁగి కలస నినున్న మెచచ్చెవయత యకెను



రేక: 0511-1 నాట సత: 13-059
పలల్లవ:    తా నెరనఁగనఁడటవ య తారకాణలలల్ల ను

   రానీవ కాదనేనా రమణుని నీడక
చ. 1:    తలనఁప సమత్మితతచితే తనువు సమత్మితతచను

   వలప గలిగితేనే వాడికె గలగను
   చలము వడువకనన్న సాదితచవచచ్చెనఁ బనుల

   పలకల మతచివపైతే పతతమును మతచిదే
చ. 2:    తగల దపప్పుకతడితే తమకమునఁ దపప్పుదు

   తగవల వుటట్టితేను తరనఁకవానఁ బుటట్టి ను
    నగవుల నితడితేను నయము దోడన నితడు
   తగవుల నిలిపతే తాలిముల నిలచ

చ. 3:    చెనకల మొనపతే సిగద్గీలను మొనపను
   ననుపల మగిలితే నమత్మికల మగలను

    యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డడకే తా వచేచ్చెస
   చనవు సతమెపైతేనే సరసమటూ సతము



రేక: 0511-2 దేశక సత: 13-060
పలల్లవ:   పచిచ్చెదేరీ నీమాటల బతుకవయత

  వచచ్చెనవడిని వరవతదులయ వలప
చ. 1:   సతగడి నుతడేవార సరసములడేవార

  యతగిలిమోవచేచ్చెవా రెతదర నీక
   అతగవతచి యాసపడేవపప్పుట నే బానఁతపైతనా

  వతగడితచరాక చలల్ల వదలయ వలప
చ. 2:    వడిగాల సేసేవార వరసి నవవ్వెటవార

   యడుచటూప వుతడేవార యతదర నీక
    జోడుగా మరియు నీచటూపల నాపపైనఁ బారెనా

   నీడలనే వసతతప నీళళ్ళయ వలప
చ. 3:    చెలరేనఁగి పాడేవార చేసనన్నల చేసేవార

   యలయితచి పొతదేవార యతదర నీక
    ఇల శ్రీవతకటేశ ననేన్నలిత వచచ్చె గలద్గీనా

   తలకితచి కడునఁ దరితీపలయ వలప



రేక: 0511-3 సామతతత సత: 13-061
పలల్లవ:    ఎతతకెతత సేసేవు ఇది యేమే

  ఇతతగానఁ గొసరదురా ఇదియేమే
చ. 1:  ఇచచ్చెకములడేపత నెగసకెక్కములడేవు

  హచిచ్చె జవవ్వెనమదాన నిదియేమే
   మెచచ్చెలతనఁడు మెచచ్చెనఁగా మేకల పచరితచేవు

   యిచిచ్చెన చనవునను నిది యేమే
చ. 2:    మతతనాల చెపప్పునఁగాను మలయుచనఁ బెననఁగేవు

 యితతులలోపలనెలల్ల నిదియేమే
    వతతలగా నవవ్వెనఁగాను వస గటట్టి సేసేవు

  యతతయినానఁ గరనఁగవు యిదియేమే
చ. 3:    అతగవతచి కూడనఁగాను అలసేవు పానుపపపై

 యతగిలిమోవతోడ నిదియేమే
    రతగ శ్రీవతకటేశనఁడు రత సేసితే మొకేక్కవు

   యితగిత మెఱనఁగదువు యిది యేమే



రేక: 0511-4 సాళతగనాట సత: 13-062
పలల్లవ:    పాలదాగిన సతుత్తి వ పనికివచెచ్చెను నేనఁడు

   వోలినఁ బచచ్చెడములోన నొకతునన్న దిదివో
చ. 1:    పలల్లదాన నీవు రేపలల్లలోనఁ బెరిగేనానఁడు

  గొలల్లతల మటూనఁకలే కొలవలల్ల ను
   వలల్లనే సతదడికోప కొకత నీతురమే

   యిలల్ల సేసుకొని వుతడె నిరవపై నేనఁడిదిగో
చ. 2:     అతచెల వనముల నీ వావులనఁ గాచేనానఁడు

 చెతచలకదుపలే చెతగటలల్ల ను
     మతచిన రొచచ్చెకనఁ గాక మెలనఁత వకక్కత నేనఁడు

   పతచల నీబుజముపపై పాదుకొనె నిదిగో
చ. 3:    తనర శ్రీవతకటేశ దావ్వెరక నుతడేనానఁడు

  వనితల వవల వాడలలల్ల ను
   పననఁగి జతగిలిలోననఁ బేరకొనవల నని
    వనర నొకక్కత నీ వురమెకెక్క నిదిగో



రేక: 0511-5 రామకిగయ సత: 13-063
పలల్లవ:     చేరి ధరత్మిపణతము నీ చేతది గాక

  యరసాన నితదరిలో నేమనేదిరా
చ. 1:     కడు మొకక్కలన నీపపై కాకనఁల చలల్లనఁగరాదు

  నడుమతతరాల నీతో నవవ్వెనఁగరాదు
   వడువ కెతదుతటవని వతగెములడనఁగ రాదు

 యడయలేని సుదుద లకేమనేదిరా
చ. 2:     నితదల వసి నినున్న నేరములతచనఁగ రాదు

  మతదమేళమున మారమలయ రాదు
    కతదువకనఁ దసి నీపపై గాతల చటూపనఁగరాదు
  యతదువలల్ల గెలతు నినేన్నమనేదిరా

చ. 3:     కొపప్పువటట్టి తీసి నినున్ననఁ గటూరాక సేయనఁగరాదు
   యిపప్పుడే కూడిత వలయితచనఁగ రాదు

   ముపప్పురి శ్రీవతకటేశ మొకిక్కతేనఁ దిటట్టినఁగరాదు
   యపప్పుట పతతాల చెలల్ల నేమనేదిరా



రేక: 0511-6 ఆహిరి సత: 13-064
పలల్లవ:   చెలలలల్ల నితదుకే సిగద్గీవడేర

  పలమార నెటట్టి వడనఁబరచేవయాత
చ. 1:  సతగడినునన్నసతుల సరసములడనఁగాను

  యతగిలయ నీమోవ ఇపప్పుడిటేట్టి
   పొతగచ నినన్నపప్పుటని భోగితచేట సతులక

  యితగితాన మోహితేనె యట ట్టిసనఁగేవయాత
చ. 2:    పొతదేవళనఁ బాదాల నీబుజముపపైనఁ జానఁచనఁగాను

   కితదుపడె నీమేను కిముత్మిల నటేట్టి
  అతదముగానఁ గొతత్తిగానఁ బెతడాల్ల డేటవారికి

   ఇతదమని కానఁగిలటట్టి ఇతప సేసేవయాత
చ. 3:    వావులను తమతమవానఁడవు నీ వననఁగాను

  శ్రీవతకటేశ అతదరిశేష మెపైతవ
  యవళ నేలినయటట్టి మావతటసతులకెలల్ల

  చేవదేర నీమహిమ చెపేప్పుదటల్లయాత



రేక: 0512-1నారణ సత: 13-065
పలల్లవ:     మనిన్నతచ నే నిలచతడే మఱి కొలవుసేసేను

  ఇనేన్నసి మాటలడ నీయడువారమా
చ. 1:    అరసి నే నలిగితనతటా వనఁడుకొనేవు

   సరికి బేసికి నీతో సాటవారమా
  పరగనటేట్టి మతచముపపైకినఁ దసుకొనేవు

   సరసనఁ గటూచతడ నీతో సరివారమా
చ. 2:    వటట్టి వటట్టి కొతటనతటా నొడివటట్టి తీసేవు

  అటేట్టి మారవననఁగ వయతపవారమా
   చటట్టిరికముల సేసి సుదుద లలల్లనఁ జెపేప్పువు

  నెటట్టి కొని వనఁకొను నీయతతవారమా
చ. 3:   పతతములడితనతటా పకక్కననఁ గానఁగిలితచేవు

   కాతతునఁడవు నేము నీక కడవారమా
   రతతుల శ్రీవతకటేశ రతుల మేమత్మిలితవ

  దొతతరమెచచ్చెల మెచచ్చె దొడడవారమా



రేక: 0512-2ముఖరి సత: 13-066
పలల్లవ:    ఆయనాయ నీకితత యాచారాల గొడవల

    పాయప మదము నీవు పటట్టి కతడనఁ గలవా
చ. 1:   పూచినతతగేడువలనఁ బొలనఁత సితగారితచక

  యేచి నిలచనన్నది నీయదుటను
   చేచేత చెరనఁగమాసి వుతడితే నేమాయ

  చటూచిచటూచి యతట కోరచకతడనఁగలవా
చ. 2:   పచచ్చెనిచిలకవలనఁ బడనఁత చదువుకొతటా

  మచిచ్చెకల చటూపీ నీమతచముపొతత
   మెచచ్చెలగ దడిబెముమనఁద నుతటే నేమాయ

  కిచచ్చెరేనఁగి ముటట్టి తమకితచకతడనఁగలవా
చ. 3:    మటూసినముతతమువల ముదిత కానఁగిట నిలిచ్చె

  ఆసకొలీప్పు శ్రీవతకటాధిప నినున్న
   సేసవటట్టి నాలనాళల్ల చేసితే నతదుకేమాయ

  వాసితోడనఁ బొతది వలవకతడనఁగలవా



రేక: 0512-3కాతభోది సత: 13-067
పలల్లవ:   వారేమ సేతుర వనితలితతే

  దటూరకవ నీవు తొయతలల
చ. 1:    చెలల నాడకవ సేవ సేసేవార

  బలిమనఁ బటట్టినఁగనఁ బాయుదురా
  తలపోసి మేల తానెఱనఁగవల

  చెలవునివ య చేనఁతలలల్ల
చ. 2:  కోపగితచకవ కొలవులోవార

 వోపమతదురా వరయనఁగా
  దాపపైన వభునఁడు తానెతచకోవల
  చటూప చెపప్పువ సుదుద లలల్ల

చ. 3:   యేమ ననకవ యేలకొనన్నవార
 కామతచినవళనఁ గాదతదురా

  యమేర శ్రీవతకటేశనఁడే ననేన్నల
  నే మానననవ నేరప్పులలల్ల



రేక: 0512-4దేసాళత సత: 13-068
పలల్లవ:   కతటమ నీసుదుద లలల్లనఁ గడపరాయ

   యితటతట దారణలకెక్క నేమ చెపేప్పుదయాత
చ. 1:   కొమత్మిలచేతనెలల్ల ను కొలవు సేయితచకొతటా

   కమత్మి వలప కొటారగానఁ బెటేట్టివు
    అమత్మిరో పోనఁకకనఁ బుటట్టినఁడాయను సిగద్గీల నేనఁడు
   యమెత్మిల సతులభాగాత లేమ చెపేప్పుదయాత

చ. 2:  జలజలోచనలతో సరసములడుకొతటా
  మొలకనవువ్వెలను వాముల వసేవు

   తలనఁపలోని రతుల తరగని ధనతమాయ
   యలజవవ్వెనుల ముద మేమ చెపేప్పుదయాత

చ. 3:     కతదువ నితతుల నిటేట్టి కానఁగిటనఁ బెననఁగకొతటా
   చెతదుచ మోవులపపై లచెచ్చెన వటేట్టివు

   అతది శ్రీవతకటేశ ననన్నలమ మెచిచ్చెతవటేట్టి
   యితదరి మురిపముల యేమ చెపేప్పుదయాత



రేక: 0512-5శతకరాభరణత సత: 13-069
పలల్లవ:  చటట్టిమువలనే చటూడవ

   మెటట్టి చనఁ బాదము మనఁద వసని
చ. 1:   వదదనఁ గటూచతడితే నొడివటట్టి కొని

  సుదుద ల చెపీప్పునఁ జూడవ
  బదదకమతటే బాసల సేస

 పొదుద వోనివానఁడు బొదితచనే
చ. 2:    గేదతగి పూవచిచ్చె కేలతత్తి మొకిక్కతే

 జూదమాడుమనీనఁ జూడవ
   సాదవు గమత్మితటే సనన్నల చటూపీని

 వదియమెత్మికానఁడు వతటవచచ్చెనే
చ. 3:   గకక్కన నేమెచిచ్చె కానఁగిలితచకొతటే

   చొకక్కనఁగ ననునఁ గటూడెనఁ జూడవ
  యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁడు మెచచ్చెని

  కకక్కసనఁడు మోవ గతటరేచనఁనే



రేక: 0512-6నాదరామకిగయ సత: 13-070
పలల్లవ:    ఎలయితచనఁ దానినిన్నటా నేమ సేతునే

   యలనఁగెతత్తి దటూరరాదు ఏమ సేతునే
చ. 1:    వతతగా వనఁడుకొనీని వనకట చేనఁతలక

   యతతపైనానఁ గొలప్పుదు మన సేమసేతునే
     కాతతునఁడు తా నినిన్నటాను కడు మరి వునన్నవానఁడు

   యితతులితదర నునాన్నర యేమ సేతునే
చ. 2:      ముటట్టి తా ననున్ననఁ బలీచ్చెని మొనన్ననెలల్ల రానతదుక

    యిటేట్టి కోపము మానదు యేమ సేతునే
    ఱటట్టిడి తా నితతలో నాఱడరసము చటూపీని

   యటట్టికేలకనఁ గతటని యేమ సేతునే
చ. 3:     కదిసి తానఁ గానఁగిలితచి కడవారినఁ బొతదినతదు-

  కెదుట శ్రీవతకటేశ నేమసేతునే
   అదన ననేన్నలకొనె ననిన్నటాను మనిన్నతచ-
    నిదివో నే మరిగిత నేమ సేతునే



రేక: 0513-1శ్రీరాగత సత: 13-071
పలల్లవ:     ఎఱక చెపేప్పుమయత యిదిగో నీక నేనఁడు

    మెఱసి నీవు నాక మేలపై వలతువు
చ. 1:    అలరలకొపప్పు నీక నతమోహము వుటట్టితచె

  తలిరమోవ తీప దపప్పురేనఁచెను
  వలినఁజెకక్కలకళల వడుక పరికొలిప

   కలికి సితగారాల కనున్నలస నితచెను
చ. 2:     తచిచ్చెన గబబ్బుచనున్నల తమకము రేనఁచె నినున్న

   మచిచ్చెకనఁ గనుచటూపల మరాత్మిల నానఁట
   మెచచ్చెలపేరినఁట వపప్పు మకిక్కలిని భద్రిమయితచె

  నెచెచ్చెలిచకక్కనఁదనము నినిన్నతత చొకిక్కతచెను
చ. 3:   వాసనమోవతేనె వతతున నోరటూరితచె

   సేసవటట్టిన చేతుల సిగద్గీ దేరిచె
   యసుదిదకి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  శ్రీసతమహిమలలల్ల చేచేత మెపప్పుతచెను



రేక: 0513-2భపైరవ సత: 13-072
పలల్లవ:   ఇతక నేమసేసేవయత యితతేశయను

  సతకెలేని వలపల జాజరాయను
చ. 1:     మగవ నీతో నేనఁడు మాటలడిన ఫలము

 చిగరవతటమోవ చిలల్ల లయను
    తగిలి యితదానఁకా నీదతడ నుతడిన ఫలము

 వగరనఁజేనఁతల నసురసురాయను
చ. 2:     నలినాక నీతోను నవువ్వె నవవ్వెన ఫలము

   చెలనఁగి కొపప్పులల్ల వడి చికక్కలయను
    యలమ నీకనఁ జేతులతత్తి మొకిక్కన ఫలము
  నిలవుక నిలవ నివవ్వెరగలయను

చ. 3:     సుదత నినున్ననఁ దపప్పుక చటూచినయటట్టి ఫలము
   కొదలేని రతులక గరి యాయను

   పొదలి శ్రీవతకటేశ పొతదుచేసిన ఫలము
  చదురనఁదనాల నేరిచ్చె జాణయను



రేక: 0513-3సామతతత సత: 13-073
పలల్లవ:    ఎఱినఁగితనిదివో మ యిదదరి తమకముల

  మొఱనఁగల నేరతువ మునిన్నటకతటను
చ. 1:    చలివాసి యదుటను సరసునిమోము చటూచి

  సలవ నవవ్వెతవలే చెలియా
   కలవపవువ్వెల వసి కమత్మిట నపప్పుడేమని

   పలికితవ నీవు పతతముల మరను
చ. 2:    చాయలకనఁ గొలవులో సతులలల్లనఁ జూడనఁగాను

  చేయతత్తి మొకిక్కతవలే చెలియా
    ఆయముల కొనగోర నతటనఁగా సనన్నల నీవు

   సేయ నేరిచ్చెతవ యేల సేనఁతలకక్కడుగను
చ. 3:   వావరి నోరెనఁపాట వసతతవలల్లభనఁడెపైన

 శ్రీవతకటేశనాలవ చెలియా
   యవళ నినేన్నలినటేట్టి యనస ననిన్నతనఁడును

   వావ చెపప్పునేలే యితక వరసలతోడను



రేక: 0513-4దేసాళత సత: 13-074
పలల్లవ:   వనెన్నకానఁడ వనిన్నటాను వలల్లభరాయ

  వునన్నసుదుద లేనఁటకోయి వో వలల్లభరాయా
చ. 1:   వాడికెపైన వలపల వలల్లభరాయా

  వాడుదేరె నీమోవ వలల్లభరాయా
  వాడవలపల మెచచ్చె వలల్లభరాయ

   వోడక ననేన్నలకొమత్మి వో వలల్లభరాయా
చ. 2:    వలగొని మొకేక్కము వలల్లభరాయ నీ-

   వలలనఁ జికిక్కత మదే వలల్లభరాయా
   వలనా యితతేసి రటట్టి వలల్లభరాయ

   వులివచిచ్చెమోవ యిమత్మి వో వలల్లభరాయా
చ. 3:   వరనోరెనఁపాట వలల్లభరాయా నేనఁడు

  వరసక రావోయి వలల్లభరాయా
   వరదునఁడ శ్రీవతకట వలల్లభరాయ మముత్మి-

   నొరసికూడిత వటేట్టి వో వలల్లభరాయా



రేక: 0513-5ఆహిరి సత: 13-075
పలల్లవ:   ఎటఱ ట్టినా దయదలనఁచి యేలకోవయాత

   జటట్టిగొని నినున్న నతత సాదితచనేరను
చ. 1:   మనిన్నతతువనెడి నితడు మతదమేళమునను

 యనిన్నమాటలడితనో యరనఁగను
    కనిన్నయనఁ గనక నీతో కతదువలచటూప మోప
   వనన్నపాల చేసుకొను వవరము నేరను

చ. 2:   కెపైవసమెపై నీవుతడిన గబబ్బుతనమునను
  యేవడిగము గొరతో యఱనఁగను

   దేవులనఁ గనక నీవు దిమత్మిరివానఁడవని
  భావతచి కరకరితచి బాసగొననేరను

చ. 3:   దోమట దొడికినటట్టి దొరతనమునను
   యేమ నావళళ్ళనఁ దపప్పులో యఱనఁగను

   కామనినఁ గనక శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁగటూడి
   ఆముక వుతదాన నినున్న నవునఁగాదననేరను



రేక: 0513-6భపైరవ సత: 13-076
పలల్లవ:     మావతటవా రేమనాన్న మరాత్మిల సనఁకి వచచ్చె

   వవల మలో మర వచారితచకోరయాత
చ. 1:    మచిచ్చెకతోడుత నీవు మాటలడనఁగానఁ జూచి

  నచచ్చెకొని కొతతగొతత నవవ్వెనాప
    హచచ్చెకతదు లతదులోన నేమ దలిసనో కాని

  వచచ్చెనవడిని నీవ వచారితచకోవయాత
చ. 2:    గటట్టి తోడ నీవు పదదకొలవపై వుతడనఁగనఁజూచి

   నటట్టినడుమ నిలిచి నవవ్వె నాప
   ఇటట్టి చేసిన చేనఁతలేమేమునన్నవో కాని

  దటట్టిముగ మనసులోనఁ దలపోసుకోవయాత
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్ననఁ జెతదినటట్టి నినున్ననఁజూచి

   నావనక నిదివో నవవ్వె నాప
    యేవల నీక వలప లనిన్నగలవో కాని

  ఆవటతచి చెలలతో నాలోచితచకోవయాత



రేక: 0514-1ధనాన్నశి సత: 13-077
పలల్లవ:    మగవ యపప్పుటనుతడి మనికతమున నవవ్వె

   అగడేల లోపలికి నతకెల రారాదా
చ. 1:   యిలల్ల లయినదాని నితదరిలోపల నీవు

  పలల్లదప మాటలడి పచిచ్చెసేతురా
    చెలల్లనఁబో ఆనఁటదానికి సిగద్గీ వడువనఁ దగవా

   కలల్లరివపై యితత నీవు కాకసేయవలదు
చ. 2:    పీనఁటపపైనఁ బెతడిల్లకూనఁతురనఁ బేరటాతడల్లలోన నెలల్ల

  వానఁటముగనఁ బయతదతట వాసిసేతురా
   మేనఁట యానఁటదానికి మేరమరనఁ దగవా

  గానఁటముగ నీవతత కాకసేయవలదు
చ. 3:    పటట్టిపదేవులనఁ దచిచ్చె పడనఁతులలోన నెలల్ల

   జటట్టిగొని మోవతేనె చవ చటూపేవు
    అటేట్టి కూడితవ మగనాలికి రటట్టి దగవా

  గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కాకసేయవలదు



రేక: 0514-2శతకరాభరణత సత: 13-078
పలల్లవ:   నీవ యినఁకనఁ గరణతచవయాత

   భావతచి కత లేరప్పురచనఁగనఁ గలరా
చ. 1:  మనసులోని నీమతకములలల్ల

 కనునఁగొననఁగలరా కామనుల
  వనుకొని నీవళల్ల వసములితతేసి

   దినదినమును నిట తలియనఁగనఁ గలరా
చ. 2:     నలగడ నీ వట నవవ్వెన నవువ్వెల

   తలనఁచనఁగనఁ గలరా తగ సతుల
  నెలకొని నీరతనేరప్పుల చేనఁతల

   కొలనఁదుల వటట్టి క కొసరనఁగనఁ గలరా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెర జిగి నీ మహిమల

 సేవతచనఁగలరా చినెన్నకల
   వావరి నతదరి వరస నేలితవ

   వావుల దలపచ వారితచనఁ గలరా



రేక: 0514-3సాళతగనాట సత: 13-079
పలల్లవ:     నీ వల పతతాలడేవు నేనఁడు మాతోను

  భావతచితే నానఁడువారి పగటలివ
చ. 1:    చెకక్కలనఁ జేతులిడుక సిగద్గీలతో నుతడేది

 చకక్కనిసతులకెలల్ల సహజమది
     జకక్కవ చనుల మనఁద సారె బయతద మటూసేది

  యకక్కడా మానినులక యికక్కవలివ
చ. 2:    వుదుటన నవువ్వెతాను వోరచటూపల చటూచేవ

 చదురానఁడులపైనవారి సహజమది
    పొదిగి సనన్నల చేసి బొమత్మిల జతకితచేది

  మొదలనఁ గాతతలకను మురిపేలివ
చ. 3:     పలకల లోపలను వచిచ్చె దొరల నాడేది

  అలమేలత్మితగనెపైన నాకతదము లివ
    చెలనఁగి కూడిత వటేట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్న
  వలప వనితలక వాడికలివ



రేక: 0514-4దేసాళత సత: 13-080
పలల్లవ:    మెచిచ్చెరి గొలల్లతలలల్ల మనఁద మనఁదను

   యిచిచ్చెరి చనవుల నీవటేట్టి బతుకవయాత
చ. 1:     అతగనలపైతేనఁ జాల నటేట్టి దయ దలనఁతువు

  యతగిలి మోవులని యతచవు
   కతగలే కెపప్పుడు మెడనఁగటట్టి కొనే వుతదువు

  యితగితపరతుల నీకేమ గడమయాత
చ. 2:    వలనఁదులపైతేనఁ జాల వడుకనఁ బెతడాల్ల డుదువు

  పొలసి వారేమచిచ్చెనానఁ బటూసుకొతదువు
   నెలకొని యేపొదుద నెతత్తినఁ బెటట్టి కొతదువు

   వలపలనోము నీక ఫలియితచె నయాత
చ. 3:     మానినులపై తేనఁ జాల మరత్మిముల చటూతువు

   ఆనుక వనఁపన మోచ కలరదువు
   నే నలమేలమతగను నీవు శ్రీవతకటేశనఁడ-

   వనిజాన నినున్ననఁ గటూడితతక నేలకోవయాత



రేక: 0514-5సామతతత సత: 13-081
పలల్లవ:   ఏనఁటకినఁ బదరే వతతులతోడను

   నేనఁటనె తపప్పుదు నేరప భువని
చ. 1:     వలవ నేరతువు వడి నీ రమణుని

  వలపతచనఁగ నేరవలనఁ గదవ
  పలికినటలనే పతతము పపైపపై

   నిలిపనదే పో నేరప భువని
చ. 2:    నవవ్వె నేరతువు ననుపన నాతని

 నవవ్వెతచవలనఁగదే నటనలను
  వువవ్వెళళ్ళవల నోరటూరితచి పగటల
   నివవ్వెటలట పో నేరప భువని

చ. 3:   చికక్క నేరతువు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ
 జికిక్కతచవలనఁగదే సేవలను

   మకక్కవ నీ వలమేలత్మితగ వనసితవ
   నికిక్క మమేత్మిలట నేరప భువని



రేక: 0514-6దేవగాతధరి సత: 13-082
పలల్లవ:    ఏడేడనఁ జూచినాను య సుదుద లే

 కోడెకానఁడవయితవ గోవతదరాజా
చ. 1:    అతదగారి మాటలడి ఆయములతట యతట

  యితదుముఖనఁ జొకిక్కతచి యేలకొతటవ
   పొతదుల మరిగి యాకెభోగములకొఱకనఁ గా

  గొతదినఁ బవవ్వెళతచితవ గోవతదరాజా
చ. 2:      సలవ నవువ్వెల నవవ్వె చేతుల చానఁచి చానఁచి

   కలికిని వలపతచి కెపై కొతటవ
  కలయికలకనఁగానే కతదువ పానుపమనఁదనఁ

  గొలవునాన్ననఁడ వదివో గోవతదరాజా
చ. 3:      తముత్మిలము నోర నితచి తమకము రేనఁచి రేనఁచి

  కొమత్మినునఁ గానఁగిటలోననఁ గటూడితవ
  నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నెలనఁతరతులకే

  కమత్మిరితచేవు మోహము గోవతదరాజా



రేక: 0515-1కేదారగళ సత: 13-083
పలల్లవ:   వనన్నపమది యొకట వవలమారలకను

   సనన్నలను చాయలను సతతమౌటే మేల
చ. 1:    చెలిమయొకర వచిచ్చె చేసి పటట్టివచచ్చెనా

  అలరి తమయతతనే అతదునఁగాక
    చెలలము మాక బుదిద చెపప్పునఁగా వసముల

   వసలేని లోలోని వడుకితతే కాక
చ. 2:     కూరిమ యవవ్వెరెపైననఁ గోన వయ వసమా

   తారకాణపై న తమ తమ గాక
  సారె నటూడిగపవార చవసేయవచచ్చెనా

  మేరమర నపప్పుటమేళముల గాక
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ బలిమసేయ మాక వసమా

   మవలనఁ గటూడినవ మెచచ్చెల గాక
   యవధన నతడవార యచచ్చెరితచ నోపదురా

  కెపైవమెపైనయటట్టి గరిమెల గాక



రేక: 0515-2ముఖరి సత: 13-084
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా మతకనఁదనమేనఁటకి నీక

  చతదముగా మనిన్నతచి చనవయతరాదా
చ. 1:     హతత్తి నినున్న వనఁడుకొనీ నపప్పుటనుతడియునఁ బత

 చితత్తిములోపలిమాట చెపప్పురాదా
   కొతత్తి కొతత్తివలపల కొతగవటట్టి నినున్ననఁదసి

  పొతుత్తి లనఁగటూచతడి అటేట్టి పొసనఁగనఁగరాదా
చ. 2:    పననఁగచ మానఁటలడి పగయముల చెపీప్పుని

  వనయములలల్ల నీవు వనరాదా
    తనివ దరక పపైపపైనఁ దానే సరసములడి

   చెనకచ నీవు నటేట్టి చెలనఁగరాదా
చ. 3:    కపప్పురము నోరికిచిచ్చె కానఁగిలితచకొనీ నినున్న

  యిపప్పుడు నీవయతకొని యనయరాదా
  అపప్పుట శ్రీవతకటేశనఁడతగవతచి నినున్ననఁగటూడె
  దపప్పుదేరి యనిన్నటాను తనివతదరాదా



రేక: 0515-3భవుళ సత: 13-085
పలల్లవ:    తలకొని యేల యడతానఁకితచేవు చెలలను

   వలయ మసరితల వతటా నుతడేము
చ. 1:    సముకాననే నినున్న జతకితచి చటూచేట

   రమణుల నేము మేరకనఁ దచేచ్చెమా
   తమకితచి నీవ యాకతాన వనఁడుకొనవయత
   తమతోడ నేము తరదతడ నుతడేము

చ. 2:    బడిబడి నీతో నొడాడ నఁబటాట్టి మాటలడేట
  పడనఁతుల మేము వడనఁబరచేమా
   తొడినఁబడ నీవ పొతదుల చేసుకొనవయత
  తడనఁబడక మలనఁగదాపన నుతడేము

చ. 3:    రతవళ నినున్ననఁ గడురాపగా నలయితచేట
  అతవల నతతేసి కాదననఁగలమా
   యితవపై శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి నీవనసితవ

  మతమఱవక నీమనన్నన నుతడేము



రేక: 0515-4శ్రీరాగత సత: 13-086
పలల్లవ:    వలయనఁగనఁ దర యినఁక వయనఁగదే

   నిలవుననఁ బులకల నితడనఁగనఁ దొడనఁగె
చ. 1:    వరలనఁగొని పతని వయనఁగ వయనఁగ

  మరని శరములపై మెపైకొనెను
   సురతవు నటనల చటూపనఁగనఁ జూపనఁగ

   పరరేనఁపల మదినఁ బెనగొననఁ దొడనఁగె
చ. 2:    చకక్కగనఁ గపగము చలల్లనఁగనఁ జలల్లనఁగ

 చొకక్కమతదులపై సుడిగొనెను
   అకక్కర మాటల ఆడనఁగ నాడనఁగ

  మకక్కవవలపల మలయనఁగనఁ దొడనఁగె
చ. 3:    యితపల వడియము లియతనఁగ నియతనఁగ

 ముతపలమదముల మునుకొనెను
  అతపక శ్రీవతకటాధిప సనయనఁగ

  సతపదతమకము జడినఁగొననఁ దొడనఁగె



రేక: 0515-5శతకరాభరణత సత: 13-087
పలల్లవ:   ఆమనిపవువ్వెవతటది ఆయమెపైన వయసు

   కామతచి భోగితచక యా మరనఁదగనా
చ. 1:  చలపాదితనమేల సణనఁగలడనఁగనేల

  బలిమనఁ బెననఁగేయటట్టి పతతోను
  పలకరాదా కపగపబాగా లియతనఁగరాదా

  చెలలక నితతేసి సిగద్గీవడనఁదగనా
చ. 2:   బగియనఁగ నితతయేల పచచ్చెవరగనఁగనేల

  పగటననఁ దమకితచే పతతోను
   నగవుల నగరాదా నయముల చటూపరాదా

 చిగరమోవతోడ సిగద్గీవడనఁదగనా
చ. 3:    మరిగితచ నితతయేల మనసుల చటూడనేల

  పరగ శ్రీ వతకటపతతోను
   గరిమెల మెచచ్చెరాదా కానఁగిటనఁగటూడె నతనఁడు

  శిరసువతచక యటట్టి సిగద్గీవడనఁదగనా



రేక: 0515-6రామకిగయ సత: 13-088
పలల్లవ:   మేలమేల నీగణల మెచిచ్చెతమయాత

  మెపైలలేక నీమనసు మణునఁగాయనఁగా
చ. 1:     మచిచ్చెకతో నాప నీక మనవుల చెపప్పునవ

  యిచచ్చెగితచి వతటవగా ఇనిన్నయును
   వచిచ్చె నీయదుటనఁ దలవతచక వునన్నతదుక

  తచిచ్చెవసినటట్టి నీక దయవుటట్టినఁగా
చ. 2:     ఆసతోడ నాప నీక నతపన కానికెలవ

 సేసవటట్టినచేతులనఁ జేకొతటవ
   పూసగచిచ్చెనటట్టి నినున్ననఁ బొతచి చటూచినయతదుక
  రాసినతమకము బోరన రేనఁగెనఁగా

చ. 3:    సిగద్గీతోడ నీకనిటట్టి సేవల సేసినవ
   అగద్గీమెపై మెచిచ్చె కానఁగిట నలమతవ
   నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నేనఁడు మముత్మినేలితవ

  యగద్గీలేని రతులలల్ల నిరవాయనఁగా



రేక: 0516-1సాళతగత సత: 13-089
పలల్లవ:    ఆతనఁడు చెపప్పునటల్ల అతడనే కూచతడనఁగదే

   రాతరీనఁ బగల నితత రవవ్వెసేయనఁదగనా
చ. 1:   వలపగలవారికి చలము సాదితచరాదు

   లలినఁ జెపప్పునటట్టి సేయవలనఁ గాని
   చెలవునఁడాతనఁడు నీపపైనఁ జేతుల చానఁచనఁగాను

  పలచనఁదనాన నితత పననఁగనఁగనఁదగనా
చ. 2:    తగల గలచోటకి బగవు చటూపనఁగరాదు

   మొగమచచ్చెలే యాడనఁ దగనఁ గాని
   నగతా నాతనఁడు నీకానల గడునఁబెటట్టినఁగాను

  జిగిమతచి నీకితత సిగద్గీవడనఁదగనా
చ. 3:    రతవళ ననిన్నటా సమత్మితతచక మానరాదు

  మతమరి కూడుటకనఁ దతగాని
    ఇతవపై శ్రీవతకటేశనఁ డేలి నినున్న మెచచ్చెనఁగాను
  సతమెపై నీకితతగటట్టి జరపనఁగనఁదగనా



రేక: 0516-2దేశక సత: 13-090
పలల్లవ:   ఎటవతట జాణకానఁడే యతనఁడు

  చిటకల వసని సలవనవువ్వెలను
చ. 1:   సతగడినునన్నయాపను సాకిరి చెపప్పుమనుచ

  కొతగవటట్టి తీసని కొయతతనాన
   అతగవతచి మాటలడ ననువుగావల నతటా

  నెతగిలితముత్మిలము పపైనిటట్టి వుమసని
చ. 2:     యఱకగానఁ బొరగాప నిటేట్టి పొదుద చెపప్పుమని

  నెఱినఁగొపప్పువటట్టి తీస నేరపనను
   మఱియునఁ బెననఁగేవళ మెపైమరవు వలనతటా

  మెఱనఁగగోణము కొతగ మనఁదవసని
చ. 3:    పోరచి వచిచ్చెనాపను బుదుద ల చెపప్పుమనుచ

  గోరగీరి కానఁగిలితచి కూడనదే
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డిరవపై వుతడేనతటా

   సారెక మనిన్నతచి నాక చనవచచ్చెనే



రేక: 0516-3వరాళ సత: 13-091
పలల్లవ:   మొగము చటూడనఁగానే మొరనఁగేటకే

  వగటగా నీవళ వసటేనఁటకే
చ. 1:    సేసల వటేట్టియపప్పుడు సిగద్గీలవడుట గాక

   ఆసనఁ గానఁపరము సేసే అపప్పుడేనఁటకే
    వాసుల వటేట్టియపప్పుడే వడి జతకితతుర గాక

  యసులేక నవవ్వెయపప్పుడినఁక నేనఁటకే
చ. 2:     యడసి వుతడినవళ యగద్గీల వటట్టి ట గాక

  అడరి వడెమచేచ్చె యపప్పుడేనఁటకే
  తడవనయపప్పుడే తపప్పులవటట్టి ట గాక

  వడికమెపై వుతడనఁగాను వరయనఁగనేనఁటకే
చ. 3:    కతగియుతడినయపప్పుడు కానఁకల చలల్ల ట గాక

  అతగములతట కూడిన యపప్పుడేనఁటకే
   సతగతగా శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డేల నినిన్ననిన్నటా

   సతగడి మెచచ్చెటగాక చలము మరేనఁటకే



రేక: 0516-4సాళతగనాట సత: 13-092
పలల్లవ:    దేవతల చెలనఁగిరి దికక్కలలల్ల సతతోషితచె

   ఆవల నసురలలల్ల నడనఁగిరి యపడే
చ. 1:    అతదమెపై మధురలోన నదివో కస్కృషారవతారనఁ

  మతదను శబ్రావణబహుళషట్టిమ నేనఁడు
  దితదుపడిరి దేవకీదేవ వసుదేవునఁడును

  అతదిరి బద్రిహత్మినతద మతతరతగములను
చ. 2:   నడుమరేపలల్లలోన నతదగోప యశోదల

  కొడుకెపై పరిగెనదే గోవతదునఁడు
  అడరి గోపకలను ఆవులమతదలను

  వుడివోనివడుకల నుపొప్పుతగనఁ గలిగెను
చ. 3:    ఇపప్పుడు శ్రీవతకటాదిద్రి నిద తరపతలోన

  వుపప్పుతలిల్ల దేవునఁడెపై వునాన్ననఁడిదే
  చిపప్పులి సేవకలను శ్రీసతదేవయును

   కపప్పు నానాగతులనఁ బొగడనఁగనఁ దొడనఁగిరి



రేక: 0516-5శ్రీరాగత సత: 13-093
పలల్లవ:    కతటమ నేనఁడభాగతము కనున్నలతుదల నేము

  నతటన సతతోషితచకొతటమ వోవభునఁడ
చ. 1:    మొలకచనున్నలమనఁద మోప నీవు కొనగోర

  వలప కలపదసేవా ఆకెక
   కిలకిల నవవ్వెనఁగానే గిలిగితచే వపప్పుటని

   నలవతకనఁ గటూరిముల నానఁట వసేవా
చ. 2:    ఘనమెపైన పరనఁదుపపై కటేట్టివు మొలనటూళళ్ళ

 గలమెల జవవ్వెనానకొనరితచేవా
   పననఁగి సిగద్గీవడనఁగ బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచేవు

   వునికిగా రతపతట లొడుపనఁగనఁ జూచేవా
చ. 3:    ముపప్పురినఁ దురమునితడ ముడిచేవు పవువ్వెల

  తపప్పుకతడ ననుప పానఁతరనఁబెటేట్టివా
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మినెలల్ల

   అపప్పుటనఁ గాతతలమేల ఆమని సేసేవా



రేక: 0516-6  నాగ వరాళ సత: 13-094
పలల్లవ:   ఇదదరికిద వనన్నప మెతచకోరయత

    సుదుద ల చెపప్పునఁగానే సటూట యవును ముదము
చ. 1:   పొరగపొతతలనుతటే పొతదుల సమకూడును

 సరసములడితేను చవవుటట్టి ను
   నిరతనఁ గోరియుతడితే నిగడునఁ గోరికల

   యరవుల లేకతడితే నెనయును మనసు
చ. 2:     సతగడినఁ గటూచతటేనే సమత్మిత తానే కలగ

  అతగవతచి పననఁగితే నాయములతట
    యతగిలిమోవు లిచిచ్చెతే యితపల సొతపల రేనఁగ

   జతగిలి నవువ్వెనవవ్వెతే సతమౌను పనుల
చ. 3:     వకక్కపానుపన నుతటే నుడివో వతట రతుల

   మకిక్కలి జాణతనాల మతచను మేల
    యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యితత నీవు గటూడితరి

    తకక్కక యిటేట్టి వుతటే తమకము హచచ్చెను



రేక: 0517-1దేశక సత: 13-095
పలల్లవ:    ఎతతయిన మముత్మి నీవు యేలినటట్టివానఁడవు

  పతతగతత్తినెపైతనతటానఁ బదరేవు సుమత్మి
చ. 1:    కాతరాన నే నినున్ననఁ గడవనాడిమాట

   జాతుల సేసేవు సుమత్మి సతులలోను
   చేతకి లోనాయనతటా చికక్కని నాచనున్నలపపై

    ఘటూతల నితచేవు సుమత్మి ఘనునఁడ మొకేక్కను
చ. 2:     మేరమరి నే నీతో మేలక నవవ్వెననవువ్వె

   ఆరసి చెపేప్పువు సుమత్మి ఆతడల్లతోను
   కూరిమ నీతోడమనఁదనఁ గటూచతటనతటానఁ బరనఁదు

    సారె నదిమేవు సుమత్మి సరగ మొకేక్కను
చ. 3:    అగద్గీలమెపై రతవళ నతగముల సనఁకినతదు-

  కెగద్గీలవటేట్టివు సుమత్మి యితదరిలోను
  నిగద్గీల శ్రీవతకటాదిద్రినిలయ గోవతదరాజ

   వగద్గీళతచేవు సుమత్మి వడుక మొకేక్కను



రేక: 0517-2ఆహిరి సత: 13-096
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరనఁ జెపప్పుర నీక నేమసేసేది

  జవవ్వెనపాయముగా సటల రేచేనఁది
చ. 1:     పతతము నీవాడేవట పటట్టిరాదా యగద్గీ మేము

 యతతనేరపరివ నినేన్నమచెపేప్పుది
   అతతదొరవు నీవపైతే నానఁడువార సదరమా

   దొతతుల యతగవల తోనఁచదో కాక ఎవవ్వె
చ. 2:     రావాడి గోరటూనఁదేవట రాసి నే జతకితచరాదా

  యేవలల్ల నేరిచ్చెతవ నినేన్నమచెపేప్పుది
   నీవ చదువనేరిచ్చెతే నెలనఁతల తుచచ్చెమెపైర

   యవళ నీవచారము యేలలేదో కాని
చ. 3:    తకక్కక కూడితవట తమకితచరాదా నేను

  యకక్కడనఁగలిగె బుదుద లేమచెపేప్పుది
    నికిక్క దేవరవపై తేనే నీవారగారా సతుల

    ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ యేల మతకో కాక



రేక: 0517-3కాతబోదిసత: 13-097
పలల్లవ:    మటూసి దానఁపరములేవ మునుకొనె వలపల

  బాస చేసినపప్పుడే బదికితమ
చ. 1:    మచిచ్చెకతో నీవు నాతో మాటలడినపప్పుడే

  రచచ్చెకెకెక్కనఁ బనులలల్ల రానఁపపైతమ
   కచిచ్చెకచిచ్చె నీవు పొరగన నునన్నయపడే
 వచచ్చెనవడిని వలల్లవరలపైతమ

చ. 2:     నతటచేసి నీవు నాతో నవువ్వె నవవ్వెనపప్పుడే
  అతటన మనసులతో నారడెపైతమ

  జతటయి వదదనఁగటూచతడి చనవచిచ్చెనపడే
 యితటనితట నాడికెలకిరవపైతమ

చ. 3:    కతలగా మోవమనఁద గతటచేసి నపప్పుడే
  రతచేనఁతలనునఁ గడు రవవ్వెయితమ

  యితవపై శ్రీవతకటేశ యనసితవపడే
  మతమఱి యినిన్నటాను మేలవారమెపైతమ



రేక: 0517-4పాడి సత: 13-098
పలల్లవ:    ఇదదరము మయదుట నిదివో వునాన్నరము

  వదిదకతోనఁ దేరచ్చెరే వకక్కటయేతము
చ. 1:      మొగము తానఁ జూచితేనే నగిత నే నతతలోనే

  తగవుల చెపప్పురే తరణులల
   పగటలవానఁడు తాను పతతగతత్తిను నేను

 జగమెలల్లనెఱనఁగ మాసహజముల
చ. 2:    పపైకొని వడివటట్టితే పకక్కన గోరనొతత్తిత

  సాకిరల చెపప్పురే సతులల
    కాకరిమాట తనది కతదువ జతకెన నాది

  చేకొనన్న మావళల్లనఁ గలసేనఁతలివ
చ. 3:     గటట్టిగానఁ జెకక్కనొకిక్కతేనఁ గానఁగిటనఁ గటూడిత నేను

  చటట్టిరికాల చెపప్పురే సుదతులల
    యిటేట్టి తా శ్రీవతకటేశనఁ డితదిరాదేవని నేను

  గటట్టి న మాయతదునఁగల గణములివ



రేక: 0517-5ఆహిరి సత: 13-099
పలల్లవ:   ఎట ట్టిరవవచచ్చె యిటవతటవలల్లనఁ జూచి

  పటట్టిపగటనుతడియు బడల నీచెలియ
చ. 1:   పతతగానఁడవపైనతదుక బలిమ గలయతదుక

  నితతులతోనఁ జూపేవా యగసకేక్కల
 యతతదడవాకమడిచిపప్పుతచకొనేవు నీవు

   బతతనిటేట్టి నిలచతడి బడల నీచెలియ
చ. 2:   నేరపరివపైనతదుక నిజముగల యతదుక

  ఆరీతనఁ దకిక్కతతురా యతగనలను
   కోరి తొడలపపైనఁ జానఁచకొతటవ నీపాదాల

   భారము మోచకవుతడి బడల నీచెలియ
చ. 3:  యేలినతదుక శ్రీవతకటేశనఁడవపైనతదుక

  జాలినఁబెటట్టి దురా యితత సకియలను
    వళతోనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి వలయ మనిన్నతచితవ

   ఆలరి రతులచేత నలస నీచెలియ



రేక: 0517-6నాగవరాళ సత: 13-100
పలల్లవ:  సుదతులకితనికి సబనవళ

   వుదుటననఁ జెలలలల్ల నటూడిగాల శయరే
చ. 1:    ఇదదర పతడిల్లకూనఁతులకితనఁడు గటట్టి బాసిక-

  మొదిదకనఁ గపప్పురవడే లొడినఁబెటట్టిను
   పదదరికాన నడుమనఁ బెతడిల్లపనఁటపపైనఁ గటూచతడె
   వదదనుతడి సతులలల్ల నటూడిగాల సేయరే

చ. 2:     రెతడుచేతుల శసల రెటట్టితచి చలల్లనఁ దొడనఁగె
  దతడలిదదరిమెడలనఁ దగల వస

   గతడుమరి ముతజేతులనఁ గతకణదారాల గటట్టి
   వుతడినటేట్టి చెలలలల్ల నటూడిగాల సేయరే

చ. 3:     భటూమ నలమేలత్మితగను భటూసతనఁ గానఁగిటనఁ గటూడె
   దోమటదొడికి ముతదే తొకెక్కనఁ బాదాల

   యమేనఁట శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నవధల మెఱస
   వోముచను చెలలలల్ల నటూడిగాల సేయరే



రేక: 0518-1నటట్టినారాయణ సత: 13-101
పలల్లవ:    మరెపైతే నెఱనఁగర మలోని వడుకల

   ఆరీత సనన్నల చేసే రతవలితదరను
చ. 1:    చిముత్మినఁజూపలతోడుత సేస మర వటట్టి కోనఁగా

   మముత్మినఁజూచి చెలలలల్ల మెచిచ్చె నవవ్వెర
    వుమత్మిడినఁ గొతగల ముళళ్ళ వకరొకర వయనఁగ

  సొమత్మిల మొకమొకాల చటూచేరితదరను
చ. 2:    కడునఁ దమకముతోడ కతకణల గటట్టి కోనఁగానఁ

  నడరి ఆడుకొనేర అతగనలలల్ల
   తొడినఁబడ నిదదరను తోడనీళళ్ళనఁడనఁ గాను

   గడిగొని లోలో సిగద్గీల వడేరితదర
చ. 3:    పేరటాతడల్లక మర పేరలిదదరనఁ జెపప్పునఁగా

   నారసి నవవ్వెర సతు లడనీడను
  చేరెలమేలమతగను శ్రీవతకటేశ కూడి

   గారవతచి పొగడుతానఁ గదిసే రితదరను



రేక: 0518-2ధనాన్నశి సత: 13-102
పలల్లవ:     వనన్నవతచమనె మముత్మి వలనఁది నీక నీవు

  వనెన్నల చటూపననఁగాని వలపలేరప్పుడవు
చ. 1:     మాటలడి తనియదు మగవ నీతో నేనఁడు

  తాటతచి పవువ్వెలవసి తనియదు
   గాటపగబబ్బుల నితడనఁ గానఁగిలితచకొనన్ననఁ గాని

  వానఁటమెపైన మలోని వలపలేరప్పుడవు
చ. 2:    చిఱనవువ్వెల నవవ్వెయు చితత్తిములోనఁ దనియదు

   తఱితో మొకక్కల మొకిక్క తనియదు
  పఱదతట తొడలపపైనఁ బెటట్టి కవుతడిననఁగాని

  మఱియును మెరసి నీమచిచ్చెకలేరప్పుడవు
చ. 3:     సొలసి సొలసి నినున్ననఁజూచి చటూచి తనియదు

  తలనఁగక సేవసేస తనియదు
  అలమేలత్మితగనఁ గటూడితవటేట్టి లలితచిననఁగాని

  చెలనఁగి శ్రీవతకటేశ వలపలేరప్పుడవు



రేక: 0518-3గళ సత: 13-103
పలల్లవ:    ఏమేమ మరత్మిములో ఇదదరికే తలను

  వమారనఁ బులకలతో వఱఱ్ఱైవనఁగేర
చ. 1:    నిలవునఁగొపప్పులతోడ నీవు నాకె మాటలడి

  సలవుల నవువ్వెలతో చిమత్మిరేనఁగేర
   కొలనఁదికినఁ గలవల కొపప్పులనుతడి జారనఁగ
  మెలపన మముత్మిమరే మెచచ్చెకొనేర

చ. 2:   సతదడితచే సొముత్మిలతో సరసములడుకొతటా
 కతదువసిగద్గీలతోడనఁ గడుమతచేర

   గతదపలపప్పుల మేన గలగల పపైరాలనఁగ
   వతదులగ నొతడొరల వడుకల మతచేర

చ. 3:   యమెత్మిలతో శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగతో
 వుమత్మిడిరతుల నసురసురనేర

   దొమత్మిచెమట మేనులనఁ దొటతొట వడియనఁగా
  చిముత్మిచను ముతేత్తిలసేసల చలేల్లర



రేక: 0518-4శ్రీరాగత సత: 13-104
పలల్లవ:   కనునఁగొని మొకక్కరే కాతతలల

   వనరి యితదరితోడ నునాన్ననఁడు దేవునఁడు
చ. 1:    చిపప్పుల నదివో రతచెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁగి

  కపప్పురదటూళ మేననఁ గడునఁజాత
  దపప్పుదేరి చెతగలవదతడల చపప్పురములో
   వుపప్పుతలల్ల వలపల నోలలడ దేవునఁడు

చ. 2:   గటట్టి న మకిక్కలిపననఁగలటనే యలసి
   తటట్టి పణునఁగ మేన నతతటా నలనఁది

   వటట్టివళళ్ళ సురటల్ల వాసన సేదదేరి
   వటట్టి కొని వడుకల నోలలడ దేవునఁడు

చ. 3:    పలమార నవువ్వెలలో పతతములనే మెరసి
   మెలపన సొముత్మిలలల్ల మేన ధరితచి

  అలమేలమతగ నురమతదునఁ గానఁగిలితచకొని
   వలిసి శ్రీవతకటాదిద్రి నోలలడ దేవునఁడు



రేక: 0518-5నాదరామకిగయ సత: 13-105
పలల్లవ:    ఆపక నీక నెతత అరవడమో

   రేపను మాపనునఁ దమ రేనఁచని
చ. 1:    పగయమెపైన సేసపాల పతడిల్లకూనఁతుర నీతో

 నయగారిమాటలడి నవవ్వెతచని
    రయముననఁ బానుపపపై రాతరినఁ బగల నుతడి

  కిగయగటూ డారతులను కెరలితచని
చ. 2:    దోమట గలసినటట్టి దొడడదేవుల నీతో

  కోమలప చటూపచటూచి కొసరీని
  కామతచి పపైనఁడిపీనఁటపపై కలకాలమునుతడి
  చేముతచి సరసములనఁ జికిక్కతచని

చ. 3:    అటేట్టి వురమెకిక్కనటట్టి యలమేలమతగ నీతో
  రటట్టిడితనాననఁ గటూడాఱడినఁ బెట ట్టిని

    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కానఁగిట సదా వుతడి
   జటట్టిగొనన్న సిగద్గీలను చవ వుటట్టితచని



రేక: 0518-6సితధటూరామకిగయసత: 13-106
పలల్లవ:    కతటమ మమత్మితదరిని కనున్నలతుదల నేనఁడు

  తొతటవనుకలక సతతోసమాయ నయాత
చ. 1:     చటూపలనే ఆకె నీక సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పును

  ఆపనుల యితకానేమ అడిగేవయాత
 కెపైపసేయకతదుకనఁగానఁ గానఁగిలితచకొతటవ

   చాపలన రెతటకిని సరియాయ నయాత
చ. 2:    నవువ్వెలనే నీక వనయములలల్ల నఁ జూప

   తవువ్వెచ నపప్పుట నేమ దడవవయాత
   చివవ్వెన నతదుకనఁగాను చెకక్కల నొకిక్కతవ

  యివవ్వెల నతదుకితదుక నీడువచెచ్చెనయాత
చ. 3:     మతతనాన నలమేలమతగ నీక మొకిక్క కూడె

   వతతుక ననేన్నలి యతత వలచేవయాత
   అతతలో శ్రీవతకటేశ అతదుకే లలితచితవ

  కాతతునఁడవనిన్నటానఁ దారకాణ వచెచ్చెనయాత



రేక: 0519-1సాళతగనాట సత: 13-107
పలల్లవ:    వానఁడెవానఁడె వనఁడెవనఁడె వాడలలో మెరసని

  ఆనఁడులనడుమనెతత అలరీని చటూడరే
చ. 1:    కనకప రథమెకిక్క కపప్పురము చలీ ల్లని

 వనితలమనఁదట శ్రీవలల్లభునఁడు
  వనువధి మతచినటట్టి వతకటాచలముమనఁద
  నినుపనఁ జతదురనఁడు వనెన్నలగాసినటల్ల

చ. 2:    దేవాసనముమనఁదనఁ దిరమెపై పనీన్నర చలీ ల్ల
  వవల సతులమనఁద వశవ్వెమటూరిత

  చేవమరి శేషాదిద్రిశిఖరము మనఁదను
   భావతప మేఘము జడివటట్టి మతచినటల్ల

చ. 3:     పసినఁడిదతడెల పీనఁటపపై నుతడి పూవుల వస
  వస నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశనఁడు

  మసిమ నతజనగిరిమనఁద వసతతవళను
  వసనఁ గలప్పువస్కృక్షము వరలిచిచ్చెనటల్ల



రేక: 0519-2కనన్నడగళ సత: 13-108
పలల్లవ:    మకిక్కలి నేరపరివ మేలలల్ల నెరనఁగదువు

  తకక్కక నీగణలలల్లనఁ దలనఁచకోరాదా
చ. 1:    నగితనతటా నీవు ననున్ననేల జరసేవు

  మొగము చటూపరాదా మొకేక్కనఁగాని
  జిగిమోవడిగేనతటానఁ జెకక్కలేల నొకేక్కవు

  తగ నీబాసలలల్ల నఁ దలనఁచకోరాదా
చ. 2:    చటూచితనతటా ననున్న సుదుద లేనఁట కడిగేవు

   చే చానఁచనఁగరాదా చెలనఁగేనఁ గాని
    కాచి పాదా లొతేత్తినతటా కతదువలేల యతటేవు
   తాచి నీవతపన లేక దలనఁచకోరాదా

చ. 3:     కానఁగిలితచకొతట నతటా కడు నేమ మెచేచ్చెవు
   చేనఁగ రత చటూపరాదా శ్రీవతకటేశ
    రేనఁగె లమేలత్మితగ నతటా రేకలేల నితచేవు

  దానఁగని నీవడనఁబాట తలనఁచకోరాదా



రేక: 0519-3మతగళకౌశి క సత: 13-109
పలల్లవ:    సేవ చేసే బలిమతతే చెలలకెలల్ల

   పూవువల నితకా నినున్ననఁ బొగడేమయాత
చ. 1:     మొకక్కనఁగానే యితత యేల మొనగోర నటూనఁదేవు

   లకక్కవతట చితత్తిప లలన నేను
    యకక్కవ తకక్కవ మాట లేమననరాదు నినున్న

  పకిక్కటకొలనఁది నినున్ననఁ బొగడేమయాత
చ. 2:     పగయము చెపప్పునఁగ నేల పసికేవు చనున్నల

   నయగారి జవవ్వెనప నాతని నేను
   చెయిముటట్టి యతతేసి చెనకనఁగరాదు నినున్న

   ముయికి ముయిగా నినున్ననఁ బొగడేమయాత
చ. 3:     చటట్టిమ నననఁగ నేల సొలసి వడివటేట్టివు

  మటట్టి లేని యలమేలమతగను నేను
   ఱటట్టిడి శ్రీవతకటేశ ఱయి గిలిగితచరాదు

  పొటట్టినఁబొరగన నినున్ననఁ బొగడేమయాత



రేక: 0519-4శతకరాభరణత సత: 13-110
పలల్లవ:  కెపైకొనవయాత ఘనునఁడవు

  దకొని మోహము దిగనఁబోసని
చ. 1:  జతకెనచటూపల సరసపమానఁటల

   సతకె లేక సత చలీ ల్లని
 పొతకపనఁగొసరల భోగపటసురల

 వుతకవగా నీకొనరితచని
చ. 2:  సలవులనవువ్వెల సిగద్గీలమొఱనఁగల

  నెలకొని యతగన నితచని
 చెలవపతకక్కల చేతులమొకక్కల

  వలిసి కపప్పుముగ నొసగీని
చ. 3:   మొగములో కళల ముతచినరతులను

 నిగిడెలమేలత్మితగ నితచని
  అగపడి శ్రీవతకటాధిప కూడిత

 యిగరమోవ నీకిచచ్చెని



రేక: 0519-5నాదరామకిగయ సత: 13-111
పలల్లవ:     ఇటవతటవాని నిను నెటట్టి గెలవనఁగ వచచ్చె

   తటకన నినిన్నటాను తపప్పు లేదనేవు
చ. 1:      చేరి యతదుతడో రానఁగానఁ జేయి వటట్టి కొని నినున్న

   తారకాణ చేసినానఁ దపప్పు లేదనేవు
   మారముదద్రిల నీమేన మచచ్చెముల చటూపనాను

  దార దపప్పుకతడానునఁ దపప్పులేదనేవు
చ. 2:    పతడిలిపీనఁటపపై నీవు పగయముతోనఁ గటూచతడనఁగా

   దతడముల వటట్టినానఁ దపప్పు లేదనేవు
   నితడు వతతవాసనల నీవలల్ల నుతడనఁగాను

   దతడి చేసుకడిగినానఁ దపప్పు లేదనేవు
చ. 3:     మగల ననున్ననఁ గటూడి మతచాపమోము చటూడనఁగా

   తగవు నినన్నడిగినానఁ దపప్పు లేదనేవు
  నిగిడి శ్రీవతకటాదిద్రినిలయ గోవతదరాజ

   దగ యేలతొటట్టినతటేనఁ దపప్పు లేదనేవు



రేక: 0519-6నారాయణ సత: 13-112
పలల్లవ:    పతతగానఁడ వనఁక మముత్మినఁ బాయకవయాత

   బతతనఁ బెటట్టి కొని మముత్మినఁ బాలరచ్చెవయాత
చ. 1:  జవవ్వెనపవారమో సముకపవారమో

   యవవ్వెర మే మనాన్న నెగద్గీలతచకవయాత
  నవువ్వె నవవ్వెవారమో ననుపపైనవారమో
   తవవ్వెన మోవ రసాల దపప్పుదేరచ్చెవయాత

చ. 2:    సేవ చేసేవారమో చితత్తిములో వారమో
  కావరితచినా మముత్మినఁ గెపైకొనవయాత

 వవువతటవారమో బోగితచేవారమో
  వవల మనన్ననల వలయితచవయాత

చ. 3:  కడుమేనవారమో కపగపనఁబడివారమో
  యడయక ఇటట్టి వడెలియతవయాత

   కడగి శ్రీవతకటేశ కలసిన నీవారమో
  జడియక యిటాల్ల నే చనవయతవయాత



రేక: 0520-1పాడి సత: 13-113
పలల్లవ:    అతదుననే కనునఁగొనే నతని బతత్తి

  ఇతదువదనరో నాక నెరినఁగితచనఁగదవ
చ. 1:     చెపప్పున నావనన్నపము చేకొని వనె నటవ

  కపప్పురమతద నటవ కానికగాను
    ముపప్పురి నతదుకనఁగాను మోము చెతగలితచె నటే

   చిపప్పులి కరనఁగి యటేట్టి చెమరితచెనటవ
చ. 2:     వాలయితచి మా ఇతటకివచేచ్చె ననె నటవ

   యేలేనని నితడుబాస లిచెచ్చె నటవ
   మేలవానఁడెపై కొతత గొతత మేలమాడెనటవ

   కీలఱినఁగి మనమనఁదనఁ గస్కృపసేస నటవ
చ. 3:     ఇతదానఁకా శ్రీవతకటేశనఁ డెదుట నుతడె నటవ

   అతదగానఁడెపై నాక సతమాయ నటవ
   ఇతదరిలో కానఁగిట ననేన్నకతాననఁ గటూడెనటే

   చతదమాయనఁ బనులలల్ల సరివచెచ్చె నటవ



రేక: 0520-2కాతబోదిసత: 13-114
పలల్లవ:   నీవ యరనఁగవల నెరజాణవు

   వవల నీక వనన్నవతచే వారెవవ్వెరయాత
చ. 1:    నిరత నినన్నటనుతడి నీవకెతో నుతడనఁగాను

   వరసక వచిచ్చె యాప వాకిటనుతడ
   తరితీప సేసేవు తరణులిదదరి సతది
   వరవుతో నీక వనన్నవతచే వారెవవ్వెరయాత

చ. 2:   పూని నీవకెతోను భోగితచకతడనఁగాను
   కానుక దచచ్చెక యాప గాచకనన్నది

   తానకమెపై ఇదదరికి తమకముల రేనఁచేవు
   వనులతట నీక వనన్నవతచే వారెవవ్వెరయాత

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశ నీవకెనఁ జేరి కూడుతడనఁగాను
   సేవ సేసేనతటా నాప చెతతనునన్నది

   ఆవరసల నిదదరి నతదముగా నేలితవ
   వవగ నీక వనన్నవతచే వారెవరయాత



రేక: 0520-3శదదవసతతత సత: 13-115
పలల్లవ:    దయ దలనఁచినపడే ధరత్మిము నీక

  పగయముతోడుత నితక బెరయనఁగరాదా
చ. 1:     నలవతక నీతోనే నవువ్వెల నవవ్వె నిదే

    సొలసి సొలసి నినేన్న చటూచ నిదే
    మలసి మలసి నీతో మాటలటూనాడ నిదే

  కలికి నితతటనెపైననఁ గరణతచరాదా
చ. 2:      సారె సారె నీతోనే సనన్నల చేస నిదే

   కూరిముల పలమారనఁ గొసరీ నిదే
    నేరపల గలవలల్ల నీయతదే నెరపీ నిదే
   నారీమణకి నిటేట్టి నతట చటూపరాదా

చ. 3:     వతతవతతలగ నీకె వడెము లిచచ్చె నిదే
   సతతోసాన నినున్ననే జరస నిదే

    రతతుల శ్రీవతకటేశ రతులక మొకీక్క నిదే
   యితతనఁ గటూడిత వతదే యిరవుకోరాదా



రేక: 0520-4ఆహిరి సత: 13-116
పలల్లవ:     నీవ మనిన్నతచేవు గాక నీచితత్తిము వచిచ్చెతేను

    కావరితచి నే నినున్న కానఁతాళము రేనఁతునా
చ. 1:     సతగడి సతుల నినున్న చనున్నల నొతత్తిరతటాను

    జతగిలిలో నే నినున్న చతడి సేతునా
   అతగడివారెలల్ల నినున్న నతటనఁ గానఁగిలితచిరతటా

    వుతగిటగా నే నినున్న నొతుత్తి కోల సేతునా
చ. 2:    వుదదతడవు సతులలల్ల వడివటట్టి తీసిరతటా

    కొదిదమర నే నీపపై గోర దతునా
    గదదరి చెలల నినున్న ఘతలలల్ల నఁ జేసిరతటా

    అదుద కొని నే నినున్న నాఱడిగానఁ జేతునా
చ. 3:    ఆగడప కాతతల నినన్నలమ కూడిరతటా

   వగిరితచి నే నినున్న వసరితతునా
   యగత శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ

     చేగ దేర నే నినున్న చిమత్మి రేనఁతునా



రేక: 0520-5ముఖరి సత: 13-117
పలల్లవ:    ఏవున నెతత వఱతు వయితతకి

   ఆపమాట మర నని ఆనవటట్టి కొతటవో
చ. 1:     వగినతతా నే నీక వనన్నపాల చేసినవ

  ఆగడాల చేసితవ ఆపతోడను
    చేగలకక్క నీపపై నేను సేసవరల వటట్టితే

  పోగలగా ఆకెదుటనఁ బోసితవ
చ. 2:    యేకతాననఁ గసటూత్తిరి నీకితవుగానఁ బటూసినది

  ఆకెకనఁ జూపతవ నీవతతలోననే
   దాకొని నీచెవనితడానఁ దటట్టి పనునఁగ వటట్టితే

   కెపైకొని యాపక నెటట్టి కానుకిచిచ్చెతవ
చ. 3:     చనుదోయి కానఁగిట లచచ్చెనగా నీక నితచితే

   పననఁగక మనుచ నాపకనఁ జూపేవు
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వదదరిని

   చనుమానాలిచిచ్చె మముత్మి సరిగానఁ బెతచేవు



రేక: 0520-6  శదద దేశి సత: 13-118
పలల్లవ:   ఏల గబబ్బుతలేల్లర మరితతటలోననే

  ఆలికిని మగనికి నడాడ నఁకలనన్నవా
చ. 1:    మాటల సరివచెచ్చెనా మగవక నీకను

   యటననఁ గనునఁగొనల నేమ నవవ్వెర
    చోట గలిగెనా మక సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పుకోను

  ఆనఁటదానికి మగవాని కడాడ నఁకలనన్నవా
చ. 2:   తారకాణలయనా తరణకి నీకను

   యరీతనఁ బెతజెమటతో నేమ నవవ్వెర
    మేర గలిగెనా మక మెచచ్చెలలల్ల మెచచ్చెకోను

  ఆరయ సతకినఁ బతకడాడ నఁకలనన్నవా
చ. 3:    రత మరత్మిములతటనా రమణకి నీకను

   యితవపైన చొకక్కలతో నేమ నవవ్వెర
   సతము గలిగెనా చవులక శ్రీవతకటేశ

  అతవకనఁ బతవపైత వడాడ నఁకలనన్నవా



రేక: 0531-1వరాళ సత: 13-119
పలల్లవ:     మనఁద మకిక్కలి సనన్నల మరే యఱనఁగదుర

    యనఁదా మోనఁదా మొకక్క మొనఁకేక్కమదివో నేము
చ. 1:    తటకన నతదరితో తచచ్చెనలడేట నీనఁ

   నటనల చటూచే నవవ్వె నాప
   కటలము నెరనఁగము గతపతచ నెఱనఁగము
    యిటవల సేవ సేసే మదివో నేము

చ. 2:     వనితలతో నెలల్ల వతతుల జరపే నీ-
   ననుపల చటూచే నవవ్వె నాప

   పననఁగనఁగ నెరనఁగము బగియనఁగ నెరనఁగము
    యనసి కొలవు సేసే మదివో నేము

చ. 3:     అలరి శ్రీవతకటేశ అతదరినఁ గానఁగిటనఁ గటూడే
   నాలితనముల చటూచే నవవ్వె నాప

   జాలినఁబెటట్టి నెరనఁగము సాదితచ నెరనఁగము
   యలగలనఁ గలసే మదివో నేము



రేక: 0531-2సాళతగనాట సత: 13-120
పలల్లవ:    నీవఱనఁగవా యివ నెలనఁతల నేరపల

   వావ గలసినవార వాసుల నెరపరా
చ. 1:     పతతమాడరాదు గాక పడతకినఁ సారె సారె

   యతత సేయరాదు పత నెలయితచి
    వతతదాననఁ గానఁ గనక వనెన్నల నవువ్వెనవవ్వెత

  జతతలపైన వారెపైతే జతకితచరా
చ. 2:    జగడితచరాదు గాక సతులక సారెసారె

   పగటతత చటూపరాదు పచిచ్చె దోనఁచను
   తగినదాననఁ గనక తలనఁప దానఁచనెపైత
   యగసకెక్కవు వారెపైతే నెమెత్మి చటూపరా

చ. 3:     వాసులతచరాదు గాక వనితక సారె సారె
   సేసలనిన్న వటట్టిరాదు చిమత్మి రేనఁగి

   సేసుకతదాననఁ గనక శ్రీవతకటేశ పొతదిత
    య సుదుద ల కొకరెపైతే నెతతయినానఁ జేయరా



రేక: 0531-3నాదరామకిగయ సత: 13-121
పలల్లవ:  ఉపచరితచవయాత వువదలను

  వుపమలతోడనే వడల మోపీని
చ. 1:     జలజలనఁ జెమటల చనున్నల తుదలనఁ గార

    అలసి గతదము వస నతవ నీక
    మలకల నెరివణ మఱి వనఁపననఁ బొలయ
   తలపోనఁత గతులనఁ బాదములో తీత్తిని

చ. 2:    వడవడ నిటటూట్టిరప్పుల వసర ముకక్కనవతట
    జడిసి సురట వచ సారెక నేనఁడు

    తొడినఁబడనఁ జెమటల తొటతొటనఁ బెపైనఁ బడనఁగ
  జడిగొన మాటల సరసమాడని

చ. 3:    కలసి వతడొతటతో కతకణ లొరయనఁగాను
  చెలనఁగి కానఁగిటనఁగటూడ శ్రీవతకటేశ
    కలికి కలికి కొనగోరి గరల సనఁకనఁగ

  పలరతుల చవుల పచారితచని



రేక: 0531-4శతకరాభరణత సత: 13-122
పలల్లవ:   ఎఱినఁగిన పనులక నితతేల

   కఱతల నేరత్తి వు కాతతునఁడ నీవు
చ. 1:   పనిన్ననమాయల పకక్కన నుతడనఁగ

  సనన్నల సేసిననఁ జమలౌనా
   వనెన్నల నాతో వలపల చలల్ల చ

  కనున్నలరెచ్చెదవు కడగడ నీవు
చ. 2:    చేసిన నేరమ చేచే నుతడనఁగ

  సేసల వటట్టిన సలవవునా
   బాసల నాతో పలమరనఁ జేయుచ
   ఆసల సేసే వవవ్వెల నీవు

చ. 3:    కలసిన గఱతుల కానఁగిట నుతడనఁగ
  వలవని మఱనఁగల వపైపనా

  యలమని శ్రీవతకటేశ ననెన్ననసి
  పలకితచేవద పొరగన నీవు



రేక: 0531-5సితధటూరామకిగయసత: 13-123
పలల్లవ:   మేల గలతతాను మెరసేను

   తాలిమతో నిటేట్టి మాదతడక రావయాత
చ. 1:    మనసొకక్కటాయ నితక మామాట వతటవ

  ననుపపై నాసలవకి నవువ్వెవచెచ్చెను
    చెనకనఁగానే నాక చేయి మనఁదాయ నేనఁడు

   తనిసిత మతకాను మాదతడక రావయాత
చ. 2:    చలమెలల్ల నీడేరె చనవు మాకిచిచ్చెతవ

    కళల నా మోముననఁ గడు నితడెను
   కొలవులో నుతడనఁగానే కూటముల దపైవారె

   తలకొని యిపడు మాదతడక రావయాత
చ. 3:    నితడెను సతతోసము నెమత్మిది ననేన్నలితవ

   మెతడుగ శ్రీవతకటేశ మెచిచ్చెత నినున్న
  పతడుమోవతేనెతోనే ఫలమతద రతులలల్ల

   దతడియపై యునాన్ననఁడవు మాదతడక రావయాత



రేక: 0531-6ముఖరి సత: 13-124
పలల్లవ:   నీ వఱనఁగనివునన్నవా నేరపరివ

  వావులే గఱిసేసి వదదనుతడవయాత
చ. 1:    పొలసి యేమటకెపైనా బొమత్మిల జతకితతుము

   చలపటట్టి నినున్న నటేట్టి సాదితతుము
   యలమనఁ బొతదపైనవారి కెగద్గీలేవ తపప్పులేవ

  వలపలే గరిగావా తలసుకోవయాత
చ. 2:    వనగానె నినున్న గడువతగెము లడుదము

    ననుపన నిటేట్టి కడు నానఁటనఁ జాతుము
     చనువు గల వారికి సరి యేమ బేసేమ

  మనసులే గరిగావా మనిన్నతచవయాత
చ. 3:    కతదువ నేకతమెపైతే కడునఁ దమకితతుము

   అతదప రతుల చేత నలయితతుము
    యితదునే శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మి మోవ
  వతదులివ గరిగావా వనోదితచవయాత



రేక: 0532-1కరతజి సత: 13-125
పలల్లవ:    చినన్నవానివల నెతత చెపప్పుతచకొనేవు నీవు

  యనన్నరాని రతులక నెదురకోవలదా
చ. 1:     చెతతనుతడే చెలి నినున్ననఁ జెనకిన చెనకల

  చితతతోడనఁ దలవతచి సిగద్గీవడేవు
   వతతవానఁడవా నీవు వడుకకానఁడవు తొలల్ల

  దొతతర వలపలక దోసిలొగద్గీవలదా
చ. 2:     ననుపన నాత నీతో నవవ్వె నవువ్వెలక

  వనరనఁగ నీచేతుల నొడుడ కొనేవు
   ననుచనివానఁడవా నతటతో దొరవు నీవు

  పననఁగే తమకానకనఁ బద్రియపడవలదా
చ. 3:     కోమలి శ్రీవతకటేశ కూడె నీ కూటములక

    మోము చటూచి యతతలోనే మొకక్క మొకేక్కవు
  సామానతపవానఁడవా సరేవ్వెశవ్వెరనఁడ వద

   గోమున నెతతవడెపైనానఁ గొసరనఁగ వలదా



రేక: 0532-2సాళతగత సత: 13-126
పలల్లవ:     తలనఁప దలియవదాద తా నెటవతట జాణనఁడే

   పలిచే నననఁగానే పగయవడనఁ దాను
చ. 1:    తరలో నుతడనఁగా గటట్టి దలసుకొనుతటేను

  తరకానివల నేల తమకితచనే
    దొరయతటానఁ దనకాల దొకక్కక వరకే వుతట

    గొరబుల సేసి యేల కొసరీనే తాను
చ. 2:   తపప్పుక చటూడనఁగాను తలవతచకొతటేను

   వుపప్పుతతచి నను నేల వడివట ట్టినే
    చెపప్పురాని మాట గానఁగా సిగద్గీవడి వుతడితేను

   అపప్పుట నానవటేట్టిల అడిగీనే తాను
చ. 3:    బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచకోనఁగా పననఁగక వుతటేను

   నిగద్గీలనఁ దానేల నాక నేరప్పువచచ్చెనే
   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను ననున్న

     వగిద్గీ కూడె నినఁక నేల వరసనే తాను



రేక: 0532-3భపైరవ సత: 13-127
పలల్లవ:    ఇతకా నేనఁట సుదుద ల యతదానఁకాను

 పొతకములనిన్నయును పొదిగనన్నవ
చ. 1:     చెలరేనఁగి నీవు తొలిల్ల చెపప్పున బుదుద లలల్ల

  తలనఁపలో నాతనికినఁ దగిలనన్నవ
   చలపటట్టి సేసినటట్టి సరసపనఁ జేతలలల్ల

   నిలవుననఁ జెకక్కలలల్ల నితడి వునన్నవ
చ. 2:     నెమత్మిది నీవు దొలిల్ల నేరిపన నేరప్పులలల్ల

  సమత్మితలల్ల నాతనికి సతమెపైనవ
    పమత్మి నీవు గరనఁగితచి పాడిన పాటలలల్ల
   కమత్మి యాతని చెవులనఁ గానఁపరములనన్నవ

చ. 3:    నిరత నలమేలత్మితగ నీవతనినఁ గటూడనఁగాను
   సిరల శ్రీవతకటేశనఁ జెతది వునన్నవ

   సరి నీకానఁగిటలోని చనున్నల వతుత్తి లలల్ల ను
  వురముపపై నాతనికి వుతకవపైనవ



రేక: 0532-4సాళతగనాట సత: 13-128
పలల్లవ:   సిగద్గీవడనఁ డిదివో చెలలల

  వగద్గీలప సతతోసాన వఱఱ్ఱైవనఁగీని
చ. 1:    వానఁడివో గోవతదరాజ వలపల చలల్ల తాను

  పోనఁడిమతోనఁ బవవ్వెళతచి భోగితచని
    కోనఁడి కోనఁడి చటూపలను కొమత్మిల చటూడనఁగాను

    నానఁడు నేనఁడు వకక్కరీత నవువ్వె నవవ్వెని
చ. 2:    సతకనఁ జకగములతోడ చతదద్రిగాని రెతటముతో

  కతకణముల చానఁచిన కరములతో
  వుతకవ కానికల వువదలియతనఁగాను
   సతకెలేక మోవతేనె చవ చటూపీని

చ. 3:     బతగార కటారమదే పానుప శేషనఁడు వానఁడే
   సితగారప వడుకలనఁ జెలనఁగీ నదే

   చెతగటనఁ బెతడాల్ల డుతాను శ్రీవతకటేశనఁడు దానే
  వుతగరప వలచటూప వదిదకయతని



రేక: 0532-5శతకరాభరణత సత: 13-129
పలల్లవ:   పడనఁత నీపతకె భాగతముల

  తొడినఁబడ దొరకెను దోమటల్ల
చ. 1:   తలియకాని నీ తేనెలమాటల

 తలకితపనఁగనఁ దరితీపల
    చలిమ బలిమ నీ సరసప సనన్నల

  కల నిమత్మిపతడల్ల కానికల
చ. 2:    ననిచిన సలవుల నవువ్వెల తేటల

  వనరిన వలపల వటల
   కొనచటూపల నీ కూరిమ కొసరల

  చొనిపన పొతదుల చటట్టిరికముల
చ. 3:     మకిక్కలి కానఁగిట మెరయు నీ రతుల

  వకక్కటనఁ బెనగొను వుతకవల
  యికక్కవ శ్రీవతకటేశ నెనసితవ

 మొకక్కలములేని మోహముల



రేక: 0532-6మాళవగళ సత: 13-130
పలల్లవ:    దేవరవు నీవు నీదేవుల నేను

    వావ గదుద గనక నీవదదనే వుతడుదును
చ. 1:    వసరకమ నా వరిడి మాటలకను

   ఆసపడి యేమెపైనా నాడుదు నేను
   వాసులతచకమ నా వలపల నవువ్వెలతదు

 రాసికెకక్కనటేట్టి సరసములడుదును
చ. 2:     తపప్పుల వటట్టికమ నా తమకప చేనఁతలక

    కొపప్పు వటట్టి తీసి నినున్ననఁ గొసరదును
  వుపప్పుటతచకమ నా వుదుటనఁజూపలక

    చిపప్పుల మరాత్మిల నానఁటనఁ జిముత్మిదు నేను
చ. 3:     గొరబు సేయకమ కూటప నా రతులక

  అరదులగానఁ గటూడి యలయితతును
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
    మరిగిత నీక నేను మఱవక ననున్నను



రేక: 0533-1నాట సత: 13-131
పలల్లవ:    ఎతదరి నెలయితచితో యిటాల్ల నే బటూమలోన

  సతదడిలోనే మక సతమెపైతమ
చ. 1:    కొచిచ్చె కొచిచ్చె నీవటేట్టి కొలవుసేయితచకోనఁగా

  మచిచ్చెకతోడుత నినున్న మరిగితమ
   పచిచ్చెగా నీవు మాతో పగడసాలడనఁగాను

  రచచ్చెకెకిక్క యితతేసి రవవ్వెయితమ
చ. 2:     మతతనాన మాచే నాక మడిచి ఇపప్పుతచకోనఁగా

   ఇతతులమెపై నినున్న నిటేట్టి యనసితమ
   సతతతము నీవటేట్టి సతగడినఁ బెటట్టి కతడనఁగా

  నతతటా మతదమేళములపై పననఁగితమ
చ. 3:    కపప్పురము మోవ నతట కానఁగిలితపతచకోనఁగాను

  వపప్పుగా దేవుళళ్ళమెపై వనరితమ
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా మమేత్మిలనఁగాను

  యపప్పుడూ నురముమనఁద నిరవపైతమ



రేక: 0533-2సామతతత సత: 13-132
పలల్లవ:    చెలి చెపప్పునటట్టి నీవు సేయరాదా

  పలచనఁదనాన నేల బగిసేవు
చ. 1:    సారెసారె నీతో సలిగకనఁ బెననఁగనఁగా

  మారకొన నేమటకి మగవతోను
    కోరి వనఁడి నినున్ననఁ గొసరి కొతగవటట్టితే

  ఆరితేరి యాల అలసేవు
చ. 2:     పచిచ్చె వచిచ్చె నాతో వావుల చెపప్పునఁగా

 కచిచ్చెతములేమటకి కోమలితోను
  మచిచ్చెకసేసి నీతో మాటలడనఁగాను

    పచిచ్చె సేసి యితత యాల పదరేవు
చ. 3:   కదిసి కదిసి నినున్ననఁగపప్పురములడుగనఁగా

  వుదుట జతకెనలేల వువదతోను
   మొదల శ్రీవతకటేశ మొగము చటూడనఁగాను

  అది యాల పరవశమతదేవు



రేక: 0533-3మతగళకౌశి క సత: 13-133
పలల్లవ:   ఎకక్కడౌతా నెఱనఁగవు యేమయాత

   దికక్కరితచనోపము తర వసే మయాత
చ. 1:      చెకక్కలనఁ జెమట నితడె చెలియ తురము వడె

  యికక్కవలతట పననఁగే వతదానఁకనయాత
    చొకక్కప నీసతులలల్ల నఁ జూచి కడు నవవ్వెర
     తకక్కల నీ కూటమకినఁ దర వసే నయాత

చ. 2:    చనున్నల బయటనఁబడె జవవ్వెనమదము రేతగె
    యనేన్నసి నవువ్వెల నవవ్వె వతదానఁకా నయాత

  సనన్నసేసుకొతటాను సతులలల్ల మటూనఁగేర
      తనన్నని నీ సిగద్గీ మటూయనఁ దర వసే నయాత

చ. 3:     మొలనటూల జారెను ముతదే పోనఁకముడి వడె
   యలమనఁ గటూడిత వాసలతదానఁకా నయాత

   వలచి శ్రీవతకటేశ వనితల మెచేచ్చెర
     తలిసిత మ మనసు తర వసే నయాత



రేక: 0533-4మధతమావత సత: 13-134
పలల్లవ:   ఇతత సేతురటవ యితదరిలోన

   కాతతుడు సిగద్గీవడనఁగా కాతతలలల్ల దటూరిరి
చ. 1:     మచిచ్చెక నాతనఁడు నినున్న మనిన్నతచిన మనన్ననక

   పచిచ్చెసేతురా మోవ పడనఁత నీవు
   కచిచ్చె యటేట్టి తలవతచకొని యాతనఁడుతడనఁగాను

   ఇచచ్చెకప చెలలలల్ల నెతతో నినున్నదటూరిరి
చ. 2:    చలల్లనఁగా నాతనఁడు నీక చనవచిచ్చెనతదుక

  వలిల్లగా నలయితతురా వగినతతాను
  బలిల్లదునఁడెపైనాతనఁడిటేట్టి పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను
  తొలిల్లటసతులలల్ల ను తొడినఁబడ దటూరిరి

చ. 3:    అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డతట నినేన్నలినతదుక
  నెటట్టిన బాసగొతదురా నీటతోడను
   వటట్టి క నీపతప సేయుచతడనఁగా నితనినఁజూచి

    నెటట్టి కొనన్న మగవల నినున్ననఁ గడు దటూరిరి



రేక: 0533-5వరాళ సత: 13-135
పలల్లవ:     ఇనాన్నళళ్ళ తానెతదుతడెనో యేమని చెపేప్పుము నేము

    సనన్నల సేయనఁగనఁ జూచి చలము మరేమయాత
చ. 1:     జలజాక నీతోను సారె వనన్నపాల సేస

   యలమ నీవతత చనవచిచ్చెతో కాని
    కలకల నవువ్వెతాను కతదువల నీకనఁ జూపీ
   వలయ మాక నేనఁడు వరగయతనయాత

చ. 2:    కనున్నల కలికి నీక కానుకలతదిచచ్చెని
    నినాన్న నేనఁడే యతత మనిన్నతచితో కాని

   చనున్నల నొరసుతాను సతగడినే కూచతడ
    వనెన్నల నితదుకే మాక వాసి వుట ట్టినయాత

చ. 3:    జవరాల నీమోవచవ నీకనఁ జెపీప్పుని
     భువ నేరప్పు లతత నటూరి పోసితో కాని

    యివల శ్రీవతకటేశ ఇనిన్నటాను నినున్ననఁ గటూడె
  తవలి ననేన్నలితవ తగవాయనయాత



రేక: 0533-6కేదారగళ సత: 13-136
పలల్లవ:   అడుగరే యాతనినే అతగనలల

    గడిగొని తానే వటట్టి గొరబాయనఁ గాక
చ. 1:   యదురాడేదాననా యతతట పనికినెపైనా

    పదరి తానే మార వలికీనఁ గాక
    తుద మఱేదాననా దటూరెపై యతత దిరిగినా

   మదముననఁ దానే మారమలసనఁ గాక
చ. 2:   కకక్కసితచేదాననా కడలతత దొకిక్కనాను

    వకక్కసనఁడెపై తానే యిట వలసనఁ గాక
   మొకక్కలప దాననా ముతదు వనకెతచితేను

    పకక్కననఁ దానె ముతచి పతతమాడనఁ గాక
చ. 3:  తడనఁబడేదాననా తనరతవళను

   బడిబడినఁ దానే చొకిక్క భద్రిమసనఁగాక
   అడిగేటదాననా అతదరిలో ననున్ననఁ గటూడి

  అడరి శ్రీవతకటేశనఁడాదరితచనఁ గాక



రేక: 0534-1అమరసితధు సత: 13-137
పలల్లవ:    కాతతల నెనన్నడుముల కఱవు దర

  దొతతమోవబోనాల జాతుర సేయవయాత
చ. 1:   చితత్తిడిచెమటవాన చెకక్కలవతటానఁ గరిస

   యతత్తిన మదములను యేరల వారె
    గతత్తిప గబబ్బుల పదదకొతడలక గతడి గటట్టి

  బతత్తితోడ వలపల పపైరసేయవయాత
చ. 2:     పలకల ససుల గొబుబ్బున మెపైనితడా మొలచె

   యలమనఁ దమకముల యనున్నల వళళ్ళ
  కలికిజవవ్వెనముల కళళ్ళముసేసి నురిప

   కొలపల బోగాలనఁ గోర గొనవయాత
చ. 3:   అతగజరాజతపదవ కామనికాలము వచెచ్చె

   పొతగి రతుల పోనఁకకనఁ బుటట్టినఁడాయను
   యితగితప శ్రీవతకటేశ మముత్మి నేలితవ

  సతగతగా మోహనరాజతము లేలవయాత



రేక: 0534-2భపైరవ సత: 13-138
పలల్లవ:     ఇతకనెపైనా వనఁడుకో నీ ఇతతని నీవు

    సతకె దేరతుర గాక సాము సేతురా
చ. 1:    చేరి చనున్నలతటనఁగాను సిగద్గీవడడ యానఁటదాని

  గారవతచవలనఁ గాక గదిదతతురా
  తేరకొననఁ జూడనఁగాను తరవసుకొనన్నదాని

   సారె బుజజగితతు గాక సాదితతురా
చ. 2:     కొపప్పు వటట్టి తయతనఁగాను కొతకినటట్టి యానఁటదాని

   దపప్పు దేరతుర గాక తమకితతురా
  ముపప్పురినఁ జెనకనఁగాను మొకక్కచనన్నయటట్టిదాని

   దుపప్పుట గపప్పుటగాక దొమత్మి సేతురా
చ. 3:    కెపైవసమెపై కూడనఁగాను కడునఁ జొకిక్కనానఁటదాని

  మోవ యానుదురగాక మొకిక్కతతురా
   శ్రీవతకటేశనఁడ వదే చెలి యలమేలత్మితగ
  దేవులౌటతచేది కాక కావరితతురా



రేక: 0534-3పాడి సత: 13-139
పలల్లవ:   ఆతనిచెలిని నా కేమనరాదు

  కాతరితచ నేనఁటకి నుతగరమతదుకొనవ
చ. 1:    సిగద్గీవడ నేమటకి చెలవునఁడు కానఁగిలితచె

   వగిద్గీ యితక నాతనితో నొనగటూడవ
    నిగద్గీల నామోము చటూచి నీవల నవవ్వెవ

 వగద్గీళతచకాతనఁడిచేచ్చె వడెమతదుకొనవ
చ. 2:     పలల్లదము లేమటకే పచచ్చెడము గపప్పునఁ బత

  చలల్లనఁగానఁ జెపప్పునటల్ల సమత్మితతచవ
   వలల్లనె నాకొతగవటట్టి వదిదకేల తీసేవు

 బలిల్లదునఁడాతని నిమత్మిపతడతదుకొనవ
చ. 3:    శిరసు వతచనేనఁటకి శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

  తరవసుకొనె లోలోనఁ దిరముగావ
   గరిమ నలమేలమతగవు ననెన్నతత మెచేచ్చెవు

  పొరినఁబొరి నాతని పవువ్వెలతదుకొనవ



రేక: 0534-4తలనఁగనఁగాతభోధి సత: 13-140
పలల్లవ:   వరతాపము మానప్పువ నీవు

  సిరలతోడుత సేవసేసే నేను
చ. 1:    తలపోసి తనలోనే తమకమతదనఁ జెలి

   పలిచి తేనఁగదవ పగయుని నీవు
  చెలపచెమటలివ చెకక్కలనే వడిసని

    వలయ సురటనఁ గొని వసరే నేను
చ. 2:    యదురచటూపలనే యితత పరాకెపై వునన్నది

  కదియితచనఁ గదవ కాతతునిని
   పొదలనఁ దాపపవనఁడి పొరినఁబొరి ముతచని
   సదరాననఁ బనీన్నర చలేల్ల నేను

చ. 3:     కూడేట రతవడుక కొమత్మి పలకితచె నిదే
  యడనే శ్రీవతకటేశ నెచచ్చెరితచవ

    వోడక యగోవతదునఁడే వడయనఁడెపై యకె నేల
   జోడెపై నీవలనే కాచకవుతడే నేను



రేక: 0534-5పూరవ్వెగళ సత: 15-141
పలల్లవ:   నలవతక సతులలల్ల నవవ్వెరాతని

   యలమ నితతేసి బాయిట వయనఁదగనా
చ. 1:    ఘనునఁడెపైన మగవానినఁ గాతతలతత వలచిన

   చెనకి కడునఁ బచిచ్చెగనఁ జేయనఁదగనా
   పననఁగచ నాతనఁడు తపప్పుతచకొననఁగానే నీవు

   కనుపటట్టి మోవమనఁద గతట సేయనఁదగనా
చ. 2:    దొరతనప వభునినఁ దొయతలలతత మఱిన

  సిరలనఁ గొలవ్వెననఁ గాకసేయనఁదగనా
    పొరసి యాతనఁడు నినున్న బొమత్మిల జతకితచనఁగానే

  తొరలితచి సతగడిపొతదుల చటూపనఁదగనా
చ. 3:   శ్రీ వతకటేశవ్వెరనినఁ జెలలతతాసదమెపైన

   సేవ సేసి సిగద్గీవడనఁ జేయనఁదగనా
    యవల నాతనఁడు నినున్న నెనసి మెపప్పుతచనఁగానే
  ఆవటప రతులను అలయితచనఁదగనా



రేక: 0534-6బౌళ సత: 13-142
పలల్లవ:    సిగద్గీవడి మటూల నేమసేసేవు నీవు

   అగద్గీమెపైన నాయకని అతడక రానఁగదవ
చ. 1:     తలపోసి తలపోసి తమకితచి నినున్ననఁ బలచ్చె

  చెలి వడిగముదని చితతతపనఁడు
  చిలకవలికితే నీయలగతటా మాటాడు

  వలచిన రమణునివదిదకి రానఁగదవ
చ. 2:     వుమత్మిడి నీనిటటూట్టిరప్పుని వరకే దికక్కల చటూచ

  యిముత్మిలనఁ జలల్లగాలని యరనఁగనఁడు
    నెమత్మి వనెన్నలగాయనఁగ నీనవవ్వెని తానటూ నవవ్వె

   రమత్మినవలనా పత రతకి రానఁగదవ
చ. 3:    పదరచ లేచి నీపతజని యదురేనఁగ

 ఉదయచతదురనఁడని వహితచనఁడు
     యిదివో శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి నినున్ననఁ గటూడె

   యద వటట్టి కోవలనా యపప్పుడు రానఁగదవ



రేక: 0535-1శదదవసతతత సత: 13-143
పలల్లవ:      ఏల కెపై కొనేవు నీవు యవవ్వెరినినఁ దలనఁచేవు

  జాలినఁబెటేట్టి యాపపొతదు చవులయను
చ. 1:       వాలక చటూపల నీపపై వతచెనఁ జెలి యవ నీక

    గాలములపై నీ చితత్తిము కడునఁ దగిల
   నాలిమాటలలల్ల నీతో నానవసి యాడనఁగాను

    అలరి నాములపై నీక ననున్న వటట్టిను
చ. 2:     పరగ సిగద్గీల నీపపై నిటేట్టి వయనఁగాను

   సిరల వలపలలల్లనఁ జిమత్మి రేనఁగెను
   పరికొలిపే నవువ్వెల పొతచిపొతచి నవవ్వెనఁగాను
  తరితీపలపై నినున్న మరిగితచెను

చ. 3:    సతదునుడి నీకాప సనన్నలట చటూపనఁగాను
   వతదులపై నోరటూరనఁజేస వడుక నీక
    కతదువ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడనఁగ

    అతది ననున్న నేలితచి ఆసల వుటట్టితచెను



రేక: 0535-2పాడి సత: 13-144
పలల్లవ:     కానీవ యతదు పొయేతము కతదము తననేమము

  తానే పతతముల పానఁతరనఁబెటట్టికతడనా
చ. 1:      పలిచితే రానఁ డటేట్టి బగిస నీపాట వానఁడు

   చెలనఁగి మనసు రాయి సేయకతడనా
    సలవుల నగినాను చేరి అది యేలననఁడు

   తలిసి వవుటముత్మిల తగనఁ గోయకతడనా
చ. 2:    కానుకిచిచ్చెతే నొలల్లనఁడు కపటమతత గలితే

  దనకాన వలప ముదిద్రితచకతడనా
   వనులలర నే వనన్నవతచినాను వనఁకొననఁడు
  మానినుల జవవ్వెనాల మానప్పుకతడనా

చ. 3:    కదిసితేనఁ బెపైకొననఁడు కానఁకలితత సేసేవానఁడు
  కదలితచి మర నుటట్టినఁగటట్టికతడనా

   ఇదివో శ్రీవతకటేశనఁ డెనసితే మనిన్నతచె
  పదవతేనె చకెక్కరబలల్ల సేయకతడనా



రేక: 0535-3దేసాళత సత: 13-145
పలల్లవ:   ఏమచేసినానఁ జెలల్ల నీకాలము

   నాములవార సలవ నవువ్వె నవవ్వెవ
చ. 1:    సతదడిలోపల నీవు సనన్నచేసేవు పతకి

   కతదనేల నీవ నతడనఁ గటూచతడవ
   యతదరికెపైనా నోప నితనఁడు నీకోపనఁడా

   వతదువల చేతకి నీ వడెమయతవ
చ. 2:    పొలసి యచచ్చెరికెగా పూవుల వసేవాతని

  చలపటట్టి నీవు సరసములడవ
   నెలకొనాన్నసదకానఁడు నినున్న మానీనా యాతనఁడు

  కలికితనాల నటేట్టి కానఁగిలితచవ
చ. 3:     కమత్మిటనఁ గమత్మిట వచిచ్చె కానుకిచేచ్చె వతనికి

  వుమత్మిడినీ చనున్నలను వరయనఁగదే
    యమెత్మి నితనఁడే శ్రీవతకటేశనఁడు ననటూన్న నినేన్నల

   సమత్మితతచి మోవ యటేట్టి చవగొనవ



రేక: 0535-4కాతబోదిసత: 13-146
పలల్లవ:     పొతచి మొకమచచ్చెలక పొదుద గడుపేవు గాక

   పతచల చితాత్తి న నీకనఁ బటట్టినఁబోయనా
చ. 1:     కూరిమొకచో నుతడనఁగ కొచిచ్చె యతత మాటాడిన

    సారెకనఁ బరాకే కాక చవ వుట ట్టినా
   గారవతచెపప్పుటనుతడి కతలలల్ల నఁ జెపప్పు నీక

   పేరి కచచ్చెతదొకటపైనా బెరయనఁ జెపేప్పువా
చ. 2:    చటూపలొకచో నుతడనఁగ సొలసతత పననఁగిన

    దాపలనఁ బోరచే కాక తమ వుట ట్టినా
    యేపన నితతవడాకె యదుటనే వుతడె నీక
   రటూపతచి యా సితగారమేరపఱచి చెపేప్పువా

చ. 3:    మాటలొకచో నుతడనఁగా మరత్మిములతత యతటన
   పాటపాటే కాక బతత్తి పాదుకొనీనా
    యటన శ్రీవతకటేశ యేలిత వాకెను ననున్న

  కూటముల తడనఁబడకతడానఁ జెపేప్పువా



రేక: 0535-5శతకరాభరణత సత: 13-147
పలల్లవ:   వనన్నపము లితకనేల వమారను

    అనిన్నటానఁ దొలేల్ల తనక నాలనెపైత ననవ
చ. 1:    మొదలనే తనకను మొకిక్కత నేననవ

   వదలి తురమతదుకే వతగె ననవ
   నుదురెలల్లనఁ జెమరితచి పదనాయ ననవ

   యదిటకి వచిచ్చె ననున్న నిటేట్టియేలమనవ
చ. 2:     యినిన్నటానఁ దనకనఁ బతత మచిచ్చెత నేననవ

   చనున్నలపపై పయతదటేట్టి జారె ననవ
   వునన్నవ తనముదద్రిల వురముపపై ననవ
   సనన్నలనే తనమోవ చవచటూప మనవ

చ. 3:    తనమానఁటలక లోనెపై దకిక్కత నేననవ
   వనరెనఁ బులకల నావళళ్ళ ననవ
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డిద తానే యనవ

    నను నిటేట్టి మనిన్నతచె నవువ్వెమతక ననవ



రేక: 0535-6శ్రీరాగత సత: 13-148
పలల్లవ:    ఎతత భాగతవతతునఁడవో యిదివో నీవు

    వతత వతత సుదుద లలల్ల వనిపతచ నాప
చ. 1:     సొలసి సొలసి చటూచి చొకక్కతచ నినున్ననదే

  కలవరేక లవతట కనున్నలయాకె
    పలిచి పలిచి నీకనఁ బద్రియముల చెపీప్పునదే

 మొలకనవువ్వెలతోడి మోవయాకె
చ. 2:      తగిలి తగిలి నీతోనఁ దపప్పుక మానఁటాడ నదే

 జిగినదదములవతట చెకక్కలయాప
     పొగడి పొగడి నీతో పొతదుల సేస నదే
  వగటనఁ జతదద్రికళల మొగముదాప

చ. 3:      కమత్మిరనఁ గమత్మిర నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడ నదే
  కమత్మిరితపనఁ గలకల కచములప

    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ
  సమత్మితతచె జవవ్వెనప చకక్కనియాప



రేక: 0536-1గళ సత: 13-149
పలల్లవ:     ఏల సిగద్గీవడేవు నీ వతదరనఁ జూచేరతటా

    మేల నీక గలిగితే మేకొననఁగ రాదా
చ. 1:     సొలసి సొలసి యాకె చటట్టిరికేల చెపప్పునఁగ

   చెలరేనఁగి వని నీవు చెమరితచేవు
     కలయ వడుక నీకనఁ గలిగితేనఁ గన కిటేట్టి

  బులియక లోనికేనఁగి భోగితచరాదా
చ. 2:    వదదనుతడి యపప్పుట నీవావులలల్లనఁ దలపనఁగ

   కదదనుచ సమత్మితతచి కళ రేనఁగేవు
    పొదుద న నీకితతేసి పొతదు సేయ వలసితే

  పదదరికాలతదానఁకాను బెరయనఁగ రాదా
చ. 3:     కూడినటట్టి పొతతనాల కొతకక తానఁ జెపప్పునఁగాను

    యడనే కానఁగిట నితచి యిట మెచేచ్చెవు
   వోడక శ్రీవతకటేశ వనగటూడితవ ననున్న

   వడరాదాపను యిటేట్టి వలయితచ రాదా



రేక: 0536-2ముఖరి సత: 13-150
పలల్లవ:    ఎఱనఁగవా ఆనఁడునఁదగ వతతరో నీవు

  తఱవాత పనులకనఁ దమకితచవ
చ. 1:   కొనగోర నటూనఁదితేనే కోపగితచకొనకవ

  చనవుల చేసుకొని సమత్మితతచవ
  మనసు చటూచనితతే మచచ్చెరితచవలదే
   ననుపన సలవుల నవువ్వె నవవ్వెవ

చ. 2:   గబబ్బుచనున్నలతటతేను గొణనఁగి తటట్టికవ
  అబుబ్బురము చేసుకొని ఆదరితచవ

   వుబుబ్బుల రేనఁచనితతే వరట చటూపకవ
   నిబబ్బురాన వడెమచిచ్చె నేరప మెఱయవ

చ. 3:     చెకక్క నొకిక్క కూడితేను సిగద్గీల వడకవ
     మకిక్కలి నీ తల యతత్తి మెచచ్చె మెచచ్చెవ

    యికక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డేల నితత వనఁగకవ
    చొకిక్కతచి దపప్పుల దేరిచ్చె జోడు వాయకవ



రేక: 0536-3ఆహిరి సత: 13-151
పలల్లవ:   ఐతవ యేలికెసాని వతదరికిని

    నీతతో సవతులలల్ల నీక లోనే యినఁకను
చ. 1:    ఆరసి నీ కాతనఁడు అరవడమచచ్చెనే

  పేరరాన నేపొదటూదనఁ బెటట్టి కనాన్ననఁడు
    సారెక నీవు మతచి సకినాన వచిచ్చెతవ

   యరాని చనవులలల్ల నిచిచ్చెనానఁడు నీక
చ. 2:    పొతదుల నీకాతనికి పొతతనాల గటూడునే

  మతదలితచి నీవాడినమాట దోయనఁడు
   యతదును నీమొకమాయ మతదు యటవతటదే

    కతదువ నీ మోవకే కాచకనాన్ననఁ డిపడు
చ. 3:     చెలనఁగి మతచివళనే సేస నీవు వటట్టితవ

  కలసి పాయనఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
   అలరి మమేత్మిలనాతనఁ డపప్పుణ నీవచిచ్చెతవ

   వలపతచ నేరతువ వసమాయ నతనఁడు



రేక: 0536-4ముఖరి సత: 13-152
పలల్లవ:      ఎతత చెపప్పునా మాననఁడు యగద్గీల వట ట్టినఁ దాను

   వతతల సేయక మర వనన్నవతచరే
చ. 1:     కొపప్పు వటట్టి తయతనఁగాను కొసరి తటట్టినఁగరాదా

   అపప్పుట నవవ్వెనఁగనఁ జేత నతటరాదా
   కపప్పుతచి పననఁగనఁగాను కొనగోర మోపరాదా

   చెపప్పురే యతగవుల చెలలల మాక
చ. 2:    వకక్కటకక్కటే యాడనఁగ వటట్టి వటట్టినఁగరాదా

  తొకక్కరానఁగా మారకొని దొబబ్బురాదా
   వకక్కసాన నడవనఁగా వరల వయనఁగరాదా

     నికక్క మేది కలల్ల యేది నెలనఁతల చెపప్పురే
చ. 3:    గతపతచి వరయరానఁగా కచముల నొతత్తిరాదా

   సొతపన నెమెత్మి సేయనఁగా సొలయరాదా
    యితపల శ్రీ వతకటేశనఁడితత సేసి ననున్ననఁగటూడె

   జతపసేయక చెపప్పురే సతుల మాకిపడు



రేక: 0536-5నీలతబరి సత: 13-153
పలల్లవ:    నవవ్వెవ యకక్కడిసుదిద నయముగా నతనితో

  రవవ్వెల చేసుకొతటేను రానఁపకెకక్కదా
చ. 1:    సరసములడనఁగానే చనవులలల్లనఁ బుటట్టి నఁ గాక

  యరవుల చేసుకొతటే నెనసుతడునా
   మరిగి వుతడనఁగానే మనసులనసునఁ గాక

   వరటల చటూపతేను వడనఁబాట గలదా
చ. 2:    ఇచచ్చెకాల సేయనఁగానే ఇతపల రేనఁగనఁగాక

  మచచ్చెరాననఁ బెననఁగితే మటట్టి పడునా
   మచిచ్చెకల చటూపనఁగానే మరత్మిముల సనఁకనఁగాక

   పచిచ్చెగానఁ గానఁతాళతచితే భావాల గరనఁగనా
చ. 3:    చటట్టిరికాన మతచితే సులభమౌనఁగాక మేల

  ఱటట్టి ల చేసుకొతటే మఱనఁగసేయవచచ్చెనా
    ఇటేట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డెనసనఁ దానే నినున్న

   గటట్టి ల చటూపకతడితే కొతక దేరనా



రేక: 0536-6పాడి సత: 13-154
పలల్లవ:   కలల్లరి వౌననరాదు కాదనరాదు

    చెలల్ల నీవు సేసినటట్టి చేనఁతలలల్ల నిపడు
చ. 1:    తలనఁపలో నొకటయు తనువుపపై నొకటయు

    కలదలల్ల నీ వలల్లనఁ గతటమ నేనఁడు
   నలవతక సనన్నలను నామనఁది మనన్ననల

   పలమార నితదరిలోనఁ బచిచ్చెదేరే నిపడు
చ. 2:   చెపేప్పుట దొకటయు సేసేటదొకటయు

   దపప్పురాన నీ సుదుద ల తలిసితమ
    తపప్పునఁబేరి పలపల తగ నాపపై వలపల

   వపప్పుగా నీవోజ వలల్ల వరలయ నిపడు
చ. 3:    కొలవులో నొకటయునఁ గటూటమలో నొకటయు

  యలమ నీగణమెలల్ల నెరినఁగితమ
  అలమేలమతగను నేనని శ్రీవతకటేశనఁడ

   కలసిత నీవలప గటట్టియాయ నిపడు



రేక: 0537-1రామకిగయ సత: 13-155
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరినెపైనా మనిన్నతచి యితత సేసుకొతటవ

   జవవ్వెనపాయ మతత సడినఁ బెట ట్టిని
చ. 1:      చెతగట నీవు నాపపై చేతుల చానఁచిత వతటా

   అతగడినఁ బెటట్టి నావలపలడ నాకె
   వుతగరాల నాక నిచిచ్చె వడనఁబరచితవతటా

  జతగిలిసవతులక సరి నెచచ్చెరితచని
చ. 2:    ముచచ్చెటలడి నాక మోవ చటూపతవతటా

   పచిచ్చెసేసి ననున్న సిగద్గీవఱచ నాప
   మెచిచ్చె నీకతటసరి నామెడనఁ బెటట్టితవతటా

    చెచెచ్చెరనఁ దోడి వారికినఁ జెపప్పు చటూపీని
చ. 3:     లలితచి ననున్ననఁ గటూడి పలల్లకి యకిక్కతవతటా

   పాలపడి ననున్ననే వుపప్పుతతచ నాప
   యేలిత ననున్న శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను
   పోలిమ నతదరెరనఁగనఁ బొగడి చటూపీని



రేక: 0537-2నారాయణ సత: 13-156
పలల్లవ:   సతకినినఁ బతకిని చలములేల

  రతవడుకలనే రమతచట గాక
చ. 1:    బతకములే తఱచెపైతే పగయములేరీత మతచ

 జతకెనలకక్కడెపైతేను శతతములేవ
   మతకలే మెరసితే మరత్మిములటట్టి గరనఁగ

   లతకెలపై వకరొకర లలితచట గాక
చ. 2:    నాలితనము నేరిచ్చెతే ననుపలకక్కడ నుతడు

  తటూలపోవ నాడితే సతతోసమేడది
    కేలనే వడుడ కొతటేను కిగయలటట్టి సమకూర

  తాలిమతో నవువ్వెలను దపైవారటగాక
చ. 3:    యమెత్మిలే మకక్కటమెపైతే యియతకోలటల్ల నౌను

   దొముత్మిలే నెరపతే పొతదులటల్ల గలద్గీ
   కొమత్మి నినన్నలమేలత్మితగ కూడె శ్రీవతకటేశనఁడ

   వుమత్మిడి సరముల నోలడుట గాక



రేక: 0537-3బౌళ సత: 13-157
పలల్లవ:   అడుగరే యమాట ఆతనిని

   తడవనఁడు తానఁకనఁడు తనునెటట్టి నమేత్మిదే
చ. 1:    వలపే కలిగితే వాడికెక రావలదా

  తలనఁపననఁ దగిలితే తమకితచనఁడా
  కలవుకోలపైతేను కరణతచనఁ దగదా
   పలిపతచకొనీనఁ దాను పగయమెటట్టి నమేత్మిదే

చ. 2:   చేతకి లోనెపైతేను చెపప్పుతచకొనునా
   కాతరమే కలిగితే కెపై కొననఁడా
    యతల వడుకెపైతే నితట నిటేట్టి వుతడనఁడా

    భీత యితచకతతా లేదు పగయమెటట్టి నమేత్మిదే
చ. 3:    చెపప్పునటట్టి సేసితేను సలవుల నవువ్వెనా

  చిపప్పులనఁ గరనఁగితేను సిగద్గీవడునా
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్ననఁగటూడె

   పపప్పుగా నితతగాకనన్న పగయమెటట్టి నమేత్మిదే



రేక: 0537-4దేవగాతధరి సత: 13-158
పలల్లవ:    ఇతతులలల్ల వని యితక నేమతదుర

   కాతతునఁడవు ఇటవతట కాక గలదా
చ. 1:     అగద్గీమెపై నీవు నా వదద నాపచనున్నలతటనఁగాను

  సిగద్గీవడి వునన్నదాన చెకక్కచేతతో
  యగెద్గీరనఁగకొకక్కపారే యిదదరినఁ గటూడవచేచ్చెవు

  కగద్గీదేర నిటవతట కాకగలదా
చ. 2:      పొరి నేనఁ జూడనఁగా నాప పోనఁకముడి జారితచనఁగా

  శిరసు వతచకతదాన చెకక్కచేతతో
     సరస సిబబ్బుత లేక జతట రత సేసేవు

   గరిమెల నిటవతట కాక గలదా
చ. 3:     వుమత్మిడి నాకె నీవు నావదదనే కూడనఁగాను

  చిమత్మిరేనఁగి వునన్నదాన చెకక్కచేతతో
    యమెత్మితో శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    కమత్మిరనఁ గమత్మిర నితత కాక గలదా



రేక: 0537-5దేశక సత: 13-159
పలల్లవ:    రమత్మినవ యితకనేల రతకెకక్కనఁ దానిటేట్టి

  దొమత్మిచేసి నేనితదుక దటూరవచేచ్చెనా
చ. 1:    పతతమాడి నిజముల పచరితచ వచచ్చెని

   యతత లేదు తనసుదుద లఱనఁగమటే
    వతతదాననా నేను వభునఁడు తా నెటట్టి తడినా

   రతతుచేసి నేనిపప్పుడే రచచ్చెనఁ బెటేట్టినా
చ. 2:     పలమార వరకెపైనా బాసల సేయ వచచ్చెని

  చలపటట్టి తనునితక సాదితచేనా
   వలయాలనా యేమ వటనఁడు దానెటట్టి తడినా

  బలిమచేసి భతగపఱచ వచేచ్చెనా
చ. 3:     వోడక కానఁగిటనఁ గటూడి వడనఁబరచ వచచ్చెని

   యేడ నుతటవని తపప్పులతచ వచేచ్చెనా
   వడుక కతత్తినా శ్రీవతకటేశనఁ డెటట్టి తడినా

  వడెమతదుకొతట నితక వరసమాడేనా



రేక: 0537-6సామతతత సత: 13-160
పలల్లవ:  చెలలమెఱతగము చెపప్పురయా

   నెలకొని తమకము నితడెనొ మక
చ. 1:   సలవుల నగవుల చిమత్మిరేనఁగెనవ

 తలనఁపలపడు సరిదానఁకనొకో
   చెలవల చెమటల చెకక్కల వడిస
   కలగొని వలపల కరనఁగెనొ మక

చ. 2:   సతపదపలకల జడిస మేనుల
  యితపల లోలో నెసగెనొకో
   ముతపల వరప్పుల ముకక్కల వసరీ

   పతపల మేనుల పరిగెనో మక
చ. 3:    నిరతపనఁ గళలవ నిగిడ మొగముల

   గరిమనఁ గటూటముల గలస నొకో
  యిరవుగ శ్రీవతకటేశ యలసితరి

   సురతముల మతుల చొకెక్కనొ మక



రేక: 0538-1సామతతత సత: 13-161
పలల్లవ:   తేవయత వడెమనఁక తగవనఁటకి

 వోవరిలోపలనే వడనఁబాటలయను
చ. 1:   బతకములడినవలల్ల పగయము చెపప్పునపడే

  సతకెలేక అనిన్నయునునఁ జకక్కనాయను
  మతకన నలిగినది మాటాడినతతలోనే

  వుతకవతోడ మనసు వకక్కటాయను
చ. 2:    చేతుల చానఁచినవలల్ల చేరి మొకిక్కనపడే

  నీతతోడనఁ గోరికల నెరవాయను
   ఘతల జతకితచినవ కనున్నల నవవ్వెనపడే

  పోతరితచి పాయరాని పొతదులయను
చ. 3:  కరికరితచినవలల్ల కానఁగిలితచనపడే

   సరికి బేసికి లోలో జతటలయను
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

  వరసములలల్లనఁ బాసి వడుకాయను



రేక: 0538-2సాళతగనాట సత: 13-162
పలల్లవ:    ఔదువయాత జాణవు అనిన్నటా నీవు

    పోదితోనఁ దమ రేనఁగిన పొలపా ఇది
చ. 1:   పచిచ్చెమాటలడేవు పపైకొని కొలవులోన

  పచచ్చెసతులనఁ బొతదినపరిమా యిది
   లచచ్చెనల వటేట్టివు లవుగా సతులమనఁద

   తచిచ్చె రటట్టిడివయిన తగవా యిది
చ. 2:     యేడనుతడో వచిచ్చె నేనఁడు యితదరితోడ నవవ్వెవు

 వడుకకానఁడవపైన వధమాయిది
   వోడక చానఁచేవు చేతులటూరకే శిరములపపై
   వడెప చొకక్కలతోడి వతతా యిది

చ. 3:    పొలసి నిలవుననే పోనఁకముడి జారితచేవు
   వలపల సతదడితచే వరసా యిది
   యిలలో శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మినిటేట్టి

  మెలపకానఁతాళవు మేకా యిది



రేక: 0538-3దేవగాతధరి సత: 13-163
పలల్లవ:    ధరత్మిమునఁ బుణతము తనచేతదే యినఁక

  మరత్మిములవ తనమనసే యఱనఁగ
చ. 1:   శిరసుననఁ బెటట్టిన సేసవలతడనఁగా

  పరిపరి వధముల బాసలనా
   సరిగానేమని జరసే నే నితక

   ధర మనఁదిపనుల తానే యఱనఁగ
చ. 2:   వడనఁబడి యిచిచ్చెన వుతగరమదిగో

  బెడిదముగా యినఁకనఁ బలపలనా
   బడిబడి నిట చలపటట్టినేల యినఁక

  తడవటసుదుద ల తానే యఱనఁగ
చ. 3:   కలసిన కానఁగిట కతదువలనన్నవ

  పలమారనఁ బెననఁగ బలములనా
  చెలి ననునఁగటూడెను శ్రీవతకటేశనఁడు

  తలపతచవ యిట తానేయఱనఁగ



రేక: 0538-4రామకిగయ సత: 13-164
పలల్లవ:   కతటరా యతనిజాడ కాతతలల

   యితటలోననే వుతడి యతతసేస నితనఁడు
చ. 1:    బీరాన నాసవతతో బెటట్టిమాటలడి నేనఁడు

  కారితచని వరస గాదతటాను
    తారకాణనఁ జెలలను తగవు నే మడిగితే

    సారె నెరినఁదేల పచిచ్చె సాకచెపీప్పు నితనఁడు
చ. 2:    ఱటట్టిడి యాపతోనఁ బత ఱకటట్టి వుతగరము

  యటట్టి దసితని తపప్పులతచకొతటాను
   గటట్టిగా మాలో నేమౌనఁగాముల దలసుకొతటే

   బటట్టిబయల తానేల బాససేస నితనఁడు
చ. 3:     అడరి దయదలనఁచి యాపనునఁ గానఁగిటనఁ గటూరిచ్చె

  వడనఁబడనఁ దనునేనఁ గటూడొదిదకెపైతేను
  చిడుముడితో నవవ్వె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

    నడుమనఁ దానేమటకి ననున్న మెచచ్చె నితనఁడు



రేక: 0538-5నటట్టినారాయణ సత: 13-165
పలల్లవ:     కలల్లగాదు నీవు మాకనఁ గలితేనఁ జాల

    తొలిల్లట ఇతతనే యితకానఁ దోడుక వచేచ్చెను
చ. 1:   తగిలి నీవదుటను తలవతచకతడనఁగాను

   నగితేను మొగమెతత్తి ననున్ననఁ జూచేవు
    మగవ నెవవ్వెత నీవు మనసుననఁ దలనఁచేవో

  బెగడకావతీవయత పలిచి తచేచ్చెను
చ. 2:    యకక్కడికో నీ వపప్పుడెదురల చటూడనఁగాను

   మొకిక్కతే వనఁడుకొని నా చెకక్కనొకేక్కవు
    అకక్కడ నెవవ్వెతమనఁది ఆస నీక నునన్నదో

  తకక్కకానతీవయత దతడకనఁ దచేచ్చెను
చ. 3:    యతదుకో నీపాయము మనఁదతుత్తి కొని వుతడనఁగాను

   అతది నినున్ననఁ గటూడితే ననాన్నదరితచేవు
    ముతదు శ్రీవతకటేశ నీ మోహమెతదు నుతడునో

   యితదే ఆనతీవయాత యితటకినఁ దచేచ్చెను



రేక: 0538-6సామతతత సత: 13-166
పలల్లవ:    కడునఁ గోమలమగ కాతత యిది

  అడియాలప ముద మతదితచరాదా
చ. 1:    మొకక్కల మొకక్కచ మోము చటూడనఁగా

  వుకక్కగోర నట వనఁదితవ
    యికక్కడ సత మత నేమని వునన్నదొ

 చకక్కనఁగ నటూరడితచనఁగరాదా
చ. 2:   కలకల నవువ్వెచ కానుకియతనఁగా

   బలిమనఁ బెననఁగి యట పదరితవ
   అలసి యతత తురమదవద లయనొ
  మలసి లలితపచ మనిన్నతచరాదా

చ. 3:    సేవల సేయుచ చిడుముడి పడనఁగా
  కావరినఁ గానఁగిటనఁ గలసితవ

 శ్రీవతకటేశవ్వెర సిగెద్గీటలతడెనొ
   య వధముల నిట యడేరచ్చెరాదా



రేక: 0539-1సాళతగనాట సత: 13-167
పలల్లవ:   పటట్టిరాని వయసుల పతతగానఁడవు

   బటట్టిబయల సిగద్గీల పతదేల యేమ
చ. 1:   వువదమాటలకే వడుడ కొనే వతతలోనే

  అవ చెఱకసితగిణ యతపగముల
    తవలి నవవ్వెతే నేల తల దసుకొనేవు

   వవరితప వనెన్నలల వనఁడుల యేమ
చ. 2:   వలనఁది చటూపలకేల వనఁగేవతతటలోనే

  మెలపన నవ తుమత్మిదపనఁజల
  కొలనఁదిసరసముల గోరలకేల లోనఁగేవు

   ములవానఁడి చేకతుత్తి ల మొనల యేమ
చ. 3:   అతగనరతులకేల అలసే వతతటలోనే

  సతగత మరగరిడిసాముల యవ
   రతగగ శ్రీవతకటేశ రమణనఁ గటూడితవటేట్టి

   పతగితచని సతసార ఫలమా యేమ



రేక: 0539-2శతకరాభరణత సత: 13-168
పలల్లవ:    కొలవపై వునాన్ననఁడు వనఁడె గోవతదరాజ

  కొలకొలనేనఁగి వచెచ్చె గోవతదరాజ
చ. 1:   గొడుగల నీడల గోవతదరాజ

  గడిగొనన్న పడగెల గోవతదరాజ
  కడియడమ కాతతల గోవతదరాజ

  కొడిసాగే పవునఁజల గోవతదరాజ
చ. 2:   గొపప్పుగొపప్పు పూదతడల గోవతదరాజ

  గపేప్పుట వతజామరల గోవతదరాజ
  కొపప్పుపపై చతగలతోడి గోవతదరాజ

 కపప్పుకటారముతోడి గోవతదరాజ
చ. 3:  గొరబుసితగారాల గోవతదరాజ

  కరల దువవ్వెతచకొని గోవతదరాజ
  తరపతలోనను తరమెపై శ్రీవతకటాదిద్రినఁ

  గరిస వరములలల్ల గోవతదరాజ



రేక: 0539-3నాదరామకిగయ సత: 13-169
పలల్లవ:    చితత్తిమురా నాతనికి చేత మొకక్కవ

   బతత్తిసేయనఁగా పతతము పచరితచనఁ దగనా
చ. 1:    చెలవునఁడు మాటలడ చెకక్కచేయి దియతనఁగదే

  యలమ నీతలపోనఁతలినఁక నేనఁటకే
   కలదలల్ల నీవతనినఁ గనన్నదానఁకానే కాక

   తొలతట సుదుద లినఁకనఁ దొరలితచనఁ దగనా
చ. 2:     తానే యాతనఁడు నవవ్వెని తపప్పుక చటూడనఁగదవ

   మానవ వటట్టిచితతల మరి యేనఁటకే
   పూనిక లివనిన్నయును పొతదినదానఁకానే కాక

   కేనముల తొలిల్లటవ కెరలితచనఁ దగనా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె సేవల సేయనఁగదవ

  యేవయునఁ దడవనేల యటట్టియదుట
   భావములోపలి గటట్టి పపైకొనన్నదానఁకానే కాక

   కెపైవసమెపైతవ యినఁకనఁ గాదననఁగనఁ దగనా



రేక: 0539-4దేవగాతధరి సత: 13-170
పలల్లవ:   నాతొ నేనఁటకి నాటకము

  ఘతలనే నినునఁ గాదనేనా
చ. 1:   లలనక నీమోవ లతచమయతనఁగా

  పలికీ నిచచ్చెల పలమార
   పల నీసుదుద ల పరల నడుగమా

 తలిపేరతదర తలల్లమగాను
చ. 2:   మగవచనున్ననఁగవ మరి నీవతటనఁగ

 మొగమోటములే ముతచనిదే
   అగ నీసేతల అతదరి నడుగమా

 తగవపైనటల్లనె తలనఁపతచేర
చ. 3:    యితతనఁ గానఁగిటను యిట నీవనయనఁగ

 అతతయు నీదికాక్కడని
  యితతలో శ్రీవతకటేశ ననేన్నలిత

  వతతటనఁ బొగడే రినఁకనతదరను



రేక: 0539-5శతకరాభరణత సత: 13-171
పలల్లవ:    ఇతతవానఁడవు గాకనన్న యేది దటూరతనము

  వతతక తలలటూనఁచేర వదికటట్టి వారల
చ. 1:     వదద నొకతనఁ బెటట్టి క వారివరితో మాటాడే

  సుదుద లకే నవవ్వెర సుదతులలల్ల
   వుదదతడాల సేసివచిచ్చె వగి సాదువలనుతడే

  బుదుద లకే మెచేచ్చెర పొరగలవారల
చ. 2:    వకక్కతపపై నొరగక వువదలనఁ బలిచేట

 అకక్కరకే వరగతదేరతగడివార
    తకక్కరితనాల నుతటే తగ నానల వటేట్టిట

  చికక్కలకే బద్రిమసేర సమసమవారల
చ. 3:     మెడ నొకతనఁ గటట్టి క మెలనఁతలనఁ జూచేట

  కడనఁకలకే మొకేక్కర కడలవార
   వడువక ననేన్నలి శ్రీవతకటేశ నీవుతడేట

   వడికానకే చెలనఁగే రటూరటూరి వారల



రేక: 0539-6సాళతగనాట సత: 13-172
పలల్లవ:   కతదువ నపప్పుటనుతడి కాచకనాన్ననఁడు

  వతదువలనఁ గాతతునికి వడెమయతవ
చ. 1:  మనసులనసితేను మఱనఁగలేమటకి

  చనవుల గలితేను సాదితపలేల
    వనరి యాతనఁడు నినున్న నొడివటట్టి తీసని

   అనుమానమేల యినఁక నటేట్టి సేయవ
చ. 2:    మాటల సమత్మితమెపైతే మరి జాగలేమటకే

  కూటములొనగటూడి తే గటట్టి లవల
   యటతోడ నాతనఁడు నినిన్నతపలతోనఁ జెనకీని

  చాటవగానఁ బెననఁగక సమత్మితతచవ
చ. 3:   రతుల సరివచిచ్చెతే రవవ్వెసేయనేమటకే

   తత నొకక్కచో నుతడితే తమకమేల
   యితవపై శ్రీవతకటేశనఁడేలి నీతో నవవ్వెని

   కతల జోలినఁ బెటట్టిక కానఁగిలితచవ



రేక: 0540-1మనోహరి సత: 13-173
పలల్లవ:   ఎఱనఁగమ చేసుకొనే వదేమోయినే-

  మెఱినఁగినపనులే యినిన్నయును నోయ
చ. 1:  చిగరమోవమనఁదనఁ జిపప్పులేటమాటల

   వగట లేకాపచేత వతటవా వోయి
 మొగముచటూచితేను మొకేక్కటమొకక్కల

   అగడుగానఁ గతటవా అదియును నోయి
చ. 2:    కతదువతో నీకనఁ జేసే కనునఁగొనసనన్నల

   చెతది నీవపప్పుడే చటూచితనా వోయి
  అతదమెపై సలవుల నానుకొనన్ననవువ్వెల
   చితదనవ నీవు తలిసితవా వోయ

చ. 3:    పొలపపైన రతులలో బొమత్మిల జతకెనలవ
   కొలనఁది మరనఁగ నియతకొతటవా వోయి
   యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి

   కలసి యాపగటట్టి ల కతటవా వోయ



రేక: 0540-2వరాళ సత: 13-174
పలల్లవ:   రమత్మిని పలవనఁగద రమణునిని

  కమత్మిరితపవలపల గటూనఁటనఁ బెటేట్టివా
చ. 1:     పొతతనే యాతనఁడు నినున్న పొదిగి లలితచనఁగాను

  పతతములడుకొనేవు పపైపపై నీవు
    యితత గలదానవు యితదరనఁ జూడనఁగ నీవు
   కతతుని యముత్మిలమనఁద గాత చటూపేవా

చ. 2:    కాయమతట నినాన్నతనఁడు కలయనఁగ రానఁగాను
   చేయివటట్టి దొబేబ్బువు చెలనఁగి నీవు
   నీయతత రాజవపైతే నితడుకొనన్న మతలోని
   పాయప మదములనునఁ బాయనఁ దోలేవా

చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁడు నీకనఁ జెతది మోవయతనఁగ నతదు
  కావగరతుల నితచి కానఁతాళతచేవు

   దేవులవపైతే నీవు దిద్రిషట్టిముగనఁ గటూడిన
  కోవరప రతులతో గపప్పుతచేవా



రేక: 0540-3బౌళ సత: 13-175
పలల్లవ:    ఇటవల నుతడవదాద ఇతతుల మనిన్నతచితేను

   తటకన మెచిచ్చెరి యతరణుల నినున్నను
చ. 1:    కమత్మిరనఁ గమత్మిర నాపకతలే చెపేప్పువు

   బొమత్మిల చితత్తిరవాపనఁ బోల ననేవు
  పమత్మిటచెలల నాపపేరతట లలితచేవు

    యిముత్మిల నాకెమనఁద నేనఁడెతత గదోద వలప
చ. 2:    నెలకొనన్న యాపమెడ నీవ సితగారితచేవు

  అలరలకె కితపపైనవ కోరేవు
   మలసి యాపయాడేట మాటలే నేరచ్చెకొనేవు

   యలమ నాకెమనఁద నెతతగదోద వలప
చ. 3:   అడుగలక మడుగలపకిటేట్టి పరచేవు

  యడయకాప కానఁగిట నెనశతడేవు
   అడరి శ్రీవతకటేశ అతదుకే మమేత్మిలితవ

   యిడుపల నాకెమనఁద నెతతగదోద వలప



రేక: 0540-4సౌరాషట్టి సత సత: 13-176
పలల్లవ:   వభునఁడవు నీవతదుక వసరదురా

   సభలోన వలపల చలల్లక వడుతురా
చ. 1:    మగవాని యఱతను మారసతనఁ గతటేను

  వగటగా సవతుల వతగెమాడరా
  చిగరనఁబెదవమనఁద చేనఁతలేమెపైనా నుతటే

  అగడుసేసి పననఁగి అలయితచకతదురా
చ. 2:    వతటనఁ బొరగలవార వడిగేల సేయనఁగాను

  జతటలపైన మగవల సమత్మితతతురా
   వతట వతట నీమేన వతతసొముత్మిలతడితేను

   సొతటల సదితచి మరి చటూడకతదురా
చ. 3:    ఱటట్టిడి వారకాతతలఱక నినున్న మెపప్పుతచనఁగ

  పటట్టిపదేవుళళ్ళ కడునఁ బతతమాడరా
   యిటేట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవతదరి నేనఁడు

   దిటట్టిలపైనవార నినున్ననఁ దలిసి పొగడరా



రేక: 0540-5దేసాళత సత: 13-177
పలల్లవ:   కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతురవు కోమలివ కడునఁగడు

   పొతుత్తి లక రమత్మితటేను బులియనఁగనఁ దగనా
చ. 1:    అలరి పతకి నిచచ్చెలడనేవలనఁ గాక

 చలపాదితనమేల జవరాలికి
   పలిచినపప్పుడే వచిచ్చె పననఁగనఁగవలనఁ గాక

    నిలవున గటట్టి తోడ నీట చటూపనఁ దగనా
చ. 2:    మగనికి వడుకతో మనసియతవలనఁ గాక

 జిగరమతకలవల చెలియకను
    నగినపప్పుడే మరి ననుపనఁ గావలనఁ గాక

   యగసకెక్కములకను యితత సేయనఁ దగనా
చ. 3:     శ్రీవతకటేశ నిటేట్టి చేరి కూడవలనఁ గాక

  కావరి పతతములేల దేవులకను
     యవళ నేల నితనఁడు యిది మెచచ్చెవలనఁ గాక

   కోవరముగా నితకానఁ గొసరనఁగనఁ దగనా



రేక: 0540-6శతకరాభరణత సత: 13-178
పలల్లవ:   సిగద్గీవడుదురా చెవుల వనేమద

  బగద్గీన నటూరక పలకవయాత
చ. 1:    కలికి నీతోనిద కతల చెపప్పునఁగా

 కొలకొలమని వనఁకొనరాదా
   తొలనఁకి నీ సుదుద ల తొరలివచెచ్చెనో
  సలవుల నవవ్వెవు చెపప్పువయాత

చ. 2:     తరణ మరియు నద తగవుల చెపప్పునఁగ
 సరసతతో మెచచ్చెనఁగరాదా

   సొరిది నీపపైనవ సనఁకి వచెచ్చెనో
యరపరమేలనతయతవయాత

చ. 3:     సత నీక నిదే చదువుల చెపప్పునఁగ
  మత నేరచ్చెక యలమనఁగరాదా

  యితవుగ శ్రీవతకటేశ కూడితవ
  మతకము నిదో మానఁటాడవయాత



రేక: 0541-1శతకరాభరణత సత: 13-179
పలల్లవ:    ఎటట్టి దలసు మా కితతేసి

   దిటట్టిల మరే తలసుకో రాదా
చ. 1:   పలకల నీనేరప్పు పచరితచనఁగా

  కలకల నవవ్వెనఁ గామని
  అలరచ మమేత్మిమడిగేవు పతవ
  తలనఁపన నీవ తలనఁచకోరాదా

చ. 2:   కపప్పుచ నీవు సితగారితచకొననఁగానఁ
  దపప్పుక చటూచనఁ దరణ
  వపప్పుగ మమేత్మిలొరసేవట నీ

   చొపప్పు నీవ తలనఁచకొననఁగ రాదా
చ. 3:    యనసి నీవు రతయితపల చలల్లనఁగ

  ఘనముగ మెచచ్చెనఁ గలికి
  చెనకేవు మమేత్మిల శ్రీవతకటేశవ్వెర

  తనియుచ నీవ తలనఁచకోరాదా



రేక: 0541-2కనన్నడగళ సత: 13-180
పలల్లవ:   ఏమననఁగవచచ్చె నినున్న నిటవతటవానిని

  చేముటట్టి చెనకతానే సిగద్గీలవడేవు
చ. 1:   సేసవటట్టి కనాన్నప చెతగటనే వుతడనఁగానే

   బాస చేసేవు నాకే పతనతటాను
  ఆసతో నితటకివచిచ్చెనాప మోముచటూడనఁగాను

  పోసరితచి నీనిజము పొగడుకొనేవు
చ. 2:    వుతకవ గొనినయాకె వడిగాల సేయనఁగాను

  లతకెనఁ గానఁగలితచేవు వలతునతటాను
   అతకె నీచేత నుతగరమతదుకొనాన్నప నవవ్వెనఁగ

   బొతకచ నీ యాచారము పొగడుకొనేవు
చ. 3:    వోరచి వచిచ్చెనయాప పొతుత్తి లనఁ గడువనఁగాను

  వారితచి మోవచేచ్చెవు నావానఁడనతటాను
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

  బోరన నీగణముల పొగడుకొనేవు



రేక: 0541-3రామకిగయ సత: 13-181
పలల్లవ:   మాకేల అతతలేసి మతదమేళల

  మేకసేయనీ నీతో నేమెనఁలతపైనను
చ. 1:     చెలనఁగి నీక నేను సేవల సేసేదాన

    యలమ మనఁట చటూపనీ యవవ్వె రెపైనాను
    వలచి నీయతకెకెలల్ల వచిచ్చె యిటేట్టి వుతడేదాన

  చలము సాదితచనీ యేసతయపైనను
చ. 2:    మొదలనే పతతమచిచ్చె మొకక్కల మొకేక్కదాన

  యదుటను బగియనీ యవవ్వెరెపైనాను
  యిదివో నేనెపప్పుడును యిచచ్చెకమాడేదాన
  మదితచి తటట్టినీ యేమగవపైనను

చ. 3:     సిగద్గీదేరనఁ గటూడి నీ చేతకి లోనెపైనదాన
  యగద్గీలవటట్టినీ మరి యవవ్వెరెపైనాను

   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశ అలనెపై వుతడేదాన
  వగిద్గీ వురమెకక్కనీ యేవువదపైనను



రేక: 0541-4  శదద దేశి సత: 13-182
పలల్లవ:  ఇచచ్చెకములడరాదా యేమాయను

 యిచిచ్చెనబాసలలల్ల నేమాయను
చ. 1:    రాతరి మానఁటలకే రామ యగద్గీలవటట్టిను

  యతలనఁ బతతమరాదా యేమాయను
   యేతులనఁ జూపనతదుకే యదుటనఁ దలవతచని

    చేతనఁ జెకక్క నొకక్కరాదా చెలనఁగి యేమాయను
చ. 2:   యేకతపనవువ్వెలకే ఇతత సిగద్గీలనలస

  యేకమెపై వనఁడుకోరాదా యేమాయను
  కాకరిచేనఁతలకే కనున్నల జతకితచేని

  జోకనఁ గానఁగిలితచరాదా సొతపలనేమాయను
చ. 3:   రతులమచిచ్చెకలకే రమణ నివవ్వెరనఁగతద

  యితవుల సేయరాదా యేమాయను
    తతతో శ్రీవతకటేశ తమకితచి ననున్ననఁ గటూడి

   చతురత చటూపరాదా చలల్లనఁగా నేమాయను



రేక: 0541-5కాతబోదిసత: 13-183
పలల్లవ:    ఏల మఱనఁగననుతడే వట రారాదా

   మేలిమ వభునఁడవని మెతుత్తి నినున్నను
చ. 1:    జిగి నీమోవమనఁదట చిలల్లరచేనఁతల చటూచి

  నగదునఁగాని నినెన్ననన్ననఁడు దటూరను
  నిగిడిన నీమేనినితడునఁజెమటల చటూచి

  తగనతదునఁగాని మరి తమకితచను
చ. 2:    చెకక్కలపపై నితడుకొనన్న చినిన్నపలకల చటూచి

  మొకక్కదునఁగాని కోపముననఁ దిటట్టిను
   అకక్కడనుతడి వచిచ్చెన అసురసురల చటూచి
  చొకక్కదునఁగాని నినున్న సొలశడను

చ. 3:    గటట్టి తో నాకెనఁగటూడిన గరతులనిన్నయునఁ జూచి
   యిటేట్టి పొగడుదునఁగాని యేమ ననను

    ఱటఱ ట్టి శ్రీవతకటేశ మఱనఁగ ననున్న నేలితవ
  పటట్టి పాలరతునఁగాని పచిచ్చెసేయను



రేక: 0541-6భపైరవ సత: 13-184
పలల్లవ:   పటట్టిన చలములేల పతతోడను

   ఱటట్టి సేసుకొతటే నాఱడి గాకతడునా
చ. 1:    వతచనతో మొకిక్కతేనే వాడికెలీడేరనఁ గాక

   పొతచి బతకాల చటూపతేనఁ బొతదుగటూడునా
    కతచము పొతుత్తి గానఁగానే కలసునఁగాక మనసు

   పతచిన యరవులను పగయము గలగనా
చ. 2:   సరసములడనఁగానే చనవులలల్ల నితడునఁగాక

  తరమరనఁగెపైతే తరితీప వుటట్టి నా
   శిరసతత్తి నవవ్వెనఁగానే చితతలలల్ల మానునఁగాక
  కరికరి సేసుకొతటే కెపైవసములౌనా

చ. 3:    తపప్పుక చటూడనఁగానే తగలయమౌనఁ గాక
   రెపప్పుల మటూసుకొతటే రేనఁగనా తమ

  యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశనెనసిత వటవల
   మెపప్పుతచకనన్న నేరప్పుల మకిక్కలి మెరసునా



రేక: 0542-1భపైరవ సత: 13-185
పలల్లవ:   చతదమయత ననిన్నయు జాజరకానఁడ

   వతదులగా మోవ యిచిచ్చె వనఁడుకోరాదా
చ. 1:    అచచ్చెముగ చెలి నినున్న నానవటట్టి మననఁగానే

  పచిచ్చెదేరె నీమాటల పతతగానఁడా
    నిచచ్చెల నీవు చేసిన నేరములనిన్నయునఁ బాయ

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె యిటేట్టి వనఁడుకొనరాదా
చ. 2:     తనమోమపప్పుట నినున్ననఁ దపప్పుక చటూడు మతటేనే

   కొనకెకెక్క నీ సేనఁతల కోడెకానఁడా
   తనివతది నీవలని తపప్పులివ వపప్పులగ

 ననుపగ వనఁడుకొననఁగరాదా
చ. 3:     గకక్కనను తనున్న ముటట్టి కానఁగిలితచ మననఁగానే

  చికెక్కను నీసుదుద లలల్ల శ్రీవతకటేశ
    చెకక్క నొకిక్క కూడితవ చితతలలల్లనఁ దరనఁగ

  వకక్కసముగా నితక వనఁడుకోరాదా



రేక: 0542-2ముఖరి సత: 13-186
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే తలసుకో నీకెఱనఁగ వనన్నవతచిత

   కొపప్పువట ట్టికె దసితే గతపతచనఁ గలవా
చ. 1:   పతత్తిడిబొమత్మివల పూచిన లతకవల

  చితత్తిరపతమెవలనఁ జెలి యునన్నది
    మతత్తిలిల్ల యపప్పుట నేనఁడు మాతో నేమనవవ్వెవు

  వతుత్తి కాప వలిచితేనఁ బోకతడనఁగలవా
చ. 2:  కొసరనఁగోయిలవల కొలనితుమత్మిదవల

  పసని చిలకవలనఁ బలికీనాప
    నసల సేయుచ నిటేట్టి నాతో మాటలడేవు
  వసగితే వడెమాకె వలల్లనననఁగలవా

చ. 3:  మెతత్తినగతదమువల మెడకతటసరివల
  ముతత్తిమువలనే వురమున నుతదాకె

   హతత్తి శ్రీవతకటేశనఁడ అటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ
  బతత్తి సేసితవాపతోనఁ బతతమాడనఁగలవా



రేక: 0542-3వరాళ సత: 13-187
పలల్లవ:    ఏల సిగద్గీలవడేర యితదరనఁ జూచేరతటా

   వోలినఁ దరవతునా మకొనగటూడె వలప
చ. 1:    శిరసుపపై తలనఁబాల చెతపలవతట జారనఁగ

   వరసనఁ జనున్నల నినొన్నదిదకెపై చెలి
  అరమోడుప్పునఁగనున్నలతో నాకెమనఁద నొరగేవు

   తరవతునా మక తేటపడె వలప
చ. 2:   కటట్టినటట్టి ముతజేతకతకణము బగియనఁగ

    ముటట్టి నీతొడనఁ బరదు మోపీనఁ జెలి
   అటట్టిమతనఁ గరనఁగతా నాకెచెకక్క నొకేక్కవు

   గటట్టి తో తరవతునా గరతాయ వలప
చ. 3:    తొకిక్కనటట్టి నీపాదము తొడనఁదొడనఁ బెననఁగనఁగ

   గకక్కన నినున్ననఁ గానఁగిట గదిమనఁజెలి
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అదిమేవాకెను నీవు

   చకక్కనఁగానఁ దరవతునా సతమాయ వలప



రేక: 0542-4  దాబ్రావడ భపైరవ సత: 13-188
పలల్లవ:    చెపప్పున నాబుదిద నీకనఁ జెవనఁఐటట్టిదా

    వుపప్పుతతచ నతతవదుద వరకెపై నా నతని
చ. 1:    పలిచితే రానఁగదవ పగయునికి నీవు

  చలము సాదితచవదుద సారెసారెక
   వలనతటే నియతరాదా వరసతో వడెము
   మలకలనఁ బెటట్టివదుద మాపదానఁకా సొలసి

చ. 2:    నగితే నవవ్వెనఁగదవ ననుప చేసుకతని
  వగటన మరవదుద వసాలక
   తగిలితేనఁ గటూడరాదా తమకితచి కానఁగిటను
   ఆగడుల సేయవదుద ఆఱడితో నిపడు

చ. 3:    చెపప్పునటల్ల సేయనఁగదే శ్రీ వతకటేశనఁడితనఁడు
  తపప్పుల మోపవదుద తచచ్చెనతోడ
    యిపప్పుడే యితనఁడు నినున్న నెనస నితదరిలోన
   చొపప్పుల వదకవదుద సొరిది బతకానను



రేక: 0542-5శదదవసతతత సత: 13-189
పలల్లవ:    ఔనయాత మతచివానఁడవు ఆఱడి యితతసేతురా

  పూనినటట్టి తమకము బుదదఱతగనా
చ. 1:   మతతనములడనఁగానే మరత్మిములతటేవు నీవు

   యితత కాక గలదా యిదేమయాత
     వతతవార నవవ్వెనఁగాను వళ లేదా నీక మరి
   యతతపైనా వలప సిగద్గీలరనఁగనా భువని

చ. 2:    ఆక మడిచియతనఁగానే అటేట్టి సరసాలడేవు
  మేకలనిన్న నేరిచ్చెతవ మేలయాత

     జోకనఁ గాతరితచేవు చోట లేదా నీక మరి
   యేకడ మదము యగద్గీలరనఁగనా భువని

చ. 3:     గతదము నీకనఁ బటూయనఁగ కానఁగిటనఁ గటూడితవటేట్టి
   మతదమేళము సేతురా మముత్మి నీవయాత

     వతదుల శ్రీవతకటేశ వరె మాట లేదా మరి
  యతదును వడుకాడికెలఱనఁగనా భువని



రేక: 0542-6పాడి సత: 13-190
పలల్లవ:     నీతో నేనఁ బతత మాడేనా నీదాననే

   యేతుల చెలిల్లతచకొతట వదురేది నీక
చ. 1:   యలయితపమాటలనే యకక్కడుగా వలపతచి

  కొలనఁదినఁ బెతడాల్ల డితవ గొలల్లతలను
    బలిమ రకిత్మిణనఁ దచిచ్చె పటట్టిపదేవులనఁ జేసి

   చలమడేరచ్చెకొతటవ సరి లేదు నీక
చ. 2:    పపైకొని మేనిమనఁది పాయపమదము చటూప

  కెపైకొతటవ మధురలో గతదమాపను
   ఆకడనఁ బదారవల నతదరిపపైనఁ దచచ్చెకొని

    మేకల మెరసితవ మత లేదు నీక
చ. 3:    దికక్కలలల్ల సాదితచి దమసముతో గెలిచి

 యకక్కవ రాచకూనఁతులనేలితవ
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   అకక్కర దరచకొతట వడడమేద నీక



రేక: 0543-1దేసాళత సత: 13-191
పలల్లవ:    ఆయనాయ మముత్మినేల ఆఱడినఁబెటేట్టివు నీవు

   చాయల నీవచిచ్చెనటట్టి చనవులే చాలవా
చ. 1:      పొగడేవు ననున్న సారెనఁ బొతదుసేయ నేరత్తి నతటా

  యగసకేక్కలేలచేసే వతతేసి మముత్మి
   మగవనితతే నేను మగవానఁడవు నీవు

    నిగడి నీవు నేరిచ్చెన నేరప్పులే చాలవా
చ. 2:     మెచేచ్చెవపప్పుట ననున్న మేలగల దాన నతటా

   ఇచచ్చెకము లేలడే వతతేసి మాతో
   రచచ్చెకెకిక్కతవ నీవు రాణవాసమెపైత నేను

    నిచచ్చెలనఁ జేసేట యటట్టి నీమేలే చాలదా
చ. 3:    కూడితవచచ్చెట ననున్న గరియపైనదాన నతటా

   యడ వటట్టి కొతటరా మమెత్మినసి నేనఁడు
  తోడనే శ్రీవతకటేశ దొరసినవారము

   కోడెకానఁడ నీవళళ్ళ గరతులే చాలవా



రేక: 0543-2నారాయణ సత: 13-192
పలల్లవ:   అతగన వడెమచచ్చెని అతదుకోవయత

   ముతగిట అడియాసల మోపగటట్టి వసమా
చ. 1:    యలమ నెఱినఁగియును నెఱనఁగనటేట్టి వుతటే

  తలపనఁగ వసమా తేటలగాను
   వలయనఁ గపటానక వరహననఁ బొరలితే

   చలిమతదుల సేయనఁగ సతులక వసమా
చ. 2:    నేరిచి వుతడియును నేరనని యతటేను

  నేరపతగ వసమా నెరవుగాను
   పారితతచి వసాలక బడలికె దచచ్చెకొతటే

   ఆరీత వసరచ నలపారచ్చె వసమా
చ. 3:      యేపన గరతు గని యేది యని యడిగితే

   చటూప చెపప్పువచచ్చెనా సటూటల్ల గాను
    చేపటట్టిల మేలత్మితగను శ్రీ వతకటేశ కూడిత
   తీపగా వలచితవ తయతనినఁక వసమా



రేక: 0543-3  మాళవ గళ సత: 13-193
పలల్లవ:     కాదని సాదితచి నినున్న కనున్నల జతకితచేనా

    ఆది గొని యిటవల నెపైతనఁబో పపైకొసర
చ. 1:   సుదుద లొకక్కత తోడుత చటూపలొకక్కతమనఁదట

  వుదదతడవు చేనఁతల వరొకతమేన
   పదదరికేలక నీవు బెరయితచేవు వలప

   అదిదవో యితదరిలోన నెపైనఁతబో పపైకొసర
చ. 2:   నవువ్వెలొకక్కత ముతదర నమత్మికలొకతవదద

  వువవ్వెళటూళ్ళర నడియాస లొకక్కతకను
   రవవ్వెలక నిటాల్ల నేరము కపప్పువసేవు

  అవవ్వెలివవ్వెలివారిలో నెపైతనఁబో పపైకొసర
చ. 3:    సిగద్గీలొకత పొతతను శిరసొకత తొడపపై

 వగిద్గీనచేతుల వరొకతపపై
  నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నేనలమేలమతగను
   అగద్గీమెపై కూడితవతదు నెపైతనఁబో పపైకొసర



రేక: 0543-4దేవగాతధరి సత: 13-194
పలల్లవ:   సరసునఁడ వనిన్నటాను సరవ్వెజాణవు

    గరిమ ననీన్ననఁ దలియనఁ గదవయత నీవు
చ. 1:    సనన్నల సేస నీక జవరాల

  యినిన్నటాను నీకిపప్పుడేడ పరాక
   కినెన్నర వాయితచ నద కెరలచను

   వనన్నపాలతదే వునన్నవ వనవయత నీవు
చ. 2:    తపప్పుక చటూచ నద తరణ

  యిపప్పుడు నీతమకములేడ నునన్నవ
   చిపప్పులనఁజెమట గోరనఁ జిమత్మి నీపపై

   వపప్పుగితచి వలపటేట్టి వుతడవయత నీవు
చ. 3:   మకిక్కలినఁ గొసరీ నలమేలమతగ

  యకక్కడెకక్కడ నీగతడె యటవతటది
   వకక్కటపై శ్రీవతకటేశ వనరె నీకె

   పకక్కటలల్లనఁ దముత్మిలము పటట్టివయత నీవు



రేక: 0543-5నాదరామకిగయ సత: 13-195
పలల్లవ:   వడుకలటవతటవో వలనఁదినఁ జూడనఁగరాదా

   జాడతోడ వలపల సతదడితచనఁ జొచెచ్చెను
చ. 1:    సలవుల నగవుల శిరసుపపై తలనఁబాల

 వలకచ నునన్నవకక్కమానఁటే
   మొలకచనున్నల కాతత మొకక్కల వనయముల

  వులివచిచ్చెగానఁ జూప నొకక్కమానఁటే
చ. 2:   చిపప్పుల మోవముదుద ల చెకక్కలచెమటలను

  ఉపప్పుతలల్లనఁ గరియితచ నొకక్కమాటే
   ముపప్పురిగొనన్న సిగద్గీల ముయతడు పలకలతో

  వపప్పులలల్ల నెరపీని వకక్కమానఁటే
చ. 3:    తొరలితప మాటలను దొతతుల సరసముల

  వరిమతోనఁ బచరితచ నొకక్కమానఁటే
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యితత నిటేట్టి కలసిత
  వురవడి నొరసేవు వకక్కమానఁటే



రేక: 0543-6ముఖరి సత: 13-196
పలల్లవ:     చితాత్తి ననఁ బెటట్టి క వుతడు చెలనఁగి నావనన్నపము

    పొతుత్తి వడువనఁగనఁ జాల పొసనఁగదునఁ గాని
చ. 1:    కేరి మొకక్కతవల వతగెముల నినాన్నడనఁజాల

   ఆరితేరి యిచచ్చెకము లడుదునఁ గాని
    సారెసారె నపప్పుటని చలము సాదితచనఁ జాల

   చేరి నీక నటూడిగాల సేతునఁగాని
చ. 2:     కడదానివల నినున్ననఁ గాక సేయనఁగానఁ జాల

   వడికేన నవువ్వెతానే వుతడుదునఁ గాని
   యడనెడనఁ గొసరతా నెలయితచనఁగానఁ జాల

  బడిబడి తమకాన బతత్తిసేతునఁగాని
చ. 3:    కనెన్నపడుచవలను కానఁకల సేయనఁగనఁ జాల

   యనన్న నలమేలత్మితగనెపై యనతునఁ గాని
   వునన్నత శ్రీవతకటేశ వనగటూడితవ ననున్న

     సనన్నల నీ మోవ యిటేట్టి చవగొతదునఁ గాని



రేక: 0544-1ధనాన్నశి సత: 13-197
పలల్లవ:   ఇనాన్నళళ్ళ నెఱనఁగమెపైత మతతటవానఁడవౌత

   తనన్నగా నిపప్పుడు చటూచితమగా యభాగతము
చ. 1:     వడుకతో నాప నీక వనన్నపాల సేయనఁగాను

  సటూడిదగా సారెసారె సొలయనఁగాను
   వాడికెతో నీమనఁద వలపల చలల్లనఁగాను

   నీడనుతడే ఇనిన్నయునఁ గతటమగా యభాగతము
చ. 2:     కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కానుక నీకియతనఁగాను

   సనన్నల సేసి యిటేట్టి జరయనఁగాను
   చనున్నల మోవనఁగ నీసతగడినఁ గటూచతడనఁగాను

   నినాన్నప మెచచ్చెనఁగాను కతటమగా యభాగతము
చ. 3:      చేరి కూడి నీతో నాప సిగద్గీననఁ దలవతచనఁగా

   కోరి ననన్నతతలో నీవు గటూడనఁగాను
   గారాప శ్రీవతకటేశ కడపలో నిదదరికీ
   నేరిపేవు రతుల కతటమగా యభాగతము



రేక: 0544-2లలిత సత: 13-198
పలల్లవ:    ఇదదరికి మకే చెలల్ల నిటవతటవ

   చదిద వనఁడి సరసాలే జవళభోగముల
చ. 1:    భావము లనసినటట్టి పడనఁతకి వభునక

  వవల వతగెముల వనయములే
 తావుకొనన్నవలపల తారకాణలపైనచోట

  కావరప గోరొతుత్తి ల కమత్మినఁబటూవుతానఁకలే
చ. 2:   కనుచటూపల సనఁకిన కతదువపైనచటాట్టి లక

  పననఁగలటలనెపైన్నైనానఁ బే ద్రిమప చౌలే
  తనివోని తమకప తగలటమెపైతేను

  ననుప బొమత్మిజతకెల నయగారాలే
చ. 3:    సలవుల నవువ్వెదేరనఁ జేరి కూడినవారికి

  అలయిక రతులలల్ల నలవాటలే
    యలమ శ్రీవతకటేశ యితత నీవు గలసిత

   రలవోక మ చేనఁతలనిన్నయునఁ దచచ్చెనలే



రేక: 0544-3మతగళకౌశి క సత: 13-199
పలల్లవ:    నినున్న నేము గాదనేమా నితడుదొరవు

   సనన్నతో మెలనఁగేట యిచచ్చెకరాల నేను
చ. 1:    మొగము చటూచితేను మోము వతచేవు

    నగితే నీక నీవ యానల వటేట్టివు
  మగవారికేనఁటకి మరి వరవు

  అగపడ సతులను అలమనఁగరాదా
చ. 2:   పనివడి మెచిచ్చెతేనే బద్రిమసేవు

   తనువుపపైనఁ జేయి వసితే తతత్తిరితచేవు
  యనసి పాయపవానికేల నేమాల

  కనునఁగొనన్న చెలలనునఁ గలయనఁగరాదా
చ. 3:    వరకే మోవ యానితే నులికేవు

   ఆరసి నినున్ననఁ గటూడనఁగ నలసేవు
  యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ

  పోరచి కాతతలనెలల్ల భోగితచరాదా



రేక: 0544-4ఆహిరి సత: 13-200
పలల్లవ:    ఏమ గటట్టి కొతటవ నీవటవతటవలల్ల నఁ జేసి

   చేముటట్టి కానఁకల దేరిచ్చె చెలనఁగితచరాదా
చ. 1:     చెతతనే చెలియ నీతో సలవుల నగెనతటా

   వతతగానఁ బటూబతతనఁ గొని వసితవ
   దొతతర పలకలటేట్టి తోడనఁదోడనఁ జిమత్మిరేనఁగె

   చితతదేరనఁ గానఁగిలితచి చెకక్క నొకక్కరాదా
చ. 2:     పొలపొతద నాకె నినున్న బొమత్మిల జతకితచెనతటా

   చలమున పనీన్నర పపైనఁ జలిల్లతవ
   చెలప చెమటలలల్లనఁ జెకక్కలవడియనఁ జొచెచ్చె
    బెళకక మోవ యిచిచ్చె పేగమ నితచరాదా

చ. 3:    గనియుచ నపప్పుటని కొనగోరనఁ జిమెత్మినతటా
  వనుకొని పపొప్పుడి పపైవసితవ
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వకెనిటేట్టి
  ననుపన నాదరితచి నమత్మితచరాదా



రేక: 0544-5శ్రీరాగత సత: 13-201
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర చెపప్పున వనకితత చేసుకొనె నితత

  పవువ్వెవల మనన్ననలనఁ బోదిసేయవయాత
చ. 1:      అచచ్చెలన చెలి నీయతడ నుతడి పొతదు చేసి

  పచిచ్చెచేసుకొనె మేను పడనఁత
   వచచ్చెనవడి తోడనే వడెము నీచేతకిచిచ్చె

   మెచచ్చెలగా వలపల మెడనఁ గటట్టి కొనెను
చ. 2:     మొగమోటములనే మోవ నీక వతదు చెపప్పు

  తగిలితచకొనె మేల తరణ
    నగతానే నీరటూప నానఁటకొననఁ జూచి చటూచి
    తగినతతనఁ దనునఁ దానే తమ రేనఁచకొనెను

చ. 3:     అతదపనఁ జనున్నలనొతత్తి అతటనఁ గానఁగిలితచి కూడి
  కతదువతోనఁ బెతడాల్ల డెనఁ గలికి

     సతదడి శ్రీవతకటేశ సారె నీక మొకిక్క మొకిక్క
  అతదతది పటట్టిపదేవు లనిపతచకొనెను



రేక: 0544-6వరాళ సత: 13-202
పలల్లవ:    ఎపప్పుడూ మరొకక్కటే యలమనెతచి చటూచితే

  ముపప్పురి మవడిగాన కపప్పుణయతరయాత
చ. 1:    చెతగట నీసుదుద లలల్లనఁ జెలితో వనన్నవతతుము

  అతగనమాటల నీతో నాడుదుము
  యతగిలిపొతుత్తి వారము యిదదరియడక నేము

  వుతగిట నేమేమనినా నోరచకోరయాత
చ. 2:   అలరి నీవచిచ్చెనటట్టి ఆనవాలకెకితుత్తి ము

  నెలనఁతచే కానికెల నీకితుత్తి ము
   వలిసి మకిదదరికి నటూడిగవు చటాట్టి లము
  తలనఁచి మాచేనఁతల తాళకొనరయాత

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీక సేస చేతకతదితుత్తి ము
   దేవులీకె చెపప్పుతేను తర వతుము
  యవల మమత్మిదదరి నెనయితచినవారము
  వోవరిలో మసేవల వపప్పుగొనరయాత



రేక: 0545-1కరతజి సత: 13-203
పలల్లవ:   వడుకలితతేకాని వతగెము గాదు

   జోడుగటూడ నతదులోని సొతపల సుమత్మి
చ. 1:    సలవులనే నవవ్వెనఁగా చితత్తిము నీకెటట్టి తడెనో

  వలపలలోపలి వాడికె సుమత్మి
   కల చెపప్పునఁగానఁ దారకాణలతదు మోచెనో

   తలనఁపల లోపలి తమకము సుమత్మి
చ. 2:    నెటట్టి కొని చటూడనఁగాను నీవమని యతటవో

   అటేట్టి పాయనఁగరాని ఆసల సుమత్మి
   పటట్టి పననఁగనఁగా నీపతతములేడ వనఁగెనో

   చిటట్టికప చేనఁతలలో సిగద్గీల సుమత్మి
చ. 3:    చనున్నల నేనొతత్తినఁగాను చలములతత రేనఁగెనో

  కనెన్నపాయములోపలి గాతల సుమత్మి
   మనన్నక శ్రీవతకటేశ మెచిచ్చెతేనఁ జేనఁగలమఱిఱ్ఱై

    చెనున్ననఁడవపై యేలితవ సేవ నాది సుమత్మి



రేక: 0545-2నాట సత: 13-204
పలల్లవ:    నతట చేస సిరితోడ నరసితహునఁడు

   జతట సరములడ సారె నరసితహునఁడు
చ. 1:    జవవ్వెనినఁ దనతొడపపై సతతసాన నిడుకొని

  నవువ్వెల నవవ్వెనిద నరసితహునఁడు
  నివవ్వెటలల్ల నఁ జూపల నెలనఁతచనున్నలమనఁద

  కవవ్వెనిపేరలవలనఁ గచచ్చె నరసితహునఁడు
చ. 2:     ఆయతగననఁ గానఁగిట నలమ మోవ యొసగి

  నాయముల నడపీ నరసితహునఁడు
   కాయముపపైనఁ దొరిగేట కసటూత్తిరి చెమటల

   పూయని పూనఁతలవలనఁ బటూస నరసితహునఁడు
చ. 3:    కూరిమ పటట్టిపదేవనఁ గటూడి శ్రీవతకటేశనఁడెపై

   నార వోసనఁ బులకల నరసితహునఁడు
   వారకాననఁ బద్రిహల్లద వరదునఁడు మరముదద్రి-

   లటూరట సొముత్మిలగానఁగ నుతచ నరసితహునఁడు



రేక: 0545-3పాడి సత: 13-205
పలల్లవ:    మావల నోరవ్వెదు మతక యవనిత

  కెపైవసమెపై పొదుగనఁగవలనఁ జమత్మి
చ. 1:    సుదత యాసతోనఁ జోటడిగీ నద

 యదురెదురనె యడమయతవయాత
   సదరచ నెగద్గీల వటట్టిన యాపక

   కదిసి నీవు మొకక్కనఁగవలనఁ జమత్మి
చ. 2:    కలికి పచచ్చెడము గపప్పుమనీ నద

  వలసిలల్ల ముసునఁగ వయవయాత
   నెలనఁత నినున్ననఁ గడు నేరములతచిన

  నలవున వనఁడుకొననఁగవలనఁ జమత్మి
చ. 3:    నాత యేకతమునక లస నద

  ఆ తర దిగవయనఁగదయాత
  యేతున శ్రీవతకటేశ మమేత్మిలిత

  వతతనఁ బతతములివలనఁ జమత్మి



రేక: 0545-4కాతబోదిసత: 13-206
పలల్లవ:      ఇదదర జాణలే మర యితదర మెచేచ్చెర మముత్మి

   సుదుద ల దడవుకొతటానఁ జొకేక్కర మర
చ. 1:    యదురగానఁ గటూచతడి యేలటాలడి నీపపై

   చదురల వలపల చలీ ల్ల నాకె
    వదచలల్ల నవువ్వెలతో వస గదదమనఁద నుతడి
  సదరాననఁ బాదముల చానఁచేవాపమనఁదను

చ. 2:    సరికి బేసికినుతడి సాటవటట్టి కొని నినున్న
    వరలనఁ బటూనఁచి పూనఁచి వస నాప

   దొరతనమున నీవు తటూనఁగమతచమటూనఁచి వనఁచి
    అరిది చనున్నల దానఁక నతటతచేవు గోరను

చ. 3:    వదాదిద్రిమనఁదనుతడి వతదు వటట్టి లకిమనుత్మి
   ఆదిగొని కూడె నినున్న నౌభళశ
  పాదుకొని గరడాదిపపై శ్రీవతకటేశనఁడవపై

   సేదదేరనఁ బెతడాల్ల డి చెలనఁగేవు నీవు



రేక: 0545-5  నాగ వరాళ సత: 13-207
పలల్లవ:    మేలము లమరెనఁగా మక మకను

   కోలముతదుగా పొతదు గటూడె వనవయాత
చ. 1:    పేరడిగా సాళగప పదద యలనఁగలతోడ

  కోరికెనఁ జలల్లలమేత్మిర గొలల్లతల
   బీరాననఁ బెకక్కరాగాల పలల్లనఁగోవనఁ గరిసేవు
    కూరిమ రెతటకి సుత గటూడె వనవయాత

చ. 2:    మతచిన బతగారప మెటట్టిల మోనఁతలతోడ
  కొతచక నడచేరదే గొలల్లతల
    వుతచాన గత గతుల నటూదేవు తుతుత్తి రనఁగొముత్మి
    అతచలనఁ దాళము గటూడె నద వనవయాత

చ. 3:     వతత్తి పరగ దచేచ్చెట వరప మోనఁతలతోడ
  కొతత్తిగానఁ బేరకొనేర గొలల్లతల

  హతుత్తి కొతటవ శ్రీవతకటాదిద్రి చెనున్ననఁడవపై
   గతత్తిప గొబబ్బుళళ్ళపాట గటూడె వనవయాత



రేక: 0545-6శతకరాభరణత సత: 13-208
పలల్లవ:   నేమెఱనఁగమా నీ పనుల

  నేమములిటవల నితచెదు గాక
చ. 1:    చనవరితనమున సత నినునఁ గదిసిన

  ననుపన నొలల్లనననఁగనఁ గలవా
 మనసరసేనని మగవలనతపన

   నినుపన యేతుల నెరపదు గాక
చ. 2:   చటట్టిరికతబుల సనఁకగనఁ బెనకిన

  ఱటట్టి సేసి మఱనఁగనఁ గలవా
 కటట్టి మటట్టి గా కానికలతపన

   గటట్టి న నటూరకె గనిసదు గాక
చ. 3:   మేనరికతబున మేకొని కూడెను

  నానినతమ మాననఁగనఁ గలవా
  ఆనుక శ్రీవతకటాధిప మొకిక్కన

  నానావధముల నవవ్వెదు గాక



రేక: 0546-1అమరసితధు సత: 13-209
పలల్లవ:    చెలలము నేమెపైనానఁ జెపప్పుక పోదు

   తలనఁపలోపలి యాస దానఁచనఁ దగనటవ
చ. 1:    ఇతవుగనఁ జెనకనఁగా నితపలలల్ల నఁ జలల్లనఁగాను

  తతగొని పననఁగనఁగనఁ దగనటవ
    సతమెపై దతడనుతడనఁగా సారె సారె నవవ్వెనఁగాదు

   మతకాన వతగెమాడ మరి తగనటవ
చ. 2:   కపప్పురములియతనఁగాను కనున్నలను మొకక్కనఁగాను

   తపప్పుల వటట్టినఁగ నీకనఁ దగనటవ
   దపప్పుదేర వసరనఁగా దయవుటట్టినఁ బలకనఁగా
  నపప్పుటనఁ గానఁతాళతచటది దగనటవ

చ. 3:    బతుత్తి ల సేయనఁగాను పపైకొని కూడనఁగాను
   తతత్తిరాన గోరనఁ జిమత్మినఁ దగనటవ

    హతత్తి శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటా మనిన్నతచె నినున్న
   కొతత్తిరతులనఁ బతతము గొననఁ దగనటవ



రేక: 0546-2బలహతస సత: 13-210
పలల్లవ:     వతతలేల సేసేవ వభునఁడు నీక నితనఁడు

   చెతత నీమత యాతనిచితత్తిము గాదా
చ. 1:    చిపప్పులమోవ ఇమత్మితటే సిగద్గీవడ నేనఁటకే

   చొపప్పున నిది యాతనిసొముత్మి గాదా
   కొపప్పు నీకనఁబెటేట్టినతటే గొణనఁగనఁగ నేనఁటకే

   యపప్పుడూ నితనిసేస కిరవు గాదా
చ. 2:   చనున్నల చటూపమతటేను జతకితచనేనఁటకే

   పనిన్న యతనికి చేపటల్ల గావా
  పనీన్నట నోలరేచ్చెనతటే పలనవువ్వెలేనఁటకే
   అనిన్నటా నీమేనితని కరడుతీగె గాదా

చ. 3:   మొలనటూల వటట్టిరానఁగా మొకేక్కవదేనఁటకే
  పొలప శ్రీవతకటేశ పొలముగాదా

   అలరి నినున్నరమెకక్క మననఁగానఁ గొతకనేనఁటకే
   నెలనఁత నీవ యతని నితడుసొముత్మిగాదా



రేక: 0546-3శతకరాభరణత సత: 13-211
పలల్లవ:   చలముల మానవ సరసునితో

  అలకలకతటనఁ బద్రియతబుల మేల
చ. 1:  బతకపమాటల పకక్కలడనఁగా

  మతకల మగలను మగవలక
  లతకెలపొతదుల లవుగనఁ జేసిన

  పొతకప వలపల పొదిగొను
చ. 2:   బలిమ సరసముల పపైపపైనాడనఁగ

  తలనఁపల గరివడునఁ దరణులక
   సలవుల నగవుల చిముత్మిచనఁ బొదిగిన

  తలకొనునఁ బెపైపపైనఁ దమకముల
చ. 3:    సటలకనఁ బలమర జతకెన చటూపన

  కటలత లడరను కొమత్మిలక
  యిటవల శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితవ

  తటకన నీడేరనఁ దగనఁగోరికల



రేక: 0546-4భపైరవ సత: 13-212
పలల్లవ:    ఒకత చెనకనఁగా నొకతనునఁ దడవవు

  యకసకెక్కపవానఁడవు యేమనేది నినున్నను
చ. 1:  కతదువపైనమాటల కనుచటూపనఁదేటలటూ

  సతదడితచి నీమనఁదనఁ జలీ ల్లనాప
   అతదుకోల మతతనాల అడిగేట పొతతనాల

   చతదములగా మాతోడ జరపేవు నీవు
చ. 2:   సలవులనవువ్వెలటూ చెటల్లపపై పవువ్వెలటూ

  చలపటట్టి నీమనఁదనఁ జలీ ల్లనాప
   చెలముల పగయముల చిమత్మిరేనఁగే నయముల

    తలపటట్టి మముత్మి నిటేట్టి తగిలేవు నీవు
చ. 3:   నెటట్టి కొనన్నవలపల నితడురత యలపల

  జటట్టిగొని నీమనఁదనఁ జలీ ల్లనాప
    ఱటట్టిగ మోవ వతదులఱడి మాతో పొతదుల

   గటట్టి తో శ్రీవతకటేశ కూడితవ నీవు



రేక: 0546-5కాతబోదిసత: 13-213
పలల్లవ:     ఇపప్పుడే మచిచ్చెకలతో నిదదర నుతడరే మర

   చెపప్పురానిచేనఁత చేసి సిగద్గీవడ వలనా
చ. 1:     నతటన నాతనఁడు నీతో నగనఁగానే వరెవరె

 గెతటసాలడేవలే వతగెములగాను
    వతటక యాతనినఁ బాసి యొకిక్కతత యోరవలేక

   వతట వతటనఁ దిరిగాడి వనఁడుకొనవలనా
చ. 2:    ఆదరితచి యాతనఁడు మాటాడనఁగాను కమత్మిటని

  తోదోపలడి పననఁగి దటూరనఁగనేలే
    కాదని యిపప్పుటకి నీకానఁ తాళల పడరేనఁచి

  పాదుకొని పదపను పతతమయతవలనా
చ. 3:    ఆసతో శ్రీవతకటేశనఁడటేట్టి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

  వసాలకేల వఱఱ్ఱైవనఁగేవు నీవు
   మోసపటట్టి యిపప్పుటకి మోవగతటసేసి నీవు
   వోసరితచి చనున్నల గోరటూనఁదితచ కొనవలనా



రేక: 0546-6దేసాళత సత: 13-214
పలల్లవ:   కనకగిరిరాయ యేగత నొడనఁబరచేవో

  వనవయత సతనీక వనన్నవతచమనెను
చ. 1:   చెలియక నీవచిచ్చెన చెతగలవపూవుదతడ

  కలికి యవవ్వెత నీకనఁగానుకిచెచ్చెనో
   పలచనఁగా నితదుమనఁదనఁ బసపతట వునన్నదిద

    నెలనఁత య గరతుల నీకనఁ జూపమనెను
చ. 2:     కాతతక నీవు మెడనఁ గపప్పునటట్టి కతటసరి

  చెతతల నీకెవవ్వెత వుచితమచెచ్చెనో
   పతతాన నొకదికక్కననఁ బసినఁడిపూస వునన్నది

   అతతయునఁ దలియ నినున్ననడిగి రమత్మినెను
చ. 3:    భామనఁగటూడి నీవచిచ్చెన పపైనఁడివాబ్రానఁతచర యిది

   కామతచి యవవ్వెత నీకనఁ గటన్నమచెచ్చెనో
   ఆమనఁద శ్రీవతకటేశ అద వలసమునన్నది

  యేమతకమో యిది యరినఁగితచమనెను



రేక: 0547-1భటూపాళత సత: 13-215
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర వనన్నవతచేర ఇటఱ ట్టితే నీక

   నివవ్వెటలల్ల నీవ కరణతచవలనఁ గాక
చ. 1:  చిగరమోవమనఁది చిపప్పులతేనెలతోడ

  మగవ నీతోనదే మాటలడని
   వగటగ నీవపైతే వరొకక్కతమోము చటూచి

   అగపడి యతదే పరాకెపై వునాన్ననఁడవు
చ. 2:  చికక్కనిచటూపలతోడ సలవనవువ్వెలతోడ

   నెకక్కవగా నీకనఁ జెయతతత్తి మొకీక్కని
   చెకక్కనొకిక్క నీవపైతే సిగద్గీలవడుచ వ

  రొకక్కతచనున్నల గోర నటూనఁదుచనునాన్ననఁడవు
చ. 3:    బొమత్మిల జతకెనతోడ పోరచి ముదుద లతోడ

   కొమత్మి శ్రీవతకటేశవ్వెర కూడె నినున్నను
    వుమత్మిడి నీవపైతే నాప నొనగటూడి యసతకి

   పమత్మిన బాసలతోడ బతత్తియపై వునాన్ననఁడవు



రేక: 0547-2దేశక సత: 13-216
పలల్లవ:    చటూడనఁ చినన్నవానఁడు గాని సుగణవనఁడు

   యేడనఁ జూచినానఁ దానే యేమచెపేప్పుదమాత్మి
చ. 1:    సతగతగా గొలల్లతల చనున్నలతట చటూచకొతటా

  దొతగిలీని పోరచిపొతదుల కస్కృషరనఁడు
    ముతగిట కనెన్నల మోవ ముదుద ల వటట్టి కొతటాను
   యతగిలికి రోయనఁడు యేమ చెపేప్పుదమాత్మి

చ. 2:    అపప్పులపప్పులనే వారి నటేట్టి కానఁగిలితచకొతటా
  తపప్పుటడుగల వట ట్టినఁదానే కస్కృషరనఁడు

   చిపప్పుల మాటలడి సిగద్గీల వరచకొతటా
    యిపప్పుడే యితత సేసని యేమ చెపేప్పుదమాత్మి

చ. 3:     లలినఁ బోతకముడి వటట్టి లసుకొతటా నతదరిని
  గిలిగితచ శ్రీవతకటగిరి కస్కృషరనఁడు

   తొలత నుదదగిరినఁ గతదువ వజయనగరాన
    యలమ రతుల చటూపీ నేమ చెపేప్పుదమాత్మి



రేక: 0547-3ధనాన్నశి సత: 13-217
పలల్లవ:   కానఁగిలితచవ యిటేట్టి కనకగిరిరాయని

   మానఁగినమోవ యిచచ్చెని మచిచ్చెక దపైవారనఁగా
చ. 1:    యగద్గీలేక పొతదితేనే యితపరనఁగవచచ్చెనఁ గాక

  సిగద్గీతోడ నుతడితేను చెపేప్పుదేమ
    దగద్గీరనఁ గటూచతడితేను తమకము రేనఁగనఁ గాక

    వగిద్గీ దవువ్వెల నుతడితే వదిదక చేకూరనా
చ. 2:    సరసములడితేనే చవులలల్ల నఁ బుటట్టి నఁ గాక

 తరవసుకతడితేను తలిపేదేమ
    నిరత నీవు నవవ్వెతే నికక్కనఁగాక మోహముల

  పరవశమెపై వుతడితే పతతాలొనగటూడునా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁ డితనిసేవ తగల గాక

  కావరి నటూరకతడితే కదిమేదేమ
    యవళ నితని నిటేట్టి యనసిత వదిగాక

    రావాడి బతకాన నుతటే రత సమకొనునా



రేక: 0547-4ముఖరి సత: 13-218
పలల్లవ:     తపప్పుక యేమ చటూచేవు తగిలి ననున్న

   తపప్పులగా నీ వనిన్నయునఁ దలియనివునన్నవా
చ. 1:     నీవు సుదుద ల చెపప్పునఁగా నివవ్వెరనుతడుట గాక

  ఆవళ నేవననోప ననవచచ్చెనా
   కెపైవసమెపై వునన్నదాననఁ గాకసేతునా నినున్న
  దేవరవు నీవనిన్నయునఁ దలియనివునన్నవా

చ. 2:     చిటట్టికప చేనఁతల కచెచ్చెరవు నొతదుట గాక
  వుటట్టిపడి అవ యోరవ్వెకతడవచచ్చెనా

   పటట్టిపదేవుల నేను పచిచ్చెసేతునా నినున్న
  దిటట్టివు నీవనిన్నయునునఁ దలియనివునన్నవా

చ. 3:    కగద్గీచ నీరతులకేనఁకటతో నుతడుట గాక
  సిగద్గీతోడనఁ గొతకచ వతచితచవచచ్చెనా

    యగద్గీల శ్రీవతకటేశ యరవు సేతునా నినున్న
  దిగద్గీజమ వనిన్నయునునఁ దలియనివునన్నవా



రేక: 0547-5సాళతగనాట సత: 13-219
పలల్లవ:    ఉతడవయత యఱనఁగదు నటూరకే నీవు

   దుతడగవు సేనఁతలను దొమత్మిసేసే వారమా
చ. 1:     నినన్న నీవు చేసినటట్టి నెరజాణ తనముల

  కనున్నలతుదల మాకనఁ గానవచెచ్చెను
     పనిన్న నీ వపప్పుట మాతో బాసలేల చేసేవు

    కనెన్నలము నేము నినున్ననఁ గలల్లలతచే వారమా
చ. 2:     వోడక రేపకాడ నీ వుతడినటట్టి వునుకల

   వడుకతోనఁ జెవులర వతటమ నేము
  జాడతోనఁ దారకాణతచవలనా మాకితతేసి

  వడిగపవారము నినొన్నరసేట వారమా
చ. 3:     ఇపప్పుడు నీవు మముత్మి నెనసిన రతులలల్ల

  చిపప్పుల మనసులోననఁ జేకొతటమ
   ముపప్పురి శ్రీవతకటేశ ముదులకితచ వలనా

    అపప్పుసము నేము నినున్న నలయితచే వారమా



రేక: 0547-6సామతతత సత: 13-220
పలల్లవ:    ఎతత నీయాసదము యేమ చెపేప్పుది

  చెతతలనే వడుకల చిమత్మిరేనఁచవలనా
చ. 1:     కలవలనఁ బోలేట కనున్నలను నినునఁ జూచి

   వలపల వతచని వదద నీకాప
   కలయుమనుచ ననున్ననఁ గానఁగిలితచ వచేచ్చెవు

  నలవతక వలపల నారవోయవలనా
చ. 2:     పననఁగలటల నీతోనఁ బే ద్రిమముల చటూప మోప

   ననుపల సేసని నతటన నాకె
    చెనకలనే నాపపైనఁ జేతుల చానఁచే వపప్పుట

   మొనసి తమకముల మోప గటట్టివలనా
చ. 3:     మతచిన రతుల నిటేట్టి మేలములడి యాడి

   వతచనతోనఁ గటూడని వపైపగా నాప
    అతచల శ్రీవతకటేశ అటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
  పతచేవునఁ గోరికలితత పేరనఁబెటట్టివలనా



రేక: 0548-1సాళతగనాట సత: 13-221
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర నేమ చెపేప్పుర యిదదరమునఁ గటూడితమ

    ఇవవ్వెల నీవ నాక నియతవయత వడెము
చ. 1:     మాపదానఁకా నీతోడ మాటక మాటాడనఁ బోతే

   యేప మఱ యినఁకనవ యనిన్నలేవు
     కోపమెలల్ల నఁ దరె నాక కొపప్పు నీవు దువవ్వెతేనే

    రాపలనఁ బెటట్టిక ఇనఁక రావయత లోనికి
చ. 2:    బగియుచ నీతోను పననఁగలడనఁ జూచితే

  యగసకెక్కముల మరి యనిన్నలేవు
    చిగిరితచె నామనసు చేయి నీవు చానఁచితేనే

    అగడు సేయక వయవయత తర యినఁకను
చ. 3:     రాతరినఁ బగల నీతో రతుల తోడుచటూపతే

  యేతుల యనిన్నకలక నెనిన్నలేవు
    యతల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి
   కాతరాననఁ బచచ్చెడము గపప్పువయత ఇపప్పుడు



రేక: 0548-2పాడి సత: 13-222
పలల్లవ:    తలనఁచకొమత్మినవ తానే నా గణముల

   వలినేల లోనికిటేట్టి వచేచ్చెయు మనవ
చ. 1:    సముకాననఁ దానిచిచ్చెన చనవులోదాననఁ గాని

  తమకితచే కకక్కసపదాననఁ గాను
   రమణపపై వనోదాన రాసికెకేక్కదాననఁ గాని
  అమరని వడాడ రములడేదాననఁ గాను

చ. 2:   ననుపతోనఁ దానవవ్వె నవువ్వెలలోదాననఁగాని
   తను నలయితచే మతకదాననఁ గాను
    వనరి వుతడ నేరిచ్చెన వడిగపదాననఁ గాని
   పననఁగి పననఁగి సడినఁబెటేట్టిదాననఁ గాను

చ. 3:    కలసి యిటలనుతడే కానఁగిటలోదాననఁ గాని
  తలపమాటన నుతడేదాననఁ గాను

   యలమ శ్రీవతకటేశనఁడేల ననున్న నితతలోనే
   కలిమలోదాననఁ గాని కడదాననఁ గాను



రేక: 0548-3దేసాళత సత: 13-223
పలల్లవ:    అపప్పుడాతని కిలల్ల ల వపైతవ గదే

   దపప్పుదేరె నినఁకను మాదతడనే వుతడనఁగదే
చ. 1:     పచచ్చెరేనఁగి నినాన్నతనఁడు పేరననఁ బలిచె నినఁక

   వచచ్చెనవడేయనఁ గద వలనఁది నీక
    కచచ్చెపటట్టి యపప్పుటని కనున్నలనఁ జూచె నినున్న
   యిచచ్చెటనే నీకోరికె లీడేరెనఁ గదవ

చ. 2:     చితత్తిగితచి యితతలోనే సలవుల నవవ్వెనఁ బత
   అతుత్తి గడలయనఁ గదే యతగన నీక

    పొతుత్తి లక రమత్మిని పొతదుల చటూప నిటేట్టి
  బతత్తిగలదానవు నీభాగతములయనఁ గదే

చ. 3:      శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁ జేరి కూడి నినున్న నేల
    వావుల గలసనఁ గదే వనిత నీక
    భావతచి నాక నీచేనఁ బతతములలల్ల నిపప్పుతచె
   చేవమఱ నితదరిలోనఁ జెపప్పునఁగలిగెనఁ గదే



రేక: 0548-4సౌరాషట్టి సత సత: 13-224
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడు నెఱనఁగము మకిటవతటవ

    మనన్ననల నితచేవు మరి యేలో కాని
చ. 1:     చెలియ చెకిక్కటచేయి చేత నీవు పటట్టితీసి

   యలమ వనఁడుకొతటవ యేనఁటకో కాని
    పలకకతడనఁగ నీవు బలిమనఁ జెకక్కల నొకిక్క

   అలకల దేరిచేవు అదియేమో కాని
చ. 2:    ముసుగ వటట్టి కతడనఁగ మొగమటేట్టి తొతగిచటూచి

   యసనఁగి యాసల వటేట్టివనఁటకో కాని
   వుసురతటా మలనఁగపపై నొరగి యుతడినదాని

   పసికేవు చనున్నల నీపగయమెతతో కాని
చ. 3:    కనున్నల మటూసుకతడనఁగానఁ గానఁగిలితచి తరపతచి

   యనిన్నకగా నవవ్వెతచిత వనఁటకో కాని
  సనన్నల శ్రీవతకటేశ సరసములడనఁగాను

   యనేన్నసి మెచచ్చెల మెచేచ్చెవతపలట ట్టి కాని



రేక: 0548-5కొతడమలహరి సత: 13-225
పలల్లవ:    ఎకక్కడ పరాక నీక నేమయాత

  గకక్కన నాకెనిటేట్టి కరణతచవయాత
చ. 1:     మకక్కవ నీరటూప చటూచి మనసులోనఁ దలపోసి

  చెకక్కలనితడా నటేట్టి చెమరితచి
    పకిక్కట వరపలతోనఁ బొదుద ల చటూచనఁ జెలి

   యికక్కడనఁ గొలవుల నీవమ సేసేనయాత
చ. 2:    కానుక నీకనతప కాయమెలల్ల నఁ బులకితచి

  పానుపమనఁద నటేట్టి పవవ్వెళతచి
    ఆనుకొనన్న తమతోడ నటేట్టి నినున్ననఁబాడ నదే

   వనులతుదల నీవ వతదువు రావయాత
చ. 3:    కలయనఁ దానే వచిచ్చె కపప్పురవడెమచిచ్చె

  వలలేని వరగల వఱఱ్ఱైవనఁగి
     యలమ శ్రీవతకటేశ యితత నినున్ననఁ గటూడె నిదే

  తలిరనఁబోనఁడి రతుల దలనఁచకోవయాత



రేక: 0548-6పాడి సత: 13-226
పలల్లవ:     ఏల బాసల చేసేవు ఇపప్పుడు నాతో

   లలితచేట య జవవ్వెనులను మఱనఁగలవా
చ. 1:    పతతపమాటల నీతోనఁ బలమార నాడియాడి

  కాతతలితదర మదనకళ రేనఁచేర
  యతతటవానఁడవపైనా నెపప్పుడూ నీవకక్కనఁడవ

    కాతతునఁడ వారికి లోను గాకతడనఁ గలవా
చ. 2:     ననుప చేసుక నీతో నయముగ నవవ్వెనవవ్వె

  వనితల వలపల వడివటేట్టిర
   ఘనునఁడవపైనానఁ గాని కలవానఁడవు నీవ

   మనసిచిచ్చె వరితోడ మారాడనఁ గలవా
చ. 3:     చెతగలితచి కానఁగిలితచి సేవలలల్ల నఁ నీకనఁ జేసి

  అతగనల రతులను ఆసచటూపేర
  చెతగట ననేన్నలితవ శ్రీవతకటేశనఁడవపైన
   సతగడి నతదరితోడ సాము సేయనఁగలవా



రేక: 0549-1రామకిగయ సత: 13-227
పలల్లవ:   సతదడితచ వలప నీసముకానను

 యితదరికూరిముల నీవయతకొనవయాత
చ. 1:    యలమనఁ గొలవుసేస నీకెనఁ జితత్తిగితచవయత

   సొలసి నవవ్వె నీకెనఁ జూడవయాత
   కలయనఁ గానుకిచచ్చెని కాతతచే నతదుకోవయత

   అలమ మొకీక్క నీకె నాదరితచవయాత
చ. 2:     యదుట నునన్నది చెలి యఱక చేసుకోవయత

   అద వడెమచచ్చె నాకె అతదవయాత
   పొదిగి వనన్నవతచని పొలనఁతచే వనవయత

  కదిసినదకె వడిగము గొనవయాత
చ. 3:   అతవ చనున్నలనొతీత్తి నవధరితచవయత

   రతుల నేరిపీ నాప రమత్మినవయాత
    సతమెపై శ్రీవతకటేశ సరి ననున్న నేలితవ

  యితవరి యకె చేనఁతలతచకొనవయాత



రేక: 0549-2సాళతగత సత: 13-228
పలల్లవ:    కతటమ మభాగతము కనున్నలతుదల నేము

   జతటల మసొబగల సతదడితచనఁ జొచెచ్చెను
చ. 1:     తపప్పుక నీవు చటూచితే తరణ మేననెలల్ల

    ముపప్పురి గానఁ జెమటల ముతచనఁ జొచెచ్చెను
   చిపప్పుల మాటాడితేనే చెలి మారమాటలలో

  వుపప్పుతలల్ల మోవతేనెలటూరనఁ జొచెచ్చెను
చ. 2:   ననుపగా నవవ్వెతేనే నలినాకచెకక్కలను

   నినుపలపై పలకల నితడనఁ జొచెచ్చెను
   చెనకచ నీవతతలో చేతుల చానఁచనఁగాను

  వనితపోనఁకముడి వదలనఁగనఁ జొచెచ్చెను
చ. 3:   తొడపపై నిడుకొతటేనే తొయతలికచగిరల

  తడనఁబడ మేలక నదరనఁజొచెచ్చెను
    అడరి శ్రీవతకటేశ అతగన నిటేట్టి కూడితే

  జడిగొనన్నకళల మతచనఁగనఁ జొచెచ్చెను



రేక: 0549-3పాడి సత: 13-229
పలల్లవ:     ఘతల నీపపైనఁ జూపదు కనెన్నపడుచ గనక

   చటూతము నీనేరపల చటూపరాదా మేల
చ. 1:    చిలకచే మాటాడితచి సిగద్గీతోడ నునన్నదిదే

 పలికితచరాదా నీపతతమడేర
   కలవపవువ్వెల వసి కాతత నిలచనన్నదిదే

  మొలకచనున్నలమనఁద మోపరాదా చెయిత
చ. 2:      యదురగా హతస నతప ఇతటలోన నునన్న దిదే

   కదిసి మనిన్నతచరాదా ఘనత మర
   గదిగొన సేసచలిల్ల గటట్టి తోడ నునన్నదిదే

   పొదిగి మేననెలల్ల నఁ బటూయరాదా గతదము
చ. 3:     పావురాలనఁ గానుకిచిచ్చె పడనఁత కానఁగిటనఁ గటూడె

   సేవల మెచిచ్చె కలికినఁ జేయరాదా
   శ్రీవతకటేశవ్వెర యకె చెలరేనఁగి యునన్నదిదే

   యవళ నలపదేర నియతరాదా వడెము



రేక: 0549-4సితదటూరామకిగయసత: 13-230
పలల్లవ:   ఇతదర నెఱినఁగినవ యసుదుద ల

  యతదాకా జరపేవు యవడమాయల
చ. 1:   చలములేమటకి సతతోను నినున్ననఁ

  బలవ నతపనతదుకనఁ బెననఁగేదా
   సలవుల నవవ్వెర చెలలలల్ల య

   కలికినఁ బాసి వుతడనఁగలవా నీవు
చ. 2:   పతతములేమటకి పతతోను నీక

   నితతయపై వుతడినతదుక నిది పాటా
   చెతతల జాతులనఁ బెట ట్టినఁ జిలకలలల్ల

    పొతత నాపను మఱ నోపదువా యినఁకను
చ. 3:    వరయ నేమటకి నీవువదతోను నీ

   పరపపపై యాడుటక ఫలమా యిది
   నిరత శ్రీవతకటేశ నీమేని గఱతుల

  సురతవళల యచొపప్పు మాపనఁగలవా



రేక: 0549-5  తలగ కాతభోధి సత: 13-231
పలల్లవ:     దోసము లేదనవయత తొకిక్కత నీ పాదము

    వసారక నితద నీపపై వసిత నేను
చ. 1:   వడుకతోడి నావరహవదనకనఁ గా

   నాడరాని కలల్లలలల్ల నాడిత నినున్న
   వాడలోన నీవురానఁగా వలపల చితతనొతది

   వోడక మతచముమనఁద నుతడిత నేను
చ. 2:    పాయప మదముతోడ పకక్కన రాకతడనఁగాను

   సేయరాని సేతలలల్లనఁ జేసిత నినున్న
    చేయి నీవు వయనఁగాను చిమత్మిరేనఁగి వసటతో

   తోయరాని ఆనవటట్టి దటూరిత నేను
చ. 3:    తగలపైన తమకాన దపప్పుదేరచ కతడనఁగా

   నగరాని నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెత నినున్న
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలనఁగాను

   మొగము చటూచిచటూచి మొకిక్కత నేను



రేక: 0549-6ధనాన్నశి సత: 13-232
పలల్లవ:    చెపప్పురే మరెపైనా బుదిద చెలలల

   తపప్పులేని నాగణము తానే యఱనఁగనే
చ. 1:    చలము సాదితచరాదు చపప్పునఁగా మాటాడరాదు

   నలవతకానఁ జూచి లోలో నవవ్వెరాదు
    కొలవులోపల ననున్ననఁ గొచిచ్చె కొచిచ్చె యేలడిగీ

  తలనఁపలోపలిమాట తానె యఱనఁగనే
చ. 2:    మేరల మఱనఁగరాదు మేకల సేయనఁగరాదు

  కేరడములడి తనున్న గెలవరాదు
    ఆరసి ననున్న నేనఁడు అతతయేల వరసని

   తారకాణతచని మాట తానే యఱనఁగనే
చ. 3:    పగట చటూపనఁగరాదు పాటసేయ కతడరాదు

 యగసకేక్కలక నేరాలతచనఁగరాదు
   నగి శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁగటూడి కానఁగిటలో

   తగలయ నినిన్నయును తానే యఱనఁగనే



రేక: 0550-1గళ సత: 13-233
పలల్లవ:     ఎనిన్న సేనఁతల సేసేవ యిపప్పుడే నీవు

   కనెన్నపడుచ వపప్పుడ కపప్పుర మచేచ్చెవు
చ. 1:     కొలవులో రమణునఁడు కోరి నీతో నవవ్వెనతటా

   చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేయి చానఁచేవు
    వలయనఁ జెవలో వచిచ్చె వనన్నపాల చేసేవు

   కలికితనాల చటూప కానుక లిచేచ్చెవు
చ. 2:    దతడనుతడి నినాన్నతనఁడు తపప్పుక చటూచెనతటా

  బెతడుపడనఁ గాతరాననఁ బెననఁగేవు
   మెతడుకొన వడెమచిచ్చె మేకలలల్ల నఁ జేసేవు

   కొతడవతటదొర నిటేట్టి కచాల నొతేత్తివు
చ. 3:    పానుపపపై శ్రీవతకటపత నినున్ననఁ గటూడెనతటా

   నాననఁబెటట్టి యిటలనే నతట సేసేవు
   తానకమెపై యాతనఁడిటేట్టి తగననున్న నేలినానఁడు
   మోనాన నితనిమెచిచ్చె మొకక్కల మొకేక్కవు



రేక: 0550-2భవుళరామకిగయ సత: 13-234
పలల్లవ:  పతతమాడుదువు పలమార

   కొతత గొతకితే కొఱతే సుమత్మి
చ. 1:     కొమత్మి యనఁదురచ కొలనికి నిను దిగి

  రమత్మినుచనఁ దామెరను వస
  యమెత్మితోడ నీవట దరినుతడనఁగ

   వుమత్మిడి నదియే వోటమ సుమత్మి
చ. 2:   తోపనటూనఁకడుగ తొలనఁగనఁ జూచితే

  నీపపైనఁ బుకిక్కట నీరమస
  యపాటట్టినికె యినఁకనఁ బరితీసిన

  పపైపపైనే నగనఁబాటల సుమత్మి
చ. 3:    చొరక లోనఁగితే సుదతచే దొబబ్బుతచి

   కెరలి నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ గలస
  యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేమరిన
   అరయ సతకి కితదగటవునఁ జమత్మి



రేక: 0550-3నాదరామకిగయ సత: 13-235
పలల్లవ:    ఏడ సుదుద లేడ మాటలతదానఁకాను

   వడుక పడేవు నీక వగిరమేలయాత
చ. 1:    చెపప్పురాని మాటలలల్ల నఁ జెపప్పుమతటానఁ జెవులొగేద్గీ-

  వపప్పుటనానల వటేట్టి వతదుమనఁద
   యిపప్పుడు చెలల నేము నేకతమాడితమని

   వపప్పుచటూ నెవవ్వెర నీక వనన్నవతచిరయాత
చ. 2:    మాలోని ముచచ్చెటలలల్ల మగడనఁ జెపప్పుమనేవు

  చేలకొతగ వటేట్టివు చెకక్కనొకేక్కవు
 ఆలోచితచి గజగజలడుకొతటమనుచను
  పోలితచేవు నీవడ పొతచవతటవయాత

చ. 3:   మరిగి మేమాడుకొనన్న మదనరహసతముల
  వరసి చెపప్పుమనేవు వడివటేట్టివు
   గరిమ శ్రీవతకటేశ కలిసితవట ననున్న

  యిరవుగా నీవటట్టి యఱినఁగితవయాత



రేక: 0550-4లలిత సత: 13-236
పలల్లవ:    వరట నీవట యినఁక వచచ్చెనవడి

   కూరిములతో నితదానఁక గటట్టి తోడ నుతటవ
చ. 1:     దొరవపై యుతడియు నీవు తొయతలలతో నెలల్ల

  సరసములడనఁగాను చలి వాసను
   వరసనఁ జనున్నలమనఁద వాడికెతో నపప్పుటని

   వరలనఁగొని వయనఁగ వరపలల్లనఁ దరెను
చ. 2:    బల రాజసాననుతడి పపైపపైనఁ బేరకొనుచ

   చెలలనఁ బలవనఁగాను సిగద్గీ వాసను
    తలకొని బుజజగితచి దతడ గటూచతడనఁ బెటట్టి క

    కలికి నవవ్వెగ కొతక గొసరెలల్ల మానెను
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడవపై చేరి కాతతలనఁ గటూడనఁగ

  భావములో నతదరికినఁ బచిచ్చెదేరెను
    యవళనే ననున్ననఁ గటూడి యితదరికినఁ జెపప్పునఁగాను

   వవలక నాలోని వడుకెలల్ల మరెను



రేక: 0550-5కాతబోదిసత: 13-237
పలల్లవ:    నీవ యాతనఁడు గావా నేరమేడది

  కావరి వరగలేల కానఁగిటలోను
చ. 1:     చెలవునఁడు మాటాడనఁగానఁ జెవ యొగిద్గీ వనరాదా

 చలపాదితనమేల సముకానను
   సలవులనఁజితది నవువ్వె చేతలనే పటట్టిరాదా

   పలచ వడాడ రాలేల పగయముల లోనను
చ. 2:    ఇతత వడనఁబరచనఁగ నియతకొని కూడరాదా

   పతతము లితతేసి యేల పానుపమనఁద
   దొతతనఁబెటట్టి మోవపతడు తొలనఁగ కతదుకోరాదా

 సతతజాణతనాలేల సరసములోనను
చ. 3:    గటట్టి తోడనఁ గలయనఁగ గణము మెచచ్చెనఁగరాదా

 ఱటట్టిడితనమేల మఱనఁగెపైనవళ
   ముట ట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు మొగినఁ జనున్నలొగద్గీరాదా
   గటట్టి చటూప నినఁకనేల కూరిములలోనను



రేక: 0550-6శ్రీరాగత సత: 13-238
పలల్లవ:   చిడుముడి సిగద్గీననఁ జెలనఁగీని

   వడువక చేకొను వభునఁడవు నీవు
చ. 1:   మలయుచ సొలయుచ మాటలడనఁగా

  చెలిని గోరికొననఁ జెనకేవు
   నిలిచె రేకలపై నితడునఁ జెకక్కలను
   పలిచి వనఁడుకో పగయునఁడవు నీవు

చ. 2:    పలమర నెదుటను పనుల సేయనఁగా
  బలిమనఁ బెనతగచనఁ బదరేవు
   అలపల చెమటల అలరెను తనువున

   కలసి మనిన్నతచము ఘనునఁడవు నీవు
చ. 3:    గఱతుగనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి మెచచ్చెనఁగా

  నెఱినఁ బలసనఁకల నితచేవు
   మెఱసను మోవని మతచి వురమునను
  యఱకతో శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు



రేక: 0551-1దేశక సత: 13-239
పలల్లవ:    ఎతతటది నీ యాసదమేమ చెపేప్పుది

  వతతలగా నవవ్వెవు వలనఁదులతోడను
చ. 1:   రాచిలకపలకల రవళతోడి కొమత్మి

 వచినతతగేడువతట పతత్తిడిబొమత్మి
   యేచి నీవురముమనఁద నిటాల్ల నే వుతడనఁగాను

  చానఁచేవు చేతులపప్పుట జవరాతడల్లమనఁదను
చ. 2:    కదలనఁజూపల తేనఁటగత కనున్నల కలికి

  పొదలిన రతరాజ పూవుములికి
   మెదలచ నేపొదుద నీమెడదనఁడెపై వుతడనఁగాను

   గదిగొన నతటేవు గొలల్లతల చనున్నల
చ. 3:   కారమెఱనఁగలవతట కళల చతదద్రివదన

  గారాప సితగారాల పతకజసదన
    యరీత శ్రీవతకటేశ య నీకానఁగిటనఁ గటూడనఁగా

    చేరి యేలేవు మావతట చెలల నతదరిని



రేక: 0551-2ఆహిరి సత: 13-240
పలల్లవ:   కనుకొనవయాత ఘనునఁడవనిన్నటా నీవు

  వనుకొనవయాత వభునఁడవు నీవు
చ. 1:     సుదత నినున్ననఁ జూచే చటూపలలో నునన్నది

  మదిలోని నీపపై తమకమెలల్ల ను
  కొదలేని కొసరనఁబలక్కలలోన నునన్నవ

  అదన మనసులోని యాసలలల్ల ను
చ. 2:     నలినాక నీతో నవవ్వె నవువ్వెలలో నునన్నది

  మొలకలతత్తిన తన మోహమెలల్ల ను
   చెలరేనఁగి తానఁజేసే సేవలలో నునన్నది

  బెళకలేని తన పగయమెలల్ల ను
చ. 3:     కామని నినున్ననఁ గటూడిన కానఁగిటలో నునన్నది

  నేమప రతులలోని నేరపలల్ల ను
   దమసాన నినున్ననఁబొతదే దేహమతదే వునన్నది
  యమేర శ్రీవతకటేశ యిచచ్చెకమెలల్ల ను



రేక: 0551-3శదదవసతతత సత: 13-241
పలల్లవ:     ఏల సిగద్గీల వడేవు యనన్నటకి నీపొతదుల

  ఆలనయేతనతటా నునన్నదాదరితచ రాదా
చ. 1:     కొనచటూపలనునఁ జూచి కొలవు చేస నీక

  పనుల చెపప్పునఁగరాదా పడనఁతకిని
   చొనిప మాటలడి చటట్టిరికాల చటూపీని

   వనుకొని నీవు నటేట్టి వయతమతదరాదా
చ. 2:    వడిగాల చేసేనతటా నొదదనఁ గాచకనన్నది

  వడె మతదుకొనరాదా వలనఁదిచేత
   వాడిక నవువ్వెలనవవ్వె వలపల చలీ ల్లని

   కూడేనని బాసయిచిచ్చె కొపప్పు దువవ్వెరాదా
చ. 3:    పచిచ్చెమోవ వతదువటట్టి బదికే నతటానునన్నది

   మెచిచ్చె కానఁగిలితచరాదా మెలనఁత నినఁక
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటేట్టి

   తచిచ్చె యాపతో నేకాతతము చెపప్పురాదా



రేక: 0551-4కనన్నడగళ సత: 13-242
పలల్లవ:     వనెన్నలల గడు వనఁడి వరల వానఁడి

  యనన్నరావు తలపోనఁత లట ట్టిరిచేనే
చ. 1:    కాతరాన సనన్నచేసి కపప్పురాన ననున్నవసి

    చేతకి లోనెపైత నతటానఁ జేరి నవవ్వెనే
   ఱతగతడెతోనఁ దనక ఱట ట్టికటే దకీక్కనఁగాక

  యతల నేనానఁటదాన నెట ట్టిరిచేనే
చ. 2:     సతదడిలోనఁ గాలదొకిక్క సగము మాటల గకిక్క

   పొతదులలల్ల దకెక్కనతటానఁ బటూనఁచి తట ట్టినే
   అతదగానఁడు గన తనకాడినదడేరెనఁ గాక
  యితదరిలోనఁ బనన్నదాన నెట ట్టిరిచేనే

చ. 3:    కతలనే వావచెపప్పు కడునఁబచచ్చెడము గపప్పు
  సతమెపైతనతటా ననున్నసారెనఁ గటూడనే

    తత శ్రీవతకటేశనఁడు తన యిచచ్చెలయనఁ గాక
  యితవరి గోలదాన నెట ట్టిరిచేనే



రేక: 0551-5  మాళవ శ్రీ సత: 13-243
పలల్లవ:    ఇతకా నెల మతకనఁదన మతతతోడను

   కతకణలచేత నీపపైనఁ గపప్పురము చలల్లదా
చ. 1:    తలగచిచ్చె కానఁగిలితచి తమరేనఁచి వనఁడుకోనఁగా

   చెలి చెపప్పునటట్టి యితకానఁ జేయవదాద
  తొలత నినెన్నతతేసి తుటారములడినాను

   బలిమ వనక నీకనఁ బతతమయతదా
చ. 2:     చెకక్కనొకిక్క బుజజగితచి శిరసు వతచి మొకక్కనఁగా

  మకక్కవతో నియతకొని మనిన్నతచవదాద
   యకక్కవతో నినన్నపప్పు డెతతచేనఁత చేసినాను

  వకక్కటపై యిపప్పుడు పగయమొనరితచదా
చ. 3:    మోవచటూప నవవ్వెతచి మునుకొని కూడనఁగాను

  పూవువల నిటాల్ల నే భోగితచవదాద
   శ్రీవతకటేశ యకక్కడనఁ జెతది నినెన్నలయితచినా

  వవలగా నికక్కడను వలల్లవరిసేయదా



రేక: 0551-6దేసాళత సత: 13-244
పలల్లవ:    ఇతతకతటే నితకనేమ ఇదదరాతడల్ల మగనఁడవు

  వతతలయ నీమహిమ వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
చ. 1:    సరసము లడని సతతభామ వకవతక

  వరస రకమణ నినొన్నకవతక
    సిరల రొతడల్ల నీవు చేతులవటట్టి క యిటేట్టి
  వరవు వచారితచేవు వట ష్ఠూలేశవ్వెరా

చ. 2:     చెలరేనఁగి యాప నినున్న సలవుల నవవ్వెనఁగాను
   సొలసి సొలసి యకె చటూడనఁగాను

  నిలవుదతడలిదదర నెలనఁతల మేనులతట
   వలయ నుబేబ్బువు మేల వట ష్ఠూలేశవ్వెరా

చ. 3:   కడిబుజమానితచ గబబ్బుల నీకోమలి
   యడమచెకక్కనునఁ జెకక్క యితత మోపీని

    తొడనఁదొడ మోపేవు దొరవు నడుమ నీవు
  వడువక శ్రీవతకట వట ష్ఠూలేశవ్వెరా



రేక: 0552-1శ్రీరాగత సత: 13-245
పలల్లవ:     ఏనఁకారే యాప నేల యేనఁచేవు నీవు

   వానఁకప వలపలలల్ల వతచని నీక
చ. 1:   పయతదలోపలి గబబ్బుపాలితడుల్ల దనివార

   నెయతపనఁ జెలినఁ గానఁగిట నితచనఁగరాదా
   వుయాతల మతచముమనఁద వదదనే కూచనన్నది

  చెయతరాదా చేనఁతల చెకక్కలనితడాను
చ. 2:    ముసిముసి నవువ్వెల మోమునితడా జొబబ్బుల

  కొసర నీమోవతేనె కలకరాదా
   పసలగా నీక నిటేట్టి పాదాలొతుత్తి చనన్నది

  పొసనఁగరాదా రతుల పొతదులకొలనఁదిని
చ. 3:    మదముల దొలనఁకేట మరత్మిముల సనఁకనఁగ

  మదిమదినఁ గటూడితవ మనిన్నతచరాదా
   వుదుటపై శ్రీవతకటేశ వురముపపై నునన్నది

  పొదుగరాదా నేరప్పుల పూనఁచినటవలను



రేక: 0552-2బౌళ సత: 13-246
పలల్లవ:    ఏమటకి వటట్టి నేరాలతచేవు నీవు

 దామెనరతులవళ తపప్పుతచకొనేవా
చ. 1:    వుబబ్బురితనాల నటేట్టి వరకేల తటేట్టివు

  గబబ్బుచనున్న దానఁకితేనే కమెత్మివోయనా
     గొబుబ్బుననఁ గానఁగిట నీవు కూడేవళ నినఁక మరి

 తబబ్బుబుబ్బుసేసుకొని తపప్పుతచకొనేవా
చ. 2:    యవల తరిగిచటూచి యేల పతతములడేవు

   మోవ మోవ సనఁకితేనే మోదుకట ట్టినా
   పూవువల నిదదరము పొతదుల సేసేటవళ

  తావుదావుల మోవక తపప్పుతచకొనేవా
చ. 3:    ఱటట్టి గా నావలపాఱడి సేసే వతతలోనే

   గటట్టిగానఁ గానఁగిలితచితే కళ దానఁకీనా
   యిటేట్టి శ్రీవతకటేశ యేలిత వపప్పుటవళ

   దటట్టితచి యితకా నీవు తపప్పుతచకొనేవా



రేక: 0552-3భపైరవ సత: 13-247
పలల్లవ:    ఊరకే వుతడనఁగరాదు వోరవరాదు చటూచి

   నేరపరి నీసుదుద ల నీకే తలసును
చ. 1:   పచిచ్చెమాటలడనఁగాను పడనఁతతో నవవ్వెవు

  పచచ్చెరేనఁగి నీకివ పగయమాయనా
    రచచ్చెల నివ వతటేను రమణుల నవవ్వెరా
   నిచచ్చెల నీసుదుద లివ నీకే తలసును

చ. 2:    కోరి మరాత్మిలతటనఁగాను కూరిమనఁ జెతగలితచేవు
  పేరడిగా నీకిది పగయమాయనా
   యరీత చటూచినవార యతత లోలనఁడనరా

  నీరానఁపసుదుద ల నీకే తలసును
చ. 3:     గటట్టి చనున్నల నొతత్తితే కళదానఁకి బద్రిమసేవు

  పటట్టి వలపల నీకనఁ బద్రియమాయనా
   యిటేట్టి శ్రీవతకటేశ యనసితవట ననున్న

   నెటట్టి కొనన్న నీసుదుద ల నీకే తలను



రేక: 0552-4ఆహిరి సత: 13-248
పలల్లవ:    పలవరే య కాతత పగయునిని

  కలయికలనే మేల గలిగీనఁగాక
చ. 1:   తలపోనఁతలచేతనఁ దతగొనన్న వరహము

 చలిమతదులచేత జడిసనా
  పలకనఁదేనెలచేతనఁ బద్రిబలిన తరితీప

  తలిరల మటూసితే దానఁగీనా
చ. 2:   యదురచటూపలనే యసగిన తమకము

  పొదిగిన వరలచేనఁ బోయనా
   పొదిగొనన్న యాసలనఁ బొడమన యలపల
  వుదుట సురటలచే నుడిగీనా

చ. 3:    దతడనే వనుకలినఁ దగిలిన చెలముల
 పతడువనెన్నలచేతనఁ బరసనా

   నితడార శ్రీవతకటనిలయునఁ డచెలినఁ గటూడె
   వతడొక తావుననుతటే వదిదక వాసనా



రేక: 0552-5నాదరామకిగయ సత: 13-249
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరి వడిగముల యేల నీక

  వువవ్వెళటూళ్ళర నాపతోడ నోలలడరాదా
చ. 1:   చెకక్కలనితడానఁ గార చెమటలతోడనే

  వకక్కసముగా నీక వడెమచచ్చెని
   ముకక్కన నటూరపలలల్ల ముతచనఁగానే నీక
   అకక్కరపడి వసరీ నది గదవయాత

చ. 2:    జలల్లన వరలరాల జారిన తురముతోనే
   తలల్లమగా నీనెరల తదద నదివో
  వలల్లవాట వసుకొనన్న వదలనఁబయతదతోడ

  చలల్ల వద నీసరల చకక్కనఁబెట ట్టిని
చ. 3:   బలిమ నీసమరత బడలికతోడనే

   లలిమరి యిటేట్టి నీయలప దరీచ్చెని
   కలసి శ్రీవతకటేశ కడునఁ బులకలతోనే

   చలపటట్టి నినున్న జతటల సేసని



రేక: 0552-6దేవగాతధరి సత: 13-250
పలల్లవ:    మఱి యేనఁట వనన్నపాల మాపదానఁకాను

   నెఱవాదు లినిన్నటాను నేరరా మర
చ. 1:    చెలలచే మానఁటల సిగద్గీల దేరినదానఁకా

  సొలపల తనువుల సనఁకినదానఁకా
  తలపోనఁతలనిన్నయును దతడక వచిచ్చెనదానఁకా

  చెలముల చనవుల చేకొనన్నదానఁకానే
చ. 2:   కడలేని సరసాల కతదువలబబ్బునదానఁకా

  వడ మాయకోపము నవవ్వెనదానఁకాను
   తడబాట తమకము తనివ దరినదానఁకా

  కడివోని యాస లేకతమౌదానఁకానే
చ. 3:   వతతముచచ్చెటల వలల్లవరిగా నాడినదానఁకా

 పతతములనిన్నయు నొడనఁబడినదానఁకా
   ఇతతయు శ్రీవతకటేశ యపతోనఁ గటూడినదానఁకా

  సతతమెపైతరి మాకోరెక్క సమకూరదానఁకా



రేక: 0553-1మధతమావత సత: 13-251
పలల్లవ:     నిజమరి నతటా వచిచ్చె నిలచనాన్న డాతనఁడు

   గజగజ లేలతని గణము చటూచకోవ
చ. 1:      తపప్పుక యేమ చటూచేవ తరణీ యాతని మోము

   కపప్పున గఱతేమెపైనా గతటవా నీవు
   నెపప్పున నాతనినెల నిలిచి రమత్మినవ
    అపప్పుడే యతడెతదపై నా నతటవడి వచెచ్చెనా

చ. 2:    నవువ్వెలేమ నవవ్వెవ నాయకని మాటలక
  రవవ్వెలగా నతదేమెపైనా రాగిదేరెనా

  పవువ్వెలతడిచిచ్చెనవ పచచ్చెకొన వదియేమే
   అవవ్వెల నొకరిచేత వతదుకొని వచెచ్చెనా

చ. 3:   చెకక్కలేమ నొకేక్కవ శ్రీవతకటేశవ్వెరని
   మకక్కటప రతులను మతచి వచెచ్చెనా
   యికక్కవగా గటూడినతదు కేల వరగవడేవ

   నికక్కముగా నతదునుతడి నేరచ్చెకొని వచెచ్చెనా



రేక: 0553-2దేసాళత సత: 13-252
పలల్లవ:    వతట దనసుదుద లలల్ల వతతల నాక

   దతటతనాలక గరి తానే కాడా
చ. 1:    చొపప్పు మాయ దొలిల్లయును సుదతులయడలను

    తపప్పుని బొతకని వాడు తానే కాడా
   వుపప్పుతలల్ల నఁ జెమటల యుదధిలో నుతడినాను

   దపప్పు దేరిచేవానఁడు తానే కాడా
చ. 2:    గొరబుగా నితతులక కోరిన కోరికలియతనఁ

  దరమెరిగినవానఁడు తానే కానఁడా
  వరహపటేటలోన వలనఁదుల నీనఁదితచి

   దరినుతడి నవవ్వెవానఁడు తానే కానఁడా
చ. 3:    అగపడి యతదరికి ననిన్నరటూపలపై తనిప

   తగవు దేరిచ్చెనవానఁడు తానే కానఁడా
   నగి శ్రీవతకటేశనఁడు నాకానఁగిట కొలనిలోనఁ
   దగ నోలలడువానఁడు తానే కానఁడా



రేక: 0553-3భవుళ సత: 13-253
పలల్లవ:    నాకేల వఱచేవు నడుమ నీవు

   జోకతో నీయతకెక రా జూచకోవయాత
చ. 1:    తేటలగా ముకక్కరముతత్తి మతచక గదలనఁగ

   మాటలడ వనవయత మగవ నీతో
    కాటక కనున్నలరిచి గకక్కననఁ జూచ నదే
  నేనఁటకి యాప నేరవరచ్చెవయాత

చ. 2:    గలల్ల మని తనచేత కతకణల మొఱయనఁగ
   నలల్ల దే కానుకయిచచ్చె నతదుకోవయాత

   మొలల్లతురముతోడ మొకక్కల మొకీక్క నదే
  చలల్లగా నతదుకేమాయ సమత్మితతచవయాత

చ. 3:   తళకగమత్మిల సతదిదతడలను మెరవనఁగ
  కలికి గాగిలితచ గలయవయాత

   యలమ శ్రీవతకటేశ యిటననున్న నేలితవ
   బలిమ నిదదరి నిటేట్టి పాయకతడవయాత



రేక: 0553-4కాతబోదిసత: 13-254
పలల్లవ:       అనిన్నటా నే గరిగాక అవ యేమ చేస నీక

   మనిన్నతచరాదా వటట్టి మచిచ్చెకల చటూపక
చ. 1:     వకక్కటనఁ జతదోబ్రాదయాన నుడు కెతత్తి వునన్నవవ

   జకక్కవచనున్నల నేల సారెనఁ బటేట్టివు
   ముకక్కసతపతగతావకి ముతదే బద్రిమసి వునన్నవ

   నికిక్క తుమెత్మిదకరల నీవల రేనఁచేవు
చ. 2:    ఘనవరహప టతడనఁ గాకరేనఁగి వునన్నవవ

   కనుచకోరాల నేల గాసి చేసేవు
   చినుకనఁ జెమటలచే చకాక పడినవవ

   చననీక నడపటతచల నేల యితచేవు
చ. 3:     బలిమ రామా యను పలపల లోనఁగినవ

 యలనఁగనఁగోయిలల నేలలయితచేవు
   కలసిత ననున్న శ్రీవతకటేశ పానఁపసజజను
  పలచ గొపప్పునెమలిపతచె మేలతటేవు.



రేక: 0553-5నాగవరాళ సత: 13-255
పలల్లవ:    వడువు వసాల పదివల వచెచ్చెను

   తడవకవయాత నీ తలనఁపలల్ల గతటమ
చ. 1:    వకక్కసప వరహన వనఁగినచెలి వభునఁడు

 చెకక్కనొకిక్కనతతలోనె చెతగలితచను
   ఇకక్కవ ఇదరినఁగే కాయేమటకీ వరవవు

   చకక్కనుతడవయత ఈ జాడలలల్లనఁ గతటమ
చ. 2:    మదనబాణలచేత మానఁగినటట్టి చెలినఁ బత

   కదిసి చనున్నలతటతేనఁ గళ రేనఁగను
   యిది నేరచ్చెకొని కానీవతత తకక్కరితచేవు

   వుదుట చటూపకవయత వోజలలల్ల నఁ గతటమ
చ. 3:   అడియాసచేతను అలసినాకె రమణునఁ

  డొడనఁబరచి కూడితే నొదిదకౌను
   గడుసవపై కా శ్రీవతకటేశ ననేన్నలితవ

  వడువకవయాత నీవధమెలల్ల గతటమ.



రేక: 0553-6శతకరాభరణత సత: 13-256
పలల్లవ:    జమళ వలపలివ సరి దానఁకె

 సముకతబుననే చతదములయ
చ. 1:   యితతతో నేకాతత మేమాడితవో

  చెతతల చెమటల చితదని
  వతతగ నీవాప వనన్నపతబులక

   కాతతునఁడ పలకలనఁ గడు మతచితవ
చ. 2:   జలజాకకి నేసనన్న చేసితవ

   సలవుల నగవుల జిగి మతచె
  పొలయుచ నీవాకె బొమత్మిజతకెనల

  వలయనఁగ గడు నివవ్వెరగతదితవ
చ. 3:   యవనితను నీవపడు గలసితవ

  లవుగ మోముకళల నితడె
   వోవరి నాప నీవుర మెకక్కనఁగా

 శ్రీవతకటేశవ్వెర సిరలతదితవ



రేక: 0554-1రీతగళ సత: 13-257
పలల్లవ:   తరణ నీవఱగని తగవునన్నదా

   గరిమ శస్కృతగార మతగడిబెటట్టి నేనఁటకే
చ. 1:    మోవతేనెక మదనముదద్రిల వటట్టి వభునఁడు

  యవల నీముదుద మాటలేల చితదేవ
   కావతచి నెరిదేనఁటల కరపదత్మిమున దానఁచె
   కావరాన ముఖచతదుగ నఁ గదలితచ నేనఁటకే

చ. 2:    చెకక్కల కళలరాశినఁ జేగోరి లచెచ్చెనవటట్టి
  వకక్కసప చటూపలేల వదచలేల్లవ

  జకక్కవచనున్నల కతటసరల దామెననఁగటట్టి
   పకక్కవ పలకలచే బెదరితచ నేనఁటకే

చ. 3:    కతదువపైన రతులలల్ల కానఁగిట బతడారితచె
   అతదతది వరప్పులేల బయట వసేవ

    పొతది శ్రీవతకటేశనఁడు పకిక్కట వడెము నితచె
   చెతదిన చొకక్కనఁజెమట చిలకనఁగ నేనఁటకే



రేక: 0554-2దేవగాతధరి సత: 13-258
పలల్లవ:    ఇతదరి నేలేటవానఁడు యేమ సేసునే

   పొతదుల మరిగితవ పొసనఁగవ నీవు
చ. 1:      సనన్నలిటేట్టి యాతనఁడు నీ సవతతోనఁ జేస నతటా

   యనిన్న మాటలడేవ యిపప్పుడు నీవు
   వనన్నపము చెవులొగిద్గీ వనెనతటా నపప్పుటని
   యనిన్నకగా రొముత్మిదటేట్టి వదియేలే నీవు

చ. 2:      గకక్కన నాప నితడు కపప్పురాన వస నతటా
  మొకక్కలన బొమత్మిలేల ముడివటేట్టివ

    పకక్కన గానుక నిమత్మిపతడు చేతనతద నతటా
   పకక్కవగా నేలవటట్టి వటేట్టివ నీవు

చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁ డాపపపై జేతుల చానఁచె నతటా
   రావాడి యతత కానఁగిట రాయిడితచేవ

    మోవ నీపాదాలకాకె మొకక్కనఁగనఁ జేస నతటా
   పోవులగా నితతయేల పొగడేవు నీవు.



రేక: 0554-3సాళతగనాట సత: 13-259
పలల్లవ:     అతదుకేమ దోసమా అనిన్నటా దొరవు నీవు

   సతదడి నీవటకి నిజాల నెరపేవు
చ. 1:    నెలకొనన్న మాటలక నీవ గరిగాక

 చెలలకేమవోదు చెపప్పువారితతే
   వలయ నీవననివ వరాడనఁ గలరా
    యలమ నీ వానలలల్ల యేల పటట్టి కొనేవు

చ. 2:      దినము నీ చేతలక దేహమె గరి గాక
   వనిత లఱగదురా వదిదవా రితతే
     మును నీవు సేయనివ ముటట్టి సేయితచేరా వర

   ఘనముగ నేల తారకాణతచ వచేచ్చెవు
చ. 3:     మతతనవు గటూటమకి మనసే గరి గాక

  యితతులేమటవార నీ యిచచ్చెవారితతే
    యితతలో శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి
   పతతగానఁడ యాల వడనఁబరచ వచేచ్చెవు



రేక: 0554-4సామతతత సత: 13-260
పలల్లవ:    అలకలేనఁటకి రావ యాతనివదిదకి నీవు

   బలిమెపైతే వలపల పదనుక వచచ్చెనా
చ. 1:     సతగడినునన్న సతకి చనవుల గలగ గాక

   కతగి కడనుతడితేను కలదా పొతదు
   చెతగటనునన్న రచల చేరి నోరటూరితచనఁగాక
   అతగడినునన్న సొముత్మిల ఆసల పటట్టితచనా

చ. 2:   వనయపటతతకిని వడుకలీడేర గాక
   పననఁగచ బగిసితే పేగమ పటట్టి నా

  తనువున బటూసినగతదము చలల్లనౌనఁగాక
   వనములో తరవుల వడదేరచ్చె నోపనా

చ. 3:     సేవ చేసేమగవక చేతలలల్ల నఁ జెలల్ల నఁ గాక
   యవల నొడాడ రితచితే నితప వుటట్టి నా

     శ్రీవతకటేశనఁ డితదు వచేచ్చెసి తా నినున్ననఁ గటూడెను
   పూవుల పతదలౌనఁగాక పొలల్ల వలవటట్టి నా



రేక: 0554-5ముఖరి సత: 13-261
పలల్లవ:    చేచేత నీకపాయాల చెపప్పువలనా నేము

   యేచి నీక నితతేసి యచచ్చెరితచవలనా
చ. 1:     పతతము నీతో నాడి పవవ్వెళతచినది చెలి

  చెతత వనఁడుకోరాదా చెకక్కనొకిక్క
     వతత లేక నీవ ముతదు వడెము చేతకీరాదా

   మతతనాన మాటదసి మచిచ్చెక చటూపరాదా
చ. 2:    మొకక్కలము నీకజూప ముసునఁగ వటట్టి కనన్నది

  గకక్కన మోవయతరాదా కానఁగిలితచి
    పకక్కన నపప్పుట నీవు పచచ్చెడము గపప్పురాదా
   చికక్కని నవువ్వెల నవవ్వె చెతగలితచరాదా

చ. 3:    తపప్పుకిటేట్టి నినున్ననఁ జూచి తలవతచకనన్నది
  గొపప్పుచనున్నలతట యిటేట్టి కూడనఁగరాదా

   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యకాతత నేలితవ
   దపప్పుదేర రతుల వతతల సేయరాదా



రేక: 0554-6పాడి సత: 13-262
పలల్లవ:    ఎవవ్వెత యకక్కడు నీక నిదదరిలోన

    యివవ్వెల నవవ్వెల దాము ఇదదర నునాన్నర
చ. 1:     మన రతజిలనఁజేసి మాటల నీతో నాడి

   చనవు చేసుకో నాప చదురాల
     వనక నొకక్కత వచిచ్చె వడుకల నీక నితచి

   పననఁగలటల మోవ పపప్పుసేస నిపడు
చ. 2:    యిచచ్చెకములలల్ల జూప యదుటనే నిలచతడి

   పచిచ్చెచేస నినున్న నాకె పతతగతత్తి
     హచిచ్చె నినున్న దఱవాత నీప వచిచ్చె బుజజగితచి

   తచిచ్చెతచిచ్చె కమత్మిటనినఁ దమకితచె నిపడు
చ. 3:     సేవలలల్ల నీకనఁ జేసి శ్రీవతకటేశవ్వెర కూడ

    నీ వదదనే వునన్న దాకె నెరవాది
   యవల ననేన్నలితవ యిదఱినఁగి తోడియాప
   తావులనే నెలకొని తనిపనఁ దానిపడు



రేక: 0555-1భటూపాళత సత: 13-263
పలల్లవ:    పతతగానఁడ వౌదువు భళభళ మెచిచ్చెతమ

  సతతమెపైత వనిన్నటాను చనవయతరాదా
చ. 1:    వనన్నవతచనఁ జెలినతప వవల కానుకలిచిచ్చె

    సనన్నల సారెకనఁ జేస సకియ నీక
    యనిన్న పరాకల సేసే వవవ్వెరితో మాటాడేవు

    మనిన్నతచి లోనికి వచిచ్చె మగవనఁ జూడరాదా
చ. 2:    యదురగా వచేచ్చెసి యితటకినఁ దోడుకవచిచ్చె

   పదముల నీమనఁదివ పాడి చటూపీని
    పదవ నేల నవవ్వెవు పగయములతదు దానఁచేవు
   కదిసి మోవ యొసగి కెపైకొననఁగరాదా

చ. 3:     వడిగాల నీక జేసి వదదనే కూచతడి
   వడుకతో నిటేట్టి వణ వనిపతచని
   కూడితవ యికనెపైనా కొతకక శ్రీవతకటేశ

  మేడెపరతుల నితకా మెపప్పుతచరాదా



రేక: 0555-2ఆహిరి సత: 13-264
పలల్లవ:   నీమనసుకొలదితతే నేమేమ వనన్నవతచేము

    దమసాన నీక నీవ తలసుకో నేనఁడు
చ. 1:     చిపప్పుల నాప నీతో సలవుల నవవ్వెతేను

  కపప్పురము చలల్లనతటానఁ గానఁతాళతచేవు
   వుపప్పుతలల్ల మనసు వరొకచోట నుతడితేను

   వుపప్పునునాన్ననఁ జపప్పు నౌను వునన్నసుదుద లేనఁటకి
చ. 2:    తళకనఁజూపల నాకె తపప్పుక చటూచితేను

  కలవల వసనతటానఁ గాతాళతచేవు
   వలప వరొకచోట వాడికె గలిగితేను

   చలవపైనా వడౌను సాదితచ నేటకి
చ. 3:    కమత్మిరితచి కమత్మిరితచి కొసరి మాటాడితేను

  కమత్మినఁదేనె చిమెత్మినతటానఁ గాతాళతచేవు
   ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యనసితవ చెలిని

    నెమత్మినఁ దిటేట్టి దవనౌను నేరమెతచ నేనఁటకి



రేక: 0555-3శోకవరాళ సత: 13-265
పలల్లవ:   మగవను దయనఁజూడు మగపాడి

  యిగరమోవ యిచచ్చెటది మగపాడి
చ. 1:    చెకిక్కట చేతతోడి చెలి సిగద్గీదేరిచి

  మకక్కవ సేయితచకతటే మగపాడి
   అకక్కజప వరహన నసురసురెపై యుతడనఁగ

  ఇకక్కవలతట మనిన్నతచటది మగపాడి
చ. 2:      చినుకనఁ జెమట మేని చితతతోడ నునన్న దాని

  మనసు రతజిలితచటే మగపాడి
  తనివోని కోరికతో తలవతచకతడగాను

   యనసి నవువ్వె నవవ్వెతచటది మగపాడి
చ. 3:     చాటచ నీకనఁ బయాల సారెసారె జెపప్పునఁగాను

  మాటలలితచి వనుటే మగపాడి
    ఆనఁటదని చితత్తిగితచి అటేట్టి యకెనఁ గటూడితవ
   యటన శ్రీవతకటేశ యిది మగపాడి



రేక: 0555-4ముఖరి సత: 13-266
పలల్లవ:    ఎతదునునఁ బోరాదు ఆతనఁడేమ సేసునే

   యితదునే వట ష్ఠూలని నీవతత సేసేవ
చ. 1:    అతగన నీమాలలల్ల నాదరితచి వననఁగానే

  పతగితచి యాతనికేదో పరాకనేవ
   ముతగిట నీమొకక్కలలల్ల మొగి నెతచకొననఁగానే
   అతగవతచి యతదో మాటలడ ననేవ

చ. 2:    నమత్మిక నీచేనఁతలక నవువ్వెలతనఁడు నవవ్వెనఁగ
   చిమత్మిరేనఁగి అవ యేదో సిగద్గీలనేవ
   తమత్మిరేకనఁ గనున్నలను తపప్పుకిటేట్టి చటూడనఁగాను
   యిముత్మిల నవ గొనిన్న యమెత్మిలనేవ

చ. 3:     గకక్కన నాతడు నినున్ననఁ గానఁగిలితచి కూడనఁగాను
 తకక్కకెవవ్వెతపపైదో కాతరమనేవ

    యికక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే నినున్న మెచచ్చెనఁగ
  చకక్కనఁగా నితనఁడితతట జాణనఁడనేవ.



రేక: 0555-5రామకిగయ సత: 13-267
పలల్లవ:    అతదుకేమ దోసమా అవునఁగాదనే వారెవవ్వెర

   చెతదిమాతో బాసలేల సేసేవు నీవు
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చెలి నీతో నవవ్వెనఁగాను

   మెలపన నతతలోనే మెచచ్చెవా నీవు
  చలపటట్టి యపప్పుటని సరసములడనఁగాను
   వలయనఁ జేయాపమనఁద వయవా నీవు

చ. 2:    సారెకను సారెకను చనున్నల నినొన్నరయనఁగా
   నేరపతో వలపల నితచవా నీవు

   ఆరీతనే కొనగోర నాయముల ముటట్టినఁగాను
    కోరి పచచ్చెడము గపప్పు కూడవా నీవు

చ. 3:     తతగొని తతగొని తగనాకె మొకక్కనఁ గాను
  ఇతవుగా దవనలియతవా నీవు

    సతమెపై శ్రీవతకటేశ సరి ననున్న నేలితవ
   మతకములలల్ల మాని మనిన్నతచవా నీవు



రేక: 0555-6పాడి సత: 13-268
పలల్లవ:   ఊడిగెపవారమెపై నేముతడుట గాక

   జాడెఱినఁగి నినున్ననితత జరయనఁగ గలమా
చ. 1:    మదము దొలనఁకేయటట్టి మగవల నేలితవ

  సదరమా నీతోడి సతగాతాల
    వుదుటనఁ గచగిరల నొరసి సాము చేసిత-

    వదే నీతోనఁ బెనగనఁగ నితతేసికినఁ గలమా
చ. 2:    చిలకనఁ జూపలలోనే సిగద్గీల దేరితవ

  సులభమా నీతోడి చటట్టిరికము
  తలిరనఁబెదవులను దపప్పుల దేరితవ

    తలపటట్టి రత సేసి తనుపనఁగనఁ గలమా
చ. 3:    గామడి బాహులతల కానఁగిళళ్ళనఁ బొదలితవ

  సామానతమా నీతోడి చయాతటాల
    నేమప శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలితవ
    దోమట దొడికి నినున్న దొమత్మిసేయనఁ గలమా



రేక: 0556-1రామకిగయ సత: 13-269
పలల్లవ:    పాయపవానఁడు దానే పసిబాలనఁడు దానే

   చాయల సనన్నలచేత చనవచచ్చె నిపడు
చ. 1:    వడుకకానఁడెపై యిదివో వఠలనఁడు వధులను

  వాడికవలప చలిల్ల వనితలపపై
    కోడెల నావులనఁ గాచే గొలల్లతల యితడల్లను
    వోడక వనన్నలనఁ బాల నోలలడ నిపడు

చ. 2:    సతగడి తేరలమనఁద సతతభామ రకిత్మిణుల
   చెతగట సేసల వటేట్టి శ్రీకస్కృషరనఁడు

   ముతగిట వగపలల్లలోన ముదుద ల గరియుచను
   సితగారపటటల్లక చేయి చానఁచ నిపడు

చ. 3:  అతదపమేడలకిక్క అషట్టిమహిషలతోడ
  వతదుల మోవయిచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు

   యతదునునఁ దుతగభదద్రియేటదరినఁ గటూడి యాడి
   సతదడి రతులచేత సమకూడ నిపడు



రేక: 0556-2శ్రీరాగత సత: 13-270
పలల్లవ:     తలకో ఇక నీవ తేటతలల్లమగ నివ

    అలయితచే కొరకా పొతదయేత కొరక గాక
చ. 1:      నే మోహితచినది యలల్ల నినున్న దటూరే కొరకా

    గోమున గటూడి చొకిక్కతచే కొరక గాక
    చేముటట్టి నీమేన గోర జీరదసే కొరకా
    పేగమాన సేసవటట్టి మెపప్పుతచే కొరకనఁ గాక

చ. 2:      ఆలనెపై వుతడుట నే నినాన్నరడి బెటేట్టి కొరకా
    గోలనెపై వడుక సేసే కొరక గాక

   వళగాచి పలిచేది వసరితచే కొరకా
    కీలఱిగి నినున్న మరిగితచే కొరకనఁ గాక

చ. 3:    చటట్టిరికము చెపేప్పుది సొలసేట కొరకా
   గటట్టి తోడ బాయకతడే కొరకనఁ గాక

    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవు
   వటట్టిసేవకొరా నవవ్వెతచే కొరకనఁ గాక.



రేక: 0556-3సామతతత సత: 13-271
పలల్లవ:  కలసినచోటను కడమేల

  పలకల నిట వడనఁబరచనఁగరాదా
చ. 1:    యరవుల మాటల యతదానఁక నాడేవు

 కరణతచవయాత కామనిని
   తరమఱనఁగేనఁటకి తలిస నీ మనసు

  యిరవగ నీచనవయతనఁగ రాదా
చ. 2:   యలయితపలగా నెతదానఁక నవవ్వెవు

 అలరితచవయాత అతగనను
  పలసిగద్గీలేల పపైకొనెనఁ దమకము

   నిలిచిన నీమేల నెరపనఁగ రాదా
చ. 3:    యికక్కవల చేత నెతదానఁక నతటేవు

  చొకిక్కతచవయత యసుదత నిట
  గకక్కన శ్రీవతకటేశ కూడిత
  వకక్కట మనన్ననలొసగనఁగ రాదా



రేక: 0556-4ఆహిరి సత: 13-272
పలల్లవ:   కతదువలనిన్నయు నతదే కానవచచ్చెని

   అతదముగ నేనఁడాకె యతకెక రారాదా
చ. 1:    చిగర నీపదవాపచే గతట సేయితచకనన్న

   నగరాదా నీవపప్పుడు ననున్ననఁ జూచి
  యగసకెక్కముల నీతోనేల యిపప్పుటనుతటని

  మగపాడి నాపతోను మాటలడరాదా
చ. 2:    కొనబు నీచెకక్కలకె గోర గీరితచకనన్న

  అనరాదా నీవపప్పుడు అతదరితోను
   పననఁగనేటకి నీతో పదదరికముల చెపప్పు

  కనునఁగొనేవాకెతో నేక తమాడరాదా
చ. 3:   కోమలప నీమేనాపగబబ్బుల నొతత్తితచకనన్న

  యేమనాన్ననఁ బతగితచరాదా యితతలోనే
   కామతచి శ్రీవతకటేశ కలసితవకె నిటేట్టి

  పేగమతో నురముమనఁదనఁ బెటట్టి కొనరాదా



రేక: 0556-5శదద్ధదేశి సత: 13-273
పలల్లవ:    ఎతతట నేరపరివ యేమ చెపేప్పుది

   వతత నీనఁచేతల చటూచి వడుకవుట ట్టిని
చ. 1:    పగయముల చెపేప్పువు పననఁగవచేచ్చెవు నీ

  నయగారి చేనఁతలక నవువ్వెవచచ్చెని
   దయల వుటట్టితచేవు తగవుల నడుపేవు

   నియత నీసుదుద లక నితడుకొనీ మోహము
చ. 2:     తొడపపైనఁ దొడ వసేవు తోడనే బుజజగితచేవు

  వడమాయ వదతలక వరగయతని
  పడరేనఁచేవు చితత్తిము బగవుచనున్నలతటేవు

   బడి నీవనయానక బానఁతపడ మనసు
చ. 3:     కతదువ మోవయిచేచ్చెవు కానఁగినఁట గటూడేవు నీ

   చెతదిన రతుల చటూచి సిగద్గీయతని
   ఇతదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   సతదడి నీగణలక చవుల వుట ట్టిని



రేక: 0556-6దేవగాతధరి సత: 13-274
పలల్లవ:   వనన్నపములేమ సేసే వగినతతాను

   మనిన్నతచి రకతచే నీమహిమలే ఘనము
చ. 1:    నీవతక నేరమగదాద నేనే యపరాధిని

   దేవ నే జడుడగాన తలసుకోను
   వావాత వగరనఁడాడే వాకతము నీయాధీనము

  పావనమెపైన నీపలకెలల్ల సతతము
చ. 2:    మతచితనమెలల్ల నీదే మాయదారివానఁడ నేను

  చతచలనఁడ గనక వచారితచకోను
   అతచల నీదాసుని ఆనత యమోఘము
    యతచ నీవచిచ్చెన వర మెతదుకతటే బలవు

చ. 3:    కరణలల్ల నీసొముత్మి కఠినచితత్తిము నాది
   నరనఁడనఁ గనక అటట్టి అరసుకోను

   పరగ మాజనకని పగతజజ్ఞయు నీపతప
   నిరత శ్రీవతకటేశ నీపతతము సతము.



రేక: 0557-1తలనఁగనఁగాతబోది సత: 12-275
పలల్లవ:  ఎకక్కడి పరాకలేనఁటకయా

  గకక్కననఁ గానఁగిటనఁ గలయనఁగరాదా
చ. 1:     ననుపననఁ జెలి యద నవువ్వెల నవవ్వె

   వనకట పొతదుల వసనఁ దలచి
   చెనకచ నీపపైనఁ జేనఁతల సేస

   మనసులోన నీ మరత్మిము దలనఁచి
చ. 2:    తగిలిన యాసలనఁ దపప్పుక చటూచ

  పొగరమోవ తీపల దలనఁచి
   మగలనఁ దఱచగా మేలము లడ

  వగటలేని రతవడుక దలచి
చ. 3:     ఘనమగ చనున్నలనఁ గడు నిను నొరస

   వనరిన నీ చనవుల దలనఁచి
   యనసను శ్రీవతకటేశవ్వెర నినీన్న కె

  గొనకొను నీమతచిగణముల దలనఁచి.



రేక: 0557-2గతడకిగయ సత: 13-276
పలల్లవ:    ఆపే నేను నొకక్కటే అతదుకేమయాత

    చేపటట్టి యితతలో నేల సిగద్గీల వడేవు
చ. 1:    వనన్నపముల వతటవా వలనఁది చెపప్పుతపనవ

   సనన్నల నీకవ యలల్ల సరివచెచ్చెనా
   నినన్నట మసుదుద లలల్ల నేనఁదలిసిత ననుచ
    ననున్ననఁ జూచి నీవల నడుమనఁ గొతకేవు

చ. 2:    కానుక లతదుకొతటవా కామని నీకతపనవ
   తానకమెపై యవ నీచితాత్తి ననఁ బటట్టినా

    నానాట మసరితల నాక దిషట్టి మాయనని
   నే నిపప్పుడేమననఁగాను నీవతత లోనఁగేవు

చ. 3:   యేకతములడితవా యితతని రపప్పుతచకొని
  కెపైకొని శ్రీవతకటేశ కలసితవా

   యకడ ననేన్నలితవ యినిన్నయు నేగతటనని
   నాకొరక నెతతేసి నవువ్వెల నవవ్వెవు.



రేక: 0557-3సౌరాషట్టి సత సత: 13-277
పలల్లవ:    అనిన్నటా జాణవు నీవు అటవతటవానఁడవా

 కనన్నపనులకనఁ దారకాణలేలయాత
చ. 1:   తలిస నీమాటల తేటతలల్లమగాను

  చెలలలల్ల నాతోనునఁ జెపప్పునపప్పుడే
   అలకలనిన్నయునఁ దేరె ననిన్నటా సతతోసమాయ

    యలమ నితతేసి యాస లేల పటేట్టివయాత
చ. 2:    కతటమ నీగణముల కనున్నల పతడుగగాను

   యితటకి నీవ వచిచ్చె యచచ్చెరితచనఁగా
   జతటలపైత మదదరము చకక్కనాయనఁ బనులలల్ల
  వతటచేసి నున్ననెతత నమత్మితచేవయాత

చ. 3:     మెచిచ్చెత నీనేరపల మేననఁ బులకల నితడ
   కచచ్చెవటట్టి ననున్న గటూడి కానఁగిలితచతగా

   మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశ మనసు లొకక్కటలయ
   యిచచ్చెగితచ నీ నిజాల యతతచెపేప్పువయాత



రేక: 0557-4శతకరాభరణత సత: 13-278
పలల్లవ:    పొతదు లిదదరివ పొతుత్తి న నునన్నవ

  కతదువ లడుగరే కాతతలిట
చ. 1:   తలనఁపలనసితే తగలమ గలగను

 పలకలొనరితేనఁ బనులౌను
   చెలిమ గలిగితే చెనకల ననుచను

  తలియరె వలపల తేటలివ
చ. 2:   నయములతడితే నగవుల గలగను

  పగయముల జనువుల పననఁగొనును
   కిగయల దలిసితే కెరలనఁ దమకముల
  నియతనఁ జూడరే నేరప్పులివ

చ. 3:   కూడినయపడే గరతుల నిలచను
  యడుగనఁ బెనగిన నితపను

  యడనే శ్రీవతకటేశనఁడు గలసను
   వడుక సేయరె వలస నివ



రేక: 0557-5నాదరామకిగయ సత: 13-279
పలల్లవ:    సరక గొనేవా నీవు సవతులను

   దొరతనప గరవ్వెము తొట ట్టిని నీక
చ. 1:    మతతనాన నాతనఁడాడే మాటలవలల్లనే కాదా

   యితత పచచ్చెపరిగిత వమే నీవు
   చెతతలనఁ గొలవులోని సలవనవువ్వెలనఁ గాదా

   దొతత జవవ్వెనమదము దొరిగీని నీక
చ. 2:     పొతదుల నాతనఁడు సేసే పోదులవలల్లనే కాదా

   మతదమేళముననఁ గడు మటట్టి మరేవు
   కతదువ నపప్పుటపప్పుట కనుసనన్నలనే కాదా

   యితదరిలోనఁ బగటల హచచ్చెని నీక
చ. 3:    గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూటమవలల్లనే కాదా

  పటట్టిప దేవులవపై పరగితవ
   యిటేట్టి ననేన్నలినటట్టి యతనివలల్లనే కాదా

  చటట్టిరికములకెలల్ల చోటాయ నీక



రేక: 0557-6కేదారగళ సత: 13-280
పలల్లవ:   నేమెఱనఁగమా నీ నెరజాణతనముల

  సాములేల సేసేవు చకక్కనుతడవయాత
చ. 1:     పగటన నితదరిలోనఁ బలమార నీవు నవవ్వె

  నగవులే కావా నమత్మిరానివ
   మగల నిచచ్చెకముతో మేకొని సరసమాడే

  మొగమచచ్చెలే కావా మోసపచేచ్చెవ
చ. 2:    సేదదేర నాలిచేసి చెకక్కనొకిక్క బుజజగితచే

  ఆదరితపలే కావా అలయితచేవ
   పోదిసేసి వలపల బొరలితచి వనఁడుకొనే

  సాదుమాటలే కావా జాలినఁబెటేట్టివ
చ. 3:     మతకాన నీవు ననున్న మనిన్నతచే పానుపమది

  రతచెనకలే కావా రానఁపసేసేవ
   యితవపై శ్రీవతకటేశ యితపతో నీవసగిన

  తతమోవతేనెలే తమ రేచేవ



రేక: 0558-1లలిత సత: 13-281
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరిని మెపప్పుతచేవ యితతరో నీవు

  నివవ్వెటలల్లని వలల్ల ను నిలవనఁబెటేట్టివా
చ. 1:     యేమనేవ చెలియా యదిరితచి నీవు నాతో

  నేమప వానిమాటల నిజమనేవా
     కోమలియునఁ దాను రతనఁ గటూడి యుతడనఁగానఁ గతట
  గామడిసేతల యితకా గలల్లలనేవా

చ. 2:     వతటలేవ మగవా వరిడి నీవనన్న పాల
  అతటముటట్టి వానికినఁగా నానవటేట్టివా

   వతట నిపప్పుడిదదరను వుపప్పురిగెలో నునాన్నర
   జతట నిది లేదని సాదితచేవా

చ. 3:    నీవదేమె వనితా నేనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
   కావతచి ననేన్నలనతటా గత గటూడేవా
    దేవులనఁ దాను నితదానఁకా దిషట్టిము జూజమాడిరి

   సేవసేసే యాప యని చెలల్లనఁబెటేట్టివా



రేక: 0558-2దేసాళత సత: 13-282
పలల్లవ:   వసరితతురా చెలిని వట ష్ఠూలేశవ్వెరా

   నీసుదుద ల కోపనా నేడు వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
చ. 1:     కామని నీతో నవవ్వెదా కపటమతచకా లేక

  వమార నితదానఁకాను వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
   గోముననుతడి యలసి కోరి తరవసుకొతటే

   గామడిసేనఁత సేసేవు కడు వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
చ. 2:     వడు జోడెపై చెనకదా వరసాల నెరపక

  వడెము చేతకొసనఁగి వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
   వడిగేల చేసి వోవరిలో నుతడితేను
  ఆడుకొనే వతతగబబ్బుయని వట ష్ఠూలేశవ్వెరా

చ. 3:    చెతత నినిన్నటేట్టి కూడదా శ్రీవతకటాదిద్రిమద
  వతతలేని చనవుతో వట ష్ఠూలేశవ్వెరా

   బతతరతులను జొకిక్క పచచ్చెడము చొచచ్చెకొతటే
    పతతాన మరినఁ గటూడేవు బాప వట ష్ఠూలేశవ్వెరా



రేక: 0558-3హిజిజజి సత: 13-283
పలల్లవ:   వాసికే బతకేవార వనితలలల్ల

   గోస నాససేతురా కొతడవతట దొరవు
చ. 1:    చెలి నీమాటలవని సిగద్గీలవడ నదే

  పలమార నితతయేల పచిచ్చెసేసేవు
   యలమ యేకతమెపైతే నేమసేసినానఁ జెలల్ల

   కొలవులో నితతగదాద కొతడవతట దొరవు
చ. 2:    భామని నీసేనఁతులక పయతద మటూసుకొనీని

   వమార నితతేల వలల్లవరి సేసేవు
   దోమతరలోన నెతత తుదమరినానఁ జెలల్ల

  కోమల మెఱగనఁవదాద కొతడవతటదొరవు
చ. 3:    కొమత్మి నీనవువ్వెలక గొబుబ్బుననఁ దలవతచని

   కమత్మిర నితతేల తమకము రేనఁచేవు
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిదదరికూటమనఁ జెలల్ల

   కమత్మిరితతురా వసాల కొతడవతట దొరవు



రేక: 0558-4ఆహిరి సత: 13-284
పలల్లవ:    ఏల దరేవయాత యడగలశతట నతటా

   వోలివటట్టి పతడాల్ల డనఁగ నొరయనఁగ వచచ్చెనా
చ. 1:   ఇదదరను మరిటేట్టి యేకతములడనఁగాను

   వదిదకి రావచచ్చెనా వరకే నేను
 పదదరికములకను పనగనఁలటాడనఁగాను

    అదలితచి మక నేను నడమురానఁ దగనా
చ. 2:    తగని యాసతో మర తరవసుకతడనఁగాను

   సొగిసి నేనిట తొతగి చటూడవచచ్చెనా
  పగటన మలోన పచిచ్చెమాటలడనఁగాను
     వగటగా నిటేట్టి పొతచ వన నాక వచచ్చెనా

చ. 3:   కామతచి మరిదదరను కానఁగిలితచకతడనఁగాను
   ఆముకొని నే వడెమయతనఁగ వచచ్చెనా
   యమేరనే శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   మమనఁదతట బతతాల మెరయనఁగ వచచ్చెనా.



రేక: 0558-5రామకిగయ సత: 13-285
పలల్లవ:    సతులక నిటవతట చతడితనము గలదా

    మతకాన నీవు సేసే మహిమల గాక
చ. 1:      కతచము పొతుత్తి నను ఆ కాతత నీవు నుతడనఁగాను

    కొతచక తానేల వచిచ్చె కూచతడ నీకె
   లతచముగా మోవతేనె లలితచి యాపకియతనఁగ

   ఇతచకితచక నోరటూర నీపకేల యిపడు
చ. 2:      కనుసనన్న నాప నీక కతల సారెనఁ జెపప్పునఁగ

   వనర నడుమనేల వనఁకొనీ నీకె
   గనియుచ నీవాయితతకొతగ వటట్టి తీయనఁగాను

   తనువలల్లనఁ జెమరితచనఁ దనకేల యిపడు
చ. 3:     రవవ్వెనఁగానఁ బానుపమనఁద రమణ నినున్ననఁ గటూడనఁగ

   ఇవవ్వెలిపకక్కనఁ దానేల యనస నీకె
    నవువ్వెతా శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటేట్టి యేలితవ

   చివవ్వెన నేనఁకరనేల చెలియక నిపడు



రేక: 0558-6పాడి సత: 13-286
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా సిగద్గీలవడే వమయాత

    ఇతదుముఖ కేక తాన నియతవయత చనవు
చ. 1:     సొలసి సొలసి నినున్న సుదత గొసరనఁగాను

  పలమార నీకెకక్కడ పరాకయాత
   కలవపవువ్వెల వసి కతదువల చటూపనఁగాను

   వలవతత నీవటేట్టి యవవ్వెరినఁ జూచేవయాత
చ. 2:     తగిలి తగిలి నీతో తతగొని నవవ్వెనఁగాను

  వగి నీచితత్తిమెకక్కడ నునన్నదయాత
    మొగము చటూచి నీక మొకక్కలలల్ల మొకక్కనఁగాను

  జిగిమర నీవల శిరసతత్తివయాత
చ. 3:      చెనకి చెనకి యకె చేరి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

  యనలేని నివవ్వెరనఁగ లినఁకనేలయాత
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచె నీదేవుల

  గొనగొనన్నరత నెతత గటట్టి చటూపేవయాత



రేక: 0559-1పాడి సత: 13-287
పలల్లవ:     ఎతత దడవు వటట్టి నే యడేరనటే వోరి

    పతతమాడి చెపేప్పును ఆపని ఇటేట్టి అయతరా
చ. 1:    యఱక చెపప్పునఁగదవ యితతరో నీవు-వోరి

 చిఱసేనఁతొకట దలచితవటేట్టిరా
  గఱిగా నాతలనఁపొనగటూడు నటవ-వోరి

   కొఱత లేదు కోరిన కోరక్కలయతరా
చ. 2:   మనసులోనఁగల యటట్టి మరియౌనటే-వోరి

    పనివడి అది నీక పపైపపై నుతదిరా
  ననుపన అదినేను నముత్మిదునటే-వోరి

   అనుమానితచక నీవు అనన్నటేట్టి అయతరా
చ. 3:    చేయి వటట్టి క చెపప్పువ సిగద్గీలేటకి-వోరి

   ఆయముల సనఁకె నినఁక ననువాయరా
   యయడ నేకతమాయ నేలే మఱగ-వోరి

  పాయప శ్రీవతకటేశ పలికినటట్టియతరా



రేక: 0559-2శతకరాభరణత సత: 13-288
పలల్లవ:     ఇదదర జాణలే మర యతచి చటూచితే

  పొదుద ల గడపదురా పొరగనను
చ. 1:    దిగద్గీన సరసమున దిటట్టి లనిన్న దిటట్టినాను

  యగద్గీల వటట్టి దురా యితతలోననే
   వగద్గీళతచి చనవున వస మరత్మిములతటతే

  సిగద్గీల వడుదురా జిగిమతచను
చ. 2:    జవవ్వెనపాయముతోడ సారె సారెనఁ జెనకితే

  నవువ్వెల నవువ్వెదురా నటట్టినడుమ
    నివవ్వెటలల్ల సనన్న లలల్ల నెటట్టి కొననఁ జేసితేను

  రవవ్వెల సేయుదురా రచచ్చెలోనను
చ. 3:    సమత్మితతచి కానఁగిళళ్ళను సమరతనఁ బెననఁగితే

  బొమత్మిల జతకితతురా పూనఁచిపటట్టి క
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి మర గటూడితరి
  దొముత్మిల సేయుదురా తోడనఁదోడను



రేక: 0559-3బౌళ సత: 13-289
పలల్లవ:    ఎకక్కడ జితత్తిమునన్నది యవవ్వెరితో మాటాడేవు

   చొకక్కప మాచేతది చటూడవయత కానికె
చ. 1:     నెలనఁత వోరవలేదు నినున్ననఁ గొసరక పోదు

  చెలరేనఁగె వరహము చెపప్పురాదు
   వలలేని వనన్నపాల వవలనఁ జేసితమ

    సొలసి మాచేత నిద చటూడవయత కానికె
చ. 2:    చెమటలే ముతచని చితతలలల్లనఁ బెతచని

   జమళ తమకముల సారె నితచని
   సముకాన నీతోను చనవుల చటూపతమ
   సముకనఁడ మాచేతుల జూడవయత కానికె

చ. 3:      మేడెప రతుల జొకెక్క మెలనఁత నీకాల దొకెక్క
   కూడిత శ్రీవతకటేశ కోరికె దకెక్క

  వడుకచెలలమెలల్ల వతతలగా మొకిక్కతమ
  జోడగమాచేతులతదునఁ జూడవయత కానికె



రేక: 0559-4దేశక సత: 13-290
పలల్లవ:    ఇరవాయ నయాత మయిదదరి వడుకలను

   సరసములడెగా సారె నీతో నాప
చ. 1:     తటూనఁగమతచ మెకిక్కతచక తొడమనఁదనఁ దొడ వసి

   మానఁగినమోనఁవ యిచెచ్చెనఁగా మగవ నీక
   వనఁగెపైన చనున్నల నీవనఁపమద వసుకొని

  కాగిలితచకొనెనఁగా కలికి నినున్న
చ. 2:   మలగపపై నొరగితచి మతతనములడుకొతటా

   కలకల నవవ్వెనఁగా కాతత నీతోను
   చెలరేనఁగి చెకక్కల నీచెకక్కలతోనఁ బెనగొన
   వలపల రేనఁచెగా వనిత నీక

చ. 3:    పచచ్చెడముపపైనఁ గపప్పు పలకలనఁ జొకిక్కతచి
   యిచచ్చెకాననఁ గటూడెనఁగా ఇతత నీతోను

    ముచచ్చెట శ్రీవతకటేశ ముతదు ననున్ననఁ గటూడితవ
   లచచ్చెనల నితచెనఁగా లలన నీపపైని



రేక: 0559-5నారాయణ సత: 13-291
పలల్లవ:    సతదడి పతడిల్ల నీక సమకూడెను

   కతదువ నీవవవ్వెతనునఁ గలసేవో కాని
చ. 1:      కపప్పుర మొకత యిచెచ్చె కసటూత్తిరి వస నొకత

    చిపప్పుల గతదము మెతత్తినఁ జేరి యొకత
   చొపప్పులొతత్తి వరొకత సురటగొని వసరె

   నెపప్పున నెవవ్వెతను మనిన్నతచేవో కాని
చ. 2:    వడెమొకత యొసనఁగె వరలొకత ముడిచె

   జాడతోడ వరొకత చలల్లనఁ బనీన్నర
    వడిగము సేసి గోరనటూనఁద నినున్న వరొకత

   వాడికగా నెవవ్వెతక వలచేవో కాని
చ. 3:    పాదములొకత యొతత్తి పచచ్చెడమొకత గపప్పు

  ఆదిగొని తరవసనటేట్టి యొకత
   యదస శ్రీవతకటేశ యితదరి మమేత్మిలితవ

   నీదయ యవవ్వెరిమద నెరపేవో కాని



రేక: 0559-6మేచభవుళ సత: 13-292
పలల్లవ:   బుదుద లతనికెతదానఁకా బోదితచేవ

   తదదరాని వారిమత తపప్పునెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 1:    ననుపగాని వారికి నవువ్వెలేల వచచ్చెనే

  చనవులేని వారికి సరసమేలే
  మనసొగద్గీని వారికి మతతనములేడవ

   తనియని వారికి కాతరమెటట్టి మానునే
చ. 2:   తగలలేని వారికి తరితీపలేలతడునే

  సొగియని వారికి సొతపలేడవ
  మొగమోడనివారికి ముచచ్చెట లటవతటవ

  బగిసేట వారికి పగయములకక్కడివ
చ. 3:     నతటలేని వారికి నమత్మి కెటట్టి వుటట్టి నే

   జతటగాని వారికి చనవులేడ నునన్నవ
   యితటలో శ్రీవతకటేశనఁ డితడిటేట్టి ననున్ననఁగటూడె

  అతటవాయనివారికి నాసలేల తీసునే



రేక: 0560-1రీతగళ సత: 13-293
పలల్లవ:   ఎతత గయాతళవనరా యిరగపొరగవార

   పతతముతో నీవల బలిమ సేసేవ
చ. 1:     గటట్టి తో మెలల్లనే పత కొసరి మాటలడగ

   ఱటట్టి గా దటూరనేలే యాఱడిగా నీవు
    చెటట్టివటట్టి యాతనఁడు చేతకి లోనెపై యుతడనఁగ

  వటట్టి వటట్టి నీవల వడివటేట్టివ
చ. 2:    రమణునఁడాతనఁడు నినున్న రతకినఁ బలవనఁగాను

  తమకితచి నీవల కానఁతాళతచేవ
   సముకాననఁ దానే మరి సరసములడనఁగాను
   నెమకచ నీవల నేర మెతచేవ

చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడే చేరి నినున్ననఁ గటూడగాను
  వావులేల చెపేప్పువ వరసతోను

  వోవరిలోనఁదా నినున్న వురమెకిక్కతచకొననఁగ
   యవళ నీవల మోవ యతగిలిసేసేవ



రేక: 0560-2ధనాన్నశి సత: 13-294
పలల్లవ:   ఊడిగేలవారమట వదదనే వుతడగరాదా

  యడనేల సిగద్గీవడే వయతకొనరాదా
చ. 1:     సారె సారె నాప నీతో జాణతనాలడనఁగాను

  నారకొన నేమతదుక నవవ్వెనఁగరాదా
   కూరిమనఁగొసరి నినున్ననఁ గొతగవటట్టి తయతనఁగాను

   గారవతచి నేమతదుక గత గటూడరాదా
చ. 2:     తనివోక ఆప నినున్ననఁ దపప్పుకిటేట్టి చటూడనఁగాను

  మనసిచిచ్చె నేమును సమత్మితతచరాదా
    చెనకచనఁ గమత్మిట నీచెకక్క నొకిక్క వనఁడుకోనఁగా

  చనవున నతదరము సతతోసితచరాదా
చ. 3:    గకక్కన నాప నినున్న కాగిలితచకొననఁగాను

   మకిక్కలి మాక నేడు మెచచ్చెనఁగరాదా
   ఇకక్కవతో శ్రీవతకటేశ మముత్మి నేలితవ

  చికక్కని మోవతేనెల చేకొననఁగరాదా



రేక: 0560-3బౌళ సత: 13-295
పలల్లవ:    మానవయత ఇటవతట మతకము లకెమనఁద

   సాననఁబటట్టి చటూప నీవజాడనఁ బెననఁగితవో
చ. 1:     యయడనఁ దరవసుక యితటలో నునన్నది చెలి

  సేయరాని సేనఁతలేమ సేసితవో
   చాయల సనన్నల నీపపై చలపటట్టి కనన్నది

   పాయపమదాన నెతత పతతాల చటూపతవో
చ. 2:    వడెము చేతనఁబటట్టి క వసుకోక వునన్నదిటేట్టి

  అడరాని మానఁటలేమ యాడితవో
   నీడనుతడి యలయుచ నివవ్వెరనఁగతో నునన్నది

   జోడుగటూడేనతటా నెతత చొకక్కలనఁ బెటట్టితవో
చ. 3:    చివవ్వెననఁ దలవతచక సిగద్గీతోడ నునన్నది

  నవవ్వెరాని నవువ్వెలేమ నవవ్వెతవో
   రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రమణ మొకక్కచనన్నది

  కవవ్వెలగా రతనెటట్టి గటూడితవో



రేక: 0560-4దేసాళత సత: 13-296
పలల్లవ:    ఎఱనఁగ వనన్నవతచిత మపప్పుడే నీక

   జఱయుచ నానఁడువార సాహసుల సుమత్మి
చ. 1:    చెతతల నీవకతతో చేరి మానఁటలడనఁగాను

   వతతుక మానఁటలనఁడని వాసికి నీకె
    యితతట నీవు గనక యిటేట్టి ఆదరితచకనాన్న

   యతత సిగద్గీవడునో యఱనఁగము సుమత్మి
చ. 2:     మరిగిన యాకెవదద మరి నీవు గటూచతడనఁగ

   వరసకనఁ గటూచతడె వదదనే యకె
   యిరవుగా నీవవళ నిటట్టి మనిన్నతచకనాన్న

   తరవాత పనులట ట్టి తలపతచే సుమత్మి
చ. 3:    వడుకక నీవాకెను వసనఁ గానఁగిలితచకొతటే

     యడుగానఁ దా నినున్ననఁ గటూడె యిపప్పుడే యకె
    జాడతో శ్రీవతకటేశ సత నిటేట్టి పొతదకనన్న

  పాడిపతతాలటట్టి తడునో పచిచ్చెదేరనఁ జమత్మి



రేక: 0560-5గజజరి సత: 13-297
పలల్లవ:     రమణునఁడు నాక దాను రమణ నేను

   అమరనఁగ నెతదానఁకా నాసవట ట్టినఁ దాను
చ. 1:     సలవకి నవువ్వెహచెచ్చె చెకిక్కటకినఁ జేయి వచెచ్చె

   యలమ నమత్మికలిచచ్చె నెతదానఁకానఁ దాను
    పలకల మేన నికెక్క బుసకొటట్టి లివ దకెక్క
    పొలప మగల నెతత బుజజగితచనఁ దాను

చ. 2:      చితత్తిములోనఁ జితత నితడె సిగద్గీల మోముననఁ బతడె
   యితత్తిల నొడనఁబరచ నెతదానఁకానఁ దాను

   బతత్తికోరికెలనఁ దొటట్టి పలకల మోవనఁబుటట్టి
   కొతత్తిలగా వలపతత గరిసేసనఁ దాను

చ. 3:      కనున్నలనఁ దేటల వారె కానఁగిటనఁ దగవు దేరె
    యనేన్నసి వసాల సేస నెతదానఁకానఁ దాను
     అనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డటేట్టి తానె ననున్న నేల
    మనన్ననల ననున్న నెతత మరగితచనఁ దాను



రేక: 0560-6శ్రీరాగత సత: 13-298
పలల్లవ:    నీవఱగని తగవు నెమరినఁ గేమా

   కెపైవసమెపై యిటలపైతే కానఁతాళము వుటట్టిదా
చ. 1:    పగయముతో వలపతచి పడవాడ వయనేల

   దయతోడ మనిన్నతచనఁ దగనఁ గాక
  నయముననఁ బొతదు లేనినానఁడోరవ్వెవచచ్చెనఁగాక
    కిగయనఁచటూప పొనినఁగితే కేలినఁ గానఁక రేనఁగదా

చ. 2:    బతత్తితోడ బలిపతచి పరాకల చటూపనేల
   చితత్తిగితచి యాదరితచనఁ జెలల్ల నఁ గాక

   హతత్తి మాటలడనినానఁ డెపైనటాల్ల యనఁ గాక
    పొతుత్తి క వచిచ్చె లోనఁగితే బటూటకమెపై వుతడదా

చ. 3:    చెలిమతోనఁ గానఁగిలితచి సిగద్గీలవడనఁగ నేల
  వలసిన చనవయతవలనఁ గాక
    యలమ శ్రీవతకటేశ యితదానఁకా గటట్టి గాక
   తలకొని కొసరితే తమకము నితడదా



రేక: 0561-1భటూపాళత సత: 13-299
పలల్లవ:    వనన్నతోనఁ బెటట్టిరి నీక వసాలలల్ల ను

  పనన్ననానఁడే గొలల్లతల పకక్కచతదములను
చ. 1:    వనెన్నగా సతులనెలల్ల వలపతచ నేరతువు

   వనన్నపముల చేసితే వన నేరత్తి వు
   సనన్నల మోవతేనెల చవచటూప నేరతువు
   మనన్నక మమెత్మిలల్లను నమత్మితచ నేరవా

చ. 2:    చటట్టిరికముల చేసి చొకిక్కతచ నోపదువు
   గటట్టిగా రతుల బెననఁగ నోపదువు

    జటట్టిగొని నవువ్వె నవవ్వె చనవయత నొపదువు
    మటట్టి మరి మముత్మి నినున్న మరిగితచ నోపవా

చ. 3:   పగయముతోడుతను కానఁపరము సేయనఁగలవు
   భయమెలల్లనఁ దరిచి చేపటట్టినఁ గలవు

    నియత శ్రీవతకటేశ నీవు మముత్మి నేలితవ
  జయమాయ మాపటట్టి క జవదానఁటనఁగలవా



రేక: 0561-2ధనాన్నశి సత: 13-300
పలల్లవ:    ఈరీత దయవుటట్టినా ఇనిన్నయునఁ జూచి

   కూరిమ నితడెనా మేలగరతుల చటూచి
చ. 1:     చెపప్పున నామాటల చెవనఁ బటట్టినా నీక

  ఇపప్పుడెపైనా వరహపటతతనఁ జూచి
   తపప్పులేని నీబాసల తలనఁచకొతటవా నేనఁడు

   అపప్పుట పానుపమనఁది యలపల చటూచి
చ. 2:   అతదిచిచ్చెన కానుకలనిన్నయు గనుపటట్టినా

   పొతదులక నేనఁకారేట పొలనఁతనఁ జూచి
    సతదడితచే వలపల సరి వచెచ్చెనా నీక
   డితదువడని యాసల దిషట్టిముల చటూచి

చ. 3:    మచిచ్చెక నామొకక్కలలల్ల మతకెకెక్కనా నీక
    పచిచ్చెగా నినున్ననఁ గటూడిన పడనఁతనఁ జూచి

   తచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ తారకాణయనా నీక
   వచచ్చెనవడి రతుల వడుకల చటూచి



రేక: 0561-3ఆహిరి సత: 13-301
పలల్లవ:    ఇటేట్టి కరణతచవయాత యితతనినఁ జూచి

  దటట్టిమాయ వలపల తమకమువలల్లను
చ. 1:    నొసలి కసటూత్తిరిబొటట్టి నునునఁజెమటనఁ దడిసి

  యసలయ నినున్ననఁ బాసినతదువలల్లను
  వుసుర నటూరపలచే నటూనఁగనఁజొచెచ్చెనఁబయతద

  వస నలయితచినటట్టి వరహమువలల్లను
చ. 2:    పూసిన గతదపనఁబటూనఁత పలకలచేనఁ జిటలి

  రాసివడెనఁ బాసిన రారానఁపవలల్లను
    వసటతోనఁ బొరలనఁగా వడి వునన్నది తురము

 పోసరితచినటట్టి తలపోనఁతలవలల్లను
చ. 3:     తటట్టి పనునఁగ చెకక్కలనఁ దత కానఁకలనఁ గరనఁగి

   వుటట్టిపడ నినున్ననఁ బాసి వునన్నవలల్లను
   గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వతతలోనే

  వటట్టిదరిన రతుల వడుకలవలల్లను



రేక: 0561-4శతకరాభరణత సత: 13-302
పలల్లవ:   కపప్పురమతదుకొతటనఁ గడపరాయ నీకనఁ

  గపప్పుము మాజవవ్వెనము కడపరాయ
చ. 1:    కనున్నల మొకేక్కనోయి కడపరాయ నా

  కనెన్నచనున్న లేలతటేవు కడపరాయ
   కనన్నవారెలల్ల నవవ్వెర కడపరాయ నాతో

    సనన్న లేల సేసేవు సారెనఁ గడపరాయ
చ. 2:    కలనఁగతటనఁ గడవోయి కడపరాయ యినఁకనఁ

  గలనఁచక మాసిగద్గీ కడపరాయ
   కలవల వసేవల కడపరాయ నీక

  మొలకనవువ్వెలతోడ మొకేక్కనఁ గడపరాయ
చ. 3:    కరణతచి ననేన్నలిత కడపరాయ నీ

  గరిమలలల్ల నఁ గతట కడపరాయ
  గరిడిసామురతులనఁ గడపరాయ నీక

   యిరవు శ్రీవతకటాదిద్రి యిటేట్టి కడపరాయ



రేక: 0561-5శ్రీరాగత సత: 13-303
పలల్లవ:   ఏమని యానతచెచ్చెనే యదురమానఁట

   వమారనఁ దనివ దర వనుపతచవ
చ. 1:      కనున్నల మొకిక్కత నని కానుక లతపత నని

  వనన్నవతచితవట వ వభునితోను
   తనున్ననే పాడినది తమకముతో నునన్నది

   తనన్ననెపై తన మనసు తలిసనటే
చ. 2:    కడు వలచితనని కాచకవుతదాన నని

 తడవతవటవ యాతనితోను
   జడిగొననఁ గోరినది జాగరము సేసినది

  అడరి తనకే సలవాయనటవ
చ. 3:     యదుర చటూచితనని యేనఁకట నుతదాన నని

  ముదులకితచితవట ముతద తనతో
    యిదే శ్రీవతకటేశడు యితతలోనఁదా ననున్న గటూనఁడె
  అదన నీవడనఁబాట లయనటవ



రేక: 0561-6సితధురామకిగయ సత: 13-304
పలల్లవ:    ఏకతానక రారాదా యడనేల కెరలేవు

   చేకొని వడెమచచ్చెతే సేసల వటేట్టివు
చ. 1:      నవువ్వెతా నీపపై నేను నతటన గోర మోపతే

  రవవ్వెల సేసేవతతలో రమణునఁడవు
    పవువ్వెన వసినవట బుజము నానఁట నతటా

   చివవ్వెన నేతటకి వదిడచెలితోనఁ జెపేప్పువు
చ. 2:    చటట్టిరికానక నీతో సొలసి వడివటట్టితే

   పటట్టిపననఁగచ ననున్ననఁ బచిచ్చె సేసేవు
    తటట్టిన తటట్టి ల నీపపై తీగెలవారె నతటా

    వటట్టి ల వటట్టి చ నేల వలల వసేవు
చ. 3:    కడు వడుకతో నినున్న గానఁగిలితచకొతటేను

    జడిగొని నా మోవ చవ చటూచేవు
   అడరి శ్రీవతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ

   వడువక ననున్న నెతత వనఁడుకొనేవు



రేక: 0562-1మలహరిసత: 13-305
పలల్లవ:   ఇపప్పుడు వచేచ్చెసితవ యితటకాడక

  కపప్పులగా వలపల కరిసితమయాత
చ. 1:    నెలనఁతల నెదురతప నీకెదురల చటూచి

   పలచన నినున్ననిటేట్టి పేరనఁ బలిచి
   పల సగినాల చటూచి పలకలలకితచి

చెలరేనఁగి-  జాగరాల సేసితమయాత
చ. 2:      పాటల నీపపైనఁ బాడి పకక్కన నీవళ గాచి

   కూటవ మనోరథాల గోరి కోరి
    గాటమున మొకక్కకొతటా కానికె చేతనఁ బటూనుక

  నీటన నితదానఁకాను నిలచతటమయాత
చ. 3:     నీరటూప దలపోసి నిదుద ర కలల గని

   నేరపతో నీవురాగా నినున్ననఁ జేరి
    యరీత శ్రీవతకటేశ యితతలో నినున్ననఁ గటూడిత

   మేరతో నిటేట్టి నినున్న మెచిచ్చెతమయాత



రేక: 0562-2దేశక సత: 13-306
పలల్లవ:      వతటవో వనవో కాని వడుకతో నునన్న దాన

   జతటయపై యుతడనఁగా నినున్న జరయుచతదాన
చ. 1:     మలసి యపప్పుడు నీతో మాటలడుదునో యని

  మొలచినటట్టి తమకమున నుతదాన
    యలమ నీ వడిగెములనన్ననఁడు సేతునో యని
  చెలరేనఁగి తపముల సేయుచతదాన

చ. 2:      ననిచి యేవళ నీతో నవువ్వెల నవవ్వెనో యని
  కొనసాగే కోరికల కోరచతదాన
    చనవుతో నీరటూప యచచ్చెటనఁ జూతువో యని

  దినదినము యాసల దివురచతదాన
చ. 3:     కతదువ నెచోచ్చెట నినున్ననఁ గానఁగిలితతునో యని

  వతదుల వలప వనన్నవతపచతదాన
   చెతది ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశనఁడ

   యితదుకే నీపపై బతత్తి నిటల్ల తదాన



రేక: 0562-3వరాళ సత: 13-307
పలల్లవ:   వడుక మవలపల వలల్లవరాయ

   యడు జోడెపైన పొతదుల యిటట్టితడవలదా
చ. 1:    సలవుల నవువ్వెతాను చిపప్పులి సిగద్గీలతోడ

 కలవపవువ్వెలకె కానుకిచెచ్చెను
  కొలవులోపల నీవు కతదణపటతగరము

   తలకొని నీవు వుచితముగా నిచిచ్చెతవ
చ. 2:    కనున్నలను మొకక్కతాను కడలేని యాసతోడ

    కనెన్న సటూడిద వటట్టి టతకాయ నీక
   సనన్నల మేడలోనుతడి చనవుననఁ గతటసరి

   యనిన్నకతోడ నీవు యవగా నిచిచ్చెతవ
చ. 3:   సరములడుతాను చలల్లని పానుపమనఁద

    గరిమె నదదము చటూప కలస నినున్న
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవాకెను ననున్న

  యరవుతో మోవలతచ మదదరికిచిచ్చెతవ



రేక: 0562-4సాళతగనాట సత: 13-308
పలల్లవ:   నీవఱనఁగవా యిది నెఱజాణవు

   వోవరిలో మమేత్మిల వరసేవు నీవు
చ. 1:    ఆనఁడుదానికి సిగద్గీలే అతదప సితగారాల

  నీటతోడ నుతడేగటట్టి నితడుసొముత్మి
   కూటమలో వడికము గరియపైన సతపద

  గాటమెపైన వనయము ఘనరాజతపదవ
చ. 2:   నేరపతో యడనఁకవ నిచచ్చెకలతణము

  మేరమర నీగణము మతచెపైనమేల
  గారవపటచచ్చెకము కతదువ నిధనము

   సపైరణతోడి నడక సతమెపైన లభము
చ. 3:    కడలేనియటట్టి వాసి కమత్మిన తతగేటజనున్న

  గడిగొనన్న శీలము కొతగపసినఁడి
   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   కడనఁకతో మెలనఁకవ కలిమలో కలిమ



రేక: 0562-5చాయనాట సత: 13-309
పలల్లవ:    ఏల రటట్టి సేసిత వతతేసి ననున్న

   లోలోనే చెపేప్పునఁగాని లోనికి రారాదా
చ. 1:    సారెక నీవు నాతో జాణతనాలడనఁగాను

   చేరి చేరి నవవ్వెర చెలియలలల్ల
   గారవాన నాసరసనఁ గమత్మిటనఁ గటూచతడనఁగాను

   తారకాణలివ యని తమలో నెతచేర
చ. 2:     చనున్నలమనఁది పయతద జార నీవు దియతనఁగాను

  సనన్నల సేసుకొనేర సభలోనెలల్ల
    పనిన్న నాచేతకి పూవుబతత యిటట్టి యొసగనఁగా

   యినిన్నటానఁ బొతదుక గరతది యనేర
చ. 3:   కపప్పురప వడెమచిచ్చె కానఁగిలితచకొననఁగాను

  చొపప్పులతత్తి మొగముల చటూచకొనేర
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటేట్టి

   చిపప్పులనఁ గళల రేనఁగి సిగద్గీలవడేర



రేక: 0562-6దేసాళత సత: 13-310
పలల్లవ:     ఏమ సేసితవో కాని యితతకి నీవు

   గామడినేనఁతల నీపపై గాత సేసనోయ
చ. 1:    పలచగా నవవ్వె నీతో పతతములడుకొతటాను

    చెలి యునన్న భావము చటూచితవా వోయి
   తలకొనన్న చెలలను తగవుల చెపప్పుమని
   సొలసని పలమార చటూచితవా వోయ

చ. 2:   వోరచటూపల చటూచి వటట్టి వటట్టి కొతటాను
   జీరల దసినది చటూచితవా వోయి
   కేరడప సేనఁతలను కేకరితచి ననుపల
    జోరననఁ జెమట గారీనఁ జూచితవా వోయి

చ. 3:    చికక్కని చనున్నలనొతత్తి చేరి కానఁగిలితచకొతటా
   చెకక్కనొకీక్క నినిన్నటేట్టి చటూచితవా వోయి
   యికక్కవతో శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    చొకిక్కతచి నినాన్న కె మెచచ్చెనఁజూచితవా వోయ



రేక: 0563-1మధతమావత సత: 13-311
పలల్లవ:      కతటమయత య భాగతము కతలగ నిటేట్టి నేనఁడు

   జతటలయ వడుకల సరికి బేసికిని
చ. 1:     చెలవునఁడ నీవటేట్టి చేతకి లోనెపై యుతడనఁగ

  వలపల చవులయ వాడలోనెలల్ల
   యలమ నీవు కనున్నలయదుటనే వుతడనఁగాను

 తలపోనఁతలీడేరెనఁ దారకాణలగను
చ. 2:     అమరనఁ గానఁపరము నీవటేట్టి మాతోనఁ జేయనఁగాను

 తమకమగద్గీవాయ చెతతలనెలల్ల ను
   మమకారమున నీవ మాటలటేట్టి యాడనఁగాను

  పగమదపటాస హచెచ్చె భావతచినటట్టిలల్ల ను
చ. 3:    గతగటూడి నీవు ననున్న గానఁగిలితచకొననఁగాను

  రతులతతే వలవటట్టి రాతరెలల్ల ను
   యితవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటేట్టి

  సతమాయనఁ బులకల చలల్ల వదలగను



రేక: 0563-2కాతబోదిసత: 13-312
పలల్లవ:    ఈడకనఁ బలవవయాత యినిన్నయు నడుగదము

  జోడుగటూడినటట్టి తనసుదుద లలల్ల నఁ గతటమ
చ. 1:     సలవుల నవవ్వె నాప సిగద్గీలవడ నాప

   పొలనఁతకి నీక దొలిల్ల పొతదుగలదో
     తలపతచ మాటల తపప్పుక నీ మోము చటూచ
   యలమనఁ గలికితనా లతత నేరిచినది

చ. 2:     కనుసనన్న సేస నాప కానుకలిచచ్చె నాప
   చనవచిచ్చెతవో యితత సతకి నీవు

   వనరితచనఁ బద్రియముల వడిగేల సేయవచచ్చె
   తనలోనె యతతేసి కతలనఁ గఱచినది

చ. 3:      చేతుల చానఁచ నాప చేరి కానఁగిలితచ నాప
  యతరణ నిలల్ల లినఁగా నేలకొతటవో

   యేతుల శ్రీవతకటేశ యనసితవట ననున్న
    గాతలనఁ దానెతత నీతోనఁ గడు జాణపై నది



రేక: 0563-3సౌరాషట్టి సత సత: 13-313
పలల్లవ:   వనన్నవతచ నేమటకి వగినతతాను

    నినన్న నేనఁట సేనఁతలలల్ల నీకే సలవు
చ. 1:    సిగద్గీవడడదాననఁ గాన చెకక్కననఁ జెయివటట్టితే

  యగద్గీపటట్టి నేమటకి నితతలోనే
   అగద్గీమెపైన వరహన నలసి వుతడినదాన

   నిగద్గీన నేనెటట్టి తడినా నీకే సలవు
చ. 2:    పాయపదాననఁ గనక పానుపపపై నేనుతడితే

  ఆయాలతట నవవ్వెనేల అతదుకనఁగాను
    వయిటకి నేను నీవళ గాచకనన్న దాన

    నీ యిచచ్చెకొలనఁది యినఁక నీకే సలవు
చ. 3:      నీ మేలదాననఁ గాన నే నినున్ననఁ గాగిలితచితే

  చేముటట్టి పననఁగనేల చిమత్మిరేనఁగచ
   ఆముక శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా ననేన్నలితవ
   నేమెతత గొసరినాను నీకే సలవు



రేక: 0563-4ఆహిరి సత: 13-314
పలల్లవ:   ఎపప్పుడయాత నీకరణ యితతమనఁదను

   చిపప్పుల చెకక్కలనితడానఁ జెమటల నితచెను
చ. 1:    వకక్కసప వలపల వనన్నవతచరాక చెలి

   లకిక్కతచి తమత్మి రేకల లేకలతపను
    జకక్కవ చనున్నలనొతత్తి సారె సారె సిగద్గీవడి

  ముకక్కరగదల ముసిముసినవువ్వె నవవ్వెను
చ. 2:    అతతరతగములో యాస లడడపటట్టిరాక సత

  కాతతాళమున చెలిక తత్తినతపను
   పతతపమాటల మోవ బలల్ల మోప సిగద్గీవడి

     చెతతలనఁ గొపప్పు వడనఁగ సేస నీపపైనఁ బెటట్టిను
చ. 3:    వడుక కానఁగిటరత వలవటట్టిలేక యితత

    నీడ చటూచే యదదము కానికె యతపను
    యడుగా శ్రీవతకటేశ యకె నిటేట్టి కూడితవ

    జాడతోనఁ బయతద జార సనన్న నీకజేసను



రేక: 0563-5కరతజి సత: 13-315
పలల్లవ:    చేకాచక రావయత చెలిని నీవు

   చాకొని గోరనఁ జిమత్మిక తమత్మిపవువ్వెవతటది
చ. 1:   చెకక్కలవతట వడిస సితగారరసముల

   చకక్కల గాస మోవపపై సుదతకిని
   చికిక్కతచక పానుపపపై సేనఁతలేమ సేసితవో

   మకిక్కలి యలస నీకె మతచనఁదగెవతటది
చ. 2:    పొదిగొనీ మేననెలల్ల పలకల జొతపముల

  కదిమనఁ గనున్నల చెతగావతేటల
   యిదివో సరసముల నెతత పననఁగితవో

  సదమదమాయ నీకె జాజిమొగద్గీవతటది
చ. 3:    చెలరేనఁగీ నుదుటపపై చికరపనఁ దుమత్మిదల

   కళల మోమున నటేట్టి కారకమత్మిని
    యలమ శ్రీవతకటేశ యకె నెతత గటూడితవో
  నిలవున జడిస వనెన్నలబొమత్మివతటది



రేక: 0563-6శదద్ధదేశి సత: 13-316
పలల్లవ:    ఇతతుల మతచిగణల యఱనఁగవతతే కాక

 కాతతునఁడవాకెమనసు గనుకొనరాదా
చ. 1:     పమత్మిట దొరెపైన చెలి పగయముల చెపప్పునఁగాక

  యమెత్మిలడుకొనునా యేడనెపై నాను
   కమత్మి వలప గలితే కానుకలతపగాక

  దొమత్మిమాట లడిడి దరవచచ్చెనా
చ. 2:    పాయలేనిత యిటేట్టి బాతపడి నవువ్వెగాక

  చాయల సనన్నలటేట్టి సాదితచనా
    చేయి నమత్మితే నిటేట్టి సేవల సేసునఁగాక

   కాయకప సుదుద లక కానఁతాళతచనఁ జూచనా
చ. 3:    రతకి లోనెపైనయాకె రమత్మిని పలచనఁగాక

   తతగొని పననఁగనా తనున్ననఁ దానే
   యితవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటేట్టి
   సతమెపైన పనులక జాడల వరౌనా



రేక: 0564-1రామకిగయ సత: 13-317
పలల్లవ:     ఊడిగప వారినేల వతట నాసల రేనఁచేవు

   తాడుపడి లోలోనే తమకితచి రతకి
చ. 1:    పటట్టిన కాళనఁజియాపపపైనఁ జేయి వసుకొని

  వటట్టి చనఁ దముత్మిలమటేట్టి వుమసేవు
    గటట్టి న నతదుక నితత గబగబనఁ జెమరితచి
   నెటట్టి కొని మోహితచి నివవ్వెరనఁగ నొతదను

చ. 2:    అడపము చెలిమనఁదనటట్టి పాదాల చానఁచక
  అడరచ నికిక్క యాకలతదుకొనేవు

   తడనఁబడి యాచెలి తనువలల్ల నఁ బులకితచి
 నిడువాలనఁగనున్నలను నీమోముచటూచెను

చ. 3:    గితడివటేట్టి యాప కచగిరలపపై నొరగక
   అతడనే చలల్లని పనీన్న రారగితచేవు
    దతడిగా శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

    మెతడుగా తానటూనఁ గటూడి మెచచ్చెలలల్ల మెచెచ్చెను.



రేక: 0564-2సామతతత సత: 13-318
పలల్లవ:   ఏల దానఁచకొనేవు నీవరినఁగినదానవు

   వళ గాచకొని వలల్లవరి సేయరాదా
చ. 1:    నెలనఁత నీమోముతేట నితడుమోవ తేనెలటూట

  పొలసి నీరమణునఁడు పొగడనదే
    చిలికి నీవల యినఁక సిగద్గీల వడేవతత

   పలమార నితకానఁ గొతత పచారితచరాదా
చ. 2:    నెఱల నీపనునఁగొపప్పు నిచచ్చెజవవ్వెనపనఁ జొపప్పు

   తఱి నీవభునఁడు వాబ్రాస తమతోనదే
   మఱనఁగేల సేసేవు మరత్మిములగా నితత

   గఱిగా నితకా నీవ కపప్పుళతచరాదా
చ. 3:    భావప నీలోకరనఁగ పయతద జారనఁజెరనఁగ

  శ్రీవతకటేశనఁడు వల సేసనదే
   మోవనాడి మాటలేల మటూటల గటేట్టివతత

  యవధననఁ గటూడితవ యేరప్పురచరాదా



రేక: 0564-3హితదోళత సత: 13-319
పలల్లవ:    ఎఱగని యానఁటదాని నెతత సేసేవు

   వఱగయత మాక నీవధముల చటూచి
చ. 1:     మటట్టి మఱ నవువ్వెనవవ్వె మానముపపైనఁ జేయి వసి

   ఱటట్టి ల సేసేవుగా మెఱయ నితతని
   దిటట్టిమాటలడి మోవతేనెల చవుల చటూప

   యటట్టి బద్రిమయితచేవు యితతలో నీవు
చ. 2:     సారె సారె గోరనటూనఁది జవవ్వెనము పడరేనఁచి

  అరితేరి నవవ్వె వుగా అతగనను
   నేరపల వచరితచి నెటట్టి కొని కొతగవటట్టి

   యరీతనేల పఱచే వదివో నీవు
చ. 3:    చనున్నలతట గానఁగిలితచి సరసములడి యాడి

   యనిన్నరతులనఁ గటూడేవు యకనెన్న నీవు
   ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడ నమత్మితచి యేలితవ

    మనిన్నతచి యతత మెచేచ్చెవు మముత్మినిటేట్టి నీవు



రేక: 0564-4భపైరవ సత: 13-320
పలల్లవ:    ఏరీత వనఁడుకొనేవ యిట నీవు

   నీరతకినఁ గాచకొని నిలచనన్న వానఁడు
చ. 1:   చేయివటట్టి కొని నీచెకక్కనొకేక్క రమణుని

  ఆయముల సనఁక వతగేలడితవ
    చాయల సనన్నలనఁ జూప సతగడినునన్న యతని

  సయగపనఁ గనున్నలను సొలసితవ
చ. 2:      తముత్మిల మడుచ నీ దపప్పు దేరిచే వభుని

   బొమత్మిల జతకితచి సొలపలనఁ దిటట్టిత
    సముత్మిల నితపచ నినున్ననఁ జొకిక్కతచే యాతని
    దొమత్మితోనఁ బాదము దొకిక్క తొడపపై నెకిక్కతవ

చ. 3:   చెనకి కానఁగిటగటూడి శ్రీవతకటేశవ్వెరని
  ననుపన నలయితచి నవవ్వెతవ

   మనసు మరత్మిమెరినఁగి మనిన్నతచే యతని
  తనివార మోవయిచిచ్చె దకక్కనఁగొతటవ



రేక: 0564-5సాళతగత సత: 13-321
పలల్లవ:     మొకిక్కత ననవ తన మొకక్కలప చేనఁతలక

   దికక్కల నెతతేసి తరితీపలనఁ బెట ట్టిని
చ. 1:   తగవులనిన్నయునునఁ దనచేతనే వతట

  యగసకేక్కలలల్ల నినఁక నేలడనే
     నగిన తన నవువ్వెల నానఁట నా మనసులోన

   పగటననఁ దనచేత పతతము గొనేనా
చ. 2:     అతదికలనఁ బొతదికల నపప్పుడే నేనఁ గనునఁగొతట

    యితదులో తనపపై నితద లేల మోపీనే
     అతదపనఁ దన సరసా లలవాటే నాకనఁ దొలిల్ల

   మతదమేలమున నినఁక మతకల చటూపేనా
చ. 3:     ననుపల మనన్ననల నాక నేనఁడే తానొసనఁగె

   యనలేక వలచిత నేల దటూరేనే
    ఘన శ్రీవతకటేశనఁడు కానఁగిలితచి ననునఁ గటూడె

    పనివడి యినఁక వరే పటట్టి పననఁగేనా



రేక: 0564-6ముఖరి సత: 13-322
పలల్లవ:     ఎరవుల దానివల నేమ మముత్మి నడిగేవు

   సరసమాడి వభుని చనవు చేకోరాదా
చ. 1:     అతకెల నాతనిమనఁద నపప్పుడు నీవు చలిల్లన

    జతకెన చటూపలే కావా చవ సేసను
    పొతకమెపై మారక మార పూనఁచి కమత్మిరితచినటట్టి

   వతకలమాటలే కావా వలప వుటట్టితచెను
చ. 2:    వలలేక పతతోను వడుకల వుటట్టితచిన

   సలవనవువ్వెలే కావా చిమత్మి రేనఁచెను
    చలపటట్టి యొతడొరల సరికి బేసికినఁ జేసే
    పలచ సనన్నలే కావా పగయాల వుటట్టితచెను

చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరని సిగద్గీదేరనఁ గటూడినటట్టి
    నీ వానఁడి చనున్నలే కావా నెరవరెచ్చెను

  తావుకొని లోలోని తమకములొనరితచే
   భావప రతులే కావా పతతములతదితచెను.



రేక: 0565-1అమరసితధు సత: 13-323
పలల్లవ:    ఏమ చటూచే వతతదికక్క యతదానఁకాను

  సాములనే చెనకచ చనవయతరాదా
చ. 1:     కొపప్పు నీవు ముటట్టితేను కపప్పువడ వతటగ కల

   చిపప్పుల నతతలోనఁ జెలి సిగద్గీవడెను
    వపప్పుగ జవావ్వెది చేత నొకిక్కతత చమరకొని

  కపప్పునీవపైనా కీలగతట వయరాదా
చ. 2:    పొలసి పయతదతటతే పోనఁకముడి జారెను

   వలయ నతతలో నితత వరగతదను
   బలిమనఁ బనీన్నటను పదనుగానఁ జలికితచి
   చెలరేనఁగి యిపప్పుడే కచెచ్చెల వోయరాదా

చ. 3:     కడనఁగి కానఁగిలితచితే గతదపనఁ బెతటల్ల రాలను
    నడుమ నతదుకనఁ గాతత నవువ్వె నవవ్వెను

    అడరి శ్రీవతకటేశ అతగపనఁ జెమట నితచి
   తడిప కమత్మిట వసతతము చలల్లరాదా



రేక: 0565-2నారాయణ సత: 13-324
పలల్లవ:    చితత్తిగితచి వనవయత చెలికతత్తియను నేను

   పొతుత్తి ల మ ఇదదరికినఁ బొరగ మానెలవు
చ. 1:    వతతలేక మాయితటకి వగమే వచేచ్చెయవయత

  కాతత నీకెదురవచిచ్చె కాచకనన్నది
   మతతనాన వడుకతో మనిన్నతతువు రావయత

    పతతాననఁ బానుప మనఁదనఁ బవవ్వెళతచి వునన్నది
చ. 2:    ఇరవపై మావాకిటకి నిటేట్టి చనుదేవయత

  తరణ తొతగిచటూపలనఁ దతగొనన్నది
  సరసములడుటక చయతన నరదేవయత

  తరమడి నుదోతగము దలపోయుచనన్నది
చ. 3:    వదిదక మాలోనఁగిటకి నొనగటూడ రావయత

  సుదుద లలకితచి ఇతత చొకక్కచనన్నది
   గదదరి శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ గటూడితవటేట్టి

   ముదుద ల మాటల నీక మొకక్కచనన్నది



రేక: 0565-3లలిత సత: 13-325
పలల్లవ:    ఇరవాయ వలపల యిదదరికీ నీడనే

   సరవతో నేలితవ చనవమత్మి యిపడు
చ. 1:     వడి వటట్టి కొతట వాకె వోపనతటానఁ బెననఁగీని

  వడనఁ బరచేవు చనున్నలొరసుకొతటా
     బడలి వునన్నది యాకె బద్రిమలనఁ బెటట్టిక యినఁక
  తొడపపై నిడుకోరాదా తొడినఁబడును

చ. 2:      చేయి వటట్టి కొతట వాప చేరి యానల వట ట్టిని
    నాయము వటేట్టివు మోవ నవువ్వె కొతటాను

     యయకొని వునన్న దాకె యేనఁపలనఁ బెటట్టిక యినఁక
   పోయరాదా తలనఁబాల పొదుద ల గడపక

చ. 3:    కొపప్పువటట్టి కొతట వాకె గచిచ్చె కానఁగిలితచకొనీ
  చొపప్పులతటతచేవు రతనఁ జొకిక్కతచకొతటా

   ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యలయితచకినఁక నాకె
  దపప్పుదేరిచిత వాకెదతడ నుతడరాదా



రేక: 0565-4ముఖరి సత: 12-326
పలల్లవ:    ఏల వడనఁబరచేవ యిపప్పుడు ననున్న

    మేలిమ పత వచిచ్చెతే మెఱయితచే వలప
చ. 1:   చనవు గలవళను సరసములడవచచ్చె

  ననుచని వళను నవువ్వెలేడనే
   మనసులేకములపై తే మరత్మిముల సమకూడు

   పననఁగేట వళను బెరయునా పొతదుల
చ. 2:    మొకేక్కట వళను ముతదుముతదే దయగలద్గీ

  తకిక్కతచే వళను తనివడదే
   వకక్కటపైన వళను వడనఁబడు మాటల
   కకక్కసితచే వళను కతల చౌలౌనా

చ. 3:    కూడిన యవళను గరతులలల్ల నితడు
  మేడెప రతవళను మేరగలదా
    యడనే శ్రీవతకటేశ డితతలోనే ననున్న నేల

   వడుకయిన వళను వసటల వుటట్టి నా



రేక: 0565-5నాదరామకిగయ సత: 13-327
పలల్లవ:    ఏడ నేరచకొతటవ యిటవతట కొతత్తిల

  వడుకలివలల్ల నీక వలల్ల వరలయనా
చ. 1:    సమత్మితతచనఁ జెపప్పు నాచతటపపై గోరదసేవు

   వుమత్మిడి నేమ సేసినా నొదదతటనా
    యమెత్మిల నెవవ్వెతపై నాను యిటవలనే నీక

    చిముత్మిచనఁ జేసే సేనఁతల చెపప్పుచెపప్పు చేసునా
చ. 2:     గడడమువటట్టి వనఁడుక గతట సేసేవు మోవ

   వడిడ వరకే సేయనఁగా నొదదతటనా
    వడాడ రానా నెవవ్వెతపైనా నొదదనుతడి నీ కిటల్ల

    జిడుడ దేర ననుపల చెపప్పు చెపప్పు చేసునా
చ. 3:     యలమ శ్రీవతకటేశ యవవ్వెతపైనా నా నీకిటల్ల

   చెలరేనఁగిని పతడిల్లతడుల్ల చెపప్పుచెపప్పు చేసునా
    కలసి కానఁగిటనఁ గటూడి కతకణము గటేట్టివు
   వలసి ముతదే కటట్టినఁగా నొదదతటనా



రేక: 0565-6హితదోళవసతతత సత: 13-328
పలల్లవ:    నీకేల కొతకను నినున్న నాడేవారెవవ్వెర

   దాకొని వరసితేనే తల వతచేవు
చ. 1:     కొనచటూపలను నీక గొచిచ్చె కొచిచ్చె మొకక్కనఁగాను

  వనితతో నితతయేల వతతులడేవు
    ననుపన సలవుల నవువ్వె నీతో నవవ్వెనఁగాను

   వనరి యతతేసి యాల వడుడ కొనేవునీకేల
చ. 2:     సలవుల నవవ్వె నవవ్వె చితత్తిము గరనఁగితచనఁగా

   చెలియక నితతేశల సిగద్గీ రేనఁచేవు
    మొలకచనున్నల నొతత్తి ముదుద నీకనఁ జూపనఁగాను

   తలపోసి నీ వలితత తడనఁబడేవు
చ. 3:    కపప్పురము మోవ నిచిచ్చె కానఁగిలితచకొననఁగాను

 వుపప్పుతలిల్లయేనఁట కసురసురనేవు
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యిదదరనునఁ గటూడితరి
   చొపప్పులతత్తి యితకనేల సదత మనేవు



రేక: 0566-1దేవగాతధరి సత: 13-329
పలల్లవ:    భావ మెఱినఁగిన నలల్లబలిల్ల చెనున్ననఁడా

   నావదదనే వుతడుమ నలల్లనఁబలిల్ల చెనున్ననఁడా
చ. 1:     వసరక నీవు నాతో వమారనఁ జేసినటట్టి

   బాసల నమత్మిత నలల్లనఁబలిల్ల చెనున్ననఁడా
     వాసికి వనెన్నక నీక వలచి చొకిక్కత నేను

    నా సటూటకే మనిన్నతచ నలల్లనఁబలిల్ల చెనున్ననఁడా
చ. 2:      కిగయ గటూడ నేను నీ కేలవటట్టి పతడాల్ల డిత

  బయలీనఁదితచక నలల్లనఁబలిల్ల చెనున్ననఁడా
   పగయముల రెటట్టితపనఁ బెననఁగిత నితదానఁకా
   నయముల చటూపమ నలల్లనఁబలిల్ల చెనున్ననఁడా

చ. 3:     యనిసిత వట ననున్న నియతకోల సేసుకొని
   పనుపడె రత నలల్లనఁబలిల్ల చెనున్ననఁడా

  ఘనశ్రీవతకటాదిపపై కతదువ నేలకొతటవ
   నను నితదరిలోపల నలల్లనఁబలిల్ల చెనున్ననఁడా



రేక: 0566-2దేశక సత: 13-330
పలల్లవ:    నీ నేరమెతచకోక నెలనఁతను దటూరేవు

    మేను మేనునఁ బెననఁగితే మతచ గోరతటతచదా
చ. 1:     సిగద్గీవడడ చెలిమనఁద జేయి నీవు వసితేను

   దిగద్గీన లేచి గొపప్పుతటట్టి దిటట్టిదా
    వగిద్గీ ముసునఁగ వటట్టి క వుతడనఁగా వడెమచిచ్చెతే

   బగద్గీననఁ జేతపూవుబతతనఁ గొని వయదా
చ. 2:     తలవతచకొనన్న యాపనఁ దడవ కొతగ వటట్టితే

  చలముతోనఁ గొసరచ జతకితచదా
   వలిసి కతబము వటట్టి కనన్నయాపనఁ జెనకితే

    బలిమనఁ జనున్నల నొతత్తి పతతముల గొనదా
చ. 3:    పాదాలొతేత్తి యాపను పటట్టి కానఁగిలితచకొతటే

   కాదనక నీమోవ గతట సేయదా
    యదస శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ
    పోదిసేసి అటట్టి నినున్ననఁ బొగడనఁగ వలదా



రేక: 0566-3సామతతత సత: 13-331
పలల్లవ:    చటూడ నినిన్నటా జాణనఁడు చొకక్కనాథనఁడు

   వడెమచెచ్చె నాకనిద వసనఁ సొకక్కనాథనఁడు
చ. 1:    అటట్టి నీతోమాటలడి ఆకెతోడా మాటలడనఁ

  జటట్టిమతదరికినఁ గదే చొకక్కనాథనఁడు
   పటట్టి నీకొతగపప్పుటని పరాకలపపపై నితచ
   దిటట్టి యినిన్నటానునఁ గదే చొకక్కనాథనఁడు

చ. 2:      సలవుల నీతో నవవ్వె సిగద్గీన నాకెతో నవవ్వె
  సులభునఁడే యినిన్నటాను చొకక్కనాథనఁడు

    వలప నీపపైనఁ జలిల్ల వతతుకాపకనునఁ జలిల్ల
   అలరి సతదడినఁ బెతడాల్ల డనఁ జొకక్కనాథనఁడు

చ. 3:      తగ నినన్ననఁ గటూడి యాకెనఁ దమకితచి కూడెను
   సుగడ యినిన్నటానఁ గదే చొకక్కనాథనఁడు
  అగపడి శ్రీవతకటాదిపపై ననున్ననేలను
    తగవరి దానే కదే తతనఁ జొకక్కనాథనఁడు



రేక: 0566-4శ్రీరాగత సత: 13-332
పలల్లవ:     ఏనఁట చకక్కనఁదనము యేమ బానఁత నేము

   చాటవ జవవ్వెనమున సడినఁబడడ వారము
చ. 1:    పకక్కట చకోరములనఁ బోలేట మాకనున్నల

   జకక్కవ పటట్టిలవతట చనున్నల మావ
   పకక్కటలల్ల చతదమామబలల్ల వతట మొగము

   ముకక్క నువువ్వెనఁబువువ్వెనఁ బోలే మురిపపవారము
చ. 2:    గతపనఁ దుమత్మిదరెకక్కల కొలము మాకరల

  సొతప దొతడపతడువతట చొకక్కపమోవ
   సతపద లేనఁత చిగరజాత మాపాదముల

   ఇతపలనఁ దగెలవతట వవవో మాచేతుల
చ. 3:    సరిలేని సితహప చతదము మానడుము

   పరగ చకగమువతట బటవు మాపరనఁదు
   గరిమ శ్రీవతకటేశ కలిసిత మముత్మినిటేట్టి

  పరిగొను బతగారబొమత్మివతట మేను



రేక: 0566-5లలిత సత: 13-333
పలల్లవ:    అరయ శబ్రావణ బహుళషట్టిమ చతదోబ్రాదయాన

 సిరలతోనుదయితచె శ్రీకస్కృషరనఁడిదివో
చ. 1:  వసుదేవునిపాలిట వరతపోధనము

   యసగి దేవకీదేవ యదపపై సొముత్మి
   సుసరాన గొలల్లతల సొతప మతగళసటూతగము

   శిసువపై వుదయితచె శ్రీకస్కృషరనఁ డిదివో
చ. 2:    నతదగోపనఁడు గనన్న నమత్మిన నిధనము

  పొతదగ యశోదక పూజదపైవము
   మతదల యావులకను మతచి వజద్రిపతజరము

  చెతది యుదయితచినానఁడు శ్రీకస్కృషరనఁడిదివో
చ. 3:     సేవ సేసే దాసుల చేతలోని మాణకము

  శ్రీవతకటాదిద్రి నేచిన బద్రిహత్మిము
   వోవరి నలమేలత్మితగ నురముపపైనఁ బెటట్టి కొని
  చేవదేర నుదయితచె శ్రీకస్కృషరనఁడిదివో



రేక: 0566-6శతకరాభరణత సత: 13-334
పలల్లవ:  తేటతలల్లమాయ తలల్లగోవతదునఁడా

   నీట రాజసము నితడెను నీక
చ. 1:    చేరి నినొన్నకత చేయి వటట్టి కొనె

  కూరిముల సారెనఁ గొసరెనొకత
   యేరితనఁ దనిపే వదదరిని నీవు

  ఆరీత వలపలబెబ్బును మక
చ. 2:   చిముత్మిచ నొకత సిగద్గీలవడెను

   బొమత్మిల జతకితచెనఁ బోరచి నొకత
  యమెత్మిలకిదదరి నెటట్టి లలితచేవు

   దొముత్మిల యాసల దొరకె మక
చ. 3:    కతదువ నొకత కానఁగిలితచి కూడె

   చెతది వరొకక్కత సేసవటట్టి కూడె
  యితదర శ్రీవతకటేశల మేలత్మితగ

  పొతదులనిన్నటాను పొసనఁగె మక



రేక: 0567-1నాగవరాళ సత: 13-335
పలల్లవ:    మగవాని కితతయేల మరి కొతకను

    అగడు సేయక మముత్మి నతదరిలో నినఁకను
చ. 1:    అతగనతో నీవకత మాడేవళ వచిచ్చెతేను

  చెతగట నేనఁడెతతేసి సిగద్గీవడేవు
   సతగత నీవడిగప సతులలోదాననఁ గానా

   వతగెము సేసుక యతత వరసేసేవు
చ. 2:     సరసిజాకతో నవవ్వె సమయాన నే మొకిక్కతే

   శిరసు వతచక యాల సిగద్గీవడేవు
  అరిది నీరాణవామెపైనటట్టి దాననఁగానా

  వరలమానఁటన నేల వరగవడేవు
చ. 3:      యవళ నితతనఁ గటూడిత వటేట్టి నేనునఁ గటూడితేను

  శ్రీవతకటేశనఁడ యేల సిగద్గీవడేవు
   గోవతదరాజ నినున్ననఁ గొలిచినదాననఁ గానా

    వవల రతుల నేల వతతల సేసేవు



రేక: 0567-2సాళతగనాట సత: 13-336
పలల్లవ:     ఏమ జూజాలడేవు యకక్కడ చటూచేవు నీవు

  కామనినఁ జేకొనవయత కపప్పురమవయత
చ. 1:     సేస కొపప్పు వతచకొని చెకక్కననఁ జెయితడుకొని

   ఆసపాటనఁజూప నీపపై నటేట్టి చలీ ల్లని
   వాసులక బెననఁగచ వతతుకనఁ గాచకనన్నది

   యసుదుద ల వనవయత ఇతత మనిన్నతచవయాత
చ. 2:    అతడనిటేట్టి నిలచతడి ఆయముల మాటలడి

   కొతడలవతట చనున్నల గచచ్చె నినున్న
   నితడుకొన నవువ్వెచను నీకె లచకనన్నది

  దతడిగానఁజూడవయత తరణనఁ గావవయాత
చ. 3:    పానుపపపై గటూచతడి పతతముననఁ గానఁగిలితచి

    పూనిన రతుల నిటేట్టి పొదిగీ నిదే
   శేనగానఁ గటూడ నిద శ్రీవతకటేశవ్వెర

  నానాగత నేలవయత నమత్మికలీవయాత



రేక: 0567-3పాడి సత: 13-337
పలల్లవ:     ఆతడు బతత్తిగలనఁడు అనిన్నటా నీపపై నిదే

   నీతతోడ నుతడవ నీకే మేల
చ. 1:    వసరకొనకవ వభునఁడు దానే వచచ్చె

   ఆసపడి వుతడవ అనిన్నయు లసత్సయతనీ
   వాసినఁ బతతాలడకవ వలపల చవులయత

  బాసల దలనఁచకోవ పటట్టిమేలేవు
చ. 2:     యగద్గీల వటట్టికవ యతనఁడే నినున్న మనిన్నతచ

   సిగద్గీల వడకవ చితత దరీని
    వగద్గీళప జతకెలేలే వడుక దానే పట ట్టి

   వగిద్గీ కాచకతడవ వుర మెకేక్కవు
చ. 3:    సేవలితకానఁ జేయవ శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడ

   వావుల చెపప్పుత వౌనే వనేన్నలగాను
    భావములోనఁ గొతకకవ పచిచ్చె దేరీనఁ దమకము

   దేవులవపై మెరయవ దిషట్టిమయత భోగము



రేక: 0567-4ఆహిరి సత: 13-338
పలల్లవ:     ఏమ సేతు నీచితత్తి మెటవల నుతడునో

  ఆమాటకే లోనఁగిత ననాన్నదరితచవయాత
చ. 1:   చాలకొని నీతోను సరసములడనఁగాను

  ఆలితచి మతదమేళ మనవుగదా
   నాలి సేయకపప్పుటని నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను
    ఆలరి యానఁటది యని ఆడికెల సేతువో

చ. 2:    వడిగటట్టి కొని నీక వడిగేల సేయనఁగాను
   అడరి యిచచ్చెకరాల ననవు గదా

   తడబడ వడేల దతడనుతడి ఇయతనఁగాను
   కొడిమల గటట్టి కొతత కొసరదువో

చ. 3:     పానుప మద నుతడి భావముల గరనఁచనఁగా
   ఆనుకొని గయాతళ ననవు గదా

    పూనుక శ్రీవతకటేశ పొతచి ననున్న గటూడితవ
    య నెపాన ననున్న నిటట్టి యేలదువో



రేక: 0567-5గళ సత: 13-339
పలల్లవ:    ఎతతని పొగడేమే నీయిటవతట సుదుద ల

 వతతులక సవతులవతటదానవా
చ. 1:    తేనెలవతట మాటల తేటలగా వభునికి

  కానికె వటట్టితవౌనే కలికి
  మోనముననుతడి కొతత ముగదతనాననే

   సన గరియితచితవ జోరన వలపల
చ. 2:    కపప్పురమువతట నవువ్వె కతదువగా నపప్పుటని

  కపప్పుము లిచిచ్చెతవౌనే కాతతునికి
   చపప్పుడు సేయక కొతత సాదునఁదనాననే

   లపప్పుల రాలితచితవ లవుగానఁ బద్రియముల
చ. 3:    కతకమవతట చటూప గరతుగా నిపప్పుడే

   వుతకవ లిచిచ్చెతవ నీ వయడనికి
    అతకెల శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే ననిన్నట గటూడె

   పొతకాన మెపప్పుతచితవ భోగప నీమేకల



రేక: 0567-6భపైరవ సత: 13-340
పలల్లవ:    కతదువ మాతోడిపొతదు గలదే నీక

   వతదులనిన్న చొటల్ల వదకేవు నీవు
చ. 1:    వాసులకే పననఁగీని వతతులకే వచచ్చెని

   ఆసలకే లచన అదివో యాప
   సేసల వటట్టినఁగరాదా చెకక్కల నొకక్కనఁగరాదా

   రాసికెకక్క నెకక్కడ పరాక సేసేవు
చ. 2:    యమెత్మిలకే మలసని యితపలకే సొలసని

   సొముత్మిలకే కొసరీని చొకక్కచ నాప
   తముత్మిల మడనఁగరాదా దపప్పుల దేరచ్చెనఁగరాదా
   వుమత్మిడి నెతదానఁకా నీవు వరకతడేవు

చ. 3:    పతతానకే కూడని బతతకే నోరటూరీని
   యితతటా శ్రీవతకటేశ యిపప్పుడే యకె

   మతతన మాడనఁగరాదా మముత్మినిటేట్టి యేలితవ
  వతతగా నేమటకి నివవ్వెరనఁగతదేవు



రేక: 0568-1సావరి సత: 13-341
పలల్లవ:     వవలక నీక నీవ వచారితచి మనిన్నతచ

   భావతచి యనన్ననఁడునునఁ బాయకమ ననున్నను
చ. 1:   చిగరమోవమాటల చితాత్తి ననఁ బట ట్టినా

 నగతానాడినవలల్ల నమత్మికయతనా
     మొగి వచచ్చెని నాలోని మోహము చటూతువు గాని

     తగవులనఁ బెటట్టిక మ తరణ నే నీక
చ. 2:    మునుకొనన్న వనయాల ముచచ్చెటల దలిపీనా

   చనవరి వడిగాల చవ రేనఁచనా
  అనువపైన నాతగలయములతతువు గాని

  పననఁగితచకొనకమ పగయురాల నేను
చ. 3:  జవవ్వెనపమదముల సతదిమాటలడనా

  కవవ్వెలపైన గణముల కొతగవట ట్టినా
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ

   మవవ్వెమెపైన అలమేలమతగనఁ జమ నేను



రేక: 0568-2లలిత సత: 13-342
పలల్లవ:      ఏమ గావలనో యకె ఇతతేసి నినున్ననఁ జేసిని

   చేముటట్టి అటేట్టి యామేల చేకొనవయాత
చ. 1:    మురిపముతో నవవ్వెని ముసిముసి నవువ్వెల

  సొరిది తేటచటూపలనఁ జూచని
   దొరతనాల వలప తొడినఁబడనఁ జలీ ల్లని

   వరలనఁ గొని వసని వడెమచచ్చెని
చ. 2:     మచిచ్చెక మరాత్మిల సనఁక మాటల నినాన్నడని

    పచిచ్చె మోవ చటూప నీతోనఁ బతతమాడని
   రచచ్చెలోన ముదుద టతగరము నీకనఁ జూపీని
   ముచచ్చెట సనన్నలసేసి మొకక్క మొకీక్కని

చ. 3:    కూరిమ గొసరతాను కొతగవటట్టి తీసిని
  ఆరీతనఁ గానఁగిటనఁగటూడి అలయితచని
   సారెక శ్రీవతకటేశ సమత్మిటటూరిలో నినున్ననఁ

  బేరకొని పలిచని పగయమతదని.



రేక: 0568-3రామకిగయ సత: 13-343
పలల్లవ:   తొలేల్ల అనిన్నటా బుదిదమతతురాలవమమాత్మి

  చలల్లనఁగా నితనికి నొజజలవపైతవమాత్మి
చ. 1:    తొడమనఁదనఁ గటూచతడి దోసిలితచి తలనఁబాల

   వడువక చలేల్లవమాత్మి వమార నీవు
    పడనఁత నీవభుని కోపము మానుమని అవ

 జడియకపటేట్టి మతతాబ్రాక్షతలయనమాత్మి
చ. 2:     ముసిముసి నవువ్వెలతో మొగము చటూచి చటూచి

  యగి ఆకమడిచి యిచేచ్చెవమాత్మి
   వస నీ మోవతేనెల వతదులరగితచటక

 ఇసుమతత డేగపదనిచిచ్చెనటల్లమాత్మి
చ. 3:   ఆరయ శ్రీవతకటాదిద్రి ఆహబలేశవ్వెరనినఁ

  గటూరిమతోనఁ గానఁగిలితచి కూడితవమాత్మి
   నేరపతో నితని నీసొముత్మిగానఁ జేసుకొని

   ధరణ పటట్టి బెటట్టి దానఁచినటల్లమాత్మి



రేక: 0568-4శతకరాభరణత సత: 13-344
పలల్లవ:   ఔదువయత జాణవు పగహల్లదవరద

  ఆదిగొని మొకీక్కని పగహల్లదవరదా
చ. 1:   యదురనఁగొతడలకిక్కన యితదిరనఁ బెతడాల్ల డితవ

  అది జాణతనము పగహల్లదవరద
    వుదుటనఁ గోపముమాని వరకే నవువ్వె నవవ్వెత-

   వదన నాపనఁ జూచి పగహల్లదవరదా
చ. 2:    మొగము చటూచితేనే మోహముపపైనఁ జలిల్లతవ

  అగడాయ బనుల పగహల్లదవరద
  తగిలి కొతగవటట్టితే తమకితచేవతతలో

 అగవుదగవుల పగహల్లదవరదా
చ. 3:     చేయి చానఁచగా నాపను సిగద్గీవడనఁ గటూడితవ

 ఆయమెఱనఁగదువు పగహల్లదవరదా
   యయడ నహోబలన నిటేట్టి శ్రీవతకటాదిద్రిని
  ఆయితత్తిము పతడిల్లతడుల్ల పగహల్లదవరదా



రేక: 0568-5ముఖరి సత: 13-345
పలల్లవ:    కోమలపమేని సతనఁ గోరక మతతేసి

   మోముచటూచి కూరిమతో మొకీక్క నీకను
చ. 1:    వుపప్పుతలల్ల మాటలడి వరడితచి బాసలిచిచ్చె

  అపప్పుడు పతడాడ  డిత వతదరిలోన
    కొపప్పువటట్టి తీసి యటేట్టి కొతగచటట్టి పటట్టి కొని

    పపప్పు సేసితవ యితత పసుకక మపను
చ. 2:    ఆసలలల్ల నఁ బుటట్టితచి ఆయముల చేతనతట

   సేస వటట్టిత వపప్పుడు చేచేతను
    గాసిగానఁ జనున్నల వటట్టి కడునఁజెమటల రేనఁచి

  వసారనఁ బెననఁగితవ మోసపచచ్చెకినఁకను
చ. 3:    వావులలల్ల నఁ జెపప్పుచెపప్పు వానఁటముగానఁ గానఁగిలితచి

  చేవదరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ
   వవల మనన్ననలిచిచ్చె వతతలలల్ల నేరిప

  కెపైవసమెపైతవ యిటేట్టి కరణతచమనఁకను



రేక: 0568-6భవుళ సత: 13-346
పలల్లవ:     ఇతదుకే యపాట ఆయ నెకక్కడెపైతే నినఁకనెతతో

    సతదడి మేను సనఁకితే చనవతత ఇతుత్తి వో
చ. 1:     కలికి యజవరాల కనున్నల నీక మొకిక్కతే

  సలవుల నవవ్వెతవ చెలరేనఁగి
  బలిమసేసి నీపాదాల వటట్టి కొతటే
  కలసిమెలసి యతత కానఁగిలితతువో

చ. 2:     పలకనఁదేనెల నీక పపైపపైనఁ జవుల చటూపతే
   కళల మోమున నితచి కరనఁగితవ
    వలయ మోవరసాల వతదుల నీకనఁ బెటట్టితే

   పలిచి యపకెతత పగయము చెపప్పుదువో
చ. 3:    తొకక్కక నీతొడమనఁద దొయతలి గటూచతడితేను

  యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యనసితవ
  మకిక్కలి నీవురముపపై మేడగటట్టితపతచకొనె

  అకక్కరతో నితదుకెతత అలరదువో



రేక: 0569-1నాగగాతధరి సత: 13-347
పలల్లవ:   ఎఱనఁగవా నాచేత నితతేశడితచకోనేల

   మఱచిన పనులక మగిడి చటూడనేల
చ. 1:     పపైకొని నాతో నీవు బాసల సేయనఁగనేల

   నీక నిజమే కలితే నిషటూట్టిరమేల
  యేకమెపైన పొతదులక యడమాటలడనేల
  సాకిరిలేని పనికి సాదితచనేల

చ. 2:     కొనన్నది కోలపై నతదుక కొలనఁది వటట్టినఁగనేల
  చినన్ననాట సుదుద లక సిగద్గీలేల

    అనిన్నటా నేరప్పురి వపైతే నతతనీక లోనఁగనేల
   నినన్నట చనఁకటకి నేనఁడు దపమేల

చ. 3:     వడుకకానఁడవు నీవు వఱపల మరి యేల
    కూడితవ ననున్న నినఁకనఁ గొసర నేల

     పాడితో నడచే నీక పతతముల మరి యాల
  వాడికె శ్రీవతకటేశ వతకలొతత్తినేల



రేక: 0569-2పూరవ్వెగళ సత: 13-348
పలల్లవ:    ఏమ సేయుమనేవయత యినఁక ననున్నను

  చేముటట్టి వడెమవయత సిగద్గీయతని
చ. 1:     ఆతీల నాప నీతో నటేట్టి మాటలడనఁగా

    నాతో నీవు నవవ్వెనఁగా నవువ్వె వచచ్చెని
     రాతరినఁ బగల నీవు రచచ్చెలలో నుతడి వచిచ్చె

    చేత నా చెకక్క నొకక్కనఁగ సిగద్గీయతని
చ. 2:    వునన్నత నాప నీవడివటట్టి తయతనఁగాను

   ననున్న నీవు చేపటట్టినఁగానవువ్వె వచచ్చెని
   కనన్నవారినెలల్ల నీవు కానఁగిలితచకొని వచిచ్చె

   చినిన్న నా చనున్నలతటనఁగా సిగద్గీయతని
చ. 3:     భావతచి యాప నీకనఁ బానుప వరచనఁగాను

    నావదద నీవు పతడనఁగా నవువ్వె వచచ్చెని
   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ చేనఁతలలల్ల నఁ జేసి వచిచ్చె

   చేపటట్టి ననున్ననఁ గటూడనఁగా సిగద్గీయతని



రేక: 0569-3మాళవగళ సత: 13-349
పలల్లవ:   అలల్ల డనఁ బడివునాన్నదా ఆడునఁదనము

   పలల్లదాన బదికితే పచిచ్చెగాదా తనువు
చ. 1:   వగిద్గీన వలపలతత వడినఁగటట్టి కొనినాను

    యగద్గీ సిగద్గీ లేకతడుతే నేనఁట వనిత
   నిగద్గీల రమణునఁడెతత నేరవుగా మనిన్నతచినా

   వగద్గీళతచి మాటాడిన వరగదా మనసు
చ. 2:    నెచిచ్చెలికి వయసతత నిలవున వడిసినా-

  నిచచ్చెకము లేకతడితే నేనఁటవడుక
   మచిచ్చెక నాతనఁడెతత మతతనాన నవవ్వెనాను

   రచచ్చెల నాడుకొతటే రవవ్వెగావా రతుల
చ. 3:   ఘనముగ నెతత సితగారితచకతడినాను

   యనయక వుతడితేను యేట నేరప
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసి నినిన్నట నేనఁడు

  పనగితచకొతటేను పరగదా చలము



రేక: 0569-4దేసాళత సత: 13-350
పలల్లవ:    అతదుకేమ దోసమా అటేట్టి కానిమత్మినవయత

     చెతది మా మొగము చటూచి సిగద్గీవడ నేనఁటకి
చ. 1:    నెలకొని నీవతతేసి నేమసుత్తి నఁడ వపైనాను

  వలచి వచిచ్చెనదాని వదదననఁగవచచ్చెనా
   తొలత నీవతత గటట్టి తోడివానఁడ వపైనాను

  కలకల నవవ్వెదానినఁ గడపనఁగనఁగలవా
చ. 2:    పటట్టిపదొరలపై యతతపతతగానఁడ వపై నాను

   చటట్టిమెపై వచిచ్చెనదానినఁ దటట్టి తోయవచచ్చెనా
    గటట్టిగా పకక్కచెలల గలవానఁడ వపై నాను

  వటట్టికి వచిచ్చెనదాని వడువనఁగనఁగలవా
చ. 3:    వుడివోని శ్రీసత వురమెతత యకిక్కనాను

   తొడపపై నెకిక్కనదానినఁ దోయనఁగ వచచ్చెనా
    కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   వడివటట్టిన సతతో నోప వననఁగలవా



రేక: 0569-5రామకిగయ సత: 13-351
పలల్లవ:      జడిసేవు గనక నీ సమరత నుతడి నేను

   వడివటట్టి కనన్న దాన వదిదకల మరనఁగా
చ. 1:    వలపల రేనఁచితే వడిగొనీనఁ దమకము

   తలనఁచకొతటేనఁ గడునఁ దమ యకీక్కని
   మొలకచనున్నలరము మోవ నినున్ననఁ గానఁగిలితచి

    బలిమ నుతదాన నిదే పటట్టిరాక పాయము
చ. 2:    తపప్పుక చటూచితేను తడనఁబడనఁ జితత్తిము

   ముపప్పురిగా నవవ్వెతేను ముతచ వడుక
   నెపప్పుగానఁగా నామోవ నీమోవ గదియితచి

    చిపప్పులి వుతదాన నిటేట్టి చెలరేనఁగీనఁ దనువు
చ. 3:     నెఱి సరస మాడితే నితడుకొనీనఁ బులకల

   చెఱనఁగ గపప్పుతే నటేట్టి చెమరితచని
    యఱిగి శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   వఱగకతదాన నీపపై నొనరె నానోముల



రేక: 0569-6సామతతత సత: 13-352
పలల్లవ:    అవునయత మతచివాడ వతదుక దొరకొతటవ

   కవగటూడే మగవల గాతల కోపదురా
చ. 1:    చేరిచేరి నీతోను సిగద్గీల వడనఁగానే

  గోర గీరేవమయత కోమలిని
  ఆరితేరినవాడవు అనిన్నటకి నోపదువు

   వరివారి కనెన్నక లోపదురా ఇతదుక
చ. 2:   తడనఁబడి చేతులను తపప్పుతచకొననఁగానే

  యడయక చనున్నలతటే వదేమయత
     కడు సాముల సేతువు కలదు సతుత్తి వ నీక

   వడికప జవవ్వెనుల వోపదురా ఇతదుక
చ. 3:     పొతదుల చటూప దయల వుటట్టి మాటలడనఁగానే

  కితదుపడ రతులనఁ జొకిక్కతచితవయత
   వతదుల శ్రీవతకటేశ వడుకతోనఁ గటూడితవ
   వతదిలి మానినులలల్ల నోపదురా ఇతదుక



రేక: 0570-1శదదవసతతత సత: 13-353
పలల్లవ:    ఏల సేసేవు మాతో నినిన్నమాయల

   పోలితచితే గరతుల బటూమెలల్ల నితడవా
చ. 1:     మలసి నీవతత నాతో మఱనఁగల వటట్టినాను

   కలికి నీతో నవవ్వెనఁగానఁ గానరాదా
   పొలపగ మరీనఁగొనిన్న బొతకల బొతకినాను

   పల నీచేనఁతల బటట్టిబయటనే పడవా
చ. 2:     అతదరిలో నీవు నాపపై నానలనిన్న వటట్టినాను

  యితదుముఖ మొకక్కనఁగాను యఱనఁగరాదా
   గొతదినెతత తలవతచకొని నీవు వుతడినాను
   వతదులప చెపప్పురానఁగా వలల్లవరి గాదా

చ. 3:     పననఁగి నాకెతత నీవు పగయముల చెపప్పునాను
  పనులప సేయగాను పచిచ్చెగాదా
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసితవట ననున్న

   ననుపలప చటూపనఁగా పనురటట్టి గాదా



రేక: 0570-2సాళతగత సత: 13-354
పలల్లవ:    దిటట్టివనిన్నటానఁ దొలేల్ల తేరినవానఁడవు నీవు

   గటట్టిగా నినున్ననఁ జేపటట్టి ట గాక
చ. 1:     అలరి నీవు రావని అలగనఁగనఁ దగనా

   నలగడ సలవుల నవువ్వెట గాక
   కలయవనుచ నినున్ననఁ గసరనఁగనఁ దగనా

  మొలకసిగద్గీతోడ మొకక్కట గాక
చ. 2:    కడల దొకిక్కతవని కానఁతాళతచనఁ దగనా

    మెడమెతత్తి సారె నినున్న మెచచ్చెట గాక
   అడియాలలలల్ల నఁ జూచి అటేట్టి తటట్టినఁదగనా

   గొడవలేక నినున్ననఁ గొలచట గాక
చ. 3:     పాసి వుతటవని నీతోనఁ బదరనఁగనఁ దగనా

   రేసులక నినున్ననఁ గానఁగిలితచట గాక
   యసు దరె శ్రీవతకటేశ ననేన్ననసితవ
  సేసవటట్టి యినఁకనిటేట్టి చెలనఁగటగాకా



రేక: 0570-3కనన్నడగళ సత: 13-355
పలల్లవ:    భయమెలల్ల నఁ బాస యినఁకనఁ బనిలేదు

  జయమెపై నీకాతనఁడు సమత్మితతచతడనఁగను
చ. 1:    ననుపపై నీవతనితో నవువ్వె నవవ్వెవలదా

   చనవు నీకిచిచ్చెనది చాలనఁ గదుద
   గనిసి నీవపప్పుటని కొసరనఁగ వలదా
   పననఁగి నీకాతనఁడు పగయము చెపప్పునఁగను

చ. 2:   బెటట్టి గా నీవతనితో బగియనఁగవలదా
  పటట్టిపటట్టి నినిన్నటాల్ల నఁ బాలరచ్చెనఁగను

   చటట్టిమవపై కమత్మిటని సటూడువటట్టి వలదా
   ఱటట్టి గా నీకాతనఁడు గటట్టి సేయనఁగాను

చ. 3:    చలపటట్టి నీవాతని సాధితచ వలదా
 యలమనఁదపప్పుని బాసలియతనఁగాను

   అలరి శ్రీవతకటేశనఁడతనఁడే నినిన్నద కూడె
  యిల నినున్నరముమనఁద నెకిక్కతచకతడనఁగాను



రేక: 0570-4సాళతగనాట సత: 13-356
పలల్లవ:   నీకే తలనయత నేరపరివౌదువు

  వాకన నిదదరికిని వతతువటేట్టివా
చ. 1:   చాయలక నాపతోడ సరసములడేవు

   యయడ నాతోనెపైతే నిట నవవ్వెవు
    యేయడనఁ గటూరిమ నీక యవవ్వెరివానఁడవు నీవు
   పాయము ఇదదరికిని పతచి పటేట్టివా

చ. 2:    మచిచ్చెకె నాకెదికక్క మగిడి చటూచేవటేట్టి
   యిచచ్చెల నాతో నెపైతే యిటలడేవు

   కచచ్చెపటేట్టిదతదు నీక కానఁగిలి యవవ్వెరిసముత్మి
  రిచచ్చెల నీమనసిదదరికినఁ దటూనఁచిచేచ్చెవా

చ. 3:     వతట వతట నాపను వమారనఁ గటూడేవు
    ఇతటకి వచిచ్చె ననున్న నిట గటూడేవు

    జతట యతదు శ్రీవతకటేశవ్వెర నీకనఁ బద్రియమేది
   రెతటము నేనఁడు యిదదరిపయినఁ గపేప్పువా



రేక: 0570-5మతగళకౌశిక సత: 13-357
పలల్లవ:    ఇతదర నునాన్నర మతో నేమతటనే

   దితదుపడి తానేల తటట్టి దిట ట్టినే
చ. 1:     తగవరితన మెలల్ల తనదునన్న దతటనఁ గాక

  యగసకేక్కలక మరి యేమతటనే
   చిగరమోవమనఁద చిలల్ల లనన్న వతటనఁ గాక

   వగటగా నేనేమ వతగెము లడితనే
చ. 2:      మొకక్కలపనఁ గళలలల్ల మోము నితడె నతటనఁ గాక

  యకక్కడా లేని నేరాలేమతటనే
     మకిక్కలి వాసనల నీమేన మతచె నతటనఁ గాక

  నికక్కమటూనఁ గాతతలమనఁద నితదలేమాడితనే
చ. 3:      చటకి మాటకిని మెపై చెమరితచె నతటనఁ గాక

  యేనఁటకి నలసేవని యేమతటవ
    గానఁటప శ్రీవతకటేశ కడపలో ననున్ననఁ గటూడి

   యేనఁట వటేట్టివతటనఁ గాక యేతులేమాడతనే



రేక: 0570-6శ్రీరాగత సత: 13-358
పలల్లవ:   బుజజగితచరాదా పొలనఁత నితేత్తి

  అజజకానఁడనతటా నుతటవౌనయత నీవు
చ. 1:     సయగప చటూపలను చటూచి యాప దిటట్టినఁగానే

   రాయడితచి తీసేవు రతకి నీవు
    నాయమా వనఁడిపాలక నాలక చానఁచ నీక
    యయడ నీకే తలసు వటవతట సుఖము

చ. 2:     గటట్టి న నాప నినున్న గోరికొన నటూనఁదనఁగానే
  బెటట్టి గ మోవతేనెకనఁ బెననఁగేవు

    పటట్టి తీసేవు మానఁగనివతట నేది రసము
    యటట్టి జాణవపై తవది యటవతట సుఖము

చ. 3:     పొలసి యాప నినున్న బొమత్మిల జతకితచనఁగాను
  కలికి చనున్నలవటట్టి కూడితవ

   కలికి శ్రీవతకటేశ కారము తీపసేసిత
   వలమ నీమాయలివ యటవతట సుఖము



రేక: 0571-1కాతబోదిసత: 13-359
పలల్లవ:    ఆనతీయవయత నాక నటేట్టి వకక్కమనసుగా

  మోనముతోడుత నీక మొకేక్కనఁగాని
చ. 1:    చెతతల మాటాడుమతటా చేవటట్టి వనఁడుకొనేవు

    పతతము నీక వచెచ్చెనా పలికేనఁ గాని
   సతతతప నీచేనఁతల సమత్మితతచనఁ జేసేవు

    యితత నీకనఁ బద్రియమా ఇయతకొనేనఁ గాని
చ. 2:     వతట ననున్న గిలిగితచి వరకెపైనానఁ బెనగేవు

    నతటన నీక సలవా నవవ్వెనఁ గాని
   గొతటరితనాన మేని గరతుల చటూపేవు

    సొతటల నీక నితపా చటూచేనఁ గాని
చ. 3:     పయి జేయివసి ననున్న బలిమసేయ వచేచ్చెవు

   పగయమా నీపపై సేసవటేట్టినఁ గాని
   దయతో శ్రీవతకటేశ తగిలి ననేన్నలితవ

    నియతాన నీక మెచాచ్చె నెలకొనేనఁ గాని



రేక: 0571-2దేవగాతధరి సత: 13-360
పలల్లవ:   మగవమాటలే గరమతతగము నీక

  వగటదర నివ వనన్నవతచదాయనా
చ. 1:    కాతతల గోపగితచితే కడునఁ బచిచ్చెసేతురని

   చెతతల నాకె బుదిద్ధ చెపప్పుదాయనా
  మతతనమెపైనపప్పుడే మనసు గరనఁతురని

  వతత నీమతకనఁదనము వడిపతచదాయనా
చ. 2:   సరసమాడేటవళ చలము సాదితతురని

   నిరతతో నీక నీత నేరప్పుదాయనా
   మరిగితేనఁ దమకము మరియును రేనఁతురని

  పరగ నీకితవుగానఁ బటట్టితచదాయనా
చ. 3:    కూడినటట్టి రతవళ కొపప్పువటట్టి తీతురని

  వాడికెపైన నీగణము వతచదాయనా
    యడనే శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

  వోడక నీక వతకలొతత్తిదాయనా



రేక: 0571-3శదద్ధవసతతత సత: 13-361
పలల్లవ:    మతచితనము సేయనఁగ మారమలతు రటవ

  కతచవతట చితత్తిములో కపటాలేమటకే
చ. 1:     అకక్కరతో రమణునఁడు అటేట్టి నీపపై బతత్తిని

   చెకక్క నొకక్కనఁగానే చేయి దసేవు
    మొకక్కలన వడెమచిచ్చె మొదల నాక మడిచి

  గకక్కన నియతనఁగానే కారమనేవు
చ. 2:    మేలగలవానఁడు గాన మేనదానవతటా నినున్న

   కాల దొకక్కనఁగా నేల గాతలడేవ
   మేలిమ పనీన్నరచలిల్ల మేదితచిన గతదము

    వల నీపపైనఁ జమరనఁగ వనఁడి యనేవు
చ. 3:    చనవుతో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు కానఁగిటనఁ గటూడి

  చెనకనఁగ నపప్పుటని సిగద్గీవడేవ
   ననుపననఁ దురమున నానావరల ముడిచి
  మొనగోర నానఁటతచితే మొగచాటనేవు



రేక: 0571-4మతగళకౌశిక సత: 13-362
పలల్లవ:    నీకేల వరప నెలనఁతకిది సమత్మితే

  చేకొనన్న నీయిచచ్చెలను చెతదనఁగరాదా
చ. 1:    సిగద్గీవడి వుతటేనేమ చెయివటట్టి తయతరాదా

   యగద్గీల తపప్పుల నాప యతచనా
   అగద్గీలప వలపల ఆసల వడిచతడునా

    బగద్గీననఁ బువువ్వె తొడమెనఁ బాసి వుతడునా
చ. 2:    నవువ్వెతా నుతటేనేమ నలి గానఁగిలితచరాదా

  రవవ్వెలసేసి బీరము చటూపీనా
   మవవ్వెప జవవ్వెనమది మదము వడిచతడునా

    దివవ్వెవలనఁగ చనఁకటనఁ దగి పాసి వుతడునా
చ. 3:    గటట్టి తో నుతటేనేమ కూచతడనఁ బెటట్టి కోరాదా

  యటఱట్టినా నలమేలత్మితగ యదురాడనా
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడి వునన్నదకె
    వటట్టిన కొతడల రాళళ్ళనొగినఁ బాసి వుతడునా



రేక: 0571-5శతకరాభరణత సత: 13-363
పలల్లవ:   ఊడిగప వారెలల్ల నొదదనుతడరో

   వడుక యేకాతతమున వలసని దేవునఁడు
చ. 1:    నిలవుగోణము గటట్టి నిలచతడి పనీన్నట

  జలకమాడ నదే సరేవ్వెశనఁడు
     తలపాగ చటట్టి చటట్టి తడిసటూళళ్ళ మేన వతత్తి

   తొలనఁగ కతత్తిరీయముతో నునాన్ననఁడు దేవునఁడు
చ. 2:    కపప్పురకాప మేననఁ గలయ మెతత్తితచకొతటా

  చిపప్పులనఁగనఁ జెమరితచ శ్రీవభునఁడు
    ముపప్పురినఁ బాటల వతటా మునుల నుతతచనఁగాను

   దపప్పుదేరి సితగారాననఁ దానునాన్ననఁడు దేవునఁడు
చ. 3:     తటట్టి పణునఁ గలనఁదుక తరి సొముత్మిల నితచక

  యిటేట్టి యలమేలత్మితగ నెదనఁగటట్టి క
   పటట్టి యారగితచకొతటా పలలోకా లేలకొతటా
   మెటట్టి శ్రీవతకటాదిద్రిని మెఱసని దేవునఁడు



రేక: 0571-6పాడి సత: 13-364
పలల్లవ:   చనవు గలగచోట చలమేనఁటకి

  పననఁగనఁబోతేనఁ బద్రియము బెతడుపడదా
చ. 1:    చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొనే చెలవునివతక చటూచి

    మొకక్కవదాద యేమే నీవు మోము వతచేవు
     తకక్కల నాతనఁడు మరి తపప్పు లనిన్న సేసినాను

  కకక్కసితచితే వలప గరివడదా
చ. 2:     కొసరి మాటాడి పతనఁ గొతగవటట్టి తీసుకొని

  యసనఁగి నవవ్వెనఁగవదాద యమెత్మిలడేవు
   సుసరముగాక పత సటూటకెతత రాకతడినా

  పసికితే మనసపైనానఁ బపప్పుగటట్టిదా
చ. 3:    కూడేట శ్రీవతకటేశ గొబుబ్బుననునఁ గాగిలితచి

    యడెపై యిటేట్టి వుతడవదాద యేల మరేవు
   వోడ కలమేలత్మితగవు వరకాతనఁ డుతడినాను

  వాడుకొతటే వయసు కావరమెచచ్చెదా



రేక: 0572-1లలిత సత: 13-365
పలల్లవ:   చెపప్పుకరే బుదుద లినఁకనఁ జెలలల

   చిపప్పుల నాతనికే సలవు నావయసు
చ. 1:    చెపప్పురాని మాటలక చెవులొగిద్గీ వననేల

    తపప్పులతచే పనులపై తే తానఁ జేయనేల
    వపప్పుగా నెపప్పుడూనఁ బతవదద నిటేట్టి వుతడనఁగాను

  అపప్పుటకపప్పుట భోగమెపైనతతే చాలను
చ. 2:   వోపలేని భారము వడినఁగటట్టి కోనేల

  కెపైపపైన వడుకల గెపైకొననేల
  చేపటట్టినాతనికి సేవ సేసుకతడనఁగాను

    చటూపల నాతనఁడు దయనఁ జూచినదే చాలను
చ. 3:      చపప్పుని మాటల మరి సారె సారె నాడనేల

  వుపప్పుతతచి పతతముల నొరయనేల
    యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి కూడి వుతడనఁగాను

   కపప్పు సతతోసితచిన యకతదువదే చాలను



రేక: 0572-2ముఖరి సత: 13-366
పలల్లవ:    ఇదదరికినఁ జనవు నీవచిచ్చెతవ తొలతనే

  వదదనుతడి బుదిదచెపప్పు వనగటూరచ్చెవయాత
చ. 1:    నీయితతతో జగడితచి నీవమతదువో యని

    చేయతత్తి మొకేక్క నిద సలవు నీక
   పాయపదాననఁ గాన పతతానకే పననఁగదు

   మాయిదదరి సతది దేరిచ్చె మనిన్నతచవయాత
చ. 2:     అపప్పుట నాపతో నేను అనిన్న యమెత్మిలడుకొతట

   చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేసే సలవు నీక
   తపప్పురాని వరహపదాననఁ గాన కొసరిత

  ఇపప్పుడిదదరి రకతచి యేలకొనవయాత
చ. 3:     గరిమ బతకములడి కడు నినున్న వనఁడుకొతట

   సిరల శ్రీవతకటేశ సలవు నీక
   వరసదాననఁ గనక వనితచేనఁ జెపప్పుతచిత

    ఇరవపై ననున్ననఁ గటూడిత వదదరీనఁ గావవయాత



రేక: 0572-3ఆహిరి సత: 13-367
పలల్లవ:    నేరని జీవులము నేమే మెఱనఁగదుము

   నేరిచిన నీవ మనిన్నతచటతతే కాక
చ. 1:    చలపటట్టి నినున్నను సాదితచ వసమా

   బలిమ చేసి చేతనఁబటట్టి వసమా
    తలనఁపలో నినున్న నిటేట్టి తలనఁచనఁగ వసమా
   సులభమెపై నీవ పొడచటూపటతతే కాక

చ. 2:    మకిక్కలి సేవసేసి మెపప్పుతచ వసమా
    అకక్కర నీపపై భకిత్తి నతద వసమా
    గకక్కన నినున్న నుతతచి కడగాన వసమా

    దకిక్క మాక నిటేట్టి పగతతక్షమవుట గాక
చ. 3:     సొతటల సదితచి నినున్ననఁ జూడనఁగ వసమా

    అతట ముటట్టి పజితచ నది వసమా
   బతటనెపైత నీమనసు పటట్టినెపైనా వసమా

    యితట శ్రీవతకటేశ నీ వరవౌట గాక



రేక: 0572-4నారాయణ సత: 13-368
పలల్లవ:     రావయత యకక్కడి సుదిద రవవ్వె సేయక

   కావరప సతులటట్టి గదిదతచేర ననున్న
చ. 1:      వలచిన నీవు నాక వసమెపై వుతడితేనఁ జాల

   పళప లేమాడేర సవతు లినఁక
    అలరి నీవచిచ్చెన ఆస గలితేనఁ జాల
    చెలల వతగెము లేమ సేస ననున్న

చ. 2:     మగనఁడవు నీవు నాతో మాటలడితేనఁ జాల
   యగసకేక్క లేమాడేర యవవ్వెరటూ నినఁక

     మొగమచిచ్చె నీవు నాతో మొనసి నవవ్వెతేనఁ జాల
    తగి యేకాతతల వచిచ్చె తేరేచ్చెర ననున్న

చ. 3:     శ్రీవతకటేశ నీవు చేకొని కూడితేనఁ జాల
  ఆవల నేమాడేర ఆనఁడువారినఁక

     సేవ యిచిచ్చె యేలితవ నీవు మనిన్నతచితేనఁ జాల
    సవల నే రమణుల సొలసేర ననున్న



రేక: 0572-5నాదరామకిగయ సత: 13-369
పలల్లవ:     బుదిద చెపేప్పువారమా పొలనఁతుల మతతే నేము

   నిదిదరితచ వపప్పుడును నీకే తలసునే
చ. 1:    సిగద్గీల వడేవారిపపైనఁ జేతులటట్టి చానఁచేది

 యగద్గీలవటేట్టివారి నేమనేది
    వగద్గీచ నీ నాయకనఁడు వడివటట్టి తయతనఁగాను

   నిగద్గీల వఱఱ్ఱైనఁవగేవు నీకే తలసునే
చ. 2:    తటట్టి ల దిటేట్టివారి తరవటట్టి వచేచ్చెదే

  వటట్టి వటేట్టివారి నొరసే దేమే
   జటట్టిగొని రమణునఁడు సారెసారె వనఁడుకోనఁగా

   నెటట్టిన నానవటేట్టివు నీకే తలసునే
చ. 3:   తపప్పులతచేవారికినఁ దగవులటట్టి చెపేప్పుదే

  తపప్పురానివారి నెటట్టి తలిపేదే
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁ డెనసి మనిన్నతచనఁగాను

    నెపప్పున నవువ్వె నవవ్వెవు నీకే తలనునే



రేక: 0572-6శతకరాభరణత సత: 13-370
పలల్లవ:    అతగన లలల్ల అదివో నేనఁడు

   అతగముల పలకితచె నదివో నేనఁడు
చ. 1:      చేరి నీవు వలవగా సిగద్గీవ నాప లోనఁగనఁగా

   ఆరితేరె వలపల అదివో నేనఁడు
    గారవతచనఁగా నీవు కాతత నీక మొకక్కనఁగాను

   అరగితచి వళలేదు అదివో నేనఁడు
చ. 2:      అతది నీవు చెనకనఁగా నాప యిలల్ల చొచచ్చెకోనఁగా

   అతదర నెఱినఁగి రీపనదివో నేనఁడు
    చెతది నీవు వనగనఁగా చెలి సరసమాడనఁగా

  అతదమాయ గోరితానఁకలదివో నేనఁడు
చ. 3:       సేస నీవు వటట్టినఁ గాను సలవ నాప నవవ్వెనఁగా-

    నా సుదుద లితతటా నితడె నదివో నేనఁడు
   శ్రీసతనినఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ నేనఁడు

   ఆస లిదదరికెకక్కడు అదివో నేనఁడు



రేక: 0573-1వరాళ సత: 13-371
పలల్లవ:     ఊరకతడితే నెఱగ వతుత్తి క వచేచ్చెవు నీవు

  యేరా యితతటలోనే యమెత్మిలడేవు
చ. 1:     సిగద్గీవడరాదా నీవు చేయి మనఁద వయనఁగాను

   యగద్గీపటట్టిరాదా నేను యేమెపైనా నాడనఁగాను
    అగద్గీలము నవవ్వెరాదా ఆయము లిటేట్టి యతటనఁగా

   కగిద్గీ యితదరిలో నేల కాకసేసేవు
చ. 2:   తలవతచకొనరాదా తమకితచి పపైకొననఁగా

   పలకితచరాదా నీవు పొతదులలల్ల నఁ జూపనఁగాను
   కళలతో మతచరాదా కపప్పురముపపైనఁ జలల్లనఁగా

   చెలలకితతలో ననునఁ జేత జూపేవు
చ. 3:    నివవ్వెరనఁగ నొతదరాదా నీవు కానఁగిలితచనఁగాను

   జవవ్వెనాన వనఁగరాదా సమరతులనఁ గటూడనఁగా
   వువవ్వెళటూళ్ళర మొకక్కరాదా వకక్కటపై బుజజగితచనఁగా

   రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రానఁపేల సేసేవు



రేక: 0573-2బౌళ సత: 13-372
పలల్లవ:     ఇదదరికినఁ బోరవటట్టి యేమ చటూచి నవవ్వెవయత

   గదుద లట వలిగాను కోపగితచ నీప
చ. 1:     మొగము తపప్పుక చటూచి మటూతుల వరచకొని

   జగడితచి ఇటేట్టి పగచాట నీప
    పగటనఁజేతుల చాచి పపైపపై వళళ్ళ మడిచి

   తగవులక రమత్మితటా దటట్టితచ వాప
చ. 2:     ఆడరాని మాటలడి అటేట్టి వటల్ల వటట్టి

   జాడతోడ సణనఁగల చలీ ల్ల నీప
   వాడలో సాకిరివటట్టి వనితలకెలల్ల నఁ జెపప్పు

    తోడనే నీమనఁదనఁ బెటట్టి తొరల్లనఁదిట ట్టి నాప
చ. 3:    పరిచటట్టి చటట్టి కొని బగవుతో నిలల్ల రికి

   సరస వాదులడిచి జతకితచ నీప
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యడచొచిచ్చె నీవదద్ధరి
   సరిసేసి కూడనఁగాను సాదులపై రీపనాప



రేక: 0573-3నాట సత: 13-373
పలల్లవ:   ఏమే యితదరిలోన నెతతగరవ్వెమే

   నీమగనఁడు మనిన్నతచితే నీకొదాద వనయము
చ. 1:     మొకక్కలననఁ బతవదద ముతదర ముతదర వచిచ్చె

  కకక్కసితచి కూచతడేవు గదదమనఁదను
   చకక్కని కొలవులోని సతులితదరనునఁ జూచి

   వకక్కరొకక్కరి మొగాల వగినఁ జూచేరదివో
చ. 2:    చెమటల వటట్టినఁగాను చెలవుని తొడమనఁద

   నమరతగనఁ బవళతచే వపప్పుట నీవు
   కొమరె సవతులలల్ల గజగజ లడుకొతటా

   తమకాన జినన్ననఁబోయి తలవతచే రదివో
చ. 3:   సలవుల నవువ్వెకొతటా శ్రీవతకటేశవ్వెరని

  తలకితచి కూడితవ తరవసుక
    చెలలలల్ల నిదదరికి సేవలలల్ల నఁ జేసి చేసి

   సొలసి మముత్మి మెపప్పుతచి చటాట్టి లపైరిదివో



రేక: 0573-4మాళవగళ సత: 13-374
పలల్లవ:   తానెతత నేనెతత తరణులల

    పూని యతనఁడెతత సేస పొసగనఁగ వనరే
చ. 1:    పలికి బొతకనివానఁడు పతతగానఁడు తాననిన్నటా

   నిలవు నటూర వతడేట నెరజాణనఁడు
    పలిచి వడెము వటట్టినఁ బద్రియములలల్ల నఁ జెపప్పు

  కలసినానఁడు నేనతత ఘనురాలనా
చ. 2:    కడునఁ బద్రితాపపవానఁడు కానఁకల దేరినవానఁడు

  వడువని చలముల వడుకకానఁడు
     వడివటట్టి తీసి నాక నుతగరము వలనఁ బెటట్టి

   అడరి మనిన్నతచె నేనతత నేరపరినా
చ. 3:   చకక్కనఁదనములవానఁడు చలల్లని మాటలవానఁడు

  వకక్కసప నవువ్వెల శ్రీవతకటేశనఁడు
   అకక్కరతో నను నేల నలమేలమతగను
   మకిక్కలినఁ జొకిక్కతచె నితత మేలదాననా



రేక: 0573-5కతతలవరాళ సత: 13-375
పలల్లవ:      ఇతతేసి సేవల సేయ నెతదానఁకా నోపనఁ జెలి

   కాతతునఁడవు మెచిచ్చె మెచిచ్చె కానఁగిలితచవయాత
చ. 1:    పయతదకొతగ జారనఁగ పాలితడుల్ల గదలనఁగ

    చయతన గతచ వసని సత నీక
   చెయతలల్ల బడలతగనఁ జెకక్కల చెమరితచనఁగ
   వయతనే పాదాలొతీత్తి నులల్లసాన నీక

చ. 2:      గరిమనఁ దురము వడనఁ గసటూత్తిరి బేతటల్ల రాల
   పరగనఁగ గాళతజి పట ట్టి నీక
    సరల చికక్కవడనఁగ సతదడి నటూరప్పుల రేనఁగ

    సిరల గతదము వసనఁ జెలరేగి నీక
చ. 3:    తనువు పలకితచనఁగ తమకముల ముతచనఁగ

    యనసి యాక మడిచి యిచచ్చె నీక
   అనుగ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె
   చనవుననఁ గెమోత్మివ చవచటూపీ నీక



రేక: 0573-6దేసాళత సత: 13-376
పలల్లవ:      తమలోననఁ దామే యపైతే తగిలి కోపము దర

   కగమముగనఁ దిటాల్ల డి కలతుర లోననే
చ. 1:     యేకతమెపైతేనఁ జాల యిదదరి మతకలనఁ దేరి

  చేకొని మనబుదిద్ధకినఁ జెవులొగద్గీర
    వాకిట నుతడుద మటేట్టి వరసతో నితదరము

  యకడికి రానఁగదరే యితతులల
చ. 2:     తనువులతటతేనఁ జాల తకిక్కన యలక మాని

  మనమెతత వనఁడుకొనాన్న మాటలడర
   మునుపే యిదదరికొకక్క ముసునఁగగానఁ బెటట్టి దము
   వనవనకకే రారె వడుకతోనఁ జెలల

చ. 3:     చాటతర వసితేనే చాల నిటేట్టి కూడేర
   నాటక మనెదుట మానర సిగద్గీల

   యటన శ్రీవతకటేశనఁడెనస నీప నినిన్నటా
    మాటక రారే వతత్తిము మరియటూనఁ జెలలము



రేక: 0574-1ఆహిరి సత: 13-377
పలల్లవ:    నినన్నట యలక దేరీచ్చె నేనఁడాతనఁడే

  సనన్నలక చాయలక సమత్మితతచరాదా
చ. 1:    వలపల చలల్లనఁగాను వాసులతచ నేమటకి

  పలవనఁగనఁ బతతోడ బగియనేల
   నెలకొని కొసరనఁగ నెపము వయనేనఁటకి
   కొలవు మొకక్కల మొకిక్క కూచతడరాదా

చ. 2:     చెకక్కల నీక నొకక్కనఁగ సిగద్గీవడ నేమటకి
  మకక్కవల చటూపనఁగాను మచచ్చెరమేల

   అకక్కరతో మాటాడనఁగా నానాలవటట్టి నేనఁటకి
   మొకక్కలన వడెమచిచ్చె మోము చటూడరాదా

చ. 3:    పపైకొని కానఁగిలితచనఁగా పతతములడ నేనఁటకి
   నీక లోనెపై యుతడనఁగాను నేరములేల

    యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డిరవపై నినిన్నదే కూడె
  యేకాలమును యిటేట్టి యనయనఁగరాదా



రేక: 0574-2రామకిగయ సత: 13-378
పలల్లవ:   ఎదిరివారి మనసు లఱనఁగవదాద

 యదుగా సతులనఁ-   దాను యేలేవానఁడు గానఁడా
చ. 1:     యలమ నాచితతతోడ యవవ్వెరి తరవునఁ బోక

 తలవతచకతడనఁగాను తడవుదురా
    వలచినవానఁడు తాను వచిచ్చె వచిచ్చె రాకతడితే

   నలగరాదా అటేట్టి ఆఱడినఁ బెటట్టి దురా
చ. 2:     అగద్గీలప దమకాన నతటనఁగాక వుతడి నేను

  సిగద్గీవడి మొకక్కనఁగాను చెనకదురా
    వగిద్గీ తా వడుకకానఁడు వరసుదుద ల చెపప్పునఁగా-

   నెగద్గీల వటట్టినఁగరాదా ఇతతరటట్టి గలదా
చ. 3:     కామతచిన కోరికెతో కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి

   పేగమ నుతడనఁగానఁ జేవటట్టి పననఁగదురా
   యమేర శ్రీవతకటేశనఁడిటేట్టి తానె ననున్ననఁగటూడె

   మోము చటూడరాదా నాకముతచి తానవువ్వెదురా



రేక: 0574-3నాట సత: 13-379
పలల్లవ:     తమకితచి నేనఁటకే తానే వచచ్చెని పత

   నెమకితే నీవలపే నీపపై వచచ్చెనా
చ. 1:   చెఱక సితగిణవలల్ల చిగరటముత్మిలను

   మఱి మరనివ నీబొమత్మిల చటూపల
  వఱవనేలే నీకి వరహవళ

   నెఱి నీసితగారమే నీపపై వచచ్చెనా
చ. 2:    జకక్కవలనఁ దుమత్మిదల సరి మదనుబలల

   నికిక్కన నీ చనున్నదోయి నెఱినఁగరల
    గకక్కన నాతనినఁ బాసి కలనఁగ నేమటకే

   నెకొక్కనన్న నీయతగముల నీపపై వచచ్చెనా
చ. 3:    తేరనునఁ డెకెక్కములను ధస్కృత నతగజముదద్రిల

   వరలనఁ బరదు నీకెపై వనరినది
  యరీత శ్రీవతకటేశనఁడెనస నినిన్నతతలోనే

   నేరపలనిన్నయు నీవ నీపపై వచచ్చెనా



రేక: 0574-4హితదోళవసతతత సత: 13-380
పలల్లవ:     ఎఱనఁగదు నీ సుదుద లేమ చేపేప్పువు

   జఱపలనఁ బెటట్టితే చలము రేనఁగీని
చ. 1:     వతచి చలల్లని నీళళ్ళకావా కొచిచ్చె పారేవ

   మతచి నీ మాటలేకావా మరిగితచేవ
    కొతచి నీవు నను వనఁడుకొనకతత సారెసారె
   యతచ నాచెకక్కల గోళళ్ళతతలో నానఁటని

చ. 2:     ఇసుమతత చలేల్ల కాదా ఇనిన్నపాలటూనఁ బేరితచేది
   పసని నీ నవవ్వెకాదా భద్రిమయితచేది

    ముసరి నాచనున్నలివ ముటట్టి యానల వటట్టిక
  వస నీగటట్టిచేతుల కసునఁగతదితచని

చ. 3:     మానఁగితే కాయే కాదా మతచిఫల మయేతది
   కానఁగిట నీపొతదే కాదా కరనఁగితచేది
   చేనఁగదేర నేలితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న

    రేనఁగి రేనఁగి కొసరక రెటట్టితచ వలప



రేక: 0574-5రామకిగయ సత: 13-381
పలల్లవ:     తలసుకో యితకా నీవ తేట తలల్లమకాను

  చలపటట్టినేల నీతో సాదితచేవు
చ. 1:     మచచ్చెరితచే దాననఁ గాను మనసిచేచ్చె దానను

   పచిచ్చెగా నాతో నేమ పచారితచేవు
    రచచ్చెవసే దాననఁ గాను రహసతప దానను

    అచచ్చెలన ననున్న నేల ఆన వటేట్టివు
చ. 2:    యదురాడే దాననఁ గాను యియతకొనేదానను

   కదిసి మరేల నీవు కాకసేసేవు
  పదరేట దాననఁగాను బతత్తిగలదానను
    చెదరక ననున్న నేల చెకక్క నొకేక్కవు

చ. 3:   పననఁగేటదాననఁ గాను పగయపడేదానను
   గనముగ నితత యేల కానఁతాళతచేవు

    యనసితవ శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్న నీవు
   చనవచిచ్చె నాకెతత సారె లోనఁగేవు



రేక: 0574-6మధతమావత సత: 13-382
పలల్లవ:   తొయతలివలల్ల నితక దోసమేది

  చయాతటాల సేయనఁగాను చలపటట్టిను
చ. 1:    వలిసి నొలల్లని మాటలొకటక టాడనఁగాను

  జలజలనఁ జెమరితచె సతమేను
   పలవనఁగానే నీవు బగిసి వరకతడగా

   కెలసి కనునఁగొనల కెతప లకెక్కను
చ. 2:     యేడో సతులనఁ జూప యగసకేక్కల నవవ్వెనఁగా

   వాడె నిటేట్టి మోమెలల్ల వనితకను
   పాడిదపప్పునటవతట పనుల నీవు సేయనఁగ

   గాడనఁబొలిది తలనఁపలనఁ గానఁక రేనఁగెను
చ. 3:    గోరికొనలట సనఁక గతపతచి వడికటట్టినఁగా

  నారకొనెనఁ బులకలనన్నత జెలికి
    కూరిమ శ్రీవతకటేశ గొబుబ్బున నీకెనఁ గటూడనఁగ

   సారె సారె మోవతేనె చవులబెబ్బును



రేక: 0575-1సామతతత సత: 13-383
పలల్లవ:     కడు దతటగాదు సత గతభీర నాయకరాల

  చిడుముడితో నిది చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:     సలవ నవవ్వెన నవువ్వె సిగద్గీలక మటూలము

  చలములక గరతు జతకెనల
   వలపలక మొదల వదదనఁ బాయకతడుటల
  చెలియతదే వునన్నవవ చితత్తిగితచవయాత

చ. 2:     కనున్నల మొకిక్కన మొకక్క కాతక్షలక మటూలము
  వనన్నపాలక గరతు వనయముల

   ఇనిన్న మనన్ననల మొదలిచచ్చెకనఁప మాటల
  చెనున్నమఱ నీకెతదే చితత్తిగితచవయాత

చ. 3:     ఆసలక మటూలము ఆయము లతటట యలల్ల
  వాసివనెన్నక గరతు వటట్టిగటల్ల

   వసాలనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదునఁడ
   శ్రీసతని యప మేల చితత్తిగితచవయాత



రేక: 0575-2వరాళ సత: 13-384
పలల్లవ:      ఎనన్నడు లేని గణము యేల వచెచ్చె నీకను

  మొనన్నట నినన్నటపొతదు మొగచాటాల్ల యనో
చ. 1:     బతత్తి నేనెతత సేసినా భళయని మెచచ్చెవు

    చితత్తిము రాదో నీక చెపప్పుమా నాక
   వతత్తిమెతత వనఁడుకొనన్న వరకే వునాన్ననఁడవు

   వతుత్తి లనఁ గటూకలనెపై వలప వరిగెనో
చ. 2:    వడెము చేతకిచిచ్చెతే వగమే వసుకొనవు

  తాడుపడెనో మత తమకముల
    పాడితో నీక మొకిక్కతే పకక్కన దవతచవు

   వడుక రతులలోన వసటల వుటట్టినో
చ. 3:    కానఁగిట బగితచితే బతకములడ వపప్పుడెపైతే

  వనఁగని పరవశల వలిల్లగొనెనో
   ఆనఁగిత శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   మానఁగిన మోవ చేకొతట మనన్ననలిచిచ్చెతవో



రేక: 0575-3సాళతగనాట సత: 13-385
పలల్లవ:    మొకక్కరో సేవతచరో మునులల ఋషలల

   దికక్కల సాధితచ నదే దేవదేవునఁడు
చ. 1:    ఆరదముమనఁద నెకిక్క అమరల గొలవనఁగ

   సిరితో వదుల నేగీ శ్రీవభునఁడు
  గరడ ధవ్వెజముతోడ ఘనచకాగ యుధముతో
   దొరదపైవ మదిగో పొతదుగ మెరసని

చ. 2:    గొడుగలనఁ బడిగెల కోటాననఁ గోటాల్ల డనఁగా
   వడల వడల నదే వషరదేవునఁడు

  నడుమను రతభాదుల నాటతములడనఁగాను
  అడరి వుతత్సవమతద నాదిమటూరిత

చ. 3:     సారె నితటతట వతదుల చవుల చటూచకొతటాను
   సారెక రథము దోలీ సరేవ్వెశనఁడు

   ఆరీత శ్రీవతకటేశ డలమేలమతగనఁ గటూడి
  కోరిన వరములిచచ్చెనఁ గతభిణీరమణునఁడు



రేక: 0575-4ముఖరి సత: 13-386
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా నోరచకతడే వటవతట తమకము

  అతదుకొని యడమాట లడితచరాదా
చ. 1:    చెపప్పురాని మాటలతటా నిగద్గీలవడనఁగనఁ బోతే

   దపప్పుదాన వభునికినఁ దలిసే దటట్టి
    కపప్పుళతచనఁ బెతజెమట గటట్టి నీవు నడపనఁగ

  వపప్పుచనఁ జెలలచేత వనన్నవతపతచరాదా
చ. 2:     చితత్తిమెదోద యతటాను శిరసు వతచనఁగనఁ బోతే

  హతత్తినపత కెచచ్చెరికయేత దటట్టి
   పొతుత్తి ల వహలచేతనఁ బులకితచె మేనెలల్ల
   సతుత్తి గా లేకల వాబ్రాసి చదివతచరాదా

చ. 3:    పతతము దపీప్పునతటా పరాకసేసుక వుతటే
  ఇతతలో శ్రీవతకటేశడెనస నెటట్టి

  కాతతవలమేలత్మితగ కళలకెక్క నీమోమున
   సతతతప రతులక సనన్న సేయరాదా



రేక: 0575-5దేసాళత సత: 13-387
పలల్లవ:    చటూడనఁ గొతత్తిలయ మసుదుద ల నేనఁడు

  వాడవారెలల్ల మెచిచ్చె వడుకపడేర
చ. 1:    పచచ్చెడము మరనఁగననఁ బడనఁతనఁ బెటట్టి కొని

   యిచచ్చెల వరొక యితత నెలయితచేవు
    చెచెచ్చెర నాప నినున్ననఁ జెనకనఁగనఁ జూచితేను
    పచిచ్చెగా నినిన్నటేట్టి యాప పయతదనఁ గపీప్పుని

చ. 2:    కడి దికక్కనను వకక్కకోమలిపపైనఁ జేయివసి
   యడమనొకక్క సతతో నిట నవవ్వెవు

   జడిగొని నినున్ననాప సనన్నల సేసితేను
    కొడిసాగ నీప ఇటేట్టి గోర నొతీత్తిని

చ. 3:    అలమేలమతగ నురమతదు నీవు నెటట్టి కొని
   మలసి వనఁపన భటూరమణనఁ బెటట్టిత

    కలస శ్రీవతకటేశ గకక్కననఁ గానఁగిట నాప
    చలివాయనఁ గటూడి యాప చనున్నల నొతీత్తిని



రేక: 0575-6రామకిగయ సత: 13-388
పలల్లవ:     దేవరవు నీవు గావా తలిప చెపప్పునఁగనేల

    ఆవదతల నీకే చెలల్ల ననుకో నేమటకి
చ. 1:    వతతల ననన్నడిగేవు వచారాల సేసేవు

   యితత నీకనఁ జెపప్పుదా యేకతానను
    పతతప నీచేనఁతలను పరలడే మాటలటూ నీ

   యతతరతగ మెఱనఁగదా అనుకో నేమటకి
చ. 2:    సొముత్మిల వటట్టి మనేవు సదితచేవు మామనసు

   కొమత్మి నీకనఁ జూపదా గరతులలల్ల
   దిముత్మిల నీవలపల దిషట్టిప నీమచచ్చెముల
    అమత్మిరో నీవు సేయవా అనుకో నేమటకీ

చ. 3:      వలప మాపపైనఁ జలేల్లవు వదదనే మముత్మినఁ బాయవు
   అలమేలమతగ గాదా అరత నీక

   చెలనఁగి శ్రీవతకటేశ చెలముల బలముల
    అల నీవదతల గావా అనుకో నేమటకి



రేక: 0576-1ఆహిరి సత: 13-389
పలల్లవ:   ఆపమానఁటే నామాటనఁ అవునయాత

  యేపొదటూద నిటేట్టి చనవయతవయాత
చ. 1:    నవవ్వెతచినపడే నాత కోపమెలల్ల నఁ బాస

  రవవ్వెలసేయక యినఁక రావయాత
    దవువ్వెలనఁ జేయి చానఁచితే తగలయమెలల్ల నాయ

  వువవ్వెళటూళ్ళర సతగడినఁ గటూచతడవయాత
చ. 2:   మాటాడితచినపప్పుడే మగవచలము దరె

   చటకి మాటకి నినఁకనఁ జెనకవయాత
    సటూట గానఁగానఁ జూచితేనే సొతపలలల్ల సమకూడె

  గాటముగ ముతదుముతదే కానఁగిలితచవయాత
చ. 3:    చేరి మొకిక్కతచినపప్పుడే సిగద్గీలలల్ల నఁ దేరెను

   జోరననఁ జెమట రతనఁ జొకిక్కతచవయాత
   యరీత శ్రీవతకటేశ యనసిత వనిన్నటాను

  నేరపలలల్ల నితదే నెరపవయాత



రేక: 0576-2శదద్ధదేశి సత: 13-390
పలల్లవ:    నీవల సిగద్గీవడేవు నేడిటేట్టి మాముతదరను

  చేపటట్టి యాపచనవు చెలిల్లతచరాదా
చ. 1:     మలసి మలసి నీతో మాటలడ తనివోదు

   తలయతత్తి నినున్ననఁ జూచ తనివోదు
   చెలరేనఁగి సేవలలల్ల నఁ జేసియునునఁ దనివోదు
  యలమ నాపకోరికె యడేరితచరాదా

చ. 2:    అతట ముటట్టి చదురతగాలడియునునఁ దనివోదు
  దతటతనాన జతకితచ తనివోదు

   నతటనను సారెసారె నవవ్వెయునునఁ దనివోదు
  కతటగితచకాకె బతత్తి గెపైకొననఁగరాదా

చ. 3:     చేరి నీపపైనఁజేయి చానఁచి చెనకియునఁ దనివోదు
   ధరణనఁ జాగిలి మొకీక్క తనివోదు
   యరీత శ్రీవతకటేశ యనసియునఁ దనివోదు

   ఆరసి మమేత్మిలిత వాపను మెచచ్చెరాదా



రేక: 0576-3పాడి సత: 13-391
పలల్లవ:    నీక నీకే యమరను నీలోననే

   చౌక లేక నేమెటట్టి సమత్మితతచేమయాత
చ. 1:   పచిచ్చెదేరే మానఁటల బయలీనఁతమాటలటూ

  కచిచ్చెతప వతగేల కొనమాటలటూ
    నెచచ్చెలలతో నాడ నేరతు వనిన్నటా నీవు

   యిచచ్చెగితచి చెవులర నెటట్టి వనేమయాత
చ. 2:    కాకసేసే చేనఁతలటూ కతకారి చేనఁతలటూ

   లకల సిగద్గీమరిన లతడునఁ జేనఁతలటూ
    దకొని యితదుకనే సాదితచితవ తొలేల్ల నీవు
  పపైకొని యితతులకెటట్టి పడవచచ్చెనయాత

చ. 3:    కవకవ నవువ్వెల కాతరప నవువ్వెల
   చవులతో నెపప్పుడును సాజమే నీక

   యివల శ్రీవతకటేశ యనసితవట ననున్న
  భువలో నినెన్నతతని పొగడేటదయాత



రేక: 0576-4కాతబోదిసత: 13-392
పలల్లవ:   ఉమత్మిడినే యేమనినా నటూరకతడను

    అమత్మిరో యతతట గబబ్బు యనకమ ననున్న ను
చ. 1:    మాటల నీవాడితేను మతచితేనెల గారీని

   గాటమెపై నీచేనఁతలపై తే కారమయతని
   యటవటట్టితేనఁ జవ యిదొకట నదొకట

   కూటమకౌ ననరాదు కోపగితచ రాదు
చ. 2:      కనున్నల నీవు చటూచితే కడు వనెన్నల గాసని

   యనన్నబోతే నీసుదుద ల యతడ గాసని
     పనిన్న నవ నీ గణల వచిచ్చెయును వచిచ్చెయును
   అనీన్ననఁ జేతనఁబటట్టిరాదు అట దోయరాదు

చ. 3:    నీవాసల వటట్టితేను నిలవు నటూరవతడని
   భావతచ నీ సితగారాల పాలకొనీని
   యవల శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ

  చేవదేరె ననరాదు చిగరనరాదు



రేక: 0576-5దేసాళత సత: 13-393
పలల్లవ:    వనవ యినఁకనెపైనా నా వనన్నపముల

   చెనకితే నేమటకి సిగద్గీల వడేవ
చ. 1:    చలమేల సాదితచేవ సతగడి వరహమేలే

   పలిచితే రానఁడా పగయునఁడు నేనఁడు
   కలగతట వతటా కాతతవదద నుతడెనతటా

   వలయ నాతని నెతత వతగెములడేవ
చ. 2:   మచచ్చెరమేమటకే మరగన నేలతడేవ

    ఇచచ్చె యఱినఁగి కూడనఁడా యతనఁడు నినున్న
     మచచ్చెముల గతట నతటా మరొకత సేస నతటా

  కచిచ్చెతాననఁ బతనెతత కోపగితచేవ
చ. 3:    అపప్పుటనఁ బతతములేలే అతడనుతడి పయతదనఁ

   గపప్పుతే మెచచ్చెనఁడా శ్రీవతకట వభునఁడు
      వపప్పు నినున్ననఁ గటూడె నతటా వగి మోవ యతగిలతటా

    చొపప్పున నీతని నెతత సొలయనఁ జూచేవ



రేక: 0576-6బౌళ సత: 13-394
పలల్లవ:    ఇటవలనఁ జేతురా యితతని నీవు

    సటలలల్ల మాని యితకనఁ జనవయత వలదా
చ. 1:   మొగమోటముననే ముదిత యదురాడదు

  యగసకేక్కలక నీవతత సేసినా
    నగవుల సరసాల నడురే యాయను నేనఁడు

   జగడాలకోప దినఁకనఁ జనవయత వలదా
చ. 2:     మకిక్కలి వాసి పటట్టి కే మేర మఱనఁజాలదు

   యేకక్కవ తకక్కవల నీవతత నవవ్వెనా
   తకక్కల జదురతగాలతోనే మరీనఁ దలల్లవారె

  చకక్కని రమణకితకనఁ జనవయతవలదా
చ. 3:    నితడిన మోహమునను నిను ధటూరనఁజాలదు

   యితడెవటట్టి బాసల నీవనిన్న యిచిచ్చెనా
   కొతడల శ్రీవతకటేశ కూడిత వతతటలోన

  చతడివటట్టికినఁక నిటేట్టి చనవయతవలదా



రేక: 0577-1కరతజి సత: 13-395
పలల్లవ:     ఊరకే బానఁతపడి వడివట ట్టినఁ గాక మముత్మి

   అరీత సతులమనఁది యాసలేలే తనక
చ. 1:    బతత్తితో వలచినాకె పానుపపపై నుతడనఁగాను

    హతత్తి ననేన్నల చెనకీ నపప్పుటనఁ దాను
   యితత్తిలనఁ దొలతటాప యదురల చటూడనఁగాను

  కొతత్తిమగవలతోడి గొడవలే తనక
చ. 2:    సేసవటట్టిన వనిత చెతగటనే వుతడనఁగాను

   వసరక నాతో నవవ్వెనే తాను
    యసరినఁ జేతకి లోనయిన దిటేట్టి వుతడనఁగాను

   వాసు లతచేవారితోడి వలపేలే తనక
చ. 3:    కానుకలిచిచ్చెన యాప కటట్టిదుట నుతడనఁగాను

     పూని వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడి పొదిగీనఁ దాను
  తానే శ్రీవతకటేశనఁడు మేనముదదరాలతడనఁగా
    నానా కాతతలతోడి నను పేలే తనక



రేక: 0577-2బలహతస సత: 13-396
పలల్లవ:    ఎకక్కడా నెఱనఁగమమత్మి యిటవతట బతత్తి

   చికిక్కతచే దటవలనే చేతలోని కతని
చ. 1:    మనసు నొచచ్చెనతటా మాటలడ వరచేవు

  చెనకే దటవలనే చెలవునిని
   వనితరో పతకొపప్పు వతగీనతటా లోనఁగేవు

   పననఁగే దటవలనే పగయమెపైన వళను
చ. 2:    వతగెమవునో యనుచను వస నవవ్వెనఁజాలవు

  సతగతయేత దటలనే సరసముల
    యతగిలయత నతటా మోవ యితచకతతా నడుగవు
   ముతగిటరతుల నితక ముతచే దటవలనే

చ. 3:    సిగద్గీవడనో యతటా చెరనఁగవటట్టి తయతవు
  వగద్గీళతచే దటేట్టి శ్రీవతకటేశని

    యగద్గీవటట్టినో యతటా నిటేట్టి గోర దానఁకితచవు
     వగిద్గీ కూడితవ యిటేట్టి వుబుబ్బు దలిసే దటేట్టి



రేక: 0577-3భవుళ సత: 13-397
పలల్లవ:    కానీవ తానాడినటేట్టి కెపైకొతట నేను

    మోనాన నటూరక వుతడే ముదదరాల నేను
చ. 1:    చలములవారమో సారెసారె నేము తన

  సలిగెల బతకేట సతులము
  పలకలవారమా పతతమాడి యపప్పుటని

   చెలిమ సేసుకవుతడే చెలలము గాక
చ. 2:   వతగెములవారమో వగినతగానఁ దనమోవ

  యతగిలిచవుల గొనే యితతులము
   కొతగ వటేట్టివారమో కొసరచ నేపొదుద

  ముతగిటనఁ గాచకతడే ముదితలము
చ. 3:    సాదితచే వారమో జతకితచి బొమత్మిలను

  పోదిసేసి కూడేట పొలనఁతులము
   ఆదిగొని శ్రీవతకటాధిపత ననేన్న ల

  కాదనేవారమో తనకానఁగిటలో దానను



రేక: 0577-4శదదదేశి సత: 13-398
పలల్లవ:      పొదుద వోక నీకనిటేట్టి బుదుద ల చెపప్పుతనఁ గాక

  చదిదగటట్టితే వలప చవులవునా
చ. 1:     చెపప్పురాని పగయముల చెపప్పు నీక వసరిత

   యపప్పుడు నీవోజలివ యేల మానును
   తపప్పుక బాసలనుచ దతడముల వటట్టితని
   చిపప్పులి నీవుదదతడాల సేయక మానితవా

చ. 2:    ఆడేవారి మాటలక నడడమాడి వసరిత
   యేడనుతడా నీవ కావా యతచనేనఁటకి

   వడెము చేతకిచిచ్చె వనఁడుకొతట చెకక్కనొకిక్క
   కూడేట సతుల పపైకొసర మానితవా

చ. 3:     తగిలి కానఁగిట నినున్ననఁ దనియితచి వసరిత
  యగసకేక్కలకనఁ గాదా యియతకొతటవ

   నగతా శ్రీవతకటేశ ననుపల మెరసిత
   మొగమోట సనన్నల ముతదే మానితవా



రేక: 0577-5వసతతవరాళ సత: 13-399
పలల్లవ:     ఇనిన్నటకి సలవుగా నిదివో మొకేక్క నేను

   మనిన్నతచమతతట ననున్న మతక నేనెరనఁగను
చ. 1:     చనవు గలదు గాన సరివననఁగిత నీతో

  యనసి చనున్నలొతుత్తి ట యరనఁగనెపైత
    నను మనిన్నతతువు గాన నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెతని

   మనసుక వతగెమౌత మరి నేనెఱనఁగను
చ. 2:     మచిచ్చెక గలదు గాన మాటలలల్ల నాడితని

  యచచ్చెకతదులగట నే నెఱనఁగనెపైత
    యిచచ్చెగితతువు గనక యిటేట్టి పాదము దొకిక్కత

  నిచచ్చెలన మతమఱటని యతచనెపైతని
చ. 3:      సేస వటట్టితవ గాన చేతుల చానఁచిత నీపపై

   యసిగద్గీల రేనఁగట నే నెఱనఁగనెపైత
  రాసికెకిక్కతచిత గాన రతులనఁజొకిక్కతచితని

   ఆసల శ్రీవతకటేశ అలయిక చటూడను



రేక: 0577-6ఆహిరి సత: 13-400
పలల్లవ:    నీవ యానతీవయత నేమేమ నెఱనఁగము

   కావరి నీమొకములోనఁ గళలే కతటమ
చ. 1:    చికక్కవడడ మనసులో చితత యవవ్వెనఁడెరనఁగను

  చికక్కననఁబెటట్టిన నీచేయినఁ గతటమ
   చకక్కనఁగా నపప్పుట నీసతతోస మెవవ్వెనఁడెఱనఁగ

   వుకక్కమరే సలవ నవువ్వెలే కతటమ
చ. 2:    తడనఁబడడ నీరత తమక మెవవ్వెనఁడెఱనఁగ

   అదరి నీవచిచ్చెన రాకదే కతటమ
   పడరేనఁట నీవుచెపేప్పు పగయము లవవ్వెనఁడెఱనఁగ
   వడువక నీవు చేయివసినదే కతటమ

చ. 3:    అచచ్చెమెపైన నీలోని యానతద మెవవ్వెనఁడెఱనఁగ
  ముచచ్చెటలడే సరసములే కతటమ

  వచచ్చెనవడిని శ్రీవతకటేశ కూడితవ
   తచచ్చెన లవవ్వెనఁడెఱగ దకిక్కనదే కతటమ



రేక: 0578-1ఆహిరి సత: 13-401
పలల్లవ:    సేతునఁ గాక వడిగేల చెపప్పునటట్టిలల్ల

  చేతకి లోనెపైనదాన సిగద్గీవడనునన్నదా
చ. 1:    మలసి మలసి యనిన్నమాటల నీవాడినాను

  చలముల నీతోను సాదితచేనా
   బలిమసేసి నీవు పతతముల చటూపతేను

  వలచినదాన నాక వాసులనన్నవా
చ. 2:     యనసి యవవ్వెరి నీవు యదురల వటట్టినాను

  కొనచటూపలనునఁ జూచి కోపగితచేనా
   పననఁగి నీవతతేసి తబబ్బుబుబ్బుగా నడచినాను

   ననిచినదాన నాక నాలి వునన్నదా
చ. 3:     కొతకక నీమేన నెనిన్న గరతుల నితచకొనాన్న

   నతకెక లోనౌదునఁ గాక యలిగేనా
   కతకిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వటట్టి తడినా

  లతకెపైనదానను వరే లగలతడనా



రేక: 0578-2వరాళ సత: 13-402
పలల్లవ:    సిగద్గీవడ కినఁక నేల చెపప్పువయాత

    తగద్గీ ముగద్గీ లేక నీతలనఁప లీడేరెనా
చ. 1:     కాతతమోము చెమరితచెనఁ గళల మోమున నితడె

   మతతనాన నాప నేనఁడు మనిన్నతచితవా
  పతతములడుదువు బాసలితుత్తి వు మాకెపైతే

   వతతుల నీవ నాపవలక లోనెపైతవా
చ. 2:    సలవుల నవువ్వెదేరె చిగిరితచెనఁ బులకల

  కలికి చేసినసేవ గెపైకొతటవా
    వలవ నెతదటూ నతదువు వసమెపైత నాకతదువు
   బలిమ నాపక నేనఁడు బద్రిమసితవా

చ. 3:      మోవపపైనఁ గెతపల రేనఁగె ముదము లనిన్నటా మతచె
   యవల నాపను ననున్న నేలితవా
   భావతచి శ్రీవతకటేశ పలయమెత్మి లడుదువు

  చేవలల్ల మాయిదదరికీనఁ జికిక్కతవా



రేక: 0578-3పాడి సత: 13-403
పలల్లవ:    చెలిమోవ యతగిలి సేసినవానఁడవు మార

     వలక ననుచ నిటేట్టి బాస యిమత్మి నాకను
చ. 1:    ఆయముల ముటట్టితవ అతవక నితతలోనే

   కాయమెలల్ల నఁ గరనఁగెను కళ దానఁకెను
    చేయార నీవ యితత సేసినవానఁడవు మరి
    పాయక యేలేనని బాస యిమత్మి నాకను

చ. 2:     ననుచ మాటాడితవ నలినాక యిపప్పు డిటేట్టి
   మనసు నీకొసనఁగెను మరిగె నినున్న
  పనివడి యితతేసి బద్రిమయితచినవానఁడవు
     పనుప నేసే నని బాస యిమత్మి నాకను

చ. 3:     అటేట్టి కానఁగిలితచితవ అతగన నినున్ననఁ గటూడి
  జటట్టిగొని మోహితచె సతమాయను
   ఱటట్టి గా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి కూడినవానఁడవు
    పటట్టిము గటేట్టినని బాస యిమత్మి నాకను



రేక: 0578-4ఆహిరి సత: 13-404
పలల్లవ:   ఎపప్పుటవలనే చెలి నేలవయాత

  చిపప్పులనఁ జెమటతోడ సిగద్గీవడనేల
చ. 1:    వడుకగల సతుల వవల నాడుదుర

   పాడివటట్టి నీక నెగద్గీ పటట్టినేనఁటకే
  వాడికెగలయితతుల వరసల మరదుర

    యడ నిటేట్టి తలవతచ నేనఁటకి నీక
చ. 2:    సలిగెగల కాతతల జాగల నెలయితతుర

  అలసి యితతలో నుసుత్సరననేల
   వలచిన మగవల వడిగానఁ బెననఁగదుర

   పలమార నీక బెతడువడ నేనఁటకి
చ. 3:     సేసవటట్టిన లేమల చెకక్క గోర గీరదుర

   బేసబెలిల్ల తనాననఁ దపప్పుతచకో నేల
    ఆసతో శ్రీవతకటేశ ఆకే నీవనఁ గటూడితరి

    బాసిచిచ్చెత నని నీవు పలకనఁగ వలనా



రేక: 0578-5నాదరామకిగయ సత: 13-405
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర మతచివారమో యతచకో నీవు

  జవవ్వెనుల మదదరము సవతులమే
చ. 1:      మచిచ్చెక నీకనఁ జేసి మతతనాన నినున్న రాసి

  పచచ్చెవరిగాకె నినున్ననఁ బెతడాల్ల డెను
   యిచచ్చెకములే యాడి యినిన్నపనులటూనఁ జేసి
    మెచచ్చెలమెచిచ్చె సేస నీమనఁద నేనఁ బెటట్టితని

చ. 2:     చెలలచేనఁ జెపప్పుపతప చేతుల నినున్ననఁ జెనకి
    అలమ బలిమ నిటేట్టి యాప గటూడెను

    పలిచి నీక నేను పగయములలల్ల నఁ జెపప్పు
   తలతపల సరిదానఁక తమతోనఁ గటూడితని

చ. 3:     కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచి కడు బాసగొని యాకె
  సనన్నసేసి నీమోవ చవగొనెను

    వనన్నపాల నేనే సేసి వడుకొని చెకక్కనొకిక్క
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యనసిత నేను



రేక: 0578-6శతకరాభరణత సత: 13-406
పలల్లవ:    మాముతదర నేల సేస మతకముల

   మోముచటూచి యాపతోడ ముచచ్చెటాడునఁ గాక
చ. 1:     చెలినఁ బెతడాల్ల డిన వానఁడు సిగద్గీల వడనఁగనేల

   నలవతక నాపతోనే నవువ్వెనఁ గాక
   వలచినవానఁడు తాను వాసులతచకొన నేల

   కెలనఁకలనఁ గమత్మిటని కితదుపడునఁ గాక
చ. 2:     బువావ్వెననఁ గటూచనన్న వానఁడు పొతచి యతగిలననేల

   చివవ్వెన నారగితచి చెలనఁగనఁ గాక
    రవపైత్త్వా వడె మచేచ్చెవాతడు రాజసము లతచనేల

    మవవ్వెనఁప దలల్లనాకల మడిచి యిచచ్చెనఁ గాక
చ. 3:     పానుపపపై నునన్నవానఁడు పరాక సేయనఁగ నేల

    కానిమత్మిని యాప దానునఁ గలయునఁ గాక
   వనలతట నేల శ్రీవతకటేశనఁడెపై నవానఁడు
   మోనాననఁ గటూడినటాల్ల నె మొకక్కచతడునఁ గాక



రేక: 0579-1శ్రీరాగత సత: 13-407
పలల్లవ:    ఏనోము నోనఁచితనో యితతక మునున్న

  ఆనుకొని సేవసేయ నతతదాననా
చ. 1:     చనవచిచ్చె నీవు నాతో సరసమాడేవు గాక

   కనునఁగొన నేనతత చకక్కని దాననా
    పనివడి నామనఁద పాదము చానఁచేవు గాక
   తనువు సనఁకటక నతతట దాననా

చ. 2:      నాపపై మనన్నననఁ గటూడ నవువ్వెల నవవ్వెవు గాక
  నీపొతదు లిటసేయ నేరపరినా
   తీపనుచ నామోవ తేనెలడిగేవు గాక

   ఆపనుల కతతేసి యరహప దాననా
చ. 3:     దయనఁ జూచినవాడవపై తగిలి కూడేవు గాక

  కిగయతో నీచితత్తిమెరినఁగిన దాననా
   నియత శ్రీవతకటేశ నేనఁడిటేట్టి పతడాల్ల డితవ

  పగయపడి యితతసేయ బరదులదాననా



రేక: 0579-2  మతగళ కౌశిక సత: 13-408
పలల్లవ:   పననఁగితే వలపల పపప్పుగట ట్టిని

  గొనకొనన్న యపప్పుడే కొతగవటేట్టిను
చ. 1:     మునుప నేనఁ బెపైకొతటే మొగచాట దోనఁచని

    ననిచి తానఁ గనునఁగొతటే నవువ్వె నవవ్వెను
   వనుకొతటే నితతలోనే వసటల వుట ట్టిని

 మనసిచిచ్చెనపప్పుడే మాటలడేను
చ. 2:    బలిమ నేనఁజేసితేను పలకల చపప్పునౌను

  సలిగె గలపప్పుడే పలిపతచేను
  చలపటట్టితే మరి చతడిపటట్టినటల్లయ

   పల ననన్నపప్పుడు తనవదద నుతడేను
చ. 3:    తోడనఁదోడ నెపైతేను తొకక్కడువడనఁ బతతము

  కూడినపప్పుడే కొనగోర నటూనఁదేను
    యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డిపడే తాననున్ననఁ గటూడె

  జాడతోనఁదనక నిటేట్టి సతమయేతను



రేక: 0579-3సాళతగనాట సత: 13-409
పలల్లవ:   ముతదరెతచి మెలనఁగవ ముమాత్మిటకి

   మతదలితచి కోరికల ముటట్టిపటట్టినఁ గలవా
చ. 1:     సిగద్గీలటూ వడే వదేమే చెయిచానఁచి రమణునఁడు

  వగద్గీళతచి చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకోనఁగాను
   తగద్గీక చనుమొనల తలచటూప పొదలనఁగ

   అగద్గీమెపైన జవవ్వెనము అణనఁచకోనఁ గలవా
చ. 2:     తరలోని కేనఁగేవమే దిషిట్టితచి చటూచి యాతనఁడు

   పరగ నీమునిగొతగ వటట్టి తయతనఁగా
   పరవమెపై నీమోవ పతడుతేనేల గారనఁగా
     మురిపేన వరే నీవు మటూసి దానఁచనఁ గలవా

చ. 3:    నీవవ్వెరనఁగెపై నవవ్వెవమే నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడు
  చివవ్వెననఁ గానఁగిటనఁగటూడి చెమరితచనఁగా
   పవువ్వెలపై నీమేననెలల్ల వులకల నితడనఁగాను

     మువవ్వెతక నవ నీవు మోప గటట్టినఁ గలవా



రేక: 0579-4కొతడమలహరి సత: 13-410
పలల్లవ:    ఇతదుక నేనేమసేతు నెరినఁగీ నెఱనఁగవు

   సతదడి వలపలను సారె భద్రిమసితవ
చ. 1:    నామనసరగనఁదువు నాక నీవచిచ్చెన బుదిద

    ఆ మనఁద నాతో నేల ఆనవటేట్టివు
     నీ మాటనే నమత్మినా నీవ చేనఁతలలల్ల నఁ జేసి

    ఆముకొని నీక నీవ అళకేవు గాక
చ. 2:    యితటదాననే నీక నిచచ్చెలోన దాననే

   వతట వతటవచిచ్చె యేల వనఁడుకొనేవు
   కతటకము నాకనన్నదా గజరనఁగాతతల బొతది
   అతటకొని నామేను అలమేవు గాక

చ. 3:      చినన్న దాని ననున్ననఁ దచిచ్చె సేసవటట్టి కూడితవ
   మనిన్నతచి నాకేల బాసలినీన్న నిచేచ్చెవు
    కనన్నకనన్న గొలల్లతల కానఁపరాల సేసి వచిచ్చె

   సనన్నల శ్రీవతకటేశ సలిపేవు గాక



రేక: 0579-5వరాళ సత: 13-411
పలల్లవ:     వడెము చేతనఁ బటట్టి క వనఁడె వునాన్ననఁడు

     తోడనఁ దోడ బెపై కొని దోసిలొగద్గీనఁ గదవ
చ. 1:     మానఁటనఁల దేనెల గారీ మానఁటమానఁటకిని నీక

   కాటక కనున్నలచటూపే కానఁడి పారీని
    తాటతచి వభునితోడ దారా మోనా జూపతవ
   యేనఁటకి జాగలసేసే వనఁక నియతకొనవ

చ. 2:     నిలవలల్ల వనయమే నితడానఁ గొనల సాగీ
   బలిమెలల్లనఁ జనున్నలనే పనఁజ చటూపీని

    నెలకొని యతనిపపై నీడా నెతడానఁ గాసితవ
  చలము లితకనేనఁటకి సమత్మితతచనఁగదవ

చ. 3:     చేరి సేసల వటట్టితే చిరముతాతల గారీని
   గోరికొన గీరితేను యేర వారీని
    యరీత శ్రీవతకటేశ కితపూ సొతపూనఁ జూపతవ

    ఆరయ నినఁక నేనఁటకి అటేట్టి మెచచ్చెనఁగదవ



రేక: 0579-6లలిత సత: 13-412
పలల్లవ:    ఏనఁటకి నిషటూట్టిరము ఇతదుకనఁగా నీతోను

    నానఁటకొన సలవుల నవువ్వె నవవ్వెనఁ గాక
చ. 1:    యదురాడేనా నీక నేమేమ సేసినాను

   కదిమ నీమాటల వతకల దిదేదమా
   పదరి మరియేమెపైనానఁ బలమార సొలసేమా

  సదరమనుచ నినున్న సాదితచేమా
చ. 2:     తటట్టి దిటేట్టిమా నినున్న దిమత్మిరివపై తరిగితే

   యిటేట్టి నీమేని మచాచ్చెల కీడితచేమా
   గటట్టి నీక లేదనుచ గణదోషా లతచేమా
   పటట్టిరానఁగా నేము నీతోనఁ బతతమాడేమా

చ. 3:    కాదు గటూడదనేమా గబబ్బుతనాల నుతడనఁగ
 వాదులడిచేమా నీవనితలతో

   పోదిగా శ్రీవతకటేశ పొతదితవ ననున్ననిటేట్టి
  సాదునఁదనమే కాక జతకితచేమా



రేక: 0580-1భపైరవ సత: 13-413
పలల్లవ:     వనన్నవతచ నేమునన్నది వచిచ్చె వచిచ్చె ఇతదులోను

   అనిన్నటా నీడేరితచి ఆదరితచ నీవ
చ. 1:     ఆసపడి వునన్నదాన నటేట్టి నీవమ సేసినా

  వసారకొతటా నినున్న వతగెమాడేనా
  నేసవటట్టి పతడాల్ల డి సేసుకొనన్నవానఁడవు
   దోసము రాకతడ మనిన్నతతువుగాక నీవ

చ. 2:     వలచి వచిచ్చెనదాన వతకల గణల నుతటే
   బలిమనఁ బెననఁగి నినున్న బతడుసేసేనా

    చెలిమ సేసి తచిచ్చె చేయి వటట్టినవానఁడవు
   చెలల నవవ్వెకతడా రకతతుగాక నీవ

చ. 3:     వళ గాచకొనన్నదాన వడుక నీవు గటూడితే
  చాలనతటా బొమత్మిలను జతకితచేనా

   యేలితవ శ్రీవతకటేశ యితతలోనే ననున్న
    మేల దపప్పుకతడా నిటేట్టి మెతుత్తి గాక నీవ



రేక: 0580-2నాదరామకిగయ సత: 13-414
పలల్లవ:     మగవా నీవ నొకక్కటే మముత్మి నలయితచనేల

   యగసకేక్కల చెలలే యితతసేసి రతదుర
చ. 1:    చేయివటట్టి తయతనఁగాను చెలల్లనఁబో జాగసేసేవు

  వయిటకివ చెలికి వనన్నవతతుమా
   ఆయడ నెదురచటూచ అతగన మాసుదుద లక
  పాయక ఆనతీవయత పరాకలేమటకి

చ. 2:    ఆనవటట్టి పలవనఁగ నతగనలతో నవవ్వెవు
   వపైసవపై నాలగ ననిన్న వాబ్రాసతపదమా

    మానవత లోననుతడి మరీ దటూతకత నతప
   దానికేమనే వయత యతరి గటేట్టిమటకి

చ. 3:     వతత్తిరితచకొని రానఁగా నువద నిటేట్టి కూడిత-
  వతత్తిల శ్రీవతకటేశ యచచ్చెరితతుమా

    తతత్తిరాననఁ గమత్మిటని తరణ సనన్నల సేస
   చితత్తిగితచి యేలవయత సిగద్గీలిపప్పు డేనఁటకి



రేక: 0580-3సౌరాషట్టి సత సత: 13-415
పలల్లవ:   ఇతతటవానఁడవు యినీన్న నెఱనఁగవదాద

   వతతగా నెదిరినఁ దముత్మి వచారితచవదాద
చ. 1:    కకక్కసమేల సేసేవు కపప్పురమేల చలేల్లవు

  మొకిక్కతే నెఱనఁగవదాద ముతదరెతుత్తి
   పకక్కన నేలతటేవు బాసలేల సేసేవు

 వకక్కమాటాడితే నటూరకతడవదాద
చ. 2:    చనున్నలేల పసికేవు చలమేల నెరపేవు

  సనన్ననే తలియవదాద జాణతనము
   యనిన్నమారల నవవ్వెవు యితతయేల పననఁగేవు

   వునన్నటాల్ల నే వుతడి వదిదక గావదాద
చ. 3:     మేరలేల మ రేవు మెచచ్చెలేల మెచేచ్చెవు

  చేరితే గరనఁగవదాద చితత్తిమెలల్ల ను
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

   సారెనఁ గొసరితేనఁ జనవయత వదాద



రేక: 0580-4శతకరాభరణత సత: 13-416
పలల్లవ:    ఆసపడి వచెచ్చె నానఁటదానినఁ దోయ

  దోసమేల యపనఁ జేసుకోవయాత
చ. 1:    కతదువ చటూపీని కానుక లిచచ్చెని

  వతదుల చెపీప్పుని వలనఁది
  యితదరిలో సిగద్గీలేల పచరితచ

  పొతదుల సేసుక భోగితచవయాత
చ. 2:    సనన్నల చేసని చవుల చటూపీని

  కనున్నల మొకీక్కని కలికి
   మునిన్నట వలప మటూసి దానఁచనేల
  యినిన్నట నాకెను యియతకోవయాత

చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెర సేవల చేసని
  పూవుల వసని పొలనఁత
    యవల ననేన్నలి తనఁకనఁ గొతక నేల

  భావతచాపనఁ గటూడి బదుకవయాత



రేక: 0580-5మాళవగళ సత: 13-417
పలల్లవ:     కతటమ వతటమ అటేట్టి కానీ వయాత

   వతటనే యశోదక వనన్నవతచే మయాత
చ. 1:    చలల్లలమేత్మి గొలల్లతతో సాములలల్ల నఁ జేసితవ

   చెలల్ల నయాత నేనఁడు నీక చేసినవలల్ల
      గొలల్ల కతప నీమెయి నతట గోరరేక లప కతట

   యలల్లవారము నినున్న నేమనే మయాత
చ. 2:    మగనాతడల్ల సిగద్గీల మానమే కొలల్లలడిత

  తగనయత తలనఁచిన తలనఁపలల్ల ను
     తగిలనఁ బయతద నీక తమక మాపక రేనఁగె

   యగసకేక్క లడనఁగా మాకేమ చలమయాత
చ. 3:    దొడిదవారి వావులలల్ల దోమట దొడికితవ

   అడడము లేదయత నీక ననిన్నటాను
     జడుడ నీకానఁగిట మతచె సేస లపమనఁద నితడె
   వడిడ శ్రీవతకటేశ నేమొనరిత మయాత



రేక: 0580-6కనన్నడగళ సత: 13-418
పలల్లవ:      తపప్పులితకనఁ బటట్టి నినున్న దగద్గీరి కూచతడు మటేట్టి

   కపప్పుళతచ మాటలలల్ల కొతకక నీవనఁకను
చ. 1:      వడె మతద వసుకో వస దపప్పు దేరచకో

   వాడు మోముతో నలసి వచిచ్చెతవ
    ఆడనుతడి త చిచ్చెన సొమత్మిది నాయదుటనఁ బెటట్టి

   యేడలేని సిగద్గీవడ నిపడేల యికను
చ. 2:   పనీన్నరవధరితచ పవవ్వెళతచ తొడమనఁద

  వనెన్నల నసురసురెపై వచిచ్చెతవ
   మునున్న పలల్లవాట వసుకొనన్న పచచ్చెడమదే

    వనెన్నల గాస నదే వరవక మనఁకను
చ. 3:      గతదము మేననఁ బటూసుకో కానఁగిలితచ నా చనున్నల

  వతదనప వతచనతో వచిచ్చెతవ
    యితదు నతదు శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న

   సతదడి వడుకలక జడియక మనఁకను



రేక: 0581-1ఆహిరి సత: 13-419
పలల్లవ:     వరల యముత్మిల వానఁడి వనెన్నల వనఁడి

   సరవతోనఁ గటూడరయత జామువోయ నిపడు
చ. 1:    వుయాతల మతచముమనఁద నుతడినటట్టి నీదికక్క

   తొయతలి మేడలో నుతడి తొతగిచటూచని
    చెయతతత్తి సనన్న చేసి చేకొని పలవవయత

   చయాతటప సిగద్గీలనే జామువోయ నిపడు
చ. 2:    నెలవపై మలనఁగమనఁది నీబుజముపపై నాప

   కలవకామ సరణ గతడల్లనఁ జానఁచని
   చలివాసి రమత్మిని ఇచచ్చెట కపప్పుణయతవయత
   చలపాది సిగద్గీలనే జామువోయ నిపడు

చ. 3:    చేరి దోమతరలోని శ్రీవతకటేశ నినున్న
   గోరనటూనఁది కానఁగిలితచి కొసరీ నాప

   గారవతచి యేలితవ గకక్కన మోవయతవయత
   సారెక నొడనఁబాటల్ల జామువోయ నిపడు



రేక: 0581-2శ్రీరాగత సత: 13-420
పలల్లవ:    సతదడిలో నెతదానఁకా సారెక గబబ్బుతలేల్లవు

   కతదువపైన చోటనే జోకగా నుతడరయాత
చ. 1:     సరసమాడిననఁ గాని చవ గావు వలపల

    తర వసుకొనన్ననఁ గాని తీరదు సిగద్గీ
     వరసి నవవ్వెననఁ గాని వకక్కట గాదు మనసు
    తరణ నీవు నేక తాన నుతడరయాత

చ. 2:     పచిచ్చె మాటాడిననఁ గాని భావముల గరనఁగవు
    యిచచ్చెనఁ గొసరిననఁ గాని ఇతప రేనఁగదు

   వచచ్చెనవడెపైననఁ గాని వలయప కోరికెల
  పచచ్చెల మేడలోననఁ బవవ్వెళతచరయాత

చ. 3:    బగవునఁగానఁగిటనఁ గాని పగయముల సమకోవు
   తగలపైననఁ గాని లేదు తరితీప

    మగల శ్రీవతకటేశ మెలనఁత నేలిత వటేట్టి
   నగరిలోననే వుతడి నతట చటూపరయాత



రేక: 0581-3కరతజి సత: 13-421
పలల్లవ:   అతదువలల్లనఁ గాని నమత్మినఁడాతనఁడు

  అతదములగా నితకా నానవటట్టి కొనవ
చ. 1:     సారె నీవు నగనఁగాను సరసునఁడు తనవోళళ్ళ

   నేరమేదో యని మత నెమకీని
   గారవతచి నీవతదుక కపప్పురవడె మచిచ్చె

    ఆ రీత నే మరనని ఆనవటట్టి కొనవ
చ. 2:    పలమార మొకక్కనఁగాను పచిచ్చెదేరె వతగెమని

  తలవతచక బాసల తలపట ట్టిని
   కలసి నీవవళ కానఁగిలితచి బుజజగితచి

  అలరితచి నిజముగా నానవటట్టి కొనవ
చ. 3:     వదదనఁ గాచకతడనఁగాను వరస నిదోమో యని

   పొదుద వదుద నీతోనే భోగితచని
   వదిదక శ్రీవతకటేశ నొడనఁబరచి నీవటేట్టి

  అదుద కొని పాదముల నానవటట్టి కొనవ



రేక: 0581-4మనోహరి సత: 13-422
పలల్లవ:     నీవు చేసిన భాగతము నేనేమని పొగడేము

   సొవలగ నినేన్నసి నీసుదుద లలల్ల వతటమ
చ. 1:    పపైకొని పాదముమనఁదనఁ బాదమువసి బగితచి

   ఆక మడిచి నోరనే అతదియతనఁగా
    నీక నీకే కడునుబబ్బు నిలవలల్లనఁ జెమరితచి

   జోకతో వరగతదిస సుదుద లలల్ల వతటమ
చ. 2:     చెకక్కనునఁ జెకక్కనునఁ మోప శిరసుతోడ నదిమ

  వకక్కటపై గబబ్బుల నురమటూనఁదనఁగాను
   తకక్కక నీవతతలోనే తనువలల్లనఁ బులకితచ

    చొకక్కమెపై కళ రేనఁగిన సుదుద లలల్ల వతటమ
చ. 3:     పానుపపపై నొతత్తిగిలి బతతనే రతుల చటూప

  ఆనుక శ్రీవతకటేశ ఆకెనఁగటూడనఁగా
   తానకమెపై మరిదదర తలకొని మోవతేనె

    సనల గరిసిన మ సుదుద లలల్ల వతటమ



రేక: 0581-5నాగవరాళ సత: 13-423
పలల్లవ:    లోనికి రావయాత లోకమెలల్ల రటాట్టి య

   దనికినఁగానే యితత తరలోనే వునన్నది
చ. 1:     మగవ నీతో నిటేట్టి మాటలనోన్న అడనఁగాను

  చిగరమోవ యలల్ల జిలల్ల లయను
    అగడు సేతురా నీవు ఆనఁటదాని నితతలోనే

   తగవల చటూపలేక తరలోనే వునన్నది
చ. 2:      నలినాక సారె సారె నవువ్వె నీతో నవవ్వెనఁగాను

   తొలనఁకి చెకక్కలను చతదుగ నఁడు నితడెను
    పలచ సిగద్గీ రేనఁతురా పగయురాలి కితతలోనే

   తలిసనతటానఁ దాను తరలోనే వునన్నది
చ. 3:     కామని యేపొదుద నినున్ననఁ గానఁగిటనే కూడనఁగాను

   కామతచి మేనెలల్ల తీగెల వారెను
    దోమట శ్రీవతకటేశ తొయతలి నితత సేతురా

    దమసాన రతనఁ జొకిక్క తరలోనే వునన్నది.



రేక: 0581-6  గతభీర నాట సత: 13-424
పలల్లవ:     మాపదానఁకా మాటలేలే మరత్మిము చేత నుతడనఁగ

    యేపన మ నేరపల యిటేట్టి చటూపరాదా
చ. 1:    పతతమాడ నేనఁటకే పడనఁతులల మతోను

  కాతతునఁడే ననిన్నతతేసి గారవతచనఁగా
    అతత గలితే మర ఆతనినఁ జొకిక్కతచరాదా

   యితతుల జాణతనాల యేరవడనఁ గాని
చ. 2:      యేతుల చటూప నేనఁటకే యితదరి ముతదర నేనఁడు

    ఆతనఁడే నాపాలనఁ జికిక్క అతడ నుతడనఁగా
    చేతనెపైతే మర పతనఁ జేకొని లోనఁగొనరాదా
    ఘతల నతదరి సొతప గానవచచ్చెనఁ గాని

చ. 3:     మరిపము లేటకే కిముత్మిల నిటేట్టి పచరితచ
  యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డెనశతడనఁగా
   వరసగా వలసితే వదదనే మరతడరాదా

    గరిమ నతదుల మేల గానవచచ్చెనఁ గాని



రేక: 0582-1హిజెజజి సత: 13-425
పలల్లవ:   ఎటవతటవానఁడవు యేమ జాణతనము

  నటననఁ గేనఁకరితచకొననఁగరాదా నేను
చ. 1:    అగపడి యితతుల నీయతడ నిలచతడనఁగా

    నగరాదా నినున్ననఁ జూచి నాక నేనఁడు
     తగవు చెపప్పు మనుచ తామే సాకిరి గోరనఁగ

    మొగము చటూచి నీక మొకక్కరాదా నేను
చ. 2:    చేతులకొలనఁది నీపపై సేసలలల్ల బెటట్టినఁగాను

   యతల మెచచ్చెనఁగరాదా ఇతతలో నాక
    రాతరీనఁ బగల జాగరాల నినున్ననఁ జేయితచనఁగా
   ఘతల జూడగనఁరాదా కతదువతో నేను

చ. 3:     వటట్టి కొని నినున్ననఁ గటూడి వడిగాల సేయనఁగాను
   దటట్టిముగ ఱటట్టి సేయనఁ దగదా నాక

    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి
   చటట్టిమనెపై ఆనతదాననఁ జొకక్కరాదా నేను



రేక: 0582-2సామతతత సత: 13-426
పలల్లవ:    సతులకనఁ బతులక సాజము లీవ

  యితవుల సేసుకొతటే నియతకోలౌనా
చ. 1:   మనసురానియటట్టి మానఁట లనిన్నయపైనా

 చనవరలడితేనే చవులౌను
    పనఁనగి పననఁగి యతత బగిసి కొసరినా
  వనితల కోపాల వలపలౌను

చ. 2:   సేయరానియటట్టి సేనఁతలనిన్న యపైనా
   పాయని చటాట్టి లపై తే బానఁతౌను

  రాయడితవులపైన రచన లనెపైన్నైనా
  ఆయమెఱినఁగిన వారి వతదములౌను

చ. 3:    వాలితో నెగసకెక్కప నవువ్వెలనిన్న నవవ్వెనాను
  మేలగల వారెపైతే మెచచ్చెలౌను
    యవల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

  చాలకొనన్న నారతుల సతములౌను



రేక: 0582-3వరాళ సత: 13-427
పలల్లవ:    చెలియరో నీవ కరే సిషిట్టికరత్తివు

    నిలవున నీ మగనఁడు నిను మెచచ్చెనమాత్మి
చ. 1:    బొమత్మిల జతకితచితేనే పొదుద గతకినట ల్లను

    కమత్మి నీవు నవవ్వెతేనే కాయు వనెన్నల
    సొమత్మిల మోవ చటూపతే చకక్కల నితడుకొనును
   నెమత్మిది నీరమణునఁడు నిను మెచెచ్చెనవమాత్మి

చ. 2:     పొలినఁత నీవు చటూచితే పొదుద వడుచ నపప్పుడే
  పొలయలకల నెతడ పొడచటూపను

   తలకితచి నిలిచితే దిషట్టిమౌను లోకమెలల్ల
   నెలకొని నీవభునఁడు నినున్న మెచెచ్చెనమాత్మి

చ. 3:     యకక్కవపై నీవు గటూడితే నిరసతజలనునఁ దోనఁచ
   మొకిక్కన నీతురముక మటూనఁగ మేఘల

   వకక్కటపై నీరతులను వోలరచ్చెనఁగా నేనఁడు
   నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న మెచెచ్చెనమాత్మి



రేక: 0582-4  కేదార గళ సత: 13-428
పలల్లవ:   చెలికతత్తిలము నేము సేసేదేమ

  అలసిత వాకెమోవ అతదుకొనవయాత
చ. 1:      కూరిమ గొసరి పూవుగతత్తినఁ గొని ఆకె వస

   అరయ నీకవ మరనముత్మిలపై తానఁకె
   ఆరితేరెనఁ బనులలల్ల నతదుకేమ సేయవచచ్చె

   మారకొని వలపల మతదు వుయతవయాత
చ. 2:      బతత్తితోడ నీపపై నాప పకక్కననఁ బనీన్నర చలల్ల

  వతత్తిన వరహన నీకడుకెతత్తిను
   చితత్తిగితచి తగవుల చెపేప్పుదితదులో నేమ

   మతత్తిలి వచిచ్చె మాటల మతతద్రితచకోవయాత
చ. 3:       కొమత్మి నినున్న రతనఁ గటూడి కచముల నినున్న నొతత్తి

   కమత్మి నీక రాతకతట గటాల్ల యను
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యవవ్వెరటూ నేమ చెపేప్పుర

  తమత్మికొనగోరి యతతగము వాబ్రాసుకోవయత



రేక: 0582-5  సాళతగ నాట సత: 13-429
పలల్లవ:    పతడి పొలల్లవోదపడు పనులలల్ల ముతదరనే

    నితడు నిధనము వల నిలవ యితకాను
చ. 1:     వటట్టి వటట్టి కొను నేవ వడనఁబరచనఁగనఁ బోతే

  గటట్టి తో నాతనివదదనఁ గటూచతడవ
     పటట్టి పననఁగనఁగనఁ బోతే పతతాల చటూపనో యేమో

  చటట్టిరికముతోడనే చటూడవ యితకాను
చ. 2:    గడి వటట్టి కొనునేమో కదిసి పలవనఁబోతే

   వడువక లోననుతడి వడె మయతవ
   తడవ మాటలడితే తమకితచనో యేమో

   చిడుముడి సేవలలల్ల నఁ జేయవ యితకాను
చ. 3:     సిగద్గీల వడునో యేమో చెనకల నితచనఁబోతే

  కగద్గీదర చనున్నలతటనఁ గానఁగిలితచవ
    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి నినున్న నేల

    వగిద్గీ చేతులనే మొకిక్క వనర మతకాను



రేక: 0582-6పాడి సత: 13-430
పలల్లవ:    ఎటట్టి యాసదకానఁడవు యతదరికి నోపదువు

   నెటట్టి కొనన్న మేలకాప నిలచక వునన్నది
చ. 1:    సతదడి నతదరితోడ సరసాలడే వడ

  కతదువక వచిచ్చెనాప కాచకనన్నది
  పొతదుల పొరగలను పొతుత్తి లకడతదుకోనఁగా

   వతదు చెపప్పువచిచ్చెనాప వరగతో నునన్నది
చ. 2:    వాడవారిపపై నీవు వసతతాల చలేల్లవు

   వడె మతపనాప లోనిమేడ నునన్నది
     గోడ నికిక్క చటూచినాప గబబ్బుల నీ వతటనఁగాను

    జోడు గటూడ వచిచ్చెనాప చటూచి నవువ్వెచనన్నది
చ. 3:     కొలవులో వారినెలల్ల కూడనఁగ సనన్న సేసేవు

  అలమ పటట్టి కనాన్నప అలశనన్నది
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   కలసిన పరమాప కడు మెచచ్చెచనన్నది



రేక: 0583-1ముఖరి సత: 13-431
పలల్లవ:     కలల్ల గాదు నామాట కదిసి చటూడనఁగదయత

   చలల్ల వద లిదదరికి సగనఁబాల సుమత్మి
చ. 1:    దపప్పుగొని వచేచ్చెవతటా తరణ వాకిటనుతడి

  కపప్పుర మచేచ్చెనతటానఁ గాచకనన్నది
    కపప్పు నీయాదాయములో కడ నునన్న నీసతకి

   చపప్పుడుగా కతదులోన సగనఁబాల సుమత్మి
చ. 2:    బడలి వచేచ్చెవతటా పడనఁత మతచేనవాల

  బెడిదాననఁ జలల్ల రనఁ బెటట్టి కనన్నది
     తడవ నీకనఁ గలితే తగ నినిన్నతదానఁకనఁ గటూడి

   జడియని యాకెకను సగనఁబాల సుమత్మి
చ. 3:     పొతతనఁ గాగి వచేచ్చెవతటా పూజితచనఁగోరి నీక

  యితతేసి తామెరల మనఁదతుత్తి కనన్నది
    ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యనస నినాన్నకె రత

  సతతోషములకెకను సగనఁబాల సుమత్మి



రేక: 0583-2నాట సత: 13-432
పలల్లవ:  తొలల్లరనఁగమా నీదొడడతనము

   పలల్లద మతతయును నీపాలిటదే కాదా
చ. 1:     వని రమణుని జూచి వురము దటట్టి కొనేవు

   కానీవ రటట్టిడివతత గావా నీవు
    వనుల వనతదర నవవ్వెరతటా నుతటవ గాక

   శేన తటట్టి లలల్ల నఁ దిటట్టి చెలిల్లతచకోలేవా తొలల్ల
చ. 2:     పచిచ్చె దొరల్ల నాతనితో పతతము లడుకొనేవు

   వచెచ్చెము లేక పననఁగనోపవా నీవు
    వచచ్చెనవడా డకెక వరచి వుతటవ గాక

   తచిచ్చె రానఁగతనప చేనఁతల మతచలేవా
చ. 3:     శ్రీవతకటేశ రతులనఁ జెతది కడునఁ జొకిక్కతచేవు

    లేవ యితత సలిగె లేదా నీక
     కోవదునఁ డాతని నేనే కూడనఁగా నుతటవ గాక

    నీ వళళ్ళ గబబ్బుతనము నెరపనఁగ లేవా



రేక: 0583-3కాతబోదిసత: 13-433
పలల్లవ:     చెపరయత వనే నేను చెవుల పతడువగాను

  కపప్పుళతచనఁ జెమటల కూడుకొతటరా
చ. 1:    మతతనాన నునాన్ననఁడవు మగవయు నీవును

  అతతరతగప మాట లడుకొతటరా
    వతత లేక యనసిటేట్టి వడుకతో నునాన్నర
   చితత దర బాసలలల్లనఁ జేసుకొతటరా

చ. 2:    పానుపపపై నునాన్ననఁడవు పడనఁతయు నీవును
  మేనరికాల దలిసి మెయికొతటరా
   గానముల చేసుకొతటానఁ గళలతో నునన్నవార

   కానీలే మమనసుల కరనఁగితచ కొతటరా
చ. 3:    సనన్నల చేసుకొనేవు సతయును నీవును

   యినేన్నసి రతుల మలో నెతచకొతటరా
    ననున్ననఁ గటూడితవ నేనఁడు ననిచి శ్రీవతకటేశ

   వునన్నతతో మరిదదర నొడనఁబడు కొతటరా



రేక: 0583-4శదద్ధవసతతత సత: 13-434
పలల్లవ:      వఱవక నేనఁ గటూడి వస నతదుకూ నతపేను

   తఱి నాక మొగమోడితతలో వరగతదేవు
చ. 1:       యవవ్వెతకో ఆడ వడె మచిచ్చె వచిచ్చె ననున్ననఁ గని

   అవవ్వెలనఁ బోరాక వుపాయాల చటూచేవు
     నవువ్వెచ నీ కొతగవటట్టి నాయితటకినఁ దసి తేను

  వువవ్వెళటూళ్ళర దిగలతో నుసుత్సరనేవు
చ. 2:       వతదాపకనఁ జెపప్పు వచిచ్చె వస నీడ ననున్ననఁ గని

   అతది కొతపోరాక వుపాల చటూచేవు
    సతదడి నే మాటలడి జరపలనఁ బెటట్టితేను

    పొతదుగనఁ జలల్ల రీ నతటా పొదుద ల చటూచేవు
చ. 3:       వతట నాకెనఁ బెటట్టి వచిచ్చె వదిదకతో ననున్ననఁ గని

   అతట పాయరాక వుపాయాల చటూచేవు
   జతటయి శ్రీవతకటేశ సమరతనఁ జొకిక్కతచితే

    పతటగా నితదుతట నతటా బమత్మిట గొనేవు



రేక: 0583-5కాతబోదిసత: 13-435
పలల్లవ:    కాకనన్న నితత లోనఁగేవా గడుసరివ

    కేకల వటట్టి నవవ్వెతేనఁ గితదువడే వపడు
చ. 1:    పకక్కన మాటాడితే నీపపైకి తీసుకొనేవు

   చకక్క దిషిట్టితచి చటూచితే జడిసేవు
   మొకిక్కతేనే వతగెమతటా మొగము వతచకొనేవు

     నికిక్క యతదపై నా నీవు నేరమ చేసితవో
చ. 2:    పేరకొని పలిచితే బద్రియముల చెపేప్పువు

   చేరి చేత నివరితే సిగద్గీవడేవు
    అరసి కొతగ వటట్టితే నానల వటట్టి కొనేవు

    దార దపప్పు యతదపైనా నితదలక లోనెపైతవో
చ. 3:    మెచిచ్చె కానఁగిలితచకొతటే మేనెలల్ల నఁ జెమరితచేవు

   పచిచ్చె రతులనఁ గటూడితే బద్రిమసేవు
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

  వచిచ్చెనవడి నెతదపైనా వలల్లవరలపైతవో



రేక: 0583-6మధతమావత సత: 13-436
పలల్లవ:    ఎకక్కడికినఁ బోనతదువు యవవ్వెత నతటనతదువు

   గకక్కక తారకాణతచకొతదు గాని రావయాత
చ. 1:    మదిమదినుతడి నీతో మాటలడిన ఫలము

  కదిసి యితతటలోనే కతటమయాత
   అదివో ఆపనఁ దిటట్టితనతటానఁ జెపప్పుతవట

   కొద లేకతడానఁ దలపకొతదువు రావయాత
చ. 2:    చకక్కజాడ నీతోడ సరసమాడిన ఫల-

   మకక్కడనే నాక ఫలియితచె నయాత
  మొకక్కలపాపవని నీముతదల వటట్టితనని

   అకక్కడ నతటవట నీవాడుకొతదు రావయాత
చ. 3:     పొతచి నీకానఁగిటనఁ గటూడి పొతదుసేసిన పలము

  వతచన లేక సరివచెచ్చెనయాత
   యతచి శ్రీవతకటేశ నీకిడిన తముత్మిలమాకె-

   కతచమతట ననన్నది రటూపతచవల రావయాత



రేక: 0584-1దేశక సత: 13-437
పలల్లవ:    ఐనవని కినఁకనేల అతతగొరబు చేసేవు

   దని నేమవచెచ్చె నీక తలసుకోరాదా
చ. 1:     యిచచ్చెకమాడనఁగనఁ బత నేల గదిదతచి వసేవు

   అచచ్చెప నీలోనికోప మానఁపనఁగ రాదా
     పచిచ్చె దేరిన పనుల బయల సేయనఁగ నేల

   వచెచ్చెనఁగా యితటకతనఁడు వడినఁ గటూడరాదా
చ. 2:    ఇపప్పుడిటేట్టి నవవ్వెవాని నేల వటట్టి లవటేట్టివు

   తపప్పు లతచకిటేట్టి దయనఁ దలచరాదా
   చెపప్పును తనచేనఁతల చిడుముడి పడనేల
  కపప్పునఁగా పచచ్చెడమనఁకనఁ గానిమత్మినరాదా

చ. 3:    చెకక్కనొకిక్క కూడేచోట సిగద్గీలేల పతచేవు
  వకక్కటపైతవ చనున్నల నొరయరాదా

    నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న నేల మరనఁగేల
  తొకెక్కనఁగా పాదమటేట్టి సతతోసితచనఁగరాదా



రేక: 0584-2శ్రీరాగత సత: 13-438
పలల్లవ:    పడనఁత నీపతనఁ దచేచ్చె భద్రిమయకవ

   యడయని నీతమక మేమని చెపేప్పుదే
చ. 1:   వనెన్నలబయటనుతడి వసవయతడ లనేవు

    అనిన్నటానఁ జతదుగ ని రవ యని యాడేవు
   పనిన్నన చిలకలను పకెక్కర గఱ ఱ్ఱైలనేవు

   యనన్నరాదు నీవరహ మేమ చెపేప్పుదే
చ. 2:    తుమత్మిదలనఁ గనునఁగొని దొడడయేనుగ లనేవు

  కమత్మిన చిగరలే కతుత్తి లనేవు
   కమత్మిరనఁ గోయిలలను కాముని దటూతలనేవు
   యమెత్మిల నీవలపల యేమ చెపేప్పుదే

చ. 3:    వడుకతోనఁ జలల్లగాలి వతతమాసటనఁ డనేవు
    వడెప గపగము చలి వనఁడి యనేవు
   కూడె శ్రీవతకటేశనఁడు గొబుబ్బున నినిన్నతతలోనే

   యడనే నీభాగతమనఁక నేమ చెపేప్పురే



రేక: 0584-3భపైరవ సత: 13-439
పలల్లవ:     ఇతదుకే పో వచారాన నితత వునన్నది

   చతదమెపైన జవరాల జతకెన కోరచనా
చ. 1:    గతత్తిప మనసులోని గటట్టి వడువనఁగరాదు

    చితత్తిము లోపలి మానఁట చెపప్పుక పోదు
   పొతుత్తి ననఁ బెటట్టి కొతటవ పొలతుల నతదరిని

  యత త్తైన పటట్టిపదేవ యతగిలికోరచనా
చ. 2:    ముతచిన చటట్టిరికెప మొగమోటతతపైనానఁ గదుద

   యతచవల నీ మేకల యపొదుద
   మతచ మెకిక్కతచకొతటవ మగవల నితదరిని

   అతచితప టలల్ల ల అఱడి కోరచనా
చ. 3:    వాడికె కూటపరత వలపల గడువనఁడి

    తోడనఁ గటూడిన చనున్నల తుదల వానఁడి
  వడేలతదుకొతటవ శ్రీవతకటేశ యితదరిచే-

   నీడెపైన మోహపటతత యితతేసి కోరచనా



రేక: 0584-4శదద్ధదేశి సత: 13-440
పలల్లవ:     ఏమ జాణతనమే యవవ్వెర మెతుత్తి ర యిది

   చేముటట్టి పననఁగనఁగాను జీరల దసేవు
చ. 1:     వడుక నవువ్వెల నీచే వలవటట్టి కొనరానఁగా

  జాడెరనఁగక పతని జతకితచేవు
   వడెము చేతకియతనఁగా వఱఱ్ఱైవనఁగతా నీవు

  ఆడనుతడి చెలికతత్తి నతదుకొమత్మినేవు
చ. 2:   వలల్లవరిమాటల వదవటట్టి కొని రానఁగా

   కలల్లలతటా రమణునినఁ గాక సేసేవు
   మలల్లపవువ్వెలియత రానఁగా మతదమేళమున నీవు

  పలల్లదాన పానుపపపై బరచమనేవు
చ. 3:     మోదముతోనఁ బతతముల మునుపే యియత రానఁగా

  కాదతటా శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచేవు
    పోదినఁ బచచ్చెడము గపప్పు పొదుగనఁగనఁ సిగద్గీతోడ

  తోదోపల చెమటల దుడువుమనేవు



రేక: 0584-5దేసాళత సత: 13-441
పలల్లవ:    చటూతువు రావయాత సుదత నిటేట్టి

   కాతరము లనిన్నయును గతపనఁబెట ట్టి నదివో
చ. 1:     చెమత్మినఁజెమటల చేతనఁ జిపప్పులి నీపపై వలప-

  లమత్మిగిలనఁ బెటట్టి కనన్న దువద
   కమత్మిరితపనఁ బులకలనఁ గోరికె లీరికెలతత్తి

    దిముత్మి రేనఁచి తమకము తటట్టివట ట్టి నదివో
చ. 2:     వాడికె వరప్పులచేత వడి నీప కానఁతాళము

   కూడ పోస నదివో కోమలి
    జాడునఁ జూపల తోడుత జవవ్వెన మదములలల్ల

    మేడెముగానఁ బనిన్న పనిన్న మేడగట ట్టి నదివో
చ. 3:     సలవ నవువ్వెలతోడ సిగద్గీల రతుల నీక

  కలయనఁబెట ట్టి నద కలికి
    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ యితత నిటేట్టి
   తొలగని సతతోసాల దొడిడనఁబెట ట్టి నదివో



రేక: 0584-6దేశక సత: 13-442
పలల్లవ:     కతటమగా యివ గొనిన్న కారణల నీవలల్ల

    వతటమ నినాన్న మొనాన్న వడుకాయ నేనఁడు
చ. 1:     వలల్లవాటనఁ బయతదతో వచిచ్చె యాప నిలచతడి

   పలల్లదప మాటలడనఁ బచిచ్చెగా నినున్న
   కలల్లలతటా నుతటమ నీకతల యినాన్నళళ్ళదానఁకా

   వలల్లవరలగానఁ జూచి వరగాయ నేనఁడు
చ. 2:      వుదాద్ధ ల మెటట్టి క వచిచ్చె వురపనఁ జూపలనఁ జూచి

    వుదదతడపనఁ జేనఁత సేసి వరస నినున్న
     సుదుద లే యతటా నుతటమ చొకక్కప నీ మహిమల

   అదుద క నీగటట్టిఱినఁగి అరదాయ నేనఁడు
చ. 3:     పకిక్కట వడెముతోడ పొతదుల నీతొడ యకిక్క

    మకిక్కలి కానఁగిటనఁ గటూడ మేలతో నినున్న
   తకక్కలతటా నుతటమ యితదానఁకా శ్రీవతకటేశ

   యికక్కవ ననేన్నలితవ యిరవాయ నేనఁడు



రేక: 0585-1సామతతత సత: 13-443
పలల్లవ:     కతటమ నీమభాగతము కనున్నల తుదలను నేనఁడిద

   జతటల నీకీవదతల సాజమె కదవయాత
చ. 1:    వతదులమోవుల యవుల వనఁపననానిన కచముల

   పొతదుల కొనగోరొతుత్తి ల పొలనఁతకి నీకమరె
  చితదట సలవుల నవువ్వెలసిగద్గీలమోములవతపల
   కతదువ నుతడెడి చెలికతత్తియలక నమరె

చ. 2:    తొడనఁదొడమోసిన మేలముదోమట వడెప టదుటల
    జడిగొని చటూపల ననుపల సతకిని నీకమరె

    యడనెడనఁ బయతద మరనఁగల యరనఁగని సేయుపరాకల
   ఆడియాలప మకొలవుల అతగనలక నమరె

చ. 3:   ఆయములతటనమరపల నడనఁచియునడనఁచని యటూరప్పుల
   యయడ శ్రీవతకటేశవ్వెర యిదదరికిద యమరె

     చాయల సనన్నల పదరల సరినఁ దరవాలిచ్చెన నేరప్పుల
   పాయని నీయుడిగతబుల పడనఁతుకలక నమరె



రేక: 0585-2భపైరవ సత: 13-444
పలల్లవ:     నీచితత్తిము వచిచ్చెనటట్టి నే మెలతగేదాననఁ గాక

   నాచలమే పతచితేను నగవా నీవు
చ. 1:     వసారక నే నీతో వమార వనన్నవతచనఁగ

   ఆసదపనఁగతత్తి యని ఆడవా నీవు
   వాసుల కితదరివల వతతులకనఁ బెననఁగితే
    యసరి వారిలో ననున్న నెతచవా నీవు

చ. 2:     కొతత్తిలగా నే నినున్ననఁ గోరి కొతగవటట్టితేను
   చితత్తిణది యని కాకసేయవా నీవు

    వతత్తి చెలలచే నినున్న నొడనఁబరపతచి తేను
   తతత్తిరప గణమని తలనఁచవా నీవు

చ. 3:   తరవసి నీమోవతీపల నేనడిగితే
   బెరసి నామేల రటట్టి పటట్టివా నీవు
    నిరత శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ

   సరి దటూనఁగకతడితేను సాదితచవా నీవు



రేక: 0585-3లలిత సత: 13-445
పలల్లవ:     అతపనఁగానే వచిచ్చెతమ ఆప నీవదిదకి మముత్మి

  సతపదతో మరవక చనవులీవయాత
చ. 1:   వలిసనొలల్లని వలపొడినఁబెటట్టి వసరితచ

  చలమా మాకేమ సారెసారెక
    చెలిపపై నీవ వచిచ్చె సేసచలిల్ల వచిచ్చెతట

    తలనఁచక నీవ ఆకె దతడక రావయాత
చ. 2:     సతతవడుకల నీక చవ చటూచి పలవనఁగ

   పతతమా మాకేమ పపైపపై నిటేట్టి
   కాతతక నీవపడే వుతగరము వటట్టితవట

  మతతనాననఁ దలసుక మనిన్నతచవయాత
చ. 3:    దొమత్మికూటముల నినున్న దొరలితచి అలయితచ

  యమెత్మిల మాకేమ యితతటలోనే
   నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నెలనఁత నేలితవట

  సమత్మితాయ నిటలనే సతముగావయాత



రేక: 0585-4శతకరాభరణత సత: 13-446
పలల్లవ:    కతటమ నీజాడలలల్ల గటట్టిగా నేనఁడు

   జతటయపై నీవలపల చలల్ల దువు గాక
చ. 1:    చెలనఁగి యాప పలక చెవసనఁకెను

    మెలనఁగి మరి పాదము మేను సనఁకెను
   చెలవునఁడ చెపప్పునటట్టి సేసేవా మాక

   సొలసి నీయమెత్మిలలల్ల నఁ జూపదువు గాక
చ. 2:    సతమోవ తేనెపర సరి వచెచ్చెను

    రతులనే యాపనఁ గటూడ తత వచెచ్చెను
  యితవయతనా మాతో యేలటాల

  అతరాజసప దొరవవుదువు గాక
చ. 3:    చేకొనన్న యాపకానికె చేయి నితడెను

   లకలనఁ బుకిక్కలి తములము నితడెను
  కెపైకొనేలితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న
    వాకముగా నాక నిటేట్టి వలతువు గాక



రేక: 0585-5పాడి సత: 13-447
పలల్లవ:     మాకేల గరిసితచ మాటకి మాటకి నినున్న

    జోకతో మ సరితల చటూచేదే చాలను
చ. 1:    యితదరిలోన ఆప యేతువలతత్తి యాడనఁగా

  అతదుక లోనఁగేవు నీవతతులోననే
    గొతదినే నీవాప మరనఁగనఁన జేసిన పనుల

   యతదుక నెకక్కనివనఁక నెనెన్ననిన్న గలవో
చ. 2:    కానిమాటనఁలడి యాప కనున్నల జతకితచనఁగాను

  మోనాన నునాన్నడవద మునివలనే
   యే నెపమున నాపకిచిచ్చెన మాటపటల్ల

  అనుకొని చెపప్పురానివవ యటవతటవో
చ. 3:     కగిద్గీ కానఁగిటలో నాప కాతతలనఁ దలపతచనఁగా

    సిగద్గీల వడేవు నీవు శిరసు వతచి
    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశ ఆప నీవు గటూడితవ
    నిగద్గీల మాపపై మెచచ్చెల నీకెతత పగయమో



రేక: 0585-6లలిత సత: 13-448
పలల్లవ:   వనకనఁ జేతువుగాని వనోదాలనిన్నయును

    తనివోక నీ మొగము తపప్పుక చటూచని
చ. 1:     ఇతదమని బాగాల నీకిచచ్చె దోసిట నాప

   బెతదడి రెతడు చనున్నలనఁ బకిక్కటలల్లనఁగా
    కతదువ నీకబెబ్బునతటానఁ గడునఁ బసికే వతతలో

   అతదుకోవయాత వడె మటేట్టి పటట్టి కనన్నది
చ. 2:     సారెక మనిన్నతచమని సాగిలి మొకీక్క నీక

  గారవపనఁ బరదుల గదలనఁగాను
    గోరనతట సిగద్గీలక గొబుబ్బుననఁ జానఁచేవు చేయి

    ఆరీత నీవతత్తివయత అటేట్టి పతడి వునన్నది
చ. 3:     ఆలనెపైత నని నినున్న నటేట్టి కానఁగిలితచకొనీ

  జాలవారే చెమటల జారనఁగాను
   బేలవపై శ్రీవతకటేశ పదవ తేనెలనేవు

  వోలివటట్టివయత అటేట్టి వురమెకక్కకనన్నది.



రేక: 0586-1భపైరవ సత: 13-449
పలల్లవ:     ఎపప్పుడు దయనఁ జూచేవో యేమని వనన్నవతతుము

  దపప్పుదేరే మోవతోడనఁ దలపోయుచనన్నది
చ. 1:     వడెమచేచ్చె నతటా వచిచ్చె వలనఁది పానుపమనఁద

   పాడుకొతటా నునన్నది నీపదము లలల్ల
   గోడపపై నీరటూపము కోరి చితత్తిరవుగాను

   వడుకతో వాబ్రాసుకొతటా వగితచక వునన్నది
చ. 2:      యేచ నీపొతదుల సేయ నిట వచిచ్చె పటట్టిలలోనఁ

  జూచకొతటా నునన్నది నీసొముత్మిలలల్ల ను
   ఆచాయ కెడతానఁకే నీయవసరప గాతతల

   లచక నీసుదుద లే యాలకితపచ నునన్నది
చ. 3:      సేవ సేసే నతటా వచిచ్చె చితత్తిములో చెకక్కచేత

  భావతచకొతటా నునన్నది పనులలల్ల ను
   శ్రీవతకటేశ నీవ వచేచ్చెసి యలమేలత్మితగను
   తావుకొననఁ గటూడితవ తత నలశనన్నది



రేక: 0586-2శ్రీరాగత సత: 13-450
పలల్లవ:     ఇతత నీ జవవ్వెనవన మ మాధవునఁడు

    పతతముననఁ జొచిచ్చె యిటేట్టి పాయక వునాన్ననఁడు
చ. 1:     బెటట్టి యలనఁగననఁ బతనఁ బలవనఁగానఁ గోవలల

   చటట్టి కూయనఁ దొడనఁగెను చటాట్టి లతటా
   వటట్టికతల చెపప్పునఁగా నొదిదకెపై చిలల్ల కలలల్ల

   మటట్టి తమవారతటా మాటలడనఁ దొడనఁగె
చ. 2:    పడనఁత నీకచముల పాలరిచ్చె చకక్కనఁబెటట్టినఁగా

  తడనఁబడ జకక్కవల తమజాతతటా
    నడపల చటూచి యటేట్టి నానా హతసముల

   బడినఁ దిరిగీనఁ దమ పాలివారలనుచ
చ. 3:    చెలి నీనెరినఁగరల చికక్కదియతనఁగా గని

    అళల తమ మటూనఁకని అతడ చేరీని
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁడతనఁడే నినున్ననఁ గటూడితే

   కలికి చటూడనఁగాను చకోరాల వాలీని



రేక: 0586-3పాడి సత: 13-451
పలల్లవ:     చెలల వదదననఁగానే జీరల దసేవు మేన

  కలకాలమును నెతత కాతరీనఁడవయాత
చ. 1:    సగము మాటాడనఁగానే సతచెకక్క నొకిక్కతవ

   మొగిచి చేతులతత్తి మొకెక్క నీకాప
   అగపడె నతటానే ఆనఁటదాని బెపైకొతటవ
  వగటన నీకెతత వగిరమయాత

చ. 2:     కొతతగొతత చటూడనఁగానే కరల వటట్టి తీసిత-
   వతతలో వనఁడుకొనీ నినన్నదివో యాప

   మతతనమాయ నతటానే మగవ నలయితచిత-
   వతతలోనఁ దమకము నీకేల వచెచ్చెనయాత

చ. 3:    సమత్మితతచి రానఁగానే చనున్నల వసికితవ
   పమత్మి పవవ్వెళతచెనఁ దొడపపైని యాప

    మముత్మినఁ జూచి కనెన్నయతటా మనిన్నతచి శ్రీవతకటేశ
  నెమత్మిదినఁ బదరితవ నితడువలపయాత



రేక: 0586-4నారాయణ సత: 13-452
పలల్లవ:     ఒదిదకెపై నీనగరిలో నునన్న దే చాల

  అదుద కొని పటట్టితేను ఆసకతత్తినతదువు
చ. 1:     పలమార నినున్న నేనునఁ బెపైకొని చెనకనఁగాను

   మలస నిదతత చలమరి యతదువు
    వలచి యేపొదుద నీవదదనఁ గాచక వుతటేను
    బలిమ నపప్పుట మరి బటట్టిగతటూత్తి నతదువు

చ. 2:     మగిడి మగిడి నీతో మాటలలల్ల నాడనఁగాను
  యగసకెక్కము సేస నిదేనఁటదతదువు

    మగల నీకూడిగాల మేను ముటట్టి సేసితేను
  వగటగా నిదియతత వసరితచనతదువు

చ. 3:    గకక్కనను నే వచిచ్చె కానఁగిలితచకొతటేను
   కకక్కసితచ నిది యతత కలల్లరతదువు
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యిట నీవ కూడితవ

   మొకిక్కత ననిన్నటా ననున్ననఁ జొకిక్కతచెనతదువు



రేక: 0586-5శదద్ధవసతతత సత: 13-453
పలల్లవ:   మఱియేమ చెపేప్పుమయత మాటలితకాను

   మెఱసి నీవ రావయాత మెలనఁతకడకను
చ. 1:     అకక్కడికి సుదుద ల చెపప్పుతపన చెలల నాప

  నెకొక్కనన్నతటల్ల దిటట్టి నీమారతటా
   పకక్కన నీకమత్మి దనపాదపనఁ బెనువలనునఁ

  జికిక్కతచి యతదుకొనె నీచేతదతటాను
చ. 2:    నీవతపన బాగాల నెఱినఁ దలల్లనాకల

   భావతచి కాళతజి లోపలనఁ బెటట్టితచె
    దేవులక నీరాక తలిప చెపప్పునఁగ బోతే

    కావరినఁ దలప మటూసి గడె వటట్టి మనెను
చ. 3:      బలిమ నీవు దమత్మినన్న పచచ్చెడము గొతటా రానఁగా

   వలి దములములోన వసి తొకిక్కతచె
    యలమ శ్రీవతకటేశ యితతలో నీవ వచేచ్చెసి

   కలికి గటూడనఁగానే కడు సతతోసితచెను



రేక: 0586-6  సాళతగ నాట సత: 13-454
పలల్లవ:    ఏమ గడితచకొనేవు యితతలో నొకటకట

  చేముటట్టికతటనా ఆలసేవతటనఁ గాక
చ. 1:      యడ నినున్న దొబబ్బుతనా యితటకి రమత్మితటనఁ గాక

  ఆడుకొతటనా మతచివానఁడతటనఁ గాక
    పాడనోప నతటనా పని గలదతటనఁ గాక

    వడె మకతటనా నీక వగటతటనఁ గాక
చ. 2:     గతదము పూయనతటనా కపగమచేచ్చె నతటనఁ గాక

   పతదేనకానఁగితనా చేయ వటట్టితనఁ గాక
     అతదుకోనెపై తనా వవు లతదరనాన్న రతటనఁ గాక

    నితద వసితనా నినున్న నేరప్పురివతటనఁ గాక
చ. 3:     కగిద్గీ సాము సేసితనా కాగిలితచకొతటనఁ గాక

  సిగద్గీవడితనా బద్రిమసితనఁ గాక
    వగిద్గీ శ్రీవతకటేశనఁడ వగి నీవ కూడితవ

   వగద్గీళతచితనా పొతది వలసితనఁ గాక



రేక: 0587-1రామకిగయ సత: 13-455
పలల్లవ:   అతగనక మారగమత్మి లతపవయాత

  యితగితములోనే కతట మేమతదుమయాత
చ. 1:   యతతపలిచినా రావు యగసకేక్కలడేవు

  చెతతల మాచెలికటేట్టి చెపప్పుదుమా
    ఇతతలో నేము మొకిక్కతే నిట సరససాలడేవు

  యతత కెతుత్తి కొతటవ నినేన్నమతదుమయాత
చ. 2:    కానుకము నతదుకోవు కెపైదతడ వడువవు

    కానీ కానీ యాప యఱగక మానీనా
     లోనికి రానఁజూచి పపై గలల్ల ననఁ బాదము చానఁచేవు

  యనెపము గాచకతట వమతదుమయాత
చ. 3:    అసలనునఁ బెటేట్టివు అతవను రమత్మినేవు

   వసరి యాకె యడక వచేచ్చెసనయాత
   సేసవటట్టి కూడిత శ్రీవతకటేశ నీవు

   య సుదుద లకినఁక మరి యేమతదుమయాత



రేక: 0587-2బౌళ సత: 13-456
పలల్లవ:     ఎతత కెతత మ రేల యిచచ్చెకములడేరే

    దొతతనఁ బెటేట్టిర వలప దోసము గాదా
చ. 1:    ఇతగితాన నిషటూట్టిరా లనన్ననఁడూ నాడనఁడాతనఁడు

  అతగనలల నామాట లటవతటవా
   సతగడి మమత్మిదదరిని సరిసేసేరేలే మర

   పతగితచకాతనికి నేనఁ బతత మచేచ్చెనే
చ. 2:   కొపప్పువటట్టి తీసినాను కోపగితచనఁడాతనఁడు

  యపప్పుడు మాగణముల యిటవతటవా
    కపప్పు మమత్మిదదరి నేల కానఁగిలితచనఁ బెటేట్టిరే

   చిపప్పుల దిగవనుతడి చేత మొకేక్కనే
చ. 3:    యతతేసి కొసరినాను యేమ వసారనఁడాతనఁడు

  వతతుల మావోర పటవతటదయతనా
    యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డెనస ననిన్నప డిటేట్టి

    చెతతనుతడి మెచిచ్చె మెచిచ్చె సేస వటేట్టినే



రేక: 0587-3ఆహిరి సత: 13-457
పలల్లవ:    అపప్పుడుగాని తేరవు అతగన కోపములలల్ల

   కపప్పురము చలల్లవయత కానఁకల చలల్ల రను
చ. 1:    తవరి నీవమతటవో దేవరకే తలసును

   పవళతచి వునన్నదదే పడనఁత లోన
   వవరితచి నీరాక వనన్నవతచ వరతుము
   కవగటూడ నీవ యాపకడకనఁ బోవయాత

చ. 2:     వగిద్గీ యేమ సేసితవో వరకే తొడినఁబడ
   సిగద్గీవడి వునన్నదదే చెలి వతటని
    నిగద్గీలను బటూనుకొని నీకనఁగా రారాదు మాక

   దిగద్గీన నియాతప సతదితర దియతవయాత
చ. 3:    ఆడకే యేమని చెపప్పుయతపతవో యితతలోనే

  పాడుకొతటా నునన్నదితత పానుపమనఁద
   కూడిత శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజ నీవు

   వోడక కానఁగిట నిటేట్టి వరడితచవయాత



రేక: 0587-4సాళతగనాట సత: 13-458
పలల్లవ:    కా దనక నామాట కడపరాయ-నీక

  గాదనఁబోసే వలపల కడపరాయ
చ. 1:   కపప్పుర మయతనఁగరాదా కడపరాయా- నీకనఁ

  గపప్పుత నాపయతదలల్లనఁ గడపరాయా-వో
  కపప్పుమవ కచముల కడపరాయా-వో

  కపప్పుమొయిల మేనిచాయ కడపరాయ
చ. 2:   కతదువక రారాదా కడపరాయా-ముతదే

 గతదమచిచ్చెనవానఁడవు కడపరాయ
  కతదము నీమాటలినఁక గడపరాయా-వో

  కతదరప్పుగరనఁడ మొకేక్కనఁ గడపరాయ
చ. 3:   కలసితవట ననున్ననఁ గడపరాయా-నా

   కల నేనఁడు నిజమాయనఁ గడపరాయ
  కలదాననే నీకనఁ గడపరాయా-వో

  కలికి శ్రీవతకటాదిద్రి కడపరాయా



రేక: 0587-5కొతడమలహరి సత: 13-459
పలల్లవ:   నేనెరగనఁనా తన నేరపలలల్ల

    పూని పటట్టి యితతయేల బొతక బొతకీనే
చ. 1:    కతలనిన్న చెపప్పునాను కానఁగిలితచినటట్టి గాదు

   మతకములేల తాను మరి సేసనే
   యితవు లతతసేసినా యనసినయటట్టి గాదు
   రతులనఁ బెననఁగకేల రవవ్వె సేసనే

చ. 2:     నగవతత నగినామ ననున్ననఁ గటూడినటట్టి గాదు
   యగసకేక్కలలల్ల నాతో నెతత సేసనే

   మొగమెతత చటూచినాను మోహితచినటట్టి గాదు
  అగపడి పొతదకేల ఆసవట ట్టినే

చ. 3:     మొనగోరెతత సతకినా మోవ యిచిచ్చెనటట్టి గాదు
  పననఁగి నామేనేల బెతడుపట ట్టినే

  చనవచిచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు ననిన్నపడేల
  మనసిచిచ్చె యతతకెతత మనిన్నతచనే



రేక: 0587-6మతగళకౌశిక సత: 13-460
పలల్లవ:    ఔనయాత వరకతటే నటేట్టి కాదా

   మానినులనఁ జెనకేవు మదమా నీది
చ. 1:     యవవ్వెరి తరవునఁ బోక యితటలోన నుతడేవారి

    పవువ్వెల వసే వదేమ పొదుద వోదా
  నివవ్వెటలల్ల సిగద్గీతోడ నిలచతడేవారిని

   రవవ్వెగానఁ జనున్నలతటేవు రాజసమా నీక
చ. 2:      గార వాననఁ జకక్కజాడనఁ గానఁపరము సేసే వారి

   వరక గోర నొతేత్తివు వుతడనఁబటట్టిదా
   సారెకనఁ బానుపమనఁదనఁ జదువుకోనే వారి

    నీరీతనఁ బాదాన జిమేత్మి వమెత్మిల నీక
చ. 3:      వచచ్చెము లేక నీక నటూడిగము సేసే వారి

  మచిచ్చెక నలయితచేవు మనిన్నతచరాదా
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్న నేలితవ

   పచచ్చెవరిగే వతతేసి పగయమా నీక



రేక: 0588-1నాగవరాళ సత: 13-461
పలల్లవ:     ఇసుక పానఁతరల యిదదరి మ జవవ్వెనాల

   కొసరక మనసులో గరి దానఁకీని
చ. 1:     వలప రేనఁచకమ వదుద వదుద అతతేసి

   మెలనఁగి కలి ముదిరి మెడిదయతని
    చలము సాదితచి నీవు జవరాలిని రతకి
  పలవక నీమోవ పపప్పుగట ట్టిని

చ. 2:      జఱసి చనున్నలతటక చాలనఁ జాల మనఁద మనఁద
   మఱి వుపప్పు చితది యినుమడయతని

   కఱకరితపచ నితత కతదువక రమత్మిని
  చెఱనఁగవటట్టి తయతక చెమరితచని

చ. 3:     ఱటట్టి గా నవవ్వెకమ ఆఱడి నిటేట్టి కూడితవ
   యిటేట్టి గోర గీరితే నేరయతని
   నెటట్టిననఁ బతతమాడక నీవు శ్రీవతకటేశనఁడ
  చటట్టిప సరసముల సటూడువట ట్టిసి



రేక: 0588-2ముఖరి సత: 13-462
పలల్లవ:      నీకేల పొదుద వోదు నేమెతత బానఁత పడాడ ను

   దాకొని యపప్పుడు నీచితాత్తి ననఁ బట ట్టినా
చ. 1:      పొరగ పోరచి యాప పొతదుల నీకనఁ జేయనఁగా

  సరసము నేనాడితే సతగతయతనా
  తరవాత పనులప తలపటట్టి కతడనఁగాను

   బెరసి మా పలపల పగయమయతనా
చ. 2:      మేడమనఁద నుతడి యాకె మేకల నీకనఁ జేయనఁగా

  వడెము నేనిచిచ్చెతేను వడుకయతనా
     కూడేనతటా నినున్న నిటేట్టి కోరి వనఁడి వుతడనఁగాను

   యడ నుతడుమతటే నీక నితవయతనా
చ. 3:     తానే వచిచ్చె యాకె నీదగద్గీరనఁ గటూచతడనఁగాను

   ఆనుకొని నే నవవ్వెతే నతదమయతనా
   మానక శ్రీవతకటేశ మమత్మితదరినఁ గటూడితవ

    య నిజము లిటేట్టికాక ఇనఁక వరయతనా



రేక: 0588-3లలిత సత: 13-463
పలల్లవ:    మాకేమ పని నీ మరాత్మిలతత్తిను

   కాకసేయనఁ బనిగదాద కమత్మిట నీసుదుద ల
చ. 1:     వపప్పుగొని మోనముతో నటూరకే వుతడుటే మేల

  చెపప్పునేల నీగణల చెలలతోడ
    చొపప్పువటట్టి కనున్నలనునఁ జూచకొతటా నుతటే మేల

   కపప్పునేల నీమేని కతదువ గరతుల
చ. 2:     పవవ్వెళతచి పానుపపపై పతతాన నుతడుటే మేల

  నవవ్వెనేల నీచేనఁతక నలగరిలో
   వువవ్వెళటూళ్ళర లోలోనే వనఁకొతటానుతటే మేల

   రవవ్వె సేయనేల నీరతలో వనయము
చ. 3:     గదిదతచి కానఁగిట నినున్ననఁ గలసినదే మేల

   తదదనేల నీనేరాల దచిచ్చె సభలో
   వదిదకెపై శ్రీవతకటేశ వడనఁబాటల్లవ మేల

  వదదననఁగనేల నీవుదదతడప సేనఁతల



రేక: 0588-4కాతబోదిసత: 13-464
పలల్లవ:     ఏమాయ నీకను యితత మాక లోనఁగితేను

   కామతచినవార గాని కతసేయ నేరర
చ. 1:     వలచినవార గాని వడినఁ గొసర నేరర

  పలికేటవార గాని పతతమయతర
   కలసేటవార గాని కానఁతాళతచ నేరర

  యలమ మామటలేల యగద్గీపటేట్టివయాత
చ. 2:    చటాట్టి లపైనవార గాని సొలయనఁగ నేరర

   వటట్టి వటేట్టివార గాని వడుడ కొనర
   తటట్టినటట్టివార గాని దవతచ నేరర

   నెటట్టిన మానవువ్వెలేల రటట్టి సేసేవయాత
చ. 3:    పాయకతడేవార గాని బలిమ సేయనేరర

   రాయడితచేవార గాని రతనఁ జొకక్కర
     యయడ శ్రీవతకటేశ యిట నే నినున్ననఁ గటూడిత

  యేయడ మాపగయమేల యితతసేసేవయాత



రేక: 0588-5ఆహిరి సత: 13-465
పలల్లవ:     తపప్పులేల వసనే తనునఁ గటూడనెపైత నతటా

   యిపప్పుడేమాయనే తాను యిరవపైతేనఁ జాల
చ. 1:     దవువ్వెల జాణతనాల తానాడె నితతే కాక

   వువవ్వెళటూళ్ళర నటేట్టి వచిచ్చె వడివటట్టినా
   నవువ్వెలకతదరిలోన ననున్ననఁ గలపనఁ గాక

  నివవ్వెటలల్ల రతులక నెటట్టి కొనెనా
చ. 2:    అలవోకగా ననున్న నాయములతటనఁ గాక

  చలపటట్టి కానఁగిలితచవల ననెనా
    కలపకోల చటట్టిరికము లట చటూపీనఁ గాక

   చలవగా నామోవ చవచటూప మనెనా
చ. 3:     పానుపపపైనఁ బతడి తనపాదాల గదిదతచెనఁ గాక

   తానే నాపపై మోహితచి తమకితచెనా
   యనెపాన శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    అనుక ఇతదానఁకా నితత అతకెలనఁ జొకిక్కతచెనా



రేక: 0588-6భవుళ సత: 13-466
పలల్లవ:    మమేత్మిల వుపప్పుతతచేవు మతచముపపైకి రావయత

  యిముత్మిల మాతరితీప లలయితచనా
చ. 1:    చిగరనఁబెదవమనఁద జిమత్మి రేనఁగే మామాటల

   యగసకేక్కలపై నీకవ యేమ సేసని
   మొగమోటగట మా మోములోని చటూపల

  వగవగలను నీక వాతడల్లయతనా
చ. 2:    అరచతదురనినఁ బోలినటట్టి మానొసలి బొమత్మి-

    లిరవపై నినున్న జతకితచి యేమ సేసని
   సరినఁదగెవతట మేన జనియతచిన చనున్నల

   వరసి పననఁగితే నీవళల్ల నొచచ్చెనా
చ. 3:    ముతచి తామెరచేతుల మొలచిన కొనగోర

   ఇతచకతత నినున్నసనఁకి యేమ సేసని
   అతచల శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా ననేన్నలితవ
   వతచన మామొకక్క నినున్న వతచకొనీనా



రేక: 0589-1రామకిగయ సత: 13-467
పలల్లవ:   పదిటలోపల నేము పదనకతడు

    యదుట నుతడనఁగా గాక యతతలేదు నీక
చ. 1:    దొతగిలి వనన్నలనఁ బాల దొడికినటలనే

  యతగిలిసేసితవ నేనఁడిద మామోవ
   భతగితచి పదారవల బలిమనఁ బటట్టినటేట్టి

    చెతగట ననటూన్న నీవు చేయి వటట్టితవ
చ. 2:    గోవుల గాచి పాలకతడల మోచినటల్లనే

  మోనరాని మాచనున్నల మోనఁచితవ
  దేవుల రకిత్మిణీదేవనఁ దచచ్చెకొనినటల్లనే
   వావరినఁ దచచ్చెకొతటవ వరస మమత్మితటకి

చ. 3:   కొలనిలోవారినఁ జేరి కోకలతటనటల్లనే
   అలరి మా పోనఁకముడి అతటతవ

   యలమ శ్రీవతకటేశ యితదరినఁ బెతడాల్ల డినటేట్టి
    కలసి ననున్ననఁ బెతడాల్ల డి కడు మనిన్నతచితవ



రేక: 0589-2హితదోళత సత: 13-468
పలల్లవ:     అయనయత నీ పగయములనిన్నయు వచెచ్చెను మాక

    చేయి మనఁదాయ సేవల సేసేమయత నీకను
చ. 1:    ఆనవటట్టి నేనఁటకి నీవతతేసి నాతోను

   కానవచచ్చెని రేపలల్లకాడ నీ గటట్టి
    వనులలల్లనఁ జిలల్ల లయ వని వని నీకతల

   వనిన నామనసటట్టి వడనఁబడ నినఁకను
చ. 2:     సాకిరి చటూప నేనఁటకి సారెసారె నాముతదర

  జోకల కొలనికాడనఁ జూచేమనిన్నయు
   చకాకపడెను నాచితత్తిము నీమేను చటూచి

   యకడ నినఁకనటల్ల యియతకొతదు నిజము
చ. 3:    చెకక్క నొకక్కనేమటకి చెలనఁగని నీపొతదు

   తొకిక్కన నీరతలోనే తోనఁచ మాక
    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసి నే బద్రిమసిత

   వకక్కసాలటల్ల నాడే వవల నినున్నను



రేక: 0589-3దేశక సత: 13-469
పలల్లవ:      పరగ నినఁక నేనఁటది పనుల మతతుక నెకెక్క

   కెరలితచి వలపల గిజిగిజి సేసను
చ. 1:     గతదము తానఁబటూసుకొని కాతత నినున్ననఁ గానఁగిలితచి

  యితదరికి దనరత యఱినఁగితచెను
   సతదడి చెమటల పచచ్చెడాననఁ దుడుచకొని
    పొతదేట సతులకనఁ జొపప్పులగానఁ దానఁ జేసను

చ. 2:    వడెప మోవతోడ వసరి చెకక్కలతటతచి
  తోడివారి చితాత్తి లక దటూరసేసను

     వడిన కొపప్పు వరల వస నీపపై వదిలితచి
    యడనఁ దనపత వని యికక్కవల సేసను

చ. 3:     మచిచ్చెక నీతోనఁ బెననఁగి మదనముదద్రి లతటతచి
   రచచ్చెలనఁ దన సొమత్మిని రవవ్వెసేసను

   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా నినన్ననఁగలసి
   యిచచ్చెల నీవారికి మాకెఱకగానఁ జేసను



రేక: 0589-4కేదారగళ సత: 13-470
పలల్లవ:    చటూతమే య సతతోసాల సొరిదినుతడి

    ఐతే నేమే సవతుల మది మనమేలే
చ. 1:     సత తటట్టి లతనికి చవులపై వుతడనఁగాను

  మతలోన వగవనఁగ మనకేల
   యితవపై యపగతపన కితనఁడు లోనఁగచతడనఁగా

   కతలకడువ నేలే కొమత్మిలల మనము
చ. 2:    ఆప సేసే వుదదతడాల ఆతనఁడోరచకతడనఁగా

  కోపమేలే మనకను కోపలనుతడి
   వోప యాలియాజజ్ఞ మగనఁడొటట్టి జవదాటనఁడు

   ఆపసపాలేలే మన మతదరిలో వారము
చ. 3:     కొతగాప వటట్టి తయతనఁగానఁ గటూచతడాతనఁడు లోనఁగానఁగా

  పతగితచనేలే మనము పలమారను
    యతగిలి మోవచెచ్చె నాప యనసి శ్రీవతకటేశనఁ
  డతగదేలే యేలిరిదదరటేట్టి మనములను



రేక: 0589-5రామకిగయ సత: 13-471
పలల్లవ:   అటచటూడు సతనేరప్పు లవుభళశ

  అటమటముల గావు అవుభళశ
చ. 1:    యదురనఁ గొతడలమనఁద నెకిక్కనటట్టి లకిమమత్మి

  అదివో నీతొడ యకెక్కనౌభాళశ
   వుదుటన నతతలోనే వురముపపై నెలకొని

   అదిమనఁ జనున్నల నినున్న నౌభళశ
చ. 2:    ముతగోపముతోడను మొకక్కలీనఁడవపై న నినున్న

   నతగన గదదపపై బెటట్టి నౌభళశ
    కతగక వదాదిద్రి నినున్న గరదాదిద్రికినఁ దస

  అతగాలతట నితటలోన నౌభళశ
చ. 3:     చేరి నీవు నవ నారసితహరటూపలపైతేనఁ జెలి

   ఆరీతుల నినున్ననఁ గటూడె నౌభళశ
   గారవాన నీవు శ్రీవతకటముపపై నుతడనఁగాను

   ఆరసి రత మెపప్పుతచె నౌభళశ



రేక: 0589-6శతకరాభరణత సత: 13-472
పలల్లవ:    అనిన్నటా జాణ గదవ అవుభళనారసితహునఁడు

  కనెన్నలటల చటూపనఁగా గతలడిగీని
చ. 1:    బతతనే నవువ్వెల నవవ్వె బద్రిహల్లదవరదునఁడు

   చెతతనే సేవల సేసే చెతచెతలతో
    కాతతుల వారి చనున్నల కానుకల చటూపనఁగాను
   అతతలోనఁ బారిటాక పయతదలనఁ గపప్పుమని

చ. 2:   అయములలల్ల నతట నహోబలేశనఁడు
  పాయవుటతతుల తన పాదాలొతత్తినఁగా

   అయడనఁ గనుచటూపల యముత్మిల గానుకియతనఁగ
  చాయగానఁ బచిచ్చెపనునఁగ చలల్ల కొమత్మినీని

చ. 3:    సిగద్గీల దేరనఁగనఁ గటూడి శ్రీసతనాయకనఁడు
  వగద్గీ చనఁ గొమరెలలల్ల నొడివటట్టినఁగా

   కగద్గీక మోవపతడుల్ల కానుకియతనఁగా కూటము
  లగద్గీవాయ శ్రీవతకటమతదు రమత్మినీని



రేక: 0590-1  కతతల వరాళ సత: 13-473
పలల్లవ:   కాతతలకెలల్ల నఁ జెపప్పునఁ గతలయను

  చెతతనే వనేవారికి సిగద్గీలయను
చ. 1:     వాడల వాడలనెలల్ల వనితల మనఁద నీక

  వడుక వలప చలల్ల వదలయను
   కూడిన కూటములను గొలల్లతలక నీకను
   యేడనఁ జూచినానఁ జెమట లేరలయను

చ. 2:     ఆవుల మతదలోన నానఁడువారినఁ గతటే నీక
   వావుల పొతదుల పదద వాములయను

     చేవ మర రేపలల్లలో చెలల చనున్నల నీక
  పూవుల గతుత్తి లవల పూజలయను

చ. 3:    యమునానదిలోపల నతగనల జల కేలి
   సమరత మతచి నీక జాజరాయను

    అమర శ్రీవతకటేశ అటేట్టి ననున్న నేలితవ
  తమతోడి సేసపాల తలపోనఁతలయను



రేక: 0590-2ఆహిరి సత: 13-474
పలల్లవ:      రావయాత యకక్కడి సుదిద్ధ రచచ్చెలనఁ బెటట్టిక మముత్మి

   దేవరవల నీవుతటేనఁ దిటట్టినఁ గలమా
చ. 1:      నీ వచిచ్చెన చనవున నినున్న నతటనఁ గాక

   వోవనఁ జాలకతటే నినున్న నొరసేమా
     వావ గలగనఁగ నీపపై వలప చలిల్లతనఁ గాక
   తోవ రాకతటే నినున్న దటూరవచేచ్చెమా

చ. 2:     చేతకి లోనెపై వుతడనఁగానఁ జెనకిత నితతేకాక
  కాతరితచి పననఁగితే కకక్కసితచేమా

    ఆతుమెపై నీవుతడనఁగా మాయాడక రమత్మితటనఁ గాక
    ఘతల చటూపతే నినున్న గాసి సేసేమా

చ. 3:      మచిచ్చెక నీవు గటూడనఁగా మరత్మిము లతటతనఁ గాక
   పచచ్చె వరిగితే నినున్ననఁ బెడరేచేమా
   ఇచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యనసితవట ననున్న

    పచిచ్చె సేసితే నీతోనఁ బతత మాడేమా



రేక: 0590-3  మాళవ గళ సత: 13-475
పలల్లవ:     అనిన్నయు మరచి నీవాడిన టాల్ల డుట గాక

   పనిన్నన పతతములేల వటట్టి పననఁగనఁగను
చ. 1:    వోడక నినెన్నటవల నటూరక సొలయవచచ్చె

   యేడలేని వనయము రెలల్ల నఁ జేయనఁగా
     పాడితో నినున్ననఁ దపప్పుల పటట్టి నెటవల వచచ్చె
  వడెము చేతకిచిచ్చె వడుకొననఁగాను

చ. 2:     చేయి చానఁచి నినెన్నటట్టి చెనకక మనవచచ్చె
  ఆయము గరనఁగి నీవాసపడనఁగా

     చాయల సనన్నల నినున్న జతకితచ నెటట్టి వచచ్చె
  పాయము నాసొముత్మిసేసి బానఁతపడనఁగాను

చ. 3:    తగిలి నీకానఁగిటలో తనియతగ నెటట్టి వచచ్చె
  మగల నీనేరపల మెఱయనఁగాను

  అగవడి శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ
   బగివాయ నెటట్టి వచచ్చె పాలరచ్చెనఁగాను



రేక: 0590-4హితదోళవసతతత సత: 13-476
పలల్లవ:   ముతచకొతటే వలపల మొగచాటను

   పొతచే వపప్పుటని పొదుద వోదా నీక
చ. 1:     వుతగిటగానఁ జెకక్క నొకిక్క వడనఁబరచేవు ననున్న

    సతగడి నునన్న చెలల చాలరా నీక
   అతగవతచి నాచే మాటలడితచకొనేవు నీ వు

    యతగిలి మోవ మనఁదివ యేనఁటకి నీక
చ. 2:     కొపప్పువటట్టి తీసి ననున్ననఁ గొసరేవు ఆసలలల్ల నఁ

   గపేప్పు వడిగాలవార గారా నీక
   అపప్పుట మాచనున్నలొరయనఁగ సాము సేయితచేవు

   యిపప్పుడిటేట్టి చెమరితచె యితవా నీక
చ. 3:     కమత్మి ననున్ననఁ గటూడితవ గకక్కన శ్రీవతకటేశ

   రమత్మితటేనఁ దొతటనఁజటాట్టి ల రారా నీక
  వుమత్మిడి ననిన్నపడిటేట్టి వురమెకిక్కతచకొతటవ

   తమత్మిపాదాల మోవనఁగనఁ దగవా నీక



రేక: 0590-5నటట్టినారాయణ సత: 13-477
పలల్లవ:     వటట్టి సటల సేసేవు వాడికె మాముతదరను

   వటట్టికి నిదియటూ నేనే వనన్నవతచవలనా
చ. 1:    కూచతడ మననఁగరాదా కొమత్మిను నీసతగడిని

  నీచటూపలక గరెపై నిలచనన్నది
   చేచేత మాముతదరను సిగద్గీవడ నేనఁటకి

   యచోట నేకతమెపైతే నిటేట్టి వుతడేవా
చ. 2:    మాటలడుగనఁగ రాదా మరత్మిముల సకనఁగ

  మోట పటట్టి కతదుకే తమురచనన్నది
   కూటప మాముతదరను గటట్టి సేయనఁ నేనఁటకి
  పాటతచి తరమాటపైతే పలకకతడేవా

చ. 3:     కానఁగిలితచకొన రాదా కళల సనఁకనఁగ నిటేట్టి
  రానఁగయపై చనున్నల నినొన్నరయుచనన్నది
   చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్న

    లోనఁగిట నాప వుతడనఁగా లోనఁగాక మానేవా



రేక: 0590-6పాడి సత: 13-478
పలల్లవ:    ఏమ గతట వతదువతక నెమెత్మికానఁడవపై

   కామనుల మనఁదను నీకానఁక రేనఁచవలనా
చ. 1:    గరిమ నిదదరిసతది కెపైలటాల వటట్టితవ

   వరవాత నితతేసి కావలనా నీక
    పొరి నీక నితవపైతే భోగితచవలనఁ గాక

   పొరగల వారిలోననఁ బోర వటట్టివలనా
చ. 2:     గటట్టి న నాప నీ పనుగోళళ్ళ రాచితవ

   వటట్టి నేరప్పుల మెరయవలనా నీక
     యిటట్టి నీక నితవపైతే నెదనఁ బెటట్టి కొతదు గాక

   చటట్టిప సతులలోన సటూడు రేనఁచవలనా
చ. 3:    కూడియుతడి సవతుల కోపముల వతచితవ

   వాడికె యతరితీప వలనా నీక
     వడుకెపై తే రతుల శ్రీవతకటేశ పతతు గాక
     యడ ననున్న నేలి వారి నితత సేయవలనా



రేక: 0591-1నారాయణ సత: 13-479
పలల్లవ:    ఎటట్టి వగిరికానఁడవు యేమయాత నీవు

   మటట్టిపడి దయతమెపైనా మెచచ్చెవదాద నినున్నను
చ. 1:   చలమరివానఁడవు చనవల యిచిచ్చెతవ

    వలవనఁగ నాడేనఁ నీవు వదదన రాదా
   యలయితచి వరివారి నితతసేయ వగతమా

    నలవతక నితకా నినున్న నమత్మివదాద చెలల
చ. 2:    కడునఁ బతతగానఁడవు కదిసేల నవవ్వెతవ

   తడవకమని దయ దలనఁచ రాదా
     పడుచలనఁ దచిచ్చె యితత వచిచ్చె సేయనఁ దగవా

   తొడినఁబడ నిటఱ ట్టితే దోసమెపైనా ముటట్టిదా
చ. 3:    బగిసేట వానఁడవు పగయము చెపప్పునఁగనేల

   పగటన నాకె నొడనఁబరచ రాదా
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవ యప నేలితవ

   మొగచాట వలనా నీమోహమునకనఁ గడమా



రేక: 0591-2భపైరవ సత: 13-480
పలల్లవ:    ఆన వటట్టి కొతదునటే అటని నేను

    తానే లోనఁగీనఁ గాక నేనితదరివతట దాననా
చ. 1:    కడనేల వునన్నవానఁడు కానఁగిటకి రమత్మినవ

    చిడుముడి ననున్ననఁ గతటే సిగద్గీ వచెచ్చెనా
    పొడినఁబడనఁ గావచచ్చెనా పోయిన పనుల నేడు

    తడవ నే యిలల్ల లనఁ దపప్పుల వటేట్టినా
చ. 2:     వఱగేల పడనఁ దాను వడె మతదుకొమత్మినవ

  యఱకపప్పుడు లేనిది ఇపప్పుడేనఁటకే
    మఱచి సేసిన బాస మరి తలనఁచకొనీనా
   గిఱిగొన తనుదాననఁ గినియ వచేచ్చెనా

చ. 3:     తల వతచనేల తాను తగిలి కూడుమనవ
   మొలచి నాపపై బతత్తి మోసువారెనా

   కలసి శ్రీవతకట ఘనునఁడితక వడిచనా
    అలగ నే పటట్టివు దేవులనెపై దటూరేనా



రేక: 0591-3సామతతత సత: 13-481
పలల్లవ:   మానవుగా మాతోడ మతదమేళల

   పానిపటట్టి నీక నాక బానఁతచటట్టిరికమా
చ. 1:      కొపప్పువటేట్టి వది యేమ గటట్టి న ననున్న నీ

  కపప్పుసవర మునన్నదా కొయతకానఁడవు
    అపప్పుటనఁ జనున్నల ముటేట్టి వదేమ నీవు

   తపప్పుక నీసరలేమ దానఁచనఁగ బెటట్టితవా
చ. 2:   కొతగవటేట్టి వదియేమ కొసరచను

   ముతగిట నీ పపైనఁడేమెపైనా ముడిచితవా
     సతగడినఁ జేయి వటేట్టివు సారెక ననున్న నీ

    వుతగరాల తడనఁబడి వునన్న వా నావలను
చ. 3:    వోడక వురమెకిక్కతచే వదిదకెపై నీవు

   జోడుగా నీకయినటట్టి సొముత్మినా నేను
  కూడిత కతదనవోలి గోపాలకస్కృషర
  యడనే శ్రీవతకటాదిద్రి యిరవాయనా



రేక: 0591-4కాతబోదిసత: 13-482
పలల్లవ:   చెపేప్పువారి బుదుద ల చెవనఁబెటట్టిర

  దపప్పురప టలకల దేరటటట్టి లమాత్మి
చ. 1:     అపరాధిగాని వభునఁ డవవ్వెలి మోమెపై వుతడనఁగా

  ఇపడపపైతే నమత్మిదు యివవ్వెలిమోమెపై
  వుపమల నొకరొకరొటల్ల వటట్టి కొనాన్నర
   తపముల నేనఁడు కోర తమపతతములను

చ. 2:    సవ్వెతతతుగ నఁడెపై నాతనఁడు చలముతో నుతడనఁగాను
   హితురాల ననే గరవ్వెమప కనన్నది

    మత మఱి తమలోన మేరలతో నునాన్నర
  పగతనతోనఁ గలయర భావపనఁగోపాలను

చ. 3:    నీట శ్రీవతకటేశనఁడు నేరప్పుతోడ నుతడనఁగాను
   పాటతచి యాపనఁ బానుప్పుపపైనే వుతడనఁగా

   మాటలచిలక వోనఁగా మగిడిదదరటూనఁ బటట్టినఁగా
   కోటకి నలకదేరి కూటమబెబ్బునఁ గాక



రేక: 0591-5నాట సత: 13-483
పలల్లవ:     నీపాపమే కాదు ఇది నితడిన లోకముజాడ

   పపైపపై వచిచ్చెన వలప పాటతచరెవవ్వెరను
చ. 1:     అటేట్టి మతచిమాటలడే అతవ బానఁత పడనఁగ

  చిటట్టికములడే యితతనఁ జెనకేవు
    అటేట్టి కాదా పతచదార అతడనెతత వుతడినాను
   పటట్టి పననఁగేట నిమత్మిపతటకి నోరటూరను

చ. 2:    చేతులతత్తి మొకేక్కట చెలి గాచకతడనఁగాను
  ఆతలి మోమెపైనవారి కాసపడేవు

   జాతతోనఁ బాలపతడుల్ల సతగడినే వుతడనఁగాను
    ఘతనఁ బెరిగే బటూరగనఁ గాయల చటూపటట్టి ను

చ. 3:    నెటట్టిననఁ బెతడాల్ల డిన నేనే నీకతడనఁగాను
   ఱటట్టి గొలల్లతలచే నాఱడినఁ బొతదిత

    ఇటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ యితదానఁకా శ్రీవతకటేశ
    వటట్టితే పాలనునఁ జలల్ల నొకక్కరీత నుతడును



రేక: 0591-6భపైరవ సత: 13-484
పలల్లవ:    ఏల వగిరితచ మాక నితతలోననే

    య లీల నీవుతగరము యడేరితచనఁ గాక
చ. 1:    మొకక్కలప వాడవు మొదలనే నీవు

   మొకిక్క యతత వనఁడుకొనాన్న మొగమోడేవా
   కకక్కసితచ నేమటకి కానఁపరాల సేయితచే

    తకక్కలి మరనఁడే అనీన్ననఁ దేరిచనఁ గాక
చ. 2:    చలపాది వానఁడవు చాయకనఁ దచేచ్చెనని

  బలిమెతత సేసినాను బద్రిమసేవా
     అలమ పటట్టి నేనఁటకి అతదరి బొతదుల సేసే
    అలర బాణములే నెయతము రేనఁచనఁ గాక

చ. 3:   ఆసదకానఁడవు అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ
   సేసవటట్టితే ననున్ననఁ జెతద కతడేవా
    బాసగొన నేనఁటకి పపై కొనన్న వలపలే
   రాసికెకక్కనఁ గటూడితచే రతులిచచ్చెనఁ గాకా



రేక: 0592-1  కనన్నడ గళ సత: 13-485
పలల్లవ:      సలవుల నవవ్వె నేనఁ జేసిన చేనఁతల కెలల్ల

   తొలతటవల నినఁక దటూరనఁ బనిలేదే
చ. 1:     తపప్పుతచ నేరనిదాననఁ దల వతచితే నేమాయ

   వుపప్పుతతచ నతదుకనఁగా నటూరకే తాను
    చపప్పుని వలపలక సాజ మటవల నౌనే

    అపప్పుటని తను నినఁక నాడనఁ బనిలేదే
చ. 2:     కోపతచనఁ జాలనిదాన గటట్టి తో నుతటే నేమాయ

    రానఁప సేస నతదుకనఁగా రచచ్చెలో నెలల్ల
   తోపనకడెపై న వారితోడి సుదుద లిటాల్ల నే

    చాపలననఁ దను నేనఁ గొసరనఁ బనిలేదే
చ. 3:     సాదితచ నొలల్లనిదాననఁ జలల్ల గానఁనుతటే నేమాయ

   బోదితచ నతదుకనఁగాను పొదుద వోదా
   యదసనఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు ననిన్నటాల్ల నే

   కాదు గటూడదననఁగ నితకానఁ బనిలేదే



రేక: 0592-2ఆహిరి సత: 13-486
పలల్లవ:      ఇతతట నెపైన మనిన్నతచ యేల జోలినఁ బెటేట్టివు

   చెతతల నీచెపప్పునటట్టి సేయనటట్టి దాననా
చ. 1:    యేరా మమేత్మి సుదుద లతదానఁకా నడిగేవు

  గారవతచి నీగటట్టితచకయునఁ జెపప్పువు
  సారెసారెక నీతో చలపాదితనమేల

  ఔరా నీవనన్నటేట్టి అనిన్నసుదుద ల
చ. 2:    లేలే యతదానఁకా ననాన్నలితచి మనసరసేవు

  యేలగల నీగణ లఱనఁగనీవు
    శలమాలములపై న చయాతటము నీతో నేల

  మేలే నీసేనఁతలలల్ల మెచిచ్చెతనే
చ. 3:    కాని నాచనున్నలపైతే గటల్లతటానఁ బసికేవు

  ఆనుక గోరనటూనఁదితే అతటనియతవు
   పూని శ్రీవతకటేశవ్వెర పొసనఁగ ననేన్నలితవ

   నేనే నీవపైనది నిజమాయ నిపప్పుడు



రేక: 0592-3ధనాన్నశి సత: 13-487
పలల్లవ:     ఇనాన్నళళ్ళవలనఁ గావు యివగో నీ పగయముల

   కొనిన్నగొనిన్న కానుపతచి గమతాన నునన్నవ
చ. 1:    చెనకి నామోముచటూచి సలవుల నవవ్వెవు

   ననువు నీ చేనఁతలలల్ల నవువ్వెలేకావా
   వనకటవల నతటా వనఁడుకొన వచిచ్చెతేను

   పననఁగేవు మత నేమవటట్టి క వునాన్ననఁడవో
చ. 2:     చికక్కని నామోవయని సిగద్గీల వడేవు నీవు

   పకక్కన నీపని సిగద్గీవాటే కాదా
    చికిక్కతవతటా నీపపైనఁ జేతుల నేనఁ జానఁచితేను

   నికిక్క తపప్పుతచకొనేవు నీవోజ లితకేటవో
చ. 3:     పచిచ్చెగా నారతనఁ జొకిక్క బమసి మెపైమఱచేవు

   మచిచ్చెక పతతముచటూచి మఱపే కాదా
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేనసిన నామేల

   రచచ్చెలనఁ బెటేట్టివు నీరాజ మతకేనఁటదో



రేక: 0592-4పూరవ్వెగళ సత: 13-488
పలల్లవ:    తగినటేట్టి మెలనఁగితే దపైవమెపైనానఁ గరనఁగను

   వగటగా నడచితే వసిగితచ వలప
చ. 1:    చేసినటేట్టి సేయవయత సేయకమతటే నతత

   వసరకొతదువో ఆతడుల్ల వవల నీక
    ఆసపడడదాన నేను అయినతత మేలే చాల

   వాసులతచ బోతేను వడినఁబడు వలప
చ. 2:    ఆడినటేట్టి ఆడవయత ఆడకమతటే నెతత

   జాడ తపప్పుదువో పకక్కసతుల నీక
   తోడనఁ బెతడిల్లకూనఁతురను దొరకినతతే చాల

    పాడి పతతాలకనఁ బోతే పచిచ్చెదేర వలప
చ. 3:    చటూచినటేట్టి చటూడవయత చటూడకమతటే నెతత

   యేచి తమకితతువో నీకితతుల శన
   కాచక శ్రీవతకటేశ కెపైకొని ననేన్నలితవ
    వాచవ మోవడిగితే వనెన్న కెకక్క వలప



రేక: 0592-5అమరసితధు సత: 13-489
పలల్లవ:   ఏది దిషాట్టి తతము యితదులోనను

   పోది సేసేవానఁడు ననున్ననఁ బొతదనఁగవదాద
చ. 1:     యయడ నితతేసి నాతో యగద్గీవటేట్టివానఁడు తోలేల్ల

  నాయడక నిజముగా నడవవదాద
   పాయక వునాన్ననఁడనతటా బాసల సేసేవానఁడు

   చాయలక నాపపై మేల చలల్లనఁగవదాద
చ. 2:     చితత్తిగితచి నాతో నితత సిగద్గీవడేవానఁడు నానఁడే

 కొతత్తిరేకల సేయితచకోకతడవదాద
  బతత్తిగల వానఁడనతటా పపైకొనవచేచ్చెవానఁడు
  పొతుత్తి ల నామాటక వుతత్తిరమవదాద

చ. 3:    గకక్కన ననిన్నటాల్ల ను కానఁగిలితచేవానఁ డపప్పుడే
   చెకక్కల నొకక్కచ సనన్న సేయనఁగవదాద

    యికక్కవలతట శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడె
  మకక్కళతచి ననిన్నటాల్ల మనిన్నతచవదాద



రేక: 0592-6శతకరాభరణత సత: 13-490
పలల్లవ:    అమర మాటాడితవ అవునే నీవు

   జమళ మనమాటల సరివచేచ్చెవ పో
చ. 1:     అచచ్చెపనఁ బతతపమాట లడేవు మగవ నీక

   చెచెచ్చెర నీమెవ యేల చిలల్ల లయనే
    ముచచ్చెట నామని కాలముననఁ బతడిన పతటక
   లచచ్చెనల వయరా యలగల నెవవ్వెరను

చ. 2:      సటూడునఁ బాడుకనఁ జేచానఁచే సుదత వనిన్నటా నీక
   యేడలేని జీరల నేనఁడేల వచెచ్చెనే

   కూడి వచచ్చెనవడిని కొనసాగే తీగెలక
    తోడనే ములపొడిచి తుదనఁ బోది సేయరా

చ. 3:     రతుల మార మలసే రమణ నీచనున్నలక
   సతమెపై వతత్తిన కతదుజాడ లేడవ
    యితవపై ననున్న శ్రీవతకటేశ నీవు గటూడనఁగాను
    మతలో ననురాగము మానునా పపై మతచక



రేక: 0593-1లలిత సత: 13-491
పలల్లవ:    దేవరవు నీసుదుద ల తలియనివా నేము

  చేవలకిక్కతచిత వతత చిగరనఁబోతడల్లక
చ. 1:    వువదక నీవచిచ్చెన వుపదేశమే కాదా

  సవతుల నతదరిని సాదితచమని
     యివల మామోము చటూచి యేమ నవవ్వె వపప్పుటని

   జవదానఁటనా ఆనఁటది సలిగె లేకనన్నను
చ. 2:    మగవకనఁ జెవలోన మతతరితచినవ కావా

  పగటన నతదరినినఁ బరచమని
    అగడుగ మాపపై నేల ఆనల వటట్టి కొనేవు

    తగవు దపప్పునా యితత దాప లేకతడినను
చ. 3:    నెలనఁతక నేరిపన నీతతతగమే కాదా

  నెలకొని పతతముల నెఱపమని
    కలసి శ్రీవతకటేశ కడు ననేన్న మెచేచ్చెవు

   చలపటట్టి నా యప నీసమత్మిత లేకనన్నను



రేక: 0593-2దేశక సత: 13-492
పలల్లవ:     అనిన్నయు నేనెఱనఁగదు నతత బడలక నీవు

     సనన్నల సేయనఁగనఁ బెపై పపై జడిసనఁ బులకల
చ. 1:   యితచకే మాటాడవోయిట నాతోను

   పొతచిన నీమోవ గెతపల రేనఁగీని
   వతచకవోయి శిరసు వడినఁ జెకక్కపపై

    వుతచవు నీ కొపప్పు పవువ్వెల రాలీని
చ. 2:    చేతుల చానఁచకవోయి చేరి నాపపైని

   యేతలి గరతుల బాయిటనఁ బడని
  ఘతల జూడకవోయి కనన్నవారినే

    రాతరి సిగద్గీల నేనఁడు రచచ్చెనఁ బడని
చ. 3:    పననఁగకవోయి ముటట్టి బెరసి నాతో

   తనువుపపై వాసనల తగిలీ ననున్న
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలిసిత మదదరము

  అనుమానితచకవోయి అడికె వచచ్చెని



రేక: 0593-3  సాళతగ నాట సత: 13-493
పలల్లవ:   నితడుదొరవౌదువు నీజాణతనము మేల

    అతడనే నవవ్వెనఁగ వదాద అనిన్నటా నాతోను
చ. 1:      వుదదతడాల సేసి పచిచ్చె వగినఁ జటట్టిమవపై నీవు

   సుదుద లలల్లనఁ జెపప్పువదాద సటూటగా నాక
    పదదరికాలక వతటనఁ బెటట్టి క ఆపనునఁ దచిచ్చె
   గదిదతచవదాద నీవు కమత్మిట నాచెలల

చ. 2:    కొతత్తిరేకల నితచక గణవతతుని వలనే
   బతుత్తి లలల్ల నఁ జేయవదాద పపైపపై నాక

   హతత్తిన తరితీపల నాపసొముత్మి మేననఁబెటట్టి
    పొతుత్తి ననఁ గటూచతడవదాద పూని వచిచ్చె ఇపడు

చ. 3:    రతులనఁ దనిసి వచిచ్చె హితవరివలనే
   తతనఁ బెడరేనఁచవదాద తమ నాకను
  కతనఁ బరమపదేశ శ్రీవతకటేశనఁడవపై

   సతమెపై కూడనఁగవదాద సారెనిటేట్టి ననున్నను



రేక: 0593-4సితధురామకిగయ సత: 13-494
పలల్లవ:    ఎతత బలవ నీక నెడగొలల్లకతత్తివటే

   వతతువరసల యాప వలచి వుతడనఁగను
చ. 1:     ఇపప్పుడిటేట్టి వచిచ్చె పతకేమ చేతుల చానఁచేవ

  కపప్పురమచిచ్చెన యాప గాచకతడనఁగా
   చెపేప్పుపపప్పుట నేమే చెవలోన నేకతాల
   అపప్పుసము సేవసేసే యాప వుతడనఁగాను

చ. 2:    నలవతక సతదుసుడి నవువ్వెలేమ నవవ్వెవ
  కొలవుసేసిన యాప గటూచతడనఁగా
    కలయవచేచ్చెవు పొతుత్తి కాతరాన నీక నీవ

 పలిపతచకొనన్నయాప పేగమతోనుతడనఁగను
చ. 3:     ఆసపడి నీవల అటేట్టి కానఁగిట గటూడిత

   సేసవటట్టి కూడినాప చేరి వుతడనఁగా
  వాసినఁ బరమపదేశవ్వెర శ్రీవతకటాదిద్రిపపై

   చేసుకొతట వురముపపై శ్రీసత వుతడనఁగను



రేక: 0593-5శ్రీరాగత సత: 13-495
పలల్లవ:    ఏమనన రమత్మినవ యికక్కడికి రమణుని

   పేగమపదాననఁ గాక బగిసేట దాననా
చ. 1:    ఆతనఁడెటవల నునాన్న నౌనఁగాదనే దాననా

  చేతకిలోనేకాక శీనఁట దాననా
   కాతరితచి తనమనఁద గాతసేసే దాననా
   యేతుల తనతోనఁ జూప నెడడదాననా

చ. 2:    తననేరముల మరి తడవట దాననా
  మనసులోదాననఁ గాక మతకదాననా

   చనవరికతత్తి నతటా సాదితచే దాననా
  పనిలేని యగద్గీలనన్ననఁ బడుచదాననా

చ. 3:    వలపల పడరేనఁచి వలనఁబెటేట్టి దాననా
  తలనఁపలోదాననఁ గాక దతటదాననా

  కలసి పరమపదఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ
  కొలనఁదఱనఁగక వుతడనఁ గొయతదాననా



రేక: 0593-6ఆహిరినాట సత: 13-496
పలల్లవ:   వదుద వదుద దోసము వలచివచిచ్చెనవారినఁ

  దిదుద కొని కోరికల దరచకతడితేను
చ. 1:      పలచనఁగా నవవ్వె యాప భావతచి చటూచ నినున్న

  నెలకొనన్న వావులను నీకేమౌనో
    తలవతచకోక నీవు దతడనునన్న దాన నేను

   అలరి యతతకెపైనాను ఆడుకొనే నేను
చ. 2:      పటట్టి పననఁగచ నీకనఁ బెపైపపై వతదు చెపీప్పుని

   నెటట్టిననఁ జటట్టిరికము నీకెతత గదోద
    దటట్టితచి తపప్పుతచకోక దాప నీక నేనుతదాన

   అటేట్టి యేపనికెపైనా నానుకొనే నేను
చ. 3:    చనవుతోనఁ గానఁగిలితచి సారెసారె మాటలడ

   నెనరెపైన నేసత్తిము నీకది యట ట్టి
    యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నీడ లోనఁగ-

   కనువపైన వడిగాల కడడమయేత నేను



రేక: 0594-1దేవగాతధరి సత: 13-497
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరికి జెపేప్పువ యసుదుద ల

  జవవ్వెనము కటట్టిపటట్టి సాదవయేతవా
చ. 1:    పావనము సేసాతనఁడు పలకనఁగా లోనఁగేవు

  సేవసేసే దానికితత సిగద్గీలేనఁటకే
   తావుకొని సతులలల్ల దతడనుతడనఁగానఁ గాక

   భావతచి యేకతమెపైతేనఁ బెపై కొనకతడేవా
చ. 2:    వాడికగా నాతనఁడు నవవ్వెనఁగానఁ దలవతచేవు

   వడుకక తత్తివు నీక వరపేనఁటకే
     యడనఁ బటట్టిప దేవుళళ్ళ నితదరినినఁ జూచి కాక
   కూడేవళ నితటలోననఁ గొతకనఁ జూచేవా

చ. 3:    కపప్పు శ్రీవతకటేశనఁడు కానఁగిలితచనఁగా నవవ్వెవు
   యపప్పుట దానవు నీక నెమెత్మిలేనఁటకే

     అపప్పుట నేము గటూడిన ఆవరస యతచి కాక
  ముపప్పురి నీవరసను మోసపొయేతవా



రేక: 0594-2మాళవ సత: 13-498
పలల్లవ:    ఇతదరివలనఁ జూడక యితకా ననున్న

   మతదలితచి యటవల మనిన్నతచినా మతచిదే
చ. 1:     తతత్తిరితచి నీమనఁద తపప్పుల మోపనఁగ నోప

    కొతత్తి కొతత్తి మాటలను కొసర నోప
    బతత్తిగలదాన నీతోనఁ బతతము లడనఁగ నోప

   చితత్తిగితచి యేమ దయసేసినాను మతచిదే
చ. 2:      చేయి చానఁచి కొనగోరనఁ జెనకనఁగ నే నోప

    చాయల సనన్నల నినున్న జరయ నోప
     నీ యాధీనప దానను నినున్న వతగెమాడ నోప

   రాయడితచ కెటవల రకతచినా మతచిదే
చ. 3:      అటేట్టి కానఁగిటనఁ గటూడిత నలయితచ నే నోప

    వటట్టి సటలడి నీతో వాదితచ నోప
   ఇటేట్టి శ్రీవతకటేశ యనసితవట ననున్న

   పటట్టిముగటట్టి ననెన్నతత పాలరిచ్చెనా మతచిదే



రేక: 0594-3భవుళ సత: 13-499
పలల్లవ:    ఆపనేమ యడిగేవు అపప్పుట నీవు

  యేపన సిగద్గీవడుటే యియతకొనుట
చ. 1:    అరసి చతురడ నీవానతచిచ్చెన మాటక

   సరి నటూర కతడితేనే సమత్మితతచట
    సరికి బేసికి నీవు జాణతనము లడితే

   సరసము తానాడితే చనవు చెలిల్లతచట
చ. 2:      ఆరీత ఘనునఁడవు నీ వాపనఁ దపప్పుక చటూచితే

   సారెనఁ దిరగనఁ జూచితే సమత్మితతచట
   కేరికే రి నీవటేట్టి కిలకిల నవవ్వెతేను

  తారకాణగా నవవ్వెతేనఁ దమకితచట
చ. 3:    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి కానఁగిలితచితవ

   చనున్నల నాప వతుత్తి టే సమత్మితతచట
    మనిన్నతచి మోవ యిచిచ్చె మరగనఁగనఁ జేసుకొతటే

    పనిన్న తాను మోవచచ్చెట పతవతదు వటట్టి ట



రేక: 0594-4శతకరాభరణత సత: 13-500
పలల్లవ:   కానీవయత అతదుకేమ కడవరాయ-నేము

  కానమా నీచేనఁతలలల్ల కడపరాయా
చ. 1:   కపప్పురప నవువ్వెల కడపరాయ-నాక

  గపప్పువోయి పచచ్చెడము కడపరాయా
    కపప్పుల దేరీ నీ మోవనఁ గడపరాయ-యివ

 కపప్పుముగా నెవవ్వెతచెచ్చెనఁగడపరాయ
చ. 2:   గరగరని వానఁడవు కడపరాయ-నాక

  గరనఁగి వలవవోయి కడపరాయా
  కరణతచి ననన్నతటనఁగానఁ గడపరాయ-నినున్న

  గరిసితచే దవవ్వెతోయి కడపరాయా
చ. 3:   కలవదతడ నీకద కడపరాయ-ననున్న

  గలసిత వతతలోనే కడపరాయా
  కలికి శ్రీవతకటాదిద్రి కడపరాయ-నీకనఁ

  గలదినఁక నెవవ్వెతోయి కడపరాయా



రేక: 0594-5మాళవగళ సత: 13-501
పలల్లవ:    నాకెతత పగయము చెపీప్పు నానఁటకీనఁడు

   కెపైకొని పొదిగీ నటేట్టి కాతరీనఁడు
చ. 1:    వనెన్నలనఁ జెరనఁగవటట్టి వదదనఁగటూచతడనఁ బెటట్టి క

  యనిన్నమాటలడ నాతో నెమెత్మికానఁడు
   కినెన్నర నాచేతకిచిచ్చె కిణకిణ వాయితపతచి

  అనిన్నటా మెచచ్చెనఁగద ఆసదకానఁడు
చ. 2:    వరకే నేనుతడనఁగాను వళళ్ళమనఁదనఁ జేయివసి

  సారెకెతత నవవ్వెనే జాణకానఁడు
    మేరమఱీ జూజాలడి మకిక్కలి తానే వోడి
  కూరిమేమ గొసరీనే కోడెకానఁడు

చ. 3:     తనివదరక వచిచ్చె తనక నే మొకక్కనఁగాను
  పనులనిన్న చెపీప్పునే పతతగానఁడు
   చనవచిచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు తానె ననేన్నల

   ననుప తానెతత సేస నాలికానఁడు



రేక: 0594-6నాగవరాళ సత: 13-502
పలల్లవ:    మగవానఁడవౌదువు మరి నినున్న మెచిచ్చెతని

   తగవతత నేరకతటే తత ననేన్నలదువా
చ. 1:    యేడకేడ రకమణ నెలయితచి యితటకి

  వడుకతోనఁ దచచ్చెకొతటవగా నీవు
   జోడుగానఁ బదారవల సుదతులనఁ దచచ్చెకొతట-

   వాడికెక వఱవవు అవునఁగా నీవు
చ. 2:    వరిలోని గొలల్లతల నొకత నొకతనే

  వరనఁడవపై యతటకొతటవగా నీవు
  బీరాన రాచకూనఁతుల పతడాల్ల డినటట్టివార
    అరీతనఁ బటట్టిప దేవుళళ్ళట కా నీక

చ. 3:    వరస మధురలోని వారకాతతల నెలల్ల
  వరసువసి పొతదితవగా నీవు

    సిరల శ్రీవతకటేశ శ్రీసత నతటా ననున్న
  వురమెకిక్కతచకొతటవ వోపకగా నీది



రేక: 0595-1సామతతత సత: 13-503
పలల్లవ:     మేల గాదా నీభాగతము మెఱస నితదరిలోనా

   యేలకోరయాత మముత్మి నిటాల్ల నే ఇతకను
చ. 1:     సిగద్గీలలల్ల మటూటగటట్టి చెలి నీపపై వసినటట్టి

    వగిద్గీ నీపపై వసనఁ బువువ్వెల చెతడున
   అగద్గీప మరసాముల నాయము దానఁకితచినటట్టి

    సగద్గీక పననఁగి నీమెపైనఁ జనున్నలనఁ దానొతత్తిను
చ. 2:     నవువ్వెలలల్ల నొకక్కమాటే నాత నీపపై నితచినటట్టి

   నివవ్వెటట్టిలల్ల గతదవడి నీపపైనఁ జలల్ల
  జవవ్వెనము రాసివోసి జాజరలడినటట్టి

   చివవ్వెన సరసమాడి చెనకీని గోళల్లను
చ. 3:     వవల తీపలతోడ వతదు నీకనఁ బెటట్టినటట్టి

   శ్రీవతకటేశ ఆప మోవ ఇచెచ్చెను
   భావతచి యలమేలత్మితగ పటట్టిము గటట్టి కొనన్నటట్టి

   నీవురముపపైనఁ దానే నెలకొనె నిపడు



రేక: 0595-2ముఖరి సత: 13-504
పలల్లవ:    ఎఱనఁగవా మనఁదటతుత్తి ఇతతేసి వచచ్చెనని

     తఱి నాకె నీక బుదిద తగనఁ జెపప్పుదాయనా
చ. 1:    యిపప్పుడు నామాటలక నితత వోరిచేవానఁడవు

  అపప్పుడాప రానఁగా రాకమనరాదా
   తపప్పురిల నాయలక దేరేచ్చెవానఁడవు నినాన్నప
   వపప్పుగానఁ గొతగ వటట్టితే నోపననరాదా

చ. 2:   కోటయానలినఁకనఁ బెటట్టి కొనేవానఁడవట యాప
 వటమోవకి నోరొగద్గీకతడరాదా

   మటూటకటట్టి గా వనఁడుక మొకేక్కవానఁడ వచేతుల
   చాట యాప చనున్నలపపైనఁ జానఁచకతడరాదా

చ. 3:    పరగ శ్రీవతకటేశ బలిమ ననేన్నలితవ
  బెరయక యాపతోను పననఁగరాదా

  మరిగిన అలమేలమతగనని మనిన్నతచిత-
    వరవుగా నాప నిటేట్టి యడకనఁ దేరాదా



రేక: 0595-3ఆహిరి సత: 13-505
పలల్లవ:     నీమగనఁడు కొలవులో నీపపైనే చలీ ల్ల వలప

   నేమప వడిగాలలల్ల నీవ సేయవమాత్మి
చ. 1:     తపప్పుక చటూచి నతనఁడు తతగొని నీదికక్క

  యిపప్పుడే కానుకలలల్ల నియతవమాత్మి
   కపప్పురము చలల్ల కొతటానఁ గమత్మిట సుదుద లడిగీ

  చిపప్పుల వనన్నపాలలల్ల జేసుకొనవమాత్మి
చ. 2:     చెతగట నీవుతడనఁగాను సలవ నవవ్వె నతనఁడు

   యితగిత మెఱినఁగి వడె మయతవమాత్మి
   అతగముననఁ దటట్టి పణునఁగలదు కొతటానఁ జెనకీ

   సతగతనఁ జేయతత్తి మొకిక్క సరసమాడవమాత్మి
చ. 3:   అలమేలమతగవు నినన్నకక్కననఁ గటట్టి కొనెను

  అలమ శ్రీవతకటేశ కాసలీవమాత్మి
   పలసొముత్మి వటట్టి కొతటానఁ బయతదకొతగ వట ట్టిని

   అలరి పొతుత్తి న నిటేట్టి యారగితచవమాత్మి



రేక: 0595-4శ్రీరాగత సత: 13-506
పలల్లవ:   నీకే తలసునయత నీసుదుద ల

   పపైకొని నేమడిగితే బద్రిమయ నేమటకి
చ. 1:    చెమటేల వచెచ్చెనో సిగద్గీవడి యతతలోనే

  చమరి కపప్పురదటూళ చలల్ల కోనేల
   సముకాన నేమతతలో సారెసారె నవవ్వెతేను

   అమరనఁ దటట్టి పణునఁగ అతదుపపైనఁ బటూసేవు
చ. 2:    నీకతటేముతదు కపగము నెలనఁతక మనఁదుకటట్టి

  దాకొని మగిలితచేల ధరియితచేవు
    జోకతో నేము నీమోము చటూచితేనఁ బరాకచేసి

    ఆకెనఁ గటూడి పనీన్నర అటేట్టి చలల్ల కొనేవు
చ. 3:    తలప కపప్పురము నలప తటట్టి పణునఁగ

  కలగతప రటూపలేల కెపైకొనేవు
   చెలి యలమేలమతగ శ్రీవతకటేశనఁడవు నీ-

    వలమనఁ గలసి మముత్మి నెతత మనిన్నతచేవు



రేక: 0595-5భటూపాళత సత: 13-507
పలల్లవ:    అపప్పుట నీచెలలచే నాగడాననఁ బడనేల

   మెపప్పుతచే గాని మేడమనఁదికి రారా
చ. 1:   సతగతగాదు నీసతులలల్ల నఁ జూచేర

   కొతగవటట్టి తయతకరా కొసరి ననున్న
   దొతగిలి చేసినసేనఁత తుదకెకిక్కతచ నేనఁటకి

   ముతగిట వారెరినఁగేర మటూలక రారా
చ. 2:     కనన్నవార వనన్నవారనఁ గాక సేసేరిటేట్టి ననున్న

  చనున్నల ముటట్టికరా సారెసారెక
    పనిన్న చనఁకటలో సుదిద బయట వయనఁగనేల

  మనిన్నతచి దోమతరమాట కిటేట్టిరారా
చ. 3:    అపప్పుసము వురముపపై నలమేలత్మితగ వుతడనఁగా

   కొపప్పువటట్టి తయతకరా కొతకక ననున్న
    యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి
   చపప్పుడు సేయక మతచముపపైకి రారా



రేక: 0595-6దేసాళత సత: 13-508
పలల్లవ:    వఱిఱ్ఱైతనమున నినున్న వసరితచేనఁగాక నీవు

  వఱఱ్ఱైబాగల వానఁడవు వదిదకయేతనా
చ. 1:     కాముకనఁడెపైన వానికి కడునఁ బరాకే ఘనము

   వమార మా వనన్నపము వనులతటనా
   ఆమద వడెము సేసేయపప్పుడు మదమెకక్కడు
   చేముటట్టి నేనఁ దసితేను చేరవచేచ్చెవా

చ. 2:    కనెన్నపాయప వానికి గబబ్బుతనమే ఘనము
   పనిన్న నే మాటాడితచితేనఁ బలికేవా

    వనెన్నల నతదుకనఁ దోడు వనితలలో నునాన్ననఁడ-
    వనిన్న మొకక్కల మొకిక్కనా నెరనఁగ వచచ్చెనా

చ. 3:    దొరతనపవానికి దొటట్టి వుతడు గరవ్వెమెలల్ల
   గరిమ నేనఁ జెనకితేనఁ గెపైకొనేవా
   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

  సిరలనఁ బెతడాల్ల డితవ సిగద్గీవడేవా



రేక: 0596-1  తలగ కాతబోది సత: 13-509
పలల్లవ:    ఒకరాస పడితే నీవకరికినఁ జేచానఁచేవు

  యకసకీక్కనఁడవు నినున్న నేమతదునయాత
చ. 1:    కలవకనున్నల నినున్ననఁ గలకతట చటూచితే

   నలిరేనఁగి నీవటేట్టి ననున్ననఁ జూచేవు
     మొలక చనున్నల నాప ముతచి నినున్న నతటతచితే
    కొలనఁది ననున్న నీ కొనగొర నతటతచేవు

చ. 2:      మగిడి మగిడి యాప మాట నీతో నాడితేను
  బగివాయకిట ననున్ననఁ బలికితచేవు

    నగవులప నీతో నవవ్వెతేను నీవు నా
   మొగమెపై పకపకన ముతచి నవవ్వె వు

చ. 3:    అలమేలత్మితగ నీ వురమటేట్టి యకక్కకొతటేను
  నెలకొని నావురము నీవకిక్కతవ
   యలమ నే శ్రీవతకటేశ భటూరమణని

   యిలనాప కడినుతటే యడమ ననున్నతచిత



రేక: 0596-2ఆహిరి సత: 13-510
పలల్లవ:     మమేత్మిల దటూరేవు నీవు మానఁట మానఁటకి

    అమత్మిరో నేమా నినున్న నదలితచే వారము
చ. 1:    నీమానఁటలవలల్లనే నీవు రవపైత్త్వాతవ గాక

  యేమ ననకూరకతటే నెఱినఁగేరా
    వాములపైన నీ చేనఁతలవలల్లనఁ గాకెపైతవ గాక

   చేముతచి నేమా కాకసేసేట వారము
చ. 2:      కోరి నవవ్వె నీవ తచచ్చెకొతటవ గాక యరటట్టి

   నేరపతో నుతటే నినున్న నితదలడేరా
    సారె నీబెదరనఁ జూపే సతదేహలతత్తితచెనఁ గాక

    సారసాన నేమా నినున్న చతడిసేసే వారము
చ. 3:     రానఁపగనఁ జెనకి నీవ రతకెకిక్కతవ గాక

  పపైపపై సరసమాడితే పచిచ్చెసేసేరా
  యేపన శ్రీవతకటేశ యేలితవలమేలత్మితగ
    నీపనేకాక నేమా యితత సేసే వారము



రేక: 0596-3దేవగాతధరి సత: 13-511
పలల్లవ:    ఇతదుకగా సవతుల నేల దటూరేవ

   కతదము నీసతుత్తి వలల్ల కతలేల చెపేప్పువ
చ. 1:   వలవనఁగవల లేదా వలపతచకొనవల

    యలమ నటూరకే వుతటే నేనఁట యానఁటదే
    చలమరి వభునఁడెపైతే సాగిట మొకక్కవ లేదా

    బలిమ నీకనఁ గలితే పతప సేయితచకోవ
చ. 2:     చొకక్కవలనఁ దానే లేదా చొకిక్కతచవలనఁ బతని

   యకక్కడికెకక్కక వుతటే నేనఁట యానఁటదే
    కకక్కసనఁ దాతనఁడెపైతే కడునఁ బద్రియాలడు లేదా
   తకక్కరిని నీవపైతే నాతని వతచకొనవ

చ. 3:     నేరవల రత లేదా నేరపనెపైనా వల
   యేరీతకి జొరకతటే నేనఁట యానఁటదే

  ఆరసి శ్రీవతకటేశనఁడలమేలత్మితగను నేను
   గారవతచి కూడె నీవనఁ గరణతపతచకోవ



రేక: 0596-4సాళతగనాట సత: 13-512
పలల్లవ:   నీతలనే వచెచ్చెనయాత నేరపలల్ల ను

   కాతరితచి సతులపపై కానఁక చటూపవలనా
చ. 1:    కోమలల తటట్టి లక కోపగితచే వతతలోనే

  యేమ నీమగతన మతదుమనఁదనా
   చేముటట్టి గోరనటూనఁదితే చిడుముడికే పడేవు

   సాము సేసిన బీరమచచ్చెటనఁ జూపవలనా
చ. 2:    సతుల యతగిలికీటేట్టి జడిసేవు కమత్మిటని

  యితవపైన నీయాచారా లితదుకొరకా
  రతవళనఁ బాదములొరసితే నెగద్గీపటేట్టివు

   తత నీపదదరిక మతతటనఁ జూపవలనా
చ. 3:    లలనల చనునఁగొతడలకనఁ జేయి చానఁచేవు

 బలవతతునఁడవౌత యపాటరనఁగమా
  అలమేలమతగను నేనటేట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ

  కలసితవ నీమేలికక్కడనఁ జూపవలనా



రేక: 0596-5బౌళరామకిగయ సత: 13-513
పలల్లవ:   అతదర నెఱినఁగినవ అనిన్నపనుల

   అతదియతరాదా వడె మతత సిగద్గీలేనఁటకి
చ. 1:     చిపప్పులి చెమటనీర చెకక్కల వతటానఁ గారనఁగా

  చెపప్పురాని వడిగాల సేసనాప
   దపప్పుదేరే మోవతోడ దగదొటట్టి మాటలడనఁ

   గపప్పురమెపైనా నీరాదా కడు సిగద్గీలేనఁటకి
చ. 2:     పనునఁదుర మటేట్టి వడి పకక్కలవతటా జారనఁగా

   పననఁగి నినున్ననఁ బలిచ పగయురాల
    నినుప నిటటూట్టిరప్పులతో నిలచతడి నవువ్వె నవవ్వె
   యనసి వసరరాదా యితకా సిగద్గీలేనఁటకి

చ. 3:    పూసిన కసటూత్తిరిపూత పొడివడియపై రాలనఁగ
   అసల నలమేలత్మితగ అలమ నినున్న

   యసులేక శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మినఁ
  జేసుకొనన్నపత వతతే సిగద్గీవడనేటకి



రేక: 0596-6కేదారగళ సత: 13-514
పలల్లవ:     ఇతదర జాణలే మర యేమని వనన్నవతచేము

   సతదడి గొలల్లతలము సతతోసితచే మదివో
చ. 1:   నిదదరితచేవానివల నీవు పవవ్వెళతచతడనఁగా

  నొదిదకతోనఁ బాదాలొతేత్తి రవదల
    వదదనునన్న చెలల వతడొరల మోముల చటూచి
   తదుద కొనన్న కరలతో తరవసే రదిగో

చ. 2:   అలసినవానివల నతబరము గపప్పుకోనఁగా
  మలసి నీదేవుళళ్ళ మరత్మిములతటేర

    అలరి వడిగప వారతదరటూనఁ దలల వతచి
   సలవుల నవవ్వె తలపల మటూసేరదిగో

చ. 3:    గటట్టి గలవానివల కొమత్మిల లోలోనె కూడి
   నెటట్టి కొని యితదరి లోనికినఁ బలవ్వెనఁగా

   వటట్టి క శ్రీవతకటాదిద్రి నునన్న గోవతదరాజనీ
  చటాట్టి ల కరణనఁజెతది చొకిక్కమెచేచ్చెరదిగో



రేక: 0597-1ధనాతశి సత: 13-515
పలల్లవ:    ఎఱనఁగదు మనిన్నయును యేలమాకనఁ జూపేవు

    మఱి నీవమ సేసినా మారమాట లడేనా
చ. 1:   మొగమచచ్చెమాటల మోరతోప తనముల

   నిగిడి తొలేల్ల నీవు సేరిచినవ
   యగసకెక్కప నవువ్వెల యడలేని వనయాల

   వగటగా చినిన్నవానఁడే వనన్నతోనఁ బెటట్టినవ
చ. 2:     కడు వటట్టి సరసాల కడగతడల్ల చటూపల

  యడనెడ నీక దయతమచిచ్చెనవ
   జడిగొనన్న యానలను సతదుకొనన్న చనవుల

   పొడవకతడ వవు పటట్టిగానఁ బుటట్టినవ
చ. 3:    తకక్కరి పలపలను తనియని రతులను

  గకక్కన నీవు వడిగటట్టినవ
   గకక్కక శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజ ననేన్నలి
     అకక్కర దరిచ్చెత వది అచచ్చెము నీకెపై నది



రేక: 0597-2నాదరామకిగయ సత: 13-516
పలల్లవ:     ఇతత నిషటూట్టిర మేనఁటకే యదుట నీక

    కొతత మొగమోట వదాద కొసరేవు నీవు
చ. 1:    చెపప్పుడు మాటలకే చెలవుని నితతేసి

   పపప్పుటతచనఁ దగనటే వోయమత్మి నీవు
   కపప్పుర మాతనఁడిచిచ్చె గారవతచనఁగా నినున్న

   తపప్పులతచ వచచ్చెనటే తమకితచి నీవు
చ. 2:    నగిన యతతటలోనే ననుప వచారితచక

   మొగము వతతురటవ ముదిత నీవు
   అగపడి కసటూత్తిరి నీయతగములనఁ బటూయనఁగా
  వగటన వదిలితచి వతురటవ

చ. 3:    జీర మేన నునన్నతదుకే శ్రీవతకటేశవ్వెరని
   నేరములతతు రటవ నెటట్టి క నీవు
   గారవతచితనఁడే నినున్ననఁ గానఁగిలితచి కూడనఁగాను

    పేరిడి సిగద్గీల ఇతకనఁ బెతతురటే నీవు



రేక: 0597-3నాట సత: 13-517
పలల్లవ:     నీవు సేసిన పనుల నినేన్న సనఁకనఁగాను

   ఆవటమెపై పవళతచే వతదు కోరిచేవా
చ. 1:     కొతగ వటట్టితవ ననున్న గోవతదరాజ నీవు

  యతగిలి మోవదానను ఇతదుకోపేవా
     ముతగెపై మురాల వటేట్టివు ముతచి నేనఁ బాదాలొతత్తినఁగా

    అతగాల నినున్న దానఁకగా నతదు కోరిచేవా
చ. 2:     కొసరి నవవ్వెవు నాతో గోవతదరాజ నీవు

  యసనఁగ చెమటదాన నితదుకోపేవా
     వస నుతగర మచేచ్చె వవళ నే బాగాలియతనఁగా

   నెసగ నీచేయి దానఁక నితదుకోరిచేవా
చ. 3:    కూడేవు శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజ ననున్న

   నీడ వానఁడిగోరిదాన నితదు కోపేవా
    తోడనఁ గడియాలిచేచ్చెవు వడిగము నేనఁ జేయనఁగా
   నేడేడనఁ దానఁకనో నీవతదు కోరిచేవా



రేక: 0597-4  కనన్నడ గళ సత: 13-518
పలల్లవ:    ఎటవతట వానఁడవయత యితటకి వచేచ్చెయవయత

    ఘటన నీ దేవులదే కాచకనన్న దిపడు
చ. 1:    వలచి కాతతల వడినటేట్టి తటట్టి దుర

  మలసి కోపగితతురా మగవార
   పలచితే నానఁడువార బగియక మానర

  అలగదురా నీక అతతలోననే
చ. 2:     ఱటట్టిడి సతులలల్ల నాఱడి సేనఁతల సేతుర

  పటట్టి దురా యగద్గీలలల్ల నఁ బతులేనఁదపైనా
   ముటట్టితేనఁ జటట్టిపవార ముతజేవటట్టి పననఁగదు-

  రటేట్టి సాదితతురా చలమతతలోననే
చ. 3:    రతలోనే వనితల రాజసము చటూపదుర

   తతనఁ బతతాల గొతదురా తమవభుల
    యితవపై శ్రీవతకటేశ యితత నిటేట్టి కూడితవ
  అతబతత్తి చటూపదురా అతతలోననే



రేక: 0597-5దేశక సత: 13-519
పలల్లవ:   ఉతడవయత మముత్మినేల వుడికితచేవు

  బతడుసేసి యానఁటదాని బతమాలిపతతురా
చ. 1:    అటేట్టి కానఁగిలియతక ఆసలనిన్న వటట్టినాను

  నెటట్టి కొనన్నమతకినఁ దనివ వచచ్చెనా
    గటట్టి న నీవు గటూడక గోరనెతత గీరినాను

  వటట్టి బేనఁటమేకాక వచేచ్చెదేమునన్నది
చ. 2:    తనువుల సనఁకక తత నెతత్తిమాడితే

   వనకట వరహప వనఁడి మానీనా
   చనుమొనల నానఁటక కనుచటూపలనఁ జూచితే

   గొనకొన నెతచకొనన్న కోరిక దరీనా
చ. 3:    ననిన్నటాల్ల నఁ గటూడక నవువ్వెలటూరక నవవ్వెతే

  కనెన్నపాయప సిగద్గీల కడతేరీనా
   మనిన్నతచి సేసవటట్టిక మాటలనిన్న యాడినాను

   సనన్నల శ్రీవతకటేశ చవ గానిపతచనా



రేక: 0597-6తలనఁగనఁగాతబోది సత: 13-520
పలల్లవ:   అడుగవ యితకాను ఆతనినే

   వడివటేట్టి వదాతని కొడనఁబాట గాదే
చ. 1:     చితత్తిము వచిచ్చెన సత సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

   పొతుత్తి గటూడ నీవమ కొపప్పు ముడిచేవ
   యితత్తిల మొగమోటాన నేమ ననకనాన్ననఁడితతే
  తతత్తిరాన నాపచేనఁత యితవుగాదే

చ. 2:    కూరిమ సేయితచకొనన్న కొమత్మి మాటలడనఁగాను
   తటూరి సతదుచొచేచ్చెమ సుదుద ల చెపేప్పువ

  వరవార ననేరతటా నోరచకనాన్ననఁడితతే
  యేరీత నీవాడినాను యితవుగాదే

చ. 3:    యిటప కూడివచిచ్చెనటట్టి యితత సరసమాడనఁగా
   నటట్టినడుమ నీవమ నవువ్వె నవవ్వెవ

  గటట్టిగా శ్రీవతకటేశనఁ గలసితవాతనఁడు
   యటట్టి యినానఁ జేకొనీనఁ గాని యితవుగాదే



రేక: 0598-1దాబ్రావళభపైరవ సత: 13-521
పలల్లవ:    కనెన్నపడుచ గనక గయాతళతచ నేరదు

   మనన్ననల చటూప నినున్న మరిగితచవయాత
చ. 1:     తళకన నినున్ననఁ జూచి తలవతచకొని చెలి

  తలపోస నీరటూప తనలోననే
   జలజలనఁ జెమరితచె సరగననఁ జెకక్కలలల్ల

    చెలనఁగి కానఁగిట నితచి నిగద్గీ వాపవయాత
చ. 2:     వుదుటన మాటలడి వరగి పానుప మనఁద

   యదురచటూచ రతకి నేక తానను
   ముదురనఁబులకలలల్ల మోసులతత్తి మేన నితడా

   యదపపైనఁ జేవసి యాస యడేరితచవయాత
చ. 3:     నెటట్టిన నినున్ననఁ గాగిట నితచి నివవ్వెరనఁగనొతది

  గటట్టి తోనఁ గోరికలలల్ల నఁ గోరీనిదే
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసి మొకక్కల మొకీక్క

   కటట్టి సేయకితక నిటట్టి దిటట్టినఁ జేయవయాత



రేక: 0598-2పాడి సత: 13-522
పలల్లవ:     ఎతత సేసే వతదుకనఁగా నెపప్పుటవారమే కామా

   వతతు వరసక రానఁగా వదదతటనా
చ. 1:      మాటల దొతతుల వటట్టి మచిచ్చెకల చటట్టి పటట్టి

  కూటమ కెసరవటట్టి కొతగవటేట్టివు
     యేనఁట కితతేసి సేసేవు ఇతటకి వచేచ్చెసి నీవు

  వానఁటాననఁ గానఁగిలితచనఁగా వదదతటనా
చ. 2:     వలపలనఁ బతట వతడి తలనఁపలో గటూడువతడి

  నిలవునటూరనఁ బతడి నెటట్టి కతడేవు
    బలిమేల సేసేవు పానుప మనఁదికి వచిచ్చె

  వలసినటట్టి సేయనఁగా వదదతటనా
చ. 3:     చటూపలనే వతదుచెపప్పు సొతపల పపైపపైనఁ గపప్పు

   తీపమోవతేనె గపప్పు తపేప్పువు చేయి
   రాపగ శ్రీవతకటేశ రవవ్వెలేల సేసేవు

  వపైపగానే కూడితవ వదదతటనా



రేక: 0598-3లలిత సత: 13-523
పలల్లవ:    మేనవార మదదరము మెచచ్చెలయనఁ బనుల

     య నేరపల గతట నినఁక నేనఁట మరనఁగ
చ. 1:    నవువ్వెలేమ నవవ్వెనే నయగారి తనమున

  జవవ్వెన పాయమెలల్ల జటట్టిగొనెను
   రవవ్వెలయ మావలప రమత్మినవ యితటాడక
    యవవ్వెరటూ నేమ చెపేప్పుర యికనేనఁట మరనఁగ

చ. 2:   సుదుద లేమ చెపీప్పునే చటట్టిరికములనే
   గదదరి నామనసు తానఁ గెపైకొనెను

   పదాద య నాసల పననఁగి చటూడుమనవ
    యిదదరము నిదదరమే యినఁక నేనఁట మరనఁగ

చ. 3:     తపప్పు కేమ చటూచన తన తరితీపలనే
  వపప్పుగ నాకానఁగిట నొనగటూడేను

    చిపప్పుల నా చెమటల శ్రీవతకటేశనఁడు తాను
     యపప్పుడూ ననున్న మనిన్నతచ నినఁక నేనఁట మరనఁగ



రేక: 0598-4  మతగళ కౌశిక సత: 13-524
పలల్లవ:      ఇనిన్నయు నీయతదే కతట మనఁక నొకచోటనఁ గాదు

   సనన్నల చాయల నేము సతతోసితచేమయాత
చ. 1:    మగవానికేడ సిగద్గీ మగవల వదదనుతటే

  తగిలి కానఁగలితచనఁగనఁ దమకితతుర
  యగసకేక్కలడేవారి నెరనఁగర చెలరేనఁగి

  పగట వయోమదము పచరితతుర
చ. 2:    కోడెకానికేడ వళ కొమత్మిల మాటలడితే

  యేడనెపైనానఁ గటూడుమతటా నెచచ్చెరితతుర
   ఆడికెక వరవర అతడవారినఁ జూడర

  వడెప మోవతేనెక వనఁడుకొతదుర
చ. 3:    మొకక్కలీనికేడ నీత ముదితలనఁ బొడగతటే

   గకక్కననఁ గానఁగిట నితచి కరగితతుర
  మకక్కవ శ్రీవతకటేశ మతడెమురాయనఁడవపై
   యికక్కడ ననేన్నలితవ యితతా నెరనఁగదుర



రేక: 0598-5గళ సత: 13-525
పలల్లవ:     నీ గణ మటవతటదా నినాన్న మొనాన్నను

    ఆగడాననఁ బడి వచిచ్చె అనేవు గాక
చ. 1:    యగసకెక్క మేదయత యితతులము నీతో

   నగరాదా నీవ చనవు లియతనఁగా
    మగిడి యవవ్వెతోచేత మాటనఁ బడిన కోపాన
    పగట బీరము మాపపైనఁ జూపేవు గాక

చ. 2:     గబబ్బుతన మేదయత కాల నీవు దొకక్కనఁగాను
    దొబబ్బురాదా నొచచ్చె నతటానఁ దొలనఁగ మని

    గబుబ్బున నెవవ్వెతో నినున్ననఁ గటూడని వుడుకనను
    గబబ్బులో తత్తినని నీవు గతపతచేవు గాక

చ. 3:     వుదదతడ మతదేదయత వరకే కసటూత్తిరి బొటట్టి
   తదదరాదా జారనఁ జెకక్కటదాద ల వతట

   గదిదతచి ననేన్నలి శ్రీవతకటేశ యవవ్వెతోకతటనఁ
   బెదదరికానక నాతో బగిసేవు గాక



రేక: 0598-6సౌరాషట్టి సత సత: 13-526
పలల్లవ:   మముత్మి సాకిరివటేట్టివు మాటమాటకి

  యిముత్మిల మమేత్మిలితరి యేమనేమయాత
చ. 1:     వదదనుతడి నీతోనఁ జెలి వటట్టి వటట్టి క వునన్నది

   గదిదతచి పలిచేవట కమత్మిట నీవు
   వుదదతడము నీవళళ్ళది వువదవలల్లనఁ జలము

   యిదదర నిదదరే నేము యేమనేమయాత
చ. 2:     ముపప్పురినఁ బానుప్పుపపై నాప ముసునఁగ వటట్టి కనన్నది

  అపప్పుడే మాటాడుమని యానవటేట్టివు
   తపప్పుల నీగణలవ తరణ వాసికతత్తి

   యపప్పుడు మర మరే యేమనేమయాత
చ. 3:    అతగన చెకక్కచేతతో నసురసురెపై వునన్నది

   యతగిలిగానఁ జేసి మోవ యనసితవ
   ముతగిటనాప నవవ్వెతే మొకేక్కవు శ్రీవతకటేశ

  యితగితప జాణల మమేత్మిమనేమయాత



రేక: 0599-1కొతడమలహరి సత: 13-527
పలల్లవ:    ఎతతవదదనన్న మాన వతదుకనఁ జొచిచ్చెతవ

   మతతుకెకిక్కతచేవు ననున్న మరియేమ సేతురా
చ. 1:     చెనకక నీవు ననున్న చేతుల చానఁచి

   కొనల వాతడుల్ల నీగోర దానఁకీని
   ననునఁ జూచితేనఁ జెలల నవవ్వెరినఁక

   యనలేని సిగద్గీ ముతచ నేమసేతురా
చ. 2:    ముటట్టిక నామెడనునన్న ముతేత్తిల నీవళల్లను

  గటట్టి ల నాచనున్నలతో కతగరనీని
   చటట్టిరానునన్న చెలల చటూచి నవవ్వెర

     యిటేట్టి నాక సిగద్గీ ముతచ నేమ సేతురా
చ. 3:     పోయ కెదుగా సేసల పొతచి నీదోసిలపైతే

    చాయల సారెకనఁ దానఁకి జారీనఁ గొపప్పు
   యయడనఁ బెతడాల్ల డితవ యిటేట్టి శ్రీవతకటేశ

    యేయడ సిగద్గీల ముతచ నేమ సేతురా



రేక: 0599-2దేసాళత సత: 13-528
పలల్లవ:     ననున్న నేల పొగడేవు నవవ్వెర నినున్న

  కనెన్నల నీపొతదులకనఁ గాచకిటేట్టివుతడనఁగా
చ. 1:    బలిమేల సేసేవు బానఁతపడి నాతోను

    యలమ నావతట చెల లతదర లేదు
    కలకాలమును వడిగప కాతత నితతే నేను

   చలమేల దొడడ దొడడ సతులలల్లనుతడనఁగా
చ. 2:    చేయివటట్టి తీసేవు చిఱనవువ్వెల నవువ్వెతా

   డాయ వచిచ్చెరితదరనఁ జటాట్టి లే నీక
   బాయిట సమాత్మిళగెలపటేట్టి తొతత్తి నీక

   వయక మాపపైనఁ జేయి వలయాతడుల్ల తడనఁగా
చ. 3:      చనున్న లేల పసికేవు సరి నాకానఁగిటనఁ గటూడి

   వనెన్నల నీవళ నానఁడువారే వునాన్నర
    అనిన్నటా నీవు భోగితచినటట్టి యతగిలి నేనితతే

  మనిన్నతచ శ్రీవతకటేశ మావారితదరతడనఁగా



రేక: 0599-3తోతడి సత: 13-529
పలల్లవ:   మాకేల వాదులడువ మానఁటమానఁటకి

    యకడను నీమతకము ఇతతయు నేనఁ గతటని
చ. 1:      వలతు నతటానఁ జెపప్పు వారి వరి తోడుతను

   మెలపన నీసత యమెత్మిల చటూపీని
   చలివాసి తరిగీని సవతుల ముతదరను

   సలిగె నీవచిచ్చెనదే సతముగానఁ గతటమ
చ. 2:      నీ వచిచ్చెన సొముత్మి లివ నెలనఁతలకెలల్లనఁ జూప

  దేవులతనమెలల్ల నితదే నెరపీని
   చేవదేరెనఁ బనులలల్ల సిగద్గీల వడదిపప్పుడు
   భావతప నీపోలికెలల్ల నఁ బడనఁతపపైనఁ గతటమ

చ. 3:     కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడి కాతతలలో మెరసని
   రానఁగి నీవు ననేన్నలితే రవవ్వెసేసని

   పానఁగెను శ్రీవతకటేశ పచిచ్చెదేరితచె నీమేను
   నానఁగవారే పొతదు లీకె నవువ్వెలలోనఁగతటమ



రేక: 0599-4ఛాయానాట సత: 13-530
పలల్లవ:     ఎఱగనెపైత నితదానఁకా నేనఁటదో యతటా నుతట

   నెఱినఁ దొరలనాడని నేనేమతదు నినఁకను
చ. 1:    కొతడలలో నెలకొనన్న కోన చెనన్నరాయనఁడిదే

    బొతడు మలల్లల వసనే పూనఁచి ననున్నను
    పతడు ముతేత్తిల సొముత్మిలపప్పుట నామెడనఁ బెటట్టి

   దుతడగము సేస నేమతదు నేనినఁకను
చ. 2:     గొపప్పుయపైన యేటదరినఁ గోన చెనన్న రాయనఁడిదే

  దపప్పుకి గపప్పురమతపనఁ దరణచేత
    చెపప్పురాని మాటలలల్ల నఁ జెవలోనఁ దానే చెపప్పు

  దుపప్పుట గపప్పునేమతదు నేనినఁకను
చ. 3:     గఱితో శ్రీవతకటాదిద్రి కోన చెనన్న రాయనఁడిదే

   చెఱనఁగ వటట్టి పగయాల చెపప్పుకూడెను
    జఱయుచ వచిచ్చె వచిచ్చె చనవులలల్ల నొసగి

   మెఱసి తొరలనాడ మఱేమతదు నినఁకను



రేక: 0599-5సావరి సత: 13-531
పలల్లవ:   కానీవమత్మి యపణతము గటట్టి కోవమాత్మి

    పూని యాతని కెతతేసి బుదుద ల చెపేప్పువు
చ. 1:     నే కాతనఁడు రాకతడనఁగా నేరము లతచినవలల్ల

  కానుకగానఁ బటట్టితవ కాతతునికి
     మేనిపపై మచచ్చెము చటూచి మెలల్లనే నే నవవ్వెతేను

   దానికినఁగా నాతని పతతము రేనఁచేవు
చ. 2:    తకిక్కవుతడిన యాతనినఁ దపప్పుల వటట్టినవలల్ల

  అకక్కననఁబోసి చటూపత వాతనికిని
   వకక్కసపనఁ జెమటక వతగెము నేనాడితేను

  వకక్కణ చెపప్పుతనికి వాసివుటట్టితచేవు
చ. 3:     దిమత్మిరెపై తరగనఁగా నేనఁ దిటల్ల దిటట్టినవలల్ల

  అమత్మిరో పూగచిచ్చె నటల్లపప్పుగితచిత-
    వుమత్మిడి శ్రీవతకటేశనఁ డొనగడి ననున్న నతట
   ఇముత్మిల నిది చెపప్పుమనెమెత్మిల సేసేవు



రేక: 0599-6సామతతత సత: 13-532
పలల్లవ:    ఎతతకనఁ జాలవు నీవటవతట సుదుద్ధ ల

   పతతము గొనేవ నీపనులే కావా
చ. 1:    తలపోనఁతలో నుతడి తమరేనఁచే వలల్ల ను

   మలసి నీవాడిన మాటలే కావా
   కలలోపలను వచిచ్చె కరనఁగితచే వలల్ల ను

    నలవతక నీ సలవ నవువ్వెలే కావా
చ. 2:    గటట్టి తోడ మనసులో గబబ్బుతలే వలల్ల ను

   చిటట్టికప కొనగోరి సేనఁతలే కావా
   గటట్టిగా నామరత్మిముల కరనఁగితచేట వలల్ల ను

    బెటట్టి గా నీవు మనిన్నతచే పగయములే కావా
చ. 3:    పకక్కన నాకానఁగిటలో బద్రిమయితచే వలల్ల ను

   గకక్కననఁ గటూడిన సతభోగములే కావా
   మకక్కవ శ్రీవతకటేశ మరచిన వలల్ల ను

    చికక్కని నీమేని మనఁది సితగారాలే కావా



రేక: 0600-1మనోహరి సత: 13-533
పలల్లవ:    అతదుకనేనఁ గాక నేను అడుగకోనోపనా

  యతదరికెపైనానఁ దాను ఇచచ్చెకములడునే
చ. 1:    ఆవళ కకూక్కరిత్తిమాట లడునఁగాని వరొకత

  కెపైవశము సేసుకొతటే గానిమత్మినునే
    చేవటట్టి నేనఁదసితే చితత్తిగితచి వచచ్చెనఁ గాని

    వావ యవవ్వెత చెపప్పునా వలపల చలల్ల నే
చ. 2:    వదదనునన్న అతతవడి వడనఁబడి వుతడునఁగాని

   బుదిదయవవ్వెత చెపప్పునా నపడే వనునే
   తదుద కొని బాసగొతటే దిషట్టిముగా నిచచ్చెనఁగాని

   బదుద లవవ్వెతాడితచినానఁ బలమార నాడునే
చ. 3:    సరసములడితేను చనవచచ్చెనఁ గాని వరే

  తరణ కానఁగిలితచితే దకిక్కవుతడునే
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁడిట తానే ననున్న గటూనఁడె

   యరవుల వారినెలల్ల నెనస నెనయనఁడే



రేక: 0600-2బౌళ సత: 13-534
పలల్లవ:     కాదు గటూడదతటమా కమత్మిట నీతో నేము

    పోదిసేసి నీక నీవ పొదిగేవు గాక
చ. 1:    పతతమాడేమా నీతో బలముల చటూపేమా

  వతతవారమా నేము వగినతతాను
  యతతేసి వనఁడుకొనేవు ఇకక్కవలేలతటేవు

   కాతతల నేలతపేవు కమత్మిట మాయితటకి
చ. 2:    యేడనుతట వతటమా యగద్గీల వటట్టితమా

  వడె మయతకతడితమా వగినతతాను
   వోడకేల కొసరేవు వడివటేట్టిల తీసేవు

   అడకే లేకలవాసి అతపేవల ఇతటకి
చ. 3:    సేవ సేయకతడితమా శ్రీవతకటేశవ్వెర నీక

  వవల రతులతదమా వగినతతాను
     పూవుల నేల వసేవు పొతచి యేల నవవ్వెతచేవు

   ఆవటతచి వచేచ్చెవు నీవపప్పుట మాయితటకి



రేక: 0600-3ఆరిభి సత: 13-535
పలల్లవ:     తొలేల్ల నే మెరనఁగదుము తొడినఁబడ నీసుదుద ల

   కలల్లగాదు నినన్నపప్పుట గరిసితచ నేనఁటకి
చ. 1:     యేతున నీవాడే మాటలినిన్న యునునఁ జెలిల్లవచెచ్చె

  యతల మాకోపమనఁక నెతదుకెకక్కను
    జాతతో నీ నవవ్వెనవువ్వె సరివచెచ్చె మామనఁదను

     నీత చెపప్పు పననఁగనఁగ నీతో నేల ఇనఁకను
చ. 2:    పటట్టిన నీచలముల పతతములకెలల్ల నెకెక్క

  ఇటేట్టి నేవనఁడుకొనిన నేడకెకక్కను
    రటట్టి సేసే నీవుదదతడా లిటేట్టి ఇతతటా నితడె
   నెటట్టి కొని బాసడుగ నీతోనేల ఇకనఁను

చ. 3:    కతదువ నీకూటమ కానఁగిటకి గరతాయ
  యితదరనఁ జెపేప్పు బుదుద లేడకెకక్కను

   సతదిట శ్రీవతకటేశ చనవచిచ్చె కూడితవ
    నితదల వయును నాడ నీతోనేల ఇనఁకను



రేక: 0600-4పూరిభి సత: 13-536
పలల్లవ:   వగద్గీళతచనఁ జూచితేను వసటలపైను-అతదు

  వగద్గీళమెపైతే వలప వలిల్లవరిసని
చ. 1:    సగము మాటాడవ వోసత నీవాతనిచేత

  సగము దలసుకొనేజాడ యటట్టిదో
    తగల గొతత చటూపవ తరవాత నాతనికినఁ
   దగల గలిగితేను తమకితచ నిపడు

చ. 2:     మొదలనఁ గొతత నవవ్వెవ మోహనక నీకతనఁడు
    మొదలనఁ దుదా గలితే ముతచి నవవ్వెని
    యదుర చటూడవ మొక మెదురకటల్లనఁ దాను
    యదుర చటూచి రతకి నితవు గలితేను

చ. 3:     చేయి చానఁచవ నీవు శ్రీవతకటేశనఁడు రెతడో
   చేయివటట్టి తీసి నీసిగద్గీ వాపీని

    యయడనుతడి కూడిత వనిన్నటా నామాట వని
   యయడనే అతడు నినిన్నదివో మనిన్నతచె



రేక: 0600-5నాగగాతధరి సత: 13-537
పలల్లవ:     ఎతత మనిన్నతచెనే ననున్న నితనఁడు నేనఁడు

  వతతల లోకానకెలల్ల వగద్గీళములే
చ. 1:     యేకతాననఁ దా బెటట్టిన వటవతటవో ఆనల

  వాకచేచ్చెనతటే నావసము గాదే
    చేకొని యపప్పుడు నాక జెపప్పునటట్టి పగయముల
    దాకొని రటట్టి సేయనఁగనఁ దగవు గాదే

చ. 2:     తానే మాయితటకి వచిచ్చె తగనిచిచ్చె యవుల
  పానిపటట్టి యకక్కడానఁ జూపనఁగరానివ

   నానావధముల నాతో నవవ్వెనటట్టి నవువ్వెల
   తానకమెపై మతలోన దానఁచ వలనే

చ. 3:    యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁ డెనసిన కూటముల
   చిపప్పులి నా మెపైనుతడనఁగ సిగద్గీలయతనే

    ముపప్పురి నామనఁద నిటేట్టి ముతచినటట్టి మోహముల
  వపప్పుగా నాజవవ్వెనాన కతకవాయనే



రేక: 0600-6సామతతత సత: 13-538
పలల్లవ:   మగవారయినవార మగరీతనుతట గాక

   పగటల మతచి వలపక్షాలక వతుత్తి రా
చ. 1:      ఆపే నేనటూ వాదితచనఁగా నడాడ ల వచేచ్చెవు నీవు

   కాపాడే నీపొతదులితదు గాన వచెచ్చెనా
    చెపటట్టినవానఁడ నతటా సిగద్గీల వడిచి నీవు

    య పనులక వతుత్తి రా యితదర నవవ్వెర
చ. 2:    తగవు లిదదరమును తమతోనఁ దేరచకోనఁగా

   తగి మాట వరగల దిదదవచేచ్చెవు
    మగల మోహితతునతటా మేరల మరి నీవు
   అగడుక లోనౌదురా అతదుర నవవ్వెర

చ. 3:    సవతులము మాలోన సమత్మితతచొకక్కట గానఁగ
   కవతో నడుమ మముత్మినఁ గానఁగిలితచేవు
   తవలి శ్రీవతకటేశ తతత్తిరితచి కూడితవ

   యివల నీసుదుద లక నితదర నవవ్వెర



రేక: 0601-1సాళతగనాట సతపటత: 14-001
పలల్లవ:    వగినతతా నేమ చెపేప్పువలమ జోలి

    వాగమెపై నాక మేనవానఁ డౌనో కానఁడో
చ. 1:    యగసకేక్కలక నాతో నేమెపైన ననెనఁగాక

   అగపడి నాక లోనౌనో కానఁడో
    నగతా నెతతపైనానఁ బెననఁగినానఁ బెననఁగెనఁ గాకనఁ
   తగవున కిపడు నామొగనఁడౌనో కానఁడో

చ. 2:      యమెత్మిలకనఁ దా మరి యటట్టి తడినా నుతడెనఁ గాక
   యిముత్మిల నాకనఁ జనవచెచ్చెనో లేదో
    వుమత్మిడితా సిగద్గీపడి వుతడినా నుతడెనఁ గాక

    కమత్మిర మొదల ననున్ననఁ గకొనెనో లేదో
చ. 3:     దిమత్మిరియపై ఇటట్టి సాదితచితే సాదితచెనఁ గాక

   నమత్మితచి ననిన్నటట్టి యనసనో లేదో
     పమత్మి శ్రీ వతకటేశనఁడు పపైకొతటేనఁ బెపైకనెనఁ గాక

   నెమత్మిదినఁ గస్కృపారసము నితచెనో లేదో



రేక: 0601-2పాడి సతపటత: 14-002
పలల్లవ:    చెలలల యాతనికినఁ జెపప్పురే మర

   యలమ నెదిరివారి యితగిత మెరనఁగనఁడా
చ. 1:    పగయము చెపప్పుడిమాట పదవపపై నుతడనఁగాను

   కిగయ యరనఁగకేల వగిరితచనఁ దాను
   నయముల వనయాల నావళల్ల నుతడనఁగాను

   దయ యఱనఁగక యేల తమకితచనే
చ. 2:     కడునఁ జలల్లని చటూపల కనున్నలనే వుతడనఁగాను

  పొడినఁబడి తనకితత పొకక్కనేనఁటకే
   చిడుముడి నవువ్వెల నా సలవులనుతడనఁగాను

    గొడవల తనకేలే కొసరీనఁ దా నిపడు
చ. 3:    పూనఁచినటట్టి కానఁగిలి బుజముల నుతడగాను

    లోనఁచి చటూడనఁ దనకేలే లోలో ననున్న
     యేనఁచక శ్రీ వతకటేశ నిటట్టి తనున్న నేనఁగటూడిత

     పానఁచిరతులినఁక నేలే పపై పపై నా యడక



రేక: 0601-3సామతతత సతపటత: 14-003
పలల్లవ:   తరమరనఁగేనఁటకి దిషట్టిమువో చెలి

   పరష వరహ మట పొలసని
చ. 1:    వతచిన శిరనును వాలక చటూపల

   పతచిన నెరల య పనునఁగొపప్పు
  మతచముపపైనఁ బతమతలోనఁ దలనఁచచ

  పొతచిన చెమటతోనఁ బొరలీని
చ. 2:    చెకిక్కటచెయి నీ సలవుల నవువ్వెల

  పకిక్కట వడెప భోగముల
   వకక్కణ నీతనఁడు వాకననఁ బొగడుచ
  గకక్కన లోలోనఁ గరనఁగీని

చ. 3:   మోవకెతపలను మొలకల పలకల
 సావధనమగ చనుకటట్టి

    భావతచి కూడెను బలిమ నినున్న నిట
  శ్రీ వతకటేశనఁడు చెలనఁగీని



రేక: 0601-4నీలతబరి సతపటత: 14-004
పలల్లవ:    ఆయ రావయత లోనికి నారగితతువు

   కాయమెతత అతటనాను కరనఁగీ నామనసు
చ. 1:    ఏడనుతడి వచిచ్చె సతులతదర చెనకినాను

  వడుకకానఁడవు నీవు వసరేవా
   జాడతోడ మదనశసత్తి సము లనిన్న చదివనా

   తోడనే నీవనుల గొతదుల తనిసనా
చ. 2:    తరణులతత నీనోటనఁ దములము వటట్టినాను

   ధర నీనోర నొచచ్చెనా దకక్కనఁగాక
  దొరకొనొకరొకరి తొడమనఁదనఁ గటూచతడినా

   గరిమ నలసనా కాయగాచనఁ గాక
చ. 3:     యతదర కానఁగిట నినున్న నెతగిలి సేసినాను

    యతదుకెపై నా నొగద్గీక నీ వవగితచేవా
     ముతద శ్రీ వతకటేశ ముతచి ననున్న నేలితవ

    అతది యితకా ననేన్న కూడకారడినఁ బెటేట్టివా



రేక: 0601-5ఆహిరినాట సతపటత: 14-005
పలల్లవ:    సేయవయాత ఇతకా నీకనఁ జెలిల్లనటల్లలల్ల

    య యడ మేలనుచ నినిన్నటేట్టి మెచేచ్చెమయాత
చ. 1:   మారమాటలడక మనసు సదితచక

   చేరి నీ చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేసేమయాత
   సారెనఁ గొసరక చలము సాదితచక
  వరకే చేతుల మటూసుకతడేమయాత

చ. 2:   యగద్గీలేమనఁ బటట్టిక యకసకేక్కలడక
  వగద్గీచనఁ జేతులనఁ బాదాలొతేత్తిమయాత

   శిగద్గీలనునఁ బడక శిరసు వతచకొనక
   అగద్గీమెపై నీవు నవవ్వెనటేట్టి నవవ్వెమయాత

చ. 3:    తపప్పులేమ నెతచక తగవులనఁ బెటట్టిక
  ముపప్పురి సరసముల ముతచేమయాత
    యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యనసితవట ననున్న

   తపప్పుకతడ వవల దతడాల వటేట్టిమయాత



రేక: 0601-6సావరి సతపటత: 14-006
పలల్లవ:     ఎలల్లవారి ముతదరను యేల కాకసేయ నీక

   కొలల్ల న నవవ్వెతేనౌ గొలల్లవారి పతడిల్ల
చ. 1:     ఆసుదుద ల చెపప్పునేల అతగనక నీవు మెడనఁ

  బటూసల గటట్టినపప్పుడే పొతదరినఁగెను
   రాసి కనెన్నపడుచను రవవ్వెసేయనేల నీవు

   శేస వటట్టినపప్పుడే సిగద్గీ వుటట్టిను
చ. 2:    యడక నాడక మరి యడతానఁకితచనఁగనేల

 వడెమతదుకొనన్నపప్పుడె వతదులబెబ్బును
   వాడికగా నొతడొరల వావడుగనేల చలల్లనఁ

  చాడె దితచకొనన్నపప్పుడే సతమాయను
చ. 3:      ఆదిగొని నీవు నేనఁడు ఆస రేనఁచనేల ముతచి

  పాదము దొకిక్కనపప్పుడే భాగతమాయను
     యద శ్రీ వతకటేశ యేలితవ యితత నిటేట్టి

   పోదుల మరినఁ జేయనఁగ పొతకమాయను



రేక: 0602-1సమరాగత సతపటత: 14-007
పలల్లవ:   ఊరకతడుమనవ వడనఁబాటలినఁక నేలే

   కోరికల గోరకొతటా గొణనఁగేనఁ గాని
చ. 1:     అగపడితమ తొలేల్ల ఆయను తన పొతదు

  యగసకేక్కలడక తానినఁక నెనన్ననఁడే
   జగడితచ నోపము జవవ్వెనము మోచకొని
    మొగము చటూచి చటూచి మటూలిగేనఁ గాని

చ. 2:    సేవలలల్ల నఁ జేసేము చెలల్ల బడి గలవానఁడు
   యవల నవువ్వెల నవవ్వెకినఁక నెనన్ననఁడే

    చేవటట్టి తయతనేల సిగద్గీల పపై వసుకొని
   దేవరతటా మొకక్కకొతటా దవతచేనఁ గాక

చ. 3:    కూడితమ కానఁగిటను గరతు చనున్నలనతట
   యడనే పగయాల సేయకినఁక నెనన్ననఁడే

   జోడెపై శ్రీ వతకటేశ చటట్టిరికపనఁదనాన
   మేడెప రతులలోన మెచేచ్చెము గాక



రేక: 0602-2  కోకిల పతచమత సతపటత: 14-008
పలల్లవ:    ఇతటలోని కేనఁగరయత ఇదదర మర

   పతటలవల నితదేల పచరితచ నిపడు
చ. 1:    మాటలడనఁ బోతేను మాణకేల రాలీని

   కాటక కనున్నలనెపైతేనఁ గారీ నీలల
    యేనఁటకి నీవు రేనఁచేవు ఇతతవళళ్ళనఁ గలదిది

   మటూటల గటట్టినఁగరావు ముతగిలలల్ల నితడెను
చ. 2:    చేతులతత్తి మొకిక్కతేను చిగరలే తొలనఁకీని

   ఆతల నవవ్వెతే మొలల్లలట మతచని
   కాతరితచి పటేట్టివు కామన సితగారమతతే

    జాత దతడగటట్టిరావు సముకాన నితడెను టపనఁ
చ. 3:    సతగడినఁ గటూచతడితే చకెక్కరే వుటట్టిపడని

   అతగము సనఁకితే నటూరీ నమస్కృతముల
    సతగతగానఁ గటూడితవ సతని శ్రీ వతకటేశ

   కొతగననఁ గటట్టినఁగరాదు కోరికెలల్ల నితడెను



రేక: 0602-3నారాయణ సతపటత: 14-009
పలల్లవ:     చితత్తిమెతదుతడెనో యతటా సిబబ్బుత పడేను నేను

   కొతత్తిలేమ గలిగినానఁ గోరి తలసుకొమత్మి
చ. 1:      నివవ్వెటలిల్ల కొలవులో నీ వునన్న బావము చటూచి

  యవవ్వెత యేమాడునో యేమసేసునో
   పవువ్వెవలనఁ బొదుగదు భోగితచేవళ నేను

     నవువ్వెల నీ మెపై రేకల నావగావు సుమత్మి
చ. 2:     వరివారి సొముత్మిలలల్ల నొగినఁ బెటట్టి క రానఁగాను

  యేరీతనునాన్ననఁడవో నాకెటట్టి దలసు
   నేరపతో సితగారితతు నీమేను సనఁకేటవళ

    భారప దతడల నాకనఁ బనిలేదు సుమత్మి
చ. 3:     సతదడి నీ మోమునక సరికళల రేనఁగెను

  యతదునఁ గలదో మోహమెరనఁగదునా
    పొతదిత శ్రీ వతకటేశ పొరపొచెచ్చెము లేకతడ
    వతదుల నీ మోవతేనె వరసేయ సుమత్మి



రేక: 0602-4శ్రీరాగత సతపటత: 14-010
పలల్లవ:   రానఁగద వోచెలియా రమణునఁడునాన్నడక

   ఆనఁగి నీచకక్కనఁదనాన కాసపడ నిదివో
చ. 1:     వలిప పయతద నీవు వలల్లవాట వసుకోనఁగా

  వలినఁబడె సిగద్గీలలల్ల వచచ్చెనవడి
   అలవోకగా సొముత్మిలటట్టి నీవు నితచకోనఁగ

  మెలప జవవ్వెనానక మెరనఁగెకెక్కను
చ. 2:     వరల తురమునితడ వస నీవు ముడువనఁగ

  పరిగెనఁ జకక్కనఁదనము పతటలగాను
    పరిమళముల నీవు పపై పపై నలనఁదుకోనఁగా

 సురతగతదములక జోడుగటూడెను
చ. 3:     వకక్కసప వడుకతో వడెము నీవు సేయనఁగ

   యకక్కవ మోవపతడు యఱఱ్ఱైనఁగా మానఁగె
   అకక్కరతో శ్రీ వతకటాధిపనినఁ బెతడాల్ల డనఁగ

  తకక్కక మనసుకవ తలపోనఁతలయను



రేక: 0602-5కరతజి సతపటత: 14-011
పలల్లవ:    ఇదివో వచారము యేమతదు నినున్న

   పదవ నీవ యొసనఁగి పరితయతనేల
చ. 1:   మారమానఁటలడక మానాన నుతడేటవారి

  ఆరీత వనఁడుకొతటా నతటకోనేల
    వరకే తపప్పుతారి నీగోరే నినున్ననఁ దానఁకితే
  బీరాననఁ దపప్పులవసి బగియనేల

చ. 2:    శిరసు వతచకొనుచ సిగద్గీన నుతడేటవారి
  తరలితచి వడివటట్టి తయతనఁగనేల

    నిరతప నీ చేతల నీతురమే వడితేను
  సరగ నెగద్గీలవటట్టి జతకితచనేల

చ. 3:   కళవటట్టి రతులలో కానఁగిటనుతడినవారి
  తలిప సారెసారెక దకొననేల
     కలసి శ్రీ వతకటేశ కడు నీవ యలసితే

    నలవతక నాతో నవువ్వె నవవ్వెనఁగ నేల



రేక: 0602-6తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 14-012
పలల్లవ:    తనకే తలసునే తరవాత పనుల

 మనకేనఁటకే సవతమచచ్చెరముల
చ. 1:     మగవమోవ మెతత్తిన మానఁటలపై తేనఁ గడువానఁడి

 మగనఁడెట ల్లరచనో మరత్మిములతట
   మొగము చతదద్రిబతబము మొకక్కలపనఁజూప చక

   యగసకెక్కప పొతదుల యటట్టి గటట్టి కొనెనే
చ. 2:     చెలిచేతుల చిగళల్ల చెనకే గోరల చేగ

  చెలవునఁడెటాల్ల ను మచిచ్చెక సేసనే
   సలవనవువ్వె కపగము పలసనఁకల కారాల

   యలయితప వలపల యటట్టి గటట్టి కొనెనే
చ. 3:    అతగనచనున్నల బగ వటట్టి సిగద్గీపలచన

  సతగతౌనే శ్రీ వతకటేశవ్వెరకూటమ
   ముతగిటమొకక్కల పకక్క ముతచిన గట ట్టికక్కటే

    యితగిత మెరినఁగి రటట్టి యటట్టి గటట్టి కొనెనే



రేక: 0603-1భటూపాళత సతపటత: 14-013
పలల్లవ:    అతదుకేమ దోసమా అతదరికీనఁ గలదే

   చెతది ననున్ననఁజూచి యేల సిగద్గీవడేవపడు
చ. 1:    కలలోని మాటలలల్ల కలికి నీతోనఁజెపప్పునఁగ

   కల వరిచితవటేట్టి కదోద లేదో
   తలపమాటననుతడి తపప్పుక వతట నేను

    యలమ నాతో నీ సుదుద లేల దానఁచేవపడు
చ. 2:   కోరినకోరికలలల్లనఁ గొమత్మి వనన్నవతచనఁగా

  గారవతచియతకొతటవ కదోద లేదో
    చేరి తరమాటనను చెవులర వతట నేను

   యరీత నీకతలలల్ల నేల దానఁచేవపడు
చ. 3:    రతులలో ముచచ్చెటల రమణ యాడుకోనఁగా

    గతనఁ గటూడ మెచిచ్చెతవ కదోద లేదో
     తత శ్రీ వతకటేశ నీదతడనుతడి వతట నేను

   యితవపై ననేన్నలితవ యేల దానఁచేవపడు



రేక: 0603-2ధనాన్నశి సతపటత: 14-014
పలల్లవ:   ఎతతక నతతేకాక యకక్కడేలయత

   కాతత సేసేపని సేయనఁగలమా నేమయాత
చ. 1:    మలసి పతతమాడేవు నాతోనే నవవ్వెవు

  చెలియక నీమాట చెపేప్పుమయాత
     పలవ వచిచ్చెత మతతే పకక్కల నేరము నేము

  యలమ మారమాటల యేమనేమయాత
చ. 2:    భావతచి సిగద్గీవడేవు పాదాల గదుద మనేవు

   వావుల ఆప నడిగి వచేచ్చెమయాత
    పూవుల దచిచ్చెత మతతే పొలనఁత యపప్పుణలేక
  సేవసేయ వరతుము చెపప్పుపతపవయాత

చ. 3:     కరనఁగి నీవ చొకేక్కవు గకక్కననఁ గానఁగిలితచేవు
  కెరలి యాపక నెఱినఁగితచేమయాత
      ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యితత వచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడె
   మరిగె నినిన్నటా నినున్న మనిన్నతచవయాత



రేక: 0603-4మలహరిసతపటత: 14-015
పలల్లవ:    ఇతకనేల వరప యదుటనే వునాన్నరము

    వతకలొతత్తికినఁక మఱి వదుద వదుద ఇపడు
చ. 1:    వావుల నీకెతచనేల వాడల గొలల్లతలక

  దేవరవు గావా తలిసినదే
     యవల మావతక నిటట్టి యేమ చటూచేవు తపప్పుక

   మోవనాడిత మధివో మొదలనే నేము
చ. 2:    చతదాల చెపప్పునఁగనేల సతనెతుత్తి క వచిచ్చెత

   వతదుక రాజవు గావా యరినఁగినదే
    దితదుపడి మముత్మి నేల తటేట్టివు పదవులను
   నితదవసిత మదివో నినన్ననే నేము

చ. 3:   వలినవవ్వెల పదారవలనఁ బెతడాల్ల డితవ
  బలిమకానఁడవు గావా భావతచినదే

   చెలనఁగి పలివతదల శ్రీరతగదేవునఁడ వని
    కలసిత మద శ్రీ వతకటరాయ నేము



రేక: 0603-4ముఖరి సతపటత: 14-016
పలల్లవ:    ఏమనేము నినున్నను యరనఁగవా నీవు

   నేమాన వలపతచేవ నీమాయలే కావా
చ. 1:    మొగము చటూడనఁగానే మొలనటూల వటేట్టివు

   వగట లేనిది నీవడుకే కాదా
    సగము మాటాడనఁగానే సారె నెగద్గీల వటేట్టివు

   నగవు రపప్పుతచేది నీనాయమే కాదా
చ. 2:    పగయముల చెపప్పునఁగానే పదవులనఁ దిటేట్టివు

  నయగారాలిచచ్చె నీసనన్నలే కావా
     కిగయ నీకనఁ జెపప్పునఁగానే కేల చానఁచి పననఁగేవు

   దయదలపతచేది నీ తగలే కాదా
చ. 3:    సేవల సేయనఁగానే సిగద్గీల రపప్పుతచేవు

   వావుల దలిపేది నీవలపే కాదా
    యవల శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
   మోవతేనె లటూరితచేవ ముచచ్చెటలే కావా



రేక: 0603-6నాదరామకిగయ సతపటత: 14-017
పలల్లవ:   మముత్మి నేమయడిగేర మాటమాటకి

    తమెపైమన మ పదవుల తేనెల చెపేప్పుమా
చ. 1:     పలికిన పలకల పటట్టినఁ జెపప్పుదుము గాక

  తలనఁప చెపప్పుదుమా తరణులము
   వలసినటల్ల మవావుల చెపేప్పుము గాక

   చెలవప మలోని సిగద్గీల చెపప్పుదుమా
చ. 2:     బాసల చేసుకొనిన పనుల చెపేప్పుము గాక

  ఆసల చెపప్పుదుమా అతగనలము
    సేసల వటట్టి కొనిన చేనఁతల చెపేప్పుము గాక

  రాసికెకిక్కనటవతట రతుల చెపప్పుదుమా
చ. 3:    తగినయటట్టి మచకక్కనఁదనము చెపేప్పుము గాక

  నగవు చెపప్పుదుమా నాతులము
    మగల శ్రీ వతకటేశ మరిదదర గటూడితరి

   మొగమోడినటట్టి మలో ముచచ్చెట చెపప్పుదుమా



రేక: 0603-6సాళతగనాట సతపటత: 14-018
పలల్లవ:   చెలియవడుక నీవు చెలిల్లతచవయాత

 తలనఁచినటల్లనే తమకితచవయాత
చ. 1:    చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చెపీప్పునామె మాటలలల్ల

  వలయనఁగ నిచచ్చెగితచ వనవయాత
     సొలసి సొలసి నినున్ననఁ జూచ తపప్పుక యిటట్టి

  నిలవున యదుటనే నిలచతడవయాత
చ. 2:    కడనఁగి కడనఁగి నీకనఁ గానుకలిచచ్చెనాప

  అడరి యదురకొని అతదుకోవయాత
    కడు నపప్పుట నినున్న గాతలగానఁ జెనకీని

  చిడుముడితో ననీన్ననఁ జేయితచకోవయాత
చ. 3:    వదదనుతడి వదదనుతడి వడిగాల సేసనాప

  పొదుద వదుద నను నీవు బోగితచవయాత
    తదుద క ఆపను ననున్ననఁ దేకవతో నేలితరి

  గదదరి శ్రీవతకటేశ కరణతచవయాత



రేక: 0604-1మలహరిసతపటత: 14-019
పలల్లవ:    నవవ్వెవు నీ వపప్పుటని నాతోడను

   చివవ్వెన నే లోననుతడి సిగద్గీవడనఁగాను
చ. 1:    చలము సాదితచకరా జాణరాయ నీక

   మొలకచనున్న లనానఁడే మొకిక్కత నేను
   తలకితచి వడివటట్టి తీసేవలరా నేను

    తలప మాటన నిటేట్టి దానఁగి వుతడనఁగాను
చ. 2:    పతతాల నెరపకరా పాబ్రాణనాథనఁడ నేను

  ఇతతనెపై పటట్టిననానఁడె యిరవపైతని
   వతతగానఁ బువువ్వెల బతత వసేవలరా

    కొతత పానుప పపై నొరగచ నుతడనఁగాను
చ. 3:    వగిరితచకరా శ్రీ వతకటేశనఁడ నీక

  ఈగత వావపైననానఁడే యనసితని
   చేగదేరనఁ గొనగోరనఁ జిమేత్మివలరా నీపపై

   నాగరతుల చటూచక నవువ్వె నవవ్వెనఁగాను



రేక: 0604-2దేశక సతపటత: 14-020
పలల్లవ:     ఏమ చెపేప్పు రీబుదుద లతదానఁకా మర

   నేమముమనఁదటనఁ గాని నెటట్టి కోదు సమత్మిత
చ. 1:    మొగమచచ్చెమాటల ముతచి యనిన్న ఆడినాను

  తగవల చటూపక తేరదతతపైనా
    నగవుల సలవుల నవవ్వె యతత కొసరిన

  తగవు పటట్టి ననఁగాని తలనఁపొడనఁబడదు
చ. 2:     సరసవునఁ జెనకల సారె యతత చెనకినా

   నొరసి మేనులతటక వదిదక గాదు
   వరసవతతుల వటట్టి వలపతత చలిల్లనాను

   సరవ రతులనఁ గాని చవవుటట్టిదు
చ. 3:     ఆసల సారెకనఁ జూప ఆయాలతత ముటట్టినాను

  సేనవటట్టి పతడాల్ల డక సిగద్గీవాయదు
   వసరక ననిన్నటేల్ల శ్రీవతకటేశనఁడిద కూడె
   బాసల సేసిననఁగాని పటట్టి పననఁగరాదు



రేక: 0604-3వరాళ సతపటత: 14-021
పలల్లవ:    నేమేమెపైనా ననేమతటా నీకేల వరప

  ఆముక సరసమాడి ఆదరితచరాదా
చ. 1:    చనవు సేసుక నీసతగడినఁ గటూచతడినాప

   నెనయక యేల లోని కేనఁగమనేవు
   పనిసేయ నోపకనాన్ననఁ బాదాలొతత్తి గొరగాదా

  అనువుకనఁ దచచ్చెకొని యాదరితచరాదా
చ. 2:    మచిచ్చెక సేయుచ నాక మడిచియిచిచ్చెనాప

   పనఁచిచ్చెదేర వరె యేల పనిచెపేప్పువు
   యచచ్చెకతదు గలిగినా నితదుకెపైనా మేలగాదా

  ఇచచ్చెకము సేసుకొని యడేరచ్చెరాదా
చ. 3:     చటట్టిరికము నెరప చొకిక్కతచి కూడె నాప

   గటట్టి మాని చెకక్కలేల గోర నటూనఁదేవు
   యటట్టి గబబ్బుయపైనాను యితదుక లోనుగాదా
  గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కరణతచరాదా



రేక: 0604-4దేసాళత సతపటత: 14-022
పలల్లవ:    కోతత్తిలేల సేసేవు కొసరనేల వచేచ్చెవు

   చితత్తిములో వుతడినటట్టి చెలినే కానా
చ. 1:    యికక్కవలేలతటేవు యితత యేల సేసేవు

    మొకిక్కత నీక నేను మొనన్ననే కాదా
    పకక్కమాట లేలడేవు పననఁగ నేల వచేచ్చెవు

     అకక్కర దరచ తొలేల్ల ఆల నీకనఁ గానా
చ. 2:   సనన్నలేల సేసేవు సరసమేలడేవు

   నినున్న నేవనఁడుకొతటని నినన్ననే కాదా
   చనున్నలేల పసికేవు జవవ్వెన మేలొరసేవు

  కనెన్ననానఁటనుతడి నీకాతతనే కానా
చ. 3:    పాదమేల తొకేక్కవు పతతము లేలడేవు

   నీదయక లోనెపైత నేనఁడే కాదా
    యదస శ్రీవతకటేశ యేలిత వనిన్నటా ననున్న

   భేదములేని యపప్పుట పగయరాలనఁ గానా



రేక: 0604-5శతకరాభరణత సతపటత: 14-023
పలల్లవ:    ఇసుమతత పనికి యతత సేసేవు

   కొసరె నతటానే కొపప్పు వటేట్టివు
చ. 1:    కలిమగల వభునఁడు కాతతలకనఁ గొలవపైతే

  చలపటట్టి కోపతతురా సారెసారెక
   మొలక చనున్నలమనఁద మొసగోర మోపనతటా

  పలికి నెపమువసి పరచేవపప్పుటని
చ. 2:    రత యరినఁగినవానఁడు కామలక నేరపనఁగా

   తతగొని తటట్టి దురా తపప్పుల మోప
    చతురతలను మతో సరినఁ బెననఁగె నతటా

   మతకము వసి నీవు మచచ్చెరితచేవు
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చెలలతో నవవ్వెనఁగాను

   కావరితచి పటట్టి దురా కతల చెపప్పు
    యవళ నీతనఁడు నినేన్న ఇచిచ్చెగితచి కూడెనతటా
   వావుల చెపప్పుచ నీవు వలపతచేవు



రేక: 0604-6శతకరాభరణత సతపటత: 14-024
పలల్లవ:     ఏనఁటకినఁ జేసేవు బాస లేల పటేట్టివానల

   నేనఁటవల నుతటేను నీవ మతచివానఁడవు
చ. 1:    మగవపటట్టి క నీవు మనసున వాకననఁ

   దగవు నడపతేనే తపప్పు లేదు
    అగపడి యాపమాట కటేట్టి లోనెపై నడచితే

   నిగిడి యనన్నటకి నీవ మతచివానఁడవు
చ. 2:    వనితక నీవరకే వదదనఁ గాచకతడితేను

  తనసొమెపైమనటేట్టి నీక తపప్పులేదు
   యనసి యాపచనవు లితతటానునఁ జెలిల్లతచితే
   నినుప జాణతనాన నీవ మతచివానఁడవు

చ. 3:     వలనఁదికానఁగిట నీక వరే చితత లేకతడితే
  తలనఁపలోపల మరి తపప్పులేదు

    యలమ శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కగటూడితవ
   నిలవలల్ల వలపలే నీవ మతచివానఁడవు



రేక: 0605-1శదద్ధవసతతత సతపటత: 14-025
పలల్లవ:     వలప కొలనఁది గాదు వదుద వదదయాత

  చెలి కోపగితచకొతటే సేసేదేమయాత
చ. 1:    వడిగపదాన ననున్న నొడివటట్టి తీసేవు

   యడ నీపటట్టిపదేవ యేమ సేసునో
    వడుక యవళనెపైతే వనక నాప చికిక్కతచనఁ

  కేడనెపైనానఁ బరచనఁగ నేమసేసేవయాత
చ. 2:     దటూతకె నితతే నేను తొడికేవు నాచనున్నల

   కాతరితచి ననెన్నతత నీకాతత దటూరనో
    యేతులిపప్పుడు సేసితే నితటకాడ వచిచ్చె యాప

   చేతుల చానఁచవచిచ్చెతే చేరి యేమతదునయాత
చ. 3:   పరిచారకపదాననఁ బెపైకొని ననేన్నలితవ

  యిరవపైనమగవ ననెన్నటట్టి నవువ్వెనో
    సరస శ్రీవతకటేశ చలివాసి యినఁక నాప

    గరిసితచితే మరి గత నీవ అయాత



రేక: 0605-2రామకిగయ సతపటత: 14-026
పలల్లవ:     ఎతత పననఁగినా మాననఁ డేమననరాదు మాక

   యితతట మాముతగరల యివ చటూడనఁగదవ
చ. 1:    ఆతనినఁ దోడుతమత్మినే వతగనలము నేమెపైతే

  కాతరీడాతనఁడు మముత్మినఁ గానఁగిలితచనే
     యతల నేమెఱనఁగదు మ సుదుద ల వనక కే

    చేతుల మెడల నివ జీరల చటూడనఁగదే
చ. 2:    యేకతమాడి రమత్మినే వతతులము మొదలనే

   కాతరి యాతనఁడు చెనకక పోనీనఁడే
   కెపైకొని నానఁడే నేము కతటమగణలలల్ల

   జోకలపైన మోవమనఁది సొముత్మిల చటూడనఁగదే
చ. 3:     కానుకిచిచ్చె రమత్మితటవ కాతతల మముత్మినఁ జూచి

   ఆనుక శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి కూడెనే
     తానే మావతట వచేచ్చెసి తగిలి నినిన్నద యేల

   వనిన మాచనున్నలపపై వతుత్తి ల చటూడనఁగదే



రేక: 0605-3బౌళ సతపటత: 14-027
పలల్లవ:   వగిరితచేనా నీవు వతతవానఁడవా

    సాగిలి నీక మొకిక్కతే చకక్కనయత పనుల
చ. 1:     పొతదుల సేసి నినున్ననఁ బొగడుట మేలగాక

  యితదరిలో నినున్న నేరాలతచనేనఁటకి
  యితదుముఖులము నేము యిచచ్చెకములేయాడి

    సతదడి నీక మొకిక్కతే చకక్కనయత పనుల
చ. 2:    సరసములడి నీకే సమత్మితౌట మేలగాక

 గరిసితచేయటట్టి జగడమేనఁటకి
   తరణులము నేము నీతలనఁపలోనే మెలనఁగి

    సరగ నీక మొకిక్కతే చకక్కనయత పనుల
చ. 3:     కొలల్ల న నీతో నవవ్వె కూడుట మేలగాక

  కెలల్ల రేనఁగి నినున్న వసుగితచనేనఁటకి
    యిలిల్లద శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
    చలల్లనఁగా నీక మొకక్కనఁగ చకక్కనయత పనుల



రేక: 0605-4సాళతగనాట సతపటత: 14-028
పలల్లవ:    ఇతతకతటే నేరపల యినఁక నేవయాత

   పతతమచేచ్చె నినఁక మముత్మి బదికితచవయాత
చ. 1:     మలసి మలసి నీతో మాటలడి చటూచిత

   సొలసి కనున్నల మొకిక్క చటూచితని
   పలమార వలపల పపైనఁజలిల్ల చటూచితని
  తలకొతటే నీవు దేవరవయాత

చ. 2:      ఇతదరి ముతదరా నీక నితప వుటట్టితచి చటూచిత
   చితదుచెమటతో సేవ చేసి చటూచిత

   పొతదుల చనవులలల్ల పొసగితచి చటూచిత
  దితదు పరచకతదాన దేవరవయాత

చ. 3:     గకక్కన బలిమ నినున్ననఁ గానఁగిలితచి చటూచిత
   చొకక్కచ నినున్ననఁ బొగడి చటూచితని

   వకక్కటపై శ్రీవతకటేశ వడివటట్టిలి వపప్పుడు
   దికక్కల నినున్న మెచిచ్చెత దేవరవయాత



రేక: 0605-5గళ సతపటత: 14-029
పలల్లవ:    నీమానఁట వనినదానఁక నిలచనాన్ననఁ డాతనఁడు

    భామ నీగటట్టిలల్ల నిటల్ల పచరితచనఁ గదవ
చ. 1:    మలసిన నీమానఁటల మరనఁగలలో నునన్నవ

  తలనఁపల వలపలనఁ దగిలనన్నవ
   నెలకొనన్న మురిపము నిలవున నునన్నది
   యలమ మనఁదటమానఁట యేమనేవ యినఁకను

చ. 2:    చిఱత నవువ్వెల నీసలవులలో నునన్నవ
   మెఱయు చెమటల నీమేన నునన్నవ

   కఱతల నేరపల కడకనున్నల మనన్నవ
   యఱనఁగము నీవుపమ లేమనేవ యినఁకను

చ. 3:    సతదడితచే సిగద్గీలలల్ల చనుమొనల నునన్నవ
    కతదువ తేనెల మోవనఁ గపప్పు వునన్నవ

    యితదుకే వచేచ్చెసి నినున్న నేల శ్రీవతకటేశనఁడు
  యితదరివతటవారమే యేమనేవ యినఁకను



రేక: 0605-6సామతతత సతపటత: 14-030
పలల్లవ:    ఏల సారెకనఁ జెపేప్పువు యడమాటల

  తాలిమ సేసుకొతటనఁ దనిసితవ
చ. 1:    రానీవ ఆతనఁడు మేరల దపప్పునఁడనేవు

  కానీవ నీవమ కలల్లలడేవా
    పోనీవు యతతపైననఁ బోయిన సుదుద ల నీవు

   యనిజమే కలితే నినిన్నయు మెచేచ్చెనే
చ. 2:    పటట్టినీవ నాచెరనఁగ బతత్తిగలనఁ డనేవు

   అటట్టి యవునే నీ వతతదానవు
   గటట్టిసేసే వపప్పుటని కపప్పు తొలిల్లటబాసల

   చటట్టి కొతటే వలపల సులభ మయతనే
చ. 3:    చెపప్పునీవ పగయముల సేవక మెచెచ్చెననేవు

   చిపప్పుల నీవ మాకనఁ జెలికతత్తివు
    యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్ననఁ గరణతచి

   వపప్పుకొతటే మనసుల వకక్కటే యయతనే



రేక: 0606-1భపైరవ సతపటత: 14-031
పలల్లవ:      నీయతత వారమా నేము నెటట్టి క నవువ్వెల నవవ్వె

    యయడ నీవు మనిన్నతచే ఇతతులము నేము
చ. 1:      గోర గీరితే వలప కొతడలనఁ గోటల్ల నగను

  నేరతుమా నీవతట నేరపల
    బార చానఁచితే నీక పదివగర చటాట్టి ల

  ఆరీతవారమా నీ ఇలల్ల తడల్లము నేము
చ. 2:     చటూచితే నతదరియాస సతకల మోప నీమనఁద

   మాచేత నితతేసి పని మటట్టి పడునా
    కాచితే నీననుపల కాయలనఁ బతడుల్ల నౌను

 లచేటవారమా నీలలనలము
చ. 3:    మాటాడి నతతటలోన మరత్మిములలల్లనఁ గరనఁగ

  సటూటనఁబడనా మాకిటేట్టి సులభానను
   గానఁటాన శ్రీవతకటేశ కలసితవట ననున్న

  దనఁట వటట్టి కొనేమానీ దేవుళల్లము



రేక: 0606-2దేసాళత సతపటత: 14-032
పలల్లవ:     నేమటవతటవార మా నీవరనఁగ వతత కాక

   దోమట యతదపైనానునఁ దొడికేవు గాక
చ. 1:    అమత్మిమాటలలల్ల నీక నటేట్టి వనన్నవతచరానఁగా

   యమెత్మిలక నీవు నాకొతగేల పటేట్టివు
   దొమత్మికానఁడ గొలల్లతలనఁ దొడికిన యలవాట

    ఇముత్మిల నెవవ్వెరినఁ గనాన్న నేల మానునయాత
చ. 2:     యేలినాప నీక వడెమచిచ్చె రమత్మిని యతపనఁగా

    కాల దొకిక్క ననున్న నేల కానఁగిలితచేవు
   ఆలరీనఁడ రకిత్మిణనఁ బయాతడితచి తచిచ్చెనలవాట

   పోలిమ తో నతటనఁగాక పోనిచచ్చెనటయాత
చ. 3:      అకక్క ననున్ననఁ దోడువటట్టి కటేట్టి నీవదిదకి రానఁగా

   గకక్కననఁ దోడనఁ బెతడిల్ల గెపైకొతటవ
    చకక్కని శ్రీవతకటేశ జమళ పతడెల్ల లవాట

    తొకిక్క తొకిక్క నీక వనన్నతోనే పటట్టిరయాత



రేక: 0606-3గళ సతపటత: 14-033
పలల్లవ:    ఏమనేమయాత నీవ ఇతత సేయనఁగా

   చేముటట్టి చెనకితేను చితత్తిము గరనఁగేవు
చ. 1:    మొగము చటూచితేను మొకేక్కవు నీతో

   నగితే ననున్న నిటేట్టి నమత్మితననేవు
 యగసకేక్కలడినాను యియతకొనేవు

   తగవు గాదతటేను తగల నాడేవు
చ. 2:  మాటలడితేనే మరిగేవునఁనీ

   చోట నిలిచితేనే సొలయ వచేచ్చెవు
    పాటల వాడితే బళ యనేవు నినున్న

   నాటకొననఁ జూచితేను నయము చటూపేవు
చ. 3:    దగద్గీరనఁ గటూచతడితే తమకితచేవునఁ నే

   సిగద్గీల వడినతతనే చేయి చానఁచేవు
  కగద్గీక శ్రీవకతటేశ కలసితవ
    వగిద్గీ వడెమయత రానఁగా వడి వటేట్టివు



రేక: 0606-4కాతబోదిసతపటత: 14-034
పలల్లవ:   చెపప్పునటట్టి సేయవ చెలవునికి

    కపప్పురప నవువ్వెలనే కరనఁగీ నీ యదుట
చ. 1:    మానఁటాడితే వతగెమే మగడి చటూచేచటూపల

  గానఁటముగ రాలేట కామునముత్మిల
    యేనఁటకి నితత సేసేవ యతత నేరచకొతటవ

   చోటమత్మితటా రమణునఁడు సొలసని నినున్నను
చ. 2:      పటట్టితేను తపప్పులే పపై పపై సనన్న సేసితే

  జటట్టిగొనన్న కనుబొమత్మి జతకెనలే
   రటట్టి పటేట్టి వదియేమే ఇటట్టి రాజసముతోడ

   పటట్టి మతటా వడెమచిచ్చె బద్రిమయితచ వభునఁడు
చ. 3:    మేలమాడితే నెమెత్మిలే మగల నేకతమెపైతే

  కోలముతదపైన రతుల కోలహలమే
   మేలదాన వౌదువ మతచనఁ బటట్టిపరాణవ

   చాలి శ్రీవతకటేశనఁడు చనవచచ్చె నిపడు



రేక: 0606-5ఆహిరి సతపటత: 14-035
పలల్లవ:    అపప్పుటకోపాన ననీన్న నతట నేను

   తపప్పులనీన్ననఁ దేరెను దతడక రమత్మినవ
చ. 1:     సతకెలలల్ల నఁ దరెను సరసునఁడు తానె వచెచ్చె

  మతకనఁదనము మానిత మాటలడవ
   ఇతకా నేడసుదుద లేమసేసినానఁ జెలల్ల

  పతకితచక చేతకి బాగాలియతవ
చ. 2:    మనసు నిరత్మిలమాయ మనన్ననలనీన్న నిచెచ్చె

  పననఁగక బతగారపీనఁట వటట్టివ
   పనిలేని వాదులేల పతతములనీన్న వచెచ్చె

   పొనునఁగక గతదమటూనునఁ బటూవు నీయవ
చ. 3:     చిడుముడి సిగద్గీ దేరె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

   వడనఁబడిత పాదాల కొగిద్గీ మొకక్కవ
    వడనఁగ నవువ్వెల నితడె వడుకల సమకూడె
  తడవక పనీన్నర దపప్పుకీయవ



రేక: 0606-6శతకరాభారణత సతపటత: 14-036
పలల్లవ:    తారకాణతచనఁగ నేల తతగొని నాతోను

   నేరిచి బదుకనీవ నిజమరెపై తేను
చ. 1:    వఱచి తనక నాప వనన్నవతచకతడితేను

   తఱి నితతులలో మాట తానెఱనఁగనా
     గణమె లలల్ల నఁ గటట్టి కొనీవ తా నా పవలల్ల
   చెఱనఁగ వటట్టితదరికి సేవ సేసేదానను

చ. 2:     ఆతల మతకమువ నాపనఁ దను నతపకతటే
 సటూతకమెపైనయటట్టి సుదదరనఁగనా

   గాతల తమపొతదుల కవల వాసుకొనీవ
    జాతగా తమకే నేను సాకిరయేత దానను

చ. 3:    గకక్కన నాప తనచే కానఁగిలితపతచకొతటేను
  ఇకక్కవ లనఁడువారివ యివరనఁగనా

     చికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు చేరి ననున్న నేనఁడు గటూడె
   నికక్కమునఁ దనక నేనఁ బనికివచేచ్చెదానను



రేక: 0607-1ధనాన్నశి సతపటత: 14-037
పలల్లవ:    అనిన్నటానఁ బరిణమెపైతే నదే చాలను

  వునన్నతప సతతోసాన నునాన్ననఁడవా
చ. 1:   అపప్పుడాకెమేడలోన నతకెక వచిచ్చెనటట్టిలల్ల

   చెపప్పునటట్టి బుదుద లలల్ల చెవనఁ బటట్టినా
    దపప్పుదేరే నినున్ననఁ జూచి దయదలనఁచి మోవకి

   కపప్పుర మచిచ్చెనతదున కానఁక దేరెనా
చ. 2:      పఱప పపై ఆప నినున్ననఁ బవవ్వెళతచనఁ జేయనఁగాను

  మెఱసి నిదిదరితచి మేలకొతటవా
     తఱి చటూచి ఆడ నీక తముత్మిలము వటట్టినఁగాను

  వఱపలలల్లనఁ దరి వడుకాయనా
చ. 3:     అటట్టి కానఁగిటనఁ గటూడి నినన్నలయితచి వసరనఁగా

  గటట్టిగా నీమోమున కళదేరెనా
   రటట్టిడి శ్రీవతకటేశ గటట్టిగా ననేన్నలితవ

   ఇటట్టి యతదునితదు యితప లయనా



రేక: 0607-2మాళవగళ సతపటత: 14-038
పలల్లవ:    కాదతటనా నేను కడు నానవటట్టి

  సదితచిత నానఁడే జోకలయనే
చ. 1:    చలల్లని మెలల్లని జాజర మానఁటల

  చెలల్లనఁబో యతదానఁకనఁ జెపీప్పునె
   కలల్లలటూనునఁ గావు కావు నిజముల

    తొలేల్ల నే వతటని తుద కెకెక్కనే
చ. 2:    పూచిన కాచిన పనన్నమ చేనఁతల

   చేచేత నెతదానఁకనఁ జెస వ
   వాచవయునఁ గాదు వానఁటతీప వోదు

 ఆచాయనే వునన్నవతదుకోనీవ
చ. 3:    వచిచ్చెయు వవని వడుక రతుల

  చెచెచ్చెర నేనఁటకినఁ జెనకీనే
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ దానే

  వచెచ్చెనఁ బదివల వానఁటమాయనే



రేక: 0607-3నాదరామకిగయ సతపటత: 14-039
పలల్లవ:    మమేత్మిమ యాడుకొనేవు మరత్మిముల రేనఁచేమని

   చిముత్మిల మరనఁడు తొలేల్ల సేసినమాయలివ
చ. 1:    మొకక్కలననఁ బొలసితేను మురిపము లొలికేది

   చకక్కని సతులకను సాజమే యిది
   తకక్కల మానఁటలడితే తేనెలటేట్టి వరేది

   గకక్కన జవవ్వెనులకనఁ గలదే యిది
చ. 2:    చివవ్వెన నిలిచితే ను సితగారాలటట్టిపడేది

  జవవ్వెనపటతతులక సాజమే యిది
   రవవ్వెలగ నివవ్వెతేను రసము లటట్టిపడేది
   మవవ్వెప మానినుల మతము లివ

చ. 3:    తమకితచి చటూచితేను తళకన మెరిచేది
   సమ మోహపటతతుల సాజమే యిది

   అమర శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా ననేన్నలితవ
  కొమరెలక సిగద్గీలే గణములివ



రేక: 0607-4వరాళ సతపటత: 14-040
పలల్లవ:    వనన్నవార నవవ్వెర నెఱప లినఁకేనఁటకి

   నినన్నట మొనన్నటగటట్టి నేనఁడు మాముతదరనా
చ. 1:    సిగద్గీల వడనఁగనేల చితతతచ నినఁకనేల

   బగద్గీన నితనఁడు వడివటట్టి తయతనఁగా
     వగద్గీళతచి మ పొతదుల వనక కే ఆయనట

    నిగద్గీల మ మొరనఁగల నేనఁడు మాముతదరనా
చ. 2:    చెలల నడుగనేల చెమరితచే భావాలేల

  బలిమ నీతనఁడు తొడపపైనఁబెటట్టి కోనఁగా
   తలపడి వకమాట తనువుల సనఁకెనట
   నిలవున మవసాల నేనఁడు మాముతదరనా

చ. 3:    వవల వనన్నపాలేల వనకక వనఁగనేల
   శ్రీ వతకటేశతడితనఁడే చేరి కూడనఁగా

    మా వలనె నినున్ననిటట్టి మనిన్నతచి యేలనట
   నీవతతేసి పననఁగేది నేనఁడు మాముతదరనా



రేక: 0607-5ఆహిరి సతపటత: 14-041
పలల్లవ:    ఆడుగరే చెలలల ఆతని నీసుదిద

   తడవతే నిలవలల్లనఁ దడిసనఁ జెమటల
చ. 1:    యనయక తలవతచ కితతవడి నటూరకతడె

   కనువచిచ్చె చటూచితేనే కానఁక రేనఁగెను
    అనయము మాటాడక అట పరాకన నుతడె

    చెనకి నే మాటాడితే చిమడ వలపల
చ. 2:     కొలవులో పరాకన కూరిమ మరచి యుతడె

    చెలనఁగి నే నవవ్వెతేనే సిగద్గీ రేనఁగెను
    వలపట వచారాన వరే బద్రిమసి యుతడె
    తలపతచి నే మొకిక్కతే తమకము రేనఁగెను

చ. 3:      సేస వటట్టి వగిరాన చేరి నివవ్వెర గెపైయుతడె
  ఆసగానఁ గానుకిచిచ్చెతే నతటకొనెను
    యసరి శ్రీ వతకటేశనఁ డెనస ననిన్నటాను
    పోసరితచి నే గీరితే పలకితచె మేను



రేక: 0607-6సామతతత సతపటత: 14-042
పలల్లవ:    నీతతో నడచితేను నెగలే లేదు

   జాత దపప్పుకతడితేను చలమే ఫలము
చ. 1:     వలిసి కెపై కొతటేను వగరెపైనానఁ దపే

  తలిసితేనఁ దనలోనే దేవునఁడునాన్ననఁడు
    పలకల మతచివపై తే పగవారనఁ జటాట్టి లే

   చెలనఁగి దిషిట్టితచితేను చనఁకటలల్ల వలనఁగ
చ. 2:    నేరిచి బతకితేను నేలలల్ల నిధనము

   వరిచితేనఁ దనపతత మటూరకే వచచ్చె
   సారెక నుతతచితేను చటఱ ట్టినానఁ గరనఁగను
   వరకే గటట్టి ననుతటే వరికెలల్ల నెకక్కడు

చ. 3:    వాడికె సేసుకొతటేను వలపలల్ల నిలపను
   వడుకతో నుతడితే వనకే ముతద

  యడులేని శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గొలిచితేను
 జాడుపడడపనులలల్ల సఫలమౌను



రేక: 0608-1గజజరి సతపటత: 14-043
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరి నేమనవచచ్చె యగద్గీలటట్టి పటేట్టివ

   జవవ్వెని వనివలల్లనే చలివాస వలప
చ. 1:    తగవతో రమణునినఁ దిటట్టినఁగానే కదవ

   చిగర నీ మోవలల్ల నఁ జిలల్ల లయను
   పగటన దటట్టికొతగ పటట్టినఁగానే కదవ

  నిగడి చనున్నలమనఁద నెలవతకలయను
చ. 2:    సారెసారెక నితని జతకితచనఁగానఁ గదవ

  భారపనఁదురము చికక్కవడె నిద
   నారకొనన్న సలవుల నవవ్వెనఁగానే కదవ

   తారితారి పయతదలల్ల నఁ దడిసనఁ జెమటల
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనినఁ జెనకనఁగానే కదవ

  మటూవతకల నీపోనఁకముడి వడెను
   వవలరతులనఁ గటూడి వలయనఁగానఁ గదవ

    కెపై వసమెపై మొగముననఁ గళలలల్ల నితడెను



రేక: 0608-2రామకిగయ సతపటత: 14-044
పలల్లవ:    ఇటవల నుతడవదాద యితతయపై పటట్టినతదుక

   అటవోయి ననేన్నలిత వతతేసి నేరతునా
చ. 1:     చకక్కని నీవదనము సారె సారెనఁ జూచకొతటా

  నకక్కరతో నటేట్టి మాటలడుకొతటాను
    చెకక్క నొకిక్క బుజముపపైనఁ జేతుల వసుకొతటా
   కకిక్క కకిక్క మోహమాప కపప్పువోసనఁగా

చ. 2:     ముతగరల చేతనఁ బటట్టి మోవతేనె లనుకొతటా
  అతగవతచి మరత్మిముల అతటకొతటాను
   చెతగలితచి గోరనొతత్తి చిరనవువ్వె నవువ్వెకొతటా
   వతగలిరతు లలల్ల ను వద వటట్టినఁగా

చ. 3:    చలల్లనెపైన నీవురము చనున్నల నదుముకొతటా
   వలల్లనే కానఁగిటనఁ గటూడి వుబుబ్బుకొతటాను
   మెలల్లనె శ్రీవతకటేశ మేలము లడుకొతట

   వలల్లవరిగా వడుక వద వటట్టినఁగా



రేక: 0608-3పాడి సతపటత: 14-045
పలల్లవ:    ఎకక్కవపైతే మొగచానఁట నెతదర గావలనయత

   చికక్కని చనున్నలమనఁదనఁ జేయి చానఁచేవపడు
చ. 1:     వల వటట్టి కొనవదుద వడుకెపైన వలప

 కలగటూరగతపవలనఁ గాచకనన్నది
   చెలల మతదపటల్ల చెటట్టిడిచితేనఁ జేటనఁడు

  కలిగతడనఁగా మామదానఁ గాలచానఁచేవపడు
చ. 2:     పతట పతడి తేవదుద పాయని చటట్టిరికము

  పతటలవల నతతటానఁ బెరిగనన్నది
    గొతటరిసతునఁ పొతదు కొతడద్రినఁ గొతడద్రి వయేసి

   అతటేవు మాకచముల అపప్పుట నీవపడు
చ. 3:   కరనఁగితచి సేయవదుద కానఁగిటలోనిరత

  వరసిన సొముత్మివల వళల్లనునన్నది
   తరణుల సరసాల మెరచినతతే మెరనఁగను

   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలిత ననిన్నపడు



రేక: 0608-4నారాయణ సతపటత: 14-046
పలల్లవ:    సేసి సేయితచకోనేల చెలల్లనఁబో వోరమణునఁడ

    అసవలల్ల నఁ జూపతను అటట్టి తొకెక్కనఁ బాదము
చ. 1:     పతతము నెరపనఁబోతే పడత గోర దాకితచె

   మతతన మాడనఁగానే మరత్మిము లతట
    వతతులకనఁ బెననఁగితే వటగ వ చనున్నల నొతత్తి

   చెతతనఁజెరనఁగ వటట్టితే చెకక్కచేత నతటను
చ. 2:     బొమత్మిల జతకితచితేను పకిక్కట తముత్మిల మడె

   రమత్మిని పలచితే నురము దటేట్టిను
     వుమత్మిడినఁ బొతుత్తి కనఁ బోతే వటల్లలల్ల నఁ బెటట్టి నీక

   ముమాత్మిటకినఁ దిటట్టితేను మోవగతట సేసను
చ. 3:    గకక్కననఁ గానఁగిలితచితే గబబ్బుతనమెలల్ల నఁ జూప

   చొకిక్కతచితే చెపప్పురాని సుదుద ల చెపప్పు
    ఇకక్కవరినఁగి శ్రీ వతకటేశ నీవు మనిన్నతచితే

   వకక్కసప రతులను వలిల్లగానఁ గొలిపను



రేక: 0608-5నాట సతపటత: 14-047
పలల్లవ:    ఏల ఇతతసేసేవు యఱనఁగవా మాలగ

  చాలకొనన్నమాతో నీచల మేమునన్నది
చ. 1:    చిగరనఁగొమాత్మినఁ జేనఁగె చెలలలోపల నెలల్ల

   యగసకేక్కలడనఁ జోట యేది నీక
  బగవు చనునఁగొతడలనఁ బరితయతరెపప్పుడును

   మగవానఁడవు నీకెపైతే మనసే మెతత్తిన
చ. 2:     ననల కొనల వానఁడే నాతులలోపల నెలల్ల

   యనయక వటట్టిమాట లేనఁటకి నీక
  కొనగోరి కతుత్తి లతో కొతకరెతతపనికెపైన

   ఘనునఁడవు నీకెపైతే కాయమే కోమలము
చ. 3:     వగర పూనఁపల తీపే వువదలలో నెలల్ల

   యిగిలితప నవువ్వెబీరా లేల ఆడేవు
   అగపడి శ్రీ వతకటాధిప ననేన్నలితవ

     మగనఁడవు నీవపైతే మరత్మిమే పపై పపై ని



రేక: 0608-6దాడి సతపటత: 14-048
పలల్లవ:    ఇనిన్నయునఁ దానే యరనఁగ నేమనేనే

   కనున్నలనఁ జూచితేనే కానఁక లనీని
చ. 1:    యియతకొతటే నెతదుకెపైన నిచచ్చెగితచ మనసు

  కయతమడిచితే ననీన్ననఁ గాదనును
   ముయితడ నామాటల ముదుద సేసు నినాన్నళల్ల
   వయితతటకి నేనఁడెపైతే వతగెము లనీని

చ. 2:    వోరిచితే భోగాలక నొడిగటట్టి నఁ దనువు
  వరకే వలల్లకవుతటే నోకిలితచను

   చేరి నాచేనఁతలకెలల్ల సిగద్గీవడనఁ డినాన్నళల్ల
   ఆరసి నేనఁడెపైతే నతటతే లోనఁగీని

చ. 3:     ఆస గలిగితే రతులనిన్నటకినఁ దానే గరి
   వసరితే నలపల వళమే వచచ్చె
   సేసవటట్టి కానఁగిలితచ శ్రీవతకటేశనఁ డినాన్నళల్ల
    వాసితో నేనఁడెపై తేనఁ గావరితచి కూడని



రేక: 0609-1ఆహిరి సతపటత: 14-049
పలల్లవ:     వనక నపప్పుట దరి వసరితచ నేనోప

   యనసి బగిసితేను యేమ సేతునే
చ. 1:   యతనిమాటలే రాకాసితతులను బద్రిమయితచె

   యతల నితకా మరియటట్టి నమేత్మిదే
   నీతతో వతకలొతుత్తి చ నీవు ననొన్నడనఁబరచేనఁ

   వతులక సమత్మితతచి యేమ సేతునే
చ. 2:    తనపొతదులే గొలల్లతలను వలలనఁ బెటట్టి

   కనియు నితకా నెటట్టి కానిమత్మితదునే
    చెనకి చకక్కటల్ల గానఁ జేసి ననున్ననఁ గటూడితచేవు

   యనలేక తగిలి మరేమ సేతునే
చ. 3:     నతటన శ్రీవతకటేశ నవువ్వె శ్రీసతనఁ జొకిక్కతచె

    అతట కూడిత నితకా నెట ట్టినఁ గాదతదునే
    జతట చవుల వుటట్టితచి చనవు లిపప్పుతచితవ

   ఇతటనే సతతోసమచెచ్చె నేమ సేతునే



రేక: 0609-2నాట సతపటత: 14-050
పలల్లవ:     ఊరకతడు చాలనఁ జాల వోప నితతేసిపనికి

  కూరిమ నీకొసర లీకోమలలరనఁగరా
చ. 1:    చలల్లనినీళళ్ళ కావా జలజలనఁ బారేవ

  మెలల్లనిమాటలే కావా చిలల్ల లయేతవ
    మలల్ల డి నాతోనఁ బెననఁగి మతచితనాల చటూపేవు

  వలల్లవరి నీసుదుద లీవలనఁదులరనఁగరా
చ. 2:     కపప్పుర మతచక గాదా కనున్నలనఁ బదనయేతది

    రెపప్పుల చటూపలే కావా రేసు రేనఁచేవ
    ముపప్పురి నా కిటవచిచ్చె మోవతేనె లొసగేవు
   వపప్పుగా నెలయితత లీవువద లరనఁగరా

చ. 3:     చిగరిపప్పుటద కాదా చేగల మర నయేతది
    పగట నవువ్వెలే కావా వచిచ్చె సేసేవ
   అగపడి శ్రీ వతకటాధిప ననేన్నలితవ
   తగవరి మనన్నన లీతరణు లరనఁగరా



రేక: 0609-3రామకిగయ సతపటత: 14-051
పలల్లవ:    ఏమ నాయము చెపేప్పువు ఇతతులతోను

  గామడి కనున్నలయితే కరవదాద
చ. 1:      చెలి సిగద్గీతో నుతడనఁగ చెరనఁగ నీవు వటట్టితే

    తలకితచి యాప నినున్ననఁ దిటట్టినఁగ వదాద
    చెలనఁగి యాప లోన చర గటట్టి కొనేవళ
   కలికి చటూడనఁగనఁ బోతే గొణనఁగవదాద

చ. 2:     కొమత్మి యేమనఁ దడవక గటట్టి తోడ నుతడనఁగాను
  దొమత్మినఁ జనున్నలతటతేను దొబబ్బువదాద
   సొముత్మి వటట్టి కొనఁగా నెడచొచిచ్చె సతదులవయి
   కమెత్మిగా గోర నటూనఁదితే కోపతచవదాద

చ. 3:    పడనఁత యలపతోడ పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను
  నడుమనఁ గానఁగిలితచితే నవవ్వెవదాద

   యడయక శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గలయనఁగ
   అడియాలల నితచితే నటట్టి మెచచ్చెవదాద



రేక: 0609-4సాళతగనాట సతపటత: 14-052
పలల్లవ:   వగిరితతురటే నీవు వభునితోను

   చేగదేర నీ చేతకినఁ జికక్కదానఁకాను
చ. 1:   ఆడినటట్టి ఆడవ ఆతనితోను

  వాడికె నీకెపైవశమెపై వచచ్చెదానఁకాను
   కూడినటట్టి కూడవ కోమలి నీవు

  జోడయి నీరతులను చొకక్కదానఁకాను
చ. 2:    సేసినటట్టి సేయవ సిగద్గీవడక ఆతనఁ

   డాసపడి నీక లోనెపై నదానఁకాను
   వసినటట్టి వయవ వసరక పాశికల

  బాసయిచిచ్చె నీక కితదుపడుదానఁకాను
చ. 3:    నవవ్వెనటట్టి నవవ్వెవ నలవతకల ఆతనఁ

   డివవ్వెల నీకనఁ జన వచచ్చెదానఁకాను
   రవవ్వెగ శ్రీవతకటరాయనఁ డతనఁడె కూడె

  వువవ్వెళటూల్లరితచకవ నినున్న బబ్బుతచదానఁకాను



రేక: 0609-5రామకిగయ సతపటత: 14-053
పలల్లవ:     కలికి నీయదుట నివ కానుకల వట ట్టిని

    యలమ నేనఁడినఁక నీక నితపవునో కావో
చ. 1:    కపప్పురములో పసర కాతతనవువ్వెల కొసర

    చిపప్పులనఁ దేనెల వగట చెమట సొగట
     ముపప్పురినఁ బనీన్నట జాల మొదల వలచిన మేల
   యిపప్పుడు నీకివయలల్ల నితవౌనో కావో

చ. 2:    పొగర వనెన్నలవనఁడి పొలనఁత చటూపలవానఁడి
   చిగర గతుత్తి ల మనుక చేతచెనక
    వగర వడెప మదము వుబబ్బురి చితత్తిపమదము
    బగియ నేనఁటకి నీకనఁ బద్రియమౌనో కాదో

చ. 3:     వరల దొతతరసరల వలనఁది చనునఁగవ గరల
   సరినఁ జెఱకవల బలప సకియనిలప

    గరిమ శ్రీ వతకటేశ కలసితవ యసతని
    సరసముల దొరకె నివ చవులౌనో కాదో



రేక: 0609-6సామతతత సతపటత: 14-054
పలల్లవ:     నీ వోపక యినఁక నేమది యఱనఁగము

  చేవదేరె మాచేనఁతల సుమత్మి
చ. 1:   పతతగానఁడవపై బలిమ సేసితేనఁ

  నితతుల మతతే యేమతదుము
   చెతతల మాపపైనఁ జేతుల వసేవు

   కాతతునఁడ చనున్నల గటల్ల సుమత్మి
చ. 2:   కొనబుకానఁడవపై కొతగిట వటట్టిన

  వనితల మేమనవచచ్చె నినఁక
   చెనకచ సాముల సేసే వటవల
   కొనగోళల్ల కడునఁ గొయతల సుమత్మి

చ. 3:   కొలల్లకానఁడవపై కూడిత వటమము
  గొలల్లతల మేమని కొసరేము

  ఇలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁడు నవవ్వెవు
  పలల్ల వనఁకముల పఱనఁదుల సుమత్మి



రేక: 0610-1హిజిజజి సతపటత: 14-055
పలల్లవ:    ముసిముసి నవువ్వెలతో ముసునఁగల వటట్టి కొని

   పసలగ మేలకొని పవవ్వెళతచి వునాన్నర
చ. 1:   సిగద్గీల వడిచినటట్టి సనఁటవలపలవారినఁ

  కెగద్గీల దపప్పులనన్నవా యవవ్వెరనాన్నను
     అగద్గీమెపైన సతుల వచిచ్చె అటట్టి కొలవు సేయనఁగా

    బగద్గీన నాపేనఁ దానటూనఁ బవళతచి వునాన్నర
చ. 2:    వఱప మఱప లేని వడుకకాతడల్లక

  మఱనఁగ మొఱనఁగనన్నదా మాపదానఁకాను
    తఱి మేలకొలిపే పదము లితతుల వాడనఁగ
   పఱపపై పపై నానఁపేనఁదాను పవవ్వెళతచివునాన్నర

చ. 3:    గొతటరలపై వుతడినటట్టి కోడెకాతడల్లక నెలల్ల
  జతట వాయనునన్నదా సారెసారెను

     యితటనే శ్రీ వతకటేశనఁ డపనఁ గటూడి మనముల
    బతటలనఁ దొతుత్తి లనఁ జేసి పవళతచి వునాన్నర



రేక: 0610-2ఆతదోళ సతపటత: 14-056
పలల్లవ:     ఓపను నే నతదుకెలల్ల నొడుడ కొతటా నునన్నదాన

    చేపటట్టి నీవు నాచే సేవ గొనవయాత
చ. 1:    పకక్కమాట లడితచనఁగ బెరసి నేనేమతదునో

   అకక్కరతో మనిన్నతచిత వదే చాల
   వకక్కసమెపై నవవ్వెతచనఁగ వసనెతదుక వచచ్చెనో
   చికక్కలలల్ల వని నాసేవ గొనవయాత

చ. 2:     తొడపపై నిడుకోనఁగాను దొమత్మినఁ గాల దానఁకనేమో
   అడరి సేసవటట్టిత వదే చాల

   వడల సనఁకితచనఁగాను వదిదకెపై యటట్టి తడునో
   చిడుముడి నిటేట్టి నాసేవ గొనవయాత

చ. 3:     కతదువనఁ గానఁగిలితచనఁగ కళ వటట్టి నో యేమో
   అతదుక వడెమచిచ్చెత వదే చాల
    పొతదిత శ్రీ వతకటేశ బోదితచనఁగ నదియట ట్టి

  చితదునఁజెమటల నాచే సేవగొనవయాత



రేక: 0610-3బౌళ సతపటత: 14-057
పలల్లవ:   ఊరకతడవయత అతత కోపదుమా

    గోర గీరి అపప్పుటని కొసరేవు గాక
చ. 1:     నిగద్గీల మాటల నీతో నేరతుమా మముత్మి

   సిగద్గీల వడనఁగ నాడి చెనకేవు
   దగద్గీరి పపైకొన నీతోనఁ దగదుమా

    బెగిద్గీలప మా చనున్నల పసికేవు గాక
చ. 2:      పొతచి నీతో నవవ్వె నినున్ననఁ బోలదుమా మముత్మి

  మతచముపపైకి రమత్మిని మనిన్నతచేవు
  చతచల నీరతులకనఁ జూలదుమా

    పతచల నా పదదకొపప్పు పటేట్టివు గాక
చ. 3:     వడి నీసతుల సరి వతుత్తి మా మముత్మినఁ

  దడవ కానఁగిటనఁగటూడి తమకితచేవు
    యడయక శ్రీ వతకటేశ నీకె తగదుమా

    వడువక మాపపై చొకక్క వసేవు గాక



రేక: 0610-4వరాళ సతపటత: 14-058
పలల్లవ:    ఇతదుకనఁగానఁ దమకితచ నేనఁటకి మాక

   అతదతద తనిసితమ అలల్లనానఁడే నేము
చ. 1:    పగయమెతత చెపప్పునాను పడరేనఁచి యేమనిన

   నియతముగ వనేవ నీచెవులే కా
    కిగయ యతత దలిపన కేలతత చానఁచినాను

   నయమచిచ్చె తమలేమనసు నీదే కా
చ. 2:  మొకక్కలనిన్న మొకిక్కనానుముతదరనెతతవుతడినా

   గకక్కననఁ జూచేవ నీకనున్నలివ కా
    పకక్కన నెటట్టి నవవ్వెనా బానఁతపడి పపైకొనిన
     గకక్కక కరనఁగేది నీ గతడె యితతే కా

చ. 3:     పచిచ్చెగా నేమసేసిన పసగా నెతత కూడిన
   యిచచ్చెగితచి లోనయేతది యతనువ కా

   అచచ్చెమెపై శ్రీవతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ
     మెచిచ్చె యతత పొగడినా మేల నీదే కా



రేక: 0610-5దేసాళత సతపటత: 14-059
పలల్లవ:    పడికిట తలనఁబాల పతడిల్లకూతుర నేను

   వడివటట్టి తయతకనన్న వరకే యేమాయను
చ. 1:    కనునఁగొన నిచిచ్చెతవ కడుమోహ మచిచ్చెతవ

 మనసియతకతడితేను మరేమాయను
    పననఁగనఁగనఁ జేసితవ బెటట్టి రటట్టి సేసితవ

   ననునఁ బొతదుసేయకనన్న నడుమ నేమాయను
చ. 2:      సడి నాపపై వసిత వాసలనఁ గితద వసితవ

  యడసి చేవయకనన్న నేమాయను
   వడి సటలడితవ వటట్టి మేలలడితవ
   కడు జూజాలడకనన్న కమత్మిట నేమాయను

చ. 3:     జటట్టి నొటట్టి వటట్టితవ సవతులనఁ బెటట్టితవ
   యిటట్టి తమత్మి వటట్టికనన్న నేమాయను

    గటట్టి న శ్రీ వతకటేశ కూడి కోపమానఁపతవ
    అటట్టి తమ యానఁపకనన్న అతదుక నేమాయను



రేక: 0610-6భటూవుళ సతపటత: 14-060
పలల్లవ:    పొరగక వతగెమెపైన పొతదు లేనఁటకి

  వరసపవారెలల్ల వతత సేసేర
చ. 1:      చనున్న మొనల నానఁటని సారెనఁ బెపైనఁ బడకవయత

   కనన్నవనన్న వారతదర కడు దటూరేర
    చినిన్నగోర లిటట్టి నానఁటనఁ జేతుల వటట్టికవయత

    నినున్ననఁ బొతదే సతులలల్ల నేరాల వసేర
చ. 2:    కొపప్పు వాడునఁబువులతట కచిచ్చె పననఁగకవయత

  చొపప్పులతత్తి యవవ్వెరెపైనా సదితచేర
    గొపప్పు పఱనఁదు తొడెతత్తి కూచతడనఁ బెటట్టికవయత

  యపప్పుట నీదేవుళ ల్లలల్ల యసడితచేర
చ. 3:    మేనిచెమటల ముతచ మకిక్కలి రతులేలయత

   నాననఁబెటట్టి సవతుల నవువ్వె నవవ్వెర
    యనెపాన శ్రీ వతకటేశ ననునఁ గటూడితవ

  వని కడమవారెలల్ల వుపప్పుటతచేర



రేక: 0611-1 సాళతగత సతపటత: 14-061
పలల్లవ:    ఎఱనఁగని వానివల నిపప్పుడు వచేచ్చెసితవ

   గఱిగా నినిన్నయునఁ గనునఁగొనవయాత నీవ
చ. 1:     నెలకొని నీవ కావా నేరిపన నేరపలే

 వలపలతోడి యవసివాళల్ల
     యలమ నపప్పుట మరి యిచిచ్చెన యవులే కావా
  చెలరేనఁగి చెకక్కచేత చితతల

చ. 2:     చితత్తిగితచి నీవ కావా సేసిన చేనఁతలివ
  చితత్తిడి మేనిమనఁది చెమటల

    బతత్తితోడ మనఁద మనఁదనఁ బాలితచినవ కావా
  పొతుత్తి ల వరహవళ పలకల

చ. 3:     మకక్కవతో నీవ కావా మనిన్నతచిన మనన్ననల
  వుకక్క మరినటట్టి అసురసురల

    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
  చకక్కని నీవలల్లనేకా సతతసముల



రేక: 0611-2 కాతబోదిసతపటత: 14-062
పలల్లవ:    నే నెగద్గీల వటట్టినోప నీచితత్తిమనఁకను

   కానిమత్మిని కెపైకొతట కలదలల్ల మేలే
చ. 1:      సారె సారె నవవ్వెనఁగాను చపప్పు ననేవు వలప

  వోరసేసు కూరకనన్న వుపప్పుననేవు
    నేరమ వటట్టితే తననీడే తనకనఁ బగ

   కూరిమ మాటలడితే నటూరెలల్ల నఁ జటాట్టి లే
చ. 2:    అగద్గీలమెపై చటూచితేను అనుకనేవు ననప

   సిగద్గీల వడితే నటేట్టి చికక్కననేవు
  వగద్గీళతచితేనఁ దనవతటగ కలే వనఁకము

   వగిద్గీతేనఁ బువువ్వెల గతపడొకరికినఁ జాలవు
చ. 3:      తకక్కలనఁ బుకిక్కట నితచితే నెఱఱ్ఱై ననేవు తమత్మి

   పకక్కన వడె మచిచ్చెతేనఁ బచచ్చెననేవు
    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

    యకిక్కతే యేనునఁగ గజజ యకక్కకనన్ననఁ బొడవు



రేక: 0611-3 నాదరామకిగయ సతపటత: 14-063
పలల్లవ:    దవువ్వెలనుతడి యేమ తరితీప సేసేవు

   జవవ్వెనము చితదకతడా జాళనఁ బోయరాదా
చ. 1:    సిగద్గీరి పతడిల్లకూనఁతుర చేసనన్న లఱనఁగనా

  వగద్గీళతచి నీవడక వచేచ్చెయరాదా
    బగద్గీన నకక్కడ నినిన్న పనుల గలిగినాను

  ముగిద్గీన యవళక మటూటగటట్టిరాదా
చ. 2:    కనెన్నపాయప నెలనఁత కతదువ మాటరనఁగనా

  పనిన్న తలియనఁగ నొడనఁబరచరాదా
    అనిన్నటా నవవ్వెల నీక నాసలనిన్న గలిగినా
   పనిన్నధిగా యవళక పటట్టినఁ బెటట్టిరాదా

చ. 3:    చెలవప ముదదరాల చెనక లివమెరనఁగ
   కలసి కానఁగిటనఁ జేరిచ్చె కెపైకొనరాదా
    అలరి శ్రీవతకటేశ అతవ నేలిత వటట్టి
   వలనా నవవ్వెవళక వామ వయరాదా



రేక: 0611-4 ఆహిరి సతపటత: 14-064
పలల్లవ:    ఎటవల బుజజగితచి యడేరితచేవో కాని

    తటకన నీక మొకెక్క తతయేదో కాని
చ. 1:    మతత్తిగజగమనక మనవ యతతపైనానఁ గదుద

    చితత్తి మెరనఁగక నీతోనఁ జెపప్పుదు గాని
     హతత్తి నీతో మాటలడే ఆస యతతపైనానఁ గదుద

   తతత్తిరప సిగద్గీలతోనఁ దలవతచనఁ గాని
చ. 2:     ముసిముసి నవువ్వెలక ముచచ్చెటతతపై నానఁ గదుద

   సుసరాన తనగటట్టి చటూపదు గాని
  వసివాడుతనముల వలపతతపైనానఁ గదుద

   పసుర వయసుతోడనఁ బదరదు గాని
చ. 3:      అటట్టి నినున్ననఁ గటూడె నిద అలపతతపైనానఁ గదుద

   దిటట్టితనాన వనక తయతదు గాని
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవ యేలిత వాపను

   బటట్టిగొన నినాన్నప జతకితచదు గాని



రేక: 0611-5 కతతలవరాళ సతపటత: 14-065
పలల్లవ:   మాకేల యిటవతటవ మగనాతడల్లము

  యకొలనఁది నీకమర నెమెత్మికానఁడవతదుర
చ. 1:    చెకక్క గొరనొతత్తికమ సిగద్గీతోడిదాన నేను

   యికక్కడనే నవవ్వెర ననెన్నవవ్వెరెపై నాను
    నికక్కముగ నివయలల్ల నీచెకక్కల నుతటే మేల

   అకక్కడివార వటనఁడవని నినున్న నతదుర
చ. 2:    తుఱము వతగనఁదియతక దొరపాటదాన నేను

 యఱనఁగకాడుకొనేర యవవ్వెరెపైనాను
    నెఱి నిటవతటవ నీకేనఁ గలిగితే మేల

  గఱిగా రేపలల్లలోని కోడెకానఁడవతదుర
చ. 3:     మోవ గతటసేయకమ మొదలి యిలల్ల ల నేను

   శ్రీ వతకటేశ దటూరేర చెలలలల్ల ను
     నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ నీకే వుతడితే మేల

  భావతచి నినెన్నవవ్వెరెపైనా బయకానఁడవతదుర



రేక: 0611-6 లలిత సతపటత: 14-066
పలల్లవ:    ఘనునఁడవు బొతకకమ కదోద లేదో

   చెనకి చేయిమనఁదుగానఁ జేనఁత సేసనఁగా
చ. 1:    చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేతుల వటట్టి కొని

  పలిచి అపప్పుడాపతోనఁ బెననఁగితవ
     అలిగి ఆయితత నినున్న నటట్టి బొమత్మిల జతకితచి

   తలకితచి చెపప్పురాని తటల్ల దిటట్టినఁగా
చ. 2:     చెకక్కనొకిక్క చెకక్కనొకిక్క చేరి పగయముల చెపప్పు

   టకక్కల నాప వడివటట్టి తీసితవ
   వకక్కసప కోపముతో వలనఁది నినాన్నవళ

   పకక్కన చేతపవవ్వెబతతనఁ గొని వసనఁగా
చ. 3:    కానఁగిలితచి కానఁగిలితచి కతదువలకనఁ దసి

   ఆనఁగి శ్రీవతకటేశనఁడ అటట్టి కూడిత
   రానఁగిన తమకముతో రమణ నినన్నతతలోనే

   చేనఁగ చనున్నలనునఁ గమత్మి సలవుల నవవ్వెనఁగా



రేక: 0612-1సితధురామకిగయ సతపటత: 14-067
పలల్లవ:    ఇతచకతత సనెన్నఱనఁగనఁ డిదేమే తాను

    మతచముపపై నుతడితేనే మరత్మిము సనఁకె ననీ
చ. 1:    చెవలోమాట చెపప్పుతే సలవుల నవవ్వెని

    తవరి గోర నటూనఁదితే తటట్టి దిట ట్టిని
   చివురన వసితేను చితత్తిగితచి మటట్టిపడ

   జవళనఁ గటూచతడితేను చనున్నలొతత్తి ననీని
చ. 2:     మొగము చేతనెతత్తితేను మోవ గతటరేనఁగె ననీ

   తగిలి చటూచితేను చేతను దొబీబ్బుని
    పగటన మొకిక్కతేను పాదము లొతత్తి ననీని

   వగినఁ గాల దొకిక్కతేనే వరటల్లనీని
చ. 3:     పచచ్చెడము గపప్పుతేను పటట్టి తీసిత ననీని

    యిచచ్చెక మాడితే వతగె మేనఁట కనీని
    పచిచ్చెగా శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్న నిట గటూడి
   మెచిచ్చెనా నపప్పుట మతమరిత ననీని



రేక: 0612-2శ్రీరాగత సతపటత: 14-068
పలల్లవ:   బదుకనఁగలవు పకక్కపడనఁతులలోన నెలల్ల

  పదర వనిన్నటకిని బతదుగనఁడవయాత
చ. 1:     కోరి యితదర ముడిచే కొపప్పులోని తామెరవు

   గారాబునఁ జనున్నలనఁ బటూసే గతదమవు
   చేరి పరిమళతచే చెవలో జవావ్వెదివ

   నేరత వనిన్నటా నినఁక నినేన్నమనేమయాత
చ. 2:   కొతడుక పాయపవారి కొడివలతగరమవు

   అతడనే మెడనఁ దగిలే హరమవు
    దతడిగా వనయాన పాదాలనఁ బెటట్టిన యతదవు

   నితడా నలల్ల కొతట వనఁక నినేన్నమనేమయాత
చ. 3:    కావల ననేటవారి కటట్టినటట్టి చరవు

  మటూవతక రతవళ మేలత్మిసునఁగవు
    శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ జెతదిత వతతటలోనే

 నీవతగడిసరకవు నినేన్నమనేమయాత



రేక: 0612-3సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-069
పలల్లవ:    ఆటట్టి సేయవయత యదురాడ నేనఁటకి

   పటట్టి యలవాట లపప్పుటనఁ జేసుకొనేవా
చ. 1:     తలకితచి చెపప్పురాని తటట్టి నీవు దిటట్టితేను

   పలికినటేట్టి పలక పతతమా మాక
    నెలకొని యడనాడ నేరచక వచిచ్చె యడ

   పలమార గణతచక పాటము గొనేవా
చ. 2:    సేసవటట్టి సేయరాని సేనఁతలేలల్ల మతచనఁగాను

   సేసినటేట్టి సేయ మాకనఁ జెలల్ల బళల్ల
     లసి యితదరి గరిడి లలిసాము సేసి వచిచ్చె

   మటూసిపోకతడా నీడ మరి తలపోసేవా
చ. 3:   నయగారితనముల నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెవు

    మయికి ముయి మళళ్ళతచ ముచచ్చెట గాదా
    దయతో శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

   నియత జాణతనాల నీవ నేరిచ్చెనవా



రేక: 0612-4గతభీరనాట సతపటత: 14-070
పలల్లవ:   మాక వతతల నీమతకముల

   కెపైకొని నీవు పటట్టినఁగానే పటట్టినవ
చ. 1:      వదుద వదుద మాతోను వటట్టి సటలితకా నీక

    పొదుద వోదా ఆప నీక బుదిద చెపప్పుదా
   బదుద లను బాసలను పలమార వనయాల

   గదదరి నీవు పటట్టినఁగానే పటట్టినవ
చ. 2:     యేల యేల సేసేవు యితతలోనే యిచచ్చెకాల

   వళలేదా ఆప నీక వనన్నవతచదా
   చాలకొనన్న తమకాల సరసాల వసాల
   కాలమతదే నీవు పటట్టినఁగానే పటట్టినవ

చ. 3:     మెచచ్చె మెచచ్చె ననిన్నతతలో మేకసేసి కూడితవ
    అచచ్చె మోపే వాప నిను నెచచ్చెరితచదా

   అచచ్చెమెపై శ్రీవతకటేశ అతదికల పొతదికల
   గచచ్చెల నీవు పటట్టినఁగానే పటట్టినవ



రేక: 0612-5కనన్నడగళ సతపటత: 14-071
పలల్లవ:    ఎడమాట లినఁకనేల యిదదరనునఁ గటూడితరి

   అడరి జవవ్వెనపాయ మానఁపలేక వచెచ్చెను
చ. 1:    చెమటల గారనఁగాను చిరనెరల దటూలనఁగ

   తమకాన నీవదిదకినఁ దానే వచెచ్చెను
    మము నీవదిదకి నతప మనసు నిలపలేక

    పగమదాన నిటేట్టి పదద పరవున వచెచ్చెను
చ. 2:     కొపప్పు గడు వడనఁగాను కచముల గదలనఁగ

   నపప్పుసము నీవదిదకి నాప వచెచ్చెను
     యిపప్పుడే కమత్మిల వాబ్రాసి యిటట్టి మాచేతకి నిచిచ్చె

    చపప్పుడుగానఁ దానే యడ చదువనఁగ వచెచ్చెను
చ. 3:     నడప దడనఁబడనఁగ నలినఁ బోనఁకముడి వడ

    పడనఁత నీవతటనఁ బానుప పపైకి వచెచ్చెను
    యడమచిచ్చె శ్రీ వతకటేశ యితతనఁ గటూడితవ

   జడియని రతుల నీసరి వచెచ్చెను



రేక: 0612-6ఆహిరి సతపటత: 14-072
పలల్లవ:    నీతోనఁ బెననఁగదు నినున్న నౌనఁగాదనదు

   నీతలనఁప దలియక నిటటూట్టిరప్పు వుచచ్చెని
చ. 1:    పకక్కన నీవాపను పయతదకొతగ వటట్టితే

   చెకక్కననఁ జెయి వటట్టి క సిగద్గీపడని
    చకక్కనఁగా నపప్పుట గోర చనున్నలపపై నటూనఁదితేను
  నెకొక్కనన్న వడుకతోడ నివవ్వెరగతదని

చ. 2:    తొడినఁబడ నీవాపను తొడపపైకినఁ దసుకొతటే
  చిడుముడి మేనెలల్ల నఁ జెమరితచని

    తడనఁబడి యటట్టి మోము తపప్పుక చటూచితేను
  పొడలగానఁ జెకక్కలలల్ల నఁ బులకితచని

చ. 3:    సారె సారె నీవాపతో సరసములడనఁగాను
  గారబాన నినన్నతదుకనఁ గానఁగిలితచని

       య రీత శ్రీ వతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ నీ
   నేరపలలల్ల మతచ నినున్న మెచచ్చెని



రేక: 0613-1అమరసితధు సతపటత: 14-073
పలల్లవ:    పతడెనఁ దచచ్చెకొనవయాత పపైపపైనె వలపల

   బతడుల కొలనఁదులివ పాయరాని రతుల
చ. 1:    కపప్పులయ జవవ్వెనము కోమలి కచములపై

   ఇపప్పుడే కోరనఁగొతదు వతదు రావయాత
    లపప్పుల కసటూత్తిరి పూనఁత లచచ్చెన వటట్టివునన్నది

  దపప్పురమెపై కానఁగిటగాదనునఁ బోయవయాత
చ. 2:     నాపపతట వచెచ్చె మరి నలినాక మోవయపై

   తీప చవగొతదువు యితదే రావయాత
   మోపల కొలనఁది మరముదద్రిల వటట్టివునన్నవ

   కోపల నీపకిక్కట కానఁగలనఁ బోయవయాత
చ. 3:     ముదిత తముత్మిలమున ముకాక్కర పతట వతడె

    ఇది చేకొతదువు గాని ఇతదు రావయాత
    పొదిగి శ్రీ వతకటేశ భోగప నీగరతబెబ్బు

  చదరాన మేనికణజాన నితచవయాత



రేక: 0613-2గళ సతపటత: 14-074
పలల్లవ:   మానాపతులతో నితతమతకలనఁ జలములేల

    వనిన నీవ బుజజగితచి బుదిద్ధ నేరప్పురాదా
చ. 1:    సిగద్గీల చేటనఁడేసి చిరనవువ్వె మటూటనఁడేసి

  యగద్గీలనఁ దపప్పులనెపైతే యేరాళము
    వగిద్గీ యాపనఁ గొలవులో నొడివటేట్టిల తీసవు
   తగద్గీక నీవ యేకతానక రారాదా

చ. 2:    కోరికల బారెనఁడేసి గతపనల మటూరెనఁడేసి
  బీసరసములపైతే మతమర లేదు

    కూరాకగా నీ వాపకొపేప్పుల పటట్టి తీసేవు
  దారదపప్పుకిటేట్టి యేకతానక రారాదా

చ. 3:    సరసాల గతపనఁడేసి సలిగెల గతపనఁడేసి
   సిరల రాజసముల శేనా శేన
   అరిది శ్రీవతకటేశ అలయితచకెనఁ గటూడితనఁ
   వరవపై యేకతమున కిపప్పుడే రారాదా



రేక: 0613-3పాడి సతపటత: 14-075
పలల్లవ:     నీ వరనఁగవా ఇది నేము వనన్నవతచనేల

   వావుల గలసితేనే వశము గావలను
చ. 1:    పతతము లడనఁగనేల పడనఁతులక లోనెపైతే

   పొతతనే పగయము చెపప్పు పొసనఁగవల
  వతతల సేయనఁగనేల వడుదొళల్ల డితేను

  యతతపైనా సరసముల నెనయనఁగవలను
చ. 2:    సిగద్గీల వడనఁగనేల సేసల వటట్టినపప్పుడే

   బగద్గీన నవువ్వెల నవవ్వె పపైకొనవల
   యగద్గీల పటట్టినఁగనేల హస్కృదయాల గలసితే

  వగద్గీలవు సతతోసాన వఱఱ్ఱైవనఁగవలను
చ. 3:   వనకముతదతచనేల వడుకతోనఁ గటూడితేను

  చనవుల మెరసి పచారితచవలను
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలికి నేలిత వటట్టి

   ననుప లపైనపడే మనన్నన లతచవలను



రేక: 0613-4కరతజి సతపటత: 14-076
పలల్లవ:      నే మెఱనఁగము సుమత్మి నిలచతడి చటూచే నిటేట్టి

   కోమలలక నీక గరతాయ వలపల
చ. 1:    వతత వతతమాటల వడుకతో పాటల

   దొతతుల వటేట్టిర నీపపై తొయతలలలల్ల
   చితత లనేవరల సిగద్గీలనే సరల
   బతత కటట్టి గానఁగ నీపపైనఁ జలేల్లరదివో

చ. 2:    కనుచటూప గరల కొనగోరి గెరల
  పనచేర నీమనఁదనఁ బద్రియురాతడుల్ల
   చనునఁగవ కొతడల జతకెనల యతడల

   ననుపలగా నీపపై నాటవసే రదివో
చ. 3:    కాతరప పొతదుల కానఁగిటలో వతదుల

   యేతులనఁ జేసేర నీక యిలల్ల తడుల్ల
    యతల శ్రీవతకటేశ యితదరినఁ గటూడిత వటట్టి

   పోతరముగా మక పోగవోసే రదివో



రేక: 0613-5సామతతత సతపటత: 14-077
పలల్లవ:    ఊరకనన్న వానిమనఁద నుడుకల గటేట్టిమా

  దారదపప్పుక తనతత తానుతడరాదా
చ. 1:    చేయతత్తి మొకేక్కటవానఁడు చేరి వడుకొనేవానఁడు

  సేయరాని పనులలల్ల నఁ జేయనేనఁటకే
   ఆయాల ముటేట్టిటవానఁడు ఆనల వటేట్టిటవానఁడు

  పాయప సతులతోను పతదేలడనేనఁటకే
చ. 2:    అలకల దిదేదవానఁడు ఆసలనఁ బెటేట్టివానఁడు

  చెలము లకక్కడనెపైనా సేయనేనఁటకే
   పలవ వచేచ్చెటవానఁడు పగయాల చెపేప్పుటవానఁడు

   చలివాసి గొలల్లతల చనున్నలతట నేనఁటకే
చ. 3:    కపప్పుర మచేచ్చెటవానఁడు కానఁగిటనఁ గటూడేటవానఁడు

  చొపప్పులనఁ బరకాతతలనఁ జూడనేనఁటకే
    ఇపప్పుడు శ్రీ వతకటేశనఁ డితత ననేన్నలినవానఁడు

   కపప్పులగా నితతులను కూడ పటట్టినేనఁటకే



రేక: 0613-6లలిత సతపటత: 14-078
పలల్లవ:   వడుకొనవయత ఆపవత దరను

   పోడిమ నాడినమాట బొతకవు గదా
చ. 1:    శిరసు వతచకొనన్నది చెకక్కచేతతో నునన్నది

   తరణ కిచిచ్చెనబాస దపప్పువు గదా
   మరిగి కూచనన్నది మారమాటాడ కనన్నది
   వరసి కొనగోర వనఁదవు గదా

చ. 2:     బొమత్మి ముడితో నునన్నది పొరపొచాచ్చెన నునన్నది
   చిముత్మిచ నాపతో మేక సేయవుగదా

   సమత్మితతచక వునన్నది చలముతోడ నునన్నది
    యమెత్మిలక సవతుల నెతచి చటూపవు గదా

చ. 3:    చేతుల మొకక్కచనన్నది సలవ నవువ్వెచనన్నది
   యతల రతుల నలయితచవు గదా

   గాతల శ్రీవతకటేశ కడునఁ గొసరచనన్నది
    రేతరినఁ బగల తమ రేనఁచవు గదా



రేక: 0614-1దేశక సతపటత: 14-079
పలల్లవ:   తగినతతే చాలనఁజాల తమకముల

  నగిన మాతత్సరసములోనే ననుపయతనా
చ. 1:    పలమార నినున్ననెతత బలముల సేసినాను

    వలప గలతతే కాక వచేచ్చెవా నీవు
   పలవనెపై తనతటా పడరేనఁగి కొసరేవు
    చలము సాదితచనఁ బోతే చవ వుట ట్టినా

చ. 2:     జాడతోడ నినున్న నెతత చనవుల నెరసినా
  వడుక గలతతేకాక వయతమతదేవా

   వడె మయతనెపైతనతటా వసనఁదపప్పుల వటేట్టివు
  వాడికల చటూపతేనే వయిపయతనా

చ. 3:     మెటట్టి పటట్టి నీతో నెతత మేలములడినాను
    చటట్టిరిక మతతే కాక సొతప గటూడనా

     నెటట్టి క శ్రీ వతకటేశ నేనఁడు ననున్ననఁ గటూడితవ
   బటట్టిబయ లీనఁదనఁబోతే పనికి వచచ్చెనా



రేక: 0614-2మధతమావత సతపటత: 14-080
పలల్లవ:    వడుకక వలలేదు వభునితో ననరాదు

  సటూడిదవతట వలప సులభాననే
చ. 1:   తఱనఁగ మొరనఁగమాట తలనఁపలోపలితీనఁట

  తఱితో నాయతదునుతటేనఁ దనకేమే
   కఱకరినఁ బెటట్టినఁబోతే కలిముదిరి మెడిద
  యఱక సేసుకోరాదు యేమతదునే

చ. 2:   గటట్టి తో నవవ్వెననవువ్వె కొపప్పులోపలిపవువ్వె
  యటట్టి వలసినా వచచ్చె నేమనీనే

   ముటట్టినదలల్ల ముయి పటట్టినదలల్ల బతగార
   ఱటట్టి సేయరాదు మేలఱడి కెకెక్కనే

చ. 3:      కనున్నల మొకిక్కన మొకక్క కానఁగిటనఁ గటూడిన చొకక్క
   చనున్నబతటేయ నినఁక సాదితచ నేలే

  యినిన్నటా శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డితతలోతాననున్ననఁగటూడె
   పనన్ననానఁడే సేసవటట్టి బగియ నేలే



రేక: 0614-3కేదారగళ సతపటత: 14-081
పలల్లవ:   వగిరితచకరే మర వలనఁదులల

    సగ కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచేనఁ గాక
చ. 1:   సరసములడనఁగాను జతకితచ వచచ్చెనా

  తరవదో పతమతనఁ దలిసేనఁగాక
   శిరసు వతచకతడనఁగానునఁ జేరి తటట్టివచచ్చెనా

   ఆరదపైన సుదుద లలల్ల నడిగేనఁ గాక
చ. 2:   తగద్గీక కూచతడనఁగాను తలమనవచచ్చెనా

   వగద్గీళతచక మాటల వనేనఁ గాక
   వగిద్గీ వడివటట్టినఁగాను వోప ననవచచ్చెనా
    సిగద్గీ వడుచ నటూరకే చేత మొకేక్కనఁగాక

చ. 3:    యిటట్టి కానఁగిలితచనఁగాను యసడితచ వచచ్చెనా
   చటట్టిరికము తనది చటూచేనఁ గాక

    వటట్టి క శ్రీవతకటేశనఁ డొదిదకతో నను నెల
   నెటట్టి కొనన్న మోహముతో నితడుకతడేనఁ గాక



రేక: 0614-4శదద్ధదేశి సతపటత: 14-082
పలల్లవ:     అతనఁడూ నీవ నొకక్కటే అతడవారలే వర

   సతులతో నీగటట్టి సారెనఁ జూపేవు
చ. 1:    కపప్పు నీవును నతనఁడు కలహితచినతదుకను

    కొపప్పు వడిన దిదియ గరతు గాదా
    చొపప్పు లతుత్తి చనఁ జెలల సదితచి యడిగితే
   అపప్పుట లేదనుచ నాన వటేట్టివు

చ. 2:    యలమనఁ జేపటట్టి లక యిదదరనఁ బెననఁగినతదునఁ
   కలసి పయతడజార టదియ గరతు

   లలి నటూడిగపవార తలియ నినన్నడిగితే
    పొలసి బొతకచనఁ బతకి పూనుక వచేచ్చెవు

చ. 3:    పతతముల మలోననఁ బచరితచి నతదుకను
   రతతులను గరతు లధరము నితడెను

    వతతగా నినున్న శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె
   సతతసతబుల మాక చవుల చటూపేవు



రేక: 0614-5ఆహిరి సతపటత: 14-083
పలల్లవ:    వరహన బడలను వభునఁడు యితదానఁకాను

  పరషారస్థి మతదువతకనఁ బొతదేదేమే
చ. 1:    కతతుని దమమవపై ఘనుని భద్రిమయితచేవు

    పొతత నితదువతక నేమ పణతమే నీక
   పతతమున వలపతచి పలమార నలిగేవు

    యతత లభము గలిగె నితదువతక నీక
చ. 2:    చెఱక సితగిణవపై చెలవుని నేనఁచేవు

   గణగా నెతతధనము గటూడెనే నీక
     వఱగ వడుచ నీవు వతట వతటనఁ దిపేప్పువు

   నెఱదొరతన మెతత నేరిచ్చెతవ నీవు
చ. 3:   పూవులగాలమవపై పరషనినఁ దగిలేవు

   వవ యతతరాజత మేలితద నీవు
     యవల శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

  కెపైవశమెపై యతతకొడిగటట్టితవ నీవు



రేక: 0614-6మాళవగళ సతపటత: 14-084
పలల్లవ:      ఎఱనఁగమా నీ లగ యనిన్న వదతల వానఁడవు

  వఱపల సేసుకొతటా నునాన్ననఁడవు
చ. 1:   చలల్లలమేత్మిగొలల్లతల జాజరాడనఁ బోలదుర

   అలల్లద నీమేన జిడడయి వునన్నది
   యిలిల్లద తటట్టి పనునఁగ యితదుకనఁగానఁ బటూసుకొని
  వళల్లలల్ల మెఱనఁగ సేసుకనాన్ననఁడవు

చ. 2:    సారె గోపకలలల్ల వసతతమాడనఁ బోలదుర
  సారప నీమేను బటూదచరచనన్నది
   యేరా కపప్పురధటూళ యితదుకనఁగానఁ బటూసుకొని
  వోరిచి నెపము వసుకనాన్ననఁడవు

చ. 3:    సిగద్గీల మతదసతుల సేసవటట్టినఁ బోలదుర
   అగద్గీలమెపై మేను కళయపై వునన్నది

      నిగద్గీల శ్రీ వతకటేశ నీ వతదుక ననున్ననఁ గటూడి
   వగద్గీచ సొముత్మిల నితచ కనాన్ననఁడవు



రేక: 0615-1శ్రీరాగత సతపటత: 14-085
పలల్లవ:     ఎతత రాజసప వానఁడ వమ చెపేప్పుది

  పతతములే యపమనఁదనఁ బచరితచేవు
చ. 1:   ఇతదుముఖ ఆకమడిచియతనఁగా నీవపప్పుడు

  అతదుకొనక పరాకెపై వునాన్ననఁడవు
    అతదుక నపప్పుటయాప అటట్టి చనున్నల నొతత్తితే

  సతదడి సతులతోడ సరసమాడేవు
చ. 2:     కపప్పురప లపప్పు చెలి గకక్కన నీకియతగాను

   దపప్పుదేరనఁ జేకొనక తల వతచేవు
    నెపప్పున వాలరగోళళ్ళ నీగడడ మాప యతత్తితే

   దపప్పురాన వరొకత దికక్క చటూచేవు
చ. 3:     వనిత తముత్మిలము నీ వదనాన నీడనఁగాను

  మునుకొని అరవసమున నుతడేవు
     యనస శ్రీ వతకటేశ యితతలోనే యాప నినున్న
   చనవరి కాతతలక సనన్న సేసేవు



రేక: 0615-2ధనాన్నశి సతపటత: 14-086
పలల్లవ:      ఒకరి కొకర దాప వోపనతటేనఁ బోదు యినఁక

   వకలి చనీన్నళల్లక వనీళల్ల దోడు
చ. 1:     ఆడరానిమాట లడి ఆప నీకనఁ జెపప్పుతపనఁగా

    నీడ నీవు వరకతడే దిది యేనఁటది
    వడనానఁడ జాలని వరప నీకనఁ గలితే

     తోడు వచేచ్చె నే నీక దోసముగా దితదుక
చ. 2:      వరటగానఁ జూప మోప వుతట వతట వయనఁగాను

  సొరిది చేత నొడిడతచకొననేల
   ధరలోన నీకితత మొగదాకిరి గలితే

    తొరల నే యచచ్చెరితచే దోసముగా దితదుక
చ. 3:    గొబబ్బుననఁ దాలేచివచిచ్చె కొతగవటట్టి తయతనఁగాను

    సిబబ్బుత పడేవు యితకానఁ జెలల్లనఁబో నీవు
    గబబ్బుతనము లేకతటే గకక్కన శ్రీ వతకటేశ

     దొబేబ్బు నినున్న నాప మనఁద దోసముగా దితదుక



రేక: 0615-3నాట సతపటత: 14-087
పలల్లవ:    ఏమెపైనా నాయనఁగాక ఇనఁకనీతో యేమనేము

    భటూమలో యవవ్వెత నినున్న భోగితచి వసినదో
చ. 1:  వలచినవారికి వాసులతచనునన్నదా

  వలిసినతదుకెలల్ల ను వగద్గీట గాక
  పలిచిపటేట్టివు నాక పదవమనఁదటతమత్మి
    యలయితచి తొలిల్ల నీక యవవ్వెత వటట్టినదో

చ. 2:    పతడిలడిన వారికి బగియనఁగ వునన్నదా
    అతడ నెటట్టి పరచినా నౌనతట గాక

    గతడుమరి రొముత్మిమనఁది గతదము వసేవు నాక
   మెతడుగ నెవవ్వెత వసి మగిలితచినదో

చ. 3:     మేనరికపవారికి మేక సేయ నునన్న దా
    మోనాన కానఁగిటనఁ గటూడి మొకక్కట గాక

    కానీలే శ్రీ వతకటేశ కలసి వరలిచేచ్చెవు
   వని యవవ్వెత కొపప్పుననుతడి వచిచ్చెనదో



రేక: 0615-4నారాయణ సతపటత: 14-088
పలల్లవ:    ఇతతకతటే లభము యటట్టి గడితచకొనేవు

    యతతలేదు వచారము యేమ సేసే వడను
చ. 1:    చెలరేనఁగి నవువ్వెకొతటా చెలలతో నీసుదుద లే

  పలమార నాడుకొనీ పడనఁత
   తలపమాటననుతడి తగ వతదువు రావయత

   యలమ మాపదానఁకా నేమసేసే వడను
చ. 2:     నీ కెదురే చటూచకొతటా నీపదాల పాడుకొతటా

  జోకలగా వగితచ సుసుదత
    వాకిటవుతడే తపప్పుక వడినఁ జూతువు రావయత

     యకడ నెతత పొదఱ దనా నేమ సేసే వడను
చ. 3:      నీ రటూపే వాబ్రాసుకొతటా నీ పేరనఁ బలచకొతటా

   ఆరసి వలప చలీ ల్ల నతవ
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యిట వచేచ్చెసి కూడిత
   వరచచ్చెల సేయవచేచ్చె వమసేసే వడను



రేక: 0615-5రామకిగయ సతపటత: 14-089
పలల్లవ:   ఆసదకానఁడవు అనిన్నటకి నోపదువు

    మోసపోకతడా నీపపై మటూట గటేట్టినఁ జమత్మి
చ. 1:    వలవటట్టిని వలప వస చలల్లదుబెబ్బునఁడేసి

   పొలసి గొలల్లతలలల్ల నఁ బోసిరి నీక
   మలసి మామనఁదనటట్టి మారగొల గొలచేవు

    కలిగినదలల్ల నీకే గాదనఁ బోసేనఁ జమత్మి
చ. 2:    సుతకము లేనివలప సటూట చనుగబెబ్బునఁడేసి

   అతకెలనఁ బదారవల అమత్మిరి నీక
   పొతకాన నద తలపోసేవు నాతోను
    పతకితచక నీకనిన్నయునఁ బౌనఁజ చటూపేనఁ జమత్మి

చ. 3:   కొలల్లవచిచ్చెనవలప కోరికెతో సతదనఁడేసి
   వలల్లవసి యనమతడుగ వతచిరి నీక
    యిలిల్లదే యలమేలమతగ నిద ననటూన్న నేలితవ

    వలల్లనే శ్రీ వతకటేశ వడిగటేట్టి జమత్మి



రేక: 0615-6  కనన్నడ గళ సతపటత: 14-090
పలల్లవ:    పటట్టిక ననిన్ననఁకను బడలిత ననిన్నటాను

   చటట్టిరికమున నే సొలసేనఁ గాని
చ. 1:      జగడ మడువ నోప సాకిరి పటట్టినఁగ నోప

    మొగము చటూచి నీక మొకేక్క నేను
    తగవుల చెపప్పునోప తపప్పుల వటట్టినఁగ నోప

  జిగి నీపాదాలసేవ సేసేనఁగాని
చ. 2:      ఆనల వటట్టినఁగ నోప ఆఱడినఁ బడనఁగ నోప

   పూని మతచిదాననెపై పొగడే నేను
     ఆనుక జతకితచ నోప ఆసల చటూపనఁగ నోప

   కానుకిచిచ్చె నీచేనఁతక లోనవుతడేనఁ గాని
చ. 3:     బొమత్మిల జతకితచనోప పొదుద ల గడప నోప

   చిముత్మిచ సేసవటట్టి చెనకే నేను
    నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నే నలమేలమతగను

   సమత్మితతచి నీమోవ చవగొనేనఁ గాని



రేక: 0616-1సాళతగనాట సతపటత: 14-091
పలల్లవ:   ఏనఁటకే తనక వరపతతలోననే

  మాటతదులేని బరదు మగవానఁడుగదవ
చ. 1:    పేరకొని పలవనఁగనఁ బద్రియముననఁ బలకనఁడు

   సారె నెవవ్వెతపై నాను సాదితచనటే
    గారవతచి తనక నేనఁ గానకియతనఁగానఁ బటట్టినఁడు

  కూరిమ మరెవవ్వెతపైనా కోపగితచనటవ
చ. 2:     ననుపన నేనెతత నవవవ్వెనానఁ దా నవవ్వెనఁడు

  చనవున నెవవ్వెతపైనా జతకితచనటే
     చెనకి నేనఁ దనక సేవ సేయనఁగానఁ గొతకీని
   తనపపై మరెవవ్వెతపైనానఁ దపప్పు వతచనటవ

చ. 3:     ముచచ్చెట నేనఁ జేతులతత్తి మొకిక్కతేనఁ దలవతచని
   వచిచ్చె వచిచ్చె యవవ్వెతపైనా వదదనీనటే

    అచచ్చెప శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను
     యిచచ్చె ననున్ననఁ గటూడె మది యవవ్వెత మరీనే



రేక: 0616-2ముఖరి సతపటత: 14-092
పలల్లవ:    పొతుత్తి ల వలప గదాద భటూమలోనను, వాసి-

   కతత్తివపైతే నీ వతత గయాతళతతువా
చ. 1:    అతగవతచి నాతోనే ఆతనఁడు మాటలడనఁగ

   సతగడి జాణతనాల సారె నాడేవ
     చెతగట నపప్పుట నాతో చేరి చేరి నవవ్వెనఁగాను
    యతగిలి నవువ్వెల నీవు యేల నవవ్వెవ

చ. 2:    చెలవునఁడు నామనఁద చేతుల చానఁచనఁగాను
  చెలరేనఁగి నీవల చేతులొడేడవ
   తలకితచి ననాన్నతనఁడు దిషిట్టితచి చటూనఁడనఁగాను

  నెలవపై అడడమువచిచ్చె నిలచతడేవమే
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

   వావుల నీవమ చెపప్పువచేచ్చెవ యితదు
    యవల నలమేలత్మితగ నిటట్టి ననున్న మనిన్నతచనఁగ
   కెపైవసమెపై అపప్పుట చకక్కటల్ల చేపేప్పువ



రేక: 0616-3రామకిగయ సతపటత: 14-093
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా నీబతుత్తి ల నే మెరినఁగినవ

   పనన్నదాన నా చనున్నల పసుకకవయాత
చ. 1:      చెకక్కల నొకక్కచ నాకనఁ జేరి పగయాల చెపేప్పువు

  పకక్కననఁ దిటట్టికతటేనే పదివల
    యకక్కడి సుదుద ల మముత్మినేల తడవవు నీవు

  మొకేక్కముగాని మాకొతగ ముటట్టికవయత
చ. 2:     పతతమున నాక యినిన్న బాసలేల సేసేవు

  వతతవారినఁ దేకతడితే వవల
   యతత లేదు నీవుమాతోనేనఁటకిని నవవ్వెవు

   యతతపైనా సేవ సేసేము యికక్కవతటకవయాత
చ. 3:      జటట్టిగొని ననున్న నేల సారె సారెనఁ బొగడేవు

   గటట్టి న నీ వుతడితేనే కోటాననఁగోట
    యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
  బెటట్టి గ మెచేచ్చెనఁగాని పననఁగకవయాత



రేక: 0616-4నాగవరాళ సతపటత: 14-094
పలల్లవ:  చటూచినవారేమతదుర సుదతునెలల్ల

   యేచి సదమదముగా నితత పననఁగితవ
చ. 1:     ఆనఁటది వలచెనతటా నతగడినఁ బెటేట్టివు నీవు

  నానఁటకనఁడ యవవ్వెరెపైనా నమత్మినఁగవదాద
   నీటతోడ సిగద్గీవడి నిలచతడనఁగా బయతద-

    చాటన నునన్న గబబ్బుల సారెక గీరితవ
చ. 2:    కనెన్న నీతొడెకెక్కనతటా కాకసేసే వనిన్నటాను

  వనెన్నకానఁడ వాడవార వలవవదాద
   వునన్నతనఁ దలవతచక వుతడనఁగానే మోవతేనె

   సనన్నలనఁ బరచి చపప్పుచాడు సేసితవ
చ. 3:    ముదదరాలలమేలత్మితగ మొకెక్కనతటా నవవ్వెవు నే-

  మదోద శ్రీవతకటేశ నినన్నవుననవదాద
   గదిదతచి కానఁగిటరతనఁ గలయనఁగ మేనెలల్ల
   చదిదవడి చెమటలనఁ జౌకల రేనఁచితవ



రేక: 0616-5దేశక సతపటత: 14-095
పలల్లవ:   కోడెకానఁడు గదవమత్మి గోవతదరాజ

  వడుక మోవులతేనె వతదారగితచని
చ. 1:    కొలవు కూటములోన గోవతదరాజ వానఁడే

  పలమారనఁ జెలలతోనఁ బతదేలడని
   నిలవుల మేడమనఁద నిలిచి గోవతదరాజ
  వలపల చలల్ల చను వసతతాలడని

చ. 2:    కోరి కేళకూళలోన గోవతదరాజ వానఁడే
   సారె నితతులతో నీర చలల్ల లడని

   తటూరచ సితగారపనఁ దోటలో గోవతదరాజ
  సపైరణ లేకతదరితో జాజరలడని

చ. 3:     గోముల శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదరాజ వానఁడె
 రామలతోడుతను సరసమాడని

   గామడెపై పానుప్పుపపైనఁ గటూడి కతదువగోవతదరాజ
  మోముల చటూచతదరితో ముచచ్చెటలడని



రేక: 0616-6పాడి సతపటత: 14-096
పలల్లవ:   అపప్పుట నెరనఁగనటే ఆడనునాన్ననఁడు

   చెపేప్పునఁగాని తగబుదిద చేరనఁ బలవ్వెవ
చ. 1:      వటట్టి క యవవ్వెతో చర కటట్టి వడిచినది నానఁ

  పటట్టిలోననఁ బెటట్టినానఁడు పలవనఁగదే
   గటట్టి తోడ రాకనన్న కొమత్మిలితదరనఁ జూడనఁగ

   అటట్టి కొతగవటట్టి తీసి ఆనవటట్టివ
చ. 2:      బాలకి యవవ్వెతో మెటట్టి పాదాననఁ బెటట్టినది నా

   వలనఁ బెటట్టిపోయినానఁడు వగనఁ బలవ్వెవ
    ఆలరి పరాక సేసుకటట్టి వుతటే నితదరిలో
    వోలినఁ గొపప్పువటట్టి తీసి వటట్టి వటట్టివ

చ. 3:     యవవ్వెతో బనన్నసరము ఇద నామెడ వసను
    చివవ్వెన శ్రీ వతకటేశనఁ జేరనఁ బలవ్వెవ

     మవావ్వెనా ననిన్న ద కూడె మతకాన రాకనన్న
   రవవ్వెగానఁ జేవటట్టి తీసి రచచ్చెవటట్టివ



రేక: 0617-1దేసాళత సతపటత: 14-097
పలల్లవ:    ఏమ సాకిరి వటేట్టి వతతులనెలల్ల

  చేముతచి కొనగోరనఁ జెనకదునఁగాక
చ. 1:    మతకతోడి మానిని మాటలడనా నీతో

   జతకితచి బొమత్మిల నినున్న సాదితచనఁగాక
     అతకెలనఁ జెరనఁగ వటట్టి అటట్టి లోనికినఁ దసి
   కతకిగానఁ గానఁగిట నిటేట్టి కలతువుగాక

చ. 2:    మతదమేళమెపైన సత మరియునఁ గితదుపడనా
  యతదునెపైనా నీవుర మెకక్కనఁగాక

    సతదడి నీవ యాపను చనున్నలతట పానుప్పుపపై
   చితదర వతదర సేసి చేకొతదువుగాక

చ. 3:    గబబ్బుతనమెపైన సత ఘతలక లోనఁగీనా
  వుబుబ్బున నీమేనిటట్టి వరసునఁగాక

   అబుబ్బురమెపై శ్రీవతకటాధిప కూడిత వటట్టి
  నిబబ్బురాననఁ జనవచిచ్చె నెరవరత్తి గాక



రేక: 0617-2భపైరవ సతపటత: 14-098
పలల్లవ:   ఏడమాటలపైనా నాడి యలయితచేవారము

   జోడుగటూడి నినన్నతతేసి చొకిక్కతచనఁ గలమా
చ. 1:   మతదమేళమున మార మలసేటవారము

  సతదడినఁ బెతడాల్ల డేట సతులము
   పతదప సరసములనఁ బదరేట వారము

    చెతది రతుల మెపప్పుతచనఁ జితత్తిము వచేచ్చెమా
చ. 2:    వుదదతడపనఁ జెనకల వరసేట వారము

   గదదరి తనముల బతకప వారము
   పదదరికానక మోవ పపప్పు సేసేవారము

   వదదనుతడే యటట్టి యితవరలనఁ బోలేమా
చ. 3:    ఇచచ్చెకప సేవసేసి యితప చలేల్లవారము

  కొచిచ్చె చనునఁగొతడలను కమేత్మివారము
     మచిచ్చెక శ్రీ వతకటేశ మముత్మి నిటట్టి కూడితవ

    తచిచ్చె తచిచ్చె నినాన్నసుదిద తలపతచ నోపేమా



రేక: 0617-3మధతమావత సతపటత: 14-099
పలల్లవ:    వనఁడుకొననఁ గదవయత వగమె నీవు

   వానఁడి గోరితాకలక వడినఁ దిటట్టికతడునా
చ. 1:    ఆనఁటది చిగరవతట దతతగాసి కోపదు

  గానఁటప మాటాడితేనే కసుగతదును
   యేనఁటకినఁ బసికితవ యగసకేక్కననఁ జనున్నల

   గటూనఁటనఁ జికిక్క యితదుకాప కోపగితచకతడునా
చ. 2:    జవవ్వెని పూవువతటది సడినఁబడ నోపదు

   నవవ్వెతేనే వసివాడి నాము వసును
   రవవ్వెగా గిలిగితతురా రచచ్చెలోన మరత్మిముల
  ఇవవ్వెల నితదుకనాప యగద్గీవటట్టికతడునా

చ. 3:    కనిన్నయ పూనఁపవతటది కానఁకలక నోపదు
  పనిన్నచేతనఁ బటట్టితేనే పాలదసును

    అనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ అలయితచిత కానఁగిట
  సనన్నల నినిన్నతదుకాప సాదితచకతడునా



రేక: 0617-4గళ సతపటత: 14-100
పలల్లవ:    దానికేమ అనిన్నయును తరవాత మెచచ్చెయతని

  నాననఁబెటట్టి కనన్న దాన నవవ్వెకతడేదాననా
చ. 1:      కోరి నినున్న నే నిటేట్టి కొతగ వటట్టితీసితేను

వోరి!   ననున్ననఁ గాదనేవా వలల్లననేవా
   పారితతచి నీలోనిబతత్తి చటూతామతటానఁ గాక

   వరకనన్నదాన నీక నోపకనన్న దాననా
చ. 2:     ముపప్పురినఁ గానఁగిట నితచి మోవ గతటసేసితేను

  వపప్పు కరనఁగకతడేవా వలల్లననేవా
   దపప్పురప నీబాస తలిసేకొఱకనఁ గాక
   చపప్పుడు సేయకతదాన జడిసి వుతదాననా

చ. 3:    తగల నీనోరిలోననఁ దముత్మిలమునే నిడితే
  నొగినఁ జేకొనకతడేవా వలల్లననేవా
     నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్న నేలితవ

    అగపడి వునన్న దాన నలసి వుతదాననా



రేక: 0617-5ఆహిరి సతపటత: 14-101
పలల్లవ:    ఏల వగిరితచేవు యమెత్మిలేల సేసేవు

     తాలిమతోనఁ గాని కాని దకేక్కవు నీవు నాక
చ. 1:     సిగద్గీతో నేమరతడనఁగానఁ జెకక్క గోర నొతత్తితవ

    దగద్గీరమా గోర నినున్ననఁ దానఁకితచే నేను
   సగద్గీక అలల్లతతనుతడి సాములనిన్న సేసినాను

   అగద్గీమెపై రావలనఁగా మాయతడక నీవపడు
చ. 2:     పరాకెపై వుతడనఁగా నిమత్మిపతట నీవు వసితవ

    మరల వయిమా నినున్న మళల్ల వసేను
   తరాకడనుతడి నీవు తలకితచి చటూచేవు

   వరాలినఁ బానుప పపైకి వచేచ్చెయవలనఁగా
చ. 3:   నిదిదరితచేవళనఁగా నీవు నావురమెకిక్కతనఁ

   వదిదకనఁ బొరలమా నీవుర మెకేక్కను
    గదదరి శ్రీ వతకటేశ కానఁగిట బగితచేవు
    వదుద ఇతకా నావతతునఁ రావలగా రతులక



రేక: 0617-6తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 14-102
పలల్లవ:  నేనేమసేతునే నెలనఁతలల

    పూని వరప దలిప బుదిద చెపప్పురే
చ. 1:     తనమోము చటూచితేను తతగొనీ నాక నవువ్వె

  యనయక తానేల యగద్గీపట ట్టినే
   అనువుగా నేనెతత ఆనవటట్టినా నమత్మినఁడు

   తనచేనఁత దలనఁచక తానే యలిగీనే
చ. 2:     పలికితే తానఁ జేసేపనుల తొరలి వచచ్చె

   యలమనఁ దానేల యితదు కెగద్గీపట ట్టినే
   పలమార నితదుకనఁగా బాససేసినా నమత్మినఁడు

    చెలనఁగి తనకనఁ దానే సిగద్గీల వడనే
చ. 3:    కూడితేను తనవళల్ల గరతుల రేనఁగీని

   యడనె తానేల యితదు కెగద్గీవట ట్టినే
    ఆడ నతటే శ్రీ వతకటాధీశనఁడు నమత్మినఁడు

    వడుకనఁ దనలోనఁ దానే వచారితచ కొనీనే



రేక: 0618-1హితదోళత సతపటత: 14-103
పలల్లవ:   ఆలరిజాణనఁడవని అతటనఁగా నేను

  ఆలనెపైత నితతయేనఁటకతటనఁగా నేను
చ. 1:     చేరిచేరి నీవు నాతో సలవుల నవవ్వెనఁగాను

   ఆర చేతనఁ బటట్టికమనతటనఁగా నేను
    నేరపల మాటలలల్ల నీవు నాతో నాడనఁగాను

   ఔరా మెచిచ్చెతనని అతటనఁగా నేను
చ. 2:    సేసవటట్టి యటాల్ల నే చేతుల చానఁచనఁగాను

   ఆసలనఁ బెటట్టికమని అతటనఁగా నేను
    లసి సరసముల నీలగ లలల్ల నఁ జూపనఁగాను

   ఆసుదుద ల యరనఁగదు నతటనఁగా నేను
చ. 3:     కపప్పురము నీ వచిచ్చె కానఁకల చలల్ల రచ్చెనఁగాను

   అపప్పుడే సతతోషితచి అతటనఁగా నేను
     ముపప్పురి శ్రీ వతకటేశ ముతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

  అపప్పుణచచ్చెదానఁకానుతట నతటనఁగా నేను



రేక: 0618-2బౌళ సతపటత: 14-104
పలల్లవ:    ఇతత దొడడవానఁడవు యరనఁగని మముబోతటల్ల

   పొతతనే తీరకనఁ దచిచ్చె భోగితచవయాత
చ. 1:     సేవ సేయ నేరకనాన్న చేయతత్తి మొకక్కనేరతు

  కెపైవసమెపై మాబతత్తి గెపైకొనవయాత
     యే వలపతచ కతడినా నితట నుతడనఁగల నీక

  భావముతోనుతడి మముత్మి బదికితచవయాత
చ. 2:     కొనియాడ నేరకనాన్న కోరి పలవ నేరతు

  ఘనునఁడవు మామచిచ్చెక గెపైకొనవయాత
    వనరి పొతదకతడినా వదద నుతడనఁగల నీక

  యనలేని మాకోరిక యడేరచ్చెవయాత
చ. 3:     పపైకొననఁగ నేరకనాన్న పానుప్పు వరచ నేరతు

   కాక సేయక నాయాస గెపైకొనవయాత
     యకడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    నీక దేవుల నెపైత మనిన్నతచనఁ గదవయాత



రేక: 0618-3నాట సతపటత: 14-105
పలల్లవ:     వడె మతదుకొనవయత వస నతది యిచచ్చెని

   వడనాడ నునన్న దావలనఁది యడాటాన
చ. 1:    సలిగె గలగవార సాదితచ దొరకొతటే

  కొలనఁది మరదుర కోపగితతుర
    కలసి మెలసి నటట్టి ఘనునఁడవు నీవతత

 చలపటట్టినునన్నదా సతయడాటాన
చ. 2:     ననుప గలగవార నవువ్వె నవవ్వె దొరకొతటే

   తనువుల సనఁకితతుర తమ రేనఁతుర
   చన వచిచ్చెనటవతట జాణనఁడవు నీవతత

  పననఁగనఁగ నునన్నదా పగయురాలడాటాన
చ. 3:    తగవుల గలగవార తమకితచ దొరకొతటే

  పగట నెరపదుర పచారితతుర
    మగవనఁ గటూడితవ నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశనఁడ

  అగడు సేయనునన్నదా అతగనయడాటాన



రేక: 0618-4మతగళకౌశిక సతపటత: 14-106
పలల్లవ:    నీ చితత్తిమనఁకను నేరములతచక ననున్న

    యేచి నీ ముతదర యినఁకనేమ సేతురా
చ. 1:     సిగద్గీల వడనఁగనఁ బోతే సలవనవువ్వెల వచచ్చె

   వగద్గీళము నవవ్వెతేను వడుక వుట ట్టి
   అగద్గీలవు వడుకక ఆయముల గరనఁగీని

  యగెద్గీరనఁగదు జవవ్వెన మేమసేతురా
చ. 2:   మాటలణనఁచకొతటేను మనసలల్ల నఁ జిమత్మిరేనఁగీ

   పాటతచి మనసొగిద్గీతే పట ట్టినఁ దమ
    నీటననఁ దమ పతచితే నెలకొనీ వరహము

   యటమరీ జవవ్వెనము యేమ సేతురా
చ. 3:     పాదా లొతుత్తి కతడితేను పారీనఁ గానఁగిటకినఁ జేయి

    పోదినఁ జేతుల చానఁచితే భోగ మబీబ్బుని
   యదసశ్రీ వతకటేశ యిటట్టిననున్ననఁ గటూడితవ

   యేదసా మతచ జవవ్వెన మేమసేతురా



రేక: 0618-5బౌళ సతపటత: 14-107
పలల్లవ:    ఇతటలోనే వుతడేను యితపదనక మనఁదతత్తి

   కతటకము లేక వడిగము గొననీవ
చ. 1:   నగనఁగా నెటల్లనో నాతడేల్లలేదొరతోడ

   మొగము చటూడనఁగా నేడ వగట ల్లనో
    బగవునఁ జనున్నల నొతత్తి పననఁగితే నేపతతమో

   అగడు సేయక బుదిద్ధ ఆనతమత్మిననఁగదే
చ. 2:   మాటలడనఁగా నెట ట్టి మదితచినవానితోడ

    గానఁటాన వడె మయతనఁగా కార మెతతౌనో
    కాటక కనున్నలనఁ జూడనఁగా నేడనఁ దానఁకనో

    ఆనఁటదాన నాక బుదిద్ధ అది యిమత్మిననఁగదే
చ. 3:     చేరి కొలవనఁగా నెట ట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెరతోడ

   మేరతోనఁ గటూడితే మతదమేళ మెతతౌనో
    గారవతచి తానె ననున్ననఁ గానఁగిలితచి మనిన్నతచె
   కూరిమతో నితకా నిటల్లనఁ గటూడుతడుమననఁగదే



రేక: 0618-6పాడి సతపటత: 14-108
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా దేవరవు నినేన్నమ నననఁజాలను

    తనున్ననఁదానే వచచ్చె మేల దతడము నీక
చ. 1:     యకక్కడో ఆపను ననున్ననిదదరి మాట లడితచి

   తకక్కలనఁబెటట్టిక మద దతడము నీక
 వకక్కరిచేతవడె మొకక్కరిచేతకిచిచ్చె

    తకక్కవ సేయక మనఁక దతడము నీక
చ. 2:     వపప్పు వరటల్ల వటట్టి వడిగాల సేయితచక

    దపప్పు దేరితచక మోవ దతడము నీక
    కపప్పు వకక్క రొకక్కరినినఁ గానఁగిలితచ కొమత్మిని

  తపప్పుతచకోకమనఁక దతడము నీక
చ. 3:    యగసకేక్కల కిదదరి నిరమేలనఁ బెటట్టి కొని

    తగవులనఁ బెటట్టి కతత దతడము నీక
     నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నేనఁడు మముత్మి నేలితవ

   తగల వడువకినఁక దతడము నీక



రేక: 0619-1సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-109
పలల్లవ:    ఈడేరె నీచలముల యినఁక రావయాత

  యడు మగిలినవానఁడవనఁక రావయాత
చ. 1:    పతతగానఁడ వౌదువు బలదొర వౌదువు

   యితతదడవు రావపైత వనఁక రావయాత
   దొతత నునన్నది వలప దోమతరలోపల
     యితత నీ కెదుర చటూచ నినఁక రావయాత

చ. 2:    గటట్టివాయ వౌదువు గదదరీనఁఢ వౌదువు
   యిటట్టి కానికిచిచ్చెతమ యినఁక రావయాత

    పటట్టి వునన్నది బోనము పడనఁత మోవతేనెల
  యటట్టినెదిటమేడక నినఁక రావయాత

చ. 3:     వడుకకానఁడ వౌదు శ్రీ వతకటేశనఁడ వౌదువు
   యడక రపప్పుతచి కూడి తనఁకరావయాత

    సటూడిద వటట్టి వునన్నది సుదుద లలమేలమతగ
   యడేరెనఁ బీనఁటమనఁదికి నినఁక రావయాత



రేక: 0619-2సామతతత సతపటత: 14-110
పలల్లవ:   మతచిముహూరత్తిమున శ్రీ మతతులిదదర

   చతచలనఁ బటూవుదతడల చాతుకొనే రదివో
చ. 1:    సొరిదినఁ బేరటాతడుల్ల సబాననఁ బాడనఁగాను

  హరియు సిరియునఁ బెతడిల్లయాడేరదే
   తొరలి యతతటా దేవదుతదుభుల మొరయనఁగ
   గరిమ బాసికముల గటట్టి కొనే రదివో

చ. 2:   మునుల మతగళషట్టికముల చదువుచతడనఁగ
  పనగచ సేసల పటేట్టిరదే
   ఘనుల బద్రిహత్మిదుల కటన్నముల చదువనఁగ

  వనరి పతడిల్లపీనఁట పపైనునాన్నరదివో
చ. 3:   అమరాతగనలలల్ల ను ఆరతు లియతనఁగాను

   కొమరార వడే లతదుకొనే రదివో
    అమరి శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁ గటూడి

   కగమముతో వరముల గరణతచే రదివో



రేక: 0619-3కాతబోదిసతపటత: 14-111
పలల్లవ:    అతగపడితమ నీక నాస లసల

   నగవు లయనఁ బనుల నవవ్వెవయాత
చ. 1:    అటట్టి నీమనఁద నానలలల్ల నఁ బెటట్టినఁగాను

   బటట్టిబయల వచిచ్చెతనఁ బని యేమయాత
     రటట్టి సేసితవ తొలేల్ల యిటట్టి కడు వలపతచి

  చిటట్టికమేమ సేసేవు సేయవయాత
చ. 2:      పపైకొని నా కొతగ వటట్టి బలముల సేయనఁగాను

 అకడిమోమకడెపైత నానతీవయాత
    చకాక సేసితవ సేస తురముపపైనఁ బెటట్టి

   చేకొతటవ నీ వచచ్చెలనఁ జెనకవయాత
చ. 3:    కతదువకనఁ దసి ననున్ననఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను

   యితదుకే నినున్న గటూడిత నేమనేవయాత
    అతదప శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   చెతదిత నాపపై దయ సేయవయాత



రేక: 0619-4ఛాయనాట సతపటత: 14-112
పలల్లవ:     గొతటరి వనిన్నటా నినున్ననఁ గొసరనఁగనఁ జోటేది

    వతట గాక నీసుదుద ల వఱచేవా ఇతదుక
చ. 1:   పలల్లదపమాటలడి పకక్కన వడుకొనేది

   చెలల్ల నయాత నీకే యిటట్టి చేనఁతలలల్ల ను
    కలల్ల నీ మనఁదనే మోప కడవారేమనినాను

   వలల్లవరిగా నీవు వఱచేవా ఇతదుక
చ. 2:    వరలనునఁ దానఁకవసి వడెము చేతకిచేచ్చెది

    దొరవు నీ కలవాట తొలేల్ల యిది
   తరమడి నీకితత తగవని యవవ్వెరనాన్న

   వరివ గొతదువుగాని వఱచేవా యితదుక
చ. 3:     గకక్కన గోర దానఁకితచి కానఁగిలితచ కూడేది

   దకెక్కనయాత శ్రీ వతకటతత్తిమునఁడ నీక
   చకక్కని యలమేలత్మితగ సాదితచి నీవురమెకెక్క
   వకక్కస మౌదువుగాక వఱచేవా యితదుక



రేక: 0619-5మాళవ సతపటత: 14-113
పలల్లవ:    అనిన్నటా దొడడవానఁడవు అననేమ వునన్నదినఁక

    వునన్నత నెతదరి నినఁక మనిన్నతచ నునాన్ననఁడవో
చ. 1:     బడిబడి చెపప్పునఁగానే పతడుల్ల వులిస నిదే

   కడు నీసుదుద ల చితతకాయ వతటవ
    జడియక యపప్పుడూ నీ సతగడినఁ గటూచతడితేను

    యడయక ఇనఁక మరి యతత నోరటూరితచనో
చ. 2:     సమరితచి యేపాట సకినఁనానఁ గానఁకల రేనఁగీ

  పేగమ నీచేనఁతల ఆవపతడివతటది
    దోమట నీ కతచము దొడికితే వలపల
    తామెర దతపరలపై తల కెతత యకక్కనో

చ. 3:      సొగిసి శ్రీ వతకటేశ చటూచితేనే ఆ వుట ట్టి
 తగనీనవువ్వెల పతచదారవతటవ

   అగడుగనఁ గటూడితవ అలమేలమతగ నేను
    జగత నీ మోవతేనె చవతత వుటట్టితచనో



రేక: 0619-6దేశక సతపటత: 14-114
పలల్లవ:    మాతోనేల చెపేప్పువు మాట మాటకి

   నీతో నవునఁగాదన నేరము నేమెనన్ననఁడు
చ. 1:     తపప్పుని బొతకని నీ తగవులేల చెపేప్పువు

   తపప్పు నీయతదేమ గలల్ల నఁ దడవరా
   చెపేప్పుర గొలల్లతలే చేరి యడుగకోవయత
    నెపప్పున నినున్ననఁ గాదన నేరము నేమెనన్ననఁడు

చ. 2:     నగచ నీ వోరపల నాతోనేమ చెపేప్పువు
  జగడితచినా నినున్న సాదితచేరా

    పగట నీ దయల చపప్పునాతకినఁ జెపప్పువయత
  నిగిడి నిషటూట్టిరమాడనేరము నేమెనన్ననఁడు

చ. 3:     సారెక శ్రీ వతకటేశ సతాతలేల చెపేప్పువు
  కారలడినా నినున్ననఁ గాదనేరా

   పోర కలమేలత్మితగను బొతక దపైతాతతగనలతో
     నీరతనఁ గటూడనే కాని నేరము నే మెనన్ననఁడూ



రేక: 0620-1పరవ్వెగళ సతపటత: 14-115
పలల్లవ:     చెలి యాతనికి నీవ చెపప్పువ బుదిద

  వలపక్షాల కితతేసి వోపదునటే
చ. 1:    కాతరితచి పలికేది కమత్మిట వనఁడుకొనేది

  ఆతనికిది సాజము ఆయలేవ
    పోతరితచి వునన్న వానఁడు పొదుద వోక పననఁగీని

   వో తరణ తనతో నేనోపదునటే
చ. 2:     దుతడగాల సేసేది తటూరి యానల వటేట్టిది

   నితడ నాతనివదతల నేనఁడు గొతత్తిల
    కతడ గరవ్వెముకలవానఁడు కెపైకొని చేతుల చానఁచ

  వుతడవ యితతేసిపని కోపదునటే
చ. 3:    కనున్నల జతకితచేది కానఁగిలితచి కూడేది

   పనిన్న శ్రీ వతకటేశని బయకారాల
    మనిన్నతచె ననన్నల మేలమతగను నే నననఁగాను

  వునన్నత నెదురాడనఁగ నోపదునటే



రేక: 0620-2సాళతగనాట సతపటత: 14-116
పలల్లవ:     నీ చేయే మనఁదుగాక నే నెతతదానను

  చేచేత నితకానేమ చెకక్కనొకేక్కవయాత
చ. 1:      సాదవు నీవపై తేను సారె గోళల్ల వానఁడి

  యేదస నెవవ్వెరినని యేమతదును
    సాదితచ నీతోడిపొతదు చలవయు వనఁడ నాయ

   వద దర నితకనేమ వనఁడుకొనేమయాత
చ. 2:     మాట నీది చకక్కనెపైతే మతకాల వతకరల

   చటకి మాటకి నెతత చితతతతును
    చాటన నీ గణముల చపప్పునానుపప్పునా నాయ

  బటూటకాన నీవతత బుజజగితచేవయాత
చ. 3:    దపైవకము నీదపైతే తగవుల మానుషాల

   యవల నలమేలత్మితగ నేమ చెపేప్పును
   శ్రీవతకటేశ నీచేనఁతల చిగరటూనఁ జేనఁగా

   యవళనఁ గటూడిత వతకానేమ చెపేప్పువయాత



రేక: 0620-3శదద్ధవసతతత సతపటత: 14-117
పలల్లవ:   నెలనఁత చెపేప్పుదలల్ల నిజమాయను

    చెలల మతతే మాకనఁ జెపప్పురాదా యిపడు
చ. 1:      అలసి సొలసి యాప యానల వటట్టినఁగా నీవు

  యలమనఁ జెవుల మటూసుకొనేనఁటకిపడు
    మెలనఁగి యటఱల్లతే మేర మరేవానఁడవ కదా

 కలనీగణములలల్లనఁ గానవచెచ్చెనిపడు
చ. 2:   చెనకచ నాపపైనఁజేతుల చానఁచనఁగానే

  పననఁగియేల ముసునఁగ వటట్టి కొనేవు
   మనసు రాకిటఱల్లతే మతడాడేవానఁడవ కద

  ఘనునఁడవు నీవదతల కానవచెచ్చెనిపడు
చ. 3:    కతదువ నలమేలత్మితగ కానఁగిలితచి కూడనఁగానే

   వతదవపై శ్రీ వతకటేశ వరగతదేవు
   యితదులోనే యిటఱల్లతే ఈయకొతటవ కదా

   కతదులేని నీ మోహము కానవచెచ్చెనిపడు



రేక: 0620-4నటట్టినారాయణ సతపటత: 14-118
పలల్లవ:    వతత నీతనినఁ జూడవ వడుకయతని

  యతతపైనానఁ దనమేనియమెత్మి చటూపీనిపడే
చ. 1:    చెలవునితోనఁ బెననఁగి సేసకొపప్పు వతచకవ

 కొలవులో శితగారితచకొనెనిపప్పుడే
    కలవ పూవుల వసి కపర మాయితచకవ
  పొలసి గతదపనఁబటూత పూసినానఁడిపడే

చ. 2:    నాయకని పచచ్చెడము నలనఁగనఁ దొకక్కకవ
  వయరాని వలల్లవాట వసనిపప్పుడే

   చేయిచానఁచి హరముల చికక్కల వరచకవ
  కాయకముగా నతనఁడు కటట్టి కొనెనిపడే

చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరని సిగద్గీల వరచకవ
    కోవదునఁడెపై నినున్ననఁదానే కూడె నిపడు (డే?)

   వావరినఁ గెమోత్మివలల్ల వాడనఁగనఁ బీరచకవ
  చేవదేర వడేల సేసినానఁడిపడే



రేక: 0620-5ముఖరి సతపటత: 14-119
పలల్లవ:   మునుపే యరనఁగవదాద ముతదరెతుత్తి ల

  వనకనఁ దలనఁచకొని వరగతదేవా
చ. 1:   యటట్టినెదురకటల్ల నితత నిలచకతడనఁగా

    అటట్టి తల వతచేవు అది యేమయాత
   ఱటట్టిడివపై యాపమఱనఁగన నేమెపైననఁ జేసి
  చిటట్టికాల కితతలోనే సిగద్గీపడేవా

చ. 2:     మఱనఁగన నుతడి యాప మాటల నినన్నడుగనఁగ
  చిఱనవువ్వెల నవవ్వె కొతచేవమయాత

    మెఱసి దుతడగాలలల్ల మనఁద మనఁదనఁ జేసి
   మఱప లిపప్పుడు నేనఁడు మతదలితచేవా

చ. 3:     గకక్కన నీ దేవుల కానఁగిలితచకొననఁ గానే
  యకక్కడుపగయాల చెపేప్పు వదియేమయాత

    వకక్కటపై శ్రీ వతకటేశ వడిడనరతులనఁ జొకిక్క
    మకిక్కలి చనవు లిచిచ్చె మెచచ్చె మెచేచ్చెవా



రేక: 0620-6ధనాన్నశి సతపటత: 14-120
పలల్లవ:     ఆయ నాయ మమునితత ఆఱడినఁ బెటట్టికవయత

    చేయి చానఁచితే నీవ చికక్కక మానేవా
చ. 1:    సారెసారె నీతోను సలిగెలనఁ బెననఁగితే

  కేరడమాడేవు గాక కితదుపడేవా
   గోరపడక నాయతత గటట్టి న నేనుతడనఁగాను

   చేరి దపైవమెపైన దయ సేయకతడనా
చ. 2:    వువవ్వెళటూల్లర నినునెతత వడనఁ బరచకొనినా

    నవువ్వెల నవవ్వెవు గాక ననున్ననఁ గటూడేవా
  జవవ్వెనపాయముతోడ చతదము సేసుకతడనఁగా

  యివవ్వెల మాపణతమెపైనా యడేరచ్చెకతడనా
చ. 3:      సేసల నేనఁ బెటట్టినాను శ్రీ వతకటేశ నీవు

    ఆలనఁ బెటేట్టివు గాక అతట నిచేచ్చెవా
    బాసగొని నిను నిటేట్టి బలిమనఁ గానఁగిలితచనఁగాను
   వాసికెపైనా మ మనసు వలవకతడనా



రేక: 0621-1సితధురామకిగయ సతపటత: 14-121
పలల్లవ:   వలపలిదదరివని వనెన్న కెకెక్కను

  సళపల తమకము సరివచెచ్చెను
చ. 1:    మొలక ముతాతలవతట మొనవానఁడి దతతముల

  కలికి నీకెమోత్మివ గతటసేసను
   బలిమ నీవు జతకితచి పగడాలవతటచటూప

  చిలికితచనఁగానటేట్టి చెలిమేననఁ గపప్పును
చ. 2:  మొనమాణకాలవతట ములవానఁడిగోళళ్ళ

   వనిత నీ సతదుల వతకలొతత్తిను
    చెనకనఁగానీకొపప్పు చెదరి యాప పపై నితడి

  జినుగనీలచరయపై సిగద్గీలలల్ల నఁ గపప్పును
చ. 3:    పసినఁడికతడలవతట పతతప చనున్నల నినున్న

   కొసరి యతగన కలకచనఁ గటూడెను
    యసనఁగి శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి నీలలనీమేను

   మసిమతోనఁ బెననఁగనఁగా మతచలలల్ల నఁ గపప్పును



రేక: 0621-2సాళతగత సతపటత: 14-122
పలల్లవ:   ఔలే యతతటవానఁడవయాత నీవు

   యేలకొమత్మిని మొకిక్కతే నెమెత్మిలయ నీక
చ. 1:     చనవు మెరసి నిను సత గోరదానఁకితచితే

  కనలి కచిచ్చెతమతటానఁ గానఁతాళతచేవు
   యనసి యవవ్వెరిచే నేమేమ సేయితచకొనవు

  వనితచేనఁతకే వాసివచెచ్చె నీక
చ. 2:    పొతదరనఁగదువతటాను పవువ్వెల నినున్న వసితే

  నితదుకే మచచ్చెరమతటా నీసడితచేవు
   అతదరిచే సనఁకినపప్పు డౌనఁగాదని యనవు

   యితదుముఖ చెనకలే యరవాయ నీక
చ. 3:    చటట్టిరికాననఁ జనున్నల సనఁకనఁ గానఁగిలితచితేను

  గటట్టి వాయతనమతటానఁ గడునఁ దిపేప్పువు
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ యతదరి నీవు గటూడవు
   అటట్టి యపరతుల అలవాయ నీక



రేక: 0621-3శదద్ధదేశి సతపటత: 14-123
పలల్లవ:    ఎఱనఁగరాదా నీక నేనఁటకితత సేసేవు

   చిఱనవువ్వెతోడ లోలో సిగద్గీల వడనఁగను
చ. 1:   మనస కరనఁగీపను మాటలడవలనా

  తనువులోపలి మేల దపైవారనఁగాక
  పనివడి నీవల పలకమనేవాపను

   తనునఁదానె మోము తపప్పుక చటూడనఁగను
చ. 2:    చేరి పానుపపపైనుతటే చెనకనఁగ వలనా

   తారకాణపై పలకల దానఁచవు గాక
  సారెక నీవాపనేల సరసమాడుమనేవు
   వరకే నీమనఁదనఁ దాను వరనఁగకతడనఁగను

చ. 3:   కతదువ సేసవటట్టితేనఁ గానఁగిలితచవలనా
  చితదుచ మోవతేనెల చిపప్పులనఁగాక
    యితదునె శ్రీ వతకటేశ యితకేమ సేయుమనేవు

   ముతద కూడి నీవురముననఁ దానుతడనఁగను



రేక: 0621-4సాళతగనాట సతపటత: 14-124
పలల్లవ:     పదరి నీ వమటకినఁ బతకినఁ బతసేసేవు

  వుదుటనఁదనము మేననుతడదా ఆపక
చ. 1:    మొకక్కలన నాప నినున్న మోవనాడెనతటాను

    చికక్కని కనున్నల మనఁదనఁ జీర దసేవు
   వకక్కసప జవవ్వెనాన వఱఱ్ఱైవనఁగేచెలి గాన

    పకక్కన నేమెపైనానఁ జేయనఁ బాడిగాదు ఆపక
చ. 2:    నగతానాప నినున్న నాటనఁ జూచెనతటాను

   పగట పనునఁదురము పటట్టి తీసేవు
   మగల మరిపమున మతచినటట్టి యితతగాన

    తగిలి నీకతట మరనఁ దగదా ఆపక
చ. 3:    చనవుననాప నినున్ననఁ జనున్నల నొతత్తినతటాను

   కనునఁగొని యాపమోవ గతట సేసేవు
     యనస నినున్న శ్రీ వతకటేశ నీ దేవులగాన

   చెనకి నినిన్నతతసేయనఁ జెలల్లదా నేనఁడాపక



రేక: 0621-5శతకరాభరణత సతపటత: 14-125
పలల్లవ:    తగవు నీ వఱనఁగవా తమకితచేవు

   వగరనఁ బద్రియములక వోరతురా చెలల
చ. 1:   అకక్కరతో నీకనాప ఆకమడిచియతనఁగాను

   కకక్కసితచి నీవ యలకల రేనఁచేవు
   చకక్కనఁగా వోజతోడుత సాజాన నుతడినవారి-

   నొకక్కటకక్కటే సేసితే నోరతురా చెలల
చ. 2:     పనివడి యాప నీకనఁ బాదముల వసుకగా

  పననఁగి చలములలల్ల నఁ బెడరేనఁచేవు
   ఘనునఁడ నీతోనఁ జటట్టిరికమున నుతడినవారి-

   నొనర రానఁపసేసితే నోరతురా చెలల
చ. 3:     కతదువతో నాప నినున్ననఁ గానఁగిలితచి కూడనఁగాను

  మతదలితచి కూడచ మెపైమఱపతచేవు
    అతదప శ్రీ వతకటేశ ఆతడెఱ ల్లవుతడిన వారి-
   నొతదిలి గోరనతటతే వోరతురా చెలల



రేక: 0621-6సామతతత సతపటత: 14-126
పలల్లవ:   చెలలచనవులలల్ల నఁ జెలిల్లతచవలనఁ గాక

   యలమ మారమలసేదితత నీక వలనా
చ. 1:  వలచినతమకాన వలసినటల్లతటేను

  చలము సాదితతురా సతతోడను
   నిలవలల్లనఁ జెమరితచి నీమనఁద సొలసితే

   పలమార నీక నెగద్గీపటట్టినఁ దగనా
చ. 2:    సేవ సేసేవగిరాననఁ జెయిగాలనఁ దానఁకితేను

   కావరితచి తటట్టి దురా కలికి నితత
   వావగలగనఁగనఁ జూచి వచిచ్చె సరసమాడితే

    భావతచి అతదుక నీవు పతతమాడనఁ దగనా
చ. 3:    కూడిన నిబబ్బురమున గరతుల సనఁకితేను

   సటూడుకనఁ బటట్టి దురా సుదత నేనఁడు
    జోడెపై శ్రీ వతకటేశ సొముత్మితో నురమెకిక్కతే

   ఆడినటాట్టి డుట గాక అలయనఁగనఁ దగనో



రేక: 0622-1భటూపాళత సతపటత: 14-127
పలల్లవ:    ఎతదులోనిదానను యిపప్పుడిటట్టి వచెచ్చెనఁ దాను

   సతదడి సరసముల జాణకానఁడు దాను
చ. 1:    పవవ్వెళతచి వరహన బడలి వుతడేదాననఁ

   నెవవ్వెరితోడి మాట లేనఁటకి నాక
    నవవ్వెతేనఁ దానవవ్వెనీ నా సలవులక రావు

   అవవ్వెల వడుకకానఁడు అనిన్నటాను తాను
చ. 2:    అచచ్చెలన వగితచి అలసి వుతడినదాన

   యిచచ్చెకప మొకక్క మొకక్కనేనఁటకి నాక
    హచిచ్చె తా సతతోషితచితే యితప నామతనఁబుటట్టిదు

  పచిచ్చెసితగారాలతోడి పతతగానఁడు తాను
చ. 3:   తనకానఁగిటనె కూడి దకిక్కవుతడినటట్టిదాన

   యనలేని మెచచ్చె మెచచ్చెనేనఁటకి నాక
     యనస శ్రీ వతకటేశనఁ డితతకతట నేమ సేతు

   మనసిచిచ్చె అతదరికి మతచివానఁడు దాను



రేక: 0622-2మలహరిసతపటత: 14-128
పలల్లవ:   నాలికానఁ డితతులలగ నానఁడెరనఁగనఁడా

  మేలతోనే కితదట మనఁదటకానఁగాక
చ. 1:   చనవచిచ్చెనటట్టివానఁడు సతనేల తానఁదిటట్టి

    పననఁగి యేమ సేసినానఁ బద్రియమె కాక
   ననుప గలగవానఁడు నవవ్వెతే నెగేద్గీలపటట్టి

  గనియక అటట్టి వోరచ్చెకొనునఁగాక
చ. 2:    మచిచ్చెక గలగవానఁడు మారమాట లేలడే

   కొచిచ్చె యేమాడినా నియతకొనునఁ గాక
    పచిచ్చెగా వలచవానఁడు పతతా లేనఁటకినఁ జూప

  యిచచ్చెకములే నెరప యనయునఁగాక
చ. 3:    పొదిగి కూడినవానఁడు బొమత్మిలనేల జతకితచె

 కదిసినరతులలల్ల నఁ గెపైకొనునఁగాక
    యిదివో శ్రీ వతకటేశనఁ డిపప్పుడేనఁటకినఁ బదరె

    యదపపై నాపనఁ బెటట్టి క యిల యేలనఁగాక



రేక: 0622-3ఆహిరి సతపటత: 14-129
పలల్లవ:   అతదుకెతతసేసేవు అపప్పుట నీవు

   కితదుపడి మొకక్కనఁగాను కేల దానఁకెనపడు
చ. 1:      వకక్కసా లడనఁగ నేల వడుకో నపప్పుట నేల

  వకక్కరీతనే గటట్టి న నుతడనీరాదా
  చకక్కనిరమణకి నీచనవచిచ్చె రమత్మిననఁగా

   చెకక్కనొకక్కనఁ బోతేను జీరవారె నపడు
చ. 2:    సనఁక నలయితచనేల సురట వసరనేల

  వనఁ కొనినమేలతోడ నుతడనీరాదా
   యేనఁకరి నీవ మోవయిమత్మిననఁగానఁ దనపలల్ల
  సనఁకితేనే ముదద్రిలపై చటూపటట్టినపడు

చ. 3:    కడునఁగాక రేనఁచనేల గతదము వుయతనఁగనేల
  వడికాన నీవదద నుతడనీరాదా

    అడరి శ్రీ వతకటేశ అపప్పుణచిచ్చె కూడనఁగాను
  వుడివోక వురముపపై నునికాయనిపడు



రేక: 0622-4హిజిజజి సతపటత: 14-130
పలల్లవ:    మఱివళ లేదా మనసు నిలపరాదా

   గఱిగానిపప్పుడే ననున్ననఁ గటూడనఁగ వలనా
చ. 1:   చెఱనఁగ మాసినదాన సిగద్గీవడుచనన్నదాన

  జఱసి సరసమేల సారెనాడేవు
  చిఱనవువ్వెతో నుతదాన చెమటచితత్తిడిదాన

   యఱనఁగదువనిన్నయును యేమ బానఁత నేను
చ. 2:    చెదరనఁ గరలదాన చేయతత్తి మొకేక్కదాన

  అదనెఱనఁగక యేల అతటవచేచ్చెవు
  మదమొలికేటదాన మాటన నుతడేదాన

    యిదివో యిటట్టి నన్న దాన నేమబానఁత నేను
చ. 3:    మతచముపపైనునన్న దాన మతలో లోనఁగేదాన

  యితచకతతా సిబబ్బుతలేకేల కూడేవు
    మతచి శ్రీవతకటేశ నీ మనసు చటూచినదాన

   యేతచక ననేన్నలితవ యేమబానఁత నేను



రేక: 0622-5దేవగాతధరి సతపటత: 14-131
పలల్లవ:     ఇదదర మర గటూడితరిది మాకనఁ బదివల

     చదిద వనఁడి బాసక నే సాకిరయేత మకను
చ. 1:     కోరిన కోరికలయ కొమత్మి నీతో మాటలడె

  కూరిమ నెవవ్వెరితోడి గొడవనఁటకి
   చరకొతగేల పటేట్టివు సిగద్గీగానఁగా మాకినఁక

    ధీరతతో నుతడరయత తర వసే మకను
చ. 2:     నేసినచేనఁతల చెలల్ల చెలి నీక వడెమచెచ్చె

  ఆసల నెవవ్వెరితోనఁ జెలల్ల టాలేనఁటకి
   బాసికమేల కటేట్టివు పతతమా మాకేమెపైనా

   సేస వటట్టి కోరయత నెచెచ్చెలినయేత మకను
చ. 3:      పటట్టిన వగతము చెలల్ల పడత నినిన్నట గటూడె

   జటట్టిగా నెవవ్వెరితోడి సడడ యేనఁటకి
   గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసితవట ననున్న
    యిటట్టి వదదనుతడరయత చటట్టిమ నే మకను



రేక: 0622-6కనన్నడగళ సతపటత: 14-132
పలల్లవ:    చెలికతత్తిలము నేము చెపప్పుక పోదు

   యలమ నీయేతులక యడమెతత లేదు
చ. 1:    మగవ నీతోనిపడు మతచిమాట లడరాదా

   యగసకేక్కలకనఁ బొదుద యతత లేదు
   మొగము చటూచి యాపమొకక్కల చేకొనరాదా

   మగతనపబీరము మరి యతత లేదు
చ. 2:     చెలియ సేసేట యటట్టి సేవ లియతకొనరాదా

   యలయితప నవువ్వెలక యతత లేదు
  కలసి యాపనితదుక కానఁగిలితచకొనరాదా

   అలమ నీలోనిగటట్టి అది యతతలేదు
చ. 3:   చనవచిచ్చె యాపతో సరసమాడనఁగరాదా

  యనసిన నివవ్వెరగ యతతలేదు
   పనివడి యాపనఁ దొడపపై నిడుకొనరాదా
   అనునఁగ శ్రీ వతకటేశ ఆలపతతలేదు



రేక: 0623-1కనన్నడబతగాళత సతపటత: 14-133
పలల్లవ:    ఎతతపైనా నాడువారము యితచకతతగటట్టి వల

   పతతమున నొరపల పటట్టివదుద మముత్మిను
చ. 1:     యవవ్వెతక వలతువో యరనఁగము నీ మనసు

 నవవ్వెనఁగానెటట్టి తడునో నడుమతతాబ్రాన
   ఇవవ్వెలనతతే కలితే నేకతానక రావయత

   చివవ్వెన మమత్మిడనఁ గాకసేయవదుద నీవు
చ. 2:     యేడయితతనఁ దలనఁచితో ఇతప నీ కెటవలనో

   వడె మనఁగా నెటట్టి తడునో వళరనఁగక
    వడుక నీకనఁ గలితే వడిదికి రావయత

   వాడలోన రటట్టి సేయవదుద మముత్మి నీవు
చ. 3:      యేసత మకనఁ జటట్టి మో యతత గదోద నీయాస

 సేసవటట్టితేనెట ట్టి సిగద్గీవడక
    వాసితోడ శ్రీ వతకటేశవ్వెర మముత్మి నేలితవ
   వసాలక మాపపైదటూర వయవదుద నీవు



రేక: 0623-2దేశక సతపటత: 14-134
పలల్లవ:    ఔలేవయత యఱనఁగదు మతదరిముతదర నీవు

  మేలములడితేనే యమెత్మిల మెరసేవా
చ. 1:    శిరసు వతచకతడనఁగా జినన్న బోయుతదాననతటా

  ఆరిదినఁ జెకక్కవటట్టి ఆడుమనేవు
   దొరవు నీ వఱనఁగవా తొలిల్లసేసినసేనఁతల

   తరిగి యాడితచకొను దేవరక వడుకా
చ. 2:    ఆవలిమోమెపై వుతడనఁగా నలిగి వుతదాననతటా

   చేవటట్టి తీసి ననున్ననఁ జెపప్పుమనేవు
    నీవ యఱనఁగవా నీ నడక లనిన్నయును

    వావాత నే వనన్నవతచ దేవరక వడుకా
చ. 3:     పానుపపపై నుతడనఁగాను పతతాన నుతదాన నతటా

   సేనగా శ్రీ వతకటేశ చెపప్పుమనేవు
    నీ నటనలఱనఁగవా నేనఁడు ననున్ననఁ గటూడితవ

  తేనెమోవనాడితచకో దేవరక వడుకా



రేక: 0623-3లలిత సతపటత: 14-135
పలల్లవ:     నేము వచిచ్చె తడవాయ నీజాగెతతపై నానఁగదుద

  రామవదిదకి నిపప్పుడే రానఁగదవయాత
చ. 1:    మాపదానఁకా నీతోను మాటలడనే పటట్టి

  యేపొదుద చెలియవదిద కేనఁగేదయాత
   చటూపల నీసితగారాల చటూడనే యితదానఁకానఁబటట్టి

  ఆప వడిగాన నెపప్పుడతడనుతడేమయాత
చ. 2:     కాచకతడి నీ కితదానఁకానఁ గానుకలియతనే పటట్టి

  ఆ చెలితో మారమాటేమనేమయాత
    చేచేత నీ చేనఁతలక సలవనవవ్వెనే పటట్టి
   చటూచి యాపతో నేపొదుద జూజమాడేమయాత

చ. 3:    రాజసప నినిన్నతటకి రపప్పుతచనే పటట్టి
  తేజము లపకెపప్పుడు తలిపేమయాత
    సాజాన శ్రీ వతకటేశ సతనిటట్టి గటూడితవ

  యజాడ నితకనెటట్టి యచచ్చెరితచేమయాత



రేక: 0623-4మాళవగళ సతపటత: 14-136
పలల్లవ:    కాదతటేనఁ బోవునా ఘనునఁడు చెపప్పునపని

   ఆదుకొని యాడినటేట్టి ఆడవలనఁ గాక
చ. 1:     తగవు తానఁ జెపప్పునట తపప్పులతచనఁ జోటేది

  వగట లేకిదదరము వనేముగాక
   జగడాల వటట్టి తానే సతదిమాటలడునట

    పొగడి మాలో నేమే పొసనఁగేము గాక
చ. 2:    దోసము లేదనునట తోసి పోనాడనఁగనేమ

   వసారక యిదదరమ వనేము గాక
    వాసుల రేనఁచి తానే వదదని కూరచనట

    బాసల నేమే సేసుక బతకేము గాక
చ. 3:     ఇదదరినఁ దా నేలనట యసడితచ నేమపని

   వదద నిరదికక్కల నుతడేము గాక
    అదొద శ్రీ వతకటేశనఁడతట బుదిద్ధ చెపప్పునట

    వుదదతడాల మాని నేమే వనరేము గాక



రేక: 0623-5శతకరాభరణత సతపటత: 14-137
పలల్లవ:   ఓరచక యితటలోన నుతడనేరాదా

  తటూరనిచిచ్చె వలపల దొడిడనఁబెటట్టివలనా
చ. 1:    వరకనన్న వారికేల వుడుకల గటేట్టివు

   సారెసారెనఁ బలిపతచి చౌక సేసేవు
   కూరిమ గొసరతానే గటట్టి తోడనఁ దిటేట్టివు
   గారవతచి మముత్మినితత కాక సేయవలనా

చ. 2:    యేమ నెఱనఁగనివారికిటేట్టి యాస వుటట్టితచేవు
   చేముటట్టి సరసమాడి సిగద్గీ రేనఁచేవు
   దోమట దొడుకతానే దొమత్మిసేసి చెనకేవు

    సాము సేసేనతటా మముత్మినఁ జతడి పటట్టివలనా
చ. 3:    సాదువపై వుతడినవారినఁ జలపటట్టి కూడేవు

  బోదితచి నానారతుల బుజజగితచేవు
   ఆదిగొని శ్రీ వతకటాదద్రిశ ననేన్నలిత

  వదసనె మముత్మినితత యచచ్చెరితచవలనా



రేక: 0623-6దనాన్నశి సతపటత: 14-138
పలల్లవ:    మతచితనాన వచేచ్చెది మచచ్చెరితచనఁగా వచచ్చెనా

   కతచవల వాయితచి గాసి సేతురా
చ. 1:     కకక్కసితచి మాటలడి కాతరాన మొకక్క మొకిక్క

    చెకక్క నొకిక్క యేల యితత చిమత్మిరేనఁచేవ
  అకక్కరగలనఁడు నీపపైనాతనఁడు మొదలనే

   లకక్కవలనఁ గరనఁచి యలగ సేతురా
చ. 2:     వసరితచి వడుడ వటట్టి వకక్కసాననఁ బెననఁగచ

   గోస నాసచేసి యేల గోరసేసేవ
    ఆసపడి వుతడు నీకనాతనఁడు నీమోము చటూచి

   వాస బలపమువల వడి నితతరాతురా
చ. 3:    పతతమాడి కానఁగిలితచి బలిమని గోరదసి

   మతతనాననఁ గటూడి యతత మరిగితచేవ
    చెతతల నీ పాబ్రాణము శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు

   బతతవలనఁ బటట్టి పటట్టి బడలితతురా



రేక: 0624-1వతతవరాళ సతపటత: 14-139
పలల్లవ:   వసరితమనిన్నటాను వడుకొనేమనఁక నినున్న

    సేస వటట్టి మము దయసేయవయత యినఁకను
చ. 1:   చలపాదివానఁడవు సాదనక లోనుగావు

    గెలవ వశమా నినున్ననఁ గెరలి మాక
  మొలకనవువ్వెలతోనె మొకేక్కము పలమార

   చెలలము మాపపై దయసేయవయత ఇనఁకను
చ. 2:   మొకక్కలీనఁడవపప్పుడును మొనచటూపరాదు నీక

    చికిక్కతచ వశమా నినున్ననఁ జేచేత మాక
  పకక్కవనయములతో పగయముల చెపేప్పువటట్టి

    చెకక్క నొకిక్క మాపపై దయసేయవయత ఇనఁకను
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁడవు చెనకనఁగరాదు నేనఁడు

    సేవతచ వశమా నినున్ననఁ జేకొని మాక
   దేవునఁడవు నినేన్న నుతతచి కూడితమద

   చేవదేర మాపపై దయసేయవయత ఇనఁకను



రేక: 0624-2గళ సతపటత: 14-140
పలల్లవ:   పతటలపై వునాన్నరిదివో పేరటాతడిల్లతదరను

   గొతటరివ యని యాడుకొనేర గదయత
చ. 1:    కడునఁగొతత్తి పతడిల్లకొడుకవు యితతనఁ జెనకేవు

  అడనఁగి సిగద్గీవడవు అదేమోయి
   వడివటట్టి తీసేవు వదదనితదర నుతడనఁగ

   తొడ యకిక్కతచకొనే వతదుక నవవ్వెరయాత
చ. 2:    బాసికము గటట్టి కొని పడనఁతమోమే చటూచేవు

  ఆసల సిగద్గీవడవు ఆదేమోయి
  సేసవటట్టి తనియవు చెలలచేనతదుకొని

    లసి పొతుత్తి కనఁ బలిచే వలగక నవవ్వెరయాత
చ. 3:    పీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడి పగయరాలినఁ గటూడితవ

  ఆనఁటదని సిగద్గీవడ వదేమోయి
    కోటకి శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదరాజ ననేన్నలి

   పాటతచి చెపేప్పువాపక భామల నవవ్వెరయాత



రేక: 0624-4పాడి సతపటత: 14-141
పలల్లవ:   ఏమ నేరములతచేవు యతదానఁకాను

  గామడితనానుతటేనఁ గడురేనఁచట గాదా
చ. 1:       కొపప్పు వటట్టి తీసి నీవు గోర గీరనఁగానఁ జెలికి

  ముపప్పురినఁ జెకక్కతటరాదా తపాప్పుయిది
    వుపప్పుతలల్ల మొదల నీ వుదదతడాల సేసితేను

   అపప్పుడే చేనఁతకనఁ జేనఁతకపప్పుణతచట గాదా
చ. 2:     పాదాల బగితచి పటట్టి పడనఁతనఁ గానఁగిలితచనఁగ

   తోదోప లడనఁగరాదా దోసమా యిది
   సాదువలనునన్న వారి సదమదము సేసితే

   పాదుకొని నినున్న సటూడుపటట్టి మనుట గాదా
చ. 3:   పానుపపపైనఁగటూడి నీవు పరవశమతదితచనఁగ

   మేనిపపై నొరనఁగరాదా మరటా యిది
    మేనవారినఁ బెతడాల్ల డితే మెచచ్చెగ శ్రీ వతకటేశ

   య నెపాన నీవుర మెకక్కమనుటగాదా



రేక: 0624-4భపైరవ సతపటత: 14-142
పలల్లవ:     ఏమని వనన్నవతచేము ఇనిన్నయు నీ చితత్తిమే

 నీమతకమతతయును నెరవరెనఁగా
చ. 1:  గోవతదునఁడవపైతవ గోపాలనఁడవపైతవ

  వావులతచ కితదరిని వలపతతురా
   పూవుల వసినవార పపొప్పుడి చలిల్లనవార

  వోవరిలోపల నీక వకక్కసరేకా
చ. 2:    రాచవానఁడవపై తేనేమ రచచ్చెగొలల్లవపైతే నేమ

    చటూచి పాల వనన్నల ముచచ్చెల కొతదురా
   కాచక వుతడినవార గకక్కన వచిచ్చెనవార

     చేచేత సేస వటట్టితే చెలనఁగి సరే కా
చ. 3:     మతచిదేవునఁడవు గా మానిసి రటూపపైనానఁ గా

   కొతచక సతుల నెతుత్తి కొని వతుత్తి రా
    పొతచి శ్రీ వతకటేశవ్వెర పొరగవా రిరగవానఁ

   రెతచ నీక మతచముపపైనితదర సరేకా



రేక: 0624-5మేనఁచభవుళ సతపటత: 14-143
పలల్లవ:   అమత్మిలల అకక్కలల అతవలల

    దిమత్మిరి గదవ వనఁడు తలల్ల గోవతదరాజ
చ. 1:   యవలనావల సతులిరమేల నుతడనఁగాను

   చేవమర నవువ్వె నవవ్వె సిగద్గీవడనఁడు
     పూవుల నొకత వస పొత చొకతతో మాటాడి

    దేవర గదవ వనఁడు తలల్ల గోవతదరాజ
చ. 2:    పేరడిగా నతదరను పననఁగచ నుతడనఁగాను

   చేరి కొతగల వట ట్టిని సిగద్గీవడనఁడు
    మారకొనొకతనఁ జూచి మరత్మిము లొకత నతట

  తేరినవానఁడు గదవ తలల్లగోవతదరాజ
చ. 3:    యిటట్టి పాదాలొతత్తినఁగాను ఇతదిరను భటూసతని

   చిటట్టితటనఁ జేనఁతలనఁ గటూడ సిగద్గీవడనఁడు
    గటట్టి న శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ గటూడెనితదర సతుల

   దిటట్టిమెపైనవానఁడు గదే తలల్ల గోవతదరాజ



రేక: 0624-6పాడి సతపటత: 14-144
పలల్లవ:    ఎతత దడవపై నానఁగదాద యేలటాల

  వతతపగయముల చెపప్పు వయతమతదరాదా
చ. 1:    ఆయములతటనపప్పుడే అల కేడదే పత

  చేయి చానఁచినపప్పుడే సిగద్గీలేడవ
   పాయప వభునినేల పతగితచేవ యితకనఁ
   జాయల సనన్నల మొకిక్క చనవయరాదా

చ. 2:   కనున్నల నవవ్వెనపప్పుడే కసరేడదే
  చనున్నలనొ తత్తినపప్పుడే సటలేడవ
  కనన్నచోటనఁ బతనేల కాకసేసేవ

  వనన్నపములలల్ల నఁ జేసి వడెమయతరాదా
చ. 3:  కానఁగిలితచకొనన్నపప్పుడే కడమేడదే

   చేనఁగదేర మోవయతనఁగ చితత యాడదేనఁ
   యేనఁగనఁడు శ్రీ వతకటేశనేల లోనఁచేవ

   వనఁగక శసల వటట్టి వడుకొనరాదా



రేక: 0625-1తోతడి సతపటత: 14-145
పలల్లవ:    వనన్నవతచేమని వచిచ్చె వరగతది వునాన్నరము

  యినిన్నటాను తమలవు యేమనేమయాత
చ. 1:  సరసమాడనఁగానే సరివదుద వోయను

 తరదసేనననఁగానే తలల్లవారెను
   పరగనితతవలప పతడి కెపై వాలను

   యరవు సేయవు నినున్న నేమనేమయాత
చ. 2:   మనసు చటూడనఁగానే మాపటపొదాద యను

  చనవచేచ్చె నననఁగానే జామెకెక్కను
  వనజాకయాసల వడనఁబడి ముదిరెను

  యనయవదాద నినున్న నేమనేమయాత
చ. 3:  పతతములడనఁగానే పడుమటజామాయ

 మతతనమాడేకొదిదకి మదేదనమాయ
    చెతతల శ్రీ వతకటేశ చెలికి బాగతముచేరె

  యితతగా మనిన్నతచితవ యేమనేమయాత



రేక: 0625-2సావరి సతపటత: 14-146
పలల్లవ:   కలల్లలడక మమాటా కదోదలేదో

   యలల్లవారిలో మాదికక్క యేమ చటూచేవయాత
చ. 1:     సలిగె గదదతటానాప సారె నినున్ననఁ దిటట్టినఁగాక

    అలసి సొలసినా నే మతత సేసేమా
    నెలకొని నీమనన్ననే నీకనఁ బెపైకొని వచెచ్చె

    యలమనఁ దపప్పుక మముత్మి యేమ చటూచేవయాత
చ. 2:    బాసగొతటనతటా నాప బలముల చటూపనఁగాక

  వసరితచినా నీతో వగద్గీళతచేమా
  ఆసల నీతమకమే అతతఱటట్టి గానఁజేస

  యేసచటూపలను మముత్మినేమ చటూచేవయాత
చ. 3:    పటట్టి పదేవులనతటా భామ నినున్ననఁ గటూడెనఁగాక

   యటట్టి నీవు గటూడినాను ఇదేలనేమా
    గటట్టి న శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదునఁడ మమేత్మిలితనఁ

   వటట్టి నవువ్వెతా మముత్మినేమ చటూచేవయాత



రేక: 0625-3బౌళ సతపటత: 14-147
పలల్లవ:   ఇపప్పుడినఁక నడుగరే యేమనీని

   రెపప్పులతత్తి చటూడకతటే రేపే మాపాయను
చ. 1:   అపప్పుటనుతడియు వభునఁడకక్కడనే వుతడనఁగాను

   కపప్పురము నోటకి కారమెపై తోనఁచె
  చిపప్పులనఁ దనమాటల చెవులసనఁకకతడనఁగా

   దపప్పుకినఁ గొనన్నపనీన్నర తానే వుడుకాయను
చ. 2:    నగతా నాతోనఁదాను నతట చటూపకతడనఁగాను

  పొగరనఁ గసటూత్తిరిపోనఁత పోగలయను
   పగటననఁ బానుప్పుపపైనఁ దానఁ బవవ్వెళతచకతడనఁగాను

   జిగినఁ గటట్టిన చెతగావచరే వటాట్టి యను
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చేతకి లోనుగానఁగా

  వవల భోగముల వడుకాయను
     యవళనఁ దా ననున్ననఁ గటూడి ఇనిన్నటా మనిన్నతచనఁగాను
  కావలసిన పనుల కడుమతచివాయను



రేక: 0625-4సాళతగనాట సతపటత: 14-148
పలల్లవ:   ఔనయాత మతచివానఁడ వౌదువయాత

    పూని పటట్టి వలపల పలియనఁ బెటట్టి దురా
చ. 1:    సిగద్గీవడాడ ప నొయతనే చెకక్కనొకక్కదుర గాక

  బగద్గీనను గిలిగితచి పచిచ్చెసేతురా
   వగిద్గీ తలవతచకతటే నొడనఁబరతుర గాక
  బెగిద్గీల లేనఁతచనున్నల పసుకదురా

చ. 2:     ముసునఁగ వటట్టి కతటే మొగము చటూతుర గాక
  అసురసురెపై పననఁగి అలయితతురా

    అసు దపైవుతడిన కనెన్న నాదరితతుర గాక
  కిసుకాటపరతుల గిజిబజి సేతురా

చ. 3:     దతడనితత గటూచతడితే తమ రేనఁతుర గాక
   గతడుమరి మేనెలల్ల రేకల దతురా

     నితడార శ్రీ వతకటేశ నెలనఁత నినున్ననఁ గటూడెను
 దుతడగపసరసాన దొమత్మిసేతురా



రేక: 0625-5శ్రీరాగత సతపటత: 14-149
పలల్లవ:   దయదలనఁచనఁగరాదా తరణపపై నినఁకనెపైన

  పగయముల చెపేప్పునతటానఁ బెననఁగచనలస
చ. 1:   వగరలడకమతత వోపదుచెలి నీతో

   నగవుల చేతనే మనన్నక యలస
  జగడాలడువకమ సతగతుల గావనఁక

    మొగమోడి సారెసారె మొకిక్క మొకిక్క అలస
చ. 2:    పతతాల చటూపకమతత పనిలేదు యాపతోను

    వతత నీబాసల వని వని యలస
   చితతల రేనఁచకమనఁక సేసినటట్టిలల్ల నఁ జెలల్ల

   అతతరతగముగ నిచచ్చెలడి యాడి యలస
చ. 3:   అలయితచకమతత ఆరడేల ఇలల్ల లితో

  కలసి కానఁగిటలో రతులనలస
    యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇతతసేసి కూడితవ

   అలరిన నీమనన్నన లతదియతది యలస



రేక: 0625-6ఆహిరి సతపటత: 14-150
పలల్లవ:     మనిన్నతచవయాత ఇనఁక మానినికి నీవ దికక్క

   పనిన్నన వలపే నీక పాయరానిచటట్టిము
చ. 1:    చెతతనఁ జెకక్కననఁ బెటట్టినచేతతోడ నుతడనఁగాను

  దొతతరతామెర ఆయనఁ దొయతలిమోము
  మతతనాననఁ జూచితేను మనసిజబాణమది

   అతతరతగాననఁ దగలకది యేల వుతడును
చ. 2:    వతడొతడనఁ జనున్నల మోవనొతత్తిగిలి వుతడనఁగాను

   అతడ జతట బాణమాయ నతవమేను
  వతడియు మరనికే వరలబతతులవ

  దతడితనాన నీమదినఁ దగలనఁగవలదా
చ. 3:   వతదుగానఁ దముత్మిలముల వడుదోడులడనఁగాను

  అతది చిగరనఁగతుత్తి లయనఁ జెలిమోవ
   చెతది మరనఁడు సేసిన చిగరనఁగానుకలవ

    కతదువ శ్రీ వతకటేశ కడునఁబొదుల గావా



రేక: 0626-1కనన్నడగళ సతపటత: 14-151
పలల్లవ:  ఇయతకొనవదాద నీవమటకెపైనా

   పయతదతట యాతనఁడు పనుల చెపప్పునఁగను
చ. 1:    చలము సాదితచకవ సారె సారెను

   చెలవునఁడు వనఁడుకొని చెకక్క నొకీక్కని
  పలచవపై యానల పటట్టి దురటే
   చెలరేనఁగి యాతనఁడు చేతుల చానఁచగను

చ. 2:   మతకల నెరపకవ మానఁటమానఁటకి
  అతకెలనాతనఁడు నినున్న నలమని

  సతకెలేక బొమత్మిలను జతకితతురటే
   వతకలొతత్తి కొనగోర వలప రేనఁచనఁగను

చ. 3:    పొదిగి పననఁగకవ పొదుద వదుద క
   యిదివో శ్రీ వతకటేశనఁడెనస నేనఁడు

 సదరమనుచను కొసరదురటే
  పదిమారలను నీక బానఁతపడనఁగాను



రేక: 0626-2సాళతగనాట సతపటత: 14-152
పలల్లవ:     ఇతత నేరమే నేము యిచచ్చెకములే సేతుము

  చెతతలనే కితదుపరచితవ వభుని
చ. 1:    మొకక్కలన నదలితచి మొనచటూపలనునఁ జూచి

  వకక్కసాన వతచకొతటవ పతని
   చకక్కనిగోర మోనఁప చలముల సాదితచి

   గకక్కక యినిన్నటానఁ బనిగొతటవ వభుని
చ. 2:    పొరలితప మాటలడి బొమత్మిలను జతకితచి

  వరసుగ సాదితచితవ వభుని
   తరమరనఁగకనఁ దసి దకొని చనున్నలనొతత్తి

   గరసు మోవ లోనఁజేకొతటవ వభుని
చ. 3:     కలకల నవువ్వె నవవ్వె గకక్కననునఁ గానఁగిలితచి

  కలిసితవ శ్రీ వతకటవభుని
   అలపలలల్ల నఁ దరిచి అటట్టి మరత్మిములతట

   కొలిప మమేత్మిలితచి చేకొతటవ వభుని



రేక: 0626-3ఆహిరినాట సతపటత: 14-153
పలల్లవ:   ఎపప్పుటవలనఁ గావు యేతుల

  యిపప్పుడితతటలోనే యవవ్వెత నేరిపనే
చ. 1:   గరవుతోనే చటూపే గటల్ల

  వరసవతతుల తన వటట్టిరటల్ల
 తరమరనఁగ పదవతటల్ల

   యిరవుగనఁ దనకిది యవవ్వెత నేరిపనే
చ. 2:    పననఁగేట తన మేని బగవుల

  వనితలతోనఁ జెపేప్పు చేవతగవుల
  ననుపల సలవుల నగవుల
   యనలేక తనకిది యవవ్వెత నేరిపనే

చ. 3:   పకక్కటలల్ల నఁ గాగిటలో బీరాల
  పకక్కన సరసములోనఁ బలబేరాల

   యికక్కవపై శ్రీ వతకటేశనఁడేలను ననున్న
   యకక్కడుగ నేనఁడు తనకెవవ్వెత నేరిపనే



రేక: 0626-4ముఖరి సతపటత: 14-154
పలల్లవ:    ఎతదానఁకానఁ జేసేవు యడలేని తరితీప

   కతదువ మా వనన్నపాల గెపైకోనరాదా
చ. 1:      ననుప నీ సలవకి నవువ్వె లనిన్నయపైనా వచచ్చె

 అనువుగానటూరకే మాటాడనఁగరాదా
   చెనకేవళనే నీక సిగద్గీలతదుతడెపైనా వచచ్చె

    వునికిగా నిటట్టి నా వదదనఁ గటూచతడిరాదా
చ. 2:    పలమార నీమతకి పరాకెతతపైనా వచచ్చె

   చెలరేనఁగి నీ యాతుమ చెపప్పునఁగరాదా
   బలిమనఁ బెననఁగేవళ పనులతదుతడెపైనా వచచ్చె

   వలయనఁగ నా చేతవడె మతదుకోరాదా
చ. 3:    అతకెలనఁ గటూడేయపప్పుడే అలపతదుతడెపైనా వచచ్చె

   సతకల నీ నేరపలల్లనఁ జూపనఁగరాదా
     లతకెల శ్రీ వతకటేశ లవు లతదుతడెపైనా వచచ్చె

  పొతకప నాగానఁగిటలోనఁ బొసనఁగతడరాదా



రేక: 0626-5వరాళ సతపటత: 14-155
పలల్లవ:   నిరతనెరనఁగదుము నీ సుదుద లినిన్నయును

   తరమరనఁగ దసితే దేవరవు గావా
చ. 1:    పాసిక వదతలవారి పక్షపాతవపైన నీవు

  బాసలనిన్న చేసినాను పాటలేవు
   ఆసపడి నినున్న నమత్మినటట్టి గొలల్లతదలలల్ల

  దోసమెతచక పాసినతొతటనీవ కావా
చ. 2:    గోమున రాజకనఁ బుటట్టి గొలల్లవానఁడవపైననీవు

  నేమమెతత సేసినాను నిజమేది
    పేగమతోడ మేనవాని పతడిల్లకినఁ బోయి పడుచ
   గామతచి తచచ్చెకొనిన ఘనునఁడవ కావా

చ. 3:  వగటరాకాసుల వనఁటలడినటట్టినీవు
  నగవతత నవవ్వెనాను నమత్మిరాదు

    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు ననేన్నలి వవల
   మగవలనఁ దచచ్చెకొనన్న మగనఁడవ కావా



రేక: 0626-6భపైరవ సతపటత: 14-156
పలల్లవ:     అలసితమనిన్న టాను ఆసలనే పొతది పొతది

   నెలకొని యితతటా మనిన్నతచవయత మముత్మిను
చ. 1:      సారె సారె మాటాడితచి చౌక సేసేవు వలప

   ఆరీత నవువ్వెచ మరి అలయితచేవు
   పేరనఁబెటట్టి గటట్టి సేసి బేరమాడేవు వలప

  నేరపరివౌదువు మనిన్నతచవయత మముత్మిను
చ. 2:   సరసములడితచి చెపప్పునఁజేసేవు వలప

    వరసి వరసి కానఁక లొడినఁ బెటేట్టివు
    తొరలనఁగ నవవ్వెతచి దొడిడనఁ బెటేట్టివు వలప
   నెరపతవ మేల మనిన్నతచవయత మముత్మిను

చ. 3:     గకక్కననఁ గానఁగిట నితచి కళరేనఁచేవు వలప
    చెకిక్కట రేకల దసి సిగద్గీ వతచేవు

   యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి
   నికక్కమాయ నీబాస మనిన్నతచవయాత మముత్మిను



రేక: 0627-1భపైరవ సతపటత: 14-157
పలల్లవ:    చటూడవయత యతతకెతత సదతము నేనఁడు

   వాడికె వలప రేనఁచి వడినఁబెటేట్టిదాననా
చ. 1:   పలమార నినున్ననితత పతగితచేదాననా

 తలనఁగక సేవసేసేదాననఁగాక
    చెలనఁగి నీవ రటట్టి సేసుకొనేవతతే కాక
   చలపటట్టి నినున్న నేను సాదితచేదాననా

చ. 2:   ఆసకొలిప నినిన్నతత అలయితచేదాననా
   తాసువల లోనెపై వుతడేదాననఁ గాక

    వాసి రేనఁచకొని నీవవచిచ్చెట దటూరేవు గాక
   వసాలక నీపపై తపప్పు వసేటదాననా

చ. 3:   కానఁగిట నినున్ననఁగటూడి కానఁకరేనఁచేదాననా
   దానఁగక రతుల మెచేచ్చెదాననఁ గాక

   వనఁగక శ్రీవతకటేశ వడుక ననేన్నలితవ
   చేనఁగగోర నానఁట నినున్ననఁ జేనఁతసేసుదాననా



రేక: 0627-2నాదరామకిగయ సతపటత: 14-158
పలల్లవ:     ఇనాన్నళల్ల లేనిగణ మేడనుతడి వచెచ్చె నీక

   చెనున్నమర వనేనఁగాని చెపప్పువయత నాకను
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేతుల చానఁచేవు నాపపై

   మలసి యిచచ్చెటనే సుమాళ మెతత్తినో
   పలవదాయనో నినున్న పగయురాల యవళ

   బలపాయప మదము పటట్టిరాదో నీక
చ. 2:   సారెసారె నాతోనే సరసములడేవు

  మేరతో వడెపచొకక్క మేననుబెబ్బునో
    చేరనీక వనితల చేతుల నినున్న దొబబ్బురో

  ఆరీత రతులమనఁది ఆసదమో
చ. 3:    కముత్మికొని ననున్ననిటట్టి కానఁగిలితచి కూడేవు

   రమాత్మి నాపపైవలప శిరసు కెకెక్కనో
   ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యవవ్వెతపైన నినన్నతపనో

    నెమత్మిది నాపపై మనన్నన నిజమో యిపడు



రేక: 0627-3మాళవగళ సతపటత: 14-159
పలల్లవ:   ఇతదులోనే నీపతతమేమ దపప్పును

   చెతది వనయములలల్ల నఁ జేయరాదా యినఁకను
చ. 1:    కపప్పురగతది నినున్ననఁ గతటేనే తటట్టి నని

   అపప్పుడే యమాట నీతోనాడనా నేను
  చెపప్పురానిచేనఁతలలల్ల నఁ జేసినవానఁడవు నీవు

   ముపప్పురి మతచిమాటాడి మొకక్కరాదా యినఁకను
చ. 2:    అతగన నీవు మాటలడితేనఁ గోపతచనని

     సతగతగానఁ జూప మోప చాట నా నేను
  అతగడిసతులనెలల్ల నతటనవానఁడవు నీవు

   చెతగక పగయములలల్ల నఁ జెపప్పురాదా ఇనఁకను
చ. 3:     నెలనఁత నీవు గటూడితేను నినున్ననిటట్టి మెచచ్చెనని

 వలయనిపప్పుడేవనన్నవతచనా నేను
  చెలల పదారవల శ్రీవతకటేశనఁడవు
   కలసితవ నీకొతగ గపప్పురాదా యినఁకను



రేక: 0627-4నాగగాతధరి సతపటత: 14-160
పలల్లవ:    పపైపపైనే వునన్నది బతత్తి మయిదదరికిని

  దాపగ భోగముల తనియనఁగనోపవు
చ. 1:    సిగద్గీల వడకవ చెలవుని వదదనితక

   అగద్గీలము నీజవవ్వెన మానఁపనఁగ లేవు
   యగద్గీల పటట్టికవ యేమటకెపై నానిటేట్టి

 వగద్గీళపనఁదమకము వడువనోపదు
చ. 2:    వతతుల వటట్టికవ వాసికి నతనితోను

   దొతతనునన్న యాసదాల తోయనఁగ లేవు
 పతతములడకవ పలమారనపప్పుటని

  మతతనాన మొకక్కక మాననోపవు
చ. 3:   చేతులనఁ బెననఁగకవ శ్రీవతకటేశవ్వెరతోను

  కాతరప సరసము కాదనలేవు
   యతనఁడిద నినునేల యితక మారాడకవ
  యేతులనెపైనా నీవు యడయనఁగనోపవు



రేక: 0627-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-161
పలల్లవ:   దానికేమ వగిరమా తడవకవ

  కానుకగా ననిన్నయునునఁ గాననఁబడనినఁకను
చ. 1:   వసాలకొకమాట వడుకతో వనెనఁగాక

  సేసనా తానిటేట్టి చెపప్పునటట్టిలల్ల
    ఆస వడువనఁగ లేక అతడనునాన్నరము నేము

  యసటల నిజముల నేరపడనినఁకను
చ. 2:    యమెత్మిలకనేమో మాయితటకి వచేచ్చెసనఁ గాక

 సమత్మితతచనా సరసములలల్ల ను
   కమత్మిరనఁ దనవళల గాచకనాన్నరము నేము

  తమత్మిలగనఁ దననేరప్పు తేటపడనినఁకను
చ. 3:    కరణతచి తనునఁదానె కానఁగిలితచి కూడెనఁగాక

   వరల మాటల వనీనా వోపనటట్టిలల్ల
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ నెనశనాన్నరము నేము

   సురతప గరతుల చటూపట ట్టి నినఁకను



రేక: 0627-6శదద్ధవసతతత సతపటత: 14-162
పలల్లవ:    తలపోసి చటూడరాదా తనివ మనసులో

  పొలపవడుకలలల్ల నఁ బొదపనా నీక
చ. 1:     యతదర లేర చటాట్టి ల యకక్కడనెపైనా నీక

  వతదుల గొలల్లయితడల్ల వనన్నలలల్ల ను
   సతదడితప వలపల చవగావు నీకితత

   పొతదుల మాతోడివ పొసనఁగీనా నీక
చ. 2:    యితటతటవావుల యనెపైన్నైనానఁ గలవు నీక

   తొతటనీ నెలవులే దొడడ లలల్ల ను
   పతటపటట్టి నగవుల పపప్పుగటట్టి సారెసారె
   అతటముటట్టి మాతో నవువ్వెలనువౌనా నీక

చ. 3:    కొలల్ల పతడిల్లకూనఁతులే గోపకలలల్ల నీక
   చలల్ల జాణతనాలే రేపలల్ల యలల్ల ను

   యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మినిటట్టి
   పలల్ల సనఁక మాగరతు బాగనా నీక



రేక: 0628-1నీలతబరి సతపటత: 14-163
పలల్లవ:     ఎదుటనే ననున్ననఁ జూచి యేల లోనఁగేవు

   కదిమ నినెన్నపప్పుడెపైనానఁ గాక సేసేనా
చ. 1:     చెలిమ సేసిన యాప చెటట్టివటట్టి తీసితేను

  బలిమనఁ బెననఁగదురా పలమారను
   నెలనఁతనితతే నేను నీకేల వటట్టివరప

   చెలనఁగి యకక్కడనెపైనానఁ జెపేప్పునా నేను
చ. 2:     చటట్టిరికమెపైన యాప సుదుద ల నీకనఁ జెపప్పునఁగా

   నటట్టి నిటట్టి నఁ బరాకలౌదురా నీవు
  పటట్టిపవనితనితతే భావము దానఁచనఁగనేల

    ఱటట్టి సేసేనా నినున్న యిటట్టి రచచ్చెలను
చ. 3:      పొతదుల సేసిన యాప పొదిగి నినున్ననఁ గటూడనఁగ

   చెతది సిగద్గీవడుదురా శ్రీ వతకటేశ
   అతది నీకానఁగిటదాన ననుమాన మనఁకనేల

  నితదలడేనా నినున్న నీసతులలోనను



రేక: 0628-2కాతబోదిసతపటత: 14-164
పలల్లవ:   వనన్నవతచరే యమాట వభునితోను

    సనన్నల చాయలనఁ జూచే సతులే నవవ్వెరా
చ. 1:     కొతత గొతత మాటాడి కొమత్మి దలవతచకొతటే

   యతత వడుకొనీ నీతనఁడిద చటూడరే
   పతతగానఁడినిన్నటానఁ దాను పకక్కననఁ గితదుపడని

  పతతుక తనునఁగొలిచేవనితలే నవవ్వెరా
చ. 2:     భావతచి చటూచి పడనఁత పానుపపపైనఁ బతడితేను

   యవలనఁ జేయతత్తి మొకీక్కనిద చటూడరే
    లవరి యినిన్నటానఁ దాను లలనక లోనఁగీని

    సేవ సేయ వచిచ్చెనటట్టి చెలలే నవవ్వెరా
చ. 3:      తొయతలి చేత దొబబ్బు దొమ తర వసుకొతటే

   కొయత శ్రీవతకటేశనఁడు కూడెనఁ జూడరే
    చయతన దేవునఁడు దాను సతులబారికినఁ జికెక్క

   యియతడనఁ గొలవు సేసేయితతులే నవవ్వెరా



రేక: 0628-3రామకిగయ సతపటత: 14-165
పలల్లవ:   వరవుతోనితకానఁ జూచే వశేషాల

  తరమరనఁ గెటవలనఁ దసేవయాత
చ. 1:    పలసనన్న లేమటకి పనులేమ గలిగిన

 తలియనానతీరాదా తలిసేను
   నిలవు నటూర వతడ నీమేనిపచిచ్చెచేనఁతల

  నలవతక నికనెటట్టి నమత్మితచేవయాత
చ. 2:  వటట్టిగటట్టి లేమటకి వలపతతగలిగిన

  గటట్టిగానఁ జూపవయాత కానిమత్మినేను
   పటట్టిడు పోనఁకకమత్మి బొతకల నీబాసల

 బటట్టిబయలటట్టి వడనఁబరచేవయాత
చ. 3:    శిరసు వతచనేనఁటకి సిగద్గీలతత కలిగినా

  వరసి కూడితవయత వడనఁబడేను
   కరిసేనఁ దేనెల మోవకోరి శ్రీవతకటేశనఁడ
  తరవాత రతనెటట్టి నఁ దనిపేవయాత



రేక: 0628-4దాబ్రావళభపైరవ సతపటత: 14-166
పలల్లవ:   కతటనతటే పలమార గరిసితచేవు

   వతటనునన్న వారినతత వరయనఁగ వచచ్చెనా
చ. 1:    వపప్పుగా నెవవ్వెతనో కూడుతటవని యతటేను

  అపప్పుట నీవడనుతట వనెడిగేవు
  అపప్పుటమాటల వతటనతటేనఁ జెపప్పుమాయనేవు

  చెపప్పురాని సుదుద లవ చెపప్పువచచ్చెనా
చ. 2:    నలిరేనఁగి పకపక నవవ్వెతరిగా యతటేను

  అలరి యటట్టి దలిస ననెడిగేవు
   చెలనఁగి మచేనఁతల చటూచితనతటే నడిగేవు
  సొలసి మరత్మిములవ చటూపవచచ్చెనా

చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁడ కలిసితవగా యనెతటేను
   ఆవధన ననున్ననఁ గటూడి అదడిగేవు

   చేవదేర రతుల మెచిచ్చెతనతటేనఁ గొసరేవు
   ఆవళ సుదుద లవ యవళ వచచ్చెనా



రేక: 0628-5అమరసితధు సతపటత: 14-167
పలల్లవ:   ఇతకనేనఁటమాటల యడేరెనఁ బనుల

  సతకేదేరి యాపతోనే సరసాలడేవు
చ. 1:     నినున్ననఁ బలిచితేనొకక్క నెలనఁతనఁ గెపైదతడ వటట్టి

  వనెన్నతోనఁ జటట్టిమవపై వచిచ్చెతవటట్టి
    తనన్ననఁగా మతచము వసితే నతదుమనఁద నాపనఁ

  బెనిన్నదిగానఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి కొతటవ
చ. 2:     చేరి నీక మొకిక్కతేను చెలియను సనన్నచేసి

  ఆరీత నాపచేత లమత్మినిపతచేవు
    గారబాన నేనఁ బువువ్వెల గానుక నీకిచిచ్చెతేను
   పోరచిగా నాపవువ్వెలనఁ బటూజితచే వాకెను

చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ జేరి కానఁగిలితచకొతటే
   ఆవళ నాపనునఁ గటూడ నతటనఁబటేట్టివు
   వవగ నీమోవతేనె వడుకొతటే నీవాప

  తావతేనెలని యతల నాకిచేచ్చెవు



రేక: 0628-6శతకరాభరణత సతపటత: 14-168
పలల్లవ:   మేలమేల మెచిచ్చెతమ మెలనఁతలము

  పేలరివపై యపనికే పరిగితవయాత
చ. 1:   ఆలరివనితల యేమనినా నోరతువు

 తాలిమగలవానఁడవు తగదువయాత
   మటూలల చనునఁగొతడల మోవనఁగ నోపదువటట్టి
   వాలనటట్టి దిగద్గీజము వతట వానఁడవయాత

చ. 2:     అటట్టి యతగనల నీతో నలిగిన ములగవు
 చటట్టిరికపవానఁడవు సుగడవయాత

   గటట్టిగానఁ దురమల మేఘములలల్ల నానుదువు
  వటట్టి కొతడవతటవానఁడ వోపదువయాత

చ. 3:    తొయతలల పాదాల తొకక్కడుక నోరతువు
  యయతడ భారకనఁడవు యేలికెవయాత

    వయతనే శ్రీ వతకటేశ వననఁగటూడితవ ననున్న
   నెయతప చితతామణ వతట వానఁడవయాత



రేక: 0629-1కనన్నడగళ సతపటత: 14-169
పలల్లవ:    తరణమొగము చటూచి దయవుటట్టి మాకెలల్ల

    నిరతాన నవువ్వెకొతటా నీ వదదనే వునన్నది
చ. 1:    చకక్క వడచినదానఁకా జూజాలే యాడితవ

   వకక్కసప రతులక వళ యేది
   అకక్కటా చెలియనితత అటమాటతతురా నీవు

   నికక్కమతటా నాసపడి నీవదదనే వునన్నది
చ. 2:    కోడి గటూసినతదానఁకా సాగడునఁగతే చెపప్పుతవ

  వడెమపప్పుతచకొనను వళ యేది
   పాడితోనే చెలినితత బద్రిమయితతురా నీవు

    నీడల నినున్న నమత్మి నీవదదనే వునన్నది
చ. 3:     బగద్గీననఁ దలల్ల నౌదానఁకానఁ బరాకలే సేసితవ

   వగద్గీళతచి చొకక్కదేర వళ యేది
   తగిద్గీ శ్రీవతకటేశ కాతతను మఱపతచితవ

   నిగద్గీల కానఁగిటనఁగటూడి నీవదదనే వునన్నది



రేక: 0629-2ఆహిరి సతపటత: 14-170
పలల్లవ:    కోమలపవానఁడతటానఁ గొతకి యునన్న దాననఁగాక

   నేమానమేమ సేసినా నెతజెరివ దరనా
చ. 1:    పలమార మాటలడి పడనఁతుల వలపతచి

   యలయితచే రమణుని నేమ సేసేది
   పలిచి పానుపమనఁదనఁ బెననఁగనఁగానే చనున్నల

   నెలకొననఁ గమత్మినాను నెతజెరివ దరనా
చ. 2:     నగతా దగద్గీరనఁ దసి నాలిసేసి యేనఁచెట

   యగసకెక్కప వభుని నేమ సేసేదే
    మొగము చటూడనఁగానే ముతగరల చటట్టి పటట్టి

    నిగిడి గోర గీరినా నెతజరివ దరనా
చ. 3:     మటట్టి మరి ననున్ననఁ గటూడి మరలగొలిపనటట్టి

   యిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర నేమ సేసేదే
   గటట్టిగా మోవయాని గతటసేసి పలమార

   నెటట్టి కొని కొసరక నెతజెరివ దరనా



రేక: 0629-3సామతతత సతపటత: 14-171
పలల్లవ:    కడమ లనన్నవా యితకనఁ గెపైకొనన్నదాన

   యడయని దొరవు నీయిచచ్చె యితతేకాక
చ. 1:   వాసులతచవలనా వలచినదాన నేను

  సేసినటలల్ల నీకనఁ జెలల్లనఁగాక
   వసరనఁగనఁ దగనా నీ వలవటట్టినటట్టిదాన

  రాసికెకిక్కనటట్టి నీరపమాయనఁ గాక
చ. 2:   వోపనవలనా వడిగపదాన నేను

  చేపటట్టినటట్టిలల్ల నీకె చెలల్లనఁగాక
   కోపగితచనఁ దగనా కొలవు సేసేటదాన

  దాపగ నీవాడినపతతము దకెక్కనఁగాక
చ. 3:    గోర గీరవలనా కూడినటట్టిదాన నేను

 చరకొతగతటనదలల్ల నఁ జెలల్లనఁగాక
   ధీరనఁడ శ్రీవతకటేశ తటట్టినఁదగనా నీదాన
  నేరిచిన నీనేరప నెరవరెనఁగాక



రేక: 0629-4రీతగళ సతపటత: 14-172
పలల్లవ:   తానెతత నేనెతత తరవాతపనులతత

   కానుక చేకొనన్నదే కలిమెలల్ల నఁ గాదా
చ. 1:   చెపప్పునేలే పగయముల సారెసారెనఁ

    గొపప్పు దువవ్వెనదే నాకనఁ గోట గాదా
   కపప్పుర మయతనఁగనేలే కమత్మిటని దోసనఁడేసి

   రెపప్పులతత్తి చటూచటే మరిననిధి గాదా
చ. 2:   వసమతతపనికినఁగా వడుడ వటట్టి వనఁడనేలే

  చేసనన్న సేసినదే సేనగాదా
   వసరక యేడ లేనివరల ముడువనేలే

   సేసవటట్టినదే మేల చేతకిచచ్చెట గాదా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁ జెయివటట్టి తయతనేలే

   యవల నాతో నవువ్వెటే యినిన్నయునఁగాదా
    కావతచి నామేన నితడా గతధము వయనఁగనేలే
    యవళ ననిన్నటేట్టి కూడె నెకక్కడు గాదా



రేక: 0629-5సితధురామకిగయ సతపటత: 14-173
పలల్లవ:    చటూతము యిదియు నొకక్కసదతము నేనఁడు

   వాతుల మోచిన మనవావులేమ సేసనో
చ. 1:     నీవు చేవటట్టి తయతనఁగా నేనఁ గోపగితచకోనఁగా

   యవల చెలల నవవ్వెరిది చటూచి
    కావరము నీకనఁ బటట్టి కడునఁజలము నాకతట

  లవుకెపై యిదదరివలపలేమ సేసనో
చ. 2:     కపప్పురము నీవయతనఁగా కానఁకల నేనఁ జలల్లనఁగాను

   తపప్పుక చిలకల సపైతము నెతచని
  దపప్పుదేరె నీమోవతనువు నాకనలస
   యిపప్పుడే మదను డితకనేమ సేసనో

చ. 3:      చనున్నల నీ వతటనఁగాను సమత్మితతచి నే నుతడనఁగా
  పనిన్నన పతచబాణల పతతమచచ్చెని

   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి
    యనన్నరాని తమకము లివ యేమ సేసనో



రేక: 0629-6తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 14-174
పలల్లవ:   చిపప్పులనఁ దేనెలమోవ చెతచెతనఁ-కడునఁ

  జెపప్పురాద నీచెలవు చెతచెత
చ. 1:  చెఱకవతట బొమలచెతచెతనఁనితడెనఁ

 జిఱనవువ్వె నీమోవనఁజెతచెత
  చెఱనఁగ మటూయకవ చెతచెత-నీ

  చిఱతతనాల మాని చెతచెత
చ. 2:   చెకక్కలలల్ల జీరలయనఁ జెతచెత

  చికక్కదయవ నెరల చెతచెత
  చికక్కని చెమటగారే చెతచెత
  చెకక్కకో మొగలిరేక చెతచెత

చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడ నేనఁ జెతచెత
  చేవదేరనఁ గటూడితవ చెతచెతా

   జేవుర బొటట్టి నొసలి చెతచెతా
  చేవలల్లనుతడుమా యిటట్టి చెతచెతా



రేక: 0630-1హితదోళవసతతత సతపటత: 14-175
పలల్లవ:    ఎపప్పుడునఁగల సాజమె యినిన్నయు మాక

  కపప్పు యితదుకనఁగానెతత కాచకతదువయాత
చ. 1:    మబుబ్బులపైన చటూపలటూ మతకల రాజసముల

    గబబ్బు గబబ్బు మాటల కలవ మాక
  నిబబ్బురప దొరవ నేరపరివనిన్నటాను

 అబుబ్బురపడుతానేల ఆసపడేవయాత
చ. 2:    గటట్టి తోడి సిగద్గీల కొసరల మేకల

    గటట్టి గటట్టి చనున్నలటూ కలవ మాక
   ఱటట్టిడివ మగలను ఱతగతడె వానఁడవు

    పటట్టి పటట్టి చటూచి యేల బద్రిమసేవయాత
చ. 3:    బొమత్మిల జతకెనలటూ పొలల్ల ల మతదమేలల

   కమత్మి కమత్మి సితగారాల కలవమాక
    దిమత్మిరి శ్రీ వతకటేశ దిషట్టిమెపై మమేత్మిలితవ

  పముత్మిచ నితకానేమ బానఁతపడేవయాత



రేక: 0630-2సాళతగనాట సతపటత: 14-176
పలల్లవ:    మటూపదానఁకా నటూరకే మామనసరసేవు గాక

    కోపగితచి నీక బతత్తి గొటాట్టి ననఁ బెటేట్టిమా
చ. 1:     పొతదపైన యాప నీక బుదిద చెపప్పువలనఁగాక

  మతదలితచి యితరలమాట వనేవా
    సతదడి నీగణ లప చకక్కనఁ బెటట్టివలనఁగాక
  కతదున నీలోనివతకల దిదేదమా

చ. 2:   కూరిమయాప నీక కొననఁబెటట్టివలనఁగాక
  వరివారెలల్ల నీవడినఁ గటేట్టిరా

   మారకొని యాప నినున్న మటట్టి పటట్టివలనఁగాక
   ఆరితేరి యినఁక నినున్న నదలితచేమా

చ. 3:     పచిచ్చె సేసి కూడి యాప బద్రిమయితచవలనఁగాక
  వచిచ్చెపోయిన వారికి వసమయేతవా

   యిచచ్చెగితచి శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
    నిచచ్చెల నీ రతులలల్ల నీక నేరిపేమా



రేక: 0630-3గతభీరనాట సతపటత: 14-177
పలల్లవ:    అదియటూనఁ జూతము గాని అతదుకేమాయ

    యదుటనే వుతడేనని యిటట్టి యాన వటట్టి మా
చ. 1:    ఆనఁపలేక గొలల్లతల నతదరినినఁ జెనకేప

   కానఁపరము సేసేవారినఁ గాక సేతురా
    తీపలనే యితత సేసితవ యినఁకనెపైన నీవు
   యేనఁపక యేలేనని యిటట్టి యానవటట్టి మా

చ. 2:    గొరబుగా మగనాతడల్లనఁ గొపప్పువటట్టి తీసేవు
  నెరసు లేనివారిపపై నితదవతురా
   వరవాత నెలయితచి వలపతచిన వానఁడవు
    యిరవపై యేలేనని యిటట్టి యాన వటట్టి మా

చ. 3:     సేసవటట్టి కూడితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెర మముత్మి
 ఆసతోడివారి నినాన్నళల్లలయితతురా

  రాసికెకక్క బద్రిమయితచి రవవ్వెసేసినవానఁడవు
   యసేవ మఱవనని యిటట్టియాన వటట్టి మా



రేక: 0630-4శతకరాభరణత సతపటత: 14-178
పలల్లవ:    చెపప్పుడు బుదుద్ధ ల చెవ సనఁకీనా

  ముపప్పురి తమకము మొలనఁచినది
చ. 1:    సొలపనఁ జూపలను సుదత చటూడనఁగా

  తలనఁపన నీకవ తగిలినవ
  మలకలమాటల మరియును నాడనఁగ

  యేలమ వలప తలకెకిక్కనది
చ. 2:   నారీమణ చిరనవువ్వెల నవవ్వెనఁగ

  ఆరీత నీకవ అతదినవ
   సారెక సరసము చవగా నాడనఁగ

 పేరడియాసల పేరినవ
చ. 3:    కొమత్మి నినున్నపడు గబబ్బుల నొతత్తినఁగ

 నమత్మికలపైయవ నాటనవ
   యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ ననేన్నలనఁగ

  నెమత్మిది రతులివ నితడినవ



రేక: 0630-5కనన్నడగళ సతపటత: 14-179
పలల్లవ:    ఏమ పరాకెపై వునాన్ననఁడ వతదానఁకాను

  కామని నితతటనెపైనా గరణతచవయాత
చ. 1:    కోలముతదుగా నాప గోర గిలిగితచనఁగాను

   నాలి వటట్టి కొని యేల నవవ్వెవయాత
    మేల మేలనుచ నినున్న మెచిచ్చెమెచిచ్చె పాడనఁగా

   జాలిదర నాపమోము చకక్కనఁ జూడవయాత
చ. 2:     గరిమె నాప చేత కానుక నీకియతనఁగాను

  మరలేల కొలిపేవు మాటాడవయాత
   సరసము చటూప నీతో జాణతనాలడనఁగాను

 తరితీపలితకానా దగద్గీరవయాత
చ. 3:     పపైకొని యటట్టి కూడి పతతము నీకియతనఁగాను

  యకె దలనఁచినవలల్ల నీడేరచ్చెవయాత
  శ్రీకాతతునఁడవు నీవు శ్రీవతకటేశవ్వెర

  చేకొలనఁదివానఁడవపై సేవ గొనవయాత



రేక: 0630-6మధతమావత సతపటత: 14-180
పలల్లవ:    ఏల వతత్తిడితచేరే యినిన్నయు నయతనఁగాక

   పోలికలొకక్కటే యటట్టి పొతదు సేసేదే
చ. 1:    సిరలతో మేననెలల్ల నఁ జెమటల నితడనఁగాను

  గరిమనెటాల్ల నఁ దనున్ననఁ గానఁగిలితచేదే
   నిరతమెపై అతతకతట నివవ్వెరగ ముతచనఁగాను

  అరదుగానెటట్టి వడెమతది యిచేచ్చెదే
చ. 2:    ముకక్కన నటూరపల ముతచకొని చెలనఁగనఁగా

  మొకక్కలన నెటవల మోవయిచేచ్చెదే
   లకక్కవల మనసు యలగననఁ గరనఁగనఁగ

  మకక్కవతో నెటవల మాటలడేదే
చ. ౩:    జడిగొని పలకల జాజకొని మొలవనఁగా

  చిడుముడి నెటవల సేసవటేట్టిదే
   యడయక శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి ననున్న నేల

   కడలేని యాసలటట్టి గాదనఁ బోసేదే



రేక: 0631-1లలిత సతపటత: 14-181
పలల్లవ:    చెపప్పునేలే యితకానఁ దనచేనఁతల నాక

  కపప్పురమచిచ్చె నామత కరనఁగితచవలనా
చ. 1:   ముతదరితనలలన మోములోనే కానరాదా

  కితదుపడి యితత బుజజగితచవలనా
   మతదలితచిన నిజము మాటలోనే కానరాదా

  వతదువలనఁ జెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొనవలనా
చ. 2:    నమత్మికల తానిచేచ్చెవ నవువ్వెలోనే కానరాదా

  పమత్మిటవారిపపై నాన పటట్టివలనా
   పమత్మిన తనవలప పానువుపపైనఁ గానరాదా
   చిముత్మిల మోవలల్ల గతటసేయనఁగ వలనా

చ. 3:   బలతమకము చేయిపటట్టినతదే కానరాదా
  సొలసి తనబావము చటూపవలనా

     యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల
  తలివ నయగారాలతేనె వుయతవలనా



రేక: 0631-2మతగళకౌశిక సతపటత: 14-182
పలల్లవ:    చటట్టిపవరస ననీన్ననఁ జూచేము గాక

  యటఱట్టినానాయ నినున్న నేమనేమయాత
చ. 1:    చెయాతర నీసేసినటట్టి చేనఁతలపైతేనఁ జెపప్పురావు

    తయతని నీ మాటలపైతే తేనె గారీని
   కొయతతనప వభునఁడ కొతగవటట్టి తీసేవు

   యియతడ నీతో నినఁక నేమనేమయాత
చ. 2:     తకక్కరి నీ గణముల తలనఁచ నలవగావు

   పకక్కన నీనవువ్వెలపైతే పాల గారీని
   వకక్కసప రమణునఁడ వడుకకానఁడవు నీవు

  యకక్కడు పతతగానఁడవు యేమనేమయాత
చ. 3:      చేవదేరే నీ కానఁగిటనఁ జితత్తిడి చెమట నితడె

   కేవలమెపై మోవనే చకెక్కర గారీని
    శ్రీ వతకటేశనఁడవు చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ

  యవధవు నినున్ననఁజూచి యేమనేమయాత



రేక: 0631-3దేసాళత సతపటత: 14-183
పలల్లవ:   ఎఱనఁగమా నీసుదుద లపప్పుడు నేము

   నెఱవుగా మముత్మి మనిన్నతచక మానేవా
చ. 1:   చెపప్పురాని మాటలక చెవయొగేద్గీవానఁడవు

   కపప్పు మముత్మి సుదద్ధలడుగక మానేవా
   చిపప్పుల నెతదుకనెపైనా చేయి చానఁచేవానఁడవు

  అపప్పుటమాతో సరసాలడక మానేవా
చ. 2:    చటూడరాని చోటల్లలల్లనఁ జూచేట వానఁడవు

   జాడతో మరాత్మిల సదితచక మానేవా
   చేడెల కతదరికిని సేవల సేసేవానఁడవు
    యడ మాక నాక మడిచియతక మానేవా

చ. 3:  నగరానివారితోడ నవవ్వెటవానఁడవు
    మగడ మముత్మినఁ గటూడక మఱి మానేవా

  యగసకెక్కప శ్రీవతకటేశ వరనఁజటట్టిమవు
   పొగిసి మమేత్మిలితవ జోడుగాక మానేవా



రేక: 0631-4నాగవరాళ సతపటత: 14-184
పలల్లవ:    ఎతత కాతరీనఁడ వమని వనన్నవతచేరి

   వతతుకనఁ జిరనవువ్వెతో వడినఁదిట ట్టినఁ జెలియ
చ. 1:   జలకమాడేచోటకి సారెనఁ జొచిచ్చెవచేచ్చెవు

    వలనఁదినఁ గనొద్గీన మరి వళ లేదా
   యలమనఁ జీరనఁగటట్టిగా నితటలోనికి వచేచ్చెవు

    మలసి మాటలడ మరి వళ లేదా
చ. 2:     నెఱలచికక్కనఁ దియతనఁగా నీ వాడక వచేచ్చెవు

    వఱగయత నీక మరి వళ లేదా
   తఱి పరిమళమలనఁదగా నతడక వచేచ్చెవు
   మఱి పొతదుసేయనఁగ మతచివళ లేదా

చ. 3:     తోడ నదదము చటూడనఁగానఁ దొకక్కలడ వచేచ్చెవు
    వడుకక నీకనిటట్టి మరి వళ లేదా

    కూడి శ్రీ వతకటేశనఁడ కొలవుతడ వచేచ్చెవు
   మాడుగలోనికిని కమత్మిట వళ లేదా



రేక: 0631-5బౌళరామకిగయ సతపటత: 14-185
పలల్లవ:   పొదుద వోనివానఁడవు బొమత్మిల జతకితచేవు

   వుదదతడాలకెలల్ల నీవ వోరతువు గాక
చ. 1:     చనవు గల కాతతల జడుతురా యతదుకెపైన

   చెనకి పతని రటట్టి సేతుర గాక
    పనిమాలిన తపప్పుల పటట్టి దురా నీ వతదుక

   ననుపల సేసుకొని నవువ్వెదుర గాక
చ. 2:    వతతలేని మగవల వరతురా యేమెపైన

   అతతతత నాయముల సనఁకితతుర గాక
    పతతము లీపతోనే యతతురా నీ వతదుక

  యతతసేసినాను మనిన్నతతుర గాక
చ. 3:    కూడినటట్టి వనితల కొతకదురా యపప్పుడెపైన

   వోడక కానఁగిటలోనే వుతదుర గాక
    యడుగా శ్రీవతకటేశ యేలితవ నీ వతదుక
   యేడనెపైనా యిటల్లనే యడేరత్తి ర గాక



రేక: 0631-6నాట సతపటత: 14-186
పలల్లవ:    ఇపప్పుడు మాయితటకాడ నెమెత్మిలలల్ల నాడేవు

   అపప్పుడు చటూతమువో నీ ఆయితము లలల్లను
చ. 1:    గఱతులపై నీమాటల గతడెలలో నుతడనఁగాను

  మఱతురా గొలల్లతల మరియతతపైనా
     మెఱసి రేపలల్ల చొచిచ్చె తఱితో వళల్లనఁగ రాదా
    చెఱనఁగ వటట్టి నినేన్నమ సేసేరో చటూతువు

చ. 2:    తారకాణపై నీచేనఁతల తమమేనుల మతడనఁగ
   వరకె చెలల నినున్న దటూరకతదురా
    మేరతో వారిముతగిళల్ల మెటట్టి యట రారాదా

    కోరి నినున్న వారెతత కొసరేరో వతదువు
చ. 3:    తడనఁబడి నీతమత్మి దవడల నుతడనఁగాను

   వడుతురా కాతతల నీవతటనే రాక
    యడయక శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ
  తడవరాదా వారితలనఁపల మెతుత్తి వు



రేక: 0632-1ధనాన్నశి సతపటత: 14-187
పలల్లవ:    ఏమనేమయాత నీవు యఱనఁగనిపని లేదు

   కోమలి కొపప్పుతటేవు కొతకక నాయదుట
చ. 1:    యఱనఁగమ సేసుకొని యతతవునాన్న నెఱనఁగవు

  వఱవక మాటాడేవు వలనఁదితోను
   వఱిమ గలదాననెపై వోరిచినా నెఱనఁగవు

   మఱి సరసమాడేవు మలసి నాయదుట
చ. 2:   అననఁజాలక కోపమణనఁచినా నెఱనఁగవు

 పననఁగేవాపచనున్నల బెడిదముగా
   వనక మొకమాటాన వనఁడుకొనాన్న నెఱనఁగవు

   చెనకేవు కొనగోరనఁ జెలితో నాయదుట
చ. 3:    పగయపడి కానఁగిట బగితచినా నెఱనఁగవు

  కిగయతోడ నాపదికేక్క చటూచేవు
  నియత శ్రీవతకటేశ నేనలమేలమతగను

   దయనఁ గటూడిత వాపక దకేక్కవునాయదుట



రేక: 0632-2దేసాక సతపటత: 14-188
పలల్లవ:    మాట మాటకి నానల మరేలయాత

  నీటతోడికళలలల్ల నీమేననే వునన్నవ
చ. 1:    కాతతమేననఁ బటూసినటట్టి గతదపనఁ బటూనఁతలచొపప్పు

   యితతలోనే మేన నితడి యిటట్టివునన్నవ
  చెతతలనాప చెలనఁగి సేసేవడేలలల్ల

   పొతతల నేనఁడిపప్పుడు నీపకిక్కటనే వునన్నవ
చ. 2:    పొలనఁత ముడిచినటట్టి పూవులవాసన చొపప్పు

  మొలచినటట్టి నీతురమున నునన్నవ
     మలసి యాప వటట్టిన మతచి మతచి సొముత్మిలలల్ల
   నెలకొని యిపప్పుడు నీనిలవున నునన్నవ

చ. 3:     పడనఁత మెపైనఁ జలల్ల కొనన్న పనీన్నట చొపప్పులలల్ల
   తడిసి నీపచచ్చెడాననఁ దతనఁ గొనన్నవ
   అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
    కడనఁగి నినున్ననఁ గటూడిత కలలలల్ల నునన్నవ



రేక: 0632-3మలహరిసతపటత: 14-189
పలల్లవ:     పొదుద వోని వభునికి బుదుద ల చెపప్పురే మర

  వదిదకతోనఁ దనునెటట్టి వడనఁబరచేనే
చ. 1:      తఱినఁ దనలోని మేల తానె యఱనఁగనఁ గాక

 యఱకలదానివల నెటట్టి చెపేప్పునే
    కఱకరినఁ బెటట్టి ననున్ననఁ గమత్మిటనఁ జెపప్పుమనీని
   తఱచెపైన మొఱనఁగల దపైవమే యఱనఁగనే

చ. 2:     యేల మొకిక్క యడిగీని యితప తానెరనఁగనఁగాక
 వలపలదానివల వనిపతచేనా

   చేలకొతగ వటట్టి ననున్న చేనఁతలలల్లనడిగీని
   ఆలి మగనిసుదుద ల అతనునఁ డెరనఁగనే

చ. 3:    మొగమేమ చటూచని ముతదు తానెరనఁగనఁగాక
 సగినాలదానివల సారెననేనా

    అగపడి ననున్ననఁ గటూడె అలమేలత్మితగను నేను
   తగ శ్రీవతకటేశనఁడు తానె యఱనఁగనే



రేక: 0632-4కొతడమలహరి సతపటత: 14-190
పలల్లవ:     నీ వమ సేతువయత నీవతకనఁ గడమేది

   వవల సిరలకా వడుకల సేసేవ
చ. 1:    తరణనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి దగదొటట్టినవానఁడవు

  యిరవుగా నెఱనఁగవా యపగరతు
  ఎరవులవానివల యిపప్పుడు పేరడిగేవు

   దొరతన మదేకా యితదుల బద్రిమయితచేది
చ. 2:   చెలరేనఁగి యపమనఁద సేసవటట్టినవానఁడవు

   తలియవా యేమెపైనా మతలో గణము
   లలినఁ గొతత్తివానివలనఁ దలనఁచకొనేవు నీవు

   నిలవు గరవ్వెమేకా నినిన్నతత సేసేది
చ. 3:   వని యలమేలమతగ వురముతోడివానఁడవు

   కానవా నీ వమెపైనా చకక్కనఁదనముల
  కానీలే శ్రీవతకటేశ గరిసితచేవపప్పుటని

  ఆనుకొనన్నమనమేకా ఆయాల సనఁకితచేది



రేక: 0632-5సాళతగనాట సతపటత: 14-191
పలల్లవ:  అతదరిముతదరానేల ఆడితచేవు

   కతదువ నీమేనిపలకల సాక గాదా
చ. 1:    చెపప్పునా అపప్పుడే నీచెవలోన మాటలలల్ల నఁ

   దపప్పుక అటేట్టి నీవు తలనఁచరాదా
  ముపప్పురినపప్పుట నామోమేమ చటూచేవు

   కపప్పుళతచే చెమటలే గరతు గాదా
చ. 2:    వడనఁబరచనా నీవడి వటట్టి కొని నానఁడె

  తడనఁబడక అవ తలనఁచరాదా
   నడుమ సలవులను నవువ్వెలేమ నవవ్వెవు

  గడిగొనన్న కరనఁగలే గరతుగాదా
చ. 3:    నేరపనా రతనఁ గటూడి నెలకొనన్నకతలలల్ల

 తారకాణగానవ తలనఁచరాదా
   ఆరయ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

   కోరిన మనచెనకలే గరతు గాదా



రేక: 0632-6మనోహరి సతపటత: 14-192
పలల్లవ:   చెలికతత్తిలము నేము చెపప్పునఁగలవారమతత

  యలమ నినిన్నయును నీవయతకొనవయాత
చ. 1:   నీతోడిమాటలక నెలనఁత వడుకపడి

  బానఁతపడి వునన్నదిటట్టి పలకవయాత
   యేతరితనమునను యేల పరాకెపై వుతడేవు

  నాతో నవవ్వెనయటట్టి నవవ్వెవయాత
చ. 2:    మొగము చటూచేనతటా ముదిత గాచకనన్నది

  యగసకేక్కలేల తల యతత్తివయాత
   నిగిడి రాజసమున నిటేల్ల చటూపేవు

  వగి ననొన్నరసినటేట్టి వరయవయాత
చ. 3:    అలమేలత్మితగ నీ వురమతద నెలకొనన్నది

  కలసితవ పగయము గెపైకొనవయాత
    వలయ శ్రీ వతకటేశ వతతగానఁ దమకితచేవు

  యిల ననున్ననేలినటేట్టి యేలవయాత



రేక: 0633-1ముఖరి సతపటత: 14-193
పలల్లవ:    అపప్పుడే మెచిచ్చెతమ అనిన్నటా నినున్న

    ఇపప్పుడే నినున్ననఁ బొగడి యితత సేయవలనా
చ. 1:     చెతది యకక్కడ చటూచినానఁ జెపప్పురాదు నీనిజము

   కతదువ నీ మోవపపైనే కానరాదా
   ముతదే యఱనఁగదుర ముతచి యసురసతుల

   నితదితచరాదు నినున్న నే మెఱనఁగవలనా
చ. 2:     ముతచి యకక్కడ చటూచినా మోవరాదు నీకూరిమ

   యతచనఁగ నీమోము చటూచే యఱనఁగరాదా
    కొతచక పాసి కూడిన గొలల్లతలే చెపేప్పుర

    నితచి మానోరల నితడా నేము చెపప్పువలనా
చ. 3:    కూరిమెకక్కడ చటూచినానఁ గొసరరాదు రతనఁ

  దేరిన నీకానఁగిటలోనఁ దలియరాదా
    కోరి యలమేలత్మితగను గటూడిత శ్రీ వతకటేశ

    నేరిపేర నీ కతదర నేము నేరప్పువలనా



రేక: 0673-2నాట సతపటత: 14-194
పలల్లవ:    కతటకతట నీ గణల కతలగాను

   వట నొడిడతచకొతటేను వరయక మానేవా
చ. 1:     సిగద్గీ వడనఁగానే మరినఁ జెనకేవు సారెసారె

    యగద్గీ పటట్టితేనఁ గనక యేమ సేతువో
 దగద్గీరనుతడనఁగానే తమకితచేవపప్పుటని

  కగిద్గీ తరవసితేను కాతరితచకతడేవా
చ. 2:     వదిగి వరకతడనఁగా నొడి వటట్టి తీసేవు

  యదురమాటాడితేను యేమ సేతువో
   పొదుగక వుతడనఁగానే పొతచేవు చనున్నల
   వుదుటన జతకితచితే నొలిసి పపైకొనేవా

చ. 3:    గకక్కననఁ గానఁగిలితచనఁగానఁ గలసిత వతతలోనే
   ఇకక్కవ లతటతేనినఁక నేమ సేతువో
    అకక్కరెపై శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగనే నేను

   చికిక్కతవ నే మొకిక్కతేనఁ జెలరేనఁగదా



రేక: 0633-3సామతతత సతపటత: 14-195
పలల్లవ:   ఇతకనేలే నినున్నదటూర నితతటమనఁద

    అతకెల నా యిచచ్చెకమే అమరదు గానీ
చ. 1:     ముతచి నీతో నాడినటట్టి ముచచ్చెటలలల్ల నాకెతో

  కొతచక చెపప్పుత పూసగచిచ్చెనటట్టి
   మతచివానఁడవ నీవు మతక మెరనఁగనటట్టి

  నితచిననావలల్లదే నేరమ గానీ
చ. 2:   చేతకి నేనిచిచ్చెనటట్టిచెతగలవబతత నాకె-

  నేతులక వసితవ యడనుతడే
     నీత నీ వరనఁగదువు నేనే యిచచ్చెకాల సేసి

    ఘతల నలగనిదే కలల్ల నాకనఁ గానీ
చ. 3:      నినున్న నేనఁ గానఁగిలితచనఁగ నీక నీకే ఆకెనఁజూచి

   కనున్నలనే సనన్న సేసి కదియితచేవు
    పనిన్నన శ్రీ వతకటేశ పతతగానఁడవౌదు నీవు
    ననున్ననఁ గటూడితవ నీతో నవవ్వెతనఁ గానీ



రేక: 0633-4సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-196
పలల్లవ:     నీ వమ గడితచకొనాన్న నీ చితత్తిమయత

  వవలక మాచెరనఁగ వడువవయాత
చ. 1:     సిగద్గీపడి నేనుతడితే చినన్ననఁ బోయిత ననేవు

   వగద్గీళతచ నీ మాటక వఱతుమయాత
   అగద్గీమెపై నిదిదరితచితే నలసిత నేననేవు

  యగద్గీలనఁ దపప్పులితతేసి యఱనఁగమయాత
చ. 2:     గటట్టి న నే నటూరకనన్ననఁ గోపగితచిత ననేవు

   వటట్టి దటూరల మాకితత వలదయాత
   కటట్టినఁగడ నిలచతటే కపటమే నెననేవు

  యటట్టి ను బోనీవు చలమేనఁటకయాత
చ. 3:      నెచెచ్చెలల నేనఁ దిటట్టితే నీ పపైకినఁ దసుకొనేవు

   చెచెచ్చెర మమత్మితత ఱటట్టి సేయకమయాత
   యిచచ్చెకనఁడ శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  ముచచ్చెటలనిన్నయునఁ దేరె మొకేక్కమయాత



రేక: 0633-5సాళతగనాట సతపటత: 14-197
పలల్లవ:    మటట్టి మరనఁ జాలక నేమానితనఁ గాక-నీక

    దిటట్టితన మపడు నేనఁ దచిచ్చె పటట్టివచచ్చెనా
చ. 1:     కనున్నల మొకక్కనఁగ నినున్ననఁ గాదననఁగ రాదుగాక

   నినన్న నీవు రాకనన్నదే నేరమగాదా
    అనిన్నటా నేనతదుకే అలిగితేనఁ గనక ని-

   చినన్ననఁబోయిన వధము చెపప్పు చటూపవచచ్చెనా
చ. 2:      అటట్టి నీ వానవటట్టినఁగ నది దోయరాదు గాక

    నెటట్టిన నీ మేనికానఁకే నేరమ గాదా
     బెటట్టి గా నీ వాడేవ పతచితేనఁ గనక నీ-

 పటట్టిరానితమకము భావతచవచచ్చెనా
చ. 3:     వరకే నీవు గటూడనఁగా నొదదననఁగరాదు గాక

  నీరచన లినిన్నయును నేరమగాదా
   యేరా శ్రీవతకటేశ యేకమెపైతేనఁగాక నినున్న
   దటూరి యాడితే మోము తొతగిచటూడవచచ్చెనా



రేక: 0633-6పడవతజరత సతపటత: 14-198
పలల్లవ:    చటట్టిమవపై వునాన్ననఁడవు చటూచినవారికినఁ జూడ

   తొటట్టి దరిచేవు యితత దోసమేల యినఁకను
చ. 1:       చేరి నాపపైనఁ జేయి వసి సలవనే నవువ్వె నవవ్వె

   మేరమరినతదుకే పో మెసిత్తిరా నినున్న
     వోరి నీ వతదానఁక నెతదోవుతడి వచిచ్చె యిదనొకక్క

    దటూర గటేట్టివా వటట్టి దోసమేల యినఁకను
చ. 2:   చలల్లనిచటూపలనఁ జూచి సరసపమాటలడి

    మెలల్లనె వడి వటేట్టివు మెసిత్తిరా నినున్న
    తలల్లవారనఁగా వచిచ్చె తగి యానల వటేట్టివు

    తొలిల్లట బాసలే చాల దోసమేల యినఁకను
చ. 3:     వటట్టి వలపల చలిల్ల వరలచెతడున వసి

   మెటేట్టివు నాపాదము మెసిత్తిరా నినున్న
   గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్ననిటట్టి

   తొటట్టి నినున్న వతగమాడేదోసమేల యినఁకను



రేక: 0634-1మాళవగళ సతపటత: 14-199
పలల్లవ:   కతటమ యిదదరివతకనఁ గలిగినమేలలల్ల

   అతటే నననఁగరాదు అనిన్నటాను జాణల
చ. 1:   వలపల ముదిరితే వసివాడుల

  తలనఁపల వచితేను తగనఁగానఁకల
  అలపల గనమెపైతే నదలితపల

   కలవ యితదరికినినఁ గాతతలల చటూడరే
చ. 2:   కనుచటూప వానఁడెపైతే కాతతాళముల

  ననుప లొననఁగటూడితే నయగారాల
  తనువుల సనఁకితేనే తమకముల

   యనయ నితదరికిని ఇతవులే చటూడరే
చ. 3:   భావముల గరనఁగితే పరవశల

  కెపైవశములపై తేను కడుమోహల
  శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె చెలియలమేలత్మితగను

   తావుల నతదరికిని తారకాణ చటూడరే



రేక: 0634-2కేదారగళ సతపటత: 14-200
పలల్లవ:   ఇతదరనఁ దలిసినవ యపనుల

  కతదువ నీపచచ్చెడము గపప్పునఁగరాదా
చ. 1:    పతతమాడవచచ్చెనఁ గాని పాసి వుతడనఁగరాదు

  దొతతరమాట లతదానఁకానఁ దొరలితచేవు
    యితత నినున్న వనఁడుకోనఁగా నేనఁటకినఁక బగిసేవు
   పొతతనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి క పోదిసేయరాదా

చ. 2:   జతకితచవచచ్చెనఁగాని చలముతో నుతడరాదు
  పొతకపగటట్టి లతదానఁకానఁ బోహళతచేవు

   లతకెనాప వననఁగనఁగ లవులేల చటూపేవు
  సతకెదర నాపతోడ సరసమాడరాదా

చ. 3:     గయాతళతచ వచచ్చెనఁ గాని కలయక మానరాదు
  చయాతటాన నెతదానఁకా సాముసేసేవు

   ఇయతడ నలమేలత్మితగ యనస శ్రీవతకటేశ
  నెయతమును నాపతోనే నెటట్టి కొనరాదా



రేక: 0634-3బౌళ సతపటత: 14-201
పలల్లవ:   ఆడవ నేననన్నటేట్టి ఆతనితోడ

  వడుకకానఁడు దోసము వచారితచనటే
చ. 1:   వకక్కయితతకినఁ బుటట్టి వకక్కతకొడుకననే

  తకక్కరికి నిజముల తనకేడవ
    ముకక్క గటట్టితచక తానే మురిసి సిగద్గీవడనఁడు
   యికక్కడ మాతటల్లక నెగద్గీలేల పట ట్టినే

చ. 2:    పరకాతతలనఁ బొతది బద్రిహత్మిచారి ననుకొనన్న
   యరవుల సటకాని నేడ నమేత్మిదే

  నిరతనఁ జనిన్నచచ్చెదానినెతుత్తి ర దాగినయటట్టి
  యరపరి వనితోడ నేనఁటచటట్టిరికమే

చ. 3:    చెలల్లలి నెతుత్తి కపోను సలవచెచ్చె మరనఁదికి
 కొలల్లతాపకానఁడు వనిగణమేనఁటదే

   ఇలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁగటూడె
   వలల్లవరలయ నేనఁడు వచారము నేనఁటకే



రేక: 0631-4శతకరాభరణత సతపటత: 14-202
పలల్లవ:   ఏమనాన్న దనకే చెలల్ల నితతకాక

  వోముచ నాపపైనేల వలవసినే
చ. 1:   మనసు నొచచ్చెనతటాను మాటలడకతడనఁగాను

  తనునఁ గోపతచితనతటానఁ దమకితచని
   కనునఁగొన సళపల కాతతలక సహజమే

   మొనసి మాపపైనేల మోప గట ట్టినే
చ. 2:   తలనఁప దలియలేక తలవతచకతడనఁగాను

  చలము సాదితచెనతటా జతకితచని
   అలపల సొలపల నతగనలకనఁ గలవ
   తొలతనె మాకనేల దటూర గట ట్టినే

చ. 3:   తానే వచచ్చెనతటానఁ దనఁగనఁలోననుతడనఁగాను
   నేనే పతతగతత్తినతటా నేర మెతచని

   ఆనవటట్టి శ్రీవతకటాధిపత ననున్ననఁ గటూడె
   తేనె వోసి మమునేల తేలితచనె



రేక: 0634-5ముఖరి సతపటత: 14-203
పలల్లవ:    అవులే యతతలేదు నీ యాసదము

  చవులమనఁదానఁ జవులపైతే సతదడిగాదా
చ. 1:    చెతతనాప మాటాడగా చేరి నేనాడననేవు

   పతతాన సరసనఁ బార బతడికతడాల్ల
   బతతని మోహమొకక్కతపపై నిలిచి వుతడనఁగాను

   దొతతవలప నేనఁజలల్ల దోసము గాదా
చ. 2:   మతచమెకాక్కప వుతడనఁగా మరినేరాననేవు

  పతచపటట్టి నిదియేమ బతతకూళల్ల
   యితచకతత చనవాకె కెకక్కడిచిచ్చె వుతడనఁగాను

   చతచల నేనఁ బెపైకొనేది చపప్పునేకాదా
చ. 3:    పొతత్తిలనాప వుతడనఁగా బువావ్వెనక రమత్మినేవు

  కొతత్తిలగా నిదియేమ గొలల్లదోమటా
   యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁగటూడితవ

  తతత్తిరితచకతడ నినఁకనఁ దగవకాదా



రేక: 0634-6కరతజి సతపటత: 14-204
పలల్లవ:     వచిచ్చె వచిచ్చె చెనకేవు వదదనాన్న మానవు

   యిచచ్చెకము నేరమే నీకితతేసి వలనా
చ. 1:    ఆడేవ గొణనఁగల అమేత్మివ సణనఁగల

   యడనే మాపొతదు నీక నితవయతనా
   వాడునఁజూపే చటూతుమటూ వలలనఁ బెటట్టి దుమటూ

  వోడక మాతోడిపోరకోపేవా నీవు
చ. 2:    సలవనే నవవ్వెలటూ చేనఁతలలల్ల రవవ్వెలటూ

  పలమార మాచేతనఁ బడనఁగలవా
   చలము సాదితతుమటూ చనవు మెరతుమటూ

   వలసి యరానఁపలక నొడినఁ గటట్టినఁగలవా
చ. 3:    కానఁగిటకి మెతుత్తి మటూ కసరనఁగనఁ జొతుత్తి మటూ

  దానఁగక యరతుల సతదడికోపేవా
   చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్న

   మానఁగిన మామోవతీప మనసు వచచ్చెనా



రేక: 0635-1సామతతత సతపటత: 14-205
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడు మఱవవచచ్చె యచేనఁతల

   వనన్న కనన్నవారికెలల్ల వతతలివ కావా
చ. 1:    వునన్నత నీవాపవదదనుతడి నాకె మోహితచి

    సనన్న సేసి పలచటే చాలదా నాక
    మనిన్నతచి నీ వాకెతోడ మాటలడుతా నాదికక్క

   కనున్నలనఁ జూచినదే కానరాదా మేల
చ. 2:    చయతన నాప నీవు చదురతగమాడుతాను

   పపైయతతుత్తి చెపప్పుమతటవ బాపరా ననున్న
     వుయాతలపపై నాకె నీవు వుతడి ననున్న రమత్మితటా

    పయతద వటట్టి తీసిత పతతమది గాదా
చ. 3:    చలివాయ నాప నీవు సరసములడుతాను

    సలవ నాతో నవవ్వెత చెలల్లదా నీక
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   చెలిచేత మొకిక్కతచిత చెపప్పురాదు మోహము



రేక: 0635-2శదద్ధదేశి సతపటత: 14-206
పలల్లవ:   ముకక్కననే వునన్నది ముతగోపమెపైతేను

  యకక్కవ తకక్కవలతటే నేమతదువో
చ. 1:    వడుకక వలలేదు వనెన్నలక కొలలేదు

    ఆడేట నీ మానఁటలక నడడము లేదు
    వాడెనతటే నీ మోము వాదులక వచేచ్చెవు

   యేడనుతటవతటే నినఁక నే మతదువో
చ. 2:     నవువ్వె సిగెద్గీరనఁగదు వునన్నత రాయి గరనఁగదు

   రవవ్వెల నీసేనఁతలపైతే రానఁప మానదు
    యివవ్వెల నే వసరితే నీరసాననఁ జూచేవు

   యవవ్వెతవానఁడతటే నినఁక నే మతదువో
చ. 3:     చితాత్తి నక గరియేది చనఁకటకి గెర యేది

    హతత్తిన నీ మాయలక నలవ యేది
    యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   యతత్తి నినున్ననఁ బొగడితే నేమతదువో



రేక: 0635-3సామవరాశి సతపటత: 14-207
పలల్లవ:   అతకె వచిచ్చెనపడనీన్న నయతనఁగాక

    పొతకము గానియతదుక పోర గొతత వలనా
చ. 1:   మతచిమాటలడితనఁబో మాపదానఁకా నీగణము

   చతచలము మాని వోజక వచచ్చెనా
     కతచ గతచే పతచ వతచే కాలమెతత జరిపనా

  పతచనుతడి ఇతదుకనఁగా బతమాలవలనా
చ. 2:     చేతులతత్తి మొకిక్కతనఁబో చితత్తిములో నీ పేగమ

   యతల నేనెతతనాన్న నినఁక వచచ్చెనా
     యేతులేల రాయి రాయే యతతపైనా గలల్ల గలేల్ల

   కాతరాన నితదుకనఁగా కానఁకనఁ బొతదవలనా
చ. 3:     ఇటట్టి నినున్ననఁ గటూడితనఁబో యరవుల నీకానఁగిలి

  జటట్టినెతతబగితచినా చవ వుట ట్టినా
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గలసిత
   వటట్టికి యితదుకనఁగా వగిరితచ వలనా



రేక: 0635-4ముఖరి సతపటత: 14-208
పలల్లవ:    ఎపప్పుడూ నీవోజ మానవరా వోరి

    చొపప్పుగా నావల నినున్ననఁ జూచకోనఁ గదవ
చ. 1:    అతగవతచి నే నీతోనాడినటట్టిలల్ల నీవు

  యతగిలిమాటలడేవు యేరా వోరి
    సతగ తరనఁగ వదేమే సారెసారె నీనోటనఁ

   నెతగిలి గాకతడా మాట యటల్లనాడేవ
చ. 2:     మొదలనే గటట్టి తోడ మొకక్కల మొకిక్కతే నీవు

   యదుర మొకక్కల మొకేక్కవరా వోరి
    పదరి నేనే నీక పతతమచిచ్చె మొకిక్కతేను

   యదుర మొకక్క మొకక్కక యటల్లనుతడేవ
చ. 3:     వతతుక నతదరివల వదద నేనఁ గటూచతడితేను

   యితతలోనఁ గానఁగిలితచేవు యేరా వోరి
   బతతనే శ్రీవతకటాదిద్రిపత నే నతడనుతడనఁగనఁ

  నెతతపైనానఁ గానఁగిలీక యటల్లనుతడేవ



రేక: 0635-5శతకరాభరణత సతపటత: 14-209
పలల్లవ:    మేరక మేరెపై వుతడుట మేలగాదా

 కారణములేని వటట్టికలనఁకలేల
చ. 1:    పతతము దొలతనాడి పలమార నతదుకనఁగా

  వతతువాసులకిక్కతచక వాదు నీకేల
  యితతలోనఁగనీన్నరనితచి యదుర మాటాడుతాను

   చితతతోడనఁ దలవతచే సిలగ నాకేల
చ. 2:    వనితనొకక్కతనఁ జూప వలవనిబొతక బొతకి

   వనక నానల వటేట్టివద నీకెల
    తనువుననఁ గానఁక రేనఁగి తలనఁబటట్టి వటట్టి కొని

   మనసు రాక యలిగేమతకల నాకేల
చ. 3:      యేకతాన ననున్ననఁ గటూడి యవవ్వెతనఁ జెనక రాక

  మెపైకొని వుతడేటనేమము నీకేల
   కెపైకొని శ్రీవతకటేశ కలసిత నితతలోనే

   రాక వుతటననేట నేరము నాకేల



రేక: 0635-6రామకిగయ సతపటత: 14-210
పలల్లవ:    తనతదు కలల్లలేకనన్న తానేల రాదుమానిని

  మనకొలనఁది వచేచ్చెసామనుతనఁడా వనఁడు
చ. 1:      సరస నే ననన్న వలల్ల సరిరానఁగా నవవ్వెనఁగాక

   కెరలి యితతక కోపగితచనఁడా వనఁడు
    వర దుయతక తొమత్మిది వరకే కోపతచేవానఁడు

   వరసి నాతటల్లక వోరిచనా వనఁడు
చ. 2:     కడునఁ దనచేయిమదు గానఁగానే వునాన్ననఁడు గాక

   గడుసపైన మాసటనఁడు గానఁడా వనఁడు
   అడరి తననీడకే అలిగేట యటట్టివానఁడు

   వడనఁగ నాఘతలక వరచనా వనఁడు
చ. 3:    యవవ్వెతో అపప్పుణ దనకియతనఁగా నునాన్ననఁడుగాక

  ఇవవ్వెల లోనయేతవానఁడా ఇతతటవనఁడు
   రవవ్వెగా శ్రీవతకటాదిద్రిరాయనఁ డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

    పవవ్వెళతచి నను నితకనఁ బాసనా వనఁడు



రేక: 0367-1లలిత సతపటత: 14-211
పలల్లవ:   వటట్టివసాలీడనేల వదదనరే యమత్మిలల

  వటట్టి తానే పలిచితేనోపనతటనా
చ. 1:      కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కాయము నాపపై వసి

  మునిన్నటవలపలేల మోప గట ట్టినే
    అనిన్నటానఁ దనున్ననఁ దలిసి అలసి వుతడినదాని

  కనన్నవారెదుటనేల కాక సేసనే
చ. 2:     ఆనల సారెకనఁ బెటట్టి అటట్టి నాపపైనుసుత్సరని

  వని తనవదలేల వపప్పుగితచనే
  పూని తనమాయలలో పటట్టిపరిగినదాన

 తేనెలమాటలనేల తేలితచనే
చ. 3:     మతచముపపైనఁ గటూచతడి మనన్నన నాకే యిచిచ్చె

   యతచరాని తన నిజమేల చటూపీనే
    అతచల శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె
  ముతచి నాతోనిపప్పుడేల ముచచ్చెటలడనే



రేక: 0636-2శ్రీరాగత సతపటత: 14-212
పలల్లవ:     వదుద వదుద యిసత్స నావలపతత నేనెతత

   వదదనుతడి నే నినున్న వుడికితచేకొరకా
చ. 1:     కావతచి నే నేనఁడు నీకనఁగలిగిన ఫలమెలల్ల

  వవగనీతోనలిగి వతనఁ బెటేట్టిదా
   చేవదేర నీపొతదు చేసినదలల్ల నేను

    రావు పోవనుచ నినున్న రాయిడితచే కొరకా
చ. 2:      వునన్నత నే జవవ్వెనినెపై వునన్నదలల్ల సారె నీక

  వనన్నపాల సేయితచి వసరితచేదా
   మనన్నననఁ బొతదినదలల్ల మరి నీయిచచ్చెరాజవపై
  వునన్నవాని నావదద వుతడుమనేకొరకా

చ. 3:      వుమత్మిగిలి కానఁకల నే వుతడిన ఫల మపడే
  అమత్మిరో నీకానఁగిట నేనతటతచేదా
    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ

  యిముత్మిల నాచేనఁతలలల్ల నితత సేసేకొరకా



రేక: 0636-3దేసాళత సతపటత: 14-213
పలల్లవ:   వగిర మతతలోనేల వసుగనేల

  బాగలలల్లనఁ జకక్కనయత పతతమాడనీవ
చ. 1:    కిలకిల నవువ్వెకొతటా కేనఁగతటనఁ జూచకొతటా

   వలపల పపైనఁజలల్ల వచచ్చె వానఁడే
   యలమ నితదానఁకా దానెకక్కడ నుతడెనోకాని
   తలనఁపలల్లనఁ గనుకొనే దగద్గీరి రానీవ

చ. 2:     వారి వరినఁ జూచకొతటా వసివాడు వాడుకొతటా
    నేరపల వధి వధి నితచ వానఁడే

    ఈరీత నాతోడనినఁక నేమని బొతకెనో కాని
  తేరీననిన్న పనుల తలల్లవారనీవ

చ. 3:   యిచచ్చెకములడుకొతటా నెఱనఁగమ సేసుకొతటా
   వచచ్చెనిమేను మనఁద వస వానఁడే

     యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి ననున్ననఁ గటూడె
 బచచ్చెనలోకటకటే పచరితచనీవ



రేక: 0636-4ఆహిరి సతపటత: 14-214
పలల్లవ:    వనకటవల నేను వరతు వరతునినఁక

  తనవానివలనుతడి దాయనఁ గటూడనా
చ. 1:  కలవపవువ్వెలబతత కానుకలేలతపీనే

  కలవల మరనతపగము లోయమాత్మి
     తలనఁచి తనకనఁ గానే తాపమున నునన్న ననున్న

   వలినుతడి యిదికొతత వతల రేనఁచనా
చ. 2:   యిటట్టి యవనములోనికేల రపప్పుతచనోయమత్మి

  కటట్టిడి వసతతప కాలమది
    యిటఱల్లన తనరాకక యదుర చటూచే ననున్న
   కటట్టినఁగడ తానుతడి కానఁకలనఁ బెట ట్టినా

చ. 3:     చిలకలతర యేల చేరి కటట్టితచె నడుమనఁ
  జిలకల వాతరొటల్ల చిమత్మిరేనఁచను

    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచేచ్చెసి కూడి
   పలరతులనే యితక భద్రిమలనఁ బెట ట్టినా



రేక: 0636-5మధతమావత సతపటత: 14-215
పలల్లవ:  ఎడమాటలడకరే యితతులల

   అడియాలముల గల వాతని నాసతది
చ. 1:   మనసులొకక్కటపైతేను మారాడక వుతడవల

  తనతతలేనికూటమ తమ రేనఁచవలనా
   చనవు గలద్గీచోట సాదితచనఁ బనిలేదు

   పననఁగనఁబోతేనఁ గడు బెతడుపడు గణము
చ. 2:     వలపలే కలిగితే వాసి వతతు మానవల

  పొలసి మరాతని బోదితచవలనా
   అలకలే తీరితేను ఆయము గరనఁగవల

   బలిమ సేయనఁగనఁబోతే పచిచ్చెదోనఁచ వయసు
చ. 3:    చెలల్ల బడెపైతేను సేసిన చేనఁత దకక్కవల

   మలల్ల డనఁబోతేను మటట్టి మరనఁ బనుల
     ఇలిల్లదివో శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

  చిలల్లరచేనఁతలకెలల్ల చెపప్పురాదు పగయము



రేక: 0636-6కేదారగళ సతపటత: 14-216
పలల్లవ:    వదద చలము వనన్నవారి కెతత

  కొదిదమాలినటట్టి నీ కోపమెతత
చ. 1:      చెకక్కనొకిక్క తనఁడు నీ చెయి వటట్టినది యతత

   తకక్కల నీ వాతనినఁ దిటేట్టిదతత
  ఇకక్కవలతట యాతనఁడు ఇచచ్చెకమాడేదతత

  వకక్కసాన నీవతదుక వసిగేదతత
చ. 2:    కొతగవటట్టితనఁడు నినున్ననఁ గటూరిమ గొసరటతత

  బెతగవలనే వటల్ల వటేట్టిదతత
   సతగతనాతనఁడు నీతో చనవు మెరసేదతత

  వతగలితనాన నీవు వడనాడేదతత
చ. 3:    కానఁగిలితచెతనఁడు నీకనఁ గపప్పుర మచేచ్చెదతత

  మానఁగచ నీపటేట్టి యనుమానితచేదతత
    వనఁగక శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడు ని నిన్నటట్టి కూడె

   నానఁగవార నీ వపప్పుట నవవ్వెదతత



రేక: 0637-1లలిత సతపటత: 14-217
పలల్లవ:    ఇతత నీవు సేసేది యరనఁగనెపైత

   వతత నీవు గావతటా వఱఱ్ఱైవనఁగితనఁగా
చ. 1:   వడుకతో మాయితటకి వచేచ్చెసేవతటానే

  ఆడుకొతట నితదరితో నాసలసల
    వడెము నేనిచేచ్చెనతటా వతదు నీకనఁ బెటేట్టినతటా

   యేడలేని సతబద్రిమాన నెదుర చటూచితనఁగా
చ. 2:     పతతాన నీవు ననున్న భావతచి చటూచేవతటా

  ఇతత సితగారితచకొతట నితదరిలోన
  మతతనమాడేనతటా మచిచ్చెక చటూపేనతటా

    సతతసాన నీక నే జాగరాన నుతటనఁగా
చ. 3:    బడలి వచిచ్చె నావదదనఁ బవవ్వెళతచేవతటాను

  కడనఁగి పానుపవసి కాచకతడిత
    అడరి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   వుడివోక యితదానఁకా నొతటనే వుతడితనఁగా



రేక: 0637-2బలహతస సతపటత: 14-218
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరము వదదనునాన్న నేమసలవు

   జవవ్వెన మాపవలల్లనే చవుల వుటట్టితచెనా
చ. 1:     వతతులక నాప వచిచ్చె వదదనఁ గటూచతడినపడు

    అతతట నీ కోరికెలల్ల నాయనా నేనఁడు
   పతతముననే ముటట్టి పాదము లితదానఁకానొతత్తి

   యితతలో నీయనుమాన మకక్కడనే పాసనా
చ. 2:     మనసిచిచ్చె యాప నీతో మాటలలల్ల నాడనఁగాను

   చనవున నీలో ముచచ్చెట వాసనా
    చెనకి యాప నినున్ననఁ జెయివటట్టి తయతనఁగాను

  తనువుపపై వలపల దామెలల్ల నారెనా
చ. 3:    పలమార నీక నాప బాగాలతదియతనఁగాను

  యలమ నామోము చటూడనితవాయనా
    నిలిచి శ్రీవతకటేశ నీవు ననేన్న కూడితవ

    తొలత నీవు సేసిన దోసమెలల్ల నఁ బాసనా



రేక: 0637-3దేసాళత సతపటత: 14-219
పలల్లవ:     రాయిడినఁ బెటట్టిక యితక రారే మర

  చాయక వచిచ్చెనపప్పుడు సమత్మితతచనఁగాని
చ. 1:   చేయిపటట్టి తయతకరే చితత్తిజబాణలచేత

  ఆయాల దానఁకినపప్పుడే అటేట్టివచచ్చెని
   నాయాలనఁ బెటేట్టివలప నాక నెతదానఁకావచచ్చె

  కాయముపపైనఁ గలిగితేనఁ గలిగీనఁగాని
చ. 2:     పొతచి యాన వటట్టికరే పొతతనాల గటూడితేను

  మతచముపపైనఁ గటూచతడి మరిగీనఁగాని
    ఇతచకతత రేనఁచేనవువ్వె యకక్కడి కెకక్కనఁగనఁ బోయ

 అతచమోచినవళల నయతనఁగాని
చ. 3:    సారెక మొకక్కకరే సరసమే చవులపైతే

    కోరి వనఁడి తనున్ననఁ దానే కూడనఁగాని
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి ననున్ననఁ గలస
   నేరపల మనఁదమనఁద నెరపీనఁ గాని



రేక: 0637-4కనన్నడగళ సతపటత: 14-220
పలల్లవ:    అపప్పుడు నీవమనేవు అతతపను లపైనమనఁద

    రెపప్పులతత్తి చటూచితేను రేసు వోదు గదరా
చ. 1:    జవవ్వెనాన వాడలోని సతుల పలవకతటే

  యవవ్వెతనెపైనానఁ దిటేట్టివరా నీవు
    అవవ్వెలనునఁ గోపకతత్తి యపైనది ఒకత నినున్న

   దవువ్వెల నేమసేసినా దకిక్కపోవు గదరా
చ. 2:    సతగడినఁ గటూచతడి నీతో సరసములడరతటా

  అతగనల పగచాటేవవురా నీవు
   బతగపటట్టి వరొకత పగదర సటూడువటట్టి

   యతగిలితమత్మి వసితే నెటట్టివునో కదరా
చ. 3:     యేక తాన నీసుదుద లవవ్వెర నెరనఁగరతటా

   కాకసేసే వాడువారినఁ గానీరా వోరి
   కెపైకొని శ్రీవతకటేశ కలిసితవటట్టి ననున్న

   లోకలవవ్వెర నవవ్వెన లోనౌదు గదరా



రేక: 0637-5కాతబోదిసతపటత: 14-221
పలల్లవ:     మెలనఁతలితదరనఁ గటూడి మ రేల వచిచ్చెతరమత్మి

  కలివోసినా నుటల్లకడ చటూడనేలే
చ. 1:    అతడక వచిచ్చెనవళ నపడూరకతడి ననున్న

  వుతడుతడి పలవనతప నటూరకిదేలే
    నితడిన య పగయముల నేరనఁదాయనా అపడు

   చతడిపటట్టి కూడనఁబోతే చౌకే కాదా
చ. 2:     పపై పపై మాటలడేవళ పరాక సేసుకవుతడి

   యపొదుద ఆసుదదడిగీ ఇతకా నేలే
    దాపగ య తలపల దానఁచకతడెనా అపడు
  మాపలే రేపలపైతే మనసులనసునా

చ. 3:    ముచచ్చెటలడేటవళ మొకము వతచక వుతడి
   యిచచ్చెట సరసమాడ నిదివో యేలే

    యిచచ్చెగితచి శ్రీ వతకటేశనఁ డిద ననున్ననఁగటూడె
   వచిచ్చెవచిచ్చె రాకనన్న వాడిక లేదనరే



రేక: 0637-6గజజరి సతపటత: 14-222
పలల్లవ:    చకక్కనిదానవతటాను సారెనఁ బొగడేవు ననున్న

    యికక్కడివారి యదుట నేమ బానఁత నేను
చ. 1:    మతతానాన నాతోనే మాటల నీవాడనఁగానే

  యతతనెగలతడునో నీయితతుల కెలల్ల
     యితతేసి మముత్మి మనిన్నతచి యేల దటూర గటేట్టివు
    కొతతపైనా నే వారి కాలిగోరనఁ బోలదునా

చ. 2:     ననుపన నీవ నాతో నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను
   వనర నీ సతులతత వుసుత్సరతదురో

   చనవచిచ్చెతదరిలోన సడి నాకేల కటేట్టివు
   పనచి నే వారికెలల్లనఁ బనన్నదాననఁగానా

చ. 3:     గకక్కన ననిన్నట గటూడి గడె వటట్టి కతడనఁగాను
   అకక్కడి నీ సతు లేమనాడుకొతదురో

    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యకక్కడు సేసిత ననున్న
   మకిక్కలి వారికి నే మేరమరేదాననా



రేక: 0638-1ధనాన్నశి సతపటత: 14-223
పలల్లవ:      నాక నాకే పొగడుకొననునఁ బాడి గాదు గాక

  మేకలకితదరిలోన మెపప్పుతచకో నేరనా
చ. 1:    తీపల నీమాటలక తేలితేనఁ దేలదునఁగాక

   యేపన జాణతనాన నెకక్కడు గానా
     పపై పపై నీక మోహితచి పరవశమౌదునఁ గాక

   కోపగితచి నినున్న నొకక్కకొలికికినఁ దతుత్తి (దేనితుత్తి ?)నా
చ. 2:     వలచి నీయతడకే నే వాసి వతతులతచనఁగాక

   చలివాయ నినున్ననఁ గడు సాదితచలేనా
    కలసి వుతడి నీకొకక్కనికే వరతునఁ గాక
   తలిసి నీ దికొక్కకతనఁ దేరిచటూడనితుత్తి నా

చ. 3:     మనసు నీపపైనఁ బెటట్టి మారాడజాలనఁ గాక
   పనివడి నినున్న నిటట్టి బద్రిమయితచనా
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ బాయవు గాక

   వనకటవల నెపైతే వలల్లవరి సేయనా



రేక: 0638-2శదద్ధవసతతత సతపటత: 14-224
పలల్లవ:    ఏమ సేసితవో నీవ యరనఁగదువు

   ఆమాటే యితకొక్కకమాట అడుగనఁగ రాదా
చ. 1:     మొగము దపప్పుక చటూచి మోనముననఁ దలవతచె

   నగదాయ నేమోకాని నాధునఁడ నినున్న
   తగ దతతపైనా మాట తలియరాదవవ్వెరికి

  జగడమునఁ గానరాదు సమత్మితతచలేదు
చ. 2:     కదిసి వదదనఁ గటూచతడి కాతత యవవ్వెలిమోమెపై

   యదన వడె మదాయ నదేమోకానీ
    వదకిననఁ గానరాదు వవగ నీ గటట్టి

  చెదరినచితత్తిమో సిగోద్గీ తలియదు
చ. 3:       నీ మనఁదనఁ జెయి వసి నెలనఁత గొబబ్బుననఁ దస

   యేమ దలనఁచెనో కాని ఇతతటలోన
    కామతచి శ్రీ వతకటేశ కలసిత వటనీవు

యమగవ,   నీ వలపలటట్టి తడెనో కానీ



రేక: 0638-3సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-225
పలల్లవ:   ఇటేట్టి వచేచ్చెసనతనఁడేలే యితత

   వటట్టి వరకనన్న వారి నుడికితచనేనఁటకే
చ. 1:    కపప్పుర మతపనఁగదే కాతతునఁడు తారానినఁ

   కపప్పురము వనఁడిచలీ ల్లనఁ గదవ నాక
   దపప్పుకినఁ బనీన్నరతపనఁ దమతో నీక

   నిపప్పులను బొరలితచి నీక చలల్లనేనఁటకే
చ. 2:      గతద మతపనఁగద నీక ఘనునఁడు తా రానినఁ

   గతదమా అది పదదగతడము గాక
  ముతదరనే పవువ్వెలతప ముడుచకోవ

   వతదుగానఁ గానఁకల చలిల్ల వసరనఁగనేనఁటకే
చ. 3:   వుతగర మతపనఁగదవ వువద,  తా రాకనన్న

   వుతగరమా అది నాక వుతకవగాక
    కతగి కూడె శ్రీ వతకటఘనునఁడు కడపలోన

నితగ(?)    నెతడలోననఁ బెటట్టి నీడకనఁ దియతనేలే



రేక: 0638-4సామతతత సతపటత: 14-226
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు మానవు కోపమేమే నీవు

   రెపప్పులతత్తి చటూచితేనే రేసు వుట ట్టినా
చ. 1:     పపొప్పుడి నీమనఁదనఁ జలల్ల పూవులచెతడున వస

  అపప్పుట నాతనఁడలిగెననే నదేమే
   కపప్పున యవటల్లక కళదానఁకె నితతకాక
  చిపప్పుల నీమనసేమ చిలల్ల లయనా

చ. 2:     పాదము నీపపైనఁ జూనఁచె పటట్టిమతచముపపైనఁ బతడె
  ఆదరితచనఁడాయ ననేవదేమే నీవు

   సదితచి మేనతటనఁగాను సొముత్మిలొతత్తి నితతకాక
   పాదుగా నీకాతనఁడేమ పగ సేసనా

చ. 3:     గకక్కన నీచెకక్క నొకెక్క కానఁగిటను బగియితచె
   అకక్కర దరదనేవు అదేమే నీవు

    యేకక్కవతో శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె
   తకక్కక నీ కితకానేమ తనివారదా



రేక: 0638-5సామతతత సతపటత: 14-227
పలల్లవ:    తానెతత నేనెతత తమకితచ నితతకాక

   వని తనచేనఁతలకే పలకితచ మేను
చ. 1:      తపప్పుక చటూచె వానఁడే తానె యితదు వచెచ్చెవనఁడే

    కొపప్పు దువవ్వె నిద వనఁడే కొలవులోన
    యపప్పుడు నావతటవార యతదర లేర తనక

   కపప్పున యమనన్ననకే కరనఁగీ నామనసు
చ. 2:     సరిమాటలడ వానఁడే సారెనఁ జెనకీ వనఁడే

   మురిపప చనున్నల చేముట ట్టి వానఁడే
     నిరత జాణ తానెపైతే నేనేమ బానఁత తనక

   యిరవపై యితదుకే తలకెకీక్క నావలప
చ. 3:       వతట వతట వచచ్చె వానఁడే వసాల సేస వానఁడే

    నతట మతచానకనఁ దసి నవవ్వె వనఁడే
   వతటనే శ్రీవతకటాదిద్రినుతడి వచిచ్చె నటూనఁడుకూర

   అతట కేశవరాయనఁడెపై అరదపైత నేను



రేక: 0638-6రామకిగయ సతపటత: 14-228
పలల్లవ:    ఏమ దపప్పుపోయ నీక నితతలోనను

   చేముటట్టి కూచతడుమని చెకక్క నొకక్కరాదా
చ. 1:    గదదపీనఁటమనఁదనుతడి గకక్కన లేచి నిలిచె

  నిదుద రకనున్నలచెలి నీవు రానఁగాను
    అదోద నీపాదాల గదిద అలసి వచెచ్చెనితదానఁకా

  అదదలితచి వుతడుమని ఆనవటట్టిరాదా
చ. 2:     చెలిమనఁద నొరగతడి చేయి దసుక నిలిచె

   నెలనఁత వరపతోడ నీవు చటూడనఁగా
    కొలవు సేసి సేసి గోడమరనఁగక వచెచ్చె
   బలిమనఁ బటట్టి క పోయి పవవ్వెళతచరాదా

చ. 3:     తటూనఁగమతచ మటూగి యటూగి దుమకి కయిలగిచెచ్చె
   చేనఁగదేర నీవాపకనఁ జేయి చానఁచనఁగా
   మానఁగిన మోవయిచిచ్చె మగవనిటేట్టి కూడిత

  వనఁగక శ్రీవతకటేశ వడెమయతరాదా



రేక: 0639-1సామతతత సతపటత: 14-229
పలల్లవ:    ఏమ మొగసిరిమతదో యతతనేరపరో కాని

  నామనసు గరనఁగితచి నవవ్వెతచెనే
చ. 1:    యదుటనఁ దనక నాక నేనఁటపొతదులతటానుతటే

   పదకము మెడనఁ బెటట్టి బద్రిమయితచెనే
   మొదలనఁ దనక నే మొకక్కనోపనతటానుతటే

   పదరి పాదము నాపపైనఁ జానఁచెనే
చ. 2:    వోపనతటా నోరమటూసుక వరకే వుతడేదాని

   పాపట దువవ్వె దువవ్వె పలికితచెనే
   రాపగ నితనితో వరతునతటా నేనుతటే

    మటూపన గడడము మోప మొసగోర నటూనఁదనే
చ. 3:     నమత్మిని తనమాటల నాలి కానఁడతటా వుతటే

   సొముత్మిలలల్ల మెడనఁ బెటట్టి చొకిక్కతచెనే
   వుమత్మిడి శ్రీవతకటాదిద్రినుతడి వచిచ్చె మాడుకూరనఁ

  గమత్మిర చెనన్నరాయనఁడెపై కానఁగిలితచెనే



రేక: 0639-2శతకరాభరణత సతపటత: 14-230
పలల్లవ:   ఇతవరనఁగవదాద యిసత్స నీవు

  అతజాణవనిన్నటాను అది నీవరనఁగవా
చ. 1:    చిమేత్మిట చటూపలతోడ చెతగావ మోవతోడ

  కొమత్మినీతో మాటలడి కొసరీనదే
   కమత్మిరితపవలపతో గబబ్బుల మెరనఁగ చటూప

   అమెత్మి నీక దేహమెలల్ల నది చాలదా
చ. 2:   సారెనఁబనన్నసరాలతో చలేల్లట నిటటూట్టిరప్పుతోడ

  వరకే నీమాటలలల్ల నటూనఁకొనీనదే
 భారపతురముతోడ పయతదజారతోడ

   ఆరని చెమటలటూనఁది నద చాలదా
చ. 3:    నామునఁ బులకలతోడ నాటన చితత్తిముతోడ

    వమార నీ మనఁద మేను వసనిద
  బటూమెల శ్రీవతకటేశ పొలనఁతనఁగటూడితవటట్టి
   ఆమగవ నినున్న మెచెచ్చెనది చాలదా



రేక: 0639-3రామకిగయ సతపటత: 14-231
పలల్లవ:    నికక్కము బొతకల రెతడ నీవకావ

   నికిక్క చటూచేవపప్పుటని నీవ కావా
చ. 1:    నారకొని యాతనఁడు నాతో మాటలడకతడ

   నేరిపత బుదుద ల నీవ కావ
   దటూరితేను నీవాతనినఁ దోడుక పొమత్మినేవు

  నీరవతకతుతగవపైత నీవ కావా
చ. 2:    కమత్మి యాతనివదదను కాచకతడి యరచేత

  నిమత్మిపతడవపైతవ నీవ కావ
   వుమత్మిడి వాదడిచితే వరకే మొకమోడి

   నెమత్మిచాయక వచేచ్చెవు నీవ కావా
చ. 3:    కావతచి యాతనఁడు నేను కానఁగిలితచకతడనఁగాను

   నీవదిదకి బలిచేవు నీవ కావ
   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి యిదదరినఁ గటూడనఁగ

   నీవ నేననేదానవు నీవ కావా



రేక: 0639-4శతకరాభరణత సతపటత: 14-232
పలల్లవ:    చెలల్ల నఁజెలల్ల నీచేనఁత చెనన్న కేశవా

  చిలల్లరసుదుద లితకేల చెనన్న కేశవా
చ. 1:    రమత్మినుచనఁ బలిచేవు రాజసాన వనఁగేవు

  చిముత్మినఁజెమటలనఁ జెకక్కలచెనన్న కేశవా
    కమత్మిరనఁ గమత్మిర నీవు కనున్నలనే సొలయనఁగ

   చిమత్మిరేనఁగె మేనెలల్ల చెనన్న కేశవా
చ. 2:     మొగము చటూచి నీవు మొకక్కవచిచ్చె లోనఁగేవు

   చిగరనఁ బెదవ వాడె చెనన్నకేశవా
    అగపడి నీవు నాపపై నానలలల్ల నఁ బెటట్టినఁగాను

  జిగిమతచె నివవ్వెరగ చెనన్నకేశవా
చ. 3:    దగద్గీరితవద ననున్న తపప్పుక చటూచితేను

   సిగద్గీదేరె నీమోమున చెనన్న కేశవా
   వగద్గీచ శ్రీవతకటాదిద్రినుతడి వచిచ్చె మానఁడుకూర

   సగెద్గీముదేరనఁ గటూడిత చెనన్న కేశవా



రేక: 0639-5సామతతత సతపటత: 14-233
పలల్లవ:    ఇతకాలేదని బొతకే వలరా నాతో

   సతకల సరణగతడల్లనఁ జూడనా నేను
చ. 1:     వయాతరి బాగననుతడి వోరగతట నినున్ననఁ జూచి

    తొయతలి నవువ్వె నవవ్వె తొలతే కాదా
     పయతద ముతజేతనఁ జటట్టి పడనఁత పపై నొరనఁగక
   అయతడ నెతదుతటవని అడుగదా నినున్నను

చ. 2:     బతగార పాముల మెటట్టి పాదముపపైనఁ బాదమటూనఁది
   అతగన నీతో సొలసనపప్పుడే కాదా

    ముతగరల కొనగోళళ్ళ ముటట్టి ముటట్టి చెరగతా
   వుతగరము నీకిచెచ్చె నుతకవ గాదా

చ. 3:      వడివటట్టి నినున్ననఁ దని వుయాతల చేరల వటట్టి
  పడనఁత నినాన్ననవటట్టి పపైకొనెనఁగాదా

    బడినె శ్రీ వతకటేశ పారితతచి మానఁడుకూర
    తడవ యితత సేసిత దకెక్కనఁగా నీపనుల



రేక: 0639-6పాడి సతపటత: 14-234
పలల్లవ:   ఈమాటకేమ నాకితదరిలో వరగయత

   నామాట వనకనన్న నాక సిగద్గీగాదా
చ. 1:      మనిన్నతచి చేపటట్టినఁగా నే మాటలడేనఁ గాని నీతో

  సనన్నతోనే మెలనఁగితే చకక్కనుతడనా
    వునన్నత యకక్కవ సేసి వరివారి వలనే

    ననున్న సరిగానఁ జూచితే నాక సిగద్గీగాదా
చ. 2:      కమత్మిట నీవు నవవ్వెనఁగనఁ గదియ వచిచ్చెతనఁ గాని

   యమెత్మిల నీ వరకనన్న నితటనుతడనా
    సమత్మితతచనఁ జేసి నాకె సారెనఁ గపటములపైతే

   నమత్మివని నినున్ననాడ నాక సిగద్గీగాదా
చ. 3:    కలయ వనఁడుకోనఁగానే కానిమత్మితటనఁగాని నీతో

  చలమున నటూరకనన్న సమత్మితతచేనా
    మెలనఁగి శ్రీవతకటేశ మతచ ననున్ననఁ గటూడితవ

  నలినితతలేకనన్న నాక సిగద్గీగాదా



రేక: 0640-1శ్రీరాగత సతపటత: 14-235
పలల్లవ:    కనన్నదానఁక వనన్నదానఁక కడమే కాదా

  ననున్నవతటదానితోడ నానఁటకము వలనా
చ. 1:     ఇతత నాపపై బతత్తియపైతే యడమాట లినఁకనేల

   వతతుక మాఇతటకే తా వచచ్చెనఁగాక
    వతతవార తానఁ గాకనన్న వరె యగద్గీనఁదపప్పునేల

  చెతతనేనఁ జేసినటట్టిలల్లనఁ జేయితచకొనునఁగాక
చ. 2:    తగవరీనఁ దానెపైతే తానె నామగనఁడెపైతే

    తగక నడుమనఁ గొతత తర యాల
   జగడమే తీరితేను చనవ నాకిచిచ్చెతేను

  అగడు సేయక ముచచ్చెటాడునఁగాక
చ. 3:    తానే జాణనఁడెపైతే నాతలనఁప దలసునఁగాక

   పూని తన ఇచచ్చెలనే పొరలనేల
    కానిమత్మిని శ్రీవతకటఘనునఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   మానక ననిన్నతదరిలో మనిన్నతచట గాక



రేక: 0640-2వరాళ సతపటత: 14-236
పలల్లవ:   ఎఱనఁగక కొసరిత నెడడనయాత

   తఱవాత ననిన్నయును తానే వచచ్చెనయాత
చ. 1:     తనివ చాలక నినున్ననఁ దగలనాడితనఁ గాక

 మనసురానిపనేల మానవయాత
     చనవు గలిగి నినున్న సాదితచ వచిచ్చెతనఁ గాక

 యనయనిపొతదులితకా నేనఁటకయాత
చ. 2:    నీవ నేనతటాను నేరములతచితనఁ గాక

  వావాత దటూరేపనెపైతే వదదయాత
   చేవదేరెనఁ బనులతటా చెకక్కల ముటట్టితనఁగాక
   కెపైవసము గాకనన్న కడమ నాదయాత

చ. 3:    మతచివానఁడవతటా నీతో మతతనమాడితనఁ గాక
  మతచమెకిక్క వాదులేల మానవయాత

   అతచల శ్రీవతకటేశ ఆయమతట కూడితవ
  కతచప మోవఫలము గతటమయాత



రేక: 0640-3దేసాళత సతపటత: 14-237
పలల్లవ:  మతచివానఁడవతతేపో మాధవరాయా

  మతచమాయ మానఁడుకూరి మాధవరాయా
చ. 1:   మోనాననుతడినననున్న ముటట్టి వనఁడుకొనేనతటా

 మానమేలతటేవోయి మాధవరాయా
    నేనా సారెక వచిచ్చె నీతో నెదురాడేదాన

  మానవుగా మానఁడుకూరి మాధవరాయా
చ. 2:    యగసకాతనకే మా ఇలల్ల చొచిచ్చె వచేచ్చెవు

  మగనాలినఁ గదవోయి మాధవరాయా
     బగి వాయక కూచతడి పపైనఁ దొడవసేవు నీ-

  మగవనా మానఁడుకూరి మాధవరాయా
చ. 3:    వోపననాన్ననఁ బోనీవు వడివటట్టి తీసేవు

 మాపదానఁకానేలోయి మాధవరాయా
    కోపగా శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గటూడి చటూపేవా నీయమెత్మి
  మాపపైనే మానఁడుకూరి మాధవరాయా



రేక: 0640-4దేసాళత సతపటత: 14-238
పలల్లవ:   ఎతతపైనా నమత్మిదు చితత్తిమేమోకాని

  యితతట నీమాయలినఁక నేమోకాని
చ. 1:   సరగననెతత నాతో సరసములడినాను

 యరవరవపైతోనఁచ నేమోకాని
    వరస వతతుల నీవు వలపతత చలిల్లనాను
   యిరవపై మరప ముతచ నేమోకాని

చ. 2:     నగతా నీవతత నాతో నయగారాల సేసినా
  నెగసకాతలే తోనఁచ నేమోకాని

   మొగము చటూచి నీవు ముచచ్చెటలతతాడినాను
  యిగిరితచ ననుమాన మేమోకాని

చ. 3:    కదిసి నీవతత ననున్న కానఁగిలితచకోనినాను
  యిదనామెపై పలకితచ దేమోకాని

    అదన శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
  యదుటనే బద్రిమసిత నేమోకాని



రేక: 0640-5నాదరామకిగయ సతపటత: 14-239
పలల్లవ:     చటట్టిమవతటా నినున్ననఁ జూచితనఁ గాక యనఁ

  వటట్టిమోహ మెరినఁగితే వఱపతోనుతడనా
చ. 1:    పతతమచేచ్చెనఁ గోరా పదరి నినిన్నతదరిలో

  అతతలేసిమాటల నే నాడినతదుక
  యితతలోనే నీవతదు నెగద్గీపటేట్టిదరినఁగితే

   మతతనాన దవతచి మాయితటనే వుతడనా
చ. 2:     మకిక్కలి మొకేక్కలేరా మెరయ నీకాల దొకిక్క

   చికిక్కతచి నినున్ననఁ దుచచ్చెము సేసినతదుక
   వకక్కసమెపై నీకిది వసటయేత దరినఁగితే

   తకక్కక నాలో నేనే తలవతచకతడనా
చ. 3:   కానఁగిలితచే లేరా కమత్మివరలచెతడున

   వనఁగక నీమేను దానఁక వసినతదుక
   చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్న

   పానఁగి యతమకమెపైతే పపైపపైనే వుతడునా



రేక: 0640-6సాళతగనాట సతపటత: 14-240
పలల్లవ:  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు శ్రీయలమేలత్మితగతోడ

  కోవదునఁడెపై వహరితచ కోడతరణళల్ల
చ. 1:    వలల్లవరిగా వదుల వనెన్నలల గాయనఁగా

   చలల్లని పూవులవాన జడి మతచనఁగా
    వలల్లనే సతుల దనున్న వుగద్గీళతచి పొగడనఁగా

  కొలల్లలడ వలపల కోడతరణళల్ల
చ. 2:    ఆటల పాటలవానఁడు అతడనే వనిపతచనఁగా

   పాటతచి యారగితపల పపైపపైనఁ జేయనఁగా
   గానఁటముగ వడెముల గతదముల నతదుకొతటా

   కోట భోగాల భోగితచ కోడతరణళల్ల
చ. 3:     చేరి పనీన్నర కపగము శిరసుననఁ గలకనఁగా

   వరక యితదర కొలవుల సేయనఁగా
  యరీత శ్రీవతకటేశనఁడితదరసతులనఁ గటూడి
  కోరికల వదచలీ ల్ల కోడతరణళల్ల



రేక: 0641-1బౌళ సతపటత: 14-241
పలల్లవ:   మగవానఁడవు నీతో మలల్ల వోరేమా

  చిగరవతటమముత్మి చేనఁగ రేనఁచేవా
చ. 1:    ఆనఁటదానికోపమెతత అదే నెపము సేసి

   మాట మాటకిని నీవు మారలిగేవా
    సటూటకినఁ బత రాకనన్న సొలతుర మలతుర

  తోటకూరవతటననున్న దటూర సేసేవా
చ. 2:    పనన్నదానిగతపనెతత పదద సేసి నీవతదుక

   సనన్నల చాయలనఁ దిదిద సాదితచేవా
 మనన్ననలచచ్చెకతదపైతే మతదమేళలడుదుర

  వనన్నవతటననున్న నీవు వగటాల్ల డేవా
చ. 3:    లకక్కవతట సతయతత లవుననఁ బెననఁగెనతటా

   కకక్కసితచి రతులలో ఘత సేసేవు
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

 చకెక్కరవతటననున్న చవులడిగేవా



రేక: 0641-2ఆహిరి సతపటత: 14-242
పలల్లవ:   ఏమనెఱనఁగని ననున్ననితత సేసిత

 నీమనసుకొలనఁదిక నేనేమనెఱనఁగ
చ. 1:     నినున్ననఁ బాసి వుతడలేను నీమొగము చటూచిచటూచి

   కనున్న రెపప్పు మటూయలేను కరనఁగతాను
   యనిన్నకె నీవతతలో నాయదలోన నెలకొని

   మనిన్నతచనఁగనటట్టి మేను మరచితనఁ గాని
చ. 2:   తలనఁచక మానలేను తమకాననపప్పుటని

  వలిసి నీతో నవవ్వెకోరవలేను
     వలయ నీ వతతలోనే వతట వతట రానఁగాను

   చలివలపలనే నే సమత్మితపైతనఁ గాని
చ. 3:      చేయి చానఁచక మానను చేరి నీ మోవతీపల

   యేయడనఁ జవచటూడక యిట మానను
   ఆయమెపై శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
    నాయతడ నీవు గటూడనఁగా నమత్మితనఁ గాని



రేక: 0641-3రామకిగయ సతపటత: 14-243
పలల్లవ:      వటట్టి దటూరల దటూరీ వదదనన్న మాననఁడు ననున్న

   యిటేట్టి తనక నే యరవులదాననా
చ. 1:     తగవా తనతో నేను దతటతనాలనఁ దిరగ

   నగితే తా నవవ్వెనఁగాక నాకేనఁటకే
   మగవ తానఁ బలకనఁగ మాటలడనెపైతననీ

  మొగము చటూచితేనిటేట్టి మొకక్కనెపైతనా
చ. 2:   అదననిపప్పుడే ననున్ననతడనే కూచతడుమనీ

  యిదివో మగనాలికినితత చెలల్ల నా
    పదరి నేను చలము పటట్టి కనన్న దానననీ
   వదిగి తానఁ జెనకనఁగా నటూరకతడనెపైతనా

చ. 3:    కడమా తనమోము కానఁగిలితచ ననిన్నతతలో
   జడిసేనా నే నేమెపైనా సమరతకి

  బడినే శ్రీవతకటాదిద్రిపత నేనలమేలత్మితగనఁ
   గడనఁగినఁ తానఁ గలయనఁగ కానిమత్మిననెపైతనా



రేక: 0641-4కొతడమలహరి సతపటత: 14-244
పలల్లవ:   ఎపప్పుడు నీవలపక్షాలేల మానేవు

   దపప్పువలపల నేనే తగిలేనఁ గాన
చ. 1:     కాయము నీపపై వసి కనున్నల దేలితచితేను

  ఆయడనే బద్రిమసితవాపక నీవు
     చేయి పటట్టి క నేనెతత చెకక్క నినున్న నొకిక్కనాను

   చాయక రావపప్పుడు నీసటలే కానీ
చ. 2:    వసాలక మాటలడి వడనవువ్వె నవవ్వెతేను

   ఆసల వతటనఁ దిరిగేవాపక నీవు
    వాసికినఁ జనున్నల మోప వదదనెతత గటూచతడిన

  రాసికెకక్కదవలప రవవ్వె కాన
చ. 3:     యిటట్టి నటట్టి కొతగ వటట్టి యితటలోనికినఁ దసితేను

   అటేట్టి లోనెపైతవ ఆపక నీవు
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నినున్న నేనఁగటూడితనిద

   వటట్టి నీతనివ దరదుడుగటే కానీ



రేక: 0641-5పాడి సతపటత: 14-245
పలల్లవ:      పొతచి నాక నాకే పొగడుకోనఁ జాలనఁ గాక

    యతచనఁబోతే నీ గణల యవవ్వెరెపైనా మెతుత్తి రా
చ. 1:    వోసరితచకాపయితట నుతడనఁగానఁ జూచి నినున్న

   సేసినటట్టిలల్ల నఁ జేయనఁ జెలల్లదా నాక
     బాసదపప్పు నీవల పదర నే నోపనఁ గాక
   వసమతత పొలల్లగలల్ల వడుతువా నీవు

చ. 2:     తగ నేనఁ జూడనఁగానాకె తముత్మిల మతదుకొతటవ
   తగవులనఁ బెటట్టినితకనఁ దగదా నాక

    తగవ నీవల నాక దేవరియతనఁడాయనఁ గాక
    పగిడి వటట్టి నవవ్వెతేనఁ బదరవా నీవు

చ. 3:    వదదనుతడి యాకెమనఁదనొరనఁగనఁగానఁ జూచి నినున్న
  వుదదతడప మచచ్చెరములతడవా నాక

    గదదరి శ్రీవతకటేశ గకక్కననఁ గటూడిత ననున్న
    వదదనాన్న మానక యితత వలతువా నీవు



రేక: 0641-6శ్రీరాగత సతపటత: 14-246
పలల్లవ:     చెపప్పురాదు చటూపరాదు చెలికి నీపపై యాస

   యిపప్పుడే మోహము చలీ ల్ల యినఁకమనఁదనెట ల్ల
చ. 1:     కనున్నలనే నినున్ననఁ జూచి కరనఁగతా సొలసని

  చనున్నలపపై నునునఁగొతగ జారనఁగను
   వునన్నత మాటలడి వుసుత్సరతటానఁ దమకితచ
   యనిన్న కలీయితత మతనెటట్టి నన్నవో కానీ

చ. 2:   యిటట్టి నటట్టి నవువ్వెకొతటానెదుట నిలచనన్నది
  గటట్టి న మనోరథాల గోరకొతటాను

    తొటట్టిన మదము పపైపపైనఁ దొలకనఁగానఁ జెమరితచ
   యిటేట్టి కాతత జవవ్వెనమెతత సేయనఁగలదో

చ. 3:     వచిచ్చె వచిచ్చె చెయివటట్టి వడిలోనికినఁ దసని
  వచచ్చెనవడినఁ దురము వడనఁగను

   మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశ మగవనఁ గటూడితవటట్టి
   యచిచ్చెనయప తనివ యితకానెతత గలదో



రేక: 0642-1సాళతగనాట సతపటత: 14-247
పలల్లవ:  అపప్పుటమానరబీరాలతతే కాదా

   యిపప్పుట మవటల్ల యతదానఁకా వతదుము
చ. 1:    తమత్మిపూవులవాటేల్ల తపప్పుతచకోనఁ బటట్టి మాక

 యిముత్మిలనలిగిన మయిదదరిచేత
   నమత్మిరెతతపైనా మాట నడుమ చెలలమతతే

   యమెత్మిల మ ముతగోపమెతదానఁకానఁ జాతుము
చ. 2:     వదదనుతడి మమాటల వతకల దిదదనే పటట్టి

   యిదదరనఁ బటేట్టిట మ యగద్గీలలోన
    గదిదతచేర నేము మక కలిమలో వారమెపైతే

    యిదిదవో మ పతతాల కెతదానఁకా లోనౌదుము
చ. 3:       చేతులనఁ జేతుల వటట్టి చేరనఁ దియతనఁ బటట్టి మాక

   యతల మర గలసే రేసులలోన
   రాతరి శ్రీవతకటేశ రమణనఁ గటూడితరిద

    య తగవు లీతలనఁప లతదానఁకా మెతుత్తి ము



రేక: 0642-2భౌళ సతపటత: 14-248
పలల్లవ:     చలి వాస జగడాల చాలనే నీక

  కలిసినయితదుమనఁదనఁ గడమేలే నీక
చ. 1:     దగద్గీర వచిచ్చె యతనఁడు తమకితచి వనఁడుకోనఁగా

    సిగద్గీలనఁ జితతల నితకనఁ జెలల్లదే నీక
   వగద్గీళతచి యపప్పుటని వమార నవవ్వెనఁగాను

  యగద్గీలనెమెత్మిలనఁ జూపనేనఁటకే నీక
చ. 2:      కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కడునఁ బద్రియము చెపప్పునఁగా

   వనెన్నలనఁ జలము చటూపవదేద నీక
    సనన్నలనఁ జాయల నినున్న సమత్మితలనఁ జేయనఁగాను

  నినన్నటపతతముల నేనఁడేల నీక
చ. 3:   కడునానల వటట్టి చ కానఁగిలితచనతదుమనఁద

   తడనఁబాట గతపనల తగదే నీక
   యడయక శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

   వడనఁగ నీకపటప వసువలే నీక



రేక: 0642-3శతకరాభరణత సతపటత: 14-249
పలల్లవ:    పడతీ నీవనఁ గటూడుక బదుకరయాత

  చిడుముడియాప లోను సేసుకొనెనఁగా
చ. 1:     పగటక చాలనొతత్తి భావము గరనఁగనఁ జేసి

  చిగరమోవపపైనాకె చేనఁత సేసనఁగా
    నగవుల నవవ్వె నీతో ననుపల పచరితచి

   తగిలి తగిలి నినున్న దకక్కనఁగొనెనఁగా
చ. 2:     పచిచ్చె వచిచ్చె మాటలడి పలవలపల రేనఁచి

  యిచచ్చెకాన నీకాప యేలికాయనఁగా
   మచిచ్చెకల నటయితచి మతతనాల సారెనాడి

   కచిచ్చెన కానఁగిట నినున్న గరిసేసనఁగా
చ. 3:     పాదముపపైనఁ జెయి వసి పకక్కన మరత్మిములతట

    సేదదేరనఁ గటూడి యాప సేవ సేసనఁగా
    యదస శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
  పోదిసేసి నినిన్నతదుక బోదితచెనఁగా



రేక: 0642-4శతకరాభరణత సతపటత: 14-250
పలల్లవ:    పొదుద వోనివార గాక పోరే మర

  యిదదరమునఁ గటూడినపడడక రానఁగదరే
చ. 1:    చితతతోడిననున్న మర చేతులేల పటేట్టిరే

  అతతేబతత్తి గలిగితేనాతనఁడే రానఁడా
    కాతతల మర మాపదానఁకా నాతోనఁ బెననఁగితే-
   నితతలో మా మనసులకితప వుట ట్టినా

చ. 2:    అలిగివుతడిన ననున్న నాడకేల పలిచేరే
   తలనఁప గలిగితేను తానే రానఁడా

     చెల లితదరను గటూడి సేసల నటూపపైనఁ జలిల్లతే
   వలపల మాలోను వనెన్న కెకీక్కనా

చ. 3:     సిగద్గీపడి వునన్న ననున్న శిరనేల యతేత్తిరే
   దగద్గీరనాన్ననఁ డతతయపైతే తానే రానఁడా

   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁడతదుకే ననున్ననఁ గటూడె
  వగద్గీళతచి యేమనాన్న వరయేతమా



రేక: 0642-5దేశక సతపటత: 14-251
పలల్లవ:     ఎతత లేదు నీవసాలేమనాన్న నే నమత్మిలేను

  అతతగలవానఁడెపైతే నాతనఁడే రానఁడా
చ. 1:    యతల నొకొక్కకక్కమాటే యతదో నేరచకవచిచ్చె

 ఆతనఁడాడెనతటా నాతోనాడేవు
    పపై తరవు వవల పడనఁతుల గలవానఁడు

   మాతోడి గొడవల మముత్మినఁ దలనఁచనా
చ. 2:     యేడ పనిగలిగో మరెకక్కడో పోతా వచిచ్చె

 యడకాతనఁడతపనతటా యిచచ్చెలడేర
  వాడికెనితతుల నీడ వచేచ్చెవానఁడతనికి

    యడ నేమేమ బానఁత యతత లేదసుదుద ల
చ. 3:     పొరగననుతడి మక పొదుద వోక యిట వచిచ్చె

   మురిపేన వానిమార మొకేక్కర నాక
   అరదపై శ్రీవతకటేశనఁడాతనఁడె వచేచ్చెసి కూడె

  ధరలోనినాన్నళళ్ళదానఁకా తడవనా మముత్మిను



రేక: 0642-6శ్రీరాగత సతపటత: 14-252
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదునమాత్మి ఇటట్టి నాపాబ్రాణవభునఁడు

  నామనఁదనఁ జేసేమనన్నన నాదేహమెరనఁగను
చ. 1:   తపప్పుక చటూచినచటూప తగలనాడినమాట

  యపప్పుటకి మరవరాదేమ సేతునే
    ముపప్పురి నవవ్వెన నవువ్వె మొకక్కలపనఁ జెనకల
   తపప్పురాని మోహమాయ తగదే యిదదరికిని

చ. 2:   కొనవలనటూనఁదినది కొతగవటట్టి తీసినది
 మనసులోనెనన్నటకి మరవరాదే

   చనవు నాకిచిచ్చెనది జారనఁగొపప్పు దువవ్వెనది
  తనివోనియాసలక తరవాయనఁ గదవ

చ. 3:   దగద్గీరి వచిచ్చెనరాక తమతోనఁజేసినచేనఁత
   సిగద్గీవలల్లనఁ బెడనఁ బాప చెపప్పునేనఁటకే

    అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశనఁడాయమతట ననున్ననఁ గటూడె
   తగద్గీలేని గతులక తతులయ నిదివో



రేక: 0643-1సామతతత సతపటత: 14-253
పలల్లవ:  ఊరకతటేనెరనఁగవు వరివారియదుటనే

  బీరములే నెరపేవు పదదరికమౌరా
చ. 1:    కూరిమ గొసరి నినున్ననఁ గోపగితచినతతలోనే

   మేరమరి తటేట్టివు మేలరా నీవు
    వారి వరితోడ నీవాదుల చెపప్పునఁగనఁ బోతే

   సారెనొతుత్తి క వచేచ్చెవు జాణవు నీవౌదురా
చ. 2:  సరసమాడేటవళ చనుమొనలనొతత్తితే

   అరిది గోరనటూనఁదేవు అవురా నీవు
   సరగ వదిదవారిని సాకిరి వటట్టినఁగనఁబోతే
   గరిమెనఁ బగచాటేవు కానీరా నీవు

చ. 3:    కానిమత్మిని నీచేనఁతల కడునఁ జెలల్లనఁబెటట్టితేను
   మేనరికమే పతచేవు మెసిత్తిరా నినున్న
   యనెపాన శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   నానానఁడే నీగణలక నవవ్వెతరా నేను



రేక: 0643-2ఆహిరినాట సతపటత: 14-254
పలల్లవ:      ఏల నాతోనఁ బోరేవు యితత నీకనఁ జలమేల

   నీలగలలల్లనఁ జూచి నేనే పలవనా
చ. 1:      పతతానకే నీవు ననున్ననఁ బగ చాట పలిచేవు

    యతత లేదు నే నీకనెదురా వోరీ
  యితత నేనొకతనితత ఇతటమటూలనుతడరాదా

   కాతతునఁడ రతకి నేనే కడమెపైతనా
చ. 2:    మాటలడనెపై తనతటా మచచ్చెరాలకే వచేచ్చెవు

  ఆనఁటదాని నాడితచేదరదా నీక
   నీటన నీయాధీనమెపై నీవదదనుతటేనఁ జాలదా
    మేటవ నేనఁ గటూడకనన్న మెచచ్చెరా నినున్నను

చ. 3:   యగసకేక్కలకే ననున్ననిటట్టి కానఁగిలితచేవు
   మగవలపపై మరల మానవా నేనఁడు

    తగిలి శ్రీవతకటేశ తరి ననున్ననఁ గటూడితవ
   నగవలల్ల నామనఁదనే నారగానఁ బోసేవా



రేక: 0643-3మాళవగళ సతపటత: 14-255
పలల్లవ:    ఎతత గలదే యితకా నీమోహము

  యితతరో నీకే చెలల్ల నీమోహము
చ. 1:     నికిక్క నికిక్క చటూచేవు నెయతములే తాచేవు

  చకక్కనిరమణునితో సారె సారెక
    చెకక్కననఁ జెయి వటేట్టివు చెమటలే నితచేవు
  యకక్కడ నేరిచితవ యితతమోహము

చ. 2:    కనున్నల దేలితచేవు కానఁకల పపైనఁజలేల్లవు
  యినిన్నటాను నీ వభునియదురెదుర
   చనున్నలకొతగ జారేవు జతటలేక పననఁగేవు
  యనిన్నకలతుద మరె యమోహము

చ. 3:    కడునఁగడు నవవ్వెవు కానఁగిట బగితచేవు
 యడయక శ్రీవతకటేశవ్వెరని
   తొడినఁబడనఁ గటూడితవ దొమత్మిరతనఁ దేవతవ

   యిడుపననఁ జేరిచ్చెత య మోహము



రేక: 0643-4సాళతగత సతపటత: 14-256
పలల్లవ:    ఊర మెచచ్చె బతుకవ వడాడ రమేల

   సారెకను బగిసితే సరస మతకతదుర
చ. 1:      పలకనఁ గదవ నీవు పపై పపై సిగద్గీలివల

   చలి వాస వలపల సరసాననే
   తలయతత్తి చటూడనఁగద తగవు గాదవవ్వెరెపైన

  చలపాది యిదియతత సణనఁగలడెతదుర
చ. 2:    నగనఁ గదవ నాతో నాలిగోలతనమేల

  చిగిరితచెనఁ గోరికల చేచేనఁతనే
   బగియక రానఁగదవ బీరాన నినిన్నదిచటూచి
  వగటన నెవవ్వెరెపైన వటకలడెతదుర

చ. 3:     కానఁగిలితచనఁ గద ననున్న కమత్మిట నీవరపేల
   యేనఁగి వచిచ్చె కూడితమ యితదానఁకానే
   పానఁగిన శ్రీవతకటాధిపత ననున్న నేమనాన్ననఁ

  గానఁగాదు యిదియతత కరతలడెతదుర



రేక: 0644-1పడవతజరత సతపటత: 14-257
పలల్లవ:    తొలత నినున్ననఁ దిటేట్టి దోసకారిని

   పలమార మాకేల బానఁత పడేవయాత
చ. 1:      నిచచ్చె నిచచ్చె నీమనఁద నేరముల యతచి యతచి

  పచిచ్చెసేసే నేనెతత పాపజాతని
  మచచ్చెరపవారమతతే మతచివారమా నీక

   యిచచ్చెగితచి మాచెరనఁగ యేల పటేట్టివయాత
చ. 2:     యవవ్వెతనఁ జూచేవో యతటానెతతపైన నినున్న నమత్మిక

  రవవ్వెసేసే నేనెతత రానఁపదాననో
     దవువ్వెల పతతాలే కాక దయ వుట ట్టినా మాక
  నవువ్వెల మాతోనేల నటయితచేవయాత

చ. 3:     పటట్టి నీవ పననఁగ బలిమనఁ దపప్పుతచకొనే
   నెటట్టిన నే నెటవతట నిషటూట్టిరినో
    దిటట్టివపై శ్రీవతకటేశ తేజాన ననున్ననఁ గటూడిత-

  వటట్టి కడపలోననేల మొకేక్కవయాత



రేక: 0643-6అమరసితధు సతపటత: 14-258
పలల్లవ:    ఒకక్క మనసుతో ననున్న నుతడనీయరా

    యకక్కవ తకక్కవ చేనఁత లేమటకి నాక
చ. 1:   పతతము నీతోనాడి పతచబాణములకోడి

    చితతతో నీమోము చటూడ సిగద్గీయత నాక
  కొతతగొతత మొదలనే గటట్టి ననుతడేదాననఁ

   నితతేసి సతదుల దటూరనేమటకి నాక
చ. 2:     యిపప్పుటకి నినున్న మెచిచ్చె యడసితేనఁ గడునఁగొచిచ్చె

    చిపప్పుల నీతో నవవ్వె సిగద్గీయత నాక
   తపప్పుక బొతకక నేనే తాలిమతోనుతడేదాన

 యిపప్పుడితతేశనుమానాలేమటకి నాక
చ. 3:      నెఱి నీపపైనఁ జెయి వసి నిదదరకనున్నల మటూసి

    చెఱనఁగ వటట్టి తయతనఁగ సిగద్గీయత నాక
    నెఱవపై శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ

   యఱకల మఱవుల యేమటకి నాక



రేక: 0644-1నాగవరాళ సతపటత: 14-259
పలల్లవ:   అపప్పుటనుతడి చటూచేమాపనే నీయదుటను

  కపప్పుళతచె పతజెమట కచములవతటను
చ. 1:      రెపప్పులతత్తి నినున్ననఁ జూచ రేసు లేక సిగద్గీతోను

   కపప్పున పయతదకొతగ కడు బగితచ
   చెపప్పునొకమాట నీతో చెలియమాటకనఁ బోవు

  ఇపప్పుట యసత మోహమేమతదుమనఁకను
చ. 2:      సలవులనఁ గొతత నవువ్వె చెకక్కననఁ జెయి చేరచ్చె

  అలివణ నీమాటే ఆలకితచను
     తలనఁపలో నినున్న నితచ దగద్గీరి నీవదదనఁ బొతచ

  వలప లీపకనానఁప వశముగాదిపప్పుడు
చ. 3:     సనన్న సేసు నీతోడ చనవులే పచరితచ

   కనెన్న నీకానఁగిటకినఁ బొతకము చటూచను
    అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అతతలో నీవు గటూడిత-

  వనేన్నసి యపరతులకెనిన్నక లేదిదివో



రేక: 0644-2దేశక సతపటత: 14-260
పలల్లవ:    వదలవు నాకొతగ యవవ్వెతను నేను

   యదుటనే నిలచతడ నెవవ్వెతను నేను
చ. 1:      తనువుపపైనఁ జెయి వసి దగద్గీరనఁ బలిచేవు నీ-

  వనితలలోన నెవవ్వెతను నేను
  మనసులరసి వరేమాటలకనఁ దసేవు

  యనలేక యితతదానికెవవ్వెతను నేను
చ. 2:      పచిచ్చెగా నవవ్వెవు నాతోనఁ బెపైపపై నీ కొలవుక

   వచిచ్చెన సతులలో నెవవ్వెతను నేను
    మచిచ్చెక నటతచి ననున్న మాపదానఁకానఁ బొగడేవు
   హచిచ్చెన సవతులలో నెవవ్వెతను నేను

చ. 3:     చదిదకి వనఁడికి నాతో సరసాలే యాడేవు
   వదదనుతడే వారిలో నెవవ్వెతను నేను

    కొదిదతో శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటేట్టి
   యిదదరమే యకక్కడనే వవవ్వెతరా నేను



రేక: 0644-3శదద్ధవసతతత సతపటత: 14-261
పలల్లవ:     ఇతతా నే నెరనఁగనా యేరా నీవు

    వతతల చటూప ననున్న వఱిఱ్ఱైనఁ జేసేకొరకా
చ. 1:      నితడు రాజసముతోడ నీక నీకే వచిచ్చె నా-

   యతడనే కూచతడేవు అవురా నీవు
    చతడిపటట్టి నీ తొలిల్లట సతులకనిది చటూప
   దితడుకటట్టి ననున్న నీవు తటట్టితచేటకొరకా

చ. 2:   బతత్తిగల వానివల పడనఁతులలోననెలల్ల
    హతత్తి నాకనఁ గొపప్పు వటేట్టివవురా నీవు

   కొతత్తిసతులలల్లనఁ జూచి గటట్టి లే దయానఁటది
 చితత్తిణగణముదతటా చయనేటకొరకా

చ. 3:     వకక్కసపనఁ దమకాన వగిరితచి కాల దొకిక్క
  యికక్కవలతటనఁగ వచేచ్చెవరా నీవు

    మకిక్కలి శ్రీవతకటేశ మతచి ననున్ననఁ గటూడితవ
  తకిక్కన సవతులలల్ల నఁ దలవతచేకొరకా



రేక: 0644-4ముఖరి సతపటత: 14-262
పలల్లవ:    నావలనే నీవతటా నముత్మిదునఁ గాక

   పూవువతట నీ గణల పూనఁపలయతనా
చ. 1:     యపప్పుట నీవ కావా యరనఁగక మోహితచి

   చెపప్పునటట్టిలల్ల నేనే సేతునఁ గాక
   తపప్పులలల్ల నీపాల తాలిములే నాపాల

    నెపప్పున నీవోజ యినఁక నీవు మానేవా
చ. 2:    నీ మాయలే కావా నితడుకొనన్నవతతటాను

   యేమటానఁ దలియలేక యిటఱల్లతనఁ గాక
   కామతచేది నాపాల కపటాల నీపాల

  సామాన నీచేనఁతల చకక్కనయతనా
చ. 3:     తకక్కరివ నీవు గావా తారకాణలిట చటూప

    వుకక్క మరి నవువ్వె నవవ్వెనోపనఁ గాక
   యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యేకమౌటే మనపాల

   నికిక్కన నీయాసలినఁక నేనఁడు వడిచనా



రేక: 0644-5నటట్టినారాయణ సతపటత: 14-263
పలల్లవ:    వతదము దనసుదుద ల వగిరి మేలే

   అతదికలనఁ బొతదికల అణనఁగీనా యినఁకను
చ. 1:    నాననీవ వలపల నవవ్వెతేనెతదు వయతని

   తానే వచచ్చెనఁ గాక తరవనఁటకి
   కానీలేవ అతదుకేమ కడురతులనఁ దనిసి

   మానుపడి వునాన్ననఁడేమో మరచనా ననున్నను
చ. 2:   పతచనీవ గరవ్వెముల బగిసితేనేమాయ

   వతచకొనేనఁ గాక మర వదదననేలే
   కొతచక సతులలోననఁ గొలవపై వుతడినవళ

  మతచినపరాకేమో మమాట వననఁడా
చ. 3:   సేయనీవ తరితీప చెనకితేనేమాయ

   యయడ నేనుతడేనఁ గాక యరసాలేలే
  వయిటకి శ్రీవతకటేశనఁడిద కూడె
  పాయప వనోదమేమో బానఁతయతననేను



రేక: 0644-6సామతతత సతపటత: 14-264
పలల్లవ:    నీవునిటల్లనెపైతే నేనఁడినఁక జాణల వరీ

   చేవదేరెనఁ బనులలల్ల చేచేనఁత నిపడు
చ. 1:    నితడునఁబరితాపమున నినున్ననఁ జెలి గొసరితే

   అతడనే యగద్గీల వటేట్టివయోత నీవు
   వతడ వతడనటాల్ల య వనితల వలపల

  చతడిపటేట్టిమగవారి సరవుల చేతను
చ. 2:    కలయని కానఁతాళన కలికి నీకలిగితే

   అలరి మారలిగేవు అయోత నీవు
  యిలనెతడపసపాయ యితతుల పగయములలల్ల

  నలవతకనఁ బురషల నడవడిచేతను
చ. 3:    మతదమేళమున నినున్న మానినిచేయి మోపతే

   అతదరి సాకిరి వటేట్టివయోత నీవు
   కతదువ శ్రీవతకటేశ కమత్మిటనఁ గటూడితవటేట్టి

  కతదుదేరె నీవతట ఘనులచేతను



రేక: 0645-1సామతతత సతపటత: 14-265
పలల్లవ:   అకక్కలల చటూడరే వనటమటాల

 యకక్కడోవారిచేనఁతలే యితవాయనా
చ. 1:     చినన్ననఁబోయి వుతడనఁగాను చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొతటే

   ననున్ననఁ దిట ట్టి కొనగోర నానఁటనతటాను
    కనన్నవారెలల్ల వనఁప గానఁడిపారనఁ దమ తమ

 చనున్నలనొతేత్తియపప్పుడు సాదితచలేనఁడాయనా
చ. 2:    పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను పాదముల గదిదతేను

   నొవువ్వెలనఁ బొరలీ మేను నొచెచ్చెనతటాను
    మవవ్వెపనఁ గాతతల కాలి మరదనల సేయనఁగాను
  నెవవ్వెగనటేట్టి మటూలగ నేరనఁడాయనా

చ. 3:   కడుబడలతడనఁగాను కానఁగిటనే నితచితేను
  తడనఁబడ రతకళ దానఁకెనతటాను

  అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డతదరికానఁగిళల్లలోన
  వడనఁబడేయపప్పుడేమ వాసి నేరనఁడాయనా



రేక: 0645-2శదద్ధవసతతత సతపటత: 14-266
పలల్లవ:   అపప్పుడు నీగణమెతచనెపైతనఁ గాక

   తపప్పుని నీచేనఁతలలల్ల దకెక్కనఁగా నీక
చ. 1:   ముచచ్చెటగానొకమాట ముతదట నేనాడితేను

   యచచ్చెరితచి ఆకెక నాకీసు రేనఁచేవు
    తచచ్చెనకానఁడవు వోరి తలరా ఇతకా నాతో

   యిచచ్చెకాల సేయ వచేచ్చెవరనఁగనా ఇనఁకను
చ. 2:     వలచి నీకేకతాన వడినఁ జేసిన సేవల

   బలిమ ఆకెకనఁ జెపప్పు పచిచ్చెసేసేవు
    నిలవరా యమెత్మికానఁడ నీవు మముత్మినఁ జెనకక

    కలసేవు వటట్టి పొతుత్తి కాననా నినున్నను
చ. 3:     కదిసి నే నినున్న రతనఁ గానఁగిలితచకతడనఁగాను

   యదిటకాపనఁ బలిచి యితత నవవ్వెవు
  మొదల శ్రీవతకటేశ మొకక్కలీనఁడవౌదువు

   తుదకెకెక్కనఁ బనులలల్ల దొమత్మి యినఁకనేనఁటకి



రేక: 0645-3శతకరాభరణత సతపటత: 14-267
పలల్లవ:    కతటవో కానవో కాని కాతతమనసు

  దతటతనమతతయును తగలే సుమత్మి
చ. 1:      దవువ్వెలనే నినున్ననఁ జూచి తల వతచకొనెనఁ గాని

  నివవ్వెటలీ ల్లనఁ దలపలో నీరటూపే
   మవవ్వెపటాసలతోడ మరియును నినున్ననఁ జూచి

   నవవ్వెనఁగాని అదియతతా ననుపే సుమత్మి
చ. 2:     చెలి నీతో మాటలడి సిగద్గీవడెనితతే కాని

   నిలవలల్ల నఁ దమకమే నితడి వునన్నది
చెలనఁగె(గ)     టేట్టి తనివోక చేరిపాట పాడెనఁ గాని

  వలసినదదియలల్ల వరహమే సుమత్మి
చ. 3:   కూరిమనొదదనఁగటూచతడి గటట్టి సేసుకతది గాని

    పారితతచె కోరికల పపై పపై నదే
    యరీత శ్రీవతకటేశ యితతని నీవు గటూడిత-

    వరాని చనవు నీకె యిచిచ్చెనది సుమత్మి



రేక: 0645-4ధనాన్నశి సతపటత: 14-268
పలల్లవ:    ఎదిరినఁ దనెన్నరనఁగనఁడు యవవ్వెనఁడే వనఁడు

    గది గచచ్చె వలప కూళటవ వనఁడు
చ. 1:    వళల్ల నొచచ్చెనననఁగానే వడి వటట్టితీసని

   యలల్లవారనఁ జూడనఁగాను యడడనఁడా వనఁడు
    పలల్లదాన నేనఁ దిటట్టిన పకపక నవవ్వెని

   వలల్లవరిగానఁ గడు వఱఱ్ఱైటవ వనఁడు
చ. 2:    పనిగలదననఁగానే పయతదలోనఁ జెయి చానఁచ

  తనునఁదానె చలపాదితనమా వనఁడు
    కినిసి యాన వటట్టిన కితదుపడి మొకీక్కని

  మనిమని పనుగొలల్లమతకటవ వనఁడు
చ. 3:      వదదని ములగనఁగానే వచిచ్చె తానఁ గానఁగిటనఁ గటూడ

   గదదరి శ్రీవతకటాదిద్రి ఘనునఁడే వనఁడు
   పొదుద వోయ చాలననన్ననఁ బోనీక పననఁగీని

  సుదుద లనే బద్రిమయితచేజూటటవ వనఁడు



రేక: 0645-5భటూవుళ సతపటత: 14-269
పలల్లవ:   తనవలనే చటూచ తరణులను

   ఘనుల మానాపతులనఁ గాక సేయవలనా
చ. 1:   సిగద్గీతో నేనుతడనఁగాను చితతతోనుతదాననతటా

  వగిద్గీ ననేన్నలడనే వకక్కటకక్కటే
  అగద్గీమెపైన ఆడువార అణనఁకవతోనుతడనఁగానఁ

  నెగద్గీలతచేమగవానఁడు యేడనెపైనానఁ గలనఁడా
చ. 2:   అవవ్వెలిమోమెపైన దానినలిగి వుతదాననతటా

 రవవ్వెలగనాడుకొనీ రచచ్చెలోను
   పవువ్వెవతట మగనాల పొతచి గటట్టి ననుతడనఁగ

  మవవ్వెపనఁగోపము చటూపేమతకవానఁడు గలనఁడా
చ. 3:      దతడ నే నిలచతడనఁగా తనున్న నేనఁ బలిచేనతటా

  బెతడుపడ నాతోనేల పననఁగీనే
    వతడియు శ్రీవతకటాదిద్రి వభునఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

  దతడితోడనిటవతట తతత్తిరీనఁడు గలనఁడా



రేక: 0645-6శ్రీరాగత సతపటత: 14-270
పలల్లవ:    నెలనఁతక నేనఁటకతట నినన్ననే మేలయ

    తలపోసి తలపోసి తనున్ననఁ దానె మఱచె
చ. 1:   చితతాజలధి యితకె చెలివరహగిన్నచే

   చెతతనునన్న యటట్టి చెకక్కచేయి జారె
   వతతల వాబ్రాసేట నేలవాబ్రానఁతలనటేట్టి నిలిచె

  వతతలపైనవలిల్లమనఁద వలిల్ల దోనఁచెనదివో
చ. 2:    పలకల వాడె నిటటూట్టిరప్పుల గాలిచేతను

   సొలసి యిపప్పుట ఆపసపము వాస
    తలనఁకక యితదానఁకా దపైవము దటూరేదనఁ బోయ
    వలపల రేనఁగి రేనఁగి వడినఁ బడెనదివో

చ. 3:    చొకక్కదేరె కనున్నలను చటూచేట ఆసలచేనఁత
    నికిక్క లేచి కూచతడె నీవు రానఁగాను

    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యిట నీవు గటూడితవ
   చికక్కల సిగద్గీలనఁ బాసి చిమత్మిరేనఁగెనదివో



రేక: 0646-1ముఖరి సతపటత: 14-271
పలల్లవ:    సటూడుబతటనే బలల చటూపతచ వచిచ్చెతమద

    యడ మనమే కూళల మతనఁడేమ సేసునే
చ. 1:    నగ నేరిచినవానఁడు నాలికానఁడు మనవానఁడు

  తగనీనఁడు యతతపైనానఁ దేరనీనఁడు
   వగటన మనమే వఱిఱ్ఱైవారమెపై యితదానఁక

    జగడితచితమ గాక చాలనఁ జాలనఁ బదవ
చ. 2:   కడురాజసపవానఁడు గామడివానఁడు మనల-

  నొడనఁ బరచనఁడు మాటకతత్తిరమనఁడు
  అడియాసలనటూరకే అతడనుతటమతత కాక

  గొడవకానఁడితనఁడు కూడనీనఁడు పదవ
చ. 3:   ఇదదరినడిమవానఁడు ఇచచ్చెకనఁడు మనమతక

  తదదలేనఁడు లోపలికి తగిపోనీనఁడు
 గదదరీనఁడు శ్రీవతకటఘనునఁడొకరొకరినే
   వదిదకతోనఁ గటూడెనితక నొకక్కటపైతనఁ బదవ



రేక: 0646-2గతడకిగయ సతపటత: 14-272
పలల్లవ:    మాటలేల మటూటలేల మాపదానఁకా జోలియేల

    కూటవ చేక తత్తిగోరి గరతుక రారా
చ. 1:     వోరి నాపలకనఁ బతత మొకక్కటగానఁ జేయకనన్న

    పేరకొని నీవు వటట్టి పటట్టిరా ననున్న
   యరసాననేమనిన యడ నీతో నాకేల

  గారవాన మదనునిగరిడికి రారా
చ. 2:     చలము సాదితచి నినేన్న సమత్మితతచనఁ జేయకనన్న

   నలవురిలో ననున్న నవవ్వెరా నీవు
   పలిచి నీక నాక పతటపటట్టి బీరమేల

   కలతము వలపల కలినికి రారా
చ. 3:     చేరి నినేన్న యతదుకెపైననఁ జేయి చానఁపతచకవుతటే

   ఆరసి ననేన్న వతగేలడరా నీవు
    యరీత శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   చటూరలగా నాచనున్నల సటూటకినఁక రారా



రేక: 0646-3లలిత సతపటత: 14-273
పలల్లవ:    అనిన్నటా వవకివని అతదుర నినున్న

    కనున్నలనఁ జూచినపప్పుడే కానఁక చలల్లనఁ దగనా
చ. 1:      అతదర మెచచ్చెనఁగ నే నౌననేనఁ గాదనేనఁ గాని

  అతదము నీకయినటల్లలల్ల నాడరాదా
   ముతదుముతదే వటేల్లల ముతగోపమది యాల

   నితదలకే నామనఁద నీకితతనఁ దగనా
చ. 2:      కలల్లల నిజాల నేనే గకక్కననఁ దలిపేనఁ గాని

  చెలిల్లనటట్టిలల్ల నీవు సేయరాదా
  పలల్లదపనఁదిటేల్లల పగచాటనితత యేల

    వలల్లవరి గాక తొలేల్ల వరగనఁగనఁ దగనా
చ. 3:     సరవతో నీమనసు సతతసితచనఁ జేసేనఁ గాని

   తరవాత పనులలల్లనఁ దడవ రాదా
    గరిమ శ్రీవతకటాదిద్రి ఘనునఁడ నేనఁ గటూడితని

   తరముగ గోరనటూనఁది గొణనఁగనఁ దగనా



రేక: 0646-4శతకరాభరణత సతపటత: 14-274
పలల్లవ:  సిగద్గీవడనినఁకనేల చెపప్పురాదా

   వగద్గీళతచ నీవలప వభునఁడు నీకెవవ్వెనఁడే
చ. 1:    పేగమమున వగదానఁకా పపప్పు సేసినటట్టిమోవ

  కామతతతగముల చొకక్కకనున్నల కావ
   మోములోనఁ గళల దేరెమోనముతో వసివాడు

   యేమే నీకెకక్కడిదే యవవ్వెనఁడు భోగితచెనే
చ. 2:    ననల వరలకొపప్పు నలనఁగిన జోకల

  చనునఁగవ మనఁదట శశిరేకల
  పననఁగిన రతకేళ పతజెమటజారల
   పనగొని యకక్కడివ పగయునఁడు నీకెవవ్వెనఁడే

చ. 3:     మేర మరె ముకక్కనను మకిక్కలి నిటటూరపల
  తేరెను మేనఁదనఁగె కొతత్తితీరపల

   యరీత నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెననేవు
  కారణమెటట్టి గలిగె ఘనునఁడితనఁడెవవ్వెనఁడే



రేక: 0646-5తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 14-275
పలల్లవ:   అతగనభావము చటూడవయత నీవు

    యితగితాన నినున్ననఁ జూచి యిటట్టి పలకితచె
చ. 1:     సిగద్గీననటూరకె వుతడె చెలి యతతలో నీవు

   దగద్గీరనఁగా నవువ్వె నవవ్వె తనలోనే
    వగద్గీళతచి యటట్టి నీవు వసనఁ గానఁగిలితచకోనఁగా

   నిగద్గీలనఁ గరనఁగకొతటా నిటటూట్టిరప నితచెను
చ. 2:     కనున్నల తొలత మటూస కామనినటట్టి నీవు

   చనున్నల వసుకనఁగాను చలి వాసను
    మనిన్నతచి యిపప్పుట నీవు మతచముపపైకినఁ దియతనఁగా

    చినిన్న చెమటలనఁ బొతగి చితత్తిము మరచెను
చ. 3:     చితతతోడనుతడి వుతడి చేరి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

  కాతతనెమోత్మిమున కళ దేరెను
    యితతలో శ్రీవతకటేశ యితకా నీవు రమత్మిననఁగా
   సతతసాన వఱఱ్ఱైవనఁగి చనవు మెరసను



రేక: 0646-6గళ సతపటత: 14-276
పలల్లవ:     కతటవో కానవో నీవు ఘనునఁడవు మనఁదటతుత్తి

  జతటవలపల నీపపైనఁ జలల్ల వదలడును
చ. 1:     వాసులకిక్కతచి యకిక్కతచి వాదులట వటట్టి వటట్టి

  యసుల రేనఁచేవు మాయిదదరిసతది
    తాసువలనునన్న నేము తగేద్గీట వారము గాము

    నీసముకము మాటల నినేన్న మోనఁచి వచచ్చెను
చ. 2:      తగవుల చెపప్పు చెపప్పు తారకాణ చటూప చటూప

  యగసకేక్కల సేసేవు యిదదరిసతది
    చిగరవతట వారము చివకే వారము గాము

    పగ నీమనఁదనే వచిచ్చె పళయపై నిలచను
చ. 3:      కనున్నల గీట గీట గడడముల వటట్టి వటట్టి

 యినిన్నటానొకక్కట సేసేవదదరిసతది
    యనిన్నక శ్రీవతకటేశ యిటట్టి మముత్మినఁ గటూడితవ

  మునిన్నటసుదుద ల నీకే ముచచ్చెటలపైయుతడును



రేక: 0647-1వతతవరాళ సతపటత: 14-277
పలల్లవ:     ఎతత నేరచకొతటవ ఇటేట్టి రానఁగా రానఁగా

   పతతగానివల పపై పపై బగిసేవు
చ. 1:     కాదురా నామాట నీకనఁ గడుచెవుల చొరవా

   యేదస చటూచేవు ననున్న నేమననవు
   వాదులడిచి నినిన్నటట్టి వలసినటట్టి తటట్టినఁగా

   సాదునఁగొయత తనముతో సారెక నవవ్వెవు
చ. 2:    యేలరా నేనితత నీక యగసకెక్కపదాననా

   ఓలి దగద్గీరనఁ బలిచి వరకతడేవు
    నీలగ లరినఁగియు నినున్ననఁ జేత దొబబ్బునాను

   గోలవలనే వుతడి కొతగ వటేట్టివు
చ. 3:      మేలరా నామాట నీక మెచచ్చెనఁ జోట గలిగెనా

  తాలిమతోనటూనఁకొతటానఁ దల వతచేవు
    ఆలితచి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

 యేలటపవానివలనిటట్టి పననఁగేవు



రేక: 0647-2లలిత సతపటత: 14-278
పలల్లవ:     ఇతకా నీకనఁ జెలల్లదా యవవ్వెరినేమ సేసినా

   కొతకనేల యిదివో నాకొతగ నీచేనునన్నది
చ. 1:   కోరినటట్టి చెలల్లనఁగా కొమారికములలల్ల

  సారెక రేపలల్లవాడ సతదులలోను
  ఆరసి నీవుదదతడాలనిన్నయును జెలల్లనఁగా

  కూరిమ సేసిన గోపకలవదదను
చ. 2:     సేసినటట్టి చెలల్లనఁగా చేరి రకమణనఁ దచిచ్చె

  బేసబెలిల్ల తనపనీ పతడిల్లలోన
    యసు లేక నీవు మాటలేమాడినానఁ జెలల్లనఁగా

   బాస సేసి నీవు బాలబమత్మిచారిననన్నవ
చ. 3:     నతటన నీకనఁ జెలల్లనఁగా నరకాసురనినఁ దుతచి

  వతటనఁ దచిచ్చెన పదారవలవలప
    యితటనె శ్రీవతకటేశ యిద నీకనఁ జెలల్లనఁగా

  జతటల నారతులలో సామాబ్రాజతము



రేక: 0647-3సామతతత సతపటత: 14-279
పలల్లవ:    ఇతతట మనిన్నతచరాదా యేరా నీవు

  మతతుకెకెక్కనా నీ మగతనమపడే
చ. 1:   మౌనాననుతడినవారి మాటలడితచ వచేచ్చెవు

    కానవు మాలోని చితత కటాట్టి నీవు
  వని నీకనిపప్పుడితత వులల్ల సమెతత్తితేను

   మానినులకనఁ బతడెనా మరియు నీచేతను
చ. 2:     వరకే వుతడిన వారినొడల ముటట్టి వచేచ్చెవు

  యేరా ననన్నడుగవు యితచకతతాను
   భారప నీజవవ్వెనము పటట్టిరాక వుతడితేను

   యరీతనితతుల మనఁద నిట చటూపవలనా
చ. 3:   వదిదకి వచిచ్చెనవారినొడివటట్టి తీసేవు

  పొదదరనఁగవట ననున్ననఁ గొసరతాను
   అదిదరా శ్రీవతకటేశ అతతలోనే గటూడితవ

   వుదదతడప నీవలప వువదల భాగతమా



రేక: 0647-4ముఖరి సతపటత: 14-280
పలల్లవ:   ఆనఁటదానిగోడు చటూడరయోత యమగవారినఁ

   కేనఁటబుదిద వుటట్టితచె నీసడపనఁ గరత్మిము
చ. 1:    యిరవరనఁగము మముత్మినితత సేసేవని నీకే

  కరనఁగదు నీమోము గనన్నదానఁకాను
   మరిగినయాకెనఁ దచిచ్చె మాటలడితపచ నాక

   సరిగానఁగనఁ జేసితవ సతగతాయనఁ బనుల
చ. 2:   యతచనెపైత నీగణము ఇటవతటదయతనని

 వతచనలేకాడుకొతదు వలతువతటా
    ఇతచకతత చలివాసి యదుటకి దనినఁ దచిచ్చె

  మతచమొకిక్కతచకొతటవ మతచివాయనఁ బనుల
చ. 3:    మోసపోయి నమత్మిత నీమోహమది నిజమతటా

  ఆసపడి నవువ్వెదు నీవలమేవతటా
    వాసికి శ్రీవతకటేశ వడి ననున్ననఁ గటూడితవ

  వసాలకాకెనతపత వడుకాయనఁ బనుల



రేక: 0647-5లలిత సతపటత: 14-281
పలల్లవ:   వడుకకానఁడవౌదువు వట ష్ఠూలేశ నాక

 వడెమచేచ్చెవపప్పుటని వట ష్ఠూలేశ
చ. 1:   వాసితో నీవదదనఁ దలవతచకొతటేనతతలోనే

   వసేవు పూవులనఁ గొని వట ష్ఠూలేశ
   ఆసపడి నీమనఁద నాకానలేల పటేట్టివు

  వసమతత పనికెపైన వట ష్ఠూలేశ
చ. 2:    సనన్నల నీవదద నేను సమత్మితతచకతడనఁగానే

  వనెన్నలనవువ్వె నవవ్వెవు వట ష్ఠూలేశ
  చనున్నలతట వరకెపైనా సరసములడేవు

   వనన్న కనన్న సుదిదగాడు వట ష్ఠూలేశ
చ. 3:    పలకకతడితే నాతో బతడునఁబటూతునఁ గెలసేవు

  వలయ శ్రీవతకటాదిద్రి వట ష్ఠూలేశ
    బలిమ ననున్న గటూడనఁగానఁ బనులలల్ల నఁ జకక్కనాయ

  వలపలే లోనాయ వట ష్ఠూలేశ



రేక: 0647-6సామతతత సతపటత: 14-282
పలల్లవ:    నీవ వనఁడుకొనవయత నీవు సేసినసేనఁతక

 మావతటవారిచేత మాటలేనఁటవయాత
చ. 1:    సిగద్గీల దేరీనో చితతనఁ బొరలీనో

   దగద్గీరి యుతడియునితత తల యతత్తిదు
   అగద్గీలమెపై నేమేమనన్న అటేట్టి కసరకొనీ

   యగద్గీ నీవమ సేసితో యఱనఁగమయాత
చ. 2:    చనవు నెరసనో చలము సాదితచనో

    ననిచి నీతోనఁ గొతత నవువ్వె నవవ్వెదు
   కనునఁగొని మాక మాకే కానుకిచిచ్చెననొలల్లదు
  కొనమాట నీవ యఱనఁగదువయాత

చ. 3:   కోపము మతనునన్నదో గటట్టి సేసుకనన్నదో
   పపై పపై నివవ్వెరగల బద్రిమశనన్నది

   యేపన శ్రీవతకటేశ యితతలోనే కూడితవ
  తీపల యవడమాయ తలియదయాత



రేక: 0648-1మాళవశ్రీ సతపటత: 14-283
పలల్లవ:    ఏల నాతోనే నీక యితతవలనా

  తాలిమతో నాచేనఁతల దకిక్కతచకోలేనా
చ. 1:    రాకపోకలనే ననున్న రానఁపసేసి నీవతత

    పపైకొని నవువ్వె నవవ్వెవు పతతమా యిది
    జోకల నీ సరితల చటూతమని వుతటనఁగాక

  చకాకపరచి నినున్ననఁ జికిక్కతచలేనా
చ. 2:   ఇచచ్చెకమాడినమాట యగసకెక్కముగనఁ జేసి

   పచిచ్చె సేసేవతదరిలోనఁ బతతమా యిది
    వచచ్చెరాక తొలేల్ల నీతో వాదొలల్లకతదాననఁ గాక

   రచచ్చెకెకిక్కతచి నినిన్నటట్టి రవవ్వె సేయనోపనా
చ. 3:    చనవచిచ్చె కానఁగిలితచి సారెసారెనఁ గటూడేవు

   పనులలల్ల చకక్కనెపైన పతతమా యిది
  యనలేక శ్రీవతకటేశ ననేన్నలితవ

  వనకముతదలల్ల నీతో వనన్నవతచకతదునా



రేక: 0648-2లలిత సతపటత: 14-284
పలల్లవ:    చేరి నీకనఁ బలమారనఁ జెపేప్పుదేమ

    వరకే నినున్ననఁ జూచక వుతడేదే మాకినఁకను
చ. 1:   రవవ్వెలగనలల్లనానఁడు రాజసాననుతడి నాతో

  నవవ్వెనటేట్టి సేసితగా నామాట
   నివవ్వెటలల్ల నీగణము నేనెరినఁగి తలిసేనా

   దవువ్వెలనుతడి మొకేక్కదే తగవు మాకినఁకను
చ. 2:     పలల్లదాన నీవు నాపపైనఁ బతతముల నెరపచ

   చెలిల్లనటట్టి సేసితగా చేకొని ననున్న
    యలల్లవారనఁ జూడనఁగాను యినఁక నినన్న నేదేమ

  చలల్లనఁగానిచచ్చెలడుటే సరవ మాకినఁకను
చ. 3:     గకక్కన నీవు వచేచ్చెసి కానఁగిట బగితచినదే

   దకెక్కనఁగా నాతో నీవు తమకానను
   ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ యేనఁట వనన్నపములినఁక
  వకక్కసప సతతసాన వఱఱ్ఱైవనఁగటనఁకను



రేక: 0648-3ముఖరి సతపటత: 14-285
పలల్లవ:     పతతము నెరప వచిచ్చె పలచనెపైతవ నీవు

   దొతతవలపలలోని దొమత్మినఁ జికక్కవు గదా
చ. 1:      కోపగితచి చటూడనఁ బోయి కొనల సాగ నవవ్వెత-

   వపనికో కాని నేనెరనఁగ లేదా
    చేపటట్టి నేనఁ దియతనఁబోతేనఁ జేతగోర దానఁకెనితతే

   యేపననాయముచోట యిద కాదు గదా
చ. 2:     చలము సాదితచ వచిచ్చె చనవు చేసుకొనేవు

  తలనఁపది యేనఁటదో తడవలేరా
   చెలనఁగి పపైనొరగితే చెమట మెపైసనఁకెనితత

   యలమ నీవడలిటట్టి యతగిలిగాదు గదా
చ. 3:     కడు సటూడుకనఁ బెననఁగి కనున్నల మటూసుకొనేవు

  తొడరి నీకరణకనఁ దుదలేదురా
   వడువక యిదివో శ్రీవతకటేశ కూడితవ

   బడిబడినిద నీక బలవుగాదు గదా



రేక: 0648-4శతకరాభరణత సతపటత: 14-286
పలల్లవ:  ఘనునఁడాతనఁడేమనాన్ననఁ గాదతదురా

  వనకటసుదుద లేల వవలపై నాను
చ. 1:    సిగద్గీదేరనాతనఁడు చెయి నీపపై వసితేను

   యగద్గీలనఁ దపప్పుల వటేట్టివలే యితత
    వుగద్గీడితచి యాతనఁడు వతట నినున్ననఁ బొగడనఁగ

  అగద్గీలమెపై వాదడిచేవవునే నీవు
చ. 2:   చనవచిచ్చె యాతనఁడు సరసములడనఁగాను

  పననఁగేవు సారెసారెనఁ బెదదరికమా
    మనసు గలయ నీతో మాటలిటట్టి యాడనఁగాను
   వనియు వనవు యవదమేలే నీక

చ. 3:    అడరి శ్రీవతకటేశనఁడటట్టి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను
    చిడుముడి వడి నవవ్వెనఁ జెలల్ల నే నీక

  బడిబడి నీకతనఁడు పతతములియతనఁగాను
  జడిసి కనున్నబొమత్మిల జతకితచనేనఁటకే



రేక: 0648-5బౌళ సతపటత: 14-287
పలల్లవ:    పడనఁతుల బద్రిమయితచే పతతగానఁడా నినున్న

 వడువనఁజాలకే యవధమెపైతరా
చ. 1:    వనెన్నల నీమాటల వలవని తేటలటూ

  వనన్నపప్పుటనుతడి నీక వఱిఱ్ఱైగొతటరా
 కనున్నలచటూపల కడునఁదరితీపలటూ

  యినిన్నటానఁ దగిలి నేనిటట్టియితరా
చ. 2:   ముసిముసినవువ్వెల ముతగిటలో దవువ్వెల, నీ

  పసలకనఁజికిక్క నేను పాయలేనురా
 కోసరేనటనలటూ కూరిమనటనలటూ

   వసువక చటూచి యితత వరిడినెపైతరా
చ. 3:    కలసే నీయాసలటూ కమత్మిట నీబాసలటూ

   తలనఁచి తలనఁచి యిటట్టి తగిలితరా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

 కలకాలమునునిదే కెపైకొతటరా



రేక: 0648-6బౌళరామకిగయ సతపటత: 14-288
పలల్లవ:    అతతకనోపతేనఁ జాలనతదుక నేనఁ గాదనేనా

   చెతతలనే వరకనన్ననఁ జిమత్మిరేనఁగనఁ బనుల
చ. 1:    వడివటట్టి తీసేవు వరకే యానవటేట్టివు

   అడరి నీయితటకి రమత్మినుచ నీవు
  వడిగానాడనునన్న వార వాదులడిచితే

   గొడవ మానుపలేవు కొదిదమరనఁ బనుల
చ. 2:     చెకక్క గడు నొకేక్కవు చేతులతత్తి మొకేక్కవు

  అకక్కరనఁబొతుత్తి బోసేతమనుచ నీవు
   కకక్కసితచి నీసతుల కెపైదపప్పు సేయవచిచ్చెతే

   చికక్కక నేనే ముతదు చేముతతునపడు
చ. 3:    కనున్నలరిచేవు నాక కానఁగిట బగితచేవు

   అనిన్నటా ననున్న మనిన్నతచేననుచ నీవు
    ననున్న నీవు గటూడితవ నగతా శ్రీవతకటేశ
   మనన్నక నీసతులను మెటట్టి యలనఁబడును



రేక: 0649-1బౌళ సతపటత: 14-289
పలల్లవ:    ఏనఁట జాణతనము నీవ మయాత

 ఆనఁటదానిమనఁద నీవదేమయాత
చ. 1:    చితత్తిర పగతమవలనఁ బేరి నిలచతడనఁగాను

  హతత్తి రమత్మిని పలవవదేమయాత
   కొతత్తికొతత్తి సిగద్గీతోడ కరల దువువ్వెకోనఁగాను
 యితత్తిల మాటలడితచేవదేమయాత

చ. 2:    మటూసిన ముతత్తిమువల ముసుగ వటట్టి కతడనఁగా-
  నాసనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి కోవదేమయాత

  సేసకొపప్పు వతచకొని చితతతోడనుతడనఁగాను
  యసుదరనఁ జెకక్క నొకక్కవదేమయాత

చ. 3:     తనియని తమకాన తపప్పుక నినున్ననఁ జూడనఁగా
 అనుగ సరసమాడవదేమయాత

   యనసిత శ్రీవతకటేశ యితత నీవటేట్టి
 యినుమడితచె వలపలిదేమయాత



రేక: 0649-2సామతతత సతపటత: 14-290
పలల్లవ:   ఆతనితోనీమాటే అనరే మర

   చేతకి లో నెపైనమనఁదనఁ జెపేప్పునఁగాని
చ. 1:   తపప్పుక చటూచినచటూప తగలనాడినమాట

  యపప్పుడునఁ బాయదు నాయదలోనను
    కపప్పురమే అతపనఁ గాని కటకట యితతసేసి
    యిపప్పుడు యవళనెపైన యేల రానఁడే తాను

చ. 2:     కనున్నల మొకిక్కనమొకక్క గకక్కననఁ జూపన సనన్న
  యనున్నకొతట నాలోనే యితదానఁకాను

     మనన్ననలే మతచెనఁ గాని మాటలడనఁ బొదుద లేదు
    యినిన్నటానఁ దా నేరపరి యేమనీనే తాను

చ. 3:    కొతగవటట్టి తీసినది కొనగోర మోసినది
 సతగతాయనితదరిలో సారెసారెక

  ఇతగితమెరినఁగి కూడెనిద శ్రీవతకటేశనఁడు
  వుతగిట నేనేమనాన్న నోరచకొమత్మినవ



రేక: 0649-3కాతబోదిసతపటత: 14-291
పలల్లవ:   ఆడనఁగల మాటలలల్ల నాడిత నేను

  వడుకలినిన్నయునఁ జెలల్ల వచారములేనఁటకి
చ. 1:    కతటమ నీగణముల కనున్నలనఁ జూచినపడే

  వతటమ నీసుదుద లలల్ల వగదానఁకాను
   తొతటవలనఁ గాదు నీవు దొరవపైతవనఁకనేమ

    అతటేనఁ జవుల గావు ఆయనాయనఁ బనుల
చ. 2:   పటట్టితనతగమచెచ్చెము భావతచి చటూచినపడె

  పటట్టిత నీమనఁదనొకక్క పనునేరమ
 దిటట్టివపైతవనిన్నటాను తరవలకానఁగిటను

   యటట్టి ననరాదు నినున్ననినఁక నేల కొసర
చ. 3:    చేకొతట నీచేనఁతల చేయి ముతచినపప్పుడే

   దాకొతట నీరతులలో దగద్గీరి నేనఁడు
   యకడ శ్రీవతకటేశ యిరవపైన మోహముల-

  నేకమెపైతమదదరము నినఁకనేల మరనఁగ



రేక: 0649-4మేనఁచబౌళ సతపటత: 14-292
పలల్లవ:   మాపదానఁకా రేపకాడ మాయలేల

    తీప చేనఁదుల గలపతే తననఁ జవులవునా
చ. 1:    నిదుద రకనున్న లతోడ నీవు మాటలడనేల

  పొదుద ననఁ బవవ్వెళతతువు పోరాదా
  అదోద దిటట్టికూళతనమపప్పుటని నెరపేవు

   గదిదతచి యతతచటూచిననఁ గలల్ల నిజమౌనా
చ. 2:    యకక్కడో పరాకతోడనీడ నాతో నవవ్వెనేల

  మకక్కవగల చోటకే మగడరాదా
  పకక్కటవలపతోడి పూసగొతడి తనమేల

   పకక్కన మొఱనఁగితేను పగల రేయౌనా
చ. 3:  అసురసురలతోడ ఆయములతటనఁగనేల

   కొసర దరనఁగ ననున్ననఁ గటూడనఁగరాదా
   పొసనఁగ శ్రీవతకటేశ భోగితచితవద ననున్న
   యనఁగ నీళల్లడిచితే నెపప్పుడు రెతడౌనా



రేక: 0649-5మనోహరి సతపటత: 14-293
పలల్లవ:  వరహమే కూడెపైనవఱిఱ్ఱైవారము

   యిరవపై తనితకా మముత్మినేమ సేసేవో
చ. 1:   యదుర చటూపతచకొతటవతదానఁకా నాచేత

 వదకితపతచకొతటవ వగదానఁకాను
    కొదదర మాయితటకి కోరి యిటేట్టి వచేచ్చెసితనఁ

  వదివో ఇతకా మముత్మినేమసేసేవో
చ. 2:   వలపతచకొతటవద వాడలలో మాచేతనఁ

 బలిపతచకొతటవటట్టి బగియుచను
    తలనఁ పరినఁగి యతతలో దగద్గీర వచేచ్చెసితవ

 యలయితపలనె యితకానేమసేసేవో
చ. 3:   మొకిక్కతచకొతటవ ముతదరనే మాచేత

 దకిక్కతచకొతటమ మాతమకముల
   గకక్కననఁ గటూడితవద కమత్మిట శ్రీవతకటేశ

 యికక్కవలతటేవతకా నేమసేసేవో



రేక: 0649-6సామతతత సతపటత: 14-294
పలల్లవ:   వడుకకానఁడు గదమత్మి వజనగరములోన

   వడె వట ట్టి సతులను వనన్నముదదకస్కృషరనఁడు
చ. 1:    ఇతటలో నామగనఁడు నేనిదదరమునునన్న వళ

   వతటనే తానఁ జొచిచ్చె వచచ్చెనోయమత్మిలల
    దతట తనమున నేను తనకనున్నల మటూసితే
    చతటకి చేతుల చానఁచ జాణనఁడే యకస్కృషరనఁడు

చ. 2:    కమత్మిర మాయాతనఁడు నేనఁ గానఁగిలితచకతడనఁగాను
  వుమత్మిడినఁ దా మోవయిచచ్చెనోయమత్మిలల
   చిముత్మిచ నేనతతలోన సిగద్గీపడితే నాపకక్కనఁ

  నిముత్మిసేసుకొని పతడనిదివో యకస్కృషరనఁడు
చ. 3:   పేరకొని నావభునినఁ బలిచితేనటూనఁకొని

   వరకె తా వచిచ్చెకూడె నోయమత్మిలల
   యరీత శ్రీవతకటాదిద్రినిరవపై యడా నాడ

  కూరిముల వదచలీ ల్ల గోపాలకస్కృషరనఁడు



రేక: 0650-1బౌళరామకిగయ సతపటత: 14-295
పలల్లవ:  ఇతకా నీచలమెతదానఁకాను

 మతకనఁదనముల మాననఁగరాదా
చ. 1:    కాటక కనున్నల గసరీనఁ గొసరీ

  చాటవ వలపల జవరాల
  యేనఁటకి నీపరాకెతదానఁకనఁ జేసేవు

  కూటపసరసము గలకనఁగ రాదా
చ. 2:   సురతపనఁగళలట చటూపీ మోపీ

   సరికి బేసికి నీపపై జవరాల
  పొరలితపమాటల పొదేదల జరపేవు
  తరణనితతటనెపైన దయనఁ జూడరాదా

చ. 3:    వలయనొల నీపపై వస మోస
  చలివాస యిపడిటేట్టి జవరాల

   బలిమ శ్రీవతకటపత నీవు గలసిత-
  నలివణ అనన్నటట్టి అవుననరాదొ



రేక: 0650-2శతకరాభరణత సతపటత: 14-296
పలల్లవ:    ఆనఁటది కూళయిననటూ మరి అడడపటట్టిరాదు

    చటకి మాటకి వనన్నవతచనేల చెపప్పు సిగద్గీయతని
చ. 1:   చలివాసి నినున్నసారె నాయదుట

 పలిచనెవవ్వెతరా దనిబీరమతకేమతదును
  యిల చొచిచ్చెవచిచ్చె యతగిలిరతకి
  తలకొని చటూచేతరణీనఁ గలదా

చ. 2:    మొగము చటూచితే ముతదుగానే నీతో
 నగినదవవ్వెతరా దనినటనలేమతదును

   పగల చాటచ పాసిన మోహము
  మగవానిమనఁద మగడితచనఁ దగనా

చ. 3:   యిటట్టి ననున్ననఁగటూడి యనసిననినున్ననఁ
 దిట ట్టినెవవ్వెతరా దనిదమసమేమతదును

   వటట్టి శ్రీవతకట వనన్నముదద కస్కృషర
  గటట్టి వడువనఁగ కొమత్మికనేల



రేక: 0650-3శతకరాభరణత సతపటత: 14-297
పలల్లవ:   నీవతత సేసినాను నీకమరను

  యవల మావతటవారికితవౌనా నేనఁడు
చ. 1:     వడువక ఆప నీతో వనన్నపాల సేయనఁగాను

    నడుమ నే మాటాడితే నవవ్వెరా ననున్న
    యడమచిచ్చె నీవ ననున్నయిటట్టి మనిన్నతచనఁ జూచేవు

  పడనఁతులతోననెలల్ల పచిచ్చెగాదా నాక
చ. 2:     సరినుతడి యాప నీతో సరసమాడేట వళ

   వరస వతతడుగతగ వపైపా నాక
   తరలక కొతగవటట్టి దగద్గీర ననున్ననఁదసేవు

   తరణులపపై కొసర తగవా నాక
చ. 3:    వతటనుతడి యాప నీకనటూడిగాల సేయరానఁగా

    జతటపై నేనఁ దిరిగేది సరవా నాక
   వతటనే శ్రీవతకటాదిద్రి వనన్నముదద కిగషరరాయ

    అతట ననున్ననఁ గటూడితవ అరదాయ నాక



రేక: 0650-4ముఖరి సతపటత: 14-298
పలల్లవ:    వటట్టి దటూర మాకెల వదదయాత

  చిటట్టికాలిటాల్ల నీవు సేసేటకొరకా
చ. 1:    యరవపై సవతులినఁక నేమతదురో మాయితటకి

   వరస దపప్పు రానేల వదదయాత
   తరవాతవార నేము దగద్గీరి వాదడువనఁగా

  వరసి నీవు నవువ్వెతానుతడేటకొరకా
చ. 2:    ఆరసి నీక బగవపైన వుతగరమచేచ్చెవు

   వారి సొముత్మి నాకేల వదదయాత
     గార వాననాప యిది కని ననన్నడుగ రానఁగా

  నారకొన నీవపప్పుడు నవవ్వెటకొరకా
చ. 3:   ముచచ్చెటనితదర మోచి దితచవలనతటా

   వచిచ్చె నాకొతగ వటేట్టివు వదదయాత
   యిచచ్చెకనఁడ శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  పచిచ్చెగా ననున్నరముననఁ బాయకతడేకొరకా



రేక: 0650-5రామకిగయ సతపటత: 14-299
పలల్లవ:  ఎరపరికప పొతదులిపడేనఁటకే

  కరణ గలపప్పుడే కనుపట ట్టినఁగాక
చ. 1:    రాక వుతడినవభుని రమత్మినిపలవనఁ బోతే

   కూకల వతుత్తి లే కాక కూరిమతటనా
   దాకొని తానే వచిచ్చె తగిలినపప్పుటవళ

   చౌకలినిన్నయును బాసి చవ వుట ట్టినఁగాక
చ. 2:    చితత్తిము రానివానితో చిటట్టికాల సేయనఁబోతే

    రితత్తిక రితేత్తి కాక రీత వచచ్చెనా
   మొతత్తిమనాతనఁడె వచిచ్చె మోహము సేసినవళ

   బతత్తి గలిగి నాతోడనఁ బాయకతడనఁగాక
చ. 3:   వలసనొలల్లనినాని నొడివటట్టి తయతనఁబోతే

   బలవతతములే కాక బాగ వచచ్చెనా
  అలరి శ్రీవతకటేశనఁడాతనఁడే ననున్ననఁగటూడె

 కలకాలమునునిటేట్టి కెపైకొనీనఁగాక



రేక: 0650-6ముఖరి సతపటత: 14-300
పలల్లవ:     ఇరవు దలియ లేర యితతేసిజాణల మర

    యిరగ పొరగవార యితకా మముత్మి నగరా
చ. 1:    సతకె లేక యాపతోడ సరసములడనఁగాను

   యితక నేనఁ గొసరదునా యేడసుదుద ల
   వతకలొతత్తి మరాతని వలప చెలల్లనఁబెటేట్టిర
    మతకల వోచెలలల మరి మముత్మి నగరొ

చ. 2:      మోము చటూడనఁగా నాకెచే మొకిక్కతచ నాక రానఁగానఁ
   నేమని నే మాటలడేనేడ సుదుద ల

  యమాటలకే మర యిచచ్చెకములడేర
    దోమట మతగవుక దటూరి మముత్మి నగరా

చ. 3:     ఆప ననున్న సరిచేసి అటట్టి కానఁగిటతచకోనఁగానఁ
  నేపనులనినఁకనేల యేడ సుదుద ల

    చేపటట్టి ననున్న వతతతో శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
  యపనికొడనఁబరచేరిటట్టి మముత్మి నగరా



రేక: 0651-1దేసాళత సతపటత: 14-301
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరేమ చెపప్పునా నీకిదేమానఁట

  యివవ్వెల నేనిటఱల్లత నిదేమాట
చ. 1:     చెపప్పునఁగానే లోనయిత చెయి నీక మనఁదాయ

 యిపప్పుటకి నీవాడేదిదేమాట
   తపప్పులేదు నీకయితే తమకము పసలేదు
  యపప్పుడు నేమే వఱఱ్ఱైలమదేమానఁట

చ. 2:    కదిసిత మదదరము కాదు కూడదనరాదు
   యదుర గదురగా నీ కిదేమాట
   మొదలనే మోసపోత ముచచ్చెటకనఁ బనిలేదు

  యద వటట్టి కోనోప నిదేమాట
చ. 3:     కాతతలితదర నెరనఁగనఁ గాల దొకిక్కతవ ననున్న

  యితతటవానఁడవు నీ కిదేమాట
   అతతలోనె శ్రీవతకటేశ ఆదరితచి కూడితవ

    యతతపైన వడువవు నీ కిదే మాట



రేక: 0651-2సామతతత సతపటత: 14-302
పలల్లవ:   ఇతకా రోయదు నాకనేనఁటమనసు

   కొతకలేని నావతట కూళలటూనఁ గలరగా
చ. 1:    వతతులక రావతటా వాదులడచి నీతోను

  యితత మన నొపప్పుతచేదేనఁటబదుక
    కాతతల నావతటవార గలరెతదరెపై నా నీకనఁ

     నితత వలచి తరిగే యడడ లేదు గాని
చ. 2:   అపప్పుట వలిసనొలల్లనటట్టివలప నీమనఁద-

  నిపప్పుడె కొనవసేది యేనఁటబదుక
   కపప్పున తమకముల కలప గతపలకొదిద

    వపప్పుచ నవవ్వెనావతట వఱిఱ్ఱై లేదు గాని
చ. 3:    మతదలితచి నీ వాడినమాట కలల్లలయనతటా

  నితదరితోనఁ జెపేప్పుది నాదేనఁటబదుక
    అతదుకె శ్రీవతకటేశ అతతలో ననున్ననఁ గటూడిత

   పొతదులేదా నావతటభోగి లేదు గాని



రేక: 0651-3ముఖరి సతపటత: 14-303
పలల్లవ:    ఎతదు వయేతవతదుకేమ యేమ దపప్పునితతలోనె

   కతదువ నీ సరితల కనుకొనేరా
చ. 1:    చెకక్క నొకిక్కనతతలోనె చెలల్లనఁబో కోపగితచేవు

  తకక్కక నాకొనగోర తానఁకెనతటాను
    కకక్కసితచి నీమేను గాజన గీరితే నీక

    దికక్క వచేచ్చెదవవ్వెతో నేనఁ దలిసేరా యినఁకను
చ. 2:     ముదుద వటట్టినతతలోనె మొకక్కలననఁ బగ చాట

 అదదలితచేవు నాయతగిలతటనతటాను
    వుదదతడాన నా తముత్మిలమోరి నీ నోరనిడితే
   పదదరికము చటూచేరా బీరప నినన్నపడు

చ. 3:    అటట్టి కానఁగిలితచకొతటే నానలవటట్టి వచేచ్చెవు
  వటట్టి క నాగబబ్బుల నినొన్నతత్తినతటాను

    నెటట్టి శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ కూడితవ
  తొటట్టిన నీమదమెలల్ల తుదకెకిక్కతచేరా



రేక: 0651-4సామతతత సతపటత: 14-304
పలల్లవ:     వలిల్లవరిస వలప వతట వతట రానఁగాను

  యిలిల్లదివో తలవతచే వనఁకనేనఁటచితతల
చ. 1:   గయాతళమాటలడి కనున్నల దేలవయుచ

   వయతన నీమనఁదనిటట్టి వళల్ల వసని
     పయతద జారనఁగనఁ జెలి పకపక నవవ్వెనఁ జొచెచ్చె
   ఇయతడనఁ దేరెనఁ బనుల ఇనఁకనేనఁటమాటల

చ. 2:     గదిదతచి నినున్ననఁ జూచి కాయమెలల్లనఁ జెమరితచి
  కొదిదమరనఁ దొడమనఁదనఁ గటూచతడి

   వుదదతడాననఁ జెవలోన వరకె యేకతమాడ
   ఇదదరిబాగలనఁ గతటనినఁక నేనఁట సుదుద ల

చ. 3:    మతదమేళల నెరప మచిచ్చెకతోనఁ గానఁగిలితచి
 చితదేటమోవతేనెల చిపప్పులితచి

    కతదువ శ్రీవతకటేశ కలికి నినున్ననఁ గలిస
    ఇతదరి మోముల చటూచి ఇనఁకనేల సిగద్గీల



రేక: 0651-5ఆహిరి సతపటత: 14-305
పలల్లవ:    వలనఁదినఁ జూతువు గాని వచేచ్చెయవయాత

   తలనఁచినతతము నీకనఁ దలకూడె నేనఁడు
చ. 1:   పటట్టిన వరహమే పడనఁతమేనిమనఁద

   ఇటట్టి నటట్టి చతదురనఁడే యతడ గాసను
    పటట్టి చ సాదు రేనఁగితే పొలమేర నిలవనఁడు

   నెటట్టిన ననేటమాట నిజమాయ నేనఁడు
చ. 2:    వలల్లనే నీతోనలిగివునన్న వళనే య-

 పలల్లదపరమణునఁడు బాదపటట్టిను
   చలల్లజతప భువలోన చాపకితది వలల్ల వని

   యలల్ల వారనాడేది యనిన్నకక వచెచ్చెను
చ. 3:    కూడిన కానఁగిటవళ గతపగటూడి కోవలల

   పాడి పాడి యితతరత వచిచ్చెసేసను
    వాడిక శ్రీవతకటేశ వనితనఁ గటూడిత వటట్టి

  చాడికాతడల్ల బద్రితుక సతములయతనా



రేక: 0651-6బౌళ సతపటత: 14-306
పలల్లవ:    మేలమేల జాణవౌదు మెసిత్తిరా నినున్న

   నాలికానఁడవపై ననున్న నవువ్వె నవవ్వెతచితవ
చ. 1:     ఘనునఁడ నినునఁ గనులనఁ గనన్నపప్పుటనుతడి నాక

  వనక నేరములతచ వరపయతని
   మొనసి నీకిదియేమ మొగసిరిమతదు గదోద
    వనితల ననున్న నవవ్వె వాకటట్టి గటట్టితవ

చ. 2:   బతత్తితో నీవనయాలపస వనన్నపప్పుటనుతడి
  చితత్తిము చెదరనాడ సిబబ్బుతయతని

   చితత్తిజనఁడు నీకినఁక చేతకి వసమెపైనానఁడో
   వతత్తివల వాడితచి వలప రేనఁచితవ

చ. 3:    కానఁగిటకి నీవు ననున్ననఁ గదిసినపప్పుటనుతడి
  వనఁననాడనఁ గొలపదు వడుకయతని

   చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్న
    మటూనఁగిన మటూనఁకలో నీక మొకక్కనఁగనఁ జేసితవ



రేక: 0652-1తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 14-307
పలల్లవ:   అపప్పుటనేల దటూరేరే అతనినోచెలలల

   కపప్పుళతచె వలపలల్ల గరతదే కాదా
చ. 1:    కనున్నలనే నవవ్వెనానఁడు కడు బుజజగితచినానఁడు

  అనిన్నటానెతచిచటూచితే నాతనఁడే నేను
    మనన్నన కడమ లేదు మనసు వలితలేదు

   ఉనన్నదాన రాజవల నొరల నాసరియా
చ. 2:    చేయిసనన్న చేసినానఁడు చెటట్టివటట్టి తీసినానఁడు

  ఆయనాయనఁ బనులలల్లనపప్పుడే నాక
  పాయములనొకక్కసరే భావములనఁ దారకాణే

   యయడ నాకోరికాయ నెదురేదే నాక
చ. 3:    కళలలల్ల రేనఁచినానఁడు కానఁగిటనే కూడినానఁడు

     పలకనఁ బతతము చెలల్లనఁ బెపై పపై నేనఁడు
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁడితత ననెన్నకక్కడు సేస

   బలవాయ నామాట పటట్టిరాదు మదము



రేక: 0652-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-308
పలల్లవ:   వలసినపప్పుడు మేము వచేచ్చెముగాని

  మలసి మమత్మివళ మనిన్నతచరయాత
చ. 1:    తరణచితత్తిము నీతలనఁప కొలనఁదే కాక

  యరవుల మామాట యేనఁటకయాత
    వరసి బుదుద ల చెపప్పు వకరి వారముగాము
    మరిగి వుతడేర మరే మరి మేమేలయాత

చ. 2:     అతగన చలము మ అలకకోలనఁదే కాక
  సతగతగాని నటూపొతదు చాలనయాత

  వతగలిచేనఁతల మొకిక్క వదిలితపతచకొతటమ
  ముతగిటనుతడేము మాతో మొగమోటేలయాత

చ. 3:    వనితపగయము నీవలప కొలనఁదే కాక
  తనిసితమ మానీట దకెక్కనయాత

    చనవున మక మకే చకక్కనెపై కూడితరిదే
   ననిచి శ్రీవతకటేశ నవువ్వె నవవ్వెమయాత



రేక: 0652-3సామతతత సతపటత: 14-309
పలల్లవ:    నామొగమాటములే ననున్న నితత సేసనఁగాక

    యేమ సేసినా నీవు యినిన్నటకినఁ దగవా
చ. 1:    అతదరనిదతత కలల్లరనేరతటా నాక నాకే

  వతదుల నీమాటలలల్ల వతటనఁగాక
    మతదలితచి నీవు నినన్న మాయితటకి రానపప్పుడే

     సతదడి నే నినున్ననఁ బగ సాదితచనఁ జెలల్లదా
చ. 2:    ఆనఁటదానికితతయేల అని నే వచారితచి

   గానఁటప నీ వనయాల కెపైకొతటనఁగాక
   వానఁటప నీమేని చితదువతదుల చటూచినపడే

    యటన నినిన్ననిన్నటాను యేనఁప నాకనఁ జెలల్లదా
చ. 3:   కూడినచోటనితకేల గోరపటట్టినని నేనే

    వోడక నినున్ననఁ గలసి వుతటనఁ గాక
    యడనే శ్రీవతకటేశ యితత నీవు సేసినతదు-
   కాడనీడన సుదుద లనీన్ననఁ జెపప్పునఁ జెలల్లదా



రేక: 0652-4బౌళ సతపటత: 14-310
పలల్లవ:    ఎమెత్మిలినిన్నయునునఁ జేసి యేల లోనఁగేవు

    సమత్మితతచనఁ జేసి యటట్టి జటట్టి గొనరాదా
చ. 1:   కాటకకనున్నలనాప కానఁకలనఁ గోపతచెనతటా

   యేనఁటకి నీవు వరచే వడనుతడే
   ఆనఁటదానికోపమెతత ఆయమెతత నీవు చేరి

   నానఁటన మాటలడి నవువ్వె నవవ్వెరాదా
చ. 2:      తపప్పు నీపపై వసి యాప తల వతచకొనెనతటా

   వపప్పుగ నీవు మోనాన నుసుత్సరనేవు
  యిపప్పుడాప చలమెతత యియతకొలిపేదతత

    కొపప్పు దువవ్వె గబబ్బులపపై కొనగోర మోనఁపరాదా
చ. 3:    మతతనాననాప నీతో మతకల నెరపనతటా

    చితతతోడ నీక నీకే సిగద్గీ వడేవు
   యితతలోనె శ్రీవతకటేశ యపనఁ గటూడితవ

   పతతములలల్ల నెరప పచిచ్చె సేయరాదా



రేక: 0652-5కతతలవరాళ సతపటత: 14-311
పలల్లవ:   ఇతతక వచిచ్చెనమనఁదనినఁకనేల మొగమోట

   చితతదర నినున్న నేమ సేసినానునఁజెలల్లదా
చ. 1:     యగత నిదిదరితచేవు యిటట్టి నావదిదకి వచిచ్చె

    వగదానఁకా నీ పొతదు వగటా నీక
    చేగదేరనిని ఆడనఁ జేయ మరచి వచిచ్చెతా

   ఆగడపనినున్న దటూరనటట్టి నాకనఁ ఖలల్లదా
చ. 2:     పనిన్న తల నొచచ్చెనతటానఁ బెపైపపైనిటట్టి మటూలిగేవు

   వనన్నవతచే నామాట వసటా నీక
   యినేన్నసి మాయల సేయనీడనే నేరిచితవా
   కనన్నచోట నీగణల కాకసేయనఁ జెలల్లదా

చ. 3:     చెలిల్లనతతానఁ జేసి వచిచ్చె చేయివటట్టి పననఁగేవు
    పలల్లదాన నే నేనఁడు బానఁతే నీక

   వలల్లనే శ్రీవతకటేశ వరడితచి కూడితవ
   చలల్లజతపలను నినున్న జతకితచనఁ జెలల్లదా



రేక: 0652-6నాదరామకిగయ సతపటత: 14-312
పలల్లవ:    కటకట యినఁకనేల కానఁక రేనఁచేవు

  అటమటముల చాలనపప్పుట నామానఁటల
చ. 1:      నేరప మెరసి వచిచ్చె నేనఁడు ననున్ననఁ బలిచేవు

వరివారిముతదరనే,  వోరీ పోరా
   యేరా నే నినెన్నరనఁగనా యితతబతత్తిగలవానఁడ-
   వారసి ననేన్నల పటేట్టివపప్పుట నామానఁటల

చ. 2:    తొడినఁబడ నీకెవవ్వెతే దొరకకతటే వచిచ్చె
   వడివటట్టి తీసేవు వోరీ పోరా
  తడనఁబడ నీవలల్ల తనిసితమనిన్నటాను

  అడియాలమదే కతటమపప్పుట నామాటల
చ. 3:    ముకక్కతకక్కలకనఁ దచిచ్చె మోము చటూచినవవ్వెనాతో

  వకక్కటపైతవతతలోనే వోరీ పోరా
  చకక్కని శ్రీవతకటేశ జాణవవుదువనిన్నటాను

  అకక్కరదరనఁ గటూడితవపప్పుట నామానఁటల



రేక: 0653-1భపైరవ సతపటత: 14-313
పలల్లవ:      ఇతత నీక వనఁగా యిట నే వలచినది

    పతతాన నీసుదిద వతటే పరలలల్ల మెతుత్తి రా
చ. 1:    బలిమలో నే నీక పటట్టిపదేవులనెపై

   చెలలకెలల్లనఁ బద్రియము చెపప్పునఁ గలనా
   చిలకలతో కాకల చెతది మాటలడితచితే

  వలవతతనఁ జూచినవారెలల్ల నగరా
చ. 2:   వకక్కగదదమనఁద నీవదదనే కూచతడి

 మొకక్కలపసతులను మొకక్కనఁగలనా
    గకక్కన మాణకము గాజ భరణనఁ బెటట్టితే

    తకక్కవవునా అది నీ తపప్పుతదుర గాక
చ. 3:     యివల శ్రీవతకటేశ యిట నీకానఁగిటనఁ గటూడి

   సవతుల సరియపై యతచనఁగనఁ గలనా
    భువనేనునఁగ దోమను పూనఁచి లతకెనఁ బెటట్టితేను
   వవరితచనది నీ వలితే కాదా



రేక: 0653-2భవుళ సతపటత: 14-314
పలల్లవ:    ఏమయాత ఆనఁడుజనత్మిము యితత పలచనాయనా

   నేమము దపప్పునివానఁడే నెరజాణ మహిని
చ. 1:     పొతది నీ కానఁగిటలోనే పొలయలకల సేసి

  కతదువలతటనీవతటా కానఁక రేనఁచేవు
   మతదలితచి వనితల మనసు వచిచ్చెనటేట్టి

   పొతద నేరిచినవానఁడే పరషనఁడు మహిని
చ. 2:   వయతనే నీకానఁగిటలో పపరిసురతానక

   ఇయతకొననెపై తనతటా నెగద్గీ వటేట్టివు
   చయతన కామనుల చనవులే చెలిల్లతచి

  నెయతము సలిపేవానఁడే నెరజాణనఁడిపడు
చ. 3:     సురతవళను మేను చొకిక్కతచి పేరనఁ బలిచి

  యరవపై వుతదాననతటానేల నవవ్వెవు
   సిరల శ్రీవతకటేశ సేసవటట్టి పతడాల్ల డిత-
   వరదు నీవతటవానఁడు అరసి చటూడనఁగను



రేక: 0653-3శతకరాభరణత సతపటత: 14-315
పలల్లవ:   నీవటవతటవానఁడవా నేనే కాక

   వవలక నావలని వగిరము గాక
చ. 1:   పలిపతచినవానఁడవు పగయమాడక మానేవా

  కలనఁగినటట్టి నాతమకము గాక
  వలచినవానఁడవు వదదనుతడక మానేవా

  నిలవుమనేట నానేరమతతే కాక
చ. 2:   కనునఁగొనన్నవానఁడవు కానఁగిలితచక మానేవా

   చనవు మెరసిన నాచలము గాక
   ననుపపైనవానఁడవు నగక నీవు మానేవా

   తనివోక కొసరే నాతపప్పులితతే కాక
చ. 3:     సేస వటట్టినవానఁడవు చెనక నీవు మానేవా

   గాసి నినున్ననఁ బెటట్టిననాకడమే కాక
  యసుదర శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁగటూడితవ

   రాసికెకక్క మెచిచ్చెన నారాజసము గాక



రేక: 0653-4శతకరాభరణత సతపటత: 14-316
పలల్లవ:    అపప్పుట కానఁతాళన నతటనఁగా నినున్న

  అపప్పుగితచేవా వలపలతటనఁగా నినున్న
చ. 1:    వడిన నీనాసతది వరహతాపప వళ

  ఆడరాని మాటలలల్లనతటనఁగా నినున్న
   యడనే నీవు మనిన్నతచేదితచకానెరనఁగ లేక

   ఆడుకోల మాట దపప్పునతటనఁగా నినున్న
చ. 2:    మతకల నాకోరికతో మనసు పటట్టినఁగలేక

  అతకెక వచిచ్చెనటట్టిలల్ల నతటనఁగా నినున్న
    పొతకప నీకస్కృప నేనఁ బొసగనఁ దలియలేక

  అతకగానివలనే అతటనఁగా నినున్న
చ. 3:     పాయక నీవు ననున్ననఁబెపై కొతట దలియలేక

   ఆయాల సనఁకిన వతగెమతటనఁగా నినున్న
    యయడ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నీవు గటూడనఁగాను

   ఆయనఁబోయ నినఁకనేల అతటనఁగా నినున్న



రేక: 0653-5సామతతత సతపటత: 14-317
పలల్లవ:    నెరజాణ యానఁటదపైతే నినున్ననితత గొసరనా

   వరవరనఁగక నేనే వసరితచేనఁ గాక
చ. 1:    యేర నీ వరకతడనఁగానితతట వరగవదాద

   చేరి వటటూట్టిడిగాలితకానఁ జేసేనఁ గాక
   యరీత నీవుతడనఁగానితటకినఁ బోవదాద నేను

   వరెపై యేమోనీక వనన్నవతచేనఁ గాక
చ. 2:    పలవక వుతడనఁగాను బీరాన నేనుతడవదాద

   వలవనిజాలినఁ బడి వచిచ్చెతనఁ గాక
   చలముతో నీవుతడనఁగా చనవుల మానవదాద
   తలనఁపలో కానఁతాళన దగిలేనఁ గాక

చ. 3:     పాసి నీవపప్పుడు రానఁగా బలిమ చటూపవలదా
   ఆసల నినున్ననఁ గానఁగిటనలమేనఁ గాక

   యసుదర శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   వసరి యలయవదాద వగిరితచేనఁ గాక



రేక: 0653-6హితదోళవసతతత సతపటత: 14-318
పలల్లవ:     మ యిదదరి వభవాల మేము చటూడవలదా

    యయడ మముత్మి మనిన్నతచి యితత సేయవయాత
చ. 1:    తలమోనఁచి యవవ్వెరెపైననఁ దమవారయితన వారినఁ

   బలవక తాము దామే పతడాల్ల డేరా
    అలరి శ్రీవతకటేశ ఆడక మముత్మి రపప్పుతచి

 వలసినటట్టి గరడధవ్వెజమెతత్తివయాత
చ. 2:    చెతది ఊడిగపవార సేవ సేయకెవవ్వెరెపైన

 అతదముగ నేనఁగనఁబెతడిల్లకతగవతచేరా
    అతదప శ్రీవతకటేశ ఆడక మముత్మి రపప్పుతచి

 వతదులతోనిటేట్టి తరవదులేనఁగవయాత
చ. 3:    పేరకొని తమవదదనఁ బేరటాతడుల్ల పాడనఁగాను

  సారెకనఁ బెతడాల్ల డకనన్న సతతసమౌనా
    యరీత శ్రీవతకటేశ యిదదర మముత్మి రపప్పుతచి

  ఆరితేరి బువవ్వెముల అవధరితచివయాత



రేక: 0654-1బౌళ సతపటత: 14-319
పలల్లవ:    ఇతత నీమోహము నేనెరనఁగనెపైతనఁ గాక

   సతతసము నీకెపడు సహజమే కాదా
చ. 1:    చెతగటనే నిలచతడి చెకక్కనొకేక్కవదే ననున్న

   పొతగచ నీకెతతదయ పటట్టినో నేనఁడు
    కొతగవటట్టి తీసి ననున్ననఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి కొతటవ

   పతగెనల నాపపైనెతత పారెనో మనసు
చ. 2:    ఇతదరిలోపల ననున్న నెకక్కడుగా మనిన్నతచిత

   కతదువ నాతలనఁపటట్టి గతటవో నీవు
  పొతదుల సరసమాడి బుజజగితచేవటేట్టిననున్న

   చతదముగ నెటవతట జాణవో నీవు
చ. 3:      శిరసు నాపపై మోప సలవ నవవ్వెవు నీవు

   ధర నాపపైనీకెతత తగలో నేనఁడు
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   తరలకెతత మనిన్నతచి దకిక్కతవ నీవు



రేక: 0654-2ముఖరి సతపటత: 14-320
పలల్లవ:   ఇదదరినెటట్టి గటూరతమేమ సేతమమత్మిలల

  వదదనే సణనఁగలడ వదదనన్నమానదు
చ. 1:   మతతనాననాతనితో మాటలడి చటూడరమత్మి

  యితతపపై కోపమున నేనఁడేమనీనో
    చెతతలనఁ దా రానతదుక చెలి మొదలనలిగి

   వతతలనాతనినఁ దిట ట్టి వదదనన్న మానదు
చ. 2:    నతటననాతని మర నవవ్వెతచి చటూడరమత్మి

  కతటకమాపమనఁదనఁ గలదో లేదో
   యితటకి వచిచ్చెనవానినీప దానే వాదుదసి

   వతటనే సనన్నల సేసనొదదనాన్న మానదు
చ. 3:   తారకాణగా దగద్గీరి పోనఁగదరమత్మి

  కూరిమతోనిపడాకెనఁ గటూడనఁ బోలను
   నేరిచి శ్రీవతకటాదిద్రి నిలయుని కానఁగిటలోనఁ

   నటూరకే మొకక్కల మొకీక్కనొదదనాన్న మానదు



రేక: 0654-3దేవగాతధరి సతపటత: 14-321
పలల్లవ:    ఎరనఁగని వారికెపైతే నేదోసమును లేదు

    గరతపైన నీకే పో కొఱతలల్ల వభునఁడా
చ. 1:     మచిచ్చెకి నినున్ననఁ గటూడి మఱచిన నామేను

  యిచచ్చెలనేమసేతువో యటట్టి దలసు
     నచచ్చెలనఁ బరల చటూచి ననున్న నవవ్వెనది యలల్ల
    వచెచ్చెము నీకే సుమత్మి వోయి వభునఁడా

చ. 2:    మొగమోడియునన్న ననున్న మొరనఁగి యవవ్వెలనేమ
   యగసకతము సేతువో యట దలసు

  మగవాని కపటాల మానుపలేవనియేట
    అగడెలల్ల నీదే సుమ అయాత వభునఁడ

చ. 3:     పల నీరతులలోన బద్రిమసి వుతడిన ననున్న
  యలయితచేమసేతువో యటట్టి దలసు

    అలర శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా ననున్ననఁ గటూడిత
    తలవతప నీదే సుమత్మి తగదతటే వభునఁడా



రేక: 0654-4కాతభోది సతపటత: 14-322
పలల్లవ:   ఏమ చెపేప్పుది నాబద్రిదుకిటాట్టి యనఁగా

   నామతలో సిగద్గీలేక నవువ్వె నవవ్వెనఁగా
చ. 1:    యనన్ననఁడు బాసి యుతడనెరనఁగని నావలప

  యినిన్నటా నేనఁడెతచకొతటే యిటాట్టి యనఁగా
    కనున్నలనఁ జూడక వుతటే కళవళతచే నేను

  మనన్నన నీచెలలతో మాటలడేనఁగా
చ. 2:    చకక్కని నీమేనిమనఁదనఁ జానఁచేట నాచేయి

  చెకక్కకితదికిట వచిచ్చె చితతాయనఁగా
    అకక్కరతో నినున్ననఁ గటూడి అలరేట యదినాల

   నికిక్క నికిక్క చటూపలక నెలవాయనఁగా
చ. 3:    దటూరమెపైతన నినున్న దటూరేట నానోర

   వోరి నీమోవ యాననఁగ నొదిదకాయనఁగా
    నేరిచి శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్న మనిన్నతచనఁగ
  కోరిన నాకోరికల కొనసాగెనఁగా



రేక: 0654-5శదదదేశి సతపటత: 14-323
పలల్లవ:     మకనఁ గొతత్తిలితతే కాక మతచిన వనిసుదుద ల

   చౌకలపైనమనఁద వని చనవుల గలవా
చ. 1:    పాటతచి నవువ్వెలలోనే పగల చాటనఁగనినఁకనఁ

   నేనఁట మతచితనమే తానెవవ్వెనఁడే వనఁడు
   కూటమనటూరకే మర కొననఁబెటేట్టిరితత కాక

   నాటకీనఁడు వనిమాట నమత్మినెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 2:     తోడనే కూచతడి వటట్టిదటూరల దటూరీ ననున్న-

   నేడ చటట్టిరికమే తానెవవ్వెనఁడే వనఁడు
   జాడలవలప మరే చవుల సేసేరగాక

   కోడెకానఁడు వనఁడు చేసేకూరములటూనఁ గలవా
చ. 3:     చెకక్క ననున్న నొకక్కతానే చేనఁతల సేసనఁదాను

   యకక్కడిమేల చలీ ల్లనఁ దానెవవ్వెనఁడే వనఁడు
  యికక్కవలతట శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

   తకక్కరీనఁడు వనితోడి తగవులనఁ గలవా



రేక: 0654-6సామతతత సతపటత: 14-324
పలల్లవ:    మాకేనఁటకోపముల మగ వారితోడ నేనఁడు

   చేకొని నీవు నాచెకక్క నొకక్కనఁగను
చ. 1:      చితత్తిము చనఁకట వాస సలవ నీవు నవవ్వె

  పొతుత్తి కనఁ బలిచి బుజజగితచనఁగా
   వతత్తికి నటూనెక నొకక్కవరసాయ నలకల
   హతత్తి నీవ సేసవటట్టితలల్లనానఁడే నాక

చ. 2:    చలములనిన్నయునఁ దరె సరసము నీవాడి
 పలకలనాదరితచి పతతమయనఁగా

    చలముల బలముల సరికి బేసికి ముతచె
   నిలిచిన నిలవుకే నీవు మనిన్నతచితవ

చ. 3:     తనువుపపై కానఁకమానె దగద్గీరనఁ బెటట్టి క నీవు
  కనుచటూపలనఁ దేలితచి కానఁగిలితచనఁగా

   వనయాల వడుకల వడుదోళల్ల డె నిద
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననిన్నపడు



రేక: 0655-1సాళతగత సతపటత: 14-325
పలల్లవ:     ఇతక నేల తొతటసుదుద లితదానఁకా నితతకాక

   వుతకవపైన నీగణల వకక్కటగానఁ జేసను
చ. 1:   చిగరనవువ్వెల నీ చిరతమోవగా

 అగడెపైననాకోప మారనఁజేసను
   పగటన నీవు సేసే పలవనయాలగా

  తగలగా నీవునన్నదతడక రపప్పుతచెను
చ. 2:   కడకనున్నల నీకతదువచటూపలేకా య-

   యడనే వతచిన తల యతత్తితచెను
     బడి బడి నీవు వచేచ్చెపాయని మోహమే కా

  అడనఁగిననామతలో ఆసలలల్ల రేనఁచెను
చ. 3:    కమలప నీచేతుల కానఁగిలి యిపప్పుడేకా

  సమరత నాకానఁకల చలల్లనఁజేసను
    తమతో శ్రీవతకటేశ దయ నీవుసేయనఁగానఁ గా

  పగమదపనాకూటమ పరిణమ మాయను



రేక: 0655-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-326
పలల్లవ:    మావలల్ల మతచితనాల మరి చటూడనఁగలవా

     నీవ ననున్ననఁ దగలనఁగా నేనఁ డనేనఁ గాక
చ. 1:    మచచ్చెరమె కూడెపైన మానినుల మతతే

  యిచచ్చెకము నేరిచేమా యనన్నటకెపైనా
     ముచచ్చెటతో నీవ మముత్మి ముతదు ముతదే బుజజగితచి

   హచచ్చెసేసి మనిన్నతచనఁగా నెనసితనఁ గాక
చ. 2:    చతచలపనఁ జూపల జవవ్వెనుల మతతే

   ఇతచకతత తాలిమ నేనఁడితక వచచ్చెనా
    వతచనతో నీవ మముత్మి వాడుదేర నాదరితచి

    మతచనఁ జేయనఁగా నేనఁడు మెరసితనఁ గాక
చ. 3:    రతకి వగిరపడే రమణులమతతే నీ-

  ఇతవు దలియుదానఁకా నెడశతడనా
     పతవ శ్రీవతకటేశ పపై పపై ననున్ననఁ గటూడితవ
    మత నీ వయతనఁగానే మరిగితనఁ గాక



రేక: 0655-3దేసాళత సతపటత: 14-327
పలల్లవ:   ఆసగా నెవవ్వెరికెపైన నడడపటట్టిరానిది

    పోసరితచె నావలప పొతచి పొతచి నినున్నను
చ. 1:     తీపలనీమాటలనే తేలి తేలి చొకిక్క చొకిక్క

  మాపదానఁకా నీవదద మరిగతటని
    యేపొదుద గరణతచేవో యితట కెనన్ననఁడు వచేచ్చెవో
    మటూపల మటూనఁడాయి నీమోము చటూచి నాక

చ. 2:      వడుక నీపసలకే వతట వతటనఁ గాచి కాచి
    తోడు నీడెపై నే నీతో దొరసితని

    కూడేటవళ యపప్పుడో గరి యితదు మోనఁచనో
  వాడు దేరితమ నీవారమెపైనయపడే

చ. 3:      చేత నీవతటనతదుకే చికిక్క చికిక్క మొకిక్క మొకిక్క
  కాతరప నీకానఁగిటనఁ గలసితని
   యతల శ్రీవతకటేశ యినఁక నీచితత్తిమెట ల్ల
   పోతరితచి నీరతుల పొతదులనే మెచిచ్చెతని



రేక: 0655-4లలిత సతపటత: 14-328
పలల్లవ:    మకక్కవ నామనఁదనఁ గల మాయలవానఁడు

    వకక్కసాల మాని యితదే వదకరే చెలల
చ. 1:      తనక నెదుర చటూచి తా రాకతడనఁగా నతపన

    వనిత కెదుర చటూడ వలస నేనఁడు
   మనసు చటూడవలసే మరగన నునన్నవానఁడో

   వనక నెరనఁగరాదు వదకరే చెలల
చ. 2:      పతని దటూరి దటూరి పత నావదిద కతపన-

   సతని దటూరవలస సారెక నాక
     మతకాల సేసుక యే మతచముపపై నునన్న వానఁడో

   వతదర నాతని వదకరే చెలల
చ. 3:     ఆతనినఁ జూచి మొకిక్క ఆతనినఁ దోడితచిచ్చెన-

   దటూతకక మొకిక్కనదే దొడాడ య నాక
   కాతరాననఁ గటూడే శ్రీవతకటపతపపై భారము

    వత మపప్పు డడనుతడే వదకరే చెలల



రేక: 0655-5ముఖరి సతపటత: 14-329
పలల్లవ:      పోనిమత్మిని వరకనాన్ననఁ బొదుద వదుద ననున్న రేనఁచ

   తానే నిజమరియపైతేనఁ దనకేలే వఱప
చ. 1:    తపప్పుని బొతకనివానఁడు తానేలన వటట్టి కొనీ

   చిపప్పుల పతజెమటల చెకక్కలనఁ గార
   యిపప్పు డితతేసివాసు లకిక్కతచక వచేచ్చెవానఁడు

   తపప్పుక చటూడనేలే దానివతక నపడు
చ. 2:   తారకాణతచేవానఁడు తానేల తలవతచని

   నారకొనన్న ముసిముసి నవువ్వెల తోడ
   బీరమున నిపప్పుడితత పననఁగేట వానఁడెపైతే
   నేరపతో దానివదద నిలచతడ నేలే

చ. 3:     తానే కానఁగిలితచేవానఁడు తత నుసుత్సరన నేలే
   ఆనుక లోలోనే తా నలసుకొతటా

   యనయాన శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె
   కానకతడా దానితోడనఁ గనున్నసనన్న లేలే



రేక: 0655-6మతగళకౌశిక సతపటత: 14-330
పలల్లవ:      మాపదానఁకా నేల నీ మనసు వచిచ్చెతేనఁ జాల

   చేపటట్టినపని నీ చితత్తిమే యఱనఁగను
చ. 1:    మతతనాన నీ వాడినమాటలగా నామతలో

  యతతపైనా నీపపైకోపము హచచ్చెనీనివ
     పతతము నాకేమ దపప్పునఁ బదవయత నీవు ననున్న

    యితత వడుకొననఁగా నే నియతకొన కతడనా
చ. 2:      అపప్పుడు నీవు చటూచిన ఆసల చటూపలే కా

  దపప్పురమెపై నీమనఁదనఁ దగనీనివ
     యిపప్పుడె వగిరమేల యితత నీవు బానఁత పడి

  చెపేప్పుట నీపగయముల చేకొనకతడేనా
చ. 3:      పకక్కరతులను ననున్ననఁ బెనచే య కానఁగిలే కా

    తకక్కక నీపపై వలప తమ రేనఁచేది
   యికక్కవలతట శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   దకిక్కత నినఁక నీమేల తలనఁచకతడేనా



రేక: 0656-1బౌళ సతపటత: 14-331
పలల్లవ:    నీవ నావానఁడవపైతే నిలవుననఁ గానరాదా

  భావతచి అపప్పుటనాతోనఁ బచరితచవలనా
చ. 1:      పగయమే నీకనఁ గలిగితే పలవ నతపకతడే వానఁడవా

   దయకనఁ దగినపాట తగల గాక
     నియతాన నటట్టి నాపపై నీవల ఆన వటేట్టివు

   కిగయ యరనఁగనా నేను కితదుపడవలనా
చ. 2:     నేనే నీక వలసితే నీవతదానఁకా రాకతదువా

   పాని పటట్టి యాపాటకాపాటే గాక
     నాననఁ బెటట్టి నీవల ననున్న నవవ్వెతచ వచేచ్చెవు
  కాననా నీవలపల గటట్టిసేయవలనా

చ. 3:    చితత్తిమే నాపపైనుతడితే చేపటట్టి తయతకతడేవా
    యితత్తిల నీ నాటకము లేనఁటవో కాక

    హతత్తి శ్రీవతకటేశవ్వెర అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    పొతుత్తి క నే రాకతడేనా పొదుగనఁగ వలనా



రేక: 0656-2శతకరాభరణత సతపటత: 14-332
పలల్లవ:   నీవనిన్నటా జాణవౌత నేనెరనఁగనా

  వవల నాతమకాన వనన్నవతచేనఁగాక
చ. 1:     ముతదు ననున్న మనిన్నతచి వహితచ టరనఁగనా

  అతదర నెరనఁగవలనని కాక
   కతదువ నీవు నాపపైనే కనున్నలౌతరనఁగనా
  సతదడి నునన్నదాననెపై చవరేనఁచేనఁగాక

చ. 2:    చనవు నాకిచిచ్చెనటట్టి సరవు లరనఁగనా
   ననుప మెరసి కొతత నవవ్వెనఁగాక

  మనలోన నాడుకనన్నమతతన లరనఁగనా
   తనివ చాలక నేనే తతత్తిరితచేనఁగాక

చ. 3:    కొతక లేక నీవు ననున్ననఁగటూడేదరనఁగనా
   పొతకప నీదయ నాపపైనఁబుటట్టితచేనఁ గాక

   అతకెల శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ
   లతకెలౌతరనఁగనా నీలగ చటూచేనఁ గాక



రేక: 0656-3మనోహరి సతపటత: 14-333
పలల్లవ:    కొలల్ల న నవవ్వెర నినున్న గొవతదునఁడా

  గొలల్లతల నేమనేవు గోవతదునఁడా
చ. 1:    యేపన నీసుదుద లలల్ల యిటట్టి యశోదతోడ

  గోపక లడుకొనేర గోవతదునఁడా
   తీపల నీచేనఁతలలల్ల తేట తలల్లమాయనిదే

  కోపగితచనఁ జెలల్లదినఁక గోవతదునఁడా
చ. 2:    సిసువవపై యాడువారి చరల దసినతదుక

   కొసరి తటేట్టిర నినున్న గోవతదునఁడా
   పసులనఁగాచేచోట భామల వతదు దచిచ్చెరి

  కసిగతప సేయకమ గోవతదునఁడా
చ. 3:   వాడలసతుల నొకక్కవావగానే సేసితవ

  కోడెల నావులనఁ గాచేగోవతదునఁడా
    యడనే శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపై శ్రీ సతతోడనఁ

   గటూడి లోలనఁడ వపైతవ గోవతదునఁడా



రేక: 0656-4బౌళరామకిగయ సతపటత: 14-334
పలల్లవ:     అతవ నీ చితత్తిము ఆతనిభాగతము నేనఁడు

   తతనఁ బేదవానికి నిధనము చేరటల
చ. 1:   నితడురాజసప నీనివవ్వెరగపాట పో

 కొతడవతటపతమది కొలల్లగొనెను
    అతడ నితదుమనఁద నేపాటపైన నీవు నవవ్వెతేను
   నితడు చెఱకననఁ బతడునిలచట గాదా

చ. 2:    కడు నీమురిపములకడకనున్నల చటూప వో
   బడిబడి వభునినఁ దాపము రేనఁచెను
    యడయ కితదుపపై నీవు యేపాట మాటలడిన

   వడి వాడినపపైరక వానవచిచ్చెనటట్టి పో
చ. 3:     దగద్గీరి కూచనన్న నీతమక మదియ పో

  అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశ కనువాయను
    నిగద్గీల నితదుమనఁద నీవ పపైకొని కూడిత

   బగద్గీన బతగారాననఁ బరిమళ మాయను



రేక: 0656-5సామతతత సతపటత: 14-335
పలల్లవ:    అపప్పుడే ననిన్నయునఁ జెపేప్పు నాతనితోడ

   వపప్పుగ మమాటలలల్ల నటూనఁకొననఁగ వలనఁగా
చ. 1:   తేనెలవతటమాటల తేటపడెనఁగా నేనఁడు

    తానె యాప వతట వతటనఁ దగలనఁగాను
    కానిలేవ యతదు కేమ కతటని తనగణల

    యే నెపాననెపైనఁనా దానే యడక రావలనఁగా
చ. 2:    కతదువ తననిజాల కానవచెచ్చెనఁగా నేనఁడు

 కితదుపడాకెకనఁ గనున్నగిరపనఁగాను
    సతదడితచనేల నాక చకక్క నాయనఁ బనులలల్ల

   ముతదరికినఁ దానె నామోము చటూడవలనఁగా
చ. 3:   రచచ్చెలతనవలప రతకెకెక్కనఁగా నేనఁడు

    వచెచ్చెము దరనఁ దానే నావదిదకి రానఁగా
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్ననఁగటూడె
   మచచ్చెరా లినిన్నయునఁ బాస మరగనఁగవలనఁగా



రేక: 0656-6మాళవ సతపటత: 14-336
పలల్లవ:    ఎడపలవారము నేమే మెరనఁగదుము మ-

   తడనఁబాటేల్లమ గలల్ల తనువు లరనఁగను
చ. 1:    చెలియ నీరాకలతచి చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచి

  తలనఁప మరిమరి తలవతచె
   తలసుకో నీవునీవ తగి వనన్నవతచలేము

   వలపల వలపలే వడినఁ దారకాణల
చ. 2:     మగవ నినున్ననఁ గటూడి మతచముపపై వసివాడి

  వగటగనఁ జెలలతో వతగెమాడె
    నగక నీవతత మాతో నానవు మామనసుల

   తగలమనఁ దగలమనఁ దరవు లయతని
చ. 3:     యితత నీవురానఁగా జూచి యదురెదుర నేలేచి

   సతతోసపనఁ బులకల సారెనఁ బటూచె
    యితతలో శ్రీవతకటేశ యప నీవు గటూడితవ

   మతతనాలటూ మతతనాలే మచిచ్చెక రేనఁచని



రేక: 0657-1పడవతజరత సతపటత: 14-337
పలల్లవ:    ఎటట్టి సేసిననునఁజెలల్ల నినఁకనేల నినున్నదటూర

   వటట్టియారడి నేనె వలచి వుతడనఁగను
చ. 1:    జగడితచి నేనలిగి చలముతోనఁ దలవతచి

  వగలతో వసివాడు వాడనఁగాను
   నగనేల ననునఁజూచి నయముననె నీవతత

    పగసేయ వచిచ్చె ననునఁ బరచేవు గాక
చ. 2:     జఱసి నీతో నేను సరివటట్టి వటట్టి కొని

  పఱవదనలతోడనఁ బొగలనఁ గాను
   మఱపతచి నామనఁద నొఱగేవు నీకెతత

   చెఱదాన నెపైతనో చెనకేవు గాక
చ. 3:   కడుమదమున నినున్ననఁగనున్నలనె జతకితచి

  పొడినఁబడి పానుపపపైనఁ బొరలనఁగాను
    యడ మచిచ్చె శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   వడి నాక నెతతకెపైవశమెపైతో కాక



రేక: 0657-2దేవగాతధరి సతపటత: 14-338
పలల్లవ:     వరహన నినున్ననఁ బాసి వగిరితచె నితదానఁకా

    సరసక వచిచ్చె యినఁక నటవట లేలే
చ. 1:    పచిచ్చె చిగరనఁబానుపపపైనఁ బొరలేట పతతో

  వచిచ్చెవవనిమాటల వతగెము లేలే
   మచిచ్చెక నీమనఁదిది మరొకతపపై వసి

  గచచ్చెలకొడిమెలేల కటేట్టివ ఆతనికి
చ. 2:   పతడువనెన్నల బాయిట బడలేటరమణుపపై

  యతడలనీడలచటూప లేల చలేల్లవ
  అతడ నీకేదురచటూచే యవవ్వెలివారిపపైనఁదోసి

  చతడిసేశతనికేల జాలి రేనఁచేవ
చ. 3:    చితత్తిడి చెమటల య శ్రీవతకటేశవ్వెరని

  మొతత్తిపనఁ జితతాజలధి ముతచనేనఁటకే
    యితత్తిలను నీవు గడి యవవ్వెతనో పేరకొనేనఁ

  వతత్తినచలన నితకనేల నవవ్వెవ



రేక: 0657-3కొతడమలహరి సతపటత: 14-339
పలల్లవ:    నీచేయి మనఁదాయ నీ కేమయత

   నాచేతచెకక్కతో నాకే నవువ్వెనవవ్వె వలస
చ. 1:    నీవలల్లనఁ గడమేది నినున్న నమత్మినఁజాలని

   నావళల్ల నేరమే నాది గాక
   కావరితచేననున్న నీవు గకక్కన మనిన్నతచనఁగాను

    చేవదేరి నాక నాకే సిగద్గీవడ వలస
చ. 2:    నీతగవు దపప్పునా నినున్ననఁదలియనఁగ లేక

 కాతరితచినద నాకలల్లగాక
  యతలనటవతట ననిన్నటట్టి నీవాదరితచనఁగా
   రాతరినుతటతదుకే కరనఁగ నాక వలస

చ. 3:    నీగణ మటవతటదా నినున్న మెచచ్చెకతడినయ-
   యాగడవు నాకోపమే యాఱడి గాక

    యగత శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   భోగప నీరతులకే పొతదు సేయవలస



రేక: 0657-4కాతబోదిసతపటత: 14-340
పలల్లవ:    మోముతో మోములోని కళలవ ముచచ్చెటలమతచెనవ

  కామని గోరినయటేట్టి కలగనఁగనఁబోనఁలను
చ. 1:   కనున్నల లేనవువ్వెలవ గజరనఁబులకలవ

  కనెన్నక వభునిపొతదు గలగనఁబోల
  సనన్నపనఁజెమటలవ సరల చెదురలవ

   చినన్నలతోడి రతుల చేకొననఁగనఁ బోలను
చ. 2:   నిటటూట్టిరపగములవ నెరల జారినవవ

   ఇటట్టి పతకడకనఁ దానేనఁగనఁ బోలను
   తటట్టిలపైన సిగద్గీలవ తేలితపనఁ గనున్నలవ

   వటట్టిన మరముదద్రిల వళల్లనుతడనఁ బోలను
చ. 3:  బడలికనడపదే పయతదజారలవ

  పడనఁత శ్రీవతకటేశనఁ బెపైకొననఁబోల
   యడయని సతతసము లిదదరికి ముతచెనవ

   జడిగొనన్న కూటముల సతము గానఁబోలను



రేక: 0657-5రీతగళ సతపటత: 14-341
పలల్లవ:   తలనఁచకొమత్మినవ తానె ననున్ననితతసేస

   వలప దిగవడువ వసము గాదనరే
చ. 1:    కనున్నల మొకేక్కట వార కానుకలిచేచ్చెటవార

  యనిన్నకసతుల దనకెతదర లేర
   ననున్నవలనఁ దనమనన్నననఁ బొతది దికక్కలను

   వనెన్న కెకక్కనఁ బేరపడడవార మరికలరా
చ. 2:    సేసల వటేట్టిటవార చేతుల చానఁచేటవార

   య సరసములవార యతదర లేర
    దాసి యిటట్టి ననున్నవలనఁ దనపాదముల సనఁకి

  రాసికెకిక్కనటట్టివార రాజతములోనఁ గలరా
చ. 3:    మకిక్కలి సేవలవార మతచి నడచేటవార

   యకక్కడనఁ జూచిననఁ దనకెతదర లేర
  యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁడిట నావతటనీచనఁ

   బకక్కననఁగాచెను యిటట్టి పరలటూనఁ గలరా



రేక: 0657-6రామకిగయ సతపటత: 14-342
పలల్లవ:    నడుమనఁ గానఁకల చలల్ల నాకేనఁటకే

  వడ చనవులసేయ వఱిఱ్ఱైదాననా
చ. 1:     తగి తామోహితచినటట్టి తరవతో సారె సారె

  నగనఁగాక కోపగితచ నాకేనఁటకే
    మొగము చటూచి యాపకే మొకక్కనఁగాక కమత్మిటని

  వగట వతగెములడ వఱిఱ్ఱైదాననా
చ. 2:   యేమగవయితటకెపైన నేనఁగగాక యితదుకనఁగా

  నామోము చినన్ననఁబోను నాకేనఁటకే
    మేము చటూడనఁగా నాకెను మెడనఁ గటట్టి కొనునఁగాక

 వమరనఁగానఁతాళతచ వఱిఱ్ఱైదాననా
చ. 3:   ఘనునఁడెపై పతడాల్ల డినటట్టికాతతనఁ గానఁగిలితచకోనఁగా

   ననుప లిపప్పుడు సేయ నాకేనఁటకే
   యేనసి శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో ననాన్నదరితచ

  వనకటసుదుద లతచ వఱిఱ్ఱైదాననా



రేక: 0658-1సామతతత సతపటత: 14-343
పలల్లవ:    చెలియా ఆమేలసుదిద చెపప్పువ నాక

   వలకా వగ నితదానఁక వగితచితనే
చ. 1:   ఆనఁపరానితమకాన నాడకే వచేచ్చెనతట

  రానఁపతోడ నే నదదమరాతరికాడ
  కానఁపరపవారేమనాన్ననఁ గసరకొతటా నుతట

  నీపలక వనన్నదానఁకా నిలచతటనే
చ. 2:    వలప నిలపలేక వాకిటనె కాచకనాన్న

  తలతలవారేట తరవు కాడ
   చలపటట్టి యతనికె సగినాల గోరకొతట
  వలయ నాతనియిలేల్ల వదకితనే

చ. 3:     ఆతని నాతొతట పొతదు లనిన్నయునఁ దలనఁచకొతట
 ఱతగతడెతోడనఁ దనఱటఱ ట్టినచోట

    యేతుల శ్రీవతకటేశనఁ డితటకినఁ బలిచి కూడె
   నాతమకాన మరచి నవువ్వెల నవవ్వెతనే



రేక: 0658-2ఆహిరి సతపటత: 14-344
పలల్లవ:    ఉనన్నమాట లినఁకనేల వరకే యతదానఁకనెపైనా

   వనన్నపాల సేసేము వడుకిదే చాలదా
చ. 1:    సేస వటట్టినపప్పుడే చేకొనుటాయ ననున్న

  వాసులవరసవతతు వలనా నాక
   రాసికెకక్కనపప్పుడే రమత్మిని పలిచె ననున్న

  నాసరివారిలోన నాకనఁ జాలదా
చ. 2:     కనున్నలనఁ జూచినపప్పుడే కెపైవస మెపైతనఁ దనక

  వనెన్నల ననాన్నదరితచవలనా నాక
   యినిన్నటా నాభాగతమాయ నితతలో ననాన్నదరితచె

   కనెన్ననెపై పటట్టినతదుక ఘనతదే చాలదా
చ. 3:   చెకక్కనొకిక్కనపప్పుడే సిరలలల్లనఁ జేరెనాక

  వకక్కణతచి సొముత్మిలియతవలనా నాక
   యికక్కవతట శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   మకిక్కలి నవవ్వెన యసమేళమె చాలదా



రేక: 0658-3ముఖరి సతపటత: 14-345
పలల్లవ:   ఉమత్మిగిలేవారి నేల వుడికితచనే

   తమత్మిమోము చటూచి నాపపైదయ వటట్టినఁదగదా
చ. 1:    చెకక్కచేతనఁ దనకనఁగా చితతతో నేనుతడనఁగాను

   యకక్కడనుతడో వచిచ్చె యేల నవవ్వెనే
   ముకక్కన నటూరప్పులతోడ ములగచ నుతడనఁగాను

    పొకక్కక తానేల ననున్న పవువ్వెల వసనే
చ. 2:      నేరక నే తనునఁ బాసి నేలల వాబ్రాయనఁగాను

    సారెనఁ దా వచిచ్చె అదేమ చదివనే
   వరలేక పానుప పపై వతలనఁబొరలనఁగాను
  యరీత నితకా సనన్నలేమసేసనే

చ. 3:      దిముత్మి రేనఁగి కానఁకలతో దేహమెలల్ల వాడ గానఁను
    యమెత్మిలనఁ గానఁగిట ననున్న నేల పట ట్టినే

    కమత్మి శ్రీవతకటపత గకక్కన ననున్ననఁ గటూడి
   చెమత్మినఁజెమటలనఁ ననున్ననఁ జెకక్కలేల నొకీక్కనే



రేక: 0658-4సాళతగత సతపటత: 14-346
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా నేడనుతడె నివ యలల్ల ను

   యితదుముఖ నేనఁడు దపైవమచెచ్చెనఁగా నీక
చ. 1:   కలకల నవువ్వెలను కతదువలమాటలను

   నిలవుననే కలిగె నేనఁడుగా నీక
   మొలకల సిగద్గీలను మోములోని కళలను

   చెలవునఁడు రానఁగానే చెలల్లనఁగా నీక
చ. 2:   తేటల తలినఁగనున్నల తగదతపవడేల

   నీటమనఁదనే కలిగె నేనఁడుగా నీక
   కూటప సరసముల కొతకలేని సతతసాల
  తాటతచి యాతనఁడతటనఁగా దకెక్కనఁగానీక

చ. 3:   చెకక్కల చెమటలను చెదరినకరలను
   నికిక్కచటూడనఁగానఁ గలిగె నేనఁడుగా నీక

  గకక్కన శ్రీవతకటాదిఘనునఁడు గానఁగిలితచనఁగా
   యకక్కవ వరత తుదకెకెక్కనఁగా నీక



రేక: 0658-5శతకరాభరణత సతపటత: 14-347
పలల్లవ:     ఇపప్పుడుగా మాకెలల్ల నేక చితత్తిమాయ నేనఁడు

   తపప్పులలల్ల వపప్పులయనఁ దరవాత పనుల
చ. 1:    మతతనాన నేమతటవో మనసుననఁ బెటట్టి కొని

  చితతతోనుతడె నితదానఁకానఁ జెకక్కచేతతో
    అతతలో నీవు వచేచ్చెసి ఆకెనఁ గానఁగిలితచకోనఁగా

   సతతసాననఁబొతదనఁ జెలి చకక్కనాయనఁ బనుల
చ. 2:   నినన్నటరేతరిలోనే నీవమ సేసితవో

  పనిన్నన ముసునఁగతోడనఁ బవళతచెను
    మనిన్నతచి నీ వతతలోనే మగవను వడుకోనఁగా

   యనిన్నకల సరివచిచ్చె యడేరెనఁ బనుల
చ. 3:    యరపరికపనఁ జూపలటాల్ల నఁ జూచితో కాని

  అరమరపన నుసుత్సరతటా నుతడెను
   యిరవుగ శ్రీవతకటేశ యితతలోనఁ గటూడిత-
   వరదతది చెలి మెచెచ్చెననువాయనఁ బనుల



రేక: 0658-6సామతతత సతపటత: 14-348
పలల్లవ:    నిరత నాభారమెలల్ల నీవు మోనఁచకతడనఁగాను

   యిరవపై యరనఁగనెపైత నేమతదు నేను
చ. 1:    చెకక్కచేయి నాకేల చినన్ననఁబోయి వుతడనేల

   గకక్కన నాలో నీవు గలిగతడనఁగా
     నికిక్క నికిక్క చటూచితవ నీవు రావతటా నితదానఁకనఁ

    నికక్కడ నా వఱిఱ్ఱైతన మేమతదు నేను
చ. 2:     వటట్టిజాలి నాకేల వారి వరి దటూరనేల

    అటట్టి నీవు నాకనఁ బతవపై వుతడనఁగా
   నెటట్టిన నేనఁబదరిత నీవు వచారితచవతటా
    యిటట్టి నా యడడతనాన నేమతదు నేను

చ. 3:    చెపప్పుపతప నాకేల సిగద్గీతోడ బొతకనేల
    కపప్పు నీవ వచిచ్చె ననున్ననఁగానఁ గిలితచనఁగా

    వపప్పుగా శ్రీవతకటేశ వతత్తిత రతుల నినున్న
    యిపప్పుట నా గబబ్బుతన మేమతదు నేను



రేక: 0659-1లలిత సతపటత: 14-349
పలల్లవ:     చెలలల మ రతనఁడు సేసినటేట్టి సేయనీరె

    అలక లనిన్నయునఁ బాస నడడమనఁక రాకరే
చ. 1:     చినన్ననఁబోయి నే నుతడనఁగనఁ జెయివటట్టి తీసనఁబత

   అనిన్న నేరములనఁ బాస నతదువతకనే
    యనిన్నయపైనానఁ జేయనీవ యితత చాలదా నాక

   నునన్ననఁగా నటూనఁటకి నొకక్కనటూలిపోగే కాదా
చ. 2:     వుపప్పుతలల్ల మదనాగిన్న నునన్ననఁ ననున్ననఁ గానఁగిలితచె

   అపప్పుట తాపము మానె నతదువతకనే
    యపప్పుటకపప్పుడే కాక యినఁక నేలే తొలిల్లటవ

    తపప్పులలల్ల దర నొకదతడ ననే కాదా
చ. 3:     కడునఁబాసి వునన్న ననున్ననఁగరణతచి తానఁ గటూడె

  అడరి సతతోసితచిత నతదువతకనే
  యడయనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననేల
   నుడుగలలోనే కాదా నోముల ఫలముల



రేక: 0659-2గళ సతపటత: 14-350
పలల్లవ:      నీ చితత్తిము కొలనఁది నే నడచటతతే కాక

    యేచి సిగద్గీ వడువనఁగ నిలల్ల లికి సతగతా
చ. 1:     కొతకక నేనే నీకొతగ వటట్టి తీసితేను

  అతకెల నిదతతగయాత ళనకతడేవా
    మతకల నెనిన్న సేసినా మగవాని కమరను
   జతకితచి యాటదానికి చలివాయనఁ జెలల్ల నా

చ. 2:     వదదనుతడి నినున్ననఁజూచి వరకే నే నవవ్వెతేను
  అదోద యిదతతగబబ్బు యనకతడేవా
     కొదిద మరి యటట్టి తడినానఁ గోడెకానఁడ నీ కమర
   చదిద బతకము రాణవాసములకనఁ దగనా

చ. 3:    ముతచి నేనే నీకానఁగిలి మోరనఁగకడిగితేను
  అతచెల నిదతతదిటట్టి యనకతడేవా
    కొతచక శ్రీవతకటేశ కూడిత వతతలో నీవ
    మతచిన పటట్టిపదేవ మేర మరనఁ జెలల్ల నా



రేక: 0659-3శదద్ధవసతతత సతపటత: 14-351
పలల్లవ:   ఎతతజాణ వచేనఁతలకేమని నుతతతునయత

    వతత వతత వడుకల వలస మవలప
చ. 1:     కానఁకలతో వసివాడి గకక్కన నినున్ననఁ జూచి

     పోనఁకముడి వడి యితత పొతచి లోలో నవవ్వెన
    యేనఁకట నీవవ చటూచి ఇతతలో నీపచచ్చెడము

    తేనఁకవగానఁ గపప్పుతవ తేరె ననిన్న పనుల
చ. 2:      వదకి వదకి నినున్న వలనఁది కెతగేల వటట్టి

    మదనరసము చితది మరి సిగద్గీ వడెను
    అది యరినఁగి నీవు ఆకెకనున్న మొరనఁగి

    పదనునఁ బదనునఁ గటూడనఁ బనీన్నర చలిల్లతవ
చ. 3:      మకక్కవనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి మగవ నినున్న మరిగి

   యికక్కవ నతదలన నీయితట కేనఁగెను
  అకక్కరెపై శ్రీవతకటేశ ఆకె అతదలముపపైనే

   యకక్కక యేనఁగనఁబెతడిల్ల యితతటా నేనఁగితరి



రేక: 0659-4సామతతత సతపటత: 14-352
పలల్లవ:   ఎదురెపైత మదదరము ఇతకేలయాత

 కొదవలల్ల నఁదరనఁ జేకొనవయాత
చ. 1:     వటట్టి నేరా లతచితని వదిదనఁక మాయితటదానఁకానఁ

   బటట్టిన చలము మాని పదవయాత
   తొటట్టిన యానలకెలల్ల దోసము లేదనేనఁగాని

  అటట్టి మాతో మాటలడవయాత
చ. 2:   సేసినగతపనలక చేతుల మోకేక్కనఁగాని

  ఆసలనఁ గపప్పురవడె మతదుకోవయాత
   బాస నినున్ననఁగొనన్నతదుక పతతము లిచేచ్చెనఁగాని

  వసాల నీనొపప్పులలల్ల వడవయాత
చ. 3:    వమార దటూరినతదుక వరేచెకక్క నొకేక్కనఁగాని

   నామోము చటూచి కొతత నవవ్వెవయాత
   కామతచి శ్రీవతకటేశ కెపైకొని ననున్ననఁగటూడిత-
   నామాటే చెలిల్లతచి అతకెక రావయాత



రేక: 0659-5సామతతత సతపటత: 14-353
పలల్లవ:     నే నెరనఁగనపడు నానేరము లతచనఁగ వదుద

   తానే ననిన్నతత సేయనఁదగదో వోయమాత్మి
చ. 1:     కనున్నల నిదుద రవచచ్చెనఁ గానఁకల నే బడలిత

  యనిన్నకనగవు లితకా నెతతదడవ
   పనిన్ననతనయానల పలమార నేనఁ జెవుల

   వనన్నదాననఁ గాను మరే వనరోయమాత్మి
చ. 2:   వరకే నావళల్ల నొచచ్చె వుమత్మిచెమటలనితడె

  యరీతనఁ దనమాట లతతదడవ
    భారమేల తా ననున్ననఁబటట్టి పననఁగనఁగ లోనెపై

   వోరిచిన దాననఁగాను వగినఁ జూడరమాత్మి
చ. 3:     నివవ్వెరగ లివ ముతచె నిటటూట్టిరప్పు నిగడెను

  యివవ్వెలనఁ దనవనయా లతతదడవ
  నవువ్వెతా శ్రీవతకటనాథనఁడిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

  రవవ్వె సేసేదాననఁగాను రతకెకేక్కనమాత్మి



రేక: 0659-6తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 14-354
పలల్లవ:    అతదుకే పో వరగయత నమత్మిలల

   అతదరిలో ననేన్న మెచిచ్చెనటేట్టి కాదా
చ. 1:    వడుకకానఁడు గదవ వడెము చేతకిచిచ్చెతే

    ఆడక రమత్మిని తీస నటేట్టి కాదా
    పాడితోడ నితదుకనఁగా పకక్కన నే నవవ్వెతేను

  ఆడరానిమాటలడ నటేట్టి కాదా
చ. 2:    మోసలేని జాణగదే మొకిక్కనతతలోనే ననున్న

  ఆసవటట్టి వళల్లనఁదస నటేట్టికాదా
   గాసికోపక సిగద్గీతోనఁగదలితే వతట వతట

  ఆసుకోనివల వచచ్చె నటేట్టికాదా
చ. 3:   నేరపరిగద వనఁడు నేనొక్కకమాటాడితేను

   ఆరసి తానఁ గానఁగిలితచ నటేట్టికాదా
   వరలేక యితదుకే శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితని

    హరముల నాక నిచెచ్చె నటేట్టి కాదా



రేక: 0660-1బౌళ సతపటత: 14-355
పలల్లవ:      మొకేక్కము నీక నిద మొగినఁ బదివల వచెచ్చె

   చకక్కనఁజూచి నీవు నాకనఁ జనవయరాదా
చ. 1:     కోపగితచకమ నీవు గొబుబ్బున నేనఁ బోతనతటా

   యపొదుద దానఁకా నుతడి యేమ సేతును
   మాపదానఁకా నితదరితో మాటలడ నీకనఁబటట్టి

    చేపటట్టి నీవు ననున్ననఁ జేకొనుట యపడో
చ. 2:   పననఁగకమ నాతో బగిసివుతదాననతటా

   యినుమడితచెను గానఁక లేమ సేతును
   చనవరలతో నీక సరసమాడనే పటట్టి

  తనివోనినావళల్లనఁ దపప్పులేదు సుమ
చ. 3:    పదపనఁ జితతతచకమ బీరాననఁ దగితనతటా

   యదుర చటూచలసిత నేమ సేతును
    యిదివ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    కదిసిన మనఁద మరి కలదా తాలిముల



రేక: 0660-2దేశక సతపటత: 14-356
పలల్లవ:   నీకనఁబోదు నాకనఁబోదు నీతోడిదిలోకము

 ఆకడనెవవ్వెర నినున్ననాడకనన్ననఁజాలను
చ. 1:     తొలల్ల నీక వలచితనఁ దుద మర

   యలల్లగా నానఁడే నీకె యకెక్కనీమేను
   చెలల్లనఁబో మరనఁడేమెపైనానఁ జేయనీ ననున్న
   మొలల్లమ నాదటూర నినున్న మోయకనన్ననఁజాలను

చ. 2:     వచిచ్చెత సాహసాన నీ వదిదకి నేను
   పచిచ్చెగా నావయసు నీపాల సేసిత
   చెచెచ్చెర నెవవ్వెరేమెపైనానఁ జేయనీ ననున్న

    ముచచ్చెట దోసము నినున్న ముటట్టికనన్ననఁ జాలను
చ. 3:    గకక్కననఁ గలసిత నీకానఁగిట నేను

   దకిక్కత శ్రీవతకటేశ దయ గతటని
    చికక్కనఁ జీర నితటవార సేయనీ ననున్న

   మొకక్కలననఁ గీడు నినున్న ముటట్టికనన్ననఁజాలను



రేక: 0660-3లలిత సతపటత: 14-357
పలల్లవ:    అనిన్నయు వడుకలపై యపప్పుటకి నుతడునఁగాక

 యనిన్నకల వనకముతదేకముగాకతడునా
చ. 1:     నినున్న నేనఁ జూచినపపప్పుడె నివవ్వెరగాయ మేను

   యనన్ననఁగ నీవపప్పుడు ననేన్నమ సేసితో
   పనిన్న యరనఁగనివారి బలిమనఁ దడవతేను

    మనన్నన నాఫలము తమక రాక మానునా
చ. 2:    కదిసి నీవదదనే కళదానఁకి వునన్నవళ

  యదుట నాచెవలోన నేమతటవో
   నిదిరితచే వారిని నీవతత దిటట్టినాను

   మదియితచి నీచెవుల మగడక వుతడునా
చ. 3:    తీరని నీరతవళ దిముత్మివటట్టి వుతడనఁగాను

  యరీతని గరతులేడ నితచితో
    చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ నీవు

   కారణము నే నినున్ననఁగలయక పోదునా



రేక: 0660-4శతకరాభరణత సతపటత: 14-358
పలల్లవ:    అతచెల నీతోనఁ బెననఁగి యలసితని

   చతచలము లలల్లనఁ బాప చనవయవయాత
చ. 1:   వడెను నాతురము వనకదికక్కననుతడి

    వడెము చేతనఁ బటట్టి క వతటనఁ బారనఁగా
   వడుకనఁ గానఁగిలితచిత వగమే నినన్నతతలోన
    యడ నాపతతము చెలల్ల నితటకి రావయాత

చ. 2:     చెదరెనఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి చెమట నుదుట నితడి
   వదకి పవువ్వెల నినున్న వయనఁగాను
    పదరి నే నదలల్ల నీపచచ్చెడాననఁ దుడిచిత

  కొదువ లినిన్నయునఁబాసనఁ గటూచతడవయాత
చ. 3:     నితడె నామెపైనఁ బులకల నినున్ననఁ గరనఁగితచేనతటా

   నతడ నే నొకొక్కక మాటలడనఁగాను
    దతడిగా శ్రీవతకటేశ తగ నినున్ననఁ గటూడిత

   కొతడగొతట నినఁక నాకనఁ గొపప్పువటట్టివయాత



రేక: 0660-5రామకిగయ సతపటత: 14-359
పలల్లవ:    వస నిటమనఁదిమాట వచారితచవయాత నీవ

    వుసురని తనలోనే వగినఁ దల వనఁచెను
చ. 1:     అలిగి పోయిపోయి అతవ నీమోము చటూచి

    బలిమనఁ జలల్లగా నినున్న బతుక మనె
   యలమనఁ గసరకొని యేమ వచారితచకొనో

   చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేతులతత్తి మొకెక్కను
చ. 2:     వటట్టి వటట్టి కొని వుతడి వువద తగవతోని-

  నున్నటట్టిపడి చెలలక నొపప్పుగితచెను
    పటట్టిక ననన్నని తటట్టి భావతచి చటూచకొని

   అటట్టి నినిన్నపడె పతడాల్ల డు మనెను
చ. 3:      సారె నినున్న నేరమెతచి చలము గొబబ్బున మాని

  గారవతచి నినిన్నతతలోనఁ గానఁగిలితచెను
   కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడి నీపానుపమనఁద

   నేరపతోనఁ బవళతచి నినున్ననఁజూచి మెచెచ్చెను



రేక: 0660-6ఆహిరి సతపటత: 14-360
పలల్లవ:    నీవతటగతడె లేదు నిరమోహి నేనఁగాను

  కావరితచి చటూచియితకానఁ గనున్నలకానఁకారదు
చ. 1:     నినున్ననఁబాసి నాకెటట్టి నిదుర వచచ్చె నేనఁడు

 వనెన్నలవాయిటనే వగితతునఁగాక
    నినన్న మాపటతత నే నీమనఁద సేసవటట్టి

  చెనన్నలర నితకాను చేతులతడారదు
చ. 2:     మాట నీతో నాడక మనసటట్టి తడరా నాక

  తటూనఁటనిలతునినఁ గొతత దటూరదునఁగాక
    మేనఁటనెపై నీతో నేను మేనవావుల దలిప

  నానఁటనమోవులలోని నవువ్వెలితకా మానవు
చ. 3:     మచిచ్చెక నినున్న మరిగి మరపటట్టియతర నాక

   అచచ్చెప నీతో సరసమాడుదునఁ గాక
    యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యిదదరమునఁ గటూడి మేని-

  పచిచ్చెచెమటలితకవు పపైపపైనే నాక



రేక: 0661-1లలిత సతపటత: 14-361
పలల్లవ:    ఎకక్కడివాదుల నీక నిదదరికినేల పోవు

   ముకక్కపపై వలిడుకొతటే ముచచ్చెటల మానునా
చ. 1:    పలకకతడనఁగ నీతోనఁ బలమారనఁ గొసరచ

  సొలసేట పతదికక్క చటూడరాదా
  తలయతత్తికతడినా తలనఁపలో నాతని

   నిలవలల్ల ధతనమెపై నీలోననఁ బాసునా
చ. 2:    చెనకి కోపతచనఁగాను చెరనఁగవటట్టి తీసేటనఁ

 ననుపలపతతోడ నవవ్వెవదాద
  తనువు ముటట్టినీకనన్న తగనాతనిసొముత్మిల
   పనగొని నీమేననఁ బెటట్టితవ గాదా

చ. 3:    చెకక్క చేతనుతడనఁగానె చెలి కానఁగిలితచెనిద
  పకక్కన శ్రీవతకటేశనఁ బెపైకొనరాదా
   అకక్కర నీవరకనన్న నాతనఁడే నినునఁగటూడె

   మకక్కవల దానఁచినాను మరత్మిముల రేనఁచవా



రేక: 0661-2ముఖరి సతపటత: 14-362
పలల్లవ:      ఏకతాన నీవు ననున్న నేమ సేసినా మేల

   కాకసేసి కొలవులో కానఁకలనఁ బెటట్టికరా
చ. 1:    శిరసు ముడువనఁగానే చెయివటట్టి తీసేవు

   దొరవపైతే నౌదుగాని తొలరా నీవు
 సరివార నీవాడేసరసమౌతరనఁగర

  నెరలతటనతదుర నేనోపనఁ జమత్మి
చ. 2:    సొముత్మిల నితచకోనఁగానే సొలయుచనఁ దిటేట్టివు

  దొమత్మివానఁడవౌదుగాని తొలరా నీవు
   నెమత్మిది నీవు నాపపై నెయతమౌతదరనఁగర
   దిముత్మిల వాదులతదుర తదదరాదు సుమత్మి

చ. 3:    వలల్లవాట వసుకోనఁగా వచిచ్చెవచిచ్చె పననఁగేవు
   తొలేల్లనీక లోనెపైత తొలరా నీవు

   చెలల్ల రా శ్రీవతకటేశ చెకక్కనొకిక్క కూడితవ
   అలల్లదివో గోరతటానతదుర వదుద సుమత్మి



రేక: 0661-3కరతజి సతపటత: 14-363
పలల్లవ:    రానఁగదే యితటలోనికి రానఁప సేయక

  చేనఁగచటూపల మమేత్మిల చిమత్మిరేనఁచేవ
చ. 1:    కూరిమ నెసరవటట్టి గజజనగటూళల్ల వతడి

  వరలేని మాటలనే వతదువటేట్టివ
     నేరకే కా యితతేసి నీపాలనఁ జికిక్కత నేను

  యరీతచేనఁతల మముత్మినేల బద్రిమయితచేవ
చ. 2:     నగవుల వలవసి నయముల ముదుద చటూప

 వగటనఁగానఁకలనేల వనఁటలడేవ
   మొగమోటలనె కా నేమోసపోత నీవలల్ల

 చిగరనఁజితతలనేల చివకితచేవ
చ. 3:    మరతతతగములనే మారవల వటట్టి ననున్న

  ధరలోన నితతయేల దకక్కనఁగొనేవ
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁ గటూడిత
  పరరేనఁచి యితకానేల పననఁగితచేవ



రేక: 0661-4నారాయణ సతపటత: 14-364
పలల్లవ:    వటట్టి పారపతతముల వదలక చేయనఁజొచెచ్చె

   యటట్టి తడితమేమ తనకేలే య పనుల
చ. 1:     కొపప్పు ముడువనఁగానఁ జూచి గోరసేసి నానెరల

  యిపప్పుడెనిన్న గలవతటానేనఁకరీ వనఁడు
   చిపప్పులవతట కనున్నల చేరనఁడేసి కలవతటా
  వుపప్పుటతచనఁ దనకేమ వుతడనఁబటట్టిదా

చ. 2:     కోక గటట్టి కోనఁగానఁ జూచి గొపప్పుల నాచనున్నలతటా
   యకడనఁ జేతుల చానఁచనేలే వనఁడు

   దాకొనన్న పలవరస దతతములనఁ బోలనతటా
   చేకొని పొగడనఁజొచెచ్చె చెలల్ల నా తనక

చ. 3:     ఆక మడుచకొనఁగాను అటట్టి గోళల్ల వానఁడెతటా
     సాకిరి నా తన గోళళ్ళ సరి వటేట్టినే

   శ్రీకాతతనిద నేను శ్రీవతకటేశనఁడు దాను
  యేకాలము ననున్ననఁగటూడె నేమతదునే



రేక: 0661-5సాళతగత సతపటత: 14-365
పలల్లవ:    అద శ్రీవతకటపత అలిమేల మతగయును

  కదిసివునాన్నర తమకముననఁ బెతడిల్లకిని
చ. 1:     బాసికముల గటట్టిరో పపై పపై దతపతులక

 శేసపాలతదియతరో చేతులకను
  సటూసకాల పేరటాతడుల్ల సబాననఁబాడరో
  మోసపోక యిటేట్టి ముహూరత్తిమడుగరో

చ. 2:   గకక్కనను మతగళషట్టికముల చదువరో
   తకక్కక జేనఁగట వసి తపప్పుకతడాను

     నికిక్క నికిక్క చటూచేరదే నెరినఁ దర దియతరో
   వకక్కటపైరి కొతగముళల్ల వనరనఁగ వయరో

చ. 3:   కతకణదారములను కటట్టిరో యిదదరికిని
   సుతకలనఁ బెతడిల్లపీనఁటనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టిరో

   లతకె శ్రీవతకటేశ నలమేల్ మతగను దవతచి
  అతకెలనఁ బానుపమనఁద నమరితచరో



రేక: 0661-6దేసాళత సతపటత: 14-366
పలల్లవ:   ఎటట్టి దరితచెనో యితదానఁకాను

  దటట్టిమెపై యిపప్పుడే తమకితచని
చ. 1:   కనున్నలకలికి కానఁకల చలీ ల్ల

  మనన్నన చటూపల మగనిపయి
  వనెన్నల నవువ్వెల వదలవట ట్టి

 పనిన్ననమోహననఁ బాబ్రాణేశమనఁద
చ. 2:   చిలకలకొలికి చేతుల చానఁచ

  వలయు సిగద్గీల వభునిపపై
 చలివనఁడివరప్పు సారెకనఁజలీ ల్ల

  కలిమ మెరసి కాతతునిమనఁద
చ. 3:   అలిమేలమతగ ఆయాల మోపీ

 యలమ శ్రీవతకటేశనిపపై
   నిలవున ముదుద నేనఁడే గనిస

   యిలనఁ దనపత యతనినఁ గటూడి



రేక: 0662-1ఆహిరి సతపటత: 14-367
పలల్లవ:  ఆనఁకలరనఁగర అపప్పుటనుతడియు

  తేనఁకవ బోనాల దచిచ్చెతమదివో
చ. 1:   మచిచ్చెక చటూపల మతతనాలడేర

 యిచచ్చెటనే తామదదరను
   హచిచ్చె నినన్న మొనన్ననేమ సేసిరొకో

 పొచచ్చెపచేనఁతల పొదుద లవోయ
చ. 2:    చనవు మెరసి సనన్నల సేసేర

  యనసి లోలోనె యిదదరను
  మనసులితదానఁకా మరచి యటట్టి తడిరొ

 వనేసతులక వసటలయ
చ. 3:  నితడునఁగానఁగిటనె నివవ్వెరగతదేర

  యతడ నీడెరనఁగక యిదదరను
   పతడి శ్రీవతకటపత యలమేల్ మతగ

 వుతడనుతడ భోగమొదిదకలయ



రేక: 0662-2సామతతత సతపటత: 14-368
పలల్లవ:   మలఘునినినన్న పరమాళళ్ళ వనఁడే

   వలయ రాజసమున వఱఱ్ఱైవనఁగీ వానఁడే
చ. 1:    నాలినిదదర దేవుళళ్ళ నడుమ నిలచతడి

  కెపైలటాల చలీ ల్లనద కనునఁగొనల
   వళ వళనఁ బొతుత్తి లను వతదులరగితచకొతటా
   వాలి కొలవుతడనఁ దిరవాముడి మతటపాన

చ. 2:    ఆటలనఁ బాటలనఁ జూచి అతగరతగవపైభవముల
   నీటతోడ సొముత్మిలలల్ల నితడానఁ బెటట్టి క

  గానఁటప పూదతడలతోనఁ గసటూత్తిరినామములతో
   మేనఁట సితహసనముపపై మతచేర కళల

చ. 3:    తామెరకొలనువలనఁ దగనఁ దిరచేల చాత
  కోమలలిదదరనఁ దాను కచచ్చెళళ్ళవోసి

    పేగమనఁ గరకజడల పరినఁది దితడుల్ల దరిచి
   కామతచి నవవ్వె వానఁడే కలతణవదికను

చ. 4:    ముతేత్తిల చొలల్లపచటట్టి ముతగరలపపైనఁ గపప్పు
   మెతత్తిన గతదపనఁబటూనఁత మేన నితడనఁగా
  హతత్తిన పూవుదతడలమర జలల్ల లలోనినఁ

  కొతత్తిమేలకటల్లలోను గటూచనాన్ననఁడు వనఁడె
చ. 5:   కడియడమకొపప్పుల కళళ్ళయి పాగచతగల

  బెడిదప దతపతుల పతడిల్లచవకెలో
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డల మేలమతగనఁ దాను

  పడమనఁ గటూడునన్నవార భోగపరతులను



రేక: 0662-3దేసాళత సతపటత: 14-369
పలల్లవ:   కూడిన మనఁదను కోసరెలే

  ఆడక నిషటూట్టిర మపప్పుటవలను
చ. 1:    నెలవునఁడదివ నినున్ననఁ జేరి వనఁడుకొనె

  వలపని జోలినఁక వదేదలే
   పలకవ యినఁక నీపతతము దరెను
  అలకల చెలల్లవు అపప్పుటవలను

చ. 2:    కాతతునఁడదివ నినున్ననఁ గమత్మిరనఁ బలిచ
  వతతుల వాసుల వదేదలే

   చెతతల నిలవవ చేనఁతల దకెక్కను
  అతత గొణనఁగకవ అపప్పుటవలను

చ. 3:   శ్రీవతకటపత చేతుల చానఁచ
 వావులడుగలనినఁక వదేదలే

  ఆవటతచిత ఆలమేల్ మతగవు
 ఆవరపేనఁటకి అపప్పుటవలను



రేక: 0662-4ముఖరి సతపటత: 14-370
పలల్లవ:    మొదలనె యరనఁగవా మొగి నీపాటవానఁడు

   చెదరి చితతతచనఁబోతే సిగద్గీగాదా నాక
చ. 1:    అలిగినవానఁడవు అటట్టి వుతడక ననున్న

  పలిచేవు చేయివటట్టి పననఁగేవు
  యలమనితతటవానఁడు యతత దమకితచనతటా

  చెలలలల్లనాడుకొతటే సిగద్గీగాదా నీక
చ. 2:   వటట్టి వటట్టి కొనన్నవానఁడవు వునన్నతనఁ జెలిల్లతచకోక

  పటేట్టివు నాకొతగ పచిచ్చెదేరను
   పటట్టిలేక నీవాడిన పతతము దపప్పునాడతటే
   చిటట్టికప కాతతలలో సిగద్గీగాదా నీక

చ. 3:    ఆవలి మోమెపైనవానఁడ వలమేల్ మతగనతటా
  శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జేకొతటవటేట్టి

   భావమెరనఁగక నినున్న పరలలల్ల నవవ్వెతేను
  సేవసేసేవారివదద సిగద్గీగాదా నీక



రేక: 0662-5లలిత సతపటత: 14-371
పలల్లవ:    ఏకతాన నేనితక నేమసేసినానఁ జెలల్ల

  సాకిరివటట్టి ననిన్ననఁక సాదితచనఁగలదా
చ. 1:    పీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడి పనువలనే మొకెక్క

   ఆనఁటదాని గరవ్వెమెతత అద చటూడరే
    మాటల నేనాడిన మగిడి చటూడదు తాను

    నీట నాతో నిటవల నిలపతగనఁ గలదా
చ. 2:    మలగపపై నొరగతడి మారమోముతో లేచె

  చెలియ రాజసమెతత చేరిచటూడరే
    మలసి నే నవవ్వెనాను మచిచ్చెకక లోనుగాదు
  చలము నాతోనితక సాదితచనఁగలదా

చ. 3:    గతదము పూయుచనుతడి కానఁగిలితచకొనె ననున్న
   యితదుముఖతమ యతత యిద చటూడరే

   అతది శ్రీవతకటేశనఁడ నలమేలమతగ తాను
    పతదమాడి ననున్ననఁ గటూడె బడి వాయనఁగలదా



రేక: 0662-6బౌళరామకిగయ సతపటత: 14-372
పలల్లవ:    ఊరకే మరేలమత్మి వదదనాతని సాదితచ

  ఆరయ ముతదరనఁగ నేనతదరిశతతముల
చ. 1:    అమత్మిరో మమత్మితతమాట ఆడకతడనఁగానే కాక

   వుమత్మిడి మరోరిచేరా ఓససి నేనఁడు
     యమెత్మిల నాకనఁ గానఁగానే యితతేసి బుదిద్ధ చెపేప్పుర

   మముత్మి సనఁకి వచిచ్చెతేనఁగా మరాతనినతదుర
చ. 2:     చెనకి మమత్మితత చేనఁత సేయకతడనఁగానే కాక

   పనివడి యాతని వతబడేరా మర
    తనిసి నాకనఁ గానఁగానే తగవుల నెరపేర
  కనలి మవరసపైతేనఁగా పతనతదుర

చ. 3:    బలిమ మమత్మితత యడవాయకతడానఁగానే కాక
   వలప చలల్లకతడేరా వానిపపై మర

   అలమేలమతగ నేను ఆతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-
  డలరి కూడితమ మమత్మితటేనఁగానతదుర



రేక: 0663-1పాడి సతపటత: 14-373
పలల్లవ:   పటట్టిన చలమేకాక పతతమచేచ్చెనా

  తటట్టితేనఁ దిటట్టి దునఁగాక దవతచేనా
చ. 1:    ననున్ననఁ దానటేట్టి చటూడనఁగ నవవ్వెతేనేమాయ

  వనన్నకనన్నచెలలల వతగెమా యిది
   పనన్నదాననతటానే పలిచి వాదుక వచచ్చె

    యనిన్న చెపప్పునానఁ దనక యితక లోనఁగేనా
చ. 2:   వడివటట్టి తయతనఁగాను వోపనతటేనేమాయ

   కడనునన్న సతులల కానిదా యిది
  బడలినవళనే పటట్టి పననఁగవలనా

  వడనఁబడునఁగాక తనవదదకి వచేచ్చెనా
చ. 3:    తావుకనఁ దా రానఁగాను తలవతచితేనేమాయ

   వోవో పొరగవార వరటా యిది
   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి తానె ననున్ననఁగటూడె

  యవల నలమేల్ మతగ నెదురాడేనా



రేక: 0663-2సాళతగనాట సతపటత: 14-374
పలల్లవ:   కడునేము చేతనఁ జలకనివారము

  తడవక మముత్మినిటేట్టి దయనఁజూడవయాత
చ. 1:    చెకక్కనొకిక్కనతతలో చేరి వాదుక వచేచ్చెవు

   యికక్కవ గోర దానఁకితే నేమతదువో
   ముకక్కననుతడునఁ గోపము ముతచి నీవతటవానికి

  నికిక్కమాతో నవవ్వెరాక నీవనన్ననఁడునయాత
చ. 2:    మోము చటూచినతతలోనే మొకక్కలననఁ గసరేవు

   యేమని నినున్ననఁ దిటట్టినా నెతతసేతువో
   దమసమతతలేదు తేరి నీవతట వానికి

   కామతచి మముత్మినఁ బటట్టిక కెపైదపప్పులౌనయాత
చ. 3:    దగద్గీరికి వచిచ్చెనతతలో తమకితచి దటూరేవు

  యగద్గీల నినెన్నతచితేను యేమతదువో
    నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నేనఁడే ననున్ననఁ గటూడితవ

 అగద్గీపటలమేల్ మతగ నదతచకోవయాత



రేక: 0663-3బౌళ సతపటత: 14-375
పలల్లవ:   దొడడవానఁడు దొరకొతటే తుదిమొదలరనఁగనఁడు

  యడడలము మాబోనఁట కినఁకనేనఁటదయాత
చ. 1:   చెలలిదదరిమనఁదను చేతుల చానఁచకవుతడి

  యలమ నాతో నవవ్వెవదేమయాత
  వలప సిగెద్గీరనఁగదు వడిననేమాటల

   యలమ నీయతద కతటమనఁక నేనఁటదయాత
చ. 2:   మాటకక్కసతతోనాడి మనసొకక్క కాతతకిచిచ్చె

   యేనఁటకి నాక మోహితచే వదేమయాత
  పాటలేనిది వయసు పటట్టిరాదనేటమాట
  యటననఁ జెలల్లబెటట్టిత వనఁకనేనఁటదయాత

చ. 3:     కౌనఁగిటనిదదరినఁ బటట్టి కతల నాకనఁ జెపేప్పువు
  యేనఁగక శ్రీవతకటేశ యిదేమయాత

    కానఁగిన యలమేల్ మతగనఁ గనక ననున్ననఁ గటూడిత-
   వనఁగబెతడిల్ల నీకనఁ జెలల్ల నితకనేనఁటదయాత



రేక: 0663-4కాతబోదిసతపటత: 14-376
పలల్లవ:   సతతోడ సారెసారెక సరసములడుకొతటా

  తతతోడనారగితచ తగనె యదేవునఁడు
చ. 1:    ఒకక్కమాట వతటలలల్ల నొదదనుతడి వడిడతచి

 మకిక్కలినలస నలమేలమతగ
    చెకక్కలనఁ జెమటగారనఁ జేరి యప వడిడతచనఁగా

    చొకిక్క చొకిక్క యారగితచనఁ జూడరె యదేవునఁడు
చ. 2:    పాఱి పాఱి బతగారపళళ్ళముల వటట్టితచి

  మఱి బుసకొటట్టి నలమేలమతగ
   జాఱిన తురముతోడనఁ జవులకె యడుగనఁగ
   ఆఱడి గటూరల మెచచ్చెనతతలో నీదేవునఁడు

చ. 3:   వాలిన రాజసముతో వతటసాలలోననే
  మేలిమనఁ గటూచనన్న దలమేలమతగ
  యలోనె శ్రీవతకటేశనఁడపనఁ దానునారగితచి

   తాలమనఁ గానఁగిటనఁగటూడె దకక్కక యదేవుతడు



రేక: 0663-5గళ సతపటత: 14-377
పలల్లవ:    ఏమనననఁ జాలము యటఱల్లననఁ జేయుము

   నీమనసే వచచ్చెనఁగాక నేనఁడే వగిరమా
చ. 1:   మనన్ననగలగవారి మాటలలల్ల నఁ జకక్కనే

  వునన్నవారి మాటలలల్ల నటూసివాసులే
    పనిన్న మగనఁడు చేపటట్టి పాటతచినదే యానఁటది

   సనన్నలతత సేసినాను సతతవార సతమా
చ. 2:   చెలల్ల బడిగలవారి చేనఁతలలల్ల హితవ

  చిలల్లరవారి చేనఁతల చిరచేనఁదులే
  బలిల్లదునిచేతనుతటే పచచ్చెనఁబటూస మాణకమే

   కలల్లమాడ దొడడముదద్రి కతకనఁ గాళళ్ళనన్నవా
చ. 3:   యిచచ్చెయనఁరిగినచోట యమెత్మిలలల్ల సమత్మితే

 తచచ్చెనెపైనచోటపొతదు తడతానఁకలే
    అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అల మేలమతగను నేనఁ

   నిచచ్చెగితచి కూడితరి యినఁక మోసమునన్నదా



రేక: 0663-6హితదోళత సతపటత: 14-378
పలల్లవ:    ఎతదరలేర నీక నేనేమ బానఁతయాత

   అతది నాపపైనఁ జెయివసేవు అటట్టికానీవయాత
చ. 1:     అలిగి నేరానఁగానే అటట్టి నావతట వచేచ్చెసి

   యలమనఁ బెపైకొనేవు నేనేమ బానఁతయాత
   పలకకతడనఁగ ననున్ననఁ బచరితచి పచరితచి

  యలనఁగిచిచ్చె మాటాడేవతత సేసేవయాత
చ. 2:    ముసునఁగ వటట్టి కతడనఁగ ముచచ్చెటతోనఁ గొతగదసి

   యిసుమతత నవవ్వెవు నేనేమ బానఁతయాత
    వసుగచనునన్న ననున్న వనఁడుకొని నీవు నాకే

   వసమెపై పాయవు ఇతతవలనా నాకయాత
చ. 3:     ఆదననేనఁ బతడుతడనఁగ నతడ నీవనఁ బవళతచి

   యిద కానఁగిలితచేవు నేనేమ బానఁతయాత
  వుదుట శ్రీవతకటేశ వగినలమేలమతగనఁ

   నిదివో ననున్న గటూడిత వతతవానఁడవయాత



రేక: 0664-1భపైరవ సతపటత: 14-379
పలల్లవ:   ముచచ్చెటాడేనతటే ముతచేవు పరవశల

  వచచ్చెరాకతొలేల్ల వలనా నీమాయల
చ. 1:     తమకాన నే నినున్న దగద్గీరి కూచతడితేను

   కమలన వసి ననున్ననఁ గరగితచేవు
  పగమదాననఁ దొలతనే బద్రిమసినయానఁటదాని

   తముర వలపచలిల్ల దిముత్మి రేనఁచవలనా
చ. 2:    మాటలడేనతటా నీతో మనసపై వచిచ్చెవుతడనఁగా

  నీటననిపప్పుడే మోవ నీవానేవు
  ఆనఁటదానియాస వరే అతతరతగాననుతడనఁగా

   తానఁటలనఁ దటూనఁటలనఁ బెటట్టి తనియితచవలనా
చ. 3:     ఆసపడి నీమోము అటట్టి నేనఁ జూడనఁగానే

   వసాననఁ గళ దానఁకితచి వగిరితచిత
  నీసరి సేసవటట్టిత నేనలమేల్ మతగనిద
  రాసికి శ్రీవతకటేశ రతులినిన్నవలనా



రేక: 0664-2కనన్నడగళ సతపటత: 14-380
పలల్లవ:    చెపప్పునఁబోతే నవువ్వెవచచ్చెనఁ జెలల్లబో నాక

  తపప్పులౌనో వపప్పులౌనో తడవనఁగనోపనే
చ. 1:     యనిన్న మారల చెపప్పుతపీ నేకతము గలదతటా

   నినన్నట మాటలే కా నేనఁడాడేవ
   తనున్ననఁదానే యాడుకొని తనిసిత ననిన్నటాను

  వనన్నదాననఁ దొలేల్ల తనవచారములలల్లను
చ. 2:    గొడవ లడువనఁగానే కొతగవటట్టి తీసని

   వడినఁ దొలిల్ల తీసినవ వడిడవారీని
   నడుమ నడుమనేల నయములనఁ బద్రియముల

   వడినఁబడు నినఁకమనఁద వలప చలిల్లనను
చ. 3:     కదిసి కదిసి ననున్ననఁ గానఁగిటనె బగియితచి

   మది గలిగీనితతే కా మతగళమది
   అదన శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగను న-

  నున్నదుటను గటూడెనఁ దలనఁపొకక్కటాయనిపడు



రేక: 0664-3సామవరాళ సతపటత: 14-381
పలల్లవ:    ముతదుముతద యితకనెపైన మోపపోకవయత నీవు

  మతదయాన వాసికోడ మనసరతగదా
చ. 1:    సిగద్గీగలయానఁటది చేరనఁ బలవక యుతటే

  యగద్గీలతచక వభునినేల మానునే
    దగద్గీరి యతతలో వచిచ్చె తానెతత వనఁడుకొనిన

   కగిద్గీనటట్టి తనలోని కపటాల మానునా
చ. 2:    ననుప గలగదాని నవువ్వెతో మాటాడకనన్న

  యినుమడి గోపగితచకేల మానును
   వనయాలిపప్పుడు వచిచ్చె వవల సేసినాను

   నినుపల పదవపపై నిషటూట్టిరాల మానునా
చ. 3:   మరిగిన కాతతను మరనఁగవటేట్టినతటే

   యిరవపై పపైకొనునఁగాక యేల మానును
   అరదపై శ్రీవతకటేశ అతవనఁ గటూడితవటట్టి

  సిరలతటనఁగాక సేసినమేల దానఁగనా



రేక: 0664-4ఆహిరి సతపటత: 14-382
పలల్లవ:     పాముకాట చరనఁ దోమనఁ బాసునా నేనఁడు

   యమతక మెరనఁగమా యేమయత వభునఁడా
చ. 1:     చకక్కని యితత యొకత సారెసారె నీమనఁద

  మకక్కళతచ వలపల మాటలలోనే
   చెకక్కచేత నెరనఁగమ సేసుక నీవతదరిలో
    యకక్కడో చటూచి నవవ్వెవు యేమయత వభునఁడా

చ. 2:    కిముత్మిలనుతడి యాప గిరపతానఁ గనున్నలనే
   చిముత్మిచ లోనికి సనన్న సేయనఁగాను

 నెమత్మిదినతదరిలోన నినున్ననఁగానివానివల
   యమెత్మితోనఁ బరాక సేసేవమయత వభునఁడా

చ. 3:    చలివాసి యాప నీతో సరసములడనఁగాను
   తలవతచి నీవల దానఁగనఁ జూచేవు
   అలమేల మతగను నేననుచ శ్రీవతకటేశ
   యలమనఁ గటూడిత వతకనేమయత వభునఁడా



రేక: 0664-5కేదారగళ సతపటత: 14-383
పలల్లవ:    తనకే వడుకగాక తగనా నాక

    ననునఁ జూచి చెలలలల్ల నవవ్వెరా యిపప్పుడు
చ. 1:    చలల్లనిచటూపల నాపపైనఁ జలిల్లచలిల్ల కపప్పురము

   వళళ్ళనఁ బటూసనిద వనఁడు వోపననాన్నను
   పలల్లదాననఁ దనచేతబాదకనఁ జాలక కొతగ
   వలల్లవాట వసుకొతటే వదదనీనే తాను

చ. 2:    చేముటట్టి సరసమాడి చికక్కదసి కొపప్పునను
  తామరల ముడిచని తలమనాన్నను

  యేమననవరచి నేనితటలోనికినఁ బోనఁబోతే
   ఆమేరకనఁ బోకమతటా నానవట ట్టినఁ దాను

చ. 3:     చెవలోన మాటాడి చేతకినఁ గినన్నర యిచిచ్చె
   నివరి నాచెకక్క నొకీక్క నేరననాన్నను
    అవునె శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల మతగను న-
   నిన్నవలనఁ గటూడి మెచచ్చెనెతతకెతతే వనఁడు



రేక: 0664-6నాదరామకిగయ సతపటత: 14-384
పలల్లవ:    ఏమే నీచలము నేనఁడెతత కెతతే

  దమసాన మొకక్కనఁగానే తటట్టి కొనేవు
చ. 1:    పానుపమనఁదనే వుతడి పలికేప నేనఁడు

   పేని పటాట్టి తడు నినున్ననఁ బలవనఁగాను
   మోనాన వసాలక ములిగేవు యిటట్టి

    నాననఁ బెటాట్టి తనఁడు నీతో నవువ్వె నవవ్వెనఁగాను
చ. 2:     నితడా ముసునఁగ వటట్టి క నిదిదరితచేవు ఆతనఁ-

   డతడనే కూచతడి నినున్న నలమనఁగాను
    వుతడుతడి చెలలనఁ బలిచే వదిదకి నీవు

    దతడిగా నాతనఁడు తానె తలప మటూయనఁగను
చ. 3:     మరిగి మాటన యాక మడి చిచేచ్చెవు

    కరనఁగి యాతనఁడు నీ మొగము చటూడనఁగా
   అరసి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నినున్ననఁ
  గెరలి కూడినమనఁద గేలిసేసేవు



రేక: 0665-1శ్రీరాగత సతపటత: 14-385
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర మేమెపైత మేమ యేలే తనక

     నవువ్వెతా నుతడనఁ దనక నయ మదే కాదా
చ. 1:   చితతతో నుతదాననతటానఁ జెకక్కచేయిడితనతటా

     కొతత గొతత ననున్న నేల గోర సేసనే
     యితతులపై నవారినఁ దచిచ్చె యితత సేసిత వనేట-

     పతతము చెలల్లనఁ దనక ఫల మదే చాలదా
చ. 2:     వడెము నేనఁ జేయనతటా వచారాలే హచెచ్చెనతటా

    యడ నాడ వారితోడ నేల చెపీప్పునే
    వడిగము సేయనఁగానే వదదనఁ గటూచతడు మనీని

     వాడు దేరి తానుతడితే వతతు మాకనఁ జెలల్ల నా
చ. 3:   తలవతచకొతటనతటా తాపాన నుతదానవతటా

    పలికితచి ననున్న నేల బాద పట ట్టినే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి తానె ననున్ననఁ గటూడెనఁ

   నలమేలమతగను నే నదేమేల గాదా



రేక: 0665-2దేసాక సతపటత: 14-386
పలల్లవ:   నమత్మినవారిపాలిట నచిచ్చెన చితతామణ

    నమత్మి వరాలిచేచ్చె వదే పదవమ గడమా
చ. 1:   పూచినతతగెడువతట పొలినఁత నీవురముననఁ

   నేచినది నీసితగార మేమ చెపేప్పుది
  కాచి పతడినకలప్పువస్కృక్షమువల నీమేను
   చేచేత దొరకెనిద సిరలేమ గడమా

చ. 2:   అరచేతమాణతమెపై యాప నీపొతుత్తి న
    యరక సే శరగితచ నేమ చెపేప్పుది
    గరతపైన నీలల కొతడవల నీవు నీవు
   జరగచ నునాన్నర జయమేమ గడమా

చ. 3:   ముతగిట నిధనమెపైన మోహపటలమేలత్మితగ
   అతగమతదే కొలవునన్న దదివో నీక

   సతగత శ్రీవతకటేశ సరినఁ బరసవదివపై
   సతగడినునాన్నర మాక చనమేమ గడమా



రేక: 0665-3కనన్నడగళ సతపటత: 14-387
పలల్లవ:      తనున్ననఁ బాసి వుతడలేను తా ననున్న వడువలేనఁడు

    యినిన్నయు నితదులో నునన్న వడ తానఁకనేలే
చ. 1:    మాయల నేనఁజేయనేర మతకాల నేనేర

  చేయిచేత నటూడిగాల సేయనేరతు
    చాయల నాడవలదు సణనఁగ లతత వలదు

   సాయము దనకిచిచ్చెత పలక లితకేలే
చ. 2:      చలము సాదితచనఁ జాల జతకితచ నేనఁ జాల

   పలిచితే దగద్గీరేట పగయమే కాని
    ములగచ నుతడనోప ముతగోపాన కతత వోప

   తలనఁపలల్లనఁ దనసొమేత్మి తారకాణ లేలే
చ. 3:    నమత్మికడుగ వరతు నాటకాలక వరతు

    యిముత్మిలనఁ దనక నే మోహితచిత నిదే
   అమత్మిరో శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను

    సమత్మితతచి ననున్ననఁ గటూడె సారెనఁ జెపప్పునేలే



రేక: 0665-4నాగవరాళ సతపటత: 14-388
పలల్లవ:    ఇతచకతత నే నేమనాన్న నితతసేసేవు

   వుతచపకోవల కూనఁత కోరి చెటట్టి తటవరా
చ. 1:     చెకక్క నొకక్క రానఁగాను జీరవారెనో యేమో

   యకక్కవ నొచెచ్చె ననేవు యేమాయరా
  కకక్కసితచి మరనఁ డేసేగతటలేనిపోటల్లక

   తకక్కక ఇతదానఁక నెటట్టి ధరియితచితవరా
చ. 2:     తమత్మిరస ముమయనఁగ తపప్పు నీపపైనఁబడె నేమో

  యమెత్మిలకో కోపగితచె వమాయరా
  యిముత్మిల నాచెలలడే యతగిలిమాటలకెలల్ల

   అమత్మిరో నీవటల్లను అలగ వపైతవరా
చ. 3:      కొపప్పు నీకనఁ బెటట్టినఁగాను కచముల సనఁకె నేమో

  ఇపప్పుడే మెపైమరచే వమాయరా
   అపప్పుణ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    దపప్పుకి నీమో వానిత తాలిమ నెటట్టి తటవో



రేక: 0665-5పాడి సతపటత: 14-389
పలల్లవ:     ఇదదరి నడిమబాస లవవ్వెరినఁ దానఁకనో యతటా

   అదిద చెకక్కచేయిడిత నతదుకే వోయమత్మి
చ. 1:    కతటే నొకమాటయునఁ గానకతటే నొకమాటా-

   నితటవానఁడెపై యాడేవాని కేది వాట
     నతటన నే నెతతపైన నాకనఁగా పగవ నీ-

   గొతట చతదమునకే గొదిలే నమాత్మి
చ. 2:    మతచముపపై నొకకాల మరినేల నొకకాల

   యతచకొతటా మోపేవాని కేది వాట
    అతచెల నావరహన కతదుకేమ నననఁ గాని

   కొతచితచేను వానిలోని కచిచ్చెతాన కమాత్మి
చ. 3:     కనుచటూపలనే కొతత కానఁగిట లోపలనఁ గొతత

   యనసి చొకేక్కవాని కేది వాట
    అనునఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనే ననున్ననఁ గటూడె

    పనివడి యితదుకే కా బద్రిమసిత నమాత్మి



రేక: 0665-6లలిత సతపటత: 14-390
పలల్లవ:       ఆప నీకనఁ దగ నీవు నాపకే తగదు వయత

    చేపటట్టి మ యిదదరికినఁ జెపప్పురాదు మోహము
చ. 1:   తామెరరేకలవతట తగనీకనున్న లనుచనఁ

  దామెరలే చేతనఁబటట్టినఁ దరణ
   కామతచి పాలజలధికడనఁ బవవ్వెళతతు వని

   కోమలి పాలజలధి కూతురాయ నదివో
చ. 2:     బతగార పచచ్చెడము నీపపైనఁ గపప్పుత వతచ

 బతగారపతమాయనఁ బడనఁత
   అతగవతచె నీపాద మాకాశ మతటాను

   అతగన తననడుము ఆకసమునఁ బోలను
చ. 3:      కొతడపపై శ్రీవతకటేశ కోరి నీ వకిక్కత వని

   కొతడవతట నీవురము కొమత్మి యకెక్కను
   అతడనలమేలమతగ ఆప నీకనఁ గలగనఁగా

     నతడ నీదాసులక నీ వాప యటూ గలిగితరి



రేక: 0666-1శదదవసతతత సతపటత: 14-391
పలల్లవ:     మెలల్లనె మెలల్లనె వచిచ్చె మేర మరేవు

   చెలల్ల నతటా గొలల్లతలనఁ జేకొతటగా వోరి
చ. 1:     తొలతనే నీవు ననున్న తొతగలిచటూపలనఁ జూచి

    పలికిత చెపప్పుటనఁ జేయ పయి వసేవు
   బలవునఁడవు గనక పాయపవారి నితదరి

   చెలనఁగి కనెన్నరికాల చేకొతటగా వోరి
చ. 2:       వచిచ్చె వచిచ్చె నవువ్వె వవవ్వె వలపల నాక రేనఁచి

   పచిచ్చెగానఁగ నాకొతగ పటట్టినఁ జూచేవు
   హచిచ్చె వువాన్ననఁడవుగన యఱనఁగని వారిని
   చెచెచ్చెర లోనుసేయక చేకొతటగా వోరి

చ. 3:     పరరేనఁచి నామనఁదనఁ బద్రియముల చలిల్ల చలిల్ల
  కరనఁగితచి ననున్ననఁగటూడి కానఁగిలితచిత

   అరిది శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
    సిరల నతదరి నిటట్టి చేకొతటగా వోరీ



రేక: 0666-2మాళవగళ సతపటత: 14-392
పలల్లవ:  చొలల్లపనఁజటల్లతోడి చతగలరాజసముతో

  వలల్లవరిగా నేనఁగేర వడెపమోవులను
చ. 1:    అతగనకనఁ దనపాదా లతకవనెన్నల సేసుక

  రతగగానఁ దొడనఁదొడయు రాయనఁగాను
   సితగారప సొముత్మిలతో చెతగావ మునఁసుగతోడ-
    నతగవతచ యాప దన కాసల రేనఁచనఁగను

చ. 2:    కదల కదలకను కాతత వాలరగోళళ్ళ
   నదిమ యదిమ తనున్న నతటనఁబటట్టినఁగ
    ముదిత యాక మడిచి మోవనె అతదయనఁగాను

  మదనపరవశన మలసని వనఁడిదివో
చ. 3:   కలకలనవువ్వెలతోడ కసటూత్తిరి నామముతోడ

   అలమేలమతగ దనున్న నటేట్టి మెచచ్చెనఁగా
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేతుల నెరపతాను

   బలిమ నతకశముననఁ బటట్టి వతీత్తినదివో



రేక: 0666-3నాట సతపటత: 14-393
పలల్లవ:     నీవతత దానఁచిన నవ నేనఁడు దానఁగీనా

   చేవదేరినఁ దొలిల్లటటేట్టి సేయరాదా పనుల
చ. 1:     వనిత నినున్ననఁ బలిచి వలపల చలల్లనఁగాను

   నినునఁ గానివానివల నిలచనాన్ననఁడవు యడ
      యనసి నే నెరినఁగితే నినఁక నేల నీకనఁ గొతక

   చెనకి వలల్లవరిగానఁ జేయరాదా పనుల
చ. 2:      తమకితచ యాకె నినున్న దగద్గీరి చే వటట్టినఁగాను

   బద్రిమసిన వానివలనఁ బరాక సేసుకొనేవు
     అమరనఁగ నేనా కతట నడడము లేదినఁక మేను
    చెమరితచ నేల మరి సేయరాదా పనుల

చ. 3:       ఇతత నీవు లోననఁ గటూడి యిటట్టి ననున్ననఁ గనివచిచ్చె
  వతతుక నాకానఁగిటలో వాడుదేరేవు

   అతతట శ్రీవతకటేశ యలమేలమతగ నేను
   చితతదరనఁ గటూడితమ సేయరాదా పనుల



రేక: 0666-4గతడకిగయ సతపటత: 14-394
పలల్లవ:     ఎపప్పుడు నీవోజ లివ యేల మానేవు

    ముపప్పురి నీచేనఁత లిటేట్టి మటూసి దానఁచవలనా
చ. 1:      చేయి మాట సేసుక యాచెలి దికేక్క చటూచేవు

  యయడనఁ గొలవుకాతత లితదరిలోన
    ఆయాల దానఁక సతదడి నాకెపాదాలే తొకేక్కవు

   మాయకానఁడ ఇతతేసి నీమతక మెరనఁగమా
చ. 2:   అదదలితచేవానివల నాపతోనే పలికేవు

   వదిదకెపై నసతులలల్ల వదద నుతడనఁగా
   బదుద ల బడలికతోనఁ బటేట్టి వాపకెపైదతడ

  కదుద లేరా నీవళళ్ళకపటా లరనఁగనా
చ. 3:   యగసకీక్కనివలనే యపతోనే నవవ్వెవు

  సొగసి తోడిసతుల చటూడనఁగానే
   అగపడి కూడితవ అలమేలమతగ నేను

    తగ శ్రీవతకటేశ నీ తమక మెరనఁగనా



రేక: 0666-5ముఖరి సతపటత: 14-395
పలల్లవ:    ఉతడనీరా యపాట వరకే ననున్న

   కొతడెగోడి తనాలకనఁ గోపమెలల్ల వచచ్చెను
చ. 1:     చటట్టిమవౌతా నెరనఁగ సటూడు బతటవో యరనఁగ

   అటట్టి నాతో నాపసుదుద లడుకొనేవు
     ముటట్టి ముటట్టి నేము నీతో ముచచ్చెటల చెపప్పుకొనఁగా
    యటట్టి వచచ్చెనో యరనఁగ మేమ నననొలల్లము

చ. 2:    నగవౌతా నెరనఁగము నాటకమో యరనఁగము
  తగవు ననన్నడిగే వాతరణమాట
     నిగిడి పోపో చాల నినున్న నెవవ్వెనఁ డెరనఁగను

   యగసకీక్కనఁడవు తొలేల్ల యేమ నననోపము
చ. 3:    నెపమౌతా నెరనఁగము నెయతమౌతా నెరనఁగము

   ఇపడు వచిచ్చెతరి మాయితటకి మర
   అపడె శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    చపలతనఁ గటూడిత సాదితచ నే నోపను



రేక: 0666-6సామతతత సతపటత: 14-396
పలల్లవ:  పవువ్వెనఁబోణులకొలవ పషప్పుయాగము

   పవవ్వెక వచె నీకిటేట్టి పషప్పుయాగము
చ. 1:   కలవరేకలవతట ఘనమెపైన కనున్నల

  పొలనఁతులచటూపలే నీ పషప్పుయాగము
    తలనఁచి తలనఁచి నినున్ననఁ దమమేనులనఁ బొడమే

   పలక జొతపములే నీ పషప్పుయాగము
చ. 2:   కరకమలములను కతదువ గోపకలలల్ల

   పొరసి నినున్ననఁ జూపటే పషప్పుయాగము
    సరసపమాటలే సారె నాడి తమ నవువ్వె

   పొరి నీపపైనఁ జలల్ల టే పషప్పుయాగము
చ. 3:    గానఁటపనఁగొలనిదతడనఁ గాతతల సిగద్గీన నినున్న

  బటూటకానకనఁ దిటట్టి టే పషప్పుయాగము
   యటవ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి యలమేలమతగ

    పూనఁట పూట రతు లివ పషప్పుయాగము



రేక: 0667-1ధనాన్నశి సతపటత: 14-397
పలల్లవ:     చెపప్పురా నీక నాతోడు సిగద్గీ లితకేల

    రెపప్పుల తుదల నేనఁడు రిచచ్చెవడి వునన్నది
చ. 1:     యవవ్వెతకో మేలవాడ వట నీవు గానఁబోల

   అవవ్వెల నీచేయి వచచ్చెనెపై వునన్నది
   దవువ్వెల నునన్నయాకెనఁ దలనఁపననఁ బారనఁబోల

  పవువ్వెవతటమోప చినన్ననఁబోయి వునన్నది
చ. 2:     యికక్కవ చెపప్పుతప యాకె యసుదిద్ధకి రానఁబోల

   చెకక్కచేతతో నీక చితత వునన్నది
    దకిక్క ఈపవలప నీ తలకెకిక్క వుతడనఁబోల

   పకక్కటలిల్ల మాటల తబబ్బుబుబ్బులపై వునన్నది
చ. 3:     తొయతలి గొనన్న బాసల తోయరాకతడనఁగనఁ బోల

   కొయతతనాలక మతనఁ గొతకి వునన్నది
   నెయతప శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

    యియతడ ననున్ననఁగటూడిత వతదు నాప వునన్నది



రేక: 0667-2మాళవశ్రీ సతపటత: 14-398
పలల్లవ:    నీతలనఁ పటట్టి నన్నదో నే మెరగనఁము

   రాతరెలల్ల నేము జాగరములే సేసితమ
చ. 1:     చితతదర నీతోడ చేరి మాటాడిన దానఁకా

   కాతతకనఁ దనలోని కానఁక మానదు
    మతతనాన తానే నీ మనసు దలియుదానఁకా

   యితతట నతతటనుతడి యదుర చటూచని
చ. 2:     దగద్గీరి కూచతడి నీతోనఁ దగిలి నవవ్వెనదానఁకా

   అగద్గీమెపైన తన ఆస దరదు
   సిగద్గీదర నీకనఁ దానే సేవసేసేనతటే

   వగిద్గీ నీవదిదకినఁ దనవువదల నతపను
చ. 3:    గకక్కన నీమోమునఁ దనకనున్నలనఁ జూచినదానఁకా

   మొకక్కలపనఁ దనలోని ముచచ్చెట వోదు
    యికక్క వరినఁగి శ్రీవతకటేశ యితతనఁ గటూడితవ

  వకక్కసపనతతసాల వఱఱ్ఱైవనఁగీ నిదివో



రేక: 0667-3కనన్నడగళ సతపటత: 14-399
పలల్లవ:   ఎటట్టి సేసినా నీక నెదురాడేనా

   మటట్టి ననఁ జెపప్పు ననేటమాట కితతేకాక
చ. 1:   చెపప్పువలశొకమాట చెపప్పుత నితతకాక

    నెపప్పున నా ఆయమెతత నే నెతత
   యిపప్పుడు నీసతనెపై యిటట్టి తడనఁగనఁ జూచినవానఁ
   రపప్పుటతచే రనేమాట కొకక్కటకె కాక

చ. 2:    సొరిది నామేనికానఁక చటూపత నితతకాక
   నిరత నాయలకెతత నే నెతత
     దొరవు నీవు చేపటట్టి తుదనఁ జితతతచ ననేట-

    పరలమాటలక నేనఁ బడనఁ జాలనఁ గాక
చ. 3:      చెలనఁగి నీమనసు రానఁజేరి నేనఁ గటూడితనఁ గాక

   నిలవు నావలపతత నే నెతత
    నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీవు మనిన్నతచిన నేను

  బలవతతురాలననే పతతానకె కాక



రేక: 0667-4రామకిగయ సతపటత: 14-400
పలల్లవ:     తతనఁ దానె దొరయపైతే తనతత బదుకనఁగాక

   సతులము మముత్మినేల జతకితచనే తాను
చ. 1:     పాయపవభునఁడు కొతగ వటట్టితే రానెపై తనతటా

   చాయల సనన్నలనఁ దిట ట్టి సారెసారెక
   మాయతతనే అపప్పుటని మాటలడ మెపైతమతటా

   రాయడితచ నటూరకెపైనా రాజసమా తాను
చ. 2:     ననిచి తా దగద్గీరితే నవవ్వెనెపైత నతటాను

   కనునఁగొనల గోపతచనఁ గడకూనఁ దాను
    మునుపనే తనక నే మొకక్కనెపైత నతటాను

    యనలేక పగ చాట నేతుల తాను
చ. 3:      చెకక్క నొకిక్క కూడనఁగాను సిగద్గీతో నే నుతటనతటా

   మకిక్కలి బుజజగితచని మనఁద మనఁదను
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డిచెచ్చెరినఁగి ననున్ననఁ గటూడె

    దకిక్కత నతటానఁ బొగడ తగవా తాను



రేక: 0667-5మతగళకౌశిక సతపటత: 14-401
పలల్లవ:     ఎతదానఁకా నీ సరసాల యితత గలదా

  కతదువ నలపదరనఁ గరణతచరాదా
చ. 1:     చెకక్కలలల్లనఁ జెమరితచె చేరి నీవు నవవ్వెతచనఁగా

   వకక్కమాటే యితతపైతే వోపనా చెలి
   కకక్కసితచే వతత నీవు కఠినచితుత్తి నఁడవో

    నికిక్క మాకెపైతేనఁ జూచి నీరాయ మనసు
చ. 2:     ఆరగితచ నెరనఁగదు అటట్టి కతల చెపప్పునఁగా-

   నీరీత దినమునెపైతే యితత వోపనా
    దటూరినా మానవు యతత దోసానక వరవవో

    సారె మాకెపైతేనఁ జూచి జడిసని దనువు
చ. 3:      కడుదపప్పు గొనె నిద కాగినఁట నీవు గటూడనఁగ

   కడగి పాయపసత కానఁక కోపనా
   అడరి శ్రీవతకటేశ ఆడికె కెతతోపదువో

   బడినునన్న మాకెపైతేనఁ బచిచ్చె దోనఁచెనఁబనుల



రేక: 0667-6గతడకిగయ సతపటత: 14-402
పలల్లవ:      ఏల ననున్న వడుకొనే వమ బానఁత నేను

    ఆలి మగని వరసలతత నాకనఁ జాలదా
చ. 1:     సారె సారె నీమనఁద సణనఁగలే చలిల్లతని

   మేరల మరి నవవ్వెత మేనవావని
      యరీత నా యాడుజనత్మి మతత దటూర గటట్టి నాక

      చేరి నీ మొగము చటూడ సిగద్గీ గాదా నాక
చ. 2:    కనున్నలనే తటట్టితని కానఁకలనే జతకితచిత

  మనన్నక కొసరితని మేనవావని
    ననున్న నితతేసి సేసను నా జవవ్వెనమదము

    అనిన్నటా నీతో నాక నపప్పుట నామాటల
చ. 3:    కలసినరతవళనఁ గాల చేయి దాకితచిత

  మెలనఁగి మోవతగిలతట మేనవావని
    యలమ శ్రీవతకటేశ యితత సేస నాపొతదు

    పలిచి మొకక్కట గాక బగియనఁ జోటేది



రేక: 0668-1గజజరి సతపటత: 14-403
పలల్లవ:     దేవునఁడవుగా ఆప దేవుల నీకెపై నానఁగాని

   చేవదేరిన బుదుద ల చెపప్పుత మోయయాత
చ. 1:     కాతత గోపతచి చటూచితే కామునియముత్మిలపై తానఁక

  సతతసితచి చటూచితేనే చకోరాలౌను
    శతతునఁడవు నీవటట్టి సాము సేసే వపతోడ

   పతతము లడక కితదుపడి వుతడవయాత
చ. 2:      చెలి నినున్ననఁ దిటట్టితేనే చిర చెతడులపై తోనఁచనఁ

    నిల నినున్ననఁ బొగడితే నివ తేనెలౌ
   చలపటట్టి నీవటట్టి సరిదటూనఁగే వాపతోడ
   యలమ యేపొబ్రాదుద నీవు ఇచచ్చెలడవయాత

చ. 3:   వనితకానఁగిలి నీక వలపలవలలౌను
   తనిసి చేపటట్టితేనే తమత్మి పూజలౌ

     యనసి శ్రీవతకటేశ యాపతో నెటట్టి మ రేవు
    మొనసి కూడిత వటట్టి మొకక్క మొకక్కవయాత



రేక: 0668-2లలిత సతపటత: 14-404
పలల్లవ:      మొకేక్క నిదివో నీక ముతదు ముతదే వటట్టి-

  లకక్కలలల్ల నెతచకోక లేవరాదా
చ. 1:    పలకలలల్ల వతట భావములలల్ల నఁ గతట

  చలము నాలోనఁదరదు సటలేల
    నిలచనాన్ననఁడ వదివో నీవు వచిచ్చె తడవాయ

    పొలసి యతదు వోయేవో పోయి రారాదా
చ. 2:    మనసలల్ల నఁ దలిసిత మతతనాలనఁ దనిసిత

    నిను నేమ నననఁజాల నెగ లేల
    పనుల నీకనఁ గలవు పడనఁతుల వలిచేర

    నను పకక్కడ నునన్నదో నవవ్వె రారాదా
చ. 3:    కాయమెలల్ల నొరసిత కానఁగిటను గలసిత

   పాయప శ్రీవతకటేశ బాస లితకేల
     నాయము నీ వరనఁగదు నాక సరి గలరేమో

   ఆయడ నెవవ్వెరినెపైనా నడిగి రారాదా



రేక: 0668-3బౌలి సతపటత: 14-405
పలల్లవ:      వళ రానీ మక నిటేట్టి వగిర మేలే

    కూళనఁ గాను మరితతలోనఁ గొతడెము చెపప్పుకరే
చ. 1:      ఆత డెతత సేసినాను అటట్టి వోరచక వుతటే

   నాతోడి చెలలే ననున్న నవవ్వెరే
   చేతనఁగానిదాననఁ గాను చెలవుని సరితల

   చటూతమతటా నునన్నదాన సుదుద ల చెపప్పుకరే
చ. 2:    వవరితచి రమణుని వసాల దలసుకొతటే

   సవతులమలో నేల సనన్న సేసేరే
   తవరేటదాననఁ గాను దిటట్టితన మతనిది

    జవకటేట్టి నితతే మక జాణతనా లేలే
చ. 3:     కొచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు కూడనఁగా నేనఁ బెపైకొతటే

   ముచచ్చెటగా సతులేల మోము చటూచేరే
    పచిచ్చె సేసేదాననఁ గాను బలవునఁ డాతనిమేల
     కచచ్చె పటట్టి కనన్న దాన కానఁక రేనఁచ నేలే



రేక: 0668-4కరతజి సతపటత: 14-406
పలల్లవ:     నీవలల్లనే వచెచ్చెనఁ గాక నేనఁ డితతేసిపనుల

   పూవువల నటూరకతటే పోరవటట్టి వచేచ్చెనా
చ. 1:      యియతరాని మాట నాక నిచిచ్చెతవ గనక నీనఁ

  వయతడ నుతటవనతట నితదానఁకాను
     అయతయోత నీయిచచ్చె నీవు అటేట్టి వుతడితేనఁ గనక

    కయత మడువనఁగ నీతోనఁ గారణము గలదా
చ. 2:     అకక్కడ నెవవ్వెత నొలల్ల ననుకొతదువు గనక

    చెకక్క రేక లేడవని చెపప్పుత నితతే
   చకక్కని కొయతతనాల సహజాన నీవుతటే

    కకక్కసితచి రటట్టి సేయనఁ గారణము గలదా
చ. 3:      ముతదే నాపపై మోహము మోప గటట్టి దువు గాన

   చెతది వరొకత పొతదు సేయనీనెపైత
    కతదువ శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ గటూడిత ననున్న

    కతదు గతదు నినఁకనేల కారణము గలదా



రేక: 0668-5భపైరవ సతపటత: 14-407
పలల్లవ:    ఇనిన్నటకి నినన్నడిగే దిదే యయాత

    యనిన్నకల మాక దానఁచ నీనఁక నేనఁటకయాత
చ. 1:     వనితల నతపనఁగాను వతుత్తి వో రావో యతటా

    నినునఁ బలవనఁగ నేనఁడు నేనే వచిచ్చెత
   కనుసనన్నలనే కాని కడునఁ దమకితచరాదు

  మనసులోపలిమాట మాకనఁ జెపప్పువయాత
చ. 2:    ఆకల వాశతపనఁగాను అనుమానితతువో యతటా

   చేకొని నేనే వనన్నవతచిత నితతాను
     వాక పగయమే కాని వడినఁ గోపతచనఁగ రాదు

  యేకొలనఁది నీమోహ మెరినఁగితచవయాత
చ. 3:      కానుక లిచిచ్చె యతపగా కతదువో కానవో యతటా

    ఆనుక నే నిలచతట నాయాల సక
    నేను సేసినభాగాతన నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ
  కానిలే శ్రీవతకటేశ కరణతచవయాత



రేక: 0668-6రామకిగయ సతపటత: 14-408
పలల్లవ:   తలచిన పనులలల్లనఁ దలకూడెను

   తలిరినఁ బోడికి నీకనఁ దగనయాత
చ. 1:     వతతగా చెలినవువ్వెలే వనెన్నల బాయల నీక

  పొతత నధరామస్కృతమే పలనఁగాల
     దొతతవటట్టి వలపల తోడనఁ దొడ నీ కెదుర

   చితతతోనఁ జూడనఁ దొడనఁగె చేకొనవయాత
చ. 2:     చికక్కని జవవ్వెన మద సితగారపనఁదోనఁట నీక

 పకిక్కటవడేల వనభోజనాల
  మకక్కవనఁ బానుపమనఁది మాటలపగయాలతోనే
   యకక్కవ వతదుల చెపీప్పు నియతకొనవయాత

చ. 3:    యాపకానఁగిలే నీక నెసనఁగనఁ బెతడిల్లచవకె
  పూపనఁబలకనఁ దేనెలే బువావ్వెల

    యేపొదుద శ్రీవతకటేశ యనసి రతుల నినున్న
   తీపల పటట్టితచె ననీన్ననఁ దలసుకోవయాత



రేక: 0669-1ముఖరి సతపటత: 14-409
పలల్లవ:    నీవ యరనఁగదువు నీగణము కొలనఁదుల

   చేవదేర నెతదరినినఁ జేసితవో యిటాల్ల
చ. 1:    కపప్పురప మాటలనే కరనఁగితచి యితదానఁకానీ-

   నొపప్పు దరిచితవౌరా నొడలనఁ బెటట్టి
     రెపప్పులచటూపల రేసు రేనఁచి యేనఁచే నతటా వుతట

   యిపప్పుడేమ నననఁజాల యేనఁటదో నీమాయ
చ. 2:     ఆసలచటూపల చటూచి అటట్టి ననున్న బద్రిమయితచి

   సేసిన నీచేనఁతలలల్ల నఁ జెలిల్లతచ కొతట
    యసుల నితదానఁక నుతట యితతలోనే నినున్ననఁగని

  మటూసినముతతమనెపైత ముతదరేదో కానీ
చ. 3:      కనుమాయ రత సేసి కానఁగిటనె ననున్ననఁ గటూడి

    మొనసి నీమేల నాపపై మటూనఁట గటట్టిత
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కడునఁదమకితచి వుతట

   తనిసిత ననిన్నటాను దటట్టిమాయ వలప



రేక: 0669-2వళవళ సతపటత: 14-410
పలల్లవ:     ఏమయత నీసతననఁట యితత వలనా నాక

     నేమము దపప్పుక నెనఁడు నీక నే వగద్గీళమా
చ. 1:    చెపప్పునటట్టి నీమాట చెవయొగిద్గీ వతటనిద

   యిపప్పుడే ననున్ననఁ దయక మతటలోనికి
   ముపప్పురినఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి ముతజేతుల నతటదానఁకా

    అపప్పుట మొకక్కక నీక నడడము లడేనా
చ. 2:    సొరిది నీవచిచ్చెనటట్టి సొముత్మిలలల్ల నఁ బెటట్టి కొతట

    పొరినఁ జెతపల గతదాల పయతక నాక
   శిరసు వడినదానఁకా చెకక్క చెమరితచదానఁకా

   సరివననఁగక నీతో చలము సేసేనా
చ. 3:     వలపల రేనఁచనఁ గాని వదదనే కూచనన్నదాన

  తలప ముయతక రతతమకానను
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి కూడిత వతదానఁకనఁ

   కొలదినఁ మరితవ నాగణము మానేనా



రేక: 0669-3రామకిగయ సతపటత: 14-411
పలల్లవ:    ఏనఁటకి నాతని దటూరే రేమమత్మి

   మాటలడి నపప్పుడే సమత్మిత గదవమాత్మి
చ. 1:      యనసి ఆతనఁడు నేనఁ డెతదుతడి వచిచ్చెనాను నీ-

  కనుచటూపలక లోను గదవమత్మి
    వనక కాతనఁడు యేవలనఁదితట నుతడినా నీ-

   మనసునక నడడమా మరి యాతనఁడమాత్మి
చ. 2:   యేమగవతో సరసమెతతాడి వచిచ్చెనాను

  కామతచిన నీమగనఁడు గదవమత్మి
  వమర నెవవ్వెరియితట వతదారగితచినాను

   వోముచ నిదదరిమేను లొకక్కటే కదవమాత్మి
చ. 3:    చేనఁగదేర నాతనఁడెతతచేనఁత సేసి వచిచ్చెనాను

   కానఁగిట నాతనఁడు గటూడెనఁ గదవమాత్మి
    వనఁగక శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁ డిటట్టి వునన్న వానఁడు
    దానఁగక ని నున్నరమున ధరితచెనఁ గదవమాత్మి



రేక: 0669-4బౌళ సతపటత: 14-412
పలల్లవ:    రాజసమే ఘనమాయ రానఁగా రానఁగా

    వోజ దపప్పువచచ్చెనా నీ వువదల యడక
చ. 1:      చెకక్కల చెమట గారె సేసకొపప్పు వడ జారె

  వకక్కసాన యితతని నవవ్వెతచనఁగాను
    లకక్కవలనఁ గరగె యలగ చటూచి నామనసు
   కక్కకసనఁడ వయితవగా కాతతల యడక-

చ. 2:     కాయమెలల్ల నఁ బులకితచె గడు నివవ్వెరగ ముతచె
    చేయి చేయినఁ బటట్టి చెలి చెనకనఁగాను

      య యతవనఁ జూచి నీపపై నెతతపైనానఁ గోపము వచెచ్చె
   మాయదారి వపైతవగా మగవల యడక

చ. 3:     కనున్నలకనఁ గెతపలకెక్క కాతత నీపాలిటనఁ జికెక్క
   వునన్నతనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి వుతడనఁగాను

    మనన్నన శ్రీవతకటేశ మాక నొకక్క మనసాయ
   అనిన్నట జాణవపైతగా అతవల యడక



రేక: 0669-5సామతతత సతపటత: 14-413
పలల్లవ:    మలసి వాదు లడువ మాకేనఁటకే

    యిలయలల్ల నఁ దా నేలితే నితకా బతుకనీవ
చ. 1:     పతతమాడ నోపము బలవుని తోడను మా-

  యతతనుతడనఁగా నెపైనపాటద చాలదా
    యతత లేదు తనబీరా లవవ్వెర నెరనఁగరా
   అతతట వానఁడౌనఁగాక అటట్టి బతుకనీవ

చ. 2:    చలపటట్టి నొపము సారెక దొరలతోడ
   కలపాట రాజసము గెపైకొ నుతడేము

   వలవనిసటలేల వారి వరి తోడను
   నెలకొనన్న జాణనఁడెపైతే నికిక్క బతకనీవ

చ. 3:    చేరి నవవ్వె నోపము శ్రీవతకటేశవ్వెరతోడ
   కూరిమతోనఁ దానఁ గటూడినకూటమే చాల

    యరీత వనయముల యవవ్వెరి ముతదరనఁ జేస
      వర లేదు తా నేను వస బతుక నీవ



రేక: 0669-6శతకరాభరణత సతపటత: 14-414
పలల్లవ:     మతచి నాచేనఁతక ననేన్న మెచచ్చెట గాక

   కొతచెపడి చెలలను గొసర నేల
చ. 1:     యకడ నీవలపే యితత యారడినఁ బెటట్టినఁగ

   చేకొని వుతడుట గాక చితతలేల
  నీకపటాలతోడనే నీవు వదదనుతడనఁగాను

  చకాకగానఁ బరలకనఁ జెపప్పునేల
చ. 2:    మనలో కానఁతాళమే మముత్మినితత సేయనఁగాను

  అనుభవతచట గాక అడడమేల
   చెనకినవానఁడవ చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొనఁగా

  యనయుట గాక మాటలితకానేల
చ. 3:     వడుక నారతులే నీవతట వతటనఁ దిపప్పునఁగాను

    యడుతో నవువ్వెట గాక ఇతతేసి యేల
    కూడితవ ననున్ననఁ నేనఁడు గొబుబ్బున శ్రీవతకటేశ
  జోడయిత మదదరము సొలయనేల



రేక: 0670-1పాడి సతపటత: 14-415
పలల్లవ:     నినున్ననఁ జూచి నవవ్వెనఁగానే నిషటూట్టిర మేలే

   వనెన్నల నతని మెచచ్చెవదాద నీవు
చ. 1:     కూడిన మనఁదట నేలే గొణనఁగ ఆతనఁ-

    డడనే వునాన్ననఁడు యితకా నేలే సణనఁగ
    వడెము నినన్నడిగీని వస నీపేర నుడిగీ

  వాడుదేరిచి కలయవదాద నీవు
చ. 2:    ఇదదరనఁ గటూచతడి యేల యరవు- నేనఁడు

   బదుద లేనివాని కేలే పయి తరవు
       బుదిద చెపప్పు చెకక్క నొకీక్క పూనఁచి నీకనఁ జేత మొకీక్క
   వదుద వదదని పలకవదాద నీవు

చ. 3:    పరపమనఁదనే యాలే పగట - నీ
   వరవపై శ్రీవతకటేశ కేలే వగట

    అరదపై యలమేలత్మితగ వట నీవు గటూడితవ
   వరస లిటేట్టి నెరపవదాద నీవు



రేక: 0670-2నాదరామకిగయ సతపటత: 14-416
పలల్లవ:      కపటా లటూరకే మాతో కపేప్పుప నే మెరనఁగమా

    యిప డాకె నీవదద నిటేట్టి వుతడదా
చ. 1:     ముతగిట నాతోడ నీవు మొరగలడేవు గాక

    అతగన నీవును గటూడి ఆడ నుతడరా
   సతగత నాతోనే ఆచారముల నెరపేవు

    యతగిలి నీమోవ అతట కిటేట్టి వుతడేనా
చ. 2:      చలపటట్టి నేనఁడే నాక చన వచిచ్చెతవ గాక

   నలిరేనఁగి యితదానఁకా నవువ్వె చతడరా
     అలిగె నతటా ననున్న నానల వటేట్టివు గాక

    తలప మాట చెలి తానే కాదా
చ. 3:      కాయము నాపపై వసి కానఁగిటనఁ గటూడిత గాక

   పాయక యపయు నీవునఁ బవవ్వెళతచరా
    యయడ శ్రీవతకటేశ యిట నాకె దకిక్కతవ

    చాయల నాపయు నీక సతమే కాదా



రేక: 0670-3శతకరాభరణత సతపటత: 14-417
పలల్లవ:      మతచి తనాలకే లోను మరి సటలకనఁ గాము

    వుతచప నీ జతకెనల వరయక మముత్మిను
చ. 1:    చిగరవతట వార చెలల - యితత

  వగర వలపలక నోపదురా
   మగవానఁడు రాతవతట మనసువానఁడు - య

    తగవు నీ వరనఁగవా తడవక మముత్మిను
చ. 2:    నితడి తొలనఁకనివార నెలనఁతల - యితత

  చతడి సరసములకనఁ జాలదురా
  రతడు నాడేటవార రమణుల
    అతడ నీవ కనుకొనే వడుగక మముత్మిను

చ. 3:    కపప్పురము వతటవారల కాతతల - వటట్టి
  దపప్పు వరహములకనఁ దగదురా

   తపప్పుల శ్రీవతకటేశ దేవునఁడవు - నేనఁడు
   కపప్పుకొని కూడితవ కరణతచ మముత్మిను



రేక: 0670-4లలిత సతపటత: 14-418
పలల్లవ:     బాప బాప నీమేల పకక్కన ననన్నతటకొనె

   కెపైపగపణునఁగ పవువ్వె గటట్టినటేట్టి ఆయను
చ. 1:    పనిలేని పనికెపైననఁ బదరి కోపగితతు

   వనకనే నీవు ననున్న వడుకొతదువు
  తలవోని నీమతచితనమె నావరిడి-
     తనమెలల్లనఁ బాప లోలో తమ నాక రేనఁచెను

చ. 2:     యపప్పుడు నే నాడేవ యసడప పలకలే
   కపప్పురప నవువ్వె నీవ కలపదువు
    యిపప్పుట నానేరమకే యితతేసి నీ నేరపల

     చొపప్పు మాప నినున్న ననున్న చటాట్టి లనఁగా జేసను
చ. 3:      చటకి మాటకి నీతో సిగద్గీల నేనఁ బచరితతు

   కూటపనఁ గానఁగిట నీవ కూడుదువు
   యటన శ్రీవతకటేశ యిపప్పుట నీరతులే

     వోటమ దర ననున్న నీ పర మెకక్కనఁజేసను



రేక: 0670-5ముఖరి సతపటత: 14-419
పలల్లవ:    చేసినవారికి సేనఁత చేతననఁ బెటట్టి గాదా

    యసున నినున్ననఁ జూచేను యతదువయేత వనఁకను
చ. 1:      చెలనఁగి నామోము చటూచి సలవనే నవవ్వెవు నే

    వలచి నీవతట వతట వచేచ్చె నతటానా
     యిల నాకొలనఁదివారా యేమ సేయ వచచ్చె నీకనఁ
   గలిగీలే యఫలము కడచెనా వయసు

చ. 2:    కూరిమ నటూరకతడనఁగా గోరికొన నటూనఁదేవు
    చేరి నినునఁ జూచి బద్రిమసిత నతటానా

   యరీతవారిలోన నెవవ్వెరినఁ బోలదు నేను
   చేరీలే నీకీపణతము చితత్తిగితచే వకను

చ. 3:     మకిక్కలి కానఁగిట ననున్న మతమరనఁ గటూడితవ
   తకక్కల నాతని వతదునఁ దరదతటానా

    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యిట లోనెపైతవ నాక
    యకెక్కలే తనక వల పేమసేసే వనఁకను



రేక: 0670-6నాగవరాళ సతపటత: 14-420
పలల్లవ:     అతతటకి నితవరి ఆప గలిగితేనఁ జాల

     సతతసాన నే నుతడే చాల మముత్మి నతపరా
చ. 1:      మచిచ్చెక నాతో నీవు మాట లడనఁగానఁ గదా

    కొచిచ్చె కొచిచ్చె యాప నినున్ననఁ గోపగితచెను
    రచచ్చెల నేను నీతో రాయడితచ దొరకొతటే

     వచచ్చెము నీపపై వుతడ వదుద మముత్మి నతపరా
చ. 2:      యినేన్నసి నీవు నాక నిచచ్చెకాల సేయనఁగానఁ గా

   సనన్నల చాయల నాప జతకితచెను
    యినిన్నటా నేను నీతో యగసకేక్కల సేసితే
    యనిన్ననటేట్టి రాదు మముత్మి నితటలోని కతపరా

చ. 3:      కతదువ నాక మోహితచి కానఁగిటనఁ గటూడనఁగనఁ గదా
    అతదాల సేసుక నినున్న నాప మెచెచ్చెను
   యితదుకే శ్రీవతకటేశ యిదదర మొకక్కటపైతమ

    వతదు చెపప్పుత నాపను వడిదికి నతపరా



రేక: 0671-1గళ సతపటత: 14-421
పలల్లవ:      వదుద నీక వగవనఁగ వడి నలసిత వని

    చదిదకి వనఁడికి నీకనఁ జలి వాసనఁగా
చ. 1:     చితత్తిడి చెమటల నీచెకక్కలనే వడ జారె

   యతత్తిలనఁ గొతడల నీవతదక్కకి వచిచ్చెతో
     హతత్తి నీక నవులే తొలిల్ల ఆవులనఁ గాచిననానఁడే

  చితత్తిగితచి అలవాట సేసుకొతటగా
చ. 2:     ముకక్కన నటూరప లవ ముతచి బుసకొటేట్టివు

  పకక్కమార లవవ్వెరితోనఁ బెననఁగితవో
     గకక్కక నీ కవులే తొలిల్ల గొలల్లతలతోనఁ బెననఁగి

  చికిక్కతచక అలవాట సేసుకొతటగా
చ. 3:      కాయమున నీక నీదే కడు బడలిక దేరీ

   సేయరానిపను లేమ సేసి వచిచ్చెతో
    యయడ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడిత

  చేయార నీయలవాట సేసుకొతటగా



రేక: 0671-2సామతతత సతపటత: 14-422
పలల్లవ:      ఏమ సేతునే నేను యేదతానఁ దా నెరనఁగనఁడు

     దమసము లేదు నాక తగి మర లేను
చ. 1:   దపప్పుతో నావరహపతలనఁపలో తగవల

    చెపప్పుమతటా నాన వట ట్టినఁ జెలల్లనఁబో వనఁడు
     అపప్పుట నేనఁడేమ సేతు నవ వళల్లనాడనఁ బోతే

   కపప్పుళతచనఁ బెతజెమట గతడె వకక్కలయను
చ. 2:     కలలోననఁ దాను నేనునఁ గలసిన చేనఁతల

    పలక మనుచనఁ గొతగ వట ట్టి వనఁడు
     యలమ నే నేమ సేతు నేపాట వాకచిచ్చెనాను
     సలవుల నవువ్వె వచిచ్చె సిగద్గీ ముతచ నాక

చ. 3:     వడి నాకానఁగిట నెటవలనఁ గటూడుదు ననుచ
   నడువు మనుచ ననున్న నాదరితచని

    కడు శ్రీవతకటేశనఁడు కానఁగిటనఁ గటూడిన సుదిద
    వడల నాడనఁగ లేను వరగయత నాక



రేక: 0671-3శతకరాభరణత సతపటత: 14-423
పలల్లవ:   మొగమాటదానవు మొదలనే నీవు

    వగలలల్ల నుడుపతగ వచెచ్చె నాతనఁ డదివో
చ. 1:     పటట్టినదే పతతమా పడనఁత నీ వాతనితో

   ఱటట్టి సేయనతటే మెఱయితచ రాదా
      గటట్టి నీతోనఁ జెపప్పునా కోరి పపై పపై నునాన్ననఁడని

     వటట్టి కోపా లినఁకనేల వచెచ్చె నాతనఁ డదివో
చ. 2:    చెలల్ల నతటానఁ జేతురా చెలల వభునితోడ

  కలల్లగా దాతనిమానఁట కెపైకొనరాదా
   అలల్లపప్పుడె మొకక్కనా ఆతనిమార నేనని

    వలల్లవాటతో దగద్గీరి వచెచ్చె నాతనఁ డదివో
చ. 3:     ఇతత నీకనఁ దగనా యిటట్టి శ్రీవతకటేశతో

   చెతత నానల పటట్టినఁగానఁ జేకొనరాదా
     వతతలగనఁ గటూడి నేనఁడు వడెము దా నిచేచ్చెనతటా

     వతతుక నీయతకె కెలల్ల వచెచ్చె నాతనఁ డదివో



రేక: 0671-4రామకిగయ సతపటత: 14-424
పలల్లవ:   చెనకకవయత మముత్మి సిగద్గీతోడివారము

    కొన కెకిక్కతచి దితచక కసిగతప లోపము
చ. 1:    చేరి తటట్టినోపము చేచేత మొకక్కనోపము

    వోరి నీకే యలవాటపై యుతడునఁ గాని
   గారవాన మేలమనఁదికాతతల మతతే నేము

     కూర వతడి కస వరనఁ గటూడదు మాచేతను
చ. 2:    బాస సేయనోపము పాడిదపప్పు నోపము

    ఆసకానఁడ నీకే తగ ననిన్నయునఁ గాని
   వాసికి నొడిగటట్టినవనితల మతతే నేము

     సేస వటట్టి కల మెతచనఁ జెలల్లదు మాకినఁకను
చ. 3:    కాక సేయనోపము గారవతచ నోపము

    ఆకడ నీకడ నీకే యమరనఁ గాని
    యేకమెపై కూడిత ననున్న నిటట్టి శ్రీవతకటేశ

   కెపైకొని పతడినపతడు కాయసేయ నోపము



రేక: 0671-5భపైరవ సతపటత: 14-425
పలల్లవ:    అవవ్వెలివారికే నీ వనిన్నయు నేరపవయత

   రవవ్వెగానివారి నేల రచచ్చెననఁ బెటేట్టివు
చ. 1:     కాటక కనున్నల నినున్ననఁ గసరనఁగనఁ జాలనఁగాని

    నాటనఁజూచి కొతత గొతత నవువ్వె నవవ్వెరా
    తేటలగానఁ బేర గచిచ్చె తటట్టి మనే వపప్పుటని

   గానఁటట్టిసిగద్గీయత నాక కమత్మిట నేనోపరా
చ. 2:      అతకెక రావని నీతో నలగనఁగ నోపనఁ గాని

  వుతకవగానఁ గచముల నొతత్తినఁగలరా
    సతకె లేక నీమనఁదనఁ జానఁచమనేవు పాదాల

    అతకెల సిగద్గీయత నాక నతదుక నేనోపరా
చ. 3:    కానఁగిట నీవు గటూడనఁగ గయాతళతచనఁజాలనఁగాని

   మానఁగిననామోని గొతత మచచ్చె వసేరా
   చేనఁగదేర నపప్పుటని శ్రీవతకటేశ యేలిత
    దానఁగితే సిగద్గీయత నాక తలనఁగ నేనోపరా



రేక: 0671-6వరాళ సతపటత: 14-426
పలల్లవ:      ఎతతక వచెచ్చెనఁ బనుల యేమ సేసుకొతట నేను

   వతతగా నీతోడిపొతదు వకక్కసము లయరా
చ. 1:      తనివోక నీమోము తపప్పు కిటేట్టి చటూచి చటూచి

   కనురెపప్పు వయనఁబోతే కానఁక రేనఁగీనా
   మనసిచిచ్చె నీతోడ మాటలడి మాటలడి

   కొన నటూరకతడనఁబోతే గబబ్బుతలీ వలప
చ. 2:      వదద నిటట్టి కూచతడి వాకిటకి లేచి పోతే

   చదిదకి వనఁడికి గతడె జలల్ల రనీరా
    యిదదర మెదురెపై వుతడి యివవ్వెలి మోమెపైతేను

   వదదనినా మానదు నిటటూట్టిరప రేనఁగీనా
చ. 3:     మచిచ్చెకతో నినున్ననఁ గటూడి మతచము దిగేనతటే

   చెచెచ్చెర నాకోరికల చిమత్మి రేనఁచరా
   యిచచ్చెకనఁడ శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   పచిచ్చెగా నీమేల చటూచి బద్రిమసితరా



రేక: 0672-1ధనాన్నశి సతపటత: 14-427
పలల్లవ:     ఏల మముత్మినఁ బరచనే యవవ్వెనఁడే తాను

    నాలిచేనఁత చేసుకొతటా నవువ్వె నవవ్వె మముత్మిను
చ. 1:    చనున్నల నొరసుకొతటానఁ సతగడి నిలచకొతటా

    సనన్నల సేసి పలిచ సారెకనఁ దాను
    కినెన్నర మటకొతటానఁ గేల మనఁదనఁ జానఁచకొతటా

   వునన్నవారి నెరనఁగనఁడు వుడికితచనఁ దాను
చ. 2:    అతగముల ముటట్టి కొతటా నడాడ ల నడచకొతటా

    వుతగిట నానల వట ట్టి నటూరకే తాను
   తొతగలితచి చటూచకొతటా దటూరచ గొణనఁగకొతటా

    చెతగట సిగద్గీ వడచి చిమత్మిరేనఁచ మముత్మిను
చ. 3:    చనవుల సేసికొతటా సరసము లడుకొతటా-

   నెనసి కానఁగిట నితచ నిపప్పుడేతాను
    వనుకొని కలస శ్రీవతకటేశనఁ డిద ననున్న
   తనివోని కూటముల తతగోనీ మముత్మిను



రేక: 0672-2ఆహిరి సతపటత: 14-428
పలల్లవ:   చెపప్పురమత్మి సతులల చెలలకోపములక

    తపప్పు లతచేవానఁడు మరి తనకేనఁట మాటే
చ. 1:      సిగద్గీ వడడ ఆనఁటదానినఁ జేకొని పచిచ్చె సేసేట-

  నిగద్గీలమగవానఁడెపో నితడునఁ గటూళ
    దగిద్గీర రాకతడితే తరణుల నెలల్ల నతప
  బగద్గీననఁ బదరేవానఁడు పాటగలవానఁడా

చ. 2:     గటట్టి తోడి ఆనఁటదాని గణ మెరనఁగక సారె
    ఱటట్టి పటేట్టి వానికతటే ఱయి మేల
   దిటట్టినెపై మారాడకతటే తటట్టి తటట్టితచకొనేట-

  వటట్టిసటకానితోడ వసమా గెలవను
చ. 3:    దయదలనఁచి కలయనఁ దానే వచిచ్చెనదాని-

  పగయ మెరనఁగనివానఁడే పనుమతక
     నయ మచిచ్చె శ్రీవతకటనాథనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   జయమాయ నినఁకమనఁద సరసునఁడే కానఁడా



రేక: 0672-3బౌళ సతపటత: 14-429
పలల్లవ:    ఊరకనన్న వారికేల వుడుకల గటేట్టివు

     నేరప లడనే చటూప నే వరతు నితదుక
చ. 1:    సేయవయత నీవు నీచేతకి లోనెపైనటట్టిలల్ల

    ఆయముల సనఁకగ నీ వాప వదదనే
   మాయవల పొకచోట మనన్నన నీకొకచోట
    వోయయత పచరితచేవు వోప నోప నేను

చ. 2:     నగవయత నీవు వోయి నానఁటన పగయముతోడ
    అగపడి నీతో నవవ్వె ఆప తోడనే

     జిగి నుపప్పుమత్మినఁ గొతదర చిటల్ల మోయనఁ గొతదుర-
   నగనీతో సరస మరగదు మాకను

చ. 3:      చెపప్పువయత నీవు నేనునఁ జేకొని కూడిన సుదిద
  అపప్పుసము యమెత్మిలక నాపతోడను

     యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశ యడనఁ గొతత నాడనఁ గొతతనఁ
    నపప్పుటనఁ దిరిగాడితే నది నేను మెచచ్చెను



రేక: 0672-4మేనఁచబౌళ సతపటత: 14-430
పలల్లవ:    ఏమయత చితత్తిగితచ వతకా నీవు

   దామెనకానఁకల నీపపైనఁ దగిలితచ నిదివో
చ. 1:     మలయు మదిలోనఁ గొతత మాటలలోపలనఁ గొతత

    చెలి నీపపై గమత్మిరితచనఁ జేరి చేరి
    అలిగినదియునఁ గాదు అటట్టి కూడినదనఁ గాదు
   తలపమాటన నుతడి తడనఁబడ నదివో

చ. 2:    ముతచి వరహపతేట మొకక్కలపనఁ గనీన్నట
   యితచకితచకే చిమత్మి నితత నీమనఁద

   మతచము మనఁదికి రాదు మరనఁగకెపైనానఁబోదు
   అతచెల మొకమెదుట నానుకనన్న దదివో

చ. 3:   జవవ్వెనములోనిపచిచ్చె చనవులనే కొచిచ్చె
    రవవ్వెగా నీ కొపప్పుగితచ రమణ నేనఁడు
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ

   కవవ్వెనిపేరెపై నీక గరతాయి నదివో



రేక: 0672-5ఆహిరి సతపటత: 14-431
పలల్లవ:     ఇతతయును నామేలే యతదు వనఁచక వచిచ్చెన

   పతతము నెరపనఁబోతే బయలే పతదిలిరా
చ. 1:      నేనే నీతో నలిగిన నీవు నాతోనఁ గోపతచిన

   నానిన వరహమెలల్ల నాదే కాదా
     యనెపాన నే నిటేల్ల యకె నెతత గొసరిన

   కానీరా అదియును నొకక్కటకి రెతడవురా
చ. 2:     వటట్టి నేనే పటట్టి కొనన్న వలల్లక నీవుతడినాను

   నటట్టి కనన్న జాగరాల నాసొమేత్మి కాదా
     ఱటట్టి గ నితదుక ని నాన్నఱడి యతత సేసినాను

   కటట్టినముడియ నాక కలకాల మదిరా
చ. 3:       నిచచ్చె నే సిగద్గీ వడినా నీవు ననున్న మరచినా

  నచచ్చెల తమకమెలల్ల నాపాలిదే
    యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యితతలో ననున్ననఁ గటూడిత

    తచిచ్చె వసిదియ నాక దాచిన ధనమురా



రేక: 0672-6రామకిగయ సతపటత: 14-432
పలల్లవ:     ఆనఁడువారి గోర సేసి అతదురా నీవు

     నేనఁడు నీ మేలకనఁ జొకిక్క నెమత్మిది నుతడితని
చ. 1:      యినిన్నటా జాణనఁడ వని యిచచ్చెకనఁడ వౌదు వని

    మొనన్ననే చటూచి నీక మొకక్కనా నేను
     ననున్న నేల దటూరేవు నగి నినున్న మెచచ్చెనతటా
   పనిన్నన నీరతచేతనఁ బరవశ మెపైతని

చ. 2:      తపప్పువు నీమానఁట లని తగ మతచివానఁడ వని
    అపప్పుడె నీచెకక్క గోర నతట నానేను

   తపప్పులేల యతచేవు తగిలి పొగడనతటా
    నెపప్పున నీ పగయానక నివవ్వెర గతదితని

చ. 3:      కత కరచిత వని కానఁగిటనఁ గటూడిత వని
   యితవుతో నీవుర మెకక్కనా నేను

    గతయపై శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ గటూడిత ననున్న
     తత నీ గణలనఁ జికిక్క తమక మతదితని



రేక: 0673-1నాగగాతధరి సతపటత: 14-433
పలల్లవ:    ఇలల్ల లి కేనఁటకే యిటవతట పనుల

   పలల్లదాన నాతనఁడే బతుక నీరే
చ. 1:     పతత మాడెదాననఁగాను పతతోడ సారె సారె

   యతతపైనా నిచచ్చెకరాల నితతే కానీ
     వతతులకనఁ జెల లేల వాసుల రేనఁచేరే నాక

  కాతతునఁ డేపణతమెపైననఁ గటట్టి కోనీరే
చ. 2:   వసరితచేదాననఁగాను వతసేసి యాతనికి

    ఆసల నాతనఁడే నేనెపై వుతదునఁ గాని
   సేస వటట్టితచినమరే చెపప్పుకరే కొతడేల
    బాస దపప్పు యాతనఁడే ఆఫల మతదనీరే

చ. 3:  చెనకేటదాననఁగాను శ్రీవతకటేశవ్వెరని
    తనునఁ దానె కూడితేనే దకక్కదునఁ గాని

     మనసిచెచ్చె నాక నేనఁడు మనిన్నతచె నాతనఁ డెతదు
  వనకటచేనఁత తానే వచారితచకోనీరే



రేక: 0673-2కొతడమలహరి సతపటత: 14-434
పలల్లవ:    ఎడమాట లడితచ నినఁక నేల

   పడనఁత నీరమణుని భావము లోనాయను
చ. 1:    చనున్నలనే వరసేది సతగడి నిలచతడేది

   కనున్నలనే సొలసేది గలిగె నీక
   మనన్ననలనఁ గరనఁగేది మలనఁగపపై నొరగేది

   అనిన్నటా నీరమణుని కలవా టాల్ల యను
చ. 2:     సారె సారె నవవ్వెది జతకెనల గొణనఁగేది

    ఆరీత నాసల సేసే దమరె నీక
   కోరికల మొరసేది గరతులే అరసేది
   యరీత నీపత కిదేప నాయను

చ. 3:    వటట్టిమానఁట లడేది వలపలే చలేల్లది
   చటట్టిమవపై పొతదేది సటూటాయ నీక

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డిట నినున్ననఁ గలసను
   పటట్టిపగ లతనికి పరిణమ మాయను



రేక: 0673-3నాదరామకిగయ సతపటత: 14-435
పలల్లవ:   ఇతతేసివారిలోన యవవ్వెత నేను

    పతత గతత్తి లతడనఁగాను పపైకొసరా నేను
చ. 1:    నినున్న మెచచ్చెకతదునా నీవు సేసేచేనఁతలక

   వనన్నవార నవవ్వెరతటా వఱచి కాక
   మనిన్నతచిన నీసతుల మాకతట ముతదరను
   సనున్నతతచి పొగడేర చాలదా నీకయాత

చ. 2:      దగద్గీరక నే నుతదునా తగిలేట ననున్ననఁ జూచి
  సిగద్గీవడడదాననెపై చితతతచేనఁ గాక

    వగిద్గీ నీ పొరగవార వరికతట ముతదరను
  అగద్గీమెపై కదిసినార అపప్పుటనాసతుల

చ. 3:    కొతక వాపకతదునా కూరిమ నీకానఁగిటను
   వతక నీమనసు చటూడవలసి కాక

    బతకప శ్రీవతకటేశ పననఁగి ననున్ననఁ గటూడిత-
    వతకనఁ దొలిల్లట సతుత్తి ల కెటట్టి బొతకేమయాత



రేక: 0673-4సామతతత సతపటత: 14-436
పలల్లవ:      వానఁడె బీర మాడనఁగా వలదు మాను మనదు

    ఆనఁడు వారిబతుక లివ అనిన్నయు వనరమాత్మి
చ. 1:     తానే ననునఁ దొలత తగల నాడినానఁడు

     నే నావనక నలిగితే నేర మతదు గలదా
   కానీ చెలలల కలల్లలడ వలదే
    పూని తగదనన్న వారికి బుదిద చెపప్పురమాత్మి

చ. 2:     చేరి నను నిపడేజీరవారనఁ దసనఁ దాను
     మేర నే నతదుకనఁ దా మకనఁ జెపప్పురాదా
     సారె మము నేను సాకి రడుగనఁ గాను

    దటూర మకనఁ గటట్టి కో దోస మేనఁటకమాత్మి
చ. 3:    కూడి నామోము కొసరి చటూడనఁగాను

    యడు వటట్టి క నాకను యితత నవవ్వెరాదా
   తోడి వతకటపత దొమత్మిసేసి కలస

   పాడిగలసతు లితదర పతత మడుగరమాత్మి



రేక: 0673-5ఆహిరి సతపటత: 14-437
పలల్లవ:     ఏమ సేసేవో చటూత మనఁక మనఁదను

  వమర నీమాయలనే వగనఁబొదుద లయను
చ. 1:    యదుర చటూచేను మాయితటకి వచేచ్చెసేవతటా

     అదన వరొక తదే అటట్టి యదుర చటూచ
      పొదిగిన మా యిదదరికినఁ బొతత్తిల నీ వాడ నుతటే
    యిదివో వలప చలేల్ల వరనఁగనా నేను

చ. 2:    పలవ నతపత నినున్ననఁబెడరేనఁచి చెలిచేత
    నిలిచి ఆపయునొకక్క నెలనఁత నీకడ కతప
    చెల లిదదరిపపై రెతడుచేతుల వసుక నీవు

    యలమ నవువ్వెల నవవ్వె వఱనఁగనా నేను
చ. 3:     రమత్మిని పలవనఁగాను రతకి నే దగద్గీరిత

    పమత్మిట నాపయునఁదనున్న బలిచే రనుచ వచెచ్చె
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిదదరినఁ గానఁగిటనఁ గటూడి

     యమెత్మిలే నీ వతత సేసే వరనఁగనా నేను



రేక: 0673-6దేశక సతపటత: 14-438
పలల్లవ:    ఇతదుమనఁద మనమాట లితప లయతనా

   డితదుపడనఁ బతనఁ దోడితతత్తిము రారే
చ. 1:    మాటలతత వసట మగవ చెలలతోడ

  గానఁటపనఁ బెదవులే కదలితచని
   నీటన వభునఁడు దానినెగలలల్ల నొకమానఁటే

  కూటవగానఁ జెమటల గమత్మిరితచని
చ. 2:   నవువ్వె లతతబరవో నాతోడసపైతమును

   జవవ్వెని సలవులనే జారనఁ దోసని
   యివవ్వెల మరనిమనఁది యసులలల్ల నఁ దనకొపప్పు

   పవువ్వెలమనఁదటనఁ జూప పూనఁచి దులిపీని
చ. 3:     చటూప లతతవసటసొరిది నదదము చటూడ

  నోపనతటానఁ దలవతచి వరకనన్నది
   యపొదుద శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనఁ గటూడినతదుక

   తీవుల పదవులనే దిద్రిషట్టిము చటూపీని



రేక: 0674-1శ్రీరాగత సతపటత: 14-439
పలల్లవ:    ఇతకా నపప్పుట నీతో నెదురాడేనా

    మతకదాననఁ గాను నినేన్న మరిగిత నేను
చ. 1:      చితతలలల్ల బెడనఁ బాస చెకక్క నీవు నొకక్కనఁగాను

     యితత పగయము చెపప్పు నే నేమ బానఁత
    యితతులచే మొకిక్కతచి యేల దోసాల గటేట్టివు

    చెతతల నేమ చెపప్పున సేసేనయత నీక
చ. 2:     కోపమెలల్ల నఁ జలల్లనాయ కొపప్పు నీవు ముడువనఁగా

    యేపనుల సేసేవు నే నేమ బానఁత
     యపొదుద యితటకి వచిచ్చె యేల రవవ్వెల సేసేవు

   కోపల నీమాట లియతకొతటనయత యిపడే
చ. 3:     కాయమెలల్ల నఁ బులకితచెనఁ గానఁగిట నీవు గటూడనఁగ-

    నీయడ నితదరిలో నే నేమ బానఁత
    యయరానిబాస లిచిచ్చె యేల మోప గటేట్టివు

   నాయప శ్రీవతకటేశ నమేత్మినయత నినున్న



రేక: 0674-2రీతగళ సతపటత: 14-440
పలల్లవ:       ఏల నాతో నాన వటేట్టి వవవ్వె రేమనిరి నినున్న

   నీతో నే నొకతనెపై నితడుకతడనెపైతనా
చ. 1:      యితతతో నవవ్వెత వమ యడ నటూరకతట వమ

    యితత నీతో వాదడువ నేల నాక
     చెతతల నానఁడే నీక సేస వటట్టి నీలోని-

   కాతతలలో నొకతనెపై కానఁపరము సేయనో
చ. 2:     యితదానఁకా నెతదుతట వమ ఇతదు నిదుద రితచితేమ

   ఇతదుకనఁగానఁ గోపగితచ నేల నాక
   చెతది నీకొలవు సేసేచెలియనెపై నీవదద

    సతదడితచ కొతటా నుతడి సరసము లడనా
చ. 3:      ఆపనే మెచిచ్చెత వమ అటట్టి వరగిత వమ

    యపొదుద నినున్న సాదితచ నేల నాక
    కాపాడి శ్రీవతకటేశ కలసిత వద ననున్న

   చేపటట్టి యినిన్నటకినఁగా చేత మొకక్కనెపైతనా



రేక: 0674-3కాతబోదిసతపటత: 14-441
పలల్లవ:     అతటే నినన్ననరాదు ఆడకనన్ననఁ బోదు నేనఁడు

    యితట కేనఁగినవానఁడ వతత చేసి వతుత్తి రా
చ. 1:      వాసులక నోర మటూస వలపలనఁ జలి గాస

   యసులక మాటాడ వవవ్వెరి తోడి
     కాసు సేయనిపనికి కాతత నే మతటవో గాని

    దోసానక రోయవు నీ తోడి దేనఁటమాటల
చ. 2:     గటట్టి తోడనఁ దల వతచ కోపములనఁ జిగిరితచ

  కటట్టిడితనాల చలీ ల్ల కాతతలమనఁద
    చిటట్టికా లపతో నేమ చేసితవ చలలక
     ముటట్టి వచెచ్చె నీక దటూర ముతదర నెరనఁగవు

చ. 3:     పతతానకనఁ గాల మెట ట్టి పాయముల మనఁదుకట ట్టి
   బతత నతడవారి నెలల్లనఁ బతగితచని

    యితతలోనె శ్రీవతకటేశ నీ వతతనఁ గటూడిత-
    వతతరతగమున మేల అది నీ కితకెటట్టిదో



రేక: 0674-4అమరసితధు సతపటత: 14-442
పలల్లవ:     ఇతదరిలో నినున్న రవవ్వె లినఁకనఁ జేసేనా

   నితదల మాటలకనఁగా నీకేల వఱవ
చ. 1:      ఉదదతడాన నే నినున్న వుపప్పుటతచ వచేచ్చెనా నా-

   పదదరికేనకే నేనఁ బెననఁగేనఁ గాక
    చదిదకి వనఁడికి నినున్న సాదితచ వచేచ్చెనా

   అదుద కొనన్ననాలోని మోహము చటూపేనఁ గాక
చ. 2:      పపైకొని నే నీమనఁద బలిమ చటూప వచేచ్చెనా

    చేకొని నీ వనన్నమాట చెపేప్పునఁ గాక
   రాకపోకలను నినున్న రవవ్వె సేసేదాననా

   దకొని నామేనవావ దలిపేనఁ గాక
చ. 3:     కనున్నల జతకితచి నినున్ననఁ గానఁగిలితచే దాననా

   తనన్నని నీనాసిగద్గీ తీరిచేనఁ గాక
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    కనున్నల నవవ్వెదాననా కని మొకేక్కనఁ గాక



రేక: 0674-5బౌళరామకిగయ సతపటత: 14-443
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరిమొగము చటూచి యేమనేను నాలోనే

     నవువ్వెతా నే మోనమున ననున్న మెచేచ్చెనఁ గాక
చ. 1:    సిగద్గీవడడ చితత్తిమది చెలవుని దటూరీనా

   దగద్గీరి గబబ్బుతలచ దానఁగనఁ గాక
    బెగిద్గీలన చెలలపై నానఁ బలచక రానఁబోయేరా

     అగద్గీమెపై వాని కిచచ్చెల ఆడు చతడేర గాక
చ. 2:     కానఁకనఁ బొతదినమే నిదే కాతతునితోనఁ బెననఁగీనా

    ఆనఁకదర వుసుత్స రసుత్స రనునఁ గాక
    యేనఁకట మరనఁడెపై నాను ఇదదరినినఁ గటూరిచనా

    వనఁకొనక దురబ్బులల కోప నితతే కాక
చ. 3:    ఆసలనఁ బొతదినచటూప ఆతనినఁ గోపగితచనా

   వసరక మొకమోడి వనఁగనఁ గాక
    యసరినె శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    రాసి కెకక్క నాతనఁడే రకతచనఁ గాక



రేక: 0674-6నాట సతపటత: 14-444
పలల్లవ:      మేల గలచోటనఁ గాని మెతత్తినఁ బడవు మా-

    కాల దానఁకి నతతలోనే కసరేవు నీవు
చ. 1:     మతచముపపై నుతడే ఆప మాటలడనఁగా నీవు

    అతచెల దిగవ నుతట వపప్పుడే కాదా
     యతచనఁగ మాతోనెపై తే యమెత్మిలలల్లనఁ జేసి మా-

   కతచముకూ డితదమతటే గబబ్బుతనా లడేవు
చ. 2:      జలక మాడుచ నాప సారెనఁ బనుల చెపప్పునఁగ

   అలరి యాపకనఁ జీర లతదియతవా
   పలకల నేనెపైతేనఁ బచిచ్చెతటట్టి దిటట్టితేను
   వలసినటల్ల నాతో వాదు లడిచేవు

చ. 3:     దవువ్వెలనుతడి యాప తముత్మిల ముమయనఁ బోతే
    చివవ్వెన నీవు దగద్గీరి చేయి చానఁచేవు
    రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁ గటూడితవ

    నివవ్వెటలిల్ల మొకక్కమతటే నే నోప ననేవు



రేక: 0675-1సాళతగనాట సతపటత: 14-445
పలల్లవ:    మేలయాత నీనేరప మెసిత్తిమ నేము

    యలీల నెతదరినఁ బెతడిల్ల యిట నీవాడితవో
చ. 1:     వడుకక నొకమాట వలనఁది నీతో నవవ్వెతే

    వాడిక సేసుక కూడి వచేచ్చెవు నీవు
   వడెము చేతకిచిచ్చె వనయాన మొకిక్కతేను

    ఆడనె కానఁగిటనఁ జేరేచ్చె వదే సతదుగాను
చ. 2:    తరలోనే వగితచి తయతని మోవతేనె

    గరిస సారె సారెనఁ గొమత్మి నీపపైని
   సురతపనఁగాతక్ష లతతో చటూప చెపప్పురానిమాట-

   లరదుగా గబబ్బుతలీ ల్ల నదివో లోలోనను
చ. 3:    పానుపపపైనఁ బవవ్వెళతచి పచిచ్చెచేనఁతలనఁ జనున్నల

   కానుకిచిచ్చె బతత్తిసేసనఁ గాతత నీపపైని
   పూని శ్రీవతకటేశ నేరప్పులట ట్టి తరితీప
    నాని పకక్క భావముల ననిచ లోలోనను



రేక: 0675-2కనన్నడగళ సతపటత: 14-446
పలల్లవ:    చేరి ననేన్నల నోపతే చెనకవోయి

   ఆరీతనఁ బెననఁగవచచ్చె నౌనఁగా దనరాదు
చ. 1:    తలనఁచవచచ్చె నీరటూప తమక మానఁపనఁగరాదు

  వలవనఁగవచచ్చె మరి వదలరాదు
   కొలవు సేయనఁగవచచ్చె కూటమ మఱవరాదు

  కలయనఁగవచచ్చె వడుకల పటట్టిరాదు
చ. 2:    చిపప్పుల మాటాడవచచ్చె సిగద్గీల వడనఁగరాదు

  తపప్పుక చటూడగవచచ్చె తనియరాదు
   కపప్పురాన వయవచచ్చె కానఁకల కోరవరాదు
  వపప్పుగానఁ బాడనఁగవచచ్చె వోరచకోరాదు

చ. 3:    పతతముతో నవవ్వెవచచ్చె భావము చెపప్పునఁగరాదు
  మతతన మాడుగవచచ్చె మానరాదు

    యితతలో శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
  వతతరత చటూపవచచ్చె వసుగరాదు



రేక: 0675-3పాడి సతపటత: 14-447
పలల్లవ:      ఏనఁటకినఁ బరాక సేసే వకక్కడ చటూచెవు నీవు

  ఆనఁటదాని నతతేసి అలయితచకవయాత
చ. 1:    మోవతేనె గారనఁగాను ముతదరనే నిలచతడి

   వావుల దలపకొనీ వనిత నీతో
     దేవుల యిది నీక తలియ యనన్ననఁడు నేము
   వోవరిలో సతగతనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి కోవయాత

చ. 2:      సలవ నవువ్వెల చితద చేత నీక వడెమచిచ్చె
   చెలముల సేసని చెలియ నీతో

    నెలకొనన్న పగయురాల నేనఁడు నేము చటూచితమ
   కలతువు గాని ఇటట్టి కౌనఁగిలితచకోవయాత

చ. 3:    ఘనకచములకాతత కడు నీపపైనఁ దొలనఁకనఁగా
   వనయాననఁ బెననఁగీని వలనఁది నీతో

     యనసిత వట ననున్న యకె నీకొకత గదాద
  వనర శ్రీవతకటేశ వపప్పుకొనవయాత



రేక: 0675-4దాబ్రావళభపైరవ సతపటత: 14-448
పలల్లవ:    ఇతతట లలితచవయాత ఇతతనఁ గానఁగిలితచకొని

   చితతతోడి వడుకలనఁ జెలనఁగీ లోలోనను
చ. 1:     సముకాన నిలచతడి చాయాల సనన్నలనఁ జూచి

    చెమట గోరనఁ జిమత్మి చెలి నీపపైని
  తమక మెటవతటదో తలపోనఁతవలపల

  వుమురకూటములపై వునన్నవ లోలోనను
చ. 2:   తరలోనే వగితచి తయతనిమోవతేనె

    గరిస సారె సారెనఁ గొమత్మి నీపపైని
   సురతపనఁగాతక్ష లతతో చటూప చెపప్పురానిమాట

   లరదుగా గబబ్బుతలీ ల్ల నదివో లోలోనను
చ. 3:    పానుపపపైనఁ బవవ్వెళతచి పచిచ్చెచేనఁతలనఁ జనున్నల

   కానుకిచిచ్చె బతత్తిసేసనఁ గాతత నీపపైని
   పూని శ్రీవతకటేశ నేరప్పులట ట్టి తరితీప
   నాని పకక్కభావముల ననిచ లోలోనను



రేక: 0675-5శ్రీరాగత సతపటత: 14-449
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే వచారితచక ఇతతనఁ గరణతచవయాత

  వుపప్పుతతచితే నెటల్ల తడునో నీమనసు
చ. 1:    అతగన నినేన్నమెపైనా నౌనఁగా దననఁగలదా

    చెతగట నేమ సేసినానఁ జేతువు గాక
     కొతగ వటట్టి తీసి మరి కొసరగనఁ జూచితేను

    యతగిలి పదవ సనఁకి యేరీతౌనో మనసు
చ. 2:    మగవ నీగణముల మానుపనఁగనఁ గలదా

  జిగి నాకెభాగతము నీచేతదిగాక
   పగటను నితదుకనఁగా పటట్టి పననఁగనఁబోతే

   చిగరనఁబాదాల దానఁకి సిగద్గీనో మనసు
చ. 3:     వలనఁది నినిన్నట గటూడి వసరితచనఁ గలదా

  వలప గలిగినతతే వాడికెగాక
  అల కడపరాయనఁడవపై శ్రీవతకటేశవ్వెర

   బలిమ మనిన్నతచిత వభావమౌనో మనసు



రేక: 0675-6కాతబోదిసతపటత: 14-450
పలల్లవ:     మాపదానఁకా జోలి యేల మనసొకక్కటాయ నేనఁడు

   యేపొదుద దానఁకానఁ జెపేప్పు వయతకొతట రావయాత
చ. 1:     చెలరేనఁగి రమణునఁడు చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకోనఁగా

  చలపాదితన మేల ,సకియకను
   అలకలలల్ల నఁ దరి ఆసతోడనఁ బెననఁగనఁగ
   కలిగినపాటే మేల కెపైకొతట రావయాత

చ. 2:    సేనల వటట్టినవానఁడు చేరి వడనఁబరచనఁగ
  వాసితోనఁ గొసరనేల వనితకను

    వసరక వడిగాల వస నేపొదుద నఁ జేయనఁగా
   యేసేనఁతలపై నా మేల యదురాడవయాత

చ. 3:   శ్రీవతటేశవ్వెర చితత్తిగితచి నీవలనఁగా
  వావు లడుగనేల నావతటదానికి

   భావములోపల నమత్మి పపైకొని భోగితచనఁగాను
   దేవులనౌటే మేల తలిసిత రావయాత



రేక: 0676-1దేవగాతధరి సతపటత: 14-451
పలల్లవ:     ఏమ గావలనో కాని యయితత నీక

    చేముతచి నీయడలనఁ జేస నిద మేక
చ. 1:     కానుకల నీకిచిచ్చె కామని నీలోను చొచిచ్చె

    కౌను నికిక్కతచి నినున్ననఁ గానఁగినఁట గచిచ్చె
   ఆనుకొని చనునఁగవ నాయముల గొచిచ్చె

    యనేరప చటూడవయాత యకె నినున్న మెచచ్చె
చ. 2:      వడెము చేతనఁ బటట్టి వతతగా నాకల చటట్టి

   వాడిక నీముతగొతగ వతచి పటట్టి
    వడుకలమాటలనఁ దిటట్టి వసనఁ బాదమున మెటట్టి

    వాడికెల చటూప నీప వలపలనఁ దొటట్టి
చ. 3:      కూరిమ నీపపై ముతచి గటట్టి తోడ సిగద్గీ నితచి

    చేరి చిరినవువ్వె నవువ్వె శిరసు వతచి
    యరీత శ్రీవతకటేశ యనస నలమేల్ మతగ

  గారవతచవయత యకెగతులలల్ల నెతచి



రేక: 0676-2నారాయణ సతపటత: 14-452
పలల్లవ:    ఇనాన్నళల్ల నఁ బనన్నదాన వరనఁగవతటా నుతటమ

   నినాన్న మొనాన్ననఁ గతలలల్ల నేరచకొతటవ
చ. 1:    సరసము లడుతానే చనవుల మెరసేవు

    శిరసు వతచి నవువ్వెతానఁ చేయి చానఁచేవు
    తర వసుకొతటానే తీగె సాగ మాటాడేవు

    అరదుగ మాలో నీవు నెపైతవ జాణవు
చ. 2:   సనన్నలలోనే మోవచవులలల్ల నఁ జూపేవు

   కనున్న లరచ్చెకొతటానే బతకము చటూపేవు
    వనన్నపాల చేసి చేసి వడుకల రేనఁచేవు

    అనిన్నటానఁ బరగి నేనఁడే అయితవ జాణవు
చ. 3:    పాదాల గదుద తానే పానుపపపైనఁ గటూచతడేవు

   సాదువల నుతడుతా సేసల చలేల్లవు
    యద శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడె ననిన్నట గటూడె
    ఆదిగొని నీవు మెచేచ్చె వౌదువ జాణవు



రేక: 0676-3సాళతగనాట సతపటత: 14-453
పలల్లవ:   సతులల చటూడరే శబ్రావణబహుళషట్టిమనఁ

   గతలయ నడురేయినఁ గలిగె శ్రీకస్కృషరనఁడు
చ. 1:   పటేట్టియపడే చతురద్భాజాల శతఖుచకాగ ల

   యటట్టి ధరియితచెనే య కస్కృషరనఁడు
   అటట్టి కిరీటము నాభరణల ధరితచి

    యటట్టి నెదుట నునాన్ననఁడు య కస్కృషరనఁడు
చ. 2:     వచిచ్చె బద్రిహత్మియు రదుగ నఁడు వాకిట నుతతచనఁగాను

  యిచచ్చెగితచి వనుచనాన్ననఁ డకస్కృషరనఁడు
   ముచచ్చెటాడ దేవకితో ముతచి వసుదేవునితో

  హచిచ్చెనమహిమలతో య కస్కృషరనఁడు
చ. 3:     కొద దర మరి నతదగోపనక యశోదక

   ఇదిగో తా బడడనఁడాయ నీకస్కృషరనఁడు
  అదన శ్రీవతకటేశనఁడెపై యలమేలత్మితగనఁగటూడి

  యదుటనే నిలచనాన్ననఁ డకస్కృషరనఁడు



రేక: 0676-4శతకరాభరణము సతపటత: 14-454
పలల్లవ:      మే మేమ సేతుము మాక మరే దికక్క

  చేముటట్టిరా దితనినఁ జితత్తిగితచవమాత్మి
చ. 1:    వోయశోద నీకొడుక వరిపడుచలనఁ దాను

    ఖోయని వుటల్ల గొట ట్టినఁ గోలలనఁ గొని
     చాయల జోరననఁ గారీ చమరనఁ బాలనఁ బెరగ

   సయగప నీకనున్నలనఁ జూతువు రావమాత్మి
చ. 2:   కొతత్తిజవవ్వెను లపైనకొమత్మిలచనున్నల తేనె-

  దుతత్తిలతటా పొతదితచ దొరకొనీని
   మొతత్తిములపై యునాన్నర ముతగిళళ్ళనెలల్ల నఁ దామే

   గతత్తిముగ నీవ కనునఁగొతదువు రావమాత్మి
చ. 3:    చే రలమేలత్మితగనఁ గటూడి శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద

    వరనఁడె వానఁడె యేనఁగీని వది వథల
     కూరిమ మేము నవవ్వెతే గటట్టి న సనన్నల సేస
   తేరకొన యిది నీవ తలకితచవమాత్మి



రేక: 0676-5దేసాక సతపటత: 14-455
పలల్లవ:     ఎలయితచి బడడవోజ యితత సేసితరె మరే

    సొలసి మముత్మి దటూరనఁగనఁ జోటేది మకను
చ. 1:     వరనఁ గలపాలలల్ల నుటల్లనఁ బెటట్టి కతడనఁగాను

  చేరవ నటూరకతడునా శ్రీకస్కృషరనఁడు
    సారె సారె జవవ్వెనాన జడియుచ నుతడనఁగాను

  కోరక వరకతడునా గొలల్లతలను
చ. 2:     కడలేనిదటూడలను గాడి గటట్టి కతడనఁ గాను

   వడిచి తోలకతడునా వదుల వతట
   అడుకలనఁ జకిక్కలల అటట్టి కల నితడుతడనఁగా

   తొడికి కొలల్లలడ దొరకొన కతడునా
చ. 3:     దరినఁ జీరల వటట్టి బతత్తిలే నీళళ్ళడనఁగాను

   సరస మాడకతడునా చతకనఁ బెటట్టి క
  పరగ నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
    బెరసి మముత్మి మరిగీనఁ బెరచోట నుతడునా



రేక: 0676-6దేసాళత సతపటత: 14-456
పలల్లవ:     భామల చటూడరే తరపత గోవతదునఁడు వానఁడే

    పేగమతోనఁ జనున్నలనఁ బాల పతడ నవువ్వెలక
చ. 1:     అటట్టి లలల్ల నఁ దిని తని అదివో యవవ్వెరివానఁడే

  వుటట్టి లపపైనఁ బలల్లనఁగోవు లటూదుచనాన్ననఁడు
   పటట్టిపగలే కొతదర పడుచలనఁ గటూడుకొని
  అటట్టి గపపైనఁ బలల్లగొ టాల్ల డుచనాన్ననఁడు

చ. 2:   కతలగా పనాన్నరకానఁగలలో బయాతల
   సతులపపై సేసల చలీ ల్ల వానఁడే

   తత వారితటవనేన్న తానఁదిని యిలల్ల తడల్లనోళ
   చతురత బువవ్వెమతటానఁ జమరీ వానఁడే

చ. 3:    గకక్కన నావునఁ బదికేకాతతమెడ నెకక్కకొని
  యకిక్కరితత ఆటలడ వానఁడే

  అకక్కజప శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద నిలచతడి
   చకక్కనఁగా వనోదాల సలిపీ వానఁడే



రేక: 0677-1మతగళకౌశిక సతపటత: 14-457
పలల్లవ:  పనగొనన్నకానఁగిళళ్ళ పతడాల్ల డవయాత

   అనిశమునఁ బాయలేని అలమేల మతగను
చ. 1:    అతకెల మతచిగణము లనేటనటూలన నీక

  కతకణదారాల గటట్టినఁ గలికి
   లతకెలగా నీపపై వలప లనేబతగారతో

  కొతకలేనిమనసుల కొతగముళల్ల వసను
చ. 2:   ఆసల నితడునఁజూప లనేటమేటమొగద్గీల

   బాసికము గటట్టి నీకనఁ బడనఁత
  వాసితో నవువ్వెల నేవలవముతాతలనే

    సేసపాల సిగద్గీన దోసిట నీపపై నితచెను
చ. 3:   వరసి మనోరథము పతడిల్లపీనఁటమనఁద

   మరిగి నినున్ననఁ గటూడె మగవ
   ఆరదపై శ్రీవతకటేశ అధరామస్కృత బువవ్వె-
   మెరవు లేనిరతులయితట వతదు వటట్టిను



రేక: 0677-2శతకరాభరణత సతపటత: 14-458
పలల్లవ:    ఈలగసత గలిగె నేమ చెపేప్పుది

   యేలితవ నీభాగత మేమ చేపేప్పుది
చ. 1:    అచచ్చెలప నీచేనఁతక నలగక జవరాల

   యిచచ్చెకము లడని యేమ చెపేప్పుది
  పచిచ్చెదేరేనీమోవయపప్పుటనఁ గని పదరక

   యచచ్చెరితచ రతులక నేమ చెపేప్పుది
చ. 2:     సుదతతో మాటాడనఁగానఁ జూచి నినున్ననఁ గసరక

    యదుటనే నవువ్వె నవవ్వె నేమ చెపేప్పుది
   అదన నీవళల్ల నాపవుతగరా లతడనఁగా
    యిది నీకనఁ గెపైలగిచచ్చె నేమ చెపేప్పుది

చ. 3:      వనర నితదాకా నెతదో వునన్న నినున్న దటూరక
   యనస నలమేలత్మితగ నేమ చెపేప్పుది

   మనికెపై శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచనఁగా బగియక
   యనలేనిమెచచ్చె మెచచ్చె నేమ చెపేప్పుది



రేక: 0677-3ఆహిరినాట సతపటత: 14-459
పలల్లవ:     ఏనఁటకి వడుకొనేవు యిపప్పుడే యినీన్ననఁ దలిస

    నేనఁట కేమ రావయాత నీవ యరనఁగదువు
చ. 1:    కొనగోరిచెనకల గరతపై మెపైనుతడునఁ గాని

   మనసులో నాటేది మాటలే కావా
   పనగొనన్న తేనెల పదవపపై నుతడునఁగాని

   కనునఁగొతటే తరితీప కాతక్షలలల్ల నఁ దరచ్చెదా
చ. 2:     చెతతల నవవ్వెనవువ్వె సలవుల నుతడునఁ గాని

   చితతనఁ దల వతపతచేది సిగేద్గీకాదా
  మతతనపటలకల మరనఁగననఁ బెటట్టి నఁగాని

  అతతరతగపతమక మతడక రపప్పుతచదా
చ. 3:    వతదులరతభేదాల వరలపైతే నాయనఁ గాని

  కతదువల గరనఁచేది కానఁగిలేకాదా
  అతది శ్రీవతకటేశవ్వెర అలమేలత్మితగపతవ

   పొతదిన నీనేసత్తిము భువ ననీన్నడేరచ్చెదా



రేక: 0677-4కాతబోదిసతపటత: 14-460
పలల్లవ:     ననున్న నితతగా మనిప నాకేల వగిరితచ

    యినిన్నటా నావల పాతనఁ డడేరీచ్చెనఁ గాక
చ. 1:     చితత్తిగితచి పలిచితే సేవల సేయుట గాక

   వతత్తిపతనఁ గొతగ వటట్టి టచితమౌనా
    బతత్తి గలవార వకపరి మరచి వుతటేను
    హతత్తి మరొకపరెపైనా నటేట్టి మనిన్నతచనఁ గాక

చ. 2:     నెటట్టి కొని చటూచితేను నిలిచి మొకక్కట గాక
   వటట్టి క తనునఁ గొసర నుచితమౌనా
    యటటూట్టి ననున్న నేలినానఁడు యవళ నవవ్వెకతడినా

   అటట్టి వరొకవళ ఆదరితచనఁ గాక
చ. 3:    సరసనఁ గటూచతడితేను సరసమాడుట గాక

  వరయ శ్రీవతకటేశ నుచితమౌనా
   అరదపైన దేవనెపైత నలమేలత్మితగను నేను

    నిరత నానఁడటల్ల తటే నేనఁడు గటూడనఁ గాక



రేక: 0677-5హితదోళవసతతత సతపటత: 14-461
పలల్లవ:     తగవు నీవరనఁగవా తరణ నేల దటూరేవు

   నగతా నాటకముల నడుపేవు గాక
చ. 1:    మానఁటాడితచి రమణునఁడు మరిగితచకొనునఁ గాక

  అనఁటది సిగద్గీపడదా అతదరిలోన
    పాటతచి లోనికి వచిచ్చె పవవ్వెళతతువు గాక

    పీనఁట వటట్టి రమత్మిని పలతురా రతకి
చ. 2:     కొదిదతోనఁ బద్రియునఁడు మతకొతక దేరచ్చెవలనఁ గాక

   ముదదరా లరనఁగనా మునుప నవవ్వె
     వదదనఁ బెటట్టికొని నీవ వడి వటట్టి దువు గాక
    సుదుద లడిగి చనున్నల చటూపదురా చెలల

చ. 3:       మనిన్నతచి కానఁగిటనఁ జేరిచ్చె మగనఁ డనిన్న నేరప్పునఁ గాక
  కనిన్నయ పపైకొనునా కానఁతాళనను
    యనిన్నక శ్రీవతకటేశ యేలి మోవ యడిగేవు

   సనన్నల నలమేలత్మితగ చానఁచనా సారెకను



రేక: 0677-6లలిత సతపటత: 14-462
పలల్లవ:    బలవతతునఁడవు తొలేల్ల పత వతదుమనఁదట

    చలపటట్టి నినున్ననఁ గడు జరయతగనఁ గలనా
చ. 1:    పతతముల నావతట పడనఁతులతోనఁ గాక

   కాతతుడవు నీతో నాడనఁగలనా నేను
   పొతతనుతడి నీవవవ్వెరినఁ బోలితచినా నతదుకెలల్ల

   సతతోసితచకొతదునఁ గాక సాదితచనఁ గలనా
చ. 2:    యగసకేక్క లలల్ల ను నాయడువారితోనఁ గాక

   మగనఁడవు నీతోనఁ జేయ మతదమేళమా
    తగ వరనఁగ కెవవ్వెతదతడ నీవు వటట్టినాను

    నగచతడుదునఁ గాక మనన్నక దటూరనఁ గలనా
చ. ౩:    లవులలల్ల నాసవతలలనల తోనే కాక

   శ్రీవతకటేశ నీపపైనఁ జేయ వచచ్చెనా
   ఆవటతచి నీదేవని అలమేలత్మితగనే నేను

    వావ దలపదునఁ గాక వదలనఁగనఁ గలనా



రేక: 0678-1మధతమావత సతపటత: 14-463
పలల్లవ:     కొసరి కొసరి నీవ కొతచేవు గాక

    పసల మరనఁగ నొడనఁ బరచేవు ననున్నను
చ. 1:     సారె మోవమ చటూపేవు చవులేల చెపేప్పువు

  గారవతచి నీవయతనఁగానఁ గాదతటనా
     కేరి నవువ్వెతా నాచనున్న గిర లతత పొగడేవు

   యేరీతుల నీకవ మనఁదతత్తినవ కావా
చ. 2:     సనన్న లేమ సేసేవు చనవతత యిచేచ్చెవు

   వనెన్నతో ననున్ననఁ గటూడగా వలదతటనా
    మనిన్నతచి వదదనఁ గటూచతడి మచిచ్చెకల నెరపేవు

     అనిన్నటా తొలేల్ల నీ కిలల్ల ల నౌ తరనఁగవా
చ. 3:     సాములేల చేసేవు సతదు లేల వదకేవు

   పేగమతో నీ వలితవ బగిసితనా
   ఆముక శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

     నే మొకిక్కతే మెచేచ్చెవు నేనఁడు నీకనఁ గొతత్తిల



రేక: 0678-2శదద్ధవసతతత సతపటత: 14-464
పలల్లవ:   పతనేల సాదితచేవు పలమారను

  అతరాజసపవానఁడు అవునఁగాము లరనఁగనా
చ. 1:   మగవానిసాజము మానినులనఁ గతటేను

    నగనఁ జూచనఁ గాని యతతపైనానఁ దనియనఁడు
   నిగిడి తొతటపొతదుల నేసత్తిగతత్తి చెనకితే

   మొగమోటనఁ గటూడునఁగాక ముతదువన కెతచనా
చ. 2:   పాయపవానివోజ పడనఁతుల పపైకొతటే

     చేయి చానఁచనఁ గాని మరి సిగద్గీ వడనఁడు
   రాయడితచి వదినె మరదలపైన దతటతేను

    ఆయాల గరనఁగనఁ గాని అతదుకనఁ గాదననఁడు
చ. 3:   వటనఁడెపైనవానివదత వలనఁదుల వదదనుతటే

    తటకననఁ గటూడునఁ గాని తడ వోరవ్వెనఁడు
   యిటవల శ్రీవతకటేశనఁడు నినటూన్న నేల
    ఘటనతోనఁ జనవచచ్చెనఁ గాని బడి వాయనఁడు



రేక: 0678-3భపైరవ సతపటత: 14-465
పలల్లవ:    ఆకెక నీకనఁ దలసు నాముకొనన్నతగవుల

   దాకొనన్నసిగద్గీను మత దలనఁచ దేమయును
చ. 1:      ఇతత కెతతచనవు నీ వచిచ్చెతవో కాని నీతో

  మతతనాననఁ దానొకక్కతే మాటలడని
   వతతుల సవతులలల్ల వాకిటనే వుతడనఁగాను

   వతతలగానఁ దమరేనఁచి వడె మచచ్చెని
చ. 2:    మగవ నెటల్ల నీవు మరిగితచకొతటవో

   బగి వాయ దపడు నీపానుపమనఁద
   నగతా నటూడిగానక నాతుల గాచకతడనఁగా
   పగటనఁ జపప్పుడుతోడ పాదము లొతీత్తిని

చ. 3:     మానినికి నెటవతట మాట పటట్టి సేసితవో
   తానకమెపై నినున్న లోన దానఁచకనన్నది

    వని దయతోడ నినున్న నొననఁగటూరెచ్చె నతదరిని
    ఆనుక శ్రీవతకటేశ అటట్టి తానటూనఁ గటూడని



రేక: 0678-4మాళవ సతపటత: 14-466
పలల్లవ:   తారమార వలపల దాయగానఁడా

  యరీత నటూరకనాన్ననఁడ వతతదటూరినాను
చ. 1:     కాతత నీక నొసనఁగిన కానికె పవువ్వెలబతత

  చెతత నీపొరగాపచేత నునన్నది
   వతతుక నా పచేత వపైడూరతపతగరము

    యితత కిచిచ్చెతవ నినున్న నేమనేది యినఁకను
చ. 2:    మగవ నీక నతపన మతచివాసనజవావ్వెది

  జిగి నీకొలవలేమచెవ నునన్నది
   తగనతటా నాపపాదముల నునన్న పతడెము

    పగటన నీప కిచిచ్చె పచిచ్చెగా నవవ్వెవు
చ. 3:    చెలి నీయితటనఁ బెటట్టినచితత్తిర వాతపటము

  కొలనఁదితో నాపమునిగోడ నునన్నది
   కలికి కానఁగిట నీకనఁ గపప్పునపయతదకొతగ

   కలయ శ్రీవతకటేశ కపప్పుతవ సతకి



రేక: 0678-5సామవరాళ సతపటత: 14-467
పలల్లవ:   ఇతతేసి నినున్ననఁగొసర నెతతదానను

  అతతా నీవదిదచెలల నడుగరాదా
చ. 1:     యనన్న నీతో మాటాడేది యతతటది గావల

   నినున్న నొడనఁబరచనఁగ నే నేరత్తి నా
     యనిన్నకతో నీవు తొలిల్ల యిచిచ్చెన నమత్మిక లివ
   అనిన్నయునఁ జెలల నీవ అడుగనఁగరాదా

చ. 2:     యదిరితచి దకొనగ నెతత గతడెది గావల
    వదలక మటట్టి పటట్టి వసమా నినున్న

    మొదలనఁ బెతడాల్ల డేనాట మోహప చేనఁత లవ
  అద సాకిరిచెలల నడుగనఁగరాదా

చ. 3:    యిచచ్చెకములడ నీక నెటవతటది గావల
  పచిచ్చెసేసి తడవనఁగనఁ బతతకతత్తినా
    యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవు

  అచచ్చెపచెలలనఁ దిగ వడుగనఁగరాదా



రేక: 0678-6తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 14-468
పలల్లవ:      ఎతత పొగడేవు ననున్న యేమటకి బానఁత నేను

    కాతతల నితత సేసితే గరవ్వెము పరగదా
చ. 1:    నడుమే సనన్నముగాని నాక నీతోనఁబొతదుసేసేనఁ

   యడలేని యాసద మెతతపైనానఁ గదుద
  జడిగొనన్న నాసిగేద్గీ చలియితచకతడునఁగాని

  వుడివోనితమకము లఱటూఱ్ఱైనఁత లటూనఁగను
చ. 2:    మనసే మెతత్తినగాని మరిగిన నీపపైబతత్తి

   అనిశము సదితచితే ననిన్నటా గటట్టి
   నినునఁ జూచేచటూపల నీలవరరముల గాని

   ననుపపైన సలవుల నవువ్వెల తలపల
చ. 3:    చెలరేనఁగి నామోవచిగరే వగర గాని

   పలకల నీకెపైతే పచిచ్చె తేనెల
    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   మొలకల నాచనున్నల ముదుర వలపల



రేక: 0679-1భటూపాలత సతపటత: 14-469
పలల్లవ:    ఆప నాదరితచరాదా అతదుక నీవు

    యేపననఁ బొతదుల దకెక్క నినఁకనేల మరనఁగ
చ. 1:      కనున్నల నీకాప మొకెక్క కతటవో లేదో నీవు

   సనన్నలనే తలిసి వతచన సేసేవో
   పనున్నకొనన్న సిగద్గీతోడ పరాకల చటూపేవో
   యినిన్నయు నేనెరినఁగిత నినఁకనేల మరనఁగ

చ. 2:      పసి పసి మాటలడెనఁ బే ద్రిమతో వతటవో లేదో
   వస నతదుకనఁ జొకిక్క నివవ్వెరగెపైతవో

   కొసరి దొరతనాన గటట్టి సేసు కనాన్ననఁడవ
   యసనఁగె నీకోరికల యినఁకనేల మరనఁగ

చ. 3:     ఇతచకతత నవువ్వె నవవ్వె యరినఁగితవో లేదో
    పొతచి యిపప్పుడే కూడి పొదుద పచేచ్చెవో

   మతచితనముల సేసి మరియు ననేన్నలితవ
   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యినఁకనేల మరనఁగ



రేక: 0679-2దేసాక సతపటత: 14-470
పలల్లవ:     ఇతతా నీపపై మోహమే యరనఁగ వనన్నవతచిత

   పతతముతో నెగద్గీగాను పటట్టివదుద సుమత్మి
చ. 1:    నెలకొని నీమనఁద నేరము లేకతడినాను

    వలనఁదినఁ గనక నినున్న వతగె మాడుదు
    యలమ నీవు నీక యతత చనవచిచ్చెనాను

   కొలనఁది మర నపప్పుటనఁ గొసరదును
చ. 2:      బడి వాయ కెపప్పుడును పకక్క నీవు వుతడినాను

   వడలలల్ల సదితతు నటూరకె నినున్న
   జడియక నీవతత సారెనఁ గటూడినాను
    తడయక చెయి చానఁతునఁ దనియక నేను

చ. 3:    యనసినసరసము లతత నీవు నెరపనా
  చెనకదు నీమేను చిరనవువ్వెతో
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట ననేన్నలితవ

   వనయములే సేతు వమార నీక



రేక: 0679-3దేవగాతధరి సతపటత: 14-471
పలల్లవ:    ఇనిన్నగణలవానఁడ వమని నుతతతు నినున్న

   వనెన్నకెకక్క నేలితవ వలచిత నీకను
చ. 1:    మారసవతుల రానిమను వకటే మతచిది

   గోర దానఁకకతడానఁ గటూడేకూటమ మేల
    బీరాల పచరితచని పగయముల మాట లసత్స
   యరీత నేలేరమణునఁ డినిన్నటాను జాణ

చ. 2:    సొలసి యగద్గీపటట్టిని చటట్టిరిక మెకక్కడు
   అలగని సతగాత మది యరదు
   చలము సాదితచని సరసమే యబుబ్బురము

    కలసి యిటట్టి నన్న యటట్టి కాతతునఁడే జాణ
చ. 3:    మాట మరకతడేట మచిచ్చెక చెపప్పురానిది

    యట వటట్టిని కొతడాట మనిన్నటా మెచచ్చె
   గానఁటాన శ్రీవతకటేశ గకక్కన ననేన్నలితవ

    వానఁటముగ నెపప్పుడూ నీవతట వానఁడే జాణ



రేక: 0679-4కేదారగళ సతపటత: 14-472
పలల్లవ:      ఈడా నితతు లనాన్నర యవవ్వెరెపై రేమ తనక

    ఆడరే యమాట నే నతటనని చెలల
చ. 1:    అపప్పుటనుతడనఁ గొలవపై వునాన్ననఁడు రమణునఁడు

   అపప్పుసమెపై కాతతలలల్ల నతడ నుతడనఁగా
    కపప్పు బోనగతత్తి లలల్ల నఁ గాచకనాన్న రికక్కడ

   చెపప్పురే యానఁకలిగొనే చెలలల పతకి
చ. 2:      యతత వదాద తానఁ జూడనఁడు యేకతము లడనఁదాను

   జతత సతులలల్ల సరసము లడనఁగా
   కాతతలేలల్ల నిటేట్టి జలకము వటట్టి కనాన్నర

   చెతతల నెచచ్చెరిమచరే చెలలల పతకి
చ. 3:      వకిక్క చొకిక్క తా నిటేట్టి చటూచ నాటకసాలల

  యకక్కడలేని జవవ్వెను లలయితచనఁగా
    యికక్కడ ననేన్నలినానఁడు యితకా దేవుళల్ల నన్న వార

  చికిక్కతచక చటూపరే శ్రీవతకటపతకి



రేక: 0679-5వరాళ సతపటత: 14-473
పలల్లవ:     తానే నాక మాట యిచెచ్చెనఁ దనచితత్తిము

   మోనముతో నలిగేనా ముదదరాల నేను
చ. 1:   మనసు వచిచ్చెనాపను మనిన్నతచమనవ

   తనను వదదనేనా పతతమున నేను
  ననిచి యవవ్వెతతోనెపైనా నవువ్వెమనవ
   పననఁగి కోపగితచేనా పగయురాల నేను

చ. 2:   యేకాతతకెపైనాను యిచచ్చెక మాడుమనవ
   కాక సేసేనా తనున్ననఁ గడవారితో

   మేకల కతడసతని మెచచ్చె మెచచ్చెమనవ
   దకొని వాదితచేనా దేవులను నేను

చ. 3:  వలసినవారిని వలపతచకొమత్మినవ
   చలముననఁ గాదనేనా సారెక నేను

   అలమ శ్రీవతటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁగటూడె
    యలమ నినఁక దటూరేనా ఇలల్ల ల నేను



రేక: 0679-6మతగళకౌశిక సతపటత: 14-474
పలల్లవ:    ఎతతసిగద్గీల వడేవు ఇతదుక నీవు

   వతతనఁ బొరల కెపప్పుటవల నుతడవయాత
చ. 1:     యితటకి వచిచ్చె యాప నీయేదుట నిలచతడనఁగా

    అతటనఁ గాక మోహము నీ వాసపడేవా
    వతటనుతడి సారె నీక వడిగాల సేయనఁగాను

    నతట సేసనఁ గాక నీమనసటూ నటవతటదా
చ. 2:     మలయుచ నీతో నాప మాటలలల్ల నాడనఁగాను

    కలసనఁ గాక పొతుత్తి గలదా తొలిల్ల
   చలపటట్టి పపైకొని సరసము నెరపనఁగా

    పలకితచెనఁ గాక వటట్టి పొతదు సేసేవానఁడవా
చ. 3:     పానుపపై నినున్న నాప పచిచ్చెగానఁ గానఁగిలితచనఁగా

   మేను చెమరితచెనఁగాక మతచి కూడేవా
   అనుక శ్రీవతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ

   కానుకాప యియతనఁగానేకాక చేత నతటేవా



రేక: 0680-1ధనాన్నశి సతపటత: 14-475
పలల్లవ:    తనకొదిదవారా నినున్ననఁ దగిలి యుతడినవార

    చనవున యప నినున్న సాదితచనఁ గాక
చ. 1:    వలనని జోలియేల వాసులనఁ బెననఁగనేల

  పలిచితే రావదాద పగయముతోడ
  తలవతచకొననేల తరితీప సేయనేల

   పలికితే నీతో మారవలకనఁగ వలదా
చ. 2:   యడమాటాడితచనేల యమెత్మిల నెరపనేల

  వడివటట్టితే లోనఁగావదాద తాను
  కడు నడియాసలేల కానఁతాళతచనఁగనేల

   వడెమతగితే నిచిచ్చె వసనఁ గటూడవలదా
చ. 3:    చిఱనవువ్వె నవవ్వెనేల సిగద్గీల వడనఁగనేల

   తఱితోనఁ గానఁగిటనఁ దానే తగలవలదా
   యఱకతో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   మఱి తానిది యఱినఁగి మరనఁగతగవలదా



రేక: 0680-2మలహరిసతపటత: 14-476
పలల్లవ:    పతతోడనఁ జెలియా పతతమాడే దాననా

  ఇతవుతో నేమనినా నియతకొనేననవ
చ. 1:   తగరానివానితోడ యగసకెక్క మాడనేల

   మొగమచచ్చెలే నెరప మొకక్కట గాక
   నగి తానటూరకే యతతనమత్మికల సేసినాను

   వగట లేకూరకతడే వతతసేయ ననవ
చ. 2:   యేలినవానితోడ యగసకెక్క మాడనేల

   నోలిగాను తపప్పుక చటూచట గాక
   వాలయితచి తానెతత వదదనఁ గటూచతడవచిచ్చెనా
   మేలదాననెపై తనున్న మెచచ్చె మెచేచ్చెననవ

చ. 3:   పాయరానివానితోడ పగటల చటూపనేల
    ఆయము లరినఁగి వడె మతదుట గాక
   యయడ శ్రీవతకటేశనఁడితనఁ డిటట్టి ననున్ననేల

   చేయి చానఁచి పాదాలసేవ సేసేననవ



రేక: 0680-3నటట్టినారాయణ సతపటత: 14-477
పలల్లవ:    ఎపప్పుడూ నావానఁడవ యతత వడనఁబరచేవు

    తపప్పు లేదు నీవలల్ల తగవు నీచేతది
చ. 1:    వాసి గలగనఁగ నావదదనే వుతడేననుచ

  ఆసలేల చటూపేవు అతదుకేమయాత
   బాస నీవవవ్వెతకెపైనానఁ బరగనిచిచ్చెతేనఁ బాయ

   దోసము నీవఱనఁగవా తోయరాదు కాతతల
చ. 2:     నతటన నెతతపైనా నీవు నామాట దోయనని

   అతట ననున్న బుజజగితచే వతదుకేమయాత
   జతటతోడనఁ బెతడాల్ల డినసతు లితట నుతడనఁగా

  వతట వగితచరాదు వరడితచవారిని
చ. 3:   దిటట్టివపై శ్రీవతకటేశ దేవుళళ్ళలోనెలల్ల నీడ

   అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ అతదుకేమయాత
  కటట్టి కొనన్న కానఁపరపకామనుల నేలవల

   గటట్టి ననఁ దొలనఁగరాదు కూడితే నేమాయను



రేక: 0680-4శ్రీరాగత సతపటత: 14-478
పలల్లవ:    ఏల తలవతచకొనీ నేనఁటకి సిగద్గీవడని

  వాలయమెపైనపప్పుడు నావదద నుతడనీవ
చ. 1:     వనయమే నేనఁజేసే వతగెము లేమ నాడ

  మనసు వచిచ్చెనపడు మనిన్నతచనీవ
    ననుపన నవవ్వెను నమత్మిక లేమ నడుగ

   పని గలపప్పుడు ననున్ననఁ బాలితచనీవ
చ. 2:     వలపలే పపైనఁజలేల్ల వాసివతతు లేమ నెతచ

   తలనఁప లోనఁగలితేను తానే రానీవ
   కొలవుల సేసేను కోపగితచ నెతతపైనను

   మలసి తా వచిచ్చెనవానఁడు మాటలడనీవ
చ. 3:      జతపపైన గబబ్బులనొతేత్తి సాదితచి నేనఁ దను దటూర-

    నితటకాడ ననునఁ గటూడె నిటట్టి కానీవ
    నతటన మొకేక్కను నేను నాటతచనఁ గొనగోర

  దతట శ్రీవతకటేశనఁడు తగలనీవ



రేక: 0680-5శదద్ధవసతతత సతపటత: 14-479
పలల్లవ:   చటూడరే యతనిమాట సుదతులల

    పాడి పాడి నాతోనెతత పతజజ్ఞ లడని
చ. 1:    మగవానఁడు తానెపైనది మగవలకే కాక

   తగల నెతదటూనతటానఁ దా నేలనీనే
  చిగరనఁబెదవతేనె చెలవలకే కాక

   యగసకేక్కలక నది యతదు వోసనే
చ. 2:    జవవ్వెనముగలదలల్ల సతులనఁ బొతదనే కాక

    యవవ్వెతేనఁ గటూడనతటా నే లిచచ్చె లడనే
   నవువ్వెల సరసముల నాతులతోనే కాక

  మువవ్వెతకానఁ దానెటవల మటూటగట ట్టినే
చ. 3:       కోరి తా జాణనఁ డెపైనది గొలల్లతల నతటనఁ గాక

  వరకే యాచారలలల్ల నొడిగట ట్టినే
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్ననఁ గటూడె

   సారె నావానఁడనే యతటా సమత్మితసేసనే



రేక: 0680-6కనన్నడగళ సతపటత: 14-480
పలల్లవ:    ఇటేట్టి నాయాసదము యేమని చెపప్పుదునే

   నెటట్టిన వనన్నవతచరే నేనఁడు మరాతనికి
చ. 1:     కాతతునినఁ జూచినచటూప గకక్కన మనసు చొచిచ్చె

   మతతనాన నిదే నామరత్మిము రేనఁచనే
   వతతగా నాతనిమాట వనుల వనన్నవనికి
  బతతనే నారోమకూపములనఁ జొచచ్చెనే

చ. 2:     పతతోనఁ జేసినపొతదు పరగ మేనెలల్ల నితడి
  సతతము నుపప్పుతలీ ల్లనఁ జనునఁగవల

   అతనిమోవచవ అటట్టి నాలిక మరిగి
   రతకెకిక్క గకిక్కళపైళ రసము లబీబ్బునే

చ. 3:   శ్రీవతకటేశకూటమ సిగద్గీలలల్ల నఁ దొపప్పునఁదోనఁగి
  వవల కోరికలపై వనోదితచనే

   భావతచి యాతని తలనఁబాల శిరసుననుతడి
 తావులపానుపమనఁద దయిలవారీనే



రేక: 0681-1ఛాయనాట సతపటత: 14-481
పలల్లవ:     మరెతత బద్రిమయితచేరే మతోనఁ బొతదు సేసనతటా

  వరివారితోనెలల్ల వకనఁ డోపనఁగలనఁడా
చ. 1:   పతదమాడుతానునాన్ననఁడు పతవనఁపననఁ జనున్నల

   సతదడి నేల వతేత్తిరే సతులలల్ల
   మతదలితచి పరాకెపైతే మనసతదుపపైనఁ బారనో

   ముతదువనకల రెతటా మోసపచచ్చె నేనఁటకి
చ. 2:      సారె చేతనఁ బటట్టినానఁడు సారెనఁ గానుక గొమత్మితటా

  గోరలేల తానఁకితచేరే కొమత్మిలలల్ల ను
   యరీత దొమత్మిసేసితే నెతదునఁ దగలయమౌనో

   పేరడి నితతేసి పరవక సేయనేనఁటకి
చ. 3:    తడవుగా నాడినానఁడు తగిలి శ్రీవతకటేశ-

   వడిపపై నేల కూచతడే రవదలలల్ల
    అడరి పపైకొతటేను ఆస యతదునఁ బుటట్టి నో

   తడనఁబాట సేసి ఇతత తమకితచనేనఁటకి



రేక: 0681-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-482
పలల్లవ:     అవగో నావనన్నపము లనిన్నయు నతద వునన్నవ

  తవరి యేలడిగేర తలసుకోరే
చ. 1:     పూనుక ఆతనికినఁగా బుదిద్ధ నాకెతత చెపేప్పుర

    వనుల ననిన్న సుదుద ల వతటనే నేను
    కానుక యిచిచ్చెత నని కాతతునికి పూవుదతడ

    మోనతోనఁ జేత కిచిచ్చె మొకక్కరే నామార
చ. 2:     యరీత నితదర ననున్న నేల వడనఁబరచేర

   కూరిమ నివలల్ల నెరనఁగదునే నేను
   వరకే నాకతచెను నావడిగముగ వసరి

   గారవతచి మేలని పొగడరే నామార
చ. 3:    తలపోసి నాకేమ తారకాణతచ వచేచ్చెర

   కలదలల్ల నాకనున్నలనఁ గతట నేను
     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డడ వచిచ్చె ననున్న నేల
   నిలవున సేసల నితచరే నామార



రేక: 0681-3సాళతగనాట సతపటత: 14-483
పలల్లవ:      వదదనేమా నినున్న నేము వరకే యేల లోనఁగేవు

  బుదుద లలల్ల నేరిప బుజజగితచరాదా
చ. 1:      నీ మొగము చటూచి చెలి నిలవలల్ల నఁ జెమరితచె

   వమర సురటనఁ గొని వసరరాదా
    చేముటట్టి నీక మొకిక్క చితత్తిమెలల్ల నఁ గరనఁగెను

  ఆమని నీమోవయిచిచ్చె అలపారచ్చెరాదా
చ. 2:    సనన్నలనే మాటలడి సత పరవశమతద

  చనున్నలపపైనఁ బనీన్నర చలల్లనఁగరాదా
    నినున్ననఁ గొలిచ్చె తానుతడి నిటటూట్టిరటూపల నితచె
   వునన్నతనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి వరడితచరాదా

చ. 3:     సలవుల యితత నవవ్వె సిగద్గీలలో నోలలడ
  పలిచి నీతొడమనఁదనఁ బెటట్టి కోరాదా

    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   లలి రతులలల్ల నేరిప్పు లలితచరాదా



రేక: 0681-4శ్రీరాగత సతపటత: 14-484
పలల్లవ:     సేవ లపప్పుడూనఁ జేసి నే చెపప్పుతనఁగాక

   వవలపైనా నిదదరికి వతత కానటే
చ. 1:    ననుప గలిగితేనే నవువ్వెలితప లౌనఁగాక

   మన సొకచోటనుతటే మరి యేనఁటకే
     కనునఁగొని చే చానఁచితే కానుకియత వచచ్చెనఁ గాక

  పననఁగలడితేను పగయ మౌనటే
చ. 2:      మకక్కవతో వతటేను మాట లడ వచచ్చెనఁ గాక

  యకక్కడో పరాకెపైతే యనయునటే
   చకక్క వదదనుతటే మోవచవ చటూపవచచ్చెనఁగాక

   అకక్కడా నికక్కడానుతటే నను వౌనటే
చ. 3:    వటట్టి కానఁగిలితచకొతటే నొదిదక దనివౌనఁగాక

   గటట్టి న నుతడితేను కూడుట యటేట్టి
   అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను

   దిటట్టియపై ననున్న నేల తలిపతనఁగాక



రేక: 0681-5శతకరాభరణత సతపటత: 14-485
పలల్లవ:    చేపటట్టి ననేన్నలి చేకొతట వకాతతను

    మపొతదుల చటూచి చటూచి మెచేచ్చెర యచెలల
చ. 1:    వారక వరొకయితతవదిదకి నీ వగనఁగాను

   కూరిమతోనఁ బారి తచిచ్చె కొతగవటట్టి
     గోర చెకిక్కటపపైనఁ దసి గబబ్బుల వనఁపన నటూనఁది

   చేరనఁదస పానుప్పునక చెపప్పురాదు మోహము
చ. 2:      పొరగ మేడపపై సతనఁ బొతచి నీవు చటూడనఁగాను

  తరవసి నీమోవతీప లని
   నిరతనఁ దనపాదము నీపాదముతోనఁ గీలితచి
    సిరల నినున్ననఁ జొకిక్కతచె చెపప్పురాదు మోహము

చ. 3:      సతగడి నునన్న చెలితో సనన్న నీవు సేయనఁగాను
    రతగగనఁ బయతద గపప్పు రత సేసి

   చెతగట నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశవ్వెర కూడి
   సితగారాన మెరస చెపప్పురాదు మోహము



రేక: 0681-6రామకిగయ సతపటత: 14-486
పలల్లవ:      ఎతదానఁకానఁ గొలవు సేసే రెనిన్న లేవు పనుల

    అతది ముచచ్చెటల మలో నాడరయత ఇనఁకను
చ. 1:     కపప్పురవడెము నదే కసటూత్తిరి వసుకో నదే

   దపప్పుకినఁ బనీన్నరదే దతడ నునన్నది
  చెపప్పునవడిగాలక చెతతనె కాచకతడేము

   వపప్పుగ నేకతమున నుతడరయత యినఁకను
చ. 2:    వరలదతడ లివగో వసరకో సురటదే

   పరగనఁ బరచితమ పానుపూ నిదే
    అరసి యేమెపైనా మ రానతచిచ్చెతేనఁ జేసేము

   వరిమెతోనఁ బవవ్వెళతచి వుతడరయత యినఁకను
చ. 3:    ఆరగితచనఁ గజాజ యము అదిగో పానకము

  కోరి యలమేలత్మితగతోనఁ గటూడిననీక
   ఈరీత శ్రీవతకటేశ యికక్కడనే వునాన్నరము
  కూరిమ మయలపారచ్చెకొనరయత యినఁకను



రేక: 0682-1ముఖరి సతపటత: 14-487
పలల్లవ:     మతదమేళ మెపైనమనఁద మరి చెపప్పు నేనఁటకి

   అతదవవ్వెతతో నవవ్వెనా అదలితచ నినున్నను
చ. 1:      చెనకి నీవు నవవ్వెనఁగా సిగద్గీవడెనఁ గాక చెలి

   మునుపటవల నుతటే మొకక్కదా నీక
    చనవు నీవయతనఁగానె సతగడినఁ గటూచతడెనఁ గాక
   పనుల సేయితచకొతటే బతత్తితోడనఁ జేయదా

చ. 2:     మటట్టి లేక వలవనఁగా మతచముపపై నుతడెనఁ గాక
    గటట్టి న నుతడితే నీకనఁ గొలవు సేయదా

      నెటట్టిన నొడి వటట్టినఁగా ని నిన్నతత జతకితచెనఁ గాక
    అటేట్టి వోరచకతటేనఁ బద్రియము నీకనఁ జెపప్పుదా

చ. 3:      పపైపపైనఁ గటూడనఁగా నీమెపై పచిచ్చెసేసనఁ గాక తరి-
   తీప సేసితే వడనఁదేరచ్చెదా నినున్న

   యేపన శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
     చేపటట్టి ననేన్నలి తాప చేరి బుదిద చెపప్పుదా



రేక: 0682-2భపైరవ సతపటత: 14-488
పలల్లవ:    సేయనఁగల వడిగాల సేసేము గాక

    యయడ నినున్న నేము ఇటట్టిటట్టిన వచచ్చెనా
చ. 1:     పొతతనుతడి యాకె నీక బుదుద లలల్ల నేరపనఁగా

    సతతతము మాతో మాట చవుల లయతనా
    పతతమాడేయాప నీపపై బతుత్తి లిటేట్టి చటూపనఁగాను

    కాతతునఁడ నీ వనయాల కాన వచచ్చెనా
చ. 2:      నతట సేసుకొని నీతో నవువ్వె లప నవవ్వెనఁగాను

  ఇతటకిరమత్మిననఁగా నీ కితవయతనా
     జతటపై నీ ముతదరనఁ దానఁ జనవుల మెరయనఁగా-
    నతట సరసము లీడ నానఁడ గొలిపీనా

చ. 3:     వరస వటట్టి క యాప వలపల చలల్లనఁగాను
   సరస నాకనఁ గటూచతడ సతగతయతనా
   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

   ధర ననేన్నలిత వది దలనఁచకొనేవా



రేక: 0682-3సామతతత సతపటత: 14-489
పలల్లవ:     ఏనఁటకి సిగద్గీల వడే వవవ్వెరనాన్న రీడను

  పాటతచి నీభాగతమాయనఁ బెపైకొనవయాత
చ. 1:    మొగముననఁ జిరనవువ్వె మొలచె నితతకిని

   తగని వలపలనునఁ దగెల సాగె
   చిగిరితచి కోరికలనఁజెలనఁగి గతుత్తి ల గటట్టి

  జిగి జవవ్వెనవనాననఁ జితత్తిగితచవయాత
చ. 2:   ముతచినపలక లనుమొగద్గీలలల్ల నితడుకొనె

  మతచికాప వటట్టిను చెమటముతాతల
  దితచరానిమోవపతట తీప లనేఫలమతద

  పొతచి జవవ్వెనవనాన భోగితచవయాత
చ. 3:   సమరత వరప్పులచలల్లగాలి వసరెను

  కొమరె గబబ్బులమేల కపప్పులయను
  అమరె శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగగటూడె

   తమ జవవ్వెనవనాననఁ దని వతదవయాత



రేక: 0682-4దేవగాతధరి సతపటత: 14-490
పలల్లవ:     ఎనిన్నటకెపై నా వచచ్చె నిచచ్చెకప నీచేనఁతల

   మనన్నన నాకిచిచ్చెతవో మహిమ చటూపవో
చ. 1:    మనసు చటూడవలసి మచిచ్చెక నాకనఁజేసేవో

   యనయ నిజాలకను యితప గలదో
    పని గలిగి నాతోను పలమార బలికేవో

   అనిశము నటూరకే ఆసల చటూపేవో
చ. 2:     పగయము గలిగి నాతోనఁ బెననఁగాడ వచేచ్చెవో

  బయకారముల నాతోనఁ బచారితచేవో
    నయాన బతత్తి గలిగి నవువ్వెల నవవ్వెవో

  కిగయ దలిసినదానఁకా గేలిసేసేవో
చ. 3:     కరణ గలిగి ననునఁ గానఁగిలితచి కూడితవో

    తరణుల కిది చటూప తమ రేనఁచేవో
   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

    యిరవపై ననేన్నలితవో యిది నీ వనోదమో



రేక: 0682-5నారాయణ సతపటత: 14-491
పలల్లవ:    ఆప నాచెలల్లల గాదా అతదుకేమ

    నాపొతదు వడువ నని నమత్మితచేవు నీవు
చ. 1:    పేగమము గలిగినాప పగయపడి మాటాడనఁగా

    నామోము చటూచి యేమ నవవ్వెవు నీవు
    వమర గడడము వటట్టి వడుకొని పలవనఁగా

   ఆముకొని ననేన్న లపప్పుణడిగేవు నీవు
చ. 2:     వావ గలసిన యాప వలపల చలల్లనఁగాను

   సవలగా నాకేనఁటకినఁ జూపేవు నీవు
   కావరితచి యికక్కవక గనుసనన్న సేయనఁగా

   భావతచి ననెన్నతత వడనఁబరచేవు నీవు
చ. 3:     పొరగన నునన్నయాప భుజముపపైనఁ జెయి వయనఁగా

   అరసి ననిన్నటట్టి గటూడే వపప్పుట నీవు
   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
    సిరల నిచచ్చెకా లనిన్న సేసేవు నీవు



రేక: 0682-6రీతగళ సతపటత: 14-492
పలల్లవ:    వాకిటనఁ గాచకనన్నది వచిచ్చెనదానఁకా నీవు

   జోకతోడుత నెదుర చటూచ రావయాత
చ. 1:     వతదుగానఁ దనయితటకి వచేచ్చెయు మనె నినున్న

   అతదుకోవయాత కానికె అతప నీకాప
     చెతది నినున్ననఁ దోడుకొని చేరి కొలిచ్చె రమత్మినె

   అతదలము వుతత్తితచె నదిగో రావయాత
చ. 2:     దతడిగా నొసల నక్షతతల నీకనఁ బెటట్టి మనె

  దతడము వటట్టి మనెను తనమారగా
     యతడ గాకతడా గొడుగ యిదే పటట్టి క రమత్మినె
   అతడనే ముదుద టతగర మతపను రావయాత

చ. 3:     కోరి పపైడి పీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి మనె
    చేరె నీసతగడికినఁ దానఁ జేకొను మనఁక

   యరీత శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలత్మితగ
   కూరిమతోనఁ గటూడితవ గటట్టి న రావయాత



రేక: 0683-1వరాళ సతపటత: 14-493
పలల్లవ:    కోపగితచకొనక మకొమత్మి బతత్తిసేస నితతే

  వోపకగలదొరక వోరవ్వెనఁగ వలను
చ. 1:    తరణ నీమేన గతదము వసేపరాకన

   నిరత గటట్టిచనున్నల నినున్ననఁ దానఁకెను
   సరస నీకనఁ గొపప్పు చకక్కనఁబెటేట్టిపరాకన

   అరదుగా నీచెకక్కన నట గోరతటను
చ. 2:    యితత నీక వడెము లిచేచ్చెపరాకన-

    నతతలోనఁ జెమట నీపపై నట చితదను
  చెతతనుతడి వడిగాల సేసేపరాకన

    బతతనే నిటటూట్టిరప్పుల నీపపై వసరనఁ జొచెచ్చెను
చ. 3:    అలమేల మతగ నినున్న నలమేపరాకన

   నెలవపై యాపపాదము నినున్న సనఁకెను
  నలి శ్రీవతకటేశవ్వెర నవవ్వెపరాకన
   కలికి తముత్మిలము నీకాయమెలల్ల నితడెను



రేక: 0683-2గతడకిగయ సతపటత: 14-494
పలల్లవ:     నీ చితత్తి మెటట్టి నన్నదో నే నెరనఁగను

   చటూచి నాకెపైతేనఁ గడుసదతము లయతని
చ. 1:      చనవు గల దతటాను సరసము నీతో నాడ

   వనిత కొలవులో నీవదదనఁ గటూచతడి
   యనసి నీదొరతన మెతచవదాద యితదుకనఁగా

   వని సవతులలల్ల నివవ్వెరగతో నునాన్నర
చ. 2:     అతత్తి పతడాల్ల డితనతటా నటట్టి ముతదే కడియతీత్తి

  పొతుత్తి లవా రతడనఁగాను పొలినఁత
   తతత్తిరిచనఁ దన నీయతతరము భావతచవదాద
   చితత్తిగితచి నీదేవుళల్ల సిగద్గీల వడేర

చ. 3:    అలమేలమతగ నేనఁడటేట్టి నీవుర మెకీక్కని
  చెలలలల్ల వడిగాల సేయనఁగాను

   నిలిచి శ్రీవతకటేశ నీగటట్టి దలనఁచవదాద
   అల నీచటట్టిపనఁగాతత లతదర నవవ్వెర



రేక: 0683-3సాళతగనాట సతపటత: 14-495
పలల్లవ:    కూడేవళ లేనిసిగద్గీ కొలలో వచెచ్చెనా

   వడుక వలప వలల్లవరి సేయరాదా
చ. 1:      యదట నునన్నది చెలి యకక్కడ పరాక నీక

   అదివో వదదనఁ గటూచతడు మననఁగరాదా
   పదవుల గదలితచ పగయము చెపీప్పునేవమో
   అదనుగా వను లోగిద్గీ ఆలకితచరాదా

చ. 2:     చేతకి వడె మయతనఁగా శిరసేల వతచేవు
  కాతరాన నతదుకోని కలయరాదా
    యతల నినేన్న చటూచ యతతపని గలిగెనో

  ఆతలపేనఁటదో నీ వడుగనఁగరాదా
చ. 3:       మొకీక్క నీక సారె నాప మోహ మేల దానఁచేవు

  చికిక్క శ్రీవతకటేశవ్వెర చేకొనరాదా
   అకక్కన నలమేలత్మితగనెపైన ననున్ననఁ గటూడితవ

    దకిక్కతవ నీవు నాక తనున్ననఁ బలవరాదా



రేక: 0683-4ముఖరి సతపటత: 14-496
పలల్లవ:      అతతకాదా వుపప్పు వసి అటట్టి పొతుత్తి గలసేవు

   వతతలయ నీవు నొక వనోదకతత్తివు
చ. 1:     వారక నాయిలల్ల చొచిచ్చె వచిచ్చె రమణునితోడ

   సారెక నవవ్వె వౌనే జాణకతత్తివు
   కూరిమ నామతచముపపైనఁ గటూచతడనఁగా వడెము

   తారి తారి యిచేచ్చెవమే తాలిమకతత్తివు
చ. 2:      మగని నే దటూరితేను మరి పూసుక వచేచ్చెవు

   జిగి నీవు గలితగా చెలికతత్తివు
   పగటన నాకానఁగిట సతపాదాల గదేదవు
  వగటలే కిపడెపైతవ వడిగకతత్తివు

చ. 3:    అలమేలమతగ నేను అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ
   డెలమ నవువ్వెల నవవ్వె వమెత్మికతత్తివు

     కలస నాతనఁడు ననున్న కాతతుని నీవనఁ గటూడేవు
  తలిసిత నీగణము తేరకతత్తివు



రేక: 0683-5దేసాళత సతపటత: 14-497
పలల్లవ:    ఏకాతతము గదుద మన కిదదరికిని

   దాకొని యామేల నీవు తలనఁచకోవయాత
చ. 1:      కోమలి పటట్టి పతపన గరతు కానిక నీక

   యమరనఁగన నిచేచ్చె నిట రావయాత
      నీమేననఁ గసటూత్తిరి యిది నితడా ననేన్న పూయి మనె

   దమసము నెరపక తర వయితచవయాత
చ. 2:     వటట్టి తనమార పాదా లొతుత్తి తా ననున్నతడుమనె

   పటట్టి మతచము మనఁదనఁ బతడుతడవయాత
    జటట్టిగా నీమోవపతడు చవ చటూచి రమత్మినె

    యటట్టిదో చటూతము మొగ మెతత్తినఁ గదవయాత
చ. 3:    యలయితపతచె శ్రీవతకటేశ నాచే నీదేవుల

   అలమేలత్మితగ మతక మతతా నయాత
   అలరి కానఁగిలితచిత మతదుకేమ మెచాచ్చెయ

  చలపటట్టి కేలికసానినఁ గటూడవయాత



రేక: 0683-6లలిత సతపటత: 14-498
పలల్లవ:    ఇటవల నునన్నవ మ యేలటాల

   తటకననఁ జెపప్పుతేను తగ సతతోసితచేము
చ. 1:     పొలినఁత నవవ్వెతే నీవు బొమత్మిల జతకితచేవు

    మలసి యేమెపైనా నాప మరత్మి మెతత్తినో
    చెలరేనఁగి మాటాడితే సిగద్గీల వడేవు నీవు

  కలదో అతదేమెపైనాను కారణముల
చ. 2:   తపప్పుక చటూచితేను తలవతచకొతటవ

  చెపప్పురానిచేనఁత లడనఁ జేసితవో
    కపప్పురాన వసితేను గకక్కన సనన్న సేసేవు

    చొపప్పు లతత్తి గఱతుల చటూపనో నీమేను
చ. 3:     వళ యరినఁగి మెచిచ్చెతేవడుక పడేవు నీవు

  కోలముతదపైరతు లియతకో లయనో
   ఆలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

   తాలిమ ననేన్నలితవ తగనాప చెపప్పునో



రేక: 0684-1ఆహిరి సతపటత: 14-499
పలల్లవ:     నీవ ననున్ననఁ జూచి కరణతచేవు గాక

   కావరితచి వసరితచనఁ గలనా నేను
చ. 1:    నెయతమున నెవవ్వెతతో నీవు పొతదుసేసినాను

  గయాతళమాటలడే కాతతనా నేను
   చయతన వటనఁడవపై యేజాడలనఁ దిరిగినాను
   కొయతవు నీవని దటూరేగణమా నాది

చ. 2:    వతత పతడిల్లకొడుకవపై వడుకతో వచిచ్చెతేను
    పతతాన సాదితచ నీతో బలిమా నేను
   ఇతతలో వరొకత నీవతటకినఁ దచచ్చెకొతటేను

   సతతల నీసుదుద లలల్ల చాటనఁగ నోపదునా
చ. 3:    వలచి నీ వవవ్వెరివాకిటనఁ గాచకతడినా

  కొలనఁదిమరి నినాన్నడుకొనేనా నేను
    అలమేల్ మతగను నేను అటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసిత వట ననున్న కరకరితచేనా



రేక: 0684-2దేసాళత సతపటత: 14-500
పలల్లవ:     ఎతతలేదు మమాటల యేమ చెపేప్పురే చెలల

    కాతతుల డడక వచిచ్చెతేనఁ గాదు గటూడదనేనా
చ. 1:   వలపే నిజమెపైతే వనితలతోడుత

  చలము లవవ్వెరెపైనాను సాదితతురా
  వలలేనిరాతుగ ల వనెన్నల గాయునట

   యలమ నకక్కడ వచిచ్చె యతడలతడునా
చ. 2:    పొతదు సేయవలసితే పొలనఁతుల యడాటాన

  యితదుముఖలను జూప యలయితతురా
 కతదువపైన వసతతకాలమునతదును

 పొతదుగానిజాజిపొదనఁ బువువ్వెలతడునా
చ. 3:     అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగను నేను

   గటట్టి న ననేన్నల నినఁక గరతునన్నదా
    పటఱ ట్టి కొలనిలో హతస పరగనఁ జూపటట్టినటట్టి

   యటట్టి పక్షులతడినాను యనిన్నక కెకీక్కనా



రేక: 0684-3వరాళ సతపటత: 14-501
పలల్లవ:    అటవతటసతకినఁ గాకయోత నీవు లోనయేతవా

    ఘటన నే నీక నిచచ్చెకము లడేదానను
చ. 1:    చెతతల నతదరిలోన సిగద్గీపడి మతడితేను

  కాతతునినఁ జెనకవచచ్చె గబబ్బుయపైనది
   యతత వోరచకతడినా నెరనఁగదు మోహితచి

   పతతములడనఁ జూచ భయము మాలినది
చ. 2:   తకక్కక యతతేసిదొరతనాన వభునఁడుతడినా

  మకిక్కలి నవువ్వె మతదమేళమెపైనది
    వకక్కటపై పానుప్పున నెటట్టి వనగటూడి వుతడినాను

  కకక్కసితచ రతులక గయాతళయపైనది
చ. 3:    గారవతచి మగవానఁడు కాతరాననఁ బెననఁగితే

  మారకొనునఁ గడునఁ జలమరియపైనది
   చేరి యలమేల్ మతగను శ్రీవతకటేశ కూడిత-

   వరీతనఁ బద్రియము చెపప్పు నిచచ్చెకమెపైనది



రేక: 0684-4సామతతత సతపటత: 14-502
పలల్లవ:    చటూచి చటూచి మాకితదుక సదతమయతని

   చేచేత నినిన్నతత నేను సేయనఁజాలనఁగా
చ. 1:    నెలనఁత గటూచతడనఁగాను నిలచతడి మాటాడేవు

    యలమ నీ దొరతన మేమ చెపేప్పుది
   కలవల వయనఁగాను కడు నొడిడతచకొనేవు

   వలప నినిన్నతత సేసి వతచకొనెనఁగా
చ. 2:   అడపములోనివడె మాపక నీవతదిచేచ్చెవు

   కడలేని నీ పతతము కానవచెచ్చెను
    అడరి చేయి చానఁచితేను అతది కెపైలగిచేచ్చెవు

  వడయాస నీసిగద్గీ వడిపతచెనఁగా
చ. 3:    చెమరితచె నతటాను చెకక్కచేతనఁ దుడిచేవు

   తమతోనఁ బెదదరిక మతతక వచెచ్చెను
   అమర శ్రీవతకటేశ ఆలమేల్ మతగనఁ గటూడిత
   జమళ ననేన్నలిత వాసత చెపప్పునఁగా



రేక: 0684-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-503
పలల్లవ:     తానఁ గలడు నాక యేమనఁ దడవలను

   చేనఁగదేరె మనసలల్ల చెపప్పు చటూపనేనఁటకి
చ. 1:   యలయితచవదుద గాని యటఱల్లనా నుతడుమనవ

    వలతునఁ గనక యినఁక వదదన నేను
   తొలతనే యరనఁగదు దటూరితే వరవనఁడు

   చలివాసి తరిగీని చతడిపార నోపను
చ. 2:     యడు వటట్టి వదుద గాని యవవ్వెతనెపైనానఁ దేనీవ

   ఆడుకోనఁగానఁ దనవోజ లటట్టి మానీనా
    ఆడనే గడుసు పడె నలయితచనఁగా నేమ
   కూడి వుతడినచోటను కోపగితచనఁ దగదు

చ. 3:    యడయనఁగ వదుద గాని యపప్పుడెపైనానఁ గటూడనీలే
 వడువరానియడక వసువనఁటకి

   అడరి శ్రీవతటేశనఁ డలమేల్ మతగను నేను
    కడలేక ననున్న నేల కనున్నల మొకేక్కను



రేక: 0685-6మతగళకౌశిక సతపటత: 14-504
పలల్లవ:    ధరలో నాకనఁ గొతత్తిల తనచేనఁతల

   సిరలతోనఁ గానఁపరము సేయుమని యనవ
చ. 1:     కొతత్తి పతడిల్లకూనఁతురతటా కోరి నాకేమ చటూపీనే

   యతత్తి యితటనఁ బెటట్టి కొనుమనవ తాను
   యతత్తి యాపచకక్కనఁదనా లీడనేల పొగడనే

   బతత్తితోనఁ దానె సతతోసపడి వుతడుమనవ
చ. 2:   బువవ్వెమతటా నాపతగిలిపొతుత్తి కేల పలచనే

  రవవ్వెగానఁ దానారగితచి రమత్మినవ
   యివవ్వెల నాపకలము యితతయేల చెపీప్పునే
   పవవ్వెళతచి తానే యతచి పాటముగొమత్మినవ

చ. 3:    చెలల్లలతటా నాకనేల చెపప్పు యపప్పుగితచనే
   బలిల్లదునఁడు తనాలయ బదుకనఁ గాక

    చెలల్ల నలమేల్ మతగను శ్రీవతకటేశనఁడు తాను
   కొలల్లగానఁ దనున్ననేలనఁ గటూడి వుతడుమనవ



రేక: 0685-1మాళవశ్రీ సతపటత: 14-505
పలల్లవ:    ఎతదుతడి తచచ్చెకొతటవ యపను నీవు

    అతదమాయనఁ జేనఁతల నేనఁడాప నీకనఁ దగను
చ. 1:    శిరసు వతచకొతటా సిగద్గీల వడుకొతటా

   సరసము లేమాడ సత నీతోను
    సరల దిదుద కొతటా సారె నినున్ననఁ జూచకొతటా

    వరల నేల వస వమర నీపపైని
చ. 2:    పాటల వాడుకొతటా పాపట దువవ్వెకొతటా

   నీటలేమ చటూపీని నెలనఁత నీక
   మాటల సొలసుకొతటా మరత్మిము లతటకొతటా

   చటకి మాటకినేల చెకక్కల నొకీక్కని
చ. 3:    చేతులతత్తి మొకక్కకొతటా చేరి కానఁగిలితచకొతటా

   కాతరితచి యటట్టి గటూడనఁ గాతత నినున్న
  నీతతో శ్రీవతకటేశ నేనలమేలమతగను

    యతల ననేన్నలి తీప యిపప్పుడె మెచచ్చెని



రేక: 0685-2సామతతత సతపటత: 14-506
పలల్లవ:     నీవతక దోసము లేదు నేనఁడాపవతకనే కాక

   రావయత నీవల ఆవలిమో మయేతవు
చ. 1:      నెలనఁత నీతో నవవ్వెతే నీవ నవవ్వెతవ గాక

  తలకొని నీవతకనఁ దపప్పులనన్నవా
     వలప లప చలల్లగా వలచిత వతతే కాక
   బలిమ నతతక తొలిల్ల పపైకొతటవా

చ. 2:     ఆకెవడె మయతనఁగాను అతదుకొతట వతతే కాక
  కాకసేయ నీవతకనఁ గడమునన్నదా

    నీక మొకక్కగానఁ గానఁగిట నితచకొతటవ గాక
   దాకొని రతకి నీవు తమకితచితవా

చ. 3:     సతగతనఁ బతడుతడనఁగాను సతనఁ గటూడితవ కాక
   చెతగట నినున్న దటూరి చెపప్పునునన్నదా
  రతగగ నేనలమేలమతగను శ్రీవతకటేశ

   సతగతగానఁ గటూడితవ జాగల సేసితవా



రేక: 0685-3కాతబోదిసతపటత: 14-507
పలల్లవ:   నివవ్వెరగతోడుత నీదికక్క చటూతునఁగాక

   అవవ్వెలివారి దటూర నరహమ నాక
చ. 1:     గరిమ నీవవవ్వెత నకక్కడనఁ బొతదు సేసుకొనాన్న

  సరివటట్టి కాపతో జగడితచేనా
    నిరత నేనఁజూడనఁగానె నీవు నాప నవవ్వెనాను

   యరవుల సేసుకొని యగసకెక్క మాడేనా
చ. 2:     యలమ నెవవ్వెత నాక నెదురగానఁ బెటట్టినాను

  మలసి సరకసేసి మాటలడేనా
   నలిరేనఁగి మలో సనన్నల సేసుకొనాన్నను
  చలపటట్టి నేనది సడడసేసేనా

చ. 3:   కతదువ నెవవ్వెతచేతకానుక నీవతదుకొనాన్న
  చెతదియది గరిసేసి చెపప్పువచేచ్చెనా

   అతది శ్రీవతకటేశవ్వెర అలమేలమతగను నేను
    అతదముగా ననేన్నలిత వాప నినఁక మెచేచ్చెనా



రేక: 0685-4హితదోళవసతతత సతపటత: 14-508
పలల్లవ:  మగవారితోడుత మగవకను

    నిగిడ యతతపైనా మేలే నెరపట గాక
చ. 1:     మొగము చటూచితేను మొకిక్క వుతడుట దగ

   నగితేను కలసి పననఁగనఁ దగను
    తగల గలిగితేను దతడనె కూచతడనఁ దగ

   యగసకెక్క మెపైతేను యేమ సేయవచచ్చెనే
చ. 2:    మనసొగిద్గీ వతటేను మాటలడనఁగనఁ దగ

   ననుప నడపతేను నవవ్వెనఁగనఁ దగ
   చనవు లొసనఁగితేను సరసము చటూపనఁదగ

    తనతతనఁ దానుతటే తమ యటట్టి రేనఁచేదే
చ. 3:    తడయక కూడితేను తరితీప సేయనఁదగ

  జడియని పొతదపైతే సాదితచనఁదగ
   అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగను నేను
    కడనఁగి ననేన్నల నినఁకనఁ గాదనే దేనఁటకే



రేక: 0685-5దేసాక సతపటత: 14-509
పలల్లవ:      ఏల సిగద్గీల వడేవు యవవ్వెర నినున్న నవవ్వెర

    యలీల నేనఁ జెలికతత్తి నెవవ్వెరితోనఁ జెపీప్పునే
చ. 1:    పొతతనె యపప్పుటనుతడి పొతుత్తి ననఁ గటూచతడుమనీ

  ఇతతరో వభునిమాట యియతకొనవ
     యతత వడుకో కాని యిటట్టి కూడి చేతకిచచ్చె

  సతతోసాననఁ గెపైకొని చవగొనవ
చ. 2:   మతచి తననోరిపాలమనఁగడ నీకొసగీని

   అతచెల నీ మోవతేనె అతదుకొనవ
    నితచిన రసాయనము నీక పకిక్కటనె చటూపీ

   పొతచి పావురమువలనఁ బటూని యారగితచవ
చ. 3:     వడుక బువావ్వెలలోనె వవల రతుల సేస

    వడక నీవ నెదుర వతదు వటట్టివ
   యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డలమేల్ మతగవు
   కూడితవ తనిసి యికక్కవ నుతడనఁగదవ



రేక: 0685-6రామకిగయ సతపటత: 14-510
పలల్లవ:    నతటన నాతనిచేనఁతో నావోజ ఇటాల్ల యనో

   కతటరా వోచెలలల కారకమత్మి వలప
చ. 1:    సిగద్గీల మాటలడితే చిరనవువ్వె వచచ్చెనఁగాక

   కగిద్గీ మతనఁ గోపముకానఁ గారణమేమే
    అగద్గీలమెపై చెనకితే నాస వుటట్టివలనఁ గాక

   యగద్గీపటట్టి బొమముడి యేల పొతచనే
చ. 2:    చేరి పననఁగలడితే చెమటల రేనఁగనఁగాక

  పోరచి మెయికానఁకల పొడమనేలే
    సారెనఁ దపప్పుక చటూచితే సతతోసితచవలనఁ గాక

   మారకొనన్న పతతముల మలయనఁగ నేనఁటకే
చ. 3:     తతనఁ గటూడితే రతనఁ దనివతదవలనఁ గాక

  మతలేని తమకము మెరయనేలే
   అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగను నేను
    చతురతనఁ గటూడితమ చల మనఁక నేనఁటకే



రేక: 0686-1కనన్నడబతగాళత సతపటత: 14-511
పలల్లవ:      మెచిచ్చెత నే నినిన్నతదుక మేల నీవు పాయముల

    వచెచ్చెము మాననఁగ సొముత్మి లొసనఁగేవు నాకను
చ. 1:     ఇకక్కడ నే దటూరేనతటా నితదానఁకా నీవాప-

   పకక్కనుతడి వచిచ్చె నాపపై బతత్తిసేసేవు
   నికిక్క మోవయతగిలపైన నేర మెతచకతడాను

   మకక్కవల చలల్ల నాతో మాటలడేవు
చ. 2:     ఆకెయితట నారగితచి అతదు కేమ ననకతడా

   చేకొని వడే లికక్కడనఁ జేయవచేచ్చెవు
     జోకతో మేని మచచ్చెము చటూచి నేనఁ గోపతచకతడా

   కెపైకొని గకక్కన ననున్ననఁ గానఁగిలితచకొనెవు
చ. 3:     కలసి యాప యిచిచ్చెన కపప్పురము నాకిచిచ్చె

  చలపటట్టి నాకానఁక చలల్ల రేచ్చెవు
  నిలిచి శ్రీవతకటేశ నేనలమేలమతగను

    యలమతో ననునఁ గటూడి యితపల రేనఁచేవు



రేక: 0686-2రామకిగయ సతపటత: 14-512
పలల్లవ:    నీవాప పపై బతత్తియౌత నేనెరనఁగను

    చేవమరనఁ దొలేల్ల బుదిద చెపప్పువదాద నాక
చ. 1:    నలవతకా నీతోనే నవవ్వెన నవువ్వెలలల్ల

    యలమ నాపతో నీవు యేల చెపేప్పువు
    కలవరితచి నీసతనఁ గానఁతాళతచి నేనఁ దిటట్టితే

  చెలరేనఁగి నీవల చినన్ననఁబోయేవు
చ. 2:     పననఁగనఁగా నాగోర బెరసి నినున్న సనఁకితే

   యనసి యాపక నీవమ చటూపేవు
      కని తా నీవదద నుతడనఁగా మరిచి నే దొబబ్బుతే

   తనివ లేక నీవతత తలవతచేవు
చ. 3:     తమకితచి నాచనున్నలనఁ దగ నినున్న నొతత్తితేను

   సముకాన నాపకేల సనన్న సేసేవు
    అమర శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగనే నేను

   సమరత నిదదరికినఁ జనవు లిచేచ్చెవు



రేక: 0686-3నాదరామకిగయ సతపటత: 14-513
పలల్లవ:    కతలేల చెపేప్పువు కడు నిజమరినతటా

  పతవ నీచేనఁతలలల్ల నఁ బచారితచవలనా
చ. 1:    చటూచితేనే తలియదా చొకక్కమెపైన మోహము

  చేచేత నతతేసి గరిసితచవలనా
   కాచక వగితచేయతదే కానదారా నీసుదుద ల

   యచాయ నితద నీపపైనితకా మోపవలనా
చ. 2:   మాటాడితేనఁ దలియదా మనసులోపలిచితత

  గానఁటాన వరే నినన్నడుగనఁగవలనా
    తేటగా నటూరకే నవవ్వెతేనే కానరాదా కీల

   పాటతచి నేరమ నీపపై వయవలేనా
చ. 3:   నిలిచితేనఁ దలియదా నీలోనివుదోతగము

  చెలరేనఁగి నినున్న రటట్టి సేయవలనా
   అలమేలమతగను నేను అటట్టి శ్రీవతకటేశ

   కలసితవ ననున్న నీగతు లతచవలనా



రేక: 0686-4ఆహిరినాట సతపటత: 14-514
పలల్లవ:    రమత్మినరే చెలలల రమణుని నీడక

   తమత్మివాటల్లక నేలే తనివోని సిగద్గీల
చ. 1:    చేయిమనఁదుగా లోలోనఁ జేసినదే చేనఁతగాక

 పాయపవారికినేలే పాడిపతతాల
   ఆయముల సనఁక నాడినదే దకెక్కనఁగాక

  కాయజతతతాబ్రాన కేలే కడునొనఁబాటల
చ. 2:     కోలముతదుగా రతనఁ గొనన్న దే కోలగాక

  ఆలిమగని కేలే అవునఁగాముల
    కేల గేల మోవనఁ బెననఁగినదే మతచిదిగాక
  మేల గలచోటనేలే మెదకతనముల

చ. 3:    మనసుననఁ గలటట్టిలల్ల మచిచ్చెకనఁ గటూడుతగాక
  తనక నాకూనేలే తలపోనఁతల
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేల మతగను
  ననుపపైతే మరియేలే నానావచారాల



రేక: 0686-5శతకరాభరణత సతపటత: 14-515
పలల్లవ:    ఎగద్గీపటట్టిరాదు మరి యరినఁగిన జాణనఁడవు

  సిగద్గీరిది నీదేవుల చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:   కాతతలక నొయాతరపగరవ్వెమే బతగారము

  వతతలపైన మాటలవతగేల చవ
 సతతోసపనఁజూపలసళపలే మోహనము

  మతతనాననుతడి చలేల్లమచిచ్చెకలే యితపల
చ. 2:   తగనఁ బయతదచనున్నలదానఁపరాలే తరితీప

   మొగములో చిరనవువ్వె మొలకే ఆస
  సొగసపైన కరములసనఁకలే ఆనతదాల

  పగట బొమత్మిజతకెలే భావజనిసిరల
చ. 3:  సతదడిచెనకల సతసారఫలముల

  కతదువమోవసనన్నల కడునఁ బతడుగ
    అతదప శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగక నీక

  మతదమేళల రతులమరత్మిప ముచచ్చెటల



రేక: 0686-6గళ సతపటత: 14-516
పలల్లవ:  సవతులపైనవార సడడసేతురా

  రవళతో నీవల రానఁపసేసేవ
చ. 1:     మాట లనిన్న యాడినాను మరి సేసినటట్టి గాదు

   నీట లతత చటూపనాను నేరప్పురాదు
    యేనఁటకినఁ బతతాలడేవ యతనఁడు నాక వలచ

   కాటకనున్నల నెతత కానఁడనఁ జూచేవ
చ. 2:   గయాతళతనాలవతకనఁ గటట్టి కొనే దేమునన్నది

  సయాతటలనఁ బెననఁగితే సాదితచేదేమ
    కొయతతనాల నీకేల కోరి నామగనఁ డితనఁడు

   చేయతత్తి చటూపయేల చెలలకనఁ జెపప్పువ
చ. 3:    పతతాలక బగిసేవు ఫలమేమ గతటవ

   వతతులకనఁ దగిలితే వాసి వచచ్చెనా
    చెతత నలమేల్ మతగను శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు

   బతతనే ననేన్నలినానఁడు బయలేల యనఁదేవ



రేక: 0687-1భటూపాళత సతపటత: 14-517
పలల్లవ:    ఆతనఁడు నీమోము చటూచ నపప్పుటనుతడి

    చేతులతత్తి మొకిక్క యిటట్టి సేవ సేయనఁగదవ
చ. 1:    పతతములడనఁ దగదు పతతోడ నితతులక

  యతతపైనా నిచచ్చెలడుటే యనిన్నకగాని
   చితతలోనిది వలప చేకొనన్నది జవవ్వెనము

    వతత సేయ కాతనికి వడె మయతనఁగదవ
చ. 2:    పొరపొచెచ్చె మేనఁటకి పొతదపైనచో నెవవ్వెరికి

   వరసతో నవువ్వె నవవ్వెవలనఁ గాని
     పొరినఁ బువువ్వెలే యముత్మిల బొమత్మిలే మరని వతడుల్ల

   వరసము లేనఁటకి వడె మయతనఁగదవ
చ. 3:   సిగద్గీపడ నీనఁకేల శ్రీవతకటేశతోడ

  వగిద్గీరతనఁ గటూడినద వదిదకగాని
    అగద్గీమెపై వురమెకిక్కత వలమేల్ మతగవు నీవు

   వగద్గీళతచె నీ నేరప వడెమయతనఁగదవ



రేక: 0682-2దేవగాతధరి సతపటత: 14-518
పలల్లవ:    ఒకక్క మనసుననఁ గటూడి వుతడరాదా

   యికక్కడ దొలిల్లటసుదుద లతచనేల మక
చ. 1:    పడతనఁకి నీకను పాయకతడా బుదిద్ధచెపేప్పు

  యడమాటలడితమ యితదానఁకా నేము
  తడనఁబాట గాకతడా తారకాణలగాను

   అడియాలల దచిచ్చెత మపప్పుడే మక
చ. 2:    దటట్టిప వనయాలతోనఁ దపప్పులనీన్ననఁ దేరిచి

   ఇటేట్టి కానఁగిలితపతచిత మదదరి నేము
   వటట్టి క సమత్మితచేసి వతడొరలచే వడేల

   పటట్టితచిత మతదరము పగయముతోడ మక
చ. 3:    నగవుల నగితపతచి నమత్మికల సమకూరిచ్చె

   తగవుల సేసితమ దతడనే నేము
     నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నినున్న నలమేల్ మతగను

   మగల మెపప్పుతచితమ మేలేకద మక



రేక: 0687-3కరతజి సతపటత: 14-519
పలల్లవ:    నినన్నట సుదుద లకనఁగా నేనఁడేల తడవవు

    కనున్నల నాతనినఁ జూచి కడు నవవ్వెనఁగదవ
చ. 1:    సారెక నాడేనతటే జాణతనా లనిన్నలేవు

   మేర మర నెతతలేదు మేటగరవ్వెము
    నేరముల వసేనతటే నెపము లనిన్న లేవు

     చేరి నీవభునఁడు వనఁడె సేవ సేయనఁ గదవ
చ. 2:     వాసులే పతచేనతటే వపైప లనేన్నసి లేవు

   యసు రేగేనతటే బతక మెతతలేదు
   వసాల సొలసేనతటే వడుక లతతలేదు
    ఆసపడ నిదే పత అటట్టి కూడనఁగదవ

చ. 3:     ఆతల సాదితచేనతటే అటట్టి చల మెతతలేదు
   చేతుల నొడిడతచకొతటే సిగెద్గీతత లేదు

   ఆతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు
    యేతుల నినిన్నద కూడె నినఁక మెచచ్చెనఁగదవ



రేక: 0687-4రామకిగయ సతపటత: 14-520
పలల్లవ:   ఔనయత ఆనఁటదాని అతతర మెరనఁగవు

   మానాపత యౌత నీమనసే యరనఁగదా
చ. 1:    సిగద్గీపడి వునన్నపత చితత్తిమెరనఁగక నీవు

  అగద్గీలతప గరివ్వెయతటా నాడుకొనేవు
  యగెద్గీరనఁగనిముదదరా లదిటకి రాకతడితే

  కగిద్గీ యలిగినదతటానఁ గానఁతాలితచేవు
చ. 2:    గటట్టి తోడ నునన్న దానిగణము వచారితచక

  నెటట్టిననఁ జలపాదతటా నేరమెతచేవు
   వటట్టి కొలవులోపల నోజతోనఁ దలవతచితే

  యటట్టిమాయలనఁడి యతటా నెతచకొనేవు
చ. 3:     నడుమ సారెక నీతో నవవ్వెలోనఁగి వుతడితేను

    కడు రాజసము దతటానఁ గమత్మి తటేట్టివు
   అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ ఆకె

   కడనఁకతో నినున్ననఁ గటూడనఁగానఁ దమకితచేవు



రేక: 0687-5సామతతత సతపటత: 14-521
పలల్లవ:   చెపప్పువయాత ఆసుదుద ల చెవులపతడుగగాను

    యిపప్పు డివ యాడుకొనే రితదరటూ నిజమా
చ. 1:     కపప్పురము నీకా కె కానికగా నిచెచ్చెనా

   దపప్పు దేరెనా నేనఁడు దానివతకను
   కపప్పునా తనపయతద గకక్కన నీమనఁదను

   అపప్పుడు చలివాసనా అతదువలల్ల నీక
చ. 2:     నీ సిరసుకెతుత్తి గా నెలనఁత తొడ చానఁచెనా

  ఆసల ఫలితచెనా అతదువతకను
    లసి పాదాలొతత్తినా లలి నీతొడల సనఁక

   రాసికెకిక్క నీవపడు రతనఁ గరనఁగితవా
చ. 3:     చనునఁగవ దానఁక నీతో సరసాననఁ బెననఁగెనా

 వనయపమాటల వడునఁకొతటవా
     తనర శ్రీ వతకటేశ దకెక్క నీకలమేల్ మతగ
     నను నేలితవ దయ నాపపై నీకనఁ బుటట్టినా



రేక: 0687-6హిజిజజి సతపటత: 14-522
పలల్లవ:   నాకనఁ దలసునఁగా నీనాటకాలలల్ల

    యకడ నేమ సేసేవు యితటకి రావయాత
చ. 1:    తలపోనఁత లొకతపపైనఁ దగిలి నీకతడనఁగాను

  పలిచితేనఁ బలికేవా పగయముతోను
   యలమ నీమాయల యరనఁగని సతులలల్ల

   అలిగి వునాన్ననఁడవతటా నట వనఁడుకొతదుర
చ. 2:    యడయ కెవవ్వెతో యితటకేనఁగనఁ గాచకతడనఁగాను

    వడి వటట్టితే వచేచ్చెవా వరకే నీవు
  అడరి నీవోజ దలియనివనితలలల్ల ను
   కడునఁ బతతగానఁడవతటా కాళళ్ళక మొకక్కదుర

చ. 3:    అకక్కన నలమేల్ మతగ ఆలపై నీకనుతడనఁగాను
  దకేక్కవా శ్రీవతకటేశ తరణులక
    యికక్కడ ననేన్నలతవ యేడనెపైనా వతత వార

   చొకిక్క తగవరివతటా సుదుద ల చెపప్పుదుర



రేక: 0688-1సామవరాళ సతపటత: 14-523
పలల్లవ:     చెలికతత్తిలము నేము చెలికి నీవు పతవ

  యలయితపలేమటకి నితటకి రావయాత
చ. 1:    యేమని వనన్నవతతుము యతదానఁకా గోలతనము

   కామని నీ రాకకనఁ గాచకనన్నది
   చేముటట్టి పలవరాదు సిగద్గీవడితేనఁ బోదు
    కామునఁ డెడ నునన్నవానఁడు గతయేది మాక

చ. 2:    వచిచ్చెనపని యేనఁటది వపైపలటవల వచచ్చె
   పచిచ్చెదేర నాప యాసపడి వునన్నది

     రచచ్చె కెకెక్కను వలప రవవ్వె నినునఁ జేయరాదు
    ముచచ్చె టేమటను బాసు ముతదర యేలగ

చ. 3:    తలనఁపతచ నినఁకనేల తమకము నీసొముత్మి
  అలమేల్ మతగ నీవురమతద వునన్నది

   కలసితవ కానఁగిట ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ
   ఫలియితచె మాతపము పతతమేమ చెపేప్పుము



రేక: 0688-2ఆరిబ సతపటత: 14-524
పలల్లవ:    పొలనఁతుల పటట్టినఁగానే వుటట్టినవాదు లివ

   నెలకొని కలనఁగదు నేరపరి యపైనది
చ. 1:    మగవానఁ డొకతని మనిన్నతచితే సవతుల

  యగసకేక్క లడుదుర యసడితతుర
  మొగమొగాల చటూతుర ముసగసలడుదుర

   పగటన నవువ్వెదుర పతతము లడుదుర
చ. 2:    వలచినాతనఁ డొక తవదదనుతటేనఁ దోడివార

  కెలతుర వతగేలకనఁ గేనఁకరితతుర
   చెలనఁగి వుపప్పుతతతుర చేతుల పపైనఁజానఁతుర
   తలకొని దటూరదుర తపప్పుక చటూతుర

చ. 3:    యేలిన వానఁడొకతపాలితడుల్ల ముటట్టితే నతదర
  తాలిమతోనఁ బొతదనఁగ తమకితతుర

     ఆ లీల శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేల్ మతగ నీవు
   వాలయితచి కూడితరి వదిదవార మెతుత్తి ర



రేక: 0688-3పాడి సతపటత: 14-525
పలల్లవ:     ఐనటాట్టి యనఁ గాని ఆలనెపైన నీకనఁ బోదు

   దానకేమ ననున్ననఁజూచి దయపట ట్టి నీకను
చ. 1:    వడుకెపై వునన్నదా నీక వనన్నవతచేనామాట

   వడనాడనఁ జాలక వనేవు గాక
    యడనే పాదాల గదేద దితవా నీకేమెపైనా

   వోడక యేటనఁకో వోరచ్చెకనాన్ననఁడవు గాక
చ. 2:      నీటన నేనఁ జెనకనఁగా నీ చితత్తిము వచచ్చెనన్నదా

  నాటకాలక నటూరికే నవవ్వెవుగాక
     పాటల నేనఁ బాడనఁగాను భావతచి నీవు చొకేక్కవా

  మేటవపై కారతవశన మెచేచ్చెవుగాక
చ. 3:     అటేట్టి నా కానఁగిటపపై నాస నీకనన్నదా

  గటట్టి మాననఁజాలక కూడేవుగాక
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నలవల్ మతగను

  చటట్టిమవపై మనిన్నతచ జూచితవగాక



రేక: 0688-4కొతడమలహరి సతపటత: 14-526
పలల్లవ:   చినన్నతనమో యిది సిగద్గీరితనమతదమో

    కనున్నలనఁ జూచి యతత కాతరితచనఁ దాను
చ. 1:     చనవున నే నీతో జాణతనా లడనఁగాను

     వని వని యకె యేల వసరీనఁ దాను
     పని వని నే నీక పాదముల పసుకనఁగా

     మొనసి యతదుక నేల మోము వతచనఁ దాను
చ. 2:     పచచ్చె రేనఁగి నీవు నేనునఁ బెననఁగలడనఁగాను

     వచిచ్చె వచిచ్చె యప యేల వదదనీనఁ దాను
    మెచచ్చెలగానఁ గసటూత్తిరి మేన నేనె పూయనఁగాను

    అచచ్చెపనఁ జనున్నల నినున్న నదుద కొనీనఁ దాను
చ. 3:     వడిగాల నేను నీక వదదనుతడి సేయనఁగాను

     కూడి కూడి యకె యేల కొసరీనఁ దాను
     యడ నే నలమేల్ మతగ నిద శ్రీవకతటేశవ్వెర
   వడుక ననేన్నలితవ వతదుచెపీప్పునఁ దాను



రేక: 0688-5ఆహిరి సతపటత: 14-527
పలల్లవ:     ననున్న మఱచి వుతడునా నా వభునఁడు

   యినన్నటా నో చెలలల మనీన్నతచనఁగాక
చ. 1:    చలపటట్టి పలతురా జాణనఁడెపైన రమణుని

   వలవు దలిసి తానే వచచ్చెనఁగాక
   యలమనఁ గొసరదురా యదుట నిలచతడగా

   అలరి యాతనఁడె మాటలడనఁ గాక
చ. 2:     సతగతనఁ గకక్కసితతురా సరిగానునఁ జికిక్క తేను

   యితగితాకారము తానే యరీనఁగీనఁ గాక
   చెతగటనఁ బెననఁగదురా చేతులతత్తి మొకిక్కతేను
    కతగదేర ననున్ననఁ జూచి కరణతచనఁ గాక

చ. 3:    సారెక వసరితతురా జతట వాయకతడనఁగాను
   గారవతచి కానఁగిటనఁ గలసనఁ గాక

      ఆ రీత శ్రీ వతటేశనఁ డలమేల్ మతగను నేను
    చేరి ననున్న నేలే నితకానఁ జితత్తిగితచనఁగాక



రేక: 0688-6కేదారగళ సతపటత: 14-528
పలల్లవ:    సుదత భావము నేనఁడు చటూడవయత

    యదుట నీకె నేరప్పున నినిన్నటా గెలిచేను
చ. 1:    అలసి వరహవళ నట చతదోబ్రాదయమెపైతే

  కలవల ముడిచెను కలికి
   తలనఁపలోపలనఁ బరితాప సటూరతనఁ డెసనఁగితే

  జలజాల చేతనఁబటట్టి జవరాల
చ. 2:     సరి నొతట నుతడనఁగాను చలల్లగాలి వసరితే

   గరిమ గతదము వసనఁ గామని
   వరస నతతటలోన వసతతునఁడు వడమతే

   పొరినఁబొరినఁ జిగరనఁబానుప్పుననఁ బతడెనఁ జెలియ
చ. 3:     వనుకలినఁ జొకక్కనఁగాను వస మరనఁ డేనఁచితేను

  ఘనమకరాలచర గటట్టి నతవ
    యనసి శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ

    నినునఁ గానఁగిటను నితచి నెలకొనెనఁ దరణ



రేక: 0689-1సాళతగనాట సతపటత: 14-529
పలల్లవ:     ఎతత తపము చేసితో యకెకనఁ గాను

   మతతుకెకక్క నీకనఁ గలద్గీ మతచిపతడిల్లనఁకూతుర
చ. 1:    చనున్నలే చినన్నలగాని సతమోహము ఘనము

   కనున్నల గొపప్పుల నవువ్వె కడునఁగొతచెము
   కనెన్నపడు చితతకాని కడలేని చేనఁతల

    ఇనిన్నటా నీక గలిగె నిద పతడిల్లకూనఁతుర
చ. 2:    చేరనఁడే మొగముగాని సిగద్గీయితేనఁ చేటనఁడు

   బారెడేసి నెరల చెపప్పురాదు గటట్టి
   యరీత ముగదగాని యమెత్మిల కోటాననఁగోట
   కోరినటేట్టి కలిగె నీకనునఁ బెతడిల్లకూనఁతుర

చ. 3:    పాదాలే చిగరగాని భావమెలల్ల నితడునఁజేగ
    భేదాల మోవుల మాట పగయ మొకక్కటే

     య దస శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేల్ మతగ
    నీ దేవులపై నినునఁగటూడె నిచచ్చెనఁ బెతడిల్లకూనఁతుర



రేక: 0689-2ఆహిరి సతపటత: 14-530
పలల్లవ:    తామేల వతగే లడేర దవువ్వెలనుతడి

   నాముతజేత నీవు గటట్టినకతకణ మునన్నది
చ. 1:     నివవ్వెటలల్ల నానఁమద నీ మోహము గలిగితే

  యవవ్వెత యసడితచినా నేమౌను
    నవువ్వెతానఁ గెపైదతడతోడ ననున్న నీవు చేపటట్టితే

  వువవ్వెళటూళ్ళరి సవతులవదదననఁగనఁ గలరా
చ. 2:     సేసవటట్టి నీవు నాకిచిచ్చెన చనవు గలిగితే

  యేసత పతతమాడినా నేమౌను
     బాస యిచిచ్చె నీవు నాపపైనఁ బాదాల చానఁచకతడితే

    వసాల చెల లీపొతదు వడిపతచనఁ గలరా
చ. 3:    కాతరాన నీవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచకతడనఁగాను

  యేతుల మాటాల్ల డుకొతటే నేమౌను
    నీతతో శ్రీ వతకటేశ నే నలమేలమతగను

  ఆతలీతలివార లౌనఁగాదననఁ గలరా



రేక: 0689-3శ్రీరాగత సతపటత: 14-531
పలల్లవ:    ఇతకనేల యేలవయత యితతని నీవు

    సతకె లేక పననఁగనఁగా సతతోసము లయను
చ. 1:    పలమార నటూడిగాల బతత్తితోడనఁ జేయనఁగాను

  చెలియక వలపల చిమత్మిరేనఁగెను
    కలసి మెలసి నీక గతులలల్లనఁ జెపప్పుగాను

 అలవోకచటట్టిరిక మతటకొనెను
చ. 2:     సరిక బేసికి నీతోనఁ జదురతగా లడనఁగాను

  తరణమనసు నీకనఁ దగలయను
   తరితీపతో నినున్ననఁ దపప్పుక చటూడనఁగాను

  పరగ జవవ్వెనము నీపాలయను
చ. 3:    మతమరి నీతోను మేలము లడనఁగాను

   సతమోవ నీక వతదపై చవులయను
    యితవపై శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   సతతము కానఁగిట జతటయపై నిలిచెను



రేక: 0689-4మాళవగళ సతపటత: 14-532
పలల్లవ:    ఏడలేని తగవుల నెతత పతచేవు

   వడెమయతనఁగా నీతో వసరీనా చెలియ
చ. 1:    ఆకె నీవు నేకతాన నాడుకొనన్నమాటల

  యకడనఁ దారకాణీతచ నెటట్టి వచచ్చెను
   దాకొని యిచచ్చెనబాస తపప్పుని దొకక్కటేకాక

    కాక సేసేనతటే నినున్ననఁ గాదనీనా చెలియ
చ. 2:   రతలోన మలోన రహసతపచెనకల

   యితర లరినఁగి చటూప నెటట్టి వచచ్చెను
    మతలో దయదలనఁచి మనిన్నతచే దొకక్కటే కాక

   తత సిగద్గీవరచితే దతడితచనా చెలియ
చ. 3:     అలమేల్ మతగక నీక నాసల శ్రీ వతకటేశ

   యలమ లకిక్కతచి చెపప్పు నెటట్టి వచచ్చెను
     వలయ నీవు గటూడిన వడుక వకక్కటే కాక

    వల పారడినఁ బెటట్టితే వదదనీనా చెలియ



రేక: 0689-5శతకరాభరణత సతపటత: 14-533
పలల్లవ:    అటగాన పతతోడ నలగక నీవు

  కటలనఁడుగానఁ డతనిగణ మెరనఁగదును
చ. 1:   వలచినకాతత తనవలల్లభునఁడు రాకతడితే

   తలపోయుచతడునఁ గాని తపప్పు లతచదు
   పలమార నాతనఁ డెతతపరాకెపై వుతడినాను

  కొలవుల సేసునఁగాని కోపగితచదు
చ. 2:    అతరాజసాన మాటలడ వరచి వుతడితే

   తత గాచకతడునఁ గాని తతత్తిరితచదు
   మతనఁ దనవారని మతదమేళన నుతడినా

   యితవ నెరవునఁ గాని యసడితచదు
చ. 3:    తరితీప సిగద్గీతోడనఁ దపప్పుక చటూడకతడినా

   సరసము లడునఁ గాని సాదితచదు
  సిరలలమేల్ మతగవు శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు

    సరి నీవతటది గటూడ చలము సేయదు



రేక: 0689-6దేసాళత సతపటత: 14-534
పలల్లవ:     బావతటానఁ జూడ వచిచ్చెనఫల మాకెకనఁ గలిగె

    యవలనఁ జెలికతత్తిల మే మనేము నినున్నను
చ. 1:     తొడల సతదికినఁ దసి తొయతలినఁ బెనచకొని

   జడియనఁ బయతదకొతగ జారనఁ దసి
   వడిసి కచగిరల నురమున నపప్పుళతచి

   కడు నలయితచితవ కటకటా చెలిని
చ. 2:     కముత్మిడి వటట్టి వనకకూను వతచి మొగమెతత్తి

   చిముత్మిచను నొకచేతనఁ జెకక్క నొకిక్క
   తముత్మిలము నోరిలోన తమకముతోనఁ బెటట్టి

    చిమత్మి రేనఁచిత వతతేసి చెలల్లనఁబో చెలిని
చ. 3:     వువద కానఁగిట నితచి వతత్తికిల పానుపపపై

   జవళనఁ గటూడితవ పచచ్చెడము గపప్పు
   యివల శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   తవలి పతడాల్ల డితవ తగనయాత చెలిని



రేక: 0690-1భపైరవ సతపటత: 14-535
పలల్లవ:     అటగాన నీక మొకేక్క మతగననఁ జేకొనవయత

    ఇటనట మాపదానఁకా నేమ చెపేప్పు మనఁకను
చ. 1:    తరణ యతత వరహతాపముననఁ బొరలినా

  మరసతకలప్పుననఁ గాని మటట్టి పడదు
   మరని నేమతదరము మరి వనఁడుకొనేమతటే
    సరసక నీవు రాక చతదము గాదు

చ. 2:     ఆరామ నినెన్నతత పతడాల్ల డే నని తలనఁచినా
    కోరి బద్రిహత్మివాబ్రానఁతనఁ గాని కూటమ లేదు

   పేరకొని బద్రిహత్మికనఁ బద్రియము చెపేప్పుమతటే
   నీరాక గలితేనఁగాని నెరవర నేరదు

చ. 3:    అలమేలమతగ యతత అటట్టి కానఁగిలితచేననాన్న
   జలధి ధరవోయక సతగత గాదు

   జలధిని వనఁడుకొతటే సారె మామాటాలకితచి
   యేలమ శ్రీవతకటేశ యేలకొతట వకెను



రేక: 0690-2ఆహిరి సతపటత: 14-536
పలల్లవ:    ఇతతట వరమవయాత ఇతతపాలి దేవరవు

   మతతనాన నీకనఁగా నేమరనోము నోమెను
చ. 1:   తలపోనఁతవలపల తనక ఫలితచదానఁకా

   మెలనఁత చనున్నల నీక మనఁదుగటట్టిను
    తొలతనే వరహననఁ దురము వడెనఁ గనక

   తలకితదుగా నెరలనఁ దపము సేయితచెను
చ. 2:   వలయనఁగ వలరాచవదతల నేరపమని

   పలకనఁదేనియ నీక వార మచెచ్చెను
     పలచెమట లేరల పపై పపై నుబెబ్బునఁ గనక

   నలినఁ దనువలిల్ల పణతనదుల నోలరెచ్చెను
చ. 3:    కాతరాన నీకానఁగిట గరిడిసాము చేసి

   చేతులతత్తి నీక మొకక్క చెలిల్లతచెను
    యతల శ్రీవతకటేశ య కెలమేల్ మతగ గన

  ఆతుమారా నీయధరామస్కృతము గొనెను



రేక: 0690-3దేసాళత సతపటత: 14-537
పలల్లవ:    ఇతత యిచచ్చెకము లేని దేనఁటయానఁటది

   అతతటకినఁ దగదువు అవునే యతనికి
చ. 1:    దవువ్వెలనుతడి వభునఁడు తమలము చటూపతేను

   అవవ్వెల నోరొగిద్గీతవ అవునే నీవు
     చివవ్వెన వచిచ్చె యతనఁడు చేవటట్టి నినున్ననఁ దసితే

    పవువ్వెవల సులభాననఁ బోత వౌనే వతటను
చ. 2:     నెపప్పుననఁ దామరనఁ గొని నినున్నవసితేనఁ గొపప్పున-

   నపప్పుడే ముడుచకొతట వౌనే నీవు
   చొపప్పులగానఁ గొనగోర చటూపతే నీచనున్నలపపైనఁ

    గపప్పున పయతద దసి కడు నొడేడవ
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు నీకచెచ్చెలపపైనఁ జేయి వసితే

    ఆవళనఁ గానఁగిట నితచే వౌనే నీవు
   మోవగతట సేయనఁగాను ముదముననఁ జెలనఁగేవు

   ఆవళ నలమేల్ మతగ వమరనే నీకను



రేక: 0690-4రామకిగయ సతపటత: 14-538
పలల్లవ:   నాపాలిటదేవులవా నడుమ నీవు

   యేపన నలమేలత్మితగ నెరనఁగవా ననున్నను
చ. 1:     కాతతునఁడు మోహితచెనతటా కపగము నీక నతపనతటా

   ఎతత యమెత్మిల చెపేప్పువ యితదరితోను
    బతత నేలేవానఁడు వలపక్షము సేయనఁగ రాక
    వతతు వరస లిచిచ్చెతే వచెచ్చెనటే పగట

చ. 2:     సారె నినున్ననఁ జూచెనతటా చనున్నలతట నతటాను
   యరీత నెతత నవవ్వెవ యితదరిలోన

   వరకే పొతుత్తి లమగనఁ డొదదనుతడనఁగా బొరగ-
   పోరచి నినొన్నరసితే పొతదనటే సిరల

చ. 3:    వడిగము గొనెనతటా వగినఁ గానఁగిలితచెనతటా
    వడుక నెతత చటూపేవ వస మాతోను

    యడనె శ్రీవతకటేశనఁడేవ ననున్న నినటూన్న నేలీ
   తోడనఁ బెతడిల్లకూనఁతురతటే తొరెల్లనటే వావుల



రేక: 0690-5బౌళ సతపటత: 14-539
పలల్లవ:    అతతర మెరనఁగనివారతటే నతదు కేమాయ

   యితత సితగారాన కివయడు వచచ్చెనా
చ. 1:     కలవలవతట వతటా కనున్నలనఁ బోలత్తి ర గాక

   కలికి చటూపలవల గాడి పారీనా
   తలకొనన్నకొపప్పు తుమత్మిదల యడతదుర గాక

   చెలనఁగి వభునిమత జీనఁకటపై కపీప్పునా
చ. 2:    జకక్కవ లీమెచనున్నలచతద మనెతతుర గాక

  చొకక్కపనఁ గొతడలవలనఁ జూపట ట్టినా
   చకక్కనఁగానఁ బరదు మరచకగముసరెతట గాక
    యికక్కవ గడచి పత కితప వుటట్టితచనా

చ. 3:    పాదాల తామరలతటా భావతచకొతట గాక
  ఆదన శ్రీవతకటేశ ధతనితపతచనా
    మేదిని నలమేలత్మితగ మెరనఁగో యనుట గాక
    పోదితో యతనినఁ గటూడి పొతుత్తి క వచచ్చెనా



రేక: 0690-6సాళతగత సతపటత: 14-540
పలల్లవ:     పగయముల చెపప్పు నినున్ననఁ బలిచ నీకె

   రయమున నటూనఁకొని రావయత లోనికి
చ. 1:    చనవ కలిగితేను సాదితచితే నేమౌను

   మన సరినఁగిన యితత మగవానిని
     యనసి వుతడితేనఁ జాల నెతత చెనకినానఁ జెలల్ల

   ఘనునఁడవు రావయత గకక్కన లోనికి
చ. 2:    చటట్టిరిక మెపైనచోట సొలసితే నేమౌను

 పటట్టిపదేవ తనపాబ్రాణేశవ్వెరని
    నెటట్టి కొని వుతడేచోట నెపము వయనఁగ వదుద

    అటట్టి రటట్టి సేయక రావయత లోనికిని
చ. 3:    ఇచచ్చెకమెపైతే మేల యతతనవవ్వెనా నేమౌను

  కచచ్చె వుటట్టి పతడాల్ల డినకాతతునిని
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమెలత్మితగ యకె

    రచచ్చె కెకక్కనఁ గటూడితవ రావయాత లోనికి



రేక: 0691-2పూరవ్వెగళ సతపటత: 14-541
పలల్లవ:    సారె నెటట్టి మెచేచ్చెము నీజాణతనాల

   ఆరీతుల నవువ్వెతానే ఆస రేనఁచేవు
చ. 1:    వదద నిలచతడనఁగానే వరకే ఆపతోడ

   సుదుద ల చెపప్పుతానే సనఁక నాడేవు
     అదోద నిమత్మిపతడు కాను కతదుకొతటానఁ జెయి చానఁచి

  పదదరికముల చటూప పననఁగలడేవు
చ. 2:     తవరి వడిడతచనఁగానే తేరకొన నాకెనఁ జూచి

    చవుల డుగతానఁ గడు సనన్న సేసేవు
    అవునయాత చేతకి నీళళ్ళతదిచిచ్చెతే మనఁదనఁ జలిల్ల

  చివురమోవయడిగి సిగద్గీ రేనఁచేవు
చ. 3:    కొలవు సేయనఁగానే కచిచ్చె కానఁగిలితచకొని

   బలముల చటూపతానే పచిచ్చె సేసేవు
   అలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

   చెలరేనఁగి మొకక్కనఁగానే చెకక్కల నొకేక్కవు



రేక: 0691-2ధనాన్నశి సతపటత: 14-542
పలల్లవ:     నీ కితవపై వుతడనఁగాను నేను నవువ్వెదునఁగాక

    కాక సేసి యితదరిలోనఁ గాదననఁగ నేల
చ. 1:    చనవుగలప నీతో సరసము లడనఁగాను

    నినునఁ జూచి మాకేల నేర మెతచను
    వనయముతో నపప్పుట వస నీకొపప్పు దువవ్వెనఁగా

    చెనకి యడాడ ల వచిచ్చె చేరి మానప్పునేల
చ. 2:     కడునఁ బనిగలయాప కదిప పాదా లోతత్తినఁగా

  వడిపతచి మాకేల వతగెములడ
    తొడనఁ దొడా మోవ సతదుననఁ దానునఁగటూచతడనఁగా
   వడిసనఁ జెమటలతటా వదదన నాకేల

చ. 3:    బతత్తిగలయాప నీక బాగా లొసనఁగనఁగాను
    యతత్తి యతదులో నౌనఁగాము లతచ మాకేల
   హతత్తిత శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

    చితత్తిగితచి కూడిత వాచెలి నాడ నేల



రేక: 0691-3సామతతత సతపటత: 14-543
పలల్లవ:     ఇతదుకొరకే సుమత్మి యితటలో నునన్నది సత

    కతదువక వచిచ్చె నీవ కాతత నేలవయాత
చ. 1:    నోరికినఁ దోనఁచినటట్టిలల్ల నుడుగనఁగనఁ బోతేను

   నేరపతోడ గటట్టి మానిసి యనర
    కార కమత్మి చటూపలను కనన్నదలల్ల నఁ జూచితేను

    యరీత మకిక్కలి పబ్రాఢ యకె యనర
చ. 2:    మోము చటూచినపడెలల్ల మునుకొని నవవ్వెతేను

    కామతచి మకిక్కలి సిగద్గీ గల దనర
   వమార నెదుటను వడుకనఁ బొలసితేను
    అనుకొని కడు జాణయపైన దకె యనర

చ. 3:    చలివాసి కొలవులో సతగడినఁ గటూచతడితేను
  లలి వనయపగణలది యనర

   యలిమ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
    కలసిత వతతటది గాకనన్న నౌ ననర



రేక: 0691-4మాళవగళ సతపటత: 14-544
పలల్లవ:     మేలరా నీ వుపాయాల మెచిచ్చెత నేను

  సలినాపను వాసినసురటనఁ దమత్మినేవు
చ. 1:    యేరా నీ వడిగము సేయితచకొనేయతదులోనే

   ఆరమణ యదదము న నన్నతదిమత్మినేవు
   సారె ననున్న నీవు వుపచరితచేవానివలనే
    కోరి యాపచే వడేము కొమత్మిని యిచేచ్చెవు

చ. 2:    కెపైకొని నీ కెతతో పనిగలవానివలనే
   ఆకెపేరిటాపనఁ బలవు మనేవు ననున్న

   జోక ననున్న సితగారితచినఁ జూచేవానివలనే
   ఆకాతతపటట్టిలో మెటట్టి లతట తమత్మినేవు

చ. 3:   సొలసి చటట్టిరికము చటూపేవానివలనే
   అలమేలత్మితగక మొబ్రాకక్క మనేవు ననున్న

     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    అలరి యాప చెలల్లలవపై వుతడు మనేవు



రేక: 0691-5కనన్నడగళ సతపటత: 14-545
పలల్లవ:    మగలనఁ గామనులలల్ల మేలిలోనివార గాక

   పగపాడే యేమెపైనా పతతము నెరపను
చ. 1:  వలచినకాతతను వడదేరచ్చెవలనఁగాని

    మలసి పరాక సేయ మరి తగదు
   సొలసి యాసపడితేనఁ జోటయతవలనఁ గాని
     అలరినఁ గటట్టి తో నుతడు టది నీత గాదు

చ. 2:     చటట్టిమెపై వచిచ్చెనిదానినఁ జూచి కూడవలనఁ గాని
   వటట్టి జాగల సేసేది వపైపగాదు

    నెటట్టి కొనన్న మాటాడితే నిలిచి వనవలనఁ గాని
  బటట్టిబయ లిదితచినఁతే బనికిరాదు

చ. 3:    లలినఁ గానఁగిలితచేదాని లలితచవలనఁ గాని
  పలసుదుద లడుగను బాడిగాదు

   అలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె
    యలమ నేలిత వనఁక నెతచనఁ బనిలేదు



రేక: 0691-6శతకరాభరణత సతపటత: 14-546
పలల్లవ:    భావతచ రహసతమెపైనపనుల లేవా బటూమలో

   యవళ నాతని కోరిక్క యడేరచ్చెనఁగదవ
చ. 1:     చివువ్వెన నాతనఁడు నినున్ననఁ జెయివటట్టి తీసితను

  రవవ్వెగానేల చెపేప్పువ రమణులతో
   నివవ్వెటలల్ల నేకతాన నినున్ననఁగోర నటూనఁదితేను

   వువవ్వెళటూల్లరనఁ జూపదురా వరివారి కలల్ల ను
చ. 2:    తమకితట నీకతనఁడు తముత్మిలము వటట్టితేను

  తమురచనఁ గోపతతురా దేవుళల్లవదద
   అమర నీరత కాతనఁడాసపడి నవవ్వెతేను

  సముకపవారినలల్ల సాకిరి వటట్టి దురా
చ. 3:      మొగి శ్రీ వతకటేశనఁడు ముతచి నినున్ననఁ గటూడితేను

  తగవు లడుగదురా దతడవారిని
  మగటమ నలమేలమతగవభునఁ డతనఁడు

   అగడు సేయవచచ్చెనా అపప్పుట నాతోను



రేక: 0692-1వరాళ సతపటత: 14-547
పలల్లవ:    ఏల వరకతదానవ యదుట నునాన్ననఁడతనఁడు

   వాలయితచి నవవ్వెతేనఁ గెపైవసమౌను పనుల
చ. 1:    తరణకినఁ బతకిని తత మాటలడేట

  తరితీప గలితేనే తమరేనఁగను
  వరసి అడియాసల నొకరొకరిమొగాల
    తరిగి తరిగి చటూచితే వలప నాటను

చ. 2:    రవళ మగవానితో రారాపలనఁ బొతదుసేసే-
  సవత గలిగితేనే చలివుటట్టి ను
   జవళనఁ గటూచతడనఁగాను సతదుసుడి వరొకత
    అవలనఁ బయాతడితే నట చల మెకక్కను

చ. 3:    యనసి వతడురలక నిచచ్చెగితచి రతులపపై
  మనసుల గలిగితేను మరాత్మిలతటను

   చెనకి యలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు
   వనననఁ గొసరితే వడుకల వుటట్టి ను



రేక: 0692-2ఆహిరి సతపటత: 14-548
పలల్లవ:    ఏమ చెపప్పుదునఁ గానఁతాళమటాల్ల య నావలప

   కామతచినదాన నీక కరణతచ మనఁకను
చ. 1:    కపప్పుళతచి నినన్న రానికోపమే చటూపతనఁగాని

   చొపప్పుగా నెదుట నినున్ననఁ జూడనెపైతని
    చెపప్పుక బుదుద్ధ లనుచ చెలికి మొకిక్కతనఁ గాని

   ముపప్పురినఁ జేతులతత్తి మొకక్కనెపైత నీకను
చ. 2:      తతత్తిరితచి నీవు సేసే తపప్పులే పటట్టితనఁ గాని

   బతత్తి నీ వచేచ్చెబాగాల పటట్టినెపైతని
   యితత్తిల సవతులతో నెమెత్మిల చెపప్పుతనఁగాని

    హతత్తి నీతో నవువ్వెచనఁ బద్రియముల చెపప్పునెపైత
చ. 3:    వకక్కసపమాటాడనఁగా వనఁగ నొతత్తితనఁ గాని

   తకక్కక చానఁచిన నీపాదా లొతత్తినెపైత
    నికిక్క శ్రీ వతకటేశనఁడ నేనలమేల మతగను

   మకక్కవ నేరిచ్చెతనఁగాని మతక నేరనెపైతని



రేక: 0692-3ముఖరి సతపటత: 14-549
పలల్లవ:    ఎతతలేదు తనసుదుద లరనఁగమా నేమెలల్ల

   ఇతతుల చటూడరమత్మి యిటవతట కొతత్తిల
చ. 1:    వాసిగల సతయపైతే వలప చెపప్పుకొనునా

  వసా లితతేకాక వభునితోను
   పాసి వుతడలేనిదపైతే పతతముల నెరపనా

    ఆసతో వళ గాచక అటట్టి వుతడునఁగాక
చ. 2:    ఇతతబతత్తి గలిగితే నెడమాట లడితచనా

   వతతుల నితటకినఁ దానే వచచ్చెనఁగాక
    చెతతనఁ దొలిల్లట పొతదపైతే సిగద్గీలటూనఁ దానఁబడునా

   బతతనునన్న సవతుల బద్రిమయితచనఁ గాక
చ. 3:    యితవరి యపైతేను యగద్గీల దానఁబటట్టి నా

  మతకమేమోకాక మాట మాటకి
    అతనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను

   సతమెపై ననున్ననఁ గటూడనఁగా సమత్మితతచితనఁగాక



రేక: 0692-4సామతతత సతపటత: 14-550
పలల్లవ:    సిగద్గీవడ కితకానేల చెలవునినఁ దడవని

   దగద్గీరి పపైకొనీ బేలనఁదనము గాదా
చ. 1:    చేసుకొనన్న రమణునఁడు చేతకి లోనఁగాకతడితే

   వసరితచి కొరేది వరిడి గాదా
   ఆసల చటూపనవానఁడు అవవ్వెలి పరాకెపైతే

   యసడితచక నవవ్వెది యడడతనము గాదా
చ. 2:     కోరి తచచ్చెకొనన్న వానఁడే కశిగతప సేసితేను

  కూరిమకినఁ బెననఁగేది కూళగాదా
    మేరతో నవవ్వెనివానఁడే మతచి పొతదు సేసితేను

  మోరతోపన దటూరేది మొకక్కలముగాదా
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁడే చెనకక వుతడితేను

   కావరినఁ గానఁగి లితచేది గయాతళగాదా
    ఆవభునఁడె ననున్న నేల నలమేలత్మితగను నేను

  భావతచెపప్పుటనఁ జూచేది బయకారముగాదా



రేక: 0692-5రామకిగయ సతపటత: 14-551
పలల్లవ:     నీతో బలిమ చటూప నేరతుమా యేమెపైనా

   యేతులటూ నెమెత్మిలటూ మరియేమ చెపేప్పుమనఁకను
చ. 1:     వలప మదిలో నుతడు వాకన సొలపలతడు

  కలిగిన కాతక్షలలల్ల కనున్నలనుతడు
   చలము గణలనుతడు చవుల రతులనుతడు
   యలమ మావనన్నపము లేమచెపేప్పు మనఁకను

చ. 2:     నవువ్వెల సలవనుతడు నయాల చేతల నుతడు
   జవవ్వెనము నిలవలల్ల సతమెపై వుతడు

  రవవ్వెల కానఁకలనుతడు రాజసమచచ్చెలనుతడు
   యవవ్వెరమటూనఁ దమకితచి యేమ చెపేప్పుమనఁకను

చ. 3:    పతతాల వాసులనుతడు భావము గరావ్వెననుతడు
  చితతలలల్ల లోలోని సిగద్గీలనుతడు

   అతతటా శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
   ఇతతలో ననేన్నలితవ యేమ చెపేప్పుదినఁకను



రేక: 0692-6నాట సతపటత: 14-552
పలల్లవ:    మదితచిన యేనిగెక వవటనఁడువతట దాప

   సదరాన నినిన్నట వసము చేసుకొనెను
చ. 1:     కపప్పురాననఁ గొనివసి కామని నినిన్నప డిటేట్టి

  చిపప్పులనఁ దనమొకము చేసుకొనెను
    ముపప్పురి నతతటమనఁద ముతచి చేతులతత్తి మొకిక్క

   అపప్పుసము చటట్టిముగా నట సేసుకొనెను
చ. 2:     తొడమనఁదనఁ గటూచతడి తొయతలి చనున్నల నొతత్తి

  చిడుముడితోనఁ గితదు సేసుకొనెను
   జడిగొన మోవతేనె చవచటూప నినిన్నతతలో

  కడలేక తనసొముత్మిగానఁ జేసుకొనెను
చ. 3:     సేస వటట్టి పతడాల్ల డి చేరి నినన్నలమేలత్మితగ

  చేసటూట మగనిగానఁ జేసుకొనెను
   ఆల శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా నినున్ననఁగటూడి

   పోసరితచి పాయరాని పొతదు సేసుకొనెను



రేక: 0693-1దేసాక సతపటత: 14-553
పలల్లవ:      సిగద్గీలవడ నేనఁటకి చెతది నా మొగము చటూచి

    వగిద్గీ నీవు లలితచనఁగా నొదదనేనా నేను
చ. 1:     సరినఁ జెమటలగార సత నీకడక వచెచ్చె

  సురట వసరరాదా చోటయతరాదా
   దురదురనఁ బారితేనఁగా తురమెలల్ల నిద జారె

   గరిమల నిటేట్టి కీలగతట వయరాదా
చ. 2:     కడుదగ దొటట్టి కొతటా కానుక చేత కిచచ్చెని

    వడ దపప్పు దేరచ్చెరాదా వడె మరాదా
     జడిసి నీక మొకక్కనఁగా చనున్నల బయటనఁ బడె
   కడగి నీపచచ్చెడము గపప్పు పటట్టిరాదా

చ. 3:     అలపల దేరనఁగాను అటట్టి పగయముల చెపప్పు
  లలి నటూనఁకొననఁగరాదా లలితచరాదా

   అలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
   కలసిత వాప నితకానఁ గెపైకొనరాదా



రేక: 0693-2లలిత సతపటత: 14-554
పలల్లవ:    మేనఁడుకొనవయాత యప వలల్లవరి సేయకతడా

   ఆనఁడుదాని కెతత పతతమెపైనా నియతవచచ్చెను
చ. 1:    కొలవులోనఁ దపప్పుక యేకొమత్మినో చటూచితవతటా

    కలకల నవవ్వె యకె కాక సేసని
    మలసి యతదుక నేము మాట మరపతచితే

 చలపాదితనాన సాదితచని
చ. 2:    సతగడి రానఁగా నెవవ్వెతచనున్నలో తానఁకితవతటా

   పతగితచి యాప నినున్ననఁ బచిచ్చెసేసని
    సతగత గాదని నేము చాయ సేకతడితేను
    అతగడి వసి తానే ఆన వటట్టి కొనీని

చ. 3:  గతదమచేచ్చెయాపనేమో కానఁగిలితచకొతటవతటా
   నితదవసి యాప నినున్న నేరమెతచని
   యితదుకే శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

    అతది ననున్న నేలితవ అపప్పుటనఁ దావచచ్చెని



రేక: 0693-3ధనాన్నశి సతపటత: 14-555
పలల్లవ:     ఆప నెతతయలయితచే వయత ననిన్న పనుల

  యపొదుద కాడ మరి యినఁకనేలమాటల
చ. 1:      పయతద నితడానఁ గపప్పుక పవవ్వెళతచి వునన్న చెలి-

   నియతడక వచిచ్చె నీవదేల లేపేవు
  చయతన నదదమరేయి చనుదతచినవానఁడవు
   వయతనె పవవ్వెళతచ మొకవతక నీవును

చ. 2:     కనున్నల మటూసుక నీకేకానఁ గలల గననఁగాను
  చనున్నలేల పటేట్టివు సటలతటాను

   వునన్నత వరసపదత మొపప్పుగితచ వచిచ్చెతని
   మనన్నక కూచతడుము మేలకొనీ నిపడు

చ. 3:    అతడ నీవునాన్ననఁడవతటా అట గానఁగిలితచకొతటే
   వుతడతవ నిజాలక నొదిదకెపై నీవు

   దతడిగా శ్రీవతకటేశ దకెక్క నలమేలమతగ
    నితడుకొననఁ గటూడిత నినున్ననఁ జూచి నవవ్వెను



రేక: 0693-4అమరసితధు సతపటత: 14-556
పలల్లవ:    చటట్టిరికము సేయనఁగా సటూడువటట్టి నినఁకనేల

  గటట్టిగాను పగయమెలల్ల నఁ గెపైకొతదునఁగాక
చ. 1:     మొగము చటూచి చటూచి ముతచి యితదరిలోనాను

  యగసకెక్కపమాటల యటాట్టి డే నినున్న
   నగతా నీవుతడనఁగాను నావదిదకి రావనుచ

    తగవతో దటూరి దటూరి తటట్టి నెటట్టి వచచ్చెను
చ. 2:   నీవదదనే కూచతడి నేరమసేసితవతటా

  కావరితచి యటవలనఁగసరే నినున్న
    చేవమర నీవు నాపపై సేసల చలల్లనఁగానే
  యవలనఁ దపప్పుతచకొతటా యేనఁగనెటట్టి వచచ్చెను

చ. 3:    చెపప్పునటట్టి సేయనఁగాను చితత్తిములోనఁ గరనఁగక
   చొపప్పులతత్తి యటవల సొలతు నినున్న

   అపప్పుడె శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగ నాకనఁ
   జెపప్పు కూడితవ రటట్టి సేయ నెటట్టి వచచ్చెను



రేక: 0693-5సితధురామకిగయ సతపటత: 14-557
పలల్లవ:     ఱటట్టి సేయక రావ యిటట్టి నీవు

  గటట్టిగా వచేచ్చెవతటానఁ గాచకనన్నవానఁడు
చ. 1:    చెలిమ సేసినవార చేతకిలోను గావల

  చలముల సాదితచ సతగతగాదు
   వలచిన వారల వదదనఁ బాయకతడవల

   పొలయలకల చటూపనఁ బొసనఁగ దపప్పుడును
చ. 2:    సరస మాడేటవార సమత్మితతచి వుతడవల

  నెరసుల పటేట్టిది నేరపగాదు
  మరతతతగములవార మతతనాన నుతడవల

   వరసాన రచచ్చెలతటే వడుక గాదు
చ. 3:    వడనఁబాట గలవార వదిదకతో నుతడవల

   అడియాసలనఁ బొరలే దతదము గాదు
    అడరి శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు

   తడయక కూడితవ తగలయ మోహము



రేక: 0693-6శ్రీరాగత సతపటత: 14-558
పలల్లవ:      నీకనఁ జూడ వడుకలపై నేట కనన్నవ గాక

    దాకొని వనకక మరి తలపోనఁత గాదా
చ. 1:     బాసల సేసి సేసి బయల యదితచితవ

   ఆసల నోరటూరితచిత వపప్పుట నీవు
   వాసులకిక్కతచి మెపప్పుతచి వలలనఁ జికిక్కతచితవ
   దోసముగాదా యిటట్టి తొయతలల తోడను

చ. 2:     బెటట్టి గా నవవ్వె నవవ్వె బేరి జోకొటట్టితవ
  గటట్టి న బయకారాలే కమత్మిరితచిత

   గటట్టి వాయతనమున గాలి ముడె గటట్టితవ
    వటట్టి యపకీరిత్తి గదాద వనితల తోడను

చ. 3:    ననేన్నలి పపైడికి వాసనల వుటట్టిపతచితవ
  సనన్నలనే కొతడల సాదితచితవ
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

   మనిన్నతచటే మేలగాదా మగవల తోడను



రేక: 0694-1భటూపాళత సతపటత: 14-559
పలల్లవ:   మగనితో నేమటకి ముచచ్చెరముల

   జిగిమతచ నిచచ్చెకము సేయవలనఁ గాక
చ. 1:    సమత్మితతచనఁ జెపప్పుతేను సరి నియతకొనవదాద

   కమత్మిటని సాదితతురా కాతతుని నీవు
   తమత్మివరల వసితే తానఁకి నొచచ్చెనతదురా

  దొమత్మిసేనఁతలనుచ సతతోసితతుర గాక
చ. 2:    వనయము చటూపతేను వడుక పడవదాద

  పనునఁగలడుదురా బగిసి నీవు
  కొనగోరనటూనఁదితేను గరతాయ నతదురా

   ఘనత మరాత్మిల కరనఁగనఁగవలనఁ గాక
చ. 3:   బెరసిసేస చలిల్లతే పతడిల్లయాడవదాద

  సరసమున నేపొదుద జరపదురా
    అరిది శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు
     నిరత నినేన్న లనఁ బే ద్రిమనితచ వలనఁ గాక



రేక: 0694-2ధనాన్నశి సతపటత: 14-560
పలల్లవ:   నేనేమటదానను నేరపరి వనిన్నటాను

   కానీవయాత నీమాటకనఁ గాదతటనా నేను
చ. 1:     సారె సారె నవవ్వెతేనే చవుకలవును వలప

   కూరిమ గొసరితేనే గటట్టి గతదుర
    చేరి చెనకనఁ జూచితే సిగద్గీల బయటనఁబడు

   యరీత నీవరగనఁవా ఇతదవయత కానికె
చ. 2:    అసల వుటట్టితచితేనే అతగడినఁబడునఁ బతతాల

   వసాలనఁ బొరలితేనే వగటనఁ దమ
   బాసల సేసితేనే పరిసిపోవు నిజము
     యసు నీపపై నాక లేదు ఇతదవయత కానికె

చ. 3:    మతతనాన వగితచితే మరత్మిముల సరిదానఁక
  సతతోసాల రేనఁచితేను చనివుటట్టి ను

    అతతట శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
   ఇతతలోనే కూడితవ ఇతదవయత కానికె



రేక: 0694-3పాడి సతపటత: 14-561
పలల్లవ:   నినన్నడిగితనటవ నీకేమ గారణము

    పనిన్న యాతనికి నీకనఁ బనియేమే చెలియా
చ. 1:     చెతది యాతనఁడు చేసినసేనఁతల నేనఁ దడవతే

    అతదాల సేసి చెపేప్పు వవునే నీవు
    యితదానఁకా నెతదుతటవని ఇతని నే నడిగితే

   అతదే నిదిద్రితచెనతటా నానల వటేట్టివు
చ. 2:     వడుడ కొనఁగా మేనిమచాచ్చె లొరసి నేనఁ జూచితేను

    అడాడ ల వచేచ్చెవు పత కవునే నీవు
    వడిడ యవవ్వెతపపై వలపనన్నది మత నతటేను

   యడడవపై నాకొపప్పుగితచే వమవుదువ నీవు
చ. 3:     నితడునఁ గానఁగిటనఁ గలసి నేనఁజెమట రేనఁచితేను

    అతడ నీవు వసరేవు అవునే నీవు
   దతడి యలమేలత్మితగను తాను శ్రీవతకటేశనఁడు
   పతడే వమగనివదద బానఁతపైతవ నీవు



రేక: 0694-4గతడకిగయ సతపటత: 14-562
పలల్లవ:    వనుకలిమాటలక వభుని వల దటూరేవ

   యనసి యాతనితోడ నిచచ్చెకమే యాడవ
చ. 1:     జాము వోయి వచెచ్చెనతటా చపప్పునాయ మోవయతటా

   యేమట కాతని నేరాలతచేవ నీవు
    నీ మొగమే చటూచని నీతోనే మాటలడని

    పేగమప సతని వడినఁ బెటట్టి కొని వచెచ్చెనా
చ. 2:    వుదదతడనఁడెపై వునాన్ననఁడతటా వగరాయ వలపతటా

  గదిదతచి పతనేల కానఁతాళతచేవ
      వదదనే తానునన్న వానఁడు వడి నీతో నవువ్వె నవవ్వె

   కొదిదలేని సతులను కచిచ్చె కటట్టి కొనెనా
చ. 3:    తచచ్చెనల సేసనతటా తరితీపాయనఁ బొతదతటా

   హచిచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెర నెతత లోనఁచేవ
    అచచ్చెపటల మేలత్మితగ వతనఁడు నినున్ననఁ గటూడె

    బచెచ్చెన సతుల వరే బతడినఁ బెటట్టి కనాన్ననఁడా



రేక: 0694-5శతకరాభరణత సతపటత: 14-563
పలల్లవ:   మకే తలసును మమసనన్నల

   వాకచిచ్చె యడుగనఁగ వసమా మాక
చ. 1:    చటకి మాటకి సిగద్గీల వడనఁగా

   నానఁటనఁగనఁ జెలి నిను నవవ్వెని
  గానఁటాన రెతటము గపప్పుకొననఁగా
   సటూటగా నీదికక్క చటూచ నదివో

చ. 2:    సరికి బేసికిని బెడిసి యలయనఁగా
   వరల నితత నిను వసని

  పరిమళముల నీపపైనఁ బటూసుకొననఁగ
  వరవతచి ముకక్కపపై వలిడుకొనెను

చ. 3:   కలసియు మలసియు కానఁగిలడుగనఁగా
   మెలపన సత నినున్న మెచచ్చెని

  అలమేలత్మితగ నేనని శ్రీవతకట-
   నిలయ కూడితవ నెలకొనెనఁ దాను



రేక: 0694-6దేసాళత సతపటత: 14-564
పలల్లవ:   చితత్తిములోనివలప చిగరనఁ జేనఁగ

  యితత్తిల వటట్టిజాగ లినఁకనేనఁటకయాత
చ. 1:    శిరసు వతపలలోనే సిగద్గీల గానిపతచె

  తరితీపలనఁ బొడమె తమకముల
   సరినఁ బులకలతోడ సతతోసము లపప్పుతలల్ల

   తరణ కానఁగిటకి దగద్గీర రావయాత
చ. 2:    అలల్ల రిచ్చె చటూచేచటూపల నాసలలల్ల నఁ జిమత్మిరేనఁగె

   పలల్లదప సరసాననఁ బెపైకొనె నవువ్వె
    వలల్లవరి సొలపల వడుకల దపై వారె

   కొలల్లలగా రతులను గటూడుదువు రావయాత
చ. 3:   తలపోనఁతలవలల్లనఁ దగిలను మరత్మిముల

  పలపలనఁ జవుల ముపప్పురిగొనెను
   అలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగక నీకనఁ
  గలిగె కూటములిటట్టి గకక్కనరావయాత



రేక: 0695-1వరాళ సతపటత: 14-565
పలల్లవ:    ఏల రటట్టి సేసేవు యిదేరా నీవు

   కాల దొకిక్కనదానితోనఁ గానఁతాళతచ నేనఁటకి
చ. 1:    పలచమాటల నొటట్టి వటట్టి కొనన్న దానితోడ

  చలముల సాదితచ సతగతగాదు
    చలివాసి సారె సారె జతకితచె దానితోడ

  బలిమతోనఁ బెననఁగనఁగనఁ బనిలేదు
చ. 2:    బాసల దపప్పుతవతటా పతతమాడే దానితోడ

   రాసికెకక్కనఁ జేనఁత సేయ నానగాదు
   ఆసల నెదుర చటూచి అలసినదానితోను
    గాసినఁ బెటట్టి నవవ్వె నెకక్కడా నీతగాదు

చ. 3:    చెమటల మేననితడానఁ జిమత్మిరేనఁగిని దానితో
  తమకితచి కానఁకరేనఁచనఁ దగవుగాదు
   సమరతనఁ గటూడిత వచచ్చెట శ్రీవతకటేశవ్వెర

  సముకపదాన నాతో జాగసేయరాదు



రేక: 0695-2సామతతత సతపటత: 14-566
పలల్లవ:     కాదతటనఁ బో నినున్ననఁ బాయనఁగలనా నేను

    ఆది గొని సారె దటూరేదది యడడతనము
చ. 1:      నగతటూ వచేచ్చెసి నీవు ననున్న నేనఁడు చెనకనఁగా

   బగియుచ నుతడే దేమ పదదరికము
    తగవరివపైన నీవు తముత్మిలము వటట్టి రానఁగా

  మొగమయ కతడేది మొకక్కలపగణము
చ. 2:    పరగ నొదదనుతడి నాపపైనఁ జేయివయనఁగాను

   యరవు చేసుకవుతడే దేనఁట నేరప
    సరసమాడి నాదికక్క చకక్క నీవు చటూడనఁగాను

   అరదతది సిగద్గీవడే దదియేనఁట చెలిమ
చ. 3:    కతదువల ననున్న నీవు కాగిలితచకొననఁగాను

 పొతదుసేయకతడే దేనఁటబుదిదలోనిది
    అతది శ్రీవతకటేశవ్వెర అలమత వట ననున్న

    యితదుకే నే మెచిచ్చెత నిదే జాణతనము



రేక: 0695-3ఆహిరి సతపటత: 14-567
పలల్లవ:    చెలలల వనరె యచెలవునిసుదిద నేనఁడు

    తలకితచి తానే అనీన్ననఁ దలసుకొనునఁ గాక
చ. 1:     మగవలక దనక మరి సాక ననన్నడిగీ

   తగవుల చెపేప్పునా తమక నేను
     మగనఁడు తాను వారికి మచిచ్చెక దేవుళల్ల వార

   సొగిసి వలసినటట్టి చటూచకొనునఁ గాక
చ. 2:    చేరి తమతమలోనిచేనఁతల నాకనఁ జూపీ

   గారవాననఁ దమకెలల్ల కరత్తినా నేను
    మేరతో బాసిచెచ్చెనఁ దాను మెలనఁతల నమత్మినార

   నేరపతో నిజముల నిలపనఁ గాక
చ. 3:    గటట్టిగానఁ దమవదదనే కాచక వుతడుమనీ

  దటట్టిమెపైన అడిడకపదాననా నేను
   అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు అలమేలమతగ నేను

    రటట్టి గ ననేన్నలనఁ దానే చటట్టిము గాక



రేక: 0695-4మతగళకౌశిక సతపటత: 14-568
పలల్లవ:     చేరి నీక వనయాల సేతునఁ గాక

   మేరతో మేలమాడనఁగా మతమర వచచ్చెనా
చ. 1:    వరసతో నినెన్నతత వలపతచ నేరిచ్చెనాను

   అరసి పతతాల నే నాడవచచ్చెనా
    దొరనఁ జేసి నీవతత దొడడగా మనిన్నతచినాను
    పరగ గరవ్వెము నీతోనఁ బచారితచ వచచ్చెనా

చ. 2:    నెమత్మి నటూడిగాల సేసి నినెన్నతతమెపప్పుతచినాను
  చిముత్మిల మతదమేళల సేయవచచ్చెనా
   కముత్మికొని నీవతత కానఁగిటనఁ బెననఁగినాను
   యమెత్మిలక నినున్న నెలయితచ వచచ్చెనా

చ. 3:    కలికినెపై నినెన్నతత కెపైవసము చేసుకొనాన్న
  కెలయుచ నినున్న జతకితచవచచ్చెనా

   అలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగనే నేను
  పలమార నీమేను పచిచ్చెసేయవచచ్చెనా



రేక: 0695-5ధనాన్నశి సతపటత: 14-569
పలల్లవ:    నీవు సేసినమేలక నేను దటూరరాదు

   యవల నాతమకము యేమని చెపప్పుదుము
చ. 1:     మొగము చటూచి నీవు మోహముల వదచలిల్ల

  జిగిమతచ వలపతచి చేకొతటవ
   పగటన నీవకక్కడో పరాకెపై వుతడనఁగాను

  యగసకేక్కలడిత యటట్టి నన్నదో మనసు
చ. 2:    చనునఁగవ గోరనతట చనవులలల్ల నొసనఁగి

  యనలేని వడుక ననేన్నలితవ
   ననుపన నెవవ్వెతతో నవవ్వెతవతటా నేను

   పననఁగిత నీలోని పగయము లటట్టి నన్నవో
చ. 3:      కతదువక నీవు వచిచ్చె కానఁగిట ననున్ననఁ బొదిగి

  పొతది శ్రీవతకటేశవ్వెర భోగితచితవ
   మతదమేళమెపై అలమేలత్మితగని నే నీవళను

    అతదిత నీమోవ నీక ఆస యటల్ల నన్నదో



రేక: 0695-6దేసాళత సతపటత: 14-570
పలల్లవ:     ఏమయాత నా మనసు నీ వరనఁగనిదా

   కామతచిత వలపలనఁ గడమేమ లేదు
చ. 1:     మచిచ్చెక గలగ సత మాటలనిన్న యాడినాను

    యిచచ్చెకమే కాని మరి యగద్గీ దోనఁచదు
   అచచ్చెముగాను సరస మాడితేను తనలోన

  వచచ్చెనవడముగాని వగట దోనఁచదు
చ. 2:    చటట్టిరికమెపైనవార సొరిది నెతత చటూచినా

   దటట్టిప వడుకే కాని తపప్పులతచర
   ఱటట్టిడితనాలనఁ దాను ఱయివల నుతడినా

   అటట్టి మేనులబుబ్బునఁ గాని అలయికగాదు
చ. 3:   చనవుగలిగినాప జతకితచి కూడితేను

   మనసు రతజిలల్ల నఁ గాని మరపగాదు
    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ ననున్న నితతలోనే

   యినుమడౌనఁగాని తమ యినఁకనఁ గొతకలేదు



రేక: 0696-1తలనఁగకాతబోది సతపటత: 14-571
పలల్లవ:   చితత్తిగితచనఁ గదరె వోచెలలల

    కొతత్తి కొతత్తి వనోదాల గటూడినటట్టి మెరస
చ. 1:   మోమున కెగరేట మొనవానఁడిగబబ్బుల

    కామనికి నమ రెను కతట రటవ
   ఆమని చనుజకక్కవ లటట్టి వదనచతదుగ ని
   వమరనఁ బొతచినయటట్టి వడుకలపై మెరస

చ. 2:     సారెనఁ జెతపలమనఁద జారి వుతడిన తురము
    య రమణకి నమరె నిట చటూడరే

   ఆ రీతనఁ దుమత్మిదగమ అధరామస్కృతమునక
   బోరననఁ బొతచకతడిన పోలికెపై మెరసను

చ. 3:    తనుపపై మెరనఁగల తరణకి నమరికెపై
   గొనకొనె నిదే కనునఁగొతట రనఁటవ

   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డకె యలమేలత్మితగ
   కనకము వనెన్నలటూ నొకక్కటపైనటట్టి మెరస



రేక: 0696-2శదద్ధదేశి సతపటత: 14-572
పలల్లవ:      ఎగద్గీ పటేట్టివు గనక యగసకెక్కము లడ నీతో

   వగద్గీళతచి పతతాలడ వడుకా నీతోను
చ. 1:      గోర దానఁకి మేనిమనఁద కమెత్మిల గానఁగానఁ గాక

    సారె సారె జతకితచనఁ జలమా నీతోను
    మారకొని నీసుదుద ల మన నాటనఁగానఁ గాక

   కూరముల గొసరనఁగ కోపమా నీతోను
చ. 2:     తగడనఁగా మోవదానఁకి తేనె చితదనఁగానఁ గాక

    పగల సాదితచ నాకనఁ బగటా నీతో
    నిగిడి నా పయతద నీచేచటట్టి కోనఁగానఁ గాక
    అగడు చేసి మొరయ నదేపనే నీతోను

చ. 3:      దొమత్మి నీవు చేసితే నాతురము జారనఁగానఁ గాక
   నిమత్మిపతట వయనఁగ నేరపా నీతో

     ఇముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యేలితవ నీవు ననున్న
    కమత్మిరనఁ గమత్మిర నవవ్వె గరవ్వెమా నీతోను



రేక: 0696-3లలిత సతపటత: 14-573
పలల్లవ:     ఊరకనన్న సత నినఁక నొరసి అడుగవదుద

  వరడితచి సతతోసాన నొలలరచ్చెవలను
చ. 1:   వుపప్పుతతచరాక మొగమాట గలవారికి

   తపప్పులతచనఁ బనిలేదు తమ పతని
  చిపప్పులనఁగనఁ బద్రియము చెపేప్పుటవారికి
   యపప్పుడూ నలగరాదు యేమ చేసినాను

చ. 2:   గటట్టిగానఁ జటట్టిరికము గలిగినవారికి
    ఱటట్టి సేయనఁగనఁ దగదు అటట్టి పతని
   యిటట్టి మనసు మరత్మిము లరినఁగినవారికి

   వటట్టినేరా లతచవదుద వసము గాకనాన్నను
చ. 3:   యిచచ్చెకము నెరపేట యితవపైనవారికి

  పచిచ్చెసేసి దటూరరాదు పాబ్రాణనాధుని
   యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యేలిత వకాతతను

  కొచిచ్చె కొసరనఁగవదుద గటట్టి తోనునాన్నను



రేక: 0696-4ముఖరి సతపటత: 14-574
పలల్లవ:    మముత్మినేల తడవవు మాట మాటకి

     పమత్మి రతులక నీక బానఁలపై త నిపడు
చ. 1:    చనవు గలిగినాప జాణతనా లడితేను

  వననితపలపై యుతడు వభునికిని
    ననుపన సారె సారె నవువ్వెల నవవ్వెతేను
   మనసున నితడుకొని మరత్మిముల గరనఁగ

చ. 2:    బాసల గొనినయాప పతతాననఁ గొసరితేను
   ఆసల రేనఁగ మగనఁడెపైన వానికి
    సేసల చలిల్ల చలిల్ల చెకక్కల నొకిక్కతేను

  పోసరితచినవలప లపొప్పుతగనఁగనఁ దొడనఁగను
చ. 3:     పటట్టిపదేవులపై నాప పపై కొని కూడితేను

   గటట్టి తో రమణునికి కొతక దేరను
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    రటట్టిడి కాతతల పొతదు యిటట్టి రచచ్చెకెకక్కను



రేక: 0696-5హితదోళవసతతత సతపటత: 14-575
పలల్లవ:      నీ కెతత యితవో నెలనఁత సేసే చేనఁత

   కాక సేసేవారి నెరనఁగదు సిగద్గీవడదు
చ. 1:     వనిత లితదరనఁ దలవతచ కతడనఁగా నీకె

  చనవరితనమున సాదితచ నినున్న
   గొనకొని యపప్పుటని కొలవులోపల నెలల్ల
   ననుపల సతగాతాన నవవ్వె నీతోను

చ. 2:     వలల్లవరెపై గదదమనఁద వస నీవుతడనఁగా నాప
  చెలల్ల బడితనముననఁ జెనకీ నినున్న

  పలల్లదపరాజసాననఁ బతతములో నీవుతడనఁగా
   మెలల్లనె మతదమేళల మెరస నీయదుట

చ. 3:      కూరిమనఁ గానఁగిట నీవు కూడేట వళ యాప
  గారాపతనముననఁ గలస నినున్న

    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మి నిటట్టి
   నేరపరియపై కడునికిక్క చటూచ నిదివో



రేక: 0696-6మధతమావళ సతపటత: 14-576
పలల్లవ:     ఇతతకతటే నే మరి యేమ సేతును

   వతతవపై వుతడనఁగాను వనఁడుకొతట నేను
చ. 1:     కామతచి పతజెమటల గారనఁగా నీవు వచిచ్చె

   నామొగము చటూడనఁగాను నవవ్వెత నేను
  చేముతచి బేతటల్ల రాలేచిటల్ల గతదాలతోడ
   పేగమమున ననన్నతటనఁగానఁ బెననఁగిత నేను

చ. 2:      అతదునఁ జేయరాని చేనఁత లనిన్నయునునఁ జేసి వచిచ్చె
   ముతదే మాటాడనఁగాను మొకిక్కత నేను

    సతదడితచి దపప్పుగొని సారె నామోవ యాననఁగా
    గొతది సిగద్గీననఁ దపప్పుతచకొని వుతట నేను

చ. 3:      తగ నీ పకిక్కళల్ల రెతటనఁ దముత్మిలము నితడుతడనఁగా
   మగల నాకియతరానఁగా మెచిచ్చెత నేను
  పగటన శ్రీవతకటపతవ ననేన్నలితవ
   మగనఁడవు నీనఁకానఁగిలి మరిగిత నేను



రేక: 0697-1భపైరవ సతపటత: 14-577
పలల్లవ:   ఎటవతటవాడవయత యేమ చెపేప్పుది

   కటకటా వలప లతగడినఁ బెటట్టినఁదగనా
చ. 1:    సేసతోనఁ బెతడాల్ల డినాప చేతుల చానఁచనఁగవదాద

  ఆసలనఁ బొరవనాప అలయవదాద
   నీసుదుద ల వనినాప నివవ్వెరగ నొతదవదాద

    య సతనేల సాదితచే వతదుకనఁగా నీవు
చ. 2:    వనన్నపాల సేసేయాప వమారనఁ గొసరవదాద

  కనున్నలరనఁ గనినాప కసరవదాద
   చనున్నల దానఁకినయాప సరసము లడవదాద

    కనెన్న నేల జతకితచేవు కానఁతాళన నీవు
చ. 3:    కూటమకి వచిచ్చెనాప గోర నెచచ్చెరితచవదాద

   చోట చేకొనాన్నప కూడి చొకక్కవదాద
   నీటన శ్రీవతకటేశ నీయాలట మొకక్కవదాద

     మేట కాతతనేల కదిమేవు పపై పపై నీవు



రేక: 0697-2సౌరాషట్టి సత సతపటత: 14-578
పలల్లవ:    ఎటవల మనిన్నతచినా నియతకొతదునఁగాక నేను

    తటకన నినున్న మరి తగవులనఁ బెటేట్టినా
చ. 1:      వలప నీవు చలల్లగా వదదని నే వారితచి

  చలముల సాదితచేనా సారెసారెక
    కలవల నీవు వసి కనున్నలను నవవ్వెనఁగాను

   మలసి సొలప నీతో మారమలసేనా
చ. 2:    చేతుల చానఁచి నీవు చెనకిమనిన్నతచనఁగాను

  గాతల జతకితచేనా కాదతటాను
   రాతరినఁ బగల మోవరసాల నాకియతనఁగాను

   యేతులక నే నినున్న యగసకెక్కలడేనా
చ. 3:     పచచ్చెడము గపప్పు నాగబబ్బుల నీవు ముటట్టి నఁగాను

  పచచ్చెవరగచ నేనఁ దపప్పుతచకొనేనా
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   యిచచ్చెగితచి వుతదునఁగాక యినఁక నేలోనఁగేనా



రేక: 0697-3బౌళ సతపటత: 14-579
పలల్లవ:    ఎఱనఁగవా నీవమెపైనా యినిన్నటా నేరపరివ

   జఱయుచ నవవ్వెనఁగాను సాదితతు రటవ
చ. 1:    సముకాన నాతడు సనన్నల సేయనఁగానే

   తమకితచి మాటాడనఁ దగవౌ నటే
    చెమరితచ కొతటాను చేరి పగయాల చెపప్పునఁగా
  బొమముడి జతకెనల పొతదనటే

చ. 2:    యియతకోలగా నీక నిచచ్చెకము సేయనఁగానే
  సయాతటాననఁ బెననఁగనఁగ సతగతౌనటే
   నెయతముతో గాసిపడి నీదికక్క చటూడగాను
  కొయతతనాననఁ గొసర గటూడునటవ

చ. 3:    మతతనాల నాతనఁడు మరత్మిముల ముటట్టినఁగాను
  పతతముల నెరనఁపగ బాగనటే
   యితతలోనె శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ గటూడె
  చెతతనుతడి సిగద్గీవడనఁ జెలల్ల నటవ



రేక: 0697-4మాళవగళ సతపటత: 14-580
పలల్లవ:   ఇతటవారిచేనఁతల యితప వుట ట్టినా

   గొతటతనమున యేల కొసరేవు నీవు
చ. 1:     పనిన్న నీవు వలచినపడనఁత నీక యేమాట

  వనన్నపముసేసినాను వతదువు గాక
   మనన్నన గలిగినాప మరియతత జతకితచి
   సనన్నల చేసినానునఁ జవువౌనఁ గాక

చ. 2:     బాస చేయితచకొనాన్న ప పనులతత చెపప్పునాను
  చేసటూటకి లోనెపై చేతువుగాక
  ఆసకొలిప రపప్పుతచినాప యేమసేసినాను
  వోసరితచి అనిన్నటకి నోరత్తి వుగాక

చ. 3:   నీవుగానఁగిలితచినాప నీటలతత చటూపనాను
   కెపైవసమెపై మెచిచ్చె మెచిచ్చె కతదువుగాక

    య వల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననేనఁడు
     సేవ చేసి నే నెటట్టి నాన్ననఁ జేకొతదువు గాక



రేక: 0697-5ముఖరి సతపటత: 14-581
పలల్లవ:    నీవల కొతకేవు నినున్న నేవదదనేనా

   భావతచి నీ మేనెలల్ల నాపాలిదేకాదా
చ. 1:     చెకక్కలనఁ జెమటగారనఁ జెపీప్పు సుదుద ల నీతో

  అకక్కరనఁ జెలియమాట లలితచరాదా
     ముకక్కన నటూరప్పుల రేనఁగ ముతదరనఁ బనుల చేస

   చకక్కనఁగా నాపను నీవు సతతోసితచరాదా
చ. 2:    పాలితడుల్ల గదలనఁగాను పాదాల నీకొతుత్తి తాను

  తాలిమతో నవవ్వెనఁ జితత్తిగితచరాదా
   వాలకచటూపలనఁ గొచిచ్చె వాటముగా నినున్ననఁజూచి

   చేలకొతగ వటట్టి తీసినఁ జెనకనఁగరాదా
చ. 3:    కపప్పురము నోరికిచిచ్చె కానఁగిట నినున్ననితచి

  కపప్పుకొనీనఁ బడచ్చెడము కలయరాదా
    యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశ యప నినున్ననఁ బెతడాల్ల డె

  వపప్పుగా ననేన్నలితవ వదదనుతడరాదా



రేక: 0697-6వరాళ సతపటత: 14-582
పలల్లవ:     నీమగనఁ డాతనఁడె వచిచ్చె నిలచనాన్ననఁ డెదుటను

    గోమున నిదదర మరే కూడివుతడనఁ గదరే
చ. 1:    మొగమెతత్తి చటూచితేను మోహము దలియవచచ్చె

  నగితేను మాటలడి నమత్మితచవచచ్చె
   తగవుల నడపతేనఁ దపప్పుల దేరచవచచ్చె

    యగసకేక్కల నుతడనఁగా నెటట్టి బుదిద చెపేప్పుమే
చ. 2:   చటట్టిరికమే చటూపతే సుదుద లడుగనఁగవచచ్చె

   నెటఱ ట్టిననఁ బెపైకొతటేనఁ బే ద్రిమ నెరపవచచ్చె
   గటట్టిరనఁగ మెలనఁగితే గణము దలియవచచ్చె

   వటట్టి వటట్టి కోనఁగా నెటట్టి వడనఁబరచేదే
చ. 3:    కలపకోల గలితే కానుక లియతనఁగవచచ్చె

  మెలపన నియతకొతటే మెచచ్చెనఁగవచచ్చె
    యేలమ శ్రీవతకటేశ యిదివో నినున్ననఁ గటూడె
   చలపటట్టితే నెటట్టి చవుల వుటట్టితచేమే



రేక: 0698-1రీతగళ సతపటత: 14-583
పలల్లవ:    చెలిమరనఁగన నేమ చేసితవ చెపప్పువయత

   పలమార లోనఁగనఁగనఁ బనియేమ నీక
చ. 1:    నాతమోమునఁ జతదురనఁడు నవువ్వెవనెన్నల గాస

  నీతరినఁగి సిగద్గీవడ నీకేనఁటకి
     చేతమనఁద మెరచ నీ చెకక్కటదద మద నేనఁడు
    యతలనఁ దలవతచే వది యేమ నీవు

చ. 2:    సుదత నేతగపమల చటూపనఁదుమత్మిదల రేనఁచ
   కదిసి నీవల మేను గపప్పుకొనేవు
  కదలీ నీయధరప కమత్మినిమోవపతడు

   పదపడి చినన్ననఁబోవనఁ బనియేమ నీక
చ. 3:    కొమత్మికరపలల్లవాల గోరిపపై వాతడుల్ల చటూపీ

  పమత్మిటకి వనఁగి తపప్పుతచకోనేల
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా నినీన్నకె గటూడె

   సమత్మితతచితవ ఇనఁక జయమే యినిన్నటాను



రేక: 0698-2బౌళ సతపటత: 14-584
పలల్లవ:     ఈతని నేల సొలసే వతదానఁకా నీవు

     యేతుల నెమెత్మిలనఁ జూప నినఁక నేలే చెలియా
చ. 1:   పనిలేని మాటల బయలీనఁతల

  ననుపలేని పొతదుల నగనఁబాటల
  యనయని జాగరాల యదురానఁకల

   కనునఁగొతటని నీవనఁక రానఁగదవ వోచెలియా
చ. 2:   యేడ లేనియాసల యతడమావుల

   వడుక లేని సొముత్మిల వటట్టిమోపల
  మేడమనఁది సరసాల మేకతానఁకల

    జాడ లరనఁగదు దటూరనఁ జవగాద చెలియా
చ. 3:   అమరని సితగారాల అదవదల

  తమలేని కానఁగిళల్ల తలపోనఁతల
    సమరత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డిద ననున్ననఁ గటూడె

   సముకాన నునన్నదాననఁ జలమేల చెలియా



రేక: 0698-3సామతతత సతపటత: 14-585
పలల్లవ:     పొదుద వోక నేను నీతో పూనఁచి పననఁగేనఁగాక

    తదుద కొతటే నేనఁడు నీవు తీరక వచేచ్చెవా
చ. 1:    వునన్నమవనెన్నల నెటట్టి పోగల వోయనఁగవచచ్చె

    సనన్నలనఁ గొతడల నెటట్టి జరప వచచ్చె
   కినన్నరకాయల నెటట్టి గిలిగితత సేయవచచ్చె

   నినెన్నతత కరనఁగితచినా నీవు గరనఁగేవా
చ. 2:      తేలితచి బయలనఁ బతదిలి యటట్టి వటట్టి వచచ్చె

    గాలి ముడియనఁగా నెటట్టి గటట్టి వచచ్చెను
   లోలత సముదద్రిము లోనఁతటట్టి గాననఁగవచచ్చె

    చాలబుదిద నే చెపప్పుతే చాయక వచేచ్చెవా
చ. 3:     యిలలోని చితతాక లటట్టి లకక్కవటట్టి వచచ్చె

   వలప గతపలనఁ బటట్టివచచ్చెట యటట్టి
   అలమేలమతగ నేను అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ

    కలసిత వనఁక నీవు కడమ లతచేవా



రేక: 0698-4గళ సతపటత: 14-586
పలల్లవ:      ఇచచ్చెకము నేర దకె నేమ సేయవచచ్చె నినఁక

    మచిచ్చెక దలనఁచి నీవు మనిన్నతచ సతని
చ. 1:      చెతతల నేమ సేసినా చెలల దటూరట గాక

  పతతము లడుదురా పతతోను
    వతతదానితో నవవ్వెతే వతగెము లడుట గాక

   అతతలోనే ముతగరల అతటనఁ దరమౌనా
చ. 2:     నగతానఁ జెనకితేను ననిచి వోరచ్చెట గాక

  పగల చాటదురా పతతోను
  చిగరమోవగతట సేసితే మెచచ్చెటగాక

   తగవులనఁ బెటట్టి నీపపైనఁ దపప్పుమోపవచచ్చెనా
చ. 3:     ఆదననఁ జనున్నలతటతే నాస చెలిల్లతతుర గాక

  పదరి పననఁగదురా పతతోను
    యిదివ శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి యేలితవ

   పదిమారల నినున్ననఁ బతగితచనఁ దగనా



రేక: 0698-5దేవగాతధరి సతపటత: 14-587
పలల్లవ:      ఇతత రటట్టి సేసేమా యిపప్పుడు నే మెలల్ల ను

   పతతగతత్తియపై నీతోనఁ బలిమనఁ బెననఁగీని
చ. 1:    పలమార నవువ్వెకొతటానఁ బగటల చటూపకొతటా

   చెలముల సేసని చెలి నీతోను
   కొలవుల సేయుచను కూరిమ గొసరచ

   వలపల చలిల్ల నీవదదనఁ గాచకనన్నది
చ. 2:    తపప్పుక చటూచకొతటా తరితీప చేసుకొతటా

    అపప్పుట మేకల సేస నతగన నీతో
   కపప్పురాన వయుచను కానుక లొసనఁగచను

    ముపప్పురి నాసాసల మోవ చటూపీ నీకను
చ. 3:      శిర సటూచి మెచచ్చెకొతటా చేతుల పపైనఁ జాచకొతటా

   మురిపము వచరితచ ముదిత నీతో
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి
    సరగ నీరతులలో సాము సేసనఁ దాను



రేక: 0698-6దేసాళత సతపటత: 14-588
పలల్లవ:     చెపప్పువయత నేము గొతత చెవుల వనేముగాని

   చొపప్పుల నీసతతోసము చటూడ వడుకయతని
చ. 1:    తలనఁపలో నెవవ్వెతను తలనఁచకొతటవ కాని

  చెలరేనఁగి నీమోవ చెతగలితచెను
  పలమార నేమేమ భావతచకొతటవో

    సలవుల నీక నిటట్టి చిరనవువ్వె వచెచ్చెను
చ. 2:     యకతాన నెవవ్వెత నినేన్న సేనఁత చేసనోకాని

   దాకొని సిగద్గీల నీక తరచాయను
    మెపైకొని యపప్పుట నీమన సతదతదునఁ బారెనో

   ఆకమడిచి పటట్టి క అటట్టి వునాన్ననఁడవు
చ. 3:     అవవ్వెల నెవవ్వెతమనఁది ఆస వునన్నదో కాని

 నివవ్వెటలల్ల నఁదమకము నితడుకొనెను
   రవవ్వెల శ్రీవతకటేశ రత నలమేలత్మితగను
   చివవ్వెల ననేన్నలితవ చెమటల మతచెను



రేక: 0699-1సాళతగనాట సతపటత: 14-589
పలల్లవ:    ఎతత గటట్టి వాయవానఁడ వమ చెపేప్పుది

  కాతతసేవలలల్ల నీవు కనునఁగొనరాదా
చ. 1:     పొలినఁత నీ కితదానఁకాను బోనము వడిడతచెను

   పలిచి యాకెనఁ బొతుత్తి ననఁ బెటట్టి కోరాదా
   పలమార నితదానఁకానఁ బాదాల వసికెను

   అలసి పకక్కనఁ బతడతగ నపప్పుణీయరాదా
చ. 2:    అపప్పుటనుతడినఁ దాను ఆకమడిచి యిచెచ్చెను

   వపప్పుగనఁ దముత్మిల మాకె కొసనఁగరాదా
   చొపప్పులతత్తి వరిలోనిసుదుద లలల్ల నీకనఁ జెపప్పు

  కపప్పు పచచ్చెడములోననఁ గాగిలితచరాదా
చ. 3:     సరసనఁ గటూచతడి నీతో జాగరాల సేసను

  నిరతతో రతులలల్ల నేరపరాదా
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలత్మితగ

   సరవ నేలిత వటట్టి చనవయతరాదా



రేక: 0699-2రామకిగయ సతపటత: 14-590
పలల్లవ:   వడుకకానఁ డితనఁడు వట ష్ఠూలేశనఁడు

   వడని పొతదుల సేస వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 1:    వనన్నదినన్న మదమున వలనఁదులనఁ దానును

   వనెన్నలలో నాడ నిద వట ష్ఠూలేశనఁడు
   పనిన్న రతుల కితతులనఁ బాతచజనతరవమున
    సనన్న సేసి పలిచని సారె వట ష్ఠూలేశనఁడు

చ. 2:    ఆసపడి కొలవులో నాడువారి మనఁదట
   వస వరలనఁ గొని వట ష్ఠూలేశనఁడు

  వసరక పదారవల సతులయితడాల్ల
   సేసవటట్టి పతడాల్ల డనఁ జేరి వట ష్ఠూలేశనఁడు

చ. 3:    మెలల్లనె గతదమచేచ్చెట మెలతను గానఁగిలితచి
  వలల్లవరిగానఁ గటూడె వట ష్ఠూలేశనఁడు

   యిలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడె తానెపైవుతడి
    యలల్లగానఁ గోనేట వరా లిచెచ్చె వట ష్ఠూలేశనఁడు



రేక: 0699-3భపైరవ సతపటత: 14-591
పలల్లవ:      ఏమ సేతునే చెలియా యితత నీక వలచిత

  ఆముకొనన్ననీచేనఁతల ఆసల వుటట్టితచనే
చ. 1:    తయతని నీమాటలనఁ దేనెల గారీనఁగాని

   గయాతళ జతకెనలనఁ గానఁక రేనఁగీనే
  పయతదజారలవలల్ల భావము గరనఁగీనఁగాని

   చెయతరాని చెనకల సిగద్గీల ముతచనే
చ. 2:    ననుప నీచటూపల నమత్మికల సేసనఁగాని

  కనుచటూపలపై తేను కానఁడిపారీనే
   వనయప నీగణల వడుకల చటూపీనఁగాని

  కనకపమెపైసనఁకల కళల దానఁకితచనె
చ. 3:    యిచచ్చెకవు నీకానఁగిలి యితప గెరలితచనఁగాని

  హచిచ్చెన రతులలల్ల ను యలయితచనే
   నిచచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ నేను నాకదకిక్కతవ
    తచిచ్చె చనున్నల మతనఁగ పరవ్వెతము మతచనే



రేక: 0699-4ముఖరి సతపటత: 14-592
పలల్లవ:  నగనఁబాటాల్ల యనఁగా నలగరిలోననెలల్ల

   తగవుల నీలోనే తలనఁచకో యినఁకను
చ. 1:    యేకతాన నీవకక్కడ వతటలోనఁ బవవ్వెళతచితే

  ఆకడకెవవ్వెతో రానఁగా నలమతవ
     చేకొని యతతలో నాకె చెరనఁగ మాసి వుతడితే

   సపైకముగా శిరసు మజజనము సేసితవ
చ. 2:    సితగారితచకొనేవళ చెలి యట పొలసితే

   అతగవతచి కూడి మోవ యానితవ
    చెతగట నాప యతగిలిచేతతో నుతడుట గని

   సతగతగానఁ గేళకూళ జలక మాడితవ
చ. 3:     తరలో నుతడినపడు తరవ తొతగి చటూచితే

   సరినఁ గటూడితవ భటూపతచెరవు కాడ
    అరసి శ్రీవతకటేశ ఆప చెమటలనఁ దోనఁగి
  వరసి నారతులలో నోలలడితవ



రేక: 0699-5ఆహిరి సతపటత: 14-593
పలల్లవ:     ఎటట్టి వలపతచితవో యేమని చెపేప్పుది నినున్న

    చటట్టిమ వనిన్నటా నీవు సుదతకి నెపైతవ
చ. 1:    చెలవప నీయలనఁగ చెవుల వనన్నపప్పుడే

   జల జలనఁ జెమరితచె సకియ
    వలయ నీపతజల వలనఁగ చటూచి అతతలో

  పలకాతకరాలచేతనఁ బొదలచ నునన్నది
చ. 2:     ఇపప్పుడు నీవు వచేచ్చెసి యదుట నుతడనఁగానే

   వుపప్పుతలల్ల సతసాన నోల లడని
   నెపప్పున మతచముమనఁద నీవు గటూచతడితేనే
  చిపప్పులనఁ గళలతోడ చిమత్మిరేనఁగీని

చ. 3:    గకక్కననునఁ దనున్న నీవు కానఁగిలితచకొననఁగానే
    చొకక్కచనఁ దురము వడి సొలసనఁ దాను

    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలిత వపను నేనఁడు
   పకక్కటలల్ల నఁ జనున్నలను పనచ నీమేను



రేక: 0699-6శ్రీరాగత సతపటత: 14-594
పలల్లవ:     ఓయమత్మి నినున్న గెలవ నోపనటే యతనఁడు

   నాయముచేతనఁ జెపప్పుతే నానఁట గోరనేవ
చ. 1:     నవువ్వెతా నాడెను మాట నాయకనఁడు నీతో

    రవవ్వెల సేసి యతత రచచ్చె వసేవ
   నివవ్వెటలల్ల సరసము నీతో సలపతాను

   పవువ్వెల వసిన నిటేట్టి పొకెక్కననేవ
చ. 2:     వడుకకనఁ బెననఁగెను వస నితనఁ డితదానఁకా

   వడెనఁ గచెచ్చెలతటా నెల వుపప్పుతతచేవ
    జాడతోడనఁ దేనెల చవుల చటూచె నితతే

     వాడె మోవయతటా మాక వచిచ్చె యేమ చటూపేవ
చ. 3:    చెలరేనఁగి కూడెను శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న

  చలపాది యతటానేల సాదితచేవ
    వలపల రేనఁచె నిదే వాడికెపైన రతులను

   అలయితచెనతటా నేనఁట కపప్పుటనఁ జెనకేవ



రేక: 0700-1శదదవసతతత సతపటత: 14-595
పలల్లవ:     ఊరకే గడితచకొని వడుడ వటేట్టి నాపను

     చేరి నీవు గటూడనఁగాను చెటట్టి వటట్టి తీసనా
చ. 1:     మనసారా నీవ నేనఁడు మాయితటకి వచేచ్చెనతటే

    వనర నొదదని యాకె వటట్టి పటట్టినా
      చన వచిచ్చె నీవు నాక సరవ నడుపే నతటే

    ననచకతడా నపడు నడుమనఁ దానఁ దుమెత్మినా
చ. 2:     పచిచ్చెగా నీవ నాతో పకపక నవవ్వెనఁగాను

    రచచ్చెల నాప మరనఁగ వచెచ్చెనా నీక
    వచచ్చెనవడెపై నీవు వడెము చేత కియతనఁగా

    తచిచ్చె నినాన్నకె యేమెపైనానఁ దగవుకనఁ దసనా
చ. 3:   గకక్కన నీవునఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను

    చకక్కనఁగా నాకె నడుమ సతదు చొచెచ్చెనా
    యికక్కడ శ్రీవకతటేశ యేలితవ ననున్న నిద
    వకక్కసాన నాప మరి వతత సేసనా



రేక: 0700-2సామతతత సతపటత: 14-596
పలల్లవ:     ఎకక్కడి కెకక్కడ మేక లేమ చెపేప్పుది

  చకక్కనఁదనముల వదనఁజలీ ల్ల నీయదుట
చ. 1:      సలవ నునన్నది నవువ్వె చేతపపై నునన్నది చెకక్క

   కలికితనాల చటూపీనఁ గాతత నీక
   పలప పదవపపై పగయము మనసులోన

    సొలసి వలప పజ చటూపీ నీయదుట
చ. 2:    చెమటల చెతపలను సిగద్గీల నిలవునను

   తమకమె కపప్పుళతచ తరణ నీక
   జమళచటూప కనున్నల జతకెనల బొమత్మిల

   తమురనఁ గోరికలలల్ల నఁ దలిపీ నీయదుట
చ. 3:    అసురసుర కానఁగిట నడియాస రతులను

    పొసనఁగ నపప్పుణ సేసనఁ బొలినఁత నీక
    యసనఁగ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    కొసరి తానటూ ముదుద గరిస నీయదుట



రేక: 0700-3లలిత సతపటత: 14-597
పలల్లవ:     లేవయత యేమ చెపేప్పువు లకక్కలేని సుదుద లలల్ల

    కాల దొకక్కనఁగా నేనఁ గసరేనా నీతోను
చ. 1:       చేరి చేరి నీక నేను సేవ సేయనఁగలనఁ గాక

   ఆరి తేరి కడుదటూరే అతదుకోపేనా
      కోరి నేనఁ బద్రియము చెపప్పు కొసర నోపదు గాక

    బీరాననఁ జెనకనఁగా నేనఁ బెననఁగేనా నీతోను
చ. 2:     కాయము నీపపై మోప కళల రేనఁతునఁగాక

   చాయల సనన్నల నినున్న సాదితతునా
    పాయక నీవదదనుతడి పాదము లొతుత్తి దునఁ గాక

  వయిటకెపైనానఁ గడు వసరితతునా
చ. 3:     చెకక్కల నీక నొకిక్క సేల చలల్ల ట(గాక

  కకక్కసితచి గోరగీరి కానఁతాళతతునా
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    వకక్కట నినున్న రతుల నోడితచ వచచ్చెనా



రేక: 0700-4దేశక సతపటత: 14-598
పలల్లవ:    మెచచ్చెవదాద నీవతదుక మెలనఁత వోజ

   కొచిచ్చె నినున్ననఁ గొసరదు గటట్టి తోడను
చ. 1:   వలనఁదులచేతనే వనన్నవతపతచనఁ గాని

   చెలి నీతో మాటాడదు సిగద్గీతోడను
    కలవపూవుల నీకనఁ గానుక యిచచ్చెనఁ గాని

   తలయతత్తిదు నీవదదనఁ దన యణనఁకవను
చ. 2:    వులల్లములో దయవుటట్టి నటూడిగాల సేసనఁగాని

  వలల్లవరినఁ దమకము వదచలల్లదు
    వలల్లనే నీపదముల వదిదకనఁ బాడనఁ గాని
    పలల్ల న నినున్ననఁ బేరొక్కని పలవనఁగనఁ జాలదు

చ. 3:    గకక్కన నదరిపాట కానఁగిలితచకొనీనఁ గాని
   తకిక్క వోరవనఁగ లేదు తమతోడను

   యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యకెను నీవలితవ
  వకక్కసాన నలయదు వవలరతులను



రేక: 0700-5నాగవరాళ సతపటత: 14-599
పలల్లవ:    ఎఱనఁగ మెనన్ననఁడు నేము ఇటవతటవ

   జరపనివలల్ల నఁ జూచి సతతోసము లయను
చ. 1:      చెనకి యొకత నినున్ననఁ జెయి వటట్టి తయతనఁగాను

   ననచి యొకతక సనన్నల సేసేవు
   వనిత జాణతనమో వడి నీజాణతనమో

  అనుమానమెలల్ల నఁ దర నానతీవయాత
చ. 2:      యిచచ్చెలనఁ దొలిల్లట యాప యిట నీతో మాటాడనఁగా

   మచిచ్చెక నవవ్వెనియాప మరాత్మి లతటేవు
  నెచెచ్చెలివలపజాడో నీవలపజాడో యిది

   అచచ్చెలన నాతో నీవు ఆనతీవయాత
చ. 3:    చేరి పతడిల్లకూనఁతుర సేసల వటట్టినఁగాను

    సారెనఁ జేతు లిదదరిపపైనఁ జాచ వచేచ్చెవు
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   ఆరసి నేనఁ జేసేపను లనతీవయాత



రేక: 0700-6కాతబోదిసతపటత: 14-600
పలల్లవ:      నడుమ నే మముత్మినఁ జూచి నవువ్వెదునఁ గాని

    పడనఁత సవత నీవు పతవ నాక
చ. 1:    సారె మకిదదరికి సతగాతాల చేసేనా

   చేరి యాపక బుదుద ల చెపప్పుమనేవు
   తారకాణగా మకనఁ దగవుల దేరేచ్చెనా

   మేరతో వనుమనేవు మ మాటల
చ. 2:     వదదనుతడి మక నేను వడిగాల సేసేనా

    కొదిదమర వడే లిచిచ్చె కూరచ్చె మనేవు
     పదదగా నే వజజలనెపై పతడిల్ల మకనఁ జేసేనా

    పొదుద ల వళల ననేన్న పూనఁచి యడిగేవు
చ. 3:     వతదువల నే మముత్మి వయతము లతదితచేనా

  కతదువనఁ జటట్టిరికాల కడునఁజెపేప్పువు
    అతదప శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ
   సతదడి గిలిగితచేనా సారెకూ నవవ్వెవు



ప.అ.రేక: 0001-01 దేవగాతధరి సత: 15-001
పలల్లవ:  అతదులకనఁగాదు నినన్నడిగేది

   ముతదరి పనులకే మొకేక్కనఁ గాని
చ. 1:   సకలలోకములక సావ్వెమవపైన నీవు

    వకని ననేన్నల లేక వలల్ల ననేవా
    మొకరివపై భటూమెలల్ల మోచి యుతడిన నీవు

   ఆకట నాపరభారా లనఁప ననేవా
చ. 2:    పలజీవులక నెలల్ల పాబ్రాణమవపైన నీవు

    వలసి నాలో నుతడ నొలల్ల ననేవా
   కలిగి బద్రిహత్మిదులను కనిపతచిన నీవు

   పలచనెపైన ననున్ననఁ బెతచ ననేవా
చ. 3:    వరస నతదరికిని వరదునఁడెపైన నీవు

    యిరవపై వరము నాక నియత ననేవా
     యరప లేక శ్రీ వతకటేశ నాక నిహమెలల్ల
   కరణతో నిచిచ్చెతవ కడమల గలవా



ప.అ.రేక: 0001-02 గతడకిగయ సత: 15-002
పలల్లవ:     నీవ ఘనునఁడవు నే నొక దేహిని

   యేవలనఁ గాచట యనిన్నక నీక
చ. 1:    మొకిక్కననఁ దరను మోచిన తపప్పుల, అని

   మొకెక్కద నీ పాదములక నిదే
   చికిక్కనవారిపపై చేరి దయ గలగ, అని

    చికిక్కత నిట నీ చేతకి నేను
చ. 2:    చెపప్పుననఁ బాయును నేసిన పాపము, అని

   చెపప్పుద నా దుషట్టి చేనఁత లివ
   యపప్పుడు చనవరి యతగిలి దినన్నను

   చిపప్పులనఁ బద్రిసాద జీవని నేను
చ. 3:     కొలిచిన పత చేకొని రకతచను అని

   కొలిచిత నీ డాగల మోచి
   యలమ శ్రీవతకటేశవ్వెర నే నీక
   బలవగ సటూతగప పగతమను నేను



ప.అ.రేక: 0001-03 బేళ సత: 15-003
పలల్లవ:     కరణతచి నీవు గానఁగానఁ గాచితవ గాక

   శరణని వనన్నవతచ సతగతుల నాక
చ. 1:    దిటట్టినెపై నేనఁ జేసిన దిమత్మిరిచేనఁతలకను

    జటట్టిగా నీ నరకాల చాలనా నాక
    పటట్టిన నా జనత్మిముల పొసగనఁగ వాబ్రాయనఁబోతే

    అటట్టి వనముల తాటయాక లలల్ల నఁ జాలనా
చ. 2:      కదిసి నే నాడేట కలల్ల లతచి చటూచితేను

    మొదల య భటూమయపైనా మోచనా ననున్న
    ఆదన నే నాచరితచే అనాచారప టతగిలి

  నదులజలల పావనము సేయనఁగలవా
చ. 3:      తొలత నేనఁ దలనఁచిన దోబ్రాహలక మానఁక లలల్ల

    యిలనఁ గొఱఱ్ఱైల సేసినా యితదునఁ బాయునా
    అలరి మరి దికక్క లేరని శ్రీవతకటేశవ్వెర
    తలిసి నీవ నాక దికెపైక్కై కాచితవ



ప.అ.రేక: 0001-04 మతగళకౌశిక సత: 15-004
పలల్లవ:   ఈ దేహికి నితకాను

  సాదితచిన సకలము జయము
చ. 1:    ఏది తుద యనన్ననఁడు ముగసును

  ఆదికి ననాది హరిమాయ
  సాదితచి సుజాజ్ఞని యపైతే
   యదస వదకిన యిహమే పరమటూ

చ. 2:   బలిమేది భవములనఁ బాయనఁగ
  కలిగి నటల్లలల్ల నఁ గరత్మితబు

 నిలకడలో నిరత్మిలనఁడెపైతే
   వలసిన చోటనే వానఁడికి సుఖము

చ. 3:   తని వది తగభోగములక
 తనలోపలనే దపైవకము
  చనవుననటూ శరణు చొచిచ్చెతే

    వనుకొనె నిద శ్రీ వతకట వభునఁడు



ప.అ.రేక: 0001-05 గజజరి సత: 15-005
పలల్లవ:    బలవతతునఁడవు నీవు పటట్టినదే యడేరను

     యిల మ దాసునఁడ నెపైత యినఁకనఁబోదు సుమత్మి
చ. 1:     సావ్వెమ నాలోని చతచల గణము లివ

  యేమ మానవు యతతపైనాను
    నీ మాయ మహిమో నీకనఁ బరాకెపైనదో
   నా మనసులోనఁ గొతత నలసునన్నదో

చ. 2:    దేవా పతచేతదిద్రియాల తీదపలనునఁ బెటేట్టి
   నీవ నా యదలోను నితడుకతడనఁగా

    యవళనఁ దరిగాదో యిది నీ వనోదమో
     నా వళల్ల మతద బుదిద్ధ నయ మయతదో

చ. 3:     అపాప్పు నేనఁ దొలిల్ల అజాజ్ఞని నెపైనదే
    తపాప్పు నేనఁడు గావ తగదా ననున్న

     చెపేప్పు నామాట వను శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీక
   వపప్పునదే యాతత్మి వలల్ల ననరాదు



ప.అ.రేక: 0001-06 బౌళ సత: 15-006
పలల్లవ:       అయోత యేమరి నే నానఁ డపప్పు డేమెపై వుతటనో

    అయతడ నీ దాసి నెపైతే ఆదరితతుగా
చ. 1:   అలల్లనానఁడు బాలనఁడవపై ఆవులనఁగాచేవళ

   చిలల్లర దటూడనెపైతే చేరి కాతువుగా
    వలల్లగా వటనఁడవపై రేపలల్లలో నుతడే నానఁడు
   గొలల్లత నయినా ననున్న కూడుకొతదుగా

చ. 2:     మేలిమ రామావతారవళ రాయి రపప్పు నెపైనా
   కాల మోప బదికితచి కాతువుగా

   వాలి సుగీగవులవదద వానరమెపై వుతడినాను
   యేలి ననున్ననఁ బనిగొని యడేరత్తి వుగా

చ. 3:    వారిధిలో మచచ్చె కూరాత్మివతారములపైన నానఁడు
   నీరలో జతతువునెపైనా నీవు గాతువుగా
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

  మోరతోపన నినాన్నళళ్ళ మోసపోతనఁగా



ప.అ.రేక: 0001-07 సాళతగనాట సత: 15-007
పలల్లవ:    ఎకక్కడి పరాకస్కృతము యేమ సేసని

    యకక్కడా బలవు నీ బతటల్లటట్టి తడినానఁ జెలల్ల ను
చ. 1:       నీ వలల్లనఁ బుటట్టిను బద్రిహత్మి నీవు సేసినదే మాయ

   భావతచి నీ కకలోనే బద్రిహత్మితడాలటూ
     కావతప నీ వలికవు కమత్మిని నట ట్టినఁ బనుల
    దపైవమా యిది యఱినఁగి నీ దాసునఁడనేనెపైతని

చ. 2:      భటూమ నీ దేవుల నీవు పటట్టితచిన దమస్కృతము
   శ్రీమతతునఁడ వనిన్నటా నీ సేసినటట్టివును

    యేమటవానఁడు యమునఁడు యకక్కడి మస్కృతుతవు మరి
   సామజవరద మ శరణు చొచిచ్చెతని

చ. 3:       ఏడనఁ జూచినా నీ దాసు లకక్కడానఁ జెడుట లేదు
    యడు లేదు శ్రీ వతకటేశ నీకను

     యేడ వధి యేడ సవ్వెరద్గీ మెకక్కడిది నరకము
    జాడతో నీముదద్రి నా భుజముల ధరితచిత



ప.అ.రేక: 0002-01 మాళవగళ సత: 15-008
పలల్లవ:      కరత్మి మతటా మాక మాయ గపేప్పువు గాక

    కరత్మిము ధరత్మిము నీ కలిప్పుతమే కాదా
చ. 1:     బద్రితుక మతటేనఁ జచిచ్చెన పరీకతుత్తి బద్రితుకనఁడా

   మత నారాయణసత్తి సము మానుమతటే మానదా
    కతలగా జలధుల కమత్మితటే రాళళ్ళ గావా
     యితవు నీక నెపైతే యేపని యపైనా నౌను

చ. 2:     మలసి బద్రిహత్మి మాయక మారమాయ సేయవా
     అల దబ్రాపదికినఁ జీర లక్షయ మతటేనఁ గావా

    కలగిరల నేలతో కతగ మతటేనఁ గతగవా
    యిల నీక వలసితే యేపనియపైనా నౌను

చ. 3:      యిటట్టిది వధి యనరా దిది యౌనఁగా దనరాదు
   పటట్టి నీవు దలనఁచిన యట ట్టినఁగాన

    యిటేట్టి శ్రీ వతకటేశ యితదరిలోననునఁ గావు
    యటట్టి నీక వలసిన యేపనియపైనా నాక



ప.అ.రేక: 0002-02 సాళతగనాట సత: 15-009
పలల్లవ:     అటట్టివానఁడనఁ గనకనే హరి నీదాసునఁడ నెపైత

   వటట్టిన యపరాధము లొడిడతచకో వశమా
చ. 1:      యనిన్న నేరాలపైననఁ జేసి యేమటానఁ ధీరని తపప్పు

     వునన్నత నీ లతక నెపైతే వరకె పోవు
    పనిన్న పగసేసి వచిచ్చె బలవతతుని మరనఁగ
    తనున్న దానే చొచిచ్చెతేను దకిక్కపోవునఁ బనులటూ

చ. 2:     వడిడన సొమెత్మిలల్ల నఁ దిని వనిన ఋణమునక
   బడడపేర వటట్టితేను బీత వాసును

   అడడమెపై జగడగాని ఆడరానిమాట లడి
   ముడిడమది కెతుత్తి కొని మొకిక్కతేనే పోవును

చ. 3:      పాపమే కూడుగ నుతడి పటట్టి నారా యతటేను
    చేపటట్టి వపైకతఠ మచిచ్చె చేరి కాచిత

      యేపన శ్రీ వతకటేశ యిద వనే పో నేను
     మటూనఁపన నీ యచచ్చె మోచి ముతదర నిలిచిత



ప.అ.రేక: 0002-03 గజజరి సత: 15-010
పలల్లవ:      ఇనిన్న యుపాయము లితక నేడ కెకక్క శ్రీహరి

     పనిన్న నీ మఱనఁగ చొచిచ్చె పాయకతడనఁ గాక
చ. 1:   అనతతకోట జనత్మిములతదునఁ జేసినపాపముల

   మొనసి నేనొక జనత్మిమున నీనఁగినా
   ననిచి కరాత్మినుషాట్టి నము నేనఁడు సేయనఁబోతే

   పనివడి ముతతనీట బడబాగిన్న ఆరనా
చ. 2:   పకక్క కవలలవాబ్రానఁత కతభీపాకరౌరవాల

   వకక్క దేహననే పొతది వుతత్తిరితచేనా
   తకక్కక నేనఁడ ఘోరతపముల సేయనఁబోతే
   గకక్కన జలధి బుఱఱ్ఱైకాయ నితడేనా

చ. 3:     బలవపై అనాది వళల్ల వారిన సతసారము
   తలమోచి నేనఁ డితతలో తవవ్వెవసేనా

      నెలవపై శ్రీ వతకటేశ నే నేనఁడు పణత మతటతే
    చెలనఁగి పను గాలికి చితప చేనఁటలడడమా



ప.అ.రేక: 0002-04 గజజరి సత: 15-011
పలల్లవ:      ఎటవల సిదిదతచ నీ పనుల యవవ్వెర వనాన్ననవువ్వెదుర

    తటకన నుతడుట దాలిగతతయట తలనఁపల మేడామాడుగల
చ. 1:     నీవ బద్రిహత్మితడనాథనఁడవు నే నొక మశకమను

      యవల నీ పగతతక్షము గోరెద నెకక్కడి కెకక్కడ అసతగతత
    ఆవటతచి నేనఁజేసిన వపైతే నపరాధతబుల వవల

       కావ వనుచ నే నినున్ననఁ బలికెదను కడు సాహసునఁడనఁగా నేను
చ. 2:    నికక్కము నీవు సవ్వెతతతుగ నఁడవు నేమాయాపరతతతుగ నఁడనటూ

     యికక్కవ నీపపై భకిత్తి నేసదను యకక్కడికెకక్కడ అసతగతత
     యికక్కడ నే మోచినది కనొద్గీననఁగ నేడుజానలది శరీరము
     కకక్కసితచి నిను ధతనము సేసద కడుసాహసునఁడనఁగా నేను

చ. 3:        హచిచ్చెన నీ చితత్తిము గానా యేచిన నా భాగతము దలియా
     యిచచ్చెలనే బయలక మొరవటట్టిద యకక్కడి కెకక్కడ అసతగతత

      కచచ్చె పటట్టి శ్రీవతకటనాయక కరణతచిత వట నను నీవ
     గచచ్చెల వరకె నినున్ననఁ బొగడెదను కడుసాహసునఁడగా నేను



ప.అ.రేక: 0002-05 మతగళకౌశిక సత: 15-012
పలల్లవ:      దేవ నావలన గణము తలిసి కాచే ననేట

     య వఱిఱ్ఱైతనము మాని యిటేట్టి ననున్ననఁ గావవ
చ. 1:     నేరపే నాకనఁ గలిగితే నెటట్టిన నితదిద్రియముల

  బారినఁబడి బతటనెపై పతపసేతునా
    ఆరీత నేనే వవకి నెపైతే హేయపమేను

     కోరి బద్రిహత్మి మని నమత్మి కొతకక గరివ్వెతతునా
చ. 2:     నాలో బుదిద్ధ గలిగితే నలినఁ గామకో శ్రోధముల

    య లీల నాసొముత్మి లని యనున్నకొతదునా
   తాలిమ నాయతదు మతచితనముల గలిగితే
    మటూల నునన్న నా కరత్మిములే కటట్టివసునా

చ. 3:    చితత్తిమే కెపైవసమెపైతే చేరి సుఖదుతఃఖముల
  మతుత్తి నఁడనెపై మఱచి యేమరివుతదునా

    అతత్తిన శ్రీ వతకటేశ అతతరాతమని నీవు
   తతత్తిరప నా పసనీ వఱనఁగవా



ప.అ.రేక: 0002-06 బేళ సత: 15-013
పలల్లవ:     చదివవ వదము లచారము మదినఁ బటట్టిడు

    మదనాతురనఁడ నాక మతచి తన మేది
చ. 1:      ముటట్టి యోగతము గానివ మోచితనఁ దోల నెముత్మిల

   అటట్టి బద్రితకేననే ఆసల బెటట్టి
     జటట్టిగానఁ బాబ్రాణము తీప చావతటే వలతు నేను

    యిటట్టి యజాజ్ఞనికి జాజ్ఞన మెటట్టి గలిగీని
చ. 2:      కావల ననుచనఁ గోరి కడుప నితచిన రచి

    యపల హేయమెపై వళల్ల యేనఁ జూడగానే
    దావత మనసతదుకే తగిలీనఁ గాని రోయదు
   భావతచి ననెన్నతఱనఁగని భావ మెఱినఁగీనా

చ. 3:     యోని గతునఁడనెపై పటట్టి యోనికి మగన్ననఁడనెపైత
   పూని లోకబతడనఁ డనే బుదదఱినఁగీ
     నేనా యతత సిగెద్గీబునఁగ నీవ వచారితచి కావు
    శ్రీనిథి శ్రీ వతకటేశ చేతలోని వానఁడను



ప.అ.రేక: 0003-01 దేసాళత సత: 15-014
పలల్లవ:    ననున్ననితతగా గడితచి నాయమా దిగవడువ

  అనిన్నటా రకతచకోవ అతతరాతమ
చ. 1:     సొముత్మి వోవసినవానఁడు చటట్టి చటట్టి వధులలల్ల

   కమత్మిర వదకీనట కనన్న దానఁకాను
    నమత్మిన ఆజాజ్ఞనములో ననున్ననఁ బడ వసికొని
  అమత్మిరో వరకతదురా అతతరాతమ

చ. 2:   వోడబేరమాడేవానఁడు వకక్కదరి చేరిచి
  కూడిన యరస్థిము గాచికొనీనట
     యడనే పగపతచములో యిటేట్టి ననున్న దరి చేరిచ్చె

  వోడక కావనఁగరాదా వోయతతరాతమ
చ. 3:     చేరి వుపప్పుమేత్మివానఁడు చిటల్ల వనఁ గననఁడట

   వరకే శ్రీ వతకటేశ వోపకతోడ
   ఆరయ ననున్ననఁ బుటట్టితచినటట్టివానఁడవు నా

    భార మేరీతనెపైన మోవు మతక నతతరాతమ



ప.అ.రేక: 0003-02 లలిత సత: 15-015
పలల్లవ:     ఇచిచ్చెతవ తొలేల్ల నాక యియతనఁగల వనిన్నయును

    మచిచ్చెక నీ శరణనన్న మాతగమే చాలటూ
చ. 1:    సామపతము నడుగ సారటూపతము నడుగ

  కామతచి సాయుజతసాలోకతము లడుగ
     భటూమనఁ గాని పాతాళతబుననఁ గాని దివనఁ గాని
   సామాన నీదాసులతో సహవాస మయతవ

చ. 2:    కాయసిదిద నడుగ కరత్మిఫల మడుగ
    ఆయడ దేవ పటట్టిము లవ యడుగ

   యయడ నేనఁడే కాని యితకొకక్కనానఁడెపైనానఁగాని
    చేయార నీ దాసులసేవ నాక నియతవ

చ. 3:     దేవునఁడవు నీవ మాకనఁ దలిప యాచారతల
   శ్రీ వపైషరవులే గత చికిక్కనవళ
    శ్రీ వతకటేశవ్వెర జీవము బారము నీది

     పావన మెపైత మతక పల చితత లేల



ప.అ.రేక: 0003-03 బౌళ సత: 15-016
పలల్లవ:    నాగణల దలనఁచక నీగణలే తలనఁచకో

  యేగతనీ మానరాదు యితకనెపైనాను
చ. 1:      తచిచ్చె నా గరనఁడు నినున్న తరవారాధన సేయ

  నిచిచ్చెనానఁడు తలనఁచకో యితకనెపైనాను
    అచచ్చెమోప దాసునినఁగా నతగవతచిరి నీ దాసు

    లిచచ్చెల ననున్ననఁ జేపటట్టి మతదులక నెపైననాను
చ. 2:    శరణగతరక్షణ చాటత నీ భకత్తి లకనఁగా

  యిరవుగానఁ దలనఁచకో యిదియపైనాను
     తరమతతగమే ననున్ననఁ దచిచ్చె నీ సొముత్మిగనఁ జేస

   యరవు లేక కాచకో యితదులకెపైనాను
చ. 3:     యిటట్టి అభయ హసత్తి మెతత్తిత వవవ్వెరికినఁగా

  యటట్టినెదుటనఁ దలనఁచ మదియపైనాను
      గటట్టిగా శ్రీ వతకటేశ కడు నీ నాస మతదమే

  యటట్టియినానఁ దలనఁచకో యితకనెపైనాను



ప.అ.రేక: 0003-04 బౌళ సత: 15-017
పలల్లవ:       హరి నీవు నాక లతచ మేమచేచ్చెవు అనిన్నమరత్మిముల చెపప్పుదునా

      దొరవతటా మొకిక్క నీ దాసులతోడ తుచచ్చెప నీ చేనఁతచెపప్పుదునా
చ. 1:     ఆలల్లనానఁడు నీవు మెపైలనన్న చొకక్కయత నతటకొనన్నసుదిదచెపప్పుదునా

      గొలల్లతలవాడ చనఁకట నీ తపప్పు కోరి చేసినది చెపప్పుదునా
   వలిల్లవరిగా రేపలల్లలోపలి వనన్నముచిచ్చెమల చెపప్పుదునా

    తలిల్లబడడ నొకక్కవానిగనఁ జేసిన ధరత్మిపతగవు చెపప్పుదునా
చ. 2:      మేట మనవపై ఆనఁకటకినఁ జినన్నమలనఁ దినన్నసుదిద చెపప్పుదునా

     పాటతచి నీ సరిబావమరనఁదికి బతడి రొపప్పునది చెపప్పుదునా
    గాటప టసురకామనులతోడ కలల్ల లడినది చెపప్పుదునా

     యటవటట్టి కొని నీప బోయదాని యతగిలి దినన్నది చెపప్పుదునా
చ. 3:     దనవస్కృతత్తినఁ బోయి బలిచకగవరిత్తినఁ దిరిసికొనన్నది చెపప్పుదునా

     ఆనితచి శ్రీపతపాదాల నీమెడ నతట గటట్టి కొతట చెపప్పుదునా
    దానవాతతక శ్రీ వతకటేశవ్వెర దపైవమని నినున్ననఁజెపప్పుదునా

     పానిపటట్టి శరణతటేనఁ గాచేట పర మేకాతతము చెపప్పుదునా



ప.అ.రేక: 0003-05 శదద్ధవసతతత సత: 15-018
పలల్లవ:    మఱనఁది యనుచ ధరత్మిజనఁడు భద్రిమసునట

   యఱకతోడి వవక మెవవ్వెరియ దునన్నది
చ. 1:    గరడవాహన మెకిక్క ఘనబాణుని నరికి

  తరిగినా నమత్మిరెపైరి దేవునఁడవని
  నరకాసురనినఁజతప నాతులనఁ బదారవల

  వరసి పతడాల్ల డినది వవకితచరెపైరి
చ. 2:    బలశతఖచకగముల పటట్టి బాలకలనఁ దచిచ్చె

  తలిపనా నమత్మిరెపైరి దేవునఁడవని
   సొలసి వశవ్వెరటూపము చటూప అగగపూజగొని
   వలయ నీ మహిమల వవకితచరెపైరి

చ. 3:     పకక్కన దబ్రాపదినఁ గాచి బద్రిహత్మిచే మొకిక్కతచకొని
  దికెపైక్కైనా నమత్మిరెపైరి దేవునఁడవని

     దకిక్క శ్రీ వతకటేశ యితదరికి వరము లిచిచ్చె
   వకక్కస మెపైతవ నానఁడు వవకితచరెపైరి



ప.అ.రేక: 0003-06 శదద్ధవసతతత సత: 15-019
పలల్లవ:      నేము నీ కనుతలమా నీవు మాలో లేవా

    య మేరలనే మముత్మి యేలకొతదు గాకా
చ. 1:     ధర వభీషణునఁడు మ తలిల్ల కడవానఁడా

   నిరత ఘతటాకరరనఁడు నీ తతడిద్రివానఁడా
    యిరవపై ధస్కృవునఁడు మ యిలల్ల లి కడవానఁడా
   శరణనన్న మాటలోనే సరగనఁ గాచితవ

చ. 2:    మునిన్నట శబరి నీక ముమత్మినుమరాల
   మనన్నక వుదద్ధవునఁడు మ మేనమామా

   పనిన్నన వుడుత నీక పాయరానిచటట్టిమా
    యనన్ననఁగ వరల నెలల్ల నితతలో మెచిచ్చెతవ

చ. 3:     అహలత నీ కూతురా అకూగ రనఁడు గొడుకా
   వహరితచ నీక శ్రీ వతకటేశనఁడా

    వహి ముతాత్తి తల నీచే వరముల గొనన్నవార
    మహి నితదులకెపో నీ మఱనఁగ చొచిచ్చెతని



ప.అ.రేక: 0004-01 బౌళ సత: 15-020
పలల్లవ:     వనన్నల దొతగిల నాట వఱిఱ్ఱైవా నీవు

     వనన్న కనన్న జాడ గాదు వఱిఱ్ఱైవా నీవు
చ. 1:    మఱి యజాజ్ఞనతబున మమెమెుత్మిలల్లని జీవుల

   వఱిడివపై మోచేవు వఱిఱ్ఱైవా నీవు
    వఱే నారపేర నుడివతే నీ పేరనీవు

   వఱలేని చటట్టిమవపై వఱిఱ్ఱైవా నీవు
చ. 2:   బతటలపైన వారికెలల్ల నఁ బరతతతుగ నఁడవపై

    వతట వతటనఁ దిరిగేవు వఱిఱ్ఱైవా నీవు
    అతట రెతడు కచేలని యడుకలకే మెచేచ్చెవు
     వతటే మాక నవువ్వె వచచ్చె వఱిఱ్ఱైవా నీవు

చ. 3:    పావనమెపై లోకలలల్ల బదుకనఁడతటానఁ బేరల
   వవల వటట్టి కొతటవ వఱిఱ్ఱైవా నీవు

    శ్రీ వతకటేశనఁడవపై చేరి వరము లిచేచ్చెవు
   వవగ నెవవ్వెరికెపైనా వఱిఱ్ఱైవా నీవు



ప.అ.రేక: 0004-02 లలిత సత: 15-021
పలల్లవ:   సరేవ్వెశవ్వెరనఁడవు సవ్వెతతతుగ నఁడవు నీవు

  సరోవ్వెతత్తిమునఁడ ననిన్నచచ్చెటనఁ గావవ
చ. 1:     శకిత్తి కలిగితే నీ సరస దేవునఁడనఁగానా

    యుకిత్తి కలిగితే నే నొడల మోతునా
    యుకిత్తియు శకిత్తియు నొకట లేక నీ

   భకత్తి నఁడ నెపైత ననున్ననఁ బాలితచవ
చ. 2:     బహు పణుతనఁడ నెపైతే బద్రిహత్మిపటల్ల మేలనా

   సహజవజాజ్ఞని నెపైతే సతసారీ నౌదునా
  వహితపణతజాజ్ఞన వముఖునఁడనఁ గనకనే

  నహిశయనునఁడ శరణతటనఁ గావవ
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ నీవు చేసిన పగతమ నితతే

      నీ వఱనఁగనిది లేదు నేరప నా యతదు నీదే
     భావము లోపల నీవ పపైకొని బుదిద్ధ యియతనఁగా

   నీవానఁడ ననుకొతట నేనఁడు గావవ



ప.అ.రేక: 0004-03 హిజిజజి సత: 15-022
పలల్లవ:      నేనెపైతే నీడేరదు నీక లీల మాతగ మతతే

    మానక ననేన్నల కొమత్మి మాధవ గోవతధ
చ. 1:      నీవు ననున్న మనిన్నతచితే నీ మహిమలోనఁ గొతత

    ‘  యవల వలిత యౌనా య లో భ మేల
   కావతచి పాలజలధికడ నొకక్క తుతపర

   వవగ వదలితచితే వలిత యతదులక
చ. 2:    వడకరిత్మినెపైనా ననున్న వనక వసుకొతటేను

    గొడవ నీక వచచ్చెనా కొతక నేనఁటకి
    గడుసు దొతగెపైన వానఁడొకనఁడు కొతడలో దానఁగితే

   యడ మచిచ్చెనకొతడక హీన మయతనా
చ. 3:     కతదువ శ్రీ వతకటేశ కరణరసము నాపపై

   చితదరాదా అనుమాన చితత లేనఁటకి
   యితదరిపపై సటూరతనఁడు యతడల గాసితేను
  అతదుకొనిన్న కిరణల ఆరగిపోయనా



ప.అ.రేక: 0004-04 పాడి సత: 15-023
పలల్లవ:   రామచతదాబ్రా రామభదాబ్రా రఘువరా

    నీ మహిమ దలినేరా నేనఁట వార
చ. 1:     అరయ జటాయువున కటట్టి మోక్ష మచిచ్చెతవ

  హరనివలల్ల వరిచి అలరితవ
     యిరవపై రాతకినఁ బాబ్రాణ మచిచ్చెత వతతట నినున్న

    నరనఁ డతటా నుతడిరిగా నానఁట వార
చ. 2:    నెమత్మిది సరయువులో నితచిత వపైకతఠము

   పమత్మి మారతకి బద్రిహత్మిపటట్టి మచిచ్చెత
   దుముత్మిలగ రాక్షసులనఁ దుతుత్తి ముర సేసితవ

  నమత్మిరిగా రాజవతటా నానఁటవార
చ. 3:     యతదునునఁ జెడని పటట్టి మచిచ్చెత వబీషణుని

  కతది పరశరాముని నతగవతచిత
    యితదునే శ్రీ వతకటేశ యఱనఁగక దశరథ
  నతదనునఁడే యనిరిగా నానఁటవార



ప.అ.రేక: 0004-05 శదద్ధవసతతత సత: 15-024
పలల్లవ:      ఏమ నడుగ నొలల్ల నెచచ్చెకొతదు లన నొలల్ల

   కామతచి నీ వచిచ్చెత కెపైవలతపదము
చ. 1:     పటట్టి గలక వరవ భటూమలోన హరి నీక

    అటట్టి నీ దాసునఁడ నేనెపైతేనఁ జాల
   వటట్టికి నేజాతనెపైనా వరవ నీనామముల
    వటట్టి నా నాలికమనఁద నుతడితేనఁ జాల

చ. 2:     వఱవనఁ బాపములక వయపైనా హరి నీ
  యఱలేని కెపైతకరతమచిచ్చెతేనఁ జాల

    వఱవ నితదిద్రియముల వతలక నీ వాతత్మి
   నుఱక బోధనుతడవపై వుతడితేనఁ జాల

చ. 3:      ఏ లోకమెపైన వరవ యకక్క శ్రీ వతకటేశ
    పాలితచి నీకస్కృప నాపనఁ బారితేనఁ జాల

     కాల మెటఱల్లన వరవ కరత్మి మెటఱల్లన వరవ
   యేలిన నీదాల ననిన్నయతకొతటేనఁ జాల



ప.అ.రేక: 0004-06 భటూపాళత సత: 15-025
పలల్లవ:    భారము నీపపైవసి బద్రిదికియుతడుటే మేల

   నారాయణునఁడ నీవ నాకనఁ గలవనుచటూ
చ. 1:    శరణన వరపయత సామజమునఁ గాచినటట్టి

  వరస దావతపడి వచేచ్చెవతటా
    హరి కస్కృషర యన వరపయత దబ్రాపదివర

   మరవుగ నిచిచ్చెనటట్టి యిచేచ్చెవో యనుచ
చ. 2:      చేత మొకక్క వరపయత చర లిచిచ్చె యితతులక

   బానఁతపడడటేట్టి ననున్ననఁ బెపైకొనే వతటా
   ఆతల నమత్మినఁగ వరపయతనఁ బాతడవులవలనఁ

    గాతరాన వతట వతటనఁ గాచియుతడే వనుచ
చ. 3:   ఆరగితచమన వరపయత శబరివల

    ఆరయ నెతగిలి యన కతటే వతటా
    యేరీత నన వఱతు యిచెపైచ్చైనటల్లనఁ గావు
    కూరిమ శ్రీ వతకటేశ గోవులనఁ గాచినటల్ల



ప.అ.రేక: 0005-01 బౌళ సత: 15-026
పలల్లవ:     రామ రామ రామకస్కృషర రాజీవలోచన నీక

   దమువతటబతట ననే తేజమే నాది
చ. 1:      వారిధి దానఁట మెపప్పుతచ వాయుజడ నేనఁ గాను

   సారెనఁ జవుల మెపప్పుతచ శబరినఁగాను
    బీరాన సత నిచిచ్చె మెపప్పుతచ జనకనఁడనఁగాను
    యేరీత మెపప్పుతతు ననున్న యటల్లనఁ గాచేవో

చ. 2:      ఘనమెపై మోచి మోపప్పుతచ గరడునఁడ నేనఁ గాను
    కొననఁ గామసుఖ మచచ్చె గోపకనఁ గాను

    వనుతతచి మెపప్పుతచ వయినోళల్ల భోగినఁ గాను
  నినునెటల్ల మెపప్పుతతు ననునఁగాచేదటాల్ల

చ. 3:     నవువ్వెచనఁ బాడి మెపప్పుతచ నారదునఁడ నేనఁగాను
    అవవ్వెలనఁ బాబ్రాణ మయత జటాయువు గాను
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యిట నీకే శరణతట

     రవవ్వెల నా తర వద రకతచే దట ల్ల



ప.అ.రేక: 0005-02 లలిత సత: 15-027
పలల్లవ:     ఉనన్నమాట లిక నేల వో దేవా

   యనన్నట కిదేమాట యితకా నితకాను
చ. 1:       కొతత నా కరత్మిఫలము కొతత నీ రక్ష కతవ్వెము

    యితతలో రెతడు గలవా యేమో దేవా
   అతతరాతమవ నీవు ఆడేటబొమత్మిను నేను

    చెతతనఁ గాచట నీపని సేవసేయ నాపని
చ. 2:      నే నపరాధి నయేతది నీవు వహితచ కొనేది

     య నెపాల రెతడూ నేల యేమో దేవా
    మానక యిటల్లయితే నీ మహిమక గరతేది

    ఆని చితతతచే నతదుల కపకీరిత్తి యనుచ
చ. 3:       మెదలే నా యధమము మ ఘనత యతచి కావు

    యిదియే నా వనన్నపము యేమో దేవా
     యదుట శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా నీ బతట బతట
    పదివల నా నేరాల పటట్టికమ యినఁకను



ప.అ.రేక: 0005-03 నాళతగనాట సత: 15-028
పలల్లవ:     నీ వానఁడనెపై నేను నిచచ్చెల సతసారము

    యేవధి నుతడిన నీకే యితతా శలవు
చ. 1:     కొమత్మి రాణవాసమెపై కోరి మటూల నుతడినాను

   నెమత్మిది దినాల మగనికి శలవు
    కమత్మి వడిడతచినయటట్టి కతచములోని కూర లలల్ల
   దొమత్మి వతదారగితచేది దొరకే శలవు

చ. 2:     పతట కొలచ కొటారన పానఁతరలోనఁ బెటట్టినాను
   అతటక రాచముదద్రిక ఆదే శలవు

     యితటవానఁడి జనెన్న వటట్టి యతత వుదిదనఁ బెటట్టినాను
    వతట వతటనఁ దన యిలవలప్పులకే శలవు

చ. 3:     పకక్కవ సొముత్మిల దానఁచి పటట్టిలోన నుతడినాను
  నికక్కము సొముత్మిగలవానికే శలవు
    అకక్కజప శ్రీ వతకటాధిప నీ శరణతట

    మకక్కటప నా జనత్మిము మకే శలవు



ప.అ.రేక: 0005-04 శదద్ధవసతతత సత: 15-029
పలల్లవ:    ఎతతపరమబతధునఁడవు యేమని నుతతతు మముత్మి

     అతత నినున్న మఱచి నే నపరాధి నెపైతని
చ. 1:   దురితములే నేనఁజేసి దునఁఖమునఁబొతదేనానఁడు

    తొరలి ననున్న రోసి తొలనఁగ వపైత
   నరకము చోచేచ్చెనానఁడు నాక నతతరాతమవపై
   పరనఁడు వనఁడేల యని పాయవపైతవగా

చ. 2:     జనని గరద్భామునతదు చరినఁ బడి వుతడేనానఁడు
   వనుబలమవపై ననున్న వడువ వపైత

   పననఁగి పతచేతదిద్రియాల పరవనఁకల యతనానఁడు
   అనుభవతపనఁగనఁ జేసి అతదుక లోనెపైతవ

చ. 3:     యటట్టి నేనఁగోరిన అది యిచిచ్చె పరతతతుగ నఁడవపై
   మెటట్టి కొని నా యిచచ్చెలో మెలనఁగితవ

    యిటట్టి య జనత్మిమున ననేన్నలి శ్రీవతకటేశ
    పటట్టి నీ దాసులలోనఁ దపప్పుక మనిన్నతచితవ



ప.అ.రేక: 0005-05 దేసాళత సత: 15-030
పలల్లవ:       ఏ యాజజ్ఞ అయిననఁ బెటట్టి యిదివో నా దురజనము

    యే యపరాధమో కాని యితతేసి సేసితని
చ. 1:     ఆముకొని నీ దాసునఁడ ననేట సలిగలను

   వమారనఁ బాపములక వరవ నెపైతని
    నీ మఱనఁగ చొచిచ్చెనటట్టి నిజగరవ్వెమే నమత్మి

   నేమప పణతముల మానిత నేను
చ. 2:      తగిలి నీ ముదద్రి మేన ధరితచిన చనవున

   పగటన దేవతల పతప సేయను
    నగతా నీ నామము నాలికనునన్న బీరాన

    జగత నితత కరత్మిము జారి పోనఁదోసితని
చ. 3:     హతత్తి నాకనఁగలవు నీ వతతరాతమ వనుచ

   వుతత్తిమోపాయము లలల్ల నొలల్ల నెపైతవ
     యితత్తిల శ్రీ వతకటేశ యేలికవు నీ వని

  మతుత్తి నఁడనెపై అనతచితత మఱచితని



ప.అ.రేక: 0005-06 దేవగాతధరి సత: 15-031
పలల్లవ:    శరణగతనే యతచనఁగ నితుతలపైరి గాక

   పరమపరష నీ పరికర మెలల్లను
చ. 1:     కరాత్మిచరణనఁ గొని కలగవు నీ వతటే

   కరత్మి మేమ సేయనఁగాను కరినఁగాచిత
    ధరత్మితపముననఁ గాని తగలవు నీ వతటే

   ధరత్మిమే మెఱనఁగనయత తగ నజామడునఁడూ
చ. 2:      వదము చదివ నినున్న వదకి కనే మతటే

   వదమే మెఱనఁగ నీచవధి గహునఁడు
    ఆదిమతముననఁ గాని అట నినున్ననఁగాన మతటే

   యే దస ఘతటాకరణత్మినఁడే మతమువానఁడు
చ. 3:     వరారశ్రీమముననఁ గాని వడి నినున్ననఁ గనేమతటే

   వరార శగమము లేవ వాలీత్మికికి
    పూరర శ్రీ వతకట పరషోతత్తిమ నినున్న

  వరిరతచి ఘనులపైరి వరనారదాదులటూ



ప.అ.రేక: 0006-01 గజజరి సత: 15-032
పలల్లవ:      ఇది నీక నుపకార మతతగా నేనఁ జేసిత

     కదిసి య మే లతచి కావుమ ననున్న
చ. 1:       భటూమ నే నొకక్కనీచనఁడనఁ బుటట్టినఁగానఁ గదా మ దయ

     వమార నా మనఁదనఁ బారి వల లటట్టిను
     నేమపనఁ బుణుతనఁడ నెపైతే నీ దయకనఁ బాతగమేది

    యేమటకి రాక మటూల నిట వస్కృధవుతడునఁగా
చ. 2:    పటట్టి దరిదద్రివు నాక పొతచి సతపదలియతనఁగా

    యిటట్టి నీ లకపతతవ్వె మెనిన్నకె కెకెక్క
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీ దాసుల కతాననే

     రటట్టి కెకెక్క పతతము మఱనఁగ రాజ వపైతవ
చ. 3:        చికిక్క నే దోషాల గడునఁ జేయనఁగానఁ గా నీ నామము

    రొకక్కముగా ననున్ననఁ గాచి రటూఢి కెకెక్కను
      దికక్కల మా వతట వారి తగవ సేయ కతడితే
      యకక్కడ నుతడు నీ నామ మే మతదునక వచచ్చె



ప.అ.రేక: 0006-02 సౌరాషట్టి సత సత: 15-033
పలల్లవ:     ఏలిన వారికినఁ బోదు యడేరితచనఁ దమసొముత్మి

   కాలకాసు సేయకనన్న ఘనముగానఁ జేతుర
చ. 1:       పసు లే మెఱనఁగనఁగా పటట్టి కటట్టి మేప మేసి

   దసలనఁ బనుల సేయ దిదుద కొతదుర
      వసుధ ననన్నట వతట వానినఁ దచిచ్చె మ సేవక
     నెసనఁగ మెదిప కావు యేమ నే నెఱనఁగ

చ. 2:     బడడ లేమ యియతనఁగాను పేగమముతోనఁ గనన్నతలిల్ల
   వడుడ వటట్టి చనిన్నచిచ్చె వసనఁ బెతచను
    యడడనెపైనా నే నీక యతదునునఁ గొరకాగ కనన్న

    వడిడన జాజ్ఞన మొసనఁగి వరడితచి కావవ
చ. 3:     బానిలే దొడుడ గాన పరల దడవతేను

   దానికెపై వహితచకొని తాము వతుత్తి ర
      నేను నీ దాసునఁడ నితతే నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ

   పూనుకొని వచిచ్చె ననెన్నపడు గావవ



ప.అ.రేక: 0006-03 పాళతగనాట సత: 15-034
పలల్లవ:       మర సేసే పనులక మేము గోరే పను లేమ

    వరప నీ దపైవకమే నెరపదు గాకా
చ. 1:      ఎవవ్వెర నీకనఁ జెపప్పునఁగా నిల నపాతడవ మతటే

    అవవ్వెలనఁ గాకతడునఁ గాక అని యతటవ
   నెవవ్వెగ వభీషణునఁడు నినేన్నమ వనఁడుకొననఁగా
   రవవ్వెగా నటేట్టి లతకారాజత మొసతగితవ

చ. 2:    రమత్మిని యవవ్వెరననఁగా రామునఁడవపై వచేచ్చెసి
    యిముత్మిల నహలత శప మట దరిచ్చెత

    దొమత్మిలో నేమ చెపప్పునఁగా దటూరి వజయునికెపై
    కమత్మిర భీషత్మినిపపై జకగ మేల యతత్తిలివ

చ. 3:       చెలనఁగి ధుగ వుని కెలల్ల చెకక్కల నీ శతఖ మటూనఁది
   పలనుతుల చేకొని పటట్టి మచిచ్చెత

    యలమ శ్రీ వతకటేశ యేమ నెఱనఁగము
   యిల నిరహేతుకాన నెటఱల్లననఁ గావవ



ప.అ.రేక: 0006-04 దేసాళత సత: 15-035
పలల్లవ:     ఇదివో మా యజాజ్ఞన మెపప్పుడును సహజమే

  కదివ నీవననున్ననఁ గరణనఁచవయాత
చ. 1:      తలిల్ల చతకనునన్న బడడ తమతోనఁ జనున్న దాగతా

   వలల్లనఁడు తతడిద్రి యతుత్తి కో నొగినఁబోతేను
    మలల్లడ నీ మాయలో మరిగిన జీవముల
     మెలల్లనే మ సేవసేసి మముత్మినఁ జేరనఁ జాలము

చ. 2:     రెకక్కల మరనఁగపక రెకక్కల కితదనే కాని
    యకక్కదు వదదనే మేడ యతత వునాన్నను

   పకక్కన జనత్మిమెతత్తిన పగపతచప జీవులము
    యకక్కడెపైన వపైకతఠ మది గోరనఁ జాలమటూ

చ. 3:    నీరలో నుతడేట కపప్పునీటలోనే వుతడునఁగాని
   వరకే పరపమద నుతడ దతతపైనాను
   ఆరయ సతసారములో అజాజ్ఞనప జీవులము

     బోరన శ్రీ వతకటేశ బుదిద్ధ చెపప్పు కావవ



ప.అ.రేక: 0006-05 శతకరాభరణత సత: 15-036
పలల్లవ:    అతదుకే వఱనఁగయతని ఆహ నాక

    వతదుల నీ చేనఁత లివ వచారితచవయత
చ. 1:     నిగమాతతవదు లలల్ల నీవు పనులనఁ గావనఁగా

  వగటగా నానఁడెతదు వదకిరో
    జగత యోగీశవ్వెరల సరి నీవు గొలల్లతల

   తగిలినవళ నెటట్టి ధతనము సేసిరో
చ. 2:     పరమగరవు లలల్ల పాల నీవు దొతగిలనఁగా

   అరసి నీమహిమ లేమని చెపప్పురో
   సురల నీవు రేపలల్లచొచిచ్చె పారియాడనఁగాను

    ఇరవపై నీవతట వతట నెటాల్ల దిరిగిరో
చ. 3:     కోరి మునులలల్ల నీవు గోపాళలతో నాడనఁగ

  సారెనఁబొగడి యేమని చదువుదురో
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యదుట నీవుతడనఁగాను

    నేరిచి నీ దాసులలల్ల నినెన్నటాల్ల మెచిచ్చెరో



ప.అ.రేక: 0006-06 రామకిగయ సత: 15-037
పలల్లవ:     పరషోతత్తిమ నీవ బుదిద్ధచిచ్చె కాచట గాక

    శిర సతుత్తి కొని నవవ్వె సిగద్గీగాదా నాక
చ. 1:     పొసనఁగ పతచేతదిద్రియాల పటట్టిన దేహమే మోచి

   యసనఁగ జితేతదిద్రినఁయునఁడ నెటట్టియేత నేను
   వసగాని కోరికల వలలోననఁ జికక్కకొని

   యిసుమతతలో ముకత్తి నఁడ నెటట్టియేత నేను
చ. 2:     తొలిల్లట కరత్మిముచేత దొడడయపైన పటట్టి పటట్టి

   యలల్లవారిలో జాజ్ఞని నెటట్టియేత నేను
   మలల్లడి సతసారము మరగవానఁడవపై యుతడి

   యిలిల్లదివో వరకత్తి నఁడ నెటట్టియేత నేను
చ. 3:   పాపపణతప లోకలపతకిత్తిలోన నేవుతడి

    యేపన నీ భకిత్తివానఁడ నెటల్లయేత నేను
     రాపల శ్రీ వతకటేశ రకతచి కీరితనఁ బొతదు

    యపాట వానఁడ ధీరనఁడ నెటట్టియేత నేను



ప.అ.రేక: 0007-01 బౌళ సత: 15-038
పలల్లవ:     ఎకక్కడి మానుషజనత్మిత బెతత్తిన ఫలమే మునన్నది

     నికక్కము నినేన్న నమత్మిత నీ చితత్తిత బనఁకనటూ
చ. 1:    మఱవను ఆహరతబును మఱవను సతసారసుఖము

    మఱవను యితదిద్రియభోగము మాధవ నీ మాయా
   మఱచెద సుజాజ్ఞనతబును మఱచెద తతవ్వెరహసతము
     మఱచెద నురవును దపైవము మాధవ నీ మాయా

చ. 2:      వడువనునఁ బాపము పణతము వడువను నా దురద్గీణముల
     వడువను మకిక్కలి యాసల వషరనఁడ నీ మాయా

   వడిచెద షటక్కరత్మితబుల వడిచెద వపైరాగతతబును
    వడిచెద నాచారతబును వషరనఁడ నీ మాయా

చ. 3:    తగిలద బహులతపటముల తగిలద బహుబతధతబుల
   తగలను మోక్షపమారద్గీము తలనఁపన యతతపైనా

   అగపడి శ్రీ వతకటేశవ్వెర అతతరాతమవపై
       నగి నగి నను నీ వలిత నాకా య మాయా



ప.అ.రేక: 0007-02 బౌళ సత: 15-039
పలల్లవ:     కొతత్తిబతట పానఁతబతట కోరినానఁడు నేనఁడు నీక

    యితత్తిల జీతము సేసే యేలకోవ శ్రీహరీ
చ. 1:   యిరవదినలగరి కిటనే గమకానఁడ

 అరిదిదేహపటటూరి అమరగానఁడా
   నరయక నరసేట నలల్ల తలల్లజలిల్లవానఁడ

    యిరవపై జీతము సేసి యేలకోవ శ్రీహరీ
చ. 2:  కామునిగరిడిలోని కటారిసామువానఁడ

  లేమచటూపల పగల దివవ్వెలవానఁడా
   గోమున నేకాతగి నారగరితో నొఱటవానఁడ

   యమేటనెపైన ననున్న నేలకో శ్రీహరీ
చ. 3:    యేడునేడు లోకముల యకిక్క దిగినటట్టివానఁడ

  మేడెప సతసారమున మతచినవానఁడ
     వోడక వదకిత నీ వకక్కనఁడవ రాజ వనఁక

    యడనే శ్రీ వతకటేశ యేలకోవ శ్రీహరీ



ప.అ.రేక: 0007-03 ధనాన్నసి సత: 15-040
పలల్లవ:     హరినీ దాసతమునక నది యేమ సరిగావు

     ఆరయ శకడు నినున్న ననఁట నీయత తాయను
చ. 1:      వగలనఁ దపము సేసి వసిషట్టి నయేత నతటే

    వగి వసిషట్టి నఁడు మతట నొకక్క చకేక్క
     యగవ యజాజ్ఞల సేసి యితదుగ నఁడ నయేత నతటే

    దిగవ నా యితదుగ నఁ డొకక్క దికాప్పులనఁడే
చ. 2:      ఘనమెపైన యవు లిచిచ్చె కరరనఁడ నయేత నతటే

    వనర నాతనఁడు భువ నొకక్క రాజే
     అనువపై దానాల సేసి అమరతవ్వె మతదే నతటే

    కొన నది మేరవు కొతడమనఁది బద్రిదుకే
చ. 3:     అదిగాన యే యుపాయముల నే నొలల్లక

    కదిసి నీ శరణనే గత గతటని
      యదుట శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి నా దస చటూచి

   సదయునఁడవపై మముత్మి చకక్కనఁగ నేలితవ



ప.అ.రేక: 0007-04 సాళతగనాట సత: 15-041
పలల్లవ:     శనక సటూకరాదుల సుక మతదే పొతదినటల్ల

    ఘనము గానక మసి కసటూత్తిరాయ నాక
చ. 1:     యేపన బద్రిహత్మినతద మెఱనఁగని వానఁడనఁ గననఁ

   బాపప హేయసుఖమె బానఁత నాకను
  చటూపల వపైకతఠము చటూడనివానఁడనఁగన

   తీపల పగపతచమతదు తరమాయ నాకూ
చ. 2:    చాయల శ్రీహరి భకిత్తి చాలనివానఁడనఁగనక

   తోయరాని కరత్మిముల దొడాడ య నాక
    నాయతత నా జాజ్ఞనము నమత్మినివానఁడనఁ గనక
   మాయప సతసారమే మనసాయ నాక

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశ ధతనము సేయనివానఁడనఁ గనక
   అవలనఁ బరదేవత లరదు నాక
     ఈవల యితనఁడె ననున్న యితతగా మనిన్నతచెనఁ గన

     పావనమెపై జనన్న మది వచిచ్చె దోనఁచె నాక



ప.అ.రేక: 0007-05 ధనాన్నసి సత: 15-042
పలల్లవ:    పరము వరొకచోటనఁ బానఁత యునన్నదా

  తరమెపైన యమాయ తలియరగాని
చ. 1:    యపప్పుడు దేహతత్మి లరవులగానఁ జూచ

   యపప్పు డహతకార మట మానును
  అపప్పుడు దపైవము అఱచేతలోనివానఁడు
   కపప్పునది కీల గానర గాని

చ. 2:     యనన్ననఁడు సమబుదిద్ధ నెతదఱనఁ దానఁ జూచ
   నెనన్ననఁ డాసల మనఁదనిట రోయును

   అనిన్న పణతముల అతడనే సమకూడు
   యినిన్నటా నిది వచారితచర గాని

చ. 3:      యచోచ్చెట హరి భకిత్తి యిరవుగా మత కబుబ్బు
   యచోచ్చెట సతశయ మట మానును

    అచోచ్చెట శ్రీ వతకటాదద్రిశ కస్కృప యుతడు
    మచిచ్చెకె నిది గతట మానర గాని



ప.అ.రేక: 0007-06 సాళతగనాట సత: 15-043
పలల్లవ:     జపతయితచరె సరవ్వెజనుల య నామము తమ

  రసమునో పణతలక రామనామము
చ. 1:   శతతకరము రామచతదద్రి నామము

   భాబ్రాతతు లణనఁచ రామభదద్రి నామము
   వతతసుఖ మచచ్చె రఘువర నామమటూ, భటూమ

  చితత దరచ్చెనదివో శ్రీరామనామము
చ. 2:   కలిదోషహరము రాఘవనామము సరవ్వె

  ఫలదము సతాపత నామము
   కలక శోభనము కాకతస్థిస్త్సోనామము అని

  రలమెపైన దిదివో రామనామము
చ. 3:    గమత మెపైనది రఘుకలనామము అత

  సుముఖము దశరథసుత నామము
  అమతమెపై శ్రీవతకటాదిద్రి నాయకనఁడెపై

  రమయితచె యతని రామనామము



ప.అ.రేక: 0008-01 బౌళ సత: 15-044
పలల్లవ:    దపైవమా ననిన్నతదులోతగ మానిసినఁగానఁ జేసి

    యవల రకతచే మేల యిది చాలదా
చ. 1:    అవవ్వెలనఁ దిరిపములపై అతగలరేచ్చె జీవులలో

    యవవ్వెరినఁ బోలదు నే నెతచి చటూచితే
   రవవ్వెగానఁ గిగమకీటాలపై రమయితచే జతతువులలో
     యవవ్వెధి నే సరి గాక యతతవానఁడ నేను

చ. 2:     పాపము సేసి నరకబాధలనఁ బడే వారిలో
     యేపన ననున్ననఁ జూచితే యే నేమ బానఁత

  పపై పపైనజాజ్ఞనప పశపకమస్కృగాలలో
   తోపనటూకడే కాక దొరనా నేను

చ. 3:     యేమటవానఁడనెపై నినున్న ఇతకా నేనఁ గొసరదు
  పామరని ననిన్నతత పాలితచిత

    యేమని కొనియాడుదు యే నినున్న శ్రీవతకటేశ
    ఆమతచి నీ దాసులలో ఆరహమా నేను



ప.అ.రేక: 0008-02 సాళతగనాట సత: 15-045
పలల్లవ:    ఇదియే కామనిదాన మదియే మటూలధనము

    యిదియే నముత్మిట గాక యితరము లేల
చ. 1: '    న మే భకత్తితః పగణసతత' యనుమాట

  అమోఘమెపై నీ వానతయతనఁగా
    రమారమణునఁడ రత నీ దాసుల కెలల్ల

   నమో హి నితరవచారము లేల
చ. 2:  నానఁడు '    ’ మా మేకత శరణత వగజ యనుమాట

    పోడిమ దికక్కల నీ వపప్పుడు చాటనఁగా
    నేనఁడు నీ దాసులమెపై నెరవరితమ గాక

   వనఁడి వనఁడి కరత్మివువధులిడ నేల
చ. 3:  ఆల '  యగక్షేమత వహమతహ' మత్మినుమాట

  అలరచ తుదిపదమెపై వుతడనఁగా
   నెలవపై శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గొలిచినమాకనఁ
     గలిగె నీ కరణ యే కథల నేల



ప.అ.రేక: 0008-03 బౌళ సత: 15-046
పలల్లవ:   పరమ సుజాజ్ఞనులక పగపనున్నలక

  మరగరని మనఁదట మనసుతడవలదా
చ. 1:   ఆనఁకలిగొనన్నవానికి ననన్నముపపై నుతడినటట్టి

  యేనఁకట వుతడవలదా యశవ్వెరనిపపై
   కానఁకల వటలచటూప కాతతలపపై నుతడినటట్టి
  తేనఁకవ నుతడవలదా దేవునిమనఁదటను

చ. 2:    పసిబడడలక నాస పాలచతటపపై నునన్నటల్ల
   కొసరే భకిత్తి వలదా గోవతదునిపపై

    వసనఁ దరవరి తమ వడిదలపపై నునటట్టి
   వసియితచ వలదా శ్రీ వలల్లభుమనఁదను

చ. 3:    నెపప్పున ధనవతతునఁడు నిధి గాచియుతడినటట్టి
   తపప్పుక శ్రీ వతకటేశనఁ దగలవదాద

  అపప్పుసమెపైన భద్రిమ ఆలజాలలకనన్నటట్టి
   యిపప్పుడే వుతడవలదా యతని మనఁదనటూ

ప.అ.రేక: 0008-04 సాళతగనాట సత: 15-047



పలల్లవ:     ఎటట్టి గడితచె దపైవము యితదరికిని సుఖము
   పటట్టిన భద్రిమవతటది పతచేతదిద్రియ సుఖము

చ. 1:     పచిచ్చెవలనో తోనఁచ పతడుల్ల ముకక్కల వోవు
   మచిచ్చెకనఁ గాతతలతోడి మదిన సుఖము

     వచిచ్చె నటట్టి నేవుతడు పతడ పతడ నట ల్లను
     తచిచ్చె తా తొలిల్ల చేసిన దాన ఫలసుఖము

చ. 2:    మోవని యటేల్ల వుతడు ములిగేపాటభారము
   భావతచి యతుత్తి కొనన్న సతపద సుఖము

  కెపైవసమెపైనటల్ల తడు కడదానఁకా వళకలే
  తేవల ననుభవతచే దేహభోగసుఖము

చ. 3:      మకిక్కలి తీపపై వుతడు మసాల మనఁదట తేనె
  చకక్కట నానానఁట సతసారసుఖము
  తకక్కక శ్రీవతకటేశదాసులక చికిక్కవుతడు
  అకక్కడ నికక్కడను బద్రిహత్మినతదసుఖము



ప.అ.రేక: 0008-05 కొతడమలహరి సత: 15-048
పలల్లవ:     ఎనన్ననఁడు దేవుని గనే మెనన్ననఁడు బుదదఱినఁగేము

     తనున్ననఁదానే హరి మముత్మి దయనఁ జూచెనఁ గాకా
చ. 1:     మాటాడు టకక్కటే కాని మాకనునఁ బసులక

  చాటవనఁ బతచేతదిద్రియాల సరవ్వెసమమే
    గాటాననఁ జరియితచటే కాని రాళళ్ళకను మాక

   యటలేని భవబతదా ఎనిన్నయును సమమే
చ. 2:     దొడడదేహ మతతే కాని దోమలక మాకను

   జడుడ లేని జీవాతత్మి సరవ్వెసమమే
    ఒడిడన రచ లఱనఁగ దొడడవశేషమే కాని

  యడెడతనము మాకెపైతే నీజతతుసమమే
చ. 3:    చేరి చదువుటేకాని చిలకలక మాకను

  సారెక నక్షరముల సరవ్వెసమమే
     యరీత శ్రీ వతకటేశనఁడిట ననున్ననఁ గాచెనఁ గాక

    నేరమ యినాన్నళళ్ళ నాడేనే నితదరి సమమే



ప.అ.రేక: 0008-06 గతడకిగయ సత: 15-049
పలల్లవ:     వవరితచి చటూడనఁబోతే వఱనఁగయత నాక నేనఁడు

    తవరి పటట్టిని నానఁడు తనువు లతదుతడెనో
చ. 1:     జనని గరద్భాములోని సరినే నుతడే నానఁడు

    యేనసి యోడ నుతడెనో య యాస
    మునుప నతతక తొలిల్ల మునినఁగి పరలోకము

  కొనలనుతడెడినానఁడు కోపము లతదుతడెనో
చ. 2:    పొతుత్తి లలోపల నేను పొడల పటేట్టినానఁడు

  యితత్తిల జవవ్వెనమద మెతదుతడెనో
   నితత్తిము నిదురలోన నేనఁగలల గనేనానఁడు

     యతత్తి య కానఁపరము లివ యతదు నుతడెనో
చ. 3:   మానక పతచేతదిద్రియమతుత్తి నఁడనెపై వునాన్ననానఁడు

   య నేట బద్రిహత్మినతద మెతదుతడెనో
      తానే శ్రీ వతకటేశనఁడు దయనఁ జూచెనఁ గాక ననున్న

   ఆనుకొనన్నకరత్మిము యేమతటానఁ దా నుతడెనో



ప.అ.రేక: 0009-01 గజజరి సత: 15-050
పలల్లవ:   పాపము చేరవ పాబ్రాణునికి

  యేపననఁ బుణతత బేదోకాని
చ. 1:    ముకక్కన నునన్నది ముతగోపత బది

  యకక్కవ శతతత బతదునన్నదో
   చికక్కని యాసల చేతలో నునన్నవ
   గకక్కన వరతే కానము గాని

చ. 2:   కనున్నల నునన్నది కామాతధకారము
  యనిన్నక వజాజ్ఞన మెతదునన్నదో

   వునన్నది నాలక నటూరక దపైనతము
   యినిన్నట ధపైరతత బెఱనఁగము గాని

చ. 3:   అవగో తనువున ననాచారముల
  యివల సదద్ధరత్మిత బెతదునన్నదో

   వవరి మొసనఁగి శ్రీవతకటేశ నా
   భవ మడేరచ్చెనఁగ బద్రిదికితనఁ గాని



ప.అ.రేక: 0009-02 శదద్ధవసతతత సత: 15-051
పలల్లవ:    కలకాల మెవవ్వెరికినఁగానఁ బాటవడె దేహి

    వలలనఁ బడి తుద నొకరివానఁడునఁ గానఁడాయ
చ. 1:   పాపకరత్మిప మనసు పతచేతదిద్రియములకె

    చటూపచెచ్చెనఁ గాని దయనఁ జూడ దాయ
  దపనపటనాతయ దేహతబు రచలకె

     వాపతచె నను మొకము వడినఁ దనుప దాయా
చ. 2:    సిగద్గీమాలిన వయసు చెలల యతగిలిమోవ

   కొగిద్గీతచి దొరతనత బొసనఁగ దాయ
    నుగెఱద్గీన య యాస నటూరగరినఁ గొలిపతచి
   తగిద్గీతచి గరవ్వెతబు దరిచేరప్పు దాయ

చ. 3:     మాల గలసిన బదుక మాయలోనె కలప
   యేలకో ఘనసుఖత బయత దాయ

   యలోన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు ననునఁ గాచె
    నాలోని పొతదికల నాక నర చాయా



ప.అ.రేక: 0009-03 గజజరి సత: 15-052
పలల్లవ:   తలిసి బదుకరో దేహూలల

  వలనని తలనఁచినవారివానఁడే దేవునఁడు
చ. 1:     తనునఁ గొలవకూడితే తారము వటట్టినఁ డేలిక

   పననఁగి కొలవకనన్ననఁ బెటట్టి దేవునఁడు
   జనుగచ వడుతుర చటాట్టి ల దరిదుగ లపైతే
   వనువతటా నెతతయినా వడువనఁడు దేవునఁడూ

చ. 2:    అతతట ముదిసితేను అతగనల రోతుర
   అతతరాతత్మి యనన్ననఁడు రోయనఁడు దేవునఁడు

    వతతగా ననన్ననఁ దముత్మిల వసాన కలగదుర
    పొతతనే తా నలగనఁడు పటట్టితచిన దేవునఁడు

చ. 3:     వదిగి మటూల నుతడితే వరివార మఱతుర
   వదల కెతదునాన్న మఱవనఁడు దేవునఁడు

    తుదిముటట్టి రకతచ దుతఃఖము లలల్ల నణనఁచ
   యదుట శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడె పోదేవునఁడు



ప.అ.రేక: 0009-04 గజజరి సత: 15-053
పలల్లవ:   సిగద్గీమాలిన జీవునఁడు దా

  మొగిద్గీనచోటనే ములగనఁ గాక
చ. 1:   ఆల బడడలకనెపై యలల్లకాలము

 పాలమాలక పాటవడి
   తీలగా వచిచ్చెతే దేవుని దటూరను

   యేలో నానఁడే యిది యఱనఁగనఁడా
చ. 2:    కిముత్మిల వషయ కితకరనఁడెపై తా

  నముత్మిడు వోయ నతదులకే
  కముత్మికోవచిచ్చెన కరత్మిము దటూరను

  యిముత్మిల నానఁడిది యఱనఁగనఁడా
చ. 3:    బద్రితకి యనాప్పుళళ్ళ భద్రిమసి దేహమె

   మత లేక వోమ మనఁదటా
    గత యని శ్రీ వతకటపత జేర

  హితవని నానఁడె యఱనఁగనఁడా



ప.అ.రేక: 0009-05 గళ సత: 15-054
పలల్లవ:    అపప్పుడే కస్కృతారస్థి నఁడు అపప్పుడే లోకపూజతనఁడు

     తపప్పు లేదు ముపప్పు లేదు దపైవమే గరతు
చ. 1:      ఎవవ్వెనఁడు పణుతనఁడు గానఁడు యవవ్వెనఁడు పాతకి గానఁడు

    యివవ్వెలనఁ దొతట జనత్మిము లతచి చటూచితే
    నెవవ్వెగనీ జీవునికీ నేరపేది నేర మేది

   అవవ్వెల శ్రీహరి శరణనన్నదే గరతు
చ. 2:     పటట్టిని కలము లేవ భుజితచని వసుత్తి వది

     యిటేట్టి య జీవుల నెలల్ల యతచి చటూచితే
     గటట్టి దలిసిత మతదు కొతచమేది దొడడ యేది
    అటట్టి నిటట్టి హరిదాసునఁ డెపైనదే గరతు

చ. 3:     ఎఱినఁగి సేసు టేది యఱనఁగక మానుటేది
  తఱినఁ బద్రిపతచమునతదునఁ దలపోసితే

      మెఱయ పరస మతటే మఱి పపైనఁడే మను మేమ
    గఱిగా శ్రీ వతకటేశనఁ గొలచటే గరతు



ప.అ.రేక: 0009-06 శదద్ధవసతతత సత: 15-055
పలల్లవ:     ఏది యితదులో సుఖ మెవవ్వెర మతచివారల

    పాదు దలియని పాబ్రాణభద్రిమ యితతే కాక
చ. 1:     భోగితపచ పతడి పతడి పూచి రకత్తిమాతసము

  లగతనఁ బుతగదారాదు లలయితతుర
   చేగదేర వటట్టిగొనే చేతుల యిడుమలలల్ల

  సాగిన సభలలోన సతసారము
చ. 2:      వుఱక మేనిలోనఁ జొచిచ్చె వగి నితదిద్రియాల కేనఁచి

  అఱమఱపతచనఁ జచెచ్చె ననన్నపానముల
   యఱినఁగెఱినఁగి యుతడగా నేలినవాని కమత్మితచె

   తఱినఁ దనజనత్మి మెలల్ల ధనధనతముల
చ. 3:    వపప్పు గఱిగాక వరకనన్నవాని నతథల

  కపప్పున మపప్పుతచెను గస్కృహరామముల
     యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁ డేలి మముత్మినఁ గాచెనఁ గాక
   పపప్పుగానఁ దినె నినాన్నళళ్ళ పణతపాపముల



ప.అ.రేక: 0010-01 శదద్ధవసతతత సత: 15-056
పలల్లవ:     హరిభకిత్తి గలిగితే అనిన్నయు ముఖతము గాక

  వరసాచారము లలల్ల వస్కృథావస్కృథా
చ. 1:      మకిక్కలి నీట మునినఁగే మను కది సాన్ననమా

   కొకెక్కరధతనము సేసుకొరే అది యోగమా
      నికిక్క మేక ఆక మేయు నితడ నదే తపమా
    చికిక్క తలకితదు వలే జిబబ్బుడాయి సిదుద్ధ నఁడా

చ. 2:     పలల గహ నుతటే పోలితప ఋషల
    యలప గడడము వచ నితతలోనే యోగతనఁడా

   యిలనఁబక్షు లకాశన కేనఁగితే దేవతల
    వలసి కోనఁత యడవ నుతటే వనవాసమా

చ. 3:    మాకల మాట లడవు మౌనవగతముల
    కోక గటట్టిను బాలల కోరి దిగతబరల

     పపై కొని శ్రీవతకటేశ భకత్తినఁ డేమ సేసినాను
  చేకొని లోకములోని చెలల్ల బడులే



ప.అ.రేక: 0010-02 గజజరి సత: 15-057
పలల్లవ:     చెపప్పునఁబోతేనఁ బస లేదు శ్రీపతదాసుల ననున్న

    తపప్పుక చేపటట్టితేనే ధనుతనఁడ నే నెపైతని
చ. 1:    భద్రిమసి పొరలదోల పపై వసుకొనన్నవానఁడ

  యముకల యితటలో ఇరవపైనానఁడ
  తమతోడ మలమటూతగతతుత్తి లనఁ బాయనివానఁడ

    అమర మా కలగో శ్రోత మడుగ నేమటకి
చ. 2:    పటట్టిన చోటడిగితే పూనఁచి చెపప్పురానివానఁడ

 ముటట్టిరానిచోటనే మునినఁగేవానఁడ
  చటట్టి కొనన్న వతటగ కల జూబులకొపప్పువానఁడ

    లటట్టి మా యిలల్ల వర వదక నేమటకి
చ. 3:    నానుచనన్న నోరిలోని నరాల నాలికవానఁడ

   యే నిజమటూ నెఱనఁగని యడడవానఁడనటూ
    లోనుతడి శ్రీవతకటాదిద్రి లోకేశనఁడు ననున్న నేల
    తానకప మా గటట్టి తలనఁచ నేమటకి



ప.అ.రేక: 0010-03 బౌళ సత: 15-058
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర ననున్నదద్ధరితచే రితతట వఱవక మని

   అవవ్వెల నివవ్వెల శ్రీహరియే కాక
చ. 1:    రాపలనఁ బతచేతదిద్రియప రాచపపైర మేయనఁగాను

  పాపపణతమనేట బతదనఁ జికిక్కత
   వోప సతసారమనే వతదముపపై నడవనఁగాను

   కూపప జనత్మిముపాలపై కూయుచ నునాన్ననఁడను
చ. 2:    ఆసలనేట పదద అతగిటగాలల మతగి

   కోనేట మాయ వతటతటకతదేల నెపైత
    బాస దపప్పు చితత్తిమనే బతడారము గొలల్లలడి
   లసి కామాదులనే తలరల చేపడిత

చ. 3:    కాతతల మోహమనేట కారడవలోనఁ జికిక్క
   అతతట వజాజ్ఞనమారద్గీ మట దపప్పుత

    యితతలో శ్రీవతకటేశ నెఱినఁగితచె మా గరనఁడు
     మతతు కెకిక్కతచనఁగ నేను మతచి మేల గతట



ప.అ.రేక: 0010-04 సాళతగనాట సత: 15-059
పలల్లవ:    నేనఁడే హరిసేవ లయితే నితతభోగముల

   పోనఁడిమ దలసుకోవో బుదదఱినఁగి జీవునఁడా
చ. 1:    పకక్కన మనసులోన పాల దాగినటనే

  చకక్కని మాయలలో సతసారభోగముల
    నికిక్క నికిక్క నీళల్లలో నీడ చటూచనటాల్ల నే

  దికక్కల కరత్మిఫలము దిచచ్చెభోగముల
చ. 2:      కనున్నల మటూసి మదిలోనఁ గలల గని నటాల్ల నే

  పనిన్న లోకముల పగపతచభోగముల
   అనిన్నటానఁ దరలో బొమత్మిలట లడినటాల్ల నే

   ననన్నల బుటట్టి పరిగే జనత్మిభోగముల
చ. 3:    కడునఁ జతదమామ గటకల మతగినటాల్ల నే

  తడవ మోహితచ చితత్తిజభోగముల
  యడయక శ్రీవతకటేశనఁడు గరణతచితే

  అడియాలప టవుల ఆతత్మిభోగముల



ప.అ.రేక: 0010-05 బౌళ సత: 15-060
పలల్లవ:      తలిసిన వారికి తర వది మరి లేదు

   నలినాక్షునఁ బొగడెడి నామములో నునన్నది
చ. 1:      ఆకసాన లేదు మోక్ష మట పాతాళమున లే

   దకడ భటూలోకమతదు యతదు లేదు
   పపైకొని ఆసలలల్ల పారనఁదోలి వదకితే

   శ్రీకాతతునఁ బొగడేట చితత్తిములో నునన్నది
చ. 2:    సురలవదద లేదు సదితచ నమస్కృతము

    సరి దికక్కలతదు లేదు జలధిలో లేదు
  శరణగతుల పాతజలముల చేరిచ్చెకొనే
   హరిదాసులనఁ బటూజితచే అరచేత నునన్నది

చ. 3:     రాజసాన సుఖమేది రాసి కరత్మిమతదు నేది
  వోజతోడ నియతునఁడెపై వుతడేవానిది

   సాజాని శ్రీవతకటేశ సరిముదద్రిల ధరితచే
  తేజముతో వజాజ్ఞనదేహములో వునన్నది



ప.అ.రేక: 0010-06 భపైరవ సత: 15-061
పలల్లవ:   హరిశరణగత యతదుల కౌషధ

   మరవుగ నెఱినఁగిన నెకక్కదు వషము
చ. 1:    చతచన నొడిసేట సరప్పుము వతటది

  కతచములో తన కరత్మిము
  అతచే జననమరణదులే కోరల
  పతచల నాడును పటట్టినఁగరాదు

చ. 2:   బలసతసారము పడిగె దనికిని
   పొలసి దేహ మనుపటట్టినఁ బడి

   నలి నహూరాతగప నాలికల గోరల
  బలిమ నటూరకే పటట్టినఁగరాదు

e చ. 3:   మహి సుఖదుతఃఖముల మలకల
  సహజపనఁ బొరలే సతపదల

  యిహమున శ్రీవతకటేశనఁ డాడితచ
  బహుగత నేమటనఁ బటట్టినఁగరాదు



ప.అ.రేక: 0012-01 సాళతగనాట సత: 15-062
పలల్లవ:    వటట్టియాసల జికిక్క వడినఁబడుటే కాక

   కటట్టి కొనేట దేద కడ యేది
చ. 1:   జనన మరణశీలి జతతువు

   కనునఁగొననఁ దన కేది కాణచి
   తనువు కరత్మిమునకనఁ దా కటట్టి

   తనక వరే సవ్వెతతతగము లేవ
చ. 2:    లలినఁ జితత్తి మతదిద్రియముల లగద్గీసుత్తి డూ

   తొలనఁగనఁ దోయనఁగ నేది దొరతనమటూ
  అలమ కాలము సతసారాధీనము
    కొలనఁద వటట్టి దనక గరి యేది

చ. 3:   బతుకెలల్ల లోకాను బతధము
    గత గననఁ దన కినఁక గారణమేద

   యితవపై శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ గాక
   మతమరి యినాన్నళళ్ళ మెరయ నేద



ప.అ.రేక: 0012-02 లలిత సత: 15-063
పలల్లవ:  ఎతదలివానఁడనో యఱనఁగను

   కతదువ నీవ కావవ దేవ
చ. 1:    తలనఁతు నటూరకే దపైవము నొకపరి

  తలనఁతును సతసారధరత్మిము నొకపరి
   వలయనఁగ సాలీనఁడు వసిన కతడెయపై

   పొలసనఁ గాలము పొదుద కనఁ బొదుద
చ. 2:    ఒకపరి యకక్కదు వుబుబ్బుననఁ బొడవునక

   వకపరి దిగదును వరకే కితదికి
  యకదిగనఁగ కస్కృషికనఁడెతుత్తి యేనఁతమెపై

  అకటా కరత్మిము లడితచని
చ. 3:   ఆవల ననిన్నట నహతకరితచిత

  శ్రీవతకటేశవ్వెర సేవతచిత నినున్న
    చేవ లేక యిట చెఱకననఁ బతడెపై

   భావత బటవల పరిగెను నేనఁడు



ప.అ.రేక: 0012-03 గజజరి సత: 15-064
పలల్లవ:      రాజ బొజనఁగెపై గాజనఁగడియ మాట రామ రామకడుసదతములటూ

     తేజముతోడుత దపము పటట్టి క తలియక చనఁకట దవవ్వెదర
చ. 1:       దపైవము గలనఁడట తానె నమెత్మినట తనక పరాకస్కృత మెకక్కడి

    భావములోపల నమత్మిని కడమల సాపమతతే కాక
      యేవలనఁ జూచిన సవ్వెతతతుగ నఁడగ హరి యటట్టి సేసినా నటేట్టిను

     ఆపల నాతనిమఱనఁగ జొచిచ్చెతని అపరాధతబుల మఱి కలవా
చ. 2:      పరషోతత్తిమునఁడట తనున్న నేవనట పణతము లితకా వదకెడిదా

     యిరవుగ నెఱనఁగని అజాజ్ఞనప తన యడడతనము గాక
     ఆరయనఁగ నాతనఁడు సరేవ్వెశవ్వెరనఁడట అనిన్నటకినినఁ దా నేరనఁడా

   వరసపటనుమానము లినఁకనేటకి వఱపలమెఱపల మఱికలవా
చ. 3:     శ్రీవతకటపత అతతరాతత్మి యట చితతలసిలగల యకక్కడివ

   ఆవటతచి మతనఁదలియనికడమల ఆజాజ్ఞనము గాక
      శ్రీ వభుడతనఁడె యతచి చటూచినను సస్కృషిట్టి కెలల్ల రక్షకనఁడు

      కెపైవసమాయను మాక నితనఁడిద కడమల దొడమల మఱి కలవా



ప.అ.రేక: 0012-04 గజజరి సత: 15-065
పలల్లవ:      ఏనఁటకి నీ కితరమారద్గీముల యేల తవవ్వెదవు చితత్తిమా

     యటననఁ బద్రియాసపడి నీ వతతకతటే మరి తచేచ్చెవా
చ. 1:       నానావధు లేటకీ మును నారదాదు లఱినఁగిన తరవు చాలదా

     తటూనుచనఁ బొయతదవు మతముల తొలత శకనఁడువోయినలోకతబుల చాలదా
      మానక చదువుల వదకెదవు మరి పగహల్ల దునఁడు కనన్నగత చాలదా

    కానక కరత్మిములే చటూచెదవు గజేతదుగ బడుకది చాలదా
చ. 2:      ఇతకానీ వఱనఁగవా ఈతనఁడు లకకాతతునఁడు యితనినఁగొలచట చాలదా

      శతకల యితకా నేటకి శరణగతబర దితనిది యతనినఁగొలచట చాలదా
      పొతకప సస్కృషిట్టికి మటూలప బద్రిహత్మిను బొడుడ ననఁ బుటట్టితచె నితనఁడూ

     అతకెల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డతనఁడు అనాది వపైకతఠతబనఁది చాలదా



ప.అ.రేక: 0012-05 బౌళ సత: 15-066
పలల్లవ:      ఊరకే పాటల్లనఁ బడి వడలే నితత మనుచ

    ఆరిడి వస్కృధ తరిగీ నయోత పాబ్రాణ
చ. 1:     నరనఁడు నటూరేతడల్లవానఁడెపై నానఁడు చొచెచ్చె లోకము

   నరకమో సవ్వెరద్గీమో నవనఁ గాననఁడు
  పొరినఁదనునఁ బొదిగిన పతగమతగకళతాబ్రాదుల

   అరసి యనన్నటవారో అదియటూ నెతచనఁడు
చ. 2:     పనితో యిడుమ పాటవడి గడితచిన సొముత్మి

   తనకో వరలకో తా నెఱనఁగనఁడు
  అనుభవతచవలస అనిన్నట కరత్మిఫలల

   వనకో ముతదరో యిది వచారితచనఁడు
చ. 3:      నుదుట వాబ్రాసిన వాబ్రాల నోరినఁ జేతనఁ జటట్టి కొని

   తుదకో మొదలికో తొతగి చటూడనఁడు
    యిదివో శ్రీ వతకటేశనఁ డెదుటనే వునాన్ననఁడు

  కదిసి శరణతటేనఁ గాచనతనఁడు



ప.అ.రేక: 0012-06 సాళతగనాట సత: 15-067
పలల్లవ:    బుదిదమతతునఁడవుటనన్ననఁడు భటూమెలల్ల వఱఱ్ఱైల గాక

   తదుద కొనక సాతత్తితచి తరిగేర గాక
చ. 1:     బాలనఁడెపై బతత్తిలే వధి బరవుల వటేట్టినానఁడు

     వల నీ జీవున కది వఱిఱ్ఱై గాదా
  జాలివటట్టి తరిగేట జవవ్వెనమదముచేత

   తాలిమ లేకనన్నది మదనవఱిఱ్ఱై గాదా
చ. 2:      యడ యఱినఁగి యామనఁద యిలల్ల ముతగి లఱనఁగక

  వడగచచ్చెకాయలట వఱిఱ్ఱై గాదా
  పడుక వనఁదుఱవల (?)  పొడినఁబడి యాసల

    యిడుమపాట వడేట దిది వఱిఱ్ఱై గాదా
చ. 3:     తల మొల యఱనఁగక తఱి నిదిద్రితచేవళ

   వలి నోళళ్ళఱనఁగనిది వఱిఱ్ఱై గాదా
   అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డాతత్మిలో నుతడనఁగాను

    అల ముదిమది తపప్పుటది వఱిఱ్ఱై గాదా



ప.అ.రేక: 0013-01 దేసాళత సత: 15-068
పలల్లవ:     మాయలోనఁ బడి మాపాట మఱచిత మెతతయును

    పోయినది మాకనఁ దచిచ్చె పోగ సేయనఁగలరా
చ. 1:    మెటఱట్టిన కితదడు మనఁదడు లోకములల

    యిటేట్టి నా జనత్మిము లనిన్న యఱనఁగదురా
   చటట్టిడు జలధులల సపత్తి మారతములల

    వటట్టి నా కరత్మిఫలము లనన్నవా మచేతను
చ. 2:   నడచే యుగములల నానాదేవతలల

   చెడని నా భకిత్తియేదో చెపప్పుగలరా
  జడియని దికక్కలల సరినఁగలగిరలల

   వడిదల నాపటల్ల వవరితచనఁ గలరా
చ. 3:   వలసిన మునులల వదశసత్తి సములల

   సొలసి నాలోని హరినినఁ జూనఁపగలరా
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డెదుట నునాన్ననఁడు వనఁడే

   తలిప మనిన్నతచనఁగాను తేటతలల్ల మాయను



ప.అ.రేక: 0013-02 మలహరిసత: 15-069
పలల్లవ:     దానఁటలేను య మాయ దపైవమా నేను

    నీటననఁ జేసేవానఁడవు నీవ నీవ కా
చ. 1:     య మురికిదేహమే కా యతతకాలమెపైన నేను

   వోముకొని భటూమమనఁద నుతడనఁ గోరేది
     దోమట యితదిద్రియాలే నా తోడునీడెపై యుతడి ననున్న
   వమర బోగితచనఁ జేసే వనుబామెపైనది

చ. 2:     పొతచి నాకరత్మిము లేకా పటట్టితచి పటట్టితచి
   పతచల నా జనత్మిములపాల సేసేది
    అతచల య చితత్తిమెకా ఆసలసలనఁ జికిక్క

     సతచితమెపై నా కీ పొదుద చనివరి యపైనది
చ. 3:    చటట్టి కొనన్న సతపదేకా సటూదియపై నానానఁటకి

   జటట్టిగొని లోలోనే చవ సేసేది
    అటేట్టి శ్రీ వతకటేశ అతతరతగాన నీవకా
    పటట్టి గొమత్మివపై యుతడనఁగ బదికిత నేను



ప.అ.రేక: 0013-03 శదద్ధవసతతత సత: 15-070
పలల్లవ:    ఏమటనఁ గడమ యినఁక హరిదాసులక

  కామధేనువతట ఘనముకిత్తి గలిగె
చ. 1:   భగవనాన్నమ నిజపారిజాతము గలగ

   గగననఁప మా కోరికల ఫలితచె
   జగదేక పతరటూప చతదద్రిచతదిద్రికల గలగ
  మొగినఁ జకోరపనేతగముల తనవనఁబొతద

చ. 2:    పరమాతత్మి చితతనప భానునఁ డుదయితచనఁగా
   సరస మా చితత్తిజలజతబు లలరే

  హరికథాశగ త వసతతాగమము చెలనఁగనఁగా
   వరసతో వజాజ్ఞన వనమెలల్ల ననిచె

చ. 3:    చాల శ్రీ వతకటేశ సప్పురశవధిచే
   కాలజనత్మిప టనుము కనక మాయ

   వల నాతని కస్కృపాజాలజలనిధి చేత
   ఆలోల భకిత్తియను నమస్కృతతబు వడమె



ప.అ.రేక: 0013-04 రామకిగయ సత: 15-071
పలల్లవ:    అకక్కటా లోకోనన్నతునఁడు హరినఁజేరి యిటల్లయిత

    యకక్కవ సవ్వెరాద్గీని కెకిక్క యేకల వడుకటా
చ. 1:    హరికి మొకిక్కన మొకక్క లలప్పుసుఖమునక

  వరవఱనఁగక తావచచ్చె పటట్టి టా
   గరిమనఁ గొతడతతపపైనఁడి కలగటూరక మటూఢ

   నరనఁడు వలవ యిచిచ్చె ,సరినఁగొనుకొనుటా
చ. 2:   తలనఁచే హరిమతతగము తనభోగములకెపై

    నెలవు సేసికొని తానఁ జెనట యవుట
     పలి బతదివనఁట వోయి పూరేడునఁ బటట్టి తచిచ్చె

  ములచ మానవునఁడు ముదమతదుటా
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరని సేవతచి యితరలచే

  భావతచి యిపప్పుతచమని పనిగొనుటా
   కావతచి కలప్పువస్కృక్షము గాడిగతజగానఁ బానఁత

   ఆవల దురత్మిదదేహి అజాజ్ఞని యవుటా



ప.అ.రేక: 0013-05 బౌళ సత: 15-072
పలల్లవ:    ననున్న నేనే ఆహహ నవువ్వెకొనవలదా

    యినిన్న వలతుల నేను యదురి నాడేదుట
చ. 1:     చేరి దిగతబరి యట చరల దితడల్లటా

    సారెను వరత యట సతసార మటా
     పేర మౌన వగత యట బరదువాదము లటా

     యరీత నే దొర నట యితదరి వనఁడేదటా
చ. 2:    చపప్పుడయతనఁగా రట వుపప్పుపరికల నట

    గొపప్పుయిన తపసి నట కొలవ నట
    అపప్పుట నిరాహరి నట ఆరతభము లట
    చిపప్పులి మనసు ముడి సితగారా లట

చ. 3:    పతప జతేతదిద్రియునఁ డట పతడిల్లశోభనమట
    ముతపన మోక్షారిస్థి యట లతపట మట
   యితపల శ్రీవతకటేశ యినిన్నభావములనఁ బొతది

    తతపన నీ శరణని తలిసిత నటా



ప.అ.రేక: 0013-06 లలిత సత: 15-073
పలల్లవ:    చాలనఁ జాలనఁ దొలనఁగవో జాలికోపమా

  సలచ హరిమఱనఁగ చొచిచ్చెతనోకోపమా
చ. 1:      నీననునఁ బరల దిటట్టితే నాక వాసు లకిక్కతచి

  వనకనే వతుత్తి వుగా వఱిఱ్ఱైకోపమా
    ధనము కొఱకగానఁ దగవులనఁ బెటట్టి పటట్టి
  ఘనుల నెఱనఁగనీవుగా కోపమా

చ. 2:      తనివ నవువ్వెచ వచిచ్చె తల మొల వడనఁగాను
   శివ మెతత్తితచితగా ముతచిన కోపమా

   జవళనఁ జదివనటట్టి సారవువజాజ్ఞని నెపైనా
   వవరము చెఱతుగా వనఁదుఱ కోపమా

చ. 3:    బుదుద్ధ ల వననఁగనీక బటూతుబతడు గెలయితచి
   పదదరికము చెరచే బేల కోపమా

    అదోద శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్న నేల
   వుదదతడాల చెలల్లవనఁక వుడుగవో కోపమా



ప.అ.రేక: 0014-01 మలహరిసత: 15-074
పలల్లవ:    పటట్టినఁగనఁ బుటట్టినఁగ పొదొదక వతతే

   యటట్టి గడచే మ వషరమాయా
చ. 1:    యతత్తిన దేహల యముత్మిల చివకే

 చితత్తిమొకక్కటే చివుకదు
   మొతత్తిమునఁ బుటట్టితచి ముదిస బద్రిహత్మియు

  పొతుత్తి ల జీవునఁడేపో ముదియనఁడు
చ. 2:   వాబ్రాసే చితగగపత్తివరనఁడు వసారె

  వసారెనఁ పాపపవధి నేనఁడు
   గాసినఁ బెరరేనఁచే కామునఁడు సమస

  యసుల సమయ వతదిద్రియాదుల
చ. 3:   వనుకనివతక వజాజ్ఞనము వుటట్టి

  కనుకనే యినఁకనఁ గెపైవాలదు
  అనుగ శ్రీ వతకటాధీశమనన్నన

  తనిసినబుదిద్ధనఁ తపప్పు దినఁక



ప.అ.రేక: 0014-02 లలిత సత: 15-075
పలల్లవ:    ఇతతే మరేమ లేదు యితదుమనఁదను

  దొతతులకరత్మిములలల్ల దుముత్మి దటూరపతుత్తి టా
చ. 1:    వులల్లములోనఁ బాయకయుతడి రకతచే హరి

   నొలల్లకతడుట తనున్ననఁ దా నొలల్లకతడుట
     బలిల్లదునఁ డాతని మాని పరల వనఁడే దలల్ల
   పొలల్లకటట్టి దతచి దతచి పోగవసుకొనుట

చ. 2:    యియతడనఁ బుణతపాపములే మగిలిన హరి
  కియతకతడుటది దపైవమయత కతడుట

   చెయాతర నాతని కొపప్పునేయని భోగములలల్ల
  చయతననఁ జెఱకపపప్పు చవగొనుటా

చ. 3:    శ్రీకాతతునఁడెపై నటట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెరనినఁ
  జేకొతటే సిరలలల్ల నఁ జేకొనుట

   జేకొని హరినామమే నుడుగచ భకిత్తినఁ
  గెపైకొనుట అమస్కృతము గెపైకొనుటా



ప.అ.రేక: 0014-03 బౌళ సత: 15-076
పలల్లవ:     గోవతద కేశవ నీక కయోత మొఱ ఱ్ఱై

    వోవల నీపాలనఁ జికక్క దోహో నామనసు
చ. 1:    వకటపపైనఁ గాతకతచ వకటపపై వసార

  వకవళ దురాత్మిన మొడిగటట్టి ను
    వకలనఁడెపై యతతలోనే వషయప బారినఁ జికక్క

   ఆకటా యినిన్నటానఁ దుమురాయనఁబొ నామనసు
చ. 2:    తలపోసు నొకవళ తమకితచ నొకవళ

  వలకనఁగోపము చల మొకవళ
   కలగితచ నొకవళ గరివ్వెతచ నొకవళ

     పొలసి యినిన్నటా వదినఁ బోయనఁబో నా మనసటూ
చ. 3:    సతతసితచ నొకవళ జయమతదు నొకవళ

  పతతమాడు నొకమటట్టి పడినవళ
    యితతలో నీవు శ్రీ వతకటేశ కావకయుతడితే

   రతతుల నేమనఁ జెపప్పురాదువో నామనసటూ



ప.అ.రేక: 0014-04 శదద్ధదేశి సత: 15-077
పలల్లవ:   తకిక్కన వలల్ల నఁ దహతహలే

   నికక్కప శ్రీహరి నిజమగ తలివ
చ. 1:   ధరణ సమసత్తిము దపైవాధీనము

   పోరినఁ బాబ్రాణుల నేరప్పులనఁ బడవు
   వరసనఁ దమతతనే వచిచ్చెన వలల్ల

   హరికరణని ముద మతదుట తలివ
చ. 2:  కావలసినపని కరాత్మిధీనము

   వావరి నది గడవనఁగ రాదు
   దావత కడువక తపప్పులనఁ బొరలక

   భావము సతతస పఱచట తలివ
చ. 3:   పటట్టిన తనువుల భోగాధీనము

  లటడటట్టిని తలియనఁగ రాదు
  గటట్టిగ శ్రీవతకటపత నేవ
   నెటట్టిన నముత్మిట నిజమగ తలివ



ప.అ.రేక: 0014-05 లలిత సత: 15-078
పలల్లవ:    హరిబతట హరిబతట హరిబతటను మాపపై

    దర వల మముత్మి నినఁకనఁ దడవకరో
చ. 1:     పతచేతదిద్రియములల బడి బడి మ పతప

    కొతచక సేసిత నినఁక గొలవ నోప
   వతచన లేక హరివారకము లతదుకొతట

   యితచకతత గడి చిది యియతనఁగదరో
చ. 2:    కటట్టిడి యాసలల కలకాలము మక

    వటట్టి సేసి వటట్టి సేసి వసరితని
   గటట్టి తో నే హరిచేతకొతగబతత మతదుకొతట
   గటట్టిగానఁగ నుతత్తిరవు కల దితచరో

చ. 3:    అనుగనఁ బాబ్రాయప మోహములల యినాన్నళళ్ళ
  చనవరినెపై మసరి నుతటని

  ఘనునఁడెపైన శ్రీవతకటపతనఁ గొలిచిత
  వనకక వడుకోలవడె మయతరో



ప.అ.రేక: 0014-06 గతడకిగయ సత: 15-079
పలల్లవ:     అటమనఁద మరి యేమ నావలలేదు సరవ్వె

   ఘటన లనిన్నయు హరినఁ గనన్నదానఁకానే
చ. 1:    సరవతో వదముల చదివట వలల్ల ను

 హరినామరచి గనన్నయతదానఁకనే
  సిరలతో యజాజ్ఞల సేసేటవలల్ల ను

   హరిసేవపరనఁడు దా నెపై నదానఁకానే
చ. 2:    చలపటట్టి తీరాస్థి ల చరియితచ టలల్ల ను

  వలయనఁగనఁ గరాత్మిల బడుదానఁకానే
    మొలచిన తపముతో మునులపై వుతడే దలల్ల
  తలనఁపలో హరిరటూప తగలదానఁకానే

చ. 3:   వవలచతదాల వజాజ్ఞన మెలల్ల ను
  కావతచి హరిభకిత్తి కనుదానఁకానే
  భావతచే సకలోపాయము లలల్ల ను

 శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జేరదానఁకనే



ప.అ.రేక: 0014-07 గజజరి సత: 15-080
పలల్లవ:    ఏమని వునన్నదో య మనసు

   కోమల మెపప్పుడు కొరతే మనసు
చ. 1:  ముదిసేటవారల ములిగేటవారల

  కదిసిచటూచి కలనఁగదు మనసు
 వదలక యితదిద్రియవరద్గీతబులకే

   వదకీ నిదివో వఱిడి మనసటూ
చ. 2:  జననమరణముల చరాచరములను

   కనియును మనఁ దఱనఁగదు మనసటూ
 ఘననతసారప కాణచలకే
  దినదినకాతక్షల దిరిగీ మనసటూ

చ. 3:     కలగని యట మేలక్కని చటూచి తలిసి
   చెలనఁగి రెతట నడచ మనసు
  బలిమ శ్రీవతకటపత రకతపనఁగ
   కొలిచి యాతనికి కొసరీ మనసటూ



ప.అ.రేక: 0015-01 లలిత సత: 15-081
పలల్లవ:     ఆతుమ సతతోసపటట్టి టది యఱక తా

    నే తరవు వలల్లకతడు టదియ యఱక
చ. 1:    ముతచిన బతధముల మునునఁగవడక తా

   నతచల వడనఁ దనున్నటది యఱక
    చతచలప వషయాల సగద్గీడు ముగద్గీడు గాక

    యతచి హరినఁ దలపోయు టదియ యఱక
చ. 2:    పాయని యరస్థిములక బతటబతటపై తరగక

   ఆయితమెపై మోసపోని దది యఱక
   పాయప కామనులతో పలమారనఁ జేయుపొతదు

   హేమముగనఁ దలపోయు టదియ యఱక
చ. 3:    ధరమనఁదనఁ గల పాబ్రాణతతుల నొపప్పుతచక

   అరయనఁగ సమునఁడవుట అది యఱక
  గరిమల శ్రీవతకటపత దాసునఁడెపై

   యిరవతద సుఖయితచ టదియ యఱక



ప.అ.రేక: 0015-02 మలహరిసత: 15-082
పలల్లవ:     కలకాలము యితదునఁ గల దితత హరినఁ

   దలనఁపలోనఁ దలనఁచని తపప్పు కలిగి
చ. 1:    ఎనిన్నలేవు పనుల యతచకొని సేసేమతటే

   పనిన్నన జతతగముల య పాబ్రాణకి
     యినిన్నటానఁ దొలేల్లమ గతట మతకానఁ గనే దేమ

   అనిన్నటా దురాశల ఆలపే కలిగె
చ. 2:      లతపట మెతత లేదు లలినఁ గటట్టి కొనే మతటే

  తతపల తఱనఁగలేని దేహికిని
    యితఠాల నినాన్నళల్ల య య పాటనవ్వెరి కెకేక్క

   జతపల మాయలలోని సటలే కలిగె
చ. 3:      యతత యడ లేదు యితత కీ సతసారములోన

  మతతనపనఁ గోరికల మనుజనికి
   యితతలోనే శ్రీవతకటేశనినఁ గొలిచి తేను
    సతతోసము లలల్లనఁ జేరి జయమే కలిగె



ప.అ.రేక: 0015-03 శతకరాభరణత సత: 15-083
పలల్లవ:    హరినఁ గొలవనిఫల నునుభవతచట గాక

  యిరసతదినఁ బడడదేహి కేనఁటసుఖమయత
చ. 1:   తటూడరి మోచినమోప తొమత్మిదిగతతులమేను

  కడుసతదినఁ గటట్టినది కరత్మిపనఁదాడు
   శడినఁ బతచేదిద్రియములపపై తరవులనఁ బెటట్టి

   యడప సతసారికే నేనఁట సుఖమయాత
చ. 2:     వచి లేచి సేసది వషయములక వటట్టి

  పేగలలో తీనఁట రతపరరేనఁపలటూ
    ఆగడుపనఁ దనలోనినఁ యాకలి ఆరని చిచచ్చె

  యగత నుతడేదేహి కేనఁటసుఖమయాత



ప.అ.రేక: 0015-04 సామతతత సత: 15-084
పలల్లవ:   నారాయణుని దివతనామము దలనఁచలేక

   వరకిళల్లనఁ దేరకిళల్ల కొడిగటట్టి నఁ బాబ్రాణ
చ. 1:    వనక జనిత్మితచేనానఁడు వసమెపైననఁ గొనిరానఁడు

   తనువు వడుచనానఁడు తారమునఁ గొతపోనఁడు
  మొనచటూప నడుమతతగముననఁ దిరగాడేట
   కనకముక సొమత్మిని కాచకతడునఁ బాబ్రాణ

చ. 2:     వుతడక పొయేతట వలల్ల వకనఁడు నిలపలేనఁడు
   అతడనె వచేచ్చెట వలల్ల అడడగితచలేనఁడు
    బతడు బతడెపై యితదుకనఁగానఁ బరల రక్షకలతటా
   గతడె లేకెవవ్వెరికెపైనానఁ గొతచపడునఁ బాబ్రాణ

చ. 3:      వడి నిటేట్టి పనులక వగవనఁగ బని లేదు
    జడియు సతసారక మొకక్క సరవ గాదు
   వడువని వభునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డుతడనఁగాను

    తడవ లే పటట్టిలేక తమకితచనఁ బాబ్రాణ



ప.అ.రేక: 0015-05 సామతతత సత: 15-085
పలల్లవ:   పలయోనులతదు పటట్టి బద్రిమసితని

   అలర నే నేజాత ననుకొతదునయాత
చ. 1:     వనక జనత్మిముల నా వడుకెపైన కానఁపరాల

   యనయు సతుల సుతులతద రెతదరో
   మునుకొని య జనత్మిముననఁ గొతదరనాన్నర

   మనసున నెవవ్వెరి మా వారతదునయాత
చ. 2:    ఆదికాలముననుతడి ఆయా దేహల మోచి

   ఆదస యేమేల నాసొమత్మిని వుతటనో
     నారితచి యిపప్పుడు గొనిన్న నావ యనుచ నునాన్ననఁడ

   యేది సతమని వుతదు యఱినఁగితచవయాత
చ. 3:     అనిన్నటా నాబాము చటూచి అతతలో శ్రీవతకటేశ

   యనన్నరాని వజాజ్ఞన మచిచ్చెత వటట్టి
    పనిన్నన నా మునుపట పాటల్లలల్ల నెతచకొతట
    ననున్ననఁ జూచి నాలోనే నవువ్వె వచచ్చెనయా



ప.అ.రేక: 0015-06 ముఖరి సత: 15-086
పలల్లవ:    చచ నరల దేనఁట జీవనము

    కాచకొని హరి నీవ కరణతతు గాకా
చ. 1:    అడవలో మస్కృగజాతయపైనానఁ గావచచ్చెనఁ గాక

   వడి నితరలనఁ గొలవనఁగ వచచ్చెనా
    వుడివోని పకయపై వుతడనెపైనా వచచ్చెనఁ గాక

  వడువ కెవవ్వెరినెపైనా వనఁడవచచ్చెనా
చ. 2:    పసరమెపై వతలేని పాటవడవచచ్చె గాక

  కసట వనరలనఁ బొగడవచచ్చెనా
   వుసుర మానెపై పటట్టివుతడనెపైనావచచ్చెనఁ గాక

  దసల నెకక్కడనెపైనానఁ దిరగవచచ్చెనా
చ. 3:      యమెత్మిల పణతల సేసి యిల నేలవచచ్చెనఁ గాక

   కమత్మి హరి దాసునఁడు గావచచ్చెనా
     నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నీ చితత్తిమె కాని

   దొముత్మిల కరత్మిము లివ తోయవచచ్చెనా



ప.అ.రేక: 0016-01 గతడకిగయ సత: 15-087
పలల్లవ:   పరలసేవల సేసి బద్రిదికిరట

 సిరివరదాసులపై సిరలతదుటరదా
చ. 1:    కోరి వకనరనినఁ గొలిచిన వారల

  దరలపై సలినఁగలనఁ దిరిగేరటా
  కూరిమ బద్రిహత్మితడ కోటేల్లలడివాని

   వార లినిన్నటానఁ జనవర లౌటరదా
చ. 2:    చేకొనన్న తుమెత్మిద చేపడడ కీటము

  లకడ తుమెత్మిద లయతనట
  శ్రీకాతతుని పాదసేవక లగవార
    లేకలజల యిన యకక్క డౌ టరదా

చ. 3:    ధరణీశ నాజజ్ఞల తమ దేశములతదు
  సిరల నాణపముదద్రి చెలీ ల్లనటా

  తరవతకటాదిద్రి శ్రీ దేవునిముదద్రిముల
   ధరియితపనఁగ వతతటనఁ జెలల్ల టరదా



ప.అ.రేక: 0016-02 లలిత సత: 15-088
పలల్లవ:   ఏవుపాయముల యకక్కడి కెకక్కసు

   శ్రీ వలల్లభ నీసేవ ఘనము
చ. 1:    చదివన బుదుద్ధ ల శసత్తి సప యుకత్తి లే

  వదకను జాజ్ఞనము వదకను
 తుదనఁబుణతవధుల దొడడపణతములే

   యదుగానఁ జేయితచ యనయదు వరత
చ. 2:   చెవలోన కతల చెపప్పునతతవడె

  తవలి జాజ్ఞనము దానఁటదు
  భువ శివముల వుబుబ్బులతబరవశముల

   భవహరమగ నీ భకిత్తికినఁ జొరదు
చ. 3:  నరసురలసేవ నామధరికమే

  దురిత హరతబెపై తటూరదు
   యిరవగ శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీవ
   కరణతచి మమునఁ గాతువు గాక



ప.అ.రేక: 0016-03 సాళతగనాట సత: 15-089
పలల్లవ:     నెమత్మిది నినేన్న గొలిచి నిశిచ్చెతతులమె కాక

   దొమత్మినఁ దొతట చేనఁతకతట దొడాడ యిత
చ. 1:     శ్రీపత నీనామ ముచచ్చెరితచి కస్కృతారస్థి లపై సరవ్వె

  పాపవముకత్తి లపైనటట్టి పగపనున్నలక
   యేపననఁ గాల దోషములేవ కరత్మిదోషమేది

   కోపల లోకముల శకనదోషము లేవ
చ. 2:    నారాయణ నీదాసులపై నరకము లతత్తిరితచి

  వపైరముల దానఁటన శ్రీవపైషరవులక
   యరీత మతతగలోపము లేవ కిగయాలోపమేది
  భారమెపైన ఆచారలోపము మరేది

చ. 3:      మతచి శ్రీ వతకటేశవ్వెర మముత్మినఁ గొలిచ్చె భవముల
  తతచిన శరణగత దేహులక
      యతచి చటూడ మాయ లేని యిలనఁ గనిబాధ లేని
   అతచల నెతదుచటూచిన అడాడ నఁక లేవ



ప.అ.రేక: 0016-04 శదద్ధవసతతత సత: 15-090
పలల్లవ:   పరమలభము శ్రీపతభకిత్తి యుతడనఁగాను

     యిరవపైన యఱక లే దవవ్వెరి నషిట్టి యయాత
చ. 1:   జడియ కపప్పుడు సతసారజలధిలోన

   వడ లనియేట పదదవోడ యకిక్క
   బడిబడి సరకగా పాపపణతముల నితచి

   యడతానఁకేర జీవుల యితదుల కతదులక
చ. 2:  మదమచచ్చెరములనే మకరమనములనఁదోని

  వదకి వరపగాలి వసరతగాను
   పదియపైన యితదిద్రియ పరివారము దొడుక

   పొదిగి కోరక్కల గటూడపోనేర జీవుల
చ. 3:    మనసనియేట మతచి మాలిమ నడపనఁగాను

 ఘనయహతకారమను కతబమెతత్తి
    మనుప శ్రీవతకటేశ మాయ చాపగా నెతత్తి
   తనియక చేరమునినఁ దగిలేర జీవులటూ



ప.అ.రేక: 0016-05 ముఖరి సత: 15-091
పలల్లవ:    ఏలిక బతటవరస కిది చెలల్ల నా

  ఆలరినెపై తరిగెద నపరాధమా
చ. 1:     నీవు దేహ మయతనఁగాను నతబరము గోరెను

    ఆవల నా కిది యొకక్క అపరాధము
    చేవదేర సతసారినఁ జేయనఁగా వజాజ్ఞని నయత

  ఆవటతచి నిదియొక అపరాధము
చ. 2:    పతచేతదిద్రియముల నాపపైపతప నీవు వటట్టినఁగా

   అతచనేనఁ దోస ననేది అపరాధము
    కతచములోనఁ బెటట్టి నీవు కరత్మిము సేయితచనఁగాను

    అతచన దొచిచ్చె వడిచె నది యపరాధమటూ
చ. 3:   సనిన్నథపై నీవుతడనఁగాను సతతోషానతదమున

  ననున్న వటట్టియునాన్ననఁడ నపరాధము
     యనిన్నక శ్రీ వతకటేశ యదురాడ నీక నేను
   అనిన్నటానఁ గాచితవ నా యపరాధమటూ



ప.అ.రేక: 0016-06 లలిత సత: 15-092
పలల్లవ:   దేవునఁడు గలనఁడుగా దనికేమ

  కెపైవసమయేతరగాక కానీ కానీ
చ. 1:  పతచేతదిద్రియములల పాపపణతకరత్మిమా

  చతచల చితత్తిమా అరిషడవ్వెరద్గీమా
   యితచకతత జీవునఁడితతపై యితదర దొమత్మిసేసి

    పతచకొతట రితతట మ పతత మెకెక్కనా
చ. 2:   యిలనఁ దాపతగయమా యషణతగములల

 బలసతసారమ అనుబతధములల
     కలిగిన దేహ మద కాణచి మ రతదర

   నెలకొతట రితదేమ తనివనఁ బొతదనా
చ. 3:  సకలతతవ్వెములల జనత్మికోటాల్ల లవో

  పగకటప నిజమాయ భాగతఫలమా
   వకట శ్రీవతకటేశ నొదిదకినఁ దసితరిమ

   రకలతకమెపైన మ కస్కృతము చెలల్లనా



ప.అ.రేక: 0017-01 గతడకిగయ సత: 15-093
పలల్లవ:     రెతటకినినఁ గొరగాని రేవనికత గా కిటట్టి

     సొతటల సదితచి నీవు చటూచకో వో జీవునఁడా
చ. 1:     వచారితచి చటూచితేను వశవ్వెము కితదనే నటూయి

  పచరితచితే మనఁదు పరబద్రిహత్మిము
     రచితచి య రెతటకి నిరవు మన సొకట

    సుచారితుగ నఁడవపై నీవు చటూచకో వో జీవునఁడానఁ
చ. 2:    తటట్టి పానఁకనఁబోతేను బయలలల్ల బతదలే

  కొటట్టిగొన కెకిక్కతేను కొతడిపీట
    ఱటట్టి గాని రెతటకి నెఱయ దేహమే గఱి

     మటట్టిలల్ల మాని నీవు చటూచకో వో జీవునఁడా
చ. 3:     మఱచి వరకతడితే మాయలే జనత్మిము లలల్ల

 యఱినఁగితే శ్రీవతకటేశనఁడే
    తఱితోనఁ దానఁగెపైకొతటే తానే రెతటకి మటూలము
     చఱక గలిగి నీవ చటూచకో వో జీవునఁడా



ప.అ.రేక: 0017-02 కాతబోజిసత: 15-094
పలల్లవ:      ముతదరనఁ బారెడి దేర ముతచి వనకా పలి

   యితదిరావభునఁడే దికక్క యితకనఁ జేసేదేమ
చ. 1:   దేహము మోచితేను తద్రిజగములకలోను

   యహల వరకత్తి నఁడుగా నెటట్టి వచచ్చెను
    సాహసితచక లోనెపైతే సరస మోక్షము లేదు

    శ్రీహరి యఱనఁగనఁ గాక సేసది దేమ
చ. 2:    బలసతసారి యయితే పాపపణతములక లో

   నెలమ నిరత్మిలనఁడుగా నెటట్టి వచచ్చెను
    తలనఁచి మానకతడితే తనక సుఖము లేదు

   యిలధరనఁడే యఱనఁగ యినఁకనఁ జేసేదేమ
చ. 3:   దపైవమువానఁ డెపైతేను ధరత్మిములకెలల్లలోను

   యవలనఁ దపప్పుల దార లటట్టి వచచ్చెను
    భావతచి తోయకతడితే పనుల తుద కెకక్కవు

   శ్రీవతకటేశనఁ డెఱనఁగ సేసేట దేమ



ప.అ.రేక: 0017-03 బౌళ సత: 15-095
పలల్లవ:     అతసులభుడవు నీ వవ నినున్ననఁ గొలిచి

     తత మేలే కొతదునఁ గాని తపప్పు మాకలేదు
చ. 1:    తటేట్టి శిశపాలనక దివతపద మచిచ్చెతవ

   ముటట్టి కొలచవారికి మోక్ష మయతవా
    వటట్టి బతడి రొపప్పుతచిన వజయునినఁ గాచితవ

     నెటట్టిన నీ కితకరల నీవు గావ కతదువా
చ. 2:    తనిన్ననభస్కృగవు నట తగ సతతోషితచితవ

  అనిన్నటానఁ బటూజితచవారి నాదరితచవా
    నినున్న రోషినఁచ కాళతగ నెమత్మి గరణతచితవ

   వునన్నతనఁ గొలిచ్చెనవారి నొగినఁ గరణతచవా
చ. 3:    అముత్మిమొనకనఁ జికిక్కన అతబుధి మొరాలితచిత

  నమత్మినవారిమాట వనవా నీవు
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యినఁక సరిలేదు నీక

  పమత్మి శరణగతులనఁ బాలితచకతదువా



ప.అ.రేక: 0017-04 నాట సత: 15-096
పలల్లవ:   వవల వనన్నపాలేల వగినతతాను

   నీవ దయాధరత్మిముల నీచితత్తి మకను
చ. 1:     అరసి చటూడక నే శతాపరాధముల చేసి

   శరణు నీకనఁ జొచిచ్చెత సరేవ్వెశవ్వెరా
  సరి శరణగతరక్షకబరదది నీది

     నిరత నా భాగతము నీ చితత్తి మనఁకను
చ. 2:   అహరహిమును సహసాబ్రాపరాధముల చేసి

    వహి కెకిక్క నీ లతకపానఁడ నెపైతని
   బహుగత భకత్తిపరిపాలన బరదు నీది
     నిహితప నా గత నీ చితత్తి మనఁకను

చ. 3:    సనిన్నది శ్రీవతకటేశ సరావ్వెపరాధముల్ చేసి
    అనిన్నటకి శలవు నీ యచచ్చె మోచిత

   వునన్నత నా రత్తితాబ్రాణవుదోతగబరదు నీది
     నినున్న ననున్న వచారితచ నీ చితత్తి మనఁకను



ప.అ.రేక: 0017-05 సాళతగనాట సత: 15-097
పలల్లవ:    నీపలల్లనఁ గడమ లేదు నిజమటూరిత్తివ

   వావరి సుఖతచ నేరేచ్చెవారివారి పణతమటూ
చ. 1:   కొలిచే మనేవారికి కోరినయేలికవు

  తలినఁచే మనేవారికి దపైవమవ
   సొలనే మనేవారికి చటట్టిమవు నీవు

   వలసి నతదు భావతచేవారివారి పణతము
చ. 2:    తగిలే మనేవారికి ధనథానతమవు నీవు

  పగట కస్కృషికలక పానఁడిపతటవ
   తగిలిన యోగీతదుగ లక తతత్తిత్త్వారహసతము నీవు

  వగలనఁ దలసుకొనేవారివారి పణతము
చ. 3:    చదివ మనేవారికి సరవ్వెశసత్తి సముల నీవు

  మొదల నతదరికిని మటూలమవు
     కదిసి శ్రీవతకటేశ గత నా కెపైతే నీవు

  వదలక చేపటేట్టివారివారి పణతము



ప.అ.రేక: 0017-06 గతడకిగయ సత: 15-098
పలల్లవ:     తలిల్లకినఁ గలగ ముదుద దాది కనన్నదా

  చిలల్లరపగయము లేలో చెపేప్పుముగాకా
చ. 1:     బహు వశవ్వెకటతబవ పాబ్రాణులలల్ల నీ వార

     యిహ మచిచ్చె రకతప నీ కిదే పని
    నిహితప నీ సొముత్మి నీవు వకతపచేవా

    బహు వనన్నపాలటూరకే పపైపపైనఁ జేసనఁ గాకా
చ. 2:     సరవ్వెవధ బతధునఁడవు సకల కస్కృతాతల నీవ

    నిరవ్వెహితచ ననిన్నటాను నీ కిదే పని
   వురివ్వెపపై నీకారతముల వుదదరితచక మానేవా

  చరివ్వెతచరవ్వెణల వసరితచేము గాకా
చ. 3:     నీవు లోకేశవ్వెరనఁడవు నేమెలల్ల నీ బతటల్లము

    యవలనఁ గాచటక నీ కిదే పని
     శ్రీవతకటేశ మ పటట్టి నఁ జెటల్ల దయనఁ జూడవా

   దపైవమవు వనటూన్నరకే తలనఁ బతచేనఁగాకా



ప.అ.రేక: 0018-01 నాట సత: 15-099
పలల్లవ:     ముతదరి కేది తరవు ముకతదా యనతీవయాత

    అతదరిలో నీక శరణ గతునఁడ నెపైతని
చ. 1:     తొలిల్ల నినున్ననఁ గొలవని దోబ్రాహముననే కదా

  మెలల్లమ నానాజనత్మిములనఁ బుటట్టిత
    చలల్లని నీ నామ ముచచ్చెరితచిన దోబ్రాహననే
  వలల్లనే సతసారవారిద్ధ నోలలడెను

చ. 2:     వన నినున్ననఁ బటూజితచి సేవతచని దోబ్రాహననేకా
  పసలేని పతచేతదిద్రియ బదుద్ధ నఁడనెపైత

    కొసరి నినేన్న పొదుద కొలవని దోబ్రాహననె
   వనము గాని కరత్మిప వలనఁబడినానఁడను

చ. 3:      మని మని నినున్న నమత్మిని దోబ్రాహముననఁ గదా
    అనిశము నిట నీ మాయక లోనెపైత
    యనలేని శ్రీ వతకటేశ సరవ్వె దోబ్రాహిని

    నినునఁ దలనఁచి తలనఁచి నీకే మొరవటట్టిత



ప.అ.రేక: 0018-02 బౌళ సత: 15-100
పలల్లవ:    తమ తమ యతతటకి తమవారె

    గమగటూడు కొను టతత కొసర నేలయాత
చ. 1:     తలిల్ల శ్రీ మహదేవ తతడిద్రి పరషోతత్తిమునఁడు

   తొలల్ల దేవత లలల్ల తోడనఁబుటటూల్ల
     పొలల్లగార జీవు లలల్ల పటట్టి పోదుర వతుత్తి ర

   చెలల్లనఁబో యితదులకనఁగా చితత లేనఁటకయాత
చ. 2:    హరిభకత్తి లేలికల ఆచారతనఁడొకక్కనఁడే దాత

  పరమాతుత్మి నామములే బతధువుల
   సరవ జతతువులక సతసారమే ధరత్మిము

   పరలకెలల్ల నితతేసి భద్రిమత లేలయాత
చ. 3:    హితుల వదరాసుల యిలల్ల ల వవకము

  సుతునఁడు తనలోపలి సుజాజ్ఞనము
   గత శ్రీ వతకటేశనఁడె కలవానఁడుపాబ్రాణులక

   మతమతతుల కితదులో మఱప లేదయాత



ప.అ.రేక: 0018-03 దేశక సత: 15-101
పలల్లవ:     ఏమటకి వటట్టి చితత యకక్కడివ దుతఃఖముల

   శ్రీమతతునఁడే మా యరచేత నునాన్ననఁడు
చ. 1:  సకలలోకేశవ్వెరనఁడు సరావ్వెతతరాతత్మితునఁడు

    అకలనఁకనఁ డిదివో మా యతదు నునాన్ననఁడు
   పగకటతచి యోలికయపై బహు సతపదలపై

  మొకరిబతధువునఁడెపై ముతదర నునాన్ననఁడు
చ. 2:  పరమపరషడు భవరోగవపైదుతనఁడు

    యిరవపైన దేవునఁడు మా యితట నునాన్ననఁడు
  పొరగ పోరచి భువనరక్షకనఁడెపై
   దరిచేరిచ్చె రకతచ మాదతడ నునాన్ననఁడు

చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడే శ్రీ మహలకయపై
   కెపైవసప సుఖమునెపై కలిద్గీ యునాన్ననఁడు

    వవల సుజాజ్ఞనములపై వతత వతత వడుకలపై
   దేవునఁడెపై మాపాలిటనఁ దిరమెపై యునాన్ననఁడు



ప.అ.రేక: 0018-04 దేవగాతధరి సత: 15-102
పలల్లవ:    నీ దయాధరత్మిమునక నీ చితత్తిమనఁక

   యదస మానేరచ్చె లినఁక యతచనఁగలదా
చ. 1:      యవల నా యపరాథ మెఱకతో నీకనఁ జేసి

    గావు మని మమత్మిన సతగతుల నాక
     కెపైవసమెపై నీక వళ గాచి యుతడి కొలవక
     సేవతచ చేయతత్తి మొకక్క సిగన్న గాదా నాక

చ. 2:     మనిన్నతచిన నీ మనన్నన మఱచి మతుత్తి నఁడనెపై
    యినిన్నటా నీవానఁడ నతటే యే మతదువో

   యనిన్నక దోబ్రాహినెపై యిపప్పుడిచచ్చెకాల సేయనఁబోతే
    ననున్ననఁ జూచి పరలలల్ల నవవ్వెరా యితకాను

చ. 3:     కొతత సతసారభకిత్తితో కోరి నీ భకత్తి నఁడనెపైత
   వతతుల వజాజ్ఞన మెటవల నుతడునో
     యితతట శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్న రకతచిత

    వతతరాతమవ నీవు అది నా వనన్నపము



ప.అ.రేక: 0018-05 గజజరి సత: 15-103
పలల్లవ:     ఇటవతట దురద్గీణ ననెన్నటట్టి గాచితవో గాని

   సటలడేవానికి సతత మెతదు లేదు
చ. 1:    మదనాతురనికిని మరి వవకము లేదు

   కదిసి అలసునికి కరత్మిము లేదు
    పొదిగి యా శకనినఁకే పణతపాపము లేదు

    మొదలనె మటూర రనక మొగ మోనఁట లేదు
చ. 2:     కొతచెప నాసిత్తికనికి గరనఁడు దపైవము లేనఁడు

   పొతచిన లోభివానికి భోగమే లేదు
     యితచకతత దరిదుగ న కియాత గొన శకిత్తి లేదు

    చతచల చితుత్తి నికి నిశచ్చెయ మెతదు లేదు
చ. 3:    మతుత్తి నఁడెపైనవానికి మరి పనులే లేవు

   హతత్తి వతటకానికి దయల లేవు
    సతుత్తి గ శ్రీ వతకటేశ శరణగతునఁడ నీక

     యితత్తిలనఁ దాలిల్లట చతత లినఁక నేమ లేవు



ప.అ.రేక: 0018-06 ముఖరి సత: 15-104
పలల్లవ:  తలిసినవారికి తేటాయ

   తొలనఁగక సిరితో తుద నొకటాయ
చ. 1:   పరమబద్రిహత్మిము పగకస్కృతయునునఁ గటూడి

   సరివతో మెలనఁగ జగ మాయ
   ఆరయనఁగ నిరవది అయిదు తతత్తిత్త్వాముల
   పరగచ జీవుల భేదత బాయ

చ. 2:    జీవుల దేవునఁడు సస్కృషిట్టియునునఁ గటూడి
  కావతచ కరత్మిపగతు లయ

   దేవతల మునుల తఱనఁగల నడకల
   వవల వధుల వదత బాయ

చ. 3:    కీగడల గాలము కిగయలనఁ జటట్టి గల
   కూడి మాయలక గర తాయ

   యడనే శ్రీ వతకటేశవ్వెర శరణము
  జాడల నిహపరసాధన మాయ



ప.అ.రేక: 0019-01 శతకరాభరణత సత: 15-105
పలల్లవ:     ఏనఁట వవకము యరవుల చితత్తి మద

    తానఁటల దటూనఁటలలోనె తగిలి యునఁడునఁ గాకా
చ. 1:      తను నెఱినఁగి రకతప దపైవమే నేరచనఁ గాక

   మనుజనఁ డే మెఱనఁగ వునత్మితుత్తి డే
    పననఁగి పతచేతదిద్రియప పతపడునఁ గఱఱ్ఱై దాను
   పొనుగ కతదులోననే పొరలడునఁ గాకా

చ. 2:       కాల మెఱినఁగి పోనఁ పొతదను కరత్మిమె నేరచనఁ గాక
  కూళజీవునఁ డేమెఱనఁగ గణబదుద్ధ నఁడు

    ఆలరి కామాదులక నరినఁగాపపై వుతడునఁ దాను
   పాలమాలి వానికి పనిసేయనఁ గాకా

చ. 3:      కొలనఁ దఱినఁగి బోధితచ గరనఁడే యఱనఁగనఁ గాక
   యిల దేహి యేమెఱనఁగ హీనశకత్తి నఁడు
    బలిమ శ్రీ వతకటేశ పరతతతుగ నఁడు దాను
   చలపటట్టి యాతనికి శరణనునఁ గాక



ప.అ.రేక: 0019-02 మతగళకౌశిక సత: 15-106
పలల్లవ:    ఇది గాదు తరవు యడేరేవారికి

    అదన వజాజ్ఞని యపైతే అతనఁడే రకతచను
చ. 1:    తలనఁపల చకక్కనఁగాక దపైవమునఁ దలనఁచనఁబోతే

    వలి దునన్నని నేలను వతత్తిన యటల్ల
    పొలసి దాసునఁడుగాక పూజితచనఁ బోవు టలల్ల
    బలిమ దేవునినఁ బటట్టి బతటక నానఁగటా

చ. 2:    తనవపైరాగతము లేక తతత్తిత్త్వాము వదకేనతటే
   తనియ కిసుక పానఁతర దవువ్వెటా

   కొనభకిత్తిలేక హరినఁగోరి మొకక్క టలల్ల
   మొనసి దేవుని సొముత్మి ముచిచ్చెలితచకొనుటా

చ. 3:      వస గరనఁడు లేక శ్రీ వతకటేశ సాధితచితే
 అసదపై (?)   యతదనిపతట కఱఱ్ఱై చానఁచట
   పసగా నితనినఁ దనపనికినఁగానఁ బొగడుట

   యిసుమతత చెలమక యేతము లటట్టి టా



ప.అ.రేక: 0019-03 నాట సత: 15-107
పలల్లవ:    అనాది జగముల అనాది దేవునఁడు

   వనోదముల గని వనుకదు మాయ
చ. 1:    పటేట్టిట జీవుల పోయిన జీవుల

  వటట్టిన జీవుల వునాన్నర
  చటేట్టిర దినముల సటూరతచతదాబ్రాదుల

   తటట్టి దరవుననె తగడు కాలము
చ. 2:    కలనఁడు బద్రిహత్మియును కల రితదాబ్రాదుల

  కల వనేకముల కారతముల
   ఫలబోగతబుల పపై పపై నునన్నవ

   కలియునఁ గరత్మిమునఁ గడవనఁగ లేదటూ
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడు చితత్తిములో వనఁడె

  భావములోపల భకిత్తి యిదే
   భావతచి బద్రిదుకట పగపనున్నల వరిద
   యేవలనఁ జూచిన యిహమే పరము



ప.అ.రేక: 0019-04 బౌళ సత: 15-108
పలల్లవ:     తపముల బడలనఁగ తమ కేల మునులక

    నెప మద సాధితచ నియతడక నితకను
చ. 1:      అడుకల వటట్టి నీచే నతదను సిర లొకనఁడు

      కడు గతపనఁ గమత్మి దానఁచి కెపైవలత మతద నొకనఁడు
     కడువనఁ గటూడు దచిచ్చె కొతదర నీ వారెపైరి

   వడి నిటేట్టి యణకితచవచచ్చెనఁబో నినిన్నతకను
చ. 2:       నీ తల పవువ్వెల చటట్టి నితుతనఁ డాయ నొకనఁడు

     కాతరాన గతద మచిచ్చె కలస నినొన్నక త
     చేత బలసాక వటట్టి సిరల గనె నొకనఁడు

     యతల నినున్న చెలిల్లతచే దేమ దొడడ యితకను
చ. 3:      మతద గోపకల కడ మాటాడి మతచె నొకనఁడు

     కతదువ నీక దాసునఁడెపై కరణనఁ బొతద నొకనఁడు
    యితదర వరము లతదిరిద శ్రీ వతకటేశనఁడ

     సతదడి నినున్న సేవతచే సర వద యితకను



ప.అ.రేక: 0019-05 సాళతగనాట సత: 15-109
పలల్లవ:     వచారితచకోని వారి వఱిఱ్ఱైతన మతత కాని

    పచారితచి నీ కస్కృపను బద్రితకిత నేను
చ. 1:     శ్రీ మహలక్ష్మి యుతడనఁ బొతచి దరిదద్రిమేలయుతడు

   కామధేను వునన్నచోట కరవల యుతడు
    కామతచి నారాయణ నీ ఘననామ మునన్నచోట

    తామసాలనఁ బాతకాల దగద్గీరి యేల యుతడు
చ. 2:     చెతగట సటూరతనఁ డునన్నచో చనఁకటేల్లల యుతడు

    భతగితచి గరనఁడుడుతడనఁ బాము లేల యుతడు
     ముతగిట గోవతదునఁడ నీ ముదద్రిల మేన నుతడనఁగా

   అతగవకారములయిన అజాజ్ఞన మేల యుతడు
చ. 3:      తానే నిజమెపై వునన్న చెతతనఁ జతచల మేలయుతడు

     కాననఁబడి భకిత్తి యుతడ కలనఁక యేల యుతడు
      ఔ నవు శ్రీ వతకటేశ అతతరాతత్మి నీ వునన్నచో

     ఆనుక శభము లతడ నల పేల యుతడు



ప.అ.రేక: 0019-06 సామతతత సత: 15-110
పలల్లవ:     అతనఁడే గత యతట ననిన్నటా మానుతనఁడే

   యితరముల మాననఁగా నితనికే శలవు
చ. 1:     మఱి శ్రీ రమణుని మెపప్పుతచ సేవకలక

   వఱిడి కరత్మిముల వటట్టి మానతము
   ఆఱడి యితని భకత్తి లపైన చనవరలక

   ఆఱితేరి పణతపాపా లడడపాట లేదు
చ. 2:     తకక్కక యితని ముదద్రి ధరితచే దాసులక

  చొకక్కల భవబతధప సుతకమానతము
    లకిక్కతచి యితనికెపైన లతకలక జోడు కల

   కొకక్కట వధినిషేదా లటూహితప లేవు
చ. 3:    సరస శ్రీ వతకటేశ శరణగతులకను

    పరగ మాయల దొడిడ బతద మానతము
   పరమెపైన యతని పళ ల్లము కూటవారికి

   తరితో జగములోని తపొప్పుపప్పులే లేవు



ప.అ.రేక: 0020-01 ముఖరి సత: 15-111
పలల్లవ:     నారాయణ నీవ నాథనఁడ వపైత నాక

  గారవతచి రకతచి కరణతచవయాత
చ. 1:     అతచట నా కరత్మిమనే అలగ బతడారితచిత

   పతచి యితదిద్రియాలనఁ బతప వటట్టికమయత
     వతచి పణతముల మేనఁడి వారము మ కిచిచ్చెతమ

   మతచిన కామాదులనే మేర గాతడేల్లలయత
చ. 2:     మునుసే ఆసలనేట మొదల గడమ చెలల్ల

  పనివని పాతకప పనులేలయత
    మనసనే మోప నెమత్మిది నీక నపప్పుగితచిత

   ఘన దుతఃఖముల తర కాతడేల్లలయాత
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ నీ భకిత్తిసమక నే నేలికెపైత

   తావుల చితతల దరిదద్రిము లేలయత
     నీవు నాకనఁ గాణచి నే నీ యాధీనము

   వోవల పరధరత్మిప దొతుత్తి కాతడేల్లలయత



ప.అ.రేక: 0020-02 రామకిగయ సత: 15-112
పలల్లవ:      వాదమేల సారె సారె వడి ముకిత్తి లేదతట

   వదాతత శగవణము వటట్టికినఁ జేసేరా
చ. 1:    అరయ పగపతచమెలల్ల నభేద మయితే

    గరనఁడు శిషతడు లేనఁడు కూడ దరస్థిము
   సొరిది నాతత్మిలోన సహతభావన యయితే

    సరి మును దేవ పూజల చెలల్లవు
చ. 2:    సహజలీలవభటూత సరవ్వెత మధత యయితే

  బహు యాగాదికరత్మిము పనిలేదు
    మహిలోని జననము మరణము మాయ యయితే

  వహితాచారము సేయ వధిలేదు
చ. 3:     ఘటన బద్రిహత్మిము నిరాకార మయితేనఁ బఠియితప

   యిట పరషసటూకాత్తి దు లివ నీకేల
     అట శ్రీ వతకటేశ దాతనము లేక బగిసితే

  సటలడుకొనేట రాక్షమత మవును



ప.అ.రేక: 0020-03 గజజరి సత: 15-113
పలల్లవ:     హరిముదద్రి ధరితచక అరిచ్చెతచనఁ బాతుగ నఁడు గానఁడు

  వరవుగా సదితచి వనుకొతడో
చ. 1:    ఆరసి చకాగ తకిత మనిన మాట

    దావ్వెరకలో కస్కృషర డనన్న ధరత్మిము గాదా
   భారతములో నునన్నదే పతచమవద మది

  సటూరలగా సదితచి చటూచకొతడో
చ. 2:   తేటగా భుజచకగదివ్వెజాత నవని

    తాటతచి వపై ఘనసుల ధరితచే ధరత్మిమది
   నటూటకక్క ఋషలిడిన నటూటకక్క సతతలతదు

  ఘటముగా సదితచి కనుకొతడో
చ. 3:    యతచనఁ దాపపడద్రినామహిత మతతగ యాగమని

    పతచసతసాక్కరము చెపేప్పు పాతచరాతగ ధరత్మి మది
     అతచల శ్రీ వతకటేశ ఆనత నయిదు లక్షల

   సతచితమెపైన శసత్తి సము చదువు కొతడో



ప.అ.రేక: 0020-04 గతడకిగయ సత: 15-114
పలల్లవ:     ఇనాన్నళల్ల నతదు నితదు యేమ గతటని

     అనిన్నటా శరణు చొచిచ్చె హరి నినున్ననఁ గతటని
చ. 1:     అతగనల పసనఁ జికిక్క అలయికలే కతట

   బతగారవతటనఁ దగిలి భద్రిమ గతటని
      ముతగిట క్షేతగము లతట ముతచి వటట్టి సేయనఁ గతట
    అతగవతచి నేనఁ జూచి అతతరాతత్మి గతటని

చ. 2:      చటాట్టి లనఁ జేరి చటూచి సుదుద ల వావుల గతట
   మటట్టి లేని వయసుతో మదము గతట

     వటట్టి కామతముల సేసి వరస మాయల గతట
     పటట్టి నారాయణ యని భకిత్తి నినున్ననఁ గతటని

చ. 3:     వతత చదువులవలల్ల వరే మతముల గతట
   పతతప కరత్మిమువలల్ల పాపము గతట

    యితతట శ్రీ వతకటేశ యిటనా జీవభావము
    చితతతచి అతదులో నీ శ్రీపాదముల గతట



ప.అ.రేక: 0020-05 బౌళ సత: 15-115
పలల్లవ:      ఇతనిచతదము హరిహరి యేమ చెపప్పునఁ గొలనఁది హరిహరి

     అతరహసతముల హరిహరి అదిగో మనకనఁ జికెక్క హరిహరి
చ. 1:      ఆదివషరనఁ డితనఁడు హరిహరి అద యశోదకొడుక హరిహరి

    వదమటూరిత్తి ఇతనఁడె హరిహరి వనన్నదొతగిలితచె హరిహరి
     సాదుబతడి వఱిచె హరిహరి చతటవషము చెరిచె హరిహరి

చ. 2:       పరమపరషనఁ డితనఁడు హరిహరి పసులనఁ గాచె నిదివో హరిహరి
       సిరికి మగనఁడు దాను హరిహరి చెలనఁగి రోలనఁ దగిల హరిహరి
     పరగనఁ జూడరోయి హరిహరి బదుకరోయి కొలిచి హరిహరి

చ. 3:      అమరవతదుతనఁ డితనఁడు హరిహరి అణనఁచెనఁ గతసుని హరిహరి
     వనుత దానవారి హరిహరి వతచె మదుద ల హరిహరి
     అమరె నిదివో హరిహరి శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁద హరిహరి
    జమళ రామకస్కృషరనఁడు హరిహరి సరవ్వెమతనఁడు హరిహరి



ప.అ.రేక: 0020-06 రామకిగయ సత: 15-116
పలల్లవ:     నీ మహిమ లినిన్నటకి నీలకతఠుడు సాక

    దామోదర మముత్మినఁ గావు దాసులము మక
చ. 1:   కాలకూటవషమెపైన గకక్కన నరగటక

   తాలిమతో నీ నామతగయ మతతగము
     సలినఁ బాముల వాయి కటేట్టి సొముత్మిగా ధరితచటక
  ఆలరి గరడవాహనాయుధ ధరణము

చ. 2:   పటట్టిన బద్రిహత్మిహతత పాబ్రాయశిచ్చెతత్తిమునక
  వటట్టినటట్టి తారక బద్రిహోత్మిపదేశము

   అటట్టికపాల భోజనా శచి పరిహరము
   గటట్టిగ నీ పాదతీరస్థిప గతగానది

చ. 3:   చెలనఁగి భటూతపశచసేవ నివారితచటక
   తలనఁచేట నీ మహతతత్తిత్త్వా యోగము

  బలిమ సరవ్వెమతగళసప్పుదమెపై నిలచటక
     యిలపపై శ్రీ వతకటేశ యిద నీ సాకారము



ప.అ.రేక: 0021-01 సామతతత సత: 15-117
పలల్లవ:     ఎతదునునఁ బొతదని యడకాట మద యని

   యితదిర నాథని సేవతచ మనసు
చ. 1:    కూడితే సతసారము కొనకెకక్కనఁ జేయవల

   కూడకతడితే వరత నెకక్కడు గావల
    తాడుపడి వకక్కనఁడు తగ లేమ చేకూడితే
   వాడవాడని పపైరవల నవు మనసటూ

చ. 2:    వతడె యిమువానఁడెపై వునన్నత బద్రిదుకవల
  వతడె పరముగోరే వుపమవల
   రెతడు వడువలేక రీతుల వరేయయితే

   వతడవనఁడని కూడువల నవు మనసటూ
చ. 3:     తను నెఱనఁగగనఁవల తనలోన నే పొదుద

   యనయ శ్రీ వతకటేశ నెఱనఁగవల
    మనసు వలపవల మరి యనిన్న చదివనా

   వనధిలోనఁ గరిసిన వానవు మనసటూ



ప.అ.రేక: 0021-02 రామకిగయ సత: 15-118
పలల్లవ:   ఓహోహో యనరో పారి

  సాహసాననఁ దిరగరో జతటపారి
చ. 1:    కోనేటరాయనఁడు కోరి నిదిద్రితచ వానఁడే

   ఆనకమెపై జాలీయరో ఆనఁడు బారీ
   పేనిపటట్టి వాకిళళ్ళ బీగముదద్రిలయ నిడి

   కానిమత్మిని వాయితచరో గతట పారి
చ. 2:    తరపణ మణనఁగెను తరగరా దవవ్వెరికి

  మరల నెలగియతరో మగపారి
    పరగ దేవత లలల్ల బడకెళ మునాన్నర

   యిరవాయ సటూరతచతదుగ లదుర పారి
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చితత్తిగితచ లోననద

  కోవర మెనిన్నకెరో కోటపారి
   ఆవల బతగారగదియల ఘలల్ల రననఁగా
  తావుల హనుమతతునితలరి పారి



ప.అ.రేక: 0021-03 నాట సత: 15-119
పలల్లవ:   నానామహిమల శ్రీ నారసితహము

    పూని మముత్మి రకతచ పొగడెద నిదిగో
చ. 1:   కొతడవతట వదాదిద్రిగహలలో సితహము

   దతడి భవనాశి యేటదరి సితహము
   అతడ నారశసత్తి సముల అడవలో సితహము
   నితడి అహోబలముపపై నికిక్కచటూచ నదిగో

చ. 2:    దిటట్టియోగీతదుగ ల మతతర మఱనఁగ సితహము
  జటట్టిగొనన్న శ్రీసతతో జతటసితహము

    పటట్టి దపైతుతల వనఁటాడే బలదము సితహము
   మెటట్టి అహోబలముపపై మెఱసనఁదా నదిగో

చ. 3:   పలదేవతల వనుబలమెపైన సితహము
   కెలసి కతబాననఁ చెననఁగిన సితహము
    అలరి శ్రీ వతకటేశనఁ డెపైనటట్టి సితహము
   కొలవపై అహోబలన గరతాయ నిదిగో



ప.అ.రేక: 0021-04 లలిత సత: 15-120
పలల్లవ:    శిర సుతడ మోకాల నేసవటట్టినయటల్ల

   పరమధరత్మిము మాని పరచగా వలస
చ. 1:      కోరి కఠారము మాని కోల చేతనఁ బటట్టి కొని

    బీరాననఁ బోటకనఁ బోయి పటట్టి డడటట్టి
    యరీత పగపతత్తి మాని యితరకరత్మిము సేసి

  సారె పణతపాపములసతదినఁ జికక్కవలస
చ. 2:     వపై పపైన వోడవడిచి వదర చేపటట్టి కొని

    వపైపగాక యనఁది యనఁది వడినఁ బడడటల్ల
   యేపన దాసతము మాని యితరోపాయముల

  పూపసవ్వెరద్గీభోగముల పతగడు గావలస
చ. 3:    ఘనమాణకతము మాని గాజనఁబటూస గటట్టి కొని

  వనక జాణలచే నవవ్వెతచకొనన్నటల్ల
   యనసిన శ్రీ వతకటేశ శరణనలేక

   మును జనాత్మిదులలోన మునుగనఁగ వలస



ప.అ.రేక: 0021-05 లలిత సత: 15-121
పలల్లవ:   ఆనాది సతసారి వటగాన

   మనోవకార మది మాన దతతయినా
చ. 1:    కడు చతచలమేకాని కాయములో నిజబుదిద్ధ

   తొడరదు దురద్భాదిద్ధ తోనఁచి నాక
 దిడువపై (?)    శ్రీహరి నీవు తదిదతే నేమోకాని
     వడనఁగ నా గణ మది వడువ దతతయినా

చ. 2:     పలచితతలే కాని పటట్టిన నీపపై భకిత్తి
   కలగ దజాజ్ఞనమే కపీప్పు నాక
     బలిమ బతదాల నీవు నాపతే నేమో కాని
     తొలనఁక నా మన సిది తొలనఁగ దతతయినా

చ. 3:       పటట్టిన చలమే కాని పపై పపై వరకిత్తి నాక
    నెటట్టి కోదు నీ కస్కృప నిలిచ నాక

     యిటేట్టి శ్రీ వతకటేశ యేలిన వానఁడవు నీవు
    యటఱట్టిన నీకనఁ బోదు యఱనఁగ నెతతయినా



ప.అ.రేక: 0021-06 సామతతత సత: 15-122
పలల్లవ:      కత గాదు దస్కృషట్టి మది కలిగె మాక

   సతమతటా నిటట్టి ఫదుద జరపనఁగవలస
చ. 1:   కాయమనేట మోహినీగజ మెకిక్కనారము

  పాయవుమోహమదము పటట్టిను మముత్మి
    తీయరాని బతదుప తీగె తతచివయ లేము
    యేయడ వజాజ్ఞన మనఁక యఱినఁగేమా మేము

చ. 2:   వచచ్చెల సతసారమునేనిథి దొకిక్కనారము
   పచిచ్చె మదనభటూతము పటట్టిను మముత్మి

   గచచ్చెల యహతకారగరవ్వెము మాననఁగ లేము
   అచచ్చెప మోక్షపతర వబీబ్బునా మాక

చ. 3:   రామలరత కొలల్ల పరము చొచిచ్చెనారము
    యేమెపైనా యగద్గీ సిగద్గీ లతచము నేము

    శ్రీమతతునఁడెపై నటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడే ననున్న
    యేమరి యుతడనఁగ మముత్మి యేలినానఁడు వనఁడెవో



ప.అ.రేక: 0022-01 దేశక సత: 15-123
పలల్లవ:    జూడనఁగనఁ జూడనఁగ సుడిగొనె మాయల

   వడుకతో నినున్న వదకే దపడో
చ. 1:    కడపనఁగనఁ గడపనఁగనఁ గాలము గడచెను

  జడిసిన వనకట జనత్మిముల
   నడవనఁగ నడవనఁగ నడచె సతసారము

    యడయక హరి నినున్న యఱినఁగే దపడో
చ. 2:    కోరనఁగనఁ గోరనఁగనఁ గటూడె లతపటము

 గారవమగ నిజకరత్మిముల
   మేరల మఱనఁగ మతచెను మమతల
    కూరిమ హరి నినున్ననఁ గొలిచే దపడో

చ. 3:    నిలపనఁగ నిలపనఁగ నితడెను జాజ్ఞనము
  అలరనఁగ శ్రీహరి అనుజజ్ఞను
   యిలలో శ్రీ వతకటేశ నీమఱనఁ

   గలరి చొచిచ్చె కొనియాడిత మపడు



ప.అ.రేక: 0022-02 బౌళ సత: 15-124
పలల్లవ:   ఆజాజ్ఞనజతతువ నేనెపైతనఁ గాక

   సుజాజ్ఞనమటూరిత్తివ నీవు చటూచట తగవా
చ. 1:     కోరితే రావలనఁ గాన కోరనివ రానేల

   కోరితమా దుతఃఖముల గోవతద నినున్న
    ఆరయ పాపఫలము లవ యతటవా నీవు
    యేరీత నాతత్మివు నీవు యినఁక దోషమునన్నదా

చ. 2:  అనాథనాథనఁడవు ఆతురబతధునఁడవు
   సనాథనఁడను నేను సరి నుతడనఁగా

   వనోద మది నీక వశవ్వెపగపతచము
   మనోధరత్మిముల నీ మాయ దానఁటనఁగలనా

చ. 3:    సరి గజదతతపరీక్షల చటూడ నెతతవానఁడ
    ధర శ్రీ వతకటేశనఁడ దాసునఁడ నీక

     గరవు నీ కొపప్పుగితచె కోరి నీక శరణతట
    నిరతనఁ జేకొతట గాక నేరప్పు నేరాలనన్నవా



ప.అ.రేక: 0022-03 ధనాన్నసి సత: 15-125
పలల్లవ:     బద్రిహత్మి పూజితచే రఘుపత వభీషణు కిచెచ్చె

  బద్రిహత్మిణుతనఁడ రతగపతనఁ గొలవరో
చ. 1:    కావరీ మధత రతగక్షేతగ మలల్లదిగో

   శ్రీవమాన మదిగో శేషపరతతక మద
     దేవునఁ డలల్లద వానఁడే దేవ శ్రీలక్ష్మి యద

   సేవతచరో నాభినఁ జిగరితచె నతనఁడూ
చ. 2:      యేడు గోడల నవగో యసనఁగ పూనఁదోనఁప లవ

  కూడి దామోదరపర గోపరమద
   తోడ వయిగతబాల దొడడమతటప మదిగో

  చటూడరో పసినఁడిమతచలకతబ మదిగో
చ. 3:    ఆళవారల వారే యతగరతగవభవ మదే

    వాల శ్రీ వపైషరవప వాడ లవగో
    ఆలీల శ్రీ వతకటేశనఁడెపై వర మచచ్చెని

   తాలిముల శ్రీరతగ దపైవమునఁ గొలవరో



ప.అ.రేక: 0022-03 మలహరిసత: 15-126
పలల్లవ:   పటట్టిన వారల భాగతమదే

   గటట్టి తలిసితే గరతు లివ
చ. 1:  కామధేనువును కలప్పువస్కృక్షమును

  దామోదర నీ దరర్శనము
 భటూమశతవ్వెము భువనేశతవ్వెము

  సామజవరద నీ శరణతము
చ. 2:  పరసవదియును పరమెపైశవ్వెరతము

   హరి నినున్ననఁ గొలిచే అనుభవము
 నిరతభోగముల నిధినిధనముల

   గరిమ మెఱయు మ కెపైతకరతములటూ
చ. 3:   నితడు భోగముల నితతశోభనము

  కొతడలయత నీ గణకథల
   అతడనె శ్రీ వతకటాధిప సరవ్వెము

   మెతడుకొనన్న దిద మ కరణ



ప.అ.రేక: 0022-04 భటూపాళత సత: 15-127
పలల్లవ:      కాయ పతడు సేయనఁబోతే కడు పలసే కాక

  యేయడ తీపగాదు యిటవతటదే
చ. 1:    కోప మెలల్ల నొకవతకకూడవసి మఱికదా

    పపైపపై హరినఁ దలనఁప పాతుగ నఁ డయేతది
      కెపైప గాక రచలపపై కాతక మాని మఱి కదా
   వోప లోకముల సడడ వలల్లకతడేది

చ. 2:     పతచేతదిద్రియముల నెలల్ల పారనఁదోలి మఱి కదా
   వుతచపవరకిత్తి కెలల్ల వడి గటేట్టిది

   కొతచెప కోరికెలల్ల కోరకతడి మఱికదా
   వతచి హరిదాసులలో వహి కెకేక్కద

చ. 3:    వవల పనులలల్ల వడిచిన మఱికదా
 శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ జితతతచేది

   భావతచి యితని దాసపరికరమెపై కదా
    తోబ్రావ చటూచి మోక్షము తుది కెకేక్కది



ప.అ.రేక: 0022-05 దేశక సత: 15-128
పలల్లవ:      కానఁపలము నేము నీక కరత్తివు నీవు మాక

   దాపదతడెపై బదికితచి దయనఁ జూడవయాత
చ. 1:     గటట్టి న అయిదు పాబ్రాణలక డాగ వటేట్టిము

   పటట్టి దేహముల వడునఁబటట్టి లివగో
   అటట్టి కరత్మిములనేట అరిగోరల వటేట్టిము

   నుటట్టి కొటట్టి జీవులక నరకము లేలయాత
చ. 2:    మతచిన పతాళల్లక మేర లేలనఁబెటేట్టిము

   పొతచి సతసారములలోనఁ గానఁపర మునాన్నము
   పతచేతదిద్రియప పొలలపపైర లలల్ల నఁ జేసితమ

   అతచె దేహులకెలల్ల ఆజజ్ఞలేడ వయాత
చ. 3:    కూరిమ వషయముల కొటన్నముల దతచేము

  చేరి నీచెపైతనతమున సేవసేసేము
     యత శ్రీ వతకటేశ యిట నీకే దాసులము

  ఆరయనఁ గాచితవ నీయాధీనులమయాత



ప.అ.రేక: 0023-01 భటూపాళత సత: 15-129
పలల్లవ:     పోయిన బతధము లట పోవునఁ గాక

    చ యని రోసి యతగిలి చేకొనేదా
చ. 1:    తొలిల్ల చేసినకరాత్మిల తొలనఁగనఁజేస గరనఁడు

   చెలల్లనఁబో యితకా నవ సేసేదా
    వలల్లక వతుత్తి ల తమ వుముకనఁ బాసినమనఁద

   మొలల్లమనఁ గగమత్మిఱ నవ మొలచనా
చ. 2:   వడజాతధరత్మిముల వళల్ల దనేటగరనఁడు

   ముడినఁగి అతదునే మఱి ముణనఁగేదా
    వడిసి తొడమ వతడి వడిన ఫలముల
   అడరి కగమత్మిర నతదు నతటనఁబోయనా

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెరనినఁ జేరనఁ జూప గరనఁడు
  దావత యితరలనఁ దడవదా
   భావతచి పరసవది పసినఁడియపైన లోహము

   వవలపైన తొలిల్లట వధ మయతనా



ప.అ.రేక: 0023-02 మలహరిసత: 15-130
పలల్లవ:      బళ బళ దేవునఁడా బాప బాప మాయా

    యలమ యితతేసి సేసి యేమ సేసుకొతటవ
చ. 1:     కలిమ యొకక్కనికి కడు లేమ యొకక్కనికి

    యిల నితదర జీవులే యేల వచెచ్చెను
 బలవతతునఁడొకనఁడూ బలహీనునఁడొకనఁడూ

    మొలపతచి భద్రిమ నేల ముతచేర మర
చ. 2:    వకచోట రాజసము వకచోట బతటరికము

  అకటా దేహల మోచినతతలోననే
   పకపక నవువ్వెల బయముల వరెవరె

   సకల జీవులమనఁద చలేల్లర మర
చ. 3:     శరణు నీకతటేనె జారె నా పాపముల

   సరవుల రెతడు నీ జగములోన
    గరిమ శ్రీ వతకటేశ కరణతచితవ ననున్న

     దరి చేరిచ్చె నీ మాయ దాసునఁడ నేనఁగనక



ప.అ.రేక: 0023-03 దేశక సత: 15-131
పలల్లవ:    వదములే నీ నివాసమట వమలనారసితహ

    నాదపగయ సకలలోకపత నమో నమో నరసితహ
చ. 1:   ఘోరపాతక నిర ర్హిరణ కటలదపైతతదమనా

   నారాయణ రమాధినాయక నగధర నరసితహ
     నీరటూపత బతత యతత యని నిజము దలియరాదు
   యరీతనఁ దిద్రివకగమాకస్కృత నేచిత నరసితహ

చ. 2:   గోవతదా గణగణరహితా కోటసటూరతతేజా
    శ్రీ వలల్లభ పరాణపరషా శితనఖ నరసితహ

    దేవ మము బద్రిహత్మిదులకను తలియ నలవగాదు
    భావతచనఁగ పగహల్ల దు నెదుటనఁ బరగిత నరసితహ

చ. 3:  దానపరికరసులభ తపనచతదద్రినేతా
   వాసవరసురముఖముని సేవత వతదిత నరసితహ

     భాసురముగ శ్రీ వతకట గిరినఁ బాయనిదపైవము వటగానా
     వోసర కిప డేగిత వటల్ల నహోబల నరసితహ



ప.అ.రేక: 0023-04 నాట సత: 15-132
పలల్లవ:    చేరి మొకక్కరో నరల శ్రీమతతునఁడతనఁడు

    కోరి వరము లిచచ్చె కొతడవతట సితహము
చ. 1:    గదదమనఁదనఁ గటూరచతడి కనకకసిపనఁ జెతడ

  గదదరి పగహల్లదునిపపై కరణనితడ
    వదదనె మారగొతడల వువదయునఁ దాను నుతడ

  తదుద కొనె మసాల దివతనారసితహునఁడు
చ. 2:    భవనాశిదరి దొకిక్క బద్రిహత్మిదులలోన నికిక్క

   తవరి పగతాపమున దికక్కల కెకిక్క
   రవళ నారదాదుల రతగపాటలకనఁ జొకిక్క
   చెవు లలితచ నుతుల శ్రీనారసితహునఁడు

చ. 3:      అద కతబములోనఁ బుటట్టి ఆయుధల చేతనఁ బటట్టి
   వదకి అహోబలన వడుకనఁ బుటట్టి
   కదిసి శ్రీ వతకటాదిద్రికాతతలలో గతపగటట్టి

  వదచలల్ల మహిమల వరనారసితహునఁడు



ప.అ.రేక: 0023-05 సామతతత సత: 15-133
పలల్లవ:   అతదులోనె వునన్నవానఁడు ఆదిమటూరిత

   అతదరాని పదవయపైన నతదిచచ్చె నతనఁడు
చ. 1:      ఘను లితడల్ల వాకిళళ్ళ కావనఁ బొయేత జీవునఁడా

    కని నీ యాతత్మి వాకిలి కావరాదా
   యనసి పరలరాజత మేలనఁబొయేత జీవునఁడా

   అనిశము నీ మనోరాజతము నేలరాదా
చ. 2:     చెలల రటూపము లలల్ల చితతతచే జీవునఁడా

     చెలనఁగి నీ రటూప మేదో చితతతచ రాదా
   కెలన సుఖముల భోగితచేట జీవునఁడౌ
  పొలసి సుజాజ్ఞనము భోగితచరాదా

చ. 3:     చేవ సతసారాన బలిసిన యటట్టి జీవునఁడా
 భావపటానతదాన బలియరాదా

   కోవరప సతపదల కోరేట జీవునఁడా
   శ్రీ వతకటేశని సేవ గోరరాదా



ప.అ.రేక: 0023-06 సాళతగనాట సత: 15-134
పలల్లవ:   శరణతటేనఁ జాల సరేవ్వెశవ్వెరనికి

    అరయ నితదరినఁ గొటట్టి అరజ నునఁ గావనఁడా
చ. 1:      చేతనఁడు దవవ్వె సుడ చేరి మొకేక్కవారి కెలల్ల

   రాతరినఁ బగల హరి రకతచేచోట
   కాతరాన జీవులల కానలేర నమత్మిలేర
   ఘతతో శిశవునకెపై కతబములో వళల్లనఁడా

చ. 2:      కూనఁతవటట్టి దవవ్వె సునఁడ కోరి పలవ నేరిచ్చెతే
  బానఁత హరినామముతడి పాలితచేచోట
     లోనఁతు గాదు వానఁతు గాదు లోలోన శ్రీపతపేర

    నాత మొరాలితచి యతనఁడు నానఁడు గావనఁడా
చ. 3:      కనుచటూప దవవ్వె సునఁడ కపప్పు శ్రీ వతకటపత

  మనసులో అతదరిని మనిన్నతచేచోట
   ననిచి యేడనుతడి ధతనము సేసికొనినాను

    వనజాక్షునఁ డతనఁడే పో వరము లొసనఁగనఁడా



ప.అ.రేక: 0024-01 శతకరాభరణత సత: 15-135
పలల్లవ:     కోరి ధరత్మిము చాల కకక్కనఁబటట్టి మనన్నరీత

    యరీత నితత సేసిత వతత చాలదా
చ. 1:    చకక్కనఁగా ననొన్నక హీనజతతువునఁగానఁ బుటట్టితచక

    యకక్కవ నరనినఁ జేసి తతత చాలదా
   దికక్కల నిది చాలక దివతభోగముగోర

   అకక్కర నా కొక ఆసదమా
చ. 2:     పాతకాల సేసేట పరల బతటనఁ జేయక

     యతల నీ బతటనఁ జేసి తది చాలదా
    ఆతల నీవదిద సనకాదుల పదవ గోర

   ఆతుమలో నా కొక ఆసదమా
చ. 3:     నరక మనుభవతచ ననున్న నతదు నిలపక

    యిరవపై యిహ మచిచ్చె తది చాలదా
     ధర శ్రీ వతకటపత తగ నీక శరణతట

    పరము గోరను యితకా నపప్పుట నాసదమా



ప.అ.రేక: 0024-02 సామతతత సత: 15-136
పలల్లవ:     తామునఁ దలియరటూ తగనఁ జెపప్పున వనరటూ

   పామరపనఁ దమ కరత్మిఫలమో హరిమాయయో
చ. 1:    చనఁకటనఁ బెడబాపేట చేరవ సటూరోతదయము

   చనఁకట కూబలకెపైతే చిమత్మి రేనఁచను
    యానఁకటతో వజాజ్ఞనము నతదిచేచ్చె శ్రీ హరిభకిత్తి

   కానఁకల దురాత్మిరద్గీలకనఁ గాన నీదటూ
చ. 2:    అతదర రచిగొనేట అనన్నము బహురోగికి

  కతదువ నజీరరమెపై కారితచను
    యతదును శ్రీహరి దపైవ మెకక్కడనన్న చదువుల
   మతదమెపైన జడునికి మఱనఁగలపై తోనఁచను

చ. 3:      ధరనఁ గొతదర మటూర రల తగ నొకక్కరాజనఁ గొలిచ్చె
   పరిచారకనినఁ దిటట్టి భతగ పడడటట్టి

    యిరవుగ శ్రీ వతకటేశనఁ గొలిచ్చె వారివారి
   వరసాలడుచనఁ దామె వఫలలపై పోదుర



ప.అ.రేక: 0024-03 సామతతత సత: 15-137
పలల్లవ:     భోగము నాయతదు నీక భోగివ నీవు

   శ్రీగరనఁడ వనిన్నటాను చితత్తిగితచ ననున్నను
చ. 1:   చకక్కని జనత్మిప సతసారవస్కృక్షమునక

   పకక్కన ఫలము నీవు భావతచనఁగా
  మకక్కవ కరత్మిమనేట మతత్తిగజమునకను
   యకక్కవ మావటనఁడవు యతచనఁగ నీవు

చ. 2:    నెటట్టిన దేహమనేట నిరత్మిల రాజతమునక
   పటట్టిమేల చతడిన భటూపతవ నీవ
   దిటట్టియిన మనసనేట తేజి గఱఱ్ఱైమునక

   వటట్టిన రేవతతునఁడవు వుపమతప నీవు
చ. 3:   సతతసమెపైన భకిత్తి చతదోబ్రాదయమునక

   రతతులనఁ జెలనఁగ సముదద్రిమవు నీవు
   చెతతల శ్రీవతకటేశ జీవునఁడనే మేడలోన

   అతతరాతమవ నీవు అతకెల జూడనఁగను



ప.అ.రేక: 0024-04 శ్రీరాగత సత: 15-138
పలల్లవ:    శ్రీపతయ రకతచనఁ గాక మరి

   యేపన జతతువుల మే మెఱనఁగదుము
చ. 1:     జలధుల లోనఁతును హరి భువ వనఁగసు

  అలరితచిన శ్రీహరి యఱనఁగ
  పొలసిన జాజ్ఞనము పణతపాపముల
   యిలపపై జీవుల మే మెఱనఁగదుము

చ. 2:    అనలము తేజము నాకసము వరివ
  అనిశము నారాయణునఁ డెఱనఁగ

   మునుకొనన్న కాలము మొదలి జనత్మిముల
   యనయనఁగనఁ బాబ్రాణుల మే మెఱనఁగదుము

చ. 3:   వసరే గాలియు వశవ్వెములోపలి
   పస శ్రీ వతకటపత యఱనఁగ

   సుసరివపై శరణము చొచచ్చెట యతనికి
   యసనఁగిన దేహుల మే మెఱనఁగదుము



ప.అ.రేక: 0024-05 పాడి సత: 15-139
పలల్లవ:      ఎవవ్వె రేమ సాదితచే రెవవ్వెర నే మెఱినఁగేర

   అవవ్వెల నివవ్వెల శ్రీహరియే దపైవము
చ. 1:    జగములోపల హరి సాతవ్వెక దపైవమని

   భస్కృగవ సదితచినానఁడు పస్కృధివనఁ దొలల్ల
 ముగరవలపలలో మొరవటట్టిరితనికె

   జిగి మతచ దేవతల క్షీరాబద్ధకాడనే
చ. 2:    ధరనఁ గాశిలోన హరి తారకబద్రిహత్మిమని

   హరనఁడే బోధితచనఁ జొచెచ్చె నతదరికిని
   అరదుగా రామనామ మతని పటట్టిపరాణ

   గిరిసుత పారవ్వెత కీరిత్తితపనఁ దొడనఁగే
చ. 3:     అదిగో శ్రీ వతకటాదిద్రి హరి పరతతత్తిత్త్వామని

    యదుటనె బద్రిహత్మి పటట్టి యితని నాభిని
    యిదిగో మన మతదర మతనినే కొలిచ్చె
    బద్రిదుకద మట రారో పాబ్రాణులల మర



ప.అ.రేక: 0024-06 గళ సత: 15-140
పలల్లవ:     వోవో రాకాసులల వదుద సుతడి వపైరము

  దేవుని శరణనరో తలసుకోరో
చ. 1:     జగములో రామునఁడెపై జనియితచె వషరనఁ డిద

    అగపడి లక సత యయి పటట్టిను
   తగ శేషశతఖచకగ దపైవసాధనము లలల్ల
   తగిలి లక్ష్మణ భరత శతస్కృఘున్నలయిరి

చ. 2:     సురల వానర లపైరి సటూరతనఁడు సుగీగవునఁడు
  మరిగి రదుగ నఁడు హనుమతతునఁడాయను
   సరస బద్రిహత్మిదేవునఁడు జాతబవతతునఁ డెపైనానఁడు
   వరవరి నలనఁడే వశవ్వెకరత్మి సుతడి

చ. 3:      కటట్టిరి సేతు వపప్పుడే ఘను లలల్ల దానఁటరి
   ముటట్టిరి లతకా నగరము దళము

    అటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డాతనఁడే యతనఁడెపై
    వటట్టి చ వరము లిచెచ్చె వనర దాసులక



ప.అ.రేక: 0025-01 లలిత సత: 15-141
పలల్లవ:    కానని యజాజ్ఞనులల కరత్మిజాతులల మర

    మానక కరత్మిముల సేసి మాయనఁ జికక్కవలనా
చ. 1:     తపము సేసితమతటా దానఁటరాని గరవ్వె మేల

   తపము రావణదుల తగనఁ జేయరా
  అపరటూపమెపైన నారాయణనామ ముచచ్చెరితచే

  పగపనున్నలతోడి సరియా బద్రిహత్మిదుల
చ. 2:     మహిలోనఁ బుణతములతటా మదియితచగ మ కేల

   మహిలోనఁ బుణుతల గారా నహుషాదుల
 సహజపదవ్వెయానుసతధన పరలపైన

   వహి కేకేక్క వపైషరవులవతటవారా సురలటూ
చ. 3:    అతదేము సరద్గీలోకమతటా రాజస మేల

  అతదనఁడా సవ్వెరద్గీము నరకాసురనఁడు
   చతదప శ్రీ వతకటేశ చకగలతఛనులతో

   పొతది జీవనుత్మికత్తి లక పరనఁడా సమపల



ప.అ.రేక: 0025-02 పాడి సత: 15-142
పలల్లవ:     వరొకక్కరటూ లేర వశవ్వె మతతా నీమహిమే

   యేరీత నీవ కలవు యితరములేదు
చ. 1:    తలిల్లవపై రకతతువు తతడిద్రివపై పోషితతువు

  యిలల్ల లివపై మోహమతుత్తి వు నాక
    వళఱ ల్ల పరగదువు వగినఁ బురాకస్కృత మౌదు

    యిలల్ల ముతగిలపై వుతదువతతా నీ మహిమే
చ. 2:    గరనఁడవపై బోధితతువు కొడుకవపై యడేరత్తి వు

   అరదపై నిధనము వౌదు నీవ
    దొరవపై ననేన్నలదువు దటూతవపై పని సేతువు

     యిరవపైన సిర లితుత్తి వతతా నీ మహిమే
చ. 3:      దేవునఁడవపై పూజ గొతదు దికక్క పాబ్రాణ మౌదువు

  కావలసిన ట ట్టిదు కామతచినటల్ల
    శ్రీ వతకటేశ నీవ చితత్తిములోపల నుతడి

    యవల వపైకతఠ మతుత్తి వతతా నీమహిమే



ప.అ.రేక: 0025-03 ముఖరి సత: 15-143
పలల్లవ:     ఎకక్కవ తకక్కవ లేవ యితదరిలోపల నేను

     చికిక్క హరి నీవు పదద సేసితవ గాక
చ. 1:     తలియ నితదరివతట దేహమే యిది గాదా

   పొలసి దొరతనము పొదిగీనఁ గాక
   మలమటూతగముల రకత్తిమాతసము లొకక్కట కావా

    కలిమ లేముల ముతదు కాననియతవు గాక
చ. 2:     చేపటట్టి యితదరివతట జీవునఁడ నేనఁ గానా

   పాపపణతముల ననున్న బరచనఁ గాక
    యేపొదుద లోకములోని యితదిద్రియము లివ కావా

    తీపల మరప ననున్న దిమత్మిరేనఁచనఁ గాక
చ. 3:     కెపైకొని యితదరివతట కరత్మిమే సేయనఁగనఁ గాదా

    యకడ సతపదల ననేన్ననఁ బతచనఁ గాక
    పపైకొని శ్రీవతకటేశ భకిత్తి యొకక్కట కాదా

   యేకడనెపైనా ననున్న యడేరచ్చెనఁ గాకా



ప.అ.రేక: 0025-04 భటూపాళత సత: 15-144
పలల్లవ:    సరవ్వెశకిత్తివ నీవ సకల లోకేశవ్వెరా

   నిరవ్వెహితచి ననున్న రకతచనఁగ నీవ
చ. 1:      తతడిద్రిపపైనఁ జేసిన భకిత్తి దపైవమా నీకే శలవు

   తతడిద్రికి తతడిద్రివ నీ వతతరాతమవ
     మతడాబ్రాడి తలిల్లపపైనఁ జేసే మచిచ్చె కెలల్ల నీది

    నితడుగ నఁ దలిల్లలో వానఁడవు నీవ కనక
చ. 2:      పతడాల్ల ముపపై జేసిను పేగమ లలల్ల నీ సొమేత్మి

    పతడాల్ల ములో భావన నీ పతపే కనక
    వతడల్లకెపై బతగారలకెపై వలసే తపసు నీద

    యితడిల్లతడ సతపదల నీ వతతానఁ గనక
చ. 3:     కిముత్మిల దేహనక భోగితచిన బోగము నీద

   నెమత్మిది నతతరాతమవ నీవు గనక
    యిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యినిన్నయు వనన్నవతచిత

     కమత్మి నా కనిన్నటకీ కరత్తివు నీవ కాన



ప.అ.రేక: 0025-05 మలరి సత: 15-145
పలల్లవ:    హరిదాసునఁ డగటే యది తపము

  పరమారద్గీములను ఫలమే లేదు
చ. 1:  తటట్టినయపప్పుడు దవతచినపప్పుడు

   అటట్టి సమ మగనది తపము
   వటట్టి నేమముల వవల సేసిన
    బటట్టి బయలే కాని ఫలమే లేదు

చ. 2:  యిచిచ్చెనయపప్పుడు యియతనియపప్పుడు
   అచచ్చెగ నవవ్వెన దది తపము

   యిచచ్చెలనఁ బుణతము లనిన్న సేసినా
   బచచ్చెన లితతే ఫలమే లేదు

చ. 3:  కూడినయపప్పుడు గొణగినయపప్పుడు
   ఆడిక వడిచిన యది తపము

   యడనె శ్రీ వతకటేశనఁడే శరణము
   పాడి పతతముల ఫలమే లేదు



ప.అ.రేక: 0025-06 దేశక సత: 15-146
పలల్లవ:     సులభము యిదియే చటూచిన దురల్లభ మదే

  అలర సుజాజ్ఞనులక అజాజ్ఞనులక
చ. 1:    తీఱనఁ గొనాన్నళళ్ళక తగిన దానఫలము

  తీఱవు హరిదాసుల దివతభోగాల
   జాఱనఁ గొనాన్నళళ్ళక సకల దేవతవ్వెముల
   జాఱదు వపైకతఠుని సాలోకత మోక్షము

చ. 2:   యితతతతననఁగవచచ్చె నితదాబ్రాదుల సతపదల
    యితతనరాదు నీ దాసుల య మహమహిమ

  పతతాన సాధితచవచచ్చె బహుకరత్మితపముల
   యతతపైన సాధితచరాదు య హరిభకిత్తి

చ. 3:     వుతడు తామస గణము లొకొక్కకక్క సమయముల
  వుతడవు శ్రీవపైషరవులవదద నెనన్ననఁడు

     అతడనె శ్రీ వతకటేశనఁ డనిన్న మాయలనఁ జూప
   నితడు తనదాసులక నిజమాయ మాక



ప.అ.రేక: 0026-01 శ్రీరాగత సత: 15-147
పలల్లవ:  అదియపో శ్రీహరినామము

   తుదిపద మదియ ధస్కృవమెపై కలిగె
చ. 1:   తొడరి చితగకేతునఁడే నామము

  తడవ లోకమతతయు గెలిచె
    వడువక బద్రిహత్మియు వనఁస నే నామము
   బడిబడి నుడుగచ పగభుడెపై నిలిచె

చ. 2:    హరనఁడే నామము అద తారకముగ
   నిరతనఁ దడవ యనిన్నక మఱ

   ధర నేనామము దలనఁచి నారదునఁడు
  సురమునియపై సతసుత్తి తులక నెకెక్క

చ. 3:   ధస్కృవునఁడేనామము దొరకొని నుతయితచి
  ధస్కృవపటట్టితబున తుద బద్రిదికె

   జవళ శ్రీ వతకటేశవ్వెరదాసు లలల్ల ను
   భువ నేనామము భోగితచి మనిరి



ప.అ.రేక: 0026-02 దేశక సత: 15-148
పలల్లవ:    ఇదదర దేహసతబతధ మదిగో మాయ

    గదిదతచి యేడ నుతడునో కడసారి తాను
చ. 1:     తోడనఁ బుటట్టిన మమత తొడనఁగి కొనాన్నళల్లక

  వాడిక పతుగ లమనఁదవల నుతడదటూ
   వడుక వారెవవ్వెరొ వరెవవ్వెరొ కాని

    కూడ పటట్టి వరికి కొటాల్ల డి వారికి
చ. 2:     తలిల్లమనఁదనఁ గల భకిత్తి తనకె కొనాన్నళల్లక

  యిలల్ల లిమనఁదవల యితత వుతడదు
    వలిల్లలిరి నిది గొతత వచారితచనిది గొతత
    యిలల్ల ముతగి లొకక్కరిది యరవు వకక్కరిది

చ. 3:     నీతతో శ్రీ వతకటేశ నితతసేవ కొనాన్నళల్లక
   యతల సతసారమెతత యితవు గాదు

    ఆతనఁ డెటట్టి యిదియటట్టి అతదరటూ నెఱినఁగినద
  చేతులొకక్కరియతదు చితత్తి మొకక్కరియతదు



ప.అ.రేక: 0026-03 సామతతత సత: 15-149
పలల్లవ:    కాదని వరే సేయనఁగలవానఁడా తాను

   సాదువల నుతడునఁగాక సవ్వెతతతుగ నఁడా తాను
చ. 1:      దపైవము పపై భారము తనపపైనఁ బెటట్టి కోనేల

  మోవలేక సతసారాన ములగనేల
     జీవునఁడెపై పటట్టితే నేమ శ్రీపత నీవానఁడ నని

    సేవ సేయుచతడనఁగానే చేరి కాచ నతనఁడే
చ. 2:       యేలిక గటూచతడే గదద యకక్కనఁ దన కది యేల

   వలి అపరాథనక వఱవ నేల
    ఆల బడడలక గఱి యవుటక హరినఁజేరి

   కాలము గోరకతడనఁగ కరణతచ నతనఁడే
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ మాయక చేరి యడాడ ల రానేల

    తోవ గానక యాతని దటూఱనఁగ నేల
    శ్రీవపైషరవునఁ డవుటక చితత్తిములో వషర నమత్మి

    భావతచ కొననఁగా దయ పాలితచ నతనఁడే



ప.అ.రేక: 0026-04 పాడి సత: 15-150
పలల్లవ:     ఎతత లేదు లోకము యచేచ్చెది కతదేది

  పతతప శ్రీహరిభకిత్తి పటట్టివలనఁగాక
చ. 1:    తనువుల మోచేది ధనముల దానఁచేది

  ఘనజీవులక నెలల్లనఁ గలిగినది
   మనసుల రోసేది మమతలనఁ బాసేది
    వనజాక్షునఁ గొలిచేది వల నితత కాక

చ. 2:    కానఁపరాల సేసేది కపటాల లసేది
   తాపప జీవుల కెలల్ల నఁ దగిలినద

   కోపములనఁ దుతచేది కోరికలనఁ దతచేది
  శ్రీపత కరణలోననఁ జికక్కవలనఁగాక

చ. 3:    ఆనఁకటకి బడలేది అనన్నముల గొనియేది
   తేనఁకవ జీవుల కెలల్ల దిద్రిషట్టిమెపైనద

  యేనఁకటతో శ్రీవతకటేశవ్వెర శరణని
  కానఁకదేర సుఖయితచనఁగా వలనఁగాక



ప.అ.రేక: 0026-05 పాడి సత: 15-151
పలల్లవ:       వగిర మేనఁటకిని వసట లేనఁటకని వషరని సొలయనఁగ నేల

     సాగిలి మొకక్క నతనఁడు మనన్ననల జరపనపాట జరపీనఁగాక
చ. 1:      తనవలే తనకనున్న దానఁకినను తాన నెవవ్వెనినఁ గోపతచని

    తనకరత్మిమే తనున్ననఁ జేయనఁగదపైవము దటూరనఁగ నేల
     అనుభవతపచను హరినే కొలచిన అలమట లనిన్నయు హరిచటూచి

    పొనునఁగక తమలో దురోదషతబుల పొమత్మినపడే పోయనఁగాక
చ. 2:     కడుపలోపలికి మతగినరతన్నము కడుచోటల్ల వదకినఁగ నేల

       బడినఁ దన యతతరాతమ దా మఱచి పలవలప్పులనఁ గొలవనఁగ నేల
    వడువక శ్రీపతనామమతతగమే వడుకనఁ దలనఁచనఁగనఁ దలనఁచనఁగను

    చెడకతడా నతనఁడు పావనము సేసినపప్పుడే సేసనఁగాక
చ. 3:       కరత్మిము నతనఁడే కారతము నతనఁడే కడనఁగిన శ్రీ వతకటవభునఁడూ

     నిరిత్మితచినటల్లవు నినిన్నయు మరి నేనఁ డనుమానము లేల
     ధరత్మిత బతనికి యేకాలతబున దాసుల రకతచే బరదు
     అరిత్మిలి యితనినఁ గొలిచిననఁ జాలను అతదని పదవుల నతదనఁగాక



ప.అ.రేక: 0026-06 గజజరి సత: 15-152
పలల్లవ:     ఏమ సేయుదును నే నేమ సేయుదును

 సావ్వెమదోహమె జరగీని
చ. 1:    నీ యాధీనమెపై నెగడిన యాతత్మిక

   నీ యతద బుదిద నిలవదు
  కాయపటతదిద్రియ కలిప్పుత దేహము

   కాయప వషయాల కడునఁ గోరీని
చ. 2:     నీ సతకలప్పుమున నెగడిన జగ మది

  నీ సేవారత నేరదు
     ఆసల నీ మాయ నతటన మన సిది

 ఆసలసలనే అలసని
చ. 3:     హరి నీవ నాలోన నణచిన జాజ్ఞనము

   హరి నీవ చటూపక అతదదటూ
    సిరల నా పాలిట శ్రీ వతకటేశవ్వెర

  కరణనిధి ననున్ననఁ గావవ



ప.అ.రేక: 0027-01 శతకరాభరణత సత: 15-153
పలల్లవ:      ఇతదు నతదు నెతచ భేద మెతతపైననఁ గలదు

   చితదరవతదరగాక చేతకి లో నయతనా
చ. 1:    దేవునినఁ గొలచవానఁడు దేవునికి కొఱగాక

   యవల సతసారల కేమ బానఁత
   కావరప మనుజల కని కొలిచేవారికి
   దపైవకము వచారితచ తలనఁ పనన్నదా

చ. 2:    పరము గోరేటవానఁడు పరమునకె కొఱగా
   కిరవపై యితదిద్రియముల కేమ బానఁత
   వరసి భోగములలో నోలలడే వానికి
  అరిది మోక్షసుఖము లసపడనునన్నదా

చ. 3:    పనిగొనన్న భకిత్తివానఁడు భకిత్తికి కొఱగాక
   యనసి కరత్మివధుల కేమ బానఁత

    మని శ్రీవతకటేశ మాయనఁ జికిక్కన వానికి
   తనిసి భవబతధముల దానఁటనఁగనఁ జోటనన్నదా



ప.అ.రేక: 0027-02 శతకరాభరణత సత: 15-154
పలల్లవ:   ఎఱగకోలేని జీవ యడడగాక

    గఱి నెతతయినానఁ గోనఁతకొముత్మి దపప్పునఁ బారనా
చ. 1:      దగద్గీర నుతడిన మాయనఁ దలపతచనఁ గాని మది

   తగిద్గీ దవువ్వెల జాజ్ఞనము తడవనీదు
      కగద్గీ లేక గలల్ల గలల్ల కాక మరి రాయవునా

   అగద్గీమెపై తవుడుదితడి కడబాల లేల
చ. 2:     మకక్కవ భోగములనే మరిగితచనఁ గాని మేను

   అకక్కజప వపైరాగత మతద నియతదు
    చికిక్క వతొత్తికట వటట్టి చెట ట్టికట మొలచనా

    అకక్కర చానప చవ అడుగ నేమునన్నది
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ పతపన చికిక్కతచనఁ గాని కరత్మిము

    దావత ఆతని యాజజ్ఞ దానఁట నియతదు
    భావతప కాయ పతడేలౌ పతడు కాయయేలవును

   వావరి ముతదికి మరివాడి వటట్టివలనా



ప.అ.రేక: 0027-03 భటూపాళత సత: 15-155
పలల్లవ:     వటట్టి లతపటము వదల నేరదు గాన

   పటట్టితచిన హరి బుదిదలోనె కానఁడా
చ. 1:    దేహభిమానముల తగి వడిచిననఁ గాని

    యహల దేవునఁడు తనున్న నేల మెచచ్చెనీ
   సాహసితచి కోరికెల సతగము మానకతడితే

    వోహో పరమపద మటూర కేల కలగ
చ. 2:   నిచచ్చెలను వపైరాగతనిషష్ఠూ డు గాకతడితేను

    యచిచ్చెన జనాత్మిదు లలల్ల యేల కడచ
    కొచిచ్చె కొచిచ్చె తనలోని కోపముడుగ కతడితే

    అచచ్చెప బద్రిహత్మినతద మది యేల కలగ
చ. 3:     శ్రీ వతకటాదిద్రి మనఁది శ్రీపతనఁ గొలవ్వెకతడితే

    సవల నా దేవునఁ డిటట్టి సులభునఁడవునా
   భావతచి తనలోని భకిత్తి నిలపకతడితే

    తావుల ననిన్నటాను సతతత పణుతనఁ డవునా



ప.అ.రేక: 0027-04 సాళతగనాట సత: 15-156
పలల్లవ:      ఈతని కెదుర లేర యకక్కడ చటూచిన నిద

   చేతనే పగతాపముతో చెలరేనఁగీ నితనఁడు
చ. 1:    దికక్కల సాధితచటక దేవదేవోతత్తిమునఁ డద

  యకెక్కను తేరమనఁద యచచ్చెరికతో
   చకాక్కడి దనుజలను సమరముల గెలిచి

    యికక్కవతో వధి వధి నేనఁగీ నిదిగో
చ. 2:    సకలయుధములనునఁ జకగము చేతులనఁ బటట్టి

   వకలియపై శతఖము వవగ నాడితచె
    వకలలపై రాకసుల వనఁగి లోనఁగి హతులపైరి

    అకలతకనఁ డ హరి అనిన్నటాను మతచెను
చ. 3:    వజయధవ్వెజము నద వనఁడె శ్రీవతకటేశనఁడు

    భజన నలమేలమతగ పలమార మెచెచ్చె నద
    తద్రిజగముల నితనఁడె దికెపైక్కై కాచ నిద

   గజబజ లితక నుడుగరో రాక్షసుల



ప.అ.రేక: 0027-05 మలహరిసత: 15-157
పలల్లవ:    వాదము లేనఁటకి వలసిన వారికి

  వదము గలగనఁగ వలిల్లవరాయ
చ. 1:    దపైవత బొకనఁడె తతత్తిత్త్వా జాజ్ఞనికి

  భావతపనఁ బలవుర భాబ్రాతతునికి
    వవలక మరి వతుత్తి వకక్కటే ఆది
  కావనఁగనఁ బటూవనఁగ ఘనమెపైనటల్ల

చ. 2:    భువ సాకారము పూరర జాజ్ఞనికి
  ఆవల నిరవయవ మధమునికి
  అవళ గలిగికా అషట్టిపతుగ లను

  భవముల శ్రీహరిపాలనె కలిగె
చ. 3:  శరణగతయే శసత్తి సజాజ్ఞనికి

  సరవనఁ గరత్మిమె జడునికిని
   నిరత శ్రీవతకటనిలయు మాయ లివ
    యిర వఱనఁగ వారి కిహమే పరము



ప.అ.రేక: 0027-06 బౌళ సత: 15-158
పలల్లవ:     అనుచ రావణుసేన లట భద్రిమయుచ వనఁగె

   యినకలచతదద్రి నేనఁ డిదిగో నీమహిమ
చ. 1:    దదదద దదదద దశరథ తనయా

  కదిసితనఁ గకకక కావవ
      అద వచెచ్చె బాణల హ నాథ హ నాథ

   పదపద పదపద పారరో పవుతజలటూ
చ. 2:    మమమమత్మి మమమమత్మి మనిన్నతచనఁడు కపలర

  సమరాన చచచచచ్చె చావకతడా
    మెమెమెమెత్మి మెమెమెమెత్మి మేము నీ వారమె

   మొమొమొమొత్మి మొమొమొమొత్మి మొకేక్కము మక
చ. 3:     తతతతత్తి తతతతత్తి తర వది లతకక

  తతతతత్తి తలమని దానఁగదురటూ
   గతయపైన శ్రీ వతకటగిరి రఘునాథ

     సతమెపై మమత్మితక నేల జయ జయ నీక



ప.అ.రేక: 0028-01 బౌళ సత: 15-159
పలల్లవ:   వదురని వతదా వజయభవ

 హస్కృదయేశవ్వెర వజయభవ
చ. 1:  దపైవశిఖమణ దానవమరద్ధన

  వవలక నీక వజయభవ
  శ్రీ వలల్లభగణ చితతాసాగర

   యవల నిద వజయ భవ
చ. 2:  జగదేకవభునఁడ శతమఖవతదిత

   వగట వజయముల వజయ భవ
  నిగమవనుత సరవ్వెనిలయ నారాయణ

   యిగిరితచెనఁ గస్కృప వజయ భవ
చ. 3:  జలధిమధన సరవ్వెజతతువహరక

    వలస నీ మహిమల వజయ భవ
    కలిత శ్రీ వతకట కామతవరద నితత

   యిలధర నీక వజయ భవ



ప.అ.రేక: 0028-02 సాళతగనాట సత: 15-160
పలల్లవ:  నమామతహత మానవసితహత

   పగమదానఁ క మహోబల నరసితహత
చ. 1:  దానవదపైతత వదారణసితహత

 నానాయుధకర నరసితహత
 భటూనభోతతరాపూరిత సితహత

  ఆనన వహిన్నలయాతతక సితహత
చ. 2:     పగళయ నస్కృసితహత బహు ముఖ సితహత

  సలలిత గరడాచల సితహత
   కలిశనఖర ముఖ ఘోషిత సితహత

   తలకిత బహురవ దపత సితహత
చ. 3:    శతత నస్కృసితహత శౌరత నస్కృసితహత

  సతతత కరణజయ సితహత
   కాతతత శ్రీ వతకటగిరి సితహత

  చితతతఘన సతసిదిద్ధ నస్కృసితహత



ప.అ.రేక: 0028-03 భటూపాళత సత: 15-161
పలల్లవ:     హరి వశవ్వెతత్మికనఁడు అతదరిలో నునన్న వానఁడు

    దరిసితచి బద్రిదుకరో తపప్పు లేదు యితకను
చ. 1:   దారపాషాణములతదు దపైవముగా భావతచి

   కూరిమతో మక మకె కొలిచేవారా
   చేరి పాబ్రాణపగతషట్టిల సేసేనానఁడు దేవునఁడే

   కోరిక వపైషరవులతదు కొలవరో మర
చ. 2:   వదపరాణరస్థిమతదు వశవ్వెసము వటట్టి కొని

  సదితచి తలసుకొనే సుగడులల
   వదమె మాటలగాను వవరితచే వపైషరవుల

   ఆదిగరవుల వరి నడుగరో మర
చ. 3:     దేవునఁడె పకక్కరటూపలపై తేరి యదుట నుతడనఁగా

  ఆవల వదకనఁబొయేత ఆసకత్తి లల
    శ్రీ వతకటేశనఁడె మతనఁ జికిక్కనానఁడు దాసులక

   తావుకొని హరినాతత్మినఁ దలనఁచరో మర



ప.అ.రేక: 0028-04 శతకరాభరణత సత: 15-162
పలల్లవ:    తమవుదోతగము లేల తమకము లేల

  సమునఁడెపై పణతపాపాల సాధితచనేరనఁడా
చ. 1:      పటట్టినఁచ నేరిచ్చెన హరి పూనఁచి రకతప నేరనఁడా

    వటట్టి చితతతో జీవుల వగవ నేల
    జటట్టిగొని పదునాలద్గీ జగము లేలడి వానఁడు

    గటట్టిగా నతదరినఁ దానె కావ నేరనఁడా
చ. 2:   అతతరాతపైమనవానఁడు అనిన్నయునఁదా నేరనఁడా

   వతతలగా వరె వనన్నవతచ నేల
  సతతతమెపై గణముల జవకటట్టినటట్టివానఁడు
    కొతతనేరప్పు నేరాల కోరి తదద నేరనఁడా

చ. 3:    యేలికెపై దాసులనెలల్ల యేల నేరిచ్చెనవానఁడు
   యలీల సతపదలలల్ల యియత నేరనఁడా
  వాలితచి శ్రీవతకటాదిద్రి పగతతక్షమయినవానఁడు

    సలినఁ దన మహిమల చటూప నేరనఁడా



ప.అ.రేక: 0028-05 రామకిగయ సత: 15-163
పలల్లవ:    చేతులతత్తి మొకక్కరో జీవకోటాల్ల ల యిద

  యతలతల నితడిరిద నారదాదుల
చ. 1:     దికక్కల సాధితచ హరి తరతే రెకక్కనఁగాను

  యికక్కడ రతకెకిక్కరి యితదాబ్రాదుల
     వకక్కసప శరజము వస చేతనఁ బటట్టినఁ గాను

   పకక్కన గతడె వటట్టిరి బద్రిహత్మిదుల
చ. 2:    యడమచేత శతఖ మెతత్తినపప్పుడు వదము

  కడనఁగి మొదలతత్తిరి గతమాదుల
   కడిచేత చకగము గకక్కన మెఱిపతచనఁగాను

  సుడిసియు మెఱసేర సటూరతచతదాబ్రాదుల
చ. 3:     లలి శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలమతగయునఁ బెతడిల్ల

  నలరనఁగ నమరిరి అమరాదుల
    వలయ నితనఁ డితతట వశవ్వెరటూపము చటూపనఁగ

  సలిగనఁ బొడచటూపరి సనకాదుల



ప.అ.రేక: 0028-06 భటూపాళత సత: 15-164
పలల్లవ:    నీదానఁక వలనా నిఖలము వారికెలల్ల

     ఆది నీ దాసునఁడె చాల నతదరి రకతచ
చ. 1:    నీ పాదమటూలముల నిలిచిన జలముల

    మోపగా మోనఁచె రదుగ నఁడు ముతదు ముతద
    కాపాడు నీ నామముననఁ గలిగిన మహిమచే

    పపై పపై మునుల యిహపరముల గనిరి
చ. 2:     పతడేట పాలవలిల్ల నీ పగసాదముననఁ గాద

  దతడిగా దేవతలలల్ల ధనుతలపైరి
     అతడనె నీ సాకార మాతుమనఁ దలనఁచి గాద
   నితడిన యోగీతదుగ ల నితతముకత్తి లపైరి

చ. 3:      చేరి నీ వహరమెపైన శ్రీ వతకటాదిద్రి గాద
  కోరివరము లతదర కొలల్లగొనిరి

   ఆరీతనఁ దాళల్లపాక అనన్నమయత ఘనునఁడాయ
   వారివారమెపైన నేము వహికి నెకిక్కతమ



ప.అ.రేక: 0029-01 గజజరి సత: 15-165
పలల్లవ:   కరణనిధివగానఁగ కాచేవు గాక

   యిరవపై నావతటవాని కిది యసతగతము
చ. 1:      నేర నే పణతము సేయ నితాతనితత మెఱినఁగి

   నేరతు రితత్తిచేతుల నీక మొకేక్కది
    యేరీతనఁ బరమచేచ్చెవ యేమ గలదు నాయతదు

   కారణములేని యవ కడు ననతగతము
చ. 2:     లేదు వజాజ్ఞనము గొతత లేశమెపైన నాయతదు

   సాదితచనఁ గదొదకట మ శరణనేది
    ఆదిగొని ననున్ననఁ బాయ వతతరాతత్మివపై నీవు
   వదరవలిల్ల పొతదుల వన ననతగతము

చ. 3:     కాను నే నరహునఁడను కదిసి పనులక
    నే నవుదు నొకటకి నినున్ననఁ బాడను

     య నెపాన శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ
    దానికినఁ దగద్గీతత కాక దానఁట ననతగతము



ప.అ.రేక: 0029-02 శతకరాభరణత సత: 15-166
పలల్లవ:     ఇదియ నాక మత మది వగతము

   వుదుటల్ల కరత్మిము వలల్ల నినఁకను
చ. 1:     నిపణత హరి నే నిను శరణునుట

  తపముల జపముల ధరత్మిముల
   నేపమున సకలము నీవ చేకొను
    వుపమల పణతము లొలల్ల నే యితకను

చ. 2:      హరి నీ దాసునఁడ నను కొనుటే నా
  పరమును యిహమును భాగతమును

   ధర నీ మాయల తపప్పునఁదరవులను
    వరగి సుకస్కృతము లొలల్ల నే యితకను

చ. 3:    నారాయణ నీ నామము దలనఁచట
  సారపనఁ జదువుల శసత్తి సముల
    యరీత శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గొలిచిత

    వరక యితరము లొలల్ల నే యితకను



ప.అ.రేక: 0029-03 సామతతత సత: 15-167
పలల్లవ:    అచచ్చెముగా శ్రీహరితక అడడమాడ వఱతు

    తచిచ్చె ననున్న తదుద కొమత్మి దేవునఁడ వవు
చ. 1:     నెరసు లతచేనతటే నేనా నీక నెదుర

   కరణతచి వకరీతనఁ గాతువు గాక
    వరగతట బతగార వరతుర గాని మరి

    సరిగానఁ బెత కొరసితే సాట వచచ్చెనా
చ. 2:    మనసు సదితచేనతటే మతచివానఁడవా నేను

    ఘనునఁడవు నీవు ననున్ననఁ గాతువు గాక
      పనికి వజద్రిము సాననఁ బటట్టితే మత చెకక్కనఁ గాక
    పనునఁ బడుక రాచితే పపప్పు గటట్టిదా

చ. 3:    మొకక్కనఁగా రకతచేనతటే మొదల సుజాజ్ఞనినా
    గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కాతువు గాక

     నికిక్క అదదము దోమతే నీడ గానవచచ్చెనఁ గాక
   ముకక్కమటూనఁకడు దోమతే మోము గానవచచ్చెనా



ప.అ.రేక: 0029-04 బౌళ సత: 15-168
పలల్లవ:     మచచ్చె కూరత్మి వరాహ మనుషతసితహ వామనా

     యిచచ్చె రామ రామ రామ హితబుదిద్ధ కలికీ
చ. 1:     ననున్ననఁ గావు కేశవ నారాయణ మాధవ

   మనిన్నతచ గోవతద వషర మధుసటూదన
   వనెన్నల తద్రివకగమ వామనా శ్రీధరా

   సనున్నతతచే హస్కృషీకేశ సారక పదత్మినాభ
చ. 2:    కతటమ దామోదర సతకరషణ వాసుదేవ

  అతటేజాల పగదతమున్ననఁడా అనిరదుద నఁడా
   తొతటే పరషోతత్తిమ అథోక్షజ నారసితహమా

  జతటవాయక మచతత జనారదన
చ. 3:      మొకేక్కము వుపేతదద్రి హరి మోహన శ్రీ కస్కృషరరాయ

   యకిక్కత శ్రీ వతకట మతదిరానాథ
     యికక్కవ నీ నామముల యివయే నా జపముల

    చకక్కనఁగా నీ దాసులము సరేవ్వెశ అనతత



ప.అ.రేక: 0029-05 బౌళ సత: 15-169
పలల్లవ:      శతకమ నీవు సాక చకగమ నీవు సాక

   వతకలడ భుజముల వాబ్రాసుకొతట మముత్మిను
చ. 1:     నారాయణ యని యిటేట్టి నరకముల తరితచిత

   శ్రీరామా అని పొతదిత జీవనుత్మికిత్తి
    దటూరితచి గోవతదా యని తోలిత పాపములలల్ల
   ధీరనఁడనెపై వళకెలల్ల తదుద కొతట నిదిగో

చ. 2:      దామోదరా అని తొలిల్ల దానఁటత దునఁఖము లలల్ల
    వామనా అని కరత్మిముల వతగనఁ దొకిక్కత

   భటూమరమణ యని పటగల గెలిచిత
    వమర నితరలక వరవ నే నితకను

చ. 3:     హరి యచచ్చెతా యని ఆపదల నణనఁచిత
   పరషోతత్తిమా యని పణతములలల్ల మఱిత

     అరదపైనా శ్రీ వతకటేశ యని లోకముల మతచిత
   తొరలి సతసారపదటూర చకక్కనఁ బెటట్టిత



ప.అ.రేక: 0029-06 దేశక సత: 15-170
పలల్లవ:     శరణగతునఁడను వచార మతత వలనా ననున్న

  నిరహేతుకాననఁ గావనేరవా యేమ
చ. 1:    ననున్ననొక జతతువు నునన్నతనఁ గాచటకనఁగా

  పనిన్ననటట్టి కరత్మిములబారినఁ దోయవలనా
    మనన్నన లకపతని మహి నెలల్ల నేలేవు
    వనున్ననఁడ ననున్ననఁ గావ వనఁగా యేమ

చ. 2:     పటట్టితచినయటట్టి నీవు పూరి మేప వపప్పుడును
   కటట్టిడిపరలనఁ జూప కాక సేయవలనా

     అటట్టి బద్రిహత్మి గనన్నతతడిద్రి వద లోకముల కక
   బెటట్టి కనాన్ననఁడవు ననున్ననఁ బెనుపవా నీవు

చ. 3:      అపరాధినెపైతనఁ బో నీ వనిన్నటా న నేన్నలితవ
   చపలప టాసలలో సడినఁ బెటట్టివలనా

     యిపడు శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా న నేన్నలితవ
    కపరెపైన మా నుతుల ఘనము గాదయాత



ప.అ.రేక: 0031-01 పాడి సత: 15-171
పలల్లవ:     గోవతదా నే నిటట్టివానఁడ గరతు నినెన్నఱినఁగీనా

      య వనన్నప మది నాది యితకా నీ చితత్తిము
చ. 1:    పొలనఁతుల భావ మనేభటూతము సనఁకినవానఁడు

   తలనఁకక తనమేను తా నెఱినఁగీనా
   మలసి యౌవనప వునాత్మిద మెతత్తినటట్టివానఁడు
  వలయ సనాత్మిరద్గీము వవకితచనా

చ. 2:    మతచల సతపదల వుమెత్మితత్తికాయనఁ దినన్నవానఁడు
   అతచల గరవు దపైవమని యతచనా
  పతచల కరత్మిమనేట బలనావకిక్కనవానఁడు

   చతచలననఁ బొతదక చకక్క నడచనా
చ. 3:    మాయల సతసారమనే మతక వటట్టినటట్టివానఁడు

   చాయక బుదిద చెపప్పుతే సమత్మితతచనా
    యయడ శ్రీవతకటేశ యితతట ననున్ననఁ గాచిత

   నీ యాధీనమెపైనవానఁడు నేరమ సేసనా



ప.అ.రేక: 0031-02 ముఖరి సత: 15-172
పలల్లవ:     నీవ తలసు కొమత్మి నీ సుదుద ల

   రావచిగరతటకొతటే రానఁ బోను వచచ్చెనా
చ. 1:     పొతదుగాని గొలల్లతల పొతదు నీవు సేసితేను

   నితద రాక మానునా నీకెపైనాను
   అతదముగ నినున్న వారియతగముల సనఁకితేను

  వతదువల గొలల్లముతజ వయకతడనా
చ. 2:    కూడగొటట్టి వనితల కోరి పతడాల్ల డితేను

  ఆడుకోకతడుదురా అతగళల్ల నెలల్ల
   ఆడవార తమతమ అధరముల మోవనఁగా

    యడులేని నీ మోవ యతగిలి గాకతడునా
చ. 3:    యియతని రాచకూనఁతు నెతుత్తి కొని వచిచ్చెతేను

   నెయతప శ్రీవతకటేశ నినున్న నవవ్వెరా
     యియతడ ననున్ననఁ గటూడే వప నితత సేసితేను

    వుయాతలగా రొముత్మిదొకిక్క వుతడ కిటేట్టి మానునా



ప.అ.రేక: 0031-03 దేశక సత: 15-173
పలల్లవ:      దపైవమా నినున్న దటూర దగవు గాదు నా

    భావములో నునాన్ననఁడ వ పరిపాట చాలదా
చ. 1:    పటట్టితచిన దపైవమవు పూరి మేపేవా

    నెటట్టిన నిహము తొలేల్ల నీ సతకలప్పుమటూ
     పటట్టి లేక నా మనసు పరవుల వటట్టి నినున్న

     గటట్టిగానఁ గొలవని నా కరత్మి మతతే కాక
చ. 2:    యిచిచ్చెతవ దేహము యితదిద్రియములనఁ బటూతచిత

     నిచచ్చెల నా బద్రిదు కెలల్ల నీ సటూతగము
     యిచచ్చె నా సవ్వెతతతగమతటా యితదు నతదునఁ బొరలచ

     కచిచ్చె నినున్ననఁ దలనఁచని కలల్ల యితతే కాక
చ. 3:    ముతదరిజనత్మి మానె మునిన్నటపాపము దరె

   సతదడి నీ దాసులక శరణననఁగా
   అతది శ్రీ వతకటేశవ్వెర ఆచారతననుమత

    కతదువ దలిస పణతకరత్మి మతతే కాక



ప.అ.రేక: 0031-04 శతకరాభరణత సత: 15-174
పలల్లవ:      నీవ బోధితచి ననున్న నీవ యడేరత్తి గాక

    నావతక నేమ గలర నమో నారాయణ
చ. 1:      పతచిన నా కరత్మిముల పనులే బోధితచనఁ గాక

   పొతచిన శ్రీహరి నినున్న బోధితచనా
    తతచరాని ఆసలివ తమత్మిటే బోధితచనఁ గాక

    కతచప నీ దివతనామ కతల బోధితచనా
చ. 2:     పొరల యితదిద్రియముల భోగమే భోధితచనఁ గాక

  పరషోతత్తిమునఁడ నినున్న బోధీతచనా
     సరస నా యాకలిది చవులే బోదితచనఁ గాక

    నిరత నీ కెపైతకరతము నేనఁడు బోధితచనా
చ. 3:     గాసిలల్ల నామత యహతకారమే భోధితచనఁ గాక

   భటూసతీశ నినున్ననఁ గాన బోధితచనా
     యసుదర శ్రీ వతకటేశ నీక నా గరనఁడు

    దాసి బోధితచనఁ గాక తపప్పునఁగా బోధితచనా



ప.అ.రేక: 0031-05 సాళతగనాట సత: 15-175
పలల్లవ:    నేవ భావ శ్రీ బస్కృతదత

 శ్రీవలల్లభ చితతానతదత
చ. 1:   పటకతరక్కనగ భతజన దక్షత

  కటల దురితహరగణ దక్షత
 ఘటతమహఫల కలప్పుకవస్కృక్షత

  చటల రామానుజ శమదమభిక్షత
చ. 2:   కస్కృదద్ధమస్కృషామత కతఠన కతతత

 బౌదాద్ధ తధకార భాసవ్వెతతత
 శదద్ధచేదమణ సుసరసవ్వెతతత
 సిదాద్ధ తతీకస్కృత చినత్మియకాతతత

చ. 3:  చారావ్వెకగహన చతడకఠారత
 సరావ్వెపశసత్తి స శతధరత

  నిరివ్వెకారగణ నిబడ శ్రీవతక
  టరీవ్వెధర సతయోగ గతభీరత



ప.అ.రేక: 0031-06 సామతతత సత: 15-176
పలల్లవ:      ఎతచనఁ బోతే మావలల్ల నీ కే మునన్నది

     నితచిన య పణతమెలల్ల నీ దితతే కాక
చ. 1:      పోయిన జనత్మి మెఱనఁగ పటట్టిన పటట్టి గెఱనఁగ

   కాయము గరనఁగేది యకక్కడో యఱనఁగ
     యయడ నేమ దలనఁచే నెటట్టి ధతనము సేసేను

    నీయతత రకతచే మేల నీదితతే కాక
చ. 2:    రేపటసుదుద్ధ లఱనఁగ రేతరిసుదుద లఱనఁగ

   పపై పపై సతసారముల భద్రిమయఱనఁగ
      చేపటట్టి యటట్టి పూజితచే సేవ నీ కేమ సేసేను

     నీ పనఁపన గాచేమేల నీ దితతే కాక
చ. 3:      నే నెడెవవ్వెనఁడనో యఱనఁగ నిలక డేదో యఱనఁగ

    ఆనుకొనన్న య జగము అతతా నెఱనఁగ
     కోనల శ్రీ వతకటేశ కొలవ నే మెఱనఁగదు

      నే నని కెపై కొనన్నమేల నీ దితతే కాక



ప.అ.రేక: 0032-01 లలిత సత: 15-177
పలల్లవ:    ఇటట్టివాని ననున్న దపైవ మెటట్టి గాచెను

   నటట్టినడుమ నిదియే నాక వఱగాయను
చ. 1:    పరసత పరధన పరనితదలక రోయ

  యిరవపై పదదలలోన యటట్టి నాన్ననఁడనో
     హరి సేవ గరసేవ అవయునఁ జేయుట లేదు
   సరవ నితకా నేమ చదివనో

చ. 2:     పాపమును కోపమును పటట్టిన చలము మాన
    యేపన వజాజ్ఞని నతటా యేమ సేసేనో

     పపై పపై సనాత్మిరద్గీము పటట్టిదు నా మతలోన
   దాపగ తతత్తిత్త్వాము నెటట్టి తలపోసనో

చ. 3:     మోహమును దాహమును ముతదు వనకా నెఱనఁగ
    ఆహ వరకత్తి నఁడ నే ననుట యటట్టి
     వోహో శ్రీ వతకటేశనఁ డొలిసి మనిన్నతచెనఁ గాక

   సాహసితచి నే నెటట్టి శరణతటనో



ప.అ.రేక: 0032-02 లలిత సత: 15-178
పలల్లవ:  కెపైకొనవయాత కరివరదా

  నీకే శరణము నిలితపవరదా
చ. 1:   పాతడవవరదా పదత్మిజని యజజ్ఞ

  గతడములో నునన్న గరవరదా
  మెతడుగ ధుగ వునిని మెచిచ్చెనవరదా
    దతడము నీ కిద దబ్రాపది వరదా

చ. 2:  బలివరదా యతబరీషవరదా
 వలనగ నకూగ రవదరా

  బలిమ నటతచిన పగహల్ల దవరదా
    కొలిచెద మద నినున్ననఁ గచేలని వరదా

చ. 3:   నారదవరదా నమో శకవరదా
  సారస గణ వభీషణవరదా

 కారణత శ్రీవతకటగిరివరదా
   చేరి నుతతచెద శ్రీపత వరదా



ప.అ.రేక: 0032-03 శతకరాభరణత సత: 15-179
పలల్లవ:       పని లేదు పాట లేదు భద్రిమతచి వనఁడు మా

   మనసలల్ల దకక్కనఁగొనె మాధవ గోవతదునఁడూ
చ. 1:      పూచిన మానికితద పోనఁట వటట్టి క తా నుతడ

    యేచి పలల్లతగోవ యటూద యేనఁటకే వనఁడు
     తాచి తన రాగాలక తానే చొకిక్క రేపలల్ల
    చటూచి చటూచి బొమత్మిలరిచ్చె చటూడవ వనఁడు

చ. 2:      కాలిపపై గాల వసి కడు మువవ్వెతక నొరనఁగి
   వలివుతగరాల చటూపీ వసాల వనఁడు

  నీలమేఘప వరరనఁడెపై నెమలిచతగలపాగ
    తటూలియాడనఁ దల వచ దొడడవానఁడే వనఁడు

చ. 3:      పీతాతబరము గటట్టి పను సొముత్మి లలల్లనఁ బెటట్టి
   చేతుల శతఖుచకాగ ల చెలనఁగీ వనఁడు

    యతల శ్రీవతకటేశనఁ డితదరి కినిన్న రటూప
   కాతరాననఁ గటూడవానఁడు గబబ్బుగద వనఁడు



ప.అ.రేక: 0032-04 దేసాళత సత: 15-180
పలల్లవ:    ఏవచారముల వదుద యతనఁడు రక్షకనఁడు

   శ్రీవలల్లభుతడె వనఁడు చేకొని కాచని
చ. 1:     పలమార బొడుడ నను బద్రిహత్మినఁ గనన్నతతడిద్రి పేర

   దలనఁచిన వారికి సతతాన మచచ్చెని
  కలిగి పాదములను గతగవుటట్టితచినవాని

   కొలవరో యతనఁడు కోరిక లిచచ్చెని
చ. 2:    మొదల నెనిన్నకతో కాముని గనన్నవానినే

  కదిసి పూజితచరో కరణతచని
   కదలక బద్రిహత్మితడము గరద్భామున మోచిన

    యదుట హరికి మొబ్రాకక్క డినిన్నయును నిచచ్చెని
చ. 3:    గరడగతభము వదదగల శ్రీ వతకటపత

  వరస సేవతచరో వరమచచ్చెని
   ఆరిది వశవ్వెకటతబయపైన వనికి మొకక్కరో

  పరగ దామరదతపముగానఁ జేసని



ప.అ.రేక: 0032-05 శదద్ధవసతతత సత: 15-181
పలల్లవ:     నీక నీవ వలసితే నీవుననున్ననఁ గాచకొముత్మి

   నాక వసగానివలల్ల ననున్ననఁ బాసనయత
చ. 1:    పాపములతోడనఁ బుటట్టి పపైకొనన్న దేహము

    పాపము సేయకమతటే పకక్కన నేల మానును
   కోపమే కూడుగానఁ గడిచినయటట్టి బుదిద్ధ
   కోపము వడువమతటే గణమేల మానును

చ. 2:    అపప్పు డేరిప్పుతచవచిచ్చెన యటట్టి యసతసారము
    అపప్పు దరచ్చెకోకమతటే నది యేల మానును
      తపప్పు వయ వచిచ్చె ననున్న తగిల నీ కరత్మిము

     తపప్పుల వయక సారె తా మేల మానును
చ. 3:  పతచమహపాతక భోగపటతదిద్రియముల

    పతచమహపాతకప బారినఁ దోయ కేల మాను
   అతచ శ్రీవతకటేశ నీవాతుమలో నుతడనఁగాను
      పొతచి నీ కరణ ననున్న పొదుగ కేల మానును



ప.అ.రేక: 0032-06 దేశక సత: 15-182
పలల్లవ:     తగల వరికి గఱి తానఁ దానే

    తగ జీవునఁడు మఱి తానఁ దానే
చ. 1:  పలవుపమలచే బద్రిహత్మితడకోటల్ల

  తలనఁచే తలనఁపల తనలోనే
 వులకక నానాయోనిబతధముల

  తలనఁగనియత దిది తనలోనే
చ. 2:    సతతము భువపపై చవుల సారముల

   తత నితడు కొనెను తనలోనే
    రతుల కామనుల రచన లలల్లను స

  తతమును భోగితచెనఁడి దనలోనే
చ. 3:   ధనధనతము లతతయు నారిజతచిన

  తనయనఁ డితతపైన తనలోనే
  ఘనునఁడగ శ్రీవతకటపత యునాన్ననఁడు

  తనువు దాలచ్చెకొని తనలోనే



ప.అ.రేక: 0033-01 దేవగాతధరి సత: 15-183
పలల్లవ:     నీకేమటకే గడమ నీకొఱక నితత యేల

    కెపైకొనన్న నీ దాసులకే గడితచేవు దేవునఁడ
చ. 1:     బద్రితుకేట బద్రితుకెలల్ల పపై పపై నాలబడడలకే

  గతగా సతసారల గడియితతుర
    యితవపై జగతుత్తి లలల్ల యేలడివధ మెలల్ల

   తత నీదాసులకేతలనఁ పలల్ల దేవునఁడ
చ. 2:    యదుటనే తమరాజత మెకక్కడుగా నేలటలల్ల

  పదపడి తొతుత్తి లక బతటల్లకేకా
   పొదిగి లకపతవపై భటూపతవపై యుతడుటలల్ల

   కొదలేని నీ దాసులకొఱకే దేవునఁడా
చ. 3:      బలిమనఁ గెపైదువ వటట్టి పదిలమెపై కాచే దలల్ల

   యిలనఁ దనవార సుఖయితచటకే కా
     లలి చకగమువటట్టిన లవు లలల్ల నీ దాసుల

   వలసేట కొఱక శ్రీ వతకటాదిద్రిదేవునఁడ



ప.అ.రేక: 0033-01 మలహరిసత: 15-184
పలల్లవ:   హరి నారాయణ ఆదిమపరషనఁడు

   సరవ నీ నామమె జనరక్షణము
చ. 1:   భవసాగరముననఁ బడిన జీవునికి

    యివల నీ నామత బది దేప
   తవలి కో శ్రోధ మనుతాపప టతడల్లక
   జవళ నీ నామసత్మిరణే నీడ

చ. 2:   నెటట్టిన మాయల నిరాదారలక
  పటట్టి గొమత్మి నీ పరనామము

   అటట్టి దురాసలను పను గాలికి
   గటట్టిగా నీ నామకతల చాట

చ. 3:  పతడిన సతసారబహురాజతమునక
    అతడనె నీ నామ మట దికక్క

   నితడు శ్రీవతకటనిలయ మాక నీ
  దతడి నామకీరత్తినమే ఫలము



ప.అ.రేక: 0033-02 లలిత సత: 15-185
పలల్లవ:    చితత్తిజగరనఁడ నీక శ్రీమతగళత నా

   చితత్తిములో హరి నీక శ్రీమతగళత
చ. 1:    బతగారబొమత్మివతట పణత నీ యురముపపై

  సితగారితచిన నీక శ్రీమతగళత
   రతగమఱనఁ బీతాతబరము మొలనఁ గటట్టి కొని

   చెతగలితచే హరి నీక శ్రీమతగళత
చ. 2:    అతత నీలములవతట వలనఁదిని పాదముల

   చెతతనఁ బుటట్టితచిన నీక శ్రీమతగళత
చ. 3:   అరిది పచచ్చెలవతటయాకల అతగననీ

   శిరసుపపై నునన్న నీక శ్రీమతగళత
    గరిమ శ్రీ వతకటేశ ఘన సతపదలతోడి
   సిరివర నీక నిద శ్రీమతగళత



ప.అ.రేక: 0033-03 ముఖరి సత: 15-186
పలల్లవ:     గోవతద ముకతద కస్కృషర గోపీనాథ నరహరి

     పూవు గలగనఁగ పతద పటట్టి నితతే కాక
చ. 1:    బటూమలో నిదిద్రితచవానఁడు పొదుద వళ యేఱినఁగీనా

   నీమాయలో మునినఁగి ననున్న నెఱినఁగీనా
    కామతచి నీవు ననున్ననఁ గరణతచి యేలకోనఁగా

    నీమఱనఁగవానఁడ నని నేనఁ డతటనఁ గాక
చ. 2:      సరి చతట బడడనఁడు సతసార చితత లతచనా

   గరిమ నజాజ్ఞనునఁడు కెపైతకరత మెతచనా
     నిరత దయ దలనఁచి నీవు పర రేనఁపనఁగా
    కెరలి నే నీక మొకిక్కతనఁ గాక

చ. 3:      తుద కెకక్క సనాతసి తొతట కరత్మిము సేసిన
    యిదివో నినున్ననఁ దలనఁచి యతలనఁ దడవనా
    యదుట శ్రీ వతకటేశ యిహపరముల నీవపై

   పొదిగి పాలరచ్చెనఁగాను పొడవపైతనఁ గాక



ప.అ.రేక: 0033-04 పాడి సత: 15-187
పలల్లవ:     ఇతదునఁగల పస యలల్ల యితతే నుతడ

    బొతదితోనే హరినఁ గొలిచ్చె పొడ వకక్కరో
చ. 1:     లోపలికి వలికిని లోనఁగి యడ తానఁకేట

    పూపల ముకక్కకన వుసు రితతే తనవు
    రటూపలేని పాబ్రాయప రచి చికిక్క బద్రితకేట

   పపైపూత వయసుననఁ బచిచ్చెయపైన తనువు
చ. 2:     నిచచ్చెల మాప రేప నిదిరితచి మేలకొతట

    దిచచ్చెరి చావునఁ బుటట్టి తలిప తనువు
    తచిచ్చె మలమటూతగముల దానఁ పరప పటట్టినిటల్ల

  ఆచచ్చెప హేయములచే అతటరానితనువు
చ. 3:       తుతచి సగ మట వతగ తోడనే లోనికి వచచ్చె

    పతచి లోనికి వలికీ పాబ్రాణ మొకక్కట
     కొతచక శ్రీ వతకటేశనఁ గొలిచ్చె నేను శరణతట

     మతచిదాయ పను లలల్ల మముత్మినఁ గాచె నితనఁడూ



ప.అ.రేక: 0033-05 శదద్ధవసతతత సత: 15-188
పలల్లవ:    చెలల్ల బడ కలల్లలటచేనఁత లివ నీవయట

    బలిల్లదునఁడ హరి మముత్మి భద్రిమ దలపవయాత
చ. 1:     వకససతముననఁ బతట వకకోట కొతడ లట

 వకపశవునతదు పాలటూరేదట
   ఆకట కొతదరవ అతతలో చవగొనిన

     సకలతబు దర నట నటక నిజ మేద
చ. 2:     అనన్నతబు గొనెడిదట యపప్పుట నానఁకలి యట

   తనన్ననెపై కొతతదడవు తస్కృపత్తి నటా
     కనున్నలనే నిదద్రి లట కడనఁగి మేలక్కనుట యట

    యినిన్న బొతకల జగము యటల్ల నమెత్మిడిది
చ. 3:    కాయమట పాబ్రాయమట కాతతలట పరషలట

   రాయడితపల మతకి రతసుఖ మటా
   యేయడల శ్రీవతకటేశ నీ మాయలివ
  పాయునట నీ దాసపరికరములకను



ప.అ.రేక: 0034-01 భటూపాళత సత: 15-189
పలల్లవ:   దేవునిపసాబ్రాదము తరళ లతదుకోరో

  యవళ నారగితచె యశవ్వెరేశవ్వెరనఁడు
చ. 1:       వగ జామునను లేచి వద వపగ లలల్లనఁ గటూడి

  ఆగప ధనురాత్మిసమతదు పూజితచి
   రాగముననఁ దేరాప్పుముడి రతతుసేసి చదువనఁగ

  జాగతోడ నారగితచె సరవ్వెలోకేశవ్వెరనఁడు
చ. 2:    దిన సతభద్రిమములతో దేవదుతదుభుల మోబ్రాయ

     తన చెరపల పపై పపై దాసుల సేయ
   సనకాదు లిరవతక సతకీరత్తిన వాడనఁగా

  వనుకొతటా నారగితచె వశవ్వెలోకేశవ్వెరనఁడు
చ. 3:    హతుత్తి కొని వపైషరవుల అనుషాష్ఠూ నముల దరిచ్చె

  యతత్తిచేతుల పషాప్పుతజ లియతనఁగాను
   పొతుత్తి ల నలమేలమతగ బోనము దొడుకనఁగాను
   చితత్తిగితచి ఆరగితచె శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడూ



ప.అ.రేక: 0034-02 దేవగాతధరి సత: 15-190
పలల్లవ:   తపప్పు జదువులవార తరక్కవాదములవార

    యపప్పుడు నితతట దపైవ మతకనఁ దచేచ్చెరా
చ. 1:     కోరి సపత్తి ఋషలను కొలిచేదపైవ మతనఁడు

   చేరి మహశేషనఁడు మోచిన దపైవము
    గారవప టాదిలక్ష్మి కెపైకొనన్న దపైవ మతనఁడు

   మేరతో నితతదపైవము మర దచేచ్చెరా
చ. 2:     అల బద్రిహత్మికనునఁ దతడిద్రియపైన దపైవ మతనఁడె

   తలప రదుగ నికిన తాత యితనఁడె
    వలయ వదములలల్ల వదకే దపైవ మతనఁడు

   యిల నితతటదపైవ మతకనఁ దచేచ్చెరా
చ. 3:   నారదశకాదులలల్ల నమత్మినదపైవ మతనఁడు

  కూరిమ భటూకాతతక కలదపైవము
   ఆరీత శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁది దపైవము
   నేరిత యితతదపైవము నెమకి తచేచ్చెరా



ప.అ.రేక: 0034-03 నాట సత: 15-191
పలల్లవ:   జనితచె నిదిగో శబ్రావణబహుళషట్టిమని

  ఘన చతదోబ్రాదయవళ కనున్నలపతడువగా
చ. 1:    కాళతగపాలిట వపైరి కతసుని నెతత్తిపడుగ

  చాలిన పూతన పాబ్రాణసతహరమటూరిత్తి
  గాలి తస్కృణవరత్తి నికి కాలయమదతడము
  పేలరి మదుద లకను బరదుకఠారము

చ. 2:    శకటాసురని దతత్తి బాణటూరని మెడగతత్తి
  బకాసురనినఁ జెతడేట బలఱతపము

   వకటధేనుకాసుర వసనఁ జతపే మెడతాడు
  మొకరికకక్కటదపైతుత మోదేట భటూతము

చ. 3:    గోపకల నిధనము గోకల కలప్పువస్కృక్షము
  పాపరాని అకూగ రని ఫలసారమటూ
     యేపొదుద శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవపై దాసుల కెలల్ల

  చేపటట్టి కతచమెపైనటట్టి చినత్మియానతదము



ప.అ.రేక: 0034-04 సాళతగనాట సత: 15-192
పలల్లవ:    మునులల జనులల ముతచిన దేవతలల

  పనివని మొకక్కరో పరమాతుత్మినికి
చ. 1:  కనకాచలమువతట ఘనదివతరథముపపై

    వనజాక్షునఁ డెకిక్క వధి వచచ్చె వానఁడె
    వనుదళమెపై నడచె వషవ్వెకేత్సనునఁ డిద దేవడి

   కని మని సేవతచరో కనున్నలపతడుగల
చ. 2:  గగనవాహినివతట గరడధవ్వెజముతోడ

   అగడెపై వధి నేనఁగే చకాగ యుధునఁడు
   పగట వజయముతో పాతచజనతము వట ట్టిని

  నిగిడికొని యాడరొ నిచచ్చెకలతణముల
చ. 3:   వరస భాగతదేవతవతట యలమేలమతగ

  వురమెకక్కనఁగ శ్రీ వతకటతత్తిమునఁడు
  తరమెపై నెలవుకొనె దివతనగరలోనను
  శరణని బదుకరో సాక్షాతక్కరమున



ప.అ.రేక: 0034-05 మలహరిసత: 15-193
పలల్లవ:     ఆనాథలనఁ గాచట అలవాటే తొలేల్ల నీక

  వనోదముల గావు వభీషణవరదా
చ. 1:     మలసి నా చితత్తిమనే మదమునేనుగ యిద

 జలజావాసప సతసారములోని
  అలయరాజదావ్వెరమను మొసలిచే పడె

  కలిగి కావనఁగద కరిరాజవరద
చ. 2:    తుద పతచపాబ్రాణములతోడనఁ బుటట్టి వు లగర

  కదిసి దేహమనేటకాతతనఁ బెతడిల్లయాడి
    అద దుసత్సతగము అనే అడవులనఁ దిరిగాడి

  పదరెగ కావవ పాతడవవరద
చ. 3:    పరికితచ జీవునఁడనే పాషాణ మొకట

   సరగనఁ గరత్మిమనే శపము నొతది
    నిరత శ్రీ వతకటేశ నీపాదధటూళ మోప

   అరదుగా ననున్ననఁ గావు మహలతవరదా



ప.అ.రేక: 0034-06 శ్రీరాగత సత: 15-194
పలల్లవ:    ఏమటవానఁడ నేను యితదులోను దపైవమా

     కామతచి నీ మాయ లితతే కానవచచ్చె నాక
చ. 1:   సాలీనఁడనే పరవు జటరముపొతగవల

  చాలకొని వచచ్చెని సతసారబతధము
   కాలము కొలనఁది వచిచ్చె గగహచకగమువల
   పాలపడి జనత్మిముల బడనఁ దిరిగి

చ. 2:    పొరి నడవమస్కృగము పటట్టి తానే చనున్నదాగే
  సత్మిరణవలనే నా వషయభోగాల

    పరగ నీర వతదడి పారే నీరవల
    సిరల వతటనఁ బారీ నా చితత్తివకారాల

చ. 3:      మొదల నీచేనఁత లివ మోచ టతతే కాక
  పదరి తలనఁచరాదు పలకరాదు

     పొదిట శ్రీ వతకటేశ పూనఁచి నీకే శరణని
    యదుట నునాన్ననఁడ నితతే యితకా నీచితత్తిము



ప.అ.రేక: 0035-01 దేవగాతధరి సత: 15-195
పలల్లవ:     ఓపకగలవారికి వడి నుతడు నవ రెతడు

   పపై పపైనఁ జేకొనేటవారిభాగతము కొలనఁదుల
చ. 1:   సేసినతతపణతము సస్కృషిట్టిలోనివారి కెలల్ల

  ఆసల బహుఫలము హరిదాసతము
   తాబ్రాసువతటది కరత్మిము దపైవముపపై భకిత్తియపైతే

  బాస దపప్పుక పతడినపతటవతటది
చ. 2:   గడితచినతతే ధనము కెపైకొనేటవారికెలల్ల

  అడరి వజాజ్ఞనధన మక్షయత
   సుడివతటది సతపద చటల్లనఁ బెటట్టి చనుతడు

  అడనఁచి నిరాశ బద్రిహత్మినతదమువతటది
చ. 3:     ధర నాడినతతే వట తగ నక్షరజజ్ఞలక

 హరినామోచాచ్చెరణ మక్షయత
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డితదుల కధిదేవత

  నిరత నితనికస్కృప నిధనమువతటది



ప.అ.రేక: 0035-02 మలహరిసత: 15-196
పలల్లవ:   మఱిగిత మద బద్రిహత్మినతదము

    తర మఱనఁ గితత తలపనఁ గదయత
చ. 1:    మతచము మనఁదట మఱప నిదుద్ధ రల

 కతచములోపలి కలగటూళళ్ళ
   పొతచిన కాతతల భోగప సుఖముల

   మతచవనుచ నివ మరిగిత నయాత
చ. 2:   భావములోపలి బయల గోరికల

  ఆవలనఁ బతచేదిద్రియప శివము
   మోవక మోపగ మొఱనఁగల దేహము

    నావ యనుచ నివ నిమత్మిత నయాత
చ. 3:    పొతుత్తి ల కరత్మిము పొరగల పోరచి

  హతత్తిన సతసారమగ సతత
    యితత్తిల శ్రీ వతకటేశ నీ వయతగా

   బతత్తి సేసుకొని బద్రితకిత నయాత



ప.అ.రేక: 0035-03 సామతతత సత: 15-197
పలల్లవ:    దపైవమటూ నొకక్కనఁడె తాను నెపప్పుటవానఁడె

  సేవతచినకొలనఁదినే చేకూడు శభము
చ. 1:      మతట సటూరతనఁ డొకక్కనఁడెపై మతచి యటూనఁడు గాలముల

   అతట గణముల వరలపై తోనఁచని
     దతట కిరణము లేమ దానఁచనఁడు కొనిన్న దేనఁడు
   వతట దగద్గీరినపాట వలనఁగిచచ్చె నతనఁడు

చ. 2:     అతది దేహ మొకక్కటే ఆనఁకట భోజనమున
   అతదప రెతడు భావములపై తోనఁచని
     పొతదిన ఆనఁకలి యతదునఁ బోదు కొతత్తిగా రాదు

  అతది భుజితచినపాట యానతదము
చ. 3:     తలనఁపలోని నాడె తగ శ్రీ వతకటేశనఁడు

   కలనఁడతటేనఁ గలిగి గకక్కననఁ దోనఁచని
    పలవ నెతదునునఁ బోనఁడు పలవకతడితే రానఁడు
   తలిసిన కొలనఁదినే దికక్కయి నిలచను



ప.అ.రేక: 0035-04 దేశక సత: 15-198
పలల్లవ:    దానికినఁగల గణము తపప్పు దతతయిన

   పూనిన నిరివ్వెషమే పో హరినామము
చ. 1:    మాయవషయప నతజ మనుజల నెలల్ల ను

  యేయడ ధరాత్మిధరత్మి మెఱనఁగనీదు
    కాయప నిదద్రియు ముతచ కనున్నలనునఁ దరపతచ
  బాయట బహులీలలపై భద్రిమయితపతచను

చ. 2:    యితదిద్రియభటూతశివము యితదరి మేనును సనఁకి
  మతదద్రిప సతసారమున మాలల్ల డిపతచ
  అతదిద్రితచి కామాదుల యతకణలడితపతచ

   తతదద్రి నహతకారమున తనున్ననఁగాన నియతనఁడు
చ. 3:    యౌవనప వఱిఱ్ఱై వటట్టి అతదరసతులతోనఁడ

   నవవ్వె నవవ్వె యాసలను నటతపతచ
     యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటా మాకనఁ గలనఁడు

    రవవ్వెల నాతనఁడే మముత్మి రకతచ నెపడు



ప.అ.రేక: 0035-05 దేపాళత సత: 15-199
పలల్లవ:      మోప మోయనే కాని మటూలగనఁగనఁ బొదుద లేదు

   శ్రీపత మాపాట లివ చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:     మన సతతపైనానఁ గదుద మాయలలల్లనఁ జితతతచ

    చొనిప వరకిత్తి కెపైతే చోట లేదు
    తను వతతపైనానఁ గదుద దపప్పుకి నానఁకటకిని

   యనసి వజాజ్ఞనమున కెడ లేదు
చ. 2:      నాలి కెతతపైనానఁ గదుద నాతడల్ల సుదుద ల చెపప్పు

    తాలిమ గోవతదా యన తావు లేదు
    కాల మెతతపైనానఁ గదుద కరత్మిములే పచరితచ

   వళమె సతకిరత్తినక వళ లేదు
చ. 3:     బలి మెతతపైనానఁ గదుద షాపముల సేయనఁగా

   చలపటట్టి పణతలక సతవ్వె లేదు
       యలమ శ్రీ వతకటేశ యిదిగో నీ మాయ నీ వ

   తలిపనపప్పుడే కాని తగవ లేదు



ప.అ.రేక: 0035-06 భటూపాళత సత: 15-200
పలల్లవ:  మేలకొనవ నీలమేఘవరరనఁడా

   వళ దపప్పుకతడాను శ్రీ వతకటేశనఁడా
చ. 1:     మతచముపపై నిదద్రి దేఱ మలల్లల వసేర

    ముతచి తురము ముడువ మొలల్లల వసేర
   కతచము పొతాత్తి రగితచ కలవల వసేర

   పతచెప చికక్కదేఱ సతపతగల వసేర
చ. 2:     కలసిన కానఁక దేఱ గనేన్నరల వసేర

   వలపల రేనఁగి వరజాజల వసేర
   చలవగా వాడుదేఱ జాజల వసేర
  పలకితచ గరవతదపూవుల వసేర

చ. 3:     తమ రేనఁగ గోపకల తామరల వసేర
   చెమటార మతచి తులసిని వసేర

    అమర శ్రీ వతకటేశ యలమేలమతగ నీక
   మమత పనీన్నటతో చేమతతుల వసేర



ప.అ.రేక: 0036-01 భటూపాళత సత: 15-201
పలల్లవ:    దేవశిఖమణ కామధేను వకబల నీక

   వవగ సతధతదివధుల వళయ లేవ
చ. 1:    మతచి జలధులే మొగమజజనీమున కాయితమా

  కాతచనప మేరవ గదపీనఁట
    అతచ తుతబుర నారదు లద మతగళపాటకల

    వుతచాననఁ బాడేర సటూరతనఁ డుదయతచె లేవ
చ. 2:    వుదయరాగప మేఘ మొగినఁ గతకమగతనము

  చదలపపైనఁడి మణునఁగ జాతబటూనది
    అదన కాతతల చటూప లనిగొ మతతాబ్రాక్షతల

   యదుర చలేల్లర పొదదకిక్కనద లేవ
చ. 3:    కలప్పువస్కృషపటాకల కాయటా మతచి వడాలటూ

  కలిప్పుతచే పారిజాతమె కమత్మినఁబటూవుల
    పొలప్పునఁగ శ్రీ వతకటాదిద్రి పరషోతత్తిమునఁడ భోగి

   తలప్పు కొలవువళయనఁ దగ లేవయాత



ప.అ.రేక: 0036-02 మలహరిసత: 15-202
పలల్లవ:    నీవ ననునఁ గరణతతువు గాక

   వవలకను నాక వనన్నపత బదియే
చ. 1:     మొదల నాశకిత్తి యిముత్మిలనఁ బరీకతచి మరి

   చెదర కిట రకతచెద నతటవా
   అద యశకత్తి నఁడ నేను అజాగళసత్తినము

   అదియ పనికివచచ్చె నతతయ నేను
చ. 2:      పల నా సవ్వెరటూప సవ్వెభావతబు లఱినఁగి మరి

   చెలనఁగి నను రకతచెద నతటవా
    వలినఁ గపప్పు చిపప్పుతదు వతడిభావన మతచ

   కలిగినతతే నా కల గణతబు
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశ నీసేవ సేయనఁగ మరి

   జీవతబు నేలి పతచెద నతటవా
   మోపకె గోపరము మోచే పగతమరీత

   తావులను నా సవ్వెతతతగము నిటట్టిదే



ప.అ.రేక: 0036-03 మలహరిసత: 15-203
పలల్లవ:     ననున్న నెతచకొన నయాత నగనఁబాటల్ల నేను

   కనన్నవారి వనన్నవారినఁ గాక సేసేనే
చ. 1:      మలసి నా గణముల మతచివపై నపప్పుడు గదా

   యలమ నెదిరి నేరము లతచేది
     చెలనఁగి నే పాపముల సేయకతడె మరి కదా
   తొలనఁగి పరల నే దటూషితచేది

చ. 2:     నడవడి నే లనత్స నడిచినపప్పుడు గదా
    పొడవపై యనుతలక నే బుదిద్ధ చెపేప్పుది
    వడనఁగెపై యితరల నే వనఁడనియపప్పుడు గదా
  కడవారి వరకిత్తి గాదనేది

చ. 3:      కామనుల సతగమము కాదని నే మరి కదా
   నేమమెపై యితరల నే నితదితచేది

    నామదిలో ననున్న నేను నవువ్వెకొని సిగద్గీపడి
     నీ మఱనఁగ చొచిచ్చెత నేనఁడు శ్రీ వతకటేశ



ప.అ.రేక: 0036-04 దేపాళత సత: 15-204
పలల్లవ:     నుతచి వయసుకాలము మాయతో నేమరి వుతడి

  పతచేతదిద్రియసుఖము పాలయ బద్రిదుక
చ. 1:     ముదిసే కాలమునానఁడు మోక్షము సాధితచే నతటా

    మదితచి నటూరేతడల్ల ముది మది దపప్పును
    కదలలే కతతటను కనున్నల పొరల గపప్పు
   అదవవ్వె రిదవవ్వెరతటా నడుగచ నుతడును

చ. 2:     జవవ్వెనపాయము వోనఁగా సనాతసి నయేత నతటాను
   నవువ్వెతానే నరసి వణనఁకనఁ జొచచ్చెను

     చివవ్వెన నెముక వతగి చేత నటూతకోల పటట్టి
   వువవ్వెళటూల్లర నెతగిలిలో నోలలనఁడనఁ జొచచ్చెను

చ. 3:      యితక మనఁదట శ్రీ వతకటేశవ్వెర సేవతచే నతటా
   సతకె లేక వుతడనఁగాను సతవ్వెవోవును

   అతకెల వనఁడు వఱిఱ్ఱైయపైనా నతతరాతత్మిగాన
    మతక దేర నీమాటకే మతచిగత వటట్టి ను



ప.అ.రేక: 0036-05 భటూపాళత సత: 15-205
పలల్లవ:    శరణతటే నీవు దికక్క సరేవ్వెశవ్వెరా

  నిరత మాయావకిని నిజమేది
చ. 1:      యినిన్నటానఁ బుటట్టిన దేహి కితక కలశీల మేది

  చనున్ననఁబాలకాని కాచార మేది
   పనిన్నన సతసారికి పరమాతుత్మిచితత యేది
    వునన్నత జతతరప బొమత్మి కదోతగ మేది

చ. 2:   పతచేతదిద్రియబదుద్ధ నికి పటట్టి సవ్వెతతతగమేది
  చతచలచితుత్తి నికి వజాజ్ఞన మేది

     యతచ భటూతావాసుని కితకనఁ జేసే ధరత్మి మేది
   నితచి మలమటూతగకాయునికి భోగ మేది

చ. 3:   కామాతురనకను కరాత్మినుషాష్ఠూ న మేది
   వాముల నితతలోభికి వపైరాగత మేది

   శ్రీమతతునఁడెపైనయటట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీవ
    కామతచి కాచిత గాక గత యేది



ప.అ.రేక: 0036-06 శతకరాభరణత సత: 15-206
పలల్లవ:   తలనఁపలోననే దపైవము వనఁడిగో

  సులభము సులభము సధితచరో
చ. 1:    యిదే హరినామము యిదే కొననాలికె

  వదలక తలనఁచితే వపైకతఠము
   వదకనఁగ నేనఁటకి వడపణతము లితక
  సదరము సదరము సాధితచరో

చ. 2:    కలదు దేహమద కలవవ ముదద్రిల
  వలనని చేకొనన్న వపైకతఠము

   వలసి కరత్మిములనఁ బొరలనఁగ నేనఁటకి
  కలిగెను కలిగెను కెపైకొనరో

చ. 3:     శ్రీ వతకట మద శ్రీపత వనఁడిగో
  వావరినఁ గొలిచిన వపైకతఠము
  భావతచి చటూచిన బద్రిహత్మిదులకను

  తోబ్రావయిద తోబ్రావయిద తొలనఁగకరో



ప.అ.రేక: 0037-01 దేవగాతధరి సత: 15-207
పలల్లవ:      ఇతదులో నే నెవవ్వెనఁడను యతచి నినున్ననఁ బొగడనఁగ

   కతదువ యితతతతని కానరాదు మహిమ
చ. 1:     యేచి నీ రోమరతధబ్రాల నిటవతట బద్రిహత్మితడకోటల్ల

  కాచినటల్ల నన్నవ నీ కాయమునతదు
     వచిన నీ బొడుడ నఁదమత్మి బుటట్టిన బహత్మి లతదరో

    చేచేత రదుగ లతదరో చెపప్పురాదు మహిమ
చ. 2:  నారవోసినటాల్ల ను నానాదేవకోటల్ల

  కారకమత్మి నిదనీ సతకలప్పుమునతదు
     యరీత మును లతదరో యిక వదరాసు లనోన్న

    చేరన జీవు లతదరో చెపప్పురాదు మహిమ
చ. 3:   అనలలనఁ జతదుగ ల నాదితతకోటల్ల

  జనియితపచనన్నవ నీ జలజాక్షుల
     యనయి శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా నీ దాసునఁడను

    చెనక నలవ గాదు చెపప్పురాదు మహిమ



ప.అ.రేక: 0037-02 సాళతగనాట సత: 15-208
పలల్లవ:      మనున్న నేల మోచె నద మేట దపైవము

  కనున్నలదుటనే శ్రీ వతకటరాయనఁడు
చ. 1:   యతత్తినానఁడు గోవరద్ధన మతదాబ్రాదిసురలదుట

   వతత్తినానఁడు శతఖము దపైతుతల గెలిచి
   మెతత్తినానఁడు హిరణుతని మెదడు చతదనముగా
   మెతత్తినానఁడు మలల్ల లను మొగ తరగనఁగను

చ. 2:    పటట్టినానఁడు చకగము వుబబ్బురి కాలనేమమనఁద
  మెటట్టినానఁడు కాళతగని మెడలమనఁద

  వటట్టినానఁడు యేకదాడి పనుసముదద్రిదానఁట
  కొటట్టినానఁడు పతడద్రికని కోలహలముగా

చ. 3:    తుతచినానఁడు సమకని తోయముల చొచిచ్చెచొచిచ్చె
  దతచినానఁడు జరాతధు దతడిపవునఁజల

     యతచనఁగ శ్రీ వతకటాదిద్రి నితదిరయునఁ దానునఁ గటూడి
   మతచినానఁడు దాసులను మెచిచ్చె వరములను



ప.అ.రేక: 0037-03 పాడి సత: 15-209
పలల్లవ:      ధన మెతత గలిగినా తగ సతరక్షణ లేక

   కనునఁగొని తనదతటే కెపైవసము గాదు
చ. 1:    యేరీత భయభకిత్తి యతత గలిగినాను

   చేరి ముదాబ్రాధరి గాక సిదిద్ధతపదు
    తేరిపారి తా నెతత పతవగత యపైనాను

   కోరి పసత్తిగటట్టికనన్న గరతు గాదు
చ. 2:     యిరవపై దేవునఁడు తనయదుట నెతత యుతడినా

  గరవనుమత లేక కొనసాగదు
    ధరలోనఁ బుటట్టినపప్పుడు తా నెతత బద్రిహత్మిణునఁడెపైన

    పరగ జతదతము లేక పాతుగ నఁడు గానఁడు
చ. 3:     వావరినఁ దానఁ గడు వపైషరవునఁడ ననుకొనన్న

   దేవతాతతర ముడుగక తరము గాదు
   శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీ సేవకలపైనవారికి

   వవల వధులపైన వలిత లేదు



ప.అ.రేక: 0037-04 గళ సత: 15-210
పలల్లవ:    ఘన నతసారలకెలల్ల కరత్మిమెపై పొడచటూప

    ననిచి యితతక గరి నరహరి వకక్కనఁడు
చ. 1:     యలమనఁ బుణతము లలల్ల యితదద్రిలోకమెపై తోనఁచ

   నలనఁడ పాపములే నరకలోకమెపై తోనఁచ
    పొలసి రెతడు సరియపైతే భటూలోకమెపై తోనఁచ
   కలవానఁ డొకక్కనఁడే గఱి కమలవభునఁడు

చ. 2:    పరగ రాజసులక బద్రిహత్మియపై పొడచటూప
   గరిమ తామసులక కఱకతఠుడెపై యుతడు
   సిరల సాతవ్వెకలక శ్రీకాతతునఁడెపై మతచ

  నిరవపైనవానఁడు శ్రీహరి యొకక్కనఁడే
చ. 3:   ఆయమెఱినఁగినవారి కతతరాతత్మియపై యుతడు

    చాయ గనన్నవారికి జగమెలల్ల నెపై తోనఁచ
    చేయ గనన్నవారికి శ్రీ వతకటేశనఁడెపై తోనఁచ

   యేయడ వారికి యదేవునఁ డొకక్కనఁడే



ప.అ.రేక: 0037-05 సాళతగనాట సత: 15-211
పలల్లవ:    ఏలచెపీప్పుని సుదుద లతదానఁకా నీతోను

  పాలమాలక యితతలో బద్రిహత్మిచారివపైతవ
చ. 1:     యలమ గొలల్లతలను యినాన్నళల్ల పొతది పొతది

   తొలనఁగి మధురలోన దొర వపైతవ
    కొలనఁది యావులనఁ గాచి గొలల్లవానఁడవపై యుతడి

   వలవతత నేనఁడు రాచవానఁడ వపైతవ
చ. 2:    వడుకలక నితటతట వనన్నల దొతగిలి

   ఆడ దావ్వెరకలో సమయాజి వపైతవ
   పోడక రకిక్కణదేవ నటూరకే యతుత్తి కవచిచ్చె
   పాడితో నగగవజకనఁ బాతుగ నఁడ వపైతవ

చ. 3:     రకక్కసుల కానఁపరాల రచచ్చెల కెకక్కనఁ జెఱిచి
   పకక్క ధరత్మిముల నిలిప పదదవపైతవ

    చికక్కవాసి ననున్ననఁ గటూడి శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁద
  దికక్కలనితదరిపాలి దేవార వపైతవ



ప.అ.రేక: 0037-06 గజజరి సత: 15-212
పలల్లవ:      ఆట యవవ్వెరికినఁ గొర నేను అతతరాతమకి కాక

     తటకన నితనఁడే గత యని యునాన్ననఁడ తపప్పుకననుమనిన్నతచనఁగాక
చ. 1:     హరిదాసానుదానఁసుడ నట నా కాచారతతవ్వెము సతగతుల

    అరదుగ వషరయచచ్చె మోచకొని యనుతలనఁ గొలిచిననముత్మిదురా
        వరత బొతది యినఁక వషయము గోరిన వనకట పగ లివ సాధితచవా

        యిరవున నే మొరవటట్టినఁగ నిట నా యేలిక దానే కాచనఁ గాక
చ. 2:        సకలపణతముల ఫలము లొలల్ల నని సవ్వెరద్గీము చొరనినఁకనఁ బాడి యౌనా

    ఆకటా తరమతతగము నుడువునోరధములనఁ బొగడనఁగజవ యౌనా
       వకటప మోహమున నరకెద నని భావతచి పారితే వను కొనదా

    మొకమెదుటనె వలచ నుతడనఁగ మురహరనఁడే దయనఁజూచనఁగాక
చ. 3:      శ్రీవపైషరవధరత్మిము చేపటట్టి జిగినఁ బరికితన మది యేల

     దేవతాతతరము మాని కమత్మిట తరవు దపప్పుహీనము గాదా
      వవల చదువుల చదివ పాబ్రాకస్కృతుల వనఁడుచనఁ దిరిగినను నవవ్వెరా

     శ్రీవతకటేశనఁడే గతయని యుతడనఁగ చేరితనఁడే రకతచనఁ గాక



ప.అ.రేక: 0038-01 సాళతగనాట సత: 15-213
పలల్లవ:      ఎదురా రఘుపతకి నీ వట రావణ నేనఁ

    డిదేమ బుదిద్ధ దలనఁచి తటాల్ల య బద్రిదుక
చ. 1:     హరని పూజల నమత్మి హరితో మారొక్కననఁగ

   వరసమెపై కూలితవ వఱిఱ్ఱై రావణ
   వరసతోడ బద్రిహత్మివరము నమత్మి రాము

  శరణనకతడనఁగానే సమసనఁగా కలము
చ. 2:    జపతముల నమత్మి సరేవ్వెశ వడువనఁగా

  వపరీత మాయనఁగా వఱిఱ్ఱైరావణ
     వుపమలన గడు తా నునన్న జలనిధి నమత్మి
  కపలపాలపై తవగా కదనరతగమున

చ. 3:    బతటతనము నమత్మి పపైకొనన్న రాఘవు
  వతటనఁ బొలిసితవగా వఱిఱ్ఱైరావణ

   యితటనే శ్రీ వతకటేశవ్వెరనినఁ గొలిచి
  వతటనే సుఖయాయ వభీషణునఁడు



ప.అ.రేక: 0038-02 గళ సత: 15-214
పలల్లవ:    నీక సరి లే రీనిఖలలోకములలో

   కాకాసురని నటల్లనఁ గాచితవ నీవు
చ. 1:   హరి పరమపరషా యచచ్చెతానతతా

  కరివరద మురహరా కరణనిధీ
     ధర యాకసము బలి తలయు మటూనఁ డడుగలను

   పరగనఁ గెపైకొనన్నయటట్టి బలవునఁడవు నీవు
చ. 2:    మాధవా భటూధవా మధుసటూదనా కస్కృషర

  శ్రీధరా శ్రీపతీ శ్రీనివాస
    శోధితచి జలధుల చొచిచ్చె చదువుల దచిచ్చె

    ఆ ధత కిచిచ్చెతవ అధికనఁడవు నీవు
చ. 3:    వామన కేశవ వాసుదేవ ముకతద

  రామ గోవతద చకగకరాతబుజా
    ఆ మహిమ శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁదట నెకిక్క

   కామతఫలముల నిచచ్చె ఘనునఁడవు నీవు



ప.అ.రేక: 0038-03 భటూపాళత సత: 15-215
పలల్లవ:   మేలకో శస్కృతగారరాయ మేటమదనగోపాల

   మేలకోవ నా పాల మతచిననిధనమా
చ. 1:    సతదడితచే గోపకల జవవ్వెన వనములోన

  కతదువనఁ దిరిగే మదగజమవు
  యితదుముఖ సతత భామహస్కృదయపదత్మిములోని

  గతదము మరిగినటట్టి గతడునఁదుమత్మిదా
చ. 2:   గత గటూడి రకిమణకౌనఁగిటపతజరములో

  రత ముదుద గరిసేట రాచిలకా
  సతుల పదారవల జతటకనున్ననఁగలవల

    కితవపై పొడమన నా యితదు బతబమా
చ. 3:   వరసనఁ గొలనిలోనివారి చనున్ననఁగొతడలపపై

   నిరత వాలిన నా నీలమేఘమా
  సిరినురమున మోచి శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద

   గరిమ వరము లిచేచ్చె కలప్పుతరవా



ప.అ.రేక: 0038-04 భటూపాళత సత: 15-216
పలల్లవ:       ఏమ చితగత బేమ మహిమల యేమ నీ మాయావనోదము

    వామనాచతత నినున్ననఁ దలియనఁగ వసుధలో మాతరముల
చ. 1:     సకలలోక నివాసనాయక శౌరి మురహర నరహరీ

    పగకటమాయను నీ గణతబుల పాలముచచ్చె వటతచను
      వకటముగ నినునఁ గనన్నతలిల్ల వల నీ వదనతబు మనఁటన

       అకట హ యని నోర దరచిన యతదు లోకము లతడెను
చ. 2:    శ్రీసతీపత దపైతతదానవశిక్ష కామర రక్షక

     రాసి కెకెక్కను బతడిరొపప్పున రవవ్వెల నీ సేనఁతల
     మోసమున నరజ నునఁడు నీలో ముతదు గానక మాటలడిన
    వాసవారిచ్చెత వశవ్వెరటూపము వసుధనఁ జూపత వవుదువు

చ. 3:     నమోనమో శ్రీ వతకటేశవ్వెర నారదపగయ భకత్తివతత్సల
       వమలమగ నీ దాసు లిద నీ వదత లలల్ల నఁ జూచిరి
      సుముఖులపై కరి శబరి బలియును శకధుగ వాదుల నినున్ననఁ గొలవనఁగ

    సమత వునన్నతపదము లొసనఁగిత సరవ్వెమతదునునఁ గతటమ



ప.అ.రేక: 0038-05 ముఖరి సత: 15-217
పలల్లవ:    నడచ లోకము బద్రిహత్మినానఁటనుతడి సహజము

   యడయక శరణని యియతకొతట సుఖము
చ. 1:   ఉదయాసత్తిమయముల వక రనన్నటట్టియతనా

    చెదరి మేలనునఁ గీడు చెపప్పునటట్టి సేసనా
    యిది దపైవకలిప్పుతము యవవ్వెరి నేమన వచచ్చె
     కదిసి యపైనది యయత కాని దనన్ననఁడునఁ గాదు

చ. 2:    జననముల మరణముల జతతువుల యిచచ్చెల
    వనర కలిమలేము లొక రనన్న దనా

   ఘనమెపైన హరిమాయకలిప్పుతము లివ తొలల్ల
      పొనినఁగి పొయేత లీనఁ బోవు పోని వనన్ననఁడునఁ బోవు

చ. 3:   శ్రీవతకటేశ నీవు సేసినసేనఁతలోన
   భావతచి తలియలేక భద్రిమసిత మనాన్నళళ్ళ

   సావదానమున నితదు శరణతటమ నీక
    యేవళ మముత్మినఁ గాచిత వనిన్నటా గెలిచితవ



ప.అ.రేక: 0038-06 నాట సత: 15-218
పలల్లవ:   సురలక నరలక శభమాయ

    హరి నీ చేనఁతల ఆనతద మాయ
చ. 1:    కినిసి రావణుని గెలిచిన గెలపల

   చెనకి బాణుని గెలిచిన గెలప
  పొనినఁగి హేమకశిపని గెలిచినగెలప

   వనక ముతదరికి వదము లయ
చ. 2:   కలన కతసునట గెలిచినగెలపల

  చెలనఁగి బలిని గెలిచినగెలప
 అలశిశపాలని గెలిచినగెలపల
 బలపణతకథా భారతమాయ

చ. 3:   కెరలి యసురలను గెలిచినగెలపల
  సిరల నతదరి గెలిచినగెలప

   యిరవగ శ్రీవతకటేశ నీ మహిమల
  సరవతోనఁ బురాణము లయ



ప.అ.రేక: 0039-01 రామకిగయ సత: 15-219
పలల్లవ:     శరణు శరణు నీక సరేవ్వెశవ్వెరా నీ

  శరణగతే దికక్క సామజవరదా
చ. 1:  వయిశిరసులతోడి వశవ్వెరటూపమా

   బాయట నీ పరతజోతత పరబద్రిహత్మిమా
  మోబ్రాయుచనన్న వదముల మోహనాతగమా

   చేయి చేత అనతతప శ్రీమటూరిత
చ. 2:   ముగర వలపలక మటూలకతదమా

   వగి మునుల ఋషల వోతకారమా
  పగట దేవతలక పాబ్రాణబతధునఁడా

  జగమెలల్ల నఁ గనున్నలపైన సాకారమా
చ. 3:  వలయు సచిచ్చెదానతదవనోదమా

  అలర పతచవతశత యాతత్మితతవ్వెమా
  కలిగిన దాసులక కరణనిధీ
  చెలనఁగి వరములిచేచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడా



ప.అ.రేక: 0039-02 సామతతత సత: 15-220
పలల్లవ:  ఉనన్నతోనన్నతునఁడు వుడయవర

   యనన్న ననతతునఁడే య యుడయవర
చ. 1:  సరవ్వెలోకముల శసత్తి సరహసతము

   లరివ్వెనఁ బొడమె నీ యుడయవర
  పూరవ్వెప వదాతత పణతశసత్తి సముల

  నిరవ్వెహితచె ననిన్నటా నుడయవర
చ. 2:  వకక్కసనఁప శ్రీవషరభకిత్తియే

 వకక్కరటూపమే వుడయవర
  చకక్కనెపైన సుజాజ్ఞనమున కిరవపై

   వుకక్క మఱ నిద వుడయవర
చ. 3:   కదిస మోక్షసాకారము దానెపై

   వుదుటన నిలిచె నీ యుడయవర
  యిదిగో శ్రీవతకటేశవ్వెర యడెపై

   పొదలచ నునాన్ననఁడు భువ నుడయవర



ప.అ.రేక: 0039-03 బౌళ సత: 15-221
పలల్లవ:   మొకేక్కట గోపాతగనల మోహనాకారము

   చికక్కని నవువ్వెల నవవ్వె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
చ. 1:   సతతభామవురముపపై చలల్లని కసటూత్తిరిపూనఁత

 తతత్తిరితచే రకిత్మిణచేతామరపూవు
   హతత్తిన భటూకాతతక యతగప పయతదకొతగ

  చితత్తిగితచరమత్మి వనఁడే శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 2:  పతతప వదారవలబతగారవుతగరము

  బతతకే కబజగటట్టిన పసినఁడితాళ
   వతతగా రాధదేవ వసిన కలవదతడ

   చెతతలను వనఁడే యమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 3:   ఆసల తులసదేవయఱచేతలో యదదము

  బాసరప యిళదేవ పటట్టి గొముత్మి
   శ్రీసత యకిక్కనయటట్టి సితహసనప గదద

  సేస వటట్టితచకనాన్ననఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు



ప.అ.రేక: 0039-04 రామకిగయ సత: 15-222
పలల్లవ:     ఎటట్టి రకతచేవో కాని యితదిరారమణ ననున్న

   దటట్టిప నీ దాసానుదాసునఁడ నేను
చ. 1:    గాటప వపైరాగతము కతదువ సుజాజ్ఞనము

   మాటలలోననే కాని మత నుతడదు
  నీటన నహతకారప నీరసగణముల

   మాటననఁ దిరగ దురాత్మినునఁడ నేను
చ. 2:  నవనవవధముల నానాపణతము

    చెవుల వనుటే కాక సేయుట లేదు
   భవజలధులలోన పడి పొరలి మునినఁగి

   చవ మరిగిన నితతచపలనఁడ నేను
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెర నీ సేవకనఁడ ననియేట

    భావ మొకక్కట కాని భకిత్తి యఱగ
    యేవధులనఁ బడలేక యిట నీకె శరణని

  దేవులతో వఱఱ్ఱైవనఁగే డితగరీనఁడను



ప.అ.రేక: 0039-05 వరాళ సత: 15-223
పలల్లవ:     వపైకతఠపత నినున్న వడినఁ గానవలనఁ గాక

 పపైకొని తదివ్వెషోరతఃపరమెపైయుతడనఁగను
చ. 1:    కాయ మేల బడలీని కడుపనితచకొఱక

   ఆయు రనన్నత పగయచచ్ఛేత యననఁగాను
   పాబ్రాయ మేల తమకితచ పడనఁతులకొఱకనఁగా

  బాయట రణనుబతధపశపతన్న యననఁగా
చ. 2:   తలనఁపేల చికక్కపడ ధనముకొఱకనఁగాను

   అలమ పాబ్రాపత్తివత మరస్థి మననఁగాను
    వలసి యాతుమ యేల వఱచ దోషములకెపై
   మలసి నిరోద్ధషము సమతబద్రిహత్మి మననఁగా

చ. 3:       ధర నినిన్న సుదుద్ధ లేల దరి చరచ్చెనఁ గటూడువట
  నిరత శ్రీవతకటేశ నీవుతడనఁగా

     శరణతట నే నిటేట్టి జనత్మిము లలల్లనఁ జితతతచ
    హరి నీ నామము భవహరమెపై యుతడనఁగను



ప.అ.రేక: 0039-06 గతడకిగయ సత: 15-224
పలల్లవ:    ననున్న నినున్న నెతచకోవో నారాయణ

    అనిన్నయు నీ చేతనే అదివో నారాయణ
చ. 1:     నా మన సఱనఁగవా నారాయణ నేనఁడు

   నాము లయ వయసుల నారాయణ
  నామధరికప మొకక్క నారాయణ

    ఆముకొని నీ పగయము లతదునే నారాయణ
చ. 2:      నగతా నే నతట నితతే నారాయణ యిద

  నగ రెఱినఁగినపని నారాయణ
   నగవుల మాకనఁ జాల నారాయణ

   అగడుసేయక మనఁక నపప్పుట నారాయణ
చ. 3:    ననల నీ వనయాల నారాయణ, మతచి

   నను పతట మదివో నారాయణ
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గలసిత వటఱల్లనను

    అనుమాన మెలల్ల నఁ బాస నతదు నారాయణ



ప.అ.రేక: 0040-01 బౌళ సత: 15-225
పలల్లవ:    ఒతడె లౌకికమటూ వతడె వపైదికము

   రెతడోడలనఁ జానఁచ నుతడునా పాదముల
చ. 1:    తగి మోక్షమారద్గీము తరవపైన దేహికి

   మగిడి లొకముచితత మఱి యేల
   సగము వతుత్తి లకను సగము పాకమునక
   తగనా వకక్కట కాయ తరిగిపటట్టినను

చ. 2:    నలవతక దపైవము నమత్మిన యటట్టివారికి
   మలయ మనుషతబుదిద్ధ మరి యేల

    తులనఁదటూనఁగ నొసల బతుత్తి నఁడు నోర దోనఁడేల
   మెలనఁగిన యటట్టియితే మెచచ్చెనా దేవునఁడు

చ. 3:   తకక్కక శ్రీవతకటేశ దాసానుదానఁసునఁడెపైతే
   మకక్కవ నవునఁగాముల మఱి యేల

     దికక్కల యేనుగ నెకిక్క దిడిడ దటూరనఁ బోతేను
    వకక్కసమౌనఁ గాక యిది వనసతగత యౌనా



ప.అ.రేక: 0040-02 గజజరి సత: 15-226
పలల్లవ:     నాకొఱకే గడితచెనో నగి యలోకము హరి

    లకలపై యట చటూచినా లతపటా లిటల్ల నన్నవ
చ. 1:     తీరనిమాయ నా వక దేహసతబతధనకే కా

    వరనఁ గటూటప సతసార మొగినఁ జేసేము
    ధరణలో నాయొకక్కతగ బద్రిదుకన కే కా

    యరీత సమలో యితడుల్ల యకక్కడ చటూచినను
చ. 2:      బతతనే నాక నానానఁట పటట్టినఁడు గటూటకే కా

 వతతనఁ గస్కృషిగోరక్షవాణజాతదుల
   వతతుల నటూరేతడుల్ల తడే వటట్టియాసలకనే కా
  పతతప బద్రిహత్మితడము పఱనఁదుకొనేది

చ. 3:    కొతచెప దేవరకను కొతడతత పతత్తిరివల
    ముతచకొని వునన్న దిద మోచి గరవ్వెము

    అతచల శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నట కొకక్కటే కీల
    యతచి నీ శరణననఁగా నితనఁడే మనిన్నతచెను



ప.అ.రేక: 0040-02 శ్రీరాగత సత: 15-227
పలల్లవ:    చితత్తిగితచ మా మాటల శ్రీనరసితహ

  చితత్తిజజనక వో శ్రీనరసితహ
చ. 1:    చెలరేనఁగి యునాన్ననఁడవు శ్రీనరసితహ నీక

   చెల లలల్ల మొకేక్కర శ్రీనరసితహ
    సలవుల నవవ్వె రిటట్టి శ్రీనరసితహ నీకె

   సలవు మా వలప శ్రీనారసితహ
చ. 2:    చితదని చెమటల శ్రీనరసితహ నినునఁ

   జెతద నది కడుజాణ శ్రీనరసితహ
  చెతదమత్మిరేకగోళల్ల శ్రీనరసితహ నీపపై

   చితదు లలల్లనఁ బాడేము శ్రీనారసితహ
చ. 3:    సిరి నెరగనఁగిట శ్రీనరసితహ మతచి

  సిరల యహోబల శ్రీనరసితహ
    సిర నెతుత్తి శ్రీవతకట శ్రీనారసితహ నీ
  నెర బడివారము శ్రీనారసితహ



ప.అ.రేక: 0040-03 సామతతత సత: 15-228
పలల్లవ:     ఇతదే కలిగె నీక నినిన్న భోగాల

  అతదముగానఁ జితత్తిగితచ మౌభళశవ్వెరా
చ. 1:      భవనాశి యే రనేట పడనఁత యాల నీక

  యివల నెదురగొతడ లీపచనున్నల
   జవళ నీపకౌనఁగిలి సరినుతడే పదదగహ

 యవధరితచనఁగదయత అవుభళశవ్వెరా
చ. 2:    నీడదిరగని మేరవు నెలనఁత కతబుకతఠము

   ఆడనే నిచచ్చెవానల ఆప చెమట
   వాడనియటట్టి శస్కృతగారవనము య జవవ్వెనము

   ఆడుకో నీకనఁ జెలల్ల నవుభళశవ్వెరా
చ. 3:    వునన్నత యితదిరపొతదు యోగానతదము నీక

   కనున్నల కాప చితత్తిము గదదరాయి
    తనన్నని మోవ నీక తేనెల యారగితప
  అనిన్నటా శ్రీవతకటాదిద్రి యవుభళశ



ప.అ.రేక: 0040-04 గళ సత: 15-229
పలల్లవ:    నీదాసులపతచ నీడ నుతడితేనఁ జాల

   ఆదినారాయణ నాక నదియపో వగతము
చ. 1:     హరి నినున్ననఁ బాసినటట్టి యమరేతదద్రిలోక మొలల్ల

    గరిమ నీవు గటూడని కరత్మిము నొలల్ల
    పరగ నీ నుతలేని పలచదువుల నొలల్ల
      హరి నీ కథ వనని సభ చొర నొలల్ల

చ. 2:     దేవ నీ దాసతములేని దేవసతభాషణ యొలల్ల
    భావతచి నీక మొకక్కని ఫలము నొలల్ల

    ఆవల నీ వారగితచని యమస్కృతపానము నొలల్ల
    శ్రీవభునఁడ నీవులేని చితత నే నొలల్ల

చ. 3:      అతది నీ సేవ సేయని యగగజనత్మిమెపైన నొలల్ల
    పొతది నీ కొపప్పునగాని భోగము నొలల్ల

    యితదునే శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మి నిటట్టి
    అతదిత జీవనుత్మికిత్తి యావ లేమ నొలల్ల



ప.అ.రేక: 0040-05 మలహరిసత: 15-230
పలల్లవ:    మునుకొని పయినఁడికి ముదద్రి వాసిగత

   పనివడి యివ యేరప్పురచనఁగ వలను
చ. 1:  నానాతుత్మిలలో నారాయణునఁడే

  హీనాధికముల యిత దేవ
  జాజ్ఞనాధిక లతచనఁగ నితదధికము

    య నిజ మొకట యఱనఁగనఁగ వలను
చ. 2:  అనిన్నచోటలను యచతతపదమే

  యనన్ననఁగ వశేష మతదేది
 సనిన్నధిగల యరాచ్చెవతారమది

   వునన్నత ఘన మని వుతడనఁగవలను
చ. 3:   పలక లలల్ల శ్రీపతనామములే

   యిలనఁ గా దనియడి దితదేది
 యలమతో శ్రీవతకటేశవ్వెరనుతయే

  తలనఁపన ఘనమని తడవనఁగవలను



ప.అ.రేక: 0041-01 మాళవగళ సత: 15-231
పలల్లవ:      ఇది యొకక్కట వవకలక యతచి చటూచి తలియనఁగలది

     అదన నినన్నతటనవారల నీ యతతలనఁ జేతువు గాన
చ. 1:     బద్రిహత్మిదిదివజలకతట నీ భకత్తి నఁడధికనఁడని చాటట గాదా

    బద్రిహత్మిలోకమునకతటనఁ బొడవున పటట్టిము గటట్టిత ధస్కృవునిని
      బద్రిహత్మి నీకతటను నీదాస పరికరమె ఘనమను టది గాదా

   బాబ్రాహత్మిణునఁడగ దురావ్వెసునఁడతబరీష పాదములక మొకక్కనఁగనఁజేసితవ
చ. 2:    కరత్మిమారద్గీములనుతడే ఋషలక కడయోగతనఁడు నీదానఁసునఁడనుచ

     నరిత్మిలి ముతదరి బద్రిహత్మిపటట్టి మది హనుమతతునికి కటట్టితవ
      ధరత్మిములోపల నెకక్కడు వపైషరవ ధరత్మిమధిక మని తలపట గాదా

      మరత్మిప రాక్షసునఁడగ నా బలికిని మహినఁజెడని భోగము లిచిచ్చెతవ
చ. 3:     నిఖలవదములకతట నెకక్కడు నీ దాసునిమాటే యనుచ

   శిఖరపగతషట్టిగా పగహల్ల దుని చేచేతనె పొడచటూపతని
       సుఖులలోన నీ దాసునఁడే సుఖ యని శకనక మోక్షత బొసగితవ
   మఖమటూరిత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ మాపాలిటనే దకిక్కతవ



ప.అ.రేక: 0041-02 కనన్నడగళ సత: 15-232
పలల్లవ:   అపప్పుటపప్పుటవలల ననిన్నయు వవకితచి

   తపప్పుకతడా దపైవమునే తలనఁచపోయి జీవునఁడా
చ. 1:    తచిచ్చెన యాహరము తరవాతనే నిదద్రి

  వచచ్చె సురతాతతమున వపైరాగతనఁము
    గచచ్చెల కరాత్మితతముననఁ గానవచచ్చె నల పలల్ల
    మెచచ్చెల సతతము కొన మతచి యుతడుధరత్మిము

చ. 2:     పసినఁడి వచిచ్చెతచనానఁడె పటట్టి ను లోభము లలల్ల
   ముసలితనాన వచచ్చె వసు వలల్ల ను

    వస సతసారప వళనే యాసల వుటట్టి
    పొసనఁగి యిటట్టి జాజ్ఞనముపొతత నుతడు సుఖము

చ. 3:    కోపము దేరినమనఁద కూడవచచ్చె శతతము
    చేపటట్టి భకిత్తి గలిగితే చేర మోక్షము

   యేపొదుద శ్రీవతకటేశ నెడయక శరణతట
   కాపాడి యతనఁడే యిచచ్చె ఘనబద్రిహత్మినతదము



ప.అ.రేక: 0041-03 బౌళ సత: 15-233
పలల్లవ:   కితదుపడి మొకక్కకమ కేశవా

 కెతదమత్మిరేకనఁగనున్నల కేశవా
చ. 1:     కేల చానఁచే వతతలోనే కేశవా రత

   కేలికి మాయాడకే రా కేశవా
    గేలి సేసేవల మముత్మి కేశవా నీ
    కేల నా చేత నునన్నది కేశవా

చ. 2:     గెరసు దానఁటక వోయి కేశవా మతకనఁ
  గెరలితచేవు వలప కేశవా
   గిరికచము లివగో కేశవా నీక

   గిరప వటట్టి కనన్నదాన కేశవా
చ. 3:    కిలకిల నవవ్వెనేల కేశవా నీక

  కెలనివారమా నేము కేశవా
   గిలిగితచి కూడితవ కేశవా నాతోనఁ

 గెలసేవు శ్రీవతకటకేశవా



ప.అ.రేక: 0041-04 శతకరాభరణత సత: 15-234
పలల్లవ:    తలనఁచి చటూడ పరతతత్తిత్త్వాత బతనఁడు

  వలసినవారికి వరదునఁ డితనఁడు
చ. 1:    సిరికి మగనఁ డమస్కృతసితధువునక నలల్ల నఁడు

  సరస పారవ్వెతకి సయిదోడు
   గరిమెల బద్రిహత్మికనఁ గనన్నతతడిద్రి యితనఁడు

   పరగి శివునక బావ యితనఁడు
చ. 2:    అల దేవతదుగ ని యనుజనఁ డితనఁడు

   మలసి చతదుగ ని మఱనఁ దితనఁడు
   కలమున నదితకి కొడుకూ నితనఁడు

  తలనఁప సురాసురలతాతయు నితనఁడు
చ. 3:    పాబ్రాణుల కెలల్ల బతధునఁ డితనఁడు

   వాణకి మామగ వావ యితనఁడు
  జాణ శ్రీవతకటాచలరమణునఁ డితనఁడు

  మాణకప మనత్మిథనఁ డితనఁడు



ప.అ.రేక: 0041-05 బౌళ సత: 15-235
పలల్లవ:   వతదేహత జగదవ్వెలల్లభత దురల్లభత

   మతదరధరత గరత మాధవత భటూధవత
చ. 1:    నరహరిత మురహరత నారాయణత పరత

  హరి మచతతత ఘనవతహగవాహత
  వురషోతత్తిమత పరత పతడరీకేక్షణత
  కరణభరణత కలయామ శరణత

చ. 2:  నతదనిజనతదనత నతదకగదాధరత
 యితదిరానాథ మరవతదనాభత

 యితదురవలోచనత హితదాసవరదత, ము
  కతదత యదుకలత గోపగోవతదత

చ. 3:   రామనామత యజజ్ఞరక్షణత లక్షణత
  వామనత కామనత వాసుదేవత

 శ్రీమదావాసినత శ్రీవతకటేశవ్వెరత
  శతనఁమలత కోమలత శతతమటూరిత్తిత



ప.అ.రేక: 0041-06 ఆహిరి సత: 15-236
పలల్లవ:   మాయితటకి రావోయి మాధవా, నీ

   మాయలలల్ల నఁ గతట మద మాధవా
చ. 1:     మచచ్చె చలేల్లవు వలప మాధవా నేను

   మచిచ్చెక లలల్ల నఁ జేసిత మాధవా
    మచెచ్చెము నీపపై నిద మాధవా యితక
   మచచ్చెరప చటూప నలో మాధవా

చ. 2:     మఱనఁ గేల యితక నీక మాధవా
   మఱి నాక దకిక్కతవ మాధవా

  మఱచేవానిచేనఁతల మాధవా మాతో
   మఱచ మాటే మనేవు మాధవా

చ. 3:    మటట్టి లేని శ్రీవతకట మాధవా కటట్టి
   మటట్టి తో మముత్మినఁ గటూడిత మాధవా

   మటేట్టివు మా కాళల్లపప్పుట మాధవా
   మటట్టి లియతనఁగద వోయి మాధవా



ప.అ.రేక: 0042-01 గళ సత: 15-237
పలల్లవ:     లేరా దేవతలటూ లేరా లవరలటూ -      ఆరీత నానఁ డెతదు వోయి రధికలే కలిగితే
చ. 1:      మొదల సస్కృషిట్టికి నెలల్ల మటూలమెపైన బద్రిహత్మిదేవుని -    యద నాభినఁ బొడమతచే నచతతునఁడే

    తుదనఁ బద్రిళయమునతదు దొతతులగా జగముల -    వుదరమునతదు నితచె నొకక్కనఁడే నిలిచి
చ. 2:     మోవలేక దేవతల ములగనఁగ మతదరము -    తోవ మోచి తచిచ్చెనటట్టి దొరవషరవ

     వవగ జలధిలోన వసితే కతగిన కొతడ -     ఆవల వనఁపన నెతత్తి నాదికూరత్మి మతనఁడే
చ. 3:     తనబతట శేషని తరితాడు గావతచి -   కొననాధరమెపై నిలిచె గోవతదునఁడే

     దనుజల దేవతల తచిచ్చె తచిచ్చె యలనిత -    వనక నతతయునఁ దచెచ్చె వశవ్వెరటూపనఁడితనఁడే
చ. 4:      కాలకూటమున కీశనఁ గతచముగానఁ జేసి మతగి -    చాలి నీలవరరనఁ డాయ శశివరరనఁడే

    కాలకతఠుడాయను శతకరనఁడు పాతగయిన వతక -     పోలితప ఋగేవ్వెద మద పొగడ నితనిని
చ. 5:     అమరనఁ తనయిచచ్చె నమస్కృతము పతచిపటట్టి -    నమరల కెలల్ల నారాయణునఁ డితనఁడె

     నెమకి తా ననువపైన నిరత్మిల కౌసుత్తి భము -      కమలము పపై లక్ష్మినఁ గెపైకొనె నీ ఘనునఁడె
చ. 6:     మటూలమని నుడిగితే మోచివచిచ్చె కరినఁగాచె -   కోలముతదపై యితదరిలో గోవతదునఁడే

     తటూలిన శగ తుల దచిచ్చె తుతగిన భటూమయతత్తి -     అలరి భసాత్మిమురని నడనఁచె నీ దేవునఁడే
చ. 7:     యితదు మౌళపపై నేసి యితదిద్రియములనఁ గటట్టిన-  కతదరప్పుజనకనఁడెపైన కమలక్షునఁడే

      కతదువ పాదతీరస్థిప గతగ హర శిర మెకెక్క -    యతదును దపైవ మతనఁడే యితదిరానాథనఁడు
చ. 8:     మాయలలల్ల నితనివ మహిలో సతకలప్పుముల -  ‘యేయడ శ్రీవషరరాజజ్ఞ, యతనిదే

    తోయరాని చకగముచే దురావ్వెసు వారనఁగాను -     దాయి దతడెపై బద్రిదికితచె తనబతట చేత
చ. 9:     సతది ననిన్నమతముల సనాతసులక గతయపై -    అతదరి నోళల్లక నారాయణు నామమే

    ముతదు సతధతజపముల మటూలప టాచమనము -    అతదుల కితని కేశవాది నామముల
చ. 10:  ‘   ’  వాదుల నదపైవత కేశవాతత్సర మని తొలిల్ల-   వదవాతసులనిన వభునఁడ హరి

   సదితచి వశిషట్టి డును శకనారదాదుల -   పోదితోడ దాసులపైరి పరషోతత్తిమునికి
చ. 11:    బాణసురని నఱకి భతగపడనఁగా వడిచె-  వణునాదపగయుడెపైన వఠష్ఠూలనఁడే

    బాణమెపై తద్రిపరముల భసత్మికరము చేస -    పాబ్రాణుల రకతచే నీ పరమాతుత్మినఁడే
చ. 12:   ఆపదలతదినవళ యసురబాధల మానప్పు-   చేపటట్టిలోకము గాచే శ్రీపతయే

   పపై పపై నితదాబ్రాదులక పారిజాతాదిసిరల-    వపైపగానఁ గాయితచిన వరదునఁడు నితనఁడే
చ. 13:      భటూమ యతనిసత యతబుదు లితని పరప -    సమ సటూసౌదు లితని చటూపనఁగనున్నల

     వమర నటూరప్పులే గాలి వషరపద మాకాశము -    వాములపైన హరి నీ వాసుదేవునఁడే
చ. 14:     హరవనఁ బటూజితచవల నతట నరజ నునక -    సిరలనఁ బాదము చానఁచె శ్రీకస్కృషరనఁడే

     అరిది మారక్కతడేయునఁ డతని మహిమ చటూచి -     వరదపైవా మతనఁ డని వాదితచి కొలిచె
చ. 15:      ధస్కృవపటట్టి మతనఁ డిచెచ్చె దొరకొని శరణతటే -   వవరితప నిదివో శ్రీవతకటేశనఁడే

    యివల నితనినఁ జెపప్పునెవవ్వెరివశము లితక -    భువనఁ బారవ్వెత హరినినఁ బొగడేటనానఁడు



ప.అ.రేక: 0042-02 లలిత సత: 15-238
పలల్లవ:        అసల చెరచకమ యచతత ఆ సుదుద ల య సుదుద ల అచతతా
చ. 1:        అలవాటే తొలేల్ల నీక నచతతా అలగము ఇతక నీతో నచతతా

       ఆలయక మతక నీవు అచతతా నినున్న నలమ పటట్టినఁగాని యచతతా
చ. 2:      ఆలసితచనఁ బనిలేదు అచతతా ఆలిమగని సతధి నచతతా

      ఔలే నీ వటేట్టి యచతతా ఆలితచి మమేత్మిలితవ ఆచతతా
చ. 3:       ఆసము దితచక మతక నచతతా అసురసురెపై చికిక్కత మచతతా

      ఆసల చెమటనఁ గడి యచతతారత యసుదా శ్రీవతకటాదిద్రి యచతతా



ప.అ.రేక: 0042-03 వరాళ సత: 15-239
పలల్లవ:    చతురనఁడ వనిన్నటాను జనారదనా మముత్మి

  సతముగా నేలితవ జనారదనా
చ. 1:    సమమోహల మనవ జనారదనా యిటట్టి

   జమళ నునాన్నర మద జనారదనా
   సమకూడెనఁగా లసత్స జనారదనా నీ

   సముక మెవవ్వెరి కబుబ్బు జనారదనా
చ. 2:    చవులయ సరసాల జనారదనా పతడిల్ల

  చవకెలో మనక జనారద్ధనా
   సవరని వానఁడవు జనారదనా మరి
   సవతు లేర నీక జనారదనా

చ. 3:     సతకె దరనఁ గటూడితవ జనారదనా నీక
   చతక లతత్తి మొకేక్కము జనారదనా

  జతకితచక శ్రీవతకట జనారదనా
 శతకనఁజకగములచేత జనారదనా



ప.అ.రేక: 0043-01 దేపాళత సత: 15-240
పలల్లవ:    కొలల్లవలపల చలేల్ల గోవతదరాజ నినున్న

  గొలల్లతల నవవ్వెర గోవతదరాజ
చ. 1:      గొపప్పుల మా చనున్న లివ గోవతదరాజ నినున్న

  కపప్పులవల నొతీత్తిని గోవతదరాజ
    కపప్పుతచి బగితచక వో గోవతదరాజ మేననఁ

  గపప్పుళతచ పతజెమట గోవతదరాజ
చ. 2:    కొనగోరి సతులము గోవతదరాజ పపై

  కొనిపాదాల చానఁచేవు గోవతదరాజ
    కొనబు మాట లేలోయి గోవతదరాజ నీతో

   గనిసి మానే మతక గోవతదరాజ
చ. 3:   కోడెమనసువారము గోవతదరాజ మాపపై

   గటూడలనఁ జలేల్లవు సిగద్గీ గోవతదరాజ
   కూడిత శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజ యిటట్టి

   కోడి గటూసనఁ దలల్లవారె గోవతదరాజ



ప.అ.రేక: 0043-02 శ్రీరాగత సత: 15-241
పలల్లవ:     వటట్టి వలపచలల్లక వషర మటూరిత నాతో

   వటట్టి దేర మాటాడు వషరమటూరిత
చ. 1:    వనయము నేసేవు వషరమటూరితనఁ నీవు

  వనకటవానఁడవ కా వషరమటూరిత
   వనవయత మామానఁట వషరమటూరత మముత్మి

  వనుకొని పటట్టికమ వషరమటూరిత
చ. 2:    వరవు గలవానఁడవు వషరమటూరిత నేనఁడు

   వరగెపైత నినున్ననఁ జూచి వషరమటూరిత
    వరివాయ నీ మాయల వషరమటూరిత నాక

  వర లిచేచ్చెవపప్పుటని వషరమటూరిత
చ. 3:     వలస నీ సేనఁతలలల్ల వషరమటూరిత మా

  వలవలలోన నివ వషరమటూరిత
    వలలేని శ్రీ వతకట వషరమటూరిత కూడి

   వలసిలిల్లతవ నాతో వషర మటూరిత



ప.అ.రేక: 0043-03 రామకిగయ సత: 15-242
పలల్లవ:    మానరాని చటట్టిమవు మధుసుదనా నీ

   మానినినఁ జమత్మి నేను మధుసటూదనా
చ. 1:     మఱవకమ మా పొతదు మధుసటూదనా యితకా

  మఱనఁగలేని మనక మధుసటూదనా
    మఱి యేమ చెపేప్పువు మధుసటూదనా యే
   మఱక మ మేత్మిలమ మధుసటూదనా

చ. 2:      మడచి యా కిచెచ్చె నితద మధుసటూదనా మేన
  మడుగలయ చెమట మధుసటూదనా
   మడిదొసకల గావు మధుసటూదనా నాక

   మడుక పనాన్నయ మేల మధుసటూదనా
చ. 3:     మతదమేళ మాయ రత మధుసటూదనా గొలల్ల

    మతద లలల్ల నీ సుదుద లే మధుసటూదనా
    మతదు చలిల్ల కూడితవ మధుసటూదనా మా

 మతదిరము శ్రీవతకటమధుసటూదనా



ప.అ.రేక: 0043-04 ముఖరి సత: 15-243
పలల్లవ:   వగిరితచ కతతేసి తద్రివకగము

  సేగనఁజకక్క రానీ తద్రివకగమ
చ. 1:    వసరితచనఁ జమత్మి తద్రివకగమ నినున్న

 వసమతతపనికే తద్రివకగమ
   వసేవు పూవులను తద్రివకగమా మేని

  వసురనఁ జెమటల తద్రివకగమ
చ. 2:    వనెన్నలలో నవవ్వెక తద్రివకగమా కనన్న

 వనన్నవారేమతదురో తద్రివకగమా
 వనాన్నణపచేనఁతల తద్రివకగమా

   వనన్నగారీ నీ మోవ తద్రివకగమా
చ. 3:    వడజారెనఁ దురము తద్రివకగమా ననున్న

  వడిదిలోనఁ గటూడిత తద్రివకగమా
  వడువ శ్రీవతకటతద్రివకగమా నీ

  వడియుడి మెచిచ్చెత తద్రివకగమా



ప.అ.రేక: 0043-05 పాడి సత: 15-244
పలల్లవ:      వదుద వదుద సట లితక వామనా నీ

   వదదనే వునాన్నర మద వామనా
చ. 1:    వరసల వదకేవు వామనా నీవు

  వరనఁడ వతదరికిని వామనా
   వరవాత వలపతచి వామనా దే

  వరవల నునాన్ననఁడవు వామనా
చ. 2:     వనము కోగిల వపైత వామనా నీక

  వనితల బానఁత వామనా
   వనలేర గొలల్లతల వామనా కా

   వను వళ చటూచకోమ వామనా
చ. 3:    వాడవార మొకేక్కర వామనా నీక

  వాడుదేరె కెమోత్మివ వామనా
 వాడికె శ్రీవతకటాదిద్రివామనా

  వాడేచెలమవు నీవు వామనా



ప.అ.రేక: 0043-06 శ్రీరాగత సత: 15-245
పలల్లవ:   చెపప్పురానిమహిమల శ్రీధరా నీవు

  చెపప్పునటట్టి చేసేము శ్రీధరా
చ. 1:      చేరనఁ దని నా కనున్నల శ్రీధరా నీ

   జీరల మేను చటూచిత శ్రీధరా
   చేరవ సతతోష మబెబ్బు శ్రీధరా

 చరమటూరాడనఁదమ శ్రీధరా
చ. 2:     చెలల్ల ననిన్నయును నీక శ్రీధరా నీ

  చిలల్లరసతుల వారే శ్రీధరా
    చెలల్లనఁబో ఆసుదిద వని శ్రీధరా నాక

  చిలల్ల లయ వనులలల్ల శ్రీధరా
చ. 3:     సేవల సేసేము నీక శ్రీధరా మముత్మినఁ

  జేవదేరనఁ గటూడితవ శ్రీధరా
  చేవలల్లక రావోయి శ్రీధరా

 శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది శ్రీధరా



ప.అ.రేక: 0043-07 సామతతత సత: 15-246
పలల్లవ:   ఇదదరము నిదదరమె హస్కృషీకేశ

   యిదద సనకాన వచెచ్చె హస్కృషీకేశ
చ. 1:    ఏనఁటకోయి మాతో హస్కృషీ కేశ

   యటవటేట్టివు సతుల హస్కృషీ కేశ
    యటారదు మాపొతదు హస్కృషీ కేశ నీపపై

    యేట దియతమతక నేము హస్కృషీ కేశ
చ. 2:    ఇచచ్చెకరాలను నేను హస్కృషీకేశ నినున్న

  నెచచ్చెకతదులడనఁ జాల హస్కృషీకేశ
    ఇచిచ్చెత వతత చనవు హస్కృషీకేశ నీక

  నెచచ్చెరితచే మరవక హస్కృషీకేశ
చ. 3:     యేల నీక మఱనఁగల హస్కృషీకేశ ననున్న

  నీలగననఁ గటూడితవ హస్కృషీకేశ
  యేలిత శ్రీవతకటాదిద్రి హస్కృషీకేశ

  యలీలనే వుతడుమ హస్కృషీకేశ



ప.అ.రేక: 0044-01 శతకరాభరణత సత: 15-247
పలల్లవ:    బతదుగనఁడ వనిన్నటాను పదుమనాభ వటట్టి

   బతదల గటట్టిక మముత్మి పదుమనాభ
చ. 1:    పటట్టిన చలపాదివ పదుమనాభ మముత్మి

  బటట్టిబయ లీనఁదితచేవు పదుమనాభ
    పటట్టిత బలిమ ననున్ననఁ బదుమనాభ యితకా

  బటట్టిము గటట్టి కొనేవు పదుమనాభ
చ. 2:     పాటల వాడేవు యడ పదుమనాభ ఆ

  పాటవారమా వన పదుమనాభ
    పాటగతప నీళళ్ళ నితచేవు పదుమనాభ బతడి

  బాటలయ నీగటట్టి పదుమనాభ
చ. 3:   పలికినటేట్టి యాయ పదుమనాభ

  బలవతతునఁడవు నీవు పదుమనాభ
   పలమారనఁ గటూడితవ పదుమనాభ యిద

  పలమా శ్రీవతకట పదుమనాభ



ప.అ.రేక: 0044-02 భపైరవ సత: 15-248
పలల్లవ:     తపప్పుని బొతకని యటట్టి దామోదర నాక

   దపప్పుదేర మో వయతవో దామోదరా
చ. 1:    తరితీపమాట లలల్ల దామోదరా నీక

  తరణుల వరిపరా దామోదరా
    దరిచేరె సతక నీచే దామోదరా నీవు
  తరగరివ తగ దామోదరా

చ. 2:     తగల వరి పతదేల దామోదరా నీ
   తగవు లేల చెపేప్పువు దామోదరా

   దగదొటట్టి పలికేవు దామోదరా వను
  తగిలిత వతదానఁక దామోదరా

చ. 3:      తల యతుత్తి మా ముతదర దామోదరా నీ
  తళకమోవ చటూచి దామోదరా

   తలకొని కూడితవ దామోదరా యితక
 తలనఁగక శ్రీవతకటదామోదరా



ప.అ.రేక: 0044-03 గళ సత: 15-249
పలల్లవ:     వాడిక లయ నీ పొతదు వాసుదేవునఁడా

  వాడుదేరెనఁ గెమోత్మివ వాసుదేవునఁడా
చ. 1:    వాలకచటూపల మావ వాసుదేవునఁడా మముత్మి

  వాలయితచితవ నీవు వాసుదేవునఁడా
   వాలరగోళల్ల నొతత్తిక వాసుదేవునఁడా నీక

   వపైళమె నవువ్వె వచచ్చెను వాసుదేవునఁడా
చ. 2:     పలపలల్ల మా సొముత్మి వాసుదేవునఁడా యితత

   వలనా మాతోడి రటట్టి వాసుదేవునఁడా
   వలముల చనున్నలతటా వాసుదేవునఁడా వటట్టి

  వళకలనఁ బెటట్టికమ వాసుదేవునఁడా
చ. 3:   వడదేరె శ్రీవతకటవాదేవునఁడా యేల

  వడిసేవు తరితీప వాసుదేవునఁడా
   వడిగొననఁ గటూడితవ వాసుదేవునఁడా మన

   వడు వవవ్వెరికినఁ గదుద వాసుదేవునఁడా



ప.అ.రేక: 0045-04 సాళతగనాట సత: 15-250
పలల్లవ:     పతతము దపప్పుదు నీక పగదుతమాన్న వకక్క

   బతతనఁ గటూడేవు సతుల పగదుతమాన్న
చ. 1:    బలబలనఁ దలల్లవారె పగదుతమాన్న యితకా

  బలిమసేయ వచేచ్చెవు పగదుతమాన్న
   పలచనాయ సిగద్గీల పగదుతమాన్న నీ

 పలసకలవలనే పగదుతమాన్న
చ. 2:   పచచ్చెలయ కటేట్టివు పగదుతమాన్న

   బచెచ్చెన పగయాల చటూప పగదుతమాన్న
  బచచ్చెబేరాలసటల పగదుతమాన్న నీ

  పచచ్చెడ మతటతచేవు పగదుతమాన్న
చ. 3:     పదరక మతక నీవు పగదుతమాన్న మా

  బదుక నీచేతది పగదుతమాన్న
   పదనెపై శ్రీవతకటాదిద్రి పగదుతమాన్న ననున్ననఁ

  బదిమారల గటూడిత పగదుతమాన్న



ప.అ.రేక: 0045-05 నాట సత: 15-251
పలల్లవ:     అతతా నీక లోనే అనిరదాద మన

   యతతరతగ మొకక్క టాయ ననిరదాద
చ. 1:    అడడమాడనఁ జాలము నీ కనిరదాద్ధ

   అడెడనఁ డమత్మినానఁడునఁ బోడి యనిరదాద్ధ
   అడిడవటట్టి నితక నేల యనిరదాద్ధ
  అడాడ నఁక లతచకమ యనిరదాస్థి

చ. 2:    అపప్పుట వనఁడుకొనేవా అనిరదద్ధ నీక
   నపప్పుణ నే నిచేచ్చెనా యనిరదాద్ధ
   అపప్పుడే వనన్నవతచనా అనిరదద్ధ వదద

  నపప్పుసమెపై వునన్నదాన ననిరదాద్ధ
చ. 3:   ఆయ మెఱనఁగదువోయి అనిరదాద్ధ

   ఆయడను డి వచిచ్చెత వనిరదాద్ధ
  ఆయితమెపై కూడితవ అనిరదాద్ధ
  ఆయనాయ శ్రీవతకట యనిరదాద్ధ



ప.అ.రేక: 0045-06 బతగాళత సత: 15-252
పలల్లవ:      పోక పోక మతత నీవు పరషోతత్తిమా వటట్టి

   బటూకల మే మెఱనఁగమా పరషోతత్తిమా
చ. 1:    పొలసులడక నీవు పరషోతత్తిమా నీ

  పొల జాణతనాల పరషోతత్తిమా
    పలసువసి నీ చెతత పరషోతత్తిమా నేము

   పల గరసిత మతత పరషోతత్తిమా
చ. 2:   పొడవాట సటకానఁడ పరషోతత్తిమా

   పొడమె నీ మోవనవువ్వె పరషోతత్తిమా
   పడిశనఁడే నీ సిగద్గీ పరషోతత్తిమా
  పొడిరాలి రతులలో పరషోతత్తిమా

చ. 3:     పొదుద వదుద కొతత్తి లేల పరషోతత్తిమా నీవు
  బుదదఱితగినపప్పు డయత పరషోతత్తిమా

   అదుద కొని శ్రీవతకటాదిద్రి పరషోతత్తిమా నీది
  ‘బొదుద వతట యుతగరము పరషో తత్తిమా



ప.అ.రేక: 0045-01 మాళవ సత: 15-253
పలల్లవ:    అలల్లనానఁడే కతట వతట నథోక్షజా

   అలల్ల కొతట వని చెలల నధక్షజా
చ. 1:     అతదు నితదు నీ యిర వధక్షజా

   అతదాల చెపప్పు వచేచ్చె వధక్షజా
   అతదర నెఱనఁగదుర యధక్షజా మాక

   నతదుకొని బా సిచేచ్చె వధక్షజా
చ. 2:    అతగడి మొకక్కవారమా అధక్షజా నీకే

   యతగము య నడవడి యధక్షజా
   అతగజముదద్రిల నితచే వధక్షజా నీ

  యతగనల గాదనేరా యధక్షజా
చ. 3:     అసరాదు గాక నినున్న నధక్షజా కడు

  ననుకాయనఁ బద్రియముల అధక్షజా
   అనునఁగ శ్రీవతకటాదిద్రి యధక్షజా మముత్మి
  నవశమునఁ గటూడితవ యధక్షజా



ప.అ.రేక: 0045-01 భటూపాళత సత: 15-254
పలల్లవ:    శిర సతత్తినఁగదవయత శ్రీనారసితహ నీ

   సిరలలల్ల నేనే కానా శ్రీనారసితహ
చ. 1:    చెలల నతపతవల శ్రీనారసితహ నాక

   సలవుల నవువ్వె వచెచ్చె శ్రీనారసితహ
    చెలవప నినున్ననఁ జూచి శ్రీనారసితహ నీపపై

  చిలికిత మోహమెలల్ల శ్రీనారసితహ
చ. 2:     చితాత్తి న నినున్ననఁ దలనఁచి శ్రీనారసితహ నే

   చితత్తిర పతమ నెపైత శ్రీనారసితహ
   చితత్తివాన చెమటల శ్రీనారసితహ యేల

  చితత్తిణగణము నీక శ్రీనారసితహ
చ. 3:      శ్రీసత నీ తొడ యకెక్క శ్రీనారసితహ నీవు

  సేసవటట్టిత వాపపపై శ్రీనారసితహ
   చేసనన్న శ్రీవతకటాదిద్రి శ్రీనారసితహ యితత

  సేసిననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీనారసితహ



ప.అ.రేక: 0045-02 శతకరాభరణత సత: 15-255
పలల్లవ:     ఏమటానఁ బోరాదు దేహి కితదిరా నాథనఁడే

   ఆముకొ నితని శరణనుటే వుపాయము
చ. 1:     అటట్టి కోపగితచ నతటేనా నాజజ్ఞ నడవదు

    పటట్టి శికతచే నతటే పాపము హితస
     తొటట్టి యేమ నొలల్ల నతటే తోయదు సతసారము
    కటట్టి కొతటే బతధము మోక్షమునక దటూరము

చ. 2:    వకరి రక్షీతచనఁబోతే నొకరి కపకారము
   సకలము మానితేను జనత్మిము వస్కృధ

     ఆకట దానము సేసే నతటే ధనము లేదు
  సుకరప ధనకాతక్ష సుజాజ్ఞనరహితము

చ. 3:    తనువు పోషితచనతటే తగల నితదిద్రియముల
  ఘనవరకత్తి నఁడెపైతే లోకము మెచచ్చెదు

   మనసు గెలిచేనతటే మరత్మిము శ్రీవతకటేశనఁ
   డొనర వవకితచక వుడుగదు మదము



ప.అ.రేక: 0045-03 ఆహిరి సత: 15-256
పలల్లవ:       ఎకక్కడి జాలి యేనఁటకి నీక యవవ్వెరివతకా నేమనఁకనఁ గలదు

      తకిక్కన వలల్ల దడవక మాని ధరత్మిమెఱినఁగి బద్రిదుకవో మనసా
చ. 1:     పటట్టినయపడే తమకరత్మిముల పొదుగకపోవు జీవుల నెలల్ల

    నెటట్టినవధినినఁ గడచేనతటే నేరప్పుననఁ బడదు బద్రిహత్మికనెపైనా
     అటట్టిటట్టినకా హస్కృదయములోని హరికే శరణు చొచిచ్చెత నతటే

       గటట్టిగ నతనఁడే దికక్కయి నిలిచి కావనఁగనఁ గలనఁడు వఱవక మనసా
చ. 2:      సొతపన నీ సతసారతబునక చొచిచ్చెనయపడే తగిలను తొడుసు

      దితపనఁగరాని మోపల సుమత్మి తీపల రేనఁచ సతపద లలల్ల
      రతపపటాన దనికినఁ దోడు రాతరినఁ బగల పటట్టిని తరవు

      యితపన గోవతదా యని నొడుగ యితనఁడే దయరకతచను మనసా
చ. 3:     కావలనని తానఁ గోరినయపడే కపప్పునుమాయ తోయనఁగరాదు

    కేవలమెపైన వుపమలచేత గెలవనఁగరాదు తలియని చికక్క
     ఆవల నేమనఁ దడవనఁగ నేల యఖలతబునక నేలికెయపైనా

  శ్రీవతకటేశపాదములపడూ సేవతపచనుచెలనఁగవో మనసా



ప.అ.రేక: 0045-04 లలిత సత: 15-257
పలల్లవ:       ఏమని చెపప్పుట మా యజాజ్ఞనము యఱినఁగి యఱినఁగి తలియనఁగలేము

    శ్రీమాధవనీ మఱనఁగ చొచిచ్చెతమ చితత్తిగితచి దయనఁచటూడనఁగదే
చ. 1:        నీవు రక్షకనఁడవపై భువ నుతడనఁగ నే గడియితచే దినఁక నేమ

    జీవాతతరాతుత్మినఁడవపై యుతడుదువట చేకొని కావక మానేవా
      వవలగనఁ బుటట్టితచనఁ గరత్తివట వలయితచనఁగ నీ భారము గాదా

    భావతచనేరక వటట్టి సవ్వెతతతగము పయివసికొనుచనఁ బరగేము
చ. 2:      పలదఱనఁగల నీ నామము లతడనఁగ పాపములక వఱవనఁగనేల

      బలిమనీముదద్రిల యతతటనఁ జెలల్లనఁగ పపై కొనునా యితక నరకముల
       తలనఁక కభయహసత్తిము నీ వతత్తినఁగ దాసుల కినఁక నెకక్కట భీత

     నిలపనఁగ నేరక మనసు వతబడినే నిచచ్చెనిచచ్చెలనునఁ బొరలేము
చ. 3:      అది నీరటూపము తరవారాధన యపైయుతడనఁగ వదకనఁగ నేల

     పదిలపటాచారతనఁడు గలగనఁగ నిహ పరముల తోబ్రావడుగనఁగ నేల
      వుదుటన వరముల శ్రీవతకటేశనఁ డొసగనఁగ నే కోరనఁగ నేల
     తుదమొద లతచక యినాన్నళల్ల నేమఱి దొరకొని యితకనుతయితచేము



ప.అ.రేక: 0046-01 శదదదేశి సత: 15-258
పలల్లవ:      అటగానా యేమ సేసినా యధికల దటూషితపనఁగ జనదు

    పటగత వారల మహతత్మిద్వ్యతబుల పరికితపనఁగా ననతతముల
చ. 1:       ధరలో దురావ్వెసునఁడు గోపయపైన తపమునక భతగ మననఁ దగనా

    పరాశరనఁడు మతత్సద్వ్యగతధినఁ గోరిన పాపమతటనా యాతనికి
    అరసి వాయుజనఁడు బద్రిహత్మిపటట్టిమున కాసగితచితే లఘవమా

      సరి జనకనఁడు రాజతనఁబు చేసితే సదద్గీతనఁ బొతదక తొలతగెనా
చ. 2:     అనలనఁ డెపప్పుడు సరవ్వెభక్షకనఁడెపైతే నశచితవ్వెము గలదా

     దినకరకిరణము హేయము లతటన దినదపత్తికి నిగడ మగనా
      వనర చతదుగ నక కళతక గలిగిన నుడుగక శ పైతతము మానీనా

     ఘనునఁడగ శేషనఁడు వషధరనఁడెపైతే కడునఁ బాతడితతము దరగీనా
చ. 3:      అల పగహల్లదుడు రాక్షస జనత్మితబెపైనతతనె భకిత్తికినఁ గొదువా

     కలముగల హరిశచ్చెతదుగ నఁడతతతజనినఁ గొలిచిన సతతము కడ మగనా
    కలహపగయుడెపైనా నారదునకనఁ గలిగిన సాతవ్వెకముననఁ గొఱతా

     యలమ శ్రీవతకటేశనఁడు తనదాసుల యితడల్లనునన్న నధికనఁడే కానఁడా



ప.అ.రేక: 0046-02 బౌళ సత: 15-259
పలల్లవ:       ఎతత గాల మెపైనా నిటట్టి య జీవులక నెలల్ల

   పొతతనుతడి కావవయాత పటట్టితచిన దేవునఁడా
చ. 1:     పతడును ససతము లలల్ల పరగ నేనఁటేనఁటన

  పతడదు మనసు వకపరియపైనాను
   నితడును తటాకముల నెలకొనన్న వానలను

    నితడ దొకరి నడిగే నిరతప నోర
చ. 2:      వకసితచ వర లలల్ల వసనఁ దత వచిచ్చెతేను

  వకసితచ దతతపైనా వజాజ్ఞనము
    వకచోట నిలచను వదిదకతోనఁ గొతడ లలల్ల
   వకచోటా నుతడవు వతట వశవ్వెముల

చ. 3:     వస మౌను మదితచిన వనగజ మెపైనాను
   వసము గా దతతపైనా వయోమదము
    యసగ శ్రీవతకటేశ యేలికవు నీవు మాక

    యసగదు నీ కస్కృపచే నినఁకనఁ బటూరవ్వెకరత్మిము



ప.అ.రేక: 0046-03 లలిత సత: 15-260
పలల్లవ:  గోవతదా శిగతగోకలబస్కృతదా

   పావన జయ జయ పరమానతదా
చ. 1:  జగదభిరామ సహసగనామా

 సుగణధమ సతసుత్తి తనామా
 గగనశతమా ఘనరిపభీమా
  అగణతరఘు వతశతబుధి సమా

చ. 2:  జననుతచరణ శరణతశరణ
 దనుజహరణ లలితసుస్ఫురణ

  అనుఘచర ణయత భటూభరణ
దినకరసనిన్నభదివాతభరణ

చ. 3:  గరడతురతగా కారోతుత్తి తగా
 శరధిభతగా ఫణశయనతగా

 కరణపాతగా కమలసతగా
  వర శ్రీవతకటగిరిపత రతగా



ప.అ.రేక: 0046-04 గళ సత: 15-261
పలల్లవ:    తరితీపలనఁ బెట ట్టిని తనముతదర నిపప్పుడు

    హరిమాయ యితకా నెతత ఆసల ముతచనో
చ. 1:     అనిన్న వడుకల గల యఖల పగపతచము

   కనున్నల మటూసితే నెకక్కడ నుతడునో
   చెనున్నమఱ గస్కృహరామక్షేతాబ్రాదు లవ యలల్ల

   యనన్ననఁగా నిదిద్రితచేవళ యేడ నుతడునో
చ. 2:    వసనఁగ తా భోగితచిన భోగోపకరణముల

    యసగనఁ గొన కెకిక్కతే నేమ సేసునో
   వనమెపైన పతగమతగ వరద్గీతబు లలల్ల ను

    వసన వరొకక్క జనత్మిపవళ నెటట్టి లతదురో
చ. 3:     పరగనఁ దానఁ జేసిన పాపము శ్రీవతకటేశ

  శరణతునఁడెపైతే నే చతదమగనో
   అరదపైన తనతొతట యజాజ్ఞనము లనిన్నయును

   గరకస్కృపగలవళ కొతచి యతదు దానఁగనో



ప.అ.రేక: 0046-05 భపైరవ సత: 15-262
పలల్లవ:    అకక్కటా పాబ్రాణకిని అహతబద్రిహత్మితవ్వెమే కాని

   దికక్కదస యపైనవానినఁ దలసుకో నోపనఁడు
చ. 1:    కలలోన సస్కృజియితచనఁ గరత్తియపై యతతరాతమ

 లలినఁబద్రిపతచ మతదద్రిజాలములవల
   తలపోయు జీవునఁడు తనకస్కృతతముల గావు

    వలి నెతదునఁ బుటట్టి నని వచారితచకోనఁడు
చ. 2:    యదుటనే పొడమతచ యరటూప లతేత్మిశనఁడు

  కదిసి పరాణముల కతలవల
   వదలక జీవునఁ డెవవ్వెరిని నేమతచలేనఁడు
  పదరక మటూలముటట్టి భావతచకోనఁడు

చ. 3:    కనిపతచ మోక్ష మకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁడు
  పనివడి తన తపతఃఫలమువల
  ఘనతనఁ బొతదుజీవునఁడే కరత్మిమువానఁడుగానఁడు
   గొనకొనన్న మహిమల గఱ తతచకొననఁడు



ప.అ.రేక: 0046-06 సాళతగనాట సత: 15-263
పలల్లవ:    తమసతవ్వె మెఱినఁగియ దానఁచిరి గాకా

    తము నేలే రాము సవ్వెతతతగము చటూపవలసి
చ. 1:   హనుమతతునితోనఁక నసురలతదరనఁ గటూడి

    మును లతకలో నగిన్న ముటట్టితచే వళను
'   అనలము శీతో భవ'   యన నేరిచిన సత

 పనివ '   రావణ హతో భవ'  యన నేరదా
చ. 2:      అతకెల జలధి దానఁట యట రాముని ముదిద్రిక

    సతకె లేక చేతనఁ బటట్టి సాహసమునా
  లతకాధిదేవతయపైన లతకిణనఁ గొటట్టినవానఁడు

    వుతకితచి రావణునఁ జతప నోపనఁడా వాయుజనఁడు
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁడెపైన శ్రీరాఘవుని పతపన

 వావరి నతగదముఖతవానరలలల్ల
   ఆవళ హేమపాతగ లగిన్నలో వసినవార

   రావణునతదులో వసి రా నోపరా



ప.అ.రేక: 0047-01 కాతబోదిసత: 15-264
పలల్లవ:     కాదు వవకము యిది కాదు యవవకము

    సదితచి నీక శరణు చొరవలనఁ గాని
చ. 1:     కతదువనఁ దొలిల్లట జనత్మికథ యేమ నెఱనఁగనఁడు

   ముతదరిజనత్మిమునక ముతచి పణతము సేసును
     యితదేమ గనెనో దేహి యవవ్వెరి నమెత్మినో తాను

   సతదడి భోగములలో సాముల సేసని
చ. 2:    గరిమ భటూమతడలము కడపల గాననఁడు

   పరము గావలనని పాటల్లనఁబడి దేహి
    యిరవు దనక నేదో యఱినఁగిన యఱకేదో

   పరగిన యాసలకే పటట్టి పననఁగీని
చ. 3:     తగ నిదరితచేవళ తన సవ్వెతతతగము లేదు

  మగల నుదోతగితచ మేలకొనేవళ
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీ వతతరాతత్మి వనక

   వగటనఁ జదువులలో వదకనఁ జూచని



ప.అ.రేక: 0047-02 మధతవవత సత: 15-265
పలల్లవ:    ఇపప్పుడు నముత్మినవారి కితతకతట సులభునఁడు

  తపప్పుక తలనఁచకోరో దపైవజజ్ఞలల
చ. 1:   సతావరహ మోరిచ్చె శ్రీరామచతదుగ డు

   భాబ్రాతయపైన లక్ష్మణునినఁ బాయలేనఁ డాయ
    ఆతుమ బతధువులకతట నతడనఁ బాయక కొలిచె

  నీతకెపైతకరతపరనఁడే నిజబతధునఁ డాయను
చ. 2:     వడి దశరథనఁ బాసి వచిచ్చెన రాఘవునికి

  కడు సుగీగవుచటట్టిరికము గలిగె
  తడయక కనిపతచె తలిల్లదతడుగ లకతట

   నడరిన సేవకనఁడె యతతరతగనఁ డాయను
చ. 3:   మచిచ్చెకతో భరతునిమాట మఱినరామునఁడు

    మెచిచ్చె వభీషణు భకిత్తి మఱలేనఁ డాయ
  అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అనన్ననఁదముత్మిలకతటను

    తచిచ్చె శరణగతునఁడె తగ నిషట్టి డాయను



ప.అ.రేక: 0047-03 భపైరవ సత: 15-266
పలల్లవ:   వానివాని భావము వదదనరాదు

    తానతదునఁ దొరల నతటే తపప్పుల లేవు
చ. 1:    సొరిది చితతపలసు చటూచితే నోరటూరను

  వరసలత జవగొనన్నవానఁడు గానఁడు
   పరగ దేహపగకస్కృత పదారస్థిగణము లవ
   తొరల కెఱనఁగకొతట దోషము లేదు

చ. 2:     నెలకొనన్న యితతుల వరిరతచిత బుదిద్ధ చలితచ
    వలసి యతట ముటట్టిన వానఁడు గానఁడు

     తలనఁప లక్షతము గఱి దానఁకిన భావము లవ
    తలనఁకక తలిసితే తగ లేమ లేదు

చ. 3:    రీతతో సరప్పుమును మతతద్రితచితే కరవదు
   వాత సటూతగము గటట్టినవానఁడు గానఁడు

    యతల శ్రీవతకటాదిద్రి యశవ్వెర మహిమ లివ
   యేతులనఁ గొలిచితేను యేకరత్మిము లేదు



ప.అ.రేక: 0047-04 బౌళ సత: 15-267
పలల్లవ:      ఏమఱనఁ జనదు బద్రిదికేట కాలము యఱినఁగిన మహతుత్మిలకను

    శ్రీమతతునఁడగ హరినేతలనఁచిన చనఁకట లనిన్నయునఁ బెడనఁబాయు
చ. 1:      చేరి వుతడెడిది బద్రిహత్మిలోకమటశేవ్వెతునఁ డను రాజట భువమనఁదకి

     కారణమున నేతతచి నితతమును కళబరతబట తన కాహరము
      ఆరయ సతపదలే పనికివచచ్చెనట లో కాతతరగత నే మునన్నది

     శ్రీరమణునికే శరణు చొచిచ్చెనను చెడనిభోగముల చేచేతనఁ గలగ
చ. 2:        చేసన కగతువుల నటూఱట నహుషడు చెలనఁగచ దేవతదద్రిపటట్టి మేల నట

      దోస మతచకతతకనఁగా భువపపైనఁ దలచనఁ బామెపై పడియ నటా
      ఆసలనఁ గరత్మిము నెటట్టి నమెత్మిడిది అమరతవ్వెము ఫలమది యటల్లతచట

     వాసుదేవునినఁ గొలిచి తా నతనివానఁడెపై యుతడిననెలకొను శభము
చ. 3:       వలయనఁగ తద్రిశతక డనియడి రాజట వశవ్వెమతుగ ని పరిగగహత బట

     అలరిన చతడాలతవ్వె మొతద నట యతతరిక్షమున నుతడెనటా
    బలముల యతదానఁక వతటవచచ్చెను పాయతబులమఱి చెపప్పునఁగనేల

    యిలధరనఁడగ శ్రీవతకటేశవ్వెరని నెఱినఁగి దాసునఁడగటే సతస్ఫులము



ప.అ.రేక: 0047-05 బౌళ సత: 15-268
పలల్లవ:    కాదని తోయనఁగ నెతతటవారలఘనసతసారల నరలనుసురలను

    నీ దాసులతో సతగత సేయనఁగనిరత్మిలచితత్తిత బయతనఁగాక
చ. 1:       హరి నీ మాయ వజస్కృతభితచనట నడనఁచే మన నెవవ్వెరితరము

     దరిగొని నీకె మొకక్కనఁగ తానే మనీన్నతచనఁ గాక
        నిరత నీ యాజజ్ఞ జగతనఁ జెలల్ల నట నెటట్టిన నిది గడచేవా రెవవ్వెర

     ధరణలోని వారమని యాదుకొననఁగ తపప్పుల వటట్టిక కాచనఁగాకా
చ. 2:        ధత నీసుతునఁడు పటట్టితచవానఁడట తగదని తోయనఁగ సవవ్వెనఁ డోప నినఁక

      ఆతుమలో నిను ధతనము సేయనఁగ నతనఁడే మొగమోడనఁ గాక
     ఘతలమదనునఁడు మదము రేనఁచనట కాదని గెలవనఁగనఁ గలరాయవవ్వెర

       రాతరినఁ బగలను నినెన్న జపతచనఁగ రతనఁ గెపైవస మయతనఁ గాకా
చ. 3:        నీ కలిప్పుతమగ కరత్మిమతట నట నెఱి వడిపతచనఁగ సమరస్థి లవవ్వెర

       చేకొని నీవ గత యని యుతడనఁగ చికక్కలనఁ బెటట్టి క చనునఁగాక
     యకడ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ యతదునఁజూచినా నతతరాతత్మి వట

      పపైకొని నినేన్న నమత్మి వుతడనఁగానఁ బద్రిసనున్ననఁడవు నీ వయేతవుగాక



ప.అ.రేక: 0048-01 గతడకిగయ సత: 15-269
పలల్లవ:    శ్రీసతకరణే దికక్క జీవుల కెలల్ల

 వాసుదేవునఁడా రమణీవశమెపైయుతడనఁగను
చ. 1:   సతవదదనుతడ రాముచేనఁ గాకాసురనక

   నాతలనఁ బాబ్రాణము నిలచ్చె నపరాధియపైనాను
   యేతుల రావణసురనఁ డిటవతటవానఁడే కానఁడా
    కాతరాన నొతటనఁ జికిక్క పతడతుతడా లయను

చ. 2:     కదిసి రకిత్మిణ యుతడనఁగానఁ గస్కృషరనిచే రకిత్మికి
    అదన బద్రిదుక గలద్గీ నతదోబ్రాహి యపైనాను

   యదుటనే శిశపాలనఁ డరీతవానఁడే కానఁడా
    తుద సభలో వదరి తునకలపై పడెను

చ. 3:    సిరితోడ పపైనుతడనఁగ శ్రీనరసితహుచే దపైతత
   గరపతుగ ల నిలిచిరి కూగ రకరత్మి లపైనాను

   పరగ శ్రీవతకటేశపగ గానఁడా హిరణుతనఁడు
  గరిమ నదరిపాటగానఁగానఁ బొలిసను



ప.అ.రేక: 0048-02 శదద్ధవసతతత సత: 15-270
పలల్లవ:    ఏమఱక జీవునఁడా యే కాలమటూ

   నేమముతో నుతడితేనే నిలచను కాలము
చ. 1:    కడనఁగి జూజమాడితేనఁ గడచన కాలము

   నడుమ వనఁటలడితే నడచని కాలము
   జడియుచ నిదిద్రితచితే జరడని కాలము

    నిడివ హరినఁ గొలిచ్చెతే నితడుకతడునఁ గాలము
చ. 2:    సతులతసతగడి నునన్న సమసని కాలము

   వతలనఁ బొరలినాను వళళ్ళని కాలము
   సతతము దొతగిలినా చనిపోయనఁ గాలము

   వగతయపై యుతడితేను వసమౌను కాలము
చ. 3:    పాలమాని వుతడినాను పరివోవునఁ గాలము

  కూళగోషిట్టినుతడినాను కొతచపడునఁ గాలము
   మేలలో శ్రీవతకటేశ మేటకతల వనుచ

   తాలిమతో నుతడినాను దకిక్కయుతడునఁ గాలము



ప.అ.రేక: 0048-03 రామకిగయ సత: 15-271
పలల్లవ:      కోరి నీ యవకి దొడడనఁ గొతచెము లేదు

    ధరణలో నీ సరి దాతల వరీ
చ. 1:   వుతాత్తి నపాదునికొడుకొగి నుతయితచ టతత

   బతత్తితో నీ వచచ్చె ధుగ వపటట్టిమెతతా
   హతత్తి పలవవచిచ్చెన యకూగ రపని యతత

      సతుత్తి గా నీ రటూప చటూప చన వచచ్చె టతతా
చ. 2:    వటట్టి యతబరీషడునన్న వుపవాసమది యతత

    అటట్టి చకగము రక్షగా నతప టతతా
    గటట్టి ననఁ గాముకలపైన గోపకల గటూడు టతత

    నెటట్టిన నిహపరాల నీ వచచ్చె టతతా
చ. 3:     తలనఁచి గహునఁడు వోడ దానఁటతచినమాతగ మెతత

   సులభాన నితడునఁ గస్కృపనఁజూచట యతతా
    బలిమ శ్రీవతకటేశ పరషలకా నీ కెతత

     వలసినటట్టి నీ వచచ్చె వరము లివ యతతా



ప.అ.రేక: 0048-04 గజజరి సత: 15-272
పలల్లవ:      ఒకట కొకట లతకెయి వుతడు నరస్థిముల కెలల్ల

  సకలమున కితరసతగమే కారణము
చ. 1:      కోర నేదపైనా తనక కొసరచ నీ మనసు

   కోరినది రాకతడితే కోపము వుటట్టి
   ఆరయనఁ గోపమువలల్ల నజాజ్ఞనము ముతచకొను

    పోరచి నజాజ్ఞనముననఁ బటూరవ్వె మెలల్ల మఱచ
చ. 2:    చటూచ నేదియపైనాను సొరిదినఁ గనున్నలదుట

  చటూచినతతటలోనే సుడినఁబెటట్టి నాసల
   యేచిన యాసలవలల్ల యేమయపైనా వనఁడనఁజూచ

    యాచకము కడు దపైనత మతదనఁజేయు నపడు
చ. 3:     సేసు నటూర కేమయపైనా చెలరేనఁగి కరత్మిముల

    సేసిన యాకరత్మిముల చేరి జనత్మిము నెతత్తితచ
   వసారక జనత్మిము శ్రీవతకటేశనఁ గొలిపతచ

    రాసి కెకక్క నితనఁడే రకతచ జీవుని



ప.అ.రేక: 0048-05 పాడి సత: 15-273
పలల్లవ:     ఇతదు సాధితచని యరస్థి మెతదున సాధితపరాదు

 పొతదుగా పతచాశతోక్కటభటూమతడలమునా
చ. 1:    యకక్కడు పాపమెపైతేను హీనజతతువపై హితము

    మకిక్కలి పణతమెపైతేను మతచి దేవునఁడెపై జనితచ
   దికక్కల రెతడు సరియపైతే మనుషతజనత్మిమౌను
   చకక్కగా నితదునే ముకిత్తి సాధితచవలయు

చ. 2:     మెఱసి బాలతమునతదు మకిక్కలి బుదిద్ధ వుటట్టిదు
   మఱి వారస్థికమెపైతేను మతదబుదిద్ధతో నుతడు
    తఱినఁ బౌబ్రాఢవయసున తగ వవకము పటట్టి

  నెఱి నితడేసుజాజ్ఞనము నిశచ్చెయితపవలయు
చ. 3:      కాతతల భద్రిమ బడితే కడు మతుత్తి నఁడెపై యుతడు

   అతత ధనకాతక్షలపైతే నలమట నలసు
  సతతతవరకిత్తియపైతే సరావ్వెరస్థిములనఁ జేర

   యతతపైనా యితదే శ్రీవతకటేశనఁ గొలవ్వెవలయు



ప.అ.రేక: 0048-06 కనన్నడగళ సత: 15-274
పలల్లవ:     నే నెతత నీచనఁడనెపైనా నీకనఁ బోవునా

   తానకమెపై నాలోనుతడి తపప్పుతచకో వచచ్చెనా
చ. 1:    సేసవటట్టి పతడాల్ల డినచెలి యేరటూపది యపైనా

   వాసితోనఁ బతకి వడువనఁగ వచచ్చెనా
    కాసుకనఁ గొచిచ్చెనయటట్టి కడునఁ బేదబతట నెపైనా
   వోసరితచి వకరికి నొపప్పుగితచ వచచ్చెనా

చ. 2:     చేరి తనవాకిలి గాచే శనకమున కెపైనా
   వర కాహరము వటట్టికతడ వచచ్చెనా

     ఆరయనఁ దానఁ గనన్నబడడ అతకె కెతత రాకతడినా
    కూరిమ జేకొనక తానఁ గోపగితచ వచచ్చెనా

చ. 3:     పతచినచిలక యతత పేర కచిచ్చె తటట్టినాను
    ముతచి ముదాద డుట గాక మొతత్తి వచచ్చెనా

    నితచి శ్రీవతకటేశనఁడ నీ దాసులతదు నేరమ
   యితచక గలిగినా మనిన్నతచకతడ వచచ్చెనా



ప.అ.రేక: 0049-01 దేవగాతధరి సత: 15-275
పలల్లవ:     ఎతతగాలతబెపైననఁ దపప్పుదు యవవ్వెరికి నేమననఁగ వచచ్చెను

   దొతతకడవలోని కొలచల తొలత పణతముల
చ. 1:        కలిమ గలదని వుబబ్బు వలవదు కడనఁగి లేదని సగద్గీ వలవదు

    కలసి కలలోనఁ గనన్న సుఖదుతఃఖముల చతదముల
     వలనుగా రాటన్నతప గతడద్రిలవరస లీ జనత్మితబు లలల్లను

    చెలనఁగి దపైవము మునెన్న సస్కృషిట్టితచినది యవధము
చ. 2:       నేరనని దపైనతత బదేటకి నేరత్తి నని గరవ్వెత బదేటకి

   నారకొను వడగతడల్లగళల్లవ నమత్మినే రాదు
      కోరి మనసుననఁ బాల దాగినగఱతు లీ భోగతబు లలల్లను

   వారివారికి నాతత్మిగణముల వసుధ నిలిచినవ
చ. 3:        పదదదొర నని మఱనఁ దగదు పేద నని తా దానఁగనఁదగదు

  పొదుద వదుద ను చతదద్రిబతబముపోలిక్క వలసినది
     అదుద కొని శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డనిన్నటకినఁ దను నేలి కావనఁగ

    బుదిద్ధ యఱనఁగచ లోకపూజతతనఁ బొసనఁగటే శభము



ప.అ.రేక: 0049-02 శదద్ధవసతతత సత: 15-276
పలల్లవ:    పనిగొన నేరచ్చెవారి భాగతముకొలనఁది యిది

   తనక నెదిరికి నీదపైవమే గఱి
చ. 1:  దిటట్టి దిటేట్టియతదులక దవతచేయతదులక

  నటట్టినడుమను వకక్కనాలికే గఱి
  అటేట్టి సతతోషమునక నలిగివునన్నతదులక

    మటట్టి మఱియునన్న తన మనసే గఱి
చ. 2:  పాపకరత్మిమునక బలపణతమునకను

    దపతచ రెతటకి నొకక్క దేహమే గఱి
     వోప కొతడెము వననఁగ నొగి ధరత్మిము వననఁగ

    యేపననఁ దమ వనుల యివయే గఱి
చ. 3:    పూవుల వాసనలక పొతచి దురద్గీతధములక

   చేవమఱ నొకక్కట నాసికమే గఱి
   శ్రీవతకటేశ సేవతచ జీవులను దరిర్శతచ

  కెపైవసమెపైయునన్నతమ కనున్నలే గఱి



ప.అ.రేక: 0049-03 పాడి సత: 15-277
పలల్లవ:     ఏమని తలనఁచవచచ్చె నెవవ్వెరినఁ గా దనవచచ్చె

  కామతచే వారివారి కరత్మిఫలమహిమ
చ. 1:    చలల్లనే చతదురనఁడు సరవ్వెమెపైన వారికి

  వలిల్లవరి వరహికి వటట్టియపైతోనఁచ
    యలల్లవారికి ననన్న మలనఁ బాబ్రాణమెపై వుతడు

    నలల్లన రోగికినఁ దానే యరచియపై తోనఁచను
చ. 2:    పమత్మిన సతపతగిపూవు పరిమళ మతదరికి

   తుమత్మిదకే వరసమెపై తోనఁచనఁ గాని
    వుమత్మిడి సటూరతనఁ డెపప్పుడు నొగి లోకబాతధవునఁడు

    కమత్మి కలవలకే కడునఁ బగయి తోనఁచను
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు శిషట్టిష కెలల్ల నఁ బద్రియునఁడు

   భావతపనఁగ దుషట్టిష కే భయతకరనఁడు
  పావనప హరినామపఠనపణుతల మెచచ్చె

   యవలవలి మటూర రల కెరవయి తోనఁచను



ప.అ.రేక: 0049-04 గతడకిగయ సత: 15-278
పలల్లవ:     తలిసి చటూచినవళ దేవునఁ డొకక్కనఁడే నిలిచి

    నలవతక రకతచనఁగ నవవ్వె నీ జీవునఁడు
చ. 1:    నెలవపై తతడిద్రితొడపపై నిదద్రివోయేట బాలనఁడు

    కలలోననఁ బులినఁ గని కడు మొఱవటట్టినటట్టి
     లలరి హరి యాధరమెపై యుతడనఁగ మాయనఁ జికిక్క

  బలసతసారబాధను భద్రిమసని జీవునఁడు
చ. 2:    తటకన రాజనఁగొలిచ్చె దతడనుతడే మనుజనఁడు

    ఆట యితదద్రిజాలము చటూచి యతబుధి యనఁదినటట్టి
    ఘటన హరి తనక కరత్తియపై యుతడనఁగాను

   కటలపట జాజ్ఞనాననఁ గతదని జీవునఁడు
చ. 3:    దరిదుగ నఁడెపైనవానఁడు తకక్కక కనున్నల మటూసి

  నిరపమాతజనముచే నిధనము గనన్నయటట్టి
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి కరణతచనఁగాను

   యరవులేని భకిత్తిచే నీడేరీ జీవునఁడు



ప.అ.రేక: 0049-05 భపైరవ సత: 15-279
పలల్లవ:    పరిపూరరనఁడవు నీకనఁ బరాకనన్నదా నినున్న

    మరిగి వుతడనిదే మావలల్లనఁ దపప్పు గాకా
చ. 1:     వనవా నీ వమయపైనా వశవ్వెమెలల్ల వనులే

    యనసి వనన్నవతచని యడడతన మతతే కాక
      కనవా నీ వనిన్నయు నీ కనున్నలే యతదు చటూచినా
    పనితో నాభావము చటూపని నేరమ గాకా

చ. 2:    పలకవా నీ వమయపైనా బహుశబదమయునఁడవు
     అలరి పలవని నా యవవక మతతే కాక

   నిలవవా నా ముతదర నిఖలసవ్వెరటూపనఁడవు
   తలిసి చటూడలేని సతదేహ మతతేకాక

చ. 3:      మనిన్నతచవా నీ వమ మఱనఁగ చొచిచ్చెత నతటే
     పనిన్న మతుత్తి నఁడనెపై యునన్న నా కరత్మిము గాక

    యినిన్నట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   యినాన్నళళ్ళఱనఁగని భాగతమ టట్టి తడెనఁ గాకా



ప.అ.రేక: 0049-06 లలిత సత: 15-280
పలల్లవ:     తనివ లేక చనఁకట దవవ్వె దేహి

    ఘనునఁడెపై హరినఁ గొలిచ్చెతే కెపైకొని రకతచనఁడా
చ. 1:    అతది రసవాదమున కాసపడేట మనసు

    గొతది బలముల చొచిచ్చె కూడపటేట్టిట మనసు
   సతదితచి మతతగవాదాన సాదితచేట మనసు

   యితదిరేశపపైనఁ బెటట్టితే నినిన్నయు నొసనఁగనఁడా
చ. 2:     నెటట్టిన నతజనగానఁడెపై నేల దవవ్వెతచే మనసు

   అటేట్టి కాయసిదిద్ధకినఁగా నాసపడేట మనసు
   పటట్టి సిదద్ధమటూలికలవసనఁ జికేక్కట మనసు

    దిటట్టియపై కస్కృషరని మనఁదనఁ బెటట్టితే మనిన్నతచనఁడా
చ. 3:     చేరి యకణుల పతప సేయితచకొనే మనసు

   ఆరయ రాక్షసమాయ నభతసితచేట మనసు
   యరీత శ్రీవతకటేశ హస్కృదయములోనఁ దలనఁచి
   పేరకొని నుతతచితే పతపన నీడేరచ్ఛేనఁడా



ప.అ.రేక: 0050-01 ధనాన్నసి సత: 15-281
పలల్లవ:    తతగొని యేమఱక తలనఁచనఁగవలనఁ గాక

      హితవపై నీ నామ మునన్న దినఁక నేల చితతా
చ. 1:  దపప్పుగొనన్నవానికి శీతలోదకమువల

  కపప్పు పతవగతక మతగళసటూతగమువల
  ముపప్పురి దరిదుగ నక ముతగిటధనమువల
      నెపప్పుడు నీ నామ మునన్న దినఁక నేల చితతా

చ. 2:   నలిరేనఁగి వషదగద్ధ నక నిరివ్వెషమువల
    యిల నెతడ దానఁకినదేహికి మతచి నీడవల
  చెలనఁగి జాతతతధునికి సిదాద్ధ తజనమువల
      నెలమ నీ నామ మునన్న దినఁక నేల చితతా

చ. 3:  పటట్టిభదుగ నోరికి గపగనఁపనఁబలకవల
  గటట్టి ననఁ దతడిద్రికి ముదుద నఁగొడుకవల

    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కడనఁగి నా నాలికెక
      యిటేట్టి నీ నామ మునన్న దినఁక నేల చితతా



ప.అ.రేక: 0050-02 సామతతత సత: 15-282
పలల్లవ:      ఇటేట్టి నా సేవలను యిచేచ్చెట నీ యవులను

    గటట్టిగా నే నలప్పునఁడను ఘనునఁడవు నీవు
చ. 1:     చినన్ననిమత్మిపతడే కాదా చేత కిచిచ్చె రాజలచే

   యనన్న రాని భటూములక నేలికయేతది
   పనిన్న పేరకొని యొకపదతము చెపేప్పుకాదా

   సనన్నల సరావ్వెరస్థిముల భాగము గొనేది
చ. 2:    గవవ్వెవసి తటూచి కాదా ఘనమెపైనవజద్రిము

  చివవ్వెనను వలవల చేసుకొనేది
    అవవ్వెల జటట్టిడు తానఁటయాకవాసి వసి కాదా

  యవవ్వెరిచే ధనమెపైనా నిపప్పుతచకొనేది
చ. 3:    కసవుకటట్టిల వసి కాదా గోవులచేత

 కొసరచనఁ బాలిపప్పుతచకొనియడిది
     యసనఁగ శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి నేను మొకిక్క కాదా

   పసగల నీ కస్కృపకనఁబాతుగ నఁడ నెపైనది



ప.అ.రేక: 0050-03 కాతభోది సత: 15-283
పలల్లవ:    ఈపాట సుఖమటూ యిలలోని జీవునికి

    చేపటట్టి యితత నేసిన శ్రీపత నెఱనఁగనఁడు
చ. 1:    నిరతనఁ గటట్టివసినవాని వడిచి మోపతత్తితే

 పరవువారి సతతోషపడినయటల్ల
   దరిదుగ నఁడయినవాని తగ రాజనఁగానఁ జేసితే

    మురిసి వడుకె కాని ముతదర యఱనఁగడు
చ. 2:     గతడు మోచేయటట్టివాని గొపప్పు యేనఁత మెతత్తితచితే

  అతదనే పాడుచ నలపారచ్చెకొనన్నటల్ల
    పతడని తపసినఁ దచిచ్చె బలసతసారినఁ జేసితే

   దతడితనమే కాని యతదలి పాటల్లతచనఁడు
చ. 3:      పటట్టి దునేన్నయదుద నఁ దచిచ్చె బతత గటట్టి నురిపతే

   నటేట్టి గవుక మేసి మలల్ల డినయటల్ల
    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కషట్టి నినఁ బుణుతనఁ జేసితే

  వటట్టియహతకారియపై యవవ్వెరినినఁ గెపైకొననఁడు



ప.అ.రేక: 0050-04 గజజరి సత: 15-284
పలల్లవ:      ఎవవ్వెర నాక దికక్క యేమని చెపప్పుదు నినఁక

    అవవ్వెలికి నివవ్వెలికి హరి నీవ కాకా
చ. 1:   యనన్నటపగతబతధమో యతచనఁ గామకో శ్రోధముల

    వనాన్నడి నేనఁ బుటట్టితేనే వతటనఁ బుట ట్టిని
   మునిన్నటకొల మెటట్టిదో మొగి మదమతత్సరము

   లనిన్నలోకములనఁ జొచిచ్చె నతదునఁ జొచచ్చెని
చ. 2:     యకక్కడి ఋణమో నాక నీ దేహభోగముల

  పకక్కన నేడనుతడినా బడివాయవు
   తకక్క కేనాటకరత్మిమో తగనఁ బుణతపాపముల

   చికక్కలపై కలలోననఁ జిమత్మి రేనఁచని
చ. 3:    యతదరిపగో కాని య తమోరాజసముల

  సతదడితచి చలముల సాదితచని
   యితదునే శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ
   కితదుపడి యవ ననున్న గెలిపతచని



ప.అ.రేక: 0050-05 శ్రీరాగత సత: 15-285
పలల్లవ:    తలమేల కలమేల తపమే కారణము

     యలమ హరిదాసుల యే జాత యపైన నేమ
చ. 1:    కాకమువలల్లనఁ బుటట్టిదా ఘనమెపైన యశవ్వెతద్ధము

   దాకొని గలల్లలోనఁ బుటట్టిదా ముతత్తిము
   చౌకెపైన వషలతనే జనిత్మితచదా నిరివ్వెషము
    యేకడ మహనుభావు లతదు పటట్టి రేమ

చ. 2:    బడిపరాళళ్ళనఁ బుటట్టివా చెలవపైన వజద్రిముల
   పడమ నీనఁగలవలల్లనఁ బుటట్టిదా తేనె
    వడనఁగనఁ బలిల్ల మేనను వళల్లదాయనా జవావ్వెది
    వుడివోని పణుత లతదు నుదయితచి రేమ

చ. 3:    పతకములోనఁ బుటట్టిదా పరిమళపనఁ దామెర
   పొతకపనఁ గీటకములతదు పటట్టిదా పటట్టి

  కొతకక శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచినదాసుల
    సతకలేని జాజ్ఞన లతదు జనియితచి రేమ



ప.అ.రేక: 0050-06 కాతభోది సత: 15-286
పలల్లవ:     చటూచేవారికినఁ గలిమ సుఖమే తోనఁచనఁ గాని

    యేచి కావడి మోచేవానఁ డెఱనఁగనా వనఁగ
చ. 1:    పకెక్కరగఱఱ్ఱైమునఁ గతటే పరలకే సితగారము

   గకక్కక దానికే మోప గడల్లకొలనఁది
    కికిక్కఱిసి యధికవాకిట నుతడు సిర లలల్ల
   వకక్కసమెపై యానుకొన వసటేను నాతనికి

చ. 2:     గడా టాడేవానినఁ గతటే కనన్నవారికి వడుక
   అడుగడుగ పగయాస మట వానికి
 బడినుతడునఁ జతురతగబలములదొరకను

   చిడిముడి శతుగ లపపై చితతే యాతనికి
చ. 3:    పాములవానినఁ గతటే పడుచల కానతదము

   వోముచనఁ బాబ్రాణము వటట్టి కతడు నాతనఁడు
    యమేర శ్రీవతకటేశ యిలల్లలల్ల నఁ బెపైనఁడి ఘనున
    కామెయి భోగితచ దర దాతని కేపొదుద ను



ప.అ.రేక: 0051-01 లలిత సత: 15-287
పలల్లవ:     అటట్టి నీ సుకస్కృతము ఆపనున్నని రకతచితే

   చటట్టిమవు నీవ కస్కృపనఁ జూడనఁగదవయాత
చ. 1:    వఱత మునినఁగేవాని దరి నుతడేవానఁడు

   వఱవక చే యిచిచ్చె వళల్లనఁదసును
    మఱచి యజాజ్ఞనములో మగద్గీచ నుతడేట ననున్న

   యఱినఁగిన సరేవ్వెశవ్వెర యతత్తి కావవయాత
చ. 2:    చలకనఁగాని వానికి సుఖయపైన వపైదుతనఁడు

   బలవపైన మత దిచిచ్చె బద్రిదికితచను
    కొలయపైన పాపములనఁ గతగచ నుతడేట ననున్న

  యిలధరనామామస్కృత మచిచ్చె కావవయాత
చ. 3:    నిరనఁబేద యపైనవాని నితడిన ధనవతతునఁడు

   ఆరసి లేముల మానిప్పు యాదరితచను
    సరి ననాథనఁడనెపై శరణు చొచిచ్చెత నినున్న
    హరి శ్రీవతకటేశ మే లతదిచిచ్చె కావవయాత



ప.అ.రేక: 0051-02 లలిత సత: 15-288
పలల్లవ:     నే ననిన్నటానఁ గటూగరనఁడ నీవగతగా వచిచ్చెత

  మానక ననేన్నలకొని మనిన్నతచవలను
చ. 1:     నేరమ సేసినవానఁడు నెమత్మి యితటకి వచిచ్చెతే

  మారకొన కనిన్నయును మఱవవల
    కారల వలిక్కనవానఁడు గకక్కననఁ బతత మచిచ్చెతే
  నేరపల నేసత్తిములే నెరపనఁగవలను

చ. 2:    పగవానఁడెపైనవానఁడు బతట నని మొకిక్కతే
    సొగిసి లోనఁ గొని కస్కృపనఁ జూడవలను

   వగటన నాన దోసి వఱపమాలినవానఁడు
    అగపడి యాజజ్ఞ వటట్టి మతటే మానవలను

చ. 3:     ధన మెతుత్తి కొనన్నవానఁడు తానే వచిచ్చె పనివళ
  ననిమొన నిలిచ్చెతేనఁ జేకొనవలను

   వనరి యజాజ్ఞనపవానఁడ నినున్న నుతతచిత
    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కావవల ననున్నను



ప.అ.రేక: 0051-03 పాడి సత: 15-289
పలల్లవ:   నీవ నియామకనఁడవు నీవుదయానిధివ

   జీవులక సవ్వెతతతగ మచిచ్చెత వతదుకొరకా
చ. 1:    అసురలకనఁ బాపము అమరలకనఁ బుణతము

  పసగానే పతచిపటట్టి పనిగొనేవు
    వసుధ నీ లీల కితతవలనా తొలేల్లకరత్మిము
   పొసగ మతచిదిగానే బుదిద్ధ పటట్టితచరాదా

చ. 2:    కౌరవులక నోటమ కౌతతేయులక జయము
  యేరపరచి చటూచితవ యిరదసల

   సారెక భటూభారము దితచనఁగ నితతవలనా
  పోర లేనివారినే పటట్టితచరాదా

చ. 3:    జడుల కజాజ్ఞనము సజజనులక వజాజ్ఞనము
   అదరితచి యేలితవ యతదు నితదును

   బడి శ్రీవతకటేశ పాపపణతముల కితతేల
  కడకూ మతచిదిగానే కరణతచరాదా



ప.అ.రేక: 0051-04 బౌళ సత: 15-290
పలల్లవ:    జీవునఁడు పగకస్కృతయును శ్రీపతయునఁ గలనఁడని

  భావతచకొతటే నిహపరముల గలగ
చ. 1:    నీటకడవలో చతదుగ నీడ దిషాట్టి తత మయితే

    తాటతచి కరత్మిము దేహినఁ దగల నేల
    సాట పగతబతబమెపైతే చెపైతనతము రా నేల

     మాటన నపప్పుట నీ జనత్మిముల రా నేల
చ. 2:   జగము కపప్పుచిపప్పురజతభాబ్రాతతవల నెపైతే

   నిగమము లీ యరస్థిము నిలపనేల
   పగటన నతతముపనికినఁ దచచ్చెకొ నేల

   అగణతమెపైన సస్కృషాట్టి ద్వ్యదుల రా నేల
చ. 3:     చినుమయప బద్రిహత్మిము చికిక్కతచి మాయ గపప్పుతే

   ననుపమ పరిశదద్ధ మననఁగ నేల
   యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డితనినే శరణని

    ఘనునఁడౌట గాక వటట్టి కలనఁక లేల



ప.అ.రేక: 0051-05 నాట సత: 15-291
పలల్లవ:     కతట మద య యరస్థిము ఘనవధనమువల

    నతటను నీ కస్కృపవలల్ల నాతుమలో నాకను
చ. 1:    కనున్నలదిటే జగము కాణచి గడితచేమతటే

    నెనిన్న బద్రిహత్మితడము లేగె నితతక తొలిల్ల
    పనిన్నన కాణచి నీ పాదములతదు గడితచి

 యునన్నవార సనకాదియోగీతదద్రివరతల
చ. 2:     గొతదినే బద్రిహత్మిపటట్టిము గోరి జపయితచ మతటే

    నెతదర బద్రిహత్మిల చని రితతక తొలిల్ల
     యితదు నతదు నీ లోకమే యిరవుగా జపయితచి

  అతదిరి నీపదము పగహల్లదనారదాదుల
చ. 3:     కాతతుల మతచినయటట్టి కాయసిదిద్ధ గోరే మతటే

    నెతత సస్కృషిట్టి చనెనో యితతక తొలిల్ల
   చెతత శ్రీవతకటేశవ్వెర సేవాసిదిద్ధ యడిగి

  సతతోషముననఁ బొతదిరి సరవ్వెనితతముకత్తి ల



ప.అ.రేక: 0051-06 నాట సత: 15-292
పలల్లవ:    నినున్ననఁగొలిచితేనఁ జాల నీయతతవానినఁ జేతువు

   పనిన్న నారాయణ నీవు బద్రిహత్మిదివతదుతనఁడవు
చ. 1:      భటూపతనఁ జేరితేనఁ గొతత భటూ మయతనోపనఁ గాని

  యేపన నునన్నతపద మయతలేనఁడు
    తీపల నితదుగ ని నారాధితచితే సవ్వెరద్గీమే కాని

   యేపొదుద నఁ జెడని భోగ మయతలేనఁడు
చ. 2:      గరళకతఠు గొలిచ్చెతే కెపైలస మ నోపనఁ గాని

  గరిమ ధుగ వపటట్టిము గటట్టిలేనఁడు
    సరి వరితచినఁ గొలిచ్చెతే సతతలోకమే కాని

  వరజానది దానఁటనఁగ వళళ్ళవయలేనఁడు
చ. 3:    అనిన్నటా మాయాశకిత్తి నాశగయితచి చటూచితేను

  నినున్న నాశగయితచక కానిప్పుతచనీదు
   కనున్నలదుట శ్రీవతకటేశ నీ శరణతటే

     యనన్ననఁగా నీ వచేచ్చె యవ యవవ్వెనఁడూ నీలేనఁడు



ప.అ.రేక: 0052-01 బౌళ సత: 15-293
పలల్లవ:     నాలోనే నీ వునాన్ననఁడవు ననేన్నల భద్రిమయితచేవు

    యలీల చటూచి మఱపపై యిటవల నునన్నది
చ. 1:     దపైవమా నినెన్నఱనఁగదు తపప్పుక కొలవ నోప

   భావతచకొతదు ధరత్మిము పటట్టిగ నోప
    కావలనతదు వరకిత్తి కడకూ నడప నోప

   కావరాననఁ బగల చనఁకట దవవ్వెమటదో
చ. 2:     యఱనఁగదు సుజాజ్ఞన మటేట్టి మదిలో నుతడదు

   వఱతు సతసార మటేట్టి వడువలేను
    మఱవను నీపపై భకిత్తి మటట్టి పటట్టిరాదు బుదిద్ధ

    తఱిలో నీటలో నుతడే దపప్పుగొనే మదివో
చ. 3:     చదువుదు శసత్తి సముల సార మతదు గగహితచను

  వదకదు మోక్షచితత వసత్తిరితచను
   యదుట శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ

   సదరాననఁబెపైనఁడికి వాసన వచెచ్చె నిదివో



ప.అ.రేక: 0052-02 బౌళ సత: 15-294
పలల్లవ:   వచారితచకొనేవారి వఱిఱ్ఱైతన మతతేకాక

    యచట బతగారతోడ యినుము సరి యౌనా
చ. 1:      బహు జన సమత్మితప పనులే యడేరనఁ గాక

   మహికి వనఁగెపైన పని మననఁబోయనా
   వహితప టగగపూజ వషరనికి చెలల్లనఁగాక
   సహజప శిశపాల చలముల చెలల్లనా

చ. 2:     సరవ్వెజన హితునఁడెపైన జనునఁడే వరిద్ధలల్ల నఁ గాక
  గరివ్వెయపైన కతటకనఁడు కడతేరీనా

    పూరవ్వెమతదు ధరత్మిజనఁడు భటూమకి రాజాయనఁ గాక
  నిరవ్వెహితచి కౌరవునఁడు నెరవరెనా

చ. 3:     పొతదుగానఁ జేసినయటట్టి పణతమే మే లిచచ్చెనఁగాక
  కతదుకొనన్నపాపము సుఖము నిచచ్చెనా

     చెతది శ్రీ వతకటేశవ్వెర సేవతచి గెలచ్చెనఁ బద్రిహత్మిదునఁ
   డితదరిలోన హిరణుతనఁ డడేరనఁ గలిగెనా



ప.అ.రేక: 0052-03 శదద్ధవసతతత సత: 15-295
పలల్లవ:    అనిన్నటకి మటూలము శ్రీహరియ సుతడి

   వనన్నవార కనన్నవార వచారితచ కొనునఁడ
చ. 1:    దపైవమునునఁ దలనఁచక తతవ్వెమును నెఱనఁగక

  భావతచధతనము బటట్టిబయల సుతడ
   తోవ దలసుకొనక దొడడమతసుస్థి డు గాక

   కావలనతటే మోక్షము కలగదు సుతడ
చ. 2:    అతభకిత్తి నిలపక హరినఁ గొనియాడక

   వతకేట చదువుల వస్కృథా సుతడ
  యితరము లడుగక యినిన్నటపపైరోయక

   జతకామునఁడు గానఁబోతే చికక్కదు సుతడ
చ. 3:    పాపముల వడువక పరిశదుద్ధ నఁడు గాక

   యేపన జనత్మిఫల మడేరదు సుతడ
   దాపగా శ్రీవతకటేశదాసునఁడ నతటేనఁ గాక

    తీపల బద్రిహత్మినతదము తరము గాదు సుతడ



ప.అ.రేక: 0052-04 సామతతత సత: 15-296
పలల్లవ:   ఎచచ్చెరి బద్రిదుకవల యఱినఁగినవారికి

   తచచ్చెకొనేమతటే బటట్టి తేరాదు కాలము
చ. 1:     చేసినపణతము దకక్క చెలల్ల బడి గల నానఁడే

    వసాల సతపద లలల్ల వతట రావు
    ఆసలసలనునఁ జికిక్క యవ దనవగానఁ జూచి

    మోసపోతే మఱి లేదు మొనయడు జనత్మిము
చ. 2:    కెపైకొనన్నవగత మడేర కాయముతో నునన్నపప్పుడే

   కాకరిసతసార మది కాణచి గాదు
    లోకమువారలనఁ జూచి లోలనఁడెపై చవులక లచి

    కాకెపైతే మఱి లేద గరిపడు జనత్మిము
చ. 3:    సరవ్వెము సాధితచవచచ్చె జాజ్ఞనముతో నునన్నవానఁడే

  నిరవ్వెహితచనఁబోతే మఱి నిలపరాదు
   వురివ్వె శ్రీవతకటేశవ్వెర వహితచ నేరక

     గరివ్వెయపైతే మఱి లేదు కడ మవును జనత్మిము



ప.అ.రేక: 0052-05 దేశక సత: 15-297
పలల్లవ:   ఇతతేసివారలకతటే నెకక్కడా తాము

  సతతతము గోవతదుదాసతమే మటూలధనము
చ. 1:     అరసి యఱనఁగనఁడా బద్రిహత్మి జాజ్ఞన మతదుగ నఁడు

  సరిలేని వదాతతము చదువనఁడా
    హరినే పాబ్రారస్థిన చేసి యాపద గడచినానఁడు
    యిరవపై సవ్వెతతతగమున యితతా మథత యనెనా

చ. 2:    కమలజనఁ డెఱనఁగనఁడా కడు బద్రిహత్మిజాజ్ఞనము
  నెమకి శసాత్తి స రస్థిము నిశచ్చెయితపనఁడా

    వమలప వషర గొలిచ్చె వదముల వడయనఁడా
    తమతో నాతనఁ డేమెపైనానఁ దానె బద్రిహత్మిమనెనా

చ. 3:    శివునక లేదా మతచిన బద్రిహత్మిజాజ్ఞనము
  తవలి పరతతవ్వెము దలపోయనఁడా
   జవళ శ్రీవతకటేశ జపతచి వారణశిలో
   రవళ తానఁజెపేప్పుమతతగము గలల్ల యనెనా



ప.అ.రేక: 0052-06 గజజరి సత: 15-298
పలల్లవ:     ఇనిన్ననఁ దమ కలిప్పుతము లితరసమత్మితు లౌనా

  వునన్నది వునన్నటవల నొనరితపపలదా
చ. 1:     చెపప్పు గాక పగకస్కృతని చేరి నాలద్గీవదమునఁల

    గపప్పు యనిరావ్వెచత మని కదాద కొతత
    అపప్పుట వుపనిషతుత్తి లనిన్న ముఖతము గాక

   తపప్పు కొనిన్న యతతావ్వెవదకము లనన్నదా
చ. 2:    దేవతాయజజ్ఞముల బోధితచనఁ గాక శసత్తి సముల

  వాతవహరికనితతతవ్వె మతదు నునన్నదా
     భావతప జగతుత్తి లలల్ల బద్రిహత్మిమయ మతడుగ గాక

   ఆవలనఁ బురాణల మథాతవాచక మునన్నదా
చ. 3:    మోక్షఫలశకత్తి లని మునుల వునాన్నర గాక

    వకతప వఫల లని వతటమా ధతద్రి
   రకతచి శ్రీవతకటేశ రమణతో జీవులను

    కకనఁ బెటట్టి కొనాన్ననఁ డది గణము సతతమా



ప.అ.రేక: 0053-01 గళ సత: 15-299
పలల్లవ:      నాయతత జాజ్ఞనము లేదు నాక మావార చెపప్పున

  చాయపాటబుదుద లకే శరణతట నినున్నను
చ. 1:      వనన్నపము సేసేనతటే వళ నీ కేదో యఱనఁగ

   మనిన్నతచకొలనఁద నీ మన సఱనఁగ
   సనున్నతతచే నతటేను చకక్కనిమాట లఱనఁగ

     ననున్న నెటట్టి రకతచేవో నమత్మిత నే మముత్మిను
చ. 2:     సేవచేసి నినున్న మెపప్పుతచేనతటే భకిత్తి నేర

   నీవానఁడనెపై కొలేచ్చెనతటే నేమము నేర
    పూవులనఁ బటూజితచేనతటే పొతదగ మతతగము నేర

    దపైవమా నీవ దికక్క ధరితచిత ముదద్రిల
చ. 3:    హితవరి నయేతనతటే నేకాతతము దలియ

   మతనఁ దలనఁచేనతటే మరత్మిము దలియ
   సతమెపై శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ నాక

    గత యని మొకిక్కతనఁ గరణతచే దట ల్ల



ప.అ.రేక: 0053-02 కేదారగళ సత: 15-300
పలల్లవ:     ఒరల కొపప్పుతచరాదు వోపనతటే నప కీరిత్తి

   మరలక రకతచటే మగపాడి యినఁకను
చ. 1:      సేయరాని తపప్పులలల్ల నఁ జేసి పచిచ్చె నినున్ననఁ గొలిచ్చె

  యేయడా బలవునఁడనెపై యసగితని
     రాయడి నరకము చొఱక నీ మఱనఁగ చొచిచ్చె

    తోయరాని వలల్ల నఁ దోసి దొర నెపైతని
చ. 2:      వడమాయ మరనికి వనఁగి వచిచ్చె నీక మొకిక్క

  కడు బరదుబతటనెపై గరివ్వెతచిత
     వడినఁ బుటట్టి బతమాలి వచిచ్చె నీ నామధరినెపై
    బడినఁ బాపముల గెలిచి పతతగానఁడ నెపైతని

చ. 3:      వటట్టిన కరత్మిములక నోడి వచిచ్చె నీ వానఁడనెపై
     దిటట్టి నీ దాసులనఁ గటూడి ధీరనఁడ నెపైత

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలిత వతదే ననున్న
    నెటట్టి కొని నినున్ననఁ బాడి నిరత్మిలనఁడ నెపైతని



ప.అ.రేక: 0053-03 ముఖరి సత: 15-301
పలల్లవ:     నేనినఁక వఱపను నీవు నాకనఁ గలవు

    శ్రీనాథ ని నెన్నఱినఁగిత చేకొని రకతతువు
చ. 1:     మొలల్లమ నే నొకజనత్మిమున నినున్ననఁ గొలవనఁగా

    తొలిల్ల జనత్మిము లతత్తిన దుతఃఖము వాస
      యిలిల్లదే య దేహమున యిట నీ యచచ్చె మోపనఁగా

  చిలల్లరదేహముల మోచినచితత లడిగె
చ. 2:     యిల నినొన్నకనిమష మట థాతనము సేయనఁగా

    గలినఁ బోయిన కాలము నషిట్టి దరెను
   చలపటట్టి నీ దాసులసహవాసము గలద్గీగా

     నల మాయలో నీనఁదిన యల పలల్లనఁ బొలిస
చ. 3:     కనునఁగొని వడక్కతో నీ కనున్నలదుటనఁ బడనఁగా

   ఘననరక మతదిన కానఁక మానెను
   యనలేక శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ దలనఁచగా

    వనకట యజాజ్ఞనప వగ టలల్ల నఁ గడచె



ప.అ.రేక: 0053-04 మలహరిసత: 15-302
పలల్లవ:   ఎకక్కడిమాటల యేనఁట వచారము

  చికక్కక హరినే సేవతచవలదా
చ. 1:   బొతదితోనఁ జేసినపణతము లనిన్నయు

   గొతదినఁ జచిచ్చె మఱి కడిచేదటా
    కతది కతది తా గడియితచిన ధన
  మతది సుతులపా లయేతదటా

చ. 2:  బరదుశసత్తి సముననఁ బెతడిల్లయాడినసత
  మరలిపటట్టి వున మఱి వరట

   పరిమ బహుగతులనఁ బెతచకొనన్న తను
  వరయనఁగనఁ దనవతట నరగదట

చ. 3:    చెలనఁగి యిచిచ్చె యారిజతచిన కీరిత
  పలిచే యాజనత్మిపపేరిది యట
   బలిమ శ్రీవతకటపత యతత కాతత్మి

   గలనఁడని కొలిచిననఁ గలగను ఫలము



ప.అ.రేక: 0053-05 సాళతగనాట సత: 15-303
పలల్లవ:       హరి నీవ దికక్క గాని యట వుపాయము లేదు

   కరణనిధివ ననున్ననఁ గావవ యినఁకను
చ. 1:    కరత్మిము లనుభవతచి కడతేర దాయను

   ధరత్మిముల సేసియునఁ గో శ్రోధము వోదాయ
    నరిత్మిలి బొతదుల మోచి యలయిక లేదాయ
     నిరత్మిల మౌట యనన్ననఁడు నెటట్టిన నా బద్రిదుక

చ. 2:    చటట్టి నానాలోకముల చొచిచ్చె సిగద్గీగాదాయ
    పొటట్టి వరెఱ ల్ల చదివ నొబుబ్బుదిద గాదాయ
    వటట్టిన రాతుగ ల నిదద్రి నొతదియునఁ దనియదాయ
   గటట్టియపై నిలచ్చెట యేకాలము నాబద్రిదుక

చ. 3:    తపముల బడలినా దరప్పుము వడువదాయ
    వుపను నెతదరినఁ గొలిచ్చె వపప్పు గాదాయ

    యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యిట నీక మొకక్కనఁగాను
    కస్కృపచేసిత వడేరెనఁ గితదట నా బదుక



ప.అ.రేక: 0053-06 సాళతగనాట సత: 15-304
పలల్లవ:      కాలమతదే నీ దాసులపై కడు ధీరలౌట గాక

    యలగన మోసపోత నేమటా నే మునన్నది
చ. 1:     పొనినఁగి యితదుగ నినెపై నానఁ బోనీదు కోపము

   మునుకొని రదుగ నెపైనా ముతచనఁ గోపము
   వనుకొని బద్రిహత్మినెపైనా వడువదు కోపము

   మనికియపైన దేవతవ్వెమహిమ యే మునన్నది
చ. 2:    వడి వశవ్వెమతుగ నతతవానికి రేనఁగెనఁ గోపము

   కెడప దురావ్వెసునినఁ జకిక్కతచెనఁ గోపము
   యడనెడ మునులను యేమరితచనఁ గోపము

     బడినఁ దపనుల బలిత్మి పలక నే మునన్నది
చ. 3:     కచచ్చె పటట్టి ధరత్మిజనినఁ గనలితచెనఁ గోపము

   కొచిచ్చె కారత్తివరతనఁ బురికొలప్పునఁ గోపము
     నిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ నీవ శతత మచిచ్చెత గా

    కిచచ్చెల రాజతపదవ యతచ నే మునన్నది



ప.అ.రేక: 0054-01 భపైరవ సత: 15-305
పలల్లవ:     ఏమ చెపేప్పుది నీ సుదుద లిటవతటవ

  గోమున లోకరక్షణకొఱక నిటఱల్లతవ
చ. 1:      అటట్టి నానఁడు వదచోర నద టడతచిన నీవు

    నెటట్టిన నేనఁడెటట్టి నవనీత చోరనఁడ వపైతవ
   జటట్టిగా బద్రిహత్మిదులక జనకనఁడవపైన నీవు
   గటట్టి న వసుదేవున కొడుక వటఱల్లతవ

చ. 2:    చేముతచి జితకాములచేతకి లోనెపైన నీవు
   యేమ రేపలల్ల జారనఁడ వలపైతవ
    ఆమనఁద జగదుద్గీరనఁడవపై వుతడిన యటట్టి నీవు
   సమలో సాతదపనికి శిషతడ వటఱల్లతవ

చ. 3:     కోటల బద్రిహత్మితడముల కక నిడుకొనన్న నీవు
   ఆటలక బలి నేల యాచితచితవ

    వాటమెపై శ్రీవతకటేశ వరము లితదరి కిచిచ్చె
    నీటననఁ బరషల కానికె లేల కొతటవ



ప.అ.రేక: 0054-02 పాడి సత: 15-306
పలల్లవ:    ఇవ నమత్మి గరివ్వెతచ నేమటకి

   వవకితచి కొలిచితే వషరనఁడే సతము
చ. 1:     కల రితదరనఁ జటాట్టి ల కాయముతో నునన్నవాళల్ల

  వలయ నతతటమనఁద వతతవారే
   నిలచను వదతలలల్ల నేరప గలనాన్నళల్ల

   తలనఁప మఱచితేను తనలోనే యడనఁగ
చ. 2:    యకక్కడుగా నుతయితతు రీవ గలయనాన్నళల్ల

   చకక్కనఁగా నటూరకతడితే చపప్పు చపప్పునే
   గకక్కననఁ బతపసేతుర కలిమ గలనాన్నళల్ల

   కకక్కసాననఁ బేదయపైతే కొకెపైన రెవవ్వెరను
చ. 3:     పను లేమెపైనానఁ జెలల్ల బలిమ గలనాన్నళల్ల

   తన ల వుడిగితేను తడనఁబాటేల్ల
   వనుకొని కొలిచ్చెతే శ్రీవతకటేశనఁడే రకతచ
   మనుకల భోగముల మసాలపపై తేనెల



ప.అ.రేక: 0054-03 కేదారగళ సత: 15-307
పలల్లవ:   సులభమున నునన్నది సుజాజ్ఞనము

  కలనఁ దనన్నవారికి కామనిధనమవు
చ. 1:     వరసితచి వఱచితే వతటనఁ బెటట్టి భటూతముల

   పరగ నీవపైతే నభయ మతుత్తి వు
    కెరలి భకిత్తి సేసితేనఁ గితదుపరతు రితతుల
   అరసి నీవపైతే నీయతతవానినఁ జేతువు

చ. 2:    బతటలపైనవారినఁ గతటే పనిసేయితతు రేలికె
   లతటవారి భారము నీవపైతే మోతువు

     జతట మొకేక్కవారినఁ గతటే చౌక సేతు రితరల
   కతటలేక నీవపైతే ఘనులనఁగానఁ జేతువు

చ. 3:    వనయపవారినఁ గతటే వసరదుర దొరల
   అనిశము నీ రయితే నాదరితతువు

    వనర శ్రీవతకటేశ వదిదక నీ దాసుల
  కనునఁగొని నమత్మితేను కరణతతువు



ప.అ.రేక: 0054-04 సాళతగనాట సత: 15-308
పలల్లవ:    అనతత మదుద్భాత మాశచ్చెరతత బది

   సనాతనునఁడ నను సరవనఁ గావవ
చ. 1:   బలిమ నసురలక భయతకరనఁడవు

  అలరి యమరలక నానతదకరనఁడవు
  తలకొని ఋషలక తపతఃఫలదునఁడవు

    పల నీ మహిమల పలకనఁగ వశమా
చ. 2:   అరయ వదముల కాధరతబవు

  పరగనఁగ జీవుల పాబ్రాణనాథనఁడవు
 పరమయోగలక పరబద్రిహత్మిమవు

   తరముగ నీమటూరిత్తి దలియనఁగ వశమా
చ. 3:   జగముల కెలల్లను సరవ్వెబతధునఁడవు

  తగిలిన శ్రీకాతతక నివాసమవు
  జిగి శ్రీవపైషరవులక శ్రీవతకటపతవ
     తగ నీ కత లివ తలనఁచనఁగ వశమా



ప.అ.రేక: 0054-05 సామతతత సత: 15-309
పలల్లవ:     నీయతతవానఁడనా నేను నేరము లే మెతచేవు

   యయడ నిరహేతుకకస్కృపనఁ జూడు ననున్నను
చ. 1:    నిరత నినెన్నఱనఁగను నీవు ననెన్నఱనఁగదువు

    ధర యాచకనఁడ నేను దాతవు నీవు
    వరస నీచనఁడ నేను వపైకతఠపతవ నీన
   నరనఁడ నేను నీవు నారాయణునఁడవు

చ. 2:     సారె నలసునఁడ నేను సరవ్వెశకిత్తివ నీవు
   ధీరనఁడవు నీవత దనునఁడ నేను

   కారణతమటూరిత్తివ నీవు కఠినచితుత్తి నఁడ నేను
     మేరతో నీ వలికవు మ దాసునఁడ నేను

చ. 3:    జననశీలనఁడ నేను జనకనఁడవు నీవు
  ఘనవదాతతనిధివ కరిత్మిని నేను

  అనిశము శ్రీవతకటాచలేతదుగ నఁడవు నీవు
   పనుల నీ సతకీరత్తినపరనఁడ నేను



ప.అ.రేక: 0054-06 నాట సత: 15-310
పలల్లవ:     ఆచారతనఁ డొకక్కనఁడే యద నీక నొపప్పుగితచె

     నేచి ననున్న రకతచేది యినఁక నీ చేతది
చ. 1:     వరసనఁ బుణతము లలల్ల సవ్వెరద్గీమున కొపప్పుగితచ

   సరసనే చదువుల సతశయముల కొపప్పుతచ
   సురలనఁ బటూజితచపూజ క్షుదద్రివదతల కొపప్పుతచ

     కెరలి నీ కస్కృప కొపప్పుగితచ నెవవ్వెర లేర
చ. 2:   ఘనసతకలప్పుముల భోగములక నొపప్పుగితచ

    పొనిగి కరత్మిము లలల్ల పటట్టి గల కొపప్పుగితచ
   ధనము లతపటముల తగలన కొపప్పుగితచ

     కినిసి నీ సేవ కొపప్పుగితచ నెవవ్వెర లేర
చ. 3:     సారె నేరిచ్చెన నేరప్పుల సతసారమున కొపప్పుతచ

    అరయనఁ గోరికె లలల్ల నజాజ్ఞనమున కొపప్పుతచ
    ధరణ శ్రీవతకటేశ తగ ననున్న నేలితవ

     కేరి నీ దాసాతన కొపప్పుగితచ నెవవ్వెర లేర



ప.అ.రేక: 0055-01 భపైరవ సత: 15-311
పలల్లవ:      కతట మనిన్నట సతవ్వెల కమలక్ష యినఁక నీవ

    యితట వలపవపై మముత్మి నీడేరత్తి వు గాకా
చ. 1:     తొలిల్ల లేదా జాజ్ఞనము తొడరి యాతుమలోన

   అలల్లన మోక్షము చటూపదాయనఁ గాక
     చలల్లనఁగా మనస కాదా చవు లలల్ల నఁ జూపనది

   వలిల్లగా బద్రిహత్మినతదము వదకదు గాకా
చ. 2:     యిరవపై యారశసత్తి సము లివ కావా చదివవ

    హరి నినున్న బోధితప వాయనఁ గాక
    గరిమ నీలోకములే కావా చొచిచ్చె వళళ్ళవ
    వరకత్తి నఁ జేసి కరత్మిము వడచ్చెదాయనఁ గాకా

చ. 3:     చెపప్పుడు బుదుద్ధ లే కావా చెవులలో నితడినవ
    చిపప్పుల నీ భకత్తి నినఁగానఁ జేయవు గాక

    యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
     యపప్పుట నేనే కాదా యినఁకనఁ బాయనఁ గాకా



ప.అ.రేక: 0055-02 రామకిగయ సత: 15-312
పలల్లవ:    పరతతతుగ ల జీవుల బహుసవ్వెతతతుగ నఁడవు నీ

    వరయ నీ కరణే యట మటూలధనము
చ. 1:      కడు ననతతాయుషతము గలిగిననఁ గదా నీ దస్కృషిట్టి

  సుడిగొని వకొక్కకక్కట చటూడవచచ్చెను
    వడినఁ బెకక్కపాదములవానఁడెపైననఁ గదా నీ మటూరిత్తి

  చిడిముడినఁ బద్రిదకణనఁ జేయవచచ్చెను
చ. 2:      కపప్పు వవల చేతుల గలిగిననఁ గదా నినున్న

   నపప్పుసము పూజల సేయనఁగ వచచ్చెను
    అపప్పుట వవల నోరలపైననఁ గా మగణముల

   కపప్పులగా సారె సారెనఁ గొనియాడవచచ్చెను
చ. 3:     యదుట ననతతునఁడవు ఇట నే నణుమాతగము

    యిదివో యటట్టి గటూడని య యరస్థిము
    అదన నీవ యఱినఁగి యనతతశకిత్తి నాకిచిచ్చె
  చెదరక సేవగొను శ్రీవతకటేశ



ప.అ.రేక: 0055-03 రామకిగయ సత: 15-313
పలల్లవ:      ననునఁ దలపనఁ గదవ నారాయణ నీ మహిమ

   జనయతత యని చాటచ నునన్నది
చ. 1:     తలపోసి చటూడ మొదలనఁ బద్రికస్కృత జడము

   యలమతో గణతగయ మేల వచెచ్చెను
    మలసి యతదరికిని మనసపై నిలవ నేలనఁ
  యిల నితదిద్రియవాతపార మేమటకి

చ. 2:      పగకస్కృత జడమెపైతే బహుభాష ల రా నేల
    అకట సతసారభోగ మది గా నేల

  పగకటతచి బద్రిహత్మిదులపటట్టిము గానేల
 సకలధరాత్మిధరత్మిసవ్వెరటూప మెటాట్టి య

చ. 3:    జడమెపైన పగకస్కృతకి జనత్మిపరతపర లేల
  అడియాలలతదు నతదు నదటట్టిఱినఁగె

    యడ చొచచ్చెని పేగరణ లనిన్నటానని యతచితే
   వడివ శ్రీవతకటేశ నీవు నిషిక్క సయునఁడవు



ప.అ.రేక: 0054-04 సాళతగనాట సత: 15-314
పలల్లవ:    సరవ్వెశబదవాచతనఁడవు సరేవ్వెశ యినిన్నటా నీవ

   పూరవ్వెమతదునుతడి కగతు భోకత్తివు నీవ
చ. 1:     వస వరణునినఁ గటూరిచ్చె వలతు రాహుతుల

  వసుధలోపలి వపగవర లలల్ల ను
   యసగ నావరణునఁడు యవవ్వెరినఁగటూరిచ్చె వలచ్చె
   మసలక తానే మతతగము లచచ్చెరితచ

చ. 2:    యతదపైనానఁ గగతువుల యితదుగ నినఁగటూరిచ్చె సేతుర
  పొతదుగ నానాదివ్వెజపతగవు లలల్ల

    చెతది యవవ్వెరినఁగటూరిచి సేయునఁ గగతువు లితదుగ నఁడు
   మతదలితచి తానే మతతగముల నొడువు

చ. 3:     భటూమసుర లజజ్ఞముల పూని సేయుదుర బద్రిహత్మి
   కేమతతాబ్రాలనఁ జేయు నతనఁ డెవవ్వెరినఁగటూరిచ్చె

   శ్రీమతతునఁడవపై నయటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ నీవ
  నామముననఁ దొలేల్ల యజజ్ఞనారాయణునఁడవు



ప.అ.రేక: 0054-05 సామతతత సత: 15-315
పలల్లవ:    ఎతతపణతమో నీక హీనుని రకతచితవ

     యితత సేసితవ భాగత మేమ చెపీప్పు నితకను
చ. 1:     సరగ నానోర నీవు సతకీరత్తిన వనన్నపడే

    ఆరసి మోక్ష మతుత్తి వని నే నమత్మిత
     పరల బతటనఁగా జేయక యపప్పుట ననేన్నలి నపడే

   నరకమతదునఁ బెటట్టివు నమత్మిత నేను
చ. 2:      కిముత్మిల నినఁక వన నీ కీరిత్తి గటట్టినపడె

    నెమత్మి రకతతు వనుచ నే నమత్మిత
     పమత్మి నా మదిలో నీ రటూపము చటూసినపడే

     కగమత్మిరనఁ బుటట్టి ననుచ గకక్కన నే నమత్మిత
చ. 3:    యిటట్టి యోగక్షేమము వహితచకొని యునన్నపడె

    నెటట్టి కొనె నీ కస్కృపని నే నమత్మిత
  గటట్టి శ్రీవతకటేశ లోకదస్కృషాట్టి తతమెపైనపడే
    వటట్టి సకలకరత్మిము లటూడె నని నమత్మిత



ప.అ.రేక: 0054-06 గజజరి సత: 15-316
పలల్లవ:    ఎకక్కడి వుపాయముల నే మునన్నది

    మొకెక్క నీ కొకక్కనికే మటూలము నీవ
చ. 1:    పరలను శికతచి పనిగొనియద నా

    సిరల నా శరీరము శికతచ లేను
  వరస లోకమతతాను వసముచేసుకొనేనా

    పరగ నా మత సవ్వెసస్థిపరచకో లేను
చ. 2:    నికక్కము ననతదేము నే ననుభవతచేనా

    పకక్కన నా యాతత్మి ననుభవతచ లేను
    అకక్కడా నికక్కడా ధన మడిగి కూడపటట్టినా
    అకక్కటా నా వజాజ్ఞన మారిజతచ లేను

చ. 3:    బటట్టిబాయిట నే దేవపటట్టిముల సాధితచేనా
   యిటట్టి తపోరాజత మేలనఁగ లేను
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలితవ

     పటట్టి గ లతదేనా నీపపై బుదిద్ధ మాన లేను



ప.అ.రేక: 0056-01 శదద్ధవసతతత సత: 15-317
పలల్లవ:       ఎనిన్నలేవు య యితదద్రిజాలముల యటట్టి నమెత్మిడిది వో సరేవ్వెశవ్వెర

     మనిన్నతచి ననిన్నట భోధితపనఁ గదవ మాయాతీతునఁడ వనిన్నటను
చ. 1:     తామసునకనఁ బుటట్టిన సుజాజ్ఞనము తతత్తిత్త్వావాదమునకే మొదల

     కాముకనకనఁ దోనఁచిన వవకము కాతతాళములకే శల వవును
     పామరనకనఁ బొడమన వపైరాగతము పరదటూషణకే పని యవును

     సామానుతన కట వచిచ్చెన చదువుల సాధితపవు మోక్షముతరవు
చ. 2:       జగత నాసిత్తికన కొదవన సతతము శపథతబులకే గఱి యౌను

     మగటమ దురజనునఁ డెఱినఁగిన మతతగము మారణదులకే సాధనము
     పగటన లోభి యొనరిచ్చెన పణతము పగతతవాయముల కాలయము
     వగటనఁన కూగ రనఁడు చేసిన తపమది వరిడితనముల కాకరము

చ. 3:      సరినఁ బాపకినఁ గల దాకణతము జారచోరలక సహయము
    వరసవరత్తినున కాచార మబబ్బున వపరీతనఁబులే దొరకొనును

    దురితచితుత్తి నకనఁ జికిక్కన యుకత్తి ల తుచచ్ఛేతబులపాలగనఁ జేయు
     చిరముగ శ్రీవతకటేశ మముత్మినఁగొలి చినవారలే యిల నతఘనుల



ప.అ.రేక: 0056-01 గళ సత: 15-318
పలల్లవ:        ఇద నీ చితత్తిత బతక నాభాగతము యినిన్న వనన్నపము లితదునేవునన్నది

      హస్కృదయములోపల నీ వునాన్ననఁడవు యఱనఁగని యరస్థిత బతచక లేదు
చ. 1:        మొగినా యుషతము నటూరేతడుల్ల ఇతక ముతదరనఁ జేసదనఁ బుణతము లనుచను

     తగనా యిచచ్చెల వలసినటల్లనేనఁ దపప్పు ననక భోగితచితని
      జిగి నొకదేవత ననుచరితచను సేసిన ధరత్మిత బొకటనఁ గానను

       నిగిడి వస్కృదుద్ధ నెపైత నితతలోనను నీ ముతదర నే నిలిచితని
చ. 2:         అనేక కాలము బద్రిహత్మికలప్పుము నడల యతదు నే జనిత్మితచి ముకిత్తివడతు నని

      పొనునఁగచ నిహమే కోరచ నాసల పటట్టి గలక నొడి గటట్టితని
    అనిశము మునులను అవలితబతచను ఆధరమొకక్కట సతపాదితచను

     తనిసి యిదివో దురబ్బులనఁడ నెపైతనీ దయాదస్కృషిట్టినే తగిలితని
చ. 3:        శ్రీవతకటగిరి పరమపావనము చేరి యతదు నీ సేవ సేతు నని

  తోబ్రావ చటూచకొని యినాన్నళల్ల(?)    దనేక దొరకొని వడక్కల మెలనఁగితని
     భావములోనొక యుకిత్తియు వదకనుపరల నాక రక్షకలని తలనఁచను

    చేవమఱి నిరద్భారనఁడ నెపైతని శ్రీసతకలప్పుశిగతునఁడ నెపైతని



ప.అ.రేక: 0056-01 శదద్ధవసతతత సత: 15-319
పలల్లవ:    నమత్మి కొలవనఁగదరో నరలల శ్రీహరిని

   కమత్మి యతనఁడే బద్రిహత్మిగనన్నతతడిద్రి గానఁడా
చ. 1:     దోసిట మడెడతేత్తివళ తోడెపై వచేచ్చె దపైవము

  రాసికెకక్కనఁ గొలిచితే రకతపనఁడా
     బాసలనఁ బాము మతతగము పతప సయితచే దేవునఁ

     డాసనఁ దనున్ననఁ దలనఁచితే నట పతప సేయనఁడా
చ. 2:      నాలిక గోసి పటట్టితే నలి మొలపతచే దపైవ

  మేలికని కొలిచితే నీడేరచ్చెనఁడా
     ఆలితచి దార శిలలనఁ దా వహితచే దేవునఁడు

   వలినఁ దనమనసులో నటూహితచితే లేనఁడా
చ. 3:     పడినెడ మొకక్కకొనాన్న వర మచేచ్చె దేవునఁడు

  కడు గరడగతబముకాడ నియతనఁడా
    వడ తీరస్థియాతగలక వస మెచేచ్చె దేవునఁడు

    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డతడ నుతటే మెచచ్చెనఁడా



ప.అ.రేక: 0056-02 సాళతగనాట సత: 15-320
పలల్లవ:    ఏలినవానఁడవు గన యపప్పుడు రకతచేవ

    వళతోనఁ గొలవని వలల్ల లస నోరచ్చెకొనవ
చ. 1:      అతడ నటూరకే ముదిసి యపచార మౌనో యని

   దతడములటట్టి నోపక దగద్గీరి రాను
     చతడి పోరి ముదిమ మానచ్చెనఁగ వలనని కాదు

    దతడము వటట్టిని నా తపప్పు సహితచకోవ
చ. 2:     నిలచతడ సతవ్వెలేక నేరమ వచచ్చెనో యని

   కొలవు సేయక మఱనఁగన నుతటని
     చలపటట్టి నినున్న నిటట్టి సతవ్వె యిమత్మిని కాదు
   కొలవని నేరమ కెగద్గీలగానఁ బటట్టికవ

చ. 3:     పాట రతజకములేక పకక్కన నవవ్వెవో యని
  మాటలనే పొగడిత మాపటదానఁకా

    నీటన శ్రీవతకటేశ నే వసరితచట గాదు
    పాటతచి పాడని నా యపరాధ మెతచకవ



ప.అ.రేక: 0056-03 శతకరాభరణత సత: 15-321
పలల్లవ:      చటూడ నొకక్కనఁడవు గాని సుదుద లనెపైన్నైనానఁ గలవు

   వడుకల దపైవారె వలనఁదు లితదరికి
చ. 1:      వకక్కని రటూపమేకాదా వరి వా రెలల్ల నఁ జూచితే

  పకక్కలపై మనసులోనఁ బెనగొనేది
     వుకక్కన నీ వాడిన మాటకక్కట కాదా యితదరి
   వకక్కసప వనులలో వతత వతతలపైనది

చ. 2:      చేసిన నీ సనేన్న కాదా చెలల మరత్మిములక
   నాస కొలపచ మోహ మతటతచినది

     పొసరితచి నీ మోని తీపలే కావా గొలల్లతల
   వాసుల నోరలటూరితచి వలలనఁ బెటట్టినవ

చ. 3:     సలవ నవవ్వె కాదా చిమత్మిరేనఁచి యితతులక
  వులకల మేనులనఁ బొడమతచేది

    వలయ ననేన్నలిత శ్రీవతకటేశ యిద కాదా
   కలయిక లితదరికి కాతక్షల రేనఁచినవ



ప.అ.రేక: 0057-01 దేసాక సత: 15-322
పలల్లవ:   ఇతరము లేమయును నెతచవలదు

   తతనఁ దానే మేలవానఁడెపై తలకొనవలయు
చ. 1:    అనిన్న పదారస్థిము లముత్మి నతగళల్లలోపల

   తనన్ననఁగా మతచివ కొని తచచ్చెకొనన్నటట్టి
     పనిన్న నానా ధరత్మిముల పాబ్రాణుల కెలల్ల నఁ గలవు

  అనిన్నటా మతచితనాన కానతదితచవలయు
చ. 2:    తరవు లనిన్న గలవు దేశములమనఁదికి

  హరినఁ బుణతతీరస్థిముల కరగినటట్టి
   వరసితే వపసలతదు నుతడు బహుగణముల

  నిరల మతచితనాలే చేపటట్టిగవలయు
చ. 3:     పకక్క మతముల చెపప్పు బెరసి వదములతదు

  దకక్క శ్రీవతకటేశమతము గనన్నటట్టి
   వకక్కణతప ఘను లటవలనెపైనా నడతుర

  చకక్కని మతచితనమే సతతోషితచవలయు



ప.అ.రేక: 0057-02 నాట సత: 15-323
పలల్లవ:     చటూతముగా యినఁకనఁ దమ సుదుద లలల్ల ను

   యతల శ్రీపతదయ నిరవపైత మపడు
చ. 1:   కమలక్షు పగతాపము గలిగినయనాన్నళళ్ళక

    వమతప వరద్గీము లే వట నుతడని
   సమతతో నితని నామముల మెఱయనఁగాను

   గములపై పాపముల యకక్కడనుతడ నినఁకను
చ. 2:     వాసుదేవుకెపై దువుల వానఁడి గలతత గాలము

   నీసుల యమభటల కేది దికక్క
    దాసులపై యతనివార దతడి పనఁజలపై యుతడనఁగా

    లసిభవము లేవతకనఁ దలల చటూపీ నినఁకను
చ. 3:   మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశమహిమ గలతతవడి

  బచెచ్చెనబతధముల యేపాట వడని
     యిచచ్చెట న నేన్నలి యతనఁ డెదలోన నుతడనఁగాను
   తుచచ్చెప దురద్గీణలక తటూరనఁగనఁ జోటేది



ప.అ.రేక: 0058-03 ముఖరి సత: 15-324
పలల్లవ:    పగయాసపడవదుద బయల వదక వదుద

    కిగయ యఱినఁగిననఁ జాల గెలతు మతదుననే
చ. 1:   శ్రీపతసులభుడు చితతతచ నేరిచ్చెన

  దపతచమనసు కొని తేవలదు
    చేపటట్టి గతచము కడు జిహవ్వెకనఁ దిరమతతగము
  దాపగ తులసితీరస్థిము నఱచేతది

చ. 2:   అదే వనులపతడుగ ఆచారోతపదేశము
   ముదమున నొసలనే మొకక్క లనన్నవ

   హస్కృదయము నిక్షేవము యఱినఁగితే సుజాజ్ఞనము
  సదరము భుజములనఁ జకగలతఛనముల

చ. 3:   తావుగ దేహమతదు దావ్వెదశనామములక
  సావవోని సతకలప్పుమే శరణగత

   శ్రీవతకటేశనఁడే దికక్క జీవులక నెలల్ల ను
   దేవునఁ డితనఁడే మనకనఁ దలసుకోరో



ప.అ.రేక: 0058-04 సామతతత సత: 15-325
పలల్లవ:    పటట్టిరాని సతసారము బయలవతదిలి యిది

     మటట్టి తో నీ జీవునఁ డెటట్టి మాయ గడచని
చ. 1:   నేతబీరకాయ నెటట్టిననఁ గరత్మిబతధము

  బటూతుచిలిల్లనేసత్తి మెపప్పుడు మనసు
   ఱతతో గిలిగితత యాఱడిసతుల పొతదుల

    యేతులను య జీవునఁ డెటట్టి వనఁగితచని
చ. 2:     గొతగడినఁ గటట్టిన చదిద గఱిలేని భోగము

    బతగార గటట్టిన పానఁత పాయని యాస
   అతగడిగటట్టిన యదద మాగడమెపైన బదుక

     పొతగచ నీ జీవునఁ డెటట్టి బుదిద యఱినఁగీని
చ. 3:    పనిన్నమ వనెన్నల పోగ పోలితనిరానిసతపద

   వనెన్న నదిదనటట్టి బాయ వలపరత
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ గాక యినాన్నళల్ల

     మనన్నక య జీవునఁ డెటట్టి మేర దలిసని



ప.అ.రేక: 0058-05 మతగళకౌశిక సత: 15-326
పలల్లవ:     దేవదేవోతత్తిమ నాక దికక్క నీవ యపప్పుడును

   యేవవరమునఁ దలియ నేమ సేతునయాత
చ. 1:    పాపముడిగిననఁ గాని ఫలియితచదు పణతము

    కోపము మానిననఁ గాని కూడదు శతత
    చాపల మడనఁచక నిశచ్చెల బుదిద్ధ గలగదు

      యేపన నా వసము గా దేమ సేతు నయాత
చ. 2:      ఆస వడిచిననఁ గాని యతకెక రాదు వరత

   రోసిననఁ గాని సుజాజ్ఞనరచి వుటట్టిదు
    వసాల దొలనఁగితచక వవకా లలల్ల మెచచ్చెర

      య సుదుద లేమయు నేర నేమ సేతు నయాత
చ. 3:    కలల్లలడకనన్ననఁ గాని కడతేరదు సతతము

     వలల్ల ననన్ననఁ గాని సుఖ మొననఁ గటూడదు
    యిలిల్లద శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

     యలల్లకాల మ మేలన కేమ సేతు నయాత



ప.అ.రేక: 0058-06 దేసాక సత: 15-327
పలల్లవ:     దస్కృషాట్టి తత మది దపప్పుదు తలసుకోవలనఁ గాని

  సస్కృషిట్టికి మటూలమెపైన శ్రీపతదాసులక
చ. 1:      పటము వటట్టిన పపైనఁడి పొతదుగా నెతుత్తి దరిగి

  తటకన వనెన్న కెకిక్కనటవలనే
   చిటకన హరిభకిత్తిచేత మలినము మాని

   ఘటన జీవాతుత్మినఁడు ఘనునఁడెపై వలయును
చ. 2:    ఆరయ చిటట్టిము గటట్టినటవతట మాణకము

  సారసాననఁ బటట్టితే నుజజత్త్వాలమెపైనటట్టి
  బోరన నాచారతనిబోధచేత నిశచ్చెలనఁడెపై

   ధరణలో శిషతనఁడు సతతత పణుతనఁడౌను
చ. 3:     అటేట్టి మానఁగడు గపప్పున యదదము దోమతేను

   గటట్టిగా వశవ్వె మెలల్ల నఁ బద్రికాశితచినటట్టి
   గటట్టి న శ్రీవతకటేశనఁ గొలిచి కస్కృతకస్కృతుతనఁడెపై

    దటట్టిప హరి భకత్తి నఁడు ధరత్మిచితుత్తి నఁ డౌను



ప.అ.రేక: 0058-01 దేపాళత సత: 15-328
పలల్లవ:     కనన్నవారి కెలల్ల నేల కలగ వపైషరవము

  వనున్నని నమత్మినఁగవల వరవపైషరవునక
చ. 1:     పరగనఁ బాపమునఁ గతటే భయము నొతదనఁగవల

   నరయ సతసారమతదు నరచి వుటట్టినఁగవల
   వరివ భోగములతదు వసట వుటట్టినఁగవల
  వరత గలగవల వరవపైషరవునక

చ. 2:    తలపోసి సుజాజ్ఞనము ధనమని వుతడవల
    పొలసి తన నేరా లపప్పుడునఁ దలనఁచనఁగవల
    కలకాల మాచారతనఁడే గత యని యుతడవల

   వలినఁ గోర కతడవల వరవపైషరవునక
చ. 3:     ఘనమోక్ష మారద్గీమతదు కడు రచి గలద్గీవల

   పననఁగీ భాగవతునఁల పేగమ గలగనఁగవల
  తనర శ్రీవతకటేశదాసుడెపై బద్రిదుకవల

  వనయము గలల్లవల వరవపైషరవునక



ప.అ.రేక: 0058-02 నాట సత: 15-329
పలల్లవ:    నీవు లకపతవ నినున్న నమత్మినవారికి

   యేవల నిహపరము లిచచ్చె టేమరదు
చ. 1:    శనక మొకట ధరత్మిజనివతటనఁ దిరిగితేనఁ

    దన పణతగత యిచెచ్చె దాని కతదుర
   మనికి నేకలవుతనఁడు మతటబొమత్మినఁ గొలిచితే
    నెనలేని వలవదత వనిన్న నిచెచ్చె నతదుర

చ. 2:     శరనిధికి వపసనఁ డక్షతల నితత మడితే
   సరిలేని మాణక మొసగె నతదుర

     ధరనఁ బామున కొకనఁడు తానఁ బతచాతగము చెపప్పుతే
    దరిదద్రి మణనఁగను రతన్నము నిచెచ్చె నతదుర

చ. 3:     చెచెచ్చెరను వక గవవ్వె శిబమఱనఁగ చొచిచ్చెతే
   కచచ్చెపటట్టి యతతలోనే కాచి నతదుర

   యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి వభీషణునఁడు
    మచిచ్చెక నీ శరణతటే మనిన్నతచిత వతదుర



ప.అ.రేక: 0058-03 బౌళ సత: 15-330
పలల్లవ:     కాదని వాదితప నోప కలనఁగ నోప

    శ్రీదేవునఁడ నీవ దికక్కయి చేకొతటేనఁ జాలను
చ. 1:     వరస నా నాగతుల వారివారి జాజ్ఞనముల

    యిరవపైన గరతు నీ వత దొకక్కనఁడవ
   పరగనఁ జదువు లపైతే బహువధమతముల
    నిరత భకిత్తి యొకక్కటే నినున్న సాధితచేది

చ. 2:     తలనఁపనఁ బెకక్క మటూరత్తి ల ధతనము సేసేవారికి
    ఫల మచేచ్చెయటట్టి నీ భావ మొకక్కటే

   పలదఱనఁగలపై యుతడు భజితచేట భజనల
    తలకొని నీవు మెచేచ్చె దయ వకక్కటే

చ. 3:     పాటతచ సేయనఁబోతే తపము లనేన్ననఁ గలవు
    చాట రకతచేడి నీ దాసతత బొకక్కటే

    గాటప శ్రీవతకటేశ కల వనిన్న వుపాయాల
    నీటన నాకెపై తేను నీ శ్రీపాదములే



ప.అ.రేక: 0058-04 దేసాక సత: 15-331
పలల్లవ:    నినునఁ గొలవనిదలల్ల నీ భాగతము

   సనకాదు లఱినఁగిరి సరవ్వెమెపైన పణతము
చ. 1:    వలనని పేరకొతటే వాకన సులభుతడవు

   తలనఁచితే మది కెతతే సులభుతడవు
   చెలనఁగి పూజితచితేను చేతకి సులభుతడవు

    వలసితేనఁ జేకొనేట వారి వారి పణతము
చ. 2:     లచి వతటేనఁ జాల వనులక సులభుతడవు

   చటూచితేనఁ గనున్నల కెతతే సులభుతడవు
    యేచి మొకిక్కతే మేనికి నెతతపైనా సులభుతడవు

    కాచి యుతడి సేవతచేట ఘనులదే పణతము
చ. 3:     నమత్మి శరణతటే య జనత్మిమున సులభుతడవు

   కిముత్మిలనఁ గోరితే దేహికి సులభుతడవు
    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యినిన్నయునునఁ దా మెఱినఁగి

    పమత్మిన కస్కృపనఁ జేరిన భకత్తి లదే పణతము



ప.అ.రేక: 0058-05 దేసాళత సత: 15-332
పలల్లవ:    వరత గలగవల వషరకత్తి నఁడు గావల

 సరవతోనుతడవల సహజయోగికిని
చ. 1:    మతతనాన నుతడవల మనసు శోధితచవల

  చితతతచవల హరిని చెలనఁగవల
   అతతరతగనఁడు గావల నాసల మాననఁగవల

  సతతోసాన మతచవల సహజయోగికిని
చ. 2:    వరవు గలగవల వఱవు లడుగవల

  యిరవపై యఱకవల యచచ్చెరవల
  వరసము మానవల వవకితచకొనవల

   సరగ మౌని గావల సహజయోగికిని
చ. 3:  భావతచకొనవల పదరకతడనఁగవల

  కావలనఁ బరిపూరరనఁడు కరణవల
  శ్రీవతకటేశవ్వెరని సేవ కలగవల

  సావధనునఁడు గావల సహజయోగికిని



ప.అ.రేక: 0058-06 ముఖరి సత: 15-333
పలల్లవ:  వదాతతవదులల వవకలల

    పోదితోడ నే మతక బుదుద లడిగేమయాత
చ. 1:     తతత్తిలోని కానఁపరప దేహి నేను నా

 చితత్తిములోపలివానఁడు శ్రీవభునఁడు
  పొతుత్తి లనా దానఁపరము పూరవ్వెకరత్మిము

   వతత్తి వతత్తి మొలపతచ వనరయాత
చ. 2:     పొదినఁ బతచభటూతముల పర మేలను నేను

  కదిసి ననేన్నలేవానఁడు గదాధరనఁడు
    యదిట నా మెపై సొముత్మి లితదిద్రియముల
   గదిగొని మతచ నిదిగో చటూడరయాత

చ. 3:    కొలనఁది జనత్మిమునక గఱి నేను
   వలయ నాక గఱి శ్రీవతకటేశనఁడు

  సులభప నాగణము సుజాజ్ఞనము
  చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చితత్తిగితచవయాత



ప.అ.రేక: 0059-01 బౌళ సత: 15-334
పలల్లవ:     దేవునఁ డొకక్కనఁడే మఱి జీవుల వర

    వావాతనఁ దలిసేది వారి వారి భాగతము
చ. 1:  పొడమనవారికినఁ బోయినవారికి

    గడియ లొకక్కటే వారి గతుల వర
    బడినఁ బుణతముల సేయనఁ బాపముల సేయనఁగ
    కడనఁగి కాల మొకక్కటే కరత్మిములే వర

చ. 2:    కాకముల సతచరితచె కలహతసల దిరిగె
   ఆకాశ మొకక్కటే వహరాల వర
     మేకొని యతడల గాయ మతచి చనఁకటల రాయ
    లోకప బయ లొకక్కటే జోకలే వర

చ. 3:     అటేట్టి యేలే రాజలక నడిగేట దనులక
    పటట్టి భటూమ యొకక్కటే బాగల వర

   గటట్టి న శ్రీవతకటేశనఁ గొలవనఁగనఁ దలనఁచనఁగ
    నెటట్టిన దేహ మొకక్కటే నేరపలే వర



ప.అ.రేక: 0059-02 లలిత సత: 15-335
పలల్లవ:      ఏమనఁ జదువ నేల యవవ్వెరి నడుగ నేల

   వమారనఁ దనలోనఁ దానే వచారితచవలను
చ. 1:      కలలోననఁ జూచినవ కలల్ల లౌతా నిజ మౌతానఁ

   దలిసితే నద వుపదేశము గాదా
   ములిగినానఁ బోనిక మోపతచే సతసారము
  తలకితచితే నుపదేశము గాదా

చ. 2:    నినుపపైరాతద్రినఁ బగల నిదిదరితచి మేలకొనే
  దినదినములే వుపదేశము గాదా

     కనుమటూసి తఱచితే కలిగీ లేని మాయనఁ బొత
    దిన జగ మదే వుపదేశము గాదా

చ. 3:    చేవదేర వర మచేచ్చె శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది
   దేవునినఁ గనుటే వుపదేశము గాదా
    భావతచి వదము లలల్ల నఁ బలమారనఁ జాటనఁగాను
   దేవదేవునఁ డితనఁ డుపదేశము గాదా



ప.అ.రేక: 0059-03 మలహరిసత: 15-336
పలల్లవ:    పటట్టిరాని యాసదము పాలవతగినటట్టి వతగి

    పటట్టి పటట్టి వసిగినానఁ బోనీదు మాయ
చ. 1:    కనున్నలదుట నునన్నవ కావలసిన వలల్ల ను

    యనిన్న గటట్టి కొననఁగలనఁ డ జీవునఁడు
    వనాన్నడి తరిగితే వశవ్వె మెలల్ల మనుజలే

    యనన్ననఁగనఁ జటట్టిము లవవ్వె రితదు దనక
చ. 2:     వతత వతత రచలపై వలసనఁ బదారస్థిముల

    యతతని వటట్టి కొనీని య పాబ్రాణ
   మతతనాననఁ దలనఁచితే మనసలల్ల నఁ గోరికలే

     యితత సేసి పననఁగనఁగా నేమ నిజ మాయను
చ. 3:   ఆముకొని జగమెలల్ల నతగజవకారములే

   యేమని భోగితచని య దేహి
     నేమప శ్రీవతకటేశ నీవ నాక గత యినఁక
    పామర బుదులవతకనఁ బని యే మునన్నది



ప.అ.రేక: 0059-04 నాట సత: 15-337
పలల్లవ:      నినన్నడిగే నాన తీవ నే నీ పటట్టి గలక

    పనున్నకొనన్న నేరమ నాపపై నెటట్టి గలిగె
చ. 1:    పూరవ్వెప నీవు పరాణపరషడవు గనక

    వురివ్వెపపై నీ వఱనఁగని దొకట లేదు
  పరివ్వెన కోటసటూరతపగకాశనఁడవు గనక
     సరవ్వెజజ్ఞ నీవు గానని చతద మేమ లేదు

చ. 2:    వనుతతచ నీవు వదవదుతనఁడవు గనక
    మనసులో నీ కెకక్కడ మఱప లేదు

   అనిశము నీవు సరవ్వెవాతపకనఁడవు గనక
    యనయనఁగ నీక వరహిత మెతదటూ లేదు

చ. 3:    పొతత నీవు పతచమహభటూతేశనఁడవు గనక
    పతతాన నీవు లేని పగపతచము లేదు

  అతతరాతమవ శ్రీవతకటాధిపతవ గనక
     చితతాకతత నీవు లేని చేషట్టి లేడా లేవు



ప.అ.రేక: 0059-05 నాట సత: 15-338
పలల్లవ:     వదకితే నీవతట వలప్పు లవవ్వె రనాన్నర

    అదన నీ దాసునఁడెపైన యతనఁడె పణుతనఁడయాత
చ. 1:    యేలేది పరమపద మశవ్వెరనఁడ వతదరికి

 మేలిమ శ్రీభటూమసమేతునఁడవు
    పాలితతువు లోక మెలల్ల బద్రిహత్మితతవానఁడు గొడుక
    వాలయితచి నినున్ననఁ గొలచ్చెవానఁడే ధనుతనఁ డయాత

చ. 2:     పతడేది పాలజలధి పతప సేసేది చకగము
  నితడువనెన్నపపైనఁడికోక నీ మేనది

    వుతడుదు వతదరిలోన యోగమాయ నీ మహిమ
     అతడ నినున్న నమత్మినవానఁ డనిన్నటానఁ బటూజతనఁ డయాత

చ. 3:     సటూరల నీ యాజజ్ఞవార సటూరతచతదుగ ల కనున్నల
   బరదు టకెక్కముల చటూపే వదముల

   వురమున నలమేలత్మితగ యొపప్పును శ్రీవతకటేశ
    గరిమ నీ శరణనన్న ఘనునఁడే నేరప్పురయాత



ప.అ.రేక: 0059-06 నాట సత: 15-339
పలల్లవ:    చటూచేవారికి ధరత్మిము సులభమువల నుతడు

    కాచి నమత్మి చేకొతటే ఘనువనఁగానఁ జేసును
చ. 1:    అరియ శ్రీపాదతీరస్థి మలప్పుమువల నుతడు

  వరనఁసనఁ బాపములను వకక్కలితచను
     వరసి నీ నామ మొకక్క మాటవల నుతడును

   నరకముల తరితచి నతటన రకతచను
చ. 2:     మహి నీ పూజ తులసదళమాతగమువల నుతడును

   యిహపరముల దానే యియత నోవును
    అహరహము నీ చితత ఆతదోళమువల నుతడును

     వహితమెపై నీ కస్కృపక వనఁసనఁ బాతుగ నఁ జేసును
చ. 3:      చేరి నీక మొకేక్క మొకక్కల చేషట్టిలవల నుతడు

  దారణలో భవవారిద్ధ దానఁటతచను
      వరకే నీ కిచేచ్చె కానుక వక కాసువల నుతడును

    యరీత శ్రీవతకటేశ యే వరమెపైనా నొసనఁగను



ప.అ.రేక: 0060-01 నాట సత: 15-340
పలల్లవ:     ఇతదులో నే నెవవ్వెనఁడనో యేమేమ సేసితనో

    ముతదు వనుక లఱనఁగ మురహర కావవ
చ. 1:  పరదటూషకనక పరమనాసిత్తికనక

    కరణ లేనివానికి గత లేదని యతదుర
  సరవనఁ గటూగరనక సతశయచితుత్తి నక

  దురితవరత్తినునక దురద్గీతయ యతదుర
చ. 2:  అతనిషటూట్టిరభాషికి ననతకాతతాలోలనక

   యితరాసటూయపరన కిహమే లేదని యతదుర
  పతతుత డెపైనవానికి బద్రిహత్మిణనితదకనకను

    తత ననాచారికిని దపైవము లేనఁడని యతదుర
చ. 3:  అనస్కృతవాదికిని అరస్థిచోరకనక

   ఘనహితసకనక లోకము లేదని యతదుర
     వని నే నితదులకనఁగా వఱచి నీక శరణతటని
   వనక వసుకొని శ్రీవతకటేశ యేలవ



ప.అ.రేక: 0060-02 నాట సత: 15-341
పలల్లవ:    చెలల్ల నయాత య మాట శ్రీహరి

    యలల్లవారికి నిది వన నితపనఁ గాదో
చ. 1:       చేచేత నినున్న ధతనము సేయు కతటనఁ బెదద లలల్ల

   యేచి నీ గణనుభవమే యకక్కడతదుర
    పూచిన శఖలతోడనఁ బొదల వస్కృక్షము కతటను

    కాచి పతడిన ఫలము ఘనమౌనఁ గాదో
చ. 2:      యినిన్నటాను నీకతటేను యతచి చటూచి పదద లలల్ల

   చెనున్నగాని దాసుల వశేష మతదుర
   మనన్నక వనములలో మెఱయునఁ గోవలకతటను

  వునన్నతతబెపైన నాదమొపప్పుదమౌనఁ గాదో
చ. 3:    మనసారని నాముతోడి మతతగముకతటనఁ బెదదలలల్ల

  మునుప నాచారతనఁడే ముఖతమతదుర
   వనరి శ్రీవతకటేశ వురివ్వె నిక్షేపముకతట

   కనిపతచే యతజనమే వగద్గీలమౌనఁ గాదో



ప.అ.రేక: 0060-03 ఛాయనాట సత: 15-342
పలల్లవ:     ఏల లోకలకనఁ జూపే వతదాబ్రాదులనఁ బతరల

    యలీల నినున్ననఁ బటూజితచే దకక్కడుగానఁ బోలను
చ. 1:     యికక్కవ గొలల్లల చేసే యితదద్రియాగము మానిప్పు

    నికిక్క కొతడకనఁ జేయితచి నీవ భుజితచితవ
    వకక్కసమెపై కిరీట గావతచే శివపూజ మానిప్పు

   గకక్కన మోనఁకాలనఁ బటూజ గావతపతచకొతటవ
చ. 2:     ముతచి మనఁదుగానఁ జేసిన మునుల యజాజ్ఞనన్నముల

    కొతచక నీవు దపప్పుతచకొతట వా సతులచేత
     పొతచి దటూరావ్వె సడిగిన భోజనము లట మానిప్పు
   అతచెనఁ బాతడవుల బలసాకనానఁ దస్కృప త్తైతవ

చ. 3:     సారె గోపకలితడల్ల జనెన్న వటట్టినది మానిప్పు
    నేరపతోనఁ బాల వనన్న నీవ యారగితచితవ
   ధరణలో వదోకత్తిధరత్మిము నీవ నిలిప

    కారణ మతతక శ్రీవతకటేశ నీ వపైతవ



ప.అ.రేక: 0060-04 మాళవగళ సత: 15-343
పలల్లవ:     వదకెద నిను నే వదము చెపప్పునఁగ

   హస్కృదయములోననే యిరవు నీ కటా
చ. 1:   శ్రీనాథా పలిచితనఁ బలకనఁగదే

  పూని యనిన్నటా నుతదువట
  మానితముగ నామాట వననఁగదే

  వనుల సరవ్వెము వతదువటా
చ. 2:   పరమాతాత్మి తపప్పుక పొడచటూపవ

 తరణవయసు మరతతడిద్రివటా
   పరగ మొకెక్కదను పాదము చానఁచవ
   సిరల బద్రిహత్మి పూజితచినదే యటా

చ. 3:    గోవతదా నీ గఱ తఱినఁగితచవ
  వవల మహిమల వభునఁడవటా

  శ్రీవతకటేశ జిగి నలమేలత్మితగ
  కెపైవసమెపై మమునఁ గాతువటా



ప.అ.రేక: 0060-05 మాళవగళ సత: 15-344
పలల్లవ:      పరాక సేయక ననున్న భావతచి చితాత్తి ననఁ బెటట్టి

    సిరివతతునఁడు దనుని జేరితేను రకతచనఁ గదా
చ. 1:      నాకూ వనఁడే యనక నాకేమ వచచ్చె ననక

    దాకొని వనివతట దాసు లతత లేదనకా
   యకడనే నెటవతట హీనునఁడనెపైనా ఘనునఁడు

    కెపైకొని మెటట్టిన పాదుకల సతరక్షణ సేయవలదా
చ. 2:     ననున్ననఁ దపప్పుల వటట్టిక నాతోడ వసరక

    మనిన్ననఁచనఁ గారణమేమ మఱి యితకా ననకా
   కనున్నలకనఁజూడ బానఁతగా నీవానఁడ నెపైనాను

   పనిన్నన జూదరిసారె పదిలముగాను దానఁచనఁడా
చ. 3:    నావోజ చటూడక నగనఁబాటల్ల సేయక

   వవలపై నానా నేరాల వచారితచకా
   శ్రీవతకటేశ నీక సేవ సేయకతడినాను

   దేవర పూజారితపప్పు దేరచనఁడా మొకిక్కతేను



ప.అ.రేక: 0060-06 మావళవగళ సత: 15-345
పలల్లవ:     భావతప నీ వకక్కనఁడవ బహురటూపాల నుతడుదువు

    దేవదేవ నీ మహిమ దలియనఁగ వశమా
చ. 1:    నినున్ననఁ దలనఁచేవారిలో నిజరటూపతో నుతడుదువు

   అనిన్న జతతువులలోన నతతరాతత్మివపై వుతడుదువు
   పనిన్న పతచభటూతములలోపల నాధరమెపై వుతడుదువు
    వునన్న మటూఢలలో మాయ నొనగటూడి వుతడుదువు

చ. 2:    సరస తరవులలో చెపైతనతమవపై వుతడుదువు
   గరిమె రాక్షసులలోన కానరాక వుతడుదువు

  సురలతదు యశవ్వెరసటూచనతో నుతడుదువు
   అరయ ముకత్తి లలోన ఆనతదమవపై వుతడుదువు

చ. 3:    జగము లనిన్నటలోన సాకవపై వుతడుదువు
   తగిలి వదములలోన అరద్ధమెపై వుతడుదు

    జిగి మతచ సరవ్వెదాను శ్రీవతకటగిరి నుతడుదు
   సగణమెపై దాసులక సాకారమవపై వుతడుదువు



ప.అ.రేక: 0061-01 మాళవగళ సత: 15-346
పలల్లవ:     నీవు చేసినపనుల నీకే చెలల్లనఁ గాక

    యవల నితతేసి చేయ నెవవ్వెరికీనఁ జెలల్లదు
చ. 1:     దొడడ లేల బద్రిహత్మితడము తటూనఁటవోనఁ బొడిచితవ

  సడడసేయ కొతత్తితవ సముదద్రిమును
    అడడము లే దతటాను హరివలల్ల వఱిచితవ

     వడాడ రాలే నీ కతల వదదనే వా రెవవ్వెర
చ. 2:       నీర చటట్టి చేసితవ నీవ నీ యాజజ్ఞ మఱి

  ధరణ చకగవాళము దానఁటతవ
    ఆరయ లోకముల మటూనఁ డడుగల సేసితవ
   దటూరలే యివలల్ల నీసుదుద ల చెపేప్పునేనఁటకి

చ. 3:    నికిక్కన కలగిరల నేలమటట్టి చేసితవ
  పకక్కననఁ దచిచ్చెత వతదుగ పారిజాతము
   గకక్కక శ్రీవతకటేశ గొలల్లతలనఁ గెపైకొతటవ

   వకక్కసప నీ వోజల వచారితచవపైతవ



ప.అ.రేక: 0061-02 మాళవగళ సత: 15-347
పలల్లవ:      నే వనన్నవతచే దేమ నీవ యఱనఁగట గాక

  శ్రీవలల్లభునఁడవు దయసేయవ నామనఁదను
చ. 1:     తన మలిన మదదము తానఁ దోముకొనునా

    కనునఁగొనేట యదదము గలవానఁడు దోమునఁ గాక
    పనివడి నా దోషముల పాపకొన శకత్తి నఁడనా

     వను నాలో నుతడిన నీవ పాపట గాకా
చ. 2:       మహి వఱిఱ్ఱైవానఁడు వఱిఱ్ఱై మాన మతదు తానఁ గొనునా

      వహి కెకక్క మత దిచేచ్చెట వపైదుతనఁడు మానుపనఁ గాక
    బహుచతచలనఁడను నా భకిత్తి నీపపైనఁ బెటేట్టినా

   మహిమచేతను నీవ మరపట గాకా
చ. 3:      ధరలోననఁ బెటట్టి జెటట్టి తా నీర వోసుకొనునా

     బొరినఁ బెతచేవానఁడు నీర వోసి పతచనఁ గాక
    నిరత శ్రీవతకటేశ నేనే ననున్న బోషితచేనా

     హరి నీవు వుటట్టితచిత నట రకతతు గాకా



ప.అ.రేక: 0061-03 సాళతగనాట సత: 15-348
పలల్లవ:      ఇనాన్నళల్ల నా యహతకార మెఱనఁగని దాయ ననున్న

   సనున్నతతచేను నేరమ క్షమయితచవ హరి
చ. 1:     దాసునఁడ నతటేనఁ గొతత దయ దలనఁతువుగాక

    నీ సరివానఁడ నతటే నీవు గాచేవా
    వసరక కొలిచితే వస మనిన్నతతువు గాక

    వాసి వతతు లతచకొతటే వశ మయేతవా
చ. 2:     నుతయితచితేనఁ గొతత పూనుక రకతతువు గాక

   పగత ఘటతచితేనఁ జలపటట్టివా నీవు
      గత నీవ యతటేనఁ గొతత కెపైవస మౌదువు గాక

  యితరల వనఁడుకొతటే నియతకొతదువా
చ. 3:     మొకిక్కతేనునఁ గొతత నీవు మొగమోడుదువు గాక

    నికిక్క గరావ్వెన నుతడితే నీవు మెచేచ్చెవా
  దికెపైక్కై యలమేలత్మితగపతవ శ్రీవతకటేశవ్వెర
     చికిక్క యిటట్టి మఱనఁగ చొచిచ్చెతేనఁ గావ కతదువా



ప.అ.రేక: 0061-04 సాళతగనాట సత: 15-349
పలల్లవ:      ఐనానఁ గాని నే నోపనతత నినున్ననఁ బొగడేను

    వనుల నీ సతకీరత్తిన వనవ నారాయణ
చ. 1:     ముపప్పుదిమటూనఁడు గోటలపై ముతచిన సురల నోళల్ల

   వపప్పున శేషని రెతడువల జిహవ్వెల
  తపప్పులేని యనతతవదతబుల శబదముల
     వపప్పుగా నినున్న నుతతచ నోపవు నే నెతతా

చ. 2:    రమణ నషాట్టి దశ పరాణములలో వాకతముల
  తమురచతడే సనకాదిమునుల యుకత్తి ల

   అమరిన వాతస వాలిత్మికాది కవవుపమల
    నెమకి నినున్న నుతతచనేరవు నే నెతతా

చ. 3:    మటట్టి లేని సపత్తి కోటమతతగముల యరస్థిముల
   అటట్టి యానఁబదియార అక్షరాల గణతాల

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీ గణ కథనాల
     జటట్టిగా నినున్న నుతతచనఁ జాలవు నే నెతతా



ప.అ.రేక: 0061-05 సాళతగనాట సత: 15-350
పలల్లవ:    సాదితచరాని దొకక్కటే సతతమెపైన మోక్షము

    సదితచితే శ్రీ హరి దాసులకే సులభము
చ. 1:     బొతదితో సవ్వెరద్గీమునకనఁ బొయేతది యరదు గాదు

   అతది యరజ నునఁ డుతడనఁడా అయిదేతడుల్ల
   అతదరాదు బద్రిహత్మిపద మదవవ్వెరి కనరాదు

    పొతదుగా రెపైవతునఁడద పోయి వుతడి రానఁడా
చ. 2:     జనుల సటూరతనొదదక చనరా దననఁగ రాదు

   ఘనవకగమారక్కనఁ డేనఁగి కని రానఁడా
    జనినఁగి మనఁదిలోకాల చటూచివచేచ్చె దేమ దొడుడ

    యనలేక యయాత యినిన్ననఁ జూచి రానఁడా
చ. 3:     వరజానది దానఁట వషరపద మతది రాను

    సురలతదు నరలతదునఁ జూచితే నెవవ్వెర లేర
   యిరవపైన శ్రీవతకటేశని మహిమ లివ

   గరిమె నితనినే కని కొలవ్వెవలయు



ప.అ.రేక: 0061-06 సాళతగనాట సత: 15-351
పలల్లవ:      వలసినటట్టి సేయు నావలల్లనఁ గల గణ మది

    నలినాక్ష నీ తలనఁప నాకేమనఁ దలియదు
చ. 1:      యనన్ననఁగా నా పరాకస్కృత మెఱనఁగనఁ గాని యొకక్కట

     నినున్న నేనఁ గొలిచిత ననే గరవ్వె మెఱనఁగదు
      మునున్న నే నుతడే సవ్వెభావము దలనఁచనఁ గాని నీవు
   మనిన్నతచే యహతకారము మదిలోనఁ దలనఁతును

చ. 2:       నేరని నా చేనఁతల నే నెతతపైనా నెతచనఁ గాని
   పేరిటవానఁడ ననేట పదదఱిక మెతతును
    మోరతోపన నా మరత్మిముల చెపప్పుకొననఁ గాని

    సారె వపైషరవునఁడ ననే సలిగ చెపప్పుదును
చ. 3:      యిముత్మిల నేనఁ గొతచపడే దవవ్వెరికినఁ జూపనఁ గాని

     నమత్మి నీ మఱనఁగ చొచిచ్చెన బలిమ చటూపదు
     పమత్మి న నిన్నతతసేసిన పాపమునఁ బొగడనఁ గాని

   నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నినేన్న పొగడుదును



ప.అ.రేక: 0062-01 సాళతగనాట సత: 15-352
పలల్లవ:       నేర మెలల్ల నాదే కాక నీకనఁ గడమ వునన్నదా

     సారెనమత్మితే రకతచనఁ జాలదువు మఱి యేలదువు గాకా
చ. 1:       నీ వతత్తిన వటట్టి మోపనే నడవనఁ బార వసి

     వవల వనన్నవతచినా వతదువా కా దతదువు గాక
     కావతచి నీవు చెపప్పున కరత్మిఫలము నీ కిచిచ్చె

       యేవ ని నన్నడిగినా నీ వతుత్తి వు మఱి మెతుత్తి వు గాక
చ. 2:     చెలనఁగి నీవు నియమతచిన యానాజజ్ఞ దోసి

     కొలవుక వచిచ్చెతేనఁ జేకొతదువా పొ మత్మితదువు గాకా
   అల నీవు గలిప్పుతచిన యాశగమధరత్మిముననే
     కెలన నుతడిన బద్రిదికితతువ కస్కృప నితతువు గాకా

చ. 3:     నేరక నీ బతటల్లను నిరాకరితచి వచిచ్చె
     కూరిమ మొకిక్కతేనఁ గనునఁగొతదువా వల దతదువు గాక

    కోరి పదదల సేవతచకొని వారిచేనఁ జెపప్పుతచి
     చేరితే శ్రీవతకటేశ చికక్కదువు మఱి దకక్కదువు గాకా



ప.అ.రేక: 0062-02 సాళతగనాట సత: 15-353
పలల్లవ:    నీ వునన్నచోటే నితతము నిఖలమెపైనవారికి

   శ్రీవలల్లభ కోరి నిలిచిరి సనకాదుల
చ. 1:   పటట్టిపగలలోననే పదన్నలగర దేవతదుగ

   లటట్టి గానఁపరము సేసే దితదద్రిలోకమున
   తటట్టి దరవుననే దికక్కలవార చటూడతగ

  చటట్టి కతడు టటల్ల చతదద్రిసటూరతలోకముల
చ. 2:     యతచి చటూడ బద్రిహత్మిదేవునఁ డేతడుల్ల నటూరిటవాతడుల్ల

  పతచల నెటల్ల తడేది బద్రిహత్మిలోకమున
    పొతచి వుతడనఁగోరితే నెపప్పుడునఁ బాములతోనఁ బొతుత్తి

   వతచననఁ బాతళలోకవాస మేమ బానఁత
చ. 3:    యటవటట్టితే వతర లితదుకతట దిగద్గీడి

  నాటకొని యటట్టి తడేది నానాలోకముల
    మేటవ శ్రీవతకటేశ మేమెలల్ల నీ బతటల్లము

    చాటవనఁగొనేట దతడ సత మెపైత వపడు



ప.అ.రేక: 0062-03 బౌళ సత: 15-354
పలల్లవ:     మఱియు మఱియునఁ బలమార నీకే శరణు

  అఱిముఱి సకలతతరాతమ శరణు
చ. 1:    సరస మటూరిత్తితగయ శరీరానికి శరణు

  నిరపమ పతచభటూతనిలయా శరణు
   పరిగొనన్న చతురదశ భువనాధరా శరణు

   గరిమె నితతక మటూలకారణమా శరణు
చ. 2:    పలకనఁగరాని పరబద్రిహత్మిమా నీకే శరణు

   అలవ మఱినటట్టి కాలతత్మికా శరణు
    వలసిలల్లనఁ బొడ చటూపే వశవ్వెరటూపమా శరణు

  సలలిత బద్రిహత్మితడజనకా శరణు
చ. 3:    దినకరకోటకోట తేజమా నీకే శరణు

  సనకాదియోగీతదద్రి సనున్నతా శరణు
   మనికెపైన యలమేలమతగ వభునఁడా శరణు

  ననునఁగాచే శ్రీవతకటనాయకా శరణు



ప.అ.రేక: 0062-04 బౌళ సత: 15-355
పలల్లవ:     నెటట్టి న నతతమాతాబ్రాన నీ వానఁడె వానఁడు

   యటఱట్టినానఁ గావకపోదు య సతబధమునను
చ. 1:      చిలకను రామ తమాత్మి పలక మను నొకక్కనఁడు

     పలచనఁ దిమాత్మి యని నీ పేరిటవాని నొకక్కనఁడు
    వలయ గోవతదా యని వఱగవడు నొకక్కనఁడు

    అలసినవళ హరి హరి యను నొకక్కనఁడు
చ. 2:     సితగారానక నొకక్కనఁడు చినిన్న తరమణ వటట్టి

    వతగొతగ నామము వటట్టి వకిక్కరితపచ నొకక్కనఁడు
  పతగనామముగనఁ బెటట్టి బహురటూపగానఁడొకక్కనఁడు

    సతగాతాలకనఁ బెటట్టి వసాల నామ మొకక్కనఁడు
చ. 3:      సరగ నీ గడిలోన సాగిలి పతడు నొకక్కనఁడు

     వరస నటూరకే తల వతచ సారె నొకక్కనఁడు
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యినీన్న నీ మొకక్కలగానే

    అరసి చేకొతదువు నీ వతత సులభునఁడవు



ప.అ.రేక: 0062-05 కనన్నడగళ సత: 15-356
పలల్లవ:      నీ మహిమ దలనఁచకొని నీవ రకతచట గాక

     సావ్వెమవ మామనఁద నీవు సడి వయ నేల
చ. 1:     నే నొకక్క యణుమాతగము నీవు మహదటూగపనఁడవు

     కానీలే నీ ముతదర నా కథ యేమ
   పూచి చితగగపత్తి లచే పణతపాపము వాబ్రాయితచి

     ఆని లోకాల కెకిక్కతచి ఆఱడినఁ బెటట్టి నేల
చ. 2:     నేర నేనఁ బరతతతుగ నఁడ నీవు సవ్వెతతతుగ నఁడవు

   యరీతవానఁడ నను నెతచ నేది
    సారెక రవచతదుగ లసాకగా మా కిట లటట్టి

     కోరి పనుల సేయితచి గొరబు సేయ నేల
చ. 3:       యతదు నే లక్షతము గాను యినన్న నీవు లక్షతము

      పొతదుగా ని నెన్నతచే చోట భువ నే నెతతా
   వతదుగ నలమేలత్మితగ వభునఁడ శ్రీవతకటేశ
     కతదువ నా యాతత్మి వతత గరిసితచ నేల



ప.అ.రేక: 0062-06 కనన్నడగళ సత: 15-357
పలల్లవ:      నినున్న నమత్మి వశవ్వెము నీపపై నిలప కొని

    వునన్నవానఁడ నినఁక వరే వుపాయ మేమటకి
చ. 1:     గతయపై రకతతువో కాక రకతచవో యని

   మతలోని సతశయము మఱి వడిచి
    యితరలచే ముతదర నినఁక నెట ట్టిదునో యని

    వతతోడనఁ దలనఁచేట వఱ పలల్ల వడిచి
చ. 2:     తరమెపైన నీ మహిమ తలిసేవానఁడ ననే

  గరవముతోడి వుదోతగము వడిచి
      వరవున నీ రటూపము వదకి కాన లే ననే

   గరిమ నలప నాసిత్తికతవ్వెమును వడిచి
చ. 3:      ధుగ వమెపైన చేనఁతలక తోడు దచచ్చె కొనే ననే

    అవల ననుతల మనఁది యాస వడిచి
  వవరితచి యలమేలత్మితగవభునఁడ శ్రీవతకటేశ

    తవలి నా పణతమతతయు నీక వడిచి



ప.అ.రేక: 0063-01 దపకత సత: 15-358
పలల్లవ:     చెలల్లనఁబో యేమ చెపేప్పుది జీవుని యజాజ్ఞనము

    తలల్లమెపైన పను లలల్ల దలిసనఁ దలియనఁడు
చ. 1:      అపప్పుచిచ్చె వడిడలభాన కా దినము లతచనఁ గాని

   కపప్పు సరివచేచ్చె గతకాల మెతచనఁడు
     యపప్పుడు నితతులనఁ గటూడి యితపలే తలనఁచనఁ గాని

   చిపప్పులి దేహము సమసేది దలనఁచనఁడు
చ. 2:     పతతముతో వనఁటలడి పగతాపమే చటూచనఁ గాని

   బతతనే చటట్టి కొనే పాపము చటూడనఁడు
    వతతవారి సొముత్మి వడుక వహితచనఁ గాని

   వతతలనఁ దిరగ దిదదవలయు టటూహితచనఁడు
చ. 3:     అనిన్నటానఁ గరత్తిననే యహతకార మెఱనఁగ గాని

    తనున్ననఁ బే ద్రిరితచే దపైవము తా నెఱనఁగనఁడు
    యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యివ యలల్ల నీమాయలే
     మనిన్నతచి బుదిద్ధ యొసనఁగి మనుప నీ భారము



ప.అ.రేక: 0063-02 రామకిగయ సత: 15-359
పలల్లవ:    కతబములో వడలితవ కరిరాజనఁ గాచితవ

     పతచి యినిన్నటా నీ కిది పనియటే శ్రీహరీ
చ. 1:     యవవ్వెనఁడూ మొఱవటట్టి నో యిటట్టి రకతచే ననుచ

   యవవ్వెనఁడూ ననునఁబేరొక్కనునో యితతటానఁ బలికేననుచ
   యవవ్వెనఁడూ మదినఁ దలనఁచనో యికక్కవనఁబొడచటూపేననుచ
    వువవ్వెళటూల్లరనఁ గాచకొని వుతదు వటే శ్రీహరీ

చ. 2:     ఆపనున్ననఁడు శరణతటే నడడము వచేచ్చె ననుచ
    యేపొదుద ధతనితచవానికి యదుట నుతడే ననుచ

     పపై పపైనఁ బటూజితచేవానికి పాదముల చానఁచే ననుచ
     వోప యపప్పుడు గాచకొని వుతదు వటే శ్రీహరీ

చ. 3:     అడిగి బొగడేవానికి నపప్పుడే నొసనఁగే ననుచ
     చిడిముడి నీ దాసునికి చెపప్పునటట్టి సేసే ననుచ

    బడినే శ్రీవతకటేశ భకిత్తి సేసే వానికిని
    వుడివోక కాచకొని వుతదు వటే శ్రీహరీ



ప.అ.రేక: 0063-03 రామకిగయ సత: 15-360
పలల్లవ:     ఇది తుద మొదలని యఱనఁగ రెవవ్వెరను

    యదుట నీ మహిమ యతతని తలనఁతు
చ. 1:   తరణచతదుగ ల రధతబుల వతటను

  గరిమలనఁ దిరిగీ కాలమటూ
  వురవడినఁ బాబ్రాణుల నటూరప్పులవతబడి
  నరదుగ మెఱస నాయుషతముల

చ. 2:    నెలకొని యతడల నీడల దతడనె
  తలపచనఁ బొదలే దినముల
  వలయనఁగనఁ జీకట వనెన్నలమాటన

  మలస సారెక మాసముల
చ. 3:  వానలశీతున వాయుమారద్గీమున

  యనుచ నునన్నవ యేతడుల్ల
   తానక మెపైనది తలనఁపనఁగ నీయతదు
  శ్రీనిధి చటూడవ శ్రీవతకటేశ



ప.అ.రేక: 0063-04 దేసాళత సత: 15-361
పలల్లవ:     నీవు లోకోనన్నతునఁడవు ని నెన్నఱనఁగరా యితదర

    వవల నేనఁ గెలసిన వలితా నీక
చ. 1:    గటట్టి ననఁ బుటట్టి తా బొడుడ గోయితచకొనన్నవానఁడు

   యిటేట్టి జారనఁడవతటే యగాద్గీ నీక
   బటట్టిబయల సతసార భద్రిమ వటట్టి

    వటట్టి నాటకనఁడ వతటే వచెచ్చెమా నీక
చ. 2:     అతది యధరపానాన అనున్న వటట్టినటట్టి వానఁడ

    చెతదిన కపట వతటే సిగాద్గీ నీక
   ముతదే మాయాశకిత్తి శివముననఁ బొరలేవానఁడ

    నితదనఁ బడడవానఁడ వతటే నేరమా నీక
చ. 3:  పలకలపగలల్లదప బహుభాషివానఁడను

    యిల వనన్నదొతగ వతటే హీనమా నీక
    అలరి శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా నీ దాసునఁడను

    బలదపైతత హతత వతటే భారమా నీక



ప.అ.రేక: 0063-05 వరాళ సత: 15-362
పలల్లవ:    వవల తపప్పుల గలల్ల వనక వసుకొనుమ

    నీవానఁడ నెపైనతదులక నీవ దయనఁ జూడుమ
చ. 1:    మగనికి నేపొబ్రాదుద నఁ బే ద్రిమపటాల నెపైనటల్ల

   పగటన నేలికెక బతట నెపైనటట్టి
    నిగిడి యటేట్టి తతడిద్రికి నిజపతుగ నఁడ నెపైనటట్టి

    తగలయ మెపైతనఁ జమత్మి దపైవమా నీక
చ. 2:    అనిన్నటా భటూమేలేవాని కరిగానఁప నెపైనటట్టి

   వునన్నత గరనికి శిషతడ నెపైనటట్టి
    కొనన్న యజమానునికి కోరి దాసి నెపైనటట్టి
    పనిన్నన లతకెనేనఁ జమత్మి పరమాతత్మి నీక

చ. 3:   పతచకొనన్నవారికి పతపడునఁగఱఱ్ఱై నెపైనటట్టి
   చతచల దేవతకనఁ బటూజరి నెపైనటట్టి
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యతదునఁ జూచినా నేను

  అతచితానుబతది సుమత్మి ఆదిమటూరిత్తి నీక



ప.అ.రేక: 0063-06 భపైరవ సత: 15-363
పలల్లవ:    నీకే సలవని నెపమువయుట యితతే

   కెపైకొని కాచే నీవుపకారమే దకిక్కనది
చ. 1:     వటట్టి నీ కొఱకనఁగా వుపవాసా లతడేనతటే

    అటట్టి నీక లభము అత దేమునన్నది
     జటట్టిగా నినున్ననఁ గటూరిచి సనాతసి నయేత నతటే

    చటట్టి కొని నీక గలేద్గీ సుఖమత దేమునన్నది
చ. 2:      కడు నీ పాదతీరస్థిప గతగలో నానే నతటే

   అడరిన తనివ నీ కతదేమునన్నది
     అడవలో ఘోరతప మతది నీకనఁ జేసే నతటే

    అడియాలమెపైన ఫల మతదు నీ కేమునన్నది
చ. 3:     నినున్ననఁ గనునఁగొనన్నదానఁకానే గడడము వతచే నతటే

   అనిన్నటా నీకనఁ గటూడేది అతదేమునన్నది
     వునన్నత శ్రీవతకటేశ వరకే నీ వానఁడ నెపైత
     యనన్న నీకనఁ గాక యినఁక నత దేమునన్నది



ప.అ.రేక: 0064-01 పాడి సత: 15-364
పలల్లవ:    ఏకాలము నామనే యఱినఁగిన దాసులక

   దాకొనీ శ్రీహరిభకిత్తి దారణ గలిగితేను
చ. 1:    వుడివడేకాలము వకక్క తత రావదుద

 చెడని శ్రీహరిభకిత్తిచెటట్టి కటట్టితే
    తొడుక మేయనఁగరాదు తటూరెప్పుతత్తితేనఁ బొలల్ల వోదు

   బడినే శ్రీహరిభకిత్తి పతట వతడితేను
చ. 2:      వలవ దసితేనఁ బోదు వాడుకొతటే వలిత్తి గాదు

   కొలచి శ్రీహరిభకిత్తి కపప్పు చేసితే
   యలకక దినరాదు యనాన్నళళ్ళనాన్ననఁ జివుకదు

   తలనఁచి హరిభకిత్తి చితత్తిపగాదనఁ బెటట్టితే
చ. 3:     కఱవుక లోనఁ గాదు సుతకరవానికి నబబ్బుదు

   యఱకతో హరిభకిత్తి యిలల్ల నితడితే
  నెఱవపై శ్రీవతకటేశ నీకస్కృపగలవారికి

  గఱిగానఁగ హరిభకిత్తి కూడపటట్టి కొతటేను



ప.అ.రేక: 0064-02 కాతబోథిసత: 15-365
పలల్లవ:     ఏమసేసే దినఁకను యటట్టి నినున్ననఁ దలనఁచేది

  నీమతకమే కానఁబోల నీరజనాభా
చ. 1:    ఉఱక మనుజలక నొకొక్కకక్కవళ గణము

    మఱపనఁ దలివ నేను మరల గాదు
    మఱియు నెతచి చటూచితే మనసు నొకొక్కకక్కవళ

    గఱి గడవనఁగనఁ బార గఱఱ్ఱైమునఁ గాదునఁ
చ. 2:    పనున్నక వకొక్కకక్కవళ పరలపపై మచచ్చెరము

     తనున్ననఁ దానే వచిచ్చె పటట్టి దయతమునఁ గాదు
    తనన్ననెపై బతత్తిము గొని దపన మొకొక్కకక్కవళ

    వనెన్నకెకిక్కన యపప్పుల వానఁడునఁ దానఁ గానఁడు
చ. 3:    ముతచకొను మోహము మొనసి యొకొక్కకక్కవళ

    పొతచి ముతదు వనకల మతచనఁ గాదు
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యితదరికి దికక్క నీవ

      నితచిత నీ కస్కృప అది నీ కడడము గాదు



ప.అ.రేక: 0064-03 బౌళరామకిగయ సత: 15-366
పలల్లవ:     అనాథల రకతచేది అనిన్నటానఁ బుణతము గాదా

   పననఁగి నటూతకటట్టి బడడనఁ బటట్టివలదా
చ. 1:    నావల మతుత్తి నఁడవా నానా భోగలోలనఁడవా

  కావతచి బుదిద్ధ యఱనఁగనివానఁడవా
    భావతచి నే జీవుతడను పగకస్కృత యిటఱట్టితేనేమ

   దేవునఁడవు నాలోనుతడి తలపనఁగ వలదా
చ. 2:  చతచలచితుత్తి నఁడవా సతసారబదుద్ధ నఁడవా

   పొతచి నావలనే నీ వకితచనునఁడవా
    ముతచి తరవఱనఁగని మటూఢనఁడ నెపైత నేమ
  యతచి సతగడనఁడవు యచచ్చెరితచవలదా

చ. 3:  యేమఱేటవానఁడవా హీనగణమువానఁడవా
  పామరప నేనఁతల బాగవానఁడవా

     నే మానిసి నెపైతే నేమ నీవు శ్రీవతకటేశవ్వెర
   దోమటచటట్టిమవు పొతదుగానఁ గావ వలదా



ప.అ.రేక: 0064-04 శ్రీరాగత సత: 15-367
పలల్లవ:      నీవ వచిచ్చె పగతతక్షమెపై నిలతువు గాక మాక

     భావతచి నినున్న రటూపతచి పటట్టి నెటట్టి వచచ్చెను
చ. 1:    పాలజలనిధిలోన పతడేది నీ కొకచోట

     వోలి జీవులలో నెలల్ల వుతడేది నీ కొకచోట
    తేలగిల సటూరతనిలో తమత్మిట నీ కొకచోట
     తాలిమ ని నెన్నతదని వదకనఁ గల మనఁకను

చ. 2:   అనలనిలోపల నారగితచే దొకచేట
   గొనకొని వపైకతఠాననఁ గొలవుతడేదొక చోట

   పొనునఁగక దాసులితడల్లనఁ బటూజనఁగొనే దొకచోట
     ఘనునఁడ నినున్న సదితచి కన నెటట్టి వచచ్చెను

చ. 3:     రతనఁ దులసివనాన రచచ్చె సేసే దొకచోట
   కతలగా లక్ష్మితోడ కానఁపరము లొకచోట

   తత శ్రీవతకటాదిద్రిపపై దగనఁ గాణచొకచోట
    యితవుగా నీ చొపప్పు లతత్తినఁగ మాతరమా



ప.అ.రేక: 0064-05 శ్రీరాగత సత: 15-368
పలల్లవ:    వామన నస్కృసితహ వాసుదేవ హరి

    నీ మహిమనఁ గదా నిరత్మిల లపైరి
చ. 1:  సనకసనతదన సనతుక్కమారల

 సనతుత్సజాతాది సతయముల
  వనయముతో ధుగ వ వభీషణదుల

    నినునఁ గొలిచి కదా నిరత్మిల లపైరి
చ. 2:  నారదశక శౌనకహనుమతతుల

 పారాశరత పగముఖులను
  ధరణ రకాత్మితగద పగహల్ల దుల

    నీ రచననఁ గదా నిరత్మిల లపైరి
చ. 3:  కరిపతడరీక గాతగేయవసిషట్టి

 లరిది నతబరీషారజ నుల
   యిరవుగ శ్రీవతకటేశ నీ పాదముల

    నిరతనఁ గని కదా నిరత్మిల లపైరి



ప.అ.రేక: 0064-06 రామకిగయ సత: 15-369
పలల్లవ:    వఱవకనఁడ యితదుకనఁగా వశవ్వెహితునఁడ నేను

      అఱిముఱి ననున్న నముత్మిట మేల హరిదాసునఁడ నేనఁ గాన
చ. 1:    పరమపదనాథనే భావతచి తపము సేసే

    వరలలోకము నే నడుగ వో సురలల
   ధరలో లకపతదాసునఁడ నేనెపైతనఁ గాని
    సిరలకెపై మము వసరితచ చితతతచకనఁడ మర

చ. 2:      పరగ చకాగ యుధుని బతట నేనెపై తపము సేసే
    వరలనఁ బీడితచనఁ గాదు వో సురలల

   గరడవాహనుని కడు నుతయితచేనఁ గాని
    తరలి భీతలిల్ల యమస్కృతము దానఁచకోకనఁడ మర

చ. 3:      ఆముకొని యజేజ్ఞత్త్వారనఁ డని నేనఁ బటూజితచేనఁ గాని
     మమ భాగము లడుగట లేదు సుమ సురలర

   యేమఱక శ్రీవతకటేశని శరణము జొచిచ్చెత
  కామతచినటల్లనే ననున్నకరణతచనఁడ మర



ప.అ.రేక: 0065-01 శతకరాభరణత సత: 15-370
పలల్లవ:    నానావుపాయముల ననున్ననఁ గాచేది పాడి

    దన రక్షకనఁడ నాక దికక్కయి నిలవవ
చ. 1:    శరణు చొచిచ్చెనవానఁడు సరావ్వెపరాధి యపైనాను

    పరగనఁ దపప్పుల మఱి పటట్టినఁ దగదు
    సరవనఁ బానఁతవానఁ డెతత సలిగలనఁ బొరలినా

   అరసి యతదుకనఁగా నలగనఁగనఁ దగదు
చ. 2:    పతచ చేరి వునన్నవానఁడు పనికిరాకతడినాను

   వతచనతో వాని వడువనఁగనఁ దగదు
   కొతచెపడి మొకేక్కవానఁడు గణహీనునఁ డెపైనాను

   అతచెల మొగమాడక అదలితచనఁ దగదు
చ. 3:    మనన్నన బతటపైనవానఁడు మతదమేళన నుతడినా

   పనిన్న మనసున యగద్గీపటట్టినఁ దగదు
    యినిన్న వధములవానఁడ నిట నే శ్రీవతకటేశ
     ననున్ననఁ గాచట గాని మనన్నక దటూరనఁ దగదు



ప.అ.రేక: 0065-02 గతడకిగయ సత: 15-371
పలల్లవ:     పోలనఁ జెపప్పు నేమునన్నది పణతమువానఁడవు నీవు

    యేలే నతటేనఁ గానిమత్మిని యియతకొతట గాక
చ. 1:     బటట్టిబయ లనాన్ననఁడ యేపని సేసి వచిచ్చెత

    అటేట్టి పరమపద మడుగ నో రేది
    నెటట్టిన నీ వసనఁగితే నీ పతగెనవానఁడనెపై

   దిటట్టి కూళతనమునఁ దసుకొతట గాక
చ. 2:     వడల మోచ కనాన్ననఁడ వకక్కనానఁడునఁ దడవను

     బడలి కొలవు సేయనఁ బాబ్రాపత్తి నా కేది
    చిడిముడితో నీ చెర గొతదినానఁడ నెపై

    బుడిబుడి నట నిటట్టి పొలయుట గాకా
చ. 3:      యిలపపైనఁ బుటట్టి చనాన్ననఁడ యవవ్వెనఁడను నీక నేను

     తలనఁచి నినున్ననఁ గొసర తగవు నా కేది
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

     చెలనఁగి నీ వానఁడ నని చెపప్పుకొతట గాకా



ప.అ.రేక: 0065-03 సామతతత సత: 15-372
పలల్లవ:    ఇనిన్నటకి మటూలము యితదిరానాయక నీవ

    సనన్నల నే నెటవల సాధితతు నయాత
చ. 1:    యతదును బలవతతము యితతుల చటట్టిరికము

  అతదునకతటే వాలయ మాహరవాతఛ
   అతదిన పసినఁడితన మారెతటకతట నిషట్టిత
     కతదున నే నెవవ్వెరినినఁ గాద నీ తొతుత్తి నయాత

చ. 2:     వడని సమత్మితధము వస దేహనక నాక
   ఆడి కూడిన సతగాత మహతకారము

  తోడిలతకె యపడును దురభిమానముల
    వాడికేయ నెవవ్వెరి నీవల కతదు నయాత

చ. 3:   మకిక్కలి నేసత్తిముతొలల్ల మతచలబతగారము
  నికక్కముగా ననుబతధి నిరదయతవ్వెము

    వకక్కటపై కనునఁగొనుచ వునాన్ననఁడవు నాలో నీవ
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యవవ్వెరి రోతు వయాత



ప.అ.రేక: 0065-04 నారాయణగళ సత: 15-373
పలల్లవ:    అటవలనే వుతడవలదా హరిపపై భకిత్తియును

   పటవపై భాగవతుల భాగతఫలము గానా
చ. 1:    పడిపోయిన యరస్థిము పకక్కననఁ గనినపడు

   వడినఁ బాబ్రాయము మగడనఁగనఁ దావచిచ్చెనయపడు
   బడిసిన కారతము పొతదపై చేకూరినయపడు
   అడరిన సతతన మతతతతనవచచ్చెనే మతకి

చ. 2:     అటేట్టి దేశతతరగతుడగ సుతునఁ గని నపడు
   నెటట్టిననఁ బొయేత పాబ్రాణము నిలిచినయపడు
    దటట్టిమెపై మఱచిన పదతము దలనఁపయిన యపడు
    వటట్టిన సతతస మెతతని వనగటూడును మతకి

చ. 3:     అలిగిన యేలికె తనునఁగ గడు నాదరితచినపడు
   చెలనఁగచ దటూరప కాతతను చేరినయపడు

   బల శ్రీవతకటగిరిపత పగతతక్ష మెపైనపడు
    నెలకొని సతతస మెతతని నితడుకతడు మతకి



ప.అ.రేక: 0065-05 రామకిగయ సత: 15-374
పలల్లవ:       తన పాటతచ కోనఁడు దపైవమా య యాతుమ గాచి

   ఘనవవకతబొసనఁగి కాణచిగా నేలనఁ గదే
చ. 1:     బలకాతక్షల ముతదల పటట్టి తయతనఁగా దుతఃఖతచనఁడు

    తొలనఁగ కో శ్రోధము రొముత్మినఁ చోకక్కనఁగా దుతఃఖతచనఁడు
    బలిమతో లోభము తనున్న బాధితచనఁగా దుతఃఖతచనఁడు
   వలవతత దేహి చనన్నవారికి దుతఃఖతచను

చ. 2:    తను నీషణతగయము దతడితచనఁగా దుతఃఖతచనఁడు
    మన సేడకెపైనానఁ బోయి మరగనఁగా దుతఃఖతచనఁడు

  ఘనమోహతధకారము కలనఁచనఁగా దుతఃఖతచనఁడు
   మును చనన్నవారికినఁగా మొనసి దుతఃఖతచను

చ. 3:    పటట్టి జవవ్వెనమదము పఱచనఁగా దుతఃఖతచనఁడు
   అటేట్టి తాను జనిత్మితచినయతదుక దుతఃఖతచడు

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీ బతటనఁగానఁ జేసుకొని
    గటట్టిగా దుతఃఖ ముడిపతే కాచకొని సుఖతచను



ప.అ.రేక: 0065-05 శ్రీరాగత సత: 15-375
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరివతకా నే మునన్నది

    నవువ్వెచ నీశవ్వెర ననునఁ గావనఁ గదే
చ. 1:   పగతబతధములకనఁ బతత మచిచ్చెతని

     రత నా తర వనఁక రాక మని
    గతమాలి మాయక కడు వనఁ పొగిద్గీత

    మత నను నేనఁపక మనిన్నతచ మనుచ
చ. 2:   చెపప్పుతనఁ బద్రియముల చితగగపత్తి నక

   తపప్పుక కవలల దాచ మని
   ముపప్పురి మొకిక్కత మునుపనే మనసుక

   యపప్పుడునఁ గదలక నేగక మనుచ
చ. 3:   వరడితచితని వడనఁబరచి నిదద్రిను

  సారె నేమరితచక మనుచ
  యరీత శ్రీవతకటేశ యలసితని

   చేరి ననున్ననఁ గస్కృప సేయనఁగదే



ప.అ.రేక: 0066-01 బౌళ సత: 15-376
పలల్లవ:    ఆటవానికివలనఁ దో డయతనఁ బద్రికస్కృత

    గాటప జీవుని కెతత కెపైవసమో పగకస్కృత
చ. 1:     చాట చదివనవలల్ల సారెనఁ దలతపతచి యిచచ్చె

   పాటతచి యకణ వదత పగకస్కృత
      తేటగానఁ దొలిల్లనఁట జనత్మిము దచిచ్చె య జనాత్మిన నిచచ్చె

    చటకి మాటకి యిచిచ్చెన దిచచ్చెనఁ బద్రికస్కృత
చ. 2:    వకక్కచో నుతడినవాని నొకక్కచోనఁ బొడచటూపతచను

  పకక్కన పాసికవదత పగకస్కృత
    దుకిక్కనేలనఁ జలిల్లన వతుత్తి ల కొటార కెకిక్కతచ

   వకక్కటే యనేకముగా నొనరితచనఁ బద్రికస్కృత
చ. 3:    మనసులోనఁ దలనఁచితే మరత్మిముల గరనఁగితచ

   పనివడి యితదద్రిజాలమెపై పగకస్కృత పగకస్కృత
   యేనలేని శ్రీవతకటేశ య జీవులక

   పనిగొతటవ సతసారఫలము య పగకస్కృత



ప.అ.రేక: 0066-02 భౌళ సత: 15-377
పలల్లవ:    అపప్పుడుగాని తలనఁప అలవాటపై వుతడదు

   వుపప్పుతలల్ల తతత్తిత్త్వాజాజ్ఞనికి వహితపచ నుతడనఁగవలను
చ. 1:      సాలీని మత పడుగ చరిసేసే యతదే యుతడు

   గాలిప బెతడుపపై వనఁటకాని కతడును
    వాలయితచి దస్కృషిట్టి వతటవానికి గఱిపపై నుతడు

    య లీల తతత్తిత్త్వాజాజ్ఞనికి యచచ్చెరికెపై యుతడవలను
చ. 2:     దునేన్నవానికి మనసు తొలతనఁ జాలపపై నుతడు

   పనిన్న జూజరికి నాటపపై నుతడును
   సనన్నలనఁ గోమటచటూప సరకలపపై నుతడు

   యనన్ననఁగానఁ దతత్తిత్త్వాజాజ్ఞనికి యచచ్చెరికెపై యుతడవలను
చ. 3:      భటూమలో దొతగక చితత పొదుద పపైనే వుతడు

   కాముకని తలపోనఁత కాతతపపై నుతడు
   ఆముకొని శ్రీవతకటేశనఁ డతతరాతత్మియపై యుతడును

   సాముగా తతత్తిత్త్వాజాజ్ఞనికి సాధితపచ నుతడవలను



ప.అ.రేక: 0066-03 బౌళ సత: 15-378
పలల్లవ:    ఇటవతటవారల నెటట్టి బోధితచనఁగ వచచ్చె

   కటలప బుదుద్ధ లచే కతదుదుర తాము
చ. 1:  పాపపణతకరత్మిదేహి పసిరికాయపరవు

 కూపములోనికపప్పు దురద్గీణబదుద్ధ నఁడు
   దపము వనఁటమస్కృగము తగని యాసదకానఁడు

     దటూపము కాకి భకిత్తి యతదును లేని వానఁడు
చ. 2:   మతచతచలపవానఁడు మదదలలోని యలక

   వగతయపై కోరెడువానఁడు వలలో మను
   కతలప టహతకారి గతడెమనఁది చితబోతు

   అతకాముకనఁడు జిగ రతటకొనన్న పకిలి
చ. 3:    దేవతాతతరపరనఁడు తేనెలోనఁ బడిన యనఁగ

   భావతచి కావనివానఁడు బెసి కొకెక్కర
  శ్రీవతకటాధీశవ్వెర సేవతచక మోక్షానకనఁ

   బోవల ననేటవానఁడు బటూరగపపై చిలకా



ప.అ.రేక: 0066-04 లలిత సత: 15-379
పలల్లవ:  వచారపరలల వవకలల

   పచరితచి తలిసి యాపగిది నడవునఁడ
చ. 1:    చేసినపణతమువలల్ల చెలనఁగి దేవత లపైరి

   ఆసరినఁ బాపమువలల్ల నసుర లపైరి
  దాసరితనమువలల్లనఁ దగ నారదాదులపైరి

     వాసి నితదవవ్వె రెకక్కడొ వడి నెతచ కొనునఁడ
చ. 2:   ఘనరాజసగణన కలగ నిహలోకము

  అనిశమునఁ దామసాన నధగత
   మొనసి సాతత్తిత్త్వాకమున మోక్షము సిదిద్ధతచ

   ననుపమ పదమేదొ అది యతచకొనునఁడ
చ. 3:    పరగ దేహమటూలము పాబ్రాకస్కృతమయిన మాయ

   అరాసి యాతత్మి నీడేరచ్చె నలమేలత్మితగ
  సిరల నతతరాతమ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

    సరి నితదు మ బద్రిదుకజాడ యతచకొనునఁడ



ప.అ.రేక: 0066-05 గజజరి సత: 15-380
పలల్లవ:     దపైవము చేసిన సేనఁత తపప్పుతచ రాదు

   కావలసిన పనుల కాక మానవు
చ. 1:     పొతకము గానివానికి బుదుద్ధ లనిన్న నేరిపనా

    వతకర కొతకరే కాని వశము గానఁడు
    సతకనఁ బటూస దచిచ్చె యతతసాననఁబటట్టి తోమనాను

   సుతకితచి ముతతముతోడి సటూటకి రాదు
చ. 2:    యలమతోనఁ గరటూప నెతత సితగారితచినాను

   అలయికలే కాని అతదము గాదు
    మలసి యితత్తిడి దచిచ్చె మాడలగానఁ జేసితేను

    కల సహజమే కాని కనకము గాదు
చ. 3:     యిరవుగా నిగద్గీడికి నెతత పతడిల్ల సేసినాను

   పొరపొచెచ్చెమె కాని పొతదనఁగ రాదు
   సరగ శ్రీవతకటేశవ్వెర దాసునఁడెపైతేనఁ గాని

   సరి నేమటా జాజ్ఞనము సమకొనరాదు



ప.అ.రేక: 0066-06 దేసాక సత: 15-381
పలల్లవ:      నీ యుపకారమే మాక నిలిచే దితతే కాక

    యేయడా నీ యుదారతవ్వె మేమని నుతతతును
చ. 1:      నీ కరణ నాకే పనికివచచ్చెనఁ గాక మఱి

     యకడ నా భకిత్తి నీక నెతదు కెకక్కను
     కెపైకొని నాక నీ రక్షకతవ్వెము ఫలితచనఁ గాక

     నీక నా సేవల వతక నితడే దేమ
చ. 2:      నీవు ననున్న వదకి మనిన్నతచేదే యకక్కప గాక

    భావతచి నేనఁ దలనఁచే లభము నీకేమ
      దేవ నీవు చన వచేచ్చెదే నాక గఱి గాక

    పూవులనేనఁ బటూజితచనఁగ పొతదేది నీ కేమ
చ. 3:       యిటేట్టి నీవు నాక వర మచేచ్చెదే ఘనత గాక

     నెటట్టిన నేనఁ గొలవనఁగ నీ కయేత దతతా
    గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కోరి నీక శరణతట

     వటట్టిన వనయమే కాక వచేచ్చెది నీ కేమ



ప.అ.రేక: 0067-01 గజజరి సత: 15-382
పలల్లవ:     అతతరతగములో నునన్న హరియే గత గాక

    చితతతచి మొకిక్కతేనఁ దానే చేకొని రకతచను
చ. 1:    పటట్టితచిన కరత్మిమే పోషితచకతడు నట

   బెటట్టి గా మనసే మరపతచ నట
   పటట్టియిన దేహమే బతమాలితపతచ నట
    చటట్టిము లవవ్వెర యతచి చటూచిననఁ బాబ్రాణకిని

చ. 2:     పకక్కన వతత్తినభటూమ పతట వతడకతడు నట
   యకక్కడా మాయే భద్రిమయితపతచ నట
    అకక్కరతోనఁ జేసిన పణతమే కటట్టివసు నట
    దికక్కదస యవవ్వెర య దేహినఁ గరణతచను

చ. 3:     ఆసలనఁ బెటేట్టి పాయమే అటమట మౌనట
    చేసే సతసార మజాజ్ఞనినఁ జేయు నట

   వసారక యితతకూ శ్రీవతకటేశనఁ డేలికట
   మోసపచేచ్చె వారెవవ్వెర ముదమే జీవునికి



ప.అ.రేక: 0067-02 శదద్ధవసతతత సత: 15-383
పలల్లవ:      ఓడల బతడల్ల వచచ్చె నొగి బతడో ల్లడ లకక్క

   యేడా నహతకార మేల యఱినఁగినవారికి
చ. 1:     సులవుననఁ గొనాన్నళల్లక నరలే సుర లౌదుర

   అల సురలే నరలౌదుర మనఁద
   జలమయమెపై యుతడు జగమెలల్ల నొకవళ

    జలమతదే భటూమ పటట్టి జగము గానిప్పుతచ
చ. 2:     యరీత నొకానొకపప్పు డేనుగ దోమయపై పటట్టి

   ఆరయనఁగా దోమ యేనుగెపై పటట్టి ను
    చేరి కాలగతులను చనఁకట వనెన్నల నొతుత్తి
   పేరి వనెన్నల చనఁకటనఁ బెడనఁబాయనఁజేసును

చ. 3:     పరగ భాగతవశన బతటేల్ల దొర లౌదుర
   అరదుగ దొరలే బతట ల్లదుర మనఁద

   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డేలికని కొలిచ్చెతేను
   పరము నిహము నొకక్కపగిది కలగను



ప.అ.రేక: 0067-03 నాట సత: 15-384
పలల్లవ:    అలసితని పణతపాపముల ఆకలినఁబడి నేను

     గెలిచితని నినున్ననఁ గొలిచి యితకనఁ గీరిత్తితపచ నిరత్మిలనఁడనెపైతని
చ. 1:        యితక నేను య పదునాలగ లోకముల చొచిచ్చె యనాన్నళళ్ళ దపప్పుతచకొనువానఁడ

       యితక నేను నేనఁ జేసిన దానతబుల చటూప యతదానఁకానఁ బెననఁగెడువానఁడ
       యితక నేను నా పతగమతుగ ల నడుమ నెటట్టి దానఁగనఁ గలవాడ
       యితక నేను యిల దివతతీరస్థిముల వతటవతట నెకక్కడని పారేడనఁ గలవానఁడ

చ. 2:        యితక నేను నానాదేవతల మఱనఁగనను యేది గొలది దొబబ్బునఁ గలవానఁడ
      యితక నేను బహు జతతురటూపముల గెపైకొని యేపగిదిని బొతకనఁగలవానఁడ
      యితక నేను మతతగముల జపతచి యేరీత మాయల గెలిచేటవానఁడ
      యితక నేను సతసారము చటూప యేమని నమత్మితచనఁ గలవానఁడ

చ. 3:       యితక నేను నీ దాసునఁడనెపై ఇటవల నుతడనఁ గలవానఁడ
       యితక నేను నీవ గత యని యిహమునఁ బరమునఁ జేకొనువానఁడ
    యితక నేను అలమేలమతగక యశవ్వెరనఁడవపైన శ్రీవతకటేశ
    యితక నేను ఆచారతననుమత హస్కృదయములోపలనఁ దలనఁచవానఁడ



ప.అ.రేక: 0067-04 బౌళ సత: 15-385
పలల్లవ:    పరషోతత్తిమా అనిన్నటలో పూసలలో దారమవ

   వరవఱినఁగి ని నేన్నపొదుద ను సేవతచనఁగవలనఁగాని
చ. 1:    కదలను గాలి నీవు కదలితచితే

   పొదలను ససతముల నీవు పొదలితచితే
   వదకితే కీల నీవ వశవ్వెతబునక

    పదిలముగా నిను వదకి పటట్టినఁగవలనఁ గాని
చ. 2:     కాలమునఁ గరత్మిములో నీవు కానరాక వుతడి

   నేలయు మనున్నను నీవ పాలితపచనాన్ననఁడవ
     నీ లీలలపైన బొమత్మిలట లివ నీచేత నాడని

     కోలముతదుగా నీ సాకారము కోరి చటూడవలనఁ గాని
చ. 3:     యితుత్తి వు వరముల నీవ యిట శ్రీవతకటగిరిని

   మొతత్తిమెపై యలమేలత్మితగతో ముద మలరనఁగాను
    బతత్తితో నినునఁ గొలిచినవారికి పరసవదివ నీవ

     కొతత్తిలగా నినేన్న నమత్మి కొలిచి బద్రిదుకవలనఁ గాని



ప.అ.రేక: 0067-05 సౌరాషట్టి సత సత: 15-386
పలల్లవ:      మానరాదు నేనఁ దపప్పుల మఱి యనిన్న చేసినాను

   కానిమత్మిని నీక నిటేట్టి కరణతచవలను
చ. 1:      వడుకెపైన నీ దేవుల వనన్నపము వని కాని

    యడులేని నీ బరదు లతచి కాని
   పాడికొని నామముల పగభావాన నెపైననఁగాని

     యేడనెపై నా నీ దాసునఁడ నెతచి కావవలను
చ. 2:       నమత్మి నినున్ననఁ గొలిచ్చెన నా గరనినఁ జూచి కాని

   కమత్మికొని నాదపైనతము కనెపైననఁ గాని
    వుమత్మిడి నీకనఁ గలగ నుదారతవ్వెముననఁ గాని

   పమత్మి ననున్న రకతచి బద్రిదికితచవలను
చ. 3:     హరి నాలోపల నునన్న సమత్మితధముననఁ గాని

   నిరత నేలికలపైన నెపాననఁ గాని
  పరగ నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశ
   హరి నాకనఁ బద్రితతక్షమెపై ఆదరితచవలను



ప.అ.రేక: 0067-06 భటూపాళత సత: 15-387
పలల్లవ:      ఏమ సేయుదును నా యుదోతగముయతతో నా యాసదము

     కామతతునఁ గాని యితదులో నొకటనఁగలగదు వస్కృధ మనోరాజతము
చ. 1:   ఆకరషితచనఁ దలతతును అపత్సరోగణములను

   కెపైకొని దేవతాసమతనినఁ గనునఁగొననఁ దలనఁతును
   యేకముగా బద్రిహత్మిదిలోకము లేలనఁ దలనఁతును

    దాకొని నిదిద్రితతు నతతలోన హరినఁ దలనఁచినవానఁడనఁగానెపైత
చ. 2:    ఒకపరి యశవ్వెరనఁడ నౌదును వహపోహలను

  పగకటప పటట్టిణగోపరపాబ్రాకారతబుల సస్కృజితతును
     సకలము భోగితచినవానఁడ నౌదు చవు లటూరకే కొతదును

     అకటా అతతలో భిక్షాన కేనఁగదు హరినఁ గొలిచినవానఁడగానెపైత
చ. 3:      తలనఁచినచోటకి నేనఁగనఁ దలనఁతును తగనఁ జనన్నవారిని బద్రిదికితతును

     మలసి యతతలోనఁ బనులకనఁ బలిచిన మఱియనిన్నయు నేమఱతును
     చెలనఁగచ నలమేలత్మితగ వభునఁడ వో శ్రీవతకటగిరి నిలయా

    నెలకొని ననిన్నట రకతచనఁగదవ నిను సేవతచేవానఁడనఁగానెపైత



ప.అ.రేక: 0068-01 గతడకిగయ సత: 15-388
పలల్లవ:      ఎతత బలిమ సేసినా నేమ పనికి వచచ్చెని

   మతతు కెకక్క భాగవతమహిమనే కాక
చ. 1:   భవపాశబతధముల పకక్కననునఁ దగనా

   వవరితచి హరి గొలిప్పు వనన్నవతచకా
   ధుగ వమెపైన యనాది దురితముల వాసునా
  చవగాను తరమతతగము జపయితచకా

చ. 2:    అకక్కజప కామకో శ్రోధము లతతలోనే మానునా
  మొబ్రాకక్కచ గోవతదునక మొఱవటట్టికా

    వకక్కసప కరత్మిముల వడిచి తానే పోవునా
  మకక్కవతో శ్రీవపైషరవమతము గెపైకొనకా

చ. 3:    కదిమ నా యజాజ్ఞనాతధకార మడనఁగనా
  యదలోన శ్రీవతకటేశనఁ గానకా

   సదరాననఁ బొదిగిన చతచల ముడుగనా
   మొదల నలమేలత్మితగ ముదలనే కాకా



ప.అ.రేక: 0068-02 నాట సత: 15-389
పలల్లవ:     ఎకక్కడ దానఁగనఁగ వచచ్చె నితక నీకను

     పకక్కన నీ దాసు లలల్ల బద్రిదికిరి యితకను
చ. 1:    పతతాన నెకక్కడానఁ జికక్కవడని యటట్టివానఁడవు

   చితతల నీ కథలలోనఁ జికక్కకొతటవ
   యతతపైనా నీ మహిమల నెతచరానివానఁడవు

   దొతతర సహసగనామాదుల నెనిన్న కెపైతవ
చ. 2:   సరగ నెవవ్వెరిచేత సాధితపరానివానఁడవు

    వరసి నీ భకిత్తిచే సాధుతతడ వపైతవ
   సురలక నీ గఱతు చటూపరానివానఁడవు

  బరదులచే గఱతు పటట్టితచకొతటవ
చ. 3:   వదములచే నీరటూప వదకరానివానఁడవు

  పోదితో శ్రీవతకటాదిద్రినఁ బౌడచటూపేవు
    యేదస నీ వకక్కనఁడవ యేలికెపైన వానఁడవు

   మేదిని యలమేలత్మితగ మెడనఁ గటట్టి కొతటవ



ప.అ.రేక: 0068-03 సాళతగనాట సత: 15-390
పలల్లవ:     దేవ దేవ నీ దివతమహిమ లివ

   నీ వకక్కనఁడవ నిఖలక రత్తివ
చ. 1:    అనిశము సురలక నట రక్షకనఁడవు

 దనుజలక లయాతతకనఁడవ
  దినమునఁ బతాళల్లక తస్కృపత్తికరతడవు

  జనుల కెలల్ల సతసారసుఖమవ
చ. 2:   మునులక సతతత మోక్షపగదునఁడవు

 ఘనగగహములక కాలమవ
   అనయము సిదుద్ధ ల కక్షయ ఘుటకవు

  నినునఁ గనువారికి నిధనమవ
చ. 3:  బహువదములక పరమారస్థితబవు

  సహజ జగములక శరీరివ
  మహిమల నలమేలత్మితగక మగనఁడవు

  యిహమునక శ్రీవతకటేశ వరదునఁడవ



ప.అ.రేక: 0068-04 రామకిగయ సత: 15-391
పలల్లవ:    పతతముతోడుత మెఱస నిదివోపగకస్కృతమటూలమెపైయ సతసారము

    యతతటవారము నేమట గెలవనఁగయశవ్వెరనఁడే దయనఁ జూచనఁగాక
చ. 1:     అనాదికాల పగవాహము అఖలజీవులక య సతసారము

     వనోదమెపై జరగచనన్న దిద వషరలీలయపై య సతసారము
    పనివడి యపప్పుడు కలప్పుకలప్పుమున బద్రిహత్మిసస్కృషిట్టియగ యసతసారము
     పనగొని పల చటట్టిరికతబులతోనఁ బెరగచ నుతడును సతసారము

చ. 2:    మాయలకెలల్లను వునికిపటట్టిగచ మరిగితచనిద యసతసారము
    కాయజచేతను నానావకార కలిప్పుతమెపైనది య సతసారము

     పాయము ముదిసిననఁ బోనీక సతతానపరతపరెపైనది య సతసారము
    మోయనిమోపపై అతటకొనన్నదిదముతదు వనకలను య సతసారము

చ. 3:       చిమత్మి రేనఁగచనునఁ బురాకస్కృతతబుననఁ జిగిరి చనిద య సతసారము
      తమత్మిలగా ముతదరి కోరికెలను తీగెల వారీ నీ సతసారము

   పమత్మి యితతలోనలమేలత్మితగక పతయగ శ్రీవతకటేశవ్వెరకరణను
      నెమత్మిది నితని దాసునినఁగానఁ జేసి నెరవరిచే నీ సతసారము



ప.అ.రేక: 0065-05 ధనాన్నసి సత: 15-392
పలల్లవ:      ఏ వుపాయము నెఱనఁగ యిద నీక వనన్నపము

   శ్రీవలల్లభ నీవ రకతచకోనీ బతటను
చ. 1:     కొతదర తపోమహిమనఁ గోరి దొడడవా రవుదుర

    పొతదనఁ జదివ కొతదర పూజత లౌదుర
    కతదువ పణతమున సవ్వెరద్గీ మేలదుర కొతదర
    ముతదే నేనెపైతే నీ ధరత్మిమున నుతడేవానఁడను

చ. 2:      తమ యాతత్మినే తలనఁచి ధనుత లౌదుర గొతదర
     తమరి దానాల చేసి దివుత లౌదుర గొతదర
    నెమకి కాయసిదిద్ధచే నితుత లౌదుర గొతదర

   పగమదాన నేనెపైతే నీ పగభావమువానఁడను
చ. 3:      గటట్టిగా సతతమే ఆడి ఘను లౌదుర గొతదర

   పటట్టిన వగతములను బద్రిదుకదుర గొతదర
   యిటట్టి యలమేలమతగ నేలిన శ్రీవతకటేశ

   పటట్టి నేనెపైతే నినున్ననఁ బాడేటవానఁడను



ప.అ.రేక: 0065-06 లలిత సత: 15-393
పలల్లవ:    ఎతతపగతాపమో నిధి యతచి చటూచితే

    వతతలేల నినున్న సేవతచ టతత కాక
చ. 1:     ముపప్పురి నీ సతకలప్పుము ముతచి బద్రిహేత్మితదాబ్రాదులపైన

   తపప్పుతచలేర మఱి దానఁటా లేర
     యపప్పుడెపైనా దపైతుతలపపై యతత్తిన నీ చే చకగము

    తపప్పులేర నీ మహిమ తలియా లేర
చ. 2:      అముక నీవు మనిన్నతచే నతటే ననాది కరాత్మిల

    యేమటా మానుప లేవు యిపప్పుతచా లేవు
    నేమతచక లోకాలపపై నీవు పరాకెపై వుతడితే

   పేగమత బెడరేనఁచలేవు పననఁగా లేవు
చ. 3:     చేరి నీవు మమేత్మిలితే చేసిన యపరాధల

    మారకొన లేవు మఱి మలయా లేవు
  గారవాన నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశ

     య రీత నీవ కాక యితరల లేరటూ



ప.అ.రేక: 0069-01 సాళతగనాట సత: 15-394
పలల్లవ:      నినున్న వసారితచ నేల నీ దానఁకా నేల

    మనిన్నతచని వారికి నీ మహిమలే చాల
చ. 1:      హరి నీ నామమే చాల నతదరిపాపాల మానప్పు

    సరి నాపద లడతచ చకగమే చాల
    అరలనఁ దగటారచనటట్టి నీ సత్మిరణే చాల

    పర మొతగను నీపపై భకిత్తియే చాల
చ. 2:       దేవ నీ కథలే చాల తగి దురద్గీణల మానప్పు

     మటూ వతక కరత్మిము దరచ్చె ముదద్రిలే చాల
    భావతచి దునఁఖ ముడుప పాదతీరస్థిమే చాల
    కెపైవసమెపై రకతచ నీ కెపైతకరతమే చాల

చ. 3:     సతతతసుఖ మయత నీ శరణగతయే చాల
     చితత లలల్ల మానుప నీ సేవ చాల

  బతతనే యలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
   అతతటకి నీ యభయహసత్తిమే చాలను



ప.అ.రేక: 0069-02 గళ సత: 15-395
పలల్లవ:      ఇతత సేసినవానఁడవు యినఁక న నేన్నలక పోదు

    చితత దర నీవ రకతచకొతట గాకా
చ. 1:     మకక్కవ నీతో నేను మాటాడి యఱనఁగదునా

   చొకక్కప నీవపైన రటూప చటూపతవా
    నికక్కము నీ వుతడేట నెలవు దలిసితనా

      చికిక్క నీవ నా మది నిలిచ్చెత వతతే కాక
చ. 2:     కోరి నీ యవతారాల కూడిమాడి యాడితనా

   యేరీత నెపైనా సేవ సేయితచకొతటవా
    నేరిచి వకనానఁడెపైనా నినున్న నేనఁ దలనఁచితనా
     వరకే నీ కస్కృప నాపపై నుతచితవ గాకా

చ. 3:     యనన్ననఁడెపైనా నినున్న నేను యనసి కొలిచితనా
   నినన్న దేవ రనుచ నెమకితనా

  పనున్నగా నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశ
    తనన్ననఁగా న నున్నదద్ధరితచితవ నీవ కాక



ప.అ.రేక: 0069-03 లలిత సత: 15-396
పలల్లవ:     అతదుకే నాపపై దయ దలనఁచ మాతురబతధునఁడవు

     యితదరిలో నా దపైనత మేమని చెపేప్పు నినఁకను
చ. 1:      నేరని వచిచ్చెనచోట నీ మొగమే చటూతునఁ గాని

   యేరీతనఁ బరిహరితప నే నోపను
     తీరని పాపము లతటతే నారాయణ యతదునఁ గాని

   పేరకొని యది వడిపతచకొన నెఱనఁగ
చ. 2:     పరల నాఫయినఁ గినిసితే భావతతునఁగాని నినేన్న

    బరద నేనెపై మలసి తపప్పుతచకో లేను
    సరి నాపదపైతే నీకే శరణతబు చొతుత్తి నఁగాని

  వరలకనఁ జెపప్పుయటేట్టి వడిడతచకోనఁజాలను
చ. 3:      కడునఁ జితతపైతే నీవు గలవని వుతదునఁ గాని

    దిడముగా నా బుదిద్ధ తపప్పునఁగ లేను
  అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగపత

 బడివాయకతదుగాని బయపడనేనికను



ప.అ.రేక: 0069-04 మధతవవత సత: 15-397
పలల్లవ:  ఏపాటవారికి నాపాటవానఁడవు

  చేపటట్టినవారిని చేకొని రకతతువు
చ. 1:    వనన్నపముల సేయువారి వనన్నపముల వతదువు

   సనున్నతతచే వారిని సార మెతతువు
    కనున్నలనఁ జూచేవారినఁ గడనఁగి నీవు చటూతువు
    వునన్నవారి కెలల్ల నీవు వరకే వుతదువు

చ. 2:   కొలిచినవారల కొలవు లీడేరితతువు
  తలనఁచినవారల దతడ నుతదువు

  వలసినవారికి వరము లొసనఁగదువు
   తలియనివారల తరవు నీ వలల్లవు

చ. 3:    శరణు చొచిచ్చెనవారి సరవతోనఁ గాతువు
    సరగ నీ వారికినఁ జన వతుత్తి వు
   యిరవపై యలమేలత్మితగ నేలిన శ్రీవతకటేశ

  మడుగనివారికి మటట్టి తో నుతడుదువు



ప.అ.రేక: 0069-05 మాళవగళ సత: 15-398
పలల్లవ:       ఈశవ్వెరా నా భావ మది యటట్టి నన్నదో నీ తలనఁప

     శశవ్వెతునఁడ నీ చితత్తి మేసతగతో నా భాగతము
చ. 1:     కతలలో నినునఁ జెపప్పునఁగా వనుటే కాని

     కత నెటట్టివానఁడ వౌతా చేరి తలియనఁగ లేదు
    గత నీవు గలవననఁగా వదకదునఁ గాని

    తతతోడ నీ మటూరిత్తి దరిసితచ లేదు
చ. 2:       గతగ నీ తీరస్థి మననఁగా మునినఁగి తేల గాని

     ముతగరల నీ పాదము మోవనఁగా మోపట లేదు
     అతగప వదము నీ మా టననఁగానఁ జదివనఁగాని
    కతగన నీవు మాటాడనఁగా వనుట లేదు

చ. 3:      అల వపైకతఠము గల దననఁగానఁ గోరట గాని
     యిల నీ వతకటాదిద్రిపపై వల మెలనఁగట లేదు

 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర
     కలిగె నీ కస్కృప నాకనఁ గడమ లేదు



ప.అ.రేక: 0069-06 గతడకిగయ సత: 15-399
పలల్లవ:      ఎతత మతదమేళము యే మననఁగ వచచ్చె నాక

     చెతత నీవు నాకనఁ బని చెపప్పువలనఁ గాక
చ. 1:      నే నీక బతటను నీవు నా కేలికవు

    ఆనుకొని హదద నుతడుమని యటట్టి నియమతతు
     నానానఁటకినఁ బేరకొని నతటన నే రీతనఁ బలతు

     కానీలే నీ వళ లఱనఁగక యటట్టి దలనఁతు
చ. 2:     యేదపైనా నాసపడి యటట్టి ని నన్నడుగవచచ్చె

    సదితచి నీ భావ మెటట్టి జూడవచచ్చెను
    పాదుగా సతపదలకెపై పను లటట్టి గొనవచచ్చె
    యేదనఁసనఁ జితత్తి మెఱనఁగ కేగత వనన్నవతతు

చ. 3:     యపప్పుడెపైనా నెటట్టి వచిచ్చె యదుట నిలవవచచ్చె
     చిపప్పుల ని నన్నతట యటట్టి సేవ సేతును
  అపప్పునఁడ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగపత

    కపప్పు న నేన్నలితవ కాదన నెటట్టి వచచ్చె



ప.అ.రేక: 0070-01 గతడకిగయ సత: 15-400
పలల్లవ:     ఇతచకతత ధరత్మిములో నునన్నది యితదరి మేలనునఁగీడును

    వతచనతోడుతనఁ గెపైకొననఁ దలనఁచిన వారలనేరవు లితతేకాని
చ. 1:      నరకము లనుభవతచిత నని తలనఁచిన నలినఁజెడునఁబాబ్రారబస్థి కరత్మిముల

    పరదారాదులనఁ గలయనఁ దలనఁచిన పాపములలల్లనునఁ జటట్టి కొను
     సురల చరితగము వనినయతతలో సుకస్కృతయపై వలయునఁ బురషడు

    దురితచితుత్తి ల వధతబుల వతటే దుషక్కస్కృతతములకను గఱియిగను
చ. 2:      చచిచ్చెనభావమె బద్రితకిన యపప్పుడు శరీరసుఖముల మఱచిన ముకత్తి నఁడు

      యిచచ్చెల మస్కృతునక వభవము సేసిన యేడక నెకక్కదువస్కృధ వస్కృధ
     మెచచ్చెగ నొరలక నిచిచ్చెన యరస్థిము మనఁదమనఁద ఫలియితచ

     తచిచ్చె లోభమున దానఁచిన ధనముల తీరక భటూగతమెపైయుతడు
చ. 3:    యిలవలపపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర నెఱినఁగికొలిచినను భవమడేరను

     పలకరత్మితబుల నెతత దొరలినా పగయాసములే కడు ఘనము
   అలమేలత్మితగ పరషాకారమున ఆచారతననుమత మెలనఁగను

     వలవని లవుల వశగతునఁడెపై నను వానిచతదముల హరియే



ప.అ.రేక: 0070-02 మతగళకౌశిక సత: 15-401
పలల్లవ:     ఇతతకతట మఱి నీవు యేమ సేతువు

      పతత మారకో రాదు నా భావము నీ చేతది
చ. 1:    పలిచితే నాలికపపైనఁ బెనగొని వునాన్ననఁడవు

   తలనఁచితే మదిలోన దకిక్క వుతదువు
   యలమనఁ జాచితే కనున్నలదుటనే వునాన్ననఁడవు

   కొలచి బద్రితకేవారికొలనఁది భాగత మనఁకను
చ. 2:    చేరి నినున్ననఁబటూజితచితే చేతలో నునాన్ననఁడవు

 ఆరగితచమతటే కళల్లతదుకొతదువు
    నేరపతో మొకక్కకొతటే నీపపై భకిత్తి చేకొతదువు
    కూరిమనఁ గొలిచే వవకల భాగత మనఁకను

చ. 3:   సతుత్తి గానఁ జదివతేను చదువలతదునాన్ననఁడవు
    వతత్తి నినున్ననఁ బొగడితే వదద నుతదువు
  హతత్తి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగపతని

     చితత్తిము రా సేవతచే జీవుల భాగత మనఁకను



ప.అ.రేక: 0070-03 గతడకిగయ సత: 15-402
పలల్లవ:    జగమెలల్ల నఁ జూచితని చనవరలపై యునాన్నర

    అగపడి యవవ్వెరినఁ గా దనవచచ్చెను మాకను
చ. 1:     అతదరి భద్రిమయితచేది అదిగో నీ వషరమాయ

     పొతదుగా సస్కృషిట్టి యలల్ల నీ పతుగ నఁడెపైన బద్రిహత్మిదే
   యతదును సతసారము సేయితచేవానఁడు మనత్మిథనఁడు

     చెతది యవవ్వెరినఁ గా దని చెపప్పువచచ్చె మాకను
చ. 2:      సరవ్వెము నీ యాజజ యని సతకలప్పుము చెపేప్పుర

     వురివ్వె నెతత్తినఁ బెటట్టి కొని వునాన్ననఁడు నీ శేషనఁడు
     పరివ్వె నీ మహిమ వషరపాద మట ఆకాశము

    నిరవ్వెహితచి యవవ్వెరితో నెటట్టి కొనే మనఁకను
చ. 3:    జలధి పానుప్పు రవచతదుగ ల కనున్నల

    నెలవు బద్రిహత్మితడము నీ కితతా నటే
  యలమ శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగపతని

     తలనఁప నెవవ్వెర నీ చితత్తిము పటట్టి రినఁకను



ప.అ.రేక: 0070-04 భటూపాళత సత: 15-403
పలల్లవ:       జగనాన్నథా నీ కొకక్కనికి శరణు చొచిచ్చెతమ కావనఁ గదే

      అగపడి మాలో నునాన్ననఁడ వనుచ నానత యిచెచ్చెను మాగరనఁడు
చ. 1:      కలదు వకానొక యదస్కృషట్టి మతదుర కనునఁగొనలే రెవవ్వెరను

     తొలత జనితచిన జనత్మిము లతతుర తలియ నశకతముల
      యలమని సవ్వెరద్గీము గలదట ముతదర కెకక్కడ నునన్నదొ మనున్నలపపై

      వలపల నిటట్టి వశేషతబుల నే వతకనఁగ నా తరమా
చ. 2:      పొదుగకొనన్న దిదే కరత్మిమె యతదుర పొడచటూపటలే దకక్కడను

     యదిటది మాయాకలిప్పుతమే యట యటల్ల గరతుపడు మాకను
     కదిసి చరాచరములక నెపప్పుడును కాచకొనన్నది వధియని చెపేప్పుర

      వదితములపై నవ యకక్కడెకక్క డని వతకనఁగ నా తరమా
చ. 3:     అనుభవతచవానఁ డాతుత్మినఁడే యతదుర అణురటూపత బనితలనఁచనఁగరాదు

       తనువు సాధనము సరవ్వెతబున కట తగ లిద కతటమ దస్కృషట్టిముగా
   ననయతబును శ్రీవతకటేశవ్వెరా యలమేలత్మితగ వభునఁడా

       నినున్ననఁ గొలిచిత నినిన్నటకీ నెలవుగా నీ మహి మెఱనఁగనఁగ నాతరమా



ప.అ.రేక: 0070-05 దేసాళత సత: 15-404
పలల్లవ:    అతనినఁ బాడెదను అది వగతము

 చతురని శేషాచలనివాసుని
చ. 1:    సనకాదుల యే సరేవ్వెశనఁ గొలిచిరి

   అనిశము శకనఁ డెవవ్వెనినఁ దలనఁచె
   మును ధుగ వునఁ డేదేవుని సనున్నతతచె

  ఘననారదునఁ డేఘనునినఁ బొగడెను
చ. 2:    యలమ వభీషణునఁ డేదేవు శరణనె

  తలనఁచె భీషత్మి డేదపైవమును
   బల పగహల్ల దుని పాబ్రాణేశనఁ డెవవ్వెనఁడు

   యిలలో వసిషట్టి నఁ డేమటూరిత్తినఁ దలిస
చ. 3:   పరిగొని వాతనఁసుడేపరషనినఁ జెపప్పును

  తరముగ నరజ ని దికెక్కవవ్వెనఁడు
  మరిగిని యలమేలత్మితగపత యవవ్వెనఁడు
  గరిమల శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు



ప.అ.రేక: 0070-06 మేచబౌళ సత: 15-405
పలల్లవ:    సేవతచనఁడ మొకక్కనఁడ శ్రీపత యితనఁడు

   భావతచనఁడ మదిలోసనఁ బటట్టి నఁడ యరటూప
చ. 1:    అదివో గతగ పటట్టినయిలల్ల అహలతశపవమోచనము

   యదుట నీతనిపాదము లివ వునన్నవ
   సదరాన నటూరవ్వెశికి జనత్మిభటూమ భటూకాతతకను
    కదురెపై కూచతడే నెలవు కోమలతపనఁ దొడల

చ. 2:    అలరనఁగా గమలమున అతదునే పతామహుని
  కలిగితచిన నాభిబల మదివో

  అలమేలమతగక నట కౌసుత్తి భమునక
   నెలవపై సొముత్మిలచేత నితడుకొనన్న వురమటూ

చ. 3:     వరము లిచేచ్చె హసత్తిము వరసనఁ గటహసత్తిము
  అరదయిన శతఖచకగహసాత్తి లవగో

  సరి మకరపతాబ్రాల శశిసటూరతనేతగముల
   శిరసుపపైనఁ గిరీట మదే శ్రీవతకటపతకి



ప.అ.రేక: 0071-01 కేదారగళ సత: 15-406
పలల్లవ:     నీ వునన్నచోటే వపైకతఠము నెరసులమఱి చొరరాదు

    పావన మది చెపేప్పుది వదము పాటతపనఁగవలను
చ. 1:     దేవునఁడా నా దేహమె నీక తరమలగిరిపటట్టిణము

   భావతప హస్కృదయకమలమె బతగారప మేడ
   వవల నా వజాజ్ఞనాదుల వడుకపరిచారకల

   శ్రీవలల్లభా యితదులో నితరచితతల వటట్టికవ
చ. 2:     పరమాతాత్మి నా మనసే బహురతన్నతబుల మతచము

      గరిమల నా యాతేత్మి నీక కడు మెతత్తిని పఱప
    తరముగ నుజాజ్ఞనదప మునన్నది దివతభోగమె ఆనతదము

     మరిగిత నీ వునన్నయడల నినఁక మాయల గపప్పుకవ
చ. 3:      ననిచిన నా వరపలే నీక నారదాదుల పాటల

     వనయప నా భకిత్తియ నీకను వనోదమగ పాతగ
   అనిశము శ్రీవతకటేశవ్వెర అలమేలత్మితగకనఁ బతవ

    ఘనునఁడవు ననేన్నలిత వనఁక కరత్మిము లతచకవ



ప.అ.రేక: 0071-02 రామకిగయ సత: 15-407
పలల్లవ:    మఱి నేనేమ సేయనఁగలనుమాధవ నాశకిత్తిగలదిదియే

      నెఱవుగ భువలోనఁ గలిగిన వలల్ల నీ సొముత్మిలే కలవ
చ. 1:    ధరణధరా నా తపమననఁగా నేనఁటది

     యిరవుగ నా మనసు మనఁదతుత్తి ట యితతే నీక
    పరగనఁగ నాలోని భకిత్తి యననఁగా నేనఁటది
     సరగన నా యాతుమ నీక సమరప్పుణ యనుటే

చ. 2:      సుడిగొని నీపపై నా సుత్తి త యననఁగా నేనఁటది
      నుడిగిన నా నుడుగల నీక నోరనే యరిప్పుతచిత ననుటే

     వడిగా నేనఁ గెపైకొనన్న వగత మననఁగా నేనఁటది
    జడియక నీవానఁడ ననుకొనుచ శరణనుటే కలది

చ. 3:     శ్రీవతకటేశ నా శీలత బననఁగా నేనఁటది
      దావతపడక నీ దాసులక దానఁడ నే నను టతతే

     వవలగ నేనఁ బటూజితచే వధ మననఁగా నేనఁటది
   భావమున నలమేలమతగపతవ నీపాదములక మొకక్కటయితతే



ప.అ.రేక: 0071-03 బౌళ సత: 15-408
పలల్లవ:     నే నెతతవానఁడను నినున్న నడిగే నతటే

     వనుల నీ కత లలల్ల వనుటే కాకా
చ. 1:     అడిగిన నలగక యనుతల మఱి తటూరనఁ

 బలికినాను మారవలకకా
  కలనఁచిననఁ గలనఁగక కసరికొటట్టినాను

   ములగనివానఁడు గదా ముకిత్తికి నర ర్హినఁడు
చ. 2:     నగిననునఁ దా నగక నాతు లవవ్వెరెపైనానఁ

  దగిలి పననఁగినానఁ దగలకా
    వగచినా వగవక వగతము చెఱిచే మతటే

  మొగమోడకనన్నవానఁడే ముకిత్తికి నర ర్హినఁడు
చ. 3:    వఱిచినా వఱగక వషరభకిత్తి యడాటాస

 వఱపతచినా మఱివఱవకా
    నెఱవపై శ్రీవతకటేశ నీ పాదములే నమత్మి

   మొఱనఁగ లేనివానఁడే ముకిత్తికి నర ర్హినఁడు



ప.అ.రేక: 0071-04 రామకిగయ సత: 15-409
పలల్లవ:        సకల దేవతల నీ శరీరమని సరేవ్వెశవ్వెర నిను దలనఁచట మేల

      వకట మేల నిను యేకాగగబుదిద్ధని వడుకతో సేవతచే నినఁకను
చ. 1:   శివదురాద్గీరవగణధిప క్షేతగపాలక సహితముగా

    భువలో మముత్మిను పతచపూజగానఁ బటూజితతుర కొతదర
        తవరి యితదరను బతతనే పొతుత్తి ల దేవరలపై పొరి చటూప సేతు రని

      వవరముగా నినేన్ననఁ గొలిచిత నీ వ వహితచకొని రకతచవ
చ. 2:   బహు వదాతధరభేతాళ బద్రిహత్మిరాక్షసగణదుల

    సహచరనఁగా మముత్మినఁ గామతకరత్మిముల సారెభజితతుర కొతదర
    మహిమల చటూపచ వలప్పులదతడెపై మనసులవతతుల వదకదురనుచను

      వహితధరత్మిమని నిను శరణతటని వలయనఁగ నను దయనఁజూడనఁ గదే
చ. 3:   అతమాయాయతతగతతతగమత తాబ్రాతతర సాధనయుకత్తిముగా

      యితరల గొతదర చిలల్లర తరవుల యనయితచి మముత్మి నరిచ్చెతతుర
    తతనివ తమలో ననోతనతవరదద్ధము లనియపాయసహితము లనియును

     గత యతటని యలమేలమతగకను పత శ్రీవతకటేశనఁడ కావవ



ప.అ.రేక: 0071-05 దేసాక సత: 15-410
పలల్లవ:      ఇది నీ మాయో యితదద్రిజాలమో యేమయు నెఱతగను

     సదరప నా కరత్మివశతబున నే సతకలిప్పుతచెదనో యఱతగను
చ. 1:     నరకము లనుభవతచే యపప్పుడు నా యాతనాదేహతబు

     నరములతో నఱకదుర యమభటల నలియ దపప్పుటనఁ జరగను
     సరి నసిపతగముల నానఁట నమయ దతతపైనానఁ జిగిరితపచతడు

      వరసనఁ దపత్తిలోహ తపైలతబులలో వపైతుర పోవదు వను తగల
చ. 2:      అతతట నొకతలిల్లకడుపననఁ బుటట్టిదు అతకోమలమగ మేను మోచకొని

      వతతుల బాలత కౌమారయౌవన వయసులనఁ బెకక్క భావము కాదు
    కాతతలనఁ గవయుదు రకత్తిమాతసములనఁ గమత్మిట నటూరనుయేమటానఁ

     వతతగా నాహరతబుల గొతదును వన నానఁకలియునునఁ దరదు
చ. 3:      మెఱయనఁగనఁ గలలోన ననిన్నయునఁ గతదును మేలకాతచితే సటలౌను

     మఱచితనఁ దలనఁచత సరావ్వెపరాధముల మత యనిన్నయునేనఁ జేసితని
    తఱితో శ్రీవతకటేశ నాపాలిట దపైవమ యలమేలత్మితగపత
      గఱిగా నా వనన్నప మవధరితచ గోవతద గోవతద గోవతదా



ప.అ.రేక: 0072-01 సాళతగనాట సత: 15-411
పలల్లవ:      వదకి వదకి చొపప్పు లతుత్తి చను వచారితచిత నినాన్నళల్ల

     యిదివో కతటని శ్రీవతకటగిరి యదుటనే నీ శ్రీపాదముల
చ. 1:    ఘనతులసకాననతబులో కానఁపరము సేతు వననఁగాను

    అనిశముత్మినఁ బదత్మివనతబునను ఆడుచ నుతడుదు వననఁగాను
      నిను నీ దాసుల పాడేచోటల్ల నెలవపై లితతు వననఁగాను

     యినమతడలమున నుతడుదు వననఁగా యవట వని నేను
చ. 2:      పపైకొని క్షీరాతబుధిలో నెపప్పుడు పవళతచి వుతదు వననఁగాను

    వపైకతఠతబున వలనఁగొతదుచ సరవ్వెము భావతచే వననఁగాను
     దాకొని జీవులలో నెపప్పుడు నతతరాతమవపై వుతదు వననఁగాను
       లోకము నీవపై వుతడుదు వననఁగా లోలత నీమాట వని నేను

చ. 3:     పరమయోగీతదుగ ల తలపోయుచనునన్న భావముతో నుతదు వననఁగాను
    పరిపరివధముల పణతకరత్మిము పాయక చరితతు వననఁగాను

    గరిమల నెపప్పుడు అలమేలత్మితగ కౌనఁగిటలోవానఁడ వననఁగాను
     యిరవుగ శ్రీవతకటేశనఁడ వననఁగా యమాట వని నేను



ప.అ.రేక: 0072-02 లలిత సత: 15-412
పలల్లవ:    ఎతతటవానఁడవు నినున్న నేమని నుతతతును

    చితతల నీ కమరకతడనఁగా వచారితచే నేను
చ. 1:   పాలసముదద్రిములోననఁ బవళతచివుతడే నీక

  బాలనఁడవపైతేనే వనన్న బానఁతాయనా
   కాలమెలల్లను శ్రీకాతత కౌనఁగిటనుతడే నీక

    గోలవపైతే గొలల్లతలనఁ గడ వడు కాయనా
చ. 2:    పరమపదమునతదు బద్రిహత్మిమెపై వుతడే నీక

   పరిగి రేపలల్ల నాడనఁ బద్రియమాయనా
    సురల నెలల్ల నఁ గావ సులభుతడవపైన నీక

    గరిమెతోడనఁ బసులనఁ గాన వడు కాయనా
చ. 3:    యేపొదుద నితతముకత్తి ల నెనసివుతడే నీక

   గోపాలలతోనఁ గటూడుతడనఁ గోరి కాయనా
  బాపరే యలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశవ్వెర

   యేపొదుద నిటట్టి లీలల యితవాయనా



ప.అ.రేక: 0072-03 శ్రీరాగత సత: 15-413
పలల్లవ:    తలియదు నీ మనసు దేవోతత్తిమా

   సులభుతడవని వని చొరనఁబారీ మనసు
చ. 1:     చటూతును నీ మటూరితని చొపప్పుగానఁ గనున్నలదుట

   ఆతుమలోనఁ దలపోనే ననుచను అలవరచకొతదును
      నీత యతచి చటూచితేను నీ వతత నే నెతత

    యతల నా యగద్గీలికెక నే మనుచనాన్ననఁడవో
చ. 2:      నెటట్టి కొననఁ బటూజితతు నీవు నా వానఁడవ యతటా

   పటట్టిలోన నుతచి చకక్కనఁ బెటట్టి కొతదును
     యటట్టిది నా సాహసతబు యేమట నినున్న మెపప్పుతచిత

   నటట్టినడుమ ననెన్నటట్టి నవువ్వెతా వునాన్ననఁడవో
చ. 3:     నొడిగి నినున్ననఁ బలతు నోరనితడానఁ బేరకొని

  యడయ కెతదునాన్ననఁడవ యకక్కడెకక్కడ
  అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగపతవ

   వడి ననేన్నలిత వటవతట సుకస్కృతవో



ప.అ.రేక: 0072-04 పాడి సత: 15-414
పలల్లవ:      సతదేహ మెకక్కడా లేదు సతతోషితచ కొతట నేను

   కతదువ బద్రిహత్మినతదము గెపైకొతట నేను
చ. 1:      నునన్ననఁగా సతకీరత్తిన నా నోరి కిచిచ్చెత గనక

    ననున్న రకతతువ యనుచ నమత్మిత నేను
    పనన్ననానఁడె నీవు ననున్ననఁ బేరకొతటవ గనక

    యనన్ననఁగ నీడేరత్తి వని యియతకొతట నేను
చ. 2:      శ్రీకాతతునఁడ నీ మటూరిత్తి నా చితత్తిములో నిలప్పునఁగాను

    నాక నీవు గలవని నమత్మిత నేను
   దాకొని లోకములో నీ దాసునఁడనిపతచనఁగా

   యకడ నేలితవని యఱినఁగిత నేను
చ. 3:     కెపైవసమెపై నీవు నాక కలలో నానతయతనఁగా

    నావదద నునాన్ననఁడ వని నమత్మిత నేను
   యేవళ శ్రీవతకటేశ యదుటనే వుతడనఁగాను

  పావనమెపైయినిన్నటాను పగబలిత నేను



ప.అ.రేక: 0072-05 సాళతగనాట సత: 15-415
పలల్లవ:    గెలిచిత భవముల గెలిచితనఁ గామాదుల

     యిల నీ వలికవపైత వతక నేడ వఱప
చ. 1:       హరి నీక నే దాసునఁడ ననే దొక సలిగ

    వరసి యచచ్చె మోచిన దొక సలిగ
    అరయనఁ బద్రిసాదజీవ ననేట దొక సలిగ

     యిరవాయ ననిన్నటా నా కితక నేడ వఱప
చ. 2:     అటేట్టి నాలోన నునాన్ననఁడవనేట దొక బలిమ

    వటట్టి నినున్ననఁ బాడేట దొక బలిమ
    గటట్టిగా నీ భాగవతకరణ యొకక్క బలిమ
      యటట్టి నే నేమ సేసినా యితక నేడ వఱప

చ. 3:        వటట్టి నీవ గత యని వుతడే నేమ మొకక్క దాప
    వుపప్పుతలల్ల నీపపై భకిత్తి వకక్క దాప

     నెపప్పున శ్రీవతకటేశ నీ సేవ లొక దాప
     యపప్పుడు నీవ దికక్క యితక నేడ వఱప



ప.అ.రేక: 0072-06 కతతలవరాళ సత: 15-416
పలల్లవ:     మానరాదు నీ కితక మమునఁ గావవలను

    పేనిపటట్టి నీక నీవ బరదులపై వునన్నవ
చ. 1:     సరవ నినున్న భకత్తిరక్షకనఁ డని నారదునఁడు

    పరవడి లోకములనఁ బాడి పాడి చాటనానఁడు
    సరగ నీ యరస్థిములక శసనాలపై వదముల

   మొరయుచ బద్రిహత్మినాలద్గీ మొగముల నునన్నవ
చ. 2:   శరణగతవజద్రిపతజరనఁ డని వాలీత్మికి

    సురలక రామకథ చటూప చెపప్పు గఱిగాను
    పొరి నీ సుదుద లివ పరాణపతద్రికలపై

   పరగచ వాతసుల పటట్టిలలో నునన్నవ
చ. 3:     తారకబద్రిహత్మి మవని తగనఁ గాశిలో శివునఁడు

   యేరపరచి పాబ్రాణుల కెపప్పుడునఁ జెపప్పుచనాన్ననఁడు
      య రీత శ్రీవతకటేశ యితదులక సాక్షుల నీ వరాల

    ఆరటూఢి గరడగతభ మతడ నేనఁ డునన్నవ



ప.అ.రేక: 0073-01 లలిత సత: 15-417
పలల్లవ:     పరాణపరషా నా మనోరథము పొతదుగ నీడేరచ్చెవ

   నిరహేతుకదయానిధివ నీ వననఁగా వతదటూ
చ. 1:      యపడు పగసనున్ననఁడ వౌదువ యనుచ యదురచటూతు నీక

     అపరటూపతబగ నీ సటూకత్తి ల వవ నాలితతు లీనులను
    వుపమల నినున్నను వశముచేసుకొన నటూహితప చతడుదును

     చపలనఁడనెపై నీ మనన్ననలే యిట సారెకనఁ గోరదును
చ. 2:      సతతము నీ భావము దలసుకొననఁగ చదువులలో వదకదును

     తత నీ శ్రీపాదతీరస్థిము గొననఁగ తమకితతు నేను
    హితవరలగ నీ దాసులలో ననెన్నతచకొననఁగనఁ దగదును

     అతమోదతబున నినున్న నుతతచే యతదులకే నే నోరటూరదును
చ. 3:      యేడనెపైన నీభకిత్తి గలగటక యేపొబ్రాదుద ను నేనఁ బాబ్రారిస్థితతు

      వడుకతో నీ సేవ సేయుటక వళ గాచి యుతదు
    జోడుగా నలమేలత్మితగకనఁ బతవపై చటూపటట్టిన శ్రీవతకటేశవ్వెర
     జాడతోడ మము రకతచేవని సతతస మతదుచ నుతడుదును



ప.అ.రేక: 0073-02 సామతతత సత: 15-418
పలల్లవ:      ఆహ యేమ చెపేప్పుది హరి నీ చికక్క

   ఊహ పోహలచేత వుడివోవు వయసు
చ. 1:    చేతనఁ జికిక్కనటల్ల తడు చెపప్పునదానఁకా జాజ్ఞనము

   ఆతలనఁ గడచితేను అటట్టిట వోవు
    ఱతనఁ జేసినటట్టి తడు నాఱడి దేహ మాయుషతముతో

  ఆతుమ యడసితేను అదవదలవును
చ. 2:    నికక్కమువలనే వుతడు నిదిద్రితచదానఁకానఁ గల

  పకక్కన మేలకొతటేను బటట్టిబయల
    దకిక్కన యటల్లనే వుతడు ధనధనతముల యితట

    చకక్క ననుభవతచితే సరికి సరి యౌను
చ. 3:     సులభమువల నుతడు చటూచేట య లోకము

    యిలనఁ జేకొననఁ గోరితే నెల యితచను
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిది నీ కలిప్పుతమే
   తలపోసి మెలనఁగ నీదాసు లఱనఁగదుర



ప.అ.రేక: 0073-03 శదద్ధవసతతత సత: 15-419
పలల్లవ:      కాదని తొలనఁగ రాదు కరణతచనఁ బాడి నీక

   వదముల చాట చెపేప్పు వశవ్వెవాతపకనఁడవు
చ. 1:     కాచేననన్న చరమశోల్లకము నాకనఁ బటూనఁట కానఁప

    చటూచి నీ వడనుతడినానఁ జూప ఇచచ్చెని
    కాచి నమత్మితచే యభయకరమే నాకనఁ బటూనఁటకానఁవు

    యేచిన నాలోని భయ మెలల్ల నఁ దేరీచ్చెని
చ. 2:     నీవు ననున్ననఁ బుటట్టితచిన నిమతత్తిమే పూనఁటకానఁప

    పోవక రకతచ మని బుదిద్ధ చెపీప్పుని
    దేవునఁడవపై నిలిచిన నీ దమసమే పూనఁటకానఁప

   కేవలమెపై బరదు లకిక్కతచి రకతపతచని
చ. 3:       పోనీక నీ బతటల్ల చెపేప్పు బోధే నాక పూనఁటకానఁప

     యే నెపాన నెపైనా నినున్న యితటనఁ బెట ట్టిని
   వని శ్రీవతకటేశవ్వెర పూనఁటకానఁప లితదరను

   వనులతో నీకనఁ దామే వనన్నవతచేర



ప.అ.రేక: 0073-04 వరాళ సత: 15-420
పలల్లవ:    అటేట్టి పతచితేనఁ బెరగనడనఁచితే నడనఁగను

  దిటట్టిలపై వవకలల తలసుకోరో
చ. 1:   తగలకతడనఁగవల తలనఁచితేనఁ గామాదుల

   పొలచ నిపప్పుల నేయి పోసినటటూల్ల
  కలనఁగకతడనఁగవల కలనఁగితేను మనసు

    చెలనఁగి చమలపటట్టి చిమత్మి రేనఁగిన టట్టి తడు
చ. 2:    యడ మయతకతడవల యడమచిచ్చెతేనఁ గోపము

 వడివడడకోనఁతకి వఱఱ్ఱైతత్తినటల్ల
  వడిగటట్టికతడవల వడిగటట్టితే నాసల

  కడళల్లతో సముదద్రిము కడతేరనటట్టి
చ. 3:   తగలకతడనఁగవల తగిలితే భోగముల

  జిగరగతడెనఁ బక్షుల చికిక్కనటల్ల
    తగ శ్రీవతకటేశవ్వెర దాసు లితదు భద్రిమయర

    జిగి మతచే నమస్కృతము చేత కబబ్బునటల్ల



ప.అ.రేక: 0073-05 శ్రీరాగత సత: 15-421
పలల్లవ:     ఇతత సేయకతడితే నే సేడ నుతదును

    యతతపణతమో నీక యేమ చెపేప్పు దితకను
చ. 1:    అటట్టి ననున్నదద్ధరితచినయద నీ పగతాపము

    వటట్టి సతపనున్ననఁ జేస నీ వుదారతవ్వెము
   గటట్టి న వనకవసుకొనెను నీ పతతము

      యిటట్టి నా భాగతము నేనఁడు యేమ చెపేప్పు దితకను
చ. 2:      నరకము వళల్లనఁ దస ననున్న నీ సాహసము

    సరగ జాజ్ఞనినఁ జేస నీ చాతురతము
    మరిగితచకొనె ననున్న మఱి నీ వాతత్సలతము

     యిరవాయ నా వడుక యేమ చెపేప్పు దితకను
చ. 3:      ననున్న లోకపూజతనఁ జేస నానఁడే నీ దొరతనము

   వనన్నపము లలితచే నీ వచారము
    మనిన్నతచె శ్రీవతకటేశ మముత్మి నీ పటట్టిపదేవ
    యినిన్నటా బద్రిదికితచిత వమ చెపేప్పు దితకను



ప.అ.రేక: 0073-06 రామకిగయ సత: 15-422
పలల్లవ:      నేనే తలనఁచ నినున్న నేరమ యేమ చెపేప్పుది

   శ్రీనాథ ననున్ననఁ గస్కృపసేసి వోరచ్చెకొనవ
చ. 1:     పరగనఁ గనున్నలక రెపప్పుల దాపపై వుతడినటట్టి

   దరిదాపపై వునాన్ననఁడ వతతటా నాక
    అరసి దేహనక ముతజేయి అడడమెపై వునన్నయటట్టి
    వరస నాక సహయమెపై వతుత్తి వు నీవు

చ. 2:     వనులక నెపప్పుడు వనికే లతకెపై వునన్నటట్టి
  పూనుకొని చటట్టిమవపై పోషితతువు

    మానక జీవునికి మనసు దోడెపై వునన్నటట్టి
   ఆనుకొనెపప్పుడునఁ దగలపై నీ వునాన్ననఁడవు

చ. 3:     మలసి నాలికెక నీ మతతగము ఫలమెపైనటట్టి
    అలరి నా కిట దాతవపై వునాన్ననఁడవు

   తలకొనన్న బడడలక తలిదతడిద్రివపై వునన్నటట్టి
  సులభవు శ్రీవతకటేశనఁడవపై వునాన్ననఁడవు



ప.అ.రేక: 0074-01 మధతవవత సత: 15-423
పలల్లవ:       నాయతతనే వుదదతడతబున నీ నగర చొచిచ్చె సదితచనఁగ లేదు

       పాయక నను మనిన్నతచి యేలకో నీ పగకాశ మౌట మేల
చ. 1:      ధరలో నీ రటూపము నీవ దానఁచకొని యుతడనఁగను

    గరడధవ్వెజమే నీ గఱతు కనుపతచెను నాక
    బరదుల వగడే శస్కృతులచేతనే పరరేనఁగిత నేను

    పరగిన నీ పగతాపతేజమె బయలసేస నినున్న
చ. 2:     యవవ్వెరికి నసాధుతనఁడవపై నీవు యేకతమున నుతడనఁగాను

      రవవ్వెసేసి నిను నాకనఁ దలిపను రచనల నీ మహిమె
     చవవ్వెన నీ వచచ్చె వరదహసత్తిమె చొపప్పుచటూపనఁగానఁ గతటని

       నివవ్వెటలల్ల నీ కరణ యితదరికి ని నిన్నటవలనే ముతగిటనఁ బెటట్టి
చ. 3:    శ్రీవతకటగిరిపపై రహసతముననఁ జెలనఁగచ నుతడనఁగాను

     భావతప నలమేలత్మితగ సతపదల పటట్టిచెచ్చెను నీ పగభావము
   దపైవకముననఁ బద్రికటతచిన తొతటవుదారగణము వనిశరణుచొచిచ్చెతమ

      యవల నావల మ చిహన్నములే యితత సేస మముత్మి



ప.అ.రేక: 0074-02 ‘శతకరా రణత సత: 15-424
పలల్లవ:     అటవలనె సుజాజ్ఞని యనిన్న పణతములనఁ జేసి

    తటకన హరి కిచిచ్చె తా నుతడవలను
చ. 1:     వరి పసులను మేప వపప్పుగితచి యితడల్లక

   చేరి జతగిలివానఁడు నిశిచ్చెతతునఁడెపై వుతడు
     తేరకానఁడు మోసి మోచి తచిచ్చె నగరి కొపప్పుతచి
    నేరపతో వటట్టి వానఁడు నెమత్మిది నిదిద్రితచను

చ. 2:     అతట బటూరెల వతడినయాప చేతులట చటూప
  యితటవారి కొపప్పుగితచి యేనఁగినయటట్టి
  నతటతోడనఁ బేరటాల నాగవలిల్లయపైనమనఁద

   వతటనఁ దన నెలవున నటూరకనన్నయటట్టి
చ. 3:    కూటమ వచిచ్చెనవానఁడు గతపలలల్ల వచిచ్చెపోతే

    యేనఁటవానఁడునఁ గాక తన యిచచ్చెనే వుతడు
  పాటతచి శ్రీవతకటేశబతట యేలికెపనుల

     గాటాన ననిన్ననఁ జేయునఁ గరత్తి యేమ గానఁడు



ప.అ.రేక: 0074-03 సౌరాషట్టి సత సత: 15-425
పలల్లవ:    ఇతదరికతట నెకక్కడు యతచనఁగ యోగీశవ్వెరనఁడు

    అతది కనునఁగొను తన యతతరాతత్మి నెపడు
చ. 1:    చటూడనఁగల వనిన్నయును చటూడని యోగీశవ్వెరనఁడు

   బటూడిదలో గచచ్చెకాయపై పొరయనఁ డెతదు
   యేడనెపైనా నుతడనీ యిచెపైచ్చైన యోగీశవ్వెరనఁడు

   వాడలో కమత్మిరిపరవువల నెతదు నతటనఁడు
చ. 2:     చేనతట యే పణతమెపైనానఁ జేయని యోగీశవ్వెరనఁడు

   నటూనె గొలిచ్చెన కతచమెపై నుశికేలను
   వనుల నేమెపైనాను వనని యోగీశవ్వెరనఁడు
    నానేట తామరపాకెపై నడుమనఁ దా నుతడును

చ. 3:   వడిడ చవులగొనని ఉతత్తిమయోగీశవ్వెరనఁడు
   జిడడతటని నాలికెపై నిశిచ్చెతతాన నుతడు
   యడడవల మెలనఁగని యదలో యోగీశవ్వెరనఁడు

  దొడడ శ్రీవతకటేశవ్వెరతోనే రమతచను



ప.అ.రేక: 0074-04 పాడి సత: 15-426
పలల్లవ:    ఏమటవతకసుఖము యతచి చెపప్పునఁగా వచచ్చె

   కామతచక మానుటే అక్షయసుఖము గాకా
చ. 1:    వలలేని పదారాస్థి ల వడుకవలనే వచచ్చె

   చెలనఁగి నాశమునొతది చితత వుటట్టితచ
   పల లతపటము లలల్ల పనికివచిచ్చెనటట్టి తడి

   తలనఁచినటట్టి వడక తడనఁబాట సేసును
చ. 2:    సరి నాహరనిదద్రిల సహజమువల నుతడి

   అరదపై వళలనఁ దపప్పు యలయితచను
   పరల సతగాతముల భకిత్తితోనే వనగటూడి

   పరిగి తగలములపై పననఁపలనఁ బెటట్టి ను
చ. 3:     వుపకారి దానధరాత్మి లొడనఁ బాటఱల్ల మతచి

  వపరీతమెపై బలసి వసరితపతచ
     యపడు శ్రీవతకటేశ యివ యలల్ల నీ చేషష్ఠూల
   వుపమతచి తలిసితే వదిదకతో నుతదును



ప.అ.రేక: 0074-05 మలహరిసత: 15-427
పలల్లవ:    పరమాతుత్మినఁడవు నీవు పరతతతుగ నఁడ నేను

    హరి నీవు సరవ్వెజజ్ఞనఁడవు జాజ్ఞనము దలప్పువ
చ. 1:    సతతతము సరవ్వెలోకసాకవ నీవు గనక

  యతతనే నెఱనఁగకనాన్న నెఱినఁగితపవ
   యితతటా నితదిద్రియముల నేలేవానఁడవు గనక

    చెతతనే లోలనఁడనెపైనా చేరి బుదిద్ధ చెపప్పువ
చ. 2:    జడియని బతధమోచనునఁడవు నీవు నే

  వడువకనాన్న మమత వడిపతచవ
    తడయక నీవ సటూతగధరివ గనక నే
    నడుమనఁ దరవు దపప్పునానఁ దపప్పు నీకవ

చ. 3:     ఆని వశవ్వెలోచనునఁడ వపైనానఁడవు గనక నేనఁ
   గానని యరస్థిము లలల్ల నఁ గనిపతచవ
   జానుగ శ్రీవతకటేశ జగతుక్కటతబవ గనక

  నానావధములను ననేన్నలి పోషితచవ



ప.అ.రేక: 0074-06 సాళతగత సత: 15-428
పలల్లవ:     ఇవయే తొలిల్లటవార యతచి నడచిన శతత

   వవరితచి కొలిచితే వషరనఁడే శతత
చ. 1:   సకలవుదోతగములనఁ జాలితచటే శతత

  సుకదుతఃఖముల వడుచటే శతత
    వక రేమ యిచిచ్చెనాను వలల్లకతడుట శతత

   పగకటతచి రచచ్చెలకనఁ బాయుటే శతత
చ. 2:    మహిమనఁది పనులలల్ల మానియుతడుటే శతత

  సహజబాతధవముల జారటే శతత
  బహుకతరక్కములకనఁ బారకతడుటే శతత

  వహితవషయముల వడుపాటే శతత
చ. 3:    వరకే నిశిచ్చెతతమున నుతడనఁగలదే శతత

  కోరకతడే సాతవ్వెకగణమే శతత
   భారము శ్రీవతకటేశపపై బెటట్టి టే శతత

   ధీరతతోడుత గణతీతునఁ డౌటే శతత



ప.అ.రేక: 0075-01 సామతతత సత: 15-429
పలల్లవ:     భకత్తివతత్సలనఁడవుగా భావతచ నీ కిది దగ

    శకిత్తి నీ కెతతపైనానఁ గదుద సరేవ్వెశవ్వెరా
చ. 1:       నా వానఁడవ యని వుతదు నని నీ వవవ్వెరికెపైనా

  ఆవల నతదరివానఁడవపై వుతడుదువు
  భావతచనితదుకొరకా బహురటూపనఁడ వపైతవ

  వవల శిరసులతో వశవ్వెమటూరితీ
చ. 2:       నీ పేర నా నాలికెపపై నెలకొనె య రీతనే

   దాపపై యతదరినోళల్ల దగి లనన్నవ
    యేపననఁ బెకక్క నామము లితదుకా పటట్టి కొతటవ

  వోప నానాశబద్ధములతో నురీవ్వెదరా
చ. 3:    యేలికెప నాకని యతచకొతదు నేపొదుద

   యలీల నతదరికీ నేలిక నట
    తాలిచిత వనతతావతారాల నీ వ పనికా

  వళతో నానాగత శ్రీవతకటేశవ్వెరా



ప.అ.రేక: 0075-02 సామతతత సత: 15-430
పలల్లవ:    భావతచ నేరిచ్చెనవారి భాగతముకొలది ముకిత్తి

 శ్రీవలల్లభునఁడే జీవనుత్మికిత్తి
చ. 1:     చటూచి తలనఁచేవారికి సులభాన నుతడు ముకిత్తి

  కాచకనన్నవారికినఁ గలదు ముకిత్తి
    చేచేత నతదుకొతటే చేరవనే వుతడు ముకిత్తి
    యేచి కొలిచితేనఁ దనయితట నుతడు ముకిత్తి

చ. 2:      తగిలి సాము సేసితేనఁ దనలో నునన్నవ ముకిత్తి
    పగ లేకతడితే భటూమపపై దే ముకిత్తి

    నొగలక నుడిగితే నోరనే వునన్నది ముకిత్తి
  బగివాయకతడితే బటట్టిబయటనే ముకిత్తి

చ. 3:    ధరియితచకతడితేను తనువుపపై నుతడు ముకిత్తి
  అరసితే గరసత్మిరణతదుతడు ముకిత్తి
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ నెపప్పుడు సేవతచితేను

    దొరకి పణుతలక నెదుట నుతడు ముకిత్తి



ప.అ.రేక: 0075-03 గజజరి సత: 15-431
పలల్లవ:      ఈ య య య య య

     య య యరీత నాగణము నాయతదే తగిలను
చ. 1:      మనసుత్సననే నినునఁ దలనఁచి మాటలనఁ గొసరదును వకొక్కకపరి

     వనయముతో నీక వవల మొకక్కల మొకక్కదును వకొక్కకపరి
    ఘనతబగ భకిత్తిని బయలకౌనఁగిట నలముదును వకొక్కకపరి

    తనియక వడుకతోను దపైవమా నినునఁ బొగడుదును
చ. 2:       జగతుత్తి న నే నిను వదకి సారెక నవువ్వెదును వకొక్కకపరి

    పగటన నీ నామముల పాడుచనఁ జెలనఁగదును
      తగలచ నినునఁ బటూజితచి తగనఁ బద్రియముననఁ జొకక్కదును వకొక్కకపరి

    నిగమములను నినున్న వని నీరజనాభా వఱగతదుదును
చ. 3:         అతతట నీ మహిమ గని అట నీ దాసతమె కొరదును వకొక్కకపరి

        చెతతల నీ దాసులనఁ జూచి సేవ సేసి నిను నడుగదును వకొక్కకపరి
   అతతరతగము శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగతోనఁ బొడచటూపతవ

     సతతసమున నే నీ పాదములక శరణుచొచిచ్చె నేబద్రిదికితని



ప.అ.రేక: 0075-04 లలిత సత: 15-432
పలల్లవ:      కొసరి నీతోనఁ బెననఁగి గనిసి మోక్ష మడుగ

     వస నీబతట నితతే నీవ దికక్క నాక
చ. 1:    బలిమ నీ బడడనఁడెపైన బద్రిహత్మితతవానఁడనా

    అల సముదుగ నఁడు మామ యతత వానఁడనా
   చలవపైన నీ మఱనఁది చతదుగ నతతవానఁడనా
   యలమ నీతోనఁ బుటట్టిన యితదుగ నతతవానఁడనా

చ. 2:    చనువున మ తతడిద్రి కశతపనతతవానఁడనా
 అనుజనఁడెపైన లక్ష్మణునతతవానఁడనా

   మనవకి మ బావ ధరత్మిజనతతవానఁడనా
  అనునఁగ దాతయపైన భీషత్మినతతవానఁడనా

చ. 3:   మనికెపైన యలల్ల నఁ డభిమనుతనతతవానఁడనా
 అనిరదుద్ధ నఁడు మనుమనఁడతతవానఁడనా

    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలిప్పుతచి నీ వాడితచనఁగా
   పనిపూని మెలనఁగేట పతద్రిమను నేను



ప.అ.రేక: 0075-05 సాళతగనాట సత: 15-433
పలల్లవ:     కావకతటే నేద గత కమలక్షా యితదరికి

   నీవు వుపకారివపై నిలిచిత గాకా
చ. 1:    జీవు వడేరే కొఱక శ్రీరతగవతకటాదిద్రి

   దేవభటూములతదు నీ దివతమటూరత్తి ల చటూప
    వవల నీ గణముల వదశసత్తి సములనఁ దలిప్పు

   యవల రకతచేవు నినేన్నమని నుతతతుము
చ. 2:   అతతటానఁ బాదతీరస్థిములపైన గతగాదినదుల

   పొతతనే యాడాడక పణతపరషల నిలిప్పు
   వతత దర నేకాదశివగతాచారాల గలిప్పుతచి

    యతతతత పగయాసపడే వదే పనెపై నీవు
చ. 3:    నానావధమతతగప నీ నామజపము గలిప్పుతచి

    ధతనము యజజ్ఞము మొదలపైన పూజల గడితచి
    య నెపాన శ్రీవతకటేశ బద్రిదుక మనుచ

  కానుకగొని యి చేచ్చెవు ఘనవరములను



ప.అ.రేక: 0075-06 గళ సత: 15-434
పలల్లవ:    వడవచారాల వదుద వషర డితనఁడే

    యడయని వరము లిచచ్చె నీ దేవునఁడే
చ. 1:    మునున్న బలభదుగ నికి మటూరిత్తియపై నిలిచ్చెనవానఁడు

   సనిన్నదపై మునులచేనఁ బటూజ గొనన్నవానఁడు
  చెనున్నమర శేషాదిద్రిశిఖరమెపై యునన్నవానఁడు

  యినిన్నట కెకక్కడెపైనవానఁడ దేవునఁడే
చ. 2:   చదువులలోనఁ జెపప్పు సవ్వెయతవతకత్తిమెపైనవానఁడు

  కదిసి గహునీసేవ గెపైకొనన్నవానఁడు
   వదకనఁగా సురలక వశవ్వెరటూపపై యునన్నవానఁడు
   యదుట గాననఁగవచచ్చె నీ దేవునఁడే

చ. 3:  తొతడమాతజకగవరిత్తితో మాటలడినవానఁడు
  నితడుకొని పదదలక నిధపైనవానఁడు

  అతడనే శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగతోడ
 యతడనీడకనున్నలవానఁడ దేవునఁడే



ప.అ.రేక: 0076-01 కాతబోదిసత: 15-435
పలల్లవ:    అటగాన శరణతట నపరాధము లతదుక

   తటకన బద్రిదికితచి దయనఁ జూడవ
చ. 1:     యతచరాని నేరముల యినిన్ననఁ జేసి యేలికక

   వతచనతో మొకిక్కతే భావము గరనఁగ
    పొతచి పొతచి వగటగానఁ బోరినవానఁడెపై నాను

    మతచిమాట లడితే సమత్మిత హితునఁ డౌను
చ. 2:    ఆనాజజ్ఞ దోసినటేట్టి యాతనఁడెపైనా యేలికక

    కానిక చేత కిచిచ్చెతేనఁ గరణ వుటట్టి
    మోసముతో సొమెత్మిలల్ల ముచిచ్చెలితచి తని వచిచ్చె

    దనతతో లతక యపైతే దిగలలల్ల నఁ బోవును
చ. 3:    వాలయితచి దటూరచేసి వచిచ్చెయపైనా యేలికెక

    వళ గాచి కొలిచితే వడుక పటట్టి
   యలీల శ్రీవతకటేశ యేజాతవానఁ డెపైనాను

    మటూల నీముదద్రి మోచితే మునుపే రకతతువు



ప.అ.రేక: 0076-02 బౌళ సత: 15-436
పలల్లవ:    ఇతనఁడే బద్రిహత్మిసవ్వెరటూప మతనఁడే పరతతవ్వెము

   యితనఁడే సవ్వెయతవకత్తి మటని తలనఁచనఁడ
చ. 1:      హరి వతకటాదిద్రి నుతడు నని పరాణముల చెపప్పు

  పరమేషిట్టికి వశవ్వెరటూపము చటూపనతదుక
   సరసనే జనులక సవ్వెపన్నములో మాటలడి

    పరషలక పరాల పపై పపై నిచచ్చెని
చ. 2:      మునుల పూజితచి రట మునేన్న య మటూరిత్తిని

  సనకాదియోగీతదుగ లిచచ్చెటనే వదకిరటా
   యనలేని మహిమల యపప్పుడునునఁ గలవట
 ఘనదివత జాజ్ఞనసిదిదగలవానఁడట

చ. 3:    అలమేలత్మితగ వురమతదునఁ గానఁపర మునన్నది
   యిల శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడెపై వునాన్ననఁడు
    తలనఁప నితనిపేరే ధరితచిరి లోక లలల్ల

  తలసుకొతటేనఁ దానే దస్కృషట్టిదేవునఁడు



ప.అ.రేక: 0076-03 గజజరి సత: 15-437
పలల్లవ:      ఎకక్కడ వోయనో జాతసత్మిరతవ్వెము యేమ సేయనఁగలవానఁడను నేను

      దికక్క నీవ హరి ననున్ననఁ గాచటక దేవదేవ యినఁకబోదితచవ
చ. 1:    తరముగ జనాత్మితతరమున సతపాదితచిన సుజాజ్ఞనతబున

       సత్మిరితచి య పటట్టి గననఁ గడమ నే సాధితచెద నని యతటవా
     అరయనఁ దలిల్ల గరద్భాతబున వడలినయపడే అనిన్నయు మఱచితని
       ధరలోపల నే వడువక దాబ్రావన మరలనఁ బాల నను మతకనఁజేసేను

చ. 2:         అతతట నేనఁ బెదద వరిగి బుదద్ధఱినఁగి అట నీ మాయా పగపతచమునను
     చెతతల బహువధసస్కృషిట్టిలోనఁ దగిలి చికక్కవడుచ నే భద్రిమసితని

    చితతతచినేమఱీ పకక్కల చదువుచ చితత్తిములో బహుసతశయములనఁబడి
     అతతట నతతట జరగి జరగి కడు నజాజ్ఞనముపాలపైతని

చ. 3:     ముదిసినపమత్మిట లోభమోహముల ముతచకొననఁగ నట లోలనఁడనెపైత
      వదలక భువపపై బద్రిహత్మిదేవునఁ డట వాబ్రాసిన వాబ్రాతల నిజమాయ
     చెదరక యలమేలత్మితగ వనన్నపము చేకొని శ్రీవతకటేశ కాచితవ
     బద్రిదికిత నినఁక నాచారతనియానత ఫలియితచెను నా భాగతమువలన



ప.అ.రేక: 0076-04 బౌళ సత: 15-438
పలల్లవ:      సతగరహితునఁడెపైననఁ కాక శతత మాతత్మి కేల కలగ

   నతగ తఱగనటట్టివారి జాడ లటూరకతడునా
చ. 1:       వలయ నగిన్న పొతతనునన్న వనన్న గరనఁగ కేల మాను

  పలచనఁ జలల్లతోడిపాల పేరకతడునా
 అలరి యరడు(?)    వదిద్ధ తీగె అతటనఁబావ కేలమాను

  చెలలసరస నునన్నవారిచితత్తి మటూరకతడునా
చ. 2:    బెరసి యినుముతోడియగిన్న పటట్టి వడక యేలమాను

    వరలతేనె చటూచి తేనఁట వడువ నేరచ్చెనా
      వరసి యులిల్లనఁ గటూడి కపగ ముగగగతధ మేల మాను

    సిరలతోడ మెలనఁగవార చితత లేక వుతదురా
చ. 3:      వరిచవుటనేల జలము లపప్పు నుతడ కేల మాను

   వరగాయకడవ బేనఁటల్ల వురల కతడునా
  కోరి శ్రీవతకటేకొమత్మి యలమేలమతగనఁ

  జేరకనన్నవారికతల చెపప్పు నెటట్టి వచచ్చెను



ప.అ.రేక: 0076-05 మలహరిసత: 15-439
పలల్లవ:    మఱవనఁగ నియతదు రేనఁచను మాయాపగపతచమదివో

     తఱనఁ గినఁక నేదో తలియదు దేహము మోచినను
చ. 1:     యకక్కడి మనోరథతబుల యనోన్న తలనఁపననఁ బారను

   తకక్కక భుజితచి యేకాతతతబున నునన్నపడు
    చొకక్కప చటట్టిరికతబుల చటట్టి క యితటకి వచచ్చెను

  గకక్కన సతసారబతధము కటట్టి కొనినయతతా
చ. 2:     పనగొని పతతపమాటల వకక్కల నోరను వడలను

   గొనకొని నలగరిలోపలనఁ గటూచతడిన వళ
     వనితల వదదనె వుతడిన తావుల తానే కూడును

    మన సొడనఁబడి తనలోనఁ గామము మకక్కటమెపైనా
చ. 3:      చేతులనఁ బెనగొని కరత్మిము చేతనఁల యేమో సేయితచ

   యేతుల రాజతమదతబున నెనసిన సమయమునా
     యతల శ్రీవతకటేశవ్వెర యేలిత వట నను నీవ

   కౌతుకముగ శరణగత కాచను మమెత్మిపడు



ప.అ.రేక: 0076-06 సామతత సత: 15-440
పలల్లవ:       నే నే భాగతవతతునఁడను నీ కస్కృప గలిగె నాక

    జాజ్ఞన మచిచ్చెతవ నే సతసారము సేయనఁగాను
చ. 1:    వుటట్టి దరిదుగ నఁడెపై వునన్నపప్పుడు వచిచ్చెన సతపద

   లటేట్టి వనఁపచేనఁదు దాగెయపప్పుట తీప
   దటట్టిమెపై యాకలిగొనన్నతఱినఁ గల యాహరము
    గటట్టిగానఁ జవయపైనటట్టి గలిగె నీ భకిత్తి

చ. 2:   చికక్కలేక భీతవాసినమది సతతోషము
   నికక్కప రోగము మానిన సౌఖతము
    మకక్కలి యపప్పుల దని మెఱనే దొరతనము

     గకక్కన నా కబబ్బునటట్టి గలిగె నీ భకిత్తి
చ. 3:    జడిసి యతడదానఁకిని సమయమతదలి నీడ

  అడవలోపల సహయమెపైన తోడు
   అడరి దొరకినటట్టి లటేట్టి శ్రీవతకటేశ
     కడనఁగి నీ కస్కృపవలల్లనఁ గలిగె నీ భకిత్తి



ప.అ.రేక: 0077-01 వరాళ సత: 15-441
పలల్లవ:        ఆ మటూరితయే య మటూరిత అతదు నితదు ఖేదము లేదు

    సమరక్కనేతుగ నఁడ వశవ్వెరటూపముల చటూచినవారమే మును నేము
చ. 1:      బలిమతోడ వతాత్సపహరణమున బద్రిహత్మిక నీ మాయ చటూపతవ

     వలసిలల్లనఁగ రణభటూమని నరనక వశవ్వెరటూప మట చటూపతవ
      అలరిన నీ రటూప జలమధతతబున ఆకూగ రన కట చటూపతవ

     చెలనఁగి కమారసావ్వెమకి నా రటూప శ్రీవతకటగిరినఁ జూపతవ
చ. 2:       దపైవకముగ దురోతధను సభను పగతాపము నీ రటూప చటూపతవ

       ఆ వధముననే నీరటూప ముదతక నా శగమమున నీట చటూపతవ
     నీవధ మెఱనఁగని భీషత్మికనక మఱి నిరత్మిలరటూపము చటూపతవ

    శ్రీవతకటగిరి నారటూపతబే చేరి పరషలకనఁ జూపతవ
చ. 3:      పటట్టినపప్పుడే వసుదేవునక చతురద్భాజముల నీ రటూప చటూపతవ

     జటట్టిగ గొలల్లతలక రటూపము రా సకీగడలలోనఁ జూపతవ
      యిటేట్టి నారదునక దావ్వెరకలొ యితటతట నీ రటూప చటూపతవ
     పటట్టి గ శ్రీవతకటేవవ్వెర ఆ రటూపమె మాకిపప్పుడు చటూపతవ



ప.అ.రేక: 0077-02 సామతతత సత: 15-442
పలల్లవ:     దపైవమా నీతపప్పు లేదు తలనఁచేవారి భాగతమే

   వవలగా మతయితచ వదములే నినున్నను
చ. 1:     నీవు గలవనేచోట నీ గణముల గలవ

    నీవు లేని చోట నిరద్గీణ మౌను
    భావతచితే మనసులోనఁ బరగ నీ సాకారము

    ఆవల నినున్ననఁ గానని దది నిరాకారము
చ. 2:      యఱినఁగి కనునఁగొతటేను య జగ మెలల్ల నిజము

   యఱనఁగక మఱచితే నితతా మథాత
     వుఱక భకిత్తి సేసితే నుతడు నతదు భేదము

   నెఱయా నొలల్లకతడితే నిలచ నభేదము
చ. 3:     తపము ఫలితచెనతటే దతడ నుతడు మోక్షము

   యపడు నిషప్పులమతటే యనన్ననఁడు లేదు
   కస్కృప నలమేలత్మితగ కధిప శ్రీవతకటేశవ్వెర

    కపటము లినఁక నేల కావవ యితదఱిని



ప.అ.రేక: 0077-03 లలిత సత: 15-443
పలల్లవ:      కటకటా య యాతత్మి లేగత నీడేరనఁ గలర

    యిట నీక శరణతటే యిటేట్టి రకతతువు
చ. 1:      చేరి నీ మహిమ చిరజీవుల నడిగే మతటే

    ఆ రీత జీవుల బద్రిహత్మిదిదేవత లితతే
   వారనఁ దమపటట్టిన యవవ్వెలగాని తొలిల్లతట

    నీ రటూప మతతతతని నిశచ్చెయితప లేర
చ. 2:    అతదరికి శగ తులే ఆధర మనాదినుతడి

    పొతదుగా నడిగే మతటే పొడచటూప వదియును
   కతదువ ఋషలపాఠకగమముల వచెచ్చె నితతే

   అతదరియరస్థిముల నిశచ్చెయము సేయ లేర
చ. 3:    అదిగాన యతచి సనకాదుల శకాదులను

    మొదలనే నినునఁ గొలిచ్చె ముకత్తి లనిపతచకొనిరి
    అదననఁ దకిక్కన వుపాయముల నితత వునన్నదా

  పదిల మలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశ



ప.అ.రేక: 0077-04 బౌళరామకిగయ సత: 15-444
పలల్లవ:        ఇతత మాతగము మా నేమ మతదు నీ కేమ గటూడని

    చెతత ధరత్మిమునక రకతచేవు నీవు ననున్న
చ. 1:    పడికెనఁడు బయతమే పదదరికతబగ చెలిమ

   తొడినఁబడ సతధత మటూనఁడుదోసిళల్ల నీళల్ల
    నుడిగే జపము వళల్ల నటూనఁటయనిమ దతచేది

  తడుపకొనేది తీరస్థిసాన్ననము లనిన్నయును
చ. 2:      వరక యాకలి గొని వుతడేది మా వగతముల

  నీరసప టాహరాల నిషట్టిలలల్ల ను
    వరనఁ దోనఁటల పవువ్వె లొగి దేవపూజల

   గోరమెపైన బతుకల కోరేట తపముల
చ. 3:    బలసాక తలల దరద్భాల పతస్కృపూజల

   పలకకతడేది మా బల మోసము
     యిలపపై శ్రీవతకటేశ యితదు నినన్న మెపప్పుతచే మా
    కలిగినది మాక నినఁక మణ కాకా



ప.అ.రేక: 0077-05 సామతతత సత: 15-445
పలల్లవ:     ఎటట్టి దోయవచచ్చె వని నెతతటవాని కెపైనాను

    పటట్టి నీక శరణతటే బద్రితకితతువు గాక
చ. 1:    మాలతనముపతటది మదినఁ దగలనఁ గామము

   ఆలరి ముటట్టి వతటది యతటనఁ గో శ్రోధము
   కేలి నొదిగితచ నెతగిలివతటది లోభము

   వాలయితచి యతదుతడెపైనా వచచ్చెను లోకలక
చ. 2:    చటట్టి మదతమువతటది చొకిక్కతచ మోహము

  దటట్టి మాతసమువతటది వయోమదము
   పటట్టిన భద్రిమవతటది పొదిగిన మచచ్చెరము

   వుటట్టిపడి నోహరితచ నటూరకే పాబ్రాణులను
చ. 3:   గోడమఱనఁగవతటది గటట్టి తోడి సతసారము

   వడని కటట్టి వతటది వడుక యాసా
    యడనే శ్రీవతకటేశ యేలితవ నీ దాసుల

     జాడ దపప్పు నియతవు య చతదము జీవులది



ప.అ.రేక: 0077-06 శతకరాభరణత సత: 15-446
పలల్లవ:    తనమనసే తనక తారకాణవచచ్చెనఁ గాక

 వనుకలి పరబుదిద్ధవనులనఁబట ట్టినా
చ. 1:    చటట్టిమెపైనవానఁడు తనచోటకి నమత్మికె గాక

   వటట్టివానఁడు సత మౌనా వగినతతతాను
    అటేట్టి తనయితట యనన్నమానఁకట కొదగనఁ గాక

   పొటట్టినఁబొరగ వతదుల పొదుద దపప్పుకతడునా
చ. 2:    వాడియపైన యిలల్ల ల వతశమున కెకక్కనఁగాక

  కూడగొటట్టి కాతత తనకల మయతనా
    వాడలో మతచిగణము వాసి వనేన్ననఁ దచచ్చెనఁగాక

   యేడనెపైనా యపకీరిత్తి హీనమే కాదా
చ. 3:      యకక్కవ హరినఁ గొలిచ్చెతే నిహపరము నిచచ్చెనఁ గాక

   తకిక్కన దేవత లితతట కోపేరా
  చకక్కని శ్రీవతకటేశనఁడు సరావ్వెతతురాతత్మికనఁడు
   తకక్కక మనుజలల తలనఁచి బద్రిదుకరో



ప.శ్రీ.అ.రేక: 0078-1సాళతగనాట సత: 15-447
పలల్లవ:    ఆదినారాయణ నాక నభయ మవ

  కాదని తపప్పులతచక కరణనిధీ
చ. 1:    తుదకెకక్క నితదిద్రియప దొతగలకనఁ దాపచిచ్చెత

    యదుటకి రానఁగా నీ వ మతదువో
     మదితచి నాలో నుతడనఁగా మఱచిత నే నినున్న

    యిద కాను కియతనఁగా నీ వమతదువో
చ. 2:       పకక్కన నీ యాజజ్ఞ దోసి పాపము లలల్ల నఁ జేసిత

   యికక్కడనే మొకక్కనఁగా నీ వమతదువో
    దికక్క నీ వుతడనఁగానఁ బరదేవతలనఁ గొలిచిత
     నెకొక్కని రకతచ మతటే నీ వనఁక నేమతదువో

చ. 3:     తొటట్టి కామకో శ్రోధలతో దటూర లలల్ల నఁ గటట్టి కొతట
    యిటట్టి ముదద్రి మోచే నతటే నేమతదువో
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీక నలమేలత్మితగక
     గటట్టిగా నే లతక నెపైత కరణత చేమతదువో



ప.శ్రీ.అ.రేక: 0078-2దేసాళత సత: 15-448
పలల్లవ:        నీ వతత నే మెతత నీ కస్కృప యతచట గాక

  భావతప సవ్వెతతతుగ నఁడవు పరమేశవ్వెరనఁడవు
చ. 1:  సాదితచరానివానఁడవు సకలోపాయములను

  సాదితచరానివానఁడవు చొచిచ్చె వదకి
  సాదితచరానివానఁడవు వాకచిచ్చె యవవ్వెరికిని

  పాదుకొననఁ గొలిచితే భకత్తిసులభునఁడవు
చ. 2:   మతచరానివానఁడవు మేటసురలక నెపైనా

 యతచరానివానఁడవు యిటట్టిటట్టినుచ
  వతచరాని వానఁడవువడినఁ బద్రితాపములను

  పతచనుతడి నుతతచితే భకత్తిలసులభునఁడవు
చ. 3:   పటట్టిరానివానఁడవు బలిమ నేరపలను

 ముటట్టిరానివానఁడవు మొకక్కలనను
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీ వదుట నునాన్ననఁడవు

  బటట్టిబయల మొకిక్కతే భకత్తిసులభునఁడవు



ప.శ్రీ.అ.రేక: 0078-3రామకిగయ సత: 15-449
పలల్లవ:     ఎటట్టి మనిన్నతచేవో ననున్న యిటవతట వానఁడను

  దటట్టిపటాసల నినున్ననఁ దడవుచనాన్ననఁడను
చ. 1:     పలమార మొకక్కనఁగాను పరాక సేసిన ట ట్టినో

    మలసి జపతచనఁగాను మత యతత గరనఁగనో
   కొలవనఁగా గొలవనఁగా కొసరిన ట ట్టినో

   తల పఱనఁగక నినున్ననఁ దగలచనాన్ననఁడను
చ. 2:      చేరి పూజితచనఁగా నినున్ననఁ జికిక్కతచ కొనన్న ట ట్టినో

    సారె నారగితపతచగా చవ మరపన ట ట్టినో
   వరకే సేవ సేయనఁగా వలవసినట ట్టినో

  నోరనఁగొలనఁదుల నినున్న నుతతపచనాన్ననఁడను
చ. 3:    ఆటలడి నవవ్వెతచనఁగా నలయితచి నట ట్టినో

    పాటతచి శరణననఁగా పటట్టి పననఁగిన ట ట్టినో
    వాటమెపై శ్రీవతకటేశ వరదునఁడవు నీ వపైతే

    మేట నా యాసల నినున్న మెపప్పుతచచనాన్ననఁడను



ప.అ.రేక: 0078-4గజజరి సత: 15-450
పలల్లవ:     వనన్నప మదియే వవలక గోవతదా గోవతదా

    సనున్నతతచెదను నావలననఁ గలగ సరావ్వెపరాధము లతచకమ
చ. 1:      యఱనఁగమనాది యఱక నీపని యేమరి సతసారినెపైన యినాన్నళళ్ళను

      మఱతును నేను మఱవవు నీవు మదమున సిర లపప్పుతలల్లనఁగా
      కొఱగాను నేను కొఱగలవు నీవు కొమత్మిలవలపలనఁ దగిలితనఁ గనక

       మఱి నీవ గత రకతపము నా మరత్మిము నీచేతనునన్నది సుమత్మి
చ. 2:      నేరమ నాది నేరప నీది నేనఁబుటట్టి గలక లోనెపైనయపడే

      కోరదు నేను కోరవు నీవు గొనకొని యాపదల పపైకొననఁగా
      దటూరదు నేను దటూరవు నీవు తొరలి పరాకస్కృతకరత్మిము లపప్పుడు

       యేరీతనెపైనా నీవ దికిక్కతక యిద నీక శరణు చొచిచ్చెతనఁ జమత్మి
చ. 3:        తలనఁచమ నాది తలనఁప నీది యిట తగ నతతరాతమవ గలకాలము

       కొలచట నాది కొలవుగొనుట నీది కూరిమతో నే నీక మొకక్కనఁగా
      ఫలము నాది నా ఫలదునఁడవు నీవు పరికితపనఁగా శ్రీవతకటేశవ్వెర

      బలవునఁడవు నీవు ననున్న నేలనాపాలిదపై వమవు నీవ సుమత్మి



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8020-06 సాళతగనాట సత: 15-451
పలల్లవ:   హరిదాసుల మహి మలల్లదివో

   నరల యిదే నముత్మిట గాక
చ. 1:    పకక్క తపసుతల పదదల ఋషల

  చకక్కలపై యునాన్నర చటూచితరా
   యకక్కడి ముగిత యవవ్వెరి కనన్నది

  వకక్కశకనకే యొనరెనఁ గాక
చ. 2:    తీరని యమస్కృతప దేవత లితదర

  మేరవత దునాన్నర మెచిచ్చెతరా
   యరీత వపైకతఠ మెవవ్వెరి కనన్నది

  నారదాదులకే ననిచెనఁ గాక
చ. 3:   అతదు నీకాకాతమసట బద్రిహత్మిమునఁ

  బొతది యవవ్వెరెపైననఁ బొడగతటరా
 వతదువలనే శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ

  జెతది పరముత్మిల చేకొతటరా



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8020-18 వరాళ సత: 15-452
పలల్లవ:   బుదిద్ధ చెపప్పుగదవ పరషోతత్తిమా

    శదద్ధముగా నీ శరణు చొచిచ్చెతమ నేము
చ. 1:    చదివనానఁ దలపని శసత్తి సమునఁ గోపతచరాదా

   కొదవటట్టి క రేనఁచేట కోపమునఁ గోపతచరాదా
    పదరి తొలిల్ల సేసిన పాపాలనఁ గోపతచరాదా

   యదటవారిపపై జీవునఁ డేల కోపగితచనో
చ. 2:    పలమార వచేచ్చె కోపమునే కోపతచరాదా

మ..............   మటట్టి పడని మననఁ గోపతచరాదా
    అలయితచి తనున్ననఁ దిపేప్పు ఆసలనఁ గోపతచరాదా

    తలనఁపక జీవునఁ డేల తానఁ గోపగితచనో
చ. 3:     వనఁడుకొనాన్న డానఁగి పొయేత వరతనఁ గోపతచరాదా

   వానఁడిమ సతగాతవోష వరద్గీమునఁ గోపతచరాదా
    పోనఁడిమ శ్రీవతకటేశ పొతచి నాలో నునాన్ననఁడవు

    నేనఁ డెవవ్వెరితో జీవునఁడు నికిక్క కోపగితచనో



ప.అ.రేక: 8007-09 గతడకిగయ సత: 15-453
పలల్లవ:     జీవాతుత్మిని దమముగానఁ జేసుక యితదరినఁ గటూడుక

    కావలి దిరిగెద రితదుకనఁ గరత్తిలి దవవ్వెరొకో
చ. 1:    పతచేతదిద్రియము లిదవవ్వెర పతచభటూతము లవవ్వెర

   పతచపాబ్రాణములనియడు పగభువు లి దవవ్వెరొకో
  పతచమహపాతకములనఁ బాటల్లనఁబడువా రెవవ్వెర

   పతచతవ్వెతబుననఁ బొతడనఁగ భారక లవవ్వెరొకో
చ. 2:     తపప్పుక తరవతకటపతనఁ దలనఁచెడివా రది యవవ్వెర

     వపప్పుగ సౌఖతము వడగవ యోగత లి దవవ్వెరొకో
     వపప్పుల తపప్పుల చేనఁతల నొడనఁబడ నొలల్లక సకలమునఁ

    దపప్పుతచక పణుతల గానఁదగ వా రెవవ్వెరొకో



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8007-10 కాతభోజిసత: 15-454
పలల్లవ:      మకక్క వలర జేరలపైన మతచిపతడు చటూచి నోర

     గకిక్కళళ్ళ మతగనఁ జొచెచ్చె కొమత్మి యేమ సేతమే
చ. 1:     పేరలేని రటూపలేని పదదగరవు నొకనినఁ దలనఁచి

   వరలేని యితటలోన నుతడనఁ దలనఁపనఁగా
     కూరలేని కూడు మగలనఁ గడువనఁ దలచి యాసపడెడు

     నీరజాక యొకత దని నెలనఁత యేమ సేతమే
చ. 2:     అడుగలేని కడువలోన నధికమెపైన నీట నగిద్గీ

     కడనఁగి రవులకొలిప లోన గాలి చేతనఁ గానఁగనఁగా
    వుడుకదరనఁగ కతదులోన నుడుకకతడు టఱనఁగ రాచ

    వడలిపోవు టఱనఁగరాదు వలది యేమ సేతమే
చ. 3:     మానఁకలేని పవువ్వెలతదు మతచిమతచి రేక లలల్ల

   వనఁక పడక చేకొనియ వతకటాదిద్రినాధునఁడు
    తోనఁకవతక పదదతరవు తోవ గానరాక వోయ

     కానఁకదేర ద తలనఁప కానఁత యేమ సేతమే



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8007-11 సామతతత సత: 15-455
పలల్లవ:     మతచత బెకిక్కనపమత్మిట మరి వావయు లేదు

   చతచల ముడిగినపమత్మిట శతకకనఁ బనిలేదు
చ. 1:    పదిలతబుగ సరావ్వెతత్మికభావము దలిసిన పమత్మిట

    ముదమున నెవవ్వెరినఁ జూచిన మొకక్కక పోరాదు
   హస్కృదయము పరమేశవ్వెరనక నిరవపైపోయిన పమత్మిట

    యదిరిని కెలనఁకలనఁ జూడను ఇతరము పనిలేదు
చ. 2:     సకలేతదిద్రియముల హరిపపై చయతననఁ బెటట్టిన పమత్మిట

    వకటయు నోరికినఁ జవయను వదిద్ధక పనిలేదు
    వకసితచిన పరిణమము వలల్ల వ ముతచిన పమత్మిట
    చికరము ముడువనునఁ గటట్టి ను చరకనఁ బనిలేదు

చ. 3:  పరమాతుత్మినఁడు తరవతకటపతయనితలిసినపమత్మిట
    పరిపరి చదువుల లతపటములనఁ బడనఁ బనిలేదు
   హరియే చెపైతనాతతత్మికనఁ డని తలిసినపమత్మిట

   దురితములకనఁ ఋణతములక తోబ్రావ బనిలేదు



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8007-19 సామతతత సత: 15-456
పలల్లవ:   మానని పతడుల్ల మానిన

  అనుమానము తన కేమ
చ. 1:     పడరానిపాటల్ల నెలల్లనఁ బరచి పోయిన తవుల

     వడిచి యవవ్వెరినఁ బటట్టి వతచిననఁ దన కేమ
     కడనఁగి తనున్ననఁ బటట్టి గాసి సేసిన భటూత
     మెడప కెవవ్వెరినఁ బటట్టి యేనఁచిననఁ దన కేమ

చ. 2:     కాడువదద తన కాలి సతకెల కీల
    వడి యవవ్వెరికాల నుతడిననఁ దన కేమ
    పాడు వరచి తనున్ననఁబటట్టి కటట్టిన పదద
    తాడు యవవ్వెరిమెడనఁ దగిలిననఁ దన కేమ

చ. 3:  తరవతకటాచలధీశని కస్కృపచేత
    దురిత కతటకముల దొలనఁగిననఁ దన కేమ
  పరివోని దురితకూపములపైన దుషట్టి

   పరవశముల దనున్ననఁ బాసిననఁ దనకేమ



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8008-02 బౌళ సత: 15-457
పలల్లవ:     నిలవు నా నుడిలోన నిజముగా నిపడు

    తలనఁగనఁ జెలల్లదు నీ దాసుల యడలను
చ. 1:    బలిమ గదదని మటట్టిపడిననఁ బోనియత

    తల దటూరచ్చెకొని లోన దానఁగిననఁ బోనియత
  పలచనఁదనము గీపటట్టిననఁ బోనియత

   చెలనఁగి నటూర మోముసేసిననఁ బోనియత
చ. 2:    కొతచెపడి యతత వనఁడుకొనినానఁ బోనియత

   పతచెపనఁ గెపైదువ జళపతచిననఁ బోనియత
   వతచితచి రాజవపైన నవవ్వెలికినఁ బోనియత
   మతచిన ముసలిపపై మఱిననఁ బోనియత

చ. 3:   పడనఁతులలోన భతగపడిననఁ బోనియత
   కడునఁ గరాళతచిన కదలి పోనియత
    వడువ నీ పాదారవతదము నా తలపపై

   నిడుకొతదు వతకటేశ యేమెపైనానఁ బోనియాత



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8008-03 సాళతగనాట సత: 15-458
పలల్లవ:     కామకో శ్రోధవకార జలనిధికి కలశభవునఁడు మ నామము

    భీమగణతగయ బసకాతడములక బరదుహతస మ నామము
చ. 1:    బహుళదురిత పటపటల మను ఘన

    గహన దావశిఖ గణుతతపనఁగ మ నామము
   సహజ కలషతమసగము దొలగితపనఁగ నహ

     రహముల వలినఁగెడి రవ బతబమెపైనది మ నామము
చ. 2:  జననబతధదోషములను గిరలక

      ననుపమ మగ నిషట్టి ర నిరా ర్ఘతత బరయనఁగ మ నామము
  ఘనసతసారత బను పనుసరప్పుత

    బునకను ముదమున గరడునఁడు మ నామము
చ. 3:   తీరని పతచేతదిద్రియ మేఘములక

   ఘోరమారతవహరత బెపైనది మ నామము
 శ్రీరమణీశవ్వెర శ్రీవతకటపత

    ధరణనఁ బొగడనఁగనఁ దగినది మ నామము



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8008-04 శతకరాభరణత సత: 15-459
పలల్లవ:     ఏమ చెపప్పుడి దితదు నేమ గలదు

   సామజముతోనఁ బెననఁగ సమకొనెడు మనికి
చ. 1:   బొతతవలపలతోడనఁ బొరలడు మనికి

   దొతత యాపదల తనతొడవపైన మనికి
  ముతతలోపలినీట మునినఁగేట మనికి

   సతతలో కూటముల చవయపైన మనికి
చ. 2:    కొనకొనన్న దురితముల కూడెపైన మనికి

    కను మాయ సతపదలనఁ గానఁగేట మనికి
   పనిలేని వషయముల బతటపైన మనికి

    వనక ముతదర చటూడ వఱపపైన మనికి
చ. 3:    యేవగితతల యాట నెదురీనఁదు మనికి

   చావుతో సరియపైన జగడతప మనికి
  శ్రీవతకటేశనినఁ జితతసేయని మనికి
   యవలవలనఁ దిరిగి యిటఱల్లన మనికి



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8009-01 భటూపాళత సత: 15-460
పలల్లవ:     కొతడా చటూతము రారో కోతడుక తరమలకొతడా

      కొతడని యడిగిన వరము లొసనఁగ మా కొతడలతమత్మియ కొతడా
చ. 1:    మేరవు మును సుత్తి తయితపనఁగను వారిజసతభవునఁడా

    పేర కలగ నవరతన్నతబుల బతగారము కలప్పుతరవ
      మేరక మఱనఁ గని నెలవున నారగ నిడెనొకో యననఁగా
    ధరణ బద్రిహత్మితడములక నాధరతబగ మా కొతడా

చ. 2:    గరడాచలత బననఁగా శ్రీవతకటశ పైలత బననఁగా
       గిరలక నేలికె యగ ననతతగిరి దా నీ గిరి యననఁగా

   సిరలయనఁ జనమగ యతజనశబరి యనెడినామముల
      పరగనఁగ నాలగ యుగముల వలసిన పగబలతబగ మా కొతడా

చ. 3:     పొదలటూ సొతపగ నితపల పూబొదలటూ వాసననదులటూ
    కొదలటూ గల తామరకొలనఁకలపపై మెదలనఁ దుమెత్మిదలటూ

   కదలి మలయానిల వలపలపన కదళవనములనటూ
       మొదల గా నెలల్లపప్పుడు నీ సతపదల గల మా కొతడా

చ. 4:     జతతువు లలల్లను మునులటూ సకలమెపైన దేవతలటూ
   జతతువుల యలనఁగల వదసారతబగ హరినుతులటూ

    చితతామణులట రాళ ల్లలల్లను సిరలనెలవు ల గహలటూ
    సతతతసౌభాగతతబుల నొపప్పుడు సతదడిగల మా కొతడా

చ. 5:     వకచో బద్రిహత్మిదుల మునులను వకచో నితదాబ్రాదులనటూ
    వకచో భాగవతుల యతుల శగ తులవకచోనఁ జతదాబ్రారక్కల
    వకచో తీరస్థితబుల గిరలను వకచో యోగీశవ్వెరలటూ

       అకలతకత తనునఁ గోరి తపముసేయ నాస లఱనఁగ మా కొతడా
చ. 6:    శకములతోనఁ జదువుదురా శకబద్రిహత్మిదుల శగ తులటూ

   తకదిమత్మిని యాడితచ మయటూరతతని యోగీశవ్వెరలటూ
    సకలపరాణతబుల వతదుర మఱి పకశరికలచే మునులటూ

     పగకటతముగ నీ వదతల నొపప్పుడు భాగతముకల మాకొతడా
చ. 7:  సావ్వెమతీరస్థిములకను సావ్వెమపషక్కరణయునటూ

   పామరల యమరలనఁ జేయును పాపవనాశనమటూ
     తా మహినఁ గోరిక లిచచ్చెనఁ గమారధరయు పాతడవసరస

    కామతఫలదాయిని ఆకాశగతగయునఁ గల మా కొతడా
చ. 8:       యిదియ క్షీరాతబుధి యనుచ మరి యిదియ దావ్వెరక యనుచ

       యిదియ నతదవగజ మనుచను మరి యిది దా నయోధత యనుచటూ
    యిదియ వపైకతఠత బనుచను యిది పరతతత్తిత్త్వాతబనుచ
       యిదియ పరమపదత బనుచ వదముల యనన్ననఁగనఁ గల మా కొతడా

చ. 9:     తలనఁచిన శకశౌనకాదులక తలనఁచిన తలనఁ పొసనఁగినా
    తలనఁప లోపల నెలకొనాన్న దయతో ననేన్నలినా

   చెలవునఁడు మావతకటరాయనఁడు సిరలనెలవు చేకొనాన్న
     కలియుగవపైకతఠత బనునామము గలిగి వలయు మా కొతడా



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8009-05 సామతతత సత: 15-461
పలల్లవ:    తరి నిధనము గనన్నదానఁకా దరిదద్రితబు

     సిస్థిరముగా కివ గనిన సిర లేమ బాబ్రానఁత
చ. 1:    మొదల గోవతద యను మటూడక్షరతబులను

   పదిలముగ నోరనఁ బనుపడు దానఁకానె
   కదియునఁగా కాపదల కలషముల జీవులక

     చెదరగా కివ గనిన సిర లేమ బాబ్రాత
చ. 2:   నారాయణ యనెడి నాలగక్షరముల

   పేరకొని నోరి కచిచ్చెన దానఁకానె
   భటూరిదుతఃఖముల నలపల సదా జీవులక

     చేరినా యవ గనిన సిర లేమ బాబ్రాత
చ. 3:   వతకటేశవ్వెర యనెడి వదపతచాక్షరము

  అతకరతబయి నోరి కవుదానఁకానె
    జతకెనల నలవు నలజడి గాక జీవులక

      యితక నివ గనిన సిర లవ యేమ బాబ్రాత



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8009-08 బౌళ సత: 15-462
పలల్లవ:     వడువదు తనున్న వడువనఁ జూచిన తనున్న

   వడిచిననఁ గాని వడువ దనన్ననఁడును
చ. 1:      మానని పతటకి మతదు మతతరము లేని సతది

    గోనెనఁ బటట్టినటట్టి బతక గోడమనఁది మనున్న
     జాజ్ఞనము లేని యఱక సతదుగితదు లేని యిలల్ల

  రానిపోనిచోట రాజలేని కొలవు
చ. 2:  చితత్తిములోపలివానఁడు చితత్తిములవలివానఁడు

   చితత్తిము మేన గటూడనఁ జేసినవానఁడు
  చితత్తిజజనకనఁడెపైన శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడు మద
   మెతత్తినమోహమునఁ దనున్న నెడ ఇయతనఁడెపైనా



ప.శ్రీ.అ.రేక: 8009-13 శ్రీరాగత సత: 15-463
పలల్లవ:    ఘనసుఖము జీవునఁ డెఱనఁగనఁడు గాకయఱినఁగినను

  అనవరతవభవతబు లపప్పుడే రావా
చ. 1:    వసుగ కెవవ్వెరినెపైన వనఁడ నేరిచ్చెననోర

  దసలకనునఁ బలమారనఁ దరచనోర
  వసుధకళతుగ నఁ దడవదుగాక తడవనను

    యనఁసనఁగనఁ గోరికల తన కిపప్పుడే రావా
చ. 2:     ముద మతది యవవ్వెరికి మొకక్క నేరిచ్చెనచేయి

   పొదిగి యధముల నడుగనఁ బటూనుచేయి
    ఆదన హరినఁ బటూజసేయదు గాక సేసినను

   యదురెదురనఁ గోరికల యిపప్పుడే రావా
చ. 3:    తడయ కేమటకెపైననఁ దమక మతదడిమనసు

   అడియాస కోరికల నలయు మనసు
    వడి వతకటేశనఁ గొలవదు గాక కొలిచినను

   బడిబడినే చెడనిసతపద లిటల్ల రావా



  ప శస్కృ రేక: 01-1 సాళతగనాట సత: 17-001
పలల్లవ:    ఎటవతట మోహమో యితతనీపపై నతనికి

   తటకన నురమున ధరియితచె నినున్నను
చ. 1:     కామని నీ నడపల గజగమనము లని

    కామతచి నీ పత కరినఁ గాచెను
    కోమలప నీ పరనఁదు చకగభావ మని

    నేమమెపై చకగము చేత నిలిపనానఁ డతనఁడు
చ. 2:      నెలనఁత నీ నిలయము నీరజ మనుచనఁ బద్రియ

   మలరి జలజనాభునఁ డాయ నతనఁడు
     కలికి నీ గళము శతఖమునఁ బోలనని తానఁ

   దలనఁచి పాతచజనతధరనఁ డాయ నతనఁడు
చ. 3:      నిరత నలమేలత్మితగ నీ కరల నల పని

   అరదార నీలవరరనఁ డాయ నతనఁడు
    గిరికచవని నినున్ననఁ గెరలి కౌనఁగిటనఁ గటూడె

    పరగ శ్రీ వతకటపత యాయ నతనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 01-2 శతకరాభరణత సత: 17-002
పలల్లవ:    ఈపాట కీపాట యతత సేసేవ

   చేపటట్టితే నది గొఱసేయక మానేవా
చ. 1:      నగతా నీ తురము మనన్నక జారనఁ దసితేను

   సగము చటూపలనఁ జూచి సాదితచేవ
     పగటన నినఁక నినున్ననఁ బటట్టి పననఁగేట వళ

    జిగిని వర రసాల చితదక ఉతడేవా
చ. 2:       తపప్పుతారి నీ చనున్నల తగ నా చేయి దానఁకితే

    ముపప్పురి నాపపై బొమత్మిల ముడి వటేట్టివ
    పప్పుపప్పుగానఁ గనఁగిటనఁ బటట్టి బగియితచే యటట్టివళ

     చొపప్పుల నీ మొన లలల్ల నఁ జూపక వుతడేవా
చ. 3:     మనసు మరత్మిము సనఁక మతతనాననఁ గటూడితేను

    వసరి పపైకొని నాపపై వళల్ల లేసేవ
     ఘన శ్రీ వతకటేశనఁడ గన నేనఁ గొసరేవళ
   తనిసి వుపరిసురతాన మతచ కతడేవా



  ప శస్కృ రేక: 01-3 సామతతత సత: 17-003
పలల్లవ:      ఇతత సేస నని యాప నేల దటూరేవు

     రతతు సేసి నినున్ననఁ గడు రవవ్వెసేయనఁ జెలల్లదానఁ
చ. 1:      చెపప్పున నీమాట లలల్ల చెవ యొగిద్గీ వననఁబోతే

  కపప్పురపలపప్పుకెపైనానఁ గానఁక రేనఁగనఁబో
     దపప్పుదేర నాప చేత తామర వసరెనఁ గాని
    చెపప్పురాని చేనఁత లేమ సేసినానునఁ జెలల్లదా

చ. 2:     నెటట్టిననఁ బచిచ్చెయపైయునన్న నీ మేను సానఁగితేను
  పటట్టిన వనెన్నలకెపైనా వుడుకెతుత్తి నఁబో
    పటట్టిన తనపాదప పతడెమున వసనఁ గాని
    యటట్టి తరవాతపను లప సేయనఁ జెలల్లదా

చ. 3:     కతదువ నీ కౌనఁగిటగాలి మనఁదనఁ బారితేను
    అతది యానఁడు బొమత్మికెపైనా నాస పటట్టి నఁబో

     యితదుకే శ్రీవతకటేశ యప నినున్ననఁ గటూడెనఁ గాని
    యతదులక నెపైనా యిటేట్టి యేలయితచనఁ జెలల్లదా



  ప శస్కృ రేక: 01-4 శతకరాభరణత సత: 17-004
పలల్లవ:      నిపప్పుల మనఁదటనఁ దచిచ్చె నీ ళ ల్లతత చలిల్లనాను

   వపప్పుగా నతతటలోనే వుడు కారనా
చ. 1:    మనసు నొచిచ్చెనదాన మాటలడు మతటేను

    వనితరో నా కెటట్టి వాక వళల్లనే
     యనయక వరహన యేనఁచి యిపప్పు డిటట్టి వచిచ్చె

     చన వచిచ్చె కూడితేనే చవు లౌనా రతుల
చ. 2:     సవతుల గలదాన సారెకను నవువ్వె మతటే

   యివల నా కెటవల యితవయతనే
    తవరి కోపము రేనఁచి తరగ బుజజగితచితే

   సవరనిదొరయపైతే చలల్ల నౌనా నామేను
చ. 3:     వాసికి బదికేదాన వదిద కిటట్టి రమత్మితటే

      యసు దేరనఁ దా రాక నే నెటట్టి వచేచ్చెనే
     ఆసల శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోన ననున్ననఁ గలస

   పోసరితచి కూడితేనే పోవుగా తమకము



  ప శస్కృ రేక: 01-5 హిజిజజి సత: 17-005
పలల్లవ:  మానరాని మాయల

    కానీ యతదు కేమ కలసనఁ గాని
చ. 1:    చాలరా నీ సనన్నల నా

  కాల దానఁకీనఁ గదియక
   కాలమతద యినిన్ననఁ గతటమ నా

   చేల వడువరా చెపీప్పునఁ గాని
చ. 2:   వదుద రా చలల్ల వలపూ యితత

   ముదుద లేల పలల్ల మోనఁచని
    అదొద కాల దొకేక్క వపప్పుట వక
   కొదిద నుతడరా కూడనఁ గాని

చ. 3:   చెలల్ల రా నీచేనఁతల నా
   వళల్ల చెమ టతట నొరయక
   తొలిల్ల కడపలో దొరసిత నా

 వులల్లప శ్రీవతకటతత్తిమునఁడా



  ప శస్కృ రేక: 02-1 శతకరాభరణత సత: 17-006
పలల్లవ:     తపప్పుక చెపప్పురా వోరి దానఁచక నీవు

    యపప్పుడు నీవదదనఁ గాక యడసి వుతడెనా
చ. 1:    సతదకాడ రమత్మిననఁగా జామువోయి వచిచ్చెతవ

   వతదువల నెవవ్వెతక వచచ్చె మెపైతవో
     అతదుక వగవ నే నాప నతటన కౌనఁగిలి
    యితదునఁ గలపే వతటా యితత లోనఁగేను

చ. 2:    పలవనతపనచెలినఁ బెటట్టి కూడిత వతదాక
   తలనఁప నీ కకక్కడనే తమకితచెనో
    చలము నీతోనఁ గాదు చవ దపప్పునతదుమనఁద
    బలిమనఁ గలయనఁబోతే పస లేవు పనుల

చ. 3:     కపప్పురమే యతప మతటే గతదవడి యతపతవ
   అపప్పు డెకక్కడికినఁ బరాకెపై వుతడితవో

     యిపప్పుడు శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
    నెపప్పున నే కడమయినా నీకే సలవ



  ప శస్కృ రేక: 02-2 నాదరామకిగయ సత: 17-007
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా నేరపరివ యి దఱనఁగ వయితవ

    వనన్నవారెలల్ల నవవ్వెర వడువ నీ మాటా
చ. 1:      దగద్గీరి వచిచ్చెనదే తపప్పు సేసి నీవు నాతో

    కగిద్గీ కాల దానఁకె నతటా గడియితచేవు
   యగద్గీనక ఆడుకొనే వదొక పదదరికమా
    సిగద్గీవడ కితదరిలో చచ య మాటా

చ. 2:     అటట్టి నీతో మాటాడినదే యపరాధముగానఁ జేసి
   తటట్టితనతటా నానల తగి పటేట్టివు

    గటట్టి న నుతడక నలగరి సాకిరి వటేట్టివు
   అటట్టి అణనఁచకోవపైత వయోత యమాట

చ. 3:    నెమత్మిది నవవ్వెనదే నెపము చేసినా
    తమత్మి మనఁదనఁ బడె నతటానఁ దమకితచేవు

    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
     యమెత్మిల పతతము లడే వలరా య మాటా



  ప శస్కృ రేక: 02-3 ముఖరి సత: 17-008
పలల్లవ:       ఆయ నాయ నీడ సరి యానఁక లేనఁటకి నీ

     వ యితతకి వలచిన యడకే తచేచ్చె నయాత
చ. 1:      చితత్తిమొకవతకనఁ బెటట్టి చేరి నీవు నాక వటట్టి

    బతుత్తి లతత సేసినాను ఫల మేది
    హతత్తి నీక నేనెతత ఆయముల ముటట్టినాను
     కతత్తినఁ గోసి నటేట్టి కాక కరనఁగీనా మనసు

చ. 2:      చటూప లొకతపపైనఁ బెటట్టి సొరిది నాతోనఁ బెదవ
   పపైపయిమాట లడితే పస లేదు
    మాపదానఁకా ని నెన్నతత మతచానకనఁ దసినాను

    కోపము వసటే కాని కూటమ చాలదయాత
చ. 3:      కానఁక లొకతకనఁ జేసి కాయము నావపై వసితే

    మానఁకవల నుతడునఁ గాక మరత్మి మతటనా
   యేనఁకటతో శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
    ఆనఁకటరత వళక ఆపనే నే నయాత



  ప శస్కృ రేక: 02-4 భపైరవ సత: 17-009
పలల్లవ:     ఏమెపైనానఁ జేతువు గాక యితత సేతురా

   బటూమలోనివారి ననున్ననఁ బురనఁడు వటట్టి దురా
చ. 1:      చితత్తిము రాకతడితేను చేర రాక మతదు గాక

  పొతుత్తి లయాకె చేనఁతల పొగడితతురా
     వతత్తి నాతోనఁ గోపమెపైతే వరక తటట్టి త గాక

    మెతత్తిన యాడో గతదము మేననఁ బటూయవలనా
చ. 2:      అతత వలల్లకతడితే నా ఆయాల దానఁకితతు గాక

  వతతసతపొతుత్తి నక వడుకనఁ బలతురా
     చెతతల నా కలిగితే సలవు వటట్టి త గాక

   పొతతవారి నాయదుట పోది సేయవలనా
చ. 3:      యయకోలపై తే నా యితటకి వచేచ్చెతు గాక

 రాయడివారితడల్లక రమత్మితదురా
     చాయల శ్రీ వతకటేశ చన వచిచ్చె కూడితవ

   మాయల తొలిల్లట వలల్ల మరపతతురా



  ప శస్కృ రేక: 02-5 కేదారగళ సత: 17-010
పలల్లవ:     ఇనిన్నయును నాయనఁ బోయ యితదుకా నేను

   వనెన్నలలో వరహప వదనకా నేను
చ. 1:     పలవ వచేచ్చెవు నీ పగయురాతడల్ల చేత

    వులివచిచ్చె మాట లోరిచ్చె యుతడనా సేను
     పలక వచేచ్చెవు నాతో పలమార నీ వాడే

   చలివనఁడి సటలక సాకిరా నేను
చ. 2:      పటట్టినఁ జూచేవు బలిమ పడనఁతుల బొతది పొతది

    వటట్టియిన నీ మేని వనఁడికా నేను
     చటట్టిమవపై దగద్గీరేవు సొరిది నీ వక మాట

   ముటట్టిన దేవుళళ్ళలోని మటూనఁకకా నేను
చ. 3:    నగవచేచ్చెవు నాతోను నాలిసేసి వగినతతా

   వగట జాగరమున వనఁగనా నేను
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ

    మొగము చటూచి చటూచి మొకక్కనా నేను



  ప శస్కృ రేక: 02-6 పాడి సత: 17-011
పలల్లవ:      చెలల్లనఁబో నీ గతడె రాతనఁ జేసిరా వోయి

    యలల్లవారనఁ గనన్నపని కినఁక నేనఁట కోయ
చ. 1:     మాటలడ వలదా మా యితటకి రాకతడినా

    పోట దొరవపై తేనే పొతదు వోయనా
     కోటలయ నీ చలము కొతడలయ నా చనున్నల

    యేట కినఁక నలకల యతదానఁకా నోయి
చ. 2:    చటూడనెపైనా వలదా సుదుద ల చెపప్పుకతడినా

   వాడల దవవ్వెయితేనే వావ వోయనా
    నీడ నీమెయి చెమరితచె నికిక్క నామెయిపలకితచె

   యేడకేడకౌ నీవ టల్లతదానఁకా నోయి
చ. 3:   మేలమాడ వలదా మెరమెచచ్చెనకనెపైనా

   కాల దొకిక్కనతతలోనె కళ దానఁకెనా
    జాలవాగె మోవనఁదేనే సరి నీవు గటూడనఁగాను

   యేల శ్రీవతకటపత యతదానఁకా నోయి



  ప శస్కృ రేక: 03-1 సామతతత సత: 17-012
పలల్లవ:    సిగద్గీగల యానఁటదపైతేనఁ జేర వచచ్చెనా

     వగిద్గీ నేనఁ గా నీతో నొకక్కటపైతనఁ గాకా
చ. 1:      వతట వగితచనఁగా లేక వదిదకి వచిచ్చెతనఁ గాక

  యితటకివచిచ్చెన మోహ మతవయతనా
     మతట దేర నీతోను మాటల నాడేనఁ గాక

    కతటకప నీతో పొతదు కానిదే కాదా
చ. 2:     చితత్తిము నిలపలేక సలవ నవవ్వెతనఁ గాక

    బతత్తి సేయ నీమనఁద పాపము గాదా
    తతత్తిర మాపనఁగలేక తపప్పుక చటూచితనఁ గాక

    హతత్తి నీతో మొగమోట మారడి కాదా
చ. 3:      పొతదు మరిగితనఁ గాన పొతుత్తి క వచిచ్చెతనఁ గాక

    చెతది వగిరితచ నీతోనఁ జెలల్ల నా నాక
   కతదువనఁ గటూడితవ చానఁగలమఱిఱ్ఱై చెనున్ననఁడవపై

   అతదప శ్రీవతకటేశ అరదా నాక



  ప శస్కృ రేక: 03-2 దేసాళత సత: 17-013
పలల్లవ:     ఏనఁటకి నినున్ననఁ గొసరే మతకా నేల

   ఆటల నీయిచచ్చె రాజవపై బదుకవయాత
చ. 1:      కనున్నలనే నినున్న నవవ్వె కానఁకల వలప చలిల్ల

    చనున్నల నొరసి యాప చలి నాపను
  కనన్నచోటల్లనఁ దగినగాలిపడగవపై నీవు

    పనిన్న మా దవన నిటట్టి బదుకవయాత
చ. 2:    ముదుద టతగరము చటూప మోవమనఁద మాటలడి

    బదుద ల ని నాన్నప నేరపరినఁ జేసను
    వుదదతడాన నీ వనఁక వరవాడే చెలమవపై

   తదుద బడి నిటేట్టి ఆరితేరి బదుకవయాత
చ. 3:     కతదువ మరత్మిములతట కౌనఁగిటనే చిమత్మి రేనఁచి

   సతదడినే నినున్న నాప జటట్టిగొనెను
    యితద కూడిత శ్రీ వతకటేశ యలమేలత్మితగను

   కతదువాసి నదదమవపై కని బదుకవయాత



  ప శస్కృ రేక: 03-3 దేసాళత సత: 17-014
పలల్లవ:     ఎపప్పుడు నీవోజ లినఁక యేల మానేవు

     తపప్పు లతచ నీక నిటేట్టి దయత మచెచ్చెనఁగా
చ. 1:      వటట్టి జాగరాల నీతో వగినతతానఁ జేసి చేసి

  అటేట్టి పవవ్వెళతచితే నపరాధమా
     తటేట్టివు నీ వపప్పుటని దని కితత గరవ్వెమని

  బటట్టిబయలడుకొని పాలనఁ బోయనఁగా
చ. 2:      దవువ్వెల నీతో నవవ్వె తనిసి యినిన్నటా నాప

 అవవ్వెలిమోమెపైనదే యపరాధమా
     రవవ్వెగానఁ బగ చాదేవు రాజము చటూప నని
   నెవవ్వెగల గడియితచ నీవు దేవరవుగా

చ. 3:      కాయజ కేలిని నీకత వలల్ల నఁ గని కని
  ఆయముల గరనఁగితే నపరాధమా

    యయడ శ్రీవతకటేశ యితత నిటేట్టి కూడితవ
    చాయల మెచచ్చెల మెచచ్చె సావ్వెమవ కావా



  ప శస్కృ రేక: 03-4 వరాళ సత: 17-015
పలల్లవ:    చాలరా నీపొతదుల సటలక వచెచ్చెనా

  జాలవారేనఁగనీన్నళల్ల చకక్కనీవునఁ జూడరా
చ. 1:      నేను నీవునఁ గటూచతడనఁగా నికిక్క చటూచి జగడితచి

    నీ నెలనఁత యేమనాన్న నీవతట గాదా
   కానికాని వటల్లతో కదిసిత మదదరము
    మోనాన నటూరకతడితే మొతుత్తి మతట గాదా

చ. 2:      హితవపై సరసము నే నిట నీతో నాడనఁగా
    సత జతకితచినది నీ సలిగ గాదా

    పతగా సాకిరిమాట పలక మతటే నవవ్వెవు
    మతకాననఁ బగ దరేచ్చెమాయ నీది గాదా

చ. 3:     యకసకేక్కనక నాపపై యట చటూప చటూడనఁగాను
    మొకమోటాన నుతటే నీ ముదుద లే కాదా

   వకలివపై యిదదరి శ్రీవతకటేశ కూడనఁబటట్టి
   వకటనఁ గనఁగిలితచిత వడనఁబాట గాదా



  ప శస్కృ రేక: 03-5 ఆహిరి సత: 17-016
పలల్లవ:    అతతేపో మతచివానఁడ వౌదు వయాత

     యితత నీ పతచెను బటూతా లఱనఁగవా అయాత
చ. 1:     చితత్తిజకేలికి నినున్ననఁ జేవటట్టి తీసిన తపప్పు

   కతత్తిగోర దానఁకె నతటా గడితచవయాత
   బతత్తితోనఁ బానుపమనఁదనఁ బవళతపతచిన తపప్పు

    హతత్తి నే దొబబ్బుత నతటా నాడుకొనవయాత
చ. 2:      అతది పవువ్వెల ముడిచి అతగము లతటన తపప్పు

   ముతదల వటట్టిత నతటా మొరయవయాత
    వతదుగానఁ బొతుత్తి నక నే వడుక రమత్మినన్నతపప్పు

    చెతది నినున్న నెతగిలి సేసిత ననుకోవయాత
చ. 3:    బగెద్గీనఁ గనఁగిలితచకొని పననఁగిన యాతపప్పు

    దిగద్గీన నే గబబ్బు నతటానఁ దిటట్టివయాత
    సిగద్గీదేరనఁ గటూడితని శ్రీ వతకటేశవ్వెర నినున్న

    యగొద్గీ తపోప్పు యితదుక నేమెపైనానఁ జేయవయాత



  ప శస్కృ రేక: 03-6 ఆహిరి సత: 17-017
పలల్లవ:     అతతే నీ వమెపైనా నతటవ గాని

   జతటయపై మరతడనఁగాను సరినఁ జూడరాదుగా
చ. 1:      పోపో నీ వాప నెతత పొడవు లకిక్కతచినాను

   రాపల నాపక మొకక్కరాదుగా నాక
     కోపగితచి నినున్న నాప గొణనఁగి తటట్టి నతటా

     యేపన నే వఱవనఁగ యితత పని లేదుగా
చ. 2:     అవులే నీతో నాకె అలిగివుతడిన దతటా

  రవళపగయాల చెపప్పురాదుగా నాక
     జవదానఁట కాపపతప సారె నీవు సేసే వతటా

     యివల నే నతదులక నిచచ్చెగితచనఁ జాలనఁ గా
చ. 3:      కాతరాన నాకె నీవు కదసి పతడాల్ల డే వతటా

  రాతరెలల్ల వగితచరాదుగా నాక
    యతల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

    తోతో నినిన్ననఁక నేను దొమత్మి సేయరాదుగా



  ప శస్కృ రేక: 04-1 శతకరాభరణత సత: 17-018
పలల్లవ:     అయినపప్పు డయతనఁ గాని యినిన్నపనులను మనఁద

  దయలేనివానితోడనఁ దగవా నాక
చ. 1:      రెపప్పు లతత్తి చటూచితేనే రేసుల వుటట్టి నీతో

    తపప్పు లతచి కొసరనఁగ తగవా నాక
   చపప్పుని వలపతోడ చవగానివళ నినున్న
    తపప్పుని బాస లడుగనఁ దగవా నాక

చ. 2:    భద్రిమసి యకక్కడనో పరాకెపైవునన్న నీపపై
    తమకితచి చేయి చానఁచనఁ దగవా నాక

  చెమటలమేనితోడ చితదువతదయి రానఁగాను
   తమల మడుగనెపైననఁ దగనా నాక

చ. 3:       సారె సారె నీవు నాతో సమత్మిత నాన వటట్టినఁగా
   తారకాణకనఁ బలవనఁ దగవా నాక

     కూరిమ శ్రీ వతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
    దార దపప్పునఁ బెననఁగనఁగనఁ దగవా నాక



  ప శస్కృ రేక: 04-2 బౌళ సత: 17-019
పలల్లవ:   మేలగాని మేకల నీ

  వాలనఁజూప లటట్టి వతచేవు
చ. 1:     చెతది ని నాన్నతనఁడు చెనకనఁగా నేమె

  కతదువ లతటక కసరేవు
  యితదులోనే కొనిన్న యమెత్మిల, వడె

  మతది యిమత్మిననఁగానే అలసేవు
చ. 2:    పేరకొని నినున్ననఁ బలవనఁగా నవునే

  కూరిమనఁ బలకక కొతకేవు
  నేరచకొతటవ నిటల్ల పత

  గోర గీరితేనే గొణనఁగేవు
చ. 3:   నితడునఁగనఁగిటనే నితచనఁగా చనునఁ

   గొతడల నొ తత్తిక గనిసేవు
  అతడనే శ్రీవతకటాధీశనఁడు గటూడి

 మెతడుకొననఁగానే మతచేవు



  ప శస్కృ రేక: 04-3 వరాళ సత: 17-020
పలల్లవ:     నెలనఁకినఁబాసి వుతడలేను నిమషమెతదు నేనఁడు నాక

     తలనఁపలో నీవలనే రతుల తరణనఁ గలయు టనన్ననఁడే
చ. 1:     ముదిత నాయదుట నిలిచి మోసులవార నవువ్వెనవవ్వె

     కదలనఁజూపలనఁ జూచి నాక కనున్న లరచ్చె టనన్ననఁడే
    వదలనఁబయతద సవదరితచి వలపతేట చవుల చటూప

      కొదల మాటల ముదుద గనిసి కూరిమ గొసర టనన్ననఁడే
చ. 2:       చెలియ సిగద్గీన మోము వతచి చెకక్కననఁజేయి మాట సేసి

      మలసి వడె మచిచ్చె ఆక మడిచి యిచచ్చె టనన్ననఁడే
      వలద చనున్న లరము మోనఁప వాసన యటూరప్పు చలిల్లచలిల్ల
     కలయ మోవతేనె లొనఁసగ కతచము పొతుత్తి లనన్ననఁడే

చ. 3:       యితత ననున్ననఁ జేరనఁ బలిచి యితటలోని పరప మనఁద
     దొతతకళల రేనఁగ నతట దొమత్మి సేయు టనన్ననఁడే

    వతత లేక యిపడె శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడనెపైన
     పొతతనునన్న ననున్ననఁ గటూడ పొదుద దలియు టనన్ననఁడే



  ప శస్కృ రేక: 04-4 పాడి సత: 17-021
పలల్లవ:      ఈపతోడి సాటకి నీ వల పననఁగేవు నేనఁడు

    మోపదానఁకా గాజ గాజే మాణకెము వరే
చ. 1:     ఆనఁటది గోపగితచితే అతతా నతత వలపే

  తేటల మగవానిని తేలిపొయేతవ
    మేట కసటూత్తిరి నటూరితే మకిక్కలినఁ బరిమళతచ

  గాటాననఁబువువ్వెల పసుకనఁగనఁ బసురయేతదే
చ. 2:    అతగనల దిటట్టితేను ఆయముల గరనఁగేవ

   కతగి మగవానితటట్టి గాలినఁ బొయేతదే
    బతగార గరనఁగితేను పపైపపై వనెన్న యకేక్కదే
    వతగచ నితత్తిడి కానఁక ననెన్న దసేదే

చ. 3:    మగవ లలిగితేను మచిచ్చెకల కెకేక్కవ
  మగవానియలక కమత్మిట లోనఁగేదే

    జిగి నలమేలత్మితగను శ్రీ వతకటేశ కూడిత
  తగినవనెన్నలయునఁ జతదమామయు నొకటే



  ప శస్కృ రేక: 04-5 ఆహిరి సత: 17-022
పలల్లవ:    అయోత మతచితగవర లౌదురే మర

   దయతమునెపైనా దటూరనఁ దగదా నాక
చ. 1:    తలనఁచినపప్పుడు రాక తడసి వునన్నతదుక

  తలవతచకొననెపైనానఁ దగదా నాక
   చలివాసి యాపనఁ దాను సతగడినునన్నతదుక

   తలపమాటనకనఁ బోనఁ దగదా నాక
చ. 2:    చిపప్పులి తానెకక్కడో పతజెమటతో నుతడనఁగాను

   తపప్పుక చటూడనెపైనానఁ దగదా నాక
    ముపప్పురినఁ గానఁగినచేత ముటట్టి ననున్న రానఁగాను

  తపప్పుతచకోనెపైనాను తగదా నాక
చ. 3:    వుమత్మిగిలికాని మాట లొతడొకట యాడనఁగా

    తముత్మిల ముమయ లేవనఁ దగదా నాక
      కమత్మిర శ్రీ వతకటాదిద్రి ఘనునఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    తమత్మిమోము వచిచ్చె నవవ్వెనఁ దగదా నాక



రేక: 0004-6శతకరాభరణత సత: 17-023
పలల్లవ:     అతటముటట్టి క నే నోప నతతే కాని

    యితటతటనఁ దనకే యివ యితవవునఁ గాని
చ. 1:    పకిక్కటతముత్మిల మటపో నుమసి రమత్మినవ

    యకక్కడిదో వడెము నే నిచేచ్చెనఁ గాని
     అకక్కడ నేడవో వుదాద ల టటూడిచి రమత్మినవ
    గకక్కననఁ బాదాల నేనఁ గడిగేనఁ గాని

చ. 2:     అవలనఁ జెతగావరెతట మట వటట్టి రమత్మినవ
   యవగానఁ బచచ్చెడము నే నిచేచ్చెనఁగాని

     పూవుల తురము లలల్ల నఁ బో దులిప రమత్మినవ
    యవలనఁ గమత్మిని జాజ లిచేచ్చెనఁ గాని

చ. 3:     తోనఁగనఁ జెమ టకక్కడిదో తుడుచకో రమత్మినవ
    కౌనఁగిటనఁ గమత్మిర నేనే కమత్మితచేనఁ గాని

    వనఁగక శ్రీ వతకటాదిద్రివభునఁడిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   పానఁగిన తమకముననఁ బదరక మనవ



  ప శస్కృ రేక: 05-1 ముఖరి సత: 17-024
పలల్లవ:    ఆతని ననున్న ననన్నటే యనరాదా

   తోతో వలపక్షము దోము గాదా
చ. 1:    ఉపప్పుటతచి యాతనఁడు ననొన్నకటకట యానఁడగా

    అపప్పుట ననేన్న కోపతచే వవునే నీవు
   రెపప్పుచటూపల వానఁడే రేసుల పటట్టితచనఁగాను

    చెపేప్పువు నాకే బుదిద చెలల్ల నా నీక
చ. 2:      చలము సాదితచి వానఁడే చెతతక వచిచ్చె యుతడనఁగా

 తలవతచకొమత్మినేవు తగనేనీవు
    మలసి నవువ్వెల నవవ్వె మన నుడికితచనఁగాను

    కలయు మనేవు ననున్న కటకటా నీవు
చ. 3:    వతతవానలతోడ వనఁడె వదదనఁ గటూచతడనఁగా

   యతతయినా నలగనీవు యేమే నీవు
    పతతప శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్ననఁ గటూడ గాను

      కొతత వఱనఁ గతద నీవు గొణనఁగ నేలే నీక



  ప శస్కృ రేక: 05-2 సామతతత సత: 17-025
పలల్లవ:     ఏమ సేతు నాతనికే యదవటట్టి కొననఁ బటట్టి

    నామేనివద గాదు ననున్న నే నేమతదునే
చ. 1:     కనీన్నర వటట్టి వఱతు కాతతునినఁ బాసినతదుక

   ననిన్నటానాతని దటూరే రతదర నతటా
     చినన్ననఁ బోయి వుతడనఁ జాల చెల లకోపాననఁబోయి

   తనన్ననిమాటల వాదు దశే రతటాను
చ. 2:       నిటటూట్టిరప్పు నితచ వఱతు నేనఁ డాతనఁడు రా నతదుక

    దటట్టిమెపైన వుసు రటట్టి తానఁకె నతటా
      వటట్టినఁ బొరలనఁగనఁ జాల వనఁడె నా మే నాతనఁడు
    ముటట్టి చటూచితే కానఁక ముతచనో యతటాను

చ. 3:    మొతాత్తి ననఁ బానుపమనఁదమటూలనఁ బతడనఁగ వఱతు
   చితత్తిమునొచిచ్చె పతకి సిగద్గీనో యతటా

     ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి ననున్ననఁ గటూడె
    కొతత్తిల సేయ వఱతు కొతకవో యతటాను



  ప శస్కృ రేక: 05-3 బౌళ సత: 17-026
పలల్లవ:     నికక్కము గలల్లతోడ నిజ మోవ దనన్నమాట

    యికక్కడనే చెలల్లనఁ బెటట్టి నినఁక నేనఁటకే
చ. 1:    తననోరే ఘనమే తగవరినఁ దానే

   అనువుగా ననున్న మాటలడ నీనఁడే
     అనక తొలతే మతో నాన లనిన్నయపైనానఁ బెటట్టి
    కినిసి నే నితనితో గెలవనఁగనఁ గలనా

చ. 2:    జగడగానఁడూనఁ దానే సాకిరిమానిసనఁ దానే
   పగటన నే నాతని పగతవాదినా

    మగవలల మవదద మతచి వానఁడెపై యునాన్ననఁడు
    బగిసి నే నితనితో పననఁగనఁ గలనా

చ. 3:    సేసినచేనఁతానఁ దనదే చెలల్ల బడనఁ దనదే
     దోసము నా కోప మనఁక తుద కెకేక్కనా

    ఆసల శ్రీవతకటేశనఁ డతకెల ననున్ననఁ గటూడె
    వసాల నితని వోజ వడిపతచనఁ గలనా



  ప శస్కృ రేక: 05-4  మతగళ కౌశిక సత: 17-027
పలల్లవ:      మొకేక్క లేవయత నీ వల ముసునఁగ వటట్టి కొతటవ

    చికిక్కతచి యాపనతటేను చితత గాదా నీకను
చ. 1:      యతత కెతత చటూడవో నే నెదురాడ వచచ్చెనా

    జతతలపైన నీ మోహప సతుల తోడ
     పతతాన వార వరచే పాటల్లనే పడే నీక

    సతతోసము సేయనెపైత చాల నాదే నేరమ
చ. 2:     అయతయాత పాపము గాక ఆదరితచ వచచ్చెనా

  గయాతళని వడిగాకాతతల నెతదు
     చెయాతర నోరిచి వారిచేత మాటనఁ బడే నినున్న
     నెయాతన నవవ్వెతచ నెపైత నీ వలగ వలదా

చ. 3:       చెలల్లనఁ బో నీవు గటూడనఁగా చేరి దటూర వచచ్చెనా
    కలల్ల రలయిన నీ భోగప టతతుల

     మలల్లనే యా ముసునఁగ నామనఁదనఁ వసి కూడితవ
   యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యిది యఱనఁగనెపైత



రేక: 0005-5నాదరామకిగయ సత: 17-028
పలల్లవ:     అయోత యితకా నేలే అనిన్నయునఁగాన వచెచ్చెను

  నెయతములేనిచోట నేరపల గలవా
చ. 1:    వలపగలగచోట వడినఁ గొసరట గాక

   చలము సాదితచచోట సలి గేనఁటకే
  పలవనతపనచోట బగియవచచ్చెనఁ గాక

    వలసి నొలల్లనిచోట వాసు లతచ నేనఁటకే
చ. 2:    యేకతమెపై వునన్నచోట నేమనాన్ననమరనఁ గాక

  సాకిరివటేట్టిటచోట సాదితచ నేలే
   రాకపోకగలచోట రత సమకూడునఁ గాక

    కూకల వతుత్తి ల నెపైతే కూటముల గలవా
చ. 3:   మొగమోడేవానితోడ ముచచ్చెటాడవచచ్చెనఁ గాక

  తగనాడేవానితోట తర వనఁటకే
   అగపడి శ్రీవతకటాధిపత ననున్ననఁ గటూడె

    తగలయ సారె సారె తపప్పులతచ నేనఁటకే



రేక: 0005-6సామతతత సత: 17-029
పలల్లవ:     పననఁగకరే మ రితత పగయునితోనఁ బలమార

   తనక నిచచ్చెయినవళ తలనఁప గలిగీని
చ. 1:      వలచి యలిగిన యలక వడినఁ దేరచ్చెవచచ్చెనఁ గాక

    వలసి నొలల్లని యలక లొకరి వశమా
    మెలనఁగి నిదిద్రితచ వభుని మేలకొలపవచచ్చెనఁ గాక

    తలసి వుతడిన నిదుర తగి లేపవశమా
చ. 2:   చనవుగలిగినమాట చవసేయవచచ్చెనఁ గాక

   మనసు లనయనిచోట మరప వశమా
    వనరే యానఁకటపతకి వతదు చెపప్పువచచ్చెనఁ గాక

   తనిసివుతడినయపడు తమ రేనఁచ వశమా
చ. 3:     పాయరాని చటట్టిరికము పటట్టి పననఁగవచచ్చెనఁ గాక

   కాయకప వావులకనఁ గలయ వశమా
    యయడల శ్రీవతకటేశనఁ డిట ననునఁ గటూడె

  చాయలనాతనిమేల జవకటట్టి వశమా



  ప శస్కృ రేక: 06-1 ముఖరి సత: 17-030
పలల్లవ:     కాతతునినఁ దపప్పుక చటూచి కనున్నలలల్ల యఱఱ్ఱైనాయ

     యతతయినా మానదు కానఁక యినఁక నేమ సేతునే
చ. 1:       తా నితదానఁకా రానెతదుక దగద్గీరి నే వాదు సేసి

    వని యతత దిటట్టినాను పోదు గోపము
  ఆనవటట్టి రమణునియతగము పచిచ్చెసేసినా
      మానదు నా చల మనఁక మఱి యేమ సేతునే

చ. 2:     సారె బొతకినతదుక సతగడివా రెలల్ల నఁ జూడ
    చేరి పాదాననఁ జిమత్మినా చితత వాయదు

    కూరిమ నాపత నిటట్టి కచములనఁ గమత్మినాను
     తీరదు నా నెతజెరిలి దని కేమ సేతునే

చ. 3:    ఆకడనఁ దానఁ బరాకెపైనయతదుక నెగడవటట్టి
    వాకిటనఁ దనున్న నానఁగినా వగప పోదు

  కెపైకొని శ్రీవతకటాదిద్రికడపరాయనఁడు గటూడె
    వాకన నాడక మానవద నేమ సేతునే



  ప శస్కృ రేక: 06-2 పాడి సత: 17-031
పలల్లవ:      ఆనఁడువార కడునఁ గోప లవుట నీ వఱనఁగవా

    నేనఁడు గొతత్తిలగా బటూమ నేరచ్చెక వచేచ్చెరా
చ. 1:   వలచిననఁడువార వాదులటక వచిచ్చెన

   చలము సాదితచవానఁడు జాణనఁడా వానఁడు
    కలయ నీరాకతోడ కమత్మిట నీలిగి పోనఁగా

   పలిచి మాటాడకనన్న పగయుడా వానఁడు
చ. 2:     చనవు గలగవార సణనఁగలనఁ దిటట్టినఁ గాను

   కనలి యగద్గీవటట్టితే ఘనునఁడా వానఁడు
    గనిసి సవతులపపై కోపాన పత నతటేను

   వని నవవ్వెకతడేవానఁడు వభునఁడా వానఁడు
చ. 3:   పాయరానియటట్టివార బలముల చటూసితేను

   నాయాలనఁ బెటట్టిడివానఁడు నాథనఁడా వానఁడు
    యయడ శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ

   చాయక రాకతడువానఁడు సరసునఁడా వానఁడు



  ప శస్కృ రేక: 06-3 పాడి సత: 17-032
పలల్లవ:    మగవలల సతదిమాట లేలే యితకా

   తగిలేయటట్టి మేల తడవ గాదే
చ. 1:     మనసు మనసునఁ గటూడె మచిచ్చెకయితేనఁ జాల

    తనువునఁ దనువునఁ దానె తగల మౌనె
     చనవు వచిచ్చె తామే జాణ లపైతేనఁ జాల

   పొనునఁగ నితడు మరనఁడు పూటకానఁపే
చ. 2:     పలవ నిలపూనఁ దమకే పగయములపైతేనఁ జాల

    చలిమ బలిమ నటేట్టి సతము లౌనే
   అలకలేనికూట మమరి వుతటేనఁ జాల

  తలిరవతట వయసు తరవుకానఁడే
చ. 3:      అదనటూనఁ బదనటూ నెఱినఁగి అతడ నుతటేనఁ జాల

    చదురనఁ బదుర నొకక్క సమత్మి తౌనే
  కదిసి కూడె శ్రీవతకటవభునఁడూనఁననున్న

  చెదరెకతడే యాస సేసపాలే



  ప శస్కృ రేక: 06-4 రామకిగయ సత: 17-033
పలల్లవ:    ఇతవుసేసినవారి కిది వాటా యమత్మిలల

     కతల చెపప్పునఁగనఁ బోతే కానఁక రేనఁగీ నితనఁడు
చ. 1:     కడు దపప్పుదేరనఁగాను కపప్పుర మయతనఁగనఁ బోతే

   వుడికి తటట్టినఁగవచచ్చె నో యమత్మివనఁడు
   వడియునఁ జెమట తుడువనఁగనఁబోతే పయతదను
    తడిపానఁత మెడ గొతత తలమనీ నితనఁడు

చ. 2:     కరల చెదరినవ కూడనఁ జెరగనఁగనఁ బోతే
  వరసాల వదలితచివసనే వనఁడు
   సరగనఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి చకక్కతదదనఁ బోతేను

    వురిస నతదుకనఁ దో డుపప్పుని నితనఁడు
చ. 3:  సిగద్గీతో వజనగరసితగారవనములోన

  వగద్గీళతచి కొనేట శ్రీవతకటేశనఁడు
     నిగద్గీల ననున్ననఁ గటూడనఁగా నిజాన మెచచ్చెనఁగనఁ బోతే

   వగిద్గీ మాటలబెలల్ల ల కొడిగట ట్టి నితనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 06-5 ఆహిరి సత: 17-034
పలల్లవ:    వదిదకి నేనిటేట్టి రావల నతటాను

   కొదిదమర యమెత్మిలకే కొలవాయ నితనఁడు
చ. 1:    వలల్లనే వాకిట ననున్న వరసుకొతటానఁబోయి

   యిలల్ల చొచిచ్చె పవళతచ నెతతచనవ
   పలల్ల దాననాకపగపబరణ దసి చెలల

    నెలల్ల నఁ బలిచి పట ట్టి యమెత్మిలకే యితనఁడు
చ. 2:     బెటట్టి మాటలడుమతటా పతపడు నా గోరవతకనఁ

   గొటట్టినఁ బోయ బోనఁదకోలనఁ గచిచ్చెతానను
     అటట్టి అదియునునఁ గాక ఆక చటట్టి యిచేచ్చెచెలి

     వటట్టి వటట్టి పలిచని పూరకే తా నితనఁడు
చ. 3:   కానఁకల నిలపలేక కడపమనఁదికివచిచ్చె

  చేనఁకట లసాత్సయ నతటానఁజేయివట ట్టిని
     సనఁకనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ జూచి నే నే కలసిత

   మానఁకపడి కమత్మిటని మతచమెకీక్క నితనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 06-6 నాదరామకిగయ సత: 17-035
పలల్లవ:       నీ వమ సేతువ ని నిన్నతత సేస నతనఁడు

   రావనఁ జూచెదో బొమత్మిరాకాశినఁ జూతురో
చ. 1:      చెపప్పుకవ ని నాన్నతనఁడు చేరి పదద సేయనఁగాను

   వుపప్పుగపప్పురము లయ నో యమత్మి
   ముపప్పురి నేమ చటూచేవ ముతదరిచెవులకతటే

   గొపప్పులపై వనకవచేచ్చె కొముత్మిల వానఁడాయనే
చ. 2:      నగకవ నీ కతనఁడు నతటననఁ జన వయతనఁగా

    చిగరన కెకెక్కనఁ జాగ చెలల్ల నమాత్మి
      తగనఁ దగ దన నేల దాని కేమ పపైనఁడితో

    జగములో గరిగితజ సరినఁ దటూనఁగెనఁ గదవ
చ. 3:      నిలవు రాజస మేలే ని నాన్నతనఁడు గటూడనఁగాను

   కలి దచచ్చె వనాన్నయనఁ గదవమాత్మి
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో ననున్ననఁ గలస

   మలసి మయిలవోయి మణునఁగాయనఁ గదవ



రేక: 0007-1హిజజజి సత: 17-036
పలల్లవ:     లేవ యతత లేదు య లేనఁతమాయల

     వావు లేల చెపప్పువచచ్చె వదుద వదుద యితకను
చ. 1:    మానిని వానితో మాటలడే వపప్పుటని

     పూని నినన్న వచెచ్చెనా పో పో తాను
    తానే పనికి వచచ్చె తలవాకిట మొకక్కవ
     ఆన లనిన్న వటట్టి కొనాన్న నవ నేనఁడు నిజమా

చ. 2:     పలిచి వానికే పీనఁట వటేట్టి వపప్పుటని
   సొలసి వానఁ డునన్నజాడచటూడవా నీవు
     నిలిచి పోకతడితేనే నీ కేల దయ వుట ట్టినే

  కలసాజమే వానికి గామడితనముల
చ. 3:     అటేట్టి వానఁడు చెనక నడడమురా వపప్పుటని

    గటట్టి న నేనఁ డితతలోనే కూడెనఁగా తాను
    యిటేట్టి శ్రీవతకటేశ నితదుల కితక మెచచ్చెవ

   శటట్టినచలము చెలల్ల పపైకొనెనఁగా ననున్నను



రేక: 0007-2శ్రీరాగత సత: 17-037
పలల్లవ:       తన కౌను నా కౌను తగల దానఁకానఁ బోదు

   యినుమడితచెను వల పేమ చెపేప్పురే
చ. 1:    మనసులో కాతతాళము మాటలడక పోదు

  తనువుమనఁదటకానఁక దగద్గీరక పోదు
    మునుకొనన్న కనున్నలస మోము చటూడక పోదు

   యనలేని యడమాట లేమ చెపప్పురే
చ. 2:    పదవులపపై తీనఁట పలచదానఁకానఁ బోదు

   కొదల బీరము గోరికొననఁగాని పోదు
   గదికొనన్న తమకము కూడినదానఁకానఁ బోదు

     యదు రెపైత మతక బుదుద లేమ చెపేప్పురే
చ. 3:     వడుక సలవనవువ్వె వలిల్లవరి గాక పోదు

   మేడెవు రతులమేల మెచచ్చెక పోదు
    యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో ననున్ననఁ గలస
   యేడలేని వనయాల యేమ చెపేప్పురే



  ప శస్కృ రేక: 07-3 పాడి సత: 17-038
పలల్లవ:     చవగాని పనులక చాయ సేసుకొతటే మేల

    తవరి వో రమణునఁడ తలసుకో నీవ
చ. 1:     కూరిమ గొసరకతటే గటట్టి న నుతడుటే మేల

  చేరి వరేయొకకాతతనఁ గోరేవానితో
    యరసాననఁ దిటట్టి కతటే యిచచ్చెక మాడుటే మేల

   నీరవతక తుతగవతట నిను బోనఁటతోను
చ. 2:     పటట్టి పననఁగటకతటే పరాక సేయుటే మేల

  కటట్టికడ కెతదో పొయేతఘనునితోడ
    దిటట్టియపై పననఁగకతట దమసాన నుతటే మేల
   పటట్టిరాని మొయిలవతట బలిమ తోను

చ. 3:     కౌనఁగిటనఁ బెననఁగకతటే కనున్నల మొకక్కటే మేల
   రాగి యేమో తలపోయు రమణునితో
    యేగి వచిచ్చె శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   చేగలో చిగరవతట సిగద్గీరి నీతోను



  ప శస్కృ రేక: 07-4 వరాళ సత: 17-039
పలల్లవ:      ఏమ నెఱనఁగని ననున్న నితత సేసనే వనఁడు

    సాముల నేరిప నతటా చవుల వుటట్టితచనే
చ. 1:     గతదము వసే నతటా కపరమచేచ్చె నతటా

   కతదువ లతట మనల గరగితచనే
     పతదము వసే నతటా పాపట దువవ్వె నతటా

   చితదరవతదర చేసి సిగద్గీ వడిపతచనే
చ. 2:      సతగడినఁ గటూచతడే నతటా సరల దిదేద నతటా

   చెతగటనే వలపల చిమత్మి రేనఁచనే
    సతగాతము నేరత్తి నతటా జవవ్వెనపదాన నతటా

    నతగవతచి పొగడి న నాన్నసలనఁ బెట ట్టినే
చ. 3:      యేకత మాడే నతటా యితదరినీ యతప మతటా

    పపైకొని న నిన్నట గటూడి భమబ్రాయితచనే
      ఆక చటట్టి యిచేచ్చె నతటా అతదల మెకిక్కతచే నతటా

   యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డిలల్ల లినఁ జేసనే



  ప శస్కృ రేక: 07-5 రీతగళ సత: 17-040
పలల్లవ:      తానే యఱనఁగను రమణునఁడు తన కెదు రాడేనా

    నానెనునఁ జెమటలనఁ బులకల నటనకనఁ బనిలేదే
చ. 1:      కోపమటూ కనుల నునన్నది కూరిమ మదిలో నునన్నది

     యేపననఁ బత కితక నుతత్తిర మేమని చెపప్పుదునే
     తీపల మాటల నునన్నవ తగవల కానఁకల నునన్నవ
    రాపగనఁ బతవదిదకి నే రాకతడుట మేలే

చ. 2:      జతకెల బొమత్మిల నునన్నవ చనవుల మొకక్కల నునన్నవ
     బతకముతోనఁ బేరొక్కని తనునఁ బలవనఁగనఁ జో టేదే

     మతకల వటట్టి ల నునన్నవ మరత్మిము పపైపపై నునన్నది
     యితకా బుదుద ల మ రినఁక నేమని చెపేప్పురే

చ. 3:      వలపలటూ కౌనఁగిట నునన్నవ వాసుల సిగద్గీల నునన్నవ
      తల దడిసను చలి వాసను తా నేమననఁ గలనఁడే
     వల నని శ్రీవతకటపత వడదేరిచి ననునఁ గటూడెను

   నిలవున ముతచెను మరపల నేరములతచకరే



  ప శస్కృ రేక: 07-6 సామతతత సత: 17-041
పలల్లవ:   ఎదురెపైనమాతగమున యనిన్న గడితచకొనీనే

     యిద మారమాట నీతో నేమని నే నతదునే
చ. 1:    కాతత మగవానెదుట కనురెపప్పు వసినాను

   చెతతల నదినో సనన్నసేసే నతదుర
    అతతనఁ దపప్పుక చటూచితే నాసపడే నతదుర

  చితతతోనటూరకతడితే చిమత్మిరేనఁగె నతదుర
చ. 2:    ముతచి చెలితోనఁ జెలిముచచ్చెట లడితేను

   కొతచక తముత్మినే ఆడుకొనీ నతదుర
   చతచన నటూరకతడితే సమత్మితతచె నతదుర
    వతచినచే యతత్తితేను వచేచ్చె ననే నతదుర

చ. 3:    మగవ వరొకకసత మాటన నిలిచితేను
  జిగినఁదొలిల్లట పొతదులసిగద్గీ లతదుర

    అగడెపై శ్రీవతకటేశనఁ డతదులకే ననుచ్చెనఁ గటూడె
    నగతా ముసునఁ గిడితే ననుపది యతదుర



  ప శస్కృ రేక: 08-1 శ్రీరాగత సత: 17-042
పలల్లవ:    ఇతత నేరకతడిన నదేనఁట యితత

  వతతచెలలనెరప వడిపతచే దితత
చ. 1:     తనిసిన మగవాని తమరేనఁ చినదే యితత

   కొనగోరిసనఁక లియతకొననఁ జేసినదే యితత
   కనుమటూయితచి నిదుద రకలలోనఁ గటూడిన దితత

  తననేరపపమత్మిటనఁ దలనఁపతచే దితత
చ. 2:     కూడి తలల్లవారటక గతడె బెదరితచే దితత

    ఆడనఁ జేయరాని వనయాల సేయితచే దితత
   వాడుమోముతనునఁ గతటవడినఁగళ రేనఁచే దితత

   జోడువాసిననఁ గనీన్నర జొబబ్బులితచే దితత
చ. 3:     వనెన్నపాబ్రాయము తనకే వగతము పటట్టితచే దితత

    యనిన్నకె నికక్కవనుతడి యదుర చటూపతచే దితత
    యినిన్నటా శ్రీవతకతటేశ నిటాల్ల నే చేసి కూడె

   నెనన్ననఁగ నలమేలత్మితగ యకెపో యితత



  ప శస్కృ రేక: 08-2 కొతడమలహరి సత: 17-043
పలల్లవ:     ఆతనఁ డతపననే గాక నతదానఁకానఁబదర నేల

     నీత గాదు మొదలనే నీకనఁ గోప మేటకీ
చ. 1:    మొకిక్కతే నేమాయనే మోహపనఁ బతకీవళ

   మొకిక్కన చేయిగోరిమనఁద ముకక్క పోయనా
   నికిక్క పగయముచెపప్పుతే నేనఁటలో నేమాయనే

   దికక్కన కపగపనోరనఁ దినరాదా కారము
చ. 2:      కనున్నల నవవ్వెతే నేమే కపటాల గతటేను ఆ

    కనున్నలచే కానఁక చలల్లనఁ గా దనేరా
    సనన్నల మెచిచ్చెతే నేమే సరవ దపప్పునవళ

 సనన్నసేసినపతని జతకితచరాదా
చ. 3:     కౌనఁగిట నితచితే నేమే గరవ్వెము చటూపనవళ

   కౌనఁగిట రతులలోనే కరనఁచ రాదా
    పానఁగిన శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్న నిటేట్టి కూడె

   వనఁగ నలమేలత్మితగను వఱగతద రాదా



  ప శస్కృ రేక: 08-3 దేసాళత సత: 17-044
పలల్లవ:     ఏలే తనక నాక నేటమాటలే ననున్న

  దేలితచి యడమాటాడేతరవతోడనఁ గాకా
చ. 1:      లేవ నేనఁ బలిచితే లకక్క సేసనా తాను

   సావవోయి వుమనాకీ చవుతమా యితక
    వావాతనఁ దాను నేను వాదితచితే నవవ్వెరా

   వవలనాయనఁ బోయ వనకకే పనుల
చ. 2:     ఔనే తనకూ నాక నతతపొతదా తట ట్టిని

  మానిపతడుల్ల రాలితేను మానికితదనే
     తా నొకట నే నొకట తలపోనఁతల యితక

   నానానఁటమోహము లలల్ల నామువసనఁ గాకా
చ. 3:      వదేద నాతో నితక వటట్టి వటట్టి సరసము

   అదోద ముతజేతకతకణన కదదమా యితక
  గదిదతచి శ్రీవతకటాదిద్రికడపరాయనఁడు గటూడె

    పొదుద వదుద వతతలను భోగములే కాకా



  ప శస్కృ రేక: 08-4 కొతడమలహరి సత: 17-045
పలల్లవ:    కతటమ నీగణమెలల్ల కానీలేరా నినున్న

  నతటకోనిచిచ్చెనదాని కది వదదల
చ. 1:    యకక్కడెకక్కడో కోప మెవవ్వెరిమనఁదనో వసి

   యికక్కవ లతటతే ననున్న యసడితచేవు
     గకక్కచ కూడు వనఁడెయితే కూరపపై చేనఁ చాచినటట్టి

  మకక్కళతపవడమాయ మామనఁదనో వోరి
చ. 2:   మనసులోపలిచితత మాటలలోననఁ బొదిగీ

   చెనకితే నామనఁద చిమత్మి రేనఁగేవు
  గొనకొనన్నజవవ్వెనము కచములపై వళళ్ళనటల్ల

    మని మని నేరప మామనఁదనా వోరి
చ. 3:   కాయముమనఁదటకానఁక కనునఁగొనల కెకిక్కతచి

     చాయల నేనఁ గటూడనఁ గానే చలల్ల నయేతవు
   పాయప శ్రీవతకటేశ పరసము సనఁకినటట్టి
    మాయని నీ మహిమల మామనఁదనా వోరి



  ప శస్కృ రేక: 08-5 హిజిజజి సత: 17-046
పలల్లవ:      అతట తా ననేనఁ గాక అవునే తాను

  దతటయపై తనగణల తడవతనా
చ. 1:    చెపప్పునీవ నావతక సేసినకలల్ల లేమయినా

   నిపప్పుతటే నోర వకక్కనేరదు గదే
     తపప్పు గాదు దాని కేమ తనమనఁదనేనఁ దొలత

    నెపప్పున నలిగీ నద నిజమా యడుగరే
చ. 2:     యిదినో తనతగవ యితదరితోనఁ జెపప్పు వచిచ్చె

  యదురలేనిమాట కదుర గదే
   వదిగి యటూరకతడితే వకటకటే రేనఁచి

   తుద నావతటసతుల దొరకేర తనక
చ. 3:     సారె సారె తానే నాతో సరసములడనఁగాను

    గోర గీరినవ యలల్ల యేర లయనే
    మేరతో శ్రీవతకటాదిద్రిమేట ననున్న నిద కూడె

   తారకాణ లపైనవ తానే యఱనఁగనే



రేక: 0008-6శ్రీరాగత సత: 17-047
పలల్లవ:     హరి యమనెనే హరి యేమనెనే అలిగెనో

       వరహినెపై నే వగితచనఁగా వగితచనఁగా యాల రానఁడాయ యాల రానఁడాయ
చ. 1:    మఱచ తపీప్పు తను మాటాడితనా

 యఱకగలవభునఁడు యేమనెనే
    తలవలే వచిచ్చెరి తరలచనఁ దా రానఁడు

  యఱిగితనఁ దనకత లేమనెనే
చ. 2:     వాకిట కితదానఁక వచిచ్చె తరిగె నట

  యేకారణ మద యేమనెనే
   రాకలనఁబోకల రాత రాయ నిదే

  యకడ తుదమా టేమనెనే
చ. 3:    తలనఁపలో పగయము తానే యఱనఁగను

  యలగెతత్తి యొకమాట యేమనెనే
   బలిమ శ్రీవతకటపత దా వచేచ్చెసి

  యిల ననునఁగటూడెను యేమనెనే



  ప శస్కృ రేక: 09-1 శ్రీరాగత సత: 17-048
పలల్లవ:    వచేచ్చెనని రాకతదురా యేమే నీవు

    అచచ్చెల మేమ గలల్ల ను అపప్పుడే యాడరాదా
చ. 1:    యడనుతడే యితత సేతురా పూవుటతత

   వాడనఁబెటట్టి ముడిచితే వాసన గదాద
  వడుకల వతసేతురా పత

   నాడ నెదుర చటూపతచినది పదదరికమా
చ. 2:    ఆసలనే యలయితతురా గాలి దచిచ్చె

   మటూసిపటట్టి తరచితే మటూల నుతడునా
     పాసి కూడి పగ లౌదురా యేమే యినఁక

   వసాల మాని యాడకే వచేచ్చెయనఁగదవ
చ. 3:     డగద్గీరియునఁ దల వతతురా య నీర

   బుగద్గీవతటపాయ మది పొలల్ల సేతురా
  కగిద్గీ శ్రీవతకటవభునఁడు నినున్ననఁగటూడె

   యగద్గీలలల్ల మఱచిత వడమాట లేనఁటకే



  ప శస్కృ రేక: 09-2 పాడి సత: 17-049
పలల్లవ:    లోకల మెచచ్చెవలసి లోనఁగితనఁగాని ఆతనఁ

    డేకడ నీపత యౌట యఱనఁగమే నేము
చ. 1:        కోప మేలే తాప మేలే కొమత్మి నీక నతనఁడు న

   నేన్నపన యేమే యతట యేమతటనే
    పోపో చిలోల్ల యతటపొలోల్ల యనేవు నీవు

  యపాటదానవౌట యఱనఁగమే నేము
చ. 2:      మాట లేలే మటూట లేలే మగవ యాతనఁడునిను

   యేటకో పలిచితే నే నియతకొతటని
     గాటమున కయత మతటే కాల దవవ్వె వతతకనఁగా
   యేటమోటేట్టి నీ వుతడే దఱనఁగమేనేము

చ. 3:      సనన్న లేలే చాయ లేలే సత శ్రీవతకటపత
  వునన్నతనఁగటూడనఁగనే వదిద కెపైతనే

     యనిన్నకె నాతనఁడు నీవు నే మౌదురో తొలిల్ల
   యినేన్నసి వడమాయ లఱనఁగమే నేము



  ప శస్కృ రేక: 09-3 నాదరామకిగయ సత: 17-050
పలల్లవ:      ఇతతరో నీ కేల చితత యితతలో పనికినఁగా

  వతతగా మరేమనినా వననఁబొయేతరా
చ. 1:    పచిచ్చెగా వలచినటట్టి పతకినీ సతకిని

   వచచ్చెనవళళ్ళ కాక వఱ పనన్నదా
    యచచ్చెకతదులపైన బుదుద లవవ్వె రెతత చెపప్పునాను

   మచచ్చెరమెపై తోనఁచనఁ గాకనఁమాననఁ బొయేతరా
చ. 2:   జవవ్వెనభారముచేత జడిసేట వరహుల

   యివవ్వెల నెగద్గీల సిగద లఱనఁగదురా
    రవవ్వెలగా నితటవార రాయ డెతత చేసినాను

   మవవ్వెప తగమో కాక మాననఁబొయేతరా
చ. 3:    యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁడెవవ్వెరినఁ జేపటట్టి నాను

    గకక్కన మనిన్నతచనఁ గాక కడ మయతనా
    నికిక్క నీకడక వచిచ్చె నినున్ననఁగరనఁగితచి కూడె

  చకక్కని మరిదదరిలో జవదానఁటేరా



  ప శస్కృ రేక: 09-4 ముఖరి సత: 17-051
పలల్లవ:    వాకిట రమణునఁ డేవచిచ్చె యునాన్ననఁడు

    జోకలలల్ల వార వారే చటూచకొనే రినఁకను
చ. 1:     ఆలిగి లోని కేనఁగియటట్టి గడెవటట్టి కొని

  పలకదు పలిచినా పతతోను
   తలప దరవరే దతడనునన్న వడిగప

    చెలలల మన కేల చెలల్లదు నిషటూట్టిరము
చ. 2:    తదదరానిజగడాన తఱవ మేడపపై నెకెక్క

  మదదమనఁదికినఁదయితచె మె టల్లలల్ల ను
   వదుద నిచెచ్చెను వయరే వడిగపచెలలము

   యిదదరికి సమమే యేనఁటకి నిషటూట్టిరము
చ. 3:    ఆడకే శ్రీవతకటేశనఁ డానలటట్టి రపప్పుతచి

     కూడె నీ సతని మన కొరత లేల
   వడిగప చెలలము వకరొక రేమనినా
   యడక నిచచ్చెలడరే యేనఁటకి నిషటూట్టిరము



  ప శస్కృ రేక: 09-5 పాడి సత: 17-052
పలల్లవ:     వడుడ వటట్టి కతత నీవు వఱతు నేను

  యడడనా నేమయినా యితతలోనిపనికి
చ. 1:    రమత్మినవ చెలియా రమణుని నీడకే

    యిముత్మిలనే నాడ కేల యవవ్వె రతదురో
     నెమత్మిదినఁ జనున్నల రాసి నీవు నేనునఁ బెననఁగనఁగా
   అమత్మిరో ననున్ననఁదియతక ఆడనునాన్ననఁ డతనఁడు

చ. 2:     అదన నేమాటయినా నాడు మనవ తానే
    యదురమాట నా కేల యే మతదునో

    పదవుల తీనఁట పో పలవనఁగనఁ బలవనఁగ
     అదివో నాతోనఁ జెపప్పుక మతతేసి కే నోపను

చ. 3:      మొకక్కక మనవ తాను మొదలనే ననున్ననఁ గటూడె
   యకక్కడు నేనే మొకేక్క యేపనికెపైనా

  అకక్కరో శ్రీవతకటేశనఁ డరచేతమాణకము
    యికక్కవల గరనఁగితచే వతతే పో మాటా



  ప శస్కృ రేక: 09-6 వరాళ సత: 17-053
పలల్లవ:    రారాదా యితకనెపైనా రవవ్వెల మేల

   ఆరితేరి యడమాట లఱడి మేల
చ. 1:      వఱే యలిగి యొకచో వగితచినానఁ గొతత కాక

   తఱి దవువ్వెలనుతడే తుతదుడుక మేల
    తేఱిచటూచి వతడొరల తటల్లయినానఁ గొతత కాక

   మాఱమోములపై వుతడేట మతకల మేల
చ. 2:    కదిసి మచచ్చెరములకానఁకలపైనానఁ గొతత గాక

   యదురచటూచే యాసల యేనఁపల మేల
    కొదలచనఁ గనుకలినఁ గొసరినానఁ గొతత గాక

   యదలోన గబబ్బుతలే యసుల మేల
చ. 3:     కొతతపచేకతత్తి గోరి కమెత్మిలయినానఁ గొతత గాక

  చెతతలనఁ జేరకతడేటసిగద్గీల మేల
     ఇతతలో శ్రీవతకటేశ య కూటమె మేల గాక
  చితతతోనఁ బానుపమనఁదివరల మేల



  ప శస్కృ రేక: 10-1 సాళతగత సత: 17-054
పలల్లవ:    మచిచ్చె కెఱనఁగదునఁగాని మన సఱనఁగ, ననున్న

   మెచచ్చె టఱనఁగదునఁ గాని మనఁదేమనెఱనఁగా
చ. 1:     కామతచి పతరటూపే కను టఱనఁగదునఁ గాని

  ఆమనఁదటపను లవ యఱనఁగా
      నా మో మతనఁడు చచి నవువ్వె టఱనఁగదునఁ గాని

    యేమని పలికెనో యేమయు నే నెఱనఁగ
చ. 2:      కదిసి నే నతని దగద్గీర టఱనఁగదునఁ గాని

   నిదురో పరవశమో నే నెఱనఁగ
    కొదలేక యతనఁడు పపైకొను టఱనఁగదునఁ గాని

     యిది యది యని నే నేమయు నెఱనఁగ
చ. 3:     వనెన్నల నామోవ చవగొనన్న దఱనఁగదునఁ గాని

  యునున్నవ చిలకవోటల్లవు టఱనఁగ
     వునన్నత కౌనఁగిటనఁ గటూడి వుతడు టఱనఁగదునఁ గాని

    యనన్ననఁడు శ్రీవతకటేశ నెడసి నే నెఱనఁగ



  ప శస్కృ రేక: 10-2 కాతబోదిసత: 17-055
పలల్లవ:   ఇతదరిచే నారడిపో యితదువతకను, తొలిల్ల

   యతదరి నేనఁచితవ నీ వతదువతకను
చ. 1:      కోమలిని వలపతచి గటట్టి ననఁ బాయనఁ గ నీ

   కేమ వదదరిక మాయ యితదువతకను
   పేగమముననఁ జెలిచేతనఁ బలవనతపనా రావు

   యేమేల నీకనఁ జేరె యితదువతకను
చ. 2:      మనన్ననల చెలి కిచిచ్చె మరి వరేసతనఁ దచిచ్చె

   యనిన్న కేమ సేసుకొతట వతదువతకను
     నినన్న నేనఁట పొతదు గాదు నీక నాపక, నేనఁడు

 యనన్నరానితలపోనఁతే యితదువతకను
చ. 3:    మతతనాన చెలినఁజేరి మాటలజోలినఁ బెటట్టినఁగ

   నెతత నేరపరి వపైత వతదువతకను
    పతతప శ్రీవతకటేశ వడనఁతనఁ గటూడనఁగ వనఁ

   డెతతయు నమరె నీ కితదువతకను



  ప శస్కృ రేక: 10-3 సాళతగనాట సత: 17-056
పలల్లవ:     ఏమట కేమ సేసిత నిసత్స నేను

     య మతకము ముతదరి కెఱ కాయ నాక
చ. 1:      అదోద యవవ్వెతనో నీ వతడనఁ బెటట్టి కొని యుతడి

  పదదరికానక ననున్ననఁ బలిపతచిత
     కదుద లేరా నీవతక కలల్ల నీవు దొరవతటా

 వదిదకివచిచ్చెనతపప్పువకక్కటే నాక
చ. 2:     చెలల్లనఁబో నాచేత నాక చేరి మడిపతచకొని

    వలల్లనే యాకె కిచిచ్చెత వోరి నీవు
      చెలల్ల లేరా నీ వమ సేతువు నా నేర మతతే
     మొలల్లమ వడె మచచ్చెటే మోస మాయ నాక

చ. 3:       పో పో నాతో బొతకి పొలనఁతనఁ దరలో దానఁచి
     పపై పపై న నిన్నట గటూడి భద్రిమయితచిత

    బాపర శ్రీవతకటేశ పతతగానఁడ నీ మోవ
   తీపల మరిగినద దస్కృషట్టిమాయ నాక



  ప శస్కృ రేక: 10-4 నాదరామకిగయ సత: 17-057
పలల్లవ:     ఎదుర రానెపైత నతటా యేల దటూరేవు

    వదకి తరగనఁ బోతే వఱిఱ్ఱైదాన ననరా
చ. 1:      తలనఁప దలిసి కాక దగద్గీరి నీతో నాక

   వలసినటట్టి పననఁగ వచచ్చెనా యడ
    బలిమనె మగవానఁడు పపైకొననఁగనఁ జెలల్ల గాక

      చెలి యితత సేయనఁ బోతే సిగద్గీ లేని దనరా
చ. 2:      తరమరనఁ గతడనఁగానె తగ నీ వలప చలిల్ల

   వరస దపప్పు నవవ్వెనఁగవచచ్చెనా నాక
    తరణతో రమణునఁడు తమకితచనఁ జెలల్ల నఁ గాక

    మరల నతట నానఁటది మతదమేళ మనరా
చ. 3:     యవల నావలనుతడి కిటట్టి వచేచ్చె నతటా

    వావుల దలప నీతో వచచ్చెనా నాక
    శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ చెలినఁ గటూడితవ గాక

    చేవ మఱితే నానఁటది చేనఁతలనఁడి యనరా



  ప శస్కృ రేక: 10-5 పాడి సత: 17-058
పలల్లవ:       ఈ చనవు లీ వలప లతదునఁ గనన్నవ గావు

    చేచేతనఁ దప మెతత చేసనో చెలియా
చ. 1:     పడనఁత తనవదనమున బాగాల నితచినఁ నీ

   వడనెడల నాక మడిచి యియతనఁగాను
    తొడమనఁదనఁ దొడ వసి తొదల మాటాడి, నీ

     కడ చటూచె నిది యతత కలికియో కాని
చ. 2:   బతగారమేడలో వరపపపై చెలికి, నీ

  వతగములనఁ గసటూత్తిరి యలనఁదనఁగాను
    ముతగయి మురవుల నీ ముతజేత నిడి, మోవ
    యతగిలిగానఁ జేస నిది యతతటదో కాని

చ. 3:    నితడు రాజసముతో నీమనఁద నొరగకొని
   అతడనే నీవు తను నలమనఁగాను

    బెతడుపడి రత నినున్ననఁ బెననఁగె శ్రీవతకటేశ
    కొతడగొనె నిది యతత కూరిత్మియో కాని



  ప శస్కృ రేక: 10-6 శతకరాభరణత సత: 17-059
పలల్లవ:        నే నొకత నతటా నుతట నేనఁడు నీ కాప గలిగె

   మోనాన నుతడక నీతో ముచచ్చెటలడితని
చ. 1:     అటట్టి నాతో మాటలడి యాడి నడుమనడుమ

   ముటట్టి వచిచ్చెతే నాకెమొము చటూచేవు
     దటట్టిమెపై చటాట్టి ల నీక దతడ నుతడు టఱనఁగము

   వటట్టికే మాటలడిత వగినతతా నేను
చ. 2:     నతటన ననున్న నవవ్వెతచి నవవ్వెతచి యతతలోనే

  కతటకాననఁ గనున్నసనన్న గావతచేవ
     వతట నీకె తవరల వరే వచచ్చె టఱనఁగము

    యితటకినఁ బలచకొతట యేడ కేడో నేను
చ. 3:     కూరిమనఁ గనఁగిట ననున్న కచిచ్చె కచిచ్చెయడనెడ

    చేరి చేరి యాకెవనఁద చేయి వసేవు
   వరట శ్రీవతకటేశ వడిగాలవారి నితత

   గారవతచ టఱనఁగను కలసిత నేను



  ప శస్కృ రేక: 11-1 కేదారగళ సత: 17-060
పలల్లవ:      ఎతత లేదు తలపోనఁత యతచి చటూడ నెవవ్వెరికి

    యితతటే నీసత ననే దిది చాలదా
చ. 1:     చటూపల దవువ్వెల నినున్ననఁ జూచితేనే నవవ్వెతవ

  యపాటకీపాట యితత చాలదా
     వోప కొతడశిలవల నో యతటే నో యతటవ

     ఆ పలక కీ పలక అతత చాలదా
చ. 2:      సవలనఁ దాపప ననున్ననఁ జూడనఁ జెలి నతపతవ

   యవాడ కావాడ యితత చాలదా
     నీవు వది నుతడనఁగాను నికిక్క నినున్ననఁ జూచితేనే

    ఆవలిమోనఁ మనఁవ లపైత వతత చాలదా
చ. 3:      పేగమము నీవ యఱినఁగి పలిచి ననున్ననఁ గటూడిత

     నీ మేల కా మేల యితత చాలదా
     నేమప శ్రీవతకటేశ నీ రతయు నా రతయు
    ఆమనిపపై నామ నాయ నతత చాలదా



రేక: 0011-2 ముఖరి సత: 17-061
పలల్లవ:   వలవనేరతునఁగాని వాదితచ నేరరా

     మెలనఁగి నీ వటట్టి తడినా మెచచ్చె కతడలేను రా
చ. 1:       బగిసి నీవు రాకనాన్న పలవ రా నేరత్తి నఁ గాని

    తగి నీతో నలిగి సాదితచ నేరరా
     వగి నినున్ననఁ గానకనాన్న వుసురన నేరత్తి నఁ గాని
    వగటపై యతదుతట వని వతగెమాడ నేరరా

చ. 2:       నీటన నీ వుతడితేనఁ గనీన్నర నితచ నేరత్తి నఁ గాని
    తేటల నేమ సేసినానఁ దిటట్టి నేరరా
      నానఁట నీ సుదుద ల వని నవువ్వెకొన నేరత్తి నఁ గాని

      మాటల నీ పొతదు లినఁక మాన లేను రా
చ. 3:      చఱి చేయి వసితే సిగద్గీవడ నేరత్తి నఁ గాని

    మాఱమోము చేసుకో మరి నేర రా
    ఆఱడి శ్రీవతకటేశ అనిన్నటానఁ గటూడిత ననున్న

     వఱడితచితవ నినున్న వతటనఁ బాయ లేను రా



  ప శస్కృ రేక: 11-3 ఆహిరి సత: 17-062
పలల్లవ:      ఏమ సేతు రమణునఁడ యవవ్వెరి నేమననఁ జాల

     కామతచి నీవు గనన్నదే కాను పతతే కాకా
చ. 1:     నాటకప నినునఁ జూచి నగవు రావలదా

   పాటతచి నా కోప మడడపడనఁగాకా
    కూటమెపై నోరికి మాట కొతత దోనఁచవలదా
   యేనఁటకో గగద్గీతత్తిక ననిన్నతత సేసనఁగాకా

చ. 2:      యదుట నే నినున్ననఁ గని యదురకో వలదా
    వదలని నా చలము వదదనీనఁ గాకా

    పొదిగి నీ వలమతేనఁ బులకితచ వలదా
      వదర నా వటట్టి ననున్న వాసి రేనఁచనఁ గాకా

చ. 3:      నిరతప నీ రతకి నినున్న మెచచ్చె వలదా
   పరవశముల ననున్ననఁ బరచనఁ గాకా

    గరిమె శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
     వరయనఁగ వలదా నే నొకక్క టయితనఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 11-4 శతకరాభరణత సత: 17-063
పలల్లవ:     అపప్పుట సరసాలడే రాప నీవు నిసిత్సరో

   యపప్పుటవలనే వునాన్న రిదదరనఁ దకక్కరలే
చ. 1:    కతదువనఁగనున్నల గతటే కౌనఁగిలితచవలనఁ గాక

   ముతదువనక లతచితే మోహమా యది
   పొతదుల మాటలడితే పలకితచవలనఁ గాక

   యితదరివల నుతడితే యగవులే కావా
చ. 2:     పకక్కన నవువ్వె నవవ్వెతే భద్రిమయనఁగవలనఁ గాక

   వకక్కణ లడుగనఁబోతే వలపా యది
    చికక్కని యలనఁగ వతటే చెమరితచవలనఁ గాక

    చొకక్క కతడితే వలిత చటూపటే కాదా
చ. 3:    మేలమాడినతతలోనె మే మరవవలనఁ గాక

   తాలిమ చేసుకొతటే తగల యది
    ఆలితచి శ్రీవతకటేశ అతతలో ననున్ననఁ గటూడిత

      వ లీలనఁ గాక వుతడితే యడు జోడే కాదా



  ప శస్కృ రేక: 11-5 మతగళకౌశిక సత: 17-064
పలల్లవ:   దోము లేదను తొయతలిని

   వాసుల సిగద్గీల వతచెద నీక
చ. 1:     నికక్కల గతటని నిను నా పాదము

   తకక్కక యేనఁటకో తానఁకె నని
   యికక్కడ మేలొక్కని యితతలో వరగెపై

   మొకెక్క నిదివో మునుకొని నీక
చ. 2:     నెమత్మిది నే నట నీ వదనమును

   యిముత్మిల దముత్మిల మడిత నటా
   కమత్మి యతదులకే కడిగెదనఁ బనీన్నట

   చిముత్మిల పతతము చేరను నీక
చ. 3:    చెతదినకౌనఁగిట చే తలలో నట

   కితదు పరచి జతకితతు నటా
  యితదుకే శ్రీవతకటేశవ్వెర నిజముగ

    పొతదిత వచచ్చెలనఁ బొస గిత నీక



  ప శస్కృ రేక: 11-6 ముఖరి సత: 17-065
పలల్లవ:   ఇతతయయినఫలము యితతటది గావలదా

   పతతప నినున్ననఁ దనబతబునఁ జేసినది
చ. 1:     తలిగనున్న లరమోడిచ్చె తేరకొన నినునఁ జూచి

    చలిమోవ యట చటూప సనన్న చేసి
    యలయితచి పానుపన కితతలో నినునఁ దస

    నలరనఁ గాతతలలోన నదియ పో జాణ
చ. 2:     చిఱనఁజెమట నొసలితో సలవనఁ బారనఁగ నవవ్వె

  కఱకమరత్మిము గొతతుకాడనఁ బలికి
     తఱి నీ మనసు గరనఁచి తనమనఁద నొరగితచె

    నెఱతనత బది యతత నేరెచ్చెనో చెలియా
చ. 3:     సారె జానఁర దురము నిలిప చనుమొనలనఁదానఁకితచి

  వోరి కోటల్లనఁదనవుదుట చటూప
    యరీత శ్రీవతకటేశ నినునఁ గలసనఁ జెలి

      య రమణ కినఁక సరి యతచ మరి కలదా



  ప శస్కృ రేక: 12-1 కొతడమలహరి సత: 17-066
పలల్లవ:     ఇదదరి మ జగడాల యితకమాకా పనిగాదు

   తదదలేము నిను నాప తటట్టికతడేనా
చ. 1:    పటట్టిరాని యానలలల్ల నఁ బెటట్టి కొని వచిచ్చెతని

   యిటట్టి కలసనని యితత తోడను
    చటట్టి చటట్టి చెలలతో జూజమద నాడేవు

    రటట్టి సేయ నీడ కాప ఇటట్టి రాకతడేనా
చ. 2:    చెపప్పురాని యాకతాల చెపప్పుత వతతటలోన

  యిపప్పుడువచెచ్చెనని యితత తోడను
   అపప్పుట వసతతమాడే వతవలతోడ నీడ

   చొపప్పు లప మేడలకిక్క చటూడకతడేనా
చ. 3:    అకక్కరనఁ గానఁపరమెలల్ల అతడనఁబెటట్టి వచిచ్చెతవ

   యికక్కడనే వుతడెనని యితత తోడను
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యేమ దలనఁచోయపను

  మకక్కటమెపై కూడితవ మెచచ్చెకతడేనా



  ప శస్కృ రేక: 12-2 రామకిగయ సత: 17-067
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా దొరవు నీవు యితదర నునాన్నరీడ

   పనిన్ననీకతల బటట్టి బాయిట వయితతునా
చ. 1:     నీవమ సేసినాను నినున్న మెచచ్చెనఁగలనఁ గాక

    కావ కనున్నలను నినున్ననఁ గసరనఁగనఁ గలనా
     యవళ నీవు బొతకితే యిది నిజమతదునఁ గాక
    భావతచి నినున్ననఁ గలల్ల పరచనఁగనఁ గలనా

చ. 2:     వదద నీవు గటూచతడితే వోరచకోనఁగల గాక
   అదదలితచి నినున్న వతగెమాడనఁ గలనా

    పొదుద వోయి వచిచ్చెనాను పొదిగి చేకొతదునఁ గాక
   వదుద వదదనుచ నీతో వాదితచనఁ గలనా

చ. 3:     కొతగవటట్టి తీసినాను కూరిమనఁ జేకొతదునఁ గాక
   చెతగిచెతగి పానుపపపై సిగద్గీవడనఁ గలనా

   రతగగా శ్రీవతకటేశ రతులనఁ గడపలోన
   అతగవతచితవ ముద మణనఁచకోనఁ గలనా



  ప శస్కృ రేక: 12-3 సామతతత సత: 17-068
పలల్లవ:    ఇతదరి మెచిచ్చెతచరాదా యిదవో మాటా

   అతదుకే కోపతచిత నదివో మాటా
చ. 1:       గొపప్పు గొపప్పు కనున్న లనె కొమత్మి నీతో మాటలడె

    యిపప్పుడు లేదని బొతకే వదివో మాటా
    ముపప్పురి నీ వల పలల్ల మోవమనఁదనుతడనఁగాను

    అపప్పుట మానవు నాతో నదివో వటా
చ. 2:     యితతపాదము లతుత్తి క యిదవో నీమేన నతట

   నితతలోనే మొఱనఁగేవు యిదివో మాటా
    వతతగానఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి వసనఁ జెకక్కమనఁద నదే

     అతత చెలల్ల దితక నీక నదవో మాటా
చ. 3:     శ్రీవతకటేశ నీవు సేసిన దలల్ల నఁ జేసి

    యవల పతత మచేచ్చె వదివో మాటా
    భావప నీ రతులలో పరవశమెపై నే

    నావ లలల్ల మఱచిత నదివో మాటా



  ప శస్కృ రేక: 12-4 శతకరాభరణత సత: 17-069
పలల్లవ:    అనిన్నయు మఱచితనఁబో అతదుకే నేను

    యనున్నకొతదు నీ గణము లితదుకే నేను
చ. 1:     పటట్టి నేనఁ గోపగితచితే పపైపపై వనఁడుకొనేవు

    అటట్టినఁ వలచిత బో అతదుకే నేను
     దిటట్టినెపై వతగె మాడితే తేటగా నవవ్వెవు నీవు
    యటట్టి నినున్న మాననఁగల యితదుకే నేను

చ. 2:     అలిగి పూరకతడితే ఆయము లతటదు నీవు
    అలరి పాయనఁగ లేను అతదుకే నేను
   మలసి పలక్కకతడితే మాటలడితతువు నీవు

   యలమనఁ గరనఁగదునఁబో యితదుకే నేను
చ. 3:     నే నాడక రాకతడితే నీవ వచేచ్చెతువు

   ఆనతదాన నుతడుదునఁబో అతదుకే నేను
   ఆనకప శ్రీవతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడిత

    నీ నిజము మెచిచ్చెతనఁబో యితదుకే నేను



  ప శస్కృ రేక: 12-5 రామకిగయ సత: 17-070
పలల్లవ:   ఇపప్పుటకాలమువార యేవ నేరర

  అపప్పుటనుతడియు మఱనఁగతదితనఁబో నేను
చ. 1:    కనున్నసనన్నలనే నినున్న కెపైవశము చేకొనే

   కనెన్నపడుచా యిది కలికి గాక
     వనెన్నల మాటలే ఆడి వదద నుతడి మతోను
    యనిన్న కతల గరచె యితతలోనే తాను

చ. 2:       యికక్కవ చెపప్పు యతప ని నిన్నతటకి రపప్పుత చకొనె
    దికక్కల యితతమాతగ మా దేవర గాక

     పకక్కన తా నవవ్వె నీవు పపైకొతటే జతకితచని
   యకక్కడిమాయల వనిన్న యేమతదు నేను

చ. 3:     కపప్పురముమోవ నిచిచ్చె కౌనఁగిట నినున్న బగితచె
    యిపప్పుడు నీకనఁ దకక్కవా యకక్కడే కాక

    ముపప్పురి శ్రీవతకటేశ మొగి ననున్ననఁ గటూడితవ
    తపప్పు లతచి ననున్న నాపదతటతన మెటట్టిదో



  ప శస్కృ రేక: 12-6 భపైరవ సత: 17-071
పలల్లవ:     ఇతదుకా తొలిల్లమాటలనే నినున్న యియతకొలిపనది నీవు

    కతదువా నీవుసేసినగరతు ఘతలపై మాయ దిదివో
చ. 1:      అతతవదుద న నినున్ననఁ బలవ నతపనఁగా రావపైతవ గాక

    యితతుల పపైకొని వలచితే నితతకతట నవురా
      యతతసేసిన నీ చితత్తిమే కాని యపప్పుడ నేనఁ గోపగితచరా

    చెతతల నామేనికానఁక చేతనెపైనా ముటట్టిరా నీవు
చ. 2:       దొరవపైతే మా యితటకి రా దోసమా యాలో వలల్లవునఁగాక

     వరసి తనునఁ దానే వచిచ్చెనది వలల్లనానఁ బెటట్టి లరా
        యిర వఱినఁగి నీవు న నిన్నటల్ల యతచి యిచచ్చెకము మానరా నీవు

     కరనఁగిన నా యరరల కతటనెపైనానఁ జూడరా నీవు
చ. 3:        కిమత్మిరా నా మోహము నీవ కనవా యేలో దానఁచేవు గాక

    సమత్మితతచి నా మేనవారివాని చవుకలపై యుతడురా
     నెమత్మిది శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవనఁ ననున్ననఁ గటూడితవ నేనఁడు

     యిముత్మిల నీవ మేరవమఱితవ యివ మరవకరా నీవు



  ప శస్కృ రేక: 13-1 సామతతత సత: 17-072
పలల్లవ:    ఎతత చనవరో కాని యవవ్వెతరా

   యితత గయాతళ చేనఁతల దవవ్వెతరా
చ. 1:     వలల్లవాటనఁ బయతదతో వచిచ్చె ననున్న సనన్నసేస

  యలల్లవారనఁ జూడనఁగా నెవవ్వెతరా
     తొలిల్ల నీక పొతదు గదోద తొడినఁబడనఁ బానుపపపై

   యిలల్ల చొచిచ్చె పవవ్వెళతచె నెవవ్వెతరా
చ. 2:      వాడునఁ జూపల కనున్నల వలపల చలిల్ల నీతో

   యడనే నవువ్వెల నవవ్వె నెవవ్వెతరా
    ఆడరానిమాట లడి ఆయాల దానఁక సతగడి

   వడుగానఁ గటూచతడ వచచ్చె నెవవ్వెతరా
చ. 3:     కపప్పురము మోవ నిచిచ్చె కానఁకలతోనఁ దమకితచి

  యిపప్పుడె యానఁకారీని నెవవ్వెతరా
    ముపప్పురి శ్రీవతకటేశ ముతదర ననున్ననఁ గటూడిత
   వపప్పుడాకె నినున్ననఁ గటూడె నెవవ్వెతరా



  ప శస్కృ రేక: 13-2 సౌరాషట్టి సత సత: 17-073
పలల్లవ:    ఇదదర మాడువారమె యిసత్స రోనఁత

    వదిదక మాలో నేమే వతత్తి నవవ్వెతమరా
చ. 1:     పవవ్వెళతచి నీవు నేనునఁ బానుపపపై నుతడనఁగాను

    యవవ్వెతో నీవతటా ననున్న నిట లేపరా
    రవవ్వెగా నీవ ననున్న రతకినఁ బలిచేవతటా
  నెవవ్వెగనఁ గనఁగిలితచిత నిదురకనున్నలను

చ. 2:    కదిసి నీవును నేను కౌనఁగిలితచకతడనఁగానె
     సుదత నీ వతటా ననున్న చో టడిగెరా

    మదనపరవశన మఱి నీ వతటా నాప
    వదనమున వడెము వడి నే నిడితరా

చ. 3:     ముచచ్చెట నీవును నేను మునఁసుగ వటట్టి కతడనఁగా
    మచిచ్చెకె నీవతటా నాతో మాట చెపప్పురా

   యిచచ్చెకనఁడ శ్రీవతకటేశనఁడ నీవతటా నాప
     నచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడనఁగా నడుమ నీ వుతటవ



  ప శస్కృ రేక: 13-3 కాతబోదిసత: 17-074
పలల్లవ:     ఇతదానఁకా నేడ నుతట వరా వోరి

     నితదల నీ సుదుద లలల్ల నే నెఱనఁగనా
చ. 1:     కవవ్వె కవ నవువ్వెకొతటా కనున్నల దేలితచకొతటా

     అవవ్వెల నొకక్కత చేత నా కతదు కొతటా
 జవవ్వెనపమదముతో సతపతలినఁసారెతలి

    యివవ్వెల నిపప్పుడుగా మా యితటకి వచేచ్చెసిత
చ. 2:     పపై పయి మలసుకొతటా బతగారపావాల మెటట్టి

   చాపలోన పూవుబతత సారెనఁ దిపప్పుతా
   రాపగా చెమటలతో రాజసాన వనఁగకొతటా

    యపొదుద గా నీవు మా యితటకి వచేచ్చెసిత
చ. 3:     మసాల దరచకొతటా మనఁదునఁ గితదునఁ జూచకొతటా

    వసాలక ననున్న నిటట్టి వ డుకొతటాను
    ఆల శ్రీవతకటేశ అటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    య సిరలతోనే మా యితటకి వచేచ్చెసిత



  ప శస్కృ రేక: 13-4 వరాళ సత: 17-075
పలల్లవ:    ఇతదుకనఁగానఁ గోపతచ నేల నీక

   ముతదుగల కోపమెలల్ల ముగిసనఁ బోరా
చ. 1:      కొమత్మి నీ కచము లివ కొనవాతడాల్ల యితత

    యమెత్మి లేల నీకనతదు కేమ వోదురా
   అముత్మిడు జకక్కనలతటా నడిగితనే వోరి

   కమత్మిర మానవు నే మతగడివారమా
చ. 2:      పొలనఁత నీ మోవపతడు పలల్లనో తీపో వోరి

    తొలరా నీ కే లతదుతోడి చితత
    వలవటట్టి యతదు కేమ వఱపాయనా నీక

   వలపగతపల నమత్మి వచిచ్చెతనా నేను
చ. 3:     వనిత నా కౌనఁగిలి వదలకవ యిటట్టి

  తనిసిత మదదరికినఁ దగలయను
   వనవ శ్రీవతకటవభునఁడ నేను అనిన్ననఁ

    గనునఁగొతట నినఁక నేమ కడ మాయరా



  ప శస్కృ రేక: 13-5 ఆహిరి సత: 17-076
పలల్లవ:    సాగిన సబలలోని సరివారిలోన నెలల్ల

   యగత మనిన్నతచితవ యపదపో బద్రిదుక
చ. 1:      చేయి వటట్టి తీసి యితతనఁ జేరనఁ బలచకొతటవ

    చాయల నితదరటూనఁ జూడనఁ జాలదా యితత
     పాయనిమోహ మెఱనఁగి పపై జేయి వసి నేనఁడు

    య యడ మనిన్నతచితవ యపదపో బద్రిదుక
చ. 2:     వతచిన చెలిశిరసు వడి నెతత్తి పలికితచి

   చతచలితచక నవవ్వెత చాలదా యితత
   కొతచ కాపగణముల కొనియాడి కొలవులో
    యతచి మనిన్నతచిత వటట్టి యపదపో బద్రిదుక

చ. 3:      చెకక్క నొకిక్క నిమత్మిపతడు చేత కిచిచ్చె బుజజగితచి
   చకక్కసరస మాడిత చాలదా యితత

   దకిక్కబ శ్రీవతకటేశ తరణ కౌనఁగిటనే
   యకక్కడు మనిన్నతచితవ యపదపో బద్రిదుక



  ప శస్కృ రేక: 13-6 సామతతత సత: 17-077
పలల్లవ:     సరస దిష ములక సాకి రేలరా

  మరతతతగములలోన మఱనఁగల గలవా
చ. 1:     యేకతాన ఆకె నినున్న నిదదరినేనఁ బొడగతట

     నాక చటట్టి యిచెచ్చె నితతే యని బొతకేవు
   మేకొని పవువ్వెలలోన మెదలే తుమెత్మిదదా
    నాకడనఁ బరిమళము లతట నతటే నిజమా

చ. 2:      యద మతచముమనఁద ఇతత నీక యాడ దతటే
    పాద మొతేత్తిచెలి యతటా బాస సేసేవు

      పోదితోడ గతప మాని పొతత నునన్న పూవునఁ దగె
    ఆదిగొని కొమత్మి గొమత్మి నలమక వుతడునా

చ. 3:      వురముపపైని కొమత్మి వునన్న దిది యాడ దతటే
   గరిమ బతగారలో సితగార మనేవు
    నిరత శ్రీవతకటేశ నీక భటూమదేవ నేను

    దొరసిత నితదిరయు తోడు నీక వలనఁగా



  ప శస్కృ రేక: 14-1 మాళవగళ సత: 17-078
పలల్లవ:     కచిచ్చెతాలే నీ వపైతే కూడపటట్టి కొతదు గాని

    యిచచ్చెకరాల నే నెపైతే యితతపని కోపరా
చ. 1:      మాట గోరవోయ నతట మౌనాన నుతదువు గాని

   నీటన ముచచ్చెటాడక నే మానరా
     సటూట దపప్పుపోయ నతటా చటూడను లోనఁగేవు గాని

     గాటమున నినున్ననఁ జూచి కనున్న మటూయనఁ జాలరా
చ. 2:      చల మతతా దేరీ నతటా సరలమాడవు గాని

    మలసి నేనఁ బెపైకొనక మాన లేనురా
    వలినఁబడే నవవ్వెతటా వస నణనఁతువు గాని

    వలసి నే నెపైతే నవవ్వెకతడ లేనురా
చ. 3:      కాయ మరగీ నతటా కౌనఁగిలితచ కతదు గాని

     ఆయ మతట కౌనఁగిలితచ కానఁ ప లేనురా
    చేయార శ్రీవతకటేశ సిగద్గీననఁ గటూడిత గాని
    వయపైనా నా నీవురముపపై వలిల్లవరి యపైతరా



  ప శస్కృ రేక: 14-2 భపైరవ సత: 17-079
పలల్లవ:      నేనఁడుగా నా నుడిమాట నీవలల్ల నిజ మాయ

     వనఁడి యతటేనఁ జలల్ల నీవు వస నటూదుకోరరా
చ. 1:    వనెన్నల నే వాడలోనివనితల నాడుకొతటే

      నినున్న సనఁకి రాదు గదా నీ వల నవవ్వెవు
    అనిన్నటా గమత్మిడికాయ లనన్న సుదిద దడవతే

     పనిన్న నేనఁడు నీ బుజాల పటట్టి చటూచకోకరా
చ. 2:     మోము లొకరొకర మముత్మిల నేము చటూచకొతటే

      నీ మెపైనఁ దపప్పులేదు గదా నీ వల నవవ్వెవు
    వోముచ నే నుపప్పుతటే వుపతాపాననఁ బడేవు
    యేమరా నీక నీకే యితత వఱపేలరా

చ. 3:    ఆవల నలసినవా రటట్టి వసరితచకొతటే
     నీ వలసిరావు గదా నీ వల నవవ్వెవు

    భావతచి శ్రీవతకటేశ పటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
     చేవల దేరిన మనఁద చిగర గా నేలరా



  ప శస్కృ రేక: 14-3 శదద్ధవసతతత సత: 17-080
పలల్లవ:     ఎమెత్మికానఁడవపై తరగ నితత దొర కేనఁటకి

  దిమత్మిరిమాటల నాచేనఁ దిటట్టితచకోవలనానఁ
చ. 1:      వరకనన్న ననున్ననఁ దచిచ్చె వోరి నీవు వలచిన

   వరసతులనఁ జూప న నున్నడికితచేవు
     మేరతో నీ కితవపైతే మెడనఁ గటట్టి కొతదు గాక

   వారి ననున్న సరిచేసి వాదువటట్టివలనా
చ. 2:     దవువ్వెలనఁ గటూచనన్న ననున్ననఁ దలనఁపతచి వారిచేత

   యవవ్వెతతటా నడిగితచి యసు రేనఁచేవు
     యవవ్వెత మనిన్నతచినా నీ వమెపైనా నితుత్తి వు గాక
  రవవ్వెగాని యానఁడువారి రానఁపసేయవలనా

చ. 3:       తత నినున్న నేనఁ గటూడి తనిసితే నీ తోట
   సతులచే మొకిక్కతచి జతట సేసేవు

  సతమెపై శ్రీవతకటేశ సవతులయినవారినఁ
   బతవటట్టివలనఁ గాక పచిచ్చె సేయవలనా



  ప శస్కృ రేక: 14-4 శ్రీరాగత సత: 17-081
పలల్లవ:     మతచ మద యిలల్లద మాట లేటకే

  నితచినవడుకతోడ నిదిదరితచ లోనను
చ. 1:      యితటకినఁ జెపప్పు యతపత నితదానఁకా నేల రావపైత

    వతటనఁ గాక తొలనఁగిత నటట్టి వుతడరా
     వతట వచిచ్చెనచెలిచే వతటమ నీ సుదుద లలల్ల

   వతటనెపైనానఁ బవవ్వెళతచ వకక్కనఁడవ లోనను
చ. 2:     చటూచియపైనానఁ బొమత్మితటనఁగా సుదుద ల చెపప్పు యతపత

     వ చాయక రాక మతచ మెకిక్క వునన్నదాన
    నీచేనఁత లనిన్నయును నీ వతటనే వచెచ్చె

   కూచతడరా యినఁకనెపైనా కదురయి లోనను
చ. 3:      యదుర చటూచితనఁగా నీ వడ నుతటవో కాని

   పదరకరా యిది పతతము గాదు
    పొదిగి శ్రీవతకటేశ పోనీక ననున్ననఁ గటూడిత
    వుదుటపై యతదునునఁ బోక వుతడరా యలోనను



  ప శస్కృ రేక: 14-5 సామతతత సత: 17-082
పలల్లవ:     ఆన లేల పటట్టి కొనే వపప్పుట నీవు

    లోని కేల తీసేవు లోకమెలల్ల నుతడనఁగా
చ. 1:     యితటకి నే రానఁగానే యదుర వచేచ్చెసితవ

  యితటలో నెవవ్వెతనెపైనా నిడుకొతటవో
    పతటగా నిదదరము నీ పతడిల్ల చవకెలోన

    వుతటమగా ఆడ కేల వదదయత సదితచను
చ. 2:    తపప్పుక నేనఁ జూచితేను తలవతచకొతటవ

   తపప్పు నీమనఁద నేమెపైనానఁ దగిలినదో
     వపప్పుగ మేడ యకక్కద మటూరకే తర దియతనఁగ

    నపప్పు డేమ బయలౌనో అతతేసికి నోపను
చ. 3:     కౌనఁగిట నేనఁ గటూడనఁగనే కడు నెఱనఁగతదితవ

   కౌనఁగిటలో నాపరత గతటవో నీవు
   చేగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర యిటట్టి

     ఆగేవు రతుల ననున్న ఆస యతతో నీక



  ప శస్కృ రేక: 14-6 శ్రీరాగత సత: 17-083
పలల్లవ:     అతతటది గాకతడితే అది ని నిన్నతదరిలోన

    నితతక దచెచ్చెను చాల నితదుకే మెచిచ్చెతని
చ. 1:    సమాత్మిళగెల మెటట్టి సత రాజసముతోడ

   కమత్మి యొకచెలిమదనఁ గరము చానఁచి
    తమత్మిమోము వచిచ్చె నీతో తలవాకిటనే వుతడి

   యమెత్మిలకే మాటలడి యేమనేరా నినున్నను
చ. 2:    పకిక్కటవడెముతోడ బోలనఁ గొపప్పువడ జార

   వకిక్కతత వజాబ్రాలకమత్మి లొగినఁ గదల
    పకక్కన నీడక రానఁగా బారితతచి చేచేత

    జికిక్కతచి లోన నేరీతనఁ జొకిక్కతచెరా నినున్నను
చ. 3:    చిగరనఁబెదవ మోప శ్రీవతకటేశ నినున్న

   మొగపల మొలనటూల మోనఁ బతచెను
      బగవు గనఁగిటనఁ గటూడి పపప్పు సేస నీ మేను

   యగసకాక్కలక నేనఁడు యవవ్వెతరా నినున్నను



  ప శస్కృ రేక: 15-1 పాడి సత: 17-084
పలల్లవ:     మముత్మి నేల చెనకేవు మాట మాటకి

    కమత్మిర నిటేట్టి బతడి కాలనఁ దనన్నవయాత
చ. 1:     పొదుద వోకతడితే దొడిడపొతత కయినానఁ బోవయాత

    వదద నుతడి మముత్మి నొకటక టాడక
   వుదద్ధతడాన మోనన్నదినన్నవుబుబ్బు నీక గలిగితే
   కొదిదమాలి నీవు పదదకొతడ లతత్తివయాత

చ. 2:     చే యటూరకతడ కతడితే చరల దొతగిలవయాత
    య యడ మాపపై గోళళ్ళల చిమేత్మివు

  సేయరానిపనులక చెలల్ల బడి గలిగితే
  పాయప గొలల్లతలనే పటట్టి కొనవయాత

చ. 3:     మనసు దనియ దతటే మడుగల చొరవయత
    పననఁ గీనా చెమటలే పగయ మనక

  యనసితవ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ నారత
    అనువపై నీ కొకక్క మనసాయనఁ గదవయాత



  ప శస్కృ రేక: 15-2 శ్రీరాగత సత: 17-085
పలల్లవ:     చెలవునఁడ వతక నీ చితత్తిము గాక

  వలవతత నే నొకరివతటదాననా
చ. 1:      కలకనఁ జూపల నినున్ననఁ గొసర టతతే కాక

   అలగ నీతోనే నతత దాననా
     మలస సొలస నినున్న మాటల దటూరట గాక

   అలరి నీ కెదురాడే యతతదాననా
చ. 2:   నితడినకానఁకలతోడ నివవ్వెఱనఁగతదుట గాక

  అతడ నినున్ననఁ గెపైకొనేయతతదాననా
   దతడియపైన తమకాన తలవతచకొతట గాక

  నితడుదొరవపైన నీతో నీటదాననా
చ. 3:     శ్రీవతకటేశ నీతో సిగద్గీన నుతడుట గాక

 ఆవలిమోమెపై వుతడేయతతదాననా
   ఆవటతచి కూడితవ అలమేలమతగ నితతే

  వవలపైనా నీక వతతదాననా



  ప శస్కృ రేక: 15-3 శ్రీరాగత సత: 17-086
పలల్లవ:    అతదరనఁ జూడనఁగ నీవురా నీవు

   అతదుకోల జాణ వరా నీవు
చ. 1:   చాయల కొలవు సతదడిలోనే

   ఆయము లతటేవు అవురా నీవు
   రాయడి మదదల రవళ లోనే

  కాయజవదము గలిప్పుతచే వరా
చ. 2:  నిలవుటదదము నీడలలోనే

    అల మోవ యానే వౌరా నీవు
  సొలసి యాడే జజాలలోనే

   యలమేవు చనున్న లౌరా నీవు
చ. 3:    చెతదమత్మిపాదాల చే నొతత్తినఁ గానే

   అతదతదే కూడేవు అవురా నీవు
 వతదువలనే శ్రీవతకటేరాయ

   అతదుకే మెచేచ్చె వరా నీవు



  ప శస్కృ రేక: 15-4 బౌళ సత: 17-087
పలల్లవ:    ఎతత వోరిచిన నెఱతగడు తన

   వతత సుదుద లలల్ల వడిపతతునా
చ. 1:     చటూడరే వని సుదుద లలల్ల చను

  జోడు నుతచి మొనచటూపనటా
   యేడ నేరిచెనే యితతేసి తన
  వడెప మోవ వలయితతునా

చ. 2:   మాననఁడె తనమాటల నా
    సన చటూప తను సనఁకె నట

  యేనెపమునేస నితదుక తను
   గాని తటల్ల నే కరగితతుని

చ. 3:   వనరే వనివపైనాల తనునఁ
   ననిచి నామోము నవవ్వె నటా

  యనసి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు యిటట్టి
   చన వచెచ్చె యితక సాదితతునా



  ప శస్కృ రేక: 15-5 బౌళ సత: 17-088
పలల్లవ:      చెపప్పుతనఁ జెపప్పుతని మాతోనఁ జెలల్లదు నీ కితకను

    ముపప్పురి నునన్నది ముతదర నిదివో ముసళళ్ళపతడుగరా
చ. 1:      అతతేసి నవవ్వెకరా వోరి అద నిజమయతని గొలల్ల

    దొతతులవావులదోమట దొడుక దోసము నీ కేలరా
     యితతుక నే నోపను నీక యిచచ్చెకాల నేరరా

    కతతుని దమప కతచనఁ బదనులకామని నితతేరా
చ. 2:     కానఁకల సేయకరా కెపైతపప్పు లే మవునో

      పోనఁకకనఁ బుటట్టినఁ డు యకక్కడ చటూచిన పొల తులమోహము
   వనఁకపజవవ్వెనిని నీ వసాల మోసాలరా

  మానఁకలమనఁదట ననలవానఁడికి మారమలతుమురా
చ. 3:     కడు బగితచకరా నీ కతదున కౌనఁగిటను

    వడగ నాకచగిరల నీకను వనఁపన వడలరా
  తడిసనఁజెమటల మనతనువు లిదదరికి

    తడవడిచిత శ్రీవతకటేశవ్వెర దకిక్కత నే నీకరా



  ప శస్కృ రేక: 15-6 వరాళ సత: 17-089
పలల్లవ:    ఆనఁటదాని బదుకితత ఆరడి గదాద

   కూటములలో పనుల గటట్టి సేయవలదా
చ. 1:    దేవునే వనన్నవతచిన తయతముచచ్చెట లలల్ల

  ఆవల నానతతుత్తి రా ఆకెతోడను
   చేవ మరి నీక నేనఁజేసినసేవలలల్ల

  యేవలనెపైనా రచచ్చె కెకేక్కటవా
చ. 2:     చితత్తిగితచ నవధరితచిన నాతో పొతదు లలల్ల

   నితత్తిమును నాట కవ నేరవుదురా
     హతత్తి నీ కతలక లోనెపైన రహసతము లలల్ల

  కొతత్తిగానఁ బరలక వనఁకొనవచేచ్చెవా
చ. 3:     కూడేవళ నేనఁ జేసిన గఱతపైన వడిగాల

   సటూడిదగా నాప కవ చటూపవచచ్చెనా
    యడనే శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

   వడుకపడేదే కాక వనకతీ సేవా



  ప శస్కృ రేక: 15-7 ఆహిరి సత: 17-090
పలల్లవ:     ఇటేట్టి పొదుద గడపీ నెతత మోహమో

    పటట్టి యేకాతతము లడ పపై నెతతమోహమో
చ. 1:      పొలనఁత ని నన్నతప తానే పకిక్కటవడెప చదిద

     యలమనఁ బెటట్టి న దిది యతత మోహమో
   చెలనఁగి తానఁ గపప్పుకొనన్నచెతగావ దుపప్పుటము

    నిలవునఁగాస వోసను నీ కిదతత మోహమో
చ. 2:     నినున్ననఁ బొమత్మిననఁగ లేక నిలచతడి కౌనఁగిలితచి

    యనిన్నకగా మోవ యిచెచ్చె నెతత మోహమో
    కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కతటసరి మెడలోనఁబెటట్టి

 పనిన్నతలవతచకొనన్నభావమెతత మోహమో
చ. 3:     పొతచి తనచెవ తటట్టి పణునఁగ నీ చెకక్కలను

    ఇతచ కితచకే చమరె నెతత మోహమో
    కొతచక శ్రీవతకటేశ కోమలి గటూడిత వటేట్టి
     ముతచి వగమే రమత్మిని మొకెక్క నెతత మోహమో



  ప శస్కృ రేక: 16-1 కేదారగళ సత: 17-091
పలల్లవ:       అనరే యిటేట్టి యనసి దోసమనరే చెలల్ల దనరే వరాతనితోనేనఁడు, నా      మనసలల్లనఁ దనవతట వతటనే మరప నే

 నెటట్టి మఱతునే
చ. 1:      యేల రానఁడే రమణునఁడు తన కేమ సేసితనే

      వళతోనఁ దా నినాన్న ళల్లతతక వచేచ్చెసునఁ దా నీడక
    మేలనా యది వలచినవారి మేకలనఁ బెటేట్టిది

      నాలికానఁడు నాచనున్నల కొనగోర నానఁటతచె నే నితక నేమసేతునే
చ. 2:        నానఁడు నానఁడే య సుదిద చెపప్పున నాయతత నే నుతదును

    వనఁడివనఁడి కానఁకల రేనఁచి వతల సేయితతురా
    ఆనఁడుదాననెపై మటూల నుతడితే నాసలలల్ల మానునా

        నేనఁడు తనమోవ యిచిచ్చె కత లలల్ల నేరిప నే నెటట్టి వడుతునే
చ. 3:     చాలదా యితతతడవు నాతో సరసము దనక

     ఆలితచి యాడనఁ బొతచ వనీనో అతత మాయకానఁడు
     తాళ మతట నటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు దగద్గీరి ననున్నగటూడెను

       యేలో నాక నవువ్వెలివ ముతచకొనె నేడ నుతట వని యడుగరే



  ప శస్కృ రేక: 16-2 శ్రీరాగత సత: 17-092
పలల్లవ:     వళ గాదు పోకరే వలనఁదుల లోపలికి

    మేలిమనఁ దా మదదరే మేడపపై నునాన్నర
చ. 1:    వాడునఁ బువువ్వెలకొపప్పుతో వనెన్నల మోవులతోడ

   తోడనఁ జిటల్ల గతదాల దుముత్మిలతోడ
    వడెప సలవులతో వభునఁడు తాను నదదప
   నీడల చటూచకొతటా నిలచనాన్న రదివో

చ. 2:      చిఱనఁ జెమటల గార సిగద్గీల నవుల దేర
   నెఱల చికక్కల దసి నివురకొతటా

   గిఱకనఁ గనున్నల నిదద్రికేనఁ గేలనఁబులముకొతటా
   మొఱనఁగల నవువ్వెలతో ముచచ్చెటాడే రదివో

చ. 3:    తమరి వకక్కరొకక్కర తేటలమోముల చటూచి
  సమమోహముల పపైపపై జలల్ల కొతటాను

   అమర శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగయునఁ దాను
    తమనఁ గటూడి లోలోన దపైవారే రదివో



రేక: 0016-3సామతతత సత: 17-093
పలల్లవ:      ననున్న వానఁడెఱనఁగ వాని ననుప నే నెఱనఁగదు

    యనిన్నకల వరే యాల యతచరే చెలల
చ. 1:    తొలతే మోహపరత తోడుకరా నతపనేల

   తలనఁపలే తమకమే తరవు గాదా
    మలసి మలసి లోలో మరత్మిముల సళపనఁగా

    యలమ నితదుక రా కెటతడనే వానఁడు
చ. 2:     యేకమెపైన దేహముల యకక్కడ నుతడినా నేమ

  దాకొనన్నపాబ్రాణము లొకక్కతగలే కాదా
    పపైకొనీ గతడెల మోనఁచి పతచబాణము లతడనఁగా
   చేకొని వరహముల చిమత్మిరేనఁచ కతడునా

చ. 3:     యిదదరమునఁ గటూడినపప్పు డెవవ్వెరినఁ గొసర నేల
  సుదుద లముచచ్చెటలే సటూటల్ల గావా

  వదిదకాయ శ్రీవతకటతత్తిమునఁడు వచేచ్చెసి
    పొదుద వదుద న కనిన్నటా భోగములే కావా



రేక: 0016-4రామకిగయ సత: 17-094
పలల్లవ:    గబబ్బుగొలల్లతలముదుద ఘనమాయ మాక నేనఁడు

    వుబుబ్బుచ నే చేనఁతకెపైనా నటూరకతడే బాలని
చ. 1:    యతగిలి తముత్మిలమతటే నెవవ్వెత ముదాద డెనే

 బతగారవతటచెకక్కల పసిబాలని
    బొతగగార మోవతేనె సనఁ కితచె నెవవ్వెతే

  ముతగిటనిధనమెపై ముదుద గారే బాలని
చ. 2:     అతడనఁ జెమటచనున్నల నదుద కొనన్న దవవ్వెతే

  దతడిగా నీరారిచ్చెన తగబాలని
    నితడుబటూతు బతడుత డిటట్టి నేరిపన దవవ్వెతే

   వతడేమ నెఱనఁగక వరకతడే బాలని
చ. 3:     కొపప్పుపవువ్వె మెడదతడ గచిచ్చె కటట్టి నెవవ్వెతే

   వపప్పుగ దేవరవల నునన్న బాలని
   తపప్పుతపప్పు వధులలల్ల నఁ దిరిగితచె నెవవ్వెతే

  ముపప్పురి శ్రీవతకటాదిద్రి మటూలనునన్నబాలని



  ప శస్కృ రేక: 16-5 శదదవసతతత సత: 17-095
పలల్లవ:    కొతత్తిల గదే వని కొతడుకబాలముదుద ల

   చితత్తిరబొమత్మిలవదద జేరి యాడెనఁ గస్కృషరనఁడు
చ. 1:     నీరాటలోననఁ దన నీడచటూచి బాలనఁ డతటా

   రా రమత్మిని పలిచి రాకతడనఁగా
    కారితచి కడవనీర కలనఁచి చేత వదకి

   వరకె కానక పొతచివునాన్ననఁడు కస్కృషరనఁడు
చ. 2:    నీలపనఁ గతటసరల నేరేడుబత డల్లతటా

   గోలయపై నమలనఁబోయి కొరక రాక
    వోలి మెతత్తిగాను వలిచి యిమత్మిని తలిల్ల

   చేలకొతగవటట్టి తీసి చెపప్పురాని కస్కృషరనఁడు
చ. 3:    ఆకసముచతదురని నద వనన్నముదద యతటా

    ఆకడ చేయి చానఁచి యతదనఁగ రాక
   శ్రీకాతతతోడనఁ గడి శ్రీవతకటాదిద్రి యకెక్క

   పపైకొని పచచ్చెపరిగి పబ్రాఢయనఁ గస్కృషరనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 16-6 ఆహిరి సత: 17-096
పలల్లవ:    ఒకక్కరీత వుతడినటేట్టి వుతడనియతరా నీవు

    చకక్కనుతడ లేవు నేను సమత్మితతచనఁ జాలను
చ. 1:     అలిగి వుతడినజాడ నటనే వుతడేనఁ గాని

   బలిమనఁ బటట్టికరా సాగిలి మొకేక్కను
     వలయ నీ సుదుద లలల్ల వనినపప్పు డెలల్ల ను

    పలమారనఁ దాపమున బడల నేనఁ జాలను
చ. 2:   పాసివునన్నతమకాననఁ బచిచ్చెవటట్టి వటట్టి కొతటే

    దోసము గటట్టికరా నీ తొతత్తి నయేతను
     ఆసల నెవవ్వెతనెపైనా నతటక నీ వుతడ లేవు

   గోసనానచేసి నినున్ననఁ గోపగితచనఁ జాలను
చ. 3:      అతతే వడుకెపైతే నీ కేమెపైనానఁ జేసనఁ గాని

    కొతత వరకతడరా నీ కొమత్మి నయేతను
   చెతతలనఁ గటూడిత ననున్న శ్రీవతకటేశవ్వెర

   యితతటవాడవునఁ నీక యదురాడనఁ జాలను



రేక: 0017-1నాదరామకిగయ సత: 17-097
పలల్లవ:  చటూడనిచిచ్చెనతతలోనే సుకక్కరారమా

      యేడ కేడ తనక నా కిది యేమే వతదు
చ. 1:     మకిక్కలి బడలే నీ మేనిది యేమతటే

     చికిక్కత నీ పాల నతటా చేత మొకీక్కనే
    వకక్కటతట వకకాడి వుతడనఁ బటట్టిదో కాని

     యకక్కడి కెకక్కడి సుదుద లిది యేమే వనఁడు
చ. 2:     చెదరె నీ యలకల చినన్ననఁబోయ మొగమతటే

   అది నీకే సలవతటా నపప్పుగితచనే
    పొదిగి నావతట వతట పొదుద వోదో కాని, నే

    నెదురతట కదురనీ నిది యేమే వనఁడు
చ. 3:     చెతతల శ్రీవతకటేశ చేయి వటేట్టి వమతటే

    కొతత గొతత సనన్నచేసి గోర నొతీత్తినే
     యితత జాణ గాకతడితే యినిన్న వుపమల ననున్న
      యతత కెతత సేసి కూడె యిది యేమే వనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 17-2 ఆహిరి సత: 17-098
పలల్లవ:      ఇతకా నేనఁటకి జోలి యేల సేసే వటనాతో

   సతకల యతతటజాణో చటూపరా నాక
చ. 1:     కొపప్పున సతపతగల కోరి నీక ముడిచిత

   నపప్పుట సేమతతు లనన్నవవ యేడవ
     యిపప్పుడు యవవ్వెతో నాపపై యరసాన కితత చేసి

    చొపప్పు మారిచ్చెన జాణను చటూపరా నాక
చ. 2:     సరినఁబదకము నీక చకక్కనఁగా నేనఁ బెటట్టిత

   నరదపై యునన్నది కతఠహర మేడది
    వరస నెవవ్వెతో నా వలప తడనఁబరచి

   చొరవక వచిచ్చె నాపనఁ జూపరానాక
చ. 3:      చెలనఁగి కసటూత్తిరి నీ చెకిక్కటనఁ బటూసిత నితతే

    యలమ నీ తటట్టి పణునఁ గేల వచెచ్చెను
    నెలవపై శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడిత నాచే

   సొలయితపతచిన జాణనఁ జూపరా నాక



  ప శస్కృ రేక: 17-3 కాతబోదిసత: 17-099
పలల్లవ:    తఱవాతమాట లలల్ల దయత మెఱనఁగ

   యఱనఁగనిదాననఁ గాను యేమతదు నేను
చ. 1:    మతతనము లడుకొతటా మతచముపపై గేరకొతటా

   యితతదడవు నుతడరా యిదదర మర
      అతతలో నే రా గానునఁఆపనఁ జూప యవవ్వె తతటా

     యతత కెతత న నన్నడిగే వమతదు నేను
చ. 2:    అతగము లరసుకొతటా నాయముల ముటట్టి కొతటా

  యతగిలిపోతత్తితదుకోరా యిదదర మర
      సతగడి నేనఁ గటూచతడనఁగా సత నా చెలి యనుచ

    యితగితాననఁ బే రడిగే వమతదు నేను
చ. 3:    కమత్మి కౌనఁగిలితచకొతటా కాయము లబబ్బుతచకొతటా

    యిముత్మిలనఁ గటూడి యుతడరా యిదదర మర
      పమత్మి నే దగద్గీరనఁ గాను పపైకొని కూడిత వటట్టి

   యమెత్మిల శ్రీవతకటేశ యేమతదు నేను



  ప శస్కృ రేక: 17-4 శతకరాభరణత సత: 17-100
పలల్లవ:        ఇపప్పు డేల పతడనఁ బడి వడ బాద నీక నాపపై

    గపప్పున యితప గలిగితే కరణతతు గాని
చ. 1:    నవువ్వెలనే యితదానఁక నాతో వగితచితవ

  దివవ్వెల వలనఁగననే తలల్లవారెను
     రవవ్వెగా నదియునఁ గాక రత సేసి వచిచ్చెతవ

   మువవ్వెతకనఁ బనీన్నర చలేల్లమోము చటూపవయాత
చ. 2:      యిచచ్చెకము నాతో నాడి యతత నోర నొచెచ్చెనో

    కొచిచ్చె యుతడవయాత నీ చెకక్కల నొకెక్కను
   ముచచ్చెటలడి వచిచ్చెత మొదల నతదరితోడ

    పచచ్చెగా ముదద్రిల వటట్టినఁ బెదవ యేదయాత
చ. 3:      కనున్నలినఁ జూచి చటూచి కౌనఁగిట ననున్న నితచిత

    వనన్న నునన్న నటూరనఁగా వడు కాయను
    యినీన్ననఁ జేసి శ్రీవతకటేశ ననున్న మనిన్నతచిత
    వనున్నవనఁ బాదము దొకెక్క నపప్పు ణయతవయాత



  ప శస్కృ రేక: 17-5 బౌళ సత: 17-101
పలల్లవ:    రతగ రతగ రతగపత రతగనాథ, నీ

  సితగారాలే తఱవాయ శ్రీరతగనాథ
చ. 1:    పటట్టిటపగలే మాతోనఁ బలచనఁగా నవవ్వెవు

    వటట్టి లేల పటట్టి కొనే వో రతగనాథ
     వటట్టిమాక లిగిరితచ వడి నీ మాటల వతటే

   ఱటట్టిడి వమేర మఱక రతగనాథ
చ. 2:      చేతుల చానఁచేవు నీవు చేరి నా చనున్నలమనఁద

   రాతరి మాయితటకి రా రతగనాథ
    యతల నీ నవువ్వెలకే యికక్కవల గరనఁగిత
   బటూతులనఁ దిటట్టికమ పోపో రతగనాథ

చ. 3:    కావరీరతగమున కాతతపపై పాదాల చానఁచి
   రావు పోవు యకక్కడికోయి రతగనాథ

   శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ
   యేవలచచిన నీవ యిట రతగనాథ



  ప శస్కృ రేక: 17-6 శతకరాభరణత సత: 17-102
పలల్లవ:    ఎదుర గొసరితే యేది వలప

     యదలోనఁ గపట ముతటే యినఁక నేది వలపూ
చ. 1:      కాతత నీతో నలిగితే కడునఁ బద్రియము చెపప్పుక

    యితతలో మా రలిగితే నేది వలపూ
    పతతానక చెలి నీతో పలకక వుతడితేను

   వతతుల కూరకతడితే యేది వలపూ
చ. 2:       వతట నీ మనసు చటూడ వువద యితదు రానతటే

   యితటకి నేనఁగకతడితే యేది వలపూ
     అతటక మతటానఁ జెలి అదలితచ కొతటానఁ బోతే

    వతటనఁ దగలకతడితే నెస నేది వలపూ
చ. 3:     సటలక నినునఁ జూచి జలజాక తటట్టితేను

    యిటల మొకక్క కతడితే నేది వలపూ
    ఘటన శ్రీవతకటేశ కౌనఁగిటనఁ గటూడిత వాకె

    తటకన మకె కాక ధరనేది వలపూ



  ప శస్కృ రేక: 18-1 శ్రీరాగత సత: 17-103
పలల్లవ:   ఎరపరికము లితక నేటకయత

   పొరగ వతతలనే పొసనఁగనఁగ వలదా
చ. 1:    నగవున నీతో ననుప నటతచనఁగ

  మగవతోనఁ బరాక మానవయత
  సగముదగవతో సరసము లడనఁగ

   నిగిడి రాజసము నెరపనఁగ వలనా
చ. 2:    వతతుక నీపపై వలపల చలేల్ల

  యితతతోడ బగ వదేలయత
   మతతనమున నిను మరత్మిము లతటనఁగ

  సతతకూటముల జరపనఁగ వలనా
చ. 3:     చెకక్క నొకిక్క పపై సేసల చలల్లనఁగ

  మకక్కవ వఱగల మానవయత
  యకక్కవ శ్రీవతకటేశ కూడితవ

    తకక్కక రతనఁ జెలినఁ దరమనఁగ వలనా



  ప శస్కృ రేక: 18-2 మాళవగళ సత: 17-104
పలల్లవ:     మాపపై నితత కరణపై తే మతచి దాయను

    చటూపల నీ పాట ననున్ననఁ జూచితవగా
చ. 1:   నీవు గలిగియుతడనఁగా నివవ్వెఱనఁగేల

    చేవ దేరి యుతడనఁగాను చినన్ననఁబో నేల
   కావరాన న నేన్నల గరిసితచేవు

     య వధి బుజజగితచ నీ కేమౌదు నేను
చ. 2:      చేరి నీవునఁవ డుకోనఁగా చెకక్క చే యాల

   గారవతచనఁగా నాక కనీన్న రేల
     వరకే న నేన్నల యితక వడి వటేట్టివు

   నారకొనన్నసతుల శనల గారా నీక
చ. 3:      కౌనఁగిట నీవు గటూడ గా కాతతాళ మేల

   మానఁగినమో వయతనఁగా మారాడ నేల
    దానఁగిననఁ బోనీక ననున్న దకక్కనఁ గొతటవ

   పానఁగిన శ్రీవతకటేశ పతతమతత వలనా



  ప శస్కృ రేక: 18-3 ఆహిరి సత: 17-105
పలల్లవ:     ఏనఁటకి నీ మనికితా లితతేసి నీక

    జోటకి నీ వజాబ్రాతగి జోడవపై వుతడరాదా
చ. 1:     మాట లడనేర దతటా మగవనునఁ బొగడేవు

   నీటన నీవపైనానఁ గొనిన్న నేరపరాదా
   చాటవతో చినన్ననానఁడు చదువని కడమల

   నేటనే యాపమార నీవ చదువరాదా
చ. 2:      కడు ముదదరాల చెలి కనెన్న యతటానఁ బొగడేవు

   చిడిముడి నీవు పబ్రాఢనఁ జేయనఁగరాదా
  పొడవుగా వారివార బోధితచేబోధలలల్ల

    వడిగా నీ వవ యలల్ల వాబ్రాసుకొనరాదా
చ. 3:     కపటము నేరదతటా కౌనఁగి లితచే వాపను

   వుపమ లపకనఁ జెపప్పు వనరరాదా
    యిపడే శ్రీవతకటేశ యిద ననున్ననఁ గటూడితవ

   రపమాయ నాపనితదు రపప్పుతచ రాదా



రేక: 0018-4సామతతత సత: 17-106
పలల్లవ:    ఔనయత మరి యడుగ నేనఁటకి

    నా నీ వయసుల నయము లిచేచ్చె
చ. 1:  కొలవులోపలికొమత్మి మాటాడితే

   నిలవలల్ల నిద నీకనఁ జెమరితచె
    చెల లవ చటూచి సిగద్గీల వడిరి

  చలివాప నేనఁడు జతటవలప
చ. 2:    సరసము నీతో సత ఆడితే

  ఆరయనఁగ గరలయనఁ జెనకల
  పొరగవారెలల్ల పొరచి చటూచిరి

   తరదసి నిద తగ నాసల
చ. 3:    కౌనఁగిటలో నినున్న కాతత గటూడితేను

    మానఁగి నీ మోవని మతచితేనె చితదను
  ఆనఁగిరి శ్రీవతకటాధిప సతుల

    యేనఁగనఁ బెతడిల్ల సేస నీడనే రతుల



  ప శస్కృ రేక: 18-5 శ్రీరాగత సత: 17-107
పలల్లవ:      బోన మెలల్ల చలల్ల నారి పొదుద వోయను

     పూని నేము నీక నిటట్టి బుదిద చెపప్పువలనా
చ. 1:     పొతుత్తి కనఁ బలిచితేను పొలనఁత దా సిగద్గీవడి

    చితత్తిములోనఁ గొతకి చెకక్క చేతనఁ బెట ట్టిని
    హతత్తి యాపక నీమనఁది యాసలలల్ల నఁ బెటేట్టివు
   బతత్తి గలిగితే చెయితనఁవటట్టి తయతరాదా

చ. 2:       కడి చేసి చేత కియత గా నితత నవువ్వెకొతటా
  చిడిముడి మారమోము సేసుకొనీని

     అడరి రాదాయ నతటా నాపతో నలక లేల
    కడు నీక వడుకెపైతే కమత్మి మొకక్కరాదా

చ. 3:      సతనఁ గనఁగిలితచి పటట్టి చవుల నోరి కియతనఁగ
    రత బువవ్వె మారగితచి రమణ మెచెచ్చె

   యితవపై శ్రీవతకటేశ య యలమేలమతగను
    మతకాననఁ గటూడితవ మరి వళ లేదా



  ప శస్కృ రేక: 18-6 ఆహిరి సత: 17-108
పలల్లవ:    ఇతతలో నిటల్లనెపైతే యితత గేలిసేయదా

     చితత దర నాప కిటట్టి చెపప్పురాదా పగయము
చ. 1:     తురము నలనఁగను నీతొడ మనఁదనఁ బవవ్వెళతచి

    తరణ నీ కెమెత్మివ తపప్పుక చటూచి
   సిరిమతచ నవవ్వెతేనే చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె

    నరగనున్న మోడిచ్చె చటూచే వాడరాదా మాటా
చ. 2:     గకక్కన వాలరగోళళ్ళ గడడము వటట్టి యటూనఁచి

   మకిక్కలి కామని నీతో మేలమాడనఁగా
    నికిక్క నీకడక వచిచ్చె నివవ్వెఱనఁగె కరనఁగచ

    యకక్కవ మెపై పలకితచె వయతరాదా వడిము
చ. 3:     వనఁపననఁజనున్నల మోప వలనఁది కౌనఁగిటనఁ గటూడి

  యేపననఁబెకక్క చెనఁతల నెలయితచనఁగా
   ఆనఁపలేక శ్రీవతకటాధిప నీవ యాకె

   పపైపపైనే కూడేవు పటట్టిరాదా మనసు



  ప శస్కృ రేక: 18-7 భపైరవ సత: 17-109
పలల్లవ:    ఏ వలపదానవ యితదులో నీవు

    యవల నావలనునీ యమెత్మి లేమ చెపప్పునే
చ. 1:      చెపప్పురాదే నీ వలప సిగద్గీ వడిచి యేమెపైనా

  గొపప్పులగా నచచ్చె వాబ్రాసుకొనన్నదానవా
     అపప్పుట మానవ నీవు అతనినఁ గానని వళ
  వుపరా అగద్గీళల్ల వురికినదానవా

చ. 2:      ఆయ లేవ నీ వలప అతనికి సలవుగా
   చేయార ముతగర లతదిచిచ్చెన దానవా

    వయి నేల చెపేప్పువ వభునికి సొమెత్మిలల్ల
   పాయక యదుర వటట్టి పనిగొనన్నదానవా

చ. 3:      యితత యేలే నీ వలప యితటవారి మఱపతచి
   పొతతనఁ దపప్పు పపైనఁడివటట్టి పొతదేదానవా

    యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   చెతతనఁ దప మతదుకే సేసినదానవా



  ప శస్కృ రేక: 19-1 హిజిజజి సత: 17-110
పలల్లవ:      అపప్పుట నాక మోహితచే వదియునఁ జాలక నీవు

   ముపప్పురిగొనె నిట నీముతదరనఁ గోరికల
చ. 1:     యివవ్వెల నావల నీక నిదదర సతులపొతదు

  వువవ్వెళటూళ్ళరనఁ గలిగెనఁగా వకక్కమాటే
    పవువ్వెల దొతతరలపై పూనఁచనఁ గాక తనువుల

   కవవ్వెని పేరలవల గటూడేది యరదు
చ. 2:    ముదుద ముదుద వల నీక మటూనఁకగొలిల్లతలపొతదు

  వదదనుతడనఁ గలిగెనఁగా వకక్కమాటే
   యదుద లబతత గటట్టి దు రెతదపైనా మగవల

    కొదిద మనఁఱ బతతగటట్టి కూడేదే యరదు
చ. 3:    బలిమ ననున్ననఁ గలసి పదారవలసతుల

  వలిసి కూడితవగా వకక్కమాటే
   కలగటూరగతప గదుద గాక శ్రీవతకటేశవ్వెర

  కలములొకక్కటగానఁ గటూడేదే యరదు



రేక: 0019-2రాయగళ సత: 17-111
పలల్లవ:     ఏల నీక జాణతనా లితతలో నాతో

   కోలముతదపై తయతనఁబోతే గోడపపై సునాన్నల
చ. 1:  మగనాలిమాటల మతచినీటతేటల

  తగనాడ రటేట్టి మోవతేనెవటల
    సొగసి కొలనిదరినఁ జూచితవ తొలిల్ల నీవు

     నగ నేల నీ వలప నానని సనిగెల
చ. 2:  వలయాలిచేనఁతల వతతబయలితతల

 కొలదినఁవటట్టిర కొనగోరిగీనఁతల
   కలగనఁబో యితకా నీవు గడియితచకొతటను

  పలిచిపటట్టినఁగనఁ బోతే బయతపనఁబణతరము
చ. 3:  జవరాలిపొతదుల చలివనఁడివతదుల

 నవకపచనున్నల గొనాలగొతదుల
    యివల శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

  కనగటూడకనన్న చితతకాయలకజాజ యమటూ



  ప శస్కృ రేక: 19-3 రామకిగయ సత: 17-112
పలల్లవ:    ఏమటకి నితతేసి యితత కోపనఁగలనా

   వోముచనఁ దానఁగలనఁడని వుతడేదే చాలదా
చ. 1:    యగసకేక్కలక నేము యిదదరమటూ దగద్గీరతే

   తగవు దేరిచేవానఁడు తానే కదే
   తగవల నెరపనఁగా తయతనిమాట లడి
   వగపల దరేచ్చెటవానఁడు దానే కదవ

చ. 2:     చయముగ నేను వార జగడాల నలసితే
   దయనఁ దలనఁచేవానఁడు తానే కదే

    నయ మెఱనఁగనిమముత్మి నతటననఁ జటాలనఁ జేసి
   పగయముచెపేప్పుటవా డునఁబెరసి తానే కదవ

చ. 3:     ఆలరి కోపముతోడ నాప నేను గొసరితే
   తాలిమతో నుతడేవానఁడు తానే కదే

    యవల శ్రీవతకటేశనఁ డిట మముత్మినఁ గలసను
    వాలయితచి పతత మచేచ్చెవానఁడు తానే కదవ



  ప శస్కృ రేక: 19-4 ముఖరి సత: 17-113
పలల్లవ:    ఇతతకతటనెమ సతు నితకా నానతయతవయత

    కాతత లితదరటూ మెచచ్చెనఁ గడమా జేసను
చ. 1:     చేకొని నీ వదనము చెతగలితచవల నతటా

    నీ కాతతనఁ బొగడుదు నీ ముతదరనే
     ఆక డకడ నీ మేనుబెపైబ యుతడవల నతటా

   జోకల నీదేవులసుదుద లే బొగడుదు
చ. 2:      సారెక నాతో నీ వచచ్చెకమెపై నవువ్వెదు వతటా

  ఆరయ నీయాతడల్లపపై నాసవటట్టి దు
     ఆరీత నీ వటట్టి మాయతడ నుతడవల నతటా
     యేరా నీ మోహపవారి నితటకి నేనఁ దతుత్తి ను

చ. 3:     గకక్కన నా రతవళ కరనఁగదువో యతటా
    తకిక్క నీ లేమల నేరప్పు దలనఁపతతును

    యకక్క వఱినఁగి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   మకక్కవ పాబ్రాణసతులమారెపై నేనఁ జొకిక్కతతును



  ప శస్కృ రేక: 19-5 రామకిగయ సత: 17-114
పలల్లవ:     ఎనన్నట కెనన్నట పొతదు లేమే తాను

     సనన్నల తా వదద నీని సాదా తాను
చ. 1:     మొకక్కలన నీవు నేను మోరతాప లడనఁగాను

   చకక్కటల్ల చెపప్పువచచ్చె సవతే తాను
    వుకక్కమరి నే నినున్న వుదదతడాల సేయనఁగాను

    దికెపైక్కై వచచ్చె నీపాలి దేవరా తాను
చ. 2:      కొలనఁది మ రిదదరము కొతగల వటట్టి తయతనఁగా

    సొలసి యడాడ ల వచచ్చెనఁ జటట్టిమా తాను
    బలిమ నీచేత నేను బాసల సేయితచకోనఁగా

    యలమ ని నన్నదలితచ యేలికా తాను
చ. 3:    జటట్టిగొని మనలోన సరసము లడనఁగాను

    అటేట్టి యతదులక వచచ్చె నాల తాను
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

   గటట్టి న బుదుద ల చెపేప్పుగరవా తాను



  ప శస్కృ రేక: 19-6 సామతతత సత: 17-115
పలల్లవ:     సొరిది మ సరితల చటూతము గాక

    అరిది మమేత్మిల సాకి రడిగేర మర
చ. 1:       చెలిమకానఁడ వు గాన చెలి నీక వటట్టినఁ దమత్మి

   మలసి నవువ్వెల నవవ్వె మాకేల
     బలిమకానఁడవు గాన పటట్టి నినున్ననఁ దియత గాను

     అలరి యడాడ ల రా నతత మా కేల
చ. 2:      చేకొదిదవానఁడవు గాన చెపప్పు నీకనఁ బను లలల్ల

    మాక నినున్న గేలిసేయ మఱి యేల
    పపైకొనన్నవానఁడవు గాన పడత రాకొటట్టి గొటట్టి

    కెపైకొని మమాటల వతకల దిదద నేల
చ. 3:     మేననఁవాడ వట గాన మెడనఁగటట్టి కో నిచెచ్చె

   తానే యలమేలమతగ తమక మేల
    పూని శ్రీవతకటేశనఁడ పొతదుగా మ మేత్మిలితవ
    కానీలే మ మెత్మినఁఱిగిత కడమ లితకేల



  ప శస్కృ రేక: 20-1 ముఖరి సత: 17-116
పలల్లవ:     అతగన నీపత రప మాయనఁ గదవ

    ముతగిట సిగద్గీల పదద మోపాయనఁ గదవ
చ. 1:     నగవుకొలనఁది గాదు నాలి నీ చెకక్కచెమట

    దగదొటట్టి పయత దతతానఁ దడిసనఁ గదే
     పగట నీ చనున్న లతట బటట్టిబాయటనఁ బడెను

    వగి నొకట సేయతగ నొకటాయనఁ గదవ
చ. 2:     పననఁగేకొలనఁది గాదు పటట్టి కొనన్న నీ తురము

    పనివడి వడువా ముడువా బటట్టి గదవ
      ననుపన నతదు వతక నా ట కొనగోరి వానఁడి

   గనిస కలకాలము గఱతాయనఁ గదవ
చ. 3:    కూడినకొలనఁది గాదు గతపలపైన పలకల

   ఆడనే సొముత్మిల బగవాయనఁ గదవ
   తోడ శ్రీవతకటేశనఁడు దొమత్మిరతులనఁ గలస

     చటూడనఁ జూడ నవువ్వె లలల్ల సటూడిదాయనఁ గదవ



  ప శస్కృ రేక: 20-2 పాడి సత: 17-117
పలల్లవ:     నెటట్టిన య మాటలక నేనా నీక

    యటట్టి నెదురకటల్ల నితక నేట యానల
చ. 1:       అతడ నునన్నచెల లలల్ల అటేట్టి చటాట్టి లపై వుతడనఁ గా

   నితడుకొనన్న లనఁతదాన నేనా నీక
   వతడవతడనటల్ల గా వారినఁ జూచి నవవ్వెవు

      యతడ లలల్ల నీడ లయ నితక నేట యానల
చ. 2:   యిరగపొరగవార ఇచచ్చెకము లడనఁగాను

   నెరవుగా నిషటూ ష్ఠూరిని నేనా నీక
    కరనఁగి ఱచేవ వా కతలలల్ల నీసొముత్మి

    యరవు సతములయ నితక నేట యానల
చ. 3:     దొమత్మి డిగపవార తొలేల్ల నీక లోనుగానఁగ

   నెమత్మినతదుకనఁ దోడు నేనా నీక
    కమత్మిర శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
     యమెత్మి లలల్ల నెరవరే నితక నేట యానల



  ప శస్కృ రేక: 20-3 శ్రీరాగత సత: 17-118
పలల్లవ:     మగవానఁడు ధీరనఁడు మనసు వపప్పునఁగ మోప

   నగవయాత ఆపతోను నాథనఁడవు నీవు
చ. 1:    నేరపరియపైనదే నితడుకొని యుతడ నేరచ్చె

   నారీత నాఱడికతత్తి ఆడు వతగేల
     మేరతోనఁ గోపతచ వదుద మెచచ్చె వదుద అతతలోనే

  ఆరితేరి నీచేతది ఆనఁటదానిగణము
చ. 2:   చనవరియపైనది సమత్మితతచ ననిన్నటకి

  పననఁగి మతకవోజది పచచ్చెవరగ
    కినియనఁగ వదుద మఱి కితదుపడి మొకక్కవదుద

  అనయము నీచేతది ఆనఁటదానిగణము
చ. 3:      వలప గలిగి వడివడినఁ దా నితటకి వచచ్చె

 పలచపతతాలది పలిపతచను
    యలమ శ్రీవతకటేశ యితత నిటేట్టి కూడితవ
  అలరనఁగ నీచేతది ఆనఁటదానిగణమా



  ప శస్కృ రేక: 20-4 ఆహిరి సత: 17-119
పలల్లవ:     నీవ యఱనఁగదువయాత నే నేమ నెఱనఁగను

    చేవదేరి యేమ మేల సేయనఁ గోరినానఁడవో
చ. 1:   చెకిక్కటచేతతోడ చెఱనఁగ మాసియుతడనఁగా

   మొకక్కలననఁ బెపైకొని ముటట్టినఁ జూచేవు
    దికక్కల నీలో నితత తగవ గలవానఁడవు
   యకక్కడ నెవవ్వెతవదద నేమ సేసితవో

చ. 2:     మతతనాన యితటలోన మఱచి నే నుతడనఁగాన
    చెతత నావదిద బాగాల చేతనఁ దసేవు

  యితతేసి పనులక నేవగితచనివానఁడవు
   వతతవారివదద నెతత వరవు మాలితవో

చ. 3:      సిగద్గీతో నెపా లటూరకే సేసుకని నే నుతడనఁగా
    దగద్గీరి న నిన్నటేట్టి కూడి తమకితచేవు

  యగద్గీనక శ్రీవతకటేశ యితతటవానఁడవు
   వగద్గీళతచి యతదతదు వలిల్లవరి యపైతవో



  ప శస్కృ రేక: 20-5 సామతతత సత: 17-120
పలల్లవ:    ఇతదరనునఁ జూడనఁగా నీ కెతతబలవు

   వతదువటట్టి మోవతేనె వడు వడవోయి
చ. 1:     పవవ్వెళతచి నా వనఁది పయతదకనఁ బెననఁగేవు

   యవవ్వెతనీకనఁ జెపప్పు నీ బుదుద ల
    దువవ్వెటపచర యిది తొలేల్ల కడు నునుప

     పవువ్వెవల జారీ నిటేట్టి పో పో వడవోయి
చ. 2:     వతతవుతగరము వటట్టి వల వటట్టి తీసేవు

   యతతతడవు నే నుతడి యతచకొతటవో
     చెతతల నా గో రనన్నది చేయముత్మికతట వానఁడి

   పతతముల మాతోనునఁ జెపప్పుక వడవోయి
చ. 3:     వడివటట్టి తీసి ననున్న వకక్కటపై కౌనఁగిలితచిత

   వడరినఁ శ్రీవతకటేశ అపప్పుడే నీవు
    జడియ గొతడలవతట చనున్నల మకిక్కలి నెతేత్తి
  వడనఁగ నీయాసదాల వడువడవోయి



  ప శస్కృ రేక: 20-6 ఆహిరి సత: 17-121
పలల్లవ:     అతదుకే లోనఁగేనఁ గాక అలిగితనా నేను

   అతదముగా నీమాట లడుగరే వభుని
చ. 1:   కోమలప మేనివానఁడు కొతడలవతటచనున్నల

    నేమని వతుత్తి దునే న నేన్నల పట ట్టినే
 దమసపతోడితాను దేవరవతటవానఁడు

   యమేరనఁ దనమోవయతగి లేమ సేతునే
చ. 2:     పూని నలల్లనఁ గల వలపోగవతట తనమనఁద

  యేనిగెనడపపాదా లటట్టి వతునే
 పాననఁబటట్టినచటూపల జగములేలేటవాని

  కొనలకొనలగానఁగనఁగచిచ్చె య టట్టితుత్తి దునే
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరని చిగర నా చేతుల

   కావరితచి నే నెటట్టి కౌనఁగిలితతునే
   ఆవటతచి తానే కూడినటవతట చెమట

   వావరి తనపపై నెటట్టి వడియితతునే



  ప శస్కృ రేక: 21-1 శ్రీరాగత సత: 17-122
పలల్లవ:     ఇతదర మునాన్నరము యవవ్వెత యేచటూప చటూచె

   అతదముగా నీవ నా కానతయతవయాత
చ. 1:      సిగద్గీ వడడ చటూపల చిఱతలపై మనఁద బార

  దిగద్గీన లోనెపైనచటూప తీగెసాగను
   యేగద్గీవటట్టినచటూపల యడా నాడా మలసును

   దగద్గీరి పపైకొనన్నచటూప తగలపై నిలచను
చ. 2:    ఆసపడడ చటూపల అతచలతచలపై వచచ్చె

  వసారకొనన్నచటూప వళమే మళళ్ళ
  రోసపచటూపల మతచరటూఢినఁ గడకతడల్లను
  వాసులచటూపల తమవదదనే వుతడును

చ. 3:    వలస నొలల్లనిచటూప వోరలపై కడనఁబార
  వలసినచటూప పరవశ మతదితచ

    యలమ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
    తలసు ననిన్నయు నీకే దిమత్మిరివ గనక



  ప శస్కృ రేక: 21-2 పాడి సత: 17-123
పలల్లవ:     ఏమరా ననున్న నే లనేవు నీవు

  కామతచినటాల్ల నే కా దనేనా
చ. 1:    పలవనా నిలవనా పగయముతో నీయదుట

   చెలలచే నపప్పుటనఁ జెపప్పు యతపనా
చ. 2:    పననఁగనఁగ నేలరా బగిసేవు నాతో

   వనయముల నే నినున్న వనఁడుకొననా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జెలరేనఁగి కూడితవ

    దేవునఁడవు నీక నే దేవులనే కానా



  ప శస్కృ రేక: 21-3 కనన్నడబతగాళత సత: 17-124
పలల్లవ:      వానఁడే నీపత వానఁడే సరసునఁడు వానఁడే చతురనఁడు

     నేడు నీ కీ సిరల దొరకెను నీవుసేసినభాగతమే
చ. 1:      తమక మేటకే యాతనఁడే యడక తానే రానఁగాను

   రమణ నీవ వనన్నవతచవ రతరహసతముల
    జమళ సిగద్గీల నాడనఁజాలక సతుల నతపదురా
     కొమెర వయసిదే చేత కబెచ్చెను కొతక నేమటకే

చ. 2:     వనయ మేటకి ఆతనఁడే నినున్నను వనఁడుకొననఁగాను
     మనసు నీవ కరనఁచనఁ గదవ మరత్మిముల రేనఁచి

    చెనకవళల నీవు లోనఁగచ చెలల నతపదురా
   వనవ నేరప్పుల నీకనఁగలగనఁగ వనకతయతకవ

చ. 3:    నగవు లేటకే శ్రీవతకటనాథనఁ డొరయనఁగను
     అగడు నీవ సేయనఁ గదవ అతనినఁ గచములను

     మగనఁడు నీవునునఁ గటూడి తగవుల మముత్మి నడుగదురా
    నిగిడి నీకే తలనితకను నీవు లోనఁగకవ



  ప శస్కృ రేక: 21-4 ముఖరి సత: 17-125
పలల్లవ:     బాప బాప నీ వతతపనివా డవపైతగా

  తీపల నానఁటదానిచే తీరకవచిచ్చెతవ
చ. 1:      కతదువ నీచేతు లలల్ల గటట్టి లపై వునన్నవ వ

    గతదము దసితుత్తి వా కాతతక నీవు
    అతదమెపై వాచకపమాట లడేవు సారె నాప

   పొతదులనఁ జదివతచనా పాసత్తికముల నినున్న
చ. 2:     యేకడనునఁ జూచినాను యఱఱ్ఱైనాయ నీ గోళళ్ళ

    ఆక మడిచి యితుత్తి వా ఆమెక నీవు
     చేకొని నీ తురమెలల్ల చెదరి వునన్నది నేనఁడు

    పోకమని నీ నెతత్తి పూవుల మోపతచెనా
చ. 3:     ఆనుకొని నీపచచ్చెడ మదే పసపపై వునన్నది

  పానుపగా బరతువా పడనఁతకిని
    మోనాన శ్రీవతకటేశ ముతచి ననున్ననఁ గటూడితవ
   కానిమత్మిని వలపల కలయనఁ బెటట్టితచెనా



రేక: 0021-5భపైరవ సత: 17-126
పలల్లవ:      తమక మేలే యితకను నీతలనఁప లతనఁ డెఱనఁగ

    సముకమతదు నేనఁడు నీ చలములలల్ల నఁ దరీని
చ. 1:      సేయరాని బా లతనఁడే సేసనఁ గదవ నీక

    మాయదారియలక యిట మఱవనఁ గదవ నీవు
     ఆయ నాయ రావ అతనఁ డదివో వునన్నవానఁడు
    కాయ మతటనపప్పుడే నీ కపటమెలల్ల నఁ బాసని

చ. 2:    కనెన్ననానఁడే యతనఁడ నీకనఁ గనున్నవసినానఁడూ
     యనన్నరాని బగవు యితక యేల సేయ నీవు
  తనున్ననఁదానే యిటకనఁ దగలనఁదసినపడే
     నినన్నమొనన్ననఁ గలవ తన నితద లలల్లనఁ బాసని

చ. 3:     చితదనటూరిలోన నీక చేయి చానఁచె నితనఁడూ
    మతదమేళ మేలే వాని మానలేవు నీవు

     కతదు వలర నగతా యిటట్టి కనకరాయనఁ డిపడా
   వతదువలనే యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 21-6 లలిత సత: 17-127
పలల్లవ:    సాల సాల మాటల సకక్కనుతడవు

    జోలికానఁడ మముత్మి నేల సొలసేవు నీవు
చ. 1:       వుటల్ల మనఁదట సుదుద లో హో యినిన్న యాసారాల

   సటల్ల శమలలోని సేనఁతల మావ
    వుటల్ల వరవా లతత్తి పొగడుదునో వుతడేవో

     గటట్టి మా సనున్న లేల కదిసేవు నీవు
చ. 2:  మతదగోసుటాలలోనిమనికి నీవుతడేది

  పతదిటగవులలోని పడుక మాది
  చితదరవతదరపని చెపప్పుదునో వుతడేవో

    అతదనిపతడల్ల కేల యఱఱ్ఱై చానఁచే వపడు
చ. 3:     పలల్లనఁగోవ రాగాల పలసు నీ మాటల

    కొలల్లగా మఱి పక కూనఁతల మావ
    యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి మముత్మినఁ గటూడితవ

    సలల్ల నీక నేమయినా సేయవయత యితకను



  ప శస్కృ రేక: 22-1 సామతతత సత: 17-128
పలల్లవ:   దొమత్మిసరసాలడితే దొరతనాల సలల్ల నా

   వుమత్మిడినే సకక్కనాయ నుతడవయత నాయనఁడా
చ. 1:   వోససి నీవననఁగా వోరోరినేనననఁగా

    బేసిసరి మాట లివ బెరసి గారా
     కాసు సేయని పనికి కలల్లల గారల నీపపై
     మోసి రానఁగా మళళ్ళ మళళ్ళ మొకక్కవదుద నాయనఁడా

చ. 2:     సేయి నీవు లేయనఁగా సనకి కాలనఁదానఁకగా
   నాయము వతటవతటనే నడసి గారా

      ఆయముల సనఁక నాడి అలిగి నే నుతడనఁ గాను
    కాయకమెపై మా వళ గాయముదుద నాయనఁడా

చ. 3:      కౌనఁగిట నీ వతటనఁగా సకక్కని నాగోర దానఁకనఁగా
   సేగలకిక్క వలపల సిమడి గారా

   యేగి వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడవపై కూడితవ
   బాగగా యితతేసి కితదుపడవదుద నాయనఁడా



  ప శస్కృ రేక: 22-2 రామకిగయ సత: 17-129
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా నాకనఁ జటాట్టి లితక నెవవ్వెర

    మనిన్నతచితవ వళ మరి చెపప్పు నునన్నదా
చ. 1:     వకక్కసపనఁ గోరికల వరహమే నాది గాక

    నెకొక్కనన్న తనువు కానఁక నీది గాదా
      చెకక్కననఁ బెటట్టిన యటట్టి చేయి నా డితత కాక

     చికిక్క దయదల చేట చితత నీది గాదా
చ. 2:     చిమత్మిరేనఁగేయటట్టి చిఱనఁ జెమటలే నాది గాక

    నెమత్మిది నితతా మోనఁత నీది గాదా
     కమత్మి కాటక కనున్నల కాలవల నావ గాక

    తమత్మిచేతనఁ దుడిచేట తడి నీది గాదా
చ. 3:      దగద్గీరి నినున్ననఁ గటూడేట తమకమే నాది గాక

  నిగద్గీలరతయలప నీది గాదా
    మోగద్గీళప నిటటూట్టిరప్పు శ్రీవతకటేశ నాది గాక

     బగద్గీన నవవ్వెన నవువ్వె పపైపపై నీది గాదా



  ప శస్కృ రేక: 22-3 సామతతత సత: 17-130
పలల్లవ:    కలగతప వలపాయ కాదా మరి

     కల దచిచ్చె పపై వసేవు కాదా మరి
చ. 1:     యకక్కడో యవవ్వెతసుదుద లిట నీమతనఁ బారితే

    గకక్కన నాతో నవవ్వెవు కాదా మరి
    దకిక్కయునన్నయాప మనఁది తమక మటట్టి తలనఁచి

   కకక్కసితచేవు రతకి కాదా మరి
చ. 2:     యిరవపైన నీమోహ మటట్టి పపైనఁ గమత్మిరితచి

   కరనఁగి చెమరితచేవు కాదా మరి
    యరవుల కాతరాన యదిరి ని నెన్నఱనఁగక

    గరవప మా టాడేవు కాదా మరి
చ. 3:    చలివాసి ఆపనీడ సరిచేసు లడుకొతటా

    కలసిత వట ననున్న కాదా మరి
   చెలలలల్ల నొకక్కట శ్రీవతకటేశవ్వెర నీక

    కలిగె నిదదరి మేల కాదా మరి



రేక: 0022-4దేసాళత సత: 17-131
పలల్లవ:      పటట్టినవ నీ సొముత్మిల కటట్టినది నీ రెతటము

   యిటట్టిదాన నేను యేమ చటూచేవయాత
చ. 1:     కతల చెపప్పుత నీక కెపైకొని వగినతతాను

   వతల చెమట లర వసరితని
     మతలో నునన్నపనుల మఱి నే నేమ నెఱనఁగ

    సతుల నాయితట కేల సారె నతపేవయాత
చ. 2:     నిదుద ర వోకతడనఁగాను నీ వదదనే కూచతడిత

     గదిదతచి నీ కానఁక దేర కపగ మచిచ్చెత
    సుదుద లే కాని యితకా చటట్టిరికా లఱనఁగను

  పదదరికాలక నేల పలిపతచేవయాత
చ. 3:     పానుపపపై బోరలనఁగా పడనఁత నీకనఁ దోడుగా

  కానిమత్మిని వలయనఁగానఁ గనఁగిలితచిత
     మౌనాన నుతడిత గాని మరి నినున్న బాసడుగ

   వని శ్రీవతకటేశనఁడ పొగడ నేలయాత



రేక: 0022-5ముఖరి సత: 17-132
పలల్లవ:   ఆసదకానఁడవు నీ వనిన్నటాను

    ఆ సుదుద లే యడిగి నీ వానతయతవయాత
చ. 1:     చిడిముడి నాచేయి చేత బగెద్గీనఁ బటట్టి కొని

   కడు నాపచెవలో నేకత మాడేవు
   తడనఁబడి వలపల దతడనుతడి యిదదరిలో

   వడిసనఁ జెమటల యవవ్వెతకనఁగా నయాత
చ. 2:    పతతమున నావమదనఁ పాదముల చానఁచకొనే

   పొతత నాప చనున్నలపపైనఁ బొరలేవు
    బతత నునాన్నరము నేము పచిచ్చెపలకల మక

   దొతతులయ చెకక్కలనే తొయతలికి నయాత
చ. 3:     కనుసనన్నలనే ననున్న కతదువ కౌనఁగిటనఁ గటూడి

    వనక నాపనునఁ గటూడి వస నవవ్వెవు
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలగల పాయ మేల

   ఘనమాయ కళల యేకతలక నయాత



  ప శస్కృ రేక: 22-6 భపైరవ సత: 17-133
పలల్లవ:    మేలే యినిన్నయును నామనఁద మోనఁపేవు

    వాలయితచి నినున్న మోచి వచిచ్చెనమో కావా
చ. 1:    చెకక్క లేల చెమరితచెనఁ జెలియా

    అకక్కడ నీపత కడ కతపనఁగానే పో
   పొకీక్క నేలే నీమోవ పొలనఁత

     నికిక్క వనఁడిమాట లలల్ల నీ వాడు మనవా
చ. 2:    కనున్న లేల యఱఱ్ఱైనాయ కలికి

    పనిన్న కసటూత్తిరి నాచేతనఁ బత కతపవా
   మనన్నక బుసకొటల్ల మెఱసే వలే

  యినిన్నటా నాతనికడ కెడతానఁకితచనఁగనఁబో
చ. 3:    కొపేప్పుల వడ జాఱనఁ గోమలి

    ముపప్పురి నీ వతనికి మొకక్క మనవా
   యిపప్పు డబేబ్బు శ్రీవతకటేశ పొతదులే
    అపప్పుడే నీవలల్ల నాక నతదనే యినిన్నయును



  ప శస్కృ రేక: 23-1 గళ సత: 17-134
పలల్లవ:    ఇతతలోనే వగిరమా యిదివో నీవు

    పతత మచిచ్చె యిపప్పుడే పదరిత వయాత
చ. 1:    సిగద్గీవడడ దానికే చెలరేనఁగనఁ బద్రియముల

    వగద్గీళతచినది యే వళమే కితదు పడును
   యగద్గీల వటట్టిన దిది యియతకోలకవచచ్చె

    తగిద్గీ యాప కేల లోనఁగి తమకితచేవయాత
చ. 2:    కోపగితచకొనన్నదే కోరి శతతానక వచచ్చె

   చేపటల్లక వచిచ్చెనదే సేవ లనిన్నయునఁజేసును
    పపైపపై కొటాల్ల డినదే పలకనఁ దేనెల చితదు

    యపాటకి నిటేట్టి యప కేల లోనఁగేవయాత
చ. 3:     బొమత్మిల జతకితచినదే పూచినఁ చిఱనవువ్వె నవువ్వె

    నమత్మిక బాస గొనన్నదే నతటన నుతడు
   యమెత్మిల శ్రీవతకటేశ యప యలమేలమతగ

    కమత్మి కూడే వతక నేకడ లోనఁగేవయాత



రేక: 0023-2సాళతగనాట సత: 17-135
పలల్లవ:     అతదు కేమ దోసము అతతవానఁడ వౌదువయత

   గతదము పూసినయటట్టి కపరా యిది
చ. 1:     అపప్పుడే నాతో మాటలడి యాపతో నాడేవు

  కపప్పురముదినన్ననోరి కపరా యిది
     యిపప్పుట నీ మేనిరేక లిట నట చానఁచేవు

  తపప్పునిరచచ్చెల దొరతనమా యిది
చ. 2:     చాయల సనన్నల రెతటా సరినఁదటూనఁగనఁ దిరిగేవు

   పాయప మదముతోడి వతతమా యిది
    చేయి చానఁచి వతడొరల చేతులక మొకిక్కతచేవు

   నీయతకెక వతచకొనే నేరపా యిది
చ. 3:     గకక్కన నిదదరి నిటట్టి కౌనఁగిలితచకొతట వద

   పకక్కననఁ బాలదాగిన బలిమా యిది
    మకక్కవ శ్రీవతకటేశ మముత్మి మెచేచ్చె వపప్పుటని

   మొకక్కలప రతులలో మోహమా యిది



  ప శస్కృ రేక: 23-3 పాడి సత: 17-136
పలల్లవ:       ఏమ సేసితవో యయత యితదునఁ గాని పొదుద వోదా

   రామను వనఁడుకొతదువు రావయత లోనికి
చ. 1:      వుతడుతడి దిగద్గీన లేచి వువద లోని కేనఁగి

  పతడనఁబద చితతతోడ పానుపమనఁద
    అతడనే మేనిసొముత్మిల అవ పటట్టిలోననఁ బెటట్టి

     చతడి సేసి యడిగిన చకక్క మాకనఁ జెపప్పుదు
చ. 2:     అపప్పుట నతతటనఁ బోక అతగన తరలోనుతడి

  వపప్పుచ నీపచచ్చెడము వలివసను
    తొపప్పునఁ దోనఁగేనఁ జెమటక కసటూత్తిరిబొటట్టి పటట్టి గానఁగ

     యిపప్పుడే తా దిదుద కొని యేనఁట కనాన్న మానదు
చ. 3:      నీ వతతలో మొకక్కనఁ గాను నెలనఁత చిఱనవువ్వెతో

  సేవచేసి కౌనఁగిలితచె శ్రీవతకటేశ
     వవల వచెచ్చెనఁ గోపము వగిరమే తీరె మక
   దేవరలే మరిదదర దిషట్టిమాయ మాకను



  ప శస్కృ రేక: 23-4 పాడి సత: 17-137
పలల్లవ:     మగరటూప గెపైకొనన్న మగవ వతట వానఁడవు

    నిగడి నినున్న గెలవ నేనఁడు మాతరమా
చ. 1:   మాటలనీవాడనఁగానే మచిచ్చెకల నోరటూరి

    తేటల నీచేనఁత లతత తయత నుతడునో
    ఆనఁటదాన నే నితత అనిన్నటానునఁ జొకిక్కతని

    పాటతచి పరష లతత భద్రిమతురో యితకాను
చ. 2:     పొతచి నీవు నవవ్వెనఁగానే పలకితచె నామేను

    చతచన నీ కౌనఁగి లతత చలిగొనునో
    మతచిదే యిలల్ల లను మరిగిత ని నిన్నతత

    అతచల వలయాతడల్లక నాస యతత వుటట్టి నో
చ. 3:     గకక్కననఁ గనఁగిలితచనఁగానఁ గడునఁ దరితీప వుటట్టి

   చకక్కని నీమోవ యతత చవవుటట్టి నో
    యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    దికక్కలవా రెతత నినున్న తేలి పొతదవతుత్తి రో



  ప శస్కృ రేక: 23-5 సామతతత సత: 17-138
పలల్లవ:    కాతరపవానఁడవు గజర నీకనఁ బటట్టితే

    నీత యఱినఁగినదాన నినున్ననఁ గా దనేనా
చ. 1:   చనవరికాతతతో సరసము లడనఁగాను

   కొనమాట లతదుకొనే కూళనఁ గదాద
   వనేట వభునఁడవు వవరితచకో కతడితే

  పనియఱినఁగినదాన పలికేనా నేను
చ. 2:    మెఱసి వరసకన మెలనఁత గాచకతడనఁగా

   యఱకల సేసుకొనే యడాడ నఁ గదాద
   మొఱనఁగల మగనఁడవు ముతద రెతచకతడితేను

   వఱటల వటేట్టిదాన వరసేనా నేను
చ. 3:    నినున్ననఁ గటూడినచెలి నివవ్వెఱనఁగతో నుతడనఁగా

   కనున్నమొఱనఁగి కలిసే గబీబ్బునఁ గదాద
    ననున్ననఁ గటూడి శ్రీవతకటనాయక నీవు నవవ్వెతే

  మనిన్నతపతచకొనన్నదాన మఱచేనా నేను



  ప శస్కృ రేక: 23-6 దేసాళత సత: 17-139
పలల్లవ:     నాటకప నినున్ననఁ జూచి నవువ్వె వచచ్చెని

    యేనఁటకి వచిచ్చెత నేను యతత సేసేవు
చ. 1:    నిదిదరితచనలనతటా నీ కరల దువవ్వెతేను

     వదిదనఁ బతడు మని యాల వడి వటేట్టివు
      అదొద నీ పదాల వాడి అటట్టి నినున్న జోకొటట్టితే
   కొదిద మఱ వలపల గపప్పుళతచేవు

చ. 2:     బడలక దరమని పాదముల నే నొతత్తితే
   బడినే పచచ్చెడము నాపపైనఁ గపేప్పువు

    కడవార రాకతడా గడియ నేనఁ బెటట్టితేను
   వడిముడి తమకాన చిమత్మి రేనఁగేవు

చ. 3:     ముతదరిజడను వాయ ముసునఁగ నేనఁ బెటట్టితేను
    అతదులోనే ననున్ననఁ గటూడి అటట్టి మెచేచ్చెవు

     కతదువ శ్రీవతకటేశ కనున్నల నే మటూసి తేను
    చతదముగా రెపప్పు లతత్తి సనన్న సేసేవ



  ప శస్కృ రేక: 24-1 శతకరాభరణత సత: 17-140
పలల్లవ:     ఏసతనఁ బొతదవలస యిదొక నెపము వసి

    రాసి కెకక్క వటేట్టి యాచారాల సేసేవ
చ. 1:     చివవ్వెననఁ దమత్మిరసము చరపపై నీవ వుమసి

    అవవ్వెలనఁ జెఱనఁగ మాస నని యాడేవు
   జవవ్వెనమదము నీక జాఱీనఁ జెతపలవతటా

     నవువ్వె లలల్ల నేనఁడే నీవు నవవ్వెనఁగ వదాద
చ. 2:    సావ్వెమని నిమత్మిపతటరసము పానుపపపైనఁ బతడి

   ఆముకొని కళరేనఁ గెనని యాడేవు
    కామాతధకారము నీకనఁ గనున్నలనఁ గపప్పు వునన్నది

    చేముతచి నీ వుదదతడాననఁ జెనక వదాద
చ. 3:     సరస శ్రీవతకటేశ జారితచి నా పోనఁకముడి

    తరవయు మని సిగద్గీ దేర నాడేవు
  దొరతనపగరవ్వెము తొట ట్టిని నిలవలల్ల

    నిరత బలిమతోడ నినున్ననఁ గటూడ వదాద



  ప శస్కృ రేక: 24-2 పాడి సత: 17-141
పలల్లవ:      కానీవయాత దాని కేమ కలది గల టట్టియని

   ఆనుకొని యితకా నెతత ఆసదమో
చ. 1:      పొలనఁత నతప మతటేను పూనఁటల న నన్నడిగేవు

    తలిసి నిరత యపప్పు దిదదనఁ గలనా
    యలమ నాపవలప యరవు నాపపైనఁ బెటేట్టివు

    చెలల కితకా నెతత సిగద్గీ వాట ల్ల
చ. 2:     వాడికెయితతకి కదువగా న నున్నతడు మనేవు

   కూడి వావ వడిపతచకొనీ వశమా
   మాడలవల సతుల మారప ళళ్ళడేవు

    తోడ నిటట్టి యతదరిని దొడిడనఁ బెటేట్టివో
చ. 3:      కొమత్మిను కౌనఁగిటనఁ గటూడి కొసర న నన్నడిగేవు

   కమత్మిరనఁ దగల నేను కావలనా
   దొమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడ తోడనఁ బెతడాల్ల డేవు

   మ మత్మితదరిని ఇకక్కడ మతడెమురాయనఁడవపై



  ప శస్కృ రేక: 24-3 కాతబోదిసత: 17-142
పలల్లవ:     ఇతదరికి నీవ గఱి యిదివో దిషాట్టి తతము

  కతదువతోనఁ జేయవయత కానఁపరములటూ
చ. 1:    చేతకి లోనెపైనయటట్టి చెలవునఁడు గలిగితే

   యేతులక రమణు లేమేమ సేయర
      గాతల నీ శిర సకెక్కనఁ గామని యొకత దొలిల్ల

   యతలనఁ దమవార యేమ సేతురో
చ. 2:   మగవానఁడు వలచితే మగవలయినవార

  యగసకేక్కలకను యేమేమ సేయర
     వగటగ నొక లేమ వనఁపన మోనఁపతచె నినున్న

  యగవదిగవసతు లేమ సేతురో
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నీవు చితత్తిగితచి కూడితేను

   యేవనితలపై నా నేమేమ సేయర
    శ్రీవనిత వురముపపైనఁ జేకొని నిలిచె నీక
   యవల మాబోతటలల్ల నేమ సేతురో



  ప శస్కృ రేక: 24-4 రామకిగయ సత: 17-143
పలల్లవ:      నీవలల్లనే వచెచ్చె నివ నేరమ యాపక నేది

     వవగ నితక నయినా వనఁడుకో నీ వపడూ
చ. 1:    ఆకెతోడ మాటాడిత వతటానే పో, యితత

  దాకతోడనఁ గతకణననఁ దాకచేసను
     మేకొని ఆపసొముత్మి నీ మేన నుతడనఁగానే పో

    కాకసేసి వదద నునన్న కాతతలతోనఁ దిటట్టిను
చ. 2:    నగరానివారితోడ నవవ్వెత నతటానే పో

   పగదేర రొముత్మి దటట్టి పతతమాడెను
     అగడునఁ జెమట చటూచి అతటకొనే వతటానే పో
     వగటనఁ దామెరనఁ గొని వసరె ని నిన్నచటా

చ. 3:     చెనకి యతదో సనన్నసేసిత వతటానే పో
    వనరి పపైకొని నీక నొటట్టి వటట్టిను

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ బలిమ నితతలో
     అనుమాన మెలల్ల నఁ బాయ నతదుకే తా మెచెచ్చెను



  ప శస్కృ రేక: 24-5 సాళతగనాట సత: 17-144
పలల్లవ:   అవతారమతద నిద అదదమరేతరికాడ

 భవహరనఁడు శబ్రావణబళహుళషట్టిమని
చ. 1:     వసుదేవునఁడు సేసిన వర తపము ఫలము

  పసల దేవకిపాలి భాగతరేఖ
   దసల సజజనులక తరమెపైన పణతము
  కొరికె కతసుని గతడెదిగల

చ. 2:    నతదగోపని యదుట నమత్మిన యపైశవ్వెరతము
  కతదువ యశోదక కనకనిధి
   ముతదరి గొలల్లతలక మోహపనఁ బాలజలధి

  సతదడి శిశపాలని సతహరము
చ. 3:   దేవతలమునులక దివతమెపైన పరతజోతత

 భావతచదాసుల వజద్రిపతజరము
  శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనఁ జెలనఁగే కస్కృషరనఁడిదివో

  దావత నరకాసుర తలగతడుగతడనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 24-6 కాతబోదిసత: 17-145
పలల్లవ:     వరగపడి చటూచ వభుడునఁ ని నన్నతదుకే

   అరసినీ వలప అతదరిపపైనఁ బటూతురా
చ. 1:      నిగద్గీల నీ రమణునఁడు నినున్న నట దిటట్టితేను

   యగద్గీల వరొకతపపై నేల పటేట్టివ
    వగద్గీచ ని నాన్నతనఁడు వడివటట్టి తీసితేను

   బగద్గీన నాపకొతగ పటట్టితచే వదేమే
చ. 2:      తమకితచి ని నాన్నతనఁడు తపప్పుక చటూచితే నేనఁడు

   రమణనినఁ దచిచ్చె ముతదరనునఁ దోసేవ
   సముకాన కొనగోర నాకె నొతత్తివచిచ్చెతేను

    అమర వరొకత మే నట దానఁకితచేవ
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి నినున్ననఁ గటూడితేను

   వావరి నాపక నేల వతతువటేట్టివ
    నీ వలమేలత్మితగవు ని నున్నర మెకిక్కతచకొతటే

    భటూవనితనఁ దచిచ్చె యటట్టి భుజ మెకిక్కతచేవ



  ప శస్కృ రేక: 25-1 పాడి సత: 17-146
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా వరహమున యితత బడలివుతడెను

  కతదువ వలపదేర కౌనఁగిలితచవయాత
చ. 1:     మతచముమనఁదనుతడి మఱి నీవు రానఁగా లేచి

    నితచి సలవని నవవ్వె నీ నెలనఁత
    అతచెల నీ వతదుక నావవటట్టినా మానదు
   కొతచక వగమే వచిచ్చె కూచతడవయాత

చ. 2:      వుదాద లతో నిలచతడి వడనఁ జిమెత్మి నినున్ననఁ గని
   వదిదకతో తల వతచకనన్నదే చెలి

     గదిదతచి నీ వతతలోన కదిసి మెటట్టి మనిన
  వదదని నాపపాదాల నొనరితపతచవయాత

చ. 3:      ముతదరనినునఁ గని తముత్మిల ముమసి తా మొకెక్క
  చెతద నలమేలమతగ శ్రీవతకటేశ

      అతదుక మారక మార అటట్టి బాగాల నీ వచిచ్చె
    మతదలితచి ఆక నీవు మడిచి యియతవయాత



  ప శస్కృ రేక: 25-2 కాతబోదిసత: 17-147
పలల్లవ:     పతనఁ బాసి వరహన భద్రిమయకవ నినున్న

    మతకాన తమ రేనఁచి మనిన్నతచే నతనఁడు
చ. 1:     నితడునఁ జతదురనఁడు గడే నీ మోము, నేనఁ

    డెతడ లేనఁటకి నాయ నీ వనెన్నల
   కొతడలే కదవ బాగల చనున్నల, ఆ

  గతడునఁగోవలకూనఁత కారితచె నలవ
చ. 2:     కలికి బతబఫలము గద నీ మోవ

  పలకచిలకలేల పగ లయనే
   అలలతురము గదే అది నీక

    వలరాజ వలనారి వడినఁ బెటట్టి నటవ
చ. 3:    మెఱనఁగల తీగెగద మేను నీది

  వఱపటముత్మి లేనఁటకి వగటాయనే
   గఱి శ్రీవతకటేశనఁడు కూడె నినున్న

   తఱితో మునిన్నటవలల్ల తలతపతచె నటవ



  ప శస్కృ రేక: 25-3 పాడి సత: 17-148
పలల్లవ:      ఎతత గటట్టి వాయవ యేమే నీవు వోరి

    పతతాన నతదులో నీవు పతచకోరా సగము
చ. 1:    పటట్టి కోవ కొతగ జారీనఁ గామని, నీక

   గటట్టి తమత్మి చెకక్కలతటనఁ గడుగకోరా
   తొటట్టి పతజెమటల తుడుచకోవ నీవ

  బెటాట్టి య కెతపలతోడిపదవ మటూసుకోరా
చ. 2:     చనున్నలక దిషిట్టి దానఁకీ త మటూయవ, యాడో

   కనెన్నమేని పస పతట కపప్పుతచకోరా
    పనిన్న నోర పచిచ్చె గారీ పలకకవ, మేల
     నునన్న నీ సిగద్గీల నీ కనున్నలనే పడెరా

చ. 3:   బెరయనఁ బఱనఁదువనఁగ పీనఁటయకక్కవ, మతచి
   వురము నీకనఁ వలవు వోరతువురా
    సరనఁస గటూచతట వౌనే సరసతల ననున్న

   గరిమ శ్రీవతకటేశ కలసిత వవురా



  ప శస్కృ రేక: 25-4 పాడి సత: 17-149
పలల్లవ:     ఇతతటనఁ గాని గరతు యితదర నెఱనఁగరా

   చెతతల నీవ యితత సేసేటవానఁడవు
చ. 1:     పపప్పుయపై మేని కసటూత్తిరి బేనఁటల్లలల్ల రాలనఁగాను

    యిపప్పుడే మేకాతత మాడ నితత నీతోను
     చపప్పుటపై నీ వనఁపమనఁద చనున్న లటట్టి వరయనఁగా

    కొపప్పు నీ కేమ దువవ్వెని కొలవులోను
చ. 2:    నిగద్గీల నీమనఁదనే నిటటూట్టిరప్పుల వారనఁగాను

    దగద్గీర నేల కూచతడ తరణ నేనఁడు
    బగద్గీన చేత చెమట పలమార నతటనఁగాను
     తగద్గీక పాదాల గదద తా నదేమె ఇపప్పుడు

చ. 3:     కొనగోర నీ మోవ గఱతుగా నానఁటనఁగా
    అనువుగా నాక చటట్టి యతదిచచ్చె నీక

    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
    తనివోని నవువ్వెలను తా నేమ మెచచ్చెని



  ప శస్కృ రేక: 25-5 కనన్నడగళ సత: 17-150
పలల్లవ:      మా కేల మోఱప మగనఁడవు నీ వుతడనఁగా

     యే కొలనఁది కా కొలనఁది యనసేము గాకా
చ. 1:      హతత్తి నీ వమ సేసినా నట వరకతడనఁగ

  చితత్తిరవు వాబ్రాసిన చెలలమా
     మతత్తిలి నీ మాటలక మార మాటాడ కతడనఁగ
  పతత్తిడినఁ జేసినయటట్టి బొమత్మిలమా

చ. 2:     మెలపన నీ వటట్టి మెలనఁగినటాల్ల మెలనఁగి
  నిలచతడనఁగ నీతోడి నీడలమా

    అలరి పరసతుల నతటనఁగా నివవ్వెఱనఁ గతద
  బలవపైన గోడచేరప్పు పగతమలమా

చ. 3:      అతచెలనఁ జెనకనఁగా నే మటేట్టి సిగద్గీవడ నీవు
   కతచననఁ గటట్టి పోసిన కరగలమా

    కొతచక శ్రీవతకటేశ కూడి ననున్న నవవ్వెతచేవు
  పొతచి పాబ్రాణమువోసిన బొమత్మిలమా



రేక: 0025-6వరాళ సత: 17-151
పలల్లవ:    ఎఱనఁగమెపైత మయత యటట్టియిన నోరచకో

   గిఱగొనన్న మాచేనఁతల గిలిగితత లవును
చ. 1:     బతత్తితోడనే నీక పాదము లొతత్తినఁగనఁ బోతే

   వతీత్తి నుతగరా లతటా నొడుడ కొనేవు
   చితత్తిమురాని సత సేవల సేయనఁగనఁబోతే

   హతత్తిన రమణునికి నపరాధ లవును
చ. 2:      నెపప్పున వడుకతోడ నీక నేనఁ గతచె వసితే

     కొపప్పునఁదా కీ వతగె నతటా కొతకి వనఁగీవు
     తపప్పు యితపగా నీ చెలి దగద్గీరి కొలవనఁబోతే

   చెపప్పురాని నేరముల చేచేతనే అవును
చ. 3:    కడునఁ దమకాన నినున్న కౌనఁగిలితచకొతటేను

   నడుముచనున్నల నినున్న నానఁట ననేవు
    యడయక శ్రీవతకటేశ నే నినున్ననఁ గటూడితే

   సడియతదునుతడో వచిచ్చె సమరతు లవును



  ప శస్కృ రేక: 26-1 మతగళకౌశిక సత: 17-152
పలల్లవ:    చెపప్పురాదు నీ సిగద్గీ రితనము

   ముపప్పురి గొతట మోపనఁడు గాదా
చ. 1:    ఆనపడి ని నన్నతట చెనకితే

   దోసమా మముత్మి దటూరనఁగనఁ జూచేవు
     వసా లితతే కాక వలనఁదుల నీ మెయినఁ
   జేసిన చేనఁతల చేటనఁడు గావా

చ. 2:     నగతా నినున్న నానఁటనఁగనఁ దిటట్టినఁ గ
   తగవా యేమ తపప్పుక చటూచేవు

   బగిసేవు గాక పగయురాతడుల్ల నినున్న
   వగర లడేది వోదనఁడు గావా

చ. 3:   గారవతచి రతనఁ గాలచానఁచితే
    నేరమా యిది నీ వనేవు గాకా
  యరీత శ్రీవతకటేశ నెలటూల్లరిలోనఁ

  గోరినసతుల కోటల్ల గారా



  ప శస్కృ రేక: 26-2 దేసాళత సత: 17-153
పలల్లవ:    ఎఱనఁగనఁ డనవచచ్చెనా యిదివో తాను

    చెఱనఁగ మటూసుకొననఁగానఁ జెకక్క నొకీక్క నిదివో
చ. 1:     నటూటకి మొకిక్కన చేయి నొసలిపపై నుతడనఁగా

   యేటకి నొడనఁబరచ నిపప్పుడే తాను
   కాటకకనున్నల నీర కడలనే వుతడనఁగా
   నాటకపమాట లడి నవవ్వెతచ నదివో

చ. 2:    కమత్మిరితచేట సిగద్గీల గబబ్బులపపై నుతడనఁగా
   యమెత్మిలకనఁ గనఁగిలితచ నిదివో తాను

   అమత్మిరో శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను
     సమత్మితతచ ననునఁ గటూడి చన వచెచ్చె నదివో



  ప శస్కృ రేక: 26-3 పారాయణ సత: 17-154
పలల్లవ:      చెవులరా వనేనఁగాని చెపప్పుమా నా కీ సుదిద

   జవళ వలప లిటేట్టి చలల్ల దురా
చ. 1:      యిరవపై ననెన్న తలనఁతు నెపప్పుడు నతటా నాడేవు

  తరణులనఁ బొతదేవళ తలనఁతువా
     యరవు లేక నాకే యదుర చటూతు ననేవు

    కరనఁగి చొకేక్కవళ కను వచిచ్చె చటూతువా
చ. 2:    వనజాక్ష నారటూపవాసి చటూతు ననేవు

 వనితలచనున్నలపపై వాబ్రాతువా
   చనవున నాపకే జపయితతు ననేవు

 అనుగనఁగాతతనఁబలచేయపప్పుడూ జపతతువా
చ. 3:      యమెత్మిలతో నా నేరప లతతు నతటా నాడేవు

  కొమత్మిలతోడుత నిటేట్టి కొనిడుదువా
  మముత్మి శ్రీవతకటేశనఁడ మతడెమురాయనఁడవపై
    సమత్మిత గటూడే వటేట్టి చన వతుత్తి వా



  ప శస్కృ రేక: 26-4 హిజిజజి సత: 17-155
పలల్లవ:      వటట్టి యాఱడినఁ బడేవు వలప లోననఁ బెటట్టి క

    నెటట్టిన నేనఁడు నీక నిదద్రి వచచ్చెనా
చ. 1:     చెలియను నీ నెరలచికక్క దియుత మతటాను

  పలికి యామెతొడపపై బవళతచేవు
     మలసి నీ మే నాప మరత్మిముల సనఁకనఁగాను
    నెలకొని నీక నేడు నిదద్రి వచచ్చెనా

చ. 2:     పడనఁత నపప్పుట నీదుపాదాల గదుద మతటాను
  బడివాయ కితటలోననఁ బవవ్వెళతచేవు

    చిడిముడితో నాప చేతుల నినున్న సనఁకనఁగా
  నిడువాలనఁగనున్నలక నిదద్రి వచచ్చెనా

చ. 3:     తొయతలిని నీవదద తోడు వుతడు మతటాను
   పయతదపపై కేల చానఁచి పవవ్వెళతచేవు

    చయతన శ్రీవతకటేశ సమరతు లయ మక
    నెయతప మ కితదువలల్ల నిదద్రి వచచ్చెనా



  ప శస్కృ రేక: 26-5 ముఖరి సత: 17-156
పలల్లవ:      నేరము లతచక రావ ని నాన్నతనఁడు బలిచని

  వరకెపైనవలపల వుమురనఁ బెటేట్టివు
చ. 1:    మగవానఁడెతత చకక్కని మగవ గలిగినాను

  మగల వరొకతతో మేలమాడును
 తొగరనఁదామెరలలో తుమత్మిదవతటవానఁడు

    వగటన నీ వల వతగెము లడేవ
చ. 2:    చెలవునఁ డెతతట సత చేనఁతలనఁదనిపనాను

  చెలలచనున్నలమనఁద చేయి చానఁచను
  చెలనఁగి వనములలో చిలకవతటవానఁడు

  కొలనఁదిమర నేల కోపగితచేవు
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు శ్రీపత వుర మెకిక్కనా

  బటూనానకనఁ బలచ భటూరమణని
   భావతచనఁగ నట గటూడే పావురమువతటవానఁడు
    తావుకొతట వలక నేల తమక మతదేవ



  ప శస్కృ రేక: 26-6 భపైరవ సత: 17-157
పలల్లవ:    అతత వలిల్లవరిగా నాడితతురా య

  మతతనపవభునఁడనీ మాటల మానేవా
చ. 1:   మతటమనఁదిచతదురనిమేని కతదితతుర గాక

  కతటలోనినలపల కాననఁ బొయేతరా
     గొతటరివపై నా మదిలో కోపమే యతచేవు గాక

   దతట నీ చేనఁతలలోనితపప్పు లతచేవా
చ. 2:    వాలిన చెఱకవతటవతకలే యతచేవు గాక

   నాలకలో మలక లనన్ననఁగ బోయేవా
     వాలయితచి నీవు నా వాదులే యతచేవు గాక

    యలగ నీ గణము లితక మానేవా
చ. 3:     మరిగి యడవతేనె మధుర మెతతుర గాక

  సరి మోవతేనెతీపసాట వచచ్చెనా
    యిరవపైన శ్రీవతకటేశ నీ కౌనఁగిట ననున్న

    నిరత న నేన్నలితవ నీవు మఱచేవా



  ప శస్కృ రేక: 27-1 కాతబోదిసత: 17-158
పలల్లవ:     ఆడనుత డేమ తగవు అతది చెపేప్పువ

    వాడిక లినిన్నయు నాయ వలప నీకడమే
చ. 1:     పలికితచ నేరతువు పాదా లొతత్తి నేరతువు

     సొలసి వాకిలి దసి చొచిచ్చె రా గదే
    అలక దరచ్చెనఁగలవు ఆయము లతటనఁ గలవు
   బలిమ నీ పతతోడనఁ బవళతచనఁగదవ

చ. 2:    పగడసా లడుదువు పకక్కన నవవ్వెతతువు
   మొగము చటూ పతనికి మొకక్కనఁగదవ
    పొగడుదు వచచ్చెకమెపై పొదుద ల గొతత పతుత్తి వు

  మగనిమునఁసుగ చొచిచ్చె మతతనమాడనఁగదే
చ. 3:     వడెము చేత కితుత్తి వు వఱపల పాపదువు

    తోడనఁ బెతడిల్ల కూనఁతురవపై తొకక్కవ కాల
     యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటేట్టి ననున్న గటూడె
  జాడలనే అతతరతగసరస మాడనఁగదే



  ప శస్కృ రేక: 27-2 భపైరవ సత: 17-159
పలల్లవ:    కలికి అదివో కనున్న గిఱిపీని

పొలపతామెరలచేపూజసేసినటల్ల
చ. 1:     యేమ గావలనో కాని యితత తనచెలలక

   వమార నినున్ననఁ దనవలనఁ జూపీని
     కాముని యముత్మిలక చకక్కని గఱి నీ వని

   చటూమరల నితదరికీనఁ జూపీ చెపప్పునటల్ల
చ. 2:      యతత పనికో కాని యిట నినున్న రమత్మిని

   సతతసాన తనచేత సనన్న సేసేని
    యితతలోనే తాను నీ యౌవనరాజత మెలల్ల

  రతతులోనఁ జిగరన తోరణకటట్టినటల్ల
చ. 3:      యవళనఁ గటూడినతదుల కిట ని నాన్నకి మెచిచ్చె

   శ్రీవతకటేశ నీ చెకక్క నొకీక్కని
   కోవలకూనఁతల నీకతత్తి కెలో కలకనఁగాను

     యేవధి మానుప రాక యిట సేసి నటల్ల



రేక: 0027-3మేనఁచబౌళ సత: 17-160
పలల్లవ:     నే గడితచినవ గావు నీ సుదుద ల

    వాగమెపై నీవతట వతట వచిచ్చెన యసుదుద ల
చ. 1:     చేరి నే వనన్నవతచనఁగా చితత్తిము నొవవ్వెదుగదా

   కోరి యితదరను నాడుకొనన్న సుదుద ల
    యరీత నేనే గడియితచిత ననవు గదా

     బోరన నటూరిలో నెలల్ల నఁ బుటట్టిన వ సుదుద ల
చ. 2:    వలిల్లవరిసేయనఁగానె వతగెమెపై తోనఁచదు గదా

 చలిల్లలమేత్మిచోట జాజరసుదుద ల
    యలల్లవారికిని యిద యతత్తిచెచ్చె ననవు గదా
  కలల్లరితనమున చనఁకటలోని సుదుద ల

చ. 3:     అతదరిలోన నిటేట్టి ఆయాల సనఁకవు గదా
  నతదుని మతదలలోని నతటసుదుద ల

    యితదుకే శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న
     నితదలే కావు గదా నినన్న మొనన్న సుదుద ల



  ప శస్కృ రేక: 27-4 శతకరాభరణత సత: 17-161
పలల్లవ:    వలనఁగా యివ గొనిన్న వపైతాళల

  చెలిమ సేసేయతదుక చెపప్పుతపవలనా
చ. 1:      తన కేలే వరప తరణ నితతే నేను

   చెనకగానే వదదని చేయి వటేట్టినా
    అనుమాన మెలల్లనఁ బోసి అలక లినిన్నయునఁ దేరే

    మొనసి కూటమకి నా ముదల గావలనా
చ. 2:       యితక నేలే కొతకను యిద నే చేతలో దాన

  కతకణలచే నతటనఁగానఁ గసరితనా
    పొతకమాయనఁ దనక పొరగక నే వచిచ్చెత

    అతకెల సేసవటట్టి నా యపప్పుణ గావలనా
చ. 3:      ఆయ లేవ అగడు ఆలనెపై వునన్నదాన నేను

     యయడ దా ననున్న గటూడ నేట కతటనా
    యేయడా శ్రీవతకటేశనఁ డిరవాయ తానే నాక

  పాయనరతుల కొడనఁబరచనఁగ వలనా



  ప శస్కృ రేక: 27-5 ముఖరి సత: 17-162
పలల్లవ:     వరస నెఱనఁగనటాల్ల వచిచ్చె యడ నునాన్ననఁడవు

   యరవులవారికి మా యితటకినీనఁ దతుత్తి రా
చ. 1:      కతదువ నీ పానుపపపై కతకణము వడి యుతడె

   యితదవయాత నీ కాతతది యవవ్వెతదో
     చితదిన తటట్టి పణునఁగ చేయలల్ల నతట నిద

    పొతదుగా నీ మేన నిటేట్టి పూసుకొనవయాత
చ. 2:    చిటట్టితటనఁజెమట దోనఁగి చెతగావచర యుతడె

పటట్టిరాదా,  యేవనిత గటట్టి కొనన్నదో
    పటట్టి చటూచితే కపప్పురపబాగాల మగిలి యుతడె
  వటట్టి దేర నీవ,  యివ వసుకొనవయాత

చ. 3:     అచచ్చెట పవువ్వెలచెతడు లదిగో నలనఁగి యుతడె
  పచచ్చెకోవయత యవవ్వెత భోగితచినదో

    అచచ్చెగా శ్రీవతకటేశ అటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    మచెచ్చెము లిదదరిని నీ మది నెతచకోవయాత



  ప శస్కృ రేక: 27-6 శ్రీరాగత సత: 17-163
పలల్లవ:     ఇతటదాన నేనఁ దనకనేలినానఁడు ననున్ననఁ దాను

   దతటతనమున నేల తతగొనీ నీతనఁడు
చ. 1:     వల పతత గలిగినా వడిడ కిచచ్చెకొమత్మినవ

    పొలవ నవువ్వెల గాదనఁ బోయి మనవ
     చలము బలిమనఁ గలిగితే సాము సేయు మనవ
     యలమ నాతో నిటేట్టి యేమ చెపీప్పు నీతనఁడు

చ. 2:      నేర పతత గలిగినా నేలనఁ బానఁతుకొమత్మి నవ
    కోరికె లలల్ల వలకనఁ గొను మనవ
    వోర పతత గలిగినా వడినఁ గటట్టి కొమత్మినవ

     యరీత నెతదానఁకా నాతో నేమ చెపీప్పు నీతనఁడు
చ. 3:    బాసలనిన్న గలిగినానఁ బచరితచ మనవ

   వాసు లిదదరికీ సరివతతుల నవ
     యసు లేక శ్రీవతకటేశనఁడే తా ననున్ననఁ గటూడె

      యే సుదుద లపప్పుట నాతో నేమ చెపీప్పు నీతనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 28-1 పాడి సత: 17-164
పలల్లవ:     ఇదదరము నిదదరమే యేలే తనక వఱవు

  దిదిదనగణము మఱి తపప్పువచచ్చెనా
చ. 1:     మన లవవ్వెనఁ డెఱనఁ గమాటలే గఱిగాక

     తన నా సతదితత యేల తవవ్వె చటూచనే
  పనచినపదవులే పగయముల చెపప్పునఁగాను

   కొనచటూప లితకా వరే కోపగితచనా
చ. 2:     వలప లవవ్వెనఁ డెఱనఁగ వదదనుతటే గఱిగాక

   చలపటట్టి యితత యేల సాదితచనే
     చెలనఁగి నాచేతులే చెకక్క వటట్టి వనఁ డుకోగా
   కెలసినా బొమత్మిల జతకెన చటూపీనా

చ. 3:     యిచచ్చెక మెవవ్వెనఁ డెఱనఁగ యనయుట గఱిగాక
   పచిచ్చెచెనకల యేల పాడు సేసేనే

    యచెచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెర నెనసిన రతు లివ
   కచిచ్చెతప సిగద్గీ లితగ గతపగటూడనా



  ప శస్కృ రేక: 28-2 ఆహిరి సత: 17-165
పలల్లవ:     లకకలతణము లీలతోనఁ బాడే మదే నేము

  లకనారాయణులే లలనయు నీవును
చ. 1:     చటూపల చటూపల మక సటూసకము బాసికము

  పూపచనున్నగబబ్బు లివ బటూజగతడల
  తీపలమోవతేనెల తీరని మధుపరక్కము

     దాపగనఁ బెతడిల్ల యాడరయత తగనఁ దగ మకను
చ. 2:   మాటలమ కిదదరికి మదనమతతగముల

   మేటతలనఁబాల మలో మతచ నవువ్వెల
  గాటమెపైన పలకల కపప్పురవసతతాల

   నీటననఁ బెతడాల్ల డరయత నెరవరె మకను
చ. 3:      కౌనఁగిట కౌనఁగిలి మక కతదువ పతడిల్ల చవకె

   పానఁగిన కోరికలే పావ కోళల్ల
   ఆనఁగిన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగా నీవు
   వనఁగక పతడాల్ల డడయత వడుకాయ మకను



రేక: 0028-3రామకిగయ సత: 17-166
పలల్లవ:      ఇదివో నీ వళల్లమేల యితకా నేమ వునన్నదో

    యదుట నిలచతడితే నే నేమ సేతువో
చ. 1:    చకక్కనివానఁడ వతటేను జాణతనా లడేవు

   ఇకక్కవ లతటతేను యేమేమ సేతువో
   మొకక్కవనఁడ వతటేనే మోవతేనె లడిగేవు

    అకక్కరతోనఁ బొగడితే నప డెతత సేతువో
చ. 2:     నేరపరి వతటేను నీట లలల్ల నఁ జూపేవు

    గోరనఁ జీరితే నెతత కొతడ సేతువో
   ఆరయ నాఱడికానఁడ వతటేనే పననఁగేవు

     సారె చనున్నల నొతత్తితే చల మెతత సేతువో
చ. 3:     చెలిమకానఁడ వతటేనే చేయి మనఁద వసేవు

   కలిసితే నీ వతత కరనఁగదువో
    యలమ శ్రీవతకటేశ యితదుతడే ననున్ననఁ గటూడిత

     అలమ పననఁగితే ని నన్నప డెతత సేతువో



  ప శస్కృ రేక: 28-4 శతకరాభరణత సత: 17-167
పలల్లవ:    ఇతత నేలకొతట వతక నెడయరాదు

   చెతత నా వనన్నపమటేట్టి చేకొనవయాత
చ. 1:    చెలిమ సేయనఁగరాదు చెలి వడువనఁగరాదు

    తలనఁచి బాస వరాదు తపప్పునఁగ రాదు
   మలసి మనిన్నతచరాదు మనిన్నతచి చెరపరాదు

  వలవరాదు వలచి వదలరాదు
చ. 2:      చన వయతరాదు యిచిచ్చె జాలినఁ బెటట్టి యతచరాదు

  కొనల కెకిక్కతచరాదు కతగితచరాదు
    చెనకరాదు చెనకి సిగద్గీల వడనఁగ రాదు

   మన సియతరాదు యిచిచ్చె మఱవరాదు
చ. 3:    ఆస వటట్టిరాదు పటట్టి యపలపతచనఁగరాదు

  పోసరితచనఁ జేయరాదు పోరాడరాదు
   నేసవటట్టి కూడితవ శ్రీవతకటేశ కాతతను

   వాసినఁ బొతదుసేసి మట వతచితచరాదు



  ప శస్కృ రేక: 28-5 నాదరామకిగయ సత: 17-168
పలల్లవ:    చెలల్ల నీకే యిటవతటసేనఁత లలల్ల ను

   యలల్లవారనఁ జూడనఁగానే యికక్కవ లతటేవు
చ. 1:    వడుడ కొననఁగానే చెలి నొడివటట్టి తీసేవు

  యడడతన మనరా యవవ్వెరెపైనాను
   వడిడకిచిచ్చెతవా నీవు వలప లపకను
   అడడగితచకొని వచిచ్చె అతగడినఁ బెటేట్టివు

చ. 2:     నెటట్టిన సిగద్గీ వడనఁగానే చనున్న లతటేవు
    గటట్టి వాయ వనఁడన కా కడ వారెలల్ల

  జటట్టి సేసికొతటవా సతతోడివడుకల
   పటట్టినివటల్లనఁ బెటట్టి పననఁగ లడేవు

చ. 3:     అతడ నిటేట్టి మొకక్కనఁగానే అలయితచి కూడేవు
    దుతడగ మది యనరా తోడివారె లల్ల

   దతడిగానితత నేలి దయతో శ్రీవతకటేశ
    కొతడ సేసుకొతటవా య గరతపైన రతుల



రేక: 0028-6రామకిగయ సత: 17-169
పలల్లవ:      నికక్కముగా నవువ్వె వచచ్చె నీ మోము చటూచితేను

     దికక్క లలల్ల నితడె మేల తేవయత వడెము
చ. 1:       గదద మనఁదనఁ గటూచతడి కాతత నతడ కనఁ బలిచి

   సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పుతవ చటట్టిమువలనే
    బదుద లితత నేరకతడితే భద్రిమతురా కామనుల

    తదదనేల నీ గణము తేవయత వడెము
చ. 2:      చేముటట్టి సరల దిదిద చెకక్కల జవావ్వెది మెతత్తి

   నేమ మెలల్ల నఁ జూపతవ నేరప్పురివలనే
   గామడివతత గాకతడితే కరనఁగదురా సతుల

    దమసము నీకనఁ గదుద తేవయత వడెము
చ. 3:    పరపపపైనఁ బవవ్వెళతచి పలమారనఁ గనఁగిలితచి

  యిరవపైత వతటలోన హితునివలనే
    గరిమ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

    తరమరనఁ గితక నేల తేవయత వడెము



  ప శస్కృ రేక: 29-1 కేదారగళ సత: 17-170
పలల్లవ:     సిగద్గీరి కాతతల నితత చిమత్మి రేనఁతురా

    కగద్గీ లేనివారి నేల కాకసేసే వపడు
చ. 1:    మా నెకిక్క పవువ్వెలగోసేమగవలనఁ జూచి, మోవ

   తేనె లడిగేవు నీవు దిగవనుతడి
   తేనెలపైతేనఁ పూవులపపై తేనఁటల నడుగవల

   మానని తరితీపలే మావలల్లనఁ గలవు
చ. 2:    సరసిలో నీనఁదులడే సతులనునఁ జూచి, నీవు

    వర లడిగేవు నేనఁడు దరినే వుతడి
    వరల గావలసితే వస వసతతము రానీ

   మరిగితచే తావులే మాయతదునఁ గలవు
చ. 3:     వపప్పుగ శ్రీవతకటేశ వునన్నవారి మముత్మినఁ గటూడి

  కపప్పురము లడిగేవు కౌనఁగిటనుతడి
   కపప్పుర మెతతపైనానఁ గదుద కనకపనఁబెటట్టిలను

   దపప్పుదరేచ్చెపలక వతత్తిరి మాకనఁ గలవ



  ప శస్కృ రేక: 29-2 సౌరాషట్టి సత సత: 17-171
పలల్లవ:     ఎటట్టి గెలవనఁగనఁ గల వకెను నీవు

    యిటట్టి మాటపటల్ల నీ వచిచ్చెత వతదరికి
చ. 1:     మచిచ్చెక నీ వాకెతోడ మాటలడ దొరకొతటే

    పచిచ్చెగా నడుమ నీకె పాట వాడని
    యిచచ్చెగితచి నీ వపప్పుట నితతవదద గటూచతడితే

  తచచ్చెనతోనఁ గొలవుకాతతలనఁ బలిచని
చ. 2:     తపప్పుక నీ వాకెదికక్క తమకితచి చటూడనఁబోతే

   కపప్పు సురట మరనఁగనా వసరీని
     చొపప్పు లతత్తి యతదుక సొలసి నవవ్వెనఁ బటూనితే
   అపప్పుడే కపగము నోరి కతదిచచ్చెని

చ. 3:    అకక్కవ శ్రీవతకటేశ ఆకెనఁ గనఁగిలితచితేను
  మొకక్కచనఁ బదకమురముననఁ బెట ట్టిని
     యికక్కవతో నీప నేలి యితదరి మ మేత్మిలితవ

    తకక్కరీడనఁ వాపకతట తా నినున్న మెచచ్చెని



  ప శస్కృ రేక: 29-3 మధతమావత సత: 17-172
పలల్లవ:   ఎటవతట మచిచ్చెకలో యిదదరికిని

    జొటజొట మోవతేనె జొబబ్బులి నీ కిపడు
చ. 1:   పలల్లకిమనఁదటనుతడి పడత చనుమొనల

  వలల్లనే బొటనవల నొతత్తితవ
     మొలల్లమ నతదుల కాప మోము దపప్పుక చటూచితే

    జలల్లన మెపైనఁ బులకల జాజకొనె నిపడు
చ. 2:     రవవ్వెగా గఱఱ్ఱైము నెకిక్క రాజసాన నీపాదము

  జవవ్వెని వడిలోపలనఁ జానఁచితవ
    వువవ్వెళటూల్లర నాప నినున్న వయతనే జతకితచితేను

    నివవ్వెటలల్ల నీ చెకక్కల నితడెను చెమటల
చ. 3:     మేడమద నెకక్కతాను మెడమనఁదనఁ జేయి వసి

  వడుకతోనఁ గటూడితవ వలనఁదిని
    యడుతో శ్రీవతకటేశ యితదు కాప నవవ్వెతేను

   జాడతో నిటటూట్టిరప్పుల చలిల్లతవ రతుల



రేక: 0029-4మతగళకౌశిక సత: 17-173
పలల్లవ:     ఇతతేసి కాక సేస నేమ సేతునే

     కాతతలనఁ దమ రేనఁచని కడు సాదా వనఁడు
చ. 1:      కొచిచ్చెనా బొడుడ దమత్మిని గతతపోనఁక లడే నతటా

   పచాచ్చెవ వనఁడుకొనీని బాలనఁడా వనఁడు
      రచచ్చె నా చనున్నల బొమత్మిరాల తా నాడే నతటా

    పచచ్చెరేనఁగి కొతగ వట ట్టి పనన్నవానఁడా వనఁడు
చ. 2:        అరసి నా పరనఁ దిది ఆడే చకగప బ లల్లతటా

    సరనఁస బటట్టి నిమత్మినీ సనన్నమా వనఁడు
     గరిమనఁ దొడల ముటట్టి కతబాలట లడే నతటా

   పరగ నొడనఁబరచ పడుచా వనఁడు
చ. 3:     అలరి నా కౌనఁగిట నపప్పులపప్పులడే నతటా

    పలిచి కూడని పనన్నబడడ డా వనఁడు
  అలమశ్రీవతకటేశనఁ డాలిమగనాట లతటా

    చెలరే గి మోవడిగీ చిఱతా వనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 29-5 వరాళ సత: 17-174
పలల్లవ:      వతత వతత మాట లివ వతటమ నేము

   పతతగానఁడ వతతేసి భద్రిమతురా వోయి
చ. 1:     నడుమ నెవవ్వెతోనఁజూచి నావల నునన్నది యతటా

    బడినఁ దిరిగిత వట బాపరే నీవు
    అడరి నాపేరనఁ బలిచ్చెఆవకొతగ వటట్టి తేను

     కడు నవవ్వె నట నినున్ననఁ గదాద వోయి
చ. 2:      నిదదరితపచనన్న యాడో నెలనఁత నే నతటానఁ జూచి

    వదదనఁ బతడుతడిత వట వోహో నీవు
   సుదుద ల నాతోవల సటూచితచి చనున్నలతట
    అదదలితచి మెచెచ్చె నట అవునా వోయి

చ. 3:      నిలవుటదదములో నా నీడ చటూచి నే నతటా
    అలరి పపై కొతటవట అవురా నీవు

    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి న నేన్నలితవ
    యిల నాపనఁ గటూడెనట యితవా వోయి



  ప శస్కృ రేక: 29-6 సౌరాషట్టి సత సత: 17-175
పలల్లవ:     నే నెఱనఁగనా వభునఁడ నీ సుదుద ల

   నీ నయగారితనాల నెపాల సేసేవు
చ. 1:      ఆనవటట్టి న నెన్నకిక్కతచి అటేట్టి తటూనఁగమతచ మటూనఁచి

   ఆనడుమ నాపతో మాటాడేవు నీవు
    పూని యపప్పుట నీవు పవవ్వెచెతడున వసి

   మోనాన నతతలో నాపమోవ యానితవ
చ. 2:     చెకక్కనొకిక్క వడుక నా చికక్క దియుతచ

    వుకక్కనటూఱ నీ వాప వడి వటేట్టివు
    వకక్కసాన నితటలోన వతదు నాకనఁ బెటట్టితచి

   గకక్కన నాపను నీవు కౌనఁగిలితచేవు
చ. 3:      పరగ నిదిద్రితచ మని పచచ్చెడము గపప్పు పటట్టి

  సరవతో నేలితవ సతగడిదాని
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

    సరనే ఆప దచిచ్చె సతతసము సేసేవు



  ప శస్కృ రేక: 30-1 గళ సత: 17-176
పలల్లవ:    పాయపవనిత నితత పచిచ్చె సేతురా

   మటూయక మటూసని చలముల నితతవలప
చ. 1:     కపప్పుగానఁ గచెచ్చెలవడనఁ గొతగ వటట్టి తీసితేను

   కొపప్పునెరలనఁ జెలి మెపైనఁ గపప్పుకొనెను
  తపప్పుక వాలనఁజూపలతరణమోము చటూచితే
     రెపప్పుల మటూయుచ సిగద్గీ రేనఁగ నీక దానఁచెను

చ. 2:      సారెకనఁ జేతుల చానఁచి చనున్నల నీ వతటనఁగాను
   కూరిమనఁ జేతుల మటూసుకొనే నవువ్వెచ

    బీరాన నాప మోవనఁ బెదవ నతటతచనఁబోతే
    దార దపప్పుకతడ తన తముత్మిలననఁ గపప్పును

చ. 3:     బతగార వడాడ ణము పటట్టి నీ వడలితచితే
   అతగమున నీ రెతట మతగలితచెను

    సతగత శ్రీవతకటేశ సకియ నీవు గటూడితే
 ముతగిటమదనకళ ముపప్పురిగొలిపను



  ప శస్కృ రేక: 30-2 హితదోళవసతతత సత: 17-177
పలల్లవ:    ఆనఁటదాని యాసదాన కలవ లేదనియేట

    మాట నీవలల్లనఁ గతటమ మతక మేమటకి
చ. 1:    మోవపతడుతీపలతో ముతచి తేనెల గారనఁగా

  రావపతడుచవు లౌనా రతవళను
     కెపైవమెపై నా కితనఁడు కామతచి తా నుతడనఁగాను

    యవల నీ వల యలయితచనఁగ వచేచ్చెవ
చ. 2:     తమత్మిపూవు తేనఁటకి నితావులపై తా నుతడనఁగాను

   తుమత్మిపూవు చెపప్పు దోసము గాదా
    నమత్మితచి య రమణునఁడు నావదదనే వుతడనఁగాను
    యిముత్మిల సనన్న లితని కేల సేసేవ

చ. 3:   అతచకలప్పుకముపపై నమరి కీగడితపనఁగాను
   కొతచయేతతచి తా నతదనఁ గటూచతడినటల్ల

    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టినఁ ననున్ననఁ గటూడనఁగాను
    పతచ నీవునఁ గటూడి యతత బానఁతపడేవ



  ప శస్కృ రేక: 30-3 శతకరాభరణత సత: 17-178
పలల్లవ:        అతత నీక వడు కెపైతే నట సేస చలల్ల రాదా

   మతతనాన నునన్నవారి మఱి కానఁకసేతురా
చ. 1:    మరతతతాబ్రాననఁ జెలితో మరిగి యాతనఁడుతడనఁగా

   తర యేల తీసేవ తలల్లమగాను
   నిరత నిదదరనఁ జొకెక్క నిదుద రితపచతడనఁగాను
   వరల నేల వసేవ వకక్కసానను

చ. 2:     యేపన గొనాల గొతది నిదదర మేలమాడనఁగ
    దప మేల తచేచ్చెవ దిషట్టిము చటూడ
    పపైపపై నిదదర లోలో బాగాల చేసుకోనఁగా
    య పొదేదల తొతగి చటూచే వగసకేక్కలకను

చ. 3:    మతచముపపై నిదదరను మరత్మిముల చెపప్పుకోనఁగా
    పొతచ లేల వనేవ చపప్పుడు సేయకా
    అతచల శ్రీవతకటేశనఁ డాకె నినున్న గటూడినానఁడు

     మతచి యేల నవవ్వెవ మే లలల్ల నఁ గలిగెను



  ప శస్కృ రేక: 30-4 కాతబోదిసత: 17-179
పలల్లవ:   నెఱజాణనఁడవు నీవు నేరపరివ

    యఱనఁగ నితకానఁ జేనఁత లేమేమ నేరతువో
చ. 1:    చెలనఁగి పకక్కచెలల చనఁకటమేడలోనఁ బెటట్టి

  కలగతపగా వభునఁడ కలసితవ
   వలవడి వచిచ్చె వలనఁదుల నవవ్వెనఁగాను
   తలిసిత గాక నీవ తలనఁచకోనఁగలవా

చ. 2:   దామెరకొలనిలోన దపప్పుదేర నీనఁదుతాను
  దోమటరతుల లోలో దొరసితవ

    యమతకముల మరే యఱనఁగదు రితతే కాక
    గామడి మగ ట ట్టిరల కనునఁగొననఁ గలరా

చ. 3:     వనకేలి సేయుచోట వడి మతచ గపప్పుతేను
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ యితతుల

    నను గటూడితవ యిటేట్టి నావతటవారే కాక
   పనివని యితరల భావతచనఁ గలరా



  ప శస్కృ రేక: 30-5 ఆహిరి సత: 17-180
పలల్లవ:     చటూడనఁగొతత్తిలపై వునన్నవ సొరిది నీ గణముల

    యడుజోడెపై నాకనఁ జన వపప్పుడే యిచేచ్చెవు
చ. 1:       ఆప నినున్ననఁ దమ రేనఁచి యతపనో ని నీన్నడక

  యపొదుద వచేచ్చెసితవ యినాన్నళల్లక
     తీపల నీమోవనఁ బటూసి తటట్టినో ని నిన్నతతేసి

    పపైపపైనఁ దేనెల గార బలికేవు నేనఁడు
చ. 2:     బోదితచి యటాల్ల నాప బుదుద ల నటూరిపోసనో

   సాదువల నేమని నా సమత్మితతచేవు
    కా దనక రత నుబుబ్బునఁగవణము మేపనో

    నాదస చటూచి నీవు నవువ్వెల నవవ్వెవు
చ. 3:     చటట్టిరిక మెలల్ల నీక సటూటగానఁ దలిపనో

   గటట్టిగా నిటేట్టి ననున్ననఁ గనఁగిలితచేవు
    దిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర దిదదనో రతు లప

   జటట్టిగా ననన్నతదులోనే సాము సేయితచేవు



  ప శస్కృ రేక: 30-6 సౌరాషట్టి సత సత: 17-181
పలల్లవ:     ఎతత తమకమో చెలి కేమ చెపేప్పుది

    వతత వతత వడుకల వలిల్ల వరిసని
చ. 1:    సారె జారనఁబయతదతో సగముచనున్నల చటూప

    నేరపల మాట లడ నెలనఁత నీతో
    కూరముల గొసరతా గోరనఁ జెమట చిముత్మితా

    తారమారెపై వలపల తనున్ననఁ దా నెఱనఁగదు
చ. 2:     కడు గొపప్పు దువువ్వెకొతటా కరమటూలముల చటూప

    వడయాస నవువ్వె నవవ్వె వలనఁది నీతో
   నిడువాలనఁజూపలతో నినున్ననఁ దా నొరసుకొతటా

   తడబాటచితత్తిముతో తనున్ననఁ దా నెఱనఁగదు
చ. 3:     బగెద్గీ నొడాడ ణము గటట్టి పఱదిబటవు చటూప

    అగద్గీలమెపై కాల దొకీక్క నతవ నీతో
     నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడ మొకక్క మొకిక్క

    తగద్గీని కోరక్కలతోడ తనున్ననఁ దా నెఱనఁగదు



  ప శస్కృ రేక: 31-1 సౌరాషట్టి సత సత: 17-182
పలల్లవ:    నీవు సేసినపనులే నీకేల భద్రిమయను

    కావతచి కల గతటేనే కతలపై నిలవవా
చ. 1:   జలజాకచనున్నలపపై చతదురలనఁ బెటట్టివనీ

   నెలవపై కౌనఁగిలితచితే నినేన్న యతటేను
     కలికి నా చేనఁతు లని కాతతాళతచే వపప్పుటని

    యిలపపై నుపప్పు చితదితే యినుమడి గాదా
చ. 2:   కాతతమోవమనఁదటను కతతునిముదద్రిల వటట్టి

    బతతకినఁ బోతే నీ మోవపపై నతటను
    పతతమున నివ యాకెపను లతటేనఁ గెరలేవు

 పొతతనేపూవులలోనేపూనఁపలనఁ బొడమవా
చ. 3:     య రమణకౌనఁగిటలో యిరవపై నీవ కూడి

    వరటగా నవవ్వెతే నీ వుర మెకెక్కను
    ఆరయ శ్రీవతకటేశ ఆప నిటేట్టి మెచేచ్చెవు
   సారెక నేళల్లవతటనే బాళల్ల నునఁ గావా



  ప శస్కృ రేక: 31-2 రామకిగయ సత: 17-183
పలల్లవ:    ఇటట్టివ తనగణల యేల వడనఁబరపతచ

    ముటట్టి కటట్టితే వనెన్నల మోప లయతనా
చ. 1:     పరగనఁ గపప్పురములో పరిమళ మతతే కాక

   సరినఁ జవగొననఁబోతే చపప్పునే కాదా
    ధరలోనఁ దనవలప తరితీప లితతే కాక

    బెరసి ముదద సేసితే బెలల్ల మయతనా
చ. 2:      మతచెపైన బతగారము మెఱనఁగెపై తా నుతడునఁ గాక

   కతచాననఁ బెటట్టి కొతటే నానఁకలి దరనా
    పతచలనఁ దనమాటల బయలితత లితతే కాక

    నితచి వాడుకొననఁబోతే నీ రా డయతనా
చ. 3:    మాయలపూవుటముత్మిల మరత్మిము నాట నితతేకాక

   కాయము మనఁదట గతట గానవచచ్చెనా
     మా యలమేలత్మితగనఁ గటూడి మరిగె నితతే కాక
    యే యడ శ్రీవతకటేశనఁ డిచచ్చెకనఁ డయతనా



రేక: 0031-3ముఖరి సత: 17-184
పలల్లవ:    ఇతతవానఁడవు గాకతడితే నిట సేతువా

    వతతలగా నిటేట్టి వఱఱ్ఱైవనఁ గేవు గాకా
చ. 1:      అటేట్టి నేనఁ జూడనఁగా నీ వాపతో మాటలడవా

    వటట్టి వటట్టి కొనేవు గా కూరకే నీవు
    చటట్టిరికపనఁ దనాన సొముత్మిల మెడనఁ బెటట్టివా

   చటట్టి వల వఱనఁగతది సాదితచేవు గాక
చ. 2:     ననుపతో చెలితోడ నవువ్వె లలల్ల నవవ్వెవా

    పననఁగచ వటట్టి సిగద్గీ పతచేవు గాక
    తనివోక అపప్పుట నీ తముత్మిల మొసనఁగవా

   చెనకి దొరతనాల సేసేవు గాకా
చ. 3:    గరిమె నపప్పుడే ఆకెనఁ గనఁగిలితచకొనవా

   వరసాననఁ బతదముల వసేవు గాక
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడవా

    మరిగి న నన్నతదుకే మనిన్నతచేవు గాకా



  ప శస్కృ రేక: 31-4 శ్రీరాగత సత: 17-185
పలల్లవ:   ఇరవుగ నెఱనఁగదు నెనిన్నకల

  సరికి బేసికిని జతకితతువుగా
చ. 1:   పలకల నీతోనఁ బచరితచనఁగా

  చెలనఁగచ గయాతళనఁ జేతువుగా
   కొలవుల తరచగ గోరి సేయనఁగా

   చలమరి నని రచచ్చెల వతువుగా
చ. 2:   వాసితోడ సేవల సేయనఁగా

 ఆసదకతత్తిని యతదువుగా
   సేసనెటట్టి పపైనఁ జేయి చానఁచనఁగా
  వసాలది యని వలయితతువుగా

చ. 3:   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ కూడనఁగా
  దిటట్టి యనుచ సాదితతువుగా

    గటట్టి న నిట నిను గోర నతటనఁగా
   ఱటట్టిడి యని యాఱడి నవువ్వెదుగా



  ప శస్కృ రేక: 31-5 శ్రీరాగత సత: 17-186
పలల్లవ:    నేనఁ డితత ఱనఁగతనము నేరిచినదానవు

   నానఁడె యచచ్చెరికెతోడ నడపనఁగ వలదా
చ. 1:      యతదు వోత వని పత నిటేట్టి సాదితచేదానవు

 ముతదేయాతనిపాయము ముదిద్రితచరాదా
    సతదడి నాతనిపపై మచచ్చెము సదితచే దానవు

   తతదుడు కేల వజాబ్రాతగి దొడుగనఁగవలదా
చ. 2:    గటట్టిగానఁ జెలల నటట్టికము వటేట్టిదానవు

   దిటట్టివపై నీవ వతటనఁ దిరగరాదా
  బటట్టిబయల చేనఁతల బావతచేదానవు

    పటట్టిలో నాతని మత కటట్టి పటట్టివలదా
చ. 3:     పొలసి యాతని మోవనఁ జొపప్పు లతేత్తిదానవు

   వలయ నీ శసనము వయతనఁగరాదా
     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి నినున్న ననున్ననఁ గటూడె

    కలిగినరతు లలల్ల గాదనఁ బోయ వలదా



  ప శస్కృ రేక: 31-6 మేనఁచబౌళ సత: 17-187
పలల్లవ:      తనకే తలనఁ గాక తఱవాత పను లలల్ల

     చనవు మనవు లితకా సారెనఁ జెపప్పు నేనఁటకే
చ. 1:   చెవ కితపగానిమాట చితదరగొనేటపాట

  చవగాని జాగరాల సరియానఁకల
   ఆవలిమోమెపైన నవువ్వె అడవనఁగాసే వనెన్నల

   తనివ యాతని నెతతదడవు సాదితచేనే
చ. 2:   అతదనతదనిబొతదుల ఆమనికాలపనఁ బొలల్ల

   చెతది యుతడని రత చితత్తిరవాబ్రానఁత
  సతదడిలో సరసము జలదిలోపలివాన
   యితదుకెపై రమణుని యాలే దటూరను

చ. 3:   తనివోనితమకము తవవ్వెక కనన్నధనము
  కినయని వలప తతగేటజనున్న

   యనసి శ్రీవతకటేశనఁడే యిపప్పుడే ననున్న
   మన సొకక్కటాయను మచిచ్చెక లీడేరెనే



రేక: 0032-1కనన్నడగళ సత: 17-188
పలల్లవ:    అతగడివతురా వల పతదరనఁ జూడనఁగను

    చెతగట నాపకనెపైనా సిగద్గీ గొతత వలదా
చ. 1:      తా నితత నేరప్పురి యౌట తరణు లఱనఁగరా

   అనిపటట్టి ఆపక నాట నేరీప్పుని
     వనుల నితదాక నేను వని తల యటూనఁచనా

    తానాల దిదదని యటేట్టి దతడ నిడికొనుచ
చ. 2:     కనెన్నపపై బతత్తి గలగత కానరా వరివారెలల్ల

  చనున్నలొతుత్తి గానఁ గినెన్నర సాదితపతచని
  సనన్నలదాశల వాయితచ జేయనఁగమెచచ్చెనా

    చినిన్నచేతుల వటట్టి తా సిగద్గీల వడుచను
చ. 3:     దికక్కల తనసొమత్మివుట తలియరా చెల లలల్ల

   చకక్క మెడనఁక గటట్టి కొని చదివతచని
     చెకక్క నొకిక్క ననున్ననఁ గటూడి శ్రీవతకటేశనఁ డాప

    వకక్కణల చెపప్పు చెపప్పు వాబ్రానఁతల వాయితచని



  ప శస్కృ రేక: 32-2 వరాళ సత: 17-189
పలల్లవ:     ఏల సతతముల సేసే వటట్టి నమేత్మిది

   తాలిమ నీకనఁ గదాద తరణులయడను
చ. 1:    సముకాననుతడి యాప సారె వలపతచనఁగాను

 భద్రిమయకతడుదువా పలమారను
     చెమటల సనఁక నట చే వటట్టి పననఁగనఁగా

  తమకితచకతడుదువా తతనఁ గటూడను
చ. 2:      రాతరినఁ బగల నీక రమణ వడె మయతనఁగా

 కాతరితచకతడుదువా కతదువలను
    పోతరితచి యపప్పుట నీ పొతదులమాట లడనఁగా
   యేతులనఁ గటూడ కతడేవా యతతపైన

చ. 3:    పానుపవదదనుతడి పాదము లప వతత్తినఁగ
 కానిమత్మినకతడుదువా కౌనఁగిటకి

    పూని శ్రీవతకటేశవ్వెర పొతదితవ ననున్న నిటేట్టి
   మానినితోనఁ జెపప్పుక మానుదువా నీవు



  ప శస్కృ రేక: 32-3 కేదారగళ సత: 17-190
పలల్లవ:      ఈరీత రత గొనెను యితతకి నీపపై వలప

    యేరీతనఁ బొదుద గడప నితటకీ రావయాత
చ. 1:     చితత్తిరవు వాబ్రాయనఁ బోతే చెలియక నతతలోనే

    హతత్తి నీ రటూపే తొరలీ హసత్తిములక
  మతత్తిలి యవవ్వెరితోడ మాటాడనఁబటూనినాను
     బతత్తితో నీ పేరే వచచ్చె పరగ నోరికిని

చ. 2:     ఆలకితచి వతటేను అనిన్నయు నీ పలకలపై
   వల సతఖతలపై తోనఁచ వనులక

   తాలిమ నిటటూట్టిరప మొతత్తిములనఁ జెలనఁగితేను
   మేలిమనీ వాసనే మెఱస ముకక్కనను

చ. 3:    పకక్కన శ్రీవతకటేశ బయల కౌనఁగిలితచితే
   అకక్కన నీవ నిలిచే వతగములక

   యికక్కవలనఁ దలపోసి యటవల భావతచినా
    మకక్కవలపై చవ వుటేట్టి మనసు నాక



  ప శస్కృ రేక: 32-4 శతకరాభరణత సత: 17-191
పలల్లవ:    తలిసిత మతక నెతత తేలితచేవ

   కలికివ పత నెతత కారితచేవ
చ. 1:    తరితీపలే కావా తమకము వతచేవని

   శిరసుమొకక్కలే కావా చిమత్మి రేనఁచేవ
   సరసములే కావా చవుల వుటట్టితచేవని

   తరలో చటూపలే కావా తమలితచేవ
చ. 2:     మతచి మాటలే కావా మకక్కవల వుటట్టితచేవ

    పొతచిన సిగద్గీలే కావా పొడి సేసేవ
   మతచమురిపేలే కావా మగలనఁ జొకిక్కతచేవ

    కొతచని బీరాలే కావా గటట్టి సేసేవ
చ. 3:    తనువుసనఁకలే కావా తగలమ సేసేవ

  ననుపరతులే కావా నమత్మితచేవ
    యరసి శ్రీవతకటేశనఁ డిద ని నన్నలమేలత్మితగ
    నినువు నీటలే కావా నెయతము సేసేవ



  ప శస్కృ రేక: 32-5 సామతతత సత: 17-192
పలల్లవ:   సుదతకి రాజసము చటూపవలనా

    యదురగ నీవ చన వయతనఁగ వలదా
చ. 1:     పడత నీతో నిటేట్టి పతదము వయనఁగాను

    వుడుగక నీవు చెయిత వగద్గీ వలదా
  జడియక నీతోను సరసమాడనఁగాను

    నడుమ నీ వతతలోనే నవవ్వెనఁగ వలదా
చ. 2:    కలపకోలగ నీక కనున్నల మొకక్కనఁగాను

   వలయ వలపల దవతచి వలదా
    చలివాయనఁ గెమోత్మివ చవ నీకనఁ జూపనఁగాను

    సొలసి నీ వతదుకే చొకక్కనఁగ వలదా
చ. 3:     అతకెల రతుల నినున్న అలమ కూడనఁగాను

   పొతకముగ మెచిచ్చె మెచిచ్చె పొదుగవదాద
   కొతకక యలమేలత్మితగ కోరి శ్రీవతకటేశనఁడ

    లతకెలయ నితక నీ లీలల నితచవలదా



రేక: 0032-6ముఖరి సత: 17-193
పలల్లవ:    ఇటవతట యాగడని నేమ సేతునే

    నటన నాప బాసక నాపపై వానవటట్టినే
చ. 1:  నమత్మి యడమాటలడే,   నామోవ ముటట్టి నేలతటే

    కొమత్మిమాటక నా మోవ గఱి యనీనే
     చిమత్మి కానుక లియతనఁగా చెయాతల పటేట్టి వతటే

   వుమత్మిడి నాపకానిక కొడిగటట్టి ననీనే
చ. 2:      దటూతకనెపై మొకేక్క నాతుర మేల పటేట్టి వతటే

   రీత నాపమొకక్కలే ధరితచే ననీవ
  నాతనఁ జెనకనఁ బలిచె,    నా మరత్మిమే లతటే వతటే

    యేతుల నాపమరాత్మిలే యడ నునన్న ననీనే
చ. 3:     పూడిగ మదదరికిని వసరనఁ బానుప్పు వసితే

   వడుక ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడే
      జోడుగానఁ గటూడే వాకెక సుదిద చెపప్పు వచేచ్చె నతటే

    జాడతోనఁ దానె సుదుద ల సకియకనఁ జెపీప్పునే



  ప శస్కృ రేక: 33-1 ఆహిరి సత: 17-194
పలల్లవ:     వలిల్లవర లయనోయి వడుకల నీక నేనఁడు

   గొలల్లదోమట సేసిరి గొలల్లత లితదరను
చ. 1:      కలికి యొకక్కత నినున్ననఁ గెపైకొని పతడిల్ల యాడనఁగా

   తలనఁబాల తోడువోస తాను నొకత
   యలమనఁ బెతడిల్లపీనఁటపపై నిదదర గటూచతడనఁగాను

   చలపటట్టి పొరగాల సతగడినఁ గటూచతడని
చ. 2:     హతత్తి నీబువావ్వెన నోకక్క యతగన గాచకతడనఁగా

   పొతుత్తి లక వరొకక్క పొలనఁత వచెచ్చె
    బతత్తితోడ మరొకత బాగాల చేత కియతనఁగా

    మతత్తిలి యతతలో నాక మడిచి యిచిచ్చెని
చ. 3:      కొసరి యొకక్కత నినున్న గోరి తర వసితేను

    యసగనఁ బానుప్పు వరచె నితత యొకత
    పసగా శ్రీవతకటేశ పాదా లొకత వతత్తినఁగ
    యసగి యలమేలత్మితగ యిట నినున్ననఁ గటూడెను



  ప శస్కృ రేక: 33-2 పాడి సత: 17-195
పలల్లవ:   తమకపతడనఁబా టతతక వచెచ్చెను

     అమర గదదపపై నీక నట నవువ్వె వచెచ్చెను
చ. 1:   తరణ నీశిరసుననఁదటట్టి పణు గతటనఁగాను

   సరి నీచెకక్కల దనచనున్నల దానఁకె
    పరగ బొతకి పయతద బాహుమటూలములనఁ జెకక్క

    దొరకొతటే మోవ మోవ దోమటగల నేను
చ. 2:     కొమత్మి నీ వనఁపనను కతకమనలనఁగ వటట్టినఁగ

   వుమత్మిడినఁ గబెబ్బుల సనఁకె నురమునను
   చిముత్మిల నతదుకనఁగా సిగద్గీవడి కూచతడితే

     కమత్మి తొడయునఁ దొడయునఁ గడు జతట లయను
చ. 3:      ఆలమేలమతగ నీ మెపై నద గతద మలనఁదనఁగా

  కలయికకనఁజేతుల కౌనఁగిట నతట
   బలిమనఁ బెననఁగనఁబోతే పకక్కన శ్రీవతకటేశ

  పలరతభావములపై పాదుకొని వుతడెను



  ప శస్కృ రేక: 33-3 పాడి సత: 17-196
పలల్లవ:      మా కేమ మ కెటట్టి నాన్న మతచిదే నేనఁడు

    పపైకొని మ వారమెపై బద్రిదికేము నేము
చ. 1:    చెపప్పునటట్టి సేసేట చేకొలది మగనఁడాయ

   అపప్పుడే సలిగగల ఆల వపైతవ
   చెపప్పురానిసతతోసాల చెల లలల్ల నఁ బొగడేర

   చిపప్పులనఁగ నవవ్వెవమాత్మి సలవుల నితకను
చ. 2:     కచచ్చెపటట్టి నీ కతనఁడు కానఁపరము సేసని

  యిచచ్చెకరాలవు తొలేల్ల యితనికిని
     వచిచ్చె వచిచ్చె చటూచేర వాడవా రెలల్ల మముత్మి

  ముచచ్చెట లడవమాత్మి ముదితలతోడను
చ. 3:     దకిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు తముత్మిల మడెను నీక

    తకక్కక నీ కటేట్టి మదన మెతత్తిను
    అకక్కరతో నీ వభుని అతతలోనే కూడితమ
 చొకక్కచనఁ బాడవమాత్మిసబానపాటల



  ప శస్కృ రేక: 33-4 వరాళ సత: 17-197
పలల్లవ:     తలసునో తలియవో తలల్లమగా మక నివ

    కలికిచేనఁతల చటూచి కాతత లలల్ల మెచేచ్చెర
చ. 1:     చెలి నీయడక వలపలనే సిగద్గీల గాని

  తలనఁపలోనఁ బకక్కటలీ ల్ల తమకములే
     వలిపపనఁ బయతదను వటట్టి ముసునఁ గిడెనఁ గాని

   వలి కరికినవ వతతవతత చటూపల
చ. 2:    తరణకొలవులోన తల వతచకొనునఁ గాని

   సిరల నవువ్వె దొలనఁకీ సలవులను
    తరమాట సేసుకొని దమసము చటూపీనఁ గాని

   సరవులమాట లలల్ల చలీ ల్ల వనులక
చ. 3:      యితదుముఖని కౌనఁగిట యిటేట్టి గటట్టి చటూపీనఁ గాని

   చితదేటచెమట లలల్ల చెకక్క లనవ
   కతదువ శ్రీవతకటేశ కలసిత వకెను

     మతదమేళ మతతే కాని మరిగె నీ దేవుల



రేక: 0033-5బౌళ సత: 17-198
పలల్లవ:     ఎతత నేరపరి యప నేమ చెపేప్పుది

    కాతతక నీక వలప గాడినఁ గట ట్టిని
చ. 1:     కొమాత్మి నీవు గటూచతడనఁగా కొతగల ముళళ్ళవస

     నెమత్మిది నీకె చేయి వటట్టి నినున్న దసని
     దొమత్మి నాకె వతట వచిచ్చె తోడనఁ బెతడిల్లకూతురెపై
     చిమత్మి రేనఁగి లోలోనఁ దానే సిగద్గీల వడని

చ. 2:     చదరతగ మాడనఁగాను జతటగా జిగ రతటతచి
   కదిమ తరలోనికినఁ బద మనీని
    సుదత వతటనే వచిచ్చె సటూదివతట దారమెపై
   అదివో నివవ్వెఱనఁగతది అటేట్టి నవవ్వెని

చ. 3:     కెపైదతడ యియతనఁగా మొలక టట్టిదదరినఁ దగిలితచి
   ఆదిగొని తనున్ననఁ గటూడుమని వట ట్టిని

  పోదితో శ్రీవతకటేశ పొలనఁతతోడినీడయపై
   యద ననేన్నలటక నిచచ్చెక మాడని



  ప శస్కృ రేక: 33-6 రామకిగయ సత: 17-199
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే యేల పననఁగే వకెతోను

    లపప్పుల కపప్పు మచిచ్చె యలప దరచ్చెవయాత
చ. 1:     కలకల నవువ్వెతాను కాతత పరవున వచిచ్చె

   బలిమనఁ గనఁగిట నినున్న నలమనఁగాను
     వలయనఁ గొపప్పు వడి వరల జలల్లన రాల

   ములవానఁడి గోళళ్ళ దువవ్వె ముడువవయాత
చ. 2:      వటట్టి వటట్టి పోక మని వడివటట్టి కొని నినున్న

   దిటట్టియపై తరలోనికినఁ దియతనఁ గాను
    గటట్టి ననఁ బయత దడలి కచముల గానవచెచ్చె
   జటట్టిగొని వరడితచి చకక్కనఁ బెటట్టివయాత

చ. 3:     గయాతళతనము చేసి కళ లతట రతసేసి
  నెయతప మోవతేనెల నితచనఁగాను
   చయతన శ్రీవతకటేశ సరలలల్ల నఁ బెననఁగొనె

   యియతడనఁ జికక్క దరిచి యేలకొనవయాత



రేక: 0034-1శ్రీరాగత సత: 17-200
పలల్లవ:   వాడవారి మెపప్పుతచవలనఁగా నీక

  వాడుదేరి మాటలడవలనఁగా నీక
చ. 1:    చెలియవలప నీ చితాత్తి ననఁ బటట్టికతడినా

  వలరాచపాది చటూడవలనఁగా నీక
  సలవులనగవుల జిగి మతచకతడినాను

   బలిమనఁ దచచ్చెకొనెపైనా వలనఁగా నీక
చ. 2:    య వనితవడిగాల యితపల గాకతడినాను

   వావకి సరస మాడవలనఁగా నీక
   చేవదేరియాసల చిమత్మి రేనఁగ కతడినాను

   వావాత మొగమోట వలనఁగా నీక
చ. 3:     తరణపపై తలనఁప లతల నీక నుతడినాను

  వరనకనఁ గనఁగిలితచవలనఁగా నీక
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యితత సేసి కూడితవ

   వరనఁడవపైన కీరిత్తి వలనఁగా నీక



  ప శస్కృ రేక: 34-2 పాడి సత: 17-201
పలల్లవ:       చటూతము నీ నిజ మెలల్ల సొరిది నేనఁ డతదులోనే

  ఆతల నాలికెను ముకక్కతటకొనరాదా
చ. 1:    కామతచి యాపచనున్నల కరముల నతటనని

    నా మోము దపప్పుక చటూచి నగరాదా
   ఆమనిమోవతేనెల కాసపడ నని నీవు

   పేగమప టాపపపై నాన పటట్టి కోరాదా
చ. 2:     అతగనపొతుత్తి న నీవు ఆరగితచ నని వుమ

   మతగక యే డడుగల మెటట్టిరాదా
    సతగత నాకె కౌనఁగిలి సమరత సేయనని
  చెతగట మరనికినీ చెయతతత్తిరాదా

చ. 3:     పపైకొని మ రిదదర బాసల సేసుకోమని
  యకడ లవణతవారిద్ధ నీనఁదరాదా

   చేకొని న నేన్నలితవ శ్రీవతకటేశనఁడ
  తటూకొనన్న వలపలను తులనఁదటూనఁగరాదా



  ప శస్కృ రేక: 34-3 భపైరవ సత: 17-202
పలల్లవ:     అపప్పుడేమ ననకమ ఆయము లతదు మోచనో

    చొపప్పులతీత్తి నిదిగో యే చటట్టిరికమో కాని
చ. 1:    నెలనఁత యిదవవ్వెతే నీవతటదే మొగము

    అలర నీ చెలల్లలో అకోక్క కాని
    కొలచి చటూచితే నీ గబబ్బులవతటవ యకె
    బలిమ చనున్నల కొకక్కవడి యచోచ్చె కాని

చ. 2:      తరణ యతదుతడి వచెచ్చె తగ నీ పోలికెలది
    గరిమ నీ పగతరటూపో కరగో కాని
    సరసనఁ బెటట్టి చటూచితే చాయ లొకక్కరీతవ

   సరినఁ గనునఁగలవ్వె లొకక్కసరసివో కాని
చ. 3:      వువద యటట్టి వడిమె వకక్కట నీ బాగలది

  ఆవలమేనినీదో అమడో కాని
    తవలి కూడిత రిటేట్టి తానె శ్రీవతకటేశనఁడ

     యివల మ వలప లొకక్క యతుత్తి వో కాని



రేక: 0034-4భౌళ సత: 17-203
పలల్లవ:     వగిద్గీ నామాట వనవ వో వదినె

   సిగద్గీరిమఱనఁది వవ చెవుల సనఁకవురా
చ. 1:      వదిదకి వతత్తి నటవ వో వదినే వోరి

  పొదుద వోని మఱనఁదివ పొసనఁగదురా
 గదిదతచకవ సతదేకాడవదినే

    ముదుద ల మఱనఁది వతత మొకక్కల మేనఁటకిల
చ. 2:    వలల్లవదే వడెవో వదినె వోరి

  కలల్లరిమఱదినఁవది కారము లేరా
  మెలల్లనె గొణనఁగకవ మేనవదినె

  పలల్లదపమఱనఁదివ పచిచ్చెగా నవవ్వెకరా
చ. 3:    వోవరిలో వడివటట్టినో వదినె వోరి

 కెపైవపమఱనఁదివ కెపైకొతటరా
   లవుల చటూపకవ మేలప వదినె

   శ్రీవతకటాదిద్రిమఱనఁది చిమత్మి రేనఁచ నేలరా



రేక: 0034-5సామతతత సత: 17-204
పలల్లవ:      ఔనే యిది జాణతన మతదుకే నే మెచిచ్చెతని

      నా నోరనఁ బలికే నతటే నవువ్వె వచచ్చెనఁ గాని
చ. 1:      కానుకగానఁ దనక నేనఁ గపప్పుర మతపత నని

    ఆనవాల చెపప్పుతపే న నన్నతదు కేమే
     పూని తా వలచినటట్టి పాలనఁత దోడి తమత్మితటే
    దనికే నే నియతకొని తేరాదు గాని

చ. 2:      అడరి సొముత్మి లిదదర మటట్టి మారచ్చెకొతట మని
    అడియాల మచిచ్చె పతపీ నతదు కేమే

   తడవ యేమెపైనాను తనకను నాపకను
    యడ మచిచ్చె పతడనఁ జోటయతరాదు గాని

చ. 3:     రతగన నేనఁ గటూడినటట్టి రహసతపవళ దన
   అతగప గఱతు చటూపనతదు కేమే

   యితగితాన శ్రీవతకటేశనఁ డాకె తనపొతదు
   లతగవతచి సాకిరెపైనా కనరాదు గాని



రేక: 0034-6ముఖరి సత: 17-205
పలల్లవ:     ఏల బుదిద చెపేప్పురే యనిన్నమారలపైనా నాక

   వళతోడ వానిపొతదు వడువనఁగ లేనే
చ. 1:    తలపోసి తలపోసి తనలో గబబ్బుతలిల్లతే

  వలప చలల్ల రనఁబెటట్టి వసమౌనటే
   యిల నెదురచటూపల నేచిన కాతక్షల
   కెలసి నీళనఁ గడిగిన మానునటవ

చ. 2:    తడనఁబాట తమకము తనువుననఁ బెరిగితే
   వడి వరహము దానఁచ వసమౌనటే

  బడివాయకతడనఁగాను పరగిన ననుపల
  తొడికిపటట్టి చరనఁ దుడువవచచ్చెనటే

చ. 3:    సతతతము కౌనఁగిటలో సారెనఁ బెననఁగలడితే
   వతతులక సిగద్గీ దానఁచ వసమౌనటే
    యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డెనిన్నకగా ననున్ననఁ గటూడె

   పతతముల పడికిటనఁ బటట్టి వచచ్చెనటవ



రేక: 0035-1రామకిగయ సత: 17-206
పలల్లవ:     బాపరే యతతట జాణ బాలకస్కృషరనఁడు చటూడనఁ

  బాపనివల నునాన్ననఁడు బలరామకస్కృషరనఁడు
చ. 1:     వతట గోపకలచనున్న లటల్లపపై కతడ లతటా

    అతటచనఁ జేతుల చానఁచ నదే కస్కృషరనఁడు
   వతటనే ఆధరముల వస మోవపతడల్లతటా

  గొతటరియపై అడిగీని గోవతదకస్కృషరనఁడు
చ. 2:     సతుల పదద కొపప్పుల చకిక్కలలగతప లతటా

   బతమాలి వనఁడ నపప్పుటనఁ గస్కృషరనఁడు
   చతురతనఁ బరనఁదుల చకెక్కరదబ లతటా

  తతగొని యతటని దామోదరకస్కృషరనఁడు
చ. 3:  అతగనలవడికటల్ల అరనఁటపతడల్లతటా

  సతగతనఁ గనఁగిలితచ వసాలకస్కృషరనఁడు
   అతగడి నితతులలల్ల ను అలమేలమతగ యతటా

  చెతగలితచి కూడని శ్రీవతకటకస్కృషరనఁడు



రేక: 0035-2శ్రీరాగత సత: 17-207
పలల్లవ:     ఇది యేమ నీభావము యితత చెపప్పునఁగదవ

     మది నీ కిచిచ్చెన బాస మఱ పాయనా
చ. 1:    వనెన్నలనఁగాయనఁగా జూచి వతబాలవలిల్ల యనేవు

   తనున్ననఁ దానే పతరాక తడసనటే
    పనున్నగానఁ గోవలనఁ జూచి పతపడుభటూత మనేవు

    పనిన్న యాతనఁ డెకక్కడికో పరా కాయనా
చ. 2:      మానిపపై చిగళళ్ళ చటూచి మతట లతటా బెదరేవు

   ఆనుకొని యాన చెపప్పు అతపనఁడటవ
    పూని యలల నాళవుతటతట లతటానఁ గసరేవు
     లోనికి వచిచ్చె యతనఁడు లోను గానఁ డాయవా

చ. 3:      హతత్తి మలల్లమొగద్గీ చటూచి అద పటల్ల గత డనేవు
  చితత్తిజగరనఁడు యితత సేసనటవ

   అతత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు
    కొతత్తిగా ని నేన్నలనఁ దనకూరిమ దలనఁచేనా



  ప శస్కృ రేక: 35-3 ఆహిరి సత: 17-208
పలల్లవ:     దోసము లే దితదు కేమ దొడడవానఁడవు

   ఆసల నెవవ్వెరెపైనా ని నాన్నడుకొనేరా
చ. 1:      చెలరేనఁగి యాప నీపపై సేసల వటట్టినఁగ వచెచ్చె

   వలనుగా నీ శిరసు వతచవయాత
    నలవతక నామాటక నవువ్వెల నవవ్వెవు నీవు

   కెలనివా రితతలో మొకిక్కత వనేరా
చ. 2:      కడనఁగి అపప్పుట నాపపై కతకణము గటట్టి వచెచ్చె

   జడియక నీవు చేయి చానఁచవయాత
   సిడిముడి యితతలో సిబచ్చెతపడేవు నీవు
   వడికాననఁ దముత్మిలన కొగిద్గీత వనేరా

చ. 3:     కూరిమ నలమేలత్మితగ గబబ్బు లొతత్తినఁగ వచె
  ఆరితేరి వురమున నానుకోవయాత
   యరీత శ్రీవతకటేశ యనసియు లోనఁగేవు

    భారాన ని నిన్నతదర మోపరి వనేరా



  ప శస్కృ రేక: 35-4 నాదరామకిగయ సత: 17-209
పలల్లవ:    ఏనఁటకినఁ బతతాల చటూపే వతతతోను

 ఆనఁటదానిపలకల ఆదరితచరాదా
చ. 1:     బతకా లడవచచ్చెనఁ గాని పననఁగచ వనితల

   మతకల దేరచ్చెనఁగ రాదు మగవానికి
   బొతక లడవచచ్చెనఁగాని పొదిగి యానవటట్టితే

  పొతకానకనఁ దేరాదు పొసనఁగనిమాట
చ. 2:     యగద్గీ లతచవచచ్చెనఁ గాని యతతపైనా జవరాతడల్ల

  సిగద్గీల దేరచరాదు చెలవునికి
  వగద్గీలితచవచచ్చెనఁ గాని వసటవుటట్టినవళ

  వగిద్గీ కొనవయరాదు వఱఱ్ఱైబాగగణము
చ. 3:     బాస లియతవచచ్చెనఁగాని పపైకొని రతనఁ గటూడితే

  ఆస మానుపరాదు అతవలక
   సేసతో నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశ కూడె

    వాబ్రాసి చటూపరాదు లోలో వలప లిదదరికి



  ప శస్కృ రేక: 35-5 సామతతత సత: 17-210
పలల్లవ:     ఏ మనీనే రమణునఁడు యితతతో నేనఁడు

   నేమము దపప్పుకతడితే నిజమౌనఁ గాకా
చ. 1:   మతకారివలపల మనసుననఁ బటట్టి నా

    తతతో నాస గలిసితే తగతానఁ గాక
  రతకెకక్కనిమాటల రసము లొలకనా

   సతముగా నాడితేను చవులేనఁ గాకా
చ. 2:    పకిక్కటలేనఁత నవువ్వెల పొతదులక వచచ్చెనా

    అకక్కర గలిగితే వడుకెపై యుతడునఁ గాకా
   లకక్కకపర పగయాల లలనక వచచ్చెనా
   వకక్కజాడనే వుతడితే వదిదకలౌనఁ గాకా

చ. 3:      వసాల ఆన లలల్ల వస నమత్మిక లౌనా
   బాసల దపప్పుకతడితే బలిమౌనఁ గాకా
    సేసవటట్టి ననునఁ గటూడే శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి

   యసరినే వుతడితేను యనిన్నక లౌనఁగాకా



  ప శస్కృ రేక: 35-6 రామకిగయ సత: 17-211
పలల్లవ:     వదుద వదుద మాతోను వటట్టిమాయల య

   సుదుద లకే నవవ్వెర సుదతు లితదరను
చ. 1:    పలచవపై ఆపతోడనఁ బెననఁగలడ ననేవు

  మలసినమేననఁ జెమట యేడది
   తలపనఁలోన వరహతాపము బొతద ననేవు

  నెలకొనన్ననిటటూట్టిరప నీక నేడదే
చ. 2:    తకిక్కనవారిపొతదుల తలనఁచ నని యాడేవు

   చెకక్కచేతతోడ య చితత యాడదే
    వకక్కణతచి యవవ్వెరికి వలవ నని చెపేప్పువు

   చికక్కని నవువ్వెలతోడ సిగద్గీ లేడవ
చ. 3:     రటట్టి గానఁ బెరసత నెఱనఁగ నని పలికేవు

   గటట్టిగా నీ మొగముకళ రేడవ
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    రెటట్టియపైన నీ మేని రేక లేడవ



  ప శస్కృ రేక: 36-1 ఆహిరి సత: 17-212
పలల్లవ:    చెలలల వభునికినఁ జెపప్పురే బుదిద

    యలమ మరితదర న నేన్నల బాదితచేరే
చ. 1:   కలల్లనిదురల వోనఁగా కౌనఁగిలితచకొతదురటే

  మలల్ల డనఁగా మోవచవ మనసౌనటే
  వులల్ల సము లేకతడనఁగా వడివటట్టి
    యలల్లవారనఁ గటూడి యిపప్పు డేల బోదితచేరే

చ. 2:    బొమత్మిల జతకితచనఁగాను పూనఁచి వనన్నవతతురటే
   యమెత్మినఁ బెననఁగనఁగా వడె మతుత్తి రటవ

    కమత్మి చపప్పునఁగా జూడనఁగా కానుక లితపొతదురటే
    యిముత్మిల న నిన్నతదుకనఁగా యేల బోదితచేరే

చ. 3:   సగిద్గీ నవవ్వెకతడగానునఁసరస మాడుదురటే
   సిగద్గీననఁ దపప్పుతచకోనఁగా చే చానఁతురటే

     అగద్గీ మెపై శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే యిద కూడె
     యగద్గీ లేదు యితకా మరి యేల బోదితచేరే



  ప శస్కృ రేక: 36-2 నాదరామకిగయ సత: 17-213
పలల్లవ:     చెలలల మ లేల చెలవుని డూరేరే

   తలనఁపలో నతనికి దయవుట ట్టినఁ గాకా
చ. 1:   మనసురానిపని మాపదానఁకానఁ జెపప్పునాను

   వనేటటలే కాని వడుక లేదు
   యనయని చటట్టిరిక మెటవలేనఁ బొడిగినా
   పనగలటే కాని పగయ మొనకూడదు

చ. 2:      పలిసి నొలల్లని యటట్టి వలప లొడిగటట్టినఁ గటట్టితే
  బలవతతకోల కాని పాదుకొనదు

   చలపటట్టినచో నెతత సారె గిలిగితచినాను
   ఆలయికే కాని యితచకతత నవువ్వెరాదు

చ. 3:     తమలేని కౌనఁగిలి తా నెతత బగితచినాను
    చెమటలే నితడు గాని సలవు గాదు

    అనుర శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనే ననున్న గటూడె
  సమరతులౌనఁగాని చవ దపప్పుదితకను



  ప శస్కృ రేక: 36-3 కాతబోదిసత: 17-214
పలల్లవ:     అతతర మెఱనఁగవు ఆల నెపైతే నేమాయ

  చెతతలనఁ బనిగొనేవు చేకొలనఁదిదాననా
చ. 1:     మగవక నాచేత మాటల చెపప్పు పతపేవు

   పగటన నిట రాయబారినా నేను
    మగల నాపగణల మెచిచ్చె బొగడు మనేవు

 బగివాయక కొచిచ్చెనబటట్టి దాననా
చ. 2:     పొతుత్తి ల నాకెతోనుతడి పూనఁచి వడిడతచ మనేవు

   హతత్తి మక నిదదరికి నడబాలనా
    చితత్తిమురా నేనఁ డకెను సితగారితచి తమత్మినేవు

   యితత్తిల నీపకనఁ జెలికతత్తినా నేను
చ. 3:    హరి నిదదరికిని పచచ్చెడము గపప్పుమనేవు

  తరణకి నటూడిగెపదాననా నేను
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

   పరగ నే నేమెపైనా బెపైకొనరదాననా



  ప శస్కృ రేక: 36-4 శతకరాభరణత సత: 17-215
పలల్లవ:     నీ వఱనఁగవా వోయి నెఱజాణ వనిన్నటాను

     చేవ దేర నితదుకే నే సిగద్గీతో నునన్నదానను
చ. 1:     మగనఁ డేమ సేసినాను మగవల కియతకోలే

   వగి సవతుల చేనఁత కోరవరాదు
    నగినవారితో మార నగనఁ బాడి యవవ్వెరికి

   జగడితచేవారితోడ చవ గాదు గాని
చ. 2:    కామునఁడెట సేసినాను కాముకలనునఁ బోదు

  ఆసని కోయిలలచే నలయరాదు
   దోమటదొడుకవారితోనఁ బొతుత్తి గలయనఁ జెలల్ల

    యేమటా లనఁతవారితో నీడు గాదు గాని
చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁడ నీతో చెతది నేనఁ బెతడాల్ల డనఁగా

   వవల కానఁకల కెలల్ల వసరరాదు
  వావాత మాటాడేటవారితో మాటాడవచచ్చె

   తోవరానివారితో సుదుద ల గావు గాని



  ప శస్కృ రేక: 36-5 సామతతత సత: 17-216
పలల్లవ:     ఇతతలో ననున్ననఁ జూచి యేల దానఁగేవు

    అతతయు నే నెఱనఁగదు నీవునఁగా దనేనా
చ. 1:   నికక్కముగా రమణుడునఁనెలనఁతకనఁ జెపేప్పుమాట

  వకక్కణ లడుగవ వాబ్రాసుకోవ
     అకక్కడనుతడి వచిచ్చెత నా సుదుద లలల్ల నఁ జెపీప్పు

   మొకక్కవ చెలికతత్తివు ముతచి యాపమార
చ. 2:     కానీవ యాల లోనఁగేవు కాతతునిచే వుతగరము

  ఆనవాలిపప్పుతచకోవ ఆకేనఁ దేవ
  పూనుకొని వునన్నదానవు పోరానిచటట్టిమవు

   కానికెగానీమో టతకాయ నీ వాపమార
చ. 3:    వళ యేమ చటూచేవ శ్రీవతకటేశచెవలోన

  తాలిమతోడుత యాకాతతము లడవ
   యేలినానఁడు ననిన్నతనఁడిటేట్టి యితత నీతనికి

     ఆలినఁగానఁ జేసిత వడె మతదవ ఆకె మార



  ప శస్కృ రేక: 36-6 ముఖరి సత: 17-217
పలల్లవ:    ఆప సేసేమేలక నమరనా నీసేనఁతల

   మోపల గటేట్టివు యితత మునుకొనన్నసిగద్గీల
చ. 1:     చటట్టిటపవరస నాకె సుదుద ల ని నన్నడిగీ

    అటట్టి కపప్పురము నోరి కతది యిచెచ్చెను
    ముటట్టి పయతదకొతగ నీ ముతజేతనఁ జటట్టి కొని

 బటట్టిబయనఁలీనఁదితచేవు పడతచనున్నలను
చ. 2:    మతచితనముననే మచిచ్చెకల నీకనఁ జెపప్పు

   అతచగమన బాగాల అతది యిచెచ్చెను
   ముతచినవడుకతోడ మునివళళ్ళ శిర సతత్తి

  అతచలనఁ దేలితచేవు అతగనచటూపలను
చ. 3:     వడనఁబాటతోనఁ గటూడి ని నొన్నరసి యలమేలత్మితగ

   అడియాలమగ సొముత్మి లతది యిచెచ్చెను
    తొడతొడ మోయనఁ గాల దొకిక్క శ్రీవతకటేశవ్వెర

  వడియితచేవు చెమట వనితదేహమునా



  ప శస్కృ రేక: 37-1 కనన్నడగళ సత: 17-218
పలల్లవ:     లోకప నీ చేనఁతులక లోనే కాదా

   నీక మారకొనియుతడ నేరపా నాక
చ. 1:    వుడివోని జవవ్వెనము వడినఁగటట్టి కొని నీతో

   సడినఁబెటట్టి యలగనఁగ సతగతే నాక
   చిడిముడి కోరికల చితత్తిములో నుతడనఁగాను

    తడసి నినున్ననఁ బాయనఁగ తగనా నాక
చ. 2:    వుపప్పుతలల్ల నఁ జనున్నల వురమున మోచకొని

    చిపప్పుల నీనేరా లతచనఁ జెలల్ల నా నాక
   ముపప్పురి మొగమోటల మోముమనఁద నుతడనఁగాను

   అపప్పుడే నినన్నణకితచ ననువా నాక
చ. 3:   నితడుకొనన్నజవవ్వెనము నిలవుననఁ బెటట్టి కొని

    చతడసేసి పన గనఁగ సరవ నాక
    అతడనే శ్రీవతకటేశ అతతలో న నేన్నలితవ
     అతడు కాచి దటూరనఁ దగ వవునా నాక



  ప శస్కృ రేక: 37-2 వరాళ సత: 17-219
పలల్లవ:    ఈకె నేల పొమత్మినేవు యితటలోనికి

  నీకగానఁను కటట్టిదుట నిలచతడునఁగాక
చ. 1:    వడిగము సేసేచెలి నొదదననఁగ వచచ్చెనా

    వడుక గలతతనఁ జేసి వలయునఁ గాక
    నీడనుతడి యతదులక నితద నీపపై వసనా

   వాడికెపై నదానఁకాను వలపతచనఁ గాక
చ. 2:   మతతనమాడేదాని మాను మనవచచ్చెనా

    సతతసుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పు జరయునఁ గాక
     వతతలగా ని నిన్నతదుక వతగేల ని నాన్నడనా

    చితతవాయనఁ జెనకతా చిమత్మి రేనఁచనఁ గాక
చ. 3:    పానుపపపై నునన్నదాని బడివాప వచచ్చెనా

    మేను చెమరితచనఁ జేసి మెఱయునఁ గాక
    వని శ్రీవతకటేశవ్వెర పొతదిత వాకెను ననున్న

    తా నినున్న రతులచేనఁ దనియతచనఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 37-3 భపైరవ సత: 17-220
పలల్లవ:    పతమనఁదటమోహము సత కిటట్టి తడ వదాద

     సతతము నీ హితవ సారెనఁ గోరీనఁ దాను
చ. 1:     బలిమనఁ బయతదకొతగ పటట్టి నీవు దసితేను

  నెలనఁతకొపప్పువరల నీపపై రాలను
     అల మరనఁ డతదులక నముత్మిల గరిస నతటా
   కలికి భద్రిమసి నినున్ననఁ గనఁగిలితచకొనెను

చ. 2:     వటట్టి నీ వాపతోను వరసి పననఁగితేను
    తొటట్టి నా మెపైకపప్పురపధటూళ ని నన్నతట

    నెటట్టిననఁ జతదురనఁడు వనెన్నలచొకక్క చలల్ల నతటా
  గటట్టిగానఁ దలియలేక కౌనఁగిలితచకొనెను

చ. 3:     యిమత్మిల శ్రీవతకటేశ యప నీవు గటూడితే
   నెమత్మి జెమటబొటట్టి ల నీమెపై నితడెను

    చిమత్మియతదు నితచిన సేసల పపైకొనె నతటా
   కమత్మిర నచెచ్చెర వతది కౌనఁగిలితచకొనెను



  ప శస్కృ రేక: 37-4 సామతతత సత: 17-221
పలల్లవ:       నీ కాప గావల నొతడె నేనే కావలనఁ గాక

    చేకొని యిదదర నెపైతే సిగద్గీలలల్ల రేనఁగవా
చ. 1:    చనవరివల నాప సతగడినఁ గటూచతడనఁగాను

    ననుపన నాతో నేల నవవ్వె వచేచ్చెవు
   వనర దా నపప్పుటని వడివటట్టి కతడనఁగాను

    చెనకతా నాపపై నేల చెయి చానఁచేవు
చ. 2:     వదినెవలనే చేర వచిచ్చె సరస మాడనఁగా

     కదిసి నీవు న నేన్నల కాల దొకేక్కవు
   అదిమ నినున్ననఁ గనఁగిట నటేట్టికౌనఁగిలితచకతడనఁగాను

  పదవతేనెక నేల సనగేవునఁనీవు
చ. 3:    బతత్తిగలదానివల బాగాల నీ కియతనఁగాను

    పొతుత్తి ల నాతో నేల పొతదు సేసేవు
    తతత్తిరాననఁ దరలోన దాయక తా నుతడనఁగాను

    యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యటట్టి న నేన్నలితవ



  ప శస్కృ రేక: 37-5 భపైరవ సత: 17-222
పలల్లవ:     ఆపపపై బతత్తి గలత అతదర నెఱనఁగరా

    యేపన మాకనఁ దోడెపై యిట చెపప్పురాదా
చ. 1:      చెలి నెతత్తివడి వోడి చినన్ననఁబోయి వునన్న దతటా

     అలరి నీ వల వుసు రనే వపడు
   వలయనఁ బాసిక చకక్కవయ నేరదతటాను
    పొలప మగిలి యాల పొగిలేవు నీవు

చ. 2:     తరణ సారెలదానఁకి తల వతచకొనె నతటా
    బెరసి నీ వల కడు బెతడుపడేవు
    పరగ నాపమనఁద పతదము మోచె నతటా
     సొరిది నీ వల వచిచ్చె సటూడువటేట్టి వపడు

చ. 3:     సకి యాటసరి వచిచ్చె సతతోసితచకొనే నతటా
  మొకమున చిరనవువ్వె మొలపతచేవు

   వకలివపై యిదదరి శ్రీవతకటేశ గెలిపతచి
  వకరొకరినఁ గనఁగిట నొనరితచకొనేవు



  ప శస్కృ రేక: 37-6 లలిత సత: 17-223
పలల్లవ:     ఇలల్ల లనఁ గనక నీ యిచచ్చెలోనే మెలనఁగేను

    వలిల్ల వరియపై వుతడగా వస నేమసేతును
చ. 1:     వదద నుతడి వనఁకొనేటవార గలితే నీవు

   సుదుద లనెపైన్నైనానఁ జెపేప్పువు సటూటపడను
    అదుద కొని యవతత్తి పపై యాసాసలనో నీక

    నిదుద ర రాకతడితేను నే నేమ సేతును
చ. 2:    పవవ్వెళతచి నీవదద పాయకతడేవార గలితే

    నవువ్వె లనెపైన్నైనా నవవ్వెవు నడుమ నీవు
    జవవ్వెనులనఁ గటూడి యాడి సతతోసాల దలపోసి

      యివవ్వెల సుమాళ మెపైతే యితక నే నేమ సేతును
చ. 3:     లోకములో సారె నీక లోనయేతవార గలితే

    పపైకొని రత సేసేవు పతతాన నీవు
    యకడ శ్రీవతకటేశ యితతలో న నేన్నలితవ

     మెపైకొని బతత్తి సేసేవు మఱి యేమ సేతును



  ప శస్కృ రేక: 38-1 నాదరామకిగయ సత: 17-224
పలల్లవ:    మాతో నేల పతతపమాట లడేవు

    యేతు లలల్ల నఁ జూపనఁగా యేలనేమా నేము
చ. 1:      దాయక పాయక పొతదు తనక నీకనఁ గదదని

    నీయదుట నాప యాడె నీవు వతటవ
   యేయడా మచటట్టిరికా లఱనఁగదుమా తొలిల్ల

    వో యయత తలపకోనఁగా వదదనేమా నేము
చ. 2:   రావుగానఁగా ముదుద టతగరము తనవలను

   చటూప నా గరతుగానఁ జూచకొతటవ
   మాపదానఁకా మకతల మాచేత నునన్నవా

   వోప బాసచేసుకోనఁగా వదదనేమా నేము
చ. 3:       అటేట్టి యాప నీక నాల నెపైత నతటా నీకొతగ

   పటట్టి తీసితే సిగద్గీ వడితవ
   మెటట్టి పతడిసేసేమా మముత్మి శ్రీవతకటేశనఁడ

   వటట్టి క మమేత్మిలితవ వదదనేమా నేము



  ప శస్కృ రేక: 38-2 గళ సత: 17-225
పలల్లవ:      ఇతదుక నీ వాపను యటట్టి లలితచేవో కాని

   పొతదుల నెరప సతనఁ బొదుగనఁగవలను
చ. 1:      మగవ నినున్న దటూరి మనసు నొచెచ్చెనో యని

   పొగలచ నట చినన్ననఁబోయి వునన్నది
     నిగిడి నినున్న జతకితచి నీక లఘవమో యని
    వగలనఁ బొరలి తల వతచకొని వునన్నది

చ. 2:      భామని నీతోనఁ జెననఁగి పాదము దానఁకెనో యని
  ఆముకొని అసురసురయి వునన్నది
     చేముతచి వతగెము లడి సిగద్గీ వడితవో యని

      యేమ సేతు నని మది నిటేట్టి చితత నునన్నది
చ. 3:       పడనఁత రత గెలిచి నీ పతతము దపప్పునో యని

   అడరి తనలో వరగతది వునన్నది
    యడయక శ్రీవతకటేశనఁడ నీ వుర మెకిక్క

   చిడిముడి వనయాన చేత మొకక్కచనన్నది



  ప శస్కృ రేక: 38-3 సామతతత సత: 17-226
పలల్లవ:    ఏమ సేయవచచ్చెనే యితతులభాగతము గాక

    నేమ మాతనఁడు దపప్పుతే నితడుకతడుటే మేల
చ. 1:  తగవఱనఁగనివానఁడు దయదలనఁచనివానఁడు

   మొగనఁడెపైతే మారాడక మొకేక్కదే మేల
   మొగమోట లేనివానఁడు మునివల నుతడేవానఁడు

   బగిసితే నోరచ్చెకొని నగటే మేల
చ. 2:     చే సటూటకి రానివానఁడు సిగద్గీ వడిచినవానఁడు

   వాసి యతచకనన్ననఁ దలవతచటే మేల
   ఆస వడిచినవానఁడు ఆడికె కోడనివానఁడు

   దోము సేసితేను సతతోసితచటే మేల
చ. 3:    కకక్కసనఁ డెపైనవానఁడు కడు నిషటూట్టిరెపైనవానఁడు

   చికక్కకనాన్న నాతనిపపై చితతే మేల
   అకక్కరో శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను
    అకక్కడ న నేన్నలినానఁడు అనిన్నయును మేల



  ప శస్కృ రేక: 38-4 గళ సత: 17-227
పలల్లవ:      ఇట గాని వడనఁబాట లేమ బానఁత అట

    మటము లేల ననున్న మనిన్నతచ మనవ
చ. 1:    నగవు రపప్పుతచినదే నయమెపైన సరసము

  మగనఁడు మనిన్నతచినదే మగవ
   జగడము దరిచ్చెనదే సమత్మితతచిన తగవు

   మొగ మోడితచినదే మునుకొనన్న చెలిమ
చ. 2:    యరవు లేకతడినదే యితపపైన చటట్టిరికము

  సరవ దపప్పునిదే దొరతనము
  వరసము లేనిదే వడుకతోడిబద్రిదుక

  తరితీపపై వుతడినదే తమకపవలప
చ. 3:    మనసు గరనఁచినదే మచిచ్చెకెపైన కౌనఁగిలి

  తనివనఁ బొదితచినదే తగినవతదు
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో ననున్న నేనఁడు

   వనయముతో నునన్నదే వలలేని గణము



  ప శస్కృ రేక: 38-5 సామతతత సత: 17-228
పలల్లవ:     ఆయలేరా యిపప్పు డనీన్న నాడేవు గాక

     యే యడనెపైనా నీ తగ వటేట్టి నడుపేవా
చ. 1:     అకక్కడ వరొకతపపై నాసలనఁ బొరలే నీవు

    చకెక్కరవతట నా మోవ సడడ సేసేవా
  మకక్కవ జవవ్వెనమదమతుత్తి నఁడవపై వునాన్ననఁడవు

   తకక్కక నా పొతదుల తలనఁపయతనా
చ. 2:     చతడతో నెవవ్వెతయపైనా సాట వటట్టి యడిగితే

   కొతడలతత నా చనున్నల కొనియాడేవా
   గతడుమరి మకక్కటవు కాతక్షల నునాన్ననఁడవు
    దతడియపైన నా రతుల తనివ యయతనా

చ. 3:    సిగద్గీల వడుతా నాపచెతగట నుతడిననీవు
    యగద్గీ లేని నా మాటల కియతకొనేవా
    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశ అతతలో న నేన్నలితవ
    వగిద్గీన చేనఁతల కెలల్ల వడి గటేట్టివా



  ప శస్కృ రేక: 38-6 సామతతత సత: 17-229
పలల్లవ:      నినున్న నితదుకనఁగా వటట్టి నేరము లతచనఁగ నేల

    మనిన్నతచి నీ వవయపైనా మానుపనఁగా రాదుగా
చ. 1:        వరకే న నొన్నలల్లక నీ వుతడినా నీ యాలి నని

    పేర చెపప్పునఁ గదుద గా నేనఁ బే ద్రిమతోడను
   తేరకొన నీవు నాదికక్క చటూడకతడినాను
    దటూరాన నినున్ననఁ జూచి సతతోసితచ గదుద గా

చ. 2:    మాని నీవు సముకాన మాటలడకతడినాను
    వనుల నీ చరితల వతదునఁగా నేను

     చే నతట పాదాల సేద సేయ నియతకతడినాను
    దానికి నా మనసులోనఁ దలపోయనఁ గదుద గా

చ. 3:     గటట్టిగా నే మొకిక్కతేను కరణతచకనాన్న నీవు
   గటట్టినతాళ నామెడ గదుద గా నాక

    యిటేట్టి శ్రీవతకటేశ యేలిత వతతలో ననున్న
   యటట్టియినా జటట్టిరిక మెపడునునఁ గదుద గా



  ప శస్కృ రేక: 39-1 బౌళ సత: 17-230
పలల్లవ:   లకిమనాయకరాలి లలిమనఁదనఁ బెతడాల్ల డి

   వకవక నవవ్వెని వతదు గదమాత్మి
చ. 1:   పసుపవనెన్నచర బలకాశగానఁ గటట్టి

  పసురాకదతడ తలపపై సుటట్టి
  మొసలిమొకముసొముత్మిల సవులనునఁ బెటట్టి

   వసవస నవవ్వెని వనఁడు గదమాత్మి
చ. 2:    వానఁడిబలల్ల కతత్తి వలచేతనఁ బరిజితచి

  పోనఁడిమ బాలసతకపోనఁచి నాడితచి
   ఆనఁడుదానిపేరి మచచ్చె అరతనే సవరితచి

    వనఁడిన వరము లిచచ్చె వనఁడు గదమాత్మి
చ. 3:     కావరప పనునఁబాము గటట్టి మనఁద నెకిక్క

  కావరెకక్కబొలిల్లపటట్టినఁ గెపైకొని యకిక్క
  శ్రీవతకటేశనఁడు సేసవటట్టి కూడెను

   వవల వసాలవానఁడు వనఁడు గదమాత్మి



  ప శస్కృ రేక: 39-2 సాళతగనాట సత: 17-231
పలల్లవ:     వడివటేట్టి వమోయి వో బావ యితత

    వడిగా మాతో నవవ్వెవలనఁగా వో బావ
చ. 1:      వదదనఁ గటూచతడే వమోయి వో బావ నీ

   వుదదతడాల మానవుగా వో బావ
     వదుద సుమ జాణతనా లో బావ నీ
      సుదుద లలల్ల వని వని చొకిక్కత నో బావ

చ. 2:      వలల్లనే లోనికి వచిచ్చె వో బావ నా
    వులల్ల మెలల్ల నఁ గరనఁగితచేవు వో బావ
   వలల్ల ననరాదు పొతదులో బావ

    వలిల్లవరేల సేసేవు వడుక లో బావ
చ. 3:       వుటట్టి పడి న నేన్నలిత వో బావ యతత

    వటట్టి వటట్టిన మానవు వో బావ
      వుటట్టి కెకెక్క నీ సిగద్గీల వో బావ యిక

   గటట్టి యాయ పేగమ శ్రీవతకటగిరిబావా



  ప శస్కృ రేక: 39-3 దేసాక సత: 17-232
పలల్లవ:     వదిదవా రెలల్ల సాక ఉపేతదుగ నఁడా మన

   వదిదక నీ వఱనఁగవా ఉపేతదుగ నఁడా
చ. 1:    వుడివోని వడుకల ఉపేతదుగ నఁడా యితత

 వడనఁబరచవలనా నుపేతదుగ నఁడా
   వడిగటట్టితమ నీక నుపేతదుగ నఁడా మా

   వడలిపపై సొముత్మి నీవ ఉపేతదుగ నఁడా
చ. 2:    వోడనఁ గటట్టినదటూలమవపై ఉపేతదుగ నఁడా నీక

  నటూడిగాల సేసేము ఉపేతదుగ నఁడా
   వోడకమ రతకేలి నుపేతదుగ నఁడా యితత

    నటూడదు నీ నా లతకె ఉపేతదుగ నఁడా
చ. 3:     వలల్లనే ననున్ననఁ గటూడిత ఉపేతదుగ నఁడా నా

   వులల్లములో నీవ కావా ఉపేతదుగ నఁడా
   వులల్లనప శ్రీవతకట ఉపేతదుగ నఁడా యిమాత్మి

  వులల్ల నుక తేనెమోవ ఉపేతదుగ నఁడా



  ప శస్కృ రేక: 39-4 ధనాన్నశి సత: 17-233
పలల్లవ:    గోవతద నతదనతదన గోపాలకస్కృషర నీ

   భావము మాకనఁ జికెక్క గోపాలకస్కృషర
చ. 1:    కొతగవటేట్టి వదేమోయి గోపాలకస్కృషర మా

  పతగెన కోపదువా గోపాలకస్కృషర
  గొతగతనాల నవవ్వెవు గోపాలకస్కృషర

 బతగారకాశతోడి గోపాలకస్కృషర
చ. 2:    కొమత్మిల చర లతటన గోపాలకస్కృషర

   పమత్మి నినున్న దిటట్టిము గోపాలకస్కృషర
   కమత్మిరితచే వల సిగద్గీ గోపాలకస్కృషర

   బమెత్మిర పో కితదుల గోపాలకస్కృషర
చ. 3:     కొసరక మతత నీవు గోపాలకస్కృషర నీ

    పస నీ నెఱనఁగనా గోపాల కస్కృషర
   పొసనఁగ శ్రీవతకటాదిద్రినఁ బొతదిత ననున్న

   పసి మెకెక్క మొగము గోపాలకస్కృషర



  ప శస్కృ రేక: 39-5 మలహరిసత: 17-234
పలల్లవ:      కేరక మా చర లీవోయి కస్కృషరరాయ వ

   గీర లేడవోయి నీక కస్కృషరరాయ
చ. 1:     కే లతత్తి మొకేక్కమయత కస్కృషరరాయ మా

   కీల నీచేత నునన్నది కస్కృషరరాయ
    గేలిసేసే వల మముత్మినఁ గస్కృషరరాయ నీక

   కేళకాయ మా సిగద్గీల కస్కృషరరాయ
చ. 2:     గిరగిర గోర గీరే కస్కృషరాయ మాకనఁ

  గెరలితచేవు వలప కస్కృషరరాయ
   గిరికచము లివగో కస్కృషరరాయ నీక

   గిరవు లటట్టి కతదాన కస్కృషరరాయ
చ. 3:    గెలిచిత వతదరిని కస్కృషరరాయ మమత్మి

  కెలనఁకలనఁ గటూడితవ కస్కృషరరాయ
   కెలయక వనన్నముదద కస్కృషరరాయ మ

  కిక్కలి శ్రీవతకటాదిపపై కస్కృషరరాయ



  ప శస్కృ రేక: 39-6 మధతమావత సత: 17-235
పలల్లవ:    సాదితచితవ వదతల సతకరషణ మతచి

   సాదువల నుతడే నీవు సతకరషణ
చ. 1:     సనన్న లితకనఁ దలసుకో సతకరషణ మా

   చనున్నలపపై కొతగ జారె సతకరషణ
   జనెన్నవలప చలేల్లవు సతకరషణ యితక

    సనన్న యేమ దొడడ యేమ సతకరషణ
చ. 2:    జాజరకానఁడవా నీవు సతకరషణ కొపప్పు

   జాజల పపై రాలితచేవు సతకరషణ
    జాజకో నతబుల రేనఁచే సతకరషణ మా
   సాజము నీకనఁ జెపేప్పుము సతకరషణ

చ. 3:   సాముల మాతోడనా సతకరషణ
   జాము జాము కొకపరి సతకరషణ

  సావ్వెమవ శ్రీవతకటాదిద్రి సతకరషణ
   సామాన ననున్ననఁ గటూడిత సతకరషణ



  ప శస్కృ రేక: 40-1 నాదరామకిగయ సత: 17-236
పలల్లవ:    చితత్తిములో రమణునఁడు చితతతచనఁ జమత్మి

    యితత్తిలనఁ దనపపై భకిత్తి యడేరీచ్చె ననవ
చ. 1:     వగినఁ జలల్లగాలినఁ దన వరప్పుగా భావతతు

  నగవుగానఁ దలనఁతు చినాన్నరివనెన్నల
   చిగరాకనఁ జూచి మోవచెలవుగానఁ జితతతతు

    మెగల నా వరహము నొపప్పుతచ దనవ
చ. 2:    కలవలనఁ గని తనకనున్నలగా వచారితతు

  అలికలముల నెరలని నముత్మిదు
    చెలరేనఁగి తామెరల చేతు లని నెడుగదు

    బల వరహము ననున్న బడలితచ దనవ
చ. 3:     సలి మెఱనఁగల తనసొతపగళ లని యతతు

    ఆలితచి నాపాబ్రాణము తా నని పోలత్తి ను
   యలీల శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలత్మితగను

    యేలేనఁ దొతటవరహము యేమనఁ జేయ దనవ



  ప శస్కృ రేక: 40-2 భపైరవ సత: 17-237
పలల్లవ:      వనన్నప మేమ జేయక వభునఁడు తానే యఱినఁగి

   తనున్ననఁ దానే యడక రానఁదలనఁపయతనఁగాని
చ. 1:     జవళ నిమత్మిపతడుల్ల సరినఁ గాను కియతవ

     అవ నాచనున్నలనఁ బోల నని తలనఁపయత గాని
    తవురచ నిట జతటతేనె గాను కియతనే

   తవలి నామోవతీప తలనఁపయతనఁ గాని
చ. 2:    పొగడొతదునఁ దామెరపవువ్వె గాను కియతవ

    నిగనిగని నామోము నేనఁడు దలనఁపయతనఁ గాని
    మొగి బచెచ్చెనచకగ మముత్మిల గాను కియతవ

    తగ నాపఱనఁదు మదినఁ దలనఁపయతనఁ గాని
చ. 3:     పొలసి వరొకక్క పపైనఁడిబొమత్మినఁ గాను కియతవ

   పల వనెన్నల నారటూపము దలనఁపయతనఁగాని
   అలమ శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
    తలిర చటూపరే ననేన్న తలనఁపయతనఁ గాని



  ప శస్కృ రేక: 40-3 ఆహిరి సత: 17-238
పలల్లవ:    వనన్నవతచే మదదరికి వనవయత చెలలము

   నినన్ననే కతటమ వ నితడుమోహము
చ. 1:    సారెక నెతతేసి యాసల నెతచినాను

  నేరము లతచనిదే నితడుమోహము
  గారవతచి యేపాట కౌనఁగిలితచినను
  నీరవలనఁ గరనఁగేదే నితడుమోహము

చ. 2:    పలిచితేనఁ బలకక బగిసి వరకతడితే
  నిలిచి వనఁడుకొనన్నదే నితడుమోహము

   చలము సాదితచినను చవసేసుకో మనసు
   నిలకడనఁ బొగడేదే నితడు మోహము

చ. 3:   తకక్కక పరాకెపైతే తరితీపతోడుత
   నికిక్క నికిక్క చటూచినదే నితడుమోహము

   ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యిదదరనునఁ గటూడితరి
  నెకొక్కనె మయతదే నితడుమోహము



  ప శస్కృ రేక: 40-4 భపైరవ సత: 17-239
పలల్లవ:    ఎటవతట మోహమో యితతపపై నీక

 వటరాయతనమున వనోదితచేవ
చ. 1:    చెకక్కటదదములనీడ చేరి నీవు చటూచకొతటా

   తకక్కక యాకెతో నేకతము లడేవు
   ముకక్కనను తయతని మోవతావ గోలకొతటా

    మకక్కవల చలిల్ల చలిల్ల మాట లడితచేవ
చ. 2:    పొదితో నునునఁజనున్నల బుజము లొరసుకొతటా

   కెపైదతడ వటట్టి కొని దగద్గీరనఁ దసేవు
   ఆదిగొని మెలల్లనే మాట లలకితచకొతటా
    సాదితచి చేయి చానఁచి సరసము చటూపేవు

చ. 3:   కతదువనుతడి బగెద్గీనఁ గనఁగిలితచకొతటా
   చతదముగా రతులనే సాము సేసేవు

   పతదము వసుకొతటా పకక్కన శ్రీవతకటేశ
  మతదలితచి పానుపపపై మనిన్నతచేవ



  ప శస్కృ రేక: 40-5 ఆహిరి సత: 17-240
పలల్లవ:     ఇదదరి చటట్టిరికేల యతచి యతచి పోలచరే

   సుదుద లనే మోహము సటూటపడునఁ గాని
చ. 1:   సతవదనముపూరర చతదుగ నినఁ బోలచరే

   అతనికనున్నలనఁ గలవ లలరనఁ గాని
   మతలేని తురము తుమెత్మిదలనఁ బోలచరే

   తతనఁ బతమోవనఁదేనె దపైలవారనఁ గాని
చ. 2:    మతచనఁజనున్న లీకెవ తామెరలనఁ బోలచరే

  ముతచివభుచటూపనఁదేతటల్ల మటూనఁగనఁ గాని
    పతచి యిసుక దిబబ్బుగానఁ బఱనఁదు వోలచరే

   అతచల నీతనిమనోహతస వాలనఁ గాని
చ. 3:   తకక్కక యాకెపాదాలతానఁబేళల్లనఁ బోలచరే

   ని కీక్కతని చెమటేర నితడునఁగాని
   అకక్కన నలమేలత్మితగ యటేట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు

   చకక్కనఁదనాల వోలచ్చెరే సమములౌనఁ గాని



  ప శస్కృ రేక: 40-6 కాతబోదిసత: 17-241
పలల్లవ:    పతయే దపైవము తనపతయ భాగతఘలము

   వతలేల చెలలల వభుని దటూరకరే
చ. 1:     చితత్తిమురానఁ బతమాట చేసితే వడుక గాక

   కతత్తికోనఁతనఁ గొరితే కాతత యితపేనా
    పతత్తి యిచచ్చెకరాలపైతే నాతనఁడే మనిన్నతచనఁ గాక

    మొతాత్తి ననఁ దపప్పు లతచితే మోహము నిలచనా
చ. 2:     సమత్మితగానఁ బెననఁగితే పతనఁ బాయకతడునఁ గాక

   రొముత్మిననఁ గతపటయపైతే రచి వుటట్టి నా
    పమత్మి పగయము చెపప్పుతే భావమునఁగరనఁగ గాక

   యమెత్మిల వఱఱ్ఱైవనఁగితే నెనయునా పొతదుల
చ. 3:     చాయపాట చెవ నేలనఁ జనునఁగాక గమత్మిడి

   కాయతత ముతత్తిమెపైతే గటట్టి వచచ్చెనా
  యయడ శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలత్మితగను

     పాయక న నేన్నలనఁ గాక పరలలల్ల నఁ జటాట్టి ల



  ప శస్కృ రేక: 41-1 ఆహిరి సత: 17-242
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదునే యిటవతట వడుకల

     కామతచి యాతనఁడు నాక కడునఁ జవ చటూపను
చ. 1:     తరదసి యాసలతో దిషిట్టితచి చటూచిన చటూప

  వరస నవవ్వెనిమో మవవ్వెలపైననవువ్వె
   పరవము దపప్పుకతడా పాసి కూడినకూటమ

  సరగ నితడునిగద్గీల జారినపప్పుటరీత
చ. 2:   కొతచక వటల్ల వటట్టి కోనఁగా వనఁడుకొనుటల

 మతచి యలకదరినమనఁదిమాటల
 అతచవసతతము వటాల్ల డేకౌనఁగిలి

    యతచి నాలనాళల్ల చేసి యనయునానఁ టతమ
చ. 3:   జడియక సురతము సలిపనమనఁదినిదద్రి

  యడమాట లడితచే వడనఁబాటల్ల
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటా ననున్న నేలి

   యడయని వలపల యితపల వుటట్టితచెనే



  ప శస్కృ రేక: 41-2 భపైరవ సత: 17-243
పలల్లవ:    నా కేల నేరపవచిచ్చెనానఁడు తాను

  చేకొని యపప్పుడునఁ దనచితత్తిములోదానను
చ. 1:    తగవులనఁ బెటేట్టిది తరితీప సేసేది

 మగనాలిసేనఁతల మాపదానఁకాను
   వగటగా నవవ్వెది వతగెముతో నుతడేది

  అగడు సేసేటవలయాతడల్లకనఁ గాక
చ. 2:    పలల్లదాన సొలసేది పతతముల మెరసేది

  యలల్ల లివదతల యివ యలల్ల ను
   వలిల్లవరెపై చెనకేది వమారనఁ బెననఁగేది

 చిలల్లరసాధరణపచెలలకనఁ గాక
చ. 3:    వరసక బలిచేది వాడికేల చటూపేది

  గరితలగణమా కను గొతటేను
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ డే నలమేలత్మితగను

    సరి గటూడె నితరాల జారలే కాకా



  ప శస్కృ రేక: 41-3 కాతబోదిసత: 17-244
పలల్లవ:     తొయతలికినఁ బతకిని దోసము లే దటల్ల తడినా

    చయాతటాల వదుద గాని సరసము మతచిదే
చ. 1:     చలముల వదుద గాని సత రమణుతోడ

   నెలనఁగి యతతేసి సొలసిన మతచిదే
    కలనఁగి కోపతచవదుద గాని మొగము చటూచి

   చలివాయ బొమలను జతకితచినా మతచిదే
చ. 2:    జాలినఁబెటట్టివదుద గాని సరిగెతో నాయకని

    కేల నతది యతత పననఁగిన మతచిదే
   వోలవసి మాటాడక వరకతడవదుద గాని
   పేలరియపై యతత వటట్టి వటట్టినాను మతచిదే

చ. 3:    గబబ్బుతనమే వదుద గాని శ్రీవతకటేశనఁడు
   గొబుబ్బుననఁ జెఱనఁగ పటట్టి కొనాన్నను మతచిదే

   అబుబ్బురాననఁ గటూడితవ యలమేలత్మితగవు నీవు
    సిబబ్బుతే వదుద గాని చెలనఁగినా మతచిదే



  ప శస్కృ రేక: 41-4 శతకరాభరణత సత: 17-245
పలల్లవ:      ఏమ సేతు నాభాగతము యఱినఁగీ నెఱనఁగ నీదు

   నామోహమే మకక్కటమెపై ననున్ననఁ దడనఁబరచెను
చ. 1:     భావతచి నినున్ననఁ జూచితే పరవశమౌదునఁ గాని

   ఆవళ నీతో సరసమాడ మఱతు
   చేవమఱనఁ దలనఁచితే చితత్తిము గరనఁగనఁగాని

    వోవరిలో గబబ్బుల నినొన్నతత్తి పటట్టి మఱతు
చ. 2:      గకక్క నీ వదురెపైతే కడు సిగద్గీ రేనఁగనఁగాని

   పకక్క వుపచారాల మెపప్పుతచ మఱతు
    తకక్కక నీ వతటతేను తమకమే నితడునఁగాని

   చొకిక్కతచి నాచేనఁతల చటూపనఁగ మఱతు
చ. 3:     జటట్టిగా నినున్ననఁ గటూడితే సతతోసమే నితడునఁగాని

   గటట్టి న నీమోవ చవగొన మఱతు
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యే నలమేలత్మితగను
   నెటట్టిన నీగణల వరిరతచ మఱతు



  ప శస్కృ రేక: 41-5 వరాళ సత: 17-246
పలల్లవ:    ఆతనిచితత్తి మెఱినఁగీ అని వనన్నవతచవ

    కాతరితచి కొరితే కడునఁ జవు లౌనా
చ. 1:   చనవుగలపాటనే సరలమాడుత గాక

   వనవ వగద్గీళమెపైతే వగట గాదా
   మనసువచిచ్చెనరీత మచిచ్చెకె చలల్ల త గాక

    ననచని సుదుద లలల్ల నగనఁబాట గాదా
చ. 2:     తగవు నడపతేనే తడవుటా మేల గాక

   అగడెపైతే వలప వాయక వచచ్చెనా
    మొగము చటూచితేను మొకక్కనఁగ నమరనఁ గాక

  నొగియనిచోటను చోటల్ల వదకదురా
చ. 3:     కమత్మి చేతకి లోనెపైతే కౌనఁగిలితచకొతట గాక

   వుమత్మిడి నటూరకతడితే వగర గాదా
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలత్మితగను
   సమత్మితతచ ననున్న నేలే సాదితచవచచ్చెను



  ప శస్కృ రేక: 41-6 హిజిజజి సత: 17-247
పలల్లవ:    రామనునఁ గనునఁగొతటేనఁ గరనఁగఱయి యపైనాను

   ఆముకొని సేవ సేసి నాదరితచవలదా
చ. 1:    సరినఁ జెకక్కచెమటల చనున్నలపపైనఁ జితదనఁగాను

    తరణ నీ కితదానఁకానఁ బాదము లొతత్తిను
   పొరినఁబొరి నిటటూట్టిరప్పుల పకిక్కళళ్ళ నితచకొతటాను

   యిరవుగానఁ జామరము లితదానఁకా వసరెను
చ. 2:    వతతగానఁ గొపప్పువరల వనఁపవతటా రాలనఁగాను

   యితతవడి నాలవటట్టి మడె నీకను
    కొతత గొతత పోనఁకముడి కచచ్చెలతో జాఱనఁగాను

    వతతుక నీమేన జవావ్వెది పూస నీడను
చ. 3:   కాతచి తనతనువుననఁబులకల నితడనఁగాను

    మతచముపపై నీక నాక మడిచి చెచ్చెను
   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ య యలమేలమతగను

     మతచి ననటూన్ననఁ గటూడితవ మెచచ్చెనఁ దా నిపడు



  ప శస్కృ రేక: 42-1 రామకిగయ సత: 17-248
పలల్లవ:     ఏమ సేతుమయత నీవు యితతట నాయకనఁడవు

    మోము చటూచి తొలేల్ల నీక మోహితచినదానను
చ. 1:    వలపతచవల నొతడె వశము గాకతడితేను

  చెలరేనఁగి పగయమెపైనానఁ జెపప్పువలను
   పలవ నతపనఁగవల బగిసి రాకతడితేను

    కొలవుక వచిచ్చె కొతత గొసరనఁగా వలను
చ. 2:    మెపప్పుతచకోవల నొతడె మతచి కరనఁగకతడితే

  వుపప్పుతతచ కోరప్పుతోడ నుతడవలను
     చిపప్పులనఁ బెననఁగ గవల చెలికి లోనఁ గాకతడితే
  చెపప్పునటేట్టి వడిగాల సేయనఁగవలను

చ. 3:    వతచకొనవల నొతడె వహమానమున నుతటే
   కొతచక పతతము లిచిచ్చె కూడవలను

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలత్మితగను
   పొతచి ననున్న నేలితవ పొగడనఁగవలను



  ప శస్కృ రేక: 42-2 పాడి సత: 17-249
పలల్లవ:   అటవతటకాతత య యలమేలత్మితగా

    తటకన సతులర తలనఁచరే య మోహము
చ. 1:     సారెనఁ జెలిచేనఁ బతకి దటూరి వనన్నవతపతచకా

   మారకొని పలమార మాట లడక
   యరసప సవతపోలిక నీపపై జూపక

   నేరతోప నునాన్నపక నెఱవఱ మోహము
చ. 2:     అడనఁకవ లేక యతదుకెపైనా అడాడ ల రాక

 అడుగనఁగరానిసుదుద లడుగక
   కడునఁ బరాకెపైతేనఁ బతకపటాల దలనఁచక

  బడివాయకనాన్నపక పాదుకొను మోహము
చ. 3:   తమకితచి యతనిచితత్తిము గలనఁగితచక

   సమరత నలసిననఁ దమ మానక
    అమర శ్రీవతకటేశ ననిన్నటానఁ జొకిక్కతచి కూడి

  తమలకనాన్నపక తరమౌను మోహము



  ప శస్కృ రేక: 42-3 ఆహిరి సత: 17-250
పలల్లవ:     దివవ్వె యతత్తిఫలము దేవర దితతే కదవ

   యవవ్వెతపైనా నాయకనఁడు యేలేటవానఁడునఁ గదవ
చ. 1:     మతలో సవత వని మచచ్చెరము రేనఁగినాను

   అతనినఁ జూడవలనఁగా అవునే కదే
     కతకారి నినున్ననఁ జూచి కడునఁ జలము లకిక్కనాను
   పతబతత్తి సేయనఁగాను పదరరాదు గదవ

చ. 2:     వాలిననీసేనఁత చటూచి వాసి యతత వుటట్టినాను
   లలితచి యతనిమాట చెలల్లవలనఁ గదే
     పాలపడి నీ జాడక పతతము నాక నెకిక్కనాను
    తాలిమతో నా గణము దలనఁచవలనఁ గదవ

చ. 3:     జోడెపై నీ వునన్నతదుక సటూడెతత గలిగినాను
   వడుక నాతనిబుదిద వనేదే కదే

   యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలత్మితగను
    కూడె నినున్ననఁ జెలల్లలినఁగానఁ గటూరచ్చెకోవలనఁ గదవ



  ప శస్కృ రేక: 42-4 వరాళ సత: 17-251
పలల్లవ:    మగవానఁడు భద్రిమసిన మరి తలపనఁగరాదు

   నగనఁబాట చటూడరమత్మి నాటకీనఁడు కస్కృషరనఁడు
చ. 1:     కోవల గయతనఁగాను గోపక పలిచె నతటా

    ఆవల దగద్గీరనఁ బోయి అతదునఁ గానక
    ఆవళ నొకక్కనెమలి యాడ నేగనఁగానఁ జూచి

    బావతచి చెలి యనుచనఁ బటట్టినఁబోయనఁ గస్కృషరనఁడు
చ. 2:     తీగె యలల్ల డనఁగానఁ జూచి తఱవచేసనన్న లివ

    నాగత ననుచనఁ జేరి యట గానక
    సగల నతదునఁ గొలనిసొతపనఁ దామెరను జూచి

     భాగలనఁ జెవమో మని పటట్టినఁ బోయనఁ గస్కృషరనఁడు
చ. 3:      చెటట్టి పపైనఁ బటూవుల రాల చెలి సేసవటట్టి నతటా

  అటేట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డాలకితచనఁగా
     కటట్టినఁగడ నితత యది గని నిజముగ వచిచ్చె

     యటట్టి యదుటనే వుతడె నేచి కూడెనఁ గస్కృషరనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 42-5 శ్రీరాగత సత: 17-252
పలల్లవ:        నీ రమణు డిద వచచ్చె నెరి నీ వరహ మేలే

 కూరిమగలగచోటనఁ గొసరేలే
చ. 1:    పలకమోసుల గాని పవువ్వెబాణముల గావు

   పలమార చెలి యేల భద్రిమసేవ
    కలయ నిటటూట్టిరప్పు గానినఁకడు జలల్లగాలి గాదు

   అలికి అలికి యేల అలసేవ
చ. 2:     మకక్కనఁ జెమటల గాని మదనరసాల గావు

   వకక్కసమెపై యితత యేల వఱచేవ
   చెకక్కలకానఁకల గాని చితత్తిజమతటల గావు

   వకక్కమాటే యితత యేల వులికేవ
చ. 3:    కూడినరతుల గాని గతపనవాదుల గావు

     యేడ కేడ వో చెలి యతచి చటూచేవ
    యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్ననఁ గటూడె
   వడుకల నితతలోనే వఱఱ్ఱైవ గేవ



  ప శస్కృ రేక: 42-6 పాడి సత: 17-253
పలల్లవ:     మెరసి చెపప్పునఁగనఁ బోలే మేడిపతటబోన మౌన

    యరనేల సతమౌను యేతు లితతే కాక
చ. 1:       అతనినఁ బలవనఁ బోతే యతగన నీ మోవ పొకెక్క

     వతల నీ కది యతత వనఁడో కాని
      అతనికి వవు లతప నవ నీ మనఁ జేయినానఁట
   అతనఁడే గతుల నీచే నతదుకొనెనో

చ. 2:        గతదము నీ వయతనఁ బోతే కానఁక నీ మెపై చెమరితచె
    యితదు నీవళ గణము యటట్టిదో కాని
      కతదువ వడె మతపతే కనున్నల నీకనఁ గెత పకెక్క

      అతదు నితదు నాము లకిక్క ఆయ మెటట్టి దానఁకెనో
చ. 3:      తోవ కెదురతపతేను తొయతలి నీ కొపప్పు వడె

    చేవదేర నాత డేమ సేసనో కాని
    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి యిద ననున్ననఁ గటూడె

    భావముల నీ యతద బయలయనఁ గాని



  ప శస్కృ రేక: 43-1 సామతతత సత: 17-254
పలల్లవ:      తా నేమ సేసునే తనవోజ లితతే కాక

    నే నే వలచినదాననేనఁ దనున్న దటూరేనా
చ. 1:    వుపప్పుతతచి యానఁటదాని వలిస నొలల్లనివానఁడు

  చపప్పునఁగా మాటలడి సాదితచను
    చిపప్పులనఁగ నిమత్మిపతడు చేతకినఁ గాను కిచిచ్చెతే
  చొపప్పులతత్తి పలసతటా సదితచవచచ్చెను

చ. 2:    గకక్కననఁ జేతకి లోనుగానియటట్టి రమణునఁడు
   తకిక్క వటట్టి వలపల తవవ్వెతచను

   చికిక్కతచకొని యపప్పుటచేతకి వడె మచిచ్చెతే
    కకక్కసితచి యతతలోనె కార మాయ ననును

చ. 3:    జూటనఁ దనములవానఁడు సుదతుల నవవ్వెతేను
  పాటతచి యారజమని పచిచ్చెసేసును

    యటన శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే ననున్ననఁ గటూడె
    గాటప నామోవతేనె కడునఁ దప లనును



  ప శస్కృ రేక: 43-2 సామతతత సత: 17-255
పలల్లవ:    అటగాన వుతత్తిమురాలపైనది వోజతో నుతడు

  కిటకలనఁడెపైనది కితదుపడి మెలనఁగ
చ. 1:     పొతదు సేయనఁగనఁ జేయనఁగనఁ బురిగొను మోహము

  మతదమేళమెపైతేను మనసు రోసు
    ముతదర నెపడు నుతటే ముతచి ఆయాలగరనఁగ

    గొతదినే యలగనఁ బోతే కొనసాగ వాసల
చ. 2:     మాట లడనఁగ నాడనఁగ మచిచ్చెకెల నాటకొను

    నీటన గరావ్వెన నుతటే నితడదు తమ
    పాటతచి కొలిచ్చెతేను పపైపపై గరణ వుటట్టి

    గాటాన సాదితచితేను కడు జల మెకక్కను
చ. 3:      సారె గటూడనఁగ గటూడనఁగ చవుల వుటట్టి రతుల

    చేరక సిగద్గీ వడితేను చితత రేనఁగను
   యరీత శ్రీవతకటేశ యరినఁగి యలమేలత్మితగ

     కోరి నీ వుర మెకెక్కను కోటసేసు గణము



  ప శస్కృ రేక: 43-3 దేసాళత సత: 17-256
పలల్లవ:       సిగద్గీతో నునన్న దాన నతటా చేరి యా లనతచేచ్చెవ

   వగిద్గీ గరవ్వెమేలనిన్న వునన్నదాననఁ గాకా
చ. 1:   చనవుగలదతటాను సరినఁ బెననఁగలడేదా

    తనునఁ గటూడి మెపప్పుతచకోనఁ దగనఁ గాక
     మన సఱనఁగదు నతటా మరత్మిము లతత్తి నవవ్వెదా

    వనయాన నే రతకి వనఁడుకొతట గాకా
చ. 2:      తా ననున్న మనిన్నతచే నతటా తమకితచి కొసరేదా

    పూని తనకే వడుక వుటట్టితతునఁ గాక
    కానిమత్మిని వనీ నతటా కనన్నదలల్ల నఁ జెపేప్పుదా
    మోనాననఁ గొలవు సేసి మొనయుట గాక

చ. 3:      నా కెతత నేరిప నతటా నటనల చటూపేదా
   జోకగానఁ దనకౌనఁగిటనఁ జొకిక్కతతునఁ గాక
   యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను
    చేకొనేవు మే లలల్ల నఁ జితతతతునఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 43-4 శతకరాభరణత సత: 17-257
పలల్లవ:    ఇటట్టి గణవతతురాల య యలమేలత్మితగ

   గటట్టి గలదానికి కోరికె ఫలితచను
చ. 1:    వోరప గలదానికి వనర దొరతనము

   నేరప గలదానికి నితడు సిరల
    మేరతో నునన్నదానికి మకిక్కలి కీరిత్తి గలగ

   భారీతనముదానికి పర లలల్ల నఁ జటాట్టి లే
చ. 2:    పగయము గలదానికి పనగొను సౌఖతముల

  నయము గలదానికి నముత్మిలోకము
   దయ గలదానికి దపైవమెపైనానఁ దోడౌను

   నియత గలదానికి నెఱవఱనఁ బనుల
చ. 3:    తగవరెపైనదానికి తగలపై యుతడు జయము

  మొగమోటదానికి మోహితచనఁ బత
     నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీ కినిన్నటా నీకె గలిగె

   తగలపైనదానికి తపప్పుదు నీ కరణ



  ప శస్కృ రేక: 43-5 శతకరాభరణత సత: 17-258
పలల్లవ:      ఆయడ నేమరిత నే నతటపటట్టి ని లప నెపైత

      కాయ మద పాబ్రాయ మద ఘనునఁ డెత దునాన్ననఁడో
చ. 1:     కాతతుని నేనఁ గలలోననఁ గనఁగిలితచిన టాల్ల య

  నతతలోనే పలకితచిన టాల్ల యను
     చెతతల నా చెకక్క లలల్ల నఁ జెమరితచిన టాల్ల య

    వతత లలల్ల మేననఁ గతట వభునఁడెతదునాన్ననఁడో
చ. 2:    మనసిచిచ్చె వానితోనే మాటలడిన టాల్ల య

   ననుపపై సలవులనే నవవ్వెన టాల్ల య
    కినిసి నే నాతనికి కితదుపడిన టాల్ల య
     పను లలల్ల మేననఁ గతట పత యతదునాన్ననఁడో

చ. 3:    చకక్కనఁగా నాతనిమోవ చవగొనన్న యటాల్ల య
    సుకక్కదర మెపై మఱచి చొకిక్కన టాల్ల య

    నికిక్క శ్రీవతకటపత నికక్కలగా ననున్ననఁ గటూడె
     దకిక్క నే సుర మెకిక్కత తా నెతదునాన్ననఁడో



  ప శస్కృ రేక: 43-6 కాతబోదిసత: 17-259
పలల్లవ:     చెలియచితత్తి మెఱినఁగి సేయవయాత అటేట్టి నీవు

    నలర జాణనఁడవు నీ కాకెకనే తగను
చ. 1:     కాతత నీతో సనన్నచేసి కనున్నలకాటకె చటూప

     రతతు మాని నినున్న రాతద్రి రమత్మిననఁ బోల
  కాతతులచెతపలమనఁదిగతదము నలనఁచి వస

   వతత నికక్కవ సితగారవనము గానఁబోలను
చ. 2:     తరణ సనన్నల సేసి తామెరల ముడిచెను

   అరయ పదిత్మినీజాత నననఁ బోలను
     సరగనఁ జెమటనీర సారె గోరనఁ జిమెత్మి నదే
   యిరవపై తొలనఁగి నాలన్నళళ్ళట సేయనఁబోలను

చ. 3:     ఆరయ నితత కతటహర మద కటట్టి కొనె
    హరమెపై తా నీక నుతడె నననఁబోలను
     యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి నినున్ననఁ గటూడె
  గారవప శ్రీరమణ గానఁబోలను



  ప శస్కృ రేక: 44-1 ఆహిరి సత: 17-260
పలల్లవ:     ఎతత చనవరియపైన యిచచ్చెకమే వలనఁ గాని

    వతత వతత నేరప్పుల వసారకోనఁ దగదు
చ. 1:     పతతోడ సతకినీ పతతము లడనఁ దగదు

   మతమరి గరవ్వెమున మతచనఁ దగదు
    తతతోడనఁ గాతరితచి తపప్పుల వయనఁ దగదు

    చతురత సారె సారె సాదితచనఁగనఁ దగదు
చ. 2:      సలిగె గల దతటాను సభలో నవవ్వెనఁ దగదు

   యలమనఁ జెనకి యలయితచనఁ దగదు
     చలములనఁ గానఁక రేనఁచి చతడి పోరనఁ దగదు

   సొలసి యానల వటట్టితచకొననఁగ దగదు
చ. 3:     మకక్క వతత సేసినాను మతదమేళము దగదు

   కకక్కసితచి ముటట్టి చెనకనఁగనఁ దగదు
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశని యలమేలత్మితగ గటూడె

     తకిక్కన సతు లేనఁకారనఁ దమ కితకనఁ దగదు



  ప శస్కృ రేక: 44-2 హితదోళవసతతత సత: 17-261
పలల్లవ:    ఎనిన్న నేరచకొతటవ యతత వడనఁబరచేవు

    నినన్నటనుతట వతట నీ మాటలే కావా
చ. 1:   యచచ్చెరితచి యచచ్చెరితచి యటవతటవారికెపైనా

    మచిచ్చెకె లటూరితచే వ మాటలే కావా
   పచిచ్చెవటట్టి వటట్టి కొని పాసి వుతడినవారి

    నిచచ్చెకమెపై కలిపేవ య మాటలే కావా
చ. 2:    తలపతచి తలపతచి తనివ దరనఁగనీక

    మలసి నాటకొనే వ మాటలే కావా
    చలపటట్టినానఁ బోనీక సాదితచి తచిచ్చె కౌనఁగిట

    కెలయితచి తగిలితచే వ మాటలే కావా
చ. 3:     కరనఁగితచి కరనఁగితచి కడునఁ జవుల వుటట్టితచి

    మరిగితచే వతదరి కీ మాటలే కావా
   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలత్మితగను

     యిరవుగానఁ బెతడిల్ల సేసే వ మాటలే కావా



  ప శస్కృ రేక: 44-3 నాదరామకిగయ సత: 17-262
పలల్లవ:     ఏమయాత నా సేవ లసత్స యడేరెనా

   ఆముకొనన్న నీ తలనఁప లనతయతవయాత
చ. 1:     నిదిదరితచవల నతటా నేనఁ బాదము లొతత్తితే

    సుదుద లేమ యడిగేవు సొరిది నీవు
     వదిదక నల పారనఁగ నెయత నే వసరితే

   కొదిదమఱనఁ జెమటల కరిసేవు నీవు
చ. 2:    యతుత్తి గా బటవుబలల్ల లిరవతకలనఁ బెటట్టితే

    హతత్తి చనున్న లతట వపప్పుట నీవు
    బతత్తితోనఁ బచచ్చెడము నీపపై నితడానఁ గపప్పుతే
    మొతత్తిమ నేల నవవ్వెవు ముసునఁగలో నీవు

చ. 3:     చేరి రతతు సేయకతడా చెలల రానీకతడితే
   ఆరయనఁ గనఁగిలితచేవు అతతలో నీవు
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి

    కోరికె లితపొతదనఁ దొలేల్ల కూడవదాద నీవు



  ప శస్కృ రేక: 44-4 శతకరాభరణత సత: 17-263
పలల్లవ:      ముయికి ము యాయ నిదే ముచచ్చెట లిదదరికిని

     నయముల మ యడక నవువ్వె లేమ నవవ్వెము
చ. 1:    చితతాజలధిలోన చెలి పవళతచె నాడ

   పతతముననఁ బాలవలిల్లనఁ బవవ్వెళతచితవ నీవు
    వతతునక వతతాయ వగవనఁగానఁ బని లేదు

     యతత కెతత యినఁక మతో యడమాట లడము
చ. 2:   వరహనలములోన వలనఁదికి నిరవాయ

    అరిది రవమతడల మదే నీక నిరవాయ
     సరికి సరి యాయ మముత్మి సాధితపనఁ బనిలేదు

     తరమడి నిక మముత్మి తగనఁ దగ దనము
చ. 3:    రచనల యితత మనోరథములకొతడ లకెక్క

   నిచట శ్రీవతకటాదిద్రి యకిక్కత వవు
   పచరితచ సమరతబతధము లిదదరి కాయ
    యచటా దేవునఁడవు నినున్న యనన్నడును దటూరము



  ప శస్కృ రేక: 44-5 ఆహిరి సత: 17-264
పలల్లవ:      వచచ్చె నట పోవు నట వాసి దపప్పునా

    యచచ్చెరితచ టతతే కాక యితదరనఁ జూడనఁగాను
చ. 1:      పటట్టిన చలమే కాక పతతము వ రొకటా

    చిటట్టికా లేమెపైనానఁ దానే సేసునఁ గాక
     కటట్టి చడ దోసపతదా కోరి మన సవవ్వెరికి
      యట నా నాయనఁ గాక యినఁక నేలే పనుల

చ. 2:      ఆడినదే మాట గాక అపప్పుట వ రొకటా
    వోడక తా నేడనెపైనా నుతడునఁ గాక

    ఆడ నీడా గొలల్లచలల్ల అకక్కననఁ బోసిచటూడనఁగ
     జాడ దలసుట గాక సట లేలే యినఁకను

చ. 3:      కొనన్నదే కోల గాక కొతక గొస రనన్నదా
   మునిన్నటవల నేనే మొకక్కట గాక

    పనున్నగ శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్న నిట గటూడె
    అనన్నమాట నాక నెతచ నుచితమా యినఁకను



  ప శస్కృ రేక: 44-6 భౌళ సత: 17-265
పలల్లవ:     ఇతకానా నాతో నినుమా రేనఁటకి నీక

     కొతక గొస రేమ గలల్ల గోర దరేచ్చెనఁ గాని
చ. 1:      నికిక్క నికిక్క చటూడకరా నీవు దొలిల్ల బలివదద

   నికిక్క చటూచినటట్టి నీట చాల
    చకక్క మాటలడకరా సరి నమస్కృతము పతచే

  చకక్కట నాడినయటట్టి సటలేచాల
చ. 2:     నవవ్వెకరా నీవు నాతో నానఁడు హిరణతకశిప

   నవువ్వెతోనఁ జీరినయటట్టి నటనే చాల
    రవవ్వెనఁ గాలనఁ జిమత్మికరా రచచ్చెలోన బతడికాల

   నవవ్వెలనఁ దుముర సేసినదియే చాల
చ. 3:     సిగద్గీ వడకరా నీవు చేరి పరసతులతో

    సిగద్గీ వడిచిన నీ చెలవ చాల
    వగిద్గీ కూడి పాయకరా వతటనే శ్రీవతకటేశ

     యగద్గీ లలల్ల మఱచిత నితత నీకనఁ జాల



  ప శస్కృ రేక: 45-1 మాళవశ్రీ సత: 17-266
పలల్లవ:      ఏమని చెపప్పుదునఁ జెలి యిటవల నునన్నది తమకము

    కాముకలక మరనఁ డెటవల గలిప్పుతచెనో కాని
చ. 1:      తలనఁపననఁ బారను కౌనఁగిట తా ననునఁ గటూడినకూటమ

     కలపలనఁ దోనఁ చను యేరీత కళవళమో కాని
    పలిచినయటవల నుతడును పేరొక్కని నే నాలకితచిన

     వలపల నానఁటన నా భావము తగలో కాని
చ. 2:    వనినటవలనే వుతడును వనులకనునఁ దనమాటల

    చెనకిన వధమౌ నా మచిచ్చెకమరలో కాని
     కనినటవల నౌనఁ దను నెకక్కడ మొగమెపై చటూచిన

   అనిశము నేమును మరిగియాతదోళమో కాని
చ. 3:      పకక్కనే వునన్నట లతడును పానుపపపైనఁ దా నెపప్పుడు

    అకక్కన నలమే యపప్పుట యలవాట కాని
   నికక్కము శ్రీవతకటేశనఁడు నేనే యలమేలత్మితగను

     దకెక్కను నా నోముఘలము తా నాయనో కాని



  ప శస్కృ రేక: 45-2 ముఖరి సత: 17-267
పలల్లవ:    ఏమయా రావయా యదురచటూచనఁ జెలియ

   భామలము నినున్న నొడనఁబరచనఁగనఁ గలమా
చ. 1:     సొలతురా యిలల్ల తడుల్ల సొరిది రమణునినఁ జేర

   బలతురా రమత్మినుచనఁ బద్రియుని రతకి
    తలనఁతురా యిటవతట తగవు నీ వమెపైనానఁ
   గలనఁతురా సతమనసు కరణతతు గాక

చ. 2:      ఆసల సారె నిను నదరి తపప్పుక చటూడ
   వాసుల నీతోడ వడినఁ బెననఁగను

    రాసు లయను వలప రమణ కొననఁగినతొతట
    బాన లలితచి యిట పపైకొతదు గాక

చ. 3:    కలసనా కౌనఁగిటను కదిసి యలమేలత్మితగ
  వలసనా నగవు శ్రీవతకటేశ
    తలిసనా మా మాట తేటపడ నితకాను
    వలసనా యకెకెపై వస మౌదు గాకా



  ప శస్కృ రేక: 45-3 రామకిగయ సత: 17-268
పలల్లవ:    ఎతత వసాల సేసేవు యలయితపసేనఁతలను

  సతతోసితచకొతట నినఁకనఁ జనవయతరాదా
చ. 1:    మచిచ్చెకెమాట లడితే మనసులోనఁ దనియునా

   కచిచ్చె బగెద్గీనఁ గనఁగిలితచకొతటేనఁ గాక
    మెచిచ్చె మెచిచ్చె పొగడితే మేనుల గదుసునా

   పచిచ్చెలనఁ జెమటరేనఁగనఁ బెననఁగితేనఁ గాక
చ. 2:    తపప్పుక చటూచితేను తనిసినటేట్టి వుతడునా

  అపప్పుసపరతుల నోలలడితేనఁ గాక
    కపప్పురవడె మచిచ్చెతే కడు నాస దరనా

    దపప్పుదేర మోవ యిచిచ్చె తనిపతేనఁ గాక
చ. 3:     కనునఁగొని పచచ్చెడము గపప్పుననఁ బతత మెకక్కనా

  ననుపననఁగొనగోళళ్ళ నానఁటతే గాక
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను

     చన వచిచ్చె కూడితే చవులే నావ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 45-4 సామతతత సత: 17-269
పలల్లవ:      చేనఁత లొకట యుతడనఁగ చితత్తి మొకరి దటూరీని

    మోనఁతల నీనఁడలనఁ జెలిమోహ మతతే కాక
చ. 1:      మదనునఁ డెకక్కడ నేస మరత్మిము లకక్కడనఁ గానఁడె

   సుదతచటూపలే వానఁడెపై చొచిచ్చె వళళ్ళవ
     పొదల పూనఁదటూప లేడ భటూమనఁ జెఱకవ లేల్లడ

   పదర మ యితతబొమత్మిజతకెనలే కాక
చ. 2:    కోవలకూనఁత లేడ గతడెబెదరితప లేడ

   యవలనఁ జెలియలనఁగ లితతే కాక
     తావనఁ జలల్లగాలి యేడ తాపము వతచే దేడ
    తేవలనఁ జెవనిటటూట్టిరప్పు దిషట్టి మతతే కాక

చ. 3:     పనన్నమచతదురనఁ డేడ పోదికానఁడెపై వచచ్చె టేడ
  మనన్నన చెలిమోముమహిమ కాక

    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యిది నీకే తలసును
    సనన్నల నాకె చేసినజాడ లితతే కాక



  ప శస్కృ రేక: 45-5 శతకరాభరణత సత: 17-270
పలల్లవ:       ఏమ చెపేప్పు మమాత్మి మన మదదరి కినఁక బుదుద ల

    తామునఁ దాము నేకమే తమకముల వర
చ. 1:      తనువులే వర గాని తలనఁప లొకక్కటే పో

  అనునఁగ రమణునికి నతగనకను
    కనునఁగొనలే రెతడు కనుచటూపూ లొకక్కటే పో

    పననఁగొనన్న భావనలే భేద మతతే కాని
చ. 2:      పాయములే వర గాని పాబ్రాణము లొకక్కటే పో

  చాయల వభునికిని సతకిని
    ఆయడనఁ జేతుల రెతడు అతటనఁగనఁగిలొకక్కటే పో

   యయడ వనయములే యినేన్నసి కాని
చ. 3:     భావపరతులే వర పరవశ మొకక్కటే పో

 శ్రీవతకటపతకినఁ జెలియకను
    ఆవల మోవులే వర ఆధరామస్కృత మొకక్కటే
    కావరినఁ గళల పకెపైక్కై కముత్మికొనెనఁ గాని



  ప శస్కృ రేక: 45-6 నాదరామకిగయ సత: 17-271
పలల్లవ:     ఇది యగద్గీని చటూడక మతతపపై నీవు

    వదకే మ యిదదరికి వనోదము గాకా
చ. 1:     జలజాకగన నీవు చతదద్రిగావ గటట్టినఁ గాను

   వలనెపై చటూడక తలవతచెనఁ గాకా
    కలికి నీమనఁద నతత కోపమా చెలియక
   వలిసి యొతడొకటకి నొతటదని కాకా

చ. 2:    కోకిలవాణగనక కోరి మేఘవరర మెపైతే
    నాకె నీతో మాటలడ దాయనఁ గాక

  జోకల మయిదదరిలో సటూడునఁబాడుపగల
   సపైకమెపై యరెతటకినఁ బొసగదని కాక

చ. 3:   జకక్కవకచగనక చతదాబ్రాభరణవు ని
    నిన్నకక్కడ జూచి కొతకీ నితతే కాక
    చొకక్కప శ్రీవతకటేశ సటూరతనిలో నుతడే నినున్న

    తకక్కక వుతడనిదే తగ లౌనే కాకా



  ప శస్కృ రేక: 46-1 ముఖరి సత: 17-272
పలల్లవ:      ఎకక్కడి కెకక్కడి సుదుద లే మనేవు రా

   వకక్కమారే యితతేసి యనొదుద వదుద రా
చ. 1:    మాటలనే కరనఁగిత మనన్ననకే పరిగిత

   యటననఁ గోపతచనేర నేమ సేతురా
   నీటన నివవ్వెఱనఁగెపైత నెయాతనకే పొరగెపైత

    నేటకి న నోన్నరసేవు యేడ కేడరా
చ. 2:    చితతలనే జనినఁగిత సిగద్గీలనే మునినఁగిత

  యితతలోనే పలిచేవు యేమతదురా
   పతతానకే పాలపైతనఁ బాయనకే వోలపైత

    యతత కెతత సారె నినున్న వచచ్చెరితతురా
చ. 3:    కానఁకలనే తనిసిత కౌనఁగిటనే నెనసిత

   వాకన ననున్ననఁ బొగడవల నటరా
   పపైకొని శ్రీవతకటేశ పలరతులనఁ జొకిక్కత

   యేకచితత్తి మాయ పను లియతకొతటరా



  ప శస్కృ రేక: 46-2 బౌళ సత: 17-273
పలల్లవ:     ఇతతకోపనఁ గలనా యిట నీతోనఁ బొతదుసేసి

     మతతనాల చాలనఁ జాల మాయల నీ వదత
చ. 1:     మటూలనఁ బుడిసడునీట మునినఁగేది నీ వదత

     తాలిమ వనఁవు గానరా దానఁగేది నీ వదత
     జోలి దవవ్వె యడలేని సటూకరాల నీ వదత

  పాలనఁసుడవపై మానుపడేది నీవదత
చ. 2:      కొతకక వల వ టట్టిముత్మిగొనేది నీ వదత

     జతకెతో సారెకనఁ బగ చాటేది నీ వదత
     తతకిబెతడుల్ల ముతచి గతడుల్ల దేలితచేది నీ వదత

     వతక లొతత్తి యానఁటదాని వతచేదే నీ వదత
చ. 3:      బుదుద ల పరియాచకాల బటూతు లలల్ల నీ వదత

   బదుద ల ఱతగఱ ఱ్ఱైలనఁబరపేది నీ వదత
    అదిదవో శ్రీవతకటేశ అనిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడి

     ముదుద ల న నున్నరమున మోనఁచేది నీ వదత



  ప శస్కృ రేక: 46-3 సామతతత సత: 17-274
పలల్లవ:     నీవు నాకెనఁ గటూడితనే యఱనఁగము గాక

    యేవల మావశముగా దితతట నీ చితత్తిము
చ. 1:      మాటలడి నీతో నే మౌనాన వుతడితే కాని

    కోటకెపైనా చెలి మాతో గ టట్టియతదు
     గాటట్టిప నినున్ననఁ జూచటే కనున్నల మటూసుటే కాని

    తేటల మ మోత్మిమక మరి దిద్రిషిట్టితపదు
చ. 2:      చితత నినున్ననఁ దలనఁచటే చెకక్కననఁ జెయేత కాని

   చెతత మా వనన్నపముల చితత్తిగితచదు
    కాతత నీ పానుపనిదద్రినఁ గలవరితచటే కాని
  యతత మేలకొలిపనా నెఱనఁగదు

చ. 3:     చేరి నినున్ననఁ జెనకట సిగద్గీవడుటే కాని
    కూరిమ మా బుదుద లినఁకనఁ గొలపవు
    యరీత శ్రీవతకటేశ యితతనఁ గటూడితవ నీవు

     సారె మలో బాస మాక సమత్మితనఁ దలియదు



  ప శస్కృ రేక: 46-3 శ్రీరాగత సత: 17-275
పలల్లవ:      చెపప్పుదు మనతో నితచక చెలి వరహపవఱిఱ్ఱైది యని

     యపప్పుటవల నని చటూడనఁగ నితతే శయ నయో
చ. 1:     శిరసుననఁ బువువ్వెల ముడిచిననఁ జెమరితచెను మేనెలల్ల

   తరణకి మరబాణము లని తలనఁచమెపైతమవయు
     వరలట దులపచ గతదము వలనఁదికి మెతత్తిత మెఱనఁగక
     తరవుల ననలత బుతడే తాపము రేనఁచె నయో

చ. 2:     కపరపవడెత బచిచ్చెన కానఁకల రేనఁగెను కచముల
     తపయితచెడు శశి వష మని తలనఁచమెపైత మయోత

     నెపముననఁ బనీన్న రీకెక నితడనఁగనఁ జలిల్లత మెఱనఁగక
     అపడే నీళళ్ళ చలల్లన అదుగ ల గరనఁచ నయో

చ. 3:      కలికికినఁ జిగరల వరచిననఁ గనున్నలనఁ గెతపల గపప్పును
    తలనఁగక చిగరే చేగని తలనఁచమెపైత మదియటూ

    యలమని శ్రీవతకటపత యితతటనే చెలినఁ గటూడెను
    చలమున నిదదరివయసుల సఫలత బాయ నయో



  ప శస్కృ రేక: 46-4 సామతతత సత: 17-276
పలల్లవ:    రేపయత మాపయత రేసుల వోనివ

   చేపటట్టినదే చాల సిగద్గీల వోనివ
చ. 1:    రమత్మిని పలిచే వపప్పుడే రాజసములపతవదదక

     చిముత్మిల నా మత చితతల చనఁకట వోనివో
     నెమత్మిదినఁ దనతో నవవ్వెక నే నే లటూరకయుతడే

    సమత్మిత నా నిటటూట్టిరప్పుల సతదడి వోనివ
చ. 2:      ఘనునఁడదే చటూచెను మొకక్కము కడమెడనఁ దని చటూపదు

  చినికెడుచేతుల చెమటలచితత్తిడి వోనివ
       ననుపలనఁ దను నే నతటక నా మన సటవల నిలిచ

     యనయనఁగనఁ జెఱనఁ గిట మాసిన యతగిలి వోనివ
చ. 3:     శ్రీవతకటపత పానుప చేరె ననుచనఁ దమకితచెదు

   భావములోపలిమరనఁ డొకపనికే పో నివ
     కావరినఁదా ననునఁ గటూడెను కరనఁచక నే నేలతడే

    వావుల తన నా లోపలివాసుల వోనివ



  ప శస్కృ రేక: 46-5 ముఖరి సత: 17-277
పలల్లవ:      నేనఁ గానఁగానే కాక నీక వరొక తపైతే

   పోనఁగ వోనఁగనఁ బొతదకతడానఁ బొగడితచదా
చ. 1:      నవువ్వెతా నీ వనన్నవట నమత్మితనఁ గనక నేను

    నెవవ్వెగ నీ వరహన నీరగా నయిత
     అవవ్వెల వరొకక్క తపైతే నానఁపలేక నీ యదుట

   జవవ్వెనప గోలతో దోసము గటట్టిదా
చ. 2:      అపప్పుడు నికిక్క చటూచిన ఆస గలదు గనక

   కపప్పు మరబాణముల గాలినఁ బోనెపైత
     నెపప్పున నేరొక తపైతే నీవు సేసే చేనఁతులక

     చెపప్పు నేల పేరనఁ గీరిత్తినఁ జేయ నోపదా
చ. 3:       చనవపై నీ మోవతేనె చవ యిటేట్టి కొతటనఁ గాన

     తనిసి తొలిల్లట వలల్ల నఁ దల చ నెపైత
    వనిత వరొక తపైతే వాసికే శ్రీవతకటేశ

   తనువు నీపపై వసి తమకితచదా



  ప శస్కృ రేక: 46-6 ఆహిరి సత: 17-278
పలల్లవ:      వనక ముత దతచనఁబోతే వడుక నీ గణముల

   మనసతతే మతగళము మతతనాల వలనా
చ. 1:    చెపప్పునఁగానే తనిసిత చేసి చటూపవలనా

  కపప్పురపనోటనఁ గలకకరా మాట
    కపప్పులయనఁ బులకల గ టల్లతకా వలనా

    కొపప్పున పవువ్వెల రాలీనఁ గొసరకరా మోహము
చ. 2:   చటూచినటేట్టి తనిసిత సటూడునఁబాడువలనా

  లచినకనున్నలనే చలల్లకరా నవువ్వె
     వాచవు లయ నొటల్ల వాసు లితకా వలనా

    యేచి వానఁగేనఁగతకణము లతచ నితకా నెమెత్మిల
చ. 3:    కూడినటేట్టి తనిసిత గోరితానఁ కవలనా

   జాడతో మకిక్కలి పతచకరా సిగద్గీ
   యడనే శ్రీవతకటేశ యితతలోనే కూడితవ
    వడుకెలల్ల జెలల్ల నిద వడకరా కౌనఁగిలి



  ప శస్కృ రేక: 47-1 శ్రీరాగత సత: 17-279
పలల్లవ:     సుదతులల చటూడరమత్మి సదత మదియే కానఁబోల

      అదరి బెదరి కరనఁగె గోర ఆయ మతటనఁ బోలను
చ. 1:      పలికి పలికి వరకతడె పడనఁత నీతోనఁ గొతతతడవు

     సొలస మరనియముత్మి దానఁకి చొకక్క దానఁకనఁ బోలను
      కలికి కలికి నవువ్వె నవవ్వె కొతచి కడమవట ట్టి నపడే
    నిలిచి పరవశముల మునినఁగి నిదిదరితచనఁ బోలను

చ. 2:      పదరి పదరి సనన్నసేస పపైకొని నను వడనాడె
    యదుట జవవ్వెనతపమదము యఱక మానప్పునఁ బోలను

     పదవగదల గొణనఁగి గొణనఁగి పదదగానఁగ వలప చలల్ల
   మదనసరప్పువషము దితద మతతరితచనఁ బోలను

చ. 3:       తరిగి తరిగి కౌనఁగిలితచి తమలి తనువు చెమటనఁ దోనఁగె
   అరిది సురతభావరసము లలగవారనఁ బోలను
     మరిగి మరిగి కూడెనఁ జెలియ మగడ శ్రీవతకటేశనఁ
     డెరవు లేక యకె సేయు యమెత్మిగానఁ బోలను



  ప శస్కృ రేక: 47-2 సాళతగత సత: 17-280
పలల్లవ:     ఎతతట వవకలపైనా యిముత్మి దపప్పురము లపైతే

    చెతత నీ చెలివలనే చకాకపడునఁ బో
చ. 1:    కనున్నల చెతగావ గటట్టినఁ గలికి

    యినిన్న నొలస నొలల్లమ కిటాల్ల నె పో
   వనెన్నల మోముననఁ బటూనె వలనఁది

  చినిన్నవరహన మత చికక్కవడునఁబో
చ. 2:    చెకక్కల ముతేత్తిల వట ట్టినఁ జెలియా

    యకక్కవనఁ జవ దపీప్పుతే నిటాల్ల నే పో
   ముకక్కన సురట వచ ముదిత

     పకక్కననఁ బతనఁ బాసితే భద్రిమ యిటేట్టి పో
చ. 3:     పదవనఁ గారాల నితచె బెరసి యితత

    యిద పత నొరసిత నిటాల్ల నే పో
   నిదురెపై శ్రీవతకటేశ నెలనఁత గటూడె
    వదలని వలపయితే వడ నిటేట్టి పో



  ప శస్కృ రేక: 47-3 వరాళ సత: 17-281
పలల్లవ:      ఇతతదే పో దమసము యవవ్వెర నేమ చెపేప్పుర

    యతత సేసినా వరస మతతయునఁ గడచెను
చ. 1:    ఘనునఁడవు నీవు చతదద్రిగావ గటట్టి కతడనఁగాను

    వనజాక యయుత నినేన్న వడినఁ జూచెను
   మునుసతపతగవరల ముడుచక నీవు రానఁగా

   వనితలివణ యయుత వాడికె మాటాడెను
చ. 2:   సరనఁసుడ నీవు సితహనముపపైనుతడనఁగాను

   కరిగమనయుత నీ దగద్గీర వచెచ్చెను
   సొరిది నీవు వజద్రిపసొముత్మిల నితచకతడనఁగాను

   గిరికచయయుత నినున్న గిలిగితచ వచెచ్చెను
చ. 3:     కామతచి నీవు నెమలిగత రత నాటలడ

  పామువతట యారగలపడనఁత గటూడె
   దోమట శ్రీవతకటేశ తొలతట మలోని

   బటూమెలవపైరాల దరనఁ బొతదొకట సేసను



  ప శస్కృ రేక: 47-4 సామతతత సత: 17-282
పలల్లవ:    ఆపాట చటట్టిరికె మదే చాల

     కోప మేల కొతత మేల గటట్టి న నుతడెను
చ. 1:     జాగల కోపదునా సమత్మితతచనఁ గలనఁ గాక

    వగెనఁ బొదుద మాటలనీన్న వడు వడరే
     బాగగనఁ దా నేడనెపైనా బతకితేనఁ జాలనఁ గాక

   చేగదేర దవువ్వెలనఁ జూచెనఁ దనమేల
చ. 2:     యమెత్మిల కోపదునా యియతకొననఁ గలనఁ గాక

    నెమత్మి రాజసమే మఱ నేర పేటకే
     చిముత్మిల నే చేనఁతలపై నానఁ జేసితేనఁ జాలనఁగాక
    తమత్మిగా వనుల వనే తేజమే చాలనే

చ. 3:     కానఁకల కోపదునా కలయనఁగనఁ గలనఁ గాక
    వనఁకప మరనఁడే సాక వసా లేటకే

    యేనఁకట శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె
    సనఁకల నేనే మెచెచ్చె సొరిది లోలోనను



  ప శస్కృ రేక: 47-5 శతకరాభరణత సత: 17-283
పలల్లవ:   ఏనఁటమాట లడేవ యితతటలోనే

    యటకే గోర గీరితే యేరయతనఁ బనుల
చ. 1:    చివవ్వెన నలిగే వలే చెలియా, నే

   నెవవ్వెరితోడ నలిగే యేడ కేడయత
   దవువ్వెగా మాటలడేవ తగనటవ జోలి
   దవువ్వెక నటూతలోనే బేతాళల వుట ట్టిని

చ. 2:    కనీన్నర నితచే వలే కలికి, నా
  కనీన్నట నెవవ్వెరిమత గరనఁగీనయాత
     వనెన్నగా నీ బుదిద నీ కెవవ్వెర చెపేప్పురే, నే

     బనన్నదాన యర దియతత బేను వచచ్చెనఁ జాలను
చ. 3:    చెకక్కచేయి యితకా నేలే చెలియా

    చెకక్కలపపై నీవు సేసే సేనఁతల కయాత
   గకక్కక శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గటూడితనఁ గదే

     మకక్కవల మయిల దర మణునఁ గాయనఁ జాలను



  ప శస్కృ రేక: 48-1 పాడి సత: 17-284
పలల్లవ:    అమేత్మి దొకటయును నసిమలో దొకటయు

     నమత్మిన నీ మోహ మతతా కానరాదా నాకను
చ. 1:      కొపప్పు జారె నినఁక నేలే కోపము లతటేనఁ

    దపప్పుక చటూచే వదేమే తగదా మాట
     చెపప్పుక చేపీప్పు నదే సిగద్గీ నెగద్గీను నీ
    కపీప్పున మోహ మతదే కానరాదా నాకను

చ. 2:      చెమరితచె నినఁక నేలే చిముత్మినఁ గానఁకలటూ అతటే
   తమకితచి పలికేవు తగదా మాట

  అమరీనమరదు నీ యావభావాల
     గమ నీ వలప లితదే కానరాదా నాకను

చ. 3:    పలకితచె నినఁక నేలే బులపల
     తల వతచే వది యేమే తగదా మాట

   యలమ శ్రీవతకటేశ నిట గటూడిత
     కలికి నీ కూరి మతదే కానరాదా నాకను



  ప శస్కృ రేక: 48-2 గతడకిగయ సత: 17-285
పలల్లవ:    పతతప గటేట్టి చాలనఁ బతవదదను

    చెతత జలధివతటది చెలి నీ లవణతము
చ. 1:      ముతచి ముతచి నవవ్వెకవ మోమెలల్ల నఁ దలల్లన య

  వతచనల బతగారవతటద మోము
    వతచి వతచి పలకక వదనము రతత్తియ

   నితచిన తేనెలద నీ నినుపవదనము
చ. 2:       చిమత్మి చిమత్మి చటూడకవ చెకక్క లలల్ల నలల్లన య

   నెమత్మిది నదాద లవతట నీ చెకక్కల
      కమత్మి కమత్మి నడవక కానఁక వుట ట్టి మే నెలల్ల

   వముత్మిలేని లేనఁజిగరవతటది నీ మేను
చ. 3:      పొతది పొతది జతకితచక బొమత్మి లటేట్టి ముడివడ

 సతదనఁ గసటూత్తిరిరేఖలజాడబొమత్మిల
   యితదులోనే శ్రీవతకటేశనినఁ గటూడిత వటేట్టి

    వతదు లేని మాణకతమువతటది నీ గణము



  ప శస్కృ రేక: 48-3 రామకిగయ సత: 17-286
పలల్లవ:       నా రమణునఁడేలీనఁ గాక నా వల పేట కెతచనే

    తారకొన నిదదరినఁ దా దగద్గీరితచనఁ బొయతనా
చ. 1:     కాతతునఁడు రాకతడితేనఁ గనీన్న రేల వచచ్చెనే

    దొతత నాతనినఁ దా నేమ తోడితచచ్చెనా
     చితత నేకతనాన నుతటే చెకక్క లేల చెమరితచ

    వతతున నాతనఁ డడక వచేచ్చెటటట్టి సేసనా
చ. 2:      పత యితదు రాకతడితే పాబ్రాణ మేల కలనఁగీనే

    గతయపై యాతని న నొన్నకక్కట సేసనా
    చతురనఁడు చటూడకతటే జాలిమా లేల వుట ట్టినే

    యితవపై యాతనిని మా యితటకినఁ దచచ్చెనా
చ. 3:      వనుల నాయకమాట వతటే మే నేల వకీక్కనే

   తా నాతని నాకిటేట్టి దకక్కనఁజేసనా
     పానుపపపై నాతనఁ డుతటే పపైకొనీనఁ దమక మేలే

   వని శ్రీవతకటపతనఁ బోకతడానఁ జేసనా



  ప శస్కృ రేక: 48-4 లలిత సత: 17-287
పలల్లవ:  మాధవునక మతగళము

 సాధుపగయునక జయమతగళమటూ
చ. 1:  మదనగరనకను మతగళమటూ, మా

  మదిలో హరికిని మతగళము
 మదరిపహరనక మతగళము

 చదువులమటూరిత్తికి జయమతగళమటూ
చ. 2:  మహిమాధికనక మతగళమటూ

 మహమహునక మతగళమటూ
 మహీధవునక మతగళము
 సహజతేజనక జయమతగళమటూ

చ. 3:  మాయరహితునికి మతగళము
  మా యితటపతకిని మతగళము

  యయడ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డతని
  చాయ శ్రీపతకి జయమతగళమటూ



  ప శస్కృ రేక: 48-5 గతడకిగయ సత: 17-288
పలల్లవ:    వఱవక చెపప్పువయాత వనక వసుకొనేను

  పఱచనఁజేనఁతల వో పతడరతగివటట్టిల
చ. 1:    పీలిపాగవనెన్నలవ పేగమప నీ కామనుల

  కాలిగోరిలతుత్తి కల గమత్మినటవల నుతడే
    మటూలల నీ వటకెపైనా మొకిక్కతవో వారిచటూప

    కోలముతదపై నీవు రానఁగా కోలలపై తగిలను
చ. 2:    మెడని తులసిదతడ మెలనఁతల కోరికల

   పొడమ చిగరలపై పొతదినటవల నుతడె
   అడరి వారితనువు లచచ్చెగా ధరితచితవో

   కడు నినున్ననఁ జెనకేట కరపలల్లవములో
చ. 3:     కటట్టిన పీతాతబరము కామనుల కతక మెలల్ల

    అటేట్టి అదిద నవనెన్న లపైనటవల నుతడె
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ

   అటేట్టి వారివలపో నా యనురాగమో



  ప శస్కృ రేక: 48-6 లలిత సత: 17-289
పలల్లవ:   వడుకకానఁడు గదమత్మి వటట్టిలనఁడు

     ఆడా నీడా నేగి వచచ్చె నద వటట్టిలనఁడు
చ. 1:    తుతగభదద్రినీటలోన తొయతలలనఁ దాను నీనఁద

  వతగలిరతులనఁ దోనఁగీ వటట్టిలనఁడు
  నితగి మోచినతోపలనీడల వనోదితచి

   నతగనలతో నవువ్వెచ నదే వటట్టిలనఁడు
చ. 2:      తేరవది నలల్ల వానఁడే దిమత్మిరెపై సతులనఁ బలిచ్చె

   వ రమత్మినీ చనఁకటతట ల్ల వటట్టిలనఁడు
  కూరిమ నిలపలేక కొతడలపడవలలో
   నారగితచ నటూరవతదు లదే వటట్టిలనఁడు

చ. 3:    అదివో వజనగరమతదు వాడల వాడల
  వదచలీ ల్ల వరముల వటట్టిలనఁడు
   ఉదుట శ్రీవతకటాదిద్రినుతడి వచిచ్చె గడిలోన

    నదన రకిత్మిణ దాను నదే వటట్టిలనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 49-1 ముఖరి సత: 17-290
పలల్లవ:   ఎతత వగిరకానఁడ వమోయి

  పతతగానఁడ వతతలోనే పదరకవోయ
చ. 1:        చెకక్క నొకక్కనఁ బొదుద లేదో చేనఁత సేయనఁ బొదుద లేదో

  అకక్కర దరనఁగ మాటలడవోయి
      యికక్క వతటనఁ బొదుద లేదో యేనఁటకెపైనా బొదుద లేదో

  యకక్కవ కపప్పురవడె మతదవోయి
చ. 2:        చేయి చానఁచనఁ బొదుద లేదో సేస వటట్టినఁ బొదుద లేదో

   సయగప నీ మోము చటూపవోయి
       మోయ నవవ్వెనఁ బొదుద లేదో మోవ యాననఁ బొదుద లేదో

    నీ యలప దరనఁ గొతత నెతత్తిమాడవోయి
చ. 3:      పచిచ్చెసేయనఁ బొదుద లేదో పపైకొననఁగనఁ బొదుద లేదో

  యిచచ్చెగానఁగనఁ గినెన్నర వాయితచవోయి
    కచిచ్చె ననున్ననఁ గనఁగిటనునఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశ

    మచిచ్చెకె య పేగమ మటేట్టి మఱవకవోయి



  ప శస్కృ రేక: 49-2 లలిత సత: 17-291
పలల్లవ:     చెలల్లనఁబో యితతేసి పని సేతురా నీవు

     కలల్ల లతటేనఁ బో నిను కమత్మిరితతునఁ గాని
చ. 1:       కతట నొకక్క కల నేను కామునఁడట నినున్న ననున్న

   వతటనఁ బటూనఁచి వరలనే వసునటా
     గొతటరివపై నీవు ననున్న గోర గీరితట మేన

     గతట లే దపప్పుట నేవవ్వె గనమాయనఁ గాని
చ. 2:   అతదులోనే వరొకట ఆకపచతదురనఁడు

   చితదేటకళల రేచి చికిక్కతచ నట
   దితదుపడ మానముపపై తటట్టి దువట సాకిరి
    యతదును లేదు కోపమె యకిక్కవచచ్చెనఁ గాని

చ. 3:    చాయల శ్రీవతకటేశ చలల్లగాలి మనలోన
   నాయమున కతటనల నడప నట

     ఆయడనఁ గాల దొకిక్కత వట కూడిత వట
      మాయ లయ నవ లే స మరి నికక్కటాయను



  ప శస్కృ రేక: 49-3 వరాళ సత: 17-292
పలల్లవ:     ఇపప్పుడేల తమకము యితటకి వతుత్తి వు గాని

     చిపప్పుల వలప మదనఁ సల వచేచ్చెనఁ గాని
చ. 1:      సారె సారెనఁ బొగడక నతదు లలల్ల నదరీని

    కూరిమ నీలోన నితదు కొతదువు గాని
    పారి పారి మెచచ్చెకమ బారగితచ పలకల
    కోరికె లేమ గలల్ల ను గకక్కకొతదు గాని

చ. 2:     నికిక్క నికిక్క చటూడకమ నిలవలల్ల నఁ జెమరితచ
   యికక్కవక మన మనఁదతుత్తి దు గాని

   నకక్కవడ నవవ్వెకమ నడుమెలల్ల బడగయతని
    వుకక్కన రేపట కితదు కనుతువు గాని

చ. 3:    కనున్నలనే మొకక్కకమ కాలిగోర వణనఁకీని
   అనున్నవ పడికిటలో నణనఁతువు గాని

    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యితత సేసి కూడితవ
   కనన్నచోటనఁ జెపకమ గారవతతు గాని



  ప శస్కృ రేక: 49-4 సాళతగత సత: 17-293
పలల్లవ:     మేల మేల జాణనఁడవు మెచిచ్చెత నినున్న

  నాలిసేసినతదులక నవువ్వెటది తగదా
చ. 1:     ముతచి నీ తేనెమాటల మొగచాటాయ నాక

    పొతచి నిమత్మిపతట వయనఁ బొసనఁగ నీవు
    అతచలనఁ దానఁకిన నొపప్పుయది వకక్కటపైనానఁ గాని
    యతచనఁ దపవగటక య వులసు దగదా

చ. 2:     చలల్లని నీ పగయముల చలిమరితచెను మేను
   యిలిల్లద కారపవడె మయతనఁ దగదా
     మొలల్లమ నా వనఁడికి మోవ పొకిక్కనానఁ బొకక్కనీ

      కలల్ల గా ద చలవక కానఁక లిది దగదా
చ. 3:      మదము నీకూటమకి మఱ పాయ మత నాక

    వుదుట గోరి యఱక వసరె నేనఁడు
    అదన శ్రీవతకటేశ అపప్పుడే కూడిత ననున్న

   యదిట పరాకలక యచచ్చెరికె దగదా



  ప శస్కృ రేక: 49-5 ఆహిరి సత: 17-294
పలల్లవ:     జరపలనే పొదుద వోయ చాలదా యితక

   సరనఁస గడపరాయ చాలదా యితకా
చ. 1:      కేరి కేరి చెలి నీవు కిలకిల నవవ్వెతచనఁగ

    సారెకనఁ జెమట జారె చాలదా యితక
   గారవతచి యాకెచేతనఁ గతల చెపప్పుతచకోనఁగా

    సారవు బెదవు లతడె చాలదా యితకా
చ. 2:     సాజపనఁ బచిచ్చెమాటల సతతోడ నాడనఁ గాను

   జాజకొననఁ బులకితచె చాలదా యితకా
   తేజముననఁ బానుపపపై తగి సరసమాడనఁగా

    జాజల కొపప్పులల్ల వడె చాలదా యితకా
చ. 3:    నిరతనఁ జనున్నలపపై కినెన్నర వాయితపతచనఁగాను

    సరి నిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగె చాలదా యితకా
   పరవశమెపై కూడగానఁ భామను శ్రీవతకటేశ

    సరగనఁ బతతము చెలల్ల చాలదా యితక



  ప శస్కృ రేక: 49-6 మాళవగళ సత: 17-295
పలల్లవ:     ఏరా యిపప్పుడు నా యదుటనఁ గడపరాయ

     నారీ నేను నినెన్నఱనఁగదు నను నీ వఱనఁగదువు
చ. 1:     పలకలనఁ బదరకరా కడునఁ బగటచెలియ నేను

      చెలనఁగి యేపనుల మనసుననఁ గలిగిననఁ జేసి చటూపదువు గాని
చ. 2:      తనిసిత నీకతల మఱి తగవు చెపప్పు నేల

     వనకటవలనే కద నీబాసల వతటనఁ గతట నలనాడే
చ. 3:      నగవులనఁ బని లేదు యితక నాకనఁ నీకబోదు

    వగటవాయనఁ నను గడపరాయ శ్రీవతకటగిరిపపై గటూడితవ



  ప శస్కృ రేక: 49-7 రామకిగయ సత: 17-296
పలల్లవ:  కాతతగలనాడునఁ యేకాతతములమాట, శ్రీ

     కాతతునఁడవు నీవు యితదుకొఱక నా కానఁక లేల కడపరాయ
చ. 1:     మానవత నీవు చనుమానమననఁ బెతచిత నేనఁడు

      పూని నే మెతత పలిచిన రా వనుమాన మేల కడపరాయ
చ. 2:     మారనఁ డతతలోనే నీ కమారనఁ డయతతడి

     మారకొనె జూడు సారె సారె నెడమాట లేల కడపరాయ
చ. 3:     ఆడనఁ జెలినఁ జూచి మారాడలేక నీవు

   కూడితవ శ్రీవతకటగిరిపపైనఁ గోరికమఱనఁ గడపరాయ



  ప శస్కృ రేక: 50-1 శతకరాభరణత సత: 17-297
పలల్లవ:      గటట్టి గొతత రటట్టి గొతతనఁ గలికీనఁ గదే

  చటట్టిమువలనే య చొకక్కనాథనఁడు
చ. 1:   జగడాలమాటల చలల్లనఁ జూపతేటలటూ

   నగతానే యరెతడు నడపనఁ గదే
   మొగమోట సిగద్గీల ముచచ్చెటల యగద్గీల

   సొగటల మాననఁ డిద చొకక్కనాథనఁడు
చ. 2:    పనిలేని పతతము పపైకొతటే పతతమటూ

    నినుపల యివ రెతడు నెరపనఁ గదే
   తనివోని యాసల తబబ్బుబుబ్బుల బాసల

   చొనిపీ నటూరకె నాతో చొకక్కనాథనఁడు
చ. 3:   పానుపపపై జోడుల పలరతవాడుల

    నానానఁట యివ రెతడు నడపీ గదే
    పూనిన శ్రీవతకటాదిద్రినుతడి వచిచ్చె ననునఁ గటూడె

 సటూనాసత్తి సగరనఁడెపైన చొకక్కనాథనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 50-3 పాడి సత: 17-298
పలల్లవ:     మానెనఁ బోరా మాటల కినఁక నేల, నీక

   దన నెగద్గీవుత తలియుము గాకా
చ. 1:     సారె సారె సాదితచ నేటకి రా, నీవు

   గోర గీరిననఁ గోపతచనఁ దగదా
    నేర మేమెపైన నే నీకనఁ జేసితనా, నీవు

  బీరమాడిననఁ బెననఁగితనఁ గాకా
చ. 2:    చాలనఁ జాల జతకితచ నేనఁటకిరా, నీవు

  నాలినేసిన నవవ్వెనఁగనఁ దగదా
   నీలవరరనఁడ నే నీకనఁ బగదాననా, నీ

   పోలికెల చటూచి పొమత్మితటనఁ గాకా
చ. 3:    నీక నీకే నిజబాస లేనఁటకిరా, నీ

   కానఁకమే నతట కరణతచనఁ దగదా
  చేకొనరా రత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడా, నీవు

   జోక గటూడనఁగనఁ జొకిక్కతనఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 50-4 ముఖరి సత: 17-299
పలల్లవ:     చెపప్పున టట్టిలల్ల వతటేనఁ జేసునఁబో తాను

   యిపప్పుటనుతట నేల యినఁకమదనఁ గాకా
చ. 1:      కానీ లేవ యతదు కేమ కెపైతలక వచెచ్చెనా, నే

  నానుపమాట లడితే నవువ్వెనఁబో, తాను
     మాన నీవ యేరపడ మానితే నేనఁగా దనేనా
   కోనలనఁ గమత్మిర వనఁడుకొనవదుద గాకా

చ. 2:     చాల లేవ యితతలోనే సనన్నలక వచెచ్చెనా, నేనఁ
  బోలిక లఱనఁగకనన్న బొతకనఁబో, తాను

     మేలలే తా నత దవవ్వెరిమే నతటనానఁ గానఁదనేనా
    వాలి యా యతగలితో రావదదనేనఁ గాకా

చ. 3:    ఆడనే వనయము లతదులక వచెచ్చెనా
    మేడలో నేనొతట నుతటే మఱనఁ బో, తాను
    వడుకల యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డిటల్ల గటూడె

     పాడి పతతా లతచ నేల బడినుతడునఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 50-5 పాడి సత: 17-300
పలల్లవ:     మగవ నీ కెదు రేద మాటలడనఁబోతేను

  పగటచిలకలను పలకల దరిగే
చ. 1:       చకక్కని వదన మది సారెక నీ వతత్తినఁ గాను

  చకక్కలరాయని సటూట దరిగె
   యకక్కడో నీవు చటూడనఁగ ఇతచవలతునితటూప

    వుకక్కమరి కొటట్టినఁ గొనను వానఁడి దరిగే
చ. 2:     పయతదే బయల చేసి పగటల నెరపనఁగా

  కొయతజకక్కవలలోనే గటట్టి దరిగే
     వయతనే నీ బొమత్మి లరిచ్చె వరపల చటూపనఁగాను

 తయతవలతునివతటతీప దరిగే
చ. 3:     తళకన నవువ్వె నవవ్వె తముత్మిలము సేయనఁగాను

  తలప వనెన్నలలోనితేట దరిగే
    వలిసి శ్రీవతకటేశ వురముపపై నెకక్కనఁ గాను

    కలికి మెఱనఁగల కళ లలల్ల నఁ దరిగే



  ప శస్కృ రేక: 50-6 రామకిగయ సత: 17-301
పలల్లవ:      వదుద వదుద కొతత గటట్టి వల నితకాను

 పదదరికేలపతని పేరణవటట్టికరే
చ. 1:     తలనఁపే కలిగితేను తా నితదు రానఁడా

    అలరి చెలల సారె నతప నేల
    నలగడ నాటకము నడపీ నితతే కాక

    తలిస తలిసనఁ బని తగ నాడితచకరే
చ. 2:     పలకలే నిజమెపైతే పకక్కన తా నాగడాల

  చలివనఁడిచటూపనఁ గనున్నసనన్న లేలే
   వలవనిజోలి దవవ్వె వతతలనఁబెట ట్టినఁ గాక

     నిల నిల చాలనఁ జాల నితద వయితచకరే
చ. 3:    తారకాణ లపైతేను తగనఁ గనఁగిలితచనఁడా

   నేరపల కొతతవడి నిలవ నేల
      య రీత శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి ననున్ననఁ గటూడె

    కూరిమతోనఁ దకక్కనఁ గొతట కొలనఁది వటట్టికరే



  ప శస్కృ రేక: 50-7 శతకరాభరణత సత: 17-302
పలల్లవ:    రతగ రతగ రతగపత రతగనాథా, నీ

  సితగారాలే తఱచాయ శ్రీరతగనాథా
చ. 1:    యేపొదుద నఁ బవవ్వెళతచి యితతులబోగము నీక

    రానఁప గొల వపప్పు డోయి రతగనాథ
  పానఁపసజజవటూనఁదనుతడి పచిచ్చెవరహము నీక

    పో పో వయాతళ యపప్పుడో రతగనాథా
చ. 2:     తత నేడుగోటలలో తగ సనన్నలే నీక

   రత జలకే లపప్పుడు రతగనాథ
   కతలప నగరిలో కతటనమాటలే నీక

   హితవపై వదివసతత మెనన్నడో రతగనాథ
చ. 3:    కోనేటరతగమున కాతతపపై పాదాల చానఁచి

   రావు పో వకక్కడికిని రతగనాథ
  శ్రీవతకటాదిద్రివటూనఁద చేకొని నిలిచ్చెతవ

    యేవళ చటూచిన నీవ యిట రతగనాథా



  ప శస్కృ రేక: 61-1 మలహరిసత: 17-303
పలల్లవ:      ఆయ లేరే యేమ చెపేప్పు రాతనిసుదుద ల నాక

     తాయి మకక్కళలే కాక దయ గదాద తనక
చ. 1:     కనున్నలనఁజూడనే పటట్టి కానఁకల సేయనే పటట్టి

     యినిన్నటా తా ననున్ననఁ గటూడే దపప్పుడో కాని
     సనన్నల సేయనే పటట్టి చవుల చటూపనే పటట్టి

     వనెన్నల బాయిటకి రా వళ లేదు తనక
చ. 2:      నవువ్వెల నవవ్వెనే పటట్టి నాలి సేయనే పటట్టి

    యివవ్వెల ననున్ననఁ గటూడేది యనన్ననఁడే తాను
    పవువ్వెల వయనే పటట్టి బుజజగితచనే పటట్టి

      పవవ్వెళతచనఁ బొదుద లేదు పను లే లే తనక
చ. 3:     మాటలడనే పటట్టి మనసు చటూడనే పటట్టి

    యటననఁ గాల దొకేక్కది యనన్ననఁడే తాను
   పాటతచి శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్న నురముపపై
    తేటలగా నెకిక్కతచక దితచ నెడ లేదు



  ప శస్కృ రేక: 61-2 ముఖరి సత: 17-304
పలల్లవ:     పటట్టిరెపైరి గా మముత్మి బడనఁతుల వదదనుతడే

    వటట్టి చేముటట్టి సరసా లొదదతటనఁ గా
చ. 1:    పవువ్వెలచెతడున వసి పపొప్పుడివాయల బడ

    నొవవ్వె బడే వలే కనున్నల దిటట్టి తా
  అవవ్వెలివవ్వెలిమోములపై యలిగిత రిదదర

     నవవ్వె నవవ్వె జగడాల నడుమనే వచెచ్చె గా
చ. 2:     పకక్కన నాతని నాడి పత మాటాడితచకొని

  చెకక్కచేతచితత లేలే సిగద్గీపడుతా
   మకక్కళతప మతకలతో మాటలడ రిదదరను

     వకక్కటపై యుతడుతడి మక నోరటల వచెచ్చె గా
చ. 3:      కచిచ్చె కొనగొతగ వటట్టికొపప్పు జాఱ ది యితతచక

    పచిచ్చెగా గోపతచే వలే పగ చాటతా
     యిచచ్చెక డెపై శ్రీవతకటేశ డిటేట్టి నినున్న గటూడె

    మచచ్చెరము లితదా కా మానకతడె గా



  ప శస్కృ రేక: 61-3 ముఖరి సత: 17-305
పలల్లవ:      చెలియ పాబ్రాణనాథ నాకనఁ జెపప్పు నేమ మాపదానఁక

      తలనఁప దలనఁప నేకమాయి తమక మతక నిద పో
చ. 1:     ఆయ మెఱితగి మాటలడి అతవమనము గరనఁచె

     కాయ మతట కళల రేనఁచకడమ నీదే పో
       చాయ చటూప చనవు లిచిచ్చె సరవు లలల్ల నీక నడప
     చేయి చానఁచి కౌగిలితచచేనఁత యితక నిద పో

చ. 2:       వళఱితగి నవువ్వె నవవ్వె వలనఁది నినున్న మరగనఁ జేస
      తాలి మలరనఁ జెకక్క నొకక్క తగవు నీద పో
      కేల గేలనఁ గీలకొలిప కెరలి యాకె పగయము చెపప్పు
     మేల చటూచి యాగణముల మెచచ్చెవలయు నీవ పో

చ. 3:     చవ యఱితగి సరసమాడి సకియ నీదుమదనఁనెరగె
    యివల రతులనఁ దనుపవలయునెఱక నీద పో

     జవళ శ్రీవతకటేశ సరగ నాప నినున్ననఁ గటూడె
     తవరి యాకెయలప దరచ్చెతలివ యలల్ల నీద పో



  ప శస్కృ రేక: 61-4 దేసాళత సత: 17-306
పలల్లవ:     దరలో నెఱనఁగ మమత్మి తగవు లిటవతటవ

  తరణకే తలసును తఱవాతపనుల
చ. 1:     చెలిమది మదినుతడి చెకక్క లేమటకి గిలల్ల

  కెలసినఁ యాతనఁడు గోపగితచకొననఁగా
   వలిసి త నన్ననరాదు పూరకనన్నమగవాని
     తలనఁచి తడవ నెల తా నలగ నేల

చ. 2:       అటేట్టి నవవ్వె నవవ్వె పత నాన లేమటకినఁ బెటట్టి
  దిటట్టితనాన నాతనఁడు దిటట్టినఁగాను

     వటట్టి తన కితతపైతే వదదనుతడ పతతోనఁ జేయి
    ముటట్టి సరసము లేల ముతగోప మేల

చ. 3:     కౌనఁగిట శ్రీవతకటేశనఁ గళ లేల తానఁకితచె
   పీనఁగచ నాతనఁడు వటట్టి వటట్టి కోనఁగాను

   రానఁగిన రతులలోన రాజవల నునన్నవాని
    వనఁగి యలయితచ నేల వనఁడుకొన నేల



  ప శస్కృ రేక: 61-5 పాడి సత: 17-307
పలల్లవ:    ఎతత వడుకో మోహ మెటవతటదో

   చెతతలను తనరాక చెపప్పుక మనీని
చ. 1:   వనెన్నలబాయిటనుతడి వభునిపపైనఁ బదముల

   సనన్నప టలనఁగనను సత వాడనఁగా
 కనున్నలను నపప్పుకొతటాగకక్కననాతనఁడువచిచ్చె

    సనన్న సేసనే చెలల చాటన వతటాను
చ. 2:   శితగారవనములోన చెలలతో రమణునఁడు

  అతగవతచిన ముచచ్చెట లడుకోనఁగాను
    యితగితాననఁ దానె వచిచ్చె యితకా నడుగమతటా

   అతగనల నెచచ్చెరితచి ఆడనే దానఁగీని
చ. 3:    తరణ శ్రీవతకటేశనఁ దలనఁచి కపప్పురవడె

   నురిది నుపార మచిచ్చె యతదుకోనఁగాను
     గరిమె నాతనఁడే వచిచ్చె కని కౌనఁగిలితచి కూడె

  పొరి నాకెగణములే పొగడుకొతటాను



  ప శస్కృ రేక: 61-6 ధనాన్నశి సత: 17-308
పలల్లవ:     చేరి తానఁ జెపప్పునటట్టిలల్ల జేసేనఁ గాని

     పేర కచిచ్చె మా యితటకినఁ బలవకే యాతని
చ. 1:    యవవ్వెరితటనఁ జూచినాను యేరటూపపై వునాన్ననఁడో

  యివవ్వెలనఁ గమలసతయితట నునాన్ననఁడో
   మవవ్వెప పాలజలధి మామయితట నునన్నవానఁడొ

     రవవ్వెగా వదకి తేరే రమత్మిని మా యితటకి
చ. 2:    గకక్కన పగహల్లదుకనఁగా కతబములో నునన్నవానఁడో

    పకక్కట కావులనఁ గావనఁ బోయి వునాన్ననఁడో
   చికిక్కతచక గోపకలచర లతట బోయినానఁడో

     దికక్కల వదకి తోడి తేరే మా యితటకి
చ. 3:    అలల్లదే రేపలల్లలోన నాడనఁబోయి వునాన్ననఁడో

   యిలిల్లద సతనఁ బెతడాల్ల డ నేగినానఁడో
   వలల్లనే శ్రీవతకటాదిద్రినుతడేట దపైవము నేనఁడు

    వులల్లసాన వచేచ్చెసనే వునన్నత మా యితటకి



  ప శస్కృ రేక: 62-1 పాడి సత: 17-309
పలల్లవ:    అడిగితే నేమనునో అడుగకనాన్ననఁ బోదు

   వుడివోని తలనఁపోనఁత నునన్న దేకారణమో
చ. 1:   బతగారమేడకతబము కౌనఁగిలితచి పటట్టి

   అతగన తా నిలచనన్న దపప్పుటనుతడి
   తొతగి చటూచినమాతో మాటలడ దిదే

   అతగవతచినటట్టి పరా కది యటవతటదో
చ. 2:     గోడలపపై చితత్తిరవు కోరి కోరి చటూచకొతటా

    వాడుదేరి శిర సటేట్టి వతచి వతచి
     వడెము చేత కిచిచ్చెన వలనఁది యతదుకో దిదే

    యేడ నునన్నదో చితత్తి మెనన్ననఁడు నెఱనఁగము
చ. 3:     చేతలోనఁ దామెరపవువ్వె చెలి గోర నెతుత్తి తాను

   ఘతనఁ దన లోలోనే కరనఁగనఁగాను
    యతల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచేచ్చెసి కూడె

    చేతనె ఆతని మెచచ్చెనఁ జెలికే తలసును



  ప శస్కృ రేక: 62-2 రామకిగయ సత: 17-310
పలల్లవ:      వదదనన్న మాన వపైత వాని నిటట్టి చెనకిత

   చదిదజగడాల నేనఁడు సరివచెచ్చె గా
చ. 1:      అపప్పుడే నే నతటనఁగా ఆతని మన మేమనన్న

   చెపప్పునవారినే తటట్టి చెనకీ నని
     తపప్పు తనవళళ్ళనఁ గల తగ దనన్నవారి నెలల్ల

  దపప్పుదాన నాయాలకనఁ దసనని
చ. 2:     తారకాణ వదదతటనఁగా తానే వానఁడు కలల్లకెపైనా

    కోరి నాపపై నాన వటట్టి కొనీ నని
    దారి దపప్పుక వుతడినా తనమాట గెలచ్చెదానఁకా
    పొరి పొరి యాడనెపైనా బొతకీ నని

చ. 3:    కోపగితచక మతటనఁగా గఱియపై నిలిచితేనే
    చేపటట్టి వాడనఁ బలిమ సేస నని

   యేపన శ్రీవతకటేశనఁడెతదుబో నిక కూడె
    యేపొదటూదనఁ బాయ మతక నిదదరము నొకక్కటే



  ప శస్కృ రేక: 62-3 ముఖరి సత: 17-311
పలల్లవ:     ఏమ నెఱనఁగనివారి నెతత కెతత సేసేవు

     నేమ మేమ దపప్పునాను నీది గాదా దోసము
చ. 1:     చెలియ మాటన నుతడి సిగద్గీవడియునన్న యితత

   అలరి రమత్మిని నీపపై నానవటేట్టివు
   మొలకవయసుతోడి ముదదరా లే మెఱనఁగను

     నెలకొని రా దినఁక నీది గాదా దోసము
చ. 2:    మగవతల వతచక మతచముపపై నుతడనఁగాను

   దిగవ నిలచతడి బోధితచ వచేచ్చెవు
  చిగరనఁగానఁకలతోడిచినన్నది యే మెఱనఁగను

     నిగిడి యేమ సేసినా నీది గాదా దోసము
చ. 3:     మాటలడనఁ గొతకి సత మౌనముతో నుతడనఁగాను

   తేటల నాకె నీపయికినఁ దసుకొతటవ
     గాటప శ్రీవతకటేశ కాల దానఁకనఁ జేయి దానఁక
    నీటననఁ గితదుపడితే నీది గాదా దోసము



  ప శస్కృ రేక: 62-4 పాడి సత: 17-312
పలల్లవ:    ఇతత యఱనఁగకవునన్న వనఁట పొతదుల

  చితతామణుల నుతడి చెలలకరణల
చ. 1:    యడసిన పగయురాల యితటకివచచ్చెటే పో

  తొడరి వలపనకనఁ దుదిపదము
     కడనఁగి యపప్పుట నాకె కనున్నలనఁ జూచటే పో

   వడినఁ దనపాయము వనెన్న కికక్కటా
చ. 2:    మచిచ్చెకెపైన తనకాతత మాటలడినదే పో

  వచిచ్చెరతులసొబగ పతట వతడుటా
    గచచ్చెల నాకె దగద్గీరి కౌనఁగిలితచటే పో

  ముచచ్చెటల మొగజనత్మిమునక శేఖరము
చ. 3:     ముతచినటట్టి తనసత మోవతీప లిచచ్చెటే పో

 నితచినకోరికలక నిచచ్చెవతదుల
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ నీప యిటట్టి కలసను

   మతచినతమకముల మేల మనఁది మేలలటూ



  ప శస్కృ రేక: 62-5 సామతతత సత: 17-313
పలల్లవ:      ఇతతులము నేమా మ మత్మిదదరి గటూరచనఁ బటూనఁట

    వతతుకెకిక్కనటట్టి మ మ వయసులే పూనఁట
చ. 1:    పాయరాని మోహముల బలవపై నిలపటక

   సయగప మలోని చటూపలే పూనఁట
    కాయమునఁ గాయము సనఁకి కరనఁచేయతదుక నెలల్ల
   ఆయములపై లతకెలపైన ఆధరములే పూనఁట

చ. 2:    గచచ్చెలపై యదలోనఁ దమకముల రేనఁచటక
   మచిచ్చెకె మలోని యడమాటలే పూనఁట
    యచిచ్చెన యదిట సిగద్గీ యితచకతతానఁ బోవుటక

  ముచచ్చెటలడేట మముదములే పూనఁట
చ. 3:    పగయముతో రత మముత్మినఁ బెననఁగనఁజేయుటక

  నయగారితనముల నవువ్వెలే పూనఁట
    నియత శ్రీవతకటేశ నెలనఁత నీ కూటమకి

  భయములేని సరసభావములే పూనఁట



  ప శస్కృ రేక: 62-6 కేదారగళ సత: 17-314
పలల్లవ:    ఇదదరిజాణతనము లేమ చెపప్పుద మమత్మి

     గదదరి య సేత లతదునఁ గనన్నవ కావు
చ. 1:     చెలి దనపతరటూప చితత్తిరన వాబ్రాసి మోవ

    బలసనఁక లట వాబ్రాసి పకపక నవవ్వెనఁగా
    చెలవునఁ డతతటలోన చేత కడిడ దసుకొని

  తలిరనఁబోనఁడిరటూప తగలగా వాబ్రాస
చ. 2:      అతగన వభుని పేరి యానఁటదానినఁ జూచి చటూచి

   సతగతగాని తుచాచ్చెల నాకె నాడనఁగా
   ముతగిటరమణునఁ డా ముదిత చెలలమనఁద

  యతగిలితముత్మిలము వయితచెనఁ గదరమాత్మి
చ. 3:   పడనఁత శ్రీవతకటేశపావురమునఁ బాదముననఁ

  జిడిముడినఁ దానఁకితచి చెనకనఁగాను
    కడనఁగి యాకె నతనఁడు కలసి యితతచిలక

  బడిసివసి తనపతతము చేకొనెను



  ప శస్కృ రేక: 63-1 శదదవసతతత సత: 17-315
పలల్లవ:     మేల మేల యిదదరెపై మేకలకే సేవచేసి

  గోలతనము మానిత గోవతదనాతచారి
చ. 1:    చపప్పుడుగా దేవునికే సారెనఁ బాదములొతత్తినఁగా

   కొపప్పు జారెనఁ గదవమత్మి గోవతదనాతచారి
    ముపప్పురి నాతనఁడు నీమోము చటూచి నవవ్వెతేను

  కపప్పుళతచె పతజెమట గోవతదనాతచారి
చ. 2:    సతగత నాతనితోడ సరసము లడనఁగాను

   కొతగ జాఱనఁ గదవమత్మి గోవతదనాతచారి
    అతగవతచి పాదముల నాతనఁ డెతత యదిమనా
   కతగవుగా నీ చనున్నల గోవతదనాతచారి

చ. 3:    యడయక పానఁపసజజ నిదదరనునఁ బెననఁగచ
  కొడుకనఁ గతటవగా గోవతదనాతచారి

   అడరి శ్రీవతకటాదిద్రి నద గోవతదరాజతో
  గొడుగలనీడ నేగె గోవతదనాతచారి



  ప శస్కృ రేక: 63-2 లలిత సత: 17-316
పలల్లవ:   అద వతటశలలోన అలమేలమతగనాతచా

  రెదుట శ్రీవతకటేశ కితవపైనయటల్ల
చ. 1:     వతడిపపైనఁడిచటల్లలో వరె వరె కూర లలల్ల

    వతడితచి దొతత వటట్టితచి వదద నుతడి
  కొతడలపొడవుగానఁగ కోటబోనా లపరతజి

   కతడలనఁ గమత్మిరితపతచి కొలవపై కూచతడ
చ. 2:    పానకాల శిఖరల పటకతపనఁ గొపప్పురల

   పూని వాసనలగానఁగ పవువ్వె గటట్టితచి
    వానినే నీలపనఁ జటట్టి వములనే నితచి నితచి

  ఆనితచకొని వడిడతచ నాయతత్తిపడని
చ. 3:      అతదాల గలల్ల రననఁగా నడుగల పటట్టి పటట్టి

   వతదు లలమెలమతగ వళ వళను
   చెతది శ్రీవతకటపతకి చేతులకనఁ గడిగడి

    అతదియిచిచ్చె పొతుత్తి ననఁ దా నారగితచి నదివో



  ప శస్కృ రేక: 63-3 లలిత సత: 17-317
పలల్లవ:      అపప్పుట లేదని బొతకే వా సుదిద నీవు

     చెపప్పు నేల నీక నివ చెలల్ల బడి గావా
చ. 1:    మకక్కవతో నాపతొడ మాటలడవా యపప్పుడు

    చెకక్కచెమట నీ గోరనఁ జిముత్మితా నీవు
    అకక్కడ నేమో సుదుద లడుగతా నుతడవా

  తకక్కముతాతలచికక్క దిదుద కొతటా నీవు
చ. 2:     ఆదరితచి యాకెమోము అపప్పుడు చటూచి నగవా

   గాదిలి పయతదకొతగ గపప్పుతా నీవు
    సేదదేర బుజముపపైనఁ జేయి వయవా నీవు
   ఆదసనఁ బచిచ్చెమాట లడుకొతటా నీవు

చ. 3:     నిలచతడే కౌనఁగిలితచి నీవు మోవ యియతవా
    పలమార నాకె చేయి పటట్టి తా నీవు

    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   అలమేలమతగ నని యతగవతచి నీవ



  ప శస్కృ రేక: 63-4 మతగళకౌశిక సత: 17-318
పలల్లవ:     ముతచిన సతతసమున మోహితచ టతతే కాక

    యతచి వని గణముల యేమని పొగడుదు
చ. 1:     యిటేట్టినేనఁ బొయేతనతటే నితటదానఁకా నతప వచెచ్చె

   యటట్టి మఱవవచచ్చెనే యతని మేల
     పటట్టి తానే ననున్న పలల్లకి యకిక్కతచెనఁ దాను

    నెటట్టిననఁ దన ఋణ మెనిన్నటనఁ బాయు నాక
చ. 2:      చేరి నేను మొకక్కగాను చేతు లతత్తి కౌనఁగిలితచె

    వరకే వనినఁ బాసి యటట్టి తడుదు నేను
     గారవాన నే రానఁగా కలసొముత్మి లలల్ల నిచెచ్చె

    మేరతో వని మనన్నన మెచచ్చె కెటట్టి తడుదునే
చ. 3:      అతతలోనే నతపవచేచ్చె నతటే నా యితటనే వుతడె

    యితత వాని కపచార మేమ సేసేనే
    మతతనాన నలమేలమతగను న నిన్నద కూడె

   బతత శ్రీవతకటాదిద్రిపత నెతత మెతుత్తి నే



  ప శస్కృ రేక: 63-5 ముఖరి సత: 17-319
పలల్లవ:     మామాట సరక గాదు మగవ నీక

   కామతచినాతనఁడే నినున్ననఁ గరనఁగితచ లేవ
చ. 1:     పొతుత్తి కనఁ బలిచ వానఁడే పోవ పతవదిదకి

   అతత్తిల నీవు రాక ఆరగితచనఁడు
    వతత్తి బుదిద చెపప్పుతేను వదిదవారినఁ గోపతచేవు
     బతత్తి గలతనఁడె వచిచ్చె పటట్టి తీస లేవ

చ. 2:    తనమనఁద నానవటట్టి దగద్గీరి మాటాడనే
  నిను నటూరడితచదానఁకా నిలచనాన్ననఁడే

    యనయితచి చెలలతో నెకక్కడు పతత మాడేవు
    చనవు గలతనఁడే నీ చలివాపీ లేవ

చ. 3:     కొతగ వటట్టి తీసని కూచతడవ వదద
    చెతగట నీవు రాకనన్న చినన్ననఁ బోయని

     ముతగిట మామోము చటూచి ముసిముసి నవువ్వె నవవ్వె
   నెతగిలిమోవ శ్రీవతకటేశనఁ డిచేచ్చె లేవ



  ప శస్కృ రేక: 63-6 సాళతగత సత: 17-320
పలల్లవ:   ఇతదానఁకా నెఱనఁగమెపైమ సుదుద ల

   వతదువల నితనికి వడుక లివ
చ. 1:     కపప్పురకాప చాతేర కడనఁగి య దేవునిప

   దపప్పుర మతనిమేను తలల్ల బారదా
   చెపప్పునఁగ నవువ్వె నితనఁడు శేవ్వెతదవ్వెపాననుతడే
   యపప్పుట గరతులక నమర నిధి

చ. 2:    యేలే తటట్టి పణునఁగ యతనిపపై నితచేర
    వాలి మబుబ్బుల కవశీ వనెన్న మేనను
  ఔలే చనఁకటతపప్పుఅలల్ల రేపలల్లవాడల
   ఆలరెపై చేసేనానఁట కమర నిది

చ. 3:     అలమేలమతగనఁ దచిచ్చె అరతనఁ గటేట్టి రితని
    కెలమ మే నెలల్ల సొముత్మి లిరవాయను
   బలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిపత యతనఁడు గనక
    చెలనఁగి సితగారముల చెలల్ల నమాత్మి యపప్పుడూ



  ప శస్కృ రేక: 64-1 భౌళ సత: 17-321
పలల్లవ:     ఇతచకతత పతనఁ బాసి యతత సేసేవ

  మతచముపపై నుతడనఁగా మతకనఁదనమునను
చ. 1:    యితచవలతుబాణము లితత నీ కనున్నలలోన

    నితచకొనె సారె నేల నిటనఁ దొకేక్కవ
   పతచనునన్న జకక్కవల పయతదలో నుతడనఁగానే

  కతచపటటూరప్పుల నేలగాలినఁ బుచేచ్చెవ
చ. 2:    తోరప నీ కొపప్పులోని తుమత్మిదబలగముల

   సారె జాఱనఁదోసి యేల సడినఁబెటేట్టివ
   నారకొనన్న చితతతోడ నడపల హతసలను
    నేరపననఁ గాళళ్ళ నేల నేలనఁ బామేవ

చ. 3:     గతత్తిపనఁ దగెవతట కోమలప నీ మేన
   ముతత్తిపనఁ బులక లేల మోపగటేట్టివ

    హతత్తిన శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనే నినున్ననఁ గటూడె
   కతత్తికమాట కోవలగ టేట్టిల సేసేవ



  ప శస్కృ రేక: 64-2 పాడి సత: 17-322
పలల్లవ:     ఎకక్కడి మాయమస్కృగ మేల తమత్మితట నేను

    అకక్కడ నా వలల్లనే యపరాధ మనుమ
చ. 1:      రామునఁడెనన్ననఁ డితదు వచచ్చె రావణు నెనన్ననఁడు చతప

   నీమాట హనుమతత నిజమా యిది
     యేమని ననున్ననఁ దలనఁచ యటల్ల నునాన్ననఁడు తాను
   ఆమాటే యితకొకక్కపరి అడిగేనఁ జెపప్పుమా

చ. 2:    యటవలనఁ బొదుద వగ నినకలేశవ్వెరనక
  నీటన ననున్ననఁ బాసిననాటనుతడి
     కటకట తనున్ననఁ బాసి కతట నే నినిన్నయును

     యిటవల దపైవ మాయ యితత ననున్ననఁ జేసనఁగా
చ. 3:     వుతగరము పతత్తితచెను వునన్నదిగా కస్కృప నాపపై

    కతగిన పగెలల్ల నీనఁగి కెపైకొనె ననున్న
    కతగగ శ్రీవతకటాదిద్రి రఘపపత ననున్ననఁ గటూడె

   యితగితాన నయాధత యేలనఁగా యిపప్పుడు



  ప శస్కృ రేక: 64-3 సాళతగత సత: 17-323
పలల్లవ:   పదుగర నితటలోన బలవతతులే

    యదుర మాటాడ రాదు యేమ సేయవచచ్చెను
చ. 1:    తపప్పుక చటూచేటవార తల దసుకొనేవార

   యపప్పుడు నావదిదవార యితద రితదరే
  తపప్పుటమటూతులవార దేహము దానఁచేటవార

    చెపప్పుబోతే పస లేదు చెలల్లనఁబో సతసారమా
చ. 2:    చేతుల చానఁచేటవార చెపప్పుతే నలిగేవార

  పోతరితచి మావార పోటబతటేల్ల
  జాతరాజనాలవార సతుల వదకేవార

   జీతమతతా రొకక్కమాయ సేయవో సతసారమా
చ. 3:    సిగద్గీ వడిచినవార చెతగి సకళతచేవార

  దగద్గీరివారికి వార తమతతవారే
   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డతతా వచారితచకొని

     తగద్గీ మొగద్గీ లలల్ల నఁ బాప తగనే సతసారమా



  ప శస్కృ రేక: 64-4 వరాళ సత: 17-324
పలల్లవ:     ఇతతరో నీ వునన్నభావ మెటట్టి చటూతునే

     పతతప నీ తప సితక పతడు టనన్ననఁడే
చ. 1:    చెలిమనఁద నొరగతడి చెకక్కమనఁదనఁ జేయివటట్టి

  వలపవదన నేల వసివాడవ
    యలమనఁ జెఱకవలల్ల యకక్కవటట్టి యేయనఁ జొచేచ్చె

  వలరాచపగ యటవల నీనఁగెనె
చ. 2:     తమత్మిమోము గడు వతచి తతత్తిరాలే పచరితచి

   వుమత్మిచెమటల నేల వుసుత్స రనేవ
     దిముత్మిల యాసల రేనఁచి తేనెల మోవ నటూరితచె
   యమెత్మిల జవవ్వెనభార మెటట్టి మోచేవ

చ. 3:     పొతది కలవల పోసి భోగితచేపానుప చటూచి
    యితదరిలో నీక నీకే యేల వుబేబ్బువ

   బెతది యలమేలమతగ శ్రీవతకటేశనఁ గటూడిత
    వతదు నీ కళలసాతప లతదు దానఁచేవ



  ప శస్కృ రేక: 64-5 సామతతత సత: 17-325
పలల్లవ:     నితదల వసేవు గాక నిజమా యిది

    అతదుకేమ వోరి నీక అయినపాట చాలదా
చ. 1:     చలివలపల నాపపైనఁ జలేల్ల వదేమే వోరి

   వలవటట్టి నీవలప వడుక గాదా
    పలమార నామనఁద పయినఁ జేయి వయకవ

    పలిచి బడడ నిచిచ్చెతే బగతురా వోరి
చ. 2:     వావరినఁ గొపప్పు పూవులవాన చటూప నదేమే

   పూనక పూచినపూవు పొతదులే కాదా
   భావతచి చనున్నల నిమత్మిపతడల్ల నొతత్తికవ

   కావక కాచేకాయల కా పతదునా
చ. 3:      లతమేననఁ గటూడిత వలగ లవునే వోరి నీవు

   వతకనఁబోయిన తీగె వవల గాదా
    రత శ్రీవతకటేశనఁడ రచచ్చె కెకిక్కతచిత ననున్న

  రతరాజవభవాల రచచ్చెనే కాదా



  ప శస్కృ రేక: 64-6 సాళతగత సత: 17-326
పలల్లవ:      నాక నీక నొకక్కరీతే నటనలే వర గాని

     మేకొనన్న నా మన సయితే మకిక్కలి మెతత్తినరా
చ. 1:     అతగనల రతుల నీ యసురసురల చటూచి

   వుతగిట నేనటూ నసురసు రెపైతరా
     చెతగట నీ చెకక్కల చెమటల నేనఁ జూచి

    అతగ మెలల్ల నఁ జెమరితచి యతదుకే కరనఁగిత
చ. 2:     కతదువచేనఁతల నీ కనున్నల యఱఱ్ఱైన చచి

    యితదునే నా కనున్నలను యఱఱ్ఱై నాయరా
    వతదులేని నీమేని వసివాడు లట చటూచి

     అతదప నా దేహము తా నపప్పుటని వాడెరా
చ. 3:     పతతప నీ యాగడప పరవశముల చటూచి

   వతతుక నేనఁ గోపపరవశమెపైత రా
    యితతట శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడనఁగాను
     సతతసాన నేనటూనఁ గటూడిన సరికి సరి యపైతరా



  ప శస్కృ రేక: 65-1 శతకరాభరణత సత: 17-327
పలల్లవ:    చెలల్లనఁబో ఆనఁటదానికి చెలల్ల నా యితత

   పలల్లదమాడే వాతనఁడు పతత మచిచ్చెనాను
చ. 1:     నగతా నాడినమాట నలి నెగద్గీ సేసుకొని

   తగనాడే వది యేమే తలల్లవారదు
     వగటనఁ గోపము నీక వనన్నతోడనఁ బెటట్టి రద

    బగిసే వాతనఁడు నినున్ననఁ బలిచినా రాకా
చ. 2:     పొలసి చేయి వసితే చఱకనె నతటాను

    అలిగి పొయేత వదేమే అటేట్టి లోనికి
     చలమే దపైవము నీక సరి నొసల వాబ్రాసనా
    ములిగే వాతనఁడు నీపపై మోపము చలిల్లనను

చ. 3:    బగద్గీనఁ గనఁగిలితచకొతటే పసికివస నతటాను
   వగిద్గీ మొరవటేట్టి వమే వదిదవారికి

   నిగద్గీల శ్రీవతకటాదిద్రినిలయునఁడు నినున్ననఁ గటూడె
    సిగద్గీవడే వానఁతడు నీ చెఱనఁగ వటట్టినను



  ప శస్కృ రేక: 65-2 సాళతగత సత: 17-328
పలల్లవ:     పటట్టి పననఁగకరమాత్మి పతతోడ చెల లల

   చటట్టిప సటూడుబతటను సటూటకినఁ దేరాదు
చ. 1:     చెలిమ సేయనఁగ వచచ్చెనఁ జేకొని వలవుమతటా

   బలిమ సేయనఁగరాదు పపైపపైనఁ బడి
  వలవు మననఁగవచచ్చె వలననన్నచోటకి

   చలము సాదితచేవానినఁ జాయకనఁ దేరాదు
చ. 2:      మాటలడ వచచ్చెనఁ గాని మన సతదునఁ బారకతడా

    మటూట గటట్టి రా దతనిముతదు ముతదే
    గాటప మనసు మటూట గటట్టివచచ్చె నతదులోన

   నాటకొని పగయముల నార వోయరాదు
చ. 3:    చనప నెఱపనఁగ వచచ్చె సమత్మితతచినచోటకే

   మనవ చెపప్పునఁగ రాదు మాయవారితో
    మనవ చెపప్పునఁగ వచచ్చె మకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ

     డెనస నను నితక నే నెదురాడ రాదు



  ప శస్కృ రేక: 65-3 ముఖరి సత: 17-329
పలల్లవ:    ఎగసకేక్కలకే వచచ్చె నెతత బలవు

   తగనిచేతనఁల చేసి తమకితచనఁ దాను
చ. 1:      వళగాని వళ వచిచ్చె వలనఁ దలప మటచ

    లే లమత్మిని పేరననఁ బలిచనే తాను
    పాలమాలి నిదుద రతో పవళతచి నే నుతడనఁగా

    వోలి సరణగతడల్ల నుతట వతట వసనే
చ. 2:      వాడల దిరిగి వచిచ్చె వాకిటనఁ దానఁ గటూచతడి

   ఆడక ననున్న రమత్మితటా నానవట ట్టినే
    వోడక నే నటూరకతటే వదదనునన్న చెలలచే

     వడెము దపప్పుతచక వ వగ లోను చొచేచ్చెనే
చ. 3:    వతతవాసనలతోడ వచేచ్చెసి ననున్ననఁ గనఁగిట

     యతత వలల్ల ననన్న మాననఁ డెట గటూడెనే
   పతతప శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్న భద్రిమయితచి

    మతతనాననఁ గోప మెలల్ల మఱపతచె నిదివో



  ప శస్కృ రేక: 65-4 పాడి సత: 17-330
పలల్లవ:      సిగద్గీ వడ కేనఁట పని సేసే నేను

    వగద్గీళతచనఁ దగనా వటట్టి నితతే కాకా
చ. 1:     యేడకో నీ వగనఁగాను యితటకి రమత్మినుచను

   కోడెకానఁడ యఱనఁగక కొసరే నేను
    గోడమనఁది సునన్నముల గోర నొలవనఁగానఁ బోతే

    వడేనక నను వవునా వరిగ నితతేకాకా
చ. 2:     అద నీ చకక్కదనాన కాసపడి మోహితచి

   పదరచ నీ కొతగపటట్టి నేను
    కదిసి చెఱక పోలికక వదుర దితటేను

    వదుర దపనా వరిగ నితతే కాకా
చ. 3:     చితత్తిము దలియ లేక శ్రీవతకటేశనఁడ నినున్న

    కొతత్తిరతు లలల్ల రేనఁచి కూడిత నినున్న
    బతత్తిగల నీయతదు బలిమవపై నా వలప
    వతత్తితేనఁ బొలల్లవయతనా వరిగ నితతే కాకా



  ప శస్కృ రేక: 65-5 ఆహిరి సత: 17-331
పలల్లవ:    పకిక్కటవడెము నద చెకిక్కటచేయి నిద

     యకక్కవ తకక్కవల నీ కేల వచెచ్చె నమాత్మి
చ. 1:   వాసననఁగబబ్బులమనఁద వతకలచతదుగ ల పట ట్టి

     రాసకిక్క కొల దరిగె రమణ నీ వలప
     వోసరితచి నీ వభునఁడు వదదనే వునాన్ననఁ డిద

    యసుతోడ నలక నీ కేల వచెచ్చెనమాత్మి
చ. 2:    ముతచిన దేహలతపపై ముతత్తిపరాసుల పట ట్టి

    యతచరాదు పతచరాదు యితత నీ జవవ్వెనమ
    మతచముపపై దిగనఁ డదే మలసని రమణునఁడ

   యితచకతతలోనే బగ వల వచెచ్చెనమాత్మి
చ. 3:   కనున్నలకొలకలనే కపప్పురపతేట పట ట్టి

  చినన్ననాడే చేవదేరె చెలిసితగారము
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్ననఁ గటూడె
   యనన్నరాని నివవ్వెఱగ లేల వచెచ్చెనమాత్మి



రేక: 0065-6సామతతత సత: 17-332
పలల్లవ:     నీక నీకే చెపప్పుకో రా నియతనా

      నాకనఁ జూడ నినున్న నెటట్టి నమత్మి వచచ్చె రా
చ. 1:     చితత్తిరపటాన వాబ్రాసి చికిక్కతచిత నీ రటూప

  అతత్తితచి మనసులోన నచొచ్చెతత్తిత
     యితత్తిల నెతతయినా మాన వతదు నెపైనానఁ దిరిగేవు
    నితత్తిము నీ చేనఁతలక నిజ మేదిరా

చ. 2:     మాటలలో నీ పేర మతతగముగానఁ బటట్టి కొని
   కాటకకనున్నల నీకనఁ గావ లిడిత

   పాటతచి నీవు మానవుపలవతచలనఁ బడక
    కూటప నీ రాకలక గఱ తేదిరా

చ. 3:     నితచిన కౌనఁగిటలో నినున్న రతనఁ గటూడుకొతట
   కతచప మోవపొతుత్తి గలసు కొతట

    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యేలో మెపై మఱచేవు
      పొతచి వతట వతట రాక పో నటట్టి వచచ్చెరా



  ప శస్కృ రేక: 66-1 ఆహిరి సత: 17-333
పలల్లవ:      ఎతత లేదు తన సుదుద లేమ చెపేప్పుది

    చెతత నునన్న చెలలకనఁ జేయి చానఁచకతదునా
చ. 1:     మగవ కెవవ్వెతకో మా టచిచ్చె వచిచ్చెనవానఁడెపై

    నగ నెఱచనఁ గాక నాతోనఁ దాను
    వగర మాటల కెలల్ల వోరిచేవానఁడా తొలిల్ల

    నిగిడి సాదునఁదనాల నెరపీ నే డడనే
చ. 2:    వనిత కెవవ్వెతకో వలచి వచిచ్చెనవానఁడెపై

  మనసురాదు గాక మాటలడను
   చెనకిన యానఁటదాని చేకొను కతడనఁగలనఁడా

   పనిమాలిన బగవు పచరితచ నీడనే
చ. 3:    పడనఁత యవవ్వెతతోనో పతత మాడినవానఁడెపై

    తడవ వచచ్చెనఁ గాక తనతత ననున్న
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డతగవతచి ననున్ననఁ గటూడె

   యడసి నాతో నినాన్నళళ్ళటవల నుతడునా



  ప శస్కృ రేక: 66-2 పాడి సత: 17-334
పలల్లవ:     ఇతతకతట నే మయత నితకా నాక

  వతతసతులపొతదుల వడువవు పోరా
చ. 1:     మాటలే పోటల్లయితే మతదుల చేటనఁడు గావా

    యేటకి పగల చాటే వరా నీవు
     చటకి మాటకి నీవు సేసినటట్టి సేతు గాని
      వాట లేక పతద మాడ వదుద వదుద పోరా

చ. 2:      చలక చల వటట్టితే చికిక్క యడవ చాలదు
   యేలమాతోనఁ బోరేవు యేరా నీవు

     నాలిసేసి మముత్మి నిటేట్టి నవవ్వెతే నవువ్వెదు గాని
     జాళ లేక బొమత్మిరము సారె వయ నేలరా

చ. 3:      కతకనఁ గాళద్గీ గలితే కలవు ముతతకనఁ జెవుల
    వతలనఁ బెటట్టిక కొతగ వడరా నీవు

   యితవుగ శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
     బతమ సుఖము దకెక్కనఁ బతత మచెచ్చెనఁ బోరా



  ప శస్కృ రేక: 66-3 సామతతత సత: 17-335
పలల్లవ:    ఊరకనన్నవారి కేల వుడుకల గటేట్టివు

  సారె సారె నీతోడిజగడాలదాననా
చ. 1:   కోవలకూనఁతలకనఁగా గొణనఁగకొతటనఁ గాక

   ఆనల ని నేన్నడనెపైనా నాడుకొతటనా
    వావాతనఁ జిలకలతో వాదు లడిచిత గాక
   భావతచి ని నొన్నకటపైనానఁ బలికితనా

చ. 2:     దవువ్వెల నుతడినలేటనఁ దపప్పుక చటూచితనఁ గాక
   రవవ్వెల నీ వతటనఁగానఁ బరారెపైతనా

    పవువ్వెటముత్మిల నాటనఁ బోనఁ దోసితనఁ గాక
    కొవవ్వె పల నీ వయతనఁగా కొతగచానఁచకతదునా

చ. 3:      పచిచ్చెగాలి వనఁడినఁ గానఁగ పానుప చేరితనఁ గాక
   యిచచ్చెట నీ వుతడినది యఱనఁగదునా

    గచచ్చెల శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
     మెచిచ్చె గో రటూనఁదితనఁ గాకనఁ మేరల మఱితనా



  ప శస్కృ రేక: 66-4 కాతబోదిసత: 17-336
పలల్లవ:    వదదని మానుపరమత్మి వలదానఁక పొలము

 సుదుద లటూనానల వానఁడిచటూపేటవళను
చ. 1:      చితత లకిక్క చిగరల చెలియ గోయనఁ దొడనఁగె

  వతతగానఁ బతనఁ బాసినవరహవళ
     మతతుక వలప వసి మఱి నేరేడు లమత్మిని
  సతతసప టసుకలో చదిదవనఁడిపతడుల

చ. 2:       రేనఁగ లకిక్క పూనఁప లలల్ల రెమత్మి మానఁగవయ జొచెచ్చె
  పానఁగినతమకముల పటట్టినఁగ లేక

     ఱనఁగయపై చెలలనఁ గొటట్టి రావకాయ లేరనఁ జొచెచ్చె
  తోనఁగిన చెలల్ల బడి నీతోడివారిలోనను

చ. 3:      కొమత్మి యశోకము లకిక్క గతుత్తి ల గోయనఁ దొడనఁగె
  కమత్మిర శ్రీవతకటేశనఁ గలసేవళ
    నెమత్మిది నోరటూరనఁగ నిమత్మిల ముతగిట వస

   యమెత్మిలనఁ గటూడిన రత యేకాతతవళను



  ప శస్కృ రేక: 66-5 వరాళ సత: 17-337
పలల్లవ:     కొతడవతటది వలప కోరి యతదుకెపైనా వచచ్చె

    దతడివయసున నీవు తల కేవు సుమత్మి
చ. 1:    దగద్గీరియునన్న వలప తరితీపలపై యుతడు

   కగిద్గీ పాసినవలప కారమెపై తోనఁచ
   వగిద్గీన పొతుత్తి లవల పలివచచ్చెలపై వుతడు
    బగద్గీన నితదుక నీవు భద్రిమసేవు సుమత్మి

చ. 2:    మొలల్లమనఁ గొతత్తివలప మునిముతగిటనే వుతడు
   తొలిల్లట పానఁతవలప దొతతులపై వుతడు
   పలల్లగ రాచవలప పదవులపపై నుతడు

    వలిల్లవర లితదు కెలల్ల వసరేవు సుమత్మి
చ. 3:     తల కెకిక్కనవలప దటట్టిపనఁజీ కటపై వుతడు

  మొలకవలప వానఁడిములల్లయి వుతడు
    యలమతో శ్రీవతకటేశ డు గలస నినున్న

   చలివాస నితదుకనఁగా జడిసేవు సుమత్మి



  ప శస్కృ రేక: 66-6 ముఖరి సత: 17-338
పలల్లవ:     ఏమ చెపేప్పు దమాత్మి యిదదరనఁ గటూడినరత

   దోమటమరబలము దొమెత్మి న టల్ల నన్నది
చ. 1:   కొమత్మికచములమత్మినఁది గోరికొన గఱతుల

   చిముత్మిల నమరె నెనఁడు చెలల్ల బడులపై
    కముత్మికొని యితదుగ నఁడు రెకక్కల గల కొతడలపపై

   వుమత్మిడి వజాబ్రాయుధ మటూనఁదిన టల్ల నన్నది
చ. 2:     అతదపనఁ జెలియతుర మట నిలవున వడి

   పొతదుమాలి వరొకక్క పోలి కాయను
    ముతదరనఁ జతదుగ నఁడు వచిచ్చె మోహరితచితేనఁ జీనఁకట

    పతదయపై వనక తీసి పారినయ టల్ల నన్నది
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చెలినఁ గటూడనఁగా మేన

    వావరినఁ బులక లలల్ల వాము లయను
   సావగాక చెమటల జడివటట్టి కరియనఁగా
    మోవరాని పయిర లలల్ల మొలచిన టల్ల తడెను



  ప శస్కృ రేక: 67-1 ముఖరి సత: 17-339
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకానఁడవు యేరా నీవు

   యితతులతోనే బలిమ యేలరా నీవు
చ. 1:    నొచచ్చెనోవని మాట నోరిలోనే వుతడనఁగాను

   యచచ్చెకొతదు లడవచేచ్చె వరా నీవు
  మచిచ్చెకతోడికోపము మనసులో నుతడనఁగాను

   వచేచ్చెవు వాదులక వదుద రా నీవు
చ. 2:    చిఱచేనఁదులయిన నవువ్వె సలవనే వుతడనఁగాను

   యఱినఁగెఱినఁగి తటేట్టివు యేరా నీవు
   పొఱలేని జతకెనల బొమత్మిలనే వుతడనఁగాను

    అఱ కమత్మి పననఁగేవు అదిదరా నీవ
చ. 3:   కానఁకలపొతదుచటూప కనున్నలనే వుతడనఁగాను

   యేనఁకటనఁ దమకితచేవు యేరా నీవు
    వానఁకల శ్రీవతకటేశ వదద నినున్ననఁ గటూడనఁగాను
    పూకొని మెపై మఱచేవు వుతడుతడే నీవు



  ప శస్కృ రేక: 67-2 సామతతత సత: 17-340
పలల్లవ:     కతకారి వయితవ కానీ లేవ నీ

   గతులలల్ల రతులయతనఁ గానీ లేవ
చ. 1:     సనన్నసేసి పలిచితే సారె సారె నాడనుతడే

    కనున్నల నవవ్వెవు అటేట్టి కానీ లేవ
    యనిన్న పూవుల వసినా నెఱనఁగనటేట్టి వుతడేవు

   కనెన్నవుగా అతదుకేమ కానీ లేవ
చ. 2:     జడిగొన మొకిక్కతేను చనుమొన లిట చటూసి

    కడు బీరా లడేవు కానీ లేవ
     వడినఁ గొతగ వటట్టితేను వటట్టి యాసలే పటట్టి

   కడుపేవు కాలము కానీ లేవ
చ. 3:      చిపప్పుల వఱ వడిగితే చెడడతటట్టి లలల్ల నఁ దిటట్టి

   కపప్పురవడె మచేచ్చెవు కానీ లేవ
     యిపప్పు డిటేట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డ నినున్ననఁ గటూడిత
    కపేప్పువు నీ మోహముల కానీ లేవ



  ప శస్కృ రేక: 67-3 సామతతత సత: 17-341
పలల్లవ:     ఎవవ్వెతక మోహితచినా యిటట్టివ నీ చేనఁతల

    యివవ్వెల నితతేసి చన వచిచ్చెతవా నీవు
చ. 1:    పటట్టితచ దుపప్పుటము బాగగానఁ గచెచ్చెలవోసి

  పటట్టిను వడాడ ణము బలల్లలనటూల
  మెటట్టిన చమాత్మిళగెలమనఁదనుతడే మాటలడి

   తటట్టినఁదరవున నిద తేనఁకవా నీక
చ. 2:   రతగమాణకపటతగరములచేయి చెకక్క మోప

   అతగన కెపైదతడతో నొయతన వరగి
      ముతగిట నీ మోము చటూచి ముసిముసి నవువ్వె నవవ్వె

  అతగడివలప నీక నతతపగయమా
చ. 3:   కమత్మినఁబటూవులకొపప్పుతో కనున్నల వలవయుచ

    దొమత్మిగా ని నిన్నతతలోనె తొడికి పటట్టి
   చెమత్మినఁజెమట కచాలనఁ జితదరవతదర సేసి

   యమెత్మిల శ్రీవతకటేశ యితదుక వచిచ్చెతవా



  ప శస్కృ రేక: 67-4 సామతతత సత: 17-342
పలల్లవ:   తగరానిచోటకి దమసతబులే మేల

   మొగమొగము చటూచితే ముతదువన కౌను
చ. 1:     తపప్పుక చటూచటకతట తల వతచకొతట మేల

   యిపప్పుట యలకల మనఁద నిటల్ల తడునా
   ఉపప్పుటతచి దటూరకతట నటూరకతడుట మేల

   నెపప్పుననఁ గలసినమనఁద నేరతబు లౌను
చ. 2:     దగద్గీరి గొణనఁగటకతటనఁ దలనఁగి పోవుట మేల

   కగద్గీదేరీ నపప్పుటకి కడమ లౌను
    వగద్గీలితచి తగకతట వడనఁగ దపైనతమే మేల

    అగద్గీపనఁ బతతపవళ నట బొతక బరవు
చ. 3:   మతకనఁదనములకతట మతచితనమే మేల

  వతక లొతేత్తిటవళ వాతడౌల్లను
  అతకెలనే శ్రీవతకటాదద్రిశనఁ గటూడితవ

    పొతకమగ చెలియ తలపోనఁత లప డౌను



  ప శస్కృ రేక: 67-5 సామతతత సత: 17-343
పలల్లవ:    మనసు లేకములపైన మనలోని వలపలక

    తనివ దరచకొననఁగ తరి నేనఁడు గదరా
చ. 1:    యేకతతబుననఁ గటూడి యిదదరము నొకరొకర

    జోక నెవత్మిము లట చటూచి చటూచి
    వాకచిచ్చె గఱిదానఁక వలప పపైనఁ జలిల్లనను
  కెపైకొనుచ లోలోనె కరనఁగతగవలరా

చ. 2:      బుజముపపైనఁ జేయి వసి పొతచి మరత్మిము లతట
  గజరనఁగోరికలచేనఁ గరనఁచి కరనఁగి

    భజననఁ గొనగోరనఁబెపైపపైనఁ గొపప్పు గడు దువవ్వె
  గజగజలనఁ దుదమాట గొణనఁగతగవలరా

చ. 3:   చెలనఁగి వజనగరప సితగారవనములో
  వలయునఁ గోనేటనఁ శ్రీవతకటేశ

   కొలనఁది మరినవడక్కనఁ గటూడితమ యిదదరము
   యిల మనఁద మనభాగత మెతచతగవలరా



  ప శస్కృ రేక: 67-6 సామతతత సత: 17-344
పలల్లవ:    ఆకెనేపో నే నడిగే నతదరిలోన

   యేకతాన నినున్న భమబ్రాయితచెనఁగా వభునఁడా
చ. 1:    సారెనఁ దురమొకచేతనఁ జకక్కనఁ బెటట్టి కొతటానే

  వోరగతడల్లనే చటూచె నొకలేమ
    గీరనఁ దిరమణ గోరనఁ గెరలి దిదుద కొతటానే

   ఆరయ నీతో మాటలడెనఁగా వభునఁడా
చ. 2:     చెచెచ్చెర నుదాద ల మెటట్టి చెలిపపై నొరగకొని

   అచచ్చెనాడె నిమత్మిపతడుల్ల ఆ యితత
  కచచ్చెముతాతలపయతదకొతగ ముతజేతనఁ జటట్టి క

   వచచ్చెనటూరపల నినున్న వసరెనఁగా వభునఁడా
చ. 3:     ఆడపచెల లిచేచ్చెట ఆక చేత నతదుకొతటా

   వడవడగా నవవ్వె వలనఁది నీతో
    నడుమ శ్రీవతకటేశ ననునఁ గటూడితవ యడ

    నోడిగితచ నా పేర మోచెచ్చెనఁగా వభునఁడా



  ప శస్కృ రేక: 68-1 శతకరాభరణత సత: 17-345
పలల్లవ:    తలిసితమ నీసుదిద దేవరవు గదరా

    అలవాట లేదు మాక నతతటనే చాలను
చ. 1:       పపై కొనేవు తమకితచి బతత్తి నాపపై నెతత లేదు

    యేకడకో పోనఁ దలనఁచి యితతే కాకా
     కోక గపేప్పువు నా మదనఁ కూరిమ గలటాల్ల నే

   చేకొని ననున్న నిదద్రివుచెచ్చెకొరకే కాదా
చ. 2:      యిద వడె మచేచ్చెవు యేవ ననకతడా ననున్న

  మదన మెతత్తితచేట మతదదిగాదా
   యదురగా సొముత్మిల వటేట్టి వవగలవానివల

     మొదల నాపపైనఁ బెదద మోప గటట్టినఁ గాదా
చ. 3:      కౌనఁగిట బగితచేవు కదుద లే నీ పగ నీనఁగి

    ఆగి వరొకతనఁ బెతడిల్ల యాడనే కాకా
    వనఁగక శ్రీవతకటేశ వడుకనఁ గటూడిత ననున్న

    రాగి నా కోపముడిప రకతచనే కాదా



  ప శస్కృ రేక: 68-2 సామతతత సత: 17-346
పలల్లవ:      నీ వతత సేసినాను నే వడువలే గాక

  పూవులోపలిపతద పొసనఁగి పతడవునా
చ. 1:     చిగర చేగవునఁ గాక చేగేల చిగరవురా

     నిగిడి నే వలతునఁగాక నీ వల వలతువురా
    సగము మతచితనాన చవ చేసుకొతదునఁ గాక

    తగిలి నేయి దాగినను దపీప్పు దేరీనా
చ. 2:       నీర కొలనఁది తమత్మి గాక నీర తామెరకొల దవునా

     యేరా నీకనఁ జికిక్కతనఁ గాక యిట నాకనఁజికక్కవురా
  నీరవతకతుతగనెపై నీమనసు గయికొతట

    కూరవతడి కస వర కొలది నుతడనా
చ. 3:      నువువ్వెలలో నటూనె గాక నటూనెలో నువువ్వె లేవ

      రవవ్వెలనే నీవు గాక రతుల నీ కెతత లేదు
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యిచచ్చెట ననున్ననఁ గటూడితవ

    నవవ్వెన మనఁదట నలక నాటకము గాదా



  ప శస్కృ రేక: 68-3 శతకరాభరణత సత: 17-347
పలల్లవ:    దవువ్వెలనే వకచితత దగద్గీరితే నొకచితత

   జవవ్వెనమే తరవులపై సడిబెట ట్టి ననున్నను
చ. 1:     కతదునో వకవళనఁ గనున్నల నా రమణుని

    వతదునొకో వాని సుదిద వనుల నేను
    అతదునొకో వకమాట అతత నేరపరి వని
   సతదడితచ నావలప జాలినఁబెటట్టి ననున్నను

చ. 2:     నగదునొకో నేను నా సలవనఁ బతతోను
 జగడితతునొకో బొమత్మిజతకెనలను

    మొగినఁ జేయి వతునొకో ముతచి వానికౌనఁగిటకి
   చిగిరితచ వలపల చితత్తిములో నాకను

చ. 3:    మోవతేనె చితదునొకో ముతచి నావదనమున
  వోవల వానఁడిచనున్నల నొతుత్తి దునొకో

    యవల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె
   చేవదేరి నావలప చిమత్మిరేనఁచ నిపడు



  ప శస్కృ రేక: 68-4 సామతతత సత: 17-348
పలల్లవ:     దయ నాపపైనఁ గొతతపైనానఁ దలనఁచితే నేమాయ

    పగయురాలనఁ గోప మతత పడరేనఁచ నేలరా
చ. 1:    వనఁకమెపైన వరహన వసిగిత నితదానఁకా

     కానఁకమేను నాపపై వసి కానఁక రేనఁచ నేలరా
   మానఁకవల నునన్నదాన మత నివవ్వెఱగలచే

    ఊనఁకొను మనుచ గోర నటూనఁదే వదేలరా
చ. 2:    జవవ్వెనప సడిచేత జడిసేట నాతోను

     రవవ్వెగా నవువ్వెల నవవ్వె రవవ్వె సేయ నేలరా
   పవువ్వెవల వాడిత నేనఁ బొదుద గడపలచేత

      నివవ్వెలిమోము గ మత్మితటా నితతే శన లేల రా
చ. 3:     దగద్గీరిన సతతసాననఁ దల వతచకనన్న ననున్న

    సిగద్గీరి పతడిల్లకొడుక సిగద్గీ లతదే వలరా
    నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ

    వగిద్గీ వడె మతదమతటా నుపప్పుతతచే వలరా



  ప శస్కృ రేక: 68-5 ఆహిరి సత: 17-349
పలల్లవ:     కాతతలల కతటరటే కతకనఁ గాళళ్ళ మొలచె

   యితతసేసేపతకతటే యిటేట్టి నేనే వగట
చ. 1:    వరహతాపానకతటే వసువ ఘన మాయ

   గరిమెనఁ బెరకెతపలకతటే పదాద యనఁ గనీన్నర
    ధర నిటటూట్టిరప్పులకతటే తమకమే యకక్క డాయ

  వరసవానకతటే వతగడే ఘనము
చ. 2:    చితత్తిములో చితతకతట చెకక్కచేయే దిషట్టిము

  మొతత్తిపవయసుకతటే మొనచనున్నలే బరవు
  జొతుత్తి లమెపైకానఁకాకతటే చటూపలరేసుల మతచె

  కొతత్తిచేనివానికతటే కపీప్పుకానఁడే బలవు
చ. 3:   కౌనఁగిటరతులకతటే కమత్మినఁజెమటే బలిమ

    మానఁగిన య మోవకతట మతచిమాటలే తీప
   వనఁగచ శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడిటేట్టి ననునఁ గటూడె
   చేగకతట కొననునన్న చిగరే పొడవు



  ప శస్కృ రేక: 68-6 ఆహిరి సత: 17-350
పలల్లవ:     ఇతదు వరెపైనా దలల్ల నేనఁట మోహము

   కతదువతో మనలోనే కలిగెనఁగా మోహము
చ. 1:   వననఁదగనిమాట వనుటపో మోహము

    పొనినఁగి యతపనాను పోల నిది మోహము
    ననుచ నీ వటల్లక నచిచ్చెనది మోహము

  కనుమటూసినతతలోనే కానఁగటే మోహము
చ. 2:     తగిలి మాటాడి యాడి తనియనిది మోహము

    మగడి యగద్గీను సిగద్గీ మఱచటే మోహము
  జగడాలకను గతడెజలల్లనుటే మోహము

  తగి వఱపఱనఁగనిదే మోహము
చ. 3:      బయల మెఱసి కడునఁ బచిచ్చె వతచట మోహము

   నయమున మతతనాల నాటకొతటే మోహము
   జయమెపై శ్రీవతకటేశ సమరత మతములే
   కిగయలతో వోలలడి కెరలటే మోహము



  ప శస్కృ రేక: 69-1 సాళతగత సత: 17-351
పలల్లవ:     ఇది వచారితచవదాద యేల మానితవో కాక

   వదరీవో రమణునఁడ పరాకెపైత గాకా
చ. 1:   నీమేనిచెమటనీట నితడిన నావరహగిన్న

   ఆముకొని యారవదాద ఆరదు గాక
    మోముచతదద్రికళలక ముతచ నా మత చనఁకట

    యేమెపైనానఁ బాయనఁ గదాద యకక్కడయతనఁ గాకా
చ. 2:      మోవపపై చకక్కల చటూచి ముతచ కనున్ననఁ గలవల

  వవగనఁవచచ్చెనఁగవదాద వచచ్చెవు గాక
  తావనీవరప్పుగాలికినఁ దగనా కనీన్నటనీర

   యవళ నితకవలదా యితకదాయనఁ గాకా
చ. 3:      గతదప నీమేని మనఁద గమత్మి నా బాహులతల

   అతదినఁపపై బారనఁగవదాద అతదప గానఁక
   యితదులోనే శ్రీవతకటేశ ననున్న గటూడితవ

   ముతదు బాసగొనవదాద మొకమోట గాకా



  ప శస్కృ రేక: 69-2 శతకరాభరణత సత: 17-352
పలల్లవ:      నేనే యితదుక నోచిత తానే అతదుక నోచెను

    ఆనల సారెక నేటకి అతదే చనుమనవ
చ. 1:     చెకక్కననఁబెటట్టినచేయి నీ చెతపల జారిన తురమును

    దకిక్కన దిదివో నాకను తనతో కూటమని
  చకక్కలలకక్కలమోవయు సొలపలనిదుద ర కనున్నల

   చకక్కగ నమరెను తనకది సతతోషతబునకే
చ. 2:   తనువుననఁ బొడమేటకానఁకల దపప్పులదేరేటమోమును

    పనివడి నా పాలయను పతతో సరసముల
   మనసుల సతతోషతబుల మఱనఁగల యేకాతతతబుల

    తనకే అలవాటాయను తపప్పునఁక లే దనకే
చ. 3:    పరవశములలో నెలవుల బచచ్చెనకూటమ కలలను

   పరగెను శ్రీవతకటగిరిపత ననునఁ గటూడనఁగను
   సురతపవాన వరప్పుల చొకేక్కట సమరతనేరప్పుల
      యిరవాయను యిలనఁ గొరతల యినఁక మరి లే వనకే



  ప శస్కృ రేక: 69-3 రామకిగయ సత: 17-353
పలల్లవ:     కతటే సుతకము నీక కానకతటే బతకము

   వతటదు నాతోడిపొతదు వలస నొలల్లముల
చ. 1:      కదిసి నే నెదురెపైతే గకక్కన వచిచ్చెత గాక

   యిదే నీ వరకవుతటే యతదువోదు
    పదరి నేనఁ బలకనఁగ పతమాటాడితనఁ గాక

   మదిలో గటట్టి ననుతడేవట నీక లభము
చ. 2:     యిట నే నెచచ్చెరితచనఁగా యికక్కడనఁ జూచితనఁగాక

   కటకటా లేకనన్న యకక్కడ చటూతువో
     నటనక నేనఁ గానఁగా నవవ్వెత వతతే కాక

     యిట గాకతడితే నవువ్వె లివ నీక లభము
చ. 3:      ముతచి నేనఁ గనఁగిలితచనఁగ మోవ యిచిచ్చెతవ గాక

    వతచన నే రాకనన్న నెవవ్వెతే కితుత్తి వో
    చతచల శ్రీవతకటేశ సమరత మన కతద

   యతచరాని పరవశలివ నీక లభము



  ప శస్కృ రేక: 69-4 శతకరాభరణత సత: 17-354
పలల్లవ:      మొదలనే మాతోనఁ జెపప్పున మొకేక్క మద నీక

     మదనుని నిట వాకటేట్టి మతతగత బనఁక నేదో
చ. 1:    చెలియక చితత్తిరవాబ్రానఁతల సిగద్గీలలోపలి యనఁతల

    నిలవుక నిలవ వఱగల నీకతముననఁ గలిగె
    సలవుల నవువ్వెల యితతకి చితదగ మామతవఱవుల
    తలపనఁగ నేరిచి కాచిన దేవర యవవ్వెరొకో

చ. 2:     కనున్నలచేవల దేరెను కానఁకల చనున్నల మఱను
   నినన్నటనుతడియు సతకిని నీకతమున నిదివో

    అనున్నవ ముచచ్చెటమాటల ఆడనఁగ బలిచే నేమనఁక
    మనన్ననతో వని యడిపను మతదిక నెటట్టిదొకో

చ. 3:      వలపల శిరసుక నెకెక్కను వావుల పాదము దొకెక్కను
    నిలవున శ్రీవతకపటత నీ వట గటూడనఁగను

    కలసి మెలతగిత వట మా కనున్నలయదుటనెయసత
     చలముల సాదితచిన య జాణవు నీవ యొకో



  ప శస్కృ రేక: 69-5 ముఖరి సత: 17-355
పలల్లవ:     పటట్టిరా ద వలప పతులకను సతులకను

   యటట్టి వలసినవచచ్చె నేటకి చెలియా
చ. 1:     దోస మెఱనఁగదు వలప దొరతనత బెడలితచ

    బాస దలనఁచదు వలప బతమ చెఱచ
   తాసువతటది వలప తగిలితేనఁ గతగితచ

    యసులక మొదల యిది యేటకే చెలియా
చ. 2:     కనున్నల నుతడు వలప కపప్పు కామాతధతబు

    పనిన్న పపైకొను వలప భయ మెఱనఁగదు
    వనన్నవతటది వలప వచచ్చె నెపైతేనఁ గరనఁగ

    యినిన్న వధముల నీక నేటకే చెలియ
చ. 3:      కలిమ చటూడదు వలప కడు నెమెత్మిలే రేనఁచ

  చలవమేడౌ వలప సరసములను
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో నినునఁ గటూడె

    యిల నిటాల్ల నఁ గాకనన్న నేటకే చెలియా



  ప శస్కృ రేక: 69-6 కాతబోదిసత: 17-356
పలల్లవ:     ఆసగదా మోసపచెచ్చె నయాత న నిన్నతతగాను

   వాసుల వలపల నేవలలనఁ జికిక్కతని
చ. 1:      యనసి లోనికినఁ బోక యపప్పుడు వతుత్తి వో యతట

   కనురెపప్పు వటట్టి కటట్టి కాచకతడిత
   నినువుచతదోబ్రాదయము నీ పతజవలనఁ గతటానఁ

   గని యతతలోనఁ దలిసి కళవళతచితని
చ. 2:      చమ చిట కననీక చెలి పలతువో యతటా

  ఆముకొని దికక్కలలల్ల నాలకితచిత
    పేగమప నెమలికూనఁత పలిచేవు నీ వతటా

   దమసాన నటూనఁకొని తలిసి లోనఁగితని
చ. 3:     మనసు నీవదిద కతప మానఁకవలనఁ బానుపపపై

   చెనకె శ్రీవతకటేశ చెతది కూడిత
     తనివోక నా నీడ తగ నీచెకక్కననఁ జూచి
   కొనగోర నటూనఁదిపటట్టి గొబుబ్బుననఁ దసితని



  ప శస్కృ రేక: 70-1 శతకరాభరణత సత: 17-357
పలల్లవ:      మాతో దానఁచే వతకా మగవరో యినఁక నేలే

    యతలి ఆతలి ముచచ్చెట యిరవుల దలిపడిని
చ. 1:     చెకక్కననఁ బెటట్టినచేయిని చెలిపపై నొరగిన మేనుగ

    ముకక్కననఁ బెటట్టిన వలను మోహము దలిపడిని
    తొకెక్కడిపాదప వాబ్రానఁతల తొడినఁబడ జారిన తురమును

   వకక్కసమగ నిటటూట్టిరప్పుల వరహము దలిపడిని
చ. 2:     రెపప్పుల వయనిచటూపల రేసుల వాడిన మోవయు

   అపప్పుసమగ పతజెమటల ఆసల దలిపడిని
   యపప్పుడు నేకాతతతబుల యకక్కవలగ పరవశముల
   తపప్పునఁగరాని పరాకల తగవల దలిపడిని

చ. 3:      మోమున నితడిన కళలను మోనప సలవుల నవువ్వెల
    కామతచిన సతభోగప కత లివ తలిపడిని

   దోమట దొడికెటసిగద్గీల తోరవు సతతోషతబుల
   కోమలి శ్రీవతకటపత కూటమ దలిపడిని



  ప శస్కృ రేక: 70-2 వరాళ సత: 17-358
పలల్లవ:     వదుద వదుద నీ కేల వటట్టిభయము

    యిదదరము మనలోన నేక మౌత గాక
చ. 1:     యడమాట లినఁక నేల యదిరితచిన వనక

     కడు రేనఁగ నినఁక నేల కనన్న వనక
    వడమాయ లినఁక నేల వలిల్లవరెపైన వనక

   వడలిలో నిముడుక వరకతడుట గాక
చ. 2:      తలపోనఁత లినఁక నేల దగద్గీరి వచిచ్చెన మనఁద

    సొలప లేల మోము చటూచిన మనఁద
   చలపటట్టి నినఁక నేల చవసేసికొనన్నమనఁద

   లనఁక దేరచకొని కెపైకొనుట గాక
చ. 3:     నివవ్వెఱనఁగ లినఁక నేల నీవ నేనెపైనమనఁద

    నవువ్వె లేల నీ వలప నమత్మినమనఁద
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   పవువ్వెలపలకలతో పొదుద వోత గాకా



  ప శస్కృ రేక: 70-3 శతకరాభరణత సత: 17-359
పలల్లవ:     పటట్టినదే చలము యపడనఁత యిదే నోనఁచెనో

    వటట్టిచెలల మే మనాన్న వనఁకొనదో రమణ
చ. 1:     చెకక్కచేయి య సత చితతకే కాచకతడెనో

    తకక్కల నెతత దమనాన్ననఁ దియత దిది
   చికన్న నిమోము నవువ్వెల సిగద్గీకే కాచకతడెనో

    యకక్కవనఁ దలతుత్తి మతట నెతత్తిదు య చెలియ
చ. 2:   రమణవరహము వఱగకే కాచకతడెనో

   తమలి యతత దలిప్పునానఁ దలియదు
  చిముడువలప లితతచెమటకే కాచకతడెనో

    తమ నెతత వసరినా తనువున నితకవు
చ. 3:   వలనఁదివరప్పుల రతవళకే కాచకతడెనో

  వలదని మానిపనా వసముగాదు
     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి కాతతనఁ గటూడె

  తలనఁప లిదదరికిని తమకితచెనో



  ప శస్కృ రేక: 70-4 భపైరవ సత: 17-360
పలల్లవ:    గటట్టి మాతోనఁ జేసేవుగా కొతడలరాయా

    వటట్టిజోలి యినఁక నేల వదుద కొతడలరాయా
చ. 1:   కొమత్మిదికక్క చటూడరాదా కొతడలరాయా, నీపపైనఁ

  గమత్మిరితచ వలపల కొతడలరాయా
  కమెత్మిలయ గోరితానఁక కొతడలరాయా

    నమత్మిక లిచిచ్చెతవగా నా డే కొతడలరాయా
చ. 2:   కపప్పుసవర మేడది కొతడలరాయా, కడునఁ

  గపప్పుళతచక సిగద్గీల కొతడలరాయా
   కొపప్పువతచి ఇతత మొకెక్క కొతడలరాయా

  అపప్పుట నటూరకనాన్ననఁడవయాత కొతడలరాయా
చ. 3:   గోడమనఁదిసునన్న మెపైత కొతడలరాయా

   కోడెవయసు వో నీక కొతడలరాయా
   కూడితవ మా సతని కొతడలరాయా

   మేడెప శ్రీవతకటేశ మేల కొతడలరాయా



  ప శస్కృ రేక: 70-5 తలనఁగకాతబోది సత: 17-361
పలల్లవ:    ఏమటనఁ దకక్కన నాక యదలోనిభావరత

    కామతచి మేను మేను గలయదు గాని
చ. 1:      తలనఁప లోపల నుతడు దగద్గీరి నీ రటూపమ

   పలిచితేనఁ బలకని వలితే కాని
   కలసినటల్ల నుతడు కలలోన నీరత

   తలిసినపప్పుడు గతడె దిగలొతదునఁ గాని
చ. 2:     మాటలడిన టల్ల తడు మరిగి నీపపై తవ

   గాటమెపై వనరాని దొకక్కటే కాని
    నాటనటల్లనే వుతడు నవువ్వెల నీచటూప నాప

     జూటరి నీ కిదే చెపప్పు చటూపరాదు గాని
చ. 3:    నిదిదరితచిన టల్ల తడు నీ కౌనఁగిటలోనిసొతప

   పొదుద గతకనఁ బొడపల పోదు గాని
    వదదనే శ్రీవతకటేశ వకక్క టపైత నితతలోనే

   పదదరికమే నాక పనగొనీనఁ గాని



  ప శస్కృ రేక: 70-6 ముఖరి సత: 17-362
పలల్లవ:     ఇతత కోపకే పో నే నిటఱల్లతని

     యతత కెతత మనసు నీ కిచిచ్చెనదే సుమత్మి
చ. 1:     కోపగితచ నేరిచితే కోరి నీక మొకక్కదునా

    చాపలప బొమత్మిల నే జతకితతునఁ గాకా
    చటూపల నినున్న సాధితచ నోపతే నవువ్వెదునా

    చేపటట్టి నా కొనగోరనఁ జిమత్మిరేనఁతునఁ గాకా
చ. 2:     నినున్న దటూర నేరిచితే నెలనఁతల నతపదునా

   తనన్ననిమాటల నేనే తటట్టి దునఁ గాకా
    యనత్స నీతో నలిగేది యఱనఁగితేనఁ బలతునా
    యనిన్నక ననున్న ముటట్టితే యసడితతునఁ గాకా

చ. 3:      యిటేట్టి నీకనఁ బగ యపైతే యిచచ్చెకము లడుదునా
   వటట్టి మరబాణముల కోపప్పుతతునఁ గాకా
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
    గటట్టిగా నీవదద నితకనఁ గాచకతదునఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 71-1 రామకిగయ సత: 17-363
పలల్లవ:   ఇనిన్నయు నొకక్కటకక్కటే యేరరమాత్మి

   యనిన్నకతోనఁ గపప్పుముగా నితత్తిము గాని
చ. 1:    తొయతలి రెపప్పులతుద దోసనఁడేసి ముతాతల

  పయతదపపై రాలీని పటట్టిరమాత్మి
    యియతడనఁ జెలియనఁ బాసి యితతనఁగానఁ జేసినయ

   నెయతప వభునిమనఁద నితతము గాని
చ. 2:    కలికి తురమునను గతపనఁడేసి నీలల

  నిలవుననఁ జెదరీని నిలపరమాత్మి
    తలపలల్ల దకక్కనఁగొని తరణ నితత చేసిన

   యలయితప బతకి మనఁదతుత్తి దము గాని
చ. 3:   ముదితపలకలను మటూటనఁడేసి వజాబ్రాల

  యదురెదురనే చితద నెతత్తిరమాత్మి
    వదచలల్ల నఁ గరిమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతనఁ గటూడె

   పొదిగి తలనఁబాలగనఁ బోతము గాని



  ప శస్కృ రేక: 71-2 రామకిగయ సత: 17-364
పలల్లవ:    ఏమరిపాటాయ నితక నేమ సేసేవ

    ఆమని నీ కచగిర లడడ మయతనా
చ. 1:      కొమత్మి నీవు జవవ్వెనివ కొతకక వతట నునన్నదాన

   వముత్మిలనేనఁ జెనకితే నేమ సేసేవ
    చిముత్మిల మరనిచేనఁతే చెలల్లనఁ గాక యవళ

    పముత్మి జూప నీపతతాల పపై వచచ్చెనా
చ. 2:     దిటట్టివపై వనములోననఁ దిరిగే వపొదద నా

    యిటట్టినేనఁ జేయి వటట్టితే నేమ సేసేవ
     నెటట్టిననఁ గోరిక లలల్ల నెరవరెనఁ గాక నీ
    దటట్టిప బొమత్మిల జతకె తపప్పు గొనినా

చ. 3:    యేకతాన శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁ బానుపపపై
    యకడ నినున్ననఁ గటూడితే నేమ సేసేవ

     దాకొని నీచితత్తి మెలల్ల దకక్కనఁగొతటేనఁ గొతటనఁ గాక
    లకల నీ పనపల లగద్గీ పట ట్టినా



  ప శస్కృ రేక: 71-3 రామకిగయ సత: 17-365
పలల్లవ:    ఆడనఁగల మాట లలల్ల నాడరాదా, నీ

  కూడినవడుకలకనఁ గొలనఁ దునన్నదా
చ. 1:     ఆనతయతరాదా న నాన్నడుమనన్న మాట లలల్ల

   మానినిరో వభునఁ జూచి మఱచితవా
      మోనమున నుతడ నేల మొక మద యదద మద

    య నీ వభునిసతది నేర వారీనా
చ. 2:     యచచ్చెరితచరాదా నీ కిచిచ్చెన బాస లలల్ల

    ముచచ్చెట నీ వభునఁ జూచి మొకమోటమా
   యచిచ్చెన మమలోని యితపలవ సొతపలవ

  రచచ్చెల సముఖముల రాయబారాల
చ. 3:    జటట్టి గొనరాదా సతమెపై నీవదదనుతడ

  గటట్టిగా శ్రీతరవతకట వభుని
      నెటట్టి కొనన్న కౌనఁగి లిద నీక నీక మరనఁడు చే

   ముటట్టి మ వదనముల ముదిదరితచెనా



  ప శస్కృ రేక: 71-4 ఆహిరి సత: 17-366
పలల్లవ:   ఎఱకమఱప లేదా యవవ్వెరికెపైనా

  వఱపన నెగద్గీ లతచకతడవలదా
చ. 1:      నెయతమున నినున్ననఁ బాసి నివవ్వెఱనఁగెపై వుతటనఁ గాక

    అయోత నే నీతో మాటలడ కతదునా
    వయతనే నీ వపైనా నావదదనుతడి యవళ

   పయతదపపైనఁ జేయి వసి పలికితచవలదా
చ. 2:      వులల్లము దలియుదానఁకా నటూరకే నే నుతటనఁ గాక

    చెలల్లనఁబో నీకనఁ బద్రియము చెపప్పు కతదునా
    తలల్లమగా నావఱప తలిప బుదుద ల చెపప్పు
   కొలల్లలగా నీవు ననున్ననఁ గటూడవలదా

చ. 3:    కూడినపరవశన గోరికొన దానఁకెనఁ గాక
   వోడక నీమేన రేక లొనరితతునా

   వడుకతో నపడే శ్రీవతకటేశ మరరత
  మేడెములోనఁ దపప్పుతచక మతచవలదా



  ప శస్కృ రేక: 71-5 ముఖరి సత: 17-367
పలల్లవ:      ఏల మముత్మి రటట్టి సేసే వనఁట కతటని

     ఆలరి వో రమణునఁడు ఆనిన్నయు నే నతటను
చ. 1:       పల నీ చేనఁతల నెలల్లనఁ బచిచ్చెసేయ లేకే కా

    చలిమ దవువ్వెల పొతచే చాల నతటని
     అలరి నీ మాటలక వడడ మాడలేకే కా

   వలవతతనఁ బదివలటూ వచెచ్చె నతటని
చ. 2:      నినున్ననఁ జూచి నీగణల నేర మెతచలేకే కా

    అనిన్నటా జాణనఁడవు నీ వౌదు వతటని
   మనన్నన నీసతులతో మచచ్చెరితచలేకే కా
   వునన్నత నీ చెనకల వదదతటని

చ. 3:     మునుప నీ కూటముల మొకమోటములకే కా
   యనసి కనున్నల మొకక్క లియతకొతటని

   అనయము శ్రీవతకటాధిప నీ మనన్ననల
    తనిసి యితతక నీవ దపైవమ వతటని



  ప శస్కృ రేక: 71-6 పాడి సత: 17-368
పలల్లవ:    ఇతదరనఁ దలిసినవ య సుదుద ల, వోరి

    యతదప జాణతనా లని యట ట్టి కాని
చ. 1:     యేకతమాడనఁ బలిచే వఱనఁగదు నే నాపని

    నీక నీకే యాడుకోరా నే నేనఁటకి
      యేకత మతటే నొకక్కరే యిదద రతటే రెతడు గాదా
    యకడ వచారితచవు యిది యేమో కాని

చ. 2:     నెతత్తిమాడ రమత్మినేవు నే నేమ యఱనఁగదు
    బొతుత్తి ల నా మార నీవ పూనఁబాడకా

   నెతత్తిమతటేనఁ బాటమనఁదినేలపేర నీ వల
    తతత్తినఁ గటట్టి కొని యేల తరిగేవో కాని

చ. 3:     మెచిచ్చెతనఁబో బాప బాప మేలనుచ నీకౌనఁగిటనఁ
    గచేచ్చె లిద సతదుగానఁగనఁ గొరికక ననున్న

    మెచచ్చెగాదా నా కూటమ మేకల శ్రీవతకటేశ
    కచచ్చెపటట్టి యితదు కెతత కాచితవో కాని



  ప శస్కృ రేక: 72-1 ఆహిరి సత: 17-369
పలల్లవ:      ఔరా నీవల నే నతత సేయ నేరనఁగా

  పోరాటముల మతచిపొతదుల సేసేవ
చ. 1:    యపప్పుట కపప్పుటమాట యదలోననఁ బెటట్టి కొని

   కపప్పురాలమనఁదనఁ దచిచ్చె కారాల పూసేవు
     కపప్పు నీక వలసితే గాజ మాణక మనేవు

   దపప్పుర మెవవ్వెతనెపైనా దేవులనఁ జేసేవు
చ. 2:      నవువ్వె టతత నే నెతత నాలిసేసి సాదితచి

    పవువ్వె లలల్ల వాతడల్లతటానఁ బటూనఁచి వసేవు
     రవవ్వెల నీక వలసేత్తి రాతద్రి పగల సేతువు
   దవువ్వెల నెవవ్వెతకెపైనా దతడము వటట్టి దువు

చ. 3:       చల మేది పల మేది చనవులే మన వతటా
    చలి గొననఁగానఁ గలవల సారెనఁ జలేల్లవు

    అలమ శ్రీవతకటేశ అటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
     నెలవపై నీ కితవపైతే నీవ నే నవుదువ



  ప శస్కృ రేక: 72-2 దేసాళత సత: 17-370
పలల్లవ:       నీ చేతలో వార మదే నిలపనఁగ నిలిచిత మతతే

   చటూచేటచటూపలవాతడుల్ల స కితచక వయాత
చ. 1:      పడికెనఁడు నడుమున నడనఁగచ బెరసేటవారము నే మద

   కొడిదనఁడు గనున్నలవారము కోపత బేడదయా
      బెడిదప నీ సుదుద లకే పతచిత మద మా వనుల

     బడలిక దోనఁచి మము నినఁక బడలితచక వయాత
చ. 2:      జటట్టినఁడు పాదతబులనే సాతపగ మా నడవ ళల్లవ

   పటట్టినఁడు గచములవారము పతతత బేడదయా
     నెటట్టిన శిరసునఁన బెతచితని మోహము నా తురమున

    నటట్టినడుమ నటూరక నను నవవ్వెతచక వయాత
చ. 3:    సతదిటలోపలనే నీ సరసప కౌనఁగిటవారము

     జతదపనఁ బయతద దొలనఁగెను చల మనఁక నేడదయా
     యితదునే శ్రీవతకటేశవ్వెర యిట ననునఁ గటూడిత వదివో

   కెతదమత్మిచేతుల సారెక గిలిగితచక వయాత



  ప శస్కృ రేక: 72-3 సామతతత సత: 17-371
పలల్లవ:      తా నేడ నే నేడ తడవ ననున్న

   నాననఁబెటట్టి వటట్టిమాట నయగారి గదవ
చ. 1:     వచిచ్చె వచిచ్చె చటూచేది వలప మోచేది

   బచచ్చెనల సటకానఁడు పాయనఁడే ననున్న
    కొచిచ్చె నడుము దటూరేది గోరనే గీరేది

    నిచచ్చెల మాననఁడు వనఁడు నేరపరి గదవ
చ. 2:     ఆసలనే పొనినఁగేది ఆచచ్చెలన మునినఁగే ది

    వాసులక వతట వతట వచచ్చెనే తాను
     బాస లలల్ల నెరపేది పను లలల్ల మరిపేది
    కాసనఁ గటూరిమయతడ కడు జాణ గదవ

చ. 3:     కడు సిగద్గీ వడిచేది కలికియపై నడచేది
   నడుమతతగమున వనఁడు నవవ్వెనే ననున్న

    యడలేక శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
    అడియాల లలల్ల నిచెచ్చె నతదగానఁడు గదవ



  ప శస్కృ రేక: 72-4 రామకిగయ సత: 17-372
పలల్లవ:       ఈ రీత రామునఁడు కస్కృషరడు యశోద యదుట నుతడి

    కోరి ముదుద గనియతగ కొమత్మిల నవవ్వెర
చ. 1:    పానిపటట్టి వుమసనే పాలలోన గస్కృషరడు

    నేనా రాము డుమసనఁ దానే కాక
    కాననఁగానే యితత చేసి కలల్లలడేనఁ జూడవ
    ఆనవటట్టి మనవ తా నది నిజమనుచ

చ. 2:       సారెనఁ బలల్లనఁ దప లడి లడి జారిపడెనఁ గస్కృషరడు
     వరకే గడితచ నేల వో యమత్మి తాను

   వరివారి నడుగవ వుదాద తడాల వనిని
     యరీత నాపపై గడితచి యినిన్నయునఁ దానఁ జేసను

చ. 3:     వతటనే వని దుద ల వళల్లవతు నటనే
    వతట ననున్న వఱపతచె వుదుటపై తాను
     దతటనెపై శ్రీవతకటాదిద్రి తాను నే నాడిత మముత్మి

    నితటనఁ బొతుత్తి గలపేవు యిదదరము నొకటే



  ప శస్కృ రేక: 72-5 ఆహిరి సత: 17-373
పలల్లవ:    పోపో యిదేడేసుదిద పొదిద వోదో

  చేపటట్టి యితదుకనఁగా చినన్ననఁబోకవయాత
చ. 1:     ఆకసాన నునన్నచతదుగ నఱచేతనఁ బటట్టినఁ గాక

   చేకొని చేతకి చెకక్కచేయా ఆది
     మెపై కొని చిలకలక మాటల నేరిపనఁ గాక

    నాక నిషటూట్టిరాన నినున్న వనిత దటూరీనా
చ. 2:      జకక్కవల సేద దర చలల్లనఁగా వసరెనఁ గాక

  వుకక్కనఁదమకమున నిటటూట్టిరప్పుల అవ
     నికిక్కన కలవలక నితడ నీర గటట్టినఁ గాక
   గకక్కన సతకి నవ కనీన్నటవరదల

చ. 3:     వడుకక సలవుల వనెన్నలల గాసనఁ గాక
   జాడల నీతోడి యకసకెక్కమా ఇది

   యడనే శ్రీవతకటేశ యకాతతనఁ గటూడితవ
     తోడనే ని నాన్నకె మెచెచ్చె దోసమా యిది



  ప శస్కృ రేక: 72-6 సాళతగత సత: 17-374
పలల్లవ:     తవవ్వెనఁబోతే వటట్టి జోలి తగ లేనఁటకే

   వువవ్వెళటూల్లర నేనఁటకే వరకనన్న మేల
చ. 1:   మకక్కవలేనిచోట మాట లేమటకే

   చొకక్కచ నిదిదరితచిన సుకము గాక
   కకక్కసితచి పలిచేట కలయి కేమటకే

    పకక్కట నెతత్తిమాడిన పొదుద వోవునఁ గాక
చ. 2:     తచచ్చెకోలనఁదన మనన్న తలిసి నవువ్వె లేనఁటకే

    గచచ్చెనఁ జితత్తిరవు చచిన ఘనత గాకా
     వచచ్చె రాని చపప్పునయిన వల పది యేనఁటకే

    చెచెచ్చెర యేకతముల చితత మేల గాకా
చ. 3:     కడునఁ బరాకెపై వుతడే కౌనఁగిలది యేమటకే

    వడిచి వతట నుతడినా వవల గాకా
    చిడిముడి ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి

   యడయనఁగ నేమటకే యియతకితట గాకా



  ప శస్కృ రేక: 73-1 ఆహిరి సత: 17-375
పలల్లవ:     ఆడకే వచేచ్చెయు మనె అతగన నినున్న

  ఆడుకోలమాటలే నీ కానవాల
చ. 1:   పొలనఁత నినన్నతపతానే పకిక్కటవడెపచదిద

   అలరి పటట్టిన దొకక్క టానవాల
   చెలనఁగి తానఁ గటట్టినది చెతగావదుపప్పుటము
   నిలవు గాశవోయుటే నీ కానవాల

చ. 2:     నినున్ననఁ బొమత్మిన లేక నిలచతడి కౌనఁగిలితచి
   అనున్నవ మో వచిచ్చెనది ఆనవాల
     కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కతటమాల యడనఁ బెటట్టి

    పనిన్న తల వతచకొనన్న భావ మానవాల
చ. 3:     పొతచి తన చెవ తటట్టి పణునఁగ చెకక్కలనే

   అతచలనఁ జమరీ వదే ఆనవాల
    కొతచక శ్రీవతకటేశ కొమత్మినఁ గటూడిత వటేట్టి
    ముతచి వగమె రమత్మినన్న మోహ మానవాల



  ప శస్కృ రేక: 73-2 సామతతత సత: 17-376
పలల్లవ:    మఱి యేమనునే ననున్న మాటమాటకి

   మఱచె నతటా నుతట మామనఁదివలప
చ. 1:     యనసి తానును నేను యపప్పుడెపైనా నాదుకొనన్న

   తనివోని మాట లలల్ల నఁ దలనఁచనా
   మనసు ముటట్టినయటట్టి మరత్మిముల చెపప్పురాక

   ఘనునఁడు లోలోనే తాను కరనఁగనా
చ. 2:   ఆరగితచేటవళల అదదము చటూచేటవళ

  తారకాణగా ననున్ననఁ దలనఁచనా
   సారెకనఁ గినెన్నర మనఁటనఁ సతగడిచెలలతోడ

    చేరి చేరి నాసుదుద ల చెపప్పు మెచచ్చెనా
చ. 3:     యితవపై తానఁ జెపప్పునటట్టి యిచచ్చెకములే చేసి

   తత నేనఁ జేసినమేల దలనఁచనా
    యితనఁడే శ్రీవతకటేశనఁ డేడనుతడో వచిచ్చె నాక

    పత దానెపై కూడి వానఁడే పవళతచినానఁడు



  ప శస్కృ రేక: 73-3 సాళతగత సత: 17-377
పలల్లవ:       ఏకాతత మట దొరకె నినఁక నేలే వో వదినె

     పోక వమర నీ కెడ వదాద య వదినే
చ. 1:     యిద చటూడు మాయిలల్ల యడనే వదినె

   గదిగొనన్న యల పారచ్చెకొననఁగదవ వదినే
    యదిరితచె మన వావు లఱనఁగవా వదినె
   తుదవలప దిగనఁదోయ దోసమే వదినే

చ. 2:    యిదదరికి నొకక్కవయ సడవునె వదినే
   పదదరికమా యితత పననఁగకవ వదినే

     కొదిద నీ వుతగరము గఱతు నాకేదే వదినే
  బదుద లమాటలకనఁ బనిలేదే వదినే

చ. 3:      నీ మనసుకొల దితక నే నెఱనఁగనే వదినె
    కెపై మరి కౌనఁగిటకినఁ గలసితనె వదినే

   యమేర శ్రీవతకటేశనఁ డనెవో వదినె
   వమరను నీవతట వడువనే వదినే



  ప శస్కృ రేక: 73-4 సామతతత సత: 17-378
పలల్లవ:      ఇతతట నీ చకక్క దన మలగ నేరపల

    చెతతల నేమని యితకనఁ జెపప్పుదుమే చెలియా
చ. 1:     ముతత్తిపనఁబలవరస మొగినఁ దలల్లనఁ గానఁ దోమ

   జొతుత్తి ల వడెల సేసి సొముత్మిలతోడ
    హతత్తి చిఱనవువ్వె నవవ్వె అపప్పుడే వభునివలి

   కొతత్తివుతగరము దసుకొతట వౌనె చెలియా
చ. 2:   తదిదన నొసలిగీరనఁదిరమణ గానరాగా

  కొదిదనఁ జిగళళ్ళ వళళ్ళనకొపప్పుతోడ
    అదద పనెమోత్మిము చటూప అతనిమెపై గరనఁగితచి

    ముదుద మో మచిచ్చె మోహము ముతచితమో చెలి
చ. 3:   వలదచనున్నలమనఁది వలిపము చెమటలనఁ

 బలచనఁగా నతటనభావముతోడి
   చలివాయనఁ గనఁగిలితచి సమరతులనే నీవు

   కలికి శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితవ చెలి



  ప శస్కృ రేక: 73-5 సామతతత సత: 17-379
పలల్లవ:   వడకూటములకతట వరహమే మేల

   వడువక యాడనఁబోతే వసటరా మాటల
చ. 1:     కోరి దవువ్వెలనుతడనఁగనఁ గొతడల నునన్నన గాని

   చేరితేను చెటల్ల నునఁ జేమ లితతేరా
    వారక కొకక్కకవళ వచిచ్చె పోవుటే చవ

    నారి నినున్ననఁ గొసరితేనఁ జపప్పునౌరా రతుల
చ. 2:      వకక్కటపై పసప నీడ నుతడనఁగానఁ బచచ్చెననఁ గాని

    పకక్కన నెతడ నుతడితేనఁ బస లేదురా
    తకక్కక యడమాటలే తరితీపపై వుతడునఁ గాని
  మకిక్కలి దగద్గీరపొతదుమనఁద మొగచాటరా

చ. 3:      వనరనఁ గోవల కాకి నొకక్కవనెన్న వుతడునఁ గాని
  యనసి వసతతవళ నేరపడురా
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
    తనువులే వర గాని తలనఁప లొకక్కటేరా



  ప శస్కృ రేక: 73-6 పాడి సత: 17-380
పలల్లవ:     అతత చటట్టిముల నీక నవ యలల్ల ను

    సతతసమే కాక నీక జాలిమాలి యేలే
చ. 1:   ఆకసపచతదురనఁడు అఱచేతలోననఁ జికెక్క

    చేకొని రమణ యితకానఁ జితత యేలే
     దాకొనన్న తుమత్మిదలను తనున్ననఁ దానె వడ జారె

    నీ కేల చినన్ననఁబోను నెలతరో నేనఁడు
చ. 2:     ముతచినటట్టి చలల్లగాలి ముకక్కననే వళల్లనఁ జొచెచ్చె

   వతచిన శిరసుతోడ వానఁడ నేటకి
   పతచశరనియముత్మిల పకక్కననఁ గనున్నల మలస

    యతచరాని యలపల యిప డేలే నీక
చ. 3:     నిరతనఁ జిలకపలక్క నీ మోనముననఁ జికెక్క

   పరగ నివవ్వెఱగల సపై నేలే
   గరిమ శ్రీవతకటేశనఁ గలసిత వదివో
   అరిది యలమేలత్మితగ వనిన్నయునఁ జేకూడెనే



  ప శస్కృ రేక: 74-1 వరాళ సత: 17-381
పలల్లవ:  కలకలనవువ్వెతోడ కలికిచటూపలతోడ

  అలబలముల చేస నలమేలమతగ
చ. 1:     బోన మతటలోననుతడి పొదుద వదుద హరికిని

  సేనగా వతతచవుల సేయితచి
   తానే వడిడతచేవతటా తగనఁ గీలగతటతోడ

  ఆనిపటట్టి కాచకనన్న దలమేలమతగ
చ. 2:     పకక్క సొముత్మిల నితచక పదద పపైనఁడిపీనఁటమనఁద

  చకక్కనఁగనఁ గటూరచ్చెతడి పరిచారకలతో
  ఉకక్కమరనఁ బనులలల్ల వడిగేలవారిచేత

  నకక్కరతోనఁ జేయితచ నలమేలమతగ
చ. 3:   శ్రీవతకటపతకి చేసురట వసరతా

   వావరినఁ దనచెలల వడిడతచ మని
     దేవునఁడు తన చేయి వటట్టి తయతగానఁ బొతుత్తి ననుతడి

  యావదాన నారగితచె నలమేలమతగ



  ప శస్కృ రేక: 74-2 ఆహిరి సత: 17-382
పలల్లవ:      వనవ చెలియ నేనఁడు వభుని నా చతదముల

    మునుప నేనే వాని మోవనఁగా నాడితనే
చ. 1:   అలిగిపోయేటవాని నలమ పానుపమనఁద

   బలిమనఁ బడవసి నేనఁ బెపైకొతటనే
    అలసి వడువు మతటా నానవటట్టి రానఁగాను

   నులివనఁడి తముత్మిలము నోరిలో నితచితనే
చ. 2:     వుఱక శిరసు వతచకతడనఁగా నా వానఁడిగోర

   గఱిగా గడడము వటట్టి కొసరితనే
       చఱక నే నని వానఁడు చటూచి ననున్ననఁ దిటట్టి రానఁగా
    మొఱగి వాని కెమోత్మివ మోవనఁ బెనచితనే

చ. 3:    ఆకడిమోమె యుతడనఁగా నడడగితచకొని నేనే
  జోకగానఁ గనఁగిటలోననఁ జొచచ్చెకొతటనే
    యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డితదుకే మెచిచ్చె నాతోనఁ

    గెకొనన్న అలక దేరి గకక్కననఁ గటూడెనే



  ప శస్కృ రేక: 74-3 కాతబోదిసత: 17-383
పలల్లవ:     అపప్పుటనుతడి మనసు అనున్నవటట్టి తల కెకెక్క

   చెపప్పునదానఁకా నీ చెఱనఁగ వడువరా
చ. 1:      మోము చటూచి నవవ్వె నీవు మోవ గదలతచితవ

   ఆమని మోహనమతతగ మటరా వోరి
     కామతచి నా మరత్మి మతట కసటూత్తిరి పూసితవ
    యేమరా వలపమతదు యిది కానఁబోల రా

చ. 2:    మతచివానివలనఁ గతటమాల మెడనఁ బెటట్టితవ
    పొతచి ననున్న మరగితచే పూసలో వోరి
    కొతచక నా కొపప్పులోన కరవర ముడిచితవ

      వతచి ననున్న లోను సేసే వాకటట్టి గానఁబోల రా
చ. 3:       కొతకక న నిన్నట గటూడి గోర నేమో గీరితవ

    అతకె ననున్ననఁ బాయని నీయతతగమో వోరి
    పొతకప శ్రీవతకటేశ పొదిగి కూడిత వటే
    కితకలేని రతులలో కిగయల గానఁబోల రా



  ప శస్కృ రేక: 74-4 మతగళకౌశిక సత: 17-384
పలల్లవ:     కచిచ్చెతమే నీ వపైతేనఁ గటూడపటట్టి కొతదు గాని

     యిచచ్చెకరాల నే నెపైతే నితత వని కోపరా
చ. 1:     చలమతతానఁ దరీ నతటా సరసమాడవు గాని

     మలసి నేనఁ బెపై కొనక మానలేను రా
    వలినఁబడి నవవ్వెతటా వసన నోనఁతువు గాని

     వలసి నే నెపైతే నవవ్వె కతడలేను రా
చ. 2:      మాట గోరవోయ నతటా మౌనాన నుతదును గాని

   నీటన ముచచ్చెటాడక నే మానరా
      సటూట వచచ్చె మయత నతటానఁ జూడను లోనఁగేవు గాని

      గాటమున నినున్ననఁ జూచి కనున్న మటూయనఁ జాల రా
చ. 3:      కాయ మరగీ నతటానఁ గనఁగిలితచ కతదు గాని

    ఆయ మతట కౌనఁగిలితచ కానఁపలేను రా
    చేయార శ్రీవతకటేశ సిగద్గీననఁ గటూడిత గాని
    వయపైనా నీ వురాన వలిల్లవరి యపైతరా



  ప శస్కృ రేక: 74-5 ముఖరి సత: 17-385
పలల్లవ:     ఇతదు రమత్మితటేనఁ జాల నితటలోనికే వతుత్తి వు

    సతదడినఁ గాల దొకక్క జాణవు గానీవు
చ. 1:     కానీరా ని నెన్నవవ్వెత దగద్గీరినాను వగిరిమే

   మేనబావ వవుదువు మేలగా నీవు
    మోనమున నటూరకెపైనా మోము చటూచితేనఁ జాల

    మేనిపపైనఁ జేయి వసేవు మేలగా నీవు
చ. 2:    మొకక్కలన నెవవ్వెతపైనా మొకమోడితేనఁ జాల

    మకిక్కలి నవవ్వె వతుత్తి వు మేలగా నీవు
     గకక్కక ని నేన్నపాటపైనానఁ గటూచతడు మతటేనఁ జాల

    మకక్కటమెపై తొ డెకక్కదు మేలగా నీవు
చ. 3:      చాటవ నినున్న మెచిచ్చెతేనఁ జాల నదే సతదుగానఁగ

   మటగానఁ గనఁగిలితతువు మేలగా నీవు
   నీటన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలత్మితగను
   మేటవపై కలసితవ మేలగా నీవు



  ప శస్కృ రేక: 74-6 రామకిగయ సత: 17-386
పలల్లవ:      ఏమ నీ కితత బలవు యవవ్వె రిచిచ్చెరి

   మామనఁదిచలముల మాను మనాన్న మానవు
చ. 1:     వాడుమోము వతట నీతో వలప చెపప్పుతనో

     కూడు మని బతత్తి నీక గొటాట్టి ననఁ బెటట్టితనో
     యేడనుతడో వచిచ్చె నీవు యిచచ్చెకము లలల్ల నాడి

  వోడక వనఁడుకొనేవు వపననాన్నమానవు
చ. 2:     వటట్టి చనవు సేసుక వదిదకి వచిచ్చెతనో

   రటట్టి తోడ రమత్మిని యాఱడినఁ బెటేట్టినో
    గటట్టి తో నుతడక ననున్న కొతగవటట్టి తీసినీవ
    తటట్టి వడనఁ బెననఁగేవు తగ దనాన్న మానవు

చ. 3:     కనున్న లరిచ్చె నీమనఁద కానఁకల చలిల్లతనో
  తనన్ననిమాటల తరితీపల సేసితనో

 కనన్నచో శ్రీవతకటాదిద్రికడపరాయనఁడవపై
     సనన్నలనఁ గటూడిత వతకానఁ జాల ననాన్న మానవు



  ప శస్కృ రేక: 75-1 రామకిగయ సత: 17-387
పలల్లవ:      నీ వల దాచేనఁవు నాక నే నెఱనఁగనా

   ఆవళనే వగవటట్టి కతడనే ఉనన్నదానను
చ. 1:       వగి లేచి నినున్ననఁ జూచి వడెము చేత కిచిచ్చె

     చేగలపై రాతద్రి రత చెపప్పు చెపప్పు నవవ్వె
     సగకనున్నల నిదుద ర చోనఁప నిను నాప లేప

    ఆగడాల సేసే యపప్పు డతడనే ఉనన్నదానను
చ. 2:       చేతనఁ దటట్టి నినున్న లేప చెమట లలల్ల నఁ దుడిచి

    ఘతల నీ మరత్మిముల కడునఁ దడవ
   కాతరాన నినున్న నాప కౌనఁగిలితచకొనన్నపడు

    ఆతలి కతబమే మాట అతడనే వునన్నదానను
చ. 3:       దతడె మట పాట వాడి తరణ నినున్న లేప

   నితడునఁగటూరిముల నాప నినున్ననఁ గటూడెను
    అతడనే శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    అతడుకొని యిపప్పు డూని యతడనే వునన్నదానను



  ప శస్కృ రేక: 75-2 శతకరాభరణత సత: 17-388
పలల్లవ:        నీకనఁ బోదు నాకనఁ బోదు నీ వటట్టి సేసినా జేయి

   సాకిరివతటది నా జవవ్వెన మతదుకను
చ. 1:     చిగరవతటది నా చితత్తి మద నీమనఁదనఁ

   దగిలి వడువదు నీ తగరటూప
    తగరవతటది నా తమకము మనఁద మనఁద

     అగడు సేయుచ నీ యాయాల దా కీని
చ. 2:     లచచ్చెనవతటది నా పలక నీ యడకను

    అచచ్చెమెపై చటూడనఁ జూడనఁగ నతదమెపై యుతడు
    నిచెచ్చెనల వతటవ నా నితడునఁగోరికల నీక

    హచిచ్చెనవలప తల కెకక్కనఁ జేస యతదుక
చ. 3:    గాలమువతటది నా కౌనఁగిటకూటమ నీక

    తలి మఱి యతదుకను తొలనఁగ రాదు
   తాలమువతటది నా తగలమ నీమనఁద

    మేలిమ శ్రీవతకటేశ మానఁదానఁ గితదానఁ బాయదు



  ప శస్కృ రేక: 75-3 సాళతగత సత: 17-389
పలల్లవ:       అతదుకే పో నినున్ననఁ జూచి అలసేము నే మెపైతే

     వతదుల నీ మతలోని వడు కెటట్టిదో కాని
చ. 1:     తనువు నితడినసిరి తరణ నీ కచముల

    మొనసి నీక పదద మోపాయనఁ గాని
    ఘనమెపైన నీ తురము కపప్పునీలముల కపప్పు

   వనక దికక్కనకే వనఁగాయనఁ గాని
చ. 2:     పాయము పతడినపతట పడనఁత నీ తేనెమోవ

    ఆయము చిలక వోటల్ల ఆయనఁ గాని
     సయగప నీ నడుము చకక్కల మోచిన మనున్న
     బాయటనఁ జూచిన పటట్టినఁ బస లేదు గాని

చ. 3:      కాముని యముత్మిల నీ కనుసగ లివ రెతడు
   కామతచి మదరాగము కకీక్కనఁ గాని
   యమేర శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్ననఁ గటూడిత

    ఆమనిరతుల నీ యాస వోదు గాని



  ప శస్కృ రేక: 75-4 శతకరాభరణత సత: 17-390
పలల్లవ:       చెపప్పునఁగ రా ద వలపల చెలివల నెవవ్వెరినఁ గానము

  ముపప్పురిజవవ్వెనభారప ముతభారము గానఁబోల
చ. 1:      కనున్నల నిదుద ర దొటట్టి కాయము వరివరినఁ బోయ

    పనిన్నన సతరత రాతరి బడలికె గానఁబోల
     కినెన్నర మటన నులికి కిముత్మిల నటూరకె పలికి
    వనెన్నల నాతనితో కళవళ మది గానఁబోల

చ. 2:      చెకక్కలనఁ జెమటల గారి చితతల మనసుననఁ బేరి
    గకక్కన మరత్మిము లతటన కరనఁగల గానఁబోల

    తకక్కక నివవ్వెఱనఁగతది తలనఁచక తలనఁచక నవవ్వె
    పకక్కన నాతనినఁ బొతదినభద్రిమ యిది గానఁబోల

చ. 3:      దావత నటూరప్పుల నితచి తలగడ గనఁగిటనఁ జేరిచ్చె
   భావజగరిడిని సాములభద్రిమ యిది గానఁబోల

      రే వగ లిది యని యఱనఁగదిరెటట్టితచెను కళ లినిన్నటా
   శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడిన చెలవము గానఁబోల



  ప శస్కృ రేక: 75-5 సామతతత సత: 17-391
పలల్లవ:     ఏమ సేతు నమత్మిలల యఱనఁగక నేరిచిత

    కామతచ నిది సతగత గాదనాన్న మాననఁడు
చ. 1:     పతడనఁ బడి పానుపపపై పాడుమతటా నాచేతకి

    దతడె ఇచచ్చెనఁ జూడరే తన కెతతో
     అతడనే నే నోప నతటే ఆనవటట్టి తనమనఁద

    దుతడగప నవువ్వెలతో దోస మనాన్న మాననఁడు
చ. 2:     నెతత్తిమాడనఁదనక నే నేరప మతటా సారెల

    యతత్తి నాచేతకి నిచచ్చె నిదేమే తాను
    కొతత్తిగానఁగా సిగద్గీవడి కొతకితేనఁ జేతుల వటట్టి

     మొతాత్తి న మారక మార మొకేక్క ననాన్న మాననఁడు
చ. 3:     పటట్టిమతచ మెకిక్కతచక పసలగా గదుద మతటా

   తొటట్టి పాదాల చానఁచనే తొడలమనఁద
    అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డానపడి ననున్ననఁ గటూడె

     జటట్టిగానఁ బద్రియము చెపప్పు చాల ననాన్న మాననఁడు



  ప శస్కృ రేక: 75-6 ముఖరి సత: 17-392
పలల్లవ:     పూవుల వసినవారినఁ బటూనఁచి రాత వతురటే

    కావలసిన టల్లయత గరవ్వె మేలే నీక
చ. 1:   మతచిమాటల నాతనఁడుమచిచ్చెక చలల్లనఁగానే

   వతచకొనేవు శిరసు వదేద యితత
    మతచముపపై జేత కాక మడి చియతనఁగానే

     తుతచి తుతచి వసేవు తుచచ్చె మేలే నీక
చ. 2:     నమత్మిక లిచిచ్చె యాతనఁడు నవువ్వె నవవ్వెనఁగానే

  బొమత్మిల జతకితచేవు పొసనఁగనటే
    కమత్మిర నటేట్టి నీపపైనఁ గపప్పురము చలల్లరాగా

     యిముత్మిల నానల వటేట్టి వమెత్మి లేలే నీక
చ. 3:     యికక్కవ లతట శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి కూడనఁగానే

   పకక్కటలల్లనఁ బెననఁగేవు బీర మతతేలే
    కకక్కసితచి యాతనఁడే కౌనఁగిట బలిమనఁ గటూడె

     వకక్కటపై పతత మాడేవు వర టేలే నీక



  ప శస్కృ రేక: 76-1 ముఖరి సత: 17-393
పలల్లవ:    ఒకట కొక టకక్కడు వరసిన

     మొకమోట లేల తుద మొద లలల్ల చెపప్పురే
చ. 1:      వరల కొపప్పున రాల వగి లేచి నిలచతడి

    తరణ వభుని మోము తపప్పుక చటూచె
     సరస నాతని కితత చవ చటూపనఁ దముత్మిలము

   యిరవపైన మోహము లితదవవ్వెరివ చెపప్పురే
చ. 2:     నీరెతడల గాయుచను నేరపన చికక్క దసి

  సారెక నాతనికిని జలజాక
     కోరి కోరి యాతనఁడును కచముల వనఁప మోప
     మేర మనఁఱ వలపల మతచిన దిత దేదే

చ. 3:     పలచనఁగా నవువ్వె నవవ్వె పయతద జారనఁగాను
  కలికి శ్రీవతకటేశనఁ గనఁగిలితచెను

      అల యతచ పచచ్చెడము ఆతనఁ డటట్టి పయినఁ గపప్పు
   తలకొనన్నకూరిముల తగ వతకనఁ జెపప్పురే



  ప శస్కృ రేక: 76-2 గతడకిగయ సత: 17-394
పలల్లవ:     వలప గొరబు సేయ వదేద యితత

   యలమనఁ జలపోరేవు యేమే నీవు
చ. 1:     సతకె లేక యాతనఁడు సారెనఁ జేసేచేనఁతలక

   వతకలొతత్తి వచేచ్చెవు వదేద యితత
    వుతకన నాపనే వతట నటూడిగానకనఁ దిపప్పునఁగా
   యితకాన నన్నదియేవు యేమే నీవు

చ. 2:     కాదని యాతనినఁ దారకాణక వనఁ బలిచితే
   వాదులటక వచేచ్చెవు వదేద యితత

    గోదిలి నావదదనఁ బేరకొని యాపనఁ బలవనఁగ
    యదస వను మనేవు యేమే నివు

చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరతోడనఁ జేయి వటట్టి పననఁగనఁగ
    వావ దలప వచేచ్చెవు వదేద యితత

    కావతచి యాతనఁడూ నేనునఁ గలసితే నాపచేత
    నీవళ మొకిక్కతచ వచేచ్చె వమే నీవు



  ప శస్కృ రేక: 76-3 శతకరాభరణత సత: 17-395
పలల్లవ:    ఓపము నీతోనఁ బెననఁగ వోబళశనఁడ

  ఆపనినేనెఱనఁగనా అయోత వోబుళశనఁడా
చ. 1:     చేయి నీవు ముటట్టినఁగాను సలవనవువ్వెల ముతచె

  వోయయత తలవయాత వోబుళశనఁడా
     నీ యిచచ్చెలోన మెలనఁగ నే మతత నేరతుమా

    ఆయము లతట వచేచ్చెవు అటేట్టి వోబుళశనఁడా
చ. 2:       కోరి పవువ్వెల వయనఁగ కొపప్పు కడు వడ జారె

   వరకతడు చాల నోయి వోబుళశనఁడా
    సారె నినున్న మచచ్చెరాన జరయనఁగనఁ బాలము

  వోరచటూపలనఁ జూడక వోబుళశనఁడా
చ. 3:      గదిదతచి నీవు కూడనఁగ కాయ మెలల్ల నఁ బులకితచె

  వదదనఁ బాయకతడవయత వోబుళశనఁడా
  అదొద శ్రీవతకటాదిద్రి నహబలమునతదు

   తదిదతవ ననున్ననే రతకి వోబుళశనఁడా



  ప శస్కృ రేక: 76-4 రామకిగయ సత: 17-396
పలల్లవ:    ఒయతన చేరి పాదా లొతత్తివమత్మి

   తయతని నోరనే మాట తయతవమాత్మి
చ. 1:   పదియారవనెన్నబొమత్మి పటట్టిప వలకేమమత్మి

  యదురగొతడ లకిక్కత వమమత్మి
    పదవపపై వాదులనే బేనఁటల్ల రాలి తమత్మి
    యిదివో నీపతతోడ నితత వదాద అమాత్మి

చ. 2:    అతనునినఁ గనన్నకొమత్మి హరియఱచేత నిమత్మి
   యితని యలక దేరచ్చె వమమత్మి

    మతకాలే నెరపేవు మదము చెకక్కలనఁ గమత్మి
    యితవరి పతతోడ నితత గదాద అమత్మి

చ. 3:      యవనఁ గలప్పుకప రెమత్మి యితటలో దానఁచిన సొమత్మి
   యవభునఁ దపప్పుక చటూచే వమమత్మి

 శ్రీవతకటేశనఁడెపైన శ్రీనరసితహునితోడ
    యవళనే యకక్కకొతట వతత గదాద అమాత్మి



  ప శస్కృ రేక: 76-5 సాళతగత సత: 17-397
పలల్లవ:    ఇతతసేయితచేవానఁడ వలల్ల నీవ కాక

   సతతత మేడ గొడవ సవతులచేతను
చ. 1:     మచిచ్చెక నాతో నీవు మాటలడిత వతటాను

   అచచ్చెలననఁ గోపగితచ నాకె నామనఁద
    యిచచ్చెగితచి నీవు నాయితటకి వచిచ్చెత వతటా

    కొచిచ్చె కొచిచ్చె ననున్ననే గొరబు సేసేని
చ. 2:      మొదల వడెము నాక మోహననఁ బెటట్టిత వతటా

   ఆదిగో న నాన్నడుకొనీ నతదరితోడ
     యదుగా సొముత్మిల నీ వపప్పుడే యిచిచ్చెత వతటా

    కొదలనఁ దిటల్ల లోలో గొణనఁగీనఁ బెదవుల
చ. 3:     యిదదరమునఁ బానుపపపై యేకత మునాన్నర మతటా

  గదిదరాన వాకిటనే కూచనన్నది
   తదిదతవ జగడము తేరిచి శ్రీవతకటేశ

     అదొద మొదల మముత్మి నార డితత సేతురా



  ప శస్కృ రేక: 76-6 సామతతత సత: 17-398
పలల్లవ:     ఆతనిపపై పరాకే ఆతవక ఘన మాయ

    చేతుల నాకెక సనన్న సేయరే చెలలటూ
చ. 1:    తటూనఁగమతచముపపై నుతడి తొయతలి పతరాకక

   కానఁగిన తమకముతో గకక్కన లేచె
     వనఁగగనఁ దురము జారి వర లొకొక్కకక్కటే రాలి
    మటూనఁగీనఁ దుమత్మిదల చకక్క ముడువరే చెలల

చ. 2:     అతగన ఉయోతలమనఁదనఁ నతతలో నాతనినఁ బెటట్టి
   బతగారచేరల చేతనఁ బటట్టి వనఁచని

   జతగాళమెపై చేలదటూనఁగి జడిగొనీనఁ జెమటల
   చెతగట నెచచ్చెరికగానఁ జెపప్పురే చెలల

చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే చేయి వటట్టి తీసుకోనఁగా
  కెపైవసమెపై యాతనిసతగడినఁ గటూచతడె
    భావము లొకక్కటే యాయనఁ బతకిని సతకిని
     యవళ వాకిట నుతద మట రారే చెలల



  ప శస్కృ రేక: 77-1 భపైరవ సత: 17-399
పలల్లవ:     ఆతనిమాటక మర నతదాల చెపేప్పుర గాక

     దాతుమా తఱినఁగి యితకా తగ వనఁట తగవ
చ. 1:     కూరిమే కలిగితేను కొసరి తటట్టిన తటట్టి

   కోరినటేట్టి యిదదరికినఁ గొట సేసును
   యరసమెపైనవళ యతత చేయతత్తి మొకిక్కనా

     తారమునఁ జేయదు దని తగ వనఁట తగవ
చ. 2:    చనవ కలిగితేను చవదపప్పున పనెపైనా

  పనికివచిచ్చె యపప్పుడే ఫలియితచను
   ననుప చాలనిచోట నగనఁబోయినా నది

     తనవ చాలదు దని తగ వనఁట తగవ
చ. 3:    కలసినపప్పుటకిని కడమ దొడమ లేక

   తలపోనఁత వలపల తల కెకక్కను
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోననున్ననఁ గలస

    తలిరనఁబోతడుల్ల మ తగ వటనఁ తగవ



  ప శస్కృ రేక: 77-2 దేసాళత సత: 17-400
పలల్లవ:      సారె వసరితచ నేల చపప్పుని వలప లేల

    మేరతో నీవు సేసినమేల నాక జాలదా
చ. 1:     దికక్క లలల్ల నఁ దిరిగాడి దనితటకి రానని

   అకక్కరతో వతుత్తి వుగా అద చాలను
     గకక్కన ననున్న మఱచి కనన్నపడే నా యడక

   యికక్కడ మొకమోడుదు వది చాలదా
చ. 2:      యితదరికి సొముత్మి లలల్ల నిచిచ్చె ననున్ననఁ దలనఁచక

     అతది ననున్న వద కితుత్తి వది చాలను
     ముతదువారితోడ నవవ్వె ముతచి నాతో నవవ్వె నని

     యితదు ననున్న దయనఁ జూతు వది చాలదా
చ. 3:      కాతతల నతదరినఁ గడి కడు మానాపత నని

    అతతలో ననున్ననఁ గటూడిత వది చాలను
    యితతట శ్రీవతకటేశ యిపప్పుడు నేనే నీవపై

    యతత కెతత బుజజగితచే వది చాలదా



  ప శస్కృ రేక: 77-3 పాడి సత: 17-401
పలల్లవ:      ఎగకెక్కముల గావు యేల నవవ్వె వతదుకనఁ గా

    మగవ యితతకలోన మతచ మెకక్క కతడును
చ. 1:      చెలి యొకక్కమాట నీతోనఁ జెపప్పు మఱచిత ననె

   అలరి యితటదానఁకా రమత్మిను మనె
     తలనఁచి తా వచెచ్చె నతటా తలవాకిటకి వచెచ్చె

    చెలవునఁడ మాతో నది చెపప్పురాని దనెను
చ. 2:       పేగమ నీమెపై నెట ట్టి సొముత్మి వటట్టి మఱచిత ననె

    దమసాన నీకె అది తలసు ననె
    మేమటూనఁ గాక పావురముమెడనఁ జీటనఁగటట్టి యతప

     ఆమేనఁ ల నీకనఁ దానే అతదితచె ననెను
చ. 3:      అడ నుతటేనఁదనమనఁది ఆన నీకనఁ బెటట్టి మనే

    యడనే నీకనున్న దని యితచె ననె
    కూడిత వతతలో నాపనఁ గోరి శ్రీవతకటేశనఁడ

    జోడెపై నీవునునఁ దానే చొకిక్కనార మనెను



  ప శస్కృ రేక: 77-4 సామతతత సత: 17-402
పలల్లవ:      మతచిదాయ దాని కేరా మాను మనన్నదాననఁ గాను

   కొతచక నీ సాజపగణము చెపప్పుతని
చ. 1:     ననుపపై నీమాటల నాకనఁ బద్రియముల గాని

   అనువపై నీకనఁ బద్రియము ఆకెమాటల
      వను నేనఁ దలనఁతు నాక నీవు దేవరవు గాని

   అనిశము నీపాలిట కాపపో దేవర
చ. 2:      నితడార నామొకక్కలక నీవు గఱి యితతే కాని

    అతడ నీమొకక్కల కెపైతే నాప గఱి
    పతడినవలప లలల్ల పదివల నీక నతుత్తి

    కొతడవతట వలపల కోట యాప కతుత్తి వు
చ. 3:     మతచి నాకనున్నల నీమనఁదనే వుతడునఁ గాని

   అతచ మోచి నీకనున్నల ఆపమనఁదివ
     కొతచక శ్రీవతకటేశ కూడిత నే నినున్న నీవు
    యతచి యాపనఁ గటూడితవ యిదదర మావారే



  ప శస్కృ రేక: 77-5 దేసాళత సత: 17-403
పలల్లవ:    ఎతతక వచెచ్చెనఁ బనుల యిదేమయత

  వతతువాసి సవతులవారము గామా
చ. 1:      చలి దర నాప నీవు సరసము లడనఁగాను

    నిలిచి కొలవు సేయ నేమా నీక
     అలిగి యదుర మతచాలతదు మ రెకక్క కతడనఁగా
    నెలవపై సతది మాటాడ నేమా నీక

చ. 2:     పవువ్వెలచెతడున మర పూనఁచి వటాల్ల డనఁ గాను
   నివవ్వెటలల్ల నతదియత నేమా నీక

     రవవ్వెగా జూదము లడి రతనఁ దిటాల్ల డనఁ గాను
    నెవవ్వెగ దర మానుప నేమా నీక

చ. 3:     యమెత్మిల పతతముల మ రిదదరను నాడుకోనఁగా
    నెమత్మిది సాకిరి వన నేమా నీక
    కొమత్మిను శ్రీవతకటేశ కూడిన వనకనఁ గటూడి
    నిమత్మిపత డిల్లచిచ్చె మొకక్క నేమా నీక



  ప శస్కృ రేక: 77-6 సామతతత సత: 17-404
పలల్లవ:      బేరి జోకొటట్టి చ మాతోనఁ బెసనఁగే వపప్పుట నీవు

   నేరిచినతతా మాతో నేరపదువు గాక
చ. 1:      అటేట్టి నీ వమ సేసినా నడడమాడేనా నీక

    వటట్టి యాసల వటట్టి కో వదదతటనఁ గాక
     మటట్టి మరిన దొరవు మాకేల యితత వఱవ
   పటట్టిన చలముతోనే బతుకదువు గాకా

చ. 2:     తలిప నీగణముల తదద వచేచ్చెమా నేము
    వలప మాతోనఁ జెపప్పు వదదతటనఁ గాక

    పలచ మగవానఁడవు పలవ మమత్మినఁక నేల
   తలకితచి నీ యిచచ్చెనఁదిరగదువు గాకా

చ. 3:     కొతకక నాతో నవవ్వెనఁగానఁ గోపగితచితనా నేను
    వతక లొతత్తి మాటలడ వదదతటనఁ గాక

    అతకెల శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననునఁ గటూడితవ
    మతక దరె నిటాల్ల నే మనిన్నతతువు గాకా



  ప శస్కృ రేక: 78-1 దేసాళత సత: 17-405
పలల్లవ:    తీరె నీయలక లలల్ల తరమాళర

  తీరని మోములోడి తరమాళర
చ. 1:    వనుల పతడువగా వనఁడుకొనీ నీవభునఁడు

  తేనెమోవ మాటాడవో తరమాళర
    పూనిపటట్టి యపప్పుటని పొదుద గడపనఁగ నేల

    దన నేమ వచెచ్చె నీక తరమాళర
చ. 2:     చకక్కని నీచనున్నలపపైనఁ జానఁచ నాతనఁడు చేయి

   తకక్కని నగవు లేలో తరమాళర
  మొకేక్కవానివలనే ముతదర నిలచనాన్ననఁడు, ఆ

  దికక్క చటూడనఁగదవమత్మి తరమాళర
చ. 3:    కలికి శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజ నేపొబ్రాదుద

   తలకితచి కూడె నటట్టి తరమాళర
     పలకనఁ బతతము చెలల్లనఁ బెపైపపై మ కిదదరికి

  తలిసితమ మగటట్టి తరమాళర



  ప శస్కృ రేక: 78-2 శతకరాభరణత సత: 17-406
పలల్లవ:     కటకటా యటవతట కటట్టిడి చితత్తిమో కాక

    యటవలనఁ గరనఁగదు యతత రాయో కాక
చ. 1:      మన సిచిచ్చె మాతోడ మాటలడ వదుద గాక

  ననిచి సలవనెపైనా నవవ్వెరాదా
     వనితరో నీవు నేను వాదు లడిచి నపప్పుడే

     పొనిగి యితతేసి సేయ బోయ పగా మనక
చ. 2:      సమత్మితతచి నామోము చకక్కనఁ జూడ వదుద గాక

   వుమత్మిడి నాకతలక వనఁకొన వదాద
    పమత్మి మన మదదరము పతతము లడుకొతటేనే
     కమత్మిర నితత చలము కటట్టి గతాత్తి మనక

చ. 3:     పటట్టిన దతడ దియతక పేరకొనవదుద గాక
   గటట్టి ననఁ గనఁగిట నితచి కూడవదాద

   అటేట్టి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
    జటట్టిగానఁ గలసితమ సట లేల మనక



  ప శస్కృ రేక: 78-3 శతకరాభరణత సత: 17-407
పలల్లవ:  వలనఁదిరచనలక వసుగకమ

   చెలవునఁడ చితతలే సిగద్గీల నాయ
చ. 1:     నలగడనఁ జెలి నిను నవవ్వెన నవువ్వెల

  దలనఁచిన జతదోబ్రాదయ మాయ
   సొలసేట కోపపనఁ జూపల నతతలో
  తళకన సటూరోతదయ మాయ

చ. 2:    పడనఁత నీ యదుటనఁ బలికినపలకల
  కడనఁగి వసతతాగమ మాయ

  పొడవగ నీపపై బొమత్మిజతకెనల
  జడివాన కితదద్రిచాపము లయ

చ. 3:    కాతత నినున్న రతనఁ గలసినకౌనఁగిలి
   కతతుని సాముల గరి డాయ

  యితతట శ్రీవతకటేశ మకరణ
   బతత మక సరిపతతము లయ



  ప శస్కృ రేక: 78-4 శ్రీరాగత సత: 17-408
పలల్లవ:    ఇనిన్న సగినముల యితతకి మేల

     వనన్న కనన్న చెల లలల్ల వఱవక రమాత్మి
చ. 1:   వరహతాపముచేత వసిగిన చెలియక

   వరవుననఁ జలల్లగాలి వప గాప
   సరస నితడుమనసు చతచల మెపైనతదుక

   యిరవపైన కోవలల యలపే నిలప
చ. 2:     వలపల చితతచేత వడి బడదనఁ మగవక

  చెలనఁగి మోనెన్నలఱేని చిచేచ్చెసిరి
   నిలిచి వభునివదద నెయత్మిము చలేల్లవళ

  తలినఁజనున్నజకక్కవల తీరే మకిక్కలి
చ. 3:   గకక్కననఁగటూడిన శ్రీవతకటపత రతవళ

  గకక్కని చిలకపలకలే దికక్క
   పకక్కన నితనిమనఁది పాటల వాడుటక

  వకక్కటనఁ దుమెత్మిదమోనఁత వుపశగ తుల



  ప శస్కృ రేక: 78-5 శ్రీరాగత సత: 17-409
పలల్లవ:        సిగద్గీల వడుదువు నే మవ చెపప్పున ని నాన్నళల్ల తే

   అగద్గీలమెపై కలిగెనఁగా అనిన్నయు నీయతతనే
చ. 1:     తురమునరాలడి పవువ్వెల తొరిగేట సలవుల నవువ్వెల

   అరవరియపై వచేచ్చె వద ఆతనికడనుతడి
    గరిమల నీయతదే యివ కతటమగా నేనఁడెపైనా

  సురతాతతపసితగారము చటూపేవా మాక
చ. 2:   చెకక్కలచెమటలజారల చితదిద్రికమోపల తీరల

  అకక్కరదేరచ వచేచ్చె వాతనికడనుతడి
     చకక్కని నీయతద మరనఁగ సతతస మెపైతమగా యిట
    మకిక్కలి మర సామాబ్రాజతము మెఱసేవా యిపడు

చ. 3:      రతులనే చొకిక్కన మరపల రచనల సరసప టరపల
   అతవడుకతో వచేచ్చె వాతని కడనుతడి

      అతనఁడదే శ్రీవతకటేశనఁడు అట నినునఁ గటూ డిట వచెచ్చెను
   గతులను మామనఁదట మకరణల చలేల్లరా



  ప శస్కృ రేక: 78-6 సామతతత సత: 17-410
పలల్లవ:    అతతట నాజనత్మిఫల మబుప్పుట గాదా

   చెతతల నినిన్నయు నీకే సలవుగాదా
చ. 1:     మఱి పొరగన నునన్నతఱి నొకక్క మాటపైనా

    నెఱవుగా నీవు ననున్న నికిక్క చటూడవా
   గఱిగా దినమటూ నీకొలవుక రానఁగాను
  మఱచి తపప్పుయపైనాను మాటాడవా

చ. 2:      చెలితో నావరహము చెపప్పు చెపప్పు పతేత్తినఁ గా
  అలరి యేపాటపైనా నాలకితచనా

    నెలకొని యితదరితో నీవార మను కోనఁగా
    తలనఁచి నీవ ననున్న దయ జూడవా

చ. 3:      చెకక్కచేయి దసి నీక సిగద్గీవాసి మొకక్క గాన
   గకక్కన నటేట్టి నీవు కౌనఁగిలితచవా

    యికక్క వతట శ్రీవతకటేశ యిటట్టి కూడితవ
   మకిక్కలి యితతట ననున్న మెఱయితచవా



  ప శస్కృ రేక: 79-1 శ్రీరాగత సత: 17-411
పలల్లవ:   పతతము చెలల్లను బదనఁగదరా

   యితతలోననఁ దపప్పు లతచక పదరా
చ. 1:     రాని కోపమున రవవ్వె సేసిత నితతే

   పానుప మనఁదికినఁ బదనఁ గదరా
  సనలచెమటల సొలసిత నితతే

   తేనెమోవ దపప్పు దేరేచ్చెనఁ బదరా
చ. 2:   అనుమానానీక నలిగిత నితతే

     పని గల దిక నట పదనఁ గదరా
    నను నిట చటూడనఁగ నవవ్వెత నితతే
   తనిపే నీమత తావుకనఁ బదరా

చ. 3:    పాసిన కానఁకల బలికిత నితతే
   బాసల నమత్మితనఁ బద గదరా

  ఆసల శ్రీవతకటాధిప కూడిత
  వసారపరత వనకకనఁ బదరా



  ప శస్కృ రేక: 89-2 ముఖరి సత: 17-412
పలల్లవ:       ఏల మానునఁ దొలిల్ల చెలి యేమేమ సేసిన దలల్ల

   కాలముతో రమణునఁడు కనిపతచనఁ గాకా
చ. 1:     దొతతరపవువ్వెల మరనఁ దొలిల్ల పూజితచనఁగనఁ బోల

   కాతత చెకక్కచేత నేనఁడు గదియితచెను
    పొతతనే కమత్మిర పపైనఁడిపవువ్వెలనఁ బటూజితచనఁ బోల

   కాతతలతో వరహగిన్ననఁ గరనఁగీ లోలోనే
చ. 2:     మొదల మాణకతముల ముగద్గీల వటట్టినఁగనఁ బోల

    వదచలిల్ల నేర లలల్ల వనఁపపపై నేనఁడు
      కదిసి వాబ్రానఁత చరల గటట్టినఁ బోల మేల కటట్టి
    వదలి నేలల వాబ్రానఁత వాబ్రాసనఁ బాదానను

చ. 3:    తగనఁబనీన్నరచెతబుల దానము లియతనఁగనఁ బోల
   మగవపపై చెమట లమత్మిగిలీ నేనఁడు

   పగట శ్రీవతకటాదిద్రిపత యిటేట్టి వచేచ్చెసి
     అగడుగా నిట గటూడె నట నోమనఁ బోలనే



  ప శస్కృ రేక: 79-3 సామతత సత: 17-413
పలల్లవ:    ఎదుర గొసరితేను యేది వలప

     యదలోనఁ గపట ముతట నిక నేది వలప
చ. 1:      కాతత నీతో నలిగితే గడునఁ బద్రియము చెపప్పుక

    యితతలో మా రగిలితే నేది వలప
    సతతానకనఁ జెలి నీతోనఁ బలకక వుతడితే

    వతతుక నీవరకనన్న వడి నేది వలప
చ. 2:     వతట మనసు చటూడ నువద రాకతడితేను

   యితటకి నీవనఁగకనన్న నేది వలప
    అతటక మతటానఁ జెలి యదలితచకొతటానఁ బోతే

    వతటనే నీవనఁగకనన్న వస సేది వలప
చ. 3:     సటనలక నినున్ననఁ జూచి జలజాక దిదిదతేన

    యిట వడి మొకక్కకనన్న నేది వలప
    ఘటన శ్రీవతకటేశ కౌనఁగిట గటూడిత నాకెనఁ

      దటకన మదే కాక ధర నేది నేది వలప



  ప శస్కృ రేక: 79-4 ముఖరి సత: 17-414
పలల్లవ:    కతటనఁబో మచేనఁత లలల్ల నఁ గనున్నలరను

      అతటక నీ వనఁక మముత్మి నది వతత గాదా
చ. 1:     వుతగరాలవళల్లనఁ దల పూనఁది యొకక్కచెలి నీతో

    తొతగి చటూచి మాటలడె తొలతే కాదా
     ముతగిట నినున్న నలమ మటూనఁపపపై గడడము మోప
   అతగవతచి కనుచొకెక్క నపప్పుడే కాదా

చ. 2:      ముతచిన నీ కొనగొతగ ముతజేతనఁ జటట్టి పటట్టి
    అతచెల ని నాన్ననవటట్టి నాకె కాదా
       కతచప మోవ వ కిచిచ్చె గతట సేసే నీ మోవ

    యితచక నవవ్వెతచె నినున్న నిది వతతగాదా
చ. 3:      కొపప్పు వడనఁ బెననఁగచ కొమత్మి నినున్ననఁ బలవనఁగ

    అపప్పుడే లోనికినఁ బోత వతదుకే కాదా
    యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యిదే ననున్ననఁ గటూడితవ

     చెపప్పునఁ బోతే నీక నవ సిగద్గీవాట గాదా



  ప శస్కృ రేక: 79-5 శతకరాభరణత సత: 17-415
పలల్లవ:     చెలల్లనఁ బో యి దేనఁటపని సేసితవయాత, నీ

    చిలల్లర సుదుద ల వని సిగద్గీయత నాక
చ. 1:    నవువ్వెచనఁ జాళకనఁడు తనాచారి ముడిచి

    పవువ్వె లటట్టి ముడిచిత పొతది దొరవు
    యివవ్వెల నీసతులలల్ల నెతతకనఁ జొచెచ్చె ననుచ

    చివవ్వెన నాడనఁగ వని సిగద్గీయత నాక
చ. 2:    నలవతక నాకెమేన నలనఁచిన పసుప, నీ

  వలమ నలనఁదుకొతట వతతవానఁడవు
      నలప నీ మేని కేలే నగనఁబాట పస పని

    చెల లడనఁగా వని సిగద్గీయత నాక
చ. 3:      మటట్టి లేని యలమేలమతగ నేను నీ నాకె

    గటట్టిన చరె నాకనఁ గపేప్పు వదివో
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యిదదరి మ మొత్మికక్కమాట

    చెటట్టి వటట్టి కూడనఁగాను సిగద్గీయత నాక



  ప శస్కృ రేక: 79-6 ఆహిరి సత: 17-416
పలల్లవ:     జాఱనఁ గొపప్పు యితకా నేల జతపమాటల, నే

    నాఱడెపైత నీకనఁగానే ఆరేనఁ దేరేనఁ బడరోరి
చ. 1:     ఆడరాదు దొరవని ఆడకనన్ననఁ బోదు నినున్న

      చటూడనఁ జూడ నీ మో వల చకక్క లయరా
     తోడనే గోరిత వతట తొడుక లపైనటాల్ల యని

     జాడలలల్లనఁ గతట వతటనఁ జాలనఁ జాలనఁ బదరోరి
చ. 2:      మొదల నే నెఱనఁగక మోసపోత గాక నేనఁ

   గదిసి యేపొదుద వదదనఁ గాచకతడనా
     యిద మతగినకడికి నినఁకనఁ జవు లతచ నేల
    చెదరని పతతమెలల్ల నఁ జెలల్లనఁ జెలల్లనఁ బదరోరి

చ. 3:      సిగద్గీ లలల్ల నఁ దరె దరె శ్రీవతకటేశనఁడ నేను
     వగద్గీళమెపై నీ నా సతది వతత లేలరా

     దగద్గీరి కూడిన మనఁద తలపోనఁత లినఁక నేల
     యగద్గీలమెపై నీనా కోప మారెనఁ దరెనఁ బదరోరి



  ప శస్కృ రేక: 80-1 భౌళ సత: 17-417
పలల్లవ:    ఇదివో మననేరపల యే మునన్నవ

    నిదుల మముత్మి నిలవ నీచేతదే కాదా
చ. 1:      చెనకి నీవ ననున్న సిగద్గీ దేరచనఁగ బటట్టి

   ననుపచేసుక నీతో నవవ్వెతనఁ గాకానఁ
    కొనదానఁకా నీవు నాతో గటట్టి చేసుక వుతడితే

   చనవున వగదానఁకా జాగరాలే కాదా
చ. 2:      కొతడవలనఁ జేయి వటట్టి కొతకనఁ దరచనఁగనఁ బటట్టి

   అతడనుతడి నీతో మాటలడితనఁ గాక
    నితడుకొనన్న రాజసాన నీ వతత దడవునన్ననఁ

    జతడిపటట్టి జవవ్వెనము సరి యానఁక గాదా
చ. 3:      రమత్మిని ఇటట్టి ననున్న రతులనఁ గటూడనఁగనఁ బటట్టి

    బమత్మిటగా నినున్న నే మెపప్పుతచితనఁ గాక
    వుమత్మిడి శ్రీవతకటేశ వరకే నీ వుతడితేను

   వుమత్మిగిల నాసల నోరటూటలే కాదా



  ప శస్కృ రేక: 80-2 సామతతత సత: 17-418
పలల్లవ:     ఇతతలో నీ రమణునఁడు యడకే వచేచ్చెసను

     వతత లయనఁ బనులలల్ల వఱ పేలే యినఁకను
చ. 1:    మరని యముత్మిలకను మరని బలనఁగమెపైన

 గరిమలనఁ దుమెత్మిదమటూనఁకలేపగ
   తరణరో యితదులోనే తమలో వఱివోటాయ

  వరహిజనులకెలల్ల వఱపేలే యినఁకను
చ. 2:   కాముని కెపైదువలక కామునిపతపలపైన

  ఆమని కోమోలలలల్ల నవయేపగ
    కామనిరో తమలోనే కలనఁక లపప్పుడునఁ బోవు

   వమర నితదుకనఁగాను వఱపేలే యికను
చ. 3:    మదను జకక్కవలక మదనుని చటట్టిమెపైన

   తుదమరి వునన్నమ చతదురనఁడే పగ
     యదుట శ్రీవతకటేశనఁ డిద నినున్న నిటట్టి కూడె

   వదకి తలకొతట వఱపేలే యినఁకను



  ప శస్కృ రేక: 80-3 శతకరాభరణత సత: 17-419
పలల్లవ:     నెలనఁత భాగతము గాక నీకే మయత

   నెలకొకక్క వరసయిన నీకే మయాత
చ. 1:     చెలియనఁ గానఁకల ముతచి చిఱనవువ్వె నవవ్వెవు

  నెలకొనన్న వటనఁడవు నీకేమయాత
   చలిమ దటూతకలతో జాణతనా లడేవు

   నిలవునఁ గపప్పు దొరవు నీకేమయాత
చ. 2:    పేగమము చెలియకిచిచ్చె పలిచిననఁ బలకవు

   నేమే కూళల మతతే నీకేమయాత
    బటూమెల మాటల నిటట్టి పొదుద గడుపేవు, నీ
   నేమపనఁ బతతము చెలల్ల నీకేమయాత

చ. 3:   మచిచ్చెకమా యలమేలమతగనఁ గనఁగిలితచేవు
   నిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ నీకే మయాత

   అచచ్చెలపనఁ దతత్తిరాన నలసిపొలసి నినున్న
  నెచెచ్చెలల మేమనా నీకేమయాత



  ప శస్కృ రేక: 80-4 శతకరాభరణత సత: 17-420
పలల్లవ:     అపప్పుడు నే నెతత గబబ్బు ననవదుద

    తపప్పుదు లగద్గీము నీపపైనఁ దగిలితతునఁ జమత్మి
చ. 1:     భారప నాకచముల పటట్టిరాని వనఁ గతటా

   వరకెపైనా సారె సారె వుపప్పుటతచేవు
      వోరి నీ సొపన దానఁకి వగినఁ బకక్కటలల్ల నఁ జేసు
     చేరి చేరి నీమనఁది చేయి దియతనఁ జమత్మి

చ. 2:    యలమ నాతురమది యతత ఘనమాయనతటా
   పలమారనఁ జూచి చటూచి పచాచ్చెరేవు

       వలయు నీ దస్కృషి దానఁకె వడునఁ జేసు నీ వతత
    పొలసి దానఁగిన నినున్ననఁ బోనియత జమత్మి

చ. 3:     యిపప్పు డిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్ననఁ గటూడి
   పపప్పుగా నామోవ గడు బతదువుచేచ్చెవు
      చిపప్పుల నీ పల సనఁకి చిలిల్లవోవునఁ జేసు నేనఁ

     జెపప్పుత నీ చేనఁతలక చేనఁత సేతునఁ జమత్మి



  ప శస్కృ రేక: 80-5 రామకిగయ సత: 17-421
పలల్లవ:     ఏమననఁగ నే మవునో యనిన్నక లట ట్టి

    నా మనసులోననే నవవ్వెతనఁ బో నేను
చ. 1:      ఆకెకనఁగా నొతత్తి మాటలడితే నీ చితత్తి మెట

    కాక యేమ ననకనన్ననఁ గాతత యట ట్టి
      యకడ నాకడ నే నిదదరి నే మన లేక

     నాక నాకే వఱగెపై నవవ్వెత బో నేను
చ. 2:      నెమత్మిది మ యిదదరిలో నిజ మాడనఁగా నెట

    వుమత్మిడి నటూరక నే నుతడితే నెట ట్టి
    చిముత్మిల మ యలకల చిమత్మిరేనఁగిన వటల్ల

     నమత్మి లేక నాలోనే నవవ్వెతనఁ బో నేను
చ. 3:     తలపోసి మలోని తమకము లవ యట ట్టి

   కొలనఁది మఱిన యితతకోరిక లట ట్టి
   చెలినఁ గటూడితవ నేనఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెర

     నిలవున మముత్మినఁ జూచి నవవ్వెతనఁ బో నేను



  ప శస్కృ రేక: 80-6 శతకరాభరణత సత: 17-422
పలల్లవ:   తనిసిత నినఁకనఁ దలనఁగరే

 కనునఁగొనచటూప కానరాదా
చ. 1:   చాలనఁజాల మాటల చాలితచరే

  యేలే వడనఁబా టల్లతకానా
   నాలక తుదలే నయముల తన

  యలకూర కపప్పులితతే లే
చ. 2:     ఆయ నాయనఁ బను లలల్ల నానఁడేనే

  రాయడినఁ దనకే రవవ్వెయితని
   పోయినదే పొలల్ల పోని రేవడ

   మాయల నొపప్పుకి మతదే లేదు
చ. 3:    చెలల్లనఁ జెలల్లనఁ దనసేనఁత లలల్ల నేనఁ

 డిలిల్లటే శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
  బలిల్లదునఁడెపై కూడెనఁబతతమునా తన

  చలల్ల వలపలే చవుల గావా



  ప శస్కృ రేక: 80-7 సామతతత సత: 17-423
పలల్లవ:    ఎఱనఁగక నిను సొలసితనఁ గాక

   నెఱవు గాజ మాణక మయతనా
చ. 1:   మడిదొసకల నీమాటలనే పో

  పడిపడి నడుమది బడగాయ
    వడువడు నా తోవ సా లేనఁటకి
   జడిగొను చిలకల జకక్కవ లౌనా

చ. 2:     చెనకల నీ యిట చేనఁతలనే పో
   కని కని కనున్నల గనమాయ

   చనవుల మనవులనఁచాల జాల నినఁక
   యిన మనుమే పసినఁడినఁక నయతనా

చ. 3:    గటకల నీరత కూటమనే పో
  కటకట నామెపై గరపారె

  యిటవల శ్రీవతకటేశ కూడితవ
   నటనల పలకల నన లయతనా



  ప శస్కృ రేక: 81-1 సామతతత సత: 17-424
పలల్లవ:    ఎఱకో మఱపో యటట్టి కళవళమో

    నెఱ జెమటల చటూచి నిజమతటా జొకెక్కను
చ. 1:      కలలోన దనమోవ గతట చేస నని చెలి

    తలనఁకక పత దిటట్టి తడవ చటూచె
    నిలవున రమణుడునఁ నీవ వదలితచె నని

     చిలక కచెచ్చెలమద చేయి చా చె నపడు
చ. 2:    ననుపన గలలోన నాయకనఁడు సేసవటట్టి

    నని తలిసి తురము లతట చటూచెను
    కొనబు చనున్నలమద కతకమ పూస నతటా

   తనపయతద దరచి తలపోసి చటూచెను
చ. 3:      రమణునఁడు కలలోన రత సేస నని కని

    అమరనఁ గ గిటలోన నలమ చటూచె
    తమ శ్రీవతకటపత తా నితతలో వచేచ్చెసి

   కమలక గటూడగానఁను కనున్నల దఱచెను



  ప శస్కృ రేక: 81-2 సామతతత సత: 17-425
పలల్లవ:       నినన్ననే పత నిను గటూడెను నీ కదే చాలదటే

    అనిన్నట నితకా వడువని యాసదత బేలే
చ. 1:     చకక్కని చనున్నల మదట చతదోబ్రాదయమెపై వుతడగ

    చికక్కని నీమత చితతలచనఁకట యినఁక నేలే
     దికక్కల నీపత మాటల తేనెల చెలిచే నతపను

    తకక్కక యతడినపదవుల దపప్పుల యినఁక నేలే
చ. 2:     జలల్లన జెమటల వానల జడిగొని కరియుచనుతడనఁగ

    వలల్ల యప వరహతబుల వసవ యినఁక నేలే
   గలల్లన నీపతచటూపలకలవల నీ కతదియతనఁగ
   మలల్లడి మరశరములకను మారకొన వదేలే

చ. 3:    కతదువనఁ దలపోసినపత కౌనఁగిటలోపల నుతడనఁగ
    యితదును నతదును నడుముల యడమాట లవలే

    అతదప శ్రీవతకటపత యాతనఁడే నిను మనిన్నతచనఁగ
     గొతదుల సతదుల కూరిమ కొసరల నీ కేలే



  ప శస్కృ రేక: 81-3 పాడి సత: 17-426
పలల్లవ:    నగనివానఁడవా నీవు నతటనను వదదనుతడి

   మొగినే గిలిగితచనిమోస మతతే కాక
చ. 1:     తలనఁచని వానఁడవా నీ తలనఁపలో నడడమెపై

    నిలచతడ నిది నా నేరమే కాక
   పలకనివానఁడవా నీ పలికెడివళ నేను

    కొలవుననఁ గాచక వనఁకొన నెపైతనఁ గాకా
చ. 2:    చటూచిచటూడనివానఁడవా సొరిది నీ వతదపైనా

    కాచి నే నాడ నుతడనికలేల్ల కాక
   రాచతనాన నితటకి రానివానఁడవా నీవు

    ఆచాయ మాయిలల్ల గటట్టి నెపైత నితతకాక
చ. 3:     కౌనఁగిలితచనివానఁడవా కడు నీ చేతుల సతది

    కౌనఁగిన నా మేను లోనుగాదాయనఁ గాక
    ఆనఁగి శ్రీవతకటేశడ అతతలో ననున్ననఁ గటూడిత
    రానఁగి యితదానఁకా నితత నెఱనఁగనెపైతనఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 81-4 శ్రీరాగత సత: 17-427
పలల్లవ:     వరహిణ మొదలనే వరి వటల్లనఁక నేల

   తరణకి శస్కృతగారాల తగినవ సేయరే
చ. 1:    అలినీలవణకి నది యేలే సతపతగల

  అలరదామెరవర లగనఁ గాక
   పొలసి పకవాణకి వుయతకరే జవావ్వెది
    చిలక చిగర బతత చేత కియతరే

చ. 2:     దతతయానక సితహలనఁ దగ వాబ్రాసిన చరేలే
   చెతతలనే లతల మతజిషిట్టి గాక

   రతతునఁ గలవకతటకి రవపదక మదేలే
  పతతముతోడ చతదాబ్రాభరణము లిడరే

చ. 3:     వడి నీప గిరికచవజాబ్రాల సేస లేలే
   అడరనఁ బటూవులసేసే అమరనఁ గాక

    బడి శ్రీవతకటేశనఁడు పడనఁతనినఁ గటూడె నితక
   కడునఁ గతకమపూతేలే గతదవడి చలల్లరే



  ప శస్కృ రేక: 81-5 కాతబోదిసత: 17-428
పలల్లవ:       తానే యితత జాణ గాని తలనఁప నే మెడెడలమా

  ఆనుకయటూరకతడితే అరసతత్తి దాననా
చ. 1:      సిగద్గీ వడి యుతడనఁగానే చర యేల పట ట్టినే

  వగద్గీళతచ కతడితే నేవుఱిఱ్ఱైవారమా
     కగిద్గీ మాయితటకినఁ బోనఁగా గతద మేల పూసనే

  యగద్గీలనఁ దిటట్టికతడితే యియతకొనన్నదానవా
చ. 2:     మాటలడనఁకతడ గానే మముత్మి నేల తడవనే

   వట మావార లేకనన్న వలయాలనా
     నీటన నే నుతడనఁగానే నిలి చేల నవవ్వెనే

   గీట గోరనఁ జితచకనన్నకితదుపడడ దాననా
చ. 3:     కనున్నల మటూసుకతడనఁగ కౌనఁగిట నేల నితచనే

    పనన్నతనాన నే నుతటే పటట్టి నఁ జెటట్టినా
    వునన్నత శ్రీవతకటేశనఁ డికక్కటపై యేల మెచచ్చెనే
  సనన్నల సేయకతడితే చలపటేట్టిదాననా



  ప శస్కృ రేక: 81-6 ఆహిరి సత: 17-429
పలల్లవ:    తనవార లతతపైనా తనకనఁ బగటరే

   మనసులోని మరనఁడు మగవకే తోడు
చ. 1:    కలవల చెలికాని కాతతల దటూరకరే

   కలవల చెలికానఁడే కాతతక మోము
   చలిగాలి నటూరకెపైనా సారె జరయకరే
    చలిగాలి య యితత చలల్లని నిటటూరప్పు

చ. 2:     తగి తుమెత్మిదల నేల తటట్టికరే సతుల
  పగటనఁ దుమెత్మిద లితతపాపటకొపప్పు
   మగలనఁ జిలకలను మెఱసి కోపతచకరే

   పగవు చిలకకూనఁతే పడనఁత పలకల
చ. 3:    వనెన్నలలపపై నతత వసరకరే వటూర

  వనెన్నలల యినన్నయును వలనఁదినవువ్వె
    యినిన్నటాను శ్రీవతకటేశనఁడు య కాతతనఁ గటూడె

   పనిన్న యతనఁడే యితత పాబ్రాణబతదుగనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 82-1 సామతతత సత: 17-430
పలల్లవ:     అనిన్న సితగారాల నీక నమరివునన్నవ నేనఁడు

    సనన్నల మేరక మేర సరసమే చాల
చ. 1:   మాటలడకవయత మదనముదద్రిల రాగీ

    చాటవగా నాక నీ చేననన్నలే చాల
     గాటప మెపై యతటక గతదప బేనఁటల రాలీ

  జూటరిపనేమ గలల్లచటూపలనే మెలనఁగ
చ. 2:     లగల మొకక్కకవయత లతుత్తి క నుదుట మాస

   ఆగతనఁ జెలియ నయమునలే చాల
     నాగమెపై బెటట్టి నగక వాడునఁబువువ్వె లవ రాలీ
   మటూగిన మటూనఁకలలోన మోనమే చాల

చ. 3:      మేను మేను సనఁకక మతచనఁ జెమటల దేరీ
    పూని సతగడి గటూచనన్న పొతదులే చాల

     మానక యతత చెపప్పునా మచిచ్చెక ననున్ననఁ గటూడిత
  వానుక శ్రీవతకటేశ అతదుకదేచాల



  ప శస్కృ రేక: 82-2 భపైరవ సత: 17-431
పలల్లవ:     ఇనిన్నయు నుతడనఁగ దమ కేమ గడమ

  వునన్నవానఁడు సిరి పరషోతత్తిమరాజ
చ. 1:    వలచ నీ రావటతచ వదమరాజ

   కూలికి గతడుల్ల మోచనఁ గటూరత్మిరాజ
   పోలిమ నేలల దవవ్వెనఁ బొలమురాజ

   నాలి బడుచాట లడ నరసితగరాజ
చ. 2:    చేకొని చేతుల చానఁచనఁ జికక్కరాజ

  రాకపోక దపసాయ రామరాజ
  రాకటన్నములే కట ట్టి రాఘవరాజ

   రేకలనఁ బసులనఁ గాచ కస్కృషరరాజ
చ. 3:   మగవల కిచచ్చెలడ మాకరాజ

  జగమెలల్ల నఁ దిరిగీని జకక్కరాజ
 నగనఁబాటదర శ్రీవతకటనగముపయి

   వగటపై లోకము లేలే వతగళరాజ



  ప శస్కృ రేక: 82-3 రామకిగయ సత: 17-432
పలల్లవ:    బాప బాప మెచిచ్చెతమ బాలసిదుద నఁడా

  రాపల సితగారప రససిదుద్ధ నఁడా
చ. 1:   నీరధిలో వహరితచ నిజసిదుద్ధ నఁడా

   తారి తారి మెలనఁగే పాతాళసిదుద్ధ నఁడా
   భారప భటూమ మోచేట బలసిదుద్ధ నఁడా
   తోరప కతబము మనఁది దొడడసిదుద్ధ నఁడా

చ. 2:    మతటపొడవపై నటట్టి మేట సిదుద్ధ నఁడా
  గెతటనతలిల్ల బదికితచ సిదుద్ధ నఁడా

  పతటరాకాసినఁ జతపన పనుసిదుద్ధ నఁడా
  దతటభటూతమునెతుత్తి ర దాగిత సిదుద్ధ నఁడా

చ. 3:    మచిచ్చె వళల్ల చెరిచిన మాయసిదుద్ధ నఁడా
  రచచ్చెలోని ఱతగఱఱ్ఱైప సిదుద్ధ నఁడా

  కొచచ్చెన శ్రీవతకటాదిద్రిగహ సిదుద నఁడా
    అచచ్చెప లోకము లేలే ఆది సిదుద నఁడా



  ప శస్కృ రేక: 82-4 కాతబోదిసత: 17-433
పలల్లవ:     చెపప్పురాదు చటూపరాదు చేరి యవలప నేనఁడు

  కపప్పురపగతధిమనఁది కరణ నీకెటట్టిదో
చ. 1:    చెలియ నీవదనము చితత్తిరపటాన వాబ్రాసి

   తలిగనున్న లేడవతటా తగి వతగేలడును
    నెలవపై చేతపప్పు రేక భుజాననఁ బారితేను

   తలపూనఁచి మెచిచ్చె మెచిచ్చెతనలోనే నవువ్వెను
చ. 2:    అతది నీకతఠమున జతదాబ్రాభరణము వాబ్రాసి

   సతదేహితచి చటూడనఁ జాలక పొగలను
    పొతదుగా నీవురము బటూచి తనరటూప వాబ్రాసి

   నితదల వరొకతేని నివవ్వెఱనఁగనఁ బొతదును
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నీచెలవునఁ దొడల వాబ్రాసి

    భావప సిగద్గీన దనపయతద పపైనఁ గపప్పున
  సావధనమున నీసరావ్వెతగముల వాబ్రాసి

     యవల నినిన్నట గటూడి యితదు సరి చటూచెను



  ప శస్కృ రేక: 82-5 దేశక సత: 17-434
పలల్లవ:      నే నతటే నేమాయ నేనఁడు తన కెగాద్గీ

     దాని కేమే నాటవానఁడు తానఁ దానే కానఁడా
చ. 1:    తటట్టితే నేమాయనే తగి శిశపాలచేత

  తటట్టి లి బడినయటట్టి దేవరేకానఁడా
   ముటట్టితే నేమాయనఁ దనముతగరల రోలితోడ

   ముటట్టి కటట్టి వడడపోల ముదుద లనఁడుగానఁడా
చ. 2:     కాల దానఁకితే నేమాయ కమత్మిర భస్కృగవుచేత

   కాలనఁ దనిన్నతచకొనిన ఘనునఁడే కానఁడా
    పేలవాననఁ బొతుత్తి క నేనఁ బలిచితే నేమాయ

    కోలల గొలల్లల పొతుత్తి కడవనఁడా తాను
చ. 3:     మొన నా చనునఁగొతడల మోపతే నేమాయ

    ననిచి వలనఁ గొతడ నానఁడు మోవనఁడా
    యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె
    వనకకనఁ గటూడిన నా వభునఁడే కానఁడా



  ప శస్కృ రేక: 82-6 వరాళ సత: 17-435
పలల్లవ:      ఆయ నాయనఁ జాలనఁ జాల నటేట్టి కాదా

     ఆయడ నీ మాట గన మటేట్టి కాదా
చ. 1:     కతదువనేనఁ జూడనఁగాను కాతతమోము చటూచి నవవ్వె

    అతదాల చెపప్పునఁగ వచేచ్చె వటేట్టి కాదా
     ముతదు వనకెపై యాకె మోవనే యా కతదుకొని
    అతదుక నానల వటేట్టి వటేట్టి కాదా

చ. 2:      యితతవడి దానఁకా నీ వడ నుతటవని యతటే
    నతతలోనే వుసుత్స రనేవు అటేట్టి కాదా

  వతతువాసులక తోడివనితనేనఁ దిటట్టితేను
    అతతకనఁ బటూనుక వచేచ్చెవు అటేట్టి కాదా

చ. 3:     తపప్పుల నీయతదు మోప తారకాణతచిన ననున్న
    నపప్పుడే కౌనఁగిట నితచే వటేట్టి కాదా
     వపప్పుగ శ్రీవతకటేశ వుదుట నీ మోహ మెలల్ల

   నపప్పుగితచితవ నాక నటేట్టి కాదా



  ప శస్కృ రేక: 8౩-1 లలిత సత: 17-436
పలల్లవ:    ఉతగరము సతవదిద కొగి నతపనవానికి

  వుతగరాల వళల్లనితడా మెనరితచరే
చ. 1:   మదుద ల వఱచిన మనపనన్నకిగషరనికి

   మదిదకాయ లమర నెమత్మిదినఁ బెటట్టిరే
   గదిదతచి రావమానెపై కాతతలనఁ బొతదేవానికి

   ముదుద గారే రావరేక ముతగరలనఁ గటట్టిరే
చ. 2:  ఘతటాకరరనిభకిత్తి గెపైకొనేటవానికి

  ఘతటల మొలనటూళల్ల నఁ గటట్టిరమాత్మి
   గెతటక గోరనే దపైతుతగీరి చతపనవనికి

   జతట పలిగోర మెడనఁజకక్క గటట్టిరే
చ. 3:    పాదముననే బతడి పడనఁ దనిన్ననవనికి

  పాదపగజజలతదల వాని యిడరే
  గోదిలి గోవరదనపనఁగొతడ యతత్తినవానికి

   యదస శ్రీవతకటాదిద్రి యకిక్క యాడనఁదగనే



  ప శస్కృ రేక: 8౩-2 నాదరామకిగయ సత: 17-437
పలల్లవ:    ముటట్టితనో ముటట్టినో ముకక్కననే కోపగితచి

   చిటట్టికాల కేమెపైనానఁ జేయు మనరాదా
చ. 1:     ఆయము లతటక మని అతటనో అననో

    దాయవల ననునఁ జూచి తపప్పుక మోము
    వోయమత్మి తా నిదేమే వరకే సాదితచవచిచ్చె

  సేయవలసినవలల్ల నఁ జేయు మనరాదా
చ. 2:   బతకమాడకతడ నానవటట్టితనో వటట్టినో

  అతకగానివల ననున్న నఱఱ్ఱైదిమాని
    యితకా మానడోనఁ యమత్మి యేడనెపైనా దమకితచి

    అతకె వచిచ్చెనటట్టి ననున్న నను మనరాదా
చ. 3:   నాటకొనన్నరతవళ నవవ్వెతనో నవవ్వెనొ

   పోటబతటవల గోర బుజ వసని
    యేట కితక నోయమత్మి యిద శ్రీవతకటపత

    చాటవగ ననునఁ గటూడెనఁ జోల ననరాదా



  ప శస్కృ రేక: 8౩-3 సామతతత సత: 17-438
పలల్లవ:     మదదకాసినెన్నకా మనక నేమ బానఁత యితక

    తదుద తీర లేని మతచి దేవరటవ వనఁడు
చ. 1:    గొలల్లనతదగోపనఁగారికొడుక నేనఁడు మనము చటూడ

    బొలిల్ల మోరగదద నెకిక్క పోవునానఁ డదే
   గలల్లసేతనఁ బటట్టి నుటట్టికదురవతటకతత్తి వటట్టి

  తలల్లనలల్లసటూపవానఁడు దేవరటవ వనఁడు
చ. 2:      పచచ్చెనఁబటూస అరతనఁ గటట్టి పసపవనెన్న చర గటట్టి

    పచచ్చెనలము నెతత్తినఁ బెటట్టి వచచ్చెవానఁ డదే
     పచిచ్చెపాల దాగ మరిగి పసుల గాస నినాన్నళల్ల
    దిచచ్చెరీనఁడు వడు మతచి దేవరటవ వనఁడూ

చ. 3:      బరదు లకిక్క లకిక్కమమత్మినఁ బెతడిల్ల యాడి యేకతాన
  వరిమ శ్రీవతకటాదిద్రి నుతడువాడనఁదే
      వరము లలల్ల సారెనఁ గనన్నవారి కెలల్ల నిచిచ్చె యిచిచ్చె

   తరముకొనెను బలిమతోడ దేవరటవ వనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 8౩-4 కాతబోదిసత: 17-439
పలల్లవ:    మానినిజోలి మాని నేనఁడు వాని

   బటూని నీ వటేట్టి భోగితచమ
చ. 1:    వనెన్నల చటూప వమారనఁ జలల్ల చ

   కనున్నల నినున్న గమత్మిర నవవ్వెని
   సనన్నలనఁ దిటట్టి సారెక మొలక
  చనున్నల నోతత్తి జతకితచమ

చ. 2:    నితడినా పేగమ నీమనఁద నెటట్టిదో
   అతడనే కాని యవవ్వెలనఁ బాయనఁడు
  పతడిన వతట పాయపవభుని

  మెతడునానఁ గటూడి మెపప్పుతచమ
చ. 3:   చినెన్నకా యిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ

  డునన్నకాతతల నొలల్లనఁడు వనఁడివో
   నినెన్న కౌనఁగిట నితచెను నీలి

 వనెన్నకానిని వదలకమ



  ప శస్కృ రేక: 8౩-5 ముఖరి సత: 17-440
పలల్లవ:    వఱిగినటట్టిబతడివార వఱిఱ్ఱైవార గాక నీ

    వఱినఁగి సతము చేసుకొతట వమ సేతువ
చ. 1:     పొలనఁత నీవు అతనినఁ బలవనఁబోయినటట్టిపొదుద లేడ

    నిలవునఁ జెమటతోడి యలప నీ కిదేడదే
    వలనఁగచేను మేసినటట్టి వధము దోనఁచె నీయతదు

     అలసి సొలసి నినున్న నితక నాడ నేనఁటకే
చ. 2:      యితత నేను వరహమునను యదురచటూచ టేడ నీవు

  వతతపలకగముల వఱఱ్ఱైవనఁగ టేనఁటదే
  కతతుసతచకారలోననఁ గలల్లనఁ దోనఁచెనీయతదు

  మతతనమున నీతోడిమాట లేనఁటకే
చ. 3:     వనిత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు దానె ననున్ననఁ గటూడె

    చనవ మనవ నతనిని సనన్న లేనఁటకే
   తనరి వనఁప గానరానఁగానఁదాగినటట్టి చతదమాయ
     వనక నాకనఁ బద్రియము చెపప్పు వనఁడ నేటకే



  ప శస్కృ రేక: 8౩-6 సామతతత సత: 17-441
పలల్లవ:    నేటనే తలసునో నీచతదము మాక

    నాటవార గాన రెపైరి నవువ్వెల నీచతదము
చ. 1:     సరగ నావులనఁ గాచేచతద మేనఁటచతదము నీవు

   తరిగి గోవరద్ధన మెతత్తిన దేనఁటచతదము
    సరి రోల గటట్టి వడడచతద మేనఁటచతదము అటట్టి

   తొరలి మదుద ల గటూలదొబబ్బున దేచతదము
చ. 2:   జాతగొలల్లవానఁడవపైనచతద మేనఁటచతదము ని

   నీన్నతల బద్రిహత్మి నుతయితచిన దేటచతదము
   జాతకప పసిబాలచతద మేనఁటచతదము అటేట్టి
   బటూతకినఁ జతపన నీపొతదు లేటచతదము

చ. 3:     తచచ్చెన గోపకలనన్న తగల నీ చతదము
    మెచచ్చెల శ్రీవతకటేశ మెఱస నీ చతదము

   రచచ్చెల దావ్వెరకలోన రాజవపైనచతదమటూ నేనఁడు
    యిచచ్చెల దేవునఁడవయిన యకక్కడు నీ చతదమటూ



  ప శస్కృ రేక: 84-1 దేసాళత సత: 17-442
పలల్లవ:     పోయినానఁ బోనీడమాత్మినఁ పోయినా బోసి డమాత్మి

  పాయక కొతగవట ట్టి వనఁడు
చ. 1:   యదురెపైతే మొకేక్కనఁ నెవావ్వెనఁడమాత్మి

  అదనెఱనఁగనఁడు అవునే వనఁడు
చ. 2:    మగనాలి ననాన్న మావా డమాత్మి

   నగీ నేడనెపైనా నాతో వనఁడు
చ. 3:  యితతలో శ్రీవతకటేశనఁడమాత్మి

    యతత సేసి కూడె నేమే వనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 84-2 ఆహిరి సత: 17-443
పలల్లవ:  ధరణీపతకినినఁ దలనఁబాలో, బహు

 దారారతునకనఁ దలనఁబాలో
చ. 1:  హేమవరరనక నితదిరాపతకి

 దామోదరనకనఁ దలనఁబాలో
 సామజభయరక్షకనక దులస

  ధమునక హరికినఁ దలనఁబాలో
చ. 2:   కలికిరకిమణకినఁ గడునఁ దమకితచి

 తలదపైవమునకనఁ దలనఁబాలో
  మలసి సతతభామక బతపతకజ

 దళనేతుగ నకనునఁ దలనఁబాలో
చ. 3:  తరవతకటమున దినపతడిల్లగల

 తరణులపతకినినఁ దలనఁబాలో
   యిరవుగ బాయక యితదిర నురమున

 ధరియితచహరికినఁ దలనఁబాలో



  ప శస్కృ రేక: 94-3 పాడి సత: 17-444
పలల్లవ:   కొమత్మిల జవవ్వెనముల కోరవటేట్టివా

    కమత్మిర మా కోరికెల గాద బోసేనా
చ. 1:      నామనసు అడుగ నేల నమత్మితచ నీ కేల

  కోమలప మాగణల కొలవటేట్టివా
     యేవ మాకచగిర లతత లతత లయ నేమ
   లేమల చకక్కనఁదనాల లకక్క వాబ్రాసేనా

చ. 2:       యకక్కవ మా కనునఁగవ లతత ఘన మాయ నేమ
   కకక్కసితచి యితదులో సుతకము గొనేవా

     చకక్కని మాగోళళ్ళవ సరి గానీ బేసి గానీ
    పకక్కన వనియు నాతో పతద మాడేవా

చ. 3:   మతతనాల నెరపేవు మరరాజతపదవకి
   యితతటకీ ననున్ననఁ బటట్టి మేలితచేవా

    చెతతలనఁ గడిత వద శ్రీవతకటేశ నీవు
   సతతనాన గోరి లచచ్చెన వటేట్టివా



  ప శస్కృ రేక: 84-5 దేసాళత సత: 17-445
పలల్లవ:    దేవునఁడట యతనఁడు దేవులట మహలక్ష్మి

    దేవుని దేవని నగి తగడరో హరిని
చ. 1:       రోలనఁ గటట్టి వడె నని రోకలి చేనఁ బటట్టి నని

   రోల రోనఁకటనఁ బాడరోనఁ హరిని
      కాల బతడి దనెన్న నని కెపైకొనె మానము లని

    కాలనే మానమున కాడనఁ గదరో హరికి
చ. 2:    సుదుద లే దొతగరికాల మదుద ల వఱచినానఁడు

    సుదుద ల మదుద లనఁ జెపప్పు చటూపరో హరిని
     చదుద ల చికాక్కననఁ గటేట్టి చాలనఁ జిచచ్చెవనఁడి మతగె

    చదిదకి వనఁడికి మర సతులలల్ల నగరో
చ. 3:       చేతనే చరల దస వాతనఁ బలల్లనఁ గోల వద

    చేత వాత బద్రియముల చెపప్పురో హరికి
   యేతుల శ్రీవతకటాదిద్రికస్కృషరడు మనలనఁ గటూడె
    యతల నాతలనఁ బతత మయతరో హరికి



  ప శస్కృ రేక: 84-6 ముఖరి సత: 17-446
పలల్లవ:       ఎతత వదుద లేదు నీక నేమ సేయరాదు ననున్న

 మతతనమెపైనదానఁకా మనిన్నతచరాదా
చ. 1:      నగి నగి యలపయత నవువ్వెల నీ మాటలక

   మగటమనఁ గొతతవడి మానరా యితక
   చిగరితచనఁ జెనకనఁగ సిగద్గీయతనఁ గడుతగడు

  వగట మానినదానఁకా వడువరాదా
చ. 2:      చటూచి చటూచి సొడగిలి సొతపల నీ చేనఁతలలల్ల

  తాచి తరమానఁటకెపైనా దలనఁగరాదా
    వాచవమాటలడనఁగ వాడె నిద నా మోవ

  చేచేత దగద్గీరదానఁకా సలవయతరాదా
చ. 3:       కూడి కూడి నిదద్రి వచచ్చెనఁ గటూరిమ నీ రతులను

  వడనికౌనఁగిట గొతత వుతడనఁగరాదా
   జాడతో శ్రీవతకటేశ సరనఁస బెతడాల్ల డితవ

  యడుజోడాడినదా కా నియతకొనరాదా



  ప శస్కృ రేక: 84-7 రామకిగయ సత: 17-447
పలల్లవ:     ఏల మాను నిదదరికి నిటవతట పొతదుల

  వళయనఁ జెలికడక వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:    చెలికనున్నల నతటను సితగారప నీరటూప

   నిలిచెనఁ బాదములతదు నీపపై తమ
    వలప శిరసు కెకెక్క వనితక నీకనఁగానే

   కలిగె నెనన్నడుమను కతదువ నీగణము
చ. 2:     యితతమదిలోనఁ బెరిగీ నిద నీపపై కోరికెల

  పతతము చనున్ననఁగొతడలపపై నాటను
   వతతుక నీవుతగరము వనితవల నునన్నది
   వతతాయ నీ వలవదత వలనఁదిబొమత్మిలను

చ. 3:     మగవ నీబుదుద లలల్ల మనసాయ రతవళ
   తగె నీ పేగమ కలికితనమునను

    నగతా శ్రీవతకటేశ నాత గలసిత వటట్టి
   పగట లిదదరికిని పాయమున నిలిచె



  ప శస్కృ రేక: 84-8 సామతతత సత: 17-448
పలల్లవ:     వావ లేనిదాననా వాసిదాన నితతే కాక

     నీవు నేను నెఱినఁగిన నిజ మతతే కాకా
చ. 1:    మాటమాటకి నవవ్వెవు మఱనఁదలనా నేను

   వాటపనఁ జటట్టిరికప వనిత నితతే
  నాటతచేవు కనుచటూప నాలితోడిదననా

   యట నీపొరగవార మతతే కాకా
చ. 2:     సారె సారెనఁ బలిచేవు సరి నీమేనదాననా

    వరకె ముతగిట నుతడే వువదనఁ గాక
    గోరికొన దానఁకితచేవు కోరి నీ యానఁకదాననా

   గారవాననఁ బేరటపకాతత నితతే కాకా
చ. 3:   పచిచ్చెగానఁ గనఁగిలితచేవు పటట్టిపదేవులనా

  తచచ్చెనక మెలనఁగేటతరణనఁ గాక
   యిచచ్చెకనఁడ శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   రచచ్చెకెకేక్కదాననా నీ రతదాననఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 85-1 రామకిగయ సత: 17-449
పలల్లవ:     పతని సొలయ నోప బడల నోప

   కతుకనఁ గాళళ్ళడనఁ జెపప్పు కలచపటట్టికరే
చ. 1:     చెలవునఁడు దా నాడనఁ జేసినచేనఁతక దోడు

  పలకనేనఁ గమత్మిరానునఁ బయికొనరా
     కొలచ నతటే కొలవనఁ గొనకెకెక్క లకక్క లలల్ల
    వలప నాపాలనఁ బడె వాటము సేయకరే

చ. 2:      ననున్ననఁ జూచి రమణునఁడు నవవ్వె నతతే చాల
    మనిన్నతచి నేనటూ నవవ్వె మారక మారా

     వనన్న నునన్ననఁగా నటూరనఁగ వఱిఱ్ఱై దలిస నితతట
   వనెన్నల గాదనఁబోసనా వట సేయకరే

చ. 3:     శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి కూడె నద నేనఁడు
   వవల నతట నేను వతతదాననా
     పూవనఁ బటూవనఁ గోరికల పూప లయనఁ బతదలయ

    వావదేర మతదు గదాద వాకన నాడకరే



  ప శస్కృ రేక: 85-2 పాడి సత: 17-450
పలల్లవ:    కానీలేవ అతదుకేమ కనుకొనే ననిన్నయును

   సాననఁబటేట్టిచటూప లేలే సలిపీ నిదదరికి
చ. 1:    ఆడినవ గొనిన్నయు నాడనివ గొనిన్నయు

  కూడనిచోటకి ననీన్ననఁ గొరకొరలే
     యడుగాని జగడాన కితత యేమ అతత యేమ

    తోడ నాక నీక గఱి దొరయపైనవభునఁడే
చ. 2:    చేసినది గొతత చేయనిది గొతతచేనఁత

  యసుగలచోటకి నితతా యరవరవ
    వాసిగల వనితక వదద నునన్న లేకనన్న

    ఆస వకక్కటే గఱి యతకెల నిదదరికి
చ. 3:  కౌనఁగిటకరనఁగలను కతదువచెరనఁగలను

  మానఁగ వలచినవారిమచిచ్చెక లవ
    దానఁగక యిదదరినఁ గటూడె తగ శ్రీవతకటపత
   చేగదేరె పతతము చెతగట నిదదరికి



  ప శస్కృ రేక: 85-3 నాదరామకిగయ సత: 17-451
పలల్లవ:      ఏల ననున్న వనఁడుకొనే వమతదు నే నితదుక

   గాలినిటటూట్టిరప్పుల మోత కానరాదా నీక
చ. 1:      మనసు దిపప్పుక నీతో మాటలడేనఁ గాని నా

  తనువుపపై కానఁకలపైతే తలనఁచరాదు
    చనవు సేసుక నీతో సరసమాడేనఁ గాని

   కనునఁగొని లోనికెతప కానరాదా నీక
చ. 2:      నటన సేసుక నీతో నవువ్వె నవవ్వెనఁగాని నేను

   సటల నీ మాటలివ చవగావు
    తటకననఁ బలవనఁగ దగద్గీరి వచిచ్చెతనఁ గాని

   కటకటా నాగణము గానరాదా నీక
చ. 3:     కడు బలిమసేయనఁగానఁ గనఁగిలితచేనఁ గాని నినున్న

  వడిసేచెమటల వశము గావు
   యడలేక శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    కడలేని నా రతుల గానరాదా నీక



  ప శస్కృ రేక: 85-4 పాడి సత: 17-452
పలల్లవ:    తొయతలినఁ జూచినతతనే దోసము గాదు

     వయతన యినిన్నయునఁ దనున్న వపప్పుననఁ గొను మనవ
చ. 1:    చెలియ చితత్తిములోన జితతాలతల వతచె

   కలవల కనీన్నళళ్ళనఁ గడునఁ బెతచెను
    వలలేని కానఁకలను వనఁగి మానఁకల వతచె

     చల మేల పత నితత జకక్క జూడుమనవ
చ. 2:     కతదువ చెకిక్కటచేత కడు దామెరల వతచె

  గతదపమాకల వరప్పుగాలిచేనఁ బెతచె
   చితదేటసిగద్గీల మతచి సేమతతపొదల వతచె

    వతదువలనఁ బత నితదు వచేచ్చెయు మనవ
చ. 3:     అతగన తనున్ననఁ బాడి అశోకవనము వతచె

   ముతగిటముదుద ల మతచి మోపల వతచె
   యితగితాన శ్రీవతకటేశనఁ డిట వచేచ్చెసి

    అతగననఁ గటూడెను యిద అలవాట సేయరే



  ప శస్కృ రేక: 85-5 శతకరాభరణత సత: 17-453
పలల్లవ:     ఇతదుకే వరగయత నిటట్టి నీమాయల చటూచి

   వతదుల నీ సుదుద లలల్ల వడుకాయను
చ. 1:     కనున్నల నినున్ననఁ జూడక కా కరేగినటట్టిమేను

   సనన్న నీవు సేసితేనే చలల్లనాయరా
   వనెన్నల వనఁడికి గాక వసిగేటనామనసు

  చినిన్ననవువ్వెల కటేట్టి చెలరేనఁగెరా
చ. 2:   ఊరకేచలల్లగాలికి ఉసుత్సరనే నిటటూట్టిరప్పు

  ఆరసి నీతావచే పయతరవారెను
   జోరన మేఘము చటూచి జొబబ్బులేటచెమటల

   తారి నీకరణ నిట దపప్పుదేరెను
చ. 3:    గటట్టి న కోవలకూనఁతకను జలల్ల రనే గతడె

   ముటట్టి నినున్ననఁ గనఁగిలితచి మోహితచేరా
    యిటేట్టి శ్రీవతకటేశ యితత సేసి కూడితవ
    ఱటట్టి పడడ నావయ సాలడి కెకెక్కను



రేక: 85-6 నాదరామకిగయ సత: 17-454
పలల్లవ:    ఆపాట కాపాట అతతేపో వభునఁడ

   చేపటట్టి కొరనఁగనఁ జెలల్ల నా మాక
చ. 1:   వలచినకొలనఁ దితతే వనితలచనవు

  చలము సాదితచనఁబోతే చవవుట ట్టినా
   పలిచినకొలనఁదనే బెరసి నేనఁ బలికిత

    చెలనఁగి యితత కెకక్కడు చెలల్ల నా మాక
చ. 2:    ననిచినకొలనఁ దితతే నగవనఁ దగవ

   పననఁగి పపైపడనఁబోతే బద్రియ మయతనా
   మనసిచిచ్చెనకొలనఁదే మాటల నే నాడిత

   చెనకనఁగ దొరతోడనఁ జెలల్ల నా మాక
చ. 3:   దగద్గీరి కూడినయతతే తమకపకౌనఁగిలి

   వగద్గీళము సేయనఁబోతే వసట గాదా
    నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

    సిగద్గీదరెనఁ గాక యితత చెలల్ల నా మాక



  ప శస్కృ రేక: 86-1 శతకరాభరణత సత: 17-455
పలల్లవ:    ఏలకో తలనఁ పకక్కడ నుతదో

    నాలినే పోయ నడుమ మాటా యేలకో
చ. 1:   మొకక్కలే మొకీక్క మొనన్నటనుతట

     యికక్కడికి రానఁడు యిది యేమే తాను యాలకో
    యకెక్క నా చల మతదయిననఁ గొతత
    పకక్కన నే నవవ్వెనఁ బాడిగాదటూ యాలకో

చ. 2:    చెపప్పురే మాట చెలల మర
  చిపప్పులినఁ దమత్మిచితత్తిములోనా యాలకో
    తపీప్పునో నాతోనఁ దా ననన్న బాసా

  తపప్పురాదు కడునఁదపాయ వలపూ
చ. 3:    దగద్గీరి వచెచ్చెనఁ దా నితతలోనా

   సిగద్గీల వడె సలవనవవ్వె యాలకో
 వగద్గీళతచి శ్రీవతకటవభునఁడు
    నిగద్గీదేరనఁ గటూడ నిటటూట్టిరప్పు నితచ యాలకో



  ప శస్కృ రేక: 86-2 వరాళ సత: 17-456
పలల్లవ:      నినున్ననఁ బాసియు నీపత నీవదద నునాన్ననఁడ నతటా

    పనిన్న నీరటూప దలనఁచి భావరత సేయును
చ. 1:  పటట్టిమతచముకోటగబబ్బుల చనున్నలతటా

   పటట్టి పటట్టి చటూచి మోమపప్పుళతచకొను
    అటట్టి చినిన్నమలగ అదియే నీ మేనతటా
   బెటట్టి కౌనఁగిళతచకొని బగియితచ సారెక

చ. 2:      మడిచి యిచిచ్చెన యాక మగవ నీమోవ యతటా
  పడనఁతచే నతదుక చపప్పురితచను

  ముడిచినమేలకటట్టి మొలల్లలదతడల నీ
    కడకతట చటూపలతటా ఘతతబెపై పపైనఁ జూచను

చ. 3:     కపప్పునదుపప్పుటకొతగ కాతత నీ పయతద యతటా
     తపప్పు తారి బలిమని తనున్ననఁ దానే తీసును

  చెపప్పురానిమోహముతో శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
    యిపప్పుడిటట్టి నీవు రాగా యిద నిజమాయను



  ప శస్కృ రేక: 86-3 ఆహిరి సత: 17-457
పలల్లవ:  తగలవరి మోహలదాయగానఁడా

   చిగరనఁజెకిక్కటమనఁది చే యాల నీకను
చ. 1:     చటూచితమో చటూడనో సొలసి ని నొన్నకమాట

    యేచి ననున్ననఁ గొతగవటేట్టి వదేరా నీవు
   ఆచాయ నీపేరిట దతటనో అననో

  వాచవమాటలకే వలచేవు నాకను
చ. 2:   సలవవనెన్నలనవువ్వె చితదితనో చితదనో

  పలమార సరసాలే పచరితచేవు
    నిలిచితనో నిలవనో నీ యదుట నిటవచిచ్చె

    కలవ లేనివ గొనిన్న కానఁకల చలేల్లవు
చ. 3:     మటూవతకల దొరవతటా మొకిక్కతనో మొకక్కనో నీ

  దేవులవు గమత్మితటా దవతచేవు
   ఆవళ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నతటే

    వావగటూడె నని ననున్న వనెన్నగానఁ గటూడితవ



  ప శస్కృ రేక: 86-4 పాడి సత: 17-458
పలల్లవ:     సేసిరా నేను నీవు చెపప్పున టట్టిలల్ల

    ఆల నా వరహగిన్న ఆరనీరా యితచకా
చ. 1:   యిటేట్టి నీమాటలక యదురాడేదాననా

    పటట్టి ననున్న దియతకరా బలిమనఁ నీవు
    గటట్టి న నే వచిచ్చెనది కూడేకొరకే కాదా

    తటట్టివపై కలనఁగె మత తేరనీరా యితచకా
చ. 2:    కాదురా నీ వతటనఁగానేనఁ గాదనేటదాననా

    సదితచక నా పయతద జూటరి నీవు
    ఆదిగొని నే వలచ టతదుకొరక కాదా

    పాదుకొనన్న నా కోపము పాయనీరా యితచకా
చ. 3:     వకక్కటపై ననున్ననఁ గటూడనఁగ నోలల్ల ననేదాననా

   కికిక్కరిస గబబ్బుల బగితచక నీవు
   గకక్కన శ్రీవతకటశ కౌనఁగిటనఁ గలసితవ
    అకక్కన నా చెమటల ఆరనీరా యితచకా



  ప శస్కృ రేక: 86-5 భపైరవ సత: 17-459
పలల్లవ:     చాలనఁ జాల నునన్నదలల్ల నఁ జాలదా యిది

    జాలలల్ల నితదునే పాసనఁ జాలదా యిది
చ. 1:     పరగ నే నవవ్వెతేనఁ గోపగితచకొనకా యిటేట్టి

    సరిగా నీవు నవవ్వెత చాలదా యిది
  ధరనేనఁ గొతగవటట్టితేనఁ దపప్పుతచకొనకా

   సరవ నటూరకతడిత చాలదా యిది
చ. 2:    కనున్నలనేనఁ బలిచితే కమత్మిర జతకితచకా

   సనన్నలకే వచిచ్చెతవ చాలదా యిది
     నినున్ననఁ దపప్పుక చటూచితే నిలిచి వాదుక రాక

   జనెన్నవలప చలిల్లత చాలదా యిది
చ. 3:     తమతో నినున్ననఁ గటూడనఁగ దపప్పులనఁ బొరలకా

   సమరతనఁ జొకిక్కతవ చాలదా యిది
   అమరె శ్రీవతకటేశ యనుమాన మెతచకా
    జమళనఁ గటూచతట వటట్టి చాలదా యిది



  ప శస్కృ రేక: 86-6 శ్రీరాగత సత: 17-460
పలల్లవ:    కానరాదా నీక నాకనఁ గలమోహము

    దాని కేమ నాతోనే దానఁచకరా మోహము
చ. 1:    చటూచినచటూప మగడనఁ జూచినదే మోహము

   యేచి వచిచ్చెనతదువచచ్చె టది మోహమటూ
    లచి లచి ముతగిట మెలనఁగినదే మోహమటూ

   కాచకతడి వళవళనఁ గదియుటే మోహము
చ. 2:     పలికి కమత్మిర నటేట్టి పలకటే మోహము

    తలనఁచి మదియు నదే తలనఁపవుట మోహము
   పలమార పలవురనఁ బారనవువ్వెటే మోహము

   నిలవుననఁ బులకితచి నీలగటే మోహము
చ. 3:    నిటటూట్టిరప్పుతో వరగ నితడుకొతట మోహము

   తటట్టిలపైన సిగద్గీలలల్ల నఁ దరటే మోహము
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యిదదరమునఁ గటూడితమ
    మటట్టి లేక చటూపనఁ జెపప్పుమనదేపో మోహము



  ప శస్కృ రేక: 87-1 వరాళ సత: 17-461
పలల్లవ:     ఎకక్కడ నునన్నదో యపప్పుడు వచచ్చెనో చెలి

    దకిక్క నాలోనఁ జేరి తలపోనఁ తాయా
చ. 1:     పడనఁత వలిచె నని పలకనఁబోతే నవ

 గొడవల కోవలకూనఁతాయా
   నడపల పతవని నతటననఁ గదిసిన

  నిడివని యది యొకనెమలయ
చ. 2:    తరణచటూప లని తపప్పుక చటూచిన

  నిరతప మెఱనఁగలనిధి యాయ
   సరినఁ జెలిమేనను సరసిలోనఁ దొడిరిన
  పొరి నది తామెరపవావ్వెయా

చ. 3:    కలనఁగి వరగతో కానఁకలనఁ బొతదిన
  అలమేలత్మితగే అరత నిదే

   యలమని శ్రీవతకటేశనఁడ నే నిద
   వలసి కూడిత నిదవో దరిలోనా



  ప శస్కృ రేక: 87-2 ముఖరి సత: 17-462
పలల్లవ:      సగము గరవ్వెము నీక సగము పగయము నాక

   యగసకెక్కముల సేసే వలే యిది
చ. 1:   చెకక్కననఁబెటట్టినచేయి చేచేత నుతడనఁగాను

   వకక్కచేతనే మొకేక్కవు వదేద యిది
  ముకక్కనమోపనవల ముతదరనే వుతడనఁగాను

    గకక్కన నవువ్వె నవవ్వెవు కాదే యిది
చ. 2:    కనున్నలనఁ దొటట్టిననిదద్రి కనున్నలనే వుతడనఁగాను

   సనన్నసేసి పలిచేవు చాలనే యిది
  చనున్నలజారనఁబయతద జారినటేట్టి వుతడనఁగాను

    చినిన్న తటల్ల దిటేట్టివు చెలల్ల నే యిది
చ. 3:   పానుపమనఁదటమేను పానుపపపై నుతడనఁగాను

    ఆని ననున్ననఁ గనఁగిలితచే వౌనే యిది
   పపైనే శ్రీవతకటాదిపతనేనఁ గటూడిత నినున్న
   కాని కాని మనసుకతటనే యిది



  ప శస్కృ రేక: 87-3 ముఖరి సత: 17-463
పలల్లవ:    తనియ దతతపైనానునఁ దమకమే పతచను

  వనితక నేయివతటవలపో యితనిపపై
చ. 1: కౌనఁగిలితచవభునికినఁగపప్పురవడెమచచ్చె

మానఁగినమోవయానుమాటలడును
      ఱనఁగి రేనఁగి గోర నటూనఁదు రతకినఁ బలచ వఱఱ్ఱై

   వనఁగచనఁ బెపైనొరగ వలనఁది యాతనిపపై
చ. 2:      కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచనఁ గతదువ తటల్ల దిటట్టి

  కినెన్నరగబబ్బుల నటూనఁదు గిలిగితచను
    చినిన్నచేయి మనఁద వసు చెకక్క గదియితచ

    పనిన్న నిమత్మిపతట వసునఁ బకపక నగను
చ. 3:     కదియుచ కొపప్పు దువువ్వె కమత్మిట సరసమాడు

    తుదచేనఁ తడుగ నదే దొమత్మి సేసును
    యదుట శ్రీవతకటేశ నిటవలనఁ గటూడె నితత

    మదిలో కోరికె యతతో మగవ యఱనఁగను



  ప శస్కృ రేక: 87-4 ముఖరి సత: 17-464
పలల్లవ:     రతటకి నొకక్కట యయా రానఁపల యభావాల

     పతటలపై యిద ననున్న పర రేనఁచ నేలే
చ. 1:   అతనికౌనఁగిటలోన నతదేట పతజెమటల

   పతనఁ బాసివుతడనఁగాను పపైకొనీ నేలే
   రతవళ నలయితచి రానఁగేట నిటటూట్టిరప్పుల

   అతవరహపవళ నవ నితడ నేలే
చ. 2:       జతటయపై వభునినఁ బొతది జారేట నా తుర మది

    వతటనే చెదరె నెర లటూరకే యేలే
   అతట ముటట్టి పరవశమతటేట నివవ్వెఱగల

     యితటలోనఁ జితతతచే ననున్న నితత ముతచ నేలే
చ. 3:    నగతా సరసవళ నవవ్వెట మోవనవువ్వెల

    తగనఁ జితతతచేవళ తా రా నేలే
   అగపడి శ్రీవతకటాదిపనఁ డపప్పుడే కూడె
   చిగర దేనెమోవకి చేనఁగదేర నేలే



  ప శస్కృ రేక: 87-5 ఆహిరి సత: 17-465
పలల్లవ:    అకక్కడివారినే నీవు అట చెతడుకోరాదా

    మకక్కవతో నీ వల మాక మొకేక్కవయాత
చ. 1:     రానిచేనఁత లివ చటూచి కనున్నలఱఱ్ఱైనఁ గారాదా

  తేనెమోవ యతగిలయితేనఁ దిటట్టి కోరాదా
    ఆనిన మచాచ్చె లతడనఁగ నటమోము గారాదా

    మానవుగా నీ వల వక మొకేక్కవయాత
చ. 2:    మొగి వతతవాసనక ముకక్క మటూసుకోరాదా

   నొగరమాటల వతట నొడుడ కో రాదా
     అగడయి బాస దపప్పుతే నట లేచి పోరాదా

    మగిడి మగిడి యాల మార మొకేక్కవయాత
చ. 3:    తారకాణ లయితేను తల వతచకోరాదా

  మేర దపప్పునపనికి మెచచ్చెరాదా
    యేరా శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    నారకొని యినఁక నేల నాక మొకేక్కవయాత



  ప శస్కృ రేక: 87-6 కాతబోదిసత: 17-466
పలల్లవ:     ఏమనన్న వాదుక వచేచ్చె వతత గరవ్వెము

    ఆముకొని మలసేవు అది యేరా నీవు
చ. 1:     పోరచి నీవతదుకెపైనానఁ బోతేనఁ బోదువు గాక

    యేరా కాల దొకేక్కవు యతత గరవ్వెము
   పేరకొని తటట్టితే నాపదవుల గదలితే

     ఆరసి తపప్పుక చటూచే వది యేరా నీవు
చ. 2:     చిటట్టికపచేనఁత లలల్ల నఁ జేసితేనఁ జేతువు గాక

    యిటేట్టి నాపపై వరిగేవు యతత గరవ్వెము
      పటట్టి నినున్ననఁ దోసిత నాపపైనఁ బడనఁగనఁ జే యతత్తిత
     అటేట్టి వతుత్తి క వచేచ్చె వది యేరా నీవ

చ. 3:     బలిమనఁ గనఁగిట ననున్ననఁ బటట్టితేనఁ బటట్టి దువుగాక
    యలమ సలవ నవవ్వెనఁ వతత గరవ్వెము

     నిలిచి శ్రీవతకటేశ నినున్న నిట గటూడిత నేను
    ఆలిసితేనఁ బతతమాడే వది యేరా నీవ



  ప శస్కృ రేక: 88-1 భపైరవ సత: 17-467
పలల్లవ:     ఇతత చాలదా నీక యిసుకమనఁదు లేలరా

   చితతతోడ నుతడనఁగాను చిముడనఁజేయ నేలరా
చ. 1:      కొసరి కొసరి నినున్ననఁ జూచి కోపగితచనఁ జాలకా

    వసువుతోడ గొణనఁగి పదవ వఱచకొననఁగనఁ జాలదా
   పసలరేనఁచి నీదుమేను పచిచ్చెసేయనఁ జాలకా

    ముసుగ వటట్టి కనన్నదాన ముతదు చెనక రాకరా
చ. 2:     నాలిసేసి గేలిసేసి నవవ్వె నినున్ననఁ జాలకా

     వళ వళ నినున్ననఁ గినిసి వసరితచనఁ జాలకా
     నేల వాబ్రాత వాబ్రాసి నినున్న నితదలడనఁ జాలకా

     మటూల నుతడనఁగాను ననున్న ముతగిట వయ నేలరా
చ. 3:      కదిసి మొకిక్క నీదు మోవ గతటసేయనఁ జాలకా

    మోదకి నినున్ననఁ జెలలయదుట వతగెమాడనఁ జాలకా
     అదన శ్రీవతకటేశ ఆయ మతట నినున్ననఁ గటూడి

     యదుట నునన్నదాన ననున్న యమెత్మి చటూప నేలరా



  ప శస్కృ రేక: 88-2 సాళతగత సత: 17-468
పలల్లవ:    చెపప్పునీవ తనసుదిద చెలలతో నెలల్ల ను

   చపప్పునౌతానఁ దియతనౌతా చవగొనే నిదివో
చ. 1:    రానీవ అతదుకేమ రమణునఁ డితదానఁకా

  నేనేకా దకొని నిలిచేదానా
   కానీవ పవువ్వెవలనఁ గపప్పురము నుతడదా

   తేనెవుతా నటూనెవుతానఁ దేటపడ నపడే
చ. 2:      నవవ్వె నీవ తా ననున్న నయమెపైనరీత నెలల్ల

  అవవ్వెల నేనేకా గఱయేతదానా
   తవవ్వెనీనే యతతపైనా తగ నిసుకపానఁతర

  పవువ్వెలయి పతదలయత పొదుద గటూనఁకేకొతదికి
చ. 3:     చలల్లనీవ కూరిముల సారె సారె నామనఁద

  మొలల్లమ నేనేకా మోహపదానా
   కొలల్ల శ్రీవతకటపత కూడె నాకౌనఁగిటలోన

   అలల్లమవుతా బెలల్లమవుతా అడిగేనఁబో యినఁకనటూ



  ప శస్కృ రేక: 88-3 బౌళ సత: 17-469
పలల్లవ:      ఎతచి చటూడవపైతగాక యితత నీ కినిన్నయునఁ గాదా

  మతచిదాయ యినఁకనెపైనా మఱవకవయాత
చ. 1:     పొతగేట జలధి దచిచ్చె పటట్టితచిత వమస్కృతము

  అతగనమోవనే కాదా అమస్కృతము
    చెతగి పోయి వపైకతఠాన శేషనిపపై బతడితవ

    చెతగనఁట నీచెలి యార శేషనఁడే కానఁడా
చ. 2:    ఆకాసాన నొకడుగ అడిగితవ బలిని

  ఆకసము చెలినడుమతదునే కాదా
   మేకొని వదాలకనఁగా మనవపై పొడమతవ

   కెపైకొని సతకనున్నలే గతడుమల గావా
చ. 3:    కోరి శ్రీవతకటమనేకొతడ యకిక్కతవ నీవు

   కూరిమ చెలికచాల కొతడలే కావా
  చేరి సరవ్వెజీవులచితత్తిములో నిలిచిత
     తేరి యాకె నీ వురాననఁ దిరమాయనఁ గాదా



  ప శస్కృ రేక: 88-4 సాళతగనాట సత: 17-470
పలల్లవ:  మాయమానుషమహిమ యిది

  యేయడ నీతనఁడె యశవ్వెరనఁడు
చ. 1:   మొదల యశోదక ముదుద లబాలనఁడు

  అద మునులకనఁ బరమాతుత్మినఁడు
  మది గోపకలక మనత్మిథమనత్మిథనఁ

  డెదుటనె తరిగీ నీశవ్వెరనఁడు
చ. 2:   గోపబాలలక గొలల్లనఁడు నానఁడే

  చేపటట్టిను లక్ష్మికి మగనఁడు
  కోపపటసురలక మస్కృతుత వతనఁడు

  యేపన మెఱస నీశవ్వెరనఁడు
చ. 3:    పాతడవులకనఁ దా బావయు మఱనఁదియు

వతడొకవసుదేవునికొడుక
  అతడనె శ్రీవతకటాదిద్రికినఁ గస్కృషరనఁడు

  యితడుల ముతగిళళ్ళ నీశవ్వెరనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 88-5 దేసాళత సత: 17-471
పలల్లవ:  మతచివానివలనే మాటలడనే

   యితచకతతా నెఱనఁగడు యేడవానఁడే తాను
చ. 1:      తీపలపదవ వతచి తటట్టినా మాననఁ డే నేనఁ

  గోపగితచకొననఁగానే కొలల్ల న నవవ్వెనే
   రాపగా నాసలవటట్టి రాకమనాన్న మాననఁడే
   వోపనని రానఁగా నావదిదకి వచచ్చెనే

చ. 2:     గొణనఁగి గొణనఁగి లోలో గతపతచినా మాననఁడే
   అణనఁగి నిదిదరితచనఁగా నాయ మతటనే

   వణకెవసుక నే నటూరకనాన్న మాననఁడే
  సణనఁగలడనఁగ వరే సాకిరివట ట్టినే

చ. 3:     వఱతు మనుచ మొకిక్క వసరినా మాననఁడే
 కఱకలడేవళ కౌనఁగిలితచనే

    వుఱక శ్రీవతకటాదిద్రినుతడి వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె
  మొఱనఁగి వావలిపాట ముదుద రామచతదుగ నఁడే



  ప శస్కృ రేక: 88-6 శతకరాభరణత సత: 17-472
పలల్లవ:       నీవు చలల్లనఁగా బదుక నీ కేల య గొడవ

   నీవలపలక నెలల్ల నేనే గఱి
చ. 1:      చెకక్క నొకక్కకరా నా చెమట నీచేత నతట

   గకక్కన నీకనఁగానెపైన కరనఁగ లివ
    యకక్కవ నాతాపము నీవల కటట్టి కొనేవు నే

    బుకక్కట నాలో నెటట్టియినానఁ బొరలేనఁ గానీ
చ. 2:    కౌనఁగిలితచకరా నాకానఁకల నీమేను వాడ

   తీనఁగెల నీవలల్లనెపైన తేజము లివ
      నీనఁగని నా మర లిద నీవు చటట్టి కొన నేల

    ఆనఁగి నేనే పొటట్టి వర లియేతనఁ గాని
చ. 3:     నామోవ యడుగకరా నానలేదు కడు నెతడే

  వమర నీవలల్లనెపైన వటట్టిలవ
   ఆముకొని శ్రీవతకటాధిప కూడిత వతక

   సమరినెపై నాలోనే చొకేక్కనఁ గాని



  ప శస్కృ రేక: 89-1 ముఖరి సత: 17-473
పలల్లవ:    ఎతత తమకపడేవు యితతలో నేమ

   వతతచవ వుటట్టితచితే వఱపా యేమ
చ. 1:    కౌనఁగిలితచి రత నినున్ననఁగరనఁగితచి నీమోము

    తోనఁగి చటూచి నవవ్వెవు దోసమా యేమ
      మానఁగిన నీమోవ యిచిచ్చె మాటల ని నాన్న డితచితే

    కానఁగి బటూతులనఁ దిటేట్టివు కాదా యేమ
చ. 2:   మదనయుదదపవళ మనసు చటూడవలసి

   కదిలితే జతకితచేవు కడమా యేమ
     అదన నీ బుసకొటట్టి అలకితచి వన బోతే

   యిదివో పరాకయేతవు యఱనఁగవా యేమ
చ. 3:   వుతడుతడి శ్రీవతకటేశ వుసరిసురతవళ

   నతడనే కనున్నల మటూసినతదుకా యేమ
  నితడుదేహపరసాల నీమనఁదనఁ జితదితేను

    దతడిగా సిగద్గీ వడేవు నగవా యేమ



  ప శస్కృ రేక: 89-2 రామకిగయ సత: 17-474
పలల్లవ:     ఎతదు కెతదు బోలిచే వది యేటదే

   కతదు వకక్క మేతకేరా కడివనఁడుగటూటకి
చ. 1:      యేకిట నే నవవ్వెనను యేల నవవ్వెవ అలల్ల

   నాట హిరణతక్షుతో నవవ్వెరా పోయి
   మాటాడిననాతోడ మాటాడ వమే నీ

   మాటల సురతుల మరిగిరి చాలదా
చ. 2:       యేపన నేనఁ జూచినా నీ వల చటూడవ కొలనిలో

   చటూపటట్టి గొలల్లతలనే చటూడరా పోయి
     తేపల నే మొకిక్కనా దవతచ వమే వరినీ

    తీప శిశపాల తటేల్ల దవనల గావా
చ. 3:     అలమేలత్మితగవు నీ వదుగదే వోరి నీవు

  బలిమ శ్రీవతకటపతవ గావా
    కొలనఁది మగల ననున్ననఁ గటూడితగద నాపపై

   కలకమనన్నన లిటేట్టి కూటముల గావా



  ప శస్కృ రేక: 89-3 ఆహిరి సత: 17-475
పలల్లవ:     ఇతకా నెతదానఁకా మాట లిటవతటవ కాదా

   తతకి నీగణల నేనఁడు తేటతలల్లమాయరా
చ. 1:     కొపప్పున సతపతగల కోరి నీక ముడిచిత

   యిపప్పుడే సేవతతు లనన్నవ వడవరా
   నెపప్పున వతుత్తి లలోన నితడెమలల్ల లనన్నటాల్ల

    చెపప్పునఁ గొతత్తిలయ దానిచేనఁతల నా కిదివో
చ. 2:      నిరతలో పదకము నీ మెడనఁ బెటట్టిత నితతే

  అరిధినఁ గతటమాలనన్న దదేడదిరా
     ధర వతొత్తికట వటట్టినఁ దా జెట ట్టిక టపైనటట్టి

   యిరవపైన నీచేనఁత లితదే కతటమరా
చ. 3:     చెలరేనఁగి కసటూత్తిరి చెకిక్కటనఁ బటూసిత నితతే

   యలమనఁ దటట్టి పణునఁగ యేల వచెచ్చెరా
   కలసి కలల్ల నిజము గాడినఁగటట్టినటాల్ల య
    నెలవపై శ్రీవతకటేశ నిను నేనఁ గటూడితరా



  ప శస్కృ రేక: 89-4 వరాళ సత: 17-476
పలల్లవ:    ఎకక్కడ నెఱనఁగమమత్మి యిటవతట మోహము

    అకక్కరతో దటూత కేల నాదరితచ నిపడు
చ. 1:   సురట వసరకొతటా జొబబ్బులనఁజెమటతోడ

   అరదుగ పతసుదుద లడిగీనఁ జెలి
   తరమడి మాటల తనలోనఁ దలనఁచకొతటా

    వరసి తానే సారెక నటూనఁకొనీ నదివో
చ. 2:   కపప్పురమువసుకొతటా కానఁకలతో వడదేరి

  అపప్పుట వభునిరాక లడిగి
  తపప్పుక చటూచకొతటా తలవాకిటదికక్క

   చెపప్పు పతపీ నాతనికి చెపప్పురానిమాటల
చ. 3:     కొతచ కటేట్టి నిమత్మిపతడు గోరికొన నటూనఁదుకొతటా

   అతచెలనఁ దా వతుత్తి నతటా నడిగీని
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచేచ్చెసి కూడె
   మతచము దిగనియతక మరిగితచే నితని



  ప శస్కృ రేక: 89-5 శతకరాభరణత సత: 17-477
పలల్లవ:   నెఱజాణతనమెపైతే నీవల నుతడవలదా

   అటముఱి గొపప్పు దువవ్వె వటట్టి తడవలదా
చ. 1:   సిగద్గీవడియునన్నచెలినఁ జేయివటట్టి తీసుకొని

   వగిద్గీ తొడపపై నిడుక వడనఁబరచి
     నిగద్గీల చెలియమోము నీ వటేట్టి తపప్పుక చటూచి

  అగద్గీలమెపై బుజజగితచే వటట్టి తడవలదా
చ. 2:   తలవతచక మాటాడేతరణవదన మెతత్తి

   చలివాప వడె మచిచ్చె సరసమాడ
    మొలకనవువ్వెల నవవ్వె మోవ యిచిచ్చె గబబ్బులపపై

   అలర సరల దిదేద వటట్టి తడవలదా
చ. 3:     పాదాననఁ దలప మనఁట భావతచకొనె చెలి

  పాదుకొననఁ గనఁగిలితచి పచిచ్చెసేసి
   సేదదేర మనిన్నతచి శ్రీవతకటేశ కూడి

   ఆదరితచి చెకక్క నొకేక్క వటట్టి తడవలదా



  ప శస్కృ రేక: 89-6 ముఖరి సత: 17-478
పలల్లవ:   ఏమని చెపప్పుదమే యిదదరిభావములను

  పేగమము లీరటూపములపై పననఁగనఁజొచిచ్చెనవ
చ. 1:    కోపగితచకొని రానఁగా కొతగవటట్టి రమణునఁడు

    వోప నతటే పననఁగీనే వయతనే చెలి
     పపై పపైనఁ గనఁగిటనఁ బెటట్టి బలిమసేయనఁగనఁ బోనఁగా

   తీపలపదవ వతచి తట ట్టి నతనిని
చ. 2:      పదవ గొణనఁగకోతగా పగయునఁ డాకెనఁ జెకక్క నొకిక్క

    చెదర నాడుక లోనెపై చికెక్కనఁ జెలి
     మొదలనఁ గోలముతదుగ మోవ గతట సేసే నాతనఁ

     డదివో చరకనఁ జూప లకె చలీ ల్ల మనఁదను
చ. 3:    పకక్కన నానవటట్టినఁగ పానుపపపైనఁ బడవసి

   చొకక్కచనఁ గరనఁగతానే సొలసనఁ జెలి
   యికక్కవపైన శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె నిటేట్టి

  ముకక్కమనఁదివలితోన మోనమున నునన్నది



  ప శస్కృ రేక: 90-1 శతకరాభరణత సత: 17-479
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరికి వలతువ చెలియా

   యివవ్వెలనఁ బలిచిన నెఱనఁగవ చెలియా
చ. 1:    చకక్కనఁగనఁ బయతద జాఱిన దఱనఁగవు

   యకక్కడ చటూచేవ యిట చెలియా
  చెకక్కలవతటానఁ జెమటల వడియనఁగ

   ముకక్కన మారప్పుల ముతచేవ చెలియా
చ. 2:   తోరతబగ నీతురమును ముడువవు

   యరీత పరాక లివ చెలియా
   నేరపమాటల నీ వప డాడవు

    తీరక లో వలినఁ దిరిగేవ చెలియా
చ. 3:    వలయు పాదముల వనకక వసిత

   తలనఁ పతదునన్నద తగనఁ జెలియ
   కలసను శ్రీవతకటపత నిను నిట

   కలికి యతనినఁ బేరొక్కనవ చెలియా



  ప శస్కృ రేక: 90-2 సామతతత సత: 17-480
పలల్లవ:     అతదే తలియరాదా అతగన నేరప లలల్ల

    కతదువ తారకాణల గలిగె మ కిపడు
చ. 1:    నిదదప నొసలిమనఁద నిలవునఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి

    అదదము చటూచి గోర నట దిదదనఁగా
   వదిదక వనకవతకనుతడి నీ నీడగని

   ముదుద చటూప సనన్నసేసే మొరనఁగ లేలయాత
చ. 2:    గబబ్బులపపై మాణకాలనఁ గచిచ్చెన హరముల

  అబుబ్బురాననఁ దలవతచి యమరితచనఁగా
     నిబబ్బురాన నీ వదుట నిలిచితే నీ నీడ

   గబబ్బుతనముననఁ గని కౌనఁగిలితచె నదివో
చ. 3:    మతచబతగార వావాల మెటట్టినఁగా శ్రీవతకటేశ

    చతచల నీవునునఁ దన సరి నుతడనఁగా
   నితచి గోరిమెఱనఁగలో నీరటూప వడగని

    అతచల నినున్ననఁ గలస నదే మెచచ్చెరాదా



  ప శస్కృ రేక: 90-3 గళ సత: 17-481
పలల్లవ:   ఈవనితవానఁడవో నీ వావనితవానఁడవో

   చేవదేర నొకమాట చెపప్పురాదా మాక
చ. 1:     చెకక్క వటట్టి కదలితచి చిఱనవువ్వె నవువ్వెతాను

  మకక్కవ నొకక్కతతోడ మాటలడనఁగా
     అకక్కడ వభుని నినున్న నది చటూచి వరొకత
    పకక్కననఁ గళల దానఁకీ భావరత గరనఁగే

చ. 2:      తేలగిలనఁ జూచి చొకక్కనఁడే నెలల్ల కెమత్మివ నిచిచ్చె
   కాలిమనఁదనఁ గాల వసి కరనఁగితచనఁగా

  ఆలకితచి వరొకత అదదరిపాటనవచిచ్చె
    మేలగల మముత్మినఁ జూచి మేను పలకితచెను

చ. 3:    చెవలో నేకాతతవడి సిగద్గీదేరనఁ గనఁగిలితచి
  పవళత చొకక్కతతోనఁ దపప్పులనఁదేలనఁగా
   యివల శ్రీవతకటేశ యిదదరికి నటూడిగము

    తవలి సేసి యొకత తమకితచి కూడెను



  ప శస్కృ రేక: 90-4 రామకిగయ సత: 17-482
పలల్లవ:       ఇతతట హరికినఁ గాకనఁ యేల నీవు పతప సేతు

     వతత కెతత నీక నాకె కిదదరికే తగరా
చ. 1:    కొమత్మి నిలవునఁదురముకరల వళళ్ళ ముడిచి

   సొముత్మిలలో నిలచతడి సొలసి నినున్న
  కమత్మి నిడుదమాటల కడకతటచటూపలతో
    పమత్మి సణనఁగల చలిల్ల పచిచ్చెసేస నౌరా

చ. 2:    యితత నిమత్మిపతడుల్ల చేత నెగరవసుకొతటా
   దొతతరమాటల నేమో దటూరీ నినున్న

    రతతుగా నవువ్వెల నవవ్వె రాజసాన వనఁగకొతటా
   మతతనాన గొణనఁగతా మచచ్చెచలీ ల్ల నవురా

చ. 3:    పొలనఁత కళల దేరి పకిక్కటవడెముతోడ
    చెలిచే నా కతదుకొతటా చెనకీ నినున్న

  నిలవునఁగసటూత్తిరిబొటట్టి నిడుచెమటనఁ గరనఁగ
    కలికి శ్రీవతకటేశ కూడె నిద యవురా



  ప శస్కృ రేక: 90-5 శతకరాభరణత సత: 17-483
పలల్లవ:    పలమాట లినఁక నేల బతుకనీవ

   బలిమకానఁ డాయనఁ దాను బతుకనీవ
చ. 1:     వటట్టి వటట్టి కతడ ననున్న వుదదతడము సేసి కూడె

  పటట్టినపతతమునఁ దాను బతుకనీవ
    తటట్టితేను తనునఁ జూచి దవతచ నోపను

  పటట్టిటపచెలలనఁ దాను బతుకనీవ
చ. 2:     కోపము దరకతొలల్ల కసిగతప సేసి కూడె

  పాపపణతము తనది బతుకనీవ
    పోపో మత్మిననఁగాలేను పూనఁచి నే రమత్మినలేను

  పపై పూనఁతవలపతో బతుకనీవ
చ. 3:      వలల్ల వలల్ల నననఁగానే వడివటట్టి తీసి కూడె

   పలల్లదముతోనఁ దానే బతుక నీవ
    యలల్లగా శ్రీవతకటేశ నినఁక నేమ ననలేను

   పలల్లవతచనఁ జేసి ననున్న బతుకనీవ



  ప శస్కృ రేక: 90-6 ఆహిరి సత: 17-484
పలల్లవ:    ఎతదుకెపైనా నిచచ్చెగితచ నిద వభునఁడు

  అతది పగయముల చెపప్పునటట్టిరావలపా
చ. 1:    తీపలమాటలనఁ దిటేట్టితఱవనఁ దపప్పుక చటూచి

    ఆపలేక మోవ నీ నదే వభుడు
    యపొదుద దానఁకా రావతటా నితత గోపగితచకొతటే

   పపైపపైనే కౌనఁగిలితచెను బాపరే వలపా
చ. 2:     కలికిగదదపపై నుతడి కడు సుదుద లడుగనఁగ

   నిలచతడే నవువ్వె నవవ్వె నేనఁడునఁవభునఁడు
   అలకలే పచరితచి యానల వటట్టి కోనఁబోనఁగా

     మెలపన నోర మటూసి మేల మేల వలపా
చ. 3:     అపడే దయదలనఁచి అతగన దగద్గీరి రానఁగా

  కపప్పునఁ బచచ్చెడము శ్రీవతకటవభునఁడు
    చెపప్పురాని రతనఁ గటూడి చెమరితచేసత కీత

    డపప్పుట వసరనఁ జొచెచ్చె నయాత వలపా



  ప శస్కృ రేక: 91-1 శ్రీరాగత సత: 17-485
పలల్లవ:   ఒకపరి కొకపరి కొయాతరమెపై

   మొకముననఁ గళలలల్ల మొలచిన టల్ల తడె
చ. 1:   జగదేకపతమేననఁ జలిల్లన కరటూప్పురధటూళ

  జిగిగొని నలవతకనఁ జితదనఁగాను
    మొగినఁ జతదద్రిముఖ నురమున నిలిపనఁ గనక

  పొగరవనెన్నల దగనఁబోసిన టల్ల తడె
చ. 2:    పొరి మెఱనఁగనఁజెకక్కలనఁ బటూసిన తటట్టి పణునఁగ

  కరనఁగి యిరదసలనఁ గారనఁగాను
  కరిగమనవభునఁడు గనక మోహమదము

  తొరిగి సామజసిరి దొలనఁకినటల్ల తడె
చ. 3:   మెఱయ శ్రీవతకటేశమేన సితగారముగాను

  తఱచయిన సొముత్మిల ధరియితచనఁగా
  మెఱనఁగనఁబోణ యలమేలమతగయునఁ దాను

   మెఱపమేఘము గటూడి మెఱసిన టల్ల తడె



  ప శస్కృ రేక: 91-2 సామతతత సత: 17-486
పలల్లవ:    ఎటట్టి వలసినా వచచ్చె నితతులమాట

నెటట్టి కొనన్నవారివారినేరపలితతే
చ. 1:   కపప్పురపధటూళ మేననఁగలయ నలనఁదినపప్పు

    డపప్పుడే పో బలభదుగ నఁ డని యతదుర
   కపప్పులపైన తటట్టి పణునఁగననఁ దొపప్పునఁదోనఁగీ నతటా

   తపప్పుట చెలలే కిగషరనఁడని యతదుర
చ. 2:    నీలవరరనఁ డితనఁడు పనీన్నర జలకమాడె

   యాలో సాలగాబ్రామరటూప మని యతదుర
  తాలిమ నిరావ్వెణన తడిసటూళల్లతుత్తి వళ

    పోలిచి నీ సతులలల్ల బుదుద నఁ డతదుర
చ. 3:   మతచిన సొముత్మిలతోన మనున్నముటట్టినవళ

   లతచలనఁ దిద్రివకగమునఁ డని యుతదుర
    కొతచక యలమేలమతగ కోరి మెడనఁ గటట్టి కొతటే
   యతచి శ్రీవతకటపత యితనఁ డతదుర



  ప శస్కృ రేక: 91-3 శతకరాభరణత సత: 17-487
పలల్లవ:     ఇవ గొనిన్న నగనఁబా టల్లనఁక వలనా

    కవగటూడి నీవు నీవ కావా యపడు
చ. 1:    నితచినతటట్టి పణునఁగ నీ వతత వసినాను

 ముతచినరేపలల్లగొలల్లముతజ వయతనా
     పొతచి నీవు మేననఁ గపప్పుర మెతత చలల్ల కొనాన్న
  అతచల వనన్నలజిడల్లవ వడిచనా

చ. 2:      కలికి కలికి యతత కతకమ నీ వలనఁదిన
    యలమ నలపే కాక యఱఱ్ఱైన యేతవా
    చలవనఁ బనీన్నట నీవు జలక మెతతాడినాను
  సొలపల నీమనసు సుదదమయతనా

చ. 3:    చొకక్కప శ్రీవతకటేశ సొముత్మిలనిన్న నితచకొనాన్న
   అకక్కన నలమేలత్మితగ నవ మతచనా
    నికక్కప నీ వచేనఁత నీలోనే చేసినాను

   దికక్కలతదునఁ గత లయి తరగకతడనా



  ప శస్కృ రేక: 91-4 సాళతగనాట సత: 17-488
పలల్లవ:    ఏమని పొగడవచచ్చె నిటవతట చెలవము

    కామతారద్ధముల నిచేచ్చె కలప్పు వస్కృక్ష మతనఁడు
చ. 1:   పలవదఘోషములతో బతగారబతదల నితచి

  జలకవరేచ్చె రద శౌరికి
    మెలప వనము మద మేఘము లరములతో
   జలజల వరషితచేచతద మాయ నిదివో

చ. 2:   పటకపగినెన్నలను పచచ్చెకపప్పురము దచిచ్చె
  ఘటననఁ జానఁతేర శ్రీకాతతునికీ

   తటకననఁ దనభావనఁ దగనఁ బెకక్కచతదుగ లలల్ల
   నటన నమస్కృతకిరణల నలి నితచినటల్ల

చ. 3:    అతదుపపైనఁ దటట్టి పణునఁ గలనఁది యలమేలత్మితగ
   నితదర శ్రీవతకటేశ యదనఁ గటట్టిరి
  చతదమెపై బద్రిహత్మితడము సరవ్వెతపదలతోడ
   కతదువ మెరసినటట్టి కానిపతచె నిదివో



  ప శస్కృ రేక: 91-5 సాళతగత సత: 17-489
పలల్లవ:   ఏమని కొనాడవచచ్చె నితనిచకక్కనఁదనము

   మోము చటూచినతతలోనే మోహితపతచ నితనఁడు
చ. 1:   మదనజనకనఁ కిటేట్టి మజజనమాడేటవళ

   కదిసి హసత్తిలనఁ దానునఁ గారకముత్మిచ
  చదలనఁ గడళళ్ళతోడిసముదద్రిమె రటూపపై

    యదుట నిలచనన్నటట్టి యిద వునాన్ననఁ డనఁతడు
చ. 2:   హరి కపప్పురపధటూళ యలనఁదుకొనినవళ

  సిరల మతచనఁగను చటూచినవారికి
  అరిది శరతాక్కలమతదలితలల్ల నిమేఘ
    మరవపై రటూపపై వునన్న టట్టినిన్నకాయ నీతనఁడు

చ. 3:     కావతపనఁ బుళగ వసి కడునలల్లనెపై సొముత్మిల
   యవల నలమేలత్మితగ నెదనఁ గటట్టి క

  కావరి నితదద్రినీలపగనిరటూపపై వుతడినటట్టి
  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చెలవతద నీతనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 91-6 ముఖరి సత: 17-490
పలల్లవ:   అనిన్నసితగారాలకనఁ దా నమరినానఁడు

    వనెన్నలనఁ బొ దొదదకచాయవానఁ డాయ నితనఁడూ
చ. 1:   జలజాక్షునఁ డటగాన జలకమాడేటవళ

  జలజాకరమువల సరి నునాన్ననఁడు
   చలివాసి సిగద్గీలతో జవవ్వెనుల గొలవనఁగ

   నిలచనాన్ననఁ డదివో నిచచ్చెలన నీతనఁడు
చ. 2:   ఘనశతఖపాణ గాన కపప్పురకాపవళ

   తనమేను నిధనమెపై తగి యునాన్ననఁడు
    మనసిజగరిడిలో మఱి సాము సేసి వచిచ్చె

     అనునఁగనఁ బుపొప్పుడినఁ దోనఁగి యటేట్టి వునాన్న డతనఁడూ
చ. 3:    నీలవరర డట గాన నితచినపళగవళ

   తాలిచేతదుక భరణ తానెపై వునాన్ననఁడు
  ఆలరి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగమెడ

    తాళగానఁ గటట్టి క లోలో దకిక్కయునాన్ననఁ డతనఁడూ



  ప శస్కృ రేక: 92-1 సామతతత సత: 17-491
పలల్లవ:      నినున్ననఁ జూచి వతగేల నే నాడనఁ జమత్మి

    వనన్న కనన్న మాటలకే వరొకత యాడేను
చ. 1:     పనీన్నట మజజనమాడి పపైపపై తడిసటూ ళళ్ళతత్తి

   వునన్నత నీవు నిలచతడనఁగానఁ జూచి
    మునేన్న నీ వవవ్వెతనో ముటట్టి దానినఁ బొతదివచిచ్చె

   వనాన్నణల చటూపేవతటా వరొకత నవవ్వెను
చ. 2:    కపప్పురధటూళమేన కడు నితడా మెతుత్తి కొని

  చిపప్పులనఁ దలల్లనిరటూపపై చెలవతదనఁగా
    చొపప్పున వనన్నముచిచ్చెమ సొకె నిటట్టి మచెచ్చెమతటా
     వపప్పుచ నీ కొతగ వటట్టి వరొకత దసను

చ. 3:     వటట్టి క పళగ వసి వురాన నలమేలత్మితగ
   గటట్టి క శ్రీవతకటేశ కడు మతచనఁగా
     యిటట్టి చకటతపప్పు సే సిట నలల్లవపైత వతటా
     వటట్టికి నీ నా పొతదుల వరొకత మెచెచ్చెను



  ప శస్కృ రేక: 92-2 ముఖరి సత: 17-492
పలల్లవ:   పొదొదకచాయలవానఁడు పరషోతత్తిమునఁ డితనఁడు

   కొదిదలేని మెఱనఁగలే కపప్పుయపైన టాట్టి యనటూ
చ. 1:     చకక్కని దేవునఁ డదే జతకములడనఁ గాను

  వకక్కసప తరమేన వలల్ల లయను
  చొకక్కప గోపకలలల్ల నఁ జూచినతేటలమాప

    తకక్కక యతనిమేన దపై వారిన టాట్టి య
చ. 2:    కపప్పురకాపమేననఁ గడు నితడా మెతుత్తి కోనఁగా

  నెపప్పున వనెన్నలవనెన్న నితడుకొనెను
   అపప్పుట బదారవల అతదరను నవవ్వెనఁగాను
    ముపప్పురి నీతని మేన ముతచినయ టాట్టి యను

చ. 3:    చెలనఁగి పళగకాప శ్రీవతకటేశనఁడు వసి
 పలరతాన్నలసొముత్మిలనఁ బరగీని

 అలమేలమతగకొపప్పునతదలినీల వరరము
   యలమనఁ దిరమేనను యిరవపైన టాట్టి య



  ప శస్కృ రేక: 92-3 దేసాళత సత: 17-493
పలల్లవ:    ఏమని తలనఁతమమత్మి నితకా నీదేవుని

  ఆముకొనన్న పరబద్రిహత్మిమెపై వునన్నవానఁడు
చ. 1:    నెపప్పున నీళళ్ళతోడి నీలమేఘమెపై వునాన్ననఁడు

  చపప్పుడుగాక పనీన్నట జలకమాడి
  కపప్పురపమానఁకవల కడు మతచివునన్నవానఁడు

  ముపప్పురినఁ బచచ్చెకరప్పురముననఁ దొపప్పునఁదోనఁగీ
చ. 2:   తటట్టి పణునఁగభరణ తానెపైన టట్టి నన్నవానఁడు

    గటట్టిగానఁ బుణునఁగ మేననఁ గడు నితచకా
  పటట్టినసొముత్మిలతోడి పటట్టివల నునన్నవానఁడు

   వటట్టి కొనన్న భటూషణల వడలలల్ల నితడనఁగా
చ. 3:   కళలతో లకకాతతునఁడెపై వునన్నవానఁడు

  అలమేలమతగ వురమతదు నుతడనఁగా
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేలికెపై తా నునాన్నవానఁడు
  నలవతక సరవ్వెలోకనాయకనఁడు గనక



  ప శస్కృ రేక: 92-4 పాడి సత: 17-494
పలల్లవ:   కోటమనత్మిథాకార గోవతద కస్కృషర

   పాటతచి నీమహిమలే పరబద్రిహత్మి మాయ
చ. 1:   ఆకాశమువతటమేను నమరేమటూరిత్తివ గాన

  ఆకాశనదియ నీక నభిషేకము
    మేకొని నీవ నితడుమేఘవరర డవు గాన

  నీక మేఘపషాప్పులే పనీన్నరకాప
చ. 2:    చతదుగ నఁడు నీమనసులో జనియితచె నటగాన

   చతదిద్రికల కపగకాపపై సరి నితడెను
  యితదద్రినీలపగనుల యిలధరనఁడవు గాన

     తతదద్రి లేక యాప చటూపే తటట్టి పణునఁ గాయను
చ. 3:     లకపతవ గాన లగల నీ వురముపపై

   లక్ష్మి యలమేలమతగే లలి నీతాళ
   సటూక్ష్మమెపై శ్రీవతకటేశ చకక్కలపొడవు గానఁగ

 పక్ష్మనక్షతగములే యాభరణహరముల



  ప శస్కృ రేక: 92-4 ఆహిరి సత: 17-495
పలల్లవ:      కోనే ఉదదతడను నీక కోరికె లలల్ల నఁ జెలల్ల

  పూని సరవ్వెసతపదల పరషోతత్తిమా
చ. 1:   అదననఁ గపప్పురకాప అవధరితచేవళ

   అదివో నారాయణతవ్వె మమరె నీక
   నిదుల నేకోదకము నీరటూపమే కనక

   పొదలచ నిదివలల్లనఁ బుటేట్టి నీజగము
చ. 2:   ఆరీతనఁ గపప్పురకాప అవధరితచేవళ

   క్షీరాబదశయి వనుటనఁ జెలల్లను నీక
   తేరిపాలనఁ బుటట్టిను నీదేవులమహిమ గన
    ఆరయనఁ బాలే జీవుల కాధర మాయను

చ. 3:    నీతటట్టి పణునఁగవళ నీలవరరనామ మబెబ్బు
  ఘత నలల్లనిరాతద్రినఁ బగలనీమేను

   ఆతుమ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నీక
      నీత నుర మెకిక్కనఁ గన నితడె సొముత్మి లలల్లను



  ప శస్కృ రేక: 92-6 మలహరిసత: 17-496
పలల్లవ:    కనున్నలపతడుగలగా కని మొకక్కదుర నీక

   యినిన్నటా మరనితతడిద్రి యతనఁడేపో యనుచ
చ. 1:    చాలనఁ బనీన్నట మజజనమాడేటవళ నినున్న

  పోలతచి పొగడుదుర బుదులలల్ల ను
   నీలవరరమే వచిచ్చె నిలిచి పరషాకార

    మలీలనఁ దాలిచె నేనఁడు యిదివో యనుచ
చ. 2:     నిగిడి కపప్పురధటూళ నితడా నీమేన నితచనఁగానఁ

   దగ నానతదితతుర నీదాసు లలల్ల ను
  వగినఁ బాలజలధికి వడిడనసపాత్తి తగాల

    జిగి మొలిచె నిదివో చెలవుగా ననుచ
చ. 3:    అతచనఁ దటట్టి వుణునఁగ పూనఁసలమేలమతగ నెద

   నుతచకొతటేనే మెతుత్తి ర యోగీతదుగ లలల్ల
  కాతచనపగనులతోనఁ గలయ శేషాచలము

   ముతచి శ్రీవతకటేశవ్వెరమటూరిత్తి యాయ ననుచ



  ప శస్కృ రేక: 93-1 శ్రీరాగత సత: 17-497
పలల్లవ:     మునేన్న వదాల భటూమ మోచక వునాన్ననఁడవు

   మొనన్న నినన్నట మాటల మోవనఁగలవా
చ. 1:    పనీన్నరే చలల్ల కొనేవు పదనెకీక్క వలపల

   పనన్నపనన్న ససులొతత్తి పరిగీనఁ జమత్మి
   కనెన్నల పదారవల గలవానఁడవు మొదల

  చనున్నలపతటరాసుల సరి మోవనఁగలవా
చ. 2:     పూసేవు కపప్పురధటూళ పొది యకీక్కనఁ గోరికల

   ఆసలనఁ దగెలవారి యలమనఁ జమత్మి
   బేసబెలిల్ల గొలల్లతల పకక్కల గలవానఁడవు
   సేసపతట పడికెళల్ల చేరి మోవనఁగలవా

చ. 3:    తటట్టి పణునఁ గలదుక తాళగా నలమేలత్మితగనఁ
   గటట్టి కొతట బతతరతే కతకేయనఁ జమత్మి

  యిటేట్టి శ్రీవతకటేశ యనమతడద్రిమగనఁడవు
   చెటట్టిడువనఁ జేటనఁడేసి సిగద్గీ మోవనఁగలవా



  ప శస్కృ రేక: 93-2 బౌళ సత: 17-498
పలల్లవ:    చటూడరమత్మి యిద నేనఁడు సుకక్కరారము

   వడుక చకక్క దనాల వవలపైనానఁడు
చ. 1:   చపప్పుడుతోనఁ బనీన్నటమజజనముతో నునన్నవానఁడు

 అపప్పుడే ఆదినారాయణునివల
   కపప్పురకా పామనఁదనఁ గడునఁ బటూసుకొనన్నవానఁడు
 ముపప్పురినఁ బులకడిగేముతతమువల

చ. 2:    పొసనఁగ నపప్పుటనఁ దటట్టి పణునఁ గలనఁదుకొనాన్ననఁడు
 కసుగతదని కాలమేఘమువలను

  సుసరాన మేనునితడా సొముత్మివటట్టి కొనన్నవానఁడు
  పసలనఁ బదారవనెన్న బతగారవలను

చ. 3:   అలమేలమతగ నురమతదు నిడుకొనన్నవానఁడు
  యలమ సతపదలక నిలల్ల వలను
  అలరచ శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద నునన్నవానఁడు

  తలపోసి చటూడనఁగ దొతతరకొతడవలను



  ప శస్కృ రేక: 93-3 రామకిగయ సత: 17-499
పలల్లవ:    ఏమెపైనానఁగా నేరచ నీ దేవునఁడు

   కామతచిన వారి వారి కలప్పువస్కృక్షము
చ. 1:   చపప్పుడుగానఁ బనీన్నటను జలకములడేవళ

  గొపప్పునవరసముల గళ గెపైనానఁడు
   దపప్పురమెపై కపగకాప దేహననఁ బటూసినవళ

  తపప్పుకతడ ఘనసారతర వపైనానఁడు
చ. 2:   అతచలనఁ దటట్టి పణునఁగ అలనఁదుకొనినవళ

  మతచినటట్టి చమరీమస్కృగ మెపైనానఁడు
   కాతచనప సొముత్మిల అతగముల ధరియితచవళ

  కొతచని సతపతగిపవువ్వెగతత్తి యపైనానఁడు
చ. 3:   మకిక్కలి యలమేలత్మితగ మెడనఁగటట్టి కొనన్నవళ

  దకిక్కనటట్టి ముతగిటనిధన మెపైనానఁడు
   యకక్కవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి కొలవునన్నవళ

   పకక్కన ననిన్నటానఁ బరబద్రిహత్మిమెపైనా డు



  ప శస్కృ రేక: 93-4 లలిత సత: 17-500
పలల్లవ:    ఎనిన్నరటూపలపైనానఁ జూప నితడేనఁ నేరచ్చె

  మునేన్న యనతతావతారములవానఁడు గనక
చ. 1:   పనీన్నటమజజనవళ భావతచి చటూచితేను

   మనన్నక నాభికినఁ గితదు మనుసగయపై
    మనేన్నరపపైనఁ దొరగనఁగా మతచి యదురెకిక్క నిల

  చనన్నమచాచ్చెవతారమెపై వునాన్ననఁడు దేవునఁడు
చ. 2:     మకిక్కలి కపగకా పామనఁద నితడానఁ జానఁతనఁగాను

   చకక్క నాలద్గీ చేతులతో సరేవ్వెశవ్వెరనఁడు
  తకక్కక శకాల్ల తబరధరనఁడెపైన వషరనఁడే
     పకక్కననఁ దా నని చెపప్పు పగతతక్షమెపై వుతడెను

చ. 3:   సాసగనఁగనఁ బుళకాపన నలల్లనగమేన
  పసినఁడి యలమేలత్మితగపపైనఁ గటక

   అసమున రకిక్కణనఁ బెతడాల్ల డే గోవతదునివల
   వస శ్రీవతకటేశనఁడు వలయితచె నిపడు



  ప శస్కృ రేక: 93-5 రామకిగయ సత: 17-501
పలల్లవ:  ఈదేవదేవునికి నితదిరారమణునికి

  సాదితచినటవల సరవ్వెమటూ నమరే
చ. 1:   అడరి రామునికినఁ బటాట్టి భిషేకమెపైనటట్టి

  కడలేని పనీన్నటకా నమరెను
    పొడవపై యతద సురల పషప్పువస్కృషిట్టి నితచినటట్టి
   కడునఁ గడునఁ గరటూప్పురకా పమరెను

చ. 2:    పాలజలధిపపై నీలిపటట్టి నితడానఁ గపప్పునటట్టి
  కాళమతోడ పలగకా పమరెను

   కేలినతదు పసినఁడితీనఁగెల నితడనఁ బానఁకినటట్టి
   సలినఁ బెటట్టినటవతట సొముత్మిల నమరెను

చ. 3:     చతచల శ్రీవతకటేశ జతట పననఁ బెటట్టినటట్టి
   యతచ నలమేలమతగ యద నమరె
   అతచెల జవవ్వెనవనా లటేట్టి వకసితచినట

   పొతచి ఇదదరిమేనుల పవువ్వెదతడ లమరెను



  ప శస్కృ రేక: 93-6 పాడి సత: 17-502
పలల్లవ:    ఊడిగప చెలలర వదదనుతడి సేవతచరో

    వడుక లనిన్నయు నేనఁడు వలిల్ల వరలయ
చ. 1:   గోవరద్ధనగిరెతత్తిన గోవతదుని మనఁదటను

  వావరినఁ గరిసే జడివానలవలే
   ఆవళనఁ బనీన్నట నభిషేకము సేయనఁగ
   వవల దరనఁగల వభవము లమరె

చ. 2:  క్షీరాబదలోపలి శ్రీవలల్లభునిమనఁదట
  చేరి సేసే అమస్కృతాభిషేకమువల

  గారవాననఁ జేసేట కపప్పురకాపమరెను
   నేరపల హరికిని నిబడము లమరె

చ. 3:    చనఁకట దగమద్రితగిన శ్రీకస్కృషరని మనఁదటను
  ఆనఁకలనఁ దటట్టి పణునఁగమరె నిదే

   కానఁకల శ్రీవతకటేశ కౌనఁగిట నలమేలత్మితగ
    యేనఁకటతో గటూనఁడ గాను యిరవాయ సిరల



  ప శస్కృ రేక: 94-1 ధనాన్నశి సత: 17-503
పలల్లవ:   నానారటూపధరనఁడు నారాయణునఁడు వనఁడె

  పూనినవుపనులలల్ల నఁ బొసనఁగె నితనికి
చ. 1:    గరిమ నేరల వానకాలముననఁ బెనగొని

  సొరిది సముదద్రిము చొచిచ్చెనయటల్ల
   పరషసటూకత్తిమున వపసల సేసే మజజనము

   అరదుగనఁ బనీన్నరెలల్ల నమరే నీహరికి
చ. 2:    అటేట్టి వలల్లమొయిళల్ల ఆకసాన నితడినటట్టి

   గటట్టిగా మేన నితడెను కపప్పురకాప
    వటట్టి తన వషరమాయ వడలిపపై వాలినటట్టి

  తటట్టి పణునఁ గమరెను దపైవాలరాయనికి
చ. 3:    నిలవున సతపదల నిలిచి రటూపపైనటట్టి

  తలివ సొముత్మిలపటట్టి దరచినటట్టి
   అలమేలమతగ వురమున నెలకొనె నిదే

  చెలరేనఁగి శస్కృతగారాల శ్రీవతకటేశనక



  ప శస్కృ రేక: 94-2 శదద్ధవసతతత సత: 17-504
పలల్లవ:   పొదొదకవనెన్నలవలనఁ బొదలీని చడనఁగానే

  వదదనుతడనఁ దలపోయవచచ్చెనా యదేవుని
చ. 1:     అలల్ల వానఁడే జలకము లడని దేవునఁడు

  చలల్లని పనీన్నటవాసన మతచనఁగా
  తొలిల్లట జడివానలతోడి యశోకమువల
   వలిల్లవరెపై వునన్నవానఁడు వతత వతతరీతుల

చ. 2:    తొపప్పునఁదోనఁగి తరమేనుతో మతచకొనీ నితనఁడు
   కపప్పురప బతడిచేతనఁ గానఁక దరనఁగా
   వుపొప్పుడినఁ దోనఁగిన కలప్పుభటూజము కొలవువల

  ముపప్పురి నిలచనాన్ననఁడు మోహనాకారము
చ. 3:    తటట్టి పణునఁ గలనఁదని తగ శ్రీవతకటేశనఁడు

   వటట్టిన యలమేలత్మితగ వుర మెకక్కనఁగా
  తొటట్టిన బతగారయేరతోడి సముదుగ నివల
  గటట్టియపై సతపదలను గతభీరమునను



  ప శస్కృ రేక: 94-3 దేసాళత సత: 17-505
పలల్లవ:   మదనగరని మతచి మజజనలేళ

   పొదిగొనన్న సితగారాల పోగాయ నితనఁడు
చ. 1:    తేరకొవ బతగారబతదల నితచి పనీన్నట

  శ్రీరమణునక నభిషేకము సేయగా
  తోరమెపైన పూదేనెలతోడి యతజనాచలము

  కారకమత్మినటవలనఁ గనుపటట్టి నిపడు
చ. 2:    కపప్పురకాపమేననఁ గలయనఁగ మెతత్తి మెతత్తి

   అపప్పుని కేకాతతాన నతగముల నితచనఁగాను
  ముపప్పురి నేనుగకను ముతాతలజలల్ల లనే

   గపప్పు సితగారితచినటట్టి గఱతాయ నిపడు
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనక చేరి యలమేలత్మితగక

   ఆవటతచి తటట్టి పణునఁ గనిన్నటా నలనఁదనఁగాను
  భావతచనఁ గలప్పువస్కృక్షముపపై నీలమేఘముల
   వవలగా నితడినటట్టి వధమాయ నిపడు



  ప శస్కృ రేక: 94-4 శ్రీరాగత సత: 17-506
పలల్లవ:   పలకడిగినయటట్టి పరషోతత్తిమునఁడు వానఁడె

   యలమ నారతుల మరెతత్తిరే దేవునికి
చ. 1:    గొపప్పుయితదద్రినీలల కొతడ మతచ గపప్పునటట్టి

   నెపప్పు మతట పాలవలిల్ల వరసినటట్టి
   వపప్పు నీలమేఘముపపై వనెన్నల గాసినయటట్టి

  కపప్పురధటూళమేననఁ గపప్పురి దేవునికి
చ. 2:     నితడు నెపై రావతముపపై నీలిజగ గపప్పునటట్టి

  వతడిమేడపపైనఁ జీనఁకట వడిసినటట్టి
    వుతడరీకపనఁ గొలను పొరినఁ దేత టాల్ల గినటట్టి

   మెతడగ తటట్టి పణునఁగ మెతత్తిరి దేవునికి
చ. 3:     అద నలల్లనఁ గలవలన కరవు లతడినటట్టి

   మెదిగి కసటూత్తిరిభటూమ మేర వునన్నటట్టి
  యదుట శ్రీవతకటేశయద నలమేలత్మితగను
   గదిగచిచ్చె సొముత్మిలలల్ల గపప్పురి దేవునికి



  ప శస్కృ రేక: 94-5 శదదవసతతత సత: 17-507
పలల్లవ:    ఎనిన్న మహిమలవానఁడే య దేవుడునఁ

   కనున్నలపతడువ లలల్ల నఁ గదిసిన టల్ల తడెను
చ. 1:   పోలితప కపప్పురకాప పరషోతత్తిమునికి

   యేలీల నుతడునని యతచి చటూచితే
  పాలజలనిధిలోననఁ బవవ్వెళతపనఁగా మేన

   మేలిమ మ గడతటనమెలపతో నుతడెను
చ. 2:  తటట్టి పణునఁగకాప దపైవశిఖమణకి

   యటట్టి తడెనని మఱి యతచి చటూచితే
  చిటట్టికాన రేపలల్లలోనఁ జేసినరాసకీగడల

   నటేట్టి రాతుగ ల మేన నతటననఁటట్టి తడెను
చ. 3:   అలమేలత్మితగతోడ నటట్టి సొముత్మిధరితచనఁగా

   యలమ శ్రీవతకటేశ నెతచి చటూచితే
    కలిమగల య కొతత కౌనఁగిటనఁ బెననఁగనఁగాను
   నిలవలల్ల సిరలయి నితడినయ టల్ల తడెనటూ



  ప శస్కృ రేక: 94-6 శతకరాభరణత సత: 17-508
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదమమత్మి యతని సౌభాగతము

   కోమలప జవవ్వెనము గఱతపైన టల్ల తడే
చ. 1:   వటట్టి చనఁ గపప్పురకాప వడిగపనఁవారెలల్ల

  అటేట్టి దేవునికి నలనఁదనఁగాను
   దటట్టిముగ మతచి తలల్లనఁ దామెరపవువ్వెనక

   ముటట్టి అవయవముల మొలచిన టట్టి తడే
చ. 2:    తనివతద గినెన్నలతోనఁ దటట్టి పణునఁగల దచిచ్చె

  పొనుపొతదనఁ దిరమేననఁ బుయతనఁగాను
   పనివడి గొపప్పు నిడుపాట నేరేడునఁబతడు
  కనుపటట్టి పరషాకారమెపైన టల్ల తడే

చ. 3:     అలమేలమతగ నురమతదునఁ బెటట్టి సొముత్మి లలల్ల
  పలవధముల నితచి భావతచనఁగాను

   అలర శ్రీవతకటేశనఁడనెడి పపొప్పుడి రాసి
    వలయు మరనఁడు ముదద్రి వసిన టల్ల తడే



  ప శస్కృ రేక: 95-1 భౌళ సత: 17-509
పలల్లవ:    వనన్నదానఁకా వగిర మద నాకనఁ

 గనన్నదానఁకానఁ గారితపల
చ. 1:    కాయో పతడోకలికి నీ వతదునఁ

 బోయివచిచ్చెనటట్టి పొరగపని
    రేయినఁ బగల ననున్న రేసుల నేనఁచిన

 పాయపవభునికినఁ బరిణమా
చ. 2:   మేడోమాడుగో మెలనఁత నీతోడ

  నీడుగనఁ జెపప్పున యికక్కవల
   వడని వభునఁడు వనన్నప మాలితచి
  వడుక నితదానఁకా వచేచ్చెసనా

చ. 3:    చేవో చిగరో చెతదిన కౌనఁగిట
 శ్రీవతకటేశవ్వెర చేనఁతలివ

   యవళ నారత నెనసి నటాల్ల నె
  తావుల నాపొతదు దలనఁచనా



  ప శస్కృ రేక: 95-2 బౌళ సత: 17-510
పలల్లవ:   ఆదిమలక్ష్మి యతనికినఁ గలగనఁగ

    యదన సతపద లినఁక నేమ చెపేప్పుదమాత్మి
చ. 1:      నెలనఁత నీ తుర మది నితడు నీలపగని

   పలచని నీ మేను పసినఁడిగని
   మొలక నీ కనుచటూప ముతతపరాసులగని
     యలమ నీ పత కితక నేమ గడమమాత్మి

చ. 2:    వనిత నీ దతతముల వజాబ్రాలపటట్టి గని
   నినుప నీ గోళళ్ళ మాణకపగని

   పనప నీ కచముల పనిన్నధనములగని
     యనము నీ పత కితక నేమ భాగతమమాత్మి

చ. 3:     అతవ నీ కెమోత్మివ అద పగడాలగని
    రత నీ కౌనఁగిలి పదద రసముగని

   యితవపైన శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ గలస
   అతనిరాజ మెలల్ల నమరెనఁ గదమాత్మి



  ప శస్కృ రేక: 95-3 శతకరాభరణత సత: 17-511
పలల్లవ:    తలనఁపలో వరహమో తరణపపై మోహమో

  చెలియసితగారమో చెపప్పురమత్మి చెలల
చ. 1:   చితత్తిరపటముమనఁద జెలయనెమోత్మిము వాబ్రాసి

    గతత్తిపనఁ జతదురనఁ డని గతడె వగిల
    కొతత్తిగానఁ గగమత్మిర నాకె కచమతడలము వాబ్రాసి

     బతత్తిరి జకక్కవ లని పగయు డటేట్టి భద్రిమసే
చ. 2:    పేగమపరమణమేనఁట పఱనఁదు దానే వాబ్రాసి

   కామునితే రనుచనఁ గలనఁగ బారే
   కాముకనఁడెపై పత యితతకరపదత్మిముల వాబ్రాసి

   ఆమనిజలజబాణ లని చటూచి వఱచె
చ. 3:      అనునఁగనఁ దురము వాబ్రాసి అలలతటా వఱ గతదే

 ఘనునఁడయిన శ్రీవతకటవభునఁడు
   వనిత నితతా వాబ్రాసి వనితకౌనఁగిటలోన

   తనరటూప వాబ్రాసుకొని తాపమెలల్ల నడనఁచే



  ప శస్కృ రేక: 95-4 హితదోళత సత: 17-512
పలల్లవ:     కాతత నీ కతముననే ఘనునఁ డాతనఁడు

   యితతవడి బద్రిహత్మిమెపై యఱకపడనఁ డతనఁడు
చ. 1:     లలన నీ కొనగోరి లక్షణతబులనఁ గదా

    తొలత నీ పత యచతతునఁ డెపైనది
    జలజాక్ష నీ కటాక్షపనఁ గరణనే కదా

   అలరి పీతాతబరనఁడెపై వలస నతనఁడు
చ. 2:     వువద నీ జనియితచ వుదయఫలముననఁ గదా

    జవళ నసురల గెలిచి శౌరి యాయ
     భువ నీవు దేవవపై పొలప మగలనఁగనఁ గదా
    అవల బద్రిహత్మికనఁ దతడిద్రియపై వలస నతనఁడు

చ. 3:      ముదిత నీ వపడు నురమున నుతడనఁగా గదా
   కదననఁ గసుత్తి భవక్షునఁ డాయ నతనఁడు

    కదిసి యలమేలమతగ నీ వగటకనఁ గదా
   చదల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డాయ నతనఁడు



  ప శస్కృ రేక: 95-5 ఆహిరి సత: 17-513
పలల్లవ:     ఈరీత వలప లొక టనుమడాయ వభునఁడ

   కోరికల గోటాననఁగోట సత కాయ
చ. 1:     సుదత నీ రాక కెదురచటూచేట యాసలను

    కదిసి నగమో మెలల్లనఁ గనున్న లయ
     యిద నీ కడక నాకె యేతతచ తమకమునే

     ఆదనము నీ ముతగి లలల్ల నడుగలే యాయ
చ. 2:      వలనఁది నీ సుదుద లలల్ల వనియడి వడుకల

  వలలేనిపలకలే వను లయ
   పలమార నీతోడి పలికేట కాతక్షలను

   నిలవలల్ల నతగనక నివవ్వెఱనఁగ లయ
చ. 3:     కమలముఖ నిను రతులనఁ గలయు నిబబ్బురమునను

   కొమరెపైన చనున్ననఁగవ కొతడ లయ
  చెమటనే నిదదరికి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ

   తమకముల తనుపలను తడనఁబా టాల్ల య



  ప శస్కృ రేక: 95-6 బౌళ సత: 17-514
పలల్లవ:    మగవల చటూడరమాత్మి మరనఁడు సేసినమాయ

   యిగిరితచెనఁ జకక్కనఁదన మేమ చెపేప్పుదే
చ. 1:    కతదులేని చతదురలోనఁ గలవరేకల వుటట్టి

   అతదులోనే మలల్లదతడ లవ మతచెను
    కతదువనఁ గమత్మిర నవ కాయజనియముత్మి లయ

   యితదుముఖచెల వతక నేమ చెపేప్పుదే
చ. 2:     ఆకసముమదనఁ గొతడ లదరవు లేక పటట్టి

    ఆకడ నాపొతతనఁ దగె లవ మతచెను
    కెపైకొని యా తుదలనే కమలము లదయితచే

    యకాతత భావ మది యేమ చెపేప్పుదే
చ. 3:     పాయపమెఱనఁగ దగెనఁ బగడప బతడు వతడె

  చాయ శ్రీవతకటపత చవగొనెను
   మోయుచ నిదదరిలోన ముతాతలవాన వుటేట్టి

   యయతవసొబ గితక నేమ చెపేప్పుదే



  ప శస్కృ రేక: 96-1 మాళవగళ సత: 17-515
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరిసాకిరి నేమటకి యిట

  నవవ్వెక చటూచిన నముత్మిదునఁబో
చ. 1:  పయతదలోనివ భారపగబబ్బుల

  తయతవలతు దళ దిబెబ్బుముల
   నెయతమనఁ దొడికినని కలల్ల నిజము

  లియతడ నినిన్నయు నేరప్పుడునఁబో
చ. 2:     ఱటట్టిడి వప డాఱడి నా యారిది

 పటట్టిరాని బలపామదివో
    యిటేట్టి యితరము లఱనఁగ ననుచ వా

  కటట్టిక ముటట్టిననఁ గతదమువో
చ. 3:   శ్రీవతకటపత సిరల నీవముడి

   చేవలనే వసిన ముడి యా
    యవలనఁ గటూడుచ నెతత్తిత నినఁక నా

 భావములో నిజపటట్టితనఁబో



  ప శస్కృ రేక: 96-2 ఆహిరి సత: 17-516
పలల్లవ:      సారెక మగనాలి సతగాత మది ఱటట్టి చతదమామా, నీవు

   చేరి దగద్గీరితే చనఁకటతపప్పువును చతదమామా
చ. 1:     సతదకాడ నీ చాయల చటూపేవు చతదమామా, బటూమ

    నితదల గటేట్టిర నినున్ననఁ జూచితేను చతదమామా,
    వతదుల నీ రాక వలిల్లవరాయను చతదమామా, నీవు
   ముతదు నానాటకి మోసపోకవయత చతదమామా,

చ. 2:       సరి నేల నీ మేను చతదద్రివతక లయ చతదమామా, నీ
     తరిగే తమత్మిట లలల్ల దికక్కల కెకెక్కను చతదమామా,

     వరవున నీ వాకె వగనఁజకక్క లపైరి చతదమామా, నీ
     యిరవు కొతడమనఁది యికక్కవ నుతడ వో చతదమామా,

చ. 3:      కళలపైన నీ మోము కతదువాడ నేల చతదమామా, మావా
     రలిగి ని నొన్నకట పదారగనఁ జెపేప్పుర చతదమామా

      పొలప నీ భావము పల గరయనఁగనఁ జికెక్క చతదమామా, నినున్న
  నిలవుననఁ బటట్టిచేచ్చె నీటలోపలిచొపప్పుచతదమామా

చ. 4:   కౌనఁగిట శ్రీవతకటతవపైనటట్టి చతదమామా, ననున్ననఁ
   గానఁగి కూడితవ కదలనీకవో చతదమామా,

   పానఁగిన చెమటల పాలజలనిధి చతదమామా, యితక
      దానఁగ నేల నీవు దకిక్కత వద నాక చతదమామా



  ప శస్కృ రేక: 96-3 శతకరాభరణత సత: 17-517
పలల్లవ:    కాతతలకనఁ బురషలకనఁ గలదలల్ల నితదానఁక

   వతత మ ఱిపడేల వసటతదానఁకా
చ. 1:    తాలిముల మేలిముల దగద్గీరిన యతదానఁక

  చాలపైన కతటనల సతమెపైనదానఁకా
   వాలనఁజూపల సొలపవలలనఁ జికిక్కనదా క
  జోలిమాటల తమక సొలసినతదానఁకా

చ. 2:    అడనఁకవల మోనముల అలక దరినదానఁక
  వడిగొనన్న కోరికెల వలసినతదానఁకా

   కడలేని జతకెనల కెపైవసత బౌదానఁక
  వుడివని పతతముల వోపనతదానఁకా

చ. 3:    రతవళ మోహముల రాకొటట్టి నతదానఁక
   అతనుభోగముల మే నలసి నతదానఁకా

   యితవపైన శ్రీవతకటేశ నీకను సతకి
    తత నిటల్లనఁ గటూడ సతతము లయినదానఁకా



  ప శస్కృ రేక: 96-4 శ్రీరాగత సత: 17-518
పలల్లవ:    అలని మఱినజాణ లతవ లలల్ల

   మెలనఁతభావము లివ మెచచ్చెవలనఁ గాక
చ. 1:      యదుటనఁ గనున్నల సేస నితతే కాక చటూపలలో

  కదల గడితచెనా కమలజనఁడు
     పొదిగి యాతని నేమ పొగడే రతదరటూనఁ గటూడి

  సుదతనేరపలకే చొకక్కవలనఁ గాకా
చ. 2:     నివవ్వెటలల్ల మెఱనఁగల నెమోత్మిము సేసేనఁ గాక

  నవువ్వెల గడితచెనా నలినజనఁడు
     యివవ్వెల నిదేమ చటూచే రిది యతతటానఁ గలదే

  జవవ్వెనివలసము లతచనఁగవలనఁ గాకా
చ. 3:      రతగగనఁ జకక్కనఁదనము రాసి సేసేనఁ గాక యకె

   సితగారము నితచెనా చేరి యజనఁడు
   ముతగిట శ్రీవతకటేశ మోహితచనఁ జేసినటట్టి

   అతగన నితకా గొనియాడవలనఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 96-5 ముఖరి సత: 17-519
పలల్లవ:      నవవ్వెవదాద నాక నాకే నాయకనఁడ నినున్ననఁ జూచి

   నవువ్వెలే కేరడములపై నానఁటకొనీనఁ గాకా
చ. 1:      మెచచ్చెవదాద నీ మేని మతచనఁ జెమటల చటూచి

   మెచచ్చెనఁబోతే వతగెములపై మెఱసనఁ గాకా
     కచచ్చెవదాద కౌనఁగిట నీ కతకమ చెకక్కల చటూచి

     కచిచ్చెన నీ కిది నీకనఁ గోపమయత గాకా
చ. 2:     తదదవదాద నీ కరల దిముత్మినఁజెదరల చటూచి

   తదదనఁబోతే మోము సిగద్గీదేరీనఁ గాకా
   వదదననఁగా వలదా వుసుత్సరసురల చటూచి

    వదదతటే నీక నది వచచ్చెమయతనఁ గాకా
చ. 3:     మొకక్కవదాద నీవు సేసేమొరనఁగ రతుల కెలల్ల

   మొకిక్కతేనే మరత్మిముల ముట ట్టినఁ గాకా
    చెకక్క నొకక్క వలదా శ్రీవతకటేశ నా
    చెకక్క ముటట్టితే మఱప చిమత్మిరేనఁగీనఁ గాకా



  ప శస్కృ రేక: 96-6 సామతతత సత: 17-520
పలల్లవ:    సారె నాచే వళళ్ళనాడితచనఁగ నేల

    మేరతో నిలపవయత మేట నీ గణముల
చ. 1:   కనన్నవారిమానముల గనుగొనన్న చటూపలనే

   పనిన్న ననున్ననఁ జూడకరా పచిచ్చెరోనఁతల
     యినిన్నటా నీ కితవపైతే నివ యితకనఁ గొలనిలో

    కనెన్నలక నీకనఁ దగనఁగాకరి య పనుల
చ. 2:     సతగత నెతగిలిమోవ చవగొనన్న నీ నోట

  అతగవతచి మాతో మాటలడకవయత
    వతగలి యపను లలల్ల వడుకెపైతే నలల్లనాట
    అతగడి కబజక నీక నమర నీచేనఁతల

చ. 3:     అతదరివలనే గోరి నతటకర నీవు ననున్న
  వతదవపై కూడితవ శ్రీవతకటేశనఁడ

 కెతదమత్మిరేకలలోనిగీరల రకమణచే
    నతదుకొనన్న య నీక నాకెకనే తగనటూ



  ప శస్కృ రేక: 97-1 సామతతత సత: 17-521
పలల్లవ:      ఏమ సేతు నెతత సేసే నిదేమే వనఁడు

   నామోము వతచకొని నవువ్వెతా నుతదాననే
చ. 1:   జవవ్వెనముమనఁదుకటట్టి జాజఱనే నోమనఁగాను

    యవవ్వెనఁడే వనఁడు నామోవ యతగిలి సేసేని
     యివవ్వెల నా మొకమోట మేమ నననఁజాల కిటేట్టి

  నివవ్వెఱనఁగపడి యడ నిలచనన్నదాననే
చ. 2:    నికక్కనఁగచగిరలను నితడు బోనాల వోయనఁగ

   యికక్కవ లతటకొనీ నేనఁడేవవ్వెనఁడే వనఁడు
    యకక్కవ కళల సనఁకి యిచచ్చెకము మానలేక

  చెకిక్కటచేతతోడ సిగద్గీన నుతదాననే
చ. 3:      సితగారము మేననఁ బటూని చేరి తపము సేయనఁగ

   నతగవతచి చెటట్టివట ట్టి నదేమే వనఁడు
   యితగితప శ్రీవతకటేశనఁడే వనఁ డననఁగాను

   చెతగటనే సతతసితచి చెలవపై యునన్నదానను



  ప శస్కృ రేక: 97-2 ముఖరి సత: 17-522
పలల్లవ:    ఇతతేపో కలిగినది యే కాలము

  కతతునఁడు సేసినమాయ కలకాలము
చ. 1:     కాటక నీ కనున్నచటూప కలికిపపైనఁ జలిల్లతేనే

  గాటము వభునికి జీనఁకటకాలము
     పొటపొట నవువ్వె మోవనఁ బాడ నట నవవ్వెతేను

  నీటన నీపతకి వనెన్నలకాలము
చ. 2:     కాతత పొలయలకనఁ గానఁక లట చిమత్మితేను

  సతతమెపైన పగయునికి వసవకాలము
    అతతలో రమణుని నీ వాదరితచి దగద్గీరిన

   వతతల నీ చెమటల వానకాలమటూ
చ. 3:     రతుల శ్రీవతకటేశ రమణ నీ వుతడితే

  మతలేని జవవ్వెనప మేలగాలము
     సత నీ మోవతేనె చవ చటూపతేనే స

  మత్మితుల నాతనికి నామనికాలమటూ



  ప శస్కృ రేక: 97-3 సామతతత సత: 17-523
పలల్లవ:    ఎవవ్వె రెవవ్వె రేమనినా నేమాయనే

     పవువ్వె బువవ్వె కాయ గాయే పూప దపీప్పునా
చ. 1:    కొతడలక మారకొనన్న కచముల పపైనఁడి

   కతడలతటే కడుతగడు కొతచము గాదా
     అతడ నుతడే చెల లలల్ల నతతర మెఱనఁగకనన్న

    నుతడరమాత్మి వాని కేమ వచచ్చె మయతనా
చ. 2:    వదిదకనఁ జతదురకతటే నుదుటపైన నెమోత్మిము

   అదదమతటా నాడుకొతటే నతదము తానా
    పొదుద వోక చెల లతదునఁ బోలిచిన తమలోని

    సుదుద లితతే కాక వానిసొతప దపీప్పునా
చ. 3:    పతత్తిడిబొమత్మివతట పొలినఁత నితదర జూచి

   చితత్తిరవు పతమతటే జిగి దపీప్పునా
   చితత్తిగితచి చెలినఁ గటూడే శ్రీవతకటపత

  గతత్తిపసితగారాల కొతత్తి లయతనా



  ప శస్కృ రేక: 97-4 ఆహిరి సత: 17-524
పలల్లవ:     కలలోన నీ రటూపే కాయములో నీరటూపే

     వలి నినున్ననఁ బాసి నను వగితచ టటట్టి రా
చ. 1:     ముతచి నీ మొగముననఁ గటట్టిన టట్టియత

    మతచ నాలగచేతుల మెఱనఁగల దలనఁ పయత
      మతచి నీ పాదము లివ మతలోననఁ బాయ వవ

   యితచకతతా మఱవల నెటట్టి ధరియితచేరా
చ. 2:   కటట్టిన చతదద్రిగావ కఠారిమొలకటట్టి

   పటట్టిన వడాడ ణము పేగమముల రేనఁచని
    మటట్టి నీ చకక్కదనాల మరత్మిముల గలనఁచని
     నెటట్టిన నే నినున్ననఁ బాసి నిలచట యటట్టి రా

చ. 3:    వుదరబతధము నాభి వపప్పునునన్ననఁ దిరమేను
 తుద నలమేలమతగతోడివురము
   యిదే శ్రీవతకటేశ నినెన్నగపోసి దిగపోసి
   పొదిగి యిటేట్టి కూడకపోవ నెటట్టి వచచ్చెరా



  ప శస్కృ రేక: 97-5 ముఖరి సత: 17-525
పలల్లవ:     అతగన వభునఁగటూడే దది యేకాలమో కాక

    అతగజని కిది గాల మాయనో కాక
చ. 1:   చెలియచెతపలనుతడి సేవతతరేకలే రాల

  అలరవసతతకాల మాయనో కాక
  కలికికనున్నలనుతడి కనీన్నటబొటల్ల రాల

   యలమ వానకాల మదియో కాక
చ. 2:   కాతతవరహపమేననఁ గానఁకలయతడల గాస

   యితతలో వసవకాల మదియో కాక
  వతతపలకమొగము వనెన్నలతేటల గాస

   యితతట శరతాక్కల మదియో కాక
చ. 3:      శ్రీవతకటేశనఁ జూచి సిగద్గీ లీ కామని చితద

   యవళ హిమతతకాల మదియో కాక
     భావతచి యతనినఁ గటూడ పయతద మేననఁ గపప్పు

   ఆవటతచ చలికాల మదియో కాకా



  ప శస్కృ రేక: 97-6 శతకరాభరణత సత: 17-526
పలల్లవ:    చటూడనఁ జూడ నితతలోనే సుకక్కరారమునానఁడు

    ఆడ నీడ వభవాలే అమరే దేవునికి
చ. 1:    మేటపాలజలధిలో మనఁగడ లతటనో కాని

   వటనే దొతగిలినటట్టి వనన్న లతటనో
   నటూటక యాకాశగతగమర గతటనో యననఁగ

   ఆటలనఁ గరటూప్పురకాప అమరె దేవునికి
చ. 2:     శిసువులనఁ దచచ్చెనానఁడు చనఁకట యతటనో కాని

   మసలక కరినఁ గాచేనుద మతటనో
    సుసరాన నీలి కాససొగ టతటనో యననఁగ

   అదపై పణునఁగకాప అమరె దేవునికి
చ. 3:    పరమతేజతభపైన పగభల చలల్లనో కాని

   వురము శ్రీసతయునన్న వరప లివ
  అరిది శ్రీవతకటేశ కలమెలమతగతోడ

    అరలేక సొముత్మి లలల్ల నమరె దేవునికి



  ప శస్కృ రేక: 98-1 సామతతత సత: 17-527
పలల్లవ:   ఇనిన్నటకి మటూలము యతనిరటూప

  యనన్ననఁగనుపమలక నిరవపైన టల్ల తడె
చ. 1:   కమలనాభునికి కపప్పురకాప మేన

   సముచితముగనఁ బెపై పపై చానఁతనపడు
    అమస్కృతము దచేచ్చెవళ నటేట్టి మేననఁ దుతపరల్ల

   తమతోడ నితడుకొని దటట్టిమెపైన టల్ల తడె
చ. 2:   దపైవశిఖమణకి తటట్టి పణునఁగ మేనను

   చేవమఱ నితచి సేవ సేసేయపప్పుడు
   వవలగా యమునలో వమార నీనఁదులడనఁగా

    కావరి కాళమ నితడానఁ గపప్పునయ టల్ల తడే
చ. 3:   అలమేలమతగతోడ నటేట్టి శ్రీవతకటపత

   కెలమతో సొముత్మి వటట్టి యతచినపడు
   కలికి గొలల్లతలను కూడనఁగా గబబ్బులమనఁదనఁ

    గల పసలలల్ల వచిచ్చె కముత్మికొనన్న టల్ల తడే



  ప శస్కృ రేక: 98-2 దేసాళత సత: 17-528
పలల్లవ:     ఇతదుకే కానఁబోల నీవు యిటేట్టి యవధరితచేవు

    కతదువ లనిన్నయు నీమెపై గనియపైన టల్ల తడే
చ. 1:    హరి నీవు కపప్పురకా పవధరితచేవళ

   వరివగా నితదర భావతచి చటూచితే
     తరణుల నవువ్వె లలల్ల దటట్టిమెపై నీ మేనిమనఁద

    పరిగి పరిగి యటేట్టి పేరినయ టల్ల తడే
చ. 2:    భువనేశ నీవు తటట్టి పణునఁగ చానఁతుకొననఁగ

    యివల నాదాసు లలల్ల నెతచి చటూచితే
    కవగటూడె నీ సతుల కనుచటూప లలల్ల ను

   తవరి ఈమేనిమనఁద తరమెపైన టల్ల తడే
చ. 3:   శ్రీవతకటేశ నీచెలి యలమేలత్మితగతో

   తావున మెఱసేది నేనఁ దలనఁచితేను
  కోవరప గొలల్లతల గబబ్బులకతకమనిగద్గీ
 వవలయి నీయతదచచ్చెవసినయటల్ల తడే



  ప శస్కృ రేక: 98-3 శతకరాభరణత సత: 17-529
పలల్లవ:      చేతు లతత్తి మొకక్కరమత్మి చేరి యార తతత్తిరమత్మి

    యేతులే బటూమెలల్ల నితడె నీ దేవదేవునికి
చ. 1:     తతగొని పనీన్నటధరల పపై నితచి నితచి

   సతముగానఁ బెదదల మజజన మారచ్చెనఁగా
  అతవలచనునఁగొతడ లతగము లొతత్తినతదుక

   యితవులపై తోనఁచె నేనఁడు యితదిరాపతకి
చ. 2:    కపప్పురపధటూళ మేననఁ గలయనఁగ గతపనఁడేసి

  నెపప్పున సతదుసతదుల నిగిడితచనఁగా
    చొపప్పులతత్తి గొలల్లతల చటూపల దానఁకినీ కమెత్మి

   లపప్పు డనిన్నయునునఁ గపప్పునతదువలల్ల హరికి
చ. 3:    తటట్టి పణునఁ గలనఁది యతదప టలమేలమతగ

  నటేట్టి వురమువటూనఁద నమరితచనఁగా
  నెటట్టిననఁ బచిచ్చెసేనెలనఁతల చేనఁతలలో

  చిటట్టికము లలల్ల నఁగపప్పు శ్రీవతకటపతకి



  ప శస్కృ రేక: 98-4 బౌళ సత: 17-530
పలల్లవ:   ముగరవలపలక మటూల మనఁతనఁడు

  జిగిమఱి నెదుటను సేవతచరే
చ. 1:    అతచలనఁ బనీన్నటబతద లతదుకొని యితదరను

   నితచి మజజనము దేవునికినఁ జేయనఁగా
    వతచి సముదద్రిము మనఁద వానల గరిసినటట్టి
   పొతచి యనిన్నటాను ఉపొప్పుతగచ నునాన్ననఁడు

చ. 2:    పచచ్చెకపప్పురము మేననఁ బలమార మెతత్తినఁగాను
   తచిచ్చె పనన్నమచతదుగ నఁడే తానెపై వునాన్ననఁడు

   అచచ్చెపనఁ దటట్టి పణునఁగ ఆమనఁదనఁ బుయతనఁగాను
  నిచచ్చెనఁ గలప్పుకతరవునీడయపై వునాన్ననఁడు

చ. 3:    అలమేలమతగతోడ ననిన్న సొముత్మిల నితచనఁగా
   పల పతచవనెన్నల సతపద యపైనానఁడు

   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటానఁ బద్రితాపతచి
   కలికి పణతల కెలల్ల గరియపైనానఁడు



  ప శస్కృ రేక: 98-5 లలిత సత: 17-531
పలల్లవ:     మహి మెలల్ల నఁ దొపప్పునఁ దోనఁగె మజజనవళ

   సహజ శస్కృతగారాల జడిస శ్రీపతకి
చ. 1:    ముతేత్తిలవాన లలల్ల ముతచి కరిసినయటట్టి

   హతత్తి పనీన్నట జలకమాయ హరికి
    తతత్తిరాననఁ దలల్ల మొయిల తనునఁ బొదిగినయట

   కొతత్తిగానఁ గపప్పురకాప గపప్పురి దేవునికి
చ. 2:     నీలపనఁ బేర లలల్ల నితడానఁ గటట్టినయటట్టి

   తేలనఁ దటట్టి పణునఁగ మెతత్తిరి పతకి
   ఆతరి మెఱనఁగనఁ దగె లలముకొనినయటట్టి

   కోలముతదపై సొముత్మిలలల్ల గపప్పురి వషరనికి
చ. 3:    పకక్క నవరతన్నముల పదదరాసి వసినటట్టి

   యకక్కవ దతడల గటట్టిరి మటూరితకి
    వకక్కట నలమేలమతగ నురముననఁ గటట్టి రిద

   చికక్కని నవువ్వెల మతచె శ్రీవతకటేశనక



రేక: 0098-6మలహరిసత: 17-532
పలల్లవ:    ఏకతాన వునన్నవానఁడు యిదివో వనఁడె

    చేకొని మొకక్కరో మర చేతులతత్తి యిపడు
చ. 1:     మతచి మతచి పనీన్నట మజజన మవధరితచి

 పతచమహవాదాతలతో పరమాతుత్మినఁడు
   అతదలనఁ గపప్పురకాప అతగముల మెతుత్తి కొని

  కొతచక నిలచనాన్ననఁడు గోణముతోడను
చ. 2:    తటట్టి పణునఁ గామనఁద దటట్టిముగ నితచకొని

  తటట్టిలపై వదనాదాల దేవదేవునఁడు
    గటట్టి తోడ సొముత్మిలలల్ల గచిచ్చె కచిచ్చె కటట్టి కొని

  వటట్టిదర సురటల్ల వసరితచకొతటాను
చ. 3:    తనిసి యలమేలత్మితగనఁ దాళగానఁ గటట్టి కొనె

  వనుకొని యిదవో శ్రీవతకటేశనఁడు
  మునుకొని యారగితచి మటూనఁడులోకములమెచచ్చె

 చనవరినసతులతో సరసమాడుతాను



  ప శస్కృ రేక: 99-1 దేసాళత సత: 17-533
పలల్లవ:    చికక్కని సితగారరాయ శ్రీవతకటేశ నీక

    అకక్కన నునన్న తరణ యనిన్నయునునఁ గాదా
చ. 1:    యితతచటూపవనెన్నలల యిట నీపపైనఁ బోసితేనే

    కాతత నీ కదే కపప్పురకాప గాదా
  పతతాన గినెన్నలతోడి పచచ్చెకపప్పురపధటూళ

    యితతయు నీమెపై నలనఁదే వది గొతతవలనా
చ. 2:   చెలిబొమత్మిజతకెనల చనఁకటపపైనఁ బోసితేనే

   కలిమ నదే పణునఁగకాప గాదా
  పల భరణులతోడిపచిచ్చెతటట్టి పణునఁ గెలల్ల

    నిలవున నలనఁదేవు నీక నిది వలనా
చ. 3:     వనిత మేనికాతతుల వడి నీపపైనఁ జిమత్మితేనే

    సునిసి నీ కవ పకక్కసొముత్మిల గావా
   అనుగ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగనఁ గటూడి
     తనియ సొముత్మి వటట్టిత తగ నిది నీక



  ప శస్కృ రేక: 99-2 రామకిగయ సత: 17-534
పలల్లవ:     ఏమ సేతు నామనసు యతదుక నొడనఁబడదు

   కామునికతటకి నితత ఘనమెపైతనఁ గా
చ. 1:     ఆడుదునఁబో వతగెము లతని మొగము చటూచి

    ఆడలేనఁ బో వానిచితత్తి మది నొచచ్చెనఁగా
   కూడుదునో పానుపపపై కొతగవటట్టి తీవతని

  కూడితే నామతలోనిగటట్టి గనునఁగా
చ. 2:     అలగదునో నేను అతనఁడు పపైకొని రానఁగా

  అలగనఁబో వాని ఆయము సనఁకనఁగా
    పలతునో ఆతని పేరకొని నే నిటట్టి

   పలిచితే నాలోని బీరమెలల్ల నఁ బోవునఁగా
చ. 3:   చిముత్మిదునో కొనగోర శ్రీవతకటేశవ్వెరని

  చిమత్మిలేనఁబో ఆతనిమెపై చిలల్ల లౌనఁగా
   వుమత్మిడి నటూరకతదునో వుడివోని రతులలో
    ఉమత్మిగిలి యటల్లయితే వోటమ పపైనఁ బడునఁగా



  ప శస్కృ రేక: 99-3 రామకిగయ సత: 17-535
పలల్లవ:     అతపనఁగల వలల్ల నతప నతనిరాకకనఁ జెలి

  చెతపజాఱనఁదురముల చిఱనవువ్వె లతప
చ. 1:    కాతత దనరమణునికడకనఁ జెలియ నతప

  వతతకనుచటూపల వతటనే యతప
   మతతనాన నెదురగా మనోరథము లతప

   పతతపనఁ గనీన్నట యర ర్ఘద్వ్యపాదతము లతప
చ. 2:     పలిచి తమత్మిని పతపేరిట లేఖ లతప

   వలినఁ దనయడుగల వతటనే యతప
   నెలవయి వగిరాన నిటటూట్టిరప్పుగాలి నతప

   అలర నాతదోళప టతదలము లతప
చ. 3:     కౌనఁగిటకినఁ గరములనఁ గెపైకోల వడె మతప

   వనఁగిన గోరిచతదుగ ల వతటనే యతప
     రానఁగి శ్రీవతకటపత రతనఁ గటూడి య చెలి

    లోనఁగిన సిగద్గీల నెలల్ల లోలోనే యతప



  ప శస్కృ రేక: 99-4 రామకిగయ సత: 17-536
పలల్లవ:     ఇతత నీపపై మోహ మెటవతటదో కాని

    కాతతునఁడవు నీ మనసు గరనఁగితచె నిపడు
చ. 1:     సుదత ని నన్నలల్ల రిచ్చె చటూచె నొకచటూప

    అదననఁ దేలితచి చటూచె నది యొకచటూప
    వుదుట నాటనఁగనఁ జూచె నొరసి వకచటూప

   వదచలిల్ల చటూచె నొకత వగిరపచటూప
చ. 2:     సొగసి నిను జతకితచి చటూచె నొకచటూప

    అగలితచి చటూచె నొక అతదపనఁ జూప
      తగిలి వతటనే గోరిచ్చె తగనఁ జూచె నొక చటూప

   జిగిదర సొలసి చటూచెను వకక్కచటూప
చ. 3:    సొరిదినఁ దోరణముగానఁ జూచె నొకచటూప

   అరమోడిచ్చె చటూచెనొక అనువగనఁ జూప
    సొరిది నటూరక కలికి చటూచె నొకచటూప

    సిరలపపైనఁ బార నట చిమెత్మి నొకచటూప
చ. 4:      చొనిప నినునఁ జటట్టి గానఁ జూచె నొక చటూప

   చెనకి మగిడితచి చటూచె నొకచటూప
    జనిగి సిగద్గీన వతచి చటూచె నొకచటూప

   పననఁగచనే మగల జళపతచె నొకచటూప
చ. 5:    చొకక్కముగ మగిడితచి చటూచె నొకచటూప

   లకిక్కతచి మెపై నివాళతచె నొకచటూప
  ఇకక్కవల శ్రీవతకటేశకౌనఁగిటనఁ గటూడి
   కకక్కసపనఁ తమకములనఁ గదిస నొకచటూప



  ప శస్కృ రేక: 99-5 శ్రీరాగత సత: 17-537
పలల్లవ:    నేనఁడే పతడిల్లవళ నేనఁడే నాగవలిల్ల

    ఆడుచ సబాననఁ బాడు మనరే చెలలటూ
చ. 1:    కకాతబరనఁ డతనఁడు కనకకచగిరి యకె

   కొనబుగల యిదదరికినఁ గటూడెనఁ బొతతనము
   వనజనాభనఁ డతనఁడు వనజలోచన యకె

   ఘనమెపైన కతకణము గటట్టిరే చెలల
చ. 2:    నీలవరనఁ డతనఁడు నీలకతతలి యకె

   చాలకొని యిదదరికి జతట దగను
    ఆలరెపైన శతఖధరనఁ డతనఁ డకె కతబుకతఠి

    య లీల నారతుల యతత్తిరే చెలల
చ. 3:    జలధిశయిని యతనఁడు జలధికనెన్నక యకె

   కలిగె నిదదరికి నొకక్క కెపైవాడము
    అలర శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డకె మహలక్ష్మి

   వలయనఁగల సిరి దవతచరే చెలల



  ప శస్కృ రేక: 99-6 రామకిగయ సత: 17-538
పలల్లవ:      ఎగద్గీ లేల తపప్పు లేల యితదులోనే రమణునఁడ

   నిగద్గీల మెఱనఁగలలోన నెర సునన్నదా
చ. 1:     చిగరమోవ గనక జిగి నలల్ల డెనో కాక

   మగవ నిను గొణనఁగి మాటాడెనా
    వగినఁ గనున్ననఁగలవల మొగి వరియవో కాక
    సొగసి నీతో నలిగి చటూడ దాయనా

చ. 2:    తతగాక ముఖచతదోబ్రాదయము గాదో గాక
   అతవ నీ కవవ్వెలిమోమెపై యుతడెనా

   సత నవువ్వెవనెన్నలల చకోరాలతటనో కాక
   పత నీవు నవవ్వెనఁగాను నవవ్వెకతడెనా

చ. 3:     బాహులత లటగాను పపైనఁ బారెనో కాక
   సాహసితచి నీరతలివ జవ మరేనా

    యహల శ్రీవతకటేశ యిట నీవు గటూడనఁగాను
   మోహపగో రతటను మొన చటూసనా



  ప శస్కృ రేక: 100-1 హిజిజజి సత: 17-539
పలల్లవ:     వగ టాయనో కాక వరసమో తమలోన

   చిగరనఁ గెపైదువవానఁడు చేసినటట్టి మాయలో
చ. 1:     వనెన్నలల గోలనఁ గాక వడుకనఁ జకోరాల

   వనెన్నల లమయనఁజొచేచ్చె వధ మేనఁటదే
     సనన్నపనఁ దుమెత్మిద లలల్ల జలజమే చేరనఁ గాక

   సనన్నల నొకటకట జారిన దేనఁటదే
చ. 2:       జలమును లత లలల్ల సరి దానఁ జేకొనునఁ గాక

   జలము తానఁ గమత్మిరితచే జాడలేనఁటకే
    మెలప సతపతగె వుమనఁదగాలి మతచనఁ గాక

  పొలసి సతపతగలోననఁ బొడమునాగాలి
చ. 3:   జకక్కవలజతట గటూడిసమత్మితతచనఁగాక నేనఁడు

   జకక్కవ లొతడొకటతో జరస నేమే
    యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డితతతోనఁ గటూడనఁగ నేనఁడు

   వకక్కణతచనఁ దొలిల్లతటవల నాయనఁ గాలమటూ



  ప శస్కృ రేక: 100-2 రామకిగయ సత: 17-540
పలల్లవ:    నీక నిచచ్చెకమాడనేరత్తి నఁ గాక యిటల్లయిననఁ

   గాక నీ కెదురాడనఁగలనా నేను
చ. 1:     చలివడిచి నాయకని సాదితచనఁ గడు నొకత

    అలరి తను నెడసితే నలగ నొకత
    వలసి నొలల్లమయపైన వగినఁ గోపగితచ నొకత
   నిలిచి యితతటనికి నేరత్తి నా నేను

చ. 2:      సరవ దపప్పున వభుని జతకితచనఁ గడు నొకత
   సరసతబు లడితే జరయు నొకత

    వరస వతతడలినను వాదితచ మఱి యొకత
   పరగ నితతేసి కొడనఁబడుదునా నేను

చ. 3:     అతకతప రతులలో నలయితచనఁ బత నొకత
   మతకమరత్మిపనఁ గళల మఱచ నొకత

   యితకేల శ్రీవతకటేశ కూడితవ నను
   వుతకవల వనకనఁ దడవుదునా నేను



  ప శస్కృ రేక: 100-3 నాదరామకిగయ సత: 17-541
పలల్లవ:      వలసి నొలల్లమ గాదు వనిత మోహత బదియే

    అలక గాదొ వభునఁడ అతవనఁ జేకొనుమ
చ. 1:      కపప్పురము నీ వతపనఁగా జూచి మా రమణ

  దపతో గాలిమతటపము దటూరె
    అపప్పుట దవువ్వెలనే అదదతబు గని మోము

  దిపప్పు ముతాతలపతదిలి కేనఁగెను
చ. 2:     చలివనఁడి తేనియల సతకి నీ వతపనఁగా

  నెలమతోనఁ బువువ్వెనఁబొదరితట కేనఁగె
    ములవానఁడి ననవరల మొగి మఱియు నతపప్పునఁగా

   దలిసి నీలపదోమతర మాట కేనఁగె
చ. 3:    యితతలో శ్రీవతకటేశ చిగరనఁ గిలల్ల క

   కాతత కియతనఁగా మదనుగరిడి చేరి
   దొతత తామెరల తోడుతనే చటూపనఁగా

  సతతసతబున చతదద్రిశలలో నిలిచె



  ప శస్కృ రేక: 100-4 వరాళ సత: 17-542
పలల్లవ:     దినదినము నిటల్ల నెడతగకతడ సనన్న సేసే

    యనయు నాయక నితక నెటట్టి దలిసేదే
చ. 1:     కనునఁగొనల నొకదినము కాతత యికక్కవ చెపప్పు

    దిన మొకట మోమునను తరగనఁ జెపప్పు
    వనర నధరమున వరొకదినము గఱి చెపప్పు
    పొనిగి రమణునినఁ జెలియ పొదుద లే కడప

చ. 2:     నడుమ నొకదినము చినాన్నణముననఁ బొతదు చెపప్పు
  దిడువునఁగచముల నొకక్కదినము చెపప్పు

   తొడరి కొనగోరికాతతుల నొకదినము చెపప్పునఁ
    గడునఁజెలియ పత కిటల్లనఁ గాలమే జరప

చ. 3:    గమనముల నొకదినము కలయుపొ దదఱిగితచె
  అమర నిదే శ్రీవతకటాధిపనక

  సమరతుల సరసముల సకలరతబతధముల
   కమలముఖ యతనికినఁ గతదువలే తలిప



  ప శస్కృ రేక: 100-5 ఆహిరి సత: 17-543
పలల్లవ:       సేసే దే మక మన మట చెలియక నుపచారతబుల

    సేసల రమణునిచితత్తిమే శేఖర మనఁక నేమే
చ. 1:      కపప్పుర మచిచ్చెన నతటదు కామని దన మదనాగన్నల

   నిపప్పులమనఁదటనఁ గపప్పున నిగరదే యతటాను
   పపొప్పుడిచలిల్లన నులికి పవవ్వెలతుని వడదాడికి

      వుపప్పుర మెగసి దుమత్మినీ వ చెలి యిది యేమే
చ. 2:      కాతతక కసటూత్తిరి యిచిచ్చెన కలనఁగి తనమది ముతచిన

     చితతల చనఁకట లోపలి సిల గిది యతటాను
     వతతగ వలివము గపప్పున వసవ వనెన్నల నురగల
      పొతతట పపైనఁ గపప్పు ననచ పొగిలీ నిది యేమే

చ. 3:      చతదన మచిచ్చెన నొలల్లదు సత యిట వలపలనటూనఁదిన
     మతదుల ముదదగనఁ జేసిన మాయ లి వతటాను
    యితదునే శ్రీవతకటపత యసత నితతటనఁ గటూడనఁగ
     ముతదును వనకయునఁ దలిసను మోహత బది యేమే



  ప శస్కృ రేక: 100-6 ముఖరి సత: 17-544
పలల్లవ:     ఇల నటట్టినే కదా యకక్కవలనఁ దకక్కవల

    కలవలల్ల భువ నితదు ఘనతలే కలిగే
చ. 1:      నడుము సనన్నతబెపైన నలినఁ బఱనఁదు ఘన మాయ

    జడిసి కలిమకి లేమ సరికి సరియే
    అడుగలే చిగర గోళల్లతదువ చేనఁ గాయ

    పడనఁత చలిమకి బలిమ పపైపపైనే కలిగే
చ. 2:     కొనచటూపదల పపైన కొపప్పు గడు నలపాయ

   నినుపనఁ జీనఁకటకి వనెన్నలక సరియే
   వనితమోవయే చిగర వజాబ్రాలే పలవరస

    ననిచి మచ్చెదువుక వాడి నవువ్వెచనే కలిగే
చ. 3:     చెలియ మతమఱపపైన చేనఁత లధికత బాయ

   కలయికల వలయికల గడనఁగి సరియే
   వలచి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డితతనఁ గటూడనఁగా

  తలనఁపనకనఁ దలనఁపనక తగలతబుగలిగే



రేక: 0801-1కనన్నడగళ సత: 18-001
పలల్లవ:     ఏమని పోగడవచచ్చె నిదివో నీ దేవులను

    కామతచి నీచితత్తి మెతత గరనఁగెనో కాని
చ. 1:    పలచని కెమోత్మివనఁ బలవరసల కెతప

  దొలనఁక మానఁటలడినఁ దొయతలి
   కలవరేకనఁ గనున్నలనఁ దళకల మెరవనఁగా

    సొలస నినున్ననఁ జూచి సొబగల దేరను
చ. 2:    ముసిముసి నవువ్వెలతో మోముననఁ జతదద్రికళల

   వసరతా సిగద్గీవడ వలనఁ ది
   పసినఁడి వనెన్నల గబబ్బుపాలితడుల్ల గదలనఁగా-
   నోసగీ బాగాల నీక నుడివోనియాసల

చ. 3:    సగకరములగోళళ్ళ సనఁకకతడా నీక నిటట్టి
  బాగగనఁ బాదాలోతీత్తినఁ బడనఁత

   లగగ శ్రీవతకటేశ లలితాతగినఁ గటూడితవ
     యగత రతనఁ జోకిక్కతచ నిటేట్టి నినున్న నితపల



రేక: 0801-2ధనాన్నసి సత: 18-002
పలల్లవ:    చెలికతత్తిలతో నేల చేరి సరసమాడేవు

    వలపతచితనా నీ వదద నుతటనఁ గాక
చ. 1:    పలకనఁదేనెల నినున్న భద్రిమయితచ వచిచ్చెతనా

   చెలియమాటల నీకనఁ జెపప్పుతనఁ గాక
   కలికితనాల నీకనఁ గడుగటట్టి సేసితనా

     వలి నినున్ననఁ జూచి చటూచి వరగతదితనఁ గాక
చ. 2:    అకక్కరతో నీక నడియాసల చటూపతనా

    యికక్కన లతటనఁగానఁ గాను కిచిచ్చెతనఁ గాక
   మకక్కవ సేయుమనుచ మరత్మిము లతటతనా

    చేతుల నోకక్కనఁగనఁ జేత మొకిక్కతనఁ గాక
చ. 3:    యొనయుమనుచ నీతో నెరక సేసితనా

    వోనర నే నీపాదా లొతత్తితనఁ గాక
    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కానఁగిట ననేన్నలితవ

   మనసు సదితచితనా మరిగితనఁ గాక



రేక: 0801-3దేశక సత: 18-003
పలల్లవ:     తడవాయ నీవదిదకి తానే వచచ్చెనో యేమో

  యడయక నీవునీవ యరనఁగదువయాత
చ. 1:    వతదువల నాకెమానఁట వనన్నవతచితమ నీక

  అతదుక మారమానఁట లనతీవయాత
   సతదడికోలవు నీక సతులతదరో కలర

   మతదలిత చాకెకిచిచ్చెనమానఁట దలనఁ చవయాత
చ. 2:    గకక్కన నాపయతపనకాను కిచిచ్చెతమ నీక

  యికక్కవపైన ఆనవాల యియితవయాత
   పకక్కపనులవానఁడవు పేగమ నీ కెతదునుతడునో

  యకక్కవ నీచటట్టిరిక మెతచకొనవయాత
చ. 3:    చెలనఁగి యాకెమార చేయతత్తి మొకిక్కతమ

  తలకితచి నీవతదుక దవతచవయాత
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టివచిచ్చె కూడితవ

  మలసి యననుపల మరవకవయాత



రేక: 0801-4మాళవశ్రీ సత: 18-004
పలల్లవ:    కతటమ కొతత్తిల గొనిన్న కనున్నలపతడుగగాను

   అతటతవో లేదో నాతో నానతీవయాత
చ. 1:    చనవరిమాటల సారెక నీతో నాడి

    చెనకీ నెవవ్వెతో కాని చెలి నినున్న
 తనివోనియాసలతో తగలవరితనాన

   పననఁగలడుతా నీపపైనఁ బే ద్రిమము చలీ ల్లని
చ. 2:    సతదడినఁ దానేమౌనో సరసనే కూచతడి

   అతది వడేలియతనవచచ్చె నపప్పుట నీక
    మతదమేళల సేసుక మలసి సొలసి నవవ్వె

  సతదుసుడినఁ దనమోవచౌల చటూపీని
చ. 3:    పచిచ్చెదేర నాడానీడా పతచలనఁ బొలసుకొతటా

    యచచ్చెరిక లేల సేస నేమ యాప
     యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ యేలితని ననున్న నేనఁడు

    నచచ్చెకొటట్టి తానఁ గొతత నవవ్వెనఁ గ లచని



రేక: 0801-5దేవగాతధరి సత: 18-005
పలల్లవ:    చకక్కనివానఁడ వనిన్నటా జాణవు నీవు

    మకక్కవ నీకనఁ జేయుటే మాభాగతము గాదా
చ. 1:      వనెన్న కెకక్క నీక నేను వలవ నావసమా

    కనున్నలనే చటూచి చొకక్కనఁ గలనఁ గాక
   చనున్నల నోతత్తి కానఁగిలితచనఁగ నావసముల
   సనన్నలనే నీమోవ చవగొతట గాక

చ. 2:    ఆయమెరినఁగి పననఁగ నపప్పుట నావసమా
  కాయమతట సతతోసితచనఁగలనఁ గాక

    చేయిముటట్టి నే నినున్ననఁ జెనకనఁగ వసమా
   చాయలక నీతో సరసమాడుట గాక

చ. 3:      పలిచి నినున్న రతులనఁ గలయనఁ గ వసమా
    చెలరేనఁ గి నీసేవ సేయుట గాక

    యలమ శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
     తలనఁ చ నినున్న వసమా తగలట గాక



రేక: 0801-6శదదవతసతతత సత: 18-006
పలల్లవ:   వభునితో నినఁకనేలే వసాల

  శభశోభనములలల్ల నఁ జూపవలనఁ గాని
చ. 1:     చేరి సతగడినఁ గటూచతడి సిగద్గీలవడితేనఁ బోదు

   వరకే తలవతచక వుతడనఁ గరాదు
   గోరగీరనఁగా నొడుడ కొతటే సతగత గాదు
   కూరిమతో రత కియతకొనవలనఁ గాని

చ. 2:     తపప్పుక మొగాల చటూచి తలవతచకొతటేనఁ బోదు
  ముపప్పురినఁ జిరనవువ్వెల ముయతనఁగరాదు

    పపప్పుగా మోవ యాననఁ బెననఁగేది బుదిదగాదు
   కపప్పుల దపప్పులగానఁ గటూడవలనఁ గాని

చ. 3:     జిగినఁ జనున్నల సనఁకితచి చెమరితచితేనఁ బోదు
  అగపడి కానఁగిలితచి యలయరాదు
      వగట లేక యేల శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్న
   తగలపై యిటాల్ల నే పొతదనఁగవలనఁ గాని



రేక: 0802-1కాతబోదిసత: 18-007
పలల్లవ:    నీ వల సిగద్గీవడేవ నెలనఁతా

   యవలనఁ జెలికతపైల మెగసకెక్క మాడేమా
చ. 1:     చకక్కలవల నీమోవ సటూదివాట లతడనఁ గాను

   యికక్కన నీకెతగేల నేల మటూసేవ
    తకక్కక గజరనఁజేనఁతలవానఁ డు నీ మగడు

  యకక్కడా లేనిదా యతదుకేమాయనే
చ. 2:      నాటకోని చెకక్కల పపై నవచతదద్రికళ లతడనఁ గాను

   గాటవునఁ గసటూత్తి రెతతకడు మెతేత్తివ
    మేటయపైన నీ వభునఁడు మకిక్కలి నారజకానఁడు

  ఆనఁటదానికినఁ గలదే యతదుకేమాయనే
చ. 3:     తగ నీమెయి నాడాడ తమత్మిచదుర లతడనఁగ

 పొగరనఁగతకమలేల పూసుకొనేవ
   జగములో శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడె జాజరకానఁడు

    అగపడి నినున్న నేల నతదుక నేమాయనే



రేక: 0802-2శతకరాభరణత సత: 18-008
పలల్లవ:    పోలితచి చటూచితేను పొనఁసగ నిదదరికిని

   మేలవార తొలల్ల మర వోలలడరయత
చ. 1:      కదిసి యితత నీతో కడు మానఁటలడనఁ గాను

   అద మోవచిగరల యలల్ల డనఁ జొచెచ్చె
    యిద వసతతకాలము యదిరితచె నీక నేనఁడు

  సదరాన వలపల చలల్ల లడరయాత
చ. 2:    కతదువనఁ గాతత నినున్ననఁ గానఁగిలినిచకొననఁగాను

   అతదమెపై బాహులతల అలల్ల కోనఁ జొచెచ్చె
  వతతజాజరకాలము వడుకతోనఁ దలనఁపతచె
 సతతోసపచిరనవువ్వె చలల్ల లడరయాత

చ. 3:      ఆతచెల రతవళల నతగన నినున్ననఁ గటూడనఁ గా
   మతచి గబబ్బులపూగతుత్తి ల మెరయనఁ జొచెచ్చె
   కొతచక శ్రీవతకటేశ కూడె నామనికాలము

  చతచలితచక యితపల చలల్ల లడరయత



రేక: 0802-3బౌళరామకిగయ సత: 18-009
పలల్లవ:    ఇతతటమనఁదిపనుల యితక నీ చేతలోనివ

   పతతమున మోహము నీపపై వసుకోనన్నది
చ. 1:      వలయనఁ గ నీక ననిన్న వనన్నపములనునఁ జేసి

   తల వతచక వునన్నది తరణ
   కలయ నీమేనెలల్ల కతదువచటూపలనఁ జూచి

  తలనఁచకొతటా నునన్నది తనలోనను
చ. 2:    పనివడి తచిచ్చె నిమత్మిపతడు నీచేతకిచిచ్చె

 నినుపసిగద్గీలతోడ నిలచనన్నది
    ననున్నపననఁ గొతత చిరనవువ్వె నీముతదర నవవ్వె

  తనియక చెమటల దపైవారీని
చ. 3:    కడునిచచ్చెకముగానఁగ గకక్కన నీపాదా లొతత్తి

  వుడివోని బతత్తితోడ నోలలడని
     యడయక శ్రీ వతకటేశ నీవు గటూడనఁ గాను
   చిడుముడినఁ జెలలతోనఁ జెపప్పు మెచచ్చెని



రేక: 0802-4నీలతబరి సత: 18-010
పలల్లవ:    ఎతత వడుకో నీక యపమనఁదను

    వతతలలల్ల జూచి మాక వరగయత నిపడు
చ. 1:    పగయమున నీతోడ పగయురాల మానఁటాడనఁగ

   ఆముకొని వనేవు నీ వపప్పుటనుతడి
    గోమున నేపొదుద నీకనఁ గొలవుల సేయనఁగాను

  జామటనుతడి యిటట్టి సతతోసితచేవు
చ. 2:   అపప్పుటని బాగాలిచిచ్చె ఆకమడిచియతనఁగాను

   వుపప్పుతలల్ల నఁ గళలతో నుబేబ్బువు నీవు
    చిపప్పులనఁగ నినున్ననఁ జూచి సలవుల నవవ్వెనఁగాను

 చెపప్పురానితమకాననఁ జిమత్మిరేనఁగేవు
చ. 3:     నేరపలలల్ల మెరసి నీక బాదా లొతత్తినఁగాను

  బోరన నీనిలవలల్ల బులకితచేవు
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యేలితవ నీదేవుల

 గారవపరతులనునఁ గడునఁజొకేక్కవు



రేక: 0802-5నాదరామకిగయ సత: 18-011
పలల్లవ:    ఎతత వలతువో కాని యతనికిని

  చితతలలల్లనఁ జిగిరితచి చిమత్మిరేనఁగెనే
చ. 1:   చకక్కనినీరమణునఁడు సరసము లడితేను

  లకక్కవతటనీమనసు లలినఁ గరనఁగి
  చెకక్కలపపై చెమటల చరమోవతేనెల

  వకక్కమాటే చెలరేనఁగి వటల్లతత్తినే
చ. 2:   మచిచ్చెకతో నీమగనఁడు మానఁటలడనతతలోనె

 పచిచ్చెనీజవవ్వెనమెలల్ల పదనెకిక్క
   పచచ్చెని మెయిపలకల బాగగా మోముకళల

   వచచ్చెనవడినఁ దోడుతో వదలపై మొలచెనే
చ. 3:     యనన్ననఁగ శ్రీ వతకటేశనఁడిటట్టి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

   చనున్నలపై నీవురమున నెనున్నల వళళ్ళ
  కనున్నలనఁ జూచేకాతక్షల కానఁగిటలోనిరతుల

   పనిన్న యిరవతక నొకక్కపరే రాసులయనే



రేక: 0802-6తలనఁగనఁగానఁబోదిసత: 18-012
పలల్లవ:   వతగెముల నినాన్నడను వసరితచను

   సతగతగ నీక నిచచ్చెకమే సేసేను
చ. 1:      తలపోనఁత లనిన్న లేవు తమకము లనిన్న లేవు

వలచినయటవతటవనితకను
    కలవల వసి ననున్ననఁ గముత్మిక యతతడిగేవు

 నెలకొనన్ననీచేనఁతల నీవరనఁగవా
చ. 2:    వాడుమోవపైతే నేమ వతచినతలపైతే నేమ

   వోడక వరహముతో నునన్న దానికి
   యడక వచిచ్చెతవగా యిపప్పుడు వనఁడుకోనేల

  వడుకకానఁడవు నీక వలితునన్నదా
చ. 3:    నివవ్వెరగల గడమా నితడునవువ్వెల గడమా

  వువవ్వెళటూల్లర నినున్ననఁగటూడి వునన్ననాకను
     యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యతత ననున్న లలితచేవు

    నివువ్వెటలల్ల నేరప్పురివ నీక నేనఁడు గొతత్తిల



రేక: 0803-1హితదోళత సత: 18-013
పలల్లవ:   ఎదిరినఁ దనెన్నరనఁగని దేనఁటయానఁటది

   కది సేవు వలపలకలగతప గలనఁదా
చ. 1:    కూరమ నావదద వచిచ్చె కూచతడినపతతోను

   సారెసారెనఁ గొసరితే చవ వుటట్టి నా
    నారకొన నాతోను నవువ్వె లితనఁడు నవవ్వెనఁగ

    చేరి చెనకే వతత చితత్తిణవ నీవు
చ. 2:    మతదలితచి నాతోను మానఁటలడనఁగానే నీవు

    సతదుసుడినఁ గత చెపప్పు సతగతే యిది
   కతదువ నాతనఁడు ననున్ననఁ గానఁగిలితచకతడనఁగాను

  అతది వడేలిచేచ్చె వతతాయాసదకతత్తివ
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశనఁడు నేనటూనఁ జేరి తరలో నుతడనఁగా

   సేవలక దగద్గీరేవు చెలల్లదే నీక
  కెపైవశమెపై నాకితనఁడు గలసిమెలశతడనఁగా

  నీవునఁ జెపప్పుకొనే వనఁటనేరపరివ



రేక: 0803-2దేసాళత సత: 18-014
పలల్లవ:    వలచి వచిచ్చెత నేను వానికినఁగాను

    నెలవపై మ గొలల్లవాడనే తానుతడు ననఁటా
చ. 1:   చెతదమత్మి కనున్నలవానఁడు చేతపలల్లనఁగోవవానఁడు

   యితదు వచెచ్చెనఁగతటరా యేమరే యమాత్మి
 మతదలపసువులవానఁడు మకరాతకములవానఁడు

    యతదు నునాన్ననఁడు చెపప్పురే యేల దానఁచేరమాత్మి
చ. 2:   నెమలి పతచెమువానఁడు నీలమేఘకాతతవానఁడు

  రమణునఁడాతనఁడు మొకెక్క రమత్మినరమాత్మి
  జమళ చేతులవానఁడు సతకనఁజకగములవానఁడు
   అమర మపాలనఁ జికక్కనట చటూపరమాత్మి

చ. 3:   పచచ్చెనఁబెపైనఁడి దటట్టివానఁడు పకవాహనపవానఁడు
    యిచిచ్చెనానఁడు నా కతగర మదివో యమాత్మి

   చెచెచ్చెరనఁ గొనేటవానఁడు శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు
    వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడినానఁడు వానఁడువో యమాత్మి



రేక: 0803-3కౌశి సత: 18-015
పలల్లవ:    నీక బానఁతపై నీముతదర నిలచనన్నది

   దాకొరి నినెన్నటవలనఁ దగిలీనో కాని
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి సేవల సేస నాప

   వలచి తానెతదుతడి వచెచ్చెనో కాని
    వలలేని సితగారాల వతత మొగము దాప
   కలయ నెనాన్నళళ్ళనుతడి కలిగెనో కాని

చ. 2:     నిటట్టిచటూపలతోడ నీ మొగము చటూచ నాప
   వటట్టి నీవవరో తానేవరో కాని

     బటట్టిబయల నీతోను పపై కొని నవవ్వె నాప
    చటట్టిరికము నీకనఁ దా నెటాట్టి యనో కాని

చ. 3:      పొతచి నీవదదనఁ గటూచతడి పవువ్వెల ముడిచ నాప
   అతచెలనఁదా నెనన్ననఁడు పతడాల్ల డెనో కాని

     యతచనఁగ ననున్న శ్రీ వతకటేశ నేనఁడు గటూడితవ
   పతచలపాలపై తానేల పదరీనో కాని



రేక: 0803-4  కనన్నడ గళ సత: 18-016
పలల్లవ:    ఏమ చెపేప్పుది నీసుదుద ల యతతవానఁడవు

    చేముటట్టి నామనఁద నిటట్టి సేసల చలేల్లవు
చ. 1:     ముచచ్చెట నెవవ్వెతపైనా నీమోము చటూచితేనఁ జాల

  చెచెచ్చెర మేనవాని చెపప్పుకొతదువు
   మచిచ్చెకతో నొకమార మానఁటాడితేనఁ జాల

   గచచ్చెల నతతటలో కతకణము గటట్టి దువు
చ. 2:    చెతగట మగవానఁడని సిగద్గీవడితేనఁ జాల

  సతగడి నతదుకే సరసమాడుదువు
     ముతగిటకి నీవు రానఁగా మొనసి మొకిక్కతేనఁ జాల
   కొతగవటట్టి పననఁగి గకక్కననఁ గానఁగిలితతువు

చ. 3:     చిపప్పుల నీసేనఁతలక సలవ నవవ్వెతేనఁ జాల
    దపప్పు దేర మోవ యాని తగలదువు

   యిపప్పుడిటేట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
   వపప్పుగ రేయినఁబగల వనగటూడి యుతదువు



రేక: 0803-5సామతతత సత: 18-017
పలల్లవ:     చటూడనఁబనన్నవు గాని నీసుదుద లనెపైన్నైనానఁ గలవు

   వడుకకతత్తికనఁ గాని వసాలితత రావ
చ. 1:     తేలగిల రమణుని దిషిట్టితచి సారెనఁ జూచేవు

  చేలకొతగాతనఁ డతటతే సిగద్గీవడేవు
    నాలితనాన సలవ నవవ్వెనఁ గొతత నవవ్వెవు

   యలీల తరితీపల యనిన్న నేరచ్చెకొతటవ
చ. 2:    మునుకొని మగవాని ముతదరనటూనఁ బొలసేవు

  పననఁగి పపైకొతటేనఁ దపప్పుతచకొనేవు
   మనసిచిచ్చె యతతలోనె మతచిమానఁట లడేవు

  యనలేనియడియాస లనిన్న నేరచ్చెకొతటవ
చ. 3:      సేవ సేసే దానివల చేరి వదదనే వుతడవు

   శ్రీ వతకటేశనఁ డేలితే జీరదసేవు
   భావతచాడతనఁడు ననేన్నల పాదాలక మొకేక్కవు

   యవధన నిటట్టిబటూమె లేమ నేరచ్చెకొతటవ



రేక: 0803-6ముఖరి సత: 18-018
పలల్లవ:    ఎఱనఁగ గొలల్లపడుచ నిలల్ల గాచకతడగాను

    మఱి కస్కృషరనఁడు వచిచ్చె నామయి చెమరితపతచెనే
చ. 1:    పాపట దువవ్వెనతటా బాసికము గటట్టినానఁడే

   చానఁపేనతటానఁ జేత సేసల చలేల్లనే
  కానఁపరాల సేతమని కానఁగిటతచకొనెనే
    మాపదానఁకా నేమో సేసి మనసు గరనఁచెనే

చ. 2:     కెపై దతడ వటేట్టినతటా కతకణము గటట్టినే
  జూదాలడేనతటా రొముత్మిచొట గీరెనే

   సదితచేనతటా వడి చటూపమని పటట్టినే
   పోదిసేసి వగినతతా పలకల రేనఁచెనే

చ. 3:     మొగము చటూప మనుచ మోవపొతుత్తి గలసనే
   నగేనతటా బగెద్గీనఁబటట్టి నా మెకిక్కతచెనే

  చిగరనఁబడుకమనఁద శ్రీ వతకటేశనఁడు
   తగరవల మానఁటాడి తలనఁప చొకిక్కతచెనే



రేక: 0804-1సౌరాషట్టి సత సత: 18-019
పలల్లవ:     అతతే పో వోయమత్మి ఔనయత మతచివానఁడవు

   పతతాన నీతోనఁ బేననఁగేపాటదా యమగవ
చ. 1:    కనెన్న పడుచెపైనదానినఁ గానఁగిట బగితతురా

    పనిన్న పూవువలనఁ జేతనఁ బటట్టి ట గాక
   చినిన్నచనున్న లొకక్కమానఁటే చిపప్పులనఁ బసుకదురా
   మనన్ననలనే రతుల మరపట గాక

చ. 2:      సిగద్గీరి పతడిల్లకూనఁతురనఁ జితధు వతదు గానఁ దతురా
    వగిద్గీ రొముత్మి మనఁదనఁ బెటట్టి కతడుట గాక

    కగద్గీలేని కెమోత్మివ కడునఁ బపప్పు సేతురా
  తగద్గీకతడానఁ గానఁగిటనఁ దమరేనఁచటగాక

చ. 3:    కొతత్తి వయసుపడుచ గోరికొన సనఁకితతురా
   పొతుత్తి గ లలన సేసి పొతదుటగాక
    యితత్తిల శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా నీవలితవ
   నితత్తిము నీ సేవలలల్ల నేరపటగాక



రేక: 0804-2దేసాళత సత: 18-020
పలల్లవ:   ఇదివో నీపొతదు లటట్టినరాదు

 కదిసితే నతటరాయిగతవతటవానఁడవు
చ. 1:   సటూటగా నీసితగారము చటూడనఁగవచచ్చెనఁగాని

 నాటనచటూప దిపప్పుకొననఁగరాదు
   మాటల నీతో నాడి మలయనఁగవచచ్చెనఁగాని

  మాటకి నీసలల్ల పము మరవనఁగరాదు
చ. 2:    ననుప సేసుక నీతో నవవ్వెనఁగవచచ్చెనఁగాని

  వనక నది యణనఁచకొననఁగరాదు
   చెనకి సరసమున చేత నతటవచచ్చెనఁగాని

  పనగొనన్న కేల వడిపతచనఁగరాదు
చ. 3:   కలయికరత నినున్ననఁ గానఁగిలితచవచచ్చెనఁగాని

  వలవతతనఁ గొతతపైనా వదలరాదు
     చెలరేనఁగి నీవ ననున్న శ్రీ వతకటేశ కూడితవ

   యిల మెచచ్చెవచచ్చెనఁగాని యేమ ననరాదు



రేక: 0804-3మేఘరతజి సత: 18-021
పలల్లవ:     మొదల నినున్ననఁ జూచితే మొగమోటము గనము

   యదర గదురగా నినేన్నమ సేతుమయాత
చ. 1:     కొతచక నీవు సేసేవ గొపప్పుగొపప్పు చేనఁతల

   మతచిమాట లడేవు మాతో నెపైతే
    పొతచి చెవులరా వతటే పొసనఁగ నీపగయాల

   యతచారావు పతచారావు యేమ సేతుమయాత
చ. 2:     యకక్కడ నెపైనా నీచల మెతతవలసినానఁ గదుద

   పకక్కన నవవ్వెవు మాతో పలమారను
   యికక్కడనే కతటమ నీయిచచ్చెల కోటకొతడల

   యకాక్కరావు దిగారావు యేమ సేతుమయాత
చ. 3:    హతత్తిననీదేవుళళ్ళ అతతటా నితడి వునాన్నర

   గతత్తిముగా నాకానఁగిటనఁ గటూడిత వతదు
   నితత్తిము శ్రీవతకటేశ నీవలప మోపలయ

   యోతాత్తి రావు దితచారావు యేమ సేతుమయాత



రేక: 0804-4శ్రీరాగత సత: 18-022
పలల్లవ:     నవువ్వెగాదు నే నినున్న నమత్మితనఁ జమత్మి

    యివవ్వెల నా మోవ లతచ మచిచ్చెతనఁజమత్మి
చ. 1:   మతతనాన నీవాడినమాటల మఱవకమ

   కాతత లతదరెపైనా నీకనఁ గలవానఁడవు
   వతతలేకతడా నిపప్పుడే వనన్నవతచకొతట నేను

    అతతలోనే ఇది బాస యడిగె ననకమ
చ. 2:   గటట్టిగాబగితచకొనన్న నాకానఁగిలినఁ దలనఁచకొమత్మి

  గటట్టి ననఁ బెకక్కసతులనఁ గటూడేవానఁడవు
    వటట్టి సేవలలల్ల నఁ జేసి వడనఁబాట సేసుకొతట
   నెటట్టినే నినున్న మనఁదుకటట్టిత ననకమ

చ. 3:   పకిక్కటతమత్మి వటట్టినపొతదు వడువకమ
 మకిక్కలివనితలక మేలవానఁడవు

    నెకొక్కని శ్రీవతకటేశ నినున్న నితదుకే కూడిత
   చొకిక్కతచి నాసొముత్మిగానఁ జేసుకొనె ననకమ



రేక: 0804-5ఆహిరి సత: 18-023
పలల్లవ:   ఆనఁపలేక కొసరిత నతతయకాక

  పపైపపై నినిన్నతత వడనఁబరచనఁగవలనా
చ. 1:    తలనఁపలో తమకము దానఁచ నలవగాక

  చెలరేనఁగి వనన్నపము చేసితనఁగాక
    మలసి నీయతత నీవు మనిన్నతచవా ననున్న

   నెలకొనన్న నావలప నీ వరనఁగనిదా
చ. 2:    తనువు పపై జవవ్వెనమదము వారితచనఁగరాక

   వనర నాచనున్నల నినొన్న తత్తితనఁగాక
   ననుపతో చనవుల నానఁడే నాకియతవా

  నిను పపైననావునికి చటూడనిదా
చ. 3:    వసనఁ గానఁగిటలో రతవడుక వసముగాక

    పసలగా నినున్ననఁ గటూడి పపై కొతటనఁగాక
    పొనఁసగ శ్రీ వతకటేశ భోగము నాకియతవా
    యసగ నా గణము నీవట సదితచనిదా



రేక: 0804-6గళ సత: 18-024
పలల్లవ:   ఎతదరినఁ బెతడాల్ల డినా నీకేమాయను

  అతదుకనఁగానే నినున్న నౌనఁగాదనేనా
చ. 1:    వలచి వచిచ్చెతనని వనిత వనఁడుకొననఁగా

   చెలిమ సేయక యేల సిగద్గీవడేవు
    సొలపనఁ జూపల నినున్ననఁ జూచిచటూచి కొసరనఁగా

  తలవతచకొని యేల తపప్పుతచకొనేవు
చ. 2:     కానఁపరము సేయవచిచ్చె కాచకొని యాప వుతడనఁగా

    యేపన నీవు నెలవ నేల నవవ్వెవు
   పపైపపై నీతముత్మిలనక భామ చేయిచానఁచనఁగాను

   రానఁపజాణతనా లేల రచచ్చెలో నాడేవు
చ. 3:     వడుకతో నాప నీక వసనఁ బాదాలొతత్తిరానఁగా

   కూడుదువు గాక యేల గటట్టి చటూపేవు
     యడనె శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

  వడెమచేచ్చెసత నేల వతతసేసేవు



రేక: 0805-1భపైరవ సత: 18-025
పలల్లవ:   చెలలము మాచేతనఁ జెపప్పుతచరాదు

   వలయ నాతనఁడు నీవు వచారితచకొనవ
చ. 1:   సిగద్గీవడ నేమటకి చితత్తిములోనివడుక

  యగద్గీగాదు రమణుని కెరినఁగితచవ
  తగిద్గీతచి దానఁచవచచ్చెనా తలనఁపలోనివలవు

    వగిద్గీ యాకతానక నీవు వనరిక దయవ
చ. 2:  ముసిముసినవువ్వెలేల ముతచిననీకోరికల

   వస నాతడునఁ చెలిల్లతచ వనఁడుకొనవ
   వసగాని చనున్నలజవవ్వెన మొదదతటేనఁ బోవునా

   కొసరి చటూపదుగాని కూడి తరవయవ
చ. 3:     సనన్నలనఁ జాయల నేల చలమున నీయాస

   పనిన్న యితనఁ డడేరిచ వనన్నవతచవ
     నినన్న నే తానఁ గటూడినానఁడు నీవల మొరనఁగేవు

    యనిన్నక శ్రీ వతకటేశ నితకానఁ గానఁగిలితచవ



రేక: 0805-2శ్రీరాగత సత: 18-026
పలల్లవ:    ఎతత సితగారితచకొతట వపప్పుడు నీవు

   చితతతచనఁ జకక్కనఁదనమే సితగారము గాదా
చ. 1:     కాతత నీవు నిమత్మిపతడుల్ల గాను కియతవలనా

   బతత నీచనున్నలే నిమత్మి పతడుల్ల గావా
   పొతత నతదుకనఁ దామరపూవుల వయవలనా

  చెతతనఁజూచేనీకనున్నలే చెతదామరల గావా
చ. 2:    కలికి నీవపప్పుటని కపగ మతపవలనా

   కలగొనన్న నవువ్వెలే కపాబ్రాల గావా
   తలిసి నీమానఁటల తీపల చలల్లవలనా

   తలకితప మోవతేనే తీపల గావా
చ. 3:    వనిత యితటకినఁ బలవనఁగ నితతవలనా

  యనసితే నీపయతదే యిలల్ల గాదా
   చెనకి యలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశనఁడనఁ దాను

    కని మొకక్కవలనా నీకానఁగిలే మొకక్క గాదా



రేక: 0805-3పళవతజరత సత: 18-027
పలల్లవ:    వతటరటే చెలలల వడుక సతతోసవారత్తి

    యితట నితట వరనెలల్ల యిదే సుదిద
చ. 1:     కోమలి దేవకిదేవ కొడుకనఁ గతటే రేపలల్లనఁ

   బే ద్రిమతో వసుదేవునఁడు పతచనఁబెటట్టి వచెచ్చెనట
   గామడెపై యశోదకూనఁతునఁ గతసునికినఁ జూపనట

  ఆమగవ కతసుని నదదలితచినదట
చ. 2:   శబ్రావణ బహుళషరనఁమ సవరేతరికాడను

  ఆవళ రోహిణ మతచిదపైనపొదటూదనట
   కావతప మేనమామక గతడమట యతనఁడే
    దేవరట బానఁప లలల్ల దికక్కలనఁ జెపప్పురి

చ. 3:    యిటమనఁద రాకాసుల నితదరినఁ గొటట్టినట
   ఘటన సాధులనెలల్ల నఁ గరణ రకతచెనట

   పటగత వనఁడు శ్రీ వతకటగిరికస్కృషరనఁడట
  నటతచనల మేలత్మితగనాయనఁకడు దానట



రేక: 0805-4సామతతత సత: 18-028
పలల్లవ:  సతదుసుడికతత్తిలజాణతనా లిటట్టివౌనె

   పొతదులేని పొతదులేల పొదువ వచేచ్చెవ
చ. 1:   బటట్టిబయలతనఁడు నీబావతటా నతదరితో

   చటట్టిరికా లతతేసి చటూప చెపేప్పువ
  మెటట్టిపటట్టి కపప్పుట నీమేనతత్తికొడుకతటాను

  జటట్టిగొని యాతనితో సరసాలడేవ
చ. 2:    బెరసి యాతనఁడు నీపతడిల్ల కొడుకవునతటా

   సొరిదినఁ గతకణ మెటట్టి చటూపవచేచ్చెవ
   గరిమ నాతనఁడు నికాల దొకిక్కనానఁడతటా

  పరవుపపై నితటలోననఁ బవళతచేవ
చ. 3:    వరకె యిపప్పుడు నీవడివటట్టి నీతనఁడతటా

  నోరమాటలడి చనున్నల నొతేత్తివ
  యరీత శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

   నారమణునఁడేల ననున్న నవువ్వెలేల నవవ్వెవ



రేక: 0805-5ముఖరి సత: 18-029
పలల్లవ:    కానఁగిలితచి పటట్టి కోరే కలల్లరి వనఁడు

   మానఁగినమోవ చటూప మరిగితచ వతడు
చ. 1:   కోడెకాతడుల్ల నఁ దాను కోలలతుత్తి కొని

   వాడవాడల నుటల్ల వడినఁ గొట ట్టిని
    వడుక కానఁడమత్మి వనఁస గస్కృషరనఁ డిటవతట
  జాడల వదదతటేను చనున్నలతటని

చ. 2:    వదివదినఁ బాలవనన్న వనఁస గొలల్లలడినానఁడు
   ఆదనఁస జాడెల నితడి అటట్టివునన్నవ

  పాడుకొని చకిక్కలలబాన వడువుమని
   పాదులక మొకిక్కతేను పయతద దరచని

చ. 3:    వోసరితచక యిదివో వుటల్లపతడుగ సేసి
 వసరక పకిక్కతడల్లవతదపైనానఁడు
   సేసవటట్టి నితదరిపపై శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁద
  బాసతో నలమేల్ మతగపతయపైనకస్కృషరనఁడు



రేక: 0805-6రామకిగయ సత: 18-030
పలల్లవ:    చితత్తిగితచి చటూడవయత సిగద్గీవడ నీకేనఁటకి

    బతత్తిసేస నాకె నీ పపై భావతచవయాత
చ. 1:    సలవుల నవువ్వెతాను చేరి మానఁటలడుతాను

   పలవరసల చటూపీనఁ బడనఁత నీక
 నిలగనివవ్వెరగతో నితడుసితగారములలల్ల నఁ

  బలమార నీముతదరనఁ బచరితచని
చ. 2:    కొపప్పు చకక్కనఁబెటట్టి కొతటా కొలవుల సేసుకొతటా

     నెపప్పుననఁ జనున్నల నొ తీత్తి నెలనఁత నినున్న
 వుపప్పుతలల్ల నఁగళలతో నుడివోనిజవవ్వెనాన

   కపప్పుళతచి వలపల గరిస నీయదుట
చ. 3:     సరల దిదుద కొనుచ చవులలల్ల మోవనఁ జూప

   మరిగితచ నల మేలమతగ నినున్నను
     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

    వురముపపై నుతడి యాప వుబబ్బుతచ నీమనసు



రేక: 0806-1శతకరాభరణత సత: 18-031
పలల్లవ:  అలమేలమతగను నేనెపైతేనయితనఁగాక

    నిలచతడి ననున్ననఁ జూచి నీకేల లోనఁగను
చ. 1:    చేరి వనన్నవతచవ సిగద్గీవడ నీకేనఁటకి

 చరమటూరగా వలచినదానవు
  వరలే కపప్పుటనుతడి వళగాచకతదానవు

    నేరపతో ననున్ననఁ జూచి నీవల లోనఁగేవు
చ. 2:   గటట్టిగాను నవవ్వెవ కడుదానఁచనేనఁటకి

  తొటట్టినటట్టి తమకము తోడిదానవు
   నటట్టి న నతదులనఁగానే కోరి లచివుతదానవు

   నెటట్టిన నేనుతడనఁగాను నీవల లోనఁగేవు
చ. 3:    యనసి కానఁగిలితచవనఁ యేనఁకరనఁగ నీకేనఁటకి

  పనివడి యటట్టి యాసపడదానవు
    మునుప ననున్ననఁ గటూడె నిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁడు

    నిను నాతనఁడే కూడ నీవల లోనఁగేవు



రేక: 0806-2రామకిగయ సత: 18-032
పలల్లవ:     వచారితచవల నాక వడుక కతత్తివు నీవు

   పచారితచి యతనినఁ జేపటట్టివు గదా
చ. 1:    చెకక్కలవతట నేలే చెమట గారీ

    తకక్కలనఁ గనున్నల నేలే తేటల వారీ
   యకక్కడనుతడి వచేచ్చెవ యితతరో నీవు

   మకక్కవ నామగనితో మానఁటాడవు గదా
చ. 2:    యనన్ననఁగ నీపోనఁకముడి యేల వడ

   వనెన్నలనఁ గెమోత్మివ యాల వసివాడ
    చెనున్నమర రత యతదునఁ జేసి వచేచ్చెవ

  అనిన్నటా నారమణుని నతటవుగదా
చ. 3:   చాలపై మేననఁబులకససుల నితడ

   మేల నీమేనివలప మకిక్కలి పతడ
   ఆలకితచి యవవ్వెరినఁ బెతడాల్ల డి వచేచ్చెవ
   యేలిననా శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడవుగదా



రేక: 0806-3నాదరామకిగయ సత: 18-033
పలల్లవ:     వరే నినున్ననఁ బాసినటట్టి వరహమే యరనఁగదు

  ఆరీతనఁ గటూడివుతదాననతటానే వునన్నది
చ. 1:    తలనఁపలో నీరటూప తలపోసి మదిరాక

   సొలసి మానఁటలడి చొకక్కచ నుతడు
    వలప లటూరకే చలల్ల వాడికల చేకొని

 వులివచిచ్చెరతులలో నోలలడును
చ. 2:     నెటట్టిననఁ జేతబాగాల నీక సమరప్పుణ చేసి

  అటట్టి తతముత్మిలముత్మి నినున్నడుగచతడు
   గటట్టిగా నీవచిచ్చెన వుతగరము చనున్నలతటతచి

 తొటట్టి కొనన్నయటట్టిసిగద్గీతోడనఁ గడునవువ్వెను
చ. 3:    పపైపపై నీభావచితగపలక కానఁగిటనఁ జేరిచ్చె

  దపతచ వడుకతో తరవసును
     యేపన శ్రీ వతకటేశ యితతలో నీవు గటూడనఁగా

   వోపకతోనానఁడు నేనఁడు నొకక్కరీతత నుతనన్నది



రేక: 0806-4లలిత సత: 18-034
పలల్లవ:     అటట్టి నీకానఁగిట కాప యాసపడి వచెచ్చెనేమో

   దటట్టిముగ నినఁక దయదలనఁచనఁగ రాదా
చ. 1:    మోవతేనే లటట్టిపడ ముచచ్చెటలడనఁ జెలి

   వోవరిలోనఁ గటూచతడి వనఁ కొనరాదా
   చేవమరనఁ గొనగోళళ్ళనఁ జికక్కదసని నెరల

   సేవలక మెచిచ్చె యిటట్టి చితత్తిగితచరాదా
చ. 2:    కొనచటూపలనే నీపపైనఁ గమత్మిరితచ వలపల

  పననఁగక కానఁగిటకినఁ బలవగాదా
    తనివోనితమకాననఁ దడనఁ బడి నీక మొకీక్క

  చనవు చేకొని సరసములడరాదా
చ. 3:     సలవుల నవువ్వెలనే సేసల నీపపైనఁ బెట ట్టి

   లలినఁ గతకణము గటట్టి లలితచరాదా
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలిత వకె నితతలో

  వలస నీకోరికల వడెమయతరాదా



రేక: 0806-5సాళతగత సత: 18-035
పలల్లవ:      నా వలల్లనఁ దపప్పు లేదు నేనా చాటచెపప్పుతని

    నాయము మర చెపప్పురే నాకూ నాతనికీ
చ. 1:    పాయపవానఁడు గనక పతతములే యాడని

   చాయల నేనటూ నిటేట్టి జవవ్వెనినఁగదే
   చేయి మనఁదాయనతటాను చెనకనఁ గవచచ్చెని

     ఆయముల నేనటూనఁ గొతత అటట్టి సొనఁకితతునఁ గదే
చ. 2:    వడుకకానఁడు గనక వసనఁ బటూవులచెతడున

   వాడిక నాతమ తనవతటదే కదే
  వడెమచిచ్చెతతటాను వసనఁ గొతగవట ట్టిని

   తోడనే నేనటూనఁ గాలదొకిక్క పపైకొతదునఁగదే
చ. 3:    బలిమకానఁడు గనక పట ట్టి నాచనునఁగన

   నలి నేనటూనఁ గానఁగిటనఁ బెననఁగదునఁగదే
      యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డితత సేసి ననున్ననఁ గటూడె

    కెలసి తనమోవ యతగిలి సేతునఁ గదవ



రేక: 0806-6మధతమావత సత: 18-036
పలల్లవ:   వలయ ముతదటతుత్తి వచారితచకొనవయత

   కలసేవు నాకానఁగిటనఁ గాదనేనా నేను
చ. 1:     బచెచ్చెనమాట లడి భామ నినున్న వలపతచె

  యిచచ్చెకములే సేసి యిలల్ల మరిప
   లచచ్చెనగా మోవమనఁద లకముదద్రిలనునఁ బెటట్టి
   యిచచ్చెటకి వచేచ్చెసిత వమనునో ఆప

చ. 2:     గకక్కన తనసొమత్మిని కతకణము చేతనఁ గటట్టి
  తకక్కన సేవలసేసి తమరేనఁచెను
    పకక్కననఁ బటూవులదతడ పపై వస గరతుగా
    ఇకక్కడ ననున్ననఁ జెనకే వమనునో ఆప

చ. 3:     నెలకొని పొదాలొతత్తి నినున్న నిటట్టి పతడాల్ల డె
   లలి గతటలనటూల నీమొలనఁ గటట్టిను

    చెలనఁగి నాక వలచి శ్రీ వతకటేశకూడిత....
    వలమ నిటట్టి వని యేమనునో ఆప



రేక: 0807-1సాళతగనాట సత: 18-037
పలల్లవ:    ఈనఁదుకరమత్మినవ యిట ననున్ననఁ జూచనఁగాని

  యనఁదాడతటేనఁ గోదానఁడనేయడమాట లేనఁటకి
చ. 1:     వలవు లీనఁతలబతట వడి నాక నెపైతేను

 తలపోనఁతలకనెపైతే తలబతట
   కలవల కెపైతేను కామువతట తగబతట
   చిలకల కెలల్ల ను మచిచ్చెకనఁ బుకిక్కళల్లబతట

చ. 2:     పాయము మోపలకొదిద పపైపపై నా కెపైతేను
 కాయపగబబ్బులకెపైతే గతపలకొదిద

   చాయ వనెన్నలలకెపైతే చతదుగ డు గాసినకొదిద
   కోయిలలకెపై తేను కతత్తిక కొదిద

చ. 3:    సారమెపైనవడుకల సతదనఁడేసి నాకెపై తేను
 కోరికలకెపైతేను గతపనఁడేసి

     యరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టివచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె
    శేరికల నోరిరోద చెపప్పునఁ జేటనఁ డేసి



రేక: 0807-2ఆహిరి సత: 18-038
పలల్లవ:     మగనఁ డట ఆలట మానఁటలనెపైన్నైనా నాడితే

   తగ తగదన నేలే తరణులల
చ. 1:    పాయపవారికి నెలల్ల పటట్టిపరాదు తమకము

   ఆయాల సనఁకనఁ బతతో నాడకతదురా
   చేయిమనఁదుగా నీతనినఁ జెనకెనతటా సతకి

  నాయము లేమచెపప్పురే నాతులల
చ. 2:   వలచినవారికి వడియుచతడు మదము

  బలిమ బద్రియునికొతగ పటట్టికతదురా
   పలచనఁదనాన నీకె పననఁగెనతటా మర

  పలకనేలే సారికి పడనఁతులల
చ. 3:    తత గటూడినవారికి దానఁచరాదు గరవ్వెము

  మతుల రతులలోన మరకతదురా
   ఇతవపై శ్రీవతకటేశనెద నీప వునన్నదతటా

  కత లేమాడుకొనేరే కాతతలల



రేక: 0807-3కాతబోదిసత: 18-039
పలల్లవ:    చెలల్లబో యనాన్నళఱ ల్లనానఁ జినన్న దానవా

    వలల్ల వరి నీతనికి వనయాల సేయవ
చ. 1:     యపొదుద నీపత వచెచ్చె నేల సిగద్గీలవడేవ

  చటూపల నివాళల్లవ సుదత
    తీ పపైననీ మోవవతదు తలల్లమగ జెపప్పువ

   యేపన నీవడుకల నెదురకొననఁ గదే
చ. 2:   నలగడ సలవులనవువ్వెల ముగద్గీవటట్టివ

  నిలవునఁ జెమటల పనీన్నళల్లయతవ
  పలకలకపప్పురాల బాగా లొసనఁగవ

   వలయనఁగ నీమేను వడిదేల సేయవ
చ. 3:   పటట్టిగనీకానఁగిటనఁ బానువు వరచవ

   గటట్టినీ చనున్నలనఁ దలగడ వటట్టివ
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ డినిన్నటా నినున్ననఁ గటూడె

  జటట్టిగొనన్నరత నుపచారాల సేయవ



రేక: 0807-4మాళవ సత: 18-040
పలల్లవ:    ఈతడు గటట్టి మానిసి యతనఁడు గతభీరడు

    కానఁతరీనఁడు గానఁడు యేల కానఁకల సేసేవ
చ. 1:    చెకక్క చేతనఁబెటట్టి కొని సలవుల నవువ్వెకొతటా

  మకక్కవ నీతనితోడ మాటలడేవు
   జకక్కవచనున్నల మనఁది చతదద్రికావ పయతద

   పకక్కన జారితచి యతత భద్రిమలనఁబెటేట్టివ
చ. 2:    తలిరమోవ చటూప తములము సేసుకొతటా

  పలమార నీతనినఁ దపప్పుకచటూచేవు
  చెలలమానఁటననుతడి సిగద్గీల నెరపకొతటా

    వలపల చలిల్ల యతత వలలనఁ బెటేట్టివ
చ. 3:    చిముత్మినఁ జెమటలతోడ సేసకొపప్పు గదలనఁగ

  కముత్మిక శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచేవు
   పమత్మి ననున్ననఁ గటూడినానఁడు బయలసితగారాల

  యమెత్మిల సేసి యల ఇతచేవ



రేక: 0807-5బౌళ సత: 18-041
పలల్లవ:       ఆతనఁ డు నీక మోహితచ ననిన్నటా బ తత్తిసేసని

    చేతకి లోనెపై వుతడవ చేపప్పుతనే బుదుద ల
చ. 1:    వనయములే సేసి వడుకల చటూపవ

  మనసురానఁ బతతోను మాటలడవ
   తనివోవ కేపొదుద దతడనఁ గాచకతడవ

   ననువు సేసుకొని నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెవ
చ. 2:    యగద్గీల పటట్టికవ ఇచచ్చెకము సేయవ

 సిగద్గీలివడకవ చెనకితేను
   వగద్గీళతచి రతులలో వసట సేయకవ

    ఆగద్గీమెపై చనున్నల నొతత్తి యటట్టి పననఁగవ
చ. 3:    మొగమెతత్తి చటూడవ మోహముల చలల్లవ

  చిగమెవ చటూప చెలనఁగితచవ
    జిగిమతచ నతతలోనె శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె

   తగిలి పాయకవ తముల మడుగనే



రేక: 0807-6రామకిగయ సత: 18-042
పలల్లవ:     తనచితత్తి మెఱనఁగము తగల నెటట్టి వచచ్చెనే

    చెనకేనఁ గానీ ముతదే సేసవటట్టి మనవ
చ. 1:     ననుప గలసతుల నవవ్వెతే నమరనఁ గాక

  పననఁగితే వతతవార పగయమయేతరా
   చనవు గలిగితేను సరసమాడుట గాక

  మనసనయనిచోట మచిచ్చెక గలగనా
చ. 2:    పలిచితేనఁ గొతతగొతత బగియనఁగవచచ్చెనఁ గాక

  తలనఁచకతడనఁగ వచిచ్చె తమరేనఁతురా
  వలపగలగచోట వాడిక సేతురగాక

   కెలనిచటాట్టి ల రతకేలి సేయనఁ దగనా
చ. 3:    చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొతటే సిగద్గీవడవచచ్చెనఁ గాక

   అకక్కడిమోమెపై యుతడనఁ గా నతటవచచ్చెనా
      యికక్క వరినఁగి శ్రీ వతకటేశనఁ డే నతనేన్నలనఁ గాక

   తకిక్కనవారికినెలల్ల నఁ దడవనఁ గ పచచ్చెనా



రేక: 0808-1కాతబోదిసత: 18-043
పలల్లవ:    అతగన నీతోనఁ బెననఁగదతటా నేలసాదితచేవు

  చెతగలవవతటదిది చెనక నినోన్నపనా
చ. 1:    నెలవుల నవవ్వెది సిగద్గీతోడ నుతడేది

 వలపలసొల పానఁడువారిసాజము
   చనివాయ లలితచేది చనవుల చెలిల్లతచేది

   నెలకొని మనన్నతచేది నీచేత దినఁకను
చ. 2:    తనినోవక చటూచేది దతడనే నిలచతడేది

 గనమెపైనవనయమే కాతతలవోజ
   మనసిచిచ్చె మానఁటాడేది మచిచ్చెకతోనఁ గలసేది

    నిను సేవతచనిచేచ్చెది నీచేత దినఁ కననీ
చ. 3:     గటట్టి తోడ నుతడేది నుతడేది కొసరచ మొకేక్కది

 దటపటాసల వనితలగణము
    యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యకె నేలకొతటవ
   నెటట్టిననఁ బాయకతడేది నీచేత దినఁకను



రేక: 0808-2బౌళరామకిగయ సత: 18-044
పలల్లవ:   నెఱజాణ వనిన్నటాను నీవఱనఁగవా

   మఱి నీచితత్తిముకొదిద మముత్మి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:  చెలిమకొలనఁదియే చెలల్ల బడి

 కలిమకొనఁలదియే కానఁపరము
 వలపకొలనఁదియే వాడిక
 తలపకొలనఁదియే తాలిమ

చ. 2:   పటట్టిన కొలనఁదియే పతతము
 చటట్టిరికముకొలనఁదే సబనము
 దిటట్టితనముకొలనఁదే తేనఁకవ

  నెటట్టి కనన్న కొలనఁదే నిటకడ
చ. 3:  కూడినకొలనఁదియే కూటమ

 వడుకకొలనఁదియే వతదుల
  యడనెశ్రీ వతకటేశ యనసితవ

 యడుజోడెపైనకొలనఁదే యతపల



రేక: 0808-3పాడి సత: 18-045
పలల్లవ:    కాతతలకనఁ బతులక గడవరా దమాయ

    యతతని చెపప్పుదునఁ దానే యరనఁగ నావలప
చ. 1:      వదినె మరనఁది యనే వావులే యాసల రేనఁచ

   కదిసి పాయకతడితే కానఁక వుటట్టితచ
  చెదరనిచటూపలే చితతక మటూలములవు

  పొదలనేకాతతాల పొతదులలల్ల నఁ జేయును
చ. 2:    పచిచ్చెదేరే సిగద్గీలే భావముల గరనఁగితచ

   ముచచ్చెట నవువ్వెలే కడుమోహము నితచ
    కచచ్చె పటట్టి సరససాల కాయము లతటతపతచ

   యిచచ్చెకము వనయము నితపల వుటట్టితచను
చ. 3:    పాయపమదముల గొబబ్బున రతులకనఁ దసు

   చాయల సనన్నల మోవచవుల చటూప
     యయడ శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

  ఆయమెపైనమాటల అనిన్నటానఁ జొకిక్కతచను



రేక: 0808-4  మతగళ కౌశిక సత: 18-046
పలల్లవ:   వనన్నవతచవ యమానఁట వభునికిని

   కపప్పులరానఁ దానే వచిచ్చె కనునఁగొనుమనవ
చ. 1:    తనున్ననఁ దలతచ కొతటేను తలపొనఁతల

  వనన్నవనుకలి రేనఁచ వడుకల
  చనున్నలపపైనఁ జేసినాడు చతదద్రివతకల

  యనన్నగానినామోహ మేమని చెపప్పుదునే
చ. 2:    దిటట్టినెపై నే నొతటనుతడితే వరహము

   ఆటట్టి తొతగి చటూచితేను ఆడియాసల
  కటట్టినానఁడు ముతజేతనఁ గతకణము

   యటట్టి వగితచనఁగవచచ్చె నేమ నేతునే
చ. 3:    నేనే మాటాడేనతటే నితడ నిగద్గీ

    మోనమున నుతడి తేను మతచనఁ రమ
   తానే శ్రీవతకటేశనఁడు తగ ననేన్నల

   యనెపాలలల్ల నాక నేమటకి వచచ్చెనే



రేక: 0808-5దేసాళత సత: 18-047
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదుమయత యిదివో నీభాగతము

   భామవడుకల నీక నామనెపై నిలిచెను
చ. 1:     చెలి మేననఁ గరిసేట చెమటల వానక

  మొలచెనఁ జిరనవువ్వెల మోసులతత్తి
   చలవమతచితనాల జవవ్వెనము పతట వతడి

 కొలనఁదిలేనిచనున్నల గొపప్పురాసులయను
చ. 2:   కలికిమోముననునన్న కార మెఱనఁగలకను

  జలజలనఁ బలక్కనఁదేనె జడివటట్టిను
    యలమ సితగార రసమేరల నితడానఁ బారి

  తలపోనఁతచెరవుల దపైవారె మరవల
చ. 3:  ఆలమేలమతగమోహమనేసనల ముతచి

 పలవధములరతుల పదనెకెక్కను
   యలమ శ్రీ వతకటేశ యదురీతనఁకాగినఁట
  వులివచిచ్చె యానతదాన నటూటలతుత్తి ను



రేక: 0808-6శదద్ధవసతతత సత: 18-048
పలల్లవ:     ఇతకా నెతత నేసునో యపక నీతోడిపోతదు

   పొతకమెపైన కొతత్తివలపలది య మగవ
చ. 1:    చెమటల మేననితడె సిగద్గీలలల్ల ముతచకొనె

  రమణ నీతో సరసములడనఁగా
    తమకము లపప్పుతలల్ల తగ నిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగె
   తమురచ సారెక నీదికక్క చటూడనఁగాను

చ. 2:    సలవుల నవువ్వెదేరె సేసకొపప్పు వడజారె
  నెలనఁత నీకొలవులో నిలచతడనఁగా

    పలకల మేన నితడె పొదిగె నడియాసల
   నెలకొనన్న వడుకతో నీవదడ నుతడనఁగాను

చ. 3:     కముత్మికొనెనఁ గోరికల కళల మోహముననఁ దేరె
   నెమత్మిదినఁ జేతులతత్తి నీక మొకక్కనఁగా

    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
   చిమత్మిరేనఁగె వలపల సేవ సేయనఁగాను



రేక: 0809-1కేదారగళ సత: 18-049
పలల్లవ:    ఇతత వగిరకతపైనా యఱనఁగనా నేనేమెపైనా

  మతతనాన ననన్నతనఁడే మనిన్నతచనఁగాక
చ. 1:   పతనేల దటూరేనే పడనఁతీ

  తతగొనన్ననావలపనఁ దడవనఁ గాక
  రతరా జేమచేయునే రచచ్చెలోనను
  ఇతవరి నావయసే ఇతతసేసనఁగాక

చ. 2:   సవతుల నననేలే సకియా
 జవళనాచటూపనే సాధితచేనఁగాక

  నవకపచతదుగ నితో నాకేడ పగే
  తవురచ నావయసే దిముత్మిరేనఁచనఁగాక

చ. 3:   వరహమునఁ దిటట్టినేలే వలనఁది
  తరమెపైన నాబుదిదనే తలిపేనఁగాక

   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననేన్నల
 సరససలల్ల పముల సతమయేతనఁగాక



రేక: 0809-2ఆహిరి సత: 18-050
పలల్లవ:   తపప్పుతచకొననఁగలనఁడా దానఁటవచచ్చెనా తనక

   మెపప్పుతచేనఁ గాని పానుపమనఁదికి రమత్మినవ
చ. 1:  మగవలమానఁటల మతచిచకెక్కరతీపల

  నగవు లతదులోనికి నాననఁబాల
   వగటగా దనఁతపైనా వగినతతా నాడినాను
   చిగిరితచి చిగిరితచి చిమత్మిరేనఁచ ననవ

చ. 2:  పొదలగబబ్బుల వలపలబోనపదొతతుల
  కదలకను చటూపల కపగవడేల

   అదననఁ బెననఁగితేను ఆసలసల వుటట్టితచ
   పొదిగిపొదిగి కడునఁబోది సేసు ననవ

చ. 3:  కలసినకానఁగిలి కమత్మిపూవుచపప్పురము
  బలిమ మోవరసాల పానకాల

     యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
  తలపతచి తలపతచి తగిలితచననవ



రేక: 0809-3కాతబోదిసత: 18-051
పలల్లవ:     చేరి వరకేల రటట్టి సేసేవు ననున్న

   సారె నాతో నవవ్వెవు నీసరిదాననా
చ. 1:    వలయ నాచెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొనే వతదరిలో

   అలగ నీతో నే నతతదాననా
   మలసి యపప్పుట ననున్న మానఁటలడితచవచేచ్చెవు

  పలకకతడనఁగ నీతోనఁ బతతగతపైనా
చ. 2:    జటట్టిగొని చేయివటట్టి సతగడికినఁ దసేవు

   అటట్టి పననఁగ నీతో వయతపదాననా
  గటట్టి న నాపటట్టి చరకొతగ వటట్టి కనాన్ననఁడవు

   తొటట్టిన గరవ్వెమున నీతో బలిమదాననా
చ. 3:   జకక్కవచనున్నలతట సమరత లలితచేవు

  పకక్కన నీతో మొచచ్చెపాటదాననా
     యికక్కడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   నెకొక్కని నీవల నతనీన్న నేరిచినదాననా



రేక: 0809-4సౌరాషర సత సత: 18-052
పలల్లవ:    సొలసితే పాయరానిచటట్టిమవు నీవు నాక

   నెలకొతటవ నామత నీవ యొఱనఁగదువు
చ. 1:    పలిచి చేపటట్టితేను బెళకి తపప్పుతచకోక

   వలపల చలిల్లతేను వతచక తల
  మోలనటూల వటట్టినఁగానే మోరతోపనఁదనమేల

   చెలవునఁడ మారమోము సేసుక నవవ్వెవు
చ. 2:     పొతదుల సేయనఁగాను పొడవు దానఁచక మనఁక

  కతదువనే పతనల కడునఁజూపేవు
    మతదలితచి చెనకితే మల సేవు రాజసాన

  వతదువల మేనతటతే వలవలనఁబారేవు
చ. 3:    సారె బుదుద లడిగితే చలేల్లవు సిగద్గీలల

   కోరి చటూచితే పాడేవు గఱఱ్ఱైముమనఁద
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  తారకాణ సేసేవు దశవసస్థిలటూను



రేక: 0809-5మాళవ సత: 18-053
పలల్లవ:   పలవక వచిచ్చెతమ పేరటాతడల్లము

    సొలసి సొలసి మపపైన సబాననఁ బాడేము
చ. 1:    చకక్కబొటట్టి వటట్టి కొని సటూసరము గటట్టి కొని

   నికిక్కనికిక్క చటూచ నాప నీదికక్క
   పకక్కటలల్ల నీక నాప పతడిల్లకూనఁతురాయనో

   చొకక్కముగనఁ జెపప్పువయత సబాననఁ బాడేము
చ. 2:   ముపప్పురినవువ్వెలతోడ మునఁజేత కతకణముతో

   చిపప్పుల నీ యదుటను సిగద్గీవడని
   దపప్పురమెపై తానునఁ గొతత్తిదేవుల నీకాయనో
   చొపప్పులతత్తి చెపప్పువయత సబాననఁ బాడేము

చ. 3:      తాళ మెడనఁ గటట్టి కొని దపైవారానఁ బసప పూసి
   ఆలయనో తాను అపప్పుడే నీక

   యేలితవ వతకటేశ ననున్న నితతలోనే
    సలి నితకానఁ జెపప్పువయత సబాననఁ బాడేము



రేక: 0809-6వరాళ సత: 18-054
పలల్లవ:    ఏమని చెపేప్పుమయాత యివగో మాభాగాతల

  నీమనన్ననలే మాక నితడునిధనాల
చ. 1:    పలకనఁ బతతముతోను పతచితత్తిము వచిచ్చెతే

  వలప కామధేనువు వనితలక
  పలిచి మానఁటాడినపగయము తతగేటజనున్న

 సలవులనవువ్వెల చేనిపతటల
చ. 2:    దయతోనఁ దనమగనఁడు తనవదదనుతడి తేను

  వయసు కలప్పువస్కృక్షము వనితలక
  నయముననఁ జూచేచటూప నమత్మినటవతటసొముత్మి
  రయముననఁ జెనకలే రతాన్నభిషేకముల

చ. 3:     చనవచిచ్చె శ్రీ వతకటేశ నీవు గటూడితేను
  మనసే పరసవది మగవలక
     ననువు నటతచి నేనఁడు ననున్న నిటట్టి యేలితని

 నినుపలరతులివ నిచచ్చెకలతణముల



రేక: 0810-1దేశక సత: 18-055
పలల్లవ:      ఎటట్టి సేసినానఁ జేయు మొనన్న నెఱజాణవు నీ-

  చటట్టిరికమే గరి సుదతచేనఁతలక
చ. 1:   జలజాకచటూపలక చకక్కనినీమేను గరి

   పలిచేనోరికిని నీ పేరే గరి
  తలపోనఁతలక నీతగినగణలే గరి

   చెలలము నేమతత చెపప్పు నేమునన్నది
చ. 2:   కాతతచనున్నలక నీకతదువకానఁగిలి గరి

   బతత నాపచేతకి నీపాదాలే గరి
   చెతత శిరసుపపైకి నీసేపాలపప్పుడు గరి

   వతతలగా నీక వనన్నవతచ నేమటకి
చ. 3:   అతవరతులక నీయధరామస్కృతము గరి

  మతలోనియాసలక మనన్ననే గరి
     ఇతవపై శ్రీ వతకటేశ యప నిటట్టి యేలితవ

   మతలేని మమహిమ మెచచ్చెనఁగ మావసమా



రేక: 0810-2గళ సత: 18-056
పలల్లవ:      నా మొగము చటూచి యేమ నవవ్వెవ ఇతదుకనఁగాను

 నీమగనియదుటను నిలచతడనఁగదవ
చ. 1:    కనున్నల గొపప్పులపైతే చకక్కనఁదనాలక మేల

   చనున్నల బలిసితేను జవవ్వెనమునక మేల
    నినున్న నీవ యతచకొని నీవ సిగద్గీవడితే
    కనెన్నరో నీపత వచెచ్చె గకక్కన రావ

చ. 2:    ముకక్క గొపప్పుదపైతేను మోమునక సితగారము
  నికిక్కనకొపప్పుయితేను నిలవునక సితగారము

   చెకక్క చేతనఁబెటట్టి కొని శిరసేల వతచేవ
  మకక్కవ నీవభునితో మాటలడనఁగదవ

చ. 3:    నితడునఁ బరదపైతేను నెనన్నడిమ కాదరవు
   దతడియపైన మనఁగాళల్ల తనువు కాదరవు

  అతడనే శ్రీవతకటేశనఁడతతలోనె నినున్ననఁగటూడె
    పతడె నీతపము లితకనఁ బాదాలక మొకక్కవ



రేక: 0810-3సామతతత సత: 18-057
పలల్లవ:     ఎడయ నీచటట్టిరిక మెపప్పుడు మాకనఁ గలదు

  తడవతే నానతదము దపైవారనే
చ. 1:   ననిచినచోటను నానఁటకొను నేసత్తిము

  తనిసినచోట నుతడు తాలిముల
  కనునఁగొనేచోట నితడు కడలేనియాసల

  పననఁగనఁబోతే వలప పపప్పుగటట్టి నే
చ. 2:   తగలగలగచోట తమకము లపప్పుతలల్ల

 సొగసినవావులపైతే సొతపరేనఁగను
   మొగమోటగలచోట నగవుల తానే వచచ్చె

  యగసకెక్కమెపైతే మన సరవులౌనే
చ. 3:     చెలనఁగి కూడేటచోట సిగద్గీల తానే వడు

  వలనని కాచితేనే వాడికలౌను
   యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనె ననున్ననఁగటూడె

   బలిమ నేసితే రత పచిచ్చెదేరనే



రేక: 0810-4కాతబోదిసత: 18-058
పలల్లవ:     ఏమదపము సేసనో యతనఁడు నీకనఁగానఁ దొలిల్ల

   పేగమతోడ నురముననఁ బెటట్టి కనాన్ననఁ డిపడు
చ. 1:     పతడు వనెన్నల బయల పడనఁత నీనవువ్వెమోము

  కొతడల వనఁటపొలము గొపప్పుచనున్నల
 పతడెడిపూనఁబొదవలల్ల బాహులతలకానఁగిలి

   అతడ నీపతభాగత మేమని చెపేప్పుమే
చ. 2:   పొతుత్తి లబోజనసాల పొలనఁత నీవదనము

హతత్తినకొలవుకూటాలయనఁదొడల
  గతత్తిప సాముకతబము కోమలమెపైనగళము

   ఇతత్తిల నీరమణునఁడు ఇనిన్నటాను ఘనునఁడే
చ. 3:    వాటపనఁ బెతడిల్లచవకె వనిత నీపరనఁదు

  మేనఁటరాజతపదవ నీ మేనలల్ల ను
   యటన శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనె నినున్ననఁగటూడె

    బోనఁట నీవభునఁ డతనినఁ బొగడనఁగ వసమా



రేక: 0810-5కరతజి సత: 18-059
పలల్లవ:    వాకిలి గాచకొనివుతడే వనితలము నేమెలల్ల

   చేకొని వళయపైతేనఁ జెపేప్పుము గాని
చ. 1:     మేడలో దేవులనఁ దాము మెరసి మాటలడేర

  వడుకతో సవతుల వననఁబోకరే
   కూడిమాడి నవువ్వెకతటానఁ గటూచనాన్నడు నాయకనఁడు

  చటూడకరే యదికక్క సుదతులల
చ. 2:    పానుపపపైనుతడి వారే బాగాల వసుకనేర

   కానుక లిచేచ్చెమతటా దగద్గీరనఁ బోకరే
    ఆనుక పూవుల వటాల్ల డేదు కొపప్పుల జార

   పానిపటట్టి రొదసేసి పరాక సేయకరే
చ. 3:    లలి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగానఁ గటూడునాన్నర

   బలిమతో లోనిక గొబబ్బుననఁ బోకరే
    పలిచే రదివో మముత్మినఁ బద్రియములతోనఁ దామే
   సలిగె గల వారల సతదడితచకరే



రేక: 0810-6దేసాళత సత: 18-060
పలల్లవ:    నేనేమ యఱనఁగదు నీసేవ సేసేదాన

  మోనముతోనే పొగడి మొకేక్కమయాత
చ. 1:   చెపప్పురానిమాటల చెవులొగిద్గీ వనరాదు

 వపప్పురానిముడియల వడువరాదు
  చొపప్పులతత్తిరానిసుదుద ల నీకే తలసు

   అపప్పుట నాతో నేమ ఆనతచేచ్చెవయాత
చ. 2:   చటూపరానిసొముత్మిల మతచకనున్నలనఁ జూడరాదు

 ఆనఁపరానిగణముల నణనఁచరాదు
    నీపొతదుల వడుకల నెమత్మిది నీకే తలసు
   యపొదుద నాకానతచేచ్చె వది యేమయాత

చ. 3:    పటట్టిరాని నీచితత్తిము పపైకొని చెయిచానఁచరాదు
  ముటట్టిరాని నీనవువ్వె ముడువరాదు

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ నతనున్న నేనఁడు
   గటట్టిలల్ల నానతచేచ్చెవు కొతక కిదేమయాత



రేక: 0811-1 దేసాళత సత: 18-061
పలల్లవ:   అపప్పుడుగాని నీయాసదము దరదు

   ముపప్పురి నీవు కొతగల ముళల్ల వసుకేవయాత
చ. 1:    వనేవు వనన్నపముల వడుకతో మఱవక

  వనితమాటల నీవు వానఁసుకోవయాత
   యనలేక చటూచేవు యేపొదుద నాపమోము

  గొనకొని లకక్కనఁబడెచచ్చెన వసుకోవయాత
చ. 2:    వపప్పుగ నాపచనున్నల వరక పటట్టిచటూచేవు

 గొపప్పులతతలేశో కొలచ్చెకోవయాత
   యపప్పుడు నాపగణలే యతచేవు సారెసారె

  తపప్పుక నీమనసులో దానఁచకోవయాత
చ. 3:    చేరి పాదా లపచేత గదిదతచకోనేవు

  కోరి యటట్టి కానఁగిలితచకొనవయాత
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

 సారపనామోవతేనే చవచటూడవయాత



రేక: 0811-2 హితదోళత సత: 18-062
పలల్లవ:   ఎటవతటజాణతన మది మేలయాత

  మటనఁమాయచేనఁతలనే మచిచ్చెక చటూపేవు
చ. 1:   తేరకొననఁ జూచితేనే దిషిట్టిదానఁకెనతటాను

   కోరి కొతగవటేట్టివు కొమత్మిను నీవు
   మేరతో నవువ్వెకొతటేను మనఁదనఁజలల్ల వలపతటా

   గోరవతట చెకక్కనొకిక్క గరతు సేసేవు
చ. 2:    సతగడికి వచిచ్చెతేనే చనున్నల దానఁకితచెనతటా

    యతగిలి సేసేవు మోవ ఇతతలో నీవు
   చెతగట మాటాడితేనే చితత్తిము గరనఁచెనతటా

  కెతగేల సతగముల గిలిగితచేవు
చ. 3:   ఆకమడిచిచిచ్చెతేనే ఆసల రేనఁచెనతటా

   కెపైకొని నీపచచ్చెడము గపేప్పువు నీవు
    యకడ శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి యేలితవ

    దకొని మొకిక్కతే నీక దేవులతటా మెచేచ్చెవు



రేక: 0811-3 నటట్టినారాయణ సత: 18-063
పలల్లవ:    ఏమ సేయవచచ్చెనయత యేల సిగద్గీలవడేవు

   కామనుల కేమచిచ్చెనా ఘనమౌను ఫలము
చ. 1:    కమత్మి యవవ్వెతచనున్నలనఁ గసటూత్తిరి వసితవ

    వుమత్మిడి నీ మేన నతటవునన్నది నేనఁడు
    ఇముత్మిల నితతలోనఁ జాచి యేల తుడుచకొనేవు

   నెమత్మి నీచేసినచేనఁత నినేన్న తగిలను
చ. 2:    పడనఁత కెవవ్వెతకను బాగా లొసనఁగితవో

   వుడివోని నీపకిక్కట నునన్నది నేనఁడు
   అడరి తలనఁచకొని యటేట్టి వుమయనఁజూచేవు

  నడుమ నీవచిచ్చెనపణతమే నినన్నతటను
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ యవవ్వెతనఁ జేరి వురమెకిక్కతవో

   వోవల నీవురముపపై నునన్నది నేనఁడు
   ఆవధన ననేన్నలిత వనిన్నటకి మెచేచ్చెవు
   కావతచిన వనోదము కడు నినుమడితచె



రేక: 0811-4 రామకిగయ సత: 18-064
పలల్లవ:    ఆయ నాయ నీయమెత్మి లటతడనీవ

   నీయతత నీవఱనఁగవు నేనెపైనానఁ జెపేప్పును
చ. 1:    వతతులకే వచేచ్చెవు వాసులలల్ల నెరపేవు

  వతతముల చటూపనఁగ నాపాటదానవా
   మతతనాన నపప్పుట నామగనితో నవవ్వెవు
   యతతలేదే నీపగట యేమ చెపేప్పుదే

చ. 2:    పరతడల్లకనఁ జేరవు పొతుత్తి ల మాటడేవు
  సరసనఁ గటూచతడనఁగ నాసరిదానవా

   తరమానఁటననే వుతడి తేలితచేవు రమణుని
 తొరలినతతటలోనే దొరవయేతవా

చ. 3:     సలిగెల మెరసేవు సాట కిటట్టి పననఁగేవు
 అలమేలమతగను నాయతతదానవా

     కలసను ననున్న శ్రీ వతకటేశనఁడు నీవు మెచేచ్చె-
    వలమ నీకనఁ గారణ మేమెపైనానఁ గలదా



రేక: 0811-5 బౌళ సత: 18-065
పలల్లవ:    ఆపకేల సనన్న సేసే వతతటలోనెనే....

  నేపన నీసుదుద లక యగద్గీవటేట్టినా
చ. 1:   తొలిల్లటయలవాటన తొయతలి పలిచెనఁగాక

  యలల్లవార నుతడుట యఱనఁగనా
  చలల్లనఁగా నీవచిచ్చెనచనవు మెరసనఁగాక

   చిలల్లరనీసేనఁత గటట్టి సేయనఁగ నేరచ్చెనా
చ. 2:   యపప్పుటవలనతటానే యదురగా వచెచ్చెనఁగాక

 చొపప్పులతేత్తిసవతుల జూడవచెచ్చెనా
 కపేప్పుమగనఁడవుగాగా గానఁగిలితచకొనెనఁగాక

   తపప్పుకతడా నీమరాత్మిల దానఁచి పటట్టినేరచ్చెనా
చ. 3:     దోమతర మరనఁగతటా తటూరి ఇతత గటూడెనఁగాక

   నీమెపై నలమేలత్మితగ చెతదిన దతచెనా
    ఆముక శ్రీవతకటేశ ఆమానఁటాడెనఁ గాక నినున్న
     నేమెలల్ల నీయాతడల్ల మవుత నినన్న మొనన్న వనెనా



రేక: 0811-6 శతకరాభరణత సత: 18-066
పలల్లవ:    ఇటేట్టి పలిపతచవయాత ఇతదరమునఁ జూచేము

    గటట్టి సేసి మాముతదర కొతచక నీవతకను
చ. 1:     యేమనిచెపప్పు యతపనో ఇతత నీకనఁ జెలలచే

  నీమోముననఁ గళల నితడుకొనెను
   ఆముకొని చెలలతో నాడేవు యేకాతతల

  పేగమము నీకాపమనఁదనఁ బెరగనఁగనఁబోలను
చ. 2:      ఆనవా లేమ యతపనొ యపప్పుటని యాకె నీక

   ఆనుక పడికిలి గొపప్పుయి వునన్నది
  పానుపపపై నేనఁడిదేపనెపై కాచకవునాన్ననఁడవు

  తానకప వలపల తగలనఁగనఁబోలను
చ. 3:     ఆస యేమ వటట్టితపనో అలమేలమతగ నీక

 సేసవటట్టి కనాన్ననఁడప శ్రీవతకటేశ
     పోసరితచి మముత్మినఁ గటూడి పొతదు లపవ చెపేప్పువు

    లసి నీవుర మాపక లతకెలగా బోలను



రేక: 812-1 భపైరవ సత: 18-67
పలల్లవ:    చితత్తిగితచ నాగణము చెపప్పుత నీక

   బతత్తిసేసి నీక మనఁదతత్తిత నావయసు
చ. 1:    రారానఁపలదాననఁ గాను రాతగతడెదాననఁ గాను

   కోరి నీక మోహితచినకొమత్మిను నేను
 బీరము లడుకోను;   నీపేర చెవుల వతటేను

   నీరవలనఁ గరనఁగను నెమత్మిది నామనసు
చ. 2:    కచిచ్చెతపదాననఁ గాను కొసరేటదాననఁ గాను

    ఇచచ్చెకమే నీకనఁ జేసే యితతని నేను
    చెచెచ్చెర మతదమేళల సేయను నినున్ననఁ జూచితే

   పచిచ్చెమదన కళలనఁ బరగ నామొగము
చ. 3:    యరవులదాననఁ గాను యగద్గీపటేట్టిదాననఁ గాను

   మరిగిన యల మేలమతగను నేను
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   బెరసి నీకానఁగిటనే పరగ నాచనున్నల



రేక: 812-1 పాడి సత: 18-68
పలల్లవ:    ఎఱనఁగమా నీజాడ లితతక తొలిల్ల

  మెఱసిత వటట్టి యలమేలమతగతనము
చ. 1:   సరసమెతతాడేవ చవులతత చటూపేవ

  వరలేల చలేల్లవ వభునిమనఁద
   వరసక వచిచ్చెన వనితలలల్ల నుతడనఁగా

   దొరవపైత వతదరిలో తొయతలి నీవు
చ. 2:    నవువ్వెలతదానఁకా నవవ్వెవ నానఁట నెతతచటూచేవ

  రవవ్వెగానఁ బెననఁగనేలే రమణునితో
  జవవ్వెనపవడుకతో సవతులలల్ల నఁ జూడనఁగా

   వువవ్వెళటూల్లర నీవతని వుర మెకక్కకొతటవ
 చ .3:     వావులేమ చెపేప్పువ వడిగా నెటట్టి గటూడేవ

 యేవళపైనా శ్రీవతకటేశవ్వెరని
   సేవసేసి నేమెలల్ల సేసవటట్టి పతడాల్ల డనఁగా

 దేవరవల పటట్టిపదేవులవపైతవ



రేక: 0812-3రామకిగయ సత: 18-069
పలల్లవ:     చెపప్పువ నీసుదుద ల చెవులరా నేము వనేము

   వుపప్పుతలీ ల్లనఁ దమకము లలల్లములో మాకను
చ. 1:    వనెన్నలగాస మొగాన వడుక నీనవువ్వెలనే

  సనన్నలనే సతతోసాల చాలమతచని
    చెనున్న మర నీపత నీచేతకి లోనాయనా

   పనిన్న నేనఁడు నీతపము పనఁలియితచెనా
చ. 2:     చెకక్కలనఁ జెమటగారీ సిగద్గీల కనున్నలనఁ దేరీ

  తకక్కక నితడునఁగళల దపైవారీని
   చకక్కనినీపత నీక చనవులలల్ల నిచెచ్చెనా

   మకిక్కలి నీవువసిన మేలలల్ల నీడేరెనా
 చ .3:   మోవతేనె లటట్టిపడ ముతచినతీపలతోడ

   భావతచితే నీక మేననఁ బచిచ్చెదేరీని
    నీవల మేలమతగవు నెమత్మిది శ్రీవతకటేశనఁ -
    డవళ నినున్ననఁ గటూడెనా యడక వచేచ్చెసనా



రేక: 0812-4వరాళ సత: 18-070
పలల్లవ:    ఎదురకొతట వలప లిరమేల నితనికినఁ

   బొదిగితే సరిచేసి భోగములపై మతచెనే
చ. 1:     నతటన నాతనితో నే నవవ్వెతే నీవతదుకనఁగా

   గొతటరివపై పతనేల కొచిచ్చె చటూచేవ
   జతటల నిదదరివని జాజలనఁ గలవలనెపై

  పతటలపూజలపై కడునఁబకక్కటలీ ల్ల మేనను
చ. 2:      మకక్కవల పతకి నే మరి పాదాలొ తత్తితేను

  మొకక్కలన నాతనికి మొకక్కవచేచ్చెవ
   చికక్కనితామరలనునఁ జిగరలనఁ గటూడ పటట్టి

   వకక్కట గదిగచిచ్చెతే నోపనా యతనఁడు
చ. 3:     యలమ శ్రీవతకటేశ నిటట్టి నేనఁ గానఁగిలితచితే

  నులివచిచ్చెతోనేల చనున్నల నొతేత్తివ
   అలమేలమతగను నేనెపై నీవు భటూసతవపై

   కలసితేనఁ జెపప్పునఁగొత త్తై కతలపై నిలిచెనే



రేక: 0812-5నారాయణ సత: 18-071
పలల్లవ:   చెలరేనఁగి కొలవుల సేతువుగాక

   మలసి నీక తరమఱనఁగ లేమటకే
చ. 1:     అగద్గీలపమోమున నతనఁడు నీ మోము చటూచ

 సిగద్గీలవడకవ చెలియా
   వగద్గీళపనఁ దమకము వదచలీ ల్ల నీమనఁద

  తగిద్గీ నీవతదుకనఁగాను తలవతచనేనఁటకే
చ. 2:     మనసిచిచ్చె యపప్పుటని మాటల నీతో నాడ

 వనకతయతకవ వలనఁద
   ననుపననఁ జనున్నలపపై నగతానే చేయిచానఁచ

   పననఁగి నీవతతేసి బగియనఁగ నేనఁటకే
చ. 3:     ఆఱఢపై శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి నినున్ననఁ గానఁగిలితచ

  మఱకవ యినఁక నలమేలమతగా
  కాఱకమత్మినరతులనఁ గలస నినీన్నతనఁడు

  ఆఱితేరెనఁ బనులలల్ల నలయితచనేనఁటకే



రేక: 0812-6మాళవగళ సత: 18-072
పలల్లవ:    ఏమ చెపేప్పుది మోహము యతతోకాని

   కామని నితతట నిటట్టి కరణతచవయాత
చ. 1:      చెలి నినున్ననఁ జూచి చటూచి చిమత్మిరేనఁగీ నాసలను

   యలమనఁ బయతదనఁ జార టఱనఁగదు
   వలలేని మానఁటలలల్ల వడుకతో నాడనఁగాని

   లలినఁ బెదవమనఁది కెతపల దానఁచనేరదు
చ. 2:  మొగమెతత్తి చేతులతత్తి,  మొకిక్కలోలోనఁ జొకీక్క

   జిగినఁ చనఁనున్నల గానవచేచ్చెది యతచదు
   మగల సలవులను మకిక్కలి నవవ్వెనఁగాని

  చిగరమోవరసాల చితదేది దలనఁచదు
చ. 3:   తకక్కక కొలవుసేసేతమనే నిలిచనన్నది

  పకక్కన మెపైసనఁకల భావతచదు
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   అకక్కరతోనఁ గటూడనఁగాని అలయనఁగ నేరదు



రేక: 0813-1సాళతగనాట సత: 18-073
పలల్లవ:  సిగద్గీరిపతడిల్లకొడుక చెలలముతదరనెలల్ల

   యగెద్గీరనఁగక మెరస నిదివో యనుచ
చ. 1:    జతటతేరలమనఁద సతుల నీవును నెకిక్క

  యితటతట వదివది నేనఁగిరానఁగాను
  పతటలగోపకలలల్ల పదపదమేడ లకిక్క

    నతటననఁ జూచి సిగద్గీతో నవువ్వెల నవవ్వెర
చ. 2:  గొడుగలనీడను కోలపడిగెలతోడ

 యడనెడవాడల నోవనఁగిరానఁగాను
   మెడలతత్తి నీపొతదుల మెలనఁత లబుబ్బురమతది
  జడిగొని తోనఁగిచటూచి జాణతనాలడేర

చ. 3:  వరలదతడలలోన వతజామరలలోన
   యిరవపై దేవుళళ్ళ నీవు నేనఁగిరానఁగాను

   పరగ నల మేలత్మితగపతవ శ్రీవతకటేశ
   సొరిదినఁ ఋరసతుల చటూచి పొగడేర



రేక: 0813-2బౌళ సత: 18-074
పలల్లవ:   ఈకెనీ చటట్టిరికము లఱనఁగదుము

    మాక నీవు లోనఁగదురా మరనఁగ లితతేల
చ. 1:    కలవపూవుల వసి కపప్పురము మొవనఁజూపీ

  పొలనఁతకి నీ కెనన్నటపొతదులోకాని
    పలిచ మెలల్లనె నినున్ననఁ బేరకొని యతతలోనే

   పలకవయాత యేల పరాక సేసేవు
చ. 2:       సిగద్గీ గొతత చలిల్ల చలిల్ల సలవుల నవువ్వె నవవ్వె

  వగద్గీళతచనఁ జేనఁత లతతవడుకోకాని
   వగీద్గీనఁ దముత్మిలనక వరకే చేతసనన్నల

    యగద్గీలేదు చటూడవయాత యేల దానఁచేవు తమ
చ. 3:      చనున్న మొనల దానఁకితచి సారెక సేవల సేస

  యనన్ననఁడు గటూడితవో యితతకతొలిల్ల
    యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను

    ననున్ననఁ గటూడితని యతత నానఁటకము సేసేవు



రేక: 0813-3సామవరాళ సత: 18-075
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా బుజజగితచే వమయాత

    మతదమేళ మయత మరి నే మొకేక్కనయాత
చ. 1:    యడు వటట్టి కొని ననున్న యతతవడనఁబరచేవు

  వడుకతో నీమాటల వతటనయాత
    నీడకనఁ దసి నమన్న నిమరేవు నాచెకక్కల

   తోడనే యితదుక నే సతతోసితచకొతటనయాత
చ. 2:     సరస ననున్ననఁ బెటట్టి క చనున్న లతతపడికేవు

   గరిమ నీమనన్ననల గెపై కొతటనయాత
    వరల ముడిచి ననున్న వస నెతతలలితచేవు

  సరవులనిన్నటా నాక సమత్మితాయనయాత
చ. 3:     చనవచిచ్చె ననున్న నెతత సారెక గానఁగిలితచేవు

 నినుపరతులను తనిసితనయాత
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యల మేలత్మితగను

  మనసున నీపొతదుల మరిగితనయాత



రేక: 0813-4ధనాన్నసి సత: 18-076
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరి నేరప లతచే మతదు లోనను

    వువవ్వెళటూల్లరి మలో మక నొనగటూడె వలప
చ. 1:   చిముత్మినఁజూపలనునఁ జూచ సిగద్గీరిపతడిల్లకూనఁతుర

  నిమత్మిపతట వసేవు నీవాపను
   తమత్మిమోముల వతచేర దతడనునన్న పేరటాతడుల్ల

    సమత్మితతచి మలో మక చలివాస వలప
చ. 2:     కపప్పుళతచనఁ జెమటల కొతత్తి పతడిల్ల కూనఁతుర

  నెపప్పున మెయిసనఁకితచేవు నీవాపను
   వపప్పుగ మోముల చటూచే రటూడిగపవారల
    చెపప్పురాక మలో మక చిమత్మిరేనఁగె వలప

చ. 3:     మొకీక్క నలమేలమతగ ముదుద ల పతడిల్ల కూనఁతుర
  నెకోక్కని కానఁగిలితచేవు నీవాపను
   చొకక్కప శ్రీవతకటేశ చటాట్టి లలల్ల మెచేచ్చెర

    వుకక్కమరి మలో మక నుమత్మిగిలీ వలప



రేక: 0813-5ముఖరి సత: 18-077
పలల్లవ:      సారె సారె మనిన్నతచేవు చనువు లిచేచ్చెవు నాక

   యరీత నీసతులలో నెవవ్వెరినఁ బోలదును
చ. 1:    చకెక్కరమానఁటలడి సాదితచ నినున్న నాప

   మకిక్కలి సేవల సేసి మెపప్పుతచను
  చికక్కనిచనున్నల చటూప చితత్తిమెలల్ల నఁగరగితచ

    ఇకక్కడ ననున్ననఁ జెనకే వమబానఁత నేను
చ. 2:     సనన్నలనే మోవచటూప చవుల రేనఁచ నాప

  వనెన్నలగా నవువ్వెనవవ్వె వలపతచను
    కనున్నల మొకక్కల మొకిక్క కళలలల్ల నఁ బుటచ్చెతచ
    ఇనిన్నటా ననున్ననఁ బొగడే వతతదాన నేను

చ. 3:    ఆయములతట నినున్న నలమేలమతగ యాప
  చాయల నీవురమెకిక్క జటట్టిగొనును

    పాయకతడు నినేన్నపొదుద బతత్తితో శ్రీ వతకటేశ
   యయడ ననేన్నలితవ యితవపైత నేను



రేక: 0813-6మతగళకౌశిక సత: 18-078
పలల్లవ:     నేరపరివ నీవపైతే నెలనఁతపై తే ముదదరాల

   పేరననఁ బలిచి నీవ పననఁగనఁగరాదా
చ. 1:    చినన్నదిగనక యితత సిగద్గీతోడ నునన్నది

  అనిన్నటా రటట్టిడివ మాటాడితచరాదా
    తనున్ననఁదానె నీపపై పేగమ దానఁచకొని వునన్నది

  సనన్నలనే నీమోవ చవచటూపరాదా
చ. 2:   జవరాలగనక ఆసలనఁ బొతచకవునన్నది

 నవకపజాణవు నవవ్వెతచరాదా
   వవరితచి బతత్తి వలల్లవరి సేయకనన్నది

  చివురకెతగేల చానఁచి చిమత్మిరేనఁచరాదా
చ. 3:   కొమరెగనక కడుగటట్టి నఁతోడ నునన్నది

   నెమకి దిటట్టివు మేల నెరపరాదా
   అమర శ్రీవతకటేశ అతడ వాయకనన్నది

  సమరత నిటాల్ల నే చనవయతరాదా



రేక: 0814-1దేవగాతధరి సత: 18-079
పలల్లవ:    పొలనఁతీ నీనటనల పొగడ నలవగాదు

  నిలవున వలపల నివవ్వెటలల్లనఁజేయునే
చ. 1:   కతదువపై ననీమాటల కపప్పురపబేతటల్ల

   పొతదుల నీపతకి దపప్పుల దరచ్చెనే
 అతదిననీసొలప మోహములకలగలవు

   సతదడితచ యతనికి సతతోసము రేనఁచనే
చ. 2:  సటూటయపైననీచటూపల సొతపగనఁదరితీపల

   గానఁటయపై యతనికి నకక్కర దరచ్చెనే
  కూటపనీనవువ్వెల గదిగచిచ్చెన పవువ్వెల

  పాటతచి యతనిమతనఁ బరిమళతచనే
చ. 3:  మతనపనఁజెనకల మాణకపమనుకల

  చెతతల నీసొముత్మిలపై సితగారితచకనే
   యితతలోనె శ్రీ వతకటేశనఁడు నినిన్నదకూడె

   వతతలగ నీరతుల వడుక వుటట్టితచనే



రేక: 0814-2భటూపాళత సత: 18-080
పలల్లవ:    చితత్తిగితతువు రావయాత చిలల్లరపరాక మాని

   హతత్తి తారకాణవచచ్చె నపప్పుడే నీక
చ. 1:    చిగరాక మోవమనఁదనఁ జెలి యడేమానఁటల

  మగలనఁ దేనెలకతటే మతచనఁదపల
  జిగిమతచ నీతోడనఁ జేసేటచెలముల

 చిగరనఁగతడెలకతటనఁ జికిక్కతచేబతదనల
చ. 2:  తమత్మిరేకనఁగనున్నలలోనఁ దళకనేచటూపల

 తుమత్మిదపనఁజలకతటేనఁ దటూరిపారను
 వుమత్మిగిలనఁబయతదలో నుతడేటకచముల

   నిమత్మిపతడుల్ల కతటేను నీకనఁ గానుకలౌను
చ. 3:   లతలచేతుల చానఁచి లచేటకానఁగిలి

  రతనఁ బెతడిల్లచవకకతటే రమతమెపైనది
   యితవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ నీమోహపనఁ

  సతకతటే నెకక్కడు జాణతనాల



రేక: 0814-3గళ సత: 18-081
పలల్లవ:    నావానఁడనేయతటా నమత్మితచేవు ననున్న నేనఁడు

   చేవల నినాన్నప చటూచి సిగద్గీవడేనేలయాత
చ. 1:     మతతనాన నీవు నేను మాటలడుకొనన్న వలల్ల

  ఇతతలోనె యాప వనుటటల్లయాత
   వతతలపైననా మటట్టిల వలనఁ బెటట్టి కొతటవ

   వతతుల నాప చేతకి వచచ్చెటటల్లయాత
చ. 2:     పొతదుగా నీవును నేనునఁ బటూసుకొనన్న పరిమళనఁ

   మతదముగా నాపమేన నతట టటల్లయాత
  కితదట మాయితట నారగితచినకూరలచవుల

   మతదలితచి యాప చెపీప్పు మరత్మిమేనఁటదయాత
చ. 3:   చెలరేనఁగి నీరతులనఁ జేసిననానేరప్పులక

   నలవతక నాప నినున్న నగటటల్లయాత
   యలమ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁగటూడితవ

   మెలపన నినున్న నాప మెచచ్చెటటల్లయాత



రేక: 0814-4సామతతత సత: 18-082
పలల్లవ:   ఆతనినఁజూపవ మాక నదతతచకక్కనివానఁడొ

   ఆతఱి నినున్ననఁ గలసినతతటజాణనఁ డెవవ్వెనఁడె
చ. 1:   జకక్కవచనున్నలమనఁద చతదోబ్రాదయము లయ

  చకక్కల నీమోవమనఁదనఁ జూపటట్టిను
   మకిక్కలి శిరసుమనఁద మేఘముల గారకొనె

   యకక్కడనుతడి వచేచ్చెవ యవవ్వెనఁడే నీమగనఁడు
చ. 2:     సరినఁ గనున్న కలవల సతధతకాలము వచెచ్చె

   అరిది సతపతగముకక్కత దాయిట రేనఁగె
   తొరిగి చకక్కమనఁదనఁ దొలకరితచెనఁ జెమట
   యిరవపై యేడనుతటవ యవవ్వెనఁడే నీమగనఁడు

చ. 3:     నాటకొని సలవుల నవువ్వెల వనెన్నల గాస
 తేటలచటూపలనే తలల్లవారెను
  మేటశ్రీవతకటాదిద్రి దేవునఁడనఁటా నీవు

   యేట వటట్టి కతడెనాతనఁ డెవవ్వెనఁడే నీమగనఁడు



రేక: 0814-5వరాళ సత: 18-083
పలల్లవ:    ఇతతలో వచేచ్చెసిత నీకెభావమద చటూడు

  ఇతత గోడపపైరటూపే యరటూపనుచను
చ. 1:   జిగిమతచనీరటూప చితత్తిరవులోనఁ జూచి

   నగ నితత తనతోను నవవ్వెతవతటా
   మొగము చటూచేవతటా ముచచ్చెటతోనఁ దలవతచ

  చిగరమోవ చటూచి సిగద్గీవడును
చ. 2:     చేరి మాటలడెనతటా జెపప్పు నీకనఁ బద్రియముల

   కోరికతో దతడనుతడి కొలవు నేను
    సారెకనఁ బానుపపపైకి సనన్నల నేసి పలచ

   నేరపతోనఁ దములము నినన్నటట్టి యడుగను
చ. 3:     నివవ్వెర గెపైతవతటా నినున్ననఁ గొనగోర నతట

  పవవ్వెళతచమని చేతనఁ బటట్టినఁబటూనును
    నివవ్వెటలల్ల నతతలోనె నీవ వచిచ్చె కూడితవ
   యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి వోలలడును



రేక: 0814-6ఆహిరి సత: 18-084
పలల్లవ:  మరతతతగములలోన మరనఁగేనఁటకి

    శిరసు వతచి మొకేక్కను చెపప్పురే యాతనికి
చ. 1:    తమ యేలరేనఁచినే తరితీపేల సేసనే

  సముకాన నునన్నదాననఁ జనవరిని
   కొమరె వయసుదాననఁ గదురకొనె వలప

   చెమటల మేననితడెనఁ జెపప్పురే యాతనికి
చ. 2:    సలవనేల నవవ్వెనే సిగద్గీలేల నెరపీనే

  చెలిమ చేసినదాన సేవచేసేను
   నలగడ నివవ్వెరగెపై నామనసు తనకె

   సలవు సేసితనని చెపప్పురే యాతనికి
చ. 3:    సనన్నలేల సేసనే చనున్నలేల పసికీనే

  వునన్నతనఁ దనకానఁగిట కనన్నదానను
     యినిన్నటా శ్రీ వతకటాశనఁ డితత లోనఁదా ననున్ననేల

  చెనన్నగనాసతతోసము చెపప్పురే యాతనికి



రేక: 0815-1గతడకిగయ సత: 18-085
పలల్లవ:    ఏల సిగద్గీవడేవు ఇతదరమునఁ జూచేమని

 చాలవలచేవలప చలిల్లతచకోవయాత
చ. 1:    చేకొని వడెము చేతకిచిచ్చె జవరాల

 ఆకమడిచియతనఁజూచ నతదుకోవయాత
    మేకొని గతదము నీమేననఁ బటూసేనతటా వచెచ్చె

  యకడ నాటట్టి పూయితచకొనవయాత
చ. 2:    చేరి పవువ్వెలసరల చేతనఁబటట్టి క వునున్నది

  కోరా యటట్టి ముడుపతచకొనవయాత
 గారవాననఁ బాదాలొతత్తినఁగడువడుకపడని

   పూరాడితచి పాదాల నీ వతత్తితచకొనవయాత
చ. 3:   పలిచి నీగరిడలోనఁబెననఁగేననఁటా నునన్నది

   చెలనఁగి యాపతో సాము నేయవయాత
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

   సొలస నాప నినున్న సొలయితచకోవయాత



రేక: 0815-2దేసాళత సత: 18-086
పలల్లవ:   తపప్పుతచకొనరాదు తలనఁగా రాదు

   చెపప్పుత నిటట్టి మనిన్నతచి చితాత్తి ననఁబెటట్టి మ
చ. 1:     నాతలనఁపకొడి సాగి నతట నతటననఁ దగెవతటది

  ఆతలనీతల నీమెపై నలల్ల కనన్నదా
  కాతరపనాచటూప గబబ్బు తుమత్మిదవతటది

  గాతల నీయతదే గటూనఁడుగానఁబెటట్టి కనన్నది
చ. 2:    వడుక నాయాస ఇది వనఁటమెకమువతటది

  కూడి నీపాదాలనఁ దగలకనన్నది
  వోడక నావలప నీవళల్లనీడవతటది
   వడక నీవతటవతట వసనఁ బాయకనన్నది

చ. 3:    దానఁగక నాచనున్నలివ తమత్మి మొగద్గీలవతటది
  కానఁగిటలో నీకనఁబటూజెపై కాచకనన్నది

    చేనఁగదేర నేలితవ శ్రీ వతకటేశ ననున్న
  మానఁగిననామోవతేనె మతచివతదపై వునన్నది



రేక: 0815-3మాళవగళ సత: 18-087
పలల్లవ:   లలనల సనఁతలోని లబగానఁడవు

  తలనఁచనితలనఁపల దపైలవారె నిపడు
చ. 1:   వడుకతో నీవాపపపై వసినపూవులచెతడుల్ల

  తోడువచిచ్చె నిలచనన్నతొయతలినఁ దానఁకె
  కూడానఁబటట్టి యిదదరిని గొబుబ్బుననఁబెతడాల్ల డవయత

   యడనే నీబేర మొకటనుమడి యాయను
చ. 2:    చెలరేనఁగి యాపమనఁదనఁ జిమత్మినటట్టి పనీన్నర

  మెలపననఁ జెలికతపైమనఁదనఁ నితడెను
  కలసి నీవదదరినినఁ గానఁగిలితచకొనవయత
    వలప లినుమడితచి వడిడ వచెచ్చె నీకను

చ. 3:   పకక్కటలల్ల నీవాపపపైనఁ బెటట్టినలవతటసేస
  పకక్కన నటూడిగపతపపైనఁ జితదను

     యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ
   మొకక్కలన నీమేల ముయతడ నానఁగాయను



రేక: 0815-4భపైరవ సత: 18-088
పలల్లవ:   అనిన్నటా నెరజాణనఁడెపైననాయకనఁడు తాను

   సనన్నల చాయలనఁ దానే సరిచటూడుమనవ
చ. 1:    మనసులోని వలప మాటలలోనే తోనఁచ

   తనువుపపై వడుకల తమయపై రేనఁగ
   కనుచటూపలలో యాస కడనఁగ జాగరములపై

   తనక నేనఁ జెపప్పునేల తలనఁచకొమత్మినవ
చ. 2:   మొలచినసిగద్గీల ముసిముసినవువ్వెల లౌను

   నెలకొనన్నతలపోనఁ త నిటటూట్టిరప్పు లగను
    చెలనఁ గి యడమాటల చిగిరితచనఁ గోరికలపై

  తలకితచి నాభావము తలసుకోమత్మినవ
చ. 3:    చిపప్పులనఁ గళలతేట చితదు మోవతేనియలపై

  చెపప్పురాని సతతోసము చెమటలౌను
     యిపప్పుడె ననేన్నలినానఁ డు ఇద శ్రీవతకటేశనఁ డు

  యొపప్పుటకి నిదేమాట యరనఁగకొమత్మినవ



రేక: 0815-5నాట సత: 18-089
పలల్లవ:    ఊరకే గటట్టి తోడ నుతదువు గాక

   మేరమరి ఇతత మతదమేళ మేనఁటకే
చ. 1:     వరొకతమనఁ దనఁ బెటట్టి వభునఁడు నవవ్వెనతదుక

    సారె సారె నీ వల జతకితచేవ
   చేరి నీరతసుదుద ల చెలలతోనఁ జెపప్పుతేను

   గీరచ గోర నీవతత గిలిగితచేవ
చ. 2:    నెటట్టిన నెవవ్వెతసొమోత్మి నీమేననఁ బెటట్టినతదుక

   ఇటట్టి వానఁడిచటూపల నీవల చటూచేవ
  జటట్టిగొని పదవులసననన్నలనే తటట్టితేను

   గటట్టిగానఁ బెదవ యేల గతటనేసేవ
చ. 3:    కాతతల చటూడనఁ గ నినున్ననఁగానఁగిలితచకొనన్నతదుక

  చెతతనుతడి నీవల సిగద్గీపడేవ
    ఇతతలో శ్రీవతకటేశనఁ డేకతాన నినున్ననఁ గటూడె

   పతతమున నీవనఁత పచిచ్చె సేసేవ



రేక: 0815-6  తలనఁగనఁ గాతబోది సత: 18-090
పలల్లవ:   చకక్కనిదానవు నీవు జవరాలను

   మకక్కవ నీపపైనఁ చేయక మానవచచ్చెనా
చ. 1:    కనున్నలనఁ జూచినచటూప గతడుతుమత్మిదల పూనఁవు

   సనన్నల నవవ్వెన నవువ్వె జాజిపవువ్వె
    పనిన్న నీమోములో సిగద్గీ వనెన్నల తేటనిగద్గీ

  వనెన్నలనీరమణునఁడు వలచ టేమరదే
చ. 2:    మలయ నీ పలకల మరనతపచిలకల

  కలికికొపప్పుజార మేఘవునఁ దర
  నిలవునఁ జకక్కనఁదనము నితడుజవవ్వెనవనము

    బలిమ నాతనఁడు నీక భద్రిమయు టేమరదే
చ. 3:   వానఁ డిగోరిచెనకల వజాబ్రాలమనుకల

   పోనఁడిమ నీకెమోత్మివ పొగరనఁ గావ
    నేనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న నితతలోనె కూడె
   నానఁడే యతనఁడు నీక ననుపటేమరిదే



రేక: 0816-1దేశక సత: 18-091
పలల్లవ:    ఎలయితచ సారెక నినెన్నవవ్వెతో కాని

  వలపల చలీ ల్లని వాడుదేరిచని
చ. 1:      కలవల వసి సత గకక్కన నీవు చటూచితే

  మొలకసనన్నలనే మోవ చటూపీని
  అలరి చదురతగములడేపరాకన నుతటే

   యలనఁ గెతత్తి పాటపాడి యచచ్చెరితచని
చ. 2:     యితత చనున్నల నినొన్నతత్తి ఇవవ్వెలిమోము నీవపైతే

   అతతలోనే కనున్నల నీకట మొకీక్కని
    పతతాననఁ బానుపమనఁ దనఁ బవవ్వెళతచి నీవుతడితే

   చెతతనుతడి యరకల సేయుచ నవవ్వెని
చ. 3:    నిమత్మిపతడు గానుకిచిచ్చె నీవు చేతనుతదికొతటే

  కముత్మిక నినిన్నతతలోనే కానఁగిలితచని
    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నే నల మేలమతగను
    కమత్మిర ననునఁ గటూడితే కతదువ చెపీప్పుని



రేక: 0816-2ధనాన్నశి సత: 18-092
పలల్లవ:      ఇతతులచేనఁ తక లోనే యపప్పుడును మగవానఁ డు

  యితతేసిపతతాల మాతో నేలడేవయాత
చ. 1:     కనున్నలనఁ జూచినయాస కానఁగిటకినఁ బెననఁ గితచ

   సనన్నల సేసినయాస సతగడినఁ బెటట్టి
  చనున్నలసనఁకినయాస సమరత కొనగటూరచ్చె

   యినేన్నసి మాతో నేరా లేలడేవయాత
చ. 2:    మాటలడితచిన యాస మరత్మిముల గరనఁగితచ

   చోటచిచ్చెన యాస రతనఁ జొకిక్కతచను
     నాటతచిన గోరి యాస ననుపల వడరేనఁ చ
   యటన నీయాచారాల యతత చెపేప్పువయాత

చ. 3:     సరసమాడిన యాస జతట లపప్పుడే సేయు
    సరగ నవవ్వెన యాస చవుల రేనఁచ

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   యరవుల వడమాయ లేల సేసేవయాత



రేక: 0816-3లలిత సత: 18-093
పలల్లవ:    నీయతదు నేమెపైనా నెరసు లతచితమా

  చేయతత్తి మొకిక్కతేనేల సిగద్గీపడేవు
చ. 1:   మతతనాన నిదదరము మాటలడుకొతటేను

   అతతలోనఁ బెటట్టి కొనేవు ఆనల నీవు
    సతతోసాన నీమోము సారె సారెనఁ జూచితేను

  యతతకెతత నీవల యగద్గీపటేట్టివు
చ. 2:    జవవ్వెనులము మాలోనే సనన్నల సేసుకొతటేను

   యివవ్వెల సుదుద ల మముత్మి నేలడిగేవు
   వువవ్వెళటూల్లర నీమేనతట వడిగాల సేసితేను

   చవవ్వెన నీవతత మాక సదనిచేచ్చెవు
చ. 3:    కొమత్మిల నితదరిని కొలవుకనఁ బలిచితే

    కమత్మి యతత మముత్మి నిటద కానఁగిలితచేవు
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యనసిత వనిన్నటాను
   తమత్మిలగా మముత్మి నేమ తలపవచేచ్చెవు



రేక: 0816-4రామకిగయ సత: 18-094
పలల్లవ:    పడనఁతులనఁ గతటేనే పటట్టిలేవు తమకము

  నడుమతతగపచెలల నవవ్వెరా నినున్నను
చ. 1:    చలల్ల వదమాట లడి సతగడినే గటూచతడి

   చిలల్లరచేనఁ తల సేసి చెకక్కనొకేక్కవు
   యలల్లవారిలోన ననున్న నేల సిగద్గీవరచేవు

  కొలల్లలగ యేకతాననఁ గటూడనఁగరాదా
చ. 2:       పగటన నగి నీ వాదము నామనఁ ద వసి

   మొగము చటూచి ననున్న మొకక్కమనేవు
    నిగిడి నినిన్నతతలోనే నీవల పచిచ్చె సేసేవు

  వగటేల మాయితటకి వచేచ్చెయరాదా
చ. 3:    చనున్నలపపైనఁ జేయివసి సరగననఁ కానఁగిలితచి

   కనున్నలనఁ జొకిక్కతచి మోవ గతటసేసేవు
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేల చిమత్మిరేనఁ చేవు
   మనిన్నతచిత వటాల్ల నే నెతమది నుతడరాదా



రేక: 0816-5కాతబోదిసత: 18-095
పలల్లవ:    ముదదరాలవపై తేనేమ మోహము చటూపనఁగవదాద

  కొదిదమర పతవదదనఁ గటూచతడవ
చ. 1:    చెకక్కచేయేల పటేట్టివ సిగద్గీలేల నెరపేవ

 చికక్కనిచెమటలేల చితదేవ
    నికిక్కచటూచి రమణునఁ డు నిమత్మిపతడు చేతకిచచ్చె
  మకక్కవతో నతదుకొని మాడలడవ

చ. 2:   దపప్పులనఁ బొరలేవలే తలవతచకొననేలే
  ముపప్పురి నీగబబ్బులేల మటూసిదానఁచవ

     కపప్పురమునఁ మోవనఁ జూప కాతతునఁడు నినున్న లలితచ
   వపప్పుగనఁ జేకొని నీవ నుపచరితచవ

చ. 3:    నీవ వదలగనేలే నివవ్వెరగ చటూపనేలే
 కావకనున్నలకేల కడుబొకేక్కవ

    యవల శ్రీవతకటేశ డితతలోనె నినున్న గటూడె
  వవగ నీపగయముల వలయితచవ



రేక: 0816-6నాదరామకిగయ సత: 18-096
పలల్లవ:    ఔనయత తగవు నేనఁడటట్టిద కాదా

   మోనముతోడుత నీక మొకక్క మొకేక్కను
చ. 1:     చెకక్కనొకిక్క జవరాల చేరి నినున్న వనఁడుకొని

   వుకక్కమరి గబబ్బుల నినొన్నరయనఁ గాను
   యికక్కవలనఁ దొలత నినేన్నమని తటట్టినోకాని

  పకక్కన నితతటలోనే పతతమచెచ్చెను
చ. 2:      కమత్మిటనఁ గానఁగిట నితచి కడు నినున్న లలితచి

  సమత్మిత మోవతేనెల చవచటూపతా
     యిముత్మిలనఁ దొలత నినున్న యేమ సేనెనో కాని
   ముమాత్మిటకి నీకనఁ బద్రియముల చెపప్పును

చ. 3:     తమకితచి నినున్ననఁ గటూడి తముత్మిలనక నోరొగిద్గీ
    పగమదాననఁ దురము నీపపై నొరగనఁ గా

   అమర శ్రీవతకటేశ యతతలో ననేన్నలితవ
    సమమోహలని యాప సారె సారె మెచెచ్చెను



రేక: 0817-1ముఖరి సత: 18-097
పలల్లవ:      తానే యఱనఁగనఁ గాక దతడనునాన్ననఁ డు వభునఁడు

   యనేరప లీకత లేమని చెపప్పుదునే
చ. 1:  చితత్తిములోపలిసిగద్గీ చెపప్పురాదు

  బతత్తితోడి తలపోనఁత భావతచరాదు
   గతత్తిప గబబ్బులవుబుబ్బు గరి లేదు
   యితత్తిల నోచెలలల యేమని చెపప్పుదునే

చ. 2:  వాడికనాకోరిక వశగాదు
  వడుకక నెతతపైనాను వలలేదు

  వోడక నాతమకము వోరవరాదు
   యడనె నాయడియాస లేమని చెపప్పుదునే

చ. 3:    తొటట్టి కనన్న జవవ్వెనము దొబబ్బుతేనఁ బోదు
 చటట్టి కనన్ననావలప చటూపరాదు

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె
   యటట్టినెదిట సతతోస మేమని చెపప్పుదునే



రేక: 0817-2శ్రీరాగత సత: 18-098
పలల్లవ:   అతగనా నీవును మాటలడుకోరయాత

   చెతగటనునన్న చెలల నేసేవని యేదయాత
చ. 1:    వలప లినుమడితచె వాడికె లదిరితచె

   చెలికి నీక వావుల చిగిరితచెను
   తలనఁపల దపైవారె తమకముల సతదితచె

   యలమ సుదుద ల మముత్మి నేమడిగేవయాత
చ. 2:    కొనచటూపల గదిస కోరిక లలల్ల లొనె

   మన లిదదరివని మరత్మిము లతట
    ననుపల సరిదానఁ కె నవువ్వెల వయతములతద

  యనలేనివచారము లినఁక నేనఁటకయాత
చ. 3:      మోవు లొకక్కమరె మానఁగె మోహము లొతడొతట ముటట్టి

   భావతచ సమరతుల బతతకి వచెచ్చె
    శ్రీవతకటేశ యితతనఁ జేకొని కూడిత వటట్టి

   యవళ నీసతతోసము లతత చపేవయాత



రేక: 0817-3లలిత సత: 18-099
పలల్లవ:   ఇటవల నుతడవదాద యిదదరిపొతదు

   తటకన నీడేరెనఁ దనక నాకిపడి
చ. 1:    నేరప గలిగితేను నేసత్తిము లొనగటూడు

   మేరతోనే వుతడితేను మతచ వడుక
  వోరచకొతటేను వదిదకౌను సరసము
   తారకాణలయ నాకనఁ దనక నేనఁడిపడు

చ. 2:    చనవుల నెరపతేనఁ జవులవుటట్టి నఁ గానఁపరము
  ననువుల జరిపతే నవువ్వెలరేనఁగ

   చెనకల బలిసితే సిగద్గీల మొదలౌను
    మనసుల సరిదానఁ కెనఁ దనక నాకిపడు

చ. 3:    అతటముటట్టి పననఁగితే నాయముల గరనఁగను
  జతటవాయకతడితేను సతమౌ మేల

    ఇతటలోన శ్రీవతకటేశనఁడు తా ననున్ననఁ గటూడె
   దతటతనా లపప్పుతలల్లనఁ దనక నాకిపడు



రేక: 0817-4భపైరవ సత: 18-100
పలల్లవ:      పడనఁత నెపప్పుడు నీవు పాయనివానఁ డవ కాక

    నిడి సాగిల నీపక నీమనఁ దిచితత
చ. 1:   నెలనఁతకొపప్పుపపై నవ నీవువటట్టినసేసల

 తలనఁచకనన్నది నీతగబాసల
    వలపలలో నునన్నది వడి నడి యాసల

   యలమ నీవతదుతడినా నినఁకనేల చితత
చ. 2:   చనున్నలపపైనే వునన్నవ చకక్కనినీరేకల

 సనన్నల నవవ్వెనవువ్వెలసమజోకల
   కనున్నలదుట నునన్నవ గకక్కన నీరాకల

    మనిన్నత చెపప్పుడు వచిచ్చెనా మరియేల చితత
చ. 3:    కూడినకానఁగిట మతచె గరతపైననీ పొతదుల

  వాడికెమోవతేనెల వచెచ్చె వతదుల
    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలిత వకె నిటట్టి
    జోడుగా ఫలితచె నీకనఁ జూపనేల చితత



రేక: 0817-5ముఖరి సత: 18-101
పలల్లవ:   చేయివటట్టి తయతనేలే చెలలల

    యయడనే వునన్నవానఁ డు యేలకొనీనఁ గాక
చ. 1:   సరసమాడెడువానఁడు సతగాతము సేయనఁడా

  మరిగినవానఁడు ననున్న మనిన్నతచనఁడా
  వరసకవచేచ్చెవానఁడు వలపల చలల్లనఁడా

  వరవఱనఁగక యేల వగిరితచేరే
చ. 2:   చనవులిచిచ్చెనవానఁడు సతగడి గటూచతడనఁడా

 మనసరినఁగినవాడునఁ మాటలడనఁడా
   కనునఁగొనన్నవానఁడు యినఁకనఁ గానఁగిలితచకొననఁ డా

   తనివనఁ బొతదక యేల తమకితచేరే
చ. 3:    కూడిమాడినవానఁడు గటట్టి నాకనఁ జెపప్పునఁడా

 వాడికెకిక్కనవానఁడు నావసమేకానఁడా
    యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల

    జాడదలియక యతత సారెనఁ బెననఁ గేరే



రేక: 0817-6శదద్ధవసతతత సత: 18-102
పలల్లవ:     ఏమ సేతుమయత నినున్న నేమటా గెలవరాదు

   ఆముకొననఁ జనవచిచ్చె యాసల రేచేవు
చ. 1:    పననఁగితే బెళకి తపప్పుతచకొననఁ జూచేవు

  చెనకితేనఁ దలవతచి సిగద్గీపడేవు
    మొనసి సనన్న నేసితే మటూతుల గిరిపేవు
   ననుప నటతచితేను నవువ్వెల నవవ్వెవు

చ. 2:    నుడిగితే నెతతయినానఁ బొడవుల సటూపేవు
  తడవతే రాచపతతాల మరేవు

    బడివాయకతడనఁ గానే బాస లడుగ వచేచ్చెవు
   వడివటట్టితే జలధి నెడము గొనేవు

చ. 3:     పొతచి మోము చటూచితే పొతదులే బోధితచేవు
   అతచల మొకిక్కతేనే వయాతళ చటూపేవు

    మతచితనాలనే ననున్న మనిన్నతచిత వట కూడి
   ముతచి శ్రీవతకటేశనఁడ మోవ లతచమచేచ్చెవు



రేక: 0818-1పాడి సత: 18-103
పలల్లవ:   ఎతతనోము నోనఁచితనో యేమచెపేప్పుది

   మతతుకెకక్క నితకా చితత మనిన్నతచేవుగాక
చ. 1:    మేకొని నీ వాడేటమేలముల కావా

   లకలపై నామోముననఁ గళల రేనఁచేవ
  జోకతోడ నీతోడిచటట్టిరికమే కాదా

  యేకాలమును నినున్న నెడయనియతనిది
చ. 2:     ననుపన నీవు నాతో నవవ్వెననవువ్వెలే కావా

 తనివదరకతడానఁ దలపతచేవ
     పననఁగి కొపప్పుపపై నీవు పటట్టిన సేసలే కావా
   యనసి నీకానఁగిటలో నితతకనఁ దచిచ్చెనవ

చ. 3:     చనున్నలపపై నీవు చేయిచానఁచిన రతులే కావా
  పనిన్నన వలపలపై పాదుకొనన్నవ

    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
  కనున్నలచటూపలేకావా కామతచనఁ జేసినవ



రేక: 0818-2గళ సత: 18-104
పలల్లవ:   ఊరకే వఱఱ్ఱైవనఁగేవు వువదలలోననెలల్ల

   యరీత నుతడితేను నాయడుదానవపై తవా
చ. 1:   పతతముతో బగిసితే పగటదానవపైతవా

  సతతసుదుద ల చెపప్పుతే జాణవపైతవా
   బతతనఁ గటూచతడితేనే పటట్టిపదేవ వపైతవా

   వతతుతోడ వలపతచవలనఁ గాక వభుని
చ. 2:    సారె సారె నవవ్వెతేనే చనవరివపైతవా

   తోరపనఁ గొపప్పు వటట్టితే దొరవపైతవా
   చేరి యతటకొతటేనే చేనఁతలడి వపైతవా

    దారకాన దకక్కనఁ గొననఁదగనఁ గాక పతని
చ. 3:     పననఁగి దతడనఁ గటూచతటే పతడిల్లకూనఁతుర వపైతవా

  పనుల సేసితే నేరవరివపైతవా
   యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననిన్నతదుక, నీవు

   చెనకి మెచేచ్చెది మతచిదిగాక ఇతనిని



రేక: 0818-3హితదోళవసతతత సత: 18-105
పలల్లవ:   ఏమని చెపప్పుదునే వనఁడెమెత్మికానఁడు

  చేముటట్టి వనఁడుకొనీనే చెలిమకానఁడు
చ. 1:  చలపాదిసరసాల జాజరకానఁడు

  వలపల చలీ ల్లనఁ బెకక్కవలపకానఁడు
  తలనఁపతచనఁ దనపొతదు దాయగానఁడు
   వలయితచ ననున్న నితత వడుకకానఁడు

చ. 2:   బచచ్చెన పరాకల పతతగానఁడు
  కొచిచ్చెకొచిచ్చె చెనకీని కోడెకానఁడు

  అచచ్చెగా నాసరలతట నాసదకానఁడు
  యిచచ్చెటనే కాచకనాన్ననఁ డెలయితపకానఁడు

చ. 3:   వదదనుతడే యలయితచ వనెన్నకానఁడు
  ఆదుద కొనీనఁ గానఁగిట నతదగానఁడు

  వదిదకెపై శ్రీవతకటేశనఁ డుబబ్బురికానఁడు
  పదదరికప లబాల బేరగానఁడు



రేక: 0818-4భపైరవ సత: 18-106
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు చితత్తిగితచేవో యేగత మనిన్నతచేవో

  వపప్పున సేసిత నుడివోనివయసు
చ. 1:     పతతమాడి వలచిత పపైకొని నే నీక

   సతతోసాననఁ బొగడిత సారెక నినున్న
   చితతదర మొకిక్కత చెలగనఁ నీపాదాలపపై

     ఇతతకతటే మరి నే నేమ సేతు నినఁకను
చ. 2:   సనన్నలనే చవగొతట సరసపనీమోవ

    కనున్నల ను సొలసిత గకక్కన నినున్న
 చనున్నమొనల నొతత్తిత   సతగడికి వచిచ్చె నీమెపై

   యనిన్నకల నెరవరె నేమసేతు నినఁకను
చ. 3:      వరల సేస వటట్టిత వడుక నీకొపప్పుమనఁ ద

   నిరతమెపైనఁ గానఁగిట నితచిత నినున్న
  సిరల ననేన్నలితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర

   యిరవపైత నటూడిగాన కేమసేతు నినఁకను



రేక: 0818-5నాగగాతధరి సత: 18-107
పలల్లవ:   మేలక మేలేకాక మకక్కటమేటా

  కోలముతదపై మనఁద గటట్టి సేయనేల
చ. 1:     పచిచ్చెగా మగవ నీతోనఁ బలకనఁ గాను

   అచచ్చెగా నటూనఁకొతదు గాక అలయనేల
    ముచచ్చెట నాప నీక మొకక్కనఁ గాను

  యిచచ్చెగితచకొతటగాక యినఁక సిగద్గీలేల
చ. 2:     ననుపన నాకె నీతో నవవ్వెనఁ గాను

  చనువు లిచచ్చెటగాక జాగలేల
   వనయముతో నినున్న వనఁడుకోనఁ గాను

  యనుయుటగాక మరి యలయితపలేల
చ. 3:    పగయమున నీతో నాప పననఁగనఁగాను

  దయతోనఁ గటూడుటగాక తాలిములేల
   కిగయతోనఁ గానఁగలితచనఁగా శ్రీ వతకటేశ
  నయమే మతచిదిగాక నాలితనములేల



రేక: 0818-6నాదరామకిగయ సత: 18-108
పలల్లవ:    నెలనఁత చకక్కనఁదనమే నితడుబతడారము నీకనఁ

  గలిగెనఁ గనుకలక్ష్మి కాతతునఁడవపైతవ
చ. 1:    పడనఁత నెమోత్మిమునక బతగారకళల దేరీ

 వడలేసలవనవవ్వె వతడిగనుల
   ఆడియాలమగమోవ ననఁద పగడపనఁ దగె

  నిడువాలనఁ దురమే నీలములరాశి
చ. 2:  తరణపాదపగోళల్ల తళవులవజద్రిముల

  పరగనఁ జేతగోళ ల్ల పదత్మిరాగాల
   అరిదికనున్నల తేట లణముతత్తి పసరల

  సరినఁ బచచ్చెలకొతడల చనుమొనల
చ. 3:   చెలితేనెమాటల జిగినఁ బుషతరాగాల

 వలపతరసిగద్గీల వపైడూరాతల
 తొలనఁకననురాగాలే దొడడగోమేధికముల

   కలసి తీకెను శ్రీవతకటేశ కానఁగిటను



రేక: 0818-6నాగవరాశి సత: 18-109
పలల్లవ:    వడుదోడాయ వలప వలనఁదికి నీకను

  చటూడనఁజూడ వడుకాయ చటూచవారికిని
చ. 1:      సిగద్గీతోడ బాగాల చెలి నీక నతదియతనఁ గా

   వగద్గీచ నతదికొతటవ వయతన నీవు
    నిగద్గీల దేరే యటట్టి నీ పకిక్కటతములము

  అగద్గీలపమోహమున నాపకనఁ బెటట్టితవ
చ. 2:     చనున్నల బటవులగ సత నీక నానితచితే

   వునన్నత నొరగకొతటవ వదిదకెపై నీవు
    యనిన్నకనఁ జేతుల రెతడు నీపమేని కాదారగ
  చెనున్నమర మెడదతడనేసి కానఁగిలితచిత

చ. 3:      పడనఁత నీక దపప్పుకినఁ బనీన్న రతదియతనఁ గా
  కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కెపైకొతటవ

   తడయక అధరామస్కృతపపానకము నేనఁ డు
  యడనెడ మారకమారిచిచ్చెతవ నీవు



రేక: 0819-1దేసాళత సత: 18-110
పలల్లవ:   చితత్తిగితచి చటూడవయత చెలిలగ

 బతత్తిరపజవవ్వెనము పచచ్చెపరిగీని
చ. 1:    చెలివనులజవావ్వెది చెకక్కలనఁ గరనఁగి జారీ

  వలి నినున్ననఁ బాసినవరహనను
    మలసిన కోరికల మతలోనఁ దనఁ గెలవారీ
 వలపల చెమటలవానలను

చ. 2:     వవగనఁ బెటట్టినకొపప్పు వడజారీ మటూనఁపమనఁ ద
  నీవదిదకి వచేచ్చెట నిబబ్బురానను
    పూవుల దతడలో నిపపొప్పుడి దుముత్మిలరేనఁ గీ

 కావరపనిటటూట్టిరప్పుల గాలిచేతను
చ. 3:   మునుకొని మొరసని ముతజేతకతకణముల

  తనివార నినున్ననఁ గటూడేతమకమున
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యితతలోనె యకెను

   వనయాన నీక మొకీక్క వడుకలను



రేక: 0819-2సితధురామకిగయ సత: 18-111
పలల్లవ:   ఎతతలేదు పరాక నీకేపొదుద ను

   వతతొకచటూప మరి వనఁడొకచ వతదుర
చ. 1:    వడుకతోడుత నీక వనన్నపాల సేయవచెచ్చె

  ఆడరాదా కతము లపతోడను
   తోడనే సితగారితచక తొతగిచటూచ నలల్లదివో

   చటూడరాదా యాదికక్క జోడుగా నీవు
చ. 2:     వతదుగానఁ బయతదలోన వస నేమో మటూసితచెచ్చెనఁ-

  నతదుకోరాదా లోన నాపచేతను
   పొతదుగానఁ గొలవుసేసి పూనుకొని యదుటనె

   చెతది వడిగ మేమెపైనానఁ జేయితచకొనరాదా
చ. 3:      వనోదాననఁ దా నేరిచ్చెన వదతల చటూపనఁ గడనఁగీ

   మనసారనఁ జూడరాదా మానఁటన నుతడి
    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ యితనిన్నటా ననున్న

   పననఁగి యాపవలపనఁ బెడరేనఁ చరాదా



రేక: 0819-3పాడి సత: 18-112
పలల్లవ:    ఎతత యడగొలల్లకతత్తి వమే నీవు

  జతతవపై వలప లిటట్టిచవులగొనేవు
చ. 1:    కరల దువవ్వెనతటా గబబ్బుల నొతుత్తి కొనేవు

   సరల గటేట్టినతటా సారెకనఁ గానఁగిలితచేవు
   శిరసతటేనానతటాను చెకక్కనఁ జెకక్క మోపతచేవు

   బెరసి వభుని నెతత పపప్పుసేసేవ
చ. 2:    కెపైదతడ యిచేచ్చెనతటా కాయము సనఁకితచేవు

  పాదాలొతేత్తినతటానఁ దొడపపైకినఁ దసుకొనేవు
  ఆదట జలకమారేచ్చెనతటా నొరసుకొనేవు

 గోదిలిమోహన నెతతగబబ్బుతలేవ
చ. 3:     తములన కొగేద్గీనతటా తగ మోవ దానఁకితచేవు

   చెమట దుడిచేనతటా సిగద్గీలతట పననఁగేవు
     అమర శ్రీ వతకటేశనఁ డనిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె
   భద్రిమసి నీవతదానఁ కాను బానఁతపడేవ



రేక: 0819-4శ్రీరాగత సత: 18-113
పలల్లవ:    తానే యఱనఁగనఁ బత తలనఁపతచరే

     యనెలనఁ త మేల దాయ నెట ట్టిరవ్వె వచచ్చెనే
చ. 1:   కొమత్మితలపోనఁతలేడ కోవలకూనఁ తలేడ

 నిమత్మిలపమనసేడ నివవ్వెరగేడ
  పముత్మికొనన్నసిగద్గీలేడ పటట్టిరానితమ యేడ

  ఇముత్మిల నిటట్టివలప లట ట్టిరవ్వెవచచ్చెనే
చ. 2:  కలయవడుకలేడ కతతునిబాణములేడ

  నెలకొనన్న యాసలేడ నిటటూట్టిరప్పులేడ
  చెలిచకక్కనఁ దనమేడ చెకిక్కటచేయిచితతలేడ

  ఇల నిటట్టివలపల యట ట్టిరవ్వెవచచ్చెనే
చ. 3:   మతతనాన నుతడిటేడ మలయుకోరికలేడ

 సతతసపమాటలేడ జాగలేడ
     ఇతతలో శ్రీవతటేశనఁ డిటట్టి వచిచ్చె యాకె నేల

  యతతయినా నీవలప లట ట్టిరవ్వెవచచ్చెనే



రేక: 0819-5తలనఁగనఁగానఁబోదిసత: 18-114
పలల్లవ:   వరహమునక నీవు వరవవదుద

    గరిమ నేపొదటూద నీవ కాపల నీకను
చ. 1:    చెతగలవబతత నీవు చేతనఁ బటట్టి కొనవ

  సతగత నాతనిమేనిచాయల దది
  ముతగిటతామర లరమున నొతుత్తి కోవ

    రతగగానఁ జెలవుని నేతగములనఁ బోల నవ
చ. 2:    కనకప సొముత్మిలలల్ల కాయముపపై నితచకోవ

  ఘనుని పీతాతబరపకాతతులనఁ బోల
   పనచి మాణకములపేర మెడ వసుకోవ
  కనునఁ గొతటే నాతనికౌసుత్తి భముజాతవ

చ. 3:   చేవమర ముతజేతచిలకతో మానఁటాడవ
  భావతప నాతనఁ డెకేక్కపకకలము
    కోవరప నీచనునఁ గొతడ లిటట్టి చటూపవ
   యవళ శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్నను



రేక: 0819-6ఆహిరి సత: 18-115
పలల్లవ:   తలనఁపలో కోరికల దపైవారీని

    యలమనఁ గానుక లిచిచ్చె యడక రమత్మినవ
చ. 1:   చెపప్పురే యాతనిరాక చెలలల

   వుపప్పుతలల్ల నఁ గానఁకలక నోపనే నేను
  కపప్పులనఁ దపప్పులనాయ కోరికల
   ఇపప్పుడు కొలవులోనఁ దా నేమసేసినే

చ. 2:   చటూపరే తనిమోము సుదతులల
   పపైపపై నాతమకము పటట్టినఁ గరాదు

   మోపాయ జవవ్వెనము మొగి నామేన
    యేపననఁ దనక ననున్న నీడెరచ్చెనఁ దగను

చ. 3:   పొతదుసేయరే యాతనినఁ బొలనఁతులల
  వతదువలనఁ దానె శ్రీవతకటేశనఁడు

    యితదుకే వచిచ్చె కలస నిదివో ననున్న
   అతదమెపైన యిలల్ల ల నే నలమేలమతగను



రేక: 0820-1సాళతగనాట సత: 18-116
పలల్లవ:    అనిన్నటాను నెరజాణ వౌదువ నీవు

   మనన్నన లతదితవ మగనిచే నీవు
చ. 1:    చొకక్కపనఁ జూపలనఁ బతనఁ జూడనేరత్తి వ

  మొకక్కతానే కొనగోర మోపనేరత్తి వ
 చికక్కనినవువ్వెలతోడ సిగద్గీపడనేరత్తి వ

   చెకక్క నొకిక్క పగయముల చెపప్పునేరత్తి వ
చ. 2:   చెపప్పుక పడిగాలలల్ల నఁ జేయనేరత్తి వ

 చెపప్పురానిసనన్నల సేయనేరత్తి వ
 చొపప్పులగా చనునఁగవసనఁకితచనేరత్తి వ

   దపప్పుదేర మోవ చటూప తమరేనఁచనేరత్తి వ
చ. 3:   ననుపల సేసుక పననఁగనేరతువ

   యనసి బాగాల నీ వయతనేరత్తి వ
   అనునఁగ శ్రీ వతకటేశనలమేలమతగవు నీవు

   తనియనఁగనఁ గటూడితవ తలనఁ పతచనేరత్తి వ



రేక: 0820-2మతగళకౌళక సత: 18-117
పలల్లవ:      వడెమతుత్తి వు రావమాత్మి వనఁడె పానుపపపై నునాన్ననఁ డు

  జోడెపైనవయసులే సొతపల వుటట్టితచని
చ. 1:   సొలసి నీవుచటూచినచటూపలలల్ల నఁ బతకిని

 కలవపూవుదతడలపై కముత్మికొనెను
    నెలనఁ త నీవు చకక్కనినెమోత్మిము చటూపతేను

  వలదచతదద్రిబతబమెపై వలపల రేనఁచెను
చ. 2:    అరిది నాతనితోడ నాడిన మెలల్లనిమాట

 తరితీపతేనెలపై దపైలవారెను
    సరగ నీవపప్పుడు సనన్న నేసిన సనన్న

 సురతపలతలపై చటట్టి కొనెను
చ. 3:   యనసి శ్రీవతకటేశయదుట నవవ్వెననవువ్వె

   చెనకి పపైనఁ జలిల్లనసేస లయను
   పననఁ గి చేతులవటట్టి పలిచినపలపల

 తనివోనికతకణదారా లయను



రేక: 0820-3వరాళ సత: 18-118
పలల్లవ:     వనోదితచవయాత ఇతదు వడుక సేస నీక

  ఘనసితగారవనము కామని వతచెనయాత
చ. 1:   తగరానియాసల తీగెలవారనఁ గాను

   జిగిమతచి చితతల చిగిరితచనఁ గా
   నిగిడి నివవ్వెరగల నీడల గపప్పునఁగాను

  తగసితగారవనము తరణ వతచెనయాత
చ. 2:    చితత్తిమే జొతపాలగటట్టి చనఁకటల్ల గొననఁ గాను

   హతత్తి కోరికవరల గతుత్తి లపై మతచెనఁ
    బొతుత్తి గానఁ బెతజెమటల పూవునఁ దేనెల గరియ

  కొతత్తిసితగారవనము కోమలి వతచెనయాత
చ. 3:     నెయతముతోనఁ జనున్నల నిమత్మిపతడుల్ల వతడనఁ గాను

  పయతదవలనఁగ చటట్టిబయల గానఁగా
   ఇయతడ శ్రీవతకటేశ యకె నేలితవ
   వయతనె సితగారవన మువద వతచెనయాత



రేక: 0820-4పాడి సత: 18-119
పలల్లవ:    ననెన్నతత వగడేవయాత నాగణల మతచివతటా

   చినన్నదాన నే నీవు నేసినమానిసిని
చ. 1:   తనుకబానఁతయపైన తరణులలల్ల నితపలే

 మనసనసినవారిమాట లితపలే
  నునుప గలగచోటనవువ్వెలలల్ల నితపలే

   పననఁగి పపైకొనేవారి పగయముల నితపలే
చ. 2:    సేవల సేసేవారిసేనఁ తలలల్ల నితపలే

 కెపైవమెపైనవారిగతు లితపలే
 వావగలసినవారివాడికలలల్ల నితపలే

    నీవదదనఁ బాయని వారినితడు సిగద్గీ లితపలే
చ. 3:    సరసములడే వారి సతగాతాలలల్ల నితపలే

   సురతవళల మేనిసనఁ క లితపలే
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ

  మరిగినయడాటాన మతతనము లితపలే



రేక: 0820-5దేవగాతధరి సత: 18-120
పలల్లవ:   చటూడరే వోచెలలల సుదతసితగారము

   వడుకతోడనఁ దోడ వలసము మతచెను
చ. 1:  అలరిననెమోత్మిము అదదమయినకతన

   మెలపననఁ గళల నేమతచల మతచె
  లలినఁ దురమెలల్ల నీలపరాలపైనకతన

    కలికిచటూపల నితడునఁ గాతతు లిటట్టి మతచెను
చ. 2:    పగటన మోవ బతబఫలమెపైయునన్న కతన

 పొగడొతదుమాటలతీపల మతచెను
  తగనాభి సరసియపై తనరినకతమున

  సిగిడి మొకక్కలకరనీరజముల మతచె
చ. 3:    నెటట్టిన మేను లతపై నెగడినకతమున

   కిటట్టి శ్రీ వతకటేశకానఁగిటనఁ బానఁకెను
   అటట్టి చనున్నల నిమత్మిపతడల్లయి వుతడినకతన
   పటట్టి నితనిచేతులనఁ బాదుకొని మతచెను



రేక: 0821-1నారాయణ సత: 18-121
పలల్లవ:    ఆడనుతడే చటూచి వరగతదిత నేను

    యడ ననున్ననఁ గానఁగిలితచే వనఁటదో యఱనఁగను
చ. 1:      సొలపనఁ జూపలనఁ జూచి సుదుద ల నీతోనఁ జెపప్పు

   వలపల చలల్లనఁ నాప వాడికగాను
   కలవల యేసి కతదువక రమత్మిని
   పలిచిత వటవతట పగయమో నీకను

చ. 2:    చనునఁగవపపై పయతద చకక్కనఁ బెటట్టి కొతటాను
   వనయాన మొకిక్క నాప వడుకగాను

    ననిచి కెపై దతడవటట్టి నగరిలోనికినఁ దసి
   పననఁగిత వాప యతతపగయమో నీకను

చ. 3:      చేరి జాఱనఁ గొపప్పు చేతనఁ జెకక్కకొతటా మోముచటూప
    సారె సనన్న నేసి నాకె సమత్మితగాను

    గారవతచి ననేన్నలితవ గకక్కన శ్రీ వతకటేశ
   బీరాన నాప నెతతపగయమో నీకను



రేక: 0820-6పాడి సత: 18-122
పలల్లవ:   వగరితచకరే మర వలనఁదులల

  పోగెపైన మతచిగణలబుదుద లవానఁ డతనఁడు
చ. 1:   వలపతచనేరచ్చెనట వదిదకి రానేరనఁడా

   తలనఁ పతదునన్నదోకాక తనక నేనఁడు
   మొలయితచనఁ గలనఁడట యనయనఁ గలేనఁడా
  కలిగినతనబతత్తి కతదము గాక

చ. 2:   కొరి తచచ్చెకొనన్నవాడు కూడుకొననేరనఁడా
    వరికే పనిగలిగి వునాన్ననఁ డో కాక

  వరలేనిచటట్టిరికమట వడెమతప మరిచనా
    తారకాణలపై మనకనఁ దానె వచిచ్చెనఁ గాక

చ. 3:     మతచముపపై కిటట్టి వచిచ్చె మానఁటాలడ నేరనఁడా
  యతచక ననెన్నతతగా మనిన్నతచనోకాక

    అతచెల శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె
   నితచినయపొతదు లిటట్టి నెరవరీనఁ గాక



రేక: 0821-1బౌళ సత: 18-123
పలల్లవ:    ఎటట్టి నేసినా నీచితత్తి మెదురాడేదాననఁ గాను

   పటట్టి నీపాదాలసేవ పదివల నాక
చ. 1:     ఆసపడి మోహితచిన అతవను నే నీతో

   వాసుల వతతుల నెతచవచచ్చెనా మరి
   పోసరితచి జవవ్వెనమే పోగెపై వునన్నదానను

    వసరనఁ జెలల్ల నా నినేన్న వనఁడుకొనేనఁ గాక
చ. 2:    యపప్పుడు వతుత్తి వోయని యదురచటూచే నేను

    తపప్పులనఁ దారలనఁ బటట్టినఁ దగవా నినున్న
  వుపప్పుతలిల్ల సేసపాల వడినఁగటట్టి కతదానను

    నెపప్పున నే నలిగేనా నీతో నవవ్వెనఁగాక
చ. 3:     నెమత్మిది నీ కానఁగాలి నీకే మనఁదతుత్తి కతడి

   యమెత్మిల నేతులనఁ జూపనేల ఇనఁక
   నమత్మితచి శ్రీవతకటేశ ననిన్నటట్టి యేలకొతటవ

    కమత్మిట నే మరచేనా కడుమెచేచ్చెనఁ గాక



రేక: 0821-2గళ సత: 18-124
పలల్లవ:    ఓయమత్మి తానెతత వడనఁబరచనే ననున్న

    చేయి మనఁదాయనఁ దనకనఁ జేతలోని దాననే
చ. 1:    చెతతనుతడి వడిగము సేసే యిలల్ల లనఁగాక

  పతతమాడే యిలల్ల లనా పతతోను
   వతతలేక తనమాట వననేరతునఁ గాక
  యతతపైనా తనక నేనెదురాడనేరత్తి నా

చ. 2:    సిగద్గీతోడనఁ బాదాలొతత్తి చిమత్మిరేనఁగే దాననఁగాక
  యగద్గీపటేట్టి దాననా యతతపైనాను

  వగిద్గీ తనచేనఁతలలల్ల వడినఁగటట్టి కొతదునఁగాక
  వగద్గీళతచి యేమెపైనా వసారకొతదునా

చ. 3:    ఇచచ్చెకమెపై నెరపేటదిది నాగణము గాక
  నచచ్చెకొటట్టి కొసరేదా నాగణమా

   అచచ్చెపశ్రీ వతకటేశనఁడతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
    కొచిచ్చె తనగణల చేతగొ నాడ నావసమా



రేక: 0821-3పాడి సత: 18-125
పలల్లవ:     చెపప్పుత మపప్పుడే నీక చెలలము బుదుద లలల్ల

   ముపప్పురినఁ జేత మొకక్కవ మోసపోతననక
చ. 1:    మనసార నాతనితో మాటలలల్ల నాడవ

  చెనకవ ఇపప్పుడేల సిగద్గీవడేవు
   పననఁగవ చేయివటట్టి పలవవ యితటకి

   వనక మరచివచిచ్చె వచారము సేయక
చ. 2:    తలయతత్తి చటూడవ తనియ నాతనిదికక్క

   నిలవనే ముతదటను నీకేల కొతక
    వలయనఁగ నవవ్వెవ వడెము చేత కివవ్వెవ

  మలసి యితకొకమార మరచితననక
చ. 3:    పానుపపపై గటూచతడవ పాదాలోతత్తినఁ గదవ

   మౌనముతో నినఁకనఁ దఱమఱనఁ గేనఁటకి
     పూని శ్రీ వతకటేశడు పొతదుసేసి నినున్ననఁ గటూడె
   కానుక మోవ చేకోవ కడమాయననక



రేక: 0821-3శదదదేశి సత: 18-126
పలల్లవ:    కానవచెచ్చె నాపపై నీపపైనఁ గలమోహమెలల్ల ను

  ఆనుకొనన్న వవ యటట్టియడియాసలో
చ. 1:     చితత్తిగితచి చటూడవయత చిరనవువ్వె నవవ్వె నాప

    యితత్తిల నీయాప సనఁది నెతత వనిలో
   కొతత్తికొతత్తిచెమటల గోర నీపపైనఁ జిమత్మిని

   తతత్తిరాన నది యటట్టి తడనఁబాటలో
చ. 2:     వడుకతో వనవయత వనన్న వతచనఁబటూనీ నాప

   వోడక నీకాప కెతత వడనఁబాటలో
    వాడిక సనన్నలవ వలపల నీపపైనఁ జలీ ల్ల

  యడుజోడయిన సుదుద లటవతటవో
చ. 3:     అనఁది కానఁగిలితచకొనవయత నీక మొకీక్క నాప

  వతదుల నీకాప కెటట్టివడుకలో
    యితదునె శ్రీవతకటేశ యేలిత వకె నితతలో

   సతదడి సేనఁత లేరీత సరసములో



రేక: 0821-4కాతబోదిసత: 18-127
పలల్లవ:    ఊరకే వుతడేనతటే వుమత్మిగిలీ వలపల

    యేరీత మనిన్నతచేవో ఇనఁక నీచి తత్తిము
చ. 1:    తలతత్తి చటూడకతడితే తనివయునఁ దరదు

  సొలసితేనఁగాని వాసుల మతచవు
  తలియమాటాడకతడితే నొకక్కమనసు గాదు

   చెలనఁగి వనన్నపాలలల్ల నఁ జేసిత నీచితత్తిము
చ. 2:    సరసమాడితే గానీ చవులలల్ల రేగవు

   సొరదినఁ గటూచతడక సొతపల వుటట్టిదు
    తరలోనికినఁ దియతక తీర దతతపైనా సిగద్గీ

   సరవ నివలల్ల జాడల నీచితత్తిము
చ. 3:    తనువుల సనఁకక తనివో దతతపైనాను

   ననువుననఁ బెననఁగక నానఁటదు పేగమ
    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ ఇతతలో ననున్న
   కనునఁగొతట నీమేల గటట్టిగా నీచితత్తిము



రేక: 0821-5ఆహిరి సత: 18-128
పలల్లవ:    నీదికేక్క చటూచి వాడే నీమగనఁడు

   సాదితచ మమోహముల సతదడితచనఁ జమత్మి
చ. 1:    చకక్కని నీవదనము సారెనేల వతచేవ

   చికక్కని నీనగవుల చితదనఁ జమత్మి
     చెకిక్కట మనఁద నట చేయి యేల పటేట్టివ

   అకక్కజప మోముకళ లతటకొనీనఁ జమత్మి
చ. 2:      సనన్నలనే నీ బొమత్మిల వతకెన లేల చటూపేవ

    మనన్నక వజాబ్రాల బొటట్టి మెరచనఁ జమత్మి
   చనున్నల మనఁది పయతద చకక్కబగితచకొనే

    మునేన్న జకక్కవ పలల్లల మటూనఁతులతీత్తి జమత్మి
చ. 3:     సిగద్గీతో నేల ముతజేత చిలకతో మాటాడేవ

   వగిద్గీ తరితీపలలల్ల నటూరీనఁ జమత్మి
    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

   తగద్గీక యసితగారము దపైవారీనఁ జమత్మి



రేక: 0821-6బౌళ సత: 18-129
పలల్లవ:     కానీవయాత చటాట్టి లమెపై కలిగితవ మద నీ

   వనులక చవుల నీవడుకలే కావా
చ. 1:    తగవుల చేపేప్పువు తరణకి నాకను

  మగడవు నీవకావా మాకిదదరికి
    వగట దర సరిగా వడెముల వటేట్టివు

   జిగిమతచ నినిన్నయు నీచేనఁతలే కావా
చ. 2:    వడివటట్టి మొకిక్కతచేవు వకరొకరిని మాలో

   నడుమ నీవ కావా నాయనఁగాడవు
    తొడినఁబడ నీవటట్టి పొతుత్తి లనఁ గటూచతడు మనేవు

   జడిగొనన్న నీగణల సహజమే కాదా
చ. 3:     వగిద్గీ కానఁగిటలో మముత్మి నొదిదకతోనఁ గటూడేవు

   సిగద్గీల నీవ కావా శ్రీవతకటేశ
   తగద్గీలేకతడా మముత్మి దయతో మనిన్నతచితవ

     వగద్గీళమెపై నీకనఁ గల వదత లివ కావా



రేక: 0822-1సామవరాళ సత: 18-130
పలల్లవ:    చెపప్పువయత వనేనఁగాని చెవుల పతడుగగాను

    యిపప్పుడే మొకక్కల మొకీక్క నెతత చటట్టిరికమో
చ. 1:      కొమత్మి గేనఁదగి రేకల కొపప్పున జెరగ కొని

   యమెత్మిల పచరితచ నీయదుట వద
    నెమత్మిది వదద గటూచతడి నీతో మాటలడని

   యిముత్మిల మకిదదరికి నెతత చటట్టికిరమో
చ. 2:    సితగారితచకొని వచిచ్చె చరనవువ్వె నవువ్వెకొతటా

   కొతగ నినున్న దానఁకితచి కొసరీనద
   సతగతగా నపప్పుటని సారె వడెమచచ్చెకొతటా-

  నెతగిలిపొతుత్తి గలస నెతతచటట్టిరికమో
చ. 3:    ఆదిగొని కతకణల అటట్టి గలల్ల గలల్లననఁగా

    పాదాల గదద నీక పానుప్పుపపై నిద
    పొదితో శ్రీవతకటేశ పొతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

   యదసనఁ దనక నీక నెతతచటట్టిరికమో



రేక: 0822-2హిజిజజి సత: 18-131
పలల్లవ:    ఏల మటూసి దానఁచేవు యిదేమయాత

   ఆలగాదా నీక నాప అదేమయాత
చ. 1:     బతత్తితోడ నినున్ననఁ జూచి పడనఁత మాటలడనఁగా

  యితత్తిల సిగద్గీవడేవు యిదేమయాత
   బొతుత్తి గానఁ బువువ్వెలచెతడు పూనఁచి కానుకియతనఁగాను

  హతత్తిచేత నతదుకొన వదేమయాత
చ. 2:     ముతదరనే నిలచతడి మోహ మాప చలల్లనఁగాను

  ఇతదుక రమత్మినరాదా ఇదేమయాత
   వతదువలనఁ జెవలోన వనన్నపాల సేయనఁగాను

  అతదుక నేమనన వదేమయాత
చ. 3:    నెఱతనమున వచిచ్చె నీపాదము దొకక్కనఁగాని

  యఱనఁగనటేట్టి వునాన్ననఁడ వదేమయాత
    మఱి ననున్ననఁ గటూడితవ మరిగి శ్రీవతకటేశ

  అఱమఱచే వాపను అదేమయాత



రేక: 0822-3రామకిగయ సత: 18-132
పలల్లవ:   సతదుసుడికతత్తివు జాణవు నీవు

   యితదర నుతడనఁగా నీ వతతలచేవ
చ. 1:    వుతగరము నీదతటా వరకే వలవటేట్టివు

   కొతగ దానఁకితచకమతటా కోరనఁ జిమేత్మివు
   సితగారితచనేరత్తి నతటా చేరి వదదనఁ గటూచతడేవు

   ఇతగితము చటూప పత కెతతలచేవ
చ. 2:    మనన్నము వటట్టి మతటా చటట్టిరికాల సేసేవు

  వునన్నదా నిమత్మిపతడతటా నొడివటేట్టివు
   చనున్నల చటూచితలతటా సారెనఁ దగలనాడేవు

  యనిన్నకతో రతులక నెతతలచేవ
చ. 3:    కోవల గటూసనతటా కచిచ్చె కానఁగిలితచేవు

 దేవులనెపైతనతటానఁ దరవసేవు
   చేవమర ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు
  యవళ నీవాసపడి యతతలచేవ



రేక: 0823-1వరళ సత: 18-133
పలల్లవ:   దతడనునన్నసతులలల్ల తలల వతచకొనేర

  కొతడవతటదొరవు సిగద్గీల దేరచ్చెరాదా
చ. 1:    పచచ్చెడములోననే పాదాలొతీత్తి నాప నీక

  గచచ్చెనఁజేనఁతల నీవాపనఁ గరనఁగితచేవు
    పచిచ్చెదేరి మోవలల్ల భావపనఁ గళల దానఁకీ
  ఇచచ్చెటనే ఆనఁటదాని నితతసేతురా

చ. 2:     దోమతరమాటననే తటూరి యాప సేవ సేస
  చేముటట్టి మరత్మిములతట చిమత్మిరేనఁచేవు

   మోముననఁ జొకక్కలదేరె మటూస మతతనపరతనఁ
  గామని నితదరిలోననఁ గడునఁగాకసేతురా

చ. 3:     పూదతడల సతదినే పొదిగి కూడ నాప
   ఆదసనఁ జెమట నోలలరేచ్చెవు నీవు

   తోదోపలనే వడెనఁ దురము శ్రీవతకటేశ
  సాదువతటజవరాలి సారెనఁ గాకసేతురా



రేక: 0823-2బౌళ సత: 18-134
పలల్లవ:    ఎనఁదుకని సిగద్గీవడే వమే నీవు

   కతదువ నాపచచ్చెడము గపప్పుకోవ యిపడు
చ. 1:   ముదిత జారినకొపప్పు ముడుచకోనఁగడనఁగితే

   వదలి పయతద కానవచెచ్చెనఁ జనున్నల
   అది చకక్కబెటట్టి కొనేనతటానఁ గొతగ బగితచితే

    పొదిగి కటట్టిన యటట్టి పోనఁకముడి వడెను
చ. 2:    సరగ నావలిపమే చకక్కనఁగటట్టి కొననఁగాను

  గరిమనఁ దొడలనిగద్గీ గానవచేచ్చెను
    పరగ నతదుక లోనఁగి పాపట దువువ్వెకొతటే

 కరమటూలములసొతప గడుబయలయను
చ. 3:      చెలరేనఁగి యతదుక నవవ్వె చేత వడెమచిచ్చె తేను

  పలకలే నీమరత్మిముల దలిప
   అలమత నతదుకనఁగా నటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ

  చెలపలచెమటల చెమరితచె నీకను



రేక: 0823-3లలిత సత: 18-135
పలల్లవ:   అతదుకేమ దోసముగా దానతీవయాత

   వతదులగా వనులను వనే నేను
చ. 1:    మగవలతోనెలల్ల మానఁటల నీ వాడనఁగానో

  చిగరాక నీమోవ చేగయకెక్కను
    మొగి వారితోడ సాముల నీవు సేయనఁగానో

  జాగిమతచ చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచెను
చ. 2:    సారె సారెనఁ జెలరేనఁగి సరసములడనఁగానో

  చరమటూరెపై మేనెలల్ల జీరలయను
    చేరి చేరి లోలోను సేసల చలల్ల కోనఁగానో

   కూరిముల చటూపటట్టినఁ గరల చెదరెను
చ. 3:    ననుపల సేసుకొని నవువ్వెల నవవ్వెనఁగానో

  నినుపగా నిటటూట్టిరప్పుల నిగడనఁజొచెచ్చె
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట ననేన్నలితవ
   కనుపటట్టి నీమోముననఁ గళల దపైవారెను



రేక: 0823-4మతగళకౌశిక సత: 18-136
పలల్లవ:   అనేక పతతగానఁడవు అతదగానఁడవు

  మునుకొనన్న మావతగేల ముతచకొనీనా
చ. 1:    కొసరితే నేమాయ కొతగవటట్టితే నేమాయ

  మసలక తగలపైన మగవానిని
   యసనఁగ నేనఁ జెనకితే నేలతపప్పుతచకొనేవు

  కసునఁగతదనిచనున్నల కానఁడనా నినున్నను
చ. 2:     సారె నతటతచితే నేమాయ జతకితచితే నేమాయ

  వరలేని చటట్టిరికమెపైన వటరాయని
   వరక నవవ్వెతేను వడిడతచకో నీకేనఁటకి
   ఆరితేరి నాచటూపల ఆయముల రేనఁచనా

చ. 3:     చెకక్క నొకిక్కతే నేమాయ చికిక్కతచకొతటే నేమాయ
 అకక్కరతో నాయకనఁడెపైనవానిని
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

  మకిక్కలి నారతులివ మేరమరీనా



రేక: 0823-5పాడి సత: 18-137
పలల్లవ:   ఏమాయ నతదుకనేల వగిరితచేవు

 నీమాటలనిన్నయును నిజమయతనఁగాక
చ. 1:    సతదడిలో నినున్న నాచనున్నల దానఁకితేను

   కతదువల నిది యతతగబబ్బు యనేవు
    గతదవడి చలల్ల కోనఁగా గాలి నీపపైనఁ బారితే

  కెతదమత్మిపవువ్వెలనేల కెరలి వసేవు
చ. 2:     కరల దువువ్వెకోనఁగా కొపప్పు నీపపై జారెనతటా

    గొరబు సేసి ననున్న గోర గీరేవు
    పరగ మేడ యకక్కనఁగా పపైనఁజితదనఁ జెమటలతటా

   సరగనఁ గపప్పురమేల చలేల్లవు నామనఁదను
చ. 3:     యిటట్టి బతతనఁ గటూచతడనఁగ నెతగిలి సనఁకెనతటాను

   బెటట్టి గనఁ గాగిట గచిచ్చె బగియితచేవు
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

    చటట్టిమవపై ననున్న నెతత చొకక్కలనఁ బెటేట్టివు



రేక: 0823-6మాళవ సత: 18-138
పలల్లవ:   ఎతతజాణలే వర యితతులల

  వతతలగ వదివది వనోదితచేర
చ. 1:     ఇదదర దేవుళల్ల నఁ దాము నెదుర దేరలమనఁద

   కొదిదమర నిమత్మిపతడల్లనఁ గచిచ్చె చిమేత్మిర
   వదిదకతో నవువ్వెకొతటా నుతటవతట గతదప-
   ముదదల దానఁకవసి మోదముల చటూచేర

చ. 2:   వనకాముతదరాను వడుకతోనఁ దేరల
   అనువుగా వతటవతట నతటనఁ దోలేర
   తనువుల సనఁకనఁ జేత తామరనాళముల

    పననఁగి పపైనఁబారనఁ జానఁచి పలిచేర మోవుల
చ. 3:    సతదడిలోపలనే సతగడినఁ దేరల నిలిప్పు

  కతదువతోనఁ జౌకళతచి కానఁగిలితచేర
    పొతది శ్రీ వతకటేశనఁడు భటూదేవ నలమేలత్మితగా

  పతదలికాడనే పతడిల్లపీనఁటపపై నునాన్నర



రేక: 0824-1సౌరాషట్టి సత సత: 18-139
పలల్లవ:     ఎతత మోహమో నీకీ ఇతత మనఁదను

   వతత వతత వడుకల వఱఱ్ఱైవనఁగేవు
చ. 1:   తరణగబబ్బుల నీకనఁ దలగడబలల్లలగా-

  నొరగకొనాన్ననఁడవు వుబుబ్బున నీవు
  దొరవపై పయతదకొతగ దోమతరబాగగ
    సరగ మానఁట సేసుక జాణవపై వునాన్ననఁడవు

చ. 2:   భామనితొడల నీక పటట్టిమతచములగన-
   నాముకొని పవవ్వెళతచే వపప్పుట నీవు
   గోముతోడ పటట్టి చర కచెచ్చెల పరపగానఁగ

   కామతచి ఇటట్టి కోడెకానఁడవపై వునాన్ననఁడవు
చ. 3:    వనితకానఁగిలి నీక వాసన చపప్పురముగ-

   నునికి సేసుకనాన్ననఁడ వదిదకెపై నీవు
   యనసితవ శ్రీ వతకటేశ యలమేలత్మితగను

  అనిశము సితగారరాయనఁడవపై వునాన్ననఁడవు



రేక: 0824-2బౌళ సత: 18-140
పలల్లవ:    మేల మేల నీకతల మెచిచ్చెతమయాత

  యేలకొతట వతదరిని యతతవానఁడవయాత
చ. 1:   చలల్ల వడమాట లడి సతులవలపలలల్ల

     కొలల్లగానఁ గలయనఁ బెటట్టి ఆల గతప సేసేవు
     అలిల్ల బలిల్ల సేసి కూడి ఆల మోపలగటట్టి

  యలల్లవారిమనఁద వసే వతతవానఁడవయాత
చ. 2:    వాడికనవువ్వెల నవవ్వె వనితల మానముల

   కూడపటట్టి లోలోనే గది గచేచ్చెవు
   యడుజోడుగానఁ బెననఁగి యితపల మచచ్చెలవసి

  యడేరితచితవ మముత్మి నెతతవానఁడవయాత
చ. 3:    మోవతీపల మరప ముదితల జవవ్వెనాల

  భావముల వడివటట్టి పచిచ్చెరేనఁచేవు
    శ్రీ వతకటేశ నాపపై సిగద్గీల నాననఁబెటట్టి

  యవల ననున్ననఁగటూడిత వతతవానఁడవయాత



రేక: 0824-3పాడి సత: 18-141
పలల్లవ:   ఎతత వడుకకానఁడ వమచెపేప్పుది

  అతతేపో నేరపరివౌదువయత నీవు
చ. 1:    చికక్కనివ నవువ్వెల చిమత్మిరేనఁగేవ సిగద్గీల

  చకక్కనఁగ మాతోనేల జాణతనాల
  లకక్కబుఱఱ్ఱైవతటనోర లలినఁ బగడపమోవ

   పకక్కటలల్ల గతటసేయనఁ బెననఁగేవు నీవు
చ. 2:    గటట్టి లివ చనున్నల కడుబయల నడుము

  నెటట్టిన మాతోనేల నెరతనాల
    దటట్టిప మేఘము కొపప్పు దతతకతభాల పరనఁదు
   ముటట్టి సరసములడ మొనసేవు నీవు

చ. 3:     పసని తీగె మేను పాయరానివ యాసల
  యసగి మాతోనేల యేలటాల
   వసమెపై ననేన్నలితవ వాసితో శ్రీవతకటేశ
    పొసనఁగె ననిన్నటా ననున్న బొదిగేవు నీవు



రేక: 0824-4గజజరి సత: 18-142
పలల్లవ:    నేసినటట్టి సేయవయాత చితత్తిము వచిచ్చెనటట్టిలల్ల

    నాసివతతు లతచకొని వదదన నేనఁ జాలను
చ. 1:  పలిపతచినవానఁడవు పగయముగలవానఁడవు

   చెలనఁగి యతతనవవ్వెనానఁ జెలల్ల నీక
 వలపతచినవానఁడవు వనమెపైననానఁడవు

   అల మెతతభోగితచినా నమర నీక
చ. 2:  వడివటట్టినవానఁడవు వదదనఁభాయనివానఁడవు

    తడవ యతతపపై కొనాన్ననఁ దగ నీక
  వడెమచిచ్చెనవానఁడవు వడుక పడడవానఁడవు

   కడనఁగి చనున్నల వసుకనఁదగవ నీక
చ. 3:  పననఁగేటవానఁడవు పతడాల్ల డినవానఁడవు

    ననిచి మోవ యాననఁగ నాయమే నీక
    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా ననున్న-

   నొనగటూడి మనిన్నతచిను నుచితమే నీక



రేక: 0824-5పాడి సత: 18-143
పలల్లవ:       ఎతత బతత్తి సేసి నీపపై ఇద సతదుగానఁ దాను

    వతతలేక సేవ సేస వడుకెతతో తనక
చ. 1:      చనున్న లరమున నాని చకక్కదిదద నీ నామము

  మనిన్నతచితే నేమ యతతమతదమేళము
   చినిన్నపదవుల దానఁక చెవలోనే మాటలడ

   యనన్నరాదు చటూడు దని కెతతగరవ్వెము
చ. 2:    తొడమనఁదనఁ దొడవసి దొరతనమున నీ-

  యడుగలొతీత్తి నెతత అహతకారము
   వడదగోళల్ల సనఁక వడెము నీకిచచ్చెని

  తడిచెమటలతోనే తన కెతతపగట
చ. 3:     జమళచతకల రాయ జవావ్వెది నీమేననఁ బటూసి

  తమకితచ నెటవతట దతటతనము
     అమర శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   సముకాన నీకె కెతత సతగడిదాషీ ట్టికము



రేక: 0824-6రామకిగయ సత: 18-144
పలల్లవ:   ఏమే సేసినమేల ఇయతకోవదాద

  సాములేలే గతదవడి చలేల్లనతటేను
చ. 1:    మెకేక్కవమే వదదతటాను మోహన నీరమణునఁడు

  యికక్కవతో నాకమడిచి యిచేచ్చెనతటేను
 పకక్కటలల్ల చనున్నలతోనఁ బెననఁగలడేవమే

   చకక్కబొటట్టి నొసలనఁ జకక్కనఁబెటేట్టి నతటేను
చ. 2:    అతడుకాచే వదియేమే అదరితచి యాతనఁడు

  పతడెము నీపాదముననఁ బెటేట్టినతటేను
   వతడియు నాతని వనవనక కేనఁగేవమే
  కొతడవలనఁ దొడమనఁదనఁ గటూచతడుమతటేను

చ. 3:   వవలచతదముల వనఁడుకొనే వదియేమే
   శ్రీ వతకటేశనఁ డకక్కననఁ జేరేచ్చెనతటేను

   భావతచి వనయాలే పచరితచే వదియేమే
   యవళ నినెన్ననసి మోవమత్మిని యతటేను



రేక: 0825-1లలిత సత: 18-145
పలల్లవ:    తేరిచటూడ నినీన్న నాక దిషట్టిమాయను

   రారానఁప లినఁకనేల రమత్మినవ పతని
చ. 1:   ఆడనఁగనాడనఁగ సరసాలసల వుటట్టితచను

  చటూడనఁబోతే మోహముల చటట్టి కొనును
   వాడిక దరచెపైతేనఁ గెపైవశముగానఁ జేసును

   యడనే పతతము లడనేలే నాకినఁకను
చ. 2:     వననఁగ వననఁగ మాట వడుకల వడమతచ

  పననఁగితేనఁ దనువుల పేగమరేనఁచను
   మనిమని యేకతాల మరత్మిముల గరనఁగితచ

  యనసి పతతములడనేలే నాకినఁకను
చ. 3:     సేయనఁ జేయనఁ జెలముల చితత్తిముల మరిగితచ

   రాయడితపనఁ జెనకల రత వుటట్టితచ
   పాయక శ్రీ వతకటపత ననున్ననఁగటూడినానఁడు

  యేయడనఁ బతతములడనేలే నాకినఁకను



రేక: 0825-2అహిరి సత: 18-146
పలల్లవ:   ఎదురచటూచి చటూచి యేనఁకరినటట్టియతని

    నిదుర గతటకి రాదు నేనినఁక నేమతదునే
చ. 1:     వపప్పునఁజెపప్పు నా చేతవుతగరము తానే యిచెచ్చె

  అపప్పుట వచేచ్చెనతటా నానవటట్టిను
   కపప్పురపనఁదముత్మిలము కతదువగా నోర నితచె

   యపప్పుడుగాని రానఁడో యేమ సేతునఁజెలియా
చ. 2:     కూరిమతో జారిన నాకొపప్పు తానె చకక్కనఁబెటట్టి

  గారవతచి నమత్మితచి కానఁగిలితచెను
     వరడితచి వకత నా వదద నపప్పుసము వటట్టి

    చేర నెపప్పుడు వచచ్చెనో చెపప్పునఁగదే చెలియా
చ. 3:    ఆదరితచి చికక్కవడడహరముల తానె దిదిద

   పోది సేసి మోవయిచిచ్చె బుజిజగితచెను
     యదస శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   యేదస నుతడెనోకాని ఇతదానఁకా జెలియా



రేక: 0825-3ముఖరి సత: 18-147
పలల్లవ:   ఏలే ఆనఁటదానికి యమెత్మిలితతేసి

  వోలినఁ గడుగటట్టి తోడ నుతడవలనఁగాక
చ. 1:    జవావ్వెది యతతవసేవ చనున్నలేల మటూసేవ

  చివవ్వెన నెనిన్నచేనఁతల సేసేవ
    నవువ్వెలేమ నవవ్వెవ నలినఁ గొపేప్పుమ దువవ్వెవ
    రవవ్వెలయ నీ వలప రమణుని యదుట

చ. 2:    సిగద్గీలేల వడిచేవ చెమటేల తుడిచేవ
  మొగద్గీవర లినేన్నల ముడిచేవ

    వగిద్గీ కాలేల తొకేక్కవ వరకేల మొకేక్కవ
    యగద్గీలనఁ దపప్పు లవవ్వెరి నెతచని వానఁడతనఁడు

చ. 3:     మఱి యతదానఁకానఁ బాడేవ మాటలనిన్న యాడేవ
   గఱిగానఁ గానఁగిట నెతత కూడేవ

    యఱకతో శ్రీ వతకటేశనఁడు ననిన్నట గటూడె
   మెఱసి యాతనికేల మేకల సేసేవ



రేక: 0825-4శతకరాభరణత సత: 18-148
పలల్లవ:   ఇతదవ యాతనఁడు నీకిచిచ్చెనసొముత్మి

    కతదువ నీమేల లోని కాతతలము గదవ
చ. 1:    చిపప్పులనఁ జెమటలేలే సిగద్గీల వడనఁగనేలే

   తపప్పుక వనరాదా యాతని సుదుద ల
    రెపప్పుల మటూసుకొనేవు రిచచ్చె లోలో ననేవ్వెవు

   వపప్పుగానఁ బెతడిల్లకూనఁతుర వపప్పుడే యపైతవా
చ. 2:   పయతద మరనఁగలేలే భావపనఁగరనఁగలేలే

 ఇయతకొనవ చనవులిచిచ్చెనానఁడు
    వయతనే మాటాడేవు వగినఁ బాపట దువవ్వెవు
   ఇయతడనఁ గనెన్నపడుచ వతదుకే యపైతవా

చ. 3:    బటట్టిబయలీనఁ దనేలే పరాక లినఁకనేలే
    అటట్టి వదదకి రారాదా యాతనఁడు వచెచ్చె

     చటట్టిమెపై శ్రీ వతకటేశనఁడు తానె నినున్ననఁ గటూడె
   ఇటట్టి పటట్టిపదేవ వతతలో నయితవా



రేక: 0825-5భపైరవ సత: 18-149
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే వనన్నవతచిత నెతచకో మనఁదటయతుత్తి

   వపప్పుగ ధీరనఁడవపైతే నొనర నాకానఁగిట
చ. 1:     నాతో మాటాడనఁగ నీనాతు లేమతదురో నినున్న

  చేతులతత్తి యేమేమ సేతురో
   యతలనాతల నినున్న నెకక్కడనుతడి చటూచేరో

   బీత లేనివానఁడవపైతే పననఁగ నాతోను
చ. 2:     నీవు నాచనన్న లతటనఁగ నినేన్నమతదురో వార

   వావాత నెనేన్నసి నీక రేనఁతురో
   యవళ మనమానఁటల యేడ వతటానునాన్నరో

    ఆవుదదతడాల కోపతే నతడక రా నీవు
చ. 3:      యడ నిటట్టి వుతడనఁగా నెతత సాదితతురో తాము

    కూడిత శ్రీ వతకటేశ కోరి ననున్నను
    వడే లియత నేడు నినున్న వదుకతానునాన్నరో

   నీడాక చటూపనోపతే నెటట్టి కో మాయితటను



రేక: 0825-6సాళతగనాట సత: 18-150
పలల్లవ:    ఇటట్టి నామోము చటూచి యేమనవవ్వెవు

  చటట్టిమవపై వరికెలల్ల నఁ జూపటట్టినవానఁడవు
చ. 1:    ఆసపడేవారి నెతత అలయితచేవు పతడిల్ల

 సేసుకోరాదాయేల సిగద్గీవడేవు
   దోసముగా దతదరెపైన దొడిడనఁ బెటట్టి కొనవచచ్చె

  బేసబెలిల్ల రేపలల్లనఁ బెరిగినవానఁడవు
చ. 2:    తోడనే మాటాడేవారినఁ దోయనేల సరసమునఁ

  లడరాదా యేనఁటకి నీవతడుకాచేవు
   వాడికగా వలపవలల్లల వయనఁ గవచచ్చె

  కోడెల నావులనఁ గాచేగొలల్లమతదవానఁడవు
చ. 3:    ననిచి చటాట్టి లపై మొకిక్కనవారినఁ గానఁగిలితచనఁ-

  కొనరాదా మరియేమ గటట్టి నేనేవు
  పననఁగలడనఁగవచచ్చె బెటట్టి గా శ్రీవతకటేశ

 యనసిత గోవరదనమెతత్తినటట్టివానఁడవు



రేక: 0826-1శదదవతసతతత సత: 18-151
పలల్లవ:   వడుకకానఁడవు నీక వఱపేనఁటకి

  యేడ నీవమనేసినా నెగద్గీలనన్నవా
చ. 1:   నిలచతడి నినున్ననఁ దపప్పుకచటూచితే

  చెలరేనఁగి సిగద్గీలతోడనఁ జిమత్మిరేనఁగేవు
    కలపనసేసి నీక గతదము వయరానఁ గా

  బలిమనఁ బచచ్చెడమేల పపైనఁగపేప్పువు
చ. 2:     చెతగట నుతడి నీసత చేనఁతలలల్ల నఁ బొగడితే

  వతగమతటా నీవల వతతసేసేవు
   వుతగరము చటూతమని వయతనే వలవటట్టితే

  కొతగవటట్టి యాపనెతత కొచిచ్చెచేచటూప
చ. 3:    వడెమచిచ్చె తముత్మిలము వలనఁది వుమయుమతటే

  నడుమ నీవమటకి నవువ్వెనవవ్వెవు
   యడయక శ్రీవతకటేశ యకెనఁ గటూడితేను

   తడనఁబాటలలల్ల మాని దయదలనఁ చేవు



రేక: 0826-2దేశక సత: 18-152
పలల్లవ:   చెలియమేనే నీకసితగారపనఁ దోనఁటాయ

   యలమతో వనోదితతు వపప్పుడిటట్టి రావయత
చ. 1:   వసవయతడల గాస వలనఁదివరహమున

  వాసికెకక్కనఁ జెమటలవాన గరిస
  మోసులతేత్తిపలకలనఁ మోలచెనఁ బెపైరలలల్ల
  యసతనీమనోరాజత మేలదువు రావయత

చ. 2:    కమత్మిటచనున్నల నారికచమపనఁ గాయల గాచె
   పమత్మి మోవతేనెల పతటల వతడెను

  వుమత్మిగిలనటూరపల నొనరె నాయిటగాలి
  తమత్మికతటజవవ్వెనపనఁదత వచెచ్చె రావయత

చ. 3:   మఱి తోనఁగిచటూపల మతచిచతదోబ్రాదయమాయ
  నెఱయ నవువ్వెలనేవనెన్నల గాసను
     యఱినఁగి శ్రీ వతకటేశ యిట వచిచ్చె కూడితని

   తఱవ నేలనఁగ దినదినము రావయత



రేక: 0826-3ముఖరి సత: 18-153
పలల్లవ:    వాకిలిగా చేయటట్టివనితల మద నేము

  జోకదపప్పుకరే మర సుదతులల
చ. 1:     మచిచ్చెక నాతనఁడు నాకె మాటలడుకొననఁ గాను

  అచచ్చెముగ మరేల ఆలకితచేరే
    యిచచ్చెగితచి వడుకతో నేకతాన నుతడనఁ గాను

   కొచిచ్చె తరయతేత్తి రేలే కొమత్మిలల
చ. 2:      కొతత్తిగా నదాద ల చటూచకొని వార నవవ్వెనఁ గాను

   చితత్తిణ చేనఁతల నేల చేరవచేచ్చెరే
   హతత్తి పతదేలతోడుత నట చదురతగమాడే-

  రెతుత్తి లేల చెపేప్పురే యితతులల
చ. 3:      శ్రీ వతటేశనఁడు లోన దేవులనఁ జెనకనఁ గాను

  యవళనఁ గానుకలేల యియతవచేచ్చెరే
     వవలరతులనఁ గటూడి వసనఁ బీనఁటపపై నుతడనఁ గా

   బావతటానఁ బెపై కొనేరేలే పడనఁతులల



రేక: 0826-4గళ సత: 18-154
పలల్లవ:     చెలలల నేనతని చెతగటనే వుతడేనఁ గాని

   పలిచి బతగారము పీనఁట వటట్టిరే
చ. 1:    మొగమోటదాన నేను మోహితచినదాన నేను

    అగడుగానఁ బత నేమ నాడనఁ జాలనే
    నగవు వచచ్చె నాక నతటన మాటలడితే

   మగలనఁ దనతలనఁప మరే యడుగరే
చ. 2:    యమెత్మిలేనిదాన నేను ఇచచ్చెకపదాన నేను

 వుమత్మిడిదతటతనాన నొరయనఁజాల
   కముత్మికొనీ సిగద్గీ నాకనఁ గానుకిచేచ్చెనతటేను

    నిమత్మిపతడిల్లవ రెతడు నేనఁడు మరె యియతరే
చ. 3:    దేవులపైనదాన నేను తేజపదాన నేను

  శ్రీవతకటేశవ్వెర గోరనఁ జెనకతజాల
   కావతచి ననేన్నల మతగరనఁగీ గొసరేనతటే
   యవల నాపొతదు మరే యడేరితచమనరే



రేక: 0826-5ఆహిరి సత: 18-155
పలల్లవ:      ఏమ సేతు జెపప్పువయత యేది నాక నటూడిగము

   కామతచి వచిచ్చెతవ నాకడక నేనఁడిపడు
చ. 1:     నిదుర గనున్నల దేరీ నిమత్మిపతడు దతత్తినా

  చెదరినవ కరల చికక్కదతునా
    పదవ గెతపల నితడెనఁ బేతటల్ల రాలతునా

   మదమువలనఁ గారీనఁ జెమటల దుడుతునా
చ. 2:   బడలివునాన్ననఁడవు పనీన్నర చలల్ల దునా

  వడలీ నిటటూట్టిరప్పుల వసరదునా
     తడనఁబడి నడప కెపై దతడ నీక నితుత్తి నా
   కడువారె మేము బాగాల చేతకితుత్తి నా

చ. 3:     భావ మెతదో వునన్నది పానుప వరతునా
   దపైవారీనఁ గళల నీకదదము దతుత్తి నా

   శ్రీవతకటేశవ్వెర నాసేవ మెచిచ్చె కూడితవ
    నావు వతటనునాన్ననఁడవు నేనఁ దోడు వతడుదునా



రేక: 0826-6రామకిగయ సత: 18-156
పలల్లవ:    ఏల సరసములడే వవవ్వెరితోనెపై నాను

 కాలదానఁకినాపతోనే కావలనఁగాక
చ. 1:  చెలిమకతపైలకెలల్ల నఁ జెనకనఁగవచచ్చెనా

 వలిసి నీపటట్టిపదేవులకనఁగాక
  పలిచి పేరటాతడుల్ల పతడిల్లబతడెకక్కదురా

  అల సేసవటట్టినయాప గాక
చ. 2:  వదదనన్నవారెలల్లవలపల చలల్ల దురా

   వదిదకెపై మేనమరనఁదునఁ లొరయునఁ గాక
  పొదుద వోనిచటాట్టి ల బువావ్వెనక వతుత్తి రా

   అదిద కతకణముగటట్టినాప వచచ్చెనఁ గాక
చ. 3:   పొరగ పోరచివార భోగితచవతుత్తి రా

   గరిమనఁ గానఁగిటలోని కాతత కౌనఁగాక
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలిత వతదుకె నమన్న

   అరసి నీవుమనిన్నతచినాప యాలౌనఁ గాక



రేక: 0827-1సామతతత సత: 18-157
పలల్లవ:    ఏమసేతు నమత్మిలల యతదుకౌను నాయకనఁడు

   బటూమలోనఁ జెపప్పునఁ గొతత్తి యపరషవరహము
చ. 1:    తొయతలిరాకకనఁ బత తొతగిచటూడనఁ బోతేను

  దయతమువలనఁ జతదుగ నఁడు తలచటూపను
    చయతన నతదు కతనఁడు జడిసి తలవతచితే

    నుయితవలనే తోనఁ చె నటూలకొని మనసు
చ. 2:    మగవయలనఁగ వన మత నాలకితచితేను

  పగవానిరీతనే పలక్కనఁ గోవల
    వగటపై యతదు కతనఁడు వనుల మటూసుకొతటే

   మొగలవలనే కపప్పు ముతచక వరహము
చ. 3:    నలినాక రటూప మనసుననఁ దలనఁచనఁబోతే

  చిలకగాలమెపై తోనఁచెను మరనఁడు
    అలస శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోన సత గటూడె

   నెలకొని కొతడవల నిలిచె సతతోము



రేక: 0827-2భపైరవ సత: 18-158
పలల్లవ:   ఏమని చెపప్పుదునే మకితతులల

    చేముతచి నాక వలప చిమత్మిరేనఁచె నతనఁడు
చ. 1:    మలసి నాపతరటూప మత నెతతదలనఁచినా

  తలపోనఁతనే కాని తమవోదు
  కలలోన నెటవలనఁ గానఁగిలితచకొనినాను
  వలినునన్న మేనిమనఁదివరహము దరదు

చ. 2:    యేలినవానిగణల యతత వనుల వనినా
   ఆలకితపలే కాని ఆసల వోవు

    పాలపడి యాతనఁడునఁ డే పానుపపపైనఁ బడినాను
  తాలిమతో నావడుక తనివతదదు

చ. 3:    ముతగిటనఁ దనరాకక మొగమెతుత్తి కతడినాను
   తొతగిచటూపలే కాని తుతదుడుక వోదు

     చెతగట నతతలో వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁ డె కూడె
 కతగనినాసతతోసము గరతువటట్టిరాదు



రేక: 0827-3పాడి సత: 18-159
పలల్లవ:     కరనఁగి యితదు కతనఁడు కానఁగిలితచ కొనవదాద

 ఇరవఱితగేల యల ఇతచెనోకాక
చ. 1:     మోముననఁ జెమటగారీ మొకిక్కతేనే కొపప్పు జారీ

   యేమని వనయాల పత కెతతసేసేవ
   కోమలపదానవు సిగద్గీల నీకినఁకా నానప

  గోమున నేపొదుద దానఁకానఁ గొలవునేసేవ
చ. 2:    చిగరాక నీమోవ చెదరీనఁ గమత్మినితావ

   పొగడి పొగడి యతత పొతదుచటూపేవ
    దగదొట ట్టి నటూరపల దయరేనఁ చ నేరపల

    నగవు లతదానఁకా నవవ్వె నయముల చటూసేవ
చ. 3:     సారెనఁ బయతద వదలీ చనునఁగవ గదలీని

    చేరి చేరి యతతవడి సేవ సేసేవ
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
   తారచ నెత తాతనిచేనఁతలక లోనయేతవ



రేక: 0827-4బౌళ సత: 18-160
పలల్లవ:    ఎగసకేక్కలే సేస నిదే మతనఁడు

   నగవు వచచ్చెనఁ దననానఁ టకములకను
చ. 1:    కోరి నేనఁ గానుకిచిచ్చెన గొపప్పుతమత్మిపవవ్వెతదుక

   వరొకతచనున్న దానఁ కవసనే తాను
   సారెక నెవవ్వెతో మేనిజవావ్వెదిపపై వడిసితే

    మేరమరి యది నా మేననఁ దుడిచనే
చ. 2:    చేతకిచిచ్చెనవడెము సేసి పకిక్కటనఁ బెటట్టి క

   కాతరాననఁ బెట ట్టినఁ దమత్మికడనఁ దానికి
    రాతరెలల్ల జాగారాల రత నెతదోసేసి వచిచ్చె
  యతల నిదిద్రితచ మాయితటలోనను

చ. 3:   అదదమునాచేనఁ దపప్పుతచి యతడనునన్నసతమోము
  నిదదమెపై తనమోమునీడ చటూచనే
  అదుద క శ్రీవతకటేశనఁ డలల్ల కెమేనిగతదము

   ఉదదతడాన నాకానఁగిట నొనర నతటతచనే



రేక: 0827-5సాళతగనాట సత: 18-161
పలల్లవ:    సిగద్గీతోడ గొతకితేను చికక్కనా మగవానఁడు

  బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచకొని పననఁగిననఁగాక
చ. 1:    పదవపపై మాటల బద్రియముల వుటట్టి నా

  వుదుటగబబ్బులనఁ బత నటూనఁదిననఁగాక
   సదరపనఁ జెనకల చవుల వుట ట్టినా

  సదమదముగ రత సలిపననఁగాక
చ. 2:    సలపల నవవ్వెతేనే చితత్తిము గరనఁగనా

  సొలయుచ మోవచవ చటూపననఁగాక
  ములవానఁడిచటూపల మోముల వుటట్టి నా

  లలినఁ దముత్మిలముపొతుత్తి గలసినగాక
చ. 3:   సరసములడితేనే సతగతా లనయునా

   సరసనఁ దనువు లొకక్కజతటపైన గాక
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

  పరపపపైనే చాలనా వురమెకిక్కననఁగాక



రేక: 0827-6సౌరాషట్టి సత సత: 18-162
పలల్లవ:     ఏమచెపేప్పువ మాతో నితపలపైన నీ సుదుద ల

   పేగమము గలవారికి పననఁగల టరదా
చ. 1:    నవువ్వెతా మాటలడేవు నయగారాలే సేసేవు

   యివవ్వెల నీకతనఁడు మోహితచ టరదా
   వువవ్వెళటూల్లర నేపొదుద నొదదనే కాచకతడేవు

   నివవ్వెటలల్ల చనవుల నీక నిచచ్చెటరదా
చ. 2:    తేలితచి చటూచేవు తేనేలమోవ చటూపేవు

   కోలముతదపై పత మరగట యరదా
   తాలిమతో సనన్నలనే తరితీపలే చలేల్లవు

   వాలయితచి నీకతనఁడు వసమవు టరదా
చ. 3:    ఇచచ్చెకములే సేసేవు యినిన్నటా మెపప్పుతచేవు

  కొచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడుటరదా
   నిచచ్చెల ననేన్నలితచేవు నీ వలమేలమతగవు
   యిచచ్చెట నీకితనఁ డిటట్టి యిరవౌటరదా



రేక: 0828-1శ్రీరాగత సత: 18-163
పలల్లవ:    రానఁడతటా నుతటవ రమణునఁడు నీవదిదకి

   పోనఁడిమ నీసకినా లిపప్పుడు నిజమాయను
చ. 1:  చెకిక్కటచెయేతనఁటకే చితత్తిపనుయేతనఁటకే

  నికిక్కచటూడవ పత నిలచనాన్ననఁడు
    మొకక్కవ చేతులతత్తి మొగము చటూచ నతనఁడు

  నికక్కలలయ నేనఁడు నీవుగనన్నకలల
చ. 2:  సిగద్గీలకరనఁగలేలే చెలలమరనఁగలేలే

  వగిద్గీ కొలవసేయవ వతటనునాన్నడు
    దగద్గీరి యదురకోవ తానే వచచ్చె నతనఁడు
   బగద్గీన నీనోములలల్ల ఫలియితచె నవగొ

చ. 3:    నెలవానఁత లిదియేమే నీతలపోనఁత లిదేమే
  యేలమనవ శ్రీవతకటేశనఁ డునాన్ననఁడు
   మేలమాడవ అలమేలమతగ వాతనఁ డేల
   కోలముతదపై తలకూడె కోరిన కోరికల



రేక: 0828-2దేశక సత: 18-164
పలల్లవ:     చటూచి వచిచ్చెత నీవునన్న చోటకినఁ దోడితచిచ్చెత

  చేచేతనఁ బెతడాల్ల డు చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    లలితాతగి జవరాల లవణతవత యకె

 కలవకతట మతచికతబుకతఠి
  జలజవదన చకగజఘన సితహమధత

 తలిరతబోడిచకక్కనఁదన మటట్టిదయాత
చ. 2:   అలివణ మగలనీలలక శశిభాల

  మలయజగతధి మహమానిని యకె
 పలచమరనివతడల్లబొమత్మిలది చారబతబోషి ష్ఠూ

  కనితకతదరద చకక్కతదన మటట్టిదయాత
చ. 3:   చెకక్కటదదముల దిది శ్రీకారకరరములది

 నికక్కనఁజనులరతబోర నిరత్మిలపాద
   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కదిస లతాహసత్తి

   దకెక్క నీ కీలేమచకక్కతదన మటట్టిదయాత



రేక: 0828-3ఆహిరి సత: 18-165
పలల్లవ:    తలపోసి తలపోసి తమకితచ నామనసు

   చెలలల ఆతనఁ డేమ సేసనొకో
చ. 1:   యలయితచినవానఁడు ఇతటకి రానఁడొకొ

   చెలల నతపత మానఁట చేకొనెనొకా
  కలవల వసినానఁడు కరణతచకతడునొకొ

   సొలసి చటూచినవానఁడు చటట్టిమెపై చికక్కనఁడొకొ
చ. 2:  మచిచ్చెకచలిల్లనవానఁడు మతతనములడొనఁకొ

 ఇచచ్చెగితచినానఁడు చనవయతనఁడొకొ
   కచచ్చె పటట్టినవవ్వెవానఁడు కపప్పురవడె మనఁడొకొ

  వచిచ్చెనవానఁడినఁకను నావదదనే వుతడనొకొ
చ. 3:    వడుక సేసినవానఁడు వడుజోడెపై చొకక్కనఁడొకొ

 వాడిచటూపనవానఁడు వసమౌనొకొ
    యడనె శ్రీ వతకటేశనఁడినిన్నటాను ననున్న నేల

   కూడినవానఁడు నాబతత్తి గొబబ్బున మెచచ్చెనొకొ



రేక: 0828-4కేదారగళ సత: 18-166
పలల్లవ:   అతరాజసపవానఁడు ఆతనఁడు దొలల్ల

   మతకమున నినెన్నతత మనిన్నతచనో సుమత్మి
చ. 1:    చిగరల వనేవు చెనకేవు కొనగోర

 మగవానితో నెతతమారకొనేవ
    యగసకేక్కలక నాతనఁ డేమ సేసునో నినున్న
  ఇగరనఁబోడివ నేము యఱనఁగముసుమత్మి

చ. 2:    చేరి పతతాలడేవు చెయివటట్టి పననఁగేవు
   సారెనఁ బతతో నెతత చయాతటాలే

   మారకమా రాతనఁడు మరియతత సాదితచనో
  నారీమణ యితదరిలో నగనఁబాటసుమత్మి

చ. 3:    జతకితచేవు బొమత్మిలను చలలకే నవవ్వెవు
    యితక శ్రీ వతకటేశతో నితత యేనఁటకే
     అతకేల నినాన్నతనఁ డేల నట వతటనఁ జితకిక్కతచక

   చితకచటూపలడి వని చితత్తిము సుమత్మి



రేక: 0828-5సామతతత సత: 18-167
పలల్లవ:    తరణ జవవ్వెనపనఁ దపము సేయనఁగను

  వరసతోడ జాతవపైరము లడుగె
చ. 1:  జకక్కవపలగల జతటవాయవవ

 గకక్కన వనెన్నలగాసినను
   యకక్కడనఁ గోవల యలనఁగల చెదరవు

  గకక్కక వానల గరిసినను
చ. 2:   గతపనఁదుమెత్మిదల గొబుబ్బున బెదరవు

 సతపనఁగతావుల చలిల్లనను
  ముతపననఁ జకోరముల వసివాడవు

  సొతపనఁగళల పనుసటూరతనఁ డుతడనఁగను
చ. 3:    చిలకల సతదడి సేసిననఁ దొలనఁగవు

 కలసిన సమరతకయతమున
   యలమని శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడనఁగ

  చెలియతగములని చెపప్పునఁగనఁ బొసనఁగె



రేక: 0828-6మధతమావత సత: 18-168
పలల్లవ:   మమేత్మి యలగనిచచ్చె మవలపల

   చిమత్మిరేనఁగ రటట్టి పటట్టి చెనకితచగాక
చ. 1:    వటట్టి ల వటట్టి కొతటరి వకరొక రితదానఁకా

   అటట్టి యితతలో నొకక్కటపైతరా మర
   దిటట్టివపై కానఁతాళతచి దకొతట రపప్పుటని

  గటట్టి తోడ లోలోనే కూడుకొతటరా
చ. 2:   తగవుచెపప్పుమతటరి తరణుల నితతవడి

  మెగమోడి మరమరే మొకక్కకొతటరా
   బగియుచనఁ గొతతవడి పననఁగకొతటా నుతటరి

  జిగినఁగటూడి బాసలలల్ల నఁ జేసుకొతటరా
చ. 3:    వకక్కసాన మతచాలపపై వరేవుతట రితతవడి

  చొకక్కపమ మొగముల చటూచకొతటరా
    పకక్కన మరిదదరటూను బలిమనఁ బెపై కొతటరి
   చకక్కని శ్రీ వతకటేశ జాణలపైతరా



రేక: 0828-1దేసాళత సత: 18-169
పలల్లవ:    ఒయతనే లలితచి చన వసనఁగవయాత

   నెయతపసాము సేసిన నీచేతుల కోపనా
చ. 1:  మొలకసిగద్గీలతోడిములవానఁడి గబబ్బులది

  బలిమనేసి యేల పపైకొనేవయాత
 చిలకపలకల లేనఁజిగరాకమోవలేమ-
   నెలయితపలను నేనఁట కలయతచే వయాత

చ. 2:  కడునఁబచిచ్చెవయసుతోనఁ గారకొనన్నమానిని
   నొడివటట్టి తీసి యతత వరసేవయాత

చిడుముడినగవులచిఱతతనాలబాల
  నడుమ నెతదానఁకానఁ బెననఁగలడేవయాత

చ. 3:  పసురనఁబాయముననఁ బరగినజవరాల
  పసికి కానఁగిట నెతతబగితచేవయాత
   కొసరి శ్రీ వతకటేశ కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతుర

   యసనఁగి కూడిత వతదు కెతతమేచేచ్చెవయాత



రేక: 0828-2శదదదేశి సత: 18-170
పలల్లవ:    ఏలికసానికి నేము యితతవరలము తొలల్ల

    నీలీలక లోనెపై తే నీవపాట వటేట్టివా
చ. 1:   బలిమ మాయకక్కవనన్నపముల నేతుముగాక

  చెలికతపైల కేనఁటకి సిగద్గీవడను
 తలకొనన్ననీచేనఁతల తారకాణతతుముగాక

    యలమ నీతో మాక నేల మొకదాకిరి
చ. 2:     కొదిదమర నా కెమారెపై కొసరదు మతతేకాక

  వదదనునన్న వారికేల వటట్టినేసాత్తి ల
   సుదుద లతో నీగణల సదితచి కతదుముగాక
    కదుద లేదని మాకేల కపప్పు పటట్టి దానఁచను

చ. 3:    యడ నినన్నలమేలత్మితగతోడనఁ గటూరతుము గాక
 వడిగపవారికేల వడాడ రాల

     కూడిత వతతలో నితతనఁ గోరి శ్రీవతకటేశ నీ
    వడుక మెతుత్తి ము గాక వతతలేల సేయను



రేక: 0828-3కేటనఁవరాళ సత: 18-171
పలల్లవ:   కాముకనికేల తగవుల వచారితచి

  పేగమగలచోట మేలపతచ టతతేకాక
చ. 1:    పనన్నమవనెన్నలవల పొలనఁత నీతో నవవ్వెతే

  సనన్నలనేల తటేట్టివు చతదురవని
   కనున్నలకలవలను గకక్కన నినున్ననఁ జూచితే

  పనిన్న మరనితోనేల సతతమాడేవయాత
చ. 2:   ముకక్కలపైనచనున్నల మెనల నినొన్నతత్తితేను

 జకక్కవపటట్టిలనేల సాదితచేవు
   నికిక్కనకొనగోరను నీ మేను దానఁకితచితేను

   దకక్కక మొగలిరేక కొన రాచనేలయాత
 చ .3:    పలకల వతగేల పలమార నినాన్నడితే

 చిలకలనేల జతకితచేవయాత
    అలమ శ్రీవతకటేశ ఆకె రత మతచితే

 చెలికతపైల నెతతసతతోసితచేవయాత



రేక: 0828-4ముఖరి సత: 18-172
పలల్లవ:    మేల నీజాణతనము మెచిచ్చెరి సతులితదర

   యేలికవతటానఁ జేరితే నికక్కవ లతటేవు
చ. 1:     నిమత్మిపతడుల్ల గానుకగా నెలత నీ కియతరానఁగా

   ఇముత్మిల నాపచనున్నల యేల పటేట్టివు
   నెమత్మి మొకదాకిరితో నినేన్నమ ననకతడితే

  సమత్మితతచెనతటా నెతత సతతోసితచకొనేవు
చ. 2:      తరణ సటూడిదగాను తామర నీ కియత రాగా

  కరకమలమేల గకక్కననఁ బటేట్టివు
   శిరసువతచ కతదుక సిగద్గీతోడ నుతడితేను

 కరనఁగియునన్నదతటాను కానఁగిలితచకొనేవు
చ. 3:   పచిచ్చెపగడము నీచేపటట్టి గా జెలియతరానఁగా

   ముచచ్చెటతో సతదుసుడి మోవ యానేవు
   అచచ్చెమెపై శ్రీవతకటేశ అతదు కోరచకతడితే
   ఇచెచ్చెరినఁగి కూడెనతటా నెతత గారవతచేవు



రేక: 0828-5పాడి సత: 18-173
పలల్లవ:    చెపేప్పుదేమ ఇనఁకను నీచితత్తిము గాక

   తపప్పులతచి నే నినున్ననఁ దడవనఁగనఁగలనా
చ. 1:     తటూకొని మాటలలల్ల ను దొతతుల వటేట్టివు గాక

  ఆకెతోడ నేకతములడవా నీవు
  సాకిరిచెపేప్పువారిని సనన్నలేల సేసేవు

    దకొని నీ చేనఁతల నేనఁ దలపనఁగనఁగలనా
చ. 2:     పాటతచి నవువ్వెల నవవ్వె భద్రిమయితచె వతతేకాక

   సటూటగా నాపమొగము చటూడవా నీవు
  నీటన నీకనున్నలలో నిదుద రేలణనఁచేవు

 జూటరినీమహిమల సదరితచనఁగనఁగలనా
చ. 3:    వసదారివనయాల రాసుల వోసేవు గాక

   ఆసపడి యాపచనున్న లతటవా నీక
     లసి శ్రీ వతకటేశ మెలల్లనె యేల చొకిక్కతచేవు

   నీసుదుద లనన్ననఁటకిని నే మఱవనఁగలనా



రేక: 0828-6కనన్నడగళ సత: 18-174
పలల్లవ:     పతచిత నినున్న నేము పదదవపైత వతతలోనె

   యతచిచటూడ నీకతల యవవ్వెర నేరిపరే
చ. 1:  చితత్తిడిచెమలేల చితదనే

  వతత్తివల మేనేల పసివాడనే
 చితత్తిణవదతలనేల చిమడేవ

    యితత్తిల నేనఁడినఁ తేసి య కక్కడనఁ గలిగెనే
చ. 2:   నెమత్మిది నివవ్వెరగల నీకేనఁటకే

  వుమత్మిగిల నిటటూట్టిరప్పు లతదుతడివచెచ్చెనే
   కమత్మిరితపనఁ జితతలేల గబబ్బుతలీ నే

    యిముత్మిల నీ చేనఁతలక నేరీత నోమతవ
చ. 3:  చెకక్కననఁబెటట్టినచేతసిగద్గీ లేనఁటకే

   ముకక్కర గదల నవవ్వె మొఱనఁగనేలే
    యికక్కడ శ్రీ వతకటేశనఁ డేలనా నినున్న

    యకెక్క మోముననఁ గళల యినిన్నటా మేలే



రేక: 0829-1గజజరి సత: 18-175
పలల్లవ:   అతదులోనే కానవచెచ్చె ననిన్నపనుల

  మతదలితచి యాపతోడిమాటల మానుమా
చ. 1:    మనసిచిచ్చె నీవు ననున్న మనిన్నతచేవానఁడవపైతే

  ననిచిన యాకెతోడ నవవ్వెకతడుమా
   యొనసి యేపొదటూద ననున్న నెడయనివానఁడవపైతే

    పొనినఁగి యాపయితటకినఁ బోక ఇటట్టి వుతడుమా
చ. 2:   చేకొని నాచెపప్పునటట్టి సేసేటవానఁడవపైతే

  జోకలగా నాపదికక్క చటూడకతడుమా
 నాకిచిచ్చెనబాసతోడ నమత్మితచినవానఁడవపైతే

   దాకోని యాపపొతదుల తలచక వుతడుమా
చ. 3:   మకిక్కలి నామదను మేలగలవానఁడవపైతే

  అకక్కరతో నాపకాని కతదకతడుమా
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

    అకక్కన ననున్ననఁ బెటట్టిత వాకె నతటకతడుమా



రేక: 0829-2బౌళ సత: 18-176
పలల్లవ:     ఈకె గలిగివుతడనఁగా నితకా నొకరా నీక

  పపైకొని పతడాల్ల డితని పదారవలను
చ. 1:   కలికితనాల నాప కతలచెపప్పునేరచ

   వలపలచ లల్ల తా నవవ్వెనఁగ నేరచ
   మెలపన వదదనుతడి మేను వసుకనేరచ

  తలకితచి చిటకల దియతనేరచ
చ. 2:   చకక్కనిది జవరాల సరసమాడనేరచ

  పకక్కన మదిగరనఁగనఁ బాడనేరచ
  చకెక్కరమోవ చటూప చవవుటట్టితచనేరచ

  మకిక్కలిరతుల నినున్న మెపప్పుతచనేరచ
చ. 3:   పొతదినచితత్తిమురానఁ గానఁపరము సేయనేరచ

  ముతదుముతదే వనఁడుకొని మొకక్కనేరచ
  అతదపశ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

    యితద నినున్ననఁగటూడె ననున్న సేవతచానఁదా నేరచ



రేక: 0829-3వరాళ సత: 18-177
పలల్లవ:      నీవ ఇతతసేయనఁ గాను నే మాపను దటూరేదేమ

   వోవలనఁ బెటట్టినఁగా నాపవోజ చకక్కనయతనా
చ. 1:    సతగడినఁ బెటట్టి క నీవు సరసములడనఁగాను

   కతగి యాప సవతులనఁ గెపైకొనీనా
     అతగవతచి మటూలనుతచ కాప నీవు పూజితచనఁ గా

  సతగత నెవవ్వెరినెపైనా సరకగొనీనా
చ. 2:     పగయపడి నీవ ఇతత పదదరికాననఁ బెతచనఁగా

    నయాన వనయా లప నాకనఁ జేసనా
     దయతో నాపగణల తగ నీవు వగడనఁ గా

   నియతాన వతచనల నేరనఁ బోయనానఁ
చ. 3:      వలచి యాపక నీవు వసమెపై వుతడనఁ గాను

  తలకితచి మొకిక్కనా తేరిచటూచనా
 అలమేలమతగపతవపైనశ్రీ వతకటేశవ్వెర

    యిల ననున్ననఁ గటూడితవ యకె మెచచ్చెకతడనా



రేక: 0829-4కరతజి సత: 18-178
పలల్లవ:    ఎణనఁగితచవయత నాకనేల దానఁ చేవు

    మెఱసి యాపక నీక మేనవావపై యునన్నది
చ. 1:      ముతగిట మొకక్కల మొకిక్క మోహము నీపపైనఁ జలిల్ల

   చెతగలిచటూపలనఁ జూచనఁ జెలియ నినున్న
  చెతగటనఁ దొలిల్లటపొతదో నేసే ఇపప్పుటనేసత్తిమా

  ఇతగితాకారమెపైతే నిటవల నునన్నది
చ. 2:     సలవుల నవువ్వె నవవ్వె సిగద్గీతోనఁ దలవతచి

   కలవపూవుల వసనఁ గమత్మిట నినున్న
   చలపటట్టి చెనకీనో సలిగ నీవచిచ్చెతవో

   తలనఁచకొతటే మలో తగల మటల్ల నన్నది
చ. 3:     మానఁగినమోవ చటూప మఱనఁగన సనన్న సేసి

   కానఁగిటతలితచకొనీ శ్రీ వతకటేశ నినున్న
  దానఁగక యలమేలత్మితగతమకమో నీయితపో

   వనఁగక ననేన్నలిత మవడుక యిటల్ల నన్నది



రేక: 0829-5దేశక సత: 18-179
పలల్లవ:    ఏల పొదుద లగడుపే వతతకడక రావయాత

    నాలిసేయ నినఁకవదుద నమత్మి యాప వునన్నది
చ. 1:  చకక్కనిసతమోమున చతదోబ్రాదయతబాయ

  వకక్కసపనవువ్వెల వనెన్నల గానె
  చొకక్కపకొపప్పువరల చకక్కల గానుపతచె

   పకక్కన నెతచితే పటట్టిపగల రేయౌను
చ. 2:  సతకచగిరలనేజకక్కవల జోడుగటూడె

   తత వకసితచెనఁ గనున్నలనఁ దామరల
   మతలేనిరతన్న కాతత మతచె సటూరోతదయము

   మత నెతచకొతటేను మాపే రేపను
చ. 3:    కలికిమెయి చెమటల గడియారప నీరెకెక్క

  తలిసిగద్గీలనే పతడిల్లతర వసను
    అలమె శ్రీవతకటేశ అతతలో నీవు రానఁగాను

    నెలవపై యిటట్టి వుతడితే నిచచ్చె కలతణమవును



రేక: 0829-6పాడి సత: 18-180
పలల్లవ:    కనునఁగొనేనఁ గానీలేవ కామని నీజాడల

   మనసే తమకితచితే మఱి యేమసేసేవో
చ. 1:   కలవల వసితేనే కానఁతాళతచేదానవు

  యలమ మరనముత్మిల కేమనేతువో
   సలవుల నవవ్వెతేనే చనఁదరరేనఁగే దానవు

   లలి వనెన్నలక నెతతలవుగా రేనఁగదువో
చ. 2:   నెమత్మి నేమానఁటలడితే నేరపలతచేదానవు

 తుమత్మిదమోతల నెతతదటూరదువో
    చిముత్మినఁ జూపలనఁ జూచితే చేత నొడేడదానవు

   యిముత్మిల మెఱనఁగలక నెతత వడుడ కొనేవో
చ. 3:   గటట్టిచనున్నల నేనతటనఁగా సిగద్గీవడేదానవు

  అటట్టి తమత్మిమొగద్గీల నెతతాడుకొతదువో
     నెటట్టిన ననున్ననఁ గటూడిత నేను శ్రీ వతకటేశనఁడ

     మటట్టి న నితకా ననున్న మత నెటట్టి గటూడేవో



రేక: 0831-1రామకిగయ సత: 18-181
పలల్లవ:     కొతత్తిగా నాతో పొతదుగటూడి నినున్న భద్రిమయితచి

   ఇతత్తిల నినొన్నకటపై యలయితచనఁ గాక
చ. 1:   కనున్నలనాచటూప నినున్ననఁ గానఁడిపారెనటవ

   వునన్నత నీమోహ మటవునన్నది గాక
    సనన్నల నేనఁ జేసితేనే జలల్లనీనా నీగతడె
   కనెన్నరో నీమత నినేన్న కరనఁగితచనఁగాక

చ. 2:     వడుక నానవువ్వె నినున్న వనెన్నలపై వనఁచనటవ
   కూడుదానఁకా వరహము గొసరీనఁ గాక

   ఆడిననామాట జిగరెపై నినున్న నతటతచనా
  యేడలేనినీకోరిక లితతసేసనఁ గాక

చ. 3:    యిటట్టి నాతో పొతదు బయలీనఁదితచెనటవ
 చటట్టి కొనన్ననీకానఁగిలే చొకిక్కతచెనఁగాక

     దిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడు రటట్టి సేసనా నినున్న
   చటట్టిరికప నీమేలే జటట్టిగొనెనఁ గాక



రేక: 0831-2కాతబోదిసత: 18-182
పలల్లవ:   ఏల సిగద్గీలవడేవ యలయితచినటట్టియతని

    వాలయితచి నీకనఁ గానే వలచినానఁ డతనఁడు
చ. 1:    పాడి చటూపనఁగదవ నీపత వడుకపడని

  వడనఁ మతదుకొనవ వవగమే
    చటూడవ యాతనిదికక్క సుదుద లడుగనఁ బటూనఁచని

  కూడేటకూటములక గబబ్బుతలీ ల్ల నతనఁడు
చ. 2:    అటట్టి పాదాలొతత్తివ అతదుకే తమకితచ

  పటట్టి కోవ తానిచిచ్చెన పనుసొముత్మిల
   గటట్టి తోడనఁ గటూచతడవ కొతగవటట్టి వనఁడుకొనీ

    గటట్టిగా నీ పొతదులే కడునఁగోరీ నతనఁడు
చ. 3:     నెలవుల నవవ్వెవ శ్రీ వతకటేశనఁడు నవవ్వె

  పలిచి నటూనఁకొనవ పగయముతోడ
   లలి గబబ్బులనొతత్తివ లలననేస నినున్న

   తలనఁపతచి నీరతకే తమకితచ నతనఁడు



రేక: 0831-3భపైరవ సత: 18-183
పలల్లవ:    ఏమాయనే రమణుని నీ వతతదటూరినాను

   నేమమున నీపపైనేల నేర మెతచకొనీనే
చ. 1:     వడుక వగద్గీళమెపైతే వసువు గొతత గలగ

  వడెములోనే కారము వదకితేను
   నీడములోనే వుతడినాను నితదితపతచ జలవను

   కూడిన వారొకవళ గతపతచ టేమరదు
చ. 2:    సరసమాడేయతదే చలమటూనఁ గొతత గలగ

  వడేములోనే కారము మరబాణల
     సురతము సేయనఁ గానే చొకిక్క మేను మరపతచ

  సరినునన్నదతపతుల జతకితచ టేమరదు
చ. 3:   కలసినకానఁగిటలో కడువలప గలగ

   వలసితేనఁ దురమతదే వనఁకము నుతడు
     యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డేల నీ వకక్కటపైతవ

  వలచినవార గొతతసొలయు టేమరదు



రేక: 0831-4మాళవగళ సత: 18-184
పలల్లవ:    వసుధలో నిటవతటవారటూనఁ గొతదర గలర

   కొసరక రమణునఁడు గటట్టి తో నోరచనే
చ. 1:    సిగద్గీరికతత్తికనఁ గాని చెకక్కట చెయతమరదు

  యగద్గీలనఁడిగాని మరి యసునేరదు
  బగద్గీడికినఁగాని వటట్టిపతతము లీడేరవు

  వగద్గీళతచి నీతలనే వగెనటవ
చ. 2:    కతలకారికినఁ గాని కానఁతాళము గలగదు

  మతకరిగాని మరత్మిము లతటదు
  ఆతగరివ్వెకినఁగాని గయాతళతనము రాదు

  గతమాలి కొసర నీకడమాయనటవ
చ. 3:     మాయ దారికినఁగాని మాటల నోరికి రావు

  కాయాటదిగాని రతకానఁక కోరవ్వెదు
    యయడ శ్రీ వతకటేశనఁడినిన్నటా ననున్ననఁ గటూడే

   చాయసేసుకొని నీవ జాణ వపైతవటవ



రేక: 0831-5బౌళ సత: 18-185
పలల్లవ:      ఇనిన్నటా దొరవు నీవు యేమ నేసినానఁ జెలల్ల

   యనిన్న చటూచితే నే నీయిచచ్చెలోనిదానను
చ. 1:     మతతనాన నీవు నాప మాటలడుకొనన్న వలల్ల

   వతతగా మాటననుతడి వతటమ నేము
     చెతత నామొగము చటూచి సిగద్గీవడ నినఁక నేల

    అతతటా సతతోసము నీకెపై తేనే మతచిది
చ. 2:    సరసాన మరిదదర సనన్నల సేసుకొనన్నవ

   గరిమతోనఁ గనున్నలరనఁ గతటమ నేము
   శిరసతత్తి నీవతదుక చిఱనవువ్వె నవవ్వెనేల
 సుసర నీకవయలల్ల ,   చవులపై తే మతచిది

చ. 3:    సులభాన మరితతలో చటాట్టి లపై నతదుక
   కొలవువోనఁ జూచి ఇయతకొతటమ నేము

    వలియ శ్రీవతకటేశ వనఁడుకొన నితత యాల
    యిల ననున్ననఁ గటూడితవ యటట్టి నాన్న మతచిది



రేక: 0831-6నాట సత: 18-186
పలల్లవ:    మేలరా నీకతలక మెచిచ్చెత నేను

  మేలములడిత నీవు మెచచ్చెలనఁడివతటానే
చ. 1:    వనన్నలేల తీసేవురా చినన్నవానఁడా నీ

   చనున్నలపపై పయతదేల జారెనె నీక
   యనిన్నక నేమాటక నీవమాడేవు అది

జనెన్నపాలవటట్టినమాచాడెలతటానే
చ. 2:    వుటట్టి లేల యకేక్కవురా వుదదతడనఁడా చకక్కనఁ-

   గటట్టి కోవ పోనఁకముడి కదల నీక
   వటట్టి క నేనొకటతటే నొకటాడేవు అది

 తొటట్టి రతులసిగద్గీలదొడిడయతటానే
చ. 3:     చేరి యిలల్ల చొచేచ్చెవరా శ్రీవతకటేశ నీవు

  తారసిలిల్ల వతటనే వుతదానవతటానె
    కోరి ననున్న గాగిలితచి కొతత్తిలగా నాడేవు

  దటూరనేలే గొలల్లవారి దోమటతటానే



రేక: 0832-1రామకిగయ సత: 18-187
పలల్లవ:    కనెన్న గొలల్లపడుచలనఁ గాకసేతురా ఇతత

  మనన్నకే వయసులలల్ల మనఁగడలగటట్టిను
చ. 1:   వుమత్మిడివలపల నీవువదలపపైనఁ జలల్లనఁగ

  పముత్మిచనఁ గచములపై కపప్పులగటట్టిను
   తమత్మిలగా సారెనఁ దరితీపల మాటలడనఁగ
   దిముత్మిరేనఁగి మోవులను తేనె లటూరనఁజొచెచ్చెను

చ. 2:   అపప్పుట దానఁగిలిముచచ్చెటలడి సతులనతటనఁగా
  కొపప్పులపై చనఁకటల్ల గతపగటూడెను

   తపప్పుక నఖచతదుగ ల తనువులపపై నితచనఁగా
  వపప్పుచ చిరనవువ్వెల వనెన్నలలగాసను

చ. 3:   కారకమత్మినరతులనఁ గరగితచి కూడనఁగాను
   యేరలపై చెమటల యనఁతలనఁ బారె
   యరీత శ్రీ వతకటేశ ఇతతచనవయతనఁగాను

  కోరినకోరికలలల్ల గొబుబ్బున నీడేరేను



రేక: 0832-2వరాళ సత: 18-188
పలల్లవ:   చెపప్పునరదాయనఁగద చెలిసితగారము నేనఁడు

 నొపప్పుగమరబతడార మొనగటూరిచ్చెనటల్ల
చ. 1:    తొడినఁబడ సేమతతుల దురిమెనఁ గొపప్పుననఁజెలి

  కడునఁజీనఁకట వనెన్నలనఁ గలసినటల్ల
  గడిగొన నొసలనఁ గతకేమతలకమువటట్టి

   యడయక సటూరతచతదుగ లేకత మాడినటట్టి
చ. 2:    నెమత్మిదినఁ జనున్నలమనఁద నీలహరముల్ వనె

  తుమత్మిదల జకక్కవల దొరలినటట్టి
    వుమత్మిడి నడుమనఁ బెపైనఁడి వడాడ ణము గటట్టి కొనె
    నెమత్మిది మెరప మనున్న నేసత్తిము నేసినటట్టి

చ. 3:    అతచితపనఁ జేకటల్ల హసత్తిముల ధరియితచె
   యతచనఁ జిగళల్ల నఁ దాముర లనసినటట్టి

    పొతచి శ్రీ వతకటేశతోనఁ బొసనఁగె సమరతులనఁ
   నతచల బొమత్మి పతడిల్ల యమరినయటట్టి



రేక: 0832-3హిజిజజి సత: 18-189
పలల్లవ:    మఱచి వరకతడితే మనసే కఱకపడు

   యఱకనఁ దలపటట్టితే నీడేరనఁ బనుల
చ. 1:    మొగముల చటూడనఁగాను మోముల గడునఁబుటట్టి

  నగనఁగానే పాయరానిననుప లౌను
   తగిలి మాటలడనఁగా తమకము లపప్పుతలల్ల

   బగివాయ కెపప్పుడూనఁ బతవదద నుతడవ
చ. 2:    చేరి జూజాలడనఁగానే చిమత్మిరేనఁగ వడుకల

    సారే సనన్నల సేయనఁగ చవుల వుటట్టి
   నేరపతోనఁ జెనకనఁగా నితడుకొను మచిచ్చెకల

   వరికే యాతనివదద నటూడిగాల సేయవ
చ. 3:    కతదువనఁ బాదాలొతత్తినఁగా కాగిళల్ల సమకూడు

   అతది వడెమయతనఁగానే ఆసల మతచ
    చెతద నినున్న నితతలోనే శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు

   ముతదుగా నితపలతోడ మోవతేనె లియతవ



రేక: 0832-4మేనఁచబౌళ సత: 18-190
పలల్లవ:     ననున్న నేల దటూరేవు నడుమ నీవు

  యనిన్నలేవు నీవసాల యతతసేసేవ
చ. 1:    చలపటట్టి నీవతని సాదితచి నేరపతో

 వలపతచకోనఁగాను వదదతటనా
   మొలకనవువ్వెల నవవ్వె ముతద యాతనిచితత్తినఁ

   మలర వలపతచనఁగా నడడము వచిచ్చెతనా
చ. 2:    గొతటరితనాన నీవు కొతగవటట్టి కొని పతనఁ

  నితటకి రపప్పుతచకోగా నేలతటనా
  జతపనీచనన్నలనొతత్తి సమరతులకనఁ దసి

   అతట దకక్కనఁగొననఁగా నేనతదుకనఁ గాదతటనా
చ. 3:    ఇరవుగ నపప్పుట నీయతగిలిమోవ చటూప

 మరపకోగానఁ బెటట్టిమాటాడితనా
     గరిమ నితతలో శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్ననఁ గటూడె
   వరసి నీవనఁ గటూడనఁగా నొడివటట్టితనా



రేక: 0832-5నారాయణ సత: 18-191
పలల్లవ:    ఇతతులక బతులక నివ తారకాణల

   వతతలేక మెలగేట వడుకలే మేల
చ. 1:    పకక్కమాట లడితేను పగయముల చపప్పునౌను

  కకక్కసితచితే వలప గడుసుపడు
    వకక్కసాననఁ జెనకితే వరగ నటట్టి మనసు
    యకక్కవ తకక్కవ లేని యిచచ్చెకమే మేల

చ. 2:    వటట్టిపతతా లడితేను వడినఁబడునఁ జలముల
  వటట్టిగానఁగ నవవ్వెతేను వసటలౌను
   బెటట్టి గానఁ గొసరితేను బెతడుపడునఁ దమకము

  గటట్టి తోడనఁ బొతదుసేసేగణమే మేల
చ. 3:    కడువతగే లడితేను కానఁతాళము లసనఁగ

   యడయనిసిగద్గీలపై తే నితప వుటట్టిదు
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి నినున్న నేల

    వడువక చెలి నీక వనయమే మేల



రేక: 0832-6అహిరి సత: 18-192
పలల్లవ:    పాసివునన్న వరహప బడలికేల చటూచేవు

   వసరక ఇచచ్చెకమే వమారనఁ జేయవ
చ. 1:    చెకక్కనొకిక్క బుజజగితచి చెలపనఁడు వనఁడుకొనీ

  మొకక్కవ పాదాలక మొగమెతత్తి
   అకక్కరతో నవువ్వెమని ఆనవట ట్టినఁ దనమనఁద

  మకక్కళతచి యతనితో మాటలడవ
చ. 2:     కొతచక తొడపపై నినున్ననఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి కొనీ

   ముతచి వనయాననఁ బద్రియముల చెపప్పువ
   పొతచి తములమెలల్ల నీపకిక్కటనితడానఁ బెట ట్టి

  వతచనలలల్ల నఁజేసి వలపల చలల్లవ
చ. 3:    సారె శ్రీవతకటేశనఁడు చనున్నలపపైనఁ జేయిచానఁచ

  గారవతచి మోవతేనె కపప్పుమయతవ
    యరీత నినున్ననఁ గటూడి యితవులలల్ల నఁ జేస

   వరడితచి రతులను వోలలడనఁ జేయవ



రేక: 0833-1సామతతత సత: 18-193
పలల్లవ:   తానెపైతే ననిన్నటా నుతత్తిమగణవతతునఁడు

  నేనెతతటదానను నేరిచి పననఁగను
చ. 1:    పలకల నెతతవడనఁబరచనే తా ననున్న

  చలముకొనినఁ తనతో సరిదాననా
   యలమనఁ దొడపపైనేల ఇడుకొనీవ ననున్న

   ఇలనఁ దనకేమచానఁతే ఇతదరిలో నేను
చ. 2:    మనిన్నతచి నాపపైనెతత మచిచ్చెకచలీ ల్లనే తాను

    తనున్న మెచచ్చె సేవ సేసేదాననా నేను
     చనున్నలతట ననున్న నెతత సరక సేసి నవవ్వెనే

  కనున్నలనఁ జూడ నతతచకక్కనిదానా
చ. 3:    చనవచిచ్చె ననునెతత సమరతకి నీసనే

  ననిచిన మేనదాననా తనక
     చెనకి ననిన్నటట్టి కూడె శ్రీ వతకటేశడు తాను

  వనయాల వనఁడుకొని వనన్నవతచనేరత్తి నా



రేక: 0833-2దేసాళత సత: 18-194
పలల్లవ:    చెలికతపైలము నేను చెనకవచేచ్చెవు మముత్మి

  చెలిమ చెటట్టిడిచితే చేటనఁడవునయాత
చ. 1:     కోరి నినున్ననఁబలవనఁగ కొమత్మి వతపనఁగా వచిచ్చెత

   వరకే సుదుద లడిగే వటట్టి క ననున్న
   మారక మాటాడనఁబోతే మాటలతనెపైనానఁ గలవు

    గోర గీరితే నేర కొచిచ్చె పారనయాత
చ. 2:      గతదము నాచే నతపనఁగా కానుక దచిచ్చెత నీక

    అతది నాతో నవవ్వెవచేచ్చె వపప్పుడే నీవు
   చితదిచితది యతత్తినఁబోతే చేరి మాపదానఁకానఁబటట్టి

  చెతదితేనఁ జిగరనఁగొమత్మి చేనఁగలవునయాత
చ. 3:    తనమార ననన్నతపనఁగా దతడమువటట్టిత నీక

  యనసి కానఁగిటనఁగచిచ్చెయతేత్తి వమయాత
    వనక నాప రానఁగా శ్రీవతకటేశ కూడితవ
    ననిచి పపై కొతటేను నవువ్వె నిజమవునయాత



రేక: 0833-3గళ సత: 18-195
పలల్లవ:     నీ వమ సేసినాను నీకనఁ జెలల్ల ను

  మోపల గిరపనేల మోహితచినదానికి
చ. 1:     చెలనఁగి పత ముటట్టితే చేతకి లోనౌటగాక

 చలపాదితమేల జవరాలికి
   పలిచి పేరకొతటే బెరసి వనఁకొతటగాక

 వలననిబగవల వలచినదానికి
చ. 2:    వగిద్గీ వడెమచిచ్చెతేను వడి నితచకొతటగాక

  సిగద్గీల వడనఁగనేల చినన్నదానికి
   దిగద్గీన సరసమాడితేనఁ జెనకట గాక

 యగద్గీలపటట్టినఁగనేల యిచచ్చెకపదానికి
చ. 3:    చనునఁగవ లతటతేను సమత్మితతచకొతట గాక

 పననఁగలడనఁగనేల పగయురాలికి
    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ యితతలో ననున్న

  తనిసితనఁ గొతకనేల తమకపదానికి



రేక: 0833-4ధనాన్నశి సత: 18-196
పలల్లవ:   ఎవవ్వె రెఱనఁగదురయత ఇటవతటనీమనసు

 పవువ్వెవతటయానఁటదాన బుదిదచెపప్పువయాత
చ. 1:    ఇతదమని వడెమచేచ్చె వపప్పుడు నీవు

  అతదుకొతట నా సకతత్తినని యతదునో
  పతదము వసనఁ జెయిపటట్టి మనేవు

   సతదడినఁ జేయొగిద్గీతేను సాహసురా లతదువో
చ. 2:    పపైకొని పాదముల నాపపై వసేవు

  చేకొని యొతత్తినఁగ నెతతచితత్తిణతదువో
 ఆకమడిచిమత్మినుచ నానవటేట్టివు

   యకడ నియతకొతటే నిదతత లచనతదువో
చ. 3:  గటట్టి తోడనఁ గానఁగిలితచకొమత్మినేవు

  గటట్టిచనున్నల నానఁటతచనఁగా నేమతదువో
   యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ ననేన్నలితవ
   నెటట్టిన మొకక్కనఁగా నెతతనేరపత నతదువో



రేక: 0833-5శతకరాభరణత సత: 18-197
పలల్లవ:  పలవానఁగదరే పగయునిని

  చలవా లతనఁడు చలీ ల్లనఁగాని
చ. 1:    తలనఁపారా దితత తమకము రేనఁగి

 చెలపాచెమటాయ చెకక్కలను
  పొలపా వనెన్నలపోగలక మత-
  గొలపా దకె కెకక్కడువరహమునా

చ. 2:    కెరలి మును మరిగినపొతదటూ లోలో
  మరలీ కానఁకలపై మనసుననటూ
   పొరలీనఁ బటూనఁబానుపన నీపక వాడు-
  దొరలీనఁ దియతరె తొలవరలలల్ల

చ. 3:   అలస మోహపటాసల కడు
  బలిసనఁ జనున్నల పపైపపైనే

   కలస శ్రీ వతకటపత మార-
  మలసే వదివో మరబలములకూ



రేక: 0833-6దేవగాతదారి సత: 18-198
పలల్లవ:   కాదనగవచచ్చెనా ఘనునఁడ నీతోడిపోతదు

  యేదపైనా నియతకొతట నెకక్కడేకాదా
చ. 1:   నీక సలవపైతేనఁజాల నీమోహపసతులక

   చేకొని పగయము లలల్ల జెపేప్పుమయాత
    యకడ నాకడ నీక హితవపైతేనఁ జాలనఁగాక
  మాకేమ వారినేరాల మరచేవయాత

చ. 2:   నటట్టినడుమను నీక నవువ్వెవచిచ్చెతేజాల
  వటట్టి వారిచేనఁతలక నోరిచేమయాత

   మటట్టి మర నేనఁడు నీమనసు వచిచ్చెతేనఁజాల
  గటట్టిగా నెతగిలిపొతుత్తి గలసేమయాత

చ. 3:     చకక్కనఁగ నీకే పొతదు సతతోసమెపైతేనఁ జాల
  వకక్కచోట నిదదరము నుతడేమయాత

    యికక్కవతో శ్రీ వతకటేశ మముత్మినఁ గటూడితవ
  చికిక్కతచక నీపాదాలసేవ సేసేమయాత



రేక: 0834-1పాడి సత: 18-199
పలల్లవ:   ఆపనేల వుపప్పుతతచే రమత్మిలల

   యేపన వయసువచిచ్చె యదుట నుతడగను
చ. 1:    యలమ నెవవ్వెరిభాగత మెటట్టి దలియనఁగవచచ్చె

 మొలకచనున్నలకావా మోపలయేతది
  కలిగినయటట్టికాలగతు లటట్టి చెపప్పునఁగవచచ్చె

   పలచనిమోవనఁగాదా పతడి తేనె లటూరేది
చ. 2:    యఱినఁగి యవవ్వెరికొలనఁ దటట్టి గరివటట్టివచచ్చె

  నెఱల పరిగికాదా నిడుపయేతవ
   మెఱసి దొరతనముమత యటట్టి వటట్టివచచ్చె

  పఱనఁదు బలిసిగాదా పకక్కటలేల్లది
చ. 3:    యనన్ననఁగ నెవవ్వెరిబర మేరపరచే దటట్టి

 కనున్నలచటూపలేకావా కానఁడిపారేవ
     యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశనఁ డకెను ననున్నను గటూడె

   వునన్నతనఁ జేదోయేకాదా వకక్కకానఁగి లయేతది



రేక: 0834-2బౌళ సత: 18-200
పలల్లవ:     సేసవటట్టి పతడాల్ల డె చెనకి తొలేల్ల ననున్న

   దోసముగా కతడా బతనఁ దోడుకరారే
చ. 1:    పటట్టిరానిది వయసు పాయరానిది నేసత్తిము

  గటట్టి తోనఁ దిపప్పురానిది గణము
   మటట్టి పటట్టిరానిది మనసులో దలపోనఁ త

   యిటట్టి వభునఁడు రానఁడు యటట్టి సేతునే
చ. 2:    ఆనఁపరానిది వలప అణచరానిది చటూప

  దానఁపరానిది లోలో తమకము
 రటూపతచరానిది రచలపైనతరితీప

  యిపోదేద రమణుని కెఱినఁగితచిరే
చ. 3:    తుతచరానిది యాస తొలనఁగరానిది వాని

 కొతచితచరానిది కూడినరత
    అతచెల శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
   ముతచ నాక సిగద్గీల మొకిక్కతననరే



రేక: 0834-3శ్రీరాగత సత: 18-201
పలల్లవ:    ఆనఁడువారిగణ మది యటవతటదాన గాను

    నేనఁడు ననేన్నలకో వార నినున్న దటూరనఁజూతుర
చ. 1:    మట మాయతనమున మగవల మగవారి

 సటకారితనమున సాదితతుర
   తటకన వలచితేనఁ దగిలితచకొని యటట్టి

   యిటనట భద్రిమయితచి యలయితచనఁ జూతుర
చ. 2:    వసదావరినితల వతగెము లపప్పుటనఁ జూప

 కాసువసములకనఁగా గరనఁగితతుర
   ఆసపడి లోనెపైతే నతదవాయకతడానఁ జేసి
   బాసగొని మోసపచిచ్చె పతతమాడనఁ జూతుర

చ. 3:   యేతులనఁడికాతతల యతదునెపైనా సతదుచటూచి
  వాతరొటట్టి మాట లడి వతచకొతదుర

    యతల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
    చేతనఁ జికక్కకనన్న వార సిగద్గీవడనఁ జూతుర



రేక: 0834-4వరాళ సత: 18-202
పలల్లవ:   ఏమనేరనినతగ వతతవసాల సేసేవు

   యమేరనే రతవళ నిటేట్టి వుతడేవా
చ. 1:    ముసిముసినవువ్వెలతో ముతదర నిలిచి చెలలనఁ

 బసిపసియలనఁగలనఁ బలిచేవు
    కసుగాట మాటల కఱచి కఱచి యాడే-

  వసనఁగి పగయునియొదద నెతతగోలవ
చ. 2:   చినిన్నచినిన్నసిగద్గీలతో చెలవునివదద నుతడి

  సనన్నలలల్ల నఁ జేసేవు సతులతోను
    చనున్నలపపై పయతద సానఁ చి బగితచకొతటాను

  కనెన్నవల నొదిగేవు కడునెతతగోలవ
చ. 3:   జలజల చెమటలజార నితతులమానఁటన

  నిలచతడి పతమోము నికిక్కచటూచేవు
    వలయు ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు తొలత

   వోలిసి యితనిపాదా లొతేత్తి వతతగోలవ



రేక: 0834-5దేసాళత సత: 18-203
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకానఁడవు యేమయాత నీవు

  చెతతనుతడి వడిగాల సేయనియతవా
చ. 1:     సముకాన మొకక్కనఁ గానే సరసపమాట లడి

  చెమరితచనఁ జేసేవు చెకక్కలలల్ల ను
     తమతో వడినకొపప్పు తగ నే ముడువనఁ గానే

  కొమరెనాచనున్న లతట భద్రిమయితచేవు
చ. 2:       వతత్తినఁ గానే పాదాల నావడిమనఁ ద నీవు వసి

  చితత్తిమెలల్ల నఁ గరనఁగితచి చిమత్మిరేనఁచేవు
    హతత్తి బాగా లతదిచిచ్చె ఆకమడిచియతనఁ గానే

   తతత్తిరాన మోమ యాని తమకితపతచేవు
చ. 3:      కలయనఁ గ నీమేననఁ గసటూత్తిరి వయనఁ గానే

   బలిమనఁ గానఁగిట నితచి పచిచ్చెసేసేవు
    నిలిచి శ్రీవతకటేశ నీకనఁ గపగమయతనఁ గానే

  వలయ వతతరతుల వరగతదితచేవు



రేక: 0834-6దేసాక సత: 18-204
పలల్లవ:  పాయరానిచటట్టిమవు పడనఁతకిని

   సయగప నీకనున్నలనఁ జూతువు రావయాత
చ. 1:    వనయపకానఁగిలి వడునఁ బటట్టి నేసి నీక

  వరినమోవతేనే వులప వటట్టి
   ఘనకచముల నీక కానుక లతుత్తి కనన్నది

    పననఁగక చెలి నినున్ననఁ బలిచని రావయాత
చ. 2:    పలకల కపప్పురాలబాగా లొసగీ నీక

   మలసి మెపైతావ పరిమళ మునన్నది
   బలచెమటపనీన్నటనఁ బాదార గడిగి నీక

    తలిరనఁ బోడి ఇద దగద్గీరీ రావయాత
చ. 3:   చొకక్కపనఁ దనకనున్నలచటూపల నెదురకొనె

   పకక్కన వలపలనే పానుప్పు పరచె
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

    యికక్కడనఁ గటూడితవ నీ వపపడు రావయాత



రేక: 0835-1ఆహిరి సత: 18-205
పలల్లవ:    ఎనిన్న చేనఁతలదానవ ఇనిన్నటా నీవు

   వనన్నకనన్నజాడ గాదు వరగయత మాక
చ. 1:    మొకిక్క కొలవుసేసేవు ముతదటనుతడి పతతో

  మకక్కళతచి మకక్కళతచి మాటలడేవు
   ఒకక్కవచనున్న లొరయ సారెనఁ బాదాలొతేత్తివు

   నికిక్క వలపల చలల్లనేరతువ నీవు
చ. 2:    సలవుల నవవ్వెవు సిగద్గీవడ కాతనితో

   సొలసి సొలసి మేను సనఁకితచేవు
    తళకనఁ జూపలనఁ జూచి దతడనఁ గటూచతడవచేచ్చెవు

   యలయితప జాణవపైత వపడే నీవు
చ. 3:    కూరిమ శ్రీవతకటేశనఁ గొనచటూపలనునఁ జూచి

   చేరి చేరి వడిగాల సేయవచేచ్చెవు
    యరీత ననీన్నతనఁ డేల యే నలమేలత్మితగను

  తారకాణలయ మతచిదానవ నీవు



రేక: 0835-2వరాళ సత: 18-206
పలల్లవ:    మతచిదయాత వలపల మారబేరా లడేవు

   పొతచి నెటట్టి వడినది పొరగాపమనఁ దను
చ. 1:     కచచ్చెపటట్టి యాప నినున్ననఁ గతలలల్ల నడుగనఁగా

   మచిచ్చెక నీ వవవ్వెరితో మాటలడేవు
     అచచ్చెముగ నీ మొగము అటట్టి తపప్పుకచటూడనఁ గా
   ఇచచ్చెకము సేసుకొని యకక్కడ చటూచేవు

చ. 2:     చెలరేనఁగి యాప నీతో సలవుల నవవ్వెనఁగాను
   నలవతక నెవవ్వెతతో నవువ్వెల నవవ్వెవు

     సలిగెతో నిటట్టి నినున్న సారె సారెనఁ జెననఁకనఁగా
   వలినునన్న యాపనేల వలిగోర నటూనఁవవు

చ. 3:     కపప్పురప వడెము కలికి నీక నొనఁసగనఁగా
   దపప్పుదేర నాపకేల తమత్మి వటేట్టివు
   అపప్పుడె శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ గటూడె

  చొపప్పుననే యాప కెతతచటట్టిమయేవు



రేక: 0835-3సామతతత సత: 18-207
పలల్లవ:    కానీలేవ యతదుకేమ కతదము నీసరితల

   నాననఁ గానే వలపల నయమచచ్చెని
చ. 1:    నెలకొని రమణునఁడు నీపపై బతత్తిగలనఁడతటా

  సలిగెల చటూపేవు సవతులక
    బలిమనే మతచమెకిక్క పాదాల పపైనఁ దసుకొని

  వలవని దొరతనముల సేసేవు
చ. 2:      చేరి నినున్న మెచచ్చెనతటా చేకొని నీ పగయునికి

   నేరపతో నటూడిగాల సారెనఁ జేసేవు
   కోరి చిటకలదసి కొతత్తిగా వచిచ్చెతనతటా

   వరకే చటట్టిరికము లొనర నవవ్వెవు
చ. 3:     యేపన శ్రీ వతకటేశ నెనన్నడో కూడితనతటా

   కానఁపరాల సేసిసేసి కడ గానవు
    వోపక నలమేలత్మితగ నురము పపై నునన్నదాన

    పపైపపైనఁ జాయ సేసుక పకక్కన మెచేచ్చెవు



రేక: 0835-4దనాన్నశి సత: 18-208
పలల్లవ:    ఏల తలవతచకొనే వదురకటట్టి క రావ

  నాలితో సిగద్గీపడితే ననుపలయతనా
చ. 1:  సరసములడనఁగానే చవులపట ట్టినఁగాక

  వరసాన నుతడితేను వడుకయతనా
   సరసనఁ గటూచతడనఁగానే సమేళము లౌనఁగాక
   యరవపై మానఁటననుతటే ఇతపల వుట ట్టినా

చ. 2:    వనర మాటాడితేవ మనసు గరనఁగనఁగాక
  మునుపే వతగెమాడిత ముచచ్చెటారనా

   చెనకి పపైకొతటేను చెలల్ల బడి యౌనఁగాక
  పననఁగి బగిసితేను పగయములయతనా

చ. 3:    కలకల నవవ్వెనఁగానే ఘనత లీడేరనఁగాక
  చలము సాదితచితేను సమత్మితమయతనా
     యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలో నినున్న నేల

   కలసనఁగాక చటట్టిరికము లినఁక వడునా



రేక: 0835-5నాట సత: 18-209
పలల్లవ:    సగము మానిసిరటూప సగము మెగమురటూప

 అగణతపగతాపనఁ డహోబలేశనఁడు
చ. 1:    గదదమనఁదనఁ గటూచనాన్ననఁడు కతబములోనఁ బుటట్టినానఁడు

  కొదిదమరనఁ గడునవువ్వెకొతటా నునాన్ననఁడు
    వదదనె శ్రీ సతచనున్న లొరయుచ నునన్నవానఁడు
  అదిదవో చటూడరమత్మి అహోబలేశనఁడు

చ. 2:  పనుమసాలవానఁడు పదపదగోళల్లవానఁడు
  ఘనునినఁగానఁ బద్రిహల్ల దునిగానఁ గాచకనాన్ననఁడు

 మనసిచిచ్చెనసురలతో మాటలడుచనన్నవానఁడు
 అనుపమతేజనఁడమత్మి అహోబలేశనఁడు

చ. 3:  వవలచేతులవానఁడు వనెన్నలచాయలవానఁడు
 భావతచి కొలిల్లనవారిపాలిటవానఁడు

   శ్రీ వతకటగిరిమనఁదనఁ జేరి భవనాశిదతడ
   నావల నీవల మతచె నహోబలేశనఁడు



రేక: 0835-6మాళవ సత: 18-210
పలల్లవ:   ఏమని చెపప్పునఁగవచచ్చె నిదదరిజాణతనాల

  కామతచి చటూడరే కడునఁగనున్నలపతడుగల
చ. 1:   యదురగొతడలకిక్క ఇతదిరా నౌభళశనఁడు

   మదము చెకిక్కళళ్ళనఁ గార మాటలడేర
    పొదిగొనన్న వడుకెతతో పూవులనఁ దమలోనఁ దాము

  చెదరనియాసలతో సేసల చలేల్లర
చ. 2:     రేనఁగి రేనఁగి భవనాశి రెతడుదరల నుతడి

   మానఁగినమోవుల చటూప మతనఁ జొకేక్కర
    తోనఁగి తోనఁగి చటూచకొతటా తొడినఁబడి రతులక

  దానఁగని ముచచ్చెటలతో దమకితచేర
చ. 3:   సమదిషిట్టి నొతడురల సతగడివనాలనీడ

  జమళ కానఁగిళల్లక సమకూడేర
    ఆమర శ్రీ వతకటాదిద్రి నతదనితదటూనఁ దావుకొని

  చెమటమేనులతోడ సలవుల నవవ్వెర



రేక: 0836-1కాతబొదిసత: 18-211
పలల్లవ:     మానాపతనెపైనఁ వుతడనఁ గా మనిన్నతతువుగాక నీవ

    నానారీతులనఁ గెలసి నవవ్వె నాకనఁ దగనా
చ. 1:     కొతత్తికొతత్తి మాట లడి గటట్టి దలసుక నీపపై

    బతత్తిచటూసి వలపల పపైనఁ జలీ ల్ల నాకె
   పొతుత్తి ల నీడువటేట్టివు పొరగాపతో ననున్న

    ఇతత్తిల నే నిలల్ల ల నితతసేయనఁ దగనా
చ. 2:      మేసనఁక సేవల సేసి మెపప్పుతచక నీకనఁ గడు-

   నాసరేనఁచి వడెము లతదిచచ్చె నాకె
    ఆనేనఁ తల నేరచకొమత్మినేవు నీవు ననున్న

   సేసపతడిల్ల కూనఁతురను సిగద్గీవడనఁ దగనా
చ. 3:    కనున్నచటూపల నానఁటతచ కెపైవసముగానఁ జేసుక

   చనున్నలదిద కూచచ్చెనన్నది సతగడి నాకె
    ఇనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ ఇతతలో ననేన్నలితవ
  కనెన్నదాన నాపవల గరివ్వెతచవచచ్చెనా



రేక: 0836-2రామకిగయ సత: 18-212
పలల్లవ:     ఈపనికి నేము వచిచ్చె యతతవడెపైనానఁ గదుద

  కాపాడి ఇతతటను కరణవయాత
చ. 1:    వాకన నేగతనెపైనా వలపల చెపప్పునఁగవచచ్చె

  పపైకొని వలినఁ దచిచ్చెచటూపనఁగరాదు
 చకాకపడినటట్టిచితత్తిమే యఱనఁగను

  ఆకె నీకెదురచటూచ నతడకరావయాత
చ. 2:   వడుకతొ నాపచెపేప్పువతదుక రమత్మినవచచ్చె

  వాడిక నతదలిరచి వరిరతచరాదు
  కూడిమాడి యారగితచేకోరికలే యఱనఁగను

   జాడతో నాప చెపప్పుతపనఁ జనవయతనయాత
చ. 3:     పొలనఁ తకి నీపపైనఁ గలపొతదు లరినఁగితచవచచ్చె

  చెలిమ కానఁగిటనఁదచిచ్చె చికిక్కతచరాదు
   వలసి కూడితరి మవడనఁబా టల్లరనఁగను
  అలరి శ్రీవతకటేశ ఆదరితచవయాత



రేక: 0836-3సాళతగత సత: 18-213
పలల్లవ:    ఇదదరను మేనవారే ఇయతకోలే ఇతదరికి

  పొదుద వదుద క నిచచ్చెల భోగితతురగారా
చ. 1:    మెలనఁతక నీవపైతే మేలవానఁడవు తొలల్ల

   నెలకొని యాపయును నీక వలచ
   యలమనఁ జెలికతత్తి లడమాట లేమాడేర
    తలనఁచక మరే రతనఁ దగలట గాక

చ. 2:   ఆకెమనసుమరత్మిము లనిన్నటా నీవరనఁగదు
    దాకొని నీమన సాకె తా నెరనఁగను

 యకడాకడిచటాట్టి ల యేమబుదుద లచెపేప్పుర
    మేకొని సరసముల మరే యాడుట గాక

చ. 3:    నీదేవులమతచముపపై నీవు పాదాల చానఁచితే
     ఆదటనఁ జేయి నీమతచాన నా పో చానఁచెను
   యదస శ్రీవతకటేశ యేమని యచచ్చెరితచేము
    పోదితోనఁ గటూడిత రిటట్టి పొనఁసగట గాక



రేక: 0836-4శ్రీరాగత సత: 18-214
పలల్లవ:    ఇతప గలిగినతోట నెగద్గీల పటట్టినఁగనేల

   గతపతచి మరేల ఆడుకొనేరే సవతుల
చ. 1:    కూరిమతో రమణునినఁ గొతత సొలసినసత

 వరలేనిమాటల వనఁడుకొనును
   బీరముతో రతవళ బగిసి పననఁగలడి

   చేరి యతతతోనఁ గరనఁగి చెకక్కనొకక్కను
చ. 2:   చనవున బొమత్మిలను జతకితచినకాతత

   మునకొని యాసరేనఁచి మోవ చటూపను
   కొనగోరనఁ జిమత్మిచిమత్మి గటట్టి తో నొటట్టి వటట్టి
  తనివారానఁ గానఁగిలితచి దపప్పుదేరచ్చెను

చ. 3:   శిరసువతచక లోలో సిగద్గీలవడినలేమ
 సరికిబేసికి సరసములడును

     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటానఁ గటూడెనఁ గనక
  పరగనఁ బెతడిల్లపీనఁటపపైనఁ గొలవుతడును



రేక: 0836-5సౌరాషరత సత: 18-215
పలల్లవ:    ఔనయాత మతచివానఁడ వాకెచితత్తి మెఱనఁగవు

   మానాపతపైనదాని మరి రటట్టి సేతురా
చ. 1:    సిగద్గీరి పతడిల్ల కూనఁతురెపై శిరసువతచకతడనఁగ

   దిగద్గీన నొడివటేట్టిల తీసేవు నీవు
  తగిద్గీ చెలిమఱనఁగననఁ దపప్పుతచకొననఁగానే

  వగద్గీళతచి గోరసనఁక వనఁడుకొనేవు
చ. 2:  కడలేనిముదదరాలపై కతబమువటట్టి కతడనఁగా

  అడరి కూచతడుమతటా నానవటేట్టివు
   చిడుముడితోడ నీకనఁ జేతులతత్తి మొకక్కనఁగానే

  గడిగొననఁ బయతదకొతగ జారితచేవు
చ. 3:  పటట్టిపదేవులపై బడివాయకతడనఁగానే

  జటట్టిగొని తొడమనఁదనఁ బెటట్టి కొనేవు
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యకె నినున్ననఁ గటూడనఁగానె

  చటట్టిరికాలలల్ల నఁ జెపప్పు చొకిక్కతచేవు



రేక: 0836-6శతకరాభరణత సత: 18-216
పలల్లవ:   వరగయత నీచేనఁతక వట ష్ఠూలేశవ్వెరా

  వరలచలేల్ల వపప్పుట వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
చ. 1:    వడుకకానఁడవు నీవు వట ష్ఠూలేశవ్వెరా మాక

   వడె మయతనఁ గదవోయి వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
  వడవు మనపొతదుల వట ష్ఠూలేశవ్వెరా

  వడుదోడాడి వలప వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
చ. 2:     వనన్న దినన్న నోరి తోడి వట ష్ఠూలేశవ్వెరా

  వనెన్నలనవువ్వె నవవ్వెవు వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
    వనున్ననఁడ నీక మొకేక్కము వట ష్ఠూలేశవ్వెరా మా-

  వనన్నపము లలితచ వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
చ. 3:    వచేచ్చెయు మాయితటకి వట ష్ఠూలేశవ్వెరా యతత

   వచిచ్చె చెపేప్పువు కతల వట ష్ఠూలేశవ్వెరా
    కచిచ్చె శ్రీ వతకటాదిద్రిపపైనఁ గటూడితవ ననున్న

  వచచ్చెనవడాయ నినఁక వట ష్ఠూలేశవ్వెరా



రేక: 0837-1రీతగళ సత: 18-217
పలల్లవ:    ఎతదర లేర సతుల యనెన్ననిన్నచతదాలవార

   చెతది నీనాపొతదువలనఁ జెపప్పురాదు గాని
చ. 1:    వడుకమాట లనెపైన్నైనా వవల నాడనఁగవచచ్చె

 కూడిమాడివుతడేది గరతుగాని
   చటూడనఁజూడ వనయాల సటూడిదల వటట్టివచచ్చె

    యడనఁ జోడెపైన వలప లకక్కడు గాని
చ. 2:    ననిచి యతతవడెపైనా నవువ్వెల నవువ్వెనఁగవచచ్చె

   మనసనసి వుతడుటే మరత్మిము గాని
   చెనకి వనోదపచేనఁతల సేయనఁ గనచచ్చె

 కొనసాగెడుకూటమే కొరయౌనఁగాని
చ. 3:    యదురబడి నుతడి ఇతపల చలల్లనఁగవచచ్చె

  వదలనికానఁగిళల్ల వపైపల గాని
    ఇదివో శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   పొదిగొనన్న సతతోసాలే పోదులౌ గాని



రేక: 0837-2లలిత సత: 18-218
పలల్లవ:     కడునఁగడు ముదదరాల కామని నీక మేలది

  ఆడుగవయాత నీవయపైనా నాపమనవ
చ. 1:     పడనఁత సిగద్గీన వనన్నపము సేయకనన్న దేమో

   వడి నినన్నతటకినఁ బలవనఁగ వచెచ్చెను
   వడికాన వళ చటూచకనన్నభావమో యేమో

   చిడుముడి చెకక్కచేతనఁ జిమత్మి రేనఁగచనన్నది
చ. 2:     అటట్టి మానాపత గాన అడనఁకవ నునన్నదేమో

   గటట్టి ననఁ గానుక చేతనఁ బటట్టి కనన్నది
  దిటట్టియపై నీతలనఁపల దలియవలసియేమో

  యటట్టియదుటనునఁ జేతులతత్తి మొకక్కచనన్నది
చ. 3:    యేకతాన నటూడిగాల ఇటట్టి సేసేనతటానేమో

  దాకొని నీపానుపదతడ నునన్నది
    యకె నితతలో శ్రీ వతకటేశనఁడ కూడితవ
   మేకొని నినన్ననిన్నటాను మెచచ్చెకొతటా నునన్నది



రేక: 0837-3గళ సత: 18-219
పలల్లవ:     ఇతతులల చటూడరమత్మి యనన్ననఁ గొ తత్తిల

  సతతతము నీప జవవ్వెనవనమతదు
చ. 1:   చెలియమోవనే సితగారము చిగిరితచె

   అలకల ననలనఁ గొనల సాగెను
   మలసి కరములను మారాకల వటట్టి
  వలపల యప జవవ్వెనవనమతదును

చ. 2:    మచిచ్చెకతోడుత మతచిమాటలనే నీడలొ తత్తి
    పచచ్చె రేనఁగి చనున్నలను పతదల వుటట్టి

   వచచ్చెనవడి నవువ్వెల వనెన్నలపతటల వతడె
  వచెచ్చె నామని యపజవవ్వెనవనమతదును

చ. 3:    పఱినఁదిచకక్కనఁ దనము పదద పదదరాసులయ
 కొఱగలతొడలే కొమత్మిలయను

    చిఱనఁ జెమటలతోడ శ్రీ వతకటేశడు గటూడి
  వఱలచ మతచె నీజవవ్వెనవనమతదును



రేక: 0837-4శదదవసతతత సత: 18-220
పలల్లవ:    కలిగెనఁగా నీక నాప కామనిధనమువల

   యలమ నీభాగత మతక నేమచేపేప్పుదయాత
చ. 1:    వదిదక నెటట్టినెదుర నుతచకొని కొలవులో-

  నదదమువలనఁ జూచేవు ఆపమొగము
   గదిదతచి తానిచిచ్చెనబాగాల పకిక్కటనఁ బెటట్టి క
  చదిదవల దానఁచకొని చవులగొనేవు

చ. 2:    ఆతముదమున నాప నడుగకొతటానఁ బురాణ-
  కతలవల వనేవు కాతతమాటల

   తత నాపచటూపల పూదతడలవలనే నీమెపై
  సతము భావతచక సతతోసితచకొనేవు

చ. 3:    నీకనఁ గానుక వచిచ్చెన నిమత్మిపతడల్లవలనే
  పపైకొని సారెనతటే వాభామచనున్నల

     యకడ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్నరతనఁ గటూడి
  సాకిరిగానఁ బెటట్టి కొని జతటపతడాల్ల డేవు



రేక: 0837-5పాడి సత: 18-221
పలల్లవ:     చెలల్లనఁ బో ఆనఁటదానికి సిగద్గీ దలనఁచకోవదాద

   చెలల్ల బడి గాని చోట చెనకనఁగవచచ్చెనా
చ. 1:    ఆతనఁడూ నేనటూ మాటనాడుతా నుతడనఁగానే

  యతల నీవల కానుకియతవచేచ్చెవ
     రాతరినఁ ఒగల నాక రమణునఁడెపై వుతడనఁ గా
   చేతుల తత్తి నీవల సేసలచలేల్లవ

చ. 2:     పొదలి నే మదదరమునఁ బొతుత్తి ల నుతడనఁగానే
  సదరాన నీవల కొసరవచేచ్చెవ

    ముదమున మాలో నేము మొగముల చటూచకోనఁగా
    అదన నీక నినఁక నడాడ ల రానఁదగనా

చ. 3:    కలిసి నే మతతలోనే కానఁగిలితచకొననఁగాను
   సొలసి మముత్మినఁ దపప్పుకచటూచే వదేమే

     యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డిట ననున్ననఁ గటూడినానఁడు
    వలి నుతడి నీ వతత వరగతదేవ



రేక: 0837-6హితదోళత సత: 18-222
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా సరసమాడే వమయాత

  పొతదుగా నలపదరిచ్చె భోగితచరాదా
చ. 1:     చకక్కనిజవవ్వెని నీవు సారెక నవవ్వెతచనఁ గాను

  చెకక్కలనితడానఁ గడునఁ జెమరితచెను
    ఇకక్కవ లతటకొనుచ నీవు యిటట్టి పననఁగలడనఁగా

  ముకక్కన నిటటూట్టిరప్పుల ముతచకొనెను
చ. 2:   గారాపదానిచేతనఁ గతల చెపప్పుతచకోనఁగా

   పేరి పదవపపైనఁ దమత్మిబేతటల్ల రాలను
   గోరనతట పయతదలో గబబ్బుల గదలితచనఁగా

   జారి కొపప్పుతో వరల జలల్లనరాలీని
చ. 3:     కోమలి నితతలో నీవు కొసరి కానఁగిలితచగా

  అముక వరిబాగలయ మేనెలల్ల
     కామతచి శ్రీ వతకటేశ కలికిని నీ వలనఁగా
   వమార మోవతేనెల వడుకల రేనఁచెను



రేక: 0838-1రామకిగయ సత: 18-223
పలల్లవ:     ఔనయాత మతచివానఁడు వతవ నితత సేసిత

    కానీవయాత యకె నిటట్టి కరణతచ మనఁకను
చ. 1:   మనసిచిచ్చెనీ వాపతో మాటలడనఁగానేపో

 తనివోనివలపలతమ వుటట్టిను
   కనుచటూప లట నీవు కానఁడిపారితచనఁగానఁబో

   కొనసాగి వకొక్కకట కోరికల రేనఁగెను
చ. 2:     నాముగొన నీ వరకె నవువ్వెల నవవ్వెనఁగానఁబో

   మోమున రతకళల మొలవనఁ జొచెచ్చె
     చేముతచి నీవు సారెనఁ జెనకనఁ గానే పో

  యేమనెఱనఁగనిబాల ఇతత రటట్టి కెకెక్కను
చ. 3:     ఇతటకే వచిచ్చె నీవు ఇటాల్ల నఁ గటూడనఁగానఁబో

  దతటయపై ఇతతేసికతలనఁ గరనఁచె
   జతటయపై శ్రీవతకటేశ సరసమాడనఁగానఁ బో

   పతటయపైన సతతోసాలనఁ బెనగొనె నిపడు



రేక: 0838-2హితదోళత సత: 18-224
పలల్లవ:    అచిచ్చెవచచ్చె నీ కెపప్పుడు నతగనతోడిపొతదు

    కొచిచ్చె కొచిచ్చె ఇతదు కెతతకోరకొతటా నుతటవో
చ. 1:   సరస నిలచతడనఁగా సతతురములోనుతడి

    వరల నీ మనఁద రాల వతతలగాన
  గరిమనఁ దమకముననఁ గమత్మిననిటటూట్టిరప్పుల

  వరసతో నీక నాలవటట్టిములయను
చ. 2:    మాటలడుకొననఁ గాను మనసులేకమెపై లోలో

  వాటములపై తగిలను వావులగాను
    సటూటదపప్పుకతడా నినున్ననఁ జూడనఁగనఁ జూడనఁ గాను

   కోటకొతడలపై వలప గదిగొనె నీకను
చ. 3:    ముటట్టి కొలవుసేయనఁగ మునుకొని నీపూజక

  గటట్టి ననఁ జనున్నల పూవుగతుత్తి లయను
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ
  తొటట్టి యాపకూటమ దోమటాయను



రేక: 0838-3పాడి సత: 18-225
పలల్లవ:    వలపలక గరెపైనవానఁడే మనిన్నతచనఁ గాక

   చెలలతో దటూరి దటూరి చెపప్పునఁగనేమటకి
చ. 1:    తలపోనఁతలే నాక తమకమురేనఁచనఁ గాను

  వలినునన్న చిలకతో వసుగనేలే
    పలనాచటూపల ననున్న భద్రిమయితచనఁ జేయనఁ గాను

   కలవల నిట దటూరనఁ గారణమేమటకి
చ. 2:     జవవ్వెనమదమె నాక చవుల వుటట్టితచనఁ గాను

  ఇవవ్వెలనఁ బునన్నమచతదుగ నఁడేమ సేసునే
    నివవ్వెటలల్ల నాయాసలే నివవ్వెరగ నొతదితచనఁ గా

 పవువ్వెవలతునితోడనఁ బోరాడవలనా
చ. 3:    కమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడే కానఁగిటలో నుతడనఁగాను

  కొమత్మిలల చలిగాలినఁ గొసరేదేమే
   నిమత్మిపతడల్లతతలపై నికిక్క చనున్నల రానఁగా-

  నిముత్మిల నాభాగతము నెతచిచెపప్పువలనా



రేక: 0838-4నాగవరళ సత: 18-226
పలల్లవ:    నీ కెతతపరాకెపైనా నెలనఁత మరవలేదు

   చేకొనన్ననీమనఁ దిబతత్తి చిగిరితచనఁ గాక
చ. 1:   వడుకగలవారల వసర రెతతపైనాను

    చటూడనఁ జూడ వలపల జొబబ్బులనఁ గాని
  వాడికెపైనపొతదుల వదల వనన్నటకిని

    యడు జోడెపై మనఁదమనఁద హచచ్చెనఁ గాని
చ. 2:   యనసివుతడినవార యగద్గీపటట్టి రేమటకి

   వనుకొనన్న ముచచ్చెటల వలయునఁ గాని
  మనసువచిచ్చెనచోట మానవు తీరతీవుల

  వనయపనఁ బద్రియముల వగ(గద్గీ)  ళతచనఁ గాని
చ. 3:   సమత్మితతచినవార జడియ రేపనికిని

  పమత్మిగిలకానఁగిళల్ల వదిదకౌనఁ గాని
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ ఇతత నిటట్టి కూడితవ

   చిముత్మిసరసము లితకానఁ జెలరేనఁగనఁ గాని



రేక: 0838-5ధనాన్నసి సత: 18-227
పలల్లవ:    చెపప్పురాదు చటూపరాదు చితత్తిగితచవయాత నీవు

   ముపప్పురి నితకా నెతత మోపగట ట్టినో
చ. 1:    కానుకపట ట్టినఁ జూపల కలికి నీయదుటను

   వానలగనఁ జెమటల వడిస మేన
     నాననఁ బెటట్టి సలవుల నవువ్వెల నవవ్వె నీతో
   పూని మోహ మతకానెతత పోగవోసినో

చ. 2:     వదవట ట్టి మాటల వడుకతో నీ ముతదర
  గదిగచచ్చె సిగద్గీల నీకొలవునను

    పొదిగొనన్నతమకము పొతచి నీపపై దిగనఁ బోస
   యదుటనఁ దనకోరిక లితకానెతత చటూపీనో

చ. 3:    వతదువట ట్టి మోవతేనె వతతలగా నితదరిలో
    అతదిచచ్చె కానఁగిలి నీక నట చేతుల
   కతదున శ్రీవతకటేశ కెపైకొని కూడితవ

   పొతది రతు లితకానెతత భోగితచనో



రేక: 0838-6నాదరామకిగయ సత: 18-228
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదునే యిదివో నావలప

   దోమట మోవతేనెలనఁ దొటట్టి కొనె వలప
చ. 1:   తలపోనఁతలచేత దటట్టిమవును వలప

   సొలపల నెరపతేనఁ జటట్టి కొను వలప
   పలకలనఁ గొసరితేనఁ బదనెకక్క వలప

   నెలకొని నవవ్వెతేను నిలకడౌ వలప
చ. 2:    చెనకల గనమెపైతే చిమత్మిరేనఁగ వలప

  తనువుసనఁకలను తగలౌను వలప
   పననఁగనఁగానఁ బెననఁగనఁగా బెచచ్చెరేనఁగ వలప
    మనసురా మెలనఁ గితే మకక్కళతచ వలప

చ. 3:    తపప్పుక చటూచితేనే తలకొను వలప
  ముపప్పురివనయముల ముతచకొను వలప

    అపప్పునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
  చెపప్పురానిరతులను చెటట్టి కటట్టి వలప



రేక: 0839-1సాళతగనాట సత: 18-229
పలల్లవ:   వనఁడె చటూడరే యతతవడుకకానఁడు

  తీనఁడుకొనీ మసాల తరవతగళశనఁడు
చ. 1:  భటూపతచెరవుకాడ పవువ్వెలమాకలనీడ

రాపపైనమకిక్కలిసితగారాలతోడ
   చటూపటట్టి నఁ గాతతలనెలల్ల నఁ జొకిక్కతచి తరి-

   తీపలనఁ బెట ట్టి నిదే తరవతగళశనఁడు
చ. 2:    కటట్టి నఁ గాలవదతడ కడుమచిచ్చెకల నితడ

  మటట్టి క వునన్నదే తరమలకొతడ
  జటట్టిగొని సతులతో సరసములడుకొతటా
   దిటట్టియపై నవువ్వెల నవవ్వెనఁ దిరవతగళశనఁడు

చ. 3:   ముపప్పురిగొనన్నవదుల ముతచి మోహముపోదుల
 వపప్పుచనఁ బెపైనఁజలేల్లటవరివాదుల
    యపప్పుడు శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడె ఇతతులనఁ గతటేనఁ
  దపప్పురము పతడాల్ల డనఁ దిరవతగళశనఁడు



రేక: 0839-2బౌళ సత: 18-230
పలల్లవ:     చటూడనఁ బనన్నవానఁడు గాని జూటనఁదనాల తనవ

    యేడనఁ జూచినానఁ దానే యేమని చెపప్పుదునే
చ. 1:    దొతగాడునఁ గస్కృషరనఁడు తొయతలల మొగముల

  తొతగిచటూచ ముతగరల దటూలడనఁగా
   ముతగిట ముదుద లవటట్టి మోవతేనె లనుకొతటా

   యతగిలిసేసి నిద యితదరి నొకక్కమానఁట
చ. 2:   వనన్నముదుద కస్కృషరనఁడు వడుకతో జవరాతడల్ల-

   చనున్నలతట సారె సారె సాముసేసని
   చినిన్నచేతు లటచానఁచి సిగద్గీలరేనఁచి చెనకి

   సనన్నల సేసి పలిచి సరసములడని
చ. 3:   వుదదగిరికస్కృషరనఁడు వడిపటట్టి మానినుల

  అదుద కొని కానఁగిలితచి ఆసలరేనఁచ
   వదిదక శ్రీవతకటాదిద్రి నొనగటూడి మాచేనఁతల

    సుదుద లగానఁ జెపప్పు చెపప్పు సొలసి నవవ్వెనే



రేక: 0839-3పాడి సత: 18-231
పలల్లవ:    నీవు సరసునఁడవు నే నీవడిగవుదాన

    భావతచి నీ చితత్తిము పటట్టిరాక కాక
చ. 1:   వడివటట్టితయతనఁగా నే నోపననేదాననా

   అడరి మతదమేళము లౌనని కాక
   తడవ చెనకనఁ గాను తపప్పుతచకొనేనా
   సుడిసి కొనగో రెతదుసనఁకనో యనికాక

చ. 2:    తగిలి నీవు చటూడనఁగానఁ దలవతచేదాననా
    వగి నీతో గరవ్వెమని వుతదాననఁ గాక

   పగటన నవవ్వెనఁ గాను పరాకయేతదాననా
   చిగిరితచేనా లోని సిగద్గీలకనఁ గాక

చ. 3:   సరసములడనఁ గాను సమత్మితతచనిదాననా
    సరికి బేసికి నీతో జరయనఁ గాక

    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   వరసి నానీమనన్నన నొదిదకయేతనఁ గాక



రేక: 0839-4గళ సత: 18-232
పలల్లవ:    ఒకట కినుమడాయ నొదిదక నీవలపల

  మొకమచచ్చెలనాపొతదు ముమత్మిడితచె నిపడు
చ. 1:     వడెమచిచ్చెనాప నీపపై వడుకల సేయనఁ గాన

  వాడవారిపపైనఁ జలేల్లవు వసతతము
    వోడనఁ గటట్టినదటూలమెపై వకత నీకతడనఁ గాను
  ఆడనే వరేకతక నతటబచచ్చెలపైతవ

చ. 2:     పాదాలొతేత్తి యాప నినున్ననఁ బలకలనఁ గొసరనఁగ
  వదివారితో నాడేవు వడమాటల

    తోదోపల వరొకత తోడునీడెపై వుతడనఁ గాను
   సదితచి వరొకతక సటూదిరాయి వపైతవ

చ. 3:    కానఁగిలితచకొనన్న యాప కతదువలనఁ గరనఁగనఁగా
  లోనఁగిట లోనియాపక లోనెపైతవ

     చేనఁగదేరొకత నీక జిగరనఁ గతడెపై వుతడనఁ గా
  పానఁగి శ్రీవతకటేశ నాపాలిభాగతమెపైతవ



రేక: 0839-5లలిత సత: 18-233
పలల్లవ:     ఏడకనఁ బోనేల నీక నితదు రావయాత

  వాడుదేర నామోము చటూడవయాత
చ. 1:   చటట్టిమవపైనవానఁడవు సుదుద ల చెపప్పువానఁడవు

   ఇటట్టి మాయితటకి వచిచ్చె యనయవయాత
 దిటట్టివపైనవానఁడవు తీరనిపతతగానఁడవు

 బెటట్టిగనాచనున్నలతోనఁ బెననఁగవయాత
చ. 2:  వలచినవానఁడవు వసమెపైనవానఁడవు

  ఇల నాచేసేసేవల సేయితచకోవయాత
   సలవ నవవ్వెవానఁడవు చెతదినమేనవానఁ డవు

  వలసినటల్లనఁ గటూడి వదదనుతడవయాత
చ. 3:  నమత్మికిచిచ్చెనవానఁడవు నాపాలివానఁడవు

   ఇముత్మిల నాకిటట్టి కానఁగి లియతవయాత
   నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నేనఁడు నామేలవానఁడవు
   కమత్మిట ననున్ననఁ గటూడి కరణతచవయాత



రేక: 0839-6ఛాయనాట సత: 18-234
పలల్లవ:     చేరి ననున్ననఁ జూచి యేల సిగద్గీపడేవు

  గారవత చతదుకోవయాత కపప్పురమచచ్చెని
చ. 1: ముదిత,   చనున్నదోయి మొనల నినున్నసనఁకనఁగా

 చెదరిననీనెరల చికక్కదసిని
   పదవులపపై తమత్మిబేతటల్ల రాలనఁ గాను

   కదసి నీకపప్పుట నీకత చెపీప్పుని
చ. 2:     పొతచి తనకొపప్పులోనిపూవుల నీపపై రాలనఁ గా

   కతచెవసి నిలచతడి కొలిచ నినున్న
    కతచ వానఁగినటట్టి పపైనఁడిగాజల రవళతచనఁ గా

   మతచముపపైనఁ బాదాలొతత్తి మనసు మెపప్పుతచని
చ. 3:    పొదిగి బాహులతల పూవులదతడల గానఁగ

   కదిసి నీపపై వసి కానఁగిలితచని
    యదుట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీ-

    పదవతేనెల కాప పననఁ గీ నీతోను



రేక: 0840-1ఆహిరి సత: 18-235
పలల్లవ:      నీక నాక సరి వాలపై నితడె వలప

  కెపైకొతదము రావయాత కతదువపైనవలప
చ. 1:    యదురచటూడనఁ గానే ఇతటకి వచేచ్చెసితవ

  పదనుదపప్పుకతడాను పతడె వలప
  వదలనఁ బయతదలోనివటగ వగబబ్బు లతటేవు

   యదుటనే కొటారక నెకెక్కనిద వలప
చ. 2:     అటట్టి తలవతచనఁ గానే ఆసమాట లడితవ

   నెటట్టి కొనన్నకణనఁ జాల నితడె వలప
   తటట్టినఁ దరవున మోవతేనెల చవచటూపేవు

  గటట్టి తోడుత నామనిగతపలయ వలప
చ. 3:  కవకవనవవ్వెనఁగానే కానఁగిలితచకొతటవ

   చివురలో చేనఁగలపై చికెక్క వలప
   యివల శ్రీవతకటేశ ఇనిన్నటా ననేన్నలితవ

  జవళసబనముల జతటలయ వలప



రేక: 0840-2ముఖరి సత: 18-236
పలల్లవ:      నామనసతదానఁ కానఁ జూచినానఁ డే నావభునఁడు తాను

   యమాట గరతుచెపప్పు ఇతటకినఁ బలవవ
చ. 1:   చెలల్ల బడిమాటక సిగద్గీపడ నేమటకి

 వలల్లవరెపైనపనికి వగటగాదు
   వులల్లము గలసినతదు కొడనఁబాట మరివదుద

   యలల్లవార నెఱినఁగిరి ఇతటకినఁ బలవవ
చ. 2:    పకక్కన నవవ్వెనమనఁద పతతమాడ నేమటకి

  మొకిక్కనవనక గరవ్వెముల దగదు
  నికిక్కచటూచినపప్పుడే నితడుకొనె నడియాస

   ఇకక్కవల సరివచెచ్చె నితటకినఁ బలవవ
చ. 3:   చటట్టిరికమెపైనయతదు చొపప్పుల తత్తినేమటకి

  నెటట్టి కొతటే వలపలో నెరసేడది
   గటట్టి తోడ ననిన్నటట్టి కూడె శ్రీవతకటేశనఁడు

   యటట్టియదుటనే వునాన్ననఁ డితటకినఁ బలవవ



రేక: 0840-3కతతలవరాళ సత: 18-237
పలల్లవ:    పతులక సతులకనఁ బాయరానిజాడ లివ

   ఇతవుసేసుకొతటే నేమ నెతచనేనఁ టకి
చ. 1:    వయసే చకక్కనఁదనము వరిరతచి చటూచితేను

  పగయమే వలపలకనఁ బెనునఁబోది
  నయగారితనములే ననుపలక మటూలము

   చెయినఁ జెయిసనఁకటే చెలిమకి గరతు
చ. 2:    మనసే పొతతనము మచిచ్చెకల సేసుకొతటే

  పనగొనన్న చటూపలే పడరేనఁపల
 వనయపమాటలే వడుకతగలల

 వనుకలియానతదమే వయతపసమత్మితదము
చ. 3:  సలవులనవువ్వెలే సిగద్గీలలోనిచవుల

  వులివచిచ్చెచెనకలే వడనఁ బాటల
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలేనె ననున్ననఁ గటూడె

  వలయ మోవతేనెల వలలేనివతదుల



రేక: 0840-4దేవగాతధరి సత: 18-238
పలల్లవ:    తపప్పు లతచకము దతడము వటట్టిద

    చొపప్పుగ నను దయనఁ జూడుము నీవు
చ. 1:   చనవున నీతో సరసములడిత

  పననఁగితనఁ గానఁగిటనఁ బద్రియమునను
   ననుపన నటూరక నవువ్వెల నవవ్వెత
   నెనయనఁ గ నాగరవ్వె మేమననఁగలదు

చ. 2:   మరగవలసి నీమనసు గరతచిత
  నరదుగ మరత్మిము లతటతని

   సురత వళలను చొకిక్కతచితీ నిను
   యిరవుగ నాగణ మటవల నుతడె

చ. 3:    సతగడినఁ గటూచతడి చనున్నల నొతత్తిత
  నెతగిలి పదవుల నెదిరితని
  అతగప శ్రీవతకటాదిప యలమేల్-

    మతగపతవ నను మనిన్నతచ మనఁ కను



రేక: 0840-5రామకిగయ సత: 18-239
పలల్లవ:   అనిన్నయునఁ గటూడనఁగాను ఆలమేలమతగయాయ

  కనున్నల నిటట్టికొతత్తిల కనునఁగొనవయాత
చ. 1:  చిగరమరకాళల జిగిగలయరనఁటల

 సొగసపైనయటట్టి యిసుకదిబబ్బుల
  తగినబలము మతచితరనఁగల సితహము

మొగిచినచకగవాళములపలల్లల
చ. 2:    జవళతామరతటూతడుల్ల చకక్కనిశతఖము పోనఁ క

  పవడాల వజాబ్రాల పసిడియదాద ల
    నువునఁ బటూవు కలవల నటూలకొనన్న శ్రీకారాల

 అవరళమెపైనవతడుల్ల అరచతదుగ నఁడూ
చ. 3:   తమత్మివరి నీలల తళకమెఱనఁగల

 తమత్మిదలనఁ బెదరనితోరపగతప
    ఇముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యిద నీవురముమనఁద
   నెమత్మిదినఁ దావుకొని నితడెను యసిరల



రేక: 0840-5సాళతగత సత: 18-240
పలల్లవ:     మఱి తరవాతనఁ దానే మనిన్నతచ ననున్న

   యఱినఁగితచి రమణుని నీడకనఁ దోడితేరే
చ. 1:     వడుకల తనుపేర వనుల వతటేనఁ గలగ

    సటూడిద కోరిక తనున్ననఁ జూచితేనఁ గలద్గీ
   అడుకొనన్నబాసమాట లడుకొననఁ గానే కలగ

   వాడిక తనకానఁగిటనఁ గటూడితేనఁ గలగను
చ. 2:     జమళసిగద్గీల దనున్న చనున్నల నొతత్తితేనఁ గలద్గీ

   తమకము దనపొతదు దకిక్కతేనఁ గలద్గీ
   సమరతులలల్ల మోవ చవగొతటేనే కలగ

  చెమటలసాముల చెనకితేనఁ గలగ
చ. 3:     మన మచిచ్చెక తాను మనిన్నతచితేనఁ గలగ

   ననుపల నటనల నవవ్వెతేనఁ గలద్గీ
  యనస శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలత్మితగను

    పను నీడేరెను తనునఁ బాయకతడానఁ గలగ



రేక: 0840-6రామకిగయ సత: 18-241
పలల్లవ:   మేరమరకవ యలమేలమతగను నేను

   యేరీతనఁ బెననఁగనేలే యతనఁడు నామగనఁడు
చ. 1:    చెకక్కల జవావ్వెది వడిసనఁ దుడుచకొనవ

  అకక్కర నేమచటూచేవు అతనిదికక్క
  వకక్కసపవలపల వడుకకతత్తి వౌదువు

   ఇకక్కవ లతటకవ యతనఁడు నామగనఁడ
చ. 2:   కోరి జారినపయతదకొతగ చకక్కనఁబెటట్టి కోవ

   కూరి మేమగొసరేవు కొతక కాతని
   చేరగొతడి తనముల చెలిమకతత్తి వౌదువు

     యరదియతనఁ బేను వచచ్చె నితనఁ డు నామగనఁడు
చ. 3:    కనఁముత్మిడి వడె నిద కొపప్పుముడుచకొనవ

  యమెత్మిల కాతనితోడ నేమనవవ్వెవు
     నెమత్మిది ననేన్నల నిటట్టి నీవనఁ జటట్టిమ వౌదువు
    ఇముత్మిల శ్రీ వతకటేశనఁ డితనఁడు నామగనఁడు



రేక: 0841-1భపైరవ సత: 18-242
పలల్లవ:     మాయితటకినఁ దానే వచిచ్చె మనిన్నతచనఁ గాక

  సేయనఁగల వనన్నపాల సేసేదేమే
చ. 1:     సేసవటట్టి యేలినానఁ డు చేరి బాసలిచిచ్చెనాడు

  లసి మాటలడినానఁడు లలితచినానఁడు
   ఆసలలల్ల నఁ జూపనానఁడు ఆలినఁ జేసుకొనన్నవానఁడు

  వసరితచి ఇనఁకనేమ వనఁడుకొనేదేమే
చ. 2:     మనసుమరాత్మి లఱనఁ గ మరి నావలపరనఁగ

తనువుపపైతనఁ(తత)  మెరనఁగ తగవరనఁగ
  ననిచినపొతదరనఁగ నానఁటకొనన్నచటూ పరనఁగ

    పననఁగి యితకా నేను పేగమ రేనఁచేదేమే
చ. 3:     మనుపనే ననునఁ జూచె మొకిక్కనమొకక్కల చటూచె

   తనగరతుల చటూచె దయనఁ జూచె
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

   చెనకి ఇతకానఁ దనకనఁ జెపేప్పుటదేమే



రేక: 0841-2సామతతత సత: 18-243
పలల్లవ:   చెలలల యటట్టిదో యచెలివలప

  మొలకలపలకల మోపలయ మేనను
చ. 1:    మొగమెలల్లనఁ గనున్నలపై ముతచకొనెనఁ జూడరే

  వగటగనఁ బతనఁ జూచేవడుకలను
   నగవలల్ల నఁ గపప్పురాలపై నలగడనఁ జితదనదే
  పగటల నీకెదికక్క భావతచగదరే

చ. 2:    నిలవలల్ల నఁ గళలపై నితడుకొనెనఁ జూడరే
  లలి నాతనఁడిచిచ్చెన తముత్మిలమువలల్ల

     పలకలలల్ల నఁ దేనెలపై పపై పపైనఁ గరిస నదే
    నెలనఁ త యతతనేరిచె నెటట్టి కొని వనరే

చ. 3:    వురమెలల్లనఁ జనున్నలపై వుదుటకెక్కనఁ జూడరే
   పొరి శ్రీ వతకటేశనఁ బొతదినతదున

   సరలలల్ల గతపగటట్టి సారె నలమేలత్మితగక
   సురతచినన్నల మతచెనఁ జొకిక్కచొకిక్క మెచచ్చెరే



రేక: 0841-3నాగవరాళ సత: 18-244
పలల్లవ:    ఇతదరిలో సిగద్గీయాత నీమాట నాక

   అతది ఇది యతతజూట అనేవుసుమత్మి
చ. 1:   వలచిననీతో వడిగా మాటలడుదు

   తళకనఁగనున్నల నినున్ననఁ దపప్పుక చటూతు
    బలిమ సేసి యటట్టి పాదాలనఁ బెననఁగదు

   అలరి ఇదతత రటట్టిడనేవు సుమత్మి
చ. 2:     నలిరేనఁగి వడుకలో నవువ్వె నీతో నవువ్వెదు

  చలపటట్టి నీమోవ చవగొతదును
   కలవల వసి నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొతదును

  అలరి ఇదతతదతటయని ననన్ననుకమ
చ. 3:      సారె సారె నీ మేను చనునఁగవ నొతుత్తి దును

   కూరిమ రతుల నినున్ననఁ గటూడుదును
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
  గారవతచి ననాన్నసదకతత్తి యిదనుకమ



రేక: 0841-4నారాయణ సత: 18-245
పలల్లవ:   కనున్నల నీసతతోసము గతటమయాత

    సనన్నల నివలల్ల మాక సారెనఁ జూపవయాత
చ. 1:    సలవుల నవువ్వెల చెకిక్కళళ్ళ చెమటల

   కలిగెనఁగా నేనఁడు నీకనఁ గడుమేలల్లయాత
  మొలక కెతపల మొవ,  మోమున నితడునఁగళల
    తొలనఁకీ నీ వనిన్నన టాను దొడడవానఁడవయాత

చ. 2:    కడగనున్నల నిదుద ర కాయముననఁ బులకల
   తడనఁబడ నీక నేనఁడు తగనయాత

   అడియాలల సతదున నకక్కనఁన జనులొతుత్తి ల
   ఆడరె జాణనఁడవు నీ వౌదువయాత

చ. 3:    శిరసుపపై సేసల కరల చెదరలను
    పరగె నీయతదు నేనఁడు బాపరే యయాత

    యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యే నలమేలమతగను
  సరగ ననేన్నలితవ సరసునఁడవయాత



రేక: 0841-5హిజిజజి సత: 18-246
పలల్లవ:    ఎచచ్చెట చటూచినాను యివగో నీసుదుద లే

   అచచ్చెగ నీదాసులే భాగతవతతు లతదర
చ. 1:    అనిన్నటానఁ జకక్కనివానఁడవని నినున్న నతదరనఁ

   నెనన్న నీదేవుల సిర లకక్కడతదుర
    సనున్నత నీసుతుల నెతచనఁగ లోకేశ లతదుర

   పనిన్న నీకూనఁతుర లోకపావని యతదుర
చ. 2:     అటట్టి నీ చేతచకగము అతపగతాప యతదుర

  పటట్టినసతక వదాలపాఠ మతదుర
    జటట్టిగ నీ పానుప సరావ్వెదార మతదుర

    వటట్టి నీవాహనము దేవో పకారి యతదుర
చ. 3:     పరగ నీవునన్న చోటే పరమపద మతదుర

  యిరవపై శ్రీవతకటాదిద్రి యికక్కవతదుర
  మరిగి యలమేలమతగమగనఁడవు నీవతదుర

   ధర ననున్న నీదాసాన దాసుడతదుర



రేక: 0842-1  మతగళ కౌశిక సత: 18-247
పలల్లవ:    తగ వఱనఁగవదాద తమకితచి చెనకేవు

  మగవలతలనేల మహినఁ బటూరిగటేట్టివ
చ. 1:     కతదువ నాతనఁడు నాతోనఁ గతల చెపప్పునఁగాను

 సతదుడినీమాటల చవులౌనటే
   యతదును మావలపల యేకములపై యుతడగానఁను

  మతదమరియాల చలల్ల మరియేనఁటకే
చ. 2:   ఇతగితాన నిదదరము నేకతములడనఁగాను

   తొతగి చటూచి యవవ్వెతకనఁ దొరలనేలే
   చెతగటనే మాపొతదు చెటట్టి కటట్టి వుతడనఁగాను

    పొతగి పొతగి వుపప్పు వసి పొతుత్తి గలయనేలే
చ. 3:      చేరి శ్రీ వతకటేశనఁడు కోరి నాక వడెమనఁగా

  పొరచివార చెయిచానఁచనఁ బొసనఁగనటే
  మేరతో ననేన్నలే నలమేలమతగనెపైనదాన

    సారె నడుమనఁ బసవు నటూర నీకేనఁటకే



రేక: 0842-2బౌళ సత: 18-248
పలల్లవ:   నేరపరినతటాను నికేక్క వతదరిలోన

  గారవతచి రమణునినఁ గరనఁగితచవలదా
చ. 1:    మలసి మలసి కడుమాటలడ నేరత్తి నతటా

   సొలనే వాతని సారె జూటనఁదనాన
  వలచి ఇతతేసి బతత్తిగలిగినదానవు

  యలమ నాతనియిచచ్చె యఱనఁగనఁగవలదా
చ. 2:    చేరి చేరి నీవపప్పుట చెనకనఁగనేరత్తి నతటా

  గోర దానఁకితచవచేచ్చెవు గటట్టి తోడను
 కూరిమతో నితతేసికూటమగలదానవు

   బోరన నాతని నిటట్టి బుజజగితచవలదా
చ. 3:    ననిచి ననిచి నీవు నవవ్వెనఁగనేరతునతటా

  చనునఁగవ దానఁకితచేవు సమరతుల
   యనస శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

  ననువలనఁ గానఁగిటనఁ బెననఁగనఁగవలదా



రేక: 0842-3బౌళ సత: 18-249
పలల్లవ:   సారె నినన్నలమేలత్మితగ జవవ్వెనవనమునను

   చేరి యవధరితతు వచేచ్చెనఁవయత జాజర
చ. 1:    వసతతకాలము వచేచ్చె వనితమోవ ఇగిరెచ్చె

  కొసరేయలనఁగలను కోవల గటూస
    ముసరీనఁ జూపలతేతటల్ల మోతుగెపై వలప వచె

   రసికత నాడుదువు రావయత జాజర
చ. 2:   పనన్నమవనన్నలగానె కనునఁగలవల వచెచ్చె

   పనన్నలపై చనున్నల నేటపతదల వుటట్టి
   సనన్నపనఁ జెమటాలను జాలవారెనఁ బనీన్నర
   చెనన్నమర నాడుదు వచేచ్చెయవయత జాజర

చ. 3:    మరనఁడు వలల్లతదుకొనె మచిచ్చెకల గటూడనఁజేస
   పొరి పొరి సిగద్గీలనేపపొప్పుడి రాల
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
    సరగ మమనఁద మరే చలల్లరయత జాజర



రేక: 0842-4గతడకిగయ సత: 18-250
పలల్లవ:     కొతత్తి కొతత్తి వలపల కోడె చేనఁతలవానఁడు

   హతత్తి ఇచచ్చెకములనే అటట్టి లోనఁగొనెనె
చ. 1:   ననిచితే నామగని నవచ్చెతచెను

 పనఁగలడనఁగలితే బెలిల్లతచెను
   మనసిచిచ్చె మాటాడితే మత గరనఁగితచెను

  చెనకనఁగ వచిచ్చెతేను చికిక్కతచకొనెనె
చ. 2:   అగపడితేనఁజాల నాసలలల్ల రేనఁచెను

   నగ నివ పాయరానినతట సేసను
   మొగము చటూచితేను మోహముల వుటట్టితచెను
  తగలగా నియతవ తలనఁపతచకొనెను

చ. 3:    సముకముగా నివ చవులలల్ల నితచెను
  జమలినఁ గటూచతడితేనే సాదితచెను

    అమర శ్రీ వతకటేశనఁడల మేలమతగను నేను
   సమరతనఁ గటూడె నితకా సరసములడనే



రేక: 0842-5కరతజి సత: 18-251
పలల్లవ:     ఇదదరికినఁ జటట్టిరిక మరీతనఁ గలిగె మక

  చదిదకి వనఁడికి సరసమటూలడరె
చ. 1:    కలవ రేకలవతటకనున్న లతనఁడు నీపత

  తొలతనే నీమోమునఁజతదురనఁ జూపవ
 బెళకలేనియటట్టిబతబాధరనఁ డాతనఁడు

  చిలక పలకల రతజిలనఁజేయవ
చ. 2:   మతచల నీలమేఘము మేనిచాయవానఁడతనఁడు

   కొతచక నీచటూప మెరనఁగల చలల్లవ
  పొతచి తామరపవవ్వెలనఁబోలిన పాదాలతనఁడు

     వతచి తుమత్మిదల కొపప్పు వడి సనఁక మొకక్కవ
చ. 3:   గతదపమాని కొమత్మిల చేతులతనఁడు

  అతదుకొని లతాతగివ అలముకోవ
     అతదప శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు
   చెతదిత రినిన్నటా నినఁక సేసచలల్ల కొనరే



రేక: 0842-6కనన్నడగళ సత: 18-252
పలల్లవ:     ఏమ నెఱనఁగని ననున్న నితత సేసను

   నామగనఁడెపై యిటాల్ల నే ననున్న నేలమనవ
చ. 1:   నవువ్వెలనవవ్వె ననున్న నమత్మితచెను

   పవువ్వెల వసి కొతత బుజజగితచెను
   చివవ్వెననఁ జెనకి మేను చిమత్మిరేచెను

   తవవ్వె తవవ్వె వలపల తలనఁపతచెను
చ. 2:   లసిలసి మెలల్లనే మేలములడెను

  వాసికెకక్క నాచే సేవలగొనెను
   ఆసల వుటట్టితచి వడెమతది యిచెచ్చెను
    సేసచలిల్ల ననున్న నిటట్టి సిగద్గీల నోలరచ్చెను

చ. 3:    వాడాక సేసి నాక వరసిచెచ్చెను
  వడుదోడుగానే మోవవతదు చెపప్పును

   కూడె శ్రీ వతకటగిరి గోవతదరాజ
   వడుకల ననున్ననఁ గడు వలయితచెను



రేక: 0843-1సౌరాషట్టి సత సత: 18-253
పలల్లవ:    గటట్టి తోడ మరిగితచకొని కూడుటే మేల

   మటట్టి మరనఁ బెననఁగితే మరి రటట్టి పటట్టివా
చ. 1:   జలజాకచనున్నలతో సాములతత సేసేవు

  కొలనఁదిమరినయటట్టి కొతడల గావా
   నలవతక పడికిట నడుమేమ గొలచేవు

 చెలరేనఁగేయటవతటసితహము గాదా
చ. 2:    కొమత్మి చటూపలనేల గఱియపై పొలసేవు

  పముత్మికొనన్న పవువ్వెలబాణల గావా
   ఇముత్మిల నొరశొరసి యేల పలికితచేవు
    కొముత్మినఁ మనఁది మదనుని గఱ ఱ్ఱైల గావా

చ. 3:      యకె యల మేలత్మితగ నెటట్టి గానఁగిటనఁ గటూడిత
  దకొని చటట్టి కొనేటతీగే గాదా

   యకడ శ్రీవతకటేశ యేల తురమతదితవ
   చేకొనన్న వలపల చనఁకటే గాదా



రేక: 0843-2కాతబోదిసత: 18-254
పలల్లవ:     రావయత ఇనఁకనెపైనా రమణ యల మేలత్మితగ

   మోవని పాదాలమనఁద మొకీక్క నీక
చ. 1:  వదలనఁబయతదతోడ వాడికచేనఁతలతోడ

   కదలనఁగనున్నలనఁ జూచె కలికి నినున్న
  వుదుటగబబ్బులతోడ నొరసి వనఁడుకొతటాను

   పదవులతత్తి ఇతటకినఁ బలిచ నినున్న
చ. 2:  సలవనవువ్వెలతోడ చెకిక్కటచేతతోడ

   కొలవుసేస నీకనఁ గోమలి నేనఁడు
   మొలకసిగద్గీలతోడ మొహముల చలిల్ల చలిల్ల

   వలయ నితదరిలోన వతదుచెపీప్పు నీక
చ. 3:  చెతపచెమటలతోడ చిపప్పులనఁగళలతోడ

    ఇతపవుటట్టి సేవసేస నిద నీ వదద
   దితపని కానఁగిటతోడ తరమెపై శ్రీవతకటేశ

   సతపదల వఱఱ్ఱైవనఁగీ సమరత నీయతదు



రేక: 0843-3లలిత సత: 18-255
పలల్లవ:    మఱియేల చెపప్పువ మాతో నీవు

  గఱతుగా సతతోసితచకొతటమే నేము
చ. 1:   సతతతము రమణునిచనవు గలిగితేను

   పతతమాడనఁ జెలల్ల నే పడనఁతీ నీక
   చెతతనుతడి యాతనఁడే నీచెపప్పునటట్టి సేసితేమ

  వతతులక గరివ్వెతపవచచ్చెనే నీక
చ. 2:     గారవతచి పత నీకనఁ గెపైవశమెపై వుతడనఁగాను

   చేరి యతతనవవ్వెనాను చెలల్ల నే నీక
   మేరమరి నినేన్న పొదటూద మెడనఁగటట్టి కతడనఁగాను

   ఆరితేరి బగిసినా నతదమౌనే నీక
చ. 3:    అలమేలత్మితగవు నీవు ఆతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ

   డలరి నినేన్నలనఁదగ ననిన్నయు నీక
   చెలలము నినన్నతనఁడు చేకొని మనిన్నతచనఁగాను
   మెలపననఁ జూచితమ మేలే నీక



రేక: 0843-4గళ సత: 18-256
పలల్లవ:     ఎతత నీవు మెహితచినా ఇలల్ల ల నేను

   చెతత నీయానత నేను సేసేనయాత
చ. 1:     పాయక నీవు మనిన్నతచి పలమార బోధితచినా

 సేయరానివనన్నపాల సేయనచచ్చెనా
  వయిమారల ననున్న వనఁడుకొతటవతటాను

 నాయముగానిరతుల నడపనఁగవచచ్చెనా
చ. 2:    వయతన నీవటవల నటూరడితచి పననఁగినా

 నియతరానియవుల ఇయతవచచ్చెనా
   నెయాతననఁ బెదదరికము నీవతత సేసినాను

  చయతనా మతదమేళల జరపనఁగవచచ్చెనా
చ. 3:     నగతానఁ జనవులిచిచ్చె ననిన్నతత నీవు గటూడినా

 తగనీచేనఁతలను పొతదనఁగవచచ్చెనా
   నిగిడి శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
   తగలపై ఇనఁక నీవడ తపప్పుతచకొనవచచ్చెనా



రేక: 0843-5రామకిగయ సత: 18-257
పలల్లవ:   పనన్నది యిది కనెన్నపనన్నది

  మనిన్నతచి యటల్లయినా మరిగితచకోవయాత
చ. 1:   జలజాక నీపపై సేసచలిల్లనవనకనె

 మొలచినచనున్నల మొలకలవ
  సొలసి కనున్నల నినున్ననఁజూచినవనకనె
  కళల నెమోత్మిముననఁ గలిగినవ

చ. 2:   వరసక నీవదిదకి వచిచ్చెనవనకనె
  నిరతప సిగద్గీలలల్ల నేరిచినవ
  అరదుగ నీతో మాటలడినవనకనె

  గరిమ లేనఁతనవువ్వెల గడితచినవ
చ. 3:   యయల మేలమతగ నినెన్ననసినవనకనె

  పాయమువచిచ్చె యరీతనఁ బరగినది
   చాయల శ్రీవతకటేశ నీయితతపై నవనకనె
  కాయప వలసాలగని యపైనది



రేక: 0843-6దేవగాతధరి సత: 18-258
పలల్లవ:   నీవపైనానఁజేరనఁగవచిచ్చె నేరపవయత చేనఁతల

     యవళ నా కనరాదు యే నలయేల్ మతగను
చ. 1:   మొకక్కలపటాసలతో మొగమెతత్తి నినున్ననఁజూనఁచి

  చెకక్కచేతతో నితత సిగద్గీవడని
   మకక్కవల చలల్ల కొతటా మానఁటలడనఁ బటూనఁచిపూనఁచి

తొకక్కమెటట్టి చెమటలనఁదొపప్పునఁదోనఁగీని
చ. 2:    జతటనిమత్మిపతడుల్ల నీక సత గానుకియతవచిచ్చె

  నతటనఁజనున్నల ఛటూచక నవువ్వెకొనీని
    ఇతటకి రమత్మిని నినున్న నిటట్టి పలవనఁగవచిచ్చె

 దతటతనముచాలక తలవతచని
చ. 3:   గటట్టిగా నీకానఁగిటనఁగలయనఁగనఁ దమకితచి

  గటట్టి తోడ వలపల గబబ్బుతలీని
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యిదదరి మముత్మినఁగటూడితవ

  నిటటూట్టిరపలతో నాప నివవ్వెరగతదని



రేక: 0844-1  మాళవ శ్రీ సత: 18-259
పలల్లవ:    ఒడనఁబాట సేసుకొమత్మి వపప్పుగా వనకనెపైనా

 యడయక వారెతతమోహితచినివారో
చ. 1:     ఇతత్తిల నేను నినున్న నేకతానకనఁ దయనఁగ

  చితత్తిము లటట్టి తడునో నీచెలలకను
 బతత్తిసేసి యేపొదటూన్న(దటూద)   నీపాదాల నే నొతత్తినఁగాను

  హతత్తి వారివారియాసలవ యేమెపైవుతడునో
చ. 2:    నెమత్మిది నీమనన్ననల నేనే చేకొననఁగాను

  కొమత్మిలితదరటూ నేమనుకొతటా నుతదురో
   కమత్మి నీకానఁగిలి మనఁదుకటట్టి క నేనుతడనఁగాను

  ఇముత్మిలనఁ దమకము లట ట్టిరచకొతదురొ
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడ నినున్ననఁజేరి నేనే కూడనఁగాను

  కావరి వారెతతవళ గాచకనాన్నరో
   దేవ నలమేలత్మితగను నావనన్నపమే వని

   యివలనఁ గటూడితవ వారెతత మెచచ్చెకొనాన్నరో



రేక: 0844-2పాడి సత: 18-260
పలల్లవ:    అటవలనఁ జూతమా అద నొకక్కవడుక

   కటల కతతల లతతకూరిమ గొసరేరో
చ. 1:    చికిక్కతచక నీమేననఁ జెనకల నితచితేను

 ఇకక్కవనునన్ననీసతు లేమతదురో
   అకక్కన నాచనున్నల నీకచచ్చెలగా నొతత్తితేను

   తకక్కలగా నినున్న నెతతదిసతతు లడుదురో
చ. 2:      వనెన్న నారటూపల వాబ్రాసి వలవ నీకనఁ గపప్పుతే-

  నెనిన్నక నీచెలలలల్ల నేమతదురో
  పనిన్ననీమోవ యతగిలిపరచి పపప్పుసేసితే

   కనున్నల జూచి వారెతత కానఁతాళతతురో
చ. 3:     చిమత్మిరేనఁగనఁ గటూడి నీమెపై చెమరితచనఁ జేసితేను

 యమెత్మిలనీకాతతల యేమతదురో
    నెమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడ నే నలమేలత్మితగను నీ

  తముత్మిల మపప్పుతచకొతటనఁ దామేమసేతురో



రేక: 0844-3గళ సత: 18-261
పలల్లవ:    ఇతతటగాని నీపగ టతదరటూ నెరనఁగరా

   వతతవార చటూచి యిది యతతరానఁగనరా
చ. 1:    చికక్కనితేనెల గార చెలవునఁడు నోరటూర

  మకక్కళతచి యటవతట మాటలడేవ
    జకక్కవ చనున్నల నీవు సారెనఁ గదలితచకొతటా

  నుకక్కమర నెతతేసిపూడిగాల సేసేవ
చ. 2:     కొపప్పులో పవువ్వెల రాల కచచ్చెలపయతద వల

  ఇపప్పుడే యతనికొల వమసేసేవ
   చపప్పుడుగా మనఁదమనఁదనఁ జవులగా సలవుల-

   నపప్పుట వసటలేక యదేల నవవ్వెవ
చ. 3:     చెమట చెకక్కల మతచ శ్రీవతకటేశనఁ డాలితచ

  భద్రిమయితచి యతదానఁకానఁ బాటవాడేవ
    అమరనఁ గటూడిత నేనే అలమేలత్మితగ నాపేర

    తమ నాతని నీవతత తతనఁ గానఁగిలితచేవ



రేక: 0844-4ధనాన్నశి సత: 18-262
పలల్లవ:  రాజసపవాని నితతరవవ్వెసేతురా

  వోజతో గటట్టి సేసుక వుతడవలనఁగాక
చ. 1:    కెలసి నీవభునఁడు నీకే వలచనతటాను

 చెలలతోనెలల్ల ను చెపప్పుకొనేవ
   తొలత నతనఁడు నీపొతుత్తి న నారగితచెనతటా
  చెలరేనఁగి సతతోసాననఁ జిమత్మిరేనఁగేవ

చ. 2:    వగిద్గీ యాతనఁడపప్పుట నీవడివటట్టి తీసనతటా
 సిగద్గీవడిచాతనిపపైనఁ జేయివతురా

   యగద్గీపటట్టి కెపప్పుడూ నీయిచచ్చెలోనే వచచ్చెనతటా
   వగద్గీళతచి సరసము వమార నాడుదురా

చ. 3:   యతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
  నాతో నవవ్వెనతటాను నీలగనేలే

    ఆతుమగా ననున్ననేల ఆ నీక నిచెచ్చెనతటా
  కాతరితచి యిటవలనఁగాక సేయనేలే



రేక: 0844-5పాడి సత: 18-263
పలల్లవ:     అదదమ రేతరి కాడ నౌలే తాను

    అదోద నీకితత చటట్టి మాయనఁబో తాను
చ. 1:     వడెము చేతనఁ బటట్టి క వళగాచకొని వుతడి

  వాడికమానఁట లడవచెచ్చెనఁబో యకె
    వోడక వనఁడిచెమట నటూనిన చేనఁతనఁ గానిక

   తీనఁడుకొతటా నిమత్మిపతడుల్ల తచెచ్చెనఁబో నీక
చ. 2:    దొరతనము సేసుక తోడువటట్టి క యపొదుద

   వరసక నీతో నవవ్వెవచెచ్చెనఁబో యకె
   గరిమనఁ దననిటటూట్టిరప్పు గాలిచేనఁ గడివోయిన

   సురవనన్నల సటూడిద చటూపతచెనఁబో నీక
చ. 3:    కలప కోలనఁదనాన కడునఁదమ రేనఁచకోతటా

   వలపల నినున్ననఁ గటూడవచెచ్చెనఁబో యకె
  యలమ శ్రీవతకటేశ యేనలమేలమతగను
   కలసితనఁ దానొకత గలిగెనఁబో నీక



రేక: 0844-6సామవరాళ సత: 18-264
పలల్లవ:     ఎనన్నట చటట్టిమో యాకె నెఱనఁగ నేను

    అనిన్నటా నేనే నీక నాలనతటా నుతదును
చ. 1:     నెలనఁత యవవ్వెతోకాని నినున్ననఁ బొడనఁగన వచెచ్చె

  చెలప చెమటలతో సిగద్గీలతోడ
     చెలలనఁ జెపప్పు మనుచనఁ జేరి వాకిట నునన్నది
    తొలత నీవాప మోహము తోనఁగి చటూడవయాత

చ. 2:  వావ నీకెమౌనోకాని,  వలపల మానఁటలడి
  వవగనఁ దురముజార వరలరాల

   దేవులవలనఁ దలప దరచి లోనికేతతచె
   భావతచి యాప గరతు పరికితచవయాత

చ. 3:   యతతవనికోగాని యేకతము గదదనీని
   సతతోసాల గడునితడనఁ జవుల రేనఁగ

  యితతలో శ్రీవతకటేశ యేనలమేలమతగను
   చెతత ననేన్నలిత వాకెనఁ జితత్తిగితచవయాత



రేక: 0845-1ఆహిరి సత: 18-265
పలల్లవ:    చేరి కరణతచమతటానఁ జేతులతత్తి మొకేక్కవు

   యరీత నాతనఁడు నినున్న నేమసేసేనే
చ. 1:    సనన్నప టలనఁగనను సళపమాట లడేవు

  కనున్నల దేలితచకొతటానఁ గమత్మిచటూచేవు
  వునన్నతనఁజెకక్కచెమట లటూరిచి కడనఁజలేల్లవు

    యనన్ననఁగ నాతనఁడు నినున్న నేమ సేసనే
చ. 2:     దపప్పు దేరనఁ బెదవులపపై దపైనతముల చటూపేవు

  కొపప్పు వడనఁజేసుకొని గబబ్బుతలేవు
   చిపప్పులి వడెమమత్మితటే చెలిచేత నతపేవు

    యిపప్పుడే యతనఁడు నీక నేమ సేసనే
చ. 3:    వడివటట్టి తీసితేను వుసురతటా నలసేవు

  వడమాయలనఁడివ శ్రీ వతకటేశతో
     అడరి ననిన్నతనఁ డేల నలమేల్ మతగను నేను

   యడనెడ నినున్ననఁగటూడ నేమ సేసనే



రేక: 0845-2ఆహిరీ సత: 18-266
పలల్లవ:  కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతురవపై గటట్టి సేసుకోవుగాక

మతత్తిలి,   నీమగనఁడట మరియేమ సేసునే
చ. 1:    పతతమాడి యాతనఁడు నీపాదము దొకీక్కనతటాను

  చెతతనునన్న చెలలతోనఁ జెపప్పుదురట
   మతతనాన నీచనున్నల మళల్లమళల్ల చటూచనతటానఁ

   నితతలో సాకిరివటేట్టి వదియేమే నీవు
చ. 2:    నేరపతోనఁ దానపప్పుట నీతో నవవ్వెనతటా

  పేరకొని నీదాదినఁ బలతురటే
  చేరిచేరి చేయిముటట్టి చెనకవచచ్చెనతటా

   బీరముతో నానల పటేట్టివమే నీవు
చ. 3:      అరదపై శ్రీ వతకటేశనఁ డటేట్టి నినున్ననఁ గటూడనతటా

  సొరిది చిలకలకనఁ జూపదురటే
  వురముపపై నేపొదుద నుతడే యలమేలత్మితగవు

    బెరసి మాక వడేల పటేట్టివమే నీవు



రేక: 0845-3నాదరామకిగయ సత: 18-267
పలల్లవ:   మునిముచచ్చెవలపల ముసగస లేమటకి

   పననఁగి యచచ్చెమెపై యిటట్టి బెరయనఁగరాదా
చ. 1:      సతదడి గొలవు సేసి సనన్నల మోవనే చటూప

  చితదుకొనేవు చెమట చెకక్కలవతట
     పొతదు లితత గలిగితే బోరన సేసల చలిల్ల

  పతదలకాడే నీవనఁ బెతడాల్ల డరాదా
చ. 2:   చిఱనవువ్వె నవువ్వెతాను సిగద్గీలవడుకొతటాను

   కఱనఁగేవు లోలోనే కాతతునినఁ జూచి
  మొఱగనఁలితత నీకేల మోహితచినదానవపైతే

  మెఱసి కాలదొకిక్క మేలమాడరాదా
చ. 3:     పేరటాలపపై వచిచ్చె బగెద్గీనఁ బసవు నలనఁచి

  కోరి చనున్నలనొరసుకొనే వాతని
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁడే నల మేలమతగను

     చేరి ననున్న గటూడె నీవ సేవ సేయరాదా



రేక: 0845-4సౌరాషరత సత: 18-268
పలల్లవ:     ఏ పొదటూద గొలవు సేస నితతులతోను

   యేపన మేడలోనికి యిటట్టి రమత్మినవ
చ. 1:   వతతవారిమాటలపైతే వనవడుకలపై యుతడు

    సతతవారి జూడనెపై తే జరగ మత
  చితతలపలసులక చెలరేగి నోరటూర

   యతతలేదు రమణుని నీడక రమత్మినవ
చ. 2:     నవవ్వెవారి వదదనుతటే ననుపల బొదుద లకక్క

  దవువ్వెల సనన్నలకెపైతేనఁ దమవుటట్టి ను
  పవువ్వెలవాసనగాలి పొలసితే నాసవుటట్టి

  వువవ్వెళటూల్లర నెతతలేదు వదిదకిరమత్మినవ
చ. 3:   మేనవారివావులక మేలముల పచచ్చెరేనఁగ

 కానికనిమత్మిపతడల్లకనఁ గడనఁగనఁజేయి
    యే నలమేలమతగను యిటట్టి తా శ్రీవతకటేశనఁ-

    డానుక ననేన్నల నిటేట్టి అపప్పుట రమత్మినవ



రేక: 0845-5లలిత సత: 18-269
పలల్లవ:    తానేల సిగద్గీవడని దతడకిటట్టి వచచ్చెనఁగాక

  యేనెపమటూవయనఁ దనకేమటకే కొతకను
చ. 1:     చేరి చేనఁత సేయక చేతులతత్తి మొకిక్కత

    మేరతోడ శిరస తత్తి మెచిచ్చెత దనున్న
   నేరము లతచనేరక నెటట్టి కొని పొగడిత

   యరసితచేదాన గాను యినఁకనేమ సేతునే
చ. 2:    కమత్మి కోపగితచక కనున్నలనే చటూచిత

   నమత్మిక లడుగక నవువ్వె నవవ్వెత
   పమత్మిట నలగక పననఁగి పాదాలొతత్తిత

  యమెత్మిలదాననఁగాను యేమ సేతునే
చ. 3:   తనకెదురాడక తముత్మిల మడిగితని

  మనసు నొపప్పుతచక మరత్మిమతటత
  యనస శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

   యినుమడితచె వలవు లేమ సేతునే



రేక: 0845-6  తలగ గాతబోది సత: 18-270
పలల్లవ:   ఇతతసేసినభాగతమో యిటట్టిది నీకరణో

   యతతకెతత చెలలము యేమని పొగడెదము
చ. 1:     తలపోనఁతల రేనఁచేవు తగ వడే లిపప్పుతచేవు

  నెలతక నీకొలవు నిధనము
  చలివాయ నవవ్వెవు చదురనఁ(రత)  గా లడేవు

   చెలనఁగి నీమనన్ననల చిగరలో చేనఁగలో
చ. 2:     మొగ మెపప్పుడనఁ జూచేవు మోహముల చలేల్లవు

   మగవక నీ పొతదు లమనివతటల
   తగల మాటలడేవు తనివ బొతదితచేవు

 వగటలేనిమేలల వనెన్నలపలనఁగాల
చ. 3:    చనున్న లేపొదటూద ముటేట్టివు సరసములడేవు

  కనెన్నక నీరత తరగనిధనతము
    యనన్ననఁగ శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ
  యినిన్నటా బోగముల యితటలోనిసిరల



రేక: 0846-1కనన్నడబతగాళత సత: 18-271
పలల్లవ:      వవగనఁ బద్రియాల చెపప్పు వనఁడుకొనీనఁ గాక ననున్న

   చేవమరి వనన్నపాల సేసేనా నేను
చ. 1:     చెకక్కలే నొకిక్కతనఁ గాని చేతగోర నటూనఁదనెపైత

  మొకిక్కతనఁగాని కానఁకల మొరయనెపైత
    నికిక్క చటూచితనఁ గాని నెరసు వదకనెపైత

చికిత(కిక్కత)    చక వనన్నపాల సేసేనా నేను
చ. 2:    వరలవసితనఁ గాని వటట్టిగానఁ జెనకనెపైత

  సరగ నవవ్వెతగాని జతకితచనెపైత
   తరి గిచటూచితనఁగాని దకొని మాటాడనెపైత

   సిరిమతచి వనన్నపాల సేసేనా నేను
చ. 3:    అలమతనఁగాని నే నదలితచి దటూరనెపైత

   పలిచితనఁ గానీ మరి బగియనెపైత
  యలమ శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
   చెలనఁరేగి వనన్నపాల సేసేనా నేను



రేక: 0846-2రామకిగయ సత: 18-272
పలల్లవ:    కాతత నీపపై పేగమగాని గరవ్వెముగాదు

   మతతనాన నెచచ్చెరితచి మనిన్నతచ మకెను
చ. 1:    సతదడిలోనఁ గానఁగాను సాగిలి మొకక్కమరచె

  పతదమాడుతానఁ గానుకపటట్టి మరచె
    వతదువటట్టి వడుకను వడెమయతనఁ గ మరచె

   నితదుముఖతమకము లితత సేస నిపడు
చ. 2:    సేసపటట్టి నిబబ్బురాన సిగద్గీలవడ మఱచె

   ఆసల నవువ్వెతా వనయము మఱచె
   పాసికూడే సతతోసాన పాదములొతత్తి మఱచె

  యసతవులల్ల సము లితతసేస నిపడు
చ. 3:      నీ మొగము చటూచి చటూచి నేరపలలల్ల మఱచె

    చేముతచి కాగిట నినఁచి చితత మఱచె
   వమర నలమేలత్మితగ వభునఁడ శ్రీవతకటేశ

   యమగవ వగిరము లితతసేస నిపడు



రేక: 0846-3గళ సత: 18-273
పలల్లవ:    పటట్టిరానివయసుతో పచిచ్చెయపై వునాన్ననఁ డవు

   నెటట్టి కొనన్న గటట్టి నీక నేరప్పుదాయనా
చ. 1:     కతదువ నీతో నితదాకానఁ గానఁపరము సేసినది

  దితదుపడ నీగణము దిదదదాయనా
  సతదడి నతదరిలోన చనవుగలిగినది

  పొతదుగా నాచారాల బోదితచదాయనా
చ. 2:   కఱనఁగితచి నినున్ననితత కడువలపతచినది

  మఱి యితరచితతల మానప్పుదాయనా
    మెఱయ నీతో నేపొదుద మేలములే యాడేది

   జఱసి నీతుల నినున్ననఁ జదివతచదాయనా
చ. 3:    యలమ నీకినిన్నటాను ఇచచ్చెకరాలపై నది

   యిల ననున్న నీవలిన దతచదాయనా
 అలమేలగమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసిన దిటట్టి జలకము లరచ్చెదాయనా



రేక: 0846-4దేసాళత సత: 18-274
పలల్లవ:    అటట్టి తరవసుకోరే యాతనఁడు నీవు

  యటట్టియదుట సతుల యవవ్వెరనాన్ననేమ
చ. 1:     నిగద్గీలచనున్నల గానఁగ నినున్న నాతనఁడు నొగడె

  సిగద్గీలతత నెరపేవ చెలియా
     వగిద్గీ జవవ్వెనివగానఁ గా నుపప్పుతతచి నీతో నవవ్వె

   యగద్గీలతచ నేమటకి ఇచచ్చెకము నేయవ
చ. 2:      తురము గొపప్పుదిగానఁ గా దోసిట సేసలవ టట్టి

   వరల నేల వసేవ వలనఁద
   సరల పనగొననఁగ చకక్కదిదద నాతనఁడు

    సరినఁ బయతద ముయతక చకక్కనుతడనఁ గదవ
చ. 3:      మేలిమ నీమోవగానఁ గా మెచిచ్చె మెచిచ్చె చేరవచెచ్చె

  మేలము లడవ యలమేలమతగ
    యలీల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
  పోలను మకిదదరికి భోగితచనఁగదవ



రేక: 0846-5నాట సత: 18-275
పలల్లవ:   ఇటట్టివటట్టి వసాల యతతసేసేవ

    పటట్టితే బలవుకొదిద పతతమౌ తఱనఁ గవా
చ. 1:     నీ మగని వదద నేను నిలచతడితనతటాను

  యేమే సాదితచవచేచ్చె వతతపగటే
   ఆముకొని యేపొదటూద నీతనినీపపై మోహము

     మే మెఱనఁ గకతడా నీకే మనఁదుకటట్టి వునన్నదా
చ. 2:   మనసిచిచ్చె యాతనితో మాటలడితనతటా

   కనువచిచ్చె చటూచే వతతకానఁ తాళమే
   యనయ నాతనికానఁగి లితదరలనఁ జూడనఁగాను

     తనివార నీకనఁ గానే దానఁచనఁ బెటట్టి వునన్నదా
చ. 3:    యలమ నేను శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితనతటా

   అలరి సదితచే వతత ఆసకతత్తివ
 అలమేలమతగపత యతనిచటట్టిరికము

  పలమార నీకెపప్పుడనఁ బాలవటట్టివునన్నదా



రేక: 0846-6వరాళ సత: 18-276
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరినఁ బోలదు నేను యితదరిలోన

  నివవ్వెటలల్ల నాభాగతము నీచితత్తిముగాక
చ. 1:     కతదువనఁ బెకక్కసతుల గలగనఁగా నీమనఁ ద

   సతదడినఁ బడె వలప సారెసారెక
     అతదర నీతో మానఁటలడనఁ గా నాడనఁ గాను
   అతదతద గతుత్తి లగటట్టి నాడ ముచచ్చెటల

చ. 2:     చెలరేనఁగి వార వారిచేతుల చానఁచనఁ గాను
  కలగటూరవల నాయ కానఁగిటరత

     సొలసి యపప్పుటనఁ దాము చటూడనఁగనఁ జూడనఁ గాను
  పలవనిపేరటమెపై పరిగొనె వడుక

చ. 3:     సరి నినిన్నతదరనఁ గటూడి జాణతనాలడనఁ గాను
   గరివడె నవువ్వెలలల్ల నఁ గడునఁ గడును

   పరగ నలమేల్ మతగపతవ శ్రీవతకటేశ
    నిరత ననేన్నలనఁ గాను నితడెను సబనము



రేక: 0847-1భటూపాళత సత: 18-277
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేనే యినఁకనఁదనతో నేను

     నేమాన వచెచ్చెనఁ గా ననున్ననఁ జితత్తిగితప మనవ
చ. 1:    మకక్కవనఁ దనపపై నామత తలపోనఁతలక

  చెకక్కపపై నిడుకొనన్ననాచెయేత సాక
 అకక్కరతో వరహవుటసురసురలకను

   ముకక్కననఁ బెటట్టిన నాముతత్తిమే సాక
చ. 2:     తనున్ననఁ బాసి నిదద్రిలేక తగ వగితచినతదుక

    కనున్నల నుతడిన యటట్టి కాటకే సాక
  వునన్నతపనఁ గోరికల నుమత్మిగిలినతదుక

   పనీన్నట చెమటల పయతదే సాక
చ. 3:    నిబబ్బురపనఁ బరవుపపై నేనఁ బోరలడినతదుక

    గబబ్బుల గతదప బేతటల్ల గరనఁతులే సాక
  పబబ్బు యలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశనఁడు

   ఆబుబ్బురాన ననున్ననఁ గటూడేయానతదమే సాక



రేక: 0847-2దేశక సత: 18-278
పలల్లవ:    పరసవది వతటది భామలక నీకరణ

   మరిగిన నాచితత్తిమే మరవనీదు గాక
చ. 1:     చేతులతత్తి నాపపై నీవు సేసవటట్టితేనఁ జాలదా

   రీత తో నాయస కొసరితచనఁ గాక
   నాతో నీవకమాట నవవ్వెతేనే చాలదా

 కాతరపనాగణము కడిమతచనఁగాక
చ. 2:    మనసిచిచ్చె నీవతచక మాటాడితేనఁ జాలదా

  యననేవడుక సొలయితచనఁ గాక
    చెనకి నీవు ననున్ననఁ జూచితేనే చాలదా

   తనియని నావలప తగిలితచనఁ గాక
చ. 3:    వబబ్బుడిగా నాయితట నీవుతడితేనే చాలదా

   గబబ్బులగరవ్వెము నినునఁ గటూడితచనఁ గాక
   అబబ్బున శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

    వుబబ్బుతచే వది చాలదా వరసేనఁ గాక



రేక: 0847-3నటట్టినారాయణ సత: 18-279
పలల్లవ:   చెకిక్కటచే యికనఁనేల చితతలేల

  అకక్కరతో నాప నీయలపారిచనఁగాక
చ. 1:    జవవ్వెనప సత తోడి సరసము

   చివవ్వెన నీ మేనెలల్ల జెమరితపతచె
  పవువ్వెల వతతాల పొలయాటలటూ
   నవవ్వెనవవ్వె నీమనసు నాము లకిక్కతపతచె

చ. 2:    చకెక్కరబొమత్మి వతట యసత పొతదుల
    చికిక్కతచి నీక వలప చిమత్మి రేనఁగితచె
   నికిక్కనికిక్క యాపనఁ జూచె నీవడుకల

  చెకక్కల చెనకలయి సిగద్గీవడిపతచె
చ. 3:  అలమేలమతగతో నెయతపరతుల

  నిలవలల్ల సితగారమెపై నీకనమరె
  నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీతమకము

 అలరినచటట్టిరికమెపై తగిలితచె



రేక: 0847-4సితదురామకిగయ సత: 18-280
పలల్లవ:     ఏల తపప్పుతచకొనేవు ఇటట్టి నాకానఁగిట నుతడి

   యేలితవ నే నీకిట మొకక్కరాదా
చ. 1:     పతతమాడరాదుగాక బ తత్తితోడ నే నీక

  చెతతనుతడి వడిగాల సేయనఁగరాదా
  రతతుతోడనఁ గడుదటూరరాదుగాక వడుకతో
   సతతతము నీమేను చనున్నల నొతత్తిరాదా

చ. 2:   జతకితచవలదుగాక సరసనఁ బానుపమనఁద
  కొతకక నీపాదముల గదదనఁగరాదా
   మతక చటూపవదుద గాక మతతనాన సారెసారె
  కితకలేక నీమోవయతగిలి యానరాదా

చ. 3:    అలగనఁదగదుగాక ఆసల నీతో గటూడి
   సొలసి నినున్న రతులనఁ జొకిక్కతచరాదా

   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  బెళకకేపొదటూదనఁ బే ద్రిమనఁ బెననఁగనఁగరాదా



రేక: 0847-5సామతతత సత: 18-281
పలల్లవ:    అపప్పునఁడు వతకటరాయ డలమేలమతగ గటూడి

  కపప్పులగా భోగితచనఁ గోడతరనాళల్ల
చ. 1:   చనిచనాతబరముల సితగారప మేడనుతడి

  వనుల సనన్నగాళల వనుకొతటాను
    పూని వహరితచి వచిచ్చె పొతదుగా నుయాతలలటూనఁగి

  కోనేటదరి మెరస గోడతరణళల్ల
చ. 2:  ఆముకొనన్నపనీన్నట నదిదనదుపప్పుటతోడ

  దోమట పూవుదతడల దటూలడనఁగా
  కోమలప టలనఁగలకొమత్మిల లవులవాడ

  గోమున నవధరితచనఁ గోడతరణళల్ల
చ. 3:   అడుగడుగక వడేలతదుకొతటా సతకీరత్తిన

  లడయక భాగవతు లచిచ్చెపాడనఁగా
    గొడుగల బడగల కోరి చామరము లిడ

  గడిగొన వనోదితచనఁ గోడతరణళల్ల
చ. 4:   నానావాదాతలతో సటట్టి వల గడితచనఁగా

    పానిపటట్టి మతచిమతచి పాతగ లడనఁ గా
    ఆనుక కోలటముల అతత నితతనఁ జూచకొతటా

  కోనేటరాయనఁడు మెచచ్చెనఁ గోడతరణళల్ల
చ. 5:    వరసతో వణరపనఁజివార తాళము లోతుత్తి చ

  పొరినఁదొరి దాబ్రావడాననఁ బొగడనఁగాను
   వరల యేకాతగల వనువధినఁ జలల్లనఁగాను

  గరతరముగ మతచనఁ గోడతరణళల్ల
చ. 6:    పపప్పుల నిడెడనలను పానకాల ఫలముల

  ఆపప్పుటపప్పుటకినఁ బెపైపపై నారగితపచ
   చెపప్పురాని మహిమల శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు

  కపప్పుళతచ వాసనలనఁ గోడతరణళల్ల



రేక: 0848-1పడవతజరత సత: 18-282
పలల్లవ:     నీతలనే వగెనా నెలనఁ తలసాజ మది

    చేతులతత్తి మొకిక్క యేమే సలవుల నవవ్వెవు
చ. 1:     చెమరితచె మేనతటా సిగద్గీల నేల లోనఁగేవ

   తమరేనఁగె మతనతటా తల యేలవతచేవ
   తమరీ వలపలతటా తరయేల చొచేచ్చెవ

    రమణునినఁ జూచితేనఁ గరనఁ గరా మానినుల
చ. 2:    కడునుబెబ్బునఁ జనున్నలతటా కపప్పునేలే పయతదను

    అడరీ నిటటూట్టిరప్పులతటా నవల నీవణనఁ చేవ
   పొడమనఁ బులకలతటా పొతదులేల దాచేవ

   బడినే మగనఁడతటేను భద్రిమయరా చెలల
చ. 3:    భావము దలిసనతటా పరాకలేల సేసేవ

    దేవు లనేరతటా నెతత తేరి సితగారితచేవ
   నీ వలమేలత్మితగవు నినిన్నతనఁడే రతనఁగటూడె
    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁ బొతది చెలనఁగరా సతుల



రేక: 0848-2వరాళ సత: 18-283
పలల్లవ:     తలవతచకొననేల దతడవ వునాన్ననఁ డాతనఁ డు

    చెలనఁగి నోరార నీవ సేయవ వనన్నపాల
చ. 1:     తలపోనఁ త లకక్కడెపైతే తాలిమ గలగనా

   చలము సాదితచనఁ బోతే సరసమౌనా
   సొలపలే తరచెపైతే సొగయునా నేసాత్తి ల

   పలిచి మాటాడనఁగదే పగయునితో నీవు
చ. 2:    వటట్టిగటట్టి న నుతటేను వాడిక లొనగటూడునా

   దిటట్టితనమే పతచితేనఁ బుటట్టి నా దయ
   నెటట్టి కొనన్న సిగద్గీలపైతే నిలచనా మచిచ్చెకల

   చటట్టిరికము లలల్ల ను చటూపవ మగనికి
చ. 3:    పతతముల నెరపతే భావముల గరనఁగనా

  వతతువాసు లతచితేనే వలపతటనా
    వతతగా నలమేలత్మితగ వభునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ -
   డితతలో నినేన్నల మెచిచ్చె ఇచచ్చెకములడవ



రేక: 0848-3సామతతత సత: 18-284
పలల్లవ:        ఎటట్టి గలద్గీనయత య యమెత్మిలనఁ డి నీక నేనఁ డు

  చటట్టిపపవరసలనే సటూడువట ట్టి నినున్నను
చ. 1:    సనన్నలనే నినునఁ గొతత సాదితచని

 కినెన్నరమనఁటలనే గిలిగితచని
  చనున్నల మొనలనే జాడచటూపీని
    యనేన్నసి చేనఁతల సేస నీప నీ ఎదుటను

చ. 2:   నవువ్వెలనే తలనఁపల నారవోసని
  రవవ్వెలమాటలనే కరనఁగనఁ జేసిని

  జవవ్వెనపమే నతటతచి చవరేనఁచని
   యవవ్వెర నేరిపరో యయితతకి నేరపల

చ. 3:    పూని పూని చటూపలనే పొతదుసేసని
   నాననఁ బెటట్టి నయాలనే నమత్మితచని

    యే నలమేలత్మితగను ననేన్నలిత శ్రీ వతకటేశ
     కానుకిచిచ్చె తా నెనన్ననఁ డు కలసనో నినున్నను



రేక: 0848-4సాళతగత సత: 18-285
పలల్లవ:    ఏలినపతవ నీవు ఇలల్ల ల నేను

   తాలిమతో నుతదునఁ గాక తమకితచేనా
చ. 1:    మతతనాన బుజజగితచి మతచిమాట లడేవు

  వతతదాననా నేను వచారితచితే
   యతతవడి రాకతడినా నెకక్కడెకక్కడ నుతడినా

    పతతము తోడుత నినున్న బాస లడిగేనా
చ. 2:   వడెము చేతకిచిచ్చె వనఁడుకొనేవు

 ఆడుకొనేదాననా నినన్నతదరిలోన
    యేడోసతుల నతటనా యనిన్న చేనఁతల సేసినా

   జాడ దలియక నినున్న సాదితచేనా
చ. 3:    కలసి రతుల నినున్న గారవతచేవు

  చలమరిదాననా నీ సముకమున
     యలమ శ్రీ వతకటేశ య నలమేల మతగను

    కలసిత మనఁక నినున్ననఁ గమత్మిట నవవ్వెనా



రేక: 0848-5బౌళ సత: 18-286
పలల్లవ:    చేసినటట్టిలల్ల నఁ జేయవ చెలల్ల నే నీక

   యేసుదుద లనేల కత లినఁకనేమ చేపేప్పుమే
చ. 1:    వచెచ్చెనఁగా రమణునఁడు నీవదిదకి నేనఁడు

   హచిచ్చెన నీతలనఁ పోత లీడేరేనఁగా
    యిచెచ్చెనఁగా నీక జనవు లితతటలోనే నీ-

    యిచచ్చెకముల ఫలియితచె నినఁక నేమ చెపేప్పుమే
చ. 2:   వునాన్నడునఁగా యితనఁడు నీవదదనఁబాయక

   తనున్ననఁదానే నీ కోరిక తలకూడెనఁగా
   వనన్నపాలలల్ల వనెనఁగా వడుక తోడ
   యనిన్నకల సరివచెచ్చె నినఁకనేమ చెపేప్పుమే

చ. 3:   కలసనఁగా నినున్న శ్రీవతకటవభునఁడు
 అలమేలమతగవు నినాన్నదరితచెనఁగా

  అలరి మమేతలనఁగా నీయపప్పుణచేత
    యిల నీవ జాణవపైత వనఁకనేమ చెపేప్పుమే



రేక: 0848-6తలనఁగనఁగాతబోది సత: 18-287
పలల్లవ:     ఎతతని పొగడేము నే మతతభావముల నీతో

    చెతతనఁ దరలో నునన్నది చితత్తిగితచ మకెను
చ. 1:  వనన్నవతచనేమటకి వలనఁదిజవవ్వెనముల

   చనున్నలే చెపీప్పునఁగాక సారె సారెక
   పనిన్న చకక్కనఁ దనముల పచారితచనేమటకి

  కనున్నలతీరలోనే కానవచచ్చె నీకను
చ. 2:   వాబ్రాసిచటూపనేమటకి వనితవడుడ నఁ బొడవు

    సేసనెటట్టినఁ గానే నీవు చేరి మేచేచ్చెవు
  ఆసవుటట్టితచనేనఁటకి ఆపగణ లిటట్టివని

  చేసేపూడిగాలక సతతోసితచేవు నీవు
చ. 3:    తలపనఁ గనేమటకి తఱవమోహము నీక

   తలిరనఁ బోడినఁ జూచితే దయవుట ట్టిని
  అల మేలమతగపతవయిన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసిత వతచనేల కానఁగిట నీకనన్నది



రేక: 0849-1ఆహిరి సత: 18-288
పలల్లవ:    అపప్పుడు చటూతముగాక ఆనఁటదాని బగవలల్ల -

   నిపప్పుడేమ చెపేప్పువ ఇతదరిలోనఁ గతల
చ. 1:    కూరిమతో రమణునినఁ గొసరి యాడేనతటే

   సారె సారె నెనిన్నలేవ జాణతనాల
   కోరికోరి నీవాతని గొబుబ్బుననే వలపతచి

   నీరవలనఁ గరనఁగితచ నేరవలనఁ గాక
చ. 2:    నగినగి మగవాని నానఁటనఁ జెనకేనతటే

   తగనఁ జేయ నెనిన్నలేవ తరితీపల
     మొగము చటూప వభుని మునుకొని తమ రేనఁచి

   బగిసి యితటకిని రపప్పుతచవలనఁ గాక
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడి చెలనఁగి మెపప్పుతచేనతటే

  వవగ నెనిన్నలేవ వతతరతుల
   యవళ ననేన్నలినానఁడు యే నలమేలమతగను

    చేవల నీవ నతనినఁ జెతదవలనఁ గాక



రేక: 0849-2సామతతత సత: 18-289
పలల్లవ:     చితత్తిమురానే మెలనఁ గి సేవల సేయుటగాక

   బచిచ్చెగల యకె నిటట్టి పాలితచవయాత
చ. 1:    మగవాని మరిగిన మానవతులక మరి

  పగచాటనఁ జోటేది పతతమేడది
  నగతానే సరసము నటయితచేవారికి
   తగవలటల్ల జెలల్ల దకొనుట యటల్ల

చ. 2:     పతవనఁతలపై న యటట్టి పడతులకను భువ
  నతకడుచట యటట్టి అలిగేదేమ

  రతసేసి వలపల రమయితచేవారికి
  మతమరనఁ బనియేమ మేకసేయనేల

చ. 3:  పనిమటవదదనునన్న పగయురాతడల్లకను
   కినియనఁ గ నెటట్టి వచచ్చె కెరలవది
  యనసిత శ్రీ వతటేశయలనఁమేలత్మితగను

 చెనకికొసరటతత సిగద్గీలవడుటేడ



రేక: 0849-3పాడి సత: 18-290
పలల్లవ:    ఏల సిగద్గీలవడేవు యదుటకి రానఁగదవ

   సలిగా నీసితగారాల చటూచినఁగాని యతనఁడు
చ. 1:  కొపప్పువటట్టి కొతటవగా కపప్పుసవరముతోడ

   కపప్పుతవగా పయతద కడునఁ బోలగా
   చిపప్పులనఁ బటూసితీవగా చెతపలనితడా జవావ్వెది

    యిపప్పుడె గకక్కననఁ బత నినఁక వలపతచవ
చ. 2:     కటట్టి కొతటవగా చర కళ బెళమననఁ గాను

  వటట్టి కొతటవగా సొముత్మి లొళల్ల నితడాను
   గటట్టిగా నిడుకొతటగా కనున్నలనునఁ గాటక

   దటట్టిముగా నీతనికి తమరేనఁచనఁ గదవ
చ. 3:    సేసితగా వడేల చెతగావమోవలల్ల నఁ గపప్పు

  వసితవగా మెడను వరిదతడల
   వసర కలమేలత్మితగవభునఁడు శ్రీ వతకటేశనఁ

    డాసతో ననేన్నల నీవ నతటవ యతనిని



రేక: 0849-4ముఖరి సత: 18-291
పలల్లవ:    నీవల దానఁచేవు నీకెతత సతపదపైనాను

   సవలగానఁ గనున్నలరనఁ జూచేము గాక
చ. 1:     పోదుద ననే వచిచ్చె యాప పొతదులలల్లనఁ జెపప్పునఁగాను

  గదిదతచి యేలసేసేవు కనుసనన్నల
    వదదనేమా నేము నినున్న వరలల్ల నఁ జూటాట్టి లపైతే

   వదిదకతో వలపల వుటట్టినఁ బటట్టివచచ్చెను
చ. 2:      కొలవులో దచిచ్చె నీగరతు లప చటూపనఁ గా

  కెలన నీగోరనేల గీనఁటకొనేవు
     మలసి నినున్న దటూరెదమా మనసు నీ కతదుతడితే

  కలగటూరవడుకల గతపనఁ బెటట్టివచచ్చెను
చ. 3:     తఱితోడ నాప నీపాదములక మొకక్కనఁ గా

   చిఱనవన్నల దానఁచేవు శ్రీ వతకటేశ
   యఱనఁగమా నీవావుల యే నలమేలమతగను

    గఱిగానఁ గటూడిత నేరప్పు గటూనఁటనఁ బెటట్టివచచ్చెను



రేక: 0849-5భపైరవ సత: 18-292
పలల్లవ:    ఎనిన్న చతదాలదాననే ఇతతరో నీవు

   ఇనేన్నసి నేరచకొతట వతదరిలో నీవు
చ. 1:     నికిక్కతచేవు నీవురము నేనఁడు నీపత యదుట

  పకక్కటలిల్ల చనున్నలిటట్టి పరిగీనటే
   పకక్కననఁ జెమట పూవుబతతనే అదుద కొనేవు

 చికక్కనినీసితగారము చితదనటే
చ. 2:    పొడవుగ నేడలేనిబోలనఁ గొపప్పు వటట్టితవ

  నిడుపల సాగీనటే నీనెరల
   మడుగనఁ జీర మడిచిమడిచి కటట్టి కొతటవ

    తొడినఁ బడనఁ బరనఁ దిది దొడాడ యనటవ
చ. 3:    వరగమాడి యతని వమారనఁ జూచేవు

   బెరసి నీకనున్న లితకానఁ బెదదవౌనటే
    పరగ నలమేలత్మితగపత శ్రీ వతకటేశనఁ డు
    మరిగి ననేన్నల నీకూ మగనఁడయత నటవ



రేక: 0849-6నాగవరాళ సత: 18-293
పలల్లవ:    ఊరివారిగణముల వడిడ మాకేల చెపేప్పువు

    నేరిచిన టటూట్టిడిగాల నేనఁ జేసేనఁ గాక
చ. 1:    యవవ్వెరికెపైనానఁ జనవు లితుత్తి వు నీవు

  నవువ్వెతానఁ జటట్టిరికము నానవతువు
  వువళటూల్లరనఁ జేయుదువు వదిదవారిని

  నివవ్వెటలేల్ల నీకతల నేమెఱనఁగమా
చ. 2:   పొరగవారి పొతదుల పొగడుదువు

  తలమెఱినఁగి సేతువు తరితీపల
  వరసి మానఁటలనే నోరటూరితతువు
  గరిమ నీవోజల కనన్నవకావా

చ. 3:   మెతుత్తి వమటకినెపైనా మెలనఁతలను
  హతత్తి కౌనఁగిలితచకొతదు వతతలోననే

   యితత్తిల శ్రీ వనికటేశ యేనలమేలమతగను
   పొతుత్తి ల ననేన్నలితవ కొతత్తిల గావా



రేక: 0850-1మనోహరి సత: 18-294
పలల్లవ:   సతులకనఁ బతులక సహజమది

  తతరినఁగి యవవ్వెరికినఁ దపప్పుతచకోవసమా
చ. 1:     వలపే చకక్కనఁ దనము వరిరతచి చటూచితేను

   వలపే సితగారమెపై వనెన్న కెకక్కను
    వలపే చటట్టి రికమెపై వాడిక సేయుచ నుతడు
    వలపే చవుల సేయు వడినఁ దరితీపల

చ. 2:   జవవ్వెనమే చెలవమెపై సరసములడితచ
  జవవ్వెనమే భోగమెపై యాసలరేనఁచను
   జవవ్వెనమే పొతతనాలపై జతటలగానఁ బెననఁగితచ
   జవవ్వెనమే వడుకలపై సారెనఁ దగిలితచను

చ. 3:    ఇచచ్చెకమే మటూలధన మెడయని పొతదులక
  ఇచచ్చెకమే రతులక నెలయితపల

   ఇచచ్చెల నలమేలత్మితగ నేలిన శ్రీవతకటేశ
   ఇచచ్చెకమే మోహనమెపై ఇతపల వుటట్టితచను



రేక: 0850-2భపైరవ సత: 18-295
పలల్లవ:   ఏమ నెఱనఁగనిబాల నితతసేతురా

    నామోము చటూచి ఇటట్టి నవువ్వెల నవవ్వెని
చ. 1:     కొతత్తిలగా వనిత నీకొలవుక వచిచ్చె తేను

   హతత్తి చెనకితవట యపప్పుడే నీవు
  బతత్తిసేసి యపప్పుట నీపాదాలోతత్తివచిచ్చెతేను
  చితత్తిగితచి మోవ గతటసేసితవట

చ. 2:     మొకము చటూచి నీక మొకేక్కనతటా వచిచ్చెతేను
  వకటకటే నేరిప వరసితవ

   వకలియపై మచిచ్చెకతో వతదుచెపప్పువచిచ్చె తేను
    వకవక నవవ్వె సిగద్గీ వసరేనఁ చితవట

చ. 3:    నీక నలమేలమతగ నివాళయత వచిచ్చెతేను
   యకడ శ్రీ వతకటేశ యేలకొతటవ
   జోకతోడ వడుకక జూజమాడ వచిచ్చెతేను

  మేకొని నీచేతనఁలలల్ల మెర ఇతచితవట



రేక: 0850-3కాతబోదిసత: 18-296
పలల్లవ:   తొలిల్ల నీవుచేసుకొనన్న దొరతోడినేసత్తిమది

   యిలిల్లద యతనఁడే వచిచ్చె యడేరీచ్చెనఁగాక
చ. 1:  చిగిరితచినవలప చేగలకక్కకతడునా

 తగలపైనపొతదుల తపప్పుపోవునా
 నగినచిరనవువ్వెల నామువారకతడునా
  వగటవరహమున వనఁగనేలే యిపడు

చ. 2:   మేనిమనఁది జవవ్వెనము మేరమరకతడునా
 తానకపకోరికల దానఁగనిచచ్చెనా

   పూని చటూచిన చటూపల బుదిదవుటట్టితచకతడునా
  సటూనాసత్తి సములకేల జోడితచేవ ఇపడు

చ. 3:   సిగద్గీరినీ వడుకల చిమత్మిరేనఁచకతడునా
  అగద్గీలప చకక్కనఁదన మడనఁగితచనా

   వగద్గీళత చెలమేలత్మితగవభునఁడి శ్రీ వతకటేశ
   డగద్గీమెపై నినేన్నల నీయాస లటూరకతడునా



రేక: 0850-4ఊదారగళ సత: 18-297
పలల్లవ:    ఊరకనన్న వారినేల వోకటక టడిగేవు

  చేరి నీదటూతకల చెపేప్పురగాక
చ. 1:    పనివడి నీతో మాటపల కాడుదుముగాక

  యనలేని నీపొతదు లరనఁగదుమా
    చనవున నీసేవల సారెకనఁ జేసేము యినఁక

  మనసులోనిమరాత్మిల మాకనఁ దలసునా
చ. 2:    బతతనుతడి నీక నేము పాదాలొతుత్తి దుముగాక

  వతత నీవలపలలల్ల వచారితచేమా
   చెతతనుతడి నీమనఁద సేసల చలేల్లముగాక

  వతతు నీచటట్టిరికాల వానఁసుకొనేమాది
చ. 3:    వటట్టి రాణవాసాలమెపై వదదనే వుతదుముగాక

 దిటట్టినీగణములలల్ల దిదదవచేచ్చెమా
  అటట్టి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగపతవ

  యటట్టియినా నీరతుల యతచకోవచేచ్చెమా



రేక: 0850-5సౌరాషర సత సత: 18-298
పలల్లవ:     ఎతతతమకమే నీక నీతనఁ డిటేట్టి కూడనఁగాక

  పతతప నీభావమేల పచిచ్చెచేకొనేవ
చ. 1:    మలయుచనఁ బతతోడ మాటల నాడనఁగానే

  చెలియరో నీమేనెతత చెమరితచనే
   చలివాసి యతనఁడు నీసతగడి నుతడనఁగానే

  చెలనఁగి నిటటూట్టిరప్పులనఁ జిమత్మిరేనఁగీనే
చ. 2:    ననిచి యాతనితోడ నవువ్వెల నవువ్వెతానే

  వనిత నీవతతలోనే వావచెపప్పువ
    కొనచటూపల నాతనఁడు కొచిచ్చె నినున్ననఁ జూడనఁగానే

 ఇనుమడితచినమోహమెతత యానఁపేవ
చ. 3:   వలిసి శ్రీవతకటేశనురమున నుతడనఁగానే

 అలమేలమతగవు నీవాసవతచేవ
   పలరతుల నాతనఁడు బలిమతోనఁ గటూడనఁగానే
  కలికితనము లతత కడుమెరనేవ



రేక: 0850-6సామతతత సత: 18-299
పలల్లవ:    కమత్మి నీవకటకట గడితచకొనేవు గాక

    నమత్మితనఁ దొలల్ల నినున్న నవువ్వె లేనఁటకయాత
చ. 1:    తీరనియాసలతోడ దిషిట్టితచి చటూచితనఁ గాక

    నేరమెతచి కోపగితచ నీ వమ సేసితవయత
   నేరపతోనఁ గసటూత్తిరి నీమేననఁ బటూసితనఁగాక

  కారకొని సదితచనఁ గారణమేమయత
చ. 2:     మనిన్నతచనఁగానఁ గతల వమార నేనఁ జెపప్పుతనఁగాక

    నినున్న వతగెములడనఁగ నీవలల్లనఁ గలల్ల యేడయత
   యనన్న నామగనఁడవని యరక సేసితనఁగాక

   పనిన్న మోవ గతటసేయనఁ బనియేమయత
చ. 3:    గటట్టి ననఁ గానఁగిటనఁగటూడి గబబ్బుల నొతత్తితనఁగాక

   నెటట్టి కొని సాదితచ నీయతదు వలితేదయత
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యే నలమేల్ మతగను

   చటట్టిరిక మనఁకనఁ జెపప్పుచటూప నేనఁటకయత



రేక: 0851-1సాళతగనాట సత: 18-300
పలల్లవ:     అతబుజాక్ష నమో పగహల్ల ద వరద పీ-

  తాతబరదర పగహల్ల ద వరద
చ. 1:   హరివషావతార పగహల్ల ద వరద

హరి(ర)   వరితచినుత పగహల్ల ద వరద
  అరిదానవాతతక పగహల్ల ద వరద

   పరమపరష నమో పగహల్ల ద వరద
చ. 2:   అమతగణకర పగహల్ల ద వరద

  అమరవతదిత పగహల్ల ద వరద
  అమస్కృతమయరటూప పగహల్ల ద వరద

   పగమదాతక నమో పగహల్ల ద వరద
చ. 3:   అహిరాజశయన పగహల్ల ద వరద

  అహోబలేశ పగహల్ల ద వరద
  సహజ శ్రీవతకటాచలనివాస నితత

   బహురవతేజ నమో పగహల్ల ద వరద



రేక: 0851-2మాళవ సత: 18-301
పలల్లవ:   వనోదకానఁడెపై నానఁడు వట ష్ఠూలేశనఁడు

  అనాదిదేవునఁడనే యాతనఁ డతనఁడా
చ. 1:    మాయరోలనఁ గటట్టి వడి మదుద ల వరిచివసి

  ఆయతమెపైయునన్న యటట్టియాతనఁ డతనఁడా
  పేయలనఁ గాచినానఁడు పరగవతటకముల
  ఆయడ నారగితచినయాతనఁ డతనఁడా

చ. 2:     తలిల్లబడడ లపైన గొలల్ల తరణులనెలల్ల నఁ గటూడి
   అలల్ల కొననఁజేస వావు లతనఁ డతనఁడా

  తొలిల్ల గోవరదనమెతత్తి దొరతనాలలల్ల నఁజేసి
  అలల్లవానఁడె నిలచనాన్ననఁడాతనఁ డతనఁడా

చ. 3:   చతదముగ రకమణ సతతభామాదిసతుల-
   నతదతద పతడాల్ల డిన ఆతనఁ డతనఁడా

    ఇతదిరయునఁ దానునఁ గటూడి ఇద శ్రీవతకటాదిద్రిపపై-
  నతదరికి వరాలిచచ్చె నాతనఁడతనఁడా



రేక: 0851-3రామకిగయ సత: 18-302
పలల్లవ:  బలవతతునఁడితనిబతటల్లమెపై బద్రితుకదుము

 కిలకిలనవవ్వె సుగీగవనరసితహునఁడు
చ. 1:    దేవదేవునఁ డితనఁడు తేజోరాశి యితనఁడు

  భావతచ నలవగానిబహత్మి మతనఁడు
   శ్రీవలల్లభునఁ డితనఁడు జీవరక్షకనఁ డితనఁడు

 కేవల మయిన సుగీగవనరసితహునఁడు
చ. 2:   పరమాతుత్మినఁడితనఁడు భయహరనఁ డితనఁడు

  నిరపమగణముల నితుతనఁ డితనఁడు
   వరదునఁ డితనఁడు సరవ్వెవతదుతనఁడు నీతనఁడు

గిరిగహలోనిసుగీగవనరసితహునఁడు
చ. 3:    కాలరటూపనఁ డితనఁడు కరణనిధి ఇతనఁడు

  మేలిమజగతుత్తి లక మేనఁట యతనఁడు
   మటూలమెపై శ్రీవతకటేశ పై లనిలయునఁ డితనఁడు

  కీలక మనిన్నటకి సుగీగవనరసితహునఁడు



రేక: 0851-4దేశక సత: 18-303
పలల్లవ:   ఇదివో నీరమణునఁడు యనయవమాత్మి

   పొదిగి కానఁగిట నిటట్టి భోగితచవమాత్మి
చ. 1:    వనితరో కొతత్తిగానఁగ వతచినశిర సతత్తివు

   ననుపాయ నినఁక నీవు నవవ్వెవమాత్మి
   మునుపనెలల్ల కొతకి మోనాననే వుతటవ

   మన గతటవ ఇనఁక మాటాడవమత్మి
చ. 2:    గటట్టి తోడ ముసునఁగిడుకొని వుతడితవ తొలిల్ల

  చటట్టిమవపైతవ చకక్కనఁ జూడవమత్మి
   చిటట్టికప సేనఁతలతో సిగద్గీల నెరపతవ

   అటట్టి ఇతతట సరస మాడవమాత్మి
చ. 3:    వాసినఁ బెతడిల్లకూనఁతురవపై వతతులిటట్టి కోరితవ

  ఆసతోడ మోవతేనె లనవమాత్మి
   బాసడిగి కూడితవ పాయ కలమేలత్మితగవు

  లసి శ్రీవతకటేశవ్వెర లలితచవమాత్మి



రేక: 0851-5ముఖరి సత: 18-304
పలల్లవ:   తానేల వఱఱ్ఱైవనఁగీవ తరణలితదరిలోన

  నేనెఱినఁగినవ తననేరప లనిన్నయును
చ. 1:   పతతమాడవచచ్చెనఁగాక పదనెరినఁగి వభుని-

   చెతత నుతడి యిచచ్చెకము సేయవచచ్చెనా
  వతతులక జలకితచవచచ్చెనఁగాక లోలోన

  అతతరతగమెలల్ల నఁ దానెపై వుతడవచచ్చెనా
చ. 2:     పననఁగవచచ్చెనఁగాక పగయము గెపై కొని నితడునఁ-

  జనవుతో వలపల చలల్లవచచ్చెనా
   చెనకనఁగ వచచ్చెనఁగాక చెలల్ల బడి సేసుకొని
  పనిగొని కూరిముల పచారితచవచచ్చెనా

చ. 3:   నాటనఁజూడవచచ్చెనఁగాక నతటన శ్రీవతకటేశనఁ-
 కూటపరతులలల్ల నఁ జేకొనవచచ్చెనా

   నీట చటూపవచచ్చెనఁగాక నికక్కముగా నావలనే
   సాటకి బేటకి మోవ చవగొనవచచ్చెనా



రేక: 0851-6శ్రీరాగత సత: 18-305
పలల్లవ:    చెపప్పురాదు చటూపరాదు చితత్తిములో తమకము

  కపప్పునజవవ్వెనమది గతపనఁ గమత్మివచచ్చెనా
చ. 1:    సలవ నవవ్వెనఁగరాదు చేతుల చానఁచనఁగరాదు

  యలమనఁ దనపొతదుల యటట్టి సేతునే
   బలిమనఁ బెననఁగరాదు పపై గోరసనఁకితచరాదు

  మొలకవలప లటట్టి మటూనఁటగటట్టివసమే
చ. 2:    దగద్గీరనఁ గటూచతడకాదు తానఁకితచరాదు పాదము

   వగద్గీళతచి నేనెటట్టి వడె మతుత్తి నే
  సిగద్గీలవడనఁగరాదు చెయతతత్తి మొకక్కనఁగరాదు

   వగిద్గీ నా నేరప్పుల వడినఁబెటట్టి కతదునా
చ. 3:    మో వతగిలిసేయరాదు మోనాన నుతడనఁగరాదు

  వోవరిలొ నెటవల నటూరకతదునే
    శ్రీవతకటేశనఁడు తానే చేకొని ననిన్నట గటూడె

  సవలగా రతులలల్ల నఁ జొపప్పులతత్తినఁదగవా



రేక: 0852-1దేవగాతధరి సత: 18-306
పలల్లవ:    గదదమనఁద నుతదానవు కానఁపరము సేసేవు

  పదదరికము చటూపక పరితీసేవా
చ. 1:   సేవచేసేదానవు చేరి నవవ్వెదానవు

  నీవకా ఆతనికి నేరపతోడ
   చేవదేరి వుతదానవు సిగద్గీలలల్ల నారితేరి

  మావతటసవతుల మదినఁ దలచేవా
చ. 2:   యేకతమాడేదానవు ఇతప చలేల్లదానవు

  జోకతోడ నీవకా చటట్టిమవు
   చేకొని నీకినిన్నటాను చెలల్ల బడి గలిగెను
  దకొని నీతోడివారిదికక్క చటూచేవా

చ. 3:    కలిసినదానవు కతదువ నునన్న దానవు
   ఇల నీవకా యితని ఇతపదానవు

    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే మమెత్మిలల్ల నేల
   నెలవపై నీచెలల్లతడల్ల మనిన్నతచక మానేవా



రేక: 0852-2పాడి సత: 18-307
పలల్లవ:     చటూచినవారికినఁ జూడ సదతములపై తోనఁచ నివ

    కాచక తరగనఁగాను కానఁతాళ మవునఁ జమత్మి
చ. 1:    నీమాటలోనిదాన నీవు నాకనఁ గటూరతువు

  యేమటకి వనఁడుకొనే వతతరనఁగనా
    కోమలము నామనసు గటట్టి తో దొరవు నీవు

   చేముటట్టి పననఁగనఁగాను జీరవారీనఁ జమత్మి
చ. 2:  పటట్టిపదేవులభావమెలల్ల నీసొముత్మి

  వటేట్టిల పటట్టి కొనేవు వుతడనఁబటట్టిదా
    మటట్టి లేదు నాయాస మగనఁడవు నీవు నాక

   గటట్టిచనున్న లతటనఁగాను కానఁకరేనఁగీనఁ జమత్మి
చ. 3:     ఇచచ్చెకరాలను నీక ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

 పచిచ్చెగానేలనవవ్వెవు పతతగానఁడవా
  నిచచ్చెపతడిల్లకూనఁతురను నీక శ్రీవతకటేశనఁడ

    మెచిచ్చె మెచిచ్చె మోవాననఁగా మకక్కటమౌనఁ జమత్మి



రేక: 0852-3సామతతత సత: 18-308
పలల్లవ:  కనునఁగొనవయాత కలికిని

 కొలవుననఁ జిలకలకొలికిని
చ. 1:  వదనకమల మటవతచి

 పొదిగొనుచటూపలనఁ బొతచి
 మెదలేటకళలను మతచి

   అద నీపయినఁ జెలి యాసలనితచ
చ. 2:   మునుకొని చేతుల మొకిక్క

  నినుపనఁ దమకముల నికిక్క
 తనియనిమానఁటల దకిక్క

  పనివడి నీపాదము దొకీక్క
చ. 3:  పలరాగతబులనఁ బాడి

 వలవతతల వసివాడి
   యలమని శ్రీవతకటేశ పపై యాడి

 అలమేలత్మితగ నినన్నతకెలనఁగటూడ



రేక: 0852-4మదతమావత సత: 18-309
పలల్లవ:    ఎతదాకా సిగద్గీవడే రిదదర మర

  సతదడితపవలపల చవుల గాక
చ. 1:   చలమరితనమేల సరి నాలిమగనికి

 వలలేనికూటమే వడుకగాక
   తలవతచకొని లోలో తడనఁబాటల్లనఁక నేల

    సొలపనఁ జూపల నేనఁడు సొతపల గాక
చ. 2:  పటట్టినిబగవులేల పగయముగలవారికి

   నెటట్టి కొనన్న నవువ్వెలే నేరప్పుల గాక
   రటట్టి తో యడమానఁట వటట్టిరానఁప లవయేల
   దటట్టిపనఁ గానఁగిళల్ల శభదములపై యుతడునఁగాక

చ. 3:   తచచ్చెనల చటూపనేల తమకితచేవారికి
  పచిచ్చెమోవు లొననఁగటే పతతాలగాక
    యిచచ్చెగితచి శ్రీ వతకటేశ కూడితరి మర

 వచచ్చెలవడిపొతదులే వడుకలగాక



రేక: 0852-5కరతజి సత: 18-310
పలల్లవ:    ఇనేన్నసి నేరకతడితే నితతుల వలతురా

   మనిన్నతచె ననిన్నతతలోనే మతకము లేనఁటకి
చ. 1:     చటూడనేరచ్చెనట లోను చొచిచ్చె రానేరనఁడా తాను

   ఆడనుతడే అపప్పుణ లేలడి గతపీని
  పాడనేరచ్చెనట తనపదాల రాకనన్నవా

   వడుకయత నేరప్పుమని వనఁడనేలే ననున్నను
చ. 2:     సేసవటట్టి నేరచ్చెనట చెలిమ సేయ నేరనఁడా

  ఆసవటట్టి నామన సేమరసనఁదాను
  బాససేయనేరచ్చెట పాయక వుతడనేరనఁడా

  వాసితో బలిపతచకొనవలనా తానిపడు
చ. 3:  తమకితచనేరచ్చెనట తనివతదితచనేరనఁడా

   సముకాన వలప రేనఁచనఁగ నేనఁటకి
    కొమరెనెపై నననున్ననఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు

  సముఖుతడెపై ఇతకానేమ సుదుద లడిగీనే



రేక: 0852-6మాళవగళ సత: 18-311
పలల్లవ:    ఆపనేమ ననరాదు అతదముల చేసుకోనీ

  యపాటచనవు చెలికియతవయత ఇనఁకను
చ. 1:      చేరి చేరి యితత నీక సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

   గోర దానఁకితచెనతటాను కొచిచ్చె చటూచేవు
   ఆరసి దటూరవచచ్చెనో అవవ్వెలనఁ జెపప్పువచచ్చెనో

   వోరచక గటట్టి తోడ నుతడవయత యినఁకను
చ. 2:   అతగన నీవదదనుతడి ఆకమడిచియతనఁగాను

 యతగిలిసేసిచెచ్చెనతటా నీసడితచేవు
   ముతగిటనఁ జూపవచచ్చెనో ముతచి కడుగవచచ్చెనో
   చెతగలితచి వడెము సేయవయత ఇనఁకను

చ. 3:     వురముపపై నుతడి నినున్న వువద గానఁగిలితచనఁగా
    సరినఁ బాదాలటూనఁ దనతటా సారె నవవ్వెవు

   మరిగి పాయవచచ్చెనో మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశ
   సొరిది మోవచవుల చటూపవయత యినఁకను



రేక: 0853-1ముఖరి సత: 18-312
పలల్లవ:   నీవ పాడిపతతాలక నేరపరివ

   కెపైవసము చేసుకొని కలపే వదదరిని
చ. 1:      మొగము చటూచి చటూచి మోవలతచా లొడనఁ బడి

 తగవులదిదేదవు తరణులక
    బగిసి నీ వకక్కవ చెపప్పుతచకొని వతడొరల

   జగడాల దరిచ్చె తీరిచ్చె సతతసముచేసేవు
చ. 2:    పొతచి చనుజకక్కవల పొతదులపూనఁటల గొని

  కతచముపొతుత్తి సేసేవు కాతతలను
    మతచముపపై నెకిక్కతచక మరి తారినఁ దమకితచి

  అతచెల నొకక్కటచేసి ఆదరితచేవు
చ. 3:    వడుకనవువ్వెల నవవ్వె వడే లిపప్పుతచకొని

   జోడుగానఁ గానఁగిటనఁ గటూడి చొకిక్కతచేవు
    వోడక శ్రీ వతకటేశ వురమున వనఁపనను
   చేడెల నిలపకొని చెలముల సేసేవు



రేక: 0853-2బౌళ సత: 18-313
పలల్లవ:    ఎపప్పుట కపప్పుడే కాక ఇనఁకనేనఁటకే

   చొపప్పులతత్తి చటూచేమతటే సుదుద లనిన్న లేవ
చ. 1:    చనున్నల నొతత్తినఁగరాదా సారెక నవవ్వెనఁగరాదా

    చినన్ననఁ బోయి వుతడనేలే చెలియ నీక
    సనన్నల సేసి యతనఁడు సరసము లడని

    నినన్న నెలల్ల రాకతడినా నేనఁడు వచెచ్చెనఁగదవ
చ. 2:  కలకలనవవ్వెరాదా కానఁగిలితచకొనరాదా

  తలవతచకొననేలే తరణ నీక
    బలిమ నేసి యతనఁడు పతతమచిచ్చె బుజజగితచ

  పలకకతడినవాడు బతత్తి సేసనఁగదవ
చ. 3:   పవువ్వెల ముడువరాదా పొతదులచటూపనఁగరాదా

  నివవ్వెరగతదనఁగనేలే నెలనఁత నీక
      ఇవవ్వెల శ్రీ వతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

    యవవ్వెరినఁ బెతడాల్ల డినా నీ కిరవాయనఁ గదవ



రేక: 0853-3వరాళ సత: 18-314
పలల్లవ:     ఎదుట నటూరకే వుతడి యేమ గటట్టి కొతటవ

  సదరాన వలపల చవచటూపరాదా
చ. 1:   పూనిననీచనున్నల పోనఁడెపైన నిమత్మిపతడుల్ల

  కానుక వటట్టినఁగరాదా కాతతునికి
 తేనెగారేపదవపపై తీయనినీమాటల

   వనులలరనఁగ నిటట్టి వతదు సేయనఁగరాదా
చ. 2:   సలవులనవువ్వెలే చేరనఁ డేసికపప్పురాల

   వులపా వటట్టినఁగరాదా వగినఁ బతకి
  తలకొనన్న నీచేతుల తామరలవతటవ

  పొలపొతదనఁ బాదాలొతత్తి పూజసేయరాదా
చ. 3:  ముపప్పురినీకానఁగిలే ముతగిటనిధనము

   కపప్పు మయతరాదా శ్రీ వతకటపతకి
  అపప్పుసము నీచెకక్కలే అదదములవతటవ

   తపప్పుక చటూప కూడిత తమరేనఁచరాదా



రేక: 0853-4కేదారగళ సత: 18-315
పలల్లవ:    కానవచెచ్చె మసుదుద ల కనున్నల పతడువగాను

  తానకమెపైనపనుల దానఁచనేల ఇనఁకను
చ. 1:      చెలి నీకొపప్పు దువవ్వెనఁ గా చినిన్నగోర సనఁకనఁబోల

   పలకల మేన నితడెనఁ బొదిగొనుచ
    చెలరేనఁగిన మాటల చెవుల నితడనఁగనఁ బోల

  సలవుల నవువ్వెలిటట్టి చిమత్మిరేనఁగీని
చ. 2:     సత వడెమయతనఁ గాను చనున్నల నినొన్నతత్తినఁబోల

  తతగొని చెమటల దపైవారీని
    మతకాననఁ గరముల మరత్మిము లతటనఁగనఁ బోల

   కతలగా సిగద్గీ నీకనఁ గడుమతచని
చ. 3:    వలనఁది మోవతేనెల వతదుల వటట్టినఁగనఁబోల

  కళల నీమోముననఁ గానుపతచని
    యలమ శ్రీవతకటేశ యకెనఁ గలసిత వటట్టి

   పలమార నీరతుల పచిచ్చె దేరీని



రేక: 0853-5రామకిగయ సత: 18-316
పలల్లవ:    ఇతతేసి కొయతతనాల యేనఁటకి నీక

   సతతము గావలనఁ గాక చలపటట్టివచచ్చెనా
చ. 1:    చనవరితనమున సత నీతోనఁ బెననఁగనఁగ

 యనలేనిపతతమున నేలతటేట్టివు
    మనసిచిచ్చె యాప నినున్న మారక మారాడితేను

  వనవలనఁగాక నీక వగద్గీళతచవచచ్చెనా
చ. 2:     నవువ్వెచేసుకొని నీపపై నాత చేతుల చానఁచనఁగా

 పవువ్వెలచెతడుననేల పూనఁచివసేవు
    చివవ్వెన నాకె నినున్న చేనఁతకనఁజేనఁత సేసితే

 నివవ్వెటలల్లవలతగాక నేరమెతచవచచ్చెనా
చ. 3:    కలపకోలన నినున్న కాతత గానఁగిలితచగాను

   అలయితచి యాప నెతత యాసరేనఁచేవు
    అలరి శ్రీ వతకటేశ ఆపనినున్ననఁ గొసరితే

 చెలరేగనఁవచచ్చెగాక సిగద్గీవడవచచ్చెనా



రేక: 0853-6నాదరామకిగయ సత: 18-317
పలల్లవ:   ఏమసేయవచచ్చె నిక నెరినఁగినపనులక

   నామనసు నమత్మికగా నడవుమ యినఁకను
చ. 1:    మగవతో నితదానఁగా మానఁటలడి మానఁటలడి

   నగేవు యితతటలోనే నాదికక్క చటూచి
    వగి మొదల నేనీడ వుతడుట తలియవదాద

   పగట నీగటట్టిలల్ల పచిచ్చెదేరె నిపడు
చ. 2:    చెలి నీవు నేడాలేనిచేనఁతలలల్ల జేసుకొని

   తలనఁకే వతటలో ననున్ననఁ దలనఁచకొని
   యలమ నామెలనఁకవ యితతుల నడుగవదాద

  కలిగిననీగణల కానవచెచ్చె నిపడు
చ. 3:     కాతతనఁ గటూడి తరదతడనఁ గాచకనన్నననున్న ముటట్టి

   చెతతనఁ గానఁగిలితచితవ శ్రీ వతకటేశ
  వతతలగా నావునికి వచారితచకోవదాద

   సతతమెపై నీనేరప్పులలల్ల సరివచెచ్చె నిపడు



రేక: 0854-1నాగవరాళ సత: 18-318
పలల్లవ:   చెలపచెమటలతో చితత యేనఁటకే

  పలిచి పగయముచెపప్పు పననఁగనఁగరాదా
చ. 1:    యేలే తలపోతల యదుటనఁ బతవుతడనఁగ

  వాలనఁజూపలనఁ జూచి నవవ్వెనఁగరాదా
     జాలినఁ బడ నినఁకనేలే చనవతనఁ డియతనఁ గాను

   మేలమాడి సారె సారె మెపప్పుతచరాదా
చ. 2:     హతత్తి వుతడి మోనమేలే ఆయముల సకనఁగ

  చితత్తిగితచి మాటలడి చేకొనరాదా
  కొతత్తికొతత్తిసిగద్గీలేలే కొతగవటట్టి యతనినఁ

  బతత్తిసేసి రతులను పనిగొనరాదా
చ. 3:   మేటవ తలవతచనేటకే యలమేలత్మితగ

   సటూటగ శ్రీ వతకటేశనఁ జూడనఁగరాదా
   నీటలేమటకి మర నెటట్టిననఁ గటూడితరిటట్టి

   యటతో మదనరాజత మేలనఁ గరాదా



రేక: 0854-2దేశి సత: 18-319
పలల్లవ:    ఊరకే దటూరేవుగాక వదదనునన్న వారిని

   సారె సారె నీవల జతకితచేవయాత
చ. 1:      మరిగితచి మరగనునఁ మాట లకె యాడనఁ గాను

   గరిమనఁ బతజరాల చిలకల నేరెచ్చెను
  సొరిదినీకామనుల సుదుద లలల్ల ను వనిరి

    ఇరవపై నీచెలిక తపై లేమ సేయరయత
చ. 2:    మోవతేనె చెలియ నీమోవకి నతదియతనఁగాను

   పావురాల నేరచక పచిచ్చె సేసను
  యవలవలనునన్న ఇతతులలల్ల నఁ దలిసిరి

  వావరి నటూడిగములవా రేలచెపేప్పురయాత
చ. 3:    అలమేలమతగ నీపపైనట పాటలవాడనఁ గా

   యలమ గోవల నేరెచ్చె నీపాటల
  కలసినమకూటమ కాతతలలల్ల నెరినఁగిరి

    మెలగి శ్రీ వతకటేశ మేమేమ సేతుమయాత



రేక: 0854-3సాళతగనాట సత: 18-320
పలల్లవ:   పలవడుకలతోడ బద్రిహత్మిదుల గొలవ

   కెలని వతదుల ఆరగితచ వధులను
చ. 1:    పనీన్నట మజజనమాడి పటట్టి దటట్టి గటట్టి కొని

 వునన్నతపతేరెకిక్క వుతటవతటను
   కనెన్నలచనున్నల దానఁక కసటూత్తిరివుతటల వసి

    మనన్నక దేవునఁడు నేనఁడు మెరస వథలను
చ. 2:     తటట్టి పళగ మెపైత బటూసి తగసొముత్మిల నితచక

  దటట్టిప సితగారాలతో తమత్మిపవువ్వెల
   జటట్టిగొని యిరమేలగా సతులపపై సేసచలిల్ల

    ఇటట్టి పతడిల్లకి దేవునఁ డేనఁగీ వథలను
చ. 3:    అలమేలమతగ నురమతదునఁ గటట్టి కొని నిలిచ్చె

  యలమతో శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు
    మలసి దేవుళల్ల నఁ దాను మారదేర లకక్కకొని

   వలపలతో దేవునఁడు వచచ్చె వథలను



రేక: 0854-4మధతమావత సత: 18-321
పలల్లవ:   ఎటవతటవడుకలో యలమతో మాకివ

   తటకన మసుదదల తలచే రితదరను
చ. 1:   అతదలముమనఁదనుతడి అతవమోము చటూచి

 పతదేలవసుకొతటానఁ బలమారను
  సతదడినఁ గొలిచివచేచ్చెసతులతో నవువ్వెకొతటా
   పొతదుగ నీవనఁగిరానఁగానఁ బొగడే రితదరను

చ. 2:    మలనఁగపపై నొరగతడి మాటలడి దేవులతో
  వలపల చలల్ల కొతటా వాడవాడల

   లలి నటూడిగపకాతతలను సనన్న సేసుకొతటా
   పొలసి నీవనఁగిరానఁగానఁ బొగడే రితదరను

చ. 3:     అతకె పరపపపై నుతడి ఆలమేలత్మితగనఁ బెతడాల్ల డి
   లతకెలపై శ్రీ వతకటేశ లలితచకొతటా

  వుతకవ నాటపాటలవువదల మెచచ్చెకొతటా
   పొతకమున నీవనఁగిరానఁగానఁ బొగడే రితదరను



రేక: 0854-5పాడి సత: 18-322
పలల్లవ:   ఏనఁటకి మగజగజ లరనఁగరాదు

   తేటపరచనఁ గారాదా దిదేదము తగవు
చ. 1:    సొలపలమాటలడి చటూపల నినున్ననఁ గొసరి

  తలపమాటన నుతడి తమకితచని
   చెలియ నేమట కితతసేసితవ యిటవల
   తలియనఁ జెపప్పునఁగరాదా దిదేదము తగవు

చ. 2:      వకక్కసాల నీకనఁ జూప వడుకల నీపపైనఁ జలిల్ల
   వకక్కణల నినన్నడిగి వదదనే వుతడ

  అకక్కరపడడకాతతలనే అలయితచే వటవల
   దికక్కయి మమత్మిడుగరాదా దిదేదము తగవు

చ. 3:     తరితీప నీకనఁ జేసి తడవ యలమేలత్మితగ
    వరస నినున్ననఁ గటూడి నీవదదనే వుతడ

     సరి శ్రీ వతకటేశనఁడ సత నెతత వరనేవు
  తరవసుకొనరాదా దిదేదము తగవు



రేక: 0854-6శతకరాభరణత సత: 18-323
పలల్లవ:    నిజము నెరపరాదా నేనఁడు మాతోను

  గజరల దలిసితే కానఁతాళతచేవు
చ. 1:     శిరసుపపై తలనఁబాల చెతపల వతటనఁ గారి

  తరణపేరడిగితే దానఁచేవు నాతో
    గొరబెపైనవుతగరాల కొతకక నీ వళల్ల నివ

   యిరవాయనఁ బనులలల్ల నేలలోనఁ గేవు
చ. 2:    కతకమగబబ్బులొతుత్తి ల కమెత్మిలపై రొముత్మిన మతచె

  వుతక వమచిచ్చెతవతటే నటూరకతడేవు
    అతకెనఁ బగడాలదతడ అట నీమొల నునన్నది

   లతకెలనఁ బటట్టినఁబేతే నేలపననఁ గేవు
చ. 3:    మెడనఁ గటట్టి కొతట వలమేలమతగ నితతలోనే

   వడి నెవవ్వెరనాన్నరతటే వటట్టి వటేట్టివు
     నడుమ శ్రీ వతకటేశ ననేన్నలిత వప డిటట్టి

  చిడుముడినఁ గదిమతే సిగద్గీవడేవు



రేక: 0855-1పడవతజరత సత: 18-324
పలల్లవ:    బడలివుతదాన నేను పపైపపై నడియాసల

  జడిగొనన్న కరణతోనఁ జనవయతరాదా
చ. 1:     యగసకేక్క లేలసేసే వల బయలీనఁ దితచేవు

   మగవ నితతే ననున్న మనిన్నతచరాదా
   నగవు లేమనవవ్వెవు నాలిసేయ నేమటకి

  తగనీవచిచ్చెనబాస దలనఁ చకోరాదా
చ. 2:    చితత్తిమేమ సదితచేవు చనఁకటేల తవవ్వెతచేవు

  బతత్తిగలదాన నితతే పాలితచరాదా
   కొతత్తిలేల సేసేవు గటట్టి వటేట్టి వమటకి
  యితత్తిల నీదొరతన మెతచకోరాదా

చ. 3:   చెకక్కలేల నొకేక్కవు సిగద్గీలేలయకటేట్టివు
  లకక్కవతటదాన నితతే లలితచరాదా

    ఇకక్కవతో శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
 చొకిక్కతచినరతు లతచిచటూచకొనరాదా



రేక: 0855-2సాళతగత సత: 18-325
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేను ఇదివో నీక

  ఆమనివలపలను ఆరడెపైత నేను
చ. 1:     నవువ్వెల నీవు నవవ్వెనఁ గా నమత్మివుతటవ

   పవువ్వెలను వోయనఁగానునఁ బోనఁదపైనఁ తని
   యివవ్వెల నీదయ నాపపై నెటట్టి నన్నదో

   నివవ్వెటలల్ల నఁ గోరక్కలక నెలవపైత నేను
చ. 2:    పపైపపైనఁ జేయివయనఁ గాను భద్రిమసితని

    తీపమోవ చటూపనఁ గా నతదిత ముదము
   యేపన నినెన్నటవల నేలేవో నీవు

   మాపరేప నీసుదుద లే మరిగిత నేను
చ. 3:    పకక్కన నీవు గటూడనఁగా బతకితని

   చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకోనఁ గానఁ జెలనఁగితని
    యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యటట్టి మెచేచ్చెవో

   తకక్కక నీమనన్ననల దాకొతట నేను



రేక: 0855-3రీతగళ సత: 18-326
పలల్లవ:    తలిప చెపేప్పునతటే తేటతలల్లమ నాగటట్టి

 కలసినవానఁడవు కరణతచవయాత
చ. 1:   మోముచటూచినవానఁడవు మోహితచక మానేవా

  కోమలపదాననెపై కొసరేనఁ గాక
  చేముటట్టినవానఁడవు సేవగొనక మానేవా
  దామెనకోరికలతోనఁ దమకితచేనఁ గాక

చ. 2:    సేసవటట్టినవానఁ డవు చెనకక మానేవా
  ఆసపడడదాననెపై యడిగేనఁ గాక

   బాసయిచిచ్చెనవానఁ డవు పపైకొనక మానేవా
   చేసటూట వలపలనఁ జిమత్మిరేనఁగేనఁ గాక

చ. 3:    యడ ననేన్నలినవానఁడ వతటకిరాక మానేవా
  జోడెపైనదాననయి సొలసేనఁ గాక

     కూడిత వటట్టి ననున్న గొబుబ్బున శ్రీ వతకటేశ
  జాడెఱనఁగక మానేవా చాటచెపేప్పునఁగాక



రేక: 0855-4హిజిజజి సత: 18-327
పలల్లవ:    ఏల ననున్న నొరసేవు యితదరిలోన

   కేలి నినిన్నటా నటూడిగెపదాన నేను
చ. 1:     పతతమాడనఁ గలవా పతవ నీతో నేను

   కాతతను ఇచచ్చెకమాడనఁ గలనఁ గాక
   చెతత నీతో బలిమసేసి చటూపవచచ్చెనా

  మతతనాన నోరచ్చెకతడే మనవచచ్చెనా
చ. 2:   జతకిచేదాననా సరసునఁడవపైన నినున్న

   అతకెల నవువ్వెల నవవ్వెయతదుకనఁ గాక
    సతకెలేక వనున్న మరి సాదితచనఁ దగవా

    వుతక నీవు చెపప్పునట ట్టిడనఁ బడేనఁ గాక
చ. 3:    జీరదసేదాననా ఏ వతకటేశ నీక

    మేరతోడ నినున్ననఁ గటూడి మతచితనఁ గాక
     ఆరజము సేసి నినున్న అవునఁ గాదననఁ గలనా

    చేరి నీమనన్ననలనే చెలనఁ గదునఁ గాక



రేక: 0855-5మతగళకౌశిక సత: 18-328
పలల్లవ:    గయాతళతనము నాది కడుశతతము నీది

   ఇయతడ నీమతచితన మేమని పొగడుదు
చ. 1:    మకిక్కలిదొరవు నీవు మేనదాననతటా నేను

  చికక్కనఁగా నవవ్వెతని సలవులను
   మకక్కవతో నతదుకను మనిన్నతచితవ ననున్న

   యకక్కవ నీగణముల యేమని పొగడుదు
చ. 2:     అనిన్నటా జాణవు నీవు ఆలనెపైతనతటా నేను

  కనున్నల జతకితచితనఁ గానఁతాళనను
    వునన్నత నటూరకే మెచిచ్చె వుతగర మెనఁసగితవ

  యనిన్నకెపైన నీకరణ కేమనిపొగడుదు
చ. 3:    గటట్టి తోవానఁడవు నీవు కూడితవతటా నేను

    రటట్టి సేసితవ మోవ నెటట్టి న నినున్న
    జటట్టిగా శ్రీ వతకటేశ చనవచిచ్చెతవ నాక
    యిటట్టి సేసిననీ మేల కేమని పొగడుదు



రేక: 0855-6దేవగాతధరి సత: 18-329
పలల్లవ:   నవువ్వెగాదు నీచితత్తిము నాభాగతము

    దవువ్వెల నినున్ననఁ గొసరనఁ దగవా నాక
చ. 1:    జతకితచిత బొమత్మిలను సణనఁగల రాలితచిత

  మతకనఁదనమున నీతో మచచ్చెరితచిత
     యితక నీవు ననున్న నేనఁడు యటట్టి లలితచేవోకాని
    సతకెలేక నినున్న దటూర సతగతే నాక

చ. 2:    కకక్కసితచి పలిచిత గబబ్బుతనాల చటూపత
  చికిక్కతచక కొనగోరనఁ జెనకితని

  పకక్కన నీవటాల్ల ను పాలితచేవోకాని
   వుకక్కన బలిమసేయ నుచితమా నాక

చ. 3:     చనున్నల నినున్న నొతత్తిత సమరతనఁ గటూడిత
  అనిన్నటాను రతుల నినన్నలయితచిత

    యనన్ననఁగ శ్రీ వతకటేశ యటట్టి మెపప్పుతచేవోకాని
   నినున్న వరసలడుగ నేరపా నాక



రేక: 0856-1భపైరవ సత: 18-330
పలల్లవ:     నెటట్టిన నెపప్పుడు నాక నీవ దికక్క

    గటట్టి తోడ నుతడనఁ గానే గరతాయ వలప
చ. 1:     నతటన నీవాకెతో నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁ గాను

    ఇతటకినఁ బలిచే నినున్న నిదివో నేను
  గొతటరిని పరాకతోనఁ గటూడేనాతమకము
   జతటసేసి పనచనఁగా సకల నవవ్వెర

చ. 2:    తొడినఁబడ వరొకత తొడపపై నీకతడనఁగ
   వడివటట్టి తీసేను వరకే నినున్న

   అడరి నీయమెత్మితో నటట్టి నాయడియాస
    కడనఁగి సతకెనఁ బెటట్టినఁగా కాతతల నవవ్వెర

చ. 3:    పొరగితతతో పొసనఁగ మానఁటలడనఁ గా-
   నరదుగానఁ గానఁగిలితచే నపప్పుట నినున్న

   యరవపై శ్రీ వతకటేశ యిదదరిభావముల
   సరివటట్టి చటూడనఁగాను సతుల నవవ్వెర



రేక: 0856-2సామతతత సత: 18-331
పలల్లవ:   వదులనెలల్ల నఁ దానే గోవతదరాజ

   ఆదిగొని సేసచలీ ల్ల నద గోవతదరాజ
చ. 1:    చెకక్కటదదము లిదదర చెలలకనఁ జూపతాను

  వకక్కసమెపై మెరస గోవతదరాజ
  చికక్కనివనెన్నలతేట సలవులనఁ జితదుతాను

   అకక్కరతో మానఁటలడ నద గోవతదరాజ
చ. 2:    కదిసి చనుమొనలనఁ గాయ మొరసుకతటాను

  వదచలీ ల్ల వలప గోవతదరాజ
  వదనాతబుజము మోవవాసనల చటూపతాను

    అదిమనఁ దొడల చేత నద గోతవదరాజ
చ. 3:    పరిమళముల చటూచి పడనఁతుల తురముల

  వరల వసని గోవతదరాజ
   సురతమరత్మిములలల్ల నఁ జూప కానఁగిళల్లనునఁ గటూడ-

    నరదపై శ్రీ వతకటాదిద్రి నద గోవతదరాజ



రేక: 0856-3ఆహిరి సత: 18-332
పలల్లవ:    ఎటట్టి మనిన్నతచేవోకాని ఇదివో నీచితత్తిము

  మెటట్టిపటట్టి కొని నవవ్వె మేనదాననా
చ. 1:     కొలవు సేసి నినున్ననఁ గొసరదు నితతేకాక

  చలపటట్టి దటూరనఁగ నీసరిదాననా
     పలిచి నీ కపప్పుటని పగయము చెపప్పుదునఁ గాక
    బలిమ సేయనఁ గ నీతోనఁ బతతగతపైనా

చ. 2:    కెపైకొమత్మినుచ నీకనఁగా నీకొసనఁగదునఁ గాక
  దకొని మానఁటలడనఁగ దిటట్టిదాననా
     మేకొని సేవల సేసి మెపప్పుతచనఁ గలనఁ గాక

  కాకసయ నేమెపైనానఁ గడదాననా
చ. 3:     దేవులనెపై నీచేతనఁ దేజము చేకొతదునఁ గాక

   వావాత నానవటట్టి వతతు దాననా
     శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ

   సేవతో మొకక్కదునఁ గాక జీరదసేదాననా



రేక: 0856-4దేసాళత సత: 18-333
పలల్లవ:    చేతకి లోనెపైతే నీవు సేయకతదువా

  నీ తరపవచేచ్చెవారినేర మతతేకాక
చ. 1:   మగవల వనన్నవతచేమాటల వనకతొలల్ల

  తగవుల చెపేప్పువు తలవళళ్ళనె
   యగసకీక్కనఁడ వనిన్నటా నేమచేపేప్పుదిట నినున్న

 తగిలేటవారియడడతన మతతకాక
చ. 2:   పడనఁతుల వడిగాల పచిచ్చెదేరకతొలల్ల

  వుడుగర లిచేచ్చెవు వరకెపైనాను
   గడుసు కానఁడవు నినున్ననఁ గాదనేవారెవవ్వెర

   బడినఁ దిరిగేట వారిభాగత మతతేకాక
చ. 3:   చెలల మేపలతేనె చేరికొనకతొలల్ల

  కలసేప కానఁగిళళ్ళ కతదువలనే
   యిల శ్రీ వతకటేశనఁడ వదురాడేవారెవవ్వెర

 వలచినమావతటవారితమ గాక



రేక: 0856-5ముఖరి సత: 18-334
పలల్లవ:   చాటచెపప్పుతమ నీక జడియరాదు

   మాటలివ నాయకనఁ డ మఱవరాదు
చ. 1:    సరసమెతతాడినాను చనున్నల నెతత వతత్తినా

  తరణ కిచిచ్చెనబాస తపప్పునఁగరాదు
  వరలనెతత వసిన వతగములనాన్నడినాను

   తరమెపై చలిల్లనసేస తయతనఁ గారాదు
చ. 2:    మునిగోర గీరెనతటా ముపప్పురినఁ బెననఁగెనతటా

  వనితపొతదుల ఇనఁక వదలరాదు
   కనునఁ గోన నవవ్వెనతటా కడునెలయితచెనతటా

   యనసి కూడుతడి మరి యడయరాదు
చ. 3:    మతకల చటూపనతదుక మరత్మిము లతటనతదుక

  కతకణము గటట్టి అతకడవరాదు
     లతకెలపై శ్రీ వతకటేశవ్వెర లలననఁ గటూడిత వటట్టి

  అతకెలవలప లినఁక నడనఁచరాదు



రేక: 0856-6మాళవగళ సత: 18-335
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరికి దొరకను యభాగతము

  జవవ్వెనికి మోవతేనే చవచటూపరాదా
చ. 1:   జకక్కవచనున్నలమనఁ ద జారినపయతదతోడ

  చెకక్కలపపైనఁ దొరిగోట చెమటతోడ
   మొకిక్కమొకిక్క నీకనఁ దనమేహమెలల్ల వనన్నవతచ

 అకక్కరగలచెలియ నాదరితచరాదా
చ. 2:  వాసననపవువ్వెలతోడివదలనఁ దురముతోడ

ఆసలనిటటూట్టిరప్పులయలపలతోడ
   పోసరితచనఁ బాదాలొతత్తి పొతదులలల్ల నఁ దలిపీని

 వాసితోడిసతకినఁ గెపైవసముగారాదా
చ. 3:   జడికొనన్న పలకలజాజికొనన్న మేనితోడినఁ

  కడలేనిరత నితడునఁ గళలతోడ
     అడరి శ్రీ వతకటేశ ఆకె నినున్ననఁ గటూడని

  యడయనికాతతను నీవటట్టి మెపప్పుతచరాదా



రేక: 0857-1  తలనఁగనఁ గాతబోది సత: 18-336
పలల్లవ:   ఇదివో నానోముఫల మేమచెపేప్పుది

   కదిసి వోరమణునఁడ కలవుగా నాక
చ. 1:     సొరిది నామనఁదను నీచటూపల నితడెనఁ గనక

 వరహవదనచేత వనఁగనెపైత
  అరదపై యపప్పుట మాటలడితవగనక

  మరబాణముల యలమటనఁ బొతదనెపైత
చ. 2:     నగవువనెన్నల నీది నాపపై వారెనఁ గనక

  తగిలి చనఁకటచితతనఁ దలనఁకనెపైత
    నిగిడి నీమనసుక నేనే గరెపైతనఁ గనక
  జిగినఁ గనీన్నటవానలనఁ జికక్కవడనెపైత

చ. 3:      నెలవపై శ్రీ వతకటేశ నీకౌనఁగి లబెబ్బునఁ గనక
  పలమార నలపల బడలనెపైత

   చలవ నీమోవతేనెచవ దొరకెనఁ గనక
  పలచనఁ దమకముల బరితయతనెపైత



రేక: 0857-2ముఖరి సత: 18-337
పలల్లవ:    ఎతచిచటూచితే నావలల్ల నేమునన్నది గణము

   పతచల నాపాలన గడపవయత ఇనఁకను
చ. 1:    పలిపతచకొతదురా పగయునఁడవు నినున్న నేనఁ

   దలనఁ చినపప్పుడె రానఁ దగవుగాదా
    వలపతచితవ తొలల్ల వదదనఁ బాయకతడానఁ జేసి
  నిలకడగానఁ గరణతచవయత యినఁకను

చ. 2:     గటట్టి చేసుకొతదురా కోరి నేనీక మొకక్కనఁ గా
   నెటట్టిన నీవ నవువ్వెట నేరపగాదా

     చటట్టిమవు నాక నీవు సుదుద ల నాతోనే చెపప్పు
    యిటట్టి నావగత మడేరిచ్చె యేలవయత యినఁకను

చ. 3:     మనసు సదితతురా మరత్మిము నాక నీవు
   ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశవ్వెర కలయరాదా
    మునుపే నీయాలను నాముచచ్చెటలల్ల నీవు వని

   యనసి నాకిటట్టి చనవయతవయత ఇనఁకను



రేక: 0857-3బౌళ సత: 18-338
పలల్లవ:    మొకేక్క నిదివో నేను ముమాత్మిటకి

   నికక్కము నీపగయములే నేరపమ వభునఁడు
చ. 1:   యఱకగలవానఁడవు యవవ్వెర బతత్తిసేసినా

   మఱవ వతదరి నిటట్టి మనిన్నతతువు
   జఱసి నినున్న నెతత చతడిపరచితనో

   యఱనఁగనెపైత నాతపప్పు లతచకమ వభునఁడ
చ. 2:    ఇచచ్చెకమే ఆడుదువు యేసతతోనెపై నాను

  పచిచ్చెదేర నవువ్వెదువు పతతమతుత్తి వు
     కొచిచ్చె కొచిచ్చె నే నెతత కచముల నొతత్తితనో

   మచచ్చెరపచేనఁత లినఁక మానుమ వభునఁడ
చ. 3:   కడు మెచచ్చెనేరతువు కదిసినవారిని

  వడువక చనవచిచ్చె వలయితతువు
    యడయక నినున్న రత నెతత బడలితచితనో

   కడనఁగి యేలమ శ్రీ వతకటగిరివభునఁడ



రేక: 0857-4కాతబోదిసత: 18-339
పలల్లవ:    ఏమ సేతు నావోజ ఇటవతటది

   కోమలపగాననఁ గాననఁ గొసరేనఁ గాక
చ. 1:     నిరత నెఱనఁగనా నీవు ననున్న లలితచేది

   కెరలి మోహననఁ దమకితచేనఁ గాక
  సరినెతచిచటూడనా సతమెపైన నీగణము

   తరవాయి వచచ్చెదానఁకానఁ దగిలేనఁ గాక
చ. 2:     తలనఁచనా తొలిల్ల నీవు దకిక్కననున్న నేలినది

  అలసినవరహన నాడేనఁ గాక
   తలియనా నీనిజము తేటతలల్లమగా నేను

    తలకితచి చటూచి వడక్కనఁ దివరేనఁ గాక
చ. 3:     ననుచనా నినున్ననఁ గటూడి నానఁటనుతడి కానఁగిట

    మనసు చొకిక్కతచినదానఁ కా మరిగేనఁ గాక
     యనసిత వట ననున్న నిదివో శ్రీ వతకటేశ

   తనిసి మతదమేళననఁ దడవనఁ గాక



రేక: 0857-5నటట్టినారాయణ సత: 18-340
పలల్లవ:   పాయపమదమునను భావతచి చటూడవుగాక

   ఆయమెరినఁగిన సత యటట్టి నవవ్వెవలదా
చ. 1:     పరగ నాప వదదనఁ బవళతచి వుతడనఁగాను

  సరసములడేవు సారె నాతోను
   మరిగియునన్న దాన మాటాడ సిగద్గీవడితే

 సరినునన్నజవరాల సాదితచకతడునా
చ. 2:    తోలతే వచిచ్చెనయాప తొడమనఁదనఁ గటూచతడనఁగా

   పలమార నామనఁద బతత్తి సేసేవు
 తలపమానఁటదాన తలవతచకతడితేను

  బలిమగలదేవుల పతతముల మానునా
చ. 3:     గటట్టిగా నాప నినున్ననఁ గానఁగిలితచకతడనఁ గాను

    ఇటట్టి చేతుల చానఁచే నిట నాపపైని
     దిటట్టివపై శ్రీ వతకటేశ తరవసి నేనఁ గటూడితే

   పటట్టిపదేవుల నినున్ననఁ బతగితచనఁ దగదా



రేక: 0857-6శతకరాభరణత సత: 18-341
పలల్లవ:    ఇయతకొతట రావయత ఇతటకి నీవు

  నెయతముగలచోటకి నేరము లకక్కడివ
చ. 1:    సిగద్గీపడి నీయదుట చెకక్కపపైనఁ జెయితడుకొతటే

    దిగద్గీన నీ వతతలోనే తీసి వసేవు
  యగద్గీలతచనఁ దపప్పులతచ నేలసిబబ్బుతపడేవు

    సిగద్గీల నితత గలిగితే నేరము లకక్కడివ
చ. 2:    ముకక్కపపై వలిడుకొని ముతదర నిలిచితేను

   చకక్కనుతడుమని వల సారెనఁ బటేట్టివు
   కకక్కసితచితనా నినున్న కమత్మిట నేలలోనఁగేవు

   నికక్కపనఁ జటట్టిములపైతే నేరము లకక్కడివ
చ. 3:   తఱితోనఁ జనున్నలమోవనఁ దలవతచకొతటేను

  గఱిగానఁ గానఁగిలితచేవు కొపప్పువటట్టితత్తి
   యఱనఁగవా శ్రీ వతకటేశ ననేన్నలితవ

  నెఱజాణతనములే నేరము లకక్కడివ



రేక: 0858-1భపైరవ సత: 18-342
పలల్లవ:     కాకన నేనఁ బొరలిత కాతరాన బడలిత

     నీక మొకేక్క నాక బుదిద నేరపనఁగనఁ గలవా
చ. 1:    అడడమాడనఁ జాలను అవునఁగాదననఁ జాలను

   దొడడదొరవు నీమాట తోయనఁ జాలను
    వడుడ వటట్టి తొలిల్ల నీవ వసాల నేరిప్పుతవ
    యడడతన మనఁక నాక నెటట్టి మానిపేవు

చ. 2:   మనసులోదానను మచిచ్చెకెపైన దానను
   ఘనునఁడవు నీతో నేను గయాతళతచను

  చనవచిచ్చె అనిన్నతటాను చవులమరపతవ
   యనలేక ననున్న నెటట్టి యడేరేచ్చెవో

చ. 3:      వవలక దటూర నేను వడుక చెలిల్లతతు నేను
  శ్రీ వతకటేశనఁడవు చెలనఁగితతును

    వావుల దలిప నానఁడే వలపల చలిల్లతవ
   కెపైవసమెపై ననున్న నెటట్టి గరణతచేవో



రేక: 0858-2శదద్ధవసతతత సత: 18-343
పలల్లవ:      ఎతత గటట్టి గలవానఁడ వదివో నీవు నీ -

  యతతరతగరాల నాతో నానతయతరాదా
చ. 1:     వలచితనని నాతో వాకన నాడవు గాని

   చెలపచెమట లభీబ్బునఁ జెకక్కన నీక
  నెలకొనన్నతమకము నీలోనే దానఁచేవుగాని

   వలయ నిటటూట్టిరప్పు వలల్లవరి సేసని
చ. 2:    చెనకి ననున్ననఁగలయ సిగద్గీలవడేవు గాని

  మనసులో గబబ్బుతలీ ల్ల మచిచ్చెకలలల్ల
   గొనకొనన్న చటూపల గరల సేయవుగాని
  తనువుననఁ బులకల తతగొనీని

చ. 3:     పచిచ్చె దేరే యాసల బయల సేయవుగాని
  నిచచ్చెలప వరగలే నిలవలల్ల ను
   ఇచచ్చెకప శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁగటూడితవ
   అచచ్చెకప మదనకళ లవగో మోమునను



రేక: 0858-3సాళతగనాట సత: 18-344
పలల్లవ:    ఇతతదానవౌత నేనఁ డే యఱినఁగితమే

   కాతతుని కినిన్నటా నీవ కలిగితవ
చ. 1:    పచిచ్చెదేరే మోవమనఁది పలకనఁదేనె లొసగ

  యిచచ్చెకరాలవు నీవు యఱనఁగదువ
  ముచచ్చెట సలవనవువ్వె ముతాతలదతడలగటట్టి
  నిచచ్చెలననఁ జినన్ననానఁడే నేరిచితవ

చ. 2:    సరస కనుచటూపల చలల్ల వనెన్నల గాయితచి
    తరితీప చటూప నీవ దతట వౌదువ

   నిరత గబబ్బుచనున్నల నిమత్మిపతడల్ల సటూడిదల
   సరవతో నియత నీవ జాణవవుదువ

చ. 3:    జిగిమతచతగరముల శ్రీ వతకటేశ నలమ
  మగల వలపతచనఁగ మేనఁటవౌదువ
     మగనఁడు నీవును గటూడి మనన్నన లిచిచ్చెత రిటట్టి
 జగములో మాకేలికసానివగదవ



రేక: 0858-4సామతతత సత: 18-345
పలల్లవ:   ఎఱనఁగనివానివల నేమ చటూచేవు

   జఱయక కెమోత్మివ చవచటూపనఁ దగదా
చ. 1:     యదురగా నిలచతడి ఇతత పగయముల చెపప్పు

   వదలనఁ దురము కడువతచి మొకీక్కని
   సదరాననఁ గొతగవటట్టి జాణతనాలలల్ల నాడి

  కదిసి యాకెమనసు గరనఁగితచనఁదగదా
చ. 2:     కొలవు లటట్టి చేసి కూరిముల పపైనితచి

  చలవగానఁ బువువ్వెల సేసలవట ట్టిని
   తలకొన నవువ్వెనవవ్వె తతనఁ గచగిరలతట
  లలిమర మదనకళల రేచనఁదగదా

చ. 3:      అతడ నుతడి చెకక్క నొకిక్క అతకెల సనన్నలచేసి
  మెతడుకొనన్న వడిగాన మెపప్పుతచని

    దతడితో నలమేలత్మితగనఁ దగిలి శ్రీ వతకటేశ
   నితడుకొననఁ గటూడితవ నీవు మెచచ్చెనఁదగదా



రేక: 0858-5దేశి సత: 18-346
పలల్లవ:    ఇచచ్చెక మెఱనఁగవదాద ఇతతవానఁ డవు

   కచచ్చె పటట్టి కనన్న దానినఁ గాకసేతురా
చ. 1:    చెలియను నవవ్వెతచనఁగా చిరచెమటల గారీ

  అలయితతురా నీవు ఆనఁటదానిని
   సలవులనవువ్వెలతో సిగద్గీల వడియనఁ గాను

  బలిమ నాపచనున్నల పటట్టివచచ్చెనా
చ. 2:     అటట్టి మాటలడితచనఁ గా నదరము వసివాడ

   పటట్టి దురా గాసి నితత పగయురాలిని
  చటట్టిరికములలల్ల ను చటూపలనే తలపనఁగా

  గటట్టి లేక కొపప్పువడనఁ గొతగవటట్టితీతురా
చ. 3:     సారెనఁ గానఁగిటనఁ గటూడనఁగా జడిస మెపైనఁబులకల

 మేరమరదురా యలమేలమతగను
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యకె నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

  పేరెడిసరసములనఁ బెననఁగ సతగతుల



రేక: 0858-6పాడి సత: 18-347
పలల్లవ:    ఎదురాడరాదు నాక ఇలల్ల ల నేను

   అదన నెనన్ననఁడు జాణవయేతవో యినఁకను
చ. 1:     కానఁపరము సేసి యాకె కతలలల్ల నఁ జెపప్పునఁగాను

   యేపమర వతటవ నీవతదానఁ కాను
   రేపమాప నిటాల్ల నే యేపరేనఁగి తరగనఁగ

     చేపటట్టి బుదుద లవవ్వెర చెపేప్పుర నీ కినఁకను
చ. 2:      చెలరేనఁగి జవరాల చేరి నినున్న నవవ్వెతచనఁ గా

  యలమ సుకితచితవ ఇతదానఁకాను
     వలయనఁ గ నీవటాల్ల వడుకకానఁడవు గానఁ గా

   చెలనఁగి సతసారము సేయు టనన్ననఁడినఁకను
చ. 3:     వచచ్చెనవడి గలికి వవలగానఁ గటూడనఁ గాను

   ఇచచ్చెగితచి నేరిచ్చెతవ ఇతదానఁ కాను
     మచిచ్చెక శ్రీ వతకటేశ మరి ననున్న నేలితవ
   తచిచ్చెవ సిదదరిమేల తలనఁచేవు యినఁకను



రేక: 0859-1ధనాన్నసి సత: 18-348
పలల్లవ:    తనమరత్మి మొకరితోనఁ దడవవార గలరా

 పనిలేనివారికేల పచరితచేవయాత
చ. 1:   చెలల్ల బడిగలచెలి చెపప్పునదలల్ల మాట

  యలల్లచోటనఁ బతకినఁ దోయనఁగరాదు
    పలల్లదాన నినున్న నాకె పలికినతదుకనఁ గాను
  చెలల్లనఁబో సతులకేల చెపేప్పువయాత

చ. 2:     సేసవటట్టిన మగవ సేసిన దలల్ల నఁ జేనఁత
  వాసినఁ బెతడిల్లకొడుక వదదనరాదు

  చేసటూట కొనగోరనఁ జెనకినతతటలోనె
  యసరిత లొరలక నేలచటూపేవయాత

చ. 3:   ననిచికూడినకాతత నవవ్వెనదలల్ల నవువ్వె
  వనరి పాబ్రాణేశవ్వెరన కొడుడ కోరాదు
     యనసి శ్రీ వతకటేశ యకె నినున్ననఁ గేరెనతటా

 తనిసినవారికేల తలపతచేవయాత



రేక: 0859-2సాళతగత సత: 18-349
పలల్లవ:    ఎఱనఁగరా దేవులౌత యేల దానఁచేవు

  మెఱయ నాకెమనసు మెపప్పుతచరాదా
చ. 1:    ముచచ్చెటాడవలనతటా ముతగిటకి వచెచ్చె నాకె-

   నెచచ్చెరితచి యేల లోనియితట కతపేవు
    వచిచ్చెవచిచ్చె తొతగిచటూచి వానఁటముగా నవవ్వె నీతో

    పచచ్చెడమేల కపేప్పువు పపై పపై నీవు
చ. 2:     వడిగము సేసేనతటా వదదనే కూచతడె నాకె

   పాడితోడ నీవనఁటకినఁ బని చెపేప్పువు
   వడెము చేతనఁ బటట్టి క వళలగాచకనన్నది
   వాడికెనఁ దరలో నెతతవడి మటూనేవు

చ. 3:      కతదువనఁ గటూడేనతటా కెపైదతడ ఇచెచ్చె నా కె
   ఆతదముగా మెచిచ్చె యతత ఆసవటేట్టివు

    గతదమచిచ్చె శ్రీ వతకటేశ పతడాల్ల డె నినున్న
   యితద ననేన్నలితవ యేకాతత మేలడేవు



రేక: 0859-3ఆహిరి సత: 18-350
పలల్లవ:    ఘనునఁడవు నీవళళ్ళనఁ గపట మేది

  ననిచి నీపగయముల నమత్మివునన్నదానను
చ. 1:    తలపోసి నీనిజాల తారకాణతచనేనఁ టకి

 సలవనవువ్వెలలోనే చేనఁగదేరీని
   వలిసినటల్ల నీవు వటట్టి వటట్టి కోక మతక

  నలగడ నీసుదుద ల నమత్మివునన్నదానను
చ. 2:     పనివడి ననున్న నొడనఁ బరచనఁగ నేమటకి

  కనుసనన్నలనే మేల గానిపతచని
     చెనకి పొతదుల చటూప చేతుల చానఁచక మనఁక
   నను నెతత పొదిగేవు నమత్మివునన్నదానను

చ. 3:    పపైకొని నీవల పతత పచరితచనేనఁటకి
  యకడ నీకూటమలో నేరపడని

    జోకల శ్రీ వతకటేశ చోకిక్కతచితవ ననిన్ననఁక
   నాకడవానఁడవని నే నమత్మివునన్న దానను



రేక: 0859-4శదదవసతతత సత: 18-351
పలల్లవ:    ఏలోయి సటకానఁడ యఱనఁగనా నీసుదుద ల

    పోలితచి యాపవలప పూసేవు నా మనఁదను
చ. 1:      పవువ్వెల చెతడున వసనఁ బొరగన నుతడి చెలి

    ఇవవ్వెల నాదికక్క చటూచే వమ నీవు
    నవవ్వెవు నీకితవపైతే నాచేత కిట చటూప

   నివవ్వెటలల్ల నిజాలక నే వసేనఁగాని
చ. 2:    కతకమ నీపపైనఁ జలల్ల కొలవునునన్నకాతత

    అతకెల నాచేయి దటేట్టి వపప్పుట నీవు
     జతకితచే వతతగలితే నితకా నదే నాక నిమాత్మి

    కొతకగొసరెలల్ల నఁ దేర కోరి చలేల్ల నిపడు
చ. 3:    మెచిచ్చె నిమత్మిపతటనఁ జిమెత్మి మేడమనఁదనునన్నసత

    కొచిచ్చె యడిగి కానఁగిటనఁ గటూడేవు ననున్న
    పచిచ్చెగా శ్రీవతకటేశ బతత్తి నాపపైనఁ గలిగితే
    మచిచ్చెక నద ఇచిచ్చెతే మరివసే నినున్నను



రేక: 0859-5భపైరవ సత: 18-352
పలల్లవ:    ఇటట్టిదివో నాగణము యరినఁగివుతదువు గాని

   గటట్టి తోడ నుతదునఁగాని కొసర నినెన్నపడు
చ. 1:   యసడితచనోపనఁగాని ఇచచ్చెలడనఁ జాలదును

  సేసిన రేపలల్లలోని సేనఁతలకను
  ఆసగితచవచచ్చెనఁగాని ఆదరితచరాదు నినున్న

 వసాలగతదమువారి వలనఁదిపొతదులక
చ. 2:   నితదలడనఁజాలనఁగాని నినున్న మెపప్పుతచనఁగలను

 అతదపనీమధురలో ఆసుదుద లక
   మతదటాడ నేమటకి మచిచ్చెక సేయనఁదగను

  అతది పదురవలనఁ బెతడాల్ల డినతదుక
చ. 3:  కాదననేరనఁగాని కలయనఁగనేరత్తి ను

  సదితచి నీకొలనిలోసుదుద ల వని
    సాదితచి శ్రీవతకటేశ చనవచిచ్చె ననేన్న లిత-

   వాదరితచ టపప్పునఁగాని అల ఇతచ కినఁకను



రేక: 0859-6సౌరాషర సత సత: 18-353
పలల్లవ:   ఎరపరిక మునన్నదా యిదదరిలోన

  తరణపతతము నీపదదరికము గాదా
చ. 1:     పవవ్వెళతచి నీతొడపపై నితత యునన్న దతటా

  రవవ్వెలేల సేసేవు రమణులతో
   నివవ్వెటలల్ల నితతగా మనిన్నతచినవానఁడవు నీవ

 జవవ్వెనివడుకలక సమత్మితతచనఁదగదా
చ. 2:    కలికి నీయదుటను గదదమనఁద నెకెక్కనతటా

  కొలవులో నిటలడుకొతదురా నీవు
   చెలనఁగి వడుకచెలిల్లతచినవానఁడ వట నీవ

  చెలిదొరతనము నీసితగారము గాదా
చ. 3:    రతుల నీదేవుల వురముమనఁద మతచెనతటా

  కతగానఁ జెపేప్పువు వడిగపవారికి
    యితవపై శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

   సతవనోదము నీవు సారె మెచచ్చెవలదా



రేక: 0860-1రీతగళ సత: 18-354
పలల్లవ:    ఎటట్టి నేరచకొతటరి ఇదదర మర

   దటట్టిమెపైన మసుదుద లితదర మెచేచ్చెరయాత
చ. 1:    సనన్నప గబబ్బులమనఁద చతదద్రివతకలగా నొతత్తి

 వనెన్నలపలనఁగాలడే వడుకకానఁడా
   కినెన్నర వాయితచేనతటా కెరలిన సిగద్గీతోడ

   కనేన్న మటూసుకొనెను నీకతటే జాణయాత
చ. 2:     మమతనఁ జెకక్కలమనఁద మళల్ల గా గోరను గీరి

   చెమట నీళల్ల గటేట్టి సేదగానఁడ
    తమనఁ బాదాలొ తేత్తినతటా తనబుజాల నిడుక
   కొమరె చెతపల నొతుత్తి కొనె మేలయాత

చ. 3:    చొకక్కపమోవపపైనఁ గసటూత్తిరి నిగరాల నితచి
   పకక్క వలప లమేత్మిట బేరగానఁడ
    నెకొక్కని శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడకె

  మొకక్కలన నీతముత్మిలననఁ గపప్పునయాత



రేక: 0860-2బౌళ సత: 18-355
పలల్లవ:   కతటమగా నీసేనఁతల కనున్నలపతడువగాను

    దతటతన మనిన్న టాను తగనే నీకిపడు
చ. 1:     చెపప్పునట సేసితనఁడు చేతకి లోనెపై వుతడనఁగానఁ

    నిపప్పుడు గాక నీపగ టనఁక నెనన్ననఁడే
  కొపప్పువటట్టితీసేవు కొతగవటట్టి పననఁగేవు

   చిపప్పులీ నీగరవ్వె మేమచెపేప్పుదే ఇపడు
చ. 2:     నెమత్మిది నితటలోనఁ బత నీసొముత్మియి వుతడనఁగాను

   యమెత్మిల చటూపదువుగా కినఁక నెనన్నడే
   చిమేత్మివు కొనగోర చేతుల పపైనఁజానఁచేవు

   కముత్మికొనీ నీమదము కడలేదే ఇపడు
చ. 3:     ఇచచ్చెలనఁ గటూడి శ్రీ వతకటేశడు మనిన్నతచనఁగా

  హచిచ్చెనీపతతములలల్ల నినఁక నెనన్ననఁడె
   మెచచ్చెగా ననున్న నేలితచి మేలములడితచేవు

   రచచ్చెల నీసతపదల రానఁగదవ ఇపడు



రేక: 0860-3లలిత సత: 18-356
పలల్లవ:    కొతత్తిపతడిల్ల కూతురవా కోమలి నీవు

    పొతుత్తి క బలవనఁ గాను పొదుద గడపదురా
చ. 1:   చితత్తిములోపలిమాట సిగద్గీలవడక పత-

  కొతత్తివనన్నవతచగదే వువద నీవు
     హతత్తి చేయివటట్టి కొని యతనఁ డు పననఁగనఁ గాను
  ఇతత్తిల నీవతతకెతత గటట్టి సేసేవ

చ. 2:   చేసినసేనఁతలకెలల్ల జేరి మొగమోడితేను
   వాబ్రాసి చటూపనఁగదవ వనిత నీవు

     సేసవటట్టి నీమగనఁడు చెతది తపప్పుక చటూడనఁ గా
   రాసికెకెక్క ఇతకాను శిరసు వతతురటవ

చ. 3:     తగిలి వడుకెపైతే తత శ్రీ వతకటేశనితో
   నగవ యలమేలత్మితగ ననిచి నీవు

    జిగి నినున్న నీతనఁడే చెలరేనఁగి కూడనఁగాను
   మగల సనన్నల సేసి మేలమాడేవటవ



రేక: 0860-4దేశక సత: 18-357
పలల్లవ:    అపప్పుడే యఱనఁ గనెపైత ననవదుద

   తపప్పుక రకతచేటట్టి పదదరికము సుమత్మి
చ. 1:     పటట్టిన చలము తోడి పతతగానఁడవు నీవు

  రటట్టి సేయకమ రతదిటట్టిను నేను
   ఇటట్టిదొరనఁ గానఁ జేసి యేలకొతటవ

  నెటట్టిన బేరనఁగీరిత నీదేసుమత్మి
చ. 2:    ఇనిన్నటా బలిమచటూపే యమొత్మిగాడవు నీవు

    చనున్నల జీర దియతక సతని నేను
  పనన్ననాడే మరిగితచి పతడాల్ల డితవ

  ఇనిన్నటా మనిన్నతచటే యకక్కడుసుమత్మి
చ. 3:     వఱప లేని పొతదుల వడుకకానఁడవు నీవు

  మఱవకమ యలమేలత్మితగను నేను
   గఱిగా శ్రీ వతకటేశ కూడితవ
  మెఱయ నాపపైకరణ మేలేసుమత్మి



రేక: 0860-5రామకిగయ సత: 18-358
పలల్లవ:  అతగడిమావలప నీకనువాయను

  వుతగరము వటట్టివయత వకక్కమనసాయను
చ. 1:     తమకితచి నీవు ముతదే తగవుల చెపప్పునఁగాను

  అమర సాకిరెవవ్వెరి నడిగేము
   రమణుల మదదరము రతకి లోనెపైతమ

   జమళనఁ బెతడాల్ల డవయత చలము లీడేరెను
చ. 2:      పొదగి నీవ మాక బుదుద ల నేరపనఁ గాను

   కదిసి మాకినఁక నేల కానఁతాళల
    సదరాన నీక నేము చనవరల మెపైతమ

   ఇద సేసవటట్టివయత యతచినట లయను
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ నీవు చేరి మముత్మినఁ గటూడనఁగాను

   చేవదేరె నెవవ్వెరేమ చెపేప్పు రితక
   భటూవనిత యాకె నెపప్పుడూ నలమేలత్మితగను

   నీవ కానఁగలితచవయత నితడెను వడుకల



రేక: 0860-6చాయనాట సత: 18-359
పలల్లవ:  నినన్నటపతతాలక నేనఁడేనఁటకే

   మనన్ననల చేకోనుటే మతచిదివో చెలియా
చ. 1:   వడివటట్టి తయతనఁగాను వోపనననేనఁటకే

   బడిబడి దిరనఁగనఁగానఁ బాయ నేనఁటకే
  అడియాల లొసనఁగనఁగా నానవటట్టినేనఁటకే
    వడనఁబాట సేసుకొను టచిత మే వనిత

చ. 2:    సలవుల నవవ్వెనఁ గాను సిగద్గీలితకానేనఁటకే
  మలసి పననఁగనఁగాను మతకలేటకే

    వలపల చలల్లనఁ గాను వాసు లితతయేనఁటకే
  కలపకోలదనమె కతదువ వోమగనా

చ. 3:  కానఁగలితచకొననఁగాను కడపనఁగనేనఁటకే
  మానఁగినమో వయతనఁగాను మఱనఁగేనఁటకే

   చేనఁగదేరనఁ గటూడె నిద శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
  వనఁగనిరతులనఁ గడువలయవ సకియ



రేక: 0861-1నాగగాతధరి సత: 18-360
పలల్లవ:     ఏనఁటకి సిగద్గీలవడే వదుటను ననున్ననఁ గని

  కూటము లిదదరికీనఁ గెపైకొలపదునా
చ. 1:     సముకాన నుతడనఁగాను సతమోము చటూచి చటూచి

  తమకితచి లోలోనే తడనఁబడేవు
   చెమరితచె జెకక్కలలల్ల చితత్తిడాయ పచచ్చెడము

  తమరేవు ఇదదరికినఁ దరవతునా
చ. 2:     ఎతతగా మాటలడనఁగ వనులను వని వని

 దొతతరయాసలచేతనఁ దొకక్కలడేవు
    చితత నిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగి జిగిమతచెనఁ బులకల

    బతతనే మ ఇదదరికి బాగా లొసనఁగదునా
చ. 3:     సారెసారె నవవ్వెనఁగాను సవర నీమోవ సనఁకి

  మేరమరి వడుకతో నోరటూరేవు
   యరీత శ్రీవతకటేశ ఇతతలో ననేన్నలితవ

  చేరిత రిదదరికిని నేసలతది ఇతుత్తి నా



రేక: 0861-2పాడి సత: 18-361
పలల్లవ:   చటూడవయత ఇవ ఇతతసొతపలలల్ల ను

  తోడనే కూచడవయత తొయతలిసతగడిని
చ. 1:     నీవు వచేచ్చె సేవనుచ నేలనఁతతో జెపప్పుతేను

  చేవదేరి మగలనునఁ జెతగలితచేను
    లేవ గని పవవ్వెళతచే నోవరి సితగారితచె

   ఆవటతచి పరిమళ లయితత్తిము సేసేను
చ. 2:    తను బెతడాల్ల డేవనుచ తరణ కెరినఁగితచితే

  ఘనమెపైన సతతోషాన కలరేనఁగెను
   మునుకొని ముతగిటను ముతాతలముగద్గీల వటట్టి

   యనలేని ఆరతు ల ఇతత్తిముగనఁ జేసేను
చ. 3:    నెలకొని తరలోన నీదికక్క చటూపతేను

   నలవతక సలవుల నవువ్వె నవవ్వెను
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇద నీవు గటూడితవ

   అలరిన మోవవతదు లయితత్తిము సేసేను



రేక: 0861-3వరాళ సత: 18-362
పలల్లవ:   నమత్మితనఁ దనచితత్తిము నాభాగతమే

  తమత్మిలగానఁ దనలోనే తలసుకొమత్మినవ
చ. 1:     మనసు మరత్మి మెరనఁగ మాటలసతగ తరనఁగ

  యనసి వనన్నపముల ఇనఁకనేనఁటకే
     చెనకల నా మేనివ చేనఁతల తనక దకేక్క

  నొనరనఁ దనసొమత్మియి వునన్నదాననే
చ. 2:      చదివతచివానఁ డు దానె చనవు దా నిచిచ్చెనదే

    యిద నామత సదితచే దతదానఁ కనే
    మొదలనఁ బెతడాల్ల డినానఁ డు మోహము సేయితచకొనె

   కదిసి కతకణ మద కటట్టి కొతటనే
చ. 3:    కాయముపపైనఁ జెయివసి కళలతట కూడినానఁడు

   యయడ నొడనఁ బరచే దతతటపనే
    పాయనఁడు శ్రీ వతకటాదిద్రిపత దా ననెన్నపప్పుడును

    పాయమెలల్ల నఁ గానుకగానఁ బటట్టిత నేనఁ గదవ



రేక: 0861-4  శ్రీ రాగత సత: 18-363
పలల్లవ:     మగవరో ఇతదుకే నీ మగనఁడు మోహితచినానఁడు

   పగటన రానఁ గదవ బానఁతపడని
చ. 1:    కపప్పురాల వతటనీ కతదువ పలకలనే

   దపప్పుదేరి తమకము దపై లవారీని
  రెపప్పులచటూపలలో మరిన మెరనఁగలనే

  కపప్పుళతప వలపల గరలయతని
చ. 2:      బతగార నిగద్గీల దేరే బాహు మటూలప కాతతుల

  కతగవతచి వడిగటట్టి యాసగితచని
   కతగని నీవురము పపై కచదురద్గీములనే
   సతగతనఁ దావు సేసుక సతతోసితచని

చ. 3:   తేటలపై ననీమోవతేనెలవతదుల కే
  వాటముగ నోరటూరి వచిచ్చెయునాన్ననఁడు

      మేట శ్రీ వతకటేశనఁ డు మెచిచ్చె నీకానఁగిటనఁ గటూడి
  కోటకోటరతులనఁ జొకక్కచ నవవ్వెని



రేక: 0861-5కాతబోదిసత: 18-364
పలల్లవ:    మాపదానఁకా నొడనఁ బాటమాటల గదాద

   యపని తోలేల్ల తానెఱనఁగ రమత్మినవ
చ. 1:   కూరిమగలగచోట కోప మేమసేయునే

 నేరిచినవారికి నేరమేడదే
  ఆరితేరినపొతదుల ఐతే వసటకక్కడిదే

    ఆరజము సేయ కితట కాతని రమత్మినవ
చ. 2:    వడుకలే సతమెపైతే వసువు లతదుతడునే

  పాడితో నడచితేను భయమేనఁటకే
   వాడికెపైతే వలపల వదదతటే మానునా

   యేడసుదుద ల చెపీప్పుని ఇతటకి రమత్మినవ
చ. 3:     చేతకిలోనెపై వుతడనఁ గా చేసనన్న లమరనా

   కాతరమే కలిగితేనఁ గసట లేదు
     యేతుల శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి ననున్న నేల

    యతగవు తా నడప నితటకి రమత్మినవ



రేక: 0861-6వతతవరాళ సత: 18-365
పలల్లవ:     ఏనఁ టకి నెతచేవు మముత్మి నితవరివలనే

   నాటకప నీగణము నాననఁ బోయనా
చ. 1:    అగపడి కొలవులో నతవలలల్ల నుతడనఁగా-

  నెగసకెక్కమువల ననేన్నమ చటూచేవు
    మగనఁడవపైనా మెతత్తిని మనసు వానఁడవు నీవు

  నగబాట నీవలప నాటకొనీనా
చ. 2:    కతలచెపీప్పున సతుల కాచకతడనఁగా నాతోనే

  మతకమువల నేమ మాటలడేవు
    పతవపై నానఁ గాని యనఁటబచచ్చెలివతటవానఁ డవు
  పతవపై నీకొకవతక చవవుట ట్టినా

చ. 3:     కొమరెల వరసక కోరివనఁ వనఁడివుతడనఁ గాను
   భద్రిమసినటట్టి నా కెతత బతత్తిసేసేవు

   రమణునఁడవపైనా మరవు శ్రీ వతకటేశనఁడ
  తమకప నీరతులక దారదపీప్పునా



రేక: 0862-1శదద్ధవసతతత సత: 18-366
పలల్లవ:    ఆసుదుద లనిన్నయునఁ జెలి నడుగరాదా

  సేసవటట్టితవ నీచేతదాయ వలప
చ. 1:    పొతకముగా నెవవ్వెతతో పొతదుసేసి వచిచ్చెతవో

   జతకెన చటూపల నీకె సాదితచని
    లతకెల నపప్పుట మరి లచచ్చెన లేమగనెనో

  వుతకవ మోవతటతచితే వడుడ కొనీని
చ. 2:      మేరమర వతతసొముత్మి మేన నీ కెతత వునన్నదో

   నారకొన సలవుల నవువ్వె నవవ్వెని
    పేరకొని యేవనిత పలవనఁ గ వనెనో

    వరకే మాటాడనఁ గానఁ జెవుల మటూసుకొనీని
చ. 3:    వురము గతదమెవవ్వెరి వడల మెతత్తినదో

   గరిమనఁ గానఁగిలితచితే కడులోనఁ గీని
    మరిగి శ్రీ వతకటేశ మనసటట్టి దలిసనో
    సరగ నినున్ననఁ గటూడి సనన్న సేసని



రేక: 0862-2సామతతత సత: 18-367
పలల్లవ:     చేపటట్టి నఁ గతచమవపై చేరి ఇటట్టి నాతోను

  కానఁపరము సేయవోయి గతడికోటకేశవా
చ. 1:    మనన్ననలనే చొకిక్క మతతనాన నీవదద

  కినెన్నర వాయితచితనఁ గెలల్ల రేనఁగి
   చనున్నలపపై నీవు లేనఁతచతదురల నితచితవ

  కనున్నల మెచిచ్చెతనోయి గతడిగోటకేశవా
చ. 2:     జతటవాయలేక మోవచవ చటూప నినున్న నిమత్మి-

   పతటనఁ గొని వసితనఁ బతతముతోను
   నతటచేసి పవువ్వెదతడ నాపపై వసితవ

  కతటమెయి నీజాడల గతడిగోటకేశవా
చ. 3:   కడుమతచితనములనఁ గానఁగిట నినెన్నలయితచి

   అడరి పతడాల్ల డిత ననిన్నటా నినున్న
   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

  కడలేదు నీమోహము గతడిగోటకేశవా



రేక: 0862-3లలిత సత: 18-368
పలల్లవ:     ఈ గణల మకె కల వదదరికిని

   చేగదేరనఁ బొగడేర చెలలలల్ల మముత్మిను
చ. 1:    యగసకేక్కలక బత యేమేమ సేసినాను

  వగరలడక వరకనన్నదే సత
   సొగసేయానఁటది యతత సనఁక సరసమాడినా

  వగటలేకనన్న యటట్టివభునఁడే జాణనఁడు
చ. 2:     అవల రమణునఁ డెతత యగద్గీలికనఁ దిరిగినా

  చవ సేసుకతడేది సకియ
   జవరాల తను నెతతచలము సాదితచినాను

 అవునఁగాదననివానఁడే అతదపరమణునఁడు
చ. 3:    కముత్మికొని పగయునఁడెతత కానఁగిట నలయితచినా

  సమత్మితతచి వుతడేది అచచ్చెపదేవుల
     నెమత్మి శ్రీ వతకటేశ నెలనఁత రత మతచినా

   నెమత్మిది మనిన్నతచితట నీవ నాయకనఁడవు



రేక: 0862-4సాళతగనాట సత: 18-369
పలల్లవ:     మొకక్కలీనఁడవయత నీవు ముదుద వటష్ఠూల మా-

  పకక్కవాయ వపప్పుడును పతడరతగివట ష్ఠూల
చ. 1:      చికక్కని చలల్లలమత్మినఁ గానఁ జేరి వట ష్ఠూల మా-

  జకక్కవచనున్నలతటేవు సారె వట ష్ఠూల
  తొకేక్కవు మాపాదాల దొమత్మివట ష్ఠూల

   పకక్కన మెపై చెమరితచెనఁ బతడరతగివట ష్ఠూల
చ. 2:     వళగాచి వచేచ్చెవు మావతట వట ష్ఠూల కడు-

  మేలములడనఁ జేరేవు మేటవట ష్ఠూల
  కోలముతదపై చెనకేవు గొతటవట ష్ఠూల

పాలగాతచి(చే)  వళనే పతడరతగివట ష్ఠూల
చ. 3:    సొరిది గచచ్చెకాయల చటూప వట ష్ఠూల

  సరిబేసు లడేవు జాణవట ష్ఠూల
    గొరబెపై శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ గటూడి వట ష్ఠూల

   పరగ మావదద నుతట పతడరతగివట ష్ఠూల



రేక: 0862-5మౌళవగళ సత: 18-370
పలల్లవ:     చకక్కనఁ దనాల మతచ నిచచ్చెటనఁ గస్కృషరనఁడు

  వకక్కసనఁడు గదవమత్మి వనన్నముదదకస్కృషరనఁడు
చ. 1:     గొలల్లతలనఁ గొతగవట ట్టినఁ గోరి కోరి కస్కృషరనఁడు

   వలిల్లవరిగా నవవ్వె వడుకతోనఁ గస్కృషరనఁడు
  పలల్లదపమదముననఁ బచిచ్చెదేరీనఁ గస్కృషరనఁడు

  వలిల్లవలపల చలీ ల్ల వనన్నముదదకస్కృషరనఁడు
చ. 2:    మతతనము లడుతానే మరిగితచనఁ గస్కృషరనఁడు

  బతతమోవు లడిగీని బాలకస్కృషరనఁడు
   దొతతవటట్టి ముదుద లలల్ల దొరకొని గస్కృషరనఁడు

  వతతనేరప్పులలల్ల నఁ జూపీ వనన్నముదదకస్కృషరనఁడు
చ. 3:     బలిమనఁ గానఁగిట నితచ పాయకిదే కస్కృషరనఁడు

   తలకితచి చటూప చటూచ దిటట్టికస్కృషరనఁడు
    కలసి మనిన్నతచె వదే కెపైవసమెపై కస్కృషరనఁడు
   వలస శ్రీ వతకటాదిద్రి వనన్నముదదకస్కృషరనఁడు



రేక: 0862-6బౌళ సత: 18-371
పలల్లవ:    చేవదేరె వలపల చేతలోని వడెము

  తేవోయి భటూపతచెరవ్వె తరవతగళపప్పునఁడా
చ. 1:    బీరములడనఁ గ నీతోనఁ బెననఁగలడేమా

     చేరి నీవు నవవ్వెనఁ గానే చెనకేనఁ గాక
   రారాదా ఇతకనెపైన రతతులేల మాయితటకి
   ధీరనఁడ వనిన్నటా నీవు తరవతగళపప్పునఁడా

చ. 2:    గటట్టి తోడ నుతడనఁగాను కొతగవటట్టి తీసేమా
   జటట్టిగొని పతడాల్ల డనఁగా జరసేనఁ గాక

    పొటట్టినఁ బొరగబెబ్బు నీక పొతుత్తి ననఁ గటూచతడవోయి
  దిటట్టివౌదు వనిన్నటాను తరవతగళపప్పునఁడా

చ. 3:    చలపటట్టితే నీతో సారె బలిమసేసేమా
   ఆలరి కానఁగిలితచనఁగా నలమేనఁ గాక

   సులభమాయనఁగదోయి చొకక్కపనా తోడి రత
  తలసి శ్రీవతకటాదిద్రి తరవతగళపప్పునఁడా



రేక: 0863-1ధనాన్నసి సత: 18-372
పలల్లవ:     నీవల సిగద్గీవడేవు నీక మోహితచె నితనఁడు

  చేవదేర పొతదుసేసి సేసచలల్లనఁగదవ
చ. 1:    పరగ నీదికక్క తపప్పుకచటూచ నితనఁడు

  గరిమ నీవళనే కానుకియతవ
    సరసము లపప్పుటని సారె సారె నాడని
   తరలోనికినఁ బలిచి తేనేమో వసగవ

చ. 2:      ననువుననఁ దమ రేనఁచి నవువ్వెల నవవ్వె నితనఁడు
   మనసు రతజిలల్ల మరత్మిము లతటవ

   పననఁగచ నితతలోనే పగయముల వచరితచ
  చనునఁగన నపప్పుళతచి జటట్టిగొననఁనదవ

చ. 3:    వరకే నీవడివటట్టి వుతకవవట ట్టి నితనఁడు
  గారవపనఁ గానఁగిటను కళరేనఁచవ

   కోరి వజనగరపకోనేట శ్రీ వతకటేశనఁ
    డరీత నినున్న గటూడె నినిన్నటాను మెచచ్చెవ



రేక: 0863-2నారయణ సత: 18-373
పలల్లవ:    నమత్మిక గావల నినున్న ననిచినదానఁకాను

  కొమత్మినీపాలనఁ గలిగె కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతుర
చ. 1:   మచిచ్చెక నపప్పుడాకెతో మాటలేమేమాడితవో

  యచచ్చెటా మఱవకమ యదలోనను
   నిచచ్చె నీవదిదచెలల నీవోజ యఱనఁగదుర
   కొచిచ్చె యానెలనఁత నీక కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతుర

చ. 2:    సరవ నేకతమున చనవు లేమచిచ్చెతవ
  తరవాతనఁ జెలిల్లతచమ తపప్పుకతడాను

  పొరగిరగవార నీబటూటకాన కోపదుర
   గొరబుల నీవనిత కొతత్తి పతడిల్లకూనఁతుర

చ. 3:      కటట్టిగా ననున్న నేలి సరి నాపనఁ గటూడితవ
  ఇటట్టి మనిన్నతచమ యనిన్నకగాను

    నెటట్టిన శ్రీ వతకటేశ నీదేవుళ ల్లలల్ల దిటట్టిల
  గటన నీకనెన్నయపైతే కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతుర



రేక: 0863-3దేసాళత సత: 18-374
పలల్లవ:    తనతత నెఱనఁగడు తా నీకెమాయ

  ఇనుమడిగా మరే యచచ్చెరితచరే
చ. 1:    పవువ్వెలవాటల్ల మేననఁ బుపొప్పుడిచొపప్పుల తత్తిచచ్చె

   యివవ్వెల నటూరకే నిజాలేల చేసనే
     చివవ్వెననఁ దలమెపై తానే జగినఁ జూచకోనఁడో యేమో
   యివవ్వెల మరెపైనానఁ జెల లచచ్చెరితచరే

చ. 2:   పనీన్నరవసతతాల పపైచారల చటూపచచ్చె
  చెనున్నమర సాకిరేల చెపప్పుతచనే

   అనిన్నటా దనసితగారా లదదములోనఁ జూడనఁడేమో
   యినిన్నటా మరెపైనానఁ జెల లచచ్చెరితచరే

చ. 3:   కూడినచనున్నలతానఁ కలకమత్మిలే పటట్టియిచచ్చె
    యడనే శ్రీ వతకటేశనఁ డేల దానఁచనే
   యడగా ననేన్నల నాయఱక దలియనఁడేమో

   యడేరె మరెపైనానఁ జెల లచచ్చెరితచరే



రేక: 0863-4  శ్రీ రాగత సత: 18-375
పలల్లవ:  కడలేనికీరిత గటట్టి కొతటవ

   చిడుముడి నితకా సతతోసితచేము నినున్నను
చ. 1:     బలిమకానఁడ వౌదువు పతతమెలల్ల నీకనఁ జెలల్ల

  చలము లితతులనే సాదితచితవ
    చెలియ భావము నీవు చితత్తిగితచి మనిన్నతచ

   పొలపమగల నేము పొగడేము నినున్నను
చ. 2:    నేరపరి వౌదువు నేమాన నడచితవ

   యరీతనఁ గాతతల గెలిచ్చె యడేరితవ
    సారెక నీవనితక చనవచిచ్చె దయనఁ జూడు

    మేరమర బ తత్తిసేసి మెచేచ్చెము నినున్నను
చ. 3:    తగవరి వౌదువు తపప్పు దేరచకొతటవ

  తగలి చొకిక్కతచితవ తరణులను
    నగతా శ్రీ వతకటేశ నలినాకనఁ గటూడితవ

   జగములో జాణవని చాటేము నినున్నను



రేక: 0863-5మధతమావత సత: 18-376
పలల్లవ:    చటూతము నీనేరప సుదతయదుట నేనఁడు

  కాతరీనఁడ వగటట్టి కనుకొనవయాత
చ. 1:    పడనఁత మానఁటలనే బయలవతదిలి వటట్టి

  జడియక నీవది వచారితచవయాత
   వడనఁగ నవువ్వెలనే వనెన్నలల వదవటట్టి
  కడలేక పోదిసేయనఁ గదవయాత

చ. 2:    కమత్మిరితపనఁ జూపలనే కచెచ్చె నీలలపేరల
    కమత్మి యిటట్టి నీవు మెడనఁ గటట్టి కోవయాత

   బొమత్మిల జతకెనలనే పొదిగి ముసునఁగవటట్టి
  పమత్మిటనఁ దలిసి తపప్పుతచకొనవయాత

చ. 3:   జవవ్వెనమదముల సరస రాసులవోస
   చివవ్వెన నితతటనెపై నా చేపటట్టివయాత
    రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రమణనఁ గటూడిత వట
   ఇవవ్వెల మమేత్మిలితవ ఇటట్టి మెచచ్చెవయాత



రేక: 0863-6పాడి సత: 18-377
పలల్లవ:   ఇతతులల చటూడరే యతనియగసకేక్కల

  రతతుసేసి వనఁపగానరానఁగానఁ దానఁగీని
చ. 1:   ఆనలవటట్టినఁగనేలే ఆనోరి పదవుల

  కానుకలపై లచచ్చెనల గానరానఁగాను
  మోనాన నుతడనఁగనేలే ముతచినయాగటట్టి తోనే

    ధతన మాపమనఁదట తగలపై యుతడనఁ గను
చ. 2:    బొమత్మిల జతకితచనేలే పూనఁచి యానొసలనె

    కమత్మి లతుత్తి క చిహన్నల గానరానఁ గాను
  ఇముత్మిలను నిటట్టిచటూపలేలే యాకనున్నల

 కమత్మినమదరాగము గపప్పుయితడనఁగను
చ. 3:    అపప్పుటనఁ బెననఁగనేలే ఆయురముమనఁ దనే

  ముపప్పురినఁ జనున్నలతటనముదద్రి లతడనఁగను
     యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశనఁ డిట తానె ననున్ననఁ గటూడె
     యపప్పుడ నాపనఁ దాను యనసి వుతడనఁ గను



రేక: 0864-1నాగవళ సత: 18-378
పలల్లవ:    నడుమ వలసితేను నవవ్వెము నేము

    చిడుముడి నినఁక మర సేసినటట్టి చెలల్ల ను
చ. 1:     మగవ కనున్నల మొకెక్క మనసున దవతచ

 యగసకెక్కమాడెనా యేమచటూచేవు
     తగవరి యాప నీవు తలనఁప కొదిదవానఁ డవు
   జిగిమర మరినఁకనఁ జేసినటట్టి చెలల్ల ను

చ. 2:     కొమత్మి నవువ్వె గానుకిచెచ్చె గటట్టి ననే అతదుకో
   పమత్మి నినున్న దటూరెనా భయమేనఁటకి

     వుమత్మిడినఁ జెపప్పుతప నాప వడనఁ బడితవ నీవు
   చిమత్మిరేనఁగి మరినఁకనఁ జేసినటట్టి చెలల్ల ను

చ. 3:      దేవులపై కలలోనఁ గటూడె దిషట్టిమటట్టి సేవ చలల్ల
  మోవనాడెనా ననున్న ముటట్టికూడేవు

   వాపల చెపప్పునాకె వసమయితవ నీవు
    శ్రీ వతకటేశ మకనఁ జేసినటట్టి చెలల్ల ను



రేక: 0864-2కరతజి సత: 18-379
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరి నేమడిగేవు యతదానఁకాను

   రవవ్వెలేల సేసేవు రతనఁ గటూడరాదా
చ. 1:    చిగిరితచె వలపల చేగదేరె సిగద్గీల

   నగవు సలవ నితడె నలినాకకి
   అగడేల సేసేవు ఆసలేల దానఁచేవు

  తగ మకిదదరికిని తలనఁచకోరాదా
చ. 2:    పచిచ్చెదేరే కళల బలవాయనఁ దమకము

  రచచ్చెకెకెక్క వనన్నపాల రమణకిని
    కొచిచ్చె యతతపననఁ గేవు కోరికలటట్టి డి పేవు

    హచచ్చెనఁ గతదు లేదు మక నెనయనఁగరాదా
చ. 3:    తారకాణయనఁ జూపల తతగొనెనఁ బాయము

   మేరతో నీపోతదు లబెబ్బు మెలనఁతకను
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యగర లటట్టి మటూసేవు

  యరసములేదు మక యిచచ్చెనుతడరాదా



రేక: 0864-3ఆహిరినాట సత: 18-380
పలల్లవ:     బాపరే యితత గాకతట భద్రిమతురా గొలల్లతల

   యేపన జాణతనాల యితతేసి నేరిచ్చెతవ
చ. 1:    పగయురాలనెపై నీక పకక్కసేవల సేయనఁగా

 నయగారిమాటలడి నవవ్వెతచేవు
  బయకారివానఁడవని పడనఁతులచే వతట

  నియతతో సరివచెచ్చె నీగణములలల్లను
చ. 2:      అచచ్చెలన నే నీక నాలనెపై వుతడనఁ గాను

  యిచచ్చెకములలల్ల నఁ జేసి యలయితచేవు
  తచచ్చెనకానఁడవని తగల నినాన్నడుదుర

   వచెచ్చెనఁ దారకాణల వరస నీసుదుద ల
చ. 3:      యేకతాన నే నినున్న యలమనఁ గటూడుతడనఁ గాను

  కాకరితనాలనఁ దమ కడురేనఁచేవు
   మేకలవానఁడవని మెతుత్తి ర శ్రీ వతకటేశ

   జోకలతో నీడువచెచ్చె సొరిది నీకతల



రేక: 0864-4కాతబోదిసత: 18-381
పలల్లవ:   వనన్నవతచరే పతకి వలనఁదులల

  సనన్నయరినఁగితేనఁ దానే సమత్మితతచనఁగాక
చ. 1:   దిటట్టియపైనయటట్టివానఁడు తటట్టితేనఁ గోపతచనా

  నటట్టినడుమ సలవ నవువ్వెనఁగాక
    ఱటట్టిడెపైనవానఁడు యాఱడి కటట్టి లోనఁ గనా

   జటట్టిగొని పపైపపైని సతతసితచనఁ గాక
చ. 2:     కడుజాణనఁ డెపైనవానఁ డు కదిమతే దటూరనా

   తడయక పలిచి యాదరితచనఁ గాక
   చిడుముడి పతతగానఁడు సిగద్గీలక లోనౌనా

   వడువని రతులక వగిరితచనఁ గాక
చ. 3:   వలచినయటట్టివానఁడు వాసులలల్ల నెతచనా

    కలసి కానఁగిట నితచి కెపైకొనునఁ గాక
      యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   తలనఁపలల్ల నీడేరిచ్చె దకిక్కయుతడునఁ గాక



రేక: 0864-5పాడి సత: 18-382
పలల్లవ:    ఊరకతడవయత నాక నొకక్క మనసాయ

   ధీరత నీగణము సదితచినదే కాదా
చ. 1:    దత నాకేమెపైనా చటట్టిముగాదా తొలిల్ల

  యదిరితచి మాటాడితే నేమాయను
    వుదుటన ననున్న నెతచ వడనఁ బరచవచేచ్చెవు

   కదిసి నీమనసు నేనఁ గనన్నదేకాదా
చ. 2:    పొలనఁత యపప్పుడు నీపొరగితటదే కాదా

  యలమ నికిక్కచటూచితే నేమాయను
   కలగొన నితదుకేల కారణల దలిపేవు
     వలయనఁ గ నీసుదిద నే వనన్నదే కాదా

చ. 3:      వనిత నీ కెపప్పుడును వావ నీవదినే గాదా
  యనసి సేసవటట్టితే నేమాయను

     ననుపపై శ్రీ వతకటేశ ననున్న నమత్మితచి కూడిత
   చెనకి నీవోజ తలిసినదే కాదా



రేక: 0864-6రామకిగయ సత: 18-383
పలల్లవ:    మెచిచ్చెతమ తొలతే నీమేకలలల్ల ను నీ-

   యిచచ్చెకమే చాలదా యితపల వుటట్టితచను
చ. 1:    తీపల పటట్టితచ నీతయతనిమోవ చాలదా

  మాపరేపనఁ జెలలక మతతనానను
    కోపన నాటల చటూప కొనచటూపలే కావా

   యేపొదుద నాసల చటూప యలయితచను
చ. 2:     గొరబెపై వలపతచ నీ కొనగోరే చాలదా

 సరికిబేసికిని జవరాతడల్లక
    సిరల సేసల చలల్ల చిరనవువ్వెలే కావా

 తరలోనిరతులను తీగెలవారితచను
చ. 3:    కడువడుకల రేనఁచ కానఁగిలిదే చాలదా

  అడరిన మావతట అతవలక
    బడినె శ్రీ వతకటేశ పలనీసుదుద లే కావా

  వుడివోనిరతులను వోలలడితచనఁ గను



రేక: 0865-1సాళతగనాట సత: 18-384
పలల్లవ:     ఔనయాత మతచివానఁ డ వనిన్నటా నీవు

    యనవువ్వెలవతక నీక నేమ గటూడె నిపడు
చ. 1:    తచచ్చెనకానఁడవపై నీవు తరణుల నెగపోసి

  అచచ్చెలన యచచ్చెగతదు లడుమనేవు
   ఇచచ్చెకరాతడుల్ల నీక నిదదర సరేకాదా

   కచచ్చెపటట్టి యితదు నేమగటట్టి కొనే వపడు
చ. 2:      వనోదకానఁ డవపై నీవు వరీ వారీ సనన్నసేసి

  పననఁగలటకనఁ బెటట్టి పచచ్చెరేనఁచేవు
   యనయ నీకీపనాప నితవరలే కారా

    పవవడి యితదు నెతతఫల మబెబ్బు నీక
చ. 3:    యమెత్మికానఁడవపై నీవు యిరమేల నిడుకొని

   వుమత్మిడినఁ గానఁగిటనఁ గటూడి వుబబ్బుతచేవు
    కమత్మి యకక్కచెలల్లతడుల్ల గారా శ్రీ వతకటేశ

   సమత్మిత నీ కెటవతటచవవుటట్టి నిపడు



రేక: 0865-2సామతతత సత: 18-385
పలల్లవ:    ఆనతీవయాత నాక నది వనవడుకయత

    సనగానఁ గరిస నీమెపై సొరదినఁ బెతజెమట
చ. 1:     పొటట్టిత బొరగన నీవు పొతదుల సేసేయతదుక

   నెటట్టిన నే నవవ్వెనదే నెపమాయను
   ఇటట్టి గటట్టి ననుతడితే నేమననఁ గలవానఁడవు

 వుటట్టిపడ వలపలవుదేతగాలలల్లను
చ. 2:    సిరలనాపపై నీవు సేసల వటేట్టియతదుక

  సరసము నేనాడుటే సతదాయను
    తరలో నుతడితే నెటట్టి దిద్రిషిట్టితచనఁ గలవానఁడవు
  పరిగీని యడియాసపగయము లనిన్నయును

చ. 3:    మలయుచ నీవు ననున్న మనిన్నతచేయతదుక
   సొలసి నేనఁ గటూడినదే చొపాప్పుయను

   తలవతచితే నెవవ్వెరినఁ దడవనఁ గలవానఁడవు
   మొలచ శ్రీ వతకటేశ మోహనములలల్లను



రేక: 0865-3వళవళ సత: 18-386
పలల్లవ:     వగి లేచి సేసేదలల్ల వలనఁదుల తోడిపొతదే

   ఆగడపతలపోత లనఁప నెటట్టి వచచ్చెను
చ. 1:   ఆసదాన జవరాల ఆపొదదటనుతడియును

  వసరక చేసని వనన్నపముల
   వాసుకో పొసత్తికాన నివవ్వెల మఱవకతడాను

  యేసుదుద లకెపైనాను యచచ్చెరిక వలను
చ. 2:     సారె సారె నీదేవుల సముకాననే వుతడి

  వరటలేక చేసని వడిగముల
    గారవతచి రేపటకి కణనఁ జాలనితడానఁ బెటట్టి

   దారదపప్పుకతడానఁ గొతత దానఁపరికము వలను
చ. 3:    తొలనఁగక పతడిల్లకూనఁతుర నినున్ననఁ గలయచ

   గిలిగితపచనఁ బెతచ కానఁగిట రతుల
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   నెలకొనన్న నవువ్వెలక నేరపల వలను



రేక: 0865-4శ్రీరాగత సత: 18-387
పలల్లవ:     దయనఁ జూచి రకతచేదే తగవు నీక

  పగయముల చెపప్పునఁగాను పననఁగనఁగనేనఁటకి
చ. 1:    జతకెన లతతచటూపనా చలమెతత సాదితచినా

   అతకెల నీచేపటట్టిన ఆనఁటదే కదా
   వుతకవనఁ బెతడాల్ల డితవ వడిగము గెపైకొతటవ

    బతక మెతత నెరపనా పనన్నదే కదా
చ. 2:   వకక్కసాలనాన్నడినాను వమార సొలసినాను

   మకిక్కలి నీవు మనిన్నతచేమేనదే కదా
    పకక్కన నవవ్వెత వటట్టి బాసలలల్ల నిచిచ్చెతవ
    చొకిక్కక యతత మరినా జోడుదే కదా

చ. 3:     పపైపపై నెతతగొసరినా పతతా లటట్టి నొడిగినా
   యేపొదుద నినున్ననఁ బాయని ఇతటదే కదా

     రానఁపగా శ్రీ వతకటశ రమణ నేలిత వటట్టి
   యేపనుల చెపప్పునా నీయితపదే కదా



రేక: 0865-5దేసాళత సత: 18-388
పలల్లవ:    ఏనఁకరీని మముత్మినఁ జూచి ఇదవవ్వెరోయి

  తానఁకితచనఁ దనచనున్నలనఁదా నెవవ్వెరోయి
చ. 1:    దేవుల నీవును నిటేట్టి తరవసుకతడనఁగాను

   యవల తోతగి చటూచని ఇదవవ్వెరోయి
   వవులదతడల మర పూనఁచి వసుకోనఁగాను

   తావ మటూరకొనవచచ్చెనఁ దా నెవవ్వెరోయి
చ. 2:    చెపప్పురాని మాటలలల్ల చేరి మరాడుకొననఁగా

   యిపప్పుడే పొతచల వనీ నిదవవ్వెరోయి
     వపప్పుచ సురట మర వమార వసరకోనఁ గా
   దపప్పుదేరీ నడుమను తా నెవవ్వెరొయి

చ. 3:    కలసి మరిదదరను కానఁగిటనే కూడనఁగాను
   యలనఁ గెతత్తి పాటవాడ నిదవవ్వెరోయి

     అలరి శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ
   తలనఁపతచ రతులలల్ల నఁ దా నెవవ్వెరోయి



రేక: 0865-6హితదోళత సత: 18-389
పలల్లవ:     ఆడవయత సరిగా నీ వాపతో వసతతము

   వడుక నవువ్వెలలోని వనెన్నల వసతతము
చ. 1:    యడయక నీమనఁద నితత కొనచటూపల

   వడినఁ జలీ ల్ల వలపల వసతతము
    వుడుకనఁ జెమటలనే వరిచ్చె కొనగోరనఁ జిమత్మి

 కొడిసాగ బఱఱ్ఱైటకొములవసతతము
చ. 2:    గొరబెపైన మాటల కమత్మిరితచి కమత్మిరితచ

   వరనఁస జిర సిగద్గీల వతతము
    సొరిది సరసములనఁ జూప మోప పననఁగచ
   సరగ జాచ గబబ్బుచనున్నల వసతతము

చ. 3:    పొతచి పొతచి కలయుచ బుసకొటట్టి సేనఁతలనే
  వతచ కౌనఁగిటరతుల వసతతము

    యతచి శ్రీవతకటేశ ననేన్నలితవ ఆకె నీపయి
  నితచనఁ గలయికలనే నెయతపవసతతము



రేక: 0866-1మాళవశ్రీ సత: 18-390
పలల్లవ:    మగవానఁడు వలచితేను మగవలజాడ లిటట్టి

  అగడుగానేల అడియాసలనఁ బెటేట్టివ
చ. 1:    ఇచచ్చెకముతోడనఁ బత ఇతటకినఁ బలవనఁగాను

  పచచ్చెరేనఁగి నీవల పననఁగేనే
   కచచ్చెపటట్టి రతులకనఁ గాచకతడిత నితదానఁకా
  తచచ్చెకోలపై యేల తరితీపనేసేవ

చ. 2:     ననుప చటూప యతనఁడు నవువ్వెల నవవ్వెనఁగాను
 గనియుచనఁ దలవతచకొననేనఁటకే

   వనరనఁ గానుకల నీవసనఁగిత వతదాకా
   పనివని నీ వతత బయలీనఁదితచేవ

చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు చేరి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను
  చేవదేర నీవల సిగద్గీవడేవ
   యవల ననిన్నతనఁడే యేలి మనిన్నతచినానఁడు

  భావ మెఱినఁగికనేల భద్రిమయితచేవ



రేక: 0866-2దేశక సత: 18-391
పలల్లవ:    చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేసి చేకొని మనిన్నతచనఁగాక

   వపప్పుగ నీపొతదు మాని వరకతడనఁగలనఁడా
చ. 1:     కామతచి నీపపై వలవు గలిగిన రమణునఁడు

  యేమే నీమాటక యదురాడనా
    గోమున నీరాకలే కోరక వుతడె నితదానఁకా
  భామరో యవళను పరాకసేసనా

చ. 2:    పలమార నీకను బాసలిచిచ్చెన వభునఁడు
  తలనఁచకొనక యిటట్టి తకిక్కతచనా

     యలమ నీకానఁగిటకి యదుర చటూచె నితదానఁ కా
   తలకొని యేలనఁ గాకా తామరచనా

చ. 3:    చితత్తిగితచి నీపాలిట శ్రీ వతకటేశనఁడు
    కొతత్తిగా భోగితచనఁ గాక గటట్టి చటూపీనా
  బతత్తినేసి బాగాలిచెచ్చె నితదానఁకా

    హతత్తి రతనఁ జొకిక్కతచనఁగా కారడి బెటట్టినా



రేక: 0866-3బౌళ సత: 18-392
పలల్లవ:    నేసవటట్టి పతడాల్ల డిన చెలియ నేను

  వసరక నీవతత వనఁడుకొనేవయాత
చ. 1:    పపైపపైనఁ జనున్నలమనఁది పయతదేల తీసేవు

  రాపగా నొతడొకటతో రాసనవ
  మోపలగా జవవ్వెనము మటూటగటట్టి కనన్నదాన

   చటూపటట్టి క మముత్మి నెతత సదితచేవయాత
చ. 2:    చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేతులేల పటేట్టివు

 చలివాసి తీగెలసాగీనవ
    మెలపనఁ గానఁగిట కివ మనఁదతుత్తి కనన్నదాన

  పలచనఁజేనఁతల నేల పననఁగాడేవయాత
చ. 3:    ఆనఁడనె నాపరనఁదుల కాసలేల సేసేవు

  బతడికతడల్లవలనే బలము లవ
     నితడుక శ్రీ వతకటేశ నీ సొముత్మిల సేసిత

   దుతడగపరత నెతత దొమత్మి సేసేవయాత



రేక: 0866-4ముఖరి సత: 18-393
పలల్లవ:    కతట నీమనసు నేను కడమలేనివానఁడవు

    అతట ముటట్టి పననఁగేవు అలప లేదపడు
చ. 1:     యతతయినా మనిన్నతతువు ఇట నీక వలచిన-

  కాతతలను మొగమోటనఁ గాదననఁబోవు
  పతతములపైనా నితుత్తి వు బతత్తిసేసినవారికి

   చెతతనఁ బెతడిల్లకొడుకవపై సిగద్గీవడ వపడు
చ. 2:   చెపప్పునటట్టి సేతువు చెలిమకతపైలకను

  వుపప్పుతలల్ల నేసత్తిమున నోపననవు
  కపప్పుళతతువు పగయము కూటమగలవారికి

   చిపప్పుల మేలవాడవపై సిగద్గీవడ వపడు
చ. 3:   కతదువల గటూడుదువు కామతచినమావతట

  ఇతదుముఖుల మేలన నీడేరత్తి వు
   ఇతదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

  చెతదినతమకముల సిగద్గీవడ వపడు



రేక: 0866-5బౌళ సత: 18-394
పలల్లవ:      ఏకరాజత మయత నీక నితపలయ నిదే నాక

   రాకవనెన్నలల వచెచ్చె రావయత లోనికి
చ. 1:    వచచ్చెనవడాయ నీక వడుకలలల్ల జెలల్ల

  పచిచ్చెదేరి నామోవ ఫలమతదను
   కచచ్చెపటట్టి నెచెచ్చెలల కతదువనఁ బొతదుసేసిరి

    రచచ్చెల నితడె వలప రావయత లోనికి
చ. 2:    నవువ్వెల నిజములయ నారకొనెనఁ బతతముల

  ఇవవ్వెల నాజవవ్వెనము యడునఁజోడాయ
   వువవ్వెళటూల్లరె మనసుల వదిదకనఁ బెతడిల్లసేస

   రవవ్వెసేసనఁ దమకము రావయత లోనికి
చ. 3:    కతలయ నీమాటల కానఁపరము సతమాయ

   తతనఁ గటూడె నాకూటమ తనివచెచ్చెను
   యితవపై శ్రీవతకటేశ యితపల పొతుత్తి గలస

    రతు లిటట్టి వనగటూడె రావయత లోనికి



రేక: 0866-6తోతడి సత: 18-395
పలల్లవ:    తరణులసహజాల తలనఁచకో వోయి నీవు

    సరనఁసునఁడవు బుదుద లిచచ్చెట నేము చెపేప్పుమా
చ. 1:    ఆసలనఁ బెటట్టి దుర అటట్టి లోనయినదానఁకా

  వాసుల మరదుర వలచితేను
  బేసబెలిల్లచేనఁతలనఁ బెననఁగదు రేడనెపైనా

   బాసల గొతదుర తమునఁ బాయకతడాను
చ. 2:    కానఁపరాల సేతుర కాణచయినదానఁ కా

  తీపలనఁ బెటట్టి దుర దికక్కచటూచితే
    మాప రేపనఁ బెపైకొతదుర మనసు నమత్మికలను

   రానఁపగా నవువ్వెదురటట్టి రతుల కొరకను
చ. 3:    పచిచ్చెగానఁ జెనకదుర పరాక మానినదానఁకా

  తచచ్చెనల సేతుర తగిలితేను
    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ

   ఇచచ్చెకపనసతుల తా మెదురెపై కలతుర



రేక: 0867-1సామతతత సత: 18-396
పలల్లవ:   మొకక్కవ చెలవునికి ముమాత్మిటకి

   వకక్కసమెపైతే సిగద్గీల వలల్ల లపై నిగడును
చ. 1:   పతతమాడవలనా పతతోడ సతకిని

  వతతుకనఁ బద్రియము చెపప్పువలనఁగాక
    దొతతుల పేరచనఁబోతే తుద కెకక్కనఁ జలముల

   సతతోసితచితే వలప చవులపై నిలచను
చ. 2:  బగియనఁగవలనా పనగేటవభునఁనితో

   జిగిమతచ నటూడిగాల సేయుట గాక
  చిగిరితపతచనఁగబోతే చిమత్మినఁరేగను మతకల

   నగితే మచిచ్చెకలతో నాటకొను మనసు
చ. 3:   గటట్టి చటూపవలనా కోరి శ్రీవతకటేశతో

  ఇటట్టి కలయుటే యనిన్నకగాక
  రటట్టి సేయనఁబోతే రతులిటట్టి పచచ్చెపరగ

   చటట్టిరికమున నుతటే సులభమౌ భోగము



రేక: 0867-2ఆహిరి సత: 18-397
పలల్లవ:    పతనఁ బాసి వరహననఁ బడనేలే

    మతలో నునాన్ననఁ డతడు మకక్కవనఁ దలచవ
చ. 1:  పనన్నమవనెన్నలలవ పూచినవనాలవగో

   కనెన్నరో నీవల యితతకానఁక బొతదేవ
   వనీన్నటయేరల వారీ పచచ్చెకపగము రాలీ

   వనెన్నలతో నితత వసివాడు లేనఁటకే
చ. 2:    చలిగాలి వసరీని జడిముతచె మేఘము

  అలయుచ దపప్పుబడనదేలే నీవు
   మొలకపపైరల నితడెనఁ బొదల నిసుకదిబబ్బుల

  వలవతత నిపడేల వడనఁబడేవ
చ. 3:    గతదవడిదుముత్మి రేనఁగె కదిస వరలతావ

 అతదముగనేల వుసుత్సరసుత్సరనేవ
    పొతద శ్రీవతకటేశనఁడు పొతచి ఇతతలోనే వచిచ్చె
   వతదు మోవతేనె నెటట్టి వరగతదేవ



రేక: 0867-3లలిత సత: 18-398
పలల్లవ:    ఎదుర మెచచ్చె నీసుదుద లేమ చెపేప్పుది

   కదిసి కొసరనఁ గాను కాకసేతురా
చ. 1:     యితత నీవు మచిచ్చెకతో నేకతములనఁడగానఁ బటూ-

   బతతనఁగొని వసి యాకె పతతమాడెను
  చెతతనుతడి నీవతదుక సిగద్గీవడవలనఁగాక

     బతత నుతడి నీవు నిమత్మి పతట వతురా
చ. 2:    బడినే మరిదదరను బాసల చేసుకొననఁగ

    నడుమనఁ బనీన్నర చలిల్ల నవవ్వె నాప
     తడబడి నీ వతదుక తల వతచవలనఁ గాక
  జడిగొని గతదవడి చలల్లనఁజొతత్తిరా

చ. 3:    కమత్మి వతడొరల మర కానఁగిలితచకొననఁగాను
     దొమత్మి నాప నినున్న గటూడి తొకెక్కనఁ బాదము

    యతమెత్మినఁ తో ననేన్నలే వతదు కిచచ్చెగితచవలగాక
   వుమత్మిడి శ్రీవతకటేశ వుర మెకక్కకతదురా



రేక: 0867-4దేసాళత సత: 18-399
పలల్లవ:    అవునే భాగతమతతురాల వపైతవ నీవు

   వవరితచి నీసుదుద ల వతటమే నేము
చ. 1:    తలనఁపలో మెలనఁగేట తగినపత గలితే

   వలపే ధనము గాదా వనితలక
   యలమనఁ జకక్కనఁదనాన నినిన్నటాను మతచితేను

   నిలవు నటూరవతడుట నిజము గాదా
చ. 2:    సరవ సితగారాలతో జవవ్వెనము సతమెపైతే

  సుమరతమే సతపదగా సుదతులక
  ఇరవపై ఇనిన్నటానఁదన కేకచితత్తిమెపైతేను
   వరస వయిటట్టిపపై జవావ్వెదికొముత్మి గాదా

చ. 3:    తతతోడనఁ గానఁగిటనఁ దగిలి పాయకతడితే
  రతయే సామాబ్రాజతము రమణులక

   ఇతవపై శ్రీవతకటేశనఁడేల నినున్న నిటట్టియితే
    మతనఁ గోటకినఁ బడగె మతచెతుత్తి ట గాదా



రేక: 0867-5ఆహిరి సత: 18-400
పలల్లవ:    వలచినవలవలల్ల వడి నీకే నెలవు

  వలనని యచచ్చెరితచవలనా ఇతకాను
చ. 1:   కనున్నలయదుట నీకనఁ గాచకవునన్నదానను

  వనన్నవతచవలనా వమార నీక
   చనున్నల మనఁదతుత్తి క యాసలతోడ నునన్నదాన

  వనెన్నలనఁ గానుకలియతవలనా ఇతకాను
చ. 2:    అతది మోవతేనెల నీకని దానఁచకనన్నదాన

  వతదుచెపప్పువలనా వతతగా నీక
   పొతది నీపాదాలపపైనఁ జూపల నిలిపనదాన

  వతదనముల సేయనఁగవలనా యితకాను
చ. 3:    కలసి మెలసి నీకానఁగిటలో నునన్నదాన

  తలనఁపతచవలనా తగవు నీక
    వలయ శ్రీ వతకటేశ వడుకెపైన యటట్టిదాన

  వలనుగానఁ గడునవవ్వెవలనా యితకాను



రేక: 0867-6రామకిగయ సత: 18-401
పలల్లవ:    ఏరపడే నితతలోనే యిదివో నీనిజమెలల్ల

   వరకే బుజజగితపచ నొరసేప గాక
చ. 1:    అవునయత నీగణల ఆడేమతటే నెనిన్నలేవు

  వువదల మొగమోట నునాన్నరగాక
   తవలి నవువ్వెతా వచిచ్చె తారకాణతచమనుచ
  కవసి యేకతముననఁ గదిమేవుగాక

చ. 2:     మేలయత మచచ్చెముల నామేననఁ జూప నెనిన్నలేవు
    కోల గాచి పతదమాడనఁ గొతకేర గాక
    వలనఁ జూప యిటట్టి వలల్లవరిగానఁ జేయుమనుచ

   చేలకొతగతటచ ననున్ననఁ జెనకేవు గాక
చ. 3:    కానీవయత రతుల వతగడితచనఁగ నెనిన్నలేవు

  ఆనతదితచి నివవ్వెరగ లతదేరగాక
   మోనాన శ్రీవతకటేశ మొకక్కచ మెచచ్చెమనుచ

   గోనాలగొతదుల ననున్ననఁ గటూడేవు గాక



రేక: 0868-1భపైరవ సత: 18-402
పలల్లవ:    ననిచి నీమాటల నమత్మిత నేను

  చెనకనేమటకి నీచితత్తిము నాభాగతము
చ. 1:    యతచిచటూచితేనఁ గోరిక లతతపైనానఁ గలవు

 అతచెనఁ గడువలచినయటట్టివారికి
   పతచి నాతమకము పకక్కటలల్ల యమనసు

   చితచిచెపప్పురాదు నీ చితత్తిము నాభాగతము
చ. 2:   సేయితచకొతటే బాసల చేటలకొలనఁదుల

 చాయలనఁ బొతదులసేసేసరసులక
  పాయరానిజవవ్వెనము పటట్టిరాదు కానికెగా

   చేయతత్తి మొకేక్కను నీచితత్తిము నాభాగతము
చ. 3:   కమత్మిరితచితే రతుల కోటాననఁగోటల్ల

   నెమత్మినము గలిసిన నీక నాకను
     ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ ఇనఁక నీపపై సిగద్గీ గొతత

   చిమత్మిరాదు సారెక నీచితత్తిము నాభాగతము



రేక: 0868-2పాడి సత: 18-403
పలల్లవ:    కతటని మనన్ననలలల్ల నఁ గడపరాయ మొలనఁ

  గతట లతతవాయితచేవు కడపరాయ
చ. 1:    కపప్పుర మనఁగదవోయి కడపరాయ మోవనఁ

   కపప్పు లేల రేనఁచేవు కడపరాయ
   కపప్పువోయి పచచ్చెడము కడపరాయ నీకనఁ

  గపప్పుము నావలపల కడపరాయ
చ. 2:    గరిసితచక రతనఁ గడపరాయ నీనఁ

  కరణలల్ల నాసొముత్మి కడపరాయ
   కరనఁగితచక మనసు కడపరాయ నాక

  గరిడ నీకానఁగిలి కడపరాయ
చ. 3:     కలసి కానఁగిట నిటట్టి కడపరాయ ననున్ననఁ

   గలికినఁ జేసిత వతత కడపరాయ
  కలకాలమును మాకనఁ గడపరాయ

  కలవు శ్రీవతకటాదిద్రి కడపరాయ



రేక: 0868-3మాళవగళ సత: 18-404
పలల్లవ:     ఎమెత్మిల మాముతదర నీ వతత చటూపేవ

    బొమత్మిల జితకితచి రతనఁ బొదిగేవు నీవు
చ. 1:    చనవరి వౌదువ సరినఁ బతబుజముపపైనఁ

 నొనరనఁగనఁ జెయివసుకతదానవు
     ననుప గలద నీక నతటన నీతని నిటట్టి

   కొనగోరనఁ జెనుకచనఁ గొసరేవు నీవు
చ. 2:      చటట్టిమ వౌదువ కాతతునఁ జొకిక్కతచి మెడసతది నీనఁ

  వటట్టి క గడడ మానితచకతదానవు
   జటట్టిగొతటవ యతనిజతటనఁ బాదము పాదాన

   మెటట్టి బలిమ చటూపచ మేలములడేవు
చ. 3:     దేవులవౌదువ నీవు తపప్పులనఁ దేలనఁగనఁ గటూడి

  శ్రీ వతకటేశపొతుత్తి ననఁ జెలరేగేవు
     తావు కొతటవ నేనఁడితని ననున్ననఁ బెతడిల్ల సేసి

 వవలవడుకలతో వనోదాలడేవు



రేక: 0868-4గతభీరనాట సత: 18-405
పలల్లవ:   ఎమెత్మిలనేతుల నేనఁడు యకెతోడనా

   యిమత్మిల నీసుదుద ల నే మెఱనఁగనివా
చ. 1:    ముచచ్చెటపైన గటట్టి తోడి ముదితను ఇతతేసి-

   పచిచ్చెదేర నవవ్వెవు పతతమా నీక
  అచచ్చెలన సిగద్గీవడేయానఁటదానితో నితత-

  పచచ్చెవరిగేది నీకనఁ బెదదరికమా
చ. 2:    సాదునఁదనాన నిలల్ల లపై సతగడినే వుతడనఁగాను

   వదిలోననఁ జెనకేవు వడుకా యిది
  ఆదరితచి ఇచచ్చెకములడేదానితో నితత-

 తోదోపలడేది దోరతనమా
చ. 3:   వడికాననుతడేట వువదపయతద దసి

    కడునఁ జనున్న లతటేవు గరవ్వెమా నీక
    అడరి శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగనఁ గటూడి

  జడిగొని మెచేచ్చెదే జాణతనమా



రేక: 0868-5కతతలవరాళ సత: 18-406
పలల్లవ:    ఎతత లేదు నీసుదుద లేమచెపేప్పుది

 వతతవానివలనే నివవ్వెరగతదేవు
చ. 1:    బలరాణవాసమెపై లోపలనే వునన్నది గాక

   చలము సాదితచెనా సత నీతోను
    వలినుతడి నీవ వచిచ్చె వనఁడుకొననఁగా వదదనెనా

  అలరి యడనుతడే యాఱడినఁబెటేట్టివు
చ. 2:    యిలల్ల లగనక తా నిలవనునఁనన్నది గాక

   కలల్లరివని కొతకెనా కాతత నీతోను
    వలల్లనే నీవు వదదనఁ గటూచతడనఁగా వదదనెనా

    వులల్లము దలియ నీవు వరసి చటూచేవు
చ. 3:     యిచచ్చె నీదేవులగన కెదుట జతకితచెనఁ గాక

  మచచ్చెరమా అలమేలమతగ నీతోను
    కొచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడ కూడితవ వదదనెనా

    మెచచ్చెచ నీలోనే నీవు మేకలనఁ బెటేట్టివు



రేక: 0868-6  తలనఁగ కాతబోదిసత: 18-407
పలల్లవ:    మగవానఁడ వనిన్నటాను మరిలేదు వరప

    సొగిసి యేడనఁ జూచినా చటట్టిపములే నీక
చ. 1:    పలచనియలనఁగననఁ బాడ నెవవ్వెతో కాని

   కెలన నుతడి ఆలకితచేవు నీవు
  పలిపతచకొనరాదా పగయమెపైతే నీకడక

   మలసి యడానాడ మఱనఁగేల నీక
చ. 2:    పొరగిరగల నుతడి పొలస నెవవ్వెతోకాని

   సొరిది నీమేడలకిక్క చటూచేవు నీవు
    అరసి మానఁటాడరాదా ఆస నీకనఁ గలితేను

  సిరలనవువ్వెల వటట్టిసిగద్గీలేల నీక
చ. 3:     యిదివో సనన్నల సేస నితటలో నెవవ్వెతొకాని

   కదియ నటూనఁకితచేవు కతమత్మిట నీవు
    అదన శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   వదలక కూడితవ వతతులేల నీక



రేక: 0869-1ఆహిరి సత: 18-408
పలల్లవ:    చెలలల యేమ సేతునఁ జెపప్పునఁగదరె

  తలపోనఁతలే చితత్తిము తడనఁబరచని
చ. 1:    మాటాడునొకో పత మనసిచిచ్చె నొకపరి

   యటననఁ జేతకి వడె మచచ్చెనొకో
    గానఁటప నాచనున్న లతట కతదువనఁ జెనకనొకో

   వాటప నాకోరికల వలలనఁ బెట ట్టినే
చ. 2:   తపప్పుకచటూచనొకో తతగొని రమణునఁడు

  కపప్పురము నోరికిచిచ్చె కలసునొకో
    దపప్పుదేర నవువ్వె నవవ్వె దతడక వచచ్చెనొకో
  చిపప్పులనఁ దమకముల చిమత్మిరేనఁచనే

చ. 3:    చెలనఁగి మోవచచ్చెనొకో శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు
  అలమేలత్మితగనెపైన ననన్నలము నొకో

   కలపకోలగ నునఁడి కతల చెపప్పునొకో
    నలి నితతలోనె వచేచ్చెసి ననున్ననఁదానె కూడెనే



రేక: 0869-2ముఖరి సత: 18-409
పలల్లవ:   కొమత్మి నీచకక్కనఁదనము కోటసేసును

   ఇముత్మిల నీపతభాగత మెతతని చెపేప్పుదే
చ. 1:    సలవ నవవ్వెననవువ్వె చెకిక్కటనఁ బెటట్టినచెయిత

  చెలి నీమొగమునక సితగారమాయ
   తలకితచి చటూచేచటూప తేనెగారే మోవమాట

   కలికితనాల కెలల్ల కతదువలపై తోనఁచెను
చ. 2:    మొనచనున్నల కదల మొగినఁ గమత్మిలతళక

  వనిత నీవయసుక వనెన్నవచెచ్చెను
   పొనుగలేనఁత సిగద్గీల బొమత్మిముడి జతకెనల

 తనివోనియాసలకనఁ దగినగరతుల
చ. 3:  బలపరనఁదులసొతప పాదపమటట్టిలరొద

  అలమేలత్మితగ నీరత కడియాలము
    లలి శ్రీ వతకటేశనఁ గలయు నీచేతులగోళల్లనఁ

 దలకొనన్నరానఁకల తారకాణల



రేక: 0869-3సామతతత సత: 18-410
పలల్లవ:   మాటాలేల రావయత మాయితటకి

   యటవటట్టి కొసరితే నితదరను నగరా
చ. 1:    కూర వతడి కసవరనఁగటూడునా నినన్నననేల

  గోరగీరితే నేరౌను కూచతడవయాత
   చేరలను దోసిటాను సేసవటట్టి పతడాల్ల డి
   ఆరజము సేయనఁబోతే నతదరను నగరా

చ. 2:     మతచమెకిక్క వావులతచ మరేల జతకితచ నినున్న
   కతచనఁ బెతచ సరిగాదు కానీవయాత

   కొతచనేల యతచనేల కసుమాసుత్తి స బారినఁ జికిక్క
   అతచెలనఁ గానఁతాళతచితే నతదరను నగరా

చ. 3:     నాననఁ బెటట్టితే గొడడలి నయమౌనా బలిమేల
   తేనెమోవ తీపగాదా తలిసే నీవయాత

    నే నలమేలత్మితగను నీవు శ్రీ వతకటేశనఁడ-
    వాన దోసి కూడితవ అతదరను నగరా



రేక: 0869-4రీతగళ సత: 18-411
పలల్లవ:     వడుకయత మయిదదరి వనోదాలనఁ జూడ మాక

   తోడనే మోవపపై గరతుల నితచరాదా
చ. 1:    బలిమ చటూతము గాని పతచెకక్కలమనఁదట

  ములవానఁడి కొసగోర మోపరాదా
   మలసి నీవతనిమరత్మి మెరనఁగర నతదువు

  కిలకిలనవవ్వె అటట్టి గిలిగితచరాదా
చ. 2:      యటట్టిదో నీచనవు నే నెరినఁగేనఁ గాని యతని

  దిటట్టివపై పచిచ్చెతటల్ల తటట్టినఁగరాదా
   ముటట్టిన మజాణతనముల గానవచచ్చెనఁ గాని

   గటట్టి తోడ పూబతతనఁ గొని వయరాదా
చ. 3:     మెచచ్చెను నీపగట యమెత్మిలక శ్రీ వతకటేశ

  యచచ్చెరికగానఁ బాదాన లచిచ్చెతచరాదా
   యిచచ్చె నలమేలత్మితగనయునననున్ననఁ గటూడే నాతనఁ

    డిచచ్చెకనఁడెపై నినున్న నేల నెమెత్మి చటూపరాదా



రేక: 0869-5కాతబోదిసత: 18-412
పలల్లవ:    ఏమయత నీవు దొలిల్ల యఱనఁగనితగవా

   చేముతచి మావనన్నపము చితత్తిగితతువు గాక
చ. 1:    నమత్మినటట్టివారిని నగనఁ బాట సేతురా

   నెమత్మిది నతదరిలో మనిన్నతతుర గాక
    సమత్మితతచి వుతడనఁ గాను జరపేవా వనోదాల
    యిముత్మిల లలితచి కీరిత్తి కెకిక్కతతువు గాక

చ. 2:    మరిగి కొలిచ్చెనవారి మతకలనఁ జేయుదురా
   పొరి మతచిగణల నేరప్పుదుర గాక

  సరివలచినవారినఁ జలము సాదితతురా
    పరగ లోలో నొడనఁ బరతుర గాక

చ. 3:   కెపైవసమయినవారినఁ గాకసేయనఁ జెలల్ల నా
   నీవ యరినఁగి కరణతతువు గాక

    యవళ శ్రీ వతకటేశ యకె యలమేలమతగ
    దేవులపై నీక మొకక్క దవతతుర గాక



రేక: 0869-6దేవగాతధరి సత: 18-413
పలల్లవ:    తలసునో తలియదో దిషట్టిముగ రమణునఁడ

   పలతునఁ జమత్మి కస్కృపవటేట్టివని కాని
చ. 1:      మునివళల్ల సనఁక నీక మొకక్కదునఁ జమత్మి నేను

   కొనగోర దానఁకీనతటానఁ గొతకేనఁ గాని
    ననుపచేసుక నీతో నవువ్వెదునఁ జమత్మి ఇటట్టి

   వనరనఁ దగిలీనని వరకతడితనఁ గాని
చ. 2:     పచిచ్చెదేరనఁ బెతడాల్ల డి పాదము దొకక్కదునఁ జమత్మి

  వచెచ్చెమనేవని వరకతదాననఁ గాని
   ముచచ్చెటదర నీమోవ చవచటూతునఁ జమత్మి

  మచచ్చెమతటేనని యనుమానితచితనఁ గాని
చ. 3:    చెలరేనఁగి కతలలల్ల నఁ జెపప్పుదుసుమత్మి యవవ్వెతేనఁ

   దలనఁచకొతదువో యని తకిక్కతనఁ గాని
    లలి శ్రీ వతకటేశ నే నలమేలమతగను

    కలసిత వతదుకె నేనఁ గానిమత్మితటనఁ గాని



రేక: 0870-1శతకరాభరణత సత: 18-414
పలల్లవ:    గోవులనఁ గాచి యలస గోవతదునఁడు

  గోవాళతనాల సేసి గోవతదునఁడు
చ. 1:      పానుప మనఁ దటనఁ దాను పవళతచి వునన్నవానఁడు

  గోనాలగొతది నిద గోవతదునఁడు
    ఆనుక చేతుల చానఁచ నటట్టి చనున్నలమనఁద

    పూని యేదోనుతడి వచిచ్చె భోగితచ గోవతదునఁడు
చ. 2:    బటట్టిబాయిట నితతులనఁ బాదాల వసుకమనీ

   గటట్టి సేయనఁ డితచకతతా గోవతదునఁడు
    జటట్టిగొని మోవతేనే సారెక నియతనఁగ వచిచ్చె

   చటట్టిమువలనే వచిచ్చె సొలస గోవతదునఁడు
చ. 3:     యలమనఁ దరవసుక ఇదదరినఁ గానఁగిటనఁ గటూడ

  కొలవు లోపలనే గోవతదునఁడు
    వయ గొలల్లతలము వడుకతో మముత్మి నేల

  అలరిన శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదునఁడు



రేక: 0870-2పాడి సత: 18-415
పలల్లవ:    ఇతకనేల మరనఁగల ఇనిన్నయు బా ఇటనఁబడె

   సతకెలేక ఇతతలోనే చనున్నలతటనఁ గాను
చ. 1:    రవవ్వెలయ నావలప రామలలల్ల నెరినఁగిరి

     నవువ్వె లీడనే నీవు నాతో నవవ్వెనఁ గా
   జవవ్వెనుల తమలోన సనన్నల చేసుకొనిరి

    పవువ్వెలవాటల్ల నీవు పొతచి వయనఁ గాను
చ. 2:    పచిచ్చెదేరె నావయసు పనుల వలల్లవరాయ

  వచచ్చెనవడిని నీవు వడెమయతనఁగా
    కచచ్చె పటట్టి సవతుల కడువతగే లడేర

    మచిచ్చెకల నీవు నాతో మాటలడనఁ గాను
చ. 3:     తగలయ నీక నాక తలపోనఁత లీడేరే

     తగవుతో నీవు ననున్న దయనఁ జూడనఁ గా
   మగల నాతోడివార మెచేచ్చెర శ్రీవతకటేశ
   మగనఁడవపై పలమార మనిన్నతచనఁ గాను



రేక: 0870-3బౌళ సత: 18-416
పలల్లవ:     ఇతదుకె నవువ్వె వచచ్చె నిదివో మాక

    కతదువ నుతడి తానేల కనున్నల మొకీక్కని
చ. 1:      ముతగిట నుతడి నీవు మోము దపప్పుక చటూచితే

   అతగడి నుతడిన చెలి యాసచేసను
     ఇతగిత మెరినఁగి తేను ఇదదరికినఁ దగవ కా

 సతగడినునన్నయాకేల సరసమాడని
చ. 2:     గొరబుగా నీవు వది గఱఱ్ఱైమునెకిక్క యాడితే

   పొరగననునన్న యాకె పొతదు గోరీని
   అరసితే నిదదరికి నమరనఁగా యసేనఁతల

 వరలగొసేయాకేల వడుకపడని
చ. 3:     వతట నీవు పానుపపపై నటూరకె పవవ్వెళతచితే

   వతటవచేచ్చెయాకె నినున్న వసనఁ గటూడని
      అతటేనఁ జెలల్ల నఁ గా యుదదరి కతదమౌ శ్రీ వతకటేశ
    యితట ననేన్నలిత వడోయకె తా మెచచ్చెని



రేక: 0870-4వళవళ సత: 18-417
పలల్లవ:    ఘనునఁడ నీనేరపల కనే మతదులోననే

  పనిమాలినపని పతతము లేలడేవు
చ. 1:   తరమఱనఁగన నుతడే తేనెలమాటలడ

   ఇరవపై యదుట నెతత యలయితచనో
   తరణ తరితీపలనఁ దగలకతడేవా నీవు

  యరవుల నీమనసు యటట్టి నన్నదో
చ. 2:     మోము వతచకొని వుతడే ముతతపనవువ్వెల నవవ్వె

   సాము సేసితే నీకెతత చవరేనఁచనో
  భామవలసములక భద్రిమయకతడేవా నీవు

   నీమహిమ దలియదు నెటట్టి కొనె వలప
చ. 3:    కానఁగిలితచకొని వుతడే కరనఁగితచ నికక్కవల

  మానఁగినమోవసేత్తి నీమరత్మి మెటట్టి తటనో
     చేనఁగదేరి యాప ననున్న శ్రీ వతకటేశ యేలిత
    దానఁగదు నీతమకము తత చెపప్పునఁ గొతత్తిల



రేక: 0870-5భపైరవ సత: 18-418
పలల్లవ:    ఎడమాట లేమటకి నెతదానఁ కాను

  బడివాయకతడరయత పడనఁతయు నీవును
చ. 1:     తలియ నితతకి నీక దేహముల రెతడెపైతే

   తలనఁ పొకక్కటే కాదా తగలపైనది
   పలిచితే మకినఁ యిదదరిపేరల వరలపైతే

   వల పొకక్కటే కాదా వరిరతపను
చ. 2:   చకక్కనఁదనా లిదదరికి సరికిబేసికినెపైతే

    చొకక్కనఁ జేసే పొతదికల జోడే కావా
  ఇకక్కవపైనచటూపల యదురబడి నెపైతే

  యకక్కవతమకముల యటడెపైనవ కావా
చ. 3:   పేరడిమసుదుద ల పనున్నదుద లపై వుతడినాను

  యరసములేనిరత యేకమే కాదా
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యనసిత రీప నీవు

   పోరచి మోవతీపల పొతుత్తి లవ కావా



రేక: 0870-6ముఖరి సత: 18-419
పలల్లవ:   నవవ్వెవ సలవులను నతటతోడను

   చివవ్వెననఁ దమకముననఁ జిమనఁరేనఁగీ నితనఁడు
చ. 1:     రతతు సేసి పతని నేరము లతతురటవ

అతతరతగమెఱినఁగినయానఁటదానవు
   వతతదానవా నీవు వడె మతదుకొనవ

  దొతతరపగయములలల్ల దొరలితచ నితనఁడు
చ. 2:   బలిమని మగరాని బాసగొతదురటవ

అలరినచటట్టిరికపానఁటదానవు
    లలినఁ బోరచిదానవా లచి దతడనఁ గటూచతడవ

   వలలేని వడుకల వదవట ట్టి నితనఁడు
చ. 3:   శ్రీ వతకటేశవ్వెరని సిగద్గీవరతురటవ

  ఆవటతచి కానఁగిటలో ఆనఁటదానవు
   వావ నెరవులదానవా మోవ చవచటూపవ

   చేవమర వనఁడుకొని చెకక్కనొకీక్క నితనఁడు



రేక: 0871-1ముఖరి సత: 18-420
పలల్లవ:   కరణతచవయత మముత్మినఁ గతభమురాయ

  పరెదేవుని కాలవపదదకతభము రాయ
చ. 1:    కలకలనవువ్వె దేరేనఁ గతభమురాయ ఇతత-

  కలికితనాల చటూడు కతభమురాయ
   కలిమకాతత తొడెకెక్కనఁ గతభమురాయ నీపపైనఁ

  గలవదతడల వసనఁ గతభమురాయ
చ. 2:   కనకపవనెన్న మేనికతభమురాయ ఇతత

  కనునఁగవలనే మొకీక్కనఁ గతభమురాయ
   ఘనునఁడ వనిన్నటా నీవు కతభమురాయ

  కనుకో వలపలలల్ల నఁ గతభమురాయ
చ. 3:    కతదరప్పు కోటరటూప కతభమురాయ ఇతతనఁ

  గతదువలనఁ గటూడితవ కతభమురాయ
    గతద మచిచ్చె ననేన్నలిత కతభమురాయ మేల

   గతదము శ్రీ వతకటాదిద్రి కతభమురాయ



రేక: 0871-2భౌళ సత: 18-421
పలల్లవ:    నీవు సేసినచేనఁతల నీవ తలసుకోరాదా

   కావరపచలముల గాత సేసునఁ గాక
చ. 1:   పతతమాడనఁదగదా పడనఁత నీతోడుత

    వతతదానితో నీవు వస నవవ్వెనఁ గా
   దోతతులపై నవలపల దొరతనా లరగగా

    బతతనఁ దగ వతచమకినఁ బచిచ్చె సేసునఁగాక
చ. 2:     జతకితచనఁ దగదా సకియక నినున్ననఁ జూచి

  పొతకముగ వతతవారిపొతదు సేయనఁగా
  సతకెలేనితమకము సతుత్తి వ లరనఁగనా

    లతకె పరాకెపై నతదుక లలి రేనఁచగాక
చ. 3:    కొసరనఁగనఁదగదా కొమత్మి శ్రీ వతకటేశనఁడ

   వసనఁ బొరగాపనఁ గటూడి వతదియతకోనఁగా
   వసగానిజవవ్వెనము వతచన చటూచనా తను

  యసగికూడినమేల కిచచ్చెగితచనఁ గాక



రేక: 0871-3పాడి సత: 18-422
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు వతుత్తి వోయతటా యదురచటూచె నీక

  కపప్పురవడెము గకక్కన నియతవయాత
చ. 1:    బయలపతదిలివటట్టి పడనఁత నెనన్నడు మను

   పగయమున నీపపై సేసపటేట్టి నతటాను
   నయముననఁ బచచ్చెతోరణము గటట్టినఁ గరముల

    రయమున నితట కిటట్టి రావయత నీవు
చ. 2:  పొతదపైనకచములనుబటూజగతడల దచెచ్చె

  అతదముగనఁ గాగిలితచేనతటా నినున్న
   వతదాయితము సేస వడుకనఁ దనమోవని

  కతదణనఁప మతచముపపైనఁ గటూచతడవయాత
చ. 3:   తోరపనఁబెతడిల్లపీనఁటగా తొడలనే పొసనఁగితచె

   ఆరసి రత కాయితమతటాను నీక
    చేరి కూడిత వకెను శ్రీవతకటేశనఁడ నేడు

   గారవతచవయత ఇనఁక గనముగా నీవు



రేక: 0871-4కొతడమలహరి సత: 18-423
పలల్లవ:   ఇలల్ల లయినదాని కిది గరతు

   చెలల్ల బడి నాది నీచితత్తిము నాభాగతము
చ. 1:   పతతువటట్టి కొని నీక వలచిదానను

 పతతమాడవచచ్చెనా బలిమతోను
    చితతదర నెపప్పుడు నీసేవలలల్ల జేయనఁ గాను

     చెతత నుతట ఇనఁకను నీచి తత్తిము నాభాగతము
చ. 2:    యనయ జవవ్వెనము మ దతుత్తి కనన్నదానను

  పననఁగనఁగవచచ్చెనా బతకాన నీతో
  మనసిచిచ్చె యపప్పుడు నీమాటలోనిదాననెపై
   చెనకనఁగా నినఁక నీచితత్తిము నాభాగతము

చ. 3:   దిటట్టితనమున నీక దేవులనెపైనదానను
   రటట్టి సేయవచచ్చెనా యిటట్టి నీతోను

  ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసితని:  నీవు రానఁగా
   చిటట్టికము లేలినఁక నీచితత్తిము నాభాగతము



రేక: 0871-5రామకిగయ సత: 18-424
పలల్లవ:   తానే తేరీనఁగాని తరవాతపనులలల్ల

  మోనముతోడుతనే మోము చటూపమనవ
చ. 1:     సరసమాడనఁగానఁ దనున్న సమత్మితనఁ జేకొతదునఁ గాక

  గరిమలనఁ బెననఁగచనఁ గాదనేనా
  మరిగిత నెనిన్నమాట లడితచనే

    మురిపపనఁ జూపలను మోము చటూప మనవ
చ. 2:      నగవుల నగనఁ గాను నతటన మొకక్కదు గాక

  వగటల వచరితచ వతతదాననా
  అగడున నెతతేసియాసల రేనఁచనే

    మొగి వచచ్చెక మనిన్నతచి మోము చటూపమనవ
చ. 3:      మాటల తానాడనఁ గాను మకక్కవనఁ గటూడుదునఁ గాక

  చటకిమాటకినఁ గొచిచ్చె సిగద్గీరేనఁచేనా
    యటన శ్రీ వతకటేశనఁ డేలనఁ గతలేమటకే

   మటూటవలపల నాక మోము చటూపమనవ



రేక: 0871-6నటట్టినారాయణ సత: 18-425
పలల్లవ:    ఎతత యిచచ్చెకరాలో యేమ చేపేప్పుది

    బతతనే నీ కెరకగా పాటవాడ నొకత
చ. 1:    యనిన్నకతో నాకె నీవ నేకతమాడనఁగాను

    కనున్నలనే సనన్న నేస కాతత యొకత
   వనెన్నలబయట మర వడుకల జరపనఁగా-

    నునన్నతతో నీపపైనఁ బువువ్వెల వస నొకత
చ. 2:      గటట్టి న వ వాకెవదదనఁ గటూచతడనఁ గా నెచచ్చెరితచి

   ఱటట్టి గానఁ జనున్నలనే జఱస నొకత
   పటట్టిమతచముమనఁద బాగాల మ రతదుగోనఁగా

   చటట్టి క నినెన్నలయితచి చటూచ నొకత
చ. 3:      పచచ్చెగా నీ వాకెనఁ గటూడి పరవశమెపై చొకక్కనఁగా

     కచిచ్చె నినున్న గోర నటూనఁది కూడె నొకత
     మెచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడ మేడలో మరతడునఁ గాను

     తచిచ్చె బాసల గొని ముతదర నునన్న దొకత



రేక: 0872-1సాళతగత సత: 18-426
పలల్లవ:  చితత్తిగితచవయత యపచేనఁతలలల్ల ను

    గతత్తిప రతుల చటూడ కొతత్తిలయ నిపడు
చ. 1:   సలవుల నగవుల చిపప్పులలేనఁతసిగద్గీల

   మొలకవలప నీపపై ముతచనఁ జెలి
  పలపలకొసరల పనగేట సరసాల

  పలమార నీమనఁదనఁ బచరితచని
చ. 2:  బొమత్మిముడిజతకెనల పొదుద వోని అలపల

  చిముత్మిలకనుచటూపల చిలికీనఁ జెలియ
 వుమత్మిగిలకోరికల వుసురసురనఁగానఁకల

  కమత్మిరితచి నీయదుట కపప్పులవోసని
చ. 3:   సనన్నలలో మాటల జవళ అడియాసల

   వనెన్నలగా నీమనఁద వతచ జెలి
    యనన్ననఁగ శ్రీ వతకటేశ యనసిత వతతలోనె

    కనెన్న వడుకల నీకనఁ గానుక వట ట్టిని



రేక: 0872-2నాట సత: 18-427
పలల్లవ:    చతడిసేసి పననఁగక సతమౌ నిటట్టి

   నితడుక వుతడినదే నేరపవో చెలి
చ. 1:   తారకాణగానఁగ నాతనికి వనన్నవతచవ

   వరకతడినా అది వడనఁ బడడటేట్టి
    వోరలేక నేరపన నొడనఁ బరచవ చేరి

   గారవతచి చటూచినాను కెపై కొనన్నటేట్టి
చ. 2:    కొలవులో నాతనినఁ గటూరిముల గొసరవ

  తలిసి నవవ్వెనా సమత్మితతచినయటేట్టి
   పలమార పేరకొని బతత్తితోడనఁ బలవవ

  యలమ నటూనఁకొనినాను ఇయతకొనన్నయటేట్టి
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరని చేతకినఁ గానుకియతవ

  వావరి నతదుకొనినా వచిచ్చెనయటేట్టి
     యవళ ననున్ననఁ గటూడె యడకనఁ దానె వచేచ్చెసి
  వావుల చెపప్పుతచకోవ వలచివయటేట్టి



రేక: 0872-3కనన్నడగళ సత: 18-428
పలల్లవ:     ఇనిన్నయు నీక నేరిప నీతనఁడే కదే

  కనెన్నతనము వలసనఁ గానఁగిలితచనఁగాను
చ. 1:    శిరసేల వతచేవ సిగద్గీలేల పతచేవ

  సిరలనవువ్వెతోనఁ బత సేసవటట్టినఁగా
    తర యేల వసేవ గరలేల వాసేవ

    పొరినఁ బువువ్వెల ముడిచి పూజితచనఁ గాను
చ. 2:    వటట్టి లేల పటేట్టివ వరకేల తటేట్టివ

  జటట్టిగొని యతనఁడు చనున్నతటనఁగా
   గటట్టి లేల పటేట్టివ కొసరేల కలపేవ
   చటట్టిరికాన నినున్ననఁ జొకిక్కతచనఁ గాను

చ. 3:    పాదమేల తొకేక్కవ పపైపపైనేల మొకేక్కవ
    యదస శ్రీ వతకటేశనఁ డేలకోనఁ గాను
   పోదులేల నెరపేవ పొతదులనిన్న గరపేవ

   ఆదిగొని ననేన్నలి నీకపప్పుగితచనఁ గాను



రేక: 0872-4రామకిగయ సత: 18-429
పలల్లవ:    కతటవయత యభాగతము కనున్నలతుదల నేనఁడు

   జతటమాటల మోవుల చవుల ఇవ
చ. 1:     చెలరేనఁగి నవవ్వెవు చెలికి వడె మచేచ్చెవు

   వలపల పడరేనఁప వాడికా ఇది
   పలిచేవు పేరకొని పగయముల చెపేప్పువు

   తలపోనఁత మచిచ్చెకల తగల ఇది
చ. 2:    చనవాప కొసగేవు సతగడినే కూచతడేవు

  మనసుల గలసినమరత్మిమా యిది
   మొనగోర నటూనఁదేవు ముచచ్చెటల జరపేవు

 తనియనిజవవ్వెనమదముల యివ
చ. 3:    కడునఁ దమకితచేవు కానఁగిలితచి కూడేవు

  జడియనిరతులలో చలమా యిది
    యడనెడ శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ
  గడిగొనన్న వడుకలగరతా యిది



రేక: 0872-5సారాషరత సత: 18-430
పలల్లవ:  వవకితచకొనవయాత వతతవతతలగల

 కవగటూడినగటట్టిది గరావ్వెనకా
చ. 1:     చెలి బొమత్మిల జతకెన సితగారాన కితతేకాక

  చలముల నీతోడ సాదితచటకా
  మొలచినచిరనవువ్వె మురిపేన కితతేకాక

  సొలసిన కోపము చటూపటకా
చ. 2:   అతగననివవ్వెరగల అణనఁకవ కితతేకాక

  పతగితచి నీతో సరిపతతమునకా
  ముతగినిటటూట్టిరప్పుల మోహమున కితతేకాక

   వతగెముల నీమెపై భావతచి సదితచటకా
చ. 3:   వనితచెనకలలల్ల వలపతచటకనఁ గాక

  కినిసి నినిన్నతతలోనే గెలచటకా
    యనస నీకె శ్రీవతకటేశ నీచనవ కాక

 అనునఁగరతుల నినన్నలయతచటకా



రేక: 0872-6శతకరాభరణత సత: 18-431
పలల్లవ:    ఔనె భాగతవతతురాల వనిన్నటా నీవు

   దననే తలనఁపలల్ల నఁ దలిస మాక
చ. 1:    చనవుల నెరపేవు సలిగెల మెరసేవు

  గొనకొని పతతోడ కొలవులోనె
   ననుపల సేసేవు నవువ్వెల నవవ్వెవు

    ఘనమెపైన నీ యమెత్మిల కతటమే నేము
చ. 2:    పలమార మురిసేవు పతతముల చటూపేవు

   సొలిసి యాతనఁడు మోము చటూడనఁగానే
   కళల వఱఱ్ఱైవనఁగేవు కనుసనన్నల సేసేవు

   చెలియ నినిన్నటట్టి సతతసితచితమే నేము
చ. 3:    చటట్టిమవపై కలసేవు సుదుద లలల్ల నఁ జెపేప్పువు

  గటట్టిగా శ్రీ వతకటేశకానఁగిటనే
   మెటేట్టివు పాదముల మేనరికమే పతచేవు
   గటట్టి న ననిన్నతనఁడేల కోరితమే నేము



రేక: 0873-1వరాళ సత: 18-432
పలల్లవ:  ఆలిమగనిసతదికి నడడమునన్నదా

    మేలములడనఁ గదవ మేక లేనఁ టకి
చ. 1:   తలవతచకొననేల దతడనే కూచనన్నవానఁడు

  చెలవునినఁ జూడనఁగదే సిగద్గీలేనఁటకి
   వలవనిమోనమేల వచచ్చె తా వడుకపడి

   పలకనఁ గదవ వటట్టి పతతమేనఁటకి
చ. 2:     సనన్నలనఁ జాయలనేల సమత్మితతచి వునన్నవానఁ డు

   వనన్నవతచనఁ గదవ నివవ్వెర గేనఁటకి
   యనిన్నక లితతేనేల యితటలోనికినఁ బలిచి
    చనున్నల నొ తత్తినఁగదవ జాగ లేనఁటకి

చ. 3:   వరయనఁగ నినఁకనేలే వడివటట్టి కనన్నవానఁడు
  గొరబుగా నవవ్వెనఁగదే కొసరేనఁటకి

     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
   సరిమో వయతనఁ గదవ సాములేనఁటకి



రేక: 0873-2కనన్నడగళ సత: 18-433
పలల్లవ:   వగిరితచ నాకేల వసరనేల

    చేగదేర మొకక్కనఁగా నీచి తత్తిము నాబాగతము
చ. 1:      నినున్ననఁ జూచి చటూచి నేను నేరము లతచనేర

  సనన్నలనే చలముల సాదితచనేర
   కినెన్నరమటచ నినున్న గిలిగితచి పాడిపాడి

   వనన్నపము సేసుకోనఁగా వసనఁ గరణతచేవు
చ. 2:     తఱివుల పటట్టి పటట్టి తమ నలయితచనోప

 గఱిలేనిమాటలకనఁ గొసరనోప
     అఱిముఱి నీపపై వల పాకలలో వానఁసి వానఁసి

   యఱకసేసి యతపనఁగా నిటట్టి ననేన్నలేవు
చ. 3:     పొలసి పొలసి సారె బొమత్మిల జతకితచనఁజాల

   బలిమ సేసి నినున్ననఁ బతగితచనఁజాల
     యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇద నీకానఁగిటనఁ గటూడి

   నిలచనన్నదాన నినఁక నీవ మెచేచ్చెవు



రేక: 0873-3దేశక సత: 18-434
పలల్లవ:     చేరి నీమొగము చటూచి సిగద్గీయత నాక

  తారకాణలయ అనీన్ననఁ దలనఁచకోరా
చ. 1:    నెలనఁతను లలితచేవు నెరలచికక్క దసేవు

   వలపల రేనఁచేవు వదదనఁ గటూచతడి
   పలిచినానఁ బలకవు పకక్కటలల్ల నఁ బరాకతో
  చెలలలల్ల నవవ్వెర చితత్తిగితచరాదా

చ. 2:    పూవులదతడ వసేవు పొతచి వడివటేట్టివు
   వావుల చెపప్పుచటూపేవు వదదనఁ గటూచతడి

   చేవటట్టితీసినా రావు చెతతనే నివవ్వెరగతది
   దేవుళల్ల నినున్న నవవ్వెర తలసుకోరాదా

చ. 3:    కనున్నలనే సొలసేవు కానఁగిలితచి కూడేవు
   వనెన్నలమోవ యిచేచ్చెవు వదదనఁ గటూచతడి

    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలిత వాకెను ననున్న
   కనెన్నల నినున్న నవవ్వెర కనుకొనఁనరాదా



రేక: 0873-4సాళతగనాట సత: 18-435
పలల్లవ:    తోడనఁ బెతడిల్లయాడవదాద దోమట దొడుకవదాద

    జోడు గటూడి వుతడవదాద సుదుద లేమ చెపేప్పువ
చ. 1:    సతతమాట లడేవు సణనఁగల రాలిచేవు

   యతత లేదు నీపగట యేమచెపేప్పుదే
    పతతాలడేవు వభునఁడు బతత్తి నాపపైనఁ జేసనతటా

 నితతగలదానవు నానఁడేడనుతటవ
చ. 2:    సనన్నలనే సొలసేవు చలముల మెరసేవు

   ఇనిన్నటా నీదొరతన మేమ చెపేప్పుదే
   కనున్నలనే జతకితచేవు కాతతునఁడు నావానఁడతటా

 యనిన్నకగలదానవు యేమరనఁదగనా
చ. 3:     సతదడి శ్రీవతకటేశ సారె సారెనఁ గటూడేవు

  ఇతదరిలో నీనేరప్పు లేమచెపేప్పుదే
   మతదలితచేవు యతనఁడు మచిచ్చెక ననేన్నలనతటా

   పొతదపైనదాన వటట్టి బుదిద చెపప్పువలదా



రేక: 0873-5బౌళ సత: 18-436
పలల్లవ:   పాడరే సబనాల పడనఁతులల

   వడుక లిదదరికిని వలసనఁ జూడరే
చ. 1:    కొతడలే పీనఁటలగానఁ గటూచనాన్న రెదురబడి-

  నతడనఁనే నారసితహునఁడు నాదిలక్ష్మియు
   వతడినఁబెపైనఁడి నితడుకొనన్న వదాదిద్రి గరడాదుగ ల

  పతడిలడే రిదదరను పగయములనఁజూడరే
చ. 2:    భవనాశిజలములనఁ బాయక తోడ నీళల్ల డి-

   రివల నవలనఁ దాము యేటదరల
    జవళ మతచివవుల సరి సేసల వటట్టి చ
   తవలి సుముహురాత్తి ననఁ దపప్పుక చటూచేర

చ. 3:   పొతదుగనఁ గనకావత భోగావతనదుల
 సతదడివసతతముగానఁ జలల్ల లడుచ

    అతదమెపై శ్రీ వతకటాదిద్రి నహోబలన నొకనఁ
   చతదముననఁ గటూడి కూడి సరసములడేర



రేక: 0873-6ఆహిరి సత: 18-437
పలల్లవ:   మఱనఁగలేనఁట కితతట మనిన్ననఁచవయాత

 చిఱతనీసేసల చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    మచచ్చెవసి మాటలడి మగవను వలపతచి

   రచచ్చెలనఁ బెటట్టిత వతక రావయాత
   యిచచ్చెకములే సేసి యవగా మోవ యోసనఁగి

   లచచ్చెనల నితచిత వలల్లవార నెరినఁగిరి
చ. 2:     నయగారాలలల్ల నఁ జూప నతటన నవువ్వెల నవవ్వె

  దయతోనఁ బెతడాల్ల డితవ తలనఁచవయాత
   పగయముల పచరితచి బగవునఁజనున్నల ముటట్టి

   కిగయల మరిప సిగద్గీ బయలసేసితవ
చ. 3:     చటూపలనే యాసరేనఁచి సొముత్మిల మేననఁ బెటట్టి

  తీపలనే కూడితవ తలియవయాత
     యేపన శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా నేరప్పురినఁ జేసి
   చేపటట్టిత వతదుక నీచెలల మెచేచ్చెర



రేక: 0874-1శదదవతసతతత సత: 18-438
పలల్లవ:   ఆయనాయనఁ దనిసిత మనిన్నటాను

   యయడ నీవోజల యఱనఁగమా తొలిల్ల
చ. 1:     యనిన్నసుదుద ల చెపేప్పువు ఇచచ్చెక మెతత సేసేవు

   వునన్నత నితదానఁకా నెతదోవుతడి వచిచ్చె
   సనన్నలేల చటూపేవు సరస మేమాడేవు
   యినేన్నసి నీవసాల యరనఁగమా నేము

చ. 2:      నవువ్వె లతదానఁకా నవవ్వెవు నయ మెటట్టి గరిసేవు
  యవవ్వెరెవవ్వెరికో కానఁగిలిచిచ్చె వచిచ్చె

     పవువ్వె లకక్కడి వచేచ్చెవు పూసేవు గతద మపప్పుటనఁ
   నివవ్వెల నీమతకము లఱనఁగమా నేము

చ. 3:    కచము లేలతటేవు గోరెతత దసేవు
   పచరితచే వవవ్వెతతోనో పలికి వచిచ్చె

    రచలగానఁ గటూడితవ రొకక్కము శ్రీ వతకటేశ
   ఇచట నీవనోదాల యఱనఁగమా నేము



రేక: 0874-2దేశక సత: 18-439
పలల్లవ:    నెటట్టి కొని మనిన్నతచేది నీచేత దితతేకాక

   బటట్టిబయ లీనఁదితచనఁగా భద్రిమసే దేమరదు
చ. 1:     వలలేనిమాటల వవల నీ వాడనఁ గాను

  వలవకతదురా యటట్టివనితలపై నా
   యలమనఁ జకక్కనఁదనాల యదుటనే చటూపనఁగాను

   బలిమ జవవ్వెనులలల్ల భద్రిమసే దేమరదు
చ. 2:     పరిగొని నీ వపొదుద పొరగన నుతడనఁగాను

  మరగకతదురా గొలల్లమతకలపై నా
  ఇరవపైనచటట్టిమవు ఇకక్కవల ముటట్టిగాను

  పరిపరివధముల భద్రిమసే దేమరదు
చ. 3:    కడు నీవు బుజజగితచి కాగిలితచకొననఁగాను

  అడరి చొకక్కకతదురా అచచ్చెరవపైనా
    నడుచ శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి కూడితవ

    బడి నినున్ననఁ జూచేవార భద్రిమసే దేమరదు



రేక: 0874-3లలిత సత: 18-440
పలల్లవ:    నీత వచారితచకోవ నీలో నీవ

   కాతరితచి దటూరదురా కలికిరో నీవు
చ. 1:    సారె బతసముకాన సతులతో నవవ్వెనఁగాను

  వరకే వతడుదురా వదిదవారెలల్ల
    కోరి నీ వతదుకనఁగాను కొడిమెల గటేట్టివు

  ఆరజకతపైవుగదే అతగనరో నీవు
చ. 2:   గదదమనఁదనుతడాతడు కపప్పురము లియతనఁగాను

  గదిదతచి వలల్లమతదురా కామనులలల్ల
   వదదనుతడి ఇతదుకనఁగా వావు లేరపరచేవు

  సుదుద లకతత్తివుగదే సుదతరో నీవు
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశనఁడు మెచిచ్చె చేరి కానఁగిలితచనఁ గాను

  దేవుళళ్ళనఁ గామతదురా పొతదినవారెలల్ల
     నీవునఁ గటూడి యితదుకనఁ గా నితడునఁజటాట్టి లనఁ జేసేవు

  వోవలకతపైవుగదే వువదరో నీవు



రేక: 0874-4నారాయణ సత: 18-441
పలల్లవ:     ఇరగపొరగ వతటే నినఁక నేమతదురో కాని

   సరి నటూడిగపవార శిరసుల వతచిరి
చ. 1:     నిలచతడి మోవ యిచిచ్చె నెలనఁతనునఁ గానఁగిలితచి

  అలరితచేవు రతుల నతదగానఁడవపై
     చెలల మ మత్మిట చటూచి సిగద్గీలవడుచ లోలో

 తలినఁగనున్నలతోడుత తరవసుకొనిరి
చ. 2:    తొడలపపై నెకిక్కతచక తొయతలితో దోమటల్ల

  దొడికేవు కూటములనఁ దోడుతోడనె
   బడిననున్న పేరటాతడుల్ల భావములలల్ల నఁ దలిసి

   తడనఁబాటతో నవువ్వె దానఁచి గకక్కకొనిరి
చ. 3:     వతత్తిగిలి పవవ్వెళతచి వువదనఁ బెపైపపైనఁ గలసి

 పొతాత్తి రగితచితని బువవ్వెముగాను
    ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ యరినఁగి ననున్న గటూడనఁగా

   సతుత్తి గా సవతులలల్ల సనన్నల గావతచిరి



రేక: 0874-5దేసాళత సత: 18-442
పలల్లవ:     వడుకయత నాక నేనఁడు వరవ మకేనఁటకి

   కూడుక వుతడనఁగరాదా గటట్టి దలిసేను
చ. 1:    అదదమరేతరి నీవు ఆపతో మాటలడనఁగా

   వదిదకి నే వచిచ్చెతేనే వరకతటరి
    వదదనేనా నే మముత్మి వలపగలతత మలో
    సుదుద ల చెపప్పుకోరాదా సొరిది నే వనేను

చ. 2:      అతకెలగా సనన్నల మరటట్టి సేసుకోనఁగా నే మ-
   వతక చటూచితే తల వతచకొతటరి

   కొతకనేల నాయడక కోరినటట్టిలల్ల మక
    పొతకము లతచకోరాదా పొసనఁగ నే మెచేచ్చెను

చ. 3:    కతదువ మరిదదరను కానఁగిటలో నవువ్వెకోనఁగా
   సతదడిలో నే మొకిక్కతే జటట్టిగొతటరి
  అతదుకేమ శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ

    పతదేల వసుకోరాదా బలిమ నే చటూచేను



రేక: 0874-6పాడి సత: 18-443
పలల్లవ:    నే నేమతదునోయతటా నీ వనుమానితచనేల

    పూని అపప్పుణ ఇచేచ్చెను పొతదవయత సతని
చ. 1:     సరి పరపపపై నుతడి సత తరవసుక

   పరరేనఁచ వలపల బెటట్టి మాటాడి
    యిరవద నీక దతడ కిటట్టి వచేచ్చెయవయత

   పరగనఁ బాశతడితేను పటట్టిలేవు మనసు
చ. 2:   పకిక్కటవడెముతోనే పొలనఁత మలగపొతత

  కికిక్కరితచనఁ దమకము కేరినవువ్వెతా
   అకక్కరగలవు నీవు అటట్టి కానఁగిలితచవయత

    అకక్కన నిడుకో కిట ఆనఁపలేవు వయసు
చ. 3:     పచచ్చెడములోను చొచిచ్చె భామ కచముల నొతత్తి

   యిచచ్చెకపసనన్న సేసి యనస లోలో
     కచిచ్చె శ్రీ వతకటేశ కూడిత వటట్టి ననున్న

   వచచ్చెనవడి గాకతటే వడువలే వాసను



రేక: 0875-1నానాగవరాళ సత: 18-444
పలల్లవ:     కతటమ నీగణమెలల్ల కనున్నల తుదల నేనఁడు

  గొతటరిచేనఁతలలల్ల ను కమత్మిరితచే వపడు
చ. 1:   సాదితచేవానివలనే సతమోము చటూచేవు

  తోదోపలడి యటేట్టి కతదువలతటేవు
  సదితచేబాగననే చొచేచ్చె వకతానక

   పాదుగా నెనిన్నమాయల పచరితచే వపడు
చ. 2:    సొరినఁ దిటేట్టివానివల పొలనఁతతో మాటాడేవు

 వరటచటూపేయటట్టి వడివటేట్టివు
    సొరిది గదిదతచేరీత సొముత్మిల గొని వసేవు
   గరిమ నెనిన్నసటల కలిప్పుతచే వపడు

చ. 3:   మెచేచ్చెటవానివలనే మెలనఁతనఁ గానఁగినఁలితచేవు
  లచచ్చెనల నితచేయటేట్టి లలితచేవు

    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   యిచచ్చెకపబయకారా లనిన్న సేసే వపడు



రేక: 0875-2ఆహిరి సత: 18-445
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు భేదము లేదు ఇదదరికిని

   చపప్పుడు సేయకతడితే చనవచచ్చె నతనఁడు
చ. 1:   పలచెపైనవానికినఁ బద్రియముల చెపప్పుతేను

  కలచపడునఁ గాక సతగతరనఁగనా
   తలనఁచకొనీనఁ దానే తరి నాకిచిచ్చెనబాస

   మలసి వరకతడితే మతకదేరీ నతనఁడు
చ. 2:   గడుసపైనవానికినఁ గానుక లిచిచ్చెతేను

  బెడసరమే కాక వడనఁబడనా
   తడవనఁ గాక తానే తగిననాసేవల

  బడివాయకతడితేను పతతమచచ్చె నతనఁడు
చ. 3:   నాలియపైనవానికి నవువ్వెల నవవ్వెతేను

  పేలరితనమే కాక పతపరనఁగనా
    వళరినఁగి తా ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడిట గటూడె

   తాలిమతో నుతడితేను దయనఁజూచ నతనఁడు



రేక: 0875-3దేసాళత సత: 18-446
పలల్లవ:     ఏల ననొన్నడనఁబరచే వట నినున్ననఁ గాదనేనా

 మేలమెరినఁగినవారి మెపప్పుతచరాదా
చ. 1:     జాడల నాతో నీవు సమత్మితతచనఁ జెపేప్పువు

   ఆడరాదా తగవు నీ వాపతోను
    వడుక కానఁడవు నీవు వలనఁదు లొదదనునాన్నర

 పాడిపతతములలల్ల నఁ బచరితచరాదా
చ. 2:     గటట్టి న ననెన్నతత వనఁడుకొనేవు సారె సారెక

  అటట్టి పననఁగరాదా ఆపతోను
   చటట్టిరికము నేరత్తి వు చటూచే రటూడిగపవార

 నెటట్టి కొనన్నసతతోసాల నెరపనఁగరాదా
చ. 3:    పోదిసేసి ననున్న నెతతపొదిగే వతదుకనఁగాను

  ఆదరితచి కూడరాదా ఆపతోను
    యదస శ్రీవతకటేశ యేలిత వాపను ననున్న
  పాదుగా సవతులలోనఁ బాలితచరాదా



రేక: 0875-4శ్రీరాగత సత: 18-447
పలల్లవ:   సతగడికి రానఁగదవ సరిచటూచేను

   యితగిత మెరనఁగకొతటే నిదదరికినఁ గటూడెను
చ. 1:    తుతమదల వాబ్రాయనఁబోతే తొయతలి నీతురమాయ

   నెమత్మినఁ జతదుర వానఁసితే నీమోమాయనే
    వుమత్మిడి సతపతగ వాబ్రాయ నునన్నత నాసికమాయ

  కమత్మినఁగలవల వాబ్రాయనఁ గనున్నలయను
చ. 2:     గకక్కన శతఖము వాబ్రాయనఁ గనెన్నరో నీగళమాయ

  జకక్కవల వాబ్రాయనఁగా నీచనున్నలయను
   అకక్కరనఁ దామరల వాబ్రాయనఁగ నీకరములయ

   నికిక్క సితహము వాబ్రాయనఁగా నీనడుమాయను
చ. 3:    పలిసము వాబ్రాయనఁగాను పొలనఁత నీపరనఁదాయ

   తలియ నరనఁటల వాబ్రాసితేనఁ దొడలయ
  కలసితవ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడనునఁ దాను

  బలచిగరల వాబ్రాయనఁ బాదాలయను



రేక: 0875-5పాడి సత: 18-448
పలల్లవ:   ఒదిదకతోనఁ గటూడిమాడి వుతడరాదా

    సుదుద లేమ చెపేప్పువ సులభాన నీవు
చ. 1:    ఇపప్పుడే యవవ్వెతతోనో యవభునఁడు నవవ్వెనతటా

 చెపప్పుడుమాటలకేల చెవయొగేద్గీవ
   కొపప్పు జారివునన్నదతటా కొతగ పసపాయనతటా

   చొపప్పులేల యేతేత్తివ సొలయుచ నీవు
చ. 2:   కోడెవనితలతోడ గటట్టి ననఁ బెననఁగెనతటా

  వడుకచేనఁతల కేల వరగతదేవ
   వాడినది మోవయతటా వడిసనఁ జెమటతటా

   ఆడిక లేలడేవ అతదరిలో నీవు
చ. 3:      కనెన్న పతడిల్ల కూతుర కెపై దతడ వటట్టినతటా

   సనన్నల రతుల కేల సాదితచేవ
    ఇనిన్నటా శ్రీ వతకటశనఁ డేలనతటా మెచెచ్చెనతటా

    నినున్న నేల పొగడేవ నెటట్టి కొని నీవు



రేక: 0875-6వరాళ సత: 18-449
పలల్లవ:   కొనియాడేమే నినున్న కొతత్తిలగాను

   చనవరి వపైనతదుక సరివచెచ్చె నిపడు
చ. 1:   ఇపప్పుడేమాయనే ఇదిగో ఆతనఁడునాన్నడు

  చిపప్పుల నీపతతము చెలిల్లతచకోవ
   చెపప్పుకొన నేనఁటకే చెలరేనఁగి నీయమెత్మిల

   తపప్పుక చటూచినతదే తారకాణ గతటమే
చ. 2:   కాదనేనటవ కదిసను రమణునఁడు

  పాదుగా నీయిచచ్చెలను బాసగొనవ
   తోదోప లేనఁటకే తొకిక్కతవ పాదము

  ఆదరితచినపప్పుడే ఆయాల గరనఁగెనే
చ. 3:  చెలల్లదటవ నీవుచేసినచేనఁతలలల్ల

   యిలిల్లద శ్రీవతకటేశ నిటట్టి కూడవ
    పలల్లదాలేనఁటకే ననున్న బెపైకొని యతనఁడె కూడె

   వలల్లనే నే నవవ్వెతేనే వడనఁబాటలయనే



రేక: 0876-1మతగళకౌశిక సత: 18-450
పలల్లవ:    భామల చయాతటాల నీభాగత మాయను

    యేమరక నీమే లొక టనుమడి సేసను
చ. 1:   ఇదదరసవతులను యదిరితచి పననఁగనఁగా

   వదదని నడుము చొచిచ్చె వారితచితవ
  కొదిదతో నాలగచనుగబబ్బుల నీమేనను

    చదిదకి వనఁడికి నొతత్తి సమరత సేసను
చ. 2:    చెల లొకరొకరిపపై చేతుల చానఁచకోనఁగా

  తొలనఁగకడడమెపై మానప్పు దొరకొతటవ
    కెలనఁకల నెదురగానఁగిళల్ల నీ మెడనఁ దగిలి

  వలలేనివలపల వడుకల సేసను
చ. 3:     కనున్నల నీకె నాకె కడుజతకితచి చటూడనఁగా

   కనెన్నలక గరెపై నిలిచ్చె కలసితవ
     ననేన్నలి శ్రీ వతకటేశ నడుచ నీ వుతడనఁగాను

    అనిన్నటానఁ గలవ్వెలపై నినున్న నవ పూజసేసను



రేక: 0876-2హితదోళత సత: 18-451
పలల్లవ:     చెలి నినున్న దటూరీని చెపప్పువయత యతగవు

  తలనఁపతచనఁగలనఁ గాక తమరేనఁచవచచ్చెనా
చ. 1:    వలనఁదిమాటల నీక వనన్నవతచనఁగలనఁ గాక

  వలపతచ నావసమా వరసతోను
      చెలనఁగి నీకనఁ బద్రియము చెపప్పునఁగ నేనఁ గలనఁ గాక

  బలిమసేసి నినున్ననఁ బలవనఁగవచచ్చెనా
చ. 2:      కాతత ఇచెచ్చెనని నీక గాను కియతనఁగలనఁ గాక

  వతతులక మెడనఁగటట్టివచచ్చెనా నినున్న
    మతతనాన నీకెనఁ దచిచ్చె మాటాడితచనఁగలనఁ గాక
   వతతలగా నినున్న వతటవతటనఁ దిపప్పువచచ్చెనా

చ. 3:     తరణకి నీకనఁ దర తగ వయనఁగలనఁగాక
  సరినఁ బెటట్టి కానఁగిలితపతచనఁగవచచ్చెనా

    గొరబెపై శ్రీవతకటేశ కూడిత వటట్టి యకెను
  యిరవపై మెచచ్చెనఁగలనఁగా కెదురాడవచచ్చెనా



రేక: 0876-3లలిత సత: 18-452
పలల్లవ:   కానవచచ్చె మవోపకల మాకెలల్ల

   నాననఁబెటేట్టిర వలప నతటన నితదరను
చ. 1:   వళజొతుత్తి మాటల వకరొక రాడుకొని

  జలజాక్షుల నీపపై వసతతమాడేర
   పలమార నతదరను బాసల చేసుకొని

   సొలసి సొలసి నీతో జూజాలడేర
చ. 2:   సరినుతడి తమలోన సనన్నలసేసుకొని

  మొరయుచ నీతో సాములసేసేర
   తొరలితప మాటల తొలతే పదరకొని

 వరసవతతులక రవవ్వెలసేసేర
చ. 3:   ముసిముసినగవులతో మొగముల చటూచకొని

   అసము డితచక కూడి ఆయాలతటేర
    యసగి శ్రీ వతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ
    పొసనఁగ నతదర నీకనఁ బొతదుల చటూపేర



రేక: 0876-4బౌళ సత: 18-453
పలల్లవ:   తమకితచి నినేన్నమెపైనానఁ దడవతనా

   అమరితచకొని నీవ ఆడుకొనేవు గాక
చ. 1:   పొగడిననోరనే పూనఁచిపటట్టి నేనినఁక

   యగసకేక్క లడేనా ఇపప్పుడే నినున్న
   వగటనఁజేనఁతల సేసి వచారితచకొని నీవ

  పగటన వతగేలగా భావతచేవుగాక
చ. 2:     సేవ సేసినచేతనే చెలరేనఁగి నే నేనఁడు

    లవు చటూప పననఁగేనా లలి నీతోను
    కావరితచి యాడోవారి కానఁగిట నలసి వచిచ్చె
  వోవరిలో నీచొపప్పులే వహితచేవుగాక

చ. 3:    సమత్మితతచి కూడిన నాచనున్నలనే వతత్తివతత్తి
    నెమత్మిది నీక దానఁచేనా నేరప నేను
    వుమత్మిడి శ్రీ వతకటేశ వరనఁబొతుత్తి ల వానఁడవపై

  కమత్మిరితపటాసలను కొసరేవు గాక



రేక: 0876-5ధనాన్నసి సత: 18-454
పలల్లవ:    రమణునఁడ చితత్తిగితచ రతకెకెక్క నీదేవుల

  సముకప మాటల సమత్మిదములయను
చ. 1:    అదే నీచకక్కనఁదనాన కదదము చటూపనటట్టి

   పొదిగొని మెరసని పొలనఁత మోము
    కదిసి నీలల బతత కానుకగానఁ బటట్టినటట్టి

   యదుట నీకెతురము యకక్కడెపై కానిప్పుతచెను
చ. 2:     బడి నీ సితగారానక పపైనఁడికతడ లతత్తినటట్టి

   కడుమతచ నివగో కాతత గబబ్బుల
    వడ నీకోరికల తీవల వారి వుతడినటట్టి

    కడినఁగి యకె చేతుల కనుపటట్టి వునన్నవ
చ. 3:     చటట్టి గా నీవలప రాసులగానఁ బోసిన యటట్టి

   వటట్టి యకె పరనఁదుల వనరినవ
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యకెతో ననిచినటట్టి
   జటట్టిగా నీమెపాదాల జతట చిగరనన్నది



రేక: 0876-6మాళవగళ సత: 18-455
పలల్లవ:     ఎతత మోహితచినానఁడే నే నేమబానఁతే తనక

  మతతనములడని మానఁటకి మానఁటకిని
చ. 1:     బలిమ నాగబబ్బుల పపై బనన్న సరికతఠమాల

   పలమార లకక్కవట ట్టి పయతద దసి
    మెలప తోడ నొసలి మనఁది కసటూత్తిరిబొటట్టి
  కొలనఁదికి దిదద తనకొనగోరను

చ. 2:    చతదపనా కొపప్పులోని సతపతగ పూవుల
    చెతది వాసన చటూచని ముతదల వటట్టి

   ముతదరి నాకచెచ్చెలపపై మొలనటూలి మొగపల
  అతదముల చటూచనఁ దనహసత్తిమునను

చ. 3:    పరగ నాముతజేతుల పగడాల చేనఁకటట్టి
     గొరబెపై వలవ సేస కొతగ పపైనఁ గపప్పు
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డేలి ననున్ననఁ జెలలర
    అరదనఁ దముత్మిల మది యటట్టి నాపకిక్కటను



రేక: 0877-1భపైరవ సత: 18-456
పలల్లవ:   చితత్తిగితచవయాత నీసితగారప దేవులను

   హతత్తి కరణతచ రాదా ఆసపడని
చ. 1:     నితడారానఁ దన మనఁద నీవు బతత్తిగలవని-

  యతడనునన్న చెలితోడ నానతచచ్చెని
    పతడనఁబడి నీవుతడిన పర పది తనదని

    వతడియును తన పను వలనఁ జూపీని
చ. 2:   చనవున నిదదరికి సమదిద్రిషాట్టి యనని

  తనపొరగాప తోడనఁ దలపోసని
   ననిచిన యటట్టి పాబ్రాణనాథడవు నీవని
   వనరనఁ జేకావకల వడినఁబెటట్టి పతపీని

చ. 3:    బెటట్టినీనోరను తన పేర నుడిగేవని
   చటట్టిప వనితతోనఁ బొతచ లలితచని

   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ మగవను
   గటట్టి తోడనఁ దనక నినేన్న గరిసేసని



రేక: 0877-2సాళతగనాట సత: 18-457
పలల్లవ:    ఎతదర చెపప్పునా వన వమచెపేప్పుది

   యితద తగవు దేరె నేమచెపేప్పుదే
చ. 1:    వతతువరసల గాక వదదనఁ గాచకతదానవు

  యతతలేదు నీయాసద యేమచెపేప్పుదే
  మతతనములడితవ మరి మాటలడేవు

   యితత గదాద యేనఁకట యేమచెపేప్పుదే
చ. 2:    వుమత్మిడినఁ బెతడాల్ల డియును వడివటట్టి తీసేవు

  యమెత్మిల చటూపవలనా యేమచెపేప్పుదే
   నమత్మికల గెపైకొతటవ నవువ్వెతానే కొసరేవు
   యిముత్మిల నీడేరెనఁ బతత మేమచెపేప్పుదే

చ. 3:    పటట్టిపదేవవపై యుతడనఁ బలమారనఁ దనియవు
   యిటట్టి పతచేవు మేల యేమచెపేప్పుదే

   చటట్టిమెపైనననున్న నేలే నచచ్చెగ శ్రీవతకటేశనఁడు
  యిటట్టి నీనామతచితన మేమచెపేప్పుదే



రేక: 0877-3సితధురామకిగయ సత: 18-458
పలల్లవ:     మెచేచ్చెరయత నాయకనఁడ మెలనఁత లీవళ నిను

   నిచచ్చెలను వలవనఁగ నీవ నేరత్తి వయాత
చ. 1:  యిటట్టి తడవలదా యితతమనఁదిమోహము

  వటట్టి గా నాకమడిచి యొనఁసగితవ
   చటట్టిమవపై నతదుక సుదుద లినిన్న చెపప్పువదాద

   గటట్టి సేయ కితత నితడునఁ గొలవులోను
చ. 2:   ననుపతత గావలదా నలినాకతోడుత

  యనయుచనఁ దోడమనఁద నిడుకొతటవ
 చనవచిచ్చెనయతదుక సరసమతతాడవదాద

 పనిపడి యటూకెయడుభామలముతదరను
చ. 3:   యరీత నవవ్వెవలదా యేణకతోడుత

  గారవతచి కానఁగిటనఁ గలసితవ
    ఆరయ శ్రీ వతకటేశ అతదమట చటూపవదాద
   సారెక మోవచిచ్చెత వచచ్చెటనఁ బానుప్పుమనఁదను



రేక: 0877-4తలనఁగనఁగాతబోది సత: 18-459
పలల్లవ:     నావలల్లనఁ గడమ లేదు నమత్మిత నినున్న

   కెపైవసమెపై యచెలినినఁ గరణతచ మపడు
చ. 1:    అలివణ నినున్ననఁ బాసి అలసిన అలయిక

   తలిప చెపప్పుతనఁ జమత్మి తలల్లమగాను
   చెలరేనఁగి మర తొలిల్ల సేసుకొనన్నబాసల

   తలనఁపతచితనఁ జమత్మి నేను తారకాణగాను
చ. 2:    యేపన వరహవళ నితతపానుప్పుపపై చిగర

   చటూపతనఁ జమత్మి నేను సటూడిదగాను
   తీపలనీమోవ యిచిచ్చె తేకవ మనిన్నతచమని

   చేపటట్టి మొకిక్కతనఁ జమత్మి సలవుగాను
చ. 3:     పోడిమ నిదదరికిని పొతదు సేసి కూడితచి

   వనఁడుకొతటనఁ జమత్మి నినున్న వడుకగాను
     నేనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁడ నీవ దయనఁ గాచితవ

   పేనఁడితనఁ జమత్మి వలప పకక్కవగాను



రేక: 0877-5శతకరాభరణత సత: 18-460
పలల్లవ:   లసాత్సయనఁగా నేనఁడు నీలకక్కలేనిసరసాల

   అసాత్సరముగా వలప లరడినఁ బేటేట్టివు
చ. 1:     నమత్మికిచిచ్చె తచిచ్చె నేనఁడు నలినాకనఁ బెతడాల్ల డి

  వుమత్మిడి జూజాలడేవు వరిలోనెలల్ల
   సమత్మితగానఁ జనున్నలతట జవవ్వెనము పడరేనఁచి

  పమత్మి పరాకసేసుక పాటలవాడేవు
చ. 2:     ఆసలలల్ల నఁ బెటట్టి పటట్టి ఆయముల గరనఁగితచి

   తోసిపార గఱ ఱ్ఱైల వదులనఁ దోలేవు
   బాససేసి యేకతాన పలరతులలల్ల నేరిప్పు
   వసాలక సాముల వమారనఁ జేసేవు

చ. 3:   తేటమాటలడి మోవతేనియ చవమరప
  పాటతచి పానుపమనఁదనఁ బవళతచేవు
     గానఁటాన శ్రీ వతకటేశ కలికి నేలిత వటట్టి

  నాటకపసిగద్గీలను నవువ్వెల నవవ్వెవు



రేక: 0877-6నాదరామకిగయ సత: 18-461
పలల్లవ:    వోజక వచిచ్చెనవాని నొడికాననఁ గటూడరాదా

   సాజము దలసుకోవ చలపటట్టినేనఁ టకి
చ. 1:    కలసిమెలసి నీతోనఁ గానఁపరము సేసేవాని

  తొలతటచేనఁత లతచి దటూరనేనఁటకి
    చెలరేనఁగి నీక నిటట్టి చెపప్పునటట్టి సేసేవాని
  బలిమని చొపప్పులతత్తి పతత్తిసేయనేనఁటకి

చ. 2:    నవువ్వెతానఁ దగడుతాను ననుపపై వుతడెడివాని
  వువవ్వెళటూరల్ల మరాత్మిలతత్తి వరయనేలే

   చివవ్వెన నిచచ్చెకములే సేసుక నడచేవాని
   రవవ్వెగా సిగద్గీవరచి రచచ్చె వయనేనఁటకె

చ. 3:    కనున్నసనన్నలనే నినున్ననఁ గానఁగిట నేలినవాని
  పనన్ననానఁటసుదుద లవ పేరకోనేలే

     యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశనఁ డతనఁడే మనిన్నతచె నేనఁడు
    కినెన్నర మనఁట గోర గిలిగితచ నేనఁటకే



రేక: 0878-1  పడ పతజరము సత: 18-462
పలల్లవ:    కనున్నవనన్నకొతత్తి గాదు కలికితన మకెది

  మనన్ననలలల్ల నిచిచ్చె మతదలితచవయాత
చ. 1:      నాననఁ బెటట్టి సలవుల నవువ్వె నాముతదరనఁ బోసి

  కానుకల వట ట్టినఁ గనకపగబబ్బుల
   సాననఁ బటట్టినచటూపల జాజరలడని నీపపై

 పూనిననీయితతనేరపల చటూడవయాత
చ. 2:      వడినఁ గటట్టి కొని సిగద్గీ లటూరక నీపపైనఁ జలిల్ల

  ముడుపల గటట్టిచచ్చెని ముదుద మాటల
  కడలేనిమురిపేల కతదువముగద్గీల వట ట్టి

  తడయక యకెజాణతన మెతచవయాత
చ. 3:     గాడినఁ గటట్టి మోము చతదద్రికళలలల్ల నఁ దోడుచటూప

 సటూడిదవట ట్టినఁ దనసొతపరతుల
     యడుగా శ్రీ వతకటేశ యవస వనిన్నటా నినున్న

 వడుకచటట్టిరికము వలయితచవయాత



రేక: 0878-2బలహతస సత: 18-463
పలల్లవ:    బలిమ సేయక మనఁక పచిచ్చెదేరీని

   తలకితచి చటూచితే నే దకొనేనా
చ. 1:    కడునఁ బెననఁగక మేనిగతదపబేతటల్ల రాలీ

   వడివటట్టి తయతక నవువ్వెల వచచ్చెని
   పడికిటతలనఁ బాల పతడిల్లకూనఁతురను నేను

   యడయక నీ వటట్టి నాన్న యగద్గీలతచేనా
చ. 2:     బెటట్టిమాట లడక పదవ కెతపల రేనఁగీ

   మటట్టి మరి చటూడక మరత్మిము లతటని
  పటట్టిపదేవులనెపైన పాయరానిసత నేను

  చటట్టిము వతదరికెపైనా సటూడువటేట్టినా
చ. 3:     పతదముల వయక పపైపపై సతదు లదరీ

    సతదు లతత దటూర కలసత లబీబ్బుని
    కతదుల శ్రీ వతకటేశ కలసినసత నేను

   వతదు లతదు చేకొనినా వతగెములడేనా



రేక: 0878-3సామతతత సత: 18-464
పలల్లవ:    ఏనఁటకినఁ జితతతచేవు యఱనఁగవా నామనసు

   చటకిమాటకి లోలో సిగద్గీల నాసాజము
చ. 1:   మొగమోటగలదాన ముతదుముతదే దటూరనేర

 నగతానుతడేదిది నాసాజము
   తగవు దపప్పునిదాన తబబ్బుబుబ్బులక నోపను
    అగపడి మెచచ్చె మెచేచ్చె దదియు నాపాజము

చ. 2:  వనయముగలదాన వతగెములడనఁగనేర
  ననిచి మాటలడేది నాసాజము

    మనసు నమత్మినదాన మరత్మిము లతత్తినఁగ నోప
  చనవుల మెరసేది చకక్కనినాసాజము

చ. 3:   కడు బతత్తిగలదాన కానఁతాళతచకొననేర
  నడుమనఁ గానఁగిలితచేది నాసాజము

    అడరి ననేన్నలితవ అతతలో శ్రీ వతకటేశ
   యడసి పాయనఁగనోప యిదే నాసాజము



రేక: 0878-4నాట సత: 18-465
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర నినేన్నమనేర ఇతత దొడడవానఁడవు

  చివవ్వెన నాపచే సేవచేయితచకోరాదా
చ. 1:    జూటరితనము నేరచ్చె సుదుద ల చెపప్పునఁగనేరచ్చె

   కూటమకి నాప నినున్ననఁ గొసరనేరచ్చె
   యేనఁటకి బానఁత నేను ఇచచ్చెకమాడేదానను
    చోటచిచ్చె యాప నొదదనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి కోరాదా

చ. 2:    సరసమాడనఁగనోప సనన్నల సేయనఁగ నోప
   ఇరవుగా నాప యలయితచనఁగ నోప
   వరయ నితదేమునన్నది వడిగపదాన నేను
  తరవసి నీసటూటకి తదుద కొనరాదా

చ. 3:    వలపతచ తానెరనఁగ వాడికలలల్ల నెరనఁగ
    కలసి నినాన్న ప పొసనఁగనఁగ నెరనఁగ

    యలమ ననేన్నలితవ యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ
   కలికి యాపనఁ బెదదరికము సేయరాదా



రేక: 0878-5వరాళ సత: 18-466
పలల్లవ:     ఏల గడితచకొనేవు యేమ నీవు దటూరేవు

   వాలకచటూపల గాక వాతడాల్ల ఇవ
చ. 1:    మతతానాన నేనాడేమాట సహజమే కాక

   అతతలోనే నినున్న వతగెమాడుటా ఇది
    చెతత నాకనున్న బొమత్మిలసితగార మటేట్టి కాక

   పతతాన నినున్న జతకితచేపగటా ఇది
చ. 2:    నటనల నాసలి నవవ్వెజాడే కాక

   సటలక నీతో నెగసకెక్కమా ఇది
   ఘటన నే నిలచతడేకటట్టిడే ఇదికాక

  మటమాయవడాడ రాల మారకొనుటా ఇది
చ. 3:     నెలవపై నాకానఁగిటలో నేరప లివ కాక

  అలయితచేనని పననఁగాడుటా ఇది
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
    కలపకో లిది గాక కడుసాదితపా ఇది



రేక: 0878-6మధతమావత సత: 18-467
పలల్లవ:   ఎటవతటజాణతన మేమ నేరచకొతటవ

    సట లేల సేసేవు చలమా యిది
చ. 1:     నిలచతడి పాదముల నినున్న నితత పననఁచనఁగా

  కలయకానవటేట్టిది గరవ్వెమా నీక
      చెలరేనఁగి గోర నొతత్తి చేరి సనన్న సేయనఁ గాను

   పలజీరల సేసేది పతతమా యిది
చ. 2:     ముపప్పురి నాకమడిచి మోవతేనే లతదియతనఁ గాను

  తపప్పుతచకొనేది దొరతనమా నీక
     కొపప్పువటట్టి తీసి నితడునఁ గొ శ్రోవవ్వెరల ముడువనఁ గా
   వుపప్పుతతచి తటేట్టిది వుదుటా యిది

చ. 3:    వుపరిసురతమున వడిగము సేయనఁ గాను
   వుపమతచి నీవు గటూడేవరపా నీక

      యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యటూచెలి నీక మొకక్కనఁ గా
   నెపముగా దవతచేవు నేరపా యిది



రేక: 0879-1ధనాన్నసి సత: 18-468
పలల్లవ:    కతటమమత్మి యినాన్నళల్లక కతలగా మసుదుద ల

  జతటలపైన ఇటవతటచనవు గలిగెనా
చ. 1:    చేయిమనఁదనఁ జేయివసి చెకక్కనొకేక్కవు వభుని

   చాయల నాతనఁ డితతేసి చనవచెచ్చెనా
   ఆయములతట యాతని నపప్పుట గొరనటూనఁదేవు

  పాయక ఇదదరికిని పాట(త)చటట్టిరికమా
చ. 2:    మతతనాన నాతనిని మాటలోనే తపేప్పువు

  పతతన నీకిటవతటబాస సేసనా
    బతతనే మపపై మర పాదాల చానఁచకొనేర

  సతతతము మ కిటట్టిసతగాతాల
చ. 3:     చేరి శ్రీ వతకటేశవ్వెర చెలరేనఁగి కూడేవు

    నేరప లీతనఁ డినేన్నసి నీక నేరెప్పునా
      యరీతనఁ దా ననున్న నేల ఇతదుకే నీవు మెచేచ్చెవు
   కారణల మక మకనఁ గలిగినవా



రేక: 0879-2నారాయణ సత: 18-469
పలల్లవ:   ఓరపే నేరపతదుర వువదలక

  తారకాణతచేనఁ గాని తడవకరే
చ. 1:   మొగముచటూచినవానఁడు ముచచ్చెటాడక మానీనా

  నగినవానఁ డితదురాక నాలిసేసనా
   మగవలల మనమనసు చటూచ నతనఁడు

   వగటగా మ రితక వతగెములడకరే
చ. 2:    చేసనన్న చేసినవానఁడు చెపప్పుకతడనా పగయము

 ఆసకొనినవానఁడు అదరితచనఁడా
    యసులేలే చెలలల యేనఁటకొ వునాన్ననఁడతనఁ డు

    రాసి కెకిక్కతచి మరినఁక రానఁపల సేయకరే
చ. 3:    చేయిచానఁచినవానఁడు సే చలల్లక లోనఁగీనా

   కాయము ముటట్టినవానఁడు కళ రేచనఁడా
     యయడ శ్రీ వతకటేశనఁ డేలే ననున్న నితతలోనె

   చాయల సనన్నల నితక సాదితచకరే



రేక: 0879-3పాడి సత: 18-470
పలల్లవ:   ఎటవతటమరత్మిములో ఇతతకి నీక

   తటకన నడిగిననఁ దలనఁపేమనఁ జెపప్పుదు
చ. 1:     పొతతనునన్న చేలిమనఁదనఁ బొరలి పొరలి నవవ్వె

   మతతానాన నీవాడినమాటనఁ దలనఁ చి
   దొతతపలకల రేనఁగనఁ దోడతోడ వరగతద

   చెతత నీవు సేసినటట్టిచేసనన్నల దలనఁచి
చ. 2:    సొలసి ముతజేతచిలక్కనఁ జూచి సిగద్గీవడ

  బలిమ నీవచిచ్చెనబాసల దలనఁచి
   నిలవలల్ల నఁ జెమరితచ నిటటూట్టిరప్పు నిగడితచ

  మలసి మనిన్నతచినమనన్ననల దలనఁచి
చ. 3:    కమత్మివరిపానుప్పుపపై కరనఁగి కరనఁగి చొకీక్క

  చిముత్మిల నీవుసేసినచేనఁతనఁ దలనఁచి
      నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గటూడి మొకక్క మొకీక్క

   కమత్మిననీరతులలో కతదువల దలనఁ చి



రేక: 0879-4భపైరవ సత: 18-471
పలల్లవ:    వనఁడుకొని వనఁడుకొని వసరిత మదదరిని

  నేనఁడు గరణతచనఁడొకొ నేరపలమరనఁడు
చ. 1:    చెకక్క లతతనొకిక్కనాను సేవ లతతచేసినాను

    మకక్కవ గలగదానఁ కా మన సొగద్గీదు
 మొకక్కలనిన్న మొకిక్కనానుముచచ్చెటలతతాడినాను

    అకక్కర గలగదానఁ కా నతదవు పొతదికల
చ. 2:    సనన్నలనిన్న చేసినాను చవులనిన్న పటట్టితచినా

    యనిన్నక లొనరదానఁ కా నితప వుటట్టిదు
   వనన్నప మెతతసేసినా వడుక లతతచటూపనా
   కనున్నల కితపవుదానఁకా కలగదు పగయము

చ. 3:    కతలనిన్న చెపప్పునాను కపప్పుర మెతతచిచ్చెనాను
   రత సమకొనుదానఁకా రానఁప మానదు

    ఇతవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డితతయును నెనసిరి
   పతవచచ్చెనతదానఁ కానఁ దపప్పువు పతతముల



రేక: 0879-5సామతతత సత: 18-472
పలల్లవ:     కనున్నల మొకేక్కము నీకనఁ గడపరాయ ననున్ననఁ

  గనెన్ననానఁడె యేలితవ కడపరాయ
చ. 1:   కతదరప్పుగరనఁడ వోకడపరాయ మాక

   గతద మయనఁ గదవోయి కడపరాయా
   కతదము నీగణముల కడపరాయా తొతట-
   కతదువక రానఁ గదోయి కడపరాయా

చ. 2:    కలవపూవుల వసి కడపరాయా నేనఁ
   గలికి నతటా మెచేచ్చెవు కడపరాయా

   కలకాలమునఁ బాయక కడపరాయా నీ-
  కలపకో లరనఁగదునఁ గడపరాయా

చ. 3:     గరిమ శ్రీ వతకటాదిద్రి కడపరాయా ననున్ననఁ
  గరణతచి కూడితవ కడపరాయా

   గరిమేల నేరతువు కడపరాయా నా-
  గరవ మడేరిచ్చెతవ కడపరాయా



రేక: 0879-6గళ సత: 18-473
పలల్లవ:   వటట్టిసిగద్గీల వడనేల వనితలలోననెలల్ల

  జటట్టిగొని కెమోత్మివ చవచటూపవయాత
చ. 1:   వరసేచనున్నలతోడ వడివటట్టితీస నాకె

   గరిమ నీవతదుకనఁ బెననఁ గకవయాత
     పరగనఁ బయతద జారనఁ బరవున వచెచ్చె వద

  యిరవుగా వతదుకచెపీప్పు నియతకొనవయాత
చ. 2:   వడినతురముతోడ వనన్నపాలసేస నాకె

   తోడనఁ దోడ నీవటేట్టి తోయకవయాత
  వనఁడుకనఁబెతజెమటతో వడెమయతవచెచ్చె నిడె

   జాడతోడ నీవు చేయిచానఁచి యతదుకోవయాత
చ. 3:    బుసకొటట్టి నటూరప్పులతోనఁ బటూవుల గొమత్మినీ నాకె

  కొసరనఁ గటూరిమతోనఁ జేకొనవయాత
     యసగ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   పొసనఁగ నిదదరనఁ దలపోసి చటూడరయాత



రేక: 0880-1సాళతగత సత: 18-474
పలల్లవ:    వనఁప గానరానఁగా దానఁగేవధము నేరచ్చెకొతటవ

  మాపదానఁకా నితదులోన మఱపనన్నదా
చ. 1:  చొకక్కపనీవరిలోనిచటట్టిరికా లడిగితే-

  నెకక్కడెకక్కడో మాటలలల్ల నాడేవు
   పకక్కన నీ వతతేసిపరాకల సేసనాను

  మకక్కళతచి మాకితతలో మరపయతనా
చ. 2:    గటట్టి న నీ మేనిసొముత్మిగరతు లడిగితేను

    చటట్టి చటట్టి జూజాల చటూపేవు మాక
   గటట్టి వాయ వపై మతకము లతతసేసినాను

    నెటట్టిన నీ పాటకి నేము భద్రిమసేమా
చ. 3:    కూడితవ రతనేరప్పు యాడ నేరిచ్చెతవతటేను

   చటూడనఁ జూడనఁ గళలతట చొకిక్కతచేవు
     యడనె శ్రీ వతకటేశ యనిన్న వసాల సేసినా

  జాడల నీసటలక సమత్మితతచేమా



రేక: 0880-2కనన్నడగళ సత: 18-475
పలల్లవ:     ఎతత గారవతచేవు యేమబానఁత నే నీక

  దొతతరబతత్తి సేయనఁగ దొరనెపైతని
చ. 1:     భావతచి చటూచితేనఁ దొలిల్ల పడచదానను నేను

    నీవు మనిన్నతచి యేలనఁగా నెలనఁత నెపైత
   వావ దలసుకొతటేను వదినమాతగము నేను

   దేవుల జేసుకొననఁగ దిటట్టి నెపైతని
చ. 2:    గటట్టిగా వచారితచితే కడుముదదరాల నేను

  నెటట్టిన బుదిదచెపప్పునఁగా నేరప్పురినెపైత
    చటట్టిరిక మెతచితే మెచచ్చెగ మరనఁదల నేను

 పటట్టిముగటట్టినఁగ నితతపబ్రాఢనెపైత
చ. 3:    చెతగటనఁ బాలజలధి సేరి నీవురమున-

  నతగవతచనఁగా నలమేలత్మితగనెపై తని
     రతగగ శ్రీ వతకటేశ రత గటూడే మేనదాన

  ముతగిటనీకస్కృపచేత మోహవత నెపైత



రేక: 0880-3శ్రీరాగత సత: 18-476
పలల్లవ:     ఏటకి దటూరేవు చెలి నితతలో నీవు

   కోటకినఁ బడగెతత్తిన గరతుల గావా
చ. 1:   మచిచ్చెకగలిగినటట్టిమగవ గనక గోర-

  నెచచ్చెరితచి గీరితే నేమాయను
  ముచచ్చెట నీయతదుగలమోహపరాసుల కెలల్ల -

  నచచ్చెముగనఁ బెటట్టినటట్టిలచచ్చెనల గావా
చ. 2:    తీపల మరిగినటట్టితఱవ గనక మోవ-

  నేపన గతటసేసితే నేమాయను
    పపై పపై నీజవవ్వెనప బతడారమున కెలల్ల

  కాపగానఁ బెటట్టినమాణకపముదద్రి గాదా
చ. 3:    అటట్టి చనవరియపైన యలమేలత్మితగ గనక

   యటట్టి పాదాలనఁ జిమత్మినా నేమాయను
  దిటట్టి శ్రీవతకటేశ రతమహోతత్సవానక

 కటట్టినతోరణపసితగారాల గావా



రేక: 0880-4నాగావరాళ సత: 18-477
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర నెరగరతటా యేల బొతకేర

   నవవ్వెర మముత్మినఁ జూచి నలినాక్షులలల్లను
చ. 1:  చెలియనుదుటమనఁది చినాన్నరికసటూత్తిరిబొటట్టి

  చెలవుమరనఁగ నీచెకక్కల నతట
   నిలవునామము నీది నెలనఁతనుదుట నతట

 తలకొనన్నగరతుల తారమారలయను
చ. 2:   కాతతకనున్నలనఁ బెటట్టినకాటకెలల్ల నీమోవ-

  వతతబాగలపై నేనఁడు వలశనన్నది
   రతతుల నీబాహుపరి రమణసతదిటనఁ జికెక్క

   యితతలోనే మచేనఁత లివవ్వె లవవ్వెలయను
చ. 3:    సరి నలమేలత్మితగ చరణముల లతుత్తి క

  సొరిది నీవురముననఁ జూపటట్టిను
     గరిమ శ్రీ వతకటేశ కౌసుత్తి భ మతతకి సొమెపైమ
  దొరస మవలపల తోడునీడలయను



రేక: 0880-5భవుళ సత: 18-478
పలల్లవ:   ఇతదానఁకా సరివచెచ్చె నితపలలల్ల ను

     కతదున నీజాడ లినఁకనఁ గనునఁ గొనేనఁ గాని
చ. 1:     నెమత్మినఁ బెతడాల్ల డినదానఁకా నీచేయి మనఁదపైనదానఁ కా

    నమత్మిక లిచిచ్చెత వటట్టి నాక నీవు
   దొమత్మిసతుల గటూడిరి దొరతనమెకెక్క నేనఁడు

   యమెత్మిల నీతలపోనఁత లీడ నెట ట్టికాని
చ. 2:    చివవ్వెననఁ గరనఁగదానఁకా సిగద్గీలవడినదానఁ కా

   నవువ్వెల నవవ్వెతవగా నాతో నీవు
    జవవ్వెనము నాక నితడె జాణనఁడవపైత వపడు

   ఇవవ్వెల నీపొతదులటాల్ల నీడేరీనో కాని
చ. 3:   కళల రేనఁగినదానఁకా కెపైవసమెపైనదానఁకా

   నలగడనఁ గటూడితవ ననున్న నీవు
   అలమేలమతగను నీవద శ్రీ వతకటేశనఁడనఁ

    వల నీరతు లేరీత హచచ్చెనో కాని



రేక: 0880-6సాళతగనాట సత: 18-479
పలల్లవ:   కోడెకానఁడు వనఁడుగద గోవతదరాజ

   జోడెపైన సకలనఁ దాను చొకక్కచనాన్ననఁడు
చ. 1:    పరగనఁగ మేలకొని పవవ్వెళతచివునన్నవానఁ డు

  సొరిది దేవుళల్లక చోటచిచ్చెనానఁడు
   యిరవపై మోవవతదుల కెదురచటూచనాన్ననఁ డు

  తరణులరతులలల్ల నఁ దలపోయుచనాన్ననఁ డు
చ. 2:  చెపప్పురానిసిరలతో సితగారితచకనాన్ననఁడు

  వుపప్పుతలల్ల నఁ దమకాన నుబుబ్బుచనాన్ననఁడు
  కపప్పునఁడుజవావ్వెది మేననఁ గపప్పుళతచకనన్నవానఁడు

 అపప్పుసము సరసములడుచనాన్ననఁడు
చ. 3:     సారె సారె వలపల చలల్ల కొతటా నునన్నవానఁడు

  వరడిత చతదరినఁ గలయుచనునాన్ననఁడు
    యరీత శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవపై తరపతలో

  కూరిముల నెరపచ కొలవునాన్ననఁడు



రేక: 0881-1ముఖరి సత: 18-480
పలల్లవ:      ఏనఁటకి దానఁచేవు మాక నితదు కిటట్టి వదదనేమా

  జూటరివలపల మెయి చొకిక్కతచని
చ. 1:   ఇనిన్నటా నాపనీసతది యరకగలతదుక

 కనున్నలచటూపలలోనే కానవచెచ్చెను
   పనిన్న యాపచే నీమాటపటట్టి వుచచ్చెకొనన్నతదుక

  మనిన్నతచినతదులోనే మాకలల్ల నఁ దలిసను
చ. 2:    అతగవతచి మర చటాట్టి లపై వుతడినయతదుక

  యతగిలిపొతుత్తి గటూడిన నెరినఁగితమ
   అతగము లొకరొకరి అతట పననఁగినతదుక

    వుతగరాల నీడు జోడెపై వుతడనఁగానే కతటమ
చ. 3:     వగిద్గీ ఆలమగనఁడు నెపై వదిదకెపై వుతడినతదుక

  సిగద్గీల వడినయతదే చిమత్మిరేనఁగెను
  అగద్గీమెపై యలమేలత్మితగనెపైనతదుక ననేన్నలిత

    తగద్గీక శ్రీ వతకటేశ తమ చొపప్పులతత్తిను



రేక: 0881-2లలిత సత: 18-481
పలల్లవ:      అతదు లోనే కానవచచ్చె ననిన్న పనుల మాక

     సతదడి నేమ చెపప్పునా సమత్మిత గా దపడు
చ. 1:     పడనఁత మనఁద నీక బతేత్తి గలిగితేను

    ఉడుగ కాప పాదాల వతుత్తి మా చటూతము
   బడిబడి నీవచిచ్చెన బాసలే నిజమెపైతే
    గడిగొని వనఁ పకిక్కతచకొమాత్మి నేనఁడు చటూతము

చ. 2:     సొగసి మ యిదదరికి చటట్టిరికమే కలితే-
    నొగి నెతగిలి పొతుత్తి క నొగద్గీమా చటూతము

   మగవ చేనఁతలక నీమరత్మిముల గరనఁగితే
   తగవతో గోళల్ల నొతత్తితచకొమాత్మి చటూతము

చ. 3:     యలమ నాపక నీక నెరవుల లేకతడితే
   బెళకకతడా నుదాద ల పటట్టి మా చటూతము

    అలమేలమతగ నేను ఆప నీకనఁ బద్రియమెపైతే
   కలసి శ్రీవతకటేశ కెపైకొనుమా చటూతము



రేక: 0881-3పాడి సత: 18-482
పలల్లవ:    ఇతతులల చటూడరవత్మి యటవతట తమకమో

   ఇతతలేకతడితే నిది యేనఁట జాణతనమే
చ. 1:       పొలనఁత రటూప మతనఁడు బొమత్మి చేసి మోము చటూచి

   తలపోసి గోడ చితత్తిరవు వాబ్రాసి
   పలమార నపప్పుటని బయలలో భావతచి

    అలరి అటట్టి భద్రిమసి కలలోననఁ గనీని
చ. 2:     వనిత చకక్కదనము వరిరతచి నవువ్వె నవవ్వె

   తనలోనే మాటలడి తపప్పుక చటూచి
   వనుకొని చపప్పుడెపైతే వనుల నాలకితచి
   వనయాన మటూలమటూల వదకి చేనఁచాచని

చ. 3:      వావ దానే యేరప్పురచి వలప పపై జలల్ల కొని
    మోవ తేనెక నోరటూరి ముతచ గకిక్కళల్ల

    శ్రీ వతకటేశనఁడే తాను చెలి యలమేలమతగ
   వవగ నురమెకక్కనఁగా వమార గటూడని



రేక: 0881-4నారాయణ సత: 18-483
పలల్లవ:    ఊరకేల దటూరేవు వరి వారిని

  బీరములడితనఁ గాక పననఁగితనా
చ. 1:    రవవ్వెల సేసితనా రచచ్చెల వసితనా

  నవవ్వెనవానఁడవు నీవ నాతతోను
    ఇవవ్వెల నేనఁడిది చటూచి ఇతతులలల్ల నాడుకొతటే

   దవువ్వెలనే వతటనఁ గాక తడవతనా
చ. 2:   పలల్లదనఁడవతటనా పచిచ్చెచేనఁత చటూపతనా

   చలిల్లనవానఁడవు నీవ సత సేస
   చలల్లనఁగా వతదుకితదర సనన్నల సేసుకోనఁగా

   వలల్లనే చటూచితనఁ గాక వరయవచిచ్చెతనా
చ. 3:    యడుల వటట్టితనా యరక నేసుకొతటనా

  కూడినవానఁడవు నీవ కోమలతగిని
    తోడనె శ్రీ వతకటేశ తొలల్ల యలమేలత్మితగను

    వడె మతదుకొతటనఁ గాక వగల వటట్టితనా



రేక: 0881-5బౌళ సత: 18-484
పలల్లవ:    ఏల తమకితచేవ యరనఁగవా యకతల

    కోలముతదపై తటట్టి నొతడె గోరనెపైనా గీరను
చ. 1:    మగవానితోనఁ బలమర మాటలడనఁ బోతే

  వగరలడును వతడె వడివటట్టి ను
    నగవుల వచరితచి ననుప నటతచనఁ బోతే

    మొగినఁ బరాకౌ నొతడె మోనాన నుతడును
చ. 2:      వచిచ్చె వచిచ్చె నిజముగా వలపల చలల్లనఁ బోతే

   రచచ్చె నాడుకొను నొతడె రానఁపసేసును
   ఇచచ్చెకము సేసి కడునితపల చటూపనఁగబోతే
   తచచ్చెనల చటూప నొతడ తరితీపసేసును

చ. 3:     బలిమనఁ గానఁగిట నితచి పటట్టి పననఁగనఁగబోతే
    చలమెపైనా రేనఁచ నొతడె సనెపైన్నైనానఁ జేసు

    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
    వలయ మనిన్నతచ నొతడె వడుకెపైనా వతచను



రేక: 0881-6ఆహిరి సత: 18-485
పలల్లవ:      చకక్కనఁ గా నానతీవయత సమత్మితతచేనఁ గాని నేను

  పకక్కటలల్ల నఁ గోరికల పనగొనెనా
చ. 1:    యలమ మరిదదరను యేకతాన నుతడితరి

   చెలియ వనన్నపముల చెవనఁ బటట్టినా
   నలవతక మలోనే నవువ్వెకొతటా నుతడితరి

 తలకొనన్నవలపల తారకాణలయనా
చ. 2:     పరగ నిదదర నుతడి పతదేల వసుకొతటరి

 తరణీసరసము చితత్తిమువచెచ్చెనా
  మరగచ నొడనఁబాటమాట లడుకొతటరి

 యరవులేనిపొతదు లియతకొతటరా
చ. 3:   వడుకతో నీవునాకె వడేలతదుకొతటరి

  చేడెక నీకానఁగిటలో సిగద్గీదేరెనా
    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  యడుతో నీననుపల యిరవాయనా



రేక: 0882-1ముఖరి సత: 18-486
పలల్లవ:    అనుకొననఁ గాని నీతో నతదరివల

  వనయములేనిది వలనఁదా యది
చ. 1:   పతతములడుకొనేది పలమార నవవ్వెది

  అతతరవరినఁగినటట్టి యానఁటదా యది
   వతతులకనఁ బెననఁగేది వాసులకనఁ దిరిగేది

  కాతతుని ఇచచ్చెయరినఁగేకామనా యది
చ. 2:    వసాలనఁ బొరలేది వతగెముల నెరపేది

   నేసవటట్టి పతడాల్ల డిన చెలియా యది
   బాస సేయితచకొనేది బలముల చటూపేది

   దోసానక వరచిన తొయతల యది
చ. 3:     ఱటట్టిడియపై మెరసేది పటట్టి రచచ్చెకనఁ దసేది

 గటట్టి గలిగినయటట్టికోమల యది
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
    మటఱట్టి ఇనఁక మెచచ్చెకతటే మగవా యది



రేక: 0882-2రామకిగయ సత: 18-487
పలల్లవ:    అదరిపాటన వచిచ్చె ఆయములతటనఁ దాను

   వుదుటన ముతదుముతద వుతగరము వటట్టినా
చ. 1:      పవువ్వెల వస నటూరకే పపొప్పుడి చలీ ల్లనఁ దాను

  చివవ్వెననఁ జటట్టిరికమునఁ జెపప్పుమనవ
    నవువ్వెల నవవ్వె నితతలో నమత్మికలిచచ్చెనఁ గమత్మిట

   మవవ్వెముగానఁ దొలిల్ల పతడిల్లమాట లడితచెనా
చ. 2:    కొతగవట ట్టి నపప్పుటని కచములతట నిదివో

    అతగిడినఁ బెపైడి ముడిచి అతపనా నేనఁడు
   యతగిలిపొతుత్తి క వచచ్చె యేడనెపైనానఁ దమకితచ

  అతగవతచి సబనపటక్షత లిపప్పుతచెనా
చ. 3:     తపప్పుక చటూచ నదివో తతగొని పొతదుసేసి

   అపప్పుడే పొతకవటట్టినా అవునా తాను
    కపప్పు శ్రీ వతకటేశనఁడు కతదువనఁదానె పతడాల్ల డ

   చొపప్పుగా నితతులచేత సబననఁ బాడితచెనా



రేక: 0882-3వరాళ సత: 18-488
పలల్లవ:    రమణునఁడవు నీవు రమణ నేను

   తమతోడ నీవు నాక దకిక్కవుతడవయాత
చ. 1:     తలనఁచి నీవ ననున్న దయనఁజూచట గాక

  చెలరేనఁగి వనన్నపాల సేసేదాననా
   నెలకొనన్నబుదిద నీవ నేరవు టతతేకాక

   చలపటట్టి నీతోను సాము సేసేదాననా
చ. 2:    మతతనాననఁ జనవచిచ్చె మనిన్నతచట గాక

  చెతతల చటట్టిరికము చెపేప్పుదాననా
     వతతులక నీవ నాపపై వలప చలల్ల ట కాక

  పతతాననినున్ననఁ జెనకి పచరితచేదాననా
చ. 3:      నికక్కముగా ననున్న నేలి నీవు మెచచ్చెట గాక

  చెకక్కనొకిక్క యమెత్మి మెరసేటదాననా
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   మొకేక్కదాననఁ గాక నీతో మొనచటూపేదాననా



రేక: 0882-4సామతతత సత: 18-489
పలల్లవ:    పగయము గలిగినటట్టి పతడిల్లకొడుకవు నీవు

    నయముతో మొకక్క మొకిక్క నవువ్వె నవవ్వెరాదా
చ. 1:     రెపప్పులతత్తి చటూచి నీతో రెటట్టితపమాట లడి

   చిపప్పులనఁ జెమట చితద చెకక్కలవతట
   వుపప్పుతతచి తటట్టిరాదు వడివటట్టి తయతరాదు

  కపప్పురగతదికి మచిచ్చెకల చటూపరాదు
చ. 2:     చిగరమోవ వతచి చేయినఁ జేయు నపప్పుళతచి

 జిగిమతచేవలపల చిమత్మిరేనఁచని
  తగవులనఁ బెటట్టిరాదు తరితీపసేయరాదు
  మగవుక జనవచిచ్చె మనిన్నతచరాదా

చ. 3:    కతదువతోనఁ జనున్నలతట కడుబగెద్గీనఁ గానఁగిలితచి
   సతదడి మరత్మిములతట చలీ ల్ల నటూరప్పుల

   ఇతదులో శ్రీవతకటేశ యతచరాదు పతచరాదు
 మతదగజగమనక మనసియతరాదా



రేక: 0882-5నాట సత: 18-490
పలల్లవ:    ఆయనాయ నీమాటే యనరే ఆతనితోను

   యేయడానఁ దనవదతల నితదరనఁ జూడనివా
చ. 1:    వుదుటన నానతయతకతడితే మానెనఁ గాక

 యదలోనితనయనిన్న కెరనఁగనిదా
   చెదరక తానఁగొతత్తిల సేసితేనఁ జేసనఁగాక

    మొదలనే తనతో సాముల నేనఁ జేయనివా
చ. 2:      ఇకక్కడనఁ దా నమత్మిక నాకిచిచ్చెతే నిచెచ్చెనఁ గాక

  చొకక్కపనఁ దనగణము సదితచనిదా
   అకక్కరతో నాచనున్నలతటతే నతటనఁ గాక
  మకక్కవనఁ దనగోరితో మారమలయనివా

చ. 3:     బెటట్టియానలలల్ల నేనఁడు పటట్టితేనఁ బెటట్టినఁ గాక
   నెటట్టిననఁ దనసుదుద ల నే వననివా

      ఇటట్టి తా శ్రీ వతకటేశనఁ డేలితే నేలనఁ గాక
  చటట్టిపతనమేల నేనఁ జూడనిదా



రేక: 0882-6తలనఁగకాతబోది సత: 18-491
పలల్లవ:      ఎవవ్వెర నేమ సేతుర యేల దటూరేవు చెలల

   జవవ్వెన మదకద చవుల పటట్టితచేది
చ. 1:    కనుచటూపలేకద కమత్మిరనఁ గమత్మిర లోలో

  పొనుగకతడా నాల పటట్టితచేవ
   వనుకలి యిదకద వకక్కసమెపై వలపతచి

 తనవోనితమకము దపైలవారితచేది
చ. 2:   ఆడేటమాటలేకద ఆయముల సనఁకితచి

  వడుకల మనఁదమనఁద వల ఇతచేవ
   కూడినకూటమేకద గణముల పడనఁ రేచి

  వాడికల నెలకొలిప్పు వసముచేసేవ
చ. 3:   సరసములివకద సమత్మితులగానఁ జేసి

 బరదుకానఁగిటలోననఁ బెననఁగితచేవ
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్న నితతతోనె

  గొరబుగఱలేకద కొనల సాగితచేవ



రేక: 0883-1నాగవరాళ సత: 18-492
పలల్లవ:   చితత్తిగితచవయత ననున్న చెలవునఁడవు

   బతత్తిసేయనఁ గా వలప పపైకొనీని
చ. 1:     అడరి యడమాటాడ నట చెలి నతపేనతటే

  తడవనీయదు సిగద్గీ తతగొనీని
    వడనఁబరచ నీయితట కొగి నే వచేచ్చెనతటే

  తడనఁబడ నడుగల తమకానను
చ. 2:     గకక్కన నినున్న నేనఁ గానఁ గిలితచకొనేనతటే

  అకక్కజప హరముల అడడమయతని
    చికిక్కతచక నీక నేనఁడు చేతులతత్తి మొకేక్కనతటే

   పకక్కననఁ జనున్నలమనఁద పయతద జారీని
చ. 3:   దిటట్టినెపై నీమోవతనేతీప చవగొనేనతటే

   అటట్టి కడునఁ బరవశమతద మనసు
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న , నిటట్టి

   చటట్టిరిక మెతచెనతటే సొతపలతీత్తినఁ గళల



రేక: 0883-2ఆహిరినాట సత: 18-493
పలల్లవ:   నీవఱనఁగనితగవు నే వనన్నవతచేనా

   వవలపై నానఁ దమలోన వసరితతురా
చ. 1:   కడువలచినవార కదియవతుత్తి ర గాక

  యడమాట లడితతురా యితతులచేత
   యడయలేనివార యితపల సేతుర గాక

  జడియక బొమత్మిలను జతకితతురా
చ. 2:    పాయరానియటట్టివార పపైపపై నవువ్వెదుర గాక

   చాయల సనన్నల నితత సాదితతురా
   ఆయమెఱినఁగినవార అటట్టి మెపప్పుతతుర గాక

 కామకపచేనఁతలను కాకసేతురా
చ. 3:   తగలయమెపైనవార తతగోనుతదుర గాక

  పగటన కానఁతాళతచి పచిచ్చెసేతురా
     నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నెలనఁతనఁ గటూడిత వటట్టి

  అగడుగా రతులలో నలయితతురా



రేక: 0883-3ముఖరి సత: 18-494
పలల్లవ:   ఎటట్టి దలియనఁగవచచ్చె నెదలోనిమసుదుద ల

  జటట్టిగొనన్న లోలోనిజాణతనా లేనఁటవో
చ. 1:     పవళతచి నీ వుతడనఁగా పానుపవదదనఁ గటూచతడి

   చెవలో వనన్నప మేమసేస నీకాప
    తవలి నీ మొగము తపప్పుకచటూచి యపప్పుట

    నవముగా సనన్న సేసినవవ్వె నది యేనఁటదో
చ. 2:    పపైకొని నీవతతులచే పాటల వనకొననఁగా

   ఆకమనఁద నేమ వానఁసియతపీ నీకాప
   జోకతో నతతటలోనే సొరిది నాయములతట

    రేకల దసి యచచ్చెరితచి నది యేనఁటదో
చ. 3:   కొలవుకూటములోన గటట్టి గా వచారితచకోనఁగా

   చెలిచే నీకేమ బుదిదచెపప్పుతచె నాప
     యలిమ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ

   తలపమానఁటన నాకె తలపతచె నేనఁటదో



రేక: 0883-4పాడి సత: 18-495
పలల్లవ:     ఈతనఁడు చలమరౌత యఱనఁగవా తొలిల్ల నీవు

   చేతులతత్తి మొకిక్క ఇటట్టి సేవసేయరాదా
చ. 1:   తడనఁబడువభునఁడు తనపపై నానవటట్టి

  వడివటట్టి తయతనఁగాను వోపనతదురా
    జడిసి వడాడ ణము జారెనఁ గచచ్చెల వడె

 కడనఁగీతనిదుపప్పుట గపప్పుకొనరాదా
చ. 2:     రానఁపల నితటకి వచిచ్చె రమణునఁడు నీతోను

  కానఁపరము సేయనఁగాను కాదతదురా
     పపైపపైనఁ గొపప్పు వదల భావము నివవ్వెర గతద

  తీపలమోవ యసగి తరవయతరాదా
చ. 3:      యనిన్నక శ్రీ వతకటేశనఁ డేకతాన నినున్ననఁ దసి

  చనున్నలతట కూడనఁగాను చాలనతదురా
    కనున్నలనఁ దేటలమతచెనఁ గళల మోమున నితడె
   అనున్నవ గోర నటూనఁది యాదరితచరాదా



రేక: 0883-5దేసాళత సత: 18-496
పలల్లవ:   మగవానితో నితత మారకొతదురా

  తగవులేలడిగేవ తతగొని నీవు
చ. 1:   గొపప్పులపైననీచనున్నల కోరి పసికెనతటా

   తపప్పులేల యతచెవ సతదడినఁ బతని
   ముపప్పురిగా లచెచ్చెనల మోవమనఁద నునన్నవతటా

   చొపప్పులేల యతేత్తివ సదితచి నీవు
చ. 2:     చెతత నుతడి యతనఁడే చేరి కొతగవటట్టినతటా

  పతతాలేల దుసేత్సవ పలమారను
   మతతనాన నాతనఁడు మరత్మిముల ముటట్టినతటా

  రతతులేల సేసేవ రచచ్చెలోనను
చ. 3:   కగద్గీలేక యతనఁడిటట్టి కానఁగిలితచకొనెనతటా

   సిగద్గీలేల నెరపేవ చెలలనఁ జూచి
      అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశనఁ డద తానె ననున్ననఁ గటూడె

  అగద్గీలపరత నెతత అలయితచేవ



రేక: 0883-6శతకరాభరణత సత: 18-497
పలల్లవ:    ఔనయాత నీదేవులతటా నలయి కెఱనఁగవదాద

   తానకమెపై నేమెలల్ల నితతక నోపనఁగలమా
చ. 1:      బతత్తితోడ నీకనఁ జెలి పాదముల గదదనఁ గాను

 గతత్తిపచనుగబబ్బుల గనిసనవ
    తతత్తిరాననఁ జేసురట తడనఁబడ వసరనఁ గా

  చితత్తిడిచెమట గారీనఁ జెకక్కలవతటను
చ. 2:       అతది యతది యపప్పుట నీ కాకమడి చియతనఁ గాను

   కతదువలనఁ గతకణల గలల్లనీ నీవ
    సతదడి వతజామర సారెసారె వయనఁ గాను

   పొతది నిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగీ పకిక్కటబతటగను
చ. 3:      కడనఁగి నీమేన నితడానఁ గసటూత్తిరి యలనఁదనఁ గాను

   మెడనునన్న మాణకాతల మెరిచ నవ
     తడవ శ్రీ వతకటేశ తగ ననున్న నేలితవ
  పడనఁత నివవ్వెరగతదనఁ బరవశమునను



రేక: 0884-1ధనాన్నసి సత: 18-498
పలల్లవ:   పాయరానిమగనఁడవు పటట్టిపదేవుల నేను

    రాయిడి సేయకమ రవవ్వె సేసి యినఁకను
చ. 1:    మాఱకొని నినునఁ బలిచ్చె మాటలడితని

  ఆఱడినఁ బెటట్టికమ అతదరిలోన
    వఱలేక నీక మొకిక్క వనఁడుకొతటనఁ గమత్మిటని

   వఱిడినఁ జేయకమ వగిరితచి ననున్నను
చ. 2:     సలవుల నవవ్వె నీక చేసనన్న సేసిత

  వలపలనఁ జెపప్పుకమ వకక్కసానను
   మొలకచనున్నల నొతత్తి ముచచ్చెట మాటాడిత

   చలననఁ బెననఁగకమ సారెసారె నిపడు
చ. 3:    కచచ్చెపటట్టి మోవ యిచిచ్చె కానఁగిలితచకొతటని

   పచిచ్చె సేయకమ ననున్న పతతమునను
 అచచ్చెపలమేలమతగనెపైనననున్న నేలితవ

    ఇచచ్చెప శ్రీ వతకటేశ ఇమత్మి చనప



రేక: 0884-2రామకిగయ సత: 18-499
పలల్లవ:   మగవగతపన నీక మతచిదాయను

   తగవులనఁ బెటట్టినఁగానే తమ రేనఁగెను
చ. 1:     చలము సాదితచేనతటా సత నినున్న జతకితచితే

  చెలరేనఁగి లోలోనిసిగద్గీ దేరెను
     బలిమ నీవు సేయనఁ గానఁ బటట్టిపననఁగనఁ జూచితే

   యలమనఁ జనున్నలపపై పయతద జారెను
చ. 2:    తరితీప సేసేనతటా తగల మాటలడితే

 గొరబెపైనవలప లతకవలయను
   కెరలితచేనతటా నినున్న కెతగేల వటట్టితేను

 సురతకాతక్షలకను చోటాయను
చ. 3:   కడునలయితచేనతటా కానఁగిట బగితచితేను

  జడిగొనన్న వడుకల సతమాయను
    అడరి శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యిటట్టి
   కడనఁగి వురమెకిక్కతేనఁ గాణచి ఆయను



రేక: 0884-3నాదరామకిగయ సత: 18-500
పలల్లవ:    పోరానిచటట్టిరికము పొతచి యాతనికి నీక

   సారెనఁ బద్రియము చెపప్పుగా సాదితతురటవ
చ. 1:      చిపప్పులనఁ బత నవవ్వెనఁగా చెలి యేల జతకితచేవ

    కపప్పురాన వయనఁ గాను కానఁకలేల చలేల్లవ
     కపప్పుళతచి మొకక్కనఁ గాను గొణనఁగి యేల తటేట్టివ

   వపప్పుగ వడెమయతనఁ గా నొలల్లనతదురటవ
చ. 2:     తగిలి నినున్ననఁ జూడనఁ గా తలవతచకొననేలే

   సొగిసి గోర నటూనఁదగా సొలయనేలే
     చిగర మోవ ఇయతనఁ గా సిగద్గీలవడనఁ గనేలే

   తగవు సడపనఁ గాను తమకితతురటవ
చ. 3:     పాపటక దువవ్వెనఁ గాను పతతములడనఁ గనేలే

   చేపటట్టి మనిన్నతచనఁగాను చిమత్మిరేనఁగ నీకేలే
     యేపన శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

   వోప రతనఁ జొకిక్కతచనఁగా నొడుడ కొతదురటవ



రేక: 0884-4సామతతత సత: 18-501
పలల్లవ:    నీవపైనా నానతీవయత నీకేల యితతేసిసిగద్గీ

    భావతచ నలవగాదు పతత మదియేనఁ టదో
చ. 1:     చేతమనఁదనఁ జేయివసి చెలి నినున్న మెచిచ్చెమెచిచ్చె

   యేతులక నవువ్వె నవవ్వె నేనఁటకోకాని
     దటూతక మొగము చటూచి తోడనే సనన్నల సేసి

  కాతరపమాట లేమకారణన నాడెనో
చ. 2:      గబబ్బుల నీమేన నటూనఁది కొసరి కొసరి ఇతత

    వుబుబ్బున మొకక్కల మొకీక్క నటూహ యేనఁటదో
   గబబ్బుయపై ముతజేతచిలకతో నేకతము చెపప్పు

    అబుబ్బురాన నతది పతడు అది యేనఁటకిచెచ్చెనో
చ. 3:    వురముపపైనఁ గటూచతడి వగి నలమేలమతగ

  అరదుగానఁ గానుకిచెచ్చె నదియేనఁటకో
     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
    సరిగా నేపని కాప చవుల వుటట్టితచెనో



రేక: 0884-5బౌళ సత: 18-502
పలల్లవ:     మగవానఁడు మెతత్తినెపైతే మరి యపకీరిత్తి గాదా

   తగవు నెరపకతటే తరణుల మెతుత్తి రా
చ. 1:     నీపదాల వాడి ఇతత నినున్ననఁ గానఁగిలితచెనతటా

  కోపగితచి నీదేవుల కొతగవటట్టిను
   చటూపటట్టి క వునాన్ననఁడవు చొకిక్క వడిపతచవదాద

  యపాటవానఁడవపైతే యవవ్వెర నమేత్మిర
చ. 2:     సేవసేసే ఆనఁటది చేరి పాదాల లొతపైనతటా

  వోవరిలోనఁ దనవదద నుతచకొనన్నది
    నీవదదకి నతపమని నేనఁ డాపకనఁ జెపప్పుకతటే

   యవలవలి పొతదు లటట్టి జరగీని
చ. 3:     నాటకక్కనఁ సాలమగన నవవ్వె నినున్ననఁ గటూడెనతటా

 మేటయలమేలత్మితగ మరనియతదు
    నీటన శ్రీ వతకటేశ నీవ తచచ్చెకొనవల

   మాటపటట్టి లటవల మచిచ్చెక రేనఁచని



రేక: 0884-6  కనన్నడ గళ సత: 18-503
పలల్లవ:     ఇపప్పుడేమ వగిరము యనిన్నయు నయతనఁ గాక

   కపప్పుర మవదరితచ కానుక వటట్టినది
చ. 1:   అలసివచిచ్చెన నినున్ననతత మాటాడితచనేల

   వలయనఁగనఁ బవళతచ వసరే నేను
  వలపలదిషిట్టిదానఁకి వాడివునన్నది నీమోము

   బలిమనెపైనా నిదిద్రితచ పాదాల గదేదను
చ. 2:   చెమటవటట్టినమేను చేతుల నతటనఁగనేల

   తమతో నటూరకతడు గతదము పూసను
    సమరత నోలలడి జారివునన్న దిద కొపప్పు

   అమర నాతొడపపైనఁ బెటట్టిలరల నితచేను
చ. 3:   పచిచ్చెపలకలచెకక్కపపై గోర నటూనఁదనేల

  గచచ్చెలముసునఁ గిడుకో కానఁగిలితచేను
     కచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
     తచిచ్చె నాక మో వసనఁగ దపప్పుల దరేచ్చెను



రేక: 0885-1దేశక సత: 18-504
పలల్లవ:    నాపతతము లీడేరె ననున్న మనిన్నతచితవ

   వోపక నీవమచిచ్చెనా వలల్లనన నినఁకను
చ. 1:    మాయితటకి వచిచ్చెతవ మాచే మొకిక్కతచకొతటవ

  నీయితతు లేమెపైనానననీ యినఁకను
    చేయి నీపపై వసితవ చెపప్పునటట్టి సేసితని
     వయి చెపప్పునా నీసుదుద ల వనే నే నినఁకను

చ. 2:    వతదు లరగితచితవ వడె మతదుకొతటవ
    అతదులకే నే నవవ్వెను అటేట్టి ఇనఁకను

    గతదము మెపైనఁ బటూసితవ కతకణము గటట్టితవ
    యతదుకెపైనా నీ సేనఁతక ఇయతకొనే నినఁకను

చ. 3:     నమత్మితచితవ ననున్న నాపపై సేస వటట్టితవ
   వుమత్మిడి నొకమనసపై వుతడే నినఁకను
   నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
    సమత్మిత మో వచిచ్చెతవ చవగొనే నినఁకను



రేక: 0885-2గళ సత: 18-505
పలల్లవ:     ఇయతనఁగద కానుక నీయదుట నునాన్ననఁ డతనఁడు

  నెయతపమాట లడనఁగా నేనోపనతదురా
చ. 1:     దవువ్వెలనుతడి యాతనఁడు తగల నినున్ననఁ జూచితే

  నవువ్వెదురగాక వదనము వతతురా
    పవువ్వెలచెతడున నిటట్టి పూనఁచి నినున్న వసితేను

  వువవ్వెళటూళ్ళర మొకక్కటగా కూరకవుతడుదురా
చ. 2:      మలసి సొలసి నీతో మాట లతనఁ డాడనఁగాను

  చెలిమసేతుర గాక చేరకతదురా
    పలిచి నినున్ననఁ బేరొక్కని పగయముల చెపప్పునఁగాను

  కొలవుసేతురగాక గటట్టి ననఁ గొతకదురా
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జితత్తిగితచి కూడనఁగాను

 భావతచలమేలత్మితగవు పదరదురా
   చేవమరి నీకతనఁడు సేసలిటట్టి పటట్టినఁగాను

   వవలపై మెతుత్తి రగాక వతగెము లడుదురా



రేక: 0885-3ఆహిరి సత: 18-506
పలల్లవ:    ఇటని వనన్నవతచరే ఇతతులల పతతోను

   తటకన నినఁపపైతే దతడక రమత్మినరే
చ. 1:  మనవచిచ్చెనయతతే మానఁటల

  కనుచటూప నానఁటనతత కాతక్షల
  తనువుల సనఁకినతత తమకముల

  వనయముల గలయతత వడుకల
చ. 2:  సరసములడినతత సతగాతాల

  సరసనఁ గొలిచినతత సలిగెల
 మరిగియుతడినతత మతతనాల

 హరషమెపైనయతత ఆదరితపల
చ. 3:  సముకముగలయతత చనవులను

 సుముఖతవ్వెమెపైనయతత చటట్టిరికము
  రమణునఁడు శ్రీవకతటరాయునఁడు దాను

   అమర ననేన్నల నేను అలమేలమతగను



రేక: 0885-4వరాళ సత: 18-507
పలల్లవ:    నిగిడి నేనఁ గతటనఁగా నీసరితలలల్ల ను

  ముగరెరినఁగినపని మటూనఁడులోకా లఱనఁగ
చ. 1:     వరస నాపఇతటకి వచేచ్చెనని నీవు రానఁగా

   గొరబుగా నొకతే నీకొతగ వటట్టిను
  యరవులవానఁడవపై యేమని బొతకనఁగలవు

    వరవున నాకె ఇతదు వదక వచిచ్చెనను
చ. 2:    వతతగానఁ దొలిల్లటాపక వడెము నీవతపనఁగాను

   అతతలోనే యకె వచిచ్చె అతదుకొనెను
    బతత నుతడి యటట్టి వడనఁబరచనఁగ నేరతువు

    యితతలో నాకె దలసి యడక వచిచ్చెనను
చ. 3:     అపప్పుటాపనఁ బేరకొని అటట్టి నీవు వలవనఁగా

   వపప్పుగా నడుమ నీకె వనఁకొనెను
    చిపప్పు లలమేలత్మితగను శ్రీ వతకటేశ యేలితనఁ
    వపప్పు డాకె వచిచ్చెతేను యితదరినఁ గటూడితవ



రేక: 0885-5లలిత సత: 18-508
పలల్లవ:    కాతతక నీకను నేల కానఁతాళల

   వతతవారెలల్ల నీక వకక్క సమయేతరా
చ. 1:    సారెసారె నీదేవులపై జితకితచ వచెచ్చెనఁగాక

  తేరసతులలల్ల నినునఁ దమలితచేరా
   నేరపరిగనక తా నినున్న వతగేలడెనఁగాక
  వరివారెలల్ల నిటట్టి వరయవచేచ్చెరా

చ. 2:    వడి నామోహపటతత వటట్టినేరా లతచెనఁగాక
  కడవారెలల్ల నినున్ననఁ గకక్కసితచేరా

  అడియాలమెపైనయాప ఆనలలల్ల నఁ బెటట్టినఁగాక
 బడిబడివారెలల్ల వడివటట్టిరా

చ. 3:    నెటట్టిన నలమేలత్మితగ నీవురాన నిలచ్చెనఁగాక
 పొటట్టినఁబొరగవారెలల్ల బోదితచేరా

     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ ఇట నే మొకిక్కతనఁగాక
 చటట్టిపవారెలల్ల నితతసదితచేరా



రేక: 0885-6కేదారగళ సత: 18-509
పలల్లవ:     ఇతత నీతో నవవ్వెనఁగాను యదురగా ననుపల

   దొతతవటట్టి వలపల దో మట దొడికేవు
చ. 1:    వావ నినున్ననడిగేటవనితనఁ జూచి నీవు

  మోవతేనె లడిగేవు మొకక్కలీనఁడవపై
   కావకనున్నలనఁ జూచి కడునఁజొకక్కనఁగానఁ బలల్లనఁ-

   గోవరాగాల నపప్పుటనఁ గొచిచ్చె కరనఁగితచేవు
చ. 2:     పేర చెపప్పుమని నీతోనఁ బెననఁగనఁగా నాపచెకక్క

   గోర దానఁకితచేవు నీవు కోడెకానఁడవపై
   వరనఁజెమటలతోడ వగి మొకక్కనఁగా ముతేత్తిలనఁ

   పేరలలల్ల మెడవసి పేగమము రేనఁచేవు
చ. 3:    ఆటలడ రమత్మినుచ నలమేలత్మితగ దటూరనఁగా

  పాటల పాడుమనేవు పలల్లదనఁడవపై
    గానఁటప శ్రీ వతకటేశ కలయనఁగా సమరతనఁ
   తేటలనే మెపప్పుతచి తీప వుటట్టితచేవు



రేక: 0886-1దేశక సత: 18-510
పలల్లవ:    ఇదివో నీమహిమల యవవ్వె రెరనఁగదురయత

  మతదనతతతగముల మరపత వమో
చ. 1:    చెలిచేత నే నీకనఁ జెపప్పుయతపనమాటల

   మలసి నీమోము చటూచి మరిచెనేమో
   యలమ నాపనెపైనా నీడక నతపవపైతవ

  పలకలనే నీవు భద్రిమయితచితవమో
చ. 2:     పొతదుక నాపచే నీకనఁ బుతత్తితచినవడెము నీ-

   సతదడిపరాకననఁ దా నతదనో యేమో
  ఇతదుకెపైనా మారసుదిద మెరినఁగితచవపైతవ

  గొతది నిటట్టి తలనఁపతచకొతటవోయేమో
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడ నీకనఁ జేయతత్తి మొకక్కమతటే

    భావతచి నీవు గటూడనఁగా భద్రిమస నేమో
    యవల నలమేలత్మితగని ఇట ననున్న నేలితవ
  మావతనఁ దచిచ్చెతవ మనిన్నతచితవవనఁ



రేక: 0886-2గళ సత: 18-511
పలల్లవ:    వతటరటే చెలలర వతతసుదిద ఇదొకట

  వతటనీచేనఁతల చటూచకతదాన నేను
చ. 1:    శిరసు మజజనమాడి చికక్కదసుకొననఁ గాను

  సరసనునాన్నకెనఁ దానఁకె సనన్నపగోర
     సిరల నితనఁడు సనన్న సేసనతటా నాకె వచిచ్చె
    సొరిదినఁ గానఁగిలితచితే చటూచి నవవ్వె నితడు

చ. 2:     బలసొముత్మిల నితచక పరిమళల పూయనఁ గ
  చెలియొకతపపై బొటట్టి చిమత్మిపడెను

   కలయకక గరతు గావతచెనతటా వచిచ్చె
    మలసి మోము చటూచితే మరినవవ్వెనితనఁ డు

చ. 3:     అటట్టి శ్రీ వతకటేశడు అలమేలత్మితగనఁ గటూడనఁగా
   కటట్టినఁగడాకెనఁ దానఁకె గకక్కననఁ బాదము

    ఇటట్టి తానునఁ బెతడాల్ల డ యచచ్చెరితచెనతటా వచిచ్చె
    యటట్టియదుట నిలిచ్చెతే యనసి తా నవవ్వెను



రేక: 0886-3పాడి సత: 18-512
పలల్లవ:    ఏమ చెపేప్పువు నీసుదుద లరనఁగమటే

    నేము నీవలన కామా నెటట్టిన వభునికి
చ. 1:    పతతమాడేదానవు పడనఁతులనఁ బెటట్టి పతప

  కాతతుని రపప్పుతచకొననఁ గారణమేమే
    ఇనఁత యమెత్మిలదానవు యదురగానఁ బో యతని

  కనఁతకతతకను వనల సేయనేలే
చ. 2:    కడువాసికతత్తివు కతదువ నాతనినఁ జేరి

 ఆడియాలమెపైనసొముత్మి లడుగనేలే
  వడనఁబడనిదానవు వడిగాలలల్ల నఁ జేసి

  జడిగొనన్న కెమోత్మివ చవచటూపనేలే
చ. 3:     దొరతనాల దానవు దొరసి శ్రీ వతకటేశనఁ

  గరగితచి కూడితవ కతలేనఁటకే
  నిరత ననేన్నలినానఁడు నేనలమేలమతగను

   మరిగా యపప్పుట నీవు మలయనేమటకే



రేక: 0886-4దేసాళత సత: 18-513
పలల్లవ:    ఆతనికి నీకనఁ బొతదులౌత నేనెఱనఁగనే

   నీతతోనఁ జెలలలగ నేనఁడు గతటనే
చ. 1:   యగసకేక్కలక వభునఁడిటవలనఁ జేయనఁగాను

   తగవు లేమచెపేప్పువ తరణ నీవు
   మగవానఁడతటా నేనఁడు మరి వలపక్షాలడి
 మగవలతోనేల మాయలసేసేవ

చ. 2:     కడునొడాడ రా లడక కాతతునఁడు నవవ్వెనఁగా ననున్న
  వడనఁబరచేవదేమే వువద నీవు

   అడరి రమణునఁడతటా నాతనివతకల దిదిద
  పడనఁతుల నితతయేల భద్రిమలనఁబెటేట్టివ

చ. 3:    చలలక శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడే ననున్ననఁగటూడనఁగా
    అలక లతత దరేచ్చెవ అతగన నీవు

   బలవునఁడతటా నతనినఁ బాలరేచ్చె వలమేలత్మితగ
  చెలలమతటానేల సిగద్గీల రేనఁచేవ



రేక: 0886-5నీలతబరి సత: 18-514
పలల్లవ:    ఎతదువోయి వలపల ఇలల్ల ల నేను

   ముతదర నిలవవయత మొకేక్కము నీక
చ. 1:    జిగినటూడిగప వార సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

  తగినయిలల్ల తడల్ల పపైనఁ దలనఁపనన్నదా
    మగనఁడు గలవనే మాట గలిగితేనఁ జాల
   మొగము చటూపవయత మొకెక్కము నీక

చ. 2:     ఆసవటట్టి మగనాతడుల్ల అటట్టి కానుక లతపనఁగా
 సేసవటట్టినాతడల్లపపైనఁ జితత్తిమునన్నదా

   యసులేక నీవు నవవ్వెయపదదరికమే చాల
   మోసములేదు రావయత మొకేక్కము నీక

చ. 3:   పొటట్టిబొరగసతుల పొతచి సేవసేయనఁగా
  పటట్టిపదేవులమనఁద బానఁత వునన్నదా

    అటట్టి శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగను నేను
    ముటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ మొకేక్కము నీక



రేక: 0886-6కనన్నడగళ సత: 18-515
పలల్లవ:      నీవు నేను గరిగాక నెలనఁత లతదర లేర

 కెపైవసమెపైనమనఁదనఁ గలల్లలడేవా
చ. 1:   చేసినచేనఁతలలల్ల చెలిచేత వతటమ

  రాసితో నీవానతయతవలనా మాక
  వోసరితచి యేడలేనివటట్టి ల వటట్టి కోనేల

 కాసుచేయనిపనికి కలల్లలడేవా
చ. 2:    కమత్మిట నీపనులలల్ల కనున్నలదుటనఁ గతటమ

   యమెత్మిల నాకనఁ జూపనేనఁటకి నీవు
   నముత్మిమని చేయిచిచ్చె ననున్న భద్రిమయితచనేల

  కముత్మిక యితతదొరవు కలల్లలడేవా
చ. 3:   ననుపపైననీవలప నాకనాకే యఱినఁగిత

   యనసి తలనఁపతచనఁగ ల నీక
    అనునఁగ శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

  ఘనత ననేన్నలితవ కలల్లలడేవా



రేక: 0887-1లలిత సత: 18-516
పలల్లవ:   నీతో నవవ్వెనఁగలమా నెరజాణవు

  గాతసేయ కెటఱ ట్టినానఁ గరణతచవయాత
చ. 1:    గోవులనెలల్ల నఁ గాచి గొలల్లతలపొతదు సేసి

  కోవదునఁడ వపైతవ గోవతదరాజా
    వావు లొకక్కటగానఁ జేసి వనన్నకానఁడవపై తరిగి

  గొవాళనఁడ వపైతవ గోవతదరాజ
చ. 2:     దటూడలనఁ గొనాళల్ల గాచి తటూలేటవుటల్ల గొటట్టి

  కూడుకొతటవ బాలల గోవతదరాజ
   వడుకకానఁడ వవల సేనఁతల సేసి

  కోడెకానఁడ వపైతవ గోవతదరాజ
చ. 3:    చిఱతవానఁడవపై నీవు చరల దొతగిలకొని

  కొఱతల మానిప్పుతవ గోవతదరాజ
    యఱినఁగి శ్రీ వతకటాదిద్రి నితదరినినఁ బెతడాల్ల డి

  గఱిగా నిలిచితవ గోవతదరాజ



రేక: 0887-2హితదోళత సత: 18-517
పలల్లవ:    చేరి వరకతటే తానే సిగద్గీవడును

    నేర మెతచక మనరే నే నతటనఁగాకతదాన
చ. 1:    పచచ్చెడ మతదుకోరే పాదాల గడుగరే

  రచచ్చెసేసి వచిచ్చెనానఁడు రమణునఁడు
   గచచ్చెల దటూరకరే గకక్కననఁ బీనఁటవటట్టిరే

   నెచెచ్చెలల కెపై దతడతో నిలిచియునాన్ననఁడు
చ. 2:    వడెము చేతకియతరే వసరరే సురటని

  ఆడానీడానఁ దిరిగాడి అలసినానఁడు
   వాడెననకరే మోవ వడినఁబానుప వయరే

  వడుకనఁ బతడే ఇలల్ల వదకచనాన్ననఁడు
చ. 3:     పవువ్వెల ముడువరే పూయరే మేననఁ గసటూత్తిరి

  వువవ్వెళటూల్లరనఁ జెమటతో నునన్నవానఁడు
     యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గానఁగిలితచె

   చివవ్వెన నాలనాళల్ల సేసిన దఱినఁగినానఁడు



రేక: 0887-3  మతగళ కౌశిక సత: 18-518
పలల్లవ:    ఇతవరినఁ గనక నీ కెరనఁగితచిత

  కతలేరప్పుడకతడితే కాతతల నవవ్వెర
చ. 1:    చెలితో నేకతమాడి చెపప్పుతానుతడె నీత

  కలవలల్ల నీసుదుద లే కానఁబోలను
   అలివణతో నీవు ఆడుకొని రావయత

  తలపకొనకతడితే తరవల నవవ్వెర
చ. 2:     సుదతకి నినున్న వలనఁ జూపతానుతడె నీత

   అదన నీపగసతగమే అది గానఁబోల
   పదిలన నీనేరాల పాపకొని రావయత

   ముదులకితచ కతడితే ముదితల నవవ్వెర
చ. 3:     నడుమ శ్రీ వతకటేశ నవువ్వెతానుతడు నీసత

  కడునఁగడు నినున్ననఁ జూచేకానఁబోలను
   అడరి ననేన్నలితవ అమానఁటడిగి రావయత
   తడవ కూరకతడితే తరణుల నవవ్వెర



రేక: 0887-4సౌరాషట్టి సత సత: 18-519
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర నినాన్నడుకొనే రికక్కడ నే నుతడనఁగాను

   అవవ్వెల నీమనోరథా లడిగి రావయాత
చ. 1:    పొలినఁత మాటాలడనఁగా పోచిళల్ల చలిల్లతనతటా

   వలి నాలకితచకొతటా వనేవు నీవు
    తలనఁప కొలనఁది నాకె తారకాణలే చెపప్పు
   ఫలితచె సగినము లోపలికినఁ బోవయాత

చ. 2:    సరసా లపేడనఁగా సగినాల చటూచెనతటా
   గొరబెపై పలక లతచకొనేవు నీవు

   అరదుగ నీవు గోరినటవలనే కలస
   సరివచెచ్చె సగినము సతగడికినఁ బోవయాత

చ. 3:   ఆపకతల చెపప్పునఁగా నరిచ్చెతచకనాన్ననఁడతటా
    జోకనఁ బాటము సేసుక చొకేక్కవు నీవు

     యకడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   యేకమాయ సగినము యితటకినఁ బోవయాత



రేక: 0887-5తోతడి సత: 18-520
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకరాల గనక యేమననదు గాక

    పచిచ్చె చేనఁతల కెలల్ల ను పడత వోపనదా
చ. 1:     కొమత్మి జెఇవటట్టి తీసి కొసరేవు తొలతనె

  రమత్మిని పలవనఁగాను రాననెనా
     యమెత్మిల కితదరనఁ జూడ నితత సేసితవ గాక

    దిమత్మిరి నీ గతపనక తరవ వోపనదా
చ. 2:      బలిమనఁ జేయి వటట్టితచి పపైపపై దమత్మి వుమసేవు

   చెలి కపప్పుడే చెపప్పునఁగా సేయదాయనా
   చలము లితదరిలోన సాదితచితవ గాక

  వలవనిసటలక వనిత వోపనదా
చ. 3:      యడనఁ జనున్నల వసికే వతత పానుప మనఁదట

 కూడినటట్టిలల్ల నియతకొనదాయనా
    వడుక కితదరిలో శ్రీవతకటేశ నవవ్వెవు గా-
   కేడలేని బీరాలక నీకాతత వోపనదా



రేక: 0887-6నాదరామకిగయ సత: 18-521
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరిది నేరప్పు మన యిదదరిలొనా

   జవవ్వెను లితదర జూచి సతతోసితచేర
చ. 1:     వడిలోని నిమత్మిపతడు వగినఁ జేతనఁ దియతనఁగానే

   పడికిటనఁ బటట్టి యటట్టి పననఁగేవు
    తొడినఁ బడ నతతలోనే దొడడకచెచ్చెల వడితే
  కడనఁగి నీపచచ్చెడము గపప్పుకొనవలదా

చ. 2:    పయతదలోని వడెము పటట్టి నీకియతరానఁగానే
   కొయతవపై పొదిగి పటట్టి గతపతచితవ
   చయతన బయలగానఁగా చనున్నలక నీకళళ్ళయి
  వయతనే మాటగా నొనరచ్చెకోవలదా

చ. 3:    కొపప్పుపూవు బతత దసుకొని కానుకియతరానఁగా
  అపప్పుళతచి నీకానఁగిట నలమతవ
     యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ యితతలో సిగద్గీ వడనఁగా

  వపప్పుచ గకక్కననఁ దరవసుకోవలదా



రేక: 0888-1భపైరవ సత: 18-522
పలల్లవ:     వనులరా నీవ ఇట వతదువు రావ

  ఆనవటట్టి పలవనఁగనతపీనఁ జెలలను
చ. 1:     పవళతచి యునన్నవానఁడు బాగా లియతవ పతకి-

   నివల జూజ మేమాడే వతతులతోను
   జవళని చలముల సాదితచేవళ గాదిది

   తవరి పలవుమతటానఁ దిట ట్టినఁ జెలలను
చ. 2:     ముతదే మేలకనన్నవానఁడు మోము చటూపవ పతకి

  చెతది యేమమాటాడేవు చిలకతోను
    గొతదినే కానఁకల రేనఁచి కొసరేవళ గాదిది

   కతదువక నతపమని కసరీనఁ జెలలను
చ. 3:    చెనకి సేసవటట్టివ శ్రీ వతకటపతకి

  గనిసేవమే ముదుద ల కోవలతోను
   యనసిత వనఁక బయలీనఁదితచేవళ గాదిది

  పననఁగితచమనుచనఁ గపప్పుతచనఁ జెలలను



రేక: 0888-2ముఖరి సత: 18-523
పలల్లవ:    సేసినదలల్ల నఁ జేనఁత చెలల్ల నఁబడాయ మక

   మోసులగా నవవ్వెరాదా మోహమెలల్ల నఁ గతటమ
చ. 1:    దగద్గీరనుతటే మక తమకము వుటట్టి నఁగాక

  సిగద్గీవ డెలల్లతతనుతటే చితతరేనఁగదా
   యగద్గీలేదు పతతొడ యకక్కక కూచతడనఁగదే

   వగద్గీళతచి కాదనేమా వరపేల ఇనఁకను
చ. 2:    మొగముల చటూచకొతటే ముచచ్చెట లీడేరనఁగాక

   నిగిడి తలవతచితే నితడదా కానఁక
  తగవౌమగనితోను దటట్టితచి మాటాడనఁగదే

   జగడితచేవా రనాన్నరా సటలేల ఇనఁకను
చ. 3:    ఇటట్టి కానఁగిలితచకొతటే నితవులపై వుతడునఁగాక

  గటట్టి ననుతటే చెమట గబులకోదా
    జటట్టిగొని శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు ననిన్నట గటూడె

    ఱటట్టి కొతత్తిగా నయతరా గటేట్టిల ఇనఁకను



రేక: 0888-3  శ్రీ రాగత సత: 18-524
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు దలనఁచే వకెపపై నీవు

   అపప్పుడే కూడనఁగవదాద అయోత నీవు
చ. 1:     అకక్కరతో నాసపడి అటట్టి మోము చటూచేచెలినఁ

   జెకక్క నొకక్కవపైతవగా చెలల్లనఁబో నీవు
   మకక్కళతచి వనుల నీమాట లలకితచేదాని

   గకక్కననఁ బలవవదాద కటకటా నీవు
చ. 2:    సలవుల నవువ్వెదేర చెతగలితచి మొకేక్కసత

   అలమ మెచచ్చెనఁగవదాద ఆహ నీవు
   కొలవుసేయుచ నినున్ననఁ గటూరిమ గొసరేదాని

   అలరి లలితచవదాద అవునయాత నీవు
చ. 3:     నితడు జవవ్వెనముతోడ నినున్ననఁ గోరచనన్న యితత-

   నతడనఁ బెటట్టి కొనవదాద నఁ సమత్మిరో నీవు
     దతడిగా శ్రీ వతకటేశ తగ నినున్ననఁగటూడె నిటట్టి

పనఁ(పత)     డు మోవ యియతవదాద బాపరే నీవు



రేక: 0888-4సామతతత సత: 18-525
పలల్లవ:   ఊరకేల దటూరేవు వరివారినెలల్ల ను

   చేరినామోము చటూచితే చేయతత్తి మొకిక్కతనే
చ. 1:     చితతదర నతనఁడు నీచేతకి లోనెపై వుతడనఁగా

 పతతములడుకోనేలే పలమారను
    వతతవారినఁ గటూడకతడా వడుకెపైతే నితకా నీవు

   కాతతుని నీమొలనఁ గచిచ్చె కటట్టి కొననఁగదవ
చ. 2:      చెలవునఁ డత డిద నీకనఁ జెపప్పునటట్టి సేయనఁగాను

    యలమ నీరపము గా కినఁక నెనన్ననఁడే
    కలసి నీ వకక్కతవ కెపైకొన నాసగలితే

  తలమనఁదనఁ బెటట్టి కొని దానఁచకొననఁగదవ
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్ననఁజేరి పదదసేయనఁగాను

  సేవల సేతేవుగాక సిగద్గీలేడవ
     యవల ననిన్నతనఁ డేల నితకా నీక వలసితే
  భావతచి కానఁగిలితచక బడివాయనీకవ



రేక: 0888-5బౌళ సత: 18-526
పలల్లవ:    మగవలల బుదుద లీమానినికినఁ జెపప్పురే

   యగసకెక్కములయాప యేల వచెచ్చె నీడక
చ. 1:    మతతనాన వభునఁడు నామరత్మిముల చెనకితే

  చెతతనునన్న తానేల సిగద్గీవడనే
   వతతులక మాలోన వలపల చలల్ల కొతటే

   ఇతత కతకారియాప యేలవచెచ్చె నీడక
చ. 2:     జడిగొని పత నాతో సరసము లడనఁగాను

   నడుమనుతడి తానేల నవువ్వె నవవ్వెనే
    తడనఁబడి మాలో నేము తమకాననఁ బెననఁగితే

  యడపలరటట్టిడాప యేలవచెచ్చె నీడక
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్ననఁ జేరి కానఁగిలితచనఁగాను

   ఆవల నుతడి తానేల అతటవచచ్చెనే
   చేవమర మాలో నేము సేసలవటట్టి కోనఁగా
   యవళ బతత్తిరియాప యేలవచెచ్చె నీడక



రేక: 0888-6ఆహిరి సత: 18-527
పలల్లవ:    ఎతత ననున్ననఁ బొగడేవు యితదరిలోన

   సతతతవు మోహముల చలల్లనఁగలనఁ గాక
చ. 1:     నినున్న మెపప్పుతచనఁగ నేను నేరతునా యేమెపైనాను

  కనున్నలనే మొకక్కనేరత్తి నఁగాక నీక
  సనన్నలసేసి వటట్టియాసల ముతచనఁగలనా
  చినన్నదాననెపై సేవల సేయనఁగలనఁగాక

చ. 2:    సరసములడి నీతో సాటకి రానోపదునా
  వరసి యిచచ్చెకమాడ నోపదునఁగాక

   తరితీప చటూప కొతత్తిల సేయనఁగలవా
  పరరేనఁచి కోరికలే పతచనఁగలనఁగాక

చ. 3:    మతచి నీకతట పతతాన మెరసేటదాననా
  పొతచి మేనదాననెపై భోగితతునఁగాక
     అతచెల శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

 యతచనఁగలనారతుల నితచనఁగలనఁగాక



రేక: 0890-1లలిత సత: 18-528
పలల్లవ:    నినున్ననఁ బాయనఁ గలనా నీకెదురాడేనా

   సనన్నల చాయల నినున్న జరసితనఁగాక
చ. 1:    వడివటట్టి పననఁగనఁగా నోపనతటే నేమతదువు

   అడరి మాయితటకి రావయాత నీవు
    వడ వడ సతులను వతటనఁబెటట్టి క రానఁగాను

   తొడినఁబడ నే నటూరకే దటూరితనఁగాక
చ. 2:     చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకోనఁగా సేయనతటే నేమతదువు

  అకక్కరతో గటూచతడవయాత నీవు
   చొకక్కచనఁ బెరకాతతల సుదుద ల చెపప్పుకొననఁగా

   చకక్కనఁగా బొమత్మిల నినున్న జతకితచితనఁగాక
చ. 3:     పొతచి కానఁగిటనఁ గటూడనఁగా పొనిగితే నేమతదువు

   అతచెల నిటట్టి మనిన్నతచవయాత నీవు
    యతచనఁగ ననేన్నలి యేడో ఇతతులతోనఁ జెపప్పుకోనఁగా

   కొతచక శ్రీ వతకటేశ కొసరితనఁగాక



రేక: 0890-2పాడి సత: 18-529
పలల్లవ:    ఉతడవయత ఇనఁక నీవు వబుబ్బుదిదతోను

   నితడుకొనె నవువ్వెలలల్ల నేనఁడు నాసలవుల
చ. 1:     బొతకక చెపప్పుతవగా పొతదుల నీసుదుద లలల్ల

   కొతకక నామనసులో కోపము మానె
    అతకెల నేనఁ బెటట్టి మనన్న ఆన వటట్టి కొతటవగా

 మతకనాచలములలల్ల మటట్టి పడనిపడు
చ. 2:   తగ నియతకొతటవగా తారకాణతచినవలల్ల

  యగసకెక్కములవుడు కెతతయునఁ బాస
   తగవరల చెపప్పుతే తల వతచకొతటవగా
  వగటలనీన్న నుడిగి వడుకలయను

చ. 3:   సిగద్గీలవడితవగా చేనఁతల దలపతచి
  వగద్గీళతచిన తొలిల్లటవత దరెను

    నిగద్గీల శ్రీ వతకటేశ నీవు ననేన్నలితవగా
  తగద్గీనిభోగముల సతతసము లీడేరేను



రేక: 0890-3వరాళ సత: 18-530
పలల్లవ:     మాకనఁ దలియవు మలో మరత్మిము లివ

   వాకన నాడనఁగరాదు వరిరతచకో నీవ
చ. 1:      దాకొని యొక ఇదదర తరణుల నినున్ననఁ జూచి

  యేకతము లడుకొనే రేనఁటకోకాని
   కెపైకొని నీవు సేసినకలల్లలేమెపైనానఁ గలితే
   చేకోని తలనఁచకొమాత్మి చితత్తిములో నీవ

చ. 2:     యనిన్నకతో తముత్మినఁదామె ఇటట్టి నీ భావములక
 సనన్నలసేకోనే రాచతదమేనఁటదో

  కనన్న వనన్న నీమతకములేమెపైనానఁగలికే
   వునన్నతనఁ దలసుకొమాత్మి వహితచి నీవ

చ. 3:     వువవ్వెళటూల్లరనఁ గటూడి నినొన్నతడురల శ్రీ వతకటేశ
  నవువ్వెకొనేర రతులనను పటట్టిదో

    ఇవవ్వెల ననేన్నలితవ ఇతకా నీగటట్టి గలితే
   రవవ్వెగానఁ దలసుకొమాత్మి రపముగా నీవ



రేక: 0890-4శతకరాభరణత సత: 18-531
పలల్లవ:    దటూరనేల ఇనఁక నినున్న తోడనఁదోడను

  వారికివారే మెచేచ్చెర వాడవాడను
చ. 1:   నటనల నీమాటల నయగారాల

  ఘటనల మోము లతగడిబేరాల
    యటవట నినున్న నెతచే దినఁక నేరాల

  తటకన నాడరాదు తగవరిబీరాల
చ. 2:     పేరడెపైన నీ నవువ్వెల పతడిల్ల సేసల

  వారక మతచితనాల వటట్టియాసల
   చేరిచేరి యేనఁటకినఁ జేసేవు బాసల

   నారకొననఁ గటట్టితవ నాక నలల్లనఁబటూసల
చ. 3:   తలకొని సేసేవు తరితీపల

   కలసిత వనఁటకి నితకా రానఁపల
  చలవాయ నాక నీచలల్లనఁజూపల

   కలిగి శ్రీవతకటేశ కానఁగిట నీదాపల



రేక: 0890-5మాళవగళ సత: 18-532
పలల్లవ:    చితత్తిగితచ రమణునఁడ చెలిమొగమెపై నీవు

  చితత్తిజ కేలికిని సితగారితచకొనన్నది
చ. 1:   నిమత్మిపతడల్లతతలేసి నికిక్కనచనున్నల నీక

  వుమత్మిడినఁ గానుక పటట్టి కనన్నదిచెలి
  తమత్మిదపనఁజల కొపప్పు తోడుచటూపేనతటాను

   పమత్మి పచారితచకొని పనివడి యునన్నది
చ. 2:   తేనెపరవతటది తయతనిమోవ నీక

  వనివతదువటేట్టినని వునన్నది చెలి
   వనికనునఁ గలవల పూజసేసేనతటా నీక

   ఆనుకొని నీరాకక అద కాచకనన్నది
చ. 3:  కరికతభఘనప గజరాజలక్ష్మిని

   వరసి నీసొముత్మి చేకనన్నది చెలి
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
   గొరబు కానఁగిట కితకానఁ గోరచనన్నది



రేక: 0890-6తలనఁగనఁగాతబోది సత: 18-533
పలల్లవ:   సలవుల నవువ్వెలడ సిగద్గీలవడనఁగనేల

  చలవగానఁ గెమోత్మివ చవచటూపరాదా
చ. 1:    నేరపలల్ల మెరయుచ నీతో మాటలడనఁజెలి

  వరటల సేసుకొని వనఁకొనవయాత
   ఆరయ వడెమచిచ్చె ఆకల చటట్టిచచ్చెని

   ఆరీత చేతుల మారిచ్చె అతదుకొనరాదా
చ. 2:    తమకమెలల్ల నఁ యతచి తపప్పుక చటూచనఁజెలి

  సుముఖునఁడవపై మోము చటూపవయాత
    అమర సితగారితచి యటట్టి వరల ముడిచ

  రమణతొడపపై నీశిరసు మోపరాదా
చ. 3:      గొరబు లలల్ల నఁ జేసి కచముల నొతీత్తినఁ జెలి

   వుర మాప కొపప్పుగితచి వుతడవయాత
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేవతవ ననున్న నిటట్టి

   మరిగి యాపను నీవు మనిన్నతచరాదా



రేక: 0891-1వసతతవరాళ సత: 18-534
పలల్లవ:    అనిన్నయు నీవరనఁగదువనే దినఁక నేమునన్నది

   కనున్నల గొపప్పులగాని కడునఁజినిన్న మొగము
చ. 1:   దతడనే వుతడనఁగాను దయనఁ.  జూడవలనఁ గాక

  చతడివటట్టి పననఁగతా సాముసేతురా
   పతడుమోవపసే కాని పలచనిదాన నేను

  అతదుకొని కొసరేవు అలయనఁగనోపను
చ. 2:    సేవల నీకనఁజేయగా చేరి మెచచ్చెవలనఁకాక

  రావాడి చెనకతా రవవ్వెసేతురా
    యవలనఁ జనున్నలే గొపప్పు లితచకతత నెనన్నడుము

   వోవలనఁ బెటట్టితే నతత వోరచకోనోపను
చ. 3:     నీసతనెపై వుతడనఁగానే నెమత్మిది నుతతువు గాక

   ఆస చటూప తరితీప లడరితతురా
     వాసితో శ్రీ వతకటేశ వడి ననున్ననఁ గటూడితవ

   పోసరితచె బర దురముననఁ బాయనోపను



రేక: 0891-2హిజిజజి సత: 18-535
పలల్లవ:    ఊరకే నీవు లోగివునాన్నడ వతతకాక

    చేరి నీవమ సేసినా చెలల్లదా నీక
చ. 1:     పడనఁత పొడగతటేను బాగా లిచిచ్చెతవ గాని

   తొడపపై నిడుకొతటేను దోసమా నీక
   చిడుముడి నిలిచితే చేయివటట్టితవ గాని

   వడివటట్టి తీసితేను వదదనేరా నినున్నను
చ. 2:   కొలవుసేసనతటా కొపప్పుదువవ్వెతవ గాని

  ఇలనఁగాగిలితచకొతటే హీనమా నీక
  అలరి మాటాడితేను ఆసచటూపతవగాని
   కలసి పతడాల్ల డితేను కాదనేరా నినున్నను

చ. 3:    చెతతనఁ బాయకనన్న దతటా చెకక్కనొకిక్కతవగాని
   యతత వతచనసేసినా నెగాద్గీ నీక
     ఇతతలో ననేన్నలి యాకె నేలేవు శ్రీ వతకటేశ

   బతత నెతతమనిన్నతచినా పతగితచేరా నినున్నను



రేక: 0891-3నాగగాతదానఁరి సత: 18-536
పలల్లవ:    పగయురాల నీకెదుర వటట్టివలపల నితచె

  నియతాన నీవును మనిన్నతచగదయాత
చ. 1:   వనజాకపయతదలో వటగ వచనున్నల నీక

  ననుపన నుతకవధనము బతదల:
 పనగొనన్నసితగారపనఁబరనఁదు బటవుదితడు-

 తనరారమతచిరతాన్నల పతడిల్లపీనఁట:
చ. 2: తరణతురములోనితగమలల్లమొగద్గీల

  తరమెపైన సేసక నెతత్తినముతాతల:
 పరిపరిచవులతోనఁ బరగతేనెలమోవ

  వరసనఁ బెటట్టినటట్టిబువవ్వెపనఁ బళళ్ళము:
చ. 3:    పడనఁత కానఁగిటలోని బాహులతల నీక

 తొడినఁబడ నొనరితచేతోరణల:
   అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నీక
  కడలే కెపప్పుడు మెడనఁగటట్టినతాళ



రేక: 0891-4దేసాళత సత: 18-537
పలల్లవ:   ఊడిగపవారము వదదనుతడేవారము నే-

  మడుజోడెపైనవార మరెరనఁగరా తగవు
చ. 1:       పతతము లకెకనఁ జెలల్ల పపై కొననఁగ నీకనఁ జెలల్ల

   పొతతనే యిదదరికిని బువవ్వెము చెలల్ల
   కాతతల నేమడిగేర గరిసితచి గరిసితచి

  ఇతతేసివార మకెరనఁగరా తగవు
చ. 2:     వస గటాట్టి ప కమర వనయము నీకమర

   వసుధ నిదదరికిని వల పమర
  అసురసురగచను అతదరి కేమచెపేప్పుర

   యసగినదొరల మ రెరనఁగరా తగవు
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడవు చెలి యలమేలమతగ

   దేవర లిదదరనఁ గటూడిత మలోనే
  భావతచి పచిచ్చెగా నేమనవవ్వెర
    యవల మరే జాణల యరనఁగరా తగవు



రేక: 0891-5శతకరాభరణత సత: 18-538
పలల్లవ:      ఏమని పొగడుదు మే యినఁ క నినున్నను

 ఆమనిసొబగల అలమేలత్మితగ
చ. 1:   తలినఁ గనున్నల నీతేటలేకదవ

  వలయనఁగ వభునికి వనెన్నలల
  పలకల మొలకలపొదు లివగదవ

  పలమరనఁ బువువ్వెల పానుపల
చ. 2:  తయతనినీమోవతేనెలే కదవ

  వయతపరమణుని వతదు లివ
  ముయతక మటూసిన మొలకనవువ్వెగద

నెయతపనఁగపగపనెరిబాగాల
చ. 3:   కెపైవసమగ నీకానఁగిలే కదవ

 శ్రీ వతకటేశవ్వెరసిరినగర
 తావుకొనన్న మతమకములేకదే
 కావతచిన మకలతణముల



రేక: 0891-6కనన్నడగళ సత: 18-539
పలల్లవ:    కరణతతువు గాని కాతతను నేను

  అరమరపల నినఁక నలయకమ
చ. 1:  జిగరవతటది నాచితత్తిములోనివలప

   తగరవతటది నీపపై దాకొనన్న యాస
   తగిలి తగిలి నినున్ననఁ దరవులవటట్టినఁగాను

  వగటల సేసుకొని వసరకమ
చ. 2:    సటూదిరాయివల నతట సొరిది నాతోపొతదు

  దటూదివల మెతత్తిన కతదువకానఁగిలి
   ఆదిగొని నేను నీయాయముల ముటట్టినఁగాను

  ఆదరితతువు గాని మారాడకమ
చ. 3:   చిగరననఁ బోల నాచేచేతవడిగము

  పగటనితదులనఁ బోల బహురతుల
     అగపడి కూడిత నినన్నల మేలమతగ నే నీకనఁ

   జిగి శ్రీ వతకటేశనఁడ చెదరకమ



రేక: 0892-1సౌరాషరత సత: 18-540
పలల్లవ:   చెవలో నేకత మేమచెపేప్పువయాత

  కవగటూడి నీవదదనే కాచకనన్నదానను
చ. 1:    యేపన నీగరత నేమేలఱనఁ గమయాత

  చటూపలసాముల సేసేసటూడుకానఁ డవు
 తీపలనీసుదుద లలల్ల తలిసితమయాత

  ఆపనులకే తరిగే అతదగానఁడవు
చ. 2:   వలయ నీసరితల వనమటవయాత

  పలకల సాననఁ బటేట్టిపతతగానఁడవు
  నిలవునీసితగారము నేనఁడు గతటమయాత

 మొలకనవువ్వెల పనుమొతత్తిగానఁడవు
చ. 3:     అతది నినున్ననఁ బొగడిత నౌనఁ గదవయాత

 పొతదులరతుల మతచిపోదికానఁడవు
     ఇతదుకె శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  వతదులమోవతేనెల వడుకకానఁ డవు



రేక: 0892-2అమరసితదు సత: 18-541
పలల్లవ:     వనన్నపము సేయమనె వడుకత నీక మముత్మి

  చెనున్నమరిన టాట్టి యితతచెలలను సుమత్మి
చ. 1:     చితత్తిమురా నీక నాకె సేవల సేయనేరచ

  మొతత్తిముగానఁ బాదాలక మొకక్కనేరచ
   పొతుత్తి కనఁ దసి నినున్న పొగడనఁగనేరచ

   ఇతత్తిల నేమసేసేవు ఇతటకి రారాదా
చ. 2:    ఇచచ్చెకము సేసి నినున్న నియతకొలపనేరచ

  నచచ్చెదర నీతోను నవవ్వెనేరచ
  పచిచ్చెసేనఁతలను నినున్న పనిగొననేరచ

   ఇచిచ్చెతవ చనవుల యితటకి రారాదా
చ. 3:   అలమేలమతగ యకె అకెనఁగటూడనఁగనేరచ

   పొలనఁత శ్రీ వతకటేశ భోగితచనేరచ్చె
    అలరిత రితతలోనె ఆకె నీవు నిదదరను

   యలమతో నిటాల్ల నే యితటకి రారాదా



రేక: 0892-3నాదరామకిగయ సత: 18-542
పలల్లవ:   అతదులోనే కానవచచ్చె ననిన్నభావాల

   వతదుల వటట్టినఁగరాదా వలనఁదికి మోవ
చ. 1:       కొపప్పు దువవ్వె యాకె నిటట్టి కోరి వడనఁ బరచేవు

 కపప్పుననీమానఁటల కాదనీనా
   చిపప్పుల నితతటలోనే చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె
  తపప్పుక చటూడరాదా తరణనెమోత్మిము

చ. 2:    సలవుల నవువ్వెతానే సిగద్గీ వడిపతచేవు
  చెలరేనఁగి చెపప్పునటట్టి సేయకతడనా

   తలనఁపల దపైవారి తనువలల్ల నఁ బులకితచె
   సొలయుచ నీ వతటచటూడరాదా యితత

చ. 3:     కూడిత వలమేలత్మితగ గొతకక శ్రీ వతకటేశ
   పాడిపతతా లితకా నీతోనఁ బచరితచనా

  వడుకకళలతోడ వఱఱ్ఱైవనఁగి రతులక
    జోడెపై యిటట్టి చటూడరాదా సొబగ లినిన్నయును



రేక: 0892-4శతకరాభరణత సత: 18-543
పలల్లవ:   ఎమెత్మికానఁడు గద యదేవునఁడు

  కమత్మిరితచ మేల గోవతదరాజ
చ. 1:    గొలల్లత లితదర కొలవు సేయనఁగ

 నలల్లద సరసమాడుచను
   తలల్లని కనున్నల తేట చటూపలతో
  కొలల్ల న నవవ్వెని గోవతదరాజ

చ. 2:    పడనఁతు లిదదర పాదా లొతత్తినఁగాను
  అడరి కచము లతటచను

  వడగమాటల వవ లడుతాను
  కొడుకనఁ గనెను గోవతదరాజ

చ. 3:   వడిగపవార వదదనే వుతడనఁగ
 జూడువలపల చలల్ల చను

 వడుకతో శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనఁ
  గటూడ నితదరిని గోవతదరాజ



రేక: 0892-5కనన్నడగళ సత: 18-544
పలల్లవ:    నీదేవుల సేసేసేనఁత నేము సేసేమా

   యదస నిదదర నునాన్న రానఁకనేనఁటసుదుద ల
చ. 1:    వడిగాలవారము వరసేమా నినున్న నతత

  ఆడానీడా నిచచ్చెకములడేము గాక
  పాడిపతతాలతో నీచే బాససేయితచకొనేమా

   జోడుగటూడ బుదిదచెపప్పు చొకిక్కతచేము గాక
చ. 2:    చెలికతత్తిలము నేము చెరనఁగవటట్టి తీసేమా

    చెలగి మ కొడనఁబాట సేసేము గాక
     చలపటట్టి నినున్న మరి సారె సారె దటూరేమా

    పొలసి మ నేరప్పుల పొగడేము గాక
చ. 3:   చటట్టిపవారమట రేసున బలిమసేసేమా

   మెటట్టిపటట్టి మరతుల మెచేచ్చెము గాక
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసిత రితతలోనె

    గటట్టి న మ మేళ ల్లలల్ల గోరెము గాక



రేక: 0892-6రీతగళ సత: 18-545
పలల్లవ:    చెలల్ల నఁగద యాతనఁడేమ సేసినా నీయడకను

  పలల్లదాన నితతేసి పఱచకవ
చ. 1:   వగిద్గీ యాతనఁడిటట్టి నీవడివటట్టినతటాను

 సిగద్గీలవడకవ చెలియా
   తగద్గీక అటట్టి బలిమనఁ దముత్మిలమడెనతటాను
   దిగద్గీననఁ దొదలమానఁటనఁ దిటట్టికవ నీవు

చ. 2:    సారె కొనగోళళ్ళను నీచనున్నల దానఁకితచెనతటా
  బీరాన జతకితచకవ పగయురాల

    కోరి నవువ్వెతా నీకొపప్పు వటట్టి తీసనతటా
  మేర మరకవ మతదమేళమునను

చ. 3:     కపప్పు శ్రీ వతకటేశనఁడు కానఁగిలితచి కూడెనతటా
 తపప్పులవటట్టికవ తరణ

    చిపప్పుల నీమోవతేనె చేకొని నీ కిచెచ్చెనతటా
  వుపప్పుటతచకవ యితత వుదుటనను



రేక: 0893-1పడవతజరత సత: 18-546
పలల్లవ:   ఏమటకి మాతోనే యగసకేక్కల

   చేముటట్టి యాతని నీవ చెనకనఁగరాదా
చ. 1:   మలసి యాతనితోను మాటలడితనతటాను

  వలనఁదిరో నీవల వతగమాడేవ
    వలచి వచిచ్చె వభునఁడు వదదనే కాచకనాన్ననఁడు

  చలము లతనితోనే సాదితచరాదా
చ. 2:    ననుపన నాతనితో నవువ్వెల నవవ్వెతనతటా

   కనునఁగొని నీ వతత కానఁతాళతచేవ
   చనవువ నాతనఁడు చనున్న లతటకనాన్ననఁడు

   తనిసి యాతని నీవ తపప్పులతచరాదా
చ. 3:    కతదువ శ్రీ వతకటేశకానఁగిట నుతదాననతటా

   చెతది కాలదొకిక్క యేల చెనురితచేవ
  మతదమేళన నీతనఁడే మనసిచచ్చెకనాన్ననఁడు

   పొతదు సేసుక నీవును పొగడనఁగరాదా



రేక: 0893-2సాళతగత సత: 18-547
పలల్లవ:     ఏమాయ నితతలోను ఇటట్టి చెపప్పునటట్టి సేసి

   భామక నీ వకమాట పతతమయతరాదా
చ. 1:      బలిమనఁ బానుపమనఁ దనఁ బవళతచి వునన్న దద

  వలనఁదిని వకమాట వనఁడుకొనరాదా
    చెలలము బుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పు వసరిత మద

  ములవానఁడి గోరిచేత మొకక్కనఁగరాదా
చ. 2:    దమసాన నేకతాననఁ దరవసుకొనన్న దిద

  కోమలి తొడమనఁదనఁ గటూచతడరాదా
   నేమెలల్ల నఁ బద్రియముచెపప్పు నేరిపత మతదానఁకా
   వమారనఁ జెకక్కల నొకిక్క వడెమయతరాదా

చ. 3:     తమకాన నీ యదుటనఁ దలవతచకనన్న దిద
   కొమరెనఁ గానఁగిట నిటట్టి కూడనఁగరాదా
      మమునఁ జూచి నీకె నిటట్టి మనిన్నతచి శ్రీ వతకటేశ

  సముకాన నీమోవ చవచటూపరాదా



రేక: 0893-3పాడి సత: 18-548
పలల్లవ:     అనిన్నటకి నోపనఁ దాను ఆనఁటదాన నేను

   వనన్న వటట్టి కొని నెయిత వదకనఁగనఁదుగనా
చ. 1:      ఆసతోడ నేనఁ దనున్న ఆయము లతటనఁ గాను

  వసారక మనవ వమారను
    సేసవటట్టి పతడాల్ల డె చేత కతకణము గటట్టి

 బేసబెలిల్లతనమున పననఁగనఁగనఁదగనా
చ. 2:     భావతచి సరసముల పలమార నాడనఁ గా

   నేవతక పరాక తనకేనఁటకే యది
    వావు లొనగటూడనఁ జెపప్పు వలపల పడరేనఁచె

 చేవమరినపనికి సిగద్గీవడనఁదగనా
చ. 3:    కానఁగిలితచకొని తనున్ననఁ గతదువలనఁ గటూడనఁగాను

   వనఁగనఁ జెలల్ల నా శ్రీ వతకటేశనఁడు
   తోనఁగితచె చెమటనీర తోకిక్కనానఁడు పాదము

  మానఁగినమోవ యొసనఁగి మచచ్చెవయనఁదగనా



రేక: 0893-4మాళవ సత: 18-549
పలల్లవ:      ఉతడవయత చాలనఁ జాల వరయక మముత్మి నినఁత

  నితడువావుల చెపేప్పుది నీసాజము
చ. 1:    యకక్కడనుతడి వచిచ్చె ఇతతుల పొలసినాను

   నికిక్కనికిక్క చటూచేది నీ సాజము
    చకక్కనివారినఁ గతటే సరికి బేసికి నీవు

   నెకొక్కని నవువ్వెనవవ్వెది నీ సాజము
చ. 2:  తేరకే వచిచ్చెనయటట్టితరవలతోడుత

   నేరపమాట లడేది నీ సాజము
   పోరచి నీ యిరగపొరగల వారితో

   నీరతుల చెపేప్పుది నీ సాజము
చ. 3:     అచచ్చెలన నే పొదటూద నతడనుతడి పనిసేసే-

   నెచెచ్చెలలనఁ గటూడేది నీ సాజము
    పచిచ్చెగా శ్రీ వతకటేశ పలమార మనిన్నతచి
    నిచచ్చెల మముత్మి నేలేది నీ సాజము



రేక: 0893-5నాదరామకిగయ సత: 18-550
పలల్లవ:   ఇచచ్చెకము నెరపతే నేమాయనే

   పచిచ్చెమాట లడితేనే పదర నేమటకే
చ. 1:    కచచ్చెలపపై వడాడ ణము కొనచటూపలనఁ జూచితే

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె యేమటకి గొణనఁగేవ
   ముచచ్చెట నీకతకణము ముటట్టి చటూచినతతలోనే

  రిచచ్చెల నితతటలోనే రేనఁగనేనఁటకే
చ. 2:    కొపప్పుపపై మొగలిరేక కూడనఁగనఁ జెరిగితేను

  తపప్పులేల యతచేవ తమకితచి
    చిపప్పులనఁ బయతదకొతగ చేరి చకక్కనఁ బెటట్టితేను

  వుపప్పుతతచి యతతేసి వటల్ల వటేట్టివ
చ. 3:    అమమేల్ మతగవు నినున్న నకక్కననఁ బెటట్టి కొతటేను

   నలవతక నీవమ నవువ్వె నవవ్వెవ
   యలమని శ్రీ వతకటేశనఁడనేనఁ బొగడితే
  మెలపన నెతతేసిమెచచ్చె మెచేచ్చెవ



రేక: 0893-6కతతలవరాళ సత: 18-551
పలల్లవ:     ఇదదర నిదదరే మర యినిన్నటాను జాణల

   పొదుద వదుద నక నిటట్టి పొతదుసేయవయాత
చ. 1:    వాడికెక మాటలడి వనెన్నలకనఁ బొడచటూప

   వడుకల సేసని వలనఁది నీక
    యేడనుతడో వచిచ్చె నీవు యమెత్మిలక నలసేవు

  నీడనుతడి వగరితచ నేరచకోవయాత
చ. 2:      సటలక నవువ్వె నవవ్వె చవులక మోవ చటూప

   గటకల నోరటూరితచనఁ గోమలి నీక
    మటమాయలక నీవు మరి వలప చలేల్లవు

  తటకన చెమటలతడి చటూపవయాత
చ. 3:    వురముపపై నెలకొని వుదుటననఁ గానఁగిలితచి

   మరిగెనఁ గటూడి యలమేలమతగ నీక
    యరవు లేక మనిన్నతచి యిదదర మమేత్మిలితరి
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి మెచచ్చెవయాత



రేక: 0894-1వళవళ సత: 18-552
పలల్లవ:    ఎఱనఁగదు నీమనసు ఇతతా నేను

   జఱయ కానతీవయాత చలముల సేయక
చ. 1:     యేమేమ సేవసేసనో యేకతాన నీకనఁ జెలి

   ఆముకొని బానఁతపడే వతదుకే నీవు
    చేముతచి అతదుకతటనఁ జేసే నే నటూడిగము
   కామతచి యానతీవయాత కడమల వటట్టిక

చ. 2:     యేరీత మొకక్కకొనెనో ఇచచ్చెకము సేసి యాకె
    కోరి అవ తలనఁచేవు కొతకక నీవు
    సారె నాలగననే వసారక నేనఁ బెననఁగేను

   నేరపవయాత నాక నీవ అనిన్నయును
చ. 3:    యటవలనఁ గటూడెనో ఇటట్టి యలమేలమతగ

   తటకన నవవ్వెవు దానికే నీవు
    ఘటన శ్రీ వతకటేశ కెపైకొతట నినన్నటాల్ల నే

   గటకల మోనీవయాత కొసరగా నీవు



రేక: 0894-2కరతజి సత: 18-553
పలల్లవ:    కతటమయాత యభాగతము కనున్నలతుదల నేము

   జతటలపై బదుకరయత చలల్లగా నిదదరను
చ. 1:    పదవతేనియ లని పరనఁదుపపైనఁ జెయివసి

  వదలితచితవ నీవ వనితక
    పొదిగి చనున్నల నటూనఁది బుగబుగనఁ జెమరితచి

    మదము గరియనఁ జోచెచ్చె మానిని నీమనఁదను
చ. 2:    పకిక్కటవడియ మచిచ్చె పొతదుగానఁ గానఁగిలితచి

   చెకక్కనఁ జెకక్క మోపతవ చెలియక
    తొకిక్కన పాదముతోడ తొడనఁ దొడనఁ గీలితచి

     ముకక్కన నటూరప్పు వసరీ ముదిత నీమనఁ దను
చ. 3:    పచచ్చెడము పపైనఁగపప్పు పలరతులనునఁ గటూడి

 మెచిచ్చెత వలమేలమతగక
     అచచ్చెమెపై శ్రీ వతకటేశ అనిన్నటా నినున్ననఁ జొకిక్కతచి

     లచచ్చెనల నితచనఁ జొచెచ్చె లలన నీమనఁ దను



రేక: 0894-3  శ్రీ రాగత సత: 18-554
పలల్లవ:   మాపొతదు సేయుమా మచిచ్చెకలతోడ

  ఆపనినఁ దిరగనఁగా నదవదలయ
చ. 1:  మతదమగవల మాటలడుకోనఁగా

  కతదువల నీకనఁ గతలయ
    సతదడితచి పపైనఁ పపైనఁ జలల్ల లమత్మినఁగా

  చితదుచ నీమేన జిరకలయ
చ. 2:    నటన నతదరను నవువ్వెల నవవ్వెనఁగా

  గటక నీమోవ గరలయ
    తటకన లోలోనఁ దనువు లతటనఁ గా

  జొటజొటనఁ జెమటల చొతుకలయ
చ. 3:    చెలరేనఁగి యతదర సేవల సేయనఁగ

  కలిమాయ శ్రీ వతకటవభునఁడా
  అలమేలమతగనెపై ఆయము లతటనఁగా

   బలిమ వడుకల గొబబ్బుననఁ బదనాయ



రేక: 0894-4మేనఁచబౌళ సత: 18-555
పలల్లవ:    ఆతనఁడు నీకతట జాణనఁడ దఱనఁగవా

  యేతుల కినిన్నటానేల యలయితచేవ
చ. 1:    చెకక్కననఁ జేయువటట్టి క సలవుల నవువ్వెకొతటా

  వకక్కసము లేమాడేవ వభునిని
    చికక్కనిచెమట గార సిగద్గీలనునఁ దొపప్పునఁ దోనఁగి

   చకక్కనిమోమున నేమ సనన్న సేసేవ
చ. 2:     పొదిగి తపప్పుక చటూచి బొమత్మిల జతకిచకొతటా

  కది మెతతవరసేవ కాతతునిని
   మదమున నుపొప్పుతగి మచిచ్చెకల వరగతది

    పొదలనఁ జనున్నల నెతత పూనఁచి మదిమేవ
చ. 3:     బగవునఁ గానఁగిటనఁ గటూడి పపప్పుగానఁ బెననఁగకొతటా

  వగటనేతురట శ్రీ వతకటేశని
   అగపడి చొకిక్కతచి అలమేలమతగవు నీవు

 చిగరమోవతేనె చితదితచేవ



రేక: 0894-5ముఖరి సత: 18-556
పలల్లవ:     వసరక సారె ననున్న వనఁడుకొనే వతదరిలో

   ఆసతోడ నేమ సేయుమనేవయాత యిపడు
చ. 1:     వగద్గీళతచక నీచేత వడె మతదుకొతట నిటట్టి

  సిగద్గీవడకమనవ చెపప్పుత నేను
   కగద్గీలేక యపప్పుటని కానఁపరముల సేసిత-
   నగద్గీమెపైత నేమ సేయుమనేవయాత యిపడు

చ. 2:   పతతములడక నీపనులలల్ల నఁ జేసిత
  వతతులవటట్టిక నేనే వలచితని

   వతతల సేయక మోవవతదుల చవగొతటవ
   అతతరతగ మేమ సేయమనేవయాత యిపడు

చ. 3:     వసాల చెపప్పుక నినున్న వచచ్చెనవడినఁ గటూడిత
  బాసగొనక దేవనెపై పటట్టిమేలిత

     నీసరి శ్రీ వతకటేశ నే నల మేలమతగను
   ఆసుదుద ల కేమ సేయుమనేవయాత యిపడు



రేక: 0894-6ఆహిరినాట సత: 18-557
పలల్లవ:     చటూతము నీబలముల సుదద లితతే సేమటకి

  పోతరము చటూపరాదా పొరగవారిపయిని
చ. 1:    పలమార నవవ్వెవు పపైనఁ జెయితవసేవు

  చలములే సేసేవు సారెసారెక
    వలప నీక బానఁతపైతే వదదనునన్న కాతతలనఁ

  మొలకచనున్నలమనఁద మోపరాదా గోర
చ. 2:   భావతచి చటూచేవు పతతములడుకొనేవు

  కావరితచి పననఁగేవు గరావ్వెనను
     ల వతత నీకనఁ గలితే లలితో వారసతులనఁ

   మోవులపపైనఁ బలల్ల మోప ముటట్టిరాదా కొపప్పుల
చ. 3:   సరసమటూలడేవు చనవచిచ్చె కూడేవు

   వరల వసేవు శ్రీ వతకటేశనఁడా
  మరిగిత నలమేలమతగను నేనటూవడిగపనఁ

  తరణులతొడలపపై తాచరాదా పాదాల



రేక: 0895-1సామతతత సత: 18-558
పలల్లవ:   చొకక్కపనీపతడిల్ల నేనఁడె సుకక్కరారము

  అకక్కరతో నినిన్నయు నవధరితచవయాత
చ. 1:  పడనఁతచెమటలే పనీన్నటజలకము

 వడగముదుద మాటల వదమతతాబ్రాల
  యడమని యాకెపయతదకొతగే తడియొతుత్తి

 అడియాలపమజజన మవధరితచవయాత
చ. 2:  తరణసలవనవువ్వె తగినకపప్పురకాప

 తరమెపైనకనుచటూప తటట్టి పణునఁగ
 వరలతావవరప్పులే వసరేటచలల్లగాలి

 అరదపైనవుపచార మవధరితచవయాత
చ. 3:   అలమేలమతగకానఁగి లతటదామెరల పూజ

 పొలివోనిమేనికాతత భటూషణముల
    యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇదదరనునఁ గటూడితరి

  అలవడె వభవము లవధరితచవయాత



రేక: 0895-2  శ్రీ రాగత సత: 18-559
పలల్లవ:    ఎదుటనే వునన్నది యితత గడునఁబనన్నది

 ఇదివో మావనన్నపాలిచచ్చెగితచవయాత
చ. 1:     సలవుల నవువ్వెగారీ చెకక్కలనఁ జెమట జారీ

  నిలవలల్ల సిగద్గీదేరీ నెలనఁతక
     పలకలనఁ దేనె లటూరీ భావములోనఁ దమ మరీ

   కలిసి మెలసి యకెనఁ గానఁగిలితచవయాత
చ. 2:     కనున్నల వరగమతచ కళల మోముననఁ బొతచ

   చనున్నలపపైనఁ బులకల సారెక ముతచ
     సనన్నల బొమత్మిల వతచ చవు లసలనునఁ బెతచ

  మనన్ననల నీకెను మరిగితచవయాత
చ. 3:      మోవ నమస్కృతము చితద మటూనఁపననఁ దురము చెతద

   సేవలగా చెనకల చేతకి నతద
    యవళ నలమేలత్మితగ ఇనిన్నటాను నినున్ననఁ బొతద

  శ్రీవతకటేశ యకెనఁ జేకొతటవలవయాత



రేక: 0895-3లలిత సత: 18-560
పలల్లవ:    చటూడరే వోచెలలల సుగణతనాల తాను

   ఆడరే మరితదరను ఆయముల సనఁకను
చ. 1:    వలసినఁనమానినుల వదద నుతడనఁడా తాను

   చెలనఁగి చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేయనఁడా తాను
   తలకితచి సారెసారె దిషిట్టితచకోనఁడా తాను

    నెలవపై పదదరికాల నెరపీనఁ దా నీడను
చ. 2:   కెరలినకాతతలక కితదుపడనఁడా తాను

   ఇరవుగ చనవలల్ల నియతనఁడా తాను
   గొరబుగానఁ గచముల కమత్మితచకోనఁడా తాను

  దొరతనాలనిన్నయును దొడిడవట ట్టి నీడను
చ. 3:   యనసినసతులక నెతగిలిపడనఁడా తాను

   ఘనునఁడెపై అనిన్నటా లోనుగానఁడా తాను
    యనలేని శ్రీవతకటేశనఁడు తా ననునఁ గటూడి

   ననిచి తగవులలల్ల నడపీనఁదా నీడను



రేక: 0895-4దేశక సత: 18-561
పలల్లవ:    ఈతనఁడు పతతము నీక నిచచ్చెనఁగాని

  యతల నాతోనెపైనా నెచచ్చెరితచరాదా
చ. 1:     హతుత్తి కవుతడియు నీక నలక లతతేసి యేల

 చితత్తిములోపలిమాట చెపప్పురాదా
 బతత్తిగలదానవు పటట్టినమోనములేల

  తతత్తిరితచక కలటట్టి తారకాణతచరాదా
చ. 2:    పూనఁతసిగద్గీతో నగవు పొదిగిపటట్టి నేనఁటకి

  చేనఁతలలల్ల వలల్లవరి సేయరాదా
  పూనఁతచెకక్కచేతులతో నుమత్మిగిల నేమటకి

  పానఁతసుదుద లలల్ల బటట్టిబాయిట వయరాదా
చ. 3:   వుదుటబీరముతోడ నోరచటూప లేమటకి

  పదరి మేగరతు చటూపనఁగరాదా
   యదుట శ్రీవతకటేశ యనసిత రిదదరను

  ముదముతో ననీన్నటకి మొకక్కనఁగరాదా



రేక: 0895-5కాతబోదిసత: 18-562
పలల్లవ:  చితత్తిమువచిచ్చెనటట్టిలల్ల నఁ జేయుమనవ

 పొతుత్తి లకూరిమతోడ బోదితచవలనా
చ. 1:    మనసుమరత్మి మెఱనఁగ మరిగినవానఁడు తాను

 యనలేనివనన్నపము లేమసేసేవ
    వనకకె బాసలలల్ల వవలనఁ జేస నాక
  పననఁగి బలిమసేసి పలవనఁగవలనా

చ. 2:     పనన్ననానఁడె సేసవటట్టి పతడాల్ల డె ననున్ననఁ దాను
   వనెన్నల నితకా నేమవావ చెపీప్పునే

   పనిన్న దేవుళల్లలోనెలల్ల నఁ బుటట్టిముగటట్టి తాను
  యినిన్నటా నాసుదుద లలల్ల నెచచ్చెరితచవలనా

చ. 3:  చెలనఁగమేనరికపశ్రీవతకటేశనఁడు దాను
   కలస నపప్పుట నేమ గడునవవ్వెనే

     యలమ నెపప్పుడునఁ బాయ కితటనే వునాన్ననఁడు తాను
   వలపల చలిల్ల ఇతకా వాసిరేనఁచవలనా



రేక: 0895-6నాదరామకిగయ సత: 18-563
పలల్లవ:   చటూడవయాత ఆనఁడువారిసుదుద లిటవతటవ

   వాడికగా నాడనుతడే వాసుల రేనఁచని
చ. 1:     వలయ నీతో నేను వడుకక నవవ్వెనఁగాను

  నలినాక యవవ్వెతో సనన్నలసేసని
    నిలిచి నీవు నాతో నెయతముల చటూపనఁగాను
   కెలన నుతడి తాను కేనఁకరితచవ

చ. 2:    అరదుగ నీవదదను ఆసతోనఁ గటూచతడనఁగాను
  కెరలచనఁ దా కిలకిలనవవ్వెవ

     సరసము నీవు నాతో సారె సారె నాడనఁగాను
  యిరవుగా నేతువ లతత్తిపట ట్టివ

చ. 3:     వనరి నీక నేను వడిగాల సేయనఁగాను
  వనకనుతడి తాను వతగెమాడని
    యనసితవ శ్రీ వతతటేశ ననున్న వతతలోనె

  వనయముతోనఁ దాను వనఁడుకొనీని



రేక: 0896-1రీతగళ సత: 18-564
పలల్లవ:    తేవయత వడెము తేనఁకవ నీయాలనెపైత

    దేవర వౌదువు తరితీప తతకా వలనా
చ. 1:     నీటతోడ నాయదుర నిలచతడి వరె వరెనఁ

  మాటలడే వవునయాత మతకానను
   మటూటవలపల నీక మొగమెలల్ల నఁ జెమరితచె

    యేనఁటకినఁ జేసేవు నీవు యమెత్మిల మాముతదర
చ. 2:     రవవ్వెలగా మాతోను రాజసము చటూసి మోవనఁ

  నవువ్వెల నవవ్వెవయాత నాలితనాన
   చివవ్వెన నీతమకము చిగిరితచెనఁ బులకలపై

   నివవ్వెటలల్ల వసాలేల నితచేవు పతతానను
చ. 3:      చేపటట్టి ననిన్నట గటూడి చెలరేనఁగి గటట్టి సేసి

  చటూప లేమచటూచేవు సొలపలను
  నాపాలిశ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గస్కృపనేలితని

   ఆపని కిచచ్చెకా లనిన్నయాడేవు తగిలి



రేక: 0896-2శతకరాభరణత సత: 18-565
పలల్లవ:  కరణతచము నీకామనిని

   యిరవుగ కడునఁ జన వయతవయాత
చ. 1:  పలచనఁదనప నీబీరతబులకే

  చలముల నెరపత సారెకను
  నెలవుగ నేననిన్నటకి సలవుగా

 మొలకవలపలను మొకేక్కమయాత
చ. 2:  బతత నీవాడేటపతతతబులకే

  వతతుననఁ బెననఁగిత వాసికిని
  మతతనమున నీమన సొకక్కటగా

  చెతతలనఁ బద్రియముల చెపేప్పుమయాత
చ. 3:  వగద్గీలమగ నీవసతబులకే

  సిగద్గీన నవవ్వెత సలవులను
 అగద్గీపశ్రీవతకటాధిప కూడిత-

  వగద్గీచనఁ జనున్నల నొరసేమయాత



రేక: 0896-3మాళవశ్రీ సత: 18-566
పలల్లవ:   ఏనఁటకినఁ దమకితచేవు యితతలోననే

   ఆనఁటదాని కిటట్టి వసమయి వుతడవయాత
చ. 1:   సిగద్గీతోడనునన్నచెలినఁ జేయివటట్టి పననఁగచ-

 నగద్గీలపవడుకతో నలయితతురా
    వగిద్గీ వడెమచిచ్చె మరి వడనఁబరచి మెలల్లనె

   యగద్గీసేయక నీ వపయిచచ్చెలో రావయాత
చ. 2:    గటట్టి తోడనునన్న యితతనఁ గొలవులోనఁ జెనకచ

 తొటట్టినమదముతోడ దొమత్మిసేతురా
    మటట్టి తోనే మోవ చటూప మనన్ననల పచరితచి

   బటట్టిబయ లీనఁదితచక పనుప సేయవయాత
చ. 3:    మేలతోనునన్నకాతతను మేకొని వచిచ్చె మనిన్నతచి

  యలీలనఁ గటూడినవానఁడ వమెత్మిసేతురా
   తాలిమతో బుజజగితచి తనిప శ్రీవతకటేశ

   యేలకొతట వడయక యితట నుతడవయాత



రేక: 0896-4గతడకిగయ సత: 18-567
పలల్లవ:    ఎకక్కడి పరాక నీక నెతదానఁకాను

  చకక్కనిరమణ కిటట్టి చనవయతవయాత
చ. 1:    సాననఁబటట్టినచటూపల చలల్లనఁగా నీపపైనఁ జలిల్ల

  తేనెలమాటలలల్ల నొదిదకతో ముతచె
   కానుక సలవనవువ్వె కపప్పురముగా నిచెచ్చె

  మానవత నినఁకనెపైన మనిన్నతచవయాత
చ. 2:     సరి చనున్నల మనఁదతత్తి సమత్మితనఁ గాచకనన్నది

   యిరవపై చెమటపనీన్న రిదివో నితచె
   మురిపపసిగద్గీలనే ముగద్గీల నీకనఁ బెటట్టి

   తరణ నితతట నిటట్టి దయనఁజూడవయాత
చ. 3:    నితడుజవవ్వెనపాయమే నిలవు సేసల వటట్టి

 దతడిసరసపనఁదమ దయిలవోస
   అతడనె శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా నేలితవ

  మెతడెపైనవనిత నితకా మెపప్పుతచవయాత



రేక: 0896-5దేవకిగయసత: 18-568
పలల్లవ:    చెలలము నీక నేము చెపప్పుకపోదు

  చెలరేనఁగి యతనికి సేవసేయరాదా
చ. 1:     చెలి నీపదవపపై చేయి చేరిచ్చెతవ నేనఁడు

  యిలనఁ జిగరలగదే యివరెతడును
   పలకనఁ దేనెల నీపత కేలదానఁచేవ

  చలివాయ నీతనికి చవచటూపరాదా
చ. 2:    చటూపలక నదాద ల సొనిపేవు కరలను

  యేపననఁ దేటలేకదే యివరెతడును
   ఆనఁపనేలే వనెన్నలన వావ్వెతనియదుట నీవు

  రానఁపలగా ముతదటను రాశివోయరాదా
చ. 3:    చనున్నలకనఁ గరముల సరినడాడ ల పటేట్టివు

   యనన్ననఁ దామెరలేకదే యివ రెతడును
   కనెన్నరో కానఁగిట శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితవ
  అనిన్నటా నీముచచ్చెటల ఆనతయతరాదా



రేక: 0896-6శదదవతసతతత సత: 18-569
పలల్లవ:    ఏడనుతడి వచెచ్చెనో యడక నీకె

   నీడనుతడి కదలదు నిరత్మిలన నీకె
చ. 1:    మతతనాన నీవు నేను మాటలడుకొననఁగాను

   యితతలోనఁ బొతచలవనీ నిదివో యకె
   వతతలగ లోలోన వడుకక నవవ్వెనఁగాను
   పతతమున నపప్పుటనఁ దపప్పుకచటూచ నీకె

చ. 2:    జఱసి జఱసి మర సరసములడనఁగాను
   గఱతుల వటట్టి కొనీ గటట్టి న నీకె
   మొఱనఁగల మఱనఁగల మోవు లతదుకోనఁగాను

   అఱిముఱినఁ జెలలతో నాడుకొనీ నీకె
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెర చేరి నీవు గటూడనఁగాను

   వోవలనఁ దరమానఁటన నునన్నది యకె
    చేవదేర నీవు ననున్న చెతతల మనిన్నతచనఁగాను

  వావచెపప్పు పతడాల్ల డవచచ్చె నీకె



రేక: 0897-1మతగళకౌశిక సత: 18-570
పలల్లవ:    ఇదదరినడుమ నుతడ ఇదివో తాను

  తదుద చ జగడముల తేరీచనఁగాక
చ. 1:     వకక్కరికి బుదిదచెపీప్పు నొకక్కరికి చెకక్క నొకిక్క

 చకక్కనినాయకనఁడు సవతులక
    అకక్కరతో నితత సేసినటట్టివానఁడు తానే కానఁడా
  వుకక్కటతో రేనఁచకొని పొడినఁబడినఁగాక

చ. 2:    వడివట ట్టి నాకెను వడనఁబరచి నీకెను
 కడుజాణరమణునఁడు కామనులక

  ముడికానఁడెపైనవానఁడు మొదలనఁ దానేకానఁడా
  యడమాటలడి బయలీనఁదుకొనీనఁ గాక

చ. 3:    కలసని జవరాలినఁ గానఁగిలితచ కనిన్నయను
  లలి శ్రీవతకటేశనఁడు లలనలక

     యలమ ననున్నను నేల నినిన్నటానఁ దానే కానఁడా
  వలపల పడరేనఁచి వసమయతనఁగాక



రేక: 0897-2ఆహిరి సత: 18-571
పలల్లవ:   చితత్తిము లరినఁగి సేవసేయరమాత్మి

 పొతుత్తి లబువావ్వెనక పొసగితచరమాత్మి
చ. 1:    పీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడి పతడాల్ల డి రిదదరను

  చటకిమాటకి నటట్టి సిగద్గీపడేర
  మాటలడితచి చటూచితే మతతనమాడుకొనేర

  తేటలగా నితతలోనె తరవయరమాత్మి
చ. 2:    చేతు లొగిద్గీతచకొతటాను సేసల వటట్టి కొనేర

   పోతరితచి సలవులనఁ బటూనఁచి నవవ్వెర
   ఘతల నొకరొకరినఁ గడకనున్నలనఁ జూచేర
   నీతరినఁగి పచచ్చెడము నితడనఁ గపప్పురమాత్మి

చ. 3:    కడునఁ దలలవతచక కానఁగిట నితచకొనేర
   అడరి లోలోనే వడె మతదుకొనేర

   యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డితతయునఁ గటూడిరి
   బడినఁబడి దలప గొబబ్బున మటూయరమాత్మి



రేక: 0897-3భపైరవ సత: 18-572
పలల్లవ:    పతతము దపప్పుదు నీకనఁ బడనఁతతోను

 యితతటలోనే చనవచేచ్చెవుగాక
చ. 1:    యేచి యకెను నీశిరసతత్తి చటూడరాదా

  నీచితత్తిము వచిచ్చెతే మనిన్నతచేవుగాక
   కాచకనన్నది గొబబ్బుననఁ గపప్పుర మరాదా

  చేచేతనఁ జెపప్పునటట్టి సేసేవుగాక
చ. 2:   నతటన సలవులను నవవ్వెరాదా

 యితటకివచిచ్చెనపప్పు డేలేవుగాక
   అతట ముటట్టి యిపప్పుడిటట్టి యాదరితచరాదా

  పతటగా నేకతముననఁ బెననఁగేవుగాక
చ. 3:   కతదువల మెచిచ్చెమెచిచ్చె కానఁగిలితచరాదా

  సతదడిరతనఁ బాదాల చానఁచేవుగాక
   వతదుగా నీకాతతను శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  పొతది మోవయతరాదా బోదితచేవుగాక



రేక: 0897-4బౌళరామకిగయ సత: 18-573
పలల్లవ:  నేరతువయాత నేరపల

 పోరచిపొతదుల బోగముల
చ. 1:    నలగడ సలవుల నవువ్వె లివ

 వలచినసతులక వాడికల
 తలనఁచినయపప్పుడె తగలముల

 పలచగనీతో పననఁగలటల
చ. 2:  పరమమెపైననీపలక లివ

 మరిగినవారికి మరత్మిముల
 దొరకినయపప్పుడె దోమటల

  పరగ నితడుకొనుపల చటూపరలనఁ
చ. 3:  వడెపనీమోవవతదు లివ

 కూడినమాకను కోరికల
 యడుగ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడా
  వడుకరతు లివ వలల్ల వరల



రేక: 0897-5హితదోళవసతతత సత: 18-574
పలల్లవ:  పటట్టినచలములేల పలకరాదా

   యటట్టి చెపప్పునా నిటేట్టి యియతకొనరాదా
చ. 1:     ములవానఁడి గరతుల మోవ నీకనఁ జూపతేను

  నెలవుల నవవ్వెనేల చెపప్పురాదా
   తలపమటూల నుతడనఁగ తగనఁ గొతగవటట్టితేను

  కలవల వయనేల కానిమత్మినరాదా
చ. 2:    చికక్కనిచెమటతోడి చేతుల పపైనఁ జానఁచితేను

  దికక్కన జతకితచనేల తలపరాదా
   మకక్కవ సిగద్గీవడనఁగ మతచముపపై నిడుకొతటే

  మొకక్కల మొకక్కనఁగనేల ముచచ్చెటాడరాదా
చ. 3:    కపప్పురపనఁ దావ మేననఁ గానఁగిలితచకొతటేను

  చొపప్పులతత్తినేల కలల్ల చటూపరాదా
     చిపప్పులనఁ గటూడితనఁ గదే శ్రీ వతకటేశనఁడ నేను
   దపప్పులనఁ బొరలనేల తనియనఁ గరాదా



రేక: 0897-6శ్రీరాగత సత: 18-575
పలల్లవ:     మేలయత మముత్మినఁ జూచి మెచిచ్చెత నేను

  మేలములడేర మర మేళళ్ళటట్టివో
చ. 1:     వలనఁది నీకనఁ జెవలో వనన్నపాల సేయనఁగాను

   పలకితచె నీమేను పొతదు లటట్టివో
    కలికి యటట్టి వరలనఁగొపప్పు నీక ముడువనఁగ

  జలజలనఁ జెమరితచె చవులటట్టివో
చ. 2:    సరినుతడి వడెమచిచ్చె చనున్నల నినొన్నతత్తినఁగాను

   తరవాత సిగద్గీ రేనఁగె తములటట్టివో
    తర వసుకొని నీదో తేటలగా నవవ్వెనఁగాను

   గొరబుచేనఁతల నితడె గణ లటట్టివో
చ. 3:    కామతచి ఇతతలో నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను

   మోముననఁ గళల రేనఁగె మోహలటట్టివో
    పేగమప శ్రీవతకటేశ బెరసి నినున్ననఁ జూచితే

   ఆమనాయ మోవతేనె లస లటట్టివో



రేక: 0898-1సితధురామకిగయ సత: 18-576
పలల్లవ:   ఏనఁటకి సిగద్గీపడేవు యితదరిలోన

   మానఁట కరగక ఇతక మాటలడవమాత్మి
చ. 1:    పొసనఁగ నినున్న నతనఁడు పతత్తిడబొమత్మివతటా

  కొసరచనఁ బొగడని కొలవులోన
 వసముచేసుకొని వలపతచకొతటవ

  అసుదవుగావు వడె మతదుకొనవమాత్మి
చ. 2:   సారెసారెకను నీవ చకక్కనిదానవతటా

   ఆరీత నటట్టి చటూపీ నతగనలక
  మేరమరి యితదరిలో మెపప్పుతచకొతటవ

  కోరికతో సతగడిని కూచతడవమాత్మి
చ. 3:    యడెపైన యలమేలత్మితగ వనిన్నటా నేరప్పురివతటా

   వడుకనఁ గొసరీని శ్రీ వతకటేశనఁడు
   కూడితరి మరిదదర కొతకక మమేత్మిలితరి

  వాడికలయను మవారము నేమమాత్మి



రేక: 0898-2ఆహిరి సత: 18-577
పలల్లవ:    కతదువ నీపగయముల కెపైకొనేనఁ గాక

  సతదడి నినెన్నటవల జరసేమయాత
చ. 1:     నతటన నాప నీపపై నవువ్వెలపవువ్వెల వస

   జతటచటూపలనఁ గసటూత్తిరి సారెకనఁ జలల్ల
   పతటసనన్నల బువావ్వెననఁ బెదవ యతగిలిసేస

  యితటవారము నేము నినేన్నమనేమయాత
చ. 2:     చెలరేనఁ గె సరసపసిగద్గీల గతదము పూస

  వలపలచెమటల వతచెనఁ బనీన్నర
    నిలవునఁ జకక్కనఁదనాల నినున్న బతటగా నేల

  కలమువాతడల్లము నినున్ననఁ గొసరనేలయాత
చ. 3:    వతగెపమాటలనే వడెము లొసగె నేనఁడు

  అతగపసనఁకలనే పతడాల్ల డె నినున్నను
    చెతగట నలమేలత్మితగ శ్రీ వతకటేశ నినన్నతట
  అతగపనఁ గానఁగిటవార మారడులేలయాత



రేక: 0898-3కొతడమలహరి సత: 18-578
పలల్లవ:   ఏమే యొఱనఁగవా యేకతపసరసము

 కామతచినాతని నితచకాకసేతురా
చ. 1:    చెతతనుతడి యాతనఁడు నీచెఱనఁగవటట్టి తీసితే

 పతతములడుదురా పతతోను
    అతతరతగ మనుచ నీయతడ నిటట్టి కూచతడితే
  రతతుసేసి మాటలడి రవవ్వెసేతురా

చ. 2:      సనన్నలక నీకొపప్పు జార నాతనఁ డు దసితే
  కనున్నల జతకితతురా కాతతునిని

  మనన్ననల సిగద్గీలమాటల దడవతేను
   పనిన్న సతులలో నెలల్ల నఁ బచిచ్చెసేతురా

చ. 3:     అలమేలమతగవు నీవు నినన్నటట్టి కానఁగిటనఁ గటూడితే
  యలయితతురా శ్రీ వతకటేశవ్వెరని

     వలపల రేనఁచి రత వకక్కణ నీకనఁ జెపప్పుతే
   వలయ నతతటా వలల్లవరి సేతురా



రేక: 0898-4వరాళ సత: 18-579
పలల్లవ:    నేరతుము నీకతట నే మతదరము

   ఆరీతనఁ బెననఁగకతటే నతదువు గాని
చ. 1:    యేడలేనిమాటల నీవనిన్న నేరచక వచిచ్చె

  ఆడేవు సిగద్గీపడక ఆనఁడువారిలో
   వోడక యేకతమున నొరసి నిలవరాదా
   జోడగ మాసరితల చటూతువు గావ

చ. 2:      కనన్న కనన్న చోటలను కతలలల్ల నఁ జూచి వచిచ్చె
  సనన్నలనే చటూపేవు సబలలోన
   యినేన్నసి తడవనేల ఇతటలోనికి రారాదా

   కనెన్నలము మాసేనఁతల కతదువు గాని
చ. 3:     తలనఁపలో నొకొక్కకక్కటే తలనఁచక నీవు వచిచ్చె

   అలమేప కానఁగిట ననాన్నడా నీడాను
   అలమేలమతగను పాయక శ్రీ వతకటేశనఁడ

   తలకితచి మాగణల తలిసేవు గాని



రేక: 0898-5సౌరాషట్టిత సత: 18-580
పలల్లవ:    ఆతనినఁ జూడవలనఁగా అనిన్నటా నేము

    చేతులొగిద్గీ చెపప్పునటట్టి సేసేమే యినఁ కను
చ. 1:    సొరిది నాతనితోడ జోడుగటూడుక వచిచ్చె

 సిరలనెమెత్మిలచేత చెలరేనఁగేవ
  దొరవౌదువతటాను తోడిసతుల మెచేచ్చెర

   మురిపముల గతటమ మొకేక్కమే నీక
చ. 2:    పొలయుచ రాజసాన పరషని సలిగెల

  నలవతక నిఱఱ్ఱైవనఁగి నవువ్వెనవవ్వెవ
  బలవురాలవతటాను పడనఁతుల పొగడేర

  తలిసితమ పటట్టిపదేవులవ నీవు
చ. 3:   కూరిమశ్రీ వతకటేశనఁ గటూడినసతతోసాన

   మేరమరి యతదరికి మేల చటూపేవ
   యరీత నీతనిచేత నేలితచితనే రితదర

   ఆరయ నలమేలత్మితగ వౌదువ మనన్ననల



రేక: 0898-6పాడి సత: 18-581
పలల్లవ:    కాని అతదు కేమాయనఁ గడవారమా

    పూని యకరణ యటాట్టి నఁ బుటట్టినో నీక
చ. 1:    చేతకినఁ గానుకిచిచ్చెతే సిగద్గీవడే వమయత

    ఆతల నీ కేమతలనఁ పాయనో నేనఁడు
   యతల మొకక్కనఁగా శిరనేల వతచేవమయత

  కాతరపనేర మెటట్టి గలిగెనో నీక
చ. 2:     నతటన వడెమచిచ్చెతే నవువ్వె నవవ్వె వమయత

  జతటల నేమటవతక సరిదానఁకెనో
   అతట సేవసేసితేనే అలసే వదేమయత

   యితటలో నాచనున్నలవనఁ గెటట్టి తడెనో నీక
చ. 3:    వదిదకనఁ బెననఁగితే నిటటూట్టిరప్పు నితచేవమయత

  గదదరిచితత్తి మెటట్టి లనఁ గరనఁగినదో
   ముదుద లశ్రీవతకటేశ ముతచి కూడిత వనయత

     పొదుద వదుద కాస లటట్టి పొసనఁగెనో నీక



రేక: 0899-1శదదవసతతత సత: 18-582
పలల్లవ:  పతతపసుదుద ల చెపేప్పుబయకానఁడవు

   వతతులక నీవు నటేట్టి వలవరాదా
చ. 1:     పలచనఁగా నవువ్వె నవవ్వె పలమార సిగద్గీవడి

  వలనఁది మాటలడని వనరాదా
  వలిపపయతదకొతగ వలల్లవాట వసుకొని

  చెలరేనఁగి మొకీక్కని చేకొనరాదా
చ. 2:   కడుమురిపము చటూప కారపవడెములిచిచ్చె

  పడనఁత నిలచనన్నది భావతచరాదా
   కడనఁగి తురము కీలగతటగొన బగియితచి

  జడియక పననఁగిని సమత్మితతచరాదా
చ. 3:     మచిచ్చెకనఁ జనున్నలనొతత్తి మనసురా మోవ యిచిచ్చె

  నెచెచ్చెలి గానఁగిలితచ మనిన్నతచరాదా
     యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    తచిచ్చె తచిచ్చె సొలసని దయనఁ జూడరాదా



రేక: 0899-2నాగవరాళ సత: 18-583
పలల్లవ:     ఇపప్పుడే యినివ్వెయునఁ గాక యినఁక నెనన్ననఁడు

  చెపప్పురాని సేనఁతలలల్ల నఁ జేకొనవయాత
చ. 1:    వలనఁది వనన్నపముల వతటవా నీవు

   పలమార చితత్తిముననఁ బటట్టినా నీక
  అలరినసతతోస మబెబ్బునా నేనఁడు

   కలిగె నీక లభము కటట్టి కొనవయాత
చ. 2:   కొమత్మిచేతకాను కతదుకొతటవా నీవు

   చిముత్మిల నీచేతకినఁ జికెక్కనా నీక
   దిమత్మిరి నీకోరికే సిదిదతచెనా నేనఁడు

   వుమత్మిడినఁ జేరే మేళల్ల వపప్పుకొనవయాత
చ. 3:    కొమలి మోవచవ గొతటవా నీవు

   దామెనరతుల యిటట్టి దకెక్కనా నీక
    నేమప శ్రీ వతకటేశ నేనఁడు ననేన్నలితవ

 కామతతతగసతపద గనుకొనవయాత



రేక: 0899-3దేసాళత సత: 18-584
పలల్లవ:   ఎదురబడి సొలయ నినఁకనేలయాత

  ముదముచోడ నీక మొకేక్కమయాత
చ. 1:    వనితల నతదరిని వలపతచ నేరతువు

  పనుపటట్టి మచిచ్చెకల పతచనేరత్తి వు
   మనసురా ననిన్నటాను మాటలడ నేరతువు

  పనితోడ నేమెలల్ల బదికితమయాత
చ. 2:     కిగయల దలిప తమ కెరలితచ నేరతువు

 నయములగా కడునవవ్వెనేరత్తి వు
    పగయముల చటూప యాస పచచ్చెరేనఁచ నేరతువు

   నియతాన నీ కస్కృపను నెలకొతటమయాత
చ. 3:     వతదు చెపప్పు మోవయిచిచ్చె వలయితచ నేరతువు

   అతది కానఁగిలితచి కళ లతటనేరత్తి వు
    చెతదితవ ననున్న నిటట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెర

   మతదలితచి నినున్న నేము మరనఁగితమయాత



రేక: 0899-4శతకరాభరణత సత: 18-585
పలల్లవ:   తేట తలల్లముల తలిసినవ

   యేనఁటకి మఱనఁగల యిదివో మాట
చ. 1:  ననుపగలిగితేనే నవువ్వెల

 మనసువచిచ్చెతేనే మతతనాల
 తనవారితనమెపైతే తగవుల

   యనలేని రమణునఁడ ఇదివో మాట
చ. 2:  సమత్మితతచితే సరసముల

 నమత్మికలపైతే నతటల
 పమత్మినవలపల బలముల

   యిముత్మిలనఁ గనునఁగొతటే యిదివో మాట
చ. 3:  కెపైవసమెపైతే కడనఁకల

 మోవులయవుల ముదముల
   శ్రీ వతకటేశవ్వెర చెలనఁగి ననున్న

   యవలనఁ గటూడిత వదివో మాట



రేక: 0899-5సాళతగనాట సత: 18-586
పలల్లవ:   నీకొలనఁది దాననా నేనినిన్నటా

   జోకలలల్ల మనఁదమదనఁ జూడరాదా యినఁకను
చ. 1:    నవువ్వెలనిన్న నవవ్వెవ నయ మెతతచటూపేవ

 రవవ్వెలగా వలచిరమణునికి
    యివవ్వెల నీతని నేనఁడే యితటకి రపప్పుతచకొతటే

    చివవ్వెన నీవు ననున్న మెచేచ్చెవటవ యిపడు
చ. 2:   పతతమెతతనెరపేవ పనులనిన్న చెపేప్పువ

 వతతలగానఁ జొకిక్కనటట్టివభునికిని
     చెతతనుతడి నేను నటేట్టి చేతకి లోనఁ జేసుకొతటే

   సతతసితచి పొగడేవా సారెసారె ననున్నను
చ. 3:    చవులనిన్న చటూపేవ చనవతత నెరపేవ

  యివలను శ్రీ వతకటేశవ్వెరనికి
    జవళ నితని నేను సతగడినఁ బెతడాల్ల డిత

  వవరాననఁ బతదమువయరాదా యితదుక



రేక: 0899-6నాదరామకిగయ సత: 18-587
పలల్లవ:    అతదరివలనే చటూచే వపప్పుట ననున్న

    నితదల నినాన్నడుదునా నేనఁ బొగడుచనఁ గాక
చ. 1:    చలమరినా నీతో సారెసారెనఁ బెననఁగను

   చెలరేనఁగి చెపప్పునటట్టి సేతునఁ గాక
  పలచదాననా నీతోనఁ బెడసరాలడను

    మెలనఁగి పగయాల చెపప్పు మెపప్పుతతునఁ గాక
చ. 2:    కోపకతపైనా నినున్న కొసరచ జతకితచనఁగ

    వోప నీతో నవువ్వెతానే వుతడుదునఁ గాక
   రానఁపలదాననా నిను రచచ్చెల నాఱడిసేయ

   చటూపలనే తమరేనఁచి చొకిక్కతతునఁ గాక
చ. 3:    కొతత్తిదాననా నినున్ననఁ గోరి మనసుచటూడనఁగ

   బతత్తిసేసి కానఁగిలితచి పపైకొతదునఁ గాక
    యితత్తిల శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ

   గతత్తిపగబబ్బుల నొతత్తి కొసరదునఁ గాక



రేక: 0900-1దేవగాతధరి సత: 18-588
పలల్లవ:    ఏమని దటూరే మెతదానఁకా నిను

  కామతఫలముల గలిగెను మాక
చ. 1:   పఱక లేమటకినఁ బలమార

  అలర నీరపములయ నినఁక
  కొలనఁదిమరి రద గొలల్లతల

   మలసి వారలక మగనఁడవు నీవు
చ. 2:   తడవ నేమటకి తతగొనుచ

  చిడుముడి నీసేనఁత చెలల్లనినఁక
  అడరిరి పతడిల్లకి నచచ్చెరల

  యడయక వారల నేలితవ
చ. 3:   వతగము లేనఁటకి వకక్కసమెపై

  కతగదేర మమునఁ గలసితవ
 యితగితమెఱినఁగిన యిలల్ల తడల్లము

   చెతగటనఁ గటూడిత శ్రీ వతకటేశ



రేక: 0900-2భటూపాళత సత: 18-589
పలల్లవ:  మఱచితననక యేమఱివుతటననక

   యఱకగా గఱతు నాకిమత్మిని యడుగవ
చ. 1:   యలమతోడుత మాయితటకెపడు వచేచ్చెస

   అలివణ యాతని నీవడిగి రావ
   పొలపారనఁ గటూటమకి పొతదుగా మాటలడి

  అలరినరతులక నానవాల దేవ
చ. 2:    అతదుకోల పతడిల్లకి నటట్టి సమత్మితతచితేను

  పతదలకాడ వడె మపప్పుతచకరావ
    కతదువతో వలపల కడునఁ జవులపై తేను

  చెతజి యానవటట్టితచక చేకొనిరావ
చ. 3:     చిముత్మిచ ననిన్నతతలోనె శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె

 పమత్మిటసేనఁతల దలనఁపతచిరావ
   వుమత్మిడి నలమేలత్మితగ నొనరితనఁ గానఁగిట

   నమత్మికాయ నాకనఁగా వనన్నపముల సేయవ



రేక: 0900-3సితధురామకిగయ సత: 18-590
పలల్లవ:   చెపప్పునటట్టిలల్ల నేనఁడు సేతురగాక

   దుపప్పుట గపప్పునఁగా నీవు దటూరదురా
చ. 1:    సరసప మాటలలల్ల చవ సేసుకొతటగాక

  వరవుగా నెరసుల వదుకదురా
    పరగ ననిన్నటా నీవు పటట్టిప దేవులవు
  వరసి పలవనఁగాను వరకతదురా

చ. 2:    నవవ్వెననవువ్వెల కెలల్ల ననిచి వోరచ్చెటగాక
   రవవ్వెగా నెగద్గీల వటట్టి రచచ్చెవతురా

   మువువ్వెరలోపల నీవు మోహప గామనివ
  పవవ్వెళతచ మననఁగాను పరాకసేతురా

చ. 3:     చెనకి నినున్ననఁ గటూడనఁగా చెలరేనఁగదుర గాక
   పననఁగచ సిగద్గీలితత పతచనఁ జూతురా
   అనిశమునఁ బాయరాని అలమేలత్మితగవు నీవు

    యనస శ్రీ వతకటేశనఁ డేతువ వతుత్తి దురా



రేక: 0900-4  కనన్నడ గళ సత: 18-591
పలల్లవ:    చెలవునఁడ నీక నేము చెపప్పువలనా

   మలసి సొలసి యిటట్టి మనిన్నతచవలదా
చ. 1:    చిగరనఁబోడి నీక జెపప్పున పగయములక

   నిగిడి ఇతతటనఁ గరణతచ వలదా
   మొగముచటూచి నీక మొకిక్కనటట్టి మొకక్కలక

   అగపడి నీవు గడు నాదరితచవలదా
చ. 2:     యదురగా నీక నితత యిచిచ్చెన కానుకలక

 సదరాననే లలితచనఁగవలదా
   కొదలేక నీవదదనఁ గొలవు సేసినతదుక

   మది సతతోసములతో మనిన్నతచ వలదా
చ. 3:   అలమేలమతగ నీయతకెలనఁ గటూడినతదుక

  మెలనఁగి శ్రీవతకటేశ మెచచ్చెవలదా
   చలపటట్టి నీమోవ చవగొనన్న యతదుక
   వలలేని వడుకల వలయితచ వలదా



రేక: 0900-5బౌళ సత: 18-592
పలల్లవ:    కానవచెచ్చె నీగణల కాతతలక నితదరికి

   యనేరప లేకతడితే నెమత్మిలితత సేతువా
చ. 1:     పతతగానఁడ వౌదువు బలిమ సేసి చెలని

    వతత ముదద్రిల మోవ పపై వలఇతచిత
    ఇతత వానఁడవు గాకతటే నెరవుల గొలల్లతల
    చెతతనఁ గటూడి కాక సేసి చిమత్మిరేనఁతువా

చ. 2:    శటూరనఁడవు నౌదువు సయగపనఁ జెకక్కలపపై
   గోర దసి జవవ్వెనము కొలల్లగొతటవ
    ధీరత ఇతత లేకతటే దికక్కలనఁ బదారవల

   కూరిమ సతుల దచచ్చెకొ పతడాల్ల డుదువా
చ. 3:    అనిన్నటా గబబ్బువౌదువ అలమేలమతగనఁ గటూడి

  పనన్ననాడే వురముననఁ బెటట్టి కొతటవ
     యనన్ననఁగ శ్రీ వతకటేశ య బగ వుతడకతడితే
  వనెన్నలగా నతదరిని వలపతతువా



రేక: 0900-6వరాళ సత: 18-593
పలల్లవ:    బలవానఁడవయాత భామల రొచచ్చె కోరిచ్చెత

     పలవపై యతదరి పాలనఁ బరగె నీ మేను
చ. 1:       కతదువ సతుల నీకనఁ గడునఁ గడు మొకక్కనఁ గాను

  యతదరితలల మోచె నీపాదాల
    అతది వడిగాల నీక నతదరనునఁ జేయనఁగాను

   సతదడి కెట ట్టిరిచె నీచకక్కని మేను
చ. 2:    కనెన్నలవవ్వెరెపైనా నినున్ననఁ గానఁగిలితచ కొననఁగాను

   యనిన్న చనున్నల సనఁకెను యచేతుల
    సనన్నల మాటలడి సారెనఁ దముత్మిల లిడనఁగ
    వునన్నత నెతగలి కెటట్టి వనరె నీమోవ

చ. 3:     ఱటట్టిడి కామనుల యాఱడి పసలనునఁ జొకిక్క
    యటట్టి తగల వడెను య మనసు

   అటట్టి శ్రీవతకటేశడ వలమేలత్మితగను ననున్న
   గటట్టిగా నేలకొతటవ ఘనునఁడవు నీవు



రేక: 0901-1దేసాళత సత: 19-001
పలల్లవ:    అతడక రావయాత అనిన్నయునఁ దలిసను

   నితడి నోసలిలతుత్తి క నీరవల నునన్నది
చ. 1:     ముసునఁగ వటట్టి కొని మటూల నేమ సేసేవు

  సుసరాననఁ బెదవుల చటూపవయాత
   యసనఁగి రెపప్పులమనఁది కేలవచెచ్చెనఁ దముత్మిలము

   కొసరితేను చెకిక్కట గోరవల నునన్నది
చ. 2:    కాయమెలల్ల గపప్పుకొని కడులోన నునాన్ననఁడవు

  సయగప నీవురము చటూపవయాత
  చాయలకెతప లడవసరీ బాహుమటూలముల

   నీయతదునఁ గళల నేనఁడు నెలకొనన్నటల్ల నన్నవ
చ. 3:    తరవసు కేలిత వదిదక నలమేలత్మితగను

  సొరిది నీనెమొత్మిగము చటూపవయాత
   ఇరవపై ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడ యేలితవ

   వరవుతో నీపకిక్కట వడె మునన్నటల్ల నన్నది



రేక: 0901-2మాళవ సత: 19-002
పలల్లవ:   ఇయతకొతట నినఁక నీయిచాచ్చెయను

  కొయతతనాలదాననా కొసరితనఁ గాక
చ. 1:   యొనయక నీతోను యదురాడేదాననా

   అనవల శొకమాట అడితనఁ గాక
  పననఁగచ నీతోను బగిసేటదాననా

   చనవు మెఱసి కొతతజతకితచితనఁ గాక
చ. 2:   యడచొచిచ్చె నీపటట్టి క నెగసకెక్కపదాననా

    నడుమ నటూరకే నీతో నవవ్వెతనఁ గాక
   జడిగొని నినున్న మరి సాదితచేదాననా
   వుడివోని చనున్నల నొతత్తితనఁ గాక

చ. 3:   సొరిది గబబ్బుతనము చటూపేటదాననా
   కెరలి కానఁగిటను బగితచితనఁ గాక

    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   జరగేదాననా మోవ చవగొతటనఁ గాక



రేక: 0901-3సాళతగనాట సత: 19-003
పలల్లవ:   తొలత నెఱనఁగవా తొయతలిలగ

  బలిమ చటూపనఁగనేల పతతమయతనేల
చ. 1:    వడివటట్టి తీసి నీవువడనఁబరచనఁగ నిట

   కొడిమెల నినున్న నెతచి కొసరీనాప
    అడరి యపప్పుట నీవు అవునఁగాము లడుకోనఁగా

   బెడిదపబెదవుల పపప్పు గట ట్టి నిదివో
చ. 2:    కకక్కనఁసితచి పననఁగచ కానఁగిలితచి వనఁడుకోనఁగా

   చకక్కనఁ గితదవసుకొని జరస నాప
   వకక్కసమెపై నీవతదుక వనయాల నేయనఁగాను

   పకక్కన నీసేనఁతలలల్ల నఁ బచిచ్చెదేరీ నిదివో
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశనఁడ యిటట్టి చేరి నీవు గటూడనఁగాను

   భావతచి నీవురముపపై నెకీక్క నాప
     వవగ నిపప్పుడే నీవు వడెము చేత కియతగా

   చేవదేరి నీవలప చిమత్మిరేగె నిదివో



రేక: 0901-4దేవగాతధరి సత: 19-004
పలల్లవ:  దేవరగణముల దలియవు

  నీవ మాకను నేరపవయాత
చ. 1:    వదలక నీతో వాసికినఁ బెననఁగిన

 యదుటనె నీమనసటట్టి తడునో
  కదిసి నీరతకినఁ గడుదమకితచిన
   యిది వసాలని యతతువో నీవు

చ. 2:    చెనకనఁగ నీయడ సిగద్గీల నెరపన
  పనులవ యేమని భావతతువో

   ననిచి నీయదుట నవువ్వెల నవవ్వెన
  తనివలేనిదని తగ నాడుదువ

చ. 3:    కూడుచ నినిన్నట గబబ్బుల నొతత్తిన
   వోడ దనుచ గో రటూనఁదుదువో

  యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ
  వడె మచిచ్చెతే వరగతదుదువో



రేక: 0901-5కనన్నడగళ సత: 19-005
పలల్లవ:    సేసతోనఁ బెతడాల్ల డితవ చెలల్ల బడి కాకపోదు

    గాసినఁ బెటట్టి కిటట్టి ననున్న గరణతచరాదా
చ. 1:     చెనున్నమర చితత్తిము రా సేవల నేయకతడితే

   ననున్న నీవపప్పుడు మరి నగరాదా
   వనెన్నల నినిన్నటట్టి కెపైవసము సేసుకతటే
   మనన్నక నీ పతతముల మెరయరాదా

చ. 2:    ఆయము లతటచ నినున్న నాసకొలపకతడితే
  పాయపమదాన ననేన్న పలకరాదా

   చాయల నే నీమోవ చవులగొనకతడితే
 సయగపబనాన్నణననఁ జూడనఁగరాదా

చ. 3:   చేవమరినరతుల సిగద్గీల రేనఁచకతడితే
  నీవాసు లినిన్నయును నెరపరాదా

   శ్రీవతకటేశవ్వెర యిటట్టి చేకొని కూడితవ
    య వడుకల గలిగె నినఁక మెచచ్చెరాదా



రేక: 0901-6మతగళకౌశిక సత: 19-006
పలల్లవ:   ఎటవతటవానఁడవయాత యిచచ్చెకము సేయనఁగాను

  సటలతటా బొమత్మిలను జతకితతురా
చ. 1:     వరకే నీపాదముల వతుత్తి చనఁ బసుకనఁ గాను

   గోరదానఁకెనతటా యేల కొచిచ్చె చటూచేవు
    చేరివడిగాల గడునఁ జేసితే మెచచ్చెనఁ గాక

   నేరప నేరము లతచి నితదవతురా
చ. 2:     కనన్న గనన్న చోటనెలల్ల గతదము నీకనఁబటూయనఁగా

   చనున్నల నా టనతటా సాదితచేవు
   వునన్నత బ తత్తిసేసితే నొడనఁబడుదురగాక
    సనన్నలనఁ దపప్పుల మోప చతడి సేతురా

చ. 3:     మొలల్లమరతుల నినున్న మోవ యాని కూడనఁగాను
    పలల్ల సనఁ కెనతటా నాతోనఁ బతతమాడేవు

     యిలిల్లద శ్రీ వతకటేశ ఇతదుకె నవువ్వెట గాక
  కొలల్లగా సిగద్గీవరచి కోసరదురా



రేక: 0902-1దేశక సత: 19-007
పలల్లవ:    ఏమనేమయత నీవు యేలికవు మాకనెలల్ల

   ఆమనిగా మోవ చటూప యాసరేనఁచేవు
చ. 1:    ఇచచ్చెకములే సేసి యలయితచి యలయితచి

  పచిచ్చెదేర నితతులను భద్రిమయితచేవు
   ముచచ్చెటలడి కడు మోహముల పపైనఁజలిల్ల

   మెచచ్చెలగా వలపతచి మేకల సేసేవు
చ. 2:     సతదడినఁ జేతుల చానఁచి జవవ్వెనము లతటయతట

   మతద పతడిల్ల కూనఁతులను మరిగితచేవు
   వతదులవడెము లిచిచ్చె వసాల గడునెరప

   యితదులోనే యేకతాన యమెత్మిల మతచేవు
చ. 3:     నమత్మిక లనెపైన్నైనా నిచిచ్చె నగవుల పచరితచి

   మముత్మి నితదరినినఁ గటూడి మనిన్నతచేవు
   నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నేరపల పచరితచి

   నిమత్మిపతడు చేతకిచిచ్చె నీటల చటూపేవు



రేక: 0902-2తలనఁగనఁగాతబోది సత: 19-008
పలల్లవ:   దయనఁజూడవయా తతగొని మొకేక్కము

  పగయురాతడల్లము నినునఁ బెతడాల్ల డితమ
చ. 1:   చలముల నీతో సాదితచేమా

 వలచినవారము వనితలము
  బలముల నీతోనఁ బచరితచేమా

 కొలిచినవారము గోలలము
చ. 2:     పననఁగచ నీతో బగి సేమా నీ-

 ననుపలవారము నాతులము
   పవవడి నేరమ పపై వసేమా

 చనవరివారము సాదులము
చ. 3:    య వళనఁ గటూడిత మొలయితచేమా

  దేవుళల్లము నీ తఱవలము
   శ్రీ వతకటేశవ్వెర చెలనఁగి నగేమా

 బటూవపవారము భోగలము



రేక: 0902-3శదదవసతతత సత: 19-009
పలల్లవ:    జతకితచితనేవు ననున్న సాదవా నీవు

   సతకితచ వమటకి సాదవా నీవు
చ. 1:    దటూరి కొపకతత్తినతటా తొయతలల కతదరికి

    సారె సారెనఁ జెపేప్పువు సాదవా నీవు
     వరికే మాటలడుతా నొదదనఁ గటూచతడి నా కిటట్టి

   సారపబుదిద చెపేప్పువు సాదవా నీవు
చ. 2:     గొరబుగా నావలప కొలల్ల న నవువ్వెతా నీవు

   సరవతోనఁ గేరేవు సాదవా నీవు
    తరవసి యానవటట్టి దిమత్మిరి సేనఁతల చేసి
   సరగనఁ జెకక్కనొకేక్కవు సాదవా నీవు

చ. 3:   కలికినాకచముల కానఁగిటను బగియితచి
   చలపటట్టి కూడితవ సాదవా నీవు

    అలరి శ్రీ వతకటేశ అదరపతేనె లిచిచ్చె
   చలివాసితవ సిగద్గీ సాదవా నీవు



రేక: 0902-4కేదారగళ సత: 19-010
పలల్లవ:    వతటమ యకొతత్తిల వనుల చలల్లనఁగాను

    జతటలపై నీపపై వలప చలల్లనట చెలియ
చ. 1:     వడుకల వదచలిల్ల వడెము పకిక్కటనఁ బెటట్టి

  ఆడరానిమాట లప ఆడెనట
  కోడెకానఁడవపై నీవు కొతడగొడగెతత్తినఁగాను

   నీడనుతడే చెమటల నితచెనట చెలియ
చ. 2:      చిపప్పుల నవువ్వెల నవవ్వె చేతుల బుజాల వసి

  చెపప్పురానిసేనఁత లప చేసనట
    గొపప్పులగా నీవు పలల్లనఁగోవ రాగా లొతత్తినఁగాను

   దపప్పురాన నలపలల్ల దేరేనట చెలియ
చ. 3:      చాయల సనన్నల చటూసి చనున్న లరమున నాని

   సేయరాని సేవ లప చేకొనెనట
    యయడ శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ

   మోయరానిచోట మోప మొకెక్కనట చెలియ



రేక: 0902-5ఆహిరి సత: 19-011
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు మనిన్నతచేవయత ఇనఁక నీవు

   వుపప్పుతలల్ల వడు కెలల్ల వడిగటట్టి కొనన్నది
చ. 1:   జవవ్వెనమదముతోడ చనున్నల వనఁకముతోడ

  నివవ్వెరగపడి చెలి నిలచనన్నది
    నవువ్వెల సలవనఁగార నయము మోమున మర

  వువవ్వెళటూల్లరచ నీపపై నొరగకొనునన్నది
చ. 2:     సిగద్గీలనే వఱఱ్ఱైవనఁగి చిపప్పులనఁగ మోవ మానఁగి

   వగిద్గీ వడె మతదుకొని వరకనన్నది
   నిగద్గీనఁబులక లసనఁగ నిటటూట్టిరప్పుల వసనఁగ

  కగద్గీదేర నేకతాననఁ గానఁగిలితచకొనున్నది
చ. 3:     పనునఁ గొపప్పు కడువడ పగయాల మాటలనఁగటూడ

  గనియుచ నీతొడపపైనఁ గటూచనన్నది
    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ యకెను మనిన్నతచి

   ననుపల నినున్న నిటట్టి నమత్మివునన్నది



రేక: 0902-6సాళతగత సత: 19-012
పలల్లవ:   ఏమయత యితతయేల యకసకేక్కల

  సాముసేసిననీతో సత పననఁగీనా
చ. 1: పలచనినగవులపగిడికానఁడవు

 వలలేనివడుకల వసదారివ
మలకలపలకలమతకరివానఁడవు

     కలికి నీక నేడు కత చెపప్పునఁ గలదా
చ. 2:    తరవు మురవు నే నేదిమత్మిరీనఁడవు

 పరగ పకక్కవదతలబయకానఁడవు
  అరదపై నజూదాల ఆగడనఁడవు
     గరిమ నీక నితత కత చెపప్పు గలదా

చ. 3:   సతతకూటముల జాణకా డవు
 మతతనపరతుల మాసటనఁడవు

   చెతతనఁ గలసితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెర
     కాతత నీక నిటట్టి కత చెపప్పు గలదా



రేక: 0903-1లలిత సత: 19-013
పలల్లవ:   కానీవ గొలల్లతా గబబ్బుగొలల్లతా

   ఆనుక తలసుకొతట వవునవురా గొలల్లనఁడా
చ. 1:   పతతకారిగొలల్లతా పదరక గొలల్లతా

   రతతుల నటేట్టికానీరా గొలల్లనఁ డా
    యితత గటట్టి వాయవౌత యరినఁగితనే నేను

  సతతలోనె వతటరా నీసాదునఁదనాలలల్లను
చ. 2:  మతకారిగొలల్లతా మతకలనఁడిగొలల్లతా

    రతులక మా యితటకి రారా గొలల్లనఁడా
   కతకారివౌత ఇటట్టి కానవచెచ్చెనే నేనఁడు
    చతురతల మోమున జడి సేరా నీకను

చ. 3:   చనవరిగొలల్లతా చనవమాత్మి గొలల్లతా
  కెలయక శ్రీ వతకటగిరిగొలల్లనఁడా

    పొలనఁతు లతదర నేనఁడు పొగడేరే నినున్నను
    కలపత వౌర నినున్న కమత్మిట మెచిచ్చెతని



రేక: 0903-2హిజిజజి సత: 19-014
పలల్లవ:     వన వడుకయత మాక వతతలపై నమసుదుద ల

 యనలేనిముచచ్చెటల యటవతటవో
చ. 1:     యతగిలిపదవ వతచి ఇతదానఁకా నీ చేతలోన-

   నతగవతచి మాటలడె నది యవవ్వెతో
     పొతగచ నీ మేన నిటట్టి పలకల గడునితడె

  సతగత న వటవతటసతతోసములో
చ. 2:     చెమటచనున్నల దానఁక చేలగ నీక నిచిచ్చె

    అమర లోనికినఁ దచెచ్చె నది యవవ్వెతో
     తమతోనఁ గళల రేనఁగి తత నివవ్వెర గెపైతవ
 సమమెపైన వటవతటసతగడిపొతదులో

చ. 3:    జవవ్వెనమదము గార సదమదముగ నినున్న
    అవవ్వెలనఁ గానఁగిటనఁ గటూడె నది యవవ్వెతో

     ఇవవ్వెల శ్రీ వతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ
  వువవ్వెళటూల్లర నెటవతట వుపాయములో



రేక: 0903-3వరాళ సత: 19-015
పలల్లవ:     ఏనఁటకి సతాతల సేసే వతదానఁకా నీవు

  గానఁటముగ నితకానఁ దారకాణతచవలనా
చ. 1:    చెలియిచిచ్చెన పవువ్వెలచెతడు నీచేత నునన్నది

    మలసి నీచేనఁత కది మచచ్చెము గాదా
   కొలనఁదిమరనఁగ తొలల్ల గొలల్లతల మగనఁడవు

  యలమ నీయడడతనా లతచిచటూపవలనా
చ. 2:    రమణచే ముదుద టతగరము నీవల నునన్నది

   కొమరెపై నీపొతదు కది గరతుగాదా
    తమతోడ నీవు తొలల్ల ధరత్మిరాజ మఱనఁదివ

    గములపై నీ నిజాలక కడగర తునన్నదా
చ. 3:    అతగనకతటసరి నేనఁడటట్టి మెడ నునన్నది

   సతగతగా నీకద లతచనము గాదా
   చెతగట ననేన్నలితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెర

  అతగపనీరతులక నౌనఁగాము లనన్నవా



రేక: 0903-4శ్రీరాగత సత: 19-016
పలల్లవ:   అతతలోనె తేరెనా ఆకెమనసు

  పొతతనుతడి యితకానేమ బుజజగితచేవయాత
చ. 1:    సలవ నవువ్వెలతోడ చెలియ మాటాడనఁగాను

  వలయనఁబటూబతతనఁ గొని వసితవ
    నిలవునఁదురము దానఁకె నినున్న నాకె చటూడనఁగాను

   చెలరేనఁగి యేమటకినఁ జెకక్క నొకేక్కవయాత
చ. 2:    కొసరనఁజూపలతోడ కోమలి నీక మొకక్కనఁగా

  పొసనఁగనఁ బనీన్నర దిగనఁబోసితవ
    వసనఁ బయతద దడిసి వడుక యానవటట్టినఁగా

  వసువక ఇపప్పుడేమ వడెమచేచ్చెవయాత
చ. 3:   సిగద్గీలచేనఁతలతోడ చెలి కానఁగిలితచకోనఁగా

   వగిద్గీ గతదవడి చలిల్ల వనరితవ
   నిగద్గీలశ్రీవతకటేశ నినున్న నాకె మెచచ్చెనఁగాను

    అగద్గీమెపై యపప్పుట నెతత ఆస సేసేవయాత



రేక: 0903-5ముఖరి సత: 19-017
పలల్లవ:   నీవలనునఁ గొసరనఁగ నేరతుమా

    సేవల చేసి నినున్ననఁ జేకొతదునఁ గాక
చ. 1:   వలలేనివలపల వడుక కానఁడవు

చలమరిచేనఁతలజాజరకానఁడవు
 పలకలనఁ గరిగితచేబయకారివానఁడవు

  నిలవునఁ జకక్కనఁదనాల నీటకానఁడవు
చ. 2: తచచ్చెనతరితీపలతగవరివానఁడవు

పచచ్చెలయకటేట్టిలబపవానఁడవు
లచిచ్చెగొతడితనములలగవగకానఁడవు

 వచచ్చెనవడి తగలవరికానఁడవు
చ. 3:  చొపప్పులతత్తి సదితచేసుతకరివానఁడవు

   కపప్పుళతచి పొతదు సే సేకోడెకానఁడవు
     ఇపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

 తొపప్పునఁదోగేరతులక దొమత్మికానఁడవు



రేక: 0903-6శతకరాభరణత సత: 19-018
పలల్లవ:  అలివణనినఁ బెతడాల్ల డవయా

 చెలలవనన్నపము చేకొనవయాత
చ. 1:   సొలపలనఁ దొలితొలి చటూచినచటూపల

 కొలనఁదిమర నుతకవలయ
  చెలనఁగి చేతులను సేసిననున్నల

  తలనఁపనఁగ నలగడనఁ దలనఁబాలయ
చ. 2:   ననుపన సలవుల నవవ్వెననవువ్వెల

 గొనకొననఁగనఁ బాలకూళళ్ళయ
  అనువుగనఁ పగయమున నాడినమాటల

మనసిజతతతగపమతతగములయ
చ. 3:  వడుకకానఁగిటవనయప సేనఁతల

కూడినకూటపగరలయ
   యడనె శ్రీ వతకటేశ యేలితవ

 తోడలమేలత్మితగ దోమటాల్ల య



రేక: 0904-1వళవళ సత: 19-019
పలల్లవ:   ఏమటకినఁ జలము యతదానఁకా

  నాములతోడుత నగవ యినఁకను
చ. 1:   బలము లేమటకినఁ బచరితచేవ

 వలచినదానవు వనితవు
  సొలయచ రమణుని సదితతురటే

  అలరి ఇచచ్చెకములడుట గాక
చ. 2:    తగవులనఁ బెటట్టినఁగ తగనటవ యినఁక

  మగనితోడ పలమర నిపడు
  అగడుసేతురా అతని నితతేసి

  చిగరమో వసనఁగి చెలనఁగటగాక
చ. 3:  కూడినవళను గటట్టి సేతురా

  యడనె శ్రీ వతకటేశనెడ
  ఆడక వతగెము లలమేలత్మితగవు
  వడెము లతచక వలయుటగాక



రేక: 0904-2రామకిగయ సత: 19-020
పలల్లవ:   అవునయత నీసుదుద లటవతటవ

 జవళతో నతటబచచ్చెలివతటవానఁడవు
చ. 1:   చెలరేనఁగి యేడలేని చేనఁతలలల్ల నఁజేసివచిచ్చె

   వలయ నిపప్పుడు ననున్న వనఁడుకొనేవు
   పలమార నీచేత బాసలగొన వరతు

  కలవకతటలయడ కాతరీనఁడ వనుచ
చ. 2:    వాడవారిపపైనెలల్ల వలపల చలిల్ల వచిచ్చె

   యడ నాతో నేడలేని యిచచ్చెలడేవు
   కోడెకానఁడ నీవోజ కొనియాడ సిబబ్బుతయత

   జాడతో నితతులయడ చతచలనఁడ వనుచ
చ. 3:    పకక్కగోపకలనెలల్ల బెతడాల్ల డి యిట వచిచ్చె

 గకక్కన నాకానఁగిటనఁగలసితవ
    నికిక్క శ్రీ వతకటేశనఁడ నే నలమేలత్మితగను

    కకక్కసితచ నోప నీవు గబబ్బువానఁడ వనుచ



రేక: 0904-3గళ సత: 19-021
పలల్లవ:   చెలలల చటూడరే చెలవునిబాగలలల్ల

 నిలవునఁజకక్కనఁదనాల నిలచనాన్ననఁడడను
చ. 1:     ఇయతనఁగదే వడెము యితదానఁకా నేడ నుతడెనే

   నెయతప రమణునఁడతటా నే నుతటని
    పయత దతటవచచ్చెని పలమార ననున్ననఁ జూచి

  కొయతతనాల నేరిచె గొతకనఁడేమటకిని
చ. 2:      అడుగవ సుదుద ల ఆడ నుతడి తా వచెచ్చె

  నడుమనఁ దనపగయాల నమత్మితని
   వడివటట్టి పననఁగీని వనరి సతతోసాన

   గడుసాయనఁ జేనఁతలను కరనఁగనఁ డెతతయినా
చ. 3:     మొకక్కవ నామార ముతచి ననిన్నట గటూడె

   యికక్కడ శ్రీ వతకటేశ కిరవపైతని
   అకక్కరతో మనిన్నతచని అలమేలమతగ నేను

    తకక్కక రతుల మతచ దతట తనమునను



రేక: 0904-4దేసాళత సత: 19-022
పలల్లవ:   ఇతదర నెఱినఁగినవ యసుదుద ల

   యతదానఁకా వటట్టిమాయ లేమసేసే నిపడు
చ. 1:    తపప్పులదారల ననిన్న తానె తేరీనఁగాని

   చెపప్పురాదా నీమాట చేరి వనేను
    అపప్పుట నుతడియు నీవు ఆ ఇతత్తిపడే వటట్టి
   నెపప్పున నీనిజముల నెరపేవు సారెక

చ. 2:   తీపలనఁగారాల నిటప తేటతలల్లవయతనఁగాని
   చటూపరాదా నీమోవ చటూచే నేను

    పపైపపై నే మల సేవు పతతగారితనమున
  వోపకనఁజెలల నేమ నొడనఁబరచేవు

చ. 3:    పాడియునునఁ బతతమును బాయిటనఁబడనఁ గాని
   కూడరాదా నీవు ననున్ననఁగోరి మెచేచ్చెను

    వడుక నేలితవ శ్రీ వతకటేశ ఇతతలోనే
     యడ నే నలమేలత్మితగను ఇతప నాకనఁ జేసేవు



రేక: 0904-5పాడి సత: 19-023
పలల్లవ:  బొతకనితపప్పునియటట్టి పరషనఁడవు

   మతకదర నీ వటాల్ల మాటలడేవయాత
చ. 1:    చనవుచేసుక ఇతత సారె సొలయనఁగా

  ననుపచేసుక నీవు నవవ్వెనఁగాను
   మొనసి సవతులలల్ల మోముల చటూచకొనేర
  పొనుగక వారినెటట్టి బుజజగితచేవయాత

చ. 2:     పగయము గటూరిచి యాప బెటట్టియాన వటట్టినఁగాను
   కిగయగటూడ నీవు నటట్టి కెలయనఁగాను
   కయిపగానఁ దోడివార కనుసనన్నలనఁ జూపేర
   నయమున వారి నెటట్టి నమత్మితచేవయాత

చ. 3:   మకక్కవ నినన్నలమేలమతగ గానఁగిలితచనఁగాను
    నికిక్క శ్రీ వతకటేశనఁడ నీవు మెచచ్చెనఁగా

  తకిక్కన సతులలల్ల నాసగితచేర
  అకక్కరతో వారినెటట్టి ఆదరితచేవయాత



రేక: 0904-6మధతమావత సత: 19-024
పలల్లవ:   ఎటవతటవలపో యవవ్వెరికొలనఁది గాదు

  ఘటనతోనఁ దమకితచనఁ గనునఁగొనవయాత
చ. 1:     తళకన నినున్ననఁ జూచి తలవతచకొని యితత

  తలపోస నీరటూప తనలోననె
  నిలవునఁ జెమటతోడ నిటటూట్టిరపలతోడ
  చెలరేనఁగి గబబ్బుతలీనఁ జితత్తిగితచవయాత

చ. 2:     కోరి నీవపై నాసపడి గొబుబ్బునను సిగద్గీవడి
  పేరనఁబెటట్టి మాటలడనఁ బెదవులనె

 సారపతురముతోడ జవవ్వెనభారముతోడ
  ఆరీత నివవ్వెరగతద నాదరితచవయాత

చ. 3:      కానఁగిటకినఁ జెయిత చానఁచి కనున్నలనే నీక మొకిక్క
  మానఁగినమోవ యిచచ్చె మతకాననె

    చేనఁగదేర నినున్ననఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశనఁడ
  వనఁగ దలమేలమతగ వనోదితచవయాత



రేక: 0905-1భలల్ల ట సత: 19-025
పలల్లవ:     ఏమటకి మాముతదర యమెత్మి లలల్ల నఁ జూపేవు

   నేమటూ నీవల మేల నెరపనఁగనఁగలమే
చ. 1:    చకక్కనిదాన వౌదువ సణనఁగలనఁడి వౌదువ

   నికిక్క వభునినఁ గొసర నేరతువ
   దకీక్కనే నీ పతతముల తరణులలోనెలల్ల

   మకక్కవ నాతని నితత మరిగితచకొతటవ
చ. 2:     జవవ్వెని వౌదువ మతచి జాణకతపై వౌదువ

   రవవ్వెసేసి భద్రిమయితచ రాజవ నీవు
    నవువ్వె లీడేరెనే నీక నడుమ నితదరలోన

   బువావ్వెన నీతని నితత పొతదుసేసుకొతటవ
చ. 3:    మేట వౌదువ అలమేలమతగ వౌదువ

   పాటతచి శ్రీ వతకటేశనఁ బనిగొతటవ
   మాటల చెలల్ల నీక మావతటవారిలోనెలల్ల

    చాటన మమేత్మిలితని చనవు గెపై కొతటవ



రేక: 0905-2పాడి సత: 19-026
పలల్లవ:     ఎతతపై నా నాతనఁడు నీక నెకక్కడుగాదా

   కాతతునఁడు మనిన్నతచనఁగానే ఘనురాల వపైతవ
చ. 1:    వకక్కసములడకవ వభునితో సారె సారె

   మకిక్కలి నాతనఁడు నీక మేలవానఁడు
  జకక్కవపటట్టిలవతట చనున్నల వసికెనతటా

   వుకక్కవతట గోరనేల వనఁదేవ నీవు
చ. 2:    ఆరితేరి యతచకవ అతడనుతడి ఇతతలోనె

    చేరి నీక బద్రియముల చెపీప్పు నాతనఁడు
   తోరప మొయిలవతటతుర మాతనఁ డతటనతటా
   భీరాననఁ జేతుల చానఁచి పననఁగదురటమే

చ. 3:    నీ వలమేలమతగవు నితదల వయకవ
   శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జెతదినవానఁడు

   ఆవటతచి నినున్ననఁగటూడి యటట్టి చెకక్కతటనతటా
   కావరితచి నీ వపప్పుట ఘతనేయనఁదగనా



రేక: 0905-3శదద్ధవసతతత సత: 19-027
పలల్లవ:   సటూటగా ననేన్నమ చటూచేవు

  నీటతోడ ననీన్న నేరపవయాత
చ. 1:    నవువ్వెతా నినున్న నాయము లడిగీ-

  నెవవ్వెతో ఆనత యియతవయాత
  జవవ్వెని యపప్పుట సరిబేసులడ

   వువవ్వెళటూల్లరనఁ బతదే లోగి వయవయాత
చ. 2:   మచిచ్చెకతోడుత మనవ చెపీప్పు

 వచచ్చెనవడిని వనవయాత
   వచిచ్చె యాప నీతో వసతతమాడ

  పచిచ్చెవలపల పపైనఁ జలల్లవయాత
చ. 3:    పలమర నీపపైనఁ బాటల వాడ

  మెలపన నిటట్టి మెచచ్చెవయాత
 అలమేలమతగనెపైన ననేన్నలిత-

   వలమ శ్రీ వతకటేశ నేనఁడయాత



రేక: 0905-4దేవగాతధరి సత: 19-028
పలల్లవ:   మకిక్కలి మేలది అలమేలమతగ

  అకక్కరతో నినున్ననఁజూచ నలమేలమతగ
చ. 1:     కొచిచ్చె కొచిచ్చె యాళపతచి కూరిమతోనఁ బాడనఁగాను

   మెచచ్చె నినున్న నిద యలమేలమతగ
  నెచెచ్చెలలతోడనెలల్ల నీగణల సారెసారె

  అచచ్చెలన నాడుకొనీ వలమేలమతగ
చ. 2:    వాడలవాడల నీవు వయాతళనఁ దోలనఁగాను

 మేడలకిక్కచటూచ నలమేలమతగ
    వడెము చేతనఁబటట్టి క వస నీవు పలవనఁగా

   ఆడనుతడి వచెచ్చె నీడ కలమేలమతగ
చ. 3:     యలీల శ్రీ వతకటేశ ఇతతచన వయతనఁగాను

  మేలములడ నల మేలమతగ
   యేలిననీరతులను ఇద తననేర పలల్ల

   ఆలోచనల నేస నల మేలమతగా



రేక: 0905-5శ్రీరాగత సత: 19-029
పలల్లవ:    ఎటట్టి దరితచనఁగవచచ్చె నిలల్ల తడల్లక నటూరిలోన

  చటట్టిమవపై సిగద్గీలలల్ల చటూరలడేవు
చ. 1:    మాయదారిమాట లడి మనసుల మరిగితచి

 పాయపగొలల్లతలను భద్రిమయితచేవు
   చాయలసనన్నలనఁ జేసి చవులగా మోవచటూప

  ఆయముల గరగితచి ఆసరేనఁచేవు
చ. 2:    సలవుల నవువ్వెనవవ్వె చిటట్టితటచేనఁతల నేసి

 కలికిజవరాతడల్లనఁ గానఁకరేనఁచేవు
   పగయముల నవువ్వెనవవ్వె పతపగనఁ గానఁకలముతచి

 నయగారితనమున నమత్మితచేవు
చ. 3:     కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కానఁగిటను బగియితచి

  కనెన్నలనునఁ జొకిక్కతచి కెపైకొనేవు
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ ఆలమేలమతగను నేను
   మనిన్నతచి ననున్న నేలి మతతనమాడేవు



రేక: 0905-6రామకిగయ సత: 19-030
పలల్లవ:    వటట్టిబానఁతపడి నీపపై వలపల చలేల్లముగాక

  యిటట్టియితే మరియినఁక నేమచెపేప్పుదయాత
చ. 1:   కాతతను నాయదుటనె కానఁగిలితచకొతటవ

  పతతములడనఁగ నినఁకనఁ బనియేది
  వతతలగా సిగద్గీలలల్ల వడిచినమనఁదట

  యతతకొసరినా నతదు నేమగలదయాత
చ. 2:    నావదదనుతడి యాకెతో నవువ్వెల నవవ్వెతవ

   భావతచి చటూచిన నినఁకనఁ బనియేది
  వవలక మతలోనివరప దరినమనఁద

  చేవమరినసుదుద ల చెపప్పునఁ జోటేదయాత
చ. 3:   చలివాసి యాకెతోనే సరసములడితవ

  పలమారనఁ బచిచ్చెసేయనఁ బనియేది
    ఆల మేలత్మితగనెపైన న నన్నటట్టి యేలితవ

    యలమ శ్రీ వతకటేశ యటట్టి మెచేచ్చెదయాత



రేక: 0906-1మనోహరి సత: 19-031
పలల్లవ:     ఆల మేలమతగవు నీ వనిన్నటా నేరపరివ

  చలములేనఁటకి నినఁక సమత్మితతచవ
చ. 1:    వడియము చేతకిచిచ్చె వభునఁడు వడుకపడి

  వడివటట్టి పననఁగగా నొదదనకవ
   వుడివోని వడుకతో నుతగరము చేతకిచిచ్చె

  యడయక వనఁడుకొననఁగా నియతకొనవ
చ. 2:    చిపప్పులవలపతోడ చెకక్కల నొకక్కచ మోవనఁ-

  గపప్పుర మతదియతనఁగాను కాదనకవ
    కొపప్పు దువవ్వె బుజజగితచి కొసరి మాటలడి

   అపప్పుసము నవవ్వెనఁగాను అటట్టి కానిమత్మినవ
చ. 3:     యిచచ్చెగితచి శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు నినున్ననఁ గటూడి

  మచిచ్చెకనఁ గానఁగిలితచనఁగాను మారాడకవ
    పచచ్చెడము మనఁదనఁ గపప్పు పటట్టిపదేవులనఁ జేసి

   నిచచ్చెలన నేలకొనె నీవనఁ గెపైకొనవ



రేక: 0906-2కరతజి సత: 19-032
పలల్లవ:     ఇతత ఆకాక గలదు యేమోయి చెలలను

   చెతతల మతదమేళల సేసుకొతట వటాల్ల
చ. 1:      యేకతాన నీవు నాక నిటట్టి కతల చెపప్పునఁగా

   దాకొని సతులలల్ల ను తామటూ వనేర
     జోకతో నీవు వడేల సొరిది నా కతదియతనఁగా

    చేకొని తామటూ నటట్టి చేతుల చానఁచేర
చ. 2:    సరసమాడుచ నా చనున్నల నీవతటనఁగాను

   సొరిదినఁ దమచనున్నల చటూపేర నీక
     తరలో నాక నీ మోవతేనె వతదు వటట్టినఁగాను
   గరిమనఁ దామును నటట్టి కడునోరటూరేర

చ. 3:     పలమార నీవు నాకనఁ బచచ్చెడము గపప్పునఁగాను
  కలికికాతతల తమటూత్మినఁ గపప్పుమనేర

      ఆల మేలత్మితగనెపై న నన్నటట్టి నీవు కూడి తేను
     నెలవపై శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ దామటూ కూడేర



రేక: 0906-3దేసాళత సత: 19-033
పలల్లవ:   కొలవులోపలనునన్న కొమత్మిలలల్ల నవవ్వెర

 కొలనఁదిమరకవయత గోవతదరాజా
చ. 1:    పాదములొ తేత్తియటట్టి పడనఁతకి నిదివ

  ఆదిగొని చెమరితచె నతగమెలల్ల ను
   కాదనక పచచ్చెడము గపప్పు మఱనఁగననె
  పోదితో నాపనఁ దనివబొతదినఁచవయాత

చ. 2:   సరసనఁ గటూచతడినటట్టికియక నిదివ
  సిరలగానఁ బులకితచె చెకక్కలలల్ల ను
  తరవసుకొని సిగద్గీదేరిచి గటట్టి ననె

  గరిమతో లోలోనె కానఁగిలితచవయాత
చ. 3:     శ్రీసతకి భటూసతకినఁ జేరి కూడనఁగ నిదివ

   రాసి నిటటూట్టిరప్పుల మనఁచె రతులలోనా
   ఆసతోడుత శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదరాజ

  లేసుగా నిదదరిని లలితచనఁగదవయాత



రేక: 0906-4వరాళ సత: 19-034
పలల్లవ:   ఎతతలేదు నీయాసద మేమచెపేప్పుది

  బతతనుతడి రతులకే బానఁతపడేవు
చ. 1:     చెలలపై తేనఁజాల నటట్టి చేరి యతతవడియపైనా

   మలసి మలసి నీవు మాటలడేవు
  కొలనఁదిమరినయటట్టి కచముల గతటేనఁజాల

  యలమ నటూరకయపైనా యేనఁకారేవు
చ. 2:     తపప్పుకనఁ జూచితేనఁజాల తనియక మనఁద మనఁద

 వుపప్పుతలనఁదమకాన నోలలడేవు
    చిపప్పుల నవవ్వెతేనఁజాల చెతతల నటట్టి భద్రిమసి
   వపప్పుగ మోవతేనెక నొగి నోరటూరేవు

చ. 3:   కానఁగిలితచకొతటేనఁజాల కడు సతతోసముతోడ
  చేనఁగదేరి వలపల చిమత్మిరేనఁగేవు

    వనఁగక శ్రీవతకటేశ వస ననున్ననఁ గటూడితవ
 పానఁగినతరితీపలనఁ బచిచ్చెదేరేవు



రేక: 0906-5ముఖరి సత: 19-035
పలల్లవ:    ఏమే వభునినేల యలయితచేనే నీ

  మోమున సితగారాల మొలచనన్నవ
చ. 1:     సలవుల నొకమాట చేరి నీవు నవవ్వెతేనే

   వలలేని మహిమల వనెన్నల గాయు
   తళకన నీవట తపప్పుక చటూచితేనే
  నిలవలల్ల నఁ జీనఁకటల నిగద్గీదేరను

చ. 2:    మురిపేన వాతరమోవ నీవు చటూపతేనే
  సొరిదినే పగడాలసతప నితడును

    మరగచ నీవటట్టి మాటల సారె నాడితే
  యిరవపై కపగపపలక్కలిట నితడును

చ. 3:    సతదడి నీపయతదలో చనున్నల చటూపతేనే
 కతదణతపవనెన్నలలల్ల గదిగొనును

    కతదువ శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిట నీవు గటూడితే
   యతదు నలమేలత్మితగ నీయిరవు గానిప్పుతచను



రేక: 0906-6సితధురామకిగయ సత: 19-036
పలల్లవ:    ఎతతవడుక కానఁడవు ఇనిన్నటా నీవు

  సతతసితచేవు మోహము చలిల్లనతతనె
చ. 1:    వనెన్నవచెచ్చె మేనికిని వాడుదేరె మోమెలల్ల

   కనున్నలను నాప నీవు గాతచినతతనె
  చెనున్నమర సతతోసాన చెకక్కలలల్ల నఁబులకితచె

  పనున్నగా నాకెమాటల వనన్నతతనె
చ. 2:    ఆసవుటట్టి మనసుక అరిమురినఁ జెమరితచె

   సేసవటట్టి యాప నినున్ననఁ జేరినతతనె
   వాసిమర పపైపపైనే వలపల గడుమతచె
  చేసనన్నల నీయడకనఁ జేసినతతనె

చ. 3:    నిటటూట్టిరపల రేనఁగె నితడునఁదమకము నితడె
   గటట్టి తోడ నీవు రతనఁ గటూడినతతనె

   అటట్టి శ్రీవతకటేశ ఆనతదము గడునుబెబ్బు
   చటట్టి ఆ కె ఆయముల సనఁకినతతనె



రేక: 0907-1ఆహిరి సత: 19-037
పలల్లవ:   ఎడసి కూడినపొతదు ఇతపలయను

  తడవ మభావముల తలపోనేమయాత
చ. 1:    చెకక్కననఁ బెటట్టినచెయిత సలవనఁ బారేటనవువ్వె

  వకక్కమాటే చెలియక నొనగటూడెను
  నికక్కపవోరమణునఁడ నీమహిమలే ఇవ

   మకిక్కలి మాలో నేమే మెచచ్చెకొనేమయాత
చ. 2:     మేర మర నిటటూట్టిరప్పుల మతమర తమకము

   యరెతడు నితతకి నిటట్టి ఇరవాయను
   ఆరయ వోరమణుడ అమరితచితవ రీత

  యేరపరచి మసుదుద లతచకొనేమయాత
చ. 3:  పయతదలడజారను పచిచ్చెదేరేరతచొకక్క

   నెయతపనఁ గామని కిటట్టి నెలవాయను
   యియతడ శ్రీవతకటేశ యనసిత వతతలోనె

   చయతన మముత్మినఁ బొగడి సతతోసితచేమయాత



రేక: 0907-2బౌళ సత: 19-038
పలల్లవ:   చెకక్కనొకిక్క ఇచచ్చెకము సేతురగాక

   వకక్కసపనఁ సేతలను వతత సేతురా
చ. 1:    వలచిన రమణుతడు వాడికెక నీమద

  కలవల వసితేను కాతాళతతురా
  తలపదరచి నీదతడ గటూచతడినవాని

  చలపటట్టి బొమత్మిలను జతకితతురా
చ. 2:   పొతదపైనమగవాడు బుజముపపైనఁ జెయివసి

  కతదువ లతటతేనే కాదతదురా
  వతదులవోవ చటూప వడెమడిగేటవాని

 మతదమేళములడుచ మారకొతదురా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు చేరి నినున్న గానఁగిలితచి

  ఆవటతచి కూడితేనే అలయుదురా
   దేవులవతటా నినున్ననఁ దగడి నవవ్వెతచేవాని

  కావరపనఁజూప చటూచి కాతరితతురా



రేక: 0907-3లలిత సత: 19-039
పలల్లవ:   చితత్తిగితచవోయి నీవు శిరసువతచకొనక

    బతత్తిరాన నీకె నీపపై పగయము చలీ ల్లని
చ. 1:   పలచనిసిగద్గీతోడ బాసికము గటట్టి కొని

   చెలరేనఁగి సత నీపపై సేసచలీ ల్లని
 చెలలమాటననుతడి చిపప్పులనఁదమకమున

   తళకనఁజూపల నినున్న తపప్పుక చటూచని
చ. 2:   చెతది మురిపముతోడ సితగారితచకొని

  కతదువ లతటచ నీకాలదొకీక్కని
  సతదడివళలతదు జాణతనాలడి నీక

  ముతదుముతదుగానఁదాను మోవ చటూపీని
చ. 3:   గాటనఁపటాసలతోడి కతకణము నీకనఁగటట్టి

 పీనఁటమనఁదనఁగటూచతడి పతడాల్ల డని
    యటన శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న గటూడితవ

    మేటయపై యితదుక నాప మెచచ్చె మెచచ్చెని



రేక: 0907-4అమరసితధు సత: 19-040
పలల్లవ:   ఉచిత మెఱనఁగవదాద వువదలక

   రచనల నీసరి రారా యవవ్వెరను
చ. 1:    యితతులలల్ల నిలచతడి యిటట్టికొలవు సేయనఁగ

 మతతనములడేవు మగనితోను
   జతతవపై నీవకతవ జటట్టిగొతటవా యేమ

  వతతువరసల మరివలదా యవవ్వెరికి
చ. 2:    సవతు లితదరను మసరసనే వుతడనఁగాను

 పవళతచే వతనిపానుపమనఁద
   కవగటూనఁడగా నీకే కాణచాయనా యేమ

   తవలి నీసాటకి రానఁదగదా యవవ్వెరికి
చ. 3:    తోడివా రెలల్ల నటట్టివడిగాల సేయనఁగాను

   వడుకనఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశని
     కూడిమాడి నీవ రతనఁ గొలల్ల గొతటవా యేమ

   వోడక నీవతటయాస వుతడదా యవవ్వెరికి



రేక: 0907-5సౌరాషట్టి సత సత: 19-041
పలల్లవ:   చటూడవయాత నీసేనఁతల సటూటపడేను

   ఆడరాదు నీతో మార అవునఁగాదనుచను
చ. 1:   సరసములడితవ చనవు లొసనఁగితవ

  తరణతోడ నీవు తమకానను
    యిరవపై యప నోనఁడు యేమభాగతము సేసనో

  సిరలవలపలలల్ల చెకక్కల నితడెను
చ. 2:    సేవ సేయితచకొతటవ సిగద్గీల దేరిచితవ

   భావతచి వనిత నితత పనిగొతటవ
  పావనమె తనజనత్మిఫల మదియటట్టిదో

   చేవ దేరినవలప మోవమనఁద నునన్నది
చ. 3:    గకక్కననఁ బెతడాల్ల డితవ కానఁగిటనఁ గటూడితవ

 మకిక్కలివడుక నలమేలమతగను
   యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యటవతటతగలమో

  చకక్కనివలపలలల్ల చనున్నలపపై నునన్నవ



రేక: 0907-6సాళతగనాట సత: 19-042
పలల్లవ:    ఇదివో మావనన్నపము యిటట్టి చితత్తిగితచవయత

   సుదతవునన్న జాడల చటూతువు రావయాత
చ. 1:    యిపప్పుడే వచేచ్చెవని యితటవాకిటను చెలి

 కపప్పురపటారతతత్తినఁ గాచకనన్నది
   దపప్పుదేర నీకనేలనఁ తటట్టిలోన బాగాల

   కపప్పులగా మనఁదతుత్తి కొని వునన్నది
చ. 2:  ఆరగితచవచేచ్చెవని అనిన్నదరనఁగలనెలల్ల

  చేరి వతదాయితముగానఁ జేసుకనన్నది
  గారవాననఁ బాదాలగడిగేనతటానఁ బనీన్నర

  ఆరీతనఁ బెపైనఁడిబతదల నమరితచకనన్నది
చ. 3:  పవళతచవచేచ్చెవని పటట్టిమతచముమనఁదట

  వవరితచి వనఁబరప వసుకనన్నది
     నివరి శ్రీ వతకటేశ నీవు వచేచ్చెసి కూడనఁగ
   తవలి యలమేలత్మితగ తనివతో నునున్నది



రేక: 0908-1శదదదేశి సత: 19-043
పలల్లవ:    ఇపప్పుటకినఁ జనవరి యితత నీక

   కొపప్పుదువవ్వె ననున్న నేల కొతగవటేట్టివపడు
చ. 1:    మలసి నీవు నాతో మాటలడితవతటాను

    సొలస నాప నినున్ననఁ జటట్టి చటట్టి
   కలికి యనిన్నటా కడునఁగతలలల్ల నేరచను

   వలలేని యాపమాటే వనవయాత నీవు
చ. 2:    ననుపన నాతో నవువ్వెల నవవ్వెతవతటా

   గనిస నాప నినున్ననఁగొచిచ్చె కొచిచ్చె
  చనవరివనోదాల సరసురా లనిన్నటాను

    వనర నాపతో నవవ్వె వుతడవయాత నీవు
చ. 3:     గకక్కన ననున్న నీవు కానఁగిటనఁ గటూడితవతటా

    కకక్కసితచ నాప నినున్ననఁ గమత్మి కమత్మి
   నికిక్క శ్రీ వతకటేశనఁడ నేనలమేలమతగను

   లకక్కతోనే యాపనఁ గాగిలితచవయాత నీవు



రేక: 0908-2తలనఁగనఁగాతబోది సత: 19-044
పలల్లవ:    నీవ యరనఁగదువు నానెయతము వోరమణ

  భావములోపల నుతడి భద్రిమయితచనేనఁటకి
చ. 1:    చటూపటముత్మి బొమత్మివతట జోడెపై నిలిచెనఁగాన

   చేపటట్టి మరత్మి వదననఁ జేయునఁగాక
 కోపలమతచితనపనఁగచమతడలము నేనఁడు

   యేపన భాబ్రాణలతోడ యేలట మెటాల్ల డనే
చ. 2:   తొడనఁగి మబుబ్బుగవసి దొడడకటలపనఁగొపప్పు

 కడునఁగామాతధకారమునఁ గపప్పునఁగాక
   నడుమ మోమునఁజతదుడుగ నవువ్వెవనెన్నల గాయుచ

    చిడుముడి నామదినినఁ జీనఁక టేల సేసనే
చ. 3:    పచిచ్చెదొతడపతడు వతటబాగల రాగప మోవ

  రిచచ్చెవడ మోహము రేనఁచనఁగాక
    ఇచచ్చెకప శ్రీ వతకటేశనఁడ రమత్మిని ననున్న

   ఇచచ్చెనఁగటూడితవ రత నితదానఁకా నెటల్ల తడెనే



రేక: 0908-3పాడి సత: 19-045
పలల్లవ:  తరణులతోడనా నీతరితీపల

 తొరలితపనఁగటూరిముల దొరపాటవానఁడవు
చ. 1:   వలచినసతతోను వాసికినఁ బెననఁగదురా

  పలకల నేరిచిన పతతగానఁడవు
   బలిమనఁ జెనకనఁగాను పరాక సేయుదురా
 నెలకొనన్న జవవ్వెనపనెరవాదివానఁడవు

చ. 2:    ఆసగితచివునన్న యితత నారనఁడినఁ బెటట్టి దురా
  సేసవటట్టి పతడాల్ల డిన చెలవునఁడవు

   నీసరినఁ గటూచతడనఁగాను నీటల చటూపదురా
 వసటలేనిరతుల వడుకకానఁడవు

చ. 3:    అలమేలమతగనఁ గటూడి అలయితచి నవువ్వెదురా
   తలివ శ్రీ వతకటాదిద్రి దేవునఁడవు
   కలసి మొకక్కనఁగా మోవకడుపపప్పు సేతురా

  తలపోనఁత లఱినఁగిన దయగలవానఁడవు



రేక: 0908-4వతతవరాళ సత: 19-046
పలల్లవ:     ననునఁ జూడవ ఇనఁకను నాసముత్మి చేకొనేను

    ఘనునఁ డతనిచెయిత నేత గెపైదతడ చేకొతటని
చ. 1:  చనవరిదానవు చలమరిదానవు

    యనలే కాతనినఁ గటూడ కేల మానేవ
 మనసునమత్మినయటట్టిమాటపటట్టి వుచచ్చెకొతట-

  వనుమడితచె వలప లిటట్టి తడవలదా
చ. 2:   ఇతవరిదానవు ఇయతకొనన్న దానవు

   రతుల నితటకి నేల రాకతడేవ
   సతముగా ననిన్నటా సమత్మిత చేసుకొతటవ

   బలక నీవల నిటట్టి పచరితచవలదా
చ. 3:  పాయరానదానవు పతతగారిదానవు

  చాయల నేపోనటూదనేల జతటవాసేవ
    రేయి వచిచ్చె శ్రీ వతకటాదిద్రిగోవతదునఁడే ననేన్నల

   యయడ నవువ్వెనవవ్వెత వతత మెచచ్చెవలదా



రేక: 0908-5సాళతగత సత: 19-047
పలల్లవ:    వలపేల దానఁచేవ వనిత నీవు

  తలకితచి యతతతరితీప సేసేవ
చ. 1:    పలమార నాతనఁడు బానఁతపడి పలవనఁగా

  వోలసనొలల్లమ నేల వనఁకొనేవ
    బలిమ నాతనఁడు నీక పచచ్చెడము గపప్పునఁగాను

   అలరి వయాతరాన నటట్టి లోనయేతవ
చ. 2:    చిమత్మిరేనఁగి యాతనఁడు చేసనన్న సేయనఁగాను

 వుమత్మిడిజాగతోనేల వదిదకయేతవ
   నెమత్మితోడ నాతనఁడు నీక వడెమయతనఁగాను

   చిముత్మిల మెలల్లనే యొటట్టి చేయిచానఁచేవ
చ. 3:     అటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడు అతకెనఁ గానఁగిలితచకోనఁగా

  గటట్టి ననఁగరనఁగి యతత గబబ్బుతలేల్లవ
     యిటట్టి యాతనఁడు నినున్న నేలి నేనఁడు మనిన్నతచనఁగా
    దిటట్టివపై యలసి యేమ తేలితచి చటూచేవ



రేక: 0908-6హితదోళవసతతత సత: 19-048
పలల్లవ:    మాకేల వనన్నవతచ మాపదానఁకా నీతోను

  దాకొని నీవ దయనఁదలనఁచేవుగాని
చ. 1:     హతత్తి రమణ వలిచ నాడక వచేచ్చెయరాదా

 చితత్తిము వచిచ్చెనటాల్ల నఁజేసేవుగాని
    మొతత్తిమ నిపడే నీవు మొగము చటూడనఁగరాదా

    యితత్తిల ననిన్నయు నీవ యొఱినఁగేవు గాని
చ. 2:    మనసిచిచ్చె యేకతాన మాటలడి చటూడరాదా

  పనివడి నీవ నిజపటేట్టివుగాని
  చెనకచనఁ బానుపపపైనఁజేరి కూచతడనఁగరాదా

  ననిచి మానిజమెలల్ల నమేత్మివుగాని
చ. 3:    కకక్కసమేనఁటకి యాకెనఁ గానఁగిలితచి కూడరాదా

   మకిక్కలి శ్రీ వతకటేశ మెచేచ్చెవుగాని
   యికక్కవ నిపప్పుటట్టిపొతదు యిటట్టి యడేరితచరాదా

    మకక్కవల నేసి నీవ మరిగేవు గాని



రేక: 0909-1నాగగాతధరి సత: 19-049
పలల్లవ:     ఇతకా నేమనేవయాత యదుట నుతదాన నేను

    కతకమ నీకనఁ బటూయనా గరతుగా నేను
చ. 1:     సనన్నల నీవు సేయనఁగా సమత్మితతచి కాదనక

  వనన్నపము సేయనా వడుకతోడ
  వనెన్నలబాయిటనఁజేయివయనఁగా నపప్పుట నీక

   కనున్నల నే మొకక్కనా కడునఁదమకమున
చ. 2:    నాయడక జెడలేని నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

    ఆయముల సనఁక నినున్న నాడనా నేను
   దాయక పాయకనీవు దతడ నిటట్టికూచతడనఁగా
  సేయనా వడిగముల చెపప్పునటట్టిలల్ల ను

చ. 3:     పతతమున కానఁగిటను బలిమ నీవు గటూడనఁగా
  మతతనాన మెచచ్చెనా మచిచ్చెకతోడ

   చెతతనే మనిన్నతచితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న
 సతతోసితచనా నీసరసములకను



రేక: 0909-2మాళవ సత: 19-050
పలల్లవ:    వగిరకానఁడవు నీవు వసలనఁ బెటట్టి మనేవు

   ఆగడము సేసి యేల అలయితచేవు
చ. 1:    చలము పాదితచరాదు జతకితచి చటూడనఁగరాదు

   యలమ నితతలో నేరా యగద్గీపటేట్టివు
  బలిమ చటూపనఁగరాదు పతతములడనఁగరాదు

   తలకితచి యేమరా తటట్టి దిటేట్టివు
చ. 2:    బెటట్టి మాటాడనఁగరాదు బగవు చటూపనఁగరాదు

   ఱటట్టి అదేరా ఇటట్టి యేనఁచేవు
   గటట్టి న నుతడనఁగరాదు కొసరి నవవ్వెనఁగరాదు
  వుటట్టిపడి నీవరా వుపప్పుతతచేవు

చ. 3:   కదిసి పనగరాదు కాగిలితచకొనరాదు
  వుదుటన నౌరారా వడివటేట్టివు

    ఇదివో శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  పొదిగి యేమటకిరా బుజజగితచేవు



రేక: 0909-3సామతతత సత: 19-051
పలల్లవ:      మేల మేల నీ గణము మెచిచ్చెత నేను

   నీలీల లోకమెలల్ల నితడెగా నేడు
చ. 1:   వలపగలగవార వదదనే వుతదురగాక

  తలకితచి వాడలక దిరగదురా
   తలిప చెపప్పుగనేల తేటతలల్లమగ నాప-

     కలవదతడ నీ మెడనఁ గతటగా నే నిపడు
చ. 2:  ననుపగలగవార నవువ్వెతానుతదురగాక

   తనివో కెవవ్వెతనెపై నానఁ దలపోతురా
   వనుకట సుదుద లేల వడుకతో నాపచేత-

 కొనవలివుతగరము గరతాయనఁగా
చ. 3:   కెపైవసమెపైనవార కానఁగిట నుతదురగాక

 ఆవలివారితో మేలలడుదురా
   శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జేరి యిటట్టికూడితవ

   నీవ ననున్న మనిన్నతచట నిజమాయనఁగా



రేక: 0909-4కేదారగళ సత: 19-052
పలల్లవ:    ఇదదరి గటూరచ్చెనఁగదవ యితతరో నీవు

   సుదుద ల చెపేప్పునతటే చోటతతపైనానఁ గలదు
చ. 1:     పడనఁత కడక నిటట్టి పతనఁ దోడుకెనిరావ

  యడమాట లడనఁబోతే యనిన్నలేవు
     వడవడ మాని యటట్టి వడెము చేత కియతవ

     ఆడరి యాతని పగయా లవనెపైన్నై నానఁ గలవు
చ. 2:     మగల నిదదరినఁ బానుత్సమనఁదనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టివ

  తగవుల బెటేట్టిమతటే తనివలేదు
    బగి వాయకతడా నటట్టి పచచ్చెడము గపప్పువ

    పగట లతనివ చెపప్పునఁగనఁ గొతత్తి లిపడు
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరచేత నేసల వటట్టితచవ

  వావుల దలపనఁగాను వయిపాయను
  దేవులక దేవునికి తరవయనఁగదవ

  చేవదేరేమోహము చెపప్పునర దినఁకను



రేక: 0909-5గతడకిగయ సత: 19-053
పలల్లవ:   దేవరవు గావా యతఱనఁగలక

   చేవదేరె నినఁక రటట్టి .సేయనఁగవలనా
చ. 1:    అఱిముఱి నటూడిగాల ఆపచేత జేయితచేవు

   యఱనఁగనా నీజాడ లపప్పుడు నేను
    మఱి నీవు దొరవౌదు మనసున మెచిచ్చెతవ

   గఱతుల నాకినిన్నటానఁ గొచిచ్చె చటూపవలనా
చ. 2:    కానుకగా నాపసొముత్మి గకక్కన నాకిచేచ్చెవు

   కాననా నీ సేనఁతల కలకాలము
     పూని నిజమరి వౌదు పొతచి నినున్న నమత్మితమ

   తానకమెపై ఆ సుదుద ల తలపటట్టివలనా
చ. 3:     అలమ ననున్ననఁ గటూడి ఆపపేరనఁ బలిచేవు

  తలియనా నీగటట్టి తలల్లమగాను
    యిల జాణనఁడ వౌదువు యినిన్నటానఁ దనిసితమ

  యలమ శ్రీవతకటేశ యచచ్చెరితచవలనా



రేక: 0909-6సితధురామకిగయ సత: 19-054
పలల్లవ:    తొలల్ల ఇనిన్నటా నీవు దొడడవానఁడవు

   చెలల్లనఁబెటట్టి యితదరితోనఁ జెపప్పునఁగ నేమటకి
చ. 1:    పలకలనఁ గరనఁగితచి భావములనఁ జొకిక్కతచి

  నెలనఁతల వలపతచనేరవా నీవు
    వలయు గొలల్లతలలల్ల వనన్నతోనఁ బెటట్టిరి నీక

    పొలసి నీ మహిమల పొగడ నేమటకి
చ. 2:    ననుపల గడునఁజేసి నయములటట్టి చటూప

   వనరనఁ బెతడిల్లతడాల్ల డ నోపవా నీవు
   చనవచిచ్చె రకమణ సాముసేయితచెను నానఁడె

    పననఁగచ మెచిచ్చె నినున్న బబ్బుతచనఁగ నేమటకి
చ. 3:     చెకక్కల వమర నొకిక్క సేనఁతలనిన్నయునునఁ జేసి

  లకక్కలేనిరత సేయలేవా నీవు
    యికక్కవతో శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  తకిక్కననీపొతదులలల్ల నఁ దడవ నేమటకి



రేక: 0910-1ఆహిరినాట సత: 19-055
పలల్లవ:   ఎతతలేదు నీపగట యతదానఁకానే

  కాతతుని కిచచ్చెకమాడి కలయనఁగరాదా
చ. 1:    వడుకక రమణునఁడు వమార నవవ్వెతేను

  జాడెఱనఁగక బొమత్మిల జతకితచేవ
   యడువటట్టి వరోకక్కత నితటకినఁ దచచ్చెకొతటే

    పాడిదపప్పు నీ సత పపై వచెచ్చెనటే
చ. 2:    చెలరేనఁగి యాతనఁడు చెనకి చనున్నలతటతే

  పలచవపై సారెనేల పననఁగేవ
  కొలవులోపలనునన్న కొమత్మిలనఁ గానఁగిలితచితే

  చలపటట్టి నీవుమరి సాదితచేవటే
చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జేరి యిటట్టి కూడితేను

  ఆవటతచి రతనెతత ఆలయితచేవ
  కావరితచి పూడిగపకాతతలతోనఁ జెపప్పుతేను
  తావుకొనన్న నీవలప దానఁచేవటే



రేక: 0910-2రామకిగయ సత: 19-056
పలల్లవ:   ఎతతటవానఁడవు నినున్న నేమచెపేప్పుది

  కతతునితతడిద్రివౌట కతటమ నేమెలల్ల ను
చ. 1:    తేనేల వతటమాటల తవరి నీవాడనఁగాను

  ఆనుకొని వలచిరి యతవలలల్ల ను
    మోనముతోనఁ బొరగన మొకక్కల చేత మొకక్కనఁగ

  మానలేక తగిలిరి మగనాతడెల్లలల్లను
చ. 2:     జోడుగానఁ దరితీపల చటూపల నీవు చటూడనఁగ

  వడుకతోనఁ బెపైకొనిరి వలయాతడుల్ల
    వాడి కెనవువ్వెల నీవు వరసతో నవవ్వెనఁగాను

  ఆడానీడానఁ బొతదిరి పాయపకనెన్నలలల్ల ను
చ. 3:   సేయరానిమతతనప సేనఁతలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

   ఆయ మెఱినఁగి పతడాల్ల డి రచచ్చెరలలల్ల
    యయడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మి నిటట్టి

  డాయనఁ గొలిచేర నీపటట్టిపదేవుళళ్ళలల్లను



రేక: 0910-3శతకరాభరణత సత: 19-057
పలల్లవ:  ఆకెనఁబలవవయాత యిచచ్చెటకిని

  కాకరిపను లడుగనఁగవల నినఁకను
చ. 1:  నునుపలమానఁటల నాతోనాడనఁగ

  కనుగొని నవవ్వెనఁగడ నొకత
  యనయనఁగ నీగణ మేమదలిసనో
   వనకటపను లవ వనవల నినఁకను

చ. 2:   సరసముతో నాసరల దిదదనఁగా
   కెరలచ నట గొణనఁగీ నొకత

   ధర నీ సేనఁతల తానేమెఱనఁగనో
   గరిమ లనిన్నయునునఁ గనవల నినఁకను

చ. 3:   కతదువతో ననునఁ గానఁగిలితచగా
   చెతది సనన్న సేస నొకత

  యితదునె శ్రీవతకటేశ కూడితవ
   చతదము లిట మెచచ్చెనఁగవల నినఁకను



రేక: 0910-4దేశక సత: 19-058
పలల్లవ:    మతచివాడవయత నీవు మరిగి సిగద్గీపడవు

   యతచరాని నీవలప ఇట చటూపవలనా
చ. 1:   నవువ్వెలక నీతోను నాతయానడిమాటల

  రవవ్వెలేల నేపవు రచచ్చెలోనను
    పవువ్వెల వసే వపప్పుట బుజజగితచే వతతలోనె

   ఇవవ్వెల నీగజరల ఇట చటూపవలనా
చ. 2:     వతదువల మోవతేనె వలనఁది యొసగి తేను

    అతదరిలో నేల చెపేప్పు వతగడి నీవు
     అతదు కొనేవు పయతద అటట్టి చనున్నల మటూసేవు
    ఇతదు లోనే తమకముల యిట చటూపవలనా

చ. 3:     కలసి మెలసి యితత కానఁగిలితచి కూడితేను
  వలినేల నవవ్వెవు వడుకతోను
    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలి కమత్మిట నతటేవు

    యిలపపై నీ యమెలలల్ల నిట చటూపవలనా



రేక: 0910-5శ్రీరాగత సత: 19-059
పలల్లవ:    ఎఱనఁగరా నీసుదుద ల యితతు లలల్ల ను

   అణముణ దొడిడవారమని మముత్మి నవవ్వెవు
చ. 1:     గొలల్లవానఁడవపై తరిగి కోరి నీవు మరి కదా

  వలల్లవరి మధురలొ వలవటట్టిత
   పలల్లదప సేనఁతలతొ పసులనఁ గాచికదా

  యలల్లవారికిని మరి యేలికవపైతవ
చ. 2:     బెరసి యశొదక బడడనఁడవపై వుతడి కదా

  పొరలి దేవకి నిజపతుగ నఁడవపైత
    వరసతొ రేపలల్ల వాడల దిరిగి కదా
  నరపతవపై దావ్వెరకా నగరమెకిక్కతవ

చ. 3:     మతదలోని సతులను పొతది పొతది మరికదా
  అతది పదారవలనఁ బెతడాల్ల డితవ

     యితదునె శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడికదా
    దితదుపడి శ్రీ వతకటాదిద్రి పపై నిలిచితవ



రేక: 0910-6  వసతత వరాళ సత: 19-060
పలల్లవ:     పరగ నేనఁ జేసినటట్టి భాగతము గాక

     సరస నీ దవుళల్ల లో చకక్కని దాననా
చ. 1:     మనిన్నతచి నీవు నను మానఁటలడితచేవు గాక

    యనిన్నక నీ సతులలో నేమ బానఁత
   అనిన్నటా నేరపరివపై యాదరితచేవు గాక
   కనెన్నల పదారవలకతట దొడడ దాననా

చ. 2:     యలల్లగా నాచే వడె మపప్పుతచకొనేవు గాక
   తొలిల్లట కాతతలకతట దొరనా నేను
     మెలల్లనె నాచనున్నల మనఁదనఁ జేయి వసేవు గాక

   గొలల్లతలకతట నే నెకక్కడు దాననా
చ. 3:      ననుపననఁ గటూడి ననున్న నవువ్వె నవవ్వెతచేవు గాక

  చనవరి కాతతల సరివతుత్తి నా
    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ ననున్న నితతలొనె

   మనెడి వారికతట మలసేట దాననా



రేక: 0910-5శదదవసతతము సత: 19-061
పలల్లవ:      ఇతతేసి మ గ టట్టి లవవ్వెనఁ డెఱనఁగ

   వతత లయ నేనఁడు వవరితచనఁగాను
చ. 1:      చలల్లని చటూపల నీవు సారెనఁ దనున్ననఁ జూడనఁగాను

   మెలల్లని మాటల నాప మెచచ్చెనాడనఁగా
    యలల్లవార నెరినఁగిరి యిదదరి మ పొతదుల

   కలల్లలతటా నుతటమ యకత లినాన్నళల్లదానఁకా
చ. 2:     చెలరేనఁగి నీవు నటట్టి చేసనన్నల సేయనఁగాను

  నలవతకలను నాప నవవ్వెనఁగాను
   తలిసి రితదర నేనఁడు తేటతలల్లమగాను

   బెళకలతటా నుతటమ పగయము లితదానఁకాను
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశ నీవు చేకొని కూడనఁగాను

  కావరితచి పయతదాప గపప్పునఁగాను
   యవల మమేత్మిలితరి ఇతతుల సతతోసితచిరి

  ఆవలపలే సతమనుచ నేముతటమ



రేక: 0911-2 సామతతత సత: 19-062
పలల్లవ:     మారమాట లడరాదు మరి నేరా లతచరాదు

   సారెక నిదివో నీ సతగాతాల
చ. 1:    ఇచచ్చెకము లడవల ఇయతకొని యుతడవల

    నిచచ్చెల నేపోదుద నాక నీతో బదుక
    పచిచ్చె దేర నవవ్వెవలనఁ బనులనీన్ననఁ జేయవల

  గచచ్చెలను నీతోడికానఁపరము నాక
చ. 2:    తపప్పుక చటూడనఁగవల తమకము చటూపవల

   నెపప్పున నెపప్పుడు నాక నీపొతదుల
   ముపప్పురినఁ బొగడవల మోహము చెపప్పునఁగవల
  కపప్పులగ నీతోడిమకక్కవ నేసాత్తి ల

చ. 3:    కలసి వుతడనఁగవల కానఁగిట బగితచవల
   తోలనఁగరా దతతపైనా నీతో చెలిమ

     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   అలమేలత్మితగనే నేను అద నీనాకూటమ



రేక: 0911-3 ఆహిరి సత: 19-063
పలల్లవ:    అదివో నీచి తత్తిము ఆకెభాగతము

   కదలినఁక లితదులోనే కనుకో నీవనఁకను
చ. 1:   పనన్నమవనెన్నలలోననఁ బొదుద వోక జవరాల

  నినున్ననఁదలనఁచి రేయలల్ల నిదుద రవోదు
   వనన్నవతచితమ నీక వవలక నొకక్కమాట

   యనిన్నకలలల్ల నీవ యఱనఁగదు వనఁకను
చ. 2:    చేరి యారామములోననఁ జెకక్కచేతతోడనఁ జెలి

  నీరటూప భావతచి నివవ్వెరగతద
    యరీతనఁ గానుక నీక నిచిచ్చె వపప్పుగితచితమ
   తారకాణ లనిన్నయునునఁ దలనఁచకో యినఁకను

చ. 3:   కనకపమేడలోననఁ గామతచి యలమేలత్మితగ
 తనివోనినీరతకినఁ దమకితచెను

    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ యితతలో వచేచ్చెసి
    మన సొకక్కటాయ నిటట్టి మనిన్నతచ మనఁకను



రేక: 0911-4 రీతగళ సత: 19-064
పలల్లవ:   ఏమటకి దటూరేవు యరవులవానివల

   యమోహమే నిజమెపైతే నితటకి రారాదా
చ. 1:    మతతనము గాకతడనఁగా మాటలడదాయనఁ గాని

  పతతముగాదు నీతోనఁ బడనఁతకిని
  సతతజాణతనమౌను సబలోన నాడితేను

   ఇతత గలవానఁడవపైతే నితటకి రారాదా
చ. 2:    సిగద్గీల నితడుకొననఁగ చేరి మెకక్కదాయనఁగాని

   వగద్గీళతచి కాదుసుమత్మి వలనఁది నీతో
   అగద్గీమెపై సతదడిలోననెపైతే గొలల్ల దోమటను

  యగద్గీలేనివానఁడవపైతే నితటకి రారాదా
చ. 3:  కడునఁబరవశములగానఁగా నవవ్వెదాయనఁగాని

  గడుసుగా దలమేలత్మితగ నియతడను
    అడరచ శ్రీ వతకటాధిప కూడిత వటట్టి
    యడయ కెపప్పుడు నిటట్టి ఇతటకి రారాదా



రేక: 0911-5 ఆహిరి సత: 19-065
పలల్లవ:    చితత్తిగితచి నీవు దయ నేయనఁగరాదా

    బతత్తి నేసి నీకనఁ గడుబానఁతపడి వునన్నది
చ. 1:    చెకక్క చేతనఁబెటట్టి కొని సలవుల నవువ్వెతాను

   నెకొక్కని యునన్నది చెలి నీయదుటను
   వకక్కసపనఁదమకాన వడెము చేతనఁ బటట్టి క

   యకక్కవపైన యాసలతో నిచచ్చెగితచి యునన్నది
చ. 2:    సారె జారనఁగొపప్పుతోడ జవవ్వెనాన వఱఱ్ఱైవనఁగి

   నేరపతో మాటలడ నీ యదుటను
   బోరన నినెన్నచచ్చెరితచి పవువ్వెల వసుకొతటా

   కూరిముల గానరానఁగా గటట్టి తోడ నునన్నది
చ. 3:    అలరి కానఁగిటనఁగటూడి అలప సొలపతోడ

  నిలిచె నలమేలత్మితగ నీయదుటను
    యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇరవపై పానుపమనఁద

  వలసినసితగారాల వడుకతతో నునన్నది



రేక: 0911-6  తలనఁగనఁ గానఁబోది సత: 19-066
పలల్లవ:   ఆనతయతవయత అదేల దానఁచేవు

    య నేరప్పు లేకతడితే నితత సేతువా
చ. 1:    చెకక్కల నొకక్కచ సేదల దేరిచి

   పకక్క పగయాల చెపేప్పువు నాక
   యకక్కడ నెవవ్వెత నెనసి వచిచ్చెతో
   యికక్కవ నటూరకే యితత సేతువా

చ. 2:    కనున్నల మొకక్కచ కతదువ సత
  యనేన్నసివసాల పనేన్న వతదు

   కనెన్న నెవవ్వెత నికక్కడకనఁ దచిచ్చెతవ
   యనన్ననఁడెపైన నీవు యితత సేతువా

చ. 3:    వావుల చెపప్పుచ వరసనఁ గటూడేవు
 శ్రీవతకటగిరి గోవతదునఁడా

   దేవుళళ్ళ నెతదరినఁ దపలనఁ బెటట్టితో
   యవళ ననేన్నలి యితత సేతువా



రేక: 0913-1శతకరాభరణత సత: 19-067
పలల్లవ:    చెపప్పుదు యతతపై ననఁ జెలలకను

 చొపప్పులతుత్తి చను సదితచరాదా
చ. 1:     ననుపన నీ వట నవువ్వెల నవవ్వెనఁగా

  మునుకొనె సిగద్గీల ముదిదయక
 మనసుననఁబారినమతక మేనఁటదో

  అనువున నదియును నడుగనఁగరాదా
చ. 2:    పలమర నీవట పపైనఁజేయి వయనఁగా

  పలకల నితడెను పొలినఁతకిని
  యలమనినఁ బొడమనయితప లటట్టివో

  తలకితచి అవయునఁ దలియనఁగరాదా
చ. 3:    గకక్కన నీ వట కానఁగిలితచనఁగా

  చొకక్కల మతచెను సుదతకిని
  యికక్కవల శ్రీవతకటేశ యటట్టివో

  మకిక్కలి మేలినఁక మెచచ్చెనఁగరాదా



రేక: 0913-2కేదారగళ సత: 19-068
పలల్లవ:    నాతో నేలనవటేట్టిరే నడుమ మర

   యతల నాతనిసేనఁత లఱనఁగనా నేను
చ. 1:   కడుబతత్తిగలవాడు కడల కేలపోవునే

  వడయనఁడెపై నావదదనే వుతడునఁగాక
   వుడివోక మరెతత వడనఁబరచేరే ననున్న
   యడనెడ తనగటట్టి యరనఁగనా నేను

చ. 2:    బాసలిచిచ్చెనటట్టివానఁడు పరల నేల చటూచనే
  సేసవటట్టి కానఁపరము సేసునఁగాక

   వసరక మరేల వనఁడుకొనేరే ననున్న
     య సుదుద లనిన్నయు ముతదే యరనఁగనా నేను

చ. 3:    చేరి కూడినటట్టివానఁడు సిగద్గీలేల నెరపనే
  వరకే లోనెపై మరిగతడునఁగాక
    మరెలల్ల శ్రీ వతకటేశ మెచిచ్చె యేలపొగడేరే

   యరీతజాణనఁ డవుత యఱనఁగనా నేను



రేక: 0913-3దేవగాతధరి సత: 19-069
పలల్లవ:    ఏమని వనెనో యిట నీసరితల

  తామర వసురచనఁ దానఁకితచని
చ. 1:    యలగన నీ వతటకి రానఁగా

  వాలకచటూపల వతచనఁ జెలి
  ఆలరివపై మాటాడకమును పే

కోలముతదుగానఁగొసరీని
చ. 2:    ననుపన వవట నవువ్వెల నవవ్వెనఁగ

 కినియుచనఁ గడుజతకితచని
   చనవుననఁ బెపైనఁ జేయి చానఁచకమునుపే
  పననఁగచ నానల వట ట్టిని

చ. 3:    గకక్కన నీవట కానఁగిలితచనఁ గా
 అకక్కజపరతుల నలసని

   యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ మునుపనే
  చెకక్కల నొకక్కచనఁ జెనకీని



రేక: 0913-4నాగవరాళ సత: 19-070
పలల్లవ:     నేనొకట సేయనఁగాను నీ వకట భావతచేవు

   ఆనతీవయత యితక ననుమాన మేనఁటకి
చ. 1:    చనవుగలదతటాను సారె నినున్ననఁ గొసరిత

  ననుపగలదతటాను నవవ్వెత నేను
    యనసి యితదుకనఁగాను యేల సిగద్గీల వడేవు

    చెనకి నీ యతదేమెపైనా సేనఁత గలదొ
చ. 2:     దేవుల నయితనతటా దిషిట్టితచి నినున్ననఁ జూచిత

 కెపైవసమెపైతవతటాను కానఁగిలితచిత
   చేవదేర నీవల శిరసు వతచకొనేవు
    నీవళళ్ళ నేమెపైనా మరి నేరముల గలవో

చ. 3:    వనన్నపము వతదువతటా వవల నాడిత
  మనిన్నతతువతటా నినేన్న మరిగతటని

    యినిన్నతటా శ్రీ వతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ
   తనన్ననఁగా నీవమ బుదిదనఁ దలనఁచకొతటవో



రేక: 0913-5కనన్నడగళ సత: 19-071
పలల్లవ:     బాయిటనఁ బడె వలప పడనఁతకి నీకను

    యయడ నామోము చటూచి యతత నవవ్వెవు
చ. 1:     అకక్కర యతతో కాని అపప్పుటపప్పుటకి నినున్ననఁ

     జెకక్క నొకిక్క చెలి నీపపై సేస వట ట్టిని
  పకక్కన నాకెసేసేబతత్తి చేకొననఁగరాదా

   యికక్కన నామోము చటూచి యతతనవవ్వెవు
చ. 2:     యేకతా లటట్టివో కాని యదుటనే కాచకతడి

   మేకొని సనన్నల సేసి మేలమాడని
   నీకేమ యాపసలిగె నెమత్మిదినఁ జెలిల్లతచరాదా

   యకడ నామోము చటూచి యతతనవవ్వెవు
చ. 3:       వడుక యటట్టిదో కాని వలనఁ ది కానఁగిటనఁ గటూడి

   జోడెపై శ్రీ వతకటేశ చొకిక్కతచని
    యడుగా ననేన్నలితవ యిటట్టి యాపనఁ గటూడరాదా

   యడేర నామోము చటూచి యతతనవవ్వెవు



రేక: 0913-6మలహరిసత: 19-072
పలల్లవ:    ఎఱినఁగినపనులక నేల గటట్టి సేసేవు

  గఱిలేనికోరికల గటూనఁటనఁ బెటేట్టివా
చ. 1:   చెలపచెమట గారీనఁ జెకక్కలను

  సలవుల నవువ్వెలటూరీనఁ జెలియకను
  పలిచి మాటాడరాదా పగయునఁడవు

   వలపల దానఁచకొని వడిడ కిచేచ్చెవా
చ. 2:    పనన్నమవనెన్నల చితదనఁ గనున్న చటూపల

   చనున్నలనఁ బులక లబీబ్బు సకియక
  మనిన్నతచి కూడనఁగరాదా మగనఁడవు

  పనన్నవయసునఁదనము పటట్టినఁ బెటేట్టివా
చ. 3:    ముపప్పురినఁదేనెల జారీ మోవమనఁ దను

   చిపప్పులీనఁ గళలవవో చినిన్న మోమున
   యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యేలితవ

   తపప్పుకతడా రతుల వదల వటేట్టివా



రేక: 0914-1సామతతత సత: 19-073
పలల్లవ:    ఆయలేవయాత సుదుద లనిన్నయు నెరనఁ గదుము

   చాయకానఁడ వౌదువు నీసట లేనఁటకయాత
చ. 1:   మతమరినవలప మకక్కటమెపై వుతడనఁగాను

  సతమాటలలల్ల నీకనఁ జవులయను
   వతదర వనన్నపాల వగినతతానఁ జేసినాను

  ఇతరలయడ కితత ఇతవయతనా
చ. 2:    వుపప్పుతలల్ల నఁ దమకము వువదపపై నుతడనఁగాను

  వపప్పు యపవతదులలల్ల నొదిదకాయను
    ఇపప్పు డెవవ్వెరెపైనా బోనమతటకి నీకనఁ దచిచ్చెతే
     చపప్పునెపై తోనఁ చనఁ గాక ఆసల వుట ట్టినా

చ. 3:   పానుపమనఁదిరతుల పచిచ్చెదోనఁచి వుతడనఁగాను
 తేనెగారే ఆపమోవ తీపలయను

     ఆనుక శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
  యేనెలనఁతలతదునెపైనా ఇటవల మెచేచ్చెవా



రేక: 0914-2వళవాళసత: 19-074
పలల్లవ:   తగతగ నీదొరతనము లినఁక

 వగటలనిన్నయును వడుకలయ
చ. 1:   వరసపతటల్ల వవల దిటట్టిన

 సరసపవళల చవులయ
  యరవులచేనఁత నీవమ సేసినా

  సరి నాకానఁగిట చతదములయ
చ. 2:    బొమత్మిజత కెనల పొరి నెనెపైన్నైనా

 సమత్మితతచితే చవులయ
  దిమత్మిరివపై యతదు దిరిగినచిచ్చెనా

   నెమత్మి ననేన్నలనఁ గా నేరపలయ
చ. 3:   అతగము లలయనఁగ నతటనఁబెననఁగినా

 సతగడిరతులను చవులయ
   రతగ శ్రీ వతకటరమణ ననెన్ననసిత-

 వతగిలిమోవుల కిచచ్చెకమాయ



రేక: 0914-3సాళతగనాట సత: 19-075
పలల్లవ:     ఎవవ్వె రెటట్టియినా నుతడినీ ఇదివో నేను

    నవువ్వెతా నీసేవ సేతు నడుమ నేను
చ. 1:    మనసున నొకమాట మఱనఁగన నొకమానఁట

    యనసి నే నయముల యఱనఁగ నేను
  వనితనెపై నీమనఁదివలపే గతయని
  తనివోక బదికేటదానను నేను

చ. 2:    వలిసితే నొకటయు నొలల్లకతటే నొకటయు
  చలివనఁడివసాల జరప నేను

   కలికితనాన నీతో కానఁపరమే గతయని
   తలనఁచి పొతదుల సేసేదానను నేను

చ. 3:    వకక్కపరి యిచచ్చెకము వకక్కపరి మచచ్చెరము
   యికక్కడా నకక్కడ యలయితచను నేను

     గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న
   మకక్కవ నిటవలనే మరగదు నేను



రేక: 0914-4గతభీరనాట సత: 19-076
పలల్లవ:     ఇతకా మముత్మినఁ జెనకేవు యేరా వోరి

   కొతకలేక కొసరేవు కొమత్మిల నతదరిని
చ. 1:    గోవుల మరపనటట్టి గొతల్లతల వలపతచి

  కావరితచి తరిగేవు కానీకానీరా
   వవల ఇతడుల్ల చొచిచ్చె వనన్నదినేనతటానే

   మోవుల చవగొతటవ ముదిదయల నెలల్లను
చ. 2:    పలల్లనఁ గోవరాగాలనె పకక్కమతతాబ్రాల మతతద్రితచి

  కలల్లరివపై తరిగేవు కానీకానీరా
   చలల్లదుతత్తిలతటాను చనున్నలపపైనఁ జేయి చానఁచి

  కొలల్లగొతటవ మానము కోమలలనెలల్లను
చ. 3:    మడుగలనఁ జొకక్కచలిల్ల మచిచ్చెక నేయితచకొని

  గడుసరివపై తరిగేవు కానీకానిరా
     నడుమ శ్రీ వతకటేశ ననున్న నిటట్టి యేలితవ

  తొడినఁబడనఁ గటూడితవ తొయతలలనెలల్లను



రేక: 0914-5  శ్రీ రాగత సత: 19-077
పలల్లవ:   వలపేమ వగటా వనితలక

  చిలకగోళళ్ళనేల చెమట చిమేత్మివ
చ. 1:   అదనెరినఁగి పచిచ్చెమాటాతనఁడు నినాన్నడితేను

  వదనకమల మేల వతచేవ
   సదరాననఁ గపప్పురము చనున్నదానఁక వసితేను

  వుదుటన లోలోన వుసురనేవలే
చ. 2:     చవులవుటట్టిత చాతనఁడు సనన్న నీకనఁ జేసితేను

  అవలివలపై యేల అలసేవ
     తవరి యటట్టి ముసునఁగ దసి మోము చటూచితే
   జవళనఁ జొకక్కచ నేల జడిసేవ

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జేరి కానఁగిలితచితేను
   భావము గరనఁగి యతత పదరేవ

 కావరపనవువ్వెతోడనఁ గడుసరసమాడితే
  చేవదేర నెతతకెతత చెలనఁగేవ



రేక: 0914-6  హితదోళ వసతతతసత: 19-078
పలల్లవ:      ఎతత కాక సేసేవు యితతుల నితతేసి నీవు

    వతతుల వటట్టి క యేమ వలల్ల వసేవు
చ. 1:    కతదువ మరత్మిములతట గజరనఁదనము చటూప

   యతదరితో నవువ్వె నవవ్వె యలయితచేవు
    చితదేట మోవతేనెల చిమత్మి రేనఁచి చవగొని
  వతదుల వలపలటట్టి వదచలేల్లవు

చ. 2:     చనున్నలపపైనఁ జేయి వసి జాణతనముల చటూప
   యనిన్నకతలనఁ గరపే వతదరి నీవు

   వనెన్నలనవువ్వె నవవ్వెతచి వడుకల చితత్తిగితచి
   పనిన్నన మాయల నెటట్టి భద్రిమయితచేవు

చ. 3:    కాతరాల వుటట్టితచి కాగిటను బగియితచి
    యేతుల నెతదరి గతడే వతపల నీవు
     యతల శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్న గటూడితవ

   జాతుల నెతదరిపపై సేసల వటేట్టివు



రేక: 0916-1ఛాయానాట సత: 19-079
పలల్లవ:    నేడు గొతత్తిల తనక నెయతపజాణతనాల

  నానఁడే కానవచెచ్చెను ననుపలలల్ల ను
చ. 1:      చెతత నుతడి పలికీని చేయి మనఁద వసని

   యతత లేదు తనవలపరనఁగ నటే
    వతతు తోనఁ బువులలల్ల ను వాసనల చటూపీని

  ఇతతటతనతమక మేమ చెపేప్పునే
చ. 2:     సలవుల నవవ్వెని చెకక్కల గడు నొకీక్కని

  తలిసితనఁగదే తన తఱనఁగెలల్ల ను
    బలిమ నటూరకే తాను పచచ్చెడము గపీప్పుని
    కలిగెనె తన పొతదు కాణచి నాక

చ. 3:     కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచ కానఁగిలితచి కూడని
   ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడు మనిన్నతచెనఁ దానె
    సనన్నల నపప్పుడే నాతో సరసము లడని
   పనిన్నన వడుకతో నా భాగతమాయనే



రేక: 0916-2  నటట్టి నారాయణ సత: 19-080
పలల్లవ:    ఈడనుతడే చటట్టిరిక మది చాలదా

   వాడిక సుదుద ల నీవు వదలేటవానఁడవా
చ. 1:    పలమార నీతోను పతతములనఁడగ రాదు

  చలముల సారెసారె సాదితచరాదు
    పొలపగ నీవు ననున్ననఁ బొతదుల సేయుమనేవు

   వలిసినటట్టి మటట్టి న నుతడేట వానఁడవా
చ. 2:     యకక్కవ తకక్కవ నీతో నెదుర మాటాడరాదు

  కకక్కసితచి నినెన్నతతపైనానఁ గాదనరాదు
    ఇకక్కవ లతటచ ననున్న నియత కొలపవచేచ్చెవు

    తకిక్కన పనుల నీవు తలనఁచని వానఁడవా
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీచితత్తిము దలియరాదు

  వావతో ననేన్నలితవ వదదనరాదు
    కావల ననుచ నాక గతగణము గటట్టితవ
   చేవదేర గటూడితవ సిగద్గీ పడేనఁవాడవా



రేక: 0916-3దేశక సత: 19-081
పలల్లవ:    రమత్మినవ చెలియా రమణుని నీడక

   యిమత్మినవ చనువుల యలయితప లేనఁటకే
చ. 1:   కనున్నలనఁజూచిన దాకానఁకడలేదు తమకము

  సనన్నల మొకిక్కనదానఁకా చలీ ల్లనఁగటూరిమ
   మనన్నన లడుగదానఁకా మలసనఁ గోరికల

    యనిన్న లేవు యడమాట లితకా నేనఁటకే
చ. 2:    సరసమాడినదానఁకా జడి వట ట్టినఁ జెమటల

    వరసక వచచ్చె దానఁకా వతచనఁ జలము
     గరిమనఁ బెపై కొనన్న దానఁకానఁ గమత్మి నడియాసల

    ఇరవపై నడుమనఁ దర యినఁక నేనఁటకే
చ. 3:      కదిసి కూడిన దానఁకా కడునఁ జనున్న లదరీని

    పదవ యానిన దానఁకా నిదే నోరటూరీ
      అదన శ్రీ వతకటేశనఁ డతత లోనె ననున్ననఁ గటూడె

   యదుటనే వడనఁబాట లితకా నేనఁటకే



రేక: 0916-4ఆహిరి సత: 19-082
పలల్లవ:      ఎవవ్వెత కో నేనఁడు నినున్న నితత సేసను

   పవువ్వెలపైన వలపలే పూపనఁల నౌను
చ. 1:      చెవలోనఁ జెపప్పున మాట చితత్తిము లోపల నాట

   వవరితప వనుకలి వరహ మవును
    తనివ యదే సారెనఁ దలపోయ తలపోయ
   కవసి నివవ్వెరగలపై కముత్మి కొనును

చ. 2:   కనునఁగవచటూపలే కాయముమనఁదనఁ బారీ
   వనుకొని కనుకలి వరహ మౌను

   తనరి యాకాతక్షలనఁ దగలనఁగ దగలనఁగ
  యనసేటరతులక నేనఁకట లౌను

చ. 3:    సలవ నవవ్వెననవువ్వె సేసలపై తలకెకీక్క
   వలయుచ నేకశయత వరహ మౌను

     అలమ శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
  యలమ సతతోసాల కిరవులౌను



రేక: 0916-5దేసాళత సత: 19-083
పలల్లవ:    వలపలలో నీకీవనెన్న లివ ఇనిన్నయును

   మలతుర సొలతుర మతకల నుతడుదుర
చ. 1:   చలపాదితనముల సహజము సతులక

  వలనఁది నేమననక వనఁడుకొవయాత
   పలకదు రేమెపైనానఁ బకక్కన జతకితుర

    పలవనఁ బలవ నటట్టి బగతు రెతతపైనా
చ. 2:   కడుగటట్టితనముల కలిగిన వపప్పుడును

 పడనఁతకి నీవటేట్టిపతతమవయాత
   కొడిమెల గటట్టి దుర కోపముల చటూపదుర

 తడవనతతటలోనే తపప్పులవటట్టి దుర
చ. 3:   ఆసదపనఁదనముల అతగముల కాతతలక

   య సుదతనఁ గటూడితవ యేలకోవయాత
     బాస లడుగదుర పపై పపై శ్రీ వతకటేశవ్వెర

   సేసవటట్టి గరావ్వెన చెకక్కల నొకక్కదుర



రేక: 0916-6మెతచబౌళ సత: 19-084
పలల్లవ:    ఎవవ్వెతతో మాటలడే వపడు నీవు

  జవవ్వెని నిలచనన్నది చకక్కనఁజూడవయాత
చ. 1:   కలవకనున్నల నినున్ననఁ గసరి

  కలకనఁజనున్నల నినున్ననఁ గొసరి
  చెలినఁ బయతదకొతగ వసరి
    చెలినఁ నీ సేవల సేసనఁ జితత్తిగితచవయాత

చ. 2:   చిముత్మిల మోహరసము చిలికి
  పముత్మిచ పగయములలల్ల నఁ బలికి

  అముత్మిడుసిగద్గీలనఁ గొతత యలికి
    కొమత్మి నీకనఁ దమకితచి కొసరీ మెచచ్చెవయాత

చ. 3:   చొకక్కపటాసల నినున్న సొలసి
   మకక్కవల చలిల్ల చలిల్ల మలసి

   గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కలసి
   మొకీక్క సతతోసాన నితత ముదమతదవయాత



రేక: 0917-1పళవతజరత సత: 19-085
పలల్లవ:     ఆనఁటది యేమ యఱనఁగ ననిన్నటను మగవాని-

   మానఁటలోని దితతమరత్మిము నీచే నునన్నది
చ. 1:   సేయకతడవచచ్చెనా చెపప్పునటట్టిలల్ల నేను

  పాయపవానఁడవు నీవు బలవునఁడవు
  యేయడానఁ జెపప్పునఁగరానియనిన్నకల నీరతుల
   తోయరాదు పాయరాదు దోసము నీది

చ. 2:   ఆడకతడవచచ్చెనా అనుకనన్నటట్టిలల్ల నీతో
  కోడెకానఁడవు నీవు గొతటరివ

  పాడితో నటూనఁకొనరానిపచిచ్చెవ నీసుదుద ల
    వాడిక నాజవవ్వెనము వడి నీకె సలవు

చ. 3:   వరకతడవచచ్చెనా వడాడ రమున నీతో
 ధీరనఁడవు శ్రీవతకటాదిద్రినివాసునఁడ

    యరీత మాననఁగరావు యనన్ననఁడు నీపొతదు లివ
 కేరడముగానఁదేలినకీరీత నీది



రేక: 0917-2నాట సత: 19-086
పలల్లవ:    చితాత్తి న నోరవు లేదు వడువనఁజాలవు

    హతత్తి నినున్న నేమతదు నౌదువయాత జాణవు
చ. 1:    మోము చటూచితే ముసిముసినవువ్వెల నవవ్వెవు

  కామతచి తలవతచితే కాతరితచేవు
    గోముననఁ జెనకితేను కొతకి సాముల నేసేవు
   నేమమున నుతడితేను నికిక్క పపైకొనేవు

చ. 2:     ఆనుక మాటలడితే నట గటట్టి చటూపేవు
    మోనాన నుతడితే చను మొన లతటేవు

   కానుక లిచిచ్చెతేను నలగడలనునఁ జూచేవు
  మాని వరకతడితేను మతతనమాడేవు

చ. 3:    సేవల సేయవచిచ్చెతే చేతు లొడిడతచకొనేవు
 వోవరిలొనఁబతడుతడితే నొడివటేట్టివు

    యవళ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  వావుల చెపప్పునతతనే వలపలనఁజికేక్కవు



రేక: 0917-3కేదారగళ సత: 19-087
పలల్లవ:   ఎరవులే నీగణల ఇనాన్నళళ్ళదనకాను

  సరివచెచ్చె నాడుకొనే జవరాతడల్లమాటల
చ. 1:    వలవటట్టినివలప వలది నీపపైనఁ జలల్లనఁగా

   నలవతకల నీక నవువ్వెల గావా
   మొలకచనున్నల మరి మోమున కెగరనఁగాను

   యలమ సతతోసాలగా కినఁక నెనన్ననఁడయాత
చ. 2:     పోరచి దచిచ్చె వడేల పొరగాప యియతనఁగాను

   సారె కితదరిలోనా చవుల గావా
  తీరనిమోవతేనెలతీప నీమోవ సనఁకనఁగ

    యరీత నీ భాగతమాయ నినిన్నటా మేలయాత
చ. 3:     పీటమనఁద నీక నిటట్టి పతడిల్లకూనఁతు రతడనఁగాను

   పాటతచి ఇనిన్నటా నీరపములే కావా
    యటన శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ
  మటాయ నీసుదుద లలల్ల మెచాచ్చెయనయాత



రేక: 0917-4సాళతగత సత: 19-088
పలల్లవ:    నీచేనఁతలే ఇవ నీవల సిగద్గీవడేవు

  చేచేత వలపల చిమత్మిరేనఁచకతడునా
చ. 1:     తగ నీతనికి నీవు తతగొని చెపప్పునఁగాను

 చిగరమోవకి వాడుచెతదకతడునా
   పగటసరసముననఁ బెపై పపైనఁ బెననఁగనఁగాను

   వగటనఁ జనున్నల వలల్లవరి గాకవుతడునా
చ. 2:      నడుమ నటూరకె నీవు నవువ్వెల నవవ్వెనఁ గాను

   జడియని నీ కొపప్పు జారకతడునా
    వడివటట్టి తీసి పత నొదిదకినఁ బలవనఁగాను

  వడవడ పోనఁకముడి వడకతడునా
చ. 3:     ముతద శ్రీ వతకటశ మోవ చవగొననఁగాను

  కతదువమరత్మిము కరనఁగక వుతడునా
   సతదులేక కానఁగిటలో సతములపై వుతడనఁగాను

  మతదలితచి వడుకల మరిగితచకతడునా



రేక: 0917-5ఆహిరి సత: 19-089
పలల్లవ:   ఘనునఁడెపైనవాని నితతకాక నేతురా

  మనసుననఁబెటట్టి కొని మతతనము లడవ
చ. 1:    అతగనల కొలవు సేయనఁగ నుతడేరమణుని

 వతగెములడకవ వమారను
   సితగారితచక యదదము చేతనఁబటట్టి చటూడనఁగాను

   చెతగట నాతనిమెపై మచచ్చెముల చటూపకవ
చ. 2:  చెపప్పురానిబాసలలల్ల నఁ జేసేటమగవానినఁ

   దపప్పులలల్ల నెతచకవ తగవు గాదు
 ముపప్పురివలల్లవాటతో మురిపముచటూపేవాని

   దుపప్పుటపసప చటూప దటూరల సేయకవ
చ. 3:    చేరి కానఁగిలితచకొనన్న శ్రీ వతకటేశవ్వెరని

   నేరము లతచకవ నీకనఁ దగదు
   కూరిమతో నిను వనఁడుకొతటా నుతడేటవాని-

  తారకాణచేనఁతలలల్ల నఁ దలనఁప సేయకవ



రేక: 0917-6పాడి సత: 19-090
పలల్లవ:     ఇతక నేల కొతకను యినిన్నయునఁ జెలల్ల బడాయ

    అతకెక వచిచ్చెనపని ఆప దానే యరనఁగ
చ. 1:   మోహముగలవాడవు మొకిక్కతచకో ఆపచేత

  పోహణతచి ననేన్నమ బుదదడిగేవు
    సాహసివని పొగడి సాము సేయు మాపతోడ

   బాహుమటూలములనఁ గలపస తానే యరనఁగ
చ. 2:    పొతదుసేసినవానఁడవు పొతుత్తి న నాకెనఁ బెటట్టి కో

  వతదువల నాతోనేల వచారితచేవు
   అతదరిలో సతతోసితచి ఆపనే నీవడుగము

   మతదలితచి నీ వాడేటమాటల దానెరనఁగ
చ. 3:    పతడిలడినవానఁడవు పలవు నీవ యాపను

  అతడనే నాతోనేమ ఆలోచితచేవు
     నితడుక శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్న నేలితవ

  పతడుమోవగరతులభావము దా నెరనఁగ



రేక: 0918-1దనాన్నసి సత: 19-091
పలల్లవ:   ఊడిగపనిబబ్బురాన వరప లరనఁగర

   తాడుపడి గోళల్లల తానఁకితచేరే మర
చ. 1:    పనీన్నట మజజనమారిచ్చె పావడలనఁ దడివతత్తి

  చనున్నలేల తానఁకితచేరే సతులల
  తనన్ననికపప్పురధటూళ తరమేననెలల్ల మెతత్తి

   వునన్నతపనఁ గొపప్పులేల వనఁదేరే మర
చ. 2:     తటట్టి పణునఁ గలది యతతటా మెరనఁగల వటట్టి

  చటట్టి బయతద లేనఁటకి సనఁకితచేరే
    గటట్టిగా సముత్మిల వటట్టి కడుసితగారాల సేసి

   వటట్టి మ చెమటలేల వడియుతచేరే
చ. 3:   అలమేలమతగ నురమతదు నెలవుకొలిప

   యలమ శ్రీ వతకటేశ నేలనవవ్వెరే
  బలిమ నానాజాతపతడుల్ల నెపైవదతమచిచ్చె
   అలమ మోవతడల్లవ యేమ చటూపేరే



రేక: 0918-2రామకిగయ సత: 19-092
పలల్లవ:     ఏమ నెరపేవు మేక లితతులలల్ల జూడనఁగాను

 ఆమనివడుకకానఁడ వౌదువయాతనీవు
చ. 1:    నీవదదనఁ గాచకనన్న నెలనఁతుక వుతడనఁగాను

 ఆవలకెతో సరసమాడేవు
  తోవలనఁ బెళళ్ళచెటల్ల మతదుగాదనినమాటల
   నీవలల్లనే కానవచెచ్చె నెమత్మిది నితదరికి

చ. 2:   వరసతోనఁ బెతడాల్ల డినవనిత మాటాడనఁగాను
  పొరగాపతో నవవ్వెవు పోరచిగాను

   సరినునన్న మేనవార సరకగా రనుమాట
   నిరతతోడుత నీవ నిజము సేసితవ

చ. 3:   అలమేలమతగ వురమతదు నిటట్టివుతడనఁగాను
  ఇల వనఁపకిక్కతచకొతట వనిన్నకగాను
    భళ శ్రీ వతకటేశనఁడ పపైకొసర లభమని

   తలిపత వతదరికి తేట తలల్లమగాను



రేక: 0918-3సామవరాళ సత: 19-093
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేము యిటట్టి కనునఁగొనవయత

   మోముననఁ జేతులలోన మొకక్క లవన్నవ
చ. 1:   నెలనఁతమనసులోన నితడువలప లనన్నవ

 సలవవవువ్వెలలోన సిగద్గీలనన్నవ
  తలిరమోవమనఁద తరితీప లనన్నవ

    కలవ కనున్నల లోన కాతక్ష లనన్నవ
చ. 2:   అతగనమాటలలోన నడియాస లనన్నవ

  రతగగచనున్నలపపై కరనఁగ లనన్నవ
  అతగపసేవలలోనఁ బద్రియములలల్ల నునన్నవ

  సితగారతపనఁగొపప్పుమనఁద సేస లనన్నవ
చ. 3:   కపప్పు యలమేలమతగకానఁగిట నీమేనునన్నది

   చిపప్పులనఁ జెకక్కలమనఁద చిహన్న లనన్నవ
    యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యిదదరనునఁ గటూడితరి

   నెపప్పున నీకెవల నీవుతగర మునన్నది



రేక: 0918-4శతకరాభరణత సత: 19-094
పలల్లవ:  మాటలడనఁగద మగనితో

 ఆనఁటదాని కితతయమరనా
చ. 1:   చెలల బుదుద లచెపప్పునా వనవు

  చలము పతతో సాధితతురా
   కలసి మెలసి కానఁపరాల సేసి

  అలకల మఱి యమరనా
చ. 2:   నవవ్వెవభునితో నాలేల సేసేవు

  రవవ్వె లితతయేలే రామలక
  జవవ్వెనమదాన జడయుచ నుతడి

 అవవ్వెలిమోముల అమరనా
చ. 3:   మచిచ్చెకచటాట్టి ల మతడాట సేయవ

 హచచ్చెనఁగతదులేల యవళను
  యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెను

  అచచ్చెమాయ సిగద్గీ లమరనా



రేక: 0918-5నాదరామకిగయ సత: 19-095
పలల్లవ:    ఎతతగోస నాససేసేవల మముత్మినఁ గోసరేవు

   పతతము నీ కిచిచ్చెనదే పపైకొతటగాదా
చ. 1:    యదిరితచి నీకనఁ జేతులతత్తి మొకిక్కనపడే

  కొదలేక నినున్న వనఁడుకొతటగాదా
   పొదిగి మేపొదుద నీపొతత నునన్నయపడే
   అదననఁ గటూడుకొని నీయాల నౌటగాదా

చ. 2:    కనునఁగొని కొలవులోనఁ గాను కిచిచ్చెనపడే
   చెనకి నీకనఁ బద్రియాల చెపప్పుటగాదా

  ననుపతో సలవుల నవువ్వెనవవ్వెనపప్పుడే
 యనసేననుచనీతో నియతకొతటగాదా

చ. 3:   మచిచ్చెక నీచెవలోన మాటలడినపడే
  కొచిచ్చెకొచిచ్చె నీకానఁగిటనఁ గటూడుటగాదా

   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
   మెచిచ్చె నీరతనఁజొకిక్కత మేలదాననఁ గాదా



రేక: 0918-6సామతతత సత: 19-096
పలల్లవ:    సారె వల పతదిరిపపైనఁ జలల్ల చనాన్ననఁడు

  తీరగా సరసమాడి తలల్లగోవతదరాజ
చ. 1:    భరితమెపై మేడలోననఁ బవవ్వెళతచి వునన్నవానఁడు

  తరణులతో నవువ్వెతా నునాన్ననఁడు
   పరగ నతదరిచేత పాట వతటానునన్నవానఁడు

  తర దసుకనన్నవానఁడు తలల్లగోవతదరాజ
చ. 2:   సేసపాలశిరసున సిగద్గీతోడ నునన్నవానఁడు

 ఆసపాటచటూపలచాయల నునాన్ననఁడు
  బాసికపసతులపపై పాదాల చానఁచకనాన్నడు

 తీసిపటట్టి గానితమనఁ దిలల్లగోవతదరాజ
చ. 3:    బావపరతులనఁ గటూడి పతతముతో నునన్నవానఁడు

  శ్రీవనిత భటూవనితనఁ జేసుకనాన్ననఁడు
    వావు లితదరికినఁ జెపప్పు వనెన్నకానఁడెపై పొతదినానఁడు

   దేవునఁడు శ్రీ వతకటాదిద్రి తలల్లగోవతదరాజ



రేక: 0919-1శతకరాభరణత సత: 19-097
పలల్లవ:   వతటమయాత నేనఁడు నీవడికెల

   కతటమయాత తోడుతనే కతదువ వాడికెల
చ. 1:  వలపల తమత్మివరివాటల

 సొలపలనఁ బెననఁగినచోటల
  నెలకొని వునన్న నీనీటల

   కొలవులో సుదుద లివ కొతడలనఁ గోటల
చ. 2:  వలల్లవరిచటూపల నీవడేల

  మెలల్లనె తమకముల మేడేల
 కొలల్లల నీతమకపగటూడేల

  పలల్ల రేనఁగెనఁ బుకిక్కళళ్ళ పతడిల్లవడేల
చ. 3:  పాలకూళళ్ళలోననె పతతాల

  చాల నమరె నీసతతాల
  యేలితవ శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను
   యలీల నాతో నాడేవు యేకాతతాల



రేక: 0919-2కాతబోదిసత: 19-098
పలల్లవ:   ఏమటకినఁ జేసేవ యగసకేక్కల

 కామతచినరమణునినఁ గలయనఁగరాదా
చ. 1:    కపప్పు నినాన్నతనఁడు తమనఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను

  యిపప్పుడు నీవనన్నపము లేమసేసేవ
  ముపప్పురిదపప్పుకిని నీమోవతేనె లడుగనఁగ

  అపప్పుటనఁ బనీన్నరేల అతదియిచేచ్చెవ
చ. 2:     సొలసి చకక్కనఁదనాల చటూచి యాతనఁడు చొకక్కనఁగా

    తల దువవ్వె తురము యతదానఁకానఁ బెటేట్టివ
   కలికి నీచనున్నలకనఁ గడు చేయిచానఁచనఁగాను

    వలయ నిపప్పుడు యేల వడె మతదిచేచ్చెవ
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి రతనఁ గటూడనఁగాను

   యవళనే పాదముల యేనఁట కొతేత్తివ
    కావరి నేకతముననఁ గడు నీతో నవవ్వెనఁగాను

  చేవమరి ఇనఁకనేల సిగద్గీవడేవ



రేక: 0919-3ముఖరి సత: 19-099
పలల్లవ:      నీవు మొదల జాణవు నీకతట నాకె జాణ

    ఈవల నావల మముత్మి నిదదరి మెచేచ్చెము
చ. 1:    పయతద మాటసేసుక పలమార నవువ్వెకొతటా

   వుయాతలమతచాన నినున్న నటూనఁచనఁ జెలి
    వయతనె పాదాన నాపవడి నీవు దానఁకితచనఁగ-
   నియతడ సిగద్గీవడ నితతలో నీదేవుల

చ. 2:    పకిక్కటవడెముతోడ పొతచి పొతచి చటూచకొతటా
   వకక్కట నాకమడిచి వసగీనఁ జెలి

  చకక్కనినీకొనగోర చనుమొన నతటతచనఁగా
   చెకక్క చేతమోపకొని సిగద్గీవడ దేవుల

చ. 3:   తనివోనిగటట్టి తోడ తమకము రేనఁచకొతటా
    యనసి కానఁగిట మోవ యిచచ్చెనఁ జెలి
    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కళలమతచనఁ గటూడనఁగ

  చెనకేచెలలనఁ జూచి సిగద్గీవడదేవుల



రేక: 0919-4మధతమావత సత: 19-100
పలల్లవ:   ఏపాటబతత్తిగలనఁడో యిట నామనఁద

   దాపగా నాసుదుద లిటట్టి తలపటట్టి చటూడవ
చ. 1:    మనసు దలియరాక మరత్మిము లడుగరాక

  వనగటూడి గటట్టి తోడ నునన్నదాననే
     ఘనునఁ డాతనఁ డనిన్నటాను కాతతరో నీవపై నాను

  అనుమానితచక మాటలడితచి చటూడవ
చ. 2:    కూరిమ గొసరరాక కొతగవటట్టి తయతరాక

  వోరచక సిగద్గీతోడ నునన్నదాననే
   నేరపరి యతనఁడు నెటట్టి కొని నీవపైనా

   చేరి వదిదవారిచేతనఁ జెపప్పుతచి చటూడవ
చ. 3:    బలిమ సేయనఁగరాక పాసి వుతడనఁగరాక

  వలిసి కానఁగిటనఁ గటూడివునన్నదాననే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న నీవయినా
   సొలవక కోరికల సదితచి చటూడవ



రేక: 0919-5ముఖరి సత: 19-101
పలల్లవ:     ఏనఁటకి ననున్న గతపతచే వమే నీవు

   చాటచెపేప్పువు నాకిది సఫలము గాదా
చ. 1:    కపప్పుళతచి నీవు నాకొతగవటట్టి తీసేననే-

   వపప్పుడే లోకములలల్ల నేలనా నేను
   పపప్పుగటట్టి నీవు నాతో పననఁగలడవచేచ్చెవు
   కపప్పుచ నటఱ ట్టితే నాభాగతముగాదా ఇపడు

చ. 2:     చేరి చేరి నామనఁద చేతుల చానఁచవచేచ్చెవు
  గారవతచ నాకిది ఘనతగాదా

    ఆరితేరి నామేన నట గోర సనఁకితచేవు
  నేరపతో నాకిది నిధనముగాదా

చ. 3:   పకక్కటలల్లనఁ గానఁగిట బగియితచవచేచ్చెవు
  యకక్కవపైనపదవ నా కిదేకాదా

    చెకక్క నొకిక్క కూడితవ శ్రీవతకటేశనఁడ నేను
  చొకక్కపరతు లివలల్ల సబనముగాదా



రేక: 0919-6సితదురామకిగయ సత: 19-102
పలల్లవ:   ఒదదనునన్నకాతతలక నులల్లముల గరనఁగెను

  సుదుద లేమ చెపేప్పుము చటూతువురావయాత
చ. 1:    పటట్టిమతచము మనఁదటనఁ బవవ్వెళతచని చెలియ

  నెటట్టి కొనన్నవడుకతో నినున్ననఁ దలనఁచి
   గటట్టి న మనోరథాల గోరకోతటా ముకక్కమనఁది-

   జటట్టివలితో నునన్నది చటూతువు రావయాత
చ. 2:   వకక్కత యేకతముననతడి యులల్లసముతోడ

   పకక్కన నీమనఁదట పదాల వాడి
   యికక్కవ నీమోవతేనె కేకట నోరటూరకొతటా

    చొకిక్క నిటటూట్టిరప్పుల నితచనఁ జూతువు రావయాత
చ. 3:      ఇటట్టి నీవు రాగా శిరసతత్తి నీమొగము చటూచి

    గటట్టిగా శ్రీ వతకటేశ కానఁగిట గటూడినఁ
    నెటట్టి కొని రతులను నినున్న మెపప్పుతచ దినమునఁ

    జటట్టి చటట్టి ఇటాల్ల నే చటూతువు రావయాత



రేక: 0920-1సామతతత సత: 19-103
పలల్లవ:    ఏమటకినఁ దలవతచే వల సిగద్గీలవడేవు

  కామతచి వచెచ్చెనఁగాక గాతసేయవచెచ్చెనా
చ. 1:     మచిచ్చెక నీతోనఁ జెలి మాటలడ వచెచ్చెనఁగాక

  పచిచ్చెగానఁ జీనఁకటతపప్పు పటట్టివచెచ్చెనా
  ముచచ్చెటదరనఁగ నీమోము చటూడవచెచ్చెనఁగాక

 తచచ్చెకొనన్నయాకెతో వాదితచవచెచ్చెనా
చ. 2:     అటట్టి నినున్న వడె మడుగనఁగ వచెచ్చెనఁగాక

  దిటట్టియపై నీసేతల సదితచవచెచ్చెనా
   నెటట్టిన నీసేవసేయ నెయతముతో వచెచ్చెనఁగాక
   గటట్టిగా నీనేసాత్తి ల కాకసేయ వచెచ్చెనా

చ. 3:    మకిక్కలి కానఁగిటనఁ గటూడి మెపప్పుతచవచెచ్చెనఁగాక
   కకక్కసితచి నీపపై నదిదకము వచెచ్చెనా
    మొకక్కచ శ్రీ వతకటేశ మోవ యానవచెచ్చెనఁగాక

    పకక్కన నాపను నినున్ననఁ బచిచ్చె సేయవచెచ్చెనా



రేక: 0920-2మలహరిసత: 19-104
పలల్లవ:   ఇతతసేతురా యిటవల రమణుని

   యితతని నిను నెలయితచె ననుచను
చ. 1:   సారెక నేనఁటకి జతకితచేవ

   కేరచ నతనఁడు నగె ననుచను
  జీరలగా గోరనఁ జిముత్మిదురటవ

   వరకె పరాకెపై యుతడె ననుచను
చ. 2:    పనునఁదుర మేనఁటకినఁ బడికిటనఁ బటేట్టివ

   ననుపన నీతోనఁ బెననఁగె ననుచను
  అనుగకచతబుల నదుముదు రటమే

   తనలో నొకతను తలనఁచె ననుచను
చ. 3:     జతటల నితతేల చలముల మ రేవ

  నతటన నీతో నెనసననుచను
  ఇతటలో శ్రీవతకటేశ జరతురటే

  అతటచ సరసములడే ననుచను



రేక: 0920-3శధద్ధవసతతత సత: 19-105
పలల్లవ:     వడుకక వలలేదు వభునఁడ వా కెకను

   జాడలలల్ల సరివచెచ్చె సమత్మితాయ మాకను
చ. 1:    తచిచ్చెతచిచ్చె మాటలలోనఁ దనవల పనఁతయును

   యచచ్చెరితచెనఁగా నేనఁడు యితత నీక
   పచిచ్చెచేనఁతలనే నీతోనఁ బచరితచవచెచ్చెనఁగా ననుప

  యిచచ్చెకముగానఁ బొతచి యితదరిలోన
చ. 2:  సలవనవువ్వెలలోనే చేసేటవనన్నపాలల్లల

   తలనఁపతచెగా నేనఁడు తరణ నీక
  పలిచేనేరపలోనే బెరయితచెనఁగా పగట

   నలవపై నీమెచచ్చెగాను నడుమనఁ దాను
చ. 3:   కూడిన కానఁగిటలోనే గరతపైనకానఁపరాల

   యడేరనఁ జేసనఁగా యసత నీక
    జోడెపై శ్రీవతకటేశ చొకిక్క ననున్న నేలితవ

   వడెమచెచ్చెనఁగా మఱియు వతతలేక యిపడు



రేక: 0920-4బౌళరామకిగయ సత: 19-106
పలల్లవ:   ఏమాయనయా యితతట లోనే

  కామునికి నివ గలసహజముల
చ. 1:  చనవరికాతతల సరసములడనఁగ

  ననుపన వభునఁడవు నవవ్వెతవ
   పనునఁగచ రమత్మిని పేరననఁ బలవనఁగ

  పనివడి యటేట్టి పలికితవ
చ. 2:    కొలవు కామనుల కచముల చటూపన

  సొలయుచనఁ దపప్పుక చటూచితవ
   కలవ పవువ్వెలట కానుక లిచిచ్చెన
  అలరి కరతబుల నతదితవ

చ. 3:   వడిగపసతుల వడి వటట్టి కొనిన
 వడుకతో బెతడాల్ల డితవ
  యడనె శ్రీవతకటేశ ననెన్ననసి

  తోడనె దోమట దొడికితవ



రేక: 0920-5సాళతగనాట సత: 19-107
పలల్లవ:   వకక్కసప వలపల వఱఱ్ఱైవగేవు

    మకక్కవల మారకొతటే మఱి యేమ సేసేవ
చ. 1:     యితతులలల్ల నుతడగాను యేకతము నీ వాడేవు

    చెతత నుతడి వభునికి సేవ సేసేవు
     యతత కెతుత్తి కొతటవ నీ వతచకానఁ దగవతచవు

    యితతలో దొమత్మి సేసితే నేమ సేసేవ
చ. 2:   సరివారిలోననెలల్ల చనవుల నెరపేవు

  గరిమ నాతనితోడ గడునవవ్వెవు
     దొరతన మెతత గదేద తోడి వారి గెపైకోవు

    నిరత దొమత్మి గటూడితే నీవమ సేసేవ
చ. 3:    కావరితచి చెనకేవు కాగిటనునఁ గటూడేవు

 శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ జెలగితచేవు
     దేవుల వౌదువ ఆ దేవుడే మముత్మిను నేల

     య వధన సతతమెపైతే నిక నేమ సేసేవ



రేక: 0920-6  దాబ్రావళ భపైరవ సత: 19-108
పలల్లవ:   ఆసపడడ వారిని అలయితతురా

   పోసరితచి యేల జరవులనఁ బెటేట్టివనఁకను
చ. 1:     కనున్నలనే మొకిక్కత కెపైదతడ నీ కిచిచ్చెత

  వనన్నపముల సేసిత వమారను
   యనున్నక యితతటనెపైనా ఇతటకి రారాదా

    సనన్నల నెతదాకా రచచ్చెల సేసే వచచ్చెట
చ. 2:    సేవలలల్ల జేసిత చెకక్కల నేనొకిక్కత

  వవలక గొసరిత వమారను
   చేవదేర మతచముపపై జేరి కూచతడరాదా

    తోవల చెలలతో సుదుద లేమట కిపడు
చ. 3:    కతదువ లిటేట్టియతటత కాగిలితచ కొతటని

   వతదుగా శ్రీ వతకటేశ వమారను
  పతదము లేమాడేవు పవవ్వెళతచరాదా
    చెతదితవ ననున్న నేనఁడునఁ చితతల మరేనఁటకి



రేక: 0921-1ఆహిరి సత: 19-109
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరేమ చెపేప్పుర యినఁక నీకను

   నివవ్వెటలల్ల నితకా నవ నేరచకోవయాత
చ. 1:     ఆసపడి రతులక నతడ నుతడి చితత్తిమురా

   ససేనఁగా ఆకె నీక సేవలలల్ల ను
    పూసగచిచ్చెనుటట్టి చెపప్పు బుదుద లలల్ల నీక నటూరి-

    పోసనఁగా చెవలోనను పొదుద వదుద నీకను
చ. 2:     వాడికగా నీమనఁద వలపల చలిల్ల చలిల్ల

  వడెమచెచ్చెనఁగా నీక వడుకతోను
   యేడలేని సుదుద లలల్ల నెచచ్చెరితచి యితతేసి

   తోడ సాము సేయితచెనఁగా దొరతనమునను
చ. 3:    చెకక్కనొకిక్క సేసవటట్టి సేనఁతలలల్ల నఁజేసి చటూప

    చికిక్కతచెనఁగా ఆప నినున్న శ్రీ వతకటేశ
    మకక్కవతో నీచేత మనిన్నతపతచి ననున్న మెచిచ్చె

   మకిక్కలి నవువ్వెనవవ్వెనఁగా మేరమరి నినున్నను



రేక: 0921-2మతగళకౌశిక సత: 19-110
పలల్లవ:    అనిన్న సేవలనునఁజేస అతగన నీక

   సనన్నల నీతో నటట్టి సరసమాడని
చ. 1:    కామతచి సిగద్గీలతోడ కతకణల గదలనఁగ

   వమారనఁ బాదము లొతీత్తి వలనఁది
  ఆమనివలపతోడ నతగమెలల్ల నఁ జెమరితచ

   గోమున నపప్పుట నీకనఁ గొపప్పువట ట్టిని
చ. 2:    సలవనవువ్వెలతోడ చెకిక్కన పయతద జార

  మలయుచ వడెమచచ్చె మగవ
   పలకచెకక్కలతోడ పొతదుల తలనఁప రానఁగ

   వలయ సురట నీక వసరీని
చ. 3:  నిటటూట్టిరపలతోడ నితడునివవ్వెరగతోడ

   గటట్టి న గబబ్బుల నొతీత్తినఁ గోమలి
     యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    జటట్టిగొని యాప యితకా చవుల చటూపీని



రేక: 0921-3సితధురామకిగయ సత: 19-111
పలల్లవ:    ఎతత నీవు పోతరితచి యితపలనఁబెననఁగినాను

   వతతుకనఁ గొతగవటట్టిత వదలక మనవ
చ. 1:    కాతరితచి రమణునినఁ గలకాలమెలల్ల నీవ

  చేతనఁ జొకిక్కతచకొతటవ చెపేప్పుదేమే
    యతల నాతడే మాయితటకి వచేచ్చెస నేనఁడు
   నీతతోడ నిలవక నేనేల వడుతునే

చ. 2:    బలిమతో మగవాని బాసల చేయితచకొని
   యలయితచి కెపై కొతటవ ఇతకానేమే

    వలపతచి యాతని నా వదిదకి రపప్పుతచకొతట
    వలయ భోగితచక నీ వతట నేలతపదునే

చ. 3:    కతదువ శ్రీ వతకటేశనఁ గానఁగిటరతులనఁగటూడి
  అతదరిలో మెరసిత వపప్పుటనేమే

   ముతదుముతద నే నాతనిమోవతేనె దకక్కనఁగొతట
   అతదముగనఁ బెతడాల్ల డక అదేల మానుదునే



రేక: 0921-4కేదారగళ సత: 19-112
పలల్లవ:   నీవపైనా నానతీవయాత నెరజాణవు

   తావుల నీదేవులపైతే దానఁపరము సేసను
చ. 1:     పొలనఁత నీమాటలక బొమత్మిల జతకితచి చటూచి

   తలవతచి సిగద్గీతోడనఁ దడనఁ బడని
   అలరి చెలికతత్తిల ఆరహసత మడిగితే

 తలియనఁజెపప్పునఁగరాక తరవసుకొనెను
చ. 2:     అపప్పుట నీ సేనఁతలక నాయముల సనఁకనాడి

 కపప్పుకొనన్నపయతదతో కానఁతాళతచని
  వపప్పుగ నటూడిగములవువద లడిగితేను
  ముపప్పురి నొడుగరాక ముసునఁగిడుకొనెను

చ. 3:     నీవు నవవ్వెననవువ్వెక నీతురము వటట్టి తీసి
   వోవరిలోపలనఁ గటూడి వగి మెచచ్చెని

   శ్రీ వతకటేశ నీదేవు లలమేలమతగ
   వోవల నడిగితే నీవుర మెకక్కకొనెను



రేక: 0921-5ఆహిరినాట సత: 19-113
పలల్లవ:   ఏల గడితచకోనేవు యేడలేనికతలను

   లోలోనే గబబ్బుతలల్లక లోనికి రావయాత
చ. 1:   చిగరమోవమనఁద చిపప్పులనఁదేనే గారితే

   వగరనఁదిటల్ల నేవు వరకే నీవు
   మగవ నీమనఁదట మచచ్చెరితచి పలకనఁగ

   నిగిడి యితతటలోన నేవమ సేసితవ
చ. 2:    నలినఁజతదద్రివదనాను నవువ్వె వనెన్నల గాసితే

 అలరచ నెగసకేక్కలనేవు
   చెలియ నీమనఁదట చిటట్టికము నెరపనఁగ

  నెలకొనన్నయటట్టితపప్పు నీవమ సేసితవ
చ. 3:     జకక్కవ చనుముకక్కల సరివానఁడు లపై తేను

   వుకక్కననఁ గానఁగిట నినున్న నొతత్తిననేవు
    అకక్కన శ్రీ వతకటేశ అలమేలత్మితగ జరయ

   నికిక్క పానుపమనఁదట నీవమ సేసితవ



రేక: 0921-6సాళతగనాట సత: 19-114
పలల్లవ:    వడుకకానఁడ వౌదువు వతతమాసటనఁడ వౌదు-

    వడ చటూచినా మెచేచ్చెర యితతులలల్ల మముత్మిను
చ. 1:    తఱవనఁ బెతడిల్లయాడి తేరమనఁద నేనఁగిరానఁగా

  చిఱనఁజెమటల గారెనఁ జెకక్కలమనఁద
   మెఱయుచ వదులను మతచి వఱఱ్ఱైవనఁగనఁగాను

  నెఱవాదిసాముల నిటటూట్టిరప్పుల నితడెను
చ. 2:    బాసికము గటట్టి కొని పడనఁతతో మెఱయనఁగ

   సేసముతేత్తిల చటూపటట్టి శిరసుల పపై
   ఆసతో వాడలనెలల్ల నారతుల తత్తితచకోనఁగా

   పోసరితచి మోముల గొబుబ్బున మతచెనఁగళల
చ. 3:    అలమేలమతగనఁ గటూడి అటట్టి వసతతాలడనఁగ

   చెలనఁగెనఁ బులకల మెయి శ్రీవతకటేశ
   వలయ నితడల్లనెలల్ల వతదు తారగితచనఁగాను

   వలపల మోవమనఁద వనెన్నచటూప నిపడు



రేక: 0922-1అమరసితధు సత: 19-115
పలల్లవ:   ఎతతబతోత్తి నీమనఁద నీరమణునఁడు

   చెతతనుతడి ఇయతనఁగదే చేతకి బాగాల
చ. 1:     పయతదకొతగ పటట్టి పత నీతోనఁ బెననఁగీని

   ఇయతకొని రానఁగదవ ఇతటకి నేనఁడు
    చెయాతర నపప్పుట నీచెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొనీ

  వుయాతలమతచముపపైనఁ గటూచతడనఁగద సరస
చ. 2:    నెటట్టి కొననఁ గానఁగిలితచి నినున్న నొడనఁబరచని

  అటట్టి కానిమత్మిననఁగద ఆతనితోను
   వటట్టి కొని పాదము నీవడిమనఁదనఁ జానఁచని

   గటట్టి తో నానతచచ్చె నటూనఁకొననఁగద మాట
చ. 3:    చెలరేనఁగి మతతనాన శ్రీవతకటేశనఁ డెనస

 ఆలమేలమతగవు నీవలమనఁగద
   పలమార నవువ్వెతాను బాసికము గట ట్టిని

   చలమెలల్ల నీడేరె చలల్లనఁగద సేస



రేక: 0922-2సాళతగత సత: 19-116
పలల్లవ:   ఆయనాయ నుతడవయత అలసితవ

   చేయిమనఁదుగా ననున్ననఁ జెనకేవు ఇపడు
చ. 1:     వలి నితతలో నొకక్క వలదినఁకానఁగిట నుతడి

  కలలోన నొకకాతతనఁ గలతువు
   యలమ నీయాసద మేమచెపేప్పు దపప్పుటని

  కొలనఁదిమరనఁగ నాకొతగవటేట్టి వపడు
చ. 2:     శిర సవలనఁ బెటట్టి క చెలితో మాటాడుతానే

   తరలో నొకక్కతనఁ గటూడి కెరలితతువు
   గొరబులగానీ నీగణము లటట్టి గనేది

     సరి నాపపై నిదివో సేసల చలేల్ల వపడు
చ. 3:    వలయ భటూకాతతను వనఁపనను మోచకొని

  ఆలమేలమతగ నురమతదు మోచేవు
    తలిసి శ్రీ వతకటేశ దేవగా ననేన్నలితవ

   వలనని మువవ్వెతకల వలచిత వపడు



రేక: 0922-3భపైరవ సత: 19-117
పలల్లవ:   ఆదరితచవయాత అతగన నితతటనెపైనా

 పోదివలపల తలపోయుచనన్నది
చ. 1:     చెపప్పురాని పగయముల చేరి మకనఁ జెపప్పునఁగాను

   దపప్పు దేరీ మోవమనఁద తరణకిని
    వుపప్పుతలల్ల సేవ నీక వదదనుతడి సేయనఁగాను
  చిపప్పులనఁగనఁ జెమరితచె చెకక్కలలల్ల ను

చ. 2:    ననుపల చేసుకొని నవువ్వె నీతోనవవ్వెనఁగాను
  నినుపలపై నిగిడని నిటటూట్టిరప్పుల
    తనియక వడెమచిచ్చె తగ నినున్న వనఁడుకోనఁగా
   వనరెను పలకల వళల్ల నెలల్ల ను

చ. 3:    కలికితనాల చటూప కానఁగిలితచ కొననఁగాను
  మలసని కోరికల మనసునను

    అలమేలమతగ నేలి తటట్టి శ్రీ వతకటేశ
  నెలకొనె వడుకల నిలవలల్ల ను



రేక: 0922-4శోకవరాళ సత: 19-118
పలల్లవ:    ఏమ వనన్నవతచేము యొతదానఁకా నీక

   నీమనసుననఁ గలటట్టి నెలనఁతను గావుము
చ. 1:    పతతగానఁడ వౌదువయత పడనఁత నితతసేసేవు

   ఇతతకీరిత్తి గటట్టి కొతట వపప్పుడు నీవు
   మతతనాననఁ జెలవలల్ల మతచివానఁడవని నినున్న
  వతతులకనఁ బొగడేర వాడలవాడలను

చ. 2:    బలవునఁడ వౌదువయత బయలీనఁదితచిత వతత
  చల మడేరచ్చెకొతటవ సాదువలనె

  సులభాననే నీకీసుకస్కృతము చేరెను
  నలగడ నవవ్వెర నమత్మినటట్టివారల

చ. 3:    నిరతపజాణవయాత నేనఁ డితటకి వచేచ్చెసి
   గరిమనఁ గటూడిత వకెనఁ గరణతచి

     సిరల శ్రీ వతకటేశ చేనఁతల చతదము లయ
   ఆరదుగ మెచేచ్చెర అతదర నీకతల



రేక: 0922-5ఆహిరి సత: 19-119
పలల్లవ:    తఱవ మొకక్కనఁగానఁ బరితయతనఁ దగవుగాదు

   గఱిగా మనిన్నతచవయత కొసరేల ఇనఁకను
చ. 1:   పతతమాడ నేరతువు భావతచనేరతువు

  యితతులను లలితచ నెఱనఁగవా
    అతత నీవు సేసినతదు కాకె యలిగివునన్నది

   సతతము సేసుకోవయత చలసేల యినఁకను
చ. 2:  పననఁగనేరతువు పతడాల్ల డనేరతువు

   అనిశమునఁ జనవయత నది నేరవా
    యనయ నినన్న రానతదు కిట మాటాడకనన్నది

   మనసు నమత్మితచవయత మరనఁగేల ఇకను
చ. 3:  కలయనఁగనేరతువు కానఁగిలితచనేరతువు

  అలరి యురమున మోయనఁగనోపవా
    కలికి శ్రీ వతకటేశ కెపైవశమెపై నీకనన్నది
   సలవ నవవ్వెతచవయత చెపప్పునేల ఇనఁకను



రేక: 0922-6ముఖరి సత: 19-120
పలల్లవ:    ఎతతగదోద నీయాసద మపప్పు డకెక

  చితతదర మనసులో దికక్కవాపరాదా
చ. 1:    ననుపన నొకమానఁట నాతో మాటాడితవతటా

   గనిస తపప్పుకచటూచి కోమలి నినున్న
   పనివడి నీవాపతో పచిచ్చెమాటలలల్ల నాడి

 వనకటగజరెలల్ల వడిపతచరాదా
చ. 2:    సమత్మిత నామోము చటూచి సరసమాడితవతటా

    వుమత్మిడినఁ జనున్నల నొతీత్తి నువద నినున్న
    చిముత్మిచ నీకొనగోర జీరల మేనెలల్ల నఁ జేసి

 దిముత్మిరేనఁగినమదము తలపనఁగరాదా
చ. 3:     నవువ్వెతా నపప్పుట నీవు ననున్ననఁ గటూడితవతటా

    రవవ్వెగా తానఁ గానఁగిలితచ రతకి నినున్న
     యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యదురగా నాపనఁ బెటట్టి

  కవవ్వెలపై నకూటముల గదిగచచ్చెరాదా



రేక: 0923-1హితదోళత సత: 19-121
పలల్లవ:  ఇదదరివసతతము లీడేరెను

   వుదదతడాల వని ఇతక నటూరకతడరాదా
చ. 1:     కామను లితదర నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ బెటట్టి కతడనఁగా

    నీమనఁదనఁ జెలల్లనఁ గా పనీన్నర చెలి
   యేమరితచి వడిపతచ కేతతచి నీవాకె-

  కోమలపనఁజనున్నలపపై కతకమ చలిల్లతవ
చ. 2:   వడిగాలవారిచేత నొతట నడెవటట్టితచి

   జాడతోనఁ గపప్పురధటూళ చలల్లనఁగా నీపపై
    వోడక నీవపప్పుటని వడిడ తపప్పుతచక కొపప్పు
   వడనఁగా నాపమనఁద వరల వసితవ

చ. 3:    దొమత్మి నడపాలవారి దోమతర వయుమని
    చిమెత్మినఁగా గతదము నీపపై శ్రీ వతకటేశ
   యమెత్మితో నీకెనఁ గటూడి ఇతపలచెమటలక

    కమత్మిరనఁ గమత్మిర నటట్టి కసటూత్తిరి నితచితవ



రేక: 0923-2దేవగాతధరి సత: 19-122
పలల్లవ:   బడలను పానుప పరచరే

  అడుగరే యిదియేమయని చెలల
చ. 1:   చెలపచెమటల మెపైనఁ జిపప్పులీని

   అలసి వచిచ్చెనానఁడు నేనఁడదే వభునఁడు
   చలవగానఁ గపగము పపైనఁ జలల్లనఁగదరే

  వలయు సురటనఁగొని వసరరే
చ. 2:   పొనుగ నిటటూట్టిరపల బుసకొట ట్టిని

   పనిసేసి వచిచ్చెనానఁ డపప్పుట వభునఁడు
  తనివారనఁ చలల్లనిగతదము మెతత్తిరే
  నినువుగనఁ బనీన్నర నితచరే

చ. 3:    దానఁగక దపప్పు మోవుల దడిపీని
  కానఁగి వచిచ్చెనానఁడు శ్రీవతకటవభునఁడు
  పానఁగి వాసితచినబాగా లియతరే

    చేనఁగదేర ననున్న నేల సేవలేలల్ల నఁ జేయరే



రేక: 0923-3పళవతజరత సత: 19-123
పలల్లవ:    ఎతత వడుకకానఁడవో యపక నీవు

  అతతరతగమెలల్ల మాక నానతీవయాత
చ. 1:    కాతతకానుక యతత కనుపటట్టి వుతడెనో

  అతతటలోనఁ చేయిచానఁచె వతదరిలోన
    బతత నాపసరస మేపాట మేన నతటనో

  వతతయి మోముకళల వఱఱ్ఱైవనఁగేవు
చ. 2:    చెలియపలక లతత చెవసనఁకి వుతడెనో

   అలరి యపప్పుట మానఁట లడిగేవు
   మలసి యాపచటూప మరత్మిము లటల్లతటనో

  తలపోసి రతులకనఁ దమకితచేవు
చ. 3:    మగవవలప లతత మనసుననఁ బటట్టినో

   నగి నగి సారెసారె నతటచటూపేవు
     జిగి ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ నేనఁడు

    పొగడి యాపను నాతోనఁ బురనఁడు వటేట్టివు



రేక: 0923-4సమరాగత సత: 19-124
పలల్లవ:    మాతో నేమ చెపేప్పువు మాపదానఁకాను

   యతరవాతనే నీవు యియతవయత చనవు
చ. 1:    అనరాదుగాక నినున్న ఆపయదుటనే నీవు

  ననిచి వరొకతతో నవవ్వెనేనఁటకి
   మనసిచిచ్చె యతదుకనఁగా మాటలడదాయ నేమో

   పననఁగి చేవటట్టితీసి పటట్టివయత వడెము
చ. 2:    ఱటట్టి సేయరాదుగాక నెటట్టివ సతచెలితో-

   నటట్టి నీవు జూజము లడవచచ్చెనా
   ఇటట్టి యితదుకనఁగానే ఇతటలోనే వునన్నదేమో

    గటట్టి న వదదనఁ గటూచతడి కూడవయత కానఁగిట
చ. 3:     తపప్పు మోపరాదుగాక తరణ నిటట్టి కూడి

    కపప్పుల దేరనఁగ మోవ గతట సేతురా
   చిపప్పులి యితదుకనఁగాను సిగద్గీపడి వునన్నదేమో
    అపప్పుట శ్రీ వతకటేశ చెపప్పువయత పగయము



రేక: 0923-5వరాళ సత: 19-125
పలల్లవ:    ఒకక్కర నోచిననోము వకరికి ఫలియితచె

    నెకొక్కని చటూడ నిదదర నీదేవుళల్ల కారా
చ. 1:    మరిగి మరిదదరను మతచముపపై నుతడనఁగాను

  తరణ తొతగిచటూచి తలవతచెను
    సరసనునన్న యాపకే చాల నీవు వలతువు

   నిరత వలినునాన్నకె నీకే వలచను
చ. 2:    కతదువ మ రిదదరను కానఁగిలితచకతడనఁగాను

   చెతది వరొకత చటూచి సిగద్గీపడెను
    అతది ఆయాలతటనాప కట నీవు చికిక్కతవ

  వతదువచిచ్చెనాకె నీవడుకకనఁ జెకెక్కను
చ. 3:     పొతచి మ రిదదర మోవబువవ్వెపతేనె లననఁగా

   పొతచకనన్న యాకె తాను పొతుత్తి గటూడెను
    యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశ ఇచచ్చెకనఁడ వకతక

  నితచి వరొకక్కతయపైతే నీ ఇచచ్చెలోనిది



రేక: 0923-6సామతతత సత: 19-126
పలల్లవ:     అతత మనసుననఁ గదుద ఆపక నీమనఁదిబతత్తి

   సతతోస మపప్పుటనఁ జేస చనవయతవయాత
చ. 1:  ఘనమెపైననీదుచకక్కనిరటూప చటూచిచటూచి

   తనివ దర దతతపైనానఁ దరణకిని
   పనివడి నీవలనే బతగారపతమనఁ జేసి
  వనుకొ నాపమోమున వలనఁగటట్టివయాత

చ. 2:     సరసములడి నీతో సారెక నవువ్వెల నవవ్వె
   మరిగియునన్నది నీ పపై మచిచ్చెకలలల్ల

   సరసనఁగటూచతడి నీవు చవులగానఁ జెనకచ
  కెరలితచి కెరలితచి గిలిగితచవయాత

చ. 3:     ముటట్టి నీపాదము లరమున నిడుక వతుత్తి చ
    యిటట్టి పాయదు శ్రీ వతకటేశ నినున్నను
    నెటట్టిన ననేన్నలితవ నీవతకా సొముత్మిల సేసి
  మెటట్టి నీపాదుకలపమెడనఁ గటట్టివయాత



రేక: 0924-1శదద్ధదేశి సత: 19-127
పలల్లవ:     ఏది నిజమని వుతదు మెరనఁగితచవయత మాక

   మేదితచి వలప లిరమేలనఁ బటూసేవు
చ. 1:    వనన్నపము నేనఁజేయనఁగ వనులనే వతటవ

    కనున్నల నాపనఁ జూచేవు కమత్మిట నీవు
  చనున్నలనేనొతత్తితేను సరినఁ బులకితచేవు

    సనన్న లపక జేసేవు సారెసారె నిపడు
చ. 2:     మాటల నే నానఁడనఁగాను మచిచ్చెక నటూనఁకొతటవ

    గానఁటాన మోవ చటూపేవు కడు నాపక
    యటన నే నవవ్వెతేను యిచచ్చెగితచే వతదు క

   పాటతచి మన సాపపపై నిలిపేవు
చ. 3:     పలిచితే వచిచ్చెత పగయాన మా యితటకి

   యలమ నాసపడేవు ఇతకా నాపక
    కలసిత వట శ్రీ వతకటేశవ్వెర ననున్నను

  తొలతటపొతదు లపతోనఁ బొదిపేవు



రేక: 0924-2పాడి సత: 19-128
పలల్లవ:    ఎటట్టి నమత్మితచేవో నీవ యరనఁగదువు

   ఇటట్టి అనిన్నపనుల నెతచకొని వునన్నది
చ. 1:     మనసు రతజిలల్ల నీతో మాటలడెనఁగాని చెలి

 వనుకటసుదుద లలల్ల వనియునన్నది
    యనసి వడుకతో నీ కిచచ్చెమాడనఁ గాని
    అనుగ నీ గణముల అరసే ననునన్నది

చ. 2:     సలవ నవువ్వెదచచ్చెక చేరి నీతో నవవ్వెనఁగాని
   కలికి నీచేనఁతలలల్ల నఁ గని వునన్నది

   వలచినదపై నీతో వాదితచనఁజాలదు గాని
   సొలసి నినేన్నకతాన సదితచే ననునన్నది

చ. 3:    ఆసల మాననఁగలేక అటట్టినినున్ననఁ గటూడెనఁగాని
 బాసల నేయితచకొనన్ననఁబరగనన్నది

    లసి శ్రీ వతకటేశ నీలగ దలిసనఁగావ
   మటూసినముతతమెపై నీ ముతగిటనే వునన్నది



రేక: 0924-3బౌళ సత: 19-129
పలల్లవ:   ఇతకానేల దానఁచేవు యదురగదురగాను

    పొతకప నీగణముల య బటూమెలల్ల నెఱనఁగదా
చ. 1:    పతకితచి నినిన్నతదరిలో వడివటట్టి తీసితేను

   జతకితచి వదదని యేల సనన్నసేసేవు
    కతకమచనున్నలచొపప్పు గరిగా నీ మేన నతట

   లతకెల నీసుదుద ల యలలన లరనఁగరా
చ. 2:     జల జాక్షులనునఁ గటూడ జాణవని పొగడితే

   నెలిమ నోరేల మటూనే వతతలోనను
 పలసనఁకలమచచ్చెము పటట్టిఇయతనఁదొడనఁగెను

   వళవపై ననీవోజ యవదిదవా రెరనఁగరా
చ. 3:    సొరది నీనాసతది చటట్టిరికాల చెపప్పుతే-

   నెరవు నేయకమని యేల మొకేక్కవు
   నిరత శ్రీ వతకటేశ నిలవలల్ల నఁబచిచ్చెదేరె

   పొరి నీపొతదు లిరగపొరగ లఱనఁగరా



రేక: 0924-4ఆరిబ సత: 19-130
పలల్లవ:    ఒకక్కరినఁ గాదనలేక వరకనాన్ననఁడవు నీవు

  మకక్కవతో నెవవ్వెరిపపై మనసునన్నదయత
చ. 1:    ఇతత నినొన్నకత తమ ఇతటకినఁ బలిచితేను

   పతతాన వరొకత చెయివటట్టి తీసని
   వతతులక నిరమేల వలపల దపైవారి

  పొతతల నెవవ్వెరితోడ పొతదుసేసేవయత
చ. 2:     కోమలి యకత నీకనఁ గొపప్పు గడుదువవ్వెతేను

   వమారనఁ బాదాలొ తీత్తి వరొకక్కత
    నేమాన నెదురబడి నెయతము లసల చటూప

  చేముతచి యవవ్వెరిచేత సేవగొనేవయాత
చ. 3:     కతదువ నొకత నినున్ననఁ గానఁగిలితచి కూడితేను

   సతదడినఁ బెతడాల్ల డని సరి నొకక్కత
    ఇతదులోనే కూడితవ యిదదరి శ్రీ వతకటేశ
  వతదుచెపప్పు యవవ్వెతక వడెమచేచ్చెవయత



రేక: 0924-5శతకరాభరణత సత: 19-131
పలల్లవ:   గటట్టి న నుతడవ కోమలి

   జటట్టిగొనుచ నిను జరస నిపడు
చ. 1:   సముకాన నతనఁడు సరసమాడనఁగా

 తమకితచకవ తరణీ
 చెమటల నీమేననఁజిపప్పులనఁగనఁజూచి

   తమురచ రమణునఁడు తగడ నిపడు
చ. 2:    చెలిమ సేసి పత చేకొననఁగానే

  బలిమ సేయకవ పడనఁతీ
  పలకల చెకక్కల పొదిగొననఁగనుగొని

   నలగడనఁదా నట నవవ్వె నిపడు
చ. 3:    సొరిది శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడనఁగానె

  గరిసితచ నేనఁటకే కలికీ
    నిరత మోముననఁ గళ నితడనఁగ దిషిట్టితచి

   కెరలచ నీతనఁడే కేరీ నిపడు



రేక: 0924-6సౌరాషట్టి సత సత: 19-132
పలల్లవ:    చెపప్పురయత వడిగాల సేసేము నేము

   చిపప్పుల మోవతేనెల చిమత్మినేల సిగద్గీల
చ. 1:    మచిచ్చెకల దపైవారె మదనకళల దేరె

   యిచచ్చెలో నిదదరికిని యితపల మరె
   తచిచ్చె సతు లడుకొతటే తలవతచకొననేల

   పచిచ్చెయపైత రినఁకనేల పలమార సిగద్గీల
చ. 2:      అతగాలనఁ జెమట మతచె ఆసల లోలోనఁ బొతచె

   రతగగా నిదదరి సితగారముల ముతచె
  ముతగిటచెలలతోడ మటూసి మతతనములేల

   యితగిత మెఱనఁగవచెచ్చె నినఁకనేల సిగద్గీల
చ. 3:     తలపోనఁతలలల్ల దకెక్క తనువుల కడునఁ జొకెక్క

  కలసిత రిదదరిభోగముల నికెక్క
   యలమ శ్రీవతకటేశ యితదరితో మఱనఁగేల

   యలనఁగెతత్తి నవవ్వెరాదా యినఁకనేల సిగద్గీల



రేక: 0925-1ఆహిరినాట సత: 19-133
పలల్లవ:     మాముతదర నితత యాల మతకాల నెరపేవు

  గామడివ గావోయి కడపరాయా
చ. 1:     కతదువ సేవల సేసి కడునవువ్వెల నవవ్వెని

    పొతదు గదోద తొలిల్ల నీకనఁ బొలనఁతతోను
    వతదు చెపప్పువచచ్చెని వడెము చేత కిచచ్చెని

   అతదనో వడనఁబాటల్ల ఆపక నీక
చ. 2:      ఆసల చటూపల చటూచి అతట ముటట్టి పననఁగీని

   బాస సేసితవో తొలిల్ల పడనఁతకిని
    సేసల పపైనఁజలీ ల్లని చెతగట గొలవు సేస

   ఆసుదుద లొనగటూడెనా ఆపక నీక
చ. 3:     కాయము చనున్నల నొతీత్తి కానఁకదేరి మాటలడ

  ఆయనా చటట్టిరికము అతగనతోను
     యయడ శ్రీ వతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ
   ఆయితమా పతడిల్లకి ఆపక నీక



రేక: 0925-2రామకిగయ సత: 19-134
పలల్లవ:     ఏమ జాణతనా లడే వతకా నీవు

   ఆమాటే నికక్కమౌనె ఆతని వలనను
చ. 1:     సుదతరో నీవదదనఁ గటూచనన్న చటట్టి మెవవ్వెనఁడే

  మదనగరనఁడే వనఁడు మాయితటలోన
   అదియేమె నావభునఁడౌట నీ వఱనఁగవా

  కదిసి ననేన్నలేనతటేనఁ గాదననఁగవచచ్చెనా
చ. 2:    యవవ్వెరితో నవవ్వెతవ యితదానఁకా నీవు

  నివవ్వెటలల్ల గిలిగితచనే కస్కృషరనఁడు
  యివవ్వెల నాకిచిచ్చెన బాసరనఁగవా

    చివవ్వెననఁ బొతదు సేయనఁగ సిగద్గీల వడుదునా
చ. 3:    నీమతచమేపపై నెవవ్వెనఁడు నీట చటూపీనే: ననున్ననఁ

   బే ద్రిము శ్రీ వతకటేశనఁడు పతడాల్ల డెనే
   ఆముతదే ననున్ననఁ బెతడాల్ల డె నదరనఁగవా
  నామగనఁడ నననఁగా మాననఁగవచచ్చెనా



రేక: 0925-3కనన్నడగళ సత: 19-135
పలల్లవ:    అలసేవు సొలసేవు అపప్పుడే నీవు

   వలప రేనఁచటగాక వటట్టిసట లేనఁటకే
చ. 1:   సరసమాడేవభునఁడు చనున్న లతతపసికినా

  కరనఁగి కూడుటగాక కసరనేలే
    గొరబుగానఁ గటూడేవానఁడు గోర నెతత వనఁదినాను

   దొరసి మెచచ్చెట గాక దటూరనేనఁటకే
చ. 2:    మగనఁడెపైనవానఁడు రత మచచ్చెరము చటూపతేను

  నగట గాక మానఁటలవగటలేలే
   తగల మోహితచవానఁడు తమకితచి పొదిగితే
  సొగిసి లోనౌటగాక బగియనేలే

చ. 3:    సతదడినఁ బెతడాల్ల డేవానఁడు సారెనఁ బువువ్వెలవసితే
 వతదులనఁజొకక్కటగాక వసువులేలే

    యితదరిలో శ్రీ వతకటేశనఁడిటట్టి నినున్న నేల
 సతదుకొనవలనఁగాక చలపటట్టినేలే



రేక: 0925-4దేశక సత: 19-136
పలల్లవ:   కతటమయత నీచేనఁతల కనున్నలపతడుగగాను

   పతటలపైన ముచచ్చెటలే పగయము నీక
చ. 1:  మతతనమాడేటవళ మజజనమాడేటవళ

   ఇతతతోడి సరసము లితపల నీక
  అతతలోనఁ గపప్పురకాప అవధరితచేటవళ
   సతతతప వసతతము చవుల నీక

చ. 2:   పొతదులవళలనఁ దటట్టి పణునఁగ పూసేటవళ
  ఇతదుముఖతోడిమాట లితవు నీక

  చెతదమత్మి పూవుదతడల సితగారితచకొనేవళ
   వతదుల మోవయవుల వడుక నీక

చ. 3:    సొలసి నవవ్వెటవళ సొముత్మి లిడుకొనేవళ
  అలమేలత్మితగకూటమ అనువు నీక

    యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇదదరనఁ బెతడాల్ల డేవళ
   కొలవులోని మొకక్కల కొసర నీక



రేక: 0925-5సౌరాషట్టి సత సత: 19-137
పలల్లవ:    అతదులోనే వునన్నవవ అనిన్న వనన్నపములను

 కతదువతోడనఁగలస కరణతచవయాత
చ. 1:   చెకక్కలపపై వడజారనఁజెమట నీపచచ్చెడాన

  గకక్కననఁ దుడుచకొనీనఁ గామని
     వకక్కసపనఁ గచముల వటట్టి దర నీ చేతుల
  అకక్కరతో నదుద కొనీ నపప్పుటపప్పుటకిని

చ. 2:      ఆలయిక లలల్ల నఁ దర నతడ నునన్న నీమనఁద
  పలమార నొరగీని పడనఁత

   నిలవునఁగొపప్పు వడితే నినేన్న ముడువుమనీ
 తలనఁపతచి వరహపతమకముతోడను

చ. 3:    తలల్లమగానఁ దనదపప్పు దేరచకొని మోవ
  మెలల్లనే చేకొనీ నలమేలమతగ

   చెలల్ల బడి నీకానఁగిట శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడి
   యిలిల్లదే నినున్ననఁ బొగడి యిచచ్చెకమాడని



రేక: 0925-6శతకరాభరణత సత: 19-138
పలల్లవ:   ఇతకనేమ గడ మతదరికి

  పొతకముగా నిట భోగితచనఁగలనఁడు
చ. 1:  జగడములడిచినసవతుల కెలల్ల

   తగవుల చెపప్పునఁగనఁ దానఁ గలనఁడు
 వగటననఁదనతో వతగెములడిన

    మగిడి వనఁడుకొన మఱి తానఁ గలనఁడు
చ. 2:    పగయపడి కాతతల పననఁగి యలసితే

   దయల దలతచనఁగనఁ దానఁ గలనఁడు
   రయముననఁ దనకెపై గానఁపగ వలచిన

  నయమున నవువ్వెచ నమత్మితచనఁగలనఁడు
చ. 3:    పతమెపై వనితల సరినఁ బెతడాల్ల డిన

  తతగొని కూడనఁగనఁదానఁ గలనఁడు
   యితవపై శ్రీ వతకటేశనఁడు తానె
 గతయపై మమేత్మిలనఁగమత్మిటనఁగలనఁడు



రేక: 0926-1ఆహిరి సత: 19-139
పలల్లవ:      వదదనేమా మముత్మి నేము నటట్టి దటూర మాకేల

  పొదుద వదుద దపప్పుకతడా భోగితచరాదా
చ. 1:    మరిగినచెలి నీపపై మచిచ్చెకల చలల్లనఁగాను

   తొరలితపనఁ దమకాన తోనఁగి చటూచేవు
  ఇరవపైన అడియాస లితతగలవార మర

  గరిమలనఁ జలివాయనఁ గానఁగిలితచరాదా
చ. 2:     పొతచిపొతచి యాప నినున్న పూవులను వయనఁగాను

   చనఁచలితచి యటట్టి నీవు సనన్నసేసేవు
  మతచితనముల నితతమరిగినవార మర

  కొతచక పీనఁటమనఁదటనఁ గటూచతడరాదా
చ. 3:    వనకనుతడాప నేనఁడు వడెము నీకియతనఁగాను

   యనసితవ శ్రీ వతకటేశ ఆపను
  మనసార నలమేలమతగను ననేన్నలితవ
  పననఁగనేల ఇదదరటూనఁ బెతడాల్ల డరాదా



రేక: 0926-2పాడి సత: 19-140
పలల్లవ:     పొదుద వోక నీవు వటట్టి పొతదుల సేసేవుగాక

   వదదనాప వుతడగాను వర లితవయేతరా
చ. 1:     చెతగట నేపొదుద నీక సేవల సేసనాప

   వుతగిట నెదుట నిలిచనన్నది ఆప
   సతగతగా నవువ్వెనవవ్వె సరసమాడ నాప
   సితగారప సతులలల్ల నఁ జితాత్తి ననఁ బటేట్టిరా

చ. 2:     వడుకతో సారె మోవవతదుల వట ట్టి నాప
   యడుజోడెపై నీక వడేలిచచ్చె నాప

    యేడలేని వనన్నపాల ఇటట్టి సేసి నాప
    వాడవారి మనఁద నీక వలప వుట ట్టినా

చ. 3:     సతదుకొని కానఁగిలితచి చనున్నల నొతీత్తి నాప
  మతద మేళపటలమేలత్మితగే ఆప

   ఇతదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
  సతదిగొతదులవారిని సరక గొనేవా



రేక: 0926-3భపైరవ సత: 19-141
పలల్లవ:    గకక్కన లలితచరాదా కానఁగిట నితచనఁగరాదా

  చెకక్కచేతతో నిదతత సిగద్గీలవడేవు
చ. 1:    చలివాసి నీతోను సరసమాడ నద

   మొలకచనున్నల నీపపై మోపీ నద
    చెలనఁగి చటట్టిరికము చెపీప్పు నితతలోన నద

   చెలినఁ జూచి నీవతత సిగద్గీలవడేవు
చ. 2:    కడువలల్లవరిగాను కనున్నల మొకీక్క నద

  వడిమనఁదనఁగటూచతడి వరస నద
   జడియునఁదమతో మోవచవు లడిగీ నద

  చిడుముడి నీవతత సిగద్గీలవడేవు
చ. 3:     చెనకచ నిను గటూడిసేవల సేస నద

   మనసిచెచ్చె నలమేలమతగ నీ కద
    ఘనునఁడ మమేత్మిలితవ కతదువ శ్రీ వతకటేశ

  చినుకనఁజెమట నెతత సిగద్గీలవడేవు



రేక: 0926-4శ్రీరాగత సత: 19-142
పలల్లవ:     నానఁడే నీవచిచ్చెనబాస నమత్మి వునాన్నరము నేము

   పోనఁడిమనఁ దలచవయత పొతతనే మాసేవల
చ. 1:     పఱపపపైనఁ బవళతచి పడనఁత వడె మయతనఁగ

  నెరిసరసము గడునితడా నాడేవు
   యఱకతో సతతోసాల నెతతపరాకెపై నానఁగదుద

   మఱవకరయత మాపపై మనన్నన లపప్పుడును
చ. 2:     గదదమనఁదనఁ గటూచతడి గతదము నీకనఁ బటూయనఁగ

   వదిదక నాపతోడ నవువ్వెల నవవ్వెవు
  కొదిదలేనివలపల కోటాననఁగోటల మక

   సుదుద ల దలనఁచి దయనఁజూడవయత మముత్మిను
చ. 3:    కొలవులోనిలచతడి కూరిమ నీపపైనఁ జలల్లనఁగా

   అలమేల మతగ నురమతదు నితచేవు
    తొలత శ్రీ వతకటేశ దొరసిత రిదదరను

   అలరి మమేత్మిలి మాయతకల రానఁగదవయత



రేక: 0926-5పాట సత: 19-143
పలల్లవ:    కమత్మిట నెవవ్వెరినెపైనానఁ గాక సేసని

    ఇముత్మిల నాసదము యతత గదోద చటూడరే
చ. 1:     కొలవపై వునాన్ననఁడు వానఁడె గోవతదరాజ మతచి

    చెల లిదదర పాదాల చేరి యొతత్తినఁగా
   చెలరేనఁగి నవువ్వెకొతటా శేషనిపపైనఁ బవళతచి

   పలమార వలపల పచరితచనఁ జూడరే
చ. 2:     తగవుల దిదద వానఁడే తమతో గోవతదరాజ

  మగవ లతదతది యాకమడిచియతనఁగా
  జిగి మరాత్మిలతటకొతటా చితత్తిరవుమేడలోన

   వగటలేని మోహము వదచలీ ల్లనఁ జూడరే
చ. 3:     కదిస నదివో శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదరాజ

   సుదతుల కానఁగిట మెచచ్చెల మెచచ్చెనఁగా
  గదిగొన మోవయిచచ్చెకొతటా నేకతమున

  పొదిగొనన్నమచిచ్చెకల పోదిసేసనఁ జూడరే



రేక: 0926-6మలహరిసత: 19-144
పలల్లవ:   ఏనఁటకి గతపన లినఁకనేలేనీక

 కూటమరతులకనఁ గొసరనఁగరాదా
చ. 1:   వడివటట్టి చనునఁ బత వడనఁబరచనఁగాను

  జడియుచనఁ బలికి కసరదురటే
   అడరి కెమోత్మివతేనియల గరిస నదే
  తొడరి నీవుబువవ్వెము దొడుకనఁగరాదా

చ. 2:    నమత్మిక లొసగచ నవువ్వెల నవవ్వెనఁగాను
  చిముత్మిచ నాఱడి యితతసేతురటే

 వుమత్మిడినఁగచము లతనఁడొరస: వలపల
  నెమత్మి చటట్టిరికముల నెఱపనఁగరాదా

చ. 3:    కలయుచనఁ గానఁగిట కతదువ లతటగాను
  కెలయుచనఁ గడును జతకితతురటే

   యలమని శ్రీ వతకటేశనఁడు మనిన్నతచని
  పలకనఁబతతముల పపై కొనరాదా



రేక: 0927-1కనన్నడగళ సత: 19-145
పలల్లవ:  ఇతతసేసినవానఁడవు యడేరితచకొనరాదా

   వతతలయనఁ జేనఁతలలల్ల వరపేల నీకను
చ. 1:   పొతదులేనివానఁడవపైతే పొతతనఁ గటూచతడనఁగనేల

   ఇతదుముఖ నీతోడ నేల నవవ్వెని
   మతదలితచి ననున్ననేల మాటల భద్రిమఇతచేవు
   సతదుకొతట వనఁక వటట్టిసటలేల నీకను

చ. 2:    ఆసలేనివానఁడవపైతే లసి ఇటట్టి చటూడనేల
   మోసదర సత నీక మొకక్కనఁగనేల
    బాసలిచిచ్చె ననున్ననేల పపై పపై నొడనఁబరచేవు

  రాసికెకిక్కతవ వచారములేల నీక
చ. 3:    చటట్టిమవు గాకతటే సుదుద ల చెపప్పునఁగనేల

   ఇటట్టి ఆయితత వడె వయతవచచ్చెనా
    నెటట్టిన శ్రీ వతకటేశనేనఁడు ననున్న నేలితవ

   గటట్టిలల్ల నఁ దలిసితమ కొతకనేల నీక



రేక: 0927-2వరాళ సత: 19-146
పలల్లవ:     నీ వళళ్ళనఁ గలల్లలేకతటే నితడుక వుతదువుగాక

   చేవదేరి వుతడనఁగాను సిగద్గీవడ నేనఁటకి
చ. 1:      మొగము చటూచి చెలి మొకక్కల నీక మొకక్కనఁగా-

  నెగసకేక్కలతటా నేల యతచకొనేవు
    నగతా నాప నినున్న నాయము లడునఁగనఁగాను

  వగటవతగేలతటా వనఁగనఁగ నేమటకి
చ. 2:    మకక్కవతో నేడలేనిమాట లితత యాడనఁగాను

   వకక్కసము లతదులో భావతచి చటూచేవు
    యికక్కవ నాప నీక నిచచ్చెకముల ,చటూపనఁగ

    పకక్కన నొరప లటట్టి పటట్టినఁగ నేమటకి
చ. 3:     మనసిచిచ్చెన సత నీ మరత్మిముల ముటట్టినఁగాను

  తనివోని సిగద్గీతోడనఁ దలవతచేవు
    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కతదువ ననేన్నలితవ

   పననఁగీనఁ గానఁగిట నాప బగవులేమటకి



రేక: 0927-3నటట్టినారాయణ సత: 19-147
పలల్లవ:    దేవరవు గావా తలిసిత మలల్లనానఁడె

   చేవదేరిన పనుల చెపప్పునేల యినఁకను
చ. 1:      జఱసి జఱసి నీ యాచారము లేమ చెపేప్పువు

    యఱనఁగనా నీ సరిత లితతక తొలిల్ల
    యఱకల సేసి నివు యచచ్చెరితచ నిపడేల

   మఱచేవా నీకతల మాటకి మాటకిని
చ. 2:    వతటనే పొగడుకొని వఱఱ్ఱైవనఁగే వతతేసి

   కతటగా నీ గణముల గరగరగా
  పతటలగానఁ బచారితచి పననఁగలడనఁగనేల

   జతటగాక వడిచేవా చలముతో నీవు
చ. 3:    పకిక్కటవడె మచిచ్చె పొతచి వడనఁబరచేవు

  దకెక్కనఁగా నీకానఁగిలి తతతోడను
     గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కలసిత వద ననున్న

   తకక్కవయినవా నీ తగిన మనన్ననల



రేక: 0927-4దేసాళత సత: 19-148
పలల్లవ:   అనిన్నయునఁ దలిసినవ అతదరను

    వనన్నలో నేతవతటది వడుక నీ పగయము
చ. 1:     మొకక్కలన నాకె నినున్న మోత నొకమాటాడితే

 వకక్కసములడేవు వమారను
    మకక్కవ మ ఇదదరికి మాటలే వాతడుల్ల గాని

    లకక్కవతట వతచిచటూడ లవ మ మనసుల
చ. 2:     చిటట్టికాన కాప నీపపై జెనకి చేయిచానఁచితే

  వటట్టి కొని పననఁగతా నొడుడ కొనేవు
    గటట్టి తోడ నుతడేవ మ గణము లితతేకాని

 పటట్టి జిగరవతటది పాయనిమవలప
చ. 3:    చెలిమసేయుచ నాప సలవుల నగితేను

   చెలరేగి నవవ్వెవు శ్రీ వతకటేశ
    బలిమ చటూపేవ మ పతతము లితతేకాని

   తలిరలవతటవ బతత్తిరప మ మోవుల



రేక: 0927-5బౌళరామకాగ య సత: 19-149
పలల్లవ:   నీదుసేతలక నీవ దిషట్టిము

  మేదివ నేమెలల్ల మెచిచ్చెతమయాత
చ. 1:   యడగకాతతల యితటనే వుతడనఁగ

 వాడలసతులక వలచితవ
  వోడక క్షీరాబద్ధనుతడి రేపలల్లను
  తోడనే వనన్నల దొతగిలినటల్ల

చ. 2:   వుతగిటవాసన లొడలనే వుతడనఁగ
  అతగడి గతదము లడిగితవ

  బతగార పీతాతబరము నీకతడనఁగా
 చెతగటకోకల చేకొనన్నటల్ల

చ. 3:    ఆసనఁ గసుత్తి భము అకక్కన నుతడనఁగ
   శ్రీ సత నురముననఁ జేరిచ్చెతవ
  సేస శ్రీవతకటశిఖడు కతడనఁగ

 రాసికచగిరల రమతచినటల్ల



రేక: 0927-6నాదరామకిగయ సత: 19-150
పలల్లవ:   అతదుకేపో చితతతచ నపప్పుటనుతడి

    చెతది వడుకొనవయాత చెలిని య వళను
చ. 1:     గటట్టి న నుతడినదాని గోర చతటమద దసి

  నటట్టినడుమ నటూరకే నవవ్వెతవట
   అటట్టి అదియునుగాక అలయితచి యేమటకో

   ఱటట్టి గా గేరడము లిటట్టి యాడితవట
చ. 2:   ముపప్పురిసిగద్గీరిదానిముసుగ దసి మోమెతత్తి

   తపప్పుక చటూచితవట త తత్తిరానను
  అపప్పుట వరొకతతో నాపరహసతములలల్ల

  చెపప్పు మోవమనఁద గతటసేసితవట
చ. 3:    చెలనఁగి కూడినదానిచర నీవు గటట్టి కొని

   యలమనఁ బచచ్చెడ మాప కిచిచ్చెతవట
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశనఁడ

  నిలవు గలిక్కతగాల నేరిప్పుతవట



రేక: 0928-1దేశక సత: 19-151
పలల్లవ:    చెలల్లదా నీవమేమ సేసినా నీక

   వలల్లవరిగా నేల వతతల సేసేవు
చ. 1:    చటకిమాటకి ననిన్న సేనఁతలలల్ల జేసివచిచ్చె

  మాటలనిన్న యాడేవు మాతోడను
    నాటకనఁడ నినున్ననఁ జూచి నగితే నాముతదరనే

    యేనఁటకి బాసల సేసే వతకా నీవు
చ. 2:    వోపక నీవళళ్ళనేరా లొకక్కటకక్కట యతచితే

  చటూప లేమచటూచేవు సదతముగాను
    వపై పరినఁగి నేను నీవలప సదితచితేను
     పపై పపై ననున్న నెతత వడనఁబరచేవు నీవు

చ. 3:    మానఁ గినమోవమద మణులలల్ల నితచకొని
    కానఁగిట నెటట్టి గటూడిత కమత్మిట ననున్న

   వగక శ్రీవతకటేశ వనఁడుకొని మొకిక్కతేను
   నానఁగవారనఁ బొతదులలల్ల నడపేవు నీవు



రేక: 0928-2మాళవగళ సత: 19-152
పలల్లవ:    కానుకక జేయిచానఁచ గమత్మిటనఁ దాను

 నానిచెమటతో సనన్నలసేసని
చ. 1:    ఆమనికాలము వచెచ్చె నతగనవలప హచెచ్చె

  యేమని వనన్నవతతమే యతనితోను
    కామునముత్మిల వానఁడెకెక్క కమత్మిటనఁ జిగరల నికెక్క
    నాములవారనఁ దా నితక నవువ్వెల నవవ్వెని

చ. 2:      చతదురనఁడు నుదయితచె జవవ్వెన మ కెక మతచె
   కతదు వడ జూపదమే కాతతునికి

    మతదమారతము రేనఁగె మలసి యలల మటూనఁగె
   చెతది మోము చటూచితేనే సిగద్గీలవడని

చ. 3:      కోకము లొదిదకినఁ జేరె గబబ్బుచనున్ననఁ గవ మరె
  చేకూరిచే దటాల్ల నే శ్రీవతకటేశ

   దాకొనె నిదదరిసొతప దపైవారె రతులముతప
   కెపై కొని పొగడితేనే కళలదేరీని



రేక: 0928-3కరతజి సత: 19-153
పలల్లవ:   మెచచ్చెవలదా నీవు మెలనఁతనేరపలక

  హచచ్చెకతదు లతచకొని యగద్గీలవటట్టి దురా
చ. 1:    పతతమాడి నీమోవనఁ బచిచ్చెసేనఁత సేసితేను

  కాతతనేల దటూరేవు గదదనతోను
 దొతతనునన్నవలపల దోమటదొడికితేను

  చితతతోడ నిపడేల శిరసువతచేవు
చ. 2:     ఇటట్టి జవవ్వెనమదాన నెతగిలి నినున్ననఁ జేసితే

  తటట్టి లేల తటేట్టివు దకొనుచ
  గటట్టి తోడనఁ దరితీపగణ మేరపరచితే

  వటట్టి కొని చితతలేల వడిగటట్టి కొనేవు
చ. 3:    రావాడి కడపలోన రత నలయితచితేను

  శ్రీవతకటేశడ యతత చిమత్మిరేనఁగేవు
  వవలతమకముల వడుదోడు లడితేను

   చేవదేర నెతతేసి సలవ నవవ్వెవు



రేక: 0928-4శదద్ధదేశి సత: 19-154
పలల్లవ:     ఆతనినేల కొసరే వపప్పుట నీవు నీ-

  యేతులలల్ల నఁ జూచెనఁగద ఇతదానఁకాను
చ. 1:     నినున్ననఁ బేరకొని పలిచ్చె నీతోనే మాటలడి

  యనిన్నకల సేసనఁగద ఇతదరిలోన
   వనన్నపాలలల్ల వని వడెము చేతకిచిచ్చె

  ఇనిన్నటా లలితచెనఁగద ఇతదానఁకాను
చ. 2:    సరసములలల్ల నాడి సతగడినే కూచతడి

   అరదుగా మొకెక్కనఁగద అతడనే వుతడి
  తరవసుకొని మోవతేనియల నీకొసగి

  ఇరవుగా నవవ్వెనఁగద ఇతదానఁకాను
చ. 3:     వడివటట్టి నినునఁ దసి వదిదక జూజాలడి

  జడిగొననఁ గటూడెనఁగద చవకెలోన
   చిడుముడి ననున్ననేల శ్రీవతకటేశనఁడు నేనఁడు

  యడయనఁడుగద నినున్న నితదానఁకాను



రేక: 0928-5ముఖరి సత: 19-155
పలల్లవ:   సొరిది నీసరితల చటూచితనఁగాక

  సిరలనీసేవల సేయక వడిచేనా
చ. 1:    కపప్పురాన వసేవు కడుసనన్నల సేసేవు

   యపప్పుడు నీసుదుద ల నే నెఱనఁగనివా
   దపప్పుదేరనఁ బలికేవు తమతో బుజజగితచేవు
   చెపప్పునటల్ల నే నీక సేయకతడేనా

చ. 2:    వరలలల్ల ముడిచేవు వడెము నాకిచేచ్చెవు
   మరిగి నీమేల నేను మఱచితనా

  పొరినఁబొరిగణముల పొగడేవు నావదద
   తరముగా నిటట్టి సమత్మితతచక మానుదునా

చ. 3:   కలకలనవవ్వెవు కానఁగిట బగితచేవు
   తొలతనే నే నినున్న సతతోసితచనివా

     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   నెలవపైననాక నవ నేనఁడు గొతత్తిల



రేక: 0928-6హితదోళవసతతత సత: 19-156
పలల్లవ:   జవవ్వెనపదాన వతత చలమేనఁటకే

    చివవ్వెన వడె మొసగి సేవ నేయవ
చ. 1:    మకక్కవతో రమణునఁడు మతచిమాట లడనఁగానే

  వకక్కసములడి యేల వగిరితచేవ
   పకక్కన నతదుకనఁగాను పపైనఁ జేయివసితేను

    మొకక్కలననఁ గాతాళతచి మో మేల వతచేవ
చ. 2:     నయమచిచ్చె యాతనఁడు నవువ్వె నీతో నవవ్వెనఁగాను

  రయమున నీవతత రవవ్వెసేసేవ
   పగయమున నపప్పుటని పననఁగి పొతదుసేయనఁగ
   నియమాననఁ జలపటట్టి నీవల లోనఁగేవ

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెరడు చేరి నినున్న గటూడనఁగానే
  కావరితచి నీవల కకక్కసితచేవ

    చేవదేర మనఁద మనఁదజిమత్మి రేనఁగ మనిన్నతచనఁగా
    వ వల వధల నెటట్టి వరగతదేవ



రేక: 0929-1ఛాయానాట సత: 19-157
పలల్లవ:   ఇటట్టి రానఁగదరా యితటలోనికి

   వుటట్టిపడి బగియనఁగ నొదుద రా ఇనఁకను
చ. 1:   జవవ్వెనపాయమువార చలముననఁ బెననఁగితే

   రవవ్వెలపై వలపల మేరల మరను
    పవువ్వెవతటదాన నేను పొరగన నుతడి నీవు

   వువవ్వెళటూల్లర నితత సేయవదుద రా నీవు
చ. 2:   పేగమగలగవార బీరముల చటూపతేను

 దోమటతమకముల చటూరకెకక్కను
    కామతచినదాన నేను ఘనునఁడ వనిన్నటా నీవు

   వోముచ గటట్టి న నవవ్వెనొదుద రా ఇపడు
చ. 3:   ఆలమగనఁడెపైనవార ఆసల నటూరకతడితే

  చాలకొనన్న తరితీప సతదడితచను
     మేలిమ శ్రీ వతకటేశ మెచిచ్చె ననున్న నేలితవ
  వోలవసి కొసరనఁగనొదుద రా ఇనఁకను



రేక: 0929-2బౌళ సత: 19-158
పలల్లవ:    కతటమ వతటమ నేనఁడు కతదువగాను

    వతటనఁ జికిక్కతచక నినున్న నొరసే దేమ
చ. 1:    నికిక్క నీవు సేయితచకొనిన గరతులలల్ల ను

  చెకక్కలనే వుతడనఁగాను చెపేప్పుదేమ
  పకక్కటలల్ల నఁజెమటల పచిచ్చెలి మేననుతడనఁగ

  అకక్కడి నీసుదుద లలల్ల నడిగేదేమ
చ. 2:   పననఁగి యకక్కడనో తపప్పుతచకొనన్నవుతగరము

  కొనవల నుతడనఁగానే కొసరేదేమ
   వనకట నీపొతదుల వతటనె వచిచ్చెవుతడనఁగా

  దినదినము నీతోనఁ దలిపేదేమ
చ. 3:    కాముకళలలల్ల నొకక్కగనియపై నేనఁడితతలో నీ-

  మోముననే వుతడనఁగాను మొరనఁగేదేమ
   ఆమని శ్రీవతకటాదిద్రి అహోబల నరసితహ

  చేముతచి ననేన్నలితవ సిగద్గీవడదేమ



రేక: 0929-3పాడి సత: 19-159
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరిముతదరనఁ జూపే వడలేనినీగటట్టి

  నవువ్వెలేమ నవవ్వెవు నాలితనమునను
చ. 1:   వనన్నవతచ నాపమాట వనుకొనరాదా

  యనిన్నపరాకల సేసే వఱినఁగివుతడే
    సనన్న సేస నివలల్ల జాడతోనఁ జూడరాదా

  కనున్నలేల మటూసేవు కడుసిగద్గీతోడను
చ. 2:  ఆపయిచెచ్చెవడెము అతదుకొనరాదా

  చటూపలేమ చటూచేవు సరణగతడల్ల
   ఆపని కాసపడితే నటట్టి కానిమత్మినరాదా

  యేపన నేలకొతకేవు యితదరిలోపలను
చ. 3:    కూడిన యాపకూటమనఁ గోరి చెతగలితచరాదా

   వాడుమోముతో నెతత వాను లతచేవు
    యడనే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   యడులేల పటేట్టివు యివవ్వెల నవవ్వెలను



రేక: 0929-4సామతతత సత: 19-160
పలల్లవ:   మాయలేల సేసేవు మనిన్నతచరాదా

   బాయిటనఁ బడె నీగటట్టి పగహల్ల దవరద
చ. 1:    వరసివలప తొలేల్ల వడినఁ గటట్టి కొనన్నతదుక

  అరదపైనతొడపపై తొయతలి సాకిరి
  సరసనే మాతోను జాణతనాలడేవు

   యిరవపై నీయాసద మేమచెపేప్పు దినఁకను
చ. 2:     మొనసి చటట్టిరికము తొలిల్ల మోప గటట్టి కొనన్నతదుక

   యనలేని వనఁపమనఁది యితత సాకిరి
   ననుప నాతోనే నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెవు

   నినుపలపై గజరెలల్ల నితడె నీమెపైనిపడు
చ. 3:   తమకమెలల్ల నఁ దవవ్వె తలకెతుత్తి కనన్నతదుక

  కొమరెపైనశిరసుపపై కొమత్మి సాకిరి
   మమత శ్రీవతకటేశ మరిగి ననేన్నలితవ

  జమళనీపొతదుల సతమాయ నేనఁడు



రేక: 0929-5ఆహిరి సత: 19-161
పలల్లవ:  ఎటవతటవలపలో యిదదరికిని

   చిటకతటే మెచేచ్చెవు శ్రీ నరసితహ
చ. 1:    గిరలకిక్క లకిమమత్మి కినెన్నర వాయితచకొతటా

   పరగ నీమోము తపప్పుక చటూడనఁగా
    సరగన నీవు వచిచ్చె సతగడినే కూచతడి

  సిరలతోనఁ బొగడేవు శ్రీనరసితహ
చ. 2:    యదురమేడపపై నెకిక్క యలనఁగెతత్తి పాడిపాడి

  వుదుటననఁ దామరపూవుల వయనఁగా
   పొదిగి నీవతతలోనే బుజముపపైనఁ జేయివసి
   చెదరక చెకక్కతటేవు శ్రీ నరసితహ

చ. 3:     పఱపపపై నీకె నీపపై పరాకననఁ జెలితోడ
   అఱిముఱి నినున్ననఁ జూపేకాతత మాడనఁగా

   మెఱయ శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద వచిచ్చె కూడితవ
  చెఱనఁగవటట్టి చొకక్కతా శ్రీనరసితహ



రేక: 0929-6భపైరవ సత: 19-162
పలల్లవ:    ఇచచ్చెలోనిదాన నేను ఇనిన్నటా నీక

  గచచ్చె లేమటకిరా చేనఁగలమఱిఱ్ఱైచెనున్ననఁడా
చ. 1:     ఆరితేరి కతలలల్ల నడుగతా ననున్న నీవు

  చేరి యానవటట్టికరా చెపేప్పునఁగాని
   దటూరసేయ కినఁకనెపైనా దోసము లేదనరా

    సారెసారె నీక మొకిక్క జటట్టిగొనే నేను
చ. 2:    వగిద్గీ కొతగవటట్టి కొని వకటకటే యడిగి

 సిగద్గీలవడకరా చెపేప్పునఁగాని
   అగద్గీలమెపై కితదుపడి ఆసుదుద ల మఱవరా

    అగద్గీమెపై నీవడిగాలే అనీన్ననఁ జేసే నేను
చ. 3:     యనిన్ననఁగ శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవపై ననేన్నలితవ

   చినిన్న గోర దియతకరా చెపేప్పునఁగాని
   మనిన్నతచిత వపప్పుడు నామచిచ్చెక దలనఁచరా

   సనన్నల నీరతులకే సమత్మితతచే నేను



రేక: 0930-1ధనాన్నసి సత: 19-163
పలల్లవ:   చితత్తిగితతువు రావయత చెలికడక

 పోతుత్తి లతలపోనఁతల బోగితచని
చ. 1:    మనసు నిలపరాక మాటలనునఁ బొదుద వోక

   వనరి వరహమున నునన్నది చెలి
   కొనలసాగిన యాస కొపప్పుననఁ బెటేట్టిసేసనఁ

  దనివోక కూటమకినఁ దమకితచని
చ. 2:    చెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁగి సిగద్గీలనే కడుమానఁగి

  అమరినజవవ్వెనాన నలసనఁ జెలి
 తమురవలపలను తయతనసొలపలను

 జమళపలకలతో జాజకొనీని
చ. 3:     యదురచటూపల చటూచి యిచెచ్చె కానఁగిటకి లచి

   ముదముననఁ జేతులతత్తి మొకీక్కనఁ జెలి
     అదన శ్రీ వతకటేశ అటట్టి నీవు గటూడనఁగాను

   వుదుటనఁగళల రేనఁగి వరప లనఁగీని



రేక: 0930-2ఆహిరి సత: 19-164
పలల్లవ:   ఇనిన్నటా నీచలముల యడేరెనే

   పనిన్న నీనేరప లిటట్టి పచరితచవలనా
చ. 1:     పనగినఁ యాతనఁడు నీకనఁ బద్రియములలల్ల నఁ జెపప్పు

   తనిసి ఇతతటా నీచితత్తిము వచెచ్చెనా
   యనసి వలచేనతటా ఇతదరిలోనా నీవు

  ననిచినమగవాని నగనఁబాట సేతురా
చ. 2:    చెలరేనఁగి సేయరానిచేనఁతలలల్ల నీకనఁ జేసే

 తలచిననీదుపతతము చెలల్లనా
   మెలనఁగి నీమాటల మరెనతటా నీవు

  కిలకిలనగి యితత కితదుపరపతతురా
చ. 3:    కూరిమ నీకానఁగిటను కూడినటట్టిలల్ల నఁ గటూడె

  కోరిన నీకోరికల కొనసాగెనా
    యరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డిచచ్చెకనఁడతటా నీవు

   రారావు లిటసేసి రత నలయితతురా



రేక: 0930-3దేవగాతధరి సత: 19-165
పలల్లవ:   రాజప నీకెదురేది రామచతదద్రి

 రాజీవనయనునఁడ రామచతదద్రి
చ. 1:    వటట్టిగాదునీవలప వతట నారికినఁ దచిచ్చెతవ

   ఱటట్టి సేయనఁ బనిలేదు యిటట్టి రామచతదద్రి
   గటట్టి తోడ జలనిధిపపై గొతడల ముడివసిత-

   వటట్టి మఱవనఁగవచచ్చె నివ రామచతదద్రి
చ. 2:    బతమతోడుతనఁ బెపైనఁడిపతమెనఁ గెపై కొతటవ

  రతకెకెక్క నీచలము రామచతదద్రి
   మతమరి జవవ్వెనము మనఁదుకటట్టితవ నాకెపై

   యితర లేమననఁగల రినఁక రామచతదద్రి
చ. 3:   నావతటసతను నానఁగేటకొననఁ దచిచ్చెత

 రావాడితమకముతో రామచతదద్రి
     యవళ శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవపై ననున్ననఁ గటూడిత

  చేవదేర గతడికోట శ్రీరామచతదద్రి



రేక: 0930-4సాళతగత సత: 19-166
పలల్లవ:    ఏల కూరిమగొసరే వపప్పుడు ననున్న

  వాలయితచి నీవాపక వసమెపైవునాన్ననఁడవు
చ. 1:    తమకితచి నే నినున్న దపప్పులదేరిచేనతటే

  అమరనా నీవదదనాప వుతడనఁగా
   సముకాన నుతడి మోవచవుల చటూపేనతటే
   తమలేవా ఆప తరితీపల నునాన్ననఁడవు

చ. 2:     వస నాముచచ్చెటలలల్ల వడుక జెపేప్పు నతటే
    బొసనఁగనా ఆప నీతో బొతదు సేయగా

   రసికత నీతో సరసము లడేనతటే
    అస మచేచ్చెవా ఆపపై ఆసల నునాన్ననఁడవు

చ. 3:    సతమెపై నీకనఁ బచచ్చెడము గపేప్పునతటే
   ఇతవౌనా ఆప నినున్న నెనయనఁగను

    పతవపై ననేన్నలితవ బాగగా శ్రీ వతకటేశ
   తతనఁ గాదనేనా ఇతదరినఁ గటూడునాన్ననఁడవు



రేక: 0930-5  నాదరామ కిగయ సత: 19-167
పలల్లవ:    కతటవగా యటవతట గయాతళ యప

    ఇతట కాడనే చటూప ఇచచ్చెనట తాను
చ. 1:    యలమ నీవట యాడోయితత బెతడాల్ల డితవట

    వలనఁది యాడిన మాట వతటవా వోయి
   ఆలరి నీవమెపైనా నటవతట వానఁడవా
    కలవ లేనివ నీపపై గడియితచనఁ దాను

చ. 2:     మేరతో నీవల నేడో మెటట్టి లిడుకొతటవట
    చేరి యాకె కోపము చటూచితవా వోయి

    నేరమ నీయతదునఁ గదాద నేమెనన్ననఁడూ నెఱనఁగము
   తారకాణతచే నతటానఁ దమకితచనఁ దాను

చ. 3:     వతదుల నెవవ్వెతకో వడె మచిచ్చె వచిచ్చెతట
    చెతది యకె గటట్టి తలిసితవా వోయి

    పొతదితవ ననున్న నిటట్టి పొసనఁగ శ్రీవతకటేశ
     నితదలివ యని మొకిక్క నినున్న మెచచ్చెనఁ దాను.



రేక: 0930-6నాగవరాళ సత: 19-168
పలల్లవ:    ఎకక్కడ గడితచకొతట వకెను నీవు

   పకక్కన సేవల సేసి పాదాలొతీత్తిని
చ. 1:      సొతప మరి నీతోడ సుదుద లలల్ల వనన్నవతచి

    చెతపల జారే కరల చేత దువవ్వెని
    యితప వుటట్టి నేడలేని యిచచ్చెకములలల్ల నఁ జేసి
    జతపల నవువ్వెల నవవ్వె జటట్టి గొనీని

చ. 2:    మచిచ్చెక మానఁటలడితచి మరత్మిముల సనఁకితచి
     మెచిచ్చె మెచిచ్చె గతదము నీ మేననఁ బటూసని

    లచెచ్చెనగా గోరదసి లటూవుల చటూప పననఁగి
   కచిచ్చె కానఁగిలితచి నినున్ననఁ గోరికొసరీని

చ. 3:      బాగా లిచిచ్చె వనఁడుకొని పచచ్చెడము మనఁదనఁ గపప్పు
    ఆగడాల సేసి కూడె నాప నినున్నను

    చేగదేర నేలితవ శ్రీ వతకటేశ ననున్న
   లగల నపప్పుట మోవలతచము దానిచచ్చెని



రేక: 0931-1మాళవగళ సత: 19-169
పలల్లవ:    ఇతదర నెరినఁగినవ య సుదుద ల

    యతదు నుతడినాను మా యితటకి రావలను
చ. 1:    యతత వానఁడవపైనాను యపడును మాతోను

 పతతములడకరా పలమారను
    కాతతల మోవ తేనెల కెపైకొనేట వళను

  పొతతనుతడి యతగిలికి పొతుత్తి గటూడవలను
చ. 2:     ఘనునఁడవౌదువు నేనఁడు గరవ్వెము మాతో సరి-

   పననఁగకరా నీవు పచచ్చె రేనఁగచ
  వనితలపైనవార వడినఁ గానఁగిలితచేవళ

 చనునఁగొతడలసతదనఁగి చనవయతవలను
చ. 3:    మగనఁడవపైతవ నాక మకక్కవ శ్రీవతకటేశ

  బగియకరా ఇతత పననఁగతాను
  మగవలపైనవారి మరిగి కూడేవళ

 పొగరనఁబాదములవనఁపన మోవవలను



రేక: 0931-2బౌళ సత: 19-170
పలల్లవ:    ఎతతలేదు నీ యాసద మేమచెపేప్పుది

  చెతతనుతడి నామనఁదనఁ జేయిచానఁచేవు
చ. 1:    వకక్కతతో మాటాడుతా నొకక్కతతో నవవ్వెవు

   అకక్కర నొకత వడె మడిగేవు
   వుకక్కమరి వకక్కతను వడివటట్టి తీసేవు

   మకక్కవ నపప్పుటని నామరత్మిము లతటేవు
చ. 2:     చెయివటేట్టి వకెను చేసనన్న సేసే వాకెను

   పాయనఁజాల కిలీ ల్ల కెకనఁ బనిచెపేప్పువు
   చాయల నలల్ల కెతోడ సరసము లడేవు

   సయగాన నాకపప్పుట సొముత్మి లిచేచ్చెవు
చ. 3:     యవవ్వెతనో పేరనఁ బలిచ్చె యవవ్వెతనో కూడేవు

  దవువ్వెల నదవవ్వెతనో తలపోసేవు
     రవవ్వెగా శ్రీ వతకటేశ కత ననున్ననఁ జెలగితచి
   చివవ్వెన నపప్పుట నవవ్వె చేరికూడేవు



రేక: 0931-3  కనన్నడ గళ సత: 19-171
పలల్లవ:      ఎపప్పుడూ నీయాల నేను ఇట నాక మగనఁడవు

   చిపప్పుల నాచేత నీవు సేవగొనవయాత
చ. 1:    కనెన్ననాటనుతడి నాకనఁ గాచకతడి యితతేసి-

  చనున్నల రానఁగాను సేవవటట్టితవ
    వనన్నవతచే దేమునన్నది వగినతతా నీవు ననున్న
  మనిన్నతచిన మనన్ననల మఱవకమయాత

చ. 2:   మొలక వలపలే మొదలసేసుకొని
 తొలిసమరతాడితే దొరసితవ

    బలిమ చెపప్పునఁగనేల పలమార నీవు నాక-
  నెలమ నిచిచ్చెనమానఁట యడేరితచవయాత

చ. 3:    తమకపనఁ జూపలనే దకిక్క నాకానఁగిటలోన
  కొమరెపాయ మడేరనఁ గటూడితవ

   అమర నాడనఁగనేల ఆసతో శ్రీవతకటేశ
  జమళ నావదదనుతడి చనవయతవయాత



రేక: 0931-4రామకిగయ సత: 19-172
పలల్లవ:    నేమటూ నీవలనే నేరతుమే ఇనిన్నటాను

   నేమముతో మామనఁద నితచవ మనన్ననల
చ. 1:     చెపప్పునటట్టి సేసేపత చేతకి లోనెపై యుతడనఁగా-

   నిపప్పుడేకాక పతతము లినఁక నెనన్ననఁడే
   ముపప్పురి నీవలను ముదుద టతగర మదిగో

    చిపప్పుల నీ కనిన్నటాను చెలల్ల నే నీపగట
చ. 2:      వలచి య వభునఁడు నీవానఁడెపై నేనఁ డుతడనఁగాను

  యలమ నవువ్వెనవవ్వెక యేలమానేవ
 పలసవతులలోన పటట్టిపదేవులవట

   చలమున నేలవ సవతుల రాజతము
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జెతది కానఁగిలితచనఁగాను

   ఆవడుక లీ వడుక లమరనఁగదే
   కెపైవశమెపై భోగముల కాణచలయ నిటట్టి
   యవల ననేన్నల నితనఁడిది నీమతకము



రేక: 0931-5దేసాళత సత: 19-173
పలల్లవ:   వలల్లవరాయనఁ బనుల వట ష్ఠూలేశవ్వెరా

   చలల్ల జతప సేనఁతల సటకారివానఁడవు
చ. 1:    ననునఁజూచి కొలవులో నవవ్వెనదే చాలదా

   వనితల యడల గరవ్వెప వానఁడవు
    చెనకి యపప్పుట ననున్ననఁ జేనఁత నతటవలనా

పొనుగనివలపలపొతుత్తి లవానఁడవు
చ. 2:    మచిచ్చెకల నాతోడ మాటాడుచే చాలదా

  కచిచ్చెతప బహు పరాకలవానఁడవు
  వచచ్చెనవడి నిపప్పుడే వడెమయతవలనా

  మచచ్చె వసితీ సేవడమాయదారివానఁడవు
చ. 3:     సతగడి నాపపై సేస చలల్ల టే చాలదా

   సతగ తరినఁగి నెన రజాణకానఁడవు
  చెతగట ననేన్నలితవ శ్రీనేతకటేశనఁడవపై
  యతగిలి సేయవలనా యిచచ్చెకపవానఁడవు



రేక: 0931-6శతకరాభరణత సత: 19-174
పలల్లవ:    ఉదదగిరి కస్కృషరనఁడు వుబబ్బురికానఁడు వనఁడు

   ముదుద ల చటూపతానే ముసునఁగల దసేనే
చ. 1:   చెతగట నిదిదరితచేటచెలవతప గొలల్లతల

    దొతగిడుచ వచిచ్చె వచిచ్చె తొడ లతటనే
  ముతగిటనఁ గటూచతడనఁగాను ముడిచినపోనఁకముడి-

    కొతగల వడిచి యటట్టి కొలల్ల న నవవ్వెనే
చ. 2:    వడుకతో గొలల్లతల వనన్నముదదల సేయనఁగ

   చాడెసతది వచిచ్చె తాను చనున్నలతటనే
  జోడెపై యకరొకర సుదుద లచెపేప్పుటవళ

   కోడెకానఁడెపై యతడనుతడి కొపప్పుల వట ట్టినే
చ. 3:     అటట్టి వడేల సేయుచ నాకల మడుచకోనఁగా

  గటట్టిగానఁ గళలరేనఁగ కానఁగిలితచనే
   యిటట్టి మమత్మితదరిని యేలి శ్రీవతకటేశనఁడెపై

  దిటట్టితనమున మోవతేనే లిచచ్చెనే



రేక: 0932-1శ్రీరాగత సత: 19-175
పలల్లవ:   ఏడలేనిసతాతల నేనఁడేల చేసనే

     వడె మతదినానఁడు య వదతకనఁ దా ననరే
చ. 1:     మతతనాననఁ దాను నేను మాటలడుకొనన్న వలల్ల

  ఇతతటలోననే ఆప యటట్టిరినఁగెనే
   అతతటవభునఁడు తానె ఆనతయతనఁ బోలనఁగాక

    వతతులక నాప వచిచ్చె వదద నుతడెనా
చ. 2:     గటట్టి ననఁ దాను నేను కూడుకొనన్న సుదుద లలల్ల

  గటట్టిగా వలినుతడాప కనెనటవ
   చటట్టిమువలనే తాను చొపప్పు చటూపనఁబోలనఁగాక
   పొటట్టిపొరగాప వచిచ్చె పొతదేయపప్పు డుతడెనా

చ. 3:     చేరి తరలోనఁ దనక సేసిన సేవలలల్ల
  తేరకే ఆపమతనఁ దలియుటటేట్టి

   మేరతో భటూపతచెరవు మేట శ్రీవతకటేశనఁడు
     యరీత ననున్ననఁ గటూడనఁగా నీడ నాల వుతడెనా



రేక: 0932-2పాడి సత: 19-176
పలల్లవ:   చటూతువుగా నీయామేల సొతపలగాను

   కాతరాన లోనికి రానఁగదవయత ఇపడు
చ. 1:     మొకక్కలన దవువ్వెలనే మోము చటూచి నవవ్వెతేనే

  చెకక్కలలల్ల నఁ బులకితచె చెలియకను
   చకక్కనిచనున్న లతటతే చవులేమ వుటట్టి నో

   గకక్కననఁ బానుప్పుపపైకి రానఁగదవయత ఇపడు
చ. 2:    పోలసి యలల్లతతనుతడి పూనఁచి మాటలడితేను

  చెలపచెమట గారెనఁ జెలిమేనను
    యలమనఁ గతచెపప్పుతే నితప లటట్టి వడమునో

   కలికి సతగడికి రానఁగదవయత ఇపడు
చ. 3:    తమకితచి ఇతతనతతనఁ దపప్పుక చటూచితేను

  అమరెనఁ జెలిమోమున అటట్టికళల
    జమళ శ్రీ వతకటేశ సమరతనఁ గటూడితవ

  కమలకయతకెక రానఁగదవయత ఇపడు



రేక: 0932-3రామకిగయ సత: 19-177
పలల్లవ:   కతటమ యభాగతము కనున్నలపతడుగగాను

  జతటలపై మరతడనఁగా సాదితచేదేమే
చ. 1:     వడెము నీచేతకిచిచ్చె వభునఁడు సలవ నవవ్వె

   యడేరె నీపతతము లినఁక నేనఁటకే
  వడుకక వలలేదు వకక్కసములడరాదు

  యేడనునాన్న సవతుల యేమసేసేరే
చ. 2:     పేరన నినున్ననఁ బలిచి పగయునఁడు సరసమాడె

  కోరినకోరిక చెలల్లనఁ గోనఁ(  క నేనఁటకే
   నేరపలలల్ల దకెక్క నెయతముల దలకెకెక్క
  యరసితచి తోడివార యేమగటట్టి కొనేరే

చ. 3:      యితటకి వచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్ననఁ గటూడె
   దతటయపై కానఁగిట నితచెనఁ దడవనేలే

   పతటలయ సేసల పనగొనె నాసల
   వతటనే వచెచ్చె మమేల వదకేదటల్లనే



రేక: 0932-4సాళతగనాట సత: 19-178
పలల్లవ:    ఏమ చెపేప్పుది తనయమెత్మిల నేనఁడు

   ఆముకొని కాచకనాన్ననఁ డతుత్తి నా యేమెపైనా
చ. 1:     అలసిన వారికేల అటట్టి పనుల చెపీప్పునే

 కలసినవారికేల కానఁకరేనఁచనే
   మొలకచనున్నల చటూచి మొకీక్క నితతటలోనే

 తలనఁచిసవరమయతనఁదనక దేవరల
చ. 2:    సిగద్గీ వడడవారి నెతత చిమత్మిరేనఁచవచచ్చెనే

 యగద్గీలేనివారినేల యచచ్చెరితచనే
   నిగద్గీలనామోవ చటూచి నిలవునఁగొలవు సేస

   అగద్గీలమెపై సేవగొన నది దనయేలికా
చ. 3:   వరకనన్నవారినేల వడివటట్టి కూడనే

   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డెతత సేసనే
   గారవతచి నామేను కపప్పుదానఁచనఁ బచచ్చెడాన
 నేరపన రకతచనిధనమా



రేక: 0932-5సాళతగత సత: 19-179
పలల్లవ:    ఔనయాత మతచివానఁడ వనిన్నయు నెఱినఁగితమ

   మానలేము నినాన్నడక మనసులోనఁ గలది
చ. 1:    దపప్పుదేరె నీమోవకి తరణులమోము చటూచి

  కపప్పుర మమత్మితటేనే కానఁతాళతచేవు
   తపప్పు లతచితనా నినున్న దయదలనఁచితనఁగాక

   యపప్పుడూ నీయనుమానా లేనఁతపైనా వడువవు
చ. 2:   నిరతనఁ జెకక్కలమనఁదినితడునఁజెమటల వాయ

   సురట వసురమతటేనఁ జూచి తటేట్టివు
   నెరసు లతచితనా నెయతము చటూచితనఁగాక

  యరవులే కలకాలమెలల్ల నెరపేవు
చ. 3:     సారె జాఱనఁదురమున జాజల నితడానఁ బెటట్టి

  చేరి ముడువుమతటేనే సిగద్గీవడేవు
   అరయ శ్రీవతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ

  కోరికెనఁదనివలేక కొతగల వటేట్టివు



రేక: 0932-5మాళవగళ సత: 19-180
పలల్లవ:     కోరి నీపపైనఁ దొలిల్ల నాకనఁగోప మునన్నదా

   ఆరీత ఱటట్టి నేయనఁగా నతట నితతేగాక
చ. 1:    ఆనలేల పటేట్టివు అతత వనఁడుకొననేల

  కానీవయాత నీమానఁటకనఁ గాదనేమా
    నేనిటట్టి మాటాడనఁగాను నేరపతో నాప చేత-
  కాను కతదుకొననఁగాను కసరితనఁగాక

చ. 2:     కొపప్పుదువవ్వె యతత ననున్న కొస రొడనఁబరచేవు
  చెపప్పునటట్టిలల్ల నీకనఁ జేయకతడేనా

    యిపప్పుడు నావదద నుతడి యలమ నాపమటట్టిల-
  చపప్పు డాలకితచనఁగాను జరసితనఁగాక

చ. 3:      వడె మచిచ్చె చేయి నాపపై వసేవు శ్రీవతకటేశ
  కూడిత వతదులక నియతకొనవలదా

   జాడతోడ ననేన్నలి సతగడినునాన్నప మోము
   చటూడనఁగా నతదుక నిటట్టి సొలసితనఁగాక



రేక: 0933-1ముఖరి సత: 19-181
పలల్లవ:  కనుకొనరాదా కడమదొడములలల్ల

   పనివడి నీముతదరనఁ బచారితచ నినఁకను
చ. 1:     బతత నాప మొకక్కనఁగాను పరాకల సేసుకొతటే

 పతతమాడనఁదగదా పడనఁతకిని
    ఇతతలో నితదుకనఁగాను యగద్గీ లేల పటేట్టివు

  దొతతరవలపలను తోడుచటూపీ నినఁకను
చ. 2:    యనసి కానుకియతనఁగా నేమననక వుతడితే

  పననఁగనఁగనఁ దగగా పగయురాలికి
   యనలేని తలపోనఁత నిచోచ్చెట నేమటకి

   వనకట సేనఁతలలల్ల వలయితచ నినఁకను
చ. 3:     సారెనఁ బాదా లొతత్తినఁగాను జడిసి నిదిదరితచితే

  గోర గీరనఁదగదా కోమలికిని
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యేలి యితకానఁ గొసరేవు

    కోరికరతుల నీకనఁ గపప్పు సేస నినఁకను



రేక: 0933-2లలిత సత: 19-182
పలల్లవ:    మటూసి దానఁపరములేల ముతదరికి రానఁగదవ

  సేసపాలవతటనే చిమత్మిరేనఁగె వలప
చ. 1:    చిపప్పులనఁ జెమటలివ చెకక్కలపపై నునన్నవ

   రెపప్పుల నిదుద రల దేరీ నిదివో
     ఇపప్పు డాతనఁడు నినేన్నల నెఱనఁగమా ఇద నేనఁడు

  కపప్పులనఁదపప్పులనెపై గొనకొనె వలప
చ. 2:   చెలపచెలపనవువ్వె సలవుల వడిసని

  పలకల మేననెలల్ల నఁ బొదిగొనెనే
   మలసి నీనాయకనఁడు మనిన్నతచట వనమా

   కలకనఁ జనున్నలమనఁద గదిగొనె వలప
చ. 3:    మసమసనికళల మతచ నీమోమున నవ

  పొసనఁగినపొతదు నినున్ననఁ బొదిగొనన్నది
     యసనఁగి శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న నీతనఁ డిటట్టి

   పస నీచిగరమోవనఁ బాదుకొనె వలప



రేక: 0933-3భపైరవ సత: 19-183
పలల్లవ:    అతదరికి నీరీతేకా అటమటా లేమటకి

   నితదలకనఁ జొర నీదే నేరపతతేకాక
చ. 1:   పడనఁతకి నినన్ననె బాసయిచిచ్చెనవానఁడవు

  తడనఁబడి యితతలోనే తపప్పువచచ్చెనా
    నడుమ ననున్ననఁ జూచి నాతో మొగమోటానక

  చిడుముడి నిచచ్చెకాల సేసేవుగాక
చ. 2:   పేగమముతో నితదానఁకానఁ బలిపతచినవానఁడవు

  దోమటదొడుక కినఁకనఁ దోయవచచ్చెనా
   నామనసు గనన్నదానఁకా నాటకముల జరప

   గామడి వసాల సేసి కదిసేవుగాక
చ. 3:   అతడనఁబెటట్టి కాపవడే లతదుకొనన్నవానఁడవు

   దతడిగానఁ గటూడ కినఁక దానఁచవచచ్చెనా
   కొతడవల ననేన్నలిత కోరి శ్రీవతకటేశనఁడ
  చతడిసేసి వనోదాల జరపేవుగాక



రేక: 0933-4కేదారగళ సత: 19-184
పలల్లవ:    వచచ్చెనవడిని యినఁక వడేల సేసునఁగాని

   రచచ్చెలనఁబెటట్టిక యినఁక రమత్మినవ లోనికి
చ. 1:   పతతగానఁడెపైనవానఁడు పరపపపై నుతడునఁగాక

   ఇతతలోనే నావదదకి యటట్టి వచెచ్చెనే
   యతతలేద తనసుదుద లినిన్నయు నెఱనఁగదును

    రతతుల సేయక ఇటట్టి రమత్మినవ లోనికి
చ. 2:    యేతుల నెరపేవానఁడు యేమ ననకతడునఁగాక

   యతల మాతో మాట లేలడనే
   చటూతము తననేరప చటట్టి లనఁ బెటట్టినఁగనేల
   రాతరాయ నినఁకనెపైనా రమత్మినవ లోనికి

చ. 3:     దిటట్టి యతతవానఁడు తాను దేవర శ్రీవతకటేశనఁ-
   డెటట్టి గటూడెనె నను నితదరిలోన

    అటట్టి కానీవ తన ఆయము నేనఁగనన్నదే
   రటట్టి సేయ కినఁకనెపైనా రమత్మినవ లోనికి



రేక: 0933-5సౌరాషట్టి సత సత: 19-185
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర మతచివారమో ఇపప్పుడు నీక

   పవువ్వెవల నాక నీవు బుదిదచెపప్పువయాత
చ. 1:     బతత్తితోనఁ బాదము లోతత్తి బాగాల చేతకిచిచ్చె

   చితత్తిమురా సేవలలల్ల నఁ జేస నాప
      కొతత్తి కొతత్తి మాటలడి కొతగ వటట్టి తీసి నినున్న

    గతత్తిప గబబ్బుల నటూనఁది గనిసేము నేము
చ. 2:     అతగముల సనఁకితచి అటట్టి మోవ చవచటూప

   చెతగటనే కానఁపరము సేస నాప
     జతగిలి దటూరల దటూరి జతకెన బొమత్మిల చటూప

  వతగెములనే సడిమేసేము నేము
చ. 3:     చనవుననఁ గానఁగిలితచి చాయల సనన్నలనఁ జేసి

   యనస శ్రీవతకటేశ యదుట నాప
    ననుపల నినున్ననఁగటూడి నవువ్వెతానే గోర గీరి

   చెనకి రతుల ఘతసేసేము నేము



రేక: 0933-6శదద్ధవసతతత సత: 19-186
పలల్లవ:    ఊరకే ననిన్నట దటూరి వుపప్పుతతచేవు

   యేరీత తకక్కరియౌటా యఱనఁగవు నీవు
చ. 1:   ఆతనఁడు వాసులకిక్కతచి ఆటకానకనఁబెటట్టితే

 యేతులకనఁగానఁతాళతచి యేలచటూచేవ
    రాతరినఁబగలనఁ దాను రచచ్చె లతదోసేసి వచిచ్చె

    యతల సటల సేసే దనఁఱగవు నీవు
చ. 2:     తానే సనన్నల సేసి తగవులనఁ బెటట్టితేను

  పేనిపటట్టి క నీవల పననఁగాడేవ
  ఆనుకొని వాడవారి నతదరినఁబెతడాల్ల డివచిచ్చె

   యనేరవుల చటూపేది యఱనఁగవు నీవు
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి యిదదరినఁగటూడితే

  చేవమర నీవల సిగద్గీవడేవ
 వవలసతులక వరేసేసవటట్టివచిచ్చె

   యవధన మొఱనఁగేది యఱనఁగవు నీవు



రేక: 0934-1కాతబోదిసత: 19-187
పలల్లవ:    నాకేల వగిరము నమత్మిత నేను

   మేకొని నీవ ననున్న మెచేచ్చెవుగాని
చ. 1:   పగయురాల వభునితో పననఁగలడనఁగనఁబోతే

  నయమున వరివార నవవ్వెనఁజూతుర
     కిగయ గటూడ నిటట్టి చేతకిని లోనెపై వుతడనఁగాను
   దయ నీచితత్తిములోన తానే వుతడనఁగాని

చ. 2:    పాయరానివార నీతే పతతము లడనఁగనఁబోతే
 కాయకపసవతుల కాకసేతుర

  వోయి నీవతతసేసినా నోరచకవుతడనఁగాను
   యయడ నీవ తగవు యఱినఁగేవుగాని

చ. 3:     కతదువ నే నిటట్టి నినున్ననఁగానఁగిలితచి కూడనఁబోతే
  పొతదపైన నీసతులలల్ల నఁ బొగడుదుర
    ఇతదులో శ్రీవతకటేశ యేలిత వటట్టి వుతడనఁగా

   మతదలితచి నీవ యితకా మనిన్నతచేవుగాని



రేక: 0934-2బౌళ సత: 19-188
పలల్లవ:    ఇతక వచారములేల యిదదరను నొకక్కటే

   సతకెలేక వుతడితేను జరసేరా సతుల
చ. 1:   వనితక నీకను వాడికమాటలవలల్ల

   మనసుల సరిదానఁకె మరి యేనఁటకి
   పననఁగితచకొననేల పగయము తొలల్ల కలదు

   వనగటూడి వుతడనఁగాను వదదనేరా సతుల
చ. 2:   సుదతకి నీకను సటూటలచటూపలవలల్ల

  కదిసనఁజటట్టిరికేల కత లేనఁటకి
    పదర నితతేసి యేల పనులలల్ల నీడేరె

   యదురెదుర నవవ్వెగా నేలనేరా సతుల
చ. 3:   జలజాకకిని నీక సారెనఁజెనకలవలల్ల

   కొలనఁది మరె రతుల కొతకనేనఁటకి
   వలయనఁ గోనేట శ్రీవతకటేశ ననేన్నలిత
   కొలవు సేయితచకొతటేనఁ గొసరేరా సతుల



రేక: 0934-3పాడి సత: 19-189
పలల్లవ:    ఎతతసేసినా నీవు ఇనిన్నటకినఁ దగదువు

  బతతకినఁ బలతు సిగద్గీవడేవనికాని
చ. 1:  బగివాయ కాపమనఁదిపరాకననునన్నవళ

   నగినదే చాలదా నాతో నీవు
     పొగడుదు నితదరిలో పొతచి నీ సుదుద ల చెపప్పు-

  యగడు సేసితనతటా ననేవనికాని
చ. 2:   చెలినఁగానఁగిలితచేవళ చేరి నినున్ననఁబలిచితే

    పలకటే చాలదా పపై పపై నీవు
   సొలసితదుక మొకక్కదు చటూచినవా రేమని

   తలనఁతురో యని కొతకి దానఁగేవనికాని
చ. 3:     వోడక మరిదదరను వుతడనఁగా నే వచిచ్చెతే

  కూడుటే చాలదా గొబబ్బుననీవు
    వడె మతుత్తి నితదుక శ్రీవతకటేశ వతగెమని

 వాడు మోముతోనఁదలవతచేవనికాని



రేక: 0934-4ఆహిరి సత: 19-190
పలల్లవ:    ఎగసకేక్క లడనేర యిచచ్చెకము లడనోప

   జగడాల మాని యితక చకక్కనుతడుమనవ
చ. 1:   చెలిమసేసేవానఁడెపైతే చేనఁతకలల్ల లోనౌనఁగాక

 మలకలమలకలమాట లేనఁటకే
   వలపలల్ల నాసొముత్మి వటట్టిసట దనసొముత్మి
  చలము లితకానేల చకక్కనుతడుమనవ

చ. 2:   తపప్పులేనివానఁడెపైతే తాలిమతో నుతడునఁగాక
  అపప్పుటని యితతేసియాన లేనఁటకే

   యపప్పుడూ నేనఁదనదాన యవవ్వెరివానఁడో తాను
   చపప్పుడు సేయక యినఁక చకక్కనుతడుమనవ

చ. 3:   సమత్మితతచినవానఁడెపైతే చనవచిచ్చె కూడునఁగాక
   కమత్మిట రేపమాపని గడు వనఁటకే

 తమత్మిపవువ్వెకాతతను తాశ్రీవతకటేశనఁడు
  సమత్మిదము లోనగటూడె చకక్కనుతడుమనవ



రేక: 0934-5వరాళ సత: 19-191
పలల్లవ:    ఇతతక వచెచ్చెనా నేనఁడు యపవలప

   సతతసతులక నేనఁడు సనన్నల చటూపేవు
చ. 1:     సేసకొపప్పు వతచదా చేరి నీక మొకక్కదా

   ఆసతో సేవల సేయదా యితత
  వాసులకిక్కతచి యాడోవనితనునఁ బురికొలిప్పు
  మాసటనివల నేనఁడు మాటలడితచేవు

చ. 2:    పడరేనఁచి వడెమదా పగయముల చెపప్పుదా
   చిడుముడి చనున్నలనఁ బటూజితచదా యితత
   యడమచిచ్చె వరొకక్కత నెఱనఁగనటే తచిచ్చె
  కడవానివల నేనఁడు కాకసేయితచేవు

చ. 3:    ఇట నినున్ననఁగటూడదా యితప నీకనఁజేయదా
    నటన శ్రీ వతకటేశ నవవ్వెదా ఇతత

   ఘటననఁబరకాతతను కనున్న లదుట నిలిప
  వటనిచతదాన నేనఁడు వదతలడితచేవు



రేక: 0934-6దేసాళత సత: 19-192
పలల్లవ:   ఏమ గటట్టి కొతటవయితతేసి మముత్మినఁజేసి

    దోమట దొడికి మాక దటూరల గటట్టి దురా
చ. 1:     పోహణతచి నీవల పూనఁచి బాససేసేవు నీ-

   మోహమెలల్ల నఁ గతటమ మొనన్ననే నేము
   వహపోహ లరినఁగి వరకనన్నదాన నేను

    సాహసితచి చనున్నలపపైనఁ జానఁతురా నీ చేతుల
చ. 2:      చేరి మముత్మినేల నీవు చెనక వచేచ్చెవు నీ-

  నేరపలల్ల నఁగతటమ నినన్ననే నేము
  కూరిమగొసరి నీగటట్టి దలసుకొతటమ

   మేరమరి యితతలోనే మెటట్టి దురా పాదము
చ. 3:    కొయతతనాన ననున్ననఁగటూడిత పానుపపపై నీ-

  నెయతమెలల్ల నఁగతటమ నేనఁడే నేము
   యియతడ శ్రీవతకటేశ యినిన్నయు నియతకొతటమ

  నియితచచ్చెలమోవపయి నితతురా గఱతుల



రేక: 0935-1శ్రీరాగత సత: 19-193
పలల్లవ:    ఇదివో మసుదుద ల ఇతదుకే వరగయతని

  వుదుటమవయసుల వకక్కరతే కాదా
చ. 1:     వడుకతో నినున్ననఁగటూడి వతతలపై యుతడి తనక

  వాడుమోమేల వచెచ్చె వనితకను
  జాడతో నీమోమెపైతే సరినఁజెతగలితచినది

   వోడక మకిదదరికీ వకక్కరతే కాదా
చ. 2:    పవువ్వెవల నీతోడ పొతదుసేస నితదానఁకా

  నివవ్వెరగేనఁటకి వచెచ్చె నెలనఁతకను
  నవువ్వెలపైతే నీసలవ నారకొనన్నటట్టి నన్నవ
   వువవ్వెళటూల్లర నిదదరికీ నొకక్కరతే కాదా

చ. 3:    కలిమె నీకానఁగిటను కడనఁగి శ్రీవతకటేశ
  అలపలేనఁటకి వచెచ్చె నతగనకను

  కొలనఁదిలేవు నీకెపైతే గఱతపైనచెనకల
   వలిసి మకిదదరికీ నొకక్కరతే కాదా



రేక: 0935-2రామకిగయ సత: 19-194
పలల్లవ:     ఆపకతట నీవకక్కడు ఆప తొలల్ల నీకెకక్కడు

    చేపటట్టి చెలి మొకక్కనఁగా చెనకేవు నీవు
చ. 1:      కనున్నలనే సనన్న సేసి కానఁకల నీపపైనఁ బటూసి

  మనన్నక పరాకసేసి మెలనఁత
    చనున్నలపపైనఁజేయి చానఁప సతగత నిటటూట్టిరప్పు లనఁప

    వునన్నత వలప చలిల్ల వరసేవు నీవు
చ. 2:    మాటలనే పొదుద వుచిచ్చె మచిచ్చెక నీపపైనఁగచిచ్చె

   కూటముల నవువ్వె దచచ్చె కోమలి
   నీటలనే మేనువతచి నేరపలనే మతచి

  పూనఁటవనఁటకనఁగొసరి పొదిగేవు నీవు
చ. 3:   కడునఁదమకాన మొకిక్క కానఁగిటలోపలనఁజొకిక్క

  అడరి కాలదొకీక్క నతగన
    వడువక రతనఁబొతది వస మోవతేనె చితది

    కడనఁగి శ్రీ వతకటేశ కెపైకొనేవు నీవు



రేక: 0935-3కొతడమలరి సత: 19-195
పలల్లవ:     ఎతతలేదు రమత్మినవ యేల వసాల సేసని

  పతతగానఁడెపై వరకతటే పచారితచేరా
చ. 1:    అలయనేలే తాను ఆసురసు రననేలే

 నలినాక తనతోనఁబెననఁగలడితే
    వలవనఁగ నితతేసి వచెచ్చెనఁగాక అట తాను
   తొలతే సాజాన నుతటే దొమత్మిసేసేరా

చ. 2:    సిగద్గీల వడనఁగనేలే సలవుల నవవ్వెనేలే
  నిగద్గీలను వసతతపనీర చలిల్లతే

    బగద్గీన తా వచిచ్చె వడివటట్టి తయతనఁగానేకాక
  వగిద్గీ గటట్టి ననుతడితే నొలవసేరా

చ. 3:   మేనిమురిపములేలే మేకల చటూపనఁగనేలే
   ఆనుక తనకానఁగిట నాప గటూడనఁగా

    యనెపము శ్రీ వతకటేశనఁడు తానఁ జెసనఁగాక
   మోనాన వాసితో నుతటే మొరయవచేచ్చెరా



రేక: 0935-4సాళతగనాట సత: 19-196
పలల్లవ:    పొతదు గలిగితే ననీన్ననఁ బొసనఁగనఁగాక

  చతదముగానియపప్పుడు సమత్మితుల గటూడునా
చ. 1:    మనసురాని చోటకి మతతనము లేమటకి

 చనవులేనియడక సరసాలేల
  ననుపలేనిపటల్ల నగవుల చవగావు

 అనుమానమెపైనచొట ఆసపడనఁదగనా
చ. 2:   యితవుగానివళ ఇచచ్చెకము లేలవచచ్చె

 సతముగానివారిసతగా లొదుద
   రత కెకక్కనివలప రాయిడికి మటూలము

  తతగానివయసుక తమక మమరనా
చ. 3:    సిగద్గీల ముతచకొననఁగా సేసలటట్టి వటట్టి నఁజెలల్ల

  యగద్గీపటట్టినఁ బటూనితేను యనయరాదు
     అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ

  వగద్గీలితచె సతతోసాల వగిరితచనఁదగనా



రేక: 0935-5సామవరాళ సత: 19-197
పలల్లవ:    ఏమ గటట్టి కొతటవ నీ వతదువతకను

   సాము లితదులోనే చేసి సాదితచవయాత
చ. 1:    అలిగి నేనే తటట్టితనతటా నాపతోనఁజెపప్పు

   తలిప నీవ తగవు దిదదవచేచ్చెవా
   వలయ నిదదరికిని వనఁడికోపముల రేనఁచి

    చెలనఁగి నడుమ నీవు సతు గాయవయాత
చ. 2:      పననఁగి నే నాప నొటట్టి వటట్టిత నతటానఁజెపప్పు

   పొనిగి యతతటలోనే పొతదు సేసేవా
   వనరనఁగనఁ దరితీప లటూరితచి వరితచి
  యనలేని వడుకల నీనఁదులడవయాత

చ. 3:     నాలితో నాప నేను నవవ్వెతనతటానఁ జెపప్పు
 తాలిమతోడుతనే సతతముసేసేవా

     యలీల శ్రీ వతకటేశ యేలిత వదదరి మముత్మి
  పోలిమ మావలప మెపైనఁబటూసుకొనవయాత



రేక: 0935-6దేవగాతధరి సత: 19-198
పలల్లవ:     మాతో నేమ చెపేప్పువు మాపదానఁకా సుదుద ల

  నీత వచారితచకొతటే నీవఱనఁగవా
చ. 1:    నమత్మిక గావలనని నవువ్వె దచచ్చెకొనెనఁగాక

 కొమత్మిమనసులోపలికోప మారెనా
  సమత్మితతచవచచ్చెనా చలల్లజతప లివగాక

   నెమత్మి నీచేసినచేనఁత నీ వఱనఁగవా
చ. 2:    మచిచ్చెక చటూపవలసి మాటలడె నితతకాక

 కచచ్చెపటట్టి కనన్నయలకల దరెనా
   మెచచ్చెనఁదగనా యివ మకిక్కలి కానఁకలగాక

   నిచచ్చెలప నీగణల నీ వఱనఁగవా
చ. 3:    వలప రేనఁచేనని వతకచటూచె నితతకాక

   తలపలో నెతజరి వతతటనఁ బాసనా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ
  నెలకొనన్న నీమహిమ నీవఱగవా



రేక: 0936-1శ్రీరాగత సత: 19-199
పలల్లవ:   ఇపప్పుటనుతట గొసరనేమటకి నితతలోనే

   తపీప్పునా తానే ఆసుదిద దడవనఁగాని
చ. 1:    రయమున వరహన రానఁగినననున్ననఁ జూచితే

  దయ వుటట్టికతడునా తనకెపైనాను
   పగయముల చెపప్పుయపైనానఁ బలవవ యికక్కడికి

  నియతాననఁ దానే మనిన్నతచనఁగాని
చ. 2:   వగటలేని నావనన్నపములలల్ల వతటే

 చిగిరితచకతడునా చితత్తిమెపైనాను
   మొగము చటూడుమనవ ముచచ్చెటయతనిదే నేనఁడు
  జగమెలల్ల మెచచ్చెనఁగాను చనువచచ్చెనఁగాని

చ. 3:     గఱతుగా ననున్న నిటట్టి కూడినానఁడు ఇటలపైతే
  చిఱనవువ్వె రాకతడునా సలవనెపైనా

   యఱినఁగి శ్రీవతకటేశనఁడేల ననున్న వడెమవ
  జఱయుచనఁ దనమోవ చవచటూపీనఁగాని



రేక: 0936-2శదదవసతతత సత: 19-200
పలల్లవ:     కాతతలనెలల్ల నోకక్కగాడినఁ గటేట్టి వతతే కాక

  మతతనమాడితేనే మరత్మిము గరనఁగనా
చ. 1:    తలనఁపే కలిగితే దతడనుతడవా నీవు

  వలచినవానఁడవపై తే వాసులతతువా
    నెల కొకమాట వచిచ్చె నిదద్రితతకి నుతడనఁగాను

  తలిసనా నాగణము తేటతలల్లమగను
చ. 2:    చటట్టిరిక మెఱినఁగితే సులభాన నవవ్వెవా

 గటట్టి గనన్నవానఁడవపైతే కొతచివుతదువా
    యటట్టికేల కిట మాతో యేలటా లడితేనే

  పటట్టినా నీమనసున పతతపనాసేవల
చ. 3:   కరణతచవలసితే కపప్పురమడె మయతవా

  సరసానక లోనెపైతే సమత్మితతచవా
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ

   సరివచెచ్చెనా తొలిల్లట సతగాతప రతుల



రేక: 0936-3పూరవ్వెగళ సత: 19-201
పలల్లవ:   కానవచచ్చె నతదులోనే కడమదొడమలలల్ల

   నీనేరప లపమనఁద నెరపమా చటూతము
చ. 1:    చేపటట్టి నఁగతచమనతటా సిగద్గీ లీడనఁ బలికేవు

   ఆపతోడ నీమాటే ఆడుమా నీవు
   వోపదునతటా నాక వడిగాల చెపేప్పువు

   యేపన నాపచేత చేయితచకోమాత్మి చటూతము
చ. 2:    గోలదాననతటా ననున్ననఁ గొనగోరనఁ జెనకేవు

    నాలి నాపతోడ నిటట్టి నవువ్వెమా నీవు
  మేలగలదాననతటా మెటేట్టివు నాపాదము

   గేలి నాపపాదాననఁ దానఁకితచమా చటూతము
చ. 3:    సేసుకొనన్నదాననతటా చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ

    ఆసల నాపనఁ గాగిట నతటమా నీవు
    శ్రీసతనతటా ననున్న శ్రీ వతకటేశ యేలిత

    భటూసత ఆపను నిటట్టి పొతదుమా చటూతము



రేక: 0936-4మధతమావత సత: 19-202
పలల్లవ:   అతదుకనఁగా మమేత్మిల ఆఱడినఁబెట ట్టినఁదాను

  సతదడినఁ గాలదొకిక్కతే సాదితచవలదా
చ. 1:    అదుద కొని యడమాట లడితచకతడితే నేమ

   వదిదకి రానఁగాను నే వదదనేనా
   ముదుద ముదుద వల నేను మొకిక్క నిలచతడితేను

   అదోద పరాక సేసితే నలగనఁగవలదా
చ. 2:     చపప్పుడు గాకతడా వచిచ్చె సనన్న సేయకతటేనేమ

  కపప్పురవడె మయతనఁగానఁ గాదనేనా
    దుపప్పుటకొతగ వటట్టిత తొలతనఁ దా రానతదుక

   కొపప్పువటట్టి తీసి నేను కోపగితచవలదా
చ. 3:    సేనలగానఁ బద్రియముల చెపప్పుకతడితే నేమ

 తనేమోవచిచ్చెతే సమత్మితతచననేనా
    తానే శ్రీవతకటేశనఁడు తగిలి నేనఁ గటూడితేను
  పూని యలసినతదుక పోదిసేయవలదా



రేక: 0936-5గళ సత: 19-203
పలల్లవ:    నివవ్వెరగతోడ నేము నిలచనాన్నర మదివో

  దవువ్వెలనుతడి నీకెటట్టి తమరేనఁచేమయాత
చ. 1:   మనసులోపలిమాట మగవ కాడనఁగరాదు

 తనువుమనఁదటకానఁక ధరితచరాదు
  వనితనఁ బాసివాడలవారితో జూజమాడేవు

   వనయాన నీకేమని వనన్న వతచేమయాత
చ. 2:   కనున్నలనఁజూచేయాసల గకక్కన నాపనఁగరావు

  పనిన్న పాయపసిగద్గీల పటట్టినఁగరావు
    సనన్నల నితతులతోడ సాము సేసే వతదు
   అనిన్నటా నినెన్నటాల్ల నఁ జాయకనఁ దచేచ్చెమయాత

చ. 3:   కూడినటట్టి నీరతుల కొలనఁదివటట్టినఁగరావు
 వాడుమోవగఱతుల వతచితచరావు

     యడనే శ్రీ వతకటేశ యేలిత వతతలో వచిచ్చె
   తోడనే నీకిరితనఁ బోదుల సేసేమయాత



రేక: 0936-6పాడి సత: 19-204
పలల్లవ:     ఎతత దకక్కరీనఁడే వనఁడు యేమ సేతునే

  మతతనపచెలలల మనిసియతనఁ డిదివో
చ. 1:    చేసనన్న చేసినవానఁడు చేరి మాటలడరాదా

   అసల నవవ్వెల నెతత్తిమాడ నేనఁటకి
    యసుదుద లఱనఁగ నేను యతనివళ గాచక

   సేసవటట్టి కనన్న దాన చితత్తిగితచనఁ డిదివో
చ. 2:    తపప్పుక చటూచినవానఁడు దతడనే కూచతడరాదా

 కపప్పురపవసతతాల కడనేనఁటకి
   తపప్పు వచారితచనెపైత తనకే వడిగటట్టి క

  అపప్పుటనుతటనఁ జూచేను అవునఁగాదననఁడిదివో
చ. 3:     వడె మచిచ్చె కూడేవానఁడు వరలేక చొకక్కరాదా

వాడికసతులకళవళమేనఁటకి
    యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్ననఁ గటూడె

   పాడితో సేవల సేసేనఁబాయలేనఁ డిదివో



రేక: 0937-1భపైరవ సత: 19-205
పలల్లవ:    సిగద్గీవడ నినఁకనేల శిరసు వతచనఁగనేల

  తగద్గీలేని సరసాల తమరేనఁచరాదా
చ. 1:    పలమార నీచేనఁతల పచిచ్చెగా నాడనఁగరాక

  చెలియ చెకిక్కటమనఁదిచేత నునన్నది
  మొలకచనున్నలమనఁద మొనగోర సనఁకితపతచి

  సలవుల నవవ్వెతపతచి చెతగలితచరాదా
చ. 2:     కొచిచ్చె కొచిచ్చె నేమేన గరతుల చటూపలేక

   ముచెచ్చెటతో సారె నీక మొకక్కచనన్నది
   కచచ్చెపటట్టి యాపను నీకానఁగిటను బగియితచి
  ఇచచ్చెకప వల పల నీనఁదితపతచరాదా

చ. 3:   రతకెకిక్కనటట్టినినున్న రవవ్వెసేయనఁ జాలక
   మతమరి నినున్ననఁ గటూడి మెచచ్చెచనన్నది

    సతమెపై శ్రీ వతకటేశ చనవచిచ్చె మనిన్నతచి
    యితవుగా మోవ ఇచిచ్చె ఇట మెపప్పుతచరాదా



రేక: 0937-2వరాళ సత: 19-206
పలల్లవ:      ఇతదుక నే నేమసేతు ఇది నీకె తలసును

   వతదువల లోలో వటట్టివచారాల సేసేవు
చ. 1:     యనన్ననఁడెపైనా నే నినున్న యొగసకెక్క మాడుదునా

  కొనేన్నసి నీవ గతడితచకొతదువుగాక
      పనిన్న నినున్న నేనఁ దపప్పుల పటట్టితనా యిట తొలిల్ల

  వునన్నటేట్టివుతడి నీవ వులికిపడేవు
చ. 2:     యచచ్చెరితచి నే నేమెపైనా యేతువ లతత్తితనా

   పచిచ్చెదేర నీవ సిగద్గీపడేవు గాక
   నెచచ్చెలలముతదరను నీపపైనఁ నితద మోపతనా

   బచెచ్చెనమాటల నీవ బాసల సేసేవు
చ. 3:    పూనిపటట్టి యపప్పుడెపైనా బొమత్మిల జతకితచితనా

   ఆనుక నీవ వరగతదేవు గాక
     వనుల నీ సుదుద లలల్ల వననా శ్రీ వతకటేశ

   నానాటకి ననున్ననేలి నవువ్వెల నవవ్వెవు



రేక: 0937-3కనన్నడగళ సత: 19-207
పలల్లవ:   తేటతలల్లమగ ననీన్ననఁ దలిసితమ

  ఆనఁటదాననతటా ననున్న నాఱడినఁబెటేట్టివు
చ. 1:      చెనఁత నాప నీక నిటట్టి సేవసేయనఁగానఁ జూచి

   యితత నీవు వనఁడుకొనాన్న నితవయతనా
    యతతలేదు నీవసాల యఱనఁగనా నేనఁ దొలిల్ల

  సతతకూటముల చటూప సటలనఁబెటేట్టివు
చ. 2:     సనన్నల నాప నీతో సరసాలడనఁగానఁ జూచి

  మనన్నన లనిన్నచిన్ననాను మనసొగీద్గీనా
    పనిన్నన నీమాయ లివ భావతచి తలియనా
  తనన్నని మోవతేనెల తీపలనఁబెటేట్టివు

చ. 3:     గరిమెతో నాప నీకానఁగిట నుతడనఁగానఁ జూచి
   సరి నెతతలలితచినా చవు లయతనా

    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న వటట్టి
   శిరసువతచి నవవ్వె సేసల వటేట్టివు



రేక: 0937-4రామకిగయ సత: 19-208
పలల్లవ:    ఆఱడినఁబెటట్టినఁగనేల ఆతని నితతేసి నీవు

  మఱక బతగారపీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడవ
చ. 1:    కొతగపటట్టి తయతనేలే కొసర నేమటకే

  సతగతఱినఁగిన నెరజాణ వభుని
    ముతగిట నునాన్ననఁ డుతనఁడు మొకిక్కతే నెఱకగాదా
    రతగగానఁ దానే వచచ్చె రావ లోపలికి

చ. 2:     వనన్నపము సేయనేలే వనఁడుకొన నితత యేలే
  సనన్న దలిసినయటట్టి సరసునికి

   కనాన్ననఁడు నీగటట్టి వళగాచటే తగలగాదా
    పనిన్న నినున్న నేలీనఁగాని పఱవవ పానుప

చ. 3:    చనవుననఁ దిటట్టినేలే చవుల చటూపనఁగనేలే
  యనసిన శ్రీవతకటేశ నెదుట

    ననిచి వునాన్ననఁ డితనఁడు నగటే వుతకవగాదా
    తనివ నొతదితచి యితకానఁ దడవవ కానఁగిట



రేక: 0937-5కాతబోదిసత: 19-209
పలల్లవ:   తలనఁచకొమత్మినవ తనగణలలల్ల నేనఁడు

  కొలనిలోసతులను కోరనఁడా తాను
చ. 1:  పతతములేలడనే పడనఁతులగలవానఁడు

   యితతలోనే మరబాణ లిట గెలచ్చెనా
   అతతటాను తనసుదుద లలల్లనానఁడే వతటమ

   వతతగా సతాదేవ వదకనఁడా తాను
చ. 2:   నవువ్వెలేల నవవ్వెనే ననుపపైనకోడెకానఁడు

   ఇవవ్వెలనఁ దనపాయము ఇటట్టి గెలచ్చెనా
   చివువ్వెననఁ దనయమెత్మిల చెపీప్పునేలే మాముతదర

   దవువ్వెల రకిత్మిణకినఁగా తగలనఁడా తాను
చ. 3:    చెపప్పుకోనేలే మాటల శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు

   యిపప్పుడే తనమనసు యిటట్టి గెలచ్చెనా
    వపప్పుగా ననిన్నట గటూడె నొరయనేలే చనున్నల

    నెపప్పున నురాన లక్ష్మి నిలపనఁడా తాను



రేక: 0937-6సౌరాషట్టి సత సత: 19-210
పలల్లవ:     ఏమ సేయవచచ్చె నినఁక నెవవ్వెరితో నాడేము

   నీమన సఱనఁగనిది నేము చెపేప్పుమా
చ. 1:    నెలవుల నగనా చెపప్పునటట్టి సేయనా

  కొలనఁదిమర ననేన్నల కొసరేవు
  తలపమానఁటననునన్న తరణ నడుగరాదా

   యలమ నీయతత నీవు యఱనఁగకతడితేను
చ. 2:     సేస నీపపైనఁ బెటట్టినా చేతకి వడెమయతనా

  వసాలక ననున్ననేల వనఁడుకొనేవు
  యసుదిద నీవనకదికిక్కతతని నడుగరాదా

   దోసము పణతము నీకనఁ దోనఁచకతడితేను
చ. 3:   కెపైవసమెపై కూడనా కానఁగిలితచకొననా

   శ్రీ వతకటేశనఁడ నాచెకక్క నొకేక్కవు
  భావము నీదానఁపరముపడనఁత నడుగరాదా

 చేవమఱినసిగద్గీననఁ జెపప్పురాకతడితేను



రేక: 0938-1శదదవసతతత సత: 19-211
పలల్లవ:   మతచివానఁడవ నీవు మావానఁడవు

   అతచెలనేల గకేక్క వాడవయత మాట
చ. 1:   ఆగడాలేలల సేసే వటవతటవానఁడవా

   మగణ లపైమెపైనాను మే మెఱనఁగమా
   నీగఱ తఱనఁగలేక నితదలడిరి చెలల
    యగత నేనఁటకి వతచే వతత్తివయత శిరసు

చ. 2:     నేరముల నీకనన్నవా నీయతదు నేమ గడమ
   గారనవునీచేనఁతల కనన్న వ కావా

   దటూరిరితతే నినిన్నతదర తుదమొద లఱనఁగక
    నారకొనన్న చితత యేల నవవ్వెవయత సలవ

చ. 3:    బొతకనేరతువా నీవు పొతదుగా మమేత్మిలితవ
   కొతకేల శ్రీవతకటేశ కొస రనన్నదా

   సతకితచక నినున్న నిటట్టి సాదితచిరితతేకాక
  బతకపగటేట్టిమటకి పటట్టి వయత సేస



రేక: 0938-2ముఖరి సత: 19-212
పలల్లవ:    ఏమ సేయవచచ్చె నినఁక నియతకొనవలనఁగాక

  దమసపటాసలేకా దిమత్మిరినఁ జేసినవ
చ. 1:     చెలరేనఁ గాప సుదదలే చెపేప్పువు పలమార

  చెలలతోనెలల్ల నీవు సిగద్గీవడక
    నలవతక సవతుల నవవ్వె రితదుర నినున్న

    వలపగా నినున్న నితత వానఁటము సేసినది
చ. 2:     సటూటగా నాపమెటట్టిల చటూపేవు నీవలనఁ బెటట్టి

  చటకిమాటకి నీవు సిగద్గీపడక
    చాటవగా నతడవార సనన్న సేసే దఱనఁగవు

   పాటతచి మనసేకా పచిచ్చెగానఁ జేసినది
చ. 3:      వడి నాపకనఁ బటూనుక వచేచ్చెవు శ్రీ వతకటేశ

  చిడుముడి ననేన్నలిత సిగద్గీవడక
    పడనఁతుల నీచేనఁతల పటట్టి ఇచేచ్చెది యతచవు

   కడనఁగి నీవయసేకా కళల నితచినది



రేక: 0938-3దేశక సత: 19-213
పలల్లవ:     మాపదానఁకా నేమచెపేప్పు మఱియును నే నినఁక

   ఆపనికి లోనెపైవుతడు టదిమేల నాక
చ. 1:      పగయపడి నీతో నితత పననఁగ నే మునన్నది

 నయగారిమాటలక నగతగాక
    నియతాన నడవనఁగా నీక బుదిద చెపేప్పునా

   అయినటట్టియిన నీవుతడు టదిమేల నాక
చ. 2:     సారెసారె నే నినున్న సాదితచనఁగా నేమవచచ్చె

  మేరతో నీచేనఁతలలల్ల మొచచ్చెటగాక
  వోరలేక వతడనఁగాను వడనఁబరచవచేచ్చెనా

    ఆరత నీ యిచచ్చెనుతడు టదిమేల నాక
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నీతోడ సిగద్గీవడనఁ బనియేమ

   భావతచి నినున్ననఁ గటూడుటే పతతముగాక
   నీవళళ్ళ లేనిగణము నేనఁ జెసిపటేట్టినా

   ఆవటతచి నమత్మివుతడు టదిమేల నాక



రేక: 0938-4మాళవగళ సత: 19-214
పలల్లవ:   చెపప్పువదాద బుదుద ల నీచెలవునికి

  వుపప్పుతతచ కేలతటవ వడివటట్టినఁగాను
చ. 1:     వతదువల నాతనిచే వడెము నే నతదుకోనఁగా

  సతదుడి నీవల జరసేవ
   పొతదుసేసి నీవతతేసి పూనుక వచేచ్చెదానవు

  యతదుతటవ ననన్నతనఁడు యేలకొననఁగాను
చ. 2:    వదదనుతడి నేనాతని కూడిగాల సేయనఁగాను

  గదిదతచి నీవనఁటకినఁ గానఁతాళతచేవ
   సుదుద లే చెపప్పుచ వటట్టిసటూడు వటేట్టిదానవు

   తదుద కోవదదటవ య తరవు రానఁగాను
చ. 3:    గకక్కన శ్రీవతకటేశకానఁగిట నేనఁ గటూడనఁగాను

  వకక్కసాన నేమటకి వరగతదేవ
  అకక్కరతో నెడచొచిచ్చె ఆయాలతటేదానవు

  మొకిక్క వనఁడుకొనవదా ముతదుముతదుగా



రేక: 0938-5బౌళ సత: 19-215
పలల్లవ:    దొడడవానఁడ వవుదవు దొరతనముల చెలల్ల

  వడుడ వటట్టి వనఁడుకొని వచారితచరాదా
చ. 1:    యేమటకినఁ దలవతచే వకక్కడిపరాక నీక

  కామని నీచేతకినఁ గానుకియతనఁగా
   వాములగా నీమనఁద వలపల దొతతవటట్టి

   మోము చటూచనఁ జితత్తిగితచి ముచచ్చెటాడరాదా
చ. 2:    సిగద్గీలేల నెరపేవు చిరనవువ్వె లేలవచెచ్చె

    వగద్గీళతచి యాప నీక తమకము వడిడకిచిచ్చె
  తగద్గీమొగద్గీలేక నీక వతదుచెపప్పునఁగా

  యగద్గీలేనిముచచ్చె టాడ నిచచ్చెగితచరాదా
చ. 3:    నీటలేల చటూపేవు నీకనీకే అలసేవు

  గానఁటపరతులనఁ గటూడి కానఁగిలితచనఁగా
    పాటతచి శ్రీ వతకటేశ పాయము తరపవటట్టి

   మేటపతతముల చటూపీ మేల మాడరాదా



రేక: 0938-6పాడి సత: 19-216
పలల్లవ:    ఇదదరము నునాన్నరము యిరదికక్కల నీక

 పదదరికముతోడనే పననఁగనఁగవలను
చ. 1:    ఆకె నొడనఁబరమకో అతకెక వచిచ్చెనదానఁకా

  నాకేమ చెపేప్పువు నమత్మినదాన
    శేకరమాయ వలప సిగద్గీల వడితేనఁ బోదు

   చేకొలనఁదినఁ బద్రియముల చెపప్పువల నినఁకను
చ. 2:     పూని యాకెనే నీవు బుజజగితచి పలచకో

  నేనెపప్పుడునఁ దొలతనే నాదానను
    నానానఁడే పతడాల్ల డి నవువ్వెల నవవ్వెతేనఁ బోదు
   తేనేమోవ యిచిచ్చె తరితీప చటూపవలను

చ. 3:      యితటలో నాకెనఁ గటూడిత వతదానఁకానఁ గానఁగిట నితచ
   జతటయి నేనఁ గటూడిత నిచచ్చెకపదాన

    వతటనే శ్రీవతకటేశ వసాల నేసితేనఁ బోదు
  అతటవాయ కిటాల్ల నే ఆదరితచరాదా



రేక: 0939-1దేసాళత సత: 19-217
పలల్లవ:  పాయపమదములేల పచారితచేవు

   చాయల సనన్నల నిటట్టి జటట్టిగొనరాదా
చ. 1:    చలము సాదితతురా సతులపపై వభునఁడవు

  వలచి పగయము చెపప్పువలనఁగాక
    తొలతే నమత్మితచి తచిచ్చె దోసము గటట్టి కోనేల

  చెలియచనవు నేనఁడు చెలిల్లతచరాదా
చ. 2:     ఱటట్టి గానఁ జేయుదురా గటట్టి న రామల నీవు

   చటట్టిరికమెపై నయము చటూపట గాక
   వటట్టియాసలనునఁ బెటట్టి వలవతత నేనఁచనేల

  ఇటట్టి కొతతకోరిక యడేరచ్చెరాదా
చ. 3:    తగవులనఁ బెటట్టి దురా తరణుల నితతేసి

   తగినరతులనఁ గటూడి దకక్కట గాక
    మగల శ్రీ వతకటేశ మెచిచ్చె గటట్టి సేయనేల
   మగవనఁ గటూడిత వటట్టి మనిన్నతచగాదా



రేక: 0939-2అమరసితధు సత: 19-218
పలల్లవ:     సిగద్గీపడితేనఁ బోదు చెపేప్పుము నీకనఁ బద్రియము

   తగద్గీక నీమాట జవదానఁటకనాన్ననఁ డతనఁడు
చ. 1:     మనిన్నతచి ననున్న నిటట్టి మచిచ్చెకతో నేలమని

 వనన్నవతచవమాత్మి వభునికిని
   పనిన్న ఇనిన్నటా నీవు పటట్టిపదేవులవు

   కనెన్నరో నీయపప్పుణకనఁ గాచకనాన్ననఁ డతనఁడు
చ. 2:     దటట్టిముగా నేనఁడు మముత్మి దయతో రకతచమని

  కటట్టిడ సేయవమాత్మి కాతతునికి
  అటేట్టినీవు మొదల మోహపనఁబెతడిల్లకూనఁతురవు
    యటఱట్టినా నీ పతపసేయ నెతచకనాన్ననఁ డతనఁడు

చ. 3:      చేకొతట వతని నీవు చేరి ననున్ననఁ గటూడుమని
  కెపై కొలపవమాత్మి శ్రీవతకటపతకి

  నీకరణవారము నీ వలికసానివ
    యకడ నాయితటలో నీయితప చటూపీ నతనఁడు



రేక: 0939-3పాడి సత: 19-219
పలల్లవ:      సాదునఁగొయత వపై నానఁడవు సరికి బేసికి నీవు

    యేది నిజ మేది గలల్ల యేమసేతునయాత
చ. 1:    బగియరాదు నీకనఁ బద్రియము చెపప్పునఁగరాదు

  నగరాదు చటూపల నాటతచరాదు
    సగము మతచితనము సగము బతకము చటూపే

  వగసకెక్కవువభునఁడ వమ సేతువయాత
చ. 2:    బొమత్మిల జతకితచరాదు పొతదుల చటూపనఁగరాదు

  కెమోత్మివ యడుగరాదు కినియరాదు
   దిమత్మిరితనము గొతత దిటట్టిరాజసము గొతత

   యమెత్మికానఁడ వపై నానఁడ వమసేతువయాత
చ. 3:    మచిచ్చెక మానరాదు మనసు సదితచరాదు

   కొచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ కూడిత ననున్న
  పచిచ్చెసేనఁతల బాసల నీవాకనను
    యిచచ్చెకనఁడ వపై నానఁడ వమ సేతునయాత



రేక: 0939-4ఆహిరి సత: 19-220
పలల్లవ:   చెపప్పునఁగదవయాత చెవులచలల్లనఁగా వనే

 దపప్పురపనఁదలపోనఁతే దిషట్టిమాయనో
చ. 1:     తలకితచి యాప నీదికక్క చటూచితే నీవు

   నెలవ నవవ్వెత వటట్టి సిగద్గీతోడను
   యలమనఁ దనమాటన నేమెపైనానఁ జేసితవో

 చలివనఁడివలపల సరివచేచ్చెనో
చ. 2:     వనన్నపము లేకతాన వలనఁది నీకనఁ జేయనఁగా

  సనన్నల జతకితచితవ సరసానను
   కనెన్న యవవ్వెతపైనా వచిచ్చె కాచకనన్నదనేనో

  నునన్ననినీచెకక్క దననోర సనఁకితపతచెనో
చ. 3:     జవవ్వెని నీకానఁగిటను చనున్నల నొతత్తితే నీవు

   పవువ్వెల వసితవ నీపొతదు చటూపచ
    రవవ్వెగా శ్రీ వతకటేశ రత నలయితచెనో

   నివవ్వెటలల్లనఁ జకక్కనఁగాను నినున్న నెచచ్చెరితచెనో



రేక: 0939-5హితదోళవసతతత సత: 19-221
పలల్లవ:    అడుగరే చెలలల ఆసలేల పట ట్టిని

  యడయక పననఁగితే నిచచ్చెగితచనా
చ. 1:    నాలినేసి నాతోను నమత్మికమాట లడి

   యేల బేరిజోకొట ట్టినే యిపప్పుడు తాను
    వాలయితచి నేనఁ గనక వలనని పపైకొతటేను

   వోలి ననిన్నటకీనఁ దాను వడనఁబడనా
చ. 2:      చాయల సనన్నలనఁ జూప సారె నాతో నవవ్వెని

   ఱయి గిలిగితచనేలే ఱటట్టి తోనఁ దాను
   పాయక నేనతదుకను బానఁతపడి కొసరితే

   నాయము దపప్పుక తాను నడనఁపనఁగనఁగలనఁడా
చ. 3:     గారవతచి ననున్ననఁ గటూడె కడునిచచ్చెకము చేసి

   యేర నిదద్రివుతుత్తి రటే యితతలోనఁ దాను
     యరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డితదుక నే వడుకొతటే

  వరట నారతులక నొడిగట ట్టినా



రేక: 0939-5కతతలవరాళ సత: 19-222
పలల్లవ:    ఇతదులోనే వునన్నది మ యిదదరిజాణతనము

  అతదరము నేమనియాడేము నినున్నను
చ. 1:  బాగాలిచేచ్చెయానఁటదానిపయతదకొత గెడలితచి

 చేనఁగదేరేచనున్నల పసికేవమయాత
  ఆగడనఁడవని నినున్న నౌనఁగాదననఁగలేక

 సగకనున్నలనఁదపప్పుక చటూచెనాపనినున్నను
చ. 2:   కతచేవసేమగవను కొపప్పువటట్టి తీసిమోవ-

  యతచ గతటసేసిత వౌనయాత
   వతచనఁకనఁడ వనుచ రవవ్వెలగానఁ జేయనఁగలేక

  ముతచినమొగమోటాన మొకిక్కనవవ్వె నినున్నను
చ. 3:    సురటవసరేయితతనఁ జొకిక్కతచి కానఁగిటనఁ గటూడి

   కెరలితచేవు సిగద్గీ చెకిక్కట నేమయాత
   పొరపొచెచ్చెగానఁడవని పోరక శ్రీ వతకటేశ

    సరినికిక్క పపై నొరగి యాసలనఁబెట ట్టి నినున్నను



రేక: 0940-1సామతతత సత: 19-223
పలల్లవ:   సతదుసుడిదాననఁగాను సతమెపైనదాన నీక

   అతదరివలేనే ననున్న నలయితచ కినఁకను
చ. 1:      వతత్తి నీక వనన్నవతచే పూనఁకొని వను నామాట

 చితత్తిమువచిచ్చెనపప్పుడు సేతువుగాని
   బతత్తిగల వరనఁగదు పఱమార నారతుల

   చితత్తిగితచి యాపతోడనఁ జెపప్పుక నీవనఁకను
చ. 2:    కనునఁగొన నీక మొకేక్క కానుకగానఁజేకొను

 పనిగలపప్పుడు చేపటేట్టివుగాని
  చనవచిచ్చెతవ తొలిల్ల సరసపనాచేనఁతల

  సొరిది నాపముతదరనఁజూపక నీవనఁకను
చ. 3:   తత నాచనున్నలనొతేత్తితనివతది కానఁగిలితచ

   యితవపై నపప్పు డితకా నేలేవుగాని
   పతవ శ్రీ వతకటేశ పచచ్చెయిననాసుదుద ల

    నతమాయ నా పతో పచారితచక మనఁకను



రేక: 0940-2వరాళ సత: 19-224
పలల్లవ:    ఇనాన్నళళ్ళవలనఁ గాదు ఇపప్పుడు నీవు

  తనన్ననిమోముననఁ గళదేరచకనాన్ననఁ డవు
చ. 1:    గదదరికనున్నల నినున్న గదిదతచి గదిదతచి

   సుదుద ల చెపప్పుతానుతడె సుదత నీతో
   పొదుద వదుద కేమెపైనా బుదుద ల నీకనఁ జెపప్పునో

    తదుద వడె నీ గణల తేటతలల్ల మగను
చ. 2:    జవవ్వెనపచనునఁగవ సరినఁ గలికి కలికి

    నవువ్వెల నవువ్వెతానుతడె నాత నీ తోను
  అవవ్వెల దొకక్కకతడా నినన్నలవరచకొనెనో

  రవవ్వెలయ నీవలప రాతనఁబగలను
చ. 3:    వుటట్టిపడ మోవతేనే లటూరనఁబెటట్టి వరనఁబెటట్టి

  పటట్టిపననఁగతానుతడె పడనఁత నీతో
    నెటట్టిన శ్రీ వతకటేశ నినున్న సిగద్గీదేరెచ్చెనో
   యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ యిచచ్చెకముతోడను



రేక: 0940-3గళ సత: 19-225
పలల్లవ:       ఎతదు వోయ మా పొతదు లపప్పుడు మ వారమే

    ఇతదరిలో నాప నీపపై యేనఁకటతో నునన్నది
చ. 1:    ఆడరాదా మాటల ఆపతోడనఁ గొతతవడి

  వడుకతో నునన్నది వనేనతటాను
   చటూడరాదా నెమోత్మిము సటూటగా నీయదునఁటను

  వడెము చేతనఁబుటట్టి క వళగాచకనన్నది
చ. 2:    చటట్టిరికమెపైనానఁ గొతత చటూపరాదా నీమనఁద

 రెటట్టితచినరతులకోరిక నునన్నది
  ముటట్టిరాదా చనునఁగవ ముచచ్చెటపైనతమతోడ

  యటట్టియదుట నీకేమనఁదతుత్తి క తానునన్నది
చ. 3:    కూచతడరాదా దతడ గొబుబ్బున మతచముమనఁద

  లచి కూడినమతదమేళన నునన్నది
    యేచి యిటట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
    చేచేత నిదదరినఁ జూచి చేరి నవువ్వెచనన్నది



రేక: 0940-4కేదారగళ సత: 19-226
పలల్లవ:    ఏనఁటకినఁ బరాకసేసే వపప్పుడు నీవు

   మానఁట లడి ఇనఁకనెపైనా మనిన్నతచరాదా
చ. 1:    చిముత్మినఁజూపలనునఁ జూచి చేతకిచచ్చె పూబతత

   కొమత్మి నీక నిద యతదుకొనరాదా
   వుమత్మిగిలనఁ జెమరితచి వరకే నీవుతడనఁగాను

  ఇమత్మిచిచ్చె తొడమనఁదట నిడుకొనరాదా
చ. 2:     వనయాన నీక మొకిక్క వతదుచెపప్పువచెచ్చెనఁ జెలి

  గనియక యిటట్టి ఇయతకొనరాదా
    నినుపనిటటూట్టిరప్పు నితచ నీవు గటట్టి తో నుతడనఁగా

   చనవచిచ్చె చెకక్క నొకిక్క సమత్మితతచరాదా
చ. 3:     కొతగవటట్టి పానుపపపై కూచతడనఁ బెట ట్టి నినున్న

   ఇతగిత మెరినఁగి మోవ ఇయతరాదా
    చెతగలితచి రతనఁగటూడి శ్రీ వతకటేశ మెపప్పుతచె-

   నతగన నెపప్పుడు నిటట్టి ఆదరితచరాదా



రేక: 0940-5ఆహిరి సత: 19-227
పలల్లవ:    వచారితచకొ నీవ వతతల నాతోనేల

  పచారప నీచేనఁతల పటట్టిచటూపగలనా
చ. 1:    మొగముననఁ గళలలల్ల ముతచకొని వుతడనఁగాను

    నగరాదా నినున్ననఁ జూచి నాక నీవళ
   నిగిడి సితగారమే నీక వతగమెపైతేను

   మగవ నితత నేను మానుపనఁగలనా
చ. 2:    చిడుముడితో నీ చెకక్కల వడియనఁగాను

   తుడువరాదా చెమట తొడనఁగి నాక
    వుడిబడి నీ సుదదల వరెలల్ల నాడుకొతటే
    తడయక నే నతదు కతత్తిర మయతనఁగలనా

చ. 3:     వుపప్పుతలల్ల నీ మేననునన్న పలకల చటూచి
   కపప్పురాదా పచచ్చెడము కడనఁగి నాక
     యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  చిపప్పుల సిగద్గీవడనఁగా చిమత్మిరేనఁచనఁగలనా



రేక: 0940-6ఛాయానాట సత: 19-228
పలల్లవ:    కితదు మనఁదు నెఱనఁగనఁడు కెలసనఁగాతరమున

  చతదము సేయనఁగదరే సతులల
చ. 1:     పొదుద వోదా తన కేమ పొలనఁతులలల్ల నవవ్వెనఁగా

  వుదదతడపనవువ్వె నవవ్వె వడివట ట్టి
    పదదరికమా యిదేమ పగయురాతడల్ల నితత సేయ

   బుదుద లచెపప్పురే మర పూనఁచి చెలల్ల లల
చ. 2:    వుతడనఁబటట్టిదా తనక నటూడిగము సేయునఁగాను

   చతడిపటట్టి వానఁతవాశి చనున్నల మనఁద
   బతడారము గటూడెనా పడనఁతులనఁ తకిక్కతచనఁగా
  అతడనుతడి వనఁడుకోరే అతవలల

చ. 3:    పాయపమదమా యిది పతతాననఁ దరలోన
  ఆయమతట ననున్ననఁగటూడె నచచ్చెలనను

   చేయి మనఁదాయనఁగా నేనఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
  పాయకనాన్ననఁడు మెచచ్చెరే భామలల



రేక: 0941-1ఆహిరి సత: 19-229
పలల్లవ:    ఇతత ఱటట్టి గానఁదగనా ఇతతులకను

   మతతనాన నీవ ననున్న మనిన్నతచరాదా
చ. 1:    పచిచ్చెమాటలేలడేవు పరాకలేల సే సేవు

     తచిచ్చె నే నీకనఁ బాదము లొ తత్తినఁగా
   యచచ్చెరికతోనఁ జెల లిరవతకా నునన్నవార

    బచెచ్చెనసిగద్గీ వడిచి పపై కొతదునా నేను
చ. 2:    కొనగోరే లతటతచేవు గటట్టి లేల సేసేవు

    యనయ నీక వతజామ రిటట్టి వయనఁగా
   మనికెపై వడిగాలభామల గొలవు సేసేర

   మనసుమఱనఁగ లేక మరాత్మిల ముటట్టి దునా
చ. 3:     దుపప్పుటేల కపేప్పువు తటూరి యేమ భావతచేవు

   చెపప్పు శ్రీవతకటేశనఁడ చేరి కూడనఁగా
   చొపప్పుగా సవతులలల్ల చటట్టిరానునన్న వార

  యిపప్పుటలయిక మాన కితకానఁగటూడుదునా



రేక: 0941-2లలిత సత: 19-230
పలల్లవ:   తరణచెనకల నీతనువలల్ల నితడినవ

    యిరమేలనఁ జూడరాదా యతత నీకీ మరప
చ. 1:      నివవ్వెటలల్ల నీప నేనఁడు నినున్ననఁ బేరకొని పలీచ్చె

   యవవ్వెతతో మాటలడే వమ సేసేవు
    పవువ్వెల వసనఁ గమత్మిట పూనఁచిపూనఁచి యితదుకనఁగా

   ఇవవ్వెల చటూడనఁగరాదా యేల నీకీమఱప
చ. 2:      సముకాన నుతడి యకె సారె నినున్ననఁ జూడనఁగాను

    తమక మెచచ్చెట నుతడ తలనఁ పచోచ్చెట
   గమతాన నెరకగా కొతగవటట్టి తీసని

   అమరనఁ బెతడాల్ల డరాదా అతతయేల మఱప
చ. 3:     ననుపన నీకె నీతో నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

   పనునఁగలట లేవతక పగయ మేవతక
    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసి నినెన్నచచ్చెరితచ

   చనవు లియతనఁగరాదా సరినేల మఱప



రేక: 0941-3పాడి సత: 19-231
పలల్లవ:    తలియనఁ జెపప్పునఁగవల తలసునో తలియదో

   మెలపన నోక నమత్మినదాన నేను
చ. 1:    మచచ్చెరితచ నేరనఁగాని మనసిచిచ్చె నీతోడ-

 నిచచ్చెకమాడనేరతు నితదరికతట
   కచిచ్చెతురాలనఁ గాను గణము తలసుకొతటే
  హచచ్చెనఁగతదు లేనటట్టిహితవరి నేను

చ. 2:   గదిదతచనోపనఁగాని కలకాలము నీక
  బుదుద ల చెపప్పునోపదు పొతదులగాను

   వుదదతడపదాననఁగాను వదిదకెపై యపప్పుడు నీ-
  తదుద తీరక వచిచ్చెనదేవుల నేను

చ. 3: వసరితచనఁజాలనఁగాని,  వడుక శ్రీవతకటేశ
   ఆస వుటట్టితచనఁ జాలదు ననిన్నరతుల

  రేసులదాననఁగాను రేపను మాపనునీక
  సేసవటట్టి పతడాల్ల డినచినన్నదాన నేను



రేక: 0941-4శదదవసతతత సత: 19-232
పలల్లవ:     మగవాని కేడ సిగద్గీ మగవల కితతేకాక

  యగసకేక్కలడేనతటా యేలనవవ్వె వపడు
చ. 1:    మతతనాన నిదదరము మాటలడుకొనన్న వలల్ల

   యితతలోనే ఆప నేనఁడు యటట్టిరినఁగెను
  చెతతల నీవమెత్మిలక చెపప్పుతవమోకాక
   వతతగా నీచెవులనే వనవయాత సుదుద ల

చ. 2:     చేరి యితటలో మనము చేసుకొనన్న బాసల
    వారితచి యాపక నే డెవవ్వెర చటూపరి
   మేరమరి మురిపము మెరసిత వమోకాక

    ఆరీత నీవ యడుగవయాత య సుదుద ల
చ. 3:      పానుప పపై నిదదరము పపైకొనన్న కూటము లలల్ల

  తానకమెపై యేరీతగానఁ దలనఁచినది
   కానీలే నీవ పదదరికము చటూపేవమోకాక

    మేన శ్రీ వతకటేశనఁడ మెచచ్చెవయాత సుదుద ల



రేక: 0941-5భౌళ సత: 19-233
పలల్లవ:      నామోము చటూచి చటూచి నడుమ నేల కొతకేవు

   ఆముకొని మెచచ్చెనఁగా నే నడడమాడేనా
చ. 1:     బతత్తి గలవాడవు పడనఁత పాట వతటవ

    చితత్తిము రతజితచి నీక చెవ బటట్టినా
     యితత్తిల మే చెమరితచె నెతత గరనఁగెనొ మత
   పొతుత్తి ల వాకచిచ్చె యాకెనఁ బొగడనఁగరాదా

చ. 2:     సరి నిడుకొతటవ చదివతచిత వా పను
  తరమెపైన యాయరస్థిము తలిసితవా

   నిరతనఁ బలకలలల్ల నితడెను సతతోసమెతతో
  అరదపైనవుడుగర లటట్టి ఇయతరాదా

చ. 3:   శ్రీవతకటేశడు చెలియాట చటూచితవ
   భావతచి నీక గనున్నల పతడుగాయనా
   యవల ననేన్నలితవ ఇదతత జాణతనమో

  సేవసేసే మదదరము సేసచలల్లరాదా



రేక: 0941-6నాదరామకిగయ సత: 19-234
పలల్లవ:      ఓపదు వతతకెపై నాను వువదలనఁ గతటేనఁ జాల

   పూపవలప లనెపైనా బోది సేయనఁగలవు
చ. 1:     బాస చేసినాప వచిచ్చె పానుపపపై నునన్నది

   ఆసవటట్టి నాప నీయతడ నునన్నది
      గోస నాస తోడ మరి కొపప్పు దువవ్వెనేల ననున్న
    లసి యనిన్న చోటల్లను లగవగా లడేవు

చ. 2:     రితత్తివచిచ్చె నాప కూరిమనఁ దరలో నునన్నది
  కొతత్తిగా వచిచ్చెనయాప కూచనన్నది

     హతత్తి సరసము లడే వపప్పుట నాతో నీవు
    సతుత్తి గా నెనిన్న చోటల్ల చవుల చటూపేవు

చ. 3:    పూనుక వచిచ్చెనయాప పొరగన నునన్నది
   కానుక యిచిచ్చెన యాప కాచకనన్నది
     ఆనుక శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ
    సేనగా నెనిత్మి చోటల సేస వటేట్టివు



రేక: 0942-1ముఖరి సత: 19-235
పలల్లవ:    కతటమ నీలగల కతల గాను

   పతటలగా గొసరేవు పననఁగనఁగనఁ గలవా
చ. 1:    చటూపలకే వలచేవు సుదుద లకే భద్రిమసేవు

   ఆపడనఁత నేరప లనన్నని చెపేప్పుము
   చాపలన బొమత్మిలను జతకితచితేనఁ గనక

     పపైపపై నీ చేసిన భాగత ఫలమది గాదా
చ. 2:    మొకక్కలకే తగిలేవు ముచచ్చెటకే లచేవు

   యకక్కవ నీకె పతతము లతతమెచేచ్చెము
   పకక్కన నతతలోనే గబబ్బుల నొతత్తితేగనక

    యికక్కవ నీ మనోరథ మడేరట గాదా
చ. 3:    నవువ్వెలకే పొదిగేవు నమత్మికలకె కూడేవు

  జవవ్వెనిభావము యతదు సరిచటూపేము
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యనస నీ కెగనక

   రవవ్వెల నీక మదనసామాబ్రాజతము గాదా



రేక: 0942-2లలిత సత: 19-236
పలల్లవ:    ఏమ చెపేప్పుము నీసుదుద లతతవడియపైనాను

  చేముతచి నాతురముపపైనఁ జేయివయవలనా
చ. 1:    పొనఁడిమ నతదరితోడానఁ బొతదు సేయనేరత్తి వట

    నేనఁడు ననున్న నమత్మితచ నేరవా నీవు
    ఆనఁడువారము గనక అలసి నినున్న దటూరితే

  వానఁడికొనగోర చతదద్రివతక లొతత్తివలనా
చ. 2:   ననిచినవారితొడ నవువ్వెనవవ్వె నేరత్తి వట

  పననఁగి ననున్న సమత్మితతపతచనేరవా
   వనితలముగనక వడి నినున్న సొలసితే
  ఘనమెపైనచనున్నల వసుకనఁగ నితతవలనా

చ. 3:    శ్రీ వతకటేశ కొలవ్వెలో సిగద్గీవడనేరత్తి వట
   యవల ననున్ననఁ గటూడిత వతతనేరవా

  కెపైవసపటతతులముగనక నినున్న మెచిచ్చెతే
 చేవదేరేమోవతేనె చిపప్పులితచవలనా



రేక: 0942-3భపైరవ సత: 19-237
పలల్లవ:   ఇతతసేసినవానఁడవు యిదదరికి నీవకావా

  దొతతవడేలవటేట్టివు తొడినఁబడ నేనఁడు
చ. 1:    జగడితచేసవతుల సతగడికి నీవు వచిచ్చె

  తగవుల చెపేప్పువు తమకానను
    నిగిడి వతడొక రటట్టి నీమనఁద వటట్టి వటట్టినఁగా

   నగవుల నవవ్వెవు నడుమ నేనఁడు
చ. 2:    కొదిదమరనఁ బతతాలడే కొమత్మిలవదిదకి వచిచ్చె

  బుదుద లలల్ల నఁ జెపేప్పువు పొసనఁగనఁగను
     చదిదకి వనఁడికినఁ దమలో సాకిరి నినున్ననఁ గోరనఁగా

   పదదరికాన మతచేవు పీనఁటమనఁద నేనఁడు
చ. 3:   రానఁగతానాన జరసేరమణులనఁ జేరవచిచ్చె

   కానఁగిలితపతచి కూడేవు కతదువ లతట
    ఆనఁగచ శ్రీవతకటేశ అటట్టి నీమో వడుగనఁగా

    మానఁగి రతనఁ జొకిక్కతచేవు మగవల నేనఁడు



రేక: 0942-4బౌళ సత: 19-238
పలల్లవ:    ఇతతటా నీసుదుద లే యేనఁటకి సిగద్గీవడేవు

     యతత లేదు నాక నిటట్టి ఇయతవయత వడెము
చ. 1:      వనరాదా ఆప మాట వడుకల దపై వార

  యనలేని పరాకల యేలసేసేవు
   మునుపే యరనఁగదుర ముదితల నీపొతదుల

   తనివోక నీవల దానఁచేవో కాని
చ. 2:    చటూడరాదా ఆపదికక్క సటూటల దపప్పుకతడా

   తాడుపడి నీ వల తలవతచేవు
   వాడలలల్ల నితడె నీవు వలచినవలపల
    గాడినఁగటట్టి నీ వల కపేప్పువో కాని

చ. 3:    వయరాదా నీచేయి వకక్కసపనఁ జనున్నలపపై
     య యడ శ్రీ వతకటేశ యేల నవవ్వెవు

    చాయల ననేన్నలితవ సమరిత నా కెవదద
   నీ యలప లేమటకి నెరపేవోకాని



రేక: 0942-5నాగవరాళ సత: 19-239
పలల్లవ:    తారకాణ సేసుకొతటే తానే నేను

   యరీతనే నవువ్వెనఁగానీ ఇతటకి రమత్మినవ
చ. 1:    చెకక్కలివ చెమరితచె చితత్తిమెలల్ల నఁ జిగిరితచె

  కకిక్కనటట్టి కోరికల కొనసాగెను
   తొకిక్కనానఁడు నాపాదము తొలతే సతదడిలోన

    యకక్కడ పరాక సేసి నితటకి రమత్మినవ
చ. 2:    దపప్పుదేరె పదవుల తమకము దపైవారె

   కొపప్పు వడి చనున్నలపపై కపప్పులయను
   ముపప్పురినఁగా గటట్టినానఁడు ముతజేత కతకణము

    యిపప్పుడేల నితచ సిగద్గీల యితటకి రమత్మినవ
చ. 3:     ఆయాలతట ననున్ననఁ గటూడె అతగమెలల్ల నఁ బులకితచె

    చేయి చేయి సనఁకి యాస చిమత్మిరేనఁగెను
     చాయల సనన్నల సేస చలల్ల శ్రీ వతకటేశనఁడు
    యయడ ననున్న మనీన్నతచ యితటకి రమత్మినవ



రేక: 0942-5రామకిగయ సత: 19-240
పలల్లవ:     నవవ్వెవారి నెఱనఁగవు నయమున నినున్ననఁ జూచి

   నివవ్వెటలిల్లనదొరవు నీ వతతేసి సేతురా
చ. 1:    పవువ్వెలనేల వసేవు బుజమేల గీరేవు

   యవవ్వెత నీక నేరిప నిటవతటవ
   చివవ్వెననటూడిగాల నా చేతనఁ జేయితతురగాక

    అవవ్వెలివడెము నీవ అతది నాక నితుత్తి రా
చ. 2:    చనున్నలేల పసికేవు సారెనేల పననఁగేవు

  యినేన్నసి నీగజరల కేమతదును
  వునన్నతనీపాదాల నావడిపపై వతురగాక

   మనన్నక నీవుతగరము మెటట్టిగానఁ బెటట్టి దురా
చ. 3:    చెకక్కలేల నొకేక్కవు సిగద్గీలేల తడవవు

   దికక్కల నీవోజలలల్ల నఁ దలిస నాక
     గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   మెకిక్కతచకొతదురగాక మోము నాక వతతురా



రేక: 0943-1రీతగళ సత: 19-241
పలల్లవ:    బలిమ సేయనఁగనేల పరపపపై ననున్నదాన

  నలవతకలనఁజూచితే నవువ్వెరాదా నాక
చ. 1:   మునుకొనన్న నాగణముల పొగడేవుగాని

  వనరాదా నామాట వతతగాను
  చనవచిచ్చె సతులతో జాణతనాలడుతానే

    ననుప నాతోనఁ జేసితే నమత్మికౌనా నాక
చ. 2:    జాడ దపప్పుకతడా నాతో సరసాలడేవుగాని

  చటూడరాదా నాదికక్క సటూటతోడను
  కోడెకానఁడవపై సతదడికొలవులో నుతడుతానే

    వోడక ననున్న మెచిచ్చెతే నొదిదకౌనా నాక
చ. 3:     యరీత శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి మనిన్నతతువుగాని

   రారాదా యితటలోనికి రానఁప సేయక
   సారెనఁ జెలికతత్తిల కాసలలల్ల నఁ జూపతానే

   వోరలేక కూడితేనే వడబాటా నాక



రేక: 0943-2హితదోళత సత: 19-242
పలల్లవ:     చటూడవ యతనఁ డపప్పుట సొలస ననున్న

  యేడ నేరిచినానఁడో యేమతదునే
చ. 1:     చెకక్కల నొకక్కటయలల్ల సేస వటట్టి టకే కాదా

   గకక్కన వభునిచేనఁత కతటవా చెలి
  అకక్కరతో మాటాడిన దాసపడుటేనఁ(టకే?) కాదా

  ఇకక్కడ నేమారమాట లేమతదునే
చ. 2:    కపప్పుర మచచ్చెటయలల్ల కదియవలనే కాదా

   చిపప్పులీ నీతనఁడు తలిశితవా చెలి
   దపప్పుదేర నవువ్వెటలల్ల తమకితచటకే కాదా
  ఇపప్పుడిటట్టి వగిరితచి నేమతదునే

చ. 3:    కనుసనన్న సేయుటలల్ల కానఁగిలితచటకే కాదా
    వనయము సేసనఁ దాను వతటవా చెలి

   చెనకచ మనిన్నతచి శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు
  యనసినానఁడిద ననున్న నేమతదునే



రేక: 0943-3భపైరవ సత: 19-243
పలల్లవ:    సవతుల మతదరము సతగడినుతటే నేమాయ

    యివల నీ వటట్టి తడినా యవవ్వె రేమనేరే
చ. 1:    ఆతనిమోము చటూచేవు అతతలోన భద్రిమసేవు

  చేతమనఁది చెకక్కతోడ చెమరితచేవ
  కాతర మతతగలితే కడుసిగద్గీవడనేల

    యేతులనఁ గానఁగి లితచితే నెవవ్వె రేమనేరే
చ. 2:     పపై కొని మాటలడేవు భావములో నలసేవు

 దాకొనన్నయాసలతోడ తడనఁబడేవు
  నీకితతనఁయాకటయపైతే నివవ్వెరగ లిపడేల

   యకడ నెతతసేసినా యవవ్వె రేమనేరే
చ. 3:    అడియాలముల చటూపేవు ఆయముల సనఁకితచేవు

   తడవ శ్రీ వతకటేశదతడ వాయవు
    బడి నాతనఁడు ననేన్నల పచిచ్చెగా నవువ్వెనేల

   యడయక నీవతతనాన్న యవవ్వె రేమనేరే



రేక: 0943-4పాడి సత: 19-244
పలల్లవ:    ఏల పతతాలడేవు ఇతతేసి మాతోను

  సలగిలి యాపదికక్క చటూడకతడనఁగలవా
చ. 1:   చెలియ చటూచినచటూప చనఁకటలోవనెన్నల

  అలవోక మాట బయలవతదిలి
 తళకమోవతీప తతగెటనఁబెటట్టినజనున్న

  తలనఁచకో ఆపనఁబాసి దరి ఇతచనఁగలవా
చ. 2:  ముదితచకక్కనఁదనము ముతగిటనిధనము

 వదచలేల్లనవువ్వె చలివనెన్నలతేట
  పొదలనఁ జనున్నల కడివోనివగతుత్తి ల
  సదరాన నీచలము సాదితచనఁగలవా

చ. 3:   పడనఁత మేనిచాయ బతగారలోనినిగద్గీ
 జడియనికానఁగిలి జాజలశయత

    అడరి శ్రీవతకటేశ అటట్టి యపనఁ గటూడితవ
  మెడనఁ గటట్టి కొతదుగాక మతమరనఁగలవా



రేక: 0943-5మధతమావత సత: 19-245
పలల్లవ:   ఎతతమేలవానఁడో తాను యసతకి

    పతతగానఁ డితతేసి యేల పచిచ్చె సేసుకొనీనే
చ. 1:    సలవ నవవ్వెనయితత చేతకి వడెమయతదా

  తలపోసి తానేల తమకితచనే
   కొలవుకవచిచ్చెనాప కోరి మొకక్కక మానీనా

  చలివాసి తానేల సాదితచనే
చ. 2:    మాటలడినటట్టికాతత మరిగి పపై కొనదా

  చటకి మాటకినేల చేయిచానఁచనే
   గానఁటమెపై పలిచినాప కానఁగిలితచక మానీనా

  కూటమకినఁ బెననఁగేల కొతగవట ట్టినే
చ. 3:    ముచచ్చెట గలటట్టిరామ మోవతేనె లొసనఁగదా

  వచచ్చెనవ డెతతేసి వనఁడుకొనీనే
   తచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు తానపప్పుట ననున్ననఁగటూడె

    యిచచ్చెకము లిపడెతత యిటట్టి నాకనఁ జేసనే



రేక: 0943-6నాగాతధరి సత: 19-246
పలల్లవ:    ఇదివో నీమహిమల యేమని పొగడేమయాత

   కదిసితేనే యినుము కనకమెపై మతచెను
చ. 1:     సలవ నీవు నవవ్వెతే చితత్తిము చనఁకటవాస

 వలసను నాలోనివడుకలలల్ల
    చెలిమసేసి నాపపైనఁ జేయి నీవు వసితేను

  బలిమతో వలపలపతటలలల్ల నఁ బతడెను
చ. 2:      తపప్పుక నీవు చటూచితే తనువుపపై కానఁక మాని

  వుపప్పుతలల్ల జవవ్వెనము వుదుటనను
    కొపప్పుదువవ్వె నీవు ననున్ననఁ గొనగోర సనఁకితచితే

  కపప్పుళతచి తమకపకొటారల నితడెను
చ. 3:      చేరి నీవు వలికితే సిగద్గీల మటూల కొదిగి

  కారకమెత్మి నెమోత్మిముననఁ గళలనిన్నయు
   యరీత శ్రీవతకటేశ ఇనిన్నటా ననేన్నలితవ

   సారె నాకిటట్టి మదనసామాబ్రాజతము హచెచ్చెను



రేక: 0944-1వళవళ సత: 19-247
పలల్లవ:   ఇనిన్నటా సిగద్గీలదేరె నినఁకనేలే

  కనున్నల నాపసొబగ కపప్పుతచకొమత్మినవ
చ. 1:    కోపతచనఁజాలక నేను గటట్టి తో నుతడనఁగాను

   యేపరేనఁగి తనచేనఁత లేల చెపీప్పునే
    ఆపాట గలవానఁడు ఆపనే యడకనఁ దచిచ్చె

  యేపొదటూద మెడనఁగటట్టి క యమెత్మిచటూపమనవ
చ. 2:     కోరి వతగెమాడక గకక్కతా నే నుతడనఁగాను

  యరీతనఁ దనవలప లతతచెపీప్పునే
     మేరమర వడుకెపై తే మేడమనఁద నిదదరటూ నుతడి

  వరివారెలల్ల నఁ బొగడ నొదిదకగమత్మినవ
చ. 3:    యడయక శ్రీవతకటేశనఁడు నేనఁ గటూడనఁగా

   వడలిపపై రేకలేల వగినఁ జెపీప్పునే
    అడరి శ్రీకాతత నేను అవవ్వెలిపొతదు గలితే

   వడినఁగటట్టి క మాయితట నుతడి నవువ్వెమనవ



రేక: 0944-2గజజరి సత: 19-248
పలల్లవ:   అనిన్నటా మవారమే అనుమానితచనఁగవదుద

   యనిన్నకల సరివచెచ్చె నీవయత చనవు
చ. 1:   పచిచ్చెసేసేదాననా బానఁతతోడ నీవలప

  తచిచ్చె తచిచ్చె దానఁచకొనేదాననఁగాక
    మచచ్చెములగ నేనతటా మరి నాకేల లోనఁగేవు

    రచచ్చెవయనఁ జేనఁత లిటట్టి రావయత నావదదకి
చ. 2:   నవవ్వెటదాననా ననిచి నీసుదుద లలల్ల

  దవువ్వెల వతకలదిదేదదాననఁ గాక
  యవవ్వెర నెరనఁగకతడా నేకాతతమేలడేవు

   వువవ్వెళటూల్లరనఁ గానఁతాళతచ నుతడవయత యడను
చ. 3:    సిగద్గీవరచేదాననా చేరి నీకానఁగిటనఁ గటూడి

  తగద్గీనిరతుల మెచేచ్చెదాననఁ గాక
   నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నీవల వనఁడుకొనేవు

    యగద్గీపటట్టి ననున్న నిటట్టి యేలవయత యిపడు



రేక: 0944-3శ్రీరాగత సత: 19-249
పలల్లవ:    చిగరనఁబెదవ నితడె సితగారముల నేనఁడు

  నగితవ మేలమేల నలల్లనఁబలిల్లచెనున్ననఁడా
చ. 1:      చెకక్కలనఁ జెమట గారీ సిగద్గీల మోమున నటూరీ

  యకక్కడనుతడి వచిచ్చెత వతదానఁకాను
   మొకేక్కము నీకిదివో మొనగోర కడువానఁడి

   మొకక్కలము లినఁకనేల మోహితచిత నీకను
చ. 2:     తుర మతచక చెదరె తోడనే సతదులదరె

  చిరతపను లేమేమ సేసితవ
   గరతపై సేవసేసేము కచముల గటల్ల

     జరపలనఁ బెటట్టి కినఁక సతనెపై త నీకను
చ. 3:     కాయమెలల్ల నఁ బులకితచ కళల నీయతదు మతచ

  చేయిచిచ్చె ననేన్నలితవ శ్రీవతకటేశ
     నీ యిచచ్చె రతసేసితవ నితడు నాపఱనఁదు వనఁగ

    పాయక ననిన్ననఁక నిటట్టి బతత్తిసేసే నీకను



రేక: 0944-4ఆహిరి సత: 19-250
పలల్లవ:    ఎరవులదాననఁగాను యతతపైనా నే నీకను

  సురతవదతలకెలల్ల చటట్టిమను సుమత్మి
చ. 1:   సరసములడి నీచనవు చేకొతదునఁగాక

   సరికి బేసికి నినున్న సాదితచేనా
    వరసాన నీవు ననున్న వతగెముగానఁ జూడక
    నిరతప నీ సేనఁతక నే లోనుసుమత్మి

చ. 2:    ఇచచ్చెకములడి నినున్న యిటట్టి దకక్కనఁగొతదునఁగాక
  తచచ్చెనలసేసి నినున్న దకిక్కతచేనా

   ఇచచ్చెట సిగద్గీపడక యేమటా వచారితచక
  మచిచ్చెక నీమాటక సమత్మితదాననఁజమత్మి

చ. 3:     చేరి నినున్ననఁ గానఁగిలితచి సలవ నవువ్వెదునఁగాక
   మారకొని నే నినున్న మతదలితచేనా

    కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
 గారవముతోడి వడిగపదాననఁజమత్మి



రేక: 0944-5సామతతత సత: 19-251
పలల్లవ:    ఏమనీనే రమణుడు ఇతకా ననున్న

  కామతచి నేరిచినానఁడు కతకారాల
చ. 1:     తగవులనఁ బెట ట్టినవ తనున్న నద చటూడవ

చిగరనఁబెదవమనఁదిసితగారాల
    అగడు నేనఁ జేసితనా అతదర నాడుకొనేర

 నగవునఁజూపలలోని నయగారాల
చ. 2:    యదుటనే వునన్నవనే యనిన్నకగానఁ జూడవ

 వుదుటనఁజెకక్కలమనఁది వయాతరాల
   వదకితేనఁ దనమేల వలల్ల వరలయ నేనఁడు

 పదిమారలనేనఁటకే బయకారాల
చ. 3:     చెతగటనే ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁ జూడవ

  అతగడినఁ బెట ట్టి పలకలతభారాల
  యతగిలిపకిక్కటవడే లిపప్పుడే కాననఁగవచెచ్చె

పతగెనరతులలోనిపచారాల



రేక: 0944-6సితధురామకిగయ సత: 19-252
పలల్లవ:  నేరిచినానఁడనిన్నటాను నెరతనాల

   తారకాణ లనిన్నయును తనవలల్లనఁ గతటమే
చ. 1:    సలవ నవవ్వెనవానఁడు చెకక్కననఁ జెయితడనేల

 నెలకొనన్నరాజసమె నెరపనఁగాక
  నిలవునఁజెమటతోడ నీతతో నేకతమాడ

   చెలియరో వనిజాడ చెపప్పు నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 2:    తపప్పుక చటూచినవానఁడు తలవనఁచి మెచచ్చెనేల

  నెపప్పుననఁ గెపైవశమెపై మనిన్నతచనఁగాక
   చిపప్పులసిగద్గీలతోడనఁ జెపీప్పు నీకనఁ బద్రియముల

    యిపప్పు డతనివదత లేమని నే నెతతునే
చ. 3:   కానఁగిట నితచినవానఁడు కడుబునకొటట్టినేల

 చేనఁగదేరేగటట్టి తోడనఁ జెలనఁగనఁగాక
   ఆనఁగచ కడపరాయనఁడెపై శ్రీ వతకటేశనఁడు
   వనఁగనఁడు యవసా లటట్టి వలయితచవచచ్చెనే



రేక: 0945-1దేశక సత: 19-253
పలల్లవ:     నేమేయతటా నుతడుదుము నికక్కము నీ వదతలక

  కామతచి నీవకక్క తవనఁగలిగితవ
చ. 1:    చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేసేవు వనన్నపాల

   చలివాయ నాతనఁ డితతచన వచెచ్చెనా
   వలచి కాచకతడిన వనితలలల్ల నఁ జూడనఁగా

   తలనఁచినటట్టిలల్ల నీ పదదరిక మడేరెనే
చ. 2:    యితటలో నిడుక పనున్నలనిన్నయపైనానఁ జెపేప్పువు

  బతటవల నాతనఁడితతపతప చేసేసునా
   దతటలపై సవతులలల్ల తమలో నేనఁకారనఁగాను

   పతట వతడినటట్టి నీభాగతము సిదిద్ధతచెనే
చ. 3:   శ్రీ వతకటేశవ్వెరనినఁజేరి కానఁగిలితచేవు

   వావతో నాతనఁడు నీకెపై వసమాయనా
   యవళ మమేత్మిలనఁదానె ఇతదరము నునాన్నరము

   చేవదేరి నీమేల సేసపాలపై నితడెనే



రేక: 0945-2ధనాన్నశి సత: 19-254
పలల్లవ:    ఎతత కెతత సేసేవ ఇతదుకనఁగాను

    సత లడితేనే పపై కొని మనిన్నతచనఁడా
చ. 1:     పలిచి యాతనఁడు నీకనఁ బద్రియముల చెపప్పునఁగాను

  చలము లేమటకి జనవ్వెనివ
   మొలకచనున్నలనీ మొన లరముననఁ బెటట్టి

   బలిమ చటూపతే నీకనఁబతప సేయనఁడా
చ. 2:     నగతా నీతనఁడు నీలో ననుప నటతచనఁగాను

 బగియనేమటకి పనన్నదానవు
  వగరమోవతేనె లొదిదకనఁజవుల నితచి

    తగవుల చటూపతే చెతత నినున్న మెపప్పుతచనఁడా
చ. 3:    అతకెల శ్రీవతకటేశనఁడటట్టి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

 మతకలేనఁటకి పటట్టిపమగవవు
  పొతకపనఁగానఁగానఁగిటలో నీపొతదుల సతముచేసి

   వుతకవనఁ జొకిక్కతచితవ వరప మరగనఁడా



రేక: 0945-3పాడి సత: 19-255
పలల్లవ:    చితత్తిగితచ తమకమే చిమత్మిరేనఁచె లోలోన

 మతత్తిగజగమనను మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    వలప నిలపలేక వనిత నినున్ననఁజూచి

 పలకలనఁగొసరీని పలమారను
  చలివాసి యపప్పుటని సరసములడని

  నిలచతడి చేయిచానఁచ నీమనఁదను
చ. 2:    వరహ మానఁపనఁగలేక వలనఁది నీయదుటను

 నిరతనఁగొలవుసేస నెయతమునను
    వరసి వరసి మరి వడిగాల సేసిని

  పరిపరివధముల బానఁతపడ నిపడు
చ. 3:    ఆసల వడువలేక అలమేలమతగ నినున్న

   సేసవటట్టి కూడని శ్రీ వతకటేశ
   తాసువలనఁ బెననఁగీని తరితీప సేసని

  మటూసినముతతమువల మొకక్క మొకీక్కనీకను



రేక: 0945-4మాళవగళ సత: 19-256
పలల్లవ:   అద నీపదదరికమే అనిన్నటాను

   పొదిగి నీ కానఁగిటలో బుజజగితచవయాత
చ. 1:   బలిమగలకాతతక పటట్టినదే పతతము

  కలసి నీచెలల్ల బడి గలిగితేను
   యలమ మతదమేళన యేమ నినున్ననఁజేసనో

  వలచినాపకను గరవ్వెము దగనయాత
చ. 2:   సేసవటట్టినచెలికి సేసినదలల్ల నఁ జేనఁత

  ఆనయిచిచ్చె నీవుగన ఆదరితచితే
   వాసితో నీచనవున వడి నేమేమాడెనో

  నీసరినునాన్నపక నినేన్నసి దగనయాత
చ. 3:    నెమత్మి నలమేలత్మితగక నిలిచ్చెనదే నిలకడ

    ఇముత్మిల నీవు శ్రీ వతకటేశ కూడితే
   వుమత్మిడి నీరత నెతతవదిదక నొరసనో

   తమత్మివరిపపై యాప కితతయునఁ దగనయాత



రేక: 0945-5సాళతగనాట సత: 19-257
పలల్లవ:    మతతనాన నాడేరమత్మి మధురలో యసుదుద ల

  వతతలయ వనరమత్మి వనులపతడుగల
చ. 1:     గకక్కననఁ గస్కృషరడు వుటట్టినఁ గతసుని మదమడనఁగె

  మొకిక్కరి దేవతలలల్ల ముదమతదుచ
   చకక్కనఁగా జయతత నేనఁడు శబ్రావణబహుళషట్టిమ

  తకక్కక దేవకి తలిల్ల,  తతడిద్రి వసుదేవునఁడు
చ. 2:     యమున దానఁట యటట్టి యశోదయితటనఁ బెరిగి

 జమళతో బలభదద్రిసమేతునఁడెపై
   సమమెపై చతదోబ్రాదయము సమకూడె తోడనఁదోడ
   రమణనఁ బువువ్వెలవాన రాసులగానఁ గరిస

చ. 3:    పనులలల్ల నీడేరె బద్రిదికె లోకములలల్ల
  నినుపలపై ధరత్మిముల నెలకొనెను

   వనర నలమేలత్మితగ నురమున నిడుకొని
  ఘనశ్రీవతకటేశనఁడెపై కతదువ నిలిచెను



రేక: 0945-6శతకరాభరణత సత: 19-258
పలల్లవ:    ఏమమత్మి యశోద యిద నీబడడనఁడు

  గామడితనాలనఁ గదిస వనఁడే
చ. 1:   గొలద్గీలనఁ దానును గోపకలితడల్ల

   కొలల్లగా నుటల్ల గొటట్టి వనఁడే
 పలల్లదాన వారిపాలితడల్లమనఁదట

  చిలల్లరసేనఁతల చేస వనఁడే
చ. 2:  పాలవనన్నలను బానలతోడత

   కేల చానఁచి యారగితచ వనఁడే
 మేలిమసతుల మేనబావనతటా

  కోలముతదుగానఁ గటూడ వనఁడే
చ. 3:   అటట్టి లనఁజకిక్కల లడుకల వలనఁ-

   గటట్టిననఁ గోలలనఁ గొట ట్టి వనఁడే
  దిటట్టియి శ్రీవతకటాదిద్రి నలమేలత్మితగనఁ-

   గటట్టి క దేవునఁడెపై కడనఁగీ వనఁడే



రేక: 0946-1శతకరాభరణత సత: 19-259
పలల్లవ:    తగవుల చెపప్పుమనీ దతడనే నీరమణునఁడు

   మొగము చటూపరాదా మునికొనినఁ వలప
చ. 1:   నీవాతని వతగెమాడ నేరిచినదానవు

   యవళ నిటట్టి పతతమయత నేరవా
    చేవదేర బుదుద లలల్ల నఁ జెపేప్పుర నీకనఁ జెలల

  వోవరిలోనఁ దలవతచ కూరకతడనేనఁటకే
చ. 2:   సతగడినే బొమత్మిల జతకితచినదానవు

   ముతగిట కాతనఁడు వసేత్తి మొకక్కనఁగవదాద
    చెతగట నుతడి నీతుల చిలకల చదివని
   సతగత దలసుక యిచచ్చెక మాడనఁదగదా

చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జేరి కూడినదానవు
  సేవ లలమేలత్మితగవు సేయనఁగవదాద

   కావరపనఁబావురాల గకక్కన రతుల చటూపీ
    నీవు నాతనఁడును నిటట్టి నెలకొననఁ జెలల్ల నే



రేక: 0946-2దేవగాతధరి సత: 19-260
పలల్లవ:  అతగనజవవ్వెన మామనికాలము

   సతగడినె నీక జడిగొనె వలప
చ. 1:  తీగెమెఱనఁగల తఱవచటూపల

 బాగెపైనమేఘముత్మి బలకొపప్పు
  చేగదేర రతచెమట వానల

   యగతనఁ గరిస నితతాయ వలప
చ. 2:   యితతమోవ కెతప లితదద్రిగోపముల

  చెతతనఁ గోరికల సలయేరల
  పొతతనునన్న నీరబుగద్గీల పలకల

  అతతటానఁదొరగనఁగా నసలయ వలప
చ. 3:   అలమేలమతగ మోహము నిగిడినసన

  నెలకొనన్న చెరవు నీమనసు
   వలనెపై శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు గటూడనఁగ
   ఫలమెపై జగములోననఁ బదనాయ వలప



రేక: 0946-3సామతతత సత: 19-261
పలల్లవ:     కతదణనఁ పదటట్టి గటట్టి గోవతదరాజ సతదినఁ-

  గొతదులసతులనఁ గటూడె గోవతదరాజ
చ. 1:    గోవులనఁ గాచిననానఁట గోవతదరాజ నేనఁడు

  కోవదునఁడెపై వునన్నవానఁడు గోవతదరాజ
    కూవల చేస వలప గోవతదరాజ ! పలల్లనఁ-
  గోవలోనే మాటలడ గోవతదరాజ

చ. 2:   కతడలతోనఁ బాలదాగే గోవతదరాజ! నేనఁడు
 కొతడతతదొరెపైనానఁడు గోవతదరాజ
  కొతడుకబాలలతోడ గొవతదరాజ ! వుటల్ల

  కొతడాటముగనఁ గొటట్టి గోవతదరాజ
చ. 3:    కొలనిలో ఆగడనఁడు గోవతదరాజ నేనఁడు

  కొలవు సేయితచకొనీ గోవతదరాజ
   కొలనఁదిమర మమేత్మిల గోవతదరాజ మా

  కొలమే శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజ



రేక: 0946-4గజజరి సత: 19-262
పలల్లవ:     ఓపనతత తొలల్ల వతట నటూరిలోన నీసుదుద ల

  నీపాటవారమా నెలనఁతల మపడు
చ. 1:    చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చెపేప్పువు మాటల

   కొలనఁది వటట్టిరావు వనఁకొనే నతటేను
  బలిమకానఁడవు తొలల్ల పదారవలసతుల-

   వలపలల్ల నఁ జెపేప్పునతటే వసమా వననఁగను
చ. 2:    సారెసారె నాముతదరనఁ జదివవు నీతుల

    మేర మత లేదు నినున్న మెచేచ్చెనతటేను
  ఆరితేరినవానఁడవు అటట్టి గొలల్లతలకథా-

   భారతము చెపప్పునఁగానే భటట్టినా పొగడను
చ. 3:     కొసరి కొసరి ననున్ననఁ గటూడేవు శ్రీవతకటేశ

  సరసమా నీనేరప చటూచేనతటేను
   అసమానునఁడవు నీవు అషట్టిమహిషల రత-

    పస లతచితే మనసు పటట్టి నా సతతోసము



రేక: 0946-5కతతలవరాళ సత: 19-263
పలల్లవ:    మొకక్కవ పాదాలక మొనసి నీవు

   మకిక్కలి నీనాయకనఁడు మేలవానఁడే నీక
చ. 1:  చెకక్కననఁబెటట్టినచెయితసలవుల నీనవువ్వె

  నికిక్కచటూచి మోహితచెనే నీరమణుడు
   ముకక్కపపైనఁ బెటట్టిన వల ముతచిననీనివవ్వెరగ

    తకక్కక పొగడ నిదే తమతోడ నిపడు
చ. 2:   పడనఁతులపపై వరగపాదముపపై పాదము

  చిడుముడితోనఁ దలపోసనఁ జితత్తిములోన
   అడియాసమాటల అటట్టి పపైకొనే జోకల

   తడయక సతతోసితచె తనున్ననఁదానె యిపడు
చ. 3:  సారెకనఁజెమటసన జారినపయతదకొతగ

   చేరి వరలేక యతచ శ్రీవతకటేశనఁ-
   డరీతనఁదా నినునఁగటూడె యితవరి నీపగయాల
    తారకాణపై తేనఁ బొదిగి దపైవార నిపడు



రేక: 0946-6ధనాన్నసి సత: 19-264
పలల్లవ:    ఇతత నాపపై బతత్తిగల తేరనఁగదునే

   మతతనాన ననున్ననఁదాను మనిన్నతచటే చాలదా
చ. 1:    మొకక్కకమనవ తాను మునుపనే దొడడదొర

   తకక్క కడపము వటేట్టితరణ నేను
  దికక్కలనఁదనపటట్టిపదేవుళల్ల వని యటట్టి

   వకక్కసాన నవవ్వెతేను వననోప నేను
చ. 2:  కితదుపడకమనవ కిగయగలపతతగానఁడు

  కతదువ కాళనఁజివటేట్టికామని నేను
   గొతదినఁ దనకొతత్తిపతడిల్ల కూనఁతుల యసుదదరినఁగి

   చెతది తనున్ననఁ బతగితచితే సిగద్గీవడనఁజాలను
చ. 3:   తమకితచకమనవ తాను శ్రీవతకటేశనఁడు

   అమర బోనము వటేట్టియతగన నేను
   సముకాననఁ దా ననేన్నల చనవరలలల్ల నఁజూచి

 కగమముతోనఁబెననఁగితే కాదననఁగనేరను



రేక: 0947-1దేసాళత సత: 19-265
పలల్లవ:   పగయముచెపేప్పు వళ బగియనేల

   నయగారితనముల నవువ్వె లిటట్టి వలనా
చ. 1:   కూటమకి నాతనఁడు కొతగవటట్టి కతడనఁగాను

 యేటకినఁబెననఁగలడే వతదానఁకాను
   నీటన జోలిసేసేవు నేరపరి వనిన్నటాను

   మాట లేమగలిగినా మరి యాడరాదా
చ. 2:    ఆసపడి మోవతేనె లతనఁడిటట్టి యడుగనఁగా

  వాసులేల నెరపేవు వటట్టిబీరాన
  వోసరితచి యేడలేనివడిగా లొనరితచేవు

  చేసేటనీబతత్తి మరి చెలిల్లతచరాదా
చ. 3:   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁడిట నినున్ననఁగటూడనఁగాను

   తపప్పుక యేమ చటూచేవు తమకితచేవు
    అపప్పుటని మెచిచ్చె మెచిచ్చె యటట్టి బుజజగితచేవు

   కొపప్పుదువవ్వె మరి వనఁడుకొని మొకక్కరాదా



రేక: 0947-2నీలతబరి సత: 19-266
పలల్లవ:    చటూచితవో చటూడవ సుదతులవతక నీవు

   కాచకొని నే నినిన్నయునఁగనునఁగొతట నిపడు
చ. 1:   పానుపపపైనఁ బవళతచి పడనఁతనఁబేరనఁబలిచి

  పానిపటట్టి పాదాల పపైనఁజానఁచితవ
   దానికేపో కొలవులో తరణుల సిగద్గీవడి

  మోనముతోడుత ముసిముసినవువ్వె నగిరి
చ. 2:   గటట్టి ననే తమకితచి కొమత్మినఁగొతగవటట్టితీసి

   ముటట్టి చనున్నలపపై గోర మోపతవ
   చటట్టిరానునన్నసతుల చటూచి తమలో లోనఁగి

   ఱటట్టి మచేనఁతక శిర సటట్టి వనఁచకొనిరి
చ. 3:   కావరపవలపతో కాతతనఁగానఁగిట నునిచి

  శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁబచిచ్చెగా నేలిత-
   వవళ నతదర ననున్ననెనసిరి కాతరితచి

  వవలరతుల భావతపచనఁ బొగడిరి



రేక: 0947-3సామతతత సత: 19-267
పలల్లవ:    కామనిభావము నేనఁడు కతటవా నీవు

   కోమలపకొతత్తి పతడిల్ల కొడుక వపైనానఁడవు
చ. 1:     నిలిచి యేకతమున నీపపై గీతాల వాడి

    చెలి నీ వతతలో రానఁగా సిగద్గీవడెను
   నలిరేనఁగి నీవతదుక నవవ్వెనవవ్వె మెచచ్చెనఁగాను

    కలికి కలికి మేననఁ గరిసనఁ జెమట
చ. 2:    చతురత నీదటట్టి చనున్నలపపై గపప్పుకొని

   తత నటట్టి నినున్ననఁజూచి తలవతచెను
   కతలగా నీవతదుక కరణతోనఁ బొనఁగడనఁగా

 కతుకపతమకాన గపీప్పునఁబులకల
చ. 3:   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీపానుపపపైనఁబతడి

   అటట్టి నీవు కూడనఁగా నరదతదను
    వటట్టి నీవతదుక ననున్న నొనరి బుజజగితచనఁగా

  ముటట్టిననీరతులలో ముతచ వలపల



రేక: 0947-4నారాయణ సత: 19-268
పలల్లవ:    కతదువుగాని యపప్పుడే కలిగిన వలపల

    సతదడి జాగ లేనఁటకి సతగడి నునాన్నరము
చ. 1:    పొతచి మా యిదదరినేరపలనఁ జూడవలసితే

  మతచముపపైకి రారాదా మతదలితచేము
   యతచనేల పతడాల్ల డిత వదదరిని నొకమాట

   పతచక పపైనఁజాచరాదా పాదా లొతేత్తిము
చ. 2:  దతడిమాచనున్నలగొపప్పుతన మెరనఁగవలసేత్తి

  నితడనఁగానఁ గానఁగిలితచరాదా నీటచటూపేము
     అతడనే మాతో నవవ్వెవు అటేట్టి మానడుమ నీవు

  పతడి చటూడరాదా నినున్ననఁబచారితచేము
చ. 3:     మతచిన మా రతబలిమ యరనఁగ వలసితే

   కతచప మో వయతరాదా కళరేనఁచేము
     అతచల శ్రీ వతకటేశ అటట్టి మముత్మి నేలితవ

    నితచరాదా పపై రెతటము నినున్న మెపప్పుతచేము



రేక: 0947-5ముఖరి సత: 19-269
పలల్లవ:   నడుమనే కతటమ నీనయగారాల

    వుడి వోని కోరికల నునాన్నర సతుల
చ. 1:    చేరి వోకతతొడపపై శిరసు మోపకవుతడి

    యేరా పాదా లోకతపపై యిట చానఁచేవు
   యేరీత నుతడెనోకాని ఇదదరి అడియాసల

  సారెకనఁజెమటలతో జడిసేర సతుల
చ. 2:   మెకక్కచ మాటలడేవు మునుపటయాకెతోడ

  నికక్కపనఁజూప లీపపపై నివాళతచేవు
  నికక్కనఁదమకము లటట్టి నెరపకొనాన్నరోకాని

   మకిక్కలి నిటటూట్టిరపల మెరసేర సతుల
చ. 3:    బలిమ శ్రీవతకటేశ పటట్టిపదేవుల నేలి

    చెలనఁగి కూడిత వటట్టి చినన్న దానిని
   నిలిచినరతుల నెటట్టి నినున్న మెపప్పుతచిరోకాని

  పలకమొలకలతోనఁ బొదలేర సతుల



రేక: 0947-6రేవగపత్తి సత: 19-270
పలల్లవ:    తలియరాదు నీమది దిమత్మిరివానఁడవు గాన

   చెలరేనఁగి యడిగేము చెపప్పురాదా మాక
చ. 1:    అగద్గీమెపై యతదరిలో నానతీవనఁ గానఁగిలితచనఁగా

    సిగద్గీపడి సనన్న సేసనఁ జేతనే నీక
     కగిద్గీ నీక యప నితత కాక సేయవలశో

   నిగద్గీలవలప నీక నికక్కమును గలదో
చ. 2:    సకలలల్ల నఁ జూడనఁగాను చవులమో వడిగితే

    మోకము వతచి కనున్నల మొకక్క మొకీక్కని
    పగకటతచి యప నితత పచిచ్చె సేసేనతటానో

  వకట మేలవానఁడవపై వనరినచతదమో
చ. 3:   పూడిగపవారతడనఁగా నొదిదకెపై పననఁగితేను

    యడనె శ్రీవతకటేశ య కె నవవ్వెని
    జాడతో నీప నితత సమనఁతు సేయవలశో

  వడుకకాడవపై నవధ మటవతటదో



రేక: 0948-1వసతతవరాళ సత: 19-271
పలల్లవ:    నలినాక ఇతదరిలో నగనఁబాటలయ నేడు

    యలమ నీకే తలసు నేమచెపేప్పు మకను
చ. 1:     ఇచచ్చెగితచి యాప నీ ఇతటకి తానే వచిచ్చె

   ముచచ్చెట మాటలడి మొకక్క మొకెక్కను
   పచిచ్చెగా నాపచెకక్కపపై గోరదసి నీవు

   రచచ్చెల బెటట్టిత వద రమణవలపల
చ. 2:    చెతతల గొలవుసేసి చితత్తిమురా వనన్నవతచి

   పతతములలల్ల నిచిచ్చె పాదా లొతపైను
   వతతలగా చనున్నలపపై వలయ నచచ్చెవానఁసి

  సతతలనఁ బెటట్టితవ సకియవలపల
చ. 3:     కడుసిగద్గీల వడిచి కాగిట నినున్న గలసి

  బడిబడి నీవతట బాయదాయను
   అడరి శ్రీవతకటేశ ఆపమోవ గతటసేసి

  వడి నతగడివసిత వనితవలపల



రేక: 0948-2కనన్నడగళ సత: 19-272
పలల్లవ:     నే మతదానఁకానఁ జెపప్పుతమ నెలతక బుదుద లలల్ల

    కామతచి మనఁదట నిక కతదము నీనేరప
చ. 1:     చితతతోడ నాకె నేనఁడు చెకక్కచేతతో నునన్నది

    పతత మాడి యపైన నీవు పరికితచేవా
    వతత నీసుదుద ల వని వరగతో నునన్నది

  యితతలో వతచినశిర సతత్తితచేవా
చ. 2:     నియమపనఁ జలముతో నిటల్ల చేసుక వునన్నది

 నయగారితనమున నవవ్వెతచేవా
   పగయముతోనఁ బరపపపై బగియుచనఁ దానునన్నది

  రయమున నీవదిదకి రపప్పుతచేవా
చ. 3:   కడలేనియాసలతోనఁ గానఁతాళన నునన్నది

  తడనఁబడక రతులనఁ దనియితచేవా
    యడయక శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గటూడునన్నది

   వుడివోని నీ సతాతల నొడనఁబరచేవా



రేక: 0948-3ఆహిరి సత: 19-273
పలల్లవ:     వతటే దయవుటట్టి యిటట్టి వచేచ్చెస నీడక

   యితటకినఁ దోడితేరమాత్మి యకె పాబ్రాణేశవ్వెరని
చ. 1:     చితత్తిరపటము చటూచి సలవుల నవువ్వె నవవ్వె

  తతత్తిరాన బానుప్పుచటూచి తలవతచని
   పొతుత్తి లడపము చటూచి పలకితచ మేనెలల్ల

   హతత్తి వనన్నవతచరమాత్మి అతగన వభునికి
చ. 2:     చేరి కేళకూళ చటూచి చితతతోడనఁ దలపోస

  పారవపగతపనఁ జూచి భద్రిమసని
    కోరి పవువ్వెటలల్ల చటూచి కపప్పుళతచనఁ బెతజెమట
  సారె నెరినఁగితచరమత్మి సతనాయకనికి

చ. 3:    నిలవుటదదము చటూచి నివవ్వెరగతో నునన్నది
   చెలిక తత్తిలనునఁ జూచి సిగద్గీవడని
     కలసనఁ గానఁగిట దానె గకక్కన నేతతచి నేనఁడు
  చెలనఁగి కానుకీరమాత్మి శ్రీవతకటేశనికి



రేక: 0948-4సాళతగత సత: 19-274
పలల్లవ:  గటట్టి గలవానఁడుగానఁగా గతపతచకనాన్ననఁడుగాక

   వటట్టి క నేమెలల్ల జూచి వోరవ్వెనఁగనఁగలమా
చ. 1:    అతనినేల దటూరేవ అతగడికెకెక్క వలప

   యేతులనఁ బెతడాల్ల డినవా రెతదర లేర
    యతలనఁ జెలల నతప ఇతటకి రపప్పుతచని

  చేతకి లోనాయనతటే చిమత్మిరేనఁచవలనా
చ. 2:     పతతము లేల డేవ పటట్టిరాదు పాయము

  వతతులక నెతదరెపైనా వదదనునాన్నర
  వతతలగా నవువ్వెతానే వతదారగితచనఁబెటట్టి

  బతతనఁగటూచతడి వభునినఁ బతగితచవలనా
చ. 3:    సిగద్గీలే లలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

 కగద్గీలేనిసవతుల గాచకనాన్నర
   యగద్గీలేక ననున్ననేల నితనినఁ బానుపమనఁద

  అగద్గీలపరతుల నీ వలయినఁచవలనా



రేక: 0948-5పళవతజరత సత: 19-275
పలల్లవ:   ఏనఁటమతకములో యపక నాతనికి

    నానఁటకము లివ గొనిన్న నడచనఁ జూడరే
చ. 1:   కొలవునేసేనఁయాటది గటట్టి తోడ నుతడునఁగాక

  కలకల నగనేలే కానఁతాళనను
    చెలనఁగి వభునఁడు లోలో సేనఁత లేమనేసనో

  తలనఁపననఁ బుటట్టి కొని తమకితచనఁదాను
చ. 2:   వతదుచెపప్పువచిచ్చెనాప వనయాల సేసుగాక

  పతదేలడనఁ దనకేలే పలమారను
  కతదువ నాతనివలల్ల కపటాలేమగనెనో

   మతదలితచవలసిటట్టి మాట దసనఁ దాను
చ. 3:   పీనఁటపపై పతడిల్లకూనఁతుర పగయముతోనఁగటూడునఁగాక

  నీటన జతకితచనేలే నేరపతోడ
   సటూట శ్రీవతకటేశనఁడు చటూ చెలమేలత్మితగను

   కూటముల నేరచ్చెకొని గరినేసనఁ దాను



రేక: 0948-6సౌరాషట్టి సత సత: 19-276
పలల్లవ:     ఔనయాత మతచివానఁడ వతదుకెలల్ల నేనా గరి

   నాననఁబెటట్టి సలవుల నవువ్వెల నవవ్వెవు
చ. 1:  చెలియచేసినసేనఁత చెపేప్పువానివలనే

  కలపకోలగ ననున్ననఁ గానఁగిలితచేవు
  పొలసి గోరనటూనఁదుట చటూపేవానివలనే

   కెలయుచ నాబుజము గీరేవు నీవు
చ. 2:  యచచ్చెగతదుమాటల యతచేవానివలనే

  వచిచ్చెదేరేవటట్టి నాపపైనఁ బచారితచేవు
  దిచచ్చెరిసాకిర లిటట్టి తలిపేవానివలనే

   ముచచ్చెటనఁ జేతుల నామోముపపైనఁ జానఁచేవు
చ. 3:  పననఁగలటల తలపతచేవానివలనే

   గొనకొని నా పదదకొపప్పు వటేట్టివు
    యనసి శ్రీ వతకటేశ యితతనఁ గటూడినటాల్ల నే

 అనువపైన అలమేలత్మితగనెపైననునన్ననఁ గటూడేవు



రేక: 0949-1నటట్టినారాయణ సత: 19-277
పలల్లవ:     ఇనాన్నళల్ల నేడ నుతడెనో యవవ్వెర నెఱనఁగర

   కనున్నల యదుట నేనఁడు గానబడెనఁగాని
చ. 1:      యేమ గావలనో కాని యప నీక నెదురెపై

  మోముకళలదేరనఁగ మొకెక్క నిపడు
   చేముటట్టి యతనినఁ జేరి కానఁగిలితచితవ

  మమచటట్టిరికము మేమదివో కతటమ
చ. 2:      యేవరోకాని తాను నీ యితటకే వచిచ్చె బతత్తితో

  సేవలలల్ల నఁ జేసితేను చెలనఁగితవ
   భావమెరినఁగి గతదము పపైనఁబటూసి నవవ్వెతవ

  దోమటనఁమయిదదరిపొతదుల నేనఁడు గతటమ
చ. 3:    తనుపే రేనఁటదోకాని తగిలి శ్రీవతకటేశ

   చెనకచ నీపపైనఁ దాను సేసవటట్టిను
    యనసిత వట ననున్న యే నలమేలమతగను

    నినుపలమ ఇతపల నేనఁడు నేము గతటమ



రేక: 0949-2ఆహిరి సత: 19-278
పలల్లవ:     ఏమని వనన్నవతచేము ఇతత నీపపైనఁ గలపేగమ

  కోమలపనఁగలికి చెకక్కననఁ జేయిచేరెచ్చెను
చ. 1:      యేకతాన నుతడి సత ఇటట్టి నినున్ననఁ దలనఁపపైతే

    చేకొని నిటటూట్టిరప్పు నితచి చెలలనఁ జూచె
    పపైకొని వారతదర కోపాన నినున్న దటూరితేను
   దాకొని యేమ ననక తలవతచకొనెను

చ. 2:     మతచముపపైనుతడి కాతత మనసు నీపపైనఁ బారితే
   పొతచి మాటాడేచిలకనఁ బొకక్కచనఁ దిటట్టి
    ముతచి యతదుక నది నీమునఁజేత వాలితేను
   దితచని చలమున నీదికక్క చటూచెను

చ. 3:     వురమె కెక్కలమేలత్మితగ వోగి చనున్నల నానఁటతే
 వరటజకక్కవలపపై నొలవసను

    మొరసి శ్రీ వతకటేశ ముకక్కలన వతటతచితే
   తరసేసి నినునఁగటూడి తపప్పులనునఁ దేలను



రేక: 0949-3శ్రీరాగత సత: 19-279
పలల్లవ:   వనన్నవతచరే యమాట వభునికిని

   తనున్ననఁ దానె యఱనఁగను తలనఁచకొమత్మినవ
చ. 1:     మనసు లేకములపై తే మాటల సమత్మితులౌను

   ననుప గలిగితేను నవువ్వె గలగ
   తనువుల సనఁకితేనే తమకముల రేనఁగను

   చనవు సతమెపైతేనే సరసము చెలల్ల ను
చ. 2:    పాడితో నడచితేనే సత లీడేరను

  జోడుగటూడి వుతడితేనే సొతపపైవుతడును
   వడుక లొనగటూడితే వడుదోడు లితవౌను

   వాడికల దొరికితే వలప లమరను
చ. 3:    యేకతములపై తేనే ఇకక్కవల గరనఁగను

    కెపై కొని కానఁగిలితచితే కళ లబుబ్బును
    యకడ నలమేలత్మితగ నేల శ్రీ వతకటేశనఁడు

   చేకొని ననున్ననఁ గటూడెను చితత్తిగితచమనవ



రేక: 0949-4భపైరవ సత: 19-280
పలల్లవ:    కానీవయాత అతదరికీనఁ గలిగిన సతసారమే

    వనులర ననిన్నయును వనేము నే మనఁకను
చ. 1:    చెపప్పుదుర పతులతో చెలల తమనేరప్పుల

  వపప్పు యతతడియపైనా నటూనఁకొతటేను
    నెపప్పున నాకెమాటల నీక బానఁతపై నేనఁడునన్నవ

   వుపప్పుతతచ మాకేల వడనఁబడే మపడు
చ. 2:    చటూపదుర తమయమెత్మి సుదతు లతతవడెపైనా

  ఆపనలక నాయకనఁ డాసవడితే
    పపైపపైయి నాపక నీవు భద్రిమసి వునాన్ననఁడవు

   కోపగితచ మాకేల కూడి సతతసితచేము
చ. 3:     నవువ్వెదు రెతత వడెపైనా ననుపతో వనితల

  రవవ్వెగా వలచినటట్టి రమణునితొ
   యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యేనలమేలమతగను

    చివవ్వెన మమేత్మిలతవ చేరె మాక రతుల



రేక: 0949-5పాడి సత: 19-281
పలల్లవ:   మచిచ్చెకతో నేలవయత మదనసామాబ్రాజతలక్ష్మి

  పచిచ్చెసితగారాలచేత బతడారాల నితడెను
చ. 1:   కొమరెతురమునను గొపప్పుమేఘ ముదయితచి

  చెమటవాన గరిసనఁ జెకక్కలవతట
   అమరనఁ బులకలపపైర లతతటానునఁ జెలవతది

  పగమదాలవలపలపతట లివ పతడెను
చ. 2:    మతచలచటూపల తీగెమెఱనఁగ లిటట్టి మెరిచి

  అతచెనఁ గోరికలజళల్లవ పటట్టిను
  సతచితపకచముల జవవ్వెనరాసుల మతచె

    పొతచి నవువ్వెల మాని పోదిగొనె నిదిగో
చ. 3:  అలమేలమతగమోవయమస్కృతము కారకమత్మి

  నలవతక మోహపసనల ముతచెను
    యలిమ శ్రీవతకటేశ ఇతత నెటట్టి కూడితవ

  కొలనఁదిమరి రతులకొటారల్ల గటూడెను



రేక: 0949-6లలిత సత: 19-282
పలల్లవ:    నేనే బుదిదచెపప్పుకొనే నేరపననఁ బతకిని

   దానికేమ యితతలోనె తానే ననున్ననేలను
చ. 1:    మగవానఁడు మేరిమరి మగవలనఁ జెనకితే

  తగవులనఁ బెటట్టినేల తడవకవ
  మొగమోటయినచోట మోనాన నుతడుటమేల

  పగటన మగలను బలిమసేయకవ
చ. 2:    పాయపవానఁడు మకిక్కలి పరచెపై తరిగితేను

  బాయిట వయనఁగనేల పదరకవ
  తోయరానిచటట్టిముతో చాయనేసుకొతటే మేల

  రాయడితచి సారెసారె రచచ్చెలనఁబెటట్టి కవ
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు సిగద్గీల వడిచితేను

  కావరితచి నవవ్వెనేల కదుమకవ
   వావులనసిన చోట వదలకతడట మేల

   నీ వలమేలత్మితగ కూడి నెలవపైపాయకవ



రేక: 0950-1లలిత సత: 19-283
పలల్లవ:    అతదులోనే కానరాదా అతవ యతనిసుదిద

   కతదువ లనిన్నయు నీవ కనునఁగొననఁగదవ
చ. 1:      సలవనేల నవవ్వెనే చేరి నే మోము చటూచితే

  లలినఁ దనవతకను కలల్లలేనివానఁడు
   ములవాడినఁగోర నేను మోపతేనే లలికీనే

  వలపల లోనాను వరపలేనివానఁడు
చ. 2:    సిగద్గీలేల పతచనే చెయితవటట్టి తీసితేను

 యగద్గీలనఁదపప్పులలేక యేచినవానఁడు
   దిగద్గీననఁ గానఁగిలితచితే దికక్కలేక చటూచనే

  బగద్గీన నెవవ్వెతకెపైనా బాసియతనివానఁడు
చ. 3:      శిరనేల వతచనే చెతత మోవ నే నతటతే

వరసమెరనఁగనిశ్రీవతకటేశనఁడు
   అరిది నలమేలత్మితగనెపై కూడితే మెచచ్చెనేలే
  గొరబెపై యవవ్వెరికిని గటట్టియతనివానఁడు



రేక: 0950-2మతగళకౌశిక సత: 19-284
పలల్లవ:      చటూడనఁ బనన్నవు నేనఁతల చటూప చెపప్పునఁగనఁ గొతత్తిల

   జాడల నినిన్నటా నేనఁడు జాణవపైతవ
చ. 1:   ఆయములసనఁక మాటలడ నేరచ్చెకొతటవ

  కాయజదమవపై నీవు గలగితవ
   చాయలను సనిన్నలను సాదితచ దొరకొతటవ

   పాయవువభుని నితత భద్రిమలనఁ బెటట్టితవ
చ. 2:   నీటసలవనవువ్వెల నీవలననఁ గతటమే

  పాటలనఁ జొకిక్కతచ నీపాలయనే
    జూటనఁ దనాలక నీవ సటూటయపై నిలిచితవ
   తాటతచి ఆతని నిటట్టి దకక్కనఁగొతటవ

చ. 3:     అలమేలమతగవు నీ వట భటూకాతతను నేను
  యలమ శ్రీవతకటేశ నెనసితవ

    పొలసి నాకత నీతో పొతదు లీడెరితచితవ
  తలిప నీవ పటట్టిపదేవులవపైతవ



రేక: 0950-3రామకిగయ సత: 19-285
పలల్లవ:   ఊరకేల దానఁచేవు వుదుటనీచేనఁతల

  యేరీత నీవుతడినాను యవవ్వెరేమనేర
చ. 1:    వతతచెల లతడనఁగాను వలనఁదితోనఁ జెవలోన

   మతతనాన నీ వపప్పుడు మాటలడవా
   ఇతతలో నేనఁటకి బొతకనేమాయ నేమసేసినా

  చెతతలమగవానఁడవు చెలల్లదా నీకిపడు
చ. 2:   కాకసేసిరతటాను కడవా రెఱనఁగకతడా

  ఆకెయిచిచ్చెన వుతగర మతదుకొనవా
     నీ కేల సిగద్గీవడ నేనఁడు గొతత్తిల యివ

    యకడ నీయిచచ్చెరాజ వల లోనఁగే వపడు
చ. 3:    వలచి శ్రీవతకటేశ వనితల మతదిలితచి

  అలమేలమతగ నురమతదు నుతచవా
    కలసిత వట ననున్ననఁ గపటము లినఁకనేల

   బలిమకానఁడ వౌదువు పదరక మపడు



రేక: 0950-4రామకిగయ సత: 19-286
పలల్లవ:   మతచివానఁడవువలనే మతతకముల సేసేవు

   అతచెలనే పపైకొనే మవునయాత నీవు
చ. 1:    చర లసాత్సయనతటాను చెరనఁగవటట్టి తీసేవు

   హరముల చటూచేనతటా నతటేవు చనున్నల
    తీరాయనఁ గమత్మిలనుచ గోర గీరేవు చెకక్కల

  ఆరీత నితతసేతురా ఆతగనలను
చ. 2:    వుతగరాల మతచివతటా నటూరకే వలవటేట్టివు

  సితగారమాయనఁ గొపప్పుతటా జేయిచానఁచేవు
   సతగతాయనఁ గచచ్చెలతటా సరగ నొడివటేట్టివు

   చెతగటనఁ గాక సేతురా చెలవలను
చ. 3:     మోవపతడు తీపలతటా ముతచి చవుల రేనఁచేవు

   శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్ననఁ జేరి కూడేవు
   ఆవల నలమేలత్మితగనని ననున్ననఁ బొగడేవు

  భావతచి సచిచ్చెనేతురా పడనఁతులను



రేక: 0950-5పాడి సత: 19-287
పలల్లవ:  వలచినదానికేలే వాసులతచను

  సలవుల నవువ్వెతాను చేకొననఁగవలదా
చ. 1:    పలవనఁగా నీవల బగిసేవ పతతోను

  చలము లతదానఁకాను సాదితచేవ 
    బలిమ నాతనఁడు నినున్న పపైకొని చెనకనఁగాను

  కలవకనున్నలనఁ జూచి కానఁగిలితచవలదా
చ. 2:    వడిపటట్టి తయతనఁగాను వరట లితకానేలే

 బడివాయకతడనఁగాను పతతమేనఁటకే
   ఆడియాలముగ మోవ యాతనఁడు నీకియతనఁగాను

    తడివ మోవ యొసనఁగి దపప్పు దేరచ్చెవలదా
చ. 3:    ముతదుముతద మాటాడనఁగా మోసము నీకిపడేలే

   కతదువ నినున్ననఁ గటూడనఁగ కానఁతాళమేలే
   చెతది యలమేలత్మితగవు శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు

  పొతదపైత రిటాల్ల నే భోగితచవలదా



రేక: 0950-6నాట సత: 19-288
పలల్లవ:   నీచేతనౌనె నేరప్పులివ యలల్ల ను

  కాచకతడి మనసలల్లనఁ గరనఁగితచనఁగలవ
చ. 1:   కడువలచితనతటా కాతతుని కిచచ్చెకమాడి

  తొడినఁబడనఁ గానఁగిలితచి దొమత్మిసేసేవు
  అడరి చొకక్కలనఁబెటట్టి అతతసేసినదానవు
   బడినఁ దిపప్పు యాతని భద్రిమయితచనఁగలవ

చ. 2:    పాసియుతడ నోపనతటా పకక్కననుబబ్బుతచి పత-
  కాసచటూప ఇతటనఁబెటట్టి కలయితచేవు
  బేసబెలిల్లవపై ఇటాల్ల నఁ బెడరేనఁచినదానవు

  బాససేయితచ కేపొదటూదనఁ బనిగొననఁగలవ
చ. 3:   పటట్టిపదేవులనతటా పపైకొని శ్రీవతకటేశ-

   నటట్టి నిటట్టి నఁ గటూడితవ అలమేలత్మితగా
  గటట్టి న ననిన్నతనఁడేలనఁ గచిచ్చెతపదానవు
  వటట్టి క వురముమనఁద నుతడనఁగనఁగలవ



రేక: 0951-1వరాళ సత: 19-289
పలల్లవ:   ఇపప్పుడే వనన్నవతచిత మెగద్గీలవటేట్టివుగన

  వుపప్పుతతచి మామనఁద నొలవసేవుసుమత్మి
చ. 1:      కొపప్పుల దువవ్వెవు నీవు కొతగేల పటేట్టివు ననున్న

  యిపప్పుడే నీవదిదచెలలలల్ల నవవ్వెనఁగా
   కపప్పు నీపపై నామేనికసుత్తి రిబేతటల్ల రాలీ

  అపప్పుడు మమేత్మిమెపైనా నాడుకొనేవుసుమత్మి
చ. 2:     చెకక్కలేల నొకేక్కవు చెయేతల వసేవు నాపపై

  గకక్కక సవతులలల్ల గొణనఁగనఁగాను
  చికక్కనినాగబబ్బులపపై చెమట నామేననతటే

   చొకక్కచ మామనఁద నీవు సొలసేవుసుమత్మి
చ. 3:    కాయమేల నిమరేవు కానఁగిటనేల నితచేవు

  పాయప పతడిల్లకూనఁతుల పతగితచనఁగా
  యయడ శ్రీవతకటేశ యేనలమేలమతగను

  చాయలకే కూడితవ జకితచేవుసుమత్మి



రేక: 0951-2తోడి సత: 19-290
పలల్లవ:   కతటమే నీవలల్ల నిటట్టికతలలలల్లను

   వతటవతట వచిచ్చె కడువసాల చటూపేవు
చ. 1:   కాటకకనున్నలతోడ కరచ రమణుని

  సటూటదపప్పుకతడా నేమచటూచేవ నీవు
   నేటనే కడమాయనా నీయాసద మెతతలేదు
  మేటవపై యితదరిలోనా మేకలసేసేవు

చ. 2:    కానుకగా మోవమనఁద కపప్పుచనఁ దముత్మిలముత్మిన
  నాననఁబెటట్టి యిపప్పుడేమ నవువ్వెనవవ్వెవ
   కానరాదా నీవలప కలయవసేవు పొతదు

   పూని నీపదదరిక మపప్పుడే నెరసేవు
చ. 3:   కతకణలచేతులను కానఁగిటను బగియితచి

  మతకవపై యవళనేల మాటలడేవ
   కొతకక యలమేలత్మితగ కూడె శ్రీవతకటేశనఁడు

  జతకెనరతుల నెతత జాగలనఁబెటేట్టివ



రేక: 0951-3పళవతజరత సత: 19-291
పలల్లవ:   ఏమే యితతటదాన వఱనఁగవటే

   నామాట సరివచేచ్చెనా నేనఁడు నీక
చ. 1:   యగసకెక్కపమాటల యనెపైన్నైనా నాడనఁగవచచ్చె

  అగపడి పగయమాడే దరదుగాని
  మగవానితోడనేల మారకొననఁగనఁ జెలికి

  మొగమోట పగయముతో మొకక్కవలనఁగాక
చ. 2:  బచెచ్చెనపతతములను బయలీనఁదితచనఁగవచచ్చె

   నిచచ్చెనఁ బొతదు జరపేది నేరపగాని
   యిచచ్చెకపనఁ బతతోడ నెమెత్మిలేల మగవక

  యచచ్చెనఁగతదులేక కానఁగి లియతవలనఁగాక
చ. 3:   నలిరేనఁగి కేరడపనవువ్వెల నవవ్వెనఁగవచచ్చె

  యలిమ సరసమాడే దకక్కడుగాని
  అలమేలమతగవు నినన్నతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

  డలమె నిటట్టి ముదమతదవలనఁగాక



రేక: 0951-4దేవగాతధరి సత: 19-292
పలల్లవ:    జోడుగటూడిత రిదదర సొతపగజాణలే మర

   తోడ నీళల్ల డరయత దొరకె మకిపడు
చ. 1:  చెలియగబబ్బులమనఁదిచెమట పనీన్నరకావు

 కలకలమనునవువ్వె కపప్పురకాప
  మలసేట వనయపమాటల వదమతతాబ్రాల

   వలస మజజనవళ వతతలయ మక
చ. 2:   కాతతమేనితావ యటకటనఁ చతదనపకాప

   పొతతనఁ గడకతటే చటూప పనుగకాప
  సతతసప సరసాల జరిపేటపూడిగాల
   యితతటా మజజనవళ యితవాయ మక

చ. 3:   ఇయతలమేలత్మితగ కాతతులతేత్తి తరపతడికాప
 గయాతళమదరాగము కసటూత్తిరికాప

   ఇయతడ శ్రీవతకటేశ యనసిత రిదదరను
   వోయతనే మజజనవళ వరపాయ మక



రేక: 0951-5బౌళ సత: 19-293
పలల్లవ:    ఏల యడతానఁకితచే వడకాడక నితతుల

 మేలములడుచనే నమత్మితచవలనఁగాక
చ. 1:   చాయపాటమాటలక సమత్మితతచనా చెలి

  ఆయడక నీవుతగర మతపననఁగాక
  చేయరానిసేనఁతలలల్ల నఁ జేసితవ తొలతనె

  చేయిపటట్టి పగయమెలల్ల నఁ జెపప్పువలనఁగాక
చ. 2:     అడియాస కానికల కాప యడక వచచ్చెనా

   యడయక నీవు వచిచ్చె యేలిననఁగాక
    తొడినఁబడ నీపపై మోచె తోడనే ఆపవలప

  గొడవదరనఁగ వనఁడుకొనవలనఁ గాక
చ. 3:    చటట్టి రాయబారాలక చొకీక్కనా అలమేలత్మితగ

  గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడిననఁగాక
   చటట్టిమవపై వచిచ్చెతవ సొరిది నీకెయితటకి

  నెటట్టిన నిటాల్ల నే మనిన్నతచవలనఁగాక



రేక: 0951-5ఆహిరి సత: 19-294
పలల్లవ:      ననునఁ జూచి యిపప్పు డెతతనవువ్వె నవవ్వెవు నీనఁ

  వనితనెపై వునన్నదాన వలదనేనా
చ. 1:    చెలిమకానఁడ నీవల సిగద్గీపడేవు యేమో

  వలనఁది వనన్నవతచని వనరాదా
     యలమ నామోము చటూచి యేల లోనఁగేవు మకనఁ-

  గలసాజమే యిది కాదనేనా
చ. 2:    కోడెకానఁడనీవల గటట్టి సేసేవు ఆప

  తోడనే కానుకిచచ్చె నతదుకొనరాదా
    వడుక నేనఁ జూచేనఁగాక వఱవనేల మ-

  వాడికమోహము లివ వారితచేనా
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁడ యతతచెలరేనఁగేవు నీ-

   దేవుల సనన్నల సేసనఁ దలియరాదా
   గోవతదరాజవు నీవ గఱతుగతట యిదే

   యవల ననేన్నలితవ యకె యేలనేనా



రేక: 0952-1సమరాగత సత: 19-295
పలల్లవ:   ఏల తమకముసేసే వతతలోను

  లలితచినానునఁ జెపప్పువు లనఁతదానివలను
చ. 1:    నికిక్క చటూచినదానవు నీవో మరొకతో

  యికక్కవతోనఁ జెపప్పురాదా యరినఁగేనఁగాని
    వుకక్కన నీవపప్పుడేతే వనఁకొతటవ నేనఁ జెపప్పుతే
  వకక్కసాన నుతదానవు వతతదానివలను

చ. 2:    కూరిమనఁ బాడినది నీకతత్తికో వరొకతో
  మేరతోడనఁ దలపరాదా మెచేచ్చెనఁగాని

    చేరి నేనఁ బొగడితేను చెలరేనఁగిత వపప్పుడు
  బీరాన గటట్టి సేసేవు పరదానివలను

చ. 3:    చెతది కానఁగిలితచేవ నీచేతులో చెలల్లలివో
 మతదలితచరాదా సమత్మితతచేనఁగాని

    అతది శ్రీవతకటేశనఁడ నని కూడిత వపప్పుడు
  యతదుకెపైనా నొనగటూడే వతటదానివలను



రేక: 0952-2దేశి సత: 19-296
పలల్లవ:   నాకనఁ దలసు నితనినాటకముల

   కెపై కొనినా ఇతతలోనే కతకారిగాక
చ. 1:     యఱనఁగక చేనఁత చేసి యదిటకి రానఁడనేవు

   వఱవు వాని కేడదే వసాలగాక
   వఱవు నీమాటలకే వడనఁబడి తనమత
  కఱకరినఁ గరనఁగీనా గామడిగాక

చ. 2:     అగడుగానఁ దిరిగాడి యతదుక లోనఁగీ ననేవు
   తగ వాతనఁ డెఱనఁగనా తకక్కలగాక

   తగిలి తనబాసల తలనఁపతచితే నేనఁడు
 మొగమోడినా కడుమొకక్కలీనఁడుగాక

చ. 3:      వలప లతతటానఁ జూప వచిచ్చె ననేన్నలీ ననేవు
  సులభునఁడా ఇవగొనిన్న సుదుద లగాక

     బలిమ లోనికి వచిచ్చె పపై కొని శ్రీవతకటేశనఁ-
    డలమె ననున్ననఁ గానఁగిట నాగడనఁడు గాక



రేక: 0952-3లలిత సత: 19-297
పలల్లవ:    చెపప్పుడుమాటల గావు చెలవునఁడ నీసేనఁతల

  చొపప్పుదపప్పుకతడా నేనే చటూచితనయాత
చ. 1:      యలిమ నా కెయు నీవు నెదురబడి నుతడి

  సలవుల నవవ్వెతవ సిగద్గీలతోను
   తలపమాటన నుతడి తారకాణగా నేనఁడు

   సొలవక నేనే ఇటట్టి చటూచితనయాత
చ. 2:   వోడక మరిదదరను వకక్కమతచముపపైనుతడి

  వడేల సేసుకొతటరి వడుకతోను
   నీడలోనే పొతచివుతడి నెటట్టిన మసరితల
   జోడనగా నేనే చకక్కనఁ జూచితనయాత

చ. 3:      శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ జెతది నీ వాకెయు నిటట్టి
  మోవతేనే లనితరి ముచచ్చెటతోను
     యవలికినఁ దసి నినున్న నీదే నేనటూనఁ గటూడిత

   సవలగా నేనే మముత్మినఁ జూచితనయాత



రేక: 0952-4దేశక సత: 19-298
పలల్లవ:    అడుగరే చెలలల ఆతనినే యమాట

  వుడవోనితమకాన నుతడనఁబోల తాను
చ. 1:    వడుకగలపప్పుడే వస నవువ్వె వచచ్చెనఁగాక

   వాడి వునన్నపప్పుడు తలవతపలే కావా
   యేడనో సతులచేత యేనఁపలనఁబడి రానఁబోల

    యడ నేనఁ జెనకనఁగాను యిటల నుతడునా
చ. 2:    ఆసలనఁ గటూడినపప్పుడే ఆయాల గరనఁగనఁగాక

 పాసివునన్నపప్పుడు తడనఁబాటలేకావా
  బేసబెలిల్లవలపల పరివకెపై రానఁబోల

    నేస నేనఁ బెటట్టినఁగాను సిగద్గీపడి వుతడునా
చ. 3:   సరసమాడినపప్పుడే చవులలల్ల నఁ బుటట్టినఁగాక

  గొరబెపై నయపప్పుడు కొరతలేకావా
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   వరస నితదాకా నిటవల జొకక్కకతడునా



రేక: 0952-5పాడి సత: 19-299
పలల్లవ:   కతటమయాత నీసుదుద ల కతలగాను

  ఇతటట్టిపొరగవారిపపై నితపల చలేల్లవు
చ. 1:     మలసి కొతగవటేట్టివు మగవ దతడ నుతడనఁగా

  మొలకచనున్నల నినున్న మోచెనతటాను
   యలమనఁ బెతడాల్ల డినెప నేమసేతువో యినఁక

   చెలిమక తత్తిలమనఁద చేతుల చానఁచేవు
చ. 2:    బడినే కానుకిచిచ్చెతే పచచ్చెడము గపేప్పువు

  పడనఁతకొనగోర నీపపై సనఁకెనతటా
   అడరి వుతకవవటట్టినాప నెతత చికిక్కతతువో

  నడుమచటాట్టి లమనఁద ననుప చటూపేవు
చ. 3:    కలసితవ సతని గకక్కన శ్రీవతకటేశ

 అలివణచటూపల నినన్నతటనతటాను
   యలమ మేనవారెపైతే యతత దకక్కనఁగొతదువో

  కనగొన పేరటాతడల్లనఁ గానఁగిలితచేవు



రేక: 0952-6శదదవసతతత సత: 19-300
పలల్లవ:    కతదము నీసతతల గటట్టిగా నినఁక

    సతదడినఁ బెతడాల్ల డేవళ చాయ కెటట్టి వచేచ్చెవో
చ. 1:   కతచెవసేయటట్టియాప కొపప్పు దానఁకితచెనతటాను

 అతచలనఁబతతములలల్ల నాడుకొనేవు
 మతచినరతవళను మేనెలల్ల నఁదానఁకేయపడు

  వతచనలేక యటవల నోరేచ్చెవో
చ. 2:    జూదమాడి వోడినాప సొలసి తటట్టినతటాను

   తీదపల చలము సాదితచనఁ జూచేవు
   పాదుకొని యేకతాననఁ బచిచ్చెమాట లడేవళ

  సాదవపై నీవటాల్ల ను సమత్మితతచేవో
చ. 3:    సేనల వటట్టినయాప సిగద్గీలవడె నతటాను

   వాసితోనఁ జనున్నలమనఁద వానఁత వానఁసేవు
    యసరినే శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   తాసువల నిదదరిని దయితో మనిన్నతచేవో



రేక: 0953-1మేఘరతజి సత: 19-301
పలల్లవ:   ఇదివో నీతోడిపొతదు ఇతతేశేయా

   యదుట నునన్నది చెలి యఱనఁగకోవయాత
చ. 1:    కొమత్మిచితత్తిములోనిచితత కొపప్పు నెరలపై నితడె

 ముమత్మిడితరితీపలల్ల మోవపతడాయ
  నెమత్మిది నడియాసల నివవ్వెరగచటూపలయ

   పమత్మి పరాకలేల తపప్పుక చటూడవయాత
చ. 2:   జలజాక కోరికల చనునఁగవరాసులయ

 వలపల రోమరాజివరసలయ
  వలలేనితమకము వనఁకమెపై పఱనఁదాయ

   తలపోనఁత లీడెరిచ్చె దయ సేయవయాత
చ. 3:  కోమలిరతభావాల కొనగోరివాతడాల్ల య

  భటూమనఁగల ఇతపలలల్ల నఁ బులకలయ
     యమేర శ్రీ వతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

 దోమటసతతోసాల తుదిపదములయాత



రేక: 0953-2కరతజి సత: 19-302
పలల్లవ:    ఇటవతటపనులపైతే నితదర నినేన్న మతదుర

   కటకటా ఇనఁకనెపైనానఁ గరణతచ మపడు
చ. 1:     మొలల్లమగా నాకె నీక మోహితచ టఱనఁగవా

   చెలల్లనఁబో నీవల జోలిసేసేవో కాక
   తొలల్ల నీరాకక నెదురచటూచే దఱనఁగవా

   వలల్లను నవువ్వెకొతటా నునాన్ననఁడవు గాక
చ. 2:    వదదనుతడి నీకాప సేవసేసే దఱనఁగవా

   అదిదరా నీవల పరాకెపైతవో కాక
     ముదుద ముదుద వల నీక మొకేక్క దఱనఁగవా
    సుదుద ల నీగణ లేమ చటూపేవో కాక

చ. 3:    తాలిమతో నినున్ననాప దకక్కనఁగొనన్న దఱనఁగవా
   మేల మేల ఇతతయేల మరేవో కాక

    యలీల శ్రీవతకటేశ ఇతత నిటట్టి కూడితవ
   వళ నీవఱనఁగవా నీవడుకల గాక



రేక: 0953-3బౌళ సత: 19-303
పలల్లవ:    ఏమ సేసినానఁ జెలల్ల ను యిదివళ

   చేముటట్టి యాతనికే సేవలలల్ల నఁ జేయవ
చ. 1:    నాటకొనె చటూపల నడుమనఁ గొలవులోన

  గానఁటప రమణునికి కానికియతవ
   వానఁటమాయ చెమటల వలప లినుమడాయ

   మాటలడి యతని మరత్మిము లతటతచవ
చ. 2:    తలకొనె నగవుల దతడనుతడి చెవలోన

  వలయ రమణునికే వనన్నవతచవ
   చలివాస మనసుక చనవుల తుదముటట్టి

   తలిప యతనికి నీ తేనెమోవసగవ
చ. 3:     నెటట్టి కొనె వడుకల నేనఁడు శ్రీ వతకటేశక

  గటట్టినఁగా బెతడాల్ల డితవ కానఁగిలియతవ
   దటట్టిమాయ తమకము తగలయ నిదదరికి

   చటట్టిమవపై యతనికి సొముత్మిలలల్ల నితచవ



రేక: 0953-4రీతగళ సత: 19-304
పలల్లవ:    చెపప్పుమనేవు తగవు చెపప్పుకతడరాదు నాక

    వపప్పుగ వనవలనఁ గాదా వువద లిదుద రను
చ. 1:     పాయపదానవు గాన పతని సొలసి నీవు

   ఆయముల సనఁక మాటలడనఁ జెలల్ల నే
   చాయలను సనన్నలను సవతులనఁజూప చటూప
   రాయిడితచి పలకనఁగరాదే నీ కిపడు

చ. 2:   చేసుకొనన్న యపప్పుడే చెలవునికానఁగిటకి
   ఆసపడి బలిమ సేయనఁగనఁ దగనే
 వాసితోడ నీతోడివనితలమనఁదట
   రాసికెకిక్క చేయిచానఁచరాదు గాని నేనఁడు

చ. 3:   చెలిమగలనఁడు నీక శ్రీవతకటేశవ్వెర
   కలయుట సహజమే కానఁగిట నీక
 పలమార నీతోడిభామనులముతగిటను

   చలవటట్టి మురియుచ సతదడితచ నేనఁటకే



రేక: 0953-5రామకిగయ సత: 19-305
పలల్లవ:   నవవ్వెవారి నెఱనఁగదు నడుమనఁదాను

   నివవ్వెటల నీ వనిన్ననేరిప్పుతవో చేనఁతల
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేస నీక వనన్నపాల

 నలనాక నీకెతతచనవోకాని
    చలివాసి నీ యదుట సనన్నలలల్ల నఁ జేసని
   యలమ నీవతతసలి గిచిచ్చెతవో యిపడు

చ. 2:    కొసరి కొసరి నీకనఁగొలవుల సేసని
   సుసరాన నీకె యతత చటట్టిమోకాని

   యసగి నీకపప్పుటని యిచచ్చెకములే సేసని
   వసమెపై యతతవలచి వచిచ్చెతవో యిపడు

చ. 3:     చిమత్మిరేనఁగి చిమత్మిరేనఁగి నేసవట ట్టి నినున్ననఁ గటూడి
   యమెత్మిలనఁ దానెతత నీక నితపదోకాని

     నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నీవు నను నేలితవ
    చిముత్మిల నాప కెటాల్ల నఁ జెపప్పుతవో యిపడు



రేక: 0953-6సాళతగనాట సత: 19-306
పలల్లవ:     కానీలే అతదుకేమాయ ఘనునఁడవు నీ వనిన్నటా

   దానికేమ యిది నీపదదఱికమే కాదా
చ. 1:    పతతమాడరాదుగాక పలమార నీ చేనఁతల

  కొతతగొతతపైనా నీతోడనఁ గొనాడరాదా
  అతతటవానఁడవుగావా అడనఁతురా నీగణల

   చెతతల నామోము చటూచి సిగద్గీలవడుదురా
చ. 2:    జతకితచనఁగరాదు గాక చకక్కనినీమోము చటూచి

 కతకణలచేయతత్తి మొకక్కనఁగరాదా
   అతకె లితతనేరవా సేయనఁగవదాద వనయాల

   కొతకదేరి నాయదుట కొలల్ల న నవువ్వెదురా
చ. 3:   అలగనఁగరాదుగాక అటట్టి నీకానఁగిటను

   సొలవక మోవ యాని చొకిక్కతచరాదా
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
    నెలకొనన్న నీ పొతదుల నివవ్వెర గతదుదురా



రేక: 0954-1ఆరిబ సత: 19-307
పలల్లవ:    తలిప చెపప్పునఁగవల తలల్లమగా ముతదుముతదే

   వలపతచి ననున్న నితత వలలనఁబెటేట్టివు
చ. 1:   మొలకలచనున్నల మొనల దానఁకీనఁజమత్మి

  చెలరేనఁగి పయతదపపైనఁ జేయివసేవు
 కలవకనులచటూపల కడువాతడుల్ల సుమ

  నెలవపై నాయదుటనే నిలిచివునాన్ననఁడవు
చ. 2:    మతచి గాలపమాటల మతనఁదగిలితచనఁ జమత్మి

   అతచేలనే ననున్న సుదుద లడిగేవు
   కొతచక నాకొనవలిగోర జీరవారీనఁ జమత్మి
  ముతచి నీపాదాలక మొకిక్కతచకొనేవు

చ. 3:    చనఁకటకొపప్పు నెరల చేరి నినున్ననఁగపీప్పునఁజమత్మి
 తానఁకితచినచేతుల ముతదులవటేట్టివు

    యేనఁకటతో శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   తటూనఁకవసుమత్మి పఱనఁదు తొడ లకక్కమనేవు



రేక: 0954-2పూరిబ సత: 19-308
పలల్లవ:     కానీవయత ఇనఁకనేల కడు నినున్న సొలయనఁగ

  మోనముతో నుతడనఁగాను మొకక్కనఁజెలల్ల నా
చ. 1:    తలనఁప నిలపలేక తమతో మాటాడేనఁగాక

  పలిచితే రానపడే పగయమునన్నదా
   కొలమునాలనఁ గనక కోరి సేవసేసేనఁగాక

   అలప చటూపతనపప్పుడే ఆయా లతటనఁదగవా
చ. 2:     చటట్టిపవరస లతచి చటూచి నీతో నవవ్వెనఁగాక

   అటట్టి నిటట్టి జనిగేవు ఆసగలదా
  పటట్టినవగతముతోడ పపైకొని చెనకేనఁగాక

  నటట్టి కొటట్టినపడే వనన్నపముల గలవా
చ. 3:     ఇద ననున్ననఁ గటూడనఁగాను ఇచచ్చెకము సేసేనఁగాక

   వదలితేనఁ గానఁగిలి వహి కెకీక్కనా
    పొదిగి శ్రీ వతకటేశ పొతదుల నమత్మితనఁగాక

    కదిసి నీ వునన్నపప్పుడే కాదననఁగ వచచ్చెనా



రేక: 0954-3హితదోళత సత: 19-309
పలల్లవ:    ఇతకానేల దానఁచేవు ఇతతకవచెచ్చెనఁ బనుల

  సతకలే కానతీరాదా సమత్మితతచేనఁగాని
చ. 1:    చకెక్కరవతటమాటల సత నీతో నాడికాదా

  చొకిక్కతచెను నినున్ననిటట్టి సులభానను
    చకక్కనిమొగము చటూచి సనన్నల సేసే కాదా

  నెకొక్కనుతమకమెలల్ల నీక రేనఁగెను
చ. 2:   గాలలవతటచటూప లొకక్కటనఁ దగిలితచికాదా

  తాలిమ నీమనసలల్ల నఁ దకక్కనఁగొనెను
   మేలిమచనున్నల నీమే నిటట్టి తానఁకితచికాదా

  కీలకొనన్న వలపల కెరలితచెను
చ. 3:   లతలవతటచేతుల లలి గానఁగిలితచికాదా

 రతరహసతములనఁ గరనఁగనఁజేసను
     యితవపై శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  కతకారియాపకాదా కళ లసనఁగితచెను



రేక: 0954-4మాళవగళ సత: 19-310
పలల్లవ:   ఏమని వనన్నవతచేము యతదానఁకాను

  నీమనసే యఱనఁగను నేనఁడెతతసేసేవు
చ. 1:   వలపలల్ల నొకక్కటే వారివారిలోపల

 కొలనఁదిమరినయటట్టిగణల వర
   చెలిమ నటవతటదే చెపప్పు చటూపనఁబో ఇతేను
   వలలేని నేరప్పుల వవల గాని

చ. 2:   మన సతదరివతటదే మరిగివుతడేయపడు
 ననుపలసరసాలే నానాగతుల

   తనువు లొదిదకెపైనవళ తరితీప లతచితేను
  చెనకలో సనన్నలే చితగములగాని

చ. 3:   పొతదుల నెపప్పుటవ భోగితచేయపప్పుడు
  మతదలితచి కరనఁగితచేమరాత్మిల వతత

    చెతదితవ ననున్న నిటట్టి శ్రీ వతకటేశవ్వెర
   వతదుల మోవయవులే వడుకల గాని



రేక: 0954-5నాదరామకిగయ సత: 19-311
పలల్లవ:     ఇతత వని కోపదుమా యిదివో నేమొ

  మతతనానక వచిచ్చెతే మరిగితచకొతటవ
చ. 1:   పొదుద వోనివానఁడవు పొలనఁతులనఁ గతటేను

   చదిదకి వనఁడి కాడేవు జాణతనాల
  వుదదతడనఁడవట మనఁద నొడనఁబరచవచిచ్చెతే

   కొదిదమరి చెలిమేన గొర దానఁకితచితవ
చ. 2:     జూటరివానఁడవు నీవు సదుతు లిచిచ్చె తేనఁజాల

  చటకిమాట కతటేవు చేకానికల
    నీటదొరవు గనక నీతు వతదుచెపప్పు వచిచ్చె

  నానఁటదానికొతగవటట్టి యాఱడినఁ బెటేట్టివు
చ. 3:      నిరత శ్రీ వతకటేశ నెలనఁత లదుట నుతటే

   సరికి బేసి కతటేవు చనుమొనల
    సరసునఁడవని నినున్న సతగడి నే మెచిచ్చెతేను

  సొరిది ననేన్నలితవ చటట్టిమెపైనదానిని



రేక: 0954-6తలనఁగనఁగాతబోది సత: 19-312
పలల్లవ:    కోరిక లీడేరె నినఁకనఁ గటూచతడవయాత

   సారె సారె నతదుకనఁగా జలపటట్టినేనఁటకి
చ. 1:     యితతలోనే వభునఁడు నీ వతటకి వచేచ్చెసితవ

  పతతపమానఁటల కికనఁ బనిలేదు
   వతతుక వచిచ్చెనయాప వదదనే నిలచనన్నది

 సతతోసితచవలనఁగాని సాదితచనేనఁటకి
చ. 2:    దపప్పుదేర చెకక్కనొకిక్క తముత్మిల మడితవ

  తపప్పుల నీపయి నెతచనఁదగవుగాదు
   చెపప్పురానిగటట్టి తోడ చేసనన్న చేస నాప

  వపప్పునాయ నీవలప వుపప్పుతతచనేనఁటకి
చ. 3:     కనున్నలనే నవవ్వె ననున్ననఁ గానఁగిట నితచితవ

   వనన్నపాలసేయ నిది వళ గాదు
     వునన్నత శ్రీ వతకటేశ వరకే మొకీక్క నాకె

  మనన్ననల దయివారె మతకములేనఁటకి



రేక: 0955-1శతకరాభరణత సత: 19-313
పలల్లవ:    నా మొగము చటూచి నగరాదా

   దోమట గలసే నితదుక నగరాదా
చ. 1:   చెనక లకెచేనఁ జేయితచకతడితే

   నను నీ వపప్పుడు నగరాదా
 పననఁగల జతకితపతచకతడితే

  యినుమడిగా నీవట నగరాదా
చ. 2:   పలి చట కొసరితపతచకతడితే

  నలవతకల మరి నగరాదా
  చెలరేనఁగి పగయము చెపప్పుతచకతడితే

  కొలనఁదిమరి గకక్కన నగరాదా
చ. 3:   వటట్టి పతతాననఁ జెయొతగిద్గీతచకతడితే

 నటట్టినడుమనే నగరాదా
   యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ కూడితవ

  చటట్టిమవపై మెచచ్చెగ నగరాదా



రేక: 0955-2కనన్నడగళ సత: 19-314
పలల్లవ:    ఏల తలవతచనే యగద్గీలేల పతచనీ

    తాలిమ నెతచి చటూచితే తానే నేననవ
చ. 1:    వడివటట్టి పననఁగవ వటట్టి వటట్టి కనన్నవానఁడు

   నుడిగి దోసము లేదనుచనఁ బలక్కవ
  అడియాలమెపైనటట్టియాన నాపపైనఁ బెటట్టివ

   వడయనఁడు తాను నాక వోరచకొమత్మినవ
చ. 2:    పలమార మొకక్కవ పతతముతో నునన్నవానఁడు

   వలయ సిగద్గీ లొలల్లనే వడిపతచమనవ
   సలవుల నవవ్వెతపతచి చేరి యాసపటట్టితచవ

  అలగరానిచటట్టిరిక మనిన్నటానఁ దలపవ
చ. 3:    గకక్కననఁ దరవయవ కరణతో నునన్నవానఁడు

  అకక్కడికక్కడివా రేమ ననకనవ
      యికక్కవ శ్రీ వతకటేశనఁ డడ నిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    దకిక్కనానఁడు తా నాక తా నెఱనఁగననవ



రేక: 0955-3బౌళ సత: 19-315
పలల్లవ:   తముత్మినఁదామే యఱినఁగేర తగవులలల్ల

   రమత్మితట వతత్తిముగాని రావ వాకిటకి
చ. 1:    సతకినినఁ బతకిని సాకిరి చెపప్పుదురా

  తతగొని పననఁగనఁగా దతడనుతదురా
   యితవరి చెలలము యవవ్వెరి నేమనవచచ్చె
   రతకెకెక్కనఁ బనులలల్ల రావ వాకిటకి

చ. 2:    పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను పాదము లొతుత్తి దురా
  పవువ్వెల వటాల్ల డనఁగానఁ బొదుగదురా

   నవవ్వెతచేవారము నాలి యటట్టి సేయవచచ్చె
   రవవ్వెలయనఁ జేతలలల్ల రావ వాకిటకి

చ. 3:     బాసల చేసుకోనఁగా పపై పపై గరియవుదురా
   ఆసల మోవులననఁగా నటట్టి చటూతురా

   సేసవటట్టి యేలినానఁడు శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు
   రాసులయ వడుకల రావ వాకిటకి



రేక: 0955-4సాళతగత సత: 19-316
పలల్లవ:   ఆనతయతవయాత నీవా తరవాతమాట

  కానుకల వటట్టి కొని కాచకనాన్నరితతుల
చ. 1:   చటట్టి వతటనీమనసు సాదితచరా దవవ్వెరికి

 గటట్టికొతడలవతటవ కాతతచనున్నల
    గటట్టి తో మరతడనఁగా మ గణము దలియలేక
   చటట్టి క మొగమొగాల చటూచకొనే రితతుల

చ. 2:   కాటకవతటది నీ చకక్కనితరమణచాయ
  కోటచనఁకటల్ల గతప కొమత్మితురము

   నీటతో మరతడడనఁగా మనెపము లరనఁగరాక
   తేటవడ లోలోనఁ జితతతచకొనే రితతుల

చ. 3:  కొతత్తిచిగరవతటది కోరినటట్టినీవలప
 చితత్తిరవాబ్రానఁతవతటవ చెలిరతుల

    ఇతత్తిల శ్రీ వతకటేశ ఇదదరనఁ గటూడితరి
  పొతుత్తి లసతతోసాలనఁ బొదలేర ఇతతుల



రేక: 0955-5నాట సత: 19-317
పలల్లవ:    ఈకెక నపప్పుడుగాని యేకచితత్తిము గాదు

    చేకొని మచిచ్చెక చటూప చెపప్పువయత పగయము
చ. 1:      కళల దొలనఁకనఁగాను గకక్కన నీ మోము చటూచి

  మలసి యతదో కొడిమలగట ట్టిని
   తలకొని నీ వతత తారకాణతచవచిచ్చెనా
    చెలియ నమత్మిదు ఇనఁకనఁ జేయవయత బాస

చ. 2:    పతకతపనఁజెమట మేనిపపై నీక నుతడనఁగాను
  తతకి నేడదోయని సతదేహితచని

   అతకెల నొడనఁబరచి అతవ కెతతచెపప్పునా
   కొతకక మానదు పటట్టి కొనవయత ఆసల

చ. 3:     సతమెపై నిటటూట్టిరప్పుల సారె నీక రేనఁగితేను
   సతులనఁ బొతదితవని జరస నినున్న
    ఇతవుగా శ్రీ వతకటేశ యకెనఁ గటూడితవ
   రతలోనే సదితచి నేరపవయత నిజము



రేక: 0955-6వరాళ సత: 19-318
పలల్లవ:   ఇతతదొడడవానఁడవౌత ఇతతులలల్ల నెరనఁగరా

   పతతము లిపప్పుడే నీవు పచారితచవలనా
చ. 1:     తరణ నీ వడిగాల తఱచగనఁ జేయనఁగాను

  సిరలనఁజెమట మేననఁ జిపప్పులీని
    సురట వసరరాదా సుదుద లేమ చెపేప్పువు

   యిరవపైన దొరతన మపప్పుడే చటూపేవా
చ. 2:     కొమత్మి నిలచతడి నీకనఁ గొలవుల సేయనఁగాను

 చిముత్మిలయలపతోడ సిగద్గీవడని
   పమత్మి కూచతడనఁబెటట్టి క పనీన్నర చలల్లనఁగరాదా

   యమెత్మిలనేతుల నీవు యిపప్పుడే చటూపేవా
చ. 3:     పడనఁత వగినతతాను పాదాల నీ కొతత్తిగాను

  కడనఁగి కళలరేనఁగి కానఁతాళతచని
    అడరి శ్రీ వతకటేశ అతతలోనే కూడితవ

   యడయని నీనేరప లిపప్పుడే చటూపేవా



రేక: 0956-1శ్రీరాగత సత: 19-319
పలల్లవ:    కానవచెచ్చె నాపమనఁది కతదువపైన వలపల

    నాననఁబెటట్టి యివ యేమ నాకనఁ జూపేవయాత
చ. 1:    నీమనసు వచిచ్చెతేను నేరముల నేరపలే

   వమార వనన్నవతచినా వననఁ జవులే
  గామడి సేనఁతలపైనాను కడునఁదరితీపలే

    యే మేమ నవువ్వెలపై నాను ఇచచ్చెకములే
చ. 2:    కూటముల గలిగితే కొసరలలల్ల నితపలే

 జూటరిగతపనలపైనాను చటట్టిరికమే
  నీటతోడిజతకెనల నితడిన సతతోసాలే

  చాటన గరవ్వెములపైనా సమత్మితతపలే
చ. 3:    కెపైవసములపై తేను కానఁగిలే నిధనము

 వవలపతతముల వనయములే
    శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ జితత్తిగితచి యేలితవ

 చేవదేరేచెనకల సితగారాలే



రేక: 0956-2పాడి సత: 19-320
పలల్లవ:     చెపప్పురయత మరిదదర చేకొని బుదుద ల మాక

    యిపప్పుడే చెలల మెలల్ల నినఁక మెచచ్చెవచచ్చెనా
చ. 1:   మతతనాన మరిదదర మాటలడుకొతటరట

   చెతతల మా కవమెపైనానఁ జెపప్పువచచ్చెనా
    కాతతులతో మ మొగాల కళలరేగి వునన్నవ

  అతతరతగ మదేమెపైనా నడుగనఁగవచచ్చెనా
చ. 2:    చెమత్మిరేనఁగి మర మరే సితగారితచకొతటరట

  సొముత్మిల మాకవమెపైనానఁ జాడనఁగవచచ్చెనా
  చిముత్మినఁజెముటల మకనఁజెకక్కల నితడుకనన్నవ

   సమత్మితతచి మా కినఁక సతతోసితచవచచ్చెనా
చ. 3:     వావుల చెపప్పుక మర వరసనఁ గటూడితరట

   కావతచి మ గణల పొగడవచచ్చెనా
     యవళ శ్రీ వతకటేశ ఇటట్టి మముత్మి నేలితరి

  వవల మకీరత్తి లలల్ల వల ఇతచవచచ్చెనా



రేక: 0956-3ఆహిరి సత: 19-321
పలల్లవ:   సతతోసితచకొనుటే చాలదా సారెసారెక

 చితతతచి తలనఁచకొనేసిగద్గీరికానికి
చ. 1:    చటూపననఁదపప్పుక నీవు చటూచినదే చాలదా

  పూనఁప దలిసినయటట్టి పరషనికి
  కానఁపరాల నీవు తారకాణతచవలనా

  యేపన నీగణమెలల్ల నెఱినఁగినవానికి
చ. 2:    నలవున కెలవుల నవవ్వెనదే చాలదా

 చెలరేనఁగి వాసిగలచెలవునికి
  మలసి యేతువులతత్తి మాటలడవలనా

   వలచి నినున్ననఁ బాయక వసమెపైనవానికి
చ. 3:    మునుకొని చెతులతత్తి మొకిక్కనదే చాలదా

 నిను నితతసేసినటట్టినేరపరికి
   పననఁగవలనా పగయాననఁ గానఁగిట నీతో

  యనసిన శ్రీ వతకటేశవ్వెరనికి



రేక: 0956-4గళ సత: 19-322
పలల్లవ:     వదేద మామాట వన వచేచ్చెవో రావో

    యిదదరి మ పొతదులక నితత చెలల్ల నా
చ. 1:     పటట్టినదే వగతమా పడనఁత నీ వతనితో

  వటట్టి వటట్టి కొతటవట వకక్కట గాదు
    వటట్టినేరా లవవ్వెరికి వచచ్చెనఁ బోవు నొకవళ

   యిటట్టి పాయపవారి కతత చెలల్ల నా
చ. 2:      అతత్తి సేసినదే చేనఁతా అతగన నినున్న నతనఁడు

   పొతుత్తి క రమత్మిననఁగాను పో ననేవు
    వతత్తి వనన్నవతచనేల వోడల బతడల్ల వచచ్చె

  యతత్తియినదొరలక నితత చెలల్ల నా
చ. 3:     ఆడినదే మాటా అద శ్రీ వతకటపత

   కూడే నే నననఁగాను గొణనఁగేవు
   యడుజోడెపై యితతలోనే యిదదరటూ నొకటపైతరి

   యేడనెపైనా నీదేకాక యతత చెలల్ల నా



రేక: 0956-5శతకరాభరణత సత: 19-323
పలల్లవ:   ఆడకే వచెచ్చెనఁబోవ అతతేచాల

   యడుజోడునఁ జెపప్పుకవ ఇతతే చాల
చ. 1:    కనున్నలనే చటూచితవ కానఁకల చలిల్లతవ

    అనిన్నటా నేమ ననక మతతే చాల
   సనన్నల నవవ్వెతవ చాయల మొకిక్కతవ

   యనిన్నకల నరివచెచ్చె నితతే చాల
చ. 2:    బొమత్మిల జితకితచితవ పొదటూదనఁ గడపతవ

    అమత్మికవ వావుల నేనఁ డతతే చాల
   చిమత్మితవ మానఁటల సేసితవ నీనఁటల

    యమెత్మి లితకనఁ గొలపవు యితతే చాల
చ. 3:    దగద్గీరికి వచిచ్చెత దవువ్వెల మెచిచ్చెతవ

   అగద్గీలమాయనఁ జెమట అతతే చాల
     బగద్గీన శ్రీ వతకటాదిద్రిపత నేనఁడు కూడె నినున్న

   యగద్గీసిగద్గీ లినఁకనేలే యితతే చాల



రేక: 0956-6నాదరామకిగయ సత: 19-324
పలల్లవ:     ఈర దియతనఁబేను వచచ్చె నేమననఁగా నెటల్లవునో

   వరకతడుటే చాల వదుద సుమత్మి బాసల
చ. 1:    అడడమాడలేకపో అటట్టి నేను నుసుత్సరతట

  వడాడ రితచనఁగలేకే వగి నవవ్వెత
   వడుడ వటట్టి ననున్ననేల వడనిషటూట్టిరినఁ జేసేవు

  వడుడ కనాన్ననఁబోనీవు వోపనఁజమత్మి యితతక
చ. 2:     కోపగితచనఁ జాలకేపో కోరి వదద నిలచతట

 రాపసేయనఁజాలకేపో రమత్మితటని
   యపనికినఁగానే నీవు యేల పచిచ్చెసేసేవు

    దానఁపనా వచిచ్చెవసేవు తపప్పునఁ జమత్మి నీక
చ. 3:     వరితచనఁజాలకే పో వగమే కూడిత నినున్న

   ఆస చెరచనఁగలేకే అతకె నుతటని
    యసరికి శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ

   వాసికెకెక్క రతులలల్ల వలనఁజమత్మి యితదుక



రేక: 0957-1ఆహిరి సత: 19-325
పలల్లవ:  గోరనఁబొయేతపనికినఁగా గొడడలేనఁటకి

    ఆరయ నాతనఁడే చెపీప్పు నతవక బుదుద ల
చ. 1:   చితత్తిములోపలిచితత చెకక్కచేతనఁ గానవచెచ్చె

   అతత్తి మాటాడితచకరే అతగన నతత-
   బతత్తిగలవారమెపైతే పతనఁ దోడితతత్తి మటట్టి

    వతత్తి యాకె నేమనన్న వపప్పుగితచనఁ దనువు
చ. 2:   నితడినమెపైవరహము నిటటూట్టిరప్పులను మతచె-

   నతడనే నవవ్వెతచకరే ఆయాల రేనఁగీ
   వుతడరే చటాట్టి లమెపైతే నొకక్కటసేత మదదరి

   చతడిపటట్టి పలిచితే చలపట ట్టి నలక
చ. 3:   కూడేటతమకముల కొనచటూపలతదునఁ దేరె

   తోడనే యుడుగకవ తొలనఁగీ సిగద్గీ
     యడకే శ్రీ వతకటేశనఁ డేతతచి కలస నేనఁడు
   వాడికతో సత మరవలపతచె నతని



రేక: 0957-2శదదవసతతత సత: 19-326
పలల్లవ:     వడి నీ జవవ్వెనానక వసతతకాలము వచెచ్చె

   అడియాస లిదదరికి నాయముల సనఁకెనే
చ. 1:   ముదితచెమటలనే ముతగారలవ ముతచె

  పదవులనఁ జిగిరితచెనఁ బెకక్కలగల
  పొడలనఁగచములనే పూనఁపలయనఁ బతదలయ

    యదుటనే పత వునాన్ననఁ డినఁకనేమే చెలియా
చ. 2:     కోమలి నీ చటూపలనే కొడినాగెనఁ గోరికల

   వాములయనఁ బులకలే వలప పతడి
 వాముదేరీ మేనిమనఁదిననవరివాసనల

  ఆమనివభునఁడు చేరెనలక లితకేలే
చ. 3:     సత నీ మోహననఁ దగెసాగె బాహులతల

  సతమాయ నిటటూట్టిరప్పు చలల్లగాలి
    ఇతవపై శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్ననఁ గటూడె

   మతలోనఁ బాయకనాన్ననఁడు మతచిదాయనఁ గదవ



రేక: 0957-3శ్రీరాగత సత: 19-327
పలల్లవ:    అనిన్నయునఁ జేసినఫల మదియ మాక

   వనన్నపము లితదుమనఁద వవల నేనఁటకి
చ. 1:     కపప్పుర మతపనఁగనేలే కడమా నాకిది తొలిల్ల

   కపప్పుర గతదినవుట కాననఁడా తాను
   కపప్పురముపేర నుతడి కానఁకసేసే వరబొమత్మినఁ

  జిపప్పులి మమేత్మిపకతడానఁ జేయుమనవ
చ. 2:      చతదన మే లతపనే సహజాన నేనఁ దొలిల్ల

  చతదనగతదినవుట చాటవ కాదా
   చతదనపనఁగొతడనఁ బుటట్టి చలల్లజతప దిపప్పుకాయ

   అతది పచిచ్చెరేనఁచకతడా నడడపటట్టి మనవ
చ. 3:      కమలము లే లతపనఁ గానుకగా నేనఁ దొలిల్ల

 కమలగతదినవుట కలదేకదే
   కలమలక్షునఁడెపైన శ్రీవతకటపత దానె నేనఁడు

    అమరనఁగనఁ గటూడె ననున్న నతడ నుతడుమనవ



రేక: 0957-4మేనఁచబౌళ సత: 19-328
పలల్లవ:    నాకొరక నినున్న నితత నలనఁగితచవలనా

    నీక నితవపై నతతే నే నొడనఁబడితరా
చ. 1:   వలసనొలల్లనిచోట నొరసితే వసుపను

   బలిమ సేయనఁగనఁ బోతే పసురౌను
   తలనఁచితే నీవు నాతలనఁపలో నుతడుదువు

   చెలి నీ కూటమ నితతవసరితచనోపరా
చ. 2:     సారె సారె బెననఁగితేనఁ జపప్పునౌను వుపప్పునౌను

  కూరిమనఁ గొనరనఁబోతే కోపమౌను
     చేరవ నీ రటూపము నా చితత్తిరవులో నునన్నది

    కోరి నీ వతటనఁదగిలి కోసి రాచనోపరా
చ. 3:   తనిసినరతవళ తగమోవ మొగచాట

  అననఁగి పననఁగనఁబోతే నలపను
     ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   మనసు లొకక్కటాయ మారమాట లోపరా



రేక: 0957-5తలనఁగనఁగాతబోది సత: 19-329
పలల్లవ:     ఇతక నెతతగానఁగలదో ఇనఁతట నీవు రాకతటే

   లతకెనఁబెటట్టి పాబ్రాణముల లలన నీతోను
చ. 1:      మాటల నాతో నాడు మనసు నీపపై నుతడు

   చటకిమాటకి నాతోనఁ జెపప్పునవ చెపప్పును
  కాటకకనున్నల నీరాకకే యదురకోనుతడు

    కోటకినఁ బడగయతత్తినఁ గొమత్మి నీపపై మోహము
చ. 2:      వలనఁది ననీన్నడ కతప వతటనే తానటూ వచచ్చె

    యలిమనఁ గానుక నీక నిచిచ్చెనవ ఇచచ్చెను
    సొలసి నీవ నేనఁగాజూచి భద్రిమసి వదక
   వలప వదలవట ట్టి వాడవాడనఁ జెలియ

చ. 3:      సలవనే నవువ్వె నవువ్వె శిరసున నీక మొకక్క
   పొలయు నీ ముతగిటనే పొదుద వోకక

     అలరి శ్రీ వతకటేశ అతగననఁ గటూడిత వటట్టి
     చలిమ బలిమనఁ జూప జవవ్వెని నీ యడను



రేక: 0957-6హితదోళత సత: 19-330
పలల్లవ:  సరసములడనఁగానే సరి,  వయసు వోయని

  తరమరనఁ గినఁకనేల దిషిట్టితచరాదా
చ. 1:   చితత్తిరన వాబ్రాసినటట్టి సిగద్గీవడునన్నది చెలి

  యతత్తి కానఁగిలితచకోవు యితతగలదా
  కొతత్తిమెరనఁగవలను కొతకదేరదు వరచి

  పొతుత్తి కనఁ బలచకొని బుజజగితచరాదా
చ. 2:     అతచవలనఁ బొలసని అతగన నీ యదుటను

  మతచముమనఁదికినఁ దసి మనిన్నతచరాదా
   అతచల పూనఁగొమత్మివల నాడనుతడే జడసని

  మతచితనముల నేని మాటలడరాదా
చ. 3:   మటూసినముతతమువల మోనముతో నవవ్వెని

  సేసవటట్టి రతవతదు సేయనఁగరాదా
   ఆల శ్రీవతకటేశ అతగన నినిన్నటగటూడె

   వాసికెకెక్క మ వలప వదదనుతడరాదా



రేక: 0958-1ఆహిరి సత: 19-331
పలల్లవ:    ఇటమనఁద నీచితత్తి మదివో నావనన్నపము

   కటలకతత లీదస గఱతుగానఁ జూడుమా
చ. 1:     కలసి మెలనఁగదానఁకానఁ గనున్నలనే వుతడు నాస

   సలవనే వుతడు నవువ్వె చెనకదానఁకా
    పలి చాదరితచదానఁకా పదవపపై నుతడు మాట

   చెలియక నీమనఁదనఁ జెపప్పురాదు పగయము
చ. 2:     పానుప చేరినదానఁకా పాదాలనే వుతడునఁ దమ

   నాని సిగద్గీచేత నుతడు ననపదానఁకా
    మోనాన మోవనుదానఁకా మొకాన నునన్నది దపప్పు

    పూనినమోహ మెటట్టిదో పొలనఁత నీ మనఁదను
చ. 3:     కూడి రతసేయుదానఁకానఁ గచాల నుతడునఁ గోరిక

   జోడితచి మెపైనఁగానఁక యితదు చొకక్కదానఁకాను
   యడుగాను శ్రీవతకటశ ఇతతనఁ గటూడితవ
    తోడునీడవల నుతడునఁ దొయతలి నీ వలప



రేక: 0958-2(జకిక్కణ) బౌళ సత: 19-332
పలల్లవ:  దేవ వాసుదేవ

  భావయ తాత పాలయ
చ. 1:    నరహరే అహో నారాయణ రే

  మురహర నగధర ముకతద
   తరణీయత తు తవ వరహేణ

 భరితవచితగపగతమా జాతా
చ. 2:   దివజవతదిత దేవోతత్తిమ అహో

 నవనీతపగయ నతదసుత
 తవ సతగమసతతతకామనయా

  యువత రాజ తా యోగిణీవ
చ. 3:   జితదానవ అహో శ్రీవతకటపతే

   సతత మాధవ కస్కృషర సరేవ్వెశ
   రతసతగమేన రమణీ యత తు

   బత తే వహితాభరణ జాతా



రేక: 0958-3సాళతగత సత: 19-333
పలల్లవ:    నీకనఁ దలియదు గాని నితడిననాలోనికానఁక

   కాక నేయకతడరాదా కమత్మిరానఁ గొతతవడి
చ. 1:     నాకతటే మునుప నీవు ననున్న మాటాడితచనఁగాను

   పపైకొనన్న మొగమోట నేనఁ బలికేనఁగాని
    చేకొని నీ వాడానీడానఁ జేసినచేనఁతల వని

   కూకల వతుత్తి లనాయ కొలపదు మనసు
చ. 2:     మొగమచిచ్చె సారెసారె మోహము చలల్ల చ నాతో

   నగనఁగా నేనటూ నటట్టి నవవ్వెనఁగాని
   యగసకేక్కలక నీమెపై నెవవ్వెతోచేనఁతల చటూచి

    సగమెపై లోలో నిటట్టి జడిస నాదేహము
చ. 3:     దగద్గీరనఁగ వచిచ్చె నీవు తగనఁ గానఁగిలితచనఁగాను

    వగిద్గీ నేనటూనఁ గటూడి వరకతడితనఁ గాని
   యగద్గీలేక శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

   సిగద్గీచేత నాచెకక్క చేతమనఁద మోనఁచేను



రేక: 0958-4శతకరాభరణత సత: 19-334
పలల్లవ:   ఆడరానిమా టది గఱతు

 వడుకతోనే వచేచ్చెయుమనవ
చ. 1:   కాయజకేలికినఁ గడునఁ దమకితచనఁగ

   ఆయము లతటన దది గఱతు
  పాయపనఁబతకినినఁ బరిణము చెపప్పు

   మోయుచనఁ దన కిట మొకిక్కతననవ
చ. 2:    దపప్పుమోవతో తా ననునఁ దిటట్టినఁగ-

   నపప్పుడు నవవ్వెన దది గఱతు
    యిపప్పుడు దనరటూ పట దలనఁచి బయల

  చిపప్పులనఁ గానఁగిటనఁ జేరిచ్చెతననవ
చ. 3:   పరిపరివధములనఁ బలకల గలకనఁగ

  అరమరచి చొకిక్కనది గఱతు
  పరగ శ్రీవతకటపత కడపలోన

  సరవనఁగటూడె నినఁక సమత్మితయనవ



రేక: 0958-5రామకిగయ సత: 19-335
పలల్లవ:   పదియునఁ బదియునఁగాను పరమాతుత్మినఁడితనికి

     వదకి చవుల దచిచ్చె వతదు లిటట్టి నేయరే
చ. 1:     పొలసు పపైనఁబారెనట బురద మేనత టనట

   యిల మనున్న మోనఁచెనట యదేవునఁడు
  నెలవపై నరాకాసినెతుత్తి టనఁ దోనఁగినానఁడట

    కలపనీన్న రెలల్లనఁ బోసి కడుగరే దేహము
చ. 2:    బానఁపనజిడడత టనట పటట్టినట ముముత్మిరము

  కెపై పగనలల్లనికోక గటట్టినానఁడట
  చాపలననఁ జెతచదానిసతగడినఁ దిరిగెనట

   కోపలనఁ గపప్పురధటూళ గపప్పురే యతనికి
చ. 3:    కాతతలనే కూడెనట కడగడ దొకెక్కనట

  పొతతలనఁ దటట్టి పణునఁగ పూయరేనేనఁడు
   యితతట శ్రీవతకటేశనెద నల మేలమతగనఁ
   గాతతునికి మెడనఁగచిచ్చె కటట్టిరే మొకక్కదము



రేక: 0958-6దాబ్రావళభపైరవ సత: 19-336
పలల్లవ:    ఎటట్టి వలపతచితవ యేమ నెఱగనిననున్న

   పటట్టిరాదు పాబ్రాయమది పపైపపై నునన్నదిరా
చ. 1:    వనుకలివరహమే వడుకలపై తో చెగాని

  కనునఁగొతటే దమకము కడుబెటట్టి రా
   మనసుననఁ దలనఁచటే మతచిదయి వుతడనఁగాని

   తనువు గానఁగిలితచితే తతగొనీ మఱప
చ. 2:    తమత్మిలపై తొతటకూటమ దిషట్టిమెపై వుతడనఁగాని

  కమత్మి మనఁదటకోరిక గాసినఁబెట ట్టిరా
  చిముత్మిచ నీకెదురచటూచినదే యితపాయనఁగాని

   కమత్మిర నతటతే గోర కడువానఁడిరా
చ. 3:   మతచిదటూతకలయడ మాటలే చవాయనఁగాని

 కతచముపొతత్తిచిచ్చెతేనే కళదానఁకెరా
    అతచల శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను
    యతచి కూడితవ యినిన్న నియతకోలే యినఁకను



రేక: 0959-1ముఖరి సత: 19-337
పలల్లవ:    అతదుకేమ పదరాదా ఆనలేల సతవదద

  కతదువ మగవానికి గలదేకాదా
చ. 1:    చెపప్పుకతడునా బుదిద చేరకతడా నెవవ్వెరిని

  యపప్పుడూ నాకెవదిదకి నేగినవళ
   అపప్పుడే యతదుక నిచచ్చెలడక నీవుతదువా

   చపప్పునఁజేసి యవ నేను సాగనీనఁగాక
చ. 2:   చేయకతడునా ఆకె చెలిల్లనటట్టిలల్ల , నీవు

  చేయటూరనఁ గానఁగిటలోననఁ జికిక్కనవళ
   యయకతదువా బాస యితదరి వడుతునని

  పోయినటట్టిలల్ల నినున్ననఁ బోనీనఁగాక
చ. 3:    అనకతడునా తానె ఆకె దొడడదానవని

  వనకతదువా నీవు వళవళ
    అనుగ శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను
    తనీయ నే నినున్ననఁ గటూడి దకక్కనఁగొతటనఁగాక



రేక: 0959-2ముఖరి సత: 19-338
పలల్లవ:    వలది నితక లేపవఱతుము నేమెపైతే

   చెలవునఁడవు నీవ వచేచ్చెయవయత లోనికి
చ. 1: కాతత,    నీవు రాగానే కనున్నలమటూసుక యిటట్టి

   పతతమున నిదిదరితచనఁ బానుప మనఁద
     చెతతల నేము దగద్గీరి చేముటట్టి లేప తేను

  వతతలగా వదిలితచివసనఁ గోపానను
చ. 2:     అతడ నీరాక చెపప్పుతే నపప్పుట నీపచచ్చెడము

  నితడా ముసునఁగవటట్టి నిదిదరితచని
  వుతడలేక పాదమువటటూట్టినఁచి పేరనఁబలిచితే

  దితడుకటట్టినఁ జెపప్పురానితటల్ల తట ట్టిని
చ. 3:    సత యలమేలత్మితగ సారెక గరకవట ట్టి

    తత నీవు పపైనఁబడనఁగానఁ దా నీలిగీని
    కతగా శ్రీ వతకటేశ కానఁగిలితచి కూడితవ
   రతలో మేలక్కనెనఁదాను రవావ్వెయ మాపనుల



రేక: 0959-3పాడి సత: 19-339
పలల్లవ:    కొతత్తిసితగారాల సేసనఁ గొమత్మి దనమేనిలోనె

   చితత్తిగితచి రారాదా చెలినఁ జూతుగానీ
చ. 1:    కపప్పులసేస వలప కచములనె యిటట్టి

   చిపప్పులనఁ గరనఁగె మత చెమటలను
  కపప్పుకొనెనఁ జీకటల్ల కడుజారిననెరల
   యిపప్పుడే వచేచ్చెయరాదా యితతనఁ జూతుగానీ

చ. 2:    నితడనఁ జేసనఁ దమకము నిటటూట్టిరప్పుగములను
  పతడనఁజేస పలకలపపైరల మేన

  యతడితచెనఁ గానఁకలచేత యితపమోవ, తీపవుటట్టి
   అతడక వచేచ్చెయరాదా ఆకెనఁ జాతుగానీ

చ. 3:    వదచెలల్లనఁ జూపలనె వవల ఆసలలల్ల
  నిదురవోయ నీపపై నివవ్వెరగల

    అద శ్రీవతకటేశ నీ వలమేలమతగనఁ గటూడి-
    తద దినము రారాదా యినఁకనెపైనానఁ గానీ



రేక: 0959-4ఆహిరి సత: 19-340
పలల్లవ:    తనవతదునఁ దలనఁపతదు తమకము నుడుమను

   పనగోనీనఁ దాను పలిపతచనఁడొకొ అతనఁడు
చ. 1:    ఇతతక పతకడక నేనఁగనొకొ చెలియ

   వతతుల నితదు మరలి వచచ్చెనొకొ
   చితతదర నామాట చెపప్పునొకొ ఆడను

   ఇతతతో మారమాటల యేమనెనొ అతనఁడు
చ. 2:    రమత్మిని పలచనొకొ రమణ యాతనిని

  నెమత్మిది మనవాకిట నిలచనొకొ
  తమత్మిరేక లేకలపైనానఁ దలనఁపతచకతడునొకొ

    సమత్మితనఁ గరణ నాపపైనఁ జలల్లనఁడొకొ యతనఁడు
చ. 3:    వనఁడె వచేచ్చెసనననఁగా వతదునొకొ నేను

  పోనఁడిమనఁగానఁగిట వానినఁ బొతదుదునొకొ
   నేనఁడె శ్రీవతకటపత నే నలమేలత్మితగనని
   వానఁడె వచిచ్చె ననున్ననఁగటూడె వదదనునాన్ననఁడతనఁడు



రేక: 0959-5వరాళ సత: 19-341
పలల్లవ:    ఇతతలోనె నీతో నే నేమతదురా

   పొతతనుతడి నీవ నాక బుదిదచెపప్పునఁగదరా
చ. 1:    చెకక్కమనఁదటనఁ జేయి చితత్తిములోపల నటూయి

   ఇకక్కవమాటల నీతో నే మతదురా
    చకక్కనే నీ నేరవుల చలీ ల్ల నావరవుల

  అకక్కడిసుదుద లేమెపైనా నానతయతరా
చ. 2:    వతచినది నాశిరసు వలపూనఁ గడుబరసు

  ఇతచకా మొగమోడక యేమతదురా
    మతచిదే నీలోనిగటట్టి మాకే ఇనిన్నటా ఱటట్టి

   కతచపనఁబొతుత్తి క నీవ కెపై కొలపనఁగదరా
చ. 3:     ముతదునఁ దొకిక్కత ముతగిలి మోవమనఁదనె యతగిలి

  యితదరిలోపల నినున్న నేమతదురా
   అతది శ్రీవతకటపత వలమేలమతగ నేను

    యితద కూడితవ ననున్న నినఁక నానతయతరా



రేక: 0959-6ఆహిరి సత: 19-342
పలల్లవ:   వచేచ్చెయుమననఁగదే వభునినఁ జెలికడక

  పచిచ్చెసిగద్గీ నెనన్నడుమ బటట్టిబయలయను
చ. 1:    కోరికల కొనసాగి కోమలికినఁ గొపప్పుగటూడె

   మేరతోనఁ గళల ముతచె మతచనఁబాయము
  పేరడెపైనవలపలల్ల నఁ బెదవులనఁ జిగిరితచె

   ఆరయ నతగన నేనఁట కాఱడనఁబెట ట్టినె
చ. 2:   సతతమకములలల్ల చనునఁగొతడలపై పరిగె

  రతకాతక్ష పఱనఁదున రాసకెకెక్కను
  మతలోనివరహము మతచినిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగె

   మతకమేనఁటకినఁ జేసి మానినితోనఁ దాను
చ. 3:  కూడేటసతతసముల కొనగోళపైళవాతడెల్లకెక్క

   పాడితోనఁ గోమలికము పాదాల నితడె
   యడ నలమేలమతగ నెనస శ్రీవతకటేశనఁ-

    డాడినటేట్టి సేస నితత నటట్టి దినదినము



రేక: 0960-1బౌళరామకిగయ సత: 19-343
పలల్లవ:    వానఁడే వానఁడే అలల్లరివానఁ డదివో

 నానఁడునానఁడు యమునానదిలోన
చ. 1:  కాతతల వలయపకతకణరవములనఁ

 నతతతతనఁ గోలటమాడనఁగను
   చెతతల నడుమను శ్రీరమణునఁ డమరె

 సతతతపనఁజకక్కలలో చతదుగ నివలను
చ. 2:   మగవల ముఖపదత్మిముల దిరిగిరా-

 నగపడి కోలటమాడనఁగను
   నిగిడ నడుమ నద నీలవరరనఁడు

 పగటతోనఁ గమలబతధునివలను
చ. 3:   గోపక లీరీతనఁ గోలటమాడనఁగ

 యేపన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
  వోపలమేలత్మితగ నురమున నిడుకొని

  దపతచె మణులలో తేజమువలను



రేక: 0960-2శతకరాభరణత సత: 19-344
పలల్లవ:    మొగమటూ నోడితమ మొనన్ననే కూడితమ

  సగముజాణతనాల చలల్ల నితతవలనా
చ. 1:    కానుక లిచిచ్చెతమ కనున్నల మెచిచ్చెతమ

  పోనీరాదా యినఁకనెపైనానఁ బోయినపొదుద
    నానె నాక వలపూ నవువ్వెలయనఁ దలనఁవ

  మానరాదా యినఁకనెపైనా మామనఁది ఆనల
చ. 2:    చేతుల మొకిక్కతమ చేనఁతకనఁ జికిక్కతమ

  తోతో ఇతకానేల తొలిల్లటవాని
    రాత రనీన్ననఁ గతటమ రచచ్చెలనే వతటమ
   కాతర మతతేనేల కమత్మిట మాతోను

చ. 3:    దగద్గీరి కూచతటమ తపప్పుల లేవతటమ
   సిగద్గీల నీకినఁకనేల చెలల్ల ననిన్నయు

   నిగద్గీల శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
   అగద్గీమెపై కూడిత మతకా నసురసురేల



రేక: 0960-3పాడి సత: 19-345
పలల్లవ:     అలల్లవానఁడె భావతచరె అతగన లితదరనఁ గటూడి

   వులల్లములో తనమాయ లబెబ్బునో శ్రీహరికి
చ. 1:    నేల మనున్ననఁ గొలవనఁగ మనేన్నటనురగ

  ఆలరి యహరిమేన నతటకొనెనో
   పాలవలిల్ల తచచ్చెనఁబోనఁగానఁ బెపైనఁబడెనో తుతపరల
   మేలిమ కపప్పురకాప మెతత్తిరో యహరికి

చ. 2:    చితత్తిగితచి రేపలల్లనఁ జీనఁకటతపప్పు సేయనఁగా
  అతత్తిల చనఁకటనల పతటకొనెనేమో

     వతత్తి కరినఁ గావబోనఁగా నొలికెనో పపై మదము
   మొతత్తిమనఁ బుళగకాప ముతచిరో శ్రీహరికి

చ. 3:    అలమేలమతగనఁ దచిచ్చె అఱతనఁ గటట్టి కొననఁగా
  పొలసి నవరసాలనఁ బొడచటూపనో
   నెలవపైన సొముత్మిలలల్ల నితడుకొనె మేననెలల్ల

   అలరి శ్రీ వతకటాదిద్రి నతదమెపైనహరికి



రేక: 0960-4లలిత సత: 19-346
పలల్లవ:   అతగన లీరే యారతుల

 అతగజగరనక నారతులటూ
చ. 1:   శ్రీదేవతోడుతనఁ జెలనఁగచ నవవ్వె-

 ఆదిమపరషని కారతులటూ
 మేదినీరమణ మేలములడేట-
 ఆదితతతేజన కారతులటూ

చ. 2:    సురలక నమస్కృతము సొరది నొసతగిన-
  హరి కిదివో పసినఁడారతులటూ

   తరమది దుషట్టి ల దనుజల నడనఁచిన-
 అరిభయతకరన కారతులటూ

చ. 3:   నిచచ్చెలనఁ గలతణనిధియపై యేనఁగేట-
  అచచ్చెతునక నివ యారతులటూ

   చొచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడు నలమేలత్మితగ
  యచచ్చెగ నిలిచిరి యారతులటూ



రేక: 0960-5సామతతత సత: 19-347
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర వదద నునాన్నరో యేమ సేసనే

    దవువ్వెల నెదురరాక తా నేమ సేసనే
చ. 1:   పచచ్చెనిచిగరవతట పాదాల నడచివచెచ్చె-

   నిచచ్చెకపనఁబత లోన నేమ సేసనే
   నెచచ్చెలిమే నితతలోన నితడానఁ గడునఁజెమరితచె
  యచచ్చెటనఁ బరాకెపైనానఁ డేమసేసనే

చ. 2:    మతచిమాణకాలరాలేమాట లడనఁ జెలి యడ
   ఇతచకతతా నెఱనఁగడు యేమ సేసనే
    మతచముపపైనఁ బవవ్వెళతచె మగళ యలసి వచిచ్చె

 యతచినయనిన్నకలయ నేమసేసనే
చ. 3:    కలవరేకలవతట కనున్నలనఁ జూచె చెలి-

   నెలమనఁదానఁ దేరిచటూచ నేమ సేసనే
     బలిమ శ్రీ వతకటాదిద్రిపత యితత నిట గటూడె
   యిలనఁ దనభాగతమాయ నేమ సేసనే



రేక: 0960-6వరాళ సత: 19-348
పలల్లవ:    ఏమనాన్న హితవకాక యగద్గీ నాకేలే

    కామతచి తనునఁ జూడనఁగనఁ గలిగితేనఁ జాల
చ. 1:      తలనఁపలో నునన్న వానఁడు తలనఁచే నే నెపప్పుడెపైనా

   యలమనఁదా నేడ నునాన్న నేమాయనే
     వలప నాకే కదుద వడి నేనఁదనున్న వడువ
  చెలనఁగి యేపనులపైనానఁజేయనీవ తాను

చ. 2:      పదవ పపై నునన్నవానఁడు పలిచే నే నెపప్పుడెపైనా
  పొదలి యాకెయితటకినఁ బోయిరానీవ
   పదరక నాకనఁబోదు పయికొనేనఁగాని నేను

  అదనాయ తనతోడి అలకేల నాక
చ. 3:     చేతకి లోనయినానఁడు చెనకే నే నెపప్పుడెపైనా

  రాతరేమ పగలేమ రానియతరే
     యతల శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలో వచేచ్చెసి కూడె
  కాతరాన వనకటకడమేల యినఁకను



రేక: 0961-1వసతతతసత: 19-349
పలల్లవ:    వడుక వసతతము వళ నిదే

  వాడలవాడలవతట వనిత లడేర
చ. 1:   కేలనఁగేలజటట్టిపటట్టి కెతడామర మోములతత్తి

  కోలనఁగోలనఁ దానఁకనఁజేసి గతపవాయక
    చాలకొని యిదదరేసి జతటలపై సతుల గటూడి

   వోలి వరొకతకోల నొడుడ తా నాడేర
చ. 2:   పాలితడుల్ల గడలనఁగ బరవపైనతురముల

  చలచ సలచనఁ గొతతవనకకను
  మేలిమపఱనఁదులతో మెరయుచ మురియుచ

 కోలలనఁబెడమరలి కోలటమాడేర
చ. 3:    కది శొతడురమోముల కనున్నలనఁదేలితచి చటూచి

 పదతాళగతులక పడనఁతులలల్ల
    అదివో శ్రీ వతకటేశనఁ డల మేలమతగతోడ

   ముదమతది చటూడనఁగాను ముతదట నాడేడు



రేక: 0961-2పాడి సత: 19-350
పలల్లవ:     అపప్పుట మానవు వతగే లదేమే నీవు

  కపప్పులపైనవలపల గరిగానఁ జూచేవు
చ. 1:    వదేద నాతో నితకా వటట్టిసటజతకెనల

   గదిదతచి తీసిన లోనుగాక మానేవా
    కదేద నావతకనఁ దపప్పు కపగవడె మచిచ్చెనది

   వదిదక మదనమెతత్తి వకటక టాడేవు
చ. 2:   పోపో నాతోనేల పొదుద వోనియానల

  చటూపల నాయమతటతే చొకక్కకతడేవా
   కాపాడి గబబ్బులనఁ గొతగగపప్పునది నేరమ

   తీపలపదవ వతచి తటేట్టివు లోలోనే
చ. 3:     రావ నాయడనేలే రతలో నీ గటల్ల

   మోవ నినున్ననఁ జెనకితే మొకక్కకతడేవా
    యవళనే శ్రీ వతకటేశనఁడ నేనఁ గలసిత

   తోవ నలమేత్మిలతగవు తొకేక్కవు పాదముల



రేక: 0961-3సామతతత సత: 19-351
పలల్లవ:   గొలల్లతల నితతసేస గోవతదునఁడు

  కొలల్లకానఁడు రేపలల్ల గోవతదునఁడు
చ. 1:    పలకల భమబ్రాయితచె భావములనఁ గరనఁగితచె

  కొలనికరత నవవ్వె గోవతదునఁడు
   యలయితచి యపప్పుట మాయితటలేనే పవవ్వెళతచె

 కొలనఁదిమరినవానఁడు గోవతదునఁడు
చ. 2:    వరక పవువ్వెల వస నొకటకటేసేస

  కూరిమనఁ దపప్పుకచటూచె గోవతదునఁడు
    చేరి మావారతడ వార చెపప్పురాదు తనదటూర
    కోరి యశోద నీ బడడ గోవతదునఁడు

చ. 3:    సమత్మితతచనఁ జేయివస చనున్నలతోనే రాస
  కమత్మిరితచె వలపల గోవతదనఁడు

    దొమత్మిసేసి మముత్మినఁగటూడె దొరవల నద వానఁడె
   కొమత్మిరో శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదునఁడు



రేక: 0961-4లలిత సత: 19-352
పలల్లవ:    నిజము చెపప్పునఁబోతే నెలనఁతల నవవ్వెర

   భజన నెతదరికని బాస లిచేచ్చెవయాత
చ. 1:   చెపప్పురాదు చెలల పదారవల

  నెపప్పున నీవాడుకొతటే నిజమతదురా
    పపప్పుగటట్టి నాసలేల పదవు లతడనఁ జాల

  కపప్పుర మచేచ్చెనఁగానీ కానఁగిలితచవయాత
చ. 2:   నమత్మిరి గొలల్లతల నీనయగారితనముల

  కమత్మిరానఁజేయనఁగనఁబోతే గెపై కొతదురా
    చిమత్మి చెకక్కనొకక్కనేల చేతుల నొచచ్చెనఁ జాల

    వుమత్మిడి గచాల నొతేత్తి నొదిదకి రావయాత
చ. 3:    కతటమ నీనేరవుల కాగిటలోనే నేడు

   అతట కూడితే భద్రిమయక వుతదురా
   వతటనే శ్రీవతకటేశ వడబరచి పొతదిత-
    వతటలోనఁ బానువు మది కిక రావయాత



రేక: 0961-5సామతతత సత: 19-353
పలల్లవ:   అతనఁడు నాకనఁగలనఁడనేదే చాల

   చతురని దటూరకరే సారెసారె నినఁకను
చ. 1:    మలసి వరొకతక మనసిచచ్చెనా అతనఁడు

  అలరి మానఁటలడితే నాడునఁగాక
     తలనఁప నామనఁద నుతడు తను వకక్కడ నుతడినా

   వలసినపప్పుడు తానే వచచ్చె నాకడక
చ. 2:    అటవలనఁ బరసత కాసపడునా అతనఁడు

  నటనల నవవ్వెతేను నవవ్వెనఁగాక
    యటపైనా నేనే యతనఁడు యవవ్వె రేమచెపప్పునాను
   తటకననఁ దనమానఁట తపప్పునివానఁ డతడు

చ. 3:    పకక్కన నెవవ్వెరికెపైనా భద్రిమసునా నేనఁడతనఁడు
  చొకక్కనఁగనున్నలనఁ జూచితేనఁ జూచనఁగాక

    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
    దకెక్క నామతకే మత తారకాణ అతనఁడు



రేక: 0961-6రామకిగయ సత: 19-354
పలల్లవ:    సిగద్గీన మునినఁగెను చితతలనఁ బొరలను

 యగద్గీలతతురా యినఁకనేలే
చ. 1:    శిరసును వతచెను సలవుల నవవ్వెను

  మరిగెనునఁ బత నీమానఁటలకే
   నిరతతో నలసను నిటటూట్టిరప్పుల నితచెను

  యరపరికములనఁ జల మనఁకనేలే
చ. 2:    నినిన్నట చటూచెను నేలల వాబ్రాసను

  సనన్నల నీలో సణనఁగలకే
   యినిన్నట కొడనఁబడె నిట చేయివసను

  యనిన్నక కొసరల యికనఁనేలే
చ. 3:    పతతము నితచెను పానుప చేరెను

  కొతత గొతత నీకూటమకే
  యితతట శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గలసిత-

  వతతని మెచేచ్చె వకనఁనేలే



రేక: 0962-1సాళతగత సత: 19-355
పలల్లవ:   మెఱనఁగవతటది యల మేలమతగ

  అఱిముఱి నవవ్వెని అలమేలమతగ
చ. 1:   పలచనియలనఁగననఁ బాడ నీమనఁదిపాట

 మెలపనఁగటూరిమ నలమేలమతగ
   చెలలతో నీసుదిద చెపప్పుచెపప్పు కరనఁగీని

  అలయుచ సొలయుచ నలమేలమతగ
చ. 2:    యడుగా నీరాకక నెదురెదుర చటూచ

  మేడమనఁద నుతడి యలమేలమతగ
   వాడుమోముతో నీపపై వలప చలిల్లచలిల్ల

   ఆడ నాటతము సారె నలమేలమతగ
చ. 3:    పేరకొని పలిచని పగయముల చెపప్పుచెపప్పు

  మేరమర నినున్న నలమేలమతగ
     యరీత శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గటూడెనఁ నేనఁడు

  ఆరితేరె ననిన్నటాను అలమేలమతగ



రేక: 0962-2సామతతత సత: 19-356
పలల్లవ:   మటూసి మతతనాలతోడి మోహమేలే

  వసరితచనేలే మరి వనఁడుకొననేలే
చ. 1:     పలిచినపప్పుడు రాక బగిసి వనక నాతో

  అలరి యతతనవవ్వెనా నదియేలే
  వలపకానఁకలచేత వాడనఁజేయనేలే మరి
  చలవగానఁబనీన్నర చలల్ల నేలే

చ. 2:     యితటకి వచిచ్చెనపని యియతకోక మరి నా-
 వతటవతటనఁ దిరిగేటవసాలేలే

   తుతటతనమున ననున్న దటూరనాడనేలే మరి
   గెతట యతతలోనేలే తాను కితదుపడనేలే

చ. 3:    చెకక్కనొకిక్క యపప్పుడే చిడుముడిపడి మరి
 అకక్కరతోనఁగానఁగిలితచే దదియేలే

   తకక్కల శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁ డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె
 చకక్కటసిగద్గీలవలే చవదాయనేలే



రేక: 0962-3నాగవరాళ సత: 19-357
పలల్లవ:    తలపోసి తలపోసి తనువలల్ల నఁ గానఁకరేనఁగె

   వలప దరితచరాదు వాములయ నిపడు
చ. 1:    యిటట్టి వచేచ్చెయనఁడొకొ యితతలో మరచెనొకొ

   అటట్టి పత ననఁనెపైనా రమత్మిననఁడొకొ
   గటట్టి న నుతదురనొకొ కొమత్మిల నతపదునొకొ
  యటట్టి వగితచవచచ్చె నితతవదుద వోయను

చ. 2:   యితటలో నునాన్ననఁడొకొ యఱనఁగలపైనతనొకొ
   నతటననఁ దా నితతసేస నవువ్వెలకొకొ

  అతట చెలిచేతనఁగానుకెపైనా నతపదునొకొ
    వతట నెటట్టి దరియితచే నోయమత్మి నేను

చ. 3:     మోము చటూచి నవవ్వెనఁడొక మొగి సనన్నసేయనఁడొకొ
   కామతచి తానే కానఁగిటనఁ గలయనఁడొకొ

    యేమరితచి శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్ననఁ గలస
    నామన సొకటే యాయ నమత్మితనఁబో ఇపడు



రేక: 0962-4సామతతత సత: 19-358
పలల్లవ:    కతటనఁ గతట నీగటట్టి కానీలేరా

  కతటగితచ నీగణల కానీలేరా
చ. 1:     అడరి నావదద నుతడి యటట్టి వుసుత్సరనేవు

  కడ నేమదలనఁచితో కానీలేరా
  అడియాలపమచచ్చెము లతగముననఁ జూచితేను

  కడునఁదేలితచి చటూచేవు కానీలేరా
చ. 2:    నెమత్మి నినున్న వలపతచేనెలనఁతపే రడిగితే

   కమత్మిర నాతో నవవ్వెవు కానీలేరా
   రమత్మిని యాకెయితటకి రత నానవటట్టితేను

   కమత్మి నానోర మటూసేవు కానీలేరా
చ. 3:    వకక్కణతచి నీమోవ వాడుదేరీ నేలతటే

 గకక్కననఁగానఁగిలితచేవు కానీలేరా
     యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  కకక్కసితచనోప నినఁక గానీలేరా



రేక: 0962-5వసతతతసత: 19-359
పలల్లవ:     వచేచ్చెవో రావో నీవు వాదు లేనఁటకే

   వచిచ్చెదేరె వలపల పగటేలే ఇనఁకను
చ. 1:     నగవు వనెన్నలగాస నతటననఁ జనున్నల రాస

  యగసకెక్కముల నాతో నినఁకనేనఁటకే
    గగరగానఁ బులకితచె కొపప్పువర లట చితద

    సొగసి బగియ నీకనఁ జోటేదే యినఁకను
చ. 2:     మాటలనఁ దేనెల చితద మనసులో నితడె

   యట వటట్టి గటట్టి సేయ నినఁకనేనఁటేకే
   వటరేనఁగెనఁ జెమటల వుసురసురల రేనఁగె

   బటూటకవునఁజల మతతే బొతకనేలే యినఁకను
చ. 3:      ఆయముల సరివచెచ్చె నాస లలల్ల గడు హచెచ్చె

   యేయడనఁ జూచిననఁ బతతా లినఁకనేనఁటకే
     యయడ నే శ్రీ వతకటేశనఁడనఁ గటూడిత నినున్న

  మాయదారితనముల మఱనఁగేలే ఇనఁకను



రేక: 0962-6పాడి సత: 19-360
పలల్లవ:  మఱి తనునఁబాసినమముబోనఁటకినఁగా-

   కెఱినఁగెఱినఁ గివ తను నెలయితచనా
చ. 1:   చితత్తిజగరనఁడట జిగినఁ బటూబాణప-

   కతుత్తి ల తను మరి కానఁడనా
  పొతుత్తి లచతదుగ నఁడు భువనఁదనమఱనఁ దట

  వతత్తిగనఁదనపపై వడ చలీ ల్లనా
చ. 2:  వతచినకోవల వాకటట్టి వానఁడట

  ముతచి కోవలల మొఱసనా
  పతచి గాలిదినుపనునఁబాము పరపట

  పతచలనఁదను నవ భద్రిమయితచనా
చ. 3:    మతనఁ దా వసతతమాధవునఁడట మరి

   తత నామని తనునఁ దడవనా
   యితవుగ శ్రీ వతకటేశనఁడు తానఁగటూడె

  రత నిదదరికిని రారానఁపయతనా



రేక: 0963-1వరాళ సత: 19-361
పలల్లవ:     ఇదివ నీ మహిమ నేనేమని పొగడుదును

   కదిసి నీవుతడనఁగాను కపటాలటూనఁ బాస
చ. 1:   వడుకతో నీనవువ్వె వనెన్నలలగాయనఁగాను

   యడనే చితత్తిము చనఁకటతతానఁ బాస
    నీడవల రమణునఁడ నీవు వతట రానఁగాను

  యేడలేని మేనికానఁక యతడలలల్ల నఁబాస
చ. 2:    కలసి నీపలకల కపప్పురాల చలల్లనఁగాను

  తలపోనఁత వరహపదపప్పుల వాస
చలవపై,  నీకరణరసపవాన గరియనఁగా

   కలిగిన నామనసు కఱవలల్ల నఁ బాస
చ. 3:     కరకమలము నీవు కమత్మిరనఁ బెపై వయనఁగాను

  మరనిబాణలపగ మాలోనఁ బాస
   ఇరవపైశ్రీ వతకటేశ ఇదదరమునఁ గటూడనఁగాను

  శిరసుల వతచినటట్టిసిగద్గీలలల్ల నఁ బాస



రేక: 0963-2బౌళ సత: 19-362
పలల్లవ:     ఏల ననున్న రమత్మినీవ ఇతతే చాల

    యేలినానఁడు తొలల్ల ననున్న నితతే చాల
చ. 1:    కూడి తనచేనఁతలక గోపగితతునో యేమో

  యడనుతడి మొకిక్కత నాకితతేచాల
    వోడక సారెక రానఁగా నొగరౌనో తీపనో

  యేడకేడ తననా కితతేచాల
చ. 2:      కామను లతదర లేర కానఁకల చలల్లనఁ దనక

  యేమగారణము నే మతతేచాల
   నేమము దపప్పుకతటే నేరపస నేరమౌనో

  యమాట వోయిరావ యితతేచాల
చ. 3:    బెటట్టి నవవ్వె నీరదియతనఁబేనువచచ్చె నినఁకనేల

     యటఱట్టినా వచెచ్చెనఁ దా నీడ కితతే చాల
    వటట్టి క శ్రీ వతకటేశనఁడొనగటూడె నిపప్పు డిటట్టి

  యటట్టి సేసనానఁ జెలల్ల నితతేచాల



రేక: 0963-3కాతబోదిసత: 19-363
పలల్లవ:   ఇతదరమునఁగతటమ వ వదిగానవా

   వతదిలి పానుపమనఁద నునన్నది గానవా
చ. 1:    బతగారపావాల మెటట్టి పడనఁత యవవ్వెతోకాని

    ముతగిటనఁ బొలస నీ వముత్మిలనఁ గానవా
   పొతగేటజవవ్వెనముతో పొదరిలల్ల దటూరి నీతో

  సతగవతచి సనన్నసేస నదిగానవా
చ. 2:    వలల్లవాటనఁ బయతదతో వనితలపపై నొరగి

   యిలిల్లలద యేకతమాడ నిది గానవా
    కొలల్లలగా నాడనాడ కొపప్పుపూవు లట జార

  చెలల్లనఁబో కలకినవవ్వెచేతనఁ గానవా
చ. 3:    జవావ్వెదివాసనలతో సత నీవనక నద

   యవవ్వెరతటా నునన్నవానఁడ వది గానవా
     రవవ్వెగా శ్రీ వతకటేశ రమణనఁ గటూడిత వద

   యివవ్వెలనే బొతకేవు యిపప్పుడెపైనానఁ గానవా



రేక: 0963-4రామకిగయ సత: 19-364
పలల్లవ:    నిచచ్చెనిచచ్చె వాదులేల నీచి తత్తిము

    యచచ్చెకతదు లడనేల యితకా నీచి తత్తిము
చ. 1:    మకిక్కలిదొరవు నీతో మేలమాడ వఱతుము

    నికిక్క నీవమ సేసినా నీచి తత్తిము
   యకక్కవతకక్కవ నీతో నేమతటే నేమవునో

    మొకిక్కతమ నీక నేము ముతదర నీచితత్తిము
చ. 2:      కమత్మిరనఁ గమత్మిర నీపపైనఁ గలల్ల మోప నోపము

  నిమత్మిపతడు గానుకిదే నీచితత్తిము
   సమత్మితగా నీవలప చలల్లనఁబోతే చవగాదు

    వుమత్మిడి నుతడే మతక నునన్నది నీచితత్తిము
చ. 3:    చేవదేర నీయడక సిగద్గీవడ నినఁకనేల

   నీవ నేనెపైత నినఁక నీచితత్తిము
     శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ జేకొని కూడిత వటట్టి

   కెపైవశమెపైత మనఁకనఁ గలది నీచితత్తిము



రేక: 0963-5సాళతగత సత: 19-365
పలల్లవ:    ఆతనిపపై నలిగేనా ఆతనఁడు నాకలిగీనా

  కాతరాన మరేల కకక్కసపటేట్టిరే
చ. 1:   మాటలలోనా నతనఁడేమనసులోనా నతనఁడే

    యేనఁటకి వభుని దటూరే రితకా మర
    కూటమకినఁ దానఁ జితత్తిము కొలనఁదినే వచచ్చెనఁగాక

   పాటతచి యితతేసి యేల బలిమసేసేరే
చ. 2:    కలలో వచేచ్చెసినానఁడు కరనఁగితచి కూడినానఁడు

   యలయితచేల పలిచే రితకా మర
  తలనఁపనఁదలప నొకక్కతారకాణ లిదదరికి

   చెలనఁ గెపప్పుడు వచిచ్చెనానఁ జితతతచనేనఁటకే
చ. 3:     మెటట్టిననే లొకక్కటే మనఁదనఁ బారేగా లొకక్కటే

   యటట్టివార గలిగితరే యితకా మర
     యిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డిచచ్చెగితచి ననున్ననఁ గటూడె
   గటట్టిగా నితనిమత కతటరటే యినఁకను



రేక: 0963-6కనన్నడగళ సత: 19-366
పలల్లవ:   ఇటవతటదాన నా కేటయలకే

    కటకట తా రానఁగానఁ గాదనేనా నేను
చ. 1: మాటలడకతడునఁగాని, మనలోపలనెపైతే

  నాటనది తనమనఁద నాచితత్తిము
   కాటకకనున్నలనఁ జూచి కరదునఁగాని నేను

   వానఁటపవలప మనఁద వతతునఁబో లోలోనే
చ. 2:  దగద్గీరి రాకతదునఁగాని,  తాననున్న నతటనపప్పుడే

  వగద్గీళతచి సిగద్గీలలల్ల వడనఁగలవ
యగద్గీవటట్టివుతదునఁగాని,  యేపాట నవవ్వెతచినాను

  అగద్గీలపసరసము లడుదునఁబో నేను
చ. 3:   నివవ్వెర గతదితనఁ గాని,   నేనఁడు ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

 పవవ్వెళతచినపడేపో పరవశము
  యివవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁడేకతమాయ నాతోను

  జవవ్వెనబారముచేత జడిసనఁబో తనువు



రేక: 0964-1ఆహిరి సత: 19-367
పలల్లవ:     వరహతబు వనఁడాయ వరల మొన వానఁడాయ

   తరవాతపనుల కిట తడవల ఇనఁకను
చ. 1:   పలవరే నాయకనినఁ బే ద్రిమతపచెలిమనఁద-

  నలనఁదరే శ్రీగతధ మతదానఁకాను
    నిలవరే కొతతవడి నితడురొద లిట మాని
    కలికిమెపై చెమరితచెనఁ గతద మనఁకనఁ బనుల

చ. 2:   చెరగరే తురములోనఁ జెదరిజారిననెరల
 కరనఁగెనే చెలినుదటకసటూత్తిరిబొటట్టి
   మరపరే కపప్పురము మగవదపప్పుల దర

  నెరపదము నేరపల నిమషతబుమనఁద
చ. 3:    అతపరే యదురగా నతనికినఁ గానుకల

  చెతపలనునఁ బనీన్నర చిలకనఁగదరే
   యితపలను శ్రీవతకటేశనఁడిద వచిచ్చె సత

    సొతపలను గటూడె నినఁక సొలయ నేమటకే



రేక: 0964-2నాట సత: 19-368
పలల్లవ:    ఈనఁతక మకిక్కలిలోనఁతా ఇతకా నేలే

   చేనఁతలలల్ల నఁ జెలల్ల నీక చిరనవువ్వెగాదా
చ. 1:     కాయ మతనిపపై వసి ఘనకచముల రాసి

  మాయల సేతువుగాక మాతోనేలే
    చాయలనే యకపోసి సనన్నల నితత సేసి

   యేయడకనఁ బోనీవు ఇతతకతట నేమే
చ. 2:    మాటలనే కరనఁగితచి మతతనాల మరిగితచి

     నాటక మకక్కడనఁ జేసి నాతో నీ కేలే
     కాటక కనున్నలనఁ జూచి కానఁకలనఁ జేతుల చానఁచి
   వానఁటమెపై వుతడుదుగాక వాదు లీడనేలే

చ. 3:    కానఁగిట నాతనినఁగచిచ్చె కమత్మి మాయితటకినఁదచిచ్చె
  ఆనఁగిత నాకానఁగిటలో నాయనాయనే

   వనఁగక శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁ డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె
   పానఁగి యితతలోనే ననున్ననఁ బతగితచనేలే



రేక: 0964-3  తలనఁగనఁ గానఁబోది సత: 19-369
పలల్లవ:   చాల నితతకోపాల చలమని

  పాలితచనఁ దనకేమ పతతమని
చ. 1:    అతటరా మర ఆమానఁట పతతో

  యితటకి వచేచ్చెయునఁ డిపప్పుడని
   నతటనా తాను నానఁటనఁగనఁ జూచిననఁ

 గతటవదనల ఘనమని
చ. 2:    ఆతపనా మముత్మి నాతనఁడు నావదిద-

  కితపల నామోహ మెకెక్కనని
  ముతపననఁ జేసిన మొనన్నటచేనఁతల

  మతపననఁ నెనన్ననఁడు మఱవనని
చ. 3:    వచెచ్చెనా తాను వాకిట కిపప్పుడె

  యిచచ్చెల నేనఁపనఁగ నేనఁటకని
   యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడెను
  నిచచ్చెలనఁ దానే నేనని



రేక: 0964-4వరాళ సత: 19-370
పలల్లవ:   చితత్తిజని మోహపశస్కృతగారవనమో యకె

  పొతుత్తి ల వసతతమాడే పరషనితోడను
చ. 1:   పాయము మోసులవారెనఁ బడనఁతకచములను

  చాయవలప కనున్నల జాజకొనెను
  చేయివాలనఁ గోరికల చిగరలకొనగోళళ్ళ

   యయడ వభునివదద నితతనఁ జూడరమాత్మి
చ. 2:   కొపప్పుననఁ గొనలసాగెనఁ గోమలితమకములో

  కపప్పురపమాటలను గరవ్వెము వచె
    పపొప్పుడి రాల సలవనఁ బొలనఁతకి సిగద్గీలనె

  చెపప్పురాదు పానుపపపై చెలియభావముల
చ. 3:    భావరత పతటవతడె భామనిబతబప మోవ

 కెపైవశమెపై రాసికెకెక్కనఁగళలలల్ల ను
    యవళ శ్రీ వతకటేశనఁ డితతయునఁ గటూడనఁగాను

  దేవదేవరవల దిషట్టిమాయ నిదివో



రేక: 0964-5శతకరాభరణత సత: 19-371
పలల్లవ:    పోవల మాయితటకి పొదుద న మాక

  ఆవటతచివకక్కసారె అడుగరే మాట
చ. 1:   పలిపతచెనేనఁటకి పగయము చెపప్పునఁగనేర

   చెలవునఁడు ననున్న నేమ సేయుమనీనే
    చల మొకక్క టేకాని సాధితచ నేనేర

    అలరి యితకా నేమ అడుగరే మాట
చ. 2:     తానె వచెచ్చెనేనఁటకి తలపోనఁత నే నెఱనఁగ

   పూనిపటట్టి నాక నేమ బుదిదచెపీప్పునే
    మోన మొకక్క టేకాని మొఱనఁగల నేనేర

  ఆనవటట్టి మరెపైనా అడుగరేమానఁట
చ. 3:   కానఁగిలితచనేనఁటకే కానఁకసేయ నేనేర

   యేనఁగివచిచ్చె నామన సేమ చటూచనే
     రానఁగయపై శ్రీ వతకటాదిద్రిరాయనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

 ఆనఁగినతనగటేట్టిమో అడుగరేమాట



రేక: 0964-6  మతగళ కౌశిక సత: 19-372
పలల్లవ:   వలసినటాట్టి డవయత వనెన్నలలల్ల నఁ జూపవయత

   నిలవలల్ల మెఱనఁగలే నీక మొకక్కనఁజాలదు
చ. 1:    మగవ మాటాడనఁబోతే మాణకేల రాలీని

   జగడాల నీతోను సారె నోపదు
   మొగమెతత్తి చటూడనఁబోతే మొలల్లలే మకక్కటమయత

   నగవు లతతేసి నీతో నవవ్వెనఁగనోపదు
చ. 2:    అతగన నడవనఁగానే అతదలలల్ల మొరసని

 వతగలినీవనయాల వననఁగటూడదు
   కతగక కానఁగిటలోన కచములే పరిగీని
   చెతగటనఁ జేయివటట్టినానఁ జెలియ మొగియదు

చ. 3:    పొలనఁత నినొన్నరసితే పలకల రాసివడ
  వలిసియు నితదుకేపో వరకనన్నది

    అలరి శ్రీవతకటేశ అతగన నీవు గటూడనఁగా
  నిలిచినపరవశన నివవ్వెరగనఁ బొతదను



రేక: 0965-1సాళతగత సత: 19-373
పలల్లవ:    చెపప్పుతే నిషటూట్టిరము చెలియ నీవారము

  రెపప్పులనీలోనిచటూపే రేసుదచచ్చెనఁ జమత్మి
చ. 1:    కామతచి యతనఁడు గారవతచి పలవనఁగ

   యేమనాన్న బలకవు యేలే ఇతత
     దమస మెతత నీకనఁ దర దతతపైనానఁ బరాక

  వాములపైన వలపల వడిడవారనఁజమత్మి
చ. 2:     అదన నీయితటకి నాతనఁడే రానఁగా నీ-

   వదురయి మొకక్కవు యేలే ఇతత
    పదవు లతత్తివు నీక పేగమెపైనానఁ గెపైకోవు

   కదలనఁగచాల నీకే కడువాతడౌనఁ జమత్మి
చ. 3:     చెతత నిటట్టి కూడెను శ్రీ వతకటేశనఁడు

   యితతలో మేమఱచేవు యేలే యితత
   చితతలలల్ల నఁ దరెను సేసకొపప్పు జారెను

  పతతములడనఁగనఁబోతేపపై వచచ్చెనఁ జమత్మి



రేక: 0965-2ఆహిరి సత: 19-374
పలల్లవ:      నేకే తలసు నినఁక నే మేమ నెఱనఁగము

    ఆకెక నీకే తగను అదివో వనన్నపము
చ. 1:     యకక్కడి పరాకో యతత నేము వలిచిన

   చెకక్క మనఁదిచేయికాని చితత్తి గితచదు
    నికిక్క నీవు చటూచితవ నినన్న మాపటతతనే

   అకక్కట నేనఁడిటాల్ల య నదివో వనన్నపము
చ. 2:    మతదో మతతగమోకాని మరి బుదిదచెపప్పునాను

  చతదము తనదేకాని చాయకరాదు
     అతది వడె మచిచ్చెతవ అలల్లప డితతకి నీవ

   అతదువతక నిటాల్ల య నదివో వనన్నపము
చ. 3:   యతతసతతోసమోకాని యదిరినఁ దనెన్నరనఁగదు

   కాతతల కాను కిచిచ్చెనానఁ గెపైకొనదు
    వతతగా శ్రీవతకటేశ వలనఁదినఁ గటూడిత వటట్టి

   అతతలోనే చొకక్కనఁబోల నదివో వనన్నపము



రేక: 0965-3మాళవ సత: 19-375
పలల్లవ:    అలల్లద జవవ్వెని హరియరమున నద

   మెలల్లనె యిట వుపమతచరే మర
చ. 1:  ముతత్తిపజిపప్పులో ముతచినకలవలో

  వతత్తిలి కనునఁగవ లొకమాటాడరే
  గతత్తిపనఁగతడలో కొతడలో కచములో

   హతత్తి యేరప్పుడనఁగ ననరే మర
చ. 2:   తామెరతటూతడో ల్ల తతయగ తీగెలో

  భామచేతు లేరప్పురచరే యిపడు
 దోమటసితహమో తొడనఁగినబయలో

  ఆమాటాడరే అతదులో నొకట
చ. 3:   నీలపమణులో నితడిన మేఘమో

  బాలకితుర మొకపలకననఁ జెపప్పురే
  యలీల శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁగటూడెను

   మేలిమ మెఱనఁగో మెలనఁతో యనరే



రేక: 0965-4సామతతత సత: 19-376
పలల్లవ:    ఎడసితే నొకగణ మెదుట నొకగణము

   అడియాలలలల్లనఁ గతట మౌలేరా మానఁటల
చ. 1:  నిచచ్చెల వదదనుతడేటనెలనఁతలపొతదుకతటే

   వచచ్చెరాని వనితల వలప చవ
   పచచ్చెవరిగే వౌలేరా పళళ్ళచెటట్టి మతదుగాదు

   యిచచ్చెకము సేయవచేచ్చె వనఁకనేల మాటల
చ. 2:  భావతచి నాలకమనఁదిపతచదారకతటను

  ఆవలిచేనఁదే తరితీపపై యుతడును
   కావతచి యరచేతమాణకమెపైనా సరక గాదు

   యవళనఁ గొసరేదా యినఁకనేల మాటల
చ. 3:  కానఁగిటనఁ గటూడినయటట్టికమత్మినిరతులకతట

  మటూనఁగినభావరతుల మోహము బెటట్టి
   యేనఁగివచిచ్చె శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   మానఁగినపతడు చవౌను మరియేల మానఁటల



రేక: 0965-5దేవగాతధిరి సత: 19-377
పలల్లవ:   తలిసినపనులక దగ నినున్న

   సొలపనఁ జూపలనె చటూచిత నినున్న
చ. 1:   నామతలో నునన్నవ నీవాడనఁగ

   యేమని కొసరే నినఁక నినున్న
    మోము చటూచితే మొగి నిట నవవ్వెనఁగ
   కామతచి యలగనఁగనఁ గలనా నినున్న

చ. 2:   పలవకతొలేల్ల పగయమున రానఁగా
   వలనా రమత్మిన వడి నినున్న

  పలికినతతనే పతతము లియతనఁగ
   చలముల సాధితచనఁ జాలము నినున్న

చ. 3:   అతటకతొలేల్ల అతగము గరనఁగనఁగ
  కతటకమేల యికక్కడ నినున్న

   యితటనే శ్రీ వతకటేశ కూడితవ
    వతట వతట నినఁక వడువను నినున్న



రేక: 0965-6సాళతగనాట సత: 19-378
పలల్లవ:     నినున్న దటూరనఁబనిలేదు నీవు మేలే సేసితవ

    కనెన్నకనఁ గానఁకల మతచెనఁ గరత్మిఫల మటట్టిది
చ. 1:     కాతతపపై జలల్లనిచటూప కడు నీవు చలల్లనఁగాను

  యితతకినఁ జితతలత లిగిరితచెను
   కొతత నీకస్కృపారసము కొలనఁగలపై ముతచనఁగాను

   వతతగానఁ గలవ లటట్టి వకసితచెను
చ. 2:   నెలనఁతకనఁబలకనఁదేనెల నీవు చితదనఁగాను

  అలల చితదరవతదరెపై మటూనఁగెను
   కలికిపపై నీవరప్పుగాలి నేనఁడు వసరనఁగ
   మలిమ జకక్కవలక పతజరము లటూడెను

చ. 3:     పపై పపైనఁ జెమటయేర పడనఁతపపై బరపనఁగ
  మోపలపై ముతత్తిపసరల మొలకలొతత్తి
     యేపన శ్రీ వతకటేశ యసత నీవు గటూడనఁగ

   నీపొతదుల భద్రిమసి నివప్పురగెపై నిలిచె



రేక: 0966-1సామతతత సత: 19-379
పలల్లవ:     చాలనఁజాల నునన్న వలల్ల నఁ జాలదా యిది

    జాలల నితదునే పాసనఁ జాలదా యిది
చ. 1:  గొరబుగా నవవ్వెతేనుకోపగితచకొనక

    సరిగా నీవు నవవ్వెత చాలదా ఇది
  తరవపై కొతగవటట్టితేనఁ దపప్పుతచకొనక
   సరవ నటూరకతడిత చాలదా ఇది

చ. 2:     కనున్నల నేనఁ బలిచితే కమత్మిర జతకితచక
   సనన్నలకే వచిచ్చెతవ చాలదా ఇది

    నినున్ననఁ దపప్పుకచటూచితే నిలిచి వాదుక రాక
   జనెన్నవలప చలిల్లత చాలదా ఇది

చ. 3:     తమతో నినున్ననఁ గటూడనఁగా దపప్పులనునఁ బొరలక
  సమరతనఁజొకిక్కతవ చాలదా ఇది

    అమర శ్రీ వతకటేశ అనుమాన మెతచక
   జమళనఁగటూచతట వటల్ల చాలదా యిది



రేక: 0966-2లలిత సత: 19-380
పలల్లవ:    ఇద వచెచ్చె రమణునఁడు యతచినయనిన్నకలయ

 మదనమతతాబ్రాలతోడ మాటాడవ
చ. 1:   చెకిక్కటనఁబెటట్టినచేయి చితత్తిములోనికి నటూయి

 తకిక్కనసిగద్గీలకెలల్ల దతడదాయి
 చకక్కనినీవదనము చతదురనిసదనము

  మకక్కవతోనఁ జినన్ననఁబోక మాటాడవ
చ. 2:   ఆరీత పయతదకొతగ యౌవవ్వెనపాయపరతగ

  పోరచి కోరికలలల్ల నఁ బొతగేటపొతగ
   సారప నీకెమోవ చలల్లగపగపదవ వ
   మార దడువక ఇటట్టి మాటాడవ

చ. 3:  సగమువడినకొపప్పు సరసమాడేవపప్పు
 పగటభావరతుల పటట్టిచేచ్చెచొపప్పు

     తగ శ్రీ వతకటపత దగద్గీరి నినిన్నట గటూడె
  మగనఁటమెలల్ల మెరసి మానఁటాడవ



రేక: 0966-3కేదారగళ సత: 19-381
పలల్లవ:     ఎటఱ ట్టియినా మేలే ఇనిన్నటకినఁ దానె గరి

  ముటట్టినది నాకనఁ దనమోహమొకటే
చ. 1:     కోపగితచి చటూచేవ కూరిమ పపైనఁ జలేల్లవ

   కెపై పగా నీతనిరెతడుకనున్నలే కదే
    తీప గడునఁబటూసేవ తగి చేనఁదు నెరపేవ

  మటూపదానఁకా తనతోడిమాటలే కదే
చ. 2:    అతగపనఁగానఁక రేనఁచేవ ఆయముల గరనఁచేవ

  పొతగారి తానఁజేసేపొతదులే కదే
   ముతగిటనఁగడు నవవ్వెతచేవ మోము గడువతపతచేవ

 చెతగటనఁదానఁ జేసినటట్టిచేనఁతలేకదే
చ. 3:     మొకక్కల దా మొకేక్కవ మొనగోర మోపేవ

 చికక్కనికానఁగిట తనచేతులేకదే
    యికక్కడ శ్రీ వతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్ననఁగటూడె

   దకెక్క మాక నిదదరికి తలపోనఁతేకదే



రేక: 0966-4సాళతగత సత: 19-382
పలల్లవ:   కామునిబలములలల్ల కాతతమెపైనఁ బొతుత్తి గలస

  కామనులల మనకనఁ గతలయను
చ. 1:  పనన్నమచదుగ నఁడు యపొలనఁతనెమోత్మిమెపైతే

   కనున్నలే కలవలపై కదిస నతదే
 వునన్నతతపనఁజిలకల వువదపలకలపైతే

 పనిన్ననకెమోత్మివ బతబఫలమాయను
చ. 2:   నెలనఁతనడపలివ నెమలిభావములపై తే

  మెలపన నెరినఁదురము మేఘమాయను
    అలరి ననునఁ దొడల అరనఁటకతబములపై తే

  చెలరేనఁగి నెనన్నడుము సితహమాయను
చ. 3:   మగవకతఠము నేనఁడు మదనునిశతఖమెపైతే

 జగడితచనఁజనున్నలే చకగవాకములయ
    తగ శ్రీ వతకటపత ధరియితచి కూడనఁగాను

    మగల నితతకి మేలమనఁద మేలే ఆయను



రేక: 0966-5పాడి సత: 19-383
పలల్లవ:     నీరవటట్టి క నేయి వోయి నేరనే నేను

  సారె నావలపనీర చలల్ల టతతేకాని
చ. 1:     ఇటట్టి నాలకలోన బెలల్ల ల యదలోననఁ గతుత్తి ల

   నెటట్టి కొని నీవల నేరనే నేను
  వటట్టిమాటలిగిరితచ వతచితేనఁ దేనెలగార

  గటట్టిగా నాపదవులనఁ గలదితతేకాని
చ. 2:    కని యితటకాడ గానుగకాడా గసి

  నినునఁజూచి నేరచకొనేరనే నేను
   మనసు గరనఁగితచేది మరత్మిము భేదితచేది

  కనుచటూపల నాయతదునఁగల దితతేకాని
చ. 3:    అమేత్మిది వకట అసిమలో దొకట

   నెమత్మిది నీయతతేసి నేరనే నేను
    కమత్మి శ్రీ వతకటపతనఁ గలసిత వలసిత

   కమత్మిరనఁ గమత్మిర నిదే కలదితతేకాని



రేక: 0966-6సాళతగత సత: 19-384
పలల్లవ:    వాన గరియక తొలల్ల వరదలేల

  నాననఁబెటట్టి కొతతగొతత నతటనేయరాదా
చ. 1:    మనసులో నేమగలల్ల మాపటతతనఁ జేతుగాక

   చెనకి నవువ్వె నవవ్వెతేనఁ జెలల్లదనేవా
  అనువపై పతతముగొనేయపప్పుడే కొనేవుగాక

  మనికిగా నతదానఁకా మాటలడరాదా
చ. 2:    వడుక నేమేనికానఁక వనకనఁ జెపేప్పువుగాక

  వడె మతదుకొనన్నతతనే వలితయతనా
  కూడినరతులవళనఁ గొసరే వతతేకాక

  పాడితో మతచముమనఁదనఁ బవవ్వెళతచరాదా
చ. 3:   తారకాణతచినపప్పుడు తలవతచకొతదు గాని

   చేరి నీవు కానఁగిలితచితే దోసమా
     మేరతో శ్రీ వతకటేశ మెచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడితవ

  కారణములేని సిగద్గీ కటట్టిపటట్టిరాదా



రేక: 0967-1సితధురామకిగయ సత: 19-385
పలల్లవ:   ఎచచ్చెకతదు లడకరే యేమననకరే

    కచచ్చెపటట్టి యాతనికినఁ గడు నే వలతును
చ. 1:    చేసినతతనఁ జేయనీరే చెపప్పుకరే యాసుదిద

  ఆసయిచాచ్చెతనఁడొక మాటాడితేనఁ జాల
  వాసికినఁబెననఁగనఁబోతే వడినఁబడునఁ జేసునినఁక

   నాసరివారెలల్ల నఁ జూడ నవవ్వెనతతే చాలను
చ. 2:    కూడినటట్టి కూడనీరే కోపతచకరే యాతని-

    నీడ కాతడు వచేచ్చెసే యమెత్మిలే చాల
     పాడి పతతా లడబోతే పదను దపప్పునో యేమో

    మేడెప సరస వళ మెచిచ్చెనతతే చాలను
చ. 3:    వుతడినటట్టి వుతడనీరే వరయకరే యాతని-

     నతడనఁ దా నికిక్క చటూచిన నదియే చాల
    నితడా శ్రీవతకటాదిద్రి నిలయునఁడు ననున్ననఁ గటూడె

   కొతడుక మేననఁజేసిన గరతే చాలను



రేక: 0967-2శతకరాభరణత సత: 19-386
పలల్లవ:   కకక్కస మపడే కావలనా

  వకిక్కతచక వడి వుతడగరాదా
చ. 1:    నేరప మాటల నీకే యమరను

   కూరిమ గొసరనఁగ గఱి లేదు
  తేరినయపప్పుడె తలిసేనఁ గానీ

  పోరక లోనికినఁ బోరాదా
చ. 2:    సలవుల నవువ్వెల చెలల్ల ను నీకే

  తలపటట్టినఁ జలము తతగాదు
  వలసినయపప్పుడె వచెచ్చెనఁ గానీ

  పలమరనఁ బలవక పదరాదా
చ. 3:    తమకితచి కలయనఁ దగవవు నీకే

   జమళ నలక లినఁకనఁ జవగావు
  చెమరితచె మేను శ్రీవతకటేశవ్వెర
  సమముగనఁ గటూడిత చనవరాదా



రేక: 0967-3నాదారామకిగయ సత: 19-387
పలల్లవ:    వాడిక నీమతకిని వలప వనఁగా

  వడెమచిచ్చె తనితో వసరకోనేలే
చ. 1:     కలికి కనున్నలకను కానఁకల చటూపల వనఁగా

   వలస నొలల్లక యాల వరకతడేవ
      పల వనెన్న నీ మోవకి పచిచ్చె మాటల వనఁగా

  మలసి పతతోనేల మానఁటాడవ
చ. 2:    చేతమనఁది చెకక్కలక సలవనవువ్వెల వనఁగా

   యతలనఁ జితతనఁ బొరలనేలే నీక
   కాతరప మేనికిని కమత్మినఁబులకల వనఁగా
    ఘతలనఁ బయతద నేల కపేప్పువ నీవు

చ. 3:   కొతడలకచములక గోరిచతదురల వనఁగా
  బెతడుగానఁ జెలవునితోనఁ బెననఁగనేలే

   ఆతడనె శ్రీవతకటేశనఁడాతనఁడె నినున్ననఁ గటూడెను
   నితడునఁ గళలతో నీక నివవ్వెరగలేలే



రేక: 0967-4సౌరాషట్టి సత సత: 19-388
పలల్లవ:    గకక్కన నిదదరనఁ గలయు టవ

  మకక్కవ మాయడమానఁట లినఁకేల
చ. 1:  పాదపవానఁతల భావపటనఁతల

  ఆదసనఁ జెలికిని యాసలనఁబో
  మోదపనఁ బలకల ముతచినపలకల

   యదస నీకను యికక్కడనఁ గలిగె
చ. 2:  కనున్నలకెతపల కానఁకలసొతపల

 వనెన్నలసతకిని వలపననఁబో
 సనన్నపనఁజెమరల సరసపతమురల

   నినన్న నేనఁటనే నీకను గలిగె
చ. 3:  పపైపపైనుసురల పయతదవసరల

  నీపొతదు చెలికి నిలవనఁగనఁబో
   యేపన శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీకను

  యాపడనఁతకూట మతతలోనఁ గలిగె



రేక: 0967-5తలనఁగగాతబోది సత: 19-389
పలల్లవ:   చెలనఁగి నావభునఁ డితతసేయుమనెనా

 చలమరికోరికల సాదితచనఁగాక
చ. 1:    మాయదారిమరనేట మనసులో గఱి యితతే

 కాయముమనఁదికినేల కానఁకరేనఁగీనే
   పాయపమోహము లివ బయలీనఁదేపను లితతే

 ఆయపనిటటూట్టిరప్పులేల అలయితచనే
చ. 2:   చతదురనివనెన్నలల జగమెఱినఁగిన వతతే

   పతద మాడి ననున్ననేల భద్రిమయితచనే
   కతదనికోవలకూనఁత కతత్తికలో పస యితతే

   సతదడి నాగతడె యేల జాలిరేనఁచనే
చ. 3:   పతతపటచలల్లగాలి పాణముతోలతకె యితతే

  వతతలగా ననున్ననేల వసరితచనే
   యితతలోన శ్రీ వతకటేశనఁడు గలయనఁగాను

   చితతలలల్ల బాపనఁగాక సిగద్గీలేల ముతచనే



రేక: 0967-6మేనఁచబౌళ సత: 19-390
పలల్లవ:   నటనల రెతడూ నడపేవ

 కటలపనవువ్వెలనఁ గోపమునఁగలదా
చ. 1:   వదనకమల మట వతచేవమే

 చదురలమానఁటల చలల్ల చను
   పదవుల గదలగనఁ బలిచి గొణనఁగేవ

 చెదరనిపొతదిట సేయుచను
చ. 2:  చెకక్కచేతతో చితతయిదేమే

 వకక్కమతచమున నుతడుచను
 మొకక్కలలోనే ములిగేవమే

 చొకక్కలచటూపలనఁ జూచచను
చ. 3:  రతవళనె యరాజమేమే

 అతబాసల ననన్నడుగచను
   యితవుగ శ్రీ వతకటేశనఁడనఁ గటూడిత

 మతకములేలే మెపైమఱచచను



రేక: 0968-1భపైరవ సత: 19-391
పలల్లవ:      ఏల దటూరీ నేల పోరీ నితనఁడే తాను

   వళతో బుదిదచెపప్పునఁగా వననెపై తనా
చ. 1:     అతత్తి నే నలిగితనఁబో అపప్పుడే రమణునఁడు

   పోతుత్తి క రమత్మిననఁగా నేనఁ బోనెపైతనా
   మతుత్తి నఁడెపై యాపొదుద కటట్టి మఱతనఁబో ఇపప్పుడెపైనా
  వతుత్తి నని చెపప్పుతపనఁగా వదదతటనా

చ. 2:    వుతటనఁబో నాచలముతో నోరపగలవానఁడెపై తే
    నతటగానఁ దా నవవ్వెనఁగా నే నవవ్వెనెపైతనా

   కతటకాన నొకతపప్పు గలిగెనఁబో ఇనఁకనెపైనా
   జతటన ననున్ననఁ జెనకనఁగా సమత్మితతచకతటనా

చ. 3:    తతతో సిగద్గీన నే తలవతచకతడితనఁబో
  రతులనఁ గరనఁచనఁ గరనఁగనఁగనెపైతనా

     ఇతవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్ననఁ గటూడె
కతగా,   ఇద తొలిల్ల కాదతటనా



రేక: 0968-2పళవతజరత సత: 19-392
పలల్లవ:     ఒకట కొకట గటూడ దువదకడక నిటట్టి

  వకలివభునినఁ జేర వచేచ్చెయుమనవ
చ. 1:  పతయితటకేనఁగేటపడనఁత వగిరానక

 సతపరినఁదిభారము సతగరమాయ
  మతలో నాతనినఁ బొతదేమచిచ్చెకకోరికలక

  మతలేనివలపలే మనఁదమనఁదనఁ దొడును
చ. 2:   సొలసి యాతనినఁ జూచేచటూపలవాతడల్లక

 చెలియానతదజలల చిటట్టితటాల్ల య
  మలసి యాతనితోడ మాటలడేయతదుక

  నిలపనివవ్వెరగల నేరములపై నిలిచె
చ. 3:    కమత్మిర నాతని రత కానఁగిలితచేయతదుక

 కొమత్మికతకణరవాలే కొతడెములయ
     ఇముత్మిల శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలో వచేచ్చెసి కూడె

    నెమత్మిది నునాన్నర నేనఁడు నినన్ననే యితతాయను



రేక: 0968-3లలిత సత: 19-393
పలల్లవ:   తనిసిత నుతడనీవ తనవలసినయటట్టి

  చినుకలేనిచితత్తిడి సిగద్గీలేలే ఇనఁకను
చ. 1:    ఆడినదే మాటా ఆతనఁడే యరనఁగను

   యేడలేనిబుదుద ల మ రేమ చెపేప్పురే
   గోడలేనిచితత్తిరవు కొలచ నతదే కొలప

     తాడు లేని కటట్టి వటట్టి తగలేలే యినఁకను
చ. 2:    తుద నేమనీనె దటూరలలల్ల వచెచ్చె

  పదమనవ యితకనఁ బనిలేదు
  యదురలేనిమాట కదురవలనే వుతడు

    పదవ పపై తేనెల పగయమేలే యినఁకను
చ. 3:     యితటకినఁ దా వచిచ్చెనదే యినిన్నటకీ గరియాయ

 జతటలయడమాటల చాలనఁజాలనే
    అతటముటట్టి శ్రీ వతకటాదద్రిశనఁ డిద కూడి

     వతట వతటనఁ దిరిగీని వర పేలే యినఁకను



రేక: 0968-4మతగళకౌళక సత: 19-394
పలల్లవ:    ఏల సేసే వడియాస లితదానఁకాను

  ఆలకితచి వునన్నదాన నతదానఁకాను
చ. 1:    వచిచ్చె వచిచ్చె వగిరాల వలవనిజాగరాల

  యిచచ్చెల నడపతగా యితదానఁకాను
 వచచ్చెనివరపలను వరిడినేరపలను

  అచచ్చెపడె నాకెపైతే నతదానఁకాను
చ. 2:    మాటలలో తీపలను మాయదారి చటూపలను

  యేనఁటవటట్టి నడపత వతదానఁకాను
  వానఁటమెపైన కానఁకలను వటట్టికొమరానఁకలను
   ఆనఁటదాన నేనఁ బడిత నతదానఁకాను

చ. 3:    సలవులనగవుల చే చానఁచి తగవుల
  యలమనఁ జేసితవగా యితదానఁకాను

      చెలనఁగి శ్రీ వతకటేశ చెకక్క నొకిక్క కూడిత నే-
  నలవోకతోడ నుతట నతదానఁకాను



రేక: 0968-5ముఖరి సత: 19-395
పలల్లవ:     తగిలి నేనఁ దడవతేనఁ దడవనఁగవలనఁ గాక

  మగల వాసికానికి మేరమరనఁజెలల్ల నా
చ. 1:     చటూడకతడనఁగానే తాను చటూచ తపప్పుక ననున్న

  యేడాను జగడగాని కితతగలదా
  ఆడకతడనఁగానే మాటలడితచ నటూరకెపైన

   జాడతో మాసటనికి చతచలము చెలల్ల నా
చ. 2:     ఇతటకినఁ బోనఁకతడనఁగ మాఇతటకి వచచ్చెనఁ దాను

   అతట చలపాదిగాని కది దగనా
   అతటకోకతడనఁగ తానే అతటకొనీ నామేను

  దతటపతతగానికి దపైనతమతత చెలల్ల నా
చ. 3:    కానఁగిలితచకతడనఁగానే కానఁగిలితచ నిద ననున్న

  యేనఁగేటయమెత్మికానికి నిది దగనా
    కానఁగినననున్న శ్రీ వతకటపత యిద కూడె

   చేనఁగదేరేదొరలక చేనఁత లితత చెలల్ల నా



రేక: 0968-6శతకరాభరణత సత: 19-396
పలల్లవ:    ననుపన నటూరకె నవవ్వెకరా ! నీ

   మనసు రానె నే మాటాడేరా
చ. 1:   మొదలిమానఁట నిను మోచివచిచ్చెతే

  వదనకమల మనఁక వతచకరా
   కొదల మాని నాకొతగ వటట్టితే
  పదివల దలిపేనఁ బదగదరా

చ. 2:    సారెక నీచేనఁత సరిగానఁ జూపన
 బీరముతోనఁ గోపతచకరా

  తారకాణలక దగద్గీరి వచిచ్చెన
  తేరకొననఁగ నిట తలిపేరా

చ. 3:    అలమ కానఁగిటను ఆయము లతటన
  మలసి సొలసి మెపైమఱవకరా

   యలమని శ్రీ వతకటేశ కూడితవ
  నెలవయి యురమున నిలిచితరా



రేక: 0969-1సామతతత సత: 19-397
పలల్లవ:      నీ వమ సేసినాను నినున్న నేర మెతచరాదు

  మటూవతక నానిజానికే మొకేక్కజమత్మి
చ. 1:   కనున్నల నీమరత్మిముల కానఁడిపారనఁజూచిత

   వునన్నత నాతపప్పు నీవ వోరచకొమత్మి
    వనెన్నల నవువ్వెల నవవ్వె వనఁడిసిగద్గీ రేనఁచిత

  మునున్నమునేన్న యితదుక మొకిక్కతనఁజమత్మి
చ. 2:       మాటలనే నీ మనసు మా యితటకినఁ గొతటనఁ బోత

   యేనఁటకెపైనా ననున్న నెగద్గీ లతచకమ
  వానఁటపవనయముల వలప లీనఁదితచిత

  మటూనఁటగా వవలక మొకేక్కనఁజమత్మి
చ. 3:    కూడుతానే కానఁగిటలో కొనగోర సనఁకితచిత

  వడుక ననున్న వనకవసుకొమత్మి
     యడనే శ్రీ వతకటేశ ఇనిన్నయు నేనఁ జేసిత
  మోడిసేసి ఇతదుకేకా మొకేక్కనఁజమత్మి



రేక: 0969-2దేవగాతధరి సత: 19-398
పలల్లవ:    నెలనఁతకనఁ జీనఁకట నీకే వనెన్నల

   చలవయు వనఁడియు సతగడినఁ గలిగె
చ. 1:  వాడినమోమును వతచినశిరసును

  యేడనఁ గలిగెనో యచెలికి
 వడెపమోవయు వడుకనవువ్వెల-

   నీడనే రమణునఁడ నీకే కలిగె
చ. 2:  చెకక్కమనఁదిచేయి చెదరిననెరలను

  యకక్కడనఁ గలిగెనో యచెలికి
 తకిక్కనకళలను తనువుచెమటలను

  నికక్కపదొరవగనీ కే కలిగె
చ. 3:  తొటట్టినతమకము తొడుసగవరగల

  యటట్టి గలిగెనో యచెలికి
   యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ కూడితవ
   నెటట్టిన సతరత నీకే కలిగె



రేక: 0969-3సామతతత సత: 19-399
పలల్లవ:     చెపప్పుక నీసుదిద సరిచేసుకోక నినున్న ననున్న

   వుపప్పు గపప్పురమువల నుతడితేనే ఆయనా
చ. 1:    కనున్నలే తలల్లనగానీ కాయమెలల్ల నలపే

   యనిన్నటా ననున్న నేరా లతచవచేచ్చెవా
    చనున్నలే ఘనముగాక సరి నానడుము చినన్న

  వనెన్నల నేనటూ నీవతటదాననా
చ. 2:    చేతులే నాలగగానీ చెలల పదారవల

   పోతరితచి నీవు నాక బుదిదచెపేప్పువా
    ఆతల మానఁటలే వానఁడి యధరము మెతత్తిన

   యతల నీతో ననున్న నీడువటేట్టివా
చ. 3:     చటూడ బాలనఁడవుగానీ సనఁకేది మేను మనన్నతత

  కూడేట నావలపల గోరసేసేవా
     యడనే శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి నీతో నేకమెపైత

  మేడేపరతుల ననున్న మెచచ్చెకతడేవా



రేక: 0969-4మలహరిసత: 19-400
పలల్లవ:   కతదునఁగతదు నితత గావలనా

 అతదరిలోపల నవుననరాదా
చ. 1:    చేరి నాపొతదుల చితత్తిము రాకనన్న

  నారకొననఁ గొతత నవవ్వెరాదా
  మారమాటానఁడగ మనసు రాకనన్న

  వరకెపైననఁ గొతత వనఁకొనరాదా
చ. 2:    పపైకొని నారాక పరాకెపై యుతడిన

   చౌకగానఁ బెపైనఁ జేయి చానఁచరాదా
   యేకడో నీచితత్తి మెరవపై యుతడిన

  ఆకమడి చిచేచ్చె నతదుకొనరాదా
చ. 3:   కానఁగిట నీమేను కడుమఱచిన

  వనఁగి నాపపై మేనువయరాదా
 చేనఁగవలపల శ్రీవతకటేశవ్వెర

 పానఁగినరతులనఁబతత మరాదా



రేక: 0969-5గజజరి సత: 19-401
పలల్లవ:    కడదానఁకా నీమేలే కాణచెపై వునన్నది

    అడియాల మనఁక వరే అరయనఁ జోటేదిరా
చ. 1:     నితచిన కూరిమ నాపపై నిజముగ నునన్నది

  మతచినీగణల నామనసులో నునన్నవ
   అతచెల నీసరసము లతగముపపై నునన్నవ

    కొతచి కొతచి నినిన్నతకనఁ గొసరనఁ జోటేదిరా
చ. 2:    చెపప్పుపతపన నీరాక చెవులనే వునన్నది

   రెపప్పులదుట నీరటూప రేపమాప నునన్నది
  చిపప్పులనీమోవతేనె సలవుల నునన్నది

    వుపప్పుతతచి నినున్న నినఁక నొరయనఁ జోటేదిరా
చ. 3:    కతదువ నీమరత్మిమెలల్ల కానఁగిటలో నునన్నది

    అతది నీముదుద టతగర మద నావల నునన్నది
    ఇతదుకే శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ

   చితదేటసిగద్గీల నీపపై జిమత్మినఁగనఁ జోటేదిరా



రేక: 0969-6శ్రీరాగత సత: 19-402
పలల్లవ:    చితతవతత లినఁకనేల చెలల దటూరనఁగనేల

  దొతతులరతులే నీక దోడాయనఁగా
చ. 1:    తలనఁచనఁగానే వచెచ్చె తనునఁదానే రమణునఁడు

   మలసి నీకినఁక మొకక్క మనసాయనఁగా
     ఆలక లినిన్నయునఁ బానె నతనఁడె నీతో నవవ్వె

  పలకనఁ బతతము నొకక్కపాటాయనఁగా
చ. 2:    ఆనుమానితచనఁగనే యతనఁడు నీచేయి వటట్టి

  యనయు నీకోరికెలల్ల నీడెరెనఁగా
     చనవలల్ల నీకనఁ జెలల్ల సరసునఁడు నిను మెచెచ్చె

 కొనకెకిక్కనవలప గరతాయనఁగా
చ. 3:      మొకక్కనఁగా నాతనఁడు నీక ముతదర వరము లిచెచ్చె

   చకక్కనెపై న సకినాల సరిదానఁకెనఁగా
   చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

  యకక్కవ నీసతతసము లిరవాయనఁగా



రేక: 0970-1సామతతత సత: 19-403
పలల్లవ:      మానరా నవువ్వె మానరా వదుద మానరా మాతో   మానరా యేల మానరా!నీవు

    మానకతటే ననున్న నితదము వననఁగా మాటలనఁ  దిదదక మానరా
చ. 1:      వారి వరితోడ వావుల చెపప్పుతపే వటట్టిదోసమేల కటేట్టివురా

      తేరకొన ననున్ననఁజూచి వటట్టి యాసదేర నుసుత్సర నేనఁటకి రా
       పోరి పోరి నీవ నిజమరి నతటా బొతకచ ననేన్నల ముట ట్టివురా
    కోరి వరకనన్నవారి కితతేసికొడిమె లేనఁటకి వచచ్చెరా

చ. 2:      చకక్కనివారికి నీయదుట నేనఁడు సారె నిలవ రాదటరా
    వకక్కమానఁటలోనే నీవతత గరనఁగి వళల్ల చెమరితచనేనఁటకిరా

     చికక్కనిచనున్నల నాకనఁ గలిగితే చితతనఁ బొరలనఁగ నీకేరా
     మొకక్కలన నీవుసేసే రోనఁతలక మొదలనే నాక సిగద్గీవురా

చ. 3:    కారణములేక వరివారితోడ కాలదొకక్క నేలవచేచ్చెవురా
    నీరవతక తుతగవతటవానఁడ వతతే నీతోడిపొతదుక నేనోపరా

    కూరిమతోడుత శ్రీవతకటేశవ్వెర కూడితవ నినున్న నేమతదురా
   కోరినకోరికలలల్ల నఁ దలకూడె గోరననున్న నటూనఁదనేనఁటకిరా



రేక: 0970-2నాదరామకిగ.య సత: 19-404
పలల్లవ:   ఇటవతటవడుక లవవ్వెరికినఁ గలవమత్మి

   తటకన మఱచేర తమలోనే మేనుల
చ. 1:   కలికి రమణునికినఁ గసటూత్తిరినామముపటట్టి

  చెలరేనఁగి తానఁజూపనఁ జెకక్కటదాద ల
    ములవానఁడి కొనగొళల్ల ముతచి కొపప్పు దువవ్వెదువవ్వె

   తొలసితో మొలల్లలటేట్టి తురిమనఁ జూపలను
చ. 2:    పడనఁత వభునిమనఁద బనీన్నర చిలికితచి

  తడియొతీత్తినఁ గచముల తగపొటాల్ల ల
   చిడుముడి సొముత్మిలతో సితగారముల సేసి

   ఆడరి నివాళతచ నతగపనఁ గాతతులను
చ. 3:    సవగానఁ బీతాతబరము చతగలవారనఁ గటట్టి

    మోవ యాని తముత్మిల మముత్మిలనఁ బెటట్టిను
    ఆవళ శ్రీవతకటేశ నటట్టి మోహితచి చటూచి

   తానిమతచానకనఁ దసి తమకితచి కూడెను



రేక: 0970-3ఆహిరి సత: 19-405
పలల్లవ:      ఏమ నెఱనఁగను నేను ఇనఁక నీచి తత్తిమురా

    దోమట వయసు నాపపైనఁ దోసినటట్టి తోయరా
చ. 1:    తలనఁపలల్ల నీది తమకమే నాది

   చెలగి యేమసేసినానఁ జేయరా నీవు
   పలక నీతోనే పతతమే నాలోను

   చలివలపల నాపపైనఁ జలిల్లనటట్టి చలల్లరా
చ. 2:      వాలనఁ జూవుల నాపపై వడియునఁ జెమట నాపపై

   కేల నాచనున్నల పసికినటేట్టిట పసుకరా
   ఆలకితప నీకొరక ఆలయిక నాకొరక

    నాలిసేసి నీవు నాతో నవవ్వెనటేట్టి నవవ్వెరా
చ. 3:    కాగిలిద నీక కళదానఁకేది నాక

    యేనఁగక నీమోవ నాక నిచిచ్చెనతతా వయతరా
  పానఁగినశ్రీవతకటేశ పపైకొని కూడితనద

   ఆనఁగె నిదదరిమనసు లతటనటట్టి యతటరా



రేక: 0970-4సాళతగత సత: 19-406
పలల్లవ:   కానవచెచ్చె నతదులోని కాదామణ

   ఆనవటట్టి అడిగీని అటట్టికాదా మణ
చ. 1:     వునన్నత నేమనఁజేయక వుతడనఁగానేనఁ దనున్ననఁ జూచి

  కనున్నల నవవ్వెతనట కాదామణ
  చినిన్నచెకక్కలమనఁదట చిఱనఁజెమటల చటూచి

   మనన్నక మొకిక్కతనట మేలగాదా మణ
చ. 2:    వుమత్మిడి నీతని వలివుతగర మెకక్కడిదతటా

  కమత్మిఱనఁ జూచితనట కాదామణ
  కమత్మినటట్టి తనమేని కసటూత్తిరివాసనలక

  సమత్మితతచనెపైతనట సటగాదా మణ
చ. 3:    తీపలపైనతన మోవ తగవ చటూపతనట

  కానఁపరము లసాత్సయ కాదామఱి
    పపైపపై శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్న నిట గటూడె

   చేపటట్టి తనకినీన్ననఁ జెలల్ల గాదామఱి



రేక: 0970-5కేదారగళ సత: 13-407
పలల్లవ:   ఓయమత్మి యేడకేడే వోయమాత్మి

  యయడ మసాలతనె యవలప
చ. 1:    రమత్మిని పలవరాదు రాకతడితేనఁ దిటట్టిరాదు

  యమెత్మిలనఁ గొతడతతదొరే యవభునఁడు
   బమత్మిట మెడవటట్టిదు పటట్టిరాదు ముకక్కనాక

 గమత్మిడికాయతతముతత్తిమే యకూటమ
చ. 2:    పూని వనఁగిరితచరాదు బొతకితే నలగరాదు

  యనెలనఁత లతదరెపై నీతనికి
    తానటూనఁ జేతకి నీనఁడు దగద్గీరి తీసుకోరాదు
   యేనుగ చేత చెఱకే యమోహము

చ. 3:     ముతచి చేయి చానఁచరాదు మొనగోర మోపరాదు
   మతచిన శ్రీవతకటాదిద్రి మేనఁట యతనఁడు

    కతచపమో వచిచ్చె కూడె కడునఁదమకాల రేనఁచె
  యతచనఁగనఁ జకక్కలలకేక్క యమరల



రేక: 0971-1దేసాళత సత: 19-408
పలల్లవ:    ఇదదరిచలమునఁ జెలల్ల నిదే మేల

    వదుద వదుద నాతోడి వటట్టినవువ్వె లేనఁటకి
చ. 1:   వడుకలేనిపనికి వసరివుతడుటే మేల

 కూడనిమానఁటక వటట్టిగటేట్టిమేల
  యడుజాడకానఁపరాన కేడనుతడినా మేల

   తాడుపడె వలపల తలవయత నీవు
చ. 2:   చనవులేనిచోటకి చాయపాటేల్ల మేల

   పననఁగినా రాకతటే బగవ మేల
    మనసురాని యతదుక మఱి మఱచటే మేల

   వనకనఁ జెపేప్పునఁగాని వడవయత కొతగ
చ. 3:   వలసనొలల్లనిపొతదు వరకెపైనపాట మేల

   కలసిన రతులకనఁ గలతతే మేల
   ఆలయితచి శ్రీవతకటాధిప కూడిత ననున్న

  వులివచిచ్చెకానఁగిలేల వుతడవయత యడనే



రేక: 0971-2రామకిగయ సత: 19-409
పలల్లవ:   చేతకినఁ గొతత చేరనీవ

  ఘతలనఁ దనమేను కరనఁగిచేనఁగాని
చ. 1:   రానీవ వాని రవవ్వెసేయక

  ఆనిపటట్టి నేనే అడిగేను
  పూని తొలతనతటే బొతకినీ

 నానినకానఁగిట నవ్వెవతచేనఁగాని
చ. 2:   తరగనీవ వానినఁ దగనాడక

  మరిగితచే నేనే మానఁటలను
  తరవాత నేమనినానఁ దలవతచని

  మరతతతగములనీన్న మరి నేసేనఁగాని
చ. 3:  వుతడనీవ వానినొకటాడక

  అతడనే రతకేలి నలయితచేను
  దతడి శ్రీవతకటదపైవ మతనఁడే
  నితడి వురముమనఁదనే మొకక్కనఁగాని



రేక: 0971-3ముఖరి సత: 19-410
పలల్లవ:    సారె సారె మరేల సతదడినఁబెటేట్టిరే

    మారని మాయల నేనఁడు మతదులనఁ బొయతనా
చ. 1:    వలప వతచనఁగనఁబోతే వతతులకనఁ జవులవునా

    అలవాని పొతదు మానుమని యేల చెపేప్పురే
     తలనఁ పాతని మనఁదటనఁ దనువు యడనే యితతే

   యలిమ మరేమనాన్న నినఁక మాననఁబొయేతనా
చ. 2:      మనసుననఁ బాల దాగ మఱి కడుప నితడునా

  పొనిగేల యడమాటనఁ బొదుద వుచేచ్చెరే
    కనుచటూ పాతనిమనఁద కానఁక లివ నామనఁద

  వనక మరెమనాన్న వననఁబొయేతనా
చ. 3:    మాటల వసుకనఁబోతే మాపదానఁకా మెతత్తినౌనా

   పూనఁట వనఁట నాకేల బుదిదచెపేప్పురే
    యటలేని శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   మేటల నేనఁడినఁకనేల మరే నేనఁగానా



రేక: 0971-4పాడి సత: 19-411
పలల్లవ:     రమత్మినవ చెలవుని రసవ్వె మముత్మినఁ జేయనేల

 తమత్మిపవువ్వెలవాటల్ల దానఁకదానఁకానా
చ. 1:    గకక్కననఁ జూచినతతనే కనున్నలనే పతడాల్ల య

  వకక్కసప తలనఁబాల వగినతతానా
   పకక్కన నవవ్వెనతతనే పాలకూళల్ల సలవాయ

  మకక్కవతో బువవ్వెముల మాపదానఁకానా
చ. 2:   తోలతటసిగద్గీల దొడడ తరమఱనఁగాయ

   వలిపప తరమాట వడి వతకానా
  సొలపలమాటలవ సబాన పాటలయ

   చలివాస పేరటాతడల్ల సతద డితకానా
చ. 3:   పపైనొరగినపప్పుడే పరవని పరపాయ

  నాననఁబెటట్టి నాగవలిల్ల నానఁటదానఁకానా
    ఆనుక శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

  మేనిలోని సతతసాల మెచచ్చెదానఁకానఁనా



రేక: 0971-5వరాళ సత: 19-412
పలల్లవ:     నేరపరి వౌదువ నీడక రావ నాకనఁ

  దారకాణలయ నినఁక తపప్పులేలే
చ. 1:   కినెన్నరమటల్లలోని గిలిగితతలటూ నీ-

 సనన్నలచాయలలోని చలివతడుల్ల
 వనెన్నలకానఁకలమేనివసివాడుల నే-

   మనిన్నటకి లోనెపైత మనఁకనేలే పనుల
చ. 2:   జతకెనచటూపలలోని సరిబేసులటూ నీ-

 తతకలమాటలలోని తలల్లనలల్లల
 కతకినగవులలోని కాయపతడుల్ల

    మతక లినిన్నటానఁ బడిత మరియేలే కతల
చ. 3:    అచచ్చెప సిగద్గీలలోని అతగభతగాల నీ-

 అచచ్చెపడడకానఁగిటలో నరమఱలటూ
    తచిచ్చె శ్రీ వతకటపతనఁ దగిలి నేనఁగటూడితని

   యచచ్చెకతదులలల్ల నఁ గతట నిపడేలే బొతకలటూ



రేక: 0971-6సామతతత సత: 19-413
పలల్లవ:    పతతము పాడియు నీభావములోనే కతట

  యతతపగయముచెపప్పునా నిది మెచచ్చెగాదురా
చ. 1:    చితత్తిములో తమకము చిఱనఁజెమటలనఁ గతట

  కొతత్తికొతత్తినీపొతదుల కొపప్పుపవువ్వెలనే కతట
  తతత్తిరపనీగణల తనుపలకలనఁ గతట

   రతత్తిమాట లేమనాన్న రచిగావు మానరా
చ. 2:    కానఁకల నీవసివాడు కనుచటూపలనే కతట

  వనఁకపనీయలపలల్ల వడనిటటూట్టిరప్పులనఁ గతట
    సనఁకల నీవడుకల సొతపనఁ గళలనే కతట

   వనఁకొనేనఁగాని నీసుదుద లొడనఁబాట గావురా
చ. 3:   నాటకపనీవదద నగవులలోనఁ గతట

   గానఁటప నీవలపలల్ల కానఁగిటలోన కతట
      పాటతచి శ్రీ వతకటేశ పపై కొని ననున్ననఁ గటూడిత-

   వట రానఁదొలిల్లటవల నితదులోనఁ జెలల్లదురా



రేక: 0972-1బౌళ సత: 19-414
పలల్లవ:   నేనే యతదుక రానటరా

   పోనీపోనీ యితతసేసి వటట్టిపొతదులనే నితదవసిత
 అటేట్టికానీకానీ శ్రీవతకటరాయా

చ. 1:    చెలలతో నినన్నమాపే చెపప్పుపతపనా నీక
    యలమ మాయితటకి నేలవచిచ్చెత కానుక లిచిచ్చెత

 వగిరితచిత శ్రీవతకటరాయా
చ. 2:      నెపప్పున మేడపపై నీక నికిక్క సనన్న సేయనా

   యిపప్పుడే చనున్నపటేట్టివు యేమరా నీవ
  నేమురా బలిమేలరా శ్రీవతకటరాయా

చ. 3:     నిచచ్చెల మాచన వలినిలయా నేనఁ గోరనఁగానే
   మెచచ్చెగా ననున్ననఁ గటూడి మేలమాడిత

మేలమేలరా శ్రీవతకటరాయా



రేక: 0972-2అహిరి సత: 19-415
పలల్లవ:    కోపగితచకొన నోప గొరబటూ నోప

  తీపల మనఁదటయతుత్తి తలిసేగాని
చ. 1:    చెలల దటూరగనోప చిలల్లరవాదుల కోప

  చలపటట్టి పతతోడ జతకితచనోప
   అలిగి పానుపమనఁద నవవ్వెలిమోమెపై యుతడనఁగనఁ

  గలిగినపాటే మేల కనుకొనేనఁగాని
చ. 2:     దపైవము దటూరనఁగ నోప తమకితచి పడనోప

  మోవనాడేవతగెముల మొదల నోప
  చేవదేరేచితతతోడ చెకక్కచేత నుతడనఁగాను
 కావలసినపనుల కనుకొనేనఁగాని

చ. 3:     పతతము లియతనఁగ నోప బచెచ్చెనమాటల కోప
   వతతువాసులక నోప వరస లోప

    ఇతతట శ్రీ వతకటేశనఁడిటట్టి ననున్ననఁగటూడె నేనఁడు
 కాతతునఁడితనితలనఁప కనుకొనేనఁగాని



రేక: 0972-3సాళతగత సత: 19-416
పలల్లవ:     వదుద వదుద దోసమటూ వానిగాడు నీక నాక

  అదోద తొలనఁగబావ వతటకోకవయాత
చ. 1:     యేమ సేసేవోయతటా నిట ననున్ననఁ జూడనతప

   దమసప నీతలనఁప తలియ నతప
    వాములపై న నీలోనివలపల రేనఁచనఁగ నతప
   కామతచి నీవల ననున్ననఁ గానఁగిలితచేవయాత

చ. 2:    ఇతదుకే వచేచ్చెనేవతటా నెదురగా ననన్నతప
   కతదువ నీనేరపలల్ల నఁ గనుకో నతప

   చతదమామ గటకల చవులచటూడనఁగ నతప
    యితదులోనే నీవు నాతో నేల నవవ్వెవయాత

చ. 3:      చేరవక వచిచ్చె నినున్ననఁ జెలి యచచ్చెరితచ నతప
    బీరాన నాచేత నినున్ననఁ బలవ నతప

      యరీత శ్రీ వతకటేశ యడ ననున్ననఁ గటూడి యాకెనఁ
    గటూరిమనఁ గటూడిత వటట్టి కొతత్తి యేనఁటదయాత



రేక: 0972-4భపైరవ సత: 19-417
పలల్లవ:    ఎతత నమత్మినిదానవు యేమే నీవు

   చితతతోనఁ బగచాటేవు చెలల్లనఁబో నీవు
చ. 1:   జమళమోహల మనసరసనే వుతడనఁగాను

   తమకితచి మాటలడనఁ దగవా నీవు
  చెమటకానఁగిలి మనచేతులలో నుతడనఁగాను

  అమరనివతగెమాడే వౌనే నీవు
చ. 2:   నటూనఁటనమోవుల మననోళళ్ళలో నుతడనఁగాను

    యేనఁటనఁకినఁ గొసరనఁ జొచేచ్చె వమే నీవు
   కూటముల చెకక్కలపపై గఱతులపై వుతడనఁగాను

   పాటతచి యేడవోయతటా భద్రిమసేవ నీవు
చ. 3:   బచచ్చెనరతుల మనపానుపపపై నుతడనఁగాను

   ఇచచ్చెగితచి మఱచేవు యేమే నీవు
    పచిచ్చెగా శ్రీ వతకటాదిద్రినత నేనఁగటూడిత నినున్న
   మెచిచ్చెత మొకరొకరి మేలే నీవు



రేక: 0972-5పాడి సత: 19-418
పలల్లవ:     ఊరకతడేవో లేదో వోసి చెతచెతా ! వోరి

   కోరి నినున్న నెతచకొతట గొలల్లనఁడవుగదరా
చ. 1:   జమళపీకిలిదతడ సరి నీకేలే

 నెమలిచతగలపాగా నీకేలేరా
   అమరెనే సతకనఁగడె ముతదుకనఁ దోడు

   భద్రిమసి నీవల గలల్ల పటట్టి కనాన్ననఁడవురా
చ. 2:   పలమెకాలవతటను పారేవలే ! నీవు

  యలమనఁ బులగనేల యకిక్కతవరా
  పలచని పారెటాక పయతదేనఁటకే

    అల మఱే ఱ్ఱైకపానుప అది నీక నేలరా
చ. 3:   కాకిపపైనఁడిబొటట్టి నీకనఁ గడుపగయమా

   ఆకనఁ దొలసిదతడ నీకది బానఁతొ
   కెపైకొతట శ్రీ వతకటాదిద్రిఘనునఁడ నినున్న-

  నేకమెపైతనఁ గదరా నీయితదిరాదేవని



రేక: 0972-6నాగవరాళ సత: 19-419
పలల్లవ:    ఆడా నీడా నదివో రమణునఁడు

   వడుకల రేనఁచ వతట నేననవ
చ. 1:  కానీకానీ కసుగాటమానఁటల

 నాననఁబెట ట్టిని నాతోను
  రానీపోనీ రాజస మెనఁతపైనా

 మాననఁడెతతయినా మఱవకమనవ
చ. 2:   మేలమేల మేనరికమే నాకనఁ

  జాలనఁ గటట్టిను సరసానక
 మటూలమటూల ముసిముసినవువ్వెల

 చాలకొనెనట సరిదానఁకెననవ
చ. 3:     నవవ్వె నవవ్వె నను శ్రీ వతకటపత

  జవవ్వెనము రేనఁచి సరినఁగటూడెను
    దవువ్వెలట మాని దగద్గీరి నా వదదనఁ

 బవవ్వెళతచెను పదరకమనవ



రేక: 0973-1లలిత సత: 19-420
పలల్లవ:   వడెపనఁ బెదవతోడి వట ష్ఠూలేశనఁడు

  వడుకలే పచరితచ వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 1:     నిలచనాన్ననఁ డలవానఁడు నికిక్క నామోము చటూచి

   వలపల సనన్న సేస వట ష్ఠూలేశనఁడు
   సలవుల నవవ్వె చెలితోడ మాటలడి

  వలగొతద సొముత్మిలతో వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 2:   కనున్నలచే మెచచ్చెమెచిచ్చె కతదువకనఁజేయిచానఁచి

  వనన్నపము లడిగీని వటట్టిలేశనఁడు
     తనున్ననఁ దానె వఱఱ్ఱైవనఁగీ తన మనఁద నానవట ట్టి

 వనన్నతనన్ననోరితోడి వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 3:     బడిబడినే వచిచ్చె పపై కొని ననున్ననఁగటూడి

  వడువనఁడు నాచెఱనఁగ వట ష్ఠూలేశనఁడు
   కడునఁగడునఁ దమకితచ కపప్పురమే చేతకిచిచ్చె

   వడనఁగ శ్రీ వతకటాదిద్రిత వట ష్ఠూలేశనఁడు



రేక: 0973-2వతతవరాళ సత: 19-421
పలల్లవ:    చెపప్పుతే నారచికత చెపప్పుకతడితే వత

   దపప్పుకి నీరే మతదు తలపోయనఁగదరే
చ. 1:   చిగరలోపలిచేనఁగ చెపప్పురే మర

  నిగరలోపలి నిపప్పు నిలపరాద
    పగల చనఁకట గమత్మి పాయ దతతపైనా

 తగరానిచోట తరితీపలమతదేదే
చ. 2:   ఆకాశపతచాతగము అతదుకనఁ బేరేదే

 రాకపోకజగడము రానఁజీనదే
   వాకనిషటూట్టిరాల వచచ్చె వసముగా దతతయినా

   యేకచితత్తిమెపైన మతదు యనన్ననఁ డిచేచ్చెరే
చ. 3:      వాన లేని చితత్తిడికి వపైప లినఁకనఁ జూచకోరే

  కానరాని గఱతుల కానఁడిపారెనే
     ఆనుక శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలో వచేచ్చెసి కూడె
   వనుల వనేమతదు వధితచె దేహము



రేక: 0973-3ఆహిరి సత: 19-422
పలల్లవ:    చేసేనా వనయముల చేకొతట గాక

   ఆసలే కానఁకరేనఁచితే అతదుకేమ సేతమే
చ. 1:     చెకక్క నొకక్కనఁబోనఁగాను చేతగోర దానఁకె నితతే

  వకక్కసాన వదిలితచి వసేవమే
   పకక్కన వతదువటట్టి పలరచల సేయనఁగా

   నకక్కడానఁ గరనఁగదు అతదుకేమ సేతమే
చ. 2:   సరసమాడనఁబోనఁగా చనున్నల బయటనఁబడె

  యిరవపై యితదుకేల యసడితచేవ
    గరిమ సొముత్మిల నీకనఁ గడునఁగడునఁ బెటట్టినఁగాను

  అరగొరవపైతయపైతే నతదుకేమ సేతమే
చ. 3:      పొతది కొతగవటట్టినఁ బోనఁగా పోనఁకముడి వడె నితతే

  చితదువతదపై ఇతదుకేల సిగద్గీవడేవ
     కతదువ శ్రీ వతకటాదిద్రి ఘనునఁడ నేనఁ గలసిత

   అతదుపటాయాల సనఁకె నతదకేమ సేతమే



రేక: 0973-4దేసాళత సత: 19-423
పలల్లవ:    ఊరకే గడితచకోనీ నొకటకటే తాను

  రారమత్మిని పలవనఁగ రానెపైతనా
చ. 1:   పటట్టినచలముతోడనఁ బదరవదదతటనఁ గాక

   యిటట్టి మోవ యడిగితే నియతనతటనా
   దిటట్టితనాననఁ బయతద తయతకమనతటనఁ గాక

  నటట్టి కొటట్టి తనతో నవవ్వెనతటనా
చ. 2:  పలల్లదపమాటలకనఁ బగచాటతనఁగాక

  చెలల్లనఁబోనఁతానఁ జెపప్పునటట్టి సేయనెపైతనా
  వలల్లకొలల్లకతడనఁగానే వడనఁబడనెపైతనఁ గాక

  తొలిల్లతటవలనే అ ఇతే తుదకెకక్కనా
చ. 3:    పయతదకొతగ దియతనఁగా బలిమచటూపతనఁ గాక

  వయతనే రతులక నోపనతటనా
   యియతడ శ్రీ వతకటేశనఁడితతసేసి కూడెనఁగాక

    నెయతమున నపడే నేనఁ దనునఁ బలవనా



రేక: 0973-5సౌరాపట్టి సత సత: 19-424
పలల్లవ:    తనజాడ లేలమాను తానే తాను

   ననిచియునాన్ననఁడే నాక నాటకీనఁడే తాను
చ. 1:    రాతరెలల్ల వదదనుతడె రవవ్వెగా నవువ్వెచనుతడె

   అతల నపప్పుడే మాటలడనే తాను
   చేతకిలోనాయనతటా సేస నాపపైనఁ బెటట్టినతటా

  కానఁతరితచి వుతడనఁగాను కానఁకచలీ ల్లనఁదాను
చ. 2:     కొపప్పు కొనగోర దువవ్వె కూరిమతో బుజజగితచె-

   అపప్పుడే పరాకయత నదేమే తాను
   కపప్పుర మచిచ్చెనతదుక కాతతల చెపప్పునతదుక
    నెపప్పున నేనఁ జెనకనఁగ నిదిదరితచనఁ దాను

చ. 3:     కానఁగిట నిటట్టి కూడె కడునలయుచ వాడె
   మటూనఁగినమోహన నాక మొకీక్కనే తాను

   కానఁగి భటూపతచెరవుకాడ శ్రీ వతకటేశనఁడు
    వనఁగకతడ రత నినున్న వలయితచెనఁ దాను



రేక: 0973-6గతడకిగయ సత: 19-425
పలల్లవ:    సిగద్గీల సితగారాల చెలల్ల నే నీక

   నిగద్గీల నీడల మాతో నెరపనఁగనఁజెలల్ల నే
చ. 1:     వుకక్కన నీరమణునఁడు వతత్తిన రేకల దానఁచ

   చెకక్కమనఁదాచేయి నీక చెలల్ల నే నేనఁడు
    పకక్కటధర పానవు పదవ చొపప్పుల మాప

     ముకక్కమనఁది వల నేనఁడు మోప నీకనఁ జెలల్ల నే
చ. 2:    పొతది నీమేనిమనఁది పలకలనిన్నయు దానఁచ

   చెతదినపయతద కపప్పు చెలల్ల నే నీక
   కతదువ నీసమరత కళల మొరనఁగటక

  చితదేముసిముసినవువ్వె చెలల్ల నే నీక
చ. 3:    అతగప కానఁగిటలో అలప లనిన్నయు దానఁచ

   సితగారప తోనఁట కేనఁగనఁజెలల్ల నే నీక
   రతగగ శ్రీ వతకటాదిద్రిరాయనఁడు నినున్ననఁగటూడె

  ముతగరల జారినవ ముడువనఁగనఁజెలల్ల నే



రేక: 0974-1ముఖరి సత: 19-426
పలల్లవ:   కానీకానీ ఇపప్పుడేల కడునఁబతతాల

   తాను నేనునఁ గటూడితేనఁగా తలపోతల
చ. 1:    చెకక్కచెకక్కనఁ గదియితచి చేయినఁజేయి బగియితచి

  అకక్కడగా నీతో నామాటల
   పకిక్కటతముత్మిల మడి బుజాన గడడమానితచి

  చికిక్కతచకొనన్నపడు గా సేసేచేనఁతల
చ. 2:     పాదము పాదాననఁదొకిక్క పానుప పపైనఁ బవవ్వెళతచి

 పాదుకొనన్నపప్పుడుగా నాబలిమెలల్ల ను
     పోదిగానఁ జనున్నల మోప పలకల మేన రేనఁచి

   ఆదస నితతేకా నెయతప నవువ్వెల
చ. 3:     కాయమునఁ గాయము మోప కమత్మిరనే మోవఇచిచ్చె

   యయడ నితతేకా నా ఇతపసొతపల
     పాయప శ్రీ వతకటాదిద్రిపత ననున్న నిద కూడె
  చాయల నీమనఁదనఁగా నాసరసముల



రేక: 0974-2సామతతత సత: 19-427
పలల్లవ:    చెయిత ముతచినవానికి చెపప్పుతే రోనఁత

   తయతనినోరనఁ జేనఁదు తగి నతజేనా
చ. 1:      కూర వతడి కస వరనఁగటూడదు నాక నయితే

    యేరా నినున్ననఁ గటూడి యితకా నెగద్గీపటేట్టినా
  నీరవతక తుతగవతట నీమనసతదుతడినాను
  ఆరయనఁగ నేనితక నడడపటేట్టినా

చ. 2:    గోడనఁబటూసిన సునన్నము కూడపటట్టి నేరనోప
  అడుకోల మాటదపప్పునని యతచేనా

   జీడిపతటగితజ వతట చెతగియుతడె నీగణము
 కోడెమారకనికతత్తికి గరిసేసేనా

చ. 3:    వనన్నచేతనఁబటట్టి నేయి వదక నేనఁజాలనఁగాక
   ననున్న నీవు గటూడుతడనఁగ నవవ్వెకతడేనా

     ఇనిన్నటాను శ్రీ వతకటేశ నీక నాక నొకక్క-
   పనున్నగడ దపైవ మచెచ్చె పచిచ్చెసేసేనా



రేక: 0974-3బౌళ సత: 19-428
పలల్లవ:     అపప్పుడు గాని కానరా దాయములనఁ బాయముల

    రెపప్పులతత్తి చటూడనఁగానే రేసు లితకా నేలరా
చ. 1:    వచిచ్చెవచిచ్చె మామనఁద వలపే చలేల్లవుగాని

   చొచిచ్చె నారతనఁ జెనకి చటూడలేలరా
  మచిచ్చెకల నాలోనిమనసే చటూచేవుగాని
  ముచచ్చెట నీతేనేగారేమోవ ఇయతవలరా

చ. 2:    మాటక మునుపనే మతదుల నటూరేవుగాని
 గానఁటపగబబ్బులక దగద్గీరవలరా

    చటకి మాటకి నాతో సిగద్గీలే పడేవుగాని
    నాటని సలవులను నవవ్వె వతక నేలరా

చ. 3:   చటట్టినికానఁగిటలోన చవులే చెపేప్పువుగాని
  అలిల్లబలఱల్ల తగనఁదగదన వలరా
     యలల్లగా శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    బలిల్లదనఁడు నిమషమునఁ బాయ వనఁక నేలరా



రేక: 0974-4సామతతత సత: 19-429
పలల్లవ:     ఇతత నీక వఱపేల ఇదదరినఁగనున్నలనఁ గతట

   యతతపైనా నీహితవ ఇట నాహితవురా
చ. 1:    యవవ్వెతక నీవు మోహితచి వుతడినాను

   నివవ్వెటలల్ల నాకె నాక నీమాదే
   జవవ్వెనియవవ్వెతతోడ సారె నీవు నవవ్వెనాను

    నవువ్వెగాదు అది నీవు నాతో నవువ్వెతరా
చ. 2:     ఇదదర మ రేకతాన నేమ మాటలడుకొనాన్న

   ముదుద ల నవ నాతోడి ముచచ్చెటలరా
   గదిదతచి యవవ్వెత నినున్ననఁ గాగిలితచకొనాన్నను

 కొదిదమరినటట్టివ నాకూటములరా
చ. 3:    చెకక్కనొకిక్క యవవ్వెతపైనానఁ జేనఁత నినున్ననఁజేసినాను

  అకక్కరతో నాచేనఁత లవయలల్ల రా
    ఇకక్కవతో శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   నికక్కముగ వారెలల్ల నే నొకతనేరా



రేక: 0974-5శతకరాభరణత సత: 19-430
పలల్లవ:     సరిమోహ లిదదరికి సాటకినఁ బెననఁగనఁ జొచెచ్చె

  వరసతో జవవ్వెనము వావరనఁగనా
చ. 1:      పొతచి నీతో నవవ్వెనఁబోతే పోనఁకముడి నాక జారీ

    నితచి యతతలోనఁ జెమట నీకనఁ గారీని
    పతచలనఁ జెలలివ చటూచి పకపక నవవ్వెర

  చితచకొని వలపల సగెద్గీరనఁగనా
చ. 2:      మాట నీతో నాడనఁబోతే మరత్మిముల గరనఁగె నాక

  గానఁటమెపై నీకతతలోనే గరపారెను
  తేటతలల్లమాయనతటా తఱవ లడుకొనేర

  వానఁటమెపైన మనసిది వాసఱనఁగనా
చ. 3:      కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడనఁగా కళదానఁకె నాక నేనఁడు

   మటూనఁగిన పరవశల ముతచె నీకను
    చేనఁగదేరనఁ గటూడితమ శ్రీ వతకటేశ మనము
  దానఁగరాని రతులివ తతఱనఁగనా



రేక: 0974-6సామతతత సత: 19-431
పలల్లవ:   కెపై కొననఁగవచచ్చెనఁగాని కడమవటట్టినఁగరాదు

   దకొని యినిన్నయునఁ దానే తలసుకొమత్మినవ
చ. 1:   పొతదుసేయనఁగవచచ్చెనఁగాని పరివచిచ్చె పాయరాదు

  అతదునుతడే యడమాట లడుటేచాల
    అతది నవవ్వెవచచ్చెనఁ గాని ఆనఁపరాదు తమకము

 చతదమామగటకలే చాలనఁజాలననవ
చ. 2:   కనున్నలనఁజూడనఁగవచచ్చె కానఁకలనఁ బొరలరాదు

 వనన్నవనుకలలోనివడుకే చాల
  మనన్నననఁ బొతదనఁగవచచ్చె మరితీలపడరాదు

 సనన్నలచాయలనుతటే జాణతనమనవ
చ. 3:   చితత్తి మయతనఁగవచచ్చెనఁగాని సిగద్గీననఁబడనఁగరాదు

  పొతుత్తి లవలప తోడిభోగమే చాల
    యితత్తిల శ్రీ వతకటేశనఁడితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

  కొతత్తిలయ నినిన్నయును గఱతాయననవ



రేక: 0975-1భపైరవ సత: 19-432
పలల్లవ:    నీవనఁబోయి వదకరా నిలచతడనేల యడ

   తేవల నామాట గలఱల్లతే మఱిరారా
చ. 1:   చెపేప్పురా నీకొకసుదిద చెవులపతడుగనఁగాను

   ఇపప్పుడొకత వదకె నితదానఁకా నినున్న
    వపప్పుగ దోమతరలో నునన్నదో కాక నీ-

   చపప్పురమాళగెలోన సరి నొతట నునన్నదో
చ. 2:      ఇచెచ్చెరా నీకొక మేల ఇదివో వకత వచిచ్చె

   గచచ్చెల నీపేరనఁ గమత్మి గటట్టిపోయను
  మెచచ్చెలనీమాణకాల మేడపపై నెకక్కనన్నదో

 ముచచ్చెటసితగారవనములోన నునన్నదో
చ. 3:    అతటరా పాదముల ఆకె నీవురముమనఁద

   సొతటల సదితచ వచిచ్చె చొచేచ్చెతటాను
     నతట సేసి యపప్పుటవ ననున్ననఁ గటూడితవ నేనఁడు
     దతటవు శ్రీ వతకటేశ తా నినున్న నేమనన్నదో



రేక: 0975-2పాడి సత: 19-433
పలల్లవ:   ఒకటకటకి మాట వనగటూడెనే

  వకట కినుమడౌరా వుపొప్పులికితేను
చ. 1:   మఱచితనే మేను మతచినీమాటలకే

  మఱవక బోయపగా మముబోనఁటకి
   కరనఁగెనే నామనసు కాయము నినున్నసనఁకితే
    కరనఁగనఁ గరనఁగ వనెన్న కనకమౌనఁ గదరా

చ. 2:  వడువనఁజమత్మి నీవడుకపొతదు
    వడువ ముడువ నేమ వసమా ఇది

   కడిగినటట్టి చెమట గారె నామేను
   కడుగనఁగడుగ రొతప కడచోట నీక

చ. 3:    చిగిరితచెనఁ బులకల చెకక్కల నాక
   చిగరనఁగొముత్మి చేనఁగె చెపప్పుతే నినున్న

   తగిలిత శ్రీ వతకటతత్తిమునఁడ నినున్న
  తగలవరికూటముల తారాక్కణ నాక



రేక: 0975-3శతకరాభరణత సత: 19-434
పలల్లవ:    మతచి యపప్పుడును నేము మవారమే

  కతచపపొతుత్తి గలసి కసిగాటలేనఁటకే
చ. 1:    చికక్కని వనెన్నలతేట చితద సలవులను

   చెకక్కమనఁది చేయేల చెలియ నీక
   మొకక్కళపనఁ దమత్మిదల మటూనఁగీనఁ గనున్నలతుద

  ముకక్కననఁ గోపములేలే ముటట్టినతతలోననే
చ. 2:    పూనఁపలనఁ బతదల నటట్టిపొడమెనఁ బయతదలోన

   కెపై పసేస నీనడుమనఁ గరసేనఁటకే
  పపైపపైనఁ బదారవనెన్నపసినఁడిపొడి రాలీని

  కోపపగతపనలేలే కొతగ వటట్టితేను
చ. 3:     నిలవు నటూరనఁ బతడని నిచచ్చెల నీసితగారాల

  తలకొన సిగద్గీలలో దానఁగేవలే
    యలమతో శ్రీ వతకటేశనఁడ కూడిత నినున్న-

   నలివణ మఱపేలే ఆయ మతటతేను



రేక: 0975-4లలిత సత: 19-435
పలల్లవ:     పళళ్ళచెటట్టి మతదుగాదు పదదకొతడ లకిక్క తచేచ్చె-

   నెలిల్లచెటట్టి చవగాక నేమేల నీక
చ. 1:    చెచెచ్చెరనఁ బోరవటట్టిన సితకమత్మి వుతడనఁగాను

 నిచచ్చెలనఁబద్రియముచెపేప్పునేమేల నీక
   చొచిచ్చె వలచివచిచ్చెన సుపప్పునాత వుతడనఁగాను

  నెచచ్చెలినెపై పాయకతడేనేమేల నీక
చ. 2:   పటట్టితచిచ్చెనచెరల పదారవ లతడనఁగాను

   నిటట్టిపడి మేనదాన నేనేల నీక
  గటట్టి న వలవటట్టినిగోపసతు లతడనఁగాను

   నెటట్టిన వుతకవగొనన్న నేమేల నీక
చ. 3:    బటూతమాటలకనఁ జికిక్క పరసతు లతడనఁగాను

  నీతతో బుదుద లచెపప్పునేమేల నీక
     యతల శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   నీతోనఁ గాదననఁబోతే నేమేల నీక



రేక: 0975-5పళవతజరత సత: 19-436
పలల్లవ:     ఏలే నిషటూట్టిరము లితత యేమగటట్టి కొతట వతదు

  గాలినఁబోయేవాసనల గతటగటట్టి నతదురా
చ. 1:     అనున్నవ నీమోము చటూప అతతలోనే దానఁచేవమే

  పనన్నమ చతదురనఁడెపైనా పోడొకరాతద్రి
    తనన్నని గబబ్బులక నాదిషిట్టి దానఁకెనతటానఁ గపప్పు

    యనన్ననఁగ దికక్కలనఁ గొతడ కెతడదానఁకీ నతదురా
చ. 2:     నవువ్వెనవవ్వె కొతతగొతత నాతో దానఁచే వదియేమే

 పవువ్వెవతటవనెన్నలపైనానఁ బోదొకవళ
   జవవ్వెనముపపైర వతత్తి చానఁచి చేయిదసేవమే

   మువావ్వెననఁ బారిననీర మగడితచే నతదురా
చ. 3:     కోరి నాతో వచేచ్చెనని కొతకి ఇటేట్టిబొతకితవ

   ఆరనెలల్ల గోయిల కూనఁతపైన నిజము
   వరలేక శ్రీవతకటవభునఁడ నేనఁ గటూడితని

   నారవోసి వలపల నాటకొనె నతదురా



రేక: 0975-6లలిత సత: 19-437
పలల్లవ:   చేతకిలోనెపై నపతనఁ జేసుకొతదునఁగాక

 ఆతలివారిమాటల కానవటట్టినేలే
చ. 1:    అతది మాటాడకతొలల్ల అవునఁగాముల చెలల్ల నఁగాక

 అతదముగానఁగటూడి వడనాడనఁగనేలే
  పతదములడకతొలేల్ల బలముల చెలల్ల నఁగాక

  నితదమోప యాతనినే నేరమెతచనేలే
చ. 2:   చేయిమోపకతొలతే సిగద్గీవడనఁ జెలల్ల నఁగాక

  కాయము లతటనమనఁదనఁ గడమలేలే
   రాయడి దవువ్వెలనుతడే రాజసాల చెలల్ల నఁగాక

   యయడ మోమోము చటూచి యడమానఁటలేలే
చ. 3:    కొతత్తివలపల కెలల్ల గరతుల చెలల్ల నఁగాక

  హతత్తి ననుపపైనమనఁద నాసుదుద లేలే
     యతుత్తి క శ్రీ వతకటేశనఁ డితతచేసి నినున్ననఁ గటూడె

 పొతుత్తి గటూడినమనఁదట బొరపొచచ్చెమేలే



రేక: 0976-1కనన్నడగళ సత: 19-438
పలల్లవ:   ఇతకనేల మారమాట లితతతోను

    లతకె చేసుకొనె చెలి లవులకే పననఁగి
చ. 1:    మాటల తేనెలతీప మరిగి నినున్ననఁ

   గాటల కనున్నలనఁ జూచ కలికి
   పాటతచి నీనవువ్వెలకే భద్రిమసి అటట్టి
   నాటతచె గబబ్బుల నినున్న ననుపతోనఁగదిసి

చ. 2:   తతత్తిరాన నీమనన్నన దలనఁచి
   హతత్తి చేతులతత్తి మొకీక్క నతవ

   వతత్తిన నీ కొనగోరి కలికి
    గతత్తిప నీకొతగవటట్టి కొతత గొతత కరనఁగి

చ. 3:   తలల్లమ నీరతులలల్ల నఁ దలిసి
  వులల్లము నీకొపప్పుగితచె నువద

   కొలల్లగా శ్రీవతకటేశ కూడితవ యకె
   పలల్లదాన నినున్ననఁగటూడె బాసగొనెనఁ గొసరి



రేక: 0976-2సామతతత సత: 19-439
పలల్లవ:    తనకే సతతోమెపైతే దపప్పుతో నేనుతడరాదా

  పొనినఁగి యటట్టి తటమేమ పొమత్మినరాదా
చ. 1:    రాకతటేనఁ దా మానెనఁగాక రతరాజయేటల్లక

   చేకొని ములగరాదా సిగద్గీలో నేము
   ఆకెకే మోహితచనఁగాక ఆపసపపనఁ దాపాన

 చకాకపడి నాలోనఁజినన్ననఁబోరాదా
చ. 2:    పవవ్వెళతచనఁగాక తాను పతచలనే కాచకతడి

  అవవ్వెల నాలో నుసుత్సరననఁగరాదా
   దవువ్వెలపైతే నాయనఁగాక తలనఁపలో తనున్ననఁజూచి

  పవువ్వెవతట కోరికతో పొదుద గడపరాదా
చ. 3:    పరాకెపైతే నాయునఁగాక పటట్టి తనకానఁగిటలో

  సరాగాననఁ గటూరిముల చలల్లనఁగరాదా
   వరాళనఁ గటూడెను శ్రీవతకటేశనఁడిట ననున్న

 సురాళమెపైనరతనఁజోకిక్క వుతడరాదా



రేక: 0976-3సామతతత సత: 19-440
పలల్లవ:   మకిక్కలిపతతాల నేనఁడు మతోనేలే

  పకక్కననఁ బెపైనఁడముత్మిలిడనఁ బారసేయవలనా
చ. 1:   ఆయలేరే యడమాటలనఁదరికినఁ జెపప్పునోప

   చేయిముత చాతనినఁ గతటేనఁ జెపేప్పులేరే
   వయకరే వల నాపపై వనెన్నలగలపప్పుడే

  ఆయడ నలల్ల నేరేళళ్ళనుట యఱనఁగరా
చ. 2:     వతటలేరే మమాట వనుల చొరవు నాక

   అతటముటట్టి పతనఁ గతటే నడిగేనఁబోరే
  కతటకము లడకరే గాలిగలయపప్పుడే
   తొతటబాస వళళ్ళనాడి తటూరపతేత్తి నినఁకను

చ. 3:     వచచ్చెనఁ బలవకరే వడి నిటేట్టి వచేచ్చెసితేనఁ
  గొచిచ్చె శ్రీవతకటపతనఁగటూడే నేను

  వచచ్చెనవడినే యేళళ్ళవనకవ చాళళ్ళవుత
  తచిచ్చెతచిచ్చె కానఁగిటలోనఁదారకాణ లయను



రేక: 0976-4ఆహిరి సత: 19-441
పలల్లవ:    శిరసుతడ మోకాల శేస యేనఁటకి

   సరసము లకెపపైనే చలల్లరాదా నీవు
చ. 1:    ఆకెతో మారతత్తిరము లడరాదా వచేచ్చెసి

  పపైకొని మమేత్మివడనఁబరచే వడ
    యకడ మాకనఁ బద్రియము లేలచెపేప్పు వతతేసి
   తటూకొని మొకక్కనఁగరాదా తొయతలికే నీవు

చ. 2:    అతగనతో వచేచ్చెనతటా నానవటట్టి క రారాదా
  వుతగిట మాతో వటట్టివటేల్లనఁటకి

    సతగత గాని మాతోడి జాణతనా లేమటకి
  కతగవాయనఁ జెలితోనే కడునవవ్వెరాదా

చ. 3:   వకక్కమారే ఆకెమనఁద నొరగకొననఁగరాదా
   వకక్కసాన మాపపైనఁ జేయివయ నేనఁటకి

    ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ ఇతత నేనఁడు గటూడితవ
  పకక్కన నెనన్ననఁడు నితకనఁబాయకతడరాదా



రేక: 0976-5శ్రీరాగత సత: 19-442
పలల్లవ:    నాకనఁ జేసినదియలల్ల నడుమ నీదేకాదా

   దాకొని యినన్నయును నేనఁడు తారకాణలయనఁగా
చ. 1:    కతదువ నీవరహగిన్ననఁ గానఁగినటట్టినా మేను

   యితదు నీకానఁగిటకి నెకెక్కనఁగా నేనఁడు
   అతది కడువనఁడిగానఁగా నలిగి చటూచినచటూప

  సతదడి నీకూటములో చలల్ల వదలయనఁగా
చ. 2:    తగి నీతో వాదడచి తటట్టి కొనన్నయనోరే

   నగి నీతో మాటలడ ననుపాయనఁగా
  చిగరచితతలచేనఁ జెకక్కచేరిచిన చేయి

  పగటన నేనఁడు చెటట్టిపటట్టినఁగనఁబాలయనఁగా
చ. 3:     వడి నీవు పలవనఁగ వతచినటట్టియ శిరసు

  అడరమోవతేనియ లతది ఇచెచ్చెనఁగా
   యడలేక శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁగటూడితవ

 వడువనిసిగద్గీలలల్ల వడిపతచితవగా



రేక: 0976-6లలిత సత: 19-443
పలల్లవ:      ఏల రేనఁచ ననున్న నితత యేమనినా వగటను

  గాలి మటూటగటట్టినఁబోతే కడునవువ్వెనఁబాటల్ల
చ. 1:   మారమాట లడనఁబోతే మనసునొచచ్చెనఁదనక

  కేరికేరి నవవ్వెనఁబోతే కేరడమౌను
  తారకాణతచనఁగనఁబోతే తనకనఁ గొరనఁతవచచ్చె

    నేరనెపైత నానఁడే నానఁడే నిజము నిషటూట్టిరము
చ. 2:   కనునఁగవ నవవ్వెనఁబోతే కడువతగెమౌనఁదనక

  కొనగోర నతటనఁబోతే కోపమునౌను
   చనవుననఁ దిటట్టినఁబోతే జగడాల ముదురను

  వనకనాన్ననఁజెపప్పునఁబోతే వతదువట ట్టినఁ బగల
చ. 3:     కదిసి మోవడిగితే గటల్ల తనక రానఁగ

  పదరి కానఁగిలితచితే పచిచ్చెదేరను
   అదన శ్రీవతకటేశనఁ డతగవతచి ననున్ననఁగటూడె

   అద నెరినఁగినయడు గడుగే నిక్షేపము



రేక: 0977-1రామకిగయ సత: 19-444
పలల్లవ:  చాయలసనన్నలనఁదనున్న సాదితచనేలే

   పోయినదే పొలల్ల గాక పరివచచ్చె నేనఁటకే
చ. 1:    కాయమది తనసొముత్మి కానఁకలే నాసొముత్మి

  ఆయాల మోవనఁదనున్న నాడనేనఁటకే
    సేయరానిచేనఁత చేస చెకక్కచేయి నాక వచెచ్చె

  దాయగానఁడు తనతోడిదతటతన మేనఁటకే
చ. 2:    మనసలల్ల నఁ దనసొముత్మి మచిచ్చెకలే నాసొముత్మి

   చెనకి తనన్నతత రటట్టి సేయ నేనఁటకే
     తనకే నిదుర యచెచ్చె తగె నాక జాగరాల

   ఘనునఁడు తనిన్నతక నే గదిదతచనఁగలనా
చ. 3:    కానఁగిలిద తనసొముత్మి కళదానఁకేది నాసొముత్మి

    తోనఁగి చటూచి తనతోడి దొముత్మి లేనఁటకే
  వనఁగక శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడిటట్టి ననున్ననఁగటూడె
    పానఁగిత నే ననిన్నటాను పతతమాడ నేనఁటకే



రేక: 0977-2తలనఁగకాతబోది సత: 19-445
పలల్లవ:    ఏల వటట్టిజోలిసేసే వమగటట్టి కొతట వతదు

  కాలమతద యమేల గటట్టి కొనరాదా
చ. 1:  వతడవతడనటాల్ల య వలచినతరితీప

   యతడమావులయ నీపపై నెచిచ్చెన యాస
     వుతడ దయాసలనఁ జెలి వగి నే వచిచ్చెనదానఁకా
  అతడనే ఇతకొకమాట ఆనతయతరాదా

చ. 2:   పచచ్చెనఁబుచచ్చె పనన్నమాయ పూనఁచిననీసరసాల
 వచచ్చెరానిపాటలయ వటట్టిపగయాల

    ఇచచ్చెల నే వచేచ్చెనతటా నితదుకే కాచకనన్నది
   అచచ్చెముగ ననున్న నాడ కతపవడరాదా

చ. 3:    వరవర నటూటలయ వపప్పుగ నీమోవతేనె
 చేరనఁజేరనఁజేరవాయ చెలికానఁగిలి

    యరీత శ్రీవతకటేశ ఇదదరనఁ గటూడిత రీడ
   సారెక నీపొతదు లిటేట్టి జరపనఁగరాదా



రేక: 0977-3అహిరి సత: 19-446
పలల్లవ:      ఇట చేసినదేవర నేమని మెతుత్తి నే నినఁక

   కటకటా నే నితదుకే కరనఁగదురా
చ. 1:   తనువులే వరలపై తలనఁపొకక్కటపైనమనఁద

   ననిచి నినేన్నమనినా ననున్న నతటేపో
   వనుకొని నీవు రానివళ గోపతచనఁబోతే

   జనిగి నాగతడె నాకే చఱకనురా
చ. 2:    వయసుల సమములపై వావుల గటూడినమనఁద

    నయమెపై నీ మేలలల్ల నామేలే పో
   పగయము చెపేప్పువళ పననఁగనఁగనఁబోయి నేనే

  దయదలనఁచి నీమనఁదనఁ దమకితతురా
చ. 3:     కానఁకల నితదానఁకానఁ బొతది కానఁగిటనఁ గటూడినమనఁద

    యేనఁకట నీ కెతతగలల్ల నిది నాదేపో
   సనఁకల శ్రీవతకటేశ చొకిక్కతచితవ ననున్న

   వనఁకప గబబ్బులముదద్రి వసిత నీపపైరా



రేక: 0977-4మాళవశ్రీ సత: 19-447
పలల్లవ:      నీ వమ సేతువయత నేరమ నాదే కాక

   కావరి నాయాసలకనఁ గడమ లేదు
చ. 1:     కొతతపడి నీరాక గోరదు నీవు వచిచ్చెతే

  అతతమనఁద నీతో మాటలడనఁగోరదు
    చెతత మాటలనఁ దనిసి చేయివయనఁ గోరదు

    దొతతుల నాయాసలక తుద యతదు లేదు
చ. 2:     ముచచ్చెట నొకవళ నీమోము చటూడవల నతదు

    వచిచ్చె యామనఁద నీమోవ వల నతదును
    కచచ్చె పటట్టి రానఁగా రానఁగా గానఁగిలితచవలనతదు

   అచచ్చెప నాయాసలక నరకవ లేదు
చ. 3:   మేనులతటనటట్టిచోట మేలములే కొసరదు

   కోనల నపప్పుట రత గొసరదును
     కానీలే శ్రీవతకటేశ కెపై కొని కూడిత ననున్న

   మేనిలోనియాసలక మత మేర లేదు



రేక: 0977-5లలిత సత: 19-448
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకమాడితే మక నేమదోసమాయ నేనఁడు

  అచచ్చెమెపైనమక మాతో నతతచలమేలే
చ. 1:    చెపప్పుకరే చెలలర చెలవుని మానుమని

   అపప్పుడే వనులక వటట్టియి తోనఁచని
   తపప్పుకరే నామనసు తమత్మిలగా వలచిత

   నెపప్పున నేనఁ బాయ వటట్టినిషటూట్టిరమేలే
చ. 2:    తీయకరే చేయివటట్టి తగి వానితటకినఁబోనఁగా

  కాయమెలల్ల నితదువతకనఁ గానఁకరేనఁగీని
    పాయ మాతని కిచిచ్చెత పతతానక దకిక్కతని

  యయడ వటట్టికయాతనకేల పననఁగేరే
చ. 3:    వుపప్పుతతచకరే వానివదద నేనఁ గటూచతడనఁగాను

   రెపప్పులనఁ గోపము మపపై రేసులకీక్కని
    వపప్పుగ శ్రీవతకటేశనఁ డూరడితచి ననున్ననఁ గటూడె

    కపప్పుర మయతరే మలోనఁ గడమ లితకేలే



రేక: 0977-6రామకిగయ సత: 19-449
పలల్లవ:    పోనన్నలలో వగెనఁబొదుద పోనీవ యినఁక

    కనన్నదే కతట గరమ కానీవ యితక
చ. 1:      పతచితచి యతదు వోయినా వచచ్చెనఁగానీ తా నీడక

   పొతచి యానలవటట్టిక పోనీవ యితక
    యతచరాదు పతచరాదు యివ మతటపపై చకక్కల

   కతచ పతచమాటలడ కానీవ ఇతక
చ. 2:    యరీత మాయితటగఱ తఱనఁగనఁడా తానేమ

    పోరి సారెనఁ బలవక పోనీవ యితక
  నీరలేదు మేరలేదు నితడినయొతడమావుల

   కారపవలప చలీ ల్లనఁ గానీవ యితక
చ. 3:    యతదుతడి వచిచ్చెనారానీ యేమనినా నియతకొనే

   పొతదులలల్ల నొనగడె పోనివ యినఁక
    వతదువల శ్రీ వతకటవభునఁడు ననున్ననఁ గలస

   కతదుకతదులలల్ల నఁ బాస కానీవ ఇతక



రేక: 0978-1కాతబోదిసత: 19-450
పలల్లవ:    పటట్టికరా ముటట్టికరా పసలేని పనులక

   యటట్టి వలసినా వచచ్చె నిదివో చేసనన్నల
చ. 1:    అతతనవువ్వె నవవ్వెకరా అలవాటయత నీక

    బతతనే రానఁగా రానఁగా భావము లౌను
   రతతుల సేయకరా రచచ్చెకెకీక్కనఁ బనులలల్ల

   ఇతతటమనఁదట పను లిపడే చెపేప్పును
చ. 2:    ననున్న నతతమెచచ్చెకరా నాటకమే నిజమౌను

    నినున్న ననున్న నెతచకొతటే నికక్కము లౌను
   మనన్నక దగద్గీరకరా మతమరనఁ దమకము

  కనన్నసుదిద చెపప్పుకనన్న కడునఁగడుదోసము
చ. 3:    వోరగతడల్లనఁ జూడకరా వుపమే నెపమౌను

  సారెక రతులమనఁద చలమెకక్కను
   యేరా శ్రీవతకటేశ యితతలో ననున్ననఁగటూడిత
   కోరిన కోరికలలల్ల గొఱనఁత లేదినఁకను



రేక: 0978-2ఆహిరి సత: 19-451
పలల్లవ:      ఇదివో నావతక దపప్పు ఇతతే మరేమ లేదు

   యదురగా బెపైకొనన్న దిది నేరమాయను
చ. 1:     వతటనఁ దనతో వతగె మొకమాట నాడక

   కతటగితచి తా ముటట్టితేనఁ గసురకొనక
   దతటతనాననఁ జెలలనఁ దారకాణ సేయక

    ఇతటలో నే నటూరకనన్న దిది నేరమాయనే
చ. 2:     యతదువోయినా వతట నితతుల నే నతపక

   కతదువ మెపైకానఁకలకనఁ గానఁతాళతచి పడక
    సతదడితచి వగదానఁకా జాగల నే పటట్టిక

    ఇతదు రమత్మిని పలచ టది నేరమాయనే
చ. 3:   అటేట్టికానఁగిలితచరానఁగా నవవ్వెవమోము గాక

    వటట్టిగా రతులనఁ దనున్న వస నలయితచక
    గటట్టిగా శ్రీ వతకటేశనఁ గలసిత నీవళ

    ఇటట్టి పపైనఁ గాలమోనఁచ నిది నేరమాయను



రేక: 0978-3ఆహిరి సత: 19-452
పలల్లవ:    అడుగరే చెలలల ఆతనినే యమాట

   యడసన వరహము యవవ్వెరిదో కాని
చ. 1:     చటూపల లోపలి యాస చటూచదానఁకా వగిరము

   యేపననఁ దనక నాపపై నెట ల్లకాని
   ఆపపైనఁ జనున్నలయాస అతటదానఁకా వగిరము
  వపక దనకతడునో వుతడదోకాని

చ. 2:      మనసు లోపలి యాస మాటాడుదానఁ కా వగిర-
 మెనలేనితనకినఁక నెట ల్లకాని

   తనువుమనఁదట యాస దగద్గీరదానఁకా వగిర-
   మనుగ తనక సమత్మితౌనో కాదో

చ. 3:     కానఁగిట యాస రెతటము గపప్పుదానఁకా వగిరము
  యేనఁగివచెచ్చెనఁ దనకెపైతే నెట ల్లకాని

     వనఁగక శ్రీ వతకటాదిద్రి వభునఁడు ననున్న మనిన్నతచె
   చేనఁగవరె వలపల సిగద్గీలేవో కాని



రేక: 0978-4శతకరాభరణత సత: 19-453
పలల్లవ:     సరికి బేసికి మర చలము లితకానేలే

   సరసముల వరసముల చౌకగదే ఇపడు
చ. 1:  మనసులోపలిగటట్టి మాటలలోపలిరటట్టి

 చనవుగలపతతోడ జరపనఁదగనా
   కొనచటూపలో కొసర గొణనఁగలో నసురసుర

    మునుపనే పతకి పత ముతచెనఁగద అతనఁడు
చ. 2:    సలవలోపలి నగవు చేసనన్నలో బగవు

  పలవనఁగా బతతోడ పతచనఁదగనా
  నిలవులో నివవ్వెరగ నితడునఁజెమటకరనఁగ
   చలివాయ నీమనఁదనఁ జలల్లనఁగద అతనఁడు

చ. 3:    వచిచ్చెదేరేట యాస పదరి అడిగెడిబాస
  ముచచ్చెట శ్రీవతకటేశ ముతచనఁదగనా

   పచచ్చెవరిగేట పగయము బగవునఁ గానఁగిటనయము
   నిచచ్చెలను నీమనఁద నెరపనఁగద అతనఁడు



రేక: 0978-5మాళవగళ సత: 19-454
పలల్లవ:    అతపవయాత నేనఁబోయే నటేట్టిని వావాత

   తతపన నాయతతనెపైతే తగరాదు పనుల
చ. 1:     కోపము గాదుగదా గొబుబ్బున నే వచిచ్చెనది

   ఆపతో నీ వకతము లడేవళ
  చేపటట్టి నేనఁదొలనఁగితే సిగద్గీవుచిచ్చెనటట్టియత

   యపొదుద నీవదదనుతటే నేమౌనో నీయాస
చ. 2:     యగద్గీ లతచవుగదా ఇటట్టి ముసునఁగ దసితే

  వగిద్గీ ఆకెతోడిరత నునన్నవళను
    కగిద్గీ కమత్మిరనఁ గపప్పుతే కలల్ల మోపనటట్టియత

    నిగద్గీల నే నటూరకనన్న నీ కెతతవఱపో
చ. 3:     నేరమ గాదుగదా నే నినున్ననఁ గానఁగిలితచిత

   నేరపన నాకెనఁ గటూడి నిదిద్రితచేవళ
   యేరా శ్రీవతకటేశ యఱగనఁనటట్టి ననున్న

    యరీతనఁ గటూడితవ నీ వకడి మోమగచ



రేక: 0978-6పాడి సత: 19-455
పలల్లవ:    దటూతకలక నీతోనఁ బొదుద ల వుచచ్చెనఁదగనా

   నీతగాదు యడనుతటే నితద వచచ్చెనఁజమత్మి
చ. 1:     యేమని చెపప్పుదు నేను యితతతో మారమాటల

    నేమాన ననున్న నతపవు నీవును రావు
   కోమలినే రమత్మితదునో కొతత వోరచమతదునో

   జామువోయ నతపరాదా చాలనఁజాల తడవు
చ. 2:     నేను వచిచ్చెనపనికి నెలనఁత కతత్తిర మేది

    పూని నాచేయి వడువవు పొతదు గానము
   నీనవువ్వెల నెరపేవో నిజమును నిటల్లనో

   కానీలే మమత్మితపరాదా కడుబలి మేనఁటకి
చ. 3:    అతతేకదా ఆపతోడి ఆడుకోలమాట నీక

   ఇతతవాకిట నిలిచే వమో నవవ్వెవు
    పతతాన శ్రీవతకటేశ పడనఁతనఁ గటూడిత వటట్టి
   పొతతనే మమత్మితపరాదా పొసనఁగె మాపనుల



రేక: 0979-1సాళతగనాట సత: 19-456
పలల్లవ:    నీ వఱనఁగవా యితత నితడుదొరవు

  చేవలే చిగరలౌను సిగద్గీననుతటేను
చ. 1:    అతట వడె మచేచ్చెవు అతదుకొనకతడరాదు

  వతటనే పతడిల్లకో వడుకోలకో
     వతట నునన్నదాన నేను వకర సాకిరి లేర

   ఇతటవా రేమతదురో నే నియతకొతటేనఁగనక
చ. 2:     చెకక్క గోర నదిమేవు చేయివటట్టి తోయరాదు

  పకక్కననఁ గటూరిమకో పగసేసేవో
    చికిక్కత నీపాల నేను చెపప్పుచటూప నెడలేదు
  వకక్కట గరతుపడి వరకతడితేను

చ. 3:   కానఁగిలితచవచేచ్చెవు కాదని తొలనఁగరాదు
 ఆనఁగినజెటట్టిసామో అతగరతయో

    మటూనఁగచ శ్రీవతకటేశ ముతచి ననున్ననఁ గటూడితవ
  కానఁగి ఇనఁకనేమనాన్న కెపైతపప్పులౌను



రేక: 0979-2సాళతగత సత: 19-457
పలల్లవ:   అళగరి చకక్కనళగరి వోయళగరి

  తలనఁచకోర నామాట తారకాణసుమత్మి
చ. 1:    అలిగితేనఁ బోనీదు ఆకెక లోనెపైనమనఁద

   వలప రేనఁపచ నినున్న వతచనఁగాని
   పలకక పోనీదు పకక్కన నవవ్వెనమనఁద

  సళవునఁజూపల నీపపైనఁ జానఁచనఁగాని
చ. 2:   చవుల చటూపకపోదు సరసమాడినమనఁద

 చివురనఁగెమోత్మివ గతటచేసునఁగాని
   అవల మాటాడనీదు అతవనఁ జేకొనన్నమనఁద
  తవరి నీవతటవతటనఁ దిరగాడునఁగాని

చ. 3:    నినున్న మెచిచ్చెతచకపోదు నలనఁతనఁ గటూడినమనఁద
  కనున్నల దేలగిలతగనఁ గరనఁచనఁగాని
  అనిన్నటా శ్రీవతకటాదిద్రి నళగనఁదిరమలను

  వనెన్న నీవురవుమనఁదనఁ గానఁపరమౌనఁగాని



రేక: 0979-3ఆహిరి సత: 19-458
పలల్లవ:     నే నొకట సేయనఁబోతే నేరవు వరొకటాయ

   నానెను వలపలలల్ల నానఁడెనానఁడే అయాత
చ. 1:   మొకక్కనఁబోనఁగానేపో ముతచినపయతద జారె

   గకక్కన నీతోనవవ్వెనఁగానఁ గారెనఁ జెమట
   వకక్కసాన మాటాడనఁగా వనఁడినిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగె

  యకక్కడిగొడవ మాఇతట నుతడేనయాత
చ. 2:    దగద్గీరి రానఁగానఁబో తనువలల్ల నఁ బులకితచె

 సిగద్గీవడనఁగానేపొ చితతరేనఁగెను
     వగిద్గీ వడె మయతనఁగానఁబో వడలలల్ల నఁ గానఁక వుటట్టి

  యగద్గీతపప్పులక నోప ఇతటనుతడేనయాత
చ. 3:   కానఁగిలితచనఁగానేపొ కళదానఁకె మేనెలల్ల

 రానఁగనఁదమకానేపో రచచ్చెకెకెక్కను
    పానఁగిన శ్రీవతకటేశ పపైపపైనఁ గటూడిత నినున్న

  యేనఁగనఁబెతడిల్లతో మాయితట నుతడేనయాత



రేక: 0979-4లలిత సత: 19-459
పలల్లవ:    ఆడకే నే వచిచ్చెనపప్పు డయతనఁగాని

   బటూడిద వసతతమాడనఁ బొమత్మినవ వానిని
చ. 1:     వలప జాతఱనఁగదు వాసి నీత యఱనఁగదు

  కలిమ ముతదువనక గాననియతదు
   తలిసితేనఁ బసలేదు దిషట్టిమాయ మాకినిన్న

   పొలసి కొసరనేల పొమత్మినవ వానిని
చ. 2:    కోపము దయయఱనఁగదు కూటమ సిగెద్గీఱనఁగదు

 తీపలమోవ దపప్పుతీరనియతదు
   రానఁపనేయనఁ బనిలేదు రచచ్చెకెకక్కనఁ బనులలల్ల

   పోపో అదేడసుదిద పొమత్మినవ వానిని
చ. 3:    పాయము భీతఱనఁగదు పతతము తనెన్నఱనఁగదు

 చాయలసనన్నలముదుద చవఱనఁగదు
     యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డిప డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   పోయి ఇటేట్టివచచ్చెనఁగాని పొమత్మినవ వానిని



రేక: 0979-5రామకిగయ సత: 19-460
పలల్లవ:    పాపామతటానఁ బాలిచిచ్చెతేనఁ బెపైపపై నోలికితతలయ

   కోపము శతతముతోడనఁ గటూడెనఁగా నీచనవు
చ. 1:    నితడినది నామనసు నీమేనఁద నేపొదుద

  పతడెను నాకెమోత్మివ పతటలగాను
   వతడ వతడనటాల్ల య వలపల నీకెపైతే

    యతడల నీడల నాయ నిదివో నీకరణ
చ. 2:   ననిచెను నీచటూప నతటననీమేనిమనఁద

   మొనసను నానవువ్వె ముతచి నీతోను
   పొనినఁగి పచచ్చెనఁగనఁబుచచ్చె వునన్నమాయనఁ బొదుద నీక

   ఇనుము బతగారమాయ నిదివో నీమాటల
చ. 3:     తతవచెచ్చె నాక నీక దగద్గీరి కానఁగిటలోన

  పగతవచెచ్చె నిదదరికినఁ బాయములివ
   ఇతవపైన శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   కతకనఁ గాళల్ల వచెచ్చెనఁ గలిగె నీమనన్నన



రేక: 0979-6సామతతత సత: 19-461
పలల్లవ:    నీ వఱనఁగనిబుదుద ల నేము చెపేప్పుమా

  భావమే యరనఁగనఁగాన వచిచ్చెసేయనఁగలమా
చ. 1:   పూవువతటది వయసు భోగితచవలనఁగాక

  చేవదేరే యసిగద్గీ చెలల్లనఁబోయలే
 మవతటవారికా మరరానివటల్లవ

  దపైవము దటూరతగాక తగదననఁగలమా
చ. 2:    కపప్పురమువతట దిటట్టి కలిగె నీమోహము

  నిపప్పువతట వరహము నీకేలే
   యిపప్పుడిది వళ ఇదదరి యగద్గీలకను

   చెపప్పురాని చేనఁత మచేనఁ జేయితచనఁగలమా
చ. 3:    పతడువతటది మోవ పదరి చేకొతటగాక

  కొతడవతటదికోపము చేకొన నీకేలే
    అతడనే శ్రీవతకటేశ నలమ కూడిత వటట్టి

 మెతడుననుతడేటమముత్మి మొచచ్చెనెపైననఁగలమా



రేక: 0980-1బౌళ సత: 19-462
పలల్లవ:     ఏమని తా భావతచనో యరనఁగ నేను

  చమకనఁ దొతతరమేల చిమత్మిరేనఁగెననవ
చ. 1:    అపప్పుడే వచేచ్చెనతట నట నావభునితోడ

   అపప్పుస మెవవ్వెతుతడునో యని మానిత
   కపప్పుర మతపేనతటనఁ గదియ నీవరహన

  వుపప్పుతలల్ల నఁ దాపమతటా నటూరకతటవ
చ. 2:    వడేమచిచ్చె యతపేనతట వలనఁదిచేతనఁ దనక

  ఆడ వళదలియక అతపనెపైతని
   వడుక వరలబతత వసేనతటా నుతట

    ఆడ నవ మరనముత్మి లవునని మానిత
చ. 3:    కానఁగిటనఁ గటూడినవళనఁ గళల రేనఁచేనతట

  మానఁగినరతుల నేనే మఱచితని
    చేనఁగదేర ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు వచిచ్చె

   దానఁగనినవువ్వెల నేనే తనమనఁదనఁ జలిల్లత



రేక: 0980-2శతకరాభరణత సత: 19-463
పలల్లవ:    ఒకక్కటే వనన్నపమది వునన్నవలల్ల నేమటకి

    పకక్కన వచేచ్చెయు మా కాపని గాదుసుమత్మి
చ. 1:     తమకితచినది చెలి తడవాయ నే వచిచ్చె

   నిమషము రాకనన్న నీకే తలసు
   చెమటలవలిల్ల వారె చితతాజలధి నితడె

   భద్రిమసిత మనఁక మాకనఁ బనిగాదుసుమత్మి
చ. 2:     చటూపల నునున్నది యాస సుదతమనసు లేనఁత

   యేపాట గలనఁగినా నినఁక నేమౌనో
    మోపలయనఁ గోరికల ముకక్కన నటూరప్పుల రేనఁగె

    పాపము పణతము మా కాపని గాదుసుమత్మి
చ. 3:     దోమతర మక మాట తొయతలికి వనవచచ్చె

   యేమాటయిన నాడు ఇనఁక మమత్మితప
    సామాన శ్రీవతకటేశ సతధితచి కూడిత వటట్టి

     భామ మెచెచ్చె నినఁక మా కాపని గాదుసుమత్మి



రేక: 0980-3సామతతత సత: 19-464
పలల్లవ:   నితడెను కళల సతనిలవలల్లను

 పతడినజవవ్వెన మేరపరచేటదట ల్ల
చ. 1:     చితత్తిము చనఁకటవడె చెలి నినున్ననఁ బాయనఁగాను

  పొతుత్తి లనఁ జకక్కలగాసనఁ బులకలను
  బతత్తిరపమోనాననఁ బకముల గటూతడెల్లకెక్క

    వుతత్తిలన కాతత కొనఁక నుదయమౌ టపడో
చ. 2:     మెలనఁతక కొపప్పు వడి మేఘముల ముతచకొనె

  జలజలనఁ జెమటలజడి వటట్టిను
  కలవకనున్నల మతచికారమెఱనఁగల మతచె

   కిలకికి వలతుర గనియేది యపడో
చ. 3:    పడనఁతకి నీ రాక పచిచ్చెగాలియపై వచె

  చిడుముడినఁ గోరికల చిగరితచెను
   యడయక శ్రీవతకటేశ ఇతతనఁ గటూడితవ

   కడనఁగె వసతతవళ కతదువ యినఁకేదో



రేక: 0980-4పాడి సత: 19-465
పలల్లవ:    నిచాచ్చె జగడమేల నీ వఱనఁగవా

   యిచచ్చెట నీమేన నవ యియచ్చెకోరాదా
చ. 1:   తపప్పునిబొతకనిమానఁట తలనఁప లోపలితీనఁట

    నెపప్పున నే నాడనేల నీ వఱనఁగవా
 కపప్పురవడెముకానఁక కమత్మినఁబులకలమటూనఁక

  చొపప్పునవటట్టిచచ్చె నదదము చటూచకోరాదా
చ. 2:   చకక్కల నితడిమోవ సొలపనఁగనున్నలకావ

  నికక్కమౌత కలల్లవుత నీవఱనఁగవా
  ముకక్కన నీబుసకొటట్టి ముసిముసినవువ్వెలగటట్టి

  దికక్కలవారి నడిగి తలసుకోరాదా
చ. 3:   వుబుబ్బుననఁజేసినచేనఁత వడలిపపై గోరివానఁత

  నిబబ్బురప రతవళ నీవఱనఁగవా
    గొబుబ్బున శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
  తబబ్బుబుబ్బు తడనఁబాటల్ల దానఁచకోరాదా



రేక: 0980-5గళ సత: 19-466
పలల్లవ:   అసురసురల నీక నలపేనఁటకే

   వసమెపై యతనఁడు నీవదద నుతడనఁగాక
చ. 1:    యలజవవ్వెనివ నీవు యేల చినన్ననఁబోతవ

  వలచినపత నేనఁడే వచిచ్చెనఁగాక
   నిలవుననఁ దలవతచి నేలవానఁత లేనఁటకే

 చెలవపనీచనవ చెలిల్లతచనఁగాక
చ. 2:     చెకక్కచేతతోడ వటట్టి చితతనఁ బొరల నేనఁటకే

    వకక్కటపై పతనఁగటూడి నీ వుతడేవు గాక
   ముకక్కన వలమోప మోనపవర గేనఁటకే

   మకిక్కలి వభునఁడు నినేన్న మెపప్పుతచనఁగాక
చ. 3:    పచిచ్చెకసటూత్తిరి నుదుటనఁ బటట్టి వటట్టి నేనఁటకే

   మచిచ్చెక నీరమణునఁడే మనిన్నతచనఁ గాక
    అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే నినున్ననఁ గటూడె

   యిచచ్చెట నొడనఁబాటేనే యడ నుతడనఁగాక



రేక: 0980-6ముఖరి సత: 19-467
పలల్లవ:    కపప్పురము దిననేల కడునఁజలినఁ బడనేల

    అపప్పుటకి నాభాగత మతట నతత చాలను
చ. 1:     వదుద వదుద అతతలేసి వటట్టి చనవుల మాక

  పదదరికముతో నుతడేబగవ చాల
  తదదనేల నీగణల తటట్టితచకొననేల

    అదోద యడ నుతడనఁగా నెపైనపాటే చాలను
చ. 2:      ఆయ నాయ జాణతనా లతతేసి కోప నేను

   చేయి చెకిక్కటతో నుతడేసిగేద్గీ చాల
  ఆయము లతటనఁగనేల అదదలితపతచకోనేల

   చాయల సనన్నలలోని సతతసమే చాల
చ. 3:     పటట్టిక పటట్టిక నీతో పతతము నెరపనఁగనేర

   గటట్టి తో నీసముకపనఁ గోలవ చాల
    యటట్టి శ్రీవతకటేశ యిడె ననున్ననఁ గటూడితవ

   జటట్టిగొనన్న నీ మోవచవులే చాలను



రేక: 0981-1రామకిగయ సత: 19-468
పలల్లవ:    ఆతనినఁ గటూడినపప్పుడే అనిన్నయు సాదితచవమాత్మి

  రాతరాయ నినఁకనెపైనా రమత్మినవమాత్మి
చ. 1:   అతపనమాట కతత్తిర మానతయతవమాత్మి

  వతపమోముతో నలక వలదమాత్మి
   పతపడుచెలల మతతే పలక వదేమమత్మి

  చెతప జారినతురము చెరగకోవమాత్మి
చ. 2:    తమకితచే పతతో నీతలనఁప లేమతదుమమత్మి

  కొమరనఁ జూపలలోన కోపమేలమాత్మి
  జమళ నిదదరి కూడిగములవారమమత్మి

   చెమరితచే మేనెలల్ల నఁ జినన్ననఁ బోకవమాత్మి
చ. 3:     యదురగా వచచ్చె నాతనఁ డిటట్టి మమత్మితపవమత్మి

   కదిసిత వనఁత నీకనఁ గడుమేలమాత్మి
    యదుట శ్రీవతకటేశనఁ డేనఁగివచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడె
    వదలనఁడు దిన మటట్టి వచచ్చె నోయమాత్మి



రేక: 0981-2పాడి సత: 19-469
పలల్లవ:     గకక్కన నితట లేనిది గానుగకాడ నునన్నదా

    నకక్కవడ వతదుకేపో నవవ్వెత నే ననరే
చ. 1:      తా నేడనుతడిన నేమ తలనఁ పొకక్కటపైననఁ జాల

   ఆనల సతాతలనఁ జెపప్పు యతపవలనా
    దానికే మెదురమాట తనతో నే నాడేనా

     మోనాన నిటట్టి తనక మొకిక్కత నే ననరే
చ. 2:     యేదికక్క చటూచిననేమ యడక వచేచ్చెసనఁ జాల

  యదస నొడనఁబరచ నితతవలనా
  కాదని తనచేనఁతల ఖతడితచనఁజెలల్ల నా
    వాదు లడువక తలవతచిత నే ననరే

చ. 3:       అసురసు రెపై తేనేమ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడెనఁ జాల
  వసమెపై నాకినఁక వరవనఁగవలనా

    యసనఁగి శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా ననున్న మనిన్నతచె
   రసికనఁడు తాను నారపమాయ ననరే



రేక: 0981-3ముఖరి సత: 19-470
పలల్లవ:    దగద్గీరి కూడుటకతట దవువ్వెలపొతదే మేల

     సిగద్గీతో నునన్నది చెలి చితత్తి మనఁక ననవ
చ. 1:     చి తత్తిమును నీరచేస చిగిరితపతచెనఁ గోరిక

   వుతత్తిలప వరహగిన్న వపప్పుదా యేమ
   హతత్తి తనపొనఁదపైతే నతగనమరత్మిము గానఁడి

   వతత్తివల వాడితచె వడచలీ ల్ల నిదివో
చ. 2:    తలనఁపతచెనఁ దనరటూప తమకము పడరేనఁచె

   వలసి చెకిక్కటచేయి వపప్పుదా యేమ
   బలిమనఁ దనకానఁగిలి పడనఁతని భద్రిమయితచి

    నిలవలల్ల మఱపతచె నేర మతదునఁ గలిగె
చ. 3:     తఱవు రతకి రేనఁచె తనువలల్ల నెచచ్చెరితచె

  వఱపపైనకొనగోర వపప్పుదా యేమ
  గఱి శ్రీవతకటేశనఁడు కూడినకూటములయితే

   మఱవనీక సతకి మరలయ ననవ



రేక: 0981-4దేసాళత సత: 19-471
పలల్లవ:     కానమే నే మతత తాను కదిరికానఁడౌత

    మోనాన నే నటూరకనన్న మోముచటూచనఁ దాను
చ. 1:    నగతా నేనొకమాట నాలో గోణనఁగకతటే

   తగిలి సటూడకనఁ బాడు తానిదేమే
    మొగి నాపకిక్కటతమత్మి ముతదర నే నుమసితే

   జగడానకే వచచ్చె జాణనఁడౌనే తాను
చ. 2:     వదినఁబోతా చమాత్మిళగె వస నేనఁ దాటతచితేను

   ఆదిగొని కొపగితచ నదేమే తాను
    సేదదేరి బోమత్మిలను చెలల నే జితకితచితే
   పొదితో వహితచకని పోరీనే తాను

చ. 3:   కివసి మాగోడతడనఁ గేకరితచకొతటేను
   చెనకి నాకొతగవట ట్టి చెలల్లనఁబో తాను

   యనసి శ్రీవతకటేశడనఁ డేమ ననకతడితేను
   తనివతో ననునఁగటూడె తలనఁగనఁడే తాను



రేక: 0981-5వరాళ సత: 19-472
పలల్లవ:    ఎతతచెపప్పునా మాన వతదానఁకా నేము

  అతతలోనఁ బెదదరికములయనా నేనఁడు
చ. 1:     చెకక్కనొకెక్క సేసవటట్టి చెలియ నీకాల దొకెక్క

   తకక్కల నీజగడాల దరెనా నేనఁడు
    చకక్కల మోవపపై నానఁట చొకక్కపగబబ్బుల మోప

   వకక్కణతచి నీపతతము వచెచ్చెనా నేనఁడు
చ. 2:    కనున్నవసే మాటలడె కమత్మినినవువ్వెల నవవ్వె

చినన్ననానఁడే,   నీచలము చెలల్లనా నేనఁడు
     మునున్న నీకనఁ జేత మొకెక్క ముచచ్చెటలనిన్నయునఁ జెపప్పు

  పనిన్నననీలోనిచితత పానెనా నేనఁడు
చ. 3:     చేయివస చెటట్టివటట్టి సిగద్గీ నీ కొపప్పుగితచె

    చాయల నీ కిదిమెపైనా సమత్మితా నేనఁడు
     యయడ శ్రీవతకటేశ ఇతత దానే నినున్ననఁ గటూడె

  మాయపనీమేనికానఁక మానెనా నేనఁడు



రేక: 0981-6రామకిగయ సత: 19-473
పలల్లవ:     ఆతనికి నీకే తగ నుతదుకే పోవ

    యతల నే మతదుకెలల్ల నిటట్టి తలవతతుమే
చ. 1:    సటలివ మాకెపైతే సగియితచ వతకాను

   నటన నాతనితోనే నవవ్వెవ పోయి
    యిటవలనఁ జేసి మాయితటకి వచేచ్చె వపప్పుట

   కటకటా నేమెపైతే కడుసిగద్గీ వడమే
చ. 2:     చెతగల నీమాట వతటే చిమత్మిరేనఁగీ మేనెలల్ల

   అతగడి నాతనితోడ నాడవ పోయి
   వతగలితనాన నాకే వడెమయత వచేచ్చెవు

   యితగితాన నేమెపైతే నితతరొచచ్చె కోపమే
చ. 3:    నిలవలల్ల నఁ గానఁకరేనఁగీ నినున్ననఁజూచితే నాక

   వలిసి నీపతవదద నుతడవ పోయి
     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   వలచి నే మతదుకెలల్ల వాసిదచచ్చెకొతదుమే



రేక: 0982-1భపైరవ సత: 19-474
పలల్లవ:   నీకేల ఇతతవరప నేనుతడనఁగా

   చేకొన నీకిచచ్చెకాల సేయవదాద నాకను
చ. 1:      పూని మా యితటకి రాను పొతచి సిగద్గీవడేవు

  దానికేమ యేమెపైనానునఁ దపప్పుసేసితో
    పోనీలే బలిమ నినున్ననఁ బొలనఁతు లేమసేసినాను

    కాననఁ బడ నొకతపప్పు గానవదాద నాకను
చ. 2:    మోముచటూడ వఱచేవు మెదలనే తలవతచి

   యేమెపైనా మావార నేరాలతచెరా నినున్న
    భామ లవవ్వెరెపైనా నినున్న బతమ చెరిచినాను

   వమార నినున్న వనకవసుకొక పోవునా
చ. 3:     మానఁటలనఁడనఁ గొతకేవు మచిచ్చెక నినిన్నట గటూడి

   తటూనఁటమోని గతటపైతే దోసమా యేమ
     నేనఁటనే శ్రీ వతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ

   నానఁటకీనఁడవపైన నినున్న నమత్మివదాద ఇపడు



రేక: 0982-2సౌరాషట్టి సత సత: 19-475
పలల్లవ:    మముత్మి నితకనఁ దడవక మానేవయాత

    నెమత్మి వవల దతడాల నీకనఁ బెటేట్టిమయాత
చ. 1:   చెపప్పురానినాచితత చేతమనఁదికి వచెచ్చె

   తపప్పుక ననేన్నమ చటూచి తడవవయాత
   నెపప్పున వలచినటట్టినేరమ నావళళ్ళనఁ గదుద

   వపప్పులనఁ దపప్పుల నీవ వోరచకోవయాత
చ. 2:    కనున్నలలోపలికాతక్ష కడునఁ బయతద దడిస

  ననున్ననఁజూచి ఇనఁకనేమ నవవ్వెవయాత
    పనిన్న నీతో నలిగినఫలమెలల్ల నేనఁ గతట

    ఇనిన్నటకి నీకనఁ బతత మచేచ్చెము కోవయాత
చ. 3:    తలకెకెక్క వలపల తనునఁదానె దిగజారె

  మలసి మాతో నేనఁటమాటలయాత
     యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  చెలనఁగి మాచనవుల చెలిల్లతచవయాత



రేక: 0982-3కాతబోదిసత: 19-476
పలల్లవ:    కటకటా మనఁదటతుత్తి కానదాయ నెవవ్వెతరా

   కటలపనఁ బులకల కపప్పువడ మేనను
చ. 1:    కడు నీమోవచిగర గతటసేస నెవవ్వెతరా

   వడిసనఁ దేనెల అతదువతక నితతాను
   పొడమతచె చెమటల పొలినఁత యవవ్వెతరా

  కడలేనినీమనసు కరనఁగ నతదునను
చ. 2:    రేసుల నిటటూట్టిరపల రేనఁచిన దవవ్వెతరా

  గాసిగా నీవలపల గాలినఁబోయని
    తోసి నీకనున్నల నిదద్రి తొటట్టితచిన దవవ్వెతరా

   వోసరిలి తమకము లమత్మిగిలీ నతదును
చ. 3:    గతదప గబబ్బులముదద్రి కడునొతత్తి నెవవ్వెతరా

   అతదువలల్ల సిగద్గీ నీక నచచ్చెపడెను
     కతదువ శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   నితదవాస నితదువతక నేనఁ డెతదునన్నదిరా



రేక: 0982-4పళవతజరత సత: 19-477
పలల్లవ:    సారె నాటసుదిద నేనఁడు చవులనవ

   కోరి నేనఁడు రాజెపైతే కూరమవోదనవ
చ. 1:   మతచముపపై ననన్నమాట మఱవకమనవ

  లతచప నామోవ తలనఁచకొమత్మినవ
    అతచల నాకొపప్పు దువవ్వె నది నీవడుగవ
     యతచ నేనఁడు తా దొరెపైతే నేమదోస మనవ

చ. 2:   దాకొనన్నమోవగతట తానే చటూచకొమత్మినవ
   లేకల ముతజూర నితడె లకిక్కతచకొమత్మినవ

   ఆక మడి చిచిచ్చెనది ఆనవాలయననవ
   యకడనఁ బెదదరికాన కేమదపప్పు ననవ

చ. 3:   నాలతుత్తి కరేక చినిన్ననామమాయ ననవ
  చాలనఁజాల నినఁకనేల సటలనవ

    యేలను శ్రీ వతకటేశనఁ డిద ననున్ననఁగానఁగిటను
    పోలితచి తా దేవునఁడెపైతే పొతదు మానదనవ



రేక: 0982-5బౌళ సత: 19-478
పలల్లవ:     ఎతత వలపతచితవో యేమ మాయ సేసితవో

 పతతములడుదునఁగాని పాయలేనురా
చ. 1:     కోపగితచేనతటా వచిచ్చె గొబుబ్బున నీమోము చటూచి

   దాపగా నే మొగమోడి తలవతతురా
   పోపోమత్మిని యలిగి నేనఁ బోయేనతటానఁబోయి
  తీపనీమోవ దలనఁచి తరగదురా

చ. 2:     వతగెమాడేనతటానఁ జూచి వనయాల నినునఁ గని
  కతగచ నానిటటూట్టిరప్పు గకక్కకొతదురా

   వుతగిటనీమాట నీకే వపప్పుగితచేనతటా వచిచ్చె
    నితగి మోవనఁ జేతులతత్తి నేనే మొకక్కదురా

చ. 3:    మకిక్కలి వతతరేకల మేననెలల్ల సదితచి
  గకక్కననే నుతడరేక కానఁగిలితతురా

    పకక్కన శ్రీ వతకటేశ బాసగొనేనతటా వచిచ్చె
    యకక్కవతో నినున్ననఁ గటూడి ఇనిన్న మఱచితరా



రేక: 0982-6వరాళ సత: 19-479
పలల్లవ:     అలిగినయల కెలల్ల నరచేత నునన్న దిద

   తలపోసి చటూచకొతటే తనకేమ బానఁతే
చ. 1:   కపప్పువడడయలకల కమత్మిరితపనఁ జెమటల

  చిపప్పుల మోవతేనెల సేనాసేన
  రెపప్పులతుద కెతప రేసువడడచలల్లజతప

   దపప్పుదేరీ నీవయలల్ల తనకేమ బానఁతే
చ. 2:     మాసినటట్టి పపై చెఱనఁగ మతతనములో కరనఁగ

   పోసప బాస పోనఁకకనఁ బుటట్టిడేసి
   వసర నీకతటనుల వవల వతటనల
    తాన వసి చటూచితే తనకేమ బానఁతే

చ. 3:   కానఁగిటకలయికల కతదున అలయికల
  చేనఁగలవాని చెటట్టి ననఁ జేటనఁడేసి

     ఆనఁగి కూడెను శ్రీ వతకటాదిపనఁడు నను నిటట్టి
  దానఁగరానిసరసాల తనకేమ బానఁతే



రేక: 0983-1సామతతత సత: 19-480
పలల్లవ:   ఓపనోప నితతేసికి వోయయతనేను

  కోపగితచకనాన్నను కొడిమె లతచేవు
చ. 1:    నగితనఁబో అతదుకేమ నాలోనే వకవళ

   నీమనఁద నెటఱ ట్టినా వచెచ్చె మతటనా
   చిగరనఁబెదవ గొతత చిమత్మి కదిలితచితనఁబో

   జగడితచ నీకేల సారెక దిటట్టితనా
చ. 2:   వుసురతటనఁబో నే నొడలియలపతోడ

  కసరి నినేన్నమెపైనానఁ గాదతటనా
    అసుదపై వరకతటనఁబో అతతలోనే నీవు ననున్న

   వస నిటేట్టి జరసేవు వగిరపడితనా
చ. 3:     కానఁగిలితచితబో నినున్న కానఁకల మేన నితడనఁగా

  రానఁగిననీ మేనికానఁక రవవ్వెపటేట్టినా
     వనఁగక శ్రీ వతకటేశ వడుక ననున్ననఁ గటూడిత

  దానఁగనేల నీమాట దానఁటనఁగలనా



రేక: 0983-2కాతబోదిసత: 19-481
పలల్లవ:     ఏమమత్మి యశోద మయితటకి నేము వచిచ్చెతే

  గామువతటబడడ నిచిచ్చె కలపడనఁజేసిత
చ. 1:     పాల గారీ సలవులనఁ బకక్కననఁ జెకక్కమనఁటతే

  వలవటట్టితే లోకాల వలిల్లవరిస
    వలి నేము వుగద్గీవటట్టి వరతుము మవానఁడు

  బాలనఁడా దయతముగాక పటట్టివమాత్మి
చ. 2:     నెమత్మినఁదొడమనఁద నుతడి నిలవు నటూర వతడని

    పమత్మి నాలద్గీమోముల పాపనఁడు లోన నునాన్ననఁడు
     నెమత్మిదినఁ బాల వోయనఁగ నే వరతు మవానఁడు
    ఇముత్మిల వనఁడు మానిశ యవవ్వెనఁడో కాక

చ. 3:    పకక్కన నీరారిచ్చెతనఁ బయతదలో నిడుకొతట
   మకక్కవ నాకే తాను మగనఁడెపైనానఁడు

    చికిక్కన పను లితకేమనఁ జెపప్పునఁగ నేవరతును
   యకక్కవ శ్రీ వతకటశనఁడితనఁడేపో యమాత్మి



రేక: 0983-3బౌళ సత: 19-482
పలల్లవ:    ఎటట్టి నమత్మివచచ్చె నినున్న నిటవతటవానిని

   నెటట్టిన నేనఁడిద నినున్న మఱచితవ
చ. 1:     కాటకకనున్నల నాకె గకక్కన నినున్ననఁ జూచితే

   మాటల నాతో నాడేది మఱచితగా
   చటకిమాటకి నటేట్టి చిరనవువ్వె నవవ్వెనతటా

   నాటన మనసుతోడ ననున్న మఱచితవ
చ. 2:   పదదబెటట్టి మాట లడి పలిచెనతటానే

   వదుద నునన్న ననున్న మఱ చసుత్సరతటవ
    ముదుద చటూప దవువ్వెలనే మెఱనఁగల చలిల్లతేనే

  పొదుద గటూనఁకపొడవు లిపప్పుడే మఱచితవ
చ. 3:    చిగరనఁజేతుల నాకె చేసనన్న సేసితేనే

   తగవు మఱచితగా దగద్గీర నుతడే
     మగల శ్రీ వతకటేశ మతచనా కానఁగిటనఁ గటూడి

    అగపడి రతనఁ జికిక్క అనీన్న మఱచితవ



రేక: 0983-4రామకిగయ సత: 19-483
పలల్లవ:    ఇరవపై మనిన్నతచవయత ఇతతగణ మదివో

  తరణవారముగాన తగనఁల జెపప్పుతమ
చ. 1:     కొమత్మి నీతో పొతదుచేసి కొరి పనాన్ననానఁడాడే

    బొమత్మిలనఁ దేనియతదు నీ పొతదు దగిలీనతటా
     ఇముత్మిల సవత పోర కిసుమతత కోప దకె

    యమెత్మి కెవవ్వెతనఁ దచిచ్చెనా నెటట్టివునో పనుల
చ. 2:    నీవనఁ దాను గటూచతడనఁగా నిలవుటదదములోన

  సవగానఁ బతరటూపల చటూడనోపర
    తావులనఁ దననీడక తా నలిగీని చెలి

    ఆవలి ఇతతనఁ దచిచ్చెతే నపప్పు డేమేమౌనో
చ. 3:    తనరటూప వాబ్రాసి వరేతరణ యయతనతటా

  యనలేని తనసతది నిడుకొనెను
    ఘనునఁడు శ్రీ వతకటేశ కెపైకొతటవ ఇతతని

   ననుప చెలల్ల లపొతదు నవువ్వెనఁబాట సుమత్మి



రేక: 0983-5ముఖరి సత: 19-484
పలల్లవ:    ఇదదర నేకములపైన యదుర మకినఁకిలేదు

  చదిదవనఁడివలపలక సటల మరిలేవు
చ. 1:    తనువు లేకములపైన తపప్పులనొపప్పుల లేవు

   మనసు లేకములపైన మరనఁగలే లేవు
    చనవు లేకములపైన సాదితప మరి లేదు
   వనిత వచేచ్చెయనఁగదే వరసనఁ బతకడక

చ. 2:     పలక లేకములపైననఁ బెపైకొసర మరి లేదు
   తలవు లేకములపైన తగవలే లేవు
    చెలిమ సరిదానఁకితే చితతలే మరి లేవు
  వలనఁది వచేచ్చెయనఁగదే వనకకతలేల

చ. 3:    వయసు లేకములపైన వతతులవాసుల లేవు
   పగయము లేకములపైన బగవులే లేవు

    దయను శ్రీ వతకటతత్తిమునఁడు నినునఁగటూడె నిద
  పగయురాలి వచేచ్చెయు పలిపతచకొనక



రేక: 0983-6లలిత సత: 19-485
పలల్లవ:     మతక వడిచిన నిద మతచి బుదిద

   సుతకల మలోనే మర చటూచకొనరాదు
చ. 1:     నీడలలల్ల నెతడలయ నెలనఁత నీవు రాకనన్న

  వడుకెలల్ల వసటాయ వచచ్చెనఁదనాన
  వాడిక నడుమ వరే,  వయసు రితత్తివోయని
  కూడిన కూటాలమేల కొలల్లలడరాదా

చ. 2:    కపప్పురమే కారమాయ కగిసేమాటల లేక
   దపప్పులలల్ల నఁ దనివాయ దగద్గీరి రానఁగా

    రెపప్పువ సేయతతలోనే రేసులకక్క నీ మనసు
  తపప్పులనఁ దేలనఁగరాదా దిషట్టిపమరతుల

చ. 3:    దవువ్వెలలల్లనఁ జేరవాయనఁ దరణ మవయతకోనఁగా
  పవువ్వెలలల్లనఁ బతదలయనఁ బటూనఁటపూనఁటక

     యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యితత నీవు గటూడనఁగాను
  నవువ్వెలయ మాకెలల్ల నమత్మికియతరాదా



రేక: 0984-1సామతతత సత: 19-486
పలల్లవ:    అడియలలలల్ల నితడె నతపరాదా నీ

  నడిగినటట్టిలల్ల నాయ నతపరాదా
చ. 1:     కనున్నల నిదుద ర దేరెనఁ గతదువల చెమరితచె

  అనిన్నవనులను నాయ నతపరాదా
    వనెన్న మోవ కడురానఁగె వసివాడె మెపైనఁదగె

  అనిన్నటా జాణనఁడవౌదు వతపరాదా
చ. 2:    కాయమెలల్ల మఱపాయనఁ గరనఁగె నామనసలల్ల

  ఆయముల సరిదానఁకె నతపరాదా
   పాయముల ఫలమతద పతతము లొకక్కటాల్ల య

  ఆయడకే వతుత్తి నఁగాని అతపరాదా
చ. 3:    మచిచ్చెకలే తనివతద మతతనాలే చవులయ

  అచచ్చెపడెనఁ గటూటముల అతపరాదా
    ఇచచ్చెకనఁడ శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడిత-

  వచిచ్చెకములలల్లనఁ బాస నతపరాదా



రేక: 0984-2సావరి సత: 19-487
పలల్లవ:    వఱతుమయాత నీక వతత లితకానేమెపైనా

    మఱి నినున్న నెపప్పుడునఁ గమత్మిరా వడువరా
చ. 1:    పలివ వచిచ్చెనసత పదవులలల్ల నఁ బొకెక్క

  వలయ నీపే రెతతవనఁడోకాని
    చలవక మతదులేక సాదితచ నే వచిచ్చెతరా

  పలకకతడితే మోవ పతపొకిక్కతపతతురా
చ. 2:    చటూడవచిచ్చెనటట్టి ఇతత చటూపలలల్ల నఁ గెతపవారె

   జాడ నీరటూ పతతటబాసటమో కాని
     వడుక నిది మానుప వనఁడికో నే వచిచ్చెతరా
    తోడనే నీ పూరకనన్న తుదమరనఁ జేతురా

చ. 3:    ఆకమడిచిచేచ్చె సతయతగ మెలల్ల నఁ జెమరితచె
  చేకొని నీవమచేనఁత సేసితోకాని
     దాకొని శ్రీ వతకటేశ దగద్గీరి నేనఁ గటూడుతడనఁగా
   నాకనీన్ననఁ జెపప్పుకతడితే నవువ్వె నవవ్వెతపతతురా



రేక: 0984-3వళవళ సత: 19-488
పలల్లవ:   నీకనీకే యటూడుకోక నియాతన

   కెపైకొని నేనే నీపపై గడియితచేనఁగాని
చ. 1:    అతతవానఁడ వవుదువు అతగనల వలపతచి

  వతతులక నీవ నవవ్వెనోపదువు
   పతతమాడనఁ బనిలేదు పలమార మాకెలల్ల

  కాతతునఁడు నినెన్నపప్పుడునఁ బొగడవలనఁగాని
చ. 2:    మతచివానఁడ వవుదువు మచిచ్చెకలే పచరితచి

   వతచి సవతులనఁ జూప వాసిరేనఁచను
    కొతచ నినఁకనఁ బనిలేదు కోడెతనానక నీవ

  చతచలక రాజవతటానఁ జాటవలనఁగాని
చ. 3:     రసికనఁడ వౌదువు రతులనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి

  మసిమమమెత్మిలల్ల నీవు మెపప్పుతచను
     యసగి శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

  పనగానిమన సినఁకనఁ బటట్టివలనఁగాని



రేక: 0984-4వరాళ సత: 19-489
పలల్లవ:   ఏమబానఁత నిజముల యకాలము

  జాముజాము కొకటపైనసటలే చాల
చ. 1:    గకక్కన మానఁటాడనఁబోతేనఁ గలది గలటట్టి

   మొకక్కలన నటూరకతడు మోనమే చాల
   చకక్కనఁ జూడనఁబోతేను సతదేహలే యపప్పుటని

 వకక్కణతచరానితలవతపలే చాల
చ. 2:    పచిచ్చెగా నవవ్వెనఁబోతే పనులలల్ల నఁ గాననఁబడ

    కొచిచ్చె మముత్మినఁ దడవక కోపమే చాల
  అచచ్చెపటేకతమెపైతే అయముల రేనఁగీని

  యిచచ్చెటనఁ జెలలసతదడిదియే చాల
చ. 3:     పానుప మనఁదికినఁ బోతేనఁ బతతమెలల్ల బయలయత

  నాననఁబెటట్టి యయదుటనటనే చాల
     మానక శ్రీ వతకటేశ మరి ననున్ననఁ గటూడితవ

   కాననఁబడడ ఇతదుకతటే కతలే చాల



రేక: 0984-5సాళతగత సత: 19-490
పలల్లవ:   మఱచినపని రేనఁచ మాకేలే

  తఱవాతపను లిటేట్టి తమకితచనేలే
చ. 1:    పననఁగి మాయితటకినఁ బలవనఁగ నిలవనఁగ

   మనసు వచచ్చెనో రాదో మాకేలే
   తమయతతలేనిది తడవ నేమట కెతత-

 పనిగలిగనాన్ననఁడో పలికితచనేలే
చ. 2:    తరయతత్తి నేనఁజూచి తరిగితే జరిగితే

  మరతతతగ మేమౌను మాకేలే
  సరసాలే వరసాల చవగానిపనులక
   పరిణమ మడిగి నేనఁ బచరితచనేలే

చ. 3:    ఆరసి యపప్పుటసుదద లడుగనఁగ నొడుగనఁగ
  మారాక కూరకతడనఁగా మాకేలే
   చేరవనఁ గడపలోన శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు
   గారవాన ననున్ననఁ గటూడెనఁ గాదననేలే



రేక: 0984-6తలనఁగకాతభోది సత: 19-491
పలల్లవ:    చెపప్పురాదు చటూపరాదు చెలియభావము నేనఁడు

  వుపప్పుతలల్ల నఁ జెమటతో నుసుత్సరనీనమాత్మి
చ. 1:    చకక్కనఁదన మొకవతక జవవ్వెన మదొకవతక

   మొకక్కలపపత మనఁది మోహ మొకవతక
  వకక్కటకక్కటకినఁగా కవద నివవ్వెరగతో

  ముకక్కమనఁదివలితోడ మోము వతచెనమాత్మి
చ. 2:   చితత్తిప కోరికలతో సిగద్గీరిభావముతోడ

   పొతుత్తి ల చెలల చెపేప్పు బుదుద లతోడ
   యతత్తిన తమకమున నెదుర మానఁటాడలేక

   తతత్తిరాననఁ దనలోన తానే నవవ్వెనమాత్మి
చ. 3:      కనున్నలనఁ గావుల దేరె కళల మోముననఁ దేరె

   తనన్నని కెమోత్మివనెలల్ల తేనేల గారె
  వనెన్నలవతటవలప వడుకనఁ దలకెకక్కనఁగా

    యినిన్నటా నిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడెనమాత్మి



రేక: 0985-1శతకరాభరణత సత: 19-492
పలల్లవ:   ఔలేరా జాణతనాలడేవు నీవు

    లేలే నే నీవల లకక్కల వటేట్టినా
చ. 1:    కపప్పుకరా నీగణల కతదువ పొదాద య, నేనఁ-

   గపప్పునటేట్టి నీకచాల గపేప్పువు గాక
   ముపప్పురినఁ గరనఁగకరా ముదితలనఁ జూచి, నీవ
  కపప్పురము నోరిలోనే కరనఁచేవుగాక

చ. 2:     కనున్నల గీనఁటకరా కాతతలక నేనా నీవ
   కినెన్నరతతతుగ ల గోర గీనఁటేవు గాక

    యనిన్నక చెమట చితద నేలరా చెకక్కలవతట,
     చినిన్న మోవనఁ దేనె నీవ చితదేవ యిపడు

చ. 3:   జాఱనీకరా సిగద్గీ సతగడిరతుల, నీకే
  జాఱనఁగద మునిగోతగ సతతసాలతో

    మఱి శ్రీ వతకటేశవ్వెర మేలతోనఁ గటూడితవ
  ఆఱడికూటములలల్ల నబెబ్బునఁగదే నీక



రేక: 0985-2పాడి సత: 19-493
పలల్లవ:    నికిక్క యతడదానఁకనేల నీడకనఁబోనేల నాక

  చకక్కనినీకెమోత్మివ చవగొతటే చాలను
చ. 1:    కతదువ నీ మాటలకనఁ గలల్లపరచనఁగనేల

  అతదుకొని అవ నిడమననేల
    నితదలడేవార నీవు నెఱినఁ దగవాడు కోనఁగా

   వతదువలనఁ జెవులర వతటేనాకనఁ జాలను
చ. 2:   గటట్టి న నీచేనఁతలకనఁ గోపగితచకొననేల

  వటట్టినఁబడి కమత్మిటని వనఁడుకోనేల
   తటట్టి లడి నీవు వారనఁ దదపలడనఁగాను

    నటట్టినడుమ నే వచిచ్చె నవువ్వెటే చాలను
చ. 3:     చేసనన్నచేసి నినున్ననఁ జేరనఁ బలవనఁగ నేల

   దోసాల నీపపై నితచి తోయనేల
    సేసవటట్టి కడపలో శ్రీ వతకటేశ ననున్న

   వాసిమరనఁ గటూడితవ వదదనుతటేనఁ జాలను



రేక: 0985-3సామతతత సత: 19-494
పలల్లవ:    చిగరో చేనఁగ చటూపనఁజెలల్లదే నీక

   అగపడె నీరమణునఁ డదిగో నీక
చ. 1:    వలపలే కడునఁబెతచి వాలకరెపప్పుల వతచి

  సలవనవువ్వెలనేల చితదేవ సిగద్గీ
   నిలవుననఁ దమరేనఁచి నెయతపటాసల పూనఁచి

   మలసి యతతలోనే మాననేలే నీక
చ. 2:    మాటలతేనెల చటూప మదనముదద్రిల మోప

   యటననఁ దలపమాట కేల పొయేతవ
    గీనఁటనఁచనఁ గనున్నల నవవ్వె కితదటమోహల దవవ్వె

  మాటకిమాటకి మేనమఱపేలే నీక
చ. 3:     కానఁగిటరతకినఁ జొచిచ్చె కమత్మిట నీకెమోత్మివ ఇచిచ్చె

 కానఁగినగబబ్బులనేల ఘతసేసేవ
    వనఁగచనఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశని వనఁటట్టి

   మటూనఁగినపలకల యమో పేలే నీక



రేక: 0985-4సాళతగనాట సత: 19-495
పలల్లవ:    అరదు రామునిచేనఁత లదిగో పషప్పుకమును

   సొరిది మనబాలలే సదతము గదమాత్మి
చ. 1:     హరనివలల్ల వరిచె అటట్టి సతనఁ బెతడాల్ల ద

  పరశరాముని బాహుబలము గొనె
   సురలక మునులక సొరిది నభయమచెచ్చె

   వరస నయోధత యేలవచెచ్చె నటవమాత్మి
చ. 2:    వాలినఁ గొట సుగీగవువరరాజత మచెచ్చెనట

  చాలగానఁ గొతడలనే జలధిగటట్టి
     తీలగా రావణునఁ జతప చెగి లతక సాదితచి

  వాలినసేనలనఁ గటూడి వచెచ్చెనటవమాత్మి
చ. 3:    కాతతయపైనసతనఁ గటూడి కలషములలల్లనఁ బాప

  పతతముతో వభీషణునఁ బటట్టిముగటట్టి
    ఇతతటా శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవున వనఁటలడి

  వతతులక రాజత మేలవచెచ్చెనటవమాత్మి



రేక: 0985-5వళవళ సత: 19-496
పలల్లవ:     అనిన్నయు నతద యునన్నవ అదిగొ మాట

   యనున్నకొనె దినముల ఇదిగో మాట
చ. 1:      సత నీకనఁ జెపప్పు పతప శిరోమణ నీకిచెచ్చె-

   నాతల నే మెఱనఁగము అదేమాట
  చేతనీవుతగరమును శిరసున నెతుత్తి కొనె

   యేతలనఁప లట ల్లనో ఇదిగో మాట
చ. 2:   తాడుపడడనేనితోడ తలనఁప నీకొపప్పుగితచి

   యేడవుతా నెఱనఁగదు ఇదివో మాట
   పాడిదపప్పు దితచకతతా పదిల మాకెగణము

    అడ నేమనఁ జోటలేదు అదిగో మాట
చ. 3:     తఱవ నీక బాసిచెచ్చె దేవతలమాట వను

   యఱనఁగినదే ఇతదర ఇదిగో మాట
     గఱతపై శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ గటూడిత రిదదర మర

   అఱిముఱి రామచతదద్రి అదిగో మాట



రేక: 0985-6నాదరామకిగయ సత: 19-497
పలల్లవ:   కతటమగా నీగటల్ల కాలమతదునే

   అతటతేనే లోనెపైత వయాత నాయకనఁడా
చ. 1:    కనున్నలనే మాటలడి కపప్పురపసిగద్గీ చలిల్ల

  కినెన్నరమతటల్ల నాకె గిలిగితచెను
    నినున్ననఁ జూడవల నితక నిలవలల్ల నఁ జెమరితచి
   అనిన్నటా మెయిమఱచిత వయోత నాయకనఁడా

చ. 2:     వయతద బయలచేసి పగడవా తర చటూప
 తయతనివలపలనే తేలితచేను

     నియితచచ్చె దలి సిదపో నివవ్వెరగ నాక నితడె
    అయతడ నుతజి పాయప అయాత నాయకనఁడా

చ. 3:    కానఁగిటనే వలవసి కతదువ రతకినఁదసి
  తీనఁగెసరసాల నాకె తరవసను

     వనఁగక శ్రీ వతకటేశ వగిరమే ఆకెనఁ గటూడి
    ఆనఁగి ననున్ననఁ గటూడితవ అయాత నాయకనఁడా



రేక: 0986-1హిజిజజి సత: 19-498
పలల్లవ:   ఎదురచటూచనఁ జెలి యేమయాత

    నిదుర కనున్నలనఁ దేరీ నీ కేలయాత
చ. 1:  చెకిక్కటనఁబెటట్టినచెయిత చితత్తిములోపలినుయిత

  యకక్కడికినఁ గాదు యేమయాత
     పకక్కన నవవ్వెవు కొపప్పు పపైపపై గోర దువవ్వెవు
  నెకొక్కని వటట్టిదోసాల నీకేలయాత

చ. 2:    పాదప నేలలవాబ్రాత బలిస నటూరపమోనఁత
  యదస చెలియకేల యేమయాత

   మోదమున నొరగేవు మొకక్కలననఁ దిరిగేవు
   నీదయ నేనఁడు దానఁచనఁగ నీకేలయాత

చ. 3:      మటూపపపై జారిన కొపప్పు ముతచిన చెమటల చొపప్పు
   యేపొదుద జెలికినఁ బాయ దేమయాత

    దాపపై శ్రీవతకటేశ తరణనఁ గటూడిత వటట్టి
  నీపరవశల చటూప నీకేలయాత



రేక: 0986-2వరాళ సత: 19-499
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరినడుగనేల యేడ లేని యానలేల

    దివవ్వె చేతనఁ బటట్టి వని తరవు దపప్పుకరా
చ. 1:    పతతమాడ నోపనఁగాని భావము నీదిటట్టిదని

   పొతతనే నేనఁడకక్కననునఁ బోసి చటూపేరా
      యతత దానఁచిననునఁ బోదు యేల నాతో బొతక నీవు

    అతతా నీకే కానవచచ్చె నదదము చటూచకోరా
చ. 2:       నినున్ననఁ గలల్ల సేయనఁ గాని నీకనఁ గల మోహమెలల్ల

   వనెన్నగానఁ బటూవుల చేరవల నెతేత్తిరా
    కనున్న గిరిపతేనఁ గాదు కాతతలలల్ల నెరినఁగిరి

   మొనన్నట నినన్నటవ నీమోముపపై నునన్నవరా
చ. 3:    వాదడువనఁ జాలనఁగాని వకక్కణతచి నీగటట్టిలల్ల

   సాదితచి నీరకతటనఁ బలచన సేసేరా
    పోదిగా శ్రీవతకటేశ పొతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

   వదేల నీవుతగరము నేల నీకనన్నదిరా



రేక: 0986-3శతకరాభరణత సత: 19-500
పలల్లవ:    నీకనఁ దలయదుగాక నీమతచిగణలే కావా

   పపైకొని మమత్మితత చేసి భద్రిమయితచేవ
చ. 1:      వతచ నీరెపప్పుల లోని వాలక చటూపల గావా

  మతచితనమున నామెయి మఱపతచేవ
   ఇతచకతత సలవుల యనవువ్వెలే కావా

   తుతచి తుతచి ఆయముల తటూరిపారేవ
చ. 2:     కొతత కొతత గొణనఁగల కొనమాటలే కావా

    చితతతో నా చెకిక్కటకినఁ జేయి దచేచ్చెవ
   పతతపటలకలతో పచిచ్చె వటేల్ల కావా

  అతతలోనే ననున్న సురనిపతచేవ
చ. 3:     కూరిమ నీ వకతాననఁ గటూడినరతులే కావా

  తారకాణలపై సారెనఁ దలనఁపతచేవ
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యిదదరము నునాన్నరము

  సారె నీపొతదులేకావా చవులయినవ



రేక: 0986-4శతకరాభరణత సత: 19-501
పలల్లవ:     మొదల నేమ నెఱనఁగదాయ ముతచిన దతతపరవశతబో

   కదిసినపప్పుట చేనఁతల వభునినఁగనుచ వభునిదటూరెను
చ. 1:        ఇతత మోము గడుగనఁ బోయి యలమ దోసిట నీర నితచి

      అతతట మోవ కెతపల నీడ యతదునఁ చటూచి నవవ్వెను
       రతతు సేసి ముతజేత చిలక రత పలక లపప్పుడు నుడుగ

    అతతలోనే పతజరమున నదిమ శిరసు వతచెను
చ. 2:     నెలనఁత సొముత్మిల వటట్టినఁగనఁబోయ నిలవుటదదములోన మదన-

     కళల చెదరనఁగరల చటూచి గకక్కన సిగద్గీన మునినఁగెను
   చెలలమనఁదనఁ జేయివసి చేతనునన్న వభునివలి-

   అలరముదుద టతగరతబు అపడు చటూచి భద్రిమసను
చ. 3:     పానుపమనఁదనఁ బవవ్వెళతచ పడనఁత యేగి యుతదుమనఁద

   తానకమెపైనవభునినఁ జూచి దగద్గీరి కానఁగిలితచెను
     అనిన శ్రీ వతకటేశనఁ డతతటజాణ గనక కలసి

   మోనముతోడనఁ జొకిక్కచొకిక్క మునిన్నటవలల్ల వడిగెను



రేక: 0986-5పాడి సత: 19-502
పలల్లవ:   ఇతచకతత చాలదా యడవారికి

  పతచిపతచి నీవ రచచ్చెనఁబెటట్టి కోవయాత
చ. 1:   చిటకతటేనఁ జొలదా సిగద్గీగలదానికి

  తటకన నీవదదనఁ దలవతచను
  కటకట నవవ్వెనఁబోయి కనన్నవారిచేతనెలల్ల

  దిటముగా నీవలనఁ దిటట్టితచకోవలనా
చ. 2:   గొణనఁగితేనఁ జాలదా గటతోడిదానికి

    వణనఁ కెతోనఁ గనున్నల నీ రొలికితచను
   అణనఁగక కనన్నవారి ఆయాలకనఁ జేచానఁచి
  సణనఁగల నీవల జతకెనఁబడవలనా

చ. 3:   డగరితేనఁ జాలదా తమకితచేదానికి
 వగిద్గీనరతులలో నోలలడను

     నిగద్గీల శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
   బగద్గీన నీవల వరేపతత మయతవలనా



రేక: 0986-6రామకిగయ సత: 19-503
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరతటా నెఱనఁగవు యేరా నీవు

   యివవ్వెల దగద్గీరిననా కిది వదదల
చ. 1:   మానరా నీవు నాతోడిమతదమేళల

  నాననఁబెటట్టి యేడనెపైనా నవవ్వెవచేచ్చెవు
   నేనటూ నీ పొరగెపైతే నేరమాయనా
    పూని మావా రితదిగతటే పోరల రావా

చ. 2:    గటట్టి తోడ నుతడరా కొతతపైనా నీవు
    చిటట్టికానకనఁ నా మనఁదనఁ జేయి వసేవు

   ఇటట్టి నీమోము చటూచితే నియతకొతటనా
   గటట్టిగా మగనాలనునఁ గానా నేను

చ. 3:   ఆయరా నేనఁడితతలోనే అనిన్నపనుల
   ఆయముల సనఁక ననున్న నానవటేట్టివు

    యయడ శ్రీ వతకటేశ యనసితవ ! ననున్న
   చాయల సనన్నల నిద సతమాయనఁగా



రేక: 0987-1పాడి సత: 19-504
పలల్లవ:    ఈవల కాతతలగణ లేకమే కావా

   పూవులవాట కోపవు పూనఁపవాట కోపేనా
చ. 1:    కపప్పురప వడెముతో కలికి మాటలడనఁగ

  దపప్పుదేరే వనఁటకోయి దగద్గీరివుతడి
  చెపప్పురానికారాలే చితద మాకనున్నలను

    యిపప్పుడే ననున్ననఁ జెనకే వతదు కోపేనా
చ. 2:    చిగరచేతుల నినున్ననఁ జెలియ వలవనఁగానే

 వగరనఁజెమటలతో నుసుత్సరనేవు
   మగలవానఁడి మొనల మెరిచ మాచనున్నలను

    యగవ ననున్ననఁ బలిచే వతదు కోపేవా
చ. 3:    అదదప మెఱనఁగనఁజెకక్కలకె నినున్న వలపతచి

  ముదుద చటూపతే భద్రిమసి మోమువతచేవు
   పొదుద పొడప గోళళ్ళపొలనఁత ననున్ననఁ గటూడిత-

   వదదరికి శ్రీ వతకటేశ వోపేవా



రేక: 0987-2తోతడి సత: 19-505
పలల్లవ:    కానీవ గొలల్లతా కమత్మిట నవవ్వెకవ

   నాననీవ రేపటకి నయమవును దానఁచవ
చ. 1:     తీపచేసి వలపల తీర నాపపైనఁ జలల్లకవ

  పోపో నీగొలల్లచలల్ల పలల్లనేకాదా
   మాపటతత వచేచ్చెనఁగాని మగడి చటూడకవ

   చేపటట్టి చటూడనఁజూడనఁగ చనఁకటతడేల్ల వలనఁగ
చ. 2:     మాటలనే నా మనఁద మతదుల నటూరకవ

 మటూటగటట్టితే గొలల్లముతజలేకావా
   చటకిమాటకి నాపపై చేతుల చానఁచకవ

     వానఁటమెపైతే నీర వార వచేచ్చె నే నాడక
చ. 3:     చేయివటట్టి తయతకవ చేరి ననున్న లోనికి

  పాయప గొలల్లతలక బలవకదా
    వయిటకినఁ గటూడిత శ్రీ వతకటేశనఁడను నేను
   యయడ జాతొకటాయ నితటకి వచేచ్చెనే



రేక: 0987-3మాళవ సత: 19-506
పలల్లవ:     ఎటట్టి నమత్మివచచ్చెనే ఇతత నీమనసు నేనఁడు

    వటట్టి యొకవళ బుదిద యొకవళ వచచ్చెనా
చ. 1:    వనెన్నలబయట నుతడి వనఁడినఁబడి యితదానఁకా

   సనన్నల నీపతనఁ గటూడి చలల్లనెపైతవ
 వునన్నతపనఁజతదురనఁడొకక్కనఁడే వనెన్నలొకక్కటే

  కనెన్నభావాల రెతడుగతులయ నివగో
చ. 2:    కోయిలకూనఁతలకే గతడె బెదరి యితదానఁకా

  యయొడ నీపతనఁగటూడి యిచచ్చెగితచేవు
    ఆయడానఁ బలకొకక్కటే అపప్పుట నీవు నీవ

   రాయడి నీగణములే రతడు దఱనఁగలయ
చ. 3:    వడుక చలల్లగాలికి వసిగిత వతదానఁకా

   కూడి శ్రీవతకటేశతో కోరే వదియే
   ఆడనే నీయాలవటట్టి మదియును నొకటే

    యడా నాడానఁ దలపోనఁత లివయే వర



రేక: 0987-4లలిత సత: 19-507
పలల్లవ:    ఊరకే గడితచకొనీ నోయమాత్మి తన-

  నోరే ఘనముచేసనో చటూడరమాత్మి
చ. 1:     తనివార నొకమానఁట తపప్పుక చటూచిత నితతే

   వనక తనచేనఁతక వతగెమా యిది
    ననుపపైన దాననఁగాన నవవ్వెతే నితతే కాక

 చెనకేతనతో గేలిచేసితనా
చ. 2:    వుబబ్బుసపోక నేనే వుసుత్సరతట నొకమానఁట

   గొబుబ్బుననునఁ దనమనఁది కోపమా యిది
   నిబబ్బురాననఁ దనమానఁటే నిజమతటనఁగాక నేను
   దబబ్బురల చేసినటట్టి తలనఁపా యిది

చ. 3:    కడునఁదమకాననఁ దనున్ననఁ గానఁగిట నితచితనఁగాక
   సుడిగొనన్న తనకానఁక చటూచటా యిది

  యొడయక శ్రీవతకటేశనఁడు గానఁగానఁ,దనున్న
  బడినాయనఁగాక యిది పపైయదిదకముల



రేక: 0987-5భపైరవ సత: 19-508
పలల్లవ:   తరవాతపనులలల్లనఁ దా నెఱనఁగనఁడా

   బరదే నెరపనఁ గాక పలిపతచనేనఁటకే
చ. 1:    గోరకొన సనఁకకతొలతే కోపగితచేవానఁడు తాను

    యరీత నుతగరము నా కేనఁట కతపనే
  వరివారిమాటలక వఱ పతతగలవానఁడు

   దారకనఁడెపై వుతడునఁగాక దగద్గీరి రానేనఁటకే
చ. 2:    వసము సేయనతదుకే వడనాడేవానఁడు దాను

  ఆసమాటలేల చెపప్పుయతపనే నానఁడు
 వాసిమెరమెచచ్చెలక బయలీనఁదితచేటవానఁడు

   వసాన నే నునన్నచోట వదకనఁగనేనఁటకే
చ. 3:    అతడక రాకమునుపే యతతా మఱచేవానఁడు

  నితడినమోహము నాపపై నితచనేనఁటకే
    మెతడగ శ్రీవతకటాదిద్రిమేట ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

  వుతడినటేట్టివుతడి ననున్న వరడితచనేనఁటకే



రేక: 0987-6పాడి సత: 19-509
పలల్లవ:   గటట్టి న నుతడుటచాల కూడినదానఁకా

   అటట్టి ఆమనఁదిపను లపప్పుడే చెపేప్పును
చ. 1:     చటూడకరా అదదము సొతపగ నీ నుదుటను

    యేడో లతుత్తి క చటూచి యతత సిగద్గీవునో
  ఆడకరా మానఁటల ఆయపనీమోవమనఁది-

     నీడ కెతపల రానఁగితే నీ కెతత నొచచ్చెనో
చ. 2:    వలి వళళ్ళకరా నీవనఁడిచెమట గారితే

    చెలల మెదుట నెతత చితత వుటట్టి నో
   కలికి నవవ్వెకరా కొపప్పుసేస రాలితే

  యలమ నీబాసల నినేన్నమనునో
చ. 3:   కానఁగిటనఁ బెననఁగకరా కమత్మినఁగసటూత్తిరిబేతటల్ల

   చేనఁగలపై రాలితే నీచితత్తి మెటట్టివునో
    తటూనఁగబడి ననున్న నీవు తోడుతనే కూడితవ

    పానఁగిన శ్రీవతకటేశ పచిచ్చె యతత దోనఁచనో



రేక: 0988-1ఆహిరి సత: 19-510
పలల్లవ:    చికిక్కత మపాలనటూ చేయరె యవళనటూ

   ఇకక్కడనే వగిరితచే రేమతదు నేనటూ
చ. 1:    చెకిక్కటమనఁదికి చెయిత చితత్తిములోనిది నుయిత

  యకక్కడిబుదుద ల నాక నేమచెపేప్పురే
   ముకక్కమనఁదటది వల మోహముల వవల

   ఇకక్కవ లఱనఁగలేర యేమతదు నేను
చ. 2:    నిలవలల్ల నివవ్వెరగ నిదుద ర రెపప్పుమరనఁగ

 కలిగినమనఁదటతుత్తి కనునఁగొనరే
   సలవులనే నగవు చెపప్పునఁబోతేనే బగవు

    యలమ మర మొకక్కనఁగ నే నేమతదునే
చ. 3:     చెదరిన నీ కరల సేసకొపప్పున వరల

  తుదమొద లఱనఁగర తొలనఁగరే
   యదుట శ్రీవతకటేశనఁ డిదే వచిచ్చె,  ననున్ననఁ గటూడె-

    నిదవో మతో నితక నేమతదు నేను



రేక: 0988-2శ్రీరాగత సత: 19-511
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకమే మదినఁ దోనఁచ నేమతదునే

   వచిచ్చెనది పదివల వాని నేమతదునే
చ. 1:   కనున్నలనఁ జూచినపప్పుడే కానఁకలలల్ల నఁబెడనఁబాస

  యనిన్నకల కేడలేదు యేమతదునే
    మునిన్నట సుదుద లతచితే మోహముల చవదపీప్పు

    వనన్నదే వతదవుత మేల వభుని నేమతదునే
చ. 2:    సలవ నవవ్వెనపప్పుడే చికక్కలలల్ల నఁ బెడనఁబాస

  యలయితచనఁ దరిగాదు యేమతదునే
  పలికితే సతతోషబావముల చవదపీప్పు
   పలపే కోటాననఁగోట పగయుని నేమతదునే

చ. 3:     కానఁగిట నితచినపప్పుడే కడమల వాస నిటట్టి
  యేనఁగకనన్ననఁ జవదపీప్పు నేమతదునే

   పానఁగిన శ్రీవతకటాదిపత యినిన్నటా నాతో
  రానఁగిన మోవతేనెలరసిక నేమతదునే



రేక: 0988-3నాగవరాళ సత: 19-512
పలల్లవ:    నీవు మతచివానఁడవ నీచేనఁతలే ననున్న

  చేవముతటనఁ పోటలపై చిమత్మిరేనఁచనఁగాని
చ. 1:      కనున్నల నీవ మతచివ కడలనఁ గెతపల నితడి

   యనన్ననఁగనఁ గోపమురేనఁచె నిదే కానిది
    అనిన్నటా నీమాట లసత్స అతదులోనే దగదొటట్టి

   వనన్నని నీయలపలే వతరేనఁచనఁ గాని
చ. 2:     ముతగిటనవువ్వె మతచిది మోవని పొకక్కల నాక

  చెతగటనఁ జిగరచేనఁదులే చేసనఁగాని
   అతగడినఁ జకక్కనివానఁడ వౌదువు నీమేనిమనఁది-

 వుతగిటవతతవాసన లడికితచనఁగాని
చ. 3:  అతరతనీయధరామస్కృతము తయతనే

   సతులలల్ల నఁ జవగొతటేనఁ జపప్పున గాని
   ఇతవుగా శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    కతలగావా నినున్ననఁ గెపై కొతటనఁ గాని



రేక: 0988-4ఆతదోళ సత: 19-513
పలల్లవ:    ఇతతులల నావతక నిదే తపప్పు

   కొతతపైనానఁ బలవనతటానఁ గొసరీ మనసు
చ. 1:    మాటక మాటాడను మరి కలల్లలతచెను

   నానఁటకొనన్న చటూపలతో నవవ్వెత నేను
     గీనఁటనఁ గొనగొరనఁ దానే కితదుపడ నొకెక్కనఁ దానే

   కూటమకి రానతటానఁ గోపగితచనఁ దాను
చ. 2:      పతకినఁ బత సేయను పను లేమ నడుగను

   అతకానఁకనఁ దనమేనే అతటత నేను
    కతల చెపీప్పునఁ దానే ఘతలసేసనఁ దానే
   తతతో దగద్గీరనతటా దమకితచనఁ దాను

చ. 3:    కాదుగటూడ దనను కఱకరి సేయను
   యదసనఁ దనకనఁ బతతమచిచ్చెత నేను

     సేదదేర ననున్ననఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు దానె
   పోదితో మెచిచ్చెతనతటానఁ బొదిగీనఁ దాను



రేక: 0988-5లలిత సత: 19-514
పలల్లవ:     నవవ్వెతనే గొలల్లతా నాయ మపర గొలల్లనఁడా

    యవవ్వె రేమనిరే నినున్న నియతకొతటనఁ బదరా
చ. 1:    కానీవ గొలల్లతా కదుద లేరా గొలల్లనఁడా

   ఔనా మఱవకవ అటేట్టి కానీరా
    నే నేమతటని నినున్న నీకే తలసురా

   మానితనే ఆమాట మతచిదాయనఁ బదరా
చ. 2:    అదియేమే గొలల్లతా అతదుకేరా గొలల్లనఁడా

  కదిసనఁ గడుపనుల కలల్లగాదురా
   ఇది నికెక్కమటవ ఇతతకతట నటరా

   పదరకవ నీవు పలమార నేలరా
చ. 3:     మెచిచ్చెతనే గొలల్లతా మేల లేరా గొలల్లనఁడా

   కచిచ్చెతనఁ గానఁగిట నినేన్ననఁ గటూడుకొతటరా
   యిచచ్చెకనఁడ శ్రీ వతకటేశనఁడను నేనే

యచచ్చెరితచవలనా,  యఱనఁగదునఁ బదరా



రేక: 0988-6తోతడి సత: 19-515
పలల్లవ:  మరిగిననీకేకాక మాకేలరా

   తరమఱనఁ గితతే నీవు తీసివయనేలరా
చ. 1:    ఆడకరా నాముతదర ఆకెగణముల సారె

   గోడ గడుక నసలే కపప్పువడని
      వోడక నీ కితవపైతే వుటట్టి గటట్టి కతదు గాని

   సటూడుబతటతో బలల చటూప చెపప్పునేలరా
చ. 2:    యతచకరా ఆకెపొతదు యకక్కడుగా నాయదుట

  యతచనఁబోతే మతచముకితదితతా నుయేత
   కతచముపొతుత్తి గలితే కలవలల్ల నితవుగా-

   నితచకానఁ జలిలేకనన్న నెతడగాయ నేలరా
చ. 3:     కపప్పుకరా ఆకెచర గటట్టి కొతట వద నీవు

  వుపొప్పులికి యినుమడౌ నొదిదకెపైతేను
     యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

    దపప్పుకి నీరేకాక తగ నీ నెయతలరా



రేక: 0989-1లలిత సత: 19-516
పలల్లవ:    ఎతతటనఁగాని మెచచ్చెవు ఇతకా నిది

   పతతానక నీవ పపైకొనవదాద యిది
చ. 1:   పకక్కనఁన నలిగినటట్టిపడనఁత ఇవవ్వెలిమోమెపై

   చకక్కనఁగా నినున్ననఁజూచెనఁ జాలదా యిది
  గకక్కక కానిమాటల గొణనఁగిననోటనే

   గకక్కనినున్ననఁ బలిచెనఁ గాదా యిది
చ. 2:   వలవతత గోపగితచి వతచినటట్టిరెపప్పులనే

    మెలపన నినున్ననఁ జూచె మేలగా యిది
   చలయిలే యితదానఁకా సాదితచినట ట్టినీ -

    చెలి నీతో నవవ్వె చెలల్లదా యిది
చ. 3:    వడుక నీవు వటట్టితే వదిలితచకొనన్నచేత

   వడెమచిచ్చె వరకతడె వలితా యిది
    వడుపడడచోనే శ్రీ వతకటేశ కూడెనఁ జెలి

    యడనఁ దనివ దరదా ఇతకా నిది



రేక: 0989-2హితదోళత సత: 19-517
పలల్లవ:    నీడా యతడా నొకక్కటే నినుబోనఁటకి

   ఆడకరా మారమాట లయనాయనఁ బదరా
చ. 1:     తలల్లని వలల్ల నఁ బాలే తలిసిత వవులేరా

   గొలల్ల దేమటాయ నానఁడుగల మెలల్ల ను
    చలల్లలమత్మినఁ బోనీరా సారె ననున్ననఁ బటట్టికరా

   చలల్ల వలపల పపైపపైనఁ జపప్పునాయనఁ బదరా
చ. 2:     కనన్నదే కతట గరమ కతటవ నీవవులేరా

    అనిన్నటా నీ కానఁడునఁబోడి అగద్గీవా యను
    ననున్న నితట కేనఁగనీరా నవువ్వెలలల్లనఁ జాలనఁజాల

    వనన్న నునన్నగా నటూరితే వసటాయనఁ బదరా
చ. 3:     పటట్టినదే పతతమాయనఁ బెపై కొతట వవులేరా

 కటట్టినకతకణమాయనఁ గాతతలలల్ల ను
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ ఇరవపై కూడిత ననున్న

  దటట్టిమెపైనతమకమే తగలయనఁ బదరా



రేక: 0989-3శతకరాభరణత సత: 19-518
పలల్లవ:   ఎరవులకోపనఁ బనఁక నెల

  తరమఱనఁగన నినఁకనఁ దిరగనఁగవలదే
చ. 1:    చెలియ నీనగవు సలవుల నుతడనఁగ

   యలమ మారమొగ మనఁకనఁ దగదే
  కలిగినయాసల కనున్నల నుతడనఁగ

   చలముల బొమత్మిల జతకెన దగదే
చ. 2:   ననుపలమానఁటల నాలక నుతడనఁగ

  పననఁగేట బగవుల పతచకవ
   చెనకేట తమకము చేతుల నుతడనఁగ

  యనలేనిజగడ మనఁకనఁ బేరచ్చెకవ
చ. 3:    కరనఁగిన భావము కానఁగిట నుతడనఁగ

  పరగేట మోనము పనిలేదే
   యిరవుగ శ్రీ వతకటేశనఁడనఁ గటూడిత

   సరి వనకట వతచనఁగనఁ బనిలేదే



రేక: 0989-4శ్రీరాగత సత: 19-519
పలల్లవ:     నినున్ననఁ బాసి రమణకి నిమషమెతదును నేనఁడే

   మనిన్నతచిత రమణునఁడ మాచెలిని నేనఁడే
చ. 1:     చితత్తిమెలల్ల నీరాయ చెమట లేరల వారె

   యతత్తిన వానకాల మతతా నేనఁడే
    మొతత్తిమనఁ జెలితురము మొయిలి వరిస నిద

   హతత్తి వలతురనఁగాల మది నేనఁడే
చ. 2:    చలిసిగద్గీలలల్ల ముతచె పలకలమతచ ముతచె

  చలిమతచికాలల సతకి నేనఁడే
   తలనఁపలల్ల నఁ జిగిరితచె తమకపటతడ గాస

   వలయు వసతతము వసవయు నేనఁడే
చ. 3:     పగడప మోవవతట పచిచ్చె వచిచ్చెకొతడ నితడె

   మొగి యామనికాలము మొదల నేనఁడే
     నిగిడి శ్రీ వతకటటేశ నీవ యితతనఁ గటూడితవ

   బగివాయ నిదదరికినఁ బతడుగల నేనఁడే



రేక: 0989-5లలిత సత: 19-520
పలల్లవ:    జయ లక్ష్మి వరలక్ష్మి సతగాబ్రామవరలక

  పగయురాలవపై హరికినఁ బెరసితవమాత్మి
చ. 1:   పాలజలనిధిలోని పసనెపైన మనఁగడ

  మేలిమ తామరలోని మతచవాసన
 నీలవరరనురముపపై నితడిననిధనమవపై

  యేలేవు లోకముల మమేత్మిలవమాత్మి
చ. 2:    చతదురతోడనఁ బుటట్టిన సతపదల మోఱనఁగవో

   కతదువ బద్రిహత్మిలనఁ గాచే కలప్పువలిల్ల
   అతదిన గోవతదునికి అతడనే తోడునీడవపై

   వుతదానవు మా ఇతటనే వుతడవమాత్మి
చ. 3:  పదియారవనెన్నలతో బతగారపతమ

  చెదరని వదముల చిగరనఁబోడి
    యదుట శ్రీ వతకటేశ నిలల్ల లవపై నీవు

  నిదుల నిలిచేతలిల్ల నీవారమమాత్మి



రేక: 0989-6ముఖరి సత: 19-521
పలల్లవ:    చెలవునఁడ యతతపైనానఁ జెలల్లదా నీక

    సలవు వటట్టిత మాక చెలల్లదా నీక
చ. 1:     వరసి నేమదదరము నటూరకే వాదు లడువనఁగ

   శిరసు వతచకతడనఁగనఁ జెలల్లదా నీక
    పరగ మాలో నేమే పగల చాటకోనఁగా

   సిరలతో నవవ్వెవు చెలల్లదా నీక
చ. 2:    ముపప్పురి నీకనఁగా మొకాల చటూడకతడనఁగ

   చెపప్పువచేచ్చెవు సాకిరి చెలల్లదా నీక
   రెపప్పులతుదల మాక రేసుల వుతటతడనఁగాను

   చిపప్పులి మోముకళల చెలల్లదా నీక
చ. 3:    యికక్కడనే దగద్గీరిత మతదరినడుమా వచిచ్చె

   చెకక్కల నొకేక్కవు యితతచెలల్లదా నీక
    మకక్కవ శ్రీ వతకటేశ మముత్మినఁగటూడిత వదదరి
  చికిక్కతమ నీపాలనఁజెలల్లదా నీక



రేక: 0990-1హిజిజజి సత: 19-522
పలల్లవ:    ఒకటపపై నొకటేల వదేద యితత

    చికరము వడెనఁ జాల సిగద్గీల నీకేలే
చ. 1:   తయతనిపదవనోటనఁ దగి వతగెమాడనఁబోతే

   వయతనే కారములయత వదేద యితత
  పయతదలోని జకక్కవపక్షు లడిచేయటట్టి-

    కయతము చాలదా నాతో కయతము నీకేలే
చ. 2:     తలల్లని కనున్నల నీవు దిషిట్టితచి చటూడనఁబోతే

   వులల్లసప చేనఁగదేరీ వదేద యితత
    చెలల్లనఁబో నడపకరి సితహము నడుము నీమెపై

    పలల్ల న బెననఁగీ నాతోనఁ బెననఁగ నీకేలే
చ. 3:     మెతత్తిని తామెరచేత మఱి ననున్న దొబబ్బునఁబోత

   వతత్తి మరనముత్మిలయత వదేద యితత
   యతత్తి నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁగలసిత

   పొతుత్తి లరతుల చెలల్ల పూనఁపనవువ్వె లేలే



రేక: 0990-2శతకరాభరణత సత: 19-523
పలల్లవ:    ఎటట్టి గడితచకొతటవ ఇవ చకక్కనఁదనమతటా

   చటట్టిముల గావ అవ సటూడిబతటల్ల
చ. 1:    తామెరలవతటవమో తరణ నీకనున్నల ఆ-

   తామెరలే మరనికి తగ బాణల
    సముని వతటదే నీసొనఁపపైన మొగము ఆ-
   సమునఁ డాతనినఁ గలసి జోడౌతఱనఁగవా

చ. 2:     జకక్కవల బోలినవ త నీకచముల ఆ-
  జకక్కవలే మరనికినఁ జనవరల

   మకిక్కలితేతటల్లనఁ బోల మేలిమ నీకరల
   పకక్కన నాతని కవ బతట ల్లతఱగవా

చ. 3:     చిగరనఁ బోలినద చెలియ నీమేను ఆ-
  చిగరేపో మరనికినఁ జేకతుత్తి ల

  నగతా శ్రీవతకటాదిద్రినాయకనినఁ గటూడితవ
   తగ నీతనఁడే యాతనితతడౌబ్రా తఱనఁగవా



రేక: 0990-3రామకిగయ సత: 19-524
పలల్లవ:    నీకే తలసునఁగాక నీ వళళ్ళపనుల

    కెపై కొని యఱనఁగదుమా కడము నునన్నవారము
చ. 1:    ఔరా నీమాట నిజమతదునో కలల్లతదునొ

   దటూరి దటూరి యేమనాన్న దోసమయతని
    యేరా నీమోవ యిది యతగిలో పావనమో

   యేరపరచ వఱతు మెఱనఁగ మతేనఁసి
చ. 2:    యేచిననీ కనున్నలవ యఱఱ్ఱైనో తలల్లనో

  సటూచితచితే నిజము నిషటూట్టిరమయతని
   తాచి నీగణము మతచితనమో కపటమో
   చేచేత నడుగరా చెపేప్పుర వధిని

చ. 3:    నీవుగా సితచినచర నీదో నొరలదో
  భావతచి యేమనాన్ననఁ బచిచ్చెదోనఁచని

    శ్రీవతకటేశ నేనఁడు చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ
    నీవ నే ననుకొతట నితడుకనఁడు మకను



రేక: 0990-4శదదవసతతత సత: 19-525
పలల్లవ:    ఇతదరిలో బగి సేవు యిపప్పుడేల

   నితదలమాట లనిన్నయు నీపపై నునన్నవరా
చ. 1:   పతతగానఁడ వవుదువు పలకరా

   యితతచాలదా కోప మనఁక నేలరా
  దొతతనునన్నది వలవు తొలనఁగకరా
  అతతచలము రతులయతదునే చటూపరా

చ. 2:    చెలల్ల నీక రాజసము శిరసతత్తిరా
   తొలిల్ల నీక మొకిక్కత దటూరలేలరా

    వలల్లవరాయనఁ బనుల వతటనే రారా ! నీ-
   పలల్లద మేమగలల్ల ను పానుపపపైనఁ జూపరా

చ. 3:   కడుజాణ వౌదువు కానఁగిలితచరా
  వడనఁబడ నినఁకనేల వదుద వదుద రా

  కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కలసితరా! నీ-
   అడియాల మతతయు నాయతగముపపై నితచరా



రేక: 0990-5దేసాళత సత: 19-526
పలల్లవ:    ఎరవుల సతమౌనా యతదానఁకనే ! కానీ

  తరవాత నయతనఁగాక తరవతదానఁకనే
చ. 1:    తతనఁ దనయతతటనే తనక లేనిమోహ-

  మతరల యచచ్చెరితచే దతదానఁకనే
   పతనఁ బలవకతొలేల్ల పపైకొని వచేచ్చెరాక

    సతుల నతపనఁగ వచెచ్చె సట లతదానఁకనే
చ. 2:   మకక్కవతోనఁ దనతతనే మాటాడితచనిమాట

   యకిక్కతచి మ రాడితచే దతదానఁకనే
    ఇకక్కవ గరనఁగి తానే యదురకొని కానఁగిలి
   చికిక్కనేనఁ గొసరనఁగాను చేరే దతదాకనే

చ. 3:   సతతతము నిదేపనెపై జతటవాయకతడేపొతదు
   ఇతత దలనఁపతచి కూడే దతదానఁకనే

   చితతదర మనిన్నతచె శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్న
  దొతతులయనఁ బులకల దటూరలతదానఁకానే



రేక: 0990-6నాదరామకిగయ సత: 19-527
పలల్లవ:   ఏమెపైనా నయతనఁగాక యతదనఁకనే

   ఆమని పచచ్చెలమనఁది ఆస లతదనఁకనే
చ. 1:    తానే వచచ్చెనఁగాక తగిలి పలవనేల

  యేనుగనఁ గనఁబాననఁదనే దతదానఁకనే
  కానీలేవ వానిచేనఁత కాదుగటూడదననోప

  మానవగణములక మతదు లతదానఁకనే
చ. 2:     తీఱీ నలకల దానే దమస మెడలనేల

   యేఱల వతకల దిదేద దతదానఁకనే
    ఆఱడి సేయనఁగనేల అతది పొతది పాయనోప

  నటూఱేటవనన్నలక నును పతదానఁకనే
చ. 3:   ఆతడనే శ్రీవతకటేశనఁడాదరితచి ననున్ననఁగటూడె

 యతడమావులదపప్పు లతదానఁకనే
    నితడుదొర వనిమనఁద నేరమెతచ నే నోప

  వతడ వతడనటల్లయినవాసు లతదానఁకానే



రేక: 0991-1శతకరాభరణత సత: 19-528
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా నెతదు వోతవ యపాటవానఁడవు

   సతదడినఁ బెతడిల్ల నేనఁడు చకక్కనఁబెటట్టిరాదుగా
చ. 1:     నాటనఁగ దొరవు నాతో నవవ్వెతవతటా నవువ్వె

   బటూటకాన నే గాదనఁ బోయరాదుగా
     గీనఁటచ వలప చలిల్ల గిరిపేవు కనున్న లిటట్టి

   మటూటగటట్టి అవ నే మటూలనఁబెటట్టిరాదుగా
చ. 2:   సాగిన సబలలోన సరసమాడితవతటా

  చేగలనది వానఁటము నేయరాదుగా
   తీగెల మాటలడి తేనెల పూసితవతటా

  వగిరితచి తమకము వళల్లనఁబోయరాదుగా
చ. 3:     కరనఁగి నీ వటట్టి ననున్ననఁ గానఁగిలితచితవతటా

   మరనముత్మి వానఁడిచెడ మతదు లేదుగా
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
 వరసి నినిన్నటాల్ల డకతడరాదుగా



రేక: 0991-2ముఖరి సత: 19-529
పలల్లవ:    నిజమాడరా నాతో నీక నీవ

 బజనచెడడవలవు పనిలేదురా
చ. 1:    అరయ నామనఁదితలనఁ పతతనీ కనన్నదా

  వరస వతతుక నేనేవచేచ్చెనఁగాక
  సరసమాడేయతదు చవగదాద నామనఁద

 వరసిన నాచేతవతుత్తి లగాక
చ. 2:      వసమా నాక నీవు వదద నుతడి వరకెపైనా

 అసముదితచనిమాట లడేనఁగాక
   సుసరమా నీపొతదు సుదతు లితదరిలోన
  కసుగాట నీవలప కెపైకొనేనఁగాక

చ. 3:      ఆరీత నాపపై తమక మతత నీకనఁ గలదా
   గోరపటట్టి నినున్న నేనే కూడేనఁగాక

    నేరిచి యానవటేట్టివు నీవు నాపపై మోహమతటా
   యేరా శ్రీ వతకటేశ యియతకొతటలేరా



రేక: 0991-3సాళతగ సత: 19-530
పలల్లవ:    ఆయనాయ నటూరకతడు మతతే చాల

   చాయల సనన్నల నెపైతే జపప్పునయతనినఁకను
చ. 1:      కనున్నల దరచి చెలి గకక్కన రెపప్పుల వతచె

    వనెన్నలో అది నీక వసనఁగో కాని
    మునిన్నట మ మోహముల ముచచ్చెటల కొలనఁదితతే

    పనిన్న నేము చెపప్పునఁబోతే పచిచ్చెదోనఁచ నినఁకను
చ. 2:    పదవుల గదలితచి పేరకొన కూరకతడె-

    నది నీకనఁ జిగరో చేగాయనో కాని
   యదుట మలోలోనే యనసినకొలనఁ దితతే

   పొదిగి యేమనాన్నను పొరయతీత్తి నినఁకను
చ. 3:      చేరి నీయదుట నుతడి చిఱనవువ్వె నవవ్వె నితత

    పేరడి నీ కవ పాలో పరగోకాని
    కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడిత రిదదర నిటట్టి

    మేరతో నెవవ్వె రేమనాన్న మతమరీ నినఁకను



రేక: 0991-4సామతతత సత: 19-531
పలల్లవ:  చెలిపలసనఁకలే నీసితగారము

   అలరె నీకినిన్నయును అవధర నేనఁడు
చ. 1:     అతగన నినున్ననఁగటూడనఁగ నట నీపపై వడిసేట-

   అతగపనఁ జెమట నీక నభిషేకము
  వుతగిటనఁ గొపప్పువరల వుపరిసురతవళ

  సతగత రాలేటచలల్ల వదపూజ
చ. 2:    నితచిన కానఁగిటలోని నెలతనఁ నిటటూట్టిరప్పుగాలి

  అతచల మోప వసరేయాలవటాట్టి ల
  అతచెల మరత్మిముసనఁక నాడుకొనేమాటలే

  కాతచనప గినెన్నలతో కపప్పురబాగాల
చ. 3:   వనిత వడెముతోడ వతచినమోవతేనె

  నునుపపై నీక మహనెపైవదతము
    యనసి శ్రీవతకటేశ యినిన్నయునఁ గలిగె నీక

  మొనగోరిమాచేత మొకక్క లితదవయాత



రేక: 0991-5రామకిగయ సత: 19-532
పలల్లవ:     ఏరా నీవపప్పుడే ననున్న నెతతగానఁ జూచితవ

  మేరమరి నీచేతనే మెపప్పుతచకోనోపనా
చ. 1:      ఇటట్టి నామోహము నీవ యఱినఁగే వనుతటనఁ గాక

   నెటట్టిన నినున్న రపప్పుతచనేరనా నేను
   చిటట్టికానకక ననిన్నతత సేయవని వుతటనఁగాక

     గటట్టిగా నా చేయి మనఁదుగా నడవ నేరనా
చ. 2:     తమలితచి నీవ మాట తీసేవని వుతటనఁగాక

    తమరేనఁచి నినున్న నానఁగ తడవా నాక
    సమునఁడవపై నవవ్వె వతతే సటలని వుతటనఁగాక

  రమణులతో నవవ్వెతే రచచ్చెవయలేనా
చ. 3:     ఆసాసల నీమాటక నడడమాడనెపై తనఁ గాక

   వాసి దచచ్చెకని నినున్న వతచకోలేనా
    బాసిచిచ్చె శ్రీ వతకటేశ పపైకొని కూడితగాక

   వసరినదానఁకా నినున్న వతటనఁ దిపప్పుకతదునా



రేక: 0991-6శదదవసతతత సత: 19-533
పలల్లవ:    ఇనేన్న సివావులతో నితదరిపాలనఁ గలిగె

    పనన్న పదఱ ద మేలసేస పతచరే యబాలని
చ. 1:   నరకారనితతడిద్రి నడురేయి జనియితచె

  అరదుగనఁ గతసుని కలల్ల నఁడాయను
    నిరత శిశపాలని నెయతప మఱనఁది వుటట్టి

   పరగనఁగా మేలసేస పతచరే యబాలని
చ. 2:    వదిదక పాతడవులక నుదయితచె మేనబావ

 బుదిదతో వసుదేవునిపతుగ నఁడాయను
    వుదదతడప గొలల్లతల కొగి మగనఁడు గలిగె

    పదదవానఁడెపై మేల సేస పతచరే యబాలని
చ. 3:  నేరనిదుషట్టి లకెలల్ల నితడుచిచచ్చెరపడుగ

 నేరిచినశిషట్టి లక నిధనము
    యరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డితడె బాలకస్కృషరనఁడు
    పేరడిగా మేల సేస పతచరే యబాలని



రేక: 0992-1లలిత సత: 19-534
పలల్లవ:      గఱిగా శ్రీ కస్కృషరనఁడు మనక దొర దటూరవానఁడు

   వఱవక చేతకొదిద వఱనఁజరో మర
చ. 1:     పటట్టిరి గొలల్లతలలల్ల పరగ నెయిత వుటల్ల

   కొటట్టిరో కొటట్టిరో మర కోలలవార
   తటేట్టిర వారిలల్లదివో తగి దగద్గీరకతొలల్ల
   పటట్టిరో వారల మర పపైనఁగారేపాల

చ. 2:    యతచి పటట్టిరి దొతతుల నేడలేనిచకిక్కలల
  దితచరో కతడలతోనే దిగవకను

  పతచలయినదానఁకా పననఁగేర మనతోడ
   తుతచి నోరవసుకొని తొలనఁగరో మర

చ. 3:    తకక్కక యడుకలలల్ల దానఁచిరి తమసొమత్మితటా
    చికెక్కనఁ జికెక్కనఁ దసుకోరో నేన వునన్నవ

    యకెక్కను శ్రీ వతకటాదిద్రి ఇదివో మనకస్కృషరనఁడు
   చకక్కనాయనఁ బనులలల్ల నఁ జాలితచి రారో



రేక: 0992-2శతకరాభరణత సత: 19-535
పలల్లవ:   ఎవవ్వెనికి వలతువ చెలియా

   యవవ్వెలనఁ బలిచిన నెఱనఁగవ చెలియా
చ. 1:   చకక్కనఁగనఁ బయతదజారిన దఱనఁగవు

   యకక్కడ చటూచేవ యిట చెలియా
  చెకక్కలవతటనఁ జెమటల వడియనఁగ

   ముకక్కన నటూరప్పుల ముతచేవ చెలియా
చ. 2:   జాఱినకొపప్పునునఁ జకక్కనఁగనఁ బెటట్టివు

   మఱేవు పరాకన నేమే చెలియ
  మాఱమాటలను మాతో నాడవు

   తీఱక లోవలినఁ దిరిగేవ చెలియా
చ. 3:    వలయ హరముల వనకక వసిత

   తలనఁ పతదునన్నద తగనఁ జెలియ
    కలసను శ్రీ వతకటపత ననఁను నిట

   కలికి యితనినఁ బేరోక్కనవ చెలియా



రేక: 0992-3ముఖరి సత: 19-536
పలల్లవ:    ఎఱనఁగ వనన్నవతచేను యిపప్పుడే నేను

   తఱవాతనఁ దలనఁచకో తపప్పుదు మాచేనఁతల
చ. 1:     కొపప్పు ముడవనఁగనఁబోతే కచముల నానఁట జేసు-

  నపప్పు డోరవనఁగలవా ఆయముచోట
    చిపప్పుల నేనఁ జూచితేనే చెమరితచె నీమేను

   చెపప్పు మాచేత సేవల సేయితచకోనఁగలవా
చ. 2:     కతకమ వయనఁగనఁబోతే గోరికొన దానఁకనఁ జెసు

   కొతకక సమత్మితతచేవా గతడె దానఁకను
   అతకెల మాటాడనఁగా నీకటేట్టి మదనమెతత్తి

  ఇతక మావడిగము సేయితచకోనోపేవా
చ. 3:    హరముల గటట్టినఁబోతే నద కానఁగిలౌనఁజేసు

   యరీత మారకొన నినఁక వచచ్చెనా
     యేరా శ్రీ వతకటేశ ఇతతలో నే కూడితవ

  చేరి మాచేతపనుల చితత్తిమువచచ్చెనా



రేక: 0992-4శతకరాభరణత సత: 19-537
పలల్లవ:    వలప వనఁచి కొరకవదేద నేనఁడు

    చెలి నితత సేయనఁగాను సలవమే తనక
చ. 1:     చిగరనఁ బోడికి నేనఁడు చితత దగనా

   వగట మాని యతని వచేచ్చెయుమనవ
    తగదు యప అలప తనది గాదా

  మగవానఁడే ఇతతపైతే మానుపరాదనరే
చ. 2:     కమలగతధికి నేనఁడు కానఁక లితత దగనా

  తమకాననఁ జేకొని దయనఁజూడుమనవ
   అమరదు యదోస మతతేసి మేల

  తమబోనఁట లిటఱల్లతేనఁ దపప్పుతచరాదనరే
చ. 3:    వసనఁ గోమలికిని వరహము దగనా

    యసనఁగి శ్రీ వతకటేశనఁ నీపనఁ గావుమనమే
     అసము దితచక నేనఁ డతతలో వచేచ్చెసి కూడె

 రసికలచేనఁతలలల్ల రతకెకెక్కననరే



రేక: 0992-5పాడి సత: 19-538
పలల్లవ:    ఇతత కితతే చాలదా యేనఁటకమాత్మి

   దొతతులయ వలపల తొలరో వోయమాత్మి
చ. 1:     ఆయనాయ వానిసుదద లతదుకేమ నే మకనఁ

  జేయనఁగల పనులకనఁ జెపప్పురమాత్మి
    పోయినపనులకనఁ పోనీ పొదుద వోదా మ కేమ

    చాయల సనన్నల నితక చవుల గావమాత్మి
చ. 2:     యేడ నుతడెనేమ వానఁడు యేమగారణము మక

  యడకేడ వచిచ్చెనపని యేదమాత్మి
   యేడకేడ తలపోనఁత లితకా మరవరా

   నీడలక యతడలకనఁ గటూడునా వోయమాత్మి
చ. 3:     పకక్కట వనికినఁగాను పూనుక రావదుద గాని

  తకక్కక వరోకమాట తలనఁచరమాత్మి
     గకక్కక శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడి మమాట వతట
   యకెక్క మచలము నేనఁడు యనిన్నకాయనమాత్మి



రేక: 0992-6ఆహిరి సత: 19-539
పలల్లవ:     ఓప నోప తయతకరే వడివటట్టి రమత్మితటా

   యపొదుద కాతనివదద కేనఁగరే మర
చ. 1:    ఔలేవ తనసుదద లతదరనఁ దలిసేరా

  తేలితపసటల నాకే తలనఁసునఁగాక
     వోలి సటూడుబతటట వతడెనఁ జటట్టి మవుట గాక
    మెపైల గొతత అతదులో మణునఁగటూనఁ గొతతా

చ. 2:     వతటలేవ వానికినఁగా వనఁడుకొనే మ మానఁట
   రెతటకినఁ గలనఁడు తనరీ తరనఁగదు

     ఇతట నుతడవల నొతడె యడకే రావల నొతడె
    కతటనల గొతత మరి కూటముల గొతతా

చ. 3:    అటేట్టికాదా మకనఁ దలల్లనెపైనవలల్ల నఁ బాలవును
   గటట్టిగనఁ దనగణల కనన్నవ నేను

     యటట్టికేలక శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
     తటట్టి గొతతా ఇతదానఁక దవ నినఁకనఁ గొతతా



రేక: 0993-1శతకరాభరణత సత: 19-540
పలల్లవ:   ఊరకనన్న వారి కూరోపదనన్నటల్ల

    నేరనెపైత నే నితక నినేన్నల కొసర
చ. 1:     మగిడి చటూడనఁగనఁదా మనసు నీపపైనఁ దగిల

   తగల గలగనఁగదా దపైవారె వలప
   నగతానే ఇతతాయ నావతకనే నేనఁడు
   ఇగిరితచెనఁ గోరిక్క నీవమ సేతువురా

చ. 2:   మాటలడనఁగనఁగదా మరత్మిముల గడునాట
   నాటనఁదమకము గదా నమనఁ బాయనీదు

  తేటతలల్లమ సేస తగనినాయాసలే
  వాటపనఁదపప్పు నీవలల్ల నినఁకనేద

చ. 3:    మెకమోటముననఁగదా మొలచె నివవ్వెర గొకట
     వకట కొకటకి లతకె లమరె మన కిపడు
    వకలినెపై కూడితని వతతగా నిను నేను

   అకట శ్రీవతకటేశ అననఁగనఁ జోటేది



రేక: 0993-2వరాళ సత: 19-541
పలల్లవ:    వచేచ్చెయవయాత వలనఁదినఁ జూతువు గాని

 ఇచచ్చెకములడేము యటట్టియినానఁగాని
చ. 1:      మరనఁడు పవువ్వెల నేస మగవ నేలల వాబ్రాస

  ఇరవగనీవలప లితతగానఁ జేసే
    తరమరనఁ గిది నీవు దసిననఁగాని పోదు

    యరవు సేయక నే మేమనాన్న వాదు
చ. 2:    చతదురనఁడు జామెకెక్క సత చితతలోనఁజికెక్క

   అతదప నీచలములే అనిన్నయు దకెక్క
    నితద లినన్నయు నిటట్టి నీమనఁద గరియాయ

   అతదిపొతది నేనఁడు మాక నాడనఁదరియాయ
చ. 3:     చలల్లగాలి కడుహచెచ్చె సత గరనఁగనఁగ జొచెచ్చె

  ఇలిల్లదే నీమాటపటలిపప్పుడే వచెచ్చె
    చెలల్ల నఁబడినఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ యచెలి

   బలిల్లదురాలయ నేము పపైతరవు సేయ



రేక: 0993-3సామతతత సత: 19-542
పలల్లవ:    తానేడ నేనేడ దగద్గీరీ వనఁడు

    పూని కనున్నలనఁ దిటట్టినా పోనఁడే వనఁడు
చ. 1:    సారెకనఁ దపప్పుక చటూచి జాణతనాలడని

    పోరి పోరి వదదనాన్ననఁ బోనఁడే వనఁడే
   పేరకొని పలిచని పదవుల గొణనఁగీని

   పూరకనాన్న నవువ్వెతాను వరసనే వనఁడు
చ. 2:    పానుపపపైనఁ బవళతచనఁ బనులచెపప్పునఁ బలిచ

    మోనాన నే నుతడినాను మొకీక్కనే వనఁడు
    మానముల సనఁక నవవ్వె మతతనాలే వదకీని

   వనుల చొరనఁగనీడు వనన్నపాల వననఁడు
చ. 3:    పటట్టినచలమే పతచనఁ బెపైనఁ జేయివసని

    గటట్టి న నుతడనఁడు నాతోనఁ గొతతపైనా వనఁడు
     యిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డెలయితచి ననున్ననఁ గటూడె
   ఱటట్టి కెకిక్కతచెను ననాన్నఱడిసేసి వనఁడు



రేక: 0993-4  శ్రీ రాగత సత: 19-543
పలల్లవ:      చెపప్పునఁగ సిగద్గీలవడే వదే చేనఁతల నేమే కతటమ

   ఇపప్పుడుగా మాకొరిక లిట ఫలియితచినది
చ. 1:   చెకక్కల జారినచెమటల చితదరవతదరకరలను

   గకక్కన నవరిబాగల కతటమ నీకిపడు
   మొకక్కలమగకనెన్నవు నీమొలక కచతబుల మనఁదట

  ఇకక్కవలతటనచతదుర లకక్కడివ నీక
చ. 2:     మోముననఁ దేరేటకళలను ముతచిన కనున్నల తేటలే

   కామతచిన భాగతతబుల గలిగెనే నీకిపడు
     నేమే చెపప్పున నొలల్లవు నీయతతనే నీ కిపప్పుడు
   య మోహపటసురసురల యకక్కడివ నీక

చ. 3:    సదమదమగరతయలపల సారెక సారెక వరగల
     నిదురల మకిక్కలి మతచెను నేనఁడే నీ కిపడు

    కదియుచ శ్రీ వతకటపతకానఁగిటనఁ గటూడనఁగనఁ గలిగెను
   ఇదివో ఇతతకముతదర యకక్కడివ నీక



రేక: 0993-5ముఖరి సత: 19-544
పలల్లవ:    అతదరి మెపప్పుతచదానఁకా నణనఁగేనఁగాక !నే-

   నితదులోనే పాల నీర నేరపరచలేనా
చ. 1:    ఇతకానఁ దానే యరినఁగీని ఇపప్పుడేలతటానఁగాక

   అతకెలత బదరనెపైత నయాత నేను
    వతకలొతత్తి నేనఁ దనవతటదాననెపై తేనఁ గన

  లతకెలమతోనఁ దనలగలలల్లనఁ జెపప్పునా
చ. 2:      ఇపప్పుట కోపము మనఁద నిటేట్టి వుతడదని కాక

   కపప్పుడు నాచేనఁతలలల్లనఁ గతటే నేను
   తపప్పుని నాగణముల తనగణములనఁ బోలితే

   బొపప్పుతో నకక్కననఁబోసి చటూపనా మక
చ. 3:    పోరానిచటట్టిరికప పొతదు దనదని కాక

    చేరి నోర మటూసుకొతట చెలల్లనఁబో నేను
     ఆరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

    తారకాణ లినఁక నేల తానే నేను



రేక: 0993-6దేశి సత: 19-545
పలల్లవ:     అటగనక నినునఁ దలనఁచ కతతట నుతడుటమేల

   అటమటము లతదానఁక నతపరా నీవు
చ. 1:     చెతతల వరొకతపపై చితత్తిము నీకతడనఁగా నే

   యతతపగయము చెపప్పున నేమ సలవు
     ఇతతట గటట్టి న నుతడ నెరినఁగేవు గాక నీవ

  కాతతునఁడ నిదిద్రితచవారికాళల్ల గడుగవశమా
చ. 2:     అవవ్వెల నెవవ్వెతపసకో అసురసుక గానఁగ నిను

  నవవ్వెతచనఁబోవు టసత్స నగనఁబాటల్ల
    దవువ్వెలపొతదువులే చవుల దగిలేవు నీవు నను

   నెవవ్వెగ నీరవటట్టి కను నేయి మతదగనా
చ. 3:     వరే యేసతనో తలనఁచి వడుకల చెలనఁగనఁగ

   కూరిమ నేనఁ బెపైకొనుట కూళతనము
   చేరవనే కూడితకి శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడ

  తేరిపోయినపనికి తరగ మానఁటేల



రేక: 0994-1దేసాళత సత: 19-546
పలల్లవ:  పోయినపనులకేల పోనీవయాత

   చాయ సేసుకొతటనా సమత్మితపైతనఁ గాక
చ. 1:    వలవవదదతటనా వడి నీ వవవ్వెరికెపైనా

   అల మాయితటకి రాకమతటనఁ గాక
  పలవవదదతటనా పేరకొ నెవవ్వెతనెపైనా

  వలవనిమాట మాతో వదదతటనఁగాక
చ. 2:   చటూడనఁగవదదతటనా సుదతులవతక నినున్న

    ఆడా నీడా మమత్మితటక మతటనఁ గాక
   వడుకకానఁడవపై నీవు వది నుతడవదదతటనా

  యేడలేనిపగయాల నా కేటకతటనఁగాక
చ. 3:   నగనఁగా వదదతటనా ననుపసతులతోడ

  యిగరమో వడుగక మటట్టితటనఁగాక
    అగపడి శ్రీ వతకటాధిప కూడిత నినున్న

  మొగమోడకతడితనా మొకక్కనెపైతనఁ గాక



రేక: 0994-2పాడి సత: 19-547
పలల్లవ:    వానఁడిగో దగద్గీరివచెచ్చె వదేద యితత

   ఆనఁడుదాన వదురేనఁగి యతదము గెపైకొనవ
చ. 1:     యతనఁడు వచేచ్చెయుటేడ ఇతతేసి మాట లేడ

   రాతరెలల్ల నీవు నిదద్రివోతవో పోవో
    చేతకి లోనెపైనవళనఁ జేతురా యితత యగడు

    యేతవ లతాత్తి డనఁ బత నిలల్ల లికినఁ జెలల్ల నా
చ. 2:     నినన్నతనఁడు చటూచటతత నీవు తలవతచ టతత

   కనెన్నకోప మెతత మటూనఁట గటట్టి కొతటవో
   మనిన్నతచ వచిచ్చెనవళ మగవానినఁ బరతురా

    తనన్నని పతతాల చటూప దేవులకనఁ జెలల్ల నా
చ. 3:      మగనఁ డాడ వుతడనేల మతచాన నీ వుతడనేల

    బగవ నీక వనెన్నతోనఁ బెటట్టిరో యేమో
     నగతా శ్రీ వతకటాదిద్రి నాథడు గటూడెనఁ గమత్మిట

  జగడాల రాణవాసములకనఁ జెలల్ల నా



రేక: 0994-3బౌళ సత: 19-548
పలల్లవ:      నినిన్నతత సేసినతదుక నే నేమ సేతు దాని

   అనిన్నటా నెకెక్కనునఁ గోప మపప్పుటనుతడరా
చ. 1:    నగవుల వదచలిల్ల నయముల మాటలడి

  జిగరవల నినన్నది చికిక్కతచెనఁగా
   పగటల పచరితచి పడనఁత కనుచటూపల

  సగమే జళపతచి జటట్టిగొనెనఁగా
చ. 2:     నటనలనే నడచి నతట వనయాల సేసి

  యిటవల నది బటలీనఁదితచెనఁగా
    సటలసిగద్గీల చటూప చాయల సనన్నల సేసి

   కటకటా నిను నితత కరనఁగితచెనఁగా
చ. 3:     కొపప్పు దువవ్వె నీచెకక్క కొనగోర నతటతచి

  ముపప్పురినఁ జెమటలలో మునినఁగితచెనఁగా
     ఇపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

    అపప్పు డాకె నినున్ననఁ గటూడి అలయితచెనఁగా



రేక: 0994-4గజజరి సత: 19-549
పలల్లవ:     బాప బాప మెచిచ్చెతని పదవ నీవు

   తీపలోననఁ జేనఁదేల తగకవ నీవు
చ. 1:       సలవ నే నవువ్వెటేడ చేరి నీ గొఱనఁగ లేడ

   మెలనఁకవ లసాత్సయ మేలే నీవు
    అలిగినదే లేదు అతతక తొలేల్ల మనము

  పలిచితే బగిసేది పదదరికమటవ
చ. 2:     పోతదినేనఁ జేయివయుటతత బొమత్మిల నీజతకె నెతత

    అతదు కతదుక లసాత్సయ నౌనే నీవు
    కతదువపై నమనలోననఁ గవట మతచక లేదు

    యితదరనఁ జూడనఁగనఁ గోప మేడనుతడి వచెచ్చెనే
చ. 3:      కానఁగిట నేనఁ గటూడుటటట్టి కరనఁగే వతతలో నెటట్టి

    రానఁగె నిదివో వలప రావ నీవు
    చేనఁగదేరనఁ గటూడితని శ్రీ వతకటేశనఁడ నేను

  అనఁగినరతుల నితత అలయనఁగనఁదగనా



రేక: 0994-5ఆహిరి సత: 19-550
పలల్లవ:     అతడనఁ గటూచతడెను చెలి యతత చాలదా

   నితడునీతో జూజమాడ నేనఁడే నేరచనా
చ. 1:    పగడవాతర యతత్తి పలికెను చాలదా!నీవు

  మగవను మతతనాన మాటాడియతనఁగా
  తగినకనతక ఇతతేనఁ తమకితచనేల

    ఇగిరితచె సిగద్గీల నేనఁ డపప్పుడే తేరనా
చ. 2:      తలపమాటన నుతడి తమనఁ జూచెనఁ జాలదా నీవు

  పలిచి చేయివటట్టి పననఁగనఁగను
    చలివాయ నిపప్పు డిటట్టి సరసము లేల

   వలసి రటట్టిడితన మొకక్కమానఁటే వచచ్చెనా
చ. 3:     కానఁగిలితచనఁగా నీతోనఁ గరనఁగెను చాలదా నీవు

   మానఁగినమోవ ఇచిచ్చె మచచ్చె చలల్లనఁగా
    పానఁగిన శ్రీ వతకటేశ పడనఁతనఁ గటూడితవ

    ఆనఁగి నీతో రతసేయ కపప్పుడే పోనిచచ్చెనా



రేక: 0994-6గళ సత: 19-551
పలల్లవ:   ఏమని చెపప్పుదమే ఇదదరిభావములను

   పేగమము లీరటూపములపై పననఁగనఁగనఁ జొచిచ్చెనవ
చ. 1:    కోపగితచకొని రానఁగా కొతగవట ట్టి రమణునఁడు

   వోపనతటేనఁ బెననఁగీనే వయతనే చెలి
   పపైపపై కానఁగిటనఁబటట్టి బలిమ సేయనఁగనఁబోనఁగా

    తీపల పదవ వతచి తట ట్టి నతనిని
చ. 2:     పదవ గొణనఁగకోనఁగా పగయునఁ డాకెచెకక్క నొకెక్క

    చెదర నాడుత లోనెపై చికీక్కనఁ జెలి
    మొదలనఁ గోలముతదుగ మోవ గతటసేసే నాడ

     అదివో చరమునఁ జూప లకె చలీ ల్ల మనఁదను
చ. 3:    పకక్కన నానవటట్టినఁగ పానుపపపైనఁ బడవస

    చొకక్కచనఁ గరనఁగి తానే సొలసనఁ జెలి
    యికక్కవపైన శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె నిటట్టి

   ముకక్కమనఁది వలితోన మోనమున నునన్నది



రేక: 0995-1ఆహిరి సత: 19-552
పలల్లవ:   అలల్లద మేడమనఁద నతవ

  వలల్లవరయత నిటట్టి వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:   వాలకచటూపల నీపపై వతచ

  బేలనఁబులకల మేననఁ బెతచ
   తాలిమెతదు దానఁచెనో తాను నీకే

    మేలసేసి వునన్న దిద మకిక్కలి మాపనన్నది
చ. 2:   మనసు నీపపైనఁ గడుమరిగీ

 వనరనఁజెలలమనఁద నొరగీ
   తనివదర దతతపైనా తాను నీకె

   అనయము దలనఁచిత ననన్నది మాపనన్నది
చ. 3:   తమకపనఁ జెమటలనఁ దడస

  జమళ కోరికలచే జడిస
   నెమకి శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడి
   గములపై ననీగణల కనన్నది మాపనన్నది



రేక: 0995-2నాదరామకిగయ సత: 19-553
పలల్లవ:   అతది తలియనఁగరాదా అతగననేరపలలల్ల

  కతదువతారకాణల గలిగె మకిపప్పుడు
చ. 1:   నిదదప నొసలిమనఁద నిలవునఁగసటూత్తిరిబొటట్టి

   అదదము చటూచి గోర నటదిదదనఁగా
  వదిదక వనకవతకననుతడిననీనీడ గని

   ముదుద చటూప సనన్న సేస మొరనఁగలేలయాత
చ. 2:   గబబ్బులపపై మాణకాలనఁ గచిచ్చెనహరముల

  అబుబ్బురాననఁ దలవతచి యమరితచనఁగా
   నిబబ్బురాన నీవదుట నిలిచితే నీనీడ

   గబబ్బుతనముననఁ గని గానఁగిలితచె నదివో
చ. 3:   మతచబతగారపావాల మెటట్టినఁగ శ్రీవతకటేశ

   చతచల నీవును దనసరి నుతడనఁగా
   నితచి గోరిమెఱనఁగలో నీరటూప వడగని

   అతచెల నినున్ననఁ గలసినది మెచచ్చెరాదా



రేక: 0995-3పాడి సత: 19-554
పలల్లవ:    బగిసే వతకా నీవు పలిచినరావు

   చిగరవలనే వుతడు చేనఁగసుమత్మి వలప
చ. 1:   చితత్తిజనియముత్మిలనునఁ జెనియచటూపల లోలోనఁ

   బొతుత్తి ల నునన్నవ పాలవో దనన్ననఁడు
  హతత్తినజకక్కవలను నతగనచనున్నల నొళ-

  జొతుత్తి సుమత్మి మనఁదటతుత్తి చటూచకొతదుగాని
చ. 2:  తుమత్మిదలపవునఁజల తొయతలినెరినఁగరల

   వుమత్మిడి నునన్నవ పాయ కొకటకట
  చిముత్మిలపలకలను చిలకలనఁ దమలోన

   దొమత్మిచటట్టిరిక మతకనఁ దోనఁచినది దరవు
చ. 3:  చతదురనివనెన్నలల సకియలేనఁతనవువ్వెల

   ముతదువనకల వాసి మొద లొకక్కటే
    ఇతదునె శ్రీవతకటేశ ఇతత సేసి కూడితవ

   పొతదినసతకి నీకనఁ బొదుసుమత్మి యపప్పుడు



రేక: 0995-4లలిత సత: 19-555
పలల్లవ:   చేసినటట్టిలల్ల నీవు సేయవయాత

    వోసరితచి నవువ్వెతా నే నటూరకతడే నినఁకను
చ. 1:   మలల్లడిమగణముల మానుమన మాకేల

  చెలల్ల బడిగలవారే చెపేప్పుర గాక
   ములల్ల ముతటనేకాక ముసలన వచచ్చెనా

    వలల్ల వలల్ల నీవదద నటూరకతడే నినఁకను
చ. 2:     కొతత్తిసుదుద లలల్ల నేము కోరి నీతో నాడనేల

 చితత్తిమువచిచ్చెనవారే చెపేప్పురగాక
   మెతత్తినెపైన చోటకే మతచినగదదలి వానఁడి
   వతత్తినేల వతతవార మటూరకతడే మనఁకను

చ. 3:      అతగప నీ రేకల అవ చటూప మాకేల
  చెతగట సలిగెవారే చెపేప్పురగాక

   అతగవతచి శ్రీవతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడిత-
  వుతగిటరతులతోడ నటూరకతడే మనఁకను



రేక: 0995-5శతకరాభరణత సత: 19-556
పలల్లవ:   ఇదదరటూ నేకములపైతే నేమాయనే

   చదిదవనఁడి వలపల జాగనేయనఁ జెలల్ల నా
చ. 1:   తుమత్మిదవతటవానఁడు తొలతనే మగవానఁడు

  యమెత్మిలక నేడనునాన్న నేమాయనే
   తమత్మి పవువ్వెవతట దితతే తగిలినయానఁటదలల్ల

 సమత్మితతచవలనఁగాక సడినఁబెటట్టినఁజెలల్ల నా
చ. 2:    వనెన్నలవతట దితతే వస మగవానినవువ్వె

  యనిన్నచోటల్లనఁ గాసిన నేమాయనే
  యనన్ననఁ జకోరాలవతట వతతులకనునఁగొనల
  అనిన్నటానఁ బొతదటగాక అలనఁగనఁగనఁజెలల్ల నా

చ. 3:  సిరలగాలివతటది శ్రీవతకటేశమనసు
  ఇరవపై యతదువారినా నేమాయనే

 వరలతావవతటవలనఁదివ నినున్ననఁగటూడె
   నరసునఁడాతని నితక జరయతగనఁ జెలల్ల నా



రేక: 0995-6సామతతత సత: 19-557
పలల్లవ:     అతదుకే చితతయతని అపప్పుటనుతడి యు నాక

   కతదువ నెదుగనఁబోయి కమత్మిరనఁ దేవుగా
చ. 1:    పడనఁత వాని నొడనఁబరచి తోడుకరావ

   కడు నీనేరప లితదే కనునఁగొనేనఁగా
   వడినఁ బరాకెపైతనతటా వానఁడే యలగిపోయ

     బడి నేనఁగి నామార పపై కొని మొకక్కవుగా
చ. 2:    యతతరాననాన్న వాని నీపొదేద తోడుకరావ

   యినఁత నీవు సేసేమేల ఇతదునఁజూచేనఁగా
   పతత మేమోఅతటనతటా పటట్టినఁగా నలిగిపోయ

    ఇతతలో నామార వాని ఇతటకి నేనఁగవుగా
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశని ననున్ననఁ జేకొని కూడితచితవ

    య వళ నినున్న మెచేచ్చె దితదువతకనఁగా
    పూవుల వసితనతటానఁ బొదిగి ననిన్నద పటట్టి

    ఆవల నామార నీవు అతని వయువుగా



రేక: 0996-1వరాళ సత: 19-558
పలల్లవ:   ఆడువారి కితతలోనఁగే వదేమరా

    నేనఁడు నానఁడు నొకక్కనఁడవు నీవ కదరా
చ. 1:     నవువ్వెతా గోర నిటతటే నానఁటనతటానఁ గోపతచేవు

  ఇవవ్వెల రాకాసికయాత లటట్టి నేసితో
   పవువ్వెల వయనఁబటూనఁచితేనఁ బొరినఁ దపప్పుతచకొనేవు

 రవపైత్త్వాననీబరదలల్ల రతకెకెక్కరా
చ. 2:     వలయనఁ గొతగ పటట్టితే వడుమతటానఁ బెననఁగేవు

  యలమ రోలనఁగటట్టితే నెటట్టి తటవో
   చిలికిన పనీన్నట జిగి నుడుడ కడిచేవు

   పల జలధుల నెటట్టి పవవ్వెళతచితవరా
చ. 3:     సరి ననొన్నకతనఁ గటూడి సదమదమెపైత వటట్టి

   యిరవపై పదారవల నెటట్టి గటూడితో
   అరయ శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా ననేన్నలితవ

    పరగ నాతోనే నీక బలిమ చెలల్లదురా



రేక: 0996-2ఆహిరి సత: 19-559
పలల్లవ:      చెపప్పునఁ గొలనఁదుల గావు చెలియ సితగార మది

   చొపప్పుగా నితదరికి సటూచనెపై నిలిచె
చ. 1:      వలనఁది కచముల మనఁద వలి పతపపయత దిద

  యలమ బోలితపరే యటల్ల నన్నది
    కలికి పతనఁ గలియచోనఁ గరియునఁ జెమటలజడికి
   మెలనఁగి కొతడల మొయిల మేసినటాల్ల య

చ. 2:     సుదత నెనున్నదుటపపై జూడనఁ గతకమ బొటట్టి
  యదుటనఁ బొలితపరే యటల్ల నన్నది

    కదిసి తన నాయకనినఁ గలసినపప్పుట వళ
  మదనరాగత బపడె మలసినటాల్ల య

చ. 3:     సతతురములో వరల జారి పపైరాల నిద
  యితరలక బోలితచ నెటల్ల నన్నది

   యితవుగా శ్రీవతకటేశ గటూడిన ఇపడు
   చతురతలనఁ బెపై సేస చలిల్లనటాల్ల య



రేక: 0996-3ముఖరి సత: 19-560
పలల్లవ:    ఎఱగనఁజమత్మి యప డేమ నేను

   మొఱనఁగ లనిన్నటకిని మొకేక్క నేనిపడు
చ. 1:    నికక్కమును దొరవతటా నినున్ననఁ జూడవచిచ్చెతేను

   చికక్కనివలప నామెపైనఁ జిమత్మి రేనఁచిత
    నెకొక్కని నేనఁ గళదానఁకి నీమనఁద నొరగిత

    తకక్కక నాకాల చేయి దానఁకదు గదా
చ. 2:     వతట నీవునాన్నడవతటా వరికే నే వచిచ్చెతేను

   యితటవా రెఱగకతడా నితత సేసిత
   జతటనెపై కాదనలేక సరిగా నేనఁగటూచతట

   అతటతని మతద మేళ లయనోకదా
చ. 3:    మతచివానఁడవని నీతో మాటలడ వచిచ్చెతేను

    యతచకే యితత సేసిత వరా నీవు
   కొతచక శ్రీవతకటేశ కూడిత మదదరమును
   ఆతచల నారతుల నీవలసితవో కదా



రేక: 0996-4మాళవ సత: 19-561
పలల్లవ:     ఇతత సేయ జెలల్ల నా యరమణనఁ బెడనఁబాసి

    యతత కెతత వనన్నవతచే నితక నీచితత్తిమురా
చ. 1:      వరల ముడువనఁ బోతే వలది యేమో కాని

   మరని బాణములతటా మచచ్చెరితచ ని
  నిరతనఁ గొపప్పుదువవ్వెతే నితడునఁదుమత్మిదలగతప
   వరస రేనఁచేరతటా వదదనీనఁ జెలి

చ. 2:   పయతద వటట్టినఁగనఁబోతే బలజకక్కవలతోడ
  కయత మతదితచేనతటానఁ గసరీని

    పయతనఁగ గతదము చటూచి పొరినఁ గాలకూటమతటా
  నెయతపనఁజెలలనఁ జూచి నేరమెతచని

చ. 3:  అరదపైనమాణకాలహరము లియతనఁగనఁబోతే
  వరహగిన్న శిఖలతటా వఱచని

   గరమ శ్రీవతకటేశ కలసిత వతతలోనే
   యిసరసపై యలమేలత్మితగ యిట మెచచ్చెని



రేక: 0996-5ఆహిరి సత: 19-562
పలల్లవ:    అడుగవటట్టితే నీక ఆకెపాదమాన సుమత్మి

    నిడు జతగనడు పేల నిలవయత పోక
చ. 1:     సారె జాఱ మొలనటూల జడిస ముతేత్తిలపేర

  భారపసొముత్మితో నినున్ననఁ బటట్టిరానఁగాను
   వరకే యలిగిపోయే వువదదికక్క చటూడక

   నేరచకొతటవ నేనఁడే నిలవయత పోక
చ. 2:    కరల చెమటనఁదోనఁగె కచయుగ మటరానె

  బెరసి నీచేయివటట్టి పననఁగనఁగాను
   శిరసు వతచకొతటవ చెలియక మొకమోడి

   నెరవరెనఁ బనులలల్ల నిలవయత పోక
చ. 3:     పలకల మేన నితద భోగపనఁగళల మతచె-

  నలమేలమతగ నినున్న నలమనఁగాను
    యలిమ శ్రీ వతకటేశ యియతకొని కూడితవ
   నెలవుల నిటాల్ల నె నిలవయత పొక



రేక: 0996-6దేవగాతధరి సత: 19-563
పలల్లవ:    ఇతటకి వచేచ్చెస నాతనఁడేమే నీవు

  కతటకములడేది కాదే నీవు
చ. 1:  ఆగడునఁజెమటతోడ నలసివచిచ్చెనపత

   యగసకేక్కలే యాడే వమే నీవు
    మగవాని మోహ మతత మదివచిచ్చె చటూడనఁబోతే

   యిగరవతట దితతే యేల నీవు
చ. 2:     చెతతల నినున్న నవవ్వెతచి సిగద్గీలలల్ల నఁ బాపనానఁడు

   యతతపైనా మెచచ్చెవపైత వమే నీవు
   పతతప దొరలపొతదు పచిచ్చెగానఁ బసుకనఁబోతే

   యితతలోనఁ బసురవసు నిదియాలే నీవు
చ. 3:    నెయాతన గడడమువతట నినన్నతనఁడు వనఁడుకొనీ

   యియతకొనవ పనకి యేమే నీవు
   తయతనఁగా శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునినఁ గటూడిత వటట్టి

   అయతడ నలమేలత్మితగ వునవునే నీవు



రేక: 0997-1సితధురామకిగయ సత: 19-564
పలల్లవ:    ఔరా రాజసము అతతేసి తగదా

  గారావాన నీవాకెకనఁ గలకాలము
చ. 1:    నిలచతడి పలిచేటనీతో నతగన నేనఁడు

  మలగపపై నొరగతడే మాటలడని
   వలినుతడి వనఁడుకోనఁగా వసనఁ దలపమానఁటగ

    సలవుల నవవ్వె నినున్ననఁ జెలల్ల రా యసతకి
చ. 2:    ఆతగవతచి సరసము లడేట నీతోను

   ముతగిటనఁ దపప్పుక చటూచ మోనాననఁజెలి
    చెతగటనఁ బద్రియము చెపప్పు చెకక్కనొకక్కనఁగా నీవు

   యతగిలిమోవ గదల నితచకతత గొణనఁగె
చ. 3:     పూనిపటట్టి కొపప్పు దువవ్వె బుజజగితచె నియతడక

    మేనెలల్ల మణచె నల మేల మతగ
    అని పటట్టి శ్రీవతకటాధిప కూడిత వటట్టి

   తానెపైతే నీవురమెకిక్క తానకమెపై నిలిచె



రేక: 0997-2మాళవ సత: 19-565
పలల్లవ:    ఊడిగప సతులల వుతడరే మర

   ఆడరే మెలల్లనిమాట లతతతత మర
చ. 1:   మాటలడే రిదదరను మాణకపటతటలోన

   తేటలగ దేవునఁడును దేవుల నిద
   యేటకి దగద్గీరిపోయే రిదివళగాదు మక

  బోనఁటలల పలిచితే పోదముగాని
చ. 2:     తటూనఁగటయాతల లటూగేర తొలనఁక మోహము తోడ

  యేనఁగివచిచ్చెలోని కేనఁగి రితతకముతదు
   తోనఁగిచటూడకరే మర తొడరి తమతతనే

  పానఁగి పలిచినపప్పుడే పలకదము
చ. 3:   యేకతాన శ్రీ వతకటేశనఁడలమేలత్మితగయునఁ

   బెపై కొని కూడునన్నవార పానువుమనఁద
    పోకరే చనవుచేసి పొలనఁతు లిపడే వార

  ఆకమడువనఁబలిచే రపప్పుడే పోదము



రేక: 0997-3ముఖరి సత: 19-566
పలల్లవ:    అపప్పుట నెతత్తిము జాజమాడేవు పరాకన

    యిపప్పుడు నీవదద నునన్న దిదివో చెలి
చ. 1:     ముతచిముతట నవువ్వెనవవ్వె మొగలి రేకల కొపప్పు

   యితచకితచక గదల నిదివో చెలి
   తుతచితుతచి నినున్న వసి తోరపనఁబువువ్వెలదతడ

  ఇతచవలతునివల నిదివో చెలి
చ. 2:    చితత్తిగితచి మానఁటలడ చెకక్కలమెరనఁగ మతచ

  యతత్తినవదనముతో నిదివో చెలి
    త తత్తిరితచి వనఁపననఁ దనుపేర వాబ్రాసని

    యితత్తిల నేమ నెఱనఁగ దిదివో చెలి
చ. 3:    తొడమనఁదనఁ దొడవసనఁ దోరపకచము లనీ-

   నెడనెడ నొతుత్తి తాను యిధివో చెలి
    పడనఁత శ్రీ వతకటేశ పరాకమాని నినున్న-

   నెడయక గానఁగిలితచె నిదివో చెలి



రేక: 0997-4సామతతత సత: 19-567
పలల్లవ:     వలనా నీకితత దటూర వనితలతో నేనఁడు

    యలమ నామాట వని యితటకి రావయాత
చ. 1:       ఆగడాల నీవ నేసి యలగేవు రానతటా నీ -

  లగల చటూచినవార లతడనఁడతదుర
    వగదానఁకా వరహన వసరి మా వతటవార

   యేగత మనిన్నతచనఁడు వనఁడెతత కూళతదుర
చ. 2:    వలచి చెయివటట్టితే వానఁటముగా నవవ్వెవు

   తలిసినవార నినున్న దిమత్మి రతదుర
  తలపోసి నీకనఁగా దపప్పునఁబడడయానఁడువార
  చలమరి వనఁడేడ జాణనఁడతదుర

చ. 3:    ముతచిన పగయముతోడ మొకిక్కనానఁగెపై కొనకనన్న
 చతచలితచినటట్టివార జడునఁడతదుర

   యతచి చటూచి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁగటూడితవ
     వతచ నితత లేకతడితే వడి గరివ్వె యతదుర



రేక: 0997-5ఆహిరి సత: 19-568
పలల్లవ:   జమళనఁగలతణము సరసునఁడాడె నేనఁడు

   చెమట లేనఁటకి వచెచ్చెనఁ జెపప్పురే
చ. 1:    తటూనఁగ మతచముమనఁదనఁ దొయతల లిదదరినఁ

 గానఁగిలితచకొతటానఁ గరనఁగీని
  యేనఁగబెతడిల్లకొడు కెవవ్వెరిపపై మోహము

   చేనఁగదేర నిది సరినఁ జెపప్పులే
చ. 2:     ఇద పతడిల్ల పీనఁట యిదదరి కొకమానఁటే

  కదసి పచచ్చెడము గపీప్పుని
    యదుగ దోసిట నితచి యవవ్వెరిపపైనఁ దలనఁబాల

  చెదరకతడానఁ బోసనఁ జెపప్పురే
చ. 3:   పొలనఁతులిదదరితోడ బువావ్వెననఁ గటూచతడి

  చలివాయనఁ గళళ్ళచచ్చె సరిగాను
     యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డెనస నీవళ నే-

  చెలలకనఁ జనవచెచ్చెనఁ జెపప్పురే



రేక: 0997-6లలిత సత: 19-569
పలల్లవ:   దపతచనఁ జకక్కనఁదనము దేవునికిని

   పపైపపైనఁ జలేల్లర నేనఁడు పనీన్నరకాప
చ. 1:   వుడివోనికలప్పుభటూజ మొదిదకనఁ గొమత్మిలతోనే

  పొడవలల్ల దలల్లనెపై పూచెనోకాక
   యడలేక తరమేన నితతటా మెతత్తిరిదివో

 కడలేనిహరికిని కపప్పురకాప
చ. 2:   తరమెపై యాకాసమతదు తలల్లనిచతదుగ నిమనఁద

   వరస నీల మేఘము వాలనోకాక
  సరసనే శశివరర మెపైనతదు
  పరిగొన నితచిరిదే పళగకాప

చ. 3:      పొతచి నీలగిరి మనఁద బొసనఁగి బతగార కొతడ
   అతచెలనఁ గీలితచినటట్టి యతదమో కాక

    మతచి శ్రీ వతకటపత మెడ నలమెలమతగనఁ
   జతచలనఁ బెటట్టి పూసిరి చతదనకాప



రేక: 0998-1లలిత సత: 19-570
పలల్లవ:     ఇతదుకే నీవు వచిచ్చెత వడనేనే నునన్నవానఁడ

  వతదువతటనీగణల వవల గదవ
చ. 1:     మటట్టిల గలల్ల రననఁగ మగవ యతదు వోయేవ

   యిటేట్టినీ కెదురచటూచి యడ నునాన్ననఁడ
   కటట్టిన నీదవవ్వెనఁటము గజభజితచనఁగ నీ-

    దిటట్టిమాట లివ మాక దలియవు గదవ
చ. 2:   వదచలల్ల వాసనతో వదకే వవవ్వెరినే

    యిద నీవు రమత్మినగా నీడ నునాన్ననఁడ
 కదిసి నీముతజేతకతకాణలరవళకి
   చదల నీవనన్నపాల సతదడినే వునన్నవ

చ. 3:   కలకలనవువ్వెలతో కమత్మిట నేమచటూచేవ
   యలిమ నినున్ననఁగాచక యడ నునాన్నడ

    చెలనఁగి కూడిత నిద శ్రీవతకటేశనఁడ నినున్న
 పలకనఁబతతము నితతబలవాయనఁగదవ



రేక: 0998-2శతకరాభరణత సత: 19-571
పలల్లవ:    ఆయలేరా మాతోనే అతత యేనఁటకి

  చాయలక సనన్నలక చవులవుట ట్టినా
చ. 1:    బలిమనఁ బటట్టికరా పనిగల దవళ

 బలిమెలల్ల నానఁడువారిపపైనేయటరా
  చలమతతేనఁటకిరా సమత్మిత రేపయతనఁగాక

   వలప లితతటలోనే వడిడకినఁ బారీనా
చ. 2:    కొనగోర నొతత్తికరా కమెత్మివోయ మునఁజేయి

  కొననఁబెటట్టి మోహల కొనసాగీనా
    వనక వచేచ్చెరా వరిడినఁ జేయక ననున్న

  ననిచినమన సిటేట్టినాని మెతత్తినాయనా
చ. 3:    పయినఁ జేయివయకరా పటట్టిరాదు మేనికానఁక

   పగయముల పతచనఁ బెతచనఁ బెతటలయతనా
    దయతో శ్రీవతకటేశ తగిలి కూడిత ననున్న

    కిగయ వచెచ్చె నినఁక నినున్ననఁ గేరడమాడేనా



రేక: 0998-3ధనాన్నసి సత: 19-572
పలల్లవ:   వచేచ్చెయవయాత వగమే అకక్కడికి

  అచచ్చెమెపైనకోరికతో నలసనఁ జెలి
చ. 1:    వుపప్పురిగెలోన నీవు వునాన్ననఁడవతటా వచిచ్చె

   అపప్పుడే రావపైతవతటా నడిగీనఁ జెలి
  తొపప్పునఁ దోనఁగేచెమటతో తటూగమతచముపపైనఁబతడి

   ముపప్పురి మోహములోన మునినఁగీనఁ జెలి
చ. 2:     వడుకతో నీక నిటేట్టి వడెమచేచ్చెనతటా వచిచ్చె

    వడుపడి యతదు నితదు వదకీనఁ జెలి
    వాడుచ మలగమనఁద వడి నొరగతడి తాను

   పాడితచకొనీ నీపపై పాటలినీన్ననఁ జెలి
చ. 3:    వుటట్టిపడి నీవు కొలవునాన్ననఁడవతటా వని

    అటట్టి నినున్న రమత్మిని చెపప్పుతపీనఁ జెలి
    గటట్టి న శ్రీ వతకటేశ కూడి యలమేలమతగ

  నటట్టినడుమ నితదుకే నవవ్వెనఁజెలి



రేక: 0998-4హితదోళత సత: 19-573
పలల్లవ:     ఎతత మోహమో మక నిటేట్టి బతుకరయత

   సతతసపవళ మక చవ చెరితనఁగా
చ. 1:     యిదదర నొకక్కపచచ్చెడ మట గటట్టి క మర

   అదదరిపాట నే రానఁగా అటేట్టిలోనఁగేర
    వదుద వదుద మకనేల వరకే వటట్టిభయము
    గదదరి నేత బుదిద మక కతటపైతనఁగా

చ. 2:     చటూపల మ రిదదరటూను సొరిదినఁ గరనఁగకొతటా
   యేపన నుతడనఁగనఁ నే నేలవసిత్తినో

     రాపల నాకనఁగా మర రహినఁ దియత నితతయేల
  తీపల మగతడెలక దిగలపైతనఁగా

చ. 3:     ముతచి యిదదరనునఁ గటూడి ముచచ్చెటలే యాడుకోనఁగా
  యతచక పొడచటూపత నిటేట్టినేను

    అతచెల శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగను నే
  మతచమెకిక్క కూడుటక మనసపైతనఁగా



రేక: 0998-5వరాళ సత: 19-574
పలల్లవ:     ఎరవు సతమవునా యపప్పుడు నేము నేమే

   మురి పపటాకెనఁ గని మొగమోడితవ
చ. 1:     మగవ కపగము నోట మాటలడ వనవయత

 వగటపైననేమేమనాన్న వనవపైతవ
   బగి శతగరపవలనఁ బలిచనఁ బోవయాత
    జిగి నేము యతత వలిచినా రావపైతవ

చ. 2:    మొనగోరిచేత నాకె మొకీక్కనఁ జేకొనవయత
  పనివడి మాతోనే పరాకెపైతవ

     ననుపన నాకె నీతో నవవ్వె నీవు నవవ్వెవయత
   చనవున మానవువ్వె చవగాదు నీక

చ. 3:    గతదము వసినమేననఁ గానఁగిలితచ మెచచ్చెవయత
   ఇతదుకనఁగా మాతోడ నితత సేసితవ

    అతదప శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నినున్ననఁ
   బొతదనఁగానఁ జొకిక్కతవ మాబుదుద ల చవాయనఁగా



రేక: 0998-6ముఖరి సత: 19-575
పలల్లవ:      ఎదుర చటూచ నీవు యపప్పుడు వతుత్తి వో యతటా

    పదనఁ గదవ నీతో పాలపడాడ నఁ డతనఁడు
చ. 1:    కొతకక కూడినదానఁకా కొతడవతటది వలప

   అతకెక వచిచ్చెనదానఁకా నాయమువతటది చితత
  సతకెదేరినతదానఁకా చలివతటది సిగద్గీ

    యితకా నేనఁటకి రానే యడనునాన్ననఁ డతనఁడు
చ. 2:    మనసు గలయదానఁకా మరలవతటది తమ

   యనయనఁ బలచదానఁకా యేరవతటది కోరికె
   కని మాటాడుదానఁకా చనఁకటవతటది మోనము

  కినియకవ నీవాకిటనునాన్ననఁ డతనఁడు
చ. 3:   సరినఁగనఁగిలితచదానఁకా జాలివతటది వయసు

   ధరనఁ దలయతుత్తి దానఁకా తలపవతటది చటూప
    ఇరవపై శ్రీ వతకటేశనఁడడకే వచేచ్చెసి కూడె
    వర సడుగక రావ వదదనునాన్ననఁ డతనఁడు



రేక: 0999-1వరాళ సత: 19-576
పలల్లవ:   ఏమోయని వుతట మతదానఁకా

  యమాటలేకా యినఁక నేలరా
చ. 1:  అతదరినఁబొమత్మిని యతకెకనఁబలిచేవు

  యితదుకా వోరీ యితదానఁకా
   అతదుక మావారి నడిగి వచేచ్చెనఁగాని
  పొతదుగా దవళ పోపోరా

చ. 2:   జఱయచనఁ బలిపతచి సరసములడేవు
 యఱనఁగనెపైతదా యితదానఁకా

    మఱి జతకితచక కడమా నేనఁ జెపప్పునఁగాని
  తఱిగాదు యవళ తడవకరా

చ. 3:   చెకక్కనొకిక్క ననునఁజేకొని కూడిత
  యకెక్కరా నీచల మతదానఁకా

  చికక్కనినవువ్వెల శ్రీ వతకటేశనఁడ
   దకిక్కత నినఁక నెతదటూ దలనఁగకరా



రేక: 0999-2శతకరాభరణత సత: 19-577
పలల్లవ:    ఎకక్కడౌతా నెఱనఁగదు యతత వలచెనోకాని

  చికక్కవడడవళ బుదిదచెపప్పురె చెలల
చ. 1:      కోరి మానఁటలడనఁ గాని కొపప్పు వడు టఱనఁగదు

   ఆరయ వభునితోడ నయాత చెలి
   పారితతచనఁ జనునఁగొతగ బయలౌతా నెఱనఁగదు

  గారవతచిమరెపైనానఁ గపప్పురే చెలల
చ. 2:    తపప్పుక చటూచనఁగాని తనున్ననఁదానె యఱనఁగదు

    అపప్పుడే మోహము నానఁట నయోత చెలి
   చిపప్పులనఁ బెపైనొరగీని చెమరితచ టఱనఁగదు
   దపప్పుదేర వసరరే దగద్గీరెపైననఁ జెనఁలల

చ. 3:   కానఁగిలితచకొనీనఁగాని కళదానఁక టఱనఁగదు
   అనఁగి తనివదరక అయోత చెలి
    వనఁగక కడపలోన శ్రీ వతకటేశనఁగటూడి చెలి

    చేనఁగదేర నవవ్వె సనన్న సేయరే చెలల



రేక: 0999-3సామతతత సత: 19-578
పలల్లవ:  కొలవునాన్ననఁడదివో గోవతదరాజ

 కొలనఁదిలేనిసొముత్మిల గోవతదరాజ
చ. 1:    గారవాననఁ బాదముల కాతతలపపైనఁ బారనఁజూనఁచి

  కూరముల వదచలీ ల్ల గోవతదరాజ
  దరత సతకనఁజకాగ లతలల్లని కనున్నలతోడ

  కోరినవరము లిచచ్చె గోవతదరాజ
చ. 2:   దటట్టిపతగరాలవళల్ల దాపలిచెయు వారనఁజానఁచి

  గటట్టి తో నటూరకనాన్ననఁడు గోవతదరాజ
  వటట్టి కొనె వలకేల వునన్నతశిరసుకితద
  కొటట్టినఁగొన నవువ్వెలతో గోవతదరాజ

చ. 3:   చిపప్పులతా నొతత్తిగిల శేషనిపడగెనీడ
 గొపప్పుకిరీటముతోడ గోవతదరాజ

     అపప్పుడే బొడుడ ననఁ గనె నజని శ్రీ వతకటాదిద్రి-
 కపప్పుకటారముతోడ గోవతదరాజ



రేక: 0999-4కేదారగళ సత: 19-579
పలల్లవ:   వదుద సుమత్మి ఇది నీవువలచిననీరమణ

  వదదనుతడనఁగానే యితత వుమత్మిలనఁబెటేట్టివు
చ. 1:     చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచెనఁ జేలియక వభునఁడ నీ-

  వకక్కడనెతదో పరాకెపై వుతడనఁగా
   ముకక్కననఁ గోపము నితడె ముతడరనుతడినయప

   తకిక్కతచి నీవు పరలనఁ దపప్పుకచటూడనఁగను
చ. 2:     తనువలల్ల నఁ గానఁకరేనఁగె తరణ చటూడనఁగ నీవు

  మనసిచిచ్చె సతులతో మాటలడనఁగా
    కనునఁగొన లఱఱ్ఱైనాయ కలికి నవవ్వెనఁగ నీవు
   యనలేని తలపోనఁత లకక్కడో పతచనఁగను

చ. 3:    ముచిచ్చెకలే దపైవారె మగవవనన్నపము నీ-
  వచచ్చెగితచి ఇనిన్నటకి నియతకొననఁగా

     పచిచ్చెగా శ్రీ వతకటేశ పపైకొని కూడిత చెలి-
   నచచ్చెలములలల్ల నఁ దరె నతతేసి సేయనఁగను



రేక: 0999-5ఆహిరి సత: 19-580
పలల్లవ:  వగిరితచకరే వలనఁదులల

  బాగగా నారమణునఁడు పాడెఱనఁగనఁడా
చ. 1:    దగద్గీరి వచిచ్చెనవానఁడు తనే మాటాడనఁడా

  యగద్గీవట ట్టి నుతడరే యిదేమనక
   బగద్గీన రమత్మినన్నవానఁడు పపైకొనక మానునా

   సిగద్గీవడ మానరే చేరి వనన్నవతచక
చ. 2:    ననున్న మనిన్నతచినవానఁడు నవవ్వెక మానీనా

   సనన్నల సేయకరే జడిసనఁ దాను
  అనిన్నటా వలచినానఁడు ఆదరితచకతడునా
   యినేన్నసి దటూరకరే యేమనీనో అతనఁడు

చ. 3:  ఇయతకొనొనటట్టివానఁడు ఇటమనఁదఱనఁగనఁడా
 కొయతతనాలడకరే కోపగితచని

    ఇయతడనే శ్రీ వతకటేశనఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   నెయతముల నెరపరే నితడుదొర ఇతనఁడు



రేక: 0999-6  శ్రీ రాగత సత: 19-581
పలల్లవ:    చినన్నదానవపై నాను చేనఁతలివ మేలమత్మి

   నినున్ననఁ జూచినసతులలల్ల నేనఁడు మెచేచ్చెరమాత్మి
చ. 1:  చెకక్కననఁబెటట్టినచేయి సలవనవవ్వెననవువ్వె

   తకక్కక వోచెలి నీకే తగనమాత్మి
  పకక్కన నిటటూట్టిరప్పులను పతతోడిమాటల
   నెకొక్కని యితతేసి యాడ నేరిచితవమాత్మి

చ. 2:  తేలగితపనఁజూపలను తయతనివనయముల
  కాలమతదే నీయతదే కతటమమాత్మి

  తాలిమ నివవ్వెరగల తమకపనఁగరనఁగల
  వళతో వభునిమనఁద వసితవమాత్మి

చ. 3:  వసివాడునటనల వలపలఘటనల
  యసరెతత్తివ నేనఁడే యేమమాత్మి

    కొసరి శ్రీ వతకటేశనఁ గటూడిత వతతటలోనే
  రసికతనము నీక రతకెకెక్కనమాత్మి



రేక: 1000-1నాదరామకిగయ సత: 19-582
పలల్లవ:    అతని నేనఁపేనతటా నటేట్టినీవు వనఁగేవు

  యతలనఁబోయేపొదుద లవవ్వెరికి సలవ
చ. 1:    తడనఁబాటట్టి పతతోడ తలపమానఁటన వుతడి

   యడమాట లడితచే వమే నీవు
    జడిసి యాతనితోడి చలనక నీవు నటట్టి

  వుడికేయ వుసరానఁకల వోరవనఁగనఁగలవా
చ. 2:   ఆడనుతడే తరలోన అకక్కరెపైనపతకిని

    వడెమచిచ్చె పతపే వమే వలనఁది నీవు
    వడుక నాతని నీవు వరహననఁ బెటేట్టినతటా

    తోడ నీవు వరహననఁ దొలనఁకేవు గదవ
చ. 3:   మాటలడేపతతోడ మతచముమనఁదనే వుతడి

  కాటకకనున్నలనఁ జూచి కరనఁగేవలే
     యటన శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలో నినున్ననఁ గలస

    వాటమెపై నీవనఁ గలసి వసమెపైత గదవ



రేక: 1000-2సామతతత సత: 19-583
పలల్లవ:    రెతటకి వచచ్చెనఁగదే నీరీతుల చెలి

    ఇతటనుతడి మముత్మి నేనఁప నితతేలే నీక
చ. 1:    సిగద్గీతోనఁ బెటట్టినయటట్టి చెలి నీచెకిక్కటవయి

  వగద్గీళపనఁ జితతలతటా వరచితమే
  బగద్గీన నీవుయాతలపపై నటూనఁగేపయతదజార
   నిగద్గీల వరహమతటా నివవ్వెర గతదితమే

చ. 2:   ముసిముసినవువ్వెలతో మోనాన నీవునన్నకీల
 పసురనఁగోపములతటా భద్రిమసితమే

  అనురలతోడి యలవోక నిదుద రల
  కొసరనలకలతటానఁ గొతకితమే నేము

చ. 3:   శ్రీ వతకటేశతో నీచేముటట్టినసరసాల
  తావుల మవాదులతటానఁ దలనఁకితమే
   వోవరిలో మరిదదర నినగటూడి వుతడనఁగాను
 చేవదేరెనఁ బనులతటానఁజెలనఁగితమే



రేక: 1000-3వళవతజరత సత: 19-584
పలల్లవ:     చెపప్పు వఱతుము నీక చేరి సారెసారెకను

     యిపప్పు డిటట్టి రారాదా యిది యేమే నీవు
చ. 1:     వతచిన శిరసుతోడ వలనఁప చితతల నీడ-

   నతచల నీపత వునాన్ననఁడద కదవ
   మతచినచెమట గార మనఁటకొనీ గొనగోర-

   నితచకతతా దయసేయ వదియేమే నీవు
చ. 2:    నిటటూట్టిరప మోనఁతలను నేలపపై వానఁతలను

   వటట్టి క నీపత లోన నునాన్ననఁడద
     అటట్టి కనఁబాన నొరగె ఆయముల లోనఁ గరనఁగె

    యటట్టిని మానఁటాడవపైత వది యేమే నీవు
చ. 3:     నితడినకోరిక వతచి నెరినఁ బులకల ముతచి

    అతడకే శ్రీ వతకటేశనఁ డద నీపత
   పతడినకెమోత్మివతోడ పపైకొని నినిన్నట గటూడె

     యడ నీడ కనెన్నఱనఁగ వది యేమే నీవు



రేక: 1000-4రామకిగయ సత: 19-585
పలల్లవ:    వదేద యితతేసి మాతో వటట్టిసణనఁగ

   గదదరివపై యపతతమే కడకూ నడుపేవా
చ. 1:    కపప్పుర మయతనఁగనఁబోతే కానఁతాళతచి చటూచేవు

    వపప్పుదా నీకిది నేనఁడు వరకే రానఁగా
   కొపప్పు గోరదువవ్వెతేనే గొణనఁగేవు సారెసారె

    అపప్పుడే నే నతటతేనే ఆయముల దానఁకెనా
చ. 2:   పొతచి చేయివసితేనే బొమత్మిముడివటేట్టివు

   నితచి చనున్ననఁగొతడలనేనీ కిది వనఁగా
   మతచముపపైకినఁ దసితే మరినఁ దలవతచేవు

  యతచనఁగలపనులయ నినఁకనేలే కొతక
చ. 3:    అతది కానఁగిలితచకొతటే నసురసు రయేతవు

  కతదువరతుల నేనఁడే ఘనమాయనా
    వతదువలనఁ గటూడిత శ్రీ వతకటేశనఁడను నేను

  ముతదువనక వాసితతే మొకక్కలములేలే



రేక: 1000-5లలిత సత: 19-586
పలల్లవ:    ఎతతటవానఁడవౌతా నెఱనఁగ వతని నీవు

   ఇతతట నీపతయపైతే నిట సేయనఁజెలల్ల నా
చ. 1:     పపొప్పుడి చలల్లనఁగదమత్మి పూనఁచి నీవతట రానఁగాను

  చిపప్పుల నీపతమేను చెమరితచెను
    కపప్పుర మయతనఁగదమత్మి కడు నీతో మాటాడనఁగా

   దపప్పుదేరీనఁ గెమోత్మివ తగనఁ జూడరాదా
చ. 2:     పచచ్చెడము గపప్పువమత్మి బడి నీపపై నొరగనఁగా

  పచిచ్చెదోనఁచి గరపారెనఁ బతమేనెలల్ల
   మెచిచ్చె కొపప్పువటట్టివమత్మి మేరమరీ నీపనుల

    ఇచచ్చెకానకనఁ జేయనఁగ నిద వడెనఁ దురము
చ. 3:     తటూనఁగమతచ మటూనఁచవయత తుద శ్రీ వతకటేశనఁడు

    కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడి కడు నలస
    ఆనఁగి ముచచ్చెటాడవమత్మి అటట్టి నీవదద నుతడనఁగా

 మటూనఁగినరతుల మేనుమఱచియునాన్ననఁడు



రేక: 1000-6బౌళ సత: 19-587
పలల్లవ:     ఇనీన్ననఁ గనన్నవ నేము ఇతకానఁ గొనేన్నలరా

   పనిన్నన నీసటలేల పదరా ఇతటకిని
చ. 1:    పతతప నడుములను బయలీనఁదే వారము

 ఇతతేనిమాటల బయలీనఁదితచేవా
    బతతనఁ దొలల్ల జవవ్వెనప భారముల వారము
   రతతుల నీమోహపభారము గొతత గటేట్టివా

చ. 2:   గొబుబ్బుననఁ బెరిగేచనునఁగొతడలలో వారము
    వుబబ్బుతచి కొతడ లకిక్కతచే వరకే నీవు
   దొబబ్బురాని చనఁకట తురముల వారము

  తబబ్బుబుబ్బునఁగానఁగలజీక తవవ్వెతచేనా నీవు
చ. 3:    బచచ్చెనల సిగద్గీల చపప్పురములో వారము

   యిచచ్చెనఁ జపప్పురానక ననిన్నట దసేవా
     మెచిచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడ మముత్మినఁ గటూడిన వారము

    నిచచ్చెలనఁ బెపైకొని ననున్న నీవనఁ గటూడేవా



రేక: 1000-1వరాళ సతపటత: 20-001
పలల్లవ:    ఇతకా నేమౌనో ఇతతట నటూరకతడవ

  కొతకనఁబోనఁగా నాగోరికొన దానఁకెనఁగా
చ. 1:     వడివటట్టి నేనఁ దియతనఁగా వోపనతటానఁ బెననఁగనఁగా

  వడనఁగనీపోనఁకముడి వడెనఁగా యిటట్టి
   తొడికి కానఁగిలితచనఁగా తోదోప లడనఁగాను
  పడనఁత నీకచముల బయలయనఁగా

చ. 2:     మోవనే నా కతదియతనఁగా మోరతోపపై నీవుతడనఁగ
   భావతచ నీమోవ నాపలల్ల సనఁకెనఁగా
    యవల నేనఁ బెపైకొననఁగా నిటట్టి నటట్టి బొరలనఁగా

     చేవ దేరే నీ కొపప్పు చెతపలక జారెనఁగా
చ. 3:      పచచ్చెడము నేనఁ గపప్పునఁగా పతతాల నీ వాడనఁగాను

  మచిచ్చెకరతుల సదమద మెపైతగా
   ఇచచ్చెకాన శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁ గటూడనఁగాను

    వచిచ్చె వచిచ్చె నాక లోనెపై వసమెపైతగా



రేక: 1000-2భపైరవ సతపటత: 20-002
పలల్లవ:     నీ వకట దలనఁచనఁగా నేరప వరొకటాయ

   యవధము సరిగాదు యేమ సేసేవ
చ. 1:    చనున్నలతటానఁ బెతచితవ జకక్కవలయ నివ

   కనెన్నరో పయతదనేల కపేప్పువ నీవు
    ఇనిన్న నెరలతటా దువవ్వె వవయునఁ దుమత్మిదలయ

    యనిన్ననటట్టి రాదాయ నేమ సే సేవ
చ. 2:    చొకక్కప నీకనున్నలతటానఁ జూడనఁబోతే నముత్మిలయ

 తకక్కరిరెపప్పులనేల దానఁచకొనేవ
   తొకేక్కవు పాదములతటానఁ దొలతే తామరలయ

    యకక్కడౌతా నెఱనఁగవు యేమ సే సేవ
చ. 3:    నడుమతటానఁ బటట్టితవ నానఁడే బటట్టిబయలయ

    వడి నతదునేల పోనఁకముడి వ సేవ
  యడయక శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁగటూడితని

     యడప వనిన్నమునఁ దేరె నేమ సే సేవ



రేక: 1000-3సామతతత సతపటత: 20-003
పలల్లవ:     కోరినటేట్టి నీకనఁ జెలల్ల గోవతదునఁడా మా-

   కూరిముల మాక దకెక్క గోవతదునఁడా
చ. 1:    కొలనికఱత నీవు గోవతదునఁడా ! మము

 గలగరేనఁచకవోయి గోవతదునఁడా
    కొలమునఁ గొలమునఁ గటూడె గోవతదునఁడా ! ఇతత

  కలికి నవవ్వెకవోయి గోవతదునఁడా
చ. 2:    కోకలేల తీసితవ గోవతదునఁడా ! నీకనఁ

   గోకో ఇదివో మొకక్క గోవతదునఁడా
  గోకలమతదరిలోన గోవతదునఁడా ! సిగద్గీ

   కూకల వతుత్తి ల నాయ గోవతదునఁడా
చ. 3:    కొపప్పు దానఁకితచకవోయి గోవతదునఁడా ! మా

  కపప్పుసవరము వడ గోవతదునఁడా
  గొపప్పు శ్రీవతకటగిరిగోవతదునఁడా ! మేల

  కపప్పుళతచి కూడితవ గోవతదునఁడా



రేక: 1000-4సామతతత సతపటత: 20-004
పలల్లవ:     ఏమనాన్న నననీవ యితత నీ వాతనితోనఁడ

   వాములపై నమేలమనఁద వాదుల నేరకవ
చ. 1:  చెతగలిచటూపల చటూడనేరిచ్చెనదానవు

  నితగి బొమత్మిజతకెనల నేరకవ
 కతగనిచిలకపలకల నేరిచ్చెనదానవు

   కతగి నిషటూట్టిరాలడ కమత్మిర నేరకవ
చ. 2:   ననలగా సలవుల నవవ్వెనేరిచ్చెనదానవు

  నినుపల కసరల నేరకవ
  అనిశ మాతనికళ లతటనేరిచ్చెనదానవు
  పననఁగి వభుని రటట్టి పటట్టికవ

చ. 3:   యలమ రతుల భద్రిమయితచనేరిచ్చెనదానవు
 నిలగనివవ్వెరగల నేరకవ

  కలికి శ్రీవతకటేశనఁ గటూడనేరిచ్చెనదానవు
  పలమార నెనన్ననఁటకినఁ బాయనఁగనేరకవ



రేక: 1000-5లలిత సతపటత: 20-005
పలల్లవ:    ఇదదరి మకూటముల యినిన్నటానునఁ దగను

   నిదదప శ్రీవతకటేశ నేనఁడుగా నాభాగతము
చ. 1:  పాలదొతగవపై గొలల్లపడునఁచవపైతవతటా

  పాలజలనిధిలోననఁ బడనఁత వుటట్టి
  నీలవణ పతడరీకనేతుగ నఁడవు నీవతటా
   తాలిమ రెతడుచేతులనఁ దామెరల వటట్టిను

చ. 2:   బతగారపచచ్చెడము పడనఁత నీపగయమతటా
  బతగారవతటమేననఁ బరగె నిద
  నితగిమోచేచదువుల నీవలల్లనే పటట్టినతటా

  చెతగటనఁ జదివనటట్టిచిలకనఁ జేనఁబటట్టిను
చ. 3:  మెతడగశ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద నీవకిక్కతవతటా

  కొతడవతట నీయురము కొమత్మియకెక్కను
పతడునిమత్మిపతటవనెన్నపాలితడల్లతటదువతటా

  పతడినమాధీఘలము పడనఁత చేనఁబటట్టిను



రేక: 1000-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-006
పలల్లవ:    అలకల చెలల్లవు హరి పరషోతత్తిమ

   నలి నితదిర నీతో నవవ్వెనది
చ. 1:  ఆదిలక మోహనకమలతబున

  వదమాత నిను వసినది
  ఆదస నీపపై నభయహసత్తిమును

  సాదరముననఁ గడునఁ జానఁచినది
చ. 2:   సిరి దనకనున్నల చితతామణులను

  పొరి నీపపై దిగనఁబోసినది
  వరదహసత్తిమున వలచెయి వటట్టి క

  అరదుగ వను మానఁటాడితచినది
చ. 3:  జలదికనత తనసరావ్వెతగతబులనఁ

   బలిచి నినున్న నిట పననఁగినది
   అలముక శ్రీవతకటాధిప నిను రత-

 నెలమ నీవురనఁ(రత) బెకిక్కనది



రేక: 1002-1సామతతత సతపటత: 20-007
పలల్లవ:    నీరవటట్టి గొనన్నవళ నేయి మతదవునా

   కూరిమ మమత్మిదదరినినఁ గటూరచరే చెలల
చ. 1:   నెలనఁతచెకక్కలే నాక నిలవుటదదముల

 అలరలతావవరప్పు లలవటాట్టి ల
 నెలవులనగవులే చేతకిచేచ్చెకపప్పురాల

   చలిమతదు లినఁక ననీన్ననఁజాలనే నాక
చ. 2:   వనితమాటలే నాక వలరాచమతతాబ్రాల

 నినుపనఁజెమటలే పనీన్నటసనల
 ఘనమెపైనసరసాలే గతదపనఁగసటూత్తిరినఁపూనఁత

   యనలేని వుపచారా లివయేలే నాక
చ. 3:  సతతోడిపానుపే చతదద్రికాతతపవది

   యితవుగనఁ గటూడితచిత రితదరటూ మముత్మి
   రతుల శ్రీవతకటాదిద్రిరాయనఁడ నే నిదివో

   మతమర నటూనఁచకరే మేలయనఁ బనుల



రేక: 1000-2బౌళ సతపటత: 20-008
పలల్లవ:    అటేట్టి మేలకతటనే అదివో నేను

   గటట్టిగా నే నిటవతటకల గతటనే
చ. 1:     తరణకచములపపైనఁ దగ నా మొగము మోప

    గరిమ నే నిదదరితచనఁ గల గతటనే
    పరరేనఁచి యాప ననున్ననఁ బేరకొని పలిచి
   కరనఁగితచి కూడెనతటానఁ గల గతటనే

చ. 2:   చిపప్పులేటమోవ ఇచిచ్చె చెలియవదనముననఁ
    గపప్పురము నే నతదుకోనఁ గల గతటనే

   మపప్పురినఁ దపప్పుకచటూచి ముదితపయతద నాక
   కపప్పునతటా నిపప్పుడిటేట్టి కల గతటనే

చ. 3:    మొకక్కచ నితతకి నేను ముతచినపకక్కరతులనఁ
   గకక్కసితచిత నతటానఁ గల గతటనే
  యికక్కవతో శ్రీవతకటేశనఁడనఁగనక యాకె

    గకక్కన ననున్ననఁ గటూడె నికక్కల గతటనె



రేక: 1002-3మాళవ సతపటత: 20-009
పలల్లవ:    చేయిముటట్టి సరసాల చెలల్లవు నేనఁడు

  ఆయనాయ నినఁకనేల అటవతటపనుల
చ. 1:    చేరి ననున్న నతటకరా చెఱనఁగమాసినదాన

   ఆరసి మానఁట చెపప్పురా అలల్లతతనుతడి
    కోరి నీవమనన్న మాకను నవువ్వె రాదురా
   ఔరా నీవమ సేయుమనాన్ననఁ జేసేను

చ. 2:    మటట్టి మరి రాకరా మతచముపపై నునున్నదాన
   యిటట్టి నీపతపనవడె మద చాలను

   దిటట్టి నీజాణతనాల తలియవురా మాక
  వటట్టికి నావనుల వనేనఁగాని

చ. 3:   బలిమ సేయకరా పవళతచివునన్నదాన
   అలరి నీవు నాక లోనౌటేచాల
    చెలనఁగి కూడిత వటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్న
    అలక లినిన్నయునఁ దరె నటట్టి కానీరా



రేక: 1000-4సాళతగత సతపటత: 20-010
పలల్లవ:    ఏమని చెపేప్పునే యిటట్టి నావలప

  ఆమనఁదట పనులతనఁడే యఱనఁగ
చ. 1:    యదుటనే వునాన్ననఁడు యిద నారమణునఁడు

   కదిమనఁ దమకము కనురెపప్పు లిడిన
   పదవుల నునన్నది పే రాతనిదే

   కొద దరవు నా కోరికల
చ. 2:    నగతా నునాన్ననఁడు నాతో నాతనఁడు

   నిగిడినఁ గానఁకల నే నటూరకతడిన
    వగటననఁ బతపపై వసిత నేనఁ జేయి

  తగలకతొలేల్ల తడిపీనఁ జెమట
చ. 3:    కానఁగిట నుతదాననఁ గడు నాతనితో

  రేనఁగీ వలపల రేవగల
   వనఁగ కలమె శ్రీవతకటపత నను

 చేనఁగదేరె నాచిగరటధరము



రేక: 1002-5సాళతగనాట సతపటత: 20-011
పలల్లవ:     చేసినవారి చేతనఁల చేతననఁ బెటల్ల గావా

    యసున ననున్ననఁ జూడనఁగ నెఱఱ్ఱైనాయ కనున్నల
చ. 1:    కోపతచి వాదుకరానఁగానఁ గొపప్పు కడువడజారె

   యేపన నాతో జగడ మదివమత్మిద
    యపాటకి నీపాట యినఁక నెతత యవునో

  పోపో యితతటనెపైనా బుదదఱనఁగవ
చ. 2:     బీరాన ననున్ననఁ దిటట్టినఁగానఁ బెదవకెతపల రేనఁగె

    దటూరి పదదల నాడేది తోడ దోసమే
  దారిదపప్పునఁదిరిగితే దయతమెపైనానఁ దోడౌనా

     యర దియతనఁ బేను వచచ్చె నివ యేనఁటకే
చ. 3:     వోపనతటానఁ బెననఁగనఁగ వో పోనఁకముడి వడె

   దానఁపరాల బయలయనఁ దగదే యినఁక
   ఆపనికి సిగద్గీపడి యటేట్టి కానఁగిలితచితవ

  చేపటట్టి వదలక శ్రీవతకటేశనఁడను



రేక: 1002-6కాతబోదిసతపటత: 20-012
పలల్లవ:   పటట్టిక పటట్టికరా నాపయతదకొతగ

  వటట్టివలపల నాపపై వదచలల్లవలనా
చ. 1:     యితత నీవు నేసినతదు కిటట్టి నినున్ననఁగటూడితేను

   యతత బతమాలనని యతచరా ననున్న
    కొతతగొతత నినున్న నితకానఁ గటూరిమ గొసరనఁబోతే

   యితతులలల్ల ననున్ననఁ జూచి యకసకెక్కమాడరా
చ. 2:     యవళ నే నీక యిచచ్చెకము లడితేను

  నావతటవారచటూచి నవవ్వెరా ననున్న
     వాని చటూచి నీతో నేను వాసికినఁ బెననఁగనఁబోతే

 ఆవలీవలి సతులడరాననున్న
చ. 3:     మొకిక్క నీవు వనఁడుకోనఁగా మొగమెపైనానఁ జూడకతటే

   దికక్కల కామనులలల్ల నఁ దిటట్టిరా ననున్న
   చకక్కని శ్రీవతకటేశ సమత్మితగనఁ గటూడితవ

  చికిక్కనసతుల గోరనేయరా ననున్న



రేక: 1003-1తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 20-013
పలల్లవ:    ఏళల్ల వనకవ చాళల్ల యఱనఁగవటే

  ఆళల్లమ గతటే కొఱఱ్ఱైలయనేమ
చ. 1:    సుదతనాతో నలిగి చటూడదువో చెలియ

    యదుట నీవు చటూడవ యిదే అది
   వదకనఁ జతదురనఁడేమ వనెన్నలేమ నాకను

  మదిలోనితాపము మానితేనఁ జాలను
చ. 2:      మగవ తానఁ గోపతచి మాటాడ దద నాతో

    తగ నీవు వలకవ తానే తాను
  చిగరేమ చేనఁగేమ చేరినమానికిని

   నిగిడి నాకనఁ జలల్లనినీడెపైతేనఁ జాలను
చ. 3:     చెలి నాకానఁగిట నుతడి సిగద్గీవడ నితకాను

    కలిసి నీవపై నానఁ గొతతకానఁక రేనఁచవ
   వలియేమ లోనేమ వడుక కొకక్కటేకాదా

  అలరిన శ్రీవతకటాధిపనఁడ నేను



రేక: 1003-2మాళవగళ సతపటత: 20-014
పలల్లవ:     పలక కూరకతడుటే పాడి నాక ! అపప్పు-

   డలిగితవతటా నేమ ఆడకమ అయాత
చ. 1:    మలసి నీ వాడినమానఁటలలల్ల నఁ జకక్కనే

  కలికినాకరలే వతకల గాని
    వలచిన యిటవతట వారము నే మేమనాన్న

   చలవౌనో వనఁడౌనో చవ చాలదయాత
చ. 2:      నికిక్క నీచేనఁతల నీ మేనికి ననీన్న వనెన్నలే

  దికక్కల మానగవులే తలల్లనగాని
   వకక్కసాన నీపొతదు వఱవక సేయనఁగాను

   యకక్కవౌనో తకక్కవౌనో యడ చాలదయాత
చ. 3:      కొసరి కాగినఁట ననున్ననఁ గటూడ నీకనఁ జలకనే

  పసిమ నాజవవ్వెనమే బరనఁ(ర?)  వు గాని
    యసనఁగ శ్రీవతకటేశ యితకానఁ గటూడి పలవనఁగ

   పొనఁసగనో పొసనఁగదో పూనఁప చాలదయాత



రేక: 1003-3దేసాళత సతపటత: 20-015
పలల్లవ:    మానుమనాన్న మాననఁడు మానఁట మానఁటకి

  పోనిమత్మిని వరకనాన్ననఁ బొడవకీక్కనఁగదవ
చ. 1:   ఆడరాదు తనకెదురతటే ననీనఁగాక

   వాడు దేరినమోమేల వచెచ్చెనఁ దనక
   వోడక యితదుకనఁదోడు వరకతడనీనఁడు ననున్న

   యడుగాని మాట దసి యచచ్చెరితచనఁగదవ
చ. 2:   తలవతచకతడరాదు తనచేతబాధ నేనఁడు

  చిలకగోళల్ల నెతీత్తి సిగద్గీవడనఁడు
  నిలవనఁబెటట్టి చ తననిజమే నెరపవచచ్చె

   యలమ నితదర నవవ్వె దఱనఁగనఁడుగదవ
చ. 3:    గటట్టి సేసుకతడ నీనఁడు కమత్మిరితచ వలపల

   యటట్టివానఁడు యితదానఁకా నేడ నుతడెనే
     వటట్టి క శ్రీవతకటాదిద్రి నుతడి వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె

   పటట్టిన చలముతోడనఁ బతత మచచ్చెగదవ



రేక: 1003-4వరాళ సతపటత: 20-016
పలల్లవ:    వదుద వదుద యనన్ననఁడూను వాదుల మక

   ముదుద ముదుద వల నేనఁడు మొకక్కవయత ఆకెక
చ. 1:     యికక్కవల సనఁక నేనఁడు యేమాడితవో కాని

  చెకక్కలలల్లనఁ జెమరితచె చెలియకను
    యకక్కవతకక్కవ సేనఁత లేమ సేసితవో కాని

    ముకక్కన నటూరప్పుల రేనఁగె మొకక్కవయత ఆకెక
చ. 2:      నాలి నాకె యేమననఁగ నానఁటనఁ జూచితవో కాని

  తాలిమెలల్ల దిగనఁబడె తరణకిని
   అలరిరతుల నెతత అలయితచితవో కాని
   మటూలనుతడి సిగద్గీవడ మొకక్కవయత ఆకెక

చ. 3:    చెపప్పునటట్టి నీవమ సేయవపైతవో కాని
   అపప్పుడే కోపము రేనఁగె నతగనకను

    యపప్పుడో శ్రీవతకటేశ యిట గటూడితవో కాని
    ముపప్పురి నవువ్వెల నవవ్వె మొకక్కవయత ఆకెక



రేక: 1003-5సామతతత సతపటత: 20-017
పలల్లవ:     ఏల వరకనన్నదాన వట నినున్ననఁ గటూడుదానఁకా

    పాలవ డినిన్న వగతాల పటట్టి కనాన్ననఁ డతనఁడు
చ. 1:    తామెరల ముడువనఁడే తరణ కెతగేలనే

తామెరల(ల)   చేత నతట దగద్గీరదానఁకా
    నేమముతో మేనిపపైనఁ బనీన్నర నితచకో నొలల్లనఁడే

  దోమట నీచెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁగదానఁకా
చ. 2:    అదదము చటూడనొలల్లనఁడే అతగన నీమతచనఁజెకక్క

   టదదముల చటూచదానఁకా నాడ నుతడి
  వదిదక నారగితచనఁడే వరేటనీమోవతేనె

 అదుద కొని చవచటూచినతదానఁకను
చ. 3:    కపప్పురము నొలల్లనఁడే కలికి నీసలవుల-

   కపప్పురప నవువ్వె తనున్ననఁ గపప్పుదానఁకాను
    ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁ డడకే వచేచ్చెసి కూడె
   అపప్పుట వగిరితచ నీ వలమనతదానఁకాను



రేక: 1003-6దేసాళత సతపటత: 20-018
పలల్లవ:     వలప గతపలబెటట్టి వడి నెతదానఁకా నుతడ

  కలిగినపాటే చాల గాసినఁబెటట్టినేలే
చ. 1:    మన సొకక్కచో నుతడనఁగ మానఁటలడనఁబోతేను

  వననఁ జవులౌనా వసటనఁగాక
     యనయ నెతదుకో పోనఁగా నితటకి రమత్మిని నేనఁ

   బెననఁగితే నితవౌనా పనుజోలి గాక
చ. 2:     యదు రవవ్వెతకో చటూచేయవళ నేనఁ బొలసితే

  అది యితపనా గతడెబెదరవునఁగాక
   కదిశొకక్కతేనఁ బలవనఁగా నేనఁ బలికితేను
  ముదమౌనా అది పదదమొగచాటనఁగాక

చ. 3:    నానఁటనయాకెపపై నవువ్వె నామనఁదికినఁ దసుకోనఁగా
   వాటనఁమౌనా అది వరే వగలౌనఁగాక

  యేనఁటకి శ్రీవతకటేశనఁడిదివో ననున్ననఁగలస
  పూనఁటపూనఁట యిటలపైతేనఁ బొతదులౌనఁగాక



రేక: 1004-1శ్రీరాగత సతపటత: 20-019
పలల్లవ:   వాసికి బతుకటతతే వనితలయినవార

  పాసినకూటకతటే పస త్తైనా మేలరా
చ. 1:   రాకతడేవానఁడవా రాతరెలల్ల మాయితటకి

    ఆకడ నీ కెవవ్వెతో పపై యాడెనఁగాక
   నీక నీగణము లేదు నేనఁడినాన్నళల్లదానఁకా

   కాకననఁ బడుటకతటే కడనుతటే మేలరా
చ. 2:    కోపగితచేవానఁడవా కొసరి నే నేమనాన్న

  నీపావ మెవవ్వెతొ !  నీక నేరిపనఁగాక
   యేపన మారమాటాడ వనన్ననఁడు నేనఁడలిగేవు

   తీపలలోనఁన జేనఁదపైతే తగవలే మేలరా
చ. 3:   తలవతచేవాడవా దగద్గీరి కానఁగిలితచితే

  కలకి యవవ్వెతో బాసగొనన్నదిగాక
     బలిమ శ్రీవతకటేశ పపై కొని నినున్ననఁ గటూడిత

   కలకాలమును నినున్ననఁ గాచకనన్న మేలరా



రేక: 1004-2ఆతదోళ సతపటత: 20-020
పలల్లవ:   సిగద్గీవాసి కూటకే చరగటట్టినవారము

   యగద్గీలేక తనవల నెదుట నుతడేదా
చ. 1:    నెటట్టిన మాయితటలోన నిదిదరితచనఁగా జూచి

  యిటేట్టి యలిగితనతటానేల పోరీనే
      అటట్టి యొకక్క వళ మాక నలప సొలప లేదా

   పటట్టిలేక తనవల పనిలేదా మాకను
చ. 2:   తగిలి జూజమాడుతా తలవతచకతడనఁగాను

   నగవతటానేల పోరీ నాతో నేనఁడు
   మగదలమెపైనమాక ముసిమ ముచచ్చెట లేదా

   మొగమెతత్తి తనవల మొకక్కల మొకేక్కదా
చ. 3:    అలసనతటానఁ దనక ఆలవటల్ల మడనఁగాను

   చలిగొనినతటా నేల సారెనఁ బోరీనే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డిట గటూడనఁ జెలల్ల నఁగాక

   వలనతటా మాకమాకే వదిదకి రానఁదగవా



రేక: 1004-3మధతమావత సతపటత: 20-021
పలల్లవ:     ఎటవతట వడుకలో ఇదదరికి మనఁద మనఁద

  ఘటన వనెన్నలపలనఁగము లడేరదివో
చ. 1:     చితత్తిజనినఁ గనన్నతలిల్ల సిగద్గీవడు తానే పత-

  పొతుత్తి ననఁ గటూచతడెనఁ బెదదబువావ్వెనను
   యితత్తిల నాయకనఁడును యడమచిచ్చె తొడనఁదొడనఁ
   నొతుత్తి క కూచతడి మేను లొరసనదివో

చ. 2:    శిరసు వతచకొని చిముత్మినఁజూపతో నితత
  పరషనఁ డిచేచ్చెకడి పచచ్చెకొనీ

  సరసములడుకొతటా చవచెపప్పుతా నతనఁడు
   సరినఁ గజాజ యపమోవ సారె నిచచ్చెనదివో

చ. 3:   కపప్పునకచగిరల కానరానఁగా మటూసుకొతటా
   నపప్పుట దవువ్వెలకూర లతదనఁ జెలి
   అపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁ డాయాలకే చేచానఁచె

  దపప్పురపనఁగతదువలనఁ దేలితచె నదివో



రేక: 1004-4ఆహిరి సతపటత: 20-022
పలల్లవ:   కాతతునివలప నేనే కనన్నదానఁకాను

   చెతతల ననున్న బలిమనేయకరే చెలల
చ. 1:    దగద్గీరివచిచ్చెనదానఁకా దవువ్వెల నుతడుటే చవ

   సిగద్గీల దేరినదానఁకా చితతలే చవ
   బగద్గీన నవవ్వెనదానఁకా పతతపమోనమే చవ

   వగిద్గీ ననున్ననఁ బలవకతడరాదా చెలల
చ. 2:    తతకికి వచచ్చెదానఁకా సాదితపనఁజూపలే చవ

   మతక దరదానఁకా నెడమాటలే చవ
   సతకె దరనతదానఁకా సరసములే చవ

    అతకెక రమత్మిని ననున్న నతటకరే చెలల
చ. 3:    మనసు గలయుదానఁకా మచచ్చెరములే చవ

   తనివనఁ బొతదినదానఁకా తాపమే చవ
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ నేనఁడు

   పననఁగి ననిన్నతకా రటట్టి పటట్టికరే చెలల



రేక: 1004-5ముఖరి సతపటత: 20-023
పలల్లవ:      అతదానఁకా నీ వమనాన్న ననీన్న నౌనఁగాదననఁ గాని

   యతదునునఁ బోనపప్పుడుగా యనసేది మనసు
చ. 1:   అకక్కడిపరాక మానినపప్పుడుగా నీవు

  గకక్కన నాకానఁగిటలోనఁ గరనఁగేది
   నికిక్క చటూడక నావదద నిలిచినపప్పుడుగా
   చికిక్క నాకనఁజెపప్పునటల్ల సేసేది నీవు

చ. 2:   వతత చెలలసుదుద ల వనిన(నని) యపప్పుడుగా
   మతతనాన నీవు నాతో మాటలడేది

    సతతల నీసనన్నల నీ చాయల నుడిగితేనఁగా
   అతతట నాతో సరసమాడేది నీవు

చ. 3:  మగవలభద్రిమలలల్ల మఱచినపప్పుడుగా
   నగితే నీవు నాతో నవవ్వెది
   అగడెపై శ్రీవతకటేశ అతతసేసి నినాన్ననఁగనఁగ

    తగ ననున్ననఁ గటూడితవ తపప్పుకిద నీవ



రేక: 1004-6నాగవరాళ సతపటత: 20-024
పలల్లవ:      అతత మముత్మి జోలినఁబెటట్టి కవులే నీవునఁ నీ

   యతతరతగమే యఱనఁగ నతటకరా నీవు
చ. 1:    చెకక్కలేల చెమరినఁచెనఁ జెలితో నవవ్వెకతడితే

    నకక్కట బాసల సేసే వపప్పుట నీవు
   ముకక్కనటూరప్పులేల రేనఁగె ముగదవపై వుతడితేను

    చకక్కట చెపప్పుక నాతో సారాసారె నీవు
చ. 2:    అతగమేల పలకితచె నాకెయితట కేనఁగకతటే

   యితగితాల మొరనఁగేవు యేరా నీవు
    సతగతనఁ గొపేప్పుల వడె సతచేయి దానఁకకతటే

  జతగిలివసాల నాతో చవగాదునీవు
చ. 3:     లతుత్తి కేలతట నొసల లలనక మొకక్కకతటే

   వుతత్తిరా లియతవచేచ్చెవు వదుద రా నీవు
    కొతత్తిలపై శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నేనఁడు
   మతత్తిలి యితరముల మానరా నీవు



రేక: 1005-1దేశక సతపటత: 20-025
పలల్లవ:    ఊరకనన్నవారి మముత్మి నుతడనీ కేలరేనఁచనే

   మారమాటాడక యినీన్న మఱచతడునఁ గాక
చ. 1:   ఇతతపరాకయేతవానఁ డేల పలవనతపీనే

  చెతత నేనఁడే పనులలల్ల నఁజేసునఁగాక
   కొతత సిగద్గీవడేవానఁడు కొతగవటేట్టిల తీసనే

   వతతులనఁ దా బాలనాటవల నుతడునఁగాక
చ. 2:    జాగల సేసేవానఁడు సనన్నలేల సేసినే

  వగదానఁక జాగరాల వగితచనఁగాక
   బాగగ నిదిద్రితచేవానఁడు పపైనేల వరగీనే

  వగమే పానుపమనఁద వహరితచగానఁక
చ. 3:    రాజసము చటూపేవానఁడు రతకేల దగద్గీరీనే

   వోజతోడ మముత్మి నతప వుతడుగానఁక
    సాజప శ్రీవతకటాదిద్రి సరసునఁడెపై ననున్ననఁ గటూడె

  జూజమేలడనే యిటేట్టి సుకియితచనఁగాక



రేక: 1005-2తోతడి సతపటత: 20-026
పలల్లవ:    సతగడి నటేట్టి వుతటే చవవుట ట్టినా

   కొతగ వటట్టి తయతనఁగాను కోపతచరాదా
చ. 1:     పయతద నేనఁబెటట్టి కొతటే బలిమ నేనే వదేర

    అయోత ఆనఁటదాననెపై తే అలనఁత తేదా
    పొయేతనతటా లేచితేను పొదిగేవు నీ వదేర

   కయత మడిచిన వళ కడనుతడరాదా
చ. 2:       ఆకడి మోము నే నెపైతే నలమ పటేట్టి వదేర

  వాక నిషటూట్టిరాలనెపైన వదదనరాదా
    చేకొని నే నుసుత్సరతటే చెకక్కనొకేక్క వదేర

  కానఁక బొతదినటట్టివళ కసరకోరాదా
చ. 3:     కనున్నల నేనఁ జూడకతటే కానఁగిలితచేనఁ వదేర

 సొనన్నలనీచేనఁతులక చొకక్కనఁగరాదా
   యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యితతసేసి కూడితవ

   ఇనేన్నసి నీ వనయాల కియతకొనరాదా



రేక: 1005-3శదదవసతతత సతపటత: 20-027
పలల్లవ:   అపప్పుట నీపతతముల కతటనఁగాక

    యపప్పుడూ నీ వలమానే వటట్టియినానఁ జేయరా
చ. 1:   తడవనివానఁడవల తగిలేవు మావతట

   వడువడు నాచెఱనఁగ వఱతు నీక
   బడినే వోయమత్మి మేను పరవశమయతని

    యడప నీచేనఁత చెలల్ల నెటఱ ట్టినానఁ జేయరా
చ. 2:    ఆనవటట్టి కొనన్నవానఁడ వాడనేల మాట మాతో

   మాను మాను సరసాల మరినేల
    నానెనఁ జిరచెమటల నవువ్వెవచిచ్చె నాక నిటట్టి

    యే నేమ నననఁజాల నెటట్టియినానఁ జేయరా
చ. 3:    అలిగినవానఁడ వల అతకెలనఁ గానఁగిలితచేవు

   నిలనిల కొతతవడి నేనఁ జెపేప్పును
   బలిమ శ్రీవతకటేశ పపైకొని బోగితచితవ

     యిల నే నీకే వలచి తటట్టియినానఁ జేయరా



రేక: 1005-4శతకరాభరణత సతపటత: 20-028
పలల్లవ:    అబెబ్బు నాక నేనఁ డతతటలోనె

  సుబబ్బునచటూరల సటూచన లిదివో
చ. 1:    పూచ నౌనే పనన్నమ వనెన్నల

  చేచేతనే నీ సలవులను
     కాచె నిమత్మి లివ కడు నీ వురమున

  పపైచితతలనే పతడెను మోవ
చ. 2:   మటూనఁగీ నౌనే మొకరితుమత్మిదల

  తటూనఁగేట నీనెరి తురమునను
   రానఁగీనఁ జిలకల రత నీపలకల
   ఆనఁగీనఁ బకముల అద కతత్తికను

చ. 3:    పానఁకీ నౌనే బాహులతల గడు
 కానఁకల నీనాకానఁగిటను

  యేనఁకట శ్రీవతకటేశనఁడనఁ దియతనఁగ
  సనఁకీ మదనునిసొముత్మిల రతుల



రేక: 1005-5తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 20-029
పలల్లవ:   అతదరను వనరమత్మి ఆమానఁట

  ఆతదాల చెపప్పునఁగవచచ్చె నమత్మిరోయమాత్మి
చ. 1:     యతల ననున్న రమత్మిని యేనఁటకి బలిపతచెనో

  ఆతని నడుగరమాత్మి ఆమానఁట
    రాతరెలల్ల జాగరాలే రవవ్వె కెకెక్కనఁ బగలలల్ల
  చేనఁతలేమ సేయవలనఁ జెపప్పురోయమాత్మి

చ. 2:    పనిలేనిపని కేల పతతమచెచ్చెనో కాని
   అననఁడా తా నావళ ఆమానఁట

   తనిస నామనసలల్ల నఁ దలకెకెక్క వలపలల్ల
  ఆనుమానా లేమగలల్ల నాడుమనరమాత్మి

చ. 3:     యేకతాననఁ జెపేప్పునతటా నితదరి మముత్మినఁ బొమత్మినె
   అకడ నపప్పుడే వతట నామానఁట
   పపైకొని శ్రీవతకటాదిద్రిపత యితతసేసి కూడె

  మకమకే యినఁకనెపైనా మెచచ్చెకోరేయమాత్మి



రేక: 1005-6సామతత సతపటత: 20-030
పలల్లవ:   సతవధము నేరప్పు వదచలిల్లనటలయ

   యితవు లిటమనఁదిమే లటట్టి రానఁగలదో
చ. 1:    కనుచటూప పతమనఁద కాయతబు చెలిమనఁద

  మనసు కోరక్కలమనఁదమగవ కిపడు
    తనకొ పప్పుచట వడె తలపవువ్వె లటరాల

    వని వనదు మనమానఁట వస నెతతవలపో
చ. 2:     నిటటూట్టిరప్పు తనువుపపై నెరినఁ జెకక్క చేతపపై

   గటట్టి చనున్నలపయినె కొమత్మి కిపడు
    పటట్టినవడియ మేడ బలపరా కిది యేడ

    తటట్టినా నెఱనఁగ దిద తమక మెటట్టిదియో
చ. 3:    సిగద్గీ దనవయసులో చిఱనవువ్వె నెలవలో

   నిగద్గీ రతకళలలో నెలనఁత కిపడు
  అగద్గీలపశ్రీవతకటాధిపతనఁ గటూడి మరి

    యగద్గీ లతచదు యప యటవతట గణమో



రేక: 1006-1దేవగాతధరి సతపటత: 20-031
పలల్లవ:     నే నొకమాటాడితే తేను నీ వకటాడేవమే

  కానీలేరా నీవతటకతల నేరతుమా
చ. 1:     వనన్న దినన్న నోటనే వనఁడిపాల దాగినటట్టి

   వనెన్నగా మాటాడి యేల వతగెమాడేవ
    వనాన్ననఁ దితటవ వ డివనఁడిపాలనఁ జవగొతటనఁ
    వనిన్నటా నీమోవ పొకెక్క నినఁకనేల మాటల

చ. 2:    పవువ్వె లతదిచిచ్చెనచేతనఁ బటూనఁచి రాలతదిచిచ్చెనటట్టి
   జవవ్వెని కచాల నొతత్తి జగడాలేలే
  పవువ్వెల నతదుకొతటవ పూనఁచి,  రాలటూ నెతత్తితవ

    ఇవవ్వెల నీవళల్ల చెపీప్పు నినఁకనేల చేనఁతల
చ. 3:   సటూడిదవటట్టినవారి సొముత్మిల నితచినయటట్టి

    వోడక కెపైదత డిచిచ్చెతే నొతేత్తివ గోర
     సటూడిదగా ననున్ననఁ గటూడి సొమటూత్మి నా కిచిచ్చెతవ

   యడనే శ్రీవతకటేశ యినఁకనేల పనుల



రేక: 1006-2భపైరవ సతపటత: 20-032
పలల్లవ:     పాయమే పపైతరవాయనఁ బటట్టికరా యగద్గీ నీవు

    యేయడ నీకతమున నే నెనిన్నక కెకిక్కతరా
చ. 1:    మునుముతదు చటూచితేను మోవరాదు కచముల

    వనక చటూచితే వనఁకము నాతుర మది
     యనసి నీ చేనఁతలను యిటట్టిపో యేమ సేతు

    తనిసి నితత లోనే తమక మేనఁటకిరా
చ. 2:    పటట్టితేను పసలేదు పతతపనానడు మది

   వటట్టిని వడువరాదు వనఁడి నిటటూట్టిరపగాలి
    ఇటట్టిపో నీసుదుద లేమతదు నే నినున్న

   మటట్టి లేదు నావలప మాయలనఁ బెటట్టికరా
చ. 3:   చొకక్కక నినెన్నడసితే సొమత్మిలవుమత్మిలఱటట్టి

    పకక్కన నినున్ననఁ గటూడితే పరవశముల బెటట్టి
    యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యినఁకనో నాచతద మది
    చకక్కనఁగానఁ గటూడిత వటట్టి జాణతనా లేలరా



రేక: 1006-3పాడి సతపటత: 20-033
పలల్లవ:      చటూత మతక తనజాడ సొలయక నీవు రావ

   కాతరప రమణుని కడకనఁ బోనిచేచ్చెనా
చ. 1:     తలనఁ పతదునిలిచ్చెనా తానటూ నకక్కడ నిలచ్చె

   యలమ నెతత వలిచ్చెనా యేలవచచ్చెనే
 పలకేడ నినఁ(నిత)  పపైనా భావమతదితపను

    తలిసి నీవు మాటాడితే నేల చేకొనీనే
చ. 2:     కనుచటూ పతదువారిన కతదువ లతదు వార

   పనివడి వానినేల బలిత్మి సేసేవ
     తని వతదు గలిగినా తమక మతదే కలగ

    వనుకొ నతతే శతని వసట సేయకవ
చ. 3:     కానఁక లతతవరివపైనానఁ గానఁగి లతత వరివౌను

   వనఁకల నాతని నేమ వనఁడుకోకవ
   వనఁకప శ్రీవతకటాదిద్రి వభునఁడు ననిన్నటగటూడె

    యేనఁకట వాస నితక నేమ ననకవ



రేక: 1006-4రామకిగయ సతపటత: 20-034
పలల్లవ:    వనన్నమానఁట కనన్నమానఁట వనన్నవతచితమ నీక

   వునాన్ననఁడవు మాయితట వహల నీకెటట్టివో
చ. 1:     అలల్ల డ వార నినున్న నడిగిరి యేమటకో

  వలల్లవరిగానఁ గొతదర వదకిరి
    మొలల్లమనఁ గొతదర నీక మొకిక్కరి యతదరియితడాల్ల

   వలల్లగా నేమ సేసి వచిచ్చెతవో
చ. 2:    నయములనే కొతదర నవవ్వెరి నీసుదుద లక

   పగయపడి పేర నినున్ననఁ బలిచిరి
    దయతో నినునఁ గొతదర దలనఁచిరి యాడనాడ
    జయమెపై చటట్టిరికము సరి నెతత గలదో

చ. 3:    కొతదర నీరాకలకనఁ గోరి నికిక్కచటూచిరి
  కతదువ నీకూటములే కడుమెచిచ్చెరి

    యితదరినఁ గటూడి శ్రీవతకటేశ ననటూన్ననఁ గటూడితవ
  సతదడిజాణనఁడవు నీసరవ చటూచితమ



రేక: 1006-5శతకరాభరణత సతపటత: 20-035
పలల్లవ:    వరస దపప్పున మనఁద వాదులేలినఁక

  సరవ నడిపతేను సమత్మితతచేనఁగాక
చ. 1:   కోపగితచ నినఁకనేలే కొతకదేరినవనక

  వోప తనయిలల్ల లనెపై వుతడుటగాక
    రాప సేయ నినఁకనేలే రాజసమే చటూపనఁగాను
    చేపటట్టి వడిగాల నేనఁ జేయు టతతేకాక

చ. 2:    జతకితచ నినఁకనేలే చలివాసిన వనక
  మతకతోనఁ బుసత్తిగటట్టి క మనుటగాక

   అతకితచి పలవనేలే అటమోమెపైన వనక
   కతకియపై తనరాకకనఁ గాచకతడదునఁ గాక

చ. 3:     పచిచ్చెసేయ నినఁక నేలే పతతమచిచ్చెన వనక
   మెచిచ్చె తనకానఁగిట నే మెరతునఁగాక

    అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డతగవతచి కూడె ననున్న
  యచచ్చెనఁగతదు లినఁకనేలే యఱనఁగనెపైతనఁగాక



రేక: 1006-6సాళతగనాట సతపటత: 20-036
పలల్లవ:     పరమాతుత్మినఁ డెపైన హరి పటట్టిపరాణవ నీవు

    ధర మముత్మి వచారాతచనఁదగ నీక నమాత్మి
చ. 1:    కమలజనఁ గనన్నతలిల్ల కామునినఁ గనన్నతలిల్ల

  అమరలనఁ గనన్నతలిల్ల ఆదిమలక్ష్మి
   వమలప నీపతకి వనన్నపము నేసిమముత్మి

    నెమకి యేలిత దయ నీకే తగనమాత్మి
చ. 2:    కామధేను తోనఁబుటట్టి గ కలప్పుకము తోనఁబుటట్టి గ

 దోమట చలల్లనిచతదుగ తోనఁబుటట్టి గ
  నీమగనిపతపనను నిజసిర లిచిచ్చెతవ
  నేనుపవతరణము నీకే తగనమాత్మి

చ. 3:   పాలజలధికనతవు పదాత్మిసనవ నీవు
 పాలనఁబతడే శ్రీవతకటపతదేవవ

    యేలిన యితనిబతటల్ల కిహపరా లిచిచ్చె మా-
   పాలనఁ గలిగితవ సతబతధము మేలమాత్మి



రేక: 1007-1దేవగాతధరి సతపటత: 20-037
పలల్లవ:   పాకముదపప్పుననఁ బనికిరా వనఁకను

  దకొని రమణునఁడ తలపనఁగవలనా
చ. 1:  వుడికినచితత్తిత బటూనఁకొననోపదు

  పడనఁతులతోనఁ జెపప్పుర మానఁట
 బడలినచేతుల పటట్టినఁగనోపవు

  అడపమునక వడె మతదియతరాదా
చ. 2:   వాడుమోము నవవ్వెనఁగనోపదు నీ-

  వాడర సరసము లటవోయి
   వడినతుర మది వరలక నోపదు
  బోడముత్మిల మరపొదుల నునచరా

చ. 3:    కానఁగిన దేహము కపప్పుడు కోపదు
  రానఁగనఁబచచ్చెడము రత నిడరా

  కానఁగిట శ్రీవతకటపత కూడితనఁ
   వనఁగక యిచటనే యనసి వుతడరా



రేక: 1007-2భటూపాళత సతపటత: 20-038
పలల్లవ:    అలప దరచ్చెకోరాదా అనీన్న నయతనఁగాని

  నిలవలల్ల నఁ జెమరితచి నీళల్ల గారినీ
చ. 1:    వడె మతదుకొనరాదా వనక వచేచ్చెతుగాని

  బీడెపై నీకెమోత్మివ పపప్పుగటట్టిను
   చటూడరాదా మముత్మినఁగొతత చొకిక్క కనున్నమటూతుగాని

   అడా నీడా నుమత్మినఁదాకి యలపదేరీని
చ. 2:    పాద మొతత్తితచకోరాదా పకక్కన నవువ్వెదుగాని

  వదులలల్ల నఁ దిరగాడి వసిగినది
   జూదమెపైనా నాడరాదా సొతటల్ల సదితతుగాని

   అదిగొని కోరికల అతకెకనఁ దసని
చ. 3:    పవళతచి వుతడరాదా పానుపపపై నినఁకనెపైనా

   జవళనఁ బులకల మెపై జడిసని
    యివల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  సవతులనఁ దేకమ చలమెకీక్కని



రేక: 1007-3రామకిగయ సతపటత: 20-039
పలల్లవ:     ఈడ నెవవ్వెరి సొలసే వతతసలిగె గలితే

  వాడికె నాతనిచేత వలపతచకోవ
చ. 1:    సారె నీవు నాతో జగడితచినతదుకెలల్ల

   చేరి పగయా లతనిచేనఁ జెపప్పుతచకోవ
     దటూరి నేనఁ గోపాన నినున్న దొబబ్బునతదు కిపడే

  యరానిపతతాల నతదే ఇపప్పుతచకోవ
చ. 2:     సేయరాని సేనఁత నినున్ననఁ జేసినతదు కెలల్ల ను

  మోయనాడి నాతనిచే మొకిక్కతచకోవ
   వోయమత నినున్న నే వటట్టి వటట్టినతదుకటట్టి

   వయిమార లతనిచే వస మొకిక్కతచకోవ
చ. 3:   సవతమచచ్చెరాన నే సడినఁబెటట్టినతదుకేలల్ల

  రవళ నీయితటకే రపప్పుతచకోవ
     యివల శ్రీవతకటేశనఁ డడ నిటట్టి ననున్ననఁ గటూడి

  కవ వాయకనాన్ననఁడు కరనఁగితచకోవ



రేక: 1007-4సామతతత సతపటత: 20-040
పలల్లవ:    మరలకొలపనఁ జోటలేదు మాకబొతకనెడము లేదు

   సరస నాయకనఁడవు నీక చతదమాయనఁగా
చ. 1:      కరనఁగి కరనఁగి చెలియ పేర కలవరితచి నుడుగవతక

  మరిగినటట్టిపొతదులౌత మాకనఁ దలిసనఁగా
   వర వఱనఁగకతడువతక వతత లలకితచవతక

  తరతరతబునఁ బాయరానితగల దలిసనఁగా
చ. 2:    నిలిచి నిలిచి చొకక్కవతక నీలోనినవువ్వెవతక

   చెలికి మేలవానఁడవౌతా చెలవు మగిలనఁగా
   పలికి పలికి భద్రిమయువతక బహుపరాకలపైనవతక

   కలిగినతత మోహమెలల్లనఁ గాన వచెచ్చెనఁగా
చ. 3:    ఇటట్టి నటట్టి నఁ జూచవతక యేకతాన నుతడువతక

    అటట్టి చెలియనఁ గటూడురతుల ఆస దలిసనఁగా
   పటట్టి కొనన్న సేసవతక పతడిల్ల శ్రీవతకటేశ

    గటట్టిగానఁగ సతకి నీకనఁ గలగ టాయనఁగా



రేక: 1007-5పాడి సతపటత: 20-041
పలల్లవ:    మానుమనవ ఇటట్టివ మాయితట కి రమత్మినవ

   తానే యరనఁగ నీమాట తలనఁచకొమత్మినవ
చ. 1:   సరవదపప్పునవళ సతతో నవవ్వెవానఁడు

  వరసరనఁగని యటట్టివానఁడెపో కూళ
  యరపరికప పొరగితతతో నవవ్వెవానఁడు

  దొరయపైననఁగాని వానఁడే దొడెఱ డనకూళ
చ. 2:  వలవనివనితలవాకిలి దొకేక్కనఁవాడు

  వలరాచగరడెపైన వానఁడెపొ కూళ
  తలవతచిన సతని తపప్పుకచటూచేవానఁడు

  తొలత ననన్నతదుకతట దొడెఱ డనకూళ
చ. 3:     చితత్తి మెరనఁగనియటట్టి చెలి జేరి కూకలను

  వతుత్తి లనెపై వరిగినవానఁడెపొ కూళ
   చితత్తిగితచి ననున్ననఁగటూడె శ్రీవతకటేశనఁడే జాణ

  తొతుత్తి వతట దాకెపో దొడెఱ డనకూళ



రేక: 1007-6బౌళ సతపటత: 20-042
పలల్లవ:     ఇట నీక సతమెపైతే నేమ సేయవలసునో

   తటకనను నివ యపడునఁ దలపోయవలస
చ. 1:    చెలనఁగి నీ వకనానఁడు సేసినపొతదుకనఁగాను

   కలికి నీవు రాకతడనఁగానఁ గోపగితచవలస
     సొలసి నీ వలవోకనఁ జూచిన చటూపల భద్రిమసి
    బలిమ నినునఁ బటట్టి కొని పచిచ్చె సేయవలస

చ. 2:      వడుకలక నీవు నాక వడె మయతనఁగా మరిగి
   జాడ నీవు పరాకెపైతే జతకితచవలస

     నానఁడు నీ వకమానఁట నవువ్వె నవవ్వెనఁగనఁ జొకిక్క
   కూడుమనుచ నిను సారెనఁ గొతగముటట్టివలస

చ. 3:    గరిమెతో నను మెచిచ్చె కానఁగిలితచినతదుకనఁగా
    సురతముల నిను నొతత్తి సటూడువటట్టి వలస

  సిరల శ్రీవతకటేశ సేసవటట్టినతదుకనఁగా
  యిరవుకొని నీవురము యకిక్కవుతడవలస



రేక: 1008-1ముఖరి సతపటత: 20-043
పలల్లవ:    ఇతదుక నేమతదునే యిపడు నేను

   ముతదుముతదే జాణనఁడని మొకేక్కనే నేను
చ. 1:      కూరిమ వరొకతనఁ దానఁ గటూడనఁగా నే జతకితచితే

   ఆరామపపై నానవట ట్టి నాయనఁగా నేను(డు)
     కోరక నే నుతడినాను కొమత్మిచేత వడె మతప

    మేరిమరి ఇది చటూచి మేలతటనే నేను
చ. 2:      ఆలిగి నే నుతడనఁగాను ఆకెచేనఁ బలవ నతప

   చెలవుని చేనఁతక మెచిచ్చెతనే నేను
    పలక కతడనఁగ ననాన్నపడనఁత పేరనఁ బలిచె

   నలగడ నితదుకనఁగా నవవ్వెనఁబో నేను
చ. 3:     తను నే నొటట్టివటట్టితే తనసత మొకిక్కతచి

   తనిసిత నితదుకనఁగా తగనే నేను
    అనుగ శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడి

   తనకాతతనఁ జేతకిచెచ్చె దకక్కనఁగొతట నేను



రేక: 1008-2వరాళ సతపటత: 20-044
పలల్లవ:    నేరపలల్ల నొకక్కటే నెతనఁతలభాగత మతతే

   సారెసారె ముటట్టికరా సటలక వచేచ్చెనా
చ. 1:      కనున్న లరచ్చె నేరతుర కడు నవవ్వె నేరతుర

  కనెన్నలట పరషలనఁ గరనఁచలేరా
    వనెన్నల మోహము గలేత్తి వాడులపైనా నితపలే

   మనిన్నతచరా రమణునఁడ మాటలక వచేచ్చెనా
చ. 2:    చకక్కనఁదనాలటూనఁ గలవు చతురతలనఁ గలవు

  చొకక్కపనఁ గామనులట చొకిక్కతచలేరా
    గకక్కననఁ జనవు గలేత్తి గరవ్వెమెపైనా చతదమౌను

   చెకక్కనొకక్కకరా నీవు చేతనఁలక వచేచ్చెనా
చ. 3:   పపైకొని కూడనఁగవచచ్చె పతతములడనఁగవచచ్చె

   లోకములో సతులట లోనఁగ నునన్నదా
   మేకొని శ్రీవతకటేశ మతచి ననున్ననఁగటూడితవ
   పోకరా యతదునునఁ దలపోనఁతలక వచేచ్చెనా



రేక: 1008-3పాడి సతపటత: 20-045
పలల్లవ:    అతదుక నితదుకనఁ బత ఆయనఁగదరా

   నతదకధరనఁడ నేనఁడు నవువ్వెవచచ్చె నాక
చ. 1:    పనన్నదాననెపై బొమత్మిపతడిల్ల నేనఁ జేయనఁగాను

    ననున్ననఁ జూచి నీవు నానఁడే నవవ్వెతవగదరా
     చెనున్నగ నాకిటట్టి సనన్న సేసి నీవు గటూడనఁగాను

      ననున్న నినున్ననఁ జూచి నేనఁడు నవువ్వె వచచ్చె నాక
చ. 2:     పడుచల నేను చెటాట్టి పటాట్టి ల పటట్టి కాడనఁగా

    నడుమనే ననున్ననఁ జూచి నవవ్వెతవ గదరా
    చిడుముడి నీవు ననున్ననఁ జెటట్టివటట్టి కోనఁగా నేనఁడు

    నడుకొతత్తి నినున్ననఁ జూచి నవువ్వెవచచ్చె నాక
చ. 3:     పొలసి గజజననఁగటూళల్ల బువావ్వెలడే ననున్ననఁ జూచి

    నలవతక నానఁడు నీవు నవవ్వెతవ గదరా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిట నా మోవబువవ్వెము

     నలి నీ వతట కూడనఁగా నవువ్వెవచచ్చె నాక



రేక: 1008-4వరాళ సతపటత: 20-046
పలల్లవ:   కనీనఁగానములకనఁ గకక్కసితచేనా నినున్న

   ఘనునఁడవు నీవపైతే గబబ్బుతన మేలరా
చ. 1:    నగితనఁగాక నీతోను నాయానక వచేచ్చెనా

  అగడుగ శతాయుషతమతటేనఁ గొతగవటేట్టివా
    మొగము చటూచితనఁగా క ముటట్టితే ముయి గొనేనా

   మగవానఁడవపైతేనే మాట లితతే శేలరా
చ. 2:   సరసమాడితనఁగాక సాదితచ వచేచ్చెనా

   పొరి నిపప్పుతటేనే నోర పొకెక్కననేవా
    మరనఁగ దసితనఁగాక మతద మరేల చలేల్లనా

  సరసునఁడవపై తేనే సాదితపలేలరా
చ. 3:   కానఁగిలితచితనఁగాక కయాతలక వచేచ్చెనా

    మానఁగెను మోవపతడతటే మరి గకిక్కళల్ల మతగేవా
    చనఁగక కూడిత ననున్న వగమె శ్రీవతకటేశ
   తోనఁగి సేస వటట్టితేనే తోదోపలేలరా



రేక: 1008-5శతకరాభరణత సతపటత: 20-047
పలల్లవ:   నవవ్వె దఱనఁగనఁడు నడుమతతగములవార

  చివవ్వెననఁ దనలోన సిగద్గీవడవలదా
చ. 1:    రాకానఁబోకల రమణునఁడు దటూరీనే ! తా

   జోక సనన్న సేయనఁగాను చటూడనతటా
    పోకతటేనఁ బలిచి బొమత్మిల జతకితచనే !యితత-

  కాక గలదా కాతతలలోన
చ. 2:      బలిమనఁ జలిమనఁ బత యేల యలిగీనే ! తా-

   నలసి నిదిద్రితచ లేపనెపై తనతటా
   పలికి పలికి పలవతగేలడనే ! నే
   వలికి వచిచ్చెతనతటా వగిరమా తనక

చ. 3:     తగిలి తగిలి తానేల మొకీక్కనే ! నే
   జిగినఁ గటూడి చెపప్పునటట్టి సేసితనతటా

   చిగలతా మెచచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడె నేనఁ
    దగ నుర మెకిక్కతని తా జాణనఁగదవ



రేక: 1008-6హితదోళవసతతత సతపటత: 20-048
పలల్లవ:     పత మనఁది తమకాన భద్రిమసితవతతే నీవు

    అతవరో వఱపేలే అవ నీవు గావా
చ. 1:     చతదురనఁ డితనఁడు గానఁడే సత నీనెమోత్మిముగాని

   పొతది నీనీడ జలధినఁ బొడచటూపను
    మతదానిలనఁడు గానఁడె మగవ నీవరప్పు గాని
   గతదపనఁగొతడనఁ దానఁకి కమత్మిరా నేతతచెను

చ. 2:     కోవలకూనఁతల గావ కొమత్మి నీయలనఁగ గాని
   యవలనఁ బద్రితధవ్వెనులపై యగస వనానను

    పూవుల మొగద్గీల గానె పూనఁపనీచనున్నల గాని
   తావుల వసతతమాడనఁ దలలతత్తినఁ బొదల

చ. 3:     చికక్కల మరనఁడు గానఁడె శ్రీవతకటేశనఁడు గాని
    తకిక్క నీమనసు చటూచి దగద్గీరె భావమున

     యికక్కవ లతట కూడిత రిదిదరటూనఁ బానుప మనఁద
     మొకక్కగాదు మోప గాని ముతచి నీపపై వసను



రేక: 1009-1హితదోళత సతపటత: 20-049
పలల్లవ:    వనితకనఁ బత కిద వసతతము

  దినదినము నమరె తరమలమనఁద
చ. 1:    పపొప్పుడి వసతతము పొసనఁగె రమణునికి

 కపప్పురవసతతము కాతతకను
    కొపప్పురల నెదురగనఁ గతకమ పనీన్నర నితచి
  కపప్పులనఁ జలల్ల లడేర కోనేటకాడ

చ. 2:    జవావ్వెదివసతతము చతురనఁడు గెపై కొనె
   పవువ్వెల వసతతము పొలనఁత కిద

   రవవ్వెగా బతడల్లపపై రాసుల వోసుక
  నవువ్వెతా వటలడేర నడిమతచితతాడ

చ. 3:    గతదప వసతతమునఁ గడు శ్రీవతకటపత
  అతద కసటూత్తిరివసతత మలమేలత్మితగ

   చితదుచనఁ దటట్టి పణునఁగ చిముత్మిచనఁ గటూడాడేర
  సతదడి సమరతుల సతపనఁగకాడ



రేక: 1009-2ముఖరి సతపటత: 20-050
పలల్లవ:     చెలల్ల నా నీ కీపనుల చెనన్న కేశ

   కొలల్లకానఁడ వౌర గతడిగోట చెనన్నకేశ
చ. 1:    అతగవతచి మగనాలి కాసపడే వతదరిలోనఁ

  జెతగలితపనఁ జూపలతోనఁ జెనన్నకేశ
   రతగమర నిరవతక రమణు లిదదరతడునఁగా

   అతగన లితకానా ఔరా చెనన్నకేశ
చ. 2:     కమత్మిట మానవు మముత్మినఁ గరనఁగితచే వరకెపైనా

  చిముత్మినఁదేనె మాటలతోనఁ జెనన్నకేశ
    దొమత్మిసేసి మగవల తొలల్ల యాఱడినఁ బెటట్టిత-

   వమత్మిరో నీక వరతుమౌర చెనన్నకేశ
చ. 3:      వావ గదదతటా నాతో వచిచ్చె వచిచ్చె నవవ్వెవు

   శ్రీవతకటాదిద్రి మనఁదనఁ జెనన్న కేశ
   కావమోవ గతటసేసి కమత్మి ననున్ననఁగటూడితవ

  ఆవశ నేమననెపైత (  నే మనసపైత)  చెనన్న కేశ



రేక: 1009-3వరాళ సతపటత: 20-051
పలల్లవ:    ఏమనేవోయని నాక యతచరాదు తమకము

   నామనసు దా నెఱనఁగ నాలిసేయనఁడుగదా
చ. 1:    చెపప్పుతనా ఆతనితోనఁ జెలియ నామాటలలల్ల

   దపప్పుగొనన్న టట్టిచచ్చెగితచి తాను వనెనా
    అపప్పుట నేమని వభునఁ డానతచెచ్చె మారమాట

    తపప్పునఁడు గదా నాడునఁ దా నిచిచ్చెనబాస
చ. 2:     పలిచితవా నీవు పగయము గటూరిచి వాని

   వలప గలిగి తా వచేచ్చెననెనా
    తలనఁప నీకనఁ దలసు తడవనా నాసుదిద

  సలవనవువ్వెలతో నీచేతకాను కతటేనా
చ. 3:    యిచిచ్చెతవా ఆనవాల యితత నారమణునికి

  యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశనఁ డియతకొనెనా
      వచెచ్చె నిద యితతలోనే వహి కెకక్క ననునఁ గటూడె

    తచచ్చెన లితతానఁ జేస తారకాణ లయనా



రేక: 1009-4సాళతగనాట సతపటత: 20-052
పలల్లవ:     వటట్టిదటూరలేల వస వదేద యితత ! తన-

    గటట్టి నే నెఱనఁగనిదా కూడుకొతట నేను
చ. 1:     మఱి తాను నవవ్వెనఁగాను మానుమతటనా నేను

   తఱితోడ సిగద్గీవడ తానే కాక
   వుఱక కానఁగిలితచనఁగా నొలల్లనతటనా నేను

    యఱనఁగి పరాక సేస యేనఁటకో కాక
చ. 2:    కడనఁగి సేసలటట్టినఁగానఁ గాదతటనా నేను

    తడవు జోలి దవవ్వె తానే కాక
   జడిసి మాటాడనఁగాను చాలనతటనా నేను
     యడ నెడ సొలసని ఇది యేమో కాక

చ. 3:     పొలసి లోనికి రానఁగానఁ బొమత్మితటనా నేను
   తలవాకిటనే వుతడ తానే కాక

    ఆలమ శ్రీవతకటేశనఁ డతతలో వచేచ్చెసి కూడె
   చలము సాదితచ యతతసలిగో కాక



రేక: 1009-5సామతతత సతపటత: 20-053
పలల్లవ:     కానీ కానీ పదవ కానవలనఁగా తనున్న

   నేనే తానఁగావల నెగలేలే తనక
చ. 1:    కలిపతచనఁ గలనఁడట పగయము చెపప్పునఁగలేనఁడా

   బలవునఁడెపైతే మాతోనఁ బతతమా యిది
  వలపతచనఁగలనఁడట వరసక రాలేనఁడా

  చెలలమెపైతేనే చెలల్ల బడా తనక
చ. 2:    చెకక్కనొకక్కనఁ గలనఁడట చెపప్పునటట్టి సేయలేనఁడా

   అకక్కటా యిదనఁగోతత అగడా నేనఁడు
  మొకిక్కతచకోనఁగలనఁడట మొకమోట నుతడలేనఁడా

    పకక్కన నేనఁ డితతలోనే పగటా తనక
చ. 3:    కానఁగిలితచనఁ గలనఁడట కతదువ మోవయతలేనఁడా

  వనఁగేటరతులలోన వసటా ఇది
    యేనఁగివచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    దానఁగి దానఁగి సిగద్గీవడనఁ దగవా తనక



రేక: 1009-6భపైరవ సతపటత: 20-054
పలల్లవ:    అతతేకాదా మరి ఆయనఁగా పని

    చెతతనఁ జకక్కనివా రటూరనఁ జేరివుతడనఁ బాసనా
చ. 1:    ఔరా నీపగట ఆయము లతటవచేచ్చెవు

  మారమాటాడకతటేనే మన సిసిత్తినా
   సారెనేల పటేట్టివు చకక్కనుతడేవో వుతడవో

     నేరిచి మా వార ననున్న నీకనఁగానే కనిరా
చ. 2:     అదోద నీ బలవు అదదలితచి పలిచేవు

  వదదన జాలకతటేనే వసమెపైతనా
   వదుద వోదా నీకదేమ బటూతులనే గొఱనఁగేవు

బుదిదలో(లే)    నిమరనఁడు నీపొరగే కానఁ జేసనా
చ. 3:     మేలవో నీతగవు మతచి ననున్ననఁ గటూడేవు

 మేలవడకతటేనే మెచచ్చెనెపైతనా
  పాలితచి శ్రీవతకటేశ పకపకనవవ్వెవు

  పాలవతటవయను నీపాలికిటట్టి దకెక్కనా



రేక: 1010-1శదదవసతతత సతపటత: 20-055
పలల్లవ:     ఇతతలోనఁ గోపము గదాద ఇయతకొని వుతడవదాద

    వతతగాదు నీక నాక వరగెపైత నితతే
చ. 1:     సత యేలే గొణనఁగటూ చలల్లకవ సణనఁగటూ

     మత నీ మొగమెపై వుతడి మళల్లత నితతే
   కతగానఁ దిటట్టికవ కానినితద గటట్టికవ

     పతనెపై వునాన్ననఁడనఁ గోక పపైనఁ గపప్పుకొతట నితతే
చ. 2:    వదుద వదేద కసరటూ వతచకవ వుసురటూ

    వదదనఁ బాయ నాలోనఁ దలవతచిత నితతే
  గదిదతచి చటూడకవ కలల్లలితతాడకవ

   పొదుద వోగా నీయితటలో వదిదరితచే నితతే
చ. 3:    వగిరితచి తయతకవ వసాల సయతకవ

    నాగటట్టి నీకనఁ దలసు నవవ్వెత నితతే
   భోగితచితనఁగదవ పొతచి ఇతకానఁ బదవ

   యగత నే శ్రీవతకటేశనఁడ నితతే



రేక: 1010-2వళవళ సతపటత: 20-056
పలల్లవ:    నిజమరివ నీవని నే నుతడుదును

     గజరల చెలి య దే కదిస నినున్నను
చ. 1:  పగటలనడపలనఁ బకపకనగచను

  మగవ నీయదుటను మలసని
   తగల గలగనఁబోల తరణుల నొలల్లనని
  పొగరల నాతో బొతకదువు

చ. 2:   పకిక్కటవడెముతోనఁ బొరినఁ గనున్నలరచ్చెచ
  చకక్కనిమగవ నినున్న జరసని

     వకక్కట నీతోనఁ గానఁబోల వగి నీవానఁడ నేయతటా
  చకక్కనఁగ నేడలేనిబాసల సేతువు

చ. 3:    నిలవునఁజెమట గార నీతో సరసమాడినీ
   కలికి నీక నసల గానఁబోలను

    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   యిలనఁ గొతతవడి భద్రిమయితచనేల నీవు



రేక: 1010-3సామతతత సతపటత: 20-057
పలల్లవ:     పేరనఁ గీరిత్తిగావల బరదుల వరే యేల

  ఆరీత నా పనఁ(పత)    త మద అట చటూదరాదా
చ. 1:    కనెన్నను నామోహము నీకాళల్లనఁ బెననఁగితచకతటే

    ననున్ననఁ జూచి నీ వపప్పుడు నవవ్వెరాదా
     యనిన్న చెపప్పునా రావు యిద నా నిటటూట్టిరప్పుగాలి
  దినన్నలపై రాసులవోసితే మెచచ్చెరాదా

చ. 2:    తకక్కక నాజవవ్వెనము తరప వటట్టితచకతటే
  పకక్కవతో నొతడుపేర వటట్టిరాదా
 చకక్కనుతడ వనఁ(వత)   తపైనా సటలకనఁ దిరిగేవు

  ముకక్కలబతట గావల ముదు(ద)లియతరాదా
చ. 3:   మతతనపనామాటల మరాత్మిల నాటతచకతటే

  అతతవతతా నీవు వతగేలడరాదా
    చెతతల శ్రీవతకటేశ చేకొని కూడితవ ననఁ

   నన్నతతటానఁ బొగడవల నట చటూడరాదా



రేక: 1010-4శతకరాభరణత సతపటత: 20-058
పలల్లవ:    ఇతతకతట నోపము యేదతా నెఱనఁగము

  పతతము లితకానేల పదవయాత
చ. 1:     సనన్ననేసితవ నీవు సతగడికి వసిత్తి నేను

  యనన్ననఁగ మనఁదటపని యేమనేవయాత
     కనున్నలనఁ జూచితవ నీవు కెపైదతడ యిచిచ్చెత నేను
  చినన్నదాన నేమసేతునఁ జెపప్పునఁగదవయాత

చ. 2:    చిరనవువ్వె నవవ్వెతని సిగద్గీవడితని నేను
   యఱనఁగ మేమటకౌతా నిది యేమయత
   జఱపలనఁ బెటట్టితవ జతకితచితని నేను

   మఱనఁగల మొఱనఁగల మఱి యేలయాత
చ. 3:     కాలదొకిక్కతవ నీవు కరనఁగిత మేను నేను

  వోలి నొకక్కమనసుతో వుతడవయాత
   యేలితవ శ్రీవతకటేశనఁడ వతదిర నేను

    మేల మేల యినిన్నటాను మెచిచ్చెత నినన్నయాత



రేక: 1010-5దేసాళత సతపటత: 20-059
పలల్లవ:   మానవయత మాతోడి మతదమేళల

   సాననఁబటేట్టివు పతతాల సతులపపై నేలయాత
చ. 1: వా(వాబ్రా)   యవయత చెకక్కలపపై వలపలవానఁ(వాబ్రా)తల

 యేయడనీసతపపై యనఁ(యత)  దపైనానఁ బోయి
     ఆయము దానఁకీ మాక నతతేసి కోపము నీ-

   చేయి వరకతడకతటే చిమత్మివయత బయల
చ. 2:   ఆడవయాత నీనోర నలపతడిల్లమాటల

   యడ నాడ సతులపపై నెనఁ(నెత)  దపైనానఁ బోయి
  వదప మాసలవుల వచిచ్చెచెపప్పునఁజాలము

    ఆడుకొన వడుకెపైతే నట ముతటానఁ బోవయాత
చ. 3:    అతదువయత చేయిచానఁచి అతగజమరత్మిముల నీ-

    వతదు రాకతటేనఁ జాల నెనఁదపైనానఁ బోయి
     కతదువ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట న నేన్నలిత నీనఁ

  వతదుకోలజాణవపైతే నటేల్ల కానీవయాత



రేక: 1010-6లలిత సతపటత: 20-060
పలల్లవ:   నవువ్వెల నవవ్వెతచవచచ్చె నగకనాన్నను

   యివవ్వెలనఁ గతల మాననఁ డినఁకననాన్నను
చ. 1:    తనెన్నవావ్వెర దడవరే తానేల మాటాడనే

  సనన్నలసేయనఁగ వచచ్చెనఁ జాలననాన్నను
   యనోన్నవనయాల సేస యియతకొనన్నవా రెవవ్వెరే

  వునన్నతనఁ బెపైనఁజేయివస నోపననాన్నను
చ. 2:       యిటట్టి తానేడ నే నేడ యిచచ్చెకాల సేసి సేసి

  వటట్టివావుల దలిపీ వదదనాన్నను
    చటట్టిచటట్టి మొకక్క మొకీక్కనఁ జూచినవా రెవవ్వెరే

   నెటట్టి కొని బాస సేస నిలవుమనాన్నను
చ. 3:    కాదనన్నవా రెవవ్వెరే కడుమోహముల చెపీప్పు

   సేదదేర మోవ చటూపీ సిగద్గీవడాడ ను
   యదస శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి బలిమనఁ గటూడె

    గాదనఁ బోస బతతముల కెపైకొతట ననాన్నను



రేక: 1011-1 సాళతగత సతపటత: 20-061
పలల్లవ:     అతది ఇతవునేసితే నాయనఁగా పని నానఁ

   కతదరితో వరగయత నాయనఁగా పని
చ. 1:  చితదేటచెకక్కచెమట చేతనఁదుడువనఁగనఁబోతే

    అతదుకేనఁ తా జగడితచ నాయనఁగా పని
   కతదువలనఁ దనమేన గతదము వయనఁగబోతే

   అతదతదే తపప్పుకచటూచె నాయనఁగా పని
చ. 2:   తురమువాడునఁబువువ్వెల తొలనఁగనఁ దియతనఁగనఁబోతే

   అరమరెపై జతకితచ నాయనఁగా పని
   గరిమ వతచినమోము కని అలసితవతటే

   అరదుగా మారమోమెపై ఆయనఁగా పని
చ. 3:   అపప్పుడు చెదరినటట్టిహరాల చకక్కదొబబ్బుతే-

    నపప్పుట తానఁ గానఁగిలితచ నాయనఁగా పని
   కపప్పురము మోవ కియతనఁగా శ్రీవతకటపత
    అపప్పుళతచె రతుల న నాన్నయనఁగా పని



రేక: 1011-2 సామతతత సతపటత: 20-062
పలల్లవ:   ఓయమత్మి ఇతతయేల వదదనరే

  నాయముగా దితదరిలో నగనఁబాట
చ. 1:   చెకక్కనొకిక్కతని సలవ నవవ్వెతని

  మకక్కవతో నెనఁతత్తినా మాటాడనఁడు
   మొకూక్క మొకిక్కతని మోనాన నుతడితని

   యకక్కడు దిటట్టితనతటా నెగద్గీవట ట్టి నితనఁడు
చ. 2:    ఇచచ్చెకమునఁ జేసిత ఇచిచ్చెత వడెమును

  కచచ్చెపటట్టి యనఁతత్తినానఁ గరనఁగనఁడు
  ముచచ్చెటలడితని మోవనఁజూచితనఁ దనున్ననఁ

   బచిచ్చెగానఁ జేసితనతటా పగచాట నినఁతడు
చ. 3:    కనన్నలనఁ జొకిక్కతని కానఁగిటా నితచితని

   మనిన్నతచె రత నెనఁతత్తినా మాననఁడు
   సనన్నల మెచిచ్చెతని చాయల హచిచ్చెతని
   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డెతతజాణే ఇతనఁడు



రేక: 1011-3భపైరవ సతపటత: 20-063
పలల్లవ:   ఇతతరో యిటల్లనెత్తితే యేమసేసేనే

    మతతనాన పత వనఁడే మరి యేమనేనే
చ. 1:     అపప్పుడే నే నననా ఆతనఁడితదుక వచిచ్చెతే

  వపప్పునతో మొగమోడి వుతడుదునని
   తపప్పుదేర నాడనుతడే తగినటట్టిలల్ల నాడక

    నెపప్పున యడకనఁ దసేత్తి నే నేమనేనే
చ. 2:      చేత సనన్న నేయ నాచెఱనఁ గిటేట్టి పటట్టితే-

   నాతల నేనఁ బరవశ మతదుదునని
    పపై తరవపై ఆడనుతడే వతతముల వుచచ్చెకోక

   యతల ననాన్నడుమతటే యినఁక నేమనేనే
చ. 3:    నెలవ నే నవవ్వెనా శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   కలసితేనఁ గరనఁగదు కమత్మిర నని
   తొలతనే ఆడవపైత దటూరకవ యినఁకనేమ

   నిలిచిత మదదరమటూ నినున్న నేనునేమే



రేక: 1011-4 బౌళ సతపటత: 20-064
పలల్లవ:      పొతదత్తిన యితతుల లేరో పరషల లేరో భటూమ

     ఇతదే కతటవ వతత లివ గొనిన్న వలనా
చ. 1:    వడుకా నొకకొతత వసువ నొకకొతత

  ఆడనుతడే పత మాటలడితచనఁగా
    తోడ నలయితచకతట తొలిల్లట అలకే మేల
   వాడికె నీసత కితతవలనా అగడు

చ. 2:    సలవన వవ్వెకకొతత చికక్కచేయ నొకకొతత
   సొలసి ముతదర నిలిచ్చె జోలిదవవ్వెనఁగా

    నిలచతడి యేనఁచకతట నీవు రాననాన్న మేల
  వలచినచెలి కితతవలనా తగవు

చ. 3:    నితడునఁగల లొకకొతత నిటటూట్టిరప్పు నొకకొతత
    అతడ నీవు కానఁగిలితచి అట గటూడనఁగా

   కొతడల శ్రీవతకటేశ కోమలిపపై నీమేల
    వతడు గేరెనఁ జెలి కితకవలనా వరగ



రేక: 1011-5 శతకరాభరణత సతపటత: 20-065
పలల్లవ:   ఇపప్పుటనుతటనేల యడమాట కానీకానీ

    ముపప్పురి నే నవవ్వెతేనఁగా మొగకళ లకక్కత
చ. 1:      పొలసి పొలసి లోనఁగి పొతచి పొతచి తలవతచి

   సలసి సలసి తాను చిమత్మిగోర
     అలసి సొలసి యిపప్పు డాడనేల తాను నేను

  కలసినపప్పుడుగదా కడమల నితడుత
చ. 2:      జనినఁగి జనినఁగి లేచి మునినఁగి మునినఁగి యేసి

    పననఁగి పననఁగి పాసి పేగమ చలీ ల్లని
    పొనినఁగి పొనినఁగి తనున్న బోదితచనేల నేను

  పననఁగినపప్పుడుగదా బరదు వగడుత
చ. 3:     మానిమాని కరనఁగీని మగడ కాలనఁ దొకిక్క

   ఆనని శ్రీవతకటేశనఁ డతతలో నిద
   కోనకోనచనున్నలపపైనఁ గొతక కిటట్టి చేయివస
  నానినవలపలనఁగా నానానఁట మెచచ్చెట



రేక: 1011-6 కాతభోది సతపటత: 20-066
పలల్లవ:   ఎగద్గీవట ట్టి నిదియేమే యతనఁడు

 సిగద్గీపడడనాలోనిచితత లతచవలదా
చ. 1:    మనసు చతచలమెపైతే మాటాడనఁ గొలపనా

   నను పపైనవభుడేల ననున్న దటూరీనే
    తనువు కానఁక రేనఁగితే దగద్గీరి రానఁగొలపనా
   తనపనే చటూచెనఁగాని తగ వతచవలదా

చ. 2:   పాయపవనఁకముచేతనఁ బలకనఁగనఁ గొలపనా
   చాయల సనన్నల నేల సాదితచనే

   రేయి వరహననఁబొతది రిచచ్చెనఁజూడనఁ గొలపనా
    నాయడ రాజస మెతచి ననున్న నెతచవలదా

చ. 3:    కడుజెనుట నితడితే కానఁగిలితచనఁ గొలపనా
  బడివాసి యిపప్పుడేల పపైకొనీనే

  అడరి శ్రీవతకటేశనఁడాదరితచి ననున్ననఁగటూడె
    వడువ నిరతు లతచి వళ యతచవలదా



రేక: 1012-1రామకిగయ సతపటత: 20-067
పలల్లవ:    వలపతచి తపేప్పువు వాడవాడలను మముత్మి

     యిల గొతత గటట్టి వదాద యేలోయి వట ష్ఠూల
చ. 1:   వలల్లనే మగలవదదనునన్న గొలల్లతలను

 పలల్లనఁగోవసనన్నలనే పలిచేవు
  చలల్లలమత్మినఁబోయేతచోట జాణతనా లడేవు

   బలిల్లదునఁడ వౌదువయత పతడరతగి వట ష్ఠూల
చ. 2:   వపైపలనఁ గొలనాడేటవారిచరల దసి

  రానఁపచేసి నీవదిదకి రపప్పుతచేవు
   యేపన వదినుతడితే యలయితచేవు చటూపల

   బాప బాప మెచిచ్చెతనఁగా పతడరతగివట ష్ఠూల
చ. 3:    కనన్నచోట నెవవ్వెరెపైనానఁ గాతతలపైతేనఁ గటూడేవు

  చినన్ననాటనుతడి యిట చెనకేవు
    యనన్ననఁగ శ్రీవతకటాదిద్రి నిట నిట ష్ఠూలన మముత్మి

    పనున్నక వుతడి కూడిత పతడరతగి వట ష్ఠూల



రేక: 1012-2సామతతత సతపటత: 20-068
పలల్లవ:   ఒకక్కరీత నుతడదోయి వోవట ష్ఠూల

  వుకక్కవతట నీచితత్తిము వోవట ష్ఠూల
చ. 1:     పొదుద వోయి వచేచ్చెవు పూనఁచి బాసల సేసేవు

   వదదనాన్న మానవల వో వట ష్ఠూల
   కొదిదమాలి తరిగేవు కొతగవటేట్టివు మముత్మి

   వుదదతడా లేలోయి వో వవట ష్ఠూల
చ. 2:    వడనవువ్వె నవవ్వెవు వదులలల్ల నేనఁగేవు

   వడనఁబాట లితకానా వో వట ష్ఠూల
  కడునఁబరాకయేతవు కదిసేవు కమత్మిరాను

    వడల మోపక వోయి వో వట ష్ఠూల
చ. 3:    కపప్పురాల చలేల్లవు కానఁగిటలో భద్రిమసేవు

   వపప్పుత నీసుదుద లకే వో వట ష్ఠూల
    యిపప్పుడె శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపై కూడిత వద

   వుపప్పుటతచనఁజాల నినఁక నో వట ష్ఠూల



రేక: 1012-3శతకరాభరణత సతపటత: 20-069
పలల్లవ:    పటట్టికరా అతత నీవు పనిలేదు

  దిటట్టినెపై నీగణమెలల్ల నఁ దలిసినమనఁదను
చ. 1:    చెకక్కనొకాక్కనఁ బనిలేదు సేసవటట్టినఁ బనిలేదు

  గకక్కన నే నలిగినకానఁకమనఁదను
   నికిక్కచటూడానఁ బనిలేదు నిలచతడానఁ బనిలేదు

   తకిక్కతచి నీవు రాక తడసినమనఁదను
చ. 2:     నవువ్వె నవావ్వెనఁ బనిలేదు నానఁటజూనఁడా బనిలేదు

 దవువ్వెలగ బొతకినయతతటమదను
   రవవ్వెసేయానఁ బనిలేదు రాజసాలటూనఁ బనిలేదు

  పవవ్వెళతచి పానుపపపైనఁ బలకనిమనఁదను
చ. 3:    కానఁగిలితచానఁ బనిలేదు కరనఁగితచానఁ బనిలేదు

  మానఁగినరతుల ననున్న మనిన్నతచమనఁద
    దానఁగక శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

   వనఁగ నినఁకనఁ బనిలేదు వడుకలమనఁదను



రేక: 1012-4గతడకిగయ సతపటత: 20-070
పలల్లవ:    నీవ నీయతతనే నేనటూ నాయతతనే

  కావలసినటల్లయతనఁ గడమ లితకేల
చ. 1:    దవువ్వెలనఁ జూచితవ తనివనఁబొతదిత నేను

    నవువ్వె నవవ్వెతవ నీవు నమత్మిత నేను
   పవువ్వెల వసితవ పలకితచిత నేను

   రవవ్వెగా నితకానేల రతకినఁ దసేవు
చ. 2:      కనున్నల మొకిక్కతవ కరనఁగి కెపై కొతట నేను

  సనన్నల సేసితవ సమత్మితతచిత
    కినెన్నర మనఁటతవ కిముత్మినఁల జొకొక్కత నేను

    పనిన్న యితకానేల నీవు పపైకొని పలిచేవు
చ. 3:      మోవ నీవు చటూపతవ మోహము చేకొతట నేను

   వావ నీవు చెపప్పుతవ వలచితని
    తావుల శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

   తోవల నితకానేల దొముత్మిల సేసేవు



రేక: 1012-5శతకరాభరణత సతపటత: 20-071
పలల్లవ:   నినన్నపాల సేయకరే వగదానఁకాను

  అనిన్నటా నిచచ్చెకములే యాడుదముగాని
చ. 1:  మతతనాలడకరే మనసుదలియుదానఁకా

   కాతతునఁడు దా నేమనీనో కతదముగాని
   పతతాల నెరపకరే పడనఁతనఁ గలయుదానఁకా

  చెతతనుతడి పగయములే చెపప్పుదముగాని
చ. 2:     తతత్తిరితచి పలవ్వెకరే తానే వచిచ్చెన దానఁకా

   యితత్తిలనఁ గానికె సారె నితత్తిముగాని
   మొతత్తిమ నాతని నతతమోవనాడి దటూరకరే
    బతత్తితోడ మనఁదనఁ మనఁదనఁ బెపై కొతదముగాని

చ. 3:    సనన్నల సేయకరే సతగడి నవవ్వెనదానఁకా
  యనిన్నక ముతదరికత లతతముగాని

   చెనున్నమర నితతనఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి
  వనెన్నకెకక్కనఁ బొగడరే వదదనన్నదానఁకాను



రేక: 1012-6బౌళ సతపటత: 20-072
పలల్లవ:    అనుమానా లినఁకనేల అతపరాదా నీనఁ

   మనసు దలిసితమ మముత్మి నతపరాదా
చ. 1:     చెలిమానఁట వనన్నపము సేసితమ నీ చితత్తి-

  మలరనఁగ నానతచిచ్చె అతపరాదా
    బలిమ సేయనఁగరాదు పటట్టిరాదు నినున్న నేము

  మలకలమానఁటలేల మముత్మి నతపరాదా
చ. 2:     ఆకె నీవు నెదురెపైత రతడనునాన్నరము నేము

  ఆకొలనఁది నీవఱనఁగి యతపరాదా
   యేకతాన యిదదరనే యఱనఁగకొతదర గాని
   మాకతల యిపప్పుడేల మముత్మి నతపరాదా

చ. 3:     మతచముపపై నునాన్నర మారమోము లవ యేల
  అతచెల శ్రీవతకటేశ అతపరాదా

    మతచల దోమతరలో మేనుమేను సనఁకె మక
    మతచిదాయ నిటట్టి వుతడి మముత్మి నతపరాదా



రేక: 1013-1శతకరాభరణత సతపటత: 20-073
పలల్లవ:   అతని కివలల్ల నలవాట

   యితవుల చేసే యితచక నిలవ
చ. 1:  యనసినమానఁటల యఱకల

 మనసురానివ మఱపల
    తనిసిత మనఁక నితతటనఁ బదవ ! తననఁ
  ననుపనఁ బద్రియములక నవవ్వెతనఁగదవ

చ. 2:   కూరిమ గలచో కూటముల
  వరెపై తేనే వడవడల

   తారకాణ లివ తడవకవ ! తా
  మేరమరనఁగా మెచిచ్చెత నిపడే

చ. 3:   సమరలపైతేనఁ జవు లవును
  అమరనివపై తే నలపవును
  కగమమున శ్రీవతకటపత గటూడెను

    తమతో నే నినఁక దకిక్కత నవునే



రేక: 1013-2నాదరామకిగయ సతపటత: 20-074
పలల్లవ:      ఎచచ్చెరితచవయాత నీవు యితత తనున్ననఁ దా మఱచె

 మచిచ్చెకనాయకనఁడ నీమతదమేళములను
చ. 1:    పలకనఁగ మఱచెను పడనఁత నినున్ననఁజూచి

 పలకరాకనన్నమత భద్రిమయితచనఁగా
    సలవ నవవ్వె మఱచె చెలవునఁడ నీపేర
   తలనఁచి తలనఁచి చొకెక్క తమకతబునను

చ. 2:      అడుగ వటట్టి మఱచె నతగన నీ కెదురేనఁగి
   కడు నీక సనన్నచేస కాతరానను
    అడరి వన మఱచె నపప్పుడే నీమానఁటల
   పడనఁత పానుప చేరె పరవశమునను

చ. 3:     యిపప్పుడే మెచచ్చెమఱచె యితతని నీవు గటూడనఁగ
 కపప్పుననీరతులలో గరావ్వెనను

   చెపప్పురాదు యినఁక నేమ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ
   తపప్పులలల్ల మఱచె నీతములము వతకను



రేక: 1013-3సామతతత సతపటత: 20-075
పలల్లవ:    తేనెపేర నోర నతటేనఁదప వుట ట్టినా

   తాను నేనటూనఁ గలిగితేనఁదమకాన కేమే
చ. 1:    తనుపపైనఁ జేయివసి తాప మడనఁచిననఁగాక

  వనితలనఁదా నతపగావచచ్చె నదేమే
    కనునఁగొని మోవ నతట కపప్పుర మచిచ్చెననఁగాక

  అనునఁగమాటలవలల్ల నెపైన దేమే
చ. 2:    కానఁగిట రతులనఁ గటూడి కరనఁగితచిననఁగాక

  కూనఁగల నవువ్వెలవలల్లనఁ గటూడినదేమే
  మటూనఁగచనఁ బానుపమద ముచచ్చెటలడిననఁగాక

  వనఁగి దవువ్వెలసనన్నల వలసినదేమే
చ. 3:      మదము లొలక నట మనసు లొకక్కట గాక

  యదుర మొకక్కలవలల్ల నితదునేమే
   యిదివో శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి మనిన్నతచెనఁగాక

    పదరి వరక మేను పచిచ్చె సేసిననేమే



రేక: 1013-4రామకిగయ సతపటత: 20-076
పలల్లవ:    నగినగి పాడుటేల నాయమా నీక

  మగవ వరకతటే సమత్మితతచటగాక
చ. 1:    చేయివటట్టి తయతనఁగాను చేసనన్న వలనా

    చాయల నేనఁజెపప్పునఁ గాను సాకిరి నే అ
   పాయపరమణ యతత పకక్కన నీచలమెతత

    ఆయనాయ నే రమత్మితటే ఆకె యతటగాదా
చ. 2:   వతటనఁజికిక్కవుతడగానఁను వడనఁబాట వలనా

   వతటవతట నే రానఁగా వనన్నపాలేల
    దతటతనము నీ కెతత తరణవరహ మెతత

     అతట నే నీక మొకేక్కది ఆకెపతప గాదా
చ. 3:    కానఁగిలితచి వుతడనఁగాను కెపై మరవలనా

  రానఁగి నరతవళలో రవవ్వెలేల
    సాగిన శ్రీవతకటేశ పడనఁతనఁ గటూడిత వటట్టి

  ఆనఁగి నినున్ననఁబోకమతటే ఆకెతటగాదా



రేక: 1013-5మాళవగళ సతపటత: 20-077
పలల్లవ:    నిజ మాడనఁబోతేను నీకనీకే భద్రిమసేవు

   భజన మెరసితనఁగా పతతమాడి నేను
చ. 1:    పలకలో నొకట భావములో నొకట

   కలికి నీగణమెలల్ల నఁ గతటనఁగా నేను
   తలిసి చితతతచేవు దినము లతచకొనేవు

   యలమ నీవహలలల్ల నెఱినఁగిత నేను
చ. 2:    నగవులో నొకట నడవడిలో నొకట

   వగటపైన నీకతల వతటనఁగా నేను
   పొగరల నలసేప పొదుదికేక్క చటూచేవు

   అగడెపైత వతదరిలో నతటనఁగా నేను
చ. 3:    కానఁగిటలో నొకట కానఁకలలో నొనఁకట

  కీనఁగతటనఁజూచి యఱినఁగితనఁగా నేను
    దానఁగక శ్రీవతకటేశ తగనఁ గటూడితవ నీవు

    ఆనఁగి నీసిగద్గీ వాపత నవునఁగా నేను



రేక: 1013-6శదదవసతతత సతపటత: 20-078
పలల్లవ:     వాకిటకి వచిచ్చెనఁనాడు వనిత నీ రమణునఁడు

   కెపై కొని యలకలేల కడునఁదడవల
చ. 1:   కపప్పురవడియ మద గతదవడిబరణద

   దపప్పు మోవ యతడనేల తలపోనఁతేల
   కపప్పులపై నవర లవ కోరతటట్టి పనునఁగిద

    కొపప్పు ముడువవదేల కొమత్మి నీవు నేనఁడు
చ. 2:    బతగారసురట యద పచిచ్చెకసటూత్తిరి యిద

  పోతగెటచెమట యేల బుసకొటేల్లల
    రతగమర నదద మదే రచనలసొముత్మి లవ
   సితగారితచ వదియేల చెలియరో నేనఁడు

చ. 3:    చేరవనే పానుపదే శ్రీవతకటేశనఁడు వనఁడె
  మారమోము లితకనేల మతకలేల

     వరకే యాతనఁడు నినున్న నొడనఁబాట చేసి కూడె
   బీరమేల కమత్మిరాను పలవవ నేనఁడు



రేక: 1014-1రామకిగయ సతపటత: 20-079
పలల్లవ:    నే మెటట్టి తడితమ నీ కేలయాత

   దమసాన నుతడరాదా దనత నీకేలయాత
చ. 1:    సలవనఁబార నగతానఁ జెలిదికక్క చటూచితేను

   నిలిచి వుసుత్సరనేవు నీ కేలయాత
    నలవుగానఁ బెదవపపై నాలో నే మాటడితేను

    వలవలనఁబారె మోము వతత నీ కేలయాత
చ. 2:   తడనఁబడనఁబేరకొని తరణులనఁ బలిచితే

   నిడివ సిగద్గీవడేవు నీ కేలయాత
   చిడుముడి నీచెకక్కలచెమట నేనఁ దుడిచితే

   నొడనఁబరచవచేచ్చెవు వులక నీ కేలయాత
చ. 3:     మెతడుకొననఁ గానఁగిలితచి మే నెలల్ల నిమరితే

   నితడానఁ బులకితచేవు నీ కేలయాత
   కొతడల శ్రీవతకటేశ కూడితవ యితతలోన

    పతడుమోవతేనె దకెక్క పతతము మా కేలయాత



రేక: 1014-2సామతతత సతపటత: 20-080
పలల్లవ:     చెలియరొ ననున్న నేనే చెపప్పు పోగడుకోనఁగాక

 కలికినానేరపలల్లనఁ గనుకొనరాదా
చ. 1:    చటూపల ననొన్నకమాట చటూచితేనే చాలనఁగాక

 యేపడతులక మొకమయతనిచేచ్చెనా
    దాపపై వభునఁడు నేను దగద్గీరితేనఁ జాలనఁగాక

 కోపలకాతతలపొతదు కొలపనిచేచ్చెనా
చ. 2:     వరకే నామాట వానఁడు వనఁకొతటేనఁ జాలనఁగాక

  వరివారి వనన్నపాల వననిచేచ్చెనా
   నారకొన నాతోను నవవ్వెతేనే చాలనఁగాక

   ఆరయ నెతదటూ సరస మాడనిచేచ్చెనా
చ. 3:    సరి నాకానఁగిటనఁ జేయిచానఁచితేనే చాలనఁగాక

   తరణుల తలపోనఁత తన కిచేచ్చెనా
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డవళ ననున్ననఁగటూడె
   వరస నెవవ్వెరికి నే వలవనిచేచ్చెనా



రేక: 1014-3బౌళ సతపటత: 20-081
పలల్లవ:     కలల్లసుమత్మి రమణునఁడ కలనఁగీ నితదుకే మత

  తొలిల్లటనీగణ మెటట్టి తోనఁచెనోకాని
చ. 1:    ఆడనఁజమత్మి నినున్న నేను అతతచలకనిమాట

  వాడికె నీకెటట్టి నితదవచెచ్చెనోకాని
    తోడ వగవటట్టి సుమత్మి దొరవు నీమనఁద నేను
  యేడ నినెన్నవవ్వెత సతదేహితచెనోకాని

చ. 2:    నవవ్వెనఁజమత్మి నే నినున్న నాతులయసభలోన
   అవవ్వెల నీమనఁద నెటట్టి అతటనోకాని

     యవవ్వెరితోనఁ జెపప్పునఁ జమత్మి యిటట్టి నటట్టి అని నినున్న
   దవువ్వెల నీకానఁక యట తగిలనోకాని

చ. 3:     చటూడనఁజమత్మి నినున్న నేను చరకన గతడెనానఁట
    ఆడనే నీ వటట్టి గఱియపైతవో కాని
   వడుక శ్రీవతకటేశ వలయ ననున్ననఁగటూడిత-

  వాడుకో లిదేసుమత్మి ఆనతతుత్తి నఁగాని



రేక: 1014-4రామకిగయ సతపటత: 20-082
పలల్లవ:     పటట్టితే పదిరటూపలపై పాయనఁడు నా వదదనఁదాగ

    యటట్టి వునన్న మేల ఇనఁక నెపప్పుడెపైనా రానీవ
చ. 1:     కనున్నలనే వకరటూప కాళల్లనఁ బెననఁగీ రటూప

   వనెన్నలనఁ దురమువతట వనెన్నల రటూప
    నెనన్నడిమ దొకరటూప నిచచ్చెల నామేని మనఁద
    ఇనిన్నటానఁ బాయనఁడు తాను యపప్పుడెపైనా రానీవ

చ. 2:    చేతలోని దొకరటూప చేరి నాపేరిటరటూప
   కాతరప జవవ్వెనాననఁ గలనఁడు రటూప

   పపై తరవపైనా బుజబలమున నొకరటూప
    యతల నాయతదునఁ బాయనఁ డెపప్పుడెపైనా రానీవ

చ. 3:   కడుబుదుద ల నొకరటూప కలికితనాలరటూప
   బడినఁబడినఁ బాసినాను పాయనఁడు ననున్న

   అడరి శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద నను గటూడి
   యడయ డెనిన్నవధల నెపప్పుడెపైనా రానీవ



రేక: 1014-5ముఖరి సతపటత: 20-083
పలల్లవ:    రేసుల వాసులను రెతడు గలవా

  వసరితచనఁగాని నను వగితచనీరాదా
చ. 1:     నవవ్వెతే నవవ్వెనివానఁడు ననేన్నల తపప్పుక చటూచె

    యివవ్వెల నానఁడువారెపై తే హీనమా యేమ
   జవవ్వెనాన చతకగద శరణరిత్తినఁ దనకేల

  వువవ్వెళటూల్లరితచక ననున్న నుతడవరాదా
చ. 2:    ముటట్టితే ముటట్టినివానఁడు ముతదేల సరసమాడె

   నెటట్టి కొన వలచటే నేరమా యేమ
     తొటట్టి యడనఁగ తత్తిరయునఁ దోడ నోర బెలల్లమేల
   పటట్టిన వగతముతోనే బద్రితుక నీరాదా

చ. 3:     మొకిక్కతే మొకక్కనివానఁడు మునాన్నడి ననేన్నల కూడె
   దకిక్కనవారినఁ జొకిక్కతచనఁ దడవా యేమ
   చెకక్కనొకిక్క చెటట్టివటట్టి చేసనన్న లినఁకనేల

  మకిక్కలి శ్రీవతకటేశ మెచచ్చెనీరాదా



రేక: 1014-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-084
పలల్లవ:     గటట్టి తోనే వుతదుగాని కొరి నేనేమ సేసినా

   పటట్టిపరమణ నాతోనఁ బదరేవు సుమత్మి
చ. 1:    కోవలల చిగరాక కొరకనతటా భటూమ-

  నావలీవలివా రెలల్ల నాడుకొతదర
   కొవల కూనఁతల నీకతత్తికలోనివ గదే

    కావ నీ మోవచిగర గతటచేసనఁ జమత్మి
చ. 2:   జకక్కవల భటూమలోన చతదోబ్రాదయమెపైతే

   తకక్కక వరహన బెదుర నతదుర
    జకక్కవనీచనున్న లిటేట్టి సరి నీపయతద నవ

  పకక్కచతదద్రివతకలపైతే బెదరీనఁ జమత్మి
చ. 3:    తుమత్మిదల తామెరపపైనఁ దోలినానునఁ బోవతదుర

   దొముత్మిల శ్రీవతకటాదిద్రి తుమత్మిద నేను
  కొమత్మి నీతుమత్మిదవతటకరల నీనెమోత్మిమునఁ

   దుమత్మిమనఁదనఁ జెదరి యతతటనఁ గటూనఁడెనఁజమత్మి



రేక: 1015-1సామతతత సతపటత: 20-085
పలల్లవ:    మానఁజితేను జవవ్వెనము మటట్టి న నిలచనా

   రానఁజిరానఁజి వలప లఱడినఁ బెటట్టి నఁగాక
చ. 1:     చెలి నీవు మోవతేనె సిగద్గీవడి దానఁచితేను

  వలయనఁ బలకనఁదేనెపై వళళ్ళనఁబారీని
  సలవులనవువ్వెలవ చితత్తిములో నడనఁచితే

   కొలకలనఁ దలిచటూపపై కమత్మిరితచ నదిగో
చ. 2:     పడనఁత నీ తమకము బయటనే మొరనఁగితే

 నిడుదనిటటూట్టిరప్పులపై నిగద్గీదేరిని
    బడి కచముల వుబుబ్బు పయతదలోనఁ గపప్పుతేను

  వడలనఁ బులకలపై వలిల్లవరిసని
చ. 3:     కామని నీ కోరికల కానఁగిటలో దలనఁచితే

  నామనలోనఁ దోనఁచి నారకోనీని
  వమర శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడ నేనఁగటూడితని

  యమేలలల్ల నీపపై నినుమడితచని



రేక: 1015-2భపైరవ సతపటత: 20-086
పలల్లవ:    తనువులో దపైవము దయదలనఁచ టపప్పుడో

  తనివోనితమకాన తడనఁబాట లివగో
చ. 1:     చెకక్కనొకిక్క చెలిమనఁద చేయివసి సారె సారె

   మకక్కళతచి మకక్కళతచి మాటాడు టపడో
      మొకక్కనఁచ గనున్నల నటట్టి ముచచ్చెట దరనఁగ లో లో

   చికక్కనినవువ్వెల నవవ్వె చెలనఁగట యనన్ననఁడో
చ. 2:       మోము చటూచి సనన్న చేసి మోహముల చలిల్ల చలిల్ల

  నామువారనఁ జొకేక్కటనను పపప్పుడో
   దమసపనఁ గోరికల దిషట్టిముగానఁ గొనసాగ

   ఆమని సరసముల ఆడుట యనన్ననఁడొకొ
చ. 3:   కానఁగిటరతులలో కరనఁగితచి మానినికి

 మానఁగినమోవయిచేచ్చెమనన్న నెపప్పుడో
    దానఁగక ఇతతటలోనే తరణ యేతతచి కూడె

   సానఁగి శ్రీవతకటేశ పతతము లినఁకెనన్ననఁడో



రేక: 1015-3శ్రీరాగత సతపటత: 20-087
పలల్లవ:    అడుకోనఁగలితే జాల నతదరితో పదదరిక-

   మేడనెపైనానఁ దనచితత్తి మటట్టిటట్టిననఁ జెలల్ల నా
చ. 1:     మెచిచ్చెనతతే చాల వానఁడు మరేమ ననకరే

   అచచ్చెమెపైన ఇలల్ల ల నతతే నేను
    యిచిచ్చెనతతే చాలనఁ జన వమననఁగలనే వాని

    పచిచ్చెగా వలచితని పతత మతకనఁ జెలల్ల నా
చ. 2:      నవవ్వెనతతే చాలనఁ దాను నాయ మేమ జెపప్పుకరే

  రవవ్వెపడడమేనవావ రమణని నేను
   దవువ్వెలనఁగనన్నతతే చాల తగనఁదగ దనకరే

   మువవ్వెతక మొగమోడితే మొకక్కలము చెలల్ల నా
చ. 3:      కొతగ వటట్టినతతే చాల కొపప్పు వడె ననకరే

  కతగనిసిగద్గీరి పతడిల్లకూనఁతుర నేను
  అతగవతచి శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్నగటూడె

   రతగ మరితని మచచ్చెరము లినఁకనఁజెలల్ల నా



రేక: 1015-4శదదవసతతత సతపటత: 20-088
పలల్లవ:     కాలము లరనునఁ గలిగి నీక నిద

  బాలకియతదే పపైపపై నీక
చ. 1:   సతకొపప్పువరల జలజల రాలిన

  లతల వసతతకాలము నీక
   కతగా దనమెపై కానఁకల చటూపన

    అత వసవ కాల ముపప్పుడే నీక
చ. 2:    కానఁగిటచెమటల కడు నినునఁ దడిపన

  కానఁగల తొలకరికాల మది
  వనఁగనిచటూపల వనెన్నల చలిల్లన

 రానఁగినమతకి శరతాక్కలతబు
చ. 3:    లతచపనఁ బులకల లలన నీరతుల

  కతచప హేమతతకాల మది
   యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశ వలపసత

  వతచ శిశిరకాలవపైభవ మాయ



రేక: 1015-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 20-089
పలల్లవ:     నే నొకట సేయనఁగాను నీవకట సేయకవ

   మానిని నీ చేనఁతలక మారమలనెను
చ. 1:   కనున్నలకాటకెతోడ కసరకవ నా-

  వనెన్నల మోమునవువ్వెల వసరేను
  కినెన్నరమనఁటల గిలిగితచకవ నా-

  సనన్నప ధపైరతము వదచలేల్లను
చ. 2:    చెరసగముమాటల పపైనఁ జిమత్మికవ ! నీక

  యిరవపైన మోవతేనే లిచేచ్చెను
   సరసాల వరసాల సాదితచకవ నా-

 మెరవడివనయాల మెపప్పుతచేను
చ. 3:     పానుపపపై ననున్ననఁ గటూడి భద్రిమయితచకవ ! కాననఁ

  గానే గోరనఁ దారకాణతచేను
   అని శ్రీ వతకటేశనఁడు నలయితచకవ

   పూనిపట నినున్న నిటట్టి బుజజగితచేను



రేక: 1015-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-090
పలల్లవ:    ఎనన్నట కెనన్నటవాదు లేలపతచే వతకాను

    యనన్న నీకనఁ బతతమచేచ్చె నితత చాలదటరా
చ. 1:    నికిక్కచటూచి పేరనఁబలిచ్చె నీమన సొకక్కటగానఁగ

    మకక్కవ చలిత నితకా మఱి యేమనేవురా
    చెకక్కనొకిక్క బుజిజగితచ చేతమనఁద జేయినఁ వసి

    మొకక్క మొకిక్కనా నీవు వమేల వతచేవురా
చ. 2:       సనన్న చేసి కానుకిచిచ్చె సారె నీతో నవువ్వె నవవ్వె

   కనున్నలరిచిత నీక కడమ లేమాయరా
     నినున్న నటట్టి మెచిచ్చె మెచిచ్చె నెయతముతో మాటలడి

  యనిన్నసేసినా మనసేల కరనఁగవురా
చ. 3:    కాలదొకిక్క వగిరితచి కానఁగిటలో బగియితచి

   లలితచినా నాతోను లవుచటూపే వలరా
      మేలిమ శ్రీ వతకటేశ మతచి నీవ ననున్ననఁ గటూడి
   యలీల నేలినవానఁడ వటట్టి మనిన్నతచరా



రేక: 1016-1దేసాళత సతపటత: 20-091
పలల్లవ:   మనఁదమనఁద వలపకెక్క మేలమేలోయి

   చనఁదర రేనఁచేవు ననున్న చెలల్ల లేవోయి
చ. 1:    నిదుద రో నివవ్వెరగో నేనేమో చెపప్పునఁగాను

   వదదనుతడే వనఁకొనవు వోయి మేలోయి
   పదదరికమో బీరమో బెటట్టివడె మడిగితే

  కదడనవు లేదనవు గరవ్వెమేలోయి
చ. 2:     కానఁకలో నీనఁకలో కడు నేను నవవ్వెనను

   మానఁకవల నునాన్ననఁడవు మతక మౌనో ఇ
    వనఁకమో వరపో వగ నేనఁ జేయివసితే
   కేనఁకరితచి ములిగేవు గేలి యేలోయి

చ. 3:     ఆసలో వాసులో అతడ నేను నిలచతటే
  మేసులనఁగానఁగిలితచేవు మె సిత్తిలేవోయి

     బాసతో శ్రీ వతకటేశ పతతాన ననున్ననఁ గటూడిత
 వసములలల్ల నఁదరె వతతలయనోయి



రేక: 1016-2  శ్రీ రాగత సతపటత: 20-092
పలల్లవ:    కానఁకసేయనఁ దగవా కలయనఁగనఁ దగనఁగాక

  మటూనఁకలయనఁ బులకల మొకమయతరాదా
చ. 1:    రమణుని ఆడనీడ రవవ్వెసేయనఁ దగవా

   తమ నటేట్టి బుదిదచెపప్పునఁదగనఁ గాక
    నెమకి యాతడు వరో నీవు నితతదానవో

   చెమరితచె మ మేనుల చితత్తిగితచరాదా
చ. 2:    చేసుకొనన్న మగనినినఁ జిమత్మిరేనఁచనఁ దగవా

  తాబ్రాసులపై సరసమాడనఁ దగనఁగాక
     మోసము నీకనఁ గలదో మోహ మాతనికి లేదో
   సేసకొపప్పు లవ వడెనఁ జెకొననఁగరాదా

చ. 3:     యేలిన శ్రీ వతకటేశ కెదురాడనఁ దగవా
  తాలిమ నిటల్ల గటూడనఁదగనఁగాక
     నీలగ నే నెఱనఁగనో నీవ ఆతనఁడవు గావో

   కాలనఁగాలనఁ దొకిక్కతరి కరణతచ రాదా



రేక: 1016-3కేదారగళ సతపటత: 20-093
పలల్లవ:     కూరిమ గలితేనఁ జాల కోపతచినా మేలవో

   ఆరయ నోరమణునఁడ అతతాను మేలవో
చ. 1:     మనసున నీవు ననున్న మఱవకనాన్ననఁ జాల

    యనసి నీ వడనునాన్న నియతకోలే పో
    ననుపవలప నీవు నాపపైనఁ జలిల్లతేనఁ జాల

    వనక నీవు వమనాన్న వడుకలో పో
చ. 2:      పాయము నీ మేనిమనఁద పచిచ్చెగా నుతడతేనఁ జాల

  రాయడి వరహమెపైన రాజతపదవ
    యేయడ నీచటూ పొకమా టట పపైనఁబారితేనఁజాల

    నాయముల దపప్పు నీవు నడచినా మేలవో
చ. 3:     పానుపపపై కూడి నాక పతతమచిచ్చెతేనఁ జాల

   కానని కనున్నల నీబతకాల మేలేపో
    ఆనిన శ్రీ వతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ
   కోనల నీ కొనగోరిగఱతుల మేలవో



రేక: 1016-4దేసాళత సతపటత: 20-094
పలల్లవ:    ఒకక్కమాతట కితతేసి కోపరా నేను

    వుకక్కవతటది నీ చితత్తి మోపనఁగా నేను
చ. 1:    యటఱట్టినా నేనుతడే యేమెపైనానఁ జేసేనఁగాని

    వటట్టి నినున్న బాసగొన నోవరా నేను
     పటట్టిన పతతము లిచేచ్చె పలమార నినున్న మెచేచ్చె

     అటట్టి నీ కెదుర మాటాడనఁగ నే నోపను
చ. 2:    యతదుకెపైనా నియతకొనే యినఁపపైన నీసతనఁదచేచ్చె

    వతదిలి వగితచ నతత వోపరా నేను
    పతద మెతతకెపైనా వసే పాదములకెపైనా మొకేక్క

    బొతదిలోని మాట నీతో బొతకలేనఁగా నేను
చ. 3:    వరవపైనా నడిగేను వడుకకెపైనా నవవ్వె

    వరట నీతో నితక వోపగా నేను
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యితతలో ననున్ననఁ గటూడిత-

   అరమఱచి చొకిక్కతనా అదిదరా నేను



రేక: 1016-5భపైరవ సతపటత: 20-095
పలల్లవ:    ఇటమనఁదికడమెలల్ల నినఁక నీవు దరచ్చెవయాత

    పటకననఁ జెలి నీకనఁ బాలవట ట్టి నిదిగో
చ. 1:      నెలనఁత మతచము పపై కినెన్నర వాయితచి వాయితచి

   తలకొని నీవు రానఁగానఁ దలవతచెను
   సొలసి చెలలతోడ సుదుద ల దానఁజెపప్పుచెపప్పు
     చెలనఁగి నీ మోము చటూచి సిగద్గీవడ నిదిగో

చ. 2:     పడనఁత నీమనఁదిపాట పాడిపాడి అరస్థిము నీ-
   వడిగితే నవవ్వెలి మోమెపై నవవ్వెని

   అడియాలములరటూప అదదములోనఁ జూచి చటూచి
   కడు నీవు కొతగవటట్టినఁగా భద్రిమసని

చ. 3:     సత యేకతాన నుతడి జవావ్వెది పూసిపూసి
   రత నీవు గటూడనఁగా సరసమాడిని

     ఇతవపైన శ్రీ వతకటేశ నీ వాపనఁ గటూడనఁగా
     పత చటూచి యిపప్పు డిటట్టి పకక్కన నవవ్వెని



రేక: 1016-6ఆహిరి సతపటత: 20-096
పలల్లవ:   రమణభాగతము నేనఁడు రచచ్చెలకెకెక్క

   తమకపవలప నీతల కేల యకక్కదో
చ. 1:    చెలితలనఁపలో చితత చెకిక్కటచేతకి వచేచ్చె

   యలమ నీచితత్తిమతకా నేల రాదో
   నిలవున కానఁకలలల్ల నిటటూట్టిరపలనఁ బుటట్టి

    తలిరబోనఁడి పపై నీక దయ యేలపటట్టిదో
చ. 2:   దటట్టిపనఁగోరికలలల్ల తనుపలకలనఁ దరె

   యిటట్టి వనన్నపాలనఁ గతలేల తేరవో
  చిటట్టికపవరహము చెమటలనఁ గానవచెచ్చె

  గటట్టిగా నీమోహమేల కానరాదో
చ. 3:    నికక్కనఁగచము లితతవ నీకానఁగిటనే మతచె

   యకక్కవ నీసిగద్గీ లినఁకనేల మతచవో
    పగకక్కన శ్రీవతకటేశ పడనఁతనఁ గటూడిత వటట్టి

    తకిక్కతచి మనిన్నతచ నీకనఁ దరి యటాట్టి యనో



రేక: 1017-1రామకిగయ సతపటత: 20-097
పలల్లవ:     ఒలల్లనని మానరాదు వలసి పపై కొనరాదు

  వలల్లవరి ఆయ నావగిరపనఁదనము
చ. 1:    యవవ్వెరికో వనన్నపము యిదివో నేము

    నవువ్వెతానఁ జితాత్తి న నవ నాటనో లేదో
    అవవ్వెలనఁ దమచేనఁత లవ చటూచకోర గాని
   నివవ్వెటలీ ల్ల నేనఁడు నా నిషటూట్టిరపనఁదనము

చ. 2:    యకక్కడనో చటూచితమ ఇదిగో నేము
   వకక్కణతచి అది గానవచెచ్చెనో లేదో

  తకక్కరితమగణల తాము చటూచకోరగాని
  మొకక్కలమెపై వునన్నది నాముతగోపతనము

చ. 3:    యేమటకో వుపచారా లిదిగో నేము
   కామతచి శ్రీవతకటేశ కలదో లేదో

 నీమనసులోనివలల్ల నీవఱనఁగదు! నాక
  నేమమాయ నినున్ననఁగటూడి నివవ్వెరగనఁదనము



రేక: 1017-2బౌళ సతపటత: 20-098
పలల్లవ:    చాలనఁజాల రోనఁతలటూ సటలయనఁ బనులటూ

 తాలిమలేనిదానను తడవకవయాత
చ. 1:     మాటలడితవ లేదో మగవతో నేనఁ జూడనఁగ

     మాట లినఁక నాక నీతో మఱి యాల
    తేటగా నవవ్వెతొ లేదొ తేరకొని ఆకేతోనే

   యటక నీతో నవవ్వె నినఁకనేలయాత
చ. 2:     తపప్పుక చటూచితొ లేదో తరణమొగ మపప్పుడు

     యిపప్పుడు నే నిది చటూడ ఇత వవునా
     వపప్పు దగద్గీరితొ లేదొ వునన్నచో ఆకెను నీవు

   యిపప్పుడు నినున్న దగద్గీర నితపవునటయాత
చ. 3:     కానఁగిలితచితవ లేదొ కాతత నలల్లనానఁడు నీవు

  కానఁగిలితచిత నేనఁడు కమత్మిటనినున్న
   వనఁగక శ్రీవతకటేశ వమార సాదితచనోప

  మానఁగినరతులనఁ బెనుమాయ లితకేల



రేక: 1017-3బౌళ సతపటత: 20-099
పలల్లవ:     వలచినపత వానఁడే వచిచ్చెనదాన నే నిద

   తలనఁపలనఁ దలపల తారకాణ లనన్ననఁడే
చ. 1:   పచచ్చెనఁబుచచ్చెనఁబునన్నముల పొలనఁత నీనవువ్వెల

    యిచచ్చెట నీపతనఁ జూచే దినఁక నెనన్నడే
    నిచచ్చె నిచచ్చెనఁ గొతత్తిలయ నెలనఁత నీజవవ్వెనము
    మెచిచ్చె మెచిచ్చె ఆతనితో మేలమాడు టనన్ననఁడే

చ. 2:    వతడవతడ నటాల్ల య వాడిక నీవలప
   నితడినపత కానఁగిట నితచ టనన్నడే

    వుతడ నుతడ నొగరాయ వువద నీజతకెనల
    అతడ నాతనికి వనయాల సేయు టనన్ననఁడే

చ. 3:    తననఁదిననఁ దపలయ తరవ నీమోవజనున్న
  పొనినఁగి శ్రీవతకటశపొతదు లనన్ననఁడే

     ననిచి యాతనఁడే నేనఁడు నయముల నినున్ననఁ గటూడె
   మనకి మలోలోన మతదలితచ టనన్ననఁడే



రేక: 1017-4శతకరభరణత సతపటత: 20-100
పలల్లవ:    ఏలో తలియదు యేలినవానఁడవు నీవ

   మేలమేల జాణవౌదు మేర నడపనను
చ. 1:   ఆలితచనఁదడవా అపప్పుడే నావనన్నపము

  వాలియితచి నీవు వలనతటేను
    పాలితచనఁ దడవా పపై కొని ననిన్నపప్పుడిటట్టి
  తాలిమతో నామతనఁ దలచినఁతేను

చ. 2:    యియతకొననఁ దడవా యిపప్పుడే నాకూరిముల
    యియతడ నితతట నీక నితవపై తేను

    నెయతమాడనఁ దడవా నీవు నేను నవువ్వెతాను
   చయతన నీకే నేనఁడు సమత్మితపైతేను

చ. 3:   కానఁగిలితచనఁ దడవా కతదువరతులలోన
   వనఁగక యిటాల్ల నీక వడుకెపైతేను
    దానఁగక శ్రీవతకటశ తగనఁ గటూడితవ ననున్న

   ఆనఁగి నవవ్వెనఁ దడవా అబుబ్బురమెపైతేను



రేక: 1017-5ముఖరి సతపటత: 20-101
పలల్లవ:     వలప తొలకరితచె వనితపపై నిద నేనఁడు

  చెలవునఁడ వతతట వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:    పడనఁతవరహవళ పానుపపపైనఁ దగి రాలే-

 వడిముతతపసరలే వడగతడుల్ల
 చిడుముడి మేనిమనఁదచిపప్పులేటచెమటల

  జడివాన గరిస వచారితచవయాత
చ. 2:     నిరతనఁ దురము మొయిల నిలవలల్ల ముతచకొనె

  గరిమ నిటటూట్టిరప్పు పనుగాలివతకను
   నిరతపనఁ బులకల నీరబుగద్గీలవ మతచె

  నిరలనఁ గనీన్నటసొన చినుకలవతకను
చ. 3:   యొదదరికానఁగిటలతకె యితదద్రిధనువుల మతచె

   వదదనే మాచెలినఁ గటూడి వుతడేవతకను
  నిదదపశ్రీవతకటేశ నితడెనఁ జితత్తిపమడుగ

  కొదిదగా మోహరసాల కరిసినవతకను



రేక: 1017-6సాళతగత సతపటత: 20-102
పలల్లవ:   కతటమగా నీగణల కడసారెను! నేనఁడు

    నతట నీవు సేయరానఁగా నవువ్వెవచచ్చెనఁ బనుల
చ. 1:    యదుటనే వచిచ్చెయునన్న దఱనఁగవపైత వపప్పుడు

   కది శకెవదద నుతడే గరావ్వెనను
    ఇదిగో యొపప్పుడు నాక నిచచ్చెకాల సేసేవు

   పదవయత యినఁకనేల బయలయనఁ బనుల
చ. 2:       మునుప నే పేరనఁ బలిచ్చె మొకిక్కనానఁ గెపై కోవయిత

  పనిన డాకె మానఁటాడేపరాకనను
    వనక నిపప్పుడు నాక వడె మయతవచేచ్చెవు
    పననఁగ నే నోపనయత పగయమాయనఁ బనుల

చ. 3:     కానఁగిలితచి మోవ గతటగానఁ జేసే దఱనఁగవపైత
  పానఁగి తొలల్ల కెనఁ గటూడినభద్రిమవలల్లను
    వనఁగక శ్రీవతకటేశ వగమే ననున్ననఁ గటూడిత
   రానఁగిన తమకముతో రవావ్వెయనఁ బనుల



రేక: 1018-1శతకరభరణత సతపటత: 20-103
పలల్లవ:     ఘనునఁడు దానేకాక కలరా నాక దికక్క

   అనరమత్మి చెలలర ఆతనితో మర
చ. 1:    చితత్తిము నలసను చెకక్క చెమరితచెను

   కొతత్తిగానఁగనఁ దనరాక కోరి కోరి
   వతత్తియాయ దేహము వానలయనఁ గనీన్నళల్ల

   తతత్తిరపనఁ బతకేల దయ పటట్టిదో
చ. 2:     తాలి మెతదో దానఁగెను తలపోనఁత రేనఁగెను

   అలకితచి తన ఆడియాసలనఁ జికిక్క
   తీలపడె నటూరపల దిషట్టిమాయ వరగల

    యలగ ననున్న మనిన్నతచే దినఁక నెనన్ననఁడో
చ. 3:    పాయమునఁ బెపైకొనెను భావము దాకొనెను

  ఆయముతో ననున్ననఁగటూడి అతటనఁగాను
   యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్నగటూడె

   పోయిననఁ బోనీ కెవవ్వెర బోదితచరో



రేక: 1018-2భపైరవ సతపటత: 20-104
పలల్లవ:     ఇతతలో రమణునఁడ నీ వమ గటట్టి కొతటవ

   కాతతనఁజూచెపై నానఁ గొతత గరనఁగరాదా
చ. 1:    సేసకొపప్పు వడజారె చెకక్కలనఁ జెమటలటూరె

  పాసియునన్న నీయితతతోనఁ బలకరాదా
    రాసులగానఁ బులకితచె రామ నినున్ననఁ దిలకితచె

  బేసబెలిల్లయల గెతత్తి పలవరాదా
చ. 2:    చెలిమేను కడునఁగానఁగె చితత్తిముల తమరేనఁగె

  నలిరేనఁగి యాకెతోడ నవవ్వెరాదా
    వలపల గడుమతచె వాడుమో మపప్పుడు వతచె

   వలి నాకెపపైనఁ జేయి వయరాదా
చ. 3:      కనఁదువ నీకాల దొకెక్క కామని నీపాలనఁ జికెక్క

   మతదలితచి యినఁక నీవు మనిన్నతచరాదా
     అతది నామాటల వని యతగననఁ గటూడిత వటట్టి

   ముతద శ్రీవతకటేశ మోవ ఇయతరాదా



రేక: 1018-3మాళవ సతపటత: 20-105
పలల్లవ:    ఎట నేరిచితవయత యినిన్న వాహనములకక్క

   గటట్టిగా నితదుకే హరి కడుమెచేచ్చెమయాత
చ. 1:    గరడునిమనఁద నెకిక్క గమనితచితవ నానఁడు

 అరదపైన పారిజాతహరణనక
   గరిమతో రథమెకిక్క కదలిత వలల్లనానఁడు

  సొరిది బాబ్రాహత్మిణపడచల నుదదరితచను
చ. 2:     చకక్కనఁగానఁ గబేరని పషక్కక మెకిక్క కదలిత

  మకక్కవ సతాదేవ మరలితచను
     తకక్కక వాయుజ నెకిక్క దాడి వటతవ నానఁడు

 చొకక్కపవానరలపనఁజల చటూడను
చ. 3:     కొటట్టినఁగొన నీవు రాతగఱఱ్ఱైము నెకిక్క తోలిత-

  పటట్టియడ నధరత్మిము నడనఁచనఁగను
   మెటట్టి క శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనఁ బలల్లకి యకిక్కతనఁ

    వటట్టి యితదిరనఁ గటూడి యేనఁగబెతడిల్ల యేనఁగను



రేక: 1018-4రామకిగయ సతపటత: 20-106
పలల్లవ:    దేవునఁడవు నీవు నీదేవులమత్మిభాగత మతతే

   చేవదేరెనఁ బనులలల్ల చితత్తి మెటల్ల నన్నదో
చ. 1:    వనన్నపాల కెడలేదు వగిరితచనఁ బొదుద లేదు

   అనిన్నటా నితత కేమని యానతచేచ్చెవో
    సనన్న సేయనఁ బనిలేదు సాదితచనఁ దరిగాదు

  యనిన్ననకోరికలలల్ల నెటట్టి సేసేవో
చ. 2:   నవవ్వెనఁగ నోపకలేదు నాయములనఁజవగావు

   చివవ్వెన నీబాస లటట్టి చెలిల్లతచేవో
  రవవ్వెసేయనఁజోటలేదు రాజసాన కిముత్మిలేదు

  పవువ్వెవతటచెలి నెటట్టి బుజజగితచేవో
చ. 3:     నికిక్క చటూడ నతకెగాదు నెలనఁతక నీకనఁబోదు

   మకక్కవ నెటాల్ల నీవు మనిన్నతచేవో
    వకక్కటపై శ్రీవతకటేశ వువదనఁ గటూడిత వటట్టి

    యికక్కవనఁ గెమోత్మివ యాని యేవగనఁ జొకేక్కవో



రేక: 1018-5భపైరవ సతపటత: 20-107
పలల్లవ:    ఎఱనఁగక నినున్ననతట నితదానఁకాను నీ

     కెఱక సేసిత నినఁక నీ వతటకి రావయాత
చ. 1:     నీమనఁదానఁ దపప్పులేదు నిదుద రానఁ గతటకి రాదు

   దోమట నపప్పుట నినున్న దటూరకపోదు
    దమసము నాక లేదు తగనాడనఁగానఁ గాదు

    యేమ సేతు నితతట మాయితటకి రావయాత
చ. 2:       నాక మోహితతువు నీవు నవువ్వెల నా కితప గావు

   దకొని నినొన్నరయక దిషాట్టి ల రావు
    నీక మతతనమే తావు నేనఁడుమరనముత్మి పూవు

   యేకపటముల నేర నితటకి రావయాత
చ. 3:    తనువు లితతేవర తలనఁప లొకేక్కతీర

   పనివడి యినఁకను నాపానుప చేర
   యనలక శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   యినుమడితచె వలప యితటకి రావయాత



రేక: 1018-6సామతతత సతపటత: 20-108
పలల్లవ:    ఓరిచితేనఁ జటట్టిరిక మొలల్లకతటేనఁ జెటట్టిరిక

 మరసపవాపోట లీడనేల
చ. 1:     మాటల కెగద్గీల లేవు మనసులోనఁ బెరరేనఁచె

  కూటవకోపాలలోని కొలనఁదు లితతే
    నేటనే తపప్పుదు మక నెయతప దతపతులల

   యటలేనిమార మోము లిపప్పుడే యేల
చ. 2:    చేనఁతలకనఁ దపప్పులేదు చేయారనఁ దమలోని

   పూనఁతలపతతాల రేనఁగె బటకా లితతే
   రోనఁత యితతేసివటల్ల రచిగాదు జాణలల

  యనఁతలయనఁ జలముల యితకానేల
చ. 3:     చటూపలో దోసములేదు సటూటగానఁ గతదము లోని-

   కోప బొమత్మిజతకెనల గణము లితతే
    యేపన శ్రీవతకటేశ యితదిరా నీవనఁ గటూడిత-

 రాపనులలల్ల నఁదరె నడుగనేల



రేక: 1019-1ధనాన్నశి సతపటత: 20-109
పలల్లవ:     నీవు మనిన్నతచనఁగా నే నితతయితనఁ గాక

   కావరితచి నీతో నవవ్వెనఁగలనా నేను
చ. 1:     ఘనునఁడ వడె మయతనఁగా కాదనరాదు గాని

    చెనికి నీసొముత్మి లతటనఁ జెలల్ల నా నాక
   చనవచిచ్చె మాటాడనఁగానఁ జాలననరాదు గాని

  తనర నీతో నేకతాలదాననా
చ. 2:     వరస నీవు రానఁగా వదదననఁగారాదు గాని

   తర మెఱినఁగి రపప్పుతచనఁదగనా నాక
    వరసి చేయి వయనఁగా నోపననరాదు గాని

  సరి నితతదమసపసతనా నేను
చ. 3:     నీవు కానఁగిటనఁ గటూడనఁగా నేమానరాదు గాని

   యవళ మనఁదమేళ లమెత్మిల నాక
   శ్రీవతకటేశ నీవు సేసినటేట్టి సేతుగాని

  చేవదేర మెచిచ్చె సతతసితచకతడగలనా



రేక: 1019-2సామతతత సతపటత: 20-110
పలల్లవ:    కనున్నల పతచవచచ్చెనా కలతతే కాక

   యనిన్నక నియాతలనెపైత నెటఱ ట్టినానఁ జేయరా
చ. 1:    చెతది నీమతనఁ గటూరిమ సేసిపటట్టివచచ్చెనా

  కతదువనఁ దనున్ననఁదానే కలితేనఁగాక
     అతది నీక నే మొకిక్కతే నాకడి పరాకెపైత

   వతదుకతట నటూరకతడే నేమెపైనానఁ జేయరా
చ. 2:    వనయాల నాలకపపై వ తతచవచచ్చెనా

   కనునఁగొననఁ దనతతనే కలితేనఁ గాక
     ననుపపై నే మాటడితే నాలి నీ వరకతటవ

    యనలేక నవువ్వె నవవ్వె నేమెపైనానఁ జేయరా
చ. 3:  పోయినరాతటరతనఁ బోగసేయవచచ్చెనా

  కాయములోనఁ దలపోనఁత కలితేనఁగాక
     య యడ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   యయరానిబాస లిచేచ్చె నేమెపైనానఁ జేయరా



రేక: 1019-3ఆహిరి సతపటత: 20-111
పలల్లవ:    సతమెపైనదాననఁగాక సటల నేను నీ

   మతలో మెలనఁగకతటే మగవనా నేను
చ. 1:    మతదలితచి యితదరిలో మాయసేసి మేకలక

  సతదడినఁ గాలదొకేక్కటసతనా నేను
    అతదుకోలమోవ యిచిచ్చె ఆసరేనఁచి సారె సారె

 చతదమామగటకలసతనా నేను
చ. 2:    కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచి కడగడలనే వుతడి

  సనన్నలనే పొదుద వుచేచ్చెసతనా నేను
     వనెన్నల నీమనఁద నిటట్టి వలపల చలిల్ల చలిల్ల
  చనున్నల మొనులచటూపేసతనా నేను

చ. 3:     శిరసు వతచి నవవ్వె సిగద్గీలవడిచి నీ-
 సరసలనిటచతడేసతనా నేను

    నిరత శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడనఁగాను
  వురమెకిక్కనదాన వరొకతోనా నేను



రేక: 1019-4లలిత సతపటత: 20-112
పలల్లవ:     రానఁప సేయక చెలల రారే మర

    యపొదేద మేలయతని యడయ నే నోపను
చ. 1:    వసరకోకరే మర వభునఁడే మనిన్నతచనఁగాక

  సేసవటట్టి పతడాల్ల డి చినన్ననఁబుచచ్చెనా
  ఆసలనెదురచటూచి అపప్పుటకి రాకతటే

    యసరేనఁగ వావమనఁద నితతక నే నోపను
చ. 2:    తలపోనఁత మనకేలే తానే వచచ్చెగాని

 పలవనతపనవానఁడు బగిశతడనా
  చలలకనఁబెననఁగనఁగా సరసము ఘనమెపైతే

    అలగవలయు వాని కతతక నే నోపను
చ. 3:    వనన్నవతచకరే మర వలిత దరీచ్చెనఁగాని

   పనిన్న నాక బాసయిచిచ్చె పాడిదపీప్పునా
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
     యనన్నగనఁ వాని సొలయ ఇతతక నే నోపను



రేక: 1019-5పాడి సతపటత: 20-113
పలల్లవ:   ఏపలను రానఁపలను యతదానఁకనే

  చాపకితదివలల్ల వాయనఁ జాలదా సరసము
చ. 1:   యడమాట లడేది యతదానఁకనే

  అడియాసలనఁ బెటేట్టి దదతదానఁకనే
   కడకనఁ దొలనఁగరాదు గకక్కననఁ బెపైకొనరాదు

    జడిస జితత్తిము నాతో చాలదా సరసము
చ. 2:   యలయితపనఁ గొసరల యతదానఁకనే

   అలిగి కోపము నాతో అదతదానఁకనే
   వలప చలల్లగరాదు వడి మటూటనఁగటట్టిగరాదు

    చలముల పత నాతో చాలదా సరసము
చ. 3:   యేడలేని వనయాల యతదానఁకనే

  ఆడుకోల నిజబాస లవతదానఁకనే
    కూడెను శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదునఁ డిద ననున్న

    జాడలలల్ల నఁ గతట మనఁకనఁ జాలదా సరసము



రేక: 1019-6ముఖరి సతపటత: 20-114
పలల్లవ:     నే నెతతతమకినెపైనా నీక నోరవక పోదు

   కానీవ తీగెక కాయ కడువనఁగెపైవుతడునా
చ. 1:     చన వచిచ్చెతవ గాన సరసమాడితనఁ గాని

  ననిచి దొరలతోడ నవవ్వెనఁదగనా
    నను మనిన్నతతువు గాన నమత్మి కడిగితగాని

   యనసి యేనుగతోడ యేలట మునన్నదా
చ. 2:    సమత్మితతతు వటగాన సరసనఁ గటూచతటనఁగాని

    యమెత్మి నీముతదర జేసే దితవా నాక
   రమత్మిని పలత్తి వుగాన రాజసాన నుతటగాని

   తమత్మి సటూరోతదయమెపైతేనఁ దలవతచనఁ జెలల్ల నా
చ. 3:      నీవ నే నతదువుగాన నినున్న నేనఁ గటూడితనఁగాని

   దేవునఁడవు నినున్న నతటనఁదరనా నాక
  శ్రీవతకటశనఁడవతటా సేవల చేసితనఁగాని

   తేవల మతదమేళమెపైతేనఁ బద్రియాల చెలల్ల నా



రేక: 1020-1తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 20-115
పలల్లవ:   నీ వటవల మనిన్నతచేవో

  భావము నిలవదు పతతానకెపైనా
చ. 1:    అలనీతో వరహన నలసి మరి

   కొలపదు చి తత్తిము కొతతపైనా
    తలనఁచి తలనఁచి నినున్ననఁ దపప్పుక చటూచిన

  నిలవదు కనీన్నర నిమషతబయినా
చ. 2:    కయతప కానఁకలనఁ గానఁగి నవువ్వెలక

  యియతకొనదు తను వమెపైనా
 కొయతమానఁటలను గొణనఁగిననాలిక

  నెయతము వలకదు నిజానకెపైనా
చ. 3:    మహి నీకానఁగిలి మరిగిన చేతుల

  సహజము వడువవు సటకెపైనా
  యిహమున శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  మహిమల వగడెద మానఁటలనెపైనా



రేక: 1020-2లలిత సతపటత: 20-116
పలల్లవ:    ఏమరితచి యితత చేసి యేలకొతటవ

    నేమము చెలిల్లతచితవ నీవ పో జాణవు
చ. 1:     యతదునఁ బరాకెపై వతటవ యిపప్పుడు నావనన్నపాల

   అతది కమత్మిరా ననేన్న యడిగేవు
   పొతది యితతవడికెపైనా బుదిదవునఁటట్టినఁగా నాపపై

    నితద దరచ్చెకొతట వనఁక నీవపో జాణవు
చ. 2:    యేడనుతడి వచిచ్చెతవో యిపప్పుడు మాయితటకాడ

   తోడనఁ బారపతాతలలల్లనఁ దరి సేసేవు
   వోడక యినాన్నళళ్ళకెపైనా వకక్కటపైతవగా నాతో

    నీడ ననున్న మెచిచ్చెతవ నీవపో జాణవు
చ. 3:     యటట్టి వలచితో నాక యకక్కవ నీకానఁగిటలో

   జటట్టిగొని యిచచ్చెకాల సారెనఁ జలేల్లవు
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యడయవుగా ననున్న
   నెటట్టిన నావానఁడవపైత నీవపో జాణవు



రేక: 1020-3శ్రీరాగత సతపటత: 20-117
పలల్లవ:   తానే నేనెపైనవానఁడు దానఁగవలనా

 కానుకవలపలతోనఁ గానఁగిలితచవలదా
చ. 1:     యితత తమకితచేవానఁడు యేనఁట కపప్పు డలిగెనే

  చెతతల నేనఁజెపప్పునటట్టి సేయవలదా
     పతత మపప్పు డిచేచ్చెవానఁడు పపై కొనేల తట ట్టినే

  సతతసపసరసాల చన వయతవలదా
చ. 2:    తగవు దపప్పునివానఁడు తబబ్బుబుబ్బు లడనేలే

   నగతా నే ననన్నమానఁట నమత్మివలదా
 పొగడేటవానఁడు తనబోగపరాజసమేలే

   అగడు మాని నాయతకెక రావలదా
చ. 3:     యిట ననున్ననఁ గటూడేవానఁడు యడనాడ నేలతడెనే

   తటకన తా నాక దకక్కవలదా
    ఘటన శ్రీవతకటాదిద్రి ఘనునఁడు ననిన్నద కూడె

   సటలలల్ల నఁ దరి యితత సతముగావలదా



రేక: 1020-4శతకరాభరణత సతపటత: 20-118
పలల్లవ:     రాజసాలే తఱచాయ రావ నీవు తన

    వోజ యిటట్టిద తఱనఁగ వోయమత్మి తాను
చ. 1:      పత నితత దటూరకవ పదవ నీవు నేనఁ

    దత నితత వగవనఁగనఁ దగదే నాక
   కతలయ నాబదుక కదవ నేనఁడూ:తన

   యితవయినటట్టి సేయినీ యటట్టియినానఁ దాను
చ. 2:     వతటవతటనఁ దిరగక వడవ నీవు యితదునఁ

    కతటపటట్టి మముత్మి నేమ నననే నేను
    దతటతనము నాకెతదో దానఁగెనే నేనఁడు ! తననఁ

    నతట చెలిల్లతేనఁ జాల నగనీవ తాను
చ. 3:      మాట లితత కోపరాదు మానవ నీవు ! యిటట్టి

   వోటలేక వరగతో నుతడే నేను
    నాటకా లినిన్న వడిచి ననున్ననఁ గటూడెను! వాదునఁ
   లేనఁటకి శ్రీవతకటేశనఁ డితతవానఁడా తాను



రేక: 1020-5వళవళ సతపటత: 20-119
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా నీచల మేమ గటట్టి కొతటవ

    యితదువతకనే దొర వనిన్నటా నీ వపైతవ
చ. 1:    పలకరాదా కొతత పరాక మానరాదా

  పలిచి పదవులలల్ల బెతడుపడెనునఁ
   సలవుల నవవ్వెరాదా చెతతల దగద్గీరరాదా
   నిలవు నివవ్వెరగాయ నీకనఁగానే పేగమను

చ. 2:    చకక్కనఁగానఁ జూడనఁగరాదా చలము మాననఁగరాదా
   మొకిక్క మొకిక్క చేతులలల్ల మొనలయను

   మకక్కవతో వనరాదా మనన్నన లియతనఁగరాదా
   యికక్కవల వనన్నవతచి యలనఁగెలల్ల రాసను

చ. 3:      యితట కిటట్టి రారాదా యిట ననున్ననఁ గటూడరాదా
  వతటవతటనఁ దిరిగాడి వసటాయను

   అతట ముటట్టి శ్రీవతకటాదశ యేలితవ
  నతటన నీతోడిరత నాభాగతమాయను



రేక: 1020-6సామతతత సతపటత: 20-120
పలల్లవ:    అయోత నీక వగచినదే దోసమా

   ఇయతడ నీక వలచటదే దోసమా
చ. 1:    వాలయితచి మొకేక్కవు వాదులకే నికేక్కవు

   ఔలే నీతో నవవ్వెనదే దోసమా
    సలగిలనఁ జూచేవు చొకిక్క చొకిక్క లచేవు
   యలగెపై నీవదదనుతడే దిదే దోసమా

చ. 2:    బొమత్మిల జతకితచేవు పూనఁటవనఁటక మతచేవు
   అమత్మిరో నీయాలనెపైన దదే దోసమా

   రమత్మినుచ మరపేవు రాజసాల నెరపేవు
   యిముత్మిల నినున్న నమత్మినదిదే దోసమా

చ. 3:    యేకతానకనఁ దసేవు యేమనాన్న నోరమటూసేవు
  ఆకమడిచియిచిచ్చెన దదే దోసమా

    పపైకొని శ్రీవతకటేశ పచిచ్చెగా ననున్ననఁ గటూడేవు
    యకడ నీవ నేనెపై తదే దోసమా



రేక: 1021-1సామతతత సతపటత: 20-121
పలల్లవ:     తానేడో మనసేడో తతత్తిరము లవ యేడో

    పానిపటట్టి ఇటవతట భద్రిమ యితత గలదా
చ. 1:    సుదత వభునిమోము చటూచె పరాకన

   అదననఁ గపగపభర ణదదమతటానఁ జూచనే
    పదకము నడుమనఁ బెపైపపైనఁ బెటట్టి మొలనటూల

   కదిసి హరమతటానఁ గటకొనెనఁ జూడవ
చ. 2:    యేనఁటవటట్టి పతతోడ మాటలడి వగిరాన

  గానఁటపటతదల తనకరములనఁ బెట ట్టినే
  పాటయపైనవుతగరాల పాదపవళళ్ళనఁ బెటట్టి

    యటగా మటట్టిల వళళ్ళ నిదియేల పట ట్టినే
చ. 3:    కామని శ్రీవతకటేశనఁ గదిసేట వడుకను

   వమర మాణకతముల వడెమతటా నిచచ్చెనే
    ఆమని రతనఁ దనిసి అతతలో ననీన్ననఁదలిసి

   సామజగ మన ఇనీన్ననఁ జకక్కనఁ జేసుకొనెనే



రేక: 1021-2భపైరవ సతపటత: 20-122
పలల్లవ:    మనసు రానిది యాల మాననఁగరాదా

    చనవచిచ్చె నాక వరే సతులనఁ దేవలనా
చ. 1:    పొమత్మిననఁగ రాదా పోయేము మాయితటకి

 దిముత్మిలమాటల వాదుదియతవలనా
   వుమత్మిడి నుతడనీరాదా వుతడేము మాయితటలోనే
   కమత్మిటని వచిచ్చె వచిచ్చె కానఁకరేనఁచవలనా

చ. 2:    మోనాన నుతడనీరాదా మొకేక్కము నీకాళళ్ళక
   నాననఁ బెటట్టి వలపల నగవలనా

    నే నొలల్లననరాదా నినేన్న మ ననరాను
   ఆన వటట్టితచక ననున్న నణనఁకితచవలనా

చ. 3:     చేసనన్న చేయరాదా చేరి అపప్పుడే కలతు
  యసురేనఁచి యితతవడి నేనఁపవలనా

   వాసికి శ్రీవతకటశ వదదనక కూడితవ
   యసరి నితరకాతత లినఁకమనఁద వలనా



రేక: 1021-3ముఖరి సతపటత: 20-123
పలల్లవ:     ఏల వరకనాన్ననఁడవో యఱనఁగము నేము నినున్న

   చాల నమత్మి శరణతటే సమకూడరాదా
చ. 1:   ఱల గరనఁగితచ నీఱటట్టిడిపాదము

   కాలచానఁచి సతులనఁ గరనఁగితచ టరదా
     కీలితచి మనున్న నేల దొతగిలిన నీ చేయి
  తాలిమ సతులమత దకక్కనఁగొనలేదా

చ. 2:    మానఁకలలోనెపైనా నుతడి మాటలడే నీనోర
   కానఁకలమాటల జెలి గారవతచ టరదా

    మటూనఁక వనితలసిగద్గీ ముతగిట వసే కనున్నల
   ఆనఁక నీసత మోహ ముతదుకొనలేదా

చ. 3:      ముతచి కాతత నురమున మోచకతడే నీ మేను
   ఇతచక పరిసురత మతదు కోరచ్చెటరదా
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ

    మతచముపపై నుతడి మర మముత్మి నతపవలదా



రేక: 1021-4రామకిగయ సతపటత: 20-124
పలల్లవ:    గటట్టి తోడిబద్రిదు కొక కొలనఁదపైననఁ జాలరా

    గటట్టిగా నీవు మనిన్నతచే కరణే చాలరా
చ. 1:     మొదల నలగలేను ముతచి నీక మొకక్కలేను

  కదిసియునన్న పదదరికమే చాలరా
   పదవులనఁ దిటట్టిలేను పతచి పతతమయతలేను

    అదన నీవు నవవ్వెన ఆపాటే చాలరా
చ. 2:   బగిసియుతడగలేను పగయము చెపప్పునఁగలేను

  మొగము చటూడనఁగలిగేముచచ్చెటే చాలరా
   తగవుల చెపప్పులేను తగ నిచచ్చెలడలేను
   తగవపైన వావులతో తతత్తిరాలే చాలరా

చ. 3:    అట పరాక గాలేను ఆనవటట్టి కోలేను
    యిటనఁ నినున్ననఁ గటూడిత నాకిది చాలరా

   ఘటన శ్రీవతకటేశ కరనఁగితచి మానలేను
    తటకన నీవు నాక దకిక్కనదే చాలరా



రేక: 1021-5లలిత సతపటత: 20-125
పలల్లవ:     ఏమ సేతు రమణునఁడ యటఱట్టినా మేల

   దమసము యితతతతని తలియలేనఁ గాని
చ. 1:      నిను నే దటూరటకతటే నిచచ్చెలన నుతటే మేల

  మనసిజనఁడు రేనఁచక మానలేనఁడుగాని
     మనవ చెపప్పుట కతట మోనాన నుతడితే మేల

  తనువులో తలపోనఁత తమకితచనఁగాని
చ. 2:      కలసి పాయట కతట కడల నుతడితే మేల

  తలనఁప నాజవవ్వెనము తగిలితచనఁగాని
     పలిచి వాదితచ కతట బగవుతో నుతటే మేల
   చెలల బుదుద ల ననున్ననఁ జిమత్మిరేనఁచినఁగాని

చ. 3:     నికిక్క చటూచి వనఁగకతట నిదద్రివోయిన మేల
   మొకక్కలపటాస కనున్న ముయతనీదు గాని

    చకక్కని శ్రీవతకటేశ సతనఁ గటూడితవ మేల
   పకక్కన సిగద్గీ లితదానఁకా భద్రిమయితచనఁగాని



రేక: 1021-6నాదరామకిగయ సతపటత: 20-126
పలల్లవ:     ఇద యద యవబొతకే దతదానఁ కానే

    కదిసే ననిన్నపనులనఁ గానీ కానీ తాను
చ. 1:    యరవపై తానఁదిరిగాడే లతదకానఁనే నేనఁట

   వరస కీడక రావలనఁగా తాను
  యరపరికపపొతదు లతదానఁకనె ఇటట్టి

   గరిమ నామోము చటూడవలనఁగా తాను
చ. 2:     యేడో పరాక చేసే దతదానఁకనే ననున్న

   వాడిక వడె మడుగవలనఁగా తాను
   యడ నిటట్టి యడమానఁట లతదానఁకానే! నాతో

    యడుక బొతుత్తి క వచేచ్చె దిపప్పుడేకా తాను
చ. 3:    యనలేనిసిగద్గీ దన కెతదానఁకనే ! తన

   వనిత నయితనఁ గెపైకొనవలనఁగా తాను
   యనసనఁ శ్రీవతకటేశనఁ డెతదానఁకానే ! నాకనఁ
   జనవచిచ్చె నయాలే జరపనఁగా తాను



రేక: 1022-1రామకిగయ సతపటత: 20-127
పలల్లవ:    పో పో అదేమోసి పొదుద వోదటే

   రానఁపలేల వదుద యితతరాజసాల చెలల్లవ
చ. 1:      అతనిపపై నాస గలేత్తి నాడకే పోదువు గాని

  నాతో మాటలడేవళ నవవ్వెరాకవ
    పానఁతుక నీ కనఁతబడి గలవళ ననీన్ననఁ

     జేతువు గాని నీ బలవు చెపప్పుకవ నాక
చ. 2:      పొతుత్తి లనీక బతపైతే భోగితతు గాని యనఁ దపైనా

   హతత్తి మాయితట నుతడనఁగా నతటరాకవ
    చితత్తిములో రేసు గలేత్తి చెలలనఁ గటూడుకవచిచ్చె

   వతత్తి సాదితతువుగాని వుదదతడాల మానవ
చ. 3:      వానికి నీ కతత గలితే వాడలోనఁ జెపప్పుదుగాని

   యవళ నావర సితతే యేనఁకారకవ
   శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁజేరికూడె నిపప్పు డిటట్టి

    కోవర ముతదువు గాని కచిచ్చెతాల మానవ



రేక: 1022-2గళ సతపటత: 20-128
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా జోలి దవవ్వె నేనఁటకనరే

   వతదాననఁదొలిల్ల నేను వడువరే మర
చ. 1:    వదుద వదుద తాను వటట్టినిదద్రితొడుసు

  అదోద మాయితటకి ననన్నతపతచరే
  యిదదరము నిదదరమే యకసకెక్కములకెపైతే

   తదదలేర మాగణల తరిగి పోనఁగదరే
చ. 2:   పగయములేనిమాట పదవకి సతగరము

  నయగారా లివయలల్ల నమత్మినోపనే
   జయ మొకరొకరిలో చలములే వగద్గీళల
     లయ లరనఁగర మర లగ లట చటూడరే

చ. 3:  కారణములేనినవువ్వె కనుచటూపలకొలనఁది
    తేరెనఁ బను లనిన్నటాను తేజ మనరే

    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె
   మారకొనక మ రొకక్కమనసున నుతడరే



రేక: 1022-3సామతతత సతపటత: 20-129
పలల్లవ:      మేల మేల వభునఁడా మెచిచ్చెత నినున్న నిపడు

    చాలననాన్న వనయాల సారె సారె వలనా
చ. 1:    నినన్ననేనఁట పొతదుల నీవ నేనఁగానా

  మనన్ననల నితతేసి మరిగితచవలనా
     వనెన్న నీపోలికే కానా వావు లొకక్కసరి గాదా
    పనిన్న యినఁక ననున్న నొడనఁబరచనఁగ వలనా

చ. 2:   బాసచేసుకొనమా భావముల వలితా
   సేసపటట్టి నీ గణల చెపప్పువలనా
   ఆసలలల్ల దకక్కవా అపప్పుడే మొకక్కవా

   వసర కితకా ననున్న వడుకొనవలనా
చ. 3:   గకక్కన మోహితచమా కనున్నలనఁదనియమా

    చెకక్క నొకిక్క బుజజగితచి సేవ సేయవలనా
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యితతలోనె కూడితవ

      నికిక్క నికిక్క చటూచి నవువ్వె నేనఁడే నాతో వలనా



రేక: 1022-4భపైరవ సతపటత: 20-130
పలల్లవ:    వనక నీవు చెపప్పునటట్టి వనేనఁగాని

    ననిచి నాతో నతత నవవ్వెకమ వభునఁడా
చ. 1:    అసము దితచక మానఁటలడేనఁగాని నీతో

 వసిగిత నీవరహవదనలను
  రసికలపైనవార రామల నలనఁగినఁచితే

   పసురవస నతదర పటట్టికమ వభునఁడా
చ. 2:      వడనాడనఁ జాలక నే వడె మచేచ్చెనఁగాని నీక

  తాడుపడె నామనసు తమకానను
   వడుక కానఁడెపైనవానఁడు వలనఁదుల నేనఁచితేను

     గోడు దానఁకీ నతదుర తకక్కల కోప వభునఁడా
చ. 3:     గటట్టి మానలేక నీతోనఁ గటూడేనఁగాని నేను

  తొట ట్టి నిటటూట్టిరప్పుల నీదొమత్మిరతుల
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలినవా రానఁడువారినఁ

   పటట్టి క దయసేతుర పాయకమ వభునఁడా



రేక: 1022-5శ్రీరాగత సతపటత: 20-131
పలల్లవ:   ఏమ నెఱనఁగనిసత నితతసేతురా

  కోమలపమనసుల కొలనఁది నిలచనా
చ. 1:      దగద్గీరి నీవు నవవ్వెతే తరణ కొపప్పులల్ల వడె

  సిగద్గీరి పతడిల్లకూనఁతురనఁ జిమత్మిరేనఁతురా
    దిగద్గీన నీవు చటూడనఁగ దేహమెలల్ల నఁ జెమరితచె
    అగద్గీల మాయ వలప అతత కోపనా

చ. 2:    చెలితో మాటలడనఁగ చెకక్కలలల్ల నఁ బులకితచె
  పలమార నితదరితోనఁ బచిచ్చెనేతురా

    నిలవున నొరగితే నిటటూట్టిరప్పు లవ రేనఁగె
   మలసితే దమకాల మటట్టి న నిలచనా

చ. 3:     పతతాననఁ జేయివసితే భామ నివవ్వెరగనఁ బొతద
  కాతతునఁడవు వకమాటే కరగితతురా

   వతతగా శ్రీవతకటేశ వడుకతోనఁ గటూడితవ
   సతతసాల మతలోననఁ జాలనతటే మానునా



రేక: 1022-6పాడి సతపటత: 20-132
పలల్లవ:     నీకతటే మునుపను నినున్న నే రమత్మిననఁగానే

   వాకచిచ్చె పలిచేవు వలరా యవలప
చ. 1:     వకక్కటయేత నననఁగానే వదిదకినఁ జెలి నతపేవు

   చికక్కనినవువ్వెల వచచ్చె సేయరా సేనఁత
  నికిక్కచటూచేనననఁగానే నీవ వచేచ్చెసితవ

   చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచెనఁ జెపప్పురా మానఁట
చ. 2:    వడెమచేచ్చెనననఁగానే వగమే చేయి చానఁచేవు

    జోడుగా మయినఁ బులకితచె చటూడరా చటూప
    వనఁడుకొనే నననఁగానే వగమే నాక మొకేక్కవు
     వాడుదేరె నా మోము వతచరా నీ కరణ

చ. 3:    కానఁగిలితచే నననఁగానే గకక్కన ననేన్నలితవ
   మానఁగె నాచితత్తిమతతయు మానరా జోలి
    దానఁగక శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

  చేనఁగదేరెనఁ బనులలల్ల చెలిల్లతచరాదా



రేక: 1023-1రామకిగయ సతపటత: 20-133
పలల్లవ:     నినున్న మతచివానఁడవన నేరతుము గాని నేము

  సనన్నలనఁ దిటట్టిను వననఁజాలమయాత
చ. 1:  ఆవులమతదలలోన ఆడుకొనేసుదుద ల

  వవగ వట ష్ఠూలనఁడ వనవయాత
   చేవదేర నీదొతగచేనఁతలలల్ల వర వార

  వోవవుచేచ్చె రివ వననోపమయాత
చ. 2:    కొలనికరత నీక గరతపై నరవవ్వెల

  తలనఁచకో వట ష్ఠూలనఁడ తగదయాత
   యలమనఁ బువువ్వెలవారి యితటకాడి నితదల

  తలిపేర యటట్టి సమత్మితతతుమయాత
చ. 3:    నితడార రకమణ నీ కతపనలేకల

 పతడరతగివట ష్ఠూలనఁడ పటట్టివయాత
   అతడనే శ్రీవతకటాదిద్రి నతదరినఁ గటూడితవ

  యతడలలల్ల నీడలయ నేమనేమయాత



రేక: 1023-2భపైరవ సతపటత: 20-134
పలల్లవ:   ఎదురెపైత మదదరము యినఁకనేనఁటదే

  పదిమారల దటూరనఁబనిలే దనరే
చ. 1:    నెటట్టిన నీళళ్ళపపైవాబ్రానఁత నిజమా సరసాల

  వటట్టిమోప లితత గటట్టివదదనరే
  దటట్టిముగ వటట్టిజోలి దవువ్వెకొనవదదనరే
  గటట్టి చేసి సతదకాడ గతపతచకమనరే

చ. 2:   మకిక్కలియటమటాల మేను వతచవదదనరే
  పకక్కన దారామోననఁ జూపకమనరే

   గకక్కన చేనఁతల ఱయి గరనఁగితచవదదనరే
 దకక్కనిదొతగగణల తగవుగాదనరే

చ. 3:  యేడలేనిబుదుద లక యడములేదనరే
 వడుకపరవులేలల్ల వడుమనరే

     యడనే శ్రీవతకటేశ డితత సేసి ననున్న గటూడె
    యడు జోడెపై యివ యనిన్న కాయననరే



రేక: 1023-3బెపైరవ సతపటత: 20-135
పలల్లవ:     ఎఱనఁగడు గాక తనున్న నితదర నాడుకొనేది

   తఱితో నామానఁట తానే తలనఁచకొమత్మినవ
చ. 1:    తగనా పొలసు మేననఁ దటట్టి పళగ

  సొగయుబటట్టితలక చటట్టి తపారయేలే
  అగడుసలసుమోర కమరనా చిరనవువ్వె
 సగముమానిసికేలే చకక్కదనాల

చ. 2:  పటట్టి తరిపేనకేలే భటూషణముల
  యిటట్టి బద్రిహత్మిచారికేలే యితతులపొతదు
    నెటట్టిన యతగిలీ నోనఁట నిచచ్చెల ఘటనలేలే

 తటట్టి లనఁబడేవానికి దవనలేలే
చ. 3:   సిగద్గీవడిచినమనఁద చర గటట్టివలనా

  వగద్గీళమెపై గెరదానఁటే వచారమేలే
    నిగద్గీల శ్రీవతకటాదిద్రి నిలయునఁడు ననున్ననఁ గటూడె

   యగద్గీలలల్ల నఁ బాస నినఁక యడమానఁటలేలే



రేక: 1023-4కాతబోదిసతపటత: 20-136
పలల్లవ:     అతదుకేమ దోసమా నే మతతేసి కోపముగాక

  నితదవసుకోనేల నినున్ననఁ జూడరాదా
చ. 1:    చికక్కనినవువ్వెల నవవ్వె చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె

  చకక్కనివానఁడ వౌదువు చాలితచరాదా
   మొకక్కలపమాట లడి మోవయలల్ల నఁ బొకెక్కనిద

   మకిక్కలిజాణ వౌదువు మేర నుతడరాదా
చ. 2:     తేరకొన ననున్ననఁ జూచి దేహమెలల్ల నఁ బులకితచె

  తారకాణలయ నినఁకనఁ దలనఁగరాదా
   గారవతచనఁ జెయివసి కరనఁగె నీచితత్తిమెలల్ల

  తేరెనఁదేరె నీమోహము తలసుకోరాదా
చ. 3:      పానుప మనఁదికి వచిచ్చె పకక్కన నీకొపప్పు వడె

   మాన వతకానఁ బతతముల మనిన్నతచరాదా
    కోనేట శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి

   మానరాని పొతదులయ మముత్మి మెచచ్చెరాదా



రేక: 1023-5పాడి సతపటత: 20-137
పలల్లవ:    బలిమ సేయకరే పదరే మర

     చలము సాదితచ నోప సారె మొకేక్కనఁ జాలనే
చ. 1:     ఆన వటట్టి కనే వానఁడు ఆకెవదద నేలవుతడె

  దానికేపో కోపగితచనఁదగదా నాక
   వానిసుదుద లిటాల్ల నే వలసినటాల్ల నాడు
    యేనెపము వయనోప యడ నుతడేనఁ జాలనే

చ. 2:    ననున్న వలసినవానఁడు నానఁడేల పరాకాయ
   కనున్నల నితదుకేపో నే గదిదతచరాదా

   యనన్ననేల వానిగణ లటట్టి వలసినా వచచ్చె
    తనున్న నేమ నననోప తాలిములే చాలనే

చ. 3:     దగద్గీరి పపైకొనేవానఁడు తారకాణ లితత యేలే
  యగద్గీవటట్టి యితదుకేపో యలయితచిత

    నిగద్గీల శ్రీవతకటాదిద్రి నిలయునఁడు ననున్ననఁ గటూడె
    సిగద్గీలలల్ల నఁ దరెనఁ దాను చెపప్పునటట్టి చాలనే



రేక: 1023-6ఆహిరి సతపటత: 20-138
పలల్లవ:     ఒకక్కటపై యపప్పుట జోక నుతదాము గాక

   నికక్కనఁజూపనఁ దలవతప నీ కేలరా
చ. 1:    కనున్నసనన్న నొకక్కమానఁట కాయములో నొకక్కమానఁట

    నినున్ననఁజూచి చటూచి యాడ నే నోపరా
  వనెన్నలక నోరితీనఁటవాదులేల యచోట

    నినన్నట మొనన్నట లోనే నీ కేలరా
చ. 2:    చేరితేనే వకచేనఁత చేరకతటే నొకచేనఁత

    నెరచి నీయడనఁ జేయ నే నేరరా
       ఆ రీత వలప లీనఁత అతత లోనే పపై పూనఁత

 నీరవతకతుతగవల నీకేలరా
చ. 3:     మోవ మనఁది తేనెల మోనములో కేనముల

   నీవదదనఁ బచరితచ నే నేరరా
   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ చేకొని కూడిత ననున్న

  నేవళపనఁ జిఱనవువ్వె నీకేలరా



రేక: 1024-1ముఖరి సతపటత: 20-139
పలల్లవ:   ఆఱడినఁబెట ట్టి మముత్మి నతతేకాదా

   జాఱకనాన్న మొకక్కవచచ్చె సట లితతేకాదా
చ. 1:     అపప్పుసము వగదానఁకా నాక మడిచి ఇచిచ్చెతనఁ

   నపప్పుట ననున్ననఁ బలిచ నతతేకాదా
   పపప్పుగానఁ దనపాదాలే పసికిత నితదానఁకానఁ

  జెపప్పుకవచిచ్చెతననీనఁ జెపప్పునఁ గొతత్తిగాదా
చ. 2:    జాముదానఁకానఁ దనక వతజామరము వసిత

   నేమ సేయుమనీ ననున్న నితతేకాదా
   దోమటనవువ్వెల దనతోనే మార నవవ్వెత

   యేమో పరాకెపైతననీ నిది వతతగాదా
చ. 3:     చేయారనఁ బెననఁగిత చెరనఁగ ననున్ననఁ బటట్టినఁగా

   ఆయము లతట గోర నతతేకాదా
   యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

   వయిటకి నానవట ట్టి వసా లితతేకాదా



రేక: 1024-2సామతతత సతపటత: 20-140
పలల్లవ:       నిచాచ్చె నిచాచ్చె వట ష్ఠూల నీ కేల య ఱటట్టి

    మచచ్చెము నేనఁ జూపతేను మాతోనే నవువ్వెల
చ. 1:     వలల్లవాట పపైనఁడిచర వనిత శ్రీసత నీక

 చలల్లలమేత్మివారితోడ జాణతనాల
   చెలల్లనఁబో కొతడ గొడుగచేసి యతేత్తినీవు
   గొలల్లతల చరలలల్ల నఁ గోరి ముచిచ్చెలేదా

చ. 2:     అతదరి నేలే గోపనతదనునఁడ వపైన నీవు
    చెతది చనఁకట తపప్పుల సేయ బొయేతదా

   గొతదినే దేవతల గొనియాడేదట నినున్న
    మతదవారి పాలనఁ జికిక్క నితదలనఁ బడేదా

చ. 3:     కొనబుకానఁడవు నీవు కొమ రెవయసు నేను
  పనిలేక వతటనుతటేనఁ బెపైకొనేదా
    ననుపపై శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి కూడితవ

    మనలోనఁ దగవు దేరె మరియితకానఁ గొసరా



రేక: 1024-3నాట సతపటత: 20-141
పలల్లవ:    అపప్పుటకపప్పుడే కాక ఆ లితతేలే

   కపప్పురమే గనమెపైతే కాయమున కితవా
చ. 1:    ఆలసి నిదిద్రితచనఁబోతే ఆడకేల రమత్మినీనే

  వలసినపప్పుడే నేనే వచేచ్చెనఁగాక
   బలదొర దానెపైతే బతుకనీ మాకేమ

   బలిమనఁ బసుకనఁబోతే పసురౌనఁబో వరల
చ. 2:     ఇతత నే మోనానుతటే యేల మాటాడితచనే

  పతతము చెలిల్లనమనఁదనఁ బలికేనఁగాక
   అతతజాణ దానెపైతే అవునఁగాక మాకేమ

    చెతతనఁ గడునఁ గరనఁచితేనఁ జేదనఁబో తేనెల
చ. 3:    యదురగా రానఁగానే యేల కొతగవట ట్టినే

   కొదదరనఁ దనతో నే గటూడేనఁగాక
  అదన శ్రీవతకటేశనఁడెపైతేనఁ దానౌనఁగాక
    వదకి ననున్న మనిన్నతచె వరివవునఁ బనుల



రేక: 1024-4రామకిగయ సతపటత: 20-142
పలల్లవ:   ఎతతనేరెచ్చెనే యలేమ పవునఁ

 బతతవాటల్లనె బడలీని
చ. 1:    వాలకచటూపల వతచి చెలి పతనఁ

 గోలముతదుగా గొణనఁగీని
   చాలగ నడచి సారెక నిలిచి

  వటచనఁ బయతద వసరీని
చ. 2:    చెదరిననెర లటచెరిగి యిట నట-

  నుదుటననఁ జెలిపపై నొరగీని
   కొదలచనఁ బలికి కోపమె చిలికి

  చెదరగ నవువ్వెల చితదని
చ. 3:    సరసప సిగద్గీల చలీ ల్లని తన-

  కరము చెకక్కపపైనఁ గపీప్పుని
   యిరవుగ శ్రీవతకటేశనఁ గలసి తానఁ

 నరమరపన ముదమతదని



రేక: 1024-5సాళతగనాట సతపటత: 20-143
పలల్లవ:      తగవు నీ వఱనఁగవా తపప్పు నాయత దినఁకలేదు

  వగటపైనవారితోడ వయతమతద వచేచ్చెమా
చ. 1:    పతతము దపీప్పునా పలికితేను నీవు

  రతతు మగనాలవు రానఁపసేసేమా
  పొతతపొరగననుతడేపొతదుసత వని కాక

   మతతనాన నతదరితో మానఁటలడ వచేచ్చెమా
చ. 2:     జవవ్వెనము వలితౌనా సారె నాతో నవవ్వెతేను

   రవవ్వె నీ దొరతనము రానఁపసేసేమా
    యివవ్వెల నొకక్క వయసే యిదదరికినని కాక

  దవువ్వెలవారితో జానతన మాడవచేచ్చెమా
చ. 3:    కాయము కొతతరగీనా కానఁగిలితచితే ననున్న

   రాయడి నీతమకము రత దటూరేమా
   వయిట శ్రీవతకటాదిద్రి వభునఁడ నయినననున్న
    చాయలనఁ గటూడిత వనఁక సారె మెచచ్చెకతడేమా



రేక: 1024-6లలిత సతపటత: 20-144
పలల్లవ:     ఎతత మనఁదుకటట్టినో యితత నీక జవవ్వెనము

     కాతతునఁడ వమ సేసితో కానుక లతపనఁ జెలి
చ. 1:   నిదిదరితచవలసినా నీకానఁగిటనే కాని

    వదద నినున్ననఁ బాసి వతటనొలల్లదు చెలి
   కొదిదగా మానఁటాడినాను కోరి నీతోనేకాని

   ముదిదరితచి పరలతో మోనమే చెలి
చ. 2:   ఆరగితచవలసినా అట నీపొతుత్తి ననఁగాని

   వరకే వరెయపైతే నొలల్లదు చెలి
    సారె వడెమచిచ్చెనాను సగమాక నీ కియతక
   చేరి వరేతముత్మిలము చేయదు చెలి

చ. 3:    కొమత్మి పయతద గపప్పునానఁగటూడ నీతోనఁగాని
    వుమత్మిడినఁ దనతతనెపై తే నొలల్లదు చెలి
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యితతలోనఁ గటూడితనఁగాని

    బమత్మిర వటట్టినా నీకనఁ బాయదు చెలి



రేక: 1025-1ముఖరి సతపటత: 20-145
పలల్లవ:    అతదపవభునఁడు దాను అతగన నేను

   కతదువ కేనఁగిననఁజాలనఁ గదిసనఁ బనుల
చ. 1:    సేయనీవ చేనఁతలలల్ల చెతగటనఁ జూచేనఁగాక

  నాయాలక వచేచ్చెనా నవవ్వెనితతే
   వయిటపపై జవావ్వెదివో వగిరితచనేల నాక
   దాయము వచిచ్చెనపప్పుడు తలనఁపతచేనఁ బనుల

చ. 2:    ఆడనీవ మాటలలల్ల అనిన్నయు వనేనఁగాక
 సటూడువటట్టినఁబోయేనా చొకేక్కనితతే
  వోడనఁగటట్టి దటూలమువో వోపనన నాకనేల

   వడె మచేచ్చెయపప్పుడెపైనా వలయితచేనఁ బనుల
చ. 3:     రానీవ తా నీడక రవవ్వెగానఁ గటూడేనఁగాక

  కానీకానిమత్మినేనా కెపైకొనే నితతే
   యనెపాన శ్రీవతకటేశనఁడు గలస ననున్న
   మేనుమేనునఁ బెననఁగితచి మెపప్పుతచేనఁ బనుల



రేక: 1025-2సాళతగత సతపటత: 20-146
పలల్లవ:   వాసి వతతుకనఁ బెననఁగేవనితలము

   సేసవటట్టితవ ఇనఁకనఁ జెపప్పునేల వభునఁడా
చ. 1:    చలల్లనివనెన్నలనవువ్వె చలిల్లతవ నేనఁడు నీవు

   మొలల్లమగా నతత నేము మోవనఁగలమా
    నలల్లనిచటూపల నీపపై నాటేము మారక మార

     తలల్లమ నీ గటట్టి మాకనఁ దలియదు వభునఁడా
చ. 2:   మొగినఁదేనెవతటనఁమాట మోపేవు మామనఁద

   మగల నితదుక నినున్న మెచచ్చెనఁగలమా
   యిగరనఁ గారపవడె మచేచ్చెము నేమెపైతే

   తగనో తగదోకాని తలచనఁకో వభునఁడా
చ. 3:    వడ వుతగరాలచేయి వసేవు మామనఁద

   ఆడరి నినిన్ననఁక నౌనఁగాదననఁ గలమా
    వడువక నినున్న నే శ్రీవతకటేశ కూడితని
    బడిబడి నినఁక నినున్ననఁ బాయలేను వభునఁడా



రేక: 1025-3శదదదేశి సతపటత: 20-147
పలల్లవ:    ఎటట్టి నమత్మివచచ్చె నినున్న నిటవతటయతదగాని

  పటట్టిపగలే నీచేనఁత పచాచ్చెయనఁగా
చ. 1:     మలల్లడి నీతో నలిగి మారమోమెపై యునన్నవళ

  చలల్ల వలపల నీకనఁ జవులయనఁగా
    యిలిల్లద యితతలో నీతో నేకము నేనెపైనవళ
  వలల్లవరి నవయలల్ల వగటాయనఁగా

చ. 2:    చెఱనఁగమాసి నేనఁ జెకక్కచేతతో నునన్నవళ
  యఱకతో సరసాలే యితపాయనఁగా

   చిఱతనెపై నాలగనాళల్ల చేసియునన్నవళనఁ జూచి
 మొఱనఁగలపనులలల్ల మొగచాటాల్ల యనఁగా

చ. 3:      కానఁగిటకి నెదుగక కనెన్న నేనెపై యునన్న వళ
  తోనఁగిచటూపలే నీకే తొడుసాయనఁగా

    వనఁగక శ్రీవతకటేశ వస నేనఁ గటూడినవళ
 మానఁగినతొలిల్లటవలల్ల మఱపాయనఁగా



రేక: 1025-4బౌళరామకిగయ సతపటత: 20-148
పలల్లవ:    అన నితకేమునన్నది అలగ నేమునన్నది

   కనునఁగొనలనే చటూచి కరనఁగట గాక
చ. 1:    నవువ్వె నవావ్వెజెలల్ల ను నాలిసేయజెలల్ల నీక

   రవవ్వెగా నే మోహితచి రానఁపపైనయతదుక
    యవవ్వెరితోనఁ దగవ లినఁక నాడే నేను

    జవవ్వెనాన నొతట నేను జడియుట గాక
చ. 2:    బగియా నమరనటూ బీరాల నమరనటూ

  తగవులతచక నినున్న దగద్గీరినయతదుక
   జగడమటూనఁ జెలల్లదటూ సాదితచ జెలల్లదటూ

  మొగమోటమున నేనే ములగటగాక
చ. 3:    సరసము దకెక్కనటూ చనవలల్ల నెకెక్కనటూ

   మరిగి నీకానఁగిట నేను మఱచినయతదుక
   తరయతత్తినఁ బనిలేదు దిషట్టిము శ్రీవతకటేశ

   సరగ నీరతనఁ జికిక్క సతమౌటగాక



రేక: 1025-5మతగళకౌశిక సతపటత: 20-149
పలల్లవ:    సారె దటూరనఁజాలనటూ చలముల కోపనటూ

   చేరిత మాచనవోలి చెనున్నని భద్రిమలను
చ. 1:   యడకనఁ బలపతచెను యేమసేయుమనీనే

  వోడక తనయదుట నునన్నదానను
     పాడితో నీట ముతచనీ పాల ముతచనీ తాను

 వాడునఁదనవలపలక లోనెపైతని
చ. 2:     మానఁట ననున్న నాడితచెను మన నెటట్టి దలిసనే

   యేనఁటకెపైనా నియతకొతట నిదివో నేను
   నానఁటమానఁట చెలిల్లతచనా నగనీ తగడనీ

    మేనఁటపాయము తనకే మనఁదుగా నె తత్తితని
చ. 3:     కానఁగిట ననున్న నితచెను కళదానఁకె నినఁకనేలే

    దానఁగక తనక నిటట్టి దకిక్కత నేను
   వనఁగక శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడు దా ననున్ననఁగటూడె

   యేనఁగితచనీ రేనఁగితచనీ యిరవపైత నేను



రేక: 1025-6రామకిగయ సతపటత: 20-150
పలల్లవ:    ఎదురగదురగా నిది యే మే

   పదవుల గదలనఁగనఁ బెననఁగీనఁ దాను
చ. 1:    పకక్కన నగనఁగానఁ బతతము లడిత

   యకక్కవ తకక్కవ లే వతదు
   ముకక్కననఁ దనకే ముతగోపము మరి

   తకక్కరి రమణునఁడు తగనా తనక
చ. 2:    సొరిదినఁ జూచితే సటూడిట వటట్టిత

   యిరవగ తగవుల యే వతదు
   సరగన తానే సాకిరి చెపీప్పు

  కెరలినజగడమె గెలపా తనక
చ. 3:    యడుక వచిచ్చెన నినిన్నయు మఱచిత

  యిడుగానిపను లే వతదు
 వడుకతో శ్రీవతకటరమణునఁడు

    కూడి మొకిక్క నిది గఱతా తనక



రేక: 1026-1దేసాళత సతపటత: 20-151
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు మకే పోదు యితతవలనా

   కొపప్పువటట్టితే అపప్పుడు కొతచెము గావలనా
చ. 1:    పలకల కొదదరె పరాక లినఁకనేలే

  చెలవునఁడు చెపప్పునటట్టి నేయరాదా
     నిలచనాన్ననఁడిద వచిచ్చె నిదుర నీ కితత యేలే

  బలిమనఁ బటట్టినమనఁద భద్రిమయనఁగవలనా
చ. 2:     మనసు కోపమువాస మరి చితత లినఁకనేలే

 ఘనునిపగయములలల్లనఁ గెపైకోరాదా
   తనునఁదానె వడెమచిచ్చె తలవతచ నీకేలే

  చెనకి చేయిచేసుకొతటే సిగద్గీవడవలనా
చ. 3:    కానఁగిటలో కొదదరె కమత్మిర జతకితచనేలే

  పీనఁగక శ్రీవతకటేశనఁ బలవరాదా
    రేనఁగి యాతనఁడు నవవ్వెని రిచచ్చెలనఁ గొతకనఁగనేలే

    మటూనఁగి యాతనఁడు ముతచితే మొగమోట వలనా



రేక: 1026-2ముఖరి సతపటత: 20-152
పలల్లవ:    అపప్పుట మానవు బతకా లౌనయాత

    కపేప్పువు పచచ్చెడ మటట్టి కమత్మిట నౌనయాత
చ. 1:     వని రేపమాపదానఁకా వరెలల్ల నఁ దిరిగి వచిచ్చె

  ఆనల వటట్టివచేచ్చెవు అవునయాత
    మానాన మణనఁగి నే మౌనముతో నుతడనఁగాను

   కానీ కానిమత్మినేవు కమత్మిట నౌనయాత
చ. 2:    పొదుద వోనివానఁడ వటేట్టి పోకలనెలల్ల నఁ బోయి

  అదదము చటూపమనేప ఔనయాత
    నిదుద రతోనఁ బానువుపపై నే నిటట్టి వుతడనఁగాను

    గదిదతచి అయా లతటేవు కమత్మిట నౌనయాత
చ. 3:  కాతత లఇదదరిలోనికనుసనన్న దలిపతే

  అతతేపో నవువ్వెనవవ్వె వౌనయాత
   చితతదర ననున్ననఁగటూడి శ్రీవతకటేశ నేనఁడు

   కతతుముదద్రిల మోపేవు కమత్మిట నౌనయాత



రేక: 1026-3పాడి సతపటత: 20-153
పలల్లవ:   పొమత్మితటేనఁగాని వరకే పోయివచేచ్చెనతటేను

  సమత్మితతచ లేనోయి సతగడనఁడ
చ. 1:     యితత్తిల నీవు నేను యిట గటూడినకూటమ

  చితాత్తి న మఱవకమ చెలికానఁడ
    మతత్తిలి నీవు నేనఁడే మాపటతత రాకతటే

  వతుత్తి నఁజమత్మి మయితటకి వగకానఁడా
చ. 2:    ఆవళ నీవు నేను ఆడుకోలమాటలలల్ల

  నీవ తలనఁచకొమత్మి నేసత్తికానఁడా
   యేవతక చటూచినా యిపప్పుడు కోమటమేన

   వావసుమత్మి నీక నాక వనెన్నకానఁడా
చ. 3:   వాకిటకినఁబోయి యిటవచిచ్చె ననున్ననఁగటూడితవ

  నాకతటే మేలగదోయి నాటకీనఁడా
    చేకొని శ్రీవతకటేశ చెలల్ల నఁజెలల్ల యిది నీక

  యేకాలమునఁ బాయకమ యిచచ్చెకీనఁడా



రేక: 1026-4కేదారగళ సతపటత: 20-154
పలల్లవ:    పొయేతవో పోవో అతతేపో బాలనఁడా

    వయతన చేరేవు నే మోపమయత బాలనఁడా
చ. 1:     చతక నెతుత్తి కోనఁబోనఁగా సతది జీరవారనఁ జేసు

  అతకెలబాలనఁడ మముత్మి నతటకవయాత
   పొతకమున నీయదుటనఁ బొలయరాదా చెలల

    కొతకక నాపపైనఁ బడేవు కొయతవుగా బాలనఁడా
చ. 2:     ముదుద వటట్టి కోనఁబోనఁగా మోవ పలల్ల నాటనఁ జేసు

   వదుద వదుద బాలనఁడా నే మొలల్లమయత
   అదోద యశోదతోడ ముచచ్చెటాడరాదా మాక

   వుదదతడాననఁ బెపైపడేవు వుతడరాదా బాలనఁడా
చ. 3:     అపప్పు లపప్పులననఁబోనఁగా నాయము కరనఁగనఁ జేసు

  తపప్పుక మాకచముల దానఁకీనయాత
    చెపప్పునఁగానే వుదదతడాననఁ జెఱనఁగ వటట్టిత వద

   వపప్పుత శ్రీవతకటాదిద్రి వరపరి బాలనఁడా



రేక: 1026-5సామతతత సతపటత: 20-155
పలల్లవ:    చతక గదియము మరి శరణరిత్తియునేల

  సతకేలేక నీపతతమె సాదితచకోరాదా
చ. 1:      యేడనుతడో వచిచ్చె నీవు యేమ నే ననకతడా

   వాడుమోము నీవు ముతదే వతచవలనా
     వడుక దొరవు నీవు వరప నీ కితతయేల

  యడుగానఁ జేసినచేనఁతే యడేరచ్చెకోరాదా
చ. 2:    సొలసి నీమేనిపచిచ్చె చటూచి వతగెమాడకతడా

 అలయకముతదే వుసుత్సరనవలనా
   బలవతతునఁడవు నీవు పరితాప మనఁకనేల

  చెలనఁగి తొలల్లటచేనఁతే చెలిల్లతచకోరాదా
చ. 3:      అరవరెపై వచిచ్చె నీవు అదేమ నే ననకతడా

  గరిమనఁ గానఁగిట ననున్ననఁగలసేవు
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యినిన్నసుదుద లినఁకనేల

  పరగ ననేన్నలితవ పాయకతడరాదా



రేక: 1026-6శ్రీరాగత సతపటత: 20-156
పలల్లవ:   పొదుద వోక కిట పొలసితని

  అదదము నీడల నానఁగేవా
చ. 1:    పననఁగనఁగ నేనఁటకి పలవనఁగ నేనఁటకి

  ననుపన నటూరక నవవ్వెతని
   చనవరికాతతవ చాల నీక నినఁక

  కనుకలి వనుకలి గాణచా
చ. 2:   పటట్టినఁగ నేనఁటకి పయికొననేనఁటకి

  చటట్టిప వరసలనఁ జూచితని
   పటట్టి వలపల పగయముల నీ కినఁక

 జటట్టిబేరముల సతమవునా
చ. 3:    బాసలినఁ కేనఁటకి బచచ్చెన లేనఁటకి

 వాసివతతులకె వచిచ్చెతని
  ఆసల శ్రీవతకటాధిప కూడిత

  వసతులను నా కిటయేతరా



రేక: 1027-1నాదరామకిగయ సతపటత: 20-157
పలల్లవ:    సితగారరాయునఁడ వౌదు చెనన్నకేశ యితకనఁ

  జెతగకమ మారతుల చెనన్నకేశ
చ. 1:   చిముత్మిలచటల్లతోనే చెనన్నకేశ మాక

  చిమత్మిరేనఁచేవు వలప చెనన్నకేశ
 చెమత్మినఁజెమటచెకక్కల చెనన్నకేశ: మాపపైనఁ

   జిమత్మిక గోళళ్ళ నీవు చెనన్నకేశ
చ. 2:  సలవలేనగవుల చెనన్నకేశ: మాకే

   సలవనెవు వయసు చెనన్న కేశ
  చెలనఁగి పసిడిదటట్టి చెనన్నకేశ:య-

   చెలవము నీకే చెలల్ల చెనన్నకేశ
చ. 3:   చెపప్పురానిమహిమల చెనన్నకేశ మాక

  చెపప్పులేమోవ యిచిచ్చెత చెనన్నకేశ
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటాదిద్రి నితదు మాచనవోలిలో

  చెపప్పునఁగా ననేన్నలితవ చెనన్నకేశ



రేక: 1027-2సామతతత సతపటత: 20-158
పలల్లవ:    వనన్నపమదపో వతటవో వనవో కాని

   కనున్న గిరిపే వమకారణమో కాని
చ. 1:    మానఁటలివ మతచివపో మనసే తలియనఁగాని

   ఆనఁటదాననఁ బుణతపాప మది నీదేపో
     నానఁటన సలవులను నవువ్వెల నవవ్వె నిది యౌనఁబో

   యేనఁటకౌనఁతా వనకముత దతచలేము గాని
చ. 2:    ననుపలల్ల మతచిదేపో నడవ డెఱనఁగనఁగాని

   యనసిత పరభారా లితక నీవపో
     నను నీవు సారెసారె నమత్మితచే వది యౌనఁబో

  కొనయౌతా మొదలౌతా గటట్టిఱనఁగనఁగాని
చ. 3:    పాయమది మతచిదేపో పతతము లఱనఁగనఁగాని

   అయమతట కూడిత నీయాసనఁ గతటనఁబో
   యయడ శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ

 రేయి -    పగ లిదియని రీతఱనఁగనఁ గాని



రేక: 1027-3శతకరాభరణత సతపటత: 20-159
పలల్లవ:    ఇదదరికినఁ బోవునా ఇదియటూ గొతతా

  అదుద కొనన్నవలపత అది నీవఱనఁగవా
చ. 1:     పతతము దపీప్పునా పకక్కన నవవ్వెతే మాతో

  కొతతగొతత నవువ్వెనవవ్వె గకక్కకొనేవు
   మతతనాన నొకవళ మాటమాట జగడాల

    అతతనతతనే పాస నది నీ వఱనఁగవా
చ. 2:    దొరతనము వోయనా తొతగిచటూచితే మముత్మి

   ధర పలకననఁ జూచి తలవతచేవు
   వరస మేమగలల్ల ను వళవళనే పాస

   అరగొరత లినఁకేల అవ నీవఱనఁగవా
చ. 3:    పాకము దపీప్పునా పలికితే మాతోను

  మాకవల రతనఁజొకిక్క మఱచేవు
    యేకమెపైత శ్రీ వతకటేశ మముత్మి గటూడితేను

    ఆకతలే చెపప్పునేల అది నీ వఱనఁగవా



రేక: 1027-4రామకిగయ సతపటత: 20-160
పలల్లవ:   ఇపప్పుడు వగిరమేలే యితతలోనఁదాను

    కొపప్పు వడె నాకనఁ గటూడవచేచ్చెనఁ బదవ
చ. 1:    నాటకాన బటూటకాన నవవ్వెవచిచ్చెత నితదానఁక

   యేనఁటకినఁ బలవనతప నిటేట్టి తాను
     కాటక కనున్నల నాక కమత్మి నిదుద ర నేనఁడు

     నేనఁట నే తపీప్పునా రేప నే వచేచ్చెనఁబదవ
చ. 2:    పొతతనాల మతతనాల పొదుద వుచిచ్చెత నితదానఁక

   అతతలో లేకలేలతప నపప్పుడే తాను
    చెతతల కసటూత్తిరిబొటట్టి చెదరె నీవళ నాక

    వతతుక నే మాపటతత వచేచ్చెనఁ బదవ
చ. 3:     వడనఁబాట తడనఁబాట నొపప్పు వచిచ్చెత నితదానఁక

    బడి నీడకేల వచెచ్చెనఁ బదరి తాను
  యడచొచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

   వడి మమనసులలల్ల వచెచ్చెనఁగద పదవ



రేక: 1027-5బౌళ సతపటత: 20-161
పలల్లవ:    చెలల్ల బడి గదదతటానఁ జేసేవు గాని

  వలల్లమనాన్ననఁ బోరసుమత్మి వుదదతడమెపైనాను
చ. 1:   చిటల్ల గరగలతో చిలపాల గొలల్లతల

  వుటల్లపపైనఁ బెటట్టినార వోకస్కృనఁషట్టి డా
   కొటల్ల గొటేట్టివు నీవు గోపాలకలనఁ గటూడి

   తటల్ల దిటేట్టిరసుమత్మి దేవరవపై నాను
చ. 2:    అటట్టి వపపైనఁ జకిక్కలల అటల్ల ను నురగల

   కటట్టిపటట్టి దాచినా రికక్కడనఁ గస్కృషట్టి నఁడా
   మెటట్టి కొని కొలల్లలడి మెఱసేవు వదులను

   పటట్టి కోనే రినఁకనఁ జమత్మి బలిల్లదునఁడవపైనాను
చ. 3:     తోవల తేనెల నేయి దొతతులగనఁ బోటట్టినార

  శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది చినిన్న కస్కృషట్టి నఁడా
    వావారి జోరనవచిచ్చె వతచి ముతచి పోసేవు

  పోవడువ రేలికవపై పోకలనఁబోయినాను



రేక: 1027-6నారాయణ సతపటత: 20-162
పలల్లవ:   నవువ్వెనవవ్వె రమణునఁడు ననుపగానఁబొతదుసేస

   రవవ్వెల నితతచాలదా రాతరి రమత్మినవ
చ. 1:    చెకక్కనొకెక్క సేసవటట్టి చేయివస బుజముపపై

   జకక్కవనాచనున్న లతట చాలదా యితత
   యకక్కవది తకక్కవది యిపప్పుడే కావలనా

   చకక్కకెదు రీవళ చటూచక రమత్మినవ
చ. 2:     కాలదొకెక్క కానఁకరేనఁచెనఁ గనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచె

    చౌలగా మానఁటలటూ నాడె చాలదా యితత
   వళలేదు పొదుద లేదు వగిరితచి నితతలోనే

   యలకూర కపప్పువసే నిటతడి రమత్మినవ
చ. 3:    కొతగవటట్టి గానఁగిలితచెనఁ గటూడె సమరతులను

   సతగతాయ ననిన్నటాను చాలదా యితత
  చెతగలితచె నినిన్నటాను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

    ముతగిట నునాన్ననఁడు యిటట్టి మొకేక్క రమత్మినవ



రేక: 1028-1సాళతగత సతపటత: 20-163
పలల్లవ:    తడవక మము నట తలవయాత

పడికెడునడుములనఁబెననఁగేమయాత
చ. 1:    పతతము మాతోనఁ బలకనఁగనఁ బలకనఁగ

  దొతతుల బెదరీనఁ దొలవయాత
   కాతతల మతతే కనున్నల పదదని

  బతతులనఁ జూపట బతకేమయాత
చ. 2:    అతచె జాణతన మట నీవాడనఁగ

  మతచము ములిగీ మానవయాత
  కొతచపమోమున గరిగా కళలే

  నితచక మెరసే నెలతలమయాత
చ. 3:    కానఁగిట కొయతనె కదియనఁగనఁ గదియనఁగ

  వానఁగీ నతదల వదదయాత
  ఆనఁగచ శ్రీవతకటాధిప కూడిత

  మానఁగినరత మెయి మఱచేమయాత



రేక: 1028-2ముఖరి సతపటత: 20-164
పలల్లవ:   పోపో యిదేడసుదిద పొదుద ననఁరానఁగదవ

  యపాటదానవు ముతదేల పలిచితవ
చ. 1:    మతతనము లేమటకే మారమాట లేమటకే

   కాతతునఁడు వాకిట వచిచ్చె కాచకతడనఁగా
  యితతులక మగవానియిచచ్చెకమే వలనఁగాక
   యతతలేదు నీచలము యేమ గటట్టి కొతటవ

చ. 2:    అలక లితకేమటకే అవవ్వెలిమో మేమటకే
    నలిరేనఁగి పత నీతో నవువ్వె నవవ్వెగా
    చెలలక పత కటట్టి సేవ సేయవలనఁగాక

   యలమ నెగద్గీలవటేట్టి వతతేసి కదదటవ
చ. 3:    చెకక్కచేతు లేమటకే సిగద్గీలితకా నేమటకే

  వకక్కటపై శ్రీవతకటేశనఁడొపప్పునఁ జెపప్పునఁగా
    తపప్పుక సతకి పత తగలమే వలనఁగాక
    ఇపప్పుడే కూడితరి ఇతకనఁ జెపప్పు నేనఁటకే



రేక: 1028-3లలిత సతపటత: 20-165
పలల్లవ:    ఒదదనుతటేనఁ జపప్పునౌను వోపము నేము

   సుదుద ల చెపప్పునతతనే చొకేక్కము నేము
చ. 1:    కలిగితే మోహమెలల్ల గాదనఁ బోసుకొమత్మినవ

  సొలపమాటల మాకనఁ జూపనఁగనేల
  చెలలల మనసలల్ల నఁజిలల్ల  లయ నితదుననే

   తలనఁచి దవువ్వెలపొతదే తనివాయ మాక
చ. 2:    రాజ మెతతగలల్ల ను రాసి చేసుకొమత్మినవ

   జాజకొన మాయడనఁ బచరితచ నేల
   వోజతోడ నితదుననే వుడుకెతత్తి మేనెలల్ల

   తేజాననఁ బెతడిల్లనానఁడే తేనఁకవాయ మాక
చ. 3:      ముతచి నవువ్వెలేమ గలల్ల మటూనఁట గటట్టి కొమత్మినవ

    వతచి మాపపైనేల చలీ ల్ల వరనఁస దాను
   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁగటూడె

    మతచి వుర మెకిక్కతచటే మేలయ నాక



రేక: 1028-4ఆహిరి సతపటత: 20-166
పలల్లవ:     నిలవునఁ గొలవు లేల నివవ్వెరగ లినఁకనేల

    చలము మాని వభునినఁ జకక్కనఁ జూడరాదా
చ. 1:    పతత మొకక్కటేకాక పలమానఁట లినఁకనేల

  మతతనాన పతతో మాటాడరాదా
   చితత లినిన్నయునునఁ బాస చెకక్కనొకిక్కనపప్పుడే
   కొతత సలవుల నవవ్వె కూచతడరాదా

చ. 2:    వడనఁబా టకక్కటేకాక వునన్నవచారము లేల
  బెడనఁగలేక యాతనినఁ బలవరాదా

  కడమలినిన్నయునఁ బాస కపప్పురమచిచ్చెనపప్పుడే
 వడువరానిపతకి వడెమయతరాదా

చ. 3:    కూటమ వకక్కటేకాక కొణనఁత లితకానేల
  చోటచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁ జొకిక్కతచరాదా

    బటూటకములలల్ల నఁ బాస పొతది పొసనఁగి నపప్పుడే
    పాటతచి యాతని నిటట్టి పచిచ్చె సేయరాదా



రేక: 1028-5మాళవగళ సతపటత: 20-167
పలల్లవ:     ఏమాయ నితదుక నీ వగద్గీలేల పటేట్టివు

    కామని నీచెకక్క నొకీక్క కెపై కొనవయాత
చ. 1:     పడనఁత నోరెపై తత్తితేను పగడాలే రాసులయత

   యడప నినున్ననఁ దిటట్టితే నేమాయనయాత
 కడలేనిరతాన్నల గానుకవచిచ్చెననీవు

  తడవ బతడారాన దానఁచకోవటయాత
చ. 2:   మగవచటూపలవతక మాణకాతలే రాలీని

   తగనఁ గోపతచి చటూచితే తపప్పుటవయాత
     సొగిసి మణుల దానఁచి సొముత్మిల నీ కిచిచ్చెతేను

   జిగి మేన ధరియితచి చెలనఁడవటయాత
చ. 3:     ముతచి చెలి నవవ్వెతేను ముతేత్తిలే రాలీని

  యితచక గేలిసేసితే నేమాయనయాత
  పతచెప శ్రీవతకటేశ పతడిల్లముతాతలసేస

   వతచి కూడి చెలి మానవచచ్చెనటయాత



రేక: 1028-6రామకిగయ సతపటత: 20-168
పలల్లవ:   ఏమని చెపప్పుదు నిరగపొరగతో

 గామడితనముననఁ గదిసని
చ. 1:     మలయుచ నే నట మతద కేనఁగనఁగా

 తొలనఁగక యదురగనఁదుమత్మిని
   యలిమ మగడి మాయితటకినఁ బోతే

  బెళకక యిల గడెవట ట్టిని
చ. 2:   జడిగొని వదుల చలల్లలమత్మినఁగా

 తొడినఁబడ దటూడలనఁదోలీని
   వడి నతదుక నేవదదని కసరిన

  ఆడరి జాణతన మాడని
చ. 3:    ఏకతమున నే నిట నీళళ్ళడనఁగ

  కెపైకొని నాచర గట ట్టిని
  కాకగ శ్రీవతకటగిరి కస్కృషట్టి నఁడు
   దాకొని ననిన్నట తగనఁ గటూడని



రేక: 1029-1కాతబోదిసతపటత: 20-169
పలల్లవ:    నేవచిచ్చెనపనేమ నీవు సేసిన చేనఁతేమ

   ఆవలనఁ జెలేమనునో అవునయత చాలను
చ. 1:    పలిచేవ నుతటనఁగాని పననఁగే దఱనఁగనెపైత

     చెలిక తత్తినఁ బచిచ్చె సేయనఁ జెలల్ల నా నీక
     తొలతే వడుక కానఁడు దోస మెఱనఁగనఁ డనేటనఁ
    పలక నీయతదే కతటనఁ బదవయత చాలను

చ. 2:     నగేవతటా నుతటనఁగాని నాకనఁ జేయిచానఁచే దఱనఁగ
   జిగినేసత్తి కతత్తినతటా జెలల్ల నా నీక

   జగములోన వలప చవఱనఁగ దనన్నమాట
    తగవు నీయతదే కతటనఁ దలవయత చాలను

చ. 3:    వరకతటా నుతటగాని వడివటేట్టి దఱనఁగను
    చేరి దటూతకిల గటూడ జెలల్ల నా నీక

    అరయ శ్రీవతకటేశ అటట్టి నను గటూడితవ
   మేరమరితని నీవు మేలయత చాలను



రేక: 1029-2ముఖరి సతపటత: 20-170
పలల్లవ:   ఇతకనేల దటూరమాట లితతేకాక

   కొతకదర నినున్న నిటట్టి కూడనఁగలనఁగాక
చ. 1:    తపప్పులతచి నీగణల తగదనేనా మోము

   తపప్పుకిటట్టి నినున్ననఁ జూచి తనిసేనఁగాక
    అపప్పుడు నీ వనన్నమాట కానఁగనఁబోయేనా నా-
  నొపప్పుదర నీచెకక్క నొకక్కనఁగలనఁగాక

చ. 2:    యేమ సేసినాను నినున్న యగద్గీవటేట్టినా
  నాముదేర సలవుల నవవ్వెనఁగాక

  బటూమవారివల నీక బుదిదచెపేప్పునా
   వమార నీపపై మేను వయనఁగలనఁగాక

చ. 3:     పానుపపపై నీతో నితక పతతమాడేనా నీ-
  సనల మోవతేనెలనఁ జొకేక్కనఁగాక
   కావలే శ్రీవతకటేశ కాదనేనా నీ-

 మేనుసనఁకినరతుల మెచచ్చెనఁగలనఁగాక



రేక: 1029-3బెపైరవ సతపటత: 20-171
పలల్లవ:    చితత్తిము వచిచ్చెనటల్ల నేనఁ జేసేనఁగాని

    బతత్తి గొటాట్టి ననఁ బెటేట్టివు పదరక చాలను
చ. 1:     నీరవతక తుతగవతట నీ మాటలనే మముత్మి

    వరకే మోచి దితచేవు నోపనఁబో నేను
  మోరతోపనఁదనమున ముటట్టివచిచ్చె తేనఁగనక

    గోర గీరితే నేరౌను కొతగముటట్టి కినఁకను
చ. 2:   మటూడినఁజొచిచ్చె వాతవళల్లముడి కారితనముల

   వోడక పతతమాడేవు వోపనఁబో నేను
   యేడనెపైనా వచిచ్చెనీవు యనిన్నకతో బాసగొని

   యడుగాని పనులక నెమెత్మిల సేయకమ
చ. 3:     మాయలనే భద్రిమయితచి మానము చేకొతట వద

   వమయత కాలదొకేక్కవు వోపనఁబో నేను
   యయడ శ్రీవతకటేశ యితతసేసి కూడితని
    పాయము నీకే సలవు పది బదిగాను



రేక: 1029-4సామతతత సతపటత: 20-172
పలల్లవ:    అతడనే నిలచతట నే నపప్పుడుగాదా

    మెతడుకొనన్న ఆనలేల మేల మేల గాదా
చ. 1:    తొయతలి యవవ్వెతో నీతొడమనఁదనఁ బవళతచి

    అయతడ నీక మోవచెచ్చె నపప్పుడు గాదా
   నెయాతన నాకమడిచి నీ వతది ఇయతనఁగాను

    పయతదకొత గపప్పుడు నీపపైనఁ గపప్పునఁ గాదా
చ. 2:     చెకక్క చెమరితచనఁగా నీచే సురట వసరితచి

   అకక్కరతో సేదదేరె నపప్పుడు గాదా
    వకక్కటపై నీ నెనన్నడుము వకక్కచేతనఁ గానఁగిలితచి

   మొకెక్క నపప్పు డొకక్కచేత ముచచ్చెటాడికాదా
చ. 3:     దిటట్టియపై తమకముననఁ దేలితచి నినున్ననఁ జూచి

   అటట్టి తరవయితచె నపప్పుడు గాదా
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవు నటాల్ల నే

   పటట్టి నేనఁడు గటూడిత వాభావమేకాదా



రేక: 1029-5సాళతగనాట సతపటత: 20-173
పలల్లవ:     అపప్పుట నాకే వలతు నతదువు నీవు

    చిపప్పుల నావదద నేనఁడే చెలల్ల నీపగతాపము
చ. 1:     జూటరివపై యాకెమోము చటూచి చటూచి పలికేవు

  యేనఁటమతకములౌతా నెవవ్వెనఁ డెఱనఁగ
   నానఁటకమే మోకాని నవువ్వెనవవ్వె వమనాన్న
   ఆనఁటదాని నితతసేసే వౌ నీపగతాపము

చ. 2:     అద మాయితటకి నాకె నడిగడిగి వచేచ్చెవు
   యదుట నీవడమాయ లవవ్వెనఁ డెఱనఁగ

   చదివ వచిచ్చెతోకాని సరసాలే నెరపేవు
   సుదతులకే చటూపేవు సొతప నీపగతాపము

చ. 3:     అకెతో నేకతమాడి అతతలో ననున్ననఁ గటూడిత
   వకడ నీతమకము లవవ్వెనఁ డెఱనఁగ
  దాకొని శ్రీవతకటేశ తలనఁచకొతటవోకాని
   నీకతల రతకెకెక్క నితడె నీపగతాపము



రేక: 1029-6పాడి సతపటత: 20-174
పలల్లవ:    తడవ నటూరక తగ దననఁడు

   బడిబడి రమణునఁడు పయిపపై వడనఁడు
చ. 1:   మతతన మొకతతో మానఁటలడుతా

   బతతకినఁ బలిచనఁ బత నగనఁడు
  సతతత మాకెతో సరసమాడుతానఁ

   జెతత నీడె మొసనఁగీ సిగద్గీవడనఁడు
చ. 2:    పానుపన నొకతపపైనఁ జెఱనఁ గతటచ

   లోనికినఁ బలిచ లోనఁగనఁ డిదే
  ఆనుకొని యాకెయధరము గో శ్రోలచ
   మానము దొడికెను మానఁటా వననఁడు

చ. 3:    వురమున నొకసత నునుచక కానఁగిట
  ధరనునఁ గటూడనఁ దడనఁబడనఁడు

  యిరవుగ శ్రీవతకటేశనఁ డిదదరిని
   సరిగానఁ గటూడెనునఁ జాలటూ నననఁడు



రేక: 1030-1దేశక సతపటత: 20-175
పలల్లవ:     ఏలరా యితతవలప యేమబానఁత నే నీక

    సలి నాప నొరగేవు చొకక్కనాథ లేలే
చ. 1:    పొలసితే నతతలోనే పొదిగి కానఁగిలితచేవు

  యలనఁగితచితే తలయతత్తి చటూచేవు
    తలనఁకితే వరహన దకిక్క చకట దవవ్వెవు
   నలిరేనఁగి దగద్గీరితే నవువ్వెల నవవ్వెవు

చ. 2:      చకక్కనఁ బయతద వటట్టితే చానఁచేవు చేయి సారె
  దికక్కలలల్ల సాదితచి తతకిచటూపేవు

    చొకిక్క నే నేడనుతడినా చొపప్పులతుత్తి క వచేచ్చెవు
  పకక్కరతులనే ననున్ననఁ బెననఁగనఁజొచేచ్చెవు

చ. 3:    చేరనఁబలవకే వుతటే సిగద్గీయినా వడిచేవు
 గారవతచినతతలోనే కాలదొకేక్కవు

  వోరి శ్రీవతకటగిరినుతడి వచిచ్చెకూడితవ
  మేరతో నెలనఁదలటూరి మేటచొకక్కనాథా



రేక: 1030-2సాళతగత సతపటత: 20-176
పలల్లవ:    తలిసగా నీగణము తేటనఁగా మదటకెపైనా

  బలరాజసాల చటూపేపతతము లఱనఁగరా
చ. 1:      వతట నేను వగితచగా నటూరకే యలల్ల డ నీక

  కతటకి నిదుద ర వచెచ్చెనఁగా: చెలల్లబో
     నతటన నాతో నీవు నవవ్వె వనుచ నే-

   నుతటనఁగాని యిటట్టివుత నొకట నెఱనఁగరా
చ. 2:     వలసి నేనఁ బానుపపపై వరహననఁ బొరలనఁగా

  కొలవు సేయితచకో గోరికాయనఁగా
    పలిపతచే వట నాకే వలతు వనుతటగాని

  వలిసనొలల్లములౌత వకట నెఱనఁగరా
చ. 3:    అదదరిపాటతడగాను అతతలో వచేచ్చెసి కూడి

  సుదుద ల చెపప్పువచేచ్చెవు సుగడవౌదు
   ముదుద ల శ్రీవతకటేశ మొరనఁగే వనుతటనఁగాని

   వదిదకెపైత వతతకతొ లొల్లకట నెఱనఁగరా



రేక: 1030-3కాతబోదిసతపటత: 20-177
పలల్లవ:   ఆనలేలయాత నీవాడినటట్టి ఆడేము

  పూనిననీమనసులో పూనఁపక మేదయాత
చ. 1:     సనన్నల నాకెక నీక సాకిరి చెపప్పుమనేవు

  అనన్నటేట్టి నీమాట లవగోవయత
    మనన్నక తటేట్టి వతదుక మతచి వతగెములతటా

   యినిన్నటా దొరవు నినున్న నేమనతదునయాత
చ. 2:    అపప్పుట మొకిక్కతచమనే వాకెనే నీముతదట

  చెపప్పునటేట్టిలల్ల నితకనఁ జేసేమయాత
    రెపప్పు వటట్టిక చటూచేవు రేసు నెరపేనతటా

   దపప్పురాల నీక నీవ తలసుకోవయాత
చ. 3:     కతదువ నీ వదురేనఁగి కానఁగిలితచిత వాకెను

  అతదరికి వకక్కమన సాయనయాత
    అతదప శ్రీవతకటేశ అతతలో మముత్మి మెచేచ్చెవు

   వతదువతట మావతక వలతు లేవయాత



రేక: 1030-4సాళతగత సతపటత: 20-178
పలల్లవ:    అదే రామునఁడు సువలదిద్రిపపై నిలిచె

   యదిరితవ సత యినఁక నేమమాత్మి
చ. 1:    దనుజల వారేర తలనఁకేర లతకలో

 వనజాపత్తికలనఁడు వచెచ్చెనమాత్మి
  వనవచెచ్చెను కపవరల యారప్పుల

  వనుకొని పవునఁజల వడిసనమాత్మి
చ. 2:   కదనములో కతభకరారది వరల

  మదమున బయిపడి మడిసిరమాత్మి
  చిరనఁమగ రావణుచేతులనఁ దలల
  నిదులనెలల్ల వనున్న నితడెనమాత్మి

చ. 3:   పత వభీషణునినఁ బటట్టిముగటట్టినమాత్మి
  అతనఁడు నినున్ననఁ బలవనతపీనమాత్మి

 కతగా శ్రీవతకటగిరిమనఁదను
  యితవుగనఁ గటూడరొ యిపడేమమాత్మి



రేక: 1030-5మాళవగళ సతపటత: 20-179
పలల్లవ:    పూవుటముత్మిల మరనఁడు పూనఁచినానఁ డేమరనఁడు

   రావ నామాట వని రవవ్వెపడనేనఁటకే
చ. 1:    వదుద నీచలము వలపతచనఁగలము !నీ

    కొదిద దలిసిన దానఁకా గొతకే మతతే
   అదొద యిటవల నలిగేవా నెతతలేదు
    చదిదకి వనఁడికి నవ సాగ వతతేకాక

చ. 2:      యితతేలే నీకోపము యితదు కెలల్ల నోపము ! నీ-
   పతతము చటూచినదానఁకా పాటతచే నితతే

   యతతో బగవుతోడ యలయితచే దతతలేదు
   సతతతము పత వదద జరగదుగాక

చ. 3:     మానవ నీబరదు మాక నివ యరదు
   నాననఁబెటట్టి కొతతవడి నవవ్వెత నితతే

  నేనే శ్రీవతకటగిరినిలయునఁడనఁ గటూడితని
    దానికేమ నీక నాకనఁ దగ లితతేకాక



రేక: 1030-6లలిత సతపటత: 20-180
పలల్లవ:    చెలలల యమానఁట చెపప్పునఁగదరే ! నేనఁ

    నలసితే తా సొలస నది యేనఁటదే
చ. 1:     చేతుల మొకిక్కత నేను చెతగావచటూపల చటూచె

    యతల నాతల నాక నేది దగవ
     యేతుల నేనఁ బలికితే నితతలోనె నవవ్వెనఁ దాను

   నీత వచారితచి మానఁట నిలపరే
చ. 2:      వరకే నే నుసురతటే నొరగి తానఁ జెమరితచె

   యరీత మాలో నికేది దగవ
    కోరి నేనఁ గొపప్పువటట్టితే కొతగవట ట్టి నితతలోనె

  నేదమేది యమానఁట నిలపరే
చ. 3:     అతగము నేమఱచితే నతతలోనే ననున్ననఁ గటూడె

   యితగితాన నిదదరికి నేది దగవ
   సతగత శ్రీవతకటేశ సమరతనఁ గటూడితని

  నితగిమోవ సతతసము నిలపరే



రేక: 1031-1భపైరవ సతపటత: 20-181
పలల్లవ:   కటకటా మామాతట కాదతదురా

   కటలకతతలివనఁ యగణ మేనఁటకే నీక
చ. 1:   చాలనఁజాల చలము నీక!  పత నితత

 నాలినఁబెటట్టి ట నాయమా
   వాలనఁజూపల వతచెనఁ గదవ ! అతనిపపై-

   నేలే అలకల యితతలో నీక
చ. 2:   మానగదవ మతకలితకా ! పతగణము

 కానకే కలనఁగనఁదగనా
   ఆనవటట్టి నతనఁడు నేనఁడు ! తపప్పుదనె

    మోనమున పత కితక మొకక్కనఁగదవ మగవా
చ. 3:     యితకానఁ దగదు యరవు లితతా !  కూడె నిద

 కొతకక శ్రీవతకటేశనఁడు
     వతక లొతత్తి మాకనేల వడి నీకనఁ బోదు

   కతకణము లిదదరికినఁ గలిగెనఁగద మగవా



రేక: 1031-2సాళతగనాట సతపటత: 20-182
పలల్లవ:   పేరనఁటాతడుల్ల వాడరే పతడిల్లవళ

  సారెసారె నిదదరికి సతతోషవళ
చ. 1:     చి తత్తిజతలిల్లకి వగ సితగారితచరె మర

  తతత్తిరితచె రిద ముహురత్తిపవళ
   హతత్తి తలనఁబాల నారాయణునినఁ బోయుమనరే

  పొతుత్తి ల నిదదరికిని బువవ్వెపవళ
చ. 2:    పాలవలిల్ల కూతునఁరనక పసపల నలనఁచరే

   చాలితచరే జోలి వడు చదివవళ
   పాలపడి పరపల పరచరే దేవునికి

  నాలగోదినము నేనఁడు నాగవలిల్లవళ
చ. 3:   అతది బాగాలియతరే అలమేలమతగకను

  కతదువ శ్రీవతకటేశనఁ గలసేవళ
    గతదమటూనఁ గసటూత్తిరి నీరె ఘనరత నలసిరి

   కతదక యిదదర నినఁకనఁ గొలవుతడేవళ



రేక: 1031-3రామకిగయ సతపటత: 20-183
పలల్లవ:     అతత నీవు పతతముల ఆడుకోక నాయదుట

 సతతవదాలనీమోవ చపప్పురితచివతునఁబో
చ. 1:    మనసు చటూచితనఁగాక మతతనాన నీచెఱనఁగ

   తనివోక నేనఁ బటట్టితే దానఁటపోయేవా
   మును రామావతారమున మునులలో నీవుతడిన

 వనకటవగతమెలల్ల వడిపతతునఁబో
చ. 2:      వచేచ్చెవతటా నుతటనఁగాక వడి నీపపైనఁ జేయి వసి

   కచచ్చె పటట్టి చెనకితేనఁ గాదనేవా
   పచిచ్చెగానఁ గస్కృషరనఁడవపై పలయజాజ్ఞల సేసిననఁ
   మెచచ్చెల ఆచారముల మనఁదుకితదు సేతునఁబో

చ. 3:    యిపప్పుడే కూడితనఁగాక యితచకవడి యుతడితేనఁ
   నపప్పుట నే దగద్గీరితే నాసమానేవా
   నెపప్పున శ్రీవతకటేశ నీవు యోగీతదుగ లలోన

  కపప్పునరతజడుడ కమత్మిట మానుతునఁబో



రేక: 1031-4సామతతత సతపటత: 20-184
పలల్లవ:    ఎటట్టి తడునో నీచితత్తి మదియలల్ల గరవ్వెమతటా

     పటట్టిన పతతమే కాక పచిచ్చె సేయ నేరత్తి గా
చ. 1:    నీమోము చటూచినతతనే నిలవలల్ల మఱచిత

   నేమాననఁ బద్రియము చెపప్పునేరత్తి నా నేను
    కామతచి నీమానఁట వని కనున్నల దేలవసిత-

  నేమెపైనా వనకముతదు యతచనేరత్తి నా
చ. 2:    వదిదకి వచిచ్చెనపప్పుడే వరగిత నీమనఁద

   బుదిదతోడ నీక మొకక్కనఁ బొదుద గలదా
    అదిదవో నీవు నవవ్వెతే నతతలోనే కళదానఁకె
   అదదప నీచెకక్క నొకిక్క ఆదరితచనేరత్తి నా

చ. 3:    చేయివటట్టి తీసితేనే సేసవటట్టిత నతతలో
  చాయల నినెన్నదురకో సతదుగలదా

   యయడ శ్రీవతకటేశ యితతలోనే కూడితవ
  వయిటకెపైనా నితక వలితునన్నదా



రేక: 1031-5బౌళ సతపటత: 20-185
పలల్లవ:     కానీ కానీ యినఁకనేల కదిసిన పనులక

   మానువల నిగిరితచె మానఁటలకే మేను
చ. 1:     కాలదానఁకితే నేమాయ కాతతల మతతే నేము

   మటూల నితదిరపాదాల మోవవా నీవు
   లేలే పదదరికాల లకక్కలేవు నీవదద

   యలకూర కపప్పుచాల దితదుకేపో నాక
చ. 2:      మేను మోచితే నేమాయ మెలనఁత నితతే నేను

    మోనాన భటూకాతత మేను మోవవా నీవు
    పోని పోని యవవ్వెరితో బటూటకాల సేసేవు

   నానదాయ గొడడలేమ నవువ్వెలనే నాక
చ. 3:     మోవ మోపతే నేమాయ ముదితలయతగి లితతే

    మోవ నీవు గొలల్లతల మోపవా తొలిల్ల
    భావతచి శ్రీవతకటేశ పపై కొనిటట్టి కూడితవ

   చేవ గలిగినటాట్టి య చిగరతదే నాక



రేక: 1031-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-186
పలల్లవ:   దిమత్మిరిమాట లడనే తమత్మిరాయనఁడు

   కొమత్మిని వరము లిచచ్చెనఁ గొతడలరాయనఁడు
చ. 1:    గదదమనఁద నలల్లవానఁడే కతటరటే చెలలల

  పొదొదక సితగారాల భోగరాయనఁడు
    యిదదర సతులమనఁదా నిముత్మిలనఁ జేతుల చానఁచి
  సుదుద ల చెపీప్పునఁగదే సుగడరాయనఁడు

చ. 2:    నికిక్కచటూచ నేనఁటకో నెలనఁత లదేమనరే
చకక్కనిమోవనవువ్వెలజాణరాయనఁడు

   వకక్కసప రాజసాన వఱఱ్ఱైవనఁగీనఁ గొలవులో
  చెకక్కల చెమటతోడ చెలవరాయనఁడు

చ. 3:     మెతడగ కళల మేని మెఱనఁగల చలీ ల్లని
  నితడు సరసముల కోనేటరాయనఁడు
    దతడిగా నురము మనఁది తరణకానఁగిట వానఁడే

   వతడి పపైనఁడి మేడలో శ్రీవతకటరాయనఁడు



రేక: 1032-1వరాళ సతపటత: 20-187
పలల్లవ:   వచేచ్చెయరాదా వలనఁదికడక నీవు

  యిచచ్చె నాసపడువారి నెలయితచనఁదగనా
చ. 1:     నిలిచి నిలిచి నీక నికిక్క యదురచటూచని

   వలచిన సత నీవు వచేచ్చెవతటా
   మలసి మలసి నీమానఁటలే ఆలకితచని

   యలమ నేమని యానతతుత్తి వో యనుచ
చ. 2:     చిమత్మి చిమత్మి నీయితటకి చేతులే చానఁచని

   తమత్మిల ఆసనన్న నీవు తలతువతటా
    కమత్మిరితచి కమత్మిరితచి గటట్టి మాని నవవ్వెని

    పమత్మి నీవు తలకొతగ పటట్టి దువో యనుచ
చ. 3:     పూనఁచి పూనఁచి నీవదిదకి పొ లనఁతుల నతపీని

   యేనఁచక నీ వపప్పుడిటట్టి యేలదువతటా
    రేనఁచి రేనఁచి వలపల రేసువాయనఁ గటూడితవ

   దానఁచెను శ్రీవతకటేశ తమక మేలనుచ



రేక: 1032-2సామతతత సతపటత: 20-188
పలల్లవ:    నగనఁబాట లివగొనిన్న నడుపేవుగాక య-

   ఆగడునఁజేనఁతల సేసి ఆడిక కెకక్కదురా
చ. 1:    మగవనే కటట్టి కొతట మతగళసటూతగము గాను

   యగ సకేక్కల గొలల్లత లేమతదురో
   జగములో నెవవ్వెరెపైనా సతులకనఁ బురషల

    తగనఁ గటట్టి దుర గాక తాము గటట్టి కొతదురా
చ. 2:     ఆకె పటట్టినిలేల్ల నీక నాకరము సేసుకొతట

  వకడనఁ బోనఁదపైనసతు లేమతదురో
   యేకమెపై తమసతుల యిలల్ల నితచకొతటగాక
    యేకడా ఘనులపై నవా రిలిల్లటము లతదురా

చ. 3:     అలమేల మతగవలల్ల ననిన్నసిరలటూ నతదిత -
  వల నీకూటపసతు లేమతదురో
    కలవ శ్రీవతకటేశ కాతతల కితుత్తి ర గాక
  అలరి సతులసొముత్మి కాసపడనఁజూతురా



రేక: 1032-3లలిత సతపటత: 20-189
పలల్లవ:     చి తత్తిజగరనఁడ నీక శ్రీమతగళత ! నా-

   చితత్తిములో హరి నీక శ్రీమతగళత
చ. 1:    బతగార బొమత్మివతట పడనఁత నురముమనఁద

  సితగారితచిన నీక శ్రీమతగళత
  రతగమరనఁ బీతాతబరము మొలనఁగటట్టి కొని
  చెతగలితచేరి నీక శ్రీమతగళత

చ. 2:  వతతనీలములవతటవలనఁది నీపాదముల-
   చెతతనఁ బుటట్టితచిన నీక శ్రీమతగళత

   కాతతులకౌసుత్తి భమణ గటట్టి క భకత్తి ల కెలల్ల నఁ
  జితతామణవపైన నీక శ్రీమతగళత

చ. 3:    అరిది పచచ్చెల వతటయతగన శిరసుమనఁద
   సిరలనఁ దాలిచ్చెన నీక శ్రీమతగళత

   గరిమ శ్రీవతకటేశ ఘన సతపదలతోడి-
   సిరివర నీక నిద శ్రీమతగళత



రేక: 1032-4మతగళకౌళక సతపటత: 20-190
పలల్లవ:     వదుద వదుద నవవ్వె కలవాటయత నేనఁడు

    బుదుద ల చెపప్పుక నీవు పలకితచ నాక
చ. 1:     యదురెతత్తి మదదరము నేమనే వనఁక నీవు

   పొదుగ కానతీరాదా పోవల మాక
    పదరి పయతదకొతగ పటట్టిక మతతేసి నీవు
    చెదరీ కరల మేను చెమరితచ నాక

చ. 2:     ఆయనఁ గనున్నలనఁ జూచిత మతతేచాల మాక
   పోయి రమత్మిననఁగరాదా పొదుద న మముత్మి

     చేయివయ కతత నీవు చి తత్తిమొకల గయతని
    ఆయముల సనఁకి సనఁకి యాసల రేనఁచని

చ. 3:    మాటలడితమ చాల మరి యేమగావల
    నేనఁటనే తపప్పునా మాక వతడెనఁ గటూరిమ
   గానఁటప శ్రీవతకటేశ కరణతచి కూడితవ

   ఆనఁటదాన నితతే నేను అలయకయాతని



రేక: 1032-5శ్రీరాగత సతపటత: 20-191
పలల్లవ:   వరహ మొకక్కతదమాయ వచేచ్చెయవయాత

    నిరత నాకెనఁ జూచి నీవతటా మొకిక్కతమ
చ. 1:     చెకిక్కట చెయేత చెలికి శేషపరియతక మాయ

  జకక్కవచనున్నల శతఖచకగము లయ
    వుకక్కచెమటే జలధి వునికి సేసుక నినున్న

   జకక్కనిసత దలనఁచి సారపత మతద
చ. 2:    చలవకసటూత్తిరి పూనఁత సరి నీలవరరమాయ

  మెలనఁత నివవ్వెర గనిమషదిద్రిషాట్టి య
   తొలత చిగరపానుప్పు తులసిపూజాయ నినున్న
   జలజాక తలపోసి సారటూపత మతద

చ. 3:    సిరలనఁ గటట్టినతాళ శ్రీధరభావ మాయ
    వరస వలప భకత్తి వతత్సల మాయ
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యితతలో నీవు గటూడనఁగా

    సరస నినన్నతట నాకె సారటూపత మతద



రేక: 1032-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-192
పలల్లవ:   వలసినపప్పుడు నేనే వచేచ్చెనఁగాని

   చలివనఁడి సరసాల చాలనఁజాల నేలయత
చ. 1:    అతటనఁబో మాతరవురా కాకెవదద నుతడుమని

  నతటన నటూరకె మాతోనవవ్వెవుగాని
   యితటకేల వచిచ్చెతవ యనన్నట కెనన్నటపొతదు

   రతట దపప్పురములేల రాకరాక పోవయాత
చ. 2:    సలవచిచ్చెతనఁబో నీక చెలిల్లనటట్టి సేయుమని

  వలినుతడే ననున్న గారవతచేవుగాని
   అలకేల తేరేచ్చెవు ఆనలేల పటేట్టివు

   బలవునఁడ వనిన్నటాను పదపద యినఁకను
చ. 3:    మొకిక్కతనఁబో యిపప్పుడిటట్టి మోహితచి కూడినతదుక

   చెకక్కనొకిక్క ననున్న ఱటట్టి సేసేవుగాని
    అకక్కరతో శ్రీవతకటేశ ఆయము లే లతటేవు

    చొకొక్కత ననిన్నటా ననున్ననఁ జూడుచటూడు మనఁకను



రేక: 1033-1ముఖరి సతపటత: 20-193
పలల్లవ:   నానఁడే కనన్నదిగాదా నవవ్వెనఁగాక

   నేనఁడు నినాన్నడనఁగనఁబోతే నేర మతతేకాక
చ. 1:     మనసు వచిచ్చెననఁగాక మాటల వన నితపనా

  పనిమాలినటట్టి వటట్టి పరాకేకాక
    యనసి వుతడిననఁ గాక యేకతము లితపనా
   తనివోని దాననఁ గాన దగద్గీరేనఁగాక

చ. 2:     యిచచ్చె గలిననఁ గాక యితటకిరా నితపనా
   పచచ్చె పరిగి వరకే పలిచేనఁగాక
   నిచచ్చెనఁ గటూడుతడిననఁగాక నెయతముల సతమవునా

   పచిచ్చెసేసి నినున్ననఁ గడునఁ బెపైకొనేనఁగాక
చ. 3:    కానఁకల రేనఁగిననఁగాక కనున్నలనఁ జూడనితపనా

   తానఁక మానఁకెఱనఁగక వాతపప్పుతనఁ గా క
   యేనఁకట శ్రీవతకటేశ యఱినఁగి కూడితవటట్టి

  తేనఁకవ యిదేకాదా తలియలేనఁగాక



రేక: 1033-2రామకిగయ సతపటత: 20-194
పలల్లవ:    వనన్న వసినటట్టివారి వస రాతవసినటట్టి

    యనిన్నకల మరి వచచ్చె నేమతదు నితని
చ. 1:     చిగరనఁ బెదవ వతచి సలవనవువ్వెల ముతచి

  తగిన మాటాడితని దానఁచితనటే
   మొగమెతత్తినెపైత నతటా మోము చటూడనెపైతనతటా

   జగడాలకే వచిచ్చె సారెక నిదేమే
చ. 2:     తొలతనే కానుకిచిచ్చె తొతగలి రెపప్పుల వచిచ్చె

  కొలవులో నేనుతటనఁ గొతకితనటే
    ఆలరి దగద్గీరనతటా నతది వడె మయతనతటా

   అలకమోమున నునాన్ననఁ డౌనౌనే తాను
చ. 3:     చి తత్తిమెలల్ల నీరెపై చెలలలో దటూరెపై

   త తత్తిరితచి కలసిత తకిక్కతనటే
   అతత్తిన శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి మఱచితనతటా

    వతత్తి గోర నెచచ్చెరితచ నోయమత్మి తాను



రేక: 1033-3రామకిగయ సతపటత: 20-195
పలల్లవ:  పటట్టినపతతమె బలవనవ

 చటట్టిపవరసల చటూచితననవ
చ. 1:    తానటూనఁ జూచెను తనువ నానఁటను

 కానీకానీ కదదనవ
   నానితనఁ జెమటల నవువ్వెల మునినఁగిత

  పూని యిదదరికినఁ బోదనవ
చ. 2:    మార మానఁటాడెను మనసున నిలిచెను

  ఆరీనఁ దేరీ నవుననవ
   తీరవు పలకల తగదిది తమకము

  భారము దనపపైనఁ బడెననవ
చ. 3:    కానఁగిటనఁ గటూడెను కళలను గరనఁగిత

  దానఁగనేల యినఁకనఁ దగననవ
  వనఁగనెపైత శ్రీవతకటపత రత
  చేనఁగదేరె నినఁకనఁ జెలల్ల బడనవ



రేక: 1033-4పాడి సతపటత: 20-196
పలల్లవ:      ఇతతనే తపప్పుక చటూడు మతదే ఇనీన్ననఁ గానవచచ్చె

   వతతువాసుల నేమేల వాదితచేమో కానీ
చ. 1:    చెలియ వరహమెలల్ల చెకక్కచేతనే వునన్నది

   వలయ నేమేల వనన్నవతచేమో కానీ
   నెలకొనన్న తమయలల్ల నిలవుననే తోనఁచ

   కెలసి యేమని యఱినఁగితచేమో కానీ
చ. 2:    కమలక మోహమెలల్ల కనుచటూపల నునన్నది

  అమరని మాటనఁలేల ఆడేమోకానీ
    జమనఁళ కానఁక లవలల్ల చలల్ల నఁజెమట నునన్నది
   తమతో నేమేల యడతానఁకేమో కానీ

చ. 3:   ముదితకూటములలల్ల మోముకళనే వునన్నది
  చెదర నినేన్నల కలనఁచితమోకానీ

   యదుటనే శ్రీవతకటేశ కూడిత వపప్పుడే
    యిద మాసతని యేల యఱనఁగమో కానీ



రేక: 1033-5సామతతత సతపటత: 20-197
పలల్లవ:    చటూడరమత్మి చెలలల సుదత చకక్కనఁదనాల

   కూడుకొనన్న పతకాతతనఁ గరలే పోలేను
చ. 1:      మొగము చతదురనఁ బోల ముతచిన య యితదిరక

  తగినతోడనఁబుటట్టి గానఁతనఁడే కనక
    నగ వమస్కృతమునఁ బోల నలినాక కదియను

  తగినపటట్టిన యితటధనమే కనక
చ. 2:   సతగణమతతాను సముదద్రిమునే పోల

   తత నాతనఁ డకెక తతడిద్రిగనక
    మతగానఁ గనున్నల గతడుమనములనఁ బోల నవ

     గత గటూడి తమ వారి కడవ కనక
చ. 3:    తరణ పాదాల కలప్పుతరవుచిగరనఁ బోల

 పరగనఁగనఁ దనవనుబలమతటాను
    గరిమ శ్రీవతకటేశనఁ గెపైకొని పతడాల్ల డి యప
    సరవు లతనినఁ బోల సరసునఁ డతటాను



రేక: 1033-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-198
పలల్లవ:    మెచిచ్చెత నినిన్నటాను మేలరా నీవు

    రచచ్చె కెకక్క వలపల రారా నీవు
చ. 1:    చిపప్పుల నీదేహమెలల్ల నఁ జెమరితచనఁగనఁ జేసిత

    నపప్పుట నాడేవు బీరా లౌరా నీవు
    వుపప్పుతలల్లనఁ జొకిక్కతచి వదిత నీమేన గోర

    యిపప్పు డేమో తానఁకెననే వరా నీవు
చ. 2:     యితత రాజసప నినున్న యితటకి రపప్పుతచిత

    వతతుల వాసుల నెతచేవు వదుద రా నీవు
   చితతమోము కళదేర సలవుల నవవ్వెతచిత

   మతతనాల మఱనఁగల మానరా నీవు
చ. 3:     యిటట్టి కానఁగిట గటూడి యినిన్నటాను మెపప్పుతచిత

   పటట్టినచలము చెలల్లనఁ బదరా నీవు
   వటట్టి గా శ్రీవతకటేశ వకక్కటయిత మదదరము

   మెటట్టి కొనన్నదొర వవుదు మేలరా నీవు



రేక: 1034-1రామకిగయ సతపటత: 20-199
పలల్లవ:    దగద్గీరినపప్పుడే అనిన్ననఁ దారకాణతచే నేనే

    సిగద్గీతో నుతడుటేచాల చెపప్పుత నే ననవ
చ. 1:      తా నాడ నే నీడ తమకితచనఁ బనిలేదు

    నాననఁ బెట ట్టి తా వలప నవవ్వెతనఁబోవ
    నే నట వచేచ్చెనతటే నెలనఁత లవవ్వెరతదురో

     మోనాన నుతడుటే మేల మొకిక్కత నే ననవ
చ. 2:      మాట లితదు మన సతదు మగడితచనఁ జోటలేదు

  నాటవస ననుపల నయమేలేవ
     యటగా సత నతపతే నెవవ్వె రేమ బోదితతురో
     మేటగటట్టి చాల నితక మెచిచ్చెత నే ననవ

చ. 3:      కానఁగి లిదే కతదు వదే కాదుగటూడ దనరాదు
  పానఁగితనఁ దనరతులనఁ బదపదవ

     దానఁగి శ్రీవతకటేశనఁడు తానే వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె
   చేనఁగదేరె మనఁదటకి చితత్తిగితచ మనవ



రేక: 1034-2బౌళ సతపటత: 20-200
పలల్లవ:     వదుద వదుద నీ కితతేసివటట్టి సొలప

   సుదుద ల చెపప్పునఁగబోతే సటూటనఁబడ దినఁకను
చ. 1:     నగితనఁ జాలదా నీతో నాలోనఁ గోపతచకొనక

    మగడి గమత్మిట నీవ మముత్మి దటూరేవు
   మొగమోడితనఁ జాలదా మొకక్కలీనఁడ నియతడక

    వగరలడ వచేచ్చెవు వోపము నే మతదుక
చ. 2:     మాటాడితనఁ జాలదా నే మారమోము సేసుకోక

    నీటన నపప్పుట నీవ నేర మెతచేవు
   చాటవనఁ బేరకొతటని చాలదా నినిన్నతదరిలో

   తేటతలల్లమాయనఁ బని తలిసిత మపడే
చ. 3:     వరకతటనఁ జాలదా వతట ననున్ననఁ జెనకనఁగ

   కేరడాల నీవు ననున్ననఁ గెరలితచేవు
   ఆరితేరి శ్రీవతకటాధిప కూడిత వటట్టి

   చేరె నీపతతములలల్ల నఁ జితతలేల యినఁకను



రేక: 1034-3గళ సతపటత: 20-201
పలల్లవ:    ఎటట్టి గటూడెనఁ బెతడిల్లయోగ మదదరికి నీవళ

 అటట్టి లక్షీనారాయణయోగము
చ. 1:    నెలనఁత కమలవాసి నీవు కమలక్షునఁడవు

   పొలనఁతకి నీకనఁ గటూడె పొతతనాల
   వలద చకగవాకాల వనితకచాల నీవు

   యలమనఁ జకాగ యుధునఁడ వదదరికినఁ దగను
చ. 2:    తరణ నీలకతతలినఁ తగ నీలవరరనఁడవు

   సరస మకే తగ సమత్మితధము
    నిరత హేమవ రారకె నీవు పీతాతబరనఁడవు
  సరవ నిదదరి కొకక్కజాతయతము

చ. 3:      పాలవలిల్లనఁ బుటట్టి నాకె పాలవలిల్ల యిలల్ల నీక
   మేల మేల యిదదరికి మేనవావ

    యలీల శ్రీవతకటేశ యితత నీవు గటూడితవ
   సలి మాకనఁ బెటట్టిరాదా సబనవడేల



రేక: 1034-4సామతతత సతపటత: 20-202
పలల్లవ:   ఎపప్పుటవానఁడవయతటా యనసి మాటాడితని

    తపప్పు నే నెఱనఁగనెపైత తలనఁపలో నుతదును
చ. 1:     సలవ నే నవవ్వెతేనే సిగద్గీవడే వతతలోనే

  కలిగెనో నీవళళ్ళనఁ గలల్లయేమెపైనా
   తొలనఁగక యసుదిద తొలతనే చెపప్పువదాద
   కొలనఁదితో నీగణల గటట్టి సేతు నపడే

చ. 2:     తపప్పుక నే జూచితేను తలవతచే వతతలోనే
   చెపప్పురాక సేసితవో చేనఁత లేమెపైనా

      అపప్పుడే నే నెఱినఁగితే నతత నినున్ననఁ బచిచ్చె సేయ
    తొపప్పునఁదోనఁచి యితదరిలో దొరనఁ జేతు నినున్నను

చ. 3:     గకక్కన నేనఁ గటూడితేను కనున్నల దేలవసేవు
    మొకక్కల మేమెపైనా నీపపై మోచెనో మాట

   చకక్కని శ్రీవతకటేశ సతతమయిత వపప్పుడే
   వకక్కసాల మానితేను వతగెమాడ నినున్నను



రేక: 1034-5దేసాళత సతపటత: 20-203
పలల్లవ:     ఇనిన్న సుదుద లను వతట మతకా రానఁడా

   యనిన్నక కెకిక్కతతేనఁగాని యితకా రానఁడా
చ. 1:     కాతతునినఁ బలవ నతప కడవాకిటనే వుతడి

    యితత యదుర చటూచని యితకా రానఁడా
    చితతతో మెయి చెమరితచె చెకక్కలలల్ల నఁ బులకితచె

   యతతలేదు తనగరవ్వె మతకా రానఁడా
చ. 2:     అపప్పుసము తనతో నేనమత్మి వడె మతపేనతటే

   యిపప్పుడే వచేచ్చెననె యితకా రానఁడా
    ముపప్పురి నిటటూట్టిరప్పు మటూనఁగె ముదితమెపై కానఁకరేనఁగె

   ఇపప్పుటవల నుతడునా ఇతకా రానఁడా
చ. 3:   కతదువపానుపమనఁద కాచకనన్నది లేమ

   ఇతదరనఁ బలవనఁబోరే ఇతకా రానఁడా
   అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డతతలో వచేచ్చెసికూడె
   ఇతదునఁ గొలవుచావడి కితకా రానఁడా



రేక: 1034-6పాడి సతపటత: 20-204
పలల్లవ:   తొలతనే లోనెపైత తొకక్కమెటల్లనఁకనేల

   బలిమ సేయనఁబోతేను పటట్టిరాదు పాయము
చ. 1:    చేయివయకమ నీవు చెమరితచే నామేను

  ఆయముల దానఁక మాటలడనఁగాను
   మోయనీకమ గోర ముతచకొనెనఁ బులకల

   ఆయడ నీమేన నివ యతటనఁజమత్మి
చ. 2:    కొతగవటట్టి తయతకమ గబబ్బుతలీ నటూరపల

   ముతగిటనుతడి తపప్పుక మోము చటూడనఁగా
   నితగిమోవ నవవ్వెకమ నిలవలల్ల నఁ గాకరేనఁగె

    సతగడి నాపేగమ నినున్న జటట్టిగొననఁ జేసును
చ. 3:     కానఁగిట బగితచకమ కళవటట్టి నిద నాక

   రేనఁగి రేనఁగి వలపల రేనఁచనఁగాను
   యేనఁగివచిచ్చె శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  పానఁగిననాయధరము పచాచ్చెయ నిదివో



రేక: 1035-1శతకరాభరణత సతపటత: 20-205
పలల్లవ:   తగదువమత్మి నీ వతదపమరతతడిద్రికి

   మొగినఁ దచిచ్చెనమస్కృతము మోవ నుతదిగాన
చ. 1:   కోమలి నీజవవ్వెనము కొలనఁదివటట్టినఁగరాదు

  పేగమమున మనఁదమనఁదనఁ బెరిగీనఁగాన
    ఆమని నీసితగార మతత ఇతత యనరాదు
    వమార నీచటూప వలిల్ల వరిసనఁ గాన

చ. 2:    తొయతలి నీవరపల తులదటూనఁచి చెపప్పురాదు
  నెయతపనీతుర మద నికీక్కనఁగాన

   చయతన నీసొబగ లిచచ్చెట నియమతచరాదు
  అయతడ నీపఱనఁదున కలవలేదుగాన

చ. 3:    వనిత నీభావ మనఁక వరిరతచిపలకరాదు
  కొన నీపాదముల చిగరలగాన

  తనరనీభాగతము తలనఁచ నలవగాదు
 ఘనునఁడు శ్రీవతకటేశనఁగలసితగాన



రేక: 1035-2రామకిగయ సతపటత: 20-206
పలల్లవ:   వలవనిజోలితక వదదనరే తన

 తలనఁపలోన నేనఁదగిలితని
చ. 1:    పలవరె పలవరె పగయునీ తా-

   నలిగి యలిగి కడ నరిగీనా
  తలిసినవ తనతగవలటూ నే

  నలగడ నితదుక నవవ్వెతనే
చ. 2:    అడుగరె యడుగరె యతనీ నేనఁ

దొడరిపటట్టినానఁదొలనఁగీని
  వడువుమనవ తనవదతలటూ తా

   బడిబడి నితదు కె భద్రిమసితనే
చ. 3:    తలనఁగరె తలనఁగరె దగద్గీరీ నేనఁ

   గలసిన తా నినఁకనఁ గాదనునా
  అలరెను శ్రీవతకటాధిపనఁడూ నా

    యిల చొచిచ్చె కలస నెఱినఁగిత నేను



రేక: 1035-3ముఖరి సతపటత: 20-207
పలల్లవ:   అనుమానానక నోపనపడు నేనటూ

  తనివోని నీతలనఁప తలపోసుకొమాత్మి
చ. 1:    పలిచేవు సారెసారెనఁ బెదపద యలనఁగన

  నెలవుల నీమానఁట నికక్కమావోయి
    వలయ ననేన్న యవునో వరొకతనే నతటానో
   తలియనఁ జూతువుగాని దిషట్టి మటరమాత్మి

చ. 2:   చటూచేవు దవువ్వెలను సటూటనఁబడడచటూపలను
    యేచి నే నముత్మిదునా యిదపైనా నోయి

    కాచి యిదేపనో నీక కాక తాళనాయమో
   ఆచెతతే వచారితతు పతడ కిటరమాత్మి

చ. 3:     కూడితవ కానఁగిటను కూరిమ చేతుల చానఁచి
    జాడతో నీకినఁక నేనే సతమా వోయి

   వడుక శ్రీవతకటేశ వతతలయ నీచేనఁత
   జాడతో నీమోవతేనెచవ యితకా నిమాత్మి



రేక: 1035-4సౌరాషట్టి సత సతపటత: 20-208
పలల్లవ:   ఎతతవగిరకానఁడే యేమే వనఁడు

    కాతతరో తానఁ జెపప్పుతేను కాదనేనా నేను
చ. 1:   నొడిగినమానఁట నోటలోనే వుతడనఁగాను

  తొడినఁబడ నామోవ దొమత్మిసేసనే
   చిడుముడినఁ జేసనన్న చేతలోనే వుతడనఁగాను

     అడరి పపై కొని ననున్న నలమనే వనఁడు
చ. 2:    తలనఁపలో మన తనువులో నుతడనఁగాను

  కళవటట్టితచి చొకిక్కతచి కాకసేసనే
    చలిమనఁ బయతద కొతగ చనున్నలపపై నుతడనఁగాను

  చిలకగోర నటూనఁది చినన్నలసేసనే
చ. 3:   పటట్టినటట్టికానఁగిలి పటట్టినటేట్టి వుతడనఁగాను

  బెటట్టి గనఁ బెకక్కబతదాలనఁ బెననఁగీనే
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడితత సేస ననున్ననఁగటూడె

    అటట్టి తా నెతతయినా నలయనఁడే వనఁడు



రేక: 1035-5పాడి సతపటత: 20-209
పలల్లవ:    సేసనఁగా దపైవము నీచేతమనఁదుగా నేనఁడు

   వసితనఁగా పపైనఁజేయి వతతలేమ నెతచక
చ. 1:     వతట నేను రాతరెలల్ల వకక్కతనే వుతడినాను

  కతటనఁగా వగెపైనా నినున్ననఁగనున్నలదుట
      దతటవపై నీ వతత మతనఁ దలనఁచ కతడినా నేనే
     వుతటగా నీ వదద వచిచ్చె వునన్నవమ నెతచక

చ. 2:    పాడిపతతాలను నీవు పరాకతో నుతడినాను
    ఆడితనఁగా నీతో మాట లపప్పుడే నేను

   యడుగాని సతులతో నెగసకేక్కల సేసినా
   కూడితనఁగా నీమతాననఁ గోపగితచ కొనక

చ. 3:    పానఁగినచెమట నెతతపచచ్చెయి నీవు వచిచ్చెనా
   కానఁగిలితచితనఁగా నినున్న గకక్కన నేను

  వనఁగనిరతుల శ్రీవతకటేశ కూడితవ
    దానఁగనేల ఇద నీకె దకెక్కనఁగా చలము



రేక: 1035-6సాళతగత సతపటత: 20-210
పలల్లవ:     వదుద వదుద మముత్మి నీవు వటట్టిజోలినఁ బెటట్టినేల

    సుదుద లనే తనిసి నేనఁ జొకిక్కవునన్న దానరా
చ. 1:     మానఁటల నెఱనఁగవచచ్చె మరి కొతడ మోవవచచ్చె

  మేనఁటదొరవు నినెపైన్నైతే మెపప్పుతచరాదు
    దటూనఁట కెనఁదపైనానఁ దటూరి తోనఁచినతదే వుతడవచచ్చె

  ఆనఁటదాన నినున్న నౌనఁగాదనలేనురా
చ. 2:    ఆక మతదుకోవచచ్చె అరల సాదితచవచచ్చె

   నాక నీతో నితతేసి నవవ్వెరాదురా
   వాకగా జలధి గటట్టివచచ్చె మాయచటూపవచచ్చె

   పపైకొని నినొన్నక యితత పలికితచరాదురా
చ. 3:    ఱటట్టియి తరగవచచ్చె ఱతరటూప గావచచ్చె

  యిటట్టి నీరతులమేల యతచరాదురా
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీక వలవనఁగవచచ్చె

 పటట్టినచలన నినున్ననఁబాయరాదురా



రేక: 1036-1సామతతత సతపటత: 20-211
పలల్లవ:   అతడకేనఁగి బుజిజగితచి యడుగవయాత

   కొతడలరాయనఁడ ఇది కోపమో సతతోసమో
చ. 1:     చికక్కనినవువ్వెల నవవ్వె చెలియ నెమోత్మిము చటూచె

   యకక్కవ తకక్కవ నీమెపై నేమచటూచెనో
    మొకక్కమొకిక్క యతత లోనే మోనాన దలవతచె

   తకక్కరి నీచేనఁత లేమదలనఁచ కొనియనో
చ. 2:    మాటలడి మాటలడి మతతనాన సనన్నసేస-

  నేనఁటకి గటట్టి వటట్టినో యతతమరత్మిమో
    కూటవ నీవదదనుతడి గోరనఁ జెమటల మట

    గానఁటముగ నీవు సేసే కానఁకల వలసనో
చ. 3:   చేయిచానఁచి చెతగలితచి నినున్ననఁగటూడె

    చాయల నీచన వతత సత నమెత్మినో
   పాయప శ్రీవతకటేశ పసగానే కూడితవ

   కాయమును కడునఁజొకెక్క కళలేడనఁ దానఁకెనో



రేక: 1036-2శతకరాభరణత సతపటత: 20-212
పలల్లవ:   ముటట్టిక ముటట్టిక మొకేక్కను

  చటట్టిపవరసల చటూపల చాల
చ. 1:    నెయతము నీతో నెరపనఁగనఁ గచముల

  అయతడ జగడము లడిచని
   వయతనె చెనకక వమత్మిదు మాకిది

   ముయతడ మాటల ముచచ్చెట చాల
చ. 2:    నతటన నీతో నవవ్వెనఁగనఁ జూపల

  పతటల నటూరక బెదరీని
    వతటదు యితతేసి కోపము నే మట

   జతటలనఁ బెపై పపైసరసమె చాల
చ. 3:     కానఁగిట నే నిట కలయనఁగనఁ గలయనఁగ

  మానఁగి నాతనువు మఱచని
  ఆనఁగచ శ్రీవతకటాధిప కూడిత

   మటూనఁగి చవగొనేట మోవుల చాల



రేక: 1036-3ముఖరి సతపటత: 20-213
పలల్లవ:     చెలవునఁడు వచెచ్చె వనఁడె సితగారితచరే వగ

   చెలియకనఁ దమకమే చితత్తిములో నితడెను
చ. 1:    తుమెత్మిదలనఁ బోలేట తొయతలి తురమునక

   సమత్మితనఁ దామెర లీరే సతపనఁగలేల
   కొమత్మికలవకతటకినఁ గటూడునఁ జతదద్రి గావచర

   వమత్మిదు వుదయరాగ మొదేదలే యిపడు
చ. 2:   మగవసితహమధతక మలయజ మలనఁదరే

    మస్కృగమద మయతకరే మెచచ్చె గా దేల
     అగనఁ గొలనఁకల పతడె మట కరియాన కీరే

  మొగపల సితహలమొలనటూ లేల
చ. 3:       యిద పకవాణ వడె మచిచ్చె యాక మడి చరే

    చెదురనఁ బనీన్నట తోడి చితత్తిడి యేల
   యదుట శ్రీవతకశనఁడితతలో వచేచ్చెసి కూడె

    యిది యది యని యతచ నినఁకనేల



రేక: 1036-4రామకిగయ సతపటత: 20-214
పలల్లవ:      అలిగితనా నీతో నలసి నే నుతట నితతే

    యలమ నీవు రానఁగా నే నెదురరాకతదునా
చ. 1:     నీమోము చటూచి చటూచి నివవ్వెరగతదిత నితతే

  యేమాటకెపైనా నుతత్తిర మయతకతదునా
    కామతచి నీమేను సనఁకి కళవటట్టి వుతటనఁగాక

  నామత నీచేనఁతలక నగకతదునా
చ. 2:     చేతకి వడె మయతనఁగానఁ జెమరితచి వుతటనఁగాక

  ఘతలనఁ గానఁగిలితచక కడనుతదునా
     బటూతుల ననున్ననఁ దిటట్టినఁగనఁ బులకితచి వుతట నితతే
    కాతరాన మోవ ఇచిచ్చె కానఁక సేయకతదునా

చ. 3:      సరగ నీవు గటూడనఁగ సమత్మితతచి వుతట నితతే
  గరిమనఁ జితత్తిమురా మొకక్కకవుతదునా

  ఇరవపైనశ్రీవతకటేశ నీరతుల నేను
    మరిగి మెచిచ్చెతనఁగాక మరి జోలి సేతునా



రేక: 1036-5సాళతగనాట సతపటత: 20-215
పలల్లవ:      దొరతో బొతదు సేసిన తొయతలల కేది వాట

 నెరపననిజమే నిషటూట్టిరముగా
చ. 1:    పేరకొని పలిచేవు పడమొకము వటేట్టివు

   యేరా నీవు సేసేవ యేనఁటచేనఁతల
   చేరవక రారాదు చెతగిచెతగి పోరాదు

   సారె సారె చలివనఁడి చలేల్లవుగా
చ. 2:    పకపక నవవ్వెవు పలికితే మానేవు

  యకసకేక్కలేలివ మాతో యితతయేలరా
  వకలివపై మరరాదు వసారకొననఁగరాదు
   వకటనఁ జేదునునఁ దప వునిచేవుగా

చ. 3:    పానుపననఁ గటూడేవు పరవశము నతదేవు
   మానవు గా యిటవతటమాయల నాతో

   సనగా శ్రీవతకటేశ చొకొక్కతచితవ రతుల
   కాననఁగానే పాల నీరటూనఁ గలపేవుగా



రేక: 1036-6నాదరామకిగయ సతపటత: 20-216
పలల్లవ:    కానీ కానీలేవ కలికి ! నే

     పూని నీతోనఁ బలికితే పూనఁచి నీవు నగరా
చ. 1:     మానఁట చెపేప్పు రావ మగవా ! ఆనఁ

    మానఁటల నే నెఱనఁగదు మానరా నీవు
    యేనఁటకె యబగవుల యిటేట్టి వుతడనా ! నీనఁ

    చోటకినఁ గితదుపడితే చటూప నీవు నగరా
చ. 2:    పనిగగద రావ పడనఁతీ ! ఆనఁ

    పనుల నే నెఱనఁగదు పదరా నీవు
   పననఁగకవ నాతోనఁ బెకక్కమారల ! నానఁ

    మనసు మెతత్తినిదపైతే మరి నీవు నగరా
చ. 3:   కానఁగిలితచే రావ కాతతా! తొలల్ల

   కానఁగిటనే వునన్నదాననఁ గదరా నేను
     ఆనఁగి యితదానఁకా నేల అతటవ నీవ !నీక

   వనఁగిత శ్రీవతకటేశ వకవక నగరా



రేక: 1037-1వరాళ సతపటత: 20-217
పలల్లవ:    మతచె మతదమేళముల మేలమేల నే

    కొతచ కితత వలపతచకొతట వది మేలనే
చ. 1:   మాన కిటట్టిదొరపాటమగనితోనఁ గొతకలేల

  మేనిమనఁద నొరగేవు మేలమేలనే
  సాననఁబటట్టినచటూపల చలిల్లచలిల్ల యేనఁటకెపైనా

   ఆనవటేట్టివు నీపపై నది మేలనే
చ. 2:    పకక్కనను రాజసపనఁ బతతో మేలములడి

   మకిక్కలినఁ బెననఁగే వది మేలమేలనే
   చికక్కనినవువ్వెల నవవ్వె చేత కాకమడిచిచిచ్చె

   నికిక్క నీమోవ నతదుకొనేవు మేలమేలనే
చ. 3:     దార కాననఁ గొతగవటట్టి దతతపటతటకినఁ దసి

  మేర గడెవటట్టి కొతట మేలమేలనే
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డితతటవానినఁ గటూడి

    సారె నుర మెకిక్కతని చనవది మేలనే



రేక: 1037-2గళ సతపటత: 20-218
పలల్లవ:   పూనఁచిపటట్టి యయితతనఁ బొగడరమాత్మి

   కోనఁచక మేఘములోని కొ శ్రోమెత్మిఱనఁగ వలను
చ. 1:      చెమటనఁ గసటూత్తిరి బొటట్టి చెదరి చెకక్కల జారీనఁ

   నమరనఁ బోలచరమత్మి అతగన కిది
    తమతోడ నీప ముతద దతతయానగనక యనఁ

  సమయాన మదముల జారినటల్ల నన్నవ
చ. 2:    కలికి కొపప్పుననుతడి కమత్మినివరల రాలీ

   చెలనఁగి యేమనవచచ్చెనఁ జెపప్పురే యమత్మి
   పొలనఁత లతాతగిగాన పవువ్వెల నిలవునను

 జలజలరాలినటట్టిసతగతాయ నిదివో
చ. 3:    కానఁగిట శ్రీవతకటేశనఁ గముత్మికొని వఱఱ్ఱైవనఁగీ

 పానఁగినయభావముల పలకరమాత్మి
   దానఁగక కలవయునునఁ దామరయునఁ బెనగొని

  మటూనఁగిన పరిమళము ముతచినటల్ల నన్నవ



రేక: 1037-3ఆహిరి సతపటత: 20-219
పలల్లవ:    తానే యఱనఁగ నాతనువ యఱనఁగను

   వనులరనఁ దనతో నే వనన్నవతచేదేమే
చ. 1:    ముతచినది వరహము మోచినది జవవ్వెనము

   చతచననఁ బత నేమని సొలసేనే
   వతచినది నాశిరసు వాడినది నామోము
    యతచనఁగ నామే నిటల్లయత నెతదుక వగతునే

చ. 2:    పటట్టినది తమకము వనఁచినవ పలకల
   యిటేట్టి తనకనఁగానే యేమ సేసేనే

   తొటట్టినది కనీన్నర తోనఁచినది నివవ్వెరగ
   చిటట్టికాల చెలిచేతనఁ జెపప్పుపతపే దేమే

చ. 3:    చెమరితచేవ చెకక్కల చెదరేది నాతురము
    అమరితచి తనతో నే నననఁగా నేమే

  అమలనఁడు శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడిట గటూడె
   సముకాన సణనఁగల చలేల్ల దిదేమే



రేక: 1037-4భపైరవ సతపటత: 20-220
పలల్లవ:     ఏమ సేతు నమత్మిలల ఇటాట్టి య నావలప

   పేగమము చెపప్పునఁగరాదు పలవక పోదు
చ. 1:     మతతనాన నే నుతటే మనసులో నిలిచని

    కాతతునఁడు నే నిదిద్రితచితేనఁ గలలోన వచచ్చెని
    పతతమో పాడో తనక బాలకి ననిన్నతతసేయ
    రతతులనఁ దానటూ రానఁడు రానివానఁడు గానఁడు

చ. 2:    పాడుతానఁ బరాకెపైతేనఁ బదాలలో ముదద్రిచటూపీ
   గోడ చటూచిననఁ జితత్తిరకూటములోనఁ బొడచటూపీ

     సటూడో పాడో తనక సొనఁరది న నిన్నతతసేయ
    యడా నుతడడునఁ చటూడ నితటనే వునాన్ననఁడు

చ. 3:     వరకే నే నుతడితేను వుతగరాన నెచచ్చెరితచ
    ఆరయ శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
     నేరపో నెయతమో ననున్న మనిన్నతచి వురమున మోచె

   తారకాణతచనఁగరాదు తన కితకనఁ బోదు



రేక: 1037-5దేసాళత సతపటత: 20-221
పలల్లవ:   ఏమసేయుమనేవ ఇతకా నీవు

  కోమలపరమణుని కోలవనఁ జేసితని
చ. 1:     ముతగిట నాతని తోడ ముచచ్చెటలడిత నే

   నతగవతచి యితదానఁకా నది చాలదా
   జతగిలి సతులలోన సరసమటూ నాడితని

  యతగిలివలపలయ నినఁకనేలే నేను
చ. 2:    నతటదోనఁచనఁ బతతోడ నవువ్వెల నవవ్వెతని

   ఇతటకినఁ బలవనతప నితతలో నేలే
    కతటనఁ గతటనఁ దనమోము కనున్నలరనఁ జూచితని

   అతటనఁగాకతడిత నతట నదివో నామాట
చ. 3:     ఇపప్పుడిటట్టి తా రానఁగా నెదురగా వచిచ్చెతని

   తపప్పునియలక నాకనఁ దనతో నేదే
   చెపప్పురానిబాస ఇచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

   తపప్పులలల్ల నఁ దరె నినఁక తలపోనఁతలేలే



రేక: 1037-6లలిత సతపటత: 20-222
పలల్లవ:     అపప్పుడే నే నతటగా అతడనుతడే నీగణము

   అపప్పుళతతువు కానఁగిట న దేపాటను
చ. 1:     పేరకొనక మతటనఁగా బెటట్టి ఇతదరిలో మముత్మి

    కారణము నీక నాకనఁ గదాద యేమెపైనా
     సారె నవవ్వెక మతటనఁగా సతదుల గొతదుల నీవు
    వార వరనఁ జూచితేను వటట్టిరట ట్టినఁ బనుల

చ. 2:      సనన్న సేయక మతటనఁగా చాలజాల నీక నాక
   కనన్నచోట నేమెపైననఁ గదాద పని

    ననున్న ముటట్టిక మతటనఁగా నామన నెఱనఁగర
   కనన్నవార వనన్నవార కాకగా నాడుదుర

చ. 3:     మతచ మెకక్కక మతటనఁగా మాటల చెపప్పుదుగాని
   కతచముపొతుత్తి మనక గదాద భేదము

    పొతచక శ్రీవతకటేశ పోనీ కిటట్టి కూడితవ
    చతచలము లే కదే సతమాయ నిపడు



రేక: 1038-1పళవతజరత సతపటత: 20-223
పలల్లవ:   అతదుక సరికిసరి ఆయనోయి

  పతదమాడినటాల్ల యనఁ బదరక మకనఁను
చ. 1:     మోవ నాకనఁ జవచటూప ముచచ్చెటలనిన్నయునఁ బాసి

  ఆవళ మాటాడనఁజూచే వౌనోయి
   తావవడెపరసము తగ నీపకిక్కట నితచి

    యవధన గెలిచిత నేమ సేసే వనఁకను
చ. 2:    పయతదలో జేనఁచాచి పకక్కనఁన గళలరేనఁచి

   ఆయతడ నామోము చటూచే వౌనోయి
     చెయాతరనఁ గానఁగిట నొతత్తి చెకక్క చెకక్కన నదిమ
   నెయాతననఁ జొకిక్కతచిత నీటేల్లల యినఁకను

చ. 3:     రత ననున్న మఱపతచి రాతటసుదుద లడిగేవు
 అతనేరపరితన మౌనొయి

   యితవపై శ్రీవతకటేశ యితదుక మారకమార
    తతగా నినేన్న కూడిత తలనఁచకో ఇనఁకను



రేక: 1038-2వరాళ సతపటత: 20-224
పలల్లవ:     నాటవానఁడవ కాదా నాక వఱవ నీకేల

   యేనఁటకని మావార యదురాడనఁ గలరా
చ. 1:    వాకన సరసమాడి వలపలే చలేల్లవు

    చేకొని యేమ సేసినా జెలల్లదా నీక
  లోకములో గొలల్లతల లోనుసేసుకొనన్ననఁచేత
  సేకరముగా నీకనఁ జెలల్లదాయనా

చ. 2:     ముతగిటనే సనన్న సేసి మోవనఁదమత్మి చటూపేవు
   చెతగటనఁ గొతగవటట్టితే జెలల్లదా నీక

     దొతగిలి వారి చరల తొడికి తీసిన చేనఁత
  సితగారరాయనఁడ నీక జెలల్లదాయనా

చ. 3:     సారె న నొన్నడనఁబరచి చనవచిచ్చె కూడితవ
    చేరి బలిమ సేసితేనఁ జెలల్లదా నీక

    దటూరగా రకమణ నెతుత్తి క వచిచ్చెన నీచేనఁత
  చేరవ శ్రీవతకటేశ చెలల్లదాయనా



రేక: 1038-3వరాళ సతపటత: 20-225
పలల్లవ:   ఈరనఁదియత బేనువచచ్చె నిదియేనఁటదే

   సారెసారె నిది యేడ సతగరమోయమాత్మి
చ. 1:    చటూతమతటానఁ బలిచితే చటట్టిరికాలే చెపీప్పుని

    వాతర వచిచ్చె యడుగవ సిత్తినా నేను
   రాత రేడనుతటవతటే రతకేల పలిచనే

  పోతరీనఁడు వనికేల పొదుద వోదోయమాత్మి
చ. 2:    మానఁటలడనఁ బలిచితే మరత్మిము లేలతటనే

  వానఁటమెపైనతనునఁ జెనకవసిత్తినా నేను
   యటక వడెమచిచ్చెతే నేల కొతగవట ట్టినే

   నేటలోనే వనికితత నీనఁట లేలోయమాత్మి
చ. 3:     పతదమాడనఁ బలిచితే పచిచ్చెనేసి ననున్ననఁ గటూడె

    వతదనతోనఁ దనున్న ముటట్టివ సిత్తినా నేను
  అతదగానఁడు శ్రీవతకటాదద్రిశనఁ డితతసేస

    పొతది పొరగన నుతటే పోనీనఁ డోయమాత్మి



రేక: 1038-4బౌళ సతపటత: 20-226
పలల్లవ:   నటూట కొకక్కటే నటూలిపోనఁగని

  కూటవలపై కెపైకొను టనఁకనఁగాక
చ. 1:    చెనకచనఁ దొలనఁగెనునఁ జేరనఁగ వచెచ్చెను

   తను వనఁక నేమని తడవనే
   వనకకి కోపము వడుక లిపప్పుడు

   కనునఁగొన మతగినకడి కినఁకనఁ జవుల
చ. 2:    బగవనఁ జూపను పగయమటూనఁ జెపప్పును

   తగవులనఁ బెటట్టినఁగ తత గాదే
   తగవుల అపప్పుడు మొగమో టపప్పుడు
  జగడము దరెను సాదితచవలనా

చ. 3:    కానఁకల రేనఁచెను కానఁగిటనఁ గటూడెను
   సనఁకచ నినఁక మరి సొలసేనా

  యేనఁకట శ్రీవతకటేశనఁడు వాపను
  చనఁకట వాసను చేదపమేలే



రేక: 1038-5పాడి సతపటత: 20-227
పలల్లవ:     పదపద ఇనఁకనేలే తనతోనఁ బతమాటల దగనా

    యదురెదురనె తా నాడినమాటల యతచనఁగ వసమౌనా
చ. 1:     చాలనఁజాల నగపూ ఇనఁక సారెసారె నేల

     తాలిమ నొకసతపపై నొరగతడియు తగదు వరొకతనఁ బలవనఁగను
     కేలచానఁచి మొకిక్కతనఁ దనకూ నను గెరలితచనఁగనఁ దగదు

     వాలనఁగనున్నలను మొకిక్కనయతదుక వడి మనసున నే దవతచితని
చ. 2:     ఆయనాయనఁ బద్రియమటూ ఇనఁక సతతకోప నేనటూ

     మాయలచటూ పొకసతపపై నిలపక మాటల నాతో నాడనా
    కాయపనఁగానఁకల ఘనమాయా తానఁ గలిగినపల మదివో

      చాయల సనన్నల వలపల చలిల్లన జాణతనముల నే కలసితని
చ. 3:     చెలల్లనఁజెలల్ల జితతా ఇనఁక సలవుకెకెక్కనఁ బనుల

    కలల్లకాదు శ్రీవతకటరమణునఁడు కలసనఁ గళల మరా
   కొలల్లలయ నికక్కవరతులటూ నాకోరిక దపైవారె

   మొలల్లమనఁదనమోవతేనియల ముయికి ముయిల గానఁగా



రేక: 1038-6రామకిగయ సతపటత: 20-228
పలల్లవ:    మేలే చెలియా మేలగాల మది

   తాలిమ లేదిద తతపో నాక
చ. 1:    వనెన్నల గాస వలనఁది నేనఁడిపడు

 పనన్నమచతదుగ నఁడు పొడచెనటే
 కనెన్నకోవలలకలకల మయత

 వనెన్నవసతతము వచెచ్చెనటే
చ. 2:   కడనఁగి చకగవాకతబుల మటూనఁగీ

  పడమనఁ బొదిదపడు పొడచెనటే
   ముడివడి చకోరముల కడునఁ బొలస

 అడరి సతదవళయనటే
చ. 3:   చినుకల రాలీ చితత్తిజనెతడల

 కనునఁగొన వానలకాలమటే
   యనసిత శ్రీవతకటేశనఁడ నే నిట

   వనిత నీరతకి వరసిది యటవ



రేక: 1039-1రామకిగయ సతపటత: 20-229
పలల్లవ:     ఇద శిరసుమాణకత మచిచ్చెపతప నీక నాకె

   అద నెఱినఁగి తచిచ్చెత నవధరితచవయాత
చ. 1:       రామ నినునఁ బాసి నీరామ నేనఁ జూడనఁగ నా-

    రామమున నినునఁ బాడె రామరామ యనుచ
    ఆమెలనఁత సతయని యపడు నేనఁ దలిసి

  నీముదద్రివుతగరము నే నిచిచ్చెతని
చ. 2:   కమలపత్తికలనఁడ నీకమలక నీపాదనఁ

   కమలముల దలపోసి కమలరి దటూరె
     నెమకి యాలేమ నే నీదేవ యని తలిసి

   అమరతగ నీనేమ మట వనన్నవతచిత
చ. 3:     దశరథాతత్మిజ నీవు దశశిరనినఁ జతప యా-

   దశనునన్నచెలినఁ గావు దశదిశలనఁ బొగడ
  రసికనఁడ శ్రీవతకటరఘవరనఁడ నీవు
   శశిముఖనఁ జేకొతటవ చకక్కనాయనఁ బనుల



రేక: 1039-2నాట సతపటత: 20-230
పలల్లవ:     కలదా తొలిల్ల మకతల చెపేప్పుర నేనఁడు

  బలవానఁడు గదవమత్మి పాయపనీమగనఁడు
చ. 1:      జడల సొలల్లము సుటట్టి సరి వనఁకవలల్ల వటట్టి

  వడదవా తతపపొది వనఁపననఁగటట్టి
  పొడలమెకము నేసి పొడవాటరాకాసి

   గొడవలనఁ దసనట కోరి నీమగనఁడు
చ. 2:     నారపటట్టి సర గపప్పు నవువ్వె సలవుల గపప్పు

   సారె రషలక బాసల సేసి
 కూరగాయపొలమాడి కొనబుతముత్మినినఁగటూడి

  మేరమరెనట నాడు మేసులనీమగనఁడు
చ. 3:     కోనఁతులమటూనఁకల నేలి కొతకక బటూమకి సాలి

    నీతోడ సుటాట్టి లనఁ దాను నిదులనఁ దేలి
     యతల సివతకటాదిద్రి యకిక్క మముత్మినఁ గిపనఁ జూచె
   బానఁతతో నినెన్నద మోచె బాగతపనీమగనఁడు



రేక: 1039-3ఆహిరి సతపటత: 20-231
పలల్లవ:   ఓయమత్మి తనపొతదు వోపనతటనా

   చేయివటట్టి తయతనేలే చెలల ననిన్నపడు
చ. 1:      దగద్గీరి మారాడ నాకనఁ దడవా నేనఁడు దనతో

   నెగద్గీ దపప్పు లౌనని యతచేనఁగాక
   నిగద్గీల సరసమాడ నేరనా కొతతయినా

 సిగద్గీరితనానికే నేనఁజితతతచేనఁగాక
చ. 2:     సొలపనఁజూపలనఁ దనున్ననఁ జూచ టరదా తననఁ

  తలనఁప దలియలేక దానఁగేనఁగాక
  సలవనవువ్వె దనపపై చిలికితచనేరనా

  కొలనఁది మరనోయని కొతకేనఁగాక
చ. 3:   కానఁగిలితచి యిటాల్ల నే కరనఁగితచకతదునా

  మటూనఁగినయాసల చటూప మోపతనఁగాక
   తోనఁగెను చెమట నాకనఁదొడనె శ్రీవతకటేశ

    నానఁగి రతనఁ జొకిక్కతచిత నతదుకే కాక



రేక: 1039-4శ్రీరాగత సతపటత: 20-232
పలల్లవ:     రవవ్వె మాని ఆయనాయ రారే మర

  అవవ్వెలనఁ దనున్ననఁ బలిచేయతతవారమా
చ. 1:    తడవనా మమత్మితనఁడు తరణులనఁ గడమా

  పడనఁతు లతనికెపైతే పాదరేణువు
    బడిబడి నే వలచి పపైనఁబడేనఁగాని తనక

   చిడుముడినఁ జెటట్టిడువనఁ జేటనఁడేసిన సతుల
చ. 2:     వలచనా నా కతనఁడు వనితల లేరా

 వలచివచేచ్చెవారే వనమెలల్ల ను
    వలయ నేనఁ దనపొతదు వడువనఁగలేనఁ గాక
  చిలికితే నేమబానఁత చెలవలేతనికి

చ. 3:    మానీనా ననన్నతనఁడు మగవ లతదరతడినా
  పూని యాతనిసతులే భటూమెలల్ల ను

   యనెపాన శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె
  కానికగానఁ బటూజగొతటే గతపడేసిసతుల



రేక: 1039-5సామతతత సతపటత: 20-233
పలల్లవ:    వతచకవ శిరసు వలవని నెరసు

   పతచ చెట మతదుగాదు పలకలితకేలే
చ. 1:    పటట్టినదే చలమా పతతమే నీఫలమా

   చటట్టిప చెలల మతత చటూనఁడగలమా
    యిటట్టి యాతనఁడు వచిచ్చెన నిదదరను నొకక్కటే
    ఱటట్టి వలకమత్మి కెకెక్క యిటట్టిమాసు మనఁకను

చ. 2:    పొదుద లిటట్టి జరపేవు బటూటకాలే నెరపేవు
   గదిదతచి బుదుద ల మాకనఁ గరపేవు

   వదుద వదుద మానఁటలనే వలపలయేర వారి
    మదుద ల మారేళల్ల మోనఁచె మానరాదా యినఁకను

చ. 3:     యితకనెపై తే బగవ యియతకొతటే తగవ
   వుతకవాయ మక నెలవుల నగవ

   పొతకప శ్రీవతకటేశనఁ బొతదిత వతతటలోన
    చతక గద శరణరిత్తి చాలనఁజాల నినఁకను



రేక: 1039-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-234
పలల్లవ:    తనిసిత మనఁక మమునఁ దడవకరా

  చనవుక మనవకి సరికిసరి
చ. 1:   నలగడ నీవట నవవ్వెననవువ్వెల

  అలిగినవళక నవ సరియే
   వలపల చలేల్లవు వాదుక వచేచ్చెవు
  చలవక వనఁడికి సరికిసరి

చ. 2:    వరస నాకిచిచ్చెత వదిదకి వచిచ్చెన
  సరవులనఁ బెటట్టిన సరికిసరి
   మరిగినానఁ బోనీవు మాటల నాడవు

  సరసము వరసము సరికిసరి
చ. 3:   తమకతబున మనతనువు లిదదరికి

  సమరత వుపరత సరికిసరి
   అమరిన శ్రీవతకటాధిప యిట మన-

 సముకపమఱపల సరికిసరి



రేక: 1040-1మధతమావత సతపటత: 20-235
పలల్లవ:    అతనిమనన్ననే చటూచే వపప్పుడె నీవు

  యితవపై నీయిదదరిలో యతతసమత్మితములో
చ. 1:      చెలవుని మోము చటూచి సలవులనఁ బార నవవ్వె

   చెలితో మాటలడేవు చెలల్లనఁబో నీవు
   అలవోకనఁ బవళతచి యాకమడి చిచేచ్చెవు

    అల వఱనఁగవు పత నౌనే నీవు
చ. 2:    కాటక దరచకొతటా ఘనునితోనఁ బలికేవు

   నేటవల నుతడునట నేరవు నీవు
   నీటన నొయాతరిబాగెపై నిలచతడి మొకేక్కవు

   వోటలేదు దొరచితాత్తి లొకరీత నుతడునా
చ. 3:    తొడమనఁదనఁ దొడవసి దొరతనమే చటూపేవు

   నడుమ శ్రీవతకటేశ నతటన నీవు
   జడికొని దోమతరచాటననఁ గటూడి మాక

   నడియాలల చటూపేవు అతతలో నీవు



రేక: 1040-2సాళతగత సతపటత: 20-236
పలల్లవ:   ఆడరాదు వడరాదు అతతమాట

   వడుకవలప లితతే వసాల మానరా
చ. 1:    బగిసేవు దగద్గీరితే పలిచితే నవవ్వెవు

   తగనాడరా మాట తలియ నేను
     మొగము చటూచిత నితతే మోనాన నుతదాన నితతే

   చిగర నీమోవకిని సిగద్గీలేల వచెచ్చెరా
చ. 2:    ములిగేవు పపైకొతటే మొకిక్కతేనే నీలిగేవు

  వలసనొలల్లములపైతే వదుద రా పొతదు
     నిలచతడి వుతట నితతే నేరము లతచకొతట నితతే

  వలదకనున్నలరెపప్పువతప లేల వచెచ్చెరా
చ. 3:    చెనకితే వనఁగేవు చెఱనఁగవటట్టితే రేనఁగే

   వనుమాన మేమగలల్ల నాడరా నాతో
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వపప్పుటని

   మనసు లొకక్కటాల్ల య మఱి యానలేలరా



రేక: 1040-3గజజరి సతపటత: 20-237
పలల్లవ:     ఏల మముత్మి భద్రిమయితచే రితకా మర

   యేలినవానఁడు హరి యతచి చటూడరాదా
చ. 1:    సలవుల నవవ్వెది చెకక్కచేత ములిగేది

  కలికికాతతల కివ కలవకావా
   పలకల నొరసేది భావముల మురిసేది

   జలజాక్షులక నివ సహజమే కాదా
చ. 2:    వోరగతడల్లనఁ జూచేది వతటనఁ జెయిచానఁచేది

 దారకపసతులకనఁ దగవకాదా
   వోరికొటల్ల కొటేల్లది వునన్నటేల్ల సిగద్గీవడేది

  కోరికసతుల కివ గణములేకావా
చ. 3:     యతగిలిమోవు లిచేచ్చెది యిట చనున్నలనఁ గచేచ్చెది

 ముతగిటరమణులక ముకెక్కమేకాదా
     సతగత శ్రీ వతకటేశ శరణతట మనఁక మ

  వతగలిచేనఁతల మాతో వరసమేకాదా



రేక: 1040-4సాళతగనాట సతపటత: 20-238
పలల్లవ:  సవతపోరల కోపనఁజాలనయాత

   జవళతో నీక మొకేక్క సమత్మితతచవయాత
చ. 1:     గచచ్చెరేనఁగి నీవ యితకానఁ గొనిన్న దిటట్టివయాత

  మచచ్చెరాల నీతోను మాకేలయాత
     చెచెచ్చెర నీ కూడిగాల సే సేవా రతడనఁగాను

   నిచచ్చెలనఁ బయికొసర నే నేలయాత
చ. 2:    కలవ లేనివ నీవ గడియితచకోవయత

   మలసి నీతోనఁ బలక మాకేలయత
    తలనఁ పొకక్కట నుతడనఁగ దగద్గీరనేనఁటకి మముత్మి

  వలపల చపప్పునాయ వదేదలయాత
చ. 3:     కతదువ దలసి నీవ కయికొని కూడవయత

  మతదమేళననఁ జెనక మాకేలయాత
   యితదులోన శ్రీవతకటేశ నీక లోనెపైత

   సతదడినఁ బెతడాల్ల డితవ జాణ వవుదువయాత



రేక: 1040-5మాళవగళ సతపటత: 20-239
పలల్లవ:      నీరవటట్టి గొనన్న చోట నేయి మతదుగా దపడు

   నేరచక వతుత్తి గాని నీవు వోయిరారా
చ. 1:    ఆడినటట్టి తడదు మానఁట అవురా మనఁదటకి

  పాడి వచారితచకొనేనఁ బటట్టికతడరా
   వడుకకానికి మరి వసలనఁ బెటట్టి మనక

   వడనే వగరితచేవు నీవు వో ఇరారా
చ. 2:    చెపప్పునటవల రాదు చేచేతనఁ గాలము

   దపప్పుగొతట నీకతలనఁ దలరా నీవు
   వుపప్పు గపప్పురముతోడ నొకక్కసరి సేయక
   నిపప్పు చెదలతటనా నీవు వోయిరారా

చ. 3:    రాజవపైన యటట్టి తడదు రతకేళ సేయువళ
   వోజతో నే నియతకొతట నోపననక

    తేజప శ్రీవతకటేశ తలిసి కూడిత ననున్న
   నీజాడలలల్ల నఁ గతట నీవు వోయిరారా



రేక: 1040-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-240
పలల్లవ:    అతని మరే యిది యడుగరే

  చతురతనఁ దానే జతకితచనే
చ. 1:    పదవకెతప లవ పగయమున నడిగిన

   యదుర గదురగా నిట దిట ట్టినే
  నిదురకనున్నలవ నిదిరితచ మనిన

   అదనునఁ దానె మఱి యలిగీనే
చ. 2:    చెకక్కల చెమటల చేతులనఁ దుడిచిన

  గకక్కన నటూరక కసరీనే
   పకక్కననఁ బులకల పయతదనఁ గపప్పున

 చికక్కనిగోళల్లనఁ జిమత్మినే
చ. 3:     కళల చటూచి నేనఁ గానఁగిట నితచిన

  మలసి మలసి మయిమఱచనే
  చెలవరాయనఁ డిద శ్రీవతకటపత

  నలగడ ననేన్న నవవ్వెనే



రేక: 1041-1ఆహిరి సతపటత: 20-241
పలల్లవ:   చెలల్లనఁబో యితత పచిచ్చెనేయవలనా

  వులల్లములో మకమకే వపప్పుగొననఁదగదా
చ. 1:   కూడిపాయరానిచోట కోపగితచితే నేమాయ

  సటూడునఁబాడు పతతోనే చటూపవలనా
   మేడెప దతపతులక మేరదపప్పుతే నేమాయ

  జాడతోనే అతనికినఁ జనవయతనఁదగదా
చ. 2:    యేకచితాత్తి లపైనచోట నేమ సేసిన నేమాయ

   పపై కొనన్నవభునితోనే పతతమా నీక
  నీక నీకనఁ బాబ్రాణపాబ్రాణనేసత్తిమెపైనచోట

  చౌకగా కతనికి నిచచ్చెకమాడనఁదగదా
చ. 3:   తనువులతటనచోట తమకితచితే నేమాయ

   ననిచినచోట నిది నాయమా నీక
  యనస శ్రీవతకటేశనఁ డిటవతటమచోట

   ననగినఁ పననఁగి ఇటట్టి ఆదరితచనఁదగదా



రేక: 1041-2పాడి సతపటత: 20-242
పలల్లవ:    ఈడ మాతో నితతయేల యగసకేక్కల

   వడుకకానఁడవు నీవు వసాల మానరా
చ. 1:     వదదనన్న మానవు యేరా వాదులకే వచేచ్చెవు

   కొదిదమాలి నినున్ననఁ బేరకొతటమా నేము
  పదదరికాలక నీతోనఁ బెననఁగేటవారితోనే

    చదిదకి వనఁడికి నీవు సరసము లడరా
చ. 2:    చాలననన్న మానవరా జాణతనా లడేవు

   కేలచానఁచి నినున్ననఁ జెనకితనా నేను
  నాలితనమున నీతో నవవ్వెటవారితోనే

  కోలముతదుగా వారికూటములే సేయరా
చ. 3:    వోపననన్న మానవరా వుదదతడాననఁ గటూడితవ

 కోపగితచవలనని కొసరితవా
   యేపన శ్రీవతకటేశ యేడవారినెపైనా వటట్టి-
    చటూపల చటూచిత వనఁక సుదుద లవ మానరా



రేక: 1041-3దేశక సతపటత: 20-243
పలల్లవ:     ఎతత చెపప్పునా వనవు యేలే నీక

   మతతనాన రమణునఁడు మనసిచచ్చె నీకను
చ. 1:    నితడిన కళలమోము నివవ్వెర పరచకవ

  కొతడవతటపత నినున్ననఁ గొతగవటట్టినఁగా
    యతడకతట నీడకతట నేల చటూచేవ యాతని

   పతడువతటమోవ చటూచి పాలరీచ్చె నినున్నను
చ. 2:   బతగారవతటమేను పయతద మటూసుకోకవ

 సితగారపరమణునఁడు చేయిచానఁచనఁగా
   చెతగి పచిచ్చెమాటల వచిచ్చెనమాటా నాడకవ

   అతగమతట చెకక్కనొకిక్క యాదరితచ నినున్నను
చ. 3:   తుమత్మిదవతటబొమత్మిల తోడ ముడివటట్టికవ

   నెమత్మి శ్రీవతకటపత నీతో నవవ్వెనఁగా
   సమత్మితతచి చనవచిచ్చె సమరత వనఁగకవ

    కమత్మిరనఁ గమత్మిరనఁ గటూడి కరగితచె నితనఁడు



రేక: 1041-4అమరసితధు సతపటత: 20-244
పలల్లవ:    దపైవమే యఱనఁగగాక తలవ నీవు

    వవల వచెచ్చెనఁ జాల వడవ నీవు
చ. 1:     మనసు లేకములపైతే మరి యతదు వోయని

    తనసు దేదనఁటకినఁ జెపీప్పు తలవ నీవు
    చనవు గలితేనఁ జాల సదితచనఁ బొదుద లేదా
   వనివని వసరిత వడవ నీవు

చ. 2:    తానే వచేచ్చెసునట తగలేల పాసని
   దానికేమ గొఱతాయ తలవ నీవు
    నాననీవ వలపల నాకనఁ దన కెతదువోయ

   వనులలల్ల నఁ జలల్లనాయ వడవ నీవు
చ. 3:    కాయముల సనఁకితేనే కరనఁగక మానీనా

    దాయగానఁ డితతే తాను తలవ నీవు
    పాయప శ్రీవతకటాదిపత ననున్న నిద కూడె

    వయక నిషటూట్టిర మనఁక వడవ నీవు



రేక: 1041-5శదదవసతతత సతపటత: 20-245
పలల్లవ:   కానీకానీలేరా కడమయి వుతడనీరా

    నేను నీవు నిటాల్ల నే నిలచతటేనఁ జాలరా
చ. 1:    ముతచి మాటలడేది మోవతేనె చితదుదానఁక

  యతచినపగయాల పాను పకక్కదానఁకానే
   పతచలనవవ్వెనవువ్వెల పపైనఁ జేయి వయుదానఁకా

   ఇతచకతత గడచితే నీడ నుతడనఁబొయేతవా
చ. 2:    కపప్పుర మయతవచేచ్చెది కానఁగిట నితచినదానఁక

  తపప్పుకచటూచట ననున్న దగద్గీరదానఁకా
  అపప్పుట నానవటేట్టిది ఆయముమోచినదానఁకా

 దపప్పులదేరినమనఁద తలనఁచనఁబొయేతవా
చ. 3:      చెకక్కల నొకేక్కదలల్ల చేరి నే లోనెపై నదానఁకా

  మొకక్కల మొకేక్కది తుదిముటట్టినదానఁకా
    అకక్కరతో శ్రీ వతకటాధిప కూడిత వటట్టి

 వకక్కమనసపైనమనఁద నొడనఁబాటేల్లలరా



రేక: 1041-6నాదరామకిగయ సతపటత: 20-246
పలల్లవ:    పూవుల వసినవారి బొగిద్గీట వతురా

    నీ వమ సేసినాను నితడనవవ్వె నతనఁడు
చ. 1:     కాని కాని తటట్టి కానఁకలతో వటల్ల

  మానుమనాన్న మానవలే మాటమానఁటకి
   పూనినటట్టి మొకక్కలటూ పూనఁటపూనఁట చొకక్కలటూ

   తేనెలమాటల నినున్ననఁ దవతచ నతనఁడు
చ. 2:   పనిలేనినేరాల పలకల కారాల

  అనకమనాన్న వడువ వతతకతతక
 తనివోనివలపల తరితీపసొలపల

    ననుపనఁ గటూరిమ నినున్న నానఁటతచ నతనఁడు
చ. 3:    కాతతలతో పతతనాల కానఁగిటలో మతతనాల

   యతతయినానఁ బోనీవు యితత యేనఁటకే
    యితతటకి వతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె
    సతతతము నీక నిటట్టి చనవచెచ్చె నతనఁడు



రేక: 1042-1దేసాళత సతపటత: 20-247
పలల్లవ:    ఎడమాటలే బెటట్టి యేమ సేసనే

   అడియాలముల చటూప యానవటట్టి రారే
చ. 1:     ఇకక్కవ మముత్మి నిలిప యితతవదాద య రానఁడు

   యకక్కడనఁ బనిగలిగె నేమ సేసనే
   మకక్కవల మఱచెనో మరనఁ డెచచ్చెరితచెనో

   అకక్కడికే నే వతుత్తి నో అడిగిరారే
చ. 2:     అతటే నననఁగరాదు అల నేమమునఁ బెటట్టి

   యితటలో నునాన్ననఁడు యేమ సేసనే
   వతటలేదో నీమాట వరొకతనఁ గటూడునాన్ననఁడో

   వతటనునన్న నాతపసు వపప్పుగితచి రారే
చ. 3:    వతదువల వచేచ్చెసి వనక నిలచనాన్ననఁడు

   ఇతదులో నే నెఱనఁగనా యేమసేసనే
    ఆతదప శ్రీవతకటేశనఁ డాయమతట ననున్ననఁ గటూడె

   ముతదువనకపనికి మొకిక్కత నే ననరే



రేక: 1042-2నారాయణ సతపటత: 20-248
పలల్లవ:     ఎతతపైనా నెఱనఁగవు యమెత్మిల చటూపేవు నీవు

   అతతటా నీకె యాకె అపప్పుణయతవలనా
చ. 1:     తపప్పుక చటూచ నీతో తలవతపే చాలదా

   వుపప్పుటతచి నినున్న వరె వరయనఁగవలనా
   పపప్పుగటట్టినఁ బెదవులనఁ బేరనఁ దిటట్టివలనా

  కపప్పురగతది నినున్ననఁ గసరనఁగవలనా
చ. 2:     వరకతటేనఁ జాలదా వువద నీతో నిపప్పుడు

  గోరపటట్టి సారెసారెనఁ గోపగితచవలనా
   నీరాక దలిసియు నిదిదరితచెనఁ జాలదా

   బీరమాడి నినున్న రత బెతడుసేయవలనా
చ. 3:      చేత మొకెక్కనఁ జాలదా చేకొని నినిన్ననఁక వరే

   రాతరినఁ బగలనఁ గడురానఁప సేయవలనా
     నీతతో శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గటూడెనఁ జాలదా

   యతరణ నేనఁడే నీయితటకి రావలనా



రేక: 1042-3రామకిగయ సతపటత: 20-249
పలల్లవ:    సేసినది చేనఁతగాక చేతకి లోనెపైనవళ

   యసున నితదుకనఁ బత కెదురాడనేనఁటకే
చ. 1:    తతత్తిరితచి కూడేవళ తాలిము లనన్నవా

   హతత్తి కానఁగిలితచేవళ నానల మరనన్నవా
   ఇతత్తిల నవవ్వెవళ యగద్గీదపప్పు లనన్నవా

   కొతత్తిగానఁ బత నితదుకనఁ గోపగితచనేనఁటకే
చ. 2:     చెఱనఁగ వటట్టిన మనఁదనఁ జేసనన్న లనన్నవా

    కఱతల రతవళ ఘత లతచ నునన్నదా
   మఱనఁగ వాసినవళ మఱి సిగద్గీలనన్నవా

   వుఱకె యితదుకనఁ బత నుపప్పుటతచనేనఁటకే
చ. 3:     రతకేళ సేయు వళ రాజసము లనన్నవా

   తతవచిచ్చెనపటకి దానఁచనఁ జోట లనన్నవా
    యితవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గలస

  అతని నితదుకనఁగాను అదలితచనేనఁటకే



రేక: 1042-4దేవగాతధరి సతపటత: 20-250
పలల్లవ:    ఏలే మనసుదుద ల యఱినఁగినవ కావా

    యలగ అలక నీ కితత చెలల్ల నా
చ. 1:     వాలనఁజూప నామనఁద వతచితే నేమాయ నీక

    నాలిగా సలవనఁ గొతత నవవ్వెతే నేమ
    ఆలితచి వకమాట ఆడితే నేమాయ నీక

   వాలయితచి నేనఁబటట్టిన వదదననఁగనఁ జెలల్ల నా
చ. 2:     జటట్టిగొని నాపపైనఁ జేయిచానఁచితే నేమాయ నీక

   గటట్టి తో నామతచముపపైనఁ గటూచతటే నేమ
    వుటట్టివడి నాకతల వనఁకొతటే నేమాయ నీక

   అటట్టి నేనఁ గానఁగిలితచితే నౌనఁగాదననఁగలవా
చ. 3:     పొతుత్తి క వచిచ్చెనాతో బోనఁదపైతే నేమాయ నీక

    హతత్తి రతనఁ దనిపతే నతదుకూ నేమ
   బతత్తితో శ్రీవతకటాదిద్రిపత నేనే బుజజగితచి

   చితత్తిమురానఁ గలసిత సిగద్గీ లినఁకనేటకి



రేక: 1042-5శతకరాభరణత సతపటత: 20-251
పలల్లవ:     నీవు ముతదు చెనకక నినన్నతనఁడు చెనకితే

  కెపైవశమెపై లోలోనే కరనఁగదుగానీ
చ. 1:     కనున్నల నినున్ననఁ జూచితే గకక్కన నవవ్వెవుసుమత్మి

  వనెన్నగా నతదుకనఁ దలవతతువుగానీ
   మనిన్నతచి చేయివటట్టితే మతదమేళ మొదుద సుమత్మి

  యినిన్నటానఁ బతచేనఁతక నియతకొతదుగానీ
చ. 2:   దగద్గీరనఁ బలిచితేను తమకితచేవుసుమత్మి

    వగిద్గీ చేతుల వటట్టి క వుతదువు గానీ
   అగద్గీలప సరసాల కవునఁగాదనేవు సుమత్మి
   సిగద్గీవడి చెకక్కచేత చితతనుతదు గానీ

చ. 3:      అతది రతనఁ గటూడితేను అలనఁతనఁ బొతదేవు సుమత్మి
   చెతది నీవు యిచచ్చెకమే సేతువుగానీ

   వతదుగ శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడు గలస నినున్న
   అతదపనఁ జెలితో ముచచ్చెటాడేవు సుమత్మి



రేక: 1042-6రామకిగయ సతపటత: 20-252
పలల్లవ:    నానఁటకి మరి నను నగరాదా

   గీనఁట కనున్న మఱి గిఱపనఁగరాదా
చ. 1:     మలసి నీక నే మనవుల చెపప్పున

  నలగడ నీవ నగరాదా
     వలప చలిల్ల యినఁక వడి నినునఁ గొసరిన

  నిలవుక నీవ నిలగనఁగరాదా
చ. 2:    కనునఁగొనలనఁ జూచి కానఁకల చలిల్లన

   నను నీ వపప్పుడు నగరాదా
    తనియక నే నిను తగవు లడిగినను

  కినిసి బొమత్మిల జతకితచనఁగరాదా
చ. 3:   వమర రతులక వనకతీసినను

   నా మొగము చటూచి నగరాదా
  గామడి శ్రీవతకటపతవ నీవు
  కామతచి కూడిత కానీరాదా



రేక: 1043-1దేవగాతధరి సతపటత: 20-253
పలల్లవ:    నేనే వడనఁబరచే నెలనఁతనఁ గొతతవడికి

   నానితేనే మెతత్తినయత నవవ్వెకరే మర
చ. 1:     మనసు లోపలి వద మాటల లోపలివద

  కనునఁగొనలనే గోద కానరాదా
   వనిత యిపప్పుడేమనన్న వాదులకే వచచ్చెనఁగాని
  వనదు మమాటలలల్ల వడువడరే

చ. 2:    కాయము మనఁదట కానఁక కడునిటటూట్టిరప్పులమటూనఁక
    చేయి చెకక్కమనఁది వనఁక సేస నితదానఁక

    యయడనఁ జెలి నేమనన్న నీసడితచనఁ జూచనఁగాని
   చాయక రాదు మచేనఁత చాలనఁజాలనే

చ. 3:    గబబ్బులపపై మెరనఁగటూ గణుములలో కరనఁగటూ
  వుబుబ్బురతతఱనఁగటూ వుని దఱనఁగటూ

    గొబబ్బుననఁ గటూడిత నిటట్టి కోరి శ్రీవతకటేశనఁడ
  అబుబ్బురప తొనఁటమాట లయనాయనే



రేక: 1043-2నారాయణదేశక సతపటత: 20-254
పలల్లవ:   తగవో నగవో తలనఁపదివో

  జగడము లేనఁటకి సతమగపనికి
చ. 1:   పలిచినయపడే పగయముననఁ బలికిత

  కలదో లేదో కనునఁగొనరే
   అలకయునఁ దనదే అఱడినఁ దనదే

   తలిసనో తలియదో తేరిన పనికి
చ. 2:    కవకవ నవవ్వెననఁ గెపైకొని మొకిక్కత

  అవునో కాదో అడుగరే
   అవల నివలనఁ దనయాసల మాననఁడు

  చివుకన నేనఁటకినఁ జేసినపనికి
చ. 3:    మనిపే నననఁగా మాటల నమత్మిత

  అనెనో అననఁడో అదకదరే
  యనగొని శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెను

   నను నొరయకరే ననిచిన పనికి



రేక: 1043-3ఆహిరి సతపటత: 20-255
పలల్లవ:    ఏమసేతు నినఁక నేను యేమసేతు

  వాములపైన తననవువ్వె వదదనేమా
చ. 1:     అపప్పుడే తా రాకతడనఁగ నలగనఁగనఁ బోతేను

  యపప్పుట పతచితత్తిము యతతనొచచ్చెనో
  దపప్పుదేరి తనమోము దపప్పుకచటూడనఁబోతేను

  చిపప్పుల లోలో నెతతసిగద్గీవడునో
చ. 2:   కడునఁగానఁక తనమేను గానఁగిలితచనఁబోతేను

   యడసి మదనరేక లేడ రేనఁగనో
   జడియ కాతనితోనే సరస మాడనఁగనఁబోతే

   వడనఁగనఁదనాల నెటట్టి వతగెములపై తోనఁచనో
చ. 3:    మతచిన రతకేలిని మేను మఱపతచనఁబోతే

  నితచకతత దలిసి ననేన్నమనునో
   అతచల శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁగటూడె

   నెతచరాని తలపోనఁత లేమ దలనఁచనో



రేక: 1043-4రామకిగయ సతపటత: 20-256
పలల్లవ:    ఏలే రమణునికి నివ గొనిన్నరోనఁతల

    పోల బొతకనెపైన రాదా పోది సేయవలనా
చ. 1:    చెదరెనఁ బతకరల చెరగరాదా మర

  అదివో చటూచినవార ఆడవలనా
   తుద చెమరితచెనఁబో తుడువరాదా మర

   సుదతు లీతనికానఁక చటూచి తటట్టివలేనా
చ. 2:    పలకితచెనఁబో మేను పపొప్పుడెపైనానఁ జలల్లరాదా

  నలవతకనఁ గనన్నవార నవవ్వెవలనా
   తలిగనున్న లయనఁబో తరయపైనా వయరాదా

  పలమార నతనిమెపై పచిచ్చెదోనఁచవలనా
చ. 3:    కడురత నలనేనఁబో కపప్పురమెపైనా నీరాదా

  కడవా రీతనిచేనఁత కానవలనా
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డతదులోనె ననున్ననఁ గటూడె

   బడలిక వాపరాదా పపైపపైనే వలనా



రేక: 1043-5ముఖరి సతపటత: 20-257
పలల్లవ:    అపప్పుట కపప్పుడే చెపేప్పు మతదుకేమ

   వపప్పులనఁ దపప్పుల నీకే వపప్పుగితచేమయాత
చ. 1:      కనున్నల జతకెల గొనిన్న కారప బొతకల గొనిన్న

  నినన్నటనుతడి పడేము నీచేతను
     వనెన్నల నగవు గొతత వసాల తగవు గొతత

   యనిన్నచెపీప్పునా మాన వనఁకనఁ జూడవయాత
చ. 2:    పచిచ్చెమానఁట లోకకొనిన్న వచిచ్చెనమానఁటల గొనిన్న

  నిచచ్చెనిచచ్చెనఁ బడలేము నీచేతను
    వచిచ్చె సనన్న సేసేవు వలపసలే పూసేవు

  మెచచ్చెగాదనాన్ననఁ బోవు మేరమరేవయాత
చ. 3:    మోనపతటల్ల గొనిన్న మోహపటటల్ల గొనిన్న

  నేనే లోనెపైతనఁగా నీచేతను
    కానీలే శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ గటూడిత ననున్న

 మానరానిపొతదులయ మఱియేనఁటకయాత



రేక: 1043-6మాళవగళ సతపటత: 20-258
పలల్లవ:    పొదుద వో దతనఁడు పొతదు లఱనఁగనఁడు

  కొదిదమాలి మమునఁ గొసరీని
చ. 1:  వనెన్నతామెరల వదచలిల్లతనఁబో

 కనున్నలనఁజూచినగత యాయ
 పనన్నమవనెన్న పోనఁజెరిగితనఁబో

  చినిన్ననవవ్వెనుచనఁ జెనకి నతనఁడు
చ. 2:   పలమరనఁ జిలకలనఁ బలికితచితనఁబో

 వలపమాటలని వచచ్చెని
  అలమ జకక్కవల నలల్ల రిచ్చెతనఁబో
  అలరనఁ గచములని అతటని

చ. 3:   తమత్మితటూనఁడులను తను బగిసితనఁబో
 చిముత్మినఁగానఁగిలని చెలనఁగీని

  యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడియు
   నెమత్మిది నావదద నెలకొనె నతనఁడు



రేక: 1044-1లలిత సతపటత: 20-259
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర సాకిరి చెపప్పురివ నీతకక్కనఁదనాల

   వువవ్వెళటూల్లరేట బాస లొలల్లరా నేను
చ. 1:     యితదరిలో మముత్మి నితత యేల ఱటట్టి సేసేవు

   ముతదర నెవవ్వెరికెపైనా మొకక్కరా నీవు
   గొతదులనే వతగేల కొలవులో వనయాల

    యతదు నేరిచితవ ని నేన్నమతదు నినఁకను
చ. 2:     నెయతప సొముత్మి నాయితట నునిచితవ తనిసిత

   యియతరా యవవ్వెరికెపైనా యవుల నీవు
   కయతము లోలోనే గారవా లితదరిలోన

    కొయతసాదునఁ దనముల కూడునా నేనఁ డినఁకను
చ. 3:    గకక్కన ననిన్నతతలోనే కానఁగిలితచ వచేచ్చెవు

   యకక్కవనఁ గానఁగిలితచరా యేమెపైనా నీవు
    తకిక్కతచి శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

   చకక్కనాయనఁ బనులలల్ల నఁ జాల నీవసాల



రేక: 1044-2దాసాళతసతపటత: 20-260
పలల్లవ:     నే నిద నీ వద నెగలేలే

    నానానఁడే తగలయ నవువ్వె లితకా నేలే
చ. 1:     అతగన నీ కరచేత నడనఁగెను చతదురనఁడు

   యితగితాన నీ కితకానేలే చితత
   పొతగేట జలనిధుల పడిసిటకి వచెచ్చెను

   కొతగవటట్టితీసితేనే కోప మతకా నేలే
చ. 2:  పతచెపటాకసము నీపడికిటలోనిది

 యతచరానివడదపైనతమేలే నీక
   చతచలకొతడల నీ సతదిటలోనే చికెక్క

  వతచిన నీకెమోత్మివ వాడనఁబారనేలే
చ. 3:    కోరి మదనాసాత్తి సల కొనగోరిలోనఁ జొచెచ్చె

  యరీత నివవ్వెరగలేలే నీక
   చేరిత శ్రీవతకటపతనఁ జికిక్కత నీపాలిట

   నారకొనెనఁ బులకల నయగారా లేలే



రేక: 1044-3కాతబోదిసతపటత: 20-261
పలల్లవ:   మాపదానఁకా సుదుద లేల మఱనఁగమొఱనఁగలేల

    చేపటట్టి నీ వతకనఁ జేసినటట్టి చేయరా
చ. 1:    వతపనీగోరిగఱతు వానఁసుకొనన్నది నా మేన

  యితపలనఁ గాచినది నీయితటవాకిలి
   ముతపన నాతురము నీముతజేత సేసలకే

     చెతప జారె నీ వతకనఁ జేసినటల్ల సేయరా
చ. 2:      య తత్తినవ నాచేతు లివ నీ మొకక్కలకే

  పొతుత్తి నీకానఁగిటకి నావనఁపచనున్నల
   హతత్తిన నాజవవ్వెనమతతా నీకే మనఁదు

   చితత్తిగితచి నీవతకనఁ జెసినటట్టి సేయరా
చ. 3:     యిచిచ్చెతవ నీరటూప యిద నామతకి దకక్క

   వచిచ్చెతవ నేనఁడు నావదదకి నీవు
    యిచచ్చెగితచి శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    చెచెచ్చెర నేమెపైనా నితకనఁ జేసినటట్టి సేయరా



రేక: 1044-4శతకరాభరణత సతపటత: 20-262
పలల్లవ:    కనెన్నవయసు మనఁదనే ఘనజవవ్వెనము వచెచ్చె

 వనన్నకనన్నచోటనేల వరగతదేవ
చ. 1:  పూచినవనెన్నలనవువ్వె పపొప్పుడితేనెమాటల

   కాచిన చనున్నల నిమత్మికాయ లవగో
     యేచిన వసతతకాల మపప్పుడే నీ మేన నితడె

  చేచేత నినఁకనేల సిగద్గీవడేవ
చ. 2:    కతదువ చిగర మోవ కపప్పునకనున్నలకావ

 మతదప నిటటూట్టిరప్పులమతచిగాలి
   అతదపనీ మేనిమనఁద నామనికాలము వచెచ్చె
   యితదులో నీపత వచెచ్చె నేలకొతకేవ

చ. 3:  పతడినపలకపతట పాయపనఁగళలపచిచ్చె
 మెతడగబాహులతల మేరవరెను

    నితడి శ్రీవతకటపత నినున్ననఁ గటూడెనఁ దతకాల
   మతడనే నీమేననఁ దోనఁచె ననుమానమేలే



రేక: 1044-5వరాళ సతపటత: 20-263
పలల్లవ:     కానీ కానీ యతదు కేమ కెపైతపీప్పునా

   సాననఁబటట్టి నీగణము జవదానఁట నిచచ్చెనా
చ. 1:     చిముత్మిజూప చటూచి యిటట్టి సిగద్గీపడెనఁగాక నేనఁడు

  కొమత్మి నీపపైమోహములోనఁ గొఱనఁతునన్నదా
   నెమత్మిది నీమాటలకే నివవ్వెరగ నొతదనఁగాక
   అమత్మిరో నీవతతమెలల్ల నటట్టి నిటట్టి సేయదా

చ. 2:    నవవ్వెనతదుకే నీతో ననువు నటతచెనఁగాక
 జవవ్వెనినీపొతదులక సరియునన్నదా

   చివవ్వెననఁ జేయివయనఁగ చితత్తిము మఱచెనఁగాక
   పవవ్వెళతచేపానుపపపై పచిచ్చె నినున్ననఁ జేయదా

చ. 3:    నిదుద రకనున్నల నిటట్టి నీపపై నొరగెనఁగాక
   గదదరిచెలియ మేన గరవ్వె మునన్నదా

   వదిదక శ్రీవతకటేశ వువదనఁ గటూడితగాక
   తదదని నీచేనఁత తేటతలల్లమగానఁ జేయదా



రేక: 1044-6సాళతగనాట సతపటత: 20-264
పలల్లవ:     అపప్పుట నొడనఁబాటేల అతనఁడయత నే నయేత

   వపప్పులనఁదపప్పులనఁ దరె వుతడరే మర
చ. 1:     బగద్గీననఁ దానే యితకనఁ బచిచ్చెతటట్టి తటట్టినానఁడు

    యగద్గీల సిగద్గీలనఁ బాస నేలే యితక
   వగద్గీళతచి యేమనాన్న వలల్లవరలయత మానఁట
   దగద్గీరిరానఁ బనిలేదు తలరే మర

చ. 2:     నిమత్మిపతట వసినానఁడు నెటట్టిన నాకొతగ దానఁకె
    యమెత్మిల నేతులనఁ జెలల్ల నేలే యితక
    కమత్మిరితచి నవవ్వెనఁబోతే గటట్టి చెడ నినఁక నేనఁడు

  బొమత్మిలజతకెల చాలనఁబోరే మర
చ. 3:      చెకక్కల తా నొకిక్కనానఁడు చితత్తిము నేనఁ గరనఁగిత

    యకక్కవ తకక్కవ దరె నేలే యితక
    అకక్కరెపై శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   మకక్కళతచె వలపల మానరే మర



రేక: 1045-1వరాళ సతపటత: 20-265
పలల్లవ:    ఇరవపై ననీరాక కెదురెపైతరా నీ-

  పరిణములే చటూడనఁ బాలయరా
చ. 1:     నిదుద రకనున్నల రానఁగా నీ మొగముచటూచి నేను

  అదిదరా జాగరమతటా నలిగితరా
   చదిదవడెము పకిక్కట సవరితచకొని రానఁగా

  వదిదక మానఁటాడవతటా నుసుత్సరతటరా
చ. 2:    సారెక నిటటూట్టిరపతో సదమదమెపై యుతడనఁగ

 నీరవతకతుతగవతటా నిలిచితరా
   మేరతో వానలలల్ల మేన వాసితచకరానఁగా

  తేనఁరె బనులలల్ల నతటానఁ దిరిగితరా
చ. 3:     కాతతుల నీ మోము చతదద్రికళలదేరనఁగనఁ జూచి

  వతతలలల్ల నఁ గతటనతటా వరగెపైతరా
    యితతలో శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

  వతతమెలల్ల నఁ జెలల్లనతటానఁ బెపైకొతటరా



రేక: 1045-2దేవగాతధరి సతపటత: 20-266
పలల్లవ:   రమణునఁడ ఇతతట రారాదా

   సమరతనఁ దేరీ జగడము లినఁకను
చ. 1:  కోవలతటల్లగొణనఁగల చేతను

  తావుల దపప్పును ధపైరతముల
 మావుల చిలకలమాటవతగెముల

  వావులమాలను వలపల చెలికి
చ. 2: కొతచెవువాయువుకతటనతనముల

  చతచల మతదను సతమనసటూ
పతచలతుమత్మిదబలములపొతచల

  యితచకితచకే యకెక్కను చలము
చ. 3: వరలశరతబులవతడల్లవాతడల్ల

  మరలనునఁ దలవుల మగవకను
  యిరవుగ శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  సరసపమానఁటల సాగెను కొనక



రేక: 1045-3సాళతగత సతపటత: 20-267
పలల్లవ:  ఎటవతటవలపో యేమసేయనఁగలదో

  కటలపనఁ దనలోనిగణమెలల్ల నఁ గరనఁగె
చ. 1:    కలికి దనవభునికడ కేనఁగె వగిరాన

  తలకము కసటూత్తిరి తదదమఱచె
  మలసి యాతనితోనే మాటాడేతమకాన

  నిలవుననఁ దనచేతనిమత్మిపతడు వదల
చ. 2:    సొగిసి చకక్కనిరటూప చటూచె పరాకన

  మొగి వడినతురము ముడువదాయ
    జిగిమతచ నతనితోనఁ జేరి నవవ్వె సతదడిని

   తగనఁ జెలియిచిచ్చెనకెపై దతడయును వడిచె
చ. 3:   కతదువశ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచే వడుకను

 అతదపనఁబులకపవువ్వెలతదు మునిగెనఁ
 చితదేటమోవతేనే చేకొనేటదపప్పుతోడ

   పతదమాడి తనతో నీవతతమెలల్ల నొసనఁగె



రేక: 1045-4సామతతత సతపటత: 20-268
పలల్లవ:    నీకేలే మాగొడవ నీయతత నుతదువుగాక

  ఆకొలనఁది కాకొలనఁది అయతనఁగాక
చ. 1:    చొకక్కపనీ మోము చటూచేచటూపలక నడడమా

  చెకక్కకనఁ జేయడడమెపైతేనఁ జెలల్లనఁగాక
   యికక్కవ సలవనవువ్వె లితదులోనానఁ గొతచెమా

    నికిక్క నడుము కొతచెము నీకనఁ జెలల్ల నఁగాక
చ. 2:   మాటలడేయతదుక మఱనఁగా నీగబబ్బులక

  మానఁట పయతదపైతే నమరనఁగాక
   కూటమ నామనసుక గఱతా నీకొనగోర

 కోటచతదద్రివతకలక గఱతతతేకాక
చ. 3:   చిముత్మిరతకానఁగిటకి సిగద్గీల నీలోలోనే

  వుమత్మిగిలి వకచోట కొదుగనఁగాక
   తమత్మిగా శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁడ నేనఁ గటూడితని

 వముత్మివోనినీకనఁ బరవశములేకాక



రేక: 1045-5పాడి సతపటత: 20-269
పలల్లవ:     ఇనిన్నయు నీ కలవాటే ఇతత సేయజెలల్లదా

  సనన్నమేమ దొడేడమ సడిసనన్నవారికి
చ. 1:    చెలల్లదా నీక నాచెఱనఁగవటట్టి తయతగ

 గొలల్లతలచర అతదుకొనన్ననీకను
     చెలల్లనఁబో నీవు నాతో చేరి నవవ్వెనఁ జెలల్లదా

  తలిల్లనఁగటూనఁతు నొకక్కవావనఁ దగలనవవ్వెనీక
చ. 2:     వకక్కసాన నీవు ననున్న వసుకొనాన్ననఁ జెలల్లదా

  గకక్కననఁ బదారవలనఁ గెపైకొనన్ననీక
    తకక్కలనఁ దిటట్టి నా చేతనఁ దిటట్టితచకోనఁజెలల్లదా

  వకక్కట నటూరదిటల్ల కోరిచిననీక
చ. 3:     తగి ననున్న నీమనఁదికినఁ దకొనాన్ననఁ జెలల్లదా

   మోగి శ్రీసత నురాన మోచిననీక
    తగరా శ్రీవతకటేశ దకక్క ననున్ననఁ గటూడితవ

   నగ నినఁకనఁ జెలల్లదా నాటకపనీక



రేక: 1045-6శ్రీరాగత సతపటత: 20-270
పలల్లవ:    వలనా అతనితోవాదుల నీక వో

  అలనా నీమనసు లకక్కవతటది
చ. 1:    తగవా అతనితోనఁ దారకాణల వో

   మగవా అతనఁ డెతత మనిన్నతచినాను
    నగవు సేసుక నీవు నడచటతతే కాక
    బగవు చెలల్ల దితత పగయునితో నీక

చ. 2:    అలకల యితకనేలే అతనితోను వో
  కలికీ పలిచితేనఁ గాదనరాదు

   పలకనఁదేనె చలిల్ల పపైకొనుటతతే కాక
  చిలకనఁజలముల చెలల్లవనఁక నీక

చ. 3:   కలయకతడనఁగనేలే కాతతునితో వో
  చెలి అతనఁడటట్టి చేయిదానఁచనఁగా

  వలయువలప లవడుక శ్రీవతకటాదిద్రి
    నిలయనఁ డిద కూడె నిటటూట్టిరేప్పులే నీక



రేక: 1046-1నాట సతపటత: 20-271
పలల్లవ:    అతదుకే పో నీచేత నగడెపైతమ

   యితదరిని మొఱనఁగేవు యేడ చొచేచ్చెదే
చ. 1:     పతతమే కావల నొతడె పతతో నిపప్పుటవళ

  సతతమే కావలనఁగాక సటలేనఁటదే
   వతతులకనఁ బెననఁగేవు వాదులక వచేచ్చెవు

    యితతలో రెతడూనెపై తే యేడ చొచేచ్చెదే
చ. 2:     నగవ కావల నొతడె నడుమ నీతనితోడి

  తగవ గావలనఁగాక తటట్టి లేనఁటదే
   మొగమునునఁ జూచేవు మోనాననఁ దలవతచేవు

  యగదిగపోనఁతలపైతే నేడ చొచేచ్చెదే
చ. 3:     సిగద్గీలే కావల నొతడె శ్రీవతకటేశ నిటట్టి

   దగద్గీరి కూడుటే కాక తచచ్చెనేనఁటదే
   అగద్గీమెపై కూడితవ అనిన్నమానఁట లడితవ

   యగద్గీల నెమెత్మిలనెపైతే నేడ చొచేచ్చెదే



రేక: 1046-2భపైరవ సతపటత: 20-272
పలల్లవ:   అది నాభాగతమేకాక ఆతనఁడేమసేసునే

    అదనెపై నతదానఁక నితతే ఆతనఁ డేమసేసునే
చ. 1:      కలవకనున్నలనఁ జూచె ఘను డాతనఁ డవ నాక

   అలరబాణములపై తే నతనఁ డేమసేసునే
    పలకనఁదేనెల నాతోనఁ బలికె నవ నాక

  చిలకబాసటమెపైతే సేయుమనే దేమే
చ. 2:      వనెన్నలనవువ్వెల నవవ్వె వభునఁ డాతనఁ డవ నాక

   ననున్నవటట్టియతడలపై తే నాతనఁ డేమసేసునే
    సనిన్నధినఁ గపగము చలల్ల సరసపవళ నాక
   ననిన్నటానఁ జొకక్కమతదపైతే నాతనఁ డేమసేసునే

చ. 3:       కొతగవటట్టి తీసి ననున్ననఁ గటూడె నాతనఁ డది నాక
   నతగమెలల్ల మఱిపతచె నాతనఁ డేమసేసునే

 ఇతగితపశ్రీవతకటేశనఁడు మోహితచనఁగాను
    అతగడి కెకెక్క వలప ఆతనఁ డేమసేసునే



రేక: 1046-3రామకిగయ సతపటత: 20-273
పలల్లవ:   ఇతటకి వచిచ్చెత నినఁకనేలే

  జతటలమనలో జగడము దరె
చ. 1:    చాయలనఁ దిటట్టిక సనన్నలనఁ గొణనఁగక

   చేయిని వసిత చెకక్కను నొకిక్కత
   మాయల సేయక మతకము నెరవక
   నాయతత నవవ్వెత ననుపను నాయ

చ. 2:    శిరసును వతచక చితతలనఁ బొరలక
   కరలనునఁ జెరిగిత కతకమ పూసిత

   నెరసుల వదకక నేరము లతచక
  వరసిత నీతో నొకక్కటలయ

చ. 3:    చిమత్మిక చటూపల సిగద్గీలనఁ బొరలక
   కమత్మిర గానఁగిటనఁ గలసిత వలసిత

  యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁడ నేనిద
  రమత్మిని పలిచిత రతకెకిక్కతని



రేక: 1046-4సామతతత సతపటత: 20-274
పలల్లవ:   ఇతచకతతవడిలోనే యినిన్నయునఁ దేరీనఁగాని

    కొతచ కాతని సతగడినఁ గటూచతడనఁ బెటట్టిరే
చ. 1:      చెకక్కల నునన్నది చితత చితాత్తి న నునన్నది యాస

   వుకక్కమరి మేనిమనఁద నునన్నది కానఁక
     యికక్కడి కితదానఁక రాక యిపప్పుడు వచేచ్చెసనఁ బత
   మకక్కవనఁ జెలియమార మాటాడరే చెలల

చ. 2:      మోమున నునన్న దలక ముకక్కననఁ గోప మునన్నది
  దమసపనఁ జూపలలో తటల్ల నన్నవ

   వమార వరహమున వభునఁడితత సేసనతటా
   కామని దగద్గీరిపోదు కదియరే మర

చ. 3:      కనున్నల నునన్నది మొకక్క కానఁగిట నునన్నది మేల
   సనన్నల నునన్నది రతసరస మది

  యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ డయలమేలత్మితగను
    వునన్నతనఁ గటూడె నవువ్వెతా నునఁడరే మర



రేక: 1046-5శ్రీరాగత సతపటత: 20-275
పలల్లవ:    ఏనఁటకి ననున్న భద్రిమయితచే వతకా

 కూటపసరసమె గఱతులయరా
చ. 1:    చలమున వలపల చలల్లనఁగనఁ జలల్లనఁగ

   నిలవున బులకల నితడె నిద
  పలచనియలనఁగననఁ బాడనఁగ నామెయి

 చెలమలచెమటల చెరవులయరా
చ. 2:   చికక్కనినవువ్వెల చితదనఁగనఁ జితదనఁగ

   ముకక్కన నుసురల ముతచె నిద
 కకక్కసితచి యిటకనున్నలరచ్చెనఁగా

  మకిక్కలి తమకము మేరమరెరా
చ. 3:   బగవునఁగానఁగిటటనునఁ బసుకనఁగనఁ బసుకనఁగ

 పొగరకచగిరల పొడవాయ
  అగపడి కూడిత వలమేలత్మితగను
  పగట శ్రీవతకటపత మరిగితరా



రేక: 1046-6రీతగళ సతపటత: 20-276
పలల్లవ:    కొనన్నద కొననఁగనఁబోతే కోపము సరకగాదు

    వనెన్నమనఁద వనెన్నలేలే వాసు లివ చాలదా
చ. 1:   మోపలగా మాటలనిన్న మటూనఁటగటట్టివసని

   అనఁప లేజవవ్వెనభార మది చాలదా
   పూనఁపవలపల నాపపై పొదుద వదుద నఁ బటూసని

    పోపో వరహపనఁగానఁక పూస నానఁడే చాలదా
చ. 2:     కనున్నచటూప నెఱనఁగలగతపనఁ గమత్మి ననున్న నిటట్టి

   యనిన్నకె గతపతతకొపప్పు ఇది చాలదా
   కనెన్నపచిచ్చె సేనఁతలనే కలగటూర లేరీని

    వునన్నది నామేననఁ బచిచ్చె వరకితత చాలదా
చ. 3:   తనతో నవవ్వెనఁగనఁబోతే తరితీపసేసని

  దినము నామోవమనఁదితీప చాలదా
      యనయ శ్రీ వతకటేశనఁ డివు డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   మనసిచిచ్చెత నలమేలత్మితగ నేనే చాలదా



రేక: 1047-1సామతతత సతపటత: 20-277
పలల్లవ:   ఆయలేరా పతతమాడేయతదు కేమరా

  యేయడ నెతతోరిచినా నెఱనఁగవుగాక
చ. 1:     అతటముటట్టి సరసము లడలేనా నీ మేను

   వతటనఁగాల దానఁకనఁ జేసు వదదనికాక
    వతటవతటనఁ దిపీప్పు నినున్న వగ వలపతచలేనా

    నతటన ననిన్నతదర న వవ్వెరని కాక
చ. 2:    ముతదు నినున్ననఁ దమరేనఁచి మొకిక్కతచకొనలేనా

  ఆతదరిలో నిది దోసమనికాక
   పతదమాడినట నీమెపై పచిచ్చెగానఁ జేయనఁగలేనా
  అతదపనీమేను రేకలయతనని కాక

చ. 3:     మోవ ఇచిచ్చె పకిక్కటనఁదముత్మిలము నే నితచలేనా
  భావతచి నాలోనే సిగద్గీవడికాక

    శ్రీవతకటేశ నీవ చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ
  యవల నలమేలత్మితగ నిరవపైతనఁగాక



రేక: 1047-2శతకరాభరణత సతపటత: 20-278
పలల్లవ:  దయదలనఁచేవాడు తానేకదవ

  నయగారికపటపైన నాక తానేకదవ
చ. 1:    యికక్కడ నేనలిగితే యేల పగచాటనే

 తకక్కలనఁబెటేట్టివాడు తానేకదే
   వుకక్కన నేనటూరకతటే వటేట్టిల పటట్టి కొనీనే

    యకక్కడు సేనఁత సేసితే నితకనఁ దానేకదవ
చ. 2:    పగల నేదిటట్టితేను వాదుకేల వచచ్చెనే

   తగవు వటేట్టివానఁడు తాప కదవ
   నగతా గోరనటూనఁదితే ననునేల దటూరీనే

  యగసకేక్కలడేవాడు యినఁకనఁ దానేకదవ
చ. 3:     బలిమ నే గటూడితేను పతతము లేలడనే

   తల మోచి వచిచ్చెనానఁడు తానేకదవ
   అలమేలమతగ నేను అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ

     డిల ననున్ననఁ గటూడి చొకెక్క నితకనఁ దానేకదవ



రేక: 1047-3భౌళ సతపటత: 20-279
పలల్లవ:    మానిపతడుల్ల మఱి మానికితదనే వుతడు

  తానేమనాన్న తనకే యనరే
చ. 1:    చిగరల మాటల చిలల్ల ల వోయను

   తగనఁ బెదవులపపై తనకే అది
   మగటమ యితకా మాతో నేటనఁకి
   జగడము లడిచనఁ జాలితచ మనవ

చ. 2:  కారపనఁజూపల కాలవలయను
 దారలచెమటలనఁ దనమేన

   పోరచ మాతో బొతకనఁగ నేటకి
  దరలనఁబడితమ తొల తొలమనవ

చ. 3:   కొనగొనచేతుల గరలయి తగిలను
 తననాకానఁగిట తననఁదనకే

  యనసను శ్రీవతకటేశనఁడు ననిన్నట
  మనికయి అలమేల్ మతగ నేనఁగదవ



రేక: 1047-4హితదోళత సతపటత: 20-280
పలల్లవ:    సాదితచనఁ బొదుద లేదు జతకితచ వళలేదు

   యదస రమణునికి ఇతత లోనెపైత
చ. 1:     అలిగి నేరానఁగా నపప్పుడే మొగము చటూప

   తలినఁగనున్నల నవవ్వెతే తీరెనఁ గోపము
  తలవతచకతడగానే దగద్గీరనే నిలచతడి

    కలకల మాటాడినఁతే గకక్కన నే నవవ్వెత
చ. 2:     ఆకడి మోమెపై వుతటే ఆయముల గరనఁగతగ

   కెపైకొని పపైనొరగితే కతదు వాసను
   చకాక నిటటూట్టిరపల చిముడనఁగ వనకక
   కోకవటట్టి తీసితే గకక్కన సమత్మితతచిత

చ. 3:     చెకక్కచేత నే నుతడనఁగ చేయిజేయి గీలితచి
 తొకిక్కనపాదములోనే దొరసనఁబొతదు

    యికక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె
   గకక్కన నలమేలత్మితగనఁ గనక మోహితచిత



రేక: 1047-5మలహరిసతపటత: 20-281
పలల్లవ:   నాటవానఁడవకాదా నాకడ నేనఁడును

  కూటము లితకా గొసరగవలనా
చ. 1:    నాక నావానఁడవపై ననిచిత వటట్టి

  యేకడ నెవవ్వెరి కెటట్టి తదువో
 ఆకడ వతాత్సపహరణమువళను
  జోకగనఁ జేసినసుదుద ల వనమా

చ. 2:    చేరి నామానఁటలే చెలిల్లతచే వటేట్టి
  యేరీత నెతదరి కెటవలనో
  కూరిమ రేపలల్ల గోపకలయడనే

   తేరె నీగణము తలిసిత మపడు
చ. 3:    కానఁగిట నాకనునఁ గరనఁగే వటేట్టి

  యేనఁగి కడసతుల కేమతదువో
    లోనఁగ కిపప్పు డల మేలమతగనఁ గటూడిత
  వానఁగి శ్రీవతకటేశ అతతరాతత్మివు



రేక: 1047-6నాదరామకిగయ సతపటత: 20-282
పలల్లవ:     పోనీపోనీ ఇకనేల పోయిన నీళల్లకనఁ గటట్టి

    నేనే యితతక జొచిచ్చెతే నినున్ననఁ బారనితుత్తి నా
చ. 1:    పదవోయి నీమానఁటపటట్టి నీకే వచెచ్చెను

   వదల కెపప్పుడును నీవారమే నేము
   కదిసి నీవతదు కొరకా వలపతచితవ
    యిది నే నెఱినఁగితేను యితతా మెచచ్చెసేయనా

చ. 2:    చాలనోయి యితదానఁకా నీసరితలే చటూచితమ
    యలగల నీక నే మనఁదతత్తిత మేను

    తాలిమ నీచేసనన్న లితతక వచెచ్చెనా నేనఁడు
   నాలినీగణము గతటే నానఁడే మెచచ్చెసేయనా

చ. 3:  తగనోయి నీక-   నాక దతవచెచ్చె మతవచెచ్చె
    మొగి నినున్న నేడనఁగనాన్న మొకేక్కము నేము
   అగడు శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    నిగిడి ననున్ననఁ గటూడిత నీకె మెచచ్చెసేయనా



రేక: 1048-1సౌరాషట్టి సత సతపటత: 20-283
పలల్లవ:   వరసక రాకతటే వావదపీప్పునా

   వర వతదు కేది గోవతదరాజా
చ. 1:      చితదేట తేనే మోవతో చెలి నీతో మాటలడెనఁ

  నతదుకతట నేమసేసు నదిచాలదా
    ముతదే మొలల్లచటూపలను ముతచి చలల్లనఁగానఁ జూచె

   కతదువపైన దితదుకతట కలదా పగయము
చ. 2:      వనెన్నల సలవ తోడ వలనఁది నీతో నవవ్వె

   యినిన్నటా నీయాసద మనఁక నెతతయాత
 అనున్నవచతదుగ నివతట ఆననము నీకనఁజూప

   యినేన్నసిచేనఁతల సేస నినఁకనేమ గడమ
చ. 3:   చిగరనఁదగెలవతటచేతుల నీపపై వస

 తగవులనిన్నయునఁదేరె తారకాణేల
  పగటశ్రీవతకటాదిద్రిపత వటట్టి కూడితవ

   జగడాలినిన్నయునఁ బాస చనవతత చాలదా



రేక: 1048-2వరాళ సతపటత: 20-284
పలల్లవ:    ఇతతలయ వతతలయ నెతదానఁక సరసాల

   చెతతలనఁ జేరనఁగరాదా చెలి జవవ్వెనమున
చ. 1:   చితత్తిరవు వాబ్రానఁతలయ చెలినివవ్వెరగల

 ముతత్తిపముగద్గీలయను మోహములలల్ల
   పొతుత్తి ల తేనియలయ పొలనఁత పలకలలల్ల
  చితత్తిగితచి చటూడరాదా చెలియభావముల

చ. 2:  వడువనిజడులయ వలనఁదిమొయిచెమటల
   తడనఁబడే సతపదాయ తమక మది

   కడివోని వరలయ కతదువకోరిక లివ
 తొడినఁబడనఁజూడరాదా తొయతలిచతదముల

చ. 3:    పూచిన వనెన్నలలయ పొలనఁత సలవనవువ్వె
 చటూచినటలల్ల నాయ సొతపకళల

    యేచిన శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ఇతతనఁ గటూడితవ
   రాచిలకవతట దాయ రమణ నీరతని



రేక: 1048-3పాడి సతపటత: 20-285
పలల్లవ:     నీవలల్లనఁ గడమ గదాద నేనే యానగితచేనఁగాక

  భావ మొకక్కటేకాదా పతతమాడేనఁగాక
చ. 1:     యఱనఁగనా నీవు నాపపై నిటగల మోహము

   గఱిగా మఱచి ఇనఁకనఁ గొసరేనఁగాక
   మఱి కరనఁగనా నీమతతనప కానఁగిటలో
    జఱసి తనియ కిటట్టి జలకితచేనఁ గాక

చ. 2:   ఇయతకొననా నీవు ఇచిచ్చెనచనువులలల్ల
  తయతనిసిగద్గీన నేనే తటట్టితనఁగాక

  నెయతప నీగణమెలల్ల నేనఁగనన్నదేకాదా
 పయతదజారినతదుకే పదరితనఁగాక

చ. 3:   వననా నీవాడినటట్టివనయప మాటలలల్ల
 ననుపమతదమేళన నగితనఁగాక

   యనయనఁగ శ్రీవతకటేశ నేనటూనఁ గటూడనా
  పననఁగేయతదుకే నేను పగయపడేనఁగాక



రేక: 1048-4గతడకిగయ సతపటత: 20-286
పలల్లవ:    కానీకానీ యతదుకేమ కడమ దేరీనఁగాక

   నాననఁగానఁ గోపము దరి నవువ్వెవచెచ్చెనఁగాక
చ. 1:    అనలేనా నినున్న నే నననఁగలమాటనఁలలల్ల

  మనసు నొచచ్చెనతటా మానితనఁగాక
    చెనకలేనా నీవు సేసిన చేనఁతకనఁ జేత

  తనువు పచౌచ్చెనతటా దయవుటట్టినఁగాక
చ. 2:    బొమత్మిల జతకితచలేనా పకిక్కటతమత్మిట చటూచి

   నెమత్మి సిగద్గీవడేవతటా నే నుతటనఁగాక
   చెమత్మినఁజెమటల చటూచి చేరి యలగనఁగలేనా

  వుమత్మిడినఁ జితతతచేవతటా నొకక్కటపైతనఁగాక
చ. 3:   పతతమాడలేనా నీపరవశముల చటూచి

 కొతత నీవఱినఁగేవతటానఁగటూడితనఁగాక
   యితతటా శ్రీవతకటేశ యేకమెపైత మదదరము
  వతతువాసు లతచలేనా వలచితనఁగాక



రేక: 1048-5లలిత సతపటత: 20-287
పలల్లవ:     బాప బాప జాణనఁడా పపైకొతట నేనఁడు

   యేపమరె నాసొద మనఁకనెతత నేనఁడు
చ. 1:     శిరసు నెతత్తి తవ చెకూక్క నొకిక్కతవ

    అరయ నీ కొకక్కమన సాయనఁగా నేనఁడు
   వరవు చటూపతవ వనెన్నలనవువ్వె నవవ్వెత
   వరిది నొకక్కమన సాయనఁగా నేనఁడు

చ. 2:    బొమత్మిల జతకితచితవ బటూతుననఁ దిటట్టితవ
   అమత్మిరో నీకోరినటట్టి ఆయనఁగా నేనఁడు

   తముత్మిలము వటట్టితవ దకక్కనఁగ మోవచిచ్చెతవ
  అముత్మిడువలప సతమాయనఁగా నేనఁడు

చ. 3:    గకక్కననఁ గటూడితవ కనున్నలనఁ జొకిక్కతవ
    అకక్కరనఁ దనివ నీ కాయనఁగా నేనఁడు
   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలకాలమెలల్ల ననున్న
   అకక్కన నిలిపతవ అరదాయ నేనఁడు



రేక: 1048-6దేసాళత సతపటత: 20-288
పలల్లవ:     నీవ చన వచిచ్చెతవో నెలనఁతగరవ్వెమో యిది

   వావానఁత మానఁటలడి వలపచలీ ల్ల నిద
చ. 1:     మొకమెతత్తి చటూచని నీ మోహన ముదుద చటూపీని

   నకనకవాడి వాడి నవువ్వె నవవ్వెని
   చికరము దువవ్వెదువవ్వె చేసనన్న సేసని

   యకసకెక్కమో నాతో నెవవ్వెతరా నేనఁడు
చ. 2:   కనున్నల దేలవసని కడునఁగేకరితచని

  చనున్నమొనల చటూపీన జరసని
   కినెన్నరల మనఁటని కితదుపడి మొకీక్కని
    యినేన్నసి మాయల సేస నెవవ్వెతరా యిది

చ. 3:   కపప్పురవడె మచచ్చెని కానఁగిలితచవచచ్చెని
   నెపప్పున శ్రీవతకటేశ నీతో నిద
    అపప్పుడే ననున్ననఁగటూడిత వతడ నేనటూ నునన్నదాన

   చిపప్పులీ నిదవవ్వెతరా సిగద్గీవడ దిపడు



రేక: 1049-1పాడి సతపటత: 20-289
పలల్లవ:    ఇటమనఁద నీచితత్తి మెటట్టి వలసిననఁ జేయు

   కటలలకి వలప గఱతాయ నయాత
చ. 1:     తనువు పానుప మనఁద తలనఁపలల్ల నీమనఁద

  కనుచటూప లివ నీరాకలమనఁద
   వనయాల చెలలతో వసట మరనితోను
  వనితవలప లితత వనెన్నకెకెక్కనయాత

చ. 2:   చెకక్కకనఁజేయివచెచ్చె సలవకి నవువ్వెవచెచ్చె
  ముకక్కమనఁదివలితోడ మోనము వచెచ్చె

     పకిక్కట నటూరప్పుల నితడె పొతదుల కోరక్కల నితడె
  చకక్కనితత వలప లీచతదమాయనయాత

చ. 3:      కళల మోమున కెకెక్క కానఁగిలి నీక నెకెక్క
 తలకొనన్నసతతసము తలకెకెక్క

    యలిమ శ్రీవతకటేశ ఇతత నీవు గటూడనఁగాను
 జలజాకవలపల సతమాయనయాత



రేక: 1049-2శ్రీరాగత సతపటత: 20-290
పలల్లవ:    నిమషమునఁ బాయలేరా నినెన్నడసి యొకచోట

 తమకమేకాని నాధపైరతమేనఁటదిరా
చ. 1:    వాకిట కతపతచకొని వతుత్తి నఁగాని నీచేత

   ఆకడ మగడ నీయతడక రాకతడలేరా
    కెపైకొని తపప్పుక చటూచి కనురెపప్పు వతునఁగాని

  జోకలనఁ గమత్మిర నినున్ననఁజూడకతడలేనురా
చ. 2:    మాటలడి నీతోను మానినటేట్టి వుతదునఁగాని

   పాటతచి అతతటలోనే పలకక వుతడలేరా
   పాటసిగద్గీనను నాపయతదనఁ గపప్పుదునఁ గాని

  వటచమట నాచనున్నల నొతత్తికతడలేనురా
చ. 3:    మతతనప నీరతుల మనసు చొకక్కదునఁగాని

   అతతలోనఁ దలిసి మరి యాసపడకతడలేరా
   అతతట శ్రీవతకటేశ అదఱితగి కూడితవ
   చితతలో నీమేల నేను చితతతచకతడలేరా



రేక: 1049-3శ్రీరాగత సతపటత: 20-291
పలల్లవ:    రమణునఁడ చెపప్పుమా రమణ నీయడను

   జమళ రెతడొకటనఁ జలీ ల్ల వలప
చ. 1:    మోతుగ వచెనో మొలల్ల వచెనో

 కాతరపచెలి కనున్నలను
   చటూతము వచెనో సురవనన్న వచెనో

 ఘతల నీసతకాయమున
చ. 2:     పగడము వతడెనో పపై మోవ పతడెనో

  అగపడి యకాతత అధరమున
  పొగరనిమత్మిలో పోకల వతడెనో

   మగవ కిదివో నెమత్మిదినఁ జనున్నలను
చ. 3:   తమలపనఁ జిగరో దాడిమచిగరో

  అమరెనఁ గరములనె అతగనక
  చెమటలనఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశవ్వెర

   సమరత మ యిచచ్చెల చిగిరితచె



రేక: 1049-4రామకిగయ సతపటత: 20-292
పలల్లవ:    చెపప్పురాదు మపొతదుల చిగర చేనఁగెపైనటట్టి

   ఇపప్పుడే మెచిచ్చెతమ నే మదదరినఁజూచి
చ. 1:      చెలినఁ జూచితవ నీవు చెలియటూ నినిన్నట చటూచె

  కలవలనఁ దామరలనఁ గలసినటట్టి
   పలికిత వతతతోడ పడనఁతయు మాటలడె

  చిలకలనఁ గోవలల చిమత్మిరేనఁగినటల్ల
చ. 2:      అపప్పుడే నీవు నవవ్వెత వతగన నీతో నవవ్వె

  కపప్పురాల వనెన్నలలనఁ గలసినటట్టి
   నెపప్పుననఁ జేయివసితవ నెలనఁతయునఁ జేయివస

  వపప్పుగనఁదగెలనఁ దటూతడొ ల్లన గటూడినటల్ల
చ. 3:      పటట్టిత నీ కెపయతద భామయు నీచేయి వటట్టి

   గటట్టి హేమాదిద్రి నీలదిద్రినఁ గలసినటట్టి
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యసత నీ వురముపపైనఁ

   బెటట్టిత నాకె నిలిచెనఁ బెతడాల్ల డినటల్ల



రేక: 1049-5ఆహిరి సతపటత: 20-293
పలల్లవ:     ఏడనునాన్న నీవారమే యరవు సేయక వయత

   మోడా మోడితనమున మొకేక్కము నీక
చ. 1:    పాయము నీ కిచిచ్చెతమ పతతములదాననఁగాను

  పోయివచేచ్చెమయాత పొదుద న నేము
     కాయ మది నీసొముత్మి కడమ నే నెఱనఁగను

   మాయితటకి రావయాత మరి చెపేప్పునఁగాని
చ. 2:     మనసు నీ కొపప్పునాయ మారమాట లఱనఁగము

  వనక వచేచ్చెమయాత వడిదికిని
    దినము నీకే సలవు దేవరచితత్తి మనఁకను

  ననునఁజూడవయాత నవువ్వె నవవ్వెనఁగాని
చ. 3:     సేస నీపపైనఁ బెటట్టితమ చెపప్పుకొననఁ బనిలేదు

   ఆసతో నుతడేనయాత ఆడనే నేను
    బాసతో శ్రీవతకటేశ పపైకొని కూడిత వతదే
   వసరక రావయాత వతటనఁదిపేప్పునఁ గాని



రేక: 1049-6భపైరవ సతపటత: 20-294
పలల్లవ:      పతతము నీ కిద వచెచ్చె పరవశముల హచెచ్చె

  ఇతతటనెపైన మాట లియతకొనరాదా
చ. 1:      చెలిమోవనఁ దేనె లటూరె చెమటల మేననఁ గారె

  చలము లితతటనెపైననఁ జాలితచరాదా
     సలవ నవువ్వెల చితద సిగద్గీల చేతకి నతద

  అలివణ నినఁకనెపైన నాదరితచరాదా
చ. 2:      నిటటూట్టిరప్పు లివ మతచె నివవ్వెర కనున్నలనఁ బెతచె

   వటట్టిజాలి యినఁకనేల వర సరాదా
    మటట్టి మరెనఁ దలపోనఁత మానిని వలప యనఁత

    యిటట్టి వచేచ్చెసి యితత నినఁకనఁ జేకోరాదా
చ. 3:    పనన్నమకళల నితడె పలకపతటల పతడె

  మనిన్నతచి వనితతోడ మాటడరాదా
   వునన్నత శ్రీవతకటేశ వకక్కటపైత వకెతోడ

   యినిన్నటా యేకచితాత్తి న యినఁక నుతడరాదా



రేక: 1050-1మతగళకౌళక సతపటత: 20-295
పలల్లవ:   క్షీరాబస్థికనతకక శ్రీ మహలక్ష్మికిని

 నీరజాలయమునకనఁ నీరాజనత
చ. 1:   జలజాక మోమునక జకక్కవకచతబులక

 నెలకొనన్న కపప్పురపనీరాజనత
  అలివణ తురమునక హసత్తికమలతబులక
  నిలవు మాణకతముల నీరాజనత

చ. 2:  చరణకిసలయములక సకియరతభోరలక
 నిరతమగముతేత్తిల నీరాజనత

   అరిది జఘనతబునక నతవనిజనఁ నాభికిని
 నిరత నానావరరనీరాజనత

చ. 3:    పగట శ్రీ వతకటేశ పటట్టిపరాణయపై
 నెగడుసతకళలకను నీరాజనత

   జగత నలమేలత్మితగ చకక్కనఁదనముల కెలల్ల
  నిగడు నిజశోభనప నీరాజనత



రేక: 1050-2ఆహిరి సతపటత: 20-296
పలల్లవ:    అవ యేమరకమ అనరే మర

   తవరి వభునఁనినఁ దానే తలసుకొమత్మినరే
చ. 1:     కాయ మడ నుతదిగాని కడమదొడమ నా-

   ఆయమెలల్ల నఁ దనచేత దనరే మర
   చేయి చెకక్కమనఁద నాకచేరిన దితతేకాని

    చాయనఁ దనమేన గోర చకక్కనఁజూడు మనరే
చ. 2:     మాట లీడ నాడేనఁగాని మనసలల్లనఁ దనమనఁద

  నాటయునన్న దనరే నానాయకనితో
   యేనఁటకో నవవ్వెనఁగాని యదురెపై తనమనఁద

  కాటకకనున్నలచటూప ఘతసేసు ననరే
చ. 3:    అవవ్వెలి మోమెపైతనఁ గాని అదియొకబతధమున

    చివవ్వెననఁ గటూడిత నని చెపప్పురే మర
    రవవ్వెగా శ్రీ వతకటేశ రతనఁ గొసరితనఁగాని

   నవువ్వెతానే నటతచిన నాటకము లనరే



రేక: 1050-3మాళవగళ సతపటత: 20-297
పలల్లవ:   నేర మతతటకి నేమెపైతే

 ఆరితేరినది యలమేలత్మితగ
చ. 1:  కనున్నలచటూపల కానఁకలరేనఁపల

  వనెన్నలనవువ్వెల వదచలీ ల్ల నదే
   చనున్నల నొతీత్తి సరనఁసుడ నీమెపై
  అనిన్నట జాణ యయలమేలత్మితగ

చ. 2:    పదవుల ముదుద ల పలపల యలనఁగల
   వదలనఁ బయతదనె వలపతచ నద

   కదులచ మెచచ్చె ఘనునఁడ నీయదుట
  అద నేరప్పురిగా యలమేలత్మితగ

చ. 3:   నయముల మాటల నటనలపాటల
   పయినఁ జెయివయుచ భద్రిమయితచ నదే
    నియత శ్రీ వతకటనిలయ నినునఁ గలస

 అయుతపరతులనె యలమేలత్మితగ



రేక: 1050-4సామతతత సతపటత: 20-298
పలల్లవ:     మతచి నీవ సేతుగాక మనఁద మకిక్కలిపనుల

    పతచనే మొదల లటట్టి పపై కొనేరా
చ. 1:     గకక్కననఁ జూచినతతనే కళదానఁకె నా తోడ

   మకక్కళతచి యినఁక నెటట్టి మాటలడేరా
    మకక్కటమెపై పలకితచె మెరసి నీవు రానఁగానే

    యికక్కవ లరినఁగి నినున్న నెట గానఁగిలితచేరా
చ. 2:     దవువ్వెల నీవు నవవ్వెతే తనువలల్ల నఁ జెమరితచె

   రవవ్వెగా నీతో నెటట్టి రతనేసేరా
    అవవ్వెల సనన్న సేసితే నతతలోనే భద్రిమసిత
    చివవ్వెన నీచెఱనఁ గెటట్టి చేతనఁ బటేట్టిరా

చ. 3:     తతతో వడె మచిచ్చెతే తలకెకెక్క వలపలల్ల
    యితవపై నీమోవ యానే దినఁక నెతతరా

  అతవడుక శ్రీవతకటాదద్రిశ కూడతవ
   మతలోనఁ జొకక్కటగాక మరి యేమనేరా



రేక: 1050-5వరాళ సతపటత: 20-299
పలల్లవ:     చేరి చటూడ మాకనెపైతే సిగద్గీల గానీ

   యరీత సితగారాల యతనికే తగనే
చ. 1:    నునన్న నిలతుత్తి కవనెన్న నొసలిపపై నితచెనఁగదే

   అనున్నవ కినెన్నరమనఁట లతనిమెపై నతటేనే
   పనన్నమ వలనఁగ మోముపొతతనెలల్ల నితడెనఁగదే
   యినేన్నసి సితగారాల యతనికే తగనే

చ. 2:   కతకమగబబ్బుల పూనఁతగఱతు మెపైనతటనఁగదే
   అతకెల మోవ కెతపల అమరెనఁగదే
    కొతకక వాడునఁ బువువ్వెల కొపప్పుమనఁద రాలనఁగదే
    యితకా నినిన్న సితగారాల యతనికే తగనే

చ. 3:    శిరసుచెమటవాన చితత్తిడి పపై జారెనఁగదే
    యరవుల సొముత్మి మేన నిదివో కదే

    పరగ శ్రీ వతకటాదిద్రిపత ననున్ననఁ గటూడెనఁగద
   యిరవపైన సితగారాల యతనికే తగనే



రేక: 1050-6మాళవ సతపటత: 20-300
పలల్లవ:     చెలిల్లనటల్ల నీవ చేనఁత సేతువు గాక

   యలిల్ల నేనఁ డనేజాగ లితకానేలే
చ. 1:    చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె సేసకొపప్పు వడజారె

   యికక్కడ నాతోనఁ గోప మతకానేలే
      మొకక్క నాచేతకి వచెచ్చె మోవ నీక నవువ్వె చితద
  యకక్కవ వతగెపమాట లితకానేలే

చ. 2:    తనువలల్ల నఁ బులకితచె తగనిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగె
 యినుమడితచినచల మతకానేలే

     మును నాపతతము వచెచ్చె మొగి నీసిగద్గీల మతచె
 యనలేనియనుమాన మతకానేలే

చ. 3:     వలప కానఁగిట కెకెక్క వాసులరేసుల నికెక్క
  యలయితపనఁ గసరల యితకానేలే

     బలిమ శ్రీ వతకటాదిద్రిపత నేనఁ గటూడిత నినున్న
  యలనఁగెతత్తి రటట్టి సేయ నితకానేలే



రేక: 1051-1సామతతత సతపటత: 20-301
పలల్లవ:   ఎతతదవవ్వెయిననేమ ఇకక్కడ నుతడిననేమ

  చితత వకక్కటపైనపప్పుడే చేరవౌటగాదా
చ. 1:     వనున్న నతటనటట్టిగాలి నేనఁడు నామనఁదనఁ బొలస

    యనన్న నది యిదదరికి నేకము గాదా
   ఇనిన్నటా నొకచతదుర నిదదరమునఁ జూచితమ

  కనున్నలచటూపదరికినఁ గలయుటే కాదా
చ. 2:    యిదదరి యలనఁగలక యయాకసమె గరి

  అదిద మనయిదియ మాటాడుటగాదా
    పొదుద పొడ పొకక్కటే పొతచి యయితటా నాయితటా
   వదదనుతడి నటేట్టికాదా వరసిన భేదమా

చ. 3:    భావజనముత్మిలే కావా పలమార సనఁకేవ
    చేవదేరె నవ పూవు సేసల గావా

     శ్రీ వతకటేశ నీవ చేకొని కూడిత ననున్న
   యవళలక నిద హితవు గాదా



రేక: 1051-2నీలతబరి సతపటత: 20-302
పలల్లవ:      ఉనన్న వమ గఱిగావు వదదనుతడి నీవు నాతో

   అనన్న మాటలే గఱతు అపప్పుటకపప్పుటకి
చ. 1:   చటూపలక గఱతు నీసయగమెపైనమేను

  తీపలక గరి నీతేనెమోవ
  కోపములక గరి నీగొరిమదనరేకలే

  చేపటల్లక గఱి నీచెటాట్టి పటాట్టి లే
చ. 2:   చితత్తిమునక గఱతు సేసేటనీచేనఁతలే

   హతత్తి నాక గరి అతటనఁగానఁగిలి
   మొతత్తిప నవువ్వెక గరి ముతచిననీసుదుద లే

  గతత్తిపవలపలక గరి నీమోహముల
చ. 3:    పతతముల కెలల్ల గరి పరచినపానుపే

  సతతసములక గరి సరసములే
     ఇతతలో శ్రీ వతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  మతతనాలకెలల్ల గరి మతపరవశమే



రేక: 1051-3మాళవ సతపటత: 20-303
పలల్లవ:     తగనయత హరి నీక దానము దచచ్చెకొనిన

  జగములో భటూకాతత సౌభాగతలక్ష్మి
చ. 1:    కిముత్మిల శిశపాలని గెలిచి చేకొతటవగా

  సమత్మితతచి రక్ష్మిణ జయలక్ష్మి
     అముత్మి మొనను జలది నడనఁచి లతక సాదితచి
   కమత్మిరనఁ జే కొనన్నసతే ఘనవరలక్ష్మి

చ. 2:    నరకాసుర నడనఁచి నవువ్వెతానఁ జేయివసితవ
   సరిగా సతతభామే పో సతగాబ్రామలక్ష్మి

   హిరణతకశిపనఁ గొటట్టి యితదాబ్రాదులక నీచే
 వరమపప్పుతచినయాకే వరలక్ష్మి

చ. 3:  నితడినవురముమనఁద నిఖలసతపదలతో
  అతడనుతడే యాకెపో ఆదిలక్ష్మి

   మెతడగశ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁద నీసరస నేనఁగే
  గతడుమరెనఁ గళలతోనఁ గలతణలక్ష్మి



రేక: 1051-4శతకారాభరణత సతపటత: 20-304
పలల్లవ:      ఇతకనేలే నీకనఁ జితత యతచి చటూచకోవు గాక

  మతకలమరనఁడు నీమనసే కాదా
చ. 1:    చతదురనఁడు నెమోత్మిము చలల్ల వనెన్నలనే నవువ్వె

  అతదలియమస్కృతము నీ యధరామస్కృతము
    పొతదిననీ వభునినఁ బాసి పొడవుచతదురనఁ గని
   ఇతదులోనే కసరేవు హితునఁడు గానఁడా

చ. 2:      మెఱనఁగనఁ దగె నీమేను మతచనఁ జిగర చేతుల
  తఱినఁ బటూవుగతుత్తి లే తగనీచనున్నల

    మెఱయ నీపతనఁ బాసి మతచినతీగెల చటూచి
    వఱవనేనఁటకే యివ వతతల నీ కిపడు

చ. 3:    చలల్లగాలి నీవరప్పు సతపతగ నీనాసికము
  వలిల్లగా నినిన్నటమనఁదా వసుగనేలే

     యలల్లగా శ్రీ వతకటేశనఁ డిదివో నినున్ననఁ గలస
   బలిల్లదునఁ డితనఁడే నీకనఁ బాబ్రాణముగానఁదా



రేక: 1051-5గతడకిగయ సతపటత: 20-305
పలల్లవ:     ఇవ నీకొకక్కనికే యా ఇదదరికి సరిగాక

   తవలి మోవతేనెలే తరితీప సేయనఁగా
చ. 1:     నిరత ననొన్నరసేవు నీ వమ సేతువయత

  వరట నాగబబ్బులలో నుతడనఁగాను
    యరపరికప గణ లతచ నీపపై నేలయత
   యరపరికము నాక నివగో కరలను

చ. 2:   గటట్టి తో నీమానఁటలలల్ల కొతచపరచనేలయత
   అటట్టి నానడుము కొతచమెపై వుతడనఁగా

  ఱటట్టియిననీచేనఁత గటట్టి సేయనేలయత
   ఱటట్టి నాయతదలమోతపై యిటట్టి వుతడనఁగాను

చ. 3:   పలమార నీమేననఁ బచిచ్చెచటూపనేలయత
  వులివచిచ్చెవలప నావళల్ల నుతడనఁగా

      బలిమ శ్రీ వతకటేశ పపై కొని కూడిత ననున్న
    నిలవున నెపప్పుడు నే నీవురాన నుతడనఁగా



రేక: 1051-6కాతబోదిసతపటత: 20-306
పలల్లవ:     చటూతునఁబో అపప్పుడు నీ సుగడతనము లలల్ల

   కాతరాన నేనఁ దిటట్టితేనఁ గాదననఁగలవా
చ. 1:    ఆవులమతదక రానఁగా నాయము లతటతగాక

    మావటకి వచిచ్చె నీవు మముత్మినఁ జేసేవా
   తోవనుతడి నాకాల దొకిక్కత వతతేకాక

   చేవదేర నేకతాన సేవ సేయనఁగలవా
చ. 2:    చలల్లలమత్మి రానఁగానే సరసమాడేవు గాక

   గొలల్లపలల్ల లోను చొచిచ్చె కొతగవటేట్టివా
   చెలల్లనఁబో యమునలోన సిగద్గీల వరచితగాక
   పలల్లదాన రతవళ బలిమ చపేవా

చ. 3:    అతకల వటట్టితచకోనఁగా నతడ వచిచ్చెతగాక
   లతకెలనఁ బెననఁగితేను లవు చటూపేవా

    యితకనేల శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
    కొతకదేరె నినఁక నీవు కొఱనఁత సేసేవా



రేక: 1052-1ముఖరి సతపటత: 20-307
పలల్లవ:     చేనఁత సేసేవార లేరా సిగద్గీ వడువరగాక

   పూనఁతల రోనఁతలకెలల్ల బుదిద చెపప్పురాదా
చ. 1:    చితత్తిము నొచచ్చెనతటానఁ జెపప్పునఁగాక నీమోవ-

  జొతుత్తి లదదములోనెపైనానఁ జూచకోరాదా
  హతత్తివుతడేచెలలపైనా నటట్టి తుడువరగాక

   కొతత్తిచెమటల చటూచి కొమలలల్ల నగరా
చ. 2:   తలనఁచకొనేవతటానఁ దడవనఁగాక నీలోనే

 అలపనిటటూట్టిరప్పుల ఆలితచరాదా
   నిలవునవువ్వెల సారె నీమేన జారెనఁగాక

  చలివనఁడిపలక లతచనఁగనఁ బచిచ్చెగాదా
చ. 3:     నీకనీకే చెపేప్పువతటా నే నడుగనఁ జాలనఁగాక

   యేకతమాడుచ గాని ఇట రారాదా
     పపైకొని శ్రీ వతకటేశ బలిమనఁ గటూడిత ననున్న

  యకడాకడిసుదుద ల ఇనఁక నెతచనేనఁటకి



రేక: 1052-2శతకరాభరణత సతపటత: 20-308
పలల్లవ:    ఒటట్టి లేల తటట్టి లేల వునన్నదిగా నీమేల

   దటట్టిమెపైన నామనసు తనిసే నినఁక
చ. 1:    వతటనఁగా నీమాటల వనులలల్ల నఁ జలల్లనఁగాను

   అతట నీతో సరసములడే నినఁక
  కతటనఁగా నీగణము కనున్నలపతడుగగాను
   నతటన నీమాటలలల్ల నమేత్మి నేనినఁక

చ. 2:   తలిసనఁగా నీచేనఁత తేటతలల్లమగాను
   నలగడ నిచచ్చెకమే నడుపే నినఁక
   నిలిచెనఁగా నీవలప నిదులపై నామేననేలల్ల
    నలవతక నీతో నే నవవ్వె నినఁక

చ. 3:     చికెక్కనఁగా నీమేనెలల్ల చేరి నాకానఁగిట లోన
    ముకక్కమోము వతచి నీక మొకేక్క నినఁక

     యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యిట నినున్ననఁ గటూడితనఁగా
   వకక్కటపై నీవురముపపై నుతడే నినఁక



రేక: 1052-3వరాలి సతపటత: 20-309
పలల్లవ:    మగరటూప నానఁడురటూప మారచకొని రిదదర

     సొగి నెదదము చటూపరే చటూచకొని రిదదర దామే
చ. 1:     కలికి కసటూత్తిరి బొటట్టి కాతతునినొసల నతట

   నిలవునామము పపైపపై నెలనఁత కతట
   అలివణకొపప్పు జారి ఆతనికొపప్పుపపై వాల

   అలరె నీతని సిక ఆతనిపాపటపపైని
చ. 2:   కతకమగబబ్బులపూనఁతగరతు వభుని కతట

   అతకెనఁ బతరొముత్మిబొచచ్చె ఆకె కతటేను
  కతకణలగాజలచేయి ఘనునిసతదిటనఁ జికెక్క

    అతకప సాముల చేయి ఆకెసతదినఁ జికెక్కను
చ. 3:    మటట్టిలపాదము లవ మగిడె నాతనిమనఁద

  నిటట్టిపదదపాదము నిలిచె నతదు
     యిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డితతనఁ గటూడి పానుపపపై
   పటట్టిపగ లితదరిని భద్రిమయితచి రిదివో



రేక: 1052-4తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 20-310
పలల్లవ:      రానఁడాయ నతనఁ డితదు రానఁపలనె పొదుద వోయ

   యేనఁడాయ నిమషము ఇతతలోనే చెలియా
చ. 1:    కలతునొకొ పతనఁ గానఁగిట నొకపరి

   తలనఁచనొకొ ననున్ననఁ దా నతనఁడు
    పలిచి యాతనఁడు నాతోనఁ బద్రియమున నవవ్వెనతటా

   కలలోన వగదానఁకానఁ గతటనే వోచెలియా
చ. 2:   ముచచ్చెటలడుదునొకొ మోముచటూచి పతతోను

   చెచెచ్చెర నాతనఁ డతదేమ సేసనొకొ
  గచలచ్చెనాకనున్నలకనఁ గటట్టినటల్ల తనమేను

   పచిచ్చెదోనఁచ నామదినఁ బాయనఁడే వోచెలియా
చ. 3:    నేతునొకొ సేయనఁగల సేనఁతలలల్ల నాతనిపపై

   యేతల దానఁగివునాన్ననఁడో యడనే తాను
     చేతుల మటూసి కూడెను శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్న

    యతలనఁ బాయనఁ డినఁకను యితదానఁకా జెలి



రేక: 1052-5పాడి సతపటత: 20-311
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరటూనఁ దమతతనుతటే నేలవచచ్చె నితతేసి

   దవువ్వెల నుతడినవారినఁ దడవనఁ బొయేతరా
చ. 1:     మామాట లడనఁగానఁబో మరముదద్రి మోవ కెకెక్క

  కేరడాననఁ జూడనఁగానఁబో కెతపలకెక్కను
   తారకాణక రానఁగానఁబో తనువలల్ల నఁ బచిచ్చెదోనఁచె

     యర దియతనఁ బేను వచెచ్చె నితతలోనే వభునఁడా
చ. 2:    నాలినఁ దలవతచనఁగానబో నవువ్వెల సలవకెకెక్క

    నీలీల వతక నేపో నితద వచేచ్చెను
     కెపైలటాల వటట్టినఁగానఁబో కానఁకల నీ మేను చికెక్క

    మటూల నునన్న వారినేల ముతగిట వసేరా
చ. 3:     కానఁగిటకి రానఁగా నేపో కడువాసనల మతచె

  చేనఁగ సరసాననేపో జీరనారెను
     వనఁగచ శ్రీ వతకటేశ వడుకనఁ గటూడిత ననున్న

    వనఁగగ యిటల్లనే వుతటే వరల సేసేరా



రేక: 1052-6గతడకిగయ సతపటత: 20-312
పలల్లవ:   నీపాలివారము నే మెటల్ల నాన్న

   చేపటట్టిత వనఁకనఁ జేరినా మేలే
చ. 1:     నిను నేనఁ దడవను నీ కెదురాడను

   నను నినఁక నేమనాన్న మేలే
   మునుపనె మొకిక్కత మోహననఁ జికిక్కత

   చెనకి నీ వటల్లనఁజేసినా మేలే
చ. 2:   జగడితచను బొమత్మిజతకెన చటూపను

   వగటన నను నవవ్వెన మేలే
   తగిలిత వతటనె దగద్గీరి పలిచిత

  యగసకెక్కముతో నెటట్టి నాన్న మేలే
చ. 3:    తలనఁపన మఱవను తడనఁబడి కొసరను

  చెలనఁగిట గానఁగిలితచిన మేలే
    యిల నిను శ్రీ వతకటేశ కూడితని

   మెలనఁగి నీ వటాల్ల మెచిచ్చెనా మేలే



రేక: 1053-1సామతతత సతపటత: 20-313
పలల్లవ:    మనసుకనఁ జలల్లన నీమకక్కవ తలనఁపల

   నను బుజజగితచకరా నవవ్వెతేనే చాలను
చ. 1:    కనున్నలకనఁ జలల్లన నీకడునఁ జకక్కనఁదనమే

   పనీన్న రేల చలేల్లవు పలమారను
   చనున్నలకనఁ జలల్లన నీ చాయలకొనగోరే

    మనన్ననతో గతదమేల మాకనఁ బటూసే వపడు
చ. 2:    వనులకనఁ జలల్లన నీవతత వతతమాటలే

  అనిననఁ గపప్పురమేల అపప్పులితచేవు
   మేనికినఁ జలల్లన నీమనఁదనునన్న పచచ్చెడమే

  పూవ వసరితచకరా పొతబటట్టి సురటల్ల
చ. 3:    కానఁగిటకినఁ జలల్లన నీకాయప సితగారమే

  పానఁగిన పూవులపానుప్పు పఱచకరా
    దానఁగక శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

   చేనఁగదేరనఁ గొసరక చెపప్పునటేట్టి ఆయను



రేక: 1053-2లలిత సతపటత: 20-314
పలల్లవ:     నీడ చటూడ నినఁకనేలే నేనఁడు మమత్మిడుగనేలే

  జోడగమకూటమల చటూడనఁజూడనఁ గొతత్తిల
చ. 1:    చెలవప వలపల చెమట ముతతముల

   చెలి నీచెకక్కల కివ సితగారమే
  మలసేట పలకలమలల్లలమొగద్గీల నేనఁడు
  బలవునఁ గచములక బతగారమే

చ. 2:   అసురసురన వడినటట్టి నెరినఁదుమత్మిదల
  పసగ నీవనువతటనఁ బరివారమే

  రసికపనఁ బతతోడ రతవళమానఁటలలల్ల
  కసుగాటనీ మోవకినఁ గెపైవారమే

చ. 3:    పొతదేటయలప దేర పూనఁటపూనఁట కిచేచ్చెట
 కతదువనీమోవతేనె ఘనసారమే

   యితదునె శ్రీవతకటేశ నిట గటూడివుతడిననీ
 వతదులవరగ మతచివచారమే



రేక: 1053-3శతకరాభరణత సతపటత: 20-315
పలల్లవ:   ఏమతటే నేమతట నితతేకదే

   దామెనపగయాల నేరనఁ దనకేలే యలక
చ. 1:    నవవ్వెతే నవువ్వెదును నామోము చటూచితే-

   నివవ్వెల నేనటూనఁ జూచే దితతేకదే
   రవవ్వెతన మెఱనఁగను రాజసాల కోపను

   దవువ్వెలనుతడి వచిచ్చె తనకేలే యలక
చ. 2:    పలికితేనఁ బలికిత పపైనఁ జేయివసితేను

   యలమ నేనటూ వసిత నితతేకదే
  యలయితచనొలల్లను యిచచ్చెకము నేరను

    తలప మాటన నుతడి తననేలే యలక
చ. 3:     కూడితేనఁ నేనఁ గటూడిత కొసరితేనఁ గొసరిత

  యడనే శ్రీవతకటేశ నితతేకదే
   పాడిపతతా లఱనఁగను వచిచ్చె సేయనఁజాలను

   తాడుపడి యితదానఁకానఁ దనకేలే యలక



రేక: 1053-4రామకిగయ సతపటత: 20-316
పలల్లవ:     ఘత నలపనఁ దలప కనున్నలతద నొతటనట

  అతని నీసతదికోపా లతతకతటేనా
చ. 1:     సత నీమోమున నదే సతపతగతావ వలిచ

  మతమరె కరలతుమత్మిదల నతద
   అతవపైరమును శతత మతదులో నోరిచితవ

    పతతో నేనఁటకి నితకనఁ బలకవ నీవు
చ. 2:     చెలి నీనడుమ నదే సితహము పోలికలయ

   కలసనఁ బాదాల గజగమన మతదే
    చలవక వనఁడికి సరి నత దోరిచితవ

    చలము సాదితచి పత జతకితచ నేనఁటకినే
చ. 3:    జకక్కవలే కచముల చతదురనఁడే నీమోము

  వకక్కటకక్కట వపైరము లోరిచితవ
   యకక్కవ శ్రీవతకటేశ నిదఱినఁగే కూడితవ

   వకక్కటపై చెకక్కనొకక్కనఁగ వదదన నేనఁటకినే



రేక: 1053-5బౌళ సతపటత: 20-317
పలల్లవ:    మటూసి మతతనాలమేల మటూట గటేట్టివా

  వాసుల వతతులనే వడిడవారీనా
చ. 1:    మోనమున నుతడనేలే మొకము వతచనఁగనేలే

  నాననఁబెటట్టితే వలప నయమెకీక్కనా
   సాననఁ బటేట్టిచటూపలేలే సమత్మితగా నినవవ్వెలే

   యనెపాననెపైననఁ గొతత యసు వోయనా
చ. 2:     నేలవానఁత లిపప్పుడేలే నివవ్వెరగ నీ కేలే

  మటూలవసితే వయసు మొదలయతనా
   తాలిము లితతేసేలే తడవు సేయనఁగనేలే
  కాలము గడపనఁగాను కతడగట ట్టినా

చ. 3:   సలవ నవవ్వెతవలే చేతవదితపలేలే
  మొలపతచేవు సిగద్గీలే మొనలయతనా

    బలిము శ్రీవతకటాదిపత నేనఁ గటూడిత నినున్న
   పలకనఁ బతతాన నితత పరిణమమా



రేక: 1053-6నారాయణదేశక సతపటత: 20-318
పలల్లవ:   కతటమ నీజాడలలల్ల కానీవయాత

   జతటలే చాయక వచిచ్చె చవవుటట్టినా
చ. 1:   నవవ్వెట నీనవువ్వెలను నయగారిమానఁటలను

  దివవ్వెలతుత్తి నఁ బొదుద లయ తలల్లవారెను
    పవువ్వెల వటల్ల చేత పొరగ పోరచిచేత
   దవువ్వెలే చేరవలపై తత వచెచ్చెనా

చ. 2:    వలిస నొలల్లములను వడబాటనఁ బాగలను
    పొలసి యమాస వోయ పనన్నమ వచెచ్చె

  తలపోనఁతచేత మతచితనువు సనఁకలచేత
  చలివాసి వలపల సరివచెచ్చెనా

చ. 3:    యిచేచ్చెట వడెములను యితవపైన ఆనలను
  నచిచ్చెనపతడిల్ల నేనఁడే నాగవలల్ల య

   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   పచిచ్చెగానఁ గటూడనఁగా నేనఁడు ఫలియితచెనా



రేక: 1054-1సాళతగనాట సతపటత: 20-319
పలల్లవ:    అటవతట నినేన్నమతదు ఆప నేమతదు

   తటకన మసిగద్గీల తడవ నేమునన్నది
చ. 1:     శ్రీసత కానఁగిటనుతడి జిడుడ గొలల్లతల నెలల్ల

  బాసలిచిచ్చె కానఁగిలితచి పాలితచిత
   మోసపచిచ్చె అతదులోన మొఱనఁగనఁగనఁ జోటలేదు

   యసరియానఁడు వారిలో నితతబతడు గలదా
చ. 2:     భటూమదేవని వపనఁన పూనఁచి మోచి అచచ్చెరల

   దోమటనఁ బదారవల దొమత్మినఁ గటూడిత
     బటూమెల సేసి నీ కతతబొతక వతదు యడలేదు
    బామనుల పొతదికల వచిచ్చె సేయనఁ దగనా

చ. 3:    శిరసుపపై తులసిని చెకక్కక మరెనఁదరెపైన
    తరణులనఁ గటూడిత ననున్ననఁ దగనఁ గటూడిత

   యిర వఱినఁగతడనఁగానే యితత భద్రిమయితచరాదు
   నిరత శ్రీవతకటశ నీకే తలను



రేక: 1054-2బౌళ సతపటత: 20-320
పలల్లవ:   తతవచెచ్చె వనఁక దయదలనఁచరాదా

   యితరలవలనఁ జెలి యితత కోపనఁగలదా
చ. 1:      కేలనఁ గేలనఁ గీలితచి గిలిగితచే వాప నినున్న

   నాలిసేసి సారె సారె నవవ్వెనతటాను
   మేలములనే యలస మేనెలల్ల నఁ జెమరితచె
    యలవుల నీవు సటూప వతత కోపనఁగలదా

చ. 2:     పయతదలోనఁ జేయిచానఁచి బలిమనఁ జనున్న లతటేవు
   వయతనే ఆప నీప నొరగెనతటా
     నెయతపనఁ జేనఁతలనఁ జొకెక్క నేరపన నీక మొకెక్క

     అయతడ నీతో నటూనఁకోన నతత నతత కోపనఁగలదా
చ. 3:      కాయము నీవ యతట కానఁగిలితచే వాప నీపపై

  చాయచేసుకొని చేయి చానఁచెనతటాను
    యయడ శ్రీవతకటేశ యనసి మెపై పలకితచె

   యేయడనెపైనానఁ జెపేప్పు వతత కోపనఁగలదా



రేక: 1054-3శ్రీరాగత సతపటత: 20-321
పలల్లవ:   నిలవులమేడలో నిలచనాన్ననఁ డిద

  పలవవ రమణునినఁ బే ద్రిమముతోడ
చ. 1:    చలివనఁడి చేమటల జలక మారచ్చెవ

   అలసి వచెచ్చెనఁ బతకి యతదుతడి
  పలకల కపరపబాగా లీవ
   తలనఁపల తమకప దాహము గొనెను

చ. 2:    తనువులక వరలనఁ దగనఁ బటూజితచవ
   తనకనఁ దనకె నినునఁ దగిలీని

   కనునఁగొన నవువ్వెల గతదము పూయవ
  వనకట వరహపవదన దర

చ. 3:    పొరి మోవతేనె బువవ్వెము దొడుకవ
   గరిమ రతుల నానఁకలి గొనెను
  మరిగి యితనితో మతతనమాడవ

  యిరవుగ శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె



రేక: 1054-4భపైరవ సతపటత: 20-322
పలల్లవ:   చినన్నదాననఁ జేసినటట్టి సేయుమనవ

   వనన్నపమదే తనక వవల కనవ
చ. 1:    సిగద్గీవడడచితత్తి మది చేరి మాటాడనియతదు

   యగద్గీపటట్టి నఁ జో నాతనఁ డేమసేతునే
   అగద్గీలప సతులలో అరితేరినటట్టి వానఁడు

     వగిద్గీ తానే యిపప్పుడు నా వదిదకి రమత్మినవ
చ. 2:   జవవ్వెనపమద మది సరసములడనీదు

   రవవ్వెనఁ గానఁతాళతచనేమో రత నతనఁడు
   యివవ్వెల నావతటవారి నెదుగా నేలినతాను

  మవవ్వెవునఁగటూరిమ ననున్న మాటాడితచమనవ
చ. 3:   తనకానఁగిటదేహము తగల వాయనఁగనీదు

   అను వటల్లనో తనక దఱనఁగనే
   యననెను శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటానఁ దాను

  మనసుమరత్మి మెరినఁగి మనిన్నతచమనవ



రేక: 1054-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 20-323
పలల్లవ:   ఏమయాత నీదయ యనన్ననఁటకయాత

   దమస మచిచ్చె చెలియనఁ దలపవదాద
చ. 1:     చెకక్కలపపైనఁ జెమటల చెలికినఁ గారనఁగానఁ జూచి

  వకక్కసప సురటని వసరవదాద
    అకక్కజమెపై నీతో మాటలడి అలయనఁగానఁ జూచి
  యికక్కడనఁ గపగపనఁబల కియతవదాద

చ. 2:     సతదడినఁ జెతపలవతట జారిన నెరల చటూచి
  ముతదుముతదే యచెలికి ముడువవదాద

    చెతది నీకనఁగానఁ గరనఁగి సిగద్గీవడనఁగానఁ జూచి
  అతదుకొని సేదదరిచ్చె అసరేనఁచవదాద

చ. 3:      కపప్పుచ బాగా లిచిచ్చె కానఁగిలితచే చెలినఁ జూచి
   దపప్పువాయ మోవ యిచిచ్చె తనుపవదాద

   ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశ ఇతతసేసి కూడితవ
  ముపప్పురిసతతోసా లిటట్టి ముతచవదాద



రేక: 1054-6ఆహిరి సతపటత: 20-324
పలల్లవ:    ఏకచితత్తిమున నుతడు యిదివో యాప

   చేకొనుము రమణునఁడ చితతదరె నేనఁడు
చ. 1:      పాసి నీతో సారె సారె పతతాలడిన యోప

   వాసి దలనఁచకయపైన వచెచ్చెనఁగా నేనఁడు
    కాసు సేయని పనికి కనున్నలనఁ దిటట్టినయాప
   ఆసల వుటట్టినఁగ మాటలడెనఁగా నేనఁడు

చ. 2:     దగద్గీరక నినున్న నటట్టి తపప్పులతచినటట్టి యాప
   వగద్గీళతచి నీపపైనఁ జేయివసనఁగా నేనఁడు

  వగిద్గీ నీపనులకెలల్ల వడనఁబడకతడినాప
    సిగద్గీదేర నినున్ననఁ దానే చెనకెనఁగా నేనఁడు

చ. 3:    మతచముమనఁదనే వుతడి మాయల నెరవనాప
   కొతచక నీకానఁగిటనఁ గటూడెనఁగా నేనఁడు
    యతచక శ్రీవతకటేశ యనసిత వనఁక నాప

    మతచి నినున్న లోనఁగొనె మేలగా నేనఁడు



రేక: 1055-1ఆహిరి సతపటత: 20-325
పలల్లవ:   దేవ నీవునికి తేటతలల్లయను

  భావతచ మాకనఁ గనున్నలపతడుగాయను
చ. 1:   పనీన్నటజలకముల బామ కనుచటూపలను

    యనిన్నకనఁ గటూడుక నీపపై నేరలపై పారె
   తనన్నని చెమలలల్ల తరమేననెలల్ల నితడె
  అనిన్నటా ముతేల పేనుహరములయ

చ. 2:   తలల్లనికపప్పురకాప తఱవనవువ్వెలనఁ గటూడి
  పొలల్ల గా నీపపొప్పుళల్ల పోగలయను

   మెలల్లనే నీవరపల మతచలరవల రేనఁగె
 వలల్లనే తడిసటూళల్లవతుత్తి లయను

చ. 3:     అతగపనఁ బుళగ కాప అలమేలమతగనఁ గటూడి
 సితగారాలయను మతచసిరలయను

    ముతగిట శ్రీ వతకటేశ మోహనప నీకూటమ
  సతగతనఁ బటూవుదతడల జాడలయను



రేక: 1055-2శదదవసతతత సతపటత: 20-326
పలల్లవ:     సవతపైనా నాప మేల సరి నీకతట

   ఆవల నాపచెపప్పున అటట్టి నేయవయాత
చ. 1:     యేపన ననున్న మనిన్నతచి యేమ సేయవలసిన-

  నాపనే యేకతమున నడుగవయాత
   దాపగ నానఁడుజాతకి దయగల దపప్పుడును

   మాపదానఁకా మగవానఁడు మతుత్తి డే యతచనఁగను
చ. 2:    నేరపన నీవు నాతో నెతత్తిమాడవలసిన

   కోరి యాప నొదదనఁ బెటట్టి కొనవయాత
   అరితేరినానఁడు వారి కానఁడువారే తోడునీడ

   గారవప మగవానఁడు కపటే యపడు
చ. 3:     శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్ననఁ జేకొని కూడిత వటట్టి

  యేవళ నలమేలత్మితగ కియతకోలయాత
  కెపైవశమెపై ఆనఁడువార కనిపతచేయటట్టివార
   వాపలనే మగవార వతతువా నెఱనఁగర



రేక: 1055-3గళ సతపటత: 20-327
పలల్లవ:    గటట్టి తోడ నుతడవయత కోరిన కోరికలయ

    చిటట్టిక మతతయునఁ బాస చితతలేల ఇనఁకను
చ. 1:     మొగము చటూచినతద మోహము నాకనఁ దలిసి

   నగిత నతదుకనఁ దగ నాననఁబెటట్టి
    జగడాలనిన్నయునఁ దేరె చనవు నా కిచిచ్చెతవ
   యగసకెక్కముల లేవు యినఁకనేల మాటల

చ. 2:   వడెమచిచ్చెనతదే నీవడుకెలల్ల నఁ గానవచిచ్చె
   ఆడితని సరసము లతదుకనఁ దగ

     ఆడ కోలమాట చెలల్ల సతగము లతటత నిటట్టి
   సటూడునఁబాడు గాదు వటట్టిసొలపేల ఇతదుక

చ. 3:   దగద్గీరినతదే నీతలనఁపలల్ల నఁ గనుకొని
  వగిద్గీత నీరతులక వదిదకతోడ
   అగద్గీప శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగను నేను

    సిగద్గీదేరనఁ గటూడితవ చేత మొకేక్క నిపడు



రేక: 1055-4ముఖరి సతపటత: 20-328
పలల్లవ:     చేరి యితదుకనఁగా నే నీచెకక్క నొకేక్కను

   నేరనివారని కనీన్న నేరపటే పణతము
చ. 1:    నీవతకనఁ గడమలేదు నేనే దటూరదునఁగాని

   మటూవతకల నితదుక నే మొకేక్కనయాత
   తావున మోహితచినటట్టి తమకాన నానఁడువార
    సేవల సేయనఁబోనఁగానే చేయి కాల దానఁకను

చ. 2:      తపప్పువు నీ వమటాను తతమరదు నేనెపై తే
  యిపప్పు డనిన్నటకినఁ బతతమచేచ్చెనయాత
  వపప్పుగా నేకతవళ వుతడేవడిగపవార
    ముపప్పురినఁ బాదా లొతత్తినఁగ మునిగోర దానఁకను

చ. 3:    అటట్టి శ్రీవతకటపత వలమేల్ మతగను నేను
   చటట్టిరికము నేతువు సొలతు నేను

   పటట్టిదేవపైన నేను పానుపపపై నుతడనఁగాను
   మటట్టి మరి పననఁగనఁగ మరత్మిముల దానఁకను



రేక: 1055-5హితదోళత సతపటత: 20-329
పలల్లవ:     ననున్న మరనఁ డాతనఁడు నమత్మినదాన నేను

  పనిన్ననమాయల కేమనఁ బదరకవ
చ. 1:     పాయము గడచనదు పతత మతతలోనఁ దపప్పుదు

  ఆయముల మోవ మాటలడనీవ
    చాయకానఁ డాతనఁ డూరకే చలల్ల వల పేనఁదపైనా

   చేయి నాచేనఁ జికిక్కనది చెలనఁగనీవ
చ. 2:      తలనఁ పొకచో నుతడదు తమ పతడి పొలల్లవోదు

   నలవతక వారి తోడ నవవ్వెనీవ
     సులభునఁ డాతనఁడు తాను చటూపల పేరెల వార
  నిలవలల్ల నాసొముత్మి నేరచకోనీవ

చ. 3:    కోరికెక గరిలేదు కొసరల మనఁదువోదు
   చేరి యతదరితో నతట సేయనీవ

   అరయ శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను
    గారవతచి ననున్ననఁ గటూడె కెపై కొననీవ



రేక: 1055-6ఆహిరి సతపటత: 20-330
పలల్లవ:    ఆడనఁగలమాట లప నాడవయాత నీ

  వడుకలోనివారము వరొకర మయేతమా
చ. 1:   చితత్తిమువచిచ్చెనవారే చేరి నవవ్వెనఁజెలల్ల నఁగాక

  కొతత్తివార నవవ్వెనఁబోతే కోపముగాదా
   హతత్తి వరకనాన్నరతటా నతడవారి సొలసేవు
    వతత్తిక తొలతే పపైర వరే కలగనా

చ. 2:    కడుదగద్గీరినవారే కెపైదత డియతనఁ జెలల్ల నఁగాక
   యడపలవా రిచిచ్చెతే నెరవ కాదా

   తడసి కొలవువార దగద్గీరరతటానఁ దిటేట్టివు
   వడిగొనన్న వానలేని వఱదల గలవా

చ. 3:    వురము అలమేల్ మతగ వరయనఁగనఁ జెలల్ల నఁగాక
  వరసవా రొరసితే వాసిరేనఁగవా

    గరిమ శ్రీవతకటేశ కమత్మిట మముత్మినఁ గటూడిత
  సరసమాడినవావ సతమెపై నిలిచెనఁగా



రేక: 1056-1కనన్నడగళ సతపటత: 20-331
పలల్లవ:    ఇతతటనెపైన మనిన్నతచ యమాటాడిత నేనఁడు

   ఇతతులక నీక నేను ఇచచ్చెలడేదానను
చ. 1:    నీపపై మోహపదాన నీనెలనఁత లితదరను

  దాపగా నీవలనే దయనఁజూతుర
   రానఁపలోనిదాననఁ గాను రమణులకను నీక

   చేపటట్టి యేకతవళ సేవ చేసేదానను
చ. 2:     చేసనన్న దానను నీక చెతదిన నీసతులను

  ఆసలలల్ల నెరవరిచ్చె ఆదరితతుర
   వసరితచేదాననఁ గాను వలనఁదులకను నీక

    సేసల వటట్టితచి నటట్టి చేతలోని దానను
చ. 3:     అలమేలమతగ నేను అకక్కన నుతదాన మవా

   రెలమ నాపతప నేసి ఇయతకొతదుర
     కలసిత వటట్టి శ్రీవతకటేశ నే వతతనఁ గాను

   పొలనఁతులను నినున్న నేనఁ బొగడేటదానను



రేక: 1056-2ముఖరి సతపటత: 20-332
పలల్లవ:      ఏల మాను నీ వోజ యనఁ తపైనాను

   నాలితోడ చెలలలల్ల నవవ్వెర నినున్నను
చ. 1:    వటట్టి క వనన్నలనానఁడు వుటల్లకిక్క పదదవపై

   యిటట్టి రకిత్మిణ పతడిల్ల తేరెకిక్కతవ
   చిటట్టికాన చినన్ననానఁడు సేసినటట్టి సేసితవ

   నెటట్టిన నితతదొరవపై నేనఁడు సేయవలనా
చ. 2:     పసిబాలనానఁడు నీవు బతడికి బాదము చానఁచి

  దసల నరజ నుబతడితేర నెకిక్కత
   శిసువవపై నానఁడేమ సేసినా నమరనఁగాక

   కొస రితతవానఁడవపై యాగణములే వలనా
చ. 3:    చినన్ననానఁడు గొలల్లతలనఁ జేరి చనునఁగొతడలకిక్క

 చినిన్నయారథమెకిక్కత శ్రీవతకటాదిద్రి
   పనన్న నానఁటచేనఁతలే పదదనానఁడునఁ జేసిత
  వనన్న అలమేల్ మతగ నెనసితతవలనా



రేక: 1056-3శదదవసతతత సతపటత: 20-333
పలల్లవ:   అతడనుతడేవారము అడడము నేరము

  నితడుకొని మకమకే నెలవుకోరయాత
చ. 1:    చెలినీలో మాటల సిగద్గీలలో తేటల

   చలివాయ వతటమ మాసాకి రేలయాత
    వలపల వడిడవారీ వాదు లకక్కడిమ మక

    చలిమ బలిమ మరే సతతము గారయాత
చ. 2:  మగవనీనవువ్వెల మరనతపపవువ్వెల

   తగవు దేరిచ్చెతమ మతతన మేలయాత
    చిగిరితచె తమకము చితత లకక్కడివ మర

   మొగముల చటూచి మరే మొకక్కలడరయాత
చ. 3:   వనితనీచటూపల వడినఁ దరితీపల

   మనసురానఁ జేసితమ మఱి యేలయాత
  అనుగశ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగయు నీవు

   యనసిత రినఁకను మ కిచచ్చెలడేమయాత



రేక: 1056-4దేసాళత సతపటత: 20-334
పలల్లవ:    ఎమెత్మిల నాలిమగని కిదదరికినఁ దగనయత

   మముత్మిబోతటల్ల ననిన్నటా మనిన్నతచనఁడ అయాత
చ. 1:     చేకొని మరిదదర నా చేత మాటనఁబడితరి

   ఆకెయు మర బదుకనఁడయాత యితక
   నాకనున్నల జతకెలక నవువ్వెలేల నవవ్వెతరి
    మకెవవ్వెర యిటట్టి సరి మేల గానిమత్మియాత

చ. 2:      మతతనాన నుతడి మర మచిచ్చెక నేనఁ జూచితేను
  పతతమచిచ్చెతరి యిటట్టి బదుకనఁడయాత

     బతత నేనఁ గొసరితేను బాగాల నా కిచిచ్చెతరి
    సతతోసాల మ కెపప్పుడు సరి గానితడయాత

చ. 3:     ఇల నాకనఁ జనవచిచ్చె ఇదదర నాచెపప్పునటట్టి
  పలమారనఁ జేసితరి బదుకనఁడయాత

   అలమేలమతగవు నీ వాతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ
    డెలమ ననున్న మెచిచ్చెత రిదద రీడేరనఁడయాత



రేక: 1056-5లలిత సతపటత: 20-335
పలల్లవ:  ఊడిగపవారము వరకతడేవారము

  జోడగ మసరసాల చటూచకతడేమా
చ. 1:       అతగన నీ మోము చటూచె నతదుక నీవు నవవ్వెత-

   వతగముల చెమరితచె నతతలో మక
     చెతగట సురట గొని చేరి వసరేము నేము
   యతగిలి మరతుల నే మెఱనఁగదుమా

చ. 2:     వనిత చేయతత్తి మొకెక్క వలపల చలిల్లతవ
   మనసుల సరిదానఁకె మచిచ్చెక మక

     వనుకొని నేము నటట్టి వడెము లిచిచ్చెత మద
  అనుగ మయేకతాల అడిగితమా

చ. 3:     అలమేలమతగ మెచెచ్చె ఆయాల మ వతటతవ
   కళల రేనఁగెను శ్రీవతకటేశ మక
    బలిమ మర గటూడనఁగ పచచ్చెడము గపప్పుతమ

 తలనఁచేమకోరికల తడవతమా



రేక: 1056-6బౌళ సతపటత: 20-336
పలల్లవ:   ఇతత గలగకతడితే నేనఁటపొతదుల

   వతతగా వభునఁడ నానఁడే వనన్నవతచమా
చ. 1:     చిగరనఁ బెదవులనే చెలి నీతో మాటలడ

    మొగము నీవు చటూచితే మొకీక్కనఁ దాను
   నగేట సలవులను ననుపల నటయితచ

  తగలపైన వలపలతారకాణనఁ లిటట్టివ
చ. 2:    వతచినటట్టి శిరసతత్తి వాడికచటూపల చటూచ

    ముతచి నీవు చెనకనఁగ మొకీక్కనఁ దాను
   మతచముపపై వడుకల మచిచ్చెకల వచరితచ

   కతచప రతులలోని కాతక్షలలల్ల నిటట్టివ
చ. 3:    దపప్పులవాయనఁగ నినున్న దతడకనఁ దసుకొనీని

    ముపప్పురి నీవు గటూడనఁగ మొకీక్కనఁ దాను
   చిపప్పుల నీభోగముల చిమత్మిరేనఁచనఁ బులకల

   తపప్పుని శ్రీవతకటేశ తమకము లిటట్టివ



రేక: 1057-1దేవగాతధరి సతపటత: 20-337
పలల్లవ:   చితత్తిగితచి మాపపై దయసేతువుగాక

  బతత్తిగలవానఁడ వతత పచిచ్చెసేయనేల
చ. 1:    మకక్కవ నీపాదాల మరిగినదాన నేను

  యకక్కవ తకక్కవమానఁట లినఁకనేల
చెకక్కల,   నీవు నొకక్కనఁగా సేదదేరినటట్టిదాన

   పకక్కన నతతేసి వరే పరాకలేల
చ. 2:     చేరి నీక నేపొదుద చెపప్పునటట్టి సేసేదాన

  కూరిమ నీలో వటట్టిగటేల్లల
  మేరతో నీసనన్నలతో మెలనఁగేటయటట్టిదాన

   గారవతచితవ ననున్న కడమ మరేల
చ. 3:    కతదువనీ కానఁగిటకి గలిగిన యటట్టిదాన

  చతదాల సేనుక వటట్టిజాగలేల
     యితదుకే శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    చెతదను నీదయ నాపపై చితత లినఁకనేల



రేక: 1057-2దేశక సతపటత: 20-338
పలల్లవ:   రమణకడక నిటట్టి రావయాత

   సముకాన నీకినిన్న చాటచెపేప్పు నినఁకను
చ. 1:    మతతనప నీచేనఁతలే మాపదానఁకా వనివని

  కాతత చెలలతోడ కడునవవ్వెను
  వతతలపైననీగణల వచారితచకొని లోలో

   చెతతలనే తలవనఁచి నేదదేరి మెచెచ్చెను
చ. 2:    వడుకెపైన నీమాటనఁలే వగినతతా నాడుకొని

  జాడతోనే సారెసారె సతతసితచెను
   కూడిన నీకూటముల గఱతుల చటూచకొని

   వాడుదేరి నీమనఁద వలపల చలల్లను
చ. 3:      యికక్కవపై న నీరాకక నితదానఁకా నెదుర చటూచి

   గకక్కన నినున్ననఁ గాని కానఁగిలితచెను
     తకక్కక శ్రీ వతకటేశ తత నిటట్టి కూడితవ
    పకక్క భావముల నీపపై పగయమే పతచవ



రేక: 1057-3పాడి సతపటత: 20-339
పలల్లవ:     నీ వపప్పుడూ ఘనునఁడవ నే నీచేతలోదానను

   యేవళ నెటల్ల నాన్న నేమాయ నీక
చ. 1:     వనెన్నల ననిన్నతత నీవు వలపతచిన వానఁడవు

  కనున్నల నాచటూపలకనఁ గాచకతదువు
    పనిన్న తాము చేసే పపైరపతట కెదురచటూడరా

    యనిన్న సేసిన నాయడ కేమాయ నీక
చ. 2:    తలనఁపలల్ల నీ వనీన్నటా దకక్కనఁగొనన్నటట్టివానఁడవు

  పలకల నావలల్ల నఁ బాలితతువు
   మలసి తమచిలకమాటల ముదుద సేయరా

   యలమ నాకొరకనఁగా నేమాయ నీక
చ. 3:   కతదువ నారతులను కలసినటట్టివానఁడవు

  మతదమేళముల నావ మనిన్నతతువు
  వతదారగితచేటవార వడనఁయిన నోరవ్వెరా

    యితదులో శ్రీ వతకటేశ యేమాయ నీక



రేక: 1057-4వతతవరాళ సతపటత: 20-340
పలల్లవ:   కచిచ్చెతము లఱనఁగని కోమలలము

    బచచ్చెన చేనఁతల నేరపరి వద నీవు
చ. 1:    అపప్పుట నీసుదదలలల్ల నాడుకొననఁగా నితతలో

   యిపప్పుడు వచేచ్చెసితవ యడకే నీవు
     ముపప్పురి నినున్ననఁ జూచి మొక దాకిరిని నీతో

    వపేప్పుట సలవుల నవవ్వె మదే నేము
చ. 2:    పతతపనీపపై పాదాల పాడనఁగానే యేకతాన

     వతత లిద నీక నీవ వతటవ నేనఁడు
    కొతత ముతడె మేళముగనఁ గొసరనఁగనఁ జాలక

    బతతనే నీరటూపము తపప్పుక చటూచిత మదివో
చ. 3:     పగయమున నాలో నినున్న పేరకొని పలవనఁగ

   దయతోనఁ బలికితవ దగద్గీరి నీవు
      నియత శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గటూడి పాయ కిటట్టి
   నయమెపై నీసరసాన నతటసేసే మదివో



రేక: 1057-5కాతబోదిసతపటత: 20-341
పలల్లవ:   చితత్తిముకొలనఁది మరి చెలిభాగతము

   హతత్తి వనన్నవతచలేక అతడనునన్న దానను
చ. 1:    కొమత్మితో నీవనన్నమాట కొతగముడి వసుకొని

  ఇముత్మిల నెదురచటూచ నితటకాడను
   రమత్మిననఁగా నేమతదువో రాజసప వానఁడవు

    వుమత్మిడినఁ గానుక యిచిచ్చె వరకనన్న దానను
చ. 2:    కాతతతో నవవ్వెననవువ్వె కటట్టికపసపై సేసుక

   పతతాన రతుల గోరీనఁ బానుపమనఁద
   ఇతతలో కొతగవటట్టితే నెటట్టి తడునో ఘనునఁడవు

    అతత నినున్ననఁ గొసరక ఆసల నుతదానను
చ. 3:    సతకిచిచ్చెన కానఁగిలి సవరాజతము సేసుక

   మతలోనే నినున్ననఁ గటూడ మాటకిమాటకి
     రత సేసితవ నేనఁడు రమణ శ్రీ వతకటేశ

  మతకరితనమున మటట్టి న నుతదానను



రేక: 1057-6పాడి సతపటత: 20-342
పలల్లవ:   నేరపర లితదరను నెరజాణనఁడాతనఁడు

   ఆరీత వసరకతడా నతడకనఁ దేనఁగదరే
చ. 1:    వాసులేల రేనఁచేరే వదుద వదుద ఆతనితో

 సేసుకొనన్నమగనఁడట చెపప్పువలనా
    ఆసపడడదాన నేను ఆయ మెరనఁగ నాతనఁడు

   వసట గాకతడానే వనన్న వతచనఁగదరే
చ. 2:    తపప్పులేల మోపేరే తగవుగా దాతనికి

  కపప్పుళతచే వలపట కొసరనేల
   కపప్పురపదాన నేను కలిగినవానఁ డతనఁడు

  యపప్పుడునఁ జినన్ననఁబోకతడా నెఱినఁగితచనఁగదరే
చ. 3:    సిగద్గీలేల పరచేరే చేతకిలోనెపై తానే

  వగిద్గీ శ్రీవతకటేశనఁడే వనగటూడెను
   తగద్గీలేనిదాన నేను దయనఁజూచేవానఁడు దానే
  కగద్గీలేకతడా నిచచ్చెకము లడనఁగదరే



రేక: 1058-1సామతతత సతపటత: 20-343
పలల్లవ:    నెలనఁతనఁ గరణతచిత నెరజాణనఁడవు నీవు

   నెలకొతట వనఁక నిటట్టి నితడుకొనవయాత
చ. 1:    కాతతపపై నీచటూపలనేక లవల చలిల్ల

  దొతతనఁబెటట్టిత వలప తొలనానఁడే
   బతతననఁగటూళల్ల నేనఁడు పచచ్చెదోరణల నేనఁడు

  చితతదర భోగితచి చితత్తిగితచవయాత
చ. 2:    పోదిగొని నవువ్వెలకపప్పురముల ముతచి చలిల్ల

   గాదనఁ బోసిత మోహము కలనానఁడే
   గాదిలి గజజననఁగటూళళ్ళ కమత్మినిబువావ్వెల నేనఁడు

   యదస దోమట దొడి కిచచ్చెగితచవయాత
చ. 3:    ఆసపాటమాటల అధరపనఁ దేనె వసి

   రాసి చేసితవ మేలరతుల నానఁడే
    వాసికి శ్రీవతకటేశ వతతుల వతదుల నేనఁడే

  సేసవటట్టి కూడిత వచిచ్చెకములేదయాత



రేక: 1058-2ముఖరి సతపటత: 20-344
పలల్లవ:   మనిన్నతచవోయి మముత్మి మతచివానఁడ

  వనన్నపము వనవోయి వడుకకానఁడ
చ. 1:    ఆసల మాకనఁజూప అతగముపపైనఁ జేయివసి

  వాసుల రేనఁచకవోయి వనెన్నకానఁడ
   బాసికము గటట్టితవ పపైసేస వటట్టితవ

  నీసటల కోవుదునా నీటకానఁడా
చ. 2:     సనన్నల మాక జేసి చవులగా మాటలడి

  పనన్నకవోయి మాయల పసకానఁడ
   కనున్నలనే నవవ్వెతవ కతదువల చటూపతవ

   యినిన్నయు నీ వఱగవా యేతులకాడా
చ. 3:     మరిగితచి మముత్మి నీవు మతతనాన బాయకతడి

  యరవు సేయకవోయి యితపలకానఁడ
  కరణతచితవ శ్రీవతకటరాయ కూడితవ

  సరవ నడపవోయి చాయలకాడా



రేక: 1058-3దేశి సతపటత: 20-345
పలల్లవ:    కరణగలవానఁడవు ఘనుడ వనిన్నటా నీవు

    తరణని నాతో నిటట్టి తగలపై వుతడుమ
చ. 1:     చెకక్కల నొకిక్కత నినున్న సేదల దేరిచితని

  మకక్కవతో ననిన్నటట్టి మనిన్నతచమ
    మొకక్కల మొకిక్క నీపపై మోహము నేనఁజలిల్లత

   తకక్కక నాపపై నినఁక దయవటట్టి మ
చ. 2:     కనున్నల నే జూచితని కతదువల నతటతని

  వనెన్నలనవువ్వెల నాపపై వదచలల్ల మ
    చనున్నల నొతత్తిత నీతో సరసములటూ నాడిత

    యినిన్నటా మతచితన మట నాకనఁ జూపమ
చ. 3:     సేవల నేసిత నీక జెపప్పుత బద్రియములలల్ల

   కెపైవశమెపై నీవు నాక గలిగతడుమ
    వావుల చెపప్పుత నీవు వరమచిచ్చె కూడితవ

  శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్న జితత్తిగితచమ



రేక: 1058-4శదదవసతతత సతపటత: 20-346
పలల్లవ:   నతటన నీమేకలక నవవ్వెనయాత

   దతటనెపైత నీయడక తమక మేలయాత
చ. 1:    చటూపలనే తనిసిత సుదుద లనే చేలనఁగిత

   యపొదుద నాతోనఁ బెనగే వదేమయాత
    వోపక నీకనఁ గలదు వరయనఁగరాదు నినున్న

  తీపలయ నామోవ తగవలేలయాత
చ. 2:    మాటలనే భద్రిమసిత మచిచ్చెకలనే చొకిక్కత

   యేటకి ననున్న గొసరే వదేమయాత
   నీటకానఁడ వౌదువు నినున్న వదలనఁగరాదు

  వాటమాయ తలపోత వతచనలేలయాత
చ. 3:    రతుల నోలలడిత రాజసాన బెరిగిత

  యితవు ననన్నడిగేవు యిదేమయాత
    పతవ శ్రీవతకటేశ పపైపపైనఁ గటూడితవ ననున్న

  కతలయ నామోహము కాదననేలయాత



రేక: 1058-5భపైరవ సతపటత: 20-347
పలల్లవ:   తామె యఱగదుర తమతమభావము

   చేముతచి యవవ్వెరికిని చెపప్పునఁ జూపరాదు
చ. 1:    మతతనప పతమాట మనసుననఁ దలనఁచక

    చితతతచి చితతతచి తానే సలవ నవవ్వె
    వతత లీచెలివ చటూచి వరగయత నీవళ

  అతతరతగములోపను లవ యటవతటవో
చ. 2:    కనున్నల జేసిన సనన్నకాయమున మెరమతగ

   తనున్ననఁ దానే పలకితచి తలయటూనఁచని
   అనిన్నటా నేమతదుకే ఆయముల గరనఁగేము
   మునీన్నట వనఁడబాటల్ల ముచచ్చెట లటట్టివో

చ. 3:     దగద్గీర వచిచ్చెన మేల తమకాన బోరగనఁగా
  సిగద్గీతోడ గొతకికొతకి చేయివటట్టిను

    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశ డతగన గటూడె మెచిచ్చెత-
 మెగద్గీదపప్పులేనితమయనయిక లటట్టివో



రేక: 1058-6ఆహిరి సతపటత: 20-348
పలల్లవ:   నీతోనఁబతతముగాదు నివవ్వెర గితతేకాని

   చేతుల చానఁచి యిటట్టి చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:     శిరసు వతచటేకాని చెలిచటూప నీపపై నద

  సరసమాడవయాత సారెక నీవు
   ఇరవపైన ఆపగటట్టి యఱనఁగనఁజెపప్పుత నీక

  వరసము లేదాపను వనఁడుకోవయాత
చ. 2:   పలవకనన్నదిగాని పేగమమెలల్ల నీమనఁద

   బలిమ దగద్గీరవయత పపైకొని నీవు
  కలిగినదేసుమత్మి కలల్లయితచ కెఱనఁగము

   అలక లేదాప నీపపై నాదరితచవయాత
చ. 3:   మాటాడకనన్నదిగాని మనసలల్ల నీమనఁద

   పాటతచి భోగితచవయత పపైపపై నీవు
    చాటత శ్రీవతకటేశ సత నిటట్టి కూడితవ

   యటలేదు మకిదదరి కిటట్టి వుతడరయాత



రేక: 1059-1సితధురామకిగయ సతపటత: 20-349
పలల్లవ:    ఎకక్కవ తకక్కవ లఱనఁగ మదే

   మొకక్కనఁగ నేరతు మునుకొని నీక
చ. 1:  కలిగినమాటకనఁ గాదనరాదు

  తొలనఁగక చెలితో దటూరితని
   తొలతటవధ మది తటూరీ ననిన్నపడు

   మెలపననఁ గటూడనఁగ మెచిచ్చెత నినున్న
చ. 2:   చేసిన చేనఁతల చెపప్పుకపోదు

   వసిత నీపపై వసనఁ దమత్మి
    వాసి అపప్పుటది వరస నీ వపడు

   సేసల వటట్టినఁగనఁ జేకొతట నినున్న
చ. 3:    కూడిన కూటమ కొద మరిలేదు

  వోడక కానఁగిట నొతత్తితని
   వడుక లవళ వభవము లీవళ

  యడనే శ్రీవతకటేశ పొగడిత



రేక: 1059-2నాదరామకిగయ సతపటత: 20-350
పలల్లవ:   వటట్టిదటూసకములేల వాదులేల నాకినఁక

   దటట్టిముగ నీక మతచిదాననెపై వుతడేను
చ. 1:    సరసునఁ డాడినమానఁట చకక్కనే యతదురగాక

 వరయనఁగవచేచ్చెరా వకరెపైనను
   ధరలో నేనొకతను తపప్పుక నీమనఁదను
  నెరసు లతచనఁగనఁబోతే నిజపటేట్టిరా

చ. 2:     బలరాజ చేసే చేనఁత పాడియునఁ బతతమెకాక
   తలపోసి యవవ్వెరెపైనానఁ దపప్పు గొనేరా

    వలచినదాన నేను వతతులక నినున్న మరి
  చలము సాదితచేనతటే సాగనఁబొయతనా

చ. 3:    మగనఁడు వటట్టితీసితేను మనిన్నతచ నతదురగాక
  వగట లితతేనఁటకి వడుమనేరా

    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
  నగి సిగద్గీవడితేను నమత్మికయతనా



రేక: 1059-3హితదోళవసతతత సతపటత: 20-351
పలల్లవ:   కలదిద మాట కటట్టినయాట

   చెలవునఁడు తనయిచచ్చె సేసినటట్టి సేయనీ
చ. 1:      పతతము తనతో నాడి బలిమ సేయనఁగ నోప

  కాతతనఁ దనసేవ సేయనఁగలదానను
   దొతత నునన్నవలపల దోమట దొడుకకొతటా
    చెతతల నే నుతడనఁగాను సేనినటట్టి సేయనీ

చ. 2:     మతక దనతో నెరప మాయల సేయనఁగనోప
 అతకెనఁ దనయిచచ్చెలోని ఆనఁటదానను

    లతకెలనఁ దానఁ జేసినటట్టి లచచ్చెనల చటూచకొతటా
  చితకచటూపల నుతడనఁగనఁ జేసినటట్టి సేయనీ

చ. 3:     కతదువలనఁ దనున్ననఁ గటూడి కడకనఁ బాయనఁగనోప
   సతదడి రతుల తనజతట దానను
  అతదప శ్రీవతకటేశనఁడెపైనతనున్ననఁ బాడుకొతటా

    చెతది కానఁగిట నుతదాన సేసినట సేయనీ



రేక: 1059-4ఆహిరి సతపటత: 20-352
పలల్లవ:    నీ వఱనఁగని దునన్నదా నెలనఁతలగ

   చేవదేరి చెకక్కతోడి చితత లివ
చ. 1:     పపైపపై నతవ నీక పాబ్రాణమతటా నాడేవు

   ఆప చితత్తిమున నునన్న దామానఁటే
  ఆపొతదుల సిగద్గీవడిచాడనఁగనఁ జాలదుగానీ

  మాపరేప నెదలోని మరత్మిమదే
చ. 2:     అలివణ పొతదులే నీ కనిన్నసతపద లనేవు

  తలనఁపలో నాపక యతమకములే
  చెలల నవవ్వెరని చెనకకనన్నదిగానీ
  కలలోననఁ గనియేటకాను పదే

చ. 3:    పడనఁతరతులే నీక బద్రిదుకని యతచేవు
   కడనఁగి యాపక నిది కలగణమే
    తడవ శ్రీ వతకటేశ తానే నీవనుతడెనఁగానీ

   బడిపాయక కూడిత పతతము నిద



రేక: 1059-5తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 20-353
పలల్లవ:   పొతదినటట్టితనమేల పొగడే నేను

   యితదరిలో యసలిగె యవవ్వెరికినఁ గలదే
చ. 1:     కెపైవశమెపై నాకనఁ దాను గలగ టఱనఁగదును

   సవల నటూరకే నేనటూ సొలతునఁగాని
     నావలల్లనఁ గొర తతచనఁడు నవువ్వెతానే వుతడు తాను

   యవలప లీచనవు లవవ్వెరికినఁ గలవ
చ. 2:    వడుకతో నామానఁట వనే దఱనఁగదును

   జాడగా బొమత్మిలనే పపై జతకితతునఁగాని
    యేడ నాతోనఁ గలనఁగనఁడు ఇచచ్చెకములే సేనఁసుగాని

   యడుజోడెపై యననుప లవవ్వెరికినఁ గలవ
చ. 3:    గకక్కన ననిన్నటాల్ల ను కలసే దఱనఁగదును

    పకక్కననఁ బదరి నేను పపై కొతదునఁగాని
    వకక్కటపై శ్రీ వతకటేశనఁ డొదదననఁడు మెచచ్చెనఁగాని

   యికక్కవలపై యభాగాత లవవ్వెరికినఁ గలవ



రేక: 1059-6మాళవగళ సతపటత: 20-354
పలల్లవ:   వగిరితచ మనకేల వతతవారమా

    పోగ సేతము వలప పొతదుదానఁకా నతనఁడు
చ. 1:    చేకొని యాపయితటలో చెలవుని మాటలయత

  ఆకెనఁదాను యేకతము లడేరేమో
   కాక సేసినటల్లయత గకక్కన నేనఁబలిచితే

   వాకిటనఁ గాచకతదము వచచ్చెదానఁకా నతనఁడు
చ. 2:    పటట్టిమతచమొదుద నవ పపైనఁడిపావా లతనివ

  అటట్టి యాపతో సరససాలడనేమో
    పటట్టితనఁ జొపప్పులవగో పచిచ్చె సేయ నినఁకనేల

   గటట్టి తోనఁ గోరకొతదము కూడుదానఁకా నతనఁడు
చ. 3:    పచచ్చెడమునఁ గద పనులలల్ల నఁ గానవచెచ్చె

   అచచ్చెముగానఁ గటూడెనేమో ఆకె నితదానఁక
    ఇచచ్చెకనఁడు శ్రీ వతకటేశనఁడు ననిన్నట గటూడె

   నచచ్చెల గిలిగితతము నవువ్వెదానఁకా నతనఁడు



రేక: 1060-1  రీత గళ సతపటత: 20-355
పలల్లవ:      అనిన్నయు నీ వఱనఁగదు వదదమాడ నే నీక

   మనిన్నతచ నేరతువు మారమాట లేనఁటకి
చ. 1:    సేసవటట్టి నీవు నాపపై చెలిమసేసినటట్టి-

   వాసులకే పననఁగేను వదద నుతడి
   సేసుకొనన్న మగనఁడవు చితత్తిముకొలనఁది ఇనఁక

  రాసికెకెక్క నాపతతము రవవ్వెసేయనేనఁటకి
చ. 2:     కనున్నలనఁ జూచి నాతో కవకవ నవవ్వెనటట్టి-

   సనన్నలకే పలిచేను సారె సారెక
    యినేన్నసి నమత్మిక లిచిచ్చె తటవలసిననఁ జేయు

   వనెన్న వచెచ్చె నారతకి వతకలొతత్తినేనఁటకి
చ. 3:     కతదువకనఁ దసి ననున్న కానఁగిలితచి కూడినటట్టి-

  అతదాలకే తగిలేను అపప్పుటనుతడి
     పొతదిన శ్రీ వతకటేశ భువ నీకస్కృప నితచితనఁ

  వతదమాయ నాజనత్మిము అలయితచనేనఁటకి



రేక: 1060-2శతకరాభరణత సతపటత: 20-356
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరికి వనన్నప మనఁకనేల

   యివవ్వెల నీదయ యితతటనఁ గలది
చ. 1:   మనసుననఁ బెనగొనుమాటల కేకా

  తనవుననఁ దమకము తతగొనెను
  ననువున నుతడిన నయములకేకా

   కనునఁగొననఁ జూపల కడిమనఁ జెలికి
చ. 2:   నతటననఁ గొసరిననవువ్వెల కేకా

  జతటల నిటటూట్టిరప్పు సతమాయ
 అతటముటట్టి అడియాసకేకా

   మెతటననఁ జెమటల మకిక్కలినఁ బొలస
చ. 3:    కూడిన తొలిల్లట కూటముల కెకా

   వడని వడుక వసనఁ నలిగె
   యడనె శ్రీ వతకటేశ కలిసితవ

  నీడలనఁ గాతతక నిరత్మిలమాయ



రేక: 1060-3నాదరామకిగయ సతపటత: 20-357
పలల్లవ:   పతతగానఁడవు నీక బానఁలపైతనా

    యితతనెపై నననున్న మెచేచ్చె వది వలనా
చ. 1:   మచిచ్చెకల నీతోను మాటలడేయటట్టివార

   చెచెచ్చెర నెతదర లేర సేనాసేన
   తచచ్చెనక నే నీతో తలవతచకతడనఁగాను

   యచచ్చెరితచి వనఁడుకొనే వతత వలనా
చ. 2:     జతటల నీవదద నుతడి సనన్నల సేసేటవార

   యితట నీకెతదర లేర యితకానితక
    గతటవటట్టి వాసులక గటట్టి తో నే నుతడనఁగాను
   అతటమలిల్ల చేయివటేట్టి వతతేసి వలనా

చ. 3:   గకక్కన నినేన్నడనెపైనానఁ గానఁగిలితచేయటట్టివార
   యికక్కవ నెనఁదర లేర ఇతతానతతా

     మొకిక్క శ్రీవతకటేశనఁడ ముతచి నే నినున్ననఁ గటూడిత
    చొకిక్కతచి బుజజగితచేవు సుదుద లినిన్న వలనా



రేక: 1060-4రామకిగయ సతపటత: 20-358
పలల్లవ:     మఱి యేమటకినఁ గాదు మతనేల పదరేవు

  తఱినఁ దొలిల్లతటపనులే తలనఁచనఁగాని
చ. 1:    పతతమేల యిచేచ్చెవు బాసలేల సేసేవు

    యితత పలిచిన పని యితదుకనఁ గాదు
    చితతదర నీక నాప సేవసేసి మెపప్పుతచి

 అతతరతగము చేకొనేననికాని
చ. 2:    నవువ్వెలేల నవవ్వెవు నాటకమేల సేసేవు

    యివవ్వెల సత మొకిక్కన దితదుకనఁ గాదు
    పవువ్వెవల భోగితచి పొదిగి నినున్ననఁ జొకిక్కతచి

  అవవ్వెల నీకస్కృపనఁ బొతదేననికాని
చ. 3:    చెకక్కలేల నొకేక్కవు సిగద్గీలేల ముతచేవు

   అకక్కననఁ జేకొనన్నది యతదుకనఁ గాదు
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యితత నీవు గటూడనఁగాను
   అకక్కజమెపై నిను మెచేచ్చెనని కాని



రేక: 1060-5హితదోళవసతతత సతపటత: 20-359
పలల్లవ:    నీగణము చకక్కనాయ నిజమా యిది

   వగినతతా నితదులక వరగయత నాక
చ. 1:     అకక్కడనుతడి నాపపై ఆసల నీవు కడు

    నికిక్క చటూచితవ యట నిజమా యిది
   యకక్కడ నేరచకొతట వవవ్వెర బుదిదచెపప్పురి

  వకక్కసముగా నేనఁడు వరగయతనాక
చ. 2:      భావతచి నే నునన్నతదుక పతతముల నీ వచిచ్చెత

    నీవు ననున్న మెచిచ్చెతట నిజమా యిది
     సేవ లటట్టి చేకొతటవ చితత్తి మెటవల వచెచ్చె

  వవలచతదములను వరగయత నాక
చ. 3:   తలపోనఁత కానఁగిలితగలయముల నిటట్టి

   నెలకొతట వనిన్నటాను నిజమా యిది
    కలసిత వద శ్రీ వతకటేశ యేకారణమో
   వలయ యకరణకే వరగయత నాక



రేక: 1060-6నాగవరాళ సతపటత: 20-360
పలల్లవ:     తలసుకో యినఁక నీవు తలల్లవారె నీమాట

  బలవునఁడ వరెతటపతతము నీచేతది
చ. 1:    వసరిన వారితోడ వతతసుదదలలల్ల నఁ జెపప్పు

   వాసులేల రేనఁచేవు వదుద వదుద
   నీసరివారమా నేము నీతో మారాడేమా

  పోసరితచి దయనఁజూచేపణతము నీచేతది
చ. 2:   వరకనన్నవారిమనఁద వుమత్మిగిలనఁ జేయివసి

  సారెనేల పననఁగేవు చాలనఁజాల
 నేరపగలవారమా నినున్ననఁగొసరనఁగలమా

  మేరతోడ నడుపేటమేలలల్ల నీచేతది
చ. 3:    కనుసనన్ననుతడేవారినఁ గానఁగిటనఁ జొకిక్కతచి కూడి

  పనిన్న యతతమనిన్నతచేవు భళభళ
     ననున్ననఁ గలసిత వద నమత్మితచి శ్రీ వతకటేశ

  యనిన్నకెపైనపేరనఁ గీరిత్తియితతయు నీచేతది



రేక: 1061-1ఆతదోళ సతపటత: 20-361
పలల్లవ:    ఇదదరము నిదదరమె యటట్టి వనకతయతము

   తదేదవానినఁ జూతము దేవరవు నీవు
చ. 1:     మకక్కవ నీతో నేను మాటలడినటట్టి మాట

   అకక్కడ నేల చెపప్పుత వతతలోనే
   పకక్కన నపప్పుట నాపపతతము నాతోనఁజెపేప్పువు

    నికిక్క యపనుల దరచ్చె నీకే భారము
చ. 2:      చేపటట్టి నీతో నేను సలవ నవవ్వెన నవువ్వె

  ఆపకేల కనున్నగీనఁటే వతతలోనే
    తీపలగా నాకపప్పుట తరగ సనన్న సేసేవు

   నీపొతదుల జరపనఁగ నీకే భారము
చ. 3:     కూరిమతో నే నినున్ననఁ గటూడినకూటము లివ

  ఆరయ యతదేలసేసే వతతలోనే
     యరీత నాపను ననున్న ఇటట్టి సమత్మిత సేసిత

    నేరప శ్రీ వతకటేశ నీకే భారము



రేక: 1061-2పళవతజరత సతపటత: 20-362
పలల్లవ:  చవగానిపనికేల సాదితచేరే

   కవగటూడినవా రితకనఁ గాదతటే వనేరా
చ. 1: యొగద్గీల-   సిగద్గీల లేవు యనసినవారికి

  అగద్గీలముగనఁ గటూడేటయాసలే కాని
    వగిద్గీ మ రేల చెపేప్పురే వరనఁగలబుదుద లలల్ల

   అగద్గీలప వారిదదరి కవ యితవవునా
చ. 2: చితతల-   వతతల లేవు చేకొనన్నవారికి

  వతతలగా నవువ్వెనవవ్వెవడుకే కాని
   వతతుక మరతదుకేల వతక లొతత్తినఁబొయేతరే

   వతతప వారివ నేనఁడు పాటవటేట్టిరా
చ. 3:   కడమనఁదొడను లేవ కలసినవారికి

   వుడివోని రతులలో వదిదకే కాని
    అడరి శ్రీ వతకటేశనఁ డాప నొకక్కట

   యడమాటలేలే వార యఱనఁగని వునన్నవా



రేక: 1061-3శ్రీరాగత సతపటత: 20-363
పలల్లవ:   ఘనునఁడవు నీవటట్టి నాన్ననఁ గాదనేమా

   వననఁగానే మక వనున్నవతచేము గాక
చ. 1:     చనవచిచ్చె నీవు మాక చలివాపనఁగానఁ గదా

   ననుపసేసుక సారె నవవ్వెము నేము
   మనసు వరొకటపైత మాటలడ వచేచ్చెమా

  వనరి దయనఁజూడనఁగ నొరసేముగాక
చ. 2:    మతదమేళముగా మముత్మి మనిన్నతచనఁగానఁ గదా

   సతదడినఁ బెననఁగేము నీసరస నేము
   అతదాలక రాకతటే నాయముల చెనకేమా

    పొతది మముత్మి మెచచ్చెనఁగానే భోగితచేము గాక
చ. 3:      వావ సేసుకొని మముత్మి వడినఁ గలయనఁగనఁ గదా

   వోవలనఁ గచగిరల నొతేత్తిము నేము
   శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు చేపటట్టికతటే మొకేక్కమా

   కెపైవశము గానఁగానే కెపైకొతటమ గాక



రేక: 1061-4మౌళవగళ సతపటత: 20-364
పలల్లవ:    రచచ్చెలనఁబెటట్టి కతని రారే మద

   చెచెచ్చెర నాయితటదికక్క చితత్తిగితచ దానే
చ. 1:    అతనఁ డెఱినఁగినవ అనిన్నబుదుద లను భటూమ

   యతల చెలల సారెనేల చెపేప్పురే
    నీతగలవానఁ డతనఁడు నికక్కలనఁ గతదాన నేను

    యేతుల నేనఁడే చనవు లిచచ్చెనే తాను
చ. 2:   రమణునఁ డిచిచ్చెనవ రానఁపలవడేలలల్ల

   జమళ మరే లతని సాదితచేరే
    మమత గలనఁ డాతనఁడు మాటగొనన్నదాన నేను

   సమముగా నాపపైనఁ జేయిచానఁచనే తాను
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరడేనఁ చేసినచేనఁత లనిన్నయు

  వవలచతదాల నేల వసరితచేరే
     కావతచి యతనఁడె ననున్ననఁ గలస నేను మెచిచ్చెత
    తావుల నిటాల్ల నాక దకెక్కనే తాను



రేక: 1061-5శతకరాభరణత సతపటత: 20-365
పలల్లవ:   కొతకిత నతదుకే కొననఁగొనల

  యితకా నీచితత్తి మెటట్టి నన్నదో
చ. 1:    కతదువ నినునఁగని కనున్నల నవవ్వెనఁగ

 అతదుక నెతతటదనతదువో
  సతదడి నీతో సరసములడనఁగ

  మతదమేళమని మతనఁ బెటట్టి దువో
చ. 2:    చేతుల నీపపై చెనకి చిమత్మితే

   యేతు లనుచ మఱి యేదుమతవో
   కాతరమున నిట కడునఁబెపై కొనినను

  నీతలనఁపల నేనెపము లతతువో
చ. 3:     నిలవుననఁ గానఁగిట నిను నిట మతచిన

   కొలనఁది మరె నని కొతతతదువో
  కలసిత శ్రీవతకటేశ ననిన్నద

  మలయుచ నెటవల మరలగొతదువో



రేక: 1061-6నాదరామకిగయ సతపటత: 20-366
పలల్లవ:     ఏల వగిరితచేవు యేనఁటకి నీక నలక

   నాలితనమెలల్ల మాని నవువ్వె నవవ్వెవయాత
చ. 1:    తటట్టినపదవనే దవతచె నద యాకె

   పటట్టిన చలము మాని పలకవయాత
  నెటట్టిన నితతకతొలిల్ల నీవుసేసినటయా

   దటట్టిపనఁ జేనఁత లేనఁటవో తలనఁచకోవయాత
చ. 2:    దొబబ్బునచేతులనే దోసిలితచి మొకీక్క నాకె

   అబుబ్బురా లేనఁటకి వడె మతదియతవయాత
  గబబ్బుతనాన నీవళల్లనఁ గలిగినయటట్టియా

  తబబ్బుబుబ్బుచేనఁత లేనఁటవో తలనఁచకోవయాత
చ. 3:      వరసిన చనున్నలనే వతత్తి నినున్ననఁ గటూడె నాకె

  మరిగికూడిత వటట్టి మనిన్నతచవయాత
  యరవుల శ్రీవతకటేశ నీచినన్ననానఁట

  ధరలోనిపను లలల్ల నఁ దలనఁచకోవయాత



రేక: 1062-1సామవరాళ సతపటత: 20-367
పలల్లవ:     నీ కెటట్టి దలసును యనెలనఁత లరనఁగదుర

    సాకిరి వర చెపప్పునఁగా సమత్మితౌట గాక
చ. 1:    ఇకక్కవ లతటేటవళ ఇదదరము నిదదరమె

   యకక్కవ తకక్కవ లతచ నినఁకనేల
 లకక్కవల గరనఁగిలగలనునఁ-బాగలను

  చొకిక్కవునన్న వధముల చటూచకొతటగాక
చ. 2:    చనవు మెరనేవళ సతగడలము మనము

  మనసుల సదితచ మఱియేల
   పననఁగేట యాసలను పగయముల వాసులను

  యననఁసేట తమకాలే యతచకొతటగాక
చ. 3:    తతనఁ గటూడేయవళ దతటలమే యిదదరము

   కతుల చెపప్పునఁగ నినఁక కడమలేల
    రతలోనఁ జొకిక్కత మద రమణ శ్రీవతకటేశ

   మతమరినతదు కెలల్ల మెచచ్చె టతతేకాక



రేక: 1062-2తోతడి సతపటత: 20-368
పలల్లవ:     చెలలము నేమనన్న చితత్తిము నీ కెటట్టి తడునో

   యలమ నీచేనఁత లివ యతచకోరాదా
చ. 1:   మోవచవగొనేవళ మొగము చటూడనఁగనఁబోతే

  భావతచి జాణలక కోపమురాదా
    చేవదేర నితదు కాప చేతనతటనవ దటూరే

  వవల నెవవ్వెరితపోప్పు యతచకోరాదా
చ. 2:    చనున్నల నొ తేత్తిటవళ సరసములడనఁబోతే

 వనన్నకనన్నవారికెపైన వగటగాదా
    తనన్నని మాటల నిటేట్టి తటట్టినతటా నాడేవు
   ఇనిన్నటా తగవు నీవ యతచకోరాదా

చ. 3:     చొకేక్కట రతుల వళ సొతటల్ల సదితచనఁబోతే
   నికక్కప శ్రీవతకటేశ నినున్న దటూరరా
     తకక్కక నీవు గటూడితే తరణ నవవ్వె ననేవు

   యకక్కవ తకక్కవ నీవ యతచకోరాదా



రేక: 1062-3లలిత సతపటత: 20-369
పలల్లవ:    ఊరికే వునన్నదాన న నొన్నరయకరే

  నేరపల మతోనే నెరపనేలే
చ. 1:    యితర లయాతతని కిచచ్చెకము లడితేను

   కతదర మముత్మి నిటట్టి కోపతచనేలే
   అతనఁడు సేసినచేనఁత కాతనినే యతదునఁగాక

 మతమరినమానఁటల మతోనేలే
చ. 2:  తోడువచిచ్చెనసతుల దోమటదొడికితచితే

  సటూడునఁబాడు వటట్టి మముత్మిసొలయనేలే
  వడెమచేచ్చెవభునినే వలల్లవరి సేతునఁగాక

  పాడిపతతముల మముత్మినఁ బరచనేలే
చ. 3:    బడివాయ నీయితతుల బలిమనఁ గటూడితపతచితే

  పడమరలి మతోను పననఁగనేలే
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడు నే నొకక్కటపైత

   చిడుముడి మముత్మి నవవ్వె చిమత్మిరేనఁచనేలే



రేక: 1062-4మధతమావత సతపటత: 20-370
పలల్లవ:     ఆతనఁడద నీ వద అరగొరత లేనఁటకే

    చేతలోని వానఁ డితనఁడు సిలగ లితకేనఁటకే
చ. 1:   చలవపైన నీమోముచతదుగ డు వనెన్నలగా

   చెలియ నీమతలోని చనఁక టేనఁటకే
    నిలవునఁ గొపప్పుమేఘప నీడల నీమేన నితడె

  యలమతో వరహపటతడ లేనఁటకే
చ. 2:  వుదుటనీనాసికపటటూరపగాలి వసరీ

 చెదరనఁజెమటవానచితత్తి డేనఁటకే
   పదరమెపైనఁదగె బతగార పసిమ దేరీ

   యిద మోవపతడు వాడ నితతయేనఁటకే
చ. 3:   పొతచినవచెకక్కలనే పలకలపతట వతడె

 యితచకనడిమకఱ వనఁకనేనఁటకే
     అతచెల శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁ డద నినున్ననఁ గటూడె
   మతచప దొముత్మిలలోన మతక లినఁకనేనఁటకే



రేక: 1062-5ఆహిరి సతపటత: 20-371
పలల్లవ:   పగవారినెపైన నితతపరతురా యవవ్వెరెపైన

   మొగమోట దలనఁచక ముతచరాదా కరణ
చ. 1:    చెకక్కలలల్ల నఁ బులకితచె చెమరితచె చెలిమేను

    యకక్కడ చటూచేవు చితత్తి మేడ నునన్నది
   కకక్కసితచి ఆపవతకనఁ గటట్టి కొనే దినఁకనేమ

   చకక్కని చెలియమనఁద చలల్లరాదా కరణ
చ. 2:    కొపప్పునెరలను వడె కూరిముల తలకూడె

   ఇపప్పు డెతతపనిగదుద యడ నీక
    చెపప్పురానిచేనఁత చెలినఁ జేసి దొడడవానఁడ వపైత

    చొపప్పుగానఁగా ఆప కిటట్టి చటూపరాదా కరణ
చ. 3:     సలవుల నవువ్వె నితడె చితత్తిమెలల్లనఁ దమకితచె

   చలమరి వౌదు వనఁక చాలితచరాదా
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇతతనఁ జేరి కూడితవ

   మొలచినటట్టి యితకా ముతచరాదా కరణ



రేక: 1062-6దేసాళత సతపటత: 20-372
పలల్లవ:   అతదుకేమ దోసమా అవునయత

   యతదును రాజలకనఁ దపేప్పుడ లేదయాత
చ. 1:     యేకతము నీతో నాడి యదుట నిలచనన్నది

  చేకొని ఆపక బుదిదచెపప్పువయాత
    ఆకడి పరాకయేతవు అతడ నే మునాన్నరమని

   యకడ వతడివారిచ్చె దొమత్మినఁక నేలయాత
చ. 2:    సనన్నల నీతోనఁ జేసి సరసములడని

   వునన్నత నాపక లోనెపై వుతడవయాత
   తనన్ననిసిగద్గీవడేవు దిషిట్టితచి మామోము చటూచి

   అనిన్నటా గరిడి చొచిచ్చె అడనఁగనేలయాత
చ. 3:     సలవుల నవువ్వె నవవ్వె శిరసు వతచకనన్నది

  మలసి సతదేహము మానుపవయాత
    అలరి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  ఫలము చేకొనన్నమనఁదనఁ బదరనేలయాత



రేక: 1063-1వళవళ సతపటత: 20-373
పలల్లవ:     వాదుల వతోనేల వాకిట నునాన్నర మదే

   సేదదేర నీ వాపనే చెనకవయాత
చ. 1:   యదుట నిలచతడనఁగ యేమతదువోయతటా

   వదిగి మతచముమనఁద నునన్నది చెలి
    అదన నీ కితతలోనే అతదానఁకా వగిరమెపైతే
   పొదిగి అకక్కడి కేనఁగి భోగితచవయాత

చ. 2:     తపప్పుక చటూచితేను దతట యిది యతదువతటా
   వపప్పుగ తరమాటన నునన్నది చెలి
    దపప్పుదేర నాప మనఁది తమకమే కలితేను

    కపప్పు లోని కేగినఁ నీవ కానఁగిలితచవయాత
చ. 3:    గకక్కననఁ గానఁగిలితచనఁగ గబబ్బుది యనేవతటా

   వకక్కటపై వోనరిలోన నునన్నది చెలి
    ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కలసిత

   తకక్కక యిదదర లోన తగిలతడరయాత



రేక: 1063-2కేదారగళ సతపటత: 20-374
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు నీదాననే యినిన్నటా నీచితత్తిము

  చపప్పుడు సేయుటేకాని సాదితచనేరను
చ. 1:    చటూపలక లోనెపై సుదుద లక వలియపై

   నీపొతదు సేసేను నిచచ్చెల నేను
   తీపలనే పలపల తటల్లనే బులపల

  మోపగటట్టివసే నీపపై మొరనఁగనేరను
చ. 2:    పలకలక గరెపై పతతానక మరనఁగెపై

   వలపల చలేల్లను వాసికే నేను
   సలవుల నవువ్వెలను చేతులనే పవువ్వెలను
    నిలవున వసేను నెపాల నే నేరను

చ. 3:    తమకములకనఁ జికిక్క తలపోనఁతలకనఁ జొకిక్క
   సమముగానఁ గటూడేను సారెక నేను

  అమరె శ్రీవతకటేశ అతకెలను-లతకెలను
     జమళ నీపపై వసేను సటల నే నేరను



రేక: 1063-3బౌళ సతపటత: 20-375
పలల్లవ:   ఏకమెపై వుతడినచోటనఁ యగద్గీలేనఁటవ

   నీక నాకెకను సరే నేరములేలయాత
చ. 1:     మతలో మఱనఁగ లేదు మోటల కొదువలేదు

    సతకి నీ వచిచ్చెనటట్టి చనవ కాని
   రతవళ నీతోడ రాజసము చటూపనతటా

   చతురనఁడ వతత యాల సాదితచేవయాత
చ. 2:     కనున్నల కసరలేదు గరవ్వె మతచకతత లేదు

   కనెన్నక నేరిపననీ కటట్టిడే కాని
    వునన్నతప కొనగోర వనఁది నీతో నవవ్వెనతటా

  యనేన్నసి గడితచకొనే వడసుదుద లయాత
చ. 3:     వసట యేమ లేదు వనఁగెములడేది గాదు

 యసతకి కానఁగిటనీయవులేకాని
   ఆసల శ్రీవతకటేశ అలయితచి కూడెనతటా

   వాసులేల పటేట్టివు వరము లీవయాత



రేక: 1063-4ముఖరి సతపటత: 20-376
పలల్లవ:     మాతో నీవు యేమనినా మాటలడే మతతేకాక

   యేతుల నెవవ్వెరిగొడ వనఁటకి మాక
చ. 1:       రవవ్వె నాప నినేన్నమనాన్న రచచ్చె నీ వాప నేమనాన్న

  యవవ్వెరి నౌనఁగాదననేల మాక
    అవవ్వెలనఁ దొతడక వలనఁగ సాకి రితతేకాక

   యవవ్వె రెఱనఁగదుర మయిదదరిలో పనుల
చ. 2:       గోర నాప నినొన్న తత్తినీ కొమత్మిను నీవపైన నొతుత్తి

  యరసాన వహితచకోనేల మాక
  చేరవనటూతకొలనఁది చేనఁతాడే యరనఁగనఁగాక

    సారె మముత్మి నతత మాక సాదితచనేనఁటకి
చ. 3:      చెలి సనన్నల సేయనీ చేరి నీవు సనన్నసేయు

   కలసిత వద శ్రీవతకటేశ ననున్న
    యలమ నీరకొలనఁది యపప్పుడు తామెర కాక
  వలపట మసుదుద ల వవరితచనోపము



రేక: 1063-5గళ సతపటత: 20-377
పలల్లవ:   అపప్పుట ననేన్నలడిగే వౌనోకాదోయతటా

  నెపప్పున నినిన్నతదులోన నేరమెతచేవారమా
చ. 1:    చెపప్పు నేమునన్నవ నీవు చితత్తిగితచినవయలల్ల

   కపప్పురపనో ళల్లనఁ బొగడేవ కాక
    తపప్పు లకక్కడివ నీవు తగనఁ జేసేపనులలో

   కపప్పు ఇతదరను మెచచ్చెనఁగలవ కాక
చ. 2:     వలతుల గలవా నీవదత లినిన్నట లోపల

   కొలనఁది మరనఁగ నితడుకొనన్నవ కాక
    యలమ నవవ్వెవా రెవవ్వె రితతట నీగణలక
   చెలరేనఁగి రేనఁగి సతతసితచటే కాక

చ. 3:     మటట్టి పటట్టినేది నీ మహిమ వలిల్లవరిస
  గటట్టి న నీతోనఁ బెననఁగటేకాక

    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసిత వద ననున్న
   ముటట్టి యపప్పుడ నీక మొకక్కటేకాక



రేక: 1063-6వసతతవరాళ సతపటత: 20-378
పలల్లవ:    వదదనన్న వారెవవ్వెర ఆవకక్కణలేల చెపేప్పువు

   బదుద ల మసుదదలక బానఁతే నేను
చ. 1:    మొగము చటూచి యాప మొకిక్కనయపప్పుటమొకక్క

   తగలగా మటూలనఁబెటట్టి దానఁచకో నీవు
   తగరాకతటే నీవ దేవరపపై యతదుకనఁగా

   వగదర నాచెలికి వరమమాత్మి యిపడు
చ. 2:     నిలచతడి కొలిచిన నిలవునఁ గొలవు లలల్ల

   వలసుగా కవలేల వాయితచ నీవు
   అలరి యపప్పుట నీవ ఆపపాలిటరాజవపై
    మలసి మలసి మెచిచ్చె మనిన్నతచ మపడు

చ. 3:      యవల ననున్ననఁ గటూడిత వప సేసిన సేవల
  పోవులగానఁగొనిన్న కూడపోసుకో నీవు

    శ్రీ వతకటేశ యితకా నాచెలికి వటనఁడవపై
  సావధనమున సరసములడు మపడు



రేక: 1064-1దేవగాతధరి సతపటత: 20-379
పలల్లవ:    చెపప్పునటట్టి సేతునఁగాక చితతల నాకినఁకనేల

 పటట్టినచలములకనఁ బగదాననా
చ. 1:    మానఁటల నీవాడనఁగాను మతకల నాకినఁకనేల

  నానఁటకప సలవుల నవువ్వెదునఁగాక
   యేనఁటకి నొడనఁబరచే వడమాటలను ననున్న
   గానఁటాన నీతో నలిగి కటట్టి కొనేదేమ

చ. 2:    వలపల చలల్లనఁగాను వాదుల నాకినఁకనేల
   బలిమనెపైన నీ కొతగ పటట్టి దునఁగాక

    వలదు నీ కితతయేల పటట్టియానలలల్ల నేడునఁ
  సళప నినిన్నతదువతక సాదితచేదేమ

చ. 3:      చేరి నీవు గటూడనఁగాను సిగద్గీల నా కినఁకనేల
  గారాబు నీరతులలల్ల కెపైకొతటనఁగాక
    వరలేదు మనక శ్రీ వతకటేశ మెచేచ్చెవు

   దటూరి నినున్న నితదులోనే దొమత్మిసేసేనా



రేక: 1064-2గళ సతపటత: 20-380
పలల్లవ:   వదుద వదుద నీకేల వటట్టివాసుల

    తదేద నేను నీయతదు తీరని కడముల
చ. 1:   అతగన నీతోనాడిన అపప్పుటమాటలకా

  చతగలవారనఁగనఁ దలనఁచక నవవ్వెవు
    యతగిలి సేసిన మోవ యితపల చేనఁతలకా

 సితగారపనఁగళలతో శిరసువతచేవు
చ. 2:     చెలి నీపపై వనోదాన చేయి వసినతదుకా

   వలలేని వుబుబ్బుల నివవ్వెర గతదేవు
   చలముతో బొమత్మిలను జమకితచి నతదుకా

   చిలకనఁ గానఁకల దేర చెమరితచేవు
చ. 3:   కాతత నినన్నతదరిలో కానఁగిలితచినతదుకా

  పతతపమాట లడుచ బయలీనఁదేవు
     యితతలో శ్రీ వతకటేశ యే నినున్ననఁ గటూడినతదుకా

   మతతనాననఁ బవవ్వెళతచి మనసు చటూచేవు



రేక: 1064-3పాడి సతపటత: 20-381
పలల్లవ:   తామునఁదా మెరనఁగరా తరవాతపనుల

   దోమట వారిబుదుద ల తోడనేలే ఇనఁకను
చ. 1:      ఇతతమోము చటూచి మోహ మతనిపపైనఁ జలల్ల నిద

    అతతలో నవువ్వె లీతనఁ డాపపపైనఁ జలల్ల
    వతత లిదదరికి లేవు వడుకచెలల మతతే

   మతతనప వనన్నపాల మనకేలే ఇనఁకను
చ. 2:    వలనఁది యవభునికి వడెము చేతకిచెచ్చె

  చెలవునఁ డాకమడిని చెలికిచెచ్చెను
   తలనఁప లిదదరికిని తారకాణలయ నిద
   చలివాస వనఁడుకొనునఁ సారేనేలే మనక

చ. 3:     అతగన శ్రీ వతకటేశ నతకెలనఁ గానఁగిలితచె
   సతగత నాతనఁడే కూడి చనవచెచ్చెను

   ఇతగితాన నిదదరికి యరవుల లేవనఁక
   ముతగిటనునన్న మనక మొరనఁగేలే యినఁకను



రేక: 1064-4శతకరాభరణత సతపటత: 20-382
పలల్లవ:    ఎమెత్మిల నెరప యాప యతతసేసనో

   కమత్మిర నితతగణల కతటనఁగా వభునఁడా
చ. 1:    తనకే వలతువని తరణ యాడుకొననఁగ

  కొనమాటలకే నినున్ననఁ గోపగితచిత
   ననిచి యపప్పుటనఁ గొతతనవవ్వెవు నాయదుటను

   నిను భావతచనఁగలేక నిజమతటా నుతటని
చ. 2:    యేడో ముదుద టతగరము ఇచిచ్చెతవని చటూపనఁగ

   అడరాని మాటలలల్ల నాడిత నినున్న
     కూడుక తా మాసరినఁ గటూచతడె నావళ గొతత

   యడుపడి నీనఁచేనఁత లివయతటా నుతటని
చ. 3:    పలవ నతపతనని పదదరికాల చెపప్పునఁగ

  చలములలల్ల నినున్న సాదితచితని
     అలరి శ్రీ వతకటేశ అతతలో ననున్ననఁ గటూడిత-
    వలమ నాప చేనఁతల ఇపప్పు డెఱినఁగితని



రేక: 1064-5భపైరవ సతపటత: 20-383
పలల్లవ:   ఇది గొతతవలనా యితదుకనఁదోడు

  మదనమెతత్తితచ ననున్న మతచివానివలనే
చ. 1:      అచచ్చెలననఁ దనున్న జూడ ఆడక నే రానఁగానే

  ఇచచ్చెటకేల వచేచ్చెస నితతలోనఁదాను
   కచచ్చెపటట్టి వనన్నవార గరివ్వెయని ననన్నతదుర

  మచిచ్చెక నెనఁతసేసనే మతచివానివలనే
చ. 2:    చేకొని తనున్ననఁజూచి చేతులతత్తి మొకక్కనఁగానే

    వాకననఁ దానేల మొకెక్క వదదతటానఁ దాను
   యకడ లోకమువార యతతటది ఇదనరా

   మా కెతతదటూర గట ట్టినే మతచివానివలనే
చ. 3:    తరమెపై తనవారమెపై తరలోని కేనఁగనఁగానే

    సరగనఁ గానఁగిట నితచె సరసనఁ దాను
      అరదపై శ్రీ వతకటేశనఁ డౌనే ననున్న నిట గటూడి

  మరిగితచె నినిన్నటాను మతచివానిలనే



రేక: 1064-6  శ్రీ రాగత సతపటత: 20-384
పలల్లవ:    చితత్తిగితచ రమణునఁడ చేరి యడమాటలేల

  చితత్తిరపతమను నీచితత్తిము నాభాగతము
చ. 1:     చొపప్పుగ నా వలప చటూపచెపప్పురాదు ననున్ననఁ

  గపప్పు కానఁగిలితచకొతటేనఁ గానవచచ్చెని
    వుపప్పుతతచ నే నేర వరకతడనఁగానఁ జెమట

   చిపప్పులీ నామేనను నీచితత్తిము నాభాగతము
చ. 2:   అతదికూడేతరితీప అతతత తననఁగరాదు

  కతదువ నీవతటనఁగానే కానవచచ్చెని
     మతదలితచ నే నేర మరిగి నే నుతడనఁగాను

    చితదేట జవవ్వెనిని నీ చితత్తిము నాభాగతము
చ. 3:   చొకక్కననా వడుకల సటూడిదిపటట్టినఁగరాదు

   గకక్కన నీ వనసితేనఁ గానవచచ్చెని
   వకక్కటపైతవ శ్రీ వతకటతత్తిమునే మెచచ్చెనేర

    చికిక్క నీక నుతడనఁగా నీచితత్తిము నాభాగతము



రేక: 1065-1సాళతగనాట సతపటత: 20-385
పలల్లవ:   నేరపరి వౌదువమత్మి నిజలక్ష్మి

 పేరడిమహిలను బెరసితవ
చ. 1:     మనసు రతజిలల్లనఁ జేసి మారగొతడ లకిక్కవుతడి

  ననుప సేసుకొతటనా నాయకనిని
    చనవచిచ్చె తొడమనఁద సరి నాతనఁ డిడుకొతటే

  పననఁగి కూడితవమత్మి పగయురాలవు
చ. 2:     చేయిచానఁచి రానఁగిలితచి చితత్తిగితచి మోము చటూచి

  ఆయము లతటతవా ఆతనిని
   చాయలక నాతనఁడు చలల్లనినవువ్వె నవవ్వెతే

  దాయపమో వచిచ్చెతమత్మి తగజాణవు
చ. 3:     శ్రీ వతకటాదిద్రి యిది శ్రీ నరసితహదేవుని

  ఆవటతచి కూడిత వా ఆవుభళనను
   వోవరిగా నాతనఁడు నినున్నరముననఁ బెటట్టి కొతటే
  భావతచి మెచిచ్చెతవమత్మి పతతపటతదిరవు



రేక: 1065-2పాడి సతపటత: 20-386
పలల్లవ:     అతదుకేమ దోసమా అటేట్టి కానీ కానీవయత

   చెతది యపతోడ నేము చెపప్పుకతడేమా
చ. 1:     పపైపపై యపక నిటట్టి బతుత్తి లలల్లనఁ జేసేవు

   చటూపలనఁదపప్పుక ఆపనఁ జూడవా నీవు
  యపోదేద అనిన్నయును బయిటవయరాదుగాక

   తీప నీగణ లతదరనఁ దలియనివా
చ. 2:    వతకలొతత్తి యపతోను వటట్టిబాసల సేసేవు

   అతకెమాట లపతోడ నాడవా తొలిల్ల
    బతకాన మలో వాదుల పటట్టి దోసమనికాక

   ఇతకా మామరనఁగవానఁడ వఱనఁగవా నీవు
చ. 3:     ఇటట్టి కానఁగిలితచి యప నికక్కవకనఁ దసేవు

    గటట్టి న నిటాల్ల నాపనఁ గటూడవా ముతదు
   నటట్టినడుమనఁ గటూడిత ననున్న శ్రీవతకటేశ

    రటట్టి నినున్ననఁ జేసేనా నెటట్టి కొనెనఁ బనుల



రేక: 1065-3ఆహిరి సతపటత: 20-387
పలల్లవ:   అతదరివతటది గాదు అతగనయవ

  నితదల నీగణముల నెరపకమ
చ. 1:     సలవుల నవువ్వెనవవ్వె చెకక్కల గోర నొకిక్క

  వలపల చలిల్లతవ వనితమనఁద
    నిలవున నమెత్మి నాప నిజమరివని నినున్న
  తలనఁపల మరివరే తలనఁచకమ

చ. 2:    అతదపమాట లడి ఆయముల సనఁకితచి
  వతదుగా మోవచిచ్చెతవ వలనఁదికిని

      కతదువలనఁ జొకెక్క నాప కాణచి దడ ననఁ కని
   అతదాలకనఁ బరల పొతదా లితచకమ

చ. 3:     గకక్కన గానఁగిటనఁ గటూడి కెపైకొని శ్రీవతకటేశ
  యకిక్కతచితవ వురముపపై యరమణని

   మొకెక్క నాప నీవ తనమోహనపసితహసనమని
   పకక్కన నేమటా నినఁకనఁ బదరకమ



రేక: 1065-4రామకిగయ సతపటత: 20-388
పలల్లవ:    ఎఱనఁగదు నిద వడె మతదవయాత

   వరగాయ వలపల వగిరమే లిపడు
చ. 1:    పచిచ్చెదేరీ మోవులను పాలగారీ చెకక్కలను

  రచచ్చెకెకెక్క నీబతుక రావయాత
     నిచచ్చె నిచచ్చె కొతత్తిలయ నినున్న నేమనన నినఁక

  వచచ్చెనవళల్లకాక వఱపేల ఇనఁకను
చ. 2:    సిగద్గీదేరీ మోహమునను చెమరితచ నొసలను

   యగద్గీలేదు నీక మొకెక్క మయతకోవయాత
    వగిద్గీత మనిన్నటకిని వరసి నే నేమనే
   నిగద్గీల దేరటేకాక నేరమేది యితదును

చ. 3:    చొపప్పులతత్తి నీవురము సొతపదేరెనఁ బులకల
  కొపప్పువడె వదదనిటేట్టి కూరచతడవయాత

    అపప్పునఁడ శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా ననున్ననఁ గటూడితనఁ
   వుపప్పుతలల్ల సతతోసాలే వనగటూడె మనక



రేక: 1065-5శతకరాభరణత సతపటత: 20-389
పలల్లవ:     తనక నాక నిట భేదము గలదా

  మనసుమతక లిట మానప్పునఁగరాదా
చ. 1:    చెలి నిటరమత్మిని చెపప్పుత నీతో

  కలదో లేదో కమలక
   తలనఁచనెపైతనని తా నను దటూరీ

 తలిసినమాటల తలపనఁగరాదా
చ. 2:    యివలనఁ దనకనఁగా యదుర చటూచితని

  అవునో కాదో అలివణ
    తవరి నే రానని తగవల వలికీ

  కవగటూడనఁగ మమునఁ గలపనఁగరాదా
చ. 3:   అగపడిత శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడ నిది

  తగనో తగదో తనుమధత
   నగవుల సలవుల నాపపైనఁ జిలికీ

 పగటలలల్ల నేరప్పురచనఁగరాదా



రేక: 1065-6తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 20-390
పలల్లవ:     ఇరవయి నే మెఱినఁగిన వతతాను నీనఁ

 వరసవతతేకాక వాదితచనఁదగనా
చ. 1:   పలకలతుదనేలే పతతాల నీపత-

 వలపలమనఁదనే వతచరాదా
    నిలచతడే వదియేమే నీవు నావదద నీ-

  చలము లకక్కడనే సాదితచరాదా
చ. 2:  కనున్నలచటూపలనేలే కసరల

 నినిన్నతతసేయువానిపపై నెరపరాదా
    ననున్ననఁ జటట్టి నీకేలే నాయాల నీ-

  పనున్నగడ లకక్కడనే పచరితచరాదా
చ. 3:    చెకక్కల చేతులనేలే సిగద్గీల నీకనఁ

 జికిక్కనయాతనివదదనఁ జేయరాదా
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశనఁడిట గటూడె ననున్న నీ-

    మొకక్క లడ మొకిక్క పగయముల చెపప్పురాదా



రేక: 1066-1ఆహిరినాట సతపటత: 20-391
పలల్లవ:   తానెతత నేనెతత దగద్గీరేపాటదా

   పానిపటట్టి నీవు చేపటట్టినఁ గానేకాక
చ. 1:    మచిచ్చెక నీతో నాప మాటలడనఁగానఁగదా

  వచెచ్చెమని ఆవళ నటూరకతటని
  యచిచ్చె అతతనాతోను యదురాడేపాటదా
 నిచచ్చెల నసమచిచ్చెననీవలల్లనఁగాక

చ. 2:    యిరవపై అతగన నీయితటలో నుతడనఁగగదా
  సరవతో నావళక సమత్మితతచిత

   పొరగపొతతలనుతడి పొతదు సేసే పాటదా
   మరిగి కాచకనన్న నీమనిన్నతచనఁగనఁ గాక

చ. 3:    పనివళ నీకనఁ జెలి పాదాలొతత్తినఁగనఁగదా
   కని వడిగపదని కెపై కొతటని

    యనసి శ్రీ వతకటేశ ననున్న యితతటదా
   ననలగా నీవు గొతత నవవ్వెనఁగానఁగాక



రేక: 1066-2కాతబోదిసతపటత: 20-392
పలల్లవ:    ఆడేబొమత్మిల వార ఆడితచేసటూతగము నీవు

   యేడో ఇనాన్నళల్ల నేను ఇదఱనఁగనెపైతని
చ. 1:    నీవు చెపప్పునబుదుద ల నెలనఁతల నడవనఁగా

   ఆవలివారి దటూరిత నయాత నేను
    చేవదేర తాలము చేయి నీచే నుతడనఁగాను

  వవలచోటల్లను వదకిత నేను
చ. 2:     కనున్నగీనఁట నీవు వారి కెపైకొని మొకిక్కతచనఁగా

    సనన్నల వారి దొబబ్బుత సాదితచి నేను
   పనిన్ననకూనఁకటవరెపై పారి నీవు వుతడనఁగాను

     వునన్నతనఁ గొనలక నీ రొగిద్గీ నేనఁ బోసితని
చ. 3:     కోరి పతడాల్ల డిన పతడిల్ల కొడకవు నీవుతడనఁగా

   గారవతచితని వారినఁ గరణ నేను
     యరీత ననున్న శ్రీ వతకటేశ నీవు గటూడుతడనఁగా

   కారణ మతదరనతటానఁ గడల మెచిచ్చెతని



రేక: 1066-3బౌళ సతపటత: 20-393
పలల్లవ:     ఇతకనేలే కొతక నీక ఇదదరమునఁ గటూడితమ

 అతకెకవచిచ్చెనటట్టిలల్ల నతదువుగాక
చ. 1:    పతతము నెరపనేల పలమార నీతోడ

  చితతదర నేమెపైనానఁ జేతువుగాక
   వతతవా రెవవ్వెరనాన్నర వరితదరిలో నీక

 అతతరతగములో మాటలడుదువుగాక
చ. 2:   సనన్నల జతకితచనేల సమత్మితతచినపనికి

  వనెన్నలవలప నాపపై వతువుగాక
  కనున్నలనాజతకెనల కదిసి నినేన్నమసేస

  మనన్ననలనిన్నయు నాపపై మకక్కళతతుగాక
చ. 3:    కతదువల చెపప్పునేల కెపైకొని కూడితని

  పొతదికల మాక నేరపదుగాక
    యితదులోన శ్రీ వతకటేశ నీక మఱనఁగేది

 చెతదినటల్లనే దయసేతువుగాక



రేక: 1066-4సామతతత సతపటత: 20-394
పలల్లవ:     అనిన్న నీవ తలకో అటమనఁది పనుల

    కనున్నలనే నినున్న మెచిచ్చె కాచకతడే నేను
చ. 1:     పతతాల నీతోనఁ జెపప్పు పలమార కొసరనఁగ

  యతతట రటట్టిడియని యేమతదువో
  మతతనాన నీరటూప మనసుననఁదలచక

   చితతదర నటూరకతడి చేత మొకేక్కను
చ. 2:     ఆయముల ననున్న నతట అతకెలకనఁ దియతనఁగాను

   యయడ నిలల్ల లి కితత యేలతదువో
    చేయార నీసేవ చేసి చేరి నీపానుపవదద

  తోయరానిసిగద్గీతో నెదురచటూచే నేను
చ. 3:    నీవు గానఁగిలితచకోనఁగా నిఱఱ్ఱైనీలిగి వుతటేను

  యవనిత గరివ్వెయని యేమతదువో
   శ్రీ వతకటేశ నీచేతకిలోనెపై కూడిత

    భావతచి యేపొదుద నిటట్టి పాయకతడే నేను



రేక: 1066-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 20-395
పలల్లవ:     నీవ యఱనఁగదువు నే వచిచ్చె చెపప్పునేల

  కెపైవశమెపైనతదుకెలల్ల కడమల లేవు
చ. 1:   వతతలపైనసుదుద లలల్ల వనన్నపాల సేసితని

   మతతుకెకక్క మఱవక మతలో నను
    చితతదర నీక నే చేతులతత్తి మొకిక్కతని

   అతతటాను దయవటట్టి మతదుకే నామనఁదను
చ. 2:    కతదువల చటూపచటూప కానుకల నీకిచిచ్చెత

   అతదముగ వదలక హసత్తిము నను
     సతదడిలో నినున్న నిటట్టి సనన్నల నే వనఁడుకొతట
   పొతదికతో నీయిచచ్చెల భోగితచ ననున్నను

చ. 3:    సారె సారెనఁ గానఁగిలితచి సరసములడితని
  కోరికలితకా నానతీ గఱతుగాను

     యరీత శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి నినిన్నట గటూడిత
   గారవతచి రకతచమ ఘనునఁడవు ననున్నను



రేక: 1066-6లలిత సతపటత: 20-396
పలల్లవ:    నేరపరివ నౌదవు నెరజాల వౌదువు

   మేరమరేనతటే ననున్న మేకలనఁ బెటట్టితవ
చ. 1:    మచచ్చెరితచి నేనీతో మారవట లడనఁగాను

  కచిచ్చె కానఁగిలితచకొతట కోపగితచక
   ఇచచ్చెకనఁడ వౌదువు ఇతతవానఁడవు గాకనన్న

    వచేచ్చెరా పదారవల వలచి నీ వతటను
చ. 2:    పకక్కలగలను నీతో పననఁగి తపప్పుతచకోనఁగా

   ఇకక్కవ లతటతవ నీ వగద్గీపటట్టిక
   తకక్కరనఁడ వౌదు వతతదతటతనము లేకనన్న

   మొకక్కదురా గోపకల ముతచి సిగద్గీవడిచి
చ. 3:    పతతాన నేనఁబానుపపపై పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను

  చితతదరనఁ గటూడితవ సిగద్గీవడక
    శతతునఁడ శ్రీ వతకటేశ సరసమతత లేకనన్న

   ఇతతని నీవురముపపై నిరవపైత నరధ



రేక: 1067-1దేసాళత సతపటత: 20-397
పలల్లవ:    ఆయనాయ యితద వడె ముతదుకోవయాత

   యయడ నీమాయల యేలసేసే వనఁకను
చ. 1:    సనన్న సేసినవానఁడవు సారెనఁగాచకతదు గాక

  వనెన్నలనఁ బలిపతచకోవలనా నీక
    అనిన్నటా నేలినవానఁడ వతడనఁ గటూచతదవు గాక

  యేనేన్నసిపరాకల యతతసేసే వపడు
చ. 2:    నవవ్వెనటట్టివానఁడవు నను పేసేతువు గాక

  పవవ్వెళతచివుతడ నితతపతతమా నీక
   రవవ్వెసేసినవానఁడవు రతకే వతుత్తి వు గాక

   యవవ్వెరికినఁ దరితీప లేలసేసే వనఁకను
చ. 3:   చెకక్కనొకిక్కనవానఁడవు సేసవటట్టి దువు గాక

    వకక్కసాన మే మఱవ వడుకా నీక
     తకక్కక శ్రీ వతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

   యికక్కవతట అపప్పుట ననేన్నమడిగే వపడు



రేక: 1067-2దేశక సతపటత: 20-398
పలల్లవ:    వతటరా వోచెలలల వభుని తగవులలల్ల

  దతటతనసరితల తా నెఱనఁగనఁడా
చ. 1:     మొగము చటూచినవానఁడు మోహమే పపైనఁ జలల్ల నఁగాక

    చిగరనఁ జేనఁతల తోడి సిగద్గీ లే
    నగితనఁబో నే నతదుక ననన్నడుగ నినఁకనేల

   తగనఁ దనవళల్లకలల్ల తా నెఱనఁగనఁడా
చ. 2:   యిచచ్చెకమాడేటవానఁడు యేమనినా వనునఁగాక

   వచిచ్చె వచిచ్చె తానే తలవతచనేల
   యచచ్చెరితచితనఁబో నేను ఇతదుకనఁ దానననేల

  తచిచ్చెతే నాకానఁపరము తానెఱనఁగనఁడా
చ. 3:   కానఁగిలితచ కొనన్నవానఁడు కడునఁదమకితచనఁగాక

 వనఁగనియాసలతో నివవ్వెరగలేల
     ఆనఁగచ శ్రీ వతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె

    దానఁగని తన మహిమ తా నెఱనఁగడా



రేక: 1067-3పాడి సతపటత: 20-399
పలల్లవ:   రాతరే చెపప్పుయతపత రమత్మినవ

  యేతుల పచరితచనఁగ నినఁకనేలే
చ. 1:     మనసు మరత్మిము సనఁకె మాటలలల్లనఁ దేటలయ

   తనక నాకినఁక వరే తగవలే
    వనకట సుదుద లవ వతతవతతలగ లివ
  తనిసిత ననిన్నటాను తారకాణలేలే

చ. 2:      చటూపల రటూపపై నిలిచె సటూటల్ల వానఁటాన కెకెక్క
  వోపక లిదదరివాయ వటేల్లలే

    తీపలపపైనఁ దప తొలిల్ల తేనెలపపై తేనే, నేనఁడు
   యపసన నే నెఱనఁగదు యచచ్చెరితచనేలే

చ. 3:    తనువుల జతటలయ తమకము పతటలయ
   చనవచెచ్చెనఁ దా నాక సటలేలే

   వనుకలయ నపప్పుడు కనుకలయ నిపప్పుడు
    యనస శ్రీ వతకటేశనఁ డితకా నేలే



రేక: 1067-4ఆహిరి సతపటత: 20-400
పలల్లవ:   సేసినపాటే చాల చెలల్ల టాల

   వాల రేనఁగితే మరి వడినఁబడునఁజమత్మి
చ. 1:     చెలవునఁడు పలవనఁగ సలవ నీవు నవవ్వెనఁగ

 యలయితపసరసము లతదానఁకనే
     బలిమ సేసు నాతనఁడు పటట్టి దు వగద్గీల నీవు

   కలి ముదిరి మెడిదకలయతనఁ జమత్మి
చ. 2:     నీపత వగిరితచనఁగ నీవు సిగద్గీల చలేల్లవు

  యేపమరి జాణతనా లతదానఁకనే
    పపైపపైనునాన్ననఁ డాతనఁడు పతతాల చటూపేవు నీవు

   పూపల ముదురనఁగాను పలసయతనఁ జమత్మి
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడతట చేయి నీవు పటట్టి కోనఁగ

  యావల నలమేలత్మితగ యతదానఁకనే
     భావతచి కూడె నతనఁడు పపైకొతటవ నీవు నటట్టి
  చేవదేరిన పనుల చెపప్పురాదుసుమత్మి



రేక: 1067-5భపైరవ సతపటత: 20-401
పలల్లవ:    మరిగే వపప్పుడును ఆమాట లితకాను

  దొరతో సరిమాటాడేదోసమే చాలదా
చ. 1:      చెకక్కనొకిక్క ననున్న నీవు చేరి వనఁడుకొనే వదే

   మొకేక్క నతదుక నేను ముమాత్మిటకి
   యకక్కడిసుదుద ల యితకా నేలతడవప సారె

    తొకిక్కత నీ పాదము ఆదోసమే చాలదా
చ. 2:     కలకల నవువ్వెనవవ్వె కరగితచే వతదుక నే

  భళయని పొగడేను పదిమారల
     వలనా ఇవయునఁ గొనిన్న వదుద వదుద రేనఁచనేల
  తొలత సేసపటట్టినదోసమే చాలదా

చ. 3:     కమత్మిర నాకొతగ వటట్టి కానఁగిలితచిత వతదుక
   నమెత్మి నలమేలత్మితగ నునన్నత వమార

     వుమత్మిడి నుతడనీ మాట లటూరకే శ్రీ వతకటేశ
   దోమత్మిసేసిత రతుల దోసమే చాలదా



రేక: 1067-6కేదారగళ సతపటత: 20-402
పలల్లవ:    ఇటవల నీ వుతడితే నెటట్టి దలసు

   ఘటనల పరచొటనఁ గాన వచచ్చెనపప్పుడు
చ. 1:     మాటలలల్ల మతచివ నీమన సటాల్ల నో కాని

   యటన నీమోహము యటట్టి దలసు
    ఆనఁటదాని నొకత నీయతడనఁ బెటట్టి చటూడనఁగాను
   గానఁటమున నీబుదుద ల కానవచచ్చె నపడు

చ. 2:   గటట్టి లలల్ల మతచివ గణమెటాల్ల నోకాని
    యిటట్టి నినున్న వకక్కమాటే యటట్టి దలసు

    అటేట్టి వకతచే నీక ఆయము లతటతపతచగా
    గటట్టియపైన నీ పతతాల కానవచచ్చె నపడు

చ. 3:    కలసితని మతచిది కడమెటాల్ల నో కాని
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యటట్టి దలసు

   అలమేలమతగను నేను అవవ్వెల నెవవ్వెతనెపైనానఁ
   గలయకతడితే నినున్ననఁ గానవచచ్చెనఁ నపడు



రేక: 1068-1మాళవ సతపటత: 20-403
పలల్లవ:     ఎతతగదుద నీ యాస యితకా నోయి

   వతతవారమా నేము వరవక వోయ
చ. 1:    పొరగన వగినతతా పొలనఁతనఁ గటూడుతడి, మాతో

  సరసములడేవు వసరవా వోయి
    అరసి ముచచ్చెటాడేవు అతదునఁ జాలక ఇకక్కడ

   వరసక నీనోర నొవవ్వెదా వోయి
చ. 2:     వటట్టి క ఇతదానఁక ఆప వదద నుతడి, మాదికక్క

   నిటట్టిచటూప చటూచేవు తనియవా వోయి
   బెటట్టి గా నాప చనున్నల పసికి,  నాచనున్న లతటే-

    వటేట్టి వుకక్కననఁ జేసిరా యచేతు లో ఇ
చ. 3:     నానఁట నాపనఁ గానఁగిలితచి ననున్ననఁ గానఁగిలితచితవ

   పూనఁటవనఁట కితతేసి వోపదువా వోయి
    నీటన శ్రీ వతకటేశ నే నలమేలత్మితగనని
    పాటతచి చెకక్కనొకేక్కవు పపై కొసరా వోయి



రేక: 1068-2హిజజజి సతపటత: 20-404
పలల్లవ:   ఆకెక నీకనఁ బోవునటవయాత

   చేకొని నెరలనునన్న చికక్క దరచ్చెవయాత
చ. 1:    నలినాక నీ వపప్పుడు నవవ్వెతచినపప్పుటనుతడి

   యలిమనఁ దొలిల్లట కోపమెలల్ల మానెను
   కలికి తనలోపలి గటట్టి న ననున్నదిగాని

  చలము లేదినఁకను ముచచ్చెటలడవయాత
చ. 2:   ఇతతకి నీవు వడెమచిచ్చెనయపప్పుటనుతడి

  పతతపటలకల తాపము మానెను
    చెతతల గనెన్నరికప సిగద్గీన నునన్నది గాని

    వతతువాసి గాదు నీవు వదిదకి రావయాత
చ. 3:  అలమేలమతగనఁ జేతనతటనయపప్పుటనుతడి

   సిలగలలల్లను మానె శ్రీ వతకటేశ
    బలిమ నీవు గటూడినపతతాన నునన్నది గాని
    బెళక లేదినఁకను నీ పేగమ నితచవయాత



రేక: 1068-3పాడి సతపటత: 20-405
పలల్లవ:   ఏనఁటకి అనుమానాల యతదానఁకాను

   వానఁటమెపైతే వలపల వనెన్నల దసనా
చ. 1:   సిగద్గీవడివునన్నచెలినఁ జేయివటట్టి తయతరాదా

  వగిద్గీ యతతవడిదానఁకా నటూరకతడేవు
    వగద్గీళతచి యాప నినున్న వసరితచన నునన్నది

    బగద్గీననఁ జెనకితే నీ పతతము దపీప్పునా
చ. 2:   వతటనునన్న నీవనితవదదనే కూచతడరాదా

  అతటముటట్టిక యతదానఁకా నడాడ నఁకల
   గొతటరియపై యాప నినున్ననఁ గొసరనఁజాలకనన్నది
   నతటసేసితే నినున్న నవవ్వెరా నీసతుల

చ. 3:   మలశనన్న దలమేలమతగనఁ గానఁగిలితచరాదా
  సలవన వవ్వెతదాకా శ్రీవతకటేశ
    కలసిత వాప నీకనఁ గడుమేరతో నునన్నది

   అలప దేరిచితే నీయాయము సనఁకీనా



రేక: 1068-4సాళతగనాట సతపటత: 20-406
పలల్లవ:    సేవతపరో జనులల చేరి మొకక్కరో

  భావతప నునాన్ననఁడితదరి భాగతమువలను
చ. 1:    జలకమాడి వునాన్ననఁడు సరేవ్వెశవ్వెరనఁడు నిగద్గీనఁ

  గలిగిన మతచినలల్ల కలవవల
   యలమనఁ గపప్పురకాప ఇద చాతుకనన్నవానఁడు

 వలలేనియటట్టి పదదవతడికొతడవలను
చ. 2:    అతదముగనఁ దటట్టి పణునఁ గలదుక వునన్నవానఁడు

 కలదున ఇతదద్రినీలలగనివలను
   ముతదరివలనే తా సొముత్మిల నితచకనన్నవానఁడు

  పొతదిన సతపదలక పటట్టినిలల్ల వలను
చ. 3:    మతచి యలమేలమతగ మెడనఁ గటట్టి కనన్నవానఁడు

 పొతచి బతగారతామెరపవువ్వెవలను
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డిద కొలవపై వునన్నవానఁడు

   నితచిన దాసులపాలి నిధనము వలను



రేక: 1068-5దేసాళత సతపటత: 20-407
పలల్లవ:    ఏమ దపప్పుపోయ నీవు ఇయతకోరాదా

    సాముల సేయుచ తాను జటట్టిగొనీ నినున్నను
చ. 1:    మచిచ్చెక నీమాటల మనసుననఁ బెటట్టి కొని

   కచచ్చెపటట్టి నవవ్వె నద కలికి
  ఇచచ్చెకపనీవభుడు యఱనఁగమ సేసుకొని

   అచచ్చెలన చదురతగ మాడుమనీ నినున్నను
చ. 2:     తగ నీవునన్న లగల తనలోనే దానఁచకొని

    మొగము దపప్పుక చటూచి ముతచ వనిత
  వగదర తనున్ననఁగానివానివలనే పత

   పగటన మెచిచ్చెమెచిచ్చె పాడుమనీ నినున్నను
చ. 3:     యతచనఁగ నీపేగమ తనయదనఁ బెటట్టి కొని నినున్న

  మతచి వురమెకెక్క నలమేలమతగ
    నితచి శ్రీవతకటేశనఁడు నేరవు సేసుక నీమో-

   వతచెల నిమత్మినుచను ఆదరితచి నినున్నను



రేక: 1068-6సామతతత సతపటత: 20-408
పలల్లవ:   ఏలలోనఁగీ నేలవనఁగీ నేలమొకీక్కనే

   తాలము చేయి వునన్నది తనచేతనఁగాదా
చ. 1:     చలమరిదాననఁ గాను సరిదాననఁ గాను నాక

   వలనా యితతేసి తనవనెన్న పగయాల
    బలవునఁడు దనక నేనఁ బడనఁతనెపై వుతదానను

    యలమనఁ దానఁ జేసినవ యిచచ్చెకము గాదా
చ. 2:  వసాలదాననఁగాను వకక్కసపదాననఁగాను

  పోసరితచి ననున్న నితతపొగడనేతే
     దాసినెపై వుతదాన నేను తానె ననున్న నేలినానఁడు

   వాసితోనఁ దనతగవ వనెన్న నాకనఁగాదా
చ. 3:    పతతమాడేదాననఁ గాను పాసివుతడేదాననఁ గాను

  పొతతనుతడి తను నితతపొదుగనేలే
   యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా ననున్ననఁగటూడె
   సతతతము తనమాటే చవ నాకనఁగాదా



రేక: 1069-1వరాళ సతపటత: 20-409
పలల్లవ:     మేల నీకతటే నాకెను మెచిచ్చెత నేను

    తాలిమ గలద నౌను దయగల దవును
చ. 1:     అతగన నీక నేనఁడు అపప్పుణ ఇయతనఁగనఁబోల

   చెతగక మాయితటకి వచేచ్చెసిత వటే
   అతగవతచి అతదువతక అనిన్నటా వరపదేరి

    రతగగా యడ నిటేట్టి రచచ్చెసేసే వపడు
చ. 2:     ఆప నీక నేరిపన ఆసుదుద లే కానఁబోల

   పపైపపై ననున్న వనఁడుకొని పాలితచితవ
    తీపలగా నతదులకే తరమెపైన సొముత్మి లిచిచ్చె

    చేపటట్టి యతదరనఁ జూడ సేసవటేట్టి వపడు
చ. 3:     నీసత నీవతట వచిచ్చె నెపము సేయనఁగనఁబోల

   వాసితోడ ననున్ననఁ గటూడి వలపతచిత
    ఆసతో శ్రీవతకటేశ అతదుకే ననున్న మనిన్నతచి

   వోసరితచ కిదదర నావదదనునాన్న రిపడు



రేక: 1069-2బౌళ సతపటత: 20-410
పలల్లవ:   ఎతతవగిరకానఁడవు యేరా నీవు

   పతత మతతేకలితేను బతకేము మనము
చ. 1:    మొకము చటూడనఁగానే మొరనఁగేవు నాతోడనఁ

   నెకసకేక్కలక నటేట్టి యేరా నీవు
   వకటతటే నొకటని వటట్టి లేల పటేట్టివు

  నికలతకనఁడవయపైతే నీకేల వఱప
చ. 2:     పొదిగి నే నుతడనఁగానే బటూటకాల సేసేవు

  యదురెదురకటల్ల నేరా నీవు
    యిది నే సదితచితేను యగద్గీలేల పటేట్టివు

   మదిలో నిజముతడితే మరియేల వఱప
చ. 3:      చెకక్కల నే నొకిక్కతేను సిగద్గీల వడేవు నీవు

   యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యేరా నీవు
   వకక్కమనసాయ నాక వరక నినన్నతటనేను

   చికక్కనాయ నీవలప చెలల్ల దేలవఱప



రేక: 1069-3సామతతత సతపటత: 20-411
పలల్లవ:     ఆయనాయనఁ జాలనఁజాల అనిన్నయు నే నెఱనఁగదు

   చాయలక దిదుద కొతటే చలిమే బలముల
చ. 1:   తేనెలమోవమాట తీపలకేక్క వుతడునఁగాక

  వనులక యేమాడిన వతతదోనఁచనా
    పూని అవ నీకనఁ జవ పోరచిసవతులక

   కానుకవటట్టినఁగనఁ బోతే కారము లౌనఁగాని
చ. 2:    ననుప చేతసనన్నల నయమెకేక్క వుతడునఁగాక

  వనక నీమనసుక వగటయతనా
  పనికినచచ్చె నీకవ పరసతులకనెపైతే

 పనగవటట్టినఁబోతేను బరసకక్కనఁగాని
చ. 3:   కడుకానఁగిటచనున్నల గటల్లయేత వుతడునఁగాక

  పొడవపై నీరతులను పొలల్ల వయతనా
   కడిమ శ్రీవతకటేశ కలసిత వకె, యాడోనఁ

  పడనఁతుల కెలల్ల నెపైతే పచిచ్చెదోనఁచనఁగాని



రేక: 1069-4శదదవసతతత సతపటత: 20-412
పలల్లవ:    నిచచ్చెనిచచ్చె సబనాల నెల మటూనఁడుసబనాల

    హచెచ్చె నీక నితతలోనె ఇవ గదవయాత
చ. 1:  చెలియమోహములే సేసపాల

  పలచసిగద్గీలే మక పతడిల్లతర
 కలగొనుచటూపలే కతకణల

   సులభాన నీక నబెబ్బు సుఖయితచవయాత
చ. 2:    మగవ మాటలే నీక మతతాబ్రాల

 పొగరమోవతేనెలే బువావ్వెల
 వగటబొమత్మిజతకెలే వడేల

    జిగి నీక నేనఁ డబెబ్బునఁ జితత్తిగితచవయాత
చ. 3:  కాతతసరసములే కపప్పురాల

 పొతతనునన్నకచములే బటూనఁజకతడల
    చెతతలనఁ గటూడిత వటేట్టి శ్రీవతకటేశ యివ

  సతతసమాయను నీక జయమతదవయాత



రేక: 1069-5శతకరాభరణత సతపటత: 20-413
పలల్లవ:     అతనఁడు నేనునఁ గటూచతడే అతవలతదరనఁ గటూడి

   చతురత నటూడిగాల సరసాననఁ జేయరే
చ. 1:    కాయమెలల్ల నఁ జెమరితచె గతదవడి చలల్లరే

  యేయడనుతడి వచెచ్చెనో యతనికిని
   చేయిచానఁచి నేనేమెపైనా సేవల సేయనఁగనఁబోతే
   చాయలక సిగద్గీవడ సతగతగా దిపడు

చ. 2:    మోవ గడువసివాడె మొకిక్క వడెమయతరే
  యవళక నుచితము ఇతనికిని

    కావతచి యేమెపైనా నిచచ్చెకముల నేనఁ జేయనఁబోతే
   భావతచి తలవతచను భావతముగా దిపడు

చ. 3:   ఆతగమెలల్ల బడలను ఆరగితచనఁబెటట్టిరే
  ఇతగితప శ్రీ వతకటేశవ్వెరనికి
   సతగతగా సరి నే వనన్నవతచితే

  వతగలినవువ్వెల నవువ్వెవళల గాదిపడు



రేక: 1069-6ఆహిరి సతపటత: 20-414
పలల్లవ:    చేయివటట్టి తయతకవో చెనకి వగిరితచక

   నీయానఁధీనమెపై యిటే నెటట్టి క వుతదానను
చ. 1:    దగద్గీరి వచేచ్చెసి నాతలపపై సేసలవటట్టి

    సిగద్గీలలల్ల బాప మత చితత దరిచ్చెత
  నిగద్గీల కళలతోడ నితడురాజసముతోడ
   సగద్గీడెపై ముగద్గీజడెపై యితటట్టి సతతసితచదానను

చ. 2:   కతచపమోవ యిచిచ్చెకనున్నలనే నవువ్వెనవవ్వె
  చతచలములలల్లనఁ బాప చనవచిచ్చెత

  నితచిన వడుకతోడ నీసరసముతోడ
   మతచముపపై రతులని మలసి వుతదానను

చ. 3:     మచిచ్చెక నాపపై నెరప మనసలల్ల సదితచి
   ముచచ్చెటల నీవు నాపపై మోహితచితవ

  ఇచచ్చెకప శ్రీవతకటేశ నీకానఁగిటతోడ
  నిచచ్చెలపటానతదాన నెరసి వుతదానను



రేక: 1070-1దేశక సతపటత: 20-415
పలల్లవ:    నామాట వనవయత నాటకమేల సేసేవు

   వమార నితతేసి నీక వనన్నవతచనఁగలమా
చ. 1:    కోపము నీకనఁ దగదు కోమలిమనఁదట; నీవు

  తీపచలిల్ల వలపతచి తచచ్చెకొతటవ
    ఆప నినున్న నేమనినా నతదుక నవవ్వెనఁగవల

  వోపనతటేనఁబోవునా వగి మగవానఁడవు
చ. 2:   మతకల నీకనఁదగదుతఃమానినికినఁ దొలతే

  వుతకవగా నిచిచ్చెతవ వుతగరము
    సతకెలేక యాప నినున్న జరసితే మొచచ్చెవల

   కొతక నినఁకనఁ దరనా కొతడవతటదొరవు
చ. 3:     వసట నీకనఁ గటూడదు వలనఁదికానఁగిట నీవు

   యసుదర శ్రీ వతకటేశ కూడిత
   ఆసల నాప నినున్న ఆఱడెతతసేసినా

    వాసుల నీ కమరప వలచిన జాణవు



రేక: 1070-2ఆహిరి సతపటత: 20-416
పలల్లవ:     చెలియా మరి నాకనఁ జెపప్పువ బుదిద

  వలపల మొదలనే వలరాజనాన్ననఁడు
చ. 1:     చెలనఁగి నావనన్నపము చితాత్తి న నునన్నదో లేదో

  తలనఁపతచి రానఁగదవ తగవభుని
     వలి నేడ నునన్న వానఁడో వళ యటవతటదో

    తలిసి నీవు వచిచ్చెతే తేరీని పనుల
చ. 2:     ఆయమెపైన నాగఱతు లతగాన నునన్నవో లేవో

  చాయలనఁజూప మనవ సరసునిని
    యయడ కెపడు వచచ్చె నేమనునన్నదో గణము
   నాయాననే సదితచితే ననిచని పనుల

చ. 3:      అదివో వాకిటకినఁ దా నటట్టి వచిచ్చెనానఁడో లేదో
  యదురకోవ నీవు ఇతతలోననే

    అదన శ్రీ వతకటేశనఁడాతనఁడే వచేచ్చెసి కూడె
   పొదిగి పాయకతడితే పొసనఁగీని పనుల



రేక: 1070-3పాడి సతపటత: 20-417
పలల్లవ:     ఎపప్పుడును నాక లోనెనఁ యేరా కస్కృషార

   చెపేప్పువు పగయ మపప్పుడే చెలవపనఁగస్కృషార
చ. 1:    చనున్నల నొరసితని సాదితచేననుచ నినున్న

  వనన్నలేల దొతగిలేవు వసాలకస్కృషార
   కనున్నల జతకితచితని కానఁగిటనఁ బటేట్టినని
   పనన్ననేల మాయ లితత బాలకస్కృషార

చ. 2:    మాటల నినొన్నరసిత మతతనానక రమత్మిని
  చాటేవల సరసాల జతగిలికస్కృషార

   యటతోనే నవవ్వెతని యిదదర మొకక్కటేయని
    వోటమ నీ కెతదటూ లేదు వునన్నతపకస్కృషార

చ. 3:      కూడిత కానఁగిట నినున్న గఱతుల నితచి నితచి
  జాడల దపప్పుకమ జాణకస్కృషార

   వడె మచిచ్చెతని శ్రీవతకటాదిద్రిపయి నీక
   వాడికల మనసొముత్మి వనెన్నల వోకస్కృషార



రేక: 1070-4కాతబోదిసతపటత: 20-418
పలల్లవ:    పవువ్వెలనేసి నినున్న పొతదులచలీ ల్ల నతనఁడు

    నవువ్వెల నవువ్వెచ నీతో ననుపపై వునాన్ననఁడు
చ. 1:    వతచనేలే శిరసు వాడనేలే మోము

  అతచెలనఁ బతలో మాటలడరాదా
   కతచవతటది వలప గాలివతటది వయసు

     పతచకవ కోపము నీ పగయునఁ డడ నునాన్ననఁడు
చ. 2:    నిటటూట్టిరప్పులేలే నీక నితడనఁ జెమరితచనేలే

  గటట్టి తోడనఁ బతవదదనఁ గటూచతడరాదా
   నెటట్టి కొనన్నవ కాతక్షల నితడినది తమకము

    వటట్టి వసుపేలే నీవదద నాతనఁ డునాన్ననఁడు
చ. 3:   కొతతకొతత సిగద్గీలేలే కొనగొనయాసలేలే

  ఇతతలో శ్రీవతకటేశ నెనయరాదా
   మతతనాన మనిన్నతచె మాముతదర నెలయితచె

     ఇతత నినున్ననఁ గటూడి యాతనఁ డితటనే వునాన్ననఁడు



రేక: 1070-5బౌళ సతపటత: 20-419
పలల్లవ:   కూడినమనఁదట మరి కొరతేనఁటకే

   యడులేదు ఇనిన్నటా మయిదదరికినఁ జమత్మి
చ. 1:    చకెక్కరవతట మాటల సారెసారె నాడనఁగాను

   ఇకక్కవలకనఁ దపకెక్క నీ వభునికి
    చెకక్కనొకిక్క ఇనఁకనఁ జపప్పునఁ జేయక కానఁగిలితచితే

   పకక్కనను చెఱకన పతడు వతడునఁజమత్మి
చ. 2:   పనీన్నరవతటమోహము పతపపైనే చలల్లనఁగాను

  వనెన్నలతేటలవాకె వడు దోడుగ
    ఇనిన్నటా నినఁక వరహప టతడల గాయకతడితే

  పనిన్ననరత కపగపపతట పతడునఁజమత్మి
చ. 3:    చిగరవతట పగయాన శ్రీవతకటేశనఁ గటూడనఁగా

   తగలలల్ల గరలయ తత మలోన
  పొగరభోగములనునఁ బొదిగి పోదిసేసితే
 పగటనవరసాలపతట వతడునఁజమత్మి



రేక: 1070-6బౌళ సతపటత: 20-420
పలల్లవ:  చితత్తిమువచిచ్చెనయటట్టి సేయవయత

   ఇతత్తిలికి నతత్తిలికి యడవట లేనఁటకి
చ. 1:  కోపగితచకొనినటట్టికొఱత దరచకోను

    వపైపగానఁ గని ఇతటకి వచిచ్చెత నేను
   ఆపొదుద ననుతడి నీవు అటట్టి కాచకతడనఁగాను

     యేపన నీ వునన్న మతచ మెకిక్కత నేను
చ. 2:  ఆడరానిమాటాడిన ఆనెగలదరచ్చెకోను

   వడెమచిచ్చె పాదాల సేవతచిత నేను
     వాడుదేరె మోము తోడ వదద నే మాటాడనఁగాను

   వడుకగతదము పూసి వలసిత నేను
చ. 3:   నీరతులలో చేనఁతలనేరమెలల్లనఁ దరేయటట్టి

    గానవతచి కానఁగిలితచి కెపై కొతట నేను
    యరీత శ్రీవతకటేశ ఇనిన్నటా ననున్ననఁ గటూడిత

   మేరతో నీగణనక మెచిచ్చెత నేను



రేక: 1071-1రామకిగయ సతపటత: 20-421
పలల్లవ:   ఇదదరనఁ గటూడుతడితే నేకచితత్తిమౌనఁగాక

  గదదరితనా లితతేసి కడునఁదగదయాత
చ. 1:     ఇతటలోన ఆపను నీ వమతటవో కాని

  గొతటనఁదనమున నటట్టి కూచనన్నది
  వతటనఁబెటట్టి కొనిరాక వళళ్ళవచిచ్చెతవ నీవ

  వతట నాప వగితచనోపనటవయాత
చ. 2:     పానుపపపై నాప నెతతపచిచ్చె సేసితవో కాని

  పూనినటట్టి సిగద్గీతోడ నటూరకనన్నది
    మౌనాన నటట్టి వుతడక మారమతచ మెకిక్కతవ

 పూనినవలపలకనఁ బోయనఁజోటేదయాత
చ. 3:     కానఁగిటలో నాప నెతత కరనఁగితచితవో కాని

 మానఁగినమోవతోడ మలశనన్నది
   వనఁగక శ్రీవతకటేశ వలనఁదికొతగ వటట్టిత

  చేనఁగదేర నిటాల్ల నే చితత్తిగితచవయాత



రేక: 1071-2వరాళ సతపటత: 20-422
పలల్లవ:    ఏమసేయనఁగలము మ రిదదరను నిదదరే

  దోమటదొడికి మలో దొమత్మిసేయరాదా
చ. 1:   ఆతనినీచటూపనే అవ తారకాణగాక

   యతల నేము తారాక్కణ ఇతతులము
    కాతరప మాటలేల కతదువకనఁ దసి పత
   చేతులర బుజగితచి సేవ సేయరాదా

చ. 2:    చెలనఁగి మరవటట్టిన సేసలే గఱతుగాక
  అలకక వదిదచెలలతదర గఱే
   పలచనఁ దనములేల పతపననఁ బానుపమనఁద

  చలములనీన్ననఁ దర సాదితచరాదా
చ. 3:    కూడినమ కానఁగిట కూటమే మెచచ్చెలగాక

 వడిగపవారిమెచచ్చె లొదిదకయతనా
    వడుకనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ నిటేట్టి మరి

    వాడుదేర మోవ ఇచిచ్చె వనెన్న నేయరాదా



రేక: 1071-3ధనాన్నశి సతపటత: 20-423
పలల్లవ:     నీవ యఱనఁగదువు నీవు సేసిన మహిమ

    కెపైవశమాయనఁ బనుల కలల్ల లేదు యితదును
చ. 1:    తలనఁప నీభోగములే తలపతచనఁగాని నీతో

  చలము సాదితచేనతటే సాగనియతదు
   వలప లతతతతక వడిడవారీనఁగాని మరి

  పలకకవుతడేనతటే పటట్టిరా దతతపైనా
చ. 2:    చటూపల నీరటూపము చటూడనే కోరీనఁగాని

 కోపగితచకోనేనతటే కొలపనీదు
    తీపల జవవ్వెన మది తేనెలే మతచనఁగాని

  వోపననాన్ననఁ దమకము వుడివోవనీయదు
చ. 3:   కాయమది నీకానఁగిటకతదువనఁ బొదలీనఁగాని

  చాయ సేసుకొనేనతటే సమత్మితతచదు
    యయడ శ్రీవతకటేశ ఇతత సేసి పొతదితవ

   ఆయము లతటేనతటే అడడమయతనఁ గరణ



రేక: 1071-4శ్రీరాగత సతపటత: 20-424
పలల్లవ:   మఱవకమ మాట మతలోనను

  జఱసి నీవమనినా సమత్మితతచేదానను
చ. 1:    చితతదరె నీవు నాపపైనఁ జేయివసినయపప్పుడే

  మతతనాన బుజజగితచ మఱివలనా
    వతతదాననా నేను వభునఁడవు నీవు ననున్న

   యతత సేసినా నట యియతకొతదునఁగాక
చ. 2:   తనివనఁబొతదను నీవు దగద్గీరినయపప్పుడే

   మనసు రతజిలల్లనఁ జేయ మఱివలనా
   నను నీ వఱనఁగవా నమత్మికిచిచ్చెనవానఁడవు

 పనిగొనన్నయతదుకెలల్ల పతపసేతునఁగాక
చ. 3:    మెచిచ్చెతని నీవు ననున్న మేకొనికూడినపప్పుడే

  మచిచ్చెకల వచరితచ మఱివలనా
  యిచచ్చెకనఁడ శ్రీవతకటేశ నీయిలల్ల లను
  తచిచ్చెవసినటట్టి నినున్న తగిలతదునఁగాక



రేక: 1071-5భపైరవ సతపటత: 20-425
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా నలకల యేనఁటకే నీక

   వతదువల నినఁక నినీన్న వడుకలేకాక
చ. 1:   తగల మనసులోన తగిలినవారెపైతే

  మొగము చటూడకతదురా ముచచ్చెటకెపైనా
   అగపడి నీవాతని ఆనలేల పటేట్టివ

  నగకతడవచచ్చెనా ననిచి నీతోను
చ. 2:   పోరాని చటట్టిరికము పొసగినవారెపైతే

  గారవతచి యతతపైనా దగద్గీరకతదురా
   ధీరత నతటకమని తటేల్లల తటేట్టివ

 కూరిమసేయకతడునా కూడేటనీతోను
చ. 3:   సమత్మితతచినమోహము చనవుగల వారెపైతే

  కముత్మికొనకతదురా కానఁగిట నిటేట్టి
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

   బొమత్మిజతకెలే లితనఁడు పొసనఁగె నీతోను



రేక: 1071-6నాదమకిగయ సతపటత: 20-426
పలల్లవ:    ఎనిన్నలేవు సుదుద ల యేనఁటకి వచారాల

    మనిన్నతచి ఆచితతలలల్ల మానుము నీ వనఁకను
చ. 1:   మనసఱినఁగినచోట మాటల సదితచనేల

  తనువుకనఁ దనువ తారకాణ
  పనిమాలినపనికి బాసలేల సేసేవు

   చెనకిత లోనికి వచేచ్చెయవయాత యినఁకను
చ. 2:   కూడివుతడినటట్టిచోట గఱతు వతకనేల

  వడుకల వడుకలే వడుజోళల్ల
    జాడలతో వారి వరి సాకిరేల తలిపేవు
   వడెమచేచ్చె నామానఁట వనవయత ఇనఁకను

చ. 3:   రత గలిగినచోట రవవ్వెసేయనఁగనేల
  యితవుక నితవులే యియతకోళల్ల

    సతమెపై శ్రీవతకటేశ సరిగానఁ గటూడిత ననున్న
  అతముదముల మనకబెబ్బునయాత ఇనఁకను



రేక: 1072-1ముఖరి సతపటత: 20-427
పలల్లవ:     వదుద వదుద నీ కితతేసి వలసనొలల్లముల

  గదిదతచి నినున్ననఁ గలసేకానఁగిటలోదానను
చ. 1:    వటట్టికే మాటలడక వగినతతా నాతోను

   యటట్టికేలక వచిచ్చెత వడక నీవు
   జటట్టిగొని చకక్కనఁజూడు సరసములడు నీతో

   కటట్టినఁగడదాననఁ గాను కలదాన నీక
చ. 2:     తేరనవువ్వెల నవవ్వెక తరిగి తరిగి నీవు

   ఆరితేరి చేతకి లోనెపైత వపడు
   ఆరగితచమా కపప్పురము అతదుకో తమకమున
  పోరచివారము గాము పోరానివారము

చ. 3:    నివవ్వెరగల వడువు నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ
  యివవ్వెలనఁ గటూడితవ ననిన్నచచ్చెకముతో
     పవవ్వెళతచ మా వదదనఁ బాయ కిటట్టి సుఖయితచ

 దవువ్వెలవనితనా దతడనుతడేయితతని



రేక: 1072-2లలిత సతపటత: 20-428
పలల్లవ:   నీరమణునికొలనఁది నీ వఱనఁగదు

    గారవతచి మటట్టి తోనే కలయు నీ వపడు
చ. 1:    చెలియరో నీ వతనిచెకక్క నొకక్కనఁబోయేవు

 ములవానఁడికొనగోర మోచనఁజమత్మి
  వులివచిచ్చెవలపల వుపొప్పులి కినుమడెపైతే

   ములగ ములగ నటట్టి వనఁగనపడు
చ. 2:      సరసనఁ గటూచతడి నీవు సారె సారెనఁ బెననఁగేవు

  వరసి నీచనునఁగొతడ లొతీత్తినఁజమత్మి
    తరమెపై పాసి కలి ముదిరి మెడిదయపైతే
   ధరలో పతడుల్ల వులిసి తమరేనఁగ నపడు

చ. 3:    మోవచవులకనఁ జొకిక్క ముతదుముతద కొసరేవు
  సవలగనఁ గొతత పలల్ల సనఁకీనఁజమత్మి

   శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె చిగరె చేనఁగలపైతే
   వలవల చేనఁతలలల్ల వలవటట్టి నపడు



రేక: 1072-3సాళతగ సతపటత: 20-429
పలల్లవ:   దికక్కలను మగవానఁడు ధీరనఁడతదుర

  యకక్కడికెకక్కడ మోహ మతతసేతురా
చ. 1:     నిడువాలనఁ గనున్నలను నెలనఁత నినున్ననఁ జూచితే

   తడసి నీమన సాపనఁ దగిలనన్నది
   వడి నీవదదనుతడినవారి నెఱనఁగ వతదుక

   వారిది చటూనఁచితే గకక్కనను నవవ్వెరా
చ. 2:   మచిచ్చెకల నీయదుట మాటలడినతతలోనె

  అచచ్చెపనీమోహ మాప నతటకనన్నది
   నిచచ్చెలన నానఁకలియు నీరవటటూట్టి నెఱనఁగవు

   హచిచ్చెననీసతులలల్ల నితదు కిటట్టి నవవ్వెరా
చ. 3:   ఆయమెరినఁగి కొసరి ఆసఇచిచ్చెనతతలోనే

   చాయల శ్రీవతకటేశ సతనఁ గటూడిత
    పాయక ఆపతో రేయినఁబగ లేమ నెఱనఁగవు

     యయడ నేనటూనఁ గటూడిత నినఁక లోలో నవవ్వెరా



రేక: 1072-4ఆహిరి సతపటత: 20-430
పలల్లవ:     ఏది నిజమని మర యటట్టి వడనఁబరచేరే

   ఆదినుతడి యకతల అడుగరే యాతని
చ. 1:    కనున్నల తేటలవాగె కాయము చెమటగారె

   యనిన్నయపైనా తనమాట లేడ కెకక్కనే
    నినన్ననే వచేచ్చెనని నేనఁడు యపొదుద క వచెచ్చె

    అనిన్నటానఁ గలదో లేదో అడుగరే మర
చ. 2:      మోముననఁ గళల నికెక్క మోవపపైనఁ గెతపల చికెక్క

   యేమటకెపైనా తనున్న నెటట్టి నమేత్మిరే
     దోమట యాడనఁ దొడికె దొరతన మడనఁ జేస
    ఆముక కలదో లేదో అడుగరే మర

చ. 3:     సలవుల నవువ్వె నితచె చేతులనే కానఁగిలితచె
   యలమ నెటల నినఁక నెదురాడేనే

    కలవానఁడు తానె శ్రీవతకటపత ననున్ననఁ గటూడె
   అలకలనిన్నయునఁ దేరె నడుగరే మర



రేక: 1072-5ముఖరి సతపటత: 20-431
పలల్లవ:     ఎతతపని కెతతపని యేల పదరేవ నీవు

   కాతతునఁడు చెలరేనఁగితే కతదువల ముటట్టివా
చ. 1:     తగనా నీ కితతమాట తరణ యాతనితోడ

  ’ ’ చిగరనఁబెదవ వతచి చ యతటవ
     మొగము చటూచి యతనఁడు ముతచి నవవ్వె నితతేకాని
    తగవులనఁ బెటట్టినఁబోతే తపప్పు నీదే కాదా

చ. 2:     చెలల్ల నా నీ కితత సేనఁత చెలవునితోడను
  మెలల్లనే నేమతతచెతడు మనఁదవసిత
   వలల్లగా నాతనఁ డతదుక సరసములడెనఁగాని
  వలల్లనే మారవసితే నోరచకెనఁగలనా

చ. 3:  అమరనా శ్రీవతకటాధీశవ్వెరనితోడ
  తమకితచలిగిత వతదానఁకా నీవు

    రమణ నాతనఁడే నినున్న రతులనఁ గలసనఁగాని
  సమముగానఁ బెననఁగితే చాలననవచచ్చెనా



రేక: 1072-6మధతమావత సతపటత: 20-432
పలల్లవ:   వలసినపప్పుడు తానే వచచ్చెనఁగాని

   చలపటట్టి మరేల సాదితచేర రారే
చ. 1:    చితత్తిము లోపలిపేగమ చెపప్పు చటూపవచచ్చెనా

 హతత్తినచటూపలనఁ గాననగనఁగాక
  తతత్తిరీనఁడు తనలోనితలనఁపలల్ల నఁ దలిసను
   కొతత్తిలగా మరేల కొసరేర రారే

చ. 2:    అపప్పుట మొగమొటాల అవయే తేవచచ్చెనా
 మెపప్పుతచినవళలను మతచనఁగాక

   ముపప్పురి నుబబ్బురికానఁడు మోహమెలల్ల నఁ దలిసను
   వుపప్పుటతచి కడునేల వరసేర రారే

చ. 3:    వడుకల గలనిన్నయు వరేవుతటేనఁ దోనఁచనా
  కూడిన కానఁగిటలోనే గఱతవునఁగాక
    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డెనసనఁ దా వచేచ్చెసి

    ఆడనే దటూరక మర అతడకిటట్టి రారే



రేక: 1073-1వరాళ సతపటత: 20-433
పలల్లవ:    మగవానఁడు తాను మగవను నేను

    నగమనవ యిటేట్టి నాలి యాల యినఁకను
చ. 1:   కనున్నలనఁజూచినపప్పుడే కానఁకలలల్ల నఁ జలల్లనాయ

   యనిన్నకేల రమత్మినవ యేమనే నేను
   సనన్నల సేసినపప్పుడే చనవలల్ల నాకిచెచ్చె

   వనన్నవతచనే తనక వఱపేల యినఁకను
చ. 2:   యితటకివచిచ్చెనపప్పుడే యియతకోళల్ల య నాక

   జతటయపై యుతడుమనవ సాదితచ నేను
  అతటముటట్టినయపప్పుడే ఆయములలల్ల నఁ గరనఁగె

   దతటతనమే మేల తపప్పులేదు యినఁకను
చ. 3:    కలసినయపప్పుడే కడమల లేవు నాక

    బలవునఁడు తా ననవ పపైకొతట నేను
    అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటానఁ దాననున్న నేల
   వలప లిదదరివాయ వతతులేలే ఇనఁకను



రేక: 1073-2గతడకిగయ సతపటత: 20-434
పలల్లవ:   మాననఁగద ఇతతట నీమతకవదతల

  యనెపాన నాతనఁడనిన్న నియతకొననఁడా
చ. 1:    నవువ్వెలక నొకమాట నాయకనఁడాడి నతదుక

   ఇవవ్వెల సతులతోడ నేమ చెపేప్పువ
   జవవ్వెని వకతమున సాదితచితే నాతనఁడు
   చివవ్వెన నీ చెపప్పునటట్టి సేయకతడనా

చ. 2:    చేరి నినున్న రమణునఁడు చేయివటట్టినతదుక
  తేరకొన నీవల తటట్టినఁజూచేవ
   యరీత పానుపమనఁద నేమసేసినా నతనఁడు
   గారవతచి నీక లోనునఁగాక వుతడనా

చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు నినునఁ చెనకి కూడినతదుక
  చేవదేర నీవల సిగద్గీవడేవ
   నీవమ అతనికి నేరిపన యాతనఁడు
  కావతచి నినన్నతతలోనే కడుమెచచ్చెకతడనా



రేక: 1073-3దేసాళత సతపటత: 20-435
పలల్లవ:     మనక మనసే మరి తారకాణ గాక

  వనకక ముతదరికి వచారములేల
చ. 1:  కనున్నలనీచటూపలే కతకణదారములయ

   పనిన్న ననున్న వరే వడనఁబరచనేల
   చనున్నలనావతుత్తి లే సరి నీక ముదద్రిలయ

  వనన్నపాల మరి సేసేవధమేల
చ. 2:    సలవులనవువ్వెలే సేసపాలపై అబెబ్బు నాక

   వలిమొన సారె ననున్న వనఁడుకోనేల
  యలమ నాశవలే నీకెదురవుతకవలయ

    కలికి నే నినున్న వరె కొసరనేల
చ. 3:    కతదువనీమోని నాక కెపై కొనన్నబువవ్వెములయ

  వతదువల చెకక్కనొకక్క వరెయేల
   అతదముగ శ్రీవతకటాధిప కూడిత నినున్న
   మతదలితచి యినఁక నీతో మటట్టి మరనేల



రేక: 1073-4భపైరవ సతపటత: 20-436
పలల్లవ:    లేవయత నీ కెతతలేదు లేమతోడను

  చేవదేరినపనికి సిగద్గీ లినఁకనేల
చ. 1:    మతతనాననఁ గటూచతడి మగవపపైనఁ జేయివసి

  చితతల దరచరాదా చెలియకను
    వతతులకే పననఁగీని వాసులే పతచ నాప
   పతతమా నీ కితతతోడ బలమగవానఁడవు

చ. 2:    మతచముపపైనఁ బవళతచి మరత్మిముల సనఁకితచి
  చతచలము దరచ్చెరాదా సకియకను

     ముతచి నీపపైనఁ గొసరలే మోహము చలీ ల్ల నాప
   కొతచెమా నీ వయతకొతటే కొతడవతటదొరవు

చ. 3:    కనున్ననఁగొనలను నవవ్వె కానఁగిట శ్రీవతకటేశ
   యినిన్నటా నీ వనసిత వసతతోను

    మనన్ననకే అసపడి మాటలనఁ జొకీక్క నాప
   యనిన్నకా నీ కితదువలల్ల ఇతతదొడడవానఁడవు



రేక: 1073-5కాతబోదిసతపటత: 20-437
పలల్లవ:    ఎతదుకని చితతతతు నేమ సేతును

   కతదువ నీమహిమకనఁ గడపల లేదు
చ. 1:    మనసులో కోపము మాటలలోపల లేదు

   మొనసి యితతటలో నీమోము చటూచితే
 పనగొనన్నకోరికల బగవుచటూపనఁగనీదు

 తనివోనినీమతచితన మెతచితేను
చ. 2:    చేతులలో చలల్లనఁగానఁక నెలవనవువ్వెల లేదు

  నీతో సరసముల నేనాడితే
   ఘతనఁ గొనగోరివానఁడి కాయముపపై నానఁటదు

   యతల నీనాసతది ఇతప లతచితేను
చ. 3:   జతకెలకారాల మోవచవులలోపల లేవు

   కతకిగా నినున్న రతులనఁ గానఁగిలితచితే
    అతకెల శ్రీవతకటేశ అనిన్నటానఁ గటూడిత మద

 కొతకలేనిమనలోనిగణ లతచితేను



రేక: 1073-6ధనాన్నశి సతపటత: 20-438
పలల్లవ:   నవవ్వెనటట్టివానఁడవు అనయ మయతనేరవా

 జవవ్వెనభారముతో వసరకొనేనఁగాక
చ. 1:    ఆస వుటట్టితచి వలప లతతరేనఁచినవానఁడవు

  రాసికెకక్క భోగితచనేరవా నీవు
 వసమతతకోపముతో వరహతాపముతోడ

 రాసేటకచాతలతో రాయడితచేనఁగాక
చ. 2:   అనవటట్టి నిలిప నా అయాలతటనవానఁడవు

   అనుక ననున్నమనిన్నతచే దరదా నీక
  సాననఁబటేట్టిచటూపలతో సళపనఁ గానఁకలతోడ

 తానకపఘతలతో తమకితచేనఁగాక
చ. 3:   అరతనఁ గానఁగిలితచి అటట్టికూడినవానఁడవు

   చేరి నాక వనయాల సేయనేరవా
   యరీత శ్రీవతకటేశ ఇతపతోడ సొతపతోడ
  కోరికల కొనసాగ కొరితనఁగాక



రేక: 1074-1పళవతజరత సతపటత: 20-439
పలల్లవ:    వనన్నవతచితమ నీక వడుకెపైన దమాట

  పనిన్ననటట్టిమేళ ల్లలల్ల పపైపపైనే వునన్నవ
చ. 1:   నితదునిధనములగా నెలనఁతచనున్నల నీక

  దతడిగానఁ బయతదలో దానఁచకనన్నది
 పతడుమోవతే నెలపతచామస్కృతాలతోడ

  గతడుమరి వతదుచెపప్పునఁ గాచకనన్నది
చ. 2:  కతదువచిరనవువ్వెలకపప్పురవడేల నీక

   అతది సటూడిదవటట్టి క అటట్టి వునన్నది
  సతదడి కనుచటూపల చకోరవునఁబక్షులను
    యితదు కెదురగా నతప ఇతపతోడ నునన్నది

చ. 3:   పకక్కన తనజవవ్వెనబతడార మతతయును
   అకక్కజాన నీ కిచేచ్చెనని వునన్నది

    తకక్కక శ్రీవతకటేశ తానే నినున్ననఁ బలచక
    వకక్కసాన నినున్ననఁ గటూడి వఱఱ్ఱైవనఁగి వునన్నది



రేక: 1074-2ఆహిరినాట సతపటత: 20-440
పలల్లవ:    కొతకక నావదద నిటట్టి కూరచతడరా

    సతకెలలల్ల నఁ బాప నినున్న జాణనఁజేసే నిపడు
చ. 1:    మొదల నీవ నాక మోహితచవలనఁగాక

   అది నాతో మారకొనే ఆపాటదా
    వదిగి దానికినఁగా నీవరకే లోనఁగే వతతే
    అదన నేనే తీరేచ్చె ఆవరప నీక

చ. 2:    చనవచిచ్చె నీవు నాక సమత్మితతచవలనఁగాక
   పననఁగి యాప నాతో బీరమాడేదా

    చెనకి ఇతదుకనఁగాను చితత నీక నితతయేల
  అనుమానమెలల్ల నఁ బాపే ఆసతముతదరనే

చ. 3:     ఇటవల నీవు ననున్న యనయనఁగవల గాక
   సటకారి ఇతత నాతో సరిదటూగేదా

    ఘటన శ్రీ వతకటేశ కానఁగిలితచితవ ననున్న
   కిటకలనిన్నయునఁ బాస కేరికేరి నవవ్వెరా



రేక: 1074-3  శ్రీ రాగత సతపటత: 20-441
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా దటూరిత నినేన్నడలేని మాటలను

 చతదమాయనఁ బనులలల్ల జాణవౌదువయాత
చ. 1:    గకక్కన నానవటట్టినఁగ కపటములలల్లనఁ దరె

  చెకక్కనొకక్కనఁగా మత సేదదేరె
   చకక్కననున్ననఁ జూడనఁగాను సతతసములలల్ల నఁ జేరె

  వకక్కమనసునను నావదద నుతడవయాత
చ. 2:    తారకాణ సేయనఁగాను తపప్పులనిన్నయునునఁ బాస

   కోరి నాతో నవవ్వెనఁగాను కొతకదేరెను
    సారె సారెనఁ బెననఁగనఁగ చవులయ పొతదులలల్ల

  యరీత నేకాలము మమేత్మిలకొనవయాత
చ. 3:    మచిచ్చెకనఁ గానఁగిలితచనఁగ మరత్మిములలల్లనఁ గరనఁగె

  చెచెచ్చెర నీరతులను చితతదరెను
     అచచ్చెప శ్రీ వతకటేశ అనిన్నటా మేలే చేరె

  తచచ్చెనలేక మాతో తాపకొనవయాత



రేక: 1074-4రామకిగయ సతపటత: 20-442
పలల్లవ:   ఇదదరము నిదదరమే యతదువయేతమే

   కదుద లేవ వడుకకనఁ గడమేమ లేదు
చ. 1:    చవులపై నవలపల సరసనే వుతడనఁగాను

  ఇవల నెడమాటల యితకానేలే
    తవలి నేనే వచేచ్చె తానీడక వచేచ్చెస

  వవరముతో నతతేసి వగిరములేలే
చ. 2:   కాతరపతమకము కెపైవశమెపై వుతడనఁగాన

   చేతుల సనన్నల గొతత సేయనఁగనేలే
     యతలనఁ దా చెకక్కనొకీక్క యితదుక నేనెపైనా మొకేక్క
   యేతులనఁ యమెత్మిల నినఁక యతచనునన్నదా

చ. 3:   కదిసినదేహముల కానఁగిటనే వుతడనఁగాను
   గదిగొని మది వరే కొసరనేలే
     యిదివో శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె

    వదకి చటూచిత మరి వరలేదు ఇనఁకను



రేక: 1074-5దేసాళత సతపటత: 20-443
పలల్లవ:   ఈపాటవుపచార మది చాలదా

    చేపటట్టి నే నినఁక నినున్ననఁ జేసేదేమ
చ. 1:    అతదరితోనునఁ జెపప్పుక అటట్టి మనపొతదులలల్ల

    అతది ఆకెతోనఁ జెపప్పుత వది చాలదా
   చెతది యానఁటదాని కీసిగద్గీలే సితగారముల

  నితదలమగవానఁడవు నీ కేమయాత
చ. 2:    అతగప మేనిగరతు లపకే చటూపతగాని

   అతగడినఁ బెటట్టివపైత వది చాలదా
  ముతగిట నిలల్ల లికి ముతచినసొముత్మిణనఁకవ

   చెతగట నీవు దొరవు చెపప్పునేనఁటకయాత
చ. 3:     అతకెల మాతోసాటకి ఆకెనే యేలిత గాని

   అతకిత చితరలనేల వది చాలదా
   మతకలేని నేరప్పురికి మానమే మటూలధనము

    యితక శ్రీ వతకటేశ ననేన్నలితవ మేలయాత



రేక: 1074-6లలిత సతపటత: 20-444
పలల్లవ:   చెలలము మా కీమాటచెపప్పుకపోదు

  చెలనఁగి ఆపకోరిక చెలిల్లతచవయాత
చ. 1:  మతకపనీలోనిమనసు దలియలేక

   సత ననున్న రమత్మిననఁగనఁజాలదు గాని
    తత నినున్ననఁ బలననఁగ తానే వచేచ్చెసినది

   యితనెపై నకోరిక నీ వడేరితచవయాత
చ. 2:    కడురాజసప నినున్ననఁ గమత్మి వగిరితచలేక

   వడిసి కొతగవటట్టిక వునన్నది గాని
   అడరి వతదుచెపప్పునఁగ నాయతపడి వునన్నది

  కడలేని వడుకతో కానిమత్మినవయాత
చ. 3:   మతచినజాణవు నినున్న మతీమఱనఁగాలేక

   ముతచిన మొగము చటూచి మొకీక్కనఁగాని
    అతచెల శ్రీవతకటేశ అటట్టి నినున్ననఁ గటూడునన్నది
  చతచల నీలగలనే చనవయతవయాత



రేక: 1075-1రీతగళ సతపటత: 20-445
పలల్లవ:    వటట్టిమాటలనఁ బోదు వలప పేరడియపైతే

  గటట్టి తో నేమననక కొతగవటట్టి మనరే
చ. 1:    పాయపనఁ దానటూ నేను పతతములడుకొతటే

   కాయము లతదలి కతడగరవ్వె మతదుర
   చాయల నేకతమున సమరత వుపరత

   సయగప బలముల చటూపవల ననరే
చ. 2:    జాణల మదదరమును చనవుననఁ బెననఁగితే

  గాణల మెరసినకాతర మతదుర
 పాబ్రాణమెపైనకానఁగిటలో బతధవశేషములను

  రాణతచనఁజేసితే మేల రాశికెకక్కననరే
చ. 3:    వకక్కటపైన తాను నేను వరకేవుతడితేను

    మకక్కవ మరిన యటట్టి మతుత్తి లతదుర
    ఇకక్కవ శ్రీ వతకటేశనఁడిద ననున్ననఁ గటూడెనఁగాన

    యకక్కవ తకక్కవ గలేత్తి నెతచవల ననలే



రేక: 1075-2నాట సతపటత: 20-446
పలల్లవ:    ఒదుద వదుద నినున్ననఁజూచి వరకతడేను

  సుదుద లనీచేనఁతల సదితచ నినఁకను
చ. 1:      అతగడి నునన్నది చితత్తి మపప్పుట నుతడి నీక

   కొతగవటట్టి నేనఁ దసితే కోపమురాదా
   ఇతగిత మెఱనఁగకనన్న నేది జాణతనము

   వతగిలితనాన నినున్న వసరితచ నినఁకను
చ. 2:    తతత్తిరాన నునన్నది నీతనువు అపప్పుటనుతడి

    అతత్తి నేనఁ బెననఁగితే నీ కలపగాదా
   ఇతత్తిన గటట్టి లేకనన్న నేది దొరతనము

   పొతుత్తి ల మతకదనాన బోదితచ నినఁకను
చ. 3:    పపైపపై నునన్నది నీభావ మపప్పుటనుతడి

    చేపటట్టి నేనఁ గటూడకతటే చితత రేనఁగదా
     కాపాడి శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న
   దానఁపల బేలనఁదనాన రవవ్వెసేయ నినఁకను



రేక: 1075-3ఆహిరి సతపటత: 20-447
పలల్లవ:   అపప్పుటకోప మతచకే ఆపనఁగలేవపైతవ

   వపప్పుగా వభుని కెటట్టి వుతత్తిరమచేచ్చెవ
చ. 1:     చెకక్కనొకిక్క నీక బుదిదనఁచెపప్పుడా ఆతనఁడు దొలిల్ల

   వకక్కటపై ఆపనునఁ గటూడుకతడు మనుచ
    యికక్కడ నది మఱచి యితతతో వాదితచితవ
   యకక్కవ నాతనిమొగ మేమని చటూచేవ

చ. 2:    సేయరానిపగయమెలల్ల నఁ జేయనఁడా ఆతనఁడు దొలిల్ల
   మాయల సవత పోర మానుమతటా

  ఆయమెరగక వటాల్ల పకేల పటట్టితవ
    చాయల నీతని కెటట్టి సమత్మిత సేసేవ

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జేరికూడనఁడా తొలిల్ల
   సేవసేస నాప నీకనఁ జేకొనుమని
   వవలత నాడి వనక బుజజగితచిత
    నీవభునఁ డతని కెతత నేరవు చటూపేవ



రేక: 1075-4సామతతత సతపటత: 20-448
పలల్లవ:    వాదులేల మాతోను వటట్టిసటలక నీవు

   సేదదేరి నవవ్వెరాదా సేనఁతలలల్ల నునన్నవ
చ. 1:    తదిదనగతదప బొటట్టి తయతనిమోవని గటట్టి

  కదదని నీకనీకే కానవచచ్చెనా
   వదదనునన్న మావతటవార చెపప్పునఁగా వని

    అదదము చటూచ కోరాదా అనిన్నయును నునన్నవ
చ. 2:   చెకక్కల మతతననిగద్గీ చితత్తిములోపలిసిగద్గీ

  చొకక్కచ నితతతతని చటూపవచచ్చెనా
   దకిక్కయునాన్నరము నేము దానఁపరాలకెలల్ల మముత్మి

   వకక్కణ లడుగరాదా వనేన్నలలల్ల నఁ జెపేప్పుము
చ. 3:   నిలవు నివవ్వెరగల నేరపలమరనఁగల

   తొలనఁకనఁగా నవ నీక దొబబ్బువచచ్చెనా
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   తలపోసు కొనరాదా తగవలల్ల నఁ గనేవు



రేక: 1075-5గళ సతపటత: 20-449
పలల్లవ:   వదులవదులనేనఁగే వట ష్ఠూలేశ వటట్టి

   వదలలల్ల నఁ బాస నినఁక వట ష్ఠూలేశ
చ. 1:   వడుకకానఁడవపైతవ వట ష్ఠూలేశ నీక

  వడె మతదుకోవోయి వటట్టిలేశ
    వడు జోడునగవుల వటట్టిలేశ నీ పపై

  వడెవటట్టి మావలప వటట్టిలేశ
చ. 2:    వలస నీమోవ గడువటట్టిలేశ నీక

  వలపలే లోనయత వటట్టిలేశ
 వలలేనిమహిమలవటట్టిలేశ పూవు

   వలతునినఁ గనన్న తతడిద్రి వటట్టిలేశ
చ. 3:  వనెన్నలతేటమానఁటలవటట్టిలేశ నానఁ

  వనన్నపానకే కూడిత వటట్టిలేశ
   వనన్నతో శ్రీవతకటాదిద్రి వటట్టిలేశ నీవు

 వనున్ననఁడవు వయినామాలవటట్టిలేశ



రేక: 1075-6దేవగాతధరి సతపటత: 20-450
పలల్లవ:  తొడినఁబడ సతదుసుడిదొతగాడిని

  వడనఁగనఁగొపప్పుశిరసు వనన్న ముదదకస్కృషట్టి నఁడు
చ. 1:    ఆదిగొని నేరానఁగా నఱచేత వనన్నముదద

   పాదుకొన నోర నితడానఁ బావుకొనాన్ననఁడు
   సాదితచ నామానఁటాడనఁ డచచ్చెమయితన గోలవల
   యదసనఁ జటట్టిలో వనన్నయియతవచచ్చెనఁ జేతకి

చ. 2:     కతత్తిక బతటదానఁకా గటూనలో పాలలల్ల నఁ దాగి
   యతుత్తి క వునాన్ననఁడు మొగ మతదుదానఁకాను

   యతుత్తి కొననఁ బలిచితే యతతపైనానఁ గదలనఁడు
   వతుత్తి పటట్టి వనఁదుకొనీ నొకచేత నేలను

చ. 3:   పరగమనఁగడలలల్ల పనన్నవాతడల్ల కతదిచిచ్చె
  దొరవల లోననుతడి తొతగిచటూచని
    యరప లేక శ్రీ వతకటేశనఁడని మొకిక్కతేను

   ఇరవపైతనని నవవ్వె నిటట్టి సలవులను



రేక: 1076-1రామకిగయ సతపటత: 20-451
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరినెపైనా నడుగ మామాట నీవు

   రవవ్వెల సేయుచ నే లఱనఁగవోకాక
చ. 1:    మొకిక్కతనతటా ననున్న మోహపనఁదిటట్టి నఁ దిటేట్టివు

   వకక్కసాన నేమెపైనా వతగమా యిది
    కకక్కసితచి నీ వళల్లనఁ గలల్లలేమ గలద్గీనఁగానో

 తకక్కరితనముననఁ గానఁతాళతచేవుగాక
చ. 2:    నగితనతటా ననున్ననను గోర నటూనఁదేవు

   వగరనఁదనముల నీ వరటా యిది
   యగసకెక్కప నీచేనఁత లతదుక సరివచెచ్చెనో

  పగటన నీలోనీవ భావతచేవుగాక
చ. 3:    చనున్నల నొతత్తితనతటా సారెనఁ దపప్పుకచటూచేవు

   కనెన్ననెపైన నీ వదిదగరవ్వెమా యిది
    యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యమెత్మిల గలగనఁగానో

   ననున్ననఁ గటూడితవ నీనయా లిటేట్టికాక



రేక: 1076-2సాళతగనాట సతపటత: 20-452
పలల్లవ:   చటూడరమత్మి చెలలర జూటతనఁడు

    యడుజోడెపై వనయాల యతత సేస నితనఁడు
చ. 1:     సనన్నల సారెసారె సాగిలి నే మొకక్కనఁగాను

   యనేన్నసి నవువ్వెల నవవ్వె నితనఁడు
    కనున్నలనఁ దపప్పుక నేను కానఁగిలితచి చటూడనఁగాను

    వునన్నత తానేల లోనఁగీ వరకెపైనా నితనఁడు
చ. 2:     కూరిమ నిలచతడి నే కొలవుల సేయనఁగాను

  యరీత చెఱనఁగవట ట్టి యతనఁడు
   తారకాణలపైనటట్టి తనున్న నేనే పాడనఁగాను

    ఆరిసి తా చెకక్కనొకీక్క నతతలోనే యతనఁడు
చ. 3:     చితతదర తనక నే సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

  యితతలోనే కానఁగిలితచ నితనఁడు
     అతతట శ్రీ వతకటేశనఁడని నే తనున్ననఁ గటూడిత

   సతతోసములలల్ల రేనఁచి చనవచచ్చె నితనఁడు



రేక: 1076-3ముఖరి సతపటత: 20-453
పలల్లవ:   వలల్లవరాయ వలప వసాలేలే

   చలల్లగా నతనఁడు నినున్న సమత్మితతచనఁజేసను
చ. 1:   సలవనఁబారేటనవువ్వె చేతనేల మటూసేవ

   అలక దేరిచె వభునఁడపడే నినున్న
   బలవపైన పలకల పయతదనేల తడిచేవ

    సొలసి మరత్మి మతనఁడు సనఁకితచె నినున్నను
చ. 2:    అతగపనఁ జెమటల పయతదనేల తుడిచేవ

  వతగలి నీసిగద్గీతనఁడు వడిపతచెను
  ముతగిటనీనిటటూట్టిరప్పుల మొరనఁగి యేలణనఁచేవ

    చెతగలితచ జేసి నీలో చితతవాప నతనఁడు
చ. 3:    వడుక మోవకెతపల వడేననేల కపేప్పువ

    కూడి యతనఁడే నీ కొతక దేరెచ్చెను
    యడనె శ్రీ వతకటేశ నితతలోనేల మెచేచ్చెవ
   జాడతోనఁ గలకాలము సతమాయ నీకను



రేక: 1076-4లలిత సతపటత: 20-454
పలల్లవ:    ఎతదువోయే వపడు ఇదదర మెదురెపైతమ

   కతదువల మనగటట్టి కానవచచ్చె నినఁకను
చ. 1:     చనున్నల నీ పపైనాని సాదితతునఁగాక కత-

  లనిన్నచెపప్పునా నేను యేలమానేను
   వనన్నవనుకలకను వతునఁగాక నీపపై నితద
  వనిన్నననీయానలక భద్రిమసేనా ఇనఁకను

చ. 2:     పదవతేనియ లని పపప్పు సేతునఁగాక నవువ్వె-
  లదుట నెతతనవవ్వెనా యేలమానేను

  వుదుటనీయమెత్మిలక వనఁదుదునఁగాక గోర
   చదురనీ సేనఁతలక జడిసేనా ఇనఁకను

చ. 3:    కూడినరతుల నాని కమత్మిరితతునఁగాక తమత్మి
   యడ నీ వతతమొకిక్కనా యేలమానేను
    పాడితో శ్రీవతకటేశ పపై కొతటవ మెతుత్తి నఁగాక

   ఆడుకోల పతతాలక నలసేనా ఇకను



రేక: 1076-5తోతడి సతపటత: 20-455
పలల్లవ:    ఏల వరకనాన్ననఁడవు ఇతకా నీవు

   పాలితచి మనలోనివ పతతాల గావా
చ. 1:    మచిచ్చెకతో నీవు నేను మాటలడినతదుకే

   తచిచ్చె యాప దిటట్టి కొనీనఁ దానేతాను
   వచచ్చెనవడి నతదుక వనఁడుకొనవయత నీవు

   నెచచ్చెలి తనున్ననుకొతటే నినునతట గాదా
చ. 2:   ఇదదరము నేకతాన ఇటల్లనుతడినతదుకే

  కొదిదమరనఁ జెలలపపై గోపగితచని
   బుదిదచెపప్పు చేయివటట్టి బుజజగితచవయత నీవు

     పదదరిక మాపది నీ పేరే యితతా గాదా
చ. 3:     మకక్కవ శ్రీ వతకటేశ మనము గటూడినతదుకే

  కకక్కసితచి వరకెపైనానఁ గానఁతాళతచని
     వకక్కటే ఆపే నేను వరసి కూడిత వద
    నికక్కము దలసుకొతటే నీవు నీవ కావా



రేక: 1076-6ఆహిరి సతపటత: 20-456
పలల్లవ:   ఇదివో మావళల్లనేర మనఁకనేనఁటది

  నిదులనాజవవ్వెనము నీచేత దినఁకను
చ. 1:      ననిచి యపప్పుట నీతో నవువ్వెల నే నవవ్వెతనఁగా

   తనిసి యనిన్నటా నీపపైనఁ దయకితచక
    మనసు మెతత్తినిదాన మఱి యేమచెపేప్పు నీక

   నినుపపై నాభాగతము నీచేత దినఁకను
చ. 2:     సొలసి యపప్పుట నీతో సుదుద ల చెపప్పుతనఁగా

  బలిమ పాడిపతతాల పచరితచక
  అలరినమేలదాన అననేమునన్నది నినున్న

   నెలవపై నాధపైరతము నీచేత దినఁకను
చ. 3:    గకక్కన నపప్పుట నీతో కానఁగిటనఁగటూడితనఁగా

  చొకక్కలనఁబెటట్టి చ నీతో సదితచక
    వకక్కటపై శ్రీ వతకటేశ వరయనేనఁటకి నినున్న
   నికక్కప నాసిగద్గీలలల్ల నీచేత దినఁకను



రేక: 1077-1రామకిగయ సతపటత: 20-457
పలల్లవ:   ఆతనఁడిద నీవద అరగొరతేనఁటకే

   కాతరాననఁ గానఁగిలితచి కపటము లేనఁటకే
చ. 1:    యిచచ్చెకము లడేది హితము మోహములక

   పచిచ్చెదేర నవవ్వెది ఫల మతదుక
   ముచచ్చెటల నడుపేది మొదల కూటములక

  యచచ్చెకతదుసొలపల యడ మరియేనఁటకే
చ. 2:    తమకితచి పపైకొనుటే తగవు వయసులక

   అమరనఁగనఁ బెననఁగేదే ఆయ మతదుక
   సమమగ సరసాలే చవుల కరనఁగలక

  తమరేట పతతముల తరమఱనఁగేనఁటకి
చ. 3:    ఇటవలనఁ గటూడేదే యనిన్నక ఆసలకను

   ఘటన మోవతేనెలే కతదు వతదుక
  తటకననఁగటూడె శ్రీవతకటరమణునఁడు నినున్న

  నటనలనిన్నయునఁగటూడె నాలి ఇనఁకనేనఁటకే



రేక: 1077-2నాట సతపటత: 20-458
పలల్లవ:   బుదిదచెపప్పురా నీక పొరగలవారెలల్ల

   తదుద బడనఁ దా నినీన్ననఁ దలిసినపనుల
చ. 1:   పతతమాడ నేనఁటకి పడనఁతులముతదరను

  వతతవా రెవవ్వెరనాన్నర వరిలోన
  దొతతనునన్నవలపల దోమట దొడికితమ

   రతతు సేయనఁబోతేను రవవ్వెకెకక్కనఁ బనుల
చ. 2:  తపప్పుకచటూడనేనఁటకి తరవాతపనులక

 వుపప్పుటతచచటాట్టి లలల్ల వదదనునాన్నర
  రెపప్పులనునన్నయాసల రేపనుమాపను నితడె

 చొపప్పులతత్తినఁబోతేను జోడితచనఁబనుల
చ. 3:  సిగద్గీవడనేనఁటకి చెతదినకానఁగిటలోన

  అగద్గీలమయేతరా నీక నతడవారెలల్ల
   కగద్గీని శ్రీవతకటేశ కతదువలనఁ గటూడితమ

  వగద్గీళతచనఁబోతేను వతతలవునఁ బనుల



రేక: 1077-3బౌళ సతపటత: 20-459
పలల్లవ:    ఇనిన్నటాను మేలమేల యేల దానఁచేవు

  వనెన్నలను తొలిల్లతటవానఁడవా నీవపడు
చ. 1:    మతతనాన నీతో నాప మాటలడెనటకా

  చెతతలనఁ జెవలనేమో చెపేప్పునటకా
   సతతసాన మరియును సనన్న సేసనటకా
   వతతలగ ననిన్నయును వతటమ నీసుదుద ల

చ. 2:    అతగన తనపపై నీక నానవటట్టినటకా
 సతగత వలపలలల్లనఁజలల్లనటకా

  వుతగిటదరనఁగ సలవుల నవవ్వెనటకా
   చెతగటనే వరెలల్ల నఁ జెపప్పురి నీసుదుద ల

చ. 3:      కలికి పపై కొని నినున్ననఁ గానఁగిలితచె నటకా
   యలమ మాయితట కపప్పుణచెచ్చె నటకా
   కలసితవ శ్రీ వతకటరమణునఁడు ననున్న
   పలకనఁక బతతముల బలిస నీసుదుద ల



రేక: 1077-4భపైరవ సతపటత: 20-460
పలల్లవ:    ఇతతచనవు చెలిల్లతచ మెగద్గీలపటట్టిక నీవు

  సతతసితచి మెచచ్చెటే చాయపాటనఁదనము
చ. 1:     అతగన యలిగితేను అటట్టి తా మారలగక

  సతగడినఁ గటూచతడితేనే జాణతనము
    యితగిత మెరినఁగి యాప కిచచ్చెకములే యాడి
   కొతగవటట్టి తయుతటే గకక్కన మతచితనము

చ. 2:     కామని దిటట్టినఁగానఁ జూచి కదిసి యాకెమోత్మివ
  దోమట దొడికితేను దొరతనము
   చేముటట్టి సరసమాడి చేతకి లోనుగానఁజేసి

   ఆమనిరతనఁ జొకిక్కతచే దది దొడడతనము
చ. 3:    గటట్టి తోడ నునన్నసత గొలల్ల నను నవవ్వెతచి

  నెటట్టిననఁ గానఁగిలితచటే నేరప్పునఁదనము
   యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యమగవనఁగటూడితవ

  నటట్టినడుమనఁ గటూడుటే నయగారితనము



రేక: 1077-5గళ సతపటత: 20-461
పలల్లవ:    ఎతదుక రోయనివానఁడ వమెపైనానఁ జేయవచేచ్చెవు

   వతదువల వతతవార వతటే నవవ్వెరయాత
చ. 1:     వుతగిటగా నెవవ్వెతో నీవురమున మెతత్తినటట్టి -

  యతగిలిగతదాల నాపపైనేల పూసేవు
   పతగెము గలవానఁడవు బానఁతపడుదువు గాక

    సతగతా ఇలల్ల తడల్లక సర వది యౌనా
చ. 2:     అమరితచి యేడవారో అటేట్టి నీక నిచిచ్చెనటట్టి

  చెమటసొముత్మిల నాచేతనఁ బెటేట్టివు
  తమగలవానఁడవు తగిలితచకొని వచిచ్చె

   గమతాన నుతడేమాక గరిగా నిచిచ్చెతవ
చ. 3:   మానినులరతులను మానఁగినచేతులనఁ దచిచ్చె

   కానుక వటట్టి చ ననున్న గానఁగిలితచేవు
    కానీలే శ్రీ వతకటేశ కలసితవ వలప

     నాననఁబెటట్టి నీకనఁ దగ నాలి నాకనఁ దగనా



రేక: 1077-6పాడి సతపటత: 20-462
పలల్లవ:   నీకనఁబోదు నాకనఁబోదు నీచనవుగలదాన

   మేకొని నినేన్నమనినా మేలసుమాత్మి వభునఁడా
చ. 1:     వదదనుతడి చనున్నలనే వరసిత నే నినున్న

  అదుద క నానఁటవుగదా ఆకొనల
  పదదరికానకే కడునఁబెననఁగేవారము నీపపై-
   నుదదతడాల సేతుము వోరచకో వభునఁడా

చ. 2:    ముచచ్చెటాడేనని వచిచ్చె మోవ యతగిలిసేసిత
  పచిచ్చెయపై తోనఁచదుగదా పలసనఁకల

  మెచచ్చెలసలిగెలను మెరసవారము నినున్న
   యచచ్చెకతదు లడుదుము యియతకొమాత్మి వభునఁడా

చ. 3:   కానఁగిలితచకొతటానే కనున్నల జతకితచితని
 చేనఁగదేరితచవుగదా చేనఁతలలల్ల ను

   మటూనఁగిన శ్రీవతకటేశ మోహపవారము నీతో
    వనఁగక కూడిత మది వతతసుమత్మి వభునఁడా



రేక: 1078-1దేసాళత సతపటత: 20-463
పలల్లవ:   మెఱనఁగనఁ జెకక్కల అలమేలమతగా

   తరి తోడి రతులను దపైవారవమాత్మి
చ. 1:    చనవుల నీకిచిచ్చె చకక్కనివదన మెతత్తి

   పననఁగి నాతనఁడు నినున్ననఁ బే ద్రిమతోడను
   కనువచిచ్చె చటూడవమత్మి కతదువల నవవ్వెవమత్మి
  మనసిచిచ్చె యాతనితో మాటలడవమాత్మి

చ. 2:      పొతదుల నీతో నెరప పూనఁచి నీపపైనఁ జేయివసి
   చితద నీపపై నతనఁడు చిఱనఁజెమట

   వతదుల మోవయతవమత్మి వడుకల చటూపవమత్మి
   అతదుకొని ఆకమడి చాతని కీవమాత్మి

చ. 3:     గకక్కననునఁ గానఁగిలితచి కరణ నీపపై నితచి
    ఇకక్కవనఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్న

   వకక్కణ లడుగవమత్మి వనెన్నలలల్ల నఁ జూపవమత్మి
  నికక్కచ నురముమనఁద నితడుకొనవమాత్మి



రేక: 1078-2  శ్రీ రాగత సతపటత: 20-464
పలల్లవ:     ఈ వనన్నపము మఱవ కితకా నీవు

  నీవడిగపదాన నీచితత్తి మనఁకను
చ. 1:   మోము చటూచినవానఁడవు మెకిక్కతచకొనన్నవానఁడవు

   యమేలే నడుపము ఇతకా నీవు
  నామనసఱనఁగదువు నమత్మితచితవ తొలల్ల

    నేమము వటట్టిత నీకే నీచితత్తి మనఁకను
చ. 2:    చేయువటట్టితవ నీవు సలవుల నవవ్వెతవ

    యయడ ననున్ననఁ బాయక మతకా నీవు
    ఆయము నీచేతది అడియాల మద నాపపై

 నీయిచచ్చెలోనిదాన నీచితత్తిమనఁకను
చ. 3:     గటట్టిగా ననున్ననఁ గటూడి కపప్పురవడె మచిచ్చెత

    ఇటట్టి కరణనఁ జూడు మతకా నీవు
    అటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడ నలమేలమతగ నేను

   నెటట్టి కొతట పానుపపపై నీచితత్తి మనఁకను



రేక: 1078-3గళ సతపటత: 20-465
పలల్లవ:    ఔలే యఱినఁగితమ అనిన్నయు నేనఁడు

   మేలమేల జాణవౌదు మెచిచ్చెతమ నినున్నను
చ. 1:   నీమేనివాసనలే నెలనఁతమేన నునన్నవ

   యేమ సమత్మితధములో మ కిదదరికిని
    చేముటట్టి నా కపప్పుట నీచెలిజవావ్వెది వసేవు
   కామతచి కదతబముగానఁ గలపేవు వలప

చ. 2:    అదిగో నీవుతగరాలే ఆపవళల్లనఁ గొనున్ననన్నవ
  కదిసినతగ వతతగదోద కాని
   వుదుటన నీముదుద టతగరము నా కిచేచ్చెవు

  పొదిగి తొరలితచేవా పొరగలవలప
చ. 3:    అతగపనీకరనఁగలే అలమేల్ మతగ కనన్నవ

  సతగత శ్రీవతకటేశ చనవటట్టిదో
   అతగవతచి యేలితవ అపప్పుట ననిన్నతతలోనే
  ముతగిటనే నిలిపేవా మునుకొనన్నవలప



రేక: 1078-4వతతవరాళ సతపటత: 20-466
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకానఁడమత్మి ఇదివో తాను

    పొతత నావదదనఁ గటూచతడి బోధితచనఁ దాను
చ. 1:   సిగద్గీవడి చెకక్కచేత చితతతచకతడనఁగాను

   వగద్గీళతచి నాపపైనఁ జేయివస తాను
  దగద్గీరి ఇతదరిలోన తలవతచకతడనఁగాను

   ఆగద్గీలము వనఁడుకొని ఆదరితచ తాను
చ. 2:  మానాపతతనాన మాటలడకతడనఁగాను

   ఆనుకొని యాడోకత లడిగీనఁ దాను
   పానుపపపైనఁ గటూచతడి పతతముతో నుతడనఁగాను

     మేను ముటట్టి సారె సారె మేలమాడ తాను
చ. 3:    ఇయతకొని తనకానఁగి లిచచ్చెగితచి వుతడనఁగాను

  పయతదతటచను వడనఁబరచనఁ దాను
     నెయతప ఆలమేలత్మితగ నేను తా శ్రీవతకటేశనఁ -
   డియేతడనఁ గరణనఁ గటూడె ఇనిన్నటానఁదానఁను-



రేక: 1078-5పాడి సతపటత: 20-467
పలల్లవ:    ఇదదరము నునాన్నరము ఇతత చాలదా

  పదదగానఁగ నడియాస పనచనఁగవలనా
చ. 1:     మొకిక్కత నీక నేను మొనన్న నినన్నటసుదిదకి

   వకక్కణలేల చెపేప్పువు వదుద వదుద
     కకిక్క తోసినటట్టి నీక గటట్టి న నుతది వలప

  పకక్కటలల్ల తనునఁదానె పడరేనఁచవలనా
చ. 2:     నవవ్వెత నీమోము చటూచి నాలిసేసి ఇతదానఁకా

  జవవ్వెనమేల పటేట్టివు చాలనఁజాల
    పవువ్వెలవలనే నీక పూనఁచక వునన్నది తమ

   రవవ్వెలయతనఁగాక తానే రారానఁప వలనా
చ. 3:    ఆడిత నలమేలత్మితగనని ననున్ననఁ గటూడితవ

   యడనే బాసల సేసేవల యేలనఁ
    వడుకవలేనే శ్రీ వతకటేశ నితడె మాట

  వాడికలపై వుతడనఁగాక వాబ్రాసిచటూపవలనా



రేక: 1078-6ఆహిరి సతపటత: 20-468
పలల్లవ:       ఇదివో దిషట్టిము చటూడు యితత ఇద నీ వద

  మదిలో మావనన్నపాల మఱవకవయాత
చ. 1:     నినున్ననఁ జూచి నతతలోనే నెలనఁతమెపై చెమరితచె

  చనున్నలపపైనఁ బులకల జాజకొనెను
     కనున్నలనఁ దేటల మతచె కళల మోమున నితడె
   యనేన్నవ నీమనఁది మోహ మేమచెపేప్పుమయాత

చ. 2:    మాటలడినతతలోనే మగవకనఁ గొపప్పు జారె
  తేటలపైన సిగద్గీలలల్ల దిముత్మివాసను
    పాటతచి కోరికలలల్ల భావాన నీరిక లొతత్తి
   కూటవ నీపపై కాతక్షల కొలనఁదియేదయాత

చ. 3:   దగద్గీరినయతతలోనే తతగొనె నటూరపల
  దిగద్గీననఁ బయతదకొతగ దిగజారెను
    అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ యకె
   కగద్గీదర నినున్ననఁ గటూడె కడమేడదయాత



రేక: 1079-1ఆహిరి సతపటత: 20-469
పలల్లవ:     ఇటట్టి ననున్ననఁ గరణతచి యడేరత్తి గాక

  తొటట్టి కొనన్న సవతుల తొడుసులేల
చ. 1:     నమత్మితచి వదద నీవు నాకనఁ గలిగతడనఁగాను

   పమత్మినటట్టి వరహప భయ మేల
  సమత్మితతచి యనిన్నటాను చనవచిచ్చెయుతడనఁగాను

  చిముత్మిలనఁ జెకిక్కటచేత చితతలేల
చ. 2:    మనసిచిచ్చె నీవు ననున్న మనిన్నతచియుతడనఁగాను

  ఘనమెపైన కాతక్షల కడమేల
    ననుపన నీవు నాతో నవువ్వెల నవవ్వెనఁగాను

  యనసి చెలలచేతయడమాట లేల
చ. 3:     కూడి నీవు ననున్న నిటట్టి కొతగవటట్టి కతడనఁగాను

 ఆడుకోలమాటలలో ఆరడేల
    నీడల శ్రీ వతకటేశ నే నలమేలమతగను

   మేడెపరతు లబెబ్బును మేక లితకానేల



రేక: 1079-2వరాళ సతపటత: 20-470
పలల్లవ:     ఎఱనఁగము వోరచకో యేమ గలిగినా ననీన్న

  తఱివచెచ్చె పనులలో తపప్పుదేరీనఁగాని
చ. 1:   చనవుగలగవార సణనఁగ లతతాడినాను

   మనసు నాటకొని మతచిదపై తోనఁచ
    పననఁగిత నితదానఁకా పగయము రెటట్టితచ నేను

  యనసి నీచితాత్తి నక యటట్టి తడెనో
చ. 2:   పలిపతచకొనన్నవార బీరము లతతాడుకొనాన్న

   వలపల చేనఁతలక వనెన్నలపై తోనఁచ
    మలసిత నితదానఁక మరత్మిము సనఁకనఁగ నినున్న

   వలనెపై నీచితాత్తి నక వచచ్చెనో రాదో
చ. 3:     బాసల గొనినవార పటట్టి యేమ సేసినాను

   వసట యితచకలేక వడుకెపై తోనఁచ
     యసులేక శ్రీ వతకటేశ నేనఁ గటూడిత నినున్న

ఆసతో,    నీ చితాత్తి నక నది మతచెనో



రేక: 1079-3సాళతగనాట సతపటత: 20-471
పలల్లవ:   నేరపరి వనిన్నటాను నెరజాణవు

   మేరల మరేవారము మేము మకెదురా
చ. 1:    మారకొని నీతోడ మటలడ వసమా

  బీరాననఁ జదివవ పనువదాల
   గారవాన వసేవ గాలలపైతే నాయనఁగాక

  తీరవడరెపైరా నీలో తద్రిపరాతగనల
చ. 2:   సాదితచి నీదికక్క చకక్కనఁజూడవశమా

 గాదిలినీచటూపల అతగజశసాత్తి సల
   కాదన నీచేనఁతల చనఁకటవపైతే నాయనఁగాక

    సేద దేరరెపైరా నీలో చేరి గొలల్లసతుల
చ. 3:   జాడల నీమోవతీప చవగొనవశమా

  ఆడుకొతదు వతదునే మోహనమతతాబ్రాల
    కూడనా శ్రీ వతకటేశ గొలల్లవపైతే నవుదుగాక

    యడ నే నలమేల్ మతగ నితదరను మెచచ్చెరా



రేక: 1079-4తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 20-472
పలల్లవ:    చటూతువు వచేచ్చెయవయత సుదుద ల చెపప్పుగనేల

 రాతరినఁబగల జాగరములయను
చ. 1:    ముతచిన వలప తలమునుకలపై వనితక

  దితచినటట్టి కొపప్పువడి దిగజారెను
  యతచరానితమకము ఇగిరితచినటట్టి మేననఁ

 జతచలపలకలలల్ల జాజకొనెను
చ. 2:   తగినచితతాసముదాబ్రాననఁ గోరిక వోడ

  దిగినయటట్టి చెకక్కచేతకి వచెచ్చెను
   పగటన నిధనాల బయటనఁ బడినయటట్టి

  సగముపయతదడలి చనున్నల మెరసను
చ. 3:    కతదువనఁ దనభాగతము కానఁగిట నిలిచినటట్టి

   పొతదిత శ్రీవతకటేశ పొలినఁత నిటట్టి
    అతద అలమేలమతగ నపప్పుట లోనితట కేనఁగి

   కతదువ చెపప్పుతపనటట్టి కాతతలనఁ బుతత్తితచెను



రేక: 1079-5నారాయణ సతపటత: 20-473
పలల్లవ:     చితత్తిగితచి నీవ ననున్ననఁ జేకొని పాలితతుగాక

   బతుత్తి లేడకెకక్కను నాభావ మేమునన్నదిరా
చ. 1:      చేరి నీమోము చటూచితే సిగద్గీలే ముతచ నాక

  యేరీత మాటలడుదు యేమసేతురా
   ఆరయ నినున్ననతటతే నతగమెలల్ల నఁ జెమరితచ
   నేరప లేడకెకక్కను నేనఁడు నీముతదరను

చ. 2:     ననుప నటతచనఁబోతే నవువ్వెలే వచచ్చె నాక
  మనసట దలసు నీమరత్మిమేదిరా

   చనుమొనల నొతత్తితే జాజకొననఁ బులకితచ
   తనివడనఁ దచచ్చెకొతదు దతటవు నీయదుట

చ. 3:    గడుగనఁ గానఁగిలితచబోతే కరనఁగీ మరత్మిములలల్ల
   తడవ కెటట్టి తడుదును తత యేదిరా
   అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలేమతగ నేను

  జడియక కూడితవ సరసునఁడవౌదువు



రేక: 1079-6శ్రీరాగత సతపటత: 20-474
పలల్లవ:     ఇతతటనునఁ గరణతచ ఇద వనన్నపము నీక

   ఇతత యలమేలమతగ ఇరవపై నీకనన్నది
చ. 1:     చేతుల నీరటూప వాబ్రాసి చెలరేనఁగివుతడే యాస

   గాతల నీసత పొదుద గడపీ నద
   నీతతోడ వనులను నీకతల వనేయాస

  రాతరినఁబగలను బీరము సేసుకనన్నది
చ. 2:   తలపోనఁతలను నినున్న దగద్గీరివుతడేటయాస

   పలచెపై నదేహము పతచ నద
  కలలోననెపైన నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొనేయాస
  బలవుగానఁ బాబ్రాణము పటట్టి కనన్నదదివో

చ. 3:    యిటట్టి నీవు వచేచ్చెవని యదురచటూచేయాస
  నెటట్టి కొని వడుకతో నిలచనన్నది

     గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కెపై కొని కూడిత వద
    వటట్టి క నినున్ననఁ బాయక వదిదకెపై తానునన్నది



రేక: 1080-1సామతతత సతపటత: 20-475
పలల్లవ:     దానఁచినవానఁడే యఱనఁగ ధనము గఱతు నాక

   పూనఁచి నీవు చెపప్పుతేనుపొతచివనే నినఁకను
చ. 1:     మొకిక్కత నపప్పుడే నీక మోహము రెటట్టితచనా

   చెకక్కలేల నొకేక్కవు చేరి యతదుక
   నికిక్క నీలోనికడమ నీకే తలనఁసుగాక

   ఇకక్కవలలోని యరాత్తి నఁ లఱనఁగ నావశమా
చ. 2:   వడెమచిచ్చెత నాడనే వవలచతదముల

  కూడి యేలకానఁగిలితచి కచిచ్చెయతేత్తివు
    నీడ నీవు సేసేచేనఁత నీకే తలసునఁగాక

    వడుకతో నవ నేను వచిచ్చె చెపప్పునఁగలనా
చ. 3:    పాదాలొతత్తిత నేను పతతప శ్రీవతకటేశ

  ఆదినఁ గటూడి తలమేల్ మతగతదురతటాను
     నీదయ నాపపైనఁ బెటేట్టిది నీకే తలసునఁ గాక

    మేదినిలో నితతతతని మెచచ్చె నాక నలవా



రేక: 1080-2కనన్నడగళ సతపటత: 20-476
పలల్లవ:   నిచచ్చెల నాబతుకెలల్ల నీచేతది: నీనఁ

   యిచచ్చెవచిచ్చెనటట్టి సేయు మెదురాడ నినఁకను
చ. 1:    పలికిత నీతోడనఁ బతతముల సారెసారె

   సొలసితనఁ గొతత గొతత చటూపలలోను
   అలసిత నినఁకనోప ననిన్నటా నీచితత్తిముననఁ

    గలిగినయటల్లనఁ జేయు కాదన నే నినఁకను
చ. 2:   కకక్కసితచితని నినున్న ఘనమెపైనరతులను

  వకక్కసాననఁ గొసరిత వసరితచిత
    మొకెక్కద నినఁక నేనేర మొదల నుపాయాల
    మకక్కవ గలటేట్టి సేయు మఱనఁగేల యినఁకను

చ. 3:    కరనఁగితచిత మనసు కానఁగిటరతుల నినున్న
  సిరల శ్రీవతకటేశ సేవచేసిత

అరమఱచిత:   నవవ్వె నలమేలమతగ నేను
    తరవాత ననీన్ననఁ జేయు తమకితచ నినఁకను



రేక: 1080-3కేదారగళ సతపటత: 20-477
పలల్లవ:    చెపప్పునటట్టి సేతుగాక చెలవునియడ నీవు

  ముపప్పురినఁ బెనగదురా మోహితచినదానవు
చ. 1:    వగిద్గీ నీరమణునఁడిద వడివటట్టి కతడనఁగాను

   సిగద్గీలేలే చితతలేలే చెలల్లనఁబో నీక
     దగద్గీరనఁ గటూచతడి తానే తత నినున్న వనఁడుకోనఁగా

   యగద్గీలేలే యమెత్మిలేలే యితకా నీక
చ. 2:    పలకల నీవభునఁడు పాలరచ్చెనఁగా నినున్న

   అలకేలే కలనఁకేలే అదోద నీక
   నిలచతడి యాతనఁడు నినున్న నొడనఁబరచనఁగా

   చలమేలే బలిమేలే సారెసారె నీక
చ. 3:   కడు శ్రీవతకటేశనఁడు కానఁగిలితచకతడనఁగాను

   తడవలే గొడవలే తగవా నీక
    అడరి యలమేలత్మితగవని నినున్ననఁ గటూడె నేనఁడు

   బెడసేలే గడుసేలే పగయురాల నీక



రేక: 1080-4సితధురామకిగయ సతపటత: 20-478
పలల్లవ:  ముటట్టివచిచ్చెనపనికి మొకేక్కనయాత

   జటట్టిగొతట వనిన్నటాను జగడము లేనఁటకి
చ. 1:    పతతము నాచేతది బలిమ నీచేతది

   ఇతతనిద కతట నెకక్కడా నేను
   వతతదాన నేనఁగాను వడువనఁగరాదు నీవు

   యతతకెతత రావయత ఇనఁకనేల అలక
చ. 2:     తగవు నావళళ్ళది దయ నీకనఁ గలదే

   మగవ నిదివో నేను మారాడేనా
     వగటాడ నే నీతొ వకక్కసము లేదు నీక

    తగ నినఁక లేవయత తలపోనఁత లేనఁటకి
చ. 3:    ఫలమెలల్ల నాసొముత్మి పపైపపైనవువ్వెల నీవ

  అలమేలమతగ నేను అడడమునన్నదా
   యలమ శ్రీవతకటేశ యిదదరమునఁ గటూడితమ
  చెలనఁగిత నుతడవయత సేసనన్నలేనఁటకి



రేక: 1080-5నాదరామకిగయ సతపటత: 20-479
పలల్లవ:    కలల్లగాదు యిది నీవు గనన్నపనే

   చెలల్ల నీకే యనిన్నయును చితత్తిగితచరాదా
చ. 1:    మొకిక్కననా మొకక్కలోనే మోహమెలల్ల నఁ గానరాదా

 చొకక్కపనామనసేమ సదితచేవు
   యికక్కడనే భద్రిమయితచ యిదిగొతత వలనా

   తకక్కరితనము నేర దయనఁజూడు మనఁకను
చ. 2:   యిచిచ్చెనకానికెలోనే యితవలల్ల నఁ దలియదా

తచిచ్చె,  మాగణములేమ తలపోసేవు
  రచచ్చెనఁబెటట్టి నీవతత రవవ్వెసేయవలనా

   మచచ్చెరనఁమెఱనఁగ ననున్న మనిన్నతచ మనఁకను
చ. 3:    కూడిన నాకూటమలో గణమెలల్లనఁ గానరాదా

   తోడనే మమెత్మితత నీవు తొరలితచేవు
    వడుక మతచితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి

   జాడ నలమేలత్మితగను చనవులి మత్మినఁకను



రేక: 1080-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-480
పలల్లవ:     ఈడేరి చనవాడవు యపప్పుడు నీవు మానేవా

  మేడెపనఁ గళలచేత మతచేవుగాక
చ. 1:     ఆయములరినఁగి మెచచ్చె నది నీవ నేరతువు

   నీయతత నేరతునా నెలనఁత నేను
    చాయల ననేన్నల నీవు సరల వటట్టి కొనేవు

  కాయకమెపైన యామేల గటట్టి కొతదుగాక
చ. 2:    పతతము చెలిల్లతచనఁగ పాడి నీవఱనఁగదువు

  యతతయిన నీతోడ యడువచేచ్చెమా
    అతతలోనే నీవు ననున్న అపప్పుణలేలడి గేవు

  చెతత నీదొరతనమే చెలిల్లతతుగాక
చ. 3:    రతులనఁ జవుల చటూపేరసికనఁడ వౌదువు

  యితవుల దలియనే మెతతవారము
    గతయపై శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ గటూడిత ననున్న
  సతమెపై నీమహిమలే జటట్టిగొతదుగాక



రేక: 1081-1లలిత సతపటత: 20-481
పలల్లవ:   ఆయనాయ చాలనఁజాల అతతసేయక

   నాయములనఁ బెటట్టి నినున్న నవవ్వెతచజాలనా
చ. 1:     సిగద్గీన నటూరక చెకక్క చేతతో నుతటనఁగాక

    దగద్గీరి మాటాడ నినున్ననఁ దడవా నాక
  వగద్గీళతచి నీమాట వలచకొనుచతటనఁగాక

   యగద్గీలతచి వలవయ నెతతకెపైనా నేరనా
చ. 2:     సారె సారెనఁ గనున్నల నీసరిత చటూచితనఁగాక

   తారకాణలకనఁ దియత దడవా నాక
   గారవప నీమోము కనన్నదానఁకా నుతటనఁగాక
   బీరమాడి నీతో నితత పననఁగనోపనా

చ. 3:   నిలచతడి నీచేనఁతక నివవ్వెరగతదితనఁగాక
    తలనఁపలల్లనఁ దలియ గనఁ దడవా నాక

   బలిమ శ్రీవతకటేశ పాయకిటట్టి కూడితవ
   అలమేలమతగను నే నతత నేరనా



రేక: 1081-2గళ సతపటత: 20-482
పలల్లవ:   చేతకిలోనాయనఁ బతనఁ జేకొనవమత్మి

   నీతులలల్లనఁ గతటమద నీవతకనే యమత్మి
చ. 1:      మొగము నీవు చటూడనఁగ మోహము రెటట్టితచె నేనఁడు

  నగవమాత్మి ఇపప్పుడిటట్టి నాయకనితో
   నిగిడి కూటములక నీయతతనే పోనఁగవళ ల్ల
  వగదరె నాతనిని వలపతచవమాత్మి

చ. 2:     ముచచ్చెట నీవాడనఁగాను ముమత్మిడితచె నిద మేల
 ఇచచ్చెకమాడవమత్మి పాబ్రాణశనితోను

   నిచచ్చెలపనఁ గతదువల నీవదదనే వునన్నవ
  రిచచ్చెగా నాతనితమ రేనఁచనఁగదవమాత్మి

చ. 3:     వలస నీవు మెచచ్చెనఁగ వవలయ రతుల
 కలయవమత్మి శ్రీవతకటపతని
    కలికితనము లివ కాణచిగా నీకనఁ జికెక్క

  పొలసి యతనినిటట్టి భోగితచవమాత్మి



రేక: 1081-3దేసాళత సతపటత: 20-483
పలల్లవ:    ఊరకే అలగక నీ వోయయాత

  ఆరితేరినమాట నినన్నతట నితతేకాక
చ. 1:    కపటములలల్ల నఁ బాస కనున్నలనఁ గనన్నతతలోనె

  వుపమల చెపప్పువయత వోయయాత
 చపలచితుత్తి నఁడవా జడిసేటవానఁడవా

  అపరటూపముగనేమో అతట నితతేకాక
చ. 2:   పటట్టిక నీవతతయగద్గీ పనిలేనిపనులక

  వటట్టి క నవవ్వెనఁగదయత వోయయాత
   వటట్టివలపా నీది వసట నీకనన్నదా
   అటట్టి నిటట్టి యేనఁటకో నినన్నతట నితతేకాక

చ. 3:    కోరిక లీడేరె నినున్ననఁ గటూడినయతతటలోనే
 వరటసేసుకోవయత వోయయాత

   యరీత శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా జాణవౌదువు
   ఆరసి నినటూన్నరకె అతట నితతేకాక



రేక: 1081-4వళవళ సతపటత: 20-484
పలల్లవ:    ఇతకనేల మఱనఁగటూ యితదర నెఱినఁగిరి

  సతకెదర నీమోవ చవగొతటమ
చ. 1:     సొరిది నీసుదుద లకే చొకిక్క చొకిక్క నేమెలల్ల

  వరసల వటట్టి కొని వలచితమ
  సిరలనఁ గొలనిదరిని చరలకొరకనఁగాను

  వరవుతోడ నినున్న వనఁడుకొతటమ
చ. 2:   చలల్లలమేత్మిచోటనెలల్ల జాణతనాలడి యాడి

  లొలిల్లగా నీపోనఁగలక లోనయితమ
    కొలల్లలడిన వనన్నల గొతదుల సతదుల నెలల్ల

   పలల్ల రేనఁగి నీకానఁగిటనఁ బెననఁగితమ
చ. 3:    యమునలో పలల్లనఁగోవ యరసేరాగాల వని

   గమగటట్టి వచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడితమ
    తమతో శ్రీవతకటేశ తలనఁప నీపపైనఁ బెటట్టి

   సమరతుల మెపప్పుతచి చనవు చేకొతటమ



రేక: 1081-5సాళతగనాట సతపటత: 20-485
పలల్లవ:    చెపప్పునేల నీసుదుద ల చెలల్ల బడెపై వుతడనఁగాను

 కపప్పునపటాన్నలవార గతదమతుత్తి రా
చ. 1:    నాలిసేసినవానఁడవు నగ నీవ నేరతువు

   మేల మేలనుచ నినున్న మెచచ్చెనఁగనేల
  వాలమగనఁడవు యితతవానఁడవు గాకతడితే

  మటూలనునన్న గొలల్లతల మోహితతురానఁ
చ. 2:   వలపతచినవాడవు వతకలడ నేరతువు

  నులివానఁడి గోరనఁ జెకక్కనొకక్కనఁగనేల
  కలికితనాల నితతఘనునఁడవు గాకనఁడితే

  పొలసి పరసతుల భోగితతురా
చ. 3:    కొతగవటట్టినవానఁడవు కూడ నిటట్టి నేరతువు

  వతగలితనాన నినున్న వనఁడుకోనేల
   సతగత శ్రీవతకటేశ జాణ వతతగాకతడితే
  జతగిలి పదారవల చనవతుత్తి రా



రేక: 1081-6శదదవసతతత సతపటత: 20-486
పలల్లవ:    ఆకెక నీకనఁ దలసు నామనఁదిసుదుద లలల్ల

   చేకొని వాకచిచ్చె నీతో చెపప్పునేమునన్నదిరా
చ. 1:   ఆయముసనఁకినమానఁట లపప్పుడు నీవాడనఁగాను

   కాయమెలల్లనఁ బులకితచెనఁ గరనఁగీ చెలి
    చాయ సేసుకొని నీవు సతగడివారి మొరనఁగి

   మాయలనవువ్వె నవవ్వెవు మరి నేనేమతదురా
చ. 2:    కమత్మిట నీవు కడగతడల్లనే చటూడనఁగాను

   యమెత్మిలలల్ల నాడదా నీయితత ఆవళ
   దిముత్మిరేనఁగి చెలలకనఁ దలియకతడా నీవు

   చిమత్మి పదవసనన్నల సేసేవు యేమతదురా
చ. 3:    అతటముటట్టి యాపను నీ వరమఱపతచనఁగాను

   నతటలలల్ల నడపదా నమత్మి యడను
    గొతటవపై శ్రీవతకటేశ కూడిత వతదుక ననున్ననఁ
   జతటలనఁ గొసరితేను సాదితచే వమతదురా



రేక: 1082-1బౌళ సతపటత: 20-487
పలల్లవ:    కానీవ అతదుకేమ కలల్లలేదు నాయతదు

   దానికేరా నీకలల్లక తతరాదు యినఁకను
చ. 1:    అతదుకేవ గొలల్లతా ఆసలివ కానుక

   కతదువవుర నీచేనఁత కానుక గాదా
   నితదలేల వసేవ నెలనఁతల నడుగవ
  సతదడిలో నేమనినా సాకిరలగావా

చ. 2:     పచచ్చె కోవ లతచమటూ పోరచి కెమాత్మివతేనె
  లచచ్చెనపల సనఁకలే లతచములౌరా

    పచిచ్చెసేయకవ నీవు పనుల గలవు మనఁద
  పచచ్చెని మోముకళల పాలగారీనఁగదరా

చ. 3:    ఇయతకోవ వలపూ ఇవవో మచిచ్చెకల
   ఇయతకొతటరా తొలల్ల ఇనిన్నటా నినున్న

  ముయతకవ నీమెచచ్చె ముసిముసినవువ్వెలను
   యియతడ శ్రీవతకటేశ యిదివో మెచిచ్చెతరా



రేక: 1082-2సౌరాషట్టిత సతపటత: 20-488
పలల్లవ:    నేనేమ నననఁజమత్మి నినున్ననఁ దొలత

   కానుకగా నినున్న నీవ కాకసేసేకొతదురా
చ. 1:    తగవు లేమటకి తపప్పు నీయతదునన్నదా

   నగనఁగా నీతో నేను నగితనఁగాక
   మగిడిమగిడి యాల మరత్మిము లతుత్తి కొనేవు

   వగటగ నీకనీవ వలల్లవర లౌదురా
చ. 2:   వడనఁబరచగనేల వదదతటనా నినున్న

  తడవనఁగానే నేనునఁ దడవనఁగాని
    బడల నీవ వళల్లల పటట్టి చటూచకొనేవు
   జడిసి నీపపై నీవ సడివసుకొతదురా

చ. 3:   తమకితచి కూడితవ దయగలవానఁడవౌదు
   భద్రిమయనఁగా నేను నీతో భద్రిమసితని

    అమర శ్రీవతకటేశ అతట ననున్ననఁ గటూడితవ
   సమరతులలొ గటట్టి సారె నాడుకొతదురా



రేక: 1082-3భపైరవ సతపటత: 20-489
పలల్లవ:    ఏనఁటకి సిగద్గీలవడే వతదువతకనఁ దపేప్పుమ

 నాటకములనిన్నటాను నావానఁడవ
చ. 1:     నీవు నామొగము చటూచి నిలచతడితేనఁ జాల

   చేవదేర రతనఁ జొకిక్కతచిన వానఁడవ
    కెపైవశమెపై నాక నీవు కలిగివుతడితేనఁ జాల

  యవలసినచన వచిచ్చెనటట్టి వానఁడవ
చ. 2:    చేసనన్నల నామేను చేతనతటతేనఁ జాల

  వోసరితచక మాయితట నునన్నవానఁడవ
  వసరక నావునికి వచారితచితేనఁజాల

   పోసరితచి నీవు ననున్న భోగితచినవానఁడవ
చ. 3:    పానుపపపై నీవు ననున్ననఁ బాయకతడితేనఁజాల

   నానా రీతుల నాక నతటవానఁడవ
   కోనేటశ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి

  యనెలవులను బాసలిచిచ్చెనటట్టి వానఁడవ



రేక: 1082-4ముఖరి సతపటత: 20-490
పలల్లవ:    ఎతచితే నావలల్ల నీక నేమునన్నది

   మతచి నేనే జాణనతటా మెచేచ్చెవుగాక
చ. 1:     మొకక్కలన నే నీతో మోమువతచ కతడనఁగాను

  చెకక్కనొకిక్క మోమెతత్తి చితత్తిగితచిత
     ఇకక్కవ నితతమనిన్నతచ నేమ బానఁత నే నీక

   నికిక్క నీమతచితనమే నిరపేవు గాక
చ. 2:   పతతముల నేనీతో పచరితచకతడనఁగాను

   చితతదర నవువ్వె నవవ్వె చేయివటట్టిత
     చెతత ననున్ననఁ బొది గితతసేయ నేమపని నీక

   కాతతలడ నీ పణతము గటట్టి కొతటనఁగాక
చ. 3:      ముతదు వనకెతచి నీతో మొన వటట్టి కతడనఁ గాను

   అతది ననున్ననఁ గానఁగిలితచి యాదరితచిత
    కతదువ శ్రీ వతకటేశ కారణమేమ నీక

    సతగడి యేలే నీక సాజమేమో కాక



రేక: 1082-5  కనన్నడ గళ సతపటత: 20-491
పలల్లవ:    నేనేమ యఱనఁగను నీవ భారకనఁడవు

    మోనముతో నునన్న దాన ముచచ్చెట నీచేతది
చ. 1:     తేనెగా రేనీ మాటల తేటలకే చొకిక్కతమ

 లోనుతడిన నీమనసులోనఁతతతో
   ఆనుక బాగాలిచిచ్చె ఆక చేతనఁబటట్టి కొని

   నాననఁబెటట్టి కనన్న దాన ననుప నీచేతది
చ. 2:     చవులపైన వనయాల సతదడి నే మునాన్నరము

   తవలి నీరతులక తత యేదో
    జవళనఁ బాదములొతత్తి సతగడి మరాత్మిల రేనఁచి

   తవన మనఁదతత్తితని తగవు నీచేతది
చ. 3:    యిచిచ్చెన నీచవుల యమెత్మిల నోలలడిత

  కచచ్చెపటట్టి బోగములకత లేనఁటవో
    యిచచ్చెకనఁడ శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    యిచచ్చెల నీ కాడితని యిరవు నీచేతది



రేక: 1082-6సామవరాళ సతపటత: 20-492
పలల్లవ:   ఏల బటూటకముసేసే వతతలోనను

  పోలికలనిన్నయును నీపొరగను నునన్నవ
చ. 1:    బతత్తిసేయ నెఱనఁగను పతతమాడ నెఱనఁగను

  చితత్తిమువచిచ్చెనదానఁకా సేవ చేసేను
   హతత్తి కానఁగిలితచమతటా నానలేల పటేట్టివు

   వతత్తివల నీమోవ వాడుదేరీ నిపడు
చ. 2:    తలనఁప దలియనోప తమకితచి దటూరనోప

  వలననన్నపప్పుటదానఁకా వదద నుతడేను
  మొలకనవువ్వెలతోడ మొగమేమ చటూచేవు

  కలిగినయలపలల్ల కాయముపపై నునన్నది
చ. 3:    కనుసనన్న సేయనఁజాల కమత్మిటనఁ గొసరనఁజాల

  తనిసిన యతదానఁకా తమరేనఁచేను
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కరగితచి కూడితవ

  వనకటరతులలల్ల వరగలపై మతచెను



రేక: 1083-1మాళవగళ సతపటత: 20-493
పలల్లవ:   నయము గలగనే నవువ్వెదుగాక

 రయముననఁజెనకితే రవవ్వెకోపనా
చ. 1:    సిగద్గీవడి వునన్నచెలినఁ జెఱనఁగవటట్టి తీసేవు

   అగద్గీలపనఁ గొలవులో నతదరనఁ జూడ
     నిగద్గీల పబ్రాఢవు నీవు నెలనఁత యప బాలకి
   దిగద్గీననఁ గొసరేవు ఇతతేసి కోపనా

చ. 2:     పతతాన నుతడిన సతనఁ బచిచ్చెమాట లడేవు
  అతతరతగ మెఱనఁగవు ఆసకానఁడవు

   అతతటా సటూరనఁడవు నీవాప గడుముదదరాల
  చెతతలనఁ బెననఁగితే నీచేతకోపనా

చ. 3:  తలమతచకనన్నకాతతనఁదమకితచి కూడితవ
  చలమరి వవుదువు సాదితచను

    బలిమకానఁడవు నీవు భామ నీకనఁ జనవరి
   వలస శ్రీవతకటేశ వసరనఁగ నోపనా



రేక: 1083-2ఆహిరి సతపటత: 20-494
పలల్లవ:    నీవ యఱినఁగి మనిన్నతచ నీచితత్తిము

   కావరితచి నినున్న నతత గాసినఁబెటట్టిను
చ. 1:    కొసరనఁగనఁ దగదువు కొతగవటట్టినఁ దగదువు

  వసిగేవోయని నినున్న వసరితచను
    రసికనఁడ వనిన్నటాను రాజసము చెలల్ల నీక

   వసమెపైనదానఁకా నీతో వాసు లతచను
చ. 2:     పచిచ్చె సేయనఁ దగదువు పతతమాడనఁ దగదువు

  రచచ్చెకెకేక్కవని నినున్న రాయడితచను
    వచిచ్చెనటేట్టి వతుత్తి వు వలప గలదు నీక

  మెచిచ్చెనదానఁకా నీతో మేలమాడను
చ. 3:    నవువ్వె నవవ్వెనఁదగదువు నాలిసేయనఁ దగదువు

  జవవ్వెనప వానఁడవని సాదితచను
   యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

   చివవ్వెన నితదానఁకా నినున్ననఁ జెకక్కనొకక్కను



రేక: 1083-3పాడి సతపటత: 20-495
పలల్లవ:   నితడుకనన్నది వలప నీమనఁద

   పతడివునన్నవ ఆసల పపైపపై నామనఁదను
చ. 1:     చెకక్కల నీవు నొకక్కనఁగ చితతలనిన్నయునునఁ బాస

    మొకక్కల నే మొకక్కనఁగాను మోహము నితడె
   ఇకక్కవల గరనఁగిత మదదరము నితదువతక

   తకిక్కని మాటలేమయునఁ దడవక మనఁకను
చ. 2:     చేయి నీవు వయనఁగాను చెమరితచె దేహమెలల్ల

  చాయల నేనఁజూడనఁగాను చవవుటట్టిను
   పాయప వడుక లబెబ్బుపలమార నితదువతక
    పోయిన సుదుద ల వోనీ బొతకకమ ఇనఁకను

చ. 3:      చెనకి నీవు గటూడనఁగ సిగద్గీల పొతుత్తి క వచెచ్చె
   తనిసి నే మెచచ్చెనఁగాను తమవుటట్టిను

  యనసితమ శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁడితదువతక
   చనవులలల్ల నీడేరె సాదితచక మనఁకను



రేక: 1083-4ఛాయనాట సతపటత: 20-496
పలల్లవ:   ఔరా లసాత్సయను అటేట్టికాదా

  కేరికేరి మముత్మినితత గేలిసేసేవు
చ. 1:    చెలలతో నీవు సేసేచేనఁత లడుకొతటనో

  చలపటట్టి సారెసారె సాదితచేవు
   అలమ నాకొనగోర నతగము లతటతనో
  చలివాసి బొమత్మిలనే జతకితచేవు

చ. 2:   మేకలక నీసతులమనఁదనఁ బెటట్టితనో
   వాకచిచ్చె వాదులకే వచేచ్చెవు నీవు

   కెపై కొని నీమోవమనఁద గతటగానఁజేసితనో
  దకొని తపప్పుకచటూచి దిముత్మిరేనఁచేవు

చ. 3:    నీతగిలి కానఁగిటలో తపప్పుల వటట్టితనో
   నగతానే నాతో నాననల వటేట్టివు

   జిగి నలమేలత్మితగను శ్రీవతకటేశనఁడ నీవు
   మగలనఁ గటూడితనతటా మెచచ్చె మెచేచ్చెవు



రేక: 1083-5శతకరాభరణత సతపటత: 20-497
పలల్లవ:   వలచినతదుక నిటవతటదా గరి

  తలపోసి నీమోము తపప్పుకచటూచెను
చ. 1:    నగవుల నీతో నవవ్వె నాటకములలల్ల నఁజేసి

  తగల నినున్ననఁదిటట్టినఁగా తరణ
  మొగమోటతచకలేక ముతగోప మెటల్లనఁజూప

   వగటగ నాకితదుక వరగయత నేనఁడు
చ. 2:    మచిచ్చెక నీపపైనఁ జలిల్ల మతచిమాటలలల్లనాడి

  పచిచ్చెసేసేనఁగా నినున్న పడనఁత
    రచచ్చెల నవవ్వెరనక రాజస మెటల్లనఁ జూప

    తచిచ్చె నీమోము చటూచి దయవుట ట్టి నాక
చ. 3:     కనున్నలనే సనన్నసేస కానఁగిట బగితచి కూడి

 నినున్ననలయితచెనఁగా నెలనఁత
     యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యడ ననున్ననఁ గటూడితవ

    కనెన్న నినున్నయటట్టి మెచెచ్చె కతడిగె నిపడు



రేక: 1083-6రామకిగయ సతపటత: 20-498
పలల్లవ:      వతతవారా నీక వర వడువ వతకా గటట్టి

   వతతుతోడ నతత తలవతచనేల యినఁకను
చ. 1:     చెవలోన నీక నే జేసిన వనన్నపముల

  అవల నీసతులలల్ల నడిగేర
   తవరి యానతయత దేవరవ వారితోడ

   జవళనేల నవవ్వెవు సారెసారె నిపడు
చ. 2:      సమత్మితతచి నేను నీతో సనన్న సేసిన భావము

  నెమత్మిది వచారితచేర నీసతుల
   తమత్మిలగ నతదరికి తలపవయాత నీసుదిద
   చిముత్మిచ నితతలోనేల సిగద్గీవడ నీకను

చ. 3:      లోలత నినున్న జేవటట్టి లోనికినఁ దసిన పని
  ఆలితచి వనేమనేర అతవలలల్ల
    లలితచి శ్రీవతకటేశ లలి ననున్న గటూడితవ
   పోలికల చటూపవయాత బొతకనేల యికను



రేక: 1084-1శదదవసతతత సతపటత: 20-499
పలల్లవ:   మాపదాకా యేమనిన మతకదేరేవా

    తీపల చలల్ల క నీతో దగడేదే నాపని
చ. 1:    చలము సాదితచరాదు సణగలనఁ దిటట్టిరాదు

  వలచినదాన నినున్న వతచకోరాదు
    తలివ దచచ్చెక నీతో తేటలగా నవువ్వెనవవ్వె
   కెలసి ఇచచ్చెకమాడి గెలిచేదే నాపని

చ. 2:     పననఁగనఁ దగదు నీతో బగవు చటూపనఁదగదు
   నవచినదాన నీతో నాలి దగదు

  మనసువటట్టి క నీమరత్మిముల సనఁకితచి
   చనవు సేసుకతడేది సతగతపైన నాపని

చ. 3:     పొతదుసేయ కినఁకనఁ బోదు బోగితచి మెచచ్చెకపోదు
  వతదువతటదాన మాట వనకపోదు

    కతదువతోడుత శ్రీ వతకటేశ నేనఁ గటూడిత
   యితదునే పాయకవుతడి యనసేదే నాపని



రేక: 1084-2ఆహిరి సతపటత: 20-500
పలల్లవ:     నావళల్ల గలల్లలేదు నామాట నాక జెలల్ల

  ఆవళ నీక దరదాయజమత్మివభునఁడా
చ. 1:  పవళతచి చతదద్రిగావపచచ్చెడముసుగతో

   జవళ నాపయు నీవు సరినుతడగా
    ఇవల నపప్పుడు నినున్న యరకసేసుకోనఁ గాని
   తవరి వచిచ్చెత జమత్మి దేవరవదిదకిని

చ. 2:   తలవడి మొలవడి దతతపటవరిలోన
  అలమనాపయు నీవు నటల్ల తడగా

   పలికితచి నినన్నపప్పుడు పచరితచనెపైతనఁ గాని
   నిలిచి చటూచితజమత్మి నీమొగము నేను

చ. 3:   చితత్తిజకేలిని మర సిగద్గీవడిచతడనఁగా
   హతత్తి శ్రీ వతకటేశ నినన్నలమతని

      పొతుత్తి ల గటూడిత వటట్టి పూనఁచి పేర చెపప్పునఁ గాని
   తతత్తిరితచనెపైత జమత్మి దతడనే వుతదానను



రేక: 1084-3ఆహిరినాట సతపటత: 20-501
పలల్లవ:   నీవల లేదనేవు నీసతతోను

   కావరితచి పడునఁగాక కాదనక మనఁకను
చ. 1:      మచిచ్చెకల చలల్ల చ నీతో మాటలడి నీక నేనఁడు

  ఇచచ్చెకము నెరపదా ఇతదానఁకను
   అచచ్చెమెపైన ఆపనేపో అనన్నసుదుద లలల్ల నేను

   ముచచ్చెటగా మరియేల మటూసిదానఁచే వపడు
చ. 2:    వడెమచిచ్చె నీతోను వసాల సేసుకొతటా

   యడ నిటేట్టి వుతడదా యితదానఁకను
     యేడనెపైనానఁ గాని యాప నినిన్నటా నేనఁ దిటట్టితనఁబో

    ఆడనినఁ వాదు లేనఁటకి అణనఁచేవు యిపడు
చ. 3:    సరి నినున్ననఁ గానఁగిలితచి సరసములడుకొతటా

  యిరవుకొని వుతడదా ఇతదానఁకను
   అరిది శ్రీవతకటేశ ఆపనేపో కొసరిత
   గరిమ మమేత్మిల వకక్కటసేసే వపడు



రేక: 1084-4కేదారగళ సతపటత: 20-502
పలల్లవ:      ఇతక నీవు వఱవక యడ నే నుతదానను

   పొతకప నీగణములే పోదిసేస నినున్నను
చ. 1:     నినున్ననఁ జేత ముటట్టితేను నీవల వులికేవు

   పనిన్నన మరచి గరబాణమా యిది
   యనిన్నక యచేనఁతలను యవవ్వెత బెదరితచెనో
   ఇనిన్నటా నీయలవాట ఇతతసేస నినున్నను

చ. 2:    దగద్గీరనఁ గటూచతడితేను తతత్తిరితచనేల నీక
   ఆగద్గీలప నీపాలిట ఆతత్తినా నేను

   దిగద్గీన యవవ్వెతచే సాదితపలనఁబడి వచిచ్చెతో
   యగద్గీల నీమొగమోటే ఇతతసేస నినున్నను

చ. 3:    ఇటట్టి నారతలోన యేల బుసకొటేట్టివు
  గటట్టిగా సాముచేసేటగరిడా యిది
    పటట్టి క యవవ్వెతే నినున్న పతతమచిచ్చె కూడెనో
   యటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ యమత్మిసేస నిపడు



రేక: 1084-5పాడి సతపటత: 20-503
పలల్లవ:    నాకే సతమెపైతే మాతో నవవ్వెవయాత

   కాక సేసేచేనఁతలపైతే కానఁక కోపమయాత
చ. 1:    సతగడినఁ గటూచతడిమతటా సరస నితదలడేర

    రతగగా నితత మాక రవవ్వె యేలల్లయాత
    యతగిలి సేసేవు మోవ యకక్కడనుతడో వచిచ్చె

  వుతగిట తరితీపల కోపమయాత
చ. 2:   సరసమాడితమతటా సతులలల్ల నేనఁకరేర

  తరనఁగ మొరనఁగలపైతే తగలేలయాత
   కరగితచేవు మనసు కడలనఁ దనిసివచిచ్చె

  పొరగపోరచలపై తే పొతదుకోపమయాత
చ. 3:    కూడిత ననున్ననతటా కొమత్మిలలల్ల గొణనఁగేర

  ఆడికలక లోనెపైత మదిగోవయాత
    వడుక వుటట్టితచేవు శ్రీవతకటేశ నేడు వచిచ్చె
   తోడుత నలసితమ దొమత్మి కోపమయాత



రేక: 1084-6కనన్నడగళ సతపటత: 20-504
పలల్లవ:     నీవ వచేచ్చెసి చటూడు నెలనఁత భావములలల్ల

  భావతచనఁగలమా అయత పడనఁతలోవలప
చ. 1:    తలపోనఁతలనె కొతత తమకములనె కొతత

  మలసి పొదుద జరప మగవ
  అలసేయతతటలోనె అతవమనఁద నొరగె

   బలిమ నితతటమనఁద పటట్టిరాదు వలప
చ. 2:    యడమాటలనె కొతత యదురచటూపలనఁ గొతత

   అడరి ధీరత నుతడె అతవ
   జడిసి పానుపమనఁద చలల్లనఁగానఁ బవవ్వెళతచె

   వడువక ఇనఁక వనన్నవతచరాదు వలప
చ. 3:     నీపపై పాటలనఁ గొతత నికక్కలలనే కొతత

  తీపలనఁ గాచకతడెను తఱవ
    యేపన శ్రీవతకటేశ యితతలో నీపనఁ గటూడిత

   యేపొదటూద దనివలేదు యేమటాను వలప



రేక: 1085-1సామతతత సతపటత: 20-505
పలల్లవ:   మానవయాత యితతేసి మతకనఁదనము

  కోనల చటూపలలోని కొసరేనఁటకినఁకను
చ. 1:    కనున్నలనే మెచిచ్చె మోవనఁగపప్పురము లియతనఁగాను

  కనెన్ననేల తటేట్టివు కాతరితచి
   వునన్నత వతగెమాడెనా వడిగము సేసనఁగాక

   పనిన్న నీక నేనఁడితత భయమేనఁటకినఁకను
చ. 2:     సలవుల నవువ్వె నవవ్వె చెకక్కలిటట్టి నొకక్కగాను

  చెలినేల జతకితచేవు చితత్తిగితచి
   వలయ రటట్టి సేసనా వడుకల చటూపనఁగాక
   కొలనఁది మరగ నీక కోపమేనఁటకినఁకను

చ. 3:    కతదువల చటూప నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను
  ఇతదుముఖనేల మతచే వచచ్చెగితచి

   సతదడి నీపపైనఁ జేసనా చనవుమెరనఁసగాక
   అతది శ్రీవతకటేశనఁడ అలపేల ఇనఁకను



రేక: 1085-2పాడి సతపటత: 20-506
పలల్లవ:   ఊరకే చకక్కజాడతో నుతడనీరాదా

   సారె సారె మముత్మినితత జాగసేయవలనా
చ. 1:   కనన్నసతులనెలల్ల నాకాళల్లక మొకిక్కతచేవు

   పనిన్న నీవ మొకిక్కతచక బతుకరాదా
   ఇనేన్నసిరవవ్వెల సేసి యేల వుపప్పుటతచేవు

  కనెన్నలము మముత్మినితత కాకసేయవలనా
చ. 2:    అతడనునన్న వారిచేత నాకమడి చిపప్పుతచేవు

   దతడిగా నీవ అతదుక తనియరాదా
   బతడునేసి మముత్మినేల పరచేవు ఇటవల

  నితడుసిగద్గీలవారము నేనఁడె ఇతతవలనా
చ. 3:   వుమత్మిడిసవతులచే నటూడిగాల సే ఇతచేవు

   ఇముత్మిల నీవ మెచిచ్చె ఇయతకోరాదా
    నమత్మితచి శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి కూడితవ

  సమత్మితతచి నీవారము సతతోసితచవలనా



రేక: 1085-3లలిత సతపటత: 20-507
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరినఁ బొగడుదుము యతతని నేము మేచేచ్చెము

  బువవ్వెముల కిచచ్చెడాయ భోగపమకతల
చ. 1:    జకక్కవచనున్నలమనఁద సరల నీ వతటనఁగాను

  చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె చెలియక
    యకక్కడి కెకక్కడ సటూతగ మెతతనేరిచె మరనఁడు

  పకిక్కట పరాణమాయ పొతదులమచేనఁతల
చ. 2:     తుమత్మిద నెరలకొపప్పు దొడడగా నీవు వటట్టినఁగ

   కమత్మి మేను పలకితచె కాతతక
   యమెత్మిల నేడకనేడ యతతసేస యవలప
    వుమత్మిడినే దిగపారె వళళ్ళనే మ జాడల

చ. 3:   గకక్కన కతబుకతఠము కానఁగిలితచకొననఁగాను
  ఇకక్కవల గరనఁగెను ఇతతకి

     ఇకక్కడ శ్రీ వతకటేశ యతతకెతత మ నేరప్పుల
  వకక్కణలలేకలయ వాడిక మరతుల



రేక: 1085-4సౌరాషట్టిత సతపటత: 20-508
పలల్లవ:    తలనఁచిన పనులలల్ల దకెక్క నీకను

   సిలగ లనిన్నయు మాని చెలనఁరేగవయాత
చ. 1:     ఆకె నీతో మాటలడె అనిన్నయునునఁ దలకూడె

   యేకచితత్తిమున నుతడు మనఁక నీవు
   రాకతడనఁగ నితదానఁక రవవ్వెగా నలిగితవ

    యకడ నీతొడ యకెక్క నినఁక నవవ్వెవయాత
చ. 2:     యిద నీపపైనఁ జేయివస ఇయతకములలల్ల నఁ జేస

   యద నిమురకవుతడు మనఁక నీవు
  అదననఁ బలవదతటా అసురసురెపైతవ

  చదురల మాటలడె చనవయతవయాత
చ. 3:     నెయతముననఁ గానఁగిలితచె నేరవుల మోవ యిచెచ్చె

   యియతకోల సేసుకొమాత్మి యినఁక నీవు
    పయతదతట కొసరిత భామను శ్రీ వతకటేశ
  తయతనఁగానే నినున్ననఁగటూడె తరముకోవయాత



రేక: 1085-5  శ్రీ రాగత సతపటత: 20-509
పలల్లవ:   తడనఁబాటాల్ల యనఁ బని తపప్పులోరచకోవయత

   అడరి నాసొమత్మివు నీవతటా నేనుతటని
చ. 1:     వలిసి యవవ్వెతనో నీ వరకే చితతతచనఁగాను

   మలసి నడుమ నేను మాటాడితచిత
   కలికి నీ చితాత్తి నక కోపముగాదుగదా
   అలరి నాకే వలతువతటా నేనుతటని

చ. 2:     పటట్టి యవవ్వెతో చనున్నలపపైనఁ బరాకెపై నీవుతడనఁగ
   గటట్టి న నుతడక నినున్ననఁ గొతగవటట్టిత

  వటట్టియపైన నీభోగానక వసటగాదుగదా
   నటట్టి కొనన్న నీచేనఁతల నాకతటా నేనుతటని

చ. 3:   సొరిది నెవవ్వెతపపైనో చటూపవటట్టి కతడనఁగాను
   గరిమ నినున్ననఁ గానఁగినఁటనఁ గలసితని
    అరదపై శ్రీ వతకటేశ అతకెవచెచ్చెనా నీక

 పరవపనీమాటపటట్టి నమత్మివుతటని



రేక: 1085-6సాళతగనాట సతపటత: 20-510
పలల్లవ:    సారెక నానవటట్టిక సతగత గాదు

   మారమాట నే నేర మరత్మిమతతేకాని
చ. 1:    చితత్తిమెటట్టి నన్నదో నీక సిగద్గీవడుతదాన నేను

    అతత్తి నీవ నాపనఁ గటూడినది చటూచిత
    యితత్తిల మగవానఁడవు యేమెపైనా నమర నీక

    రతత్తినవవ్వె వచచ్చె నాక రోసమేమ లేదు
చ. 2:    తగవటట్టి నన్నదో నీక దయవుట ట్టి నాకెపైతే

   తగవతో మ ఇదదరిదికక్కనునఁ జూచి
    అగవడడదొరవు నీ వనిన్నయునఁ జెలల్ల నీక

    మొగమోటే మతచె నాక మోసమేమ లేదు
చ. 3:    వఱగెటాట్టి యనో నీక వడుకవుటట్టిను నాక

    నెఱి మభావ మెఱినఁగి నేనఁ గటూడిత
    వఱపేమ లేదు శ్రీ వతకటేశనఁడవు నీవు

    తఱి నామత గరనఁగె తకక్కవమ లేదు



రేక: 1086-1  శ్రీ రాగత సతపటత: 20-511
పలల్లవ:   నాయతదునఁ గడమలేదు నమత్మితచినవానఁడవు

  చెయిమనఁదుగా నెటట్టి సేసినా నీచితత్తిము
చ. 1:     మొకక్కలన నే నినున్న ముతచి యాడినమానఁటక

  మొకిక్కతనఁ బతతమచిచ్చెత ముతదుముతదుగా
  కకక్కసితచనోప దయగలిగినపప్పుడు నీవ

  మకక్కవసేసి ననున్న మనిన్నతతువుగాక
చ. 2:    చలవటట్టి నే నినున్న జతకితచినయతదుక

   చెలనఁగి నవువ్వె నవవ్వెత సలవుగాను
  బలిమశయనఁగనోప బతత్తిగలపప్పుడే నీవ

   పలిచి కానఁగిట నితచి పననఁగేవుగాని
చ. 3:    ఆసపడి నినున్ననఁ గటూడి అలయితచినయతదుక

   వాసితో మోవ యిచిచ్చెత వనెన్నలగాను
   యసుదరె శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    రాసికెకక్క నితకా నీవ రకతచేవు గాని



రేక: 1086-2భపైరవ సతపటత: 20-512
పలల్లవ:  సరసములలోనికి జగడాలేల

  బెరసి యతతగలితే పననఁగనఁగరాదా
చ. 1:     మోహముననఁ జెలి నీపపై మొనగో రతటతచెనఁగాక

   సాహసాన నాపపై నీతోనఁ జలపటట్టినా
   వహితచ కితదుకనఁగాను వరకే మారవమోహమేల

  సహగా మొకామొకాల చటూచకొనరాదా
చ. 2:      గటట్టిసేసి యాప నినున్న గతదమున వసనఁ గాక

  గటట్టి తోడ నీమనఁది కచిచ్చెతముల
   వటట్టినొపప్పు లితదుకనఁగా వహితచకో నీకేల

   చటట్టిపవరస మతచ జోడెపై వుతడరాదా
చ. 3:    కతదువచేనఁతల చటూప కానఁగిట బగితచెనఁగాక

     అతది నీతో బలిమ దా నటట్టి సేసనా
  ఇతదుకనఁగా శ్రీవతకటేశ బుసకొటట్టినేల

   పొతదుగానఁ గటూడిత రిటట్టి భోగితచరాదా



రేక: 1086-3దేశి సతపటత: 20-513
పలల్లవ:    ఏమెపైనా నను యదురాడ నేను

  దమసతబుతోనఁ దలిసిత నేను
చ. 1:   యకక్కడుమాట నే నేమనియాడిన

 వకక్కసురాలని వసుగదువు
   మొకక్కచ నీపాదముల చటూచక ఇట

  వకక్కట నటూరకయుతడెద నేను
చ. 2:    పతతతబున నేనఁ బెపైకొని నవవ్వెన

 అతతరటట్టిడని యాడుదువు
   చెతత నటూడిగము సేసుక నీకిటట్టి

  చితతదరి కడుచెలగెద నేను
చ. 3:    ఆలమ నినున్న రత నలయితచినను

 బలిమతోడిదని పలకదువు
  యలమని శ్రీవతకటేశవ్వెర కూడిత

  మెలగినటల్లనే మెచెచ్చెద నేను



రేక: 1086-4వరాళ సతపటత: 20-514
పలల్లవ:      నీకనీకే కొతకనేల నెలనఁ త నినేన్న మనీని

  చేకొని సేదదేరిచి చెకక్కనొకక్కరాదా
చ. 1:    సిగద్గీతోడ నునన్నది చెలి నీవనన్నమాటక

 యగద్గీవటట్టియునన్న దలయితచినతదుక
  నిగద్గీదేరచనన్నది నీవు చెనకినతదుక

    బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచి కడునఁ బెననఁగనఁ గరాదా
చ. 2:   మోనముతో నునన్నది మొకక్కళపనీచేనఁతక

  ఆనవటట్టి కనన్న దేమో అనినతదుక
 పూనిపటట్టి కనన్న పొతదేటనీకతలక

   కానుకగా నీవ వచిచ్చె కలయనఁగరాదా
చ. 3:   వఱపపపై నునన్నది పతతములడినతదుక

  తఱినఁ గెరలచనన్నది తకిక్కనతదుక
     యఱినఁగి శ్రీ వతకటేశ యితతలో నీవు గటూడిత

  జఱసి సరసముల చనవయతరాదా



రేక: 1086-5దేసాళత సతపటత: 20-515
పలల్లవ:     అతదుకెపైతే దోసము లేదతట మతతే నేము

  సతదడిజాణవు నీవు సమత్మితతచకొతదుగా
చ. 1:   రేయినఁబగలను నీరేపలల్లలో చేనఁతల

   ఆయాల మోవనఁగా నినున్ననాడెనఁగా చెలి
   యయడనెపైతే నేము యితతేసికి నోపము

   పాయప వానఁడవు మాటనఁబడ నోపదువుగా
చ. 2:    గఱతపైన యటట్టినీ కొలనిలో చేనఁతల

   వఱవక నినున్న వలివసనఁగా ఆప
   తఱవల మతతేసి తగవకనఁ జాలము

   నెఱతనీనఁడ వనిన్నటా నీక నవవ్వెవచచ్చెగా
చ. 3:   యితపమర నానఁటదాని నెతుత్తి కవచిచ్చెనవతద

    ముతపన నీమనఁద నిటట్టి మోపనఁగా ఆప
      జతపల శ్రీ వతకటేశ సరి నినిన్నతత నేనఁ జేయ

    అతపక ననున్ననఁ గటూడిత వనిన్నయు నేరత్తి వుగా



రేక: 1086-6హితదోళవసతతత సతపటత: 20-516
పలల్లవ:     ఇపప్పుడు వచేచ్చెసిత వమతదు నే నినఁక

  కపప్పున మొగమోటముగలదాన నేను
చ. 1:    యదురచటూచిత నీక నెపప్పుడు వతుత్తి వోయతటా

   నిదుర గతటకి రాక నినన్ననెలల్ల ను
    వదకి తమత్మితట నినున్న వలదునఁలనెలల్ల నఁ బతప

  వుదుటన నెవవ్వెతతట నుతదువోయతటాను
చ. 2:     పేరకొని పలిచిత పదదవాస నను నినున్న

  కూరిమతో నిటట్టి పలకదువతటాను
  వారివరి నడిగిత వలసినచోటల్లను
   ఆరగితచి పవవ్వెళతచే యటట్టినీ ఇకక్కవల

చ. 3:    దేవరకే మొకక్కకొతట దికక్కలకనఁ జేయతత్తి
  కావతచి నినున్ననఁ గనున్నలనఁగనన్నదానఁకాను

     శ్రీ వతకటేశ ననున్న జిగినఁ గటూడితవ నేనఁడు
  తావులనే నెలకొతట దకక్కదువతటాను



రేక: 1087-1దేశక సతపటత: 20-517
పలల్లవ:     సత నినున్న గెలిచాను జవవ్వెనప గరిడలో

    మతలోన మెచిచ్చె మెచిచ్చె మనిన్నతచ రమణునఁడా
చ. 1:    కనుసటూట వలప కాతత చటూచినచటూప

  కొనకెకక్క మరనఁడద గరలేసను
 మొనకతత్తిసామటూ ములవానఁడికొనగోర

  పననఁగి చెకక్కలనొతత్తి పేరెమువారెను
చ. 2:  చేసటూటవలపూ చెలికానఁగిలితచినది

   బాసతోనే కాయజనఁడు పతద మాడెను
  మటూసిదితప మొరనఁగటూ ముతచినపయతదకొతగ

    ఆసల నీకనఁ జూప ఆయాల రేనఁచెను
చ. 3:    మొగసటూటవలపూ మోహప రమణ నవువ్వె

  తగవుతో మదనునఁడు దారగటట్టిను
    అగపడి శ్రీ వతకటాధిప నీవు గటూడిత

   జగడమతతయునఁ దరి చనవు చేకొనెను



రేక: 1087-2బౌళ సతపటత: 20-518
పలల్లవ:    తలకోవయత నీవ దిషట్టిమది మోహము

   కలకాలమును నీపపైనఁ గలది నామోహము
చ. 1:   ఆయముల గరనఁగేట అదివో మోహము

   చాయలక లోనెపైనదే సరి మోహము
   పోయినానునఁ బోనీక పొదిగినది మోహము

   యనఁయడ నెగద్గీలసిగద్గీ లతచనిద మోహము
చ. 2:    మతతనమె యేపొదుద మరిగినది మోహము

   దొతత పలకల తొపప్పునఁదోగేనఁ మోహము
  వతతలేనినవువ్వెల వడుకలే మోహము

   బతతరతుల నేపొదుద నఁ బరగటే మోహము
చ. 3:   కనున్నలనఁగనినపప్పుడు కానఁగిలితచటే మోహము

  వనెన్నలక మాటగడవనినఁ మోహము
    ఇనిన్నటాను శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    వునన్నత నలగ కిటట్టి వుతడుటే మోహము



రేక: 1087-3లలిత సతపటత: 20-519
పలల్లవ:    ఏలినవారికి సల వమ సేసినా

   నాలి నాచేనఁతలలల్ల ను నవువ్వె సేసుకొమత్మి
చ. 1:    తాలిమలేనిదాన తమకితచి నినున్న నిటట్టి

  వళతోనే రావనుచ వతగెమాడిత
   నీలగ లఱనఁగక నేరములలల్ల నెనిన్నత

  వోలవయ కినఁకవనీన్న నోరచకొమత్మి
చ. 2:  చపలచితత్తిపదాన సడినఁబడడకోపాన

  కపటములలల్ల నఁ జూచి కలల్లలడిత
   వుపమలనే వతచక వరసిత జరసిత

   నెపములతచక యినఁక నెయతమే నిలపమ
చ. 3:    చనవు తోడిదాన సారెసారె నిటట్టి

  కనునఁగొని కనునఁగొని కలదాడిత
    యనసిత శ్రీ వతకటేశ నే నితతటలోనె

  తనిసితనిసి నాతో దయివారమ



రేక: 1087-4శతకరాభరణత సతపటత: 20-520
పలల్లవ:    నేరమెలల్ల నావళల్లదే నీవమ సేతువు

   దారిదపప్పు సటూటనఁబడ దరిచేరే మదివో
చ. 1:   సేసవటట్టినవానఁడవు చేకొనేవుగాక యినఁక

   వసరేవా యితదువతక వడనా పొతదు
   ఆసపడి తమకాన అలసినదాననఁ గాన

   వసినటేట్టివసి నినున్న వడుకొనే నిదివో
చ. 2:   వలపతచినవానఁడవు వదదనే వుతడేవుగాక

    తలనఁగేవా యితతలోనే తపప్పు నా మాట
   బలిమ నీచనవుననఁ బరగినదాననఁ గాన

    పలిచి నినున్న జతకితచి పేగమచలేల్ల నిదివో
చ. 3:  అతటకూడినవానఁడవు ఆదరితచేవుగాకిటట్టి

  జతట వాసేవా మొగచాటనన్నదా
   యితటనే శ్రీవతకటేశ యిరవపైనదాననఁ గాన

    దతటనెపై నీసరసాన దకిక్కత నే నిదివో



రేక: 1087-5రామకిగయ సతపటత: 20-521
పలల్లవ:     ఓపనదాననఁ గాను వరకే సుదుద ల కెలల్ల

    నీపాదము సేవ సేసి నిలచతట చాలదా
చ. 1:     మొకక్కచ నీకొకమానఁట మొనన్న నే వనన్నవతచనా

  పకక్కన ననేన్నల వడనఁబరచేవతత
   చికిక్కనవారిపపై నేల చేనఁతలలల్ల నఁ జేసేవు

   వకక్కటపై నీవారమని వుతడుటది చాలదా
చ. 2:     వమార నే నినున్న వనఁడుకొననా ఇతదానఁక

  నామువార నాతోనేల నవవ్వెవతత
  దమసములేనివారినఁ దగి యేలపరచేవు

    పేగమతోడ నీతోనఁ గొతత పననఁగట చాలదా
చ. 3:    కతదువ లతటచ నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొననా

    అతదరిలో ననున్ననఁ మెచేచ్చె వపప్పుట నీవు
   వతదువటట్టి యిటట్టి శ్రీవతకటేశ కూడితవ
   పతదమాడి నీమాటలో పరగట చాలదా



రేక: 1087-6మాళవగళ సతపటత: 20-522
పలల్లవ:    తలవతచేనేనఁటకి దతడనునన్న వారినఁ జూచి

  వలయతగ నేమెలల్ల వతతవారమా
చ. 1:  సిగద్గీవడడదానవు చితతతోటదానవు

 యగద్గీలనఁదపప్పుల నినఁకనేనఁటకమాత్మి
   దగద్గీరి యాతనఁడేమెపైనానఁ దడవనా చేనఁతలకనఁ-

   నగద్గీమెపైత వనఁక నీక నతకెలయనమాత్మి
చ. 2:  జవవ్వెనపదానవు సతమెపైలదానవు

 యవవ్వెరిబుదుద ల వనవనఁటకమాత్మి
     పవువ్వెల వసి యాతనఁడు పూనఁచి సనన్నల సేయనఁగ
   నవవ్వెతని నీక నినఁక ననుపాయనమాత్మి

చ. 3:  మతతనుపదానప మాటలోనిదానవు
  యతతసేసినానఁ జెలల్ల నేమమాత్మి

    చితతదర నితతలోనె శ్రీ వతకటేశనఁడె గటూడె
  అతతరతగమెలల్ల నితడె ననువాయనమాత్మి



రేక: 1088-1ముఖరి సతపటత: 20-523
పలల్లవ:    రమత్మినప పొమత్మినప రాజసము నెరపేవు

  తమత్మిలగా నవువ్వెనవవ్వె తలసుకొవ
చ. 1:  చెపప్పుడుమాటల వని,  చెలవునఁడు నీకిచిచ్చెననఁ

  కపప్పురమేనఁటకి నీకనఁ గాదనేవ
   దపప్పు దేరేమోవతోడ తలవతచకొని యాతనఁ

   డపప్పుట నుతటయు నునాన్ననఁడది గదవ
చ. 2:    ఇతగితాకారాల చటూచి యతనఁడు వటట్టినతమత్మి

   యతగిలి యనుచ సారెనేల మొకేక్కవ
    వుతగరము చేతకిచిచ్చె వరకే యానల వట ట్టి
   అతగవతచి నినున్ననఁ బాయనఁ డదిగదివ

చ. 3:   వతతవాసనలతో నీవభునఁడు కొతగవటట్టినఁగ
  ఇతతలోనఁ దపప్పుతచకొతటానేల లోనఁగేవ

     అతతట శ్రీ వతకటేశనఁ డాతనఁడే నినిన్నట గటూడె
  అతతరతగమెలల్ల నఁ జెపప్పు నదిగదవ



రేక: 1088-2ఆహిరి సతపటత: 20-524
పలల్లవ:      మతచిదాయ మేల మేల మాక నది పరిణము

   అతచెల నాకె నినున్న ఆదరితచెనా
చ. 1:    చెలనఁగి వునాన్ననఁడవు చిముత్మినఁగళలతో నేనఁడు

   మలసి నీతో నాప మాటలడెనా
   సొలసేవు కెలసేవు సుమాళముతో నపప్పుట

    కలికి నీపపై నాప గరతుల నితచెనా
చ. 2:    ఇతదరికి నీవళ యేమడిగిన నిచేచ్చెవు

   వతదువల నాప నీక వడెమచెచ్చెనా
   పతదేలకే పననఁగేవు పారిపారి మాతోను

  సతదడితచి తనమోవ చవచటూపనా
చ. 3:     గకక్కన ననున్న మనిన్నతచి కానఁగిలితచి కూడేవు

  పకక్కటగాక నీకాప బుదిదచెపప్పునా
    యికక్కవతో శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ

    వకక్కణతచి నీకనఁ జెపప్పు వరసక నతపనా



రేక: 1088-3దేవగాతధరి సతపటత: 20-525
పలల్లవ:  సారపనవువ్వెలతోడి సటకానఁడా

 పోరచిపొరగలనే బుదిదచెపప్పురా
చ. 1:     చలము సాదితచేనతటే చవ చాల దితచకతత

   వలప చలేల్లనతటే వాసి చాలదు
   బలిమ చటూపేనతటే పాడిపతతము చాలదు

  యలమ నీతోడిపొతదు లటట్టి సేతురా
చ. 2:    సిగద్గీతోడ నుతడేనతటే సలవులే దవవ్వెరికి

  దగద్గీరేనతటే దతటతనము లేదు
   వగద్గీళతచేనతటే నీతో వరసమేమయు లేదు
  యగద్గీదపప్పులేక సేవ యటట్టి సేతురా

చ. 3:     మఱనఁగవ నుతడేనతటే మనలో భేద మెఱనఁగ
  జఱసేనతటేను నీసర వఱనఁగ

   గఱిగా శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజ నేనఁడు
   యఱకతోనఁ గటూడితవ యినఁకనేమ సేతురా



రేక: 1088-4మధతమావత సతపటత: 20-526
పలల్లవ:  పరాకసేయకరమత్మి పడనఁతులల

   సరాగాన బాగాలీరే సతులకనఁ బతకి
చ. 1:    మాటలనఁ దేటల చలిల్ల మగవలిదదరిమనఁద

   కూటవనఁ బాదాల చానఁచి కొలవునాన్ననఁడు
     చాటచ నవువ్వెల నవవ్వె సనన్నల కనున్నలనఁ జేసి
   వనఁటలడ వలప గోవతదరాజ లిదివో

చ. 2:     వతత్తిగిలి పానుపపపై నుతగరప వళల్ల చటూప
  గతత్తిప గబబ్బులతటనఁగనఁ గోరచనాన్ననఁడు
    పొతుత్తి ల మోవుల చటూప పూవులవాటల్ల వసి

   వతీత్తినఁ దమకము గోవతదరాజ లిదివో
చ. 3:    లోననే యేపొదుద నుతడి లోకమెలల్ల నఁ దలసుక

 మానినులకానఁగిళళ్ళ మరిగనాన్ననఁడు
    నానిన చెమటాలతో నతట శ్రీ వతకటేశనఁడెపై

   వనులతో మాటాడ గోవతదరాజ లిదివో



రేక: 1088-5బెపైరవ సతపటత: 20-527
పలల్లవ:   ఏమసేసనని నీవు యేలడిగేవు

   కామతచినచెలి నిటట్టి కరణతచ మపడు
చ. 1:   నీమనఁదిచితత్తిమున నిదుద ర కతటకిరాక

   కోమలి కత చెపప్పుతచకొతటా నునన్నది
  దోమటతో మదనుని తుమత్మిదబలములక
   దామెనగానఁ గొపప్పు వడిదల సేయుచనన్నది

చ. 2:    చెలల నీకడకతప చిమేత్మిట యాసలతోడ
   కెలన నడిమ వాకిట నునన్నది
    పొలసి తన చటూపల పూవుల బాణములక

  బెళకల లేకతడానఁ బెననఁబెటట్టి కనన్నది
చ. 3:     దగద్గీర నినున్న రపప్పుతచి తమకము రెటట్టితచనఁగ

  సిగద్గీతోడ వనన్నపాల సేయుచనన్నది
    యగద్గీదర శ్రీ వతకటేశ నేనఁడె కూడితవ
   నిగద్గీలను నవువ్వెకొతటా నెలవున నునన్నది



రేక: 1088-6ఆహిరినాట సతపటత: 20-528
పలల్లవ:    వదుద వదుద వగిరాల వనితతోను

   పొదుద వదుద నీనిజము పొదిగొతటే జాలను
చ. 1:  కలవరేకలవతటకనున్నలకలికి నీమెపై

   సొలసి సొలసి చటూచి సదితచని
  వకొలదిమఱగ నీకగోపమేల తాపమేల

    మొలచి నీవళల్ల కలల్ల మోవకనన్న జాలను
చ. 2:  నాలికపప్పురమువతటనవువ్వెలచెలియ నేనఁడు

  లోలత నీమనసు దలసుకొనీని
    వోలి నీక నితతలోనె వటేల్లల సతాతలేల

   తాలిమతో నీతగవు తపప్పుకనన్ననఁ జాలను
చ. 3:    తీగెలవతటచేతుల తఱవ కానఁగిట నితచి

   ఆగత నినున్న రతుల నలయితచని
   వగిర మేనఁటకి శ్రీవతకటేశ యిటవల

   బాగగానఁ బెననఁగి మర పాయకనన్ననఁజాలను



రేక: 1089-1ముఖరి సతపటత: 20-529
పలల్లవ:    ఏలయత మాక నిది యతతదోసము

    యలీలనఁ దపప్పుక చటూచే వఱనఁగని వారమా
చ. 1:    పగట గోపకలతోనఁ బరచవపై వుతటవని

  జగమెలల్ల నినేన్న చాటేర
   వగటపై నీవనులనే వనవయత వదివది
    నిగిడి నేనఁడు గొతత్తిగా నేము గడితచేమా

చ. 2:    యికక్కవ రాచకూనఁతుర నెతుత్తి క వచిచ్చెతవని
    యకక్కడ చటూచిన నీపపై నిదే సుదిద
     నికక్కము దలసు కొతటే నీవు చేసిన చేనఁతలే
   వుకక్కన మాకెతతగతడె వరకే మమాత్మిడను

చ. 3:    మతచనఁ దామెరలొ సత మెడనఁగటట్టి కొతటవని
   యతచేర కొలవులోన యిదే దిషట్టిము

    కొతచక శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
   మతచముపపైనఁ గళదేరీ మఱి యేనఁటపనుల



రేక: 1089-2శ్రీరాగత సతపటత: 20-530
పలల్లవ:   నితడునాపాయము నేనఁడు నాచేతది

  గతడెలో నీయాసలపైతే కోటాననఁగోటల్ల
చ. 1:    తనివోదు నినున్న మతనఁదలపోసినా నాక

   మనసు లోపలికాతక్ష మఱి యటట్టిదో
   మొనసి నవవ్వెన ముచచ్చెటల దరవు
   పననఁగేట సతతపనఁ బే ద్రిమ యటట్టిదో

చ. 2:      కనున్నలలో తమ వోదు కదిసి తపప్పుక చటూచి
  ఇనిన్నటా నాతరితీప లటవతటవో

   యనిన్నమానఁట లడినాను యేనఁకటల వాయవు
   సనన్నల నాలకమనఁదిచవు లినఁక నెటట్టివో

చ. 3:     కాయముపపై కసి వోదు కానఁగిట బగితచినాను
   చాయల సనన్నల సాహసము లటట్టివో

    యయడ శ్రీవతకటేశ యడేర ననున్ననఁ గటూడిత
   మాయని మనలోపలి మాటప టల్లటట్టివో



రేక: 1089-3వరాళ సతపటత: 20-531
పలల్లవ:  ఆసపడడవారికి నడడమేడది

 వాసులసిగద్గీలతోడ వడనఁబడనేనఁటకి
చ. 1:     తపప్పుక చటూచితే నీవు తలవతచకొనెనఁ జెలి

  యిపప్పుట మలోనిసుదుద లేనఁటవోకాని
    చెపప్పురాదా మాక నవ చికక్కల వాపేముగాని

   దపప్పుదేరే మోవులతో తడనఁబడ నేటకి
చ. 2:      నీవు మాటలడనఁ గాను నెలనఁత తో మాటలడ

   యేవళ నీ వాప నేమతటవో
    చెవదేర నవవ్వెరాదా చెలనఁగనఁ జేసేము గాని

   వవల సణనఁగల వసరనఁగ నేటకి
చ. 3:    కొతగవటట్టి తయతనఁగాను కొనగోర నదిమని

  యితగితాకారాల మక నెటవతటవో
   అతగమతచి కూడితరి అటట్టి శ్రీవతకటేశ

    కతగ కిటట్టి వుతడరాదా కడుజతకె లేనఁటకి



రేక: 1089-4ఆతదోళ సతపటత: 20-532
పలల్లవ:    వనకటపొతదు గదుద వఱపేల నీకను

   అనుమాన మనఁకనేల ఆడవయత మానఁట
చ. 1:    సిగద్గీల మోముననఁగాని చితత్తిములోపల లేదు

  దగద్గీరి కూచతడవయత తరణవదద
    వగద్గీళతచినా నినున్న వతతల నీక నాపక

   అగద్గీమెపైనదానఁకా నితతే అతటవయత చనున్నల
చ. 2:     జతకెల బొమత్మిలనఁగాని చలము లోపల లేదు

   వతకల దరచవయత వడినఁ గరల
     మతకననఁ దిటట్టినా నినున్న మచిచ్చెక నీమనఁదనఁ గదుద

   సతకెదరదానఁకా నితతే చలల్లవయత వలప
చ. 3:     మఱగ రెపప్పులనఁగాని మరత్మిము లోపల లేదు

  యఱిగి మోవయతవయత యదురగాను
    జఱసి శ్రీవతకటేశ సత నిటట్టి కూడితవ

   నెఱవపైనదాకా నితతే నితచవయత కరణ



రేక: 1089-5లలిత సతపటత: 20-533
పలల్లవ:  వచిచ్చెదేరినపనికినఁ బరాకలేల

  మచిచ్చెకతో మరిదదర మనిన్నతచేవారము
చ. 1:       ఇతత నీ మొగము చటూచె ఇనిన్నటకి నొడనఁ బడి

 అతతరతగములోపను లనతీవయాత
   వతతవారమా నీక వతటేనేమ సిగద్గీగాదు

  చెతతల మవడిగాల సేసేటవారము
చ. 2:     పత నీతో మాటలడె చనవలల్ల నఁ జెలిల్లతచె

  మతమర నవువ్వెనవవ్వె మెచచ్చెవయాత
   మతకప వారమా మరనఁగ లితదులోనేల
   అతవక నీక నేము అడపమువారము

చ. 3:     తరణ కానఁగిటనఁ గటూడె తలపలల్ల నీడేరె
  పొరిసి నానారతుల భోగితచవయాత

   సరివారమా నేము చాయల శ్రీవతకటేశ
  ధరలోనఁ గటూడితవ నీదయలోనివారము



రేక: 1089-6మాళవ సతపటత: 20-534
పలల్లవ:     అతదుకనఁగా చెలి నవవ్వె అతగమెలల్ల నఁ జెమరితచె

   సతదడి జాణతనాల సరసునఁడ వవుదువు
చ. 1:     తపప్పుమనఁద నుతడి నీవు దికక్కల చటూడనఁగాను

    అపప్పుడు తామెరనఁ గొని అతవ వస
   తపప్పువటట్టి యతతలోనే తాకెనతటా నీమేను

   రెపప్పులతత్తి చటూచేవు రేసు లినఁకనేనఁటకి
చ. 2:    పతతముతో జలకేలినఁ బరాకెపై వుతడగాను

    అతతలో జలము చలల్ల అతగన నినున్న
   వతతుకనఁ దిటేట్టివు నీవనెన్న దొపప్పునఁదోనఁగెనతటా

   యతత బొమత్మిల జతకితచే వగసకేక్కలేనఁటకి
చ. 3:     చతచల గోనేటలోన చలల్లగా నీవు దేలనఁగా

  మతచి కాగిలితచె నలమేలమతగ
   ముతచి శ్రీవతకటేశనఁడ మొకేక్కవు బగితచెనతటా

   పొతచి సరివననఁగేవు బటూటకము లేనఁటకి



రేక: 1090-1రామకిగయ సతపటత: 20-535
పలల్లవ:    ఐతేనేమ దోసము అపరాధమేమ నీక

 కాతరముగలిగినఘనునఁడవు నీవు
చ. 1:     పకిక్కటనఁ బోసిన యటట్టిబుదుద ల నీకవ సుమత్మి

  తకక్కక ఆకెవటట్టిన తముత్మిలము
   అకక్కడ నీక నేను ఆకమడిచియతలేదు

   యకక్కడనుతడి వచెచ్చెనో యేల లేదనేవు
చ. 2:   వుతకవచిచ్చె కెపైకొనన్నవగి సతచకారసుమత్మి

  అతకెల నీకొనవలి ఆవుతగరము
     పొతకాన నే మెనన్ననఁడు పూనఁచి యిచిచ్చెనది లేదు

   లతకెనఁ బెటట్టి కొతటవ పలల్లదా లేలడేవు
చ. 3:      వుమత్మిడి నాప వటట్టిన వరప వలప సుమత్మి

   కమత్మి కానఁగిటనతటన గతదము నీక
     నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
    అమత్మికోనఁ నే నెఱనఁగని వానలేల పటేట్టివు



రేక: 1090-2కాతబోదిసతపటత: 20-536
పలల్లవ:    వదుద వనఁడుకొనవయత వనిత చేతలోనిది

   పదదరికానకే పొతచనఁ బే ద్రిమగల దాప
చ. 1:     కపప్పురాన వస నాప గతదవడిని వసేవు

  యపప్పుడు నతదుకనితదు కెతతమాతగము
 చపప్పునివలపగాదా సరిగానిపనులక

   కపప్పుళతచి అతదుకేపో కోపగితచె నాప
చ. 2:      కతటసరి యిచెచ్చె నాప కపప్పు వుతగర మచేచ్చెవు

  యితటలో నతదుకనితదు కెతతమాతగము
  వతటనితలనఁపగాదా వోపక గానియవుల

   పతటలగా నతదకేపో పననఁగె నేనఁడాప
చ. 3:      చనున్నల నినొన్నతత్తి నాప సరిగా మోవ ఇచిచ్చెత

   ఇనిన్నటా మెచాచ్చెయ నినఁక నెతతమాతగము
    యనన్నగ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి నీవు గటూడితవ
   మనన్ననల దపైవారి మరిగిన దాప



రేక: 1090-3పాడి సతపటత: 20-537
పలల్లవ:    గతదమతదుకోవయత కలికి నీ కొసనఁగీని

   అతదుకనతదుకే సరి అధికము వలప
చ. 1:     దవువ్వెల నుతడిన పత దగద్గీరి వచిచ్చెనపప్పుడు

  రవవ్వెలపైన కోపము రాకతడదు
   నవువ్వెలనునఁ దోడనే నయముల చటూపకతడదు

   యవవ్వెరికి నితదుకగా నెగద్గీలేల యతచను
చ. 2:   తలవతచ కొనన్నవానఁడు తపప్పుకచటూచితేను

 మొలకపతతాల గడుమోవకతడవు
   అలరి అతతటలోనే ఆసల రేగకతడవు

  చలము లితదుకగాను సాదితచనేటకి
చ. 3:  మెడనఁగటట్టి కొనన్నవాడు మేలములడితేను

  అడియాలముల మేన నతటకతడవు
   అడరి శ్రీవతకటేశ ఆప యలమేలమతగ

  వడికమెపై కూడితరి వోరితచనేటకి



రేక: 1090-4గళ సతపటత: 20-538
పలల్లవ:     ఏమనాన్న నతటవ గాని యతచిచటూచితే నేనఁడు

   కామతచనాయకని పపైనఁ గలల్లలేదే యినఁకను
చ. 1:   ఆనలవటట్టి కోనఁగానే ఆడెనతటా లేనిమాట

   పూని యేల గడితచేవ పరషనిపపై
   రానికోపమున నితత రవవ్వెసేసితే నెఱనఁగ

   కానిమత్మిన ఆతనిపపై కలల్లలేదే యపడు
చ. 2:     సాదువల నుతడనఁగాను సనన్న సేసనతటా నెతదో

  వదలేల కటేట్టివ వభునఁనిమనఁద
    వాదులొకట పపైనఁ బెటట్టి వతకలొతత్తితే నెఱనఁగ

   కాదన నాతనిమనఁద కలల్లలేదే యిపడు
చ. 3:    కొతగపటట్టి కొసరనఁగ కలికి తీసనతటా

 వతగళతచేవలే శ్రీవతకటేశవ్వెర
    చెతగటనఁ గటూడినతదుక చెనకితే నే నెఱనఁగ

  కతగలేనియాతనిపపై కలల్లలేదే యిపడు



రేక: 1090-5సౌరాషట్టి సత సతపటత: 20-539
పలల్లవ:  అటవతటవానినా అలయితచేవు

   నటల నీ కాతనఁడు చవచటూపనఁజాలనఁడే
చ. 1:  మొకక్కలపమాటల మొనగోరినాటల

  తకక్కలనఁబెటేట్టివల తగ దాతని
   చికక్కనినవువ్వెల నవవ్వె సిగద్గీలలల్ల నఁ బెడనఁబాప

    వకక్కసాననఁ బత నీపపై వతత సేయనఁజాలనఁడే
చ. 2:   బొమత్మిముడి జతకెలను బటూటకపలతకెలను

   చిమత్మినేల కోపమెలల్లనఁ జెలల్ల దాతని
    సమత్మితతచ నినున్ననఁ జేస చనువులలల్ల నఁ జెలిల్లతచె

   కమత్మిని రమణునఁడు గాతసేయనఁ జాలనఁడే
చ. 3:   పూవుల చెతదులవాటల్ల బొతకలకనున్నలగీనఁటల్ల

  కావరితచనేనఁటకే కానఁగా దాతని
    మోవయిచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడె మోహమెలల్ల నితడనఁజలల్ల
  శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు చెనకనఁగనఁజాలనఁడే



రేక: 1090-6ఆహిరి సతపటత: 20-540
పలల్లవ:     నీయతదు నేరమ లేదు నే నెఱనఁగనెపైతనఁగాక

 ఆయమెపైనయమెత్మికానఁడ వవుదువయాత
చ. 1:    మతతనాన నే నీతో మాటలడినవయలల్ల

   అతతరతగముగనఁ జెపప్పు నాప నాతోను
   యితతలోనే పదదరికా లేడేడ నాడుకొతటవ

 అతతటదొడడవానఁడ వవుదువయాత
చ. 2:    గమతాన నీవు నేనునఁ గటూడినకూటములలల్ల

   అమరనఁగ నాప చెపప్పు నతదరితోను
   రమణునఁడ నీవలప రచచ్చెనఁ బెటట్టి కోవలనా

  అమసినఁన నినఁడుదొర వవుదువయాత
చ. 3:    ముచచ్చెట నీవును నేను మోహితచినచేతనఁలలల్ల

    పచిచ్చెచేసేనఁ జెలలతోనఁ బెపై పపై నాపపై
    అచచ్చెమెపై శ్రీవతకటేశ అపప్పుట ననున్ననఁ గటూడితనఁ

  వచచ్చెపడ జాణనఁడ వౌదువయాత



రేక: 1091-1బౌళ సతపటత: 20-541
పలల్లవ:   ననేన్నల యసపటేట్టివు నాయకనిమనఁదను

  పనన్నదాన ఆతనికినఁ బద్రియమాడేదానను
చ. 1:  పలచమాటదానవు పదాద లవు

   అలరి నీవ యతని ననవమాత్మి
  వలచినదాన నేను వదదనుతడేదానను

  పలవనేరతునఁ గాని బగియనఁగనేరను
చ. 2:  చనవరిదానవు చలమరిదానవు

  చెనకి నీవమెపైనానఁ జేయవమాత్మి
  ననిచినదాన నేను నయగారిదానను

  వనయమే నేరనఁగాని వసరితచనేరను
చ. 3:    తగవరి దానవు తమకప దానవు

  సొగిసి నీవ దయనఁజూడవమాత్మి
  మొగమోటదానను ముతచి శ్రీవతకటేశనఁడు

   జిగినఁ గటూడె బొతకనేర చెతగలితచనేరత్తి ను



రేక: 1091-2సామతతత సతపటత: 20-542
పలల్లవ:   సేసినటట్టితపప్పు గాచినదే దొరతనము

  వాసుల నాతనిమేల వనెన్నవటట్టిరాదా
చ. 1:   చలము సాదితచరాదు చనవుమెరయుచోట

  చలివాయనఁ బతనేల సాధితచేవ
  తలసినపనులక తేటతలల్ల మనఁకనేల

  కలికి పయతదమఱనఁగన దానఁచరాదా
చ. 2:  మొకక్కలములడరాదు మొగమోడేయటట్టిచోట

  కకక్కసితచి యేల తారకాణనఁబెటేట్టివ
  వకక్కటపైనమనఁద మఱి వరనఁగలసుదదలేల
  అకక్కననఁబెటట్టి క అటేట్టి ఆదరితచరాదా

చ. 3:   సిగద్గీల వడనఁగరాదు చేకొనికూడినచోట
  దగద్గీరతడి యినఁకనేల తలవతచేవ
    యగద్గీదర శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

  వగద్గీళతచి మోవతేనె వతదువటట్టిరాదా



రేక: 1091-3రామకిగయ సతపటత: 20-543
పలల్లవ:      ఆప కావల నొతడె అటట్టి నేనే కావల

   యేపని కేపనిసేసే వనఁకనేడ సుదుద ల
చ. 1:    గదదరిచటూపలనఁ జూచి కనున్నలనే మాటలడి

  తదుద కొనె నినున్ననఁ జేతకిలోనుగా
   వదదనుతడి మముత్మినేల వడనఁబరచేవు నీవు

   యిదదరికి నోపదువా యినఁకనేడ సుదుద ల
చ. 2:      వోరికొటల్ల గొటట్టి నినున్న వరసి చనున్నలనొ తత్తి

    సారె నలవాటసేస జతట నీ కాప
    చేరిచేరి మముత్మినేల చెనకేవు నీ వపప్పుడు

    యేరా మముత్మినఁ గొసరే వనఁకనేడ సుదుద ల
చ. 3:     కమత్మిటని మోవ నీకిచెచ్చె కానఁగిటను బగియితచి

   నమత్మితచి దకక్కనఁగోనెను నవువ్వెతా నినున్న
    దొమత్మిసేసి నను నీవు తొడినఁబడనఁ గటూడితవ
   యమెత్మిల శ్రీవతకటేశ యినఁకనేడ సుదుద ల



రేక: 1091-4కాతబోదిసతపటత: 20-544
పలల్లవ:     రావ ఆతనఁడు నినున్న రతతుసేసి పలిచని

  తావులనే లోనఁగటే తగనేరవు
చ. 1:   బలిమనఁ బెననఁగరాదు పాయపవారికెలల్ల

 వలనెపైనచనవు చటూపవలనఁగాని
  కలిగినవడుకల కెపై వాబ్రాలకతడాను

  నెలవుననఁ గటూడుటే నెరవపైననేరప
చ. 2:   వాదు లడువనఁగరాదు వలచినవారికెలల్ల

  సేదదేరి చెపప్పునటల్ల చేసుటేకాని
   పోదిగొనన్న కోరికల పొది వచచ్చెకతడాను
  సాదువల లోనౌట చకక్కనినేరప

చ. 3:   సిగద్గీలవడనఁగరాదు సేసపాలవారి కెలల్ల
    నిగద్గీలనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి నికక్క టేకాని

    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డరిసి నినున్ననఁ గలస
  కగద్గీలేక సుఖతచటే కడునేరప



రేక: 1091-5శదదవసతతత సతపటత: 20-545
పలల్లవ:   నీవ యినిన్నటానఁగల నెరజాణవు

  తావుల నీవనన్నమానఁట తలనఁచకోవయాత
చ. 1:   బొమత్మిలలో సరసము పూనఁచినజతకెనల

 నెమత్మినపసరసము నితడినగటట్టి
 తమత్మిమోముసరసము తనివోనినగవుల

   తమత్మిలగానఁ జెలి యాడ తలసుకోవయాత
చ. 2:   కొనగోరిసరసము గరియపైన తానఁకల

  తనువుపపై సరసము తడనఁబాటల్ల
   చనుమొన సరసము సారెసారె కలకల

   పనివడి యితదునే తపప్పులనఁ దేలవయాత
చ. 3:   పదవులసరసము పగయముల ముచచ్చెటల

  చదురెపైన రతసరసము ముదుద ల
   నిదుల శ్రీవతకటేశ నీచెలినఁ గటూడితవ
  వదలక యినిన్నయు నవధరితచవయాత



రేక: 1091-6సాళతగనాట సతపటత: 20-546
పలల్లవ:    ఏమటకి బుదిదచేపేప్పుమే యినఁక నీక

   కామతచి యాతని కిచచ్చెకములే ఆడేవు
చ. 1:   ముతచి మోహపవారికి మొగమోటలేకాని

 యితచకతతనిషటూట్టిరమటూ నెఱనఁగర
  చతచల నెడసితేను సాహసములేకాని
   పతచలనఁ దాలిములను పటట్టిలేర మనసు

చ. 2:   ననిచినవారికి నగవులే వచచ్చెనఁగాని
 పననఁగినకోపము పతచర

   తనివోక వుతడితేను తమకమే హచచ్చెనఁగాని
  గనిసి వసటలక గఱిగార

చ. 3:   కూటనటట్టివారికి కోరికలే మతచనఁగాని
 వాడుదేరినకానఁగిలి వదలర

    వడెమచిచ్చె కూడెను శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్న
   వడుకల మవలనే వడువర లోకల



రేక: 1092-1గతడకిగయ సతపటత: 20-547
పలల్లవ:   ఇదదరితో నాలిసేయ నినఁకనేనఁటకే

   బుదుద లలల్ల నీ వకక్కననఁ బోసిచటూపరాదా
చ. 1:      చనవున నాప నినున్న సాకిర లడుగనఁ గాను

  తనువు లోపలిమాట దానఁతురా
    సునిసి నామొగమేమ చటూచి నీవు లోనఁగేవు

   మనసుననఁ గలయటేట్టి మాకనఁ జెపప్పురాదా
చ. 2:     నటట్టినడుమ నీలవు నమత్మి యాప వుతడనఁగాను

  పటట్టిపననఁగే పనికి పరాకౌదురా
   యటట్టియదుటను మాక నితతయేల వఱచేవు

   బెటట్టి నీవు మాతోనునఁ బెననఁగనఁగరాదా
చ. 3:     మోసదర ఆప నేనఁడు మొకక్కల మొకక్కగాను

   యసుల రేసుల మరి నినఁకనెతతరా
   సేసవటట్టి కూడితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్న

 ఆసపడడవారిని మమాత్మిదరితచరాదా



రేక: 1092-2దేసాళత సతపటత: 20-548
పలల్లవ:    వడుక నేనఁ జేసితేను వతగెమతదురా

  కొడెతనమెలల్ల నాపపై గరిసేసేవరా
చ. 1:     చిగరనఁబెదవ వతచి చెపప్పుత నేనఁ బద్రియముల

   నగవు లితకానేల నాతో నీక
    అగడు నేనఁ జేసితే నాయముల సనఁకెనఁగాక

  తగనఁ బలసనఁకలకే తమకితచేవరా
చ. 2:     కొనగోర వతచి నినున్న కొసరితనఁ బలమార

   పననఁగ నితకానేల బతకాన నీక
    మొనల నేనఁ జూపత నామోహముల రేనఁగెనఁగాక

 కొనచతదద్రివతకలకే గతపతచేవరా
చ. 3:     గటట్టిచనున్న లిట వతచి కానఁగిలితచకొతట నినున్న

   గటట్టి సేయ నినఁకనేల కొసరి నీక
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యితదుకే మెచిచ్చెతనఁగాక

  చటట్టిపరతుల కినఁక సటూడువటేట్టివరా



రేక: 1092-3పాడి సతపటత: 20-549
పలల్లవ:  నినన్నరానికోపము నేనఁడేనఁటకే

  పనిన్న నీచేనఁతలచే భద్రిమయితచరాదా
చ. 1:      మొగము చటూచి నీపపై మోహ మాతనఁడు చలల్లనఁగా

   నగరాదా కొతతపైనా నాలి యేనఁటకే
  బగవు చటూపకతడితే పరిదసినటల్ల తడు

  తగవతో దమసము తచచ్చెకోరాదా
చ. 2:     దగద్గీర వచిచ్చె వభునఁడు తమకము రేనఁచనఁగాను

  సిగద్గీల వడువరాదా చితతలేనఁటకే
   కగద్గీదేరి యతటకనన్న కెపై కోనియటల్ల తడు
  వగద్గీళతచి మచిచ్చెకల వదచలల్లరాదా

చ. 3:    శ్రీవతకటేశడు నినున్న జితత్తిగితచి కూడనఁగాను
   భావతచి మెచచ్చెనఁగరాదా పతత మేనఁటకే
  మోవతేనే లియతకనన్న మొరగినయటల్లనుతడు

  సావధనాన ననిన్నటా చనవయతరాదా



రేక: 1092-4కాతబోదిసతపటత: 20-550
పలల్లవ:    మతచి నా రమణునఁడవు మేనవానఁడవు

 వతచకొని తదుద కొనేవారిచేతవానఁడవు
చ. 1:    వళల గాచితనతటా వసరితచనెపై తనతటా

    వల తత్తి మమేత్మిల మెచిచ్చె వతతసేసేవు
    నీలగ లఱనఁగనా నీవ నేనఁ గానా

   పాలమాలితే నినిన్నటేట్టి పచిచ్చె సేయవలనా
చ. 2:    కొమత్మి నినున్ననఁ గతటనతటా కోపగితచనెపైతనతటా

   వుమత్మిడి మాకేల మొకిక్క పూరడితచేవు
  యమెత్మిలకానఁడవుగావా యితదుక రాజవుగావా

   దొమత్మికానఁడనెపై తే నీక దటూరగటట్టివలనా
చ. 3:   కతదువ నుతడితనతటా కానఁగిలితచకొతటనతటా

  ఇతదరిలో మనిన్నతచి యతతసేసేవు
  పొతదినశ్రీవతకటేశ భోగితచ నితతనేరవా

   అతదాలక మాటాడితే నౌనఁ గాదనవలనా



రేక: 1092-5వరాళ సతపటత: 20-551
పలల్లవ:   నావతటవారెతదరనాన్న నయమే నీక

   పూవువల భోగితచితే పణతములే చేరను
చ. 1:   వాసులవతతు లతచక వదదనునన్నదానను

  వసరకమ నీవలనఁది నేను
 ఆసపడడవారిమత అకక్కరదరిచితేను

   దోసములే దితదువతక తొయతలల మెతుత్తి ర
చ. 2:     సిగద్గీలవడక నీపపైనఁ జేతుల నేనఁ జానఁచితే

   యగద్గీల వటట్టికమ నీయితతని నేను
   వగిద్గీనవారిచనవు లొనరనఁ జెలిల్లతచి తేను
   తగద్గీమొగద్గీలేదు నీదయ లోక లతతుర

చ. 3:    అలపచటూడక నినున్న అటట్టి కానఁగిలితచిత
   బలిమ సేయకమ నీపడనఁత నేను
   చెలనఁగి ననేన్నలితవ శ్రీవతకటేశ నీవు

    సిలగలేదు నినున్ననఁ జేరి నేనఁ బొగడుదు



రేక: 1092-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-552
పలల్లవ:    తటట్టితేనే పదవనే తేనె గారీనే

  గటట్టియాయ నీపనుల కానీలేవ
చ. 1:  నీమనసువచచ్చెనటే నెలనఁతా

    చేముటట్టి నీవు నవవ్వెనఁగనఁ జేరి వుతడిత
   యేమటకి నవవ్వెవ యితతలో నీవు

  కామనివతటా నుతటనఁ గానీలేవ
చ. 2:   పతతము చెలల్లనటవ పడనఁతీ

  మతతనాన నీక నాకమడిచిచిచ్చెత
    రతతులేల సేసేవ రచచ్చెల ననున్న యే-

   కాతతమున నీకనఁ జెపేప్పునఁ గానీలేవ
చ. 3:   కలసిత పనిన్నటాను కలికీ

  బలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిపతనే తానునఁ
  చలపటట్టి యితతయేల సాదితచేవ

   కలిగె నీదయ నాపపైనఁ గానీలేవ



రేక: 1093-1రీతగళ సతపటత: 20-553
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరిబలవు వరి నేమతదమే

   పవువ్వెల బలియనఁగాను పూపలయ నిదివో
చ. 1:  సిగద్గీపడివునన్నచెలినఁ జేయివటట్టితయతనఁబోతే

  దిగద్గీనను వనరానితటల్ల దిటట్టిను
   యగద్గీవటట్టిక వభునఁడు యగసకేక్కలకే మరి

   బగెద్గీనఁగానఁగిలితచి మోవ పపప్పుసేస నిదివో
చ. 2:     మటూలనునన్న యితతనఁ బటట్టి ముతగిటకినఁ దసితేను

 తాలిమసేయరానిసేనఁతల చేసను
    బేలనఁడెపై యుతడ కితనఁడు పగయముననఁ జెలరేనఁగి

   కాలదొకిక్క పానుపపపై కతదువతట నిదివో
చ. 3:    వదదనునన్న ఇలల్ల లి నురముపపైనఁ బెటట్టి కొతటే

    గదిదతచి బొమత్మిజతకెలనఁ గెపై కొని కూడె
   వదిదకెపై శ్రీవతకలేశనఁ డొనగటూడి మనిన్నతచి

   పదదరికమెలల్ల నఁ జేసి పగయమాడె నిదివో



రేక: 1093-2శ్రీరాగత సతపటత: 20-554
పలల్లవ:    అతతలోనే నవువ్వెనవవ్వె వౌనే నీవు

  అతతరతగమెలల్ల నితడ ఆతనఁడుగదే
చ. 1:    చినన్ననఁబోయి వుతడినది చెలియ నీమోమదేమే

 చెనన్నగనీవభునఁడు వచేచ్చెయనఁడాయనా
   వనెన్నలలోపల నుతడి వసవయతడ లనేవు

  అనన్నమాటలోనే వచెచ్చె నాతనఁడుగదే
చ. 2:    నొసలలల్ల నఁ జెమరితచి నునన్ననిచెకక్కలనఁ జారె

  అసురసురగ నీతనఁ డలయితచెనా
    పసుర మొగద్గీల చటూచి పతచబాణము లనేవు

  అసముననఁ జేయిచానఁచ నాతనఁడుగదే
చ. 3:    కాయమెలల్లనఁ బులకితచి కళలనితడె నిపప్పుడు

   యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి కూడెనా
  రేయినఁబగలయనని రెటట్టితచె వలపనేవు

  ఆయములినీన్ననఁ దలిప నాతనఁడుగదే



రేక: 1093-3గళ సతపటత: 20-555
పలల్లవ:  నేనేమెఱనఁగదును నీచేనఁతల

    ఆనుక నినున్న వతగెము లడేపాట దాననా
చ. 1:    ముచచ్చెట నీవాడనఁగాను మొగము చటూచితనఁగాక

  వచెచ్చెములతచి తపప్పు లనన్నవతటనా
    తచచ్చెనల నే నెర తగలవరల నేర

   యిచచ్చెల నీవ లోనఁగేవు యేమసేసితవో
చ. 2:     దగద్గీరి నీవు రానఁగానఁ బాదాల గడిగితనఁగాక

   బగద్గీన యవవ్వెతే దొకెక్క పాదమతటనా
     వగద్గీళతచ నే నేర వతగమాడ నే నేర
    సిగద్గీవడే వపనుల చి తత్తిములో నునన్నవో

చ. 3:    గకక్కన నీవు గటూడనఁగనఁ గానఁగిలితచకొతటనఁగాక
   మకక్కవతో నినున్న నే నమత్మికయుతటనా

    యికక్క వఱినఁగి కూడిత వదివో శ్రీవతకటేశ
    వకక్కసాల నే నెఱనఁగ వడుక నీకెటట్టిదో



రేక: 1093-4బెపైరవ సతపటత: 20-556
పలల్లవ:    దేవర వనిన్నటా నీదేవని నేను

   నీవ నా కినిన్నయును నేరపదుగాక
చ. 1:    యకక్కడుమాట నీవనాన్న యదురాడనఁ దగవా

  అకక్కర మతకదనాన నాడితనఁగాక
 యికక్కవపైనతగవు నీవఱనఁగనివానఁడవా

  చొకక్కముగా నామనసు సదితచేవుగాక
చ. 2:    తపప్పుల నీవు వటట్టితే తారకాణతచనఁదగవా

 అపప్పుటకోపము లనఁపనెపైతనఁగాక
    కపప్పు నీవలల్ల నేమెపైనా కడమల గలవా
   తపప్పు నాచేనఁతల ననున్ననఁ దిటచేవుగాక

చ. 3:   వతత్తి కానఁగిలితచకొతటే వపనననఁదగవా
  చితత్తిగితచి రత నలసితనఁగాక

     కొతత్తిగా శ్రీ వతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
  తతత్తిరపవాడవా దయ ఇదిగాక



రేక: 1093-5తలనఁగకాతబోది సతపటత: 20-557
పలల్లవ:   నాయకనఁడ నీచితత్తిము నాభాగతము

  పాయపనఁ జకక్కనఁదనాన పాయకతదునఁగాక
చ. 1:   వనులనఁ బొతచకతడిత వడుకనీమాటలక

  ఆనుకొని సరసము లడవపైతవ
    నేనా నినున్ననఁ గొసరి నెపప్పునకనఁ దచేచ్చెదాన

  మోనముతోనఁ జేతులతత్తి మొకక్కనఁగలనఁగాక
చ. 2:    కనున్నలనఁ గాచకతడిత కదిసి నీమాటలక

  నినన్ననే రావపైతవ నీయతతను
   ననున్నవతటదా నినున్న నయానకనఁ దసేది

 పనిన్నననీపాదుకల పటట్టినఁగలనఁగాక
చ. 3:    చేతుల చానఁచకతడిత శ్రీవతకటేశవ్వెర నీక

   యతల ననున్ననఁ గటూడిత వతదుకనఁగానే
   ఘతల మాతరమా కరగితచ నీమనసు

  నీతతో నాతమకము నితచనఁగలనఁగాక



రేక: 1093-6రామకిగయ సతపటత: 20-558
పలల్లవ:    నేనఁడే నాగవలిల్ల నేనఁడే యిలల్ల నితపల

   పోనఁడిమ గోవతదపత భోగితచ నిదివో
చ. 1:    అలల్లదే దేవునిరథ మలల్లదే గరడధవ్వెజనఁ

  మెలల్లలోకముల గెలిచ్చె యేనఁగీనదే
    యిలిల్లదే లక్ష్మి భటూము లిదదరదేవుళల్ల వరె

   చలేల్లర శసలనఁదాము సరికి బేసికిని
చ. 2:     సేనాపత యలల్లవానఁడే చేరి దేవతల వారే

 శ్రీనారాయణునఁడు చెలనఁగీనదే
   ఆనుక యడుగడుగ కారగీతచ వధులను

  వానలగా నతదరికి వరములొసనఁగచ
చ. 3:    దేవదుతదుభల మోబ్రాస దికక్కలలల్ల నఁ జలల్లనాయ

   శ్రీ వతకటేశనఁ డితనఁడె చితత్తిగితచని
   సేవతచరో భావతచరో జీవులల బద్రిదుకనఁడు

   వవల శోభనముల వడుకకానఁ డితనఁడు



రేక: 1094-1బౌళ సతపటత: 20-559
పలల్లవ:     ఏరా ననిన్నతతలోనే యతతగానఁ జూచేవు నీవు

దారతో,  నీదాననెపై నతగవరినఁగాక
చ. 1:    సారె నినున్న సాదితచ చలమరిదాననా

   వోరిచి నినున్ననఁబొతదేట యోగిణనఁ నేను
   కూర వతడి కసవరి గొలల్లమతకదాననా
 నేరిచి బతకేననేనీదేవనఁగాక

చ. 2:   కనున్నల నినున్న జతకితచేకపటపదాననా
   అనిన్నటా నీతలనఁపలో యకణ నేను

   వనన్న కనన్నతదుకనఁ బటేట్టి వఱఱ్ఱైవతటదాననా
  సనన్నల నీపని సేసేజవరాలనఁగాక

చ. 3:   సలి నినున్న వసరితచేడునఁబాడుదాననా
   లలితచి నినున్ననఁ గటూడినలక్ష్మిని నేను

   ఆలమాడి పననఁగ నే నతదగారిదాననా
   యలీల శ్రీ వతకటేశ యితటదాననఁగాక



రేక: 1094-2ముఖరి సతపటత: 20-560
పలల్లవ:   నిచచ్చెల నాపణతము నీచేతది

  మచచ్చెరపదాననఁ గాను మరియేనఁటమాటల
చ. 1:     పతతమాడి నీతోను పచిచ్చెగా నే వలచిత

   యతతసేసినా నీచితత్తి మేమనే నినున్న
   దొతతులయనఁ గోరికల దొమత్మిసేసనఁ దమకము

  మతతుకెకెక్క నావయసు మరియేనఁటమాటల
చ. 2:    చలపటట్టి నీతోను సలిగెకే పననఁగిత

    యలమ నీదయే మాక యేమనే నినున్న
    నిలవలల్ల జెమరితచె నితడె నీపపైనఁ జూపల

    మలస నీతల పోనఁత మరి యేనఁటమాటల
చ. 3:     కొతగవటట్టి నీకానఁగిటనఁ గటూడిత శ్రీ వతకటేశ

   యతగిలిసేసిత మోవ యేమనే నినున్న
    వుతగరము నాచేనఁ జికెక్క వకక్కటాయ నామనసు

  మతగళలనిన్నయునఁ జేరె మరియేనఁటమాటల



రేక: 1094-3సామతతత సతపటత: 20-561
పలల్లవ:   ఇనిన్నటా జాణనఁడవపైతే నేమాయను

   పనిన్న చెఱకననఁ బతడువతడినటట్టి ఆయను
చ. 1:     అతదరను మనవారె అతగనల నీక నేనఁడు

  యతదర చటాట్టి ల ఇన నేమాయను
  అతదుకనఁగా నిజాలేల అమరనఁజెపప్పునఁగనేల

   ఇతదులోనే వుపొప్పులికి ఇనుమడి ఆయను
చ. 2:   పనికివచిచ్చెనవారె పాయపవారెలల్ల నీక

  యనతుర గాక అతదుకేమాయను
  వనకముతదతచనేల వఱపల మరియేల

   ఘనముగనఁ బాల నీర గలసినటాట్టి యను
చ. 3:   తగినటట్టిమేనవారే దతడనునన్న వారెలల్ల

  యగసకేక్క లితదుకేల యేమాయను
     నగతా శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడిత వపప్పుడు

  చిగరతతగేటజనున్న చేరినటట్టి ఆయను



రేక: 1094-4గజజరి సతపటత: 20-562
పలల్లవ:    ఏమాయ నీకితదుక నేనఁటకే సిగద్గీ

  చేముటట్టి చెనకనఁగాను చేయిచానఁచకతదురా
చ. 1:     మొకక్కచ నీతో నాప మొదలనే వనన్నవతచి

  చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొనె సేయవపైతవా
   మొకక్కల మతతేశల మొగమోట మాతోనేల

   వకక్కట నాప రమత్మితటే వోపనతదురా
చ. 2:    వనెన్నవటట్టి కాప నీవదదనే నిలచతడె

  అనిన్నటానఁ బెననఁగి నీవతటవపైతవా
  యనిన్నకలితతేశల యవవ్వెరేమనేర నినున్న

   వునన్నత నాప నవవ్వెనఁగా నటూరకతదురా
చ. 3:     కతదువల నీకనఁ జూప కానఁగిలితచకొనె నాప

  కితదుపడి నీమోవ సనఁకితచవపైతవా
    అతదప శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    పతదము ఆప వయనఁగా పరాకల సేతురా



రేక: 1094-5బౌళ సతపటత: 20-563
పలల్లవ:    కొతకనేల యితకను కొమత్మిలము నీకను

  సతకెదేరిచ్చె మామాటకే సమత్మితతతుగాక
చ. 1:    చనవువారము గాక సరివారమా నేము

  మనసేమ చటూచేవు మాతోడను
   వనకవారమే మేము వడుకకానఁడవు నీవ

   పనిగొని మముత్మినిటట్టి పాలితతు గాక
చ. 2:   యిచచ్చెకమాడేము గాక యదురమాటాడేమా

  వచిచ్చెయేల సేసేవు పలమారను
   మెచిచ్చెతమపప్పుడే నినున్న మతచె నీజాణతనాల

   కచచ్చె పటట్టి మముత్మినిటట్టి కరణతతుగాక
చ. 3:    చటాట్టి లమౌదుము గాక సటూడుబతటల్లమా నేము

    రటేట్టిల మముత్మినఁ జేసేవు ఇటట్టి రతవళను
    గటట్టి తో శ్రీ వతకటేశ కూడిత మతదరమును

  వటట్టి క మావదదనఁ బాయకతడుదువుగాక



రేక: 1094-6పాడి సతపటత: 20-564
పలల్లవ:   ఇతతటగడుసులక నేది వాట

   చితతలేక నీమొగాననఁ జెలనఁగా కళల
చ. 1:     మేల మేల జాణవౌదు మెతత్తినిమనసు గాదు

  యలీల వరహమానఁప ఇతతకోపను
   తాలిమతో గడెవటట్టి తరణ లోనవుతడనఁగ

   గోలవపై మాతో మాటాడనఁగొలిపనఁగా నీకను
చ. 2:    ఘనునఁడవౌదువు నీవు కరనఁగేవానఁడవు గావు

   యనసినచో దతటల మతతేసి కాము
   వనిత పతతములక వాకిట వచిచ్చెవుతడనఁగ
    చెనకి మాతో నవవ్వెనఁ జెలల్లనఁగా నీకను

చ. 3:    వడుకకానఁడ వౌదువు వనకతయత వతదుక
  యడుజోడెపై కలసే దితతఱనఁగము

     ఆడ నాప వుతడనఁగాను అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   తోడనే శ్రీవతకటేశ దొరకెనఁగా నీకను



రేక: 1095-1నారాయణ సతపటత: 20-565
పలల్లవ:   ఎరవులవారెవవ్వెర యితదులో నీక

  వరివకానఁడవు నీవు వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:   తగవలల్ల నీయతద తగిలితచినదిగాన

  మగవలతోనఁ జెలి మాటాడదు
  వగయఱనఁగ కితదానఁకా వలలబడుతడితమ

    అగడు నీవలల్లనఁ దర నాడక రావయాత
చ. 2:   పాయమెలల్ల నీకే పాలపటట్టినదిగాన

   వయపైనా తనగటట్టి వళల్ల వయదు
    చాయ దలియ కితదానఁకా సరితల చటూచితమ

    నీయతదే చికక్కల వాస నికిక్క చటూడవయాత
చ. 3:    వరసి కానఁగిలి నీకే వపప్పుగితచినదిగాన

  సొరిది నెవవ్వెరిబుదిద చొరనియతదు
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యప నిటట్టి కూడితవ

   వరవు నీవలల్ల నుతది వడెమయతవయాత



రేక: 1095-2లలిత సతపటత: 20-566
పలల్లవ:     ఎతత నీవు జఱసిన యేమనే నినున్న

  వతతువాసులతచ కిటట్టి వదదనుతడవయాత
చ. 1:      చికక్కని తేనెల మోవ చేరి నాక నియతగాను

   చకెక్కర మాటలడిత సారె నీతోను
    వకక్కణ లడుగ నేల వటట్టితల పోనఁతలేల

  వకక్కరీతనఁ జకక్కజాడ నుతడవయాత
చ. 2:      చలల్లని వలపనఁ జూప సారె నాపపై వతచనఁగాను

   మెలల్లనినవువ్వె నవవ్వెత మతచి నీతోను
  చిలల్లర ముచచ్చెటలేల చేవటట్టిపననఁగనేల

  బలిల్లదునఁడవపై యిటట్టి బతుకవయాత
చ. 3:  కతదువజాణతనాలనఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను

   పొతదిత రతుల నినున్న భోగితచిత
    వతదులనఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ బాసలేల

  సతదడి నాకిటవతటచన వయతవయాత



రేక: 1095-3ఆహిరి సతపటత: 20-567
పలల్లవ:    కాతరాన మోహితచి కాచకతదాన నీవళ

  చేతకి నీవు వరమచేచ్చెదపడోకాని
చ. 1:   పొలపచటూపలనఁజూచి బొమత్మిలను జతకితచి

  చలిమ బలిమని సాదితచిత
   వలపతేటల చలిల్ల వాదితచితని నీతో

  కెలన నీమత గరనఁగేదనన్ననఁడోకాని
చ. 2:    చెనకి చేనఁతలేసేసి సిగద్గీల సనఁకితచిత

   ననుప గావలనని నవువ్వె నవవ్వెత
   మొనవానఁడి గోరితోనే మొకక్కలలల్ల మొకిక్కతని

   యనసి నీవు లోనయేత దటాల్ల నోకాని
చ. 3:    తగలయముల చెపప్పు తమకము గడునితచి

  తగవులలల్ల నెరప దపైవారిత
    మగవనని దయతో మనిన్నతచి కూడిత వటట్టి

   నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నేరప్పుయేదోకాని



రేక: 1095-4సామతతత సతపటత: 20-568
పలల్లవ:    కానవచిచ్చెనపనికినఁ గెపై దివవ్వె లినఁకనేల

  తానే యఱనఁగనఁగాక తతనఁబోరనేలే
చ. 1:  వలపతచకొనన్నవానఁడు వచిచ్చెకూడనేరనఁడా

  కొలచినతద కొలచి కొసరనఁగాక
  చెలలనతప నిపడు చేరవచేచ్చెననుచ

  వలసినొలల్లములక వరయనఁ జోటేది
చ. 2:  సేసపటట్టినవానఁడు చేకొననఁగనేరనఁడా

   రేసుల తన మనసు రేనఁచనఁగాక
   ఆసలక నడియాల మతపీ నచటనుతడి

  తీసిపటట్టియినచోట తలప చోటేది
చ. 3:   దగద్గీరి వచిచ్చెనవానఁడు తమకితచనేరనఁడా

  అగద్గీలపమాట తను నాడనఁగాక
   యగెద్గీఱినఁగి శ్రీ వతకటేశనఁడే ననున్ననఁగటూడె

 సిగద్గీవడివునన్నచోట చెపప్పునఁజోటేది



రేక: 1095-5దేసాళత సతపటత: 20-569
పలల్లవ:   ఇనిన్నయునునఁ గానవచెచ్చె నితదువతకనే

    సతగడినఁ నితతక నీవు సతగడినఁ గటూచతడవా
చ. 1:    తగల గల వానఁడవు తమకితచవలనఁగాక

  చిగరనఁ బెదవమనఁది సిగద్గీలేల
    జిగి నీవ యేమగలల్ల సేసివునాన్ననఁడవో కాక

    పగటన నితత కిటట్టి పపై కొనిదగద్గీరవా
చ. 2:  పేగమముగలవానఁడవు పననఁగనఁగవలనఁగాక

 నేమముతోడుత వటట్టినీటలేల
  యేమగవకను బాస ఇచిచ్చెవునాన్ననఁడవోకాక

   దోమట నితతక కాలదొకక్కవా నీవు
చ. 3:   చటట్టిమవపైనవానఁడవు చొచిచ్చె కూడవలనఁగాక

 పటట్టినకొతగతో నొడనఁబరచనేల
    యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యరినఁగి కూడితగాక

   గటట్టి న నితతక బుసకొటట్టి ల నలయవా



రేక: 1095-6శతకరాభరణత సతపటత: 20-570
పలల్లవ:    మెచిచ్చెత నినన్నపప్పుట మేల మేల

   ముచచ్చెటాడి రావయత మొఱనఁగల మానిత
చ. 1:   తకిక్కతచనేరతువు తరిదపప్పుకతడా నటేట్టి

 వకక్కటసేయానేరత్తి వు వకొక్కకక్కరినే
   చెకక్కలేల నొకేక్కవు చిఱనవవ్వెల నవవ్వెవు

   మొకేక్క నటూరకతడవయత మోహననఁ దనిసిత
చ. 2:     ఆడకూనఁ గలవు నీవు యడకనునఁ గలవు

  తోడతోడ వలపల తొరలితచిత
   వడుకకానఁడ వౌదువు వసాలేల సేసేవు

   కూడే నోరచకోవయత కొతకెలల్లనఁ దేరితని
చ. 3:      తమకితచా నీకే చెలల్ల దయసేయా నీకే చెలల్ల

   అమరితచిత వదదరి నటట్టి కానఁగిట
    చెమరితచనఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ ననున్న

    గమత మేల సేసేవు కోవయత వడెము



రేక: 1096-1రామకిగయ సతపటత: 20-571
పలల్లవ:   ఎదురమాటల నీతో నేమతదురా

  చెదరెనఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి చెనకనేనఁటకిరా
చ. 1:     కూరిమ రెటట్టితచె నాక కొనగోర వానఁడాయ

   యేరా నీవతకా నాతో నేమనేవురా
    సారె జారీనఁ జెమట చనున్నల కొనలవతట

   యరీత వనఁడుకొన నేనేమ బానఁతరా
చ. 2:    జవవ్వెనము తతవచెచ్చె జడివటట్టి నవువ్వెలలల్ల

   యివవ్వెల నాతో నీవు యేమనేవురా
   పవువ్వెలతురము వడి బుజమురేకల రానఁగె

  తవవ్వెవు నాసిగద్గీలలల్ల తగనటరా
చ. 3:    రతు లనిన్నకకవచెచ్చె రాసులయనఁ గళలలల్ల

   యితవుల నాతో నేనఁడు యేమనేవురా
    సతమెపై శ్రీ వతకటేశ చనవచిచ్చె కూడితవ

  పతనల పలికేవు పటట్టిపదేవనిరా



రేక: 1096-2లలిత సతపటత: 20-572
పలల్లవ:  తానేవచచ్చెనఁగాక తఱవాతపనులలల్ల

  మోనాన నాడినమాట మోపలగటట్టిరా
చ. 1:   చితతకొలనఁదే మరి చెకిక్కటనఁబెటట్టినచేయి

  సతతోసముకొలనఁదే సరి నవువ్వెల
    అతతేనేల దటూరేరే ఆతనఁడేమ సేసు నినఁక

     కొతత కొతత మర బతత్తి గొటాట్టి ననఁ బెటేట్టిరా
చ. 2:  పననఁగేటకొలనఁదే పేగమపచటట్టిరికాల

 చనవులకొలనఁదే సలిగెలను
   మనసేమ చటూచేరే మగవానఁడాతనఁడు తొలేల్ల

  తనిసినవలపల దపప్పుకినఁ బోసేరా
చ. 3:   ఆసలకొలనఁదులో ఆయముల గరనఁగేవ

   సేసిన కొలనఁదులే జిగినఁ బుణతల
     యసుదర శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

 పోసరితచినబుదుద ల పోరచివటేట్టిరా



రేక: 1096-3మాళవగళ సతపటత: 20-573
పలల్లవ:    ఇలల్ల తడల్ల కిదివోజ యితపల నీకేకాక

   చిలల్లర లితకానఁ గలవు చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    చిగరమోవ వతచి సలవనే నవువ్వెనవవ్వె

   సగము మాటలడ సత నీతోను
   యగసకేక్కలపై తోనఁచ యేమచెపప్పునా నేము

   జిగి నీవ ఆపమోము చితత్తిగితచవయాత
చ. 2:    కడకతటనునఁ జూచి కతదువ సనన్నలసేసి

   జడిసినఁ వలపచలీ ల్ల సత నీతోను
  తడవతే సవతులతదలిమచచ్చెర మనేర

   చిడుముడి యితకా నీవ చితత్తిగితచవయాత
చ. 3:      చేయినఁ జేయి నపప్పుళతచి చెలనఁగి పతదేల వసి

    చాయలక గోరనొ తీత్తి సత నీతోను
     యయడ శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

  చేయరానిచేనఁత సేస చితత్తిగితచవయాత



రేక: 1096-4  శ్రీ రాగత సతపటత: 20-574
పలల్లవ:  ఏడలేనివనన్నపాల నినఁకనేల

    వాడుదేరి నీక నాక వలపలే గఱతు
చ. 1:   పలమానఁటలడనఁగాను పపైపపైనఁ గోపమతదుర

  కలసి వరకతడితే గరవ్వెమతదుర
     మలసి వభునఁడ నీవు మనిన్నతచి నదే గఱతు
   చెలరేనఁగి నేను సతతసితచినదే గఱతు

చ. 2:     మయిముటట్టి చెనకనఁగా మతద మేళ ములతదుర
  పగయమున లోనఁగితేనే బీరమతదుర

    దయతోడ నీవు ననున్న దగద్గీరినదే గఱతు
    నయమున నే నీతో నవవ్వెనదే గఱతు

చ. 3:    నెటట్టిన నినున్న రమత్మితటే నితడురాజసమతదుర
   గటట్టిగా నే వచిచ్చెతేను గబబ్బునతదుర
     గటట్టి న శ్రీ వతకటేశ కూడిత నిదే గఱతు

    మెటట్టి కొని నే నిను మెచిచ్చెనదే గఱతు



రేక: 1096-5ఆహిరి సతపటత: 20-575
పలల్లవ:   వలప నిలపలేవు వటట్టిబీరాలేకాని

   నలవతక చటూచేవు నయమేదే యితదుక
చ. 1:  తపప్పుకచటూచినతదుక తలవతచకతడేవు

   చపప్పుడుగా కతనితో సతగతా యిది
   వోపప్పుగా నౌననవల నొతడెనఁ గాదనవలను

   కపప్పుళతచేవు చెమట గరతేదే ఇతదుక
చ. 2:    చేయిపటట్టి తయతనఁగాను సిగద్గీలవడి వుతడేవు

  పాయపవభునఁనితోడ పతతమా ఇది
  యయకోవల నొతడె ఇచచ్చెలడవలే నొతడె

   మోయిచ నుసుత్సరనేవు మొదలేదే ఇతదుక
చ. 3:    మోవ నీక నియతనఁగాను ముచచ్చెటలడవచేచ్చెవు

   శ్రీ వతకటేశవ్వెరతోడ చెలల్ల నా ఇది
     భావతచి యతనఁడే కూడె పపై కొననఁగవల నొతడె

   సేవసేయవల నొతడె సేసేదేమే ఇతదుక



రేక: 1096-6సాళతగనాట సతపటత: 20-576
పలల్లవ:    ఏటకి వగిరపడే వపడు నీవు

   కూటవవళ నే నినున్ననఁ గొసరేనఁగాక
చ. 1:    మనసిచిచ్చె నీవు నాప మానఁటలడుకొనేవళ

   గనిసి నినున్న సాదితచనఁగటూడునా నాక
   యనసి నామోము చటూచి యేమయనినవళ

   చెనకి నీకనఁ బద్రియాల చెపేప్పునఁగాక
చ. 2:     సతదడి నా పయు నీవు సరసమాడేటవళ

    గొతది నీతో బెపై యాడనఁగడునా నాక
  వతదుల నాపపైనఁ జేయివసినయపప్పుటవళ

   కతదువలతటచ నినున్ననఁ గెపై కొనేనఁగాక
చ. 3:     ననుపన నాప నీవు నవువ్వెల నవవ్వెటవళ

  కొనగోర సనఁకితచనఁగటూడునా నాక
   యనసితవ శ్రీ వతకటేశనఁడ యిపప్పుటవళ

   తనిసిత నితకా మదనఁ దలపతచేనఁగాక



రేక: 1097-1శదదదేశి సతపటత: 20-577
పలల్లవ:    మమేత్మిమ చటూచేవు నీవు మానఁటమానఁటకి

  దిముత్మిల మలోమరే తలసుకోరయాత
చ. 1:    తత నామొగమెపైయుతడి తలనఁచక నవవ్వెవు

  సత నీతోననన్నమాట సరివచెచ్చెనా
   మతకరివానఁడవు మాయదారి ఆప నీక

   ఇతవుగ మరనఁడు మమెత్మిటట్టి గటూరెచ్చెనయాత
చ. 2:    పతదేల వయుచ నాతో పచిచ్చెమాటలడేవు

    అతదిచిచ్చె నానఁడె నీక ఆప నేరెప్పునా
   అతదగానఁడవు నీవపైతే అతకెల నేరచనాప

   ఇతదుకనతదుక సరి యటట్టి గటూరెచ్చె మరనఁడు
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడ ననున్ననఁ జితత్తిగితచి కూడితవ

   వవలగ నాప నీక వనన్నవతచెనా
     దేవర వనిన్నటా నీవు దేవులమత్మి ఆప నీక

     యవధల మరనఁడు మ మెత్మిటట్టి గటూరెచ్చె నిపడు



రేక: 1097-2పాడి సతపటత: 20-578
పలల్లవ:     అపప్పుట కిపప్పుడు మాట లవయేల తడవవ

  కపప్పురము దినన్నమనఁద కానఁకలతడునా
చ. 1:   తగవలేమటకే తేనెగారే మోవమనఁద

  నగవ నితతురగాక నయముగాను
   చిగరనఁ గాలమునానఁడు చేరి వగరెపైవుతడు
    మగలనఁ బతడిననానఁడు మతచి తీపపై వుతడును

చ. 2:   సటూడనఁబాడు లేనఁటకే చటట్టిరికమెపైనచోట
  వడుదోడులపై వుతడుటే వడుకగాక

   యేడనెపైనానఁ బటట్టిపగ లతడల గాయుచనుతడ
   ఆడ వనెన్నలగాయు నది చలల్లనౌను

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె సిగద్గీల పపైపపైనేలే
  వవలవధలనఁ జెలల్ల వడుకలలల్ల

  భావతచనఁగ ననల పసురవయుచనుతడు
  పూవులపైతే వాసనల బుగలకొనుతడును



రేక: 1097-3లలిత సతపటత: 20-579
పలల్లవ:    అతదరను చటాట్టి లే అతదరను బతదుగలే

   సతదడి మతో నేను జగడితచేనా
చ. 1:   వరస రాజమనిన్నతచేవారే దేవుళల్ల గాక

  యరవులవా రితదుకేల వచేచ్చెరే
     నిరత నాతనఁడుతడనఁగ నేనఁడు మ రేమ సేతురే

  గొరబుసేసి మమత్మినఁక కోపగితచేనా
చ. 2:   బలవునఁడు కసవుచేపటట్టిన మేరవకాక

 నెలకొనన్నసతులక నేరమేడదే
    కలవానఁ డాతనఁడే కాక కారణము మరయేతరా

   పలిచి మతో నేను బీరమాడేనా
చ. 3:   పకక్కనను వదుళల్లపతదిలే చకక్కనగాక

   యకక్కవ తకక్కవల మ కేడనునన్నవ
    యికక్కవతో శ్రీ వతకటేశనఁడిద ననున్ననఁ గటూడె

   వకక్కటపైత మతో నినఁక నొరటలడేనా



రేక: 1097-4గళ సతపటత: 20-580
పలల్లవ:      నీవు సేసిన దేచేనఁత నీ నగరి లోపలను

   ఆవటతచ నేమటకి అనుమానా లినఁకను
చ. 1:     కాతరితచి ఆప నీక కమత్మి కొలవులోనుతడి

   చేతులతత్తి మొకేక్కదే సలవా నీక
    పోతరాన మేను సనఁక పొతదుల సేయనఁగరాదా
   యతలనఁ గాదనేవార యవవ్వెర నినిన్ననఁకను

చ. 2:    కమత్మి నీవడిగమున కాళనఁజి వటట్టి కొని
   చిముత్మిచనఁ జూచినదే సలవా నీక
   కమత్మిరితచి యాప లోనికోరిక దరచరాదా

   చొమెత్మిల నితతలో వలినఁబుట ట్టినా యసుదుద ల
చ. 3:   తమకితచి యేకతాన దగద్గీరిమేరలమరి

   చెమటల నితచినదే సలవా నీక
     అమర శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   జమళ నీవలపల సరిదానఁకె నిపప్పుడు



రేక: 1097-5వరాళ సతపటత: 20-581
పలల్లవ:     తగ నినిన్నటకి నిదే దతడము సుమత్మి

    నగిత నితదానఁక నీపపై ననుపననఁ జమత్మి
చ. 1:   అనరానిమాటలలల్ల నాడుదు నినెన్నతదుకెపైనా

  మునుకొని నీమనఁది మోహమేసుమ
   పనివడి నినున్ననఁ గొతగవటట్టితీతు నొకవళ
  చనవున నీవచిచ్చెనసలిగెలనఁ జమత్మి

చ. 2:     పతతమున నీమనఁద పకక్కననఁ జేయి చానఁచితే
  అతతయును నీమనఁది ఆసలేసుమత్మి

    సతతమెపై నినున్న బొమత్మిల జతకితచి అదలితతును
 వతతలపైన నీమనఁదివడుకలసుమత్మి

చ. 3:     కదిసి నినున్ననఁ గానఁగిట కడుబగితచితే నేను
  పొదిగిననీక నిది భోగమేసుమత్మి

    అదన శ్రీవతకటేశ అతట నినున్న గెలిచిత
   యదుట నీపదదరిక మదియునునఁ జమత్మి



రేక: 1097-6సితధురామకిగయ సతపటత: 20-582
పలల్లవ:    ఎతదర గావల మరియితకా నీక

  సతదడిలోపల నాక చనవులిచేచ్చెవు
చ. 1:    వలచిననీవ నావానఁడవపై యుతడితేనఁ జాల

   యలమ నేనఁ గడనుతటే నేమాయను
    కలకి కలికి యేల కొతగవటట్టి తీసేవు

   చెలలలల్ల నావారే చేరి నీకనాన్నర
చ. 2:    అచచ్చెమెపైననీక నే నాలననుకొతటేనఁ జాల

  యచచ్చెకతదు లేమెపైనా నేమాయను
   పచిచ్చెగా నాగడడము పటేట్టిల వనఁడుకొనేవు

  యిచచ్చెట నాచెలల్లతడెల్ల ఇతదురనునఁగారా
చ. 3:     యితతట శ్రీవతకటేశ యిట గటూడితవ చాల

  యతత వనకనెపైనాను యేమాయను
    పతతమచిచ్చె నాకేల బాసల సేసే వపప్పుడు

   వతతవారా వడిగప వలనఁదుల మనక



రేక: 1098-1శదదవసతతత సతపటత: 20-583
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేను యతదానఁకా నీక

   నేమపరతులకను నీవు నేనే గఱతు
చ. 1:      మనసు నీపపైనఁ బెటట్టి మతకతో నే నుతడినాను

  యనసినదాననే నీ వగద్గీపటట్టిక
   తనువుల మోచినాను తలనఁపల మోచినాను

   నినుపపైనపనులక నీవు నేనే గఱతు
చ. 2:    వయసు నీకొపప్పుగితచి వదద నిదిదరితచినాను

  పగయురాలనే నీక భేదముగాదు
    కిగయతో సనన్న సేసినా కేలవటట్టి తీసినాను

   నియతపచేనఁతలక నీవు నేనే గఱతు
చ. 3:     చనున్నల నినున్న నొరసి జగడాలనఁ బెననఁగినా

  నినున్ననఁ గటూడినదానననే నేరమెతచక
    మనిన్నతచి శ్రీవతకటేశ మరిగి ననున్ననఁ గటూడిత

     నినున్న ననున్ననఁ జూచకొతటే నీవు నేనే గఱతు



రేక: 1098-2ముఖరి సతపటత: 20-584
పలల్లవ:    ఎతతయిన నెఱనఁగవు యేమని బుదిదచెపప్పున

     బతతనే మాక సిగద్గీయత పపైపపై నినున్ననఁ జూచి
చ. 1:  చలల్లలమేత్మివారితోడ జాణతనాలడనేల

 గొలల్లతలచేనఁ దిటట్టితచకొననేల
   కొలల్లలగ మతదలోన గోవులపాల దాగి

   బలిల్ల దునఁడవపై యిటట్టి బదుకరాదా
చ. 2:   కతదువల వనన్నదసేకాతతలతో నవవ్వెనేల

  కితదుపడి అతకల దానఁకితచకోనేల
   పొతదుగ బానఁపన వారి పోరచికూళల్ల రగితచి

  బతదు కలవానఁడవపై బలియరాదా
చ. 3:     దొడిడలోన నేడు మముత్మి తొడికి కూడనఁగనేల

 గొడేడరేనీవు బుసకొటట్టినఁగనేల
   వడుడ క శ్రీవతకటేశ వరవతదు లరగితచి

  వడాడ నఁగమయి నీవు వలయరాదా



రేక: 1098-3మతగళకౌసిక సతపటత: 20-585
పలల్లవ:    నేయనఁగలపని నాకనఁ జెపప్పు మనరే

  ఆయమెఱినఁగి మానఁటల ఆడుమనరే
చ. 1:     నెటట్టిననఁ దాన నేను నేరపరల మనిన్నటా

  వటట్టిసట లితదులోన వదదనరే
  గటట్టి తలిసి కొలిమగటూతట ల్ల సటూదులమత్మితే

  జటట్టిగొని యిదదరికి చవులేకావా
చ. 2:    పతతాన వకరొకర బలవుల మదదరము

  వతతులవాసుల నినఁక వదదనరే
   యతత బేరిజోకొటట్టినా యకక్కడే వానఁగగాక
  పొతతనే నిదద్రివోయిన బటూమెలేకావా

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు దాను చేరి తనదేవులను
 వావనరత్తిన లడుగవదదనరే
    ఆవటతచి ననున్ననఁ గటూడె అటట్టి నీళల్లడచితే

 వవలకయినాను వరలయతనా



రేక: 1098-4పలవతజరత సతపటత: 20-586
పలల్లవ:   తలచినపప్పుడు రాక తడసితవ

   చలము సాదితచి నేనఁడు చనవులిచిచ్చెతవ
చ. 1:    చేపటట్టి వడువక చితత్తిగితచి నవవ్వెవు

  యటూపాటవానఁడవు నినన్న నెతదువోతవ
   తీపల యవరహన దేహమెలల్ల వలసిత
    కోపల నిటట్టి రతకినఁ గొలిపీ నామనసు

చ. 2:    అకక్కరతోనఁ గానఁగిలితచి ఆనలలల్ల నఁ బెటేట్టివు
  యికక్కడనకక్కడ నీవు యేలవుతటవ

   చొకక్కముగా నీకెదురచటూచి చటూచి వసరిత
   పకక్కన దొలిల్లటవల పదరీ నా ఆసల

చ. 3:     తనివగా ననున్ననఁగటూడి దపప్పు లలల్ల దరిచేవు
  యనయిక యితదాకా యతతసేసిత

    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలిసి నే భద్రిమసిత
  అనుగనిషటూట్టిరాల నినాన్నడనా నామానఁటల



రేక: 1098-5బళహతస సతపటత: 20-587
పలల్లవ:  పాయపవారమట పతడిపొలల్లవోయనా

  చాయల మెలనఁగవోయి జరపలేమటకి
చ. 1:     కనున్నల నీవు మొకక్కగ కాదని తోనేనా

  చనున్నల నొతత్తితేను చాలననేవా
    యనిన్నలేవు నీ యాస లకక్కడ నుతడినాను

   పనిన్న లోనికి రావోయి పరపమదికిని
చ. 2:   సరసము నీవాడనఁగ సమత్మితతచకతడేనా

  వరసి నేనఁగొసరితే నొలల్లననేవా
   యిరవపైన కోరికలే యితదుక మనఁదుమకిక్కలి
    తరవసిత రావోయి తేరి నా ముతదరికి

చ. 3:      పపై పపై నీవు గటూడగాను పలమార లోనఁగేనా
  దాపగా నామోవచిచ్చెతే తనివతదేవా
   యేపన శ్రీవతకటేశ యపప్పుడూ సమరతులే

   ఆపనికి రావోయి అపప్పుట కానఁగిటకి



రేక: 1098-6రామకిగయ సతపటత: 20-588
పలల్లవ:     పతతము నీకనఁ దగదు పడనఁత తోను

   చితతలక బనిలేదు చికక్కలలల్ల నఁ బాసను
చ. 1:     మొగము చటూచి చెలి మోనమున దలవతచె

  నగవురాగా నణనఁచి నాలిసేసను
   తగిలి యితతటనఁబోయి దగద్గీర గటూచతడవయత

    అగపడి నినున్న మెచచ్చె నలకెలల్ల నఁ దరెను
చ. 2:     వలప నీపపై జలిల్ల వాసులవటట్టి క చెలి

  పలకనఁబోయి మాని పరాకెపైనది
   చెలనఁగి యితతటబోయి చెకక్కలిటట్టి నొకక్కవయత

   చలములలల్ల వగిచి సమత్మితతచ నీకను
చ. 3:     బొమత్మిలజతకెన చటూచి వనఁచి చటూప సిగద్గీపడి

    తముత్మిలప మోవ చేత దానఁచి మటూసను
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యితతలో గటూడితవయత
   నెమత్మినము నీకనిచిచ్చె నివవ్వెరగనఁ బొతదను



రేక: 1099-1హిజిజజి సతపటత: 20-589
పలల్లవ:    చెపప్పుత మాసాజము చెనకక మముత్మిను

  కపప్పునపయతదవలల్ల గరగీ నామనసు
చ. 1:     యేపన బద్రియము చెపేప్పు వల చేయివటేట్టివు

  మాపదాకా మావలల్ల మతకనఁదనాలే
     తీపల మామోవ నితతే తేనెల మామాట లితతే
   దాపగా నీకితదువలల్ల దనిస నామనసు

చ. 2:    వడివటట్టి నేమటకి వరకే నవవ్వెనేనఁటకి
 కడలేనిమాచటూపల కడువాతడేల్ల

   వడియాల మాచేతవ వసాల మాగణల
   నడుమనే ఇతదువలల్ల నమత్మి నామనసు

చ. 3:     గకక్కన గటూడిత వటట్టి కపప్పురము చలేల్లవు
  యకక్కవపైనమాచనున్న లివ గటేల్ల

   మొకక్కల మాచేతులవ మొరనఁగల సిగద్గీలవ
   ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ యరినఁగీ నామనసు



రేక: 1099-2లలిత సతపటత: 20-590
పలల్లవ:   సేయతగలపని మాక జెపప్పువమాత్మి

   యయడ కాతనఁడు వచెచ్చె నెదురకోవమాత్మి
చ. 1:   భావములోపలనునన్న పతతప నీరమణుడు

  కెపైవశము నీక నాయగదవమాత్మి
    ఆవటతచి నినున్న నితత అరడినఁ బెటట్టినవానఁడు

 నోవలేకతడానఁ జెకక్కనొకెక్కనఁగదవమాత్మి
చ. 2:   పేరకొని ఇతదానఁకానఁ బలిపతచకొనన్నపత

   యరీత నీతొడ యకెక్క నిదివోయమాత్మి
   సటూరనఁడు నీవు యదురచటూచి మోహితచినవాడు

   నేరవుల నవువ్వె నీపపై నితచెగదవమాత్మి
చ. 3:  చేపటట్టినపతడాల్ల డిన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   యేపన నినున్ననఁ గటూడె నినఁకనేమమాత్మి
  తీపగనీక మోవచిచ్చె తేనెమరపనవనఁడు
  నీపొతదులే మరిగి నిలిచెగదవమాత్మి



రేక: 1099-3సావరి సతపటత: 20-591
పలల్లవ:   నేనెతతకోపనెపైన నీకేల చలము

   పూనిపటట్టి నాక నీవు బుదిదచెపప్పురాదా
చ. 1:   బీరములడేవారికి బరదులే యకక్కనఁగాక

 వోరపగలవారికి వరటనన్నదా
  నేరపగలవానఁడవు నేనేమనిన నీవు

   అరితేరి చటట్టిమవపై అతడనే వుతడరాదా
చ. 2:   తగవగలవారికి దిముత్మిలటట్టి రేనఁగనఁగాక

 మొగమోడేవారికి మోసమునన్నదా
   తగవరిమాట నీవు తతత్తిరితచి నేమరితే

   నగతా ననున్న బోదితచి నమత్మితచరాదా
చ. 3:   వాసులవటేట్టివారికి వటట్టిజోలి మతచగాక

 సేసవటట్టినవారికి సిగద్గీలనన్నవా
    ఆసతో శ్రీ వతకటేశ ఆయముల నేనతటతే

   యసులేక కూడితవ యినఁక మెచచ్చెరాదా



రేక: 1099-4సాళతగనాట సతపటత: 20-592
పలల్లవ:  పగయురాలతోనేల బీరాల

  జయమతది రాకాసుల సాదితచరాదా
చ. 1:  చిగరమోవదాన చిగరమేనిదాన

 చిగరచితత్తిముదాన చెపేప్పుదేమ
   నగతానే సరసాన నాతోనేల పననఁగేవు

  పగవారిమనఁద నీబలవు చటూపరాదా
చ. 2:  తామెరకనున్నలదాన తామెరచేతులదాన

 తామెరమోముదాన తడవదేమ
  సాముసేసిసేసి మాచనున్నలేల పసికేవు

 దోమటబటూతకిమనఁద తొడుకనఁగరాదా
చ. 3:  తీగెబుజములదాన తీగెకోరికలదాన

 తీగెమెఱనఁగలదాన తలిసేదేమ
     యగత శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడిత నీ-
   జాగల చపప్పునాతకే చలిల్ల చటూపరాదా



రేక: 1099-5పాడి సతపటత: 20-593
పలల్లవ:     ఇటాట్టి యనఁ బనుల యినఁక నేమనతదు నినున్న

   గటట్టి బయలసేసేవు గణవతటా నుతటని
చ. 1:    మతకము నేరతుము మాటలడ నేరతుము

   కతకనఁ గాళల్లడిగితే కడమ నేర
   బతమాలి నే నీక బానిసనుకనాన్నను

    రతకినఁ దసేవు నీవు రాజవతటా నుతటని
చ. 2:     నతట సేయనోపదుము నగ నీతో నోపదుము

   ముతటకి వానఁడివటట్టినఁగ ముతదే వోపము
    గొతటరినెపై నే నీక కతటన నడచేననాన్న

   జతటల మొకక్కవచేచ్చెవు జాణవతటా నుతటని
చ. 3:   వతకలడనెఱనఁగదు వలవనఁగ నెఱనఁగదు

  తతకాయలో నీటకి తరవఱనఁగ
   మతకగొలల్లదానననాన్న మనిన్నతచి ననున్న గటూడిత

   పొతకప శ్రీవతకటేశ భోగివతటా నుతటని



రేక: 1099-6దేసాళత సతపటత: 20-594
పలల్లవ:   అటవతటది గలితే నానతీవయాత

  యటవతట మగవాడ వమచెపేప్పువయాత
చ. 1:   చనవుసేసుక నీతో సరసములడితేను

 కొనగోరదానఁకెనతటా గతపతచేవు
 వనకటచెలలలల్ల వనోదములడేవళ

 మనసిజముదద్రిలక మానతమచిచ్చెరా
చ. 2:    మచిచ్చెకచేసుక నీతో మాటల నేనాడితేను

 యచచ్చెకతదులనన్నవతటా యగద్గీపటేట్టివు
  అచచ్చెమెపైనరతవళ ఆడువారెలల్ల నఁ గటూడి

 పచిచ్చెమాటలడుమని బాసయిచిచ్చెరా
చ. 3:     కూరిమ సేసుక నినున్ననఁ గటూడనఁగా శ్రీవతకటేశ

 మేరలమరితనతటా మతచివచేచ్చెవు
   కోరిక కానఁగిట నీక గోపసతులలల్ల ను

  మారకొనమవ నీక మనన్ననిచిచ్చెరా



రేక: 1100-1 ఆహిరి సతపటత: 20-595
పలల్లవ:    నీయతత నీవఱినఁగి మనిన్నతతువుగాక మముత్మి

  దాయగానివల బొతకనఁదగనా నీక
చ. 1:  తేరినపనులక తయతనిమోవులక

   దారదపప్పుక నవవ్వెవు తగనా నీక
  నేరపరిచేనఁతలలల్ల నీమేన నుతడనఁగానే

  తారకాణతచవచేచ్చెవు తగనా నీక
చ. 2:  కపప్పురపమాటలక గటట్టియపైనచనున్నలక

   తపప్పుకచటూచే వటేట్టి తగనా నీక
   కపప్పుళతచి నీసతుల కొలవులో నుతడనఁగాను

   తపప్పుక ఆనవటేట్టివు తగనా నీక
చ. 3:  పొగరమాకళలక భోగితచేమానేరప్పులక

    తగిలి మముత్మి మెచేచ్చెవు తగనా నీక
     నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గలసిత

   దగదొటట్టి అలసేవు తగనా నీక



రేక: 1100-2 నాదరామకిగయ సతపటత: 20-596
పలల్లవ:   ఆతనికతటే జాణవవుదువ నీవు

  చేతకి లోనుచేసుక సిగద్గీలవడేవు
చ. 1:    మచిచ్చెక నాతనఁడు నీమనసు చటూడవలసి

 నెచెచ్చెలియొకతవతక నికిక్కచటూచెను
   అచచ్చెలన నీవతతలో నాతనికనున్నల మటూసి

   పచచ్చె పరగచ నీపేర చెపప్పుమనేవు
చ. 2:    రతతులనీపత నినున్న రానఁపల సేయవలసి

  చెతతల వరొకతేక చేయిచానఁచెను
   పతతాన నీవతతలోనే బాగాల చేతకిచిచ్చె

   వతతలగ దోమతర వసేవు నీవు
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశనఁడు నీచే చెనకితచకోవలసి

  పూవుల నొకతమనఁద పూనఁచివసను
    ఆవల నీవతతలోనే యడడము వచిచ్చె నిలిచి

  కెపైవసము చేసుకొని కానఁగిలితచకొతటవ



రేక: 1100-3 రామకిగయ సతపటత: 20-597
పలల్లవ:    ముతదువన కెఱనఁగవు మోహమున నీవతని

  పొతదుల నీకొనగోళళ్ళనఁ బోటాల్ల డేవా
చ. 1:    మతచముపపైనఁ గటూచతడి మానఁటలకనఁబెటట్టి నీతో

    కతచముపొతుత్తి కనఁ దసి కడి యతదిచెచ్చెను నీక
   యితచకతతానఁ గరనఁగవు ఇదియేమే నీవతని

  యితచక నీబొమత్మిలను ముళళ్ళనఁబెటేట్టివా
చ. 2:   జలకేలిసేసేచోట సరసములలల్ల నాడె

    కొలవు లోపల నుతడి కోరి తొడెకిక్కతచకొనె
  కలసనఁ గలయవు నీకెపైవశమెపైనయతని

 మొలకనీచనున్నలనే మొనలచటూపేవా
చ. 3:    కానఁగిటలో నినునఁగటూడి కతదువలలల్ల నతట

  మానఁగినమోవరసాల మచిచ్చెక చటూప
   చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెరని

 పానఁగినతమకములనఁ బచిచ్చెసేసేవా



రేక: 1100-4 సౌరాషట్టి సత సతపటత: 20-598
పలల్లవ:   నేరమెలల్ల నేరపాయ నీవతకను

   యరీత నినున్నదటూరి యేమసేసే మనఁకను
చ. 1:     సిగద్గీల చేతకివచెచ్చె వతతల మతకి దకెక్క

 నిగద్గీలయవనితక నీవతకను
   దగద్గీరి నీవ దయదలనఁతువుగాక యినఁక

    యగద్గీపటట్టి నేము నినున్న యేమసేసే మనఁకను
చ. 2:      చెఱనఁగ ముతజేత జాఱ చెమట మడుగ గటట్టి

  నెఱవుగనఁ జెలియక నీవతకను
   గిఱికొన మనిన్నతచి కీరితనఁ బొతదుదుగాక

    యఱినఁగితచిత నినున్న యేమ సేసే దినఁకను
చ. 3:    పలకల రాసివడె పొతదుల దగద్గీరివచెచ్చె

  నిలవులనఁ గామనికి నీవతకను
    అలరి శ్రీ వతకటేశ అటట్టి కూడితవగాక

     యలమ నేమెలల్ల మొకిక్క యేమ సేసే మనఁకను



రేక: 1100-5 గళ సతపటత: 20-599
పలల్లవ:    కొతగవటట్టి తయతనేల కోరి బుజజగితచనేల

   ముతగిటనే వునాన్నరము మొదల నీవారమే
చ. 1:   కలికి నీచటూపలక గరియపైనమనఁదట

 నిలచకవుతడినను నీవారమే
   పలిపతచి నీవు లోననఁబెటట్టి కొనన్న మనఁదట

  నెలకొని యాడనునాన్న నీవారమే
చ. 2:    సారె నీవు మాతోను సరసమాడినమనఁద

  నేరక మాటాడినాను నీవారమే
   చేరి నీవు మాపయిని సేసవటట్టినటట్టిమనఁద
  నేరక కొసరినాను నీవారమే

చ. 3:    భావతచి నీక నేను పడనఁతనయినమనఁద
   నీవు మముత్మినఁ గటూడినాను నీవారమే

     శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ జేరి కూడిత వదివో
   నీవధల గనన్న మనఁద నీవారమే



రేక: 1100-6 తలనఁగనఁగాతబోది సతపటత: 20-600
పలల్లవ:    రావయత యితకనటూ రమణునఁడ లోనికి

  యవలనఁ జలము మనకినఁకనేలయాత
చ. 1:    వాసులలల్ల నామానఁట వనెన్నలలల్ల నీమానఁట

  సేసినటట్టిలల్ల మనకనఁ జెలల్ల నయాత
   వసరవు మనసుల వడుకెపైన రతులక

  యసుల రేసుల మనకినఁకనేలయాత
చ. 2:    పతతమెలల్ల నాసొముత్మి పలకెలల్ల నీసొముత్మి

  చెతతలనఁ జేసినవలల్ల నఁ జెలల్ల వయాత
  దొతతనే తమకముల దోమటదొడుకనఁజొచెచ్చె

  యితతలోనే బగవుల ఇనఁకనేలనయాత
చ. 3:     యగద్గీల నేనఁబటట్టిత యమెత్మిల నీవు సేసితవ

  సిగద్గీలవడువ నినఁకనఁ జెలల్ల నయాత
     అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశ అనిన్నటానఁ గటూడి తమద

  యిగద్గీచనుతదము వర పనఁకనేలయా



రేక: 1101-1భపైరవ సత: 21-001
పలల్లవ:    ఇతకనేల బొతకనటూ ఇదదరము గటూడితమ

    పొతకముగ నానతమాత్మి పూనఁచి నవవ్వె నేను
చ. 1:    ఆసలరేనఁచక పోయి ఆకెమనఁద వడుకతో

  సేసల వటట్టితవా చెలరేనఁగి
   వసరక నమత్మితచి వగినతతానఁ దమకితచి
  బాసల సేసితవా పలమారను

చ. 2:   చికక్కనినవువ్వెతోడ సిగద్గీలలల్ల నఁ బెడనఁబాయ
  చెకక్కల నొకిక్కతవా సేదలదేర
   లకక్కవలనఁ గరనఁగనఁగ లలనతో దటూరతాను
   మొకక్కల మొకిక్కతవా ముచచ్చెట దరనఁగను

చ. 3:     వలపల చలిల్ల చలిల్ల వతతుల వాసులతచక
  అలకదేరిచ్చెతవా ఆపను నీవు

    యలమ శ్రీవతకటేన యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
   అలరీ యసుదుద లడ నాడుకొతటవా



రేక: 1101-2 పాడి సత: 21-002
పలల్లవ:    గటట్టి తోడి నీవు ననున్న గొరబుసేయకవయత

  వుటట్టిపడి నాతో నవవ్వెనోపదువా
చ. 1:    ఆయముల సనఁక నీతో నాడుకొననఁజాలనఁగాక

 పాయపనీయాలనఁగానా పరాకేనఁటకి
    చేయిచానఁచ కిట నీతో సిగద్గీవడి వుతదానగా-

  కోయినీవు నాతో సతతకోపదువా
చ. 2:    కనున్నల జతకితచి నినున్న కకక్కసితచనఁజాలనఁగాక

 మనిన్నతచేదాననఁగాన మాయలేనఁటకి
    చనున్నల నే నొతత్తి నీతో సరసములడనఁగాక

  వునన్నపనుల కతతేసి కోపదువా
చ. 3:    తేనెగారేమోవ ఇచిచ్చె తటట్టి దిటట్టినఁజాలనఁగాక

  మేనదాననఁగాన నాతో మేకలేనఁటకి
   యనెపాన శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

 పూనిననారతులక వోపదువా



రేక: 1101-3 శ్రీరాగత సత: 21-003
పలల్లవ:    చెలలల నాయకని చితత్తిము గాక

   తలనఁపతచేనా బాసల తనతో నేను
చ. 1:  జగములేలేవానఁడు జవవ్వెనమదమువానఁడు

   నగితే నే సరిగాను నవవ్వెనఁగలనా
 పగటనఁ జటట్టి నఁగెపైదువపటట్టినచేతవానఁడు

  తగవులడనఁగలనా తనతో నేను
చ. 2:  వవలసతులవానఁడు వనెన్నలచటూపలవానఁడు

  వావుల చెపప్పు వరసవతతడిగేనా
  కోవరపకాసులనఁ గొటట్టిన వరటవానఁడు

   తావళతచి వరసేనా తనతో నేను
చ. 3:  నాలగచేతులవానఁడు నాగశయనపవానఁడు

 బేలనఁదనమున సరిపననఁగేనా
     యలీల శ్రీవతకటేశనఁ డిట తానే ననున్ననఁ గటూడె

    దపైలతో నే గొసరేనా తనతో నేను



రేక: 1101-4 మాళవగళ సత: 21-004
పలల్లవ:    అపప్పుట కపప్పుడే కాక అతతయేనఁటకి

   యపప్పుడూ మనకబోనఁదు ఇతదవయత వడెము
చ. 1:    తకిక్క మానఁటననున్ననన్నతతతడవు నిను దటూరిత

   నికిక్క చటూడనఁబోతేను నీవ నేను
     కకక్కసితచ నినఁక నినున్న కడు నానవటట్టి కినఁక

   యికక్కవల గరనఁగేను ఇతదవయత వడెము
చ. 2:    గటట్టి తో నటూరకతడనఁగా గణము వరవులయ

   నెలట్టి కొని మాటాడితే నీవ నేను
   పటట్టిను రటల్ల పననఁగకమనఁక నీవు

    ఇటేట్టి నీమానఁటల వతట నితదవయత వడెము
చ. 3:     రయ దటూరకనన్నతదు కట నిటట్టి బగిసిత

   నారిచి పొతదుసేసితే నీవ నేను
   కోరి శ్రీవతకటేశనఁడ కూడిత మదదరమును

   యరీతనఁ బాయకతదము ఇతదవయత వడెము



రేక: 1101-5 ఆహిరి సత: 21-005
పలల్లవ:    నమత్మిక లియతవచేచ్చెవు నాకా నీవు

   తముత్మిలపనోర నినఁక దడవక పనుల
చ. 1:   చెకిక్కట చేనఁతలమనఁద సలవనవవ్వెలమనఁద

   మొకిక్కన మొకక్కలమనఁద మోచె నీమాట
  యకక్కవతకక్కవలేల ఇతకా సాకిరలేల

   దకెక్క నీవడుకలలల్ల తడవక పనుల
చ. 2:   వటట్టినచెమట మనఁద వరగనఁదురముమనఁద

  నిటటూట్టిరపలమనఁద నితడె నీమాట
  వటట్టియాన లినఁకనేల వలవనిముచచ్చెటేల
   దటట్టిమాయ నేరపలల్లనఁ దడవక పనుల

చ. 3:   కనున్నలచటూపల మనఁద కాయపకళలమనఁద
   మునిన్నట రతులమనఁద ముతచె నీమాట

   యనిన్నక శ్రీవతకటేశ ఇదదరమునఁ గటూడితమ
   తనున్ననఁదానె నెపైకమాయనఁ దడవక పనుల



రేక: 1101-6 బౌళ సత: 21-006
పలల్లవ:   ఎకక్కవతకక్కవ మాట లినఁకనేల

  మకిక్కలి నీలోనఁగలమేల చటూపవలనఁబో
చ. 1:   పతతమాడినటాల్ల నే పనికి రావలనఁగాని

   యనఁతపైననేతుల నెమెత్మి లవవ్వె రాడర
   మతతనాన నునాన్నరము మచిచ్చెక నిదదరమును

   చెతతన నీచేతనఁలలల్ల నఁ జేసి చటూపవలనఁబో
చ. 2:    ననున్న నవవ్వెనటాల్ల నే ననుప గావలనఁగాని

  ఇనేన్నసి వసాలబీరా లతతలేదు
    కనున్నల యదుట నిద కానవచచ్చె మనగటట్టి

 పనిన్ననరతమరాత్మిల పచరితచవలనఁబో
చ. 3:  కొతగవటట్టినటాల్ల నే కూడిచటూపవలనఁగాని

  యతగిలివటట్టి సరసా లేమబానఁత
   చెతగటనఁ గటూడితమద శ్రీవతకటేశ మనము
  పొతగేట యాసదాల భోగితచవలనఁబో



రేక: 1102-1 సామతతత సత: 21-007
పలల్లవ:    వలచినదాని కెతదు వాదు చెలల్లదు

   బలవులే చటూపవయత బాసదపప్పు దినఁకను
చ. 1:    వడుకక వలలేదు వనెన్నల కెతగిలిలేదు

  ఆడిక నీచేనఁతలక నడడములేదు
   వడె మతదవయత నీవదతలలల్ల లోనఁగొతట
    వోడ కిటట్టి నవవ్వెవయత వరయ నినిన్ననఁకను

చ. 2:    మరనికి వళలేదు మాయలక గరిలేదు
  వరస నీకూటాలక వావలేదు
    సరగ మో వతదవయత చనవలల్లనఁ జేకొతట

    తరలోనికి రావయత తగ నీక నినఁకను
చ. 3:    చిగరక చేనఁగలేదు సిగద్గీలక తపప్పులేదు

  తగ నీయాసదానక తనివలేదు
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు నేనటూనఁ గటూడితమ

   మొగమెతత్తి చటూడవయత మొకేక్క నేనినఁకను



రేక: 1102-2 దేసాళత సత: 21-008
పలల్లవ:    వటట్టినవువ్వె లతత యాల వావాతను

   నెటట్టి కొననఁ జొకిక్కతచితే నినున్ననఁ బొగడేము
చ. 1:    వడుక నీమానఁటలక వలలేదు అటట్టి

 కూడినకూటములక గఱిలేదు
     యేడ సుదుద ల దడవ వతకా నీవు ననున్న

  సటూడిదగా మనిన్నతచితే చటాట్టి లమయేతము
చ. 2:    కొతగవటట్టితే వలప కపప్పువడదటూ నీ-

  వుతగిట మెచచ్చెలనే వుటట్టిపడదు
    జతగిలికేల తచేచ్చెవు సారెక నీవు మా-
   ముతగిటకి వచిచ్చెతేనే మొకక్కల మొకేక్కము

చ. 3:    కనున్నలనఁ జూచినతతలో కానఁకదేరదటూ లోలో
 సనన్నలసేసినతతలో నడిదేరదు

    ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ ఇట గటూడిత మా-
   వనన్నపముల వతటేను వతదుల వటేట్టిము



రేక: 1102-3 పాడి సత: 21-009
పలల్లవ:    నేరపరి ననుకొను నెరజాణ ననుకోను

  యరీత నాహవభావా లితతఱనఁగనఁడా
చ. 1:     మలసి తనతో నేను మాటాలడనని దటూరి

  సలవుల నవవ్వెతేనే సేనమాటలే
   పలిపతచనని తాను బగవుల నెరపీని

  తలప దరచితేనే తగసనన్నగాదా
చ. 2:   దగద్గీరనఁ గటూచతడనతటా తమకితచనతతలోనె

  సిగద్గీవడి వుతడితేనె చేరివుతడుటే
    వగిద్గీ తనున్ననఁ జూడనతటా వరటల్ల వట ట్టిని

   అగద్గీమెపై యదుటనుతటే అనిన్నయును గాదా
చ. 3:    ముతదు కానఁగిలితచనతటా మొనలలల్లనఁ జూపీని

   ఇతదమని వడెమచచ్చె టదియే అది
   అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను
   పొతదిత మదదర మవ పోదులలల్ల నఁగావా



రేక: 1102-4 వరాళ సత: 21-010
పలల్లవ:    కామని యపప్పుట నుతడి కాచకనన్నది

 దోమటవలపలక దోసమునన్నదా
చ. 1:    మతతనమాడనఁ గరాదా మలసి యపప్పుటనుతడి

   యితత నినున్ననఁ బలిచని యేకతానక
     వతతవా రతడితే నేనఁడు వఱపేల వచెచ్చె నీక

 దొతతరవలపలక దోసమునన్నదా
చ. 2:   పమత్మి చేయిచానఁచనఁగరాదా పతదమువసేనతటా

   యమెత్మిలకే పననఁగీని యప నీతోను
     చిముత్మిచ నామోము చటూచి సిగేద్గీల వచెచ్చె నీక

   దొమత్మి వలపల కితత దోసమునన్నదా
చ. 3:  గడడమువటట్టినఁగరాదా కానఁగిలితచకొనేనతటా

   వడుడ క వునన్నవ చనున్న లవదకను
    అడడమెపై శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

 దొడిడవలపలకను దోసమునన్నదా



రేక: 1102-5 సాళతగత సత: 21-011
పలల్లవ:     వదుద వదుద మాతోను వటట్టిసట లినఁకను

   యిదదరనఁ గటూడేటవళ యవవ్వెరనాన్న రపడు
చ. 1:    పొతచి నినాన్నపవసిన పవువ్వెలచెతడే గఱతు

  కొతచక జారిననీకొపేప్పు గఱతు
    యతచణగ నపప్పుడు సాక యవవ్వెర వచచ్చెతడేర

   ఇతచకతతలోనే నీవల బొతకే వపడు
చ. 2:   వువదకతకణములవతుత్తి లవగో గఱతు

  జవళ నీపతజెమటజాఱే గఱతు
   పవళతచి మరతడనఁగా పపైకొని రానెపైతనఁగాని

   ఇవల నితదుకనఁగాను యేలబొతకే వపడు
చ. 3:     చెలి నీమోవ నితచిన చిలకవోటే గఱతు

  సలవుల నీకనఁదోనఁచేసిగద్గీ గఱతు
    బలిమ శ్రీవతకటేశ పపైకొని ననున్ననఁ గటూడిత-

   వలపపై నితడె నీసుదుద లేల బొతకేవపడు



రేక: 1102-6 పాడి సత: 21-012
పలల్లవ:    నినేన్నమనేము నేము నీకేనఁట ఆచారము

   కనన్నచోటల్లను మోట గాలికి వఱచనా
చ. 1:    సరసము లేమాడేవు సతుల పయతదల

   మరిగేవానఁడవు నీక మాటల నేల
  దరిచేరినవయలల్ల తలపోయ గలల్లలని

   ధరలోన ననేమాట తగ నీయతదునున్నది
చ. 2:   తొడికేవు నిజముల తొయతలలచటూపల

  బడిసవాటవు నీక బాసలనేల
   నుడుగల దపప్పునాను నోముఫలము దపప్పుదు

   అడరనఁగ ననుమాట అది నీయతదునన్నది
చ. 3:   వసరక నవవ్వెవు వలనఁదులరతులక

  ఆసదకానఁడవు నీక నతతేశల
   సేసపతడిల్ల కొడుకవు శ్రీవతకటేశ కూడిత

   తాసు పయినఁడతతతటూకము తగ నీయతదునన్నది



రేక: 1103-1 వరాళ సత: 21-013
పలల్లవ:     కొలవువా రివ గతటే కొలల్ల న నవువ్వెదుర

  తలకితచి చటూచకొతటే తదుద కొతదువు
చ. 1:  నీమేనివతతచేనఁతల నీడచటూచకోవయత

  కామనిచెకక్కలే నీక కతచటదాద ల
    వమార నేమననఁబోతే వతగెమెపై తోనఁచ నీక
  దమసాన నీవపైతే తదుద కొతదువు

చ. 2:   వలనఁదిడినజవావ్వెది వరేపూవు గటట్టివయత
  పొలనఁతగబబ్బులే నీక పూవుగతుత్తి ల

   యలమ నేమేమనిన యగసకెక్కమెపై తోనఁచ
  తలసుక నీకనీకే తదుద కొతదువు

చ. 3:     యయేతడో ఆనఁకలి నీవు యడనఁ దరచకోవయత
  తొయతలిమోవ నీక దొతతబోనము

   నెయతపశ్రీవతకటేశ నేనతటే ననున్ననఁ గటూడిత
  తయతక వనకవలల్ల తదుద కొతదువు



రేక: 1103-2 ముఖరి సత: 21-014
పలల్లవ:      ఔ నౌ మరి ఆనఁడువార మతత కోపము

   ఆనతమాత్మి నీక నితవపైనటేట్టి సేసేను
చ. 1:     సారె సారె నీతోను సణనఁగల చటూపనఁగాను

  భారము గాదుగదా పతతగానఁడవు
    కూరిమ గలిగి నేను గొణునఁగచనఁ దిటట్టినఁగాను

 వపైరముగాదుగదా వాసికానఁడవు
చ. 2:   కపప్పునటట్టి నీమోవగతటల్లటట్టి రేనఁచనఁగాను

  నొపప్పుల గావుగదా నుడికారివ
    చిపప్పుల నితటకి నీవు చేయివటట్టి తయతగాను

  దపప్పుల గొనవుగదా తమకపదొరవు
చ. 3:    కాలమనఁద గాలవసి కరనఁగితచి కూడనఁగాను

  నాలితో మొకక్కవుగదా నానఁటకీనఁడవు
    యలీల శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  వళల గావవుగదా వడుకకానఁడవు



రేక: 1103-3 రామకిగయ సత: 21-015
పలల్లవ:     ఏది వాట నీగణన కేమ చెపేప్పుము

  పోదిగొనన్న వదిదవారిపణతము నీచేతది
చ. 1:   సలిగెల రేనఁచకొని సణనఁగలరాలిచేట-

  చెలలకే నీవు కడునఁజికక్కదువు
   వలచి పపైకొనియేట వనితలనఁ గతటేను

  పలచనఁదనాన నటట్టి బగతువు
చ. 2:     చనవుల సేసుకొని సారె సారె దిటేట్టిట-

  వనితలకే నీవు వలతువు
  పననఁగి పగయముచెపేప్పుపగయురాతడల్లనఁ గతటేను

  కొనగొనలనే నీవు గటట్టి సేసుకొతదువు
చ. 3:   తరితీపసేసుకొని తమకాల రేనఁచేట-

  తరణులనే నీవు దగద్గీరదువు
    అరదపై శ్రీవతకటేశ అతతలో ననున్ననఁ గటూడితతః

   వరవపై అతతటలోనే యితదరి మనిన్నతతువు



రేక: 1103-4 గళ సత: 21-016
పలల్లవ:    ఇతతకతట జెలలన యేమచెపేప్పు రతనికి

  మతతుకెకిక్క తనున్నదానె మతచిదయతనఁగాక
చ. 1:      బుదుద ల నేనఁ జెపప్పునా పొతదుల నేనఁ జూపనా

  బదుద లకాతతల నటట్టి పాయనఁడుగాక
    గదిదతచి నేనఁ జూడనా కనున్నల జతకితచనా

 పదదరికపవారితోనఁ బెననఁగీనఁగాక
చ. 2:    పొతకానక దిదుద కోనా పొతచి పరాకసేయనా

  మతకనఁజీనఁకట తపప్పుల మాననఁడుగాక
   లతకెసేసుక వుతడనా లవులలల్లనఁ జూపనా

 బతకపవారిమాటల పగయపడనఁగాక
చ. 3:    కతదువ నేనఁ గటూడనా కానఁగిలితచకొననా

   చెతది వారిగణ లీడనఁ జెపీప్పునఁగాక
   అతదపశ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే నేనఁ గానా

  మతదమేళలేలో తొటట్టి మరిగీనఁగాక



రేక: 1103-5 లలిత సత: 21-017
పలల్లవ:    వనిత లిటట్టియితేను వలచివతుత్తి ర నీక

    ఘనునఁడవు మేల మేల కతటమగా గణము
చ. 1:  వతచినశిరసుతోడ వాలినటట్టితురముతో

   కతచె నీక వసరేటకోమలినఁ జూచి
   మతచముమనఁదికినఁ దసి మనిన్నతచిత వనిన్నటాను

  అతచె నానఁటదానిగోడు ఆలితచితగా
చ. 2:    కమత్మిర నాసలతోడ కారేట చెమటతోను

  చమాత్మిళగెల వటట్టినసతనఁ జూచి
    కమత్మి పచచ్చెడము గపప్పు కరణతచిత వనిన్నటా
   నెమత్మి నితతులపయతద నీకనఁ గదుద గా

చ. 3:   వాలకచటూపలతోడ వడి నిటటూట్టిరపలతో
  కాళనఁజి వటట్టినసతనఁ గలసితవ
    మేలిమ శ్రీవతకటేశ మతచ ననున్ననఁ గటూడితవ
 యలీల సతులవలపయతకొతటగా



రేక: 1103-6 బౌళ సత: 21-018
పలల్లవ:   ఓపననన్నవారినేల వడివటేట్టివు నీపపై

 చటూపనాటతచినవారినఁ జూడరాదా
చ. 1:   తలవతచకతడనఁగాను తగ పతతమయతనఁగాను

   వలిసి ననేన్నల నీవు నొడివటేట్టివు
  చెలనఁగి నీమేననునన్నచేనఁత సేసియాపతో
  సొలసి నీబలిమెలల్ల నఁ జూపరాదా

చ. 2:     చెకక్కచేత నుతడనఁగాను చేరి నీక మొకక్కనఁగాను
  వకక్కటకక్కటాడి యేల వడివటేట్టివు

    నికిక్క నికిక్క తామెరల నినున్న వసినవారితో
  పకక్కచతదముల నీవు పననఁగరాదా

చ. 3:    వదద గాచకతడనఁగాను వడిగాల సేయనఁగాను
   వుదదతడాననఁ గటూడి యేల వడివటేట్టివు

  చదిదకిని వనఁడికిని జమళనుతడినవారి
  అదుద క శ్రీవతకటేశ అలమరాదా



రేక: 1104-1 కేదారగళ సత: 21-019
పలల్లవ:    పూవకపూచె వరికి పొదిగొని వలపల

   చేవదేర మాతోనే చెపేప్పుర యసుదుద ల
చ. 1:    చనున్నల నొతత్తితేనఁ దనజతటమేను గతదనట

  కనున్నలచటూపలే ఆపనఁ గానఁడెనట
   యనిన్నవసాల సేసేర యేమచెపేప్పుమమత్మి నీతో

   వనన్నపప్పుటనుతడి మాక వరగయత సుదుద ల
చ. 2:     మోవ సనఁకితే నాతని మొనలలల్ల రానఁగెనట

  కావజతకెన లపనఁ గదిమెనట
   యేవతక చటూచిన వరియమెత్మిలే వగద్గీళమాయ

   నటూవుగితజ నానదిద నోటలో నీసుదుద ల
చ. 3:   చేయిచానఁచితే ననిచె శ్రీవతకటేశవ్వెరకట

  కాయము చెమరితచె నాకాతతకనట
    యయడ ననిన్నట గటూడె యవవ్వెరి నేమనవచచ్చె

  బాయిలిపతదిలలయ పతతప యసుదుద ల



రేక: 1104-2 బౌళ సత: 21-020
పలల్లవ:   నేననగ నెతతదాన నీపాలికి

    చేనిపతట కొయతలే చెపీప్పు చెపప్పువయత బుదుద ల
చ. 1:     మచిచ్చెక నే జలల్లనఁగానే మాటలడ వచేచ్చెవు

  ఇచచ్చెకనఁడ ఇతదానఁక నెతదువోతవ
  తచచ్చెనకానఁడవు నీవు తగలవరలడేవు
   నచచ్చెలగొలల్లత లటట్టి నమత్మిరయత నినున్నను

చ. 2:     పపైకొని నేనఁ బలవనఁగ పలకనఁగ వచేచ్చెవు
  చాకలవానఁడవు ముతచవదాద నీవు
   కాకరివానఁడవు మాతో గాలి ముడియగటేట్టివు

    చేకొని నీచెలి మెటట్టి చేసిరయత సతుల
చ. 3:     మతచి నేనఁ గటూడనఁగానే మెచచ్చెలలల్ల మెచేచ్చెవు

   మతచముపపై నుతడి యేల మరచతటవ
  చతచలశ్రీవతకటేశ సతదుసుడి మెలనఁగేవు

    యతచ నినెన్నటట్టి గెలిచి రినాన్నళల్ల నితతుల



రేక: 1104-3 పాడి సత: 21-021
పలల్లవ:    కలమానఁట చెపేప్పు నీతో కలల్లలడనేరనఁగాని

  చెలనఁగి కడపలోన చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    కపట మతచకలేదు కానఁతాళమే వుతడనఁగాని

  వుపమల ననేన్నల వరసేవయాత
    నెపముల వయ నీపపై నితదలే మోచనఁగాని

  చపలచితత్తిము మాని చకక్కవనవయాత
చ. 2:     జగడ మతతానఁ దరె చనవు మెరసేనఁగాని

  నగతానే ననేన్నల నమత్మితచేవయాత
    పగటల చటూప నీతో పతతమే నెరపేనఁగాని
   మొగము చటూతువుగాని ముతదట నుతడవయాత

చ. 3:    కోపములలల్ల నఁ బాస కొనగోరే నానఁటేనఁగాని
  తీపల నీవనఁటకి సాదితచేవయాత
    యేపన నినున్న శ్రీవతకటేశ నేనఁ గటూడితనఁగాని
   చేపటట్టిత వద నీవు సిగద్గీవడవయాత



రేక: 1104-4 కరతజి సత: 21-022
పలల్లవ:    ఆతనఁడిద నీవదు అనిన్నటాను జాణల

  యేతుల నితకానేలే యడమానఁటల
చ. 1:    అతకెక రానేరిచితే అలకలపైనా సుఖమే

మతకనఁదనాలడిగినమానినులక
  సతకెదరితే మరనిశరములలల్ల వరలే
  యితకనెపైనా మామానఁట లియతకొనరే

చ. 2:   వననేరిచిననఁజాల వరహమెపైన సుఖమే
 మనసుదలిసినటట్టి మగవలక

   చెనకి లలితచితేను చిలకల మానఁటలడు
   చలముల మాని యినఁక సమత్మితతచరే

చ. 3:    సరసము నేరిచితే జతకెనలపైనా సుఖమే
 తరితీపలనఁరిగిన తరణులక

   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁడిదివో నినిన్నట గటూడె
  యరవుల మరియేల యనశతడరే



రేక: 1104-5 ముఖరి సత: 21-023
పలల్లవ:    సతకెలలల్ల నఁ దరె చనవు లీడేరెను

    వతక లొతత్తికవ మానఁట వానఁటమయత సిగద్గీల
చ. 1:    నగినదానఁకా నితతే నాతీ నీనిషటూట్టిరమెలల్ల

  తగనాడి ఇతతలోనే తటట్టినేనఁటకే
   మొగము చటూచినపప్పుడే ముచచ్చెటల తుదకెకెక్క

  పగచాటకవ నీపయతద జారీని
చ. 2:   దగద్గీరదానఁకా నితతే తలపోనఁతలనిన్నయును

  కగిద్గీ ఇతదుకనఁగాను వటట్టికపటాలేలే
   బగద్గీననఁ బలికితేనే పతతమెలల్ల నీడేరె
   నిగద్గీలనఁ బెననఁగకవ నితడనఁ జెమటల

చ. 3:   పొతదినదానఁకా నితతే పొరపొచెచ్చెములలల్ల ను
  సతదుసుడి నీకేలే జతకెనల

   ముతదే శ్రీవతకటేశనఁడ మొకక్కనఁగానే కూడితవ
    పతదముల వయకవ వచచ్చె దోనఁచనఁ బనుల



రేక: 1104-6 రామకిగయ సత: 21-024
పలల్లవ:     ఒదదనే నే నునన్నదాన వునన్నది నీవఱనఁగవు

  గదిదతచి చటూడవపైతవ కామాతధకారానను
చ. 1:     హతత్తి నీతోనఁ బొతదుసేసి ఆయముల గరనఁగితచి

 బతత్తిరిమాటలడెనఁగా పగయురాల
లతుత్తి కరసాలతోడిలలితతపనఁగొనగోర-

     నొతత్తి నినున్న సనన్న సేసి వరసనఁగా అపడు
చ. 2:     పననఁగి కానఁకల చలిల్ల బరదులలల్ల నెరప

  చనవు మెరసనఁగా జవరాల
  తనివోనిముచచ్చెటల తమకము రేనఁచిరేనఁచి

   పనిగొనెనఁగా ఆప పతతమున నపడు
చ. 3:    గకక్కననఁ గానఁగిలితచి కనున్నల దేలగితపచ

   మొకిక్క వరకె వుతడెనఁగా ముదదరాల
    అకక్కడ శ్రీవతకటేశ ఆవళ ననున్ననఁ గటూడిత

  తకక్కలనీతమకము తలిసనఁగా అపడు



రేక: 1106-1 గళ సత: 21-025
పలల్లవ:   ఇతతవానఁడవు నీబలి మతదుమనఁదనా

  పతతపనీమనసలల్లనఁ బటట్టి తచచ్చెనా
చ. 1:    పకక్కటలల్లనఁ దమకాననఁ బెరిగెనితత చనున్నల

  కికిక్కరియ నీవు పననఁగేపాటవా
    పకక్కమార లితతయేల పసికేవు ఇవ నినున్న

  జకక్కవపలగ లిటట్టి సాదితచనా
చ. 2:   నితడినకోరికలచే నికెక్కనితత యతురము

  బతడుబతడుగా నీవు పటేట్టిపాటదా
   చతడిసేయక వడువు సమయముసేస నీపపై

  గతడునఁదుమత్మిదల ఇవ ఘతసేసనా
చ. 3:    అటట్టి చటూడనఁగా వలస అడుగలనడవుల

   పటేట్టివల కూడుమతటా బలిమా యిది
    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

  జటట్టిగొనన్నహతస లివ చతడిసేసనా



రేక: 1106-2 సాళతగనాట సత: 21-026
పలల్లవ:   కనన్నవ అనిన్నయును నీఘనతలలల్ల

   నినన్న మొనన్న నివయలల్ల నేరచకవచేచ్చెవా
చ. 1:   చటూపలోనే కానరాదా సటూటయపైననీవలప

 ఆపొదుద ననుతడి పటేట్టిఆనలేల
   చేపటట్టిత వలల్లనానఁడే చేరి నీవారమెపైతమ
   తీపల పపైనఁబటూసేవు దనికీనఁ గడమల

చ. 2:    మాటలోనే కానరాదా మనసులో మరాత్మిల
   యేనఁటకి మాతోనఁ జెపేప్పు వతదానఁకను

     మేనఁటనఁ జేసితవ ననున్న మేనదాన నే నీక
   యేనఁటకి వనఁడుకొనేవు యిదిగొతత వలనా

చ. 3:    కూడినతదే కానరాదా గణముల నీవలల్ల
  ఆడుకొననేమటకి అతత మాతోను

   యాడులేక శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
  వడుకపడేవు వవధము లఱనఁగనా



రేక: 1106-3 ఆహిరి సత: 21-027
పలల్లవ:    ఆతనఁ డడనే వునాన్ననఁడు అడుగరే

  నీతతోడ ననున్ననేల నేరమెతచేరే
చ. 1:    మొగము చటూచిననఁగాక మోహమెటట్టి గానవచచ్చె

   నగిననఁగా కెట లమనన్నన దలసు
  తగలనాడిననఁగాక దగద్గీర నెటల్లవచచ్చె

   నిగడి మరేల ననున్న నేరమెతచేరే
చ. 2:    మచిచ్చెక చలిల్లననఁగాక మానఁటలటాల్ల నాడవచచ్చె

  ముచచ్చెటలడక యటల్ల మొకక్కవచచ్చెను
  మెచచ్చెకతొలతనే మేలమెటాల్ల నాడవచచ్చె

  నెచెచ్చెల లితదరనేల నేరమెతచేరే
చ. 3:    చెలిమ సేసిననఁగాక చెనకనఁగ నెటట్టి వచచ్చె

  పలవకతొలేల్ల యటట్టి పననఁగవచచ్చె
    అలమ శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనే ననున్ననఁ గటూడె
  నెలకొని యిపప్పుడేల నేరమెతచేరే



రేక: 1106-4 దేసాళత సత: 21-028
పలల్లవ:   నీయతతవారమా నీవార మతతేకాక

 నాయమాడేవారమా నమేత్మివారముగాక
చ. 1:    మారకొని నేము నీతో మాటలడేవారమా

  వపైరము లేకతడనఁ దిటేట్టివారముగాక
   చేరి నీమేను నొవవ్వె చెనకేటవారమా

  నారకొన గోరసనఁక నవవ్వెవారముగాక
చ. 2:   సరికిబేసికి నీతో జగడాలవారమా

 వరసరినఁగి జతకితచేవారముగాక
 పరిపరివధముల పగచాటేవారమా

 గొరబుగా కొతగవటట్టి కొనేవారముగాక
చ. 3:    బలిమనఁ గానఁగిట ననున్ననఁ బబుట్టి కొనేవారమా

  వలపతచి లోలోనఁ గటూడేవారముగాక
   కలసిత వడ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ ననున్న

 పలిచేటవారమా పేగమవారముగాక



రేక: 1106-5 పాడి సత: 21-029
పలల్లవ:     చెపప్పుక నే మెఱనఁగము చితత్తిము నీదటాల్ల నో

   చెపప్పు సేయితచకోవయత చేరి వడిగాల
చ. 1:   గఱితానఁకలవలప కొమత్మిచటూపల నునన్నది

  చిఱనవువ్వెలవలప చెకక్కల నద
   తఱచయిన వలప తగ మోవనునన్నది

  నెఱయ నేవలపల నేరిచితవో
చ. 2:   చలమఱివలపల చనుమొనల నునన్నవ

  కలకవలప గోరికొన నద
  పలచవలపలలల్ల పరనఁదుననే వునన్నవ

   యలమ నీ కేవలప యితవయతనో
చ. 3:   తమకపవలపలల్ల తగకానఁగిట నునన్నవ

  గమురవలప పదదకొపప్పున నద
   చెమటతోనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర చెలి

   అమరిన దేవలప అతటనో నీక



రేక: 1106-6 సామతతత సత: 21-030
పలల్లవ:   నేరపరివౌదు వనిన్నటా నీవు

   యరీత మముత్మినఁజూచి నీవల నవవ్వెవయాత
చ. 1:  మచిచ్చెకసేసిననీమాటలక లోనెపై

  రచచ్చెలక నెకిక్కతమ రవవ్వెయితమ
  పచిచ్చెనీసతులచేత పలకలక లోనెపైత-

   మచచ్చెల మముత్మినఁజూచి నీవల నవవ్వెవయాత
చ. 2:    సగకనున్నలనఁ జూచేనీచటూపలక లోనఁగి లోనఁగి

  జాగలక లోనెపైతమ సరియపైతమ
  బాగలపై ననీవదిదపడనఁతులనఁ జూచితమ
  యగత నీవతతలోనేల నవవ్వెవయాత

చ. 3:     చేవల దేరిన నీచేనఁతలక జొకిక్క చొకిక్క
  వావుల దలపకొతట వనితనెపైత

   దేవ శ్రీవతకటేశ నీదేవ నలమేలత్మితగను
   యవళనఁ గటూడితవ నీవల నవవ్వెవయాత



రేక: 1107-1 దేశక సత: 21-031
పలల్లవ:   కాతతమనఁద నిషటూట్టిరము కటట్టికవయాత

  వతతలేడనఁ జేసని వచారితచవయాత
చ. 1:   తలనఁప నీమదనఁనే తలవతచకనన్నదితతే

  అలకేడ నునన్నదో అతగనకను
    వలప నీమనఁదిదే వాడుదేరీ నితతే మోము

   చలము లేడనునన్నవ సటల వదదయాత
చ. 2:     తగల నీమనఁదిదే తకిక్క సిగద్గీవడ నితతే

  యగసకెక్క మేడనుతదో ఇతదులోనను
    నగవు నీమనఁదిదే నాననఁబెనఁట ట్టి నిద యితతే
   పగట లకక్కడనఁ జూప పచారితచవయాత

చ. 3:     చేతుల నీమనఁదిదే చితత్తిము తలిస నితతే
   ఘత యాడనునాన్నడో కలది యిది

     యతల శ్రీ వతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ
    నీత యకక్కడ నునన్నది నీవు జాణవయాత



రేక: 1107-2 తోతడి సత: 21-032
పలల్లవ:     నీవు నేనునఁ జాలదా నేరపలే కలితేను

  వవలగ వలపల వదచలేల్లటతదుక
చ. 1:    నగవులేమటకి నాలిసేసి నీవు ననున్న

  పొగరలనఁ గానఁగిలితచి పొతదేయతదుక
  తగవులేమటకి తరణలనఁ గటూడపటట్టి

   మొగినఁ గతకణదారము ముతచి కటేట్టియతదుక
చ. 2:   చెనకలేమటకి చేసనన్నలక లోనెపై

   తనివతద నీవు నాక దకేక్కయతదుక
   ననుపలేమటకి నమత్మితచి నీవు నాపపై

  పననఁగి నితడుసేసల పటేట్టియతదుక
చ. 3:   పతతములేమటకి పపైపపై నితదరిలోన

 యితతేసిచనువు నాకిచేచ్చెయతదుక
    కాతతునఁడ శ్రీవతకటేశ గకక్కననఁ గటూడిత ననున్న

 బతతబాసలేమటకి బతకితచేయతదుక



రేక: 1107-3 శదద్ధవసతతత సత: 21-033
పలల్లవ:     వలపల బెటట్టి మాతో వసాలేల సేసేవు

   కలపతే కదుపన గలసి యిటట్టి తడుగా
చ. 1:    యితతలో నీవాపను యితటకి తచచ్చెకొతటేను

   వతతులక వాసులక వచచ్చెనఁగా మాతో
    చితతదర నొకక్కనఁ టే సేసవటట్టి పతడాల్ల డితే

  పతతములమరక మాపనులక వచచ్చెనఁగా
చ. 2:    చలివాప ఆపను మాసవతనఁగా జేసితేను

  నిలవునఁ గొలవులను నిలచతడునఁగా
    కొలము తలిప మాతో కూటకి లోనుచేసితే
   నెలకొని మావల నినున్న సతతోసితచనఁగా

చ. 3:    గదదపీనఁటమనఁద నాపనఁ గడనఁ గటూచతడనఁబెటట్టితే
  సుదుద లలల్లనఁ జెపప్పుతాను సుకియితచనఁగా

    వదిదక నాపను మముత్మి నొకక్కటగానఁ గటూడితవ
   వదదనే శ్రీవతకటేశ వాదులలల్ల నఁ దరచ్చెనఁగా



రేక: 1107-4 కతతలవరాళ సత: 21-034
పలల్లవ:    ఎనాన్నళల్ల కెనాన్నళల్ల యిదేమే నీవు

  వనన్నపము లలకితచి వచారితచేవు
చ. 1:     యినిన్నటాను నీవు ననున్న నేలవల ననుచను

   నినున్న నొడనఁబరచట నేనఁడా నేను
   కనెన్నల పదారవల కలరతటానుతడి వచిచ్చె

  చనున్నలతటే వది లసత్ససరవాయనఁగా
చ. 2:    చేచేత నాచెపప్పునటట్టి సేయవల ననుచను

    నీచేత బాస గొతట నేనఁడా నేను
    యేచి నీవు వగలేచి యనమతడద్రినఁ జకక్కనఁబెటట్టి

  కూచతడేవు నావదద గఱతాయనఁగా
చ. 3:    కెపైకొని నీవునాతో కానఁపరము సేతువతటా

    నీకనఁ జేతుల చానఁచట నేనఁడా నేను
   యకడ శ్రీవతకటేశ యితదరినీనఁ బొతదివచిచ్చె

   మేకొని ననున్ననఁ గటూడిత మెచాచ్చెయనఁగా



రేక: 1107-5 రామకిగయ సత: 21-035
పలల్లవ:     ఆప మెచచ్చెవల నీవు అటేట్టి మెచచ్చెనఁగవల

    వోపక గలిగి యిటేట్టి వుతడవయత యిపడు
చ. 1:      అతగన నీతోనఁ జెపప్పునఁగ నటేట్టి నీవు మాటలడే-

  వతగిలిమానఁటల మానఁటలేల మాక
   పొతగచ నేనే మనఁదువోనిమానఁట లడితచేను

    వుతగిట గొనక యిటేట్టి వుతడవయత ఇపడు
చ. 2:    అపప్పుడే నినిన్నతత నవువ్వెమననఁగా నవవ్వె-

   వపప్పుణనవువ్వెల నవువ్వె టవల మాక
    ముపప్పురి నేనే నినున్న మెసులగా నవవ్వెతచే

   వపప్పుగాని నావదద నుతడవయత యిపడు
చ. 3:      రవవ్వెగా నితత చెపప్పునఁగా రత ననున్ననఁ గటూడితవ

 యవవ్వెరిపతగెనకూటాలేల మాక
    మవవ్వెపశ్రీవతకటేశ మరి నే నినున్ననఁ గటూడిత

   వువవ్వెళటూల్లరచ నిటేట్టి వుతడవయత ఇపడు



రేక: 1107-6 సాళతగనాట సత: 21-036
పలల్లవ:  మమేత్మిమడిగేవు నీమతకముల

   నెమత్మిది నుతడేవారము నెపాల నేరతుమా
చ. 1:     నీచితత్తి మాప యఱనఁగ నీవఱనఁగదువు గాక

   యేచి నీదేవరహసాత లవవ్వెనఁ డెఱగ
   వాచవులక నేము వదదనుతడి మాటలడి

  చటూచేవార మతతేకాక సదితచనఁగలమా
చ. 2:       నీతో నాప నవవ్వెనఁ జెలల్ల నీకనఁ జెలల్ల నితతేకాక

   యేతుల మవడుదోళల్ల యవవ్వెనఁ డెఱగ
    చేతులర నేము నీక సేవలేమయినానఁ జేసి
   పోతరితచే మతతేకాక బుదిద చెపప్పునఁగలమా

చ. 3:      కోరినటేట్టి నినున్ననఁ గటూడె కొమత్మినఁ గటూడితవ నీవు
    యరీత మ వహపోహ లవవ్వెనఁ డెఱగ

    చేరి ననున్ననఁ గలసిత శ్రీవతకటేశవ్వెర నేనఁడు
  నేరపమమెత్మితతునఁగాక నీట చటూపనఁగలమా



రేక: 1108-1 ధనాన్నసి సత: 21-037
పలల్లవ:   చెపప్పున టట్టిదదరమునునఁ జేసేమయాత

  ఇపప్పుడు గానఁగిలితచే మయతకొతటమయాత
చ. 1:   వరసఇచేచ్చెవానఁడవు వాదు మానప్పునేరవా

  వరసి యిదదరిమాట వనవయాత
  తరలోనునన్నవానఁడవు తలియదా నీకినిన్నయు

  అరసి వనకముతదు లడుగనేలయాత
చ. 2:    తగవు దిదేదవానఁడవు తపప్పు దరచ్చెనేరవా

   సొగసి నేమునన్న జాడ చటూడవయాత
   నగినవానఁడవు నీవ నయముల నేరిపేమా

  మొగమచచ్చెలను నీవ మొకిక్కతచవయాత
చ. 3:    ఇదదరినఁ గటూడినవానఁడ వకక్కడు సేయనేరవా

   చదిదకి వనఁడికి మోవ చవగోవయత
  గదదరిశ్రీవతకటేశ కలిగితవ మాపాల

  పొదుద వదుద న నిటట్టి భోదితచవయాత



రేక: 1108-2 బౌళ సత: 21-038
పలల్లవ:    బాప బాప మెచిచ్చెతనే బలదానవు

   యేపతోడ నుతడేవార మతతేసి కోసరమే
చ. 1:    వాసనకసటూత్తిరి వసి వలపచవుల చటూప

  వసరవుగదే నీవు వభునితోను
  మటూసినముతత్తిమువల ముతగిటనే నిలచతడి

   ఆసపడేవారము నే మతతేసి కోపమే
చ. 2:   మోవతేనె లతచమచిచ్చె మొకమోడితపతచకొన

  దేవరవుగదే నీవు దేవునితోను
  హవభావములతోడ ఆయమతట మనన్ననలే
  ఆవటతచకొనేవార మతదు కొడిగటట్టిము

చ. 3:    గతదవడి మనఁదనఁజలిల్ల కానఁగిలితచి కూడికూడి
 వతదవపైతగదే శ్రీవతకటేశతో

   అతదమెపై ఆతనఁడే కూడె అలమేలమతగనేను
  చతదమెపైనవార మతత సాదితచనెఱనఁగము



రేక: 1108-3 రామకిగయ సత: 21-039
పలల్లవ:    ఇతకనేలే మాటల యఱనఁగదు నేననిన్నయు

   కతకిగా నీతోనఁ దారకాణతచితనఁ జాలదా
చ. 1:      సలవ నీవు నవవ్వెనఁగా సిగద్గీవడి ఇతత నినున్న

   కలవపూవున వసనఁ గదోద లేదో
    నిలవుటదదములో నీ నీడ నీవు చటూచకోనఁగా

   కలికి కానఁగిటనఁబటట్టి కదోద లేదో
చ. 2:     అతదముగా నీవు దనున్న ఆయముల చెనకనఁగా

    గతదము నీపపైనఁ బటూస కదోద లేదో
    సతదడినఁ గొలవలోన సరినఁ బరాకెపై యుతడనఁగా

    కతదువల నినున్న నతటనఁ గదోద లేదో
చ. 3:     నికిక్క నీవు చటూడనఁగాను నినున్ననఁజేయివటట్టి తీసి

    గకక్కన రతులనఁ గటూడె కదోద లేదో
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
   కకక్కసితచి జతకితచెనఁ గదోద లేదో



రేక: 1108-4 లలిత సత: 21-040
పలల్లవ:    సబాన బాడేము మేము సుదతులము

    యబుదుద ల మకనఁ జెలల్ల నిదదరికి నయాత
చ. 1:    చటూపలనే వుతకవల సుదతకినఁ బెటట్టితవ

 పూపనవువ్వెల మతచేకపప్పువడేల
   యేపమరి నవువ్వెలనే యదురతర వసిత-

  వపొదేద పతడాల్ల యను మకిదదరికినయాత
చ. 2:   తరితీపమాటనే తలనఁబాల వోసిత

  గరిమ సరసములే కతకణల
  గొరబెపైనవలపల కొతగల ముళల్ల వసిత-

  వరవాయ వడుకల ఇదదరికినయాత
చ. 3:   పొతచినకెమోత్మివనే బువవ్వెపవతదు వటట్టిత

  మతచముపపై కానఁగిలే మతచిచవకె
  అతచలశ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నీవు

   యతచి కూడితరి తగ నిదదరికినయాత



రేక: 1108-5 ఆహిరి సత: 21-041
పలల్లవ:     ఇనిన్నయు నీవ నేరతు నినఁక నెనన్ననఁడు

  పనిన్ననసటలలల్ల నఁ జేసి పాలరచ్చెవయాత
చ. 1:   కాతతక నీబుజమురేకల చటూచినతతనుతడి

  చితతతోడ చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచెను
   మతతనానకనఁ బలిచి మనసుమరత్మిము సనఁక

  పొతతనే నీవానవటట్టి బొతకనఁగదవయాత
చ. 2:     కొమత్మి నీతురము చటూచి కొతత్తిపూవులలల్ల నఁ జూచి

   తమ మోము వతచకొని తడనఁబడని
   నెమత్మినమలర నీవు నేరపలలల్ల మెరసి

  సమత్మితతచేయటట్టి గాను సతాతతు చటూపవయాత
చ. 3:    అలమేల మతగ నీవాడేటపగయాల చటూచి

  కలసి మోవచెచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడా
   వలయ నితకా నీవు వవలచతదముల

  పలసాకిరల చెపప్పు భద్రిమయితచవయాత



రేక: 1108-6భపైరవ సత: 21-042
పలల్లవ:    ఏల ననున్న సదితచె వతదానఁకాను

   నీలగల నాలగల నీకే తలసును
చ. 1:     తకిక్కతచి నీవు ననున్ననఁ దపప్పులవటేట్టివు గాక

 యకక్కవనామనసు నీవఱనఁగనిదా
   చెకక్క చేతనఁబటట్టి కొని సిగద్గీవడి వునన్నదాన

   నికిక్క నావనన్నపాలలల్ల నీకే తలసును
చ. 2:    మతతనాన నాతోను మానఁటల దసేవుగాక

  యితతట నాగణము నీవఱనఁగనిదా
   బతత నితదరిలో మానాపతనెపై నేనునన్నదాన

   దొతతునాయాస నీక తొలేల్ల తలసును
చ. 3:     నవువ్వెతానే నీవు ననున్న నతటననఁ గటూడితగాక

  యివవ్వెల నానేరవు నీవఱనఁగనిదా
   జవవ్వెనప శ్రీవతకటేశవ్వెర యలమేల్ మతగను

   పవువ్వెవతటపొతదు నీకనఁ బటూనఁచితేనఁ దలసును



రేక: 1109-1 నటట్టినారాయణ సత: 21-043
పలల్లవ:     ఏల సాకిరి గోరేవు యితతలో ననున్న

  ఆలరిసతులక నీ కమరనఁగాక
చ. 1:     నిగద్గీలమాట లడ నీతో నే నేరతునా

 సిగద్గీవడియుతడేటచెలి నేను
    కగిద్గీ నీవలనే నేను కలల్లలడ నేరతునా

  మొగద్గీలేనియటవతట ముదదరాల నేను
చ. 2:   నీవునేరనిచేనఁతల నే నేరపనఁగలనా

  వావతో లోనుతడేరాణవాసమ నేను
    వోవరిలో నీసుదుద ల వనఁకొన నేనఁ గలనా

   కోవలకూనఁత కతత్తిక కోమలిని నేను
చ. 3:   జతకితచి కానఁగిటనఁ గటూడేచలమరిదాననా

  వతకలడ నేరిచినవనిత నేను
   అతకెల శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

   పొతకమెపై కలసితవ పొతదనేరత్తి నేను



రేక: 1109-2 పళవతజరత సత: 21-044
పలల్లవ:     ఎతత కెతత మనిన్నతచేవు యేమయత నీవు

  అతతలోనే మెచేచ్చెవు నీయతతదాననా
చ. 1:     చెకక్కల నే నొకక్కనఁగాను చేతుల మొకక్కవచేచ్చెవు

  వకక్కటనఁ బతకిపత వుపకారమా
   మొకక్కలపదాన నేను ముతదతచేవానఁడవు నీవు

   చకక్కనఁగ చేయి వటేట్టివు సరిదాననా
చ. 2:    కతదువ నే నవవ్వెతేను కడుసరసమాడేవు

  వతదిలి నతదుకనితదు కపకారమా
  మతదమేళపదానను మతచినేరప్పురివ నీవు

 పతదేలవసేవు నీపాటదాననా
చ. 3:    చేరి కాగిలితచకొతటే సిగద్గీల చేతనఁబటేట్టివు

  వరట మారకమార వుపకారమా
   ఆరీత శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   మేరల రేవు నినున్న మతచేదాననా



రేక: 1109-3 వరాళ సత: 21-045
పలల్లవ:    తీరచవయత తగవు దనికి నీవు

  నేరపరితనమెలల్ల నీచేత నునన్నది
చ. 1:    పతదేలవసి నీతోనఁ బలమార జూజమాడి

  దితదుపడ నుతగరము దసుకొనన్నది
   అతదుకనఁగా వరొకత అది దనసొమత్మినుచ

  అతది తలపడివటట్టి అడుగతానునన్నది
చ. 2:      సరి బేసి వటట్టి యొకక్కసత నినున్న నోడితచి

  గొరబుగా నచచ్చెటాస కోకకొతగన
   సిరల నీదటట్టి తనచరతటా వరొకత

    అరసి పటట్టి యతదుక నాప మారకొనెను
చ. 3:    వానగతటలడి వకవనిత నీచేయి వటట్టి

   ఆనవటట్టి వలొకత ఆచేయినఁ బటట్టి
     ఆనుక శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగ నే వచిచ్చె

   మేనతత వురమెకిక్కతే మెచిచ్చెరి యితదరను



రేక: 1109-4 గళ సత: 21-046
పలల్లవ:    వదదనుతడే చెనులతో వటట్టిబీరము లేనఁటకి

  పొదుద వోనిజతకెనల బొమత్మిలలో నునన్నవ.
చ. 1:  మొనలచటూపకవ ముతచిననీచనున్నల

   కొనల సాగీ యాతనిగోర వానఁడి
   పననఁగితే మరిదదర బరదుల దొడడవార

   తనువుల సనఁకితేనే తారకాణ వచచ్చెనే
చ. 2:   కాటకకనున్నలనేల కారముల చలేల్లవ

 తేటమాటల నాతనితటల్ల నన్నవ
   యటతో నీసరసాన నిదదరను దొడడవారే

 కూటములలోనే మగరతులయతనే
చ. 3:   కతదువకానఁగిటనేల ఘతలలల్ల నఁ జూపేవ

  అతదుక శ్రీవతకటేశనఁ డాణకానఁడు
   పొతదితరి మరిదదర భోగముల దొడడవారే

  సతదడి జాణతనా చవవుట ట్టినే



రేక: 1109-5 శతకరాభరణత సత: 21-047
పలల్లవ:   కొలవనఁ జేయితచకొనీ గోవతదరాజ

   చెలలము యడనుతడే చేరి మొకక్కరే
చ. 1:    పవళతచి వునన్నవానఁడు పాదాల చానఁచకనాన్ననఁడు

 జవళనఁ దనయిదదరసతులమనఁద
    రవళ గోవతదరాజ రవవ్వెగా నవువ్వెల నవవ్వె
  తవరి యభావము తలసుకోరే

చ. 2:  చేయిచానఁచకనన్నవానఁడు శిరసతుత్తి కనాన్ననఁడు
  చాయల గోవతదరాజ సనన్నసేసిని

   ఆయముల సనఁకితచి అతగనలనఁ గరనఁగితచ
  కాయపటచచ్చెల నటూడిగము సేయరే

చ. 3:   సతకనఁజకగములవానఁడు చలల్ల చనాన్ననఁడు వలప
  కొతకక శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజ

   వుతకవగా లోలోనే వువదలనఁ గటూడినానఁడు
   సతకెలేక వారిలో ముచచ్చెట వనరే



రేక: 1109-6భపైరవ సత: 21-048
పలల్లవ:   గటట్టి చేకొతదువుగాక కోమలితోను

   పటట్టి పననఁగనఁగనఁబోతే పతతమెకీక్క సుమత్మి
చ. 1:      చెకక్కలనే నీడ చటూచి సిగద్గీల నీరెతడ గానె

  చికక్కదస నీనెరల చెలియ
    మొకీక్కనఁ దనకాల దానఁకి మోసమున నతటాను

   వకక్కణ లడుగనఁబోతే వాదువచచ్చె సుమత్మి
చ. 2:    కనున్నల నివాళల్లచిచ్చె కానఁకలనే చొపప్పులతత్తి

   చనున్నలనఁ గానుక చటూపీ జలజాక
   మనన్ననల వనఁడుకొని మాటదపప్పు వచెచ్చెనతటా

   సనన్నల సేయనఁగనఁబోతే చలమెకీక్క సుమత్మి
చ. 3:    మోవనే వతదుచెపప్పు మోహమున వడెమచిచ్చె

   కెపైవసమెపై నినునఁ గటూడె కలికి
    శ్రీ వతకటేశవ్వెర నవవ్వె చేనఁతసేసిత నినన్నతటా

   వావాతనఁ గొసరనఁబోతే వాసులకీక్క సుమత్మి



రేక: 1110-1 మధతమావత సత: 21-049
పలల్లవ:    ఏమోయా మాతోనే యేల గోరాదిగొనేవు

   దమువల నునన్న వారి దకొనేవు
చ. 1:    మాట మఱనఁగసేసుక మౌనముతో నుతడితేను

  గానఁటమున ననేన్నల గరవ్వెమనేవు
  కాటకకనున్నల గానఁగా కడునఁదలవతచకొతటే

  గోటారితచి ననేన్నల కోపమనేవు
చ. 2:    సిగద్గీతర వసుకొని చెకక్కచేత నుతడితేను

  యగద్గీలవటట్టితనతటా యేల లోనఁచేవు
   దగద్గీరనోపక నేను తలపమాటను నుతటే

   బగద్గీన లోనికి వచిచ్చె పపైకొనేవు
చ. 3:     మానాన మణనఁగి నేను మతచముపపై నుతడితేను

   కానుకగా మోము చటూచి కాగిలితచేవు
    పూని శ్రీవతకటేశనఁడ పొదిగి నినున్ననఁ గటూడితే

 సాననఁబటట్టినగోరేల జళపతచేవు



రేక: 1110-2 సామవరాళ సత: 21-050
పలల్లవ:   మానరాదా యినఁకనేల మతకముల

    నాని నాని నవువ్వెలలల్ల నయముల వచెచ్చెను
చ. 1:      నినున్న నే గొసరనఁగాను నీవు నాతోనఁ బెనగేవు

   యనిన్నక లితకేమునన్నవ యేడ సుదుద ల
    సనన్నల మనమతకల సరికి బేసికి నాయ

   నునన్ననిచెమట లివ నొసళ ల్లలల్ల నితడెను
చ. 2:       పతతాల నే నాడనఁగాను పపై పపై నురము దటేట్టివు

    యతతకెతత సేసే వు యేడ సుదుద ల
  మతతనపమాటలలల్ల మారల మలయనఁజొచెచ్చె

   చెతతల పలకలలల్ల చెకక్కలలల్ల నితడెను
చ. 3:     కొతగ నేనే పటట్టినఁగాను కచిచ్చె కానఁగిలితచేవు

   యతగిలయ మోవులలల్ల నేడ సుదుద ల
   కతగక శ్రీవతకటేశ కలసిత మదదరము
   సతగడి మనమేనుల సతతోసాల నితడెను



రేక: 1110-3 బౌళ సత: 21-051
పలల్లవ:   నెటట్టిననఁ బాపపణతల నీచేతవ? —నీ

  వటట్టి చనవయతనఁగాను వలల్లనతటనా
చ. 1:    చలమేల మాతోను సాదితచేవు నీ-

 పలకలక లోనెపైనపడనఁతులము
    —వలప లేమట కితత వడినఁబెటేట్టివు నీ

  వలసినటట్టి సేయనఁగా వదదతటనా
చ. 2:  కడునిషటూట్టిరములేల కటట్టివచేచ్చెవు

వడువరానినీవలనఁదులము
  జడిగొనన్నమనసేల చతడిసేసేవు నీ-

  వడివటట్టినఁగ నీతో వోపనతటనా
చ. 3:  బెటట్టి గానఁగిటనేల బగియితచేవు

జటట్టిగొనన్ననీమోహతపజవరాలను
   గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడిత నినున్న

  యిటట్టి నావదదనుతటే యిచచ్చెగితచనా



రేక: 1110-4 శ్రీరాగత సత: 21-052
పలల్లవ:  పొతచిననీమనన్ననక పొగడుచతడుదునఁగాక

  కతచములోనమస్కృతము కడకనఁ బోనఁదోతునా
చ. 1:    నీవుసేసేచేనఁతలలో నే నేరము లతచేనా

   కెపైవసమెపై అనిన్న యునునఁ గెపైకొతదునఁగాక
  పూవులపపొప్పుడిలోన పూనఁదేనె చితదితేను

   వవలపైనా నతదుక వతతలగానఁ జూతురా
చ. 2:   ఆడిననీమాటలలో అతదముల వదకేనా

  వడుకతో మతచివకా వతదునఁగాక
   వడెములోనఁ గపప్పురము వతతలగానఁ గలసితే
   వడుపడనా యతదుక వరలగానఁ జూతురా

చ. 3:   పొతదిననీరతులలో పొరపొచాచ్చె లరసేనా
   కతదువల మొరయనఁ బొగడుదునఁ గాక

  గతదములోపల మతచికసటూత్తిరి గలసితే
  వతదులశ్రీవతకటేశ వగటగానఁ జూతురా



రేక: 1110-5 లలిత సత: 21-053
పలల్లవ:    ఇతకా మరి యాసద మెతతనీక

   సతకెదర ననిన్నటాను చవుల చటూచితవ
చ. 1:     ననున్న నీవు పలిచేది నవువ్వెలకో నిజాలకో

   కనెన్నల పదారవల గలర నీక
    కనున్నల నీవు చటూచేవు కానఁకలకో మేకలకో
  మునెన్న గొలల్లతలయతగముల చటూడవా

చ. 2:    దగద్గీరనఁ గటూచతడేవు తపప్పులకో వపప్పులకో
   యగద్గీలేని యనమతడుగ ఇతతుల నీక

   సిగద్గీదర నవవ్వెవు చితతలకో వతతులకో
   నిగద్గీలగొలల్లతలతో నీవు నానఁడే నవవ్వెవా

చ. 3:     కలసిత వట ననున్న ఘతలకో యేతులకో
   యలమ నిరవతకల ఇదదర నీక

   అలరి శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా మనిన్నతచితవ
   మెలనఁగి లోకమువారి మకిక్కలి మనిన్నతచవా



రేక: 1110-6 అతదోళ సత: 21-054
పలల్లవ:   రమత్మినవ ఇనఁకను నీరమణునిని

   పమత్మి వలపల చలీ ల్లనఁ బదిమారల
చ. 1:    నెలకొ నపప్పుటనుతడి నినేన్న తపప్పుకచటూచ

  తలపోసి తలపోసి తడనఁబడని
  మొలకనవువ్వెలతోడ మటూతుల గిరిపీనద

    నలవతక పొతచి పొతచి నవువ్వెల నవవ్వెని
చ. 2:    పననఁగచనఁ బలమార పచచ్చెపరగీనఁ దాను

  గనిసి పరలమనఁద కోపగితచని
    వనుకొని నీజాడలే వదకీ నితనఁడు నేనఁడు

  మనసుమరాత్మిల చటూడ మచిచ్చెకసేసని
చ. 3:   పొరగపొతతలనుతడి బుదుద ల చెపీప్పునద

  గరిమల మతచనఁ గలికితనమునను
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా నినున్ననఁ గలస

  సరసములడుతానే చనవు చటూపీని



రేక: 1111-1 మతగళకౌసిక సత: 21-055
పలల్లవ:     చేవటట్టితే రానిది చికిక్క సనన్నక వచచ్చెనా

   వావ దిరగవసితే వలప లేమునన్నది
చ. 1:    మనిన్నతచి నీవు నాతో మాటలడితవగాక

    నినున్ననఁ బలికితచేనతటే నే నెతత దాన
   చనున్నల గిలిగితచితే సరి నవవ్వెవచచ్చెగాక

  కినెన్నరకాయల గిలిగితచితే నేమునన్నది
చ. 2:    దయవుటట్టి నీవు నాదతడక వచిచ్చెతగాక

   నయమున నేనఁ బలవ నావశముల
  పగయమున జౌలఱనఁగ పదదనాలికనేకాక

    కిగయ యఱనఁగ జేతలో కీల మరేమునన్నది
చ. 3:     కతదువతో నీవు ననున్ననఁగానఁ గిలితచితవ గాక

  అతది బలిమసేయనఁగ నతతదాననా
   పొతది శ్రీవతకటేశ నీభోగమతదే వుతదిగాక

   అతదుకోల జాణతనా లతదులో నేమునన్నది



రేక: 1111-2 నాట సత: 21-056
పలల్లవ:     ఏల సాకిరలవట ట్టి నేమ మతోనఁ జెపీప్పుని

   జాలిలేక తానే చకక్కజాడ నుతడరాదా
చ. 1:     ఆఱడిగా కేకతానే ఆలమగనఁ డుతడనఁ గాను

   వఱొకత వచిచ్చెతేనే వరిడి గాదా
  జాఱక తమలోనను జాణతనాలడనఁగాను
    తటూఱి తాను నవవ్వెనఁబోతే దొమత్మి సేయకతదురా

చ. 2:    పడనఁతయునఁ బురషనఁడు పపైకొనొ మాటలడనఁగ
  యడచొచిచ్చె మాటలడే దడడగాదా

   అడియాలముగ వార ఆయముల చెనకనఁగా
    కడనుతడి తా నతటతే కడునఁగటూళ గాదా

చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్న చేకొని కూడుతడనఁగ
   భావతచి వతతది చటూడనఁ బాడియవునా

   పూవువలనఁ దొలిల్ల తాను పొతదుగలదిగనక
   ఆవళనఁ దా నొరసితే నతగవతచకతదురా



రేక: 1111-3 సామతతత సత: 21-057
పలల్లవ:   రమణునీకడ కిట రావమాత్మి

  జమళముచచ్చెటల చవులపై నిలిచె
చ. 1:   కొతత్తికోరికల కొనల సాగనఁగా

  చితత్తిము నితడెను సిగెద్గీలల్ల
 పొతుత్తి లవలపల పోగవోయనఁగా

  హతత్తినపలకల అతగము నితడె
చ. 2:   తొకిక్కనతమకము దొతతుల నుతడనఁగ

  ముకక్కన నటూరప్పుల ముసరకొనె
  చికక్కనినవువ్వెల సలవులనఁ దొలనఁకనఁగ

  చొకక్కపచెమటల సనల గరిస
చ. 3:   కతదువపైనరత కానఁగిట నుతడనఁగ

 వతదులనెమోత్మిము వకసితచె
  యితద శ్రీవతకటేశనఁడు గలసను

  అతది మోవతేనియల దయివారె



రేక: 1111-4 శదద్ధవసతతత సత: 21-058
పలల్లవ:    ఎనిన్న లేవు నేరము లినఁకనేల

   ననున్న నినున్న నెతచకొని నవవ్వెనఁగదవమాత్మి
చ. 1:   ఆసపడినయపప్పుడు అనిన్నయును చవులౌను

 వసరకొనన్నపప్పుడెపైతే వసుపను
   రాసికెకిక్కనవలప రతటకి వచచ్చె నిపప్పుడు

    యసులలల్లనఁ దరె నినఁక నితటకి రావయాత
చ. 2:    దగద్గీరి యేకతమెపైతే తమకితచ నెతదుకెపైనా

  సిగద్గీవడి ఇతదరిలో చితతపటట్టి ను
   నిగద్గీలవయోమదము నీడా నెతడావల నుతడు

   యగద్గీ లతచనఁబనిలేదు ఇతటకి రావయాత
చ. 3:     కూడనఁగనఁ గటూడనఁగ నటట్టి కోరికల కొనసాగ

 వడనాడనఁబోతేను వతతపటట్టి ను
   యడనే ననున్న శ్రీవతకటేశ కాగిలితచితవ
    యేడక నేనఁటకిని మా ఇతటకి రావయాత



రేక: 1111-5 బౌళ సత: 21-059
పలల్లవ:   ఎతగిలిపొతదుల నీక నితతపగయమా

 జతగిలివలపలేల సాననఁబెటేట్టివ
చ. 1:   మతతనమునను నేము మాటలడుకొననఁగాను

  వతతదానవు నీవల వనవచేచ్చెవ
    బతత నాతనఁడును నేను పాలకూ ళల్ల రగితచగా

    అతతట నుతడి నీవల అటట్టి చటూచేవ
చ. 2:    సారెక నేమదదరము సనన్నల సేసుకొననఁగ

   తారకాణ నీవల అరాత్తి ల చెపేప్పువ
   నారవోసినటట్టి నేము నవువ్వెలిటట్టి నవువ్వెకోనఁగా

   దటూరగాను నీవనఁటకి తోడు నవవ్వెవ
చ. 3:    ఇకక్కవల శ్రీవతకటేశనఁడు నేనఁ గటూడనఁగాను

   గకక్కన వాకిట నేల కాచకతడేవ
    నికక్కమెపై నే మదదరము నివవ్వెరగతో నుతడనఁగ
   వకక్కటపై కూడితవ నీవును మాతోనే



రేక: 1111-6 పాడి సత: 21-060
పలల్లవ:    అపప్పుడు మనసువచచ్చె ననిన్నటా నీక

 చెపప్పురానిమాటలక చెవయొగేద్గీనయాత
చ. 1:      యేతులక నీవు ననున్న ఇట నటనఁ జెనకనఁగా

   కాతరాన నే నినున్ననఁ గాదతదునా
    వాతుల మోవనఁగ నీక వలపల పొతగనఁగాను
  పోతరితచి ఇచచ్చెకాల పూవుగటేట్టినయాత

చ. 2:     నవువ్వెలక నీవు ననున్న నయములనఁ దిటట్టినఁగాను
   రవవ్వెలగా నే నపప్పుట రానఁపసేతునా
  మువవ్వెతక జవవ్వెనము మొలకలవళల్లనఁగాను
  నివవ్వెటలల్లనఁ జెమటల నీరగటేట్టినయాత

చ. 3:     చనవు చేసుక ననున్న సమత్మితతచనఁ గటూడగాను
   గనిసి వరే నినున్ననఁ గొసరదునా
  తనివ శ్రీవతకటేశ తమకపవతదులక

  చనవులనే వుపచారము చెపేప్పునయాత



రేక: 1112-1 ధనాన్నసి సత: 21-061
పలల్లవ:    ఇపప్పుడిటట్టి వతటమ నీవల నవవ్వెవు

  చెపప్పుతేను దోసమా సిగద్గీవడనేనఁటకి
చ. 1:    అతగన వచేచ్చెసి నేనఁడు ఆయమెపైననీమోవ

  యతగిలిసేసినదట ఇది నిజమా
   కతగకతడేయట వతట కచముల కొనలను

   అతగవతచి వతత్తినట అది నిజమా
చ. 2:    వకక్కమతచముపపై నుతడి వడనఁబడనఁజెపప్పు నీ-

   యికక్కవ లతటనదట యిది నిజమా
   చకక్కనితనపాదాల సారె నీమెపై సనఁకితచి

   అకక్కర దరిచేనట అది నిజమా
చ. 3:     నీవు నేనునఁ గటూడుతడనఁగా నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ

    యవళనఁ దా నునన్నదట యిది నిజమా
  వోవరిలో మగిలినవడిగాలలల్ల నఁ జేసి
   ఆవటతచి మొకెక్కనట అది నిజమా



రేక: 1112-2 దేశక సత: 21-062
పలల్లవ:    నీవల ననున్న నితత నేరమెతచేవు

   మోవతేనియల చటూచి ముతదే భద్రిమసిత
చ. 1:     యేమసేతు నను నీవు యేల యగద్గీవటేట్టివు

  నామేను చెమరితచ నవవ్వెనఁబోతేను
 కోమలపమేనిదాన కొతడుకపాయపదాన

   నీమనఁది మోహమున నేనితత అలసిత
చ. 2:      నావతక గడమ యేది ననేన్నల లోనఁచి చటూచేవు

  చేవనఁ బరవశమయత చెనకితేను
 పూవువతటమతదాన భోగపరతులదాన

   కావరితచి నీకనఁగానే కానఁకల రేనఁగితని
చ. 3:    నేనెతత నీవతత నేనఁడేల వనఁడుకొనేవు

  కానుకగానఁ బులకితచి గదిసితేను
    అనుక శ్రీవతకటేశ అటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  తానకమెపై నీకొరక తమకమతదితతని



రేక: 1112-3 ఆహిరి సత: 21-063
పలల్లవ:    మనలో నెకక్కడి వనఁక మతకనఁదనాల

  చనవుల గలవార చలపటట్టిర
చ. 1:   వలిసినవార తమవోరపే నెరపదుర

  యలమ నేమసేసినా యగద్గీపటట్టిర
   కలసినవార లోలో కరనఁగదుర చితాత్తి ల

 కొలనఁదిమరివచిచ్చెన కోపగితచర
చ. 2:   కూడినటట్టివార మతచిగణములే నితతుర

   వడ నెతత ఆడినాను వసారర
  వడుకగలగవార వడుదోడు లడుదుర

   పాడి దపప్పు యితచకతటా పతతమాడర
చ. 3:   ననుపలగలవార నవువ్వెలే నవువ్వెదుర

  తనువుల సనఁకినాను తమకితచర
  యనసితమ శ్రీవతకటేశ మనమదదరము

  ఘనులయినవారిటాల్ల గత గటూడుకొతదుర



రేక: 1112-4 వరాళ సత: 21-064
పలల్లవ:     అతదుకేమ దోసమా అతనికి నీక వరా

  సతదడి నాతనిరత సమత్మితతచవ
చ. 1:   మోహముగలగవార ముతదువనక లతచర

   యహల మొకెక్కనతటా నీవల లోనఁగేవ
   సాహసములటూనఁ జేతుర చనవులటూనఁ జెలిల్లతతుర

  పోహణతచి వలపల భోగితచవ
చ. 2:   తమగలిగినవార దతడనుతడి పాయర

 కొమరెనతటానేల కొతకనఁజూచేవ
    జమళనఁ జొకక్కదుర ఇచచ్చెల నవువ్వెదుర తాము
   చెమట చితత్తిడి తోడ చెలరేనఁగవ

చ. 3:   ఆయమెరినఁగినవార అటట్టి కానఁగిలితతుర
 చేయివటట్టినతటానేల సిగద్గీవడేవ

     యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డిద నినున్ననఁ గటూడె నేనఁడు
   చాయల సేసుక ఇటట్టి చనవయతవ



రేక: 1112-5 భపైరవ సత: 21-065
పలల్లవ:    నమత్మితమ నినున్నను నానారీతుల మేము

   నెమత్మినప మనన్ననల నీచేత దినఁకను
చ. 1:   మొకిక్కతనఁగా అలల్లనానఁడే మోపలకొలనఁదుల

   మకిక్కలి యతచకో నీమనఁద నునన్నవ
     నికిక్క చటూచిత నితదానఁకా నీక నెదురెపై నేను

  చికిక్కనపణతముల నీచేతదే ఇనఁకను
చ. 2:   పతపతతగా కానికల బతడులకొలనఁదుల

  ముతపన బతడారితచి ముడుపపైనది
   సతపదల నీపేర జపయితచకొతటా నుతట
    ఇతపలనఁ గీరత్తి ల నీ కెకిక్కనవ ఇనఁకను

చ. 3:    చెపప్పుతనఁగా పగయముల సేనాసేనల నేనఁడు
  కపప్పులగా నీయతదు గొనకొనన్నవ

    చిపప్పులనఁ గటూడిత నిద శ్రీవతకతటేశవ్వెర నినున్న
   చెపప్పురానిమెచచ్చెలలల్ల చెలల్ల నీక నినఁకను



రేక: 1112-6 శ్రీరాగత సత: 21-066
పలల్లవ:    ఏనఁటకి అనుమానము లిదదరను నిలచతడి

   కూటముల గటూడితే మగణమే సుఖము
చ. 1:    నేరప గలిగితేను నెపము లతచకతడితే

  ఆరితేరకతడినా మోహము సుఖము
   బీరముల నెరపక పగయములే ఆడితేను

 వారితచరానియటట్టివయసే సుఖము
చ. 2:    యరవులలేక మరి యియతకోళల్ల కలితేను

 గొరబుగానియటట్టిసిగద్గీలే సుఖము
  కరనఁగినమనసులపై కెపైవశము లయితేను

  సిరలమతచినయటట్టి చెనకలే సుఖము
చ. 3:    చనవుల మెరిసితే జగడాల దరితేను

 తవవోనిరతులే సతతతసుఖము
  యనసితరి శ్రీవతకటేశ మరిదదరను

  ననుపలతోడిమలో నగవులే సుఖము



రేక: 1113-1 పాడి సత: 21-067
పలల్లవ:   అతత్తినఁగార వచచ్చెదానఁకా నణనఁగతటని

 యతత్తినకోపముతోడ యోమతదునే
చ. 1:   యేకతమాడినదానఁకా నిదదరివళ గాచక

   వాకనిషటూ ష్ఠూర మాడక వాకిట నుతట
    మేకలనిన్నయునఁ జూచి మెచచ్చెల మెచచ్చెతా నుతట

  యకడ మతచితనము లతదానఁకనే
చ. 2:     నవువ్వె ముగిసిన దాకా ననుపసేసుక వుతట

  పవవ్వెళతచతడనఁగా నెగద్గీపటట్టిక వుతట
    పవువ్వెల లోని కతపత భోగితచమని యతట

  యవవ్వెరిబుదుద ల వనే దతదానఁకనే
చ. 3:    తానే వచేచ్చెసినదానఁక ననుపసేసుక వుతట

  ఆనెలనఁత మొకక్కనఁగాను ఆవునతటని
    వని శ్రీవతకటేశనఁడు పొతద నితతలో ననున్న

   యేనేరమ లేదు చల మెతదానఁకనే



రేక: 1113-2 బౌళ సత: 21-068
పలల్లవ:   చాలనఁజాల నినఁకనేల సాదితపల

   మలోనిదాన నేను మరే నేను
చ. 1:      కతల నేరచనఁ దాను కపటా లరనఁగనఁ దాను

  అతనితో నే మాటలడనఁగలనా
  ఇతవరలపైనవార ఇచచ్చెకాలడరే మర
  మతమరితేనఁజాల మరే నేను

చ. 2:      తపప్పుల లేవు దనక తగవ రినిన్నటానఁ దాను
  దపప్పురమెపై తనతోను దకొనేనా

   చెపప్పురానిచటాట్టి ల సేవల సేయరే మర
   మెపప్పుతచితేనఁ జాల మరే నేను

చ. 3:      అనిన్నటా జాణనఁడు దాను అతదాలక వచచ్చెనఁ దాను
   చనున్నల నొతత్తిత నినఁక చలపటేట్టినా
   వునన్నత శ్రీవతకటేశ నొనగటూరిచ్చెతరి మర
    మనన్నక నవవ్వెనఁగనఁ దేరె మరే నేను



రేక: 1113-3 గళ సత: 21-069
పలల్లవ:    మేలే జాణతనాల మకిక్కలి లబగానఁడౌను

    కీల చెపప్పునఁబోటే నాపపై కేల చానఁచనే
చ. 1:    తగవుల చెపప్పునఁబోతే తమలోని మాటలక

   తగలనాడె ననున్ననఁ దగనే తాను
    మొగముల చటూచి నేను మొకక్కల మొకక్కనఁగనఁబోతే

   చిగరనఁజేతుల వటట్టి చెనకల నితచనే
చ. 2:    ఇతవుల సేయనఁబోతే ఇదదరనునఁ గటూచతడి

  రతులకనఁ బెననఁగీనే రాజసానను
   మతమరి మెచిచ్చెతేను మేనరికముల చటూప

   తత నేకతములక దగద్గీరనఁ దసనే
చ. 3:    తోడు గాచకతడితేను తొడినఁబడనఁ గానఁగిలితచి

  వడుకనఁ గటూడెను శ్రీవతకటేశనఁడు
  పాడిపతతములతోడ పలమార నవవ్వెతేను

   జాడల మమత్మిదదరిని జతటల సేసనే



రేక: 1113-4 ముఖరి సత: 21-070
పలల్లవ:     నాతో నేమ చెపేప్పువు నమత్మితచిన వభునఁడవు

  చేతకి లోనయి పతపసేయవలనఁగాక
చ. 1:    చలముగల మగవ సాదితచకేల మాను

   అలిగినది దిటట్టిక అదేల మాను
    పలిపతచకొనన్న యాప బగియక యేల మాను

  చెలరేనఁగి చనవలల్ల నఁ జెలిల్లతతువుగాక
చ. 2:    కనున్నల గలిగినాప కడునఁజూడకేల మాను

    అనిన్నటా మతచిన దానఁగ కదేల మాను
  చనున్నలగటఱ ట్టినయాప చలపటట్టికేల మాను

   యినిన్నటా నాపక లోనెపై యనతువుగాక
చ. 3:    కతదువనఁ గటూడినయాప కరనఁగితచకేల మాను

    అతదినాప గో రతటతచి కదేల మాను
    ముతద శ్రీవతకటేశ మొకక్కక ఆపేల మాను

  వతదువల మోవచచ్చె వలతువుగాక



రేక: 1113-5 వరాళ సత: 21-071
పలల్లవ: తరణ,   నీతో వనఁడు తానేమనీనే

    గెరసు దానఁటక మరి కితదుపడు టరదా
చ. 1:   నేరపే వలనఁగాని నెలనఁతక, వభునఁడు

   యేరీత నీవు చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేయనఁడా
గారవతచవలనఁగాని,  కనుసనన్నలనె వారి-

    తీరక దిదుద క లోనెపై తరమవు టరగా
చ. 2:   అతడ నుతడవలనఁగాని ఆనఁడుజాతకి; వభునఁడు

  వుతడనుతడ యతదుకెపైనా వడినఁగటట్టిడా
 మెతడుకొనవలనఁ గాని,  మతచి వారివలలక

   తతడుమోనఁడెపై చికక్కకొని తలవతచ టరదా
చ. 3:   చేయి చానఁచవలనఁగాని శ్రీవతకటేశనఁడు, నాక

  పాయపరతులనఁ గటూడి పతతమయతనఁడా
    యయడ ననున్న నేల యితతేసి కావలగాని

 దాయిదతడెపై నాపాలిదపైవమౌటరదా



రేక: 1113-6 ఆహిరి సత: 21-072
పలల్లవ:   ఆరమణ వుతడనఁగాను అతతేకాదా

    బారల చానఁచే వపప్పుట పఇకొసరా నేను
చ. 1:   నీసత వతట వచిచ్చెననెలతనఁనతటానా

  ఆసపడి జాణతనాలడేవు నీవు
   సేసవటట్టి పతడాల్ల డిన చెలియనునఁ గటూడితవ

   బాసయిచిచ్చె చెనకేవు పయికొసరా నేను
చ. 2:   నీ కాపమాట చెపప్పుననేసత్తికతపైనతటానా

   కెపైకొన నాక సనన్నల గావతచేవు
   లోకమెలల్ల నెఱనఁగనఁగా లోననఁబెటట్టి కొతట వాపనఁ

    బెపైకొని నాతో నవవ్వెవు పఇకొసరా నేను
చ. 3:    పగయరాలి వదిద తోడనఁబెతడిల్ల కూనఁతురనతటానా

   నయమెపై శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడిత
    దయతో నాప నేలి మతతనమాడిత వతదానఁకా
    భయము దరిచ్చెత వటట్టి పయికొసరా నేను



రేక: 1114-1 సౌరాషట్టి సత సత: 21-073
పలల్లవ:    మతచిదాయ దానికేమ మాటల పోటల్లయతనా

   పతచి యతతసేసినా నీపదదరిక మతతేకా
చ. 1:     మెలల్లనే నే మాటాడితే మతచి ఇతదరితోడాను

  తలల్లమగా నాడేవు తటట్టితనతటా
    బలిల్లదునఁడ వౌదువయత పని ఇతదే కానవచెచ్చె
  కలల్లలడేవా నీవు కలగనఁగనఁబోలను

చ. 2:    పూవులచెత డిచిచ్చెతేను పూనఁచి ఇతదరితోడాను
  వవలగానఁ జెపేప్పువు వసితనతటా

    దేవరవుగావా నీవు తలిస నినిన్నయు మాక
   నీవలల్ల నేరమునన్నదా నిజము గానఁబోలను

చ. 3:     పాదాల సేవసేసితే పపై పపై నితదరితోడాను
   గోదాననఁ జెపేప్పువు బెటట్టి గదిదతనతటా
    యదస శ్రీవతకటేశ యనసిత వనఁక మర

   సాదవుగావా ఇవ చవుల గానఁబోలను



రేక: 1114-2 ఆరబ సత: 21-074
పలల్లవ:   ఆ పఱనఁగదా నీయతతరతగము

   చటూప చటూప అతతేసి చొపప్పులతత్తివలనా
చ. 1:   సిగద్గీవడడభావానక చిఱనవువ్వెలే యఱక

  యగద్గీలతచనియతదుక ఇతప లఱక
  వగిద్గీనరతులకను వరకతడుటే యఱక

   అగద్గీలమెపై వచిచ్చె వచిచ్చె ఆనతయతవలనా
చ. 2:    చెపప్పురాని మాటలక చేసనన్నలే యఱక

  ముపప్పురివలపలక మొకక్క లఱక
   అపప్పుసమెపై ఆసలక ఆయములతట టఱక
  అపప్పుటని పేరకొని ఆనతయతవలనా

చ. 3:    చేతకి లోనెపైనతదుక చెలరేనఁగటే యఱక
  కాతరముగలతదులక ఘత లఱక

  యేతులశ్రీవతకటేశ ఇదదరనునఁ గటూడితరి
 ఆతలీతలిమాకెలల్ల నానతయతవలనా



రేక: 1114-3 గళ సత: 21-075
పలల్లవ:    ఎపప్పుడయాత ఆమేల యఱినఁగే నేను

    కొపప్పు దువవ్వె నినున్న జేకొనదా యితకా
చ. 1:     కాలమెలల్ల నాప నీతో కనున్నలరచనే పటట్టి

    నాలి మాని కొనఁతపైనా నవవ్వెదా యితకా
    వలనఁ జూప మగనఁడతటా వఱట్టివనఁగనే పటట్టి

    చేలకొతగ గపప్పు బుదిద చెపప్పుదా యితకా
చ. 2:     కొలవు సేయుచ నినున్ననఁ గటూరిమ గొసరనఁబటట్టి

   చలివాయ వలవుల చలల్లదా యితకా
     కలిమ మెఱసి నీకనఁ గానుక లియతనే పటట్టి

   ములవానఁడి కొనగోర మోపదా యితకా
చ. 3:     చనవు మెరసి నీక చవులచటూపనె పటట్టి

   చెనకి రతుల సేవసేయదా యితకా
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   యనసి మరీ నెలయితచదా యితకా



రేక: 1114-4 లలిత సత: 21-076
పలల్లవ:     నీ వకక్కటకక్కటే సేసి నెరసు లతచేవుగాక

   వోపలేని ఆప మతచివోజదే కాదా
చ. 1:   చిపప్పులమానఁట లడనఁగా సిగద్గీలవడనఁగాక

    కపప్పు నీ కెపప్పుడు నటూడిగము సేయదా
  దపప్పుకి మోవడుగనఁగానఁ దలవతచకోనినఁగాక

   ముపప్పురి నితదానఁక నీమోము చటూడదా
చ. 2:    పచిచ్చెగాత జెనకనఁగా నపప్పుట నొడుడ కొనెనఁగాక

    కచచ్చెపటట్టి నీపపై బతత్తి కలదే కాదా
   రచచ్చెలోనఁ బలవనఁగాను రమణ జతకితచెనఁగాక

   యిచచ్చెకరాల నీక నెపప్పుడునఁ గాదా
చ. 3:     చేయివటట్టి తయతనఁగాను చెకక్క నినున్న నొతత్తినఁగాక

   ఆయాల నీవఱినఁగిన ఆప కాదా
   యయడ శ్రీవతకటేశ యనసిత వతతలోనె
  పాయరాని వడుకలపాలిదే కాదా



రేక: 1114-5 శ్రీరాగత సత: 21-077
పలల్లవ:    నమత్మినఁగలవార మతతే నాక నీవచిచ్చెనబాస

     యిముత్మిలనఁ జెలల నీక యేమ చెపేప్పు రినఁకను
చ. 1:    నిలవలల్ల నిజమే నీవళల్లదే తగవు

  తలిస నీగణలలల్ల తేటతలల్లమ
  కలిగినసాజమే కలల్లలడేవా నీవు

  బలవునఁడవు నీతోడి పతతములవారమా
చ. 2:      నీ వాడినదు మానఁట నెరసు నీయతదు లేదు

  దేవరవనేర నినున్న దేవుళ ల్లలల్ల
   చేవదేరేనడకల చెలల్ల నీక ననిన్నయును

   వవల వచెచ్చెను నీతో వరసాలవారమా
చ. 3:      నినున్ననఁ గాదన రెవవ్వెర నీ వటవతట వాడనఁవా

   వనన్న కనన్న వ నీవదతలలల్ల ను
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యిద ననున్న నేలితవ

  మనిన్నతచనేరత్తి వు నీతో మతడాడేవారమా



రేక: 1114-6 నాదనామకిగయ సత: 21-078
పలల్లవ:    నీక నతకెవచిచ్చెతే నీవు మానేవా

  యేకడనఁజూచినసరే యిదదరికి నెపడు
చ. 1:    పతుల మోహితపతచేది పతతముల మెరసేది

   సతుల కెపప్పుడు నివ సహజములే
   రతకినఁ బెననఁగదుర రాకతడితే జతకితతుర
   హితవపై కెపైకొతటగాక యేలయత కోపము

చ. 2:   చలివాసి నవవ్వెది సరసములడేది
 కలికికాతతలకనఁ గలగణమే

   పలతుర బగతుర పగయముల చెపప్పుదుర
   నెలకొని యితదుకనఁగా నీకేల చలము

చ. 3:     మొకిక్క మొకిక్క కూడేది మోవ గతటసేసేది
  చకక్కనిసతుల కివ చతదములే

    యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యిట నీవ కూడితవ
    మకక్కళతచి మకక్కళతచి మఱి యాల కొసర



రేక: 1115-1 కాతబోదిసత: 21-079
పలల్లవ:     ఏనఁటకినఁ బాటల్లనఁ బడే వమే నీవు

  కూటసాక్షులకే నీవు గరియపైతవో
చ. 1:   వదదనుత డాతనికినఁగా వలపక్షమాడేవు

    గదిదతచేవు నీకనఁ గొతత గలదో పొతదు
   అదుద క సనన్నలసేసి ఆతనిచే మొకిక్కతచేవు
   బుదిదతో వలపలపొతుత్తి నీక నబెబ్బునో

చ. 2:   వరకెపైనానఁ బతకినఁగా వడనఁబరచవచేచ్చెవు
   నేరము లేమెపైనను నినున్న సనఁకేనో

    తీరిచి ఆనేరముల తదిద తదిద చెపేప్పువు
  పోరచితనాన నీక పూనఁటలతటనో

చ. 3:    గకక్కన శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితపతచేవు ననున్న
  చకక్కనిరతుల నీకనఁ జవవుటేట్టినో

    చొకేక్కవు ఆకమడిచి సనఁక నీవు అతదిచిచ్చె
    నికిక్క నికిక్క సతతోసాల నీమనఁద జారెనో



రేక: 1115-2 శ్రీరాగత సత: 21-080
పలల్లవ:      నావల నితతే శయ నాథనఁడ నీవతకనఁ గాదు

  చేవలదేరి తేరి చిగరాయను
చ. 1:   తగనాడనఁజాలక తేరి యిచచ్చెలడనఁగాను

 పగటనీవోజలలల్ల నఁ బలచనాయ
    నగి నగి నీతోను ననుప నటతచనఁగాను

   అగడెపై కరకపడె అదిగో నీచితత్తిము
చ. 2:     వరకే మొగమోట నొదిగి నే నుతడనఁగాను

 కూరిమనవువ్వెల పపైకొసరాయను
   నీరవతకతుతగవల నినున్న నిటట్టి భోగితచనఁగా

 సారపతరితీపల చపప్పునాయను
చ. 3:   కతదువకానఁగిట నినున్న కడుదిదదకతడనఁగాను

   వతదుల వతట నీరతుల వతతలయను
    అతదప శ్రీవతకటేశ అతతలో ననున్ననఁ గటూడిత

 ముతదువనకలలల్ల ను ముదమాయను



రేక: 1115-3 దేసాళత సత: 21-081
పలల్లవ:   ఇతతేసిమతకాల నే నెఱనఁగనివా

   పొతతనుతడి నవవ్వెవు పొదుద వోదా నీక
చ. 1:    తారకాణ లతతేనేల తగవు నడపరాదా

 గారాపనీవఱనఁగనికలల్ల వునన్నదా
  కూరిమసతులమటూనఁక కూరిచి తలవతచేవు

   పోరలేల పటేట్టివు పొదుద వోదా నీక
చ. 2:   వడనఁబరచనఁగనేల వరకే వుతడనఁగరాదా

   తడవతమా నీ వతతయు నేరవా
     కడగడ లట దొకిక్క కమత్మి ననున్న వనఁడుకొతటానఁ

   బుడికేవు ననున్ననీవు పొదుద వోదా నీక
చ. 3:    నివవ్వెర గతదనఁగనేల నిచచ్చెలన నుతడరాదా

  జవవ్వెనపనాచేనఁత నీసలిగె కాదా
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   పవువ్వెలనేల వసేవు పొదుద వోదా నీక



రేక: 1115-4 సామతతత సత: 21-082
పలల్లవ:     ఎతదర లేర నీక నెగసకాతల సేయనఁగ

  మతదలినఁచే ఆడనుతడే మనిన్నతచవయాత
చ. 1:   మొకక్కలపచేనఁతలక మొదలివానఁడవు నీవు

 తకక్కరివదతలకెలల్ల దానఁపరమవు
    నెకొక్కని చయాతటాలక నేమా నీక నెదుర

  మకక్కళతచి మొకేక్కము మనిన్నతచవయాత
చ. 2:     తీపల వుటట్టితచి పొతద దేవర వనిన్నటాను

    రానఁపచేసి నవువ్వె నవవ్వె రాజవు నీవు
  యపనులకెలల్ల నీతో నియతకొననఁగలమా

   మాప రేప సేవసేసే మనిన్నతచవయాత
చ. 3:    వటట్టివలపల రేనఁచ వగకానఁడ వనిన్నటాను

 పటట్టినచలములక బలవానఁడవు
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

 మటట్టి లేనివసాలేల మనిన్నతచవయాత



రేక: 1115-5 లలిత సత: 21-083
పలల్లవ:      నీవ ఇతత సేయనఁగాను నేనఁ డిదిగో బాలకస్కృషర

   వావుల యవవ్వెరికెపైనా వాడలోన నునన్నవా
చ. 1:     చలివాస గొలల్లతల సారె నినున్న నెతుత్తి కోనఁగా

   వలగలవారె మోహ మటూనఁచి పాడనఁగా
    పలకలకొతక దరె పకక్కన నినున్ననఁ దిటట్టినఁగా
  బలమొగలక నాతడుల్ల పతపసేతురా

చ. 2:     వతత దేరెనఁ గొమరెల వదుల నినాన్నడితచనఁగా
  సతతలయ నితడుల్ల నీసతగాతాలను

    జతతలపైరి లోలోనే సారె నినున్న ముదాద డనఁగా
   కొతతయినా నతత్తిలక కోటరాల సేతురా

చ. 3:    సిగెద్గీడలనఁ గనెన్నల నీచెలముల సేయనఁగాను
    నిగద్గీలనఁ గళల మతచె నీతో నవవ్వెనఁగా

   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటాదిద్రి నతదరినినఁ గటూడితవ
   వగిద్గీ చటాట్టి లలోనెలల్ల వోజల నేరతురా



రేక: 1115-6 గళ సత: 21-084
పలల్లవ:     ఆతనఁడే ననన్నతదుకనఁగా అటట్టి కూరిమ గొసరీ

   యతలనాతల నీవ యడమానఁట లడేవా
చ. 1:     మాట మాటగా వభుని మతతనాన నాడుకొతటే

  చటకిమాటకినఁ బోయి చెపప్పుదురటే
   నీటన నాతనికి నే నీవతటదాననేకానా
  యేనఁటకే నీవకతవ యితవరివటవ

చ. 2:    అకక్కవతటా నీతో నాతనిగటట్టి చెపప్పుతే
  కకక్కసితచి నీవు తారకాణతతురా

  చకక్కనిఇదదరము సరివారమే కామా
  వకక్కసాన నాకతట వశవ్వెసివా

చ. 3:   నిగద్గీలశ్రీవతకటేశనేరప నీతో మెచిచ్చెతే
  సిగద్గీవడ నెఱకల సేసుకొతదురా

    అగద్గీమెపై నినున్ననఁ గటూడినటట్టి ననున్ననఁ గటూడితేను
  వగద్గీళతచేవు నీవతటవడుకే నాకను



రేక: 1116-1 అమరసితధు సత: 21-085
పలల్లవ:   చలవక వనఁడికి సతగతయతనా

     నెలనఁతలనఁ గతటే నిటేట్టి నీ వమ సేతువు
చ. 1:    పకక్కమారల నేనెపైతే పగయముల చెపప్పునఁగాను

  పకక్కన నీవాడేవు పాడిపతతాల
   వకక్కణతో వనఁడుకొనేవారినఁ గతటే బగతుర

   నికిక్కనవారిసాజాల నీ వమ సేతువు
చ. 2:      ననువుగా నే నీతో నవువ్వె లిటేట్టి నవవ్వెనఁగాను

  చనవచిచ్చె నీవపైతే జతకితతువు
   వనరినవారినఁ గతటే వతుత్తి కొతుత్తి క వతుత్తి ర

   నినుపపై లోకలజాడే నీ వమసేతువు
చ. 3:     కతదువ నే నినున్ననఁ గటూడి కానఁగిలితచకోనఁగాను

   చెతది నీవు మోవ గతటసేయనఁజూచేవు
   ముతదే శ్రీవతకటేశవ్వెర మొకిక్కతే దవతతుర

    నితదలేని వారినేరప్పు నీ వమ సేతువు



రేక: 1116-2 వరాళ సత: 21-086
పలల్లవ:    కూచతడవ ఇతకా వటట్టిగటట్టి లేనఁటకి

   వాచవుల మరిగిన వలపల మానీనా
చ. 1:    చనునఁగవ గపప్పుకవ సకియా మన-

 మనసులలోనికి మఱనఁగనన్నదా
  తనిసి నీనవవ్వెల దానఁచేవ

  కనుగొన నెమోత్మిముకళల దాగీనా
చ. 2:    మాటలేల మొఱనఁగేవ మగవా మన-

  మటూనఁటల ఆసలలోన మొఱనఁగనన్నదా
   చటకిమానఁటకి నేల చేయి దసేవ

  కూటపరతనఁ జేయి దసుకొనవచచ్చెనటవ
చ. 3:    కూడితవల నితచేవ గఱతుల మన-

  కోడె వయసులకను గఱియునన్నదా
  యడుగల శ్రీవతకటేశనఁడనఁ గదే

    యడుజోడు మనకతటే నినఁక మఱి వునన్నదా



రేక: 1116-3 మాళవగళ సత: 21-087
పలల్లవ:    ఇతతుల నీక బాతా యతతసేసేవు

  దొతతనఁబెటట్టివు పగయము దొడిడకటట్టి దాననా
చ. 1:    నెటట్టి కొనన్నలకిమమత్మి నీవురము పపై నుతడనఁగా

   పటేట్టివు మాచనున్నల పపై కొసరా
   ఱటట్టిడితనాన మఱక నీతో రాననాన్నను

  పటేట్టివు నీసొమెత్మిలల్ల పటట్టివతటదాననా
చ. 2:    చితతదరనఁ దొళశమత్మి శిరసుపపై నుతడనఁగాను

  వతతుక ననన్నలమేవు వడిడబేరమా
  వతతలగా నినన్నతత వసరితచనఁజాలననాన్న

   పతతాననఁ దమత్మి వటేట్టివు పడిగెపదాననా
చ. 3:   బటూమదేవులమత్మి నీబుజముపపై నుతడనఁగాను

   వమార నాతో నవవ్వెవు వతతొకచవ
   ఆమని శ్రీవతకటేశ ఆయాల సనఁకీననాన్న

  కామతచి కూడితవ నీకానఁపరపదాననా



రేక: 1116-4 రామకిగయ సత: 21-088
పలల్లవ:    ఎదిరి నెఱనఁగవు నీయితవ చటూచేవుగాని

   యదనఁబెటట్టి నాన్నరము యేము నేము నేము
చ. 1:    గడుసునినున్ననఁ జూచితే కానఁకరేనఁగీ నాకెపైతే

   నడుమ నీవరకే నవవ్వెవు గాని
  వుడికినతదుమనఁదట వుపప్పుల చలిల్లనటాట్టి య

   యడనెడ నీచేనఁతల కేమనేము నేము
చ. 2:    కచిచ్చెతపనినున్ననఁ జేరకొననఁ గొలపదు నాక

  అచచ్చెవల నీవు మాటలడేవుగాని
   ముచచ్చెటదర నీవళ మోము గపప్పునటాల్ల య

  హచిచ్చెననీసుదుద లక నేమనేము నేము
చ. 3:    దిమత్మిరిని నన్నతటకొన సమత్మితతచదు నాకెపైతే

  లమత్మిని నీవ కానఁగిలితచేవుగాని
   చిముత్మిచ శ్రీవతకటేశ చేనఁదే తీపపైనటాల్ల య

  యమెత్మిలనీమనన్ననక యేమనేము నేము



రేక: 1116-5 గజజరి సత: 21-089
పలల్లవ:    ఎకిక్క నతతలోననే యేనిగ గజాజ

    అకక్కరెపై మాయితటకి రాకాతనఁ డటట్టి వుతడనా
చ. 1:    ఆతనిచనవు వటట్టి కటట్టి వఱఱ్ఱైవనఁగేవు

  యేతులక వానఁడికతుత్తి లేల మతగేవ
   కాతరాన నీకితత కపటాల నెరపతే

   ఆతల నీకేకాక అతడవారి కేమే
చ. 2:    రమణునఁడు నవవ్వెనతటా రవవ్వెశయ వచేచ్చెవు

   తమరి యిసుక మనఁదపై తరగకవ
    భద్రిమసి నీకాతనఁడు బాస లతత ఇచిచ్చెనాను
    అమర బతుకవ నే మాతడల్లము గామా

చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జెతదనని మెరసేవు
   దోవనఁ బెసర వతత్తితే తుదకెకీక్కనా

   కావరిత చాతనిమేను కానఁగిటనఁ జికిక్కతే
   యవల మారతనఁ దొలిల్ల టతగిలేకదే



రేక: 1116-6 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 21-090
పలల్లవ:   చాలనయత వయిటపపై జవావ్వెదికొముత్మి

  యేలిననీపపై నుతడనియతవయాత మాట
చ. 1:     కూరిమ చటూప నినున్ననఁ గొసరనఁగనఁ గొసరనఁగ

   యేరీత నుతడునో చితత్తి మేవళను
   బీరపవారము నేము బరదువానఁడవు నీవు

  తారకాణతచనఁగనఁబోతే దపైలవారనఁ గోపము
చ. 2:    పేగమతోడుత నినున్ననఁ బలవనఁగనఁ బలవనఁగ

  యేమని వసరదువో యేవళను
   నేమపవారము నేము నీయిచచ్చెవానఁడవు నీవు

   చేముటట్టి పననఁగనఁబోతే చిమత్మిరేనఁగనఁ జలము
చ. 3:     తతగొని నినున్న రతనఁ దగలనఁగనఁ దగలనఁగ

   యితవపై వుతడునో కాదో యేవళను
    సత నేను శ్రీవతకటపతవ నాక నీవు

    సతమెపై యిటట్టి కూడితే చకక్కనౌను పనుల



రేక: 1117-1 హితదోళత సత: 21-091
పలల్లవ:    పదదల మ రతతేసి పననఁగనేల

 వుదదతడపనీచేతల వుటట్టినఁబెటట్టివయాత
చ. 1:     మోవపతడు గానుకిచెచ్చె మొకెక్క నీకనఁ జేతులను

   సేవ లితకానేమ యాప సేసునయాత
     కావరితచి దగద్గీరితే కాల దానఁకనఁ జేయి దానఁక

  దేవరవతటనీ కతతేసి తగదయాత
చ. 2:    గోరతటపూ వతదిఇచెచ్చె కొలవున నిలచతడె

   పేరి యిచచ్చెకము లేమ పతచనయాత
   వరెమాట లడనఁబోతే వతగెమౌనో వగటనో

    ఆరీత దొరవు నీ కవ చెలల్లవయాత
చ. 3:    ఆరతచెచ్చె నానాతగల ననిన్నటకి సమత్మితతచె

  కూరిమ నినెన్నటాల్ల ను కొసరనయాత
     యరీత శ్రీవతకటేశ యితప లేదో సొతప లేదో

  ఆరితేరినటట్టినీక ఆస మానదయాత



రేక: 1117-2 హిజిజజి సత: 21-092
పలల్లవ:    మాపదానఁకా రేపకాడ మాటక మాటాడనఁగాను

   యేపననఁ దగనిపనికేల పటేట్టి వాన
చ. 1:      నవవ్వె నవవ్వె మానేవు నడుమ నడుమ నీవు

   జవవ్వెని యవవ్వెతేమెపైనా సనన్న సేసనా
    వువవ్వెళటూల్లర నీనిజము వరసి చటూచే నితతే

    యవవ్వెరితదుక గరయేత రేల పటేట్టి వాన
చ. 2:     చెపప్పు చెపప్పు కొతకేవు సిగద్గీలవడుతా నీవు

   వుపప్పుటతచ నీడ నెవవ్వెరనాన్నర నీక
     రెపప్పులతత్తి చటూచి నినున్న రేనఁచి వదకే నితతే

    యపప్పుటవానఁడవ నీవు యేల పటేట్టి వాన
చ. 3:     ముటట్టి ముటట్టి చటూచేవు మొరనఁగి నాకచముల

  యిటట్టి యవవ్వెతవపైనా యడువచెచ్చెనా
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నిరత మెచిచ్చెత నితతే

   యటట్టికేల కెపైనపనికేల పటేట్టి వాన



రేక: 1117-3 రామకిగయ సత: 21-093
పలల్లవ:     భామలతోనఁ బోరనఁగాను ఫలమేమ నీక వచెచ్చె

   యేమటకినఁ గాతరితచే వతతలోనే నీవు
చ. 1:    సిగద్గీలే మటూలధనము చెలలకెలల్ల నీవు

  బగద్గీననేల పటేట్టివు పయతదకొతగ
 నిగద్గీలమోనములే నినఁడురాజతపదవుల

   అగద్గీలమెపై యాల మాటలడిచేవు నీవు
చ. 2:    పతతమే పటట్టినికోట పడనఁతుల కెలల్ల ను

  వతతుకనేల తీసేవు వారియితడల్లక
  చెతతల గటట్టి నవువ్వెలే సేయనిసితగారాల

   చెతతనుతడి యేల గరిసితచేవు నీవు
చ. 3:   చలమే ముతదరిపనఁజ సతులకనెలల్ల ను

   చెలనఁగి యేల పగయముచెపేప్పువు నీవు
   బలిమ శ్రీవతకటేశ బాసయిచిచ్చె కూడితవ

  పలచనఁగచములేల పసికేవు నీవు



రేక: 1117-4 సామతతత సత: 21-094
పలల్లవ:     ఏకటాన నీవు నీవ నెరిగినపను లివ

   యకడ మాతోనేల యరక సేసేవు
చ. 1:     పేగమమున నాప నినున్ననఁ బేరకొని తటట్టితేను

    నామోము చటూచి యేల నవవ్వెవు నీవు
    చేముతచి యాప నినున్ననఁ జెనకి పపైకొతటేను
   దమసాన నేనఁట కానతచేచ్చెవు నీవు

చ. 2:     చనవున నాప నినున్న సారెక జతకితచితేను
    పననఁగి సాకిరి యేల పటేట్టివు ననున్న

   మనసిచిచ్చె యాప నీతో మతదటలడితేను
   చొనిప ననేన్నల నీవు చటట్టి కొనేవు

చ. 3:    గారవతచి యాప నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొతటేను
   చేరి నే నుతదాననతటా సిగద్గీవడేవు

     యరీత శ్రీవతకటేశ యప నినున్ననఁ గటూడె నేనఁడు
  మరతుల నాతోనేల మెచచ్చెవచేచ్చెవు



రేక: 1117-5 సాళతగత సత: 21-095
పలల్లవ:   అతదరిని యమానఁటే అడుగవయాత

  కతదువల నీకనీకే కానరాదుగానీ
చ. 1:    వనిత యిపప్పుడే నీవదిదకి రానఁగానే

   మనసు నీ కొకక్కటాయ మానఁటలేనఁటకి
   చెనకి నే మతదానఁకానఁ జేసినచేనఁతలకెలల్ల
   వనరి యిటవలనే వుతడుగా నీమొగము

చ. 2:      చానఁచి చానఁచి నీ కాప సారె వడెమయతనఁగానే
  పూనఁచినపూనఁవు లీడేరె బొతకలేనఁటకి

    తటూనఁచి వలప నేమెలల్ల తోడగడెడము వయనఁగా
   పానఁచి సతతోసాలిటాల్ల నఁ బద్రిబలనా నీక

చ. 3:    గకక్కన నీదేవు లిటట్టి కానఁగిలితచకొననఁగానే
  చకక్కనాయనఁ బనులలల్ల సటలేనఁటకి

   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యిదదరటూనఁ గటూడనఁగానఁగాక
  చికక్కనినవువ్వె లిటాల్ల నఁ జేకూడెనా



రేక: 1117-6 శతకరాభరణత సత: 21-096
పలల్లవ:    ఇదదరను గటూడితరి యిక నెనన్ననఁడు

  సుదుద ల మామొగమేమ చటూచేరయాత
చ. 1:   సత చెమటకానఁగిలే చకక్కనికేళకూళ

  యితవపైనవలపలే యనఁతా మోనఁతా
 మతకరిసిగద్గీలే మతచినీటచలల్ల లట

  తతగొని మర వతసతములడరయాత
చ. 2:  చెలిగోరిచెనుకలే చిమత్మిననఁగోవచిముత్మిల

  కలకనవువ్వెలే తలకొనన్న తపప్పుల
 పలపలమానఁటలే పటట్టినటట్టివలల

   కిలకిల నవవ్వె జలకేలి సేయరయాత
చ. 3:    ముగడచనున్నల తమత్మి మొగద్గీలవటల్ల నీక

 తగినకూటములే పతతపముతపల
   అగడెపై శ్రీవతకటేశ ఆయాలతట కూడితరి

  నిగిడిన పతడిల్లతోడ నీళల్ల డరయాత



రేక: 1118-1 నాగవరాళ సత: 21-097
పలల్లవ:   చెలల్లదా ఆతనికేమ సేసినతతాను

   వలల్లవరెపైనపనికి వతగె మతత వలనా
చ. 1:     నగనేల నీకను నాయ మాతనఁడు చెపప్పుతే

  తగవులో నేమెపైనానఁ దపప్పులతడెనా
   మగవ లబబ్బుతేనఁజాల మానలేనఁ డితతేకాక

 పొగరనఁబదారవలపూనఁతకోక గానఁడా
చ. 2:     తపప్పుక చటూడనేలే తానే సాకిరి చెపప్పునఁగా

  అపప్పుట నొలపక్షము లతదుతడెనా
 కపప్పురగతదులడల కకూక్కరితపడునఁగాక

   కపప్పు గొలల్లతలరొతపకతబము దానఁ గానఁడా
చ. 3:    వరవుతో నినున్నను శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడనఁగా

  సరవు లతదేమెపైనానఁ జాలకతడెనా
  తరణులపైతేనఁజాల తగల మాననఁగలేనఁడు

   ఇరవపై మధురలోనఁ బెకిక్కతడల్లవతదు గానఁడా



రేక: 1118-2 పాడి సత: 21-098
పలల్లవ:    మఱి ఇతతేకదవయత మనలో మాట

   తఱితో సరివచెచ్చె మతగవుల చటూచి
చ. 1:    కలసనఁగా ఆప నినున్న కానఁగిటరతులనెలల్ల

  తలిసనఁగా నీమహిమ తలల్లమగాను
  వలసలినటల్లనయత వారివారి భాగాతల

   చలివాస మాకెపైతే మసరితల చటూచి
చ. 2:    మెచెచ్చెగా ఆప నీమేలము లనిన్నటకిని

  యిచిచ్చెతవగా చనవు యితదరిలోన
  వచచ్చెనవడాయ నినఁక వలనఁదులవలపల

     ముచచ్చెట వాస మాను నీ మోహముల చటూచి
చ. 3:    పతడెనఁగా ఆపతపము పకక్కన నీకూటమని

  నితడెనఁగా సతతోసాల నీమతలోన
    అతడగా శ్రీవతకటేశ అతదరి కివ చాళల్ల
   దతడేయ మాక మలోనితరితీప చటూచి



రేక: 1118-3 బౌళ సత: 21-099
పలల్లవ:    ఒకక్కమనసున నీవదద నిటట్టి వునాన్నరము

   నికేక్కము మాసేవలలల్ల నీమనఁద నుతడనఁగా
చ. 1:    తతత్తిరము నేమటకి తాలిమ నేమటకి

 హతత్తిన కూరిమగలఆనఁడువారికి
   బతత్తి చెపప్పుకోనేల పాసి కోపగితచనేల

   నితపైమెపై మాభారమెలల్ల నీమనఁద నుతడనఁగా
చ. 2:    చేరి పపైకొన నేనఁటకి సిగద్గీవడనేమటకి

  వరకే యిచచ్చెకరాతడెఱ ల్ల వుతడేవారికి
    కోరి కొతగవటట్టినేల కొతచి కొతచి అలయనేల

  నేరపలమాచేనఁతల నీమనఁద నుతడనఁగా
చ. 3:    మెచచ్చెమెచచ్చె నేమటకి మేలమాడ నేమటకి

   హచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడినటట్టి ఇతటవారికి
  రచచ్చెలశ్రీవతకటేశ రతతులేల రానఁపలేల

   నిచచ్చె నీవచచ్చెనబాస నీమనఁద నుతడనఁగా



రేక: 1118-4 సాళతగనాట సత: 21-100
పలల్లవ:    ఎకక్కడ నునాన్న నీక నేమాయను

   పకక్కన నవ యితదు భావతచకోవయాత
చ. 1:    అతవలతడినచోట అద నీక రేపలల్ల

 అతశయపవలప యమునానది
  రతులకానఁగిళల్ల రాసకీగడల నీక

    తత వచెచ్చె నితదు నవ తలనఁచకోవయాత
చ. 2:  కొమత్మిలపోనఁకముడుల కొలనిదరికోకల

  కమత్మిరితచ మోవతేనె గొలల్లదోమట
   పమత్మి వారితో నవువ్వెల పాలనఁబెరగవుటల్ల

  తమత్మిచటూపలే రేతరి తలనఁచకోవయాత
చ. 3:  చెలలజవవ్వెనమెలల్ల చేరవబస్కృతదావనము

 కలకనఁజనున్నల పకక్కగోవరస్థినాల
   కలసిత మాచెలిని గకక్కన శ్రీవతకటేశ

  తలనఁపన నినఁకనినీన్ననఁ దలనఁచకోవయాత



రేక: 1118-5 ముఖరి సత: 21-101
పలల్లవ:    చవ చార మెఱనఁగవా జాణనతదువు

   యివ యలల్ల నాపక నీవచిచ్చెనచనవులే
చ. 1:    చెపప్పురాని మాటలక చెవులొగేద్గీ వమయత

  వపప్పులలల్ల చెలినగవుల నునన్నవ
   కపప్పురపనోనఁటమానఁట కమత్మి బరణనఁ బెటేట్టివు

    యపప్పు డాప యేమనిన నేమాయ నీక
చ. 2:    సేయరాని చేనఁతలక సిగద్గీవడే వమయత

  తోయరాదు అతగనచేతుల నునన్నవ
   పాయపనఁగళలకను బారల చానఁచేవు నీవు

   యయడ నేమసేసిన నేమాయ నీక
చ. 3:    పటట్టిరాని వయసుల పచిచ్చెసేసే వమయాత

    నెటట్టిననఁ గానఁగిట నితత నినున్ననఁ గటూడెను
   ముటట్టితే శ్రీవతకటేశ మోవతేనెనఁ గొలిచేవు

యిటట్టివ;   మసరసాల కేమాయ నీక



రేక: 1118-6 సౌరాషట్టి సత సత: 21-102
పలల్లవ:     ఏమనేము నినున్న నినఁక నితతా మేలే

   వమారనఁ జవగొతటేను వమే తీప
చ. 1:    యమెత్మిలక నిజమేది యడమాట గరియేది

   ముమాత్మిర నటూనఁకొతటే ములకే వతగ
   సమత్మితతచకొతట నేను చనవచిచ్చెతవ నీవు

   పమత్మి పేరనఁబెటట్టితేను పాలే పరగ
చ. 2:    ఆసలకనఁ దనివది ఆనలక మతయేది

   వసర కడుగిడితే వనకే ముతదు
   సేసవటట్టితని నేను చేతకి లోనెపైతవ

   చేసటూట ముదిరితేను చిగరే చేనఁగ
చ. 3:    కూటమకి అడడమేది కొసరలక లకేక్కది

    గానఁటమెపై గోర గీరితే కాలవ యేర
   యటవటట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   నీటననఁ దలసుకొతటే నీవ నేను



రేక: 1119-1 రీతగళ సత: 21-103
పలల్లవ:    వచిచ్చె చెపప్పురాదు వతతల యభావాల

  రచచ్చెలకెకెక్కను అతత రవవ్వెసేయనేనఁటకి
చ. 1:   వలపలలోనివ వడిగొనన్న యాసలలల్ల

 సలవులలోనివ సిగద్గీలేలల్ల ను
 పలపలలోనివ పగయములగలవలల్ల

    కలికి కలికి యేలే కొసరేవు వతని
చ. 2:  చనవులలోనివ సరసములలల్ల ను

 ననుపలలోనివ నయములలల్ల
 మనసులలోనివ మచిచ్చెకలగలవలల్ల

   వనర నితకానేలే వరసేవు పతని
చ. 3:  నమత్మికలలోనివ నానానఁటవడనఁబాట

 వుమత్మిడివయసులోనే వదిదకలలల్ల
     నెమత్మిదినఁ గటూడె నతనఁడు నినున్న నటట్టి బుజజగితచి
  చిమత్మికవ గోళల్లను శ్రీవతకటపతని



రేక: 1119-2 గతడకిగయ సత: 21-104
పలల్లవ:     నేరపరి వౌదువ నెలనఁత నీ వనిన్నటాను

   యరీతుల రమణుని నెతత సేసేవ
చ. 1:   పనిలేనిమాటలను బయల పతదిలివటట్టి

  మనసేమ సదితచేవ మగనిని
  తవవోనిచటూపలను తగలవరల వసి

  యనసి పతదేలడేది యతదానఁకనే
చ. 2:    వాడికనవువ్వెల చలిల్ల వలపవలవ దసి

   యేడదానఁకా మోసపచేచ్చె వతత యేనఁటకే
  కోడెవయసుగరిడనఁ గొతకదర సాముసేసి

   మేడెపరతుల నెతత మరేవ యిపడు
చ. 3:    వాములపైన పగయములవడగతడల్ల గళల్ల గటట్టి

   గోమున శ్రీవతకటేశనఁ గటూడిత వవునే
   దోమట చేనఁతలనే దొమత్మిసేసి మొకక్కలడి

  దములొడిడ వనఁటలడి తరమెపైతవ



రేక: 1119-3 సౌరాషట్టి సత సత: 21-105
పలల్లవ:   ఇతతట మనఁదటపను లఱనఁగమయాత

 సతతకూటములే కడునఁజవులయనయాత
చ. 1:   వడనఁబాటమాటల వుపప్పునౌనో చపప్పునౌనో

 వడనఁగనీమాటల వనేమయాత
   తడనఁబడి నీసుదుద ల దపైలవారీనఁ జెవులను

  అడనఁచరాని నవువ్వెల అగద్గీవాయనయాత
చ. 2:    సతగడి మాచెనకల చలల్లనవునో వనఁడౌనో

 వుతగిటనీచెనకల కోరిచేమయాత
  చెతగటనీనేరపల చితత్తిములోనఁ బేరకొనె
 కతగనినివవ్వెరగల కోటకొతడలయాత

చ. 3:   మచిచ్చెకమావడిగాల మఱపనో తలనఁపనో
  కచిచ్చె నీమనన్నన లియతకొనెమయాత
    తచిచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెర తగ ననున్నయనఁ గటూడితవ

  లచచ్చెన నీగఱతుల లగవగాలయాత



రేక: 1119-4 పాడి సత: 21-106
పలల్లవ:     ఏనఁట మాట లడనే యతదానఁకా వనఁడు

    నటన నేనఁ దన కతత నేరపేటదాననా
చ. 1:   కలయనికానఁకలను కడునెతత పొరలినా

  వలప వతచవచచ్చెనా వనితలక
   నిలవుననఁ దమకము నితడుక యతతవుతడినా

 వలినునన్నసిగద్గీలలల్ల వడువనఁగవచచ్చెనా
చ. 2:   రాయడిపడక యతతరాణవాసమెపై వుతడినా

  పాయము దానఁచవచచ్చెనా పడనఁతులక
   యేయడనఁ దనక వాసు లతతగలిగివుతడినా

  కాయముపపైనఁ గళలలల్ల నఁ గపప్పునఁగవచచ్చెనా
చ. 3:      అనిశము మనఁద మనఁద నత రాజసమెపై వుతడినా

 మనసకతడవచచ్చెనా మగవలక
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేనఁడు

   వనకముతదుల మరి వరే యతచవచచ్చెనా



రేక: 1119-5 లలిత సత: 21-107
పలల్లవ:   కొమత్మిలక మనోభావకనఁ డతదుర

   సమత్మితతచ మాక దిషట్టిము చటూపరాదా
చ. 1:     మగవ కోరికలనే మనసుననఁ బాల దాగె

  జిగి నీవనేన్నని లకక్కచెపప్పువయాత
  నగవులకపప్పురము నతటన బేరాలడె

   వగటలేక నీవు వల దరచ్చెరాదా
చ. 2:     జలజాక జవవ్వెనము చనున్నలనఁ గపప్పుల వోస

  యలమనఁ గోరపా లతదునేమయాత
   కలికి కనున్నలనే కలవలనఁ బటూజసేస

   ఫల మెతత ఇచేచ్చెవు పచరితచరాదా
చ. 3:    మానిని సిగద్గీలనే మరత్మిముల నినన్నడిగి

  ఆనతచిచ్చె మెచచ్చెల నీవతదవయాత
    పూనిక శ్రీవతకటేశ పొతదుల మకిటట్టి అబెబ్బు

 తేనెలమోవమఱప తలియనఁగరాదా



రేక: 1119-6 మాళవశ్రీ సత: 21-108
పలల్లవ:    కోరినటట్టి వునన్నవార కొమత్మిల ముయతడువార

   గారవపగొలల్లజాత కలిగెనఁగా నీ కితదుకే
చ. 1:    మెరవడికతపైలపైన మెలనఁతలే నీక బానఁత

  కరకరినఁబెటేట్టిట కాతతలే బానఁత
  సరి నినున్ననఁబనిగొనేజారకాతతలే బానఁత

   గరిమ రేపలల్లనునఁ గలరగా యితదుకే
చ. 2:    జిడుడ వల నతటకొనేచెలలే నీకనఁ బద్రియము

  వడాడ రపసతులే నీకొగినఁ బద్రియము
   యడడతనపమాటల ఇతతులే నీకనఁ బద్రియము

   దొడిడమతద లితదుకే దొరకెనఁగా నీకను
చ. 3:    తామే తేరకవచిచ్చెనతరణుల నీక నితప

   కామతచి సిగద్గీలేని కాతత లితప
    యమేర శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   ఆమని రాసకీగడ లబెబ్బునఁగా నీకను



రేక: 1120-1 కేదారగళ సత: 21-109
పలల్లవ:    మాపదానఁకానేల జోలి మతచివానఁడవ నీవు

  రానఁపసేయకతడరాదా రామ గలసని
చ. 1:    నేరపల కెతతలేదు నీవు మాటాలడేనతటే

  మారకొని వనఁకొననఁగ మాతరముల
    మేరతోడివానఁడ వౌదు మెచిచ్చెతమ నినున్ననఁ దొలల్ల

   రారాదా యతదానఁక రమణ దిట ట్టిని
చ. 2:     ననుపలకనఁ గడమా నవువ్వె నీవు నవవ్వెనతటే

   ఘనము మరి పతచనఁగలమా నేము
     ఘనునఁడవు నీ వౌదువు కడమ నీయత దతచము

  యనయరాదా ఇతత యగద్గీలవట ట్టిని
చ. 3:   వడుకలక వలితా వయతములతదేనతటే

   జాడతోడనఁ గొసరేమా సారెక నేము
   కూడితవ వనితలను గొబుబ్బున శ్రీవతకటేశ

   తోడనే మోవయతరాదా తొయతలి వనఁడని



రేక: 1120-2 బౌళ సత: 21-110
పలల్లవ:   అతదరిముతదరా నితతఆగడాల సేతురా

 వతదువతటనీరాకక వసరకొనేనా
చ. 1:     పననఁగ నీతో నతత పదదరికమా నాక

   చెనకితే చెలలక సిగద్గీల రావా
  పనిమాలినపని బలముల సేతురా

  ఘనునఁడ యేకతమెపైతేనఁ గాదనేనా
చ. 2:    బగియ నీతో నాక బరదులపతతమా

   మగవల నవవ్వెతేను మాటక రారా
   తగవతచి చటూచకోక తమకితతురా నీవు
   మొగము చటూచితే నీక మొకక్కకతటనా

చ. 3:      జతకితచ నీయడక సారె సారె సటూడునఁ బాడా
  మతక గలిగితచితే మారకొనరా
   అతకెల శ్రీవతకటేశ ఆయమతట కూడితవ

 సుతకలనీరతులక చొకక్కకతటనా



రేక: 1120-3 తోతడి సత: 21-111
పలల్లవ:    ఇదియే వళవచెచ్చె నెచచ్చెరితచితమ నీక

  వుదుటనఁగోపాననేల వరకనన్న దానవ
చ. 1:    వనెన్నలలల్ల నీసొముత్మి వాసులలల్ల నీఇరవు

  సనన్నల సేయనఁజెలల్ల సే సరసునితో
     చనున్నల నీక గొపప్పుల చనవు నీకే కలదు

    యనిన్న సేనఁతల చేసినా యియతకోలే పతకి
చ. 2:     చకక్కనఁదనము నీరటూప జవవ్వెనము నీక దాప

   అకక్కరతో నవవ్వెనఁజెలల్ల ననిన్నటా నేనఁడు
   చికక్కనిమాటల నీవ చిముత్మినఁజూప నీధనము

   ఇకక్కవ లతతతటనాను ఇయతకోల పతకి
చ. 3:      పతతమే నీక గణము భావమే నీక బలవు

   చెతతల శ్రీవతకటేశ సేవ సేయవ
     యితతలో నాతనఁడే నినున్న నెనస నీవు జాణవు

   యతతకెతత చొకిక్కతచినాను యియతకోలే పతకి



రేక: 1120-4 సాళతగత సత: 21-112
పలల్లవ:   బలిమసేయనఁగనఁబోతే పాటవటట్టి రెవవ్వెరను

   తలనఁప సరివచిచ్చెతే దగద్గీరి రారాదా
చ. 1:       నను పతదరికి సరే నాక నీకే పాల గాదు

   మనసు లనసి మరి మరనఁగేనఁటకి
   అనుమానము గలిగితే నతదరి నడుగవయత

   వనితలమాట వని వదిదకి రావయాత
చ. 2:      తమ యితదరికినఁ గదుద తగ మనలోనే రాదు

   అమరనఁ బెపైకొని మరి అడడమేనఁటకి
  భద్రిమసితేనఁగన వదిదపడనఁతుల వచారితచ

   కగమమెపై వుతటనఁగాన పొతకానక రావయాత
చ. 3:      కూట మతదరికినఁ గదుద గరతు ఇదదరికే కాదు

  వానఁటమునఁగా గలసియు వరసేనఁటకి
   గానఁటప శ్రీవతకటేశ కాతతలక సమత్మితమే

  యటదొరశతడితేను ఇతకా రావయాత



రేక: 1120-5 గళ సత: 21-113
పలల్లవ:    ఏమతదుము నే మతదుక యదురమాట

  ఆమతకమెలల్ల నాక నానతయతవయాత
చ. 1:    వకమాట మదనఁబెటట్టి వకమాట లడేవు

   వకలివపై కొతతగొతత వరే నవవ్వెవు
   మొకము చటూచితేనే మోహముల చలేల్లవు

  యకసకేక్కలో నిజమో యఱనఁగరాదయాత
చ. 2:    కొతత పరాకలసేసి కొతగవటట్టి తీసేవు

   చెతతల దగద్గీరి నీవ సిగద్గీవడేవు
    దొతతనఁ బెటట్టి వలపల దోమటల్ల దొడికేవు

   పతతానకో భకిత్తి గదోద భావతచరాదయాత
చ. 3:     నయగారముల చటూప ననున్న నిటేట్టి కూడేవు

   పగయముల చెపప్పు రతనఁ బెదరేనఁచేవు
    నియత శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్న మెచేచ్చెవు
  దయనో తరితీపలకో తలనఁచరాదయాత



రేక: 1120-6 సావరి సత: 21-114
పలల్లవ:    ఇతతే నేమెఱనఁగదు మదదరికి సాకిరి

    చెతతల మకే తలసు చితత్తిములో సుదుద ల
చ. 1:     సితగారపనఁ గొపప్పు వతగి చిమత్మిరేనఁగెనఁ దమకము

   సతగతగా నీవు చేయి చానఁచనఁనఁగాను
   వుతగిటగొని చెకక్కల నుమత్మిగిల బులకల

  చతగల కొనగోళల్ల సనఁకనఁగాను
చ. 2:    కపప్పురపమోవ వాడి కసరెతత్తినఁ దేనెల

  దపప్పుదేర మాటలడి తగలనఁగాను
   కపప్పుళతచనఁ జెమరితచి గరిగానఁడెనఁ జూపల

   వపప్పుగ నొకరొకర వకచోనే వుతడగా
చ. 3:    జవవ్వెనపమే నుబబ్బు చలిదరె సిగద్గీల

  రవవ్వెలగానఁ గటూడనఁగాను దతవళను
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యితతరో మ రెనయనఁగా
   నవువ్వెల మామోములను ననిచ మయదుట



రేక: 1121-1 ఆహిరి సత: 21-115
పలల్లవ:    నీ వతదరికి నౌదువు నీపాపము

   వావులనఁ గటూడవయనఁగా వాములయ వలప
చ. 1:    వతతులక నొకమాట వాసులక నొకమాట

   కొతతగొతత గొసరేర కొమత్మిల నినున్న
    బతతవతదుల చెపేప్పుర పాలితడుల్ల చటూప చటూప

  సతతకూటములలోని చవులయ వలప
చ. 2:    కలవల నొకవాట కపప్పురాన నొకవాట

   చలముల సాదితచేర సతుల నినున్న
    వలల నీకనఁ బెటేట్టిర వడుకల మోవులక

  కలగటూరగతపల గరబాయ వలప
చ. 3:    కాతరాలన నొకరత కానఁకలనే వకరత

   పపైతరవు వటేట్టిర భామల నినున్న
    నీతతో శ్రీవతకటేశ నీవు మమత్మిటట్టి కూడగ
   రేతరినఁ బగల పరరేనఁపలయ వలప



రేక: 1121-2 సామతతత సత: 21-116
పలల్లవ:  వడుక మదనునివదతలివ

  వాడలనఁ గతలివ వానఁటములయ
చ. 1:   చలముల సతతో సాదితచరానఁగా

  వలపల రేనఁగెను వడినఁబడెను
   చెలవునఁడ మఱియును చెకక్కల నొకక్కనఁగ

  అలరినయాసల అవునఁదున జికెక్క
చ. 2:   కాయపమదముల కానఁకలనఁ బెననఁగతగ

   పాయపటర లివ పపైనఁ దవల
  వోయయత తమకపటడ లడనఁగా

  ఆయపకచముల అడిబర వాయ
చ. 3:    కకక్కసితచి యిట కాతగినఁటనఁ బెననఁగనఁగ

  లకక్కవతటమత లలినఁ గరనఁగె
  యికక్కవ శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  వకక్కస మపక వలల్లవరాయ



రేక: 1121-3 హితదోళవసతతత సత: 21-117
పలల్లవ:    ఏల కరతగనఁడే మన సితదానఁకాను

  యేలికతటానఁ జూచితనే యితదానఁకాను
చ. 1:    వచిచ్చెనటేట్టి వచిచ్చెతని వాడవారి మెపప్పుతచిత

  యిచచ్చెకమాడితనఁ దన కితదానఁకాను
  మచచ్చెరితచనెపైత తొతటనఁమాటల నొపప్పుగితచిత

  యచచ్చెరికలే సేసిత నితదానఁకాను
చ. 2:    సనన్నలక లోనెపైత చవులలల్ల నఁ జూపతని

  యినన్నటానఁ జటట్టిమనెపైత నితదానఁకాను
    తనున్న నేమనఁ గోపగితచ తపప్పులవటట్టిను నేను

  యనున్నకొని మొకిక్కతని ఇతదానఁకాను
చ. 3:     అదను గాచకతడిత నటేట్టి కాతగిటనఁ గటూడిత

  ఇదివో శ్రీవతకటేశ ఇతదానఁకాను
    పదరనఁ డతనఁడే చేపటట్టి ననున్న మనిన్నతచె

   యదుట నవువ్వెల నవవ్వె యితదానఁకాను



రేక: 1121-4 వరాళ సత: 21-118
పలల్లవ:     వవరితచి చెపప్పురాదు వరే నీక దానఁచరాదు

  జవకటట్టి వునన్నవ మజాణతనాల
చ. 1:     చిడుముడి మాటలలోనఁ జితద నినన్న మొనన్నట-

కడువరహములోనికానఁతాళల
  గడిగొనన్ననిటటూట్టిరప్పులనఁ గమత్మిరితచ నీమనఁద

తడనఁబడడతనలోనితలపోనఁతల
చ. 2:    సొలపనఁ జూపలవతట జొబబ్బులీని యేకతప-

 టలకలనఁ గొసరేటయతదచతదాల
   కలికి చెమటనీటనఁ గరిస నీయదుటను

  చలివనఁడి వలపల జడివానల
చ. 3:    మొలకనవువ్వెలలోనే ముతచ నీవు గటూడిన-

  పలరతులలోపలి భావ భేదాల
   యలమ శ్రీవతకటేశ యేలిననీకే తలసు
 తలకొనన్న జవవ్వెనపతమకముల



రేక: 1121-5 కాతబోదిసత: 21-119
పలల్లవ:     మరిగి మరిగి తాను మగనాలి వలనే

   సరని దలిసి లోలో సనన్నసేయరే
చ. 1:    మెలపననఁ బలవనఁగ మెతత్తినఁగానే పలికీని

   వలి నెవవ్వెరెపైనా నది వనేరతటానో
   చెలల వదదనుతడనఁగా సిగద్గీల రేనఁగనఁగనఁబోల
   తలనఁప దలిసి యేకతాననఁ జెపప్పురే

చ. 2:    కానుక చేతకివవ్వెనఁగా కానకతడా నతదుకొనీ
  కానీలేవ యవవ్వెరెపైనానఁ గనేరతటానో

   తానెవవ్వెతకెపైనా మాట తగలనఁగ నియతనఁబోల
   యేనెపములపైనానఁ జూప యితటకినఁ దేరే

చ. 3:    పలమార మొకక్కనఁగాను పరాకవలనే వచెచ్చె
   బలిమ గటట్టి బయటనఁ బడనతటానో

    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డడగానఁగా ననున్ననఁ గటూడె
  వలపకొలనఁదినే రవవ్వెల సేయరే



రేక: 1121-6 నాగవరాళ సత: 21-120
పలల్లవ:   తగలయ నినఁకనేలే తడనఁబాటల్ల

  మొగిగొనె వలపల మొగమోనఁటల
చ. 1:   పననఁగేరమణునికినఁ బద్రియమే సేతువుగాక

 కనుచటూపలలోనేలే కసునఁగాటల్ల
  ననిచినవళను నవువ్వె నవువ్వెదువుగాక

 మొనచేతులలోనేలే ములవాతడుల్ల
చ. 2:   మకక్కవ మగనితోడ మతచిమాటాడుదువుగాక

  చకెక్కరమోవ నేలే చపప్పుచారల
   చెకక్కల నీక నొకక్కనఁగా సేదదేరదువుగాక
  ముకక్కల చనున్నలనేలే మొనపోటల్ల

చ. 3:   కలసి శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచకొతదుగాక
 నిలగలమేననేలే నితడుసిగద్గీల
  తలకొనన్నరతులలోనఁ దమతో నుతదువుగాక

   అలవ మరి యేలే అసురసుర



రేక: 1122-1 ధనాన్నసి సత: 21-121
పలల్లవ:     నీ కేల భయము నీకనీకే అలికేవు

  చేకొనన్న నీచేనఁతలతదునఁ జెరిగనన్నవా
చ. 1:     చనవుసేసుక ఆప సారె నీమోము చటూచితే

   చెనకనఁ జాలక యేల సిగద్గీవడేవు
     కనునఁగొననఁబోతే నతదు కళ లితతే వుతడ నవ

   వనుకొని కాతతలలల్ల వల కాడేరా
చ. 2:    మచిచ్చెకచేసుక ఆప మాటల నినన్నడితచితే

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె నీవల కొతకతజూచేవు
  కచచ్చెపటట్టి తోనఁచేవ కలల్లనిజములేకాక

  అచచ్చెమెపై పొతదినసతు లతటకనాన్నరా
చ. 3:      చటట్టిము సేసుక యితత సొరిది నినున్ననఁ గటూడితే

    యిటట్టి శ్రీ వతకటశ నీవల మొకేక్కవు
   గటట్టి నను కొనగోళల్ల గరతు లతడనఁగాక

   ముటట్టిన కాతతల మేన మటూనఁగకనాన్నరా



రేక: 1122-2 కనన్నడగళ సత: 21-122
పలల్లవ:     సేయవయత నీవు సేసేచేనఁత లలల్ల ను మా-

 పాయపవయసేపో భద్రిమయితచేది
చ. 1:      పకక్కన నీవు మాతో బలిమ చటూపన మా-

 జకక్కవకచములేపో సాదితచేవ
    చకక్కనఁగా నీవతతేసి సాముల సేసి వచిచ్చెనా

  వకక్కసపమానఁటలే పో వటవసేవ
చ. 2:      చెలరేనఁగి నీవు మాపపై చేతు లతత చానఁచినాను

 సొలపనఁజూపలేపో సటూడువటేట్టివ
    తొలనఁగక సరసాన దొమత్మి యతతసేసినా మా-

 మొలకనవువ్వెలేపో ముతచకొనేవ
చ. 3:    చితత్తిగితచి కానఁగిటను చేపటట్టి లకనఁ జొచిచ్చెతే

   తతత్తిరప సిగద్గీలే పతతము గోనేవ
   యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యనసిత వటాల్ల నే

  లతుత్తి క గోరివనెన్నలే లవుచటూపేవ



రేక: 1122-3 నాగవరాళ సత: 21-123
పలల్లవ:     తానే సిగద్గీవడనఁగ తపప్పు లతదునఁ బటట్టి దునె

   కానీవ అనిన్నటా తారకాణక గరెవవ్వెరే
చ. 1:    చికక్కనినవువ్వెలతోడ శిరసు దా వతచనఁగాను

 యకక్కవమదనముదద్రి లతదువోవునే
   ముకక్కమనఁది వలితోడ మోసముతో నుతడనఁగాను

  మకక్కవ నామానఁటక మాటాడేవారెవవ్వెరే
చ. 2:   చిరగనఁగెమోత్మివతోడ చెకక్కననఁ జేయిడుకోనఁగా

   అగడుగా నాతోనఁ బెతడాల్ల డే దపప్పుడే
     మొగము చటూచి తాను మొకక్కల దా మొకక్కనఁగాను

   మొగమాట తటల్లలల్ల మోనఁచే దకక్కడనే
చ. 3:    నతటసేసుకొని తాను ననున్ననఁ గాగిలితచకోనఁగా

  వుతటనితట మరవా ట ల్లడేడదపడే
     దతట శ్రీవతకటేశడు తానే వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె
   బతట పతతములలల్ల నునఁ బచరితచే దపప్పుడే



రేక: 1122-4 పళవతజరత సత: 21-124
పలల్లవ:    వలపతచనఁబోయి నీవ వలచిత వతనికి

   పలకితచేనతటా నీవ పలికేవ కరనఁగి
చ. 1:     కనున్నల నీవు చటూచితే కాతతునఁడు గఱియౌనఁగాక

 చనున్నమనఁదిపయతద జాఱనేనఁటకే
    సనన్నల నీవు సేపతే సమత్మితతచనఁగా కతనఁడు

   చినిన్న చెమటల నీమెయినఁ జితదనేనఁటకే
చ. 2:     నీవు చేయి చానఁచితే నీవభునఁడు లోనౌనఁగాక

  వవలక నీకొపప్పు వడనేనఁటకే
     మోవ నీవు చటూపతేను మొకిక్క తానఁ జేకొనునఁగాక

  ఆవళను నీవు వరగతదనేనఁటకే
చ. 3:     అతటతే శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి నినున్ననఁ గటూడునఁగాక

  పతటపలకల నీకనఁ బెరగనేలే
    జతటయపై కూడితరి నీచన వాతనఁ డిచచ్చెనఁగాక

   వతటవతట వచిచ్చె వచిచ్చె వనఁడుకొననేనఁటకే



రేక: 1122-5 సాళతగత సత: 21-125
పలల్లవ:    ఎతతమాయకానఁడవో యేమని చెపప్పుదు నిను

  పొతతల నవవ్వెవల బటూమెటవలను
చ. 1:   చెపప్పుగానే నటూరటూరీ చినన్ననాటవలప

  కపప్పుము వటట్టినచితత కాయవలను
     దపీప్పు నానఁకలీనఁ దరీని తగ నీమోవ చటూచితే

 వపప్పుచను పకిక్కతడల్లవతదువలను
చ. 2:     వతటే మేను గరపారీ వనోదప నీసుదుద ల

ముతటవానఁడిజాజిననమొగద్గీలవల
  చతటకొనలజవవ్వెనమే జడిస నీవదదనుతటే

 పతటవతడినరాసులభాగతముల వలను
చ. 3:   కూడనఁగానే ఆసలకీక్క కోరిననీరతులను

 వాడికెనఁ గటూడివచిచ్చెనవడిడవలను
    యడన శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

 నీడలనిలిచిననిధనము వలను



రేక: 1122-6 రీతగళ సత: 21-126
పలల్లవ:    ఆయనాయ నటూరకతడు ఆసదమా నాక

   ఆయమెపై నీనేసపాల అఱచేత నునన్నవ
చ. 1:    అతతేసి నాతో నీవు ఆనవటట్టి కోనేలయత

  దొతతనఁ బెటట్టి కతదాన నీతొలిల్లటబాస
    వతతగా వరె నాక వడె మయతవలనా

    పొతత నీతముత్మిల మద పకిక్కటలో నునన్నది
చ. 2:    వడుడ వటట్టి యితత ననున్న వనఁడుకొననేలయత

   దొడిడనఁ బెటట్టి కతదాన నీతొతట మొకక్కల
   వడుడ కోనఁగా నపప్పుటత బటూవుల వయవలనా

     వడిడననీ కొపప్పు వర లోడి నితడి వునన్నవ
చ. 3:    ఆసచటూప జవావ్వెదివత కిటట్టి నాకీనేలయత

  దోసిటనఁ బటట్టి కతదాన తొతటకానికె
   వాసి నలమేలత్మితగను వడి శ్రీవతకటేశనఁడ-

   వసుదరనఁ గటూడితవ యితతబల వునన్నదా



రేక: 1123-1 ముఖరి సత: 21-127
పలల్లవ:    కాకతడితే రమణునఁడ కానఁతాళముల రేనఁగ

  పపైకొనన్నమాటతోడ పతతమెలల్ల దకెక్కను
చ. 1:  వులల్లసముగా నాడినవడాడ రపనీమాట

 చలల్లనినవువ్వెమాటతో శతతమాయను
 కలల్లలగా నాడినకారపవతగెపమాట

  తలల్లమెపై ఆసమాటతో తయతనాయను
చ. 2:   వరకె నీవాడిన వుపప్పునెపైననీమాట

  సారపముదుద మాటతో చవ వుటట్టిను
 జారవడ నాడినటట్టిచపప్పునెపైననీమాట
  పేరకొనన్న మాటతోడనఁ బద్రియమాయను

చ. 3:   కపప్పురప వసురకానఁగిటలో తటట్టి మానఁట
   వపప్పునసమత్మిత మానఁట నొచెచ్చెము దరె

  యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యనసినపచిచ్చెమానఁట
  తపప్పునినీమానఁటతోడ తనివ నాకాయను



రేక: 1123-2 వరాళ సత: 21-128
పలల్లవ:    కొతకనేల నీవతత కోరి సిగద్గీవడనేల

   సతకెదరె నీతోడ చలము లేదయాత
చ. 1:     మనసొకక్కటపైతేనఁ జాల మానఁటల వర తోనఁచవు

  అనుమానమేల మాతో నానతీవయాత
    యనయికల గలిగితే నెరవు లితచకా లేవు

  కొనమొద లతచనేల కూచతడవయాత
చ. 2:    యితవులపైన చోట నెగద్గీలసిగద్గీ లతడవు

  చతురతల వలప చలల్లవయాత
   పత తారకాణలపైతే పటట్టినదలల్ల నిజము

   రతకెకెక్కనఁ బనులలల్ల రావయాత లోనికి
చ. 3:   సమత్మితతచినతదుకెలల్ల సరసములే మతచ

   నమత్మితచిత వటేట్టి మాతో నవవ్వెవయాత
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  యమెత్మిలేల నీమోవ యియతవయాత



రేక: 1123-3 దేశక సత: 21-129
పలల్లవ:   వటట్టిచెలలము నేము వడుకేకాదా

   నటట్టి కొని నీవతతేసి నవవ్వెవదాద నేనఁడు
చ. 1:    రాతరెలల్ల నఁ బాదాల రాసి గదిదతచకొతటవ

   నాతోడి పొతదు నీక నయమేకాదా
   యేతులక నాక మడిచిపప్పుతచకొతట వతదానఁకా

  లతుగా నిది గొతతలభమేకాదా
చ. 2:    కొతగపటట్టి కితదానఁకా కొపప్పు దటూవతచకొతటవ

  చెతగట నీగజరక సలవకాదా
   వుతగరాలవ ళల్లతదానఁకా వరకే పసికితచిత

 వతగలిమావడిగాల వనోదాలగావా
చ. 3:   కూరిమ గొసరకొతటా కతచవయితచకొతటవ

   సారెకనఁ గరనఁగ నీక చవులేకావా
    ఆరయ శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   దారకనఁడ వతతసేయనఁ దగవ కాదా



రేక: 1123-4 సాళతగనాట సత: 21-130
పలల్లవ:   ఎతతపైనా నీయలవాటేల్లల మానేవు

  వతతల సేయవుగా వలనఁదులయడను
చ. 1:     వాసికినఁ గొతగవటేట్టివు వడి నీవు గొలల్లతల

  సేసినటట్టిలల్ల ముతదు చెలల్లనతటాను
   ఆసలనఁ జేయిచానఁచేవు అలల్లనానఁడు రకిత్మిణని

  వసుకొతట నినఁకలేదు వసరతటాను
చ. 2:    యితటకి రపప్పుతచకొతట వటాల్ల నఁ బదారవల

  యితటనఁ బెటట్టి కొతట రతకెకెక్కనతటాను
    జతట సాము నెరపేవు సతతభామక వలిల్లచిచ్చె

 వతటనఁబెటట్టి కొనన్నసుదిద వలసనతటాను
చ. 3:     శిరసు వతచి మొకేక్కవు శ్రీవతకటేశ నీ-

  శిరసుపపైనఁ దొళశమత్మి చేరెనతటాను
    యిరవపై ననున్న నేలిత వతదిరను భటూసతని

  యిరమేల నిడుకొని యేలితనతటాను



రేక: 1123-5భపైరవ సత: 21-131
పలల్లవ:   వనవ నామానఁటల వవకితచకొనవ

   పనులేమ గలిగినా పతనఁ గొసరదమే
చ. 1:    మగవలలల్ల నొకక్కట మనలో వరహమేలే

  తగసవతులమెపైతే తపప్పు వచెచ్చెనా
    మగనికానఁగిలే గత మఱి యతత చటట్టినాను

   పగల రేతరి నొకక్కబయటనే కూడనే
చ. 2:    అకక్కయేమే చెలల్లలేమే అతదులో భేదమునన్నదా

  నికిక్క యేరాతడల్లమెపైతే నేరమాయనా
   చికేక్కట దాతనిమోవ చేరి యిదదరినోళల్లక

   చకక్కలటూనఁ జతదుగ నఁడూ నొకక్కచటూపలోనే కూడునే
చ. 3:     నీవు నేను సమమే నేరిచి నడచితేను

  దేవుళల్ల మదదరమెపైతే తలివలేదా
    శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె చెలనఁగి నినున్నను ననటూన్న

  పూవులలల్ల వనముననఁ బటూచేవకదవ



రేక: 1123-6 కనన్నడగళ సత: 21-132
పలల్లవ:   కాగిలితచకొనవ గకక్కన నీరమణుని

   కానఁగి కరనఁగినమేల గటాట్టి యనఁ జాలదా
చ. 1:    బగవు నీచనున్నలతదు బెరసని చాలదా

 బగియనఁగావలనా పగయునితోడ
   వగర చిగరమోవ నుటట్టిపడనఁ జాలదా

  వగరమానఁటల వరె వలకగవలనా
చ. 2:    పనగొని నీనెరల పకక్కలయతనఁ జాలదా

 పననఁగనఁగవలనా పలవనఁగానే
    మొనసనఁ బులకల కముత్మిక మేననఁ జాలదా

    మొనలగోళల్లనఁ జూప మోప నితకా వలనా
చ. 3:    నానఁటకొనె నీపగయము నగవులనఁ జాలదా

 నానఁటనఁజూడవలనా నయములనె
     మనఁట వలమేలత్మితగవు మనఁదనఁ గపప్పు మటట్టి కూడి
    మనఁట వల శ్రీవతకటమేనఁట నీపపైనఁ జాలదా



రేక: 1124-1 ఆహిరి సత: 21-133
పలల్లవ:   వనన్నవతచితమ నీక వడుకవళ

   కనెన్నను నీవు దయనఁ గాచేటవళ
చ. 1:    మచిచ్చెకల దయివారె మనసలల్ల జెపైవారె

  వచెచ్చె జవవ్వెనానక వసతతవళ
    చొచిచ్చె నినున్ననఁ బాసి తాపసటూరతనఁ డెతడగాయనఁగా

  వచచ్చెనవడిగానఁ దోనఁచె వసగివళ
చ. 2:    సిగద్గీల మొలవనఁజొచెచ్చె చెమటలేరల హచెచ్చె

  కగద్గీలేక మతచె వానకాలపవళ
   వగద్గీళతచి సలవుల వనెన్నలల చటూపటట్టి

   వగిద్గీ శరతాక్కలము వదిగె నీవళ
చ. 3:    తతత్తిరపచలి పొతచె తలపోనఁతమతచ మతచె

  యతత్తి యలమేలత్మితగక హేమతతవళ
    బతత్తితో శ్రీవతకటేశ పపైకొని కూడిత వటట్టి

  చితత్తిజకానఁకల దేరె సిసిరవళ



రేక: 1124-2 నాదనామకిగయ సత: 21-134
పలల్లవ:    నీకే పతపసేసునఁగాక నేమేమనాన్ననఁ గెపైకొనీనా

  యేకడా నీమఱనఁగన నిటతడేవారము
చ. 1:    చెలియ నీచెపప్పునటట్టి సేసునఁగాక అతనఁడు

  మలసి మాకెలల్ల ను మటట్టి పడనా
  పలిచినీపలపే పగయములపై వుతడునఁగాక

    బలిమ నేము రమత్మితటేనఁ బలికీనా అతడు
చ. 2:    వనవ నీకనున్నలకే వఱచనఁగా కాతనఁడు

   చెనకి నేము చెపప్పుతే చెవులొగీద్గీనా
   చనవచిచ్చె నీమొకక్కలే చవులపై యుతడునఁగాక

   యనసి మావనయాల కితటకి వచచ్చెనా
చ. 3:     పపై పపై నీకూటమకే భద్రిమసునఁగా కాతనఁడు

   తీపల నేము చటూపతే తమలీనా
    యేపన నీయపప్పుణను యిట మముత్మి నేలనఁగాక

  వోప శ్రీవతకటేశనఁడు వడనఁబడనా



రేక: 1124-3 బౌళ సత: 21-135
పలల్లవ:    చేతతకనఁ జేత సేసను చెలల్ల నఁగదవ

   యనఁతా మొనఁతా నొకక్కటాయ నినఁకనేమనేరే
చ. 1:      కనున్నల మొకేక్కర మర కానఁకల చలేల్లర మర

   యనన్ననఁగ రెతడూ నడపేరేమే వకక్కతటే
 కినెన్నరకాయచనున్నల కేరినవవ్వెటచెకక్కల

   సనన్నపగోర నొతత్తిను సరసునఁడే అతనఁడు
చ. 2:     చేతులచానఁచేర మర సిగద్గీలటూనఁ బడేర మర

    యేతులక రెతడూ నడపే రిద మయతదే
   ఘతలనఁ గొపప్పు వరల కపప్పునపయతదకొతగ

   రీత నొకక్కమానఁటే జారితచెనఁగదే ఘనునఁడు
చ. 3:     కతదువనఁ గటూడేర మర కడుభద్రిమసేర మర

   అతదాల రెతడూనఁ జూపే రతగాలతదునే
    ముతదే శ్రీవతకటేశనఁడు మోవ ఇచిచ్చె ముచచ్చెటాడె

  వతదులగా మొహితపతచె వడుకకానఁడే



రేక: 1124-4 గళ సత: 21-136
పలల్లవ:    ఇతదుకేకా వభునఁడు నీయితట నెలకొనాన్ననఁడు

    కతదు వఱనఁగదువు యకత నీవ నేరత్తి వ
చ. 1:    నయమెతత గలిగినా ననుపలకే మేల

   పగయమెతత గలిగినా పనపలకే మేల
   జయమెతత గలిగినా చనవులకే మేల

    కిగయ లఱనఁగదువు యకీల నీవ నేరత్తి వ
చ. 2:    మొగమెతత చటూచినా మొహనకే మటూలము

   తగవతత నెరపనా తగలకే మటూలము
   నగవతట గలిగినాను నమత్మికలక మటూలము

    పగ టరనఁగదువు యపాడి నీవ నేరత్తి వ
చ. 3:    వడిగ మెతతసేసినా వదిదకలకే దాప

   వడు కెతతనిలిపనా వఱఱ్ఱైవనఁగటకే దాప
   కూడిత వనిన్నచతదాల కోరిక శ్రీవతకటేశ

    జాడెఱనఁగదువు సరసము సరసము నీవ నేరత్తి వు



రేక: 1124-5 సామతతత సత: 21-137
పలల్లవ:    చటూగనఁ బనన్నగాని సుదుద ల పదదల

   కూడి పటట్టినఁబటట్టి గొట ట్టి గోవతదుడు
చ. 1:    పాలవుటట్టినఁ గొటట్టి పరవుననఁ బోయి

  వలడనఁగానఁ గొటట్టి వనన్నవుటట్టి
   కేల చానఁచి కొటట్టి కితదితేనెవుటట్టి

  యేలగ దానఁతమే యేమతదమే
చ. 2:   చకిక్కలలవుటట్టి సరగననఁ గొటట్టి

   నికిక్క నికిక్క కొటట్టి నేతవుటట్టి
   పకక్క దికక్క గొటట్టి పతచదారవుటట్టి

  యకక్కడ దానఁతమే యేమతదమే
చ. 3:    వారవటట్టి కొటట్టి వతచి పరగవుటట్టి

 చారపపప్పువుటట్టి జారనఁగొటట్టి
 కోరి శ్రీవతకటగోవతదకస్కృషరని-
  కేరీత దానఁతమే యేమతదమే



రేక: 1124-6 బౌళ సత: 21-138
పలల్లవ:    ఆయలేవ యేమ చెపేప్పు వాతనిపొతదుల

 పాయములకొలనఁదివ పపైకొనెడియాసల
చ. 1:  పలపలకొలనఁదివ బగవుల

  బలిమ కొలనఁదివ పతతాల
  చలము కొలనఁదివ సాదితపల

  కలసిన కొలనఁదివ కరగల
చ. 2:   చనవుల కొలనఁదివ సరసాల

  ననుప కొలనఁదివ నగవుల
  వనికి కొలనఁదివ వనన్నపాల

  తనిసిన కొనఁలదివ తమకముల
చ. 3:   వడుక కొలనఁదివ వసాల

  వాడిక కొలనఁదివ వలపల
    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నినున్న య-

  కూడిన కొలనఁదివ గఱతుల



రేక: 1124-7 రామకిగయ సత: 21-139
పలల్లవ:    సారెనేలే జగడము సారెనేలే సణనఁగల

   సారెనేలే పతతోనఁ బతతము సారెనేలే
చ. 1:   పదవుల గొణనఁగచ బీరములడుచ

 కొదలనఁదిటల్లనే కొసరచను
చ. 2:    సలవుల నవవ్వెవు చేతుల చానఁచేవు

 సళపనఁజూపలనె చలేల్లవు
చ. 3:  చిడుముడిపడకవ శ్రీవతకటపత

 కడపరాయనఁడయి కయికొనెను



రేక: 1125-1 కాతబోదిసత: 21-140
పలల్లవ:   ఇటమనఁద నీచితత్తిము యఱకగలవానఁడవు

  తటకన నితకానేమ దతడమువటేట్టిను
చ. 1:    కోరినకోరిక నీవు గఱి నీచకక్కనఁదనము

   వరే నీక నినఁకనేమ వనన్నవతచేను
    జారె నాపయతద నీక చనున్నలివ కానుకాయ

  గారవాన నినఁకనేమ కపప్పుమచేచ్చెను
చ. 2:    అతగము నీవదదనుతడి ఆయము నీచేతది

   అతగవతచి యతదానఁకానఁ బద్రియము చెపేప్పునే
    ముతగిట వరగతదిత ముటట్టితవ నీవు ననున్న

  యతగిలిమోవవతదు లేమ చెపేప్పును
చ. 3:     గకక్కననఁ గటూడిత నినున్న కానఁగిలి నీసొమాత్మియ

  చికిక్కతచ కెతతతడవు సేసవటేట్టిను
    అకక్కన శ్రీవతకటేశ ఆలను నీవు పతవ

   పకక్కన మరేమ నినున్న బాసగొనేను



రేక: 1125-2 బౌళ సత: 21-141
పలల్లవ:    ఈకె యతతచనవరో యేకతాన నితతసేస

    లకలగా వార నవవ్వె లలి నొకక్కటపైరి
చ. 1:    అలిగా వకక్కరొకక్కర అటమోములపై వుతడనఁగా

  వలయనఁజెపప్పు బుదుద ల వనకతడనఁగా
    చెలివలవల దసి సిగద్గీననఁ దలపల మటూసి

   వలి నిలచతడతేను వతతతటట్టి దిటట్టిరి
చ. 2:     బాగాల నోళల్లనఁబోసి బలిమ నాక మడిచి

    ఆగత నిడ నపప్పుట నటట్టి వుతడనఁగా
    చేనఁగదేరనఁ గానఁగిళల్లక చేతుల చకక్కనఁగా దొబబ్బు

   బాగగనఁ దరవసితేనఁ బచిచ్చెతటట్టి దిటట్టిరి
చ. 3:     శ్రీవతకటేశవ్వెర నితతనఁ జేరి మరాత్మి లతటతచి

  ఆవళవారివలవ లటట్టి కపప్పునఁగా
     దేవునఁడు దేవులనఁ గటూడి తఱవను మెచిచ్చె మెచిచ్చె
   వవలిచిచ్చె మనిన్నతచి వరేతటట్టి దిటట్టిరి



రేక: 1125-3 లలిత సత: 21-142
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరెవవ్వెరిపతతాల యట వచచ్చెనో

   ఇవవ్వెల వరినేరప లేమ చెపేప్పుమే
చ. 1:    మాటలడమని లోలో మరి వటట్టి వటట్టి కొని

    యటననఁ గొతతవ డూర కిదదర నుతడి
   పాటతచి ఇతతచెలల్లలినఁ బటట్టితచిచ్చె నాయకనఁడు

   గోటారితచి భతగితచనఁగా కొమత్మి వనఁడుకొనెను
చ. 2:    మోముల చటూడమనుచ ముతచి వటల్ల వటట్టి క

   వోముచనఁ గొతతవడి తామటూరకే వుతడి
    నేమమున నదదములో నీడల దచిచ్చె వభునఁడు
    భామనికినఁ జూపతేను పపై పపై జతకితచెను

చ. 3:    కూడమతటానఁ గోపముననఁ గోరి వటట్టి వటట్టి కొని
   వోడక కొతతవడిదానఁ కూరకే వుతడి

   వడుకాప కాళనఁజ శ్రీవతకటేశనఁ డతటనఁబోనఁగా
    గాఢల వదదతటా సత కానఁగిలితచి పటట్టిను



రేక: 1125-4 మతగళకౌసిక సత: 21-143
పలల్లవ:    మతచి ఇనిన్నటకి మకమరే జోడు

   మతచముపపై రతులక మతతనాలే జోడు
చ. 1:    తీరని యాసలక తయతనిమోవుల జోడు

  మేరమరేచితాత్తి లక మేనులే జోడు
  ఆరనికానఁకలకను అతటనకానఁగిళల్ల జోడు

  నేరిచిననేరప్పులక నెయతమే జోడు
చ. 2:    చెనకల కనిన్నటకి చిముత్మినఁదమకము జోడు

  ననుపలకను లేనఁతనగవ జోడు
   చనువుమనవులక సనన్నల చాయల జోడు

   వనగటూడి వుతడుటక వోరపలే జోడు
చ. 3:    కలయికలక సారెనఁ గనునఁగొనుటే జోడు

  అలపలకను మాటనఁలడుటే జోడు
   అలమేలత్మితగ శ్రీవతకటాదద్రిశ నినున్ననఁ గటూడె
  తలపోనఁతలక మమతారకాణే జోడు



రేక: 1125-5 హితదోళత సత: 21-144
పలల్లవ:     ఆతనఁ డాడుమననఁగానే ఆడిత నే నీమాట

   కాతరాన లోన వానఁడే కెపైకొననఁగరాదా
చ. 1:     పయతదేల మటూసేవ పడనఁత నీచనున్న లవ

   వయతన జకక్కవలతత వుబబ్బు కోరచ్చెనా
 వుయాతలమతచముమనఁద వరసేనీనాయకని

   కొయతరతుల కానఁగిట గటూనఁటనఁ బెటట్టిరాదా
చ. 2:    రెపప్పులేల వసేవ రేసుల నీకనుచటూప-

 ముపప్పురిచకోరాల మటూలనుతడునా
 కపప్పురపమేడలోననఁ గదిసేనీరమణుని-

   దపప్పురప మేననే దతడెన వయరాదా
చ. 3:    తురమేల ముడిచేవ తుమత్మిదలనఁ బసికితే

  మరగనా అలమేలమతగవు నీవు
   పరపపపై శ్రీవతకటపతనఁ గానఁగిటనఁ గటూడిత-

   వరయనఁగ నాతనిపపై నాట నేరప్పురాదా



రేక: 1125-6 శతకరాభరణత సత: 21-145
పలల్లవ:   అతదరిముతదరనెపైతే ననువు రాదు

    కతదువక నీవు రమాత్మి కత చెపేప్పును
చ. 1:      చనవు లొకత కిచిచ్చె చలము రేనఁచే వకత

  వనితక వనితల వటట్టిపటేట్టిరా
    ఘనునఁడవు నీకితత గలితే లోనికి రమాత్మి

  వనర నీమనసురా నొపప్పునఁజెపేప్పును
చ. 2:     నవవ్వె నాపతో నీకె నమత్మితచి దకొలిపేవు

  జవవ్వెనికి జవవ్వెని సరిదటూనఁగదా
   అవవ్వెల నీకితత పగయమెపైతే దగద్గీరిరమాత్మి
  చివవ్వెన నీవడుకల చెలిల్లతచేను

చ. 3:    రతసేసి చెలియను రమణనఁ బురికొలేప్పువు
    అతవపపై నతవ రా నాస మానీనా

   తత నలమేలత్మితగను తగ శ్రీవతకటాచల
    పత కూడితవ రమాత్మి బాగల సేసేను



రేక: 1126-1 దేసాళత సత: 21-146
పలల్లవ:    జాము వోయ నితకాను సటలేనఁటకే

   నీమతక మతతయు నే మెఱనఁగమా
చ. 1:    సిగద్గీలతదానఁకానే చెఱనఁగ వటట్టిను పత

   యగద్గీ లతదానఁకనే యిద మొకీక్కని
    నిగద్గీనఁజల మెతదానఁకానే ని నాన్నతనఁడు వనఁడుకొనీ

   వగిద్గీ వడె మమత్మితటే వోపనతదురా
చ. 2:    పనగ లతదానఁకానే పగయపడ రమణునఁడు

  కినుక లతదానఁకానే కితదుపడని
   జనుగ లతదాతకానే చోటచచ్చెనఁ గటూడుమతటా

   నిను గతచ వయుమతటా నేరనతదురా
చ. 3:    చిఱనవువ్వెత లతదానఁకానే శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

   నెఱి నలమేలత్మితగవు నినున్న నిపప్పుడే
   వఱగ లతదానఁకనే వచచ్చెనవళల్ల య నీక

  మఱియునఁ గొసరితేను మచచ్చెరితతురా



రేక: 1126-2 పాడి సత: 21-147
పలల్లవ:   ఇదదరి మతలపోనఁత లఱనఁగనఁగాక

   కొదిదమరితే నగవ కోట కొతడగాదా
చ. 1:   వాడికెవభునితోడ వాదపైతే నెఱనఁగనఁగాక

  చటూడనేరిచితే చటూపే సటూడిదగాదా
  పాడిపతతాలక నెగద్గీపటట్టితే నెఱనఁగనఁగాక

   ఆడనేరిచితే మాట అమస్కృతము గాదా
చ. 2:    సవతపో రితనిపపైనఁ జలిల్లతే నెఱనఁగనఁగాక

   చవగొతటే వలపలే చకెక్కర గాదా
   తవరి చలములే సాదితచితే నెఱనఁగనఁగాక

  వవకితచితే మనసే వతతసొముత్మిగాదా
చ. 3:   మతకపసిగద్గీల నేమరితే నెఱనఁగనఁగాక

   రతసేసితేనఁ గానఁగిలే రాజతము గాదా
   తత నలమేలత్మితగవు దకెక్క శ్రీవతకటేశనఁడు

 సతమెపైనచనవులే సతపదలగావా



రేక: 1126-3 శదద్ధవసతతత సత: 21-148
పలల్లవ:    ఏమ సేసినా నీయిచచ్చెకొలనఁదే కాక

  కామనులము నినెన్నటల్ల కాదననఁగవచచ్చెను
చ. 1:    తళకననఁ బొలసేవు తలయతత్తి చటూచేవు

  చలపటట్టితే వలప చపప్పురితచేవు
   చెలి దగద్గీరివచిచ్చెతే చేత లోనయేతవు

  బలిమ నీమనసటట్టి పటేట్టిమనవచచ్చెను
చ. 2:   కడునఁబెచచ్చెపరిగేవు గకక్కన సటూడువటేట్టివు

   వడువలేక సతని వతటనఁ దిపేప్పువు
   వడివటట్టి తీసేవు వరివారి నెలల్ల ను

   చిడుముడి నినున్న నెటట్టి చెనకనఁగవచచ్చెను
చ. 3:    కమత్మి సిగద్గీవడవు తొకక్కనిచోటల్ల తొకేక్కవు

   పమత్మి యలమేలత్మితగకనఁ బతవ నీవు
   చిముత్మిచ మేకలకే శ్రీవతకటేశ మొకిక్కత

   నెమత్మిది నినిన్ననఁక నెటట్టి నేరమెతచవచచ్చెను



రేక: 1126-4 రామకిగయ సత: 21-149
పలల్లవ:    వటట్టిపతతముల మాతో వదుద వదదయాత

 పటట్టి పదేవులకను భద్రిమయనఁగవలదా
చ. 1:    ఆయాలసనఁకినమాట ఆప నీతో నాడనఁగాను

    యయడ నీవు గరనఁగ కెటట్టి మానేవు
   పాయపనఁజెలియ నీక బతుత్తి లలల్ల నఁ జేయనఁగాను

  సయగాన నీవటల్లనఁ జొకక్కకతడేవు
చ. 2:     ముతచి యాప నీక చనుమొనల చటూపనఁగాను

    యతచి యిటేట్టి పతపసేయ కేల మానేవు
    పొతచి నీరమణ నినున్ననఁ బొతుత్తి కనఁ బలవనఁగాను

    కొతచితచి నిలిచి ఇటట్టి గతడె వటేట్టివు
చ. 3:    అలమేలమతగ వురమతదు నీక నెకక్కనఁగాను

   యలమ నానతదితచ కెటట్టి మానేవు
   అలరి శ్రీవతకటేశ ఆప సరసమాడనఁగ

  పలచవపై నీవటట్టి పననఁగాడేవు



రేక: 1126-5 వరాళ సత: 21-150
పలల్లవ:   ఏమయ నీతోడిపొతదు లిటవతటవ

   దోమట దొడికితేను తొడినఁబడ నెట ల్ల
చ. 1:    నవవ్వెనఁగానే నీతోను నాటకొనెనఁ బద్రియముల

   దవువ్వెలనుతడి చటూచితేనఁ దగిల మత
   మువవ్వెతకల మొకక్కనఁగానే ముదిరె మకిక్కలియాస

   యివవ్వెలనఁ జేయతటతేను యినఁక నెతతేశౌనో
చ. 2:     మాట లటూరవ యాడితే మరత్మిముల గడురేనఁగె

   పాటతచి కానుకియతనఁగా పటట్టిను తమ
  చాటవమొగమోట నమత్మితులయ ననిన్నయు

   యట సరసాలడితే నినఁక నెతతేశౌనో
చ. 3:     యేకాతతము జరపనఁగా నిటట్టి మేను చెమరితచె

   దికొని పననఁగతగాను తేరెనఁ బనుల
   చేకొనె నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్న

   యకడనఁ గానఁగిలితచెను ఇనఁక నెతతేశౌనో



రేక: 1126-6 ముఖరి సత: 21-151
పలల్లవ:   ఇనిన్నటకి నోపదు వటవతటనీకను

   యనన్ననఁగ వలచివచేచ్చె దేమబానఁత సతుల
చ. 1:    చటట్టిపవరసకనఁగానఁ జొచిచ్చె బతడి రొపప్పుతవ

   గటట్టి న గొలల్లలకనఁగా కొతడ యతత్తిత
  బటట్టి వాగెలనఁ బెతడిల్లపేరటము వోతవ

  యిటట్టిపూసగొతడివ నీకేమబానఁత సతుల
చ. 2:    మామపతచ వనఁడుకొని మనికియపై వునాన్ననఁడవు

చటూ;    మరల నితటనఁ బసులనఁ గాచిత
   దోమట దోడివతవ దొడిడవారి యితడల్లను

   యమతచి యిచచ్చెకని కేమబానఁత సతుల
చ. 3:    అతకెల యజజ్ఞసతున్నల నడిగి బోతసేసితవ

   కతకిగానఁ గోకల మోచి కాచకతడిత
  వుతకవ నలమేలత్మితగ నురమెకిక్కతచకొతటవ

   యితక శ్రీవతకటేశ నీకేమబానఁత సతుల



రేక: 1127-1 సాళతగనాట సత: 21-152
పలల్లవ:    పటట్టిము గటట్టిత వతక బద్రితుకరయాత

   చిటట్టికాల లేవు మక శ్రీవతకటేశనఁడా
చ. 1:   అలమేలమతగక సితహవ్వెసనము నీవురము

 కలితహరములే సితగారపదతడల
 తొలనఁకనీహసత్తిములే తోరణగతభముల

  చెలిరాజతమే నీవు శ్రీవతకటేశనఁడా
చ. 2:   పరగతులసిదతడ పచచ్చెతోరణ మాపక

  మెరనఁగనఁ గసుత్తి భమణ మతచటదదము
   గరిమ నీసొబగల కపప్పుములనఁ గానికల
  సిరల నీకూరిముల శ్రీవతకటేశనఁడా

చ. 3:   సతతతమెపైనవతదుల సారె నీమోవతేనెల
 వతతరతభోగముల వనోదాల

    కొతత నియాతరను బొడుడ కతచెయునఁ గాళనఁజి
   చెతతల ననీన్న నమరె శ్రీవతకటేశనఁడా



రేక: 1127-2 పాడి సత: 21-153
పలల్లవ:    వళగాదు సిగద్గీలక వచచ్చెనవడితతే కాని

   గోలతన మపడేలే కొతగవట ట్టి నతనఁడు
చ. 1:   తమకితచినపడే తతయాయ రతులక

  సుముఖునఁడెపైనపడే సటూట మాటక
  చెమరితచినపడే చేనఁతలకెలల్ల లోను

   కొమరెవల లోనఁగేవ కొతగవట ట్టి నతనఁడు
చ. 2:    అతటనఁజూచినపడే అద నటేట్టి నవువ్వెలక

  వతటవచిచ్చెనపడే వతదు మోవకి
   నతట సేసుకొనన్నపడే నయము కోరికలక
    దతటవు యేల కొతకేవ దకక్కనఁగొనీ నతనఁడు

చ. 3:   ఆయములతటనపప్పుడే అనువు నీపతతాలక
  చాయసేసుకొనన్నపడే చవ కానఁగిలి

   యయడ నలమేలత్మితగ ఇదిగొ శ్రీవతకటేశ-
   నోయమత్మి కూడితవ నీవడివటట్టి నతనఁడు



రేక: 1127-3 బౌళ సత: 21-154
పలల్లవ:    ఏల యితతచలము యితత నేను

  తాలిమతో నుతడనఁగాను తమకితచేనా
చ. 1:      మునుప నే నీకను మొకిక్కత నే నననఁగానే

   చెనకి చెనకి మరినఁ జేయివటేట్టివా
   పనివడి యిపప్పుడిటట్టి పతతమచిచ్చెత నననఁగా

  పననఁగి చెలలచేతనఁ బలిపతచేవా
చ. 2:    ఇదివో నే నీకను ఇచచ్చెకములడనఁగానే

  పదిరి నావడివటట్టి పచిచ్చెసేసేవా
   సదరాన ననిన్నటకి సమత్మితతచి వుతడనఁగానే

  వదకి ననిన్నతదరిలో వతతసేసేవా
చ. 3:    తలవతచకొని నీదగద్గీర నే నుతడనఁగానే

  నలినలిగా ననున్న నవవ్వెతచేవా
    కలసి నే నుతడనఁగానే గకక్కన శ్రీవతకటేశ

  తళకనఁజూపసనన్నల తమ రేనఁచేవా



రేక: 1127-4 ఆహిరి సత: 21-155
పలల్లవ:   ఊరకతడుమనవ వువదలల వభుని

   నేరనివానఁడా తాను నేనే యఱనఁగదునే
చ. 1:   చిగరనఁజేతులనఁ గావా చేవకొనగోళల్ల నన్నవ

   మొగిచి యతదులకేల మొకీక్కనే నాక
   మొగమోటముననఁ గాదా మునుకొనె వలపల

    నగవుల నగి యేల నయాల చటూపీనే
చ. 2:    మానఁటలలోనే కావా మరత్మిములలల్ల నుతడేవ

    మానఁటపటట్టి సారె నేల మరీ నిచచ్చెనే
  గానఁటపనఁజూపలనఁ గావా కతతునివానఁడిములలల్ల

   ఆనఁటదాన నాపపైనేల అలల్ల రిచ్చె చటూచనే
చ. 3:    చికక్కనిసిగద్గీలే కావ చితత్తిములనఁ గరనఁచేవ

  పకక్కమార లవయేల పడరేనఁచనే
    ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె

   వకక్కణతో నివ యేల వరిరతచనే



రేక: 1127-5 మాళవ సత: 21-156
పలల్లవ:   కాతతలమనసులోని కఱవు వాస

  అతతటా జవవ్వెనమనేఆమని కాలమున
చ. 1:    వవల గొలల్లతలపపై వరవటట్టి వలపల

   నీవు లటూడిచ్చె కొలనిలో నీరగటట్టిను
    వవల దొడల్లకాడ వలనఁగల వటట్టి పటట్టి

   కేవల మతనికి నానఁగేలటూ వకటే
చ. 2:   దుతడగపగోళల్లను దోమటనఁ గలపదసి

 బతడిగటట్టి రకమణభామపతడిల్లకి
  కొతడలతతలచనున్నలనఁ గొటారకపప్పుల వస

    పతడెనఁ గటట్టి కొమత్మినవ పపైనఁడి చర వరచి
చ. 3:   పచిచ్చెమోవకణనఁజాల బతడారితచి ముదద్రివటట్టి

   రచచ్చెలనఁ గానఁగిళల్లనఁ గానఁపరాల సేసను
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నేరపరి

    కచిచ్చె కచిచ్చె రతసేయనఁ గొతడవలటూ నాయను



రేక: 1127-6 హితదోళత సత: 21-157
పలల్లవ:    ఏనఁటకి దోసాలగటేట్టి వతతలో మాక

   పాటతచి నాకనఁగా నేలో భద్రిమసేవుగాక
చ. 1:     నచిచ్చె నీమాటలకెలల్ల నానఁడే నే లోనఁగాన

   ముచచ్చెట దరక నీవ మొకేక్కవుగాక
    యిచచ్చెకరాలనెపై నీక నే నేమయినానఁ జేయనా

  పచిచ్చెగా వలచి వడనఁబరచేవుగాక
చ. 2:    కనున్నలనఁ జూచినపప్పుడే కరనఁగదా నామనసు

  చనున్నలతట చొకక్కనఁజూప చలేల్లవుగాక
  సనన్న సేసినతతలోనే సరసములడనా

  చినిన్నకొనగోర నాపపైనఁ జిమేత్మివుగాక
చ. 3:    కతదువక రానఁగానే కానఁగిలితచనా నినున్న

   చెతది పగయా లపప్పుటనినఁ జెపేప్పువుగాక
   వతదువల ననిన్నటా శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  మతదమేళల మరేనా మనిన్నతచేవుగాక



రేక: 1128-1 లలిత సత: 21-158
పలల్లవ:     సిగద్గీవడి యితదానఁకా చెలవునఁడు ననున్న దటూరె

  బగద్గీన మమత్మితతేసి పచిచ్చెసేతురా
చ. 1:   అలవోకగా నీతో నాడుకొనన్నమాటలలల్ల

  వలయనఁగ నాతనితో వనన్నవతతురా
  చెలివతటా నాతనిచేనఁత లిటవతటవతటే

  చలపటట్టి యతతలోనే సాదితతురా
చ. 2:    నగతా నాతనిరచనల నే సతదేహితచితే

  సొగసి యాతనిమేను సదితతురా
    పగటన నావళ పతతాల నే మెరసితే

   తగవు వడిచి మర తమకితతురా
చ. 3:    వదదనుతడి నే నాతనివలపల వగడితే

  కొదిదమరి వతగెముల కొనవతురా
    వదిదకెపై శ్రీవతకటేశనఁ డునన్నత ననున్ననఁ గటూడె

   సుదుద ల తొలిల్లత వతతే సటూడువటట్టి దురా



రేక: 1128-2భపైరవ సత: 21-159
పలల్లవ:      ఎవవ్వెర నేమ చెపేప్పుర ఇతటకి రావయాత నీవు

  పవువ్వెనఁను బతదయువల పొసనఁగివునాన్నరము
చ. 1:    మనసుననఁబటట్టితే మరి దేహము గరనఁగ

   తనువు సనఁకితేనే చితత్తిము గరనఁగ
   వనరి తలనఁచకొతటే వకటకటకి లతకె

  మనలోన నటాల్ల నేకా మరిగివునాన్నరము
చ. 2:    మొగము చటూచితేనే మొలకనవువ్వెల వుటట్టి

 నగవునఁజూపలనే మొగమోడును
   తగి యారెతటకి సరిదానఁకి యుతడునటాల్ల నే

  బగవునఁగానఁగిళల్ల నిటట్టి బెరసివునాన్నరము
చ. 3:    సేసచేయి చానఁచితేనే చిమత్మిరేనఁగనఁ దమకము

   ఆసనఁ దమకము చేతకతదిచచ్చె రత
    తాసువతట వవ రెతడు దకెక్కను శ్రీవతకటేశ

   వాసితోనఁ గటూడిత మతత వలచివునాన్నరము



రేక: 1128-3 ఆహిరి సత: 21-160
పలల్లవ:   ఎపప్పుడునునఁ దమవార మేడనునాన్నను

    తపప్పుల వటట్టిక మముత్మి దయనఁ జూడుమనవ
చ. 1:   పేటలపైనగొలల్లతల పపప్పుసేసి కొసరిన-

   నాటవానఁడే కానఁడా తననవువ్వె లేనఁటవ
  పాటతచి యనమతడుగ వటట్టిపదేవుళల్లకితది-

  మాటవాడు తానాడేమాట లేనఁటవ
చ. 2:    జతగిలి పదారవలనఁ జపప్పుచార సేసినటట్టి-

  యతగిలిపొతుత్తి లవానఁడు యేమ చటూచనే
   అతగడి గతదపసత అనుభవతచి వసిన-

  సితగారము తానేమ చేయివట ట్టినే
చ. 3:    చయతన మధురలోని సతులచనున్నల మనఁది-

   పయతద తా మమునేల భద్రిమఇతచనే
   వయతనే శ్రీవతకటేశనఁడుద మెకిక్కతచక నాక-

  నియతరానిచన వచెచ్చె నెదురేడదే



రేక: 1128-4 దేసాళత సత: 21-161
పలల్లవ:     ఊరకనన్న వారితోడ వర నోప దఱనఁగవా

   చేరి నాతో సుదుద లలల్ల నఁ జెపేప్పువుగాక
చ. 1:    వదదని నీతో నేను వాదులడిచేనా

   గదిదతచి యపప్పుట నినున్ననఁ గాదనేనా
   తదిద నీగణల నేనఁడు తీరచవచేచ్చెనా

   వదదనే నీ వటట్టి తడినా నుతడివగాక
చ. 2:    చలపటట్టి నిను నేను సాదితచవచేచ్చెనా

  కలవ లేనివ తారకాణతచేనా
  నిలవుకనిలవ నినున్న నేరాలతచేనా

  వలి నెతతనవవ్వెనా నవవ్వెతవగాక
చ. 3:    పతతమాడి సారె సారెనఁ బతగితచదొరకొనేనా

  వతతులక నతతేసి వాసిపటేట్టినా
    యితతలో శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

  యతత చనవచిచ్చెనాను ఇచేచ్చెవుగాక



రేక: 1128-5 రామకిగయ సత: 21-162
పలల్లవ:    కనన్నదే కతట గరతుగానఁ గెపైకొనేవు

    యినిన్నటానఁ గలపకోల ఇది నీకే కలదు
చ. 1:    పొరగాప నీతోను పోరచి మాటాడితేను

   పరగ నతతలోనఁ గొతగవటేట్టివు నీవు
   సరగ వరొకసత సాకిరి చెపప్పువచిచ్చెతే

  సరసమాడుతా నాపచనున్న లతటేవు
చ. 2:    వాడవనిత నీతోను వటట్టినవువ్వె నవవ్వెతేను

  జీడివల నతటకొని చేయివటేట్టివు
   ఆడనుతడి వరొకక్కత పాడా దిదదవచిచ్చెతేను

   మేడెపగాగిట నితచి మెచచ్చె మెచేచ్చెవు
చ. 3:     అతగడినునన్న కాతత అటట్టి నినున్ననఁ జూచితేను

  యతగిలిసేసి మోవ యలయితచేవు
    చెతగట నుతడి నేను శ్రీవతకటేశవ్వెర నీది
    సతగత గాదతటేను సరిగానఁ గటూడి మొకేక్కవు



రేక: 1128-6 నాదనామకిగయ సత: 21-163
పలల్లవ:    నే మేమసేతుమే నీవలనే యితతేశయ

    దోమట వ సితగారాల దొమత్మిసేసనఁ గదవ
చ. 1:   కూరిమగొసరనఁబోతే కొపప్పు గడువడజారె

    సారెనఁ గొపప్పు వటట్టినఁబోతే చనున్నల గాననఁగవచెచ్చె
    కోరి పయతదిడనఁబోతే కచచ్చెల వదల నిద

   దారదపప్పు జవవ్వెనమే తడనఁబడనఁ గదవ
చ. 2:   సిగద్గీలవడనఁగనఁబోతే సలవనవువ్వెల రేనఁగె

   సిగద్గీలనవువ్వె దానఁచితే నిటటూట్టిరప్పు రేనఁగె
   అగద్గీపటటూరప్పు లనఁగితే అలపల గడునితడె

  తగద్గీన నీవలపలే తడనఁబడనఁగదవ
చ. 3:    చేయి చానఁచనఁబోతేను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ దానఁకె

   కాయమతట కానఁగిటనే కళల రేనఁగె
  తోయపటాకళలక దొరకొనె వడుకల

   చాయల నీచెనకలే సతదడితచనఁ గదవ



రేక: 1129-1 గళ సత: 21-164
పలల్లవ:    తలిసినదే నేము తేటతలల్లమగా నిది

  అలవాట సేసేవు అతదుకేమలేవయాత
చ. 1:   మతతనాన నతులక మాయితటకాడనే

   బతతనఁ బెటట్టి వలపల పతచిపటేట్టివు
  యితతకోపనానఁటదపైతే యియతకొనీనఁగాక మముత్మి

   అతత యేల లోనఁచేవు అతదుకేమలేవయాత
చ. 2:     యికక్కవ నాపానుపపపై యేడవారినఁ దచిచ్చె పటట్టి

 వకత్సపటాసలలల్ల వదవటేట్టివు
  అకక్కరగలదియపైతే నతదుకొనీ యచేనఁత

  అకక్కమనఁదికినఁ దసే వతదుకేమలేవయాత
చ. 3:  వాసులనీకానఁగిటలో వారివరిరతులలల్ల

 బేసబెలిల్లతనానను పేరకొనేవు
   వసరక ననిన్నటట్టి శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  ఆసుదుద లే యసుదుద ల అతదుకేమలేవయాత



రేక: 1129-2 లలిత సత: 21-165
పలల్లవ:      ననున్న నేల సొలసేవు నగిత నితతే యితదుక

   అనిన్నటా నీలగలక నడడము రానఁగలనా
చ. 1:      కతచము మోవ పొతుత్తి ల కాతతనే యితదర నీక

  మతచముపపై కెకిక్కనటట్టి మతదమేళల
    యతచి నేనఁడు మానుమతటే యేలమానునినఁక నినున్న
    వతచక యేమ సేసినా వారివారి పణతము

చ. 2:   పడికిటసేసతోడి పేరతటాతడేల్ల ఇతదరను
 వడలసనఁకినయటట్టి వుదదతడముల

     జడియ నీమొగమోట సారె నీక నేల మాను
    వడిబెటట్టి నినున్ననఁ బొతదే వారివారి పణతము

చ. 3:  చలములరతకేలిసవతులే ఇతదరను
ములగోరిసరసాలమొగమోటాల

    యలమ శ్రీవతకటేశ యనసిత వద ననున్న
  వలపతచి చొకిక్కతచిననవారివారి పణతము



రేక: 1129-3 నాట సత: 21-166
పలల్లవ:     ఇతదుకేపో నీపపైనఁ గోప మేడనుతడెపైనా వచచ్చె

   యతదుతడి వచేచ్చెసిత వమోయి నీవు
చ. 1:     చెతత మోము చటూడనఁగానే చేయివటట్టి తీసేవు

  యతతదయలేనివానఁడ వమోయి నీవు
    చితతతో నే నుతడనఁగాను చిమేత్మివు నీవడుకల

   యతతకకూక్కరిత్తి కానఁడ వమోయి నీవు
చ. 2:     ముతచి కనీన్నర జాఱనఁగ ముటేట్టివు నాచనుదోయి

   ఇచతక తగవఱనఁగ వమోయి నీవు
     మతచె నాకెపైతేనఁ జలము మెరస నీకెపైతే నవువ్వె

   యతచవు కూళతనము యేమోయి నీవు
చ. 3:     అవవ్వెలిమోమెపై వుతడనఁగా అటట్టి కానఁగిటనఁ గటూడేవు

    యవవ్వెత నీక నేరెప్పు నేమోయి నీవు
    రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁ జొకిక్కతచి

   యివవ్వెలిమోము సేసిత వమోయి నీవు



రేక: 1129-4 దేసాళత సత: 21-167
పలల్లవ:    కోరి నినిన్న దఱనఁగక కోపగితచకొతటనఁగాక

   నేర పతతలేకతడితే నీవు ననన్నతటదువా
చ. 1:    అతది వాదులక రావు ఆఱడినఁబెటట్టి కొనవు

   యతదుకెపైనా నౌదువు ఇది మేలయాత
 అతదగానఁడ వటవతటఆతనఁడవుగాకతడితే

   చెతది మునున్న సేసినటట్టిచేనఁతలలల్లనఁ జెలల్ల నా
చ. 2:    వోపనన వమటకి వదద నెవవ్వెరతడినాను

   యేపనెపైనానఁ జేసేవు ఇది మేలయత
  వపైపరివ ఇటవతటవానఁడవు గాకతడితేను
  రాపల నినిన్నతదరను రసికనఁడవతదురా

చ. 3:    వటట్టిసిగద్గీల వడవు వాసులతచవు నాయడ
    యిటట్టి కానఁగిటనఁ గటూడిత వది మేలయత
    ముటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ మోహ మతత లేకతడితే

   జటట్టిగొని నీమేల సతులలల్ల మెతుత్తి రా



రేక: 1129-5 పాడి సత: 21-168
పలల్లవ:   ఎపప్పుడు నీవారమే యేడనుతడినా

  నెపప్పుననఁగటట్టినపసత్తి నీకనఁగానే కాదా
చ. 1:    పపప్పుగటట్టి నేవల పగయముల చెపేప్పువు

   అపప్పుడే నే జెపప్పుతపనా ఆకెతోను
   చిపప్పుల నీవతతయేల చేయివటట్టి పననఁగేవు

   చపప్పునాయ వలపల చాలనని యననా
చ. 2:    జిడుడ దేర నీవల చేతుల పపైనఁజానఁచేవు

    గడెడము వదదని నీకనఁ గమత్మి లతపనా
   వడుడ కోనఁగా నీవల వరకే కానఁగిలితచేవు

  జడుడ పడెనఁ దమకము సటలేనఁటకననా
చ. 3:      పచిచ్చెగా నీవతత యేల పపైపపై ననున్ననఁ గటూడితవ

   కచచ్చెపటట్టి వుతకవ వుతగర మతపనా
    మెచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ మరి ననున్ననఁ బొగడేవు

  వచచ్చెనవడాయ నీక వఱపేనఁటకననా



రేక: 1129-6 హితదోళవసతతత సత: 21-169
పలల్లవ:   వదుద వదుద అతతేసి వపైతాళల

   వుదదతడాల సేయనఁబోతే వుటట్టిలేక వనఁగవా
చ. 1:    సిగద్గీవడి నే నీచేతకి లోనెపైతనతటా

  వగద్గీళతచి యమెత్మిలేల వదచలేల్లవు
    అగద్గీలమెపైన నే నినున్న అతదుక మఱనఁజూచితే

  బెగద్గీలి మచచ్చెరములే పరగతానుతడవ
చ. 2:    మొగమోటతోడ నే నీముతదర నుతదాననతటా

  నగతా నీసుదుద లేల నారవోసేవు
     మగటమ నే నీక మారక మార సేసితే

  చిగిరితచి పతతములే చిమత్మిరేనఁగవా
చ. 3:    ఆసపడి నేను నీయాలనెపై వుతదాననతటా

  వాసులక ననున్ననేల వలనఁబెటేట్టివు
   వసరక నేనే శ్రీవతకటేశ కూడితని

  తాసువతటవలపల తారమార గావా



రేక: 1130-1 సామతతత సత: 21-170
పలల్లవ:     మర నేరతుర మనఁద మకిక్కలి గలితే

  వారివరి నడిగితే వతకలొతేత్తిరా
చ. 1:    చెపప్పురాని చేనఁతక మచితత్తిములే గరిగాక

   ఇపప్పుడు మాకేల పటట్టి రితతేశనల
   తపప్పుల దిదేదమా మముత్మి దతడనుతడేచెలలము
  ముపప్పురి వనఁడుకొతటానే మొకేక్కవారము

చ. 2:    గటట్టి తో మపతతాలక కొనగోళల్ల గరిగాక
   బెటట్టి మమేత్మిల తోడుగానఁ బలిచేర

   రటట్టి సేసేమా మముత్మి రచచ్చెల నిచచ్చెకలము
 చటట్టిపవరసలే చటూపేవారము

చ. 3:   నితడుమకానఁగిళల్లక నేరపలే గరిగాక
 దతడివడిగేలమాతోనఁ దలపోనఁతురా

   కొతడలశ్రీవతకటేశ కోమలినఁ గటూడిత వటట్టి
  మెతడుతీసేయా మముత్మి మెచేచ్చెవారము



రేక: 1130-2భపైరవ సత: 21-171
పలల్లవ:    ఏనఁటకి నెగద్గీలవటేట్టి వతదుక నీవు

  కూటముగలగచోట గట మేలగాదా
చ. 1:     తగనాడరాదు గాక తలిసిన ప లక

   నగరాదా నినున్ననఁజూచి నాకనఁ గొనఁతపైనా
 జగడితచవదుద గాక చనవుగలగచోట

  సగముచటూపల చటూచి సాదితచరాదా
చ. 2:  పదరనఁగరాదుగాక పాయరానిచోటకి

  వదిగి నివవ్వెరగతో నుతడనఁగరాదా
  అదలితచవదుద గాక ఆసలలల్లనఁ బెటట్టి కోనఁగ

  వదలక అతతేశల వదదననఁగరాదా
చ. 3:   గఱి సేయరాదుగాక కూడినకూటములక

  చెఱనఁగవటట్టి బలిమ సేయనఁగరాదా
    యఱినఁగి శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

  తఱి దటూరవదుద గాక తలపతచరాదా



రేక: 1130-3 ముఖరి సత: 21-172
పలల్లవ:     ఆయనాయనఁ బదపద అటట్టి తనున్న రమత్మినవ

    దాయగానఁ డెటఱ ట్టిన నాడు తనకేమ యనవ
చ. 1:    పడనఁతులనెలల్లనఁ గటూడి బమత్మిచారి ననుకొనె

  జడియక తాను సతతసతదునఁడుగద
     బడి బడి మాతోను బాసల సేయక తాను

   వడిచినా అటవతటవయే కాదా ఇనఁకను
చ. 2:    పనులనిన్నటనఁ గాచి పటట్టిపరాజాయ తాను

  దసల నీపనులక దేవరగదే
     యసనఁగి మమెత్మిలల్ల నిటట్టి యేలక తా మానీనా
  కొసరితే ఇకక్కడా నాగణమేకదే

చ. 3:   వనన్నలలల్ల దొతగిలి శ్రీవతకటేశనఁడెపైనాడు
  వునన్నత దనకనఁ గలవోజేకదే

    మనిన్నతచి ననిన్నటట్టి కూడె మనసు తానఁబటట్టినా
   యనిన్నకల మాయడక యిటట్టి వకదవ



రేక: 1130-4 కాతబోదిసత: 21-173
పలల్లవ:    కానీవయత అతదుకేమ కనుకొనే మనిన్నయును

 తేనెలమామోవతీప దిముత్మిరేనఁచను
చ. 1:    నగినటల్లనె వుతడు నాతోడి పొతదుల

  చిగరితచనఁ జిగరితచ చేనఁగలకక్కను
   యగసకాతలపై యుతడు ఇపప్పుడు నేననన్నమాట

  తగరాని ఆసలతో తీగెసాగను
చ. 2:     దకిక్కనటల్లనే వుతడు తత నాతో చేనఁతలలల్ల

  చికిక్కనపప్పుడు చేతకి జిడుడ దేరను
 లకక్కసేయనటల్ల తడుల్ల లేనఁతమాసరసాల

   వకక్కణతో వలప పూవక పూచను
చ. 3:      పటట్టినటల్లనే వుతడు పపై పపై మాతో పతతముల

   మటట్టి పటట్టి ముయికి ముయి మళల్లతచను
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

 పటట్టినచలములలల్ల పతటవతడును



రేక: 1130-5 కేదారగళ సత: 21-174
పలల్లవ:   అనిన్నయునఁ జకక్కనయితని అతదుకేమలేవయత

  నునన్ననివలసే కాదా నటూనఁగలకెక్కనఁగాక
చ. 1:     సారె నీవాడె వలల్ల చలల్లనిమాటనే కావా

   వరేసతులనఁ గటూడనఁగ వనఁడాయనఁ గాక
   మేరతో నవవ్వెదలల్ల మతచవనెన్నలలే కావా

  యరనపవారివలల్ల యతడలయ గాక
చ. 2:    మకక్కవ నీనిలవలల్ల మతచితనమే కాదా

  వకక్కసాననఁ దిరగనఁగ వటాట్టి యనఁగాక
   పకక్కన నీమోవలల్ల నఁ బచిచ్చెతేనెలే కావా

 వుకక్కపలసనఁకలను వగరాయనఁగాక
 చ ౩:    కతదువ నీకానఁగిలలల్ల కామనిధనమే కాదా

  అతదునితదు నతటముటట్టి లయనఁగాక
   వతదువల ననున్నను శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  సతదడి ననిన్నటవలల్ల నఁ జవులయనఁగాక



రేక: 1130-6 దేశి సత: 21-175
పలల్లవ:    ఆఱడినఁ బెటట్టిక మాతో నానతీవయాత

  మఱరాదు ఇచచ్చెకపమవారమే నేము
చ. 1:   చటట్టిరికముసేసుక సుదుద లలల్లనఁ జెపేప్పువు

   నెటట్టిన నీరచల నిజమా యిది
   చెటాట్టి పటట్టి వటట్టి క సిగద్గీల వడిపతచేవు

  నటట్టిపడుమ నివలల్ల నమత్మివచచ్చెనా
చ. 2:    సారె సారె నియతరానిచనవులలల్ల నిచేచ్చెవు

  కోరి యివలల్ల నియతకోలవునా
   పేరడిగా ననుపలే పననఁచేవు నాతోను

  సారెక వలవలనే సతములయతవా
చ. 3:    పరపపపైనఁ బవళతచి బాసలలల్ల నఁ జేసేవు

   అరనే నితకొకక్కమానఁట అవునా యిది
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  మురిపముతోడుతను మొకక్కదునా యితదుక



రేక: 1131-1 శ్రీరాగత సత: 21-176
పలల్లవ:     ఇతకనేల రావమత ఇనిన్నయునఁ జెలల్లను నీక

  సుతకనీమతకముల చటూప చెపప్పునఁగలనా
చ. 1:    గొతదినునన్న నీమేని గరతుల చటూచేనతటే

  గతదము వసినమనఁదనఁ గానరాదుగా
  కతదువ నీమోములోనికళల దలిసేనతటే

  సతదడినవువ్వెలలోన చకక్కనఁగా నణనఁగెనఁగా
చ. 2:   నిటటూట్టిరపలోనెపైన నినున్న నేరప్పురచేనతటే

  జటట్టిగొని నాముతదర సాముసేసేవు
  చిటట్టికపనఁబులకల చెకక్కల నరసేనతటే

   గటట్టిగా ననిన్నటట్టి బగద్గీనఁ గానఁగిలితచకొతటవ
చ. 3:   దిటట్టినెపై నీకనుచటూపతేటల దలిసేనతటే

    గటట్టి న ననున్న రతులనఁ గటూడిత వటట్టి
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నినున్న నే నడిగేనతటే

  రటట్టిడితనాల నితత రచచ్చెలకెకిక్కతవ



రేక: 1131-2 ముఖరి సత: 21-177
పలల్లవ:   ఇతదుకనఁగా నీవల యమెత్మిలడేవు

  అతదరిముతదర నాప నాఱడినఁబెటట్టిదరా
చ. 1:   పడనఁతకి వయసనేబలగరవ్వె మొకట

 కడునఁజకక్కనఁదనములగరవ్వె మొకట
 బెడిదతపనినున్నవలపతచినగరవ్వె మొకట

   జడియనఁగ నీతో రాజసము చటూపనఁదగదా
చ. 2:  సరినఁ గొతడలతతేసిచనున్నలసతపదొకట

  సరవనఁ గళలనితడుసతప దొకట
  గరిమతో మేనిసితగారపనతప దొకట

  దొరతనమే నీవదద తోడుచటూపనఁదగదా
చ. 3:   చనవునీవచిచ్చెనటట్టి సామాబ్రాజత మొకట

  మనికెపై నమదనసామాబ్రాజత మొకట
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యితత నితతలోనె

  వనుకొని నీవలనే వఱఱ్ఱైవనఁగనఁదగదా



రేక: 1131-3 సామవరాళ సత: 21-178
పలల్లవ:    ఎటట్టి నన్నదో నీమనసు యఱనఁగ నేను

   వటట్టి కొసరల నీపపై వయనఁగవచేచ్చెనా
చ. 1:   అపప్పుడు నీవాడినటట్టి ఆమానఁటపటట్టి కే, మోవ

   పపప్పుగటట్టి సారె సారెనఁ బెననఁగేనఁగాక
  వుపప్పుతతచి వలసియునొలల్లనివల పపప్పుడు

   చపప్పునే కాదా నినున్న సాదితచవచేచ్చెనా
చ. 2:   మచిచ్చెక నీవు మొదలమనిన్నతచినమనన్ననక

  చెచెచ్చెర నీకొలవు సేసేనఁగాక
  ముచచ్చెటదరనఁగ నీక మొగచాటపైనమానఁటల

   తుచచ్చెములే కావా నీపపై దొరలితచేనా
చ. 3:    గకక్కన ననున్ననఁ గానఁగిట కానఁగిలితచినతదుకే

   లకక్కవల నినున్న నేనఁ గలసితనఁగాక
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యితతేసి సేసినతదుక

  చొకక్కపమేలే యితకా సదితచేనా



రేక: 1131-4 మతగళకౌసిక సత: 21-179
పలల్లవ:    ఏలయత మా కతతేసియమెత్మిల నీతో

  నాలవుకలిముల ననున్న నీవఱనఁగవా
చ. 1:   పతతము నీతో నాడేపలకలవారమా

 వతతుక నీసేవసేసేవారముగాక
  జతతలవలను నినున్న సాదితచేవారమా

  దొతతనఁ గొతగవటట్టితేను తోసేవారముగాక
చ. 2:    అచచ్చెలన నీతోడ నలిగేట వారమా

 వచిచ్చె తలవతచకతడేవారముగాక
   కొచిచ్చె కొచిచ్చె నీతోడ కొపగితచేవారమా

  తుచచ్చెపగోర నటూనఁదితే దటూరేవారముగాక
చ. 3:    చేరి ననున్ననఁ గటూడనఁగాను చేయివటేట్టివారమా

  వారితచి సిగద్గీల వడేవారముగాక
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

 నేరమవటేట్టివారమా నీవారముగాక



రేక: 1131-5 బౌళ సత: 21-180
పలల్లవ:    ఊరకే కోపగితచక వోహో నీవు

  కారణములేనివాదు కాతతక లేదు
చ. 1:    నెపములేక నినున్న నెలనఁత మాటాడనా

 వుపమతచకొనలేక వుసురనేవు
   నిపణతనఁ దలనఁచకొని నీవు మఱచితవమో
   కపటము లే దాప కలల్లలడదు

చ. 2:    నీవుసేయనిపనుల నితద నీపపై మోపీనా
 భావతచలేక యగద్గీలపటట్టినేనఁటకి

  చెవదేరనఁ బరాకసేసితవమో నీవు
   వవలక నాప కవవకము లేదు

చ. 3:     చవుల నీవు చటూపక చనవుల మెరసనా
   యివల సలవనవువ్వె యేల దానఁచేవు

   రవళ శ్రీవతకటేశ రత సిగద్గీవడేవమో
   కవగటూడ నాప నినేన్నగతనఁ బాయదు



రేక: 1131-6 నాదనామకిగయ సత: 21-181
పలల్లవ:    ఎటవలనఁ జేసితవో యఱనఁగ మెనన్ననఁడును

   ఘటయితచవయాత మాతో కతదము నీసుదుద ల
చ. 1:   పూసినకసటూత్తిరి పూనఁత పొతచినటట్టినడురేయి

   వోసరితచి మాయధర ముటట్టిపపై పాల
   ఆసపడి గొలల్లయితడల్ల నలల్లనఁవాడు సేసినటల్ల

    సేసి చటూపవయత మాక చితగము నీసుదుద ల
చ. 2:    అద మాసలవనవువ్వె యమునలోని వనెన్నల

 చదురసరసాల రాసకీగడల
    తుదిముటట్టి గొలల్లతల తొలిల్ల నీవు సేసినటల్ల

    యిద మాతోనఁ జేయవయత యటట్టివో నీసుదుద ల
చ. 3:    ఇకక్కవ బస్కృతదావనము ఇచచ్చెట మాజవవ్వెనము

  చకక్కనిసతుల పొతదుసరి నాపొతదు
   చికిక్క శ్రీవతకటేశవ్వెర చినన్ననానఁడు గొలల్లతల

   చొకిక్కతచినటట్టి చొకిక్కతచ చటూతము నీసుదుద ల



రేక: 1132-1 దేశక సత: 21-182
పలల్లవ:     దేవునఁడు దేవయు వారే తరవసితమ మన-

    మవల నుతదము మరి యేమ ననవలదు
చ. 1:   మతతనములే సుమత్మి మనసులలోపలి-

 వతతలపైనసిగద్గీలలల్ల వడిపతచేవ
   దొతతులపైన కోరికలే తోడనఁదోడనఁ దిరిగాడి

 సతతతపవఱపల చలివాపేవ
చ. 2:    పాయపమదాలే సుమత్మి పలకల వనగటూరిచ్చె

  బాయిటనుతడే వడనఁబాట సేసేవ
   చాయలసరసములే నతదుల గొతదుల దటూరి

   కాయము కాయము నతటనఁ గానఁగిలితపతచేవ
చ. 3:     చటూపలనఁ జూపలే సుమత్మి సటూడువటట్టి మరత్మిముల

  రాపలనఁ దలచినఁనటట్టి రతులిచేచ్చెవ
    యేపల శ్రీవతకటేశనఁ డకెయునఁ గటూడి రిదదర

 దాపలపైనవలపలే తమరేనఁచేవ



రేక: 1132-2 ధనాన్నసి సత: 21-183
పలల్లవ:     వలచటే దోసమా వనిత నీ కాతనఁడు

   నలవతక మరి యేనఁటనవువ్వెల నవవ్వెవ
చ. 1:   పతతమెలల్ల నీమాటపటట్టి లోననే వునన్నది

  చితతలలల్ల నీచెకక్కచేత నునన్నవ
  వతతలినిన్నయును నీనివవ్వెరగలలో నునన్నవ

    యతతకెతత పత నితకా యేనఁటకి దటూరేవ
చ. 2:    బగవలల్ల నిపడు నీపదవులపపై నునన్నది

  తగవల నీకనున్నలతేట నునన్నవ
  అగడితతా నీపొలయలకలలో నునన్నది
   యగసకేక్క లతని నేనఁటకి నాడేవ

చ. 3:   గబబ్బుతనమెలల్ల ను నీకానఁగిటలోనే వునన్నది
  నిబబ్బురము నీవుతడేటనీటలో నునన్నది
   అబుబ్బురమెపై శ్రీవతకటాధీశనఁడు నినున్ననఁ గటూడె

   వుబుబ్బున నీతనికెతత వరటల చటూపేవ



రేక: 1132-3 కాతబోదిసత: 21-184
పలల్లవ:     ఏమ సేతు నమత్మిలల యిదివో నాకానఁపరము

   కామతచి వలప పతకానఁగిలే కోరీని
చ. 1:     కాయమే కానఁకలనఁ బొతదనఁగానీ రమణునినఁ బాసి

  పాయమే చిగరితచనఁ బెపైపపైనే
   చేయి చెకిక్కటమనఁదనఁ జితతల రేనఁచనఁగానీ

   యేయడనఁ గనుచటూపల యదురే చటూచని
చ. 2:    పనివని పయతదే పపైపపై జారీనఁగానీ

  ఘనమెపైన చనున్నలపైతే గటట్టి లయతని
   గొనకొనన్న వరహము కోపము వుటట్టితచనఁగానీ
  ననుపల సలవుల నవవ్వెతపతచని

చ. 3:   గారవపనాకానఁగిలి కారాల వుటట్టితచనఁగానీ
 వరేటమోవతేనెల వుటట్టిపడని

    యరీత శ్రీవతకటేశ డితతలో ననున్ననఁ గలస
 తేరేటమోముకళల తలివసేసని



రేక: 1132-4 వరాళ సత: 21-185
పలల్లవ:    నీకే తలసునయత నీవు సేసినచేనఁతల

   కూకలవతుత్తి ల సేస గటట్టి తోనే సిగద్గీల
చ. 1:     పతతాల నీతో నెరప పనఁడత నినిన్నతదరిలో

  యితతేసిమాట లడ నెతతచనవో
  వతతువరసలవార వాకిటనఁ గాచకతడనఁగా

   దొతతవట ట్టి నవువ్వెలలల్ల దొరతన మెటట్టిదో
చ. 2:    అయాలతట చదురతగ మాడుదువు రమత్మితటా

  యయడ నీచేయివట ట్టి నెతతపగట
   బాయిటనఁ జెలలతోడ పచారితచి నీతోడ

    దాయిగానఁగనఁ బవళతచనఁ దన కెతత చెలల్ల నో
చ. 3:    వచచ్చెనవడిని మొకిక్క వడెము వసుకొమత్మితటా

   యిచచ్చెకము సేస నీక నెతతనేరపో
   ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ ఇతదరినఁ గటూడినయటట్టి
    యచిచ్చె కూడితవ తన కెతతమేల చేరెనో



రేక: 1132-5 కాతబోదిసత: 21-186
పలల్లవ:     నీ వనిన్నటా ఘనునఁడవు నే నెఱనఁగనా

    యవల నావల సుదుద లలల్ల నాకనఁ జెపేప్పువు
చ. 1:    మతతనాన నేను నీమనసలల్లనఁ గనునఁగొతట

  వతతలపై నీమాటలలల్ల వలచకొతట
   వతతుల వటట్టి క నీవలపలల్లనఁ దలిసిత

    యతతకెతత నీగణము యేల మాకనఁ జెపేప్పువు
చ. 2:    కడల నీవదతల ఇకక్కడనే వచారితచిత

   బడి నుతడి నీలగ భావతచిత
    వుడుగక నీతో నవవ్వె వోరప వచారితచిత
    యడలేక నీనేరప లేల నాకనఁ జెపేప్పువు

చ. 3:     నినున్ననఁ గానఁగిటనే కూడి నెయతమెలల్ల నఁ జేకొతట
   చనున్నల నొతత్తి నీమోవ చవగొతటని

   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ ఇచచ్చెకముల మెచిచ్చెత
     యనన్నట కిది గరతు యేల నాకనఁ జెపేప్పువు



రేక: 1132-6 గళ సత: 21-187
పలల్లవ:    ఏల భేదాలసేసేవు యేమ గటట్టి కొతటవ

    రేలనునఁ బగళల్ల యిదదరికినఁ బొతుత్తి గాదా
చ. 1:    వావయలల్ల నొకటే వరస లతచిచటూచితే

   నీవు మేనభావప నే మఱనఁదల
    యవల వలపనటూ ఇదదరి కొకక్కటే నీవు
   ఆవటతచి మొగవానఁడ వానఁటదాన నేను

చ. 2:   మనసలల్ల నొకక్కటే మదనకేలిలోన
   వనయము నాది రతవరగ నీది

  ననుపలల్ల నొకక్కటే నగవులలోపలి-
   చెనకల నీచేతవ సిగద్గీల నామేనివ

చ. 3:   కానఁగిలియు నొకక్కటే కమత్మినభోగములోన
   పానఁగినది నీమోవ ఆపసల నావ

   వగక యిదదరము శ్రీవతకటేశ కూడితమ
 రానఁగినతమకములరచన లిదరివ



రేక: 1133-1 భటూపాళత సత: 21-188
పలల్లవ:    కనున్నలనే దపావళ కడునఁజనున్నల యుగాది

   యనిన్నకల నీకనఁ జేస యియతకొనవయాత
చ. 1:     అతగన మోముకళల నటట్టి పచచ్చెనఁగా నలికి

   ముతగిట నవువ్వెలనే ముదుద ల వటట్టి
  ఇతగితపచటూపననే యదురకొనెనఁ బతడుగ

   సతగడినఁ గటూచతడవయత చకెక్కరమోవ వతదు
చ. 2:   కపప్పునసిగద్గీలనెలల్లనఁ గలవడముల గటట్టి

   ఇపప్పుడె సరసముల నిచెచ్చె వడేల
    చిపప్పులనఁ జెమటలనే శిరసు మజజన మారెచ్చె

    కపప్పునఁ బయతద కటాన్నల గెపైకొనవయత నీవును
చ. 3:    అటట్టి కానఁగిటనఁ గావతచె అతగరతగవపైభవాల

  ముటట్టినమచెనకల ముయికి ముయి
     ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ ఇతత నినున్న నిటట్టి కూడె

  గటట్టిగానఁ జేకొనవయత కతదువసబనాల



రేక: 1133-2 దేశక సత: 21-189
పలల్లవ:   ఊరకతటే నెఱనఁగవు వకటకటాడేవు

  నేరపలమాబీరాల నీవ యఱనఁగవా
చ. 1:    చలము సాదితచనఁగాక చకెక్కరనీ మోవయలల్ల

  వులివచిచ్చె సేయనా వకక్కమానఁటే
  బలిమ చటూపనఁగాక పతతపనీమేనెలల్ల
   కలికి నాకచముల కమెత్మిలగానఁ జేయనా

చ. 2:    బతమ చెరచనఁగాక భద్రిమయితచి నీమనసు
  వగతము వటట్టితచనా వలపలను

  మతమఱనఁగాక నీమకక్క టపరతులలో
   తతగొని పాదముననఁ దాటతచి నవవ్వెతచనా

చ. 3:     పతగితచనఁగాక నినున్న పపైకొని కూడి ఇపప్పుడు
   యతగిలిగానఁ జేయనా ఇనిన్నటా నేనఁడు

  అతగవతచి శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ
  సతగత నాచెమటల జలకమాడితచనా



రేక: 1133-3 ఆహిరి సత: 21-190
పలల్లవ:  ఏల సిబబ్బుతపడేవు;  యేమ సేసేది; నీవు

   యేలిక వతదరికెపైతే ఇతతలోనే తపప్పునా
చ. 1:    చెనకి నీమదిలోని సిగద్గీల వాపేకొరకే

   ననుపసేసుక నీతో నవవ్వెత నేను
  మనసు రతజిలల్లనఁజేసి మాటలడేకొరకే

  చనవుసేసుకొని సరసనఁ గటూరచ్చెతటని
చ. 2:  ముతచిననీమొగమోటముల దరిచేకొరకే

   వతచనతో నీయితటకి వచిచ్చెత నేను
 కొతచిననీమేనియళకల మానిపేకొరకే

    అతచెలనఁ బెపైకొతట నీకతట ముతదు నేను
చ. 3:  చేసిననీచేతనఁలలల్ల జెలల్లనఁబెటేట్టిటకొరకే

    మటూసి దితచి కానఁగిలితచి మొకిక్కత నీక
  వాసుల శ్రీవతకటేశ వలపనఁరేనఁచేకొరకే
   రాసికెకిక్క నీకిచచ్చెకరాల నెపైత నేను



రేక: 1133-4 శదద్ధవసతతత సత: 21-191
పలల్లవ:    నీపాలిటకి నాప నిధియు నిధనము

    చేపటట్టి నేనఁ డితతగానఁగ సేవసేస నీకను
చ. 1:    ఇతతేసి వతగములడ నెవవ్వెతపైనా నేరచ్చెనా

  పతతమాడి నీకొతగ పటట్టినేరచ్చెనా
   వతత నినున్న వలపతచి వతచకొననేరచ్చెనా
    ఇతత సేసి యాపగానఁగా నీడేరితచె నినున్నను

చ. 2:   పచిచ్చెగా నినెన్నవతపైనా భద్రిమయితచనేరచ్చెనా
  రచచ్చెవసి ఇతదరిలో రవవ్వెసేసునా

  ముచచ్చెటాడి నీచేతుల మొకిక్కతచకోనేరచనా
   యచిచ్చె యాపగానఁగా యడేరితచె నినున్నను

చ. 3:   కలసి నినెన్నవవ్వెతపైనా కళలరేనఁచనోపనా
   చలివాప నవవ్వెతపతచి జాణనఁ జేసునా
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇతతలోనే నినున్ననఁ గటూడె

     బలిమ ని నాన్న పగానఁగా పనిగొనె నినున్నను



రేక: 1133-5 వళవళ సత: 21-192
పలల్లవ:     మకిక్కలి వచిచ్చె చెపప్పుతే మేడిపతటబోన మది

  తొకక్కమెటట్టి సతదడెలల్ల తోదోపలే కావా
చ. 1:   చాయలకే మాటలడి చనవులమెఱసేవు

  యయడనఁ దలసునే మకిదదరికిని
     నాయ మే మడిగేవ ననున్న నీ వతతటలోనే

 మాయదారిసుదుద లలల్ల మఱనఁగలేకావా
చ. 2:    గిలిగితతనవువ్వె నవవ్వె కితదుమనఁదునఁ జూచేవు

  నిలవుల నునన్నవ మనేరపలలల్ల
   మలసి మసరితల మాకేమ అపప్పుగితచేరే

  కొలనఁదిలేనివలప గమతమే కాదా
చ. 3:    భావపరతనఁ గరనఁగి పపైనఁ జేయివసేవు

  వావరినఁ దేటపడె మవగలలల్లను
    శ్రీవతకటేశనఁడు నీవు సిగద్గీ లితదేల పడేరే

   కూవలపై వునన్నవ మగటల్లతతే కావా



రేక: 1133-6 శ్రీరాగత సత: 21-193
పలల్లవ:     జవవ్వెనము పతటవతడి సరి ముతగిటకి వచెచ్చె

   యవవ్వెరిమాటల నేల యితతనఁ జేకొనవయాత
చ. 1:    తేటతలల్లమగ నవవ్వె తేనెగారేమాట లడి

   కాటకకనున్నలనఁ జూచ కాతత నినున్నను
   వానఁటమాయ వలపల వడిడవారీ తమకము

   యేనఁటకి జోలిసేసేవు ఇతతనఁ జేకొనవయాత
చ. 2:      సరసము నీపపైనఁ జలిల్ల సనన్న లినిన్నయునునఁ జేసి

   వరసవతతుల వనఁడ వనిత నినున్నను
   సరవాయ కోరికల చవులయ వడుకల

   యరప లితకానేల ఇతతనఁ జేకొనవయాత
చ. 3:      చెకక్క కొనగోళల్ల నొకిక్క చేయివటట్టి నినునఁ దసి

   గకక్కననఁ గానఁగిలితచెను కాతత నినున్నను
      యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యకె నినున్ననఁ గటూడి మెచెచ్చె
   యికక్కడనే మేలచేరె యితతనఁ జేకొనవయాత



రేక: 1134-1 కరతజి సత: 21-194
పలల్లవ:   చెలల్ల బడిగలవళ సిగద్గీవడవ నీవు

   యలల్లవారిలో నీక యనిన్నకల గావా
చ. 1:   తగవరిమానఁటల తతనఁ జూపలతేటల

   నిడిడి నీవ లసత్స నేరిచితవ
 జగడాలడిచేవమే సవతులతోనెలల్ల

   మొగనఁడు చటూడనఁగ నీక మురిపముగాదా
చ. 2:   సారెనఁ జానఁచేచేతుల జతకెనలరీతుల

  నీరపమాయనఁ గనక నేరిచితవ
  బీరము లడేవమే పదదపదదయలనఁగల

   యరీతనఁ బతముతదర యమెత్మిల గావా
చ. 3:  బచెచ్చెననీరవవ్వెల పకపకనీనవువ్వెల

   నిచచ్చెల నిచచ్చెల నీవ నేరిచితవ
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ నెనసిత వనఁకనేమే

   గచచ్చె లతనివదద ఘనతల గావా



రేక: 1134-2 శతకరాభరణత సత: 21-195
పలల్లవ:    నీవ ఆనతయతవయత నీచెపప్పునటట్టి సేసే

   భావతచి రెతటనఁకి గాక భద్రిమసివుతదానను
చ. 1:     కొచిచ్చె కొచిచ్చె నే నినున్ననఁ గొసరనఁగనఁబోతేను

  రచచ్చెలలోని సతుల రటట్టిడతదుర
    వచెచ్చెముల నినెన్నతచక వరకే నే నుతడితేను

  యిచచ్చెకరాల మరేమ నెఱగదతదుర
చ. 2:     జిగి నినున్న రమత్మితటానఁ జేయివటట్టి తీసితేను

  మగవాని నితతసేస మతకదతదుర
   వగటలేక నినున్న వచచ్చెనవడి సేసితే

   అగపడె నిది యతత అధమురాలతదుర
చ. 3:    వవలగా నీక వనయాల సేసితేను

  చేవదేర మాయదారిచేనఁత దతదుర
    శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జేకొని కూడిత వటట్టి
  నీవురముపపై నుతడనఁగ నీవనతదుర



రేక: 1134-3 ధనాన్నసి సత: 21-196
పలల్లవ:    ఈనఁతడు నీవసమాయ నినఁక నెనన్ననఁడు

   చేతులర వడిగాల సేయవమత్మి ఇపడు
చ. 1:     నినేన్న చటూచ నానఁతడు నీమొకమెపై యునన్నవానఁడు

  వనన్నపాల సేయవమత్మి వభునితోను
   నునన్ననిమానఁట లడనఁగ నొసలలల్లనఁ జెమరితచె

  తనన్ననికసటూత్తిరిబొటట్టి తదదవమాత్మి దగద్గీరి
చ. 2:    పూనిపటట్టి నవువ్వెనవవ్వె బుజముపపైనఁ జేయివస

  కానిక లియతవమాత్మి కాతతునికిని
    ఆనుక చనున్న లొతత్తినఁగా నతగమెలల్ల నఁ జెమరితచె
  మేనిపపైనఁ గపప్పునఁగరాదా మెఱనఁగనీపయతద

చ. 3:     గకక్కన వడెమువటట్టి కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడె
 యకక్కవమాత్మి శ్రీవతకటేశవురము

    మొకక్కల నీవు మొకక్కగా ముతచేను నిటటూట్టిరప్పులేలల్ల
   తొకక్కవమాత్మి పాదమున తోడుతనే పతడిల్ల



రేక: 1134-4 గళ సత: 21-197
పలల్లవ:    ఆతనఁడు నీవు నేకమెపై అనుభవతతువుగాక

  రీతగాని చలముల రేనఁచనఁగారాదమాత్మి
చ. 1:    మారమాట లేమటకి మతతనము లేమటకి

  కూరిమగలవారికి కొనన్నదే కోల
  నేరపరివభునఁడు నీవదిదకి వచెచ్చె

 బీరపనీయలకల పతచనఁగరాదమాత్మి
చ. 2:  మలల్ల డనేమటకి మాటలడనేమటకి

   చెలల్ల బడి గలితటూ సేసినదే చేనఁత
    కొలల్లలగా నానల వటట్టి కొని పత నమత్మితచె

  పలల్లదప నీవతగేల పనికిరాదమాత్మి
చ. 3:   సిగద్గీవడనేమటకి చెకక్కచేయి యేమటకి

   అగద్గీమెపై మలోననఁ బటట్టినదే పతతము
    వగిద్గీ శ్రీవతకటేశనఁడు వనగటూడె నినున్న నిటట్టి

  వగద్గీళతచి నినఁకనేమ వలితలేదమాత్మి



రేక: 1134-5 రామకిగయ సత: 21-198
పలల్లవ:   ఏమసేయుమనేవయత యితకా ననున్న

 నీమనఁదిపేగమక కరణతచనఁగవదాద
చ. 1:     చెపప్పుననీ మానఁటలలల్ల చెవయొగిద్గీ వతట నేను

  కపప్పురవడె మయతనఁగానఁ గెపైకొతటవ
     అపప్పుట నే నేమసేతు నానఁటదాన నితతే నేను

 తపప్పునీపటట్టి క దయనఁదలనఁచవదాద
చ. 2:    అతగవతచి పలవనఁగ నటట్టి దగద్గీరివచిచ్చెత

  కొతగవటట్టి తయతనఁగానే కూచతడిత
  సతగ తానతయతవయత ననన్నపగొలదాన

  చెతగట మొకేక్కను కస్కృపసేయనఁగవదాద
చ. 3:    నీవు గానఁగిలితచనఁగాను నీచేతనఁక లోనెపైత

  వావసేసుక నవవ్వెతే వసమెపైతని
  శ్రీవతకటేశ నీసేసపతడిల్లదాన నితతే

  కేవలమెపై యినఁక కనికరితచవదాద



రేక: 1134-6 కనన్నడగళ సత: 21-199
పలల్లవ:    ఇతత నినున్న దటూరనఁజాల దనఁతపైనను

   వతతువటట్టి నీక నేనఁడు వలసినవహల
చ. 1:    సలవుల నగనఁగానే చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె

  వలవనిగాసినఁ బెటట్టివదుద ఆపను
   వలిపపయతదతటనఁగా వాన గరిసనఁ గనీన్నర

  తలనఁచకో నీచేసినతపప్పులలల్ల నతదును
చ. 2:    మాటల నీవాడనఁగానే మచచ్చెరపనఁజూప లచెచ్చె

  వానఁటముగానఁ జతడిపటట్టివదుద ఆపను
    పాటతచి వనఁడుకొననఁగా పలనిటటూట్టిరప్పు ల రేనఁగె
   యేనఁటవో నీసరితల యఱనఁగకో అతదును

చ. 3:     ముతచి నీవు చటూడనఁగానే మోముననఁ గళలదేరె
  వతచనతోనఁ గొనియాడవదుద ఆపను

    అతచెల శ్రీవతకటేశ అనిన్నటానఁ దనిసే నాస
   నితచి నీవ తలసుకో నీవుపకారముల



రేక: 1135-1 శతకరాభరణత సత: 21-200
పలల్లవ:   ఇతదుకనఁగానఁ గొస రినఁకనేల

  చెతది నీపనుప సేసేమయాత
చ. 1:   పలమార నీతో బతతములడనఁగనఁ

 గలిగినవలపలకసి వోదు
  చలమున నీతో జతకితచనఁగా

 తలనఁచినతలనఁపలతహతహ వోదు
చ. 2:  వటట్టికోపమున వాదులడువనఁగా

  వటట్టికి నెతజెరివయునఁ బోదు
   దటట్టితచి నినున్నను తగవులనఁ బెటట్టిన

  పటట్టినసటూడునునఁ బాడునునఁ బోదు
చ. 3:    పేరకొనుచ నినునఁ బెదవులనఁ దిటట్టిన

  ఆరీతకానఁతాళ మట వోదు
  యరీత శ్రీవతకటేశ కూడితవ

   నేరప నేరమ నీకే పోదు



రేక: 1135-2 సాళతగనాట సత: 21-201
పలల్లవ:    మాకేల అతతేసి నీతో మారమలయ

  యకడివారితో యడు కెనసేవుగాక
చ. 1:    పతతగతపైనా నీతోనఁ బలమార జగడితచ

  వతతుదాననా నీతో వాసులతచను
    యతతకెతత యేమయత నినేన్న మాకనఁ జెనకనఁగ

  బతతవారితోడటట్టి పాలితచేవు గాక
చ. 2:      మెచచ్చెనివారమా నినున్న మనఁద మనఁద దపప్పు లతచ

  మచచ్చెరముల నీతో మారకొనను
    కచిచ్చెత మెఱనఁగదునా గొరబు నినేన్నల సేసే

 మచిచ్చెకసతులపాడి మనిన్నతచేవుగాక
చ. 3:    సరివననఁగేమా నీతో సాములసేయనఁగ నేము

   పొరగపోరచా నినున్న బటూమెల సేయ
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

 వరసవారికివల వలచేవుగాక



రేక: 1135-3 బౌళ సత: 21-202
పలల్లవ:   ఒకక్కట మరిదదర నహోబలేశ

 వుకక్కళమెపై కాచకొతడహోబలేశ
చ. 1:     మారకొతడ లకిక్క వచిచ్చె మతకవాప లకిమమత్మి

 వరె నీసలవనవవ్వెహోబలేశ
    తేరి చటూచి నీమార దేవతలనఁ గరణతచె

  వరటాయ నీకాప యహోబలేశ
చ. 2:     గొబుబ్బున నీతొడ యకిక్క కొసవతడుగ కల దువవ్వె

  వుబబ్బుతచ నినిన్నపడే యహోబలేశ
   నిబబ్బురపనఁజేతులను నినున్ననఁ గానఁగిలితచి పటట్టి

   వబబ్బుడినఁ దా మెరస నహోబలేశ
చ. 3:   మొలల్లమనవువ్వెలతోడ మోవతేనె వతదువటట్టి

  వులల్లమెలల్లనఁ గరనఁచె నహోబలేశ
   యిలిల్లద శ్రీవతకటాదిద్రి వరవపై తనచనున్నల-

   వలల్లనె నానఁటతచ ని నన్నహోబలేశ



రేక: 1135-4 రామకిగయ సత: 21-203
పలల్లవ:    ఆనసుమత్మి నీకను పగహల్ల దవరదా నినున్న-

  నానితనఁ గచముల పగహల్ల దవరదా
చ. 1:    అలక మానుమ పగహల్ల దవరదా నినున్న-

  నలమత నిపప్పుడే పగహల్ల దవరదా
   అలసిత రతుల పగహల్ల దవరదా నీక-
  నలవాటే ఇనిన్నయునఁ బద్రిహల్ల దవరదా

చ. 2:    అతగపనఁ జెమటల పగహల్ల దవరద నీక-
   నతగడి మొకక్క మొకేక్కనఁ బద్రిహల్ల దవరదా

   అతగదలల్ల నఁ బాసను పగహల్ల దవరదా మోవ-
  నతగజముదద్రి లతటనఁ బద్రిహల్ల దవరదా

చ. 3:    ఆరితేరెనఁ బనుల పగహల్ల దవరదా యితక-
   నారీత మనిన్నతచమ పగహల్ల దవరదా

   యరీత శ్రీవతకటాదిద్రి నితదునతదునఁ గటూడనఁగాను
  హరముల పననఁగెనఁ బద్రిహల్ల దవరదా



రేక: 1135-5 లలిత సత: 21-204
పలల్లవ:    ఇతత సేతురా నీవు యమెత్మికానఁడ

  వతతవానఁడవా నీవు వడుకకానఁడ
చ. 1:    పడనఁత వలవనఁగాను పలకక వరకతడి

  నడుమ నవువ్వెదురా నాలికానఁడ
   చిడుముడి నపప్పుటని చెయివటట్టి తయతనఁగాను

  జడిసి మారిడుదురా జాణకానఁడ
చ. 2:     సిగద్గీ వడిపతచి సత చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకోనఁగా

  బగద్గీన నలగదురా పతతగానఁడ
    వగద్గీళమెపై ఆప నీక వతదులమో వయతనఁగాను

   దగద్గీరి వడె మతుత్తి రా తాటటకానఁడ
చ. 3:    చితతదర నీమగవ చేరి కానఁగిలితచకొతటే

  అతతలో భద్రిమతురా అతదగానఁడ
    వతతుక శ్రీవతకటేశ వనిత నినున్ననఁ గలస

   బతత నితతేసి మెతుత్తి రా బయకాడ



రేక: 1135-6 ముఖరి సత: 21-205
పలల్లవ:     నినున్ననఁ జూచకొనవదాద నేనఁడు మమేత్మిమ చెపేప్పువు

   జనున్నగా సిగద్గీరేనఁచితే జోరననఁ బెపైజారదా
చ. 1:   నితడుజాణలపైనవార నీతో నవవ్వెరగాక

  అతడనునన్న కనెన్నలము అతదుకోపేమా
    చతడిపటట్టి నీవు నేడు చలల్లలమేత్మివారినఁ దచిచ్చె

 బతడుబతడుసేయనఁబోతే పలచనేకాదా
చ. 2:  యిచచ్చెకమాడేటవార యియతకొనుతదురగాక

 అచచ్చెపముదదరాతడల్ల మతదుకోపేమా
   పచిచ్చెదేరేమాట లడి పలల్లతావువారినఁ దచిచ్చె

  ముచిచ్చెలి చేచానఁచనఁబోతే ముదుగలేకావా
చ. 3:  మతదమేళమెపైనవారే మారవననఁగేరగాక

  అతదప మానావతుల మతదుకోపేమా
    చెతదిత శ్రీవతకటేశ చేనఁగల మఱిఱ్ఱైలో ననున్న

 మతదలితచనఁబోతేను మతకమేకాదా



రేక: 1136-1 సాళతగనాట సత: 21-206
పలల్లవ:   ఎతతకెతత పతచేవ యతదానఁకాను

  కాతతలకనఁ బతులకనఁ గలదేకాదా
చ. 1:   వటట్టి వటట్టి కొతటనతటా వరకే మాటాడవు

  పటట్టినదే వగతమా పడనఁతులక
   మెటట్టిపటట్టి కొని నీతో మేనవావ సేసుకొని

   తటట్టినఁ గాక కోపాన సాదితచవచెచ్చెనా
చ. 2:    ఆడనలిగినతటా నటట్టి శిరసు వతచేవు

  ఆడినవ ఆటల యతవలక
    వడుక వుటట్టివలసి వభునఁడు జూజాన నినున్న-

  నోడితచెనఁగాక నీతో వరటవానఁడా
చ. 3:   చెలల్ల బడిగలదతటా సిగద్గీలవడే వపప్పుడు

  పలల్లదమే పగటా భామసులక
   యిలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నినిన్నతతలోనె
   వులల్లము చటూచెనఁగాక వకరీత నుతడెనా



రేక: 1136-2 పాడి సత: 21-207
పలల్లవ:     ముతచి ముతజేయ నాడితే మోచేయ నాడునఁగాక

   మతచితనము లేకతటే మరిగీనా తాను
చ. 1:   ఇచచ్చెకమాడేవారినే ఇతదు రమత్మితదురగాక

 తుచచ్చెమాడేవారినేల తొతగిచటూతుర
    మచిచ్చెక నేనఁ జేయనఁగానే మనసిచెచ్చెనఁగాక తాను

  వచెచ్చెముల దనెన్నతచితే వనగటూడనా
చ. 2:   అడాడ లచెపప్పునివారి కటట్టి వలతురగాక

 వడాడ రపవారికేల వదిదకౌదుర
   వడుడ వటట్టి వడుకోనఁగా వడువకనాన్ననఁడు గాక

  యడెడతనాన నుతడితే ఇయతకొనీనా
చ. 3:    గకక్కన మొకిక్కనవారినఁ గానఁగిట నితతురగాక

  కకక్కసపవారినేల కెపై కొతదుర
    నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు నేనఁ గటూడనఁగానఁ జికెక్కనఁగాక

  మొకక్కలన నటూరకతటే మోహితచనా



రేక: 1136-3 ఆహిరి సత: 21-208
పలల్లవ:    అలగకవ నీవు అతదుకెలల్ల నాతనితో

 చలములేకతడానఁ దలసుటగాక
చ. 1:   వాడికెమాట లడితే వదదననఁగవచచ్చెనా

  యడుజోడు లతదులోన యతచటగాక
   జాడతో నవువ్వె నవవ్వెతే సాదితచవచచ్చెనా

  సటూడునఁబాడునఁ గాకతడ సదితచటగాక
చ. 2:  తపప్పుకచటూచితేనే తమకితచవచచ్చెనా

  కపప్పు వతగెములేకతడానఁ గనుటగాక
  ముపప్పురినఁ జేయివటట్టితే మొనచటూపవచచ్చెనా

  చొపప్పుగా బాసల సరిచచకొతటగాక
చ. 3:   చిమత్మిరేనఁగనఁ గటూడనఁగాను సిగద్గీవడవచచ్చెనా

  నిమత్మిలన నేరపల నితచటగాక
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో నినున్ననఁ గలస

  యమెత్మి చటూపవచచ్చెనా యఱనఁగటగాక



రేక: 1136-4 మాళవగళ సత: 21-209
పలల్లవ:       ఆయ రావ యేడ సుదిద అతదువతక నేమ గదుద

 పాయపవడుకకానఁడు భయపడేనా
చ. 1:    చేయిమనఁదపై చేనఁతచేసి సలవుల నవువ్వెనఁగాక

  యయడ నెతతదిటట్టినా యదురాడనా
  కాయకపటతదగానఁడు కతలలల్ల నఁ జెపప్పునఁగాక

   రాయడితచి వదదనినా రాక మానీనా
చ. 2:  తగవుచాలనివానఁడు తలవతచకొనునఁగాక

   జిగి నెతత గాదనినా సిగద్గీవడనా
   సొగసి వడుకకానఁడు చటూరవటట్టి వలనఁగాక

  వగటగా దొబబ్బునాను వడువనఁబొయతనా
చ. 3:   నేరమపపైనఁబడడవాతడు నితడా నోరచ్చెకతడునఁగాక

    సారె నెతత జతకితచినా చతడి మానీనా
  సారపశ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడిద ననున్ననఁ గటూడె

   మరేమ చెపప్పునా మతచి వనఁగీనా



రేక: 1136-5 లలిత సత: 21-210
పలల్లవ:    నీవలల్ల వచిచ్చెనమేల నినున్న సనఁకను

   దేవర వజగడాల దిదదవయత నీవ
చ. 1:   మచచ్చెరితచి సవతుల మాటలడదొరకొతటే

   నిచచ్చెలప వతగేలలల్ల నినున్న మోచను
   కొచిచ్చె కడకనున్నలక కోపపటఱఱ్ఱై వచిచ్చెతే

   కచచ్చెపటట్టి నీపపైనఁ దారి కముత్మికొనును
చ. 2:    చిమత్మిరేనఁగి ఆపోనాపనఁ జేతుల చానఁచతబోతే

  నెమత్మిది నడుమనునన్ననినున్న మోచను
   వుమత్మిడిపతతాల వకక్క రొకక్క రాడుకొతటేను

    పమత్మి అవ దిదద నీపాల నుతడును
చ. 3:   మతచినయాకాతతలక మేనుల చెమరితచితే

   పతచల నాచెమట నీపపై నతటను
   యతచనఁగ శ్రీవతకతటేశ ఇదదరినినఁ గటూడితవ

    కతచప మోపల చవ కానవచచ్చె నీకను



రేక: 1136-6 బౌళ సత: 21-211
పలల్లవ:     మానఁటలడవయత ఇనఁక మగవ నీవుత నొకక్కటే

   ఆనఁటదాని కిదే చలల్లవారెనఁ గోపము
చ. 1:    కాయముపపైనఁ జేయివసి కపప్పురము నోటకిచిచ్చె

   ఆయము లతటనఁగానఁ జలల్లనారెనఁ గోపము
     చాయల సనన్నలనఁ జేసి చవులగా మోవ ఇచిచ్చె

   ఆయడ మొకక్కనఁగానఁ జలల్లనారెనఁ గోపము
చ. 2:     కొపప్పు గడుదువవ్వె యటట్టి కొతగ చేతనఁబటట్టి కొని

   అపప్పుసము నవవ్వెనఁగాత జలల్ల రెనఁ గోపము
    రెపప్పులతత్తి చటూచి చటూచి రేసులలల్ల నితచనఁగాను
   అపప్పుడటట్టి మతనఁ జలల్లనారెనఁ గోపము

చ. 3:     పచిచ్చెగానఁగత గానఁగిలితచి పటట్టి తముత్మిలము వటట్టి
    అచచ్చె గోర మోపనఁగానఁ జలల్లరెనఁ గోపము
   మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశ మనసారనఁ గటూడితవ

   అచచ్చెలము దేరి చలల్లనారెనఁ గోపము



రేక: 1137-1 సామతతత సత: 21-212
పలల్లవ:     ఇదివో నీదొరతన మతకా నేమ చెపేప్పును

 సదరమెపైత వయాడేజాణతనాలకను
చ. 1:     చలివాసి యాప నీతో సారె వతగేలడనఁగాను

  నలిరేనఁగి నీవు గడునవవ్వెనఁగాను
  చలకనివానఁడవపైత సుదతుల కెలల్ల ను

  మెలనఁగి చటూడనఁగ మతదమేలలపాలపైతవ
చ. 2:      సతదడి మాలో నీతో సనన్న లప సేయనఁగాను

   మతదలితచి నీవు లోనెపై మనిన్నతచనఁగాను
   అతదరియతగిలి వపైత వాడికలక లోనెపై

 కతదువరతులలోన కతకివపైతవ
చ. 3:     గకక్క నినిన్నప డాప కానఁగిలితచి కూడనఁగాను

  మకిక్కలి శ్రీవతకటేశ మెచచ్చెనఁగాను
   లకక్కవతటవానఁడవపైత లగల మాతోనఁ గరనఁగి

  కకక్కసితచనఁగా రొతపలో కతబమవపైతవ



రేక: 1137-2 చాయానాట సత: 21-213
పలల్లవ:    ఏనఁటకి ఆనఁటదానికి నితతగరవ్వెము వలనా

  మేనఁటరతుల చేతనే మెపప్పుతచటగాక
చ. 1:   మాటలడేపతతోడ మరి పరాకేనఁటకే

  కాటకకనున్నలనఁ జూచి కెపైకొతటగాక
   కూటమకినఁ బెననఁగనఁగా గటట్టి చటూపనేనఁటకే

  చాటతచి మోవవతదుల చవరేనఁచటగాక
చ. 2:    నవువ్వెనవవ్వె పతయడ నాలితన మేనఁటకే

  రవవ్వెగానఁ జనున్నలనొతత్తి రాయుటగాక
  పవువ్వెల ముడువనఁగాను బొమత్మిజతకెనేనఁటకే

  జవవ్వెనపాయము పొతదు జరపటగాక
చ. 3:  కూడేశ్రీవతకటపతనఁ గొసరనఁగనేనఁటకే

    జాడతో వలప పపై పపైనఁ జలల్ల టగాక
   వడుక నెనసితవ వగిరము లేనఁటకే

  పాడిపతతము మెరసి పనిగొతటగాక



రేక: 1137-3 తోతడి సత: 21-214
పలల్లవ:      ఏల మేకల సేసేవు ఇతదరినఁ జూప మముత్మి

     పాల వాలే నీర నీరే పలక లేమటకి
చ. 1:  కాయకపవావులకాతతల సరయేతరా

  చేయిమనఁదపై సేసపాల చెలలకను
మాయదారిబీటయనఁడమావులనేళ ల్లలల్ల ను

   కాయపదపప్పు దేరచనఁ కానఁగల నితడనా
చ. 2:   యరవులసతులలల్ల యడుజోడు వచేచ్చెరా

తరమెపైనపటట్టితపదేవులకను
  అరమరచి చటూచిన ఆమనిపచచ్చెలలల్ల ను

   వరస రాసులపై కొలవనఁగ వచచ్చెనా
చ. 3:   కనన్నవడిగపవార కలసేరా కొలమున

 నినున్ననఁ గటూడిమావతటనెలనఁతలతో
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యతచి చటూచకొతటేను

 వనెన్నలకవవ్వెలలల్ల వలకెకీక్కనా



రేక: 1137-4 గజజరి సత: 21-215
పలల్లవ:     వదదనేనా నేనఁ దనున్న వలపతత చవయపైనా

   అదుద కొని తనకను ఆపక నమరనే
చ. 1:      మచిచ్చెకక వళ గదాద మాటలకనఁ గొన గదాద

    పచచ్చె వరిగీనఁ గాక పగయునఁడు నాతో
    ఇచచ్చెకాల నేసనతటా నితత నిటట్టి మెచిచ్చెతేనే
   మెచచ్చెనీవ మాతోనేల మేకల చెపీప్పునే

చ. 2:      ననుపలో వతత గదాద నవువ్వెలక మత గదాద
   అనువుల చటూచనఁగాక ఆతనఁడు నాతో

   పననఁగి పలిచనతటా పగయురాలిమాట వతటే
   వననీవ మాతోనేల వడుక చెపీప్పునే

చ. 3:      కూటమలో కొతక గదాద కోరికక మేర గదాద
   యేనఁటదో కాక శ్రీవతకటేశనఁడు నాతో

    యటవటేట్టి నతటా నాకెయితపలకె ననునఁ గటూడె
  కూటమకి ననేన్నల గొరబుసేసనే



రేక: 1137-5 దేసాళత సత: 21-216
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా వతడుకొనేవు యేనఁటకయాత

    అతది పొతది యితకా నినున్న అటమటతచేనా
చ. 1:    అలకలేనఁటకి నినఁక నతతరతగ మొకక్కటాయ

   బలిమ యేనఁటకి నీతోనఁ బలికితని
  సొలపలేనఁటకి నీసుదుద ల సమత్మితతచిత

   మలసి యపప్పుట నీతో మరికాదనేనా
చ. 2:    వటట్టిసొలపలేనఁటకి వదదనే వుతదాన నేను

  తటట్టినేల నేమోహము తలిసితని
    పటట్టి కొసరనఁగనేల పనులలల్ల నఁ జేసే నీక

   మటట్టి మరి యతతలోనే మరి కాదనేనా
 చ ౩:   జతకితచనేనఁటకి నీచనవలల్ల నఁ జేకొతట

  వుతకవలేనఁటకి నీతో నొదిదకెపైతవ
    అతకెల శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా నినున్ననఁ గటూడిత
    మతక వాస నాతోను మరి కాదనేనా



రేక: 1137-6 లలిత సత: 21-217
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర సాకిరిచెపేప్పు రితదుకనఁగాత దనక

  వువవ్వెళటూరనఁ దనలోనే వహితచకొమత్మినవ
చ. 1:   మొగములోపలితేట ముతదరనే కానరానఁగా

 యగసకెక్కపరమణునఁ డేలబొతకీనే
   తగిలి తనవనెన్నల తానఁ జూచకోరాకతటే
  సొగిసి యదదమెపైనానుఎ జూచకొమత్మినవ

చ. 2:    లచచ్చెనగా నొసలను లతుత్తి క లతటకతడగా
  యిచచ్చెకములడి వభుఎ డేలబొతకీనే

   తచిచ్చె తనపపై మచచ్చెము తాఎజూచకోరాకతటే
   అచచ్చెలన నదదమెపైన నటట్టి చటూడుమనవ

చ. 3:   పదివపపై మాణకేల బగవులవటట్టి తడనఁగా
  యదుట శ్రీవతకటేశనఁ డేలబొతకీనే
   వదనము తానఁ జూడవసముగాకతటే నదదము

    యిద చటూచకొమత్మినవ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడెను



రేక: 1138-1 సౌరాషట్టి సత సత: 21-218
పలల్లవ:    ఎఱనఁగనతటా నానలేల పటట్టి కొనే వడ

  యఱినఁగేవుగాక ఇనఁక నెతదువయేతవయాత
చ. 1:    మనసు మరత్మిమెఱనఁగ మాటల వాసులఱగ

  తనువు కానఁగిటలోనితమ యఱనఁగ
   పనివడి నీవతత పరాకతో నుతడినాను

   యనసేవుగాక మముత్మి నెతదు వయేతవయాత
చ. 2:    వలప తగలఱనఁగ వయసు వాడికెఱనఁగ

 చెలనపపతతముల సిగెద్గీఱనఁగను
  నిలవురాజసముతో నీవతత వుతడినాను

  యలమ మనిన్నతచేవుగా కెతదువయేతవయాత
చ. 3:     కనున్నల కాతక్ష లఱనఁగ కతదువల గోళ ల్లఱనఁగ

   సనన్నపనవువ్వెల మోవ సారె నెఱనఁగ
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగను నేను
   యనిన్నకనఁ గటూడిత వనఁక నెతదువయేతవయాత



రేక: 1138-2 పాడి సత: 21-219
పలల్లవ:     ఊరకే వుతడితే నినున్న వరెలల్ల నెఱినఁగేర

   దటూరవచచ్చె సుమత్మి నీవు దొరపాటవానఁడవు
చ. 1:    నిలవునఁగసటూత్తిరి పూనఁత నీమేన నలనఁదుకో

  చెలనఁగి చనఁకటతపప్పు సేసేవానఁడవు
   తలనఁగక సేమతతులదతడల నితడా వసుకో

 తొలవనన్నముదదలలల్ల దొతగిలేటవానఁడవు
చ. 2:    వడినఁ బెపైనఁడిపచచ్చెడము వలల్లవాట వసుకో

  చిడుముడినఁ జీరల దసేవానఁడవు
   కడు నీవు పొదొదకసితగారాల సేసుకో
  తొడికి ఆనఁటదాని నెతుత్తి కవచేచ్చెవానఁడవు

చ. 3:    మతలేని హరముల మెడనితడానఁ గటట్టి కో
 రత నలమేలత్మితగవురమువానఁడవు

    ఇతవపై శ్రీవతకటేశ ఇద మముత్మి నేలకో
  సతుల వలసతఖతల సతతరితచేవానఁడవు



రేక: 1138-3 బౌళ సత: 21-220
పలల్లవ:   పాయపమదమువటట్టి పనులేమ యఱగను

  చేయిమనఁదపై నీవమెపైనానఁ జేసుకోరాదా
చ. 1:   సిగద్గీవడడనాచితత్తిము చెపప్పునటట్టి సేసనా

   తగిద్గీ ననున్న మటూలమటూల దానఁచనఁగాక
   యగద్గీవటట్టి యేలదటూరే వతతగబబ్బు నేనతటా

   అగద్గీమెపై నీయిచచ్చెల నేమెపైనానఁ జేయరాదా
చ. 2:   వాసితోడినాచలము వసము నాకయతనా

  యసురేనఁచి అటట్టి బగియితపతచనఁగాక
    ఆసలనేల జతకితచే వతకెక నే రానతటా

  సేసవటట్టి యేమెపైనానఁ జేసుకోరాదా
చ. 3:   అతగపజవవ్వెనమద మడనఁచితే నడనఁగీనా

  పొతగచ నీకానఁగిటలో బోగితచతగాక
   రతగగశ్రీవతకటేశ రత నలమేల్ మతగను

   చెతగట నిచచ్చెనఁ బెతడిల్ల సేసుకోరాదా



రేక: 1138-4 శ్రీరాగత సత: 21-221
పలల్లవ:    నీరచన లితతేశయ నివవ్వెరగేల పడేవు

   పరకామనుల నినున్ననఁ బతగితచితేనఁ దపాప్పు
చ. 1:     కోరి కోరి పలవనఁగ గటట్టిలల్ల బయిటనఁబడె

   సారె సారె నవవ్వెనఁగాను చలివాసను
   మారకొని మాటాడనఁగ మతదమేలమాయ నేనఁడు

    తేరి చటూచి ఆకె నినున్ననఁ దిటట్టికతడునా
చ. 2:     చెకక్కల నీవు నొకక్కనఁగా సిగద్గీలలల్ల నఁ దొలనఁగెను

   చకక్కనఁగ నీవు మెచచ్చెనఁగ చతడిపడెను
    దకిక్క నీవతడనుతడనఁగ తనక వఱవు దరె

    తకక్కక పాదాన నినున్ననఁ దానఁకితచక మానునా
చ. 3:    నీవు గానఁగిలితచకోనఁగా నితడురాజసము గపప్పు

  కెపైవసము గాతగాను కానఁకదేరెను
   యవల నలమేలత్మితగ యిటట్టి వురమెకిక్కతచనఁగ

  శ్రీవతకటేశ నీసేవ సేయవలదా



రేక: 1138-5 ఆహిరి సత: 21-222
పలల్లవ:      నే నేమ సేతునే నిచచ్చెలన నే నుతదాన

  ఆనకపతనసుదుద లడుగరే మర
చ. 1:    చలల్లనిచతదురనఁడే సారె వనఁడి చలిల్లతేను

  యలల్లవారి కినఁకమరి యేమసేసేదే
   వలల్లవరి నానవువ్వె వతగెము తనకయితే
  పలల్లదాన తనకెపైనభాగత మతతేకాక

చ. 2:   ముడిచేటపూవులే మొనలపై నానఁటతేను
   యడయక యలల్లవారి కేది దరవ

   అడరి నాకనుచటూప లయముల గాడితేను
    బడి బడినఁ దానఁ జేసినభాగత మతతేకాక

చ. 3:   చకెక్కరవతటమాటలే సరినఁ జిరచేనఁదపైతే
   యకక్కడా దతపతులక నినఁక నేనఁటదే

   అకక్కరెపై శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
   పకక్కననఁ గటూడితనఁ దనభాగత మతతేకాక



రేక: 1138-6 రామకిగయ సత: 21-223
పలల్లవ:    వదుద వదదమాత్మి యితతవాదు లతనితోడుత

  పొదుద వోనిసుదుద లలల్ల పోగలపై నిలిచెను
చ. 1:    కోరికల దఱచెపైతే కోపముల దఱచౌను

  మారకొతటే మనఁదమనఁద మతకవటట్టి ను
    సారె సారెనఁ బతనేల సాదితచేవ నీమనఁది-

  పేరడివలప పకక్కపగయురాతడల్లనఁ దచెచ్చెను
చ. 2:    చెనకల గడునెపైతే చిమత్మిరేనఁగనఁ దిటల్లలల్ల

  పననఁగనఁబోతే నటేట్టి బరదకక్కను
    కినిసి యతనినేల కెరలి తటేట్టివ నీపపై
   మనసే పకక్కటలిల్ల యమగవలనఁ దచెచ్చెను

చ. 3:    నయముల మతచితేను నగవుల జాలవార
   నియత నలమేలత్మితగ నినున్ననఁ గటూడనఁగా

   దయవటట్టి శ్రీవతకటతత్తిమునఁడు యితతేలే సిగద్గీ
   పగయము నీమనఁదిదే యపేరటాతడల్లనఁ దచెచ్చెను



రేక: 1139-1 పళవతజరత సత: 21-224
పలల్లవ:      ఆతనఁడు నీచేతనఁ జికెక్క నదివో నేనఁడూ నీ-

     యేతుల యమెత్మిల మరి యేమ చెపేప్పు మనఁకను
చ. 1:   వనెన్నలనవువ్వెల నవవ్వె వనఁడివనఁడివలప

  చనున్నలతుదలనె చవుకళతచె వయసు
  కనున్నలచటూపలనె కానఁడిపారె మనసు

   యనిన్నలేవు నీసుదుద లేమచెపేప్పు వనఁకను
చ. 2:   నాలికతుదలనె నానెనఁ జటట్టిరికము

  మేలిమసరసముల మతచె మోముకళల
  గాలపగోరికొనల కరనఁగె మరత్మిముల

   యలగల నీనేరవు లేమచెపేప్పు మనఁకను
చ. 3:    పదవపపైనఁ గఱతులనఁ బెరసనఁ గటూటముల

  పొదిగొనన్నతమకాన పోగలయ నాసల
   అదన శ్రీవతకటేశ డలమేలమతగ నినున్న-

     నిద కూడె మ భావము లేమచెపేప్పు మనఁకను



రేక: 1139-2 గళ సత: 21-225
పలల్లవ:   ఎపప్పుడూ నాభావము నీవఱినఁగినవానఁడవు

  తపప్పులతచ కిటాల్ల నే దయనఁజూడుమ
చ. 1:    చకక్కనినీరటూప చటూచి చొకిక్కవునన్నదాన నేను

   పకక్కన నీవ ననున్ననఁ బెపైకొనుమ
    యికక్కవ నే నతటనతటా యగద్గీవటేట్టివు గనక

  చికక్కని చనున్నలమనఁదనఁ జేయివయుమ
చ. 2:     మాటల నీ వాడనఁగాను మతుత్తి రాలనెపై వుతదాన

  గానఁటపనీపచచ్చెడము గపప్పుమ నాపపై
  కూటమలోనఁ బరాకతటా గతపతచేవుగనక

   నానఁటకొనతగా నీవ ననున్ననఁ గానఁగిలితచమ
చ. 3:    సమరత నినున్ననఁ గటూడి సదమదమెపైనదాన

   తమకాన మోవ ఇచిచ్చె దపప్పుదరచ్చెమ
  అమరె శ్రీవతకటేశ అదేమనేవుగనక

   సముకమచిచ్చె యేపొదటూద చనవరినఁ జేయుమ



రేక: 1139-3 బౌళ సత: 21-226
పలల్లవ:     ఇతతగా నేరిచ్చెతవ నీ వనిన్నయు నితదుకొరకే

  మతతనవువ్వెలేకా మకక్కవక మతదుల
చ. 1:     మతచి ఇతతుల వలవ మకిక్కలి నీవాడేట-

 మతచిమాటలేకావా మచచ్చెమేపల
  పతచల నతదరికిని పాయరానిపొతదులక

 కతచపనఁబొతుత్తి లేకావా గాలపవనఁటల
చ. 2:  కొమత్మిలననువులర కొనగోరితానఁకల

 చిముత్మిలేకా వడువనిచేపటల్ల
    నెమత్మినముల గరనఁగ నిలచతడి నీవు చటూచే-

  వుమత్మిడి చటూపలేకావా వుతకధనముల
చ. 3:     కూడిన కూటములక గఱతుల రేనఁచేవ నీ-

  వడెపమోవులే కావా నీడుదోళల్ల
    యడనే శ్రీవతకటేశ ఇతదరి నేలిత వటట్టి

  వడుకమొకక్కలేకావా వలలేని యాసల



రేక: 1139-4 ముఖరి సత: 21-227
పలల్లవ:    ఒకటతటే నొకటనే వరకే నీవు

  వకలియపై నినేన్నమెపైనా వతగెములడెనా
చ. 1:      పకక్కన నీమోవ చటూచి పకపక నవవ్వె నాప

  యకక్కవ నీమోవకెతప లేడవనెనా
    వకక్కనపనీపపై చేయి వసరె నిపప్పుడె ఆప

  చొకక్కమెపై నీవుసేసినసుదుద ల దడవనా
చ. 2:   కళదేరేనీమేనికాతతుల వగడె నాప

  అలరి వునాన్ననఁడవు నినన్నదేమనెనా
    అలసినతదుక పనీన్న రటట్టి నీపపైనఁ జలల్లనఁగాక

  కలనీసేనఁతల యఱకల సేసుకొనేనా
చ. 3:   చిమత్మిరేనఁగేనీనెరల చికక్కలదస నాప

   పమత్మి నినున్న యిటేట్టి సిగద్గీవడనఁజేసేనా
   కమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడ కలస నలమేలత్మితగ

    కమత్మిరితచి నీపపై బతత్తి కొతత్తిలగనఁ జేసనా



రేక: 1139-5 కనన్నడగళ సత: 21-228
పలల్లవ:    కలల్లగాదు చటూడవయత కనున్నలదుటనే యిద

  జలల్లన మెపైపలకలజాజల పపైనఁబోసను
చ. 1:    చెపేప్పుట నీగణముల చెవయొగిద్గీ మాచెలి

 కపప్పురవునవువ్వెలనే కానుకవటట్టి
   వపప్పులగ నీవటేట్టి తనవదిదకి వచేచ్చెవతటే

  కపప్పునతనచనున్నల కపప్పుముగానఁ బటట్టిను
చ. 2:     యివవ్వెల వడెము నీక యిటట్టి యిమత్మినేనతటే

   వువవ్వెళటూళ్ళరనఁ దనమోవ వులపా వటట్టి
    దవువ్వెలనే వలపల తత నీపపైనఁ జలేల్లనతటే
   సువవ్వెననఁ జేతమొకక్కల సటూడిదగానఁ బటట్టి

చ. 3:    నెమత్మిది నీవు సరస నిలచనాన్ననఁడవతటే
   కొమత్మి నీబతగారప కొతగ వటట్టిను

    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిద నీవు గటూడనఁగాను
    పమత్మి నీకానఁగిలి మరి బారచానఁచి పటట్టిను



రేక: 1139-6భపైరవ సత: 21-229
పలల్లవ:     నినున్ననఁ జూచి నాకెపైతే నెరవుడా దయవుటట్టి

   యనిన్నట కోపదువు మాయితటకి రావయాత
చ. 1:      చేసనన్న సేసి యొకత చెటట్టివటట్టి తీస నినున్న

    ఆసల వకత నినున్న నటట్టి నవవ్వెను
  యసతదుల నీమనసు యిరమొనసటూదాయ

   సేసల యిదదరిచేతనఁ జికెక్కనఁగా నీతురము
చ. 2:   కతదువకనఁ దచొచ్చెకత కానఁగిలితచకతడనఁగాను

  మతదలితచి వరొకత మరత్మిమతటని
   అతది తాసువతటదాయ అటట్టి నీరతయలల్ల

  సతదడి నిదదరిచేత సదమదమెపైతవ
చ. 3:     మునుప వరొకత నీమోవ గతటసేయనఁ గామ

    వనక నొకత గోర వనఁప మోపీని
    యనసిత నే నినున్న యితతో శ్రీవతకటేశ

    అనువపై ముకాక్కలిపీనఁట వపైతవ గా యిపడు



రేక: 1140-1 అతదోళ సత: 21-230
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా జాణవ నీకిది వోజ

   యనేన్నని సతతోసితచేని కిదివో వోజా
చ. 1:    వచిచ్చెనపప్పుడే పతకి వలప పపైనఁబటూసితవ

  యచచ్చెరికగలదాని కిదివో వోజా
    లచచ్చెనల నితచితేను లలి నటూరకె వుతటవ

  యిచచ్చెకపజవరాలి కిదివో వోజా
చ. 2:   సరసములడితేనే చనవలల్ల నిచిచ్చెతవ

   యరవులేని దానికి నిదివో వోజ
  తరవసినతతలోనే తలిసి పాదాలొతత్తిత-

   వరవపైన పతడిల్లకూనఁతు కిదివో వోజా
చ. 3:    చెతగటకి వచిచ్చెతేనే శ్రీవతకటేశనఁ గటూడిత-

  వతగితజజ్ఞరాలికి నిదివో వోజ
   వుతగిటతముత్మిల మాతనఁ డుమయనఁబోతే నీవు

   యతగిలికినఁ జేయొగిద్గీత వదివో వోజా



రేక: 1140-2 ఆహిరి సత: 21-231
పలల్లవ:    ఇతక నేమచెపేప్పుము నీయమెత్మిల సితగారాల

  చితకచటూపలనునఁ జూచి సిగద్గీవడిపతచిరి
చ. 1:    ఆవులనఁ గాచచ పరాకెపైననినున్న గొలల్లతల

  చేవదేర వలపల చిమత్మినఁరేచిరి
    వోవలనఁ బాలలల్లనఁ దాగి వుబబ్బు మదితచనని

  తావబుజాల గోరికోనఁతల గోసిరి
చ. 2:   అతచెలయమునలోన అటట్టి యనఁదులడేనినున్న

   ముతచి మానముల చటూప మోహితచిరి
  పతచెవువనాలలోన పలల్లనఁగోవపటట్టి నీక

   కతచపకెమోత్మివు లిచిచ్చె కళలలల్ల నితచిరి
చ. 3:    గచచ్చెకాయలడే నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొని పటట్టి

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె చనున్నలనే కూరాడిరి
    యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   చెచెచ్చెర వారెలల్ల నీపపై సేసవటట్టిరి



రేక: 1140-3 పాడి సత: 21-232
పలల్లవ:   ఓపనోప నితదుకెలల్ల వోచెలలల

    యేపనులకని పపై పపై నెచచ్చెరితచే నతని
చ. 1:    కనున్నల చలల్లతగానఁ జూచి కడుసతతసితచేనఁగాక

   యనిన్నటకని కోపతచే నినఁక నాతని
   చనున్నలమొనల నొతత్తి సారెనఁ గాతగిలితచేతగాక

   కనున్నతదుకెల నెటల్లనఁ గకక్కసితచే నాతన
చ. 2:     చేతుల నితడా నేను సేవసేసేనఁగాక మరి

    యేతుల నెటట్టి జతకితచే నినఁక నాతని
   ఆతుమార మోవతేనె లటేట్టి వతదువటేట్టినఁగాక

   జాతనీతమాని యటట్టి సాదితచే నతని
చ. 3:     కాయము నితడానఁ బొతది కరనఁగితచి కూడేనఁగాక

   యేయుపాయముల మరే నినఁక నాతని
    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డెనసి ననున్న మనిన్నతచె

    చాయల సనన్నల నేమ జగసేసే నాతని



రేక: 1140-4 దేసాళత సత: 21-233
పలల్లవ:    మతచితనముల సేసి వతచకోనేర వతని

     పొతచి మోవ చటూపతేనే పొతదు నీక నియతనఁడా
చ. 1:    పచిచ్చెసేసి బలిమనే పతనేల పలిచేవ

   యిచచ్చెకమాడితే నాతనఁ డితటకి రానఁడా
   బచెచ్చెనఆనల వటట్టి బాసలేల అడిగేవ

    చెచెచ్చెర నీవు మొకిక్కతే చెపప్పునటట్టి సేయనఁడా
చ. 2:      తలప మటూసుక యేల తగనఁ బత నానఁగేవ

  వలచితనతటేనే వదద నుతడనఁడా
    మలసి పొలసి యేల మనసు సదితచేవ

   మొలకనవువ్వె నవవ్వెతే ముచచ్చెటలల్ల నఁ జెపప్పునఁడా
చ. 3:     చిపప్పుల శ్రీవతకటేశనఁ జెనకి యేల పటేట్టివ

  కపప్పురవడె మచిచ్చెతే కానఁగిలితచతడా
  దపప్పుదేర నపప్పుటని తమకపడనఁగనేలే

  చెపప్పునపగయములకే చేకొనిటట్టి కూడనఁడా



రేక: 1140-5 గళ సత: 21-234
పలల్లవ:     నీవ నేరతువమత్మి నేనఁ డాతని దకక్కనఁగొన

   యవల నితదుకే వురమెకిక్కతచె నినన్నతనఁడు
చ. 1:  మచచ్చెరమువడిచినమానినికి అటట్టికదా

  ముచచ్చెట తనవభునఁడు మోహితచను
 చెచెచ్చెర నుపచారముచెపప్పునయాపకనఁగదా

 అచచ్చెపమనన్ననలలల్ల నఱచేతతలోనివ
చ. 2:  పతతములడనియటట్టిపడనఁతకి నిటట్టికదా

  సతతతము రమణునఁడు జతటవాయనఁడు
  చెతతల నెపప్పుడు సేవలసేసినయాపకనఁగదా
   బతతనే ఆతత డెపప్పుడుత బతపసేసును

చ. 3:     ఇచచ్చెకరాలపై నయటట్టిఇతతకి నీ కిటట్టి కదా
   వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు వలచి కూడె

  తచిచ్చెవసి నీవతటతమగలపకనఁ గదా
   కచచ్చెపటట్టి ఇతనఁడిటట్టి కెపైవశమెపై వుతడును



రేక: 1140-6 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 21-235
పలల్లవ:   చెలలల యచెలి గాచకొనుచ

   సలవున నెపప్పుడు నే నుతడేను
చ. 1:    తపప్పుక చటూచిన తానే తలసును

  చెపప్పుకతొలేల్ల చేరి వలప
  ముపప్పురి నాతనిముతదర నిలవద
  యిపప్పుడే యడక నేతతచని

చ. 2:    యితతనఁ బేరొక్కనిన యిట దయదలనఁచను
  అతత బలిమసేయనఁగ వలదు

   కాతతల చేయతత్తి గకక్కన మొకక్కరే
  మతతనమచచ్చె మనసత కిపడు

చ. 3:   కానికిచిచ్చెతేనఁ గలస నీకేను
  నానెను మనవనన్నప మపడే

  ఆనుక శ్రీవతకటాధిప నగరే
   యనెలనఁత గలస నిదివో నేనఁడు



రేక: 1141-1 నీలతబరి సత: 21-236
పలల్లవ:    ఎతత భద్రిమలనఁబెటేట్టివ ఇతని నీవు

  దొతతున నీయానల తోయనఁజాలడు
చ. 1:     జిగినఁ జెకక్కచేత నీవు చిరనవువ్వె నవవ్వెనఁగానె

   మగిడి మగిడి పత మానఁటలడని
     మొగము చటూచి నీవు ముతచి యాస లియతనఁగానె

   తగిలి నీమాట లిటట్టి దానఁటనఁజాలనఁడు
చ. 2:     పకక్క వధముల నీవు పగయముల చెపప్పునఁగానె

  అకక్కరతో రెపప్పులవయక చటూచని
    లకక్కవలనఁ గరనఁచి వలసాల నీవు చటూపనఁగ

 వకక్కసపనీపొతదు వడువనఁగనఁజాలనఁడు
చ. 3:     వడుకతోడుత నిటట్టి వడెము నీ కియతనఁగానె

   కూడి శ్రీవతకటేశనఁడు గోర నొతీత్తిని
  యేడనఁజూచినాను నీవ ఇచచ్చెకములడనఁగానే

  జాడ నురమెకిక్కతచి దితచనఁగనఁజాలనఁడు



రేక: 1141-2 పాడి సత: 21-237
పలల్లవ:    ఎతతసేసితవో ఆప నేమటనఁగాని నమత్మిదో

  పతతముల మెరస నేపనికోకాని
చ. 1:     పలమార వాలకరెపప్పుల వతచి చటూచ నినున్న

   యలమనఁ గొసరె నాప యేనఁటకోకాని
    సలవుల నవువ్వెదేర చేత రొముత్మి దటట్టి కొతటా

  మలయుచ శిరసటూనఁచె మరియేలోకాని
చ. 2:    పదవుల గదలనఁగ పేరకొని గొణనఁగతా

   యదురగా నిలచతడె నేనఁటకో కాని
    మదముదొలనఁక నీతో మాటక మాటాడి నినున్న

   నదననఁ జెయివటట్టి తీస నదేనఁటకోకాని
చ. 3:    గటట్టి తోడనఁ బరతతచి కచముల గదలనఁగ

   ఇటట్టి నీవదదనఁ గటూచతడె నేనఁటకోకాని
   జటట్టిగా శ్రీవతకటేశ సమరతనినఁ జొకిక్కతచి

   నెటట్టి కొని నినున్న మెచెచ్చె నెపమేదోకాని



రేక: 1141-3 లలిత సత: 21-238
పలల్లవ:  ఏనఁటమాటలడేవు యతదానఁకనెపైనా

   వానఁటమెపై నినున్ననఁ గాదనేవార లేరతటానా
చ. 1:    చెలల కితదరికని సిగేద్గీ మటూలధనము

 తలవతచకొనరాదా తరణకిని
   చనివాసినవానఁడవు సారె నీవు నవవ్వెతేను

   మలసి యిలల్ల లికి మార నవవ్వెనఁదగనా
చ. 2:   కొమత్మిలకనెలల్ల ను కోపమే సితగారము

  బొమత్మిల జతకితచరాదా పొలనఁతకిని
    దిమత్మిరివానఁడవు నీవు దకొని సనన్న సేసితే

   అమత్మిరో గరితలక నాగడాల దగనా
చ. 3:   కోమలలకెలల్ల ను గటేట్టి చకక్కనఁదనము

  నేమముతో నుతడరాదా నెలనఁతకను
    ఆముక శ్రీవతకటేశ అటట్టి నీవు గటూడితవ

 పేగమపపతడిల్లకూనఁతుక పననఁగనఁగనఁదగనా



రేక: 1141-4 సౌరాషట్టి సత సత: 21-239
పలల్లవ:     ఇతకనేనఁట మాటల యిటట్టి కతట నీనిజము

 వతకలొతత్తినఁబోతేను కొతకరలయతని
చ. 1:   యవవ్వెతకసటూత్తిరిబొట ట్టి ఇద నీనొసలనతట

  చవవ్వెన నదదములోన చటూచకోవయాత
   నవవ్వెనఁబోతే పదవపపై నయాననఁ గెతపలరేనఁగె

   యివవ్వెల చెకక్కలపస పరమేల నతటను
చ. 2:    కతకమగబబ్బులపూనఁత గరిగా రొముత్మిన నితచె

  సుతకమోవనఁ దలవతచి చటూచకోవయాత
  పొతకపచెవులతటట్టి పణునఁగ బుజాలనఁ గారె

   లతకెల హరములొతత్తి లచచ్చెనలపై వునన్నవ
చ. 3:    సమరతచెమటల చారలపై నీమేన నితడె

  సుముఖునఁడవపై నీవ చటూచకోవయాత
    అమర శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    జమళ ఇదదరిచొపప్పు సరి నీపపైనఁ బడెను



రేక: 1141-5భపైరవ సత: 21-240
పలల్లవ:    ఏమ వగిరము నా కితతటలోనే

  దమసాన నీగణము తదదలేనిదాననా
చ. 1:   పలల్లదప నీమాటక పదరేటదాననా

  పలల్ల న నినిన్నతతలోనఁ గోపతచేదాననా
 చెలల్ల బడినీచనప చెలిల్లతచనిదాననా

  చలల్లనఁగా నీవలప రేతచనఁగలేనిదాననా
చ. 2:   అతతలో నవవ్వెతే నరత్తిమడిగేటదాననా

  కాతతునఁడ నీయిచచ్చె యఱనఁగనిదాననా
  పతతమాడి నినిన్నతతలో భద్రిమయితచేదాననా
  మతతనాన నీమనన్నన మఱచేటదాననా

చ. 3:    పగయము చెపప్పునఁగా నీతో బగిసేటదాననా
  కిగయ యఱనఁగక కరనఁగితచేదాననా

   రయమున శ్రీవతకటరమణ ననున్ననఁ గటూడితవ
  నయమచిచ్చె నీకానఁగిట నాటకోనిదాననా



రేక: 1141-6 వరాళ సత: 21-241
పలల్లవ:     ఎటట్టి మొగమాయకానఁడ వమని చెపప్పుదు నినున్న

  తటట్టివచిచ్చెనటట్టియాప దవతచె నిదివో
చ. 1:    జగడితచేనతటా వచిచ్చె సకియ తపప్పుకచటూచి

   మొగమోటమున నీక ముతచి లోనాయ
  వగరనీబాసల వపప్పుగితచేనతటా వచిచ్చె

  తగిలి నీమోవతేనె తానాసపడెను
చ. 2:     వడి జతకితచేనతటా వచిచ్చె నీమానఁటల వని

  నడుమతతరాలనే నవవ్వె నిపడు
     కడనఁగి చేయి చానఁచ వచిచ్చె గకక్కన నీమనన్ననక

   యడమచిచ్చె నీకనఁ జేయతత్తి మొకెక్కను
చ. 3:    కొతగవటేట్టినతటా వచిచ్చె కూరిమ నీపగయాలక

  కతగమాని యతతలోనే కానఁగిలితచెను
    కతగక శ్రీవతకటేశ కూడి గోర నటూనఁదవచిచ్చె

  యతగిలిమోవపపైనఁ గెతపలలల్ల నితచకొనెను



రేక: 1142-1 రామకిగయ సత: 21-242
పలల్లవ:     ఏల సిగద్గీవడేవు నే నెఱినఁగితే నేమాయ

   తాలిమతో నాలోనే దానఁచకొనే నినఁకను
చ. 1:   పతుల మనిన్నతచినవ పరకాతతలతోడ

 అతవలయినవార ఆడుకొతదుర
   ఇతవుగాని వపప్పుడు యేకతాననఁ జేసినటట్టి-

  రతులరహసాతల రవవ్వెకెకక్క నిపడు
చ. 2:   వతటనఁజేసినటట్టి తమవుపచారాల చెలితో

   నతటననునఁ జెపప్పు చెపప్పు నవువ్వెకొతదుర
  జతటల నపప్పుటవళ చవులపైనకతలలల్ల

  పతటలఇతతులనోళల్ల పరివక లౌను
చ. 3:   వలచినవలపల వడిత దమచటాట్టి లతో

  అలరచ ముచచ్చెటగా ననుకొతదుర
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  తలనఁచి అతదరికిని తారకాణలయను



రేక: 1142-2 కాతబోదిసత: 21-243
పలల్లవ:    ఏల వగిరపడేర ఇతత చాలదా

    వల చటూప మెచిచ్చెనదే వవల గాదా
చ. 1:  వనితల పకక్కగలవలల్లభునితోడుతను

  చనవుగలగపాటే చాల నవువ్వెల
  మనసుగలయుదానఁకా మతతనమబబ్బున దానఁకా

  వనుకలిమాటతలే వవల గాదా
చ. 2:   అనిన్నటా నతదరితోడా నలసినపతతోడ

  చనున్నలనొతత్తినపాటే చాల మేలము
 వనన్నపమతదినదానఁకా వచచ్చెనవడెపైనదానఁకా
  వనెన్నలబాయిటకొలప్పు వవల గాదా

చ. 3:   సితగారాన నితటకివచిచ్చెన శ్రీవతకటేశతో
    సతగడి గటూచనన్న పాటే చాలనఁ బద్రియాల

    అతగవతచి యిటాల్ల న నన్నలమ కూడినదానఁకా
   వతగెములేని పతతాల వవల గాదా



రేక: 1142-3 మాళవగళ సత: 21-244
పలల్లవ:      ఆయలేరే యేడ సుదిద ఆతనికి నిది వనెన్న

  సేయుమనన్నటట్టిలల్ల నేనే సేసేతగాక
చ. 1:    అటట్టి రమణునికి నతతబానఁతే మామతద

  పటట్టినవగతాన నేనే పపైకొనేనఁగాక
     గటట్టి వడువనఁ డాతతడు కోరి మముత్మినఁ గెపైకొనీనా

   వటట్టివలపలదాన వస నేనే కాక
చ. 2:     తావుల పకిక్కతడల్లవతదు తలనఁచనా మముత్మి నేతడు

  కావలననుచ నేనే కదిసేనఁగాక
  దేవరవతటవానఁడు తమలీనా తనుతదానె

    వావుల వదకేదాన వడి నేనే కాక
చ. 3:    అమత్మిరో శ్రీవతకటేశ కపరటూపమా చెలల

   నెమత్మిది మేనదాన నేనే కాక
   వుమత్మిడిత బతతమాడక వరకతడనా యతనఁడు
    యమెత్మిల యిచచ్చెకరాల యేడా నేనే కాక



రేక: 1142-4 రామకిగయ సత: 21-245
పలల్లవ:     ఆ నేల పటట్టి మనేవు అతతలో నీపపై

  తానకమెపై నీకాపకనఁ దగనిపడు
చ. 1:   మగలనఁజకక్కనిదపైనమెలనఁత నొకక్కత నీక

   తగిలితచే వచేచ్చెవా తరి నావతట
  మగవ నాదోమతరమతచములో నునన్నది
   నగనేల అపప్పుడుగా ననున్న మెచేచ్చెది

చ. 2:     నీ కాపకనఁ బొతదుసేసి నినున్న సతతోసితచనఁజేసే
   వాకిచిచ మానఁటాడదు వలనా నీక

    దాకొనీ గటట్టి మానిసి తలప ముయుతము వగ
    పపైకొని యేల కొతకేవు పతడ నియాతన

చ. 3:    నెలవపై శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
  యలయితచేనా నీక నెవవ్వెరెపైరేమ

    అలరి ఇదివో అతటే అటట్టి కానఁగిలితచితవ
   కలసిత నేనే ఆపగానా యడను



రేక: 1142-5 వరాళ సత: 21-246
పలల్లవ:    వగిరితచే వదియేమ వవలసతు లతడనఁగ

   నీగణల మతచివౌత నేనఁడే చటూపవలనా
చ. 1:    సిగద్గీవడి వుతడనఁగానే చేయివటట్టి తీసేవు

 దగద్గీరివచిచ్చెనవళ తడవరాదా
   నిగద్గీ నితచకవడి నిలిచితేనే వలప

  వగద్గీళతచి ఇతతలోనే వలిల్లవరిసనా
చ. 2:    జలకేళ సేయనఁగానే సారెనఁ జేయిచానఁచేవు

  పలిచినపప్పుడే వచిచ్చె పననఁగరాదా
  వలయ వతచకవడి వళగాచకతడితేను
  యలమ జవవ్వెనమద మెదురదొట ట్టినా

చ. 3:    గటట్టి తోడ నుతడనఁగానే కూడిత శ్రీవతకటేశ
   పటట్టితే నలమేలత్మితగనఁ బెపై కొనరాదా
   యిటట్టి యాపయిచచ్చెలో నెనసితే నేమాయ

    బెటట్టి గా నీపతడిల్ల వచిచ్చె పళల్ల వడిశనన్నదా



రేక: 1142-6 పాడి సత: 21-247
పలల్లవ:    చెపప్పునటట్టి సేసనఁగాని సిగద్గీలవడితేనఁ గాదు

   పపప్పుగటట్టి మోవయాని పగయమెలల్ల నఁ జెపప్పుమా
చ. 1:     మతతనాన నుతడరాదా మానఁటలడ నాప దానె

   బతత నితదరిలోనెపైతేనఁ బలక దాప
   చెతతనఁ గొలవునెలల్ల చేతుల వతడుకొనేది

   పతతమచిచ్చె వోవరిలో పాదాల వనఁడుకొమాత్మి
చ. 2:     మనసు నమత్మితచరాదా మగవ నీక లోనయత

   తనువతత నిమరినానఁ దరల దాప
   మునుప నీమోవయాక ముదితక నిచేచ్చెది

    వనక నాపమో వక వస నతదుకొమాత్మి
చ. 3:     గటట్టి తో నుతడనఁగరాదా కూడె ని నన్నలమేలత్మితగ

  వటట్టిరటట్టి సేయనఁబోతే వోరవదాప
   దిటట్టి శ్రీవతకటేశ తఱవ కతగలమచిచ్చె
    మటట్టి నీవు తీసుకొని మచిచ్చెక చేసుకొమాత్మి



రేక: 1143-1 దేవగాతధరి సత: 21-248
పలల్లవ:   సేసినటట్టి వానినఁ జేయనీరే

 మాసటనివతట మతకవానఁడే
చ. 1:    పటట్టినఁగనఁ బటట్టినఁగనఁ బాముతల దొకెక్క

 యిటట్టిపనన్నవాని నేమతదమే
  తటట్టినఁగనఁదిటట్టినఁగ దినె వనన్నలలల్ల

బటట్టిగతుత్తి చలపాదివానఁడే
చ. 2:   కూయనఁగనఁగటూయనఁగనఁ గోకల దొతగిల

  వోయమత్మి వనఁడెతత వుదదతడనఁడే
  తోయనఁగనఁదోయనఁగ దుతడగముల సేస

 చేయిమనఁదయి నటట్టిసనఁటవానఁడే
చ. 3:     చెపప్పునఁగనఁ జెపప్పునఁగనఁ జేతనఁ గొతడ యతత్తి

 అపప్పుడే శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడే
  కపప్పునఁగనఁగపప్పునఁగనఁ గలస నితతుల

 అపప్పునఁ డలమేలత్మితగాధిపడే



రేక: 1143-2 నాదనామకిగయ సత: 21-249
పలల్లవ:    ఆతుర బతదుగనఁడవు అనిన్నటా నాక

  యతల నునాన్ననఁడవుగా యపప్పుడెపైనాను
చ. 1:     తలనఁగి నీరాక గోరి దపప్పునఁ బొరలేటవళనఁ

  గలవుగా యిపప్పుడెపైనానఁ గపప్పురమయత
   జలజలనఁ జెమరితచి సదమదమెపై యుతడగా

  వలినుతడి వచిచ్చెతగా వసరనెపైనా
చ. 2:     చేరి నినున్ననఁ దలనఁచక చితతతోడ నుతడనఁగాను

  నీరటూప చటూపతవగా నేనఁడెపైనాను
   ఆరీత నిటటూట్టిరపల నసురసురెపై వుతడనఁగా

   గారవతచి సవ్వెసత్తిపటట్టి కతదువ నిలత్తి వుగా
చ. 3:    నీకనఁగా నెదురచటూచి నవవ్వెరగెపై వుతడనఁగాను

  కెపైకొని శ్రీవతకటేశ కలసితవ
   యకడ నలమేలత్మితగ నిట సేవసేయనఁగా

    మేకొని యిపప్పుడు ననున్న మెతుత్తి వుగా నీవు



రేక: 1143-3 శతకరాభరణత సత: 21-250
పలల్లవ:     పొతచి యినఁక నెటవల పొతదు సేసేవ

   దితచరాని పొతతనాల దేవరే కూరెచ్చెనే
చ. 1:   సొలసి యాతనిదికక్క చటూడవదేమే

  నలవతక నాతనిమెపై నానఁటనతటానే
  మలసి కొతతయినాను మానఁటలడవ

  నిలిచి యేమనినాను నితదమోచనే
చ. 2:   ముడువనే శిరసున ముడిపవువ్వెలటూ

  కడలేని వవయకా కతతునముత్మిలటూ
   అడరినదపప్పు దేర నధర మవ

  నడుమనఁ బలసనఁకల నానఁటనతటానే
చ. 3:  శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ జెకక్కనొకక్కవ

   ఆవల నొతత్తినరేక లవ రానఁగీనే
 కావరి నలమేలమతగవుగదవ

  కెపైవశమెపై కూడిత వకక్కసమయతనఁగదవ



రేక: 1143-4 నటట్టినారాయణ సత: 21-251
పలల్లవ:     అపప్పుడు నమేత్మివు నీవు అనిన్ననఁ దారకాణలపైతే

   ఇపప్పుడు నీతో మాకనేనఁటకి వాదితచను
చ. 1:    నీమోవపపై నితచె నాప నెయతమెలల్ల ను

  కామతచి నీవల యఱనఁగవోకాని
    దోమట మాకెపైతే నిది తోడ దిషట్టిము
    ఆమాట నిజమటూనఁ గలల్ల నాపనే యడుగమా

చ. 2:   వువదవలపల నీవళల్ల నితచెను
   అవల నీకేల తలియదో కాని

  వవరితచి మాకనఁజాడ వలల్ల వరల
  తవలి నీకిషట్టిమెపైనతరణ నడుగమా

చ. 3:    ముతచి నీమనన్నన వురమున నితచెను
 అతచేలశ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగ

 చతచలమకూటముల సరివచెచ్చెను
   యతచనఁగ మమేత్మిలితరి యితతనే యడుగమా



రేక: 1143-5 శ్రీరాగత సత: 21-252
పలల్లవ:     నే నెఱనఁగనా యిది నీవు చెపప్పువలనా

   తేనెలమాట లడనఁగ దేవరప గావా
చ. 1:     యిదదరము నొకక్కటే నీ వమానినా నేమాయ

 చదిదవనఁడిరతులలో సరసాలితతే
    అదుద క యేల లోనఁగేవు ఆనలేల పటేట్టివు
   తదుద క మానఁటలడనఁగ దేవరప గావా

చ. 2:      నీవు నేను భేదమా నేర మతదులోన నేది
  భావపమతద మేళలపలక లితతే

   సేవలలల్ల సేసేవు చెకక్కలేల నొకేక్కవు
   తీవరితచి మానఁటలడ దేవరవు గావా

చ. 3:   మనకేలగద్గీలమేలమతగను న నేన్నలితవ
  చలవులతటల్లలల్ల సలిగె లితతే

    చెనకి యేల మొకేక్కవు శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు
   దినము నీమానఁటలడ దేవరప గావా



రేక: 1143-6 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 21-253
పలల్లవ:     ఇతదానఁక నెఱనఁగనెపైత నినఁకనఁ గపటము లేదు

    చెతది యిటట్టి నాతోడనఁ జెపప్పువయత మానఁటల
చ. 1:    మతతనానక రానఁగాను మనసలల్ల నొకక్కటాయ

    పతతము నీ వయతనఁగాను పాసనఁ గోపము
    అతతరతగము చెపప్పునఁగా ననుమాన మనఁక నెతచ

   రతతులసేయక యిటట్టి రావయత యితటకి
చ. 2:     సరసు నీ వాడనఁగా చలల్లనాయ నామేను

  సరసనఁ గటూచతడగానఁను సమత్మితతచిత
   యరవులేక నవవ్వెనఁగా నిరవాయనఁ గటూరియుల

   బరదులలల్ల నఁ గతటనఁ బెటట్టివయత వడెము
చ. 3:     గకక్కన నీవు గటూడనఁగా కానఁతాళము లణనఁగె

   మకిక్కలి మనిన్నతచనఁగాను మెచిచ్చెత నేను
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగను నేను
    వకక్కటపై కూడిత వటట్టి వుతడవయత వదదను



రేక: 1144-1 ముఖరి సత: 21-254
పలల్లవ:    చేరి చనవులే నీవు చెలిల్లతచవయాత

    వలవనివాసు లితక వదుద నీక నయాత
చ. 1:    కాతతలకనఁ బతులతో గబబ్బుతనమే వనెన్న

 కొతతపనఁజూపతోడికోపమే వనెన్న
  మతతుకెకేక్క గటట్టి తోడిమతకనఁదనమే వనెన్న

   ఇతతలో మక నెగద్గీ లతచనేనఁటకయాత
చ. 2:    వలలేని కొసరల వతగెపమాటలే వనెన్న

  చలివాసినటట్టి రాజసములే వనెన్న
   అలమపటట్టినవళ నానల పటట్టి టే వనెన్న

   యలమ నాపక నీక నేనఁటచలమయాత
చ. 3:    వనగటూడివునన్న వళ వుదదతడములే వనెన్న

 చనవులసరసజతకెనే వనెన్న
     యనసి శ్రీవతకటేశ యప నీ కిదే వనెన్న

   యనలేనితరితీప లేనఁట కితకా నయాత



రేక: 1144-2 నాదనామకిగయ సత: 21-255
పలల్లవ:    ఎఱనఁగనివానివల యేలడిగే వట ననున్న-

   నెఱవుగా నితతసేసి నీవ యఱనఁగవా
చ. 1:     చెతగట నీవు నాకనఁ జేయిసనన్న సేయనఁగాను

  పొతగి చెమరితచిత నపప్పుడుగాదా
    ముతగిటనీచటూప నాపపై ముతచి ముతచి చలల్లనఁగాను
  అతగపసొముత్మిల బగవపైనది యఱనఁగవా

చ. 2:     మలసి నీవు నాతో మానఁటల గడునాడనఁగా
   మొల నటూల జారెను నీముతదరనఁగాదా

    వలపల చలిల్ల నీవు వాడికెనవువ్వె నవవ్వెనఁగా
   పలకల జాజకొని పొదల నెఱనఁగవా

చ. 3:     గకక్కన నీవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచి కూడనఁగాను
   నెకొక్కనెనఁ గెతపల మోవ నీవలల్లనఁగాదా

అకక్కజపశ్రీవతకటాదిద్రిగోవతదరాజవు
   మకిక్కలి రతులలో నీమేల నీవఱనఁగవా



రేక: 1144-3 సామతతత సత: 21-256
పలల్లవ:    ఎటవతట తగవరి వమోయి నీవు

   ఇటవతట వానఁడవా యేమోయి నీవు
చ. 1:     మారకొని యాప సారె మాటలలల్ల నాడనఁగాను

  వరకతడుమనేవు యేమోయి ననున్న
   చేరియాప కమత్మిటని చేతుల చానఁచనఁగాను

    యరీత ననేన్న పటేట్టివు ఇదేమోయి నీవు
చ. 2:     వుదుటన రేనఁగి యాప వటట్టి లలల్ల నఁ బెటట్టినఁగాను

     ఇద నా కడాడ ల వచేచ్చె వమోయి నీవు
   పదరి యాప పూవుబతతనఁ గొనివయనఁగాను

    యదిగి నీమే నొడేడ వమోయి నీవు
చ. 3:      పనిన్న యాప నా మనఁద పతతమెలల్ల నఁ జూపనఁగాను

    ఇనిన్న నీపపైనఁ దసుకొనే వమోయి నీవు
   వనెన్నలశ్రీవతకటేశ వాకిట నాప వుతడనఁగా

     యనన్న ననున్న లోననఁ గటూడె వమోయి నీవు



రేక: 1144-4 వరాళ సత: 21-257
పలల్లవ:    నీ వఱనఁగవా ఇది నెరజాణవు

    యవల మాతో నీవ యతదానఁకానఁ జెపేప్పువు
చ. 1:      పవువ్వెలనఁ గొని వసేది పపొప్పుడి పపైనఁ జలేల్లది

  జవవ్వెనపసతులక సాజమే యది
  నవువ్వెసేసుకొతటేనే నానును వలపలలల్ల

   చివవ్వెననఁ గోపతచకొతటే చేరనఁ గటూళతనము
చ. 2:    మకక్కవల చటూపేది మనసు సదితచేది

   చకక్కని కాతతలకను సాజమే యది
    దకిక్క లోనెపై వుతడితేనే తతగొనునఁ గటూటముల

   మకిక్కలి పననఁగనఁబోతే మతచ నెడడతనము
చ. 3:    కరణతచి చటూచేది కానఁగిలితచి కూడేది

  సరసపటతతులక సాజమే యది
    నిరత శ్రీవతకటేశ నీక నివ యితపలపైను
    వరస నిట గాకతటే వచచ్చె మతకనఁదనము



రేక: 1144-5 బౌళ సత: 21-258
పలల్లవ:    అనిన్నయునఁ జూతురగాని యటట్టి వుతడరే

   సనన్న లతనఁ డెఱనఁగ వసారకరే
చ. 1:    నీతులగానఁ భోహణతచి నే వనన్నవతచేది

  ఆతనఁడే యఱనఁగనే అతగనలల
    రాతరినఁబగల నాడ రచచ్చె లతత సేసినాను

   ఆతుమ యికక్కడ గతడు నాతనికిని
చ. 2:     యడనేనఁ గానుక మచే నిచిచ్చె పతపేదలల్ల ను

   ఆడ నాతనిచే నునన్న దతవలల
   చేడెల పదివగర సేవల సేసినాను

  వడుకెలల్ల నామనఁదిదే వభునికిని
చ. 3:   కదిసి శ్రీవతకటేశకడకనఁ బోయేమననఁగ

   అద యానఁతడే వచెచ్చెనే అకక్కలల
    అడ నెఱినఁగి కలస నతదరికతట నాపపై-

  నెదుగా వలపగదేద యతనికిని



రేక: 1144-6 కనన్నడగళ సత: 21-259
పలల్లవ:      ఇతత యద నీ వద యేమనేము నేమెలల్ల

    చితతలలల్ల నఁ బాసను నీచితత్తి మతతే యినఁకను
చ. 1:    తలనఁపలల్ల నఁ దమకమే తనువలల్ల నఁ జెమటలే

  నెలనఁత కెతతమోహమో నీమనఁదను
    పలిచినపప్పుడు రాక బగిసి యిపప్పుడు వచిచ్చె

   చెలరేనఁగి నవవ్వెవు నీచితత్తిమతతే యినఁకను
చ. 2:    చటూపలలల్ల నివవ్వెరగే సుదుద లలల్ల నీకతలే

   యపడనఁత కెతతాస యిట నీమనఁద
    రేపకాక రచచ్చెసేసి రేతరి యప దగద్గీరి
   చేపటట్టిత వతతలో నీచితత్తిమతతే యినఁకను

చ. 3:    చెకక్కలలల్ల నఁ బులకలే సలవులలల్ల సిగద్గీలే
   అకక్కరెతతో కానఁగిటలో నాప నీమనఁద

   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసితవ కాతతను
   చికక్కనాయ ననుప నీచితత్తిమతతే యినఁకను



రేక: 1145-1 సాళతగనాట సత: 21-260
పలల్లవ:   మఱితవగదవమత్మి మెచిచ్చెతమ నీసుదుద ల

 ఆఱడినఁబెటట్టికవమత్మి అలమేలమతగా
చ. 1:    పాయపవభునఁడు తనున్ననఁ బటట్టి పననఁగనఁజూచితే

  చాయక వచిచ్చెనదే సరసాల
   చేయిచానఁచి మనఁదమనఁద చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొతటే

  రాయడి కోరిచ్చెనదే రసికరాల
చ. 2:   సతగతగా మాటలడి సనన్నలసేసితేను

  అతగము లతటనదే అధికరాల
  చెతగటనఁ గనున్నలదుటనఁ జేసినచేనఁతలకెలల్ల

 కతగవటట్టి కోనిదే ఘనురాల
చ. 3:    యితత్తిలనఁ జేతకిలోనెపై యతతచన వచిచ్చెనాను

 తతత్తిరితచకతడినదే దారకరాల
    బతత్తితో శ్రీవతకటాదిద్రిపత నినున్న నిద కూడె
  కొతత్తిగా నీవతటదే కోవదురాల



రేక: 1145-2 హిజిజజి సత: 21-261
పలల్లవ:     చెతగలితచె నీమొగము జిగి నాప దగద్గీరితే

   సతగడి నీ కపడెతత సతతోసమో
చ. 1:    సగచటూపలనునఁ జూచి సుదుద ల పడుగనఁగాను

  ఆగత నీకపడెతత ఆనతదమో
   చేగదేర మానఁటలడి చెకక్కలటట్టి నొకక్కనఁగాను
  బాగగ నీకపడెతత పరిణమమాయనో

చ. 2:     కొనగోర సనఁకనఁగ నీకొపప్పు ఆప దువవ్వెనఁగాను
  ఘనమెపైననీ కపడెతత కళరేనఁగెనో

   తవయ నీతొడమద తా దొడవయగాను
   మనసు నీకపడెతత మరత్మిము దానఁకెనో

చ. 3:   గకక్కన నలమేలత్మితగ కానఁగిలితచకొననఁగాను
   తకక్కక నీ కపడెతత తమత్మివుటట్టినో
    అకక్కన శ్రీవతకటేశ ఆప నినన్నట కూడనఁగా

   పకక్కన నీ కపడెతత పరవశమతదనో



రేక: 1145-3 శదద్ధవసతతత సత: 21-262
పలల్లవ:    దొరవపైననీతోడి పొతదుల యటట్టియినా వచచ్చె

 మరకతడనఁగరాదు మరగారాదు
చ. 1:    యతగిలినోర మాట యటవల నాడేను

   సతగడినఁ బలకనతటా సారె దటూరేవు
    రతగగవానఁడిచటూప లటూరక ని నన్నటట్టి నానఁటతతు

   అతగవతచి శిరసతత్తి నని కొసరేవు
చ. 2:    చెమటచేతులను నీసేవ లటట్టి సేసేను

  తమ వడెమయతనతటానఁ దతత్తిరితచేవు
   జమళపాదాల దానఁక సరినెటట్టి గటూచతడేను

   అమర నీవదిదకి రానని సొలసేవు
చ. 3:     కపప్పులవతట చనున్నలనఁ గచిచ్చె నినెన్నటట్టి తేత్తిను

  అపప్పుడే కానఁగిలితచనెపైత ననేవు
   అపప్పునఁడ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగను నేను
    యిపప్పుడే కూడిత వతకా నేమని కోరేవు



రేక: 1145-4 శతకరాభరణత సత: 21-263
పలల్లవ:    ఇతగిత మెఱనఁగలేవా యితత జాణవు

   వుతగిటగా నాపనేల వరసేవు నీవు
చ. 1:    నగవ ననుప నయమె పగయము

  తగవ తలివ దినదినమటూ
   మగవనునఁ జూడరాడా మాటాడ సిగద్గీవడని

   అగడుసేసి యేల అడిగేవు నీవు
చ. 2:    పలపే నిలప పననఁగటే తగల

  చలిమే బలిమ సారెసారెకూ
 కలదు యచెలియతదే;  గకక్కన గటట్టి తోనుతటే
   సొలసి యాపతోనేల సదితచేవు నీవు

చ. 3:    మరలే మచిచ్చెకలటూ మానమే మోనము
  కరనఁగలే యితవుల కలకాలమటూ

   మరలి ని నన్నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశనఁడ
    యిరవపై సొలస నీ వతకానేల సొలసేవు



రేక: 1145-5 చాయానాట సత: 21-264
పలల్లవ:    ఇతతవానఁడవు గాకతటే యవతురా గోపకల

  చెతతకరాకతొలతే చెలనఁగె నామొకము
చ. 1:   పలవకతొలతే పగయముతో వచిచ్చెతవ

 తలనఁచకొతటవా నీతపప్పునిబాస
  నిలిచినతతటలోనె నితడానఁ జెమరితచితవ
  కలయకతొలతనె కరనఁగే నామనసు

చ. 2:   అడుగకతొలతే ఆనతచిచ్చెత వపని
   పడరేనఁచె నావలప బెటట్టి గా నీక

   తడయకతొలతే దకిక్కతవ నీవు నాక
  బడిబడి నీకస్కృప ఫలమతదనా

చ. 3:    కానికాయకతొలతే కానఁగిటనఁ గటూడిత ననున్న
 తానకపనీయాస దపైలవారెనా

   ఆనుక శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
  నానారతుల తొలల్ల నాటవుతడెనా



రేక: 1145-6 నాగవరాళ సత: 21-265
పలల్లవ:     ఏమ సేసునో నినున్న యితకా నాప

   పేగమ నాపపైనఁ జేసేవతటానఁ బెనతగీనాప
చ. 1:    మలసి నీతో నేను మానఁటలడితనతటా

    చలము సాదితచి నినున్న జతకితచ నాప
   నలిరేనఁగి నీవపప్పుట నవువ్వెల నవవ్వెతవతటా

  పలచతబతతములలల్ల నఁ బెతచ నాప
చ. 2:     చేతులతత్తి నే నీక సిగద్గీన మొకిక్కతనతటా

    కాతరితచి సారె నినున్ననఁ గసరీ నాప
    ఆతుమెలల్ల నీవు నాతో నటట్టి చెపప్పుతవతటా
   యేతులతత్తి నీమనఁద యమెత్మిచటూపీ నాప

చ. 3:    యేకతాన నీతో నే నెనసివుతదానవతటా
   యకడ నీవురమెకెక్క నితతో నాప

    చేకొని కూడిత నిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు
   దాకొనె నలమేలత్మితగ తానే యాప



రేక: 1146-1 గతడకిగయ సత: 21-266
పలల్లవ:    ఇతకనేల తమకితచే నితదుక నేను

   సతకెలలల్ల నఁ దరెనఁ జనవరి నేను
చ. 1:    వాములగా వలపల వలసినవారి కిచిచ్చె

   నామొగము చటూడనఁగానే నవవ్వెత నేను
   చేముతచె నీచేనఁతల చేరె నీవుదదతడముల

   యేమని వుతత్తిరమచేచ్చె నియతకొతట నేను
చ. 2:    వుమత్మిడి నీవకక్కనఁడవ వరెలల్ల నఁ దిరిగివచిచ్చె

   నమత్మికే నీవయతనఁగానే నవవ్వెత నేను
   కముత్మికొనెనఁ జెమటల కానవచెచ్చె గఱతుల

   కమత్మిట నినన్ననలేక కానిమత్మితట నేను
చ. 3:    అనిన్నటా జాణతనాల నాయములలల్ల నఁ గరనఁగి

    ననున్న నిటట్టి కూడనఁగాను నవవ్వెత నేను
   నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడ నే నలమేలమతగను

    సనన్నలనఁ గలసి మోవ చవగొతట నేను



రేక: 1146-2 మాళవ సత: 21-267
పలల్లవ:     ఏమ తగవుల చెపేప్పు మతకా మక

   ఆముకొనన్న వలపల కవయలల్ల దొడాడ
చ. 1:   తలపనిలవలేని తమకము గలయటట్టి-

   చెలి ని నెన్నతతసేసినానఁ జెలల్ల నయాత
    బలిమనఁ బటట్టి క నినున్న పడనఁతుల చటూడనఁగానే
   అలమో వతగిలిసేసే దదియేమ దొడాడ

చ. 2:    ఆయముల గరనఁగి కాయము మదితచినసత
  చేయిమనఁదపై చెనకనఁగత జెలల్ల నయాత

  దాయము వచిచ్చెనవళ దానఁచరానిచోటల్ల
   యయడ గఱతుసేసు టదియేమ దొడాడ

చ. 3:  అతదుక నీవురమెకిక్కనటట్టియలమేలమతగ
   చెతది నినెన్నతత గటూడినానఁ జెలల్ల నయాత

   అతదపశ్రీవతకటేశ అటట్టి పాదాల చానఁచక
   యతదుకనెపైనా నవవ్వె దిదియేమ దొడాడ



రేక: 1146-3 దేసాళత సత: 21-268
పలల్లవ:   తటట్టినా వఱవ వతతదిటట్టితనమే

    గటట్టి వడిచిత వతత గొతట వపైతవ
చ. 1:     నావదదనునన్న పతతో నవువ్వెల నవవ్వెవు నీవు

  చేవదేర నీకెతట చెలల్ల బడే
    కావకనున్నలనఁ నాతని గమత్మిట నానఁటనఁ జూచేవు

   తావకొని యతత గబబ్బుతనమే నీది
చ. 2:     పొతుత్తి ల మాయిదదరికి పోరచి వటట్టి వచేచ్చెవు

  యితత్తిల నీపదదరిక మెతతగలదే
   సతుత్తి గానఁ బెపైకొసరల జాణతనాలటూ నాడేవు
    కొతత్తిగానఁ బోతర మతత కూడనఁ బెటట్టి కొతటవా

చ. 3:    ననిన్నటట్టి కూడినవాని నయగారాలనఁ బెటేట్టివు
  కనెన్న వోయమత్మి యతతగామడివ

   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ నెలయితచి చెనకేవు
  సనన్నల చాయలనే సవతవపైతవా



రేక: 1146-4 సామవరాళ సత: 21-269
పలల్లవ:     వతటమ కతటమ నానఁడే వనులనఁ గనున్నలను

   సొతటల సదితచవదుద జొబబ్బులీనఁ జెమటల
చ. 1:     చొపప్పులతత్తి పలమారనఁ జూచిత ననిన్నయు నిటట్టి

   కపప్పువదుద నీచేనఁతల కలల్లల గావు
   వుపప్పుటతచెనననేవు నినటూన్నరక నే నేమనినా

  చెపప్పువదుద నీసుదుద ల చెలల్ల బడులయను
చ. 2:     బటట్టిబయటనఁ బడెను పటట్టిత మ మత్మిదదరిని

    గటట్టి సేయ నినఁక వదుద గరతు లివ
   బెటట్టి గా మోవకెతపల బేటల్లతత్తి నేనఁజూపత

    ముటట్టివదుద ననున్న నీవు మునివళల్ల చానఁచి
చ. 3:   దివవ్వెవలనఁగననే తేటపడె నీకూటమ

   నవవ్వెవదుద నీ వతతేసి నయగారాల
    రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రత నినున్ననఁ జేసితని

   దువవ్వెవదుద నాకొపప్పు దొరకె వడుకల



రేక: 1146-5 సౌరాషట్టి సత సత: 21-270
పలల్లవ:   సతులగబబ్బుతనాలే చవుల గావా

    ఇతవులే సుమత్మి నీక నెరవుల గావు
చ. 1:     మనసు నీపపైనఁ బెటట్టి మాటల నెతతదటూరినా

   చనవుగానఁ జేకొనుమ చలము గాదు
   పననఁగ నాపచనుమొనల నినున్న నాటత

  కినియకమ నీపపైకేరడము గాదు
చ. 2:     యదుటనే నిలచతడి యతత నినున్ననఁ గొసరినా

     అది నీపపై మేల సుమత్మి అలక గాదు
   పదవుల మాటాడనఁగా పనునఁదిటల్ల వళల్లతే

    పదరకమ నీతో పతత మది గాదు
చ. 3:    కడుసరసమాడుతానఁ గరము నీపపైనఁ జానఁచితే

   వడువని పొతదుసుమత్మి వగట గాదు
    అడరి శ్రీవతకటేశ అతవనఁ గటూడి నవవ్వెతే

   వడమాట లడకమ వతగె మదిగాదు



రేక: 1146-6 శదద్ధవసతతత సత: 21-271
పలల్లవ:   ఇటవతటకొతత్తిల నే మెఱనఁగమమత్మి

  చిటకమని నతతనే చిమత్మిరేనఁగేవు
చ. 1:     మతచి మానఁటాడేపతని మలసి తటేట్టి ననేవు

  యతచరానిరానఁగతన మేల సేసేవ
    పొతచి పవువ్వెల వసితే బొపప్పుగటట్టి మేననేవు

    నితచి యాతనఁ డతదుకేపో నివవ్వెరగ నతదను
చ. 2:    పచచ్చెడము గపప్పుతేనే బలిమసేస ననేవు

   అచచ్చెలన నీ వతతగయాతళవ నేనఁడు
   పచిచ్చెమోవ యాననఁగాను పగసాదితచ ననేవు

  కచచ్చెపటట్టి యివయలల్ల గామడితనముల
చ. 3:    యేకతానకనఁ దసితే యడిచెను నినన్ననేవు

  పపైకొని యతతటనేరపరివ నీవు
    యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

    మేకొని యితదుకే నేము మెచిచ్చెతమే నినున్నను



రేక: 1147-1 కేదారగళ సత: 21-272
పలల్లవ:   అదియు నీభాగతము అవధరితతువుగాక

 వదకివచేచ్చెటవారే వగినతతాను
చ. 1:   కాతరితచి నీమోము గతటేనఁజాలనఁగాని

  చేతుల చానఁచేవారే చెలలలల్ల ను
    ఆతలనీతల నీవు అతడక వచిచ్చెతేనఁ జాల

  యేతుల నవవ్వెవారే యేడనెపైనాను
చ. 2:    మకక్కవ నోరదరచి మాట నీవాడితేనఁచాల

  గకక్కననఁ దిటేట్టివారే కాతతలలల్ల ను
  చకక్కనినీ వపాట సమత్మితతచినానఁజాల
  యికక్కవ లతటేవారే యవవ్వెరెపైనాను

చ. 3:      వలపల చలల్ల చ నీవు వావుల చెపప్పుతేనఁ జాల
  అలరి పతడాల్ల డేవారే అతగనలలల్ల

    యలమ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
 కలసేమనేవారే యేకాలమెపైనాను



రేక: 1147-2 మధతమావత సత: 21-273
పలల్లవ:     ఏనఁటకినఁ దమకితచే వల పటేట్టి వానలలల్ల

  నీటతోనే వుతడరాదా నిజమయతగాని
చ. 1:    యితదరిలో రతతులేల యితటకి వచేచ్చెయరాదా

   చెతది నీతో నొకమాట చెపేప్పునఁగాని
  వతదువల నాచేతవడె మతదుకోరాదా

   కతదువ మనఁదటసుదిద గనేవు గాని
చ. 2:   పాసివుతడక పానుపపపైనఁ బవళతచరాదా

  రాసికెకక్క నీచితత్తిము రపప్పుతచేనఁగాని
  పోసరితచి నామోవపొతుత్తి గలయనఁగరాదా

  ఆసల నీపనికి సహయమయేతగాని
చ. 3:    పకక్కన నిటట్టి నీపచచ్చెడము గపప్పురాదా

  నికక్కము నానేరపల నెరపేనఁగాని
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యనసిత మదదరము

  చెకక్కనొకక్క నియతరాదా సేసవటేట్టినఁగాని



రేక: 1147-3 హితదోళవసతతత సత: 21-274
పలల్లవ:   మాతోడి గొడవల మాపదానఁకాను

   యేతులక వతటవచేచ్చె వది యేమోకాక
చ. 1:   సితగారితచనఁగానే ఆపచేతకి లోనెపైతవ

 వుతగరపవలిగోరి కొరవపైతవ
  కతగినతటల్ల కెలల్ల కణనఁజమెపైతవ

  పతగెనమానిసి వతక పనికివచేచ్చెవా
చ. 2:   కమత్మిట నాపమోవకినఁ గతచమవపైతవ

 దొమత్మిచటూపలబతదక దొడిడవపైతవ
 పమత్మిననవువ్వెలకెలల్ల పడిగమవపైతవ

   వుమత్మిడివానఁడవు నీక నునన్నదా సవ్వెతతతగము
చ. 3:   కలికిరతులకెలల్ల గదదవు నీవపైతవ

 వలపలపతటకెలల్ల వామవపైతవ
    బలిమ శ్రీవతకటేశ పపైకొని న నేన్నలితవ

  వలరాచకయాతన నీవతక వసటనన్నదా



రేక: 1147-4 చా(ఛా?)యానాట సత: 21-275
పలల్లవ:    ఇదివో నీపదదరిక మెతతని వనన్నవతచేము

   కదిసి కదిసి ఱతగని వపైతవ
చ. 1:     ఆపకను నీకెకను ఆసల నీవచిచ్చె యిచిచ్చె

  చేపటట్టి చేరవచిచ్చెతే సిగద్గీవడేవు
   కోపల నిరవతకల కొనగోళల్ల మేననతట

   యేపన నడిగితేను యమెత్మి చెపేప్పువు
చ. 2:    యిదదరినడుమ నీవు యేకతాననఁ బవవ్వెళతచి

  వుదదతడాల సేసితేను వడుడ కొనేవు
      చదిదకి వనఁడికి వార చనున్నల ని నొన్నతత్తి తేను

  వదిదచెలలసాకిర లటూరకె పటేట్టివు
చ. 3:    శ్రీసత భటూసతని చేసటూటనఁ గటూడికూడి

   సేసల నీపపైనఁ బెటట్టితే చెలరేనఁగేవు
  ఆసల శ్రీవతకటేశ అతదరదేవుళల్లతోడ

  తాసువలనఁ దులనఁదటూనఁగి దయిలవారేవు



రేక: 1147-5 ఆహిరినాట సత: 21-276
పలల్లవ:    ఏనఁటదో నీమతకము యఱనఁగ నేను

   నోటనీయానలక వనుల మటూసనఁ దాను
చ. 1:    యేతలనఁప దలిసనో యచచ్చెకతదు గలిగెనో

    నాతో నీవు మానఁటాడనఁగ నవవ్వె నాప
    కాతరాన నీవు నాక కడుగితదుపడి యిటట్టి

   చేతుల ఛానఁచనఁగాను సిగద్గీవడనఁ దాను
చ. 2:    యేకడ దచిచ్చెతవో యతదరి భద్రిమయితతువో

   నాక వడెమయతనఁగాను నవవ్వె నాప
    జోకక నాసితగారాల చటూచి చటూచి సారెక
    దాకొని నీవు మెచచ్చెనఁగ తలవనఁచనఁ దాను

చ. 3:    యేపన వతతకముతదే యవవ్వెతనఁ బెతడాల్ల డితవో
   నాపపై సేసవటట్టినఁగ నవవ్వె నాప

    రాపగ శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁ గటూడితవ
   చాపలన నితతలోనే సతతసితచనఁ దాను



రేక: 1148-1 సామవరాళ సత: 21-277
పలల్లవ:     ఆనఁటది గటూళయపైతే నతదేమ చెపేప్పుము నేము

  వాటముగ నీవపైన వదదనవదాద
చ. 1:     వని యేకతాన నీవదద నేనఁ గాచకతడగా

    కానుకె లిచిచ్చె తగిలీనఁ గదిసి తాను
   మానక నీతో నేను మతతనములడనఁగాను

   ఆనుక యతగిలిమాట లడనేల తాను
చ. 2:     పడతనెపై నే నేక బాగాలితదియతనఁ గాను

   యడ నాకమడిచిచచ్చె యేనఁటకినఁ దాను
   జడిగొని నీతో నేను సరసములడనఁగాను

   కడిగి పయతదకొతగ కపప్పునేల తాను
చ. 3:    గదిదతచి ఇతతలో నేను కానఁగిలితచకతడనఁగాను

  చదిదవనఁడివలపేల చలీ ల్లనఁ దాను
   ఇదదరము శ్రీవతకటేశ పోదపై కూడనఁగాను

  బదుద లకనేల వడనఁబరచనఁ దాను



రేక: 1148-2 పాడి సత: 21-278
పలల్లవ:     ఒదుద వదుద చాలనఁ జాల నోపదయాత

  ఇదదరితమకముల నినఁక యతతయౌనో
చ. 1:      కొమత్మి నీతో నవవ్వెనఁగాను కొపప్పున వరల రాల

  చిముత్మినఁజూపల చటూడనఁగనఁ జెమరితచెను
    నెమత్మి సాగిలి మొకక్కనఁగా నిటటూట్టిరపల రేనఁగె

   యమెత్మిల పొతదుసేసితే నినఁక నెతతయౌనో
చ. 2:    సతగడినఁ గటూచతడనఁగాను జాజకొననఁ బులకితచె

   అతగవతచి మాటాడనఁగా నాయము లతట
   ముతగిటనఁ జెనకనఁగాను మోపలయ వలపల

   యతగిలిమోవ పొతుత్తి ల నినఁక నెతతయౌనో
చ. 3:     గకక్కననఁ గాతగిలితచనఁగా కడునఁ గరనఁగె మనసు

  చెకక్కనొకక్కనఁగా సిగద్గీల చిమత్మిరేనఁగెను
    మకక్కవ శ్రీవతకటేశ మానినినఁ గటూనఁడిత వటట్టి

   ఇకక్కవలలల్ల నతటనఁగా నినఁక నెతతయౌనో



రేక: 1148-3 బౌళ సత: 21-279
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర నినాన్నడుకొనే రేది వతగె మతదులోన

   రవవ్వెగా మొకక్కనఁగరాదా రచచ్చెలోన నీకను
చ. 1:   తగవరివౌదువు తపప్పు నీయతదేమలేదు

  నగరాదా వరకె నాలోనను
    వగట నీ కెకక్కడిది వరప నీకినఁకనేల

    మొగము చటూడరాదా ముతచి నాక నేనఁడు
చ. 2:    పతతగానఁడ వదువు బాససేసితే మరవు

 సతతోసితచనఁగరాదా సారెసారెక
  వతతవా రితదులో వరీ;  వడుకచటాట్టి నే నీక

  మతతనమాడుకోరాదా మాలో మేము
చ. 3:   దయగలవానఁడవు తగద్గీముగద్గీ లరనఁగవు

   పగయము చెపప్పునఁగరాదా పననఁగి నీక
    నియత శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలితవ

   నయము చటూపనఁగరాదా నతటసేసి నీక



రేక: 1148-4 దేసాళత సత: 21-280
పలల్లవ:     ఏనఁటకినఁ జేసేవు నాతో నితకా గటట్టి

   యటవటట్టి సతులక నిద చాలౌనఁజమత్మి
చ. 1:    అనున్నవచెమటలతో నలసి నీవు రానఁగాను

   నినున్ననఁ జూచి నామనసు నీరాయను
     యినిన్నటా నానతీవయత యవవ్వెత నీ కితత సేస

   పనిన్న వాదువటట్టి కొని పచరితచే నాపను
చ. 2: వతతవతతనీమేనివడవడగరతుల

  కొతతగొతత వడగని కోపమాయను
   పతతగతత్తి యవవ్వెత యపాటల్లనఁబెటట్టిను నినున్న
  రతతుల నతదరిలోన రచచ్చెవసేను

చ. 3:     కతదువక వచిచ్చె ననున్న గానఁగిలితచి కూడనఁగాను
 వతదులనీనేరప్పులక వరగాయను

    అతదప శ్రీవతకటేశ అవవ్వెల నెవవ్వెత నేరెప్పు
     చతదము సేసుక నేను సారె మెచేచ్చె నాపను



రేక: 1148-5 బౌళ సత: 21-281
పలల్లవ:   అతదుకేమ దోసమా అటవతటనఁవాడవా

   నితదలేని నీమనఁద నితచవదాద మోహము
చ. 1:      తగవు నీవు చెపప్పునఁగా తపప్పు లతదు లేకతడనఁగా

  నగరాదా నీతోను నయముగాను
    మొగము నీవుచటూడనఁగ మొకక్కల చేత నుతడనఁగ

  చిగరనఁబెదవులతత్తి చెపప్పురాదా పగయము
చ. 2:     కపప్పురము నీ వయతనఁగా కాయమెలల్లనఁ జలల్లనఁగానఁగా

    ముపప్పురి మెచచ్చెనఁగ వదాద ముతదు ముతదే
     కొపప్పు నీవు దువవ్వెనఁగాను కొతగ చేతనఁ బటట్టినఁగాను
    నెపప్పున సిగద్గీల నీపపై నితచరాదా నాకను

చ. 3:    వడెము చేతకియతనఁగా వడుకనఁ గానఁగిలితచనఁగా
   కూడవదాద నినున్న నేను కొఱతదర

    జోడెపై నీ వుతడనఁగాను చొకక్కనఁగా శ్రీవతకటేశ
  వడిగాలసేసి వదదనుతడరాదా ఇనఁకను



రేక: 1148-6 లలిత సత: 21-282
పలల్లవ:    నీ వమ సేతువు నీవళల్లకలల్లగాదు

   వావుల మోవతేనె నవవ్వెనఁగనఁ జూతుర
చ. 1:    సేసవటట్టి లచిచ్చెమమత్మి చెతగటనే వుతడనఁగాను

   ఆసపడే వవవ్వెరికో అపప్పుట నీవు
   యటలేని సిరలలల్ల నితటలోనే వుతడనఁగాను

    కాసు వదినఁ బడియుతటే కెపైకొని యతుత్తి దుర
చ. 2:    వతతగా భటూసత నీవనఁపననే వుతడనఁగాను

  చితతతచే వవవ్వెరినోయి సిగద్గీవడక
    దొతతనఁ బెటట్టి రచలలల్ల దొరకి తమకతడినా

   చితతకాయ గనునఁగొతటే చేరి నోరటూరదుర
చ. 3:    సితగారపనఁ దొళశమత్మి శిరసుపపై నుతడనఁగాను

  ముతగిట నెవవ్వెరికోయి మోహితచేవు
   ఇతగితాన శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  అతగడిబేరాల కొసరడుగక మానర



రేక: 1149-1భపైరవ సత: 21-283
పలల్లవ:     ఇతత చాలదా నాక యేమసేసునఁ జలముల

    పతతగానఁడు తా నిటాల్ల బతకితేనఁ జాలను
చ. 1:    పలవనఁగనేల తనున్న బగిసితేనఁ దిటట్టినేల

   కలనఁడుగా మాకనఁ దానే కలకాలము
  చలివాస వయిటపపై జవావ్వెదికొముత్మివల

 తొలతటచెలలలో తొరలివుతదానను
చ. 2:   తనతోడిమాటలేల తపప్పుతేనఁ గోపతచనేల

  మనసున నునన్నదిగా మామనఁదిమేల
   మునుకొని తనక నే ముదద్రిలోనిసొముత్మివల

 తనవనితలలోన తగిలివుతదానను
చ. 3:     మొగము చటూడనేల తా మొకిక్కతే దవతచనేల

    అగపడి కూడెనఁగా తా నపప్పుడే ననున్న
 జిగి శ్రీవతకటేశమునఁజేతకతకణమువల

  తగనఁబటట్టిప దేవులదతడనే వుతదానను



రేక: 1149-2 వరాళ సత: 21-284
పలల్లవ:     నీకే తలసు నిది నేమేమ వనన్నవతచేము

  చేకొనన్న రమణమత చికక్కదరచ్చెవయాత
చ. 1:    మచచ్చెరమే లేనిసత మాటలనిన్న యాడినాను

  వచచ్చెనవడిరతకి వతగెము గాదు
   అచచ్చెపమోహన నితత ఆయమెతత తానఁకితచినా

   మచిచ్చెకె పరగనఁగాని మఱి నొపప్పులేదు
చ. 2:   కెపైవశమయితనకాతత కానఁకలనిన్న చలిల్లనాను

  వవలపై మతకిని వటట్టిదోనఁచదు
   సేవసేసేయటట్టి చెలి సిగద్గీలతత రేనఁచినాను

  మటూవతకలపొతదులక మొగచాటపై వుతడదు
చ. 3:   సేసవటట్టినమగవ సిగద్గీన నెతతమరినా

  వసమతతానఁ గానఁగిటకి వసటేది
    ఆసల శ్రీవతకటేశ అతగన నిటట్టి కూడిత

  వాసితోడి సరసము వడినఁబడదు



రేక: 1149-3 కరతజి సత: 21-285
పలల్లవ:   సతగత యఱనఁగవదాద జాణకానఁడవు

   అతగడి వతురా మోహ మాసదకానఁడవు
చ. 1:     చెకక్క చేత నిడుకొని సిగద్గీన నవవ్వెచెలినఁ

   బకక్కన నేల పటేట్టివు పతతనఁగాడవు
  చికక్కనిచెమటతోడ చేతులతత్తి మొకేక్కయాప-

  నికక్కవ లతటదురా యితతవానఁడవు
చ. 2:   అడరి తరమాటన నానలవటేట్టిఇతతనఁ

  దొడికి పటట్టి దురా దొరవానఁడవు
    వడనఁబాట మాటల నే వదదనే లోనెపైవుతడనఁగా

  పడుకదురా చనున్నల బటూములేలేవానఁడవు
చ. 3:   అతగవతచి నీసేత కడడమాడనిసతని

  యతగిలిసేతురా మోవ ఇతపూవానఁడవు
    రతగ శ్రీవతకటేశ రత నెనసి చొకిక్కతచి

  పతగితతురా యితతలోనే బలవానఁడవు



రేక: 1149-4 సాళతగనాట సత: 21-286
పలల్లవ:     ఊరకతడు చాలనఁజాల వరలోననఁ బెటట్టి మనఁక

 సారపనీవనయాల సతములయాతనా
చ. 1:    పయతదేల పడికేవు పతతములేల ఇచేచ్చెవు

  తయతనినీమాటలలల్లనఁ దలిస నాక
    చెయాతర నీవు నాక సేసినబాసలే చాల

  వయతయినా నీవనయాల వనులనఁబట ట్టినా
చ. 2:    కనున్నలనేల మొకేక్కవు కడునేల నవవ్వెవు

  తనన్ననివలపలల్ల నఁ దలిస నాక
   చినన్ననానఁడు నామనఁద సేసవటట్టినదే చాల

  యనెపైన్నైనా వడనఁబాట లితవయతనా
చ. 3:     బలిమేల సేసేవు పపైకొని యేల మెచేచ్చెవు

   తలకితచ నీమేల తలిస నాక
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   అలరి యనఁతపైనా నీపపై యాసమానీనా



రేక: 1149-5 సితధురామకిగయ సత: 21-287
పలల్లవ:     ఊరివారినఁ జూచి చటూచి వరకే నోరటూరనేల

  ఆరీత నీకెతదుకెపైనా ఆసపడనేనఁటకి
చ. 1:    కనున్నలతత గనమెపైనానఁ గాతతకే చకక్కనఁదనము

   చనున్నలతత గనమెపైనా సాగ బలిమ
     యనున్నకొతటా సారె సారె నేల యేనఁకరేవు నీవు

   వనున్న నీవతచకోరాదా నీకేల యగొడవ
చ. 2:    నెఱి దురమెనఁతపైనా నెలనఁతకే సితగారము

  పఱనఁ దతతబటవపైనా పదదఱికమే
    పఱచెపై పొగడ నీవు బటట్టి వానఁడవా యేమ

 గఱతువటట్టి కొనరాదా కొతచపడనేనఁటకి
చ. 3:    మొగమెతత మెఱనఁగెపైనా ముదుద గానఁ జెలియక

   నగవతత గలిగినా నయమెపై తోనఁచ
  వగటదర శ్రీవతకటేశ కూడితవ

   మగవనే మెచచ్చెరాదా మచిచ్చెకలే నితడును



రేక: 1149-6 నాదనామకిగయ సత: 21-288
పలల్లవ:     ఎతదువోయా దాను యేల మానే నేను

  సతదడి వనఁడికానఁకల చలల్ల రనీవ
చ. 1:    తమ యతతరేనఁగినాను తగలమౌనఁ బొతదుల

   తమలి పొదుద ల వుచిచ్చెతే నేమాయనే
   చెమటతత పటట్టినాను చిగిరితచ వలపల
   సముకాన సరసము సాముసేయ నియతవ

చ. 2:    నగవతత గలిగినా ననుపల సతమౌను
  యగసకేక్కన నుతడితే నేమాయనే

   తగవతత నడపనా తరితీపనఁ బనులలల్ల
  మొగమెదుటనే కొతత మొకక్కలడనీవ

చ. 3:    భావమెతత చికిక్కనాను పరవశముల మతచ
  తావుల మనోరథాల తలనఁచనీవ
    యవళ శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడినానఁడు

 వవలపగయముల వదచలల్లనీవ



రేక: 1150-1 కతతలవరాళ సత: 21-289
పలల్లవ:   ఇతదానఁకా నామతకబుదిద్ధ ఇటల్ల తడెను

   కతదువక రానఁగాను కడమెలల్ల నఁ దరెను
చ. 1:    మకక్కళతచి మకక్కళతచి మాటల నీవాడనఁగాను

   గకక్కన నామనసలల్లనఁ గరనఁగె నిద
     చెకక్కల నొకిక్క నొకిక్క చేరి నీవ వనఁడుకోనఁగా

   ఇకక్కవ సలవనవువ్వె లిద వచెచ్చెను
చ. 2:    చనవుసేసుక నీవు సారెసారెనఁ బెననఁగనఁగా

తనివదరనియటట్టితగలయను
   కొనబునఁజూపల చిమత్మి కొచిచ్చెకొచిచ్చె చటూడనఁగాను
 వనకమునుపలలల్ల వతతలయను

చ. 3:     కానఁగిలితచి కానఁగిలితచి కమత్మిట నీవు గటూడనఁగా
 మానఁగినమోవ సదమదమాయను

    యేనఁగి వచిచ్చె పతడాల్ల డిత వదివో శ్రీవతకటేశ
 వనఁగనిసిగద్గీల వలల్లవరలయను



రేక: 1150-2 గళ సత: 21-290
పలల్లవ:  పొదుద వోనివానఁడవు బొతకేవుగాక

 వుదదతడపనీగణల వదిదకలయతనా
చ. 1:    మొగమెతత చటూచినాను మొకక్కలనిన్న మొకిక్కనాను

 చిగిరితచినవలప చేనఁగలకీక్కనా
   నగవతత నగినాను వయసతత చటూపనాను

 పొగరలనీమాటల పొసనఁగివుతడనా
చ. 2:    తీప లతతవుటట్టితచినా తదదని వతకలడినా

  పూపనియాసల నేనఁడు పలల్లటరల
   వోప యతతవోరిచినా వడిగ మెతతసేసినా

  నీపఱచనఁజేనఁతల నేడు చకక్కనవునా
చ. 3:    మనసతత గరనఁచినాను మచిచ్చెకెతత రేనఁచినాను

  పననఁగొనన్నరతు లినఁక బీరపోయినా
    ననిచి శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి కూడితవ

  వనవయత నీమనన్నవ వరొకటయతనా



రేక: 1150-3 రామకిగయ సత: 21-291
పలల్లవ:    నావతట సతులే ననున్న మెతుత్తి ర

   భావతచ నీకే నేను బానఁతగానఁగాని
చ. 1:    చినన్నదాననెపైనా నీచితత్తిము రా సేవసేతు

    ననున్న నే పొగడుకొన నాయము గాదు
  వునన్నతనీచేనఁతలక వోరతు నెతతేసికెపైనా

   యనిన్నక నీతో నేను యడురానఁగాని
చ. 2:   కడుగరివ్వెనెపైనా నీకతలకెలల్ల లోను

  బడిబడి వనన్నవతచనఁ బాడిగాదు
   యడయక యిచచ్చెకాన నెపప్పుడూ నీవదదనుతదు

  ముడిమానఁటలను నీపపై మోపగటట్టినఁగాని
చ. 3:   పటట్టిపదేవనెపైనా నీపలకలనె నడతు

   దటట్టితచి నీ కెచచ్చెరితచనఁ దగవుగాదు
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసిత నిటల్ల నినున్న

  ఱటట్టిడితనాన నే నాఱడిసేయనఁగాని



రేక: 1150-4 ముఖరి సత: 21-292
పలల్లవ:     తనక నాకనఁ బోవునా తానేల పదరీనే

  ననుపలకెలల్ల ను నవవ్వె గరిగాదా
చ. 1:      అలిగి నేనటూనఁ దాను నాడా నీడా నుతడినాను

  తలపోనఁతలక గరితానే కానఁడా
    యలమ నాడక ననున్న నేల పలవనతపీనే

   మలసి తానఁ జెపప్పుతపనమాటే గరిగాదా
చ. 2:     పతతముతో తను నేను పలమార బగిసినా

   అతతరతగములో గరి ఆసలే కావా
   వతతదర నితతలోనే వాకిటకేల వచచ్చెనే
   యనఁతపైనా మేనరిక మదే గరిగాదా

చ. 3:    మతచముపపై సిగద్గీలను మారమోములపై యుతడినా
    పొతచి రతులక గరి భోగమే కాదా

    అతచెలశ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి నినున్ననఁ గటూడె నిద
  మతచితనముదద్రిలక మోవ గరిగాదా



రేక: 1150-5 గళ సత: 21-293
పలల్లవ:    నేము బుదుద ల చెపేప్పుమా నెలనఁతకను

  దమసము నీవలల్లనే తేటతలల్లమాయను
చ. 1:    చెపప్పురాని మాట లేమచెపప్పుతవో అపతోడ

  ముపప్పురిసిగద్గీలతోడ మోము వతచెను
    తపప్పుకతడా నేడ నేడనఁ దానఁకితచితవో గోర

   రెపప్పులతత్తి చటూచి మేల రేచకొనెను
చ. 2:    నవవ్వెరాని నవువ్వెలేమ నవవ్వెతవో ఆపతోడ

  దువవ్వెటపపయతద మనఁదు బగితచెను
    రవవ్వె నెతత వడిగాలద రతనఁ జేయితచితవో

   పవువ్వెలచెతడున నినున్ననఁ బటూనఁచి వసను
చ. 3:     సేయరాని సేనఁత యేమ సేసితవో ఆపను

   కాయము బగితచి నినున్ననఁ గానఁగిలితచెను
   యయడ శ్రీవతకటేశ యతతగా మనిన్నతచితవో

   చాయల సనన్నల మొకిక్క సతతోసితచెను



రేక: 1150-6 సౌరాషట్టి సత సత: 21-294
పలల్లవ:   మారకొనేదాననా మచచ్చెరితచి నీతోను

  కోరికలే పచరితచి కూడుకతదునఁగాక
చ. 1:   పతతమాడనఁగలమా పలమార నీతోడ

చెతతనఁబద్రియమాడేనోటచెలలము
     రతతుల నీ వనఁక నెతత రాజసము చటూపనాను

   అతతయు నే నిచచ్చెగితచి అలరదునఁగాక
చ. 2:  కొసరనఁగనఁగలమా కొతగవటేట్టినీతోను

  వస నటూడిగాల సేసేవలనఁదులము
   పసలగా నీవతత బలముల చటూపనాను

   పొసగ నీకే లోనెపై పొతదేదాననఁగాక
చ. 3:  సిగద్గీవడనఁగలమా చెనకేటనీతోను

  వగిద్గీ నీరతులకెలల్ల వోపదునఁగాక
   కగద్గీక శ్రీవతకటేశ కడు మతదమేళమెపైన

   నిగద్గీల నినేన్న పొగడి నితడుకతదునఁగాక



రేక: 1161-1 నారాయణ సత: 21-295
పలల్లవ:     తనతోడి యడువటట్టి తానేల మముత్మినఁ దడవ

   ఘనునఁడెపైతే బటూములేలనఁ గరత్తి గానీవ
చ. 1:   తాలిమెతతగలిగినా తానే బతుకనీవ

  ఆలరికాతతలకెలల్ల నవ వచచ్చెనా
   చాల నవవ్వెతేను ఆజాణతనమునఁ దనదే

  మేలిమతనగణల మెలనఁతల కతడునా
చ. 2:    యితతుల కిచచ్చెకనఁడెపైతే యపణతమునఁ దనదే

  బతతనునన్న వారికెలల్లనఁ బటట్టి పడనా
     యతత తానఁ బతటమచిచ్చెనా ఇదియటూనఁ దనకే వనెన్న

   వతతుల మాక నడప వసగాదుగాక
చ. 3:    యతదరిరొచచ్చెకోరిచ్చెనా య కీరిత దనదే

  అతదరికినఁ దనవల నలవడనా
    యితదరిలో శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

  వతదులయమోహనక వల వునన్నదా



రేక: 1161-2 దేశక సత: 21-296
పలల్లవ:    ఇదివో నీభాగతము యేమని చెపప్పునఁగవచచ్చె

  పొదల సరసముల పోగలయనఁగదరా
చ. 1:    వుపప్పుతలల్ల నఁగచముల నటూనఁదిపటట్టి ఆప నీతోనఁ

 జెపప్పునఁగలమాటలలల్ల త జెపప్పునఁగాను
   చిపప్పులేవు చెమటల జెలియకానఁగిలే నీక

   కపప్పుళతచి మతచి కేళకూళ ఆయనఁగదరా
చ. 2:      బాగాలిచిచ్చె సారె సారె పపైతరవపై అప నినున్న

  వగినతతా గోరనతట వనఁడుకోనఁగాను
  యగత బులకితచేవు యపతోడిసరసమే
  జాగలేని పవువ్వెలవసతత మాయనఁగదరా

చ. 3:     చిగరనీమోవ యాని చేరి యాప మొకక్కనఁగాను
  నగతా శ్రీవతకటేశ ననేన్నలితవ

    తగ నీ వదదరితోడనఁ దమకితచి పననఁగేవు
   తగిలి రతుల నీచే తాసులయనఁగదరా



రేక: 1161-3 పాడి సత: 21-297
పలల్లవ:     ఇతత యిద నీవద యినఁక నెనన్ననఁడు

    సతతసాల రేనఁచకతటే చవు లేడ నునన్నవ
చ. 1:   అలిగి మానఁటాడనటట్టిఅతవను నేరపన

 పలికితచకతటేను పతతములేవ
   చలపటట్టిన గొతటతనఁ జకక్క నవవ్వెతచకతటేను

  తలకొనన్ననీజాణతన మేమ వునన్నది
చ. 2:    చెకక్కతోనఁ జితతతచేయాపనఁ జెలరేనఁగితచి సారెక

  చకక్కనఁగా నవవ్వెతచకతటేనఁ జనవులేవ
  మొకక్కలన రతులక మొగియకవునన్నయాప

   మొకక్కనఁ జేసుకొనకతటే మోహమేమ వునన్నది
చ. 3:  కతలచెపప్పునసతచే కానఁగిలితపతచకొనకతటే

  యితవు శ్రీవతకటేశ యేమునన్నది
   తతగొని నినున్ననఁ గలసి తమకితచేయాకెనితడు-

   వగత మడేరచకతటే వాడికేమ వునన్నది



రేక: 1161-4 వరాళ సత: 21-298
పలల్లవ:    చవగావు నీవతత సటల సేసినాను

    తవలి లోకల నీకనఁ దపప్పు లేదనేరా
చ. 1:    యనిన్నయానల వటట్టి క యతత వడనఁబరచినా

   వనన్న నీవు దొతగిలివా వనకకను
    ననున్ననఁ జూచి నీవనేన్నసి నవువ్వెల నవవ్వెనాను

   నినున్నను నీసుదుద లను నే నెఱనఁగనా
చ. 2:     అతదర జూనఁడనఁగా నీవు ఆచారాల సేసినాను

   చెతది చనఁకటతపప్పుల సేయవా నీవు
   యితదులోనే నాయడక యిచచ్చెక మేమసేసినా

   అతదుకొని నినున్న వతగెమాడక వనఁగదునా
చ. 3:     మనసచిచ్చె నీవతత మకక్కవ నాకనఁ జేసినా

  తనివోక ముటట్టివా పదారవలను
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
   చనవున నీరతుల చలము వడుతునా



రేక: 1161-5 రామకిగయ సత: 21-299
పలల్లవ:   చటూడరమత్మి యతనిసుదుద లలల్ల నిటాల్ల నే

  వడుకమానఁటలకెలల్ల వసనఁ గారాలకక్కవా
చ. 1:   నగనేరిచినచోట నగితే నమరనఁగాక

 జగడగానితోడ సరసమేల
    మొగము నేనఁ జూచితేను మొకక్కలననఁ దిటట్టివచచ్చె

  యగసకెక్కపచనున్నల కినఁక వాతడెల్లకవా
చ. 2:   ఆసలచలేల్లచోట నటేట్టి కొసరటగాక

  మాసటనితోడ మార మలయనేల
    బాసగలవానఁడవతటే పపై పపైనే వటట్టి వట ట్టి

   యసున చిగరగోళల్ల కినఁక చేనఁగలకక్కవా
చ. 3:   సులభమయినచోట సటూటపడునఁగాక మేల

  చలపాదివాని తోడ సణనఁగలేల
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితపతోడ ననున్ననఁ గటూడె

  యలయితపమోవులక నినఁకనఁ గెతపలకక్కవా



రేక: 1161-6 హితదోళత సత: 21-300
పలల్లవ:   వమార నెతతలేదు వలమజోలి

    నేము నీవలనే కూరిత్మి నెరపేము గాక
చ. 1:    నీక నాతనిమానఁటల నీలోనె తలసునే

  మాకేమ చెపేప్పువు మాపదానఁకాను
    దాకొని మవదద నేము తగవుల దిదేదమా
   జోకల మవోపకల చటూచే మతతేకాక

చ. 2:    మ యిదదరిచేనఁతల మకమకే అతదాలే
   చాయలేల అడిగేరే సారె మముత్మిను

    యేమనేము నేము మముత్మి నెటవల నడచినా
  బటూమలో మనేరపలే పొగడేముగాక

చ. 3:   మచిచ్చెకలమనవువ్వెల మాకెలల్ల నఁ దలసునా
   చెచెచ్చెర మకే ఇవ సలవుగాక

   యిచచ్చెకమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న; నీవు
  ముచచ్చెటలడితే మక మొకేక్కముగాక



రేక: 1162-1 అతదోళ సత: 21-301
పలల్లవ:   ఇతదుకనఁగా నెవవ్వెరను యగద్గీలతచర

   సతదుకొని ఆపనేల సాదితచేవు నీవు
చ. 1:   వాడికగలచోటను వలచి వకరొకర

 ఆడరానిమాటలపైనా నాడుచతదుర
   వడిగము సేసేవార వసివాసు లతచర

   జోడెపై తమ మేనుల సనఁకితతుర
చ. 2:   సరసమాడేవళ సమత్మితతచి తమలోన

  సరగ మతదమేళన జతకితతుర
  వరస వడెమచేచ్చెవార వతతసేయర
  అరిదినఁ దమచేతుల నతటతతుర

చ. 3:    రతనఁ గలసేయపప్పుడు రాజసము వడువర
   తత గటూడనఁ దమలోననఁ దమకితతుర

    యితవపై శ్రీవతకటేశ ఇతత నీవనఁ గటూడితరి
  చతురలపైనవార సతమే చితతతతుర



రేక: 1162-2 సాళతగత సత: 21-302
పలల్లవ:   నీయతత నెఱనఁగవు నేనఁటదానఁకాను

   మాయలలల్ల నీక నేమగవ నేరిపరా
చ. 1:    పలమార నవువ్వెమని పడనఁతులనఁ దిటట్టి మని

   చెలనఁగి యవవ్వెత బుదిదచెపప్పురా నీక
   చలము సాదితచమని సటలలల్ల నఁ జేయుమని

  నిలకడగా నెతతనేరిపరా నీక
చ. 2:    వదదనే కూచతడుమని వడివటట్టి తయుతమని

   తదిద యవవ్వెత బోదితచెరా నీక
   కొదిదమరి వుతడుమని గఱతుల సేయుమని
   గదదరితన మేగతనఁ గటట్టిరా నీక

చ. 3:    పతతగానఁడవు గమత్మిని పపైపపై నిచచ్చెలడుమని
   కాతత యవవ్వెత పటట్టిముగటట్టిరా నీక

    యితతో శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
    బతతనే యగణ మెటట్టి పటట్టితచెరా నీక



రేక: 1162-3 పాడి సత: 21-303
పలల్లవ:     నీయతత నెఱనఁగకనన్న నేనెపైనానఁ జెపేప్పు నీక

   పాయపవానఁడవు గాన పరాకెతతో నీక
చ. 1:   కరనఁగిజారినయటట్టికసుత్తి రి బొటట్టి చెలికి

  సరగ దిదుద తాను ముచచ్చెటలడేవు
   సరినఁ జెఱనఁగవటట్టి క సతులతదరో వునాన్నర
    పరగ వారినఁ జూడవు పరాకెతతో నీక

చ. 2:  యకక్కవపై తడనఁబడినఇతతకతఠమాలికల
  చికక్కల దసుకొతటాను చితత్తిగితచేవు

    మొకక్కల నీక మొకక్కతా ముతదరనునాన్న రెతదరో
   ఫకక్కనవారినఁ జూడవు పరాకెతతో నీక

చ. 3:     సుదతనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి సురట వసరకొతటా
  వుదుటపై శ్రీవతకటేశ వునాన్ననఁడవు

   పదిమారలను నీకనఁ బాదాల వసికేవారి-
   పదనుకాతక్ష చటూడవు పరాకెతతో నీక



రేక: 1162-4 లలిత సత: 21-304
పలల్లవ:     నేనటూ మవతటదాననే నేరమ నాక నెదే

  తానకమెపై యాతనినే తడవరాదా
చ. 1:    చలివాయ దినముల సవతపాళల్లక వచచ్చె

   వలప పాల వటట్టితగవచచ్చెనా యేమ
   నలవతకనఁ జెలలలల్ల ననేన్నల వుపప్పుటతచేరే

  కొలదినఁమరనఁగనఁ బతనఁ గొసరరాదా
చ. 2:    పగయురాతడల్లక సేసల పతడిల్లవళనఁ బెటట్టినటట్టి

  వయసు వతచిపటట్టినఁగవచచ్చెనా యేమ
   నయమెఱనఁగక మర ననేన్నల గోరసేసేరే

  దయవుటట్టి నాతనినఁ దగలరాదా
చ. 3:    అడియాలపనఁగానఁగిట నాతనఁ డితదరికినఁ బొతుత్తి

  వడిరటూప పతచిపటట్టినఁగవచచ్చెనా యేమ
   చిడుముడి ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

    బడిబడి మర నితకానఁ బెపై కొనరాదా



రేక: 1162-5 తోతడి సత: 21-305
పలల్లవ:   రాగదే యకక్కడిసుదిద రమణునఁడునాన్నడక

 పానఁగినవోవరిలోననఁ బవళతచనాన్నడు
చ. 1:    తరమఱనఁగ దియతనఁగా తీపలయ వలప

  సరసములడనఁగానే చవులయ మానఁటల
   తరితీప శయనఁగానే తమకము రేనఁగెను

  యరపసేసుకవుతటే నెడలౌను పొతదుల
చ. 2:    యడమానఁట లడనఁగానే యియతకోలయనఁ బనుల

   తొడినఁబడ నవవ్వెనఁగానే దొరకెనఁ గటూటముల
   వడివటట్టి తయతనఁగానే వళ ల్లలల్ల నఁ జెమరితచె

   జడిసి వరకేవుతటే చపప్పునౌను వావుల
చ. 3:    యిచచ్చెకము శయనఁగానే యితపల మకిక్కలినఁగలల్ల

   తచిచ్చె తచిచ్చె పననఁగితే తగలయమౌను
    అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డపప్పుడే కూడె నినున్న

    మెచిచ్చె మెచిచ్చె పొతదకనన్న మరనఁ జటట్టిరికము



రేక: 1162-6 దేశి సత: 21-306
పలల్లవ:     నీవు సామానుతనఁడవా నీగటట్టి నే నెఱనఁగనా

  వావులతత చెపప్పునాను వలచేవా
చ. 1:     కలయనఁగ నీకనఁ బని గలగనఁగానే కాక

  బలిమసేసితే నీవు పలికేవా
   నెలకొనన్నతమకము నీకనఁ గలగనఁగానఁ గాక

   పలిపతచితే నీవు పగయాన వచేచ్చెవా
చ. 2:     చేకొని నీవులల్ల సము సలవ వళల్లనఁగానఁ గాక

   నాక వలనతటే నీవు నవవ్వెవా
     కెపైకొననఁగా నీక నాపపై కాతక్ష గలగనఁగాత గాక

    ఆక నే మడిచియతనఁ గా నతదుకొనేవా
చ. 3:     యితతటాను నీవు ననున్న యేలకొననఁగానఁ గాక

  మతతన మెతతాడినాను మనసిచేచ్చెవా
  యితతులలో శ్రీవతకటేశ ననేన్నలితవ

  పతతము నేనాడితేను పరాకసేసేవా



రేక: 1163-1 పళవతజరత సత: 21-307
పలల్లవ:      ఏమని వలప చెపేప్పు నెవవ్వెరటూ నే మెఱినఁగేర

  నేమపనీగణలక నీవ సాక
చ. 1:    వనర నీపపైబతత్తి వరలకనఁ జెపప్పురాదు

 మనసులోపలనునన్నమరనఁడే సాక
    నినునఁబాసి వరహన నే నితదానఁకా నునన్నతదుక

 నినుపలయిననానిటటూట్టిరప్పులే సాక
చ. 2:    నెకొక్కనన్న నాకోరికల నీతో వాకచచ్చెరాదు

   దికక్కలను మొకక్కకొనన్న దేవరే సాక
 చొకక్కపనాచటూపలసటూట నీపపైనునన్నతదుక

   పకక్కన నే నుతడేటభావమే సాక
చ. 3:   బాసతోడ నీకానఁగిటనఁ బాయలేకవునన్నతదుక

 రాసికెకక్కనటట్టినారతయే సాక
   సేసవటట్టి యేలితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్న

  ఆసుదుద లకెలల్ల మనఆయములే సాక



రేక: 1163-2 వళవళ సత: 21-308
పలల్లవ:   అపప్పుడనీన్ననఁ జెపేప్పునఁగాని అతదరిముతదరనేల

   దపప్పురాన నిటేట్టి పటట్టి తర వసేమయాత
చ. 1:   మొగములోపలిసిగద్గీ మోవవతట నవువ్వెలయ

 చిగరలోపలిచితత చెకక్కచేయాయ
    మగవ నపప్పుట నీవు మానఁటలేమ యడిగేవు

  అగడుసేయక యేకాతత మయతవయాత
చ. 2:    చేతులనఁగారే చెమట చరకొతగ దడిసను

  కాతరపనఁజూప కడకనున్నలనఁ దేరె
    యేతుల నీపను నీవు యేల వడుడ వటేట్టివు
   జాతుల సేయక రహసాతననఁ జెనకవయాత

చ. 3:     పటట్టినపాయపమనఁద పపై పపై నీకే సలవాయ
 తొటట్టినవలపలలల్ల దోమటాయను

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసిత వతత నిటట్టి
   దటట్టిముగా నీవు మతతన మానతీవయాత



రేక: 1163-3 లలిత సత: 21-309
పలల్లవ:    మొకక్కవ యాతనికి మునిన్నటనేరమ దర

   మొకక్కళ డాతనఁడు నీమోవతగిలే చాల
చ. 1:    వసటేలే నీకూ వగినతతా నాతనఁడు

   ఆసల రేనఁచి రేనఁచి ఆయాలతటనఁగా
   వసములనఁ దిటట్టికవ వభుని నేమనినాను

   దోసము లతదుర కాలదొకిక్కనదే చాలను
చ. 2:    జతకెనలేలే నీక సమత్మితతచి నీమగనఁడు

  వుతకవగా వడెమచిచ్చె వరడితచనఁగా
   మతకనఁదనాల చటూపక మగనాలి మరితేను

   అతకెగాదు నీచెమట నదిదనదే చాలను
చ. 3:   సిగద్గీల వడనఁగనేల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   అగద్గీమెపై నినున్ననఁ గలసి ఆదరితచనఁగా
   వగద్గీళతచి కితనికి వకక్కసాల చటూపతేను

   సగద్గీవు కోరికలలల్ల సరసమే చాలను



రేక: 1163-4 గతడకిగయ సత: 21-310
పలల్లవ:     కానీవ నాకెతత గలిగెనఁ దనకూ నతతే

   వని నానినసనిగె లొకట కినుమడి
చ. 1:    తన కెతతకచిచ్చెతము తానే బదికీలేవ

  మనసతతే మతగళము మాపదానఁకాను
    వనిత నొకక్కత నాతో వడి నీడువటట్టిను

   తనకూ నదేకాదా తగవు మనఁదటకి
చ. 2:   యసులతత రేనఁచకొనాన్న నెకక్కడవోయలేవ

 సేసినసుబాఫలల చేతలోనివ
   యసిరలతో మగని కెతదరినఁ బెతడిల్లసేసినా

   లసి నావలనే తనలబము గాదా
చ. 3:     తడవ శ్రీవతకటేశ దకక్కనిచెచ్చె నాక నేనఁడు

  నుడుగలనఁదే వునన్నది నోముఫలము
  పనఁడతులచేతనెలల్ల పతతము నాకిపప్పుతచితే

  కడనఁగి తనపదదరికముగాదా యినఁకను



రేక: 1163-5 మాళవ సత: 21-311
పలల్లవ:    ఏమ చెపేప్పువు సుదుద ల యతదానఁకాను

  వమార వనెన్నలేకాదా వసవయేతది
చ. 1:  పరషనఁడెపైతేనేమ పొలినఁతయపైతేనేమ

  వరస నొకటేకాదా వాసిపటల్ల
  కడనఁగి చొకిక్కననేమ కడువరగెపైతేనేమ

  మరనియముత్మిలేకావా మత నానఁటేవ
చ. 2:    వతట నేలికెపైతేనేమ వడిగపదపై తేనేమ

  జతటల సరేకావా జవవ్వెనముల
   ఇతటలో నెపైతేనేమ యవాకిట నెపైతేనేమ

   అతట చలల్లగాలేకాదా ఆయాల రేనఁచేది
చ. 3:   దేవరయపైతేనేమ దేవులపైతే మరియేమ

  వావరినఁ బొతేత్తికాదా వలపలలల్ల
   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ

 కోవలకూనఁతలేకావా గరలయేతవ



రేక: 1163-6 రామకిగయ సత: 21-312
పలల్లవ:   ఎతతవగిరకానఁడవు యేమ చెపేప్పుది

   పతతమెలల్ల నీవు నాపపైనఁ బచరితచేవు
చ. 1:  కూరిమ నేనాడినకొసరమాటలక

  ఆరీతనఁ దారకాణతచమని యాడేవు
    నేరపతో మెలనఁగితే నీవ బదికేవు మఱి

  వారకపనీగణ లవవ్వెరికి వచచ్చెని
చ. 2:     ననుపన నే నీతో నవవ్వెనసుదదల కెలల్ల

  పననఁగి నీవానలేల పటట్టివచేచ్చెవు
   అనువుగా నిజమరివపైతే నినేన్న పొగడేర

   వనర నొకరికీరి తొకరి నతటనా
చ. 3:    కూడేవళనే నినున్న గోర సనఁకితచినతదుక

   చటూడనఁజాత రత నెతత సటూడువటేట్టివు
    యడుగా శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

 యడేరినచటట్టిరిక మదదరికతడని



రేక: 1164-1 ఆహిరి సత: 21-313
పలల్లవ:    ఏమయత కరణతచేది యినఁక నెనన్ననఁడు

  చేముటట్టి సరసమాడి చెకక్కనొకక్కరాదా
చ. 1:    చిపప్పులనఁగానఁకలతోడి సిగద్గీల నీపపైనఁ జలీ ల్ల

  కపప్పుర మయతగనఁరాదా కలికికిని
   రెపప్పులతుత్తి నఁజూపలతో రేసుల నినున్ననఁ గొసరీ

  దపప్పుకి మోవయతరాదా తరణకిని
చ. 2:    కొలకొలనవువ్వెలతో కూరిమ నీపపై వస

  పలిచి చేకొనరాదా పగయురాలిని
   తొలనఁకనాసలతోడ దటూరీ నినున్న సారెక

  అలమ చనవరాదా అతగనకను
చ. 3:      కతదువనఁ జనున్నల మోప కళల నీపపై రేనఁచ

  అతది కానఁగిలితచరాదా అతవను
    చెతదను బలిమనఁ బటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్న

  అతది వడెమయతరాదా అలివణకి



రేక: 1164-2 దేసాళత సత: 21-314
పలల్లవ:   వటట్టివాదులకనేల వచచ్చెనే తాను

  అటట్టి నిటట్టి జతకితచి ఆదరితచరాదా
చ. 1:    తగవు చెపప్పురే మర తరణులల

 మొగముచటూచేపతకి మొకక్కరాదా
    మగనఁడు దనకెపై తేను మాటమాట సరసాన
   వగటగానఁ దిటట్టి నేను వనఁడుకోరాదా

చ. 2:  వలపక్షమడకరే వువదలల
  పలమారనఁ బలవనఁగానఁ బలకరాదా

   మలసి తనవానఁడెపైతే మాతోనఁ బెననఁగేవళ
  చెలనఁగి గోరదానఁకితే చెకక్కనొకక్కరాదా

చ. 3:   మకే తలసునే మెలనఁతలల
   కెపైకొని ననున్ననఁ గటూడితేనఁ గలయరాదా

   జోక శ్రీవతకటేశనఁడు సొరిదినే యేలనఁగాను
   వాకననఁ బద్రియము చెపప్పు వతచకోరాదా



రేక: 1164-3 సాళతగనాట సత: 21-315
పలల్లవ:    నినున్న గెలవవసమా నీ వతతటవానఁడవు

   మనిన్నతచవయాత నే నీమరనఁగ చొచిచ్చెతవ
చ. 1:    బలవానఁడ వౌదువు పడనఁతు లతదరెపైనాను

 సొలసితటట్టినా నోరచకవుతదువు
  మెలపనీగణలక మెచిచ్చెత నితదరిలోన

   బలిమనఁ బదారవల పాదముల సనఁకెను
చ. 2:     యతతలేదు నీమహిమ యతచి చటూడ నిపప్పుడిటట్టి

  కాతతలకెలల్ల నీమోవ వకతచమాయను
   వతతలయ నీబతుక వడుకనఁ బీతాతబరము

  బతతనే గోపకలకనఁ బరపాయను
చ. 3:   మేలమేల నీపొదు మెరవడికతత్తిలక

 వాలయము వరసలవతతులయను
    యలీల శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ
  నీలడు లితదరికిక కానికాలయను



రేక: 1164-4 కతతలవరాళ సత: 21-316
పలల్లవ:     నే మదదరమును నీపాలనఁ జికిక్కత మద

  కామతచి యేపణతమెపైనానఁ గటట్టి కొనవయాత
చ. 1:     ఆకె నీక నేరిపన వవ తగవుల

   లోకలము మముత్మినేల లోనఁచి చటూచేవు
     సాకి రెవవ్వెర చెపప్పునా సటలే యతదువు నీవు

  వాకన వలచవారి వతకలడవయాత
చ. 2:    చెవలో నాడినమాట చితత్తిముననఁ బుటట్టి నఁగాక

  వవరితచి మముత్మినేల వచారితచేవు
    జవళనఁ జెలికతత్తి ల సారెక గరిసితచేవు

  భువలోనఁ గడవారికి పూనుకరావయాత
చ. 3:   ఇచచ్చెకములడినవ ఇతపల నీకౌనఁగాక

  అచచ్చెలము మముత్మినేల అలయితచేవు
   చెచెచ్చెర శ్రీవతకటేశ చెనకి మమేత్మిలితవ

 మచిచ్చెకెపైనవారినే మరగవయాత



రేక: 1164-5 హితదోళత సత: 21-317
పలల్లవ:    ఒకక్కతనే యాలనా వరకే నీక

  చకక్కనఁగా నీనెపమున సాదితచేవుగాక
చ. 1:     కొలల్లగానఁ జెకక్క నొకక్కచ కొనగోర నానఁటతచేవు

   చెలిల్లనతతనఁ జేయవయత చేనఁతల నీవు
   పలల్లదాన నీవది పగ సాదితచటగాక
   చెలల్లనఁబో నామనఁద బతత్తిసేయుటా నీవు

చ. 2:   కొతగవటట్టి తానే నాకచముల వసికేవు
    అతగడి వయవయత నీ వనిన్నటా సిగద్గీ
   చెతగట నీపతత మనఁదే చేకొనవచచ్చెటగాక
   సతగత నాపపై వలపచలల్ల టా నీవు

చ. 3:     పకక్కననఁ గానఁగిటనఁ గటూడి పలసనఁకల సనఁకితచేవు
   వకక్కసాననఁ గటూడవయత వడుక ననున్న

    మకక్కవ శ్రీవతకటేశ మముత్మి మనిన్నతచట గాక
  తకక్కక మాతోడివనోదముల యివ



రేక: 1164-6 శదద్ధదేశి సత: 21-318
పలల్లవ:   మదితచిన వలపల మతుత్తి రాలను

    చెదర నీవ యితత సేసిత ననున్న
చ. 1:     మాటల నీ వాడితచనఁగ మఱచివుతట నితదానఁకా

   గానఁటాననఁ జేయతత్తి మొకేక్కనఁ గెపైకొనవయాత
      పాటతచి నీవు రానఁగాను పపై పపైనఁ జూడనఁబటట్టి నాక

  చాటవపైనకానుకిచేచ్చె చానఁచవయాత చెయత
చ. 2:     సలవ నీవు నవవ్వెనఁగ సిగద్గీననుతట నితదానఁకా

  యలమతో వడెమచేచ్చె నితదవయాత
   నిలచతడనఁగా బానుప నీకనఁ బరవనఁగబటట్టి

   యలమనఁ గెపైదతడ ఇచేచ్చె నితదవయాత
చ. 3:    పపైకొని కానఁగిలితచతగ భద్రిమసివుతట నితదానఁకా

  యకడ మోవతేనియ లితదవయాత
    దాకొని శ్రీవతకటేశ దకిక్కత వటట్టి నాక

    రేకలనఁ గసటూత్తిరి గపేప్పు జోకెపై వుతడరాదా



రేక: 1165-1 రీతగళ సత: 21-319
పలల్లవ:   ఎతతక నతతేకాక యకక్కడేనఁటకే

  పొతతనుతడి యాతని బుజజగితచనఁగదవ
చ. 1:    పయతదకొతగ వటట్టితే పతని జతకితచితవ

   తయతనిమోవపపై మరి తటటూల్ల నేలే
    వయతనే వలప చితది వకట ఇనుమడాయ

   చయాతటల మాని ఇనఁక సరసములడవ
చ. 2:     కోరి చనున్న లతటతేను కొనగోర నటూనఁదితవ

  వరకే మనఁదమకిక్కలి వటేల్లతటకే
    పోరచి వయసు వతడి పోనఁకకనఁ బుటట్టినఁడాయ

    కేరడాల మాని ఇటేట్టి కేలతత్తి మొకక్కవ
చ. 3:    పకక్కన గానఁగిలితచితే పాదము పపైవసితవ

 చెకిక్కటచేతతోడిసిగద్గీ లేనఁటకే
    యకక్కవపైన శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె
    పకక్కలలల్ల మాని యిటట్టి పగయముల చెపప్పువ



రేక: 1165-2 బౌళ సత: 21-320
పలల్లవ:    అటట్టి బదుకవయాత అతతలోనే మాకేమ

   ఇటట్టి వలపే నీక యకక్కవసితగారమా
చ. 1:  మాయదారివానఁడవు మానినులవుతగరాల

  యయడ వళల్లనఁబెటట్టి క యమెత్మిసేసేవు
  చాయలమేనిరేఖల చాలవా అతదుకనఁదోడు

  కాయముపపై మచచ్చెముల కడుసితగారమా
చ. 2:  పొదుద వోనివానఁడవు పొలనఁతులవలవల

  కొదిదమర మొలనఁ గటట్టి కొనివచేచ్చెవు
  ముదుద ముదుద వల నీమోవకెతపలే చాలవా

 పదదరికపటరవు పకక్కవసితగారమా
చ. 3:   కతకారివానఁడవు కాతతలపవువ్వె దతడల

  ఇతవపై మెడవసుక యలయితచేవు
    తత ననున్ననఁ బొతదితవ దగద్గీరి శ్రీవతకటేశ

 రతులసదమదము రానఁపలసితగారమా



రేక: 1165-3 శతకరాభరణత సత: 21-321
పలల్లవ:    పననఁగే వరకే పగయపడి నాతో

  ననుప నటతచక నయమౌనా
చ. 1:  చితత్తిములోపలిసిలగల వాయక

  బతుత్తి ల సేయనఁగనఁ బనిగలదా
  వతత్తినగొళల్ల వళల్లనే వుతడనఁగ

 హతత్తినకానఁగిలి అనువౌనా
చ. 2:   నగవులలోపలి నలసుల దియతక

   పగటల సేయనఁగనఁ బని గలదా
  తగిలిదతడల తత మెడనుతడనఁగ

  వగటగనఁ బెననఁగనఁగ వడుకలపైనా
చ. 3:   వలపలలోపలి వాసుల దోయక

   బలముల చటూపనఁగనఁ బని గలదా
  యలమని శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  కలసిరతులకనఁ గడమల నౌనా



రేక: 1165-4 కాతబోదిసత: 21-322
పలల్లవ:    ఓయమత్మి నీగాతకి నోరచనా యవవ్వెతపైనా

    పాయల వడిననఁ బోదు పటట్టిక మాచెఱనఁగ
చ. 1:     కాతతలనఁ బెకక్కలనఁ బొతది కాయాటపడె నీమేను

   యతతవడెపైనా నలయ దిదివో నేనఁడు
   ఇతతలోనే తముత్మిలము లితదరివ లోనఁగొని
    యనఁతపైనానఁ గదుద నీనోర యటట్టి మాటాడేను

చ. 2:     వనితల రహసాతల వానఁగి వానఁగి నీవనుల
  వనకతయత వతతేసి వనన్నవతచినా

   తనివోనిమరత్మిముల తానఁకి తానఁకి గటట్టిపడె
   పనివ నీచేతు లటట్టి పటట్టిపననఁగేను

చ. 3:     కచముల దానఁకి తానఁకి గరలయ నీవురము
  రచన ననిన్నటాను నీరచచ్చెకెకెక్కను

    యిచట శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న
    పచరితచి నీయాసల పటట్టి నెటట్టి వచచ్చెను



రేక: 1165-5 గళ సత: 21-323
పలల్లవ:   పొయినఁ బాలవతటది పూనఁచినతనమోహమెలల్ల

  నయముల నెతదానఁకా నాననఁబెటట్టివచచ్చెనే
చ. 1:   కనున్నలనఁ గనన్నపడే కతదువచటట్టిరికము

   వునన్నపప్పుడెలల్ల నటూరకే వుతడును తాను
   చనున్నల మోనఁపనపప్పుడే జలల్లననఁ బులకితచను
   యనిన్నక నలల్లతతనుతటే యనఁతపైనా గరనఁగనఁడు

చ. 2:   పలిచినపప్పుడే తన పగయవాదిపలకల
  చలముననునన్నపడు సటలే తాను

 తలనఁచినపప్పుడే తనతమకపవనోదాల
 మలసివునన్నపప్పుడెపైతే మానుపడివుతడును

చ. 3:   గకక్కననఁ గటూడినపప్పుడే ఘనమెపైనతనయితప
  తకిక్కనపప్పుడు గొతటనఁదనమే తాను

    యకక్కవతో శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పుడు ననున్న నేల
  చెకక్కలనొకిక్కనవళ చిరనవువ్వె నవువ్వెను



రేక: 1165-6 సామతతత సత: 21-324
పలల్లవ:   ఇతతయవవ్వెనసమక యేలికవు నీవపైతవ

    రతతు లినిన్నయును నేల రపమాయ నీకను
చ. 1:  మొలకనవువ్వెలనేట మోసుల

 చెలనఁగేట పదవులచిగరల
 మలసి పపైతానఁకలమారాకల

  వలపలపపైరల వనితపపై నవవో
చ. 2: పూచినసిగద్గీలలోనిపపొప్పుడుల

 కాచినచనున్నల నిమత్మికాయల
 యేచినమోవపతడుల్ల యసనఁగెను

   చేచేత వసతతవళ చెలియమెపై నదివో
చ. 3: చెపప్పురానిపలకలచిలకల

 ముపప్పురి నెరినఁదుమత్మిదమటూనఁకల
    యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యితత నీవు గటూడనఁగాను

  కపప్పులకొటారల కొమత్మిమేన నదివో



రేక: 1166-1 వరాళ సత: 21-325
పలల్లవ:    ఇదదరిలోపల నీవు యవతను మెచిచ్చెతవ

  అదదలితచక మాకిది యానతయతవయాత
చ. 1:    కొమత్మి వకక్కరిత కేళకూళలో జలకేళని

   కమత్మి పననఁగేయటాల్ల నఁ గానఁగిటనఁ గటూడె
     పమత్మి వరొకక్కత వచిచ్చె పపైకొని యది దలిసి

  దిమత్మిరితనాన మోవతేనె చవగొనెను
చ. 2:     పడనఁత వకక్కత నినున్న పకక్కపారిశన వచిచ్చె

   తొడలనఁ బీడితచి పటట్టి తొలనఁగనఁదస
  యడచొచిచ్చె వరొకతే ఇవవ్వెలిపారిసమున

  అడియాలమెపైనమాట లట వనన్నవతచెను
చ. 3:      మునినఁగి వచిచ్చె యొకత మొకక్కలన నినున్ననఁ గటూడి

  మొనలచనున్నల నటూనఁది మొకమెతత్తిను
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కమత్మిట మఱియొకత

 మనసిజరతులను మాఱిపళల్ల డెను



రేక: 1166-2 పాడి సత: 21-326
పలల్లవ:    నముత్మిదుర యినఁక నినున్న నలినాక్షుల

  వుమత్మిడి నితకానేల వడనఁబరచేవు
చ. 1:     వడుకకానఁడవపైతవ వచిచ్చె వచిచ్చె ఆప నాతో-

  నాడిననీన్ననఁ గలవు నీయతగములతదు
    యడుపడ నీ నినున్న నితతకతట నేమాడేను

   యేడలేని యానల నీవల పటేట్టివనఁకను
చ. 2:    నగితవట యేడనో నాలి చేసినచేనఁతక

   తగదు వనిన్నయు వతటనఁ దరణచేత
    యగసకాతనక నే నితత కతటే నేమసేసే

   తగిలి సతుల నేల తారకాణతచేవు
చ. 3:    ననేన్నలితవ కానఁగిట ననుప లకక్కడివల

  కనున్నలదుటనే నాకనఁ గానవచెచ్చెను
    యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ ఇతతకతట నినఁక నేమ

 పనిన్నననగవులేల పచారితచేవు



రేక: 1166-3 నాదనామకిగయ సత: 21-327
పలల్లవ:    వటట్టిదోసాల గటేట్టివు వదదనాన్ననఁ బోవు

 ఱటట్టిడిసేనఁతల నితతాఱడిసేతురా
చ. 1:    చలివాయ గొలల్లతల సతగడినఁ గటూచతడుకొతటా

  బలిమ వారిపాదాల పపైవసుకొతటా
   కలికి చేతుల వారగబబ్బుల రాచకొతటా
   బులిసే వదేమోయి పొదుద వోదా నీక

చ. 2:   కొమరెపడుచలతో కొలల్ల న నవువ్వెకొతటా
  చెమటలతట చేతులనఁ జెనకకొతటా

   అమర వారిపూదతడ లవ మెడవసుకొతటా
   తమకితచే వనఁట దొరతనమోయి నీక

చ. 3:    మతదబోయి రాతడల్లను మానముపపైనఁ దిటట్టి కొతటా
   అతది పోనఁకముడి వడిచాడు కొతటాను
   ఇతదరి శ్రీవతకటేశ యనసితని మమెత్మిలల్ల

  ఇతదుముఖులలల్ల ను ఇతతబానఁతే నీక



రేక: 1166-4 దేసాళత సత: 21-328
పలల్లవ:   కామాతురనకను గరవ్వె మెకక్కడు

   వమారనఁ బెచచ్చెవరిగి వఱఱ్ఱైవనఁగ మనఁకను
చ. 1:    నీకేల వరపూ నీవనిన్నటా దొరవ

    చేకొని యేమ చేసినానఁ జెలల్ల ను నేడు
   యకడనాకడ సతు లతదరెపైనా నునన్నవార

   చేకొని మతుత్తి నఁడవపై చెలరేనఁగ మనఁకను
చ. 2:    అడాడ నఁక లేడవ అనిన్నటానఁ దగదారివ

   వడాడ రాన నెటట్టి తడినా వరపే నీక
    జడుడ దేరె తముత్మిలము సరి నీపకిక్కళల్ల నద
    దొడడగానఁ జొకక్కచ సలి తుదమర మనఁకను

చ. 3:    పతడెను నీతపమటూ పటట్టినదలల్ల నఁ బెపైనఁడి
    అతడనే ననున్ననఁ గటూడిత వాయను పని
  నితడనఁగ శ్రీవతకటాదిద్రినిధినఁ దొకిక్కవునాన్ననఁడవు

   కొతడవతట వుబుబ్బుతోడనఁ గొలల్లగాను మనఁకను



రేక: 1166-5 బౌళ సత: 21-329
పలల్లవ:   కడమమాటల నీవ కనుకోవయాత

 పడనఁతులలోన వాసిపటట్టి దాననయాత
చ. 1:     పతతము నేనా వడువ పపైకొని మాటలడేవు

  యతతవడి వనఁకొతదు నేమనేవయాత
   కాతతుడవు నీవు గకక్కన వతచకోరాదు

   చెతత నీనవువ్వెల కెటట్టి చేతులొగేద్గీనయాత
చ. 2:   పాయపగరవ్వెపదాననఁ బలమార మొకేక్కవు

   యయడ నెతదానఁకానఁ జూతు నేమనేవయాత
    నీయతత దొరవు పని నీచేనఁ గొననఁగరాదు

   చాయల నేమని నీతో సమత్మితతచేనయాత
చ. 3:      చలము నాకే కలదు సారె ననున్న వనఁడుకొనే-

  యలయితప లటట్టి వతదు నేమనేనయాత
    బలిమ శ్రీవతకటేశ పపైకొని కూడిత వటట్టి

   నిలవలల్ల వలపలే నీవ నేనయాత



రేక: 1166-6 సాళతగత సత: 21-330
పలల్లవ:    ఇనఁతా నీమహిమలే యేల నవవ్వెవు

   ఇతతులలల్ల నుతడనఁగానే యేల నవవ్వెవు
చ. 1:   దవువ్వెలనుతడినదాన దగద్గీరివచిచ్చెత నితతే

   యవవ్వెర నినేన్నమని రేల నవవ్వెవు
   పవవ్వెళతచివుతడనఁగాను పనీనర చలిల్లత నితతే

    యివవ్వెల నామోము చటూచి యేల నవవ్వెవు
చ. 2:     యిచచ్చెకములడి నీక యిట పగయాల చెపప్పుతే

    యచచ్చెరి నీవ తలిసి యేల నవవ్వెవు
   మెచిచ్చె మెచిచ్చె చనవుతో మేలములడినతదుక

   యచచ్చెకతదు లయనతటా యేల నవవ్వెవు
చ. 3:    కాయకపచెమటల కడిగి కడిగి నేను

    యయడ నినున్ననఁ గటూడితే యేల నవవ్వెవు
  పాయపశ్రీవతకటేశ పనులలల్ల నఁ జకక్కనాయ

   యయరానిచన వచిచ్చె యేల నవవ్వెవు



రేక: 1167-1 సౌరాషట్టి సత సత: 21-331
పలల్లవ:    లేవ యతదానఁకను లకక్కల వటేట్టివు

   ఆవటతచి పపైకొతటే నాయముల రేగను
చ. 1:   యదురమాటలడితే నెనెపైన్నైనానఁ గలవు

   పొదిగి కానఁగిలితచితే పొతదు చేకూర
  చదురలడనఁజూచితే సరియానఁకలపై యుతడు

   అదన మోవయానితే నడాడ నఁక లేదు
చ. 2:   పనుల వచారితచితే బతడల్లకొలనఁదుల

   ననిచి రతసేసితే నానఁడే పతడిల్ల
  పననఁగనఁబోతే కడుబగియ మనసువుటట్టి

     చెనకి పపై కొతటేను చేతనఁ జికక్క వలప
చ. 3:    కొచిచ్చె సిగద్గీవడితేను కొతడలౌను జగమెలల్ల

  పచిచ్చెగా రతసేసితే బటట్టిబయల
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నేనఁ డితతలోనె

   ఇచచ్చెగితచితే నటేట్టి యితవౌనఁ దమకము



రేక: 1167-2 నీలతబరి సత: 21-332
పలల్లవ:     తలసుకొమత్మి యిటట్టి దికక్కల పరాక మాని

 ఫలితచెనఁజమత్మి జవవ్వెనపాయమెలల్ల ను
చ. 1:  చిగరటాకలను వాబ్రాసినమేలసుదుద లే

 మగవయాడేమతచి మాటలలల్ల ను
  మొగి ముతత్తిపనఁజిపప్పుల మటూసిదితచినవ

 వగటపైనచటూపల వనెన్నలలలల్ల ను
చ. 2:   కమలపపటకల కలయ నీపపైనఁజలేల్లవ

  రమణచేనఁతల సేసే రచనలలల్ల
    అమర మరగరిడి నట సాముల చటూపేదే
   కొమరె నీతొడ మనఁదనఁ గటూచతడేదలల్ల ను

చ. 3:   పవువ్వెలగతుత్తి ల నినున్ననఁ బటూజలసేసేదే
 జవవ్వెని చనున్నలనొతేత్తిసరసమెలల్ల
   రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రమణనఁ బెతడాల్ల డినదే

   బువవ్వెపరతుల నీతోనఁ బొతుత్తి ల గటూడినది



రేక: 1167-3 ముఖరి సత: 21-333
పలల్లవ:    ఎరవపై పటట్టినేరము యితతేసి వసివాసుల

  ఇరవపైవుతదాన నీక నేమసేతురా
చ. 1:     యతత నే మాటలడినా యగసకెక్కమే యనేవు

  కొతతగొతత చటూచితేను కోపమనేవు
   వతతపగయాల సేసితే వతగెములగానఁ బటేట్టివు

  యతతటవానఁడవు నినున్న నేమనతదురా
చ. 2:      అటేట్టి సిగద్గీల వడితే నలిగిత నే ననేవు

  గటట్టిగానఁ గొతగవటట్టితే గయాతళనేవు
    నెటట్టి కొని నీవదదనుతటే నే నినున్న నమత్మికనేవు

   యిటట్టిమతకపవాని నెటట్టి నే గెలతురా
చ. 3:    అతకెకెలల్ల వచిచ్చెతేను అబుబ్బురము లివనేవు

  సతకెలేక నవవ్వెతేను సటలనేవు
    లతకెల శ్రీవతకటేశ లలి ననున్ననఁ గటూడితవ
   యితకా నినన్నపప్పుటని యటట్టి గొసరదురా



రేక: 1167-4 కేదారగళ సత: 21-334
పలల్లవ:     చటూతము దానికేమ సుభము లనిన్నయు నితకా

 కాతరపచేనఁతలచే కడుమతచరాదా
చ. 1:    తలల్లనాయనఁ గనున్నల తేటలయ నీసుదుద ల

  పలల్లదాన మావడేల పటేట్టివయత
    చెలల్ల బడి గలదు సిగద్గీల నీకా లేవు

  బలిల్లదునఁడవపై యిటాల్ల నే బతుకరాదా
చ. 2:    చెమరితచె నీమేను చేనఁతల రటూడికెకెక్క

   తమతో నితకా మమేత్మిల దగద్గీరేవయాత
  భద్రిమయితచనేరతువు బాసల మఱనఁగలవు

  అమర నినిన్నమేళల్ల నతదనఁగరాదా
చ. 3:     కళల మోమున రేనఁగె కానఁగిటలో చలివాస

   బలిమసేసి మమేత్మిల పపై కొనెవయత
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  వలలేని వడుకల వలయరాదా



రేక: 1167-5 ఆహిరి సత: 21-335
పలల్లవ:     ఇతతకి నీవు లోనెపైత వమతదు నినున్న

 పతతములడేటకాతతనఁ బటట్టివచచ్చెనా
చ. 1:    నాయముల చెపప్పునఁగాను ననున్ననేల తటేట్టివు

  ఆయితతపొతదు సేయుమతటనా నినున్న
    ఆయడ నే నడడమురానని ననున్న దటూరేవు

 పాయపమదముసతనఁ బటవచచ్చెనా
చ. 2:    నడుమ నవవ్వెటదాని ననున్ననెల గదిదతచేవు

  గొడవ లపతోనఁ బెటట్టి కొమత్మితటనా
    తొడినఁబడ నీక నేను తోడుగానెపైత ననేవు

 బడినఁబెపైకొనేజవవ్వెనినఁ బటట్టివచచ్చెనా
చ. 3:    నినున్ననఁ జేయివటేట్టిదాని నీవల సొలసేవు

  అనిన్నటా నాపతోనఁ బెననఁగాడుమతటనా
    యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  పనిన్న నీమోహపనఁజెలినఁ బటట్టివచచ్చెనా



రేక: 1167-6 మతగళకౌసిక సత: 21-336
పలల్లవ:   వదదనునాన్నరము నేము వాడికవారమెలల్ల ను

   కొదిదమరి ముమత్మిదము కతగ దనఁతపైనాను
చ. 1:    వలనఁది కొతత్తివలప వనఁడివనఁడి చెమటల

    బలిమ ని నేన్న పొదుద నఁ బాయనఁగలేదు
  మెలపతోడ నీవు మెడనఁగటట్టి కొనవయత

   తలకితచ నాసదము తీర దనఁతపైనాను
చ. 2:    చెలియ వతతొకచటూప చిరనవువ్వె లొకచవ

  కొలవులో నీతొడపపైనఁ గటూరచనన్నది
  పొలపపై నీదేవరగా బటూజితచకొనవయత

   తలనఁపలో నాపక తనియ దనఁతపైనను
చ. 3:   అతగనకానఁగిటపతడిల్ల అటట్టి నాగవలిల్ల

  సతగతగా నినునఁగటూడి సతమాయను
  యితగితాన శ్రీవతకటేశనఁడ మనిన్నతచవయత

   చెతగట మాసరసకె చేరె నెతతయినాను



రేక: 1168-1 పళవతజరత సత: 21-337
పలల్లవ:   దయగలదానవు తమకితచకవ ఇటట్టి

  పగయపడనఁగానే ఇతక బగియనఁగవచచ్చెనా
చ. 1:     భావ మెఱినఁగి మెలల్లనె పపైకొని కూడుటగాక

 కెపైవసమెపైనవానినఁ గకక్కసితతురా
  యేవలల్లనుతడి వచిచ్చెన యదురకొతదురగాక

  నీవదదనఁ గటూచతడనఁగానే నిషటూట్టిరమాడుదురా
చ. 2:   వరట చేసుకొని వడనఁబరచటగాక

  కూరిమగలగ వారినఁ గోపగితతురా
   కోరి మచచ్చెము లతడినా కూరచ్చెకొనవలనఁగాక
   సారె సారెనఁ జెనకనఁగా సణనఁగలడుదురా

చ. 3:   వడుకలలల్ల నఁ జూప వనన్నవతచకొతటగాక
  కూడి శ్రీవతకటేశనఁ గొసరదురా

  మేడెపరతులలోన మెచచ్చెల మెతుత్తి రగాక
   పాడిగా నీతో నవవ్వెనఁగా పతతములడుదురా



రేక: 1168-2 తోతడి సత: 21-338
పలల్లవ:   మావతటవారికెలల్ల మాటల లోనయేతవా

   లవరలకెపై తేనఁగాక లలనక మెతుత్తి వా
చ. 1:   చలమరలపైనటట్టి సతులకనఁగాని మరి

 బలిమగలపతుల పతపసేయర
 తలివతోనఁ గొతగవటట్టితీసేవారికినఁగాని

  కెలయుచ నెనఁతపైనా కితదుపడర
చ. 2:    ముతగోపలపై నటట్టి ముదితలనే కాని

    కతదు దరి యతదుకనునఁ గెపై కొనర
 వతగక తటేట్టిమెరవడికతపైలకనఁగాని

  ముతగిటనఁ గాచకతడి మోహితచర
చ. 3:  యడయక కాచకతడేఇతతులకేకాని

  బడిబడినఁ గాచకతడి పనికిరాదు
    అడరి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ

  తడవకతడిన మర తమకితచర



రేక: 1168-3 ఆహిరి సత: 21-339
పలల్లవ:    ఏమోయి నేనెఱనఁగనా యతతకెతత సేసేవు

  కామతతతగముల కివ కతదువలగాక
చ. 1:    ఈకడ దిటట్టితనతటా నెగద్గీలేల పటేట్టివు

   నాక నీపపైనఁ గోపమా నగితనఁగాక
   కెపైకొని జతకితతునతటా కమత్మిటని దటూరేవు

 చేకొనన్నపగదాననా చెలిమగాక
చ. 2:    పొలయల కలకె పొగిలేవు రానతటా

   చలమా నీతో నాక చవులగాక
   పలకనెపైతనతటా పపై పపైనఁ జితతతచేవు
 చలపటట్టినదాననా సరసముగాక

చ. 3:    గటట్టి తో నేనుతడనఁగాను కొసరేవు రానతటా
 చిటట్టికపదాననా సిగద్గీలగాక

    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
  ఱటట్టి చేసేనా నినున్న జటట్టిగొనేనఁగాక



రేక: 1168-4 వరాళ సత: 21-340
పలల్లవ:    ఎటట్టి భద్రిమయకతదుము యిటవతటనినున్ననఁ జూచి

  వుటట్టిపడి నిదివో నీవడనఁబాటపొతదుల
చ. 1:  పచచ్చెరేనఁగి వలచినపగయురాతడల్లకెలల్ల ను

 మచచ్చెమేనఁపలయను నీమతచిమాటల
    అచచ్చెలన నీవుచటూపే ఆస లతదరికినఁ జేల-

  పచచ్చెలయ నిదివో నీబయకారిచేనఁతల
చ. 2:   కాలదొకిక్కనటట్టి నీకామనుల కెలల్ల ను

 పాలకూళల్ల యను నీపచిచ్చెనవువ్వెల
  యలగల ఇతదరికి యనఁదులడేనీటలోని-

   వోలలయ నిదివో నీవుపప్పువసి పొతుత్తి ల
చ. 3:   మకక్కవ నినున్ననఁ గటూడినమముబోతటల్లకలల్ల ను

 చొకక్కమతదులయను నీసొతపరతుల
   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసితవ నీమేల

  రొకక్కమాయ నిదివో నీరటూడెపైనమనన్ననల



రేక: 1168-5 గళ సత: 21-341
పలల్లవ:     వఱపేల రమత్మినవ వతతవానఁడా తా నాక

   మెఱనఁగ మెరచితేను మతచదా దికక్కలను
చ. 1:     అతదుకేమె తా ననున్న నాదరితచె నితతలోనే

  యతదఱినఁ గటూడివచిచ్చెనా నేమాయనే
  ముతదు ననున్ననఁగటూడెను ముడిచివసినపవువ్వె
  పొతదుగా వదినుతడితే బుగతధితచకతడునా

చ. 2:      కడమ యేదే తాను కెపైకొని ననున్న మెచెచ్చె
  యడసి యతదుతడినాను యేమాయనే

   కడనఁగి నాతో నవవ్వె గరచివసినబటూరె
   అడరి యకక్కడనఁగనాన్న నటట్టి నోరరదా

చ. 3:      ఇనీన్న నేల శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్న నేల
 యనిన్నపతడిల్లతడాల్ల డినా నేమాయనే

  వునాన్ననఁడు నాకానఁగిటను వదిదకెపైననాకతచము
  కనన్నవారెలల్ల నఁ బొతుత్తి గలయక వుతదురా



రేక: 1168-6 ఆహిరినాట సత: 21-342
పలల్లవ:    ఇయతకొతట నీపనుల ఇతతా మేలే

   చెయితమనఁదాయ నాక సిరలేమ బానఁత
చ. 1:   నయగారివానఁడవునాక నీవు గలవు

  పగయములేమ గడమ పకక్కమారల
    కిగయ లఱనఁగదువు కేల చానఁచేవు నామనఁద

  నియతా నితదుకే నీయాలనెపైతని
చ. 2:   చలపాదివానఁడవు సతమెపై వునాన్ననఁడవు

     బలిమ యేమ గడమ పపై పపై నేనఁడు
   వలపతచనేరతువు వతచేవు నాపపై ననుప

  కలకాలమును నీకనఁ గెపైవశమెపైతని
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడవు చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ

  దపైవక మేమగడమ తగలయను
    భావ మెఱనఁగదువు పచిచ్చెగా నవవ్వెవు నాతో

   వవలకను నీకే వలల్లవరి యపైతని



రేక: 1169-1 సామతతత సత: 21-343
పలల్లవ:    తరణ కితతచలము తగవు గాదు

  సరగ నాతనిమానఁట సమత్మితతచవ
చ. 1:   తడవతే నొడుడ కొతటా తరితీపసేసుకొతటా

  వుడుకనఁబెటేట్టివు మోహ మొకక్కమానఁటే
    బడల నీరమణునఁడు పతతము నీకనఁ జెలల్ల

   యడయ కితతటనెపైనా యితప చలల్లవ
చ. 2:    పలిచితే బగసుతా పగయము చెపప్పుతచకొతటా

   కలయ నటూరేవు నవువ్వె కడునఁగడు
   అలవమరె నాతనఁడు అమరె నీరాజసము

  సొలసి యితతటనెపైనానఁ జొకిక్కతచవ
చ. 3:    కదిసితేనఁ దిటట్టి తాను కతదువల రేనఁచకొతటా

  వదచలేల్లవు సిగద్గీల వడుకతోడ
   చెదరకతడా నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడునఁ గటూడె

  పొదలి ఇతతటనెపైనానఁ బొసనఁగతడవ



రేక: 1169-2 పాడి సత: 21-344
పలల్లవ:    మానినుల మనఁదనేల మదముల చలేల్లవు

   ఆనుకొని జూజాలలల్ల నాడుదము రమాత్మి
చ. 1:    వలపలలల్ల రేనఁచి వాడలసతులనఁ జూప

   చలము వుటట్టితతురా సతుల కితత
    పొలసి పొదుద ల నీకనఁ బోకతటేనఁగనక నేనఁడు

  అలవోక చదురతగాలడుదము రమాత్మి
చ. 2:    సరసములలల్ల నాడి సవతుల నెచచ్చెరితచి

  కరికరిసేతురా కాతతల నితత
  వురటన నీకితత వుబబ్బుసపోకతటేను
  అరదుగానఁ బగడసాలడుదము రమాత్మి

చ. 3:     కొలల్ల న నవువ్వెల నవవ్వె కొలవుసతులనఁ గటూరిచ్చె
 పలల్లదాలడుదురా పటట్టిపదారి

    యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న
    అలల్ల డ నెతత్తిము మన మాడుదము రమాత్మి



రేక: 1169-3 ఆహిరి సత: 21-345
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా వటట్టి జాగలేల సేసేవ

  సతదడితచి వలపల జాజకొననఁగాను
చ. 1:    సిగద్గీల వడుదురా శిరసు వతచదురా

   దగద్గీరి కూచతడి పత తలనఁపతచనఁగా
   వగిద్గీ అతదుకోకతదురా వరకే వుతడుదురా

  వగద్గీళతచి యాతనఁడు వడెమయతనఁగాను
చ. 2:   కనెన్నపడుచవా నీవు కడుముదదరాలవా

   మనన్నక లోనఁగేవు పత మేలమాడనఁగా
   మనన్నన నెఱనఁగవా మనసు సదితచేవా

  వనన్నతతనే పలకవు వనఁడుకోనఁగాను
చ. 3:   కపప్పుర మయతనఁగవదాద కానఁగిలితచకొనవదాద

   యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నినున్న
   చెపప్పునటట్టి సేయవదాద సేవల మెపప్పుతచవదాద

   తపప్పు కాతనఁ డపప్పుటని తమకితచనఁగాను



రేక: 1169-4భపైరవ సత: 21-346
పలల్లవ:  కరణతచవయాత కామనిని

   గరిమ నివవ్వెరగల కాణచితో నునన్నది
చ. 1:    జమళకానుకల సత నీక వయతవచిచ్చె

   సముకాన నిలిచతడ చానఁచమా చెయిత
   నెమకి చెకక్కలనే నిలవుటదాద ల వటట్టి
   అమర నటూడిగాల నీకదివో సేసని

చ. 2:     వడుక మోవపతట వతదు నీకనఁ జెపప్పువచిచ్చె
    వోడుక నినున్ననఁ జూచ వగద్గీమా కొతగ

   వడినకొపప్పునీలల వలసేసి నీకనఁ జూప
    జాడతోడ నిచచ్చెకాల సారెసారె జేసి నీకను

చ. 3:    కనకపమేనివనెన్న కపప్పుముల నీకనఁ బటట్టి
  చెనకీనఁ బానుపమనఁద జేకొనరాదా

   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలస నినిన్నతతలోనే
  వనిత నానారతుల వతతులవసవ



రేక: 1169-5 ముఖరి సత: 21-347
పలల్లవ:     ఏమ చెపేప్పువు సుదుద ల యతదానఁక మాతో

  కామతచినటవలనఁ గెపైకొతదువు గాక
చ. 1:    పతతములడనఁగనేల బలిమ గలితే నీక

  చెతతనుతడ యేమెపైనా జేతువుగాక
  వతతల మరేడవ వలల్ల వరెపైననీక

 నతతకూటములనె జడుతువుగాక
చ. 2:    అనుమానాల మరేల అనిన్నటా సరవ్వెజజ్ఞనఁడవు

  చెనకి మముత్మి రటట్టి సేతువుగాక
 వనకముతదేడది వడుకగలగనీక

 పనిగలయపడెలల్ల నఁ బెపైకొతదువుగాక
చ. 3:    సిగద్గీ వడనేల నీక శ్రీవతకటేశనఁడవు

   వగిద్గీ ననేన్నలిత వటట్టి వుతదువుగాక
  యగద్గీదపప్పు లేడవ యితతవలచిననీక

   కగద్గీలేక యిటాల్ల నే కలతువు గాక



రేక: 1169-6 నాదనామకిగయ సత: 21-348
పలల్లవ:   ఏమ సేయవచచ్చెనమత్మి యకాలము

  కామనుల నెవవ్వెరెపైనానఁ గెపైకొతదురా
చ. 1:   యిచచ్చెకములడేకాదా యితతులలల్ల నఁ బతులను

  పచిచ్చెగానఁగ భద్రిమయితచి వలపతచేది
   మచచ్చెరితచి సతులలల్ల మఱియేల అగద్గీవపైరి

   తచిచ్చె యిటవతటవారే తఱచెపైరి భువని
చ. 2:    సరసము లడేకాదా సారెకను మనసుల

  కరగినఁచి గరవ్వెముల ఘనమయేతది
   తరితీపల మరేల తడబడేర ముయతడ

   సరి నితదువతక మొగచాటాయ మోహము
చ. 3:    నవువ్వెల నవవ్వెకాదా నయాన వతకటేశ

   రవవ్వెనఁగానఁ గానఁగిటనఁ గటూడి రతకెకిక్కరి
      యివవ్వెల మరేల ననున్న నెవస నీతనఁడెపై పపై పపై
     మువవ్వెతక నితదువతక నే మును వాయనఁ బతతము



రేక: 1170-1 వళవళ సత: 21-349
పలల్లవ:    ఎనిన్నమాయల సేసేవు యేనఁటవసాల బొయేతవు

     నినున్న ననున్న నెతచ కొతటే నీవ కావా
చ. 1:    మనన్నక నీవలపలే మెరమ నితతేకాక

  కనున్నలనాచటూప నీపపైనఁ గానఁడిపారీనా
   తనన్ననెపై నీకానఁక తరితీపల సేసనఁగాక
  వునన్నత నామోవ నోరటూరితచనా

చ. 2:   పటట్టిరానినీవయసు భద్రిమయితచ నితతేకాక
  గటట్టినాచనున్నల నీకళ దానఁకీనా

   నెటట్టిన నీతమకమే నినున్ననఁ గరనఁగితచనఁగాక
  తొటట్టి నాచకక్కనఁదనము దొమత్మిసేసనా

చ. 3:    కలనీ నీకానఁగిలే గకక్కననఁ జొకిక్కతచెనఁగాక
   మలసి నామేల నినున్న మఱపతచెనా

   తలిప శ్రీవతకటేశ దికక్కయి ననేన్నలితవ
  చలపటట్టి నాగణము సాదితచెనా



రేక: 1170-2 మేనఁచబౌళ సత: 21-350
పలల్లవ:    ఓపతేనఁగనక నీవు వడిగటట్టి మతదుకను

  కోపము పనికిరాదు కొమత్మిలయడలను
చ. 1:    వలప జనున్నవతటది వడి రేనఁచనఁబోతేను

   తలకితచ మోవనే తేనె గారను
   తలనఁప తీగెవతటది దగద్గీరి పొతదుసేసితే

   పలకలమొగద్గీల గొబుబ్బున మేననఁ బొడము
చ. 2:    ననుప వనన్నవతటది నవువ్వెల నవవ్వెతేనే

   మొనసి సలవ నయముల దేరను
  చనవు పతటవతటది జాణతనాలడనఁగానే

  అనుగనాలికెతుద నక్షయమెపై పరగ
చ. 3:    రత తపమువతటది రచనల మఱనఁగాను

  చతురతనఁ గానఁగిటలో సఫలమౌను
   హితవుతో శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   మతమఱి యితదులోనె మేలలల్ల నఁ జేరను



రేక: 1170-3 దేసాళత సత: 21-351
పలల్లవ:   మఱచేమా నేమనఁక మానఁటమానఁటకి

   తఱితోడ నేపొదుద ధతనము సేసేము
చ. 1:    ఆప గరడినఁ జదివనట వతటమానఁటల

   రాపల నిదివో నేనఁడు రచచ్చెకెకెక్కను
      పపై పపై నే మవయలల్ల పాటము గొతటమ నేనఁడు

   చాపలన నేపొదటూద జపము సేసేవు
చ. 2:   పడనఁత మొగసాలలోనఁ బచరితచినచేనఁతల

  వడిగానఁగ నినిన్నటాల్ల ను వహికెకెక్కను
   వడివగా నేమవ నేరచకొతట మదివో
  తడనఁబడ కేపొదటూదనఁ దలనఁచకొనేము

చ. 3:  అతగనమతచముమనఁద నభతసితచినవదతల
  రతగగా మాకానఁగిటలో రతకెకెక్కను

   అతగవతచి శ్రీవతకటాధిప ననేన్న కూడిత
 సితగారాలనీరటూపే చితతనసేసేము



రేక: 1170-4 సామతతత సత: 21-352
పలల్లవ:    ఇవవో మాసుదుద ల యవవ్వెరికి ముదుద ల

  వవరితచి చటూచకొమాత్మి వతతవతతబుదుద ల
చ. 1:   తారకాణతచనఁగనఁబోతే తపప్పులయ మానఁటల

  వరకే వననఁగనఁబోతే నుపప్పులయను
   సారెసారెనఁ జెనకనఁగ చపప్పునాయ వలపల

  కోరి వననఁగనఁగనఁబోతే గొపప్పులయను
చ. 2:   బడిబడినఁ జేయనఁబోతే పగలయసేనఁతల

 తడవనపప్పుడెలల్ల ను తగలయను
 నడుకొతత్తివనయాల నానావగలయను

  గొడవలేని పొతదులగటట్టి మగలయను
చ. 3:    ననిచి పననఁగనఁబోత నవువ్వెలయ నాసల

  పొనునఁగక దానఁచితేనే పవువ్వెలయను
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నితతలోనే

 కనునఁగొనన్నరతులలల్ల కడురవవ్వెలయను



రేక: 1170-5 బౌళ సత: 21-353
పలల్లవ:   నేసవటట్టివయాత ఇటట్టి చెలిమనఁదను

   ఆసల మకిదదరికి ననిన్నటా నమరను
చ. 1:     గకక్కననఁ జెటట్టిపటట్టితే కతకణము వతట దాప

  దకిక్క వురమెకిక్కతేను తాళవతటది
  మొకక్కలననఁ దొడెకిక్కతే మొలనటూలవతటది

    అకక్కజమెపై నీక నాప కనిన్నటా నమరను
చ. 2:   చేరి వనన్నవతచితేను చెవపోగలవతటది

  నీరతకి వదదనుతటే నీడవతటది
   కోరి పానుపపపై పతడిల్లకూనఁతురవతట దేపొదుద

    ఆరీత నాపక నీక ననిన్నటా నమరను
చ. 3:   పాదాలసేవసేసితే పావకోరళల్ల వతటది

  సదితచి కూచతడితేను సొముత్మివతటది
    యదస శ్రీవతకటేశ యితత నీవునఁ గటూడితరి
    ఆదిగొని నీక నాప కనిన్నటా నమరను



రేక: 1170-6 మధతమావత సత: 21-354
పలల్లవ:     అపప్పుట మముత్మినఁ జెనకే వాసదకానఁడవు నీవు

  చపప్పునఁగా గరివడడ పసరగితజవయాత
చ. 1:    అలిగితచకొతటా వతగే లటట్టి యాడితచకొతటా

  వలనఁది యొకతచేత వగితచరాదు
   పలవుర గొలల్లమతక భామలబారినఁ జికిక్క

 బలిమనెటాల్ల వళల్లనఁబడితవయాత
చ. 2:    చనున్నల నొతత్తితచకొతటా సారె జతకితపతచకొతటా

   కనెన్న వకక్కత కానఁగిటనఁ గరనఁగరాదు
 పనిన్ననపదారవలపతతాలక లోనెపై

  ఇనిన్నటా నెటల్ల ధరియితచితవయాత
చ. 3:  చెతదినరతకేలిని శ్రీవతకటేశవ్వెర

   పొతది యొకక్కత మెపప్పుతచి భోగితచరాదు
   యితదరిరటూపలపైన యితదిరను ననున్న నేలి

  అతదప వడుకల నెటట్టిలరితవయాత



రేక: 1171-1 ఆహిరి సత: 21-355
పలల్లవ:    సిగద్గీవడ వనఁతపైనా చెలల్లనఁబో నీవు

   బగద్గీన మముత్మి నవువ్వెనఁబాట సేసేవు
చ. 1:    చాయలక నీవు నాతో సరసములడనఁగాను

  మోయుచ సవతుల మోములచటూచకొనేర
   యయడ మతచముమనఁద నిదదరమునఁ గటూచతడనఁగా

  నాయముల వటట్టి క సనన్నలసేసుకొనేర
చ. 2:     కాతరాన నీవు నాక గతదపబొటట్టి వటట్టినఁగా

    జాతుల సేసేర వారె సారెసారెనఁ జెలల
    చేతసురటని నీవు చేరి నాక వసరనఁగ

 రాతరినఁబగలను కేరడములడేర
చ. 3:     కతదువల నీవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచి కూడనఁగాన

   అతదరనఁ దమతమకే ఆసపడి రిపడు
  పొతదినశ్రీవతకటేశ భోగములలల్ల సరి

   మతదలితచి నా కెకక్కడుమనన్నన లనేర



రేక: 1171-2 బౌళ సత: 21-356
పలల్లవ:     ఏమదపప్పుపోయి నీక నెతదర లేర సతుల

  నేమముతో నునన్నదాన నెరవరచ్చెరాదా
చ. 1:     మగవా నీవును నుతడి మాటల ననాన్నడితచేవు

  యగసకేక్కలడనఁగా నీ వముతదువో
   జగడాల కోపను చాయసేసుకొని నేను

   వగి నటూరకనన్న దాన నుతడనీరాదా
చ. 2:    పడనఁత నీకతడనఁగా నాపయతదకొతగ వటేట్టివు

   యడసి చేత దొబబ్బునఁగా నేమతదువో
   కడుతగోప మానఁపలేక గకక్కన గటట్టి సేసుక

  వడికాన నునన్నదాన నుతడనీరాదా
చ. 3:     దకిక్క యాపనఁ గటూడుతడి తడవవు ననన్నపప్పుట

  యకక్కడికెపైనా రమత్మితటే నేమతదువో
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  వుకక్కమరి వునన్నదాన నుతడనీరాదా



రేక: 1171-3 లలిత సత: 21-357
పలల్లవ:   ఎఱనఁగదు మతదరము నీవలప

  తర గరితనముతో దానఁచనేమటకే
చ. 1:    జొబబ్బులనఁ జెమటలతో సనగారీ నీవలప

  నిబబ్బురపటటూరప్పుల నితడ వలప
  వుబబ్బురిపలకలచే వుటట్టిపడ నీవలప

 అబుబ్బురపపతతోడ నలగనేమటకే
చ. 2:   జాఱడితురముతోడ సతదడితచ నీవలప

  మఱినరతుల మతమఱి నీవలప
  ఆఱడికానఁకలతోడి ఆయాలరేనఁగీ వలప

  చటూఱలగా నితనికి చటూపచెపప్పునేనఁటకే
చ. 3:   వడుకచటూపలతోడ వళగాచ నీవలప

  వడిగెపచేనఁతల కోగీద్గీ వలప
    కూడె శ్రీవతకటేశనఁడు గొబుబ్బున ని నన్నతతలోనె

 మోడామోడిసిగద్గీల మటూసిపటట్టినేనఁటకే



రేక: 1171-4 మతగళకౌసిక సత: 21-358
పలల్లవ:     ఏల తటట్టి దిటేట్టివు ఎవవ్వెరి దపరాధము

 మటూలలవారిచనున్నల ముటట్టితయతనఁగాను
చ. 1:     చెకక్కల నొకెక్క నొకత జీరలదస నొకత

 చకక్కనిగొలల్లతలతో సాముసేయగా
    తొకెక్కనఁ బాదాన నొకక్కత దొమత్మిసేస మరొకత

  వుకక్కన వారితడల్లలోనివు టల్లకక్కగాను
చ. 2:     చనున్నల నొతత్తి నొకత చపప్పురితచె మోవకత

   పనిన్న గొలల్లవారి నీవు బతడుసేయగా
     సనన్నల దటూరె నొకత చలము రేనఁచె నొకత
  పనున్నగ వారిచరల పటట్టితయతనఁగాను

చ. 3:      కెపైకొని పటట్టి నొకత కతదువనఁ గటూడె నొకత
  జోకతో మతదలవారి సదితచనఁగా

   ఆకడ శ్రీవతకటేశ అలయితచె నినొన్నకత
    దకొని వారి బలిమనఁ దసి కూడనఁగాను



రేక: 1171-5 సామవరాళ సత: 21-359
పలల్లవ:   తగవఱనఁగనివానఁడా తరణరో నీమగనఁడు

 నగవులకొలనఁదినే నానఁటకొనీనఁగాక
చ. 1:   సొలసేవు రమణుని సటూటదపప్పుకచటూచేవు

  కలసినతదానఁకా నిటట్టి కాతతాళతచేవు
   బలవుల చటూపదురా పతతోడ నితతేసి

 కొలనఁదఱినఁగాతనఁడే కూడనఁగాక
చ. 2:   పననఁగే వాతనితోడ బెటట్టిమాటలడెవు

 తనువుసనఁకినదానఁకానఁ దమకితచేవు
   మొనలతత్తి చటూపదురా మొదలనే ఆతనితో

  అనువఱినఁగి తానే ఆదరితచనఁగాక
చ. 3:   కకక్కసితచి పలిచేవు కరకరినఁబెటేట్టివు

 చికిక్కలోనెపైనదానఁకా చిమత్మిరేనఁగేవు
     యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డితత డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

   మకిక్కలియాతనఁడే నీక మేలవానఁ డవునఁగాక



రేక: 1171-6 అమరసితధు సత: 21-360
పలల్లవ:   ఆనతయతవయాత అతదుక మానఁటఱనఁగదు

   పూని అతదరిని నీకనఁ బొతదుసేసేను
చ. 1:    వసివాడు మోముతోడ వతచకొనేవు శిరసు

  దసల నెవవ్వెతయపైనానఁ దిటట్టిదుగదా
  అసురసురౌతాను అలసేవు పలమార

   పసికి ని నెన్నవవ్వెతపైనానఁ బపప్పుసేసనో
చ. 2:    వుడుకనఁ జెమటతోడ నొరగేవు మలగపపై

 కడనెవవ్వెతపైనా నలగదుగదా
  చిడుముడితోనఁ గొతత చినన్ననఁబోయివునాన్ననఁడవు

   పడనఁత యవవ్వె తయపైనానఁ బతతమాడెనో
చ. 3:  నితడునఁగళలతోడుత నివవ్వెరగెపైనానఁడవు

   అతడనెవవ్వెతపైనా మరాత్మి లతటదు గదా
    దతడిగా శ్రీవతకటేశ తగ ననున్న నేలితవ
   చతడిపటట్టి యవవ్వెతపైనా సారెక బోధితచెనో



రేక: 1172-1 సామతతత సత: 21-361
పలల్లవ:    నీవళల్లనేర మెతచవు నేమే కలల్లలమనేవు

  తావుక వచేచ్చెయుమా తారకాణతచేము
చ. 1:   మావతటవారిమాట మనసుననఁ బటట్టికతటే

   ఆవలికి రావయాత ఆప ఆడని
   కావతచి నేనిచిచ్చెనటట్టికమత్మి నీవు నమత్మికతటే

   వావరి నీవడుగమా వాసి చటూపీని
చ. 2:    వడిగపవారి మొకక్క లొలల్లనఁబే టఱల్లతేను

    ఆడకే రమాత్మి నీక నాప మొకీక్కని
   యడ నేము వటేట్టిఆన లియతకోలగాకతటే
   తోడనే వచేచ్చెయుమా తొయతలిచే వనేవు

చ. 3:     ఇచిచ్చెన మాచేకానుక లితపల నీకనఁ గాకతటే
    అచచ్చెటకి రమాత్మి చెలి ఆప యిచచ్చెని

    ఇచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ
    అచచ్చెగా నీ వకతము లడుమా వనన్నవతచని



రేక: 1172-2 వరాళ సత: 21-362
పలల్లవ:    మాపదానఁకా వటట్టిజోలి మాతో నేనఁటకి

   నీపొతదుల కిది వల నేరచకోవయాత
చ. 1:    తగరాని మానఁటలక తరవు కోపగితచట

  నగితేనే పనగొను నాలితనము
   మొగము చటూచితేనే మోహములలల్ల నితడు

   నిగిడి నీకేది వల నేరచకోవయాత
చ. 2:   తీరనియలకలక తరనఁగ పతతమచచ్చెట

  వరకతడితేనే నాయ ముమత్మిళనుతడు
   కూరిమ గొసరితేనే కపప్పువడు వలపల

   నీరచన కేది వల నేరచకోవయాత
చ. 3:   పటట్టినవాలములక పరిహరము మొకక్కటే

   గటట్టి తో నుతటే ననీన్ననఁ గొనసాగను
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

    నెటట్టిన నీ కేది వల నేరచకోవయాత



రేక: 1172-3 దేసాళత సత: 21-363
పలల్లవ:     చేతకి లోనెపైనపప్పుడే చేరి కెపై కొతదువుగాక

  పోతరపమదమున బొదేదల జరపేవ
చ. 1:   పలవగబలవగ బగిసే వాతనితోను

 చలపాదితనమేలే సారెసారెక
    నలవున నీవలప నాట మత నుతడగాను

   వలి నీవు సటచేసి వఱఱ్ఱైవగేదేటదే
చ. 2:    పటట్టిబటట్టి నాతనితో బలిమనే పనగేవు

 వటట్టిబీరములేటకే వరవాతాను
   వుటట్టిపడి నీయాసల వడినితడా నుతడగాను

  దిటట్టితనముల చటూపేదమస మదేటదే
చ. 3:   కూడగగటూడగ గనిసే వాతనితోను

  పాడిపతతము లేటకే పచిచ్చెదేరెను
    యడనె శ్రీవతకటేశ డెనస ని నిన్నతతలోనె

   వడెప సొకక్కలతో డివతత లిదేటదే



రేక: 1172-4 రామకిగయ సత: 21-364
పలల్లవ:    ఏల వగిరితచేవు యితతలోననే నీవు

 కాలదొకిక్కనపప్పుడే కరగితచగాక
చ. 1:     నినున్న నేమెపైనా దిటట్టినా నెలత నీచేతలక

  చనున్నల మొనలనే సాదితచగాక
    యనిన్నసుదుద ల చెపప్పునా యదుర నీ కాడనా
   సనన్నలచాయలనే చకక్క బెట ట్టి గాక

చ. 2:   కోపగితచనా ఆప కొతడుకనీసుదుద లక
 చటూపలకొనలనే సదితచగాక

   మాపదాకా నవవ్వెనాను మారకొనీనా నీతో
 తీపలమాటలనే తదుద కొనీగాక

చ. 3:    జతకితచనా నేడు సత నీగణములక
 పొతకపరతులనే భోగితచగాక

    అతకెల శ్రీవతకటేశ ఆప నీవు గటూడితరి
   మతకదనాల చటూపీనా మనసిచచ్చె గాక



రేక: 1172-5 గళ సత: 21-365
పలల్లవ:  ఎపప్పుటకెపప్పుటవాదు లతదానఁకానే

  కొపప్పుల వడినమనఁద కూడుకొనవలదా
చ. 1:    సొగిసి మొగామొగాల చటూచకొతట జాలనఁగాక

   తగవు లేమునన్నవ తనక నాక
   నగవుల సలవుల నారకొతటేనఁ జాలనఁగాక

  ఎగసకేక్కల మరెవవ్వెర నేమాడేరే
చ. 2:    ఆరీతనే మాటక మాటాడుకొతటేనఁ జాలనఁగాక

   తారకాణ లేమునన్నవ తనక నాక
   తారసితచి మేనుమేనునఁ దగలపైతేనఁ జాలనఁగాక
   నేరముల మరెవవ్వెర నేనఁడేమ వటట్టిరే

చ. 3:    ఇతవుతో నిటాల్ల నే యనసితేనఁ జాలనఁగాక
    తత యతచ నేమునన్నదే తనక నాక
   రతని శ్రీవతకటాదిద్రిరమణునఁడు ననేన్న నేల

    మతకా లవవ్వెర నితక మరేమ వనేన్నరె



రేక: 1172-6 పళవతజరత సత: 21-366
పలల్లవ:   ఈతగవు నీమతలో నెతచకోవదాద

   కాతరాన నీవు మముత్మినఁ గదియనఁగనఁజెలల్ల నా
చ. 1:     వడుకక నేనఁ దిటట్టితే వతగెము సేసుకొతదురా

  ఆడుకొనేరా నినున్న నవవ్వెలివార
  పాడితో నితత సిబబ్బుతపడేవానఁడవపైతేను

    వోడక మోవతగిలికి నొగద్గీ నీకనఁ జెలల్ల నా
చ. 2:    నగటా గోరగీరితే నాతో వాదితతురా

  అగడుసేసేరా నినున్న నవవ్వెలివార
    వగి నీ వతతపనికి నోపనివానఁడ వపైతేను

  మగల రతులనఁ గితదుమనఁదుపడనఁజెలల్ల నా
చ. 3:    చేయివటట్టి నేనఁదసితే శిరసిటే వతతురా

  ఆయడనఁ బతగితచేరా అవవ్వెలివార
   యయడ ననున్ననఁ గటూడిత వతతవాసివానఁడవు

  చాయ శ్రీవతకటేశ చనున్నలతటనఁజెలల్ల నా



రేక: 1173-1 కాతబోదిసత: 21-367
పలల్లవ:      అనరాదు గాక నినున్న ఆయముల చటూప మోప

   ఘనునఁడవపైతే పాపము కలపేవా నీవు
చ. 1:   శిరసు వతచకతదాన సిగద్గీవడివునన్నదాన

    కరనఁగచ నాపపై నేల కాల వసేవు
   సరగన నెనఁతపైనా మజజన మవధరితచవు
  దొరవపైతే నేసినటట్టిదోసముల వాసునా

చ. 2:    కలయక వునన్నదాన కడనిటేట్టి వునన్నదాన
   యలమనఁ దముత్మిలము నాకేల పటేట్టివు

    కలవ మోవ యతగిలి కడుగకో వనఁతపైనా
  యిలయేలేవానఁడవపైతే నెతగిలి లేదా

చ. 3:   అతటనఁగాక వునన్నదాన ఆనవటట్టి చనన్నదాన
    జతటగానఁ గానఁగిటనఁ బటట్టి సారెనఁ గటూడేవు
   నతటన శ్రీవతకటేశ నామతక మెఱనఁగవు

  దతటవయసువానఁడవపైతే తపొప్పుపప్పు లేదా



రేక: 1173-2 ఆహిరి సత: 21-368
పలల్లవ:   ఇనాన్నళల్ల నెఱనఁగము ఇతతలేసిపనుల

   సనన్నల చాయలనే సతమాయ వావుల
చ. 1:     పాటపాట సిగద్గీలతో పనఁడత నీవు నవవ్వెనఁగ

 తేటతలల్లమాయను మతఱగనఁలలల్ల
   మాటమాటలను మర మరాత్మిల సనఁకనాడనఁగా

 వాటమాయ మలోనివాడికవలపల
చ. 2:     వడవడ చటూప మసపై వచచ్చెనవడినఁ బారనఁగ

 తడనఁబడ మలోనితమకమెలల్ల
   చిడుముడితో మర చేతులపపైనఁ జానఁచనఁగాను

 అడియాలలయను మఅతకెలపైనలతకెల
చ. 3:     పొదుద వదుద బాసల గొబుబ్బున మలోనఁ జేయనఁగాను

  వదిదకాయనఁ గటూటముల వతడురలలో
    అదుద క శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

    సుదుద లయనఁ దొలిల్ల టనీ సొలపల పొతదుల



రేక: 1173-3 పాడి సత: 21-369
పలల్లవ:    తరవాత పనులక తానే నేను

 మరతతతగములోన మరియేనఁటమాటలే
చ. 1:   బలవు కొలనఁదియే పతతము

  చలము కొలనఁదియే సాదితపల
 కలిమకొలనఁదియే గరవ్వెము

   మలసి తనక నాక మరియేనఁటమాటలే
చ. 2:  మనసుకొలనఁదియే మతగళము

 చనవుకొలనఁదియే సరసము
 యనసినకొలనఁదివ యితపల

   మనవ సనవ చెలల్ల మరియేనఁటమాటలే
చ. 3:  మచిచ్చెకకొలనఁదివ మతతనాల

 వచిచ్చెనకొలనఁదివ వాడికల
    ఇచచ్చెగితచి శ్రీవతకటేశనఁడే తా ననున్ననఁ గటూడె

  మచచ్చెరములలల్ల నఁ బాస మరియేనఁటమాటలే



రేక: 1173-4 హితదోళత సత: 21-370
పలల్లవ:   ఏమయత కటకటా యతతదోసము

  ఏమెపైన మతదమేళ మతతసేసనా
చ. 1:    ఆప నీక వడెమచేచ్చెనననఁగానే వగిరితచి

  చాపలననఁ దముల మొసనఁగమనేవు
   ఆపని తొలల్లలవాటపైతే నీక నాయనఁగాక

   యపడనఁత యిపడు నీ కెతగిలివట ట్టినా
చ. 2:   వలనఁది నీకొకనానఁడు వతదువటేట్టినననఁగానె

   తొలనఁగక యిపడే పొతుత్తి క వచేచ్చెవు
   అలరి నీకిది సాజమెపైతే నాయనఁగాక
   కలికి నీక నెతగిలికడి వట ట్టినా

చ. 3:    సారెక రతుల మేల చవచటూపేనననఁగానె
  తేరి యితదరిలో మోవతేనడిగేవు

  మారక శ్రీవతకటాదిద్రిమతడెమురాయ కూడిత
   యరీత నితకా నీక నెతగిలివట ట్టినా



రేక: 1173-5 దేసాళత సత: 21-371
పలల్లవ:    సేయవయత నీక నేనఁడు చెలిల్లనతతాను

   పాయరాదు నినున్న నిటట్టి పపైకొనుటేకాని
చ. 1:    తగరాదు నీవతత దిమత్మిరివపై తరిగినా

  జగడాననఁ గొతతగొతత సాదితచది
  నగరాదు నీవు సేసేనాటకపనఁజేనఁతలక

   మొగమోడి చేతులతత్తి మొకక్క టతతేకాని
చ. 2:    తటట్టిరాదు యవవ్వెతతోనఁ దగడియాడినా నినున్న

   జటట్టిగానఁ జూపలనఁ జూచి జతకితచటే
   పటట్టిరానినీ వతదునఁ బఱచవపై తరిగినా

  చెటట్టివటట్టి నీసేవసుయు టతతేగాని
చ. 3:   మానరాదు నీవనిన్నమతకముల నుతడినా

 నానినచెమటలతో నతటసేయుటే
    పూనిక శ్రీవతకటేశ పొతదితవ ననున్న నిటట్టి

   ఆనుకొని నీతో ముదమతదు టతతేకాని



రేక: 1173-6 కాతబోదిసత: 21-372
పలల్లవ:     ననున్న నేల తడవవు నాజాడ నీవఱనఁగవా

     యనిన్నక నిను దగద్గీర నిది వళ నాక
చ. 1:    చాయలక నాప నీతో సరసములడనఁగాను

    నాయమా నీతో నాక నవవ్వెనఁగ నేనఁడు
    చేయి చానఁచి యపప్పుటని చెనకల చెనకనఁగా

     యయడ నీసేవ సేయ నిది వళ నాక
చ. 2:     యలయితచి యాప నినున్న నేకతానకనఁ దియతనఁగా

    చలమా నినున్ననఁ బలవ సారెక నాక
   పలమారనఁ దానె నీతోనఁ బచిచ్చెమానఁటలడనఁగాను

     యలమ నే వడెమయ నిది వళ నాక
చ. 3:    గరిమ నాప నినున్ననఁ గానఁగిలితచకతడనఁగాను

   పరనఁడా నేను నటట్టి పొతుత్తి గలయ
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ

    యరవులేక కొసర నిది వళ నాక



రేక: 1174-1 ముఖరి సత: 21-373
పలల్లవ:      అతత వచిచ్చె చెపప్పుక మా కపప్పుట నీవు

  యితతా నీమనన్ననలోనె యఱనఁగరాదా
చ. 1:   వనులక నేనఁజేసేవనన్నపము చవులపైతే

  నావనాని నీవలప ననలొతీత్తిని
    ఆనతదితచి నీక నాపపై నతతబతత్తి గలిగితే

  కానరాదా నీమోము కళలలోనె
చ. 2:   సగలగా నేనఁజూచేచటూపలే నీకితవపైతే

 చేనఁగదేరేనీమనసు చిగిరితచని
    వగిరితచి ననున్ననఁ బొతదేవడుక నీకనఁ గలితే
  లగగానఁ దలియదా సలవనవువ్వెలోనె

చ. 3:    చెనకేనాసరసము చితాత్తి న నీకనఁ బటట్టితే
  పనివడి నీకోరిక ఫలియితచని

   యనయుచ శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
  ననుపలల్ల నఁ దోనఁచగా యనయములోనె



రేక: 1174-2 శ్రీరాగత సత: 21-374
పలల్లవ:    ఇతతలోనె వగిరమా యతదు వోయేము

  వతతులవటాట్టి డకరా వచేచ్చెనఁగాని నేను
చ. 1:    నాలితనాననే నీవు నాతులను వలపతచి

  వలసతఖతలను లోన వసుకొతటవ
   పాలితచి యితకా నెతదరి భద్రిమయితచనునాన్ననఁడవో

   చేలకొతగ వడువరా చెపేప్పునఁగాని నీక
చ. 2:    సాదునఁదనాన నపప్పుట సతులనఁ దకక్కలనఁబెటట్టి

  ఆదిగొ నితదరిమానా లతటకొతటవ
   యదస నెవవ్వెరెవవ్వెరి నెతతసేయ నునాన్ననఁడవో

   సదితచకరా నావడి చటూపేనఁగాని మేల
చ. 3:    మతచితనాననే నీవు మానినులమోవు లని

  చతచల నెతగిలిసేసి చవగొతటవ
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
   దితచకరా నీవురము తరమెపైత నిపడు



రేక: 1174-3 పూరవ్వెగళ సత: 21-375
పలల్లవ:    ఇదదరటూ నెదిరితచిరి ఇనిన్నటకి మటూలము

  పొదుద వదుద క మనము బుదిదచెపప్పునేనఁటకే
చ. 1:   సలవనవవ్వెననవువ్వె సిగద్గీలక మటూలము

 కలికితనము కానఁకలమటూలము
   పలకల లోలోనె పపైకొనుటక మటూలము

  వలస ననిన్నపనుల వగిరితచనేనఁటకే
చ. 2:   కొననఁగోరిచెనకల కోరికలక మటూలము

  పననఁగలటల కడునఁ బద్రియమటూలము
  తనివోనికొసరల తమకముల మటూలము

  యనసనఁ దనతతనఁదానె యచచ్చెరితచనేనఁటకే
చ. 3:    మొగమొగాల చటూచటూట మొకక్కలక మటూలము

   తగవుల కూటమకినఁ దానె మటూలము
    నిగిడి శ్రీవతకటాదిద్రి నిలయునఁడు సత నేల

   పగటన నినఁక వరే బాసడుగనేనఁటకే



రేక: 1174-4 గళ సత: 21-376
పలల్లవ:    ఇతత వఱవుమఱప లేనఁటకి నీక

  కాతతల పకక్కగలగఘనునఁడవు నీవు
చ. 1:    చెకక్కల నినున్న నొకిక్కతే సిగద్గీలవడుదురా

   చొకక్కపచటూపల ననున్న చటూతువు గాక
  గకక్కన చేయివసితే కడునఁజెమరితతురా
    ఇకక్కవ లతట ననున్న యచచ్చెరితతువు గాక

చ. 2:   నినున్న సనఁకనాడితేను నివవ్వెరగతదుదురా
  అనిన్నటాను నాక లోనవుదువుగాక

   సనన్నల సేసితేనే జలల్లననఁ బులకితతురా
  మనిన్నతచి నాతో మారమలతువుగాక

చ. 3:     వదిదకెపై నేనఁ గటూడితేను వరకె భద్రిమతురా
 చదిదవనఁడివలపల చలల్ల దుగాక

    అదోద శ్రీవతకటేశ ఆలనెపైత నీక నేను
  పొదుద వదుద రతులను భోగితతువుగాక



రేక: 1174-5 ఆహిరినాట సత: 21-377
పలల్లవ:     తనవోజ మాననఁడు తపప్పు లతనికి లేవు

   పననఁగనఁగత బెననఁగనఁగనఁ బీరమే కలది
చ. 1:     సారె మర చెపప్పునఁగాను చలపటట్టి పోరనఁగాను

  కూరిమనఁ గొసరనఁగాను కోపగితచేనా
  మేరమరినాతనఁడు మతదునఁగితదు నెతచనఁడు

  తారకాణతచగనఁబోతే తగవులే కలవ
చ. 2:     అతదాల మర చెపప్పునఁగా నటట్టి వనఁడుకొననఁగా

  వతదువల మొకక్కనఁగాను వగద్గీళతచేనా
    మతదమేళమే యాతనఁడు మాననఁడు తన గణల

   అతదుక నౌనఁగాదతటే నానలే కలవ
చ. 3:    పనివడి మరననఁగా పతతాల సరిసేయనఁగా

  చనవుల చెలిల్లతచగా సాదితచేనా
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నిటట్టి
   ననుప నటతచనఁగాను నవువ్వెలే గలవ



రేక: 1174-6 సామతతత సత: 21-378
పలల్లవ:  నీలోనివారమే నేమెలల్ల ను

  పాలవతగినటల్లనే బతుకవ యినఁకను
చ. 1:    నిలవలల్ల నీటే నీకేమ గడమే

  వలపతచితవ యితదువతక నాతని
   చలవాసిత వనిన్నటా సతమాయ నాతనఁడు
   ఫలియితచె నీతపము బతుకవ యినఁకను

చ. 2:     మేనెలల్ల గరవ్వెమే మేకల నీకేమ బానఁత
   లోను సేసుకొతటవ మేలన నాతని

   యనెపాన దొరవపైత వతతసేస నాతనఁడు
   పానినచలము చెలల్ల బతుకవ యినఁకను

చ. 3:     రటూపలల్ల బగవ నేరపల నీకేమ గొతత్తి
  తీపలనఁబెటట్టితవ యితతేసి యాతని

   చేపటట్టి నినిన్నటట్టి కూడె శ్రీవతకటేశనఁడు
   పపైపపైనె మావలనే బతుకవ యినఁకను



రేక: 1175-1 ఆహిరి సత: 21-379
పలల్లవ:     ఏమ సేయవచచ్చెనయాత ఇతతుల భాగతము గాక

  బటూమెలనీగణములే బుదుద ల నేరపవా
చ. 1:   వలపలినీచేనఁతల వలల్లవరలపై యుతడనఁగా

   తలియదా నామాట దిషట్టిము నీక
  చలివాసి నీవలప సరివచిచ్చెవుతడనఁగాను

  సలవ నీనవువ్వెలితకానఁ జిమత్మినఁరేగవా
చ. 2:   మకెపైలిపరాకల నీమనఁద నితడివుతడనఁగాను

   చికక్కదా నాకానికె చేతకి నీక
   మకక్కవతో నీమేను మచచ్చెముల చటూపనఁగాను

  తకక్కక నీసిగద్గీ లితకానఁదలకొనవా
చ. 3:   కరగిననీరతుల కాతరిటలో నుతడనఁగాను

 యిరవుగావా నాగోరియచచ్చెరికెల
   యరవులేక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   ధరలోన నీబాసల తగవుల చెపప్పువా



రేక: 1175-2 శ్రీరాగత సత: 21-380
పలల్లవ:    నేరతునా నేనేమెపైనా నీమహిమ లితతేకాక

  వరకేవుతడేననాన్న వుదేతగాలనఁ బెటట్టి ను
చ. 1:  నెటట్టి కొనన్న యటవతటనీతోడిపొతదుల

 రటట్టి సేయవా నీచటాట్టి లనెలల్ల
   గటట్టి న నెతతవుతడినానఁ గొచిచ్చెకొచిచ్చె పడనఁరేచి

   దిటట్టిమాట లడితచ దకొని నీతోను
చ. 2:    కూరిమతో నీకానఁగిటనఁ గటూడేట కూటముల

  ఆరీత రేనఁచకతడునా అనఁడవారిని
  యేరేతసాదులనెపైనా యమెత్మిలలల్ల నఁ బుటట్టితచి

   నేరముల పటట్టితపతచ నినున్ననే సారెకను
చ. 3:   సతదడితచినటవతట సరసపరతు లివ

  మతదమేళము సేయితచ మానినులను
    కతదువ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
  అతదాల సేయితచను నీయరనఁగొరలలల్ల ను



రేక: 1175-3 వరాళ సత: 21-381
పలల్లవ:    ఇతకనేల కొసరటూ యినిన్నపనులను నాయ

   పొతకమెపైత రినిన్నటాను పొరలలల్ల నఁ బాస
చ. 1:    యవల నితటలోన మమత్మిదదరినినఁ బొడగని

   వవగ మామతలోని వఱప వాస
  చేవలమరినమక చేతులరా వదదనుతడి

   సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను సిబబ్బుత వాస
చ. 2:     ననుపన నిదదరటూను నవువ్వె లిటట్టి నవవ్వెనఁగాను

  పనివడి తొలిల్లటకోపమటూనఁ బాస
   పననఁగచ నొతడొరల పగయముల నటతచనఁగా

  జయమతది తటాల్ల డేచలమెలల్లనఁ బాస
చ. 3:   అలమేలత్మితగ నురమతదు నీవకిక్కతచకోనఁగా

  మొలచినయను మానములలల్లనఁ బాస
   యలమ శ్రీవతకటేశ ఇదదరటూ మమేత్మిలనఁగాను
   నెలకొతట మనఁకను మానేరమెలల్లనఁ బాస



రేక: 1175-4భపైరవ సత: 21-382
పలల్లవ:    నేనే యతతపైనాను నినున్న వడువలేనఁగాక

  నాననఁబెటట్టితే గొడడలి నాననఁబొయతనా
చ. 1:    చెలరేనఁగి నీకెతత సేవల చేసినాను

  వలపగలతత కాక వదదనుతడేవా
   మలసి నినన్నపప్పుటని మాటలనఁ బేలితచినాను

 తలనఁపకొలనఁదే కాకతమకితచేవా
చ. 2:    యనసి నీతో నెనిన్నయిచచ్చెకము లడినాను

 కనుపటట్టినతతేకాక కెపైకొనేవా
  చనవుసేసుక మరి సరసములడినాను

 పననఁగేకొలనఁదిగాక పగయపడేవా
చ. 3:     పగటన నిను నెతత పటట్టి యచచ్చెరితచినాను

 నగవుకొలనఁదేకాక నాటనఁకొనేవా
    మగల శ్రీవతకటేశ మెచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడితవ

 మొగమోటకెపైనాను మోహితచకతడేవా



రేక: 1175-5 పాడి సత: 21-383
పలల్లవ:      ముతచి కతలకనఁ గాళల్ల ముతతకనఁ జెవు లడిగేవు

 అతచెలమోవతటల్ల కతదుకేమడిగేవు
చ. 1: గబబ్బుతనాననాడినకానఁకలమాటలకెలల్ల

  గొబుబ్బుననఁ దలపమని కొతగవటేట్టివు
   వుబుబ్బున రతవళల నొకటకటే యాడిన-

 అబుబ్బురపసుదుద లక నతదుకేమనేవు
చ. 2:   కూరిమ గొసరతాను గొణనఁగినబాసలక

 తారకాఱితచమనుచ దగద్గీరేవు
  యేరోరి అనుచనాడే యితపలరాకొటల్లక

  ఆరసి యేకతమున నపప్పుడేమనేవు
చ. 3:   జవవ్వెనమదాన నీపపైనఁ జలిల్లనపతతాలక

  చివవ్వెననఁ గానఁతాళతచి చేయివటేట్టివు
    నవువ్వెతా శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడిత వతతలో

    అవవ్వెల నితదుక నాతో నరత్తి మేమనేవు



రేక: 1175-6 శతకరాభరణత సత: 21-384
పలల్లవ:   గోరీగీరీ నాచెకక్క గోవతదుడు

  కూరిముల గొసరీని గోవతదుడు
చ. 1:     నలిరేనఁగి ననునఁ జూచి నవవ్వెనఁగదవ నేనఁడు

 కొలవులోపలనుతడి గోవతదునఁడు
   తలవతచకొని నేను తరణమాటన నుతటే

  కలికికలికి చటూచి గోవతదునఁడు
చ. 2:   చిపప్పులనఁదమకమున చేసనన్న సేసనఁగదే

  కొపప్పు ముడుచకోనఁగానే గోవతదునఁడు
   వుపప్పుతలల్ల సిగద్గీతోడ నొడికా నే నుతడితే

  గొపప్పుతామరల వస గోవతదునఁడు
చ. 3:    కమత్మిటనినఁ దరవసి కానఁగిలితచి కూడెనఁగదే

 కమత్మిరితపమోహముల గోవతదునఁడు
   ఇముత్మిల శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపై తరపతలో

  కొమత్మిలతో నీడువట ట్టి గోవతదునఁడు



రేక: 1176-1 ధనాన్నసి సత: 21-385
పలల్లవ:    ఆత డెవావ్వెడు చటూపరే అమత్మిలల

   ఏతుల నాడేటకిగషరనఁ డతనఁడే కానఁడుగదా
చ. 1:    కతదువ దేవకి బడడనఁగనెనట నడురేయి

  అతది యశోదకనఁ గొడుకెపైనానఁడట
  సతదడితచి పూతకిచతటపాలనఁ దాగెనట

   మతదల ఆవులనఁ గాచి మలసనట
చ. 2:    మతచిబతడి దనెన్ననట మదుద ల వరిచెనట

 ఇతచకతతవలనఁ గొతడయతత్తినానఁడట
  మతచాలపపై గొలల్లతలమానాల చేకొనెనట
  మతచలనఁ బలల్లగోవవటట్టి మెరసనట

చ. 3:    కాళతగని మెటట్టినట కతసునఁ బొరిగొనెనట
  పాలితచి సురలనఁ జేపటట్టినట
  యలీల శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపైనదేవునఁడట
  యేలనట పదారవలితతుల నితదరిని



రేక: 1176-2 దేశక సత: 21-386
పలల్లవ:   ఏమసేతుమమత్మి నేము యశోదమత్మి

  గామడితనములనే కడనఁగీ బాలనఁడు
చ. 1:    అతదల మువవ్వెల ఘలల్ల రననఁగ వదివదుల-

   నతదుక వుటల్ల గొట ట్టినద బాలనఁడు
   గొతదినునన్ననఁ బోనీక కోలల చానఁచిచానఁచి

   పొతదుగ దొతడుల్ల వోవనఁ బొడిచ మబాలనఁడు
చ. 2:   చతగలకాళతోడ సొరిది బాలలతోడ

   ముతగిట వుటల్ల గొట ట్టి ముదుద బాలనఁడు
  అతగవతచి గొలల్లతల అడడములరానఁగానే

   యతగిలిసేస మోవుల యిదిగో మబాలనఁడు
చ. 3:    చొలల్లపజెడ వనఁపన సయగమెపై వలనఁగాను

  చిలల్లరవుటట్టి గొట ట్టినఁ జినిన్నబాలనఁడు
   మెలల్లనె సతులనఁ దాను మేలములడుకొతటా

    ఇలిల్లద శ్రీవతకటాదిద్రి యకెక్కను మ బాలనఁడు



రేక: 1176-3 పాడి సత: 21-387
పలల్లవ:   ఇతకనేనఁట మాటలే ఇయతకొనేదేగాక

  పతకపనఁజెమటల మెపైనఁ బరగెనఁగదే
చ. 1:     కడనఁగి నీవలిగి గకక్కన లేచి నిలచతటే

  బెడిదపటానలలల్ల నఁ బెట ట్టి నీపత
   వడివటట్టి తయతనఁగాను వోపనతటానఁ బెననఁగనఁగ

  జడిసి పోనఁకముడి జారెనఁగదవ
చ. 2:    పతతమున నీవు లోనిపరపపపైనఁ బతడితేను

   చెతతల నాతనఁడు నీచెకక్కల నొకెక్క
   కొతతనఁగొతత చెనకనఁగనఁ గోపగితచి తటట్టినఁగాను

   బతతనే సిగద్గీల నీరెపై పారెనఁగదవ
చ. 3:     ననుపన నితతలోనె నవువ్వెల నీవు నవవ్వెతే

 ఘనశ్రీవతకటేశనఁడు కలసనఁగదే
   మనసుల సదితచనఁగా మరపల మతచనఁగాను

  నినుపలపై పలకల నితడెనఁగదవ



రేక: 1176-4 అమరసితధు సత: 21-388
పలల్లవ:     అకక్కవు నీవు నాక నెపైనానెపైతవ గాని

 వకిక్కతతవడికెపైనా నోపదువట
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేతుల చానఁచేవు నీవు

   వలనటే నీతో నీక వరవాతాను
  బలముల చటూప పకక్కపతతములడుకొనేవు

  నిలిచేవా నాముతదర నేరపలను
చ. 2:     నారవోసి నారవోసి నవువ్వెల నవవ్వెవు నీవు

  వోరిచేవటే నాతో వడాడ రాలక
   పేరవాడి పేరవాడి బరదుల మెరసేవు
 చేరనఁగలవా నాచేవలల్లక

చ. 3:    పచచ్చెరేనఁగి పచచ్చెరేనఁగి పననఁగేవు నాతోను
  వచేచ్చెవటే నాతోడి వరసలక

   యిచచ్చెగితచి శ్రీవతకటేశనఁ డిదదరినఁ గటూడె
 మెచేచ్చెవటే నినున్నమతచినయతదుకను



రేక: 1176-5 సమరాగత సత: 21-389
పలల్లవ:    బగిసి యాప నీకనఁ బెటట్టినికోట

  యగసకేక్కలక నీవు యేమసేసుకొతటవ
చ. 1:   కోపగితచకోనఁబోనఁగా కొలిచి మొకక్కవలస

  తీపలనఁ దిటట్టినతదుక దవతచవలస
  చటూపల జతకితచనఁగాను సటూడుపననఁగవలస
   యేపన నెతతక నెతత యేమసేసుకొతటవ

చ. 2:   చేవటట్టితయతనఁగనఁబోనఁగా చెకక్కల నొకక్కవలస
  చేవమర నవవ్వెనఁగాను సిగద్గీవడవలస
   కావరితచి పపైకొననఁగా కెపైవశము గావలస
  యేవదాన నుతడివుతడి యేమసేసుకొతటవ

చ. 3:     కానఁకల సేయనఁగ బోనఁగా గకక్కననఁ గటూడవలస
  పోనఁకముడి యతటనఁగాను భోగితచవలస

   వనఁకపశ్రీవతకటేశ వలనఁదినఁ గలసి తటట్టి
   యేనఁకట నీయతత నీవు యేమసేసుకొతటవ



రేక: 1176-6 ఆహిరి సత: 21-390
పలల్లవ:  మానితవ తనతోడిమచచ్చెరముల

   కానీవ ఇనఁకనేమ కపటాల బాసనే
చ. 1:    వనకటవలనఁగాక వచేచ్చెసనఁ దా నీడక

 మనసొకక్కటాయ వరేమానఁటలేనఁటకే
   చనవచెచ్చె నితతనఁగాను చలమెలల్ల వడిచెను
  కనుపటట్టినఁ దనచేనఁత కానఁతాళతచనేలే

చ. 2:     పరలమాట వనక పపైకొని ననున్న మనిన్నతచె
   మరిగిత నాలోని మతక దరెనే
    సరసము లడె నాతో సటలలల్ల వడిచెను

   కెరలను నామోహము కిసర వడిచెనే
చ. 3:     వసివాసు లతచక వగి ననున్న వనఁడుకొనె

    సేసల పపైనఁ బెటట్టితనే చెలల్లనఁ బతతము
    ఆసల శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె

  సేసిననాపణత మతబెనఁ జెలనఁగితనె



రేక: 1177-1 శ్రీరాగత సత: 21-391
పలల్లవ:   ఇతకనేల కొసరేవు యితతని

  సుతకల గావా గోరిసటూటవాట
చ. 1:   చిగరనఁజితత్తిము లోనిచేనఁగతనములే కావా

నగియేటచెలిమోవనగవుల
  మొగి వచచ్చెకకరిసేమోవతేనెలే కావా

  పగటన నీతోడి పలకల
చ. 2:   వుదుటనఁగాతక్షలలోని వురనఁదాళల్ల కావా

  సుదత నినున్ననఁ జూచేచటూపల
   వదలనఁ బయతదలొని వనెన్నకానికల గావా

మెదలనఁజనున్నలనీమేనిసనఁకల
చ. 3:     వలేల్లట వలపల సతగడి సేసల గావా

  చెలల్ల నఁబడి నితతసేసే చేనఁతల
    మెలల్లనె శ్రీవతకటేశ మతచి యేలిత వాపను

  కొలల్లలగావా నీతో గొనకొనన్నరతుల



రేక: 1177-2 మధతమావత సత: 21-392
పలల్లవ:     తపప్పులేల పటేట్టివు తరణ నపప్పుట నీవు

  చపప్పురితపమానఁటల సాజమే కాదా
చ. 1:   పత సనన్నసేసితేను పనిలేనిపనికెపైనా

  సతుల జతకితచేది సాజమేకాదా
    రతకి రాయడితచితే రాజసాన జతప సేసి

   చతురతనఁ దిటేట్టిది సాజమే కాదా
చ. 2:   చేరి కొతగవటేట్టివానినఁ జిగిరితపనఁగానఁకలతో

   సపైరణతోనఁ జూచేది సాజమే కాదా
    మేరమరి కానఁతాళతచి మనఁద మనఁదనఁ బొదిగితే

   సారె సిగద్గీల వడేది సాజమేకాదా
చ. 3:     అతకెల నీవు గటూడనఁగా నటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర

  జతకితచి మోవడిగేది సాజమేకాదా
   లతకెలపై మరిదదరను లవులనఁ బెననఁగేవళ

  సతకెలలల్ల మానేది సాజమేకాదా



రేక: 1177-3 కాతబోదిసత: 21-393
పలల్లవ:    నేమెలల్ల నీయతట నేరమా యేమ

 గామడితనాల బుదిదకాదనికాక
చ. 1:   యిచచ్చెకపమానఁటల యతదానఁకా నాడేవ

  పచిచ్చెగా వభునినేల భద్రిమయితచేవ
   నెచెచ్చెలల నీవల నేరనివారా యేమ
  తుచెచ్చెము సేయుట కడుదోసమనికాక

చ. 2:    చనవున నేతతని సాదితచేవ యతని
   యనసి పను లటట్టి చేయితచకొనేవ

   వనితలితదర నీవతటవారే కారా యేమ
   కొనల కెకేక్కది కడు గోరతనికాక

చ. 3:    భావతచి యటవల బాసలగొనేవ నీవు
  శ్రీవతకటేశవ్వెర నెటట్టి చికిక్కతచితవ

   నీవలనే కూడమా నితడునఁగానఁగిట నితని
  చేవదేరే దిది కడుసిబబ్బుతనికాక



రేక: 1177-4 వరాళ సత: 21-394
పలల్లవ:   కానఁగిలితచకొనవలనా కమత్మిట నినున్న

   వనఁగక మానఁటాడితేనే వడుకెలల్ల నఁ జెలల్లను
చ. 1:     కతదువల నీవు ననున్ననఁ గనున్నలనఁ జూచితేనే

  అతదరితోడివరస లబెబ్బును నాక
    చెతది నీవు వకమానఁట సలవుల నవవ్వెతేనే

  పొతదినటవతట రతభోగముల నాయను
చ. 2:     చెనకి యొకమానఁట నాచెకక్కల నీవు నొకిక్కతే

  పనివడి సతసారఫల మబెబ్బును
  చనవున నిటవల చదురతగమాడితేనే

  తనువుమనఁది మదనతాపమెలల్ల నారెను
చ. 3:     ఇచచ్చెగితచ నావదద నేకతాన నీ వుతడితే

  నిచచ్చెకలతణము లిటేట్టి నెరవరెను
   యచచ్చెరితచి శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  అచచ్చెపమనోరథము లనిన్నయు సిదిదతచెను



రేక: 1177-5 రామకిగయ సత: 21-395
పలల్లవ:    తానేల సిగద్గీవడనే తనకెలే వరవు

 నానాటసుదుద లక నవవ్వెగాక
చ. 1:      యేలే తనతో నాక నెకక్కవ తకక్కవ లడ

 మేలమేలనుచనఁ గడుమేచేచ్చెనఁగాక
   చాలకొని యపప్పుటని చలము సాదితచనేల

   కేలతత్తి తనక మొకిక్క గెలిచేనఁగాక
చ. 2:   పపైకొని తనిన్నతతేసిబాసల గొననఁగనేలే

  యేకొలనఁది కాకొలనఁది యేనసేనఁగాక
   దకొని మారకమార తటల్ల దిటట్టిగనేలే
   వాకన మతచి మానఁటాడి వలపతచేనఁగాక

చ. 3:   కనుచటూపలను తనున్న కాతకలనఁబెటట్టినఁగనేలే
   చనుమొన లొతత్తి మేల చలేల్లనఁగాక

    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే తానె ననున్న
  పననఁగనేల రతుల బెరయితచేనఁగాక



రేక: 1177-6 రీతగళ సత: 21-396
పలల్లవ:    ఆమానఁట నాతో నీవు ఆనతమాత్మి

  యమతకమతతా నీదా యేమోయివోయి
చ. 1:     పపైకొని నినున్న నేను పచిచ్చెగానఁ దిటట్టితననీ-

  నాకెకనఁ దలపవోయి ఆసుదిద
   దాకొనన్నమగనఁడవతటానఁ దా నీకనఁ బటూనుకవచచ్చె

    చేకొని నీవ తనతోనఁ జెపప్పుతవా వోయి
చ. 2:    చేరి నీచేత సేవల సేయితచకొతటననీ

   నారకొన నీ వాపను నమత్మితచవోయి
   యరీతనఁ జటట్టిమవతటా నిచచ్చెకముల నెరపీ

   ఆరీతని నీవ యినీన్న నాడితచవోయి
చ. 3:     పకక్కన నీపపై నేను పాదాల వసితననీ

  పకక్కలపతో నానల పటట్టి కోవోయి
   ఇకక్కవల శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

     మొకీక్కనఁ దాను బావ వతటా మొరనఁగల వోయి



రేక: 1178-1 శతకరాభరణత సత: 21-397
పలల్లవ:    వనపతచవ యసుదిద వనే నేను

   వనితరో యినాన్నళల్లవలనఁ గాదు నీవు
చ. 1:    చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చెలలతో నవవ్వెవు

  అలనీపత నీతో మానఁటాడెనట
   తలవడి మొలవడి దగ దవువ్వెలనఁబడేవు

 వలపలసివముల వడినఁబటట్టినటవ
చ. 2:    తమకితచి తమకితచి తడనఁబడ నడచేవు

  అమరనఁగ రతుల నీకబెబ్బునట
  చెమటలమేనితో చితదువనఁదపై యుతదానవు
  కొమరెమదము నీక గొనకొనెనటవ

చ. 3:     పదరి పదరి నీవు పాటలలల్ల నఁ బాడేవు
 యదుటశ్రీవతకటేశనఁ డెనసనట

  చెదరనికళలతో చిముత్మిల మానఁటలడేవు
  మరదరాజతగరవ్వెము మతనఁ బటట్టినటవ



రేక: 1178-2 అతదోళ సత: 21-398
పలల్లవ:   రానఁగదవ అనిన్నటాను రవవ్వెయితమ

  కానఁగినకానఁకలచేతనఁ గరివడె నిపడు
చ. 1:     సాదితచేవు నీ కాతనఁడు చాయలక వచచ్చెనా

   వాదితచేవు నీ కాతనఁడు వలచనా
    ఆదిగొని చెలలలల్ల నటట్టి పపైపపైనఁ బడనఁగాను

  గాదిలియాతనిమది కాయగాచె నిపడు
చ. 2:    చెనకే వాతనఁడు నీచెపప్పునటట్టి సేసనా

   పననఁగే వాతనఁ డతదుక పగయపడనా
   వనితలతదర వచిచ్చె వదదనే వుతడనఁగాను

  చనుమానముల మొగచాటాయ నిపడు
చ. 3:    యేకతానక దసేవు యితతలోనే లోనయతనా

   పపైకొని కూడిత వటట్టి బానఁతపడి
   శ్రీకాతత వురమెకిక్కన శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు

   మెపైకొని వురమెలల్ల ను మటట్టి పడె నిపడు



రేక: 1178-3 గళ సత: 21-399
పలల్లవ:   సరివారమా నీతో సరసములడనఁగా

   నెరవాదివపై మముత్మి నీవల రేనఁచేవు
చ. 1:    నగితేనే కాదా నానఁటక వతగేలయేతది

   తగలనాడితేనఁ గాదా తపప్పు లయేతది
   వగట లితతేసికి వఱతుమయత నేము

  వగి నీమేమనినాను వోరచకతడేము
చ. 2:   ముతదర నుతడితేనఁగాదా మొగచాటల్లయేతది

  కతదువ లతటతేనఁగాదా ఘతలయేతది
   వతదువటట్టి పగలక వరతుమయత నేము

   ఇతదరివలనే నీక నిచచ్చెక మాడేము
చ. 3:    సనన్నల సేసితేనఁగాదా చలముల పటేట్టిది

   కనున్నలనఁ జూచితేకాదా కానఁక వుటేట్టిది
   యనిన్నకతో శ్రీవతకటేశ నీక వఱతుము

   మనిన్నతచి కూడితవ నీమఱనఁగనఁ జొచేచ్చెము



రేక: 1178-4 సామతతత సత: 21-400
పలల్లవ:     రమణునఁడు వనఁడివో రాతరి యడ నునాన్ననఁడు

  సముకాన నుతడవ చలమువాసని
చ. 1:     మతతనమాడవ చాల మనసు నీకనఁ గరనఁగీ

  చెతతల నేమెలల్ల బుదిదచెపప్పునేల
    పతతములడవ చాల పతతోడ నదే మతచి

    యితత నీక మచచ్చెమతదయత నదే నేనఁడు
చ. 2:      కొచిచ్చె చటూడవ చాల కోపము తానె పోయని

    వచిచ్చె వచిచ్చె నేము నినున్న వదదననేల
     పచిచ్చెగానఁ దిటట్టివ చాల పపైకొని యదే నీక

  తచిచ్చె వలపలవలల్లతాళల్లయత నిపడు
చ. 3:      వడెమయత వ చాల వడుక తానే పట ట్టిని

   కూడుమని నేము నినున్ననఁ గొసరనేల
    యడుగా శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నీక నిద

  వాడికరతులకను వానఁటమయత నికను



రేక: 1178-5 బౌళ సత: 21-401
పలల్లవ:    నీయతత నీవఱనఁగవు నేనది వనన్నవతచిత

   చేయి మనఁదాయను నాచెకక్కల నొకక్కకమ
చ. 1:     పలవక సారెసారె పేరకొని ననున్న నీవు

   వలప పేరడినఁబడ వదుద నవవ్వెక
   బలిమసేసి నీవు వటట్టిక నాకచముల

  కొలనఁదినఁబడదు కొనగో రతటతచకమ
చ. 2:    తపప్పుక చటూడక నీవు తమకపచటూపల

  కపప్పులవడ సిగద్గీల కొతగవటట్టిక
     కొపప్పు జారీ నీవు ననున్న కూరముల గొసరక

    దపప్పుదేరీ మోవ నిదే దతట మాటాడకమ
చ. 3:      వడివటట్టి కతత నీవు వరకే దగద్గీరి వచిచ్చె

  తడనఁబడ మానముల తతగొనక
   అడరి శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను నేను

   యడయక కూడిత ఇటట్టి మరవకమ



రేక: 1178-6 దేసాళత సత: 21-402
పలల్లవ:   మానవ యకక్కడిసుదిద మతకనఁదనాల

   తానే యాతనఁడు నినున్ననఁ దగలనఁగాను
చ. 1:   చలపాదితనమేల సారెకనఁ బలవనఁగాను

 పలకరాదా నీపతతోను
   తలపోనఁత లితత యాల తమకితచియాతడు

  వలయ నీపపైనఁ జేయివయనఁగాను
చ. 2:   పతతములితతేనఁశేలే బలిమనఁ బెననఁగనఁగాను

 మతతనములడరాదా మగనితోను
   రతతుతోడ వాదులేలే రతనాతనఁ డలముక
   వతతలగా నినున్న నిటట్టి వనఁడుకోనఁగాను

చ. 3:    నివవ్వెరగ లినఁకనేలే నినున్ననఁ బెతడాల్ల డనఁగాను
 నవవ్వెరాదా శ్రీవతకటనాథనితోను

   రవవ్వెగా నమత్మికలిచిచ్చె రమణునఁడు వడుకతో
   నివవ్వెటలల్లనఁ బొగడుతా నినున్న మెచచ్చెనఁగాను



రేక: 1179-1 నారాయణ సత: 21-403
పలల్లవ:    తుడుచకొతటేనఁ బోదు తొడరి నీవనఁతపైనా

   వడియితచ మొకక్కలనే వలప నీమనఁద
చ. 1:      నికిక్కచటూచి చెలి నీపపై నితడా నవువ్వెల నవవ్వె

 చికక్కనివనెన్నలతేట చితదనద
    చెకక్కలను కొనగోళల్లనఁ జెనకి కాతతుల మతచి

   లకక్కరసముల చలీ ల్ల లవుగా నీమనఁద
చ. 2:     వరసి వరసి నీతో వరనఁగలమాట లడి

 సిరలగమత్మినఁదేనెల చితదనద
    సరిగా సేవల సేసి చనున్నల మెఱనఁగలను
   సరగ బతగారపొడి చలీ ల్ల నీమనఁద

చ. 3:     బలిమనఁ గానఁగిటనఁ బటట్టి భావములనే కరనఁగి
  చెలనఁగి వయోమదము చితదనద

    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇతత నినిన్నటానఁ గటూడి
   చలములనఁ గటూరిముల చలీ ల్ల నీమనఁద



రేక: 1179-2 దేశక సత: 21-404
పలల్లవ:    అతగడినఁ బెటేట్టివయసు అడియాల మానునే

  బెతగతనాన నుతడినానఁ బెడరేతచనఁగాక
చ. 1:    వాసికి నెతతలిగినా వలపేల తకక్కవౌను

  ఆసలతోనఁ జిగిరితచి అలరనఁగాక
   యసున నెతతదిటట్టినా ఇతపలేల కొతచమౌను

 వసరనిపలకలపై వఱఱ్ఱైవనఁగనఁగాక
చ. 2:   ఆకడిమోమెనఁతపైనా ఆయమేల వరకతడు

  దకొని తమకమెపై తమురనఁగాక
   చేకొని మాటాడకతటే చితత్తిమేల మరపతచ

  కాకసేసి లోలోనె కరనఁగితచనఁగాక
చ. 3:     చేయి చానఁచకతటేను సలవ నవవ్వెల వుతడు

 తోయరానిసరసమెపై తొడరనఁగాక
    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

  వయిటకి నీరతుల వతతసేసునఁగాక



రేక: 1179-3 లలిత సత: 21-405
పలల్లవ:    ఈపాట మానేరప యటట్టి వలసినానఁ జేయి

  చోపనపాట నే నొనగటూడేనఁగాక
చ. 1:  బరదుమగనితోడనఁ బెననఁగనఁగనఁగలనా

  గరిమ నే నొడుడ కొననఁగలనఁగాక
   దొరవు చేతులనఁబటట్టి దొబబ్బునఁగలనా నేను

  కెరలి కొనగోర దానఁకితచనఁగలనఁగాక
చ. 2:  చలపాదివానితోడ సరసమాడనఁగలనా

  కలసి మెలసి మొకక్కనఁగలనఁగాక
  పలచనఁదనపనీతో బగియనఁగలనా నేను

  వలిసినటట్టి చనున్నల నొతత్తినఁగలనఁగాక
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్ననఁ జేరి మరనఁగలనా

 కావరితచి సేవసేయనఁగలనఁగాక
     యవళ నలమేల మతగ నేను ననున్ననఁ గటూడితవ

 చేవమరనఁగలనా చెతదనఁగలనఁగాక



రేక: 1179-4 శదద్ధవసతతత సత: 21-406
పలల్లవ:    ఎతతపైనా నెకిక్కనవాని కేనునఁగ గజేజకాదా

  పతతమున మొగవానినఁ బచిచ్చెసేతురటవ
చ. 1:  మనసుమరత్మిమెఱినఁగి మాటలడవలనఁగాక

  చనవుగదదతటానఁ బత జతకితతురటే
   చెనకితే పగయములచెపప్పు లలితతుర గాక

  కినిసి మారకమార గేలిసేతురటవ
చ. 2:   వళచటూచకొని నీవ వనఁడుకొనవలనఁగాక

  మేలగదదతటా నటట్టి మరదురటే
  చేలకొతగ వటట్టితేను సిగద్గీవడుదురగాక

  పేలరివు యితతేసి పననఁగదురటవ
చ. 3:     కావతచి నీవ యిచచ్చెకము లడుదుర గాక

 శ్రీవతకటేశవ్వెర నితతసేతురటే
     యవభునఁడె నినున్ననఁ గటూడె నితదుక మొకక్కటక గాక

  భావతచి యలమేలత్మితగ పదరదురటవ



రేక: 1179-5 గళ సత: 21-407
పలల్లవ:    అనరే యమానఁటే మర ఆతనితోను

   ననుప చటూపతే నవువ్వె నాలినఁబడదా
చ. 1:    తననగరిలో నుతటే తనకే సలవుగాదా

  చెనకి పపైకొని గాసిసేయవలనా
  మనసుగలిగితేనే మనిన్నతచనఁగాక తానె

   పననఁగనఁబోతే వలప పపప్పు గటట్టిదా
చ. 2:     కొలవవారిలో నుతటే కోరి తన సొమత్మినఁగానా

  మొలకచనున్నల సారె మోపవలనా
   వలసినపప్పుడు తానే వచచ్చెనఁగాక యిటట్టి

  చలపటట్టితే రతుల చపప్పుగాదా
చ. 3:     అతడ బానుపపపై నుతటే ఆలనఁ దనకేకాదా

  బతడుగానఁ గానఁగిట మెదుపనఁగవలనా
   నితడు కలమేలమతగ నేను శ్రీవతకటేశనఁడు

     దతడిగానఁ దా ననున్ననఁ గటూడె తపేప్పు వపప్పుగాదా



రేక: 1179-6శోకవరాళ సత: 21-408
పలల్లవ:    నీచితత్తిముననఁ బెటట్టి నీవ దయదలనఁచేవు

    యేచి నీతో సారె సారె యదురాడేనా
చ. 1:    నినున్ననఁ గొసరేమానఁట ననేన్న కొసరకొనే

   యనన్ననఁగ నినున్ననఁ గాదననేనఁటకి నాక
    వునన్నతనఁ బోబ్రాడవు నీవు కనెన్నపడుచను నేను

  సనన్నలచాయల నీతో సరిదటూనఁగేనా
చ. 2:     నీతోనఁ బెననఁగేమార నేనే నాతోనఁ బెననఁగేను

  యేతువ గాసిసేయనేనఁటకి నినున్న
    యతల నీ వలికవు యేలినదాన నేను
  కాతరితచి నీకతట ఘనమయేతనా

చ. 3:    నీక వనన్నవతచేమార నేనే బుదిదనేరేచ్చెను
   యకత లినిన్నయునఁ జెపప్పునేనఁటకి నీతో

   అకడశ్రీవతకటేశ యలమేల్ మతగను నేను
   పపైకొని కూడిత నితకానఁ బతతమాడేనా



రేక: 1180-1 ఆహిరి సత: 21-409
పలల్లవ:    గటట్టి తో నుతడనీవయత గణవతతునఁడవు నీవు

   పటట్టి పననఁగనఁబోతే పతడు గాయయతనా
చ. 1:     మలసి సారెక నినున్న మనసు సదితచనేల

  యలమ నతదులోనఁ దపప్పులతచనేల
     బలిమ నుకక్క కాచితే పపై పపై రాపొడేకాక
  కలిగీనా అతదులోనే కనకపరజము

చ. 2:    పతతమాడి నీతోడ బలిమనఁ బెననఁగనేల
 హోతతకారివపైననినున్న నోడితచనేల

   యతతమాను రాచినాను ఎదుటనఁ జూపరేకాక
  బతతనే గతదమువలనఁ బరిమళతచనా

చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ జేరి కోపగితచనేల
  మటూవతకల నతతలోనె మొకక్కనేల

    యవళ ననున్ననఁ గటూడిత వ నలమేలత్మితగనని
   నీవు నీవకాక మరి నేనయేతవా



రేక: 1180-2 పాడి సత: 21-410
పలల్లవ:   అపప్పుటగరతులలల్ల నటట్టి వునన్నవ

  దపప్పురముననఁ గొతత సాతత్మితచనీయరాదా
చ. 1:      నెటట్టిననఁ గళల దేరె నీ మొగము చటూచితేను

  నటట్టి కొటట్టి నాకెపైతే నవువ్వెవచచ్చెని
    ముటట్టి నినున్ననఁ జూడుమని ముసునఁగేల తీసేవు

   జటట్టి నీవనఁడి చేనఁతల చలల్ల రనీరాదా
చ. 2:    వదదనుతడి నీమేని వాసన మటూరకొతటే

   కొదిదమరి చటూపలనఁ గతకమ రాలీని
     అదోద నే వతచిన సిరసటట్టి యేల యతేత్తివు

  బదుద ల యవళ మటట్టి పడనియతరాదా
చ. 3:   గకక్కన నీచెమటమెపై కానఁగిలితచకొతటేమ

   చికిక్క నాతమ నీమనఁదనఁ జిమత్మిరేనఁగీని
   అకక్కరెపై శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

  చెకక్కలేల నొకేక్కవు చితత్తిగితచరాదా



రేక: 1180-3 బౌళ సత: 21-411
పలల్లవ:    ఎతతచేసిన నీవదత లేల మానేవు

  బతతనే నీనవువ్వెలలల్ల నఁ బచరితతువుగాక
చ. 1:     వకక్కసపమానఁట లడి వమార నినున్ననఁ దిటేట్టిట-

  యకక్కవసతులకనఁగా కేల వతగేవు
    మొకక్కల మొకిక్క నేము ముతదే సేవలసేయనఁగ

  మకక్కటపపతతాల మామనఁద నితతువుగాక
చ. 2:     కొపప్పువటట్టితీసి నినున్న గోర నీమనఁదనఁ బెటేట్టిట-

  యపప్పుటయితతులకనఁగా కేల వతగేవు
   ముపప్పురినఁ బద్రియాలచెపప్పు మొగమోడి పొతదనఁగాను

   ఇపప్పు డితతేసి మముత్మి నెలయితచనఁదగదా
చ. 3:    పరపపపైనఁ బడవసి పచిచ్చెమోవ గతటచేసే-

  యరవులవారికినఁగా కేల వతగేవు
   అరిది శ్రీవతకటేశ ఆలమేలత్మితగ నేనతటా
   సరవనఁ గటూడిత వతత చవసేయవలదా



రేక: 1180-4 హితదోళత సత: 21-412
పలల్లవ:      తనక నా కెతతదవువ్వె దగద్గీరనఁ జేతనఁడు గదుద

   మొనసి నాకాల దనున్న మోనఁచెననీని
చ. 1:   తగవులనఁబెటట్టినఁబోతే తనవతకదే నేరమ

   యగసకేక్క లవవ్వెరినఁ దా నేలడనే
  చిగరనఁజేతులనఁ దనసేవచేసే దఱనఁగనఁడు

  అగడుచేసి గోర నతటతననీని
చ. 2:    సాకిరలడునఁగనఁబోతే జగడము తనేన్న మోతచ

   చేకొని మరేల ననున్న చిమత్మిరేనఁచనే
    వాకచిచ్చె తనకనఁ గాను వతకలడే దఱనఁగనఁడు

  దకొని సతదుచేసుక తటట్టితననీని
చ. 3:     నిజము తలిసితేను నేనునఁ దాను నొకక్కటే

 గజరనఁజేనఁతలనేల కానఁతాళతచనే
     భజననఁ దా శ్రీవతకటపత నే నలమేల్ మతగను

    తద్రిజగ మెఱతగనఁ గటూడె దిటట్టి నేననీని



రేక: 1180-5 వసతతవరాళ సత: 21-413
పలల్లవ:    చటూచేవారికె యివ సదాత లితతేకాక

    యేచి నీకయితే యివ యితపలే కావా
చ. 1:    సారె సారె నాడేటసవతుల జగడాల

    నారకొన వతటే నీక నవువ్వెల గావా
   చేరిచేరి వతడొరల చేపటల్లకనఁ జొచిచ్చెతే
   సపైరణతో వనోదితచనఁ జవుల గావా

చ. 2:    కొలవులోని ఇతతుల గొణనఁగి తటాల్ల డితే
    అలరి నీకనఁ జెరాల్ల టా లివయ కావా
    వలసి నీమనఁదనఁ బెటట్టి వటల్ల వటట్టి కొతటే

    చెలరేనఁగి నీక వన సిగద్గీల గావా
చ. 3:    నీపతడిల్లకూనఁతు లిదదర నినున్న సాకిరడిగితే

  పపై పపై నీవుచేసినభాగతముగాదా
   యేపన శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   రానఁపగానఁ గటూడిత నీరపము గాదా



రేక: 1180-6 నాదనామకిగయ సత: 21-414
పలల్లవ:  సలవనవువ్వెలతోడ సిగద్గీలతోడ

  తలనఁపతచరే పనుల తమతోనునాన్నర
చ. 1:    పతతములడే రిదదర బాగా లియతనఁగదరే

  వతతల కొకరొకరి వతకలడరే
  మతతనమాడేరేమొ మరి తరవయరే

   కాతతయునఁ బురషనఁడును గదదపపై నునాన్నర
చ. 2:    సరసమాడే రిదదర సతగడి నుతడనఁగదరే

  అరిది మరత్మిపమానఁట లతదయరే
   కరనఁగి మోహితచేరేమో కతదువల దలపరే

   సరికి బేసికిని మతచముపపై నునాన్నర
చ. 3:   యనసిరి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగయు

  మొనయుచ నుపచారముల సేయరె
   చనవుల గొసరేరేమొ సమరత నుపరత

   పనచి మొకక్కరె పతడిల్లపీనఁటపయి నునాన్నర



రేక: 1181-1 శ్రీరాగత సత: 21-415
పలల్లవ:   అతగనక వరహమే సితగారమాయ

   చెతగట నీవ యిది చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:      కలికి నినున్ననఁ దలనఁచి గకక్కన లోలోనఁ గరనఁగి

  జలజలనఁ జెమరితచి జలకమాడె
   బలతమకాన నీకనఁ బకక్కన నెదురవచిచ్చె

   నిలవుననఁ గొపప్పువడి నీలిచర గపప్పును
చ. 2:    సుదత నినున్ననఁ జూచి సయగపసిగద్గీలను

   పొదలి చెకక్కలదానఁకానఁ బటూస గతధము
  మదనమతతగములపైనమాటల మరత్మిము సనఁకి

  ముదురనఁబులకలను ముతాతల గటట్టిను
చ. 3:     గకక్కన గానఁగిట నినున్ననఁ గలసి యమానిని

  చొకిక్క చతదాబ్రాభరణపసొముత్మిల వటట్టి
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నీక

   దకిక్క సరసములను తలనఁబాల వోసను



రేక: 1181-2 ఆహిరి సత: 21-416
పలల్లవ:     ఏమ సేతునయత ఇనఁక నిదివో మాబద్రిదుక

  చేముటట్టినసరసాల సిగద్గీలకే మటూలము
చ. 1:   తపప్పులతచనఁబోతేను తగిలీ నీనుతుల

   రెపప్పులతత్తి చటూడనఁబోతే రేనఁగీ వలప
   అపప్పుటనఁ బెననఁగనఁబోతే ఆయముల గరనఁగీని

   యపప్పుడు నీతోడివాదు లితపలకే మటూలము
చ. 2:    చేతుల దొబబ్బునఁగనఁబోతే చిమత్మిరేనఁగీనఁ బులకల

   గాతలనఁ జతకితచనఁబోతే కమత్మి నవువ్వెల
   యేతుల నెరపనఁబోతే నెలయితపలపై తోనఁచ

  నీతోడిమచచ్చెరాల నెయాతనకే మటూలము
చ. 3:    కొపప్పువటట్టి తయతనఁబోతే కూడనఁ బరవశము

  ముపప్పురి నలగనఁబోతే ముతచనాసల
    యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

   దపప్పురపనీతో రత తేనఁకవకే మటూలము



రేక: 1181-3 పాడి సత: 21-417
పలల్లవ:    పొదుద వదుద కిటాల్ల నే భోగితచరయాత

    ఇదదరికినఁ గలిగె నేనఁ డిదివో సబనము
చ. 1:   పతచెపమతొడలే పతడిల్లపీనఁటల మక

  ముతచినసిగద్గీలే కడుముతేత్తిల సేస
  పతచలచిముత్మినఁజూపల పసవుల నలనఁచట

   అతచెల మయిదదరికి నమరె సబనము
చ. 2:  పొతుత్తి లమోవతేనెలే బువవ్వెపనఁబాలకూళల్ల

  బతత్తి తోడినవువ్వెలే కపగపబాగాల
 హతత్తినచెనకలే అలరినవుతకవల

    యతత్తిలనఁ జూచిన మక నెనస సబనము
చ. 3:   కతదువకానఁగిటరత గతదాక్షతల మక

 వతదులసరసముల వడుదోడుల
    యితదునె శ్రీవతకటేశ యితత నీవు గటూడితవ
   సతదడితో మెరస నిచచ్చెల మసబనము



రేక: 1181-4 కాతబోదిసత: 21-418
పలల్లవ:    మతచితనము సేయనఁగ మతకనఁదనా లేనఁటకే

  అతచెల వభునితోడ నతతచలమేనఁటకే
చ. 1:     గకక్కన నాతనఁడు నినున్ననఁ గపప్పురాన వసితేను

   ఇకక్కవల దానఁకెనతటా యేల తటేట్టివ
  చెకక్కలనొకేక్కనని చేరి వనఁడుకొనరానఁగా

  పకక్కగోళల్ల దానఁకీనతటా పననఁగనేమటకే
చ. 2:     ఘనునఁడు వలల్లగా నీపపై కలవదతడ వసితే

  చనునఁగవ దానఁకెనతటా సాదితచేవమే
   యనసి యతదుకె యాతనఁడిటట్టి కానఁగిలితచకొతటే

  తనువతటనఁ జెమటతటా తపప్పువయనేనఁటకే
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న చెతదామరలవసితే

  యవళనేల జతకితచే వతదరిలోన
    చేవదేర నీతనఁడే చేకొని రతనఁ గలిస

  భావత చలఇతచెనతటా పతతమాడనేనఁటకే



రేక: 1181-5 దేసాళత సత: 21-419
పలల్లవ:   దికక్కల నీకతలలల్ల నఁ దలిసనఁగాక

   వకక్కసాన నినున్న నావతటవతటనఁ దిపప్పునా
చ. 1:    యితరల పలిచితే నెనఁతపైనానఁ బలకవు

  సతమాటకెపై తేను జవదానఁటవు
  పగతనలడుకోనఁగా నీపలకల భద్రిమయితచి

   వతదర నినున్న నావతటవతటనఁ దిపప్పునా
చ. 2:    సరస మెవవ్వెరాడినా సరకనఁ గొనవుగాని

  తరణ నవవ్వెనతతేనే తమకితచేవు
    సరవుల దపప్పునఁగాని చలపటట్టి నే నినున్న

   వరివగా వలపతచి వతటవతటనఁ దిపప్పునా
చ. 3:   కొలవులో నెవవ్వెరనాన్ననఁ గటూరిమసేయవుగాని

  కలికినఁ బొడగతటేనే కరనఁగేవు
    మెలనఁగి శ్రీవతకటేశ మరనఁగాని నినున్ననఁ గటూడి
   వలయ సిగద్గీలమానిప్పు వతటవతటనఁ దిపప్పునా



రేక: 1181-6 వరాళ సత: 21-420
పలల్లవ:    మవతటదాన నట మరనఁగ నేను

 పూవుబరిమళమెపై పొదిగేనఁగాక
చ. 1:   చలము సాదితచేనటే సలిగెగలదానను

  బలవుకొదిద పతతాననఁ బతకేనఁగాక
  అలిగేనటే పత కతతరతగమెపైనదాన

 పలకరసముననఁ బెపైకొనేనఁగాక
చ. 2:   తపప్పు లతచేనటవ తగినచటట్టిపదాన

  ఎపప్పుడూ మేలదాననెపై యనసేనఁగాక
  వుపప్పుటతచేనటే నేను వడిగముసేసేదాన

  దపప్పుదేర మోవతేనెనఁ దనిపేనఁగాక
చ. 3:   వరసేనటవ నేను వురమెకిక్కనటట్టిదాన

   గరిమనఁ గానఁగిట నితచి కెపైకొనేనఁగాక
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిదివో ననున్న మనిన్నతచె

 సరిలేనివడుకల సతమయేతనఁగాక



రేక: 1182-1 గతడకిగయ సత: 21-421
పలల్లవ:    ఓజతో నుతడినవారి కొకటకట రేనఁచేవు

  రాజవపైతేనే మముత్మి రవవ్వెసేయవలనా
చ. 1:   అపప్పుటకపప్పుటకి నీ వనుచరితచేవుగాక

    యపప్పుడును ఇతటకి నీ వటేట్టి వచేచ్చెవా
  వపప్పుగవవలసతు లొదదనే వుతడనఁగాను

  చపప్పునెపైకాక సతుల సరకయేతరా
చ. 2:    బాసదపీప్పునతటా నాతోనఁ బెపైకొని నవవ్వెవుగాక

   ఆసల నేపొదటూద నిటట్టి ఆదరితచేవా
   రాసికెకక్క ఇరమేల రామల కొలవ్వెసేయనఁగా
  వసటేకాక రతుల వలవట ట్టినా

చ. 3:    దయదలనఁచేమో ననున్న తతనఁ గటూడితవగాక
   పగయము లిటేట్టి నీక పనగొనీనా

    నియత శ్రీవతకటేశ నేనే నీయతడ నుతడనఁగా
  జయమేగాక మేల చతడివడనా



రేక: 1182-2 గజజరి సత: 21-422
పలల్లవ:    నెలనఁత యతతటజాణో నీవతత చతురనఁడవో

  పలిచితేనఁ జెలియక పగయముచెపప్పుతవ
చ. 1:     మగవ యలిగి నీతో మారమోము వటట్టి కొని

    మొగిచి యపప్పుట నీతో మోము చటూచెను
    నగతా నపప్పుట నీవు నలినాకనఁ గానఁగిలితచి
  పగటన నాదరితచి పతతములిచిచ్చెతవ

చ. 2:      మానిని నీతోనఁ గొతత మౌనము జరప యటట్టి
  మానముల సనఁకితచి మాటలడెను

     కానిమత్మిని నీ వతదుక గతగటూడ నితప చలిల్ల
   మేనవావ పచరితచి మేలలల్ల నఁ జూపతవ

చ. 3:    కోమలి ముసునఁగవటట్టి కొని పవళతచి నినున్న
  గామడి శ్రీవతకటేశ కానఁగిలిచెను
   దోమట దొడికి నీవు తొలతటకతటను

   సేమమునునఁ బాలితచి సిరల మతచితవ



రేక: 1182-3 పాడి సత: 21-423
పలల్లవ:   ఇతటకివచిచ్చెన వానఁడ వడేరచ్చెకోవయత

 జతటగటూనవానఁడవు చనవయతవయాత
చ. 1:   తరణ వలచినదే తపప్పుయితేనఁగనక

  వురవుగా నీవది వోరచ్చెకోవయాత
   మరలి నినున్ననఁ జూచటే మచచ్చెరమెపైతేనఁగనక

   నిరతతో నతదుకొను నీక మొకేక్కనయాత
చ. 2:    వలనఁది మాటాడినదే వతగెములపై తేనఁగనక

  మలసి యనేరమ మనిన్నతచవయాత
  అలమపటట్టినదే అపరాధమెపైతేనఁ గన

  బలిమచెలల్లనఁగ నీకనఁ బతతమచచ్చెనయాత
చ. 3:     ఇతత పాదాలొతత్తి నదే యగద్గీలపైతేనఁ గనక

   చెతతనే నేర పాపకనఁ జెపప్పువయాత
   కాతతను శ్రీవతకటేశ కలిసిత వతతలోనె

 వతతవతతరతులను వయతమతదవయాత



రేక: 1182-4 వరాళ సత: 21-424
పలల్లవ:     నీవళ భద్రిమసేవు నే నుతదాన నిడివో

  సేవసేసేనఁగాని యిటట్టి సేయితచకోరాదా
చ. 1:    కపప్పురవడె మతద కసటూత్తిరివుతడ లివగొ

  దపప్పుదేరచ్చెకో కొతత దగదొటట్టిక
   కొపప్పు చకక్కనఁబెటట్టి కో గోణము చకక్కనఁగటట్టి కో
   అపప్పుట మేను గిజిగిజియపై వుతదురా

చ. 2:    చలల్లనిగతదవో డిదే సారపనఁబనీన్న రిదే
  చలల్ల కోరాదా మేని సరతువాసు

   వలల్లవాట వసుకో వదదవచిచ్చె కూచతడు
   బలిల్లదునఁడవపై వుతడి పానఁచి సితగారాలేల

చ. 3:    చాయపటట్టి పర పద సకినలమతచ మద
   యయడనే పవళతచ ఇనఁక లోనఁగక

  పాయపశ్రీవతకటేశ పచిచ్చెగానఁ గటూడిత
    దాయదతడెపై వుతడు మేల తడనఁబడ నిపడు



రేక: 1182-5 బౌళ సత: 21-425
పలల్లవ:    ఆనతమాత్మి వనేనఁగాని అది గొతత

  యనెలనఁత నీపపైబతత్తి యిటవతటదా
చ. 1:     వదదనే నుతడనఁగానె వనిత సనన్నల సేస

    కదాద తొలిల్లనఁ బొతదు కాతతక నీక
   ముదుద ముదుద వలనే మోము చటూచి నవవ్వెని

  యిదదరికి లోలోనే యితతవలపా
చ. 2:    కమత్మిటనినఁ గానకతడా కానికలతపీ నీక

  సమత్మితా నీ కాపసేసేసరితలలల్ల
    పమత్మి నీవు వతదువతటా పాటపాడ నాడనుతడే

  వుమత్మిడి మతమకపటదిదక లితతేశ
చ. 3:      నీవ నేనటూనఁ జూడనఁగానే నిలచనన్న దడ వచిచ్చె

   కావర మతతేసి మకనఁ గపప్పువునన్నదా
    శ్రీవతకటేశ యిదదరినఁ జేతుల వటట్టి కూడిత-

  వవళనే నీయాపయనిన్నకలనఁ గటూడెనా



రేక: 1182-6భపైరవ సత: 21-426
పలల్లవ:     ఎకక్కడ పరాక నీక నితతకతట నేమునన్నది

  చికక్కనాయనఁ గోరికల చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    సలవనవువ్వె చితదనఁగానఁ జెకక్కననఁ జేయివటట్టి

   పలకపపైర పయతదనఁ బొదిగ నిద
    కొలనఁదిమరె వయసు కొపప్పు గటట్టిగా ముడిచె

 చెలియసితగారము చితత్తిగితచవయాత
చ. 2:     చిముత్మినఁజూపల మఱనఁగా చెతపల గతదాల వస

   ముమత్మిరమెపై మేల పోనఁకముడి వసను
   చెమత్మిగిల మోవతేనెనఁ దమత్మిరసముల నితచె
  చిమత్మిరేనఁగె సొబగల చితత్తిగితచవయాత

చ. 3:    చనుమొనల కడడము సరినినున్ననఁ గానఁగిలితచె
 ఘనమెపైనరతులను కళరేనఁగెను

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యయితతని నీవు
 చెనకలమురిపము చితత్తిగితచవయాత



రేక: 1183-1 కేదారగళ సత: 21-427
పలల్లవ:     ఏమ బానఁత నేనఁ దనక యతదానఁకనే

  యమాట నిజమయేత దతదానఁకనే
చ. 1:    పనిన్న యలిగితనతటా పలమార దటూరిదటూరి

  యనిన్నమాట లడని యతదానఁకనే
   వనెన్నలనవువ్వెల నవవ్వె వనఁడుకొని చెకక్కనొకిక్క

    యనిన్న నేనఁ జెపప్పున మాననఁ డెతదానఁకనే
చ. 2:    గకక్కననఁ దా లేచివచిచ్చె కపప్పురవడెమచచ్చె

  యకక్కడిసుదుద లితకా నెతదానఁకనే
     పకక్కన నానల వటట్టి పచచ్చెడము గపప్పు లోలో
   ఇకక్కవ లిదివో యతట యతదానఁకనే

చ. 3:     పచిచ్చె మానఁటలలల్ల నాడి బలిమనఁగానఁగిటనఁ బటట్టి
  యిచచ్చెనఁ బతతముల తానెతదానఁకనే

     ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డితతటనఁ దా ననున్ననఁ గటూడె
  హచిచ్చె సరసములడె దతదానఁకనే



రేక: 1183-2 ముఖరి సత: 21-428
పలల్లవ:  చకక్కజాడనుతడవ చలమేమౌనో

  నికక్కకవ సారెసారె నిలవమౌనో
చ. 1:    సలవ నవవ్వెనఁగనఁబోతేనఁ జెకక్కలలల్ల నఁ బులకితచె

  పలకకవ ఇనఁకనఁ బతతమేమౌనో
  తలవతచనఁబోతేను తనువలల్ల నఁ బులకితచె

  నెలసి చటూడకవ సిగద్గీలేమౌనో
చ. 2:     చేసనన్న సేయనఁబోతే చితత్తి మెలల్ల నీరాయ

  పాసి యడుగిడుకవ పాయమేమౌనో
   వాసికినఁ జతకితచనఁబోతే వాడనఁబారె మొగమెలల్ల
   ఆసలనఁ జితతతచకవ అపప్పుట నేమౌనో

చ. 3:    కానఁగిటనఁ గటూడనఁగనఁబోతే కతదువ మరపలయ
  మటూనఁగి బుసకొటట్టికవ మోనమేమౌనో

  పానఁగినశ్రీవతకటాదిద్రిపతనెపై ననను నీవు
   వనఁగక రతసేసిత వనక నేమౌనో



రేక: 1183-3 దేసాళత సత: 21-429
పలల్లవ:   నేనేమ సేసినాను నీచితత్తిము

    భావము వరొకటపై పదరి నేనఁ జాలను
చ. 1:   కొతగవటట్టితే నినున్ననఁ గోపగితచనఁజాలను

  అతగజగరనఁడవు నీ వటగాన
   అతగడి నవవ్వె నినున్న నదలితచనఁజాలను

వతగలిపదారవలవభునఁడవుగాన
చ. 2:      పూవుల వసి నినున్ననఁ బొరినఁ దిటట్టిజాలను నీ-

 వవవ్వెలనఁ బారిజాతహరనఁడవుగాన
  రవవ్వెల గోరతటనఁగాను రాయడితచనఁజాలను

 చివవ్వెలగోళల్ల నరసితహునఁడవుగాన
చ. 3:   చనునఁగొతడ లొతత్తినఁగాను చాలనననఁజాలను

  యనసి గోవరదనగి రెతత్తితవగాన
    మునుప శ్రీవతకటేశ మొకిక్క ననున్ననఁ గటూడితవ
   తనిసినా నినున్ననఁ బాసి తలమననఁజాలను



రేక: 1183-4 ఆహిరి సత: 21-430
పలల్లవ:     మోహమెతతో కోపమెతతో ముదిత నీయడ నేనఁడు

  వహల యభావముల వకక్కదోమటాయ
చ. 1:    సలవనే నవవ్వెనఁగాని చేకొని మాటాడదాయ

  చెలవునఁడ నీవు వచేచ్చెసితవతటే
   వలచేత మొకెక్కనఁగాని వడి సుదిదచెపప్పుదాయ

   పొలసి నీకడక నేనఁ బోయేనతటేను
చ. 2:    కనున్నలనె చటూచెనఁగాని కమత్మిర డగద్గీరదాయ

  సొనన్నల నీగరతుల చటూపనాను
    సనన్నలనే మెచెచ్చెనఁగాని సరి దతడె మనఁటదాయ

   పనిన్న నీ వలల్లతతనుతడి పాడనఁగాను
చ. 3:    పరవశ మతదనఁగాని పపైకొని బగితచదాయ

   గరిమనఁ గానఁగిట నీవు గలయనఁగాను
   సిరల సతతసమతద శ్రీవతకటేశ నేనఁడు

  శిరసువతచి కొతత సిగద్గీవడదాయ



రేక: 1183-5 సామతతత సత: 21-431
పలల్లవ:     ఇతత చటూచి యేమనెనో యతత భద్రిమసితనతటా

  కతతునిమాక లవుత గాననెపైతనే
చ. 1:     వనెన్నల గాయనఁగనఁ జూచి వలనఁది నవవ్వెనోయతటా

    పనిన్న నే మారకమార పత నవవ్వెతనే
   కనెన్నచకోరాలనఁ జూచి కనున్నలనఁ జూచెనోయతటా

   మనన్ననచటూపల నేను మార చటూచితనే
చ. 2:     కోవల గటూయనఁగ వని కొమత్మి మాటాడెనోయతటా

  వోవల మారకమార వనఁకొతటనే
   పూవుల మానఁకల రాలనఁ బొలనఁతసేసలోయతటా
    యవలనఁ గమత్మిర నవ ఇట చలిల్లతనే

చ. 3:   చలల్లగాని వసరనఁగా సతనిటటూట్టిరప్పులోయతటా
 వులల్లపసతతసమున నొనరితనే

   మెలల్లనె శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనె నే నుతడనఁగాను
    వలల్లనె చెలియ వచిచ్చె వరడితచి కూడెనే



రేక: 1183-6 పాడి సత: 21-432
పలల్లవ:    ఏమో సేయనఁగనఁబోగా నేమో సుమత్మి

మోమెదిరి,   నతదుపపై మొకక్కలే సుమత్మి
చ. 1:    చిగరనఁగెమోత్మివ వతచేవు చేరి ననున్ననఁగని

  వగరటధరామస్కృతత బొలికీనఁ జమత్మి
    సగము మానఁటాడి గకిక్క జడిసేవు యితతలో
    పగట నీపకిక్కటను పటట్టి దది సుమత్మి

చ. 2:     గొబుబ్బునను గమనితచి కొతకేవు ననున్ననఁ గని
  వుబెబ్బులల్లనఁ జెమటలపై వుదిరీనఁజమత్మి

    మబుబ్బు వడువనఁగ నవవ్వె మానితవ అతతలోనె
  గబబ్బుతలిల్ల యానవువ్వె గతడెవటట్టి నఁజమత్మి

చ. 3:    యితప చేకొనుచ బగియితచేవు కానఁగిటను
 ముతపనఁగచములవానఁడి మొదదనఁజమత్మి

  తతపన శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁడగనక ననున్న
  సతపదలనఁ గటూడితవ సరికిసరిసుమత్మి



రేక: 1184-1 కాతబోదిసత: 21-433
పలల్లవ:    వదుద వదుద తడవతే వాదులేసుమత్మి . నీవు

  పొదుద వదుద వారివరిపోడులే సుమత్మి
చ. 1:    పూచిననా మేననునన్న పలకలకతత లివ

  చేచేత నీమాటలచ చిలల్ల లేసుమత్మి
 చానఁచిననాచనున్నల నీజవవ్వెనపయడిచే-

   గాచినవురము మనఁది కాయలే సుమత్మి
చ. 2:   వనఁకపనాకళ లివ వలకరికినయటట్టి-

  కానఁకల నీవరహగిన్న కాతతులేసుమత్మి
  చేకొను నాతురమది చితత్తిములోపలనునన్న-

 చకాకలచితతలచనఁకట సుమత్మి
చ. 3:   వనెన్నలనామోవ యిటట్టి వడిసేటతేనెల

  వునన్నత నీక నోరటూరేవటలేసుమత్మి
    యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ ఇతతలో ననున్ననఁ గటూడిత-

   వనిన్నటా నీవ నేనటూ నేకమేసుమత్మి



రేక: 1184-2 సాళతగత సత: 21-434
పలల్లవ:    ఇటట్టి వచేచ్చెనఁగాని యవనకేలికినఁ బోయి

  నెటట్టిన నాడనుతడేది నిమషమేసుమత్మి
చ. 1:    మఱవకమ నాపపై మనన్ననా నే-

  నెఱనఁగ కేమనినా నిముడుకొమత్మి
    గఱిగా నాయుతగరమే కోరి యపప్పుడునఁ బెటట్టి మ

   మఱి నాచెలలను నామారగానఁ జూడుమ
చ. 2:    తలనఁచమ నామనఁది తగలయమటూ నా-

  మెలపనఁబాయము నీకే మనఁదుసుమత్మి
   సళపనీపేర నాక జపముసుమత్మి య-

  యలరలనఁబతత నాయాతత్మిగానఁ జూడుమ
చ. 3:    చవ నీతముత్మిలమే నాచదిదసుమత్మి నేనఁ-

 బవళతచేపానుపే నీపదవసుమత్మి
   ఇవల శ్రీవతకటేశ ఇతతలోనే కూడితవ

  వవరితచ దినమొకవతత ఇదసుమత్మి



రేక: 1184-3 మతగళకౌసిక సత: 21-435
పలల్లవ:     సరికి బేశయ నిది చాలదా నేనఁడు

   యిరవాయనఁ బనులలల్ల నినఁకనేల మాటల
చ. 1:   బయలవతటద నాపటట్టి ననెనన్నడుము

 బయలపతదిలి నీపలకలలల్ల
  నయమెపైనకచముల నావ కొతడలవతటవ

  దయలేని నీమనసు తగరాతవతటది
చ. 2:   నితడిననాతురమున నెరలలల్ల వతకలే

  చతడియపై నీమేనెలల్ల చతదద్రివతకలే
   పతడిననామోవ ఇద పపైపపైనే కడునఁదప

 దతడినీవనయముల తరితీపలే
చ. 3:  మెఱనఁగవతటదివో మతచయిననామేను

 మెఱనఁగవతటదపో నీమేనఁటవలప
    నెఱి శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవ ననునఁ గటూడితవ

  తఱితోడనఁ జవులయ తగిననీరతుల



రేక: 1184-4 వరాళ సత: 21-436
పలల్లవ:    చొలల్లపనఁజటల్ల వో చొకక్కనాథా నీ-

  చలల్లరిచేనఁతల గతటనఁ జొకక్కనాథా
చ. 1:     చటూడ వగనున్నల నినున్ననఁ జొకక్కనాథా నీక

   జోడు భటూమయును లక్ష్మినఁ జొకక్కనాథా
   సటూడిద నాపాయమద చొకక్కనాథా నీతో

  సటూడువట ట్టి నారతుల చొకక్కనాథా
చ. 2:    చొకక్కప సితగారాల చొకక్కనాథా మోవనఁ

   జకక్కల నితచె నెవవ్వెతో చొకక్కనాథా
   చొకిక్కతచిత గోపకలనఁ జొకక్కనాథా నాతో

  సుకక్కలమాట లేలోయి చొకక్కనాథా
చ. 3:  సొముత్మితొవఱరవగేచొకక్కనాథా పోదు-

   సుమత్మి నీక నాకనఁ జొకక్కనాథా
    ఇముత్మిల శ్రీవతకటాదిద్రి నిట నీవు గటూడనఁగాను
   జమత్మిన మెపై పలకితచెనఁ జొకక్కనాథా



రేక: 1184-5 శతకరాభరణత సత: 21-437
పలల్లవ:     పచిచ్చె సేయకతదునా పపై పపై నినున్న

   అచచ్చెలప నీవు దొరవని యితతేకాక
చ. 1:     నీకనున్నల కావ చటూచి నినున్న మెచచ్చెకతదునా

   దాకొని నీవతటవాని దగద్గీరక వుతదునా
   యకడ నీమేనితావ ఇతదు జొకక్కకతదునా

  పపైకొని నామనసొడబడ దితతేకాక
చ. 2:     ముతదు నీభావము చటూచి మొకక్క మొకక్కకతదునా

    చితదేట చెమట చటూచి చెకక్క నొకక్కకతదునా
   పొతదగనఁగళల చటూచి పొగడక వుతదునా

   యతదు నాపతతము ననున్న నెడసేసనఁగాక
చ. 3:     కానఁగిలితచకోనఁగా కొతగ గపప్పుక నే నుతదునా

 మటూనఁగినరతులవళ ముచచ్చెటాడకతదునా
  వనఁగక శ్రీవతకటేశ వనన్నవతచకతదునా

   మానఁగినమరప ననున్న మతకనఁ జేసనఁగాక



రేక: 1184-6 లలిత సత: 21-438
పలల్లవ:     ఏమసేత మేమసేత మేవతక చటూచినానఁ దామె

     దోమట నాకెక నాక దొరస నేనఁ డిపడె
చ. 1:   కాస నదొకట కాతతనవువ్వెవనెన్నలల

  వస నదొకట పూనఁవవలప
   రాస నదొకవతక రానఁపనఁగచముల రెతడు
    యేస మయనఁ డవతక నేమ సేసేదే

చ. 2:    చిమత్మి నదొకట చెలిచటూపల చనఁకట
  కమత్మి మాటలనె కమత్మినఁదేనెల

   తుమత్మినఁ జితకతుముత్మిల తుమత్మిదగతపల కొపప్పు
    అమత్మి నలల్లద పాయ మాకెకె ననున్నను

చ. 3:    చానఁచ నదొకట సతకానఁగిటకినఁ జేయి
  పూనఁచ నదొకట బువవ్వెపమోవ
    యేనఁచ యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ గనక ననున్న

    లచి కూడె నీమగవ లగాయ నినఁకను



రేక: 1185-1 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 21-439
పలల్లవ: అతనినఁదోడితచిచ్చెనతదానఁకా

  హితబుదుద ల చెలి యేమరకమ
చ. 1:    వలనఁది వరహముల వసవకాల మది

  యలమ మోవచిగ రెతడనీకమ
  కలికి నిటటూట్టిరప్పులగాలికాల మద

 తలివలపపదను తయతనీకమ
చ. 2:   వనిత పతజెమట వానకాలమద

 మొనపలకననల ముతచనీకమ
   మనవుల సిగద్గీల మతచనఁగాల మద

 ఘనకతచగిరలనునఁ గపప్పునీకమ
చ. 3:    వసనఁ గాతత నవువ్వెవనెన్నల కాలము

  ససినఁ గొపప్పుచనఁకట జారనీకమ
   పసగా శ్రీవతకటపత వచేచ్చెసి కూడె

  వసతతకాల మద వదలనీకమ



రేక: 1185-2 సామతతత సత: 21-440
పలల్లవ:   తానొకక్కనఁడే గరి తమకమునకను

   యే నితక నెవవ్వెరితో నేమచెపేప్పునే
చ. 1:    తనువకక్కటే గరి తనున్ననఁ బాసకానఁకలక

  మనసొకక్కటే గరి మతతనాలక
  కనునఁగొనలే గరి కడునిటట్టిచటూపలక

   యనసి యవవ్వెరి కితక నేమచెపేప్పునే
చ. 2:   పాయమొకక్కటే గఱి పచిచ్చెవలపలకెలల్ల

   చేయి చెకిక్కటకి గరి చితతలకను
    మోయు నిటటూట్టిరప్పుల గరి మనుకొనన్న కోరికక
   యేయడ ముచచ్చెట లితక నేమచెపేప్పునే

చ. 3:   కూడినకూటములక కొనగోరొకక్కటే గరి
 యడనాక శేగవతకటేశనికిని

   తోడనే కళల గఱి తుదలేనివడుకక
    యేడ నెవవ్వెరికి నితక నేమ చెపేప్పునే



రేక: 1185-3 మేనఁచబౌళ సత: 21-441
పలల్లవ:    తనిసిత ననిన్నటాను తాలిమే మేలిమాయ

  యనసినసతతసము లినఁక నెనన్ననఁడే
చ. 1:    ఆసలనే కొతతవదుద అతగమతట కొతతవదుద

  బాసచేసి కొతతవదుద భద్రిమయితచెను
   వాసికి సరసమాడ వయసు వోయనేమో

   యసుదర మనిన్నతచే దినఁక నెనన్ననఁడే
చ. 2:     మోము చటూప కొతతవదుద మొకక్కలడి కొతతవదుద

   నాముదేద నవవ్వె కొతత నాలిసేసను
   ఆమనినఁ గతటనమానఁట లడనఁగానే తలల్లవారె
    యమేర ననున్ననఁ గటూడె దినఁక నెనన్ననఁడే

చ. 3:    చేయివసి కొతతవదుద సేసవటట్టి కొతతవదుద
   యయడనఁ గానఁగిటనఁ గటూడె నీపొదుద

  పాయపశ్రీవతకటాదిద్రిపత కితతా సలవాయ
   యేయడనఁ జొకక్కదునఁగాక యినఁక నెనన్ననఁడే



రేక: 1185-4 హిజిజజి సత: 21-442
పలల్లవ:     అది నీకనఁ దారకాణ అవునోకాదో కాని

   కదిసి చెపప్పునఁగబోతే కతలయతనఁ గాని
చ. 1:   కలలోని నీరటూప కనున్నలనఁగనన్నటల్లయత

  చెలనఁగి ఆసుదిద చెపప్పునఁజితతయతనఁగాని
   వలయ నీపలకల వనుల వనన్నటల్లయత

  సలవనఁ గమత్మిరనఁ జెపప్పుసిగద్గీయతనఁగాని
చ. 2:    మతతనాన నీతో మాట లడినటల్లయాత

  అతతటనఁ జూచితే వరగయతనఁగాని
  కతతునమరత నినున్ననఁ గానఁగిలితచినటల్లయత

  పతతాన నేమనినాను పచిచ్చెదేరీనఁగాని
చ. 3:   సరస నీమోవతేనె చవగొనన్నఅటల్లనయత

  వరసి చటూపనఁబోతే గోరొతీత్తినఁగాని
  ఇరవయినశ్రీవతకటేశ నీవు దిద్రిషట్టిముగా

   సరగనఁ గటూడిన నద చాలయనఁగాని



రేక: 1185-5 లలిత సత: 21-443
పలల్లవ:    ఏమాటకేమాట యేమే నీవు వోరి

   ఆమాటకామాట లవ యతతే కావా
చ. 1:    పచిచ్చెపాల పోయవుగా పసిగొలల్లతా అవ

   పచిచ్చెపచిచ్చె అయతనఁగాని పదరా నీవు
    పచిచ్చెచిగరే కాదా భామ నీమోవ నీవు

  పచిచ్చెగానఁ దిరనఁగనఁగాను పసురెకక్కకతడునా
చ. 2:    పరగ వటట్టివుగా గతపనగొలల్లతా నీవు

   పరిగి యితతపై తవ పకక్కలేలర
   పరగ నీకచముల పకక్కటలల్లను నీవు

   పరగనఁగ నవ కడునఁబెదదల గాకతడునా
చ. 3:    వనన్నలపైననఁ బెటట్టివుగా వడగొలల్లతా నినున్న

   వనన్నకతట నునన్ననఁ జేసే వగమేలరా
   వనన్నతోనఁ బెటట్టినది యవషము నీక

   వనన్నలనఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశ చాలదా



రేక: 1185-6 సామతతత సత: 21-444
పలల్లవ:    తొలిల్లట తానఁదానే కానఁడా దొరయాయనా

   అలల్లనానఁట తగవు నేనఁ డతదదాయనా
చ. 1:    చాయల నే రానతటా సణనఁగలడేవానఁడు

   కాయమునఁ దానతటనఁగా నేనఁ గాదతటనా
   పాయపసతులత మతతే బలమగవానఁడు దాను

   పాయక గొలల్లతలను పచిచ్చె సేయనఁడాయనా
చ. 2:    కనున్నలనఁ దిటట్టితనతటా ఘతల సేసేనఁవాడు

  సనన్నచేసి పలవతగానఁ జరసితనా
    కనెన్నలము ఇద నేము ఘనమెపైనపబ్రాఢ దాను

   మునేన్న ఎరకచేసితే మొగినఁ జెలల్లదాయనా
చ. 3:    కలికి గోరతటతేను కోపగితచేవానఁడు ననున్న

  పలసనఁకితచనఁగ నేను పదరితనా
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

  ఆలమ పదారవల నతగవతచనఁడాయనా



రేక: 1186-1 శతకరాభరణత సత: 21-445
పలల్లవ:    ఏమయత రమణునఁడ యితత సేతురటవయాత

  కామని నటూరడితచి కలయనఁగరాదా
చ. 1:   పడనఁత కధరమచిచ్చె పలసనఁకితచినది

   బడి బడి వతదువటట్టి పగలయ
  వడవడనఁగా నవవ్వె వతగెమాడినది

  తొడికేదోమట పాలనఁదోడనే వనఁడాయ
చ. 2:   తరణనఁ దపప్పుకచటూచి తలవతచినది

  అరిది నమత్మితచి తపప్పునటాల్ల య
   సరస మాడియాడి సరగన దానఁగినది

  పొరినఁబొరి మధతహన్నననఁ బొదుద గతకినటాట్టి య
చ. 3:     మెలనఁత గానఁగిటనఁ గటూడి మేను మరచినది

 నిలవునీడలలోన నివవ్వెరగాయ
  అలరి శ్రీవతకటేశ ఆదరితచినది

  ఫలియితచి పసినఁడిలోనఁ బరిమళమాయ



రేక: 1186-2 శతకరాభరణత సత: 21-446
పలల్లవ:   చటూచినవారికినెలల్ల సభనమెపై వుతదువు

   తాచిన శ్రీవతకటేశ దపైవమెపై వుతదువు
చ. 1:    నాలగచేతులతోడ నలి నీవు నిలచతటే

  చాలి కొముత్మిలకలప్పువస్కృక్షమువల నుతదువు
   మేలిమపీతాతబరాన మెరసి నీ వుతటేను

  వాలిన బతగారరాశివల నుతదువు
చ. 2:    జమళపాదములతో సరి నీవు నిలచతటే

   అమరి యిహపరము లతదినటట్టి వుతదువు
   తమనీలవరరముతోనఁ దగ నీవు నిలచతటే

  గమనఁ గనకవరషకాలమేఘ మౌదువు
చ. 3:     కొతడవతట తురముతోనఁ గోరి నీవు నిలచతటే

  మెతడుశిఖరముతోడి మేడవల నుతదువు
   అతడనె శ్రీవతకటాదిద్రి నలమేలమతగనఁ గటూడి
  వుతడితే మనున్ననేల నొకక్కటపైనటల్ల తదువు



రేక: 1186-3 పాడి సత: 21-447
పలల్లవ:     చల మతకానా నీకనఁ జాలదా నేనఁడు

   సలిగెడు పతతోడనఁ జాలదా నేనఁడు
చ. 1:     వదనము వసివాడె వనిత నీకొపప్పు వడె

  చదురలబతకము చాలదా నేనఁడు
   గదిగొనెనఁ బులకల కమత్మిరితచెనఁ జెమటల

   సదమదమెపైత వతకనఁ జాలదా నేనఁడు
చ. 2:    కనున్నలనఁ గెతపలదేరెనఁ గడునిటటూట్టిరప్పుల మరె

   సనన్నలనఁజాయల నితకనఁ జాలదా నేనఁడు
    వనన్నగా మత గరినఁగె వభుపపైనఁ దనువరగె

  సనన్నపమోవతటల్ల చాలదా నేనఁడు
చ. 3:      సలవుల నవువ్వెల చితద సిగద్గీల లోలోనఁ గతద

   చలివనఁడి కొసరల చాలదా నేనఁడు
    బలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిపత నినున్న నిద కూడె

   సళపలలల్ల నఁ బాసనఁ జాలదా నేనఁడు



రేక: 1186-4 సౌరాషట్టి సత సత: 21-448
పలల్లవ:   చాలనఁజాల వానఁడులేని జనత్మిమేల

    జాలి ననున్ననఁబెటట్టికరా సారె సారెనఁ జెలల
చ. 1:   నేనఁడు వానినఁబాసిన వనెన్నలబయలేల

 వోడక వానఁడుగానఁగిటనుతడనినిదేద్రిల
   కూడి వానఁడు నేను గపప్పుకోనిపయతదేల
  వడని చెకక్కతోడివరగే చాలను

చ. 2:  లీల వానిసరసములేనినవవ్వెల
  ఆలితచి వాడువనని ఆమాటలేల

   సలి నిదదర నొకక్కటపై చటూడనియదదమేల
   తాలిమతో లోలోనె తలపోనఁతే చాలను

చ. 3:   యకడ వానఁడుగటూడ నియజవవ్వెనమేల
  ఆక వానఁడు మడచియియతనితముత్మిలమేల

     వానఁకగా శ్రీవతకటాదిద్రి వానఁడు ననున్ననఁ గటూడె నిద
   మానఁక పడనఁజొకిక్కనయమర పద చాలను



రేక: 1186-5 ముఖరి సత: 21-449
పలల్లవ:     చాలనె చాలనె సట లినఁకనటూ ని-

 నేన్నలినపతకడ కేనఁగగరాదా
చ. 1:   పతచిననఁ బెరగను పనునీచలముల

 నితచిన కొపప్పునెరలవల
   వతచిన వాలను వడి నీకోపము

చతచలనీకనుచటూపలవలను
చ. 2:    కరనఁచిననఁ గరనఁగను కలికి నీమనసు

పరగనీకాతతులపసినఁడివల
   మరపన మరగను మహి నీగణముల

పరతేనేలనీపదవులవలను
చ. 3:    కదిసిన గదాద కాతక్ష నీరతుల

 ముదిరిన నీకచములవలను
  యదురనె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెను

పదవులజవవ్వెనసాయమువలను



రేక: 1186-6 మతగళకౌసిక సత: 21-450
పలల్లవ:      కతటమ వతటమ నానఁడె కమత్మిర నేనఁడు కొతేత్తిల

   వతటనుతడనఁగానఁ జేత నొతత్తికరా మముత్మిను
చ. 1:   వపప్పుల నీతీపమోవనుతడి వడలేమానఁట

 దపప్పురపటగరౌనా తీపేకాక
   ముపప్పురి నీతరితీప మొగచాటాయ మాక

   అపప్పుడే తనిసితని అతటకరా ననున్నను
చ. 2:  నయగారిగణమున నడపేనీచేనఁతల

  నయములకాక వరేనానఁట వటట్టివునా
   నయములనఁ బద్రియముల నమత్మికలనఁ దనిసిత
   చెయిముటట్టి నీవతత చెనకక ననున్నను

చ. 3:    చలల్లనికానఁగిట నీవు సరినఁగానఁ గిలితచనఁగాను
  చలల్లనయేతవుతడునఁగాక సారెనఁ గానఁకౌనా

    యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా నేనఁ దనిసిత
   మెలల్లనె మారకమార మెచచ్చెకరా ననున్నను



రేక: 1187-1 వరాళ సత: 21-451
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁటకెనన్ననఁటపొతదు యిసత్స నేను

   ఎనున్నకొను నామనసు యిసత్స నేను
చ. 1:     కొతకక నీరాత గతడె గణ మెరినఁగతడియు

    యితకా నినున్ననఁ గొసరే నిసత్స నేను
    వుతకవ వరొకతతో వుతడనఁగా నినున్ననఁ జూచియు
   యితకవు నాకనీన్నళల్ల యిసత్స నేను

చ. 2:   మతతనాన నాడిననీమానఁట గలఱల్లవుతడనఁగాను
   యతతపైనా మాననఁగలేను యిసత్స నేను

   పతతాన నీవటమోమెపై పరాకెపై వుతడనఁగాను
   యతతకెతత మానఁటలడే నిసత్స నేను

చ. 3:    తొపప్పునఁదోనఁగి చమటల తొలిల్లటనీబాగ చటూచి
    యిపప్పుడె నేనఁ గానఁగిలితచే నిసత్స నేను

   అపప్పుడె శ్రీవతకటేశ ఆదరితచి కూడితవ
   యపప్పుడో మెపైమరచిత నిసత్స నేను



రేక: 1187-2 శతకరాభరణత సత: 21-452
పలల్లవ:    మెచచ్చెనిదాననా నీవు మతమరనఁగానఁగాక ని-

  నెన్నచచ్చెరితచే దాననాయిచచ్చెలోనే కాక
చ. 1:     యితత నీవు వదుద నుతడే దరనఁగనిదాననా నీ-

  పతతము చెడనతటానఁ బటట్టినఁగాక
  అతతకతట ముదుద మానఁట లడకతడేదాననా

  వతతరీతనఁ దిరగనఁగా వరచితనఁగాక
చ. 2:     గటట్టి ననఁ బలవనఁగ నే కొతకేటదాననా నీ-

   వటట్టి దపీప్పునని లోన నుతటనఁగాక
   తొటట్టి ననీ మెపైచెమట తుడువనిదాననా
  మటట్టి నీమెపైగరతుల మాసననికాక

చ. 3:    నీకపనఁ గానఁగిట నినున్న నితచకతడేదాననా
 చొకక్కపనీసరితల చటూచితనఁగాక

    యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యిట నీవ కూడితవ
  మొకక్కకతదునా నీవు మొకేక్కవనికాక



రేక: 1187-3 మతగళకౌసిక సత: 21-453
పలల్లవ:      ఏమనాన్న నాకనఁ బోదు ఇచచ్చెగితచ నీకనఁ బోదు

 మోముచటూచినతతలోనె మొకక్కనేనఁటకయాత
చ. 1:      పాయమె నాక నెకెక్క పతతమె నీక నెకెక్క

  చేయార యేమెపైనానఁ జేయవయత
     కాయము నాకే సలవు కానఁకల నీకే సలవు
   చాయల సనన్నల ఇతకనఁ జాలితచవయాత

చ. 2:    వలప నాకాయ నీక వలసనొలల్లములయ
  మలకలబొతక లినఁక మానవయత

   పలకల నావతతు బటూటకాల నీవతతు
 నిలవునివవ్వెరగల నీకేలయాత

చ. 3:       బాగగనఁ గటూడేది నాది పపై పపైనఁ జొకేక్కది నీది
 చేగలనీసరసము చెలల్ల నయత

   యగత శ్రీవతకటేశ యిదదరమునఁ గటూడితమ
  తీగెనవువ్వెలలల్ల నేనఁడు దిషట్టిమాయనయాత



రేక: 1187-4 లలిత సత: 21-454
పలల్లవ:  ఇతప నీచితత్తిముకొలనఁదిదేమానఁట

   అతకెల చెలికడక నతపనేల ననున్నను
చ. 1:   చెపప్పుచటూపవచచ్చెనఁగాని చెటట్టివటట్టి తయతరాదు

   ఇపప్పుడెటట్టి నన్నదో గాని చెలి యిదేమాట
 రెపప్పులతత్తివచచ్చెనఁగాని రిచచ్చెవడివుతడరాదు

   అపప్పుట చెలికడక నతపనేల ననున్నను
చ. 2:   మోముచటూడవచచ్చెనఁగాని మోహము గడితచరాదు

  యమగవపాబ్రాణ మెతుత్తి మదేమాట
  దోమటదొడకవచచ్చెనఁ దటూరి కాలదొకక్కరాదు

    ఆమాట చెలికినఁ జెపప్పు నతపనేల ననున్నను
చ. 3:  పతతమాడవచచ్చెనఁగాని పాడిదపప్పుకతడరాదు

   యితతలో చెలినఁ గటూడిత వదేమాట
   చెతతల శ్రీవతకటేశవ్వెర చెలల్ల నఁజెలల్ల నిదదరికి

    అతతయు మేలయ నినఁక నతపనేల ననున్నను



రేక: 1187-5 శదద్ధవసతతత సత: 21-455
పలల్లవ:    కూడినతతఫలమె కోరి నీ వనఁపకతడితే

    ఆడికెరమణునఁడ నేనఁ డతదు కద చాలను
చ. 1:    కలికికలికి నవవ్వె కొమత్మి నీయాసలక

  పలికిపలికి మెచెచ్చె పచిచ్చెనీసేనఁతలక
  నిలిచినిలిచి చటూచె నితడునీరాజసము
    అలసఅలస నితత అతదు కద చాలను

చ. 2:     తరిగి తరిగి చటూచె తఱవ నీరాకలక
   వరగివరగి వుతడె వకక్కత నీఅలకక

  మొరగిమొరనఁగి చొకెక్క మొనన్నటనీపొతదులక
    అరసియరసి నవవ్వె అతదు కద చాలను

చ. 3:    తనిసితనిసి కూడె తరణ నీకానఁగిటకి
  యనసియనసి వనఁగె యకక్కవనీరతకి

   మునుప శ్రీవతకటేశ మొకెక్క నీసనన్నలక
    అనుమానము వాస నతదు కద చాలను



రేక: 1187-6 ముఖరి సత: 21-456
పలల్లవ:    సమ మోహములతోడ సతగడి భద్రిమతతోడ

   నిమషము సతదేహితచి నిలిచి రిదదరను
చ. 1:   వనితకచతబుల వనజతబుల హరి-

 కనుచటూపతామరల కలబెరకెపై
  యనసి చికక్కవడి యేరపరచనఁగరాక

  నినుపనివవ్వెరగల నిలిచి రిదదరను
చ. 2:  కాతతచెకక్కటదదముల ఘనునిచెకక్కటదాద ల-

  కాతత నిదదరిచటూపల కలబెరకెపై
   అతతలోనే తమమేను లవ తడనఁబడెనని

    వతతలపై నిలిచి రటట్టి వరగెపై యిదదరను
చ. 3:  చెలిబాహులతలను శ్రీవతకటేశవ్వెరని-

 కలయుబాహులతల కలబెరకెపై
   అలమ మరకేళని అవ యేరప్పురచరాక

   నెలకొనన్న మరపన నిలిచి రిదదరను



రేక: 1188-1 ముఖరి సత: 21-457
పలల్లవ:   ఎవవ్వెర జాణలే వరిదదరిలోన

  రవవ్వెల మాయలసేస రాజనపకస్కృషరడు
చ. 1:      దోసిట నీర నితచె తొయతలి మోము గడిగె

   ఆసమయాన కస్కృషరనఁడు అట వనకనుతడనఁగా
    వోసరి యాతనినీడ దోసిటలోనఁ గని నీర

    వాసి గాళల్లనఁజలల్ల కోనఁగా వడి నవవ్వె కస్కృషరనఁడు
చ. 2:      అదదము చటూచి నామ మట దరచ్చెచను ఇతత

   వదదనే మానిమనఁదనునన్నకస్కృషర నతదునఁ గని
    అదదము తామరగొని యడిచిన నది చటూచి

    చదిదకి వనఁడికి నవవ్వె జతకితచెనఁ కస్కృషరనఁడు
చ. 3:   నికక్కపపూల గోయుచ నీరెతడగాయనఁగాను

   పకక్కన కస్కృషరనినీడ పడనఁత గని
   అకక్కడ నేతతచి వదిదయతగననఁ గటూడనఁగాను

   వకక్కసాన మెచెచ్చెను శ్రీవతకటాదిద్రి కస్కృషరనఁడు



రేక: 1188-2 దేశి సత: 21-458
పలల్లవ:   మఱరాదు దటూరరాదు మేనవానివలనాయ

   ఆఱడి నీతోడిపొతదు లగడాయ నినఁకను
చ. 1:     చేరి మాటలడనఁబోతే సలవుల నవువ్వె చితద

  వరకతటే పతజెమట లమత్మిగిలీని
    యరీత ముతదరనుయిత యతచ వనకనఁ దగర

   యేరా నీతోడిపొతదు యేమసేతు నినఁకను
చ. 2:   తపప్పుకచటూడనఁగనఁబోతే తనువలల్ల నఁ బులనఁకితచే

  రెపప్పుల మటూసిన కానఁకరేనఁగీని
   వపప్పుకపటట్టితే నుమత్మి వడిచి తేనెగారీ

  తపప్పురానినీపొతదు దిద్రిషట్టిమాయ నినఁకను
చ. 3:    మోవ చవగొతటేను మోహ మగద్గీలమయిత

 తావతములమతదితే తమవుట ట్టిని
   యవళ మతదానఁబాల యితటానఁ బాశమాయ

   శ్రీవతకటేశ కూడిత చెపప్పురాదు ఇనఁకను



రేక: 1188-3 దేశక సత: 21-459
పలల్లవ:     అతటవ వతటని అవునఁ బదరా నీ-

 దతటతనతబుల తగతగరా
చ. 1:    నికక్కల గతటని నీమాట చేకొతట

   చొకక్కల నను నినఁక సొలయకరా
   చెకిక్కలి నొకిక్కలి సేసయునఁ బెటట్టిత

 యకక్కడిసుదుద ల యేనఁటకిరా
చ. 2:    సలవుల నగితని సేనఁతలనఁ దగితని

  బెళకల ఆనల పటట్టికరా
   పలకల ముణనఁగిత బటూతులనఁ గొణనఁగిత
 వలపల చలల్లనఁగవలనటరా

చ. 3:    కానఁకల వాడితనఁ గానఁగిటనఁ గటూడిత
 వాకసరసముల వలనటరా

  యకడ శ్రీవతకటేశ నీపగయము
  కెపైకొతట పయతదనఁ గపేప్పురా



రేక: 1188-4 శదద్ధవసతతత సత: 21-460
పలల్లవ:     ఇతకనేలే మాటలటూ యితత నీజాడ చటూచిత

   అతకెలనఁ జలల్లగాలికి నాయాల ముటట్టితని
చ. 1:    కపప్పురము దినన్ననోటనఁ గాదన నితపగాక

   వుపప్పుదినన్న నోట నతటే నొడనఁబాటనా
     నెపప్పున నాబుదిద వని నీవు పతనఁ గలసేవా

 వపప్పునఁగోవలనోటకి వరచితగాక
చ. 2:    వుతగరపవల సనన్న లటూరకనెపైనా నితపగాక

  సతగత రత త్తైనవల చవవుట ట్టినా
   బతగపడి మొకిక్కనాను పతవ దగద్గీరితవా
   వుతగిటనఁ జతదుగ నిరాక కలికి వచిచ్చెతవ

చ. 3:   కాటకవటట్టినకతటనఁ గసరితే నితపగాక
 గానఁటపరతత్తికనున్నలనఁ గతదువయతనా

 నాటనమరనముత్మిలనతజ తలకెకక్కనఁగాను
   కూటవ శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితవ మగవా



రేక: 1188-5 శతకరాభరణత సత: 21-461
పలల్లవ:    దవువ్వెల పతతాల చెలల్ల దగద్గీరరా

   యివవ్వెలనవవ్వెల మక నిదదరికినఁ దగల
చ. 1:    కాయములో కరనఁగ కనుచటూపలో మొరనఁగ

  చేయిచెకక్కవరగటూ చెలియ కద
  పాయములో బగవ పచిచ్చెమోవనగవ

   యయడ నీకే చెలల్ల యితతమనోహరనఁడా
చ. 2:  పలకలకొదలటూ పయతదలోవదలటూ

  అలకలకదలటూ అతవ కద
 నిలవునఁదమకము నిటటూట్టిరప్పుగమకము

   చెలవునఁడ నీకనఁ జెలల్ల చెపప్పునినఁకనేల
చ. 3:   మొనపేటసిగద్గీలటూ మోములోని నిగద్గీలటూ

   పనిలేని యగద్గీలటూ పడనఁత కద
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ నీవ వచేచ్చెసి

    వనితక నీకనఁ జెలల్ల వాసు లితతలోనె



రేక: 1188-6 సామతతత సత: 21-462
పలల్లవ:   తకక్కల మొకక్కల తగలయ

 దికక్కలమోహము దిద్రిషట్టిములయ
చ. 1:   కాతతమేను కడునఁగానఁకలనఁ బొరలనఁగ

  చెతతలనఁ జెకక్కల చెమరితచె
   వతతుల నెతడయు వానయు నొకక్కట

  దొతతులనఁ గటూడిన తోయములయ
చ. 2:   తలినిటట్టిచటూప దపాల గలగనఁగ

 కలికితురముచనఁకట నెరస
   వలసిన చనఁకట వలనఁగను నొకక్కట

  కలిగినభావము కతలపై నిలిచె
చ. 3:  పూవులపలకల పొడిమనవళ

  మోవులపతడు ముదిరె నద
  శ్రీవతకటపత చేరి కూడనఁగ

  వావులరతు లేవతబుల గాచె



రేక: 1189-1 రామకిగయ సత: 21-463
పలల్లవ:   సారెసారె ననన్నతత జరయకరే

   మేరతో నాపతయట మేల మఱచనా
చ. 1:    తానే వచచ్చెనఁగాని తడవకరే కొతత

  నానితేనే మెతత్తినౌను నయగారాల
 పోనీపోనీవ అతతపొదుగకరే

  పూనిపూచినవరల పూనఁపల గాకతడునా
చ. 2:   కూడకూడనఁగాని కొసరకరే కొతత

  వాడితేను చవులౌను వలపపైనాను
  నాడెనాడె మొకెక్క నవవ్వెకరే

   వడుక చతదోబ్రాదయము వనెన్నల లేకతడునా
చ. 3:  వుతడనుతడనఁగాని వరయకరే

  కొతడలపైననఁ గోటల్లవును గటట్టి గలితే
    దతడి శ్రీవతకటపత తానే వచేచ్చెసి కూడె

   మెతడుగా మెరచినతదు మేఘము లేకతడునా



రేక: 1189-2 శతకరాభరణత సత: 21-464
పలల్లవ:    చెలి నీవు సేసవటట్టి సిగద్గీలితకేలే

   ఫలము దలసుకొమత్మి పత యితదునాన్ననఁడు
చ. 1:   తరణ నీవు బతబాధరివ

   సరినఁ జిలకపలక లిచచ్చెట నీకేలే
   పొరసి మోవనఁ జిలకపోట ల్లనఁ జమత్మి
   వరస నీరమణునఁడు వదదనే వునాన్ననఁడు

చ. 2:   అతగన నీవు చకోరాకవ
   అతగడి వనన్నలనవువ్వె లవ నీకేలే

  ముతగిటనఁ బొతుత్తి గలసి యతగిలౌనఁజమత్మి
   చెతగట నీరమణునఁడు చేకొని యునాన్ననఁడు

చ. 3:   కోమలిరొ కరికతభకచవు నీవు
   ఆమెపైనఁ జెమటమడుగ లవ నీకేలే

   గామడిజవవ్వెన మది కలగీనఁ జమత్మి
    యామేర శ్రీవతకటేశనఁ డిట నినున్ననఁ గటూడె



రేక: 1189-3 సాళతగత సత: 21-465
పలల్లవ:    నీచతదముల వరె నాచతదముల వరె

     ఏచి నీక నాకనఁ బొతదు లటట్టి గటూడెరా
చ. 1:    కమత్మిననీకనున్న లిటట్టి కడునఁదలల్లనఁగానఁ గాను

  ఇముత్మిల నాకనునఁగొన లఱఱ్ఱైనఁబారెరా
  సమత్మితతచి నీమేను చలల్లనెపైనతదులకె

   కమత్మిర నామేను యిటట్టి కానఁకరేనఁగెరా
చ. 2:     పూచిననీమేన నిటట్టి పలక లబబ్బునఁగ జూచి

   లచి నీవుతడి నాదేహలత వాడెరా
   వచల నీసలవుల వనెన్నలల గాయనఁగాను

  యచాయ నాకోపముల యతడగాసరా
చ. 3:    అతతలో శ్రీవతకటేశ ఆదరితచి కూడనఁగాను

  వతతగా నాతురమును వడవడెరా
   చితతలనీమత నీవ చిమత్మిరేనఁగి మఱవనఁగా

  యితతట నాతమకము లచచ్చెరితచరా



రేక: 1189-4 సౌరాషట్టి సత సత: 21-466
పలల్లవ:    పటట్టినదలల్ల నఁ దపప్పు భావతచినదే తపప్పు

  యటట్టియిననఁ దలపోనఁత లనయనిచోటకి
చ. 1:   మతచనఁగానఁగిలియతనఁబోతే మేనురాయుటే తపప్పు

  కతచపవడిమచిచ్చెతేనఁ గారమౌటే తపప్పు
   వుతచముగానఁ బలిచితే నటూనఁకొనుటే తపప్పు

  ఇతచకతత మతలోన నీసడితచేచోటకి
చ. 2:     చేకొని మొకక్కనఁగనఁబోతే చేతుల దానఁకటే తపప్పు

   యకడ మోవానితేను యతగిలపైనదే తపప్పు
     మేకనఁ గొపప్పు దువవ్వెతేను మే గోరితటతే తపప్పు

  వకితచి లోలోన నొరటపైనచోటకి
చ. 3:    పానుపపపైనఁ గటూడితేను బడలనఁజేయుటే తపప్పు

  యనెపాననఁ దారకాణ లితదరికిని
   కోనలశ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నేనఁడు

  యనవువ్వె మనకేకాని ఇతపగానిచోటకి



రేక: 1189-5 కాతబోదిసత: 21-467
పలల్లవ:     ఇతత చాలదా మరి యేమెపైన నాయనఁగాని

    వతతుల వాసుల నతదే వకక్కణతచనఁ గతటనఁగా
చ. 1:   చటూచినచటూపలలోన చరకనాన్న ననెనఁగాని

   కాచినమోవ కెతపపైనానఁ గతటనఁగా నేను
  వచినచిరనవువ్వెల వనఁడెపైనా నాయనఁగాని

   చేచేతనే సిగద్గీ చేవదేరనఁ గతటనఁగా
చ. 2:   వారితపలమాటలలో వాతడల్లయినా నాయనఁగాని

 తీరెపైనగొణములలల్లనఁ దలిసితనఁగా
   వరలేని మొకక్కలలో వతగెమెపైనా నాయనఁగాని

  నారకొనన్నపలకల నములపైనానఁ గతటనఁగా
చ. 3:   పటట్టినకెపైదతడలోనె పచచ్చెయినా నాయనఁగాని

   చిటట్టితట చేనఁతల మేననఁ జేయనఁగతటనఁగా
   గటట్టి గా శ్రీవతకటేశ కూడినానఁ గటూడితనఁగాని
   వటట్టి ల సతాతల నీచే నొనరితచనఁగతటనఁగా



రేక: 1189-6 ముఖరి సత: 21-468
పలల్లవ:     నీయతదు కడమా నితడుదొరవు నీవు య-

 నాయము లోకపనడవడేకదరా
చ. 1:    సగము చనఁకటయు సగము వలతగను

  జిగి యొకదినముననఁ జెలనఁగీనటా
   నిగిడి నీగణముల నిజమును కలల్లయు

   వగి నీకనఁ గలగ టచితమేకదరా
చ. 2:    చేనఁదు కానఁకరను చెరకననఁ దపను

  పోదితో నిటేట్టి పొడమనటా
   నేదల మత నొలసియు నొలల్లమయును

   యదస నీకిది ఇట దగనఁగదరా
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెర చిగరను చేనఁగయు

  వోపల నొకమాన నుతడనటా
   నీవల వనయము నిట రాజసమునఁ

   దావాయ నీరతనఁ దగనఁదగనఁ బదరా



రేక: 1190-1 సామతతత సత: 21-469
పలల్లవ:   చెకక్కనొకేక్కనా బుదిద చెపప్పుటగాక

   గకక్కన నితదులకనఁగా కళవళ మేనఁటకే
చ. 1:    తనునఁదానె రాకతడితే తలనఁపలో రానఁడా

   మనసునా రాకతడితే మాటలో రానఁడా
   తను నితదరిలో దొలతనమే చెరచనేలే
  వనకనఁ జెపేప్పునఁగాని వగిరితచనేనఁటకే

చ. 2:     పాడి దా నొలల్లకతడితే పతతమెపైన నొలల్లనఁడా
   వాడికా నొలల్లకతడితే వతతులక నొలల్లనఁడా

   యడనె ఇతతటలోన యమెత్మిల చెరచనేలే
  ఆడనఁ దనరచచ్చెలలో నెపైనదయతనఁగాని

చ. 3:    సలవ నవవ్వెకతడితే చెకక్క చెమరితచనఁడా
   చెలగి వరకతడితే చేతకి లోనఁగానఁడా
    బలిమ శ్రీవతకటాధిపత ననున్ననఁ గటూడె ఇటట్టి

  పలవనయాల సేసనఁ బచిచ్చెసేయనేనఁటకే



రేక: 1190-2 శతకరాభరణత సత: 21-470
పలల్లవ:    ఇదదర నిదదరే మముత్మి నేమనేదే

   నిదదపనాబుదిద వననిది మకనఁ దగదే
చ. 1:    ముతదుముతదే వటల్ల మోవమనఁది తటల్ల

   నితదలనాడే దాతని నీకనఁ దగదే
  కతదువపై నబీరాల కానఁకవుటేట్టినేరాల
    అతదమెపై నీమనఁదనఁ జేసే దాతనికినఁ దగదే

చ. 2:     చలివనఁడి గొణనఁగల సారె సారె సణనఁగల
   నిలిచి మారమొగము నీకనఁ దగదే

  వలవనితమకాల వాడు మోముసముకాల
   అలిగితే మారలగ నతనికినఁ దగదే

చ. 3:   కానఁగిటలో వాసుల కదిసినరేసుల
   నీనఁగనిచలము వడ నీకనఁ దగదే

    వనఁగక నినున్న శ్రీవతకటేశనఁ డిట గటూడె
   ఆనఁగి చలములచటూప నాతనికినఁ దగదే



రేక: 1190-3 లలిత సత: 21-471
పలల్లవ:    ఇది దా నావలపతటా యడుచటూపీనే

   పదరేనామతకినఁ దానఁ బెపై కొసరా
చ. 1:     నికిక్క నే వరహమున నిటటూట్టిరప్పు నితచనఁగాను

   పకక్కటనఁ దా నేమసేశో బుసకొట ట్టినే
   చెకక్కచేతచితతతో నే చెమరితచనఁగానఁ దాను
  చికిక్కనసురతముల చెమటనఁ దోనఁగీనే

చ. 2:     తనపపై మోహమున నే దగనఁ బులకితచనఁగాను
  పొనిగి తానేమటవో పలకితచనే

  నినుపనఁగోరికల నే నివవ్వెరగపడనఁగాను
  వనకట చేనఁతలక వరగతదనే

చ. 3:    కమత్మిరనఁగమత్మిర నే కానఁగిలితచనఁగా తాను
   కమత్మి యవవ్వెతోనఁ దలనఁచి కానఁగిలితచనే

    అమత్మిరో శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టివానఁడా కానఁడు నేనఁడు
    నమత్మితచి ననున్ననఁ గటూడి నవువ్వె నవవ్వెనే



రేక: 1190-4 దేసాళత సత: 21-472
పలల్లవ:     నీకనఁ బద్రియమెపైన వలల్ల నేనఁడు నాయతదివగో

 పపైకొనిచేకొనుమ యౌభళనారసితహ
చ. 1:     కొతడలకిక్క చటూచితవ కోరి యౌభళన నా-

  కొతడలకచముల ఇకక్కవవో నీక
    అతడనే కతబాన నుతట వలనానఁడు నాతొడల

  నితడునరనఁటకతబాల నీక నివవో
చ. 2:    యతత్తితవ రెతడురటూప లేకమెపైనమేను నానఁడు

 అతత్తిననీనారటూప లటవలనఁబో
   చితత్తిగితచి నవనారసితహములపై వుతట వాడ

  మొతత్తి మనానవరసములనఁ దేలరాదా
చ. 3:    నిచచ్చెలను భవానాశినీట నోలలడిత వతదు

  పచిచ్చెనాచెమటనీర పత యిదివో
  లచచ్చెనల గరడాదిద్రిలకీత్మిపతవ నానఁడు

  చెచెచ్చెర శ్రీవతకటాదిద్రిశ్రీపతవ నేనఁడు



రేక: 1190-5 సాళతగత సత: 21-473
పలల్లవ:   నాకె సతమెపైనపప్పుడు నమేత్మినఁగాని

  చకాకకొనగోర చిమత్మికరా ననున్నను
చ. 1:   వడనఁగతడల్లగళల్ల య వానలేని జళల్ల య

   వడనఁబాట లినఁకనేనల వోపరా నేను
 ముడిలేనివలలయ మటూనఁగగనన్నకలలయ

 యడనెడ నీపొతదు;  లేనఁపకరా ననున్నను
చ. 2:   యతడమావనీళల్ల య యదుట గకిక్కళల్ల య

   చతడితో నీవనయాల చాలరా నేనఁడు
   వతడ వతడనటాల్ల య వావగావ వటాల్ల య

    అతడనే మొకక్కల మొకేక్క అతటకరా ననున్నను
చ. 3:   తననఁదిననఁ దపలయ తదుద లేనిరటూపలయ

   తనియ నీమోవతేనె దకెక్కరా నాక
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వద ననున్న

   అనువాయ నినఁకనేమ నాడకరా ననున్నను



రేక: 1190-6 మతగళకౌసిక సత: 21-474
పలల్లవ:   పడనఁత యితదులకే భద్రిమసితనే

  నిడుపనఁగఱచ లివ నేరిచ్చెతవ
చ. 1:   చికక్కవనవువ్వెల శిరసుల నవువ్వెల

  వకక్కటనఁ గలకచ వలకకవ
 పకిక్కటవరప్పుల బటూమెలనేరప్పుల

  మకిక్కలినఁ గతటని మెచిచ్చెతనే
చ. 2:  కెరలినచటూపల కెమోత్మివతీపల

  సరిసరి నొకక్కట జరపకవ
 మరవపనఁబులకల మానఁటలఅలకల

  అరదుగనఁ గతటని అవునౌనే
చ. 3:  వగిరపరతులను వడుకమతులను

  పోగాయ నెమెత్మిలనఁ బొరలకవ
  యగత శ్రీవతకటేశనఁడ నేనిద
  బాగగనఁ గటూడిత పదరకవ



రేక: 1191-1 కాతబోదిసత: 21-475
పలల్లవ:    ఓబులేశనఁ డకొతత నొరసనఁ గొనఁత

  యబగవు దనకేల ఇతతఱనఁగనఁడా
చ. 1:    అదివో లకిమమత్మి ఆయపచటూపల చిమత్మి

   యదురెపై నవవ్వె నితనఁ డిదేమమత్మి
   మది నినఁతగలవార మారగొతడ లకిక్కనార

  వదలనఁబయతదజార వనితకనఁ జూడనఁడా
చ. 2:     సొముత్మిలతో ఆకె వనఁగీ సొతపనఁజెమటలనఁ దోనఁగీ

  వుమత్మిలయతనఁడెపైతే వరప్పు రేనఁగీ
   యమెత్మి లితతగలవానఁడు యడనేలనాన్ననఁడు ఇతత-

   తమత్మిమోముచితత వానఁడు తానఁ గాననఁడా
చ. 3:     కామనిమోహము రేనఁచెనఁ గానఁగిటకినఁ జెయి చానఁచె

  యేమరే యనరసితహునఁడితదాక లచె
   ఆమని శ్రీవతకటాదిద్రి ననిన్ననోముల నోనఁచె

  కామతతతగముల నతతఘనునఁడు గానఁడా



రేక: 1191-2 ముఖరి సత: 21-476
పలల్లవ:   కానికాని మెచచ్చెసేసేనఁగానీ నేను

   సనల శ్రీనరసితహ చటూడుమ నేను
చ. 1:    గొతది నీవు వోబుళపకొతడలో వుతడేవునికి

   ఇతదిరతో వనన్నవతచే నిదివో నేను
    చెతది నీవు చేచేతనఁ జేసినటట్టి ఆగడాల
    అతది యాకెతోనే చెపేప్పు నపప్పుట నేను

చ. 2:    శిరసువతచి నీవు చిరనవువ్వెల నవవ్వెది
   సిరితో వనన్నవతచే నతచెలనే నేను
  అరదపై నీమేన నితడానానినపతజెమటల

    ధర నాప కెరినఁగితచేనఁ దపప్పుక నేను
చ. 3:   అమర నీవానఁడిగోళల్ల అతదపవటతనాల

   కమలతో వనన్నవతచేనఁ గతదువ నేను
     సమమెపై శ్రీవతకటేశ సతనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి నా-

  కమర లతచమచిచ్చెత వతతదాన



రేక: 1191-3 రామకిగయ సత: 21-477
పలల్లవ:    ఆన లితకా మానవా పగహల్ల దవరదా

    నానెనఁ జెమటనఁ జెకక్కల నవువ్వెలితత చాలదా
చ. 1:    పపప్పుచేసితవ మోవ బెదరితచితవ నీవ

  అపప్పుట నాసదమా పగహల్ల దవరదా
  కొపప్పు జారనఁజేసితవ కొతగవటట్టితీసితవ

    రెపప్పులతత్తి చటూచే వతకా రేసతత గలదో
చ. 2:    మానముపపైనఁ దిటట్టితవ మరత్మిము చేముటట్టిత

  ఐన నితతచాలదా పగహల్ల దవరదా
   మేనెలల్లనఁ జొకిక్కతచితవ మేకల దకిక్కతచితవ

     శేననవువ్వెల నవవ్వెవు సేనఁత లితత చాలదా ,
చ. 3:    చెకక్కనఁ గడునొకిక్కతవ చేతులతత్తి మొకిక్కతవ

 అకక్కరితకానేనఁటకి పగహల్ల దవరదా
  యకక్కవ శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపైనదేవునఁడవు

    దకిక్క ననున్ననఁ గటూడితవ తమ యతతగలదో



రేక: 1191-4భపైరవ సత: 21-478
పలల్లవ:     ఇదివో చెలియభావ మనఁక నీచితత్తి మెట ట్టి

   పదవుల మోనఁపమోనఁప పేరకొని పాడును
చ. 1:    నీవు వచేచ్చెవని చెలి నిలచతడినిలచతడి

  తోవకెదురగ వచిచ్చె తొతగిచటూచను
   భావములో నీరటూప భావతచి భావతచి

    నీవ జారనఁ గరనఁగచ నివవ్వెరగ నొతదును
చ. 2:     యవవ్వెర మానఁటాడినా నీయలనఁగని సారె సారె

  అవవ్వెలనివవ్వెలనఁ జూచి యాలకితచను
   జవవ్వెని గాలివటట్టినచపప్పు డటట్టి వనినిని

 మవవ్వెపనఁగళవళన మాటలడును
చ. 3:    యితతలో శ్రీవతకటాదిద్రి యకిక్క పగహల్ల దవరద

    కాతత నినున్ననఁ గటూడి కవకవ నవవ్వెను
    చితతదర నీవు మేననఁ జేసినరేకల చటూచి

   వతతుల నీమేననఁ జేయవలనని యతచను



రేక: 1191-5 లలిత సత: 21-479
పలల్లవ:   చటూచినవారికి నిది సదతములయాత

  నీచనవు గాదనేనా నీచితత్తిమయాత
చ. 1:     కాకిపపైనఁడి మాబొటట్టి కపప్పు పారిటాక పటట్టి

   పపైకొననఁ జూచేవు నీక బానఁతపైతనా
   మేకల మొలల్లలకొపప్పు మేనెలల్లనఁ గసటూత్తిరితుపప్పు

  కెపైకొని నినున్న మెపప్పుతచనఁగలనటవయాత
చ. 2:     చెకక్కల జవావ్వెది నటూనె చెతచజాత తోడుతోనె

    యికక్కవ నాతోనఁ బెననఁగే వతత కోపేవా
   పకక్కవపూనఁబొద యిలల్ల పసకతత్తి యేదుములల్ల

    నికిక్క నికిక్క చటూచేవు నీక నితతేలయాత
చ. 3:    పానుప లేనఁతచిగర పటట్టి వలప జిగర

   నానానఁట కినఁక నతత నవవ్వెకవయాత
   యనెపాన శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    ఆని నీనామెపై గరతు లతటనఁ బెపైపపైనయాత



రేక: 1191-6 నాదనామకిగయ సత: 21-480
పలల్లవ:    అతదుకదే తారకాణ అతతే చాలనేనఁ

   జెతది నినున్న దటూరనఁజమత్మి చెపప్పుతనఁగాని
చ. 1:    వతటనఁజమత్మి నీనటన వతతసుదుద ల నినున్న-

  నతటముటట్టి యినఁకనేమ నననఁగాని
   కతటనఁజమత్మి నీమేన గబబ్బుచేనఁతల నే-

   నొతట నీక బుదిదచెపప్పునొలల్లనఁ గాని
చ. 2:    హచెచ్చెనఁజమత్మి నీవసా లితదరిలోన అతత

   వచిచ్చె వచిచ్చె యిట వళల్లవయనఁగాని
    వచెచ్చెనఁజమత్మి నీబాస నీవదిద కపప్పుడే నే

 రచచ్చెనీదొలతనాల రానఁపసేయనఁగాని
చ. 3:     చికెక్కనఁ జమత్మి నీకానఁగిలి చేతకినఁజేయి వరే

  తకిక్కనసుదుద ల మరి తడవనఁగాని
    దకెక్కనఁజమత్మి నీమనన్నన తపప్పుక నాక నేనఁ

  జకక్కని శ్రీవతకటేశ చాలితచనఁగాని



రేక: 1192-1 పాడి సత: 21-481
పలల్లవ:    ఇతదును బతమాలితచ నిది యేలయాత

   అతది దవువ్వెచటట్టిరిక మదియే మేలను
చ. 1:  పనిన్ననతరమఱనఁగ బహురటూపములలల్ల ను

   కనన్నదానఁకానే కాని కడనఁ జవుకే
  యనిన్నక నీనాపొతదు లడనివుతడనఁగనఁగాని
   మనన్నననఁ గటూడినమనఁద మరి ఇటట్టిపో

చ. 2:    వోడక ముచచ్చెటమాట లొకరొకర గదిసి
  ఆడినదానఁకానేకి అతతటనఁ జౌక

  యడ నీనాయడమాట లితతులడనఁగానేకాని
   కూడిమాటాడిత నినఁకనఁ గొస రితతేపో

చ. 3:    గరిమ సమరతుల కడునఁజలముల మేను
  మరిగినదానఁకానఁ గాని మరిచౌకే

    సిరల శ్రీవతకటేశ చేరి నీకానఁగిట నేను
   అరమరచితనఁ బను లనిన్నయు నితతేపో



రేక: 1192-2 గళ సత: 21-482
పలల్లవ:   పకక్క నిచచ్చెకలతణలపతడిల్ల కొడుకా

   మకిక్కలి జాణనఁడవయాత మేలయత నీక
చ. 1:  చెలలపదారవల సేసవటట్టినచేతుల

    చెలనఁగి నాక మొకేక్కవు చెలల్ల నా నీక
  కలనఁగక గొలల్లతలకాలదొకేక్క పాదమున

    అలరి నాకాల దొకేక్క వౌనయత నీవు
చ. 2:  పరకాతతలనఁగటూడ బోడితచినమాటల

   ధర సరసమాడేవు తగనా నీవు
  పరగనఁ గొలనిలోని పచిచ్చెతనపచటూపల
    వరసి మముత్మినఁ జూచేవు వోయమత్మి నీవు

చ. 3:   కడుబలిమ రకిత్మిణనఁగానఁగినఁలితచిన కానఁగిట
   యడయక కానఁగిలితచే వదివో ననున్న

   కడనఁగి శ్రీవతకటాదిద్రిఘనునఁడ నీక నాక
  బడినే శోభనముల పపైకొనెనయాత



రేక: 1192-3 కేదారగళ సత: 21-483
పలల్లవ:   నీకే తలసును నెలనఁతభావముల

  యకడనఁ గలదియు నితతేమాట
చ. 1:    చెలవునఁడ నీపేర చెవలో నుడిగిన

  చెలియకనఁ జెకక్కల చెమరితచె
   పలకల కచములనఁ బొదలను కమత్మిర

  నిలవునివవ్వెరగ నితడెను మతని
చ. 2:    కాతతక నీరటూప కనున్నలనఁ జూపన

  వతతగనగవుల వడల నద
   చెతతల నుదుటనునఁ జెదరె నెరినఁగరల

  కతతునికళలను గరనఁగెను తుదిని
చ. 3:    తరణనఁ గానఁగిటకి దగద్గీరనఁ బలవనఁగ

   అరిది బాహులత లద యదరె
  యిరవుగ శ్రీవతకటేశ యిదదరికి

  మరతతతగతబుల మరత్మిము లలరె



రేక: 1192-4 కాతబోదిసత: 21-484
పలల్లవ:    అలల్లదివో చటూడరమత్మి అతవభావము నేనఁడు

  వలల్లవరినఁ బతవదద వతతలయనఁగదరె
చ. 1:     తపప్పుక చటూచి యితత తలవతచి సిగద్గీవడి

   చిపప్పులనఁ గడమచటూప చితత్తిములోనఁ జూచెనే
    కొపప్పు గదల నడచి కొతచి కడమనడప
   చెపప్పుక పయతద మానఁటసేయుచ నడచెనే

చ. 2:    సలవనఁబారనఁగ నవవ్వె సిగద్గీననఁ గడమనవువ్వె
   కలికి కలికి తనకతత్తికలో నవవ్వెనే
   నిలిచి కొతతమానఁటాడి నీనఁటననఁ గడమమానఁట

  సలసిచేయి మరగచేసుక మాటాడెనే
చ. 3:     చేతకి నాక చటట్టిచిచ్చె సిగద్గీతోడ సగమాక

   చేతనే చిదిమ తనవాతరనఁ గీలితచినే
   యతల శ్రీవతకటేశనఁ డితతభావముల చటూచి
   కాతరాననఁ గటూడనఁగాను గడుసపై నిలిచెనే



రేక: 1192-5 ముఖరి సత: 21-485
పలల్లవ:    ఇతతచాలదా నినున్న యితక సొలయనేల

  పతతమునఁబలక నొకక్క పాటేయనఁగదరా
చ. 1:    చొకిక్క మనతనువుల సనఁకకతడినా నేమ

   ఇకక్కవ నీనాచటూప లిట సనఁకెనఁగా
   మకిక్కలి నీటలోని మనముల కనున్నలనె

  తకక్కక చటూచితేనే తనివయతనఁగదరా
చ. 2:    ఇముత్మిల నీనాపానుప్పు లడదవవ్వెయినా నేమ

   చిముత్మి నీపపై తలపోనఁత చేరవలేకా
  పమత్మినకూరత్మిముల పాసి యచొచ్చెటనునాన్న

  తముత్మినఁదామె తలనఁచితే తనివయతనఁగదరా
చ. 3:   శ్రీవతకటేశ నీచితత్తిము పరాకెపైనా

  వోవరి నాకానఁగిటలో నునాన్ననఁడవుగా
     యవలనఁ బక్షుల భటూమ నెతదు మేసి వచిచ్చెనాను

  తావులనఁ బొదిగితేనే తనివయతనఁగదరా



రేక: 1192-6 సామతతత సత: 21-486
పలల్లవ:      కతటవో కానవో కాని ఘనమెపై నామోహ మది

   వతటవతట నీక వవలపై వునన్నదిరా
చ. 1:    నెమత్మిది నాశిరసే నీతొడపపై నుతడెనఁగాని

   కమత్మిర నాచితత్తిము నీకానఁగిటపపై నుతడెరా
   దొమత్మి నాకొనగోర నీతొడమతద నుతడెనఁగాని

    పమత్మి నాయాస నీమోవ పతటపపై నునన్నదిరా
చ. 2:    పాయక నాచనున్నల నీపాదముపపై నుతడెనఁగాని

   మోయుచ నాచటూప నీమొగముపపై నుతడెరా
   చేయార నాచేనఁతల నీసిగద్గీలపపై నుతడెనఁగాని

  మాయపదిటల్ల నీమానముపపై నుతడెరా
చ. 3:    పొతది నాతములను నీపకిక్కటలో నుతడెనఁగాని

  చతదపనాకటమ నీసమరత నుతడెరా
    వతదిలి శ్రీవతకటేశ వురాన నే నుతదునఁగాని

  అతదపనావయసు నియాతుమ నునన్నదిరా



రేక: 1193-1 ముఖరి సత: 21-487
పలల్లవ:     ఏమతట వమతట వఱగ నేను వో-

  కామని నీకిపప్పుడెపైననఁ గానవచెచ్చెనఁగా
చ. 1:    వలనఁ దలపమనఁటనవటనఁ డెవవ్వెనఁడే వో

  తాలిమ నేనే మాధవునఁడను
  వాలినమాధవునఁడవతట వసతతునఁడవా కాదే

  గాలితపచకగము చేతనఁగలవానఁడ నేనే
చ. 2:    ధరనఁ జకిగవపైతేనఁ గమత్మిరవానఁడవా కాదే

  సిరల భటూమ ధరితచినవానఁడనే
   శిరసున భటూమమోనఁచే శేషనఁడవా కాదే
  అరయ నినిన్నయునేలేహరినే నేను

చ. 3:    వతతులక హరివపైతే వానరమవా నీ-
  మతతనప లకరమణునఁడ నేను

   యితతయేల శ్రీవతకటేశనఁడ నననఁగరాదా తొలిల్ల
  అతతేపో నామార నీవతటవగదే



రేక: 1193-2 రీతగళ సత: 21-488
పలల్లవ:    ఔనయత నీకితతా నలవాటే పో

    నానానఁటనఁ దలిసేవు ననున్న నీవ చెలియా
చ. 1:    యేమయత యితదానఁకా నెటవోతవ నే-

 నామనిమెకాల వనఁటలడనఁబోతనే
    బటూమ సరవ్వెసమునఁడ వబుదిద దగనా అతదు-

    కేమే రావణదిదుషట్టి లితదరి నేనఁ జతపనా
చ. 2:    ఐతే నీమేనివాస నది యేడద

   ఆతలనఁ బుపొప్పుడి నామెపై నతటకొనెనే
   యతల నీమేనిజీర లేల వచెచ్చెను
   వోతరణ పూనఁదగె లొరసనే ననున్న

చ. 3:     కాని మెయి చెమరితచనఁ గారణమేల నేనఁ-
  డనెపము వసనఁగి యతడదానఁకెనే

  మోనపశ్రీవతకటేశ మోవగతటేల నేనఁ
   బటూని శతఖమటూ దనఁగానే పొరయతపైనే



రేక: 1193-3 రామకిగయ సత: 21-489
పలల్లవ:   అదియేల నీవుచెపప్పునటట్టి చేసేనే

   కదిసిత మనఁకనేల కతట మనిన్నపనుల
చ. 1:     బాససేయుమతటే నేనఁ బామునఁ బటేట్టినే అవులే

 భాసురపనీపరప పామేకాదా
    మోసదర జలధి ఇముత్మిలనఁ జొచేచ్చెనే నీవు

  వాసికి జలధినఁబతడేవానఁడవ కాదా
చ. 2:    చితతదర ననలతబు చేతనఁబటేట్టినే తొలిల్ల

 బతత నగిన్నమతగినటట్టిబాలనఁడవకా
   దొతతరకొతడలతో నేనఁ దులనఁదటూనఁగేనే నీ-

  కితతేల గోవరదనగిరెతత్తివా తొలిల్ల
చ. 3:    యతచనేల మనఁదిమాట లేమనేవ అయితే

   పతచ నొకక్క యక్షరమె పతతమవయాత
    పతచనేల నీక నాక భేదమటవ యినఁకనఁ

   గొతచక శ్రీవతకటేశ కూడిత యితదులక



రేక: 1193-4 దేసాళత సత: 21-490
పలల్లవ:    ఓపనననఁగా నేపో వళల్ల వసని

   తీపల జతకితచి నాపపైనఁ దేనెచలీ ల్లని
చ. 1:     మాటలడెనఁబో తాను మరి నే నటూనఁకొతటనా

   కూటమ నితదులకే తానఁ గొతగవట ట్టిని
    నీటన సనన్నసేసనఁబో నికిక్క నేనఁ జూచితనా
   తాటల నితదులకే తానఁ దగలనాడని

చ. 2:     సరసనఁ దా నవవ్వెనఁబో నే జాణతనాలడితనా
  అరదపై యితదులకే ననన్నతటవచచ్చెని

     అరసి తా మొకెక్కనఁబో నే నామొకక్క గెపైకొతటనా
   సిరల నతదులకే తా సేసవట ట్టిని

చ. 3:     చేయివటట్టి తీసనఁబో నే సిగద్గీవడి రాకతటనా
    బాయట నతదులకే తానఁ బచిచ్చె సేసని
   వోయమత్మి శ్రీవతకటేశనఁ డోనఁగనటూనఁతులడ ననున్న
   చాయలకే కూడెనఁబో వసాల సేసని



రేక: 1193-5 లలిత సత: 21-491
పలల్లవ:   ఇతతకతొలేల్లమయు నే నెఱనఁగనఁబో

   మతతనాననఁ దనకే నే మరలపైతనఁబో
చ. 1:    చెకక్కలలల్ల నఁ జమరితచెనఁ జితతలలల్ల నఁ జిగిరితచె

   చొకక్కల నిటేట్టి తానఁ జూడనఁగానేపో
    ముకక్కన నటూరప దొటట్టి మోమెలల్ల వాడువుటట్టి

   మకక్కవ నాతోనఁ దా మాటలడనఁగానఁబో
చ. 2:    అతగమెలల్ల నఁ బులకితచె నాయమెలల్ల గిలిగితచె

  అతగడినఁ బయతదకొతగ అతటనఁగానేపో
   ముతగరలలల్ల నఁ జెదరె మోవయతతయు నదరె

   సతగత సలవనవువ్వె చలల్లనఁగా నేపో
చ. 3:     కనున్నలనఁ గెతపలమరె కానఁగిటనఁ బతతము చేరె

  కనెన్ననెపైనననున్ననఁ దానఁ గలయనఁగానఁబో
     చనున్నల పపై పపై నికెక్క జవవ్వెనము రతకెకెక్క
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డిట గటూడనఁగానఁబో



రేక: 1193-6 రామకిగయ సత: 21-492
పలల్లవ:    పటట్టితే నాతోపని పదియునఁబది ఇటట్టి

   నెటట్టి కొని నిలవుము నీవ నేను
చ. 1:   వరసి తపప్పుకచటూచే వోతనఁడా

   తరిగి యిటట్టి తల దియతకమ
   గిరిపతేనఁ బోదితక కెరలీ పతతాల

   సరస నీనవువ్వెలలల్ల చకక్కనఁజేసే నినఁకను
చ. 2:    అడుగ దియతకమ నీవతతేసి నీవు

  గొడవల కియతకొతటేనఁ గొతకేనా
   అడవ మేడెము మాయతకెక నీ-

  వడనీలికాసక వఱతు నేను
చ. 3:  మానఁటలపచారమేల మగవారికి

  గానఁటపనీరాతగతడె కతట నేను
    నేనఁటనే శ్రీవతకటేశ నినున్న ననున్న వకటగా

   తటూనఁటవలతునఁడు వచిచ్చె దొమత్మి సేసనఁగా



రేక: 1194-1 ముఖరి సత: 21-493
పలల్లవ:    నీవు ననున్న దగద్గీరటే నేరమాయనఁగా

  కావరి నీసుదుద లలల్ల కతలయనఁగా
చ. 1:    తొలనఁగి కడల నీవు తొకిక్కవచిచ్చెనటట్టివళ

   సలవ నానవువ్వె నీకనఁ జేనఁదాయనఁగా
  పలచేనఁతలను నీమెపై వచిచ్చెయపైనయవళ

 కలికినాకనుచటూపే కారమాయనఁగా
చ. 2:   యతచనఁగ వరొకతతో నేకతమెపైవునన్నవళ

  వతచిననామొకక్క నీక వానఁడాయనఁగా
   నితచి రాతద్రిజాగరాల నీవు నిదిద్రితచేవళ

  పొతచిననామట నీక పలసాయనఁగా
చ. 3:   కతదువకానఁగిటనఁ గటూడి కరనఁగివుతడేవళ

  సతదడి నాకొనగోరే చవులయనఁగా
   ఇతదునతదు శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

 చతదపవపలలలల్ల సతమాయనఁగా



రేక: 1194-2 ఆహిరి సత: 21-494
పలల్లవ:   ఇతకా నీమనసట ట్టి యఱనఁగనఁజమత్మి

   కొతకిత నితతే నేనఁ గొసరనఁజమత్మి
చ. 1:     చకక్కల గాయనఁగా నేనఁజూడనఁ దలతత్తిత నితత

   ఇకక్కడ నేముతడుతా నే నెఱనఁగనఁజమత్మి
   చికక్కవడడముతతముల చేతులనఁ బటట్టిత నితతే

  అకక్కర నివనఁటవని యడుగనఁజమత్మి
చ. 2:      తుమత్మిదల బెదరనఁగానఁ దోడ నే నవవ్వెత నితతే

   తమత్మిమోవ నినున్న నేమనఁ దడవనఁజమత్మి
     వుమత్మి గాలివసరనఁగా నొతట నేనఁ బతడిత నితతే

   అమత్మిరో నీతో నే నలగనఁజమత్మి
చ. 3:     చకాకరేకల చటూచి చే గోరగీరిత నితతే

  చేకొని నీమేను పచిచ్చెసేయనఁజమత్మి
    యకడ శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ

   పపైకొని చొకిక్కత నితతు పదరనఁజమత్మి



రేక: 1194-3 గతడకిగయ సత: 21-495
పలల్లవ:  కేరడమాడనఁగలనా కేశవరాయా

  చటూరగొని మరత్మిముల సనఁకితతునఁగాక
చ. 1:    పతతమాడితే నీతోనఁ బత యాడనఁగలనా

  కాతతలతోనఁ జెపప్పు నవవ్వెనఁగలగాక
  దొతత సాకిరివటేట్టివు తొలమననఁగలనఁగాక
   కొతత మోముమటూసుక సిగద్గీన నుతదునఁగాక

చ. 2:     వటట్టియమెత్మి మెరసితే వదదన నేనఁ గలనా
 చటట్టిపమొకమోటాననఁ జూతునఁగాక

  వటట్టినీచేనఁతలక వనఁగెపై మాడనఁగలనా
  కిటట్టి మరనికి నొపప్పుగితచనఁగలనఁగాక

చ. 3:   కానఁగిలితచితే నినున్ననఁ గాదననఁగనఁగలనా
   లోనఁగి యతదులకే చొకిక్క లోనౌదునఁగాక

  నానఁగలలల్లనఁ దర మానఁచనవోలిచెనున్ననఁడవపై
   మటూనఁగిత శ్రీవతకటేశ మోవ యిచేచ్చెనఁగాక



రేక: 1194-4 లలిత సత: 21-496
పలల్లవ:    ఇది మేల నీలబ మతదరిలోన

 అదనెరినఁగి బేహరాలడనేరత్తి వ
చ. 1:     కనున్నలనఁ గెతపలదేరెనఁ గానఁకల ముతాతల రాల

  వునన్నత మరనిపదదవోడ దిగెను
    మునున్న మోవనఁ బగడాల మునినఁగేవు నిలల

   కనెన్నరో నీవడనెపైనా గని గతటవో
చ. 2:      చెకక్కలనఁ గసటూత్తిరి నితడెనఁ జెమటనఁ గతకమ గటూడె

   మొకక్కలన నీకచాల మటూల గలదో
    చికక్కనిమేన జాజల సలవనఁ గపగము చితద

    పకక్కన నిదేమ నీకనఁ బతట వతడెనో
చ. 3:        కోరి మేననఁ బెపైనఁ డి రాలీ కొనగోర వతడి రాలీ

   నేరపల నీవు పనిన్నధి గతటవో
   సారెక శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడును నీవు నిటట్టి

   చేరి మారబేరాలడి చెలనఁగే రిదటట్టిదో



రేక: 1194-5 శ్రీరాగత సత: 21-497
పలల్లవ:     మముత్మి మనిన్నతచి వచేచ్చెయు మగవకడకె నీవు

   కమత్మిర ననన్నతటక నీకపటమే యఱనఁగ
చ. 1:     తలకితచి చటూచె నినునఁ దేరకొన దేనఁటకో

   చెలికనున్న లఱనఁగ నీచితత్తి మెఱనఁగ
    పలిచె నటూరక నినున్న బగవున నేనఁటకో

   మలయుమో వఱనఁగ నీమరత్మిమే యఱనఁగ
చ. 2:     పకక్కన నవవ్వె నద పడనఁత యదేనఁటకో

    చెకక్క సలవు లఱనఁగ సిగద్గీ లఱనఁగ
    అకక్కడనఁ జేననన్న సేస నతవ యదేనఁటకొ

   నికక్కనఁబాయ మెఱనఁగ నీనితడుమోహ మెఱనఁగ
చ. 3:    పూవులచెతడున వస పొలనఁత యదేనఁటకో

   తావులచే యఱనఁగ నీతను వఱనఁగ
    యవల శ్రీవతకటేశ ఇదదరినఁ గటూడిత వటట్టి

  కావరపగణముల కతతునఁడే యఱనఁగ



రేక: 1194-6 వరాళ సత: 21-498
పలల్లవ:    చెలల్లనఁబో ననున్న నీవతత సేతురటవ

  వలల్లవరిగా నేమెపైనా వతటవటవ
చ. 1:    వనెన్నలలే మరిగేవు వతటవతటనఁ దిరిగేవు

    ననున్న నీవు మత నతత నమత్మివటే
    వనన్న నునన్ననఁగా నటూరేవు వకక్కసమెపై దటూరేవు

  కనెన్నరో నీవమెపైనానఁ గతటవటవ
చ. 2:    కతకమలే కరిసేవు కొతగవటట్టి జరసేవు

   ఇతకా నాగణము నీ వఱనఁగవటే
   లతకెనుతడి జనినఁగేవు లవులకే పననఁగేవు

   కతకిగా నెతదుకెపైనా నేనఁ గాదనేనటే
చ. 3:     పనీన్నరే చిలికేవు పటట్టి తేనె యలికేవు

  అనున్నవనాకానఁగి లితత యలపటవ
    వునన్నత శ్రీవతకటాదిద్రి నుతడి వచిచ్చె నతబటటూరి-

  చెనున్ననఁడనెపై కూడితని చేకొతటవటే



రేక: 1195-1భపైరవ సత: 21-499
పలల్లవ:     అపప్పు డెటట్టి తడెనో చితత్తి మయోత యఱనఁగనెపైత

  చెపప్పుడుమాటలకే నేనఁ జేరనెపైతనఁగా
చ. 1:    కొసరికొసరి నీపపై కోపమున నుతటనఁగాని

  అసమచిచ్చె నీతో మాటలడనెపైతనఁగా
  పసలేని సిగద్గీతోడిపతతాననే వుతటనఁగాని

 ముసిముసినవువ్వెమోవ మోపనెపైతనఁగా
చ. 2:   వరహపనఁగానఁకల నావసుపే చటూపతనఁగాని

  సరినఁ బలిచ్చెతే నటూనఁకొననఁజాలనెపైతనఁగా
  వరసవతతులకెపై నే వాదులడితనఁగాని

   మురిపేన మొకిక్కతే నే మొకక్కనెపైతనఁగా
చ. 3:     వగమే నీవు గటూడితే వస భద్రిమసితనఁగాని

 చేగలనీమేను పచిచ్చెసేయనెపైతనఁగా
 భోగపశ్రీవతకటేశ పోటల్లదొరితలోన-

  నీగతనఁ జెనున్ననఁడవపైతే నెనసితనఁగా



రేక: 1195-2 పాడి సత: 21-500
పలల్లవ:    ఎకక్కడి కెకక్కడి సుదుద లేమనేవురా

   వకక్కమారే యితతసేయ నొదుద వదుద రా
చ. 1:    మాటలనే కరనఁగిత మనన్ననకే పరిగిత

  యటననఁ గోపతచనేర నేమసేతురా
   నీటన నివవ్వెరగెపైత నెయాతనకే పొరగెపైత
  నేనఁటకి ననొన్నరసేవు యేడకేడరా

చ. 2:    చితతలనే జనినఁగిత సిగద్గీలనే మునినఁగిత
  ఇతతలోనే పలిచేవు యేమతదురా
   పతతానకే పాలపైతనఁ బాయానకే లోనెపైత

   యతతకెతత సారె నినున్న నెచచ్చెరితతురా
చ. 3:     కానఁకలనే తనిసిత కానఁగిట నే నెనసిత

  వాకన ననున్ననఁ బొగడవలనటరా
   పపైకొని శ్రీవతకటేశ పలరతులనఁ జొకిక్కత

  యేకచితత్తిమాయనఁ బను లియతకొతటరా



రేక: 1195-3 ఆహిరి సత: 21-501
పలల్లవ:   నెలనఁత మోహితచినదే నేరమటయాత

  పలవనన్నపాల కినఁకనఁ బనిలేదయాత
చ. 1:    చెకక్కననఁ జేరిచ్చెనచేత సేమతతరేకల రాల

   చొకక్కప నీసత దస చటూడవయాత
     నికిక్క చటూడ నతతలోనే నిలవుననఁ గొపప్పు వడె

 వకక్కసపనఁజలమేల వచేచ్చెయవయాత
చ. 2:   ముతచినవరప్పులవతట ముతతపనఁగనీన్నను జారె-

  నితచకతత తమలప యిదేమయాత
  చతచలపనడపల సతదడితచెనఁ జెమటల

  అతచెల నీమనసు కాయటవయాత
చ. 3:   పటట్టినపయతదలోన బేనఁటగతదముల రాల

  చిటట్టికాల కితత నితతసేసితవయాత
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ

   అటట్టి మేను పచిచ్చె సేతురటవయాత



రేక: 1195-4 సామతతత సత: 21-502
పలల్లవ:   అయినటట్టియతనఁగాక అతనునిమాయ లివ

   దయయు దాకణత మెతచనఁ దనకేనఁటకే
చ. 1:    రచచ్చెకెకెక్క వలపల రానఁపలకెకెక్కనఁ జనున్నల

  ఇచచ్చెకాల మాపదాకానఁ నినఁకనేనఁటకే
   వచచ్చెనాయ నిటటూట్టిరప్పు వరనఁగ పపైతరవాయ

  తచచ్చెనజగడముల తనకేలే పతకి
చ. 2:     కొపప్పు గడువడజారెనఁ గోపము కనున్నల మరె

  ఇపప్పుడు మటూసిదానఁపరా లినఁకనేనఁటకే
   చపప్పునాయ సాదితపల చౌకాయనఁ గతటనల

 దపప్పుదేరేవనయాల తనకేనఁటకే
చ. 3:     రతగమరెనఁ బులకల రతుల కానఁగిటనఁ జేరె

  ఇతగితాకారాల చటూడ నినఁకనేనఁటకే
   అతగవతచి శ్రీవతకటాధిపనఁడు ననునఁ గటూడె

  దతగడు బతతములడనఁ దనకేనఁటకే



రేక: 1195-5 బౌళ సత: 21-503
పలల్లవ:   వగిర మపప్పుడేయేల వతతవారమా

   సగల నివలల్ల నేనఁడే సదతమా
చ. 1:    యతల మెచచ్చెకయునన్న నెదలో మెచేచ్చెవుగాక

   ఆతల నిపప్పుడే యేమ అవసరమా
    ఘత మోవ నవవ్వెకతట కనున్నల నవవ్వెవుగాక
   తోతో ఇతతన యేమ దోసమా

చ. 2:     యదుట మాటాడకనన్న నితటలో నాడేవు గాక
    పదరి నీమనఁద నేను పపై తరవా

   మదిరేపట రాకతటే మాపట వచేచ్చెవుగాక
   కదిసి ఇపప్పుడు యేమ కకూక్కరితా

చ. 3:    రచచ్చెల వనఁగకయునన్న రతుల వనఁగేవుగాక
  వచిచ్చెవచిచ్చె నీతోడ వావాదమా

   పచిచ్చెగా శ్రీవతకటేశ పపైకొనికూడిత నిటట్టి
   గచచ్చెల నీగణ మది కానమా



రేక: 1195-6 భటూపాళత సత: 21-504
పలల్లవ:     మటూలనునన్న వారి నీవు ముతగిట వసేవుగాక

  గోలవపై యటూరకతడితే కొతగవటేట్టినా
చ. 1:    పలవనఁగాబో నీతోనఁ బే ద్రిమమున నటూనఁకొతట

  అలిగినటేట్టి వుతటే నదేమనేనా
    నిలిచి చటూడనఁగనఁబో నే నినున్ననఁ జూచితని

  తలవతచకొని యుతటేనఁ దడవనఁబోయేనా
చ. 2:    చెనకనఁగానఁబో నేనఁ జేబలిమ చటూపతని

   కొనగొనలనే వుతటే గోరనఁ దసేనా
   మనసిచిచ్చె నవవ్వెనఁగానఁబో మారకొని నవవ్వెతని
  వనకటవల నుతటే వగిరితచేనా

చ. 3:    పపైనొరనఁగనఁగానే పో పతతానకే కూడితని
   మాని నీ వరకతడితే మాయసేసేనా

   యనెపాన శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
  నేనే నీవపైనమనఁద నేరమెతచేనా



రేక: 1196-1 ఆహిరి సత: 21-505
పలల్లవ:    ఎతడగాదు నీడగాదు యకక్కవనీ పొతదుల

  బతడుబతడులపైత నితకనఁ బడలేనురా
చ. 1:   పచిచ్చెగార వచిచ్చెగాదు పాయపనీసేనఁతల

   ఇచచ్చెట నే మొకమోట నేమతదురా
    వచచ్చెనాయ పచచ్చెనాయ వడ నీమేను నీమోవ
   రచచ్చెలకెకెక్క వలప రాక రాకరా

చ. 2:    వతడాల్ల య వాతడాల్ల య వడద నీచటూపల
  యేతడాల్ల య నిమషము లేమసేతురా

  ఆతడెఱ ల్లరి గోపసతులతటావ బగిసేవు
 వతడల్లవాతడల్లమాటల వనలేనురా

చ. 3:    అతకెలయ లతకెలయ అతదప నీకాగినఁలి
   యితక నినున్న వడనాడ యేడకేడరా
   తతకినే శ్రీవతకటశ తేజముతోనఁ గటూడితవ

  మతకలనీగణ మతక మానుమానురా



రేక: 1196-2 ముఖరి సత: 21-506
పలల్లవ:   చాలనిది పదివల సరివచెచ్చెనఁగా

  తాలిమనఁ జెలలమానఁటే తపప్పుదాయనఁగా
చ. 1:    అద నామత పలచనెపైనా నాయనఁగాని

  కదిసితే నీనవువ్వె గటట్టియాయనఁగా
   అదన నాచటూప తలల్లనెపైనా నాయనఁగాని

   యదుట నీమోవ యిద యఱఱ్ఱైనాయనఁగా
చ. 2:   కడగిననామేను కానఁకెపైనా నాయనఁగాని

  చిడుముడి నీచెకక్క చెమరితచెనఁగా
  నడుమనే వగితచినా వగితచితగాక

   తొడరి నీకెపైతే నిదద్రి తొటట్టి కొనెనఁగా
చ. 3:     రేనఁగచ నాగోరనఁ జినన్న రేకయపైనా నాయనఁగాని

 కానఁగిటనీయాసలపైతేనఁ గనమాయనఁగా
   చేగనఁదేరెను రతుల శ్రీవతకటేశ నేనఁడు

 తోనఁగినమనరతుల తులనఁదటూనఁగెనఁగా



రేక: 1196-3 సామతతత సత: 21-507
పలల్లవ:     తాను సేసినటట్టి చేనఁత తనకనఁ జెలల్లననరే

 ఆవనతనకిది సతదాయననరే
చ. 1:      చితత్తిజనఁ డముత్మిల నేస సిగద్గీల నానోర మటూస

   వతత్తి తనున్న దటూరనేరకనన్న దాననే
   జొతుత్తి నఁగటూడెనఁ బులకల సొతపవడె నలకల
  యతత్తినతనతోనఁ బెననఁగ నెఱనఁగనెపైతనే

చ. 2:      చినిన్నగాలి సతదు దటూరె చెమట నామేననఁ గారె
   పనిన్న తనకొతగ బగెద్గీనఁబటట్టినెపై తనే

     కనున్నలనఁ గెతపల మటూనఁగె కమత్మిర నామోవ మానఁగె
  మునిన్నటచేనఁత మరచి మొకమోడితనే

చ. 3:    చతదురనఁడు సుతకమోనఁప జవవ్వెనము చిమత్మిరేనఁప
  మతదలితచి నామేను మరచితనే
    యితదులో శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   అతదను మనన్ననరత కతదునే చొకిక్కతనే



రేక: 1196-4 సాళతగత సత: 21-508
పలల్లవ:     వలప చలల్ల దునఁగాని వాడిక నే నొలల్లనయత

   తొలతొల యితతేసిలోనఁతుక నే వరతురా
చ. 1:    మునుప నీచటూపలక మొకేక్కనఁగాని నే

  వనక నీసనన్నలక వఱతుమయత
   యనలేనినవువ్వెలక నెనఁ తపైనానఁ బొగడేనఁగాని

 వనరేనీసరసము లతత్తిరమనోపరా
చ. 2:   ఇపప్పుటనీకానికల యియతకొనేనఁగాని నే

  వపప్పుల నీవడె మతదనోపమయత
 తపప్పునినీనిజమరితనము మెచేచ్చెనఁగాని

 చెపేప్పునీయేకతముల చెవయొగద్గీనోపరా
చ. 3:    సతగడి జాణతనాల సమత్మితతచేనఁగాని నే

 అతగపనఁజెనకల పయాతడలేనయాత
   యతగిలిగా శ్రీవతకటేశనఁడ కూడిత నిటట్టి

   ముతగిట నినిన్ననఁకనఁ బాసి మోసపోనోపరా



రేక: 1196-5 ముఖరి సత: 21-509
పలల్లవ:    అలగనఁజూచేవు నీవు అతతేసికినఁ బొదేదది

   తలపోనఁత యిపప్పుడితతే దాచనఁగనఁ బొదేదది
చ. 1:     నీరాక వతటే నితతే నివవ్వెరగెపైత నిటట్టి

   ఆరసి నీతో మాటలడనఁ బొదేదది
    చేరిత నిపప్పుడే యితతే సిగద్గీన మునిగితని

    మోరతోప మాని నీక మొకక్కనఁగానఁ బొదేదది
చ. 2:     నీదస చటూచిత నితతే నిలవలల్లనఁ బులకితచె

  నాదితచి నీతో నవవ్వెనఁబొదేదది
    పాదము లొతత్తిత నితతే భావమెలల్లనఁ గరనఁగిత

  సేదదేర వనయముసేయనఁ బొదేదది
చ. 3:      కూడిత నిటట్టి ఇతత గొబబ్బున మేను చొకిక్కత

 మేడెపనీరతులక మెచచ్చెనఁబొదేదది
  వాడికశ్రీవతకటేశ వరస నాకిపడితతే

   తోడనే నేసవటట్టిత తొలనఁగనఁ బొదేదది



రేక: 1196-6 సామతతత సత: 21-510
పలల్లవ:    నీక నీకే తలసును నీచేనఁతల

   జోకలయ నీసుదుద ల సొతపలలల్ల వతటరా
చ. 1:    పతతము చటూడవలసి పకక్కన నవవ్వెతనఁగాక

    కాతతుడ వచేచ్చెము నీమెపైనఁ గతటనా యేమ
   అతతలోనె సిగద్గీవడే వతదరిలో నీకనీకే

   యతతని నీగణమున కినఁక నేమసేతురా
చ. 2:    నిజమునఁ గనవలసి నీమోము చటూచితనఁగాని

   భజన నినున్న నమత్మినిభావమా యేమ
  గజగజనఁబొయేతవు కొతకికొతకి నీకనీకే

  గజరనీచేనఁతలక కమత్మిదా నేమతదురా
చ. 3:   మోహము గానవలసి ముతదరమొకిక్కతనఁగాక

  సాహసితచి వుపప్పుటపసాదనా యేమ
   యహల శ్రీవతకటేశ ఇతతలోనె కూడితవ

   ఆహ నీరతు లనిన్నయని పొగడుదురా



రేక: 1197-1 లలిత సత: 21-511
పలల్లవ:    మెపైల వాసి మణునఁగాయ మాటలేలరా

  చాలనఁజాల బనులలల్లనఁ జకక్కనాయరా
చ. 1:    తొడినఁబడ నవవ్వెతని తోడుతనే మొకిక్కతని

   చిడుముడి నినఁక నేమ చేసేవురా
    అడరి నేనఁ దిటట్టితని అతతలోనఁ బతతమచిచ్చెత

   వడిగానఁ బెపైపపై నాతో వాదులేలరా
చ. 2:    కోపగితచి చటూచితని గొబబ్బుననే మెచిచ్చెతని

  మాపదాక నితత జోలిమాటలేలరా
   రేనఁపకాడ నెడసిత మాపటతతనఁ గటూడితవ
  యపాట వాసికిని యగద్గీలేలరా

చ. 3:    మోవ గతటసేసిత నామోమతేనె లిచిచ్చెతని
  దేవునఁడ శ్రీవతకటేశ తగవలరా

   భావమెలల్లనఁ గరనఁగిత పకక్కన మెపప్పుతచితని
  చేవదేరెనఁ బనులలల్లనఁ జితతలేలరా



రేక: 1197-2 ఆహిరి సత: 21-512
పలల్లవ:   దగద్గీరగరాదు మరి దగద్గీరకతడనఁగరాదు

  యగద్గీలయ జవవ్వెనము యినఁకనేనఁటకే
చ. 1:     చేరి వానిరటూప చటూచి జిగి సతతోసితచేనతటే

  సారె నాకనున్నలనీర సతగరమాయ
   ఆరయ వానితో మాటలడి చొకేక్కనతటేను

  దటూరేనానవువ్వెలే నాకనఁ దొడసాయనే
చ. 2:    మునప వానితటకేనఁగి ముచచ్చెటనఁ బాసేనతటే-

 ననువపైనమరపలే అడడమాయనే
  తనివోక వానిరత తలపోసివుతడేనతటే
  కొనసాగి కోరిక పపైకొసరాయనే

చ. 3:    గకక్కన వానిమేను కానఁగిలితచి పటేట్టినతటే
  పకక్కన నాసిగద్గీల దపప్పురమాయనే
    ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ నిటట్టి నేనఁ గటూడితని

   దకిక్కన వాని మనన్నన తలకూడెనే



రేక: 1197-3 సామతతత సత: 21-513
పలల్లవ:   అతతటపపై నీవుచెపప్పునటేట్టి సేసేనఁగాని

   పతతమాడ కతదానఁకా పతడరతగి వట ష్ఠూల
చ. 1:   చెదిరినకర లివ చెరిగినతదానఁకను

   పదరక మతత నీవు పతడరతగివట ష్ఠూల
  వదలనఁబయతదకొతగ వపైపగానఁ బెటట్టినదానఁకా

  పదిమారల నవవ్వెక పతడరతగివట ష్ఠూల
చ. 2:  చికక్కవడడహరముల చేతదిదుద నతదానఁకా

  పకక్కననఁ జెనకకమ పతడరతగివట ష్ఠూల
 చెకక్కలనటూనినయటట్టిచెమట లరినదానఁకా

  పకక్కన వోరచ పతడరతగివట ష్ఠూల
చ. 3:   చలవనీమోవతేనె చవగొనన్న యతదానఁకా

  పలకల చాలితచ పతడరతగివట ష్ఠూల
   చెలనఁగి కూడిత వటట్టి శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద
   బలిమ నీకె చెలల్లనఁ బతడరతగివట ష్ఠూల



రేక: 1197-4భపైరవ సత: 21-514
పలల్లవ:      చెపప్పుత నిపప్పుడే నే నాచి తత్తిములోనఁ గలమాట

    యపప్పు డేడ మాటలడే దిది మేలసుమత్మి
చ. 1:    మనసులో కోపమెలల్ల మఱచేనతటే నాకనఁ

 దనమేవగఱతుల తలనఁపతచనే
   తనునఁదానే వచేచ్చెసినానఁ దలవతచకొతదునఁ జేతు

   యనలేక ఇతదుక సిగద్గీవట ట్టినఁ జమత్మి
చ. 2:  మొదలితనవోజల మటూసిదానఁచేనతటేను

   యదిరి తనమెపైకానఁక లతత్తి పట ట్టినే
    కదిసి తానఁ గటూచతడినానఁ గడ వరేమతచముపపై

    నిదిరితతునఁ జేతు నది నేరమెతచనఁ జమత్మి
చ. 3:   గోలనెపై తనతటల్ల గటట్టి సేసుకొనేనతటే

  నాలితనమొకక్క చటూచి నవువ్వెవచచ్చెనే
   యలీల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచేచ్చెసికూడె
    పాలపడి మెతుత్తి నఁ జేతు పతతమాడనఁ జమత్మి



రేక: 1197-5 ముఖరి సత: 21-515
పలల్లవ:   ఇపప్పుటనీచేనఁతే వకటనుమడెపై పొడచటూపీ

  దపప్పుతో సిగద్గీవడక తారకాణయతని
చ. 1:     సారెసారె నవవ్వెకవ సరి నవ వనెన్నలలపై

  ఆరయ వరహవళల నలయితచని
    మేరమరి వలక్కకవ మతచి యివ తేనెలపై
  తేరకొని నినున్ననఁ దరితీపలనఁబెట ట్టిని

చ. 2:   తపప్పుకచటూడకవ తగచటూపలే యముత్మిలపై
   యపప్పుట నలిగితే నాయము గానఁడని

    వుపప్పుటతచి జతకితచక వర కవ పొగలపై
  ముపప్పురినఁ దాపాగిన్న రానఁజమొదలసేసని

చ. 3:   సరసములడకవ సారే బాహులతలపై
   సొరిదినఁ గానఁగిట నవ చటట్టి కొనీని
   యిరవపై శ్రీవతకటాదిద్రి నిదదరమునఁ గటూడితమ

  వరల వయకవ వడుకరేనఁచని



రేక: 1197-6 ఆహిరి సత: 21-516
పలల్లవ:     ఏమని వుతత్తిరమచచ్చె నినఁకనఁ దా నాక

    వమార సారె సారె వడమాట లేనఁటకే
చ. 1:   అదదరిపాట రమణునఁడాకెయితటనఁ బానుపపపై

   నిదదరితచతగా జూచి నే నానఁపలేక
   వదదనఁబతడి కచముల నొతత్తిత నాతనివనఁప

     అదిదవో న నాన్న కెనతటానఁ నాపపేరనఁ బలిచె
చ. 2:   తకక్కక ఆకెమేడలో దానఁగిలిముచచ్చెలడనఁగా

   గకక్కన మోవ యాని గతటసేయనఁగా
    పకక్కమార లనెలనఁతపేరనఁ దిటట్టి ననున్న నేనఁడు

   తకక్కలేమ నెఱనఁగనఁడు తనున్న నేమనెతదునే
చ. 3:     దొతతులపై ఆకెయునఁ దాను దొమత్మిరత సలపనఁగా

  కాతతనఁగన కానఁగిలితచి కళలతటనఁగా
    అతతలో శ్రీవతకటేశనఁ డాకెనతటా ననున్ననఁ గటూడె

    యతతకెతత అవసర మపడు దానఁ గనెనే



రేక: 1198-1 కాతబోదిసత: 21-517
పలల్లవ:   చెలిల్లనతతయు నీవు సేతువుగాక

 మొలల్లతపనీచేనఁత ముయికిముయిగాది
చ. 1:     పేగమమున నతటనఁగానఁ బెననఁగే వవుర నీ-

  దమసత బెటట్టిదో తలియనఁగలదు
   వమార నీకితత వగితేనఁ జాలనఁగా-
  కేమాయ నుపొప్పులి కినుమడేకాదా

చ. 2:     పలవనతపన రాక బగిసిత వతదానఁక నీ-
 అలరనఁదలతపటట్టిదో అడుగనఁగలదు

   నిలకడెపై నీమనసు నిలిచ్చెతేనఁ జాలనఁగాక
  వలప వయితటపపై జవావ్వెదికొముత్మిగాదా

చ. 3:    కానఁగిలితచిన నపడె కరనఁగేవు నీతొతట-
  నానఁగనఁజలములక నిది నవువ్వెగాదా

    వనఁగ కిట ననున్న శ్రీవతకటేశ కూడితవ
   రేనఁగితవ గోర గీరిన నేరగాదా



రేక: 1198-2 ఆహిరి సత: 21-518
పలల్లవ:   మొకేక్కరా నీకతటే ముతదుముతదే

  కకూక్కరి తతతయేల కానఁకనఁలబెటట్టికరా
చ. 1:    నీటలోని ములల్ల వతట నీగణము దలియ

  యేనఁటవటట్టి హచచ్చెకతదు లతచనోప
   యేనఁటకి గొరసరాయ డెతదునఁ బొతదనివళ

  ఆనఁటదాన నితతే ననాన్నరడిసేయకరా
చ. 2:     వవలనఁ జేసి నీక వనఁడుకొనేదే గణము

  ఆవల నలిగితే మారలగనోప
    వావదపప్పు కతత నీప వలల్లవసే వతదునెపైనా

   పూవువతటదాన నితతే బటూకల సేయకరా
చ. 3:   మానుమాను మనఁకనెపైనా మాతోడిచలముల

   కేనముతో రాయి గిలిగితచ నేనోప
   యనెపాన శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   ఆనిపటట్టి ననున్న నితత అలయితపతచకరా



రేక: 1198-3 పాడి సత: 21-519
పలల్లవ:      ఇతత నీపపైనఁ జేయు టదిగదా వలప నీ-

   వతతటకి సమత్మితతచ టదిగదా వలప
చ. 1:  పదవపపైనఁ దములతపబేతటల్లటరాలనఁగా

   యదుట నేకతమాడు టదిగదా వలప
  వదలనఁదురమునశిరసు వడి నీదుతొడలపపై-

    నదన నిడుకొని నవువ్వె టదిగదా వలప
చ. 2:   కనునఁగొనలమోడుప్పుతో కానఁకదేరనఁగనఁ జూచి

   యనలేక మెపైమరచ టదిగదా వలప
    కొనచెమట జవావ్వెదినఁ గటూడి చెకక్కల జార

   అనుగనఁజేయి పయివయు టదిగదా వలప
చ. 3:    వడలనొడలనునఁ బెనచి వకక్కటపై చెమరితచి

   యడపనఁబయతద దడుప టదిగదా వలప
   జడిసి శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు నీచెలియ

   అడియాలముగనఁ గలము టదిగదా వలప



రేక: 1198-4 కేదారగళ సత: 21-520
పలల్లవ:   నీరాజసముతోడ నెమత్మిది నుతదువుగాక

   కూరవతడి కసవరి గణ మతకానేనఁటకి
చ. 1:   కోపగితచనఁజెలల్ల నా కొతగవటట్టితవ నీవు

ఆపని;   కేమెపైనానఁ జెలి యనునఁగాక
  వోపనననఁజెలల్ల నా వనఁకొతటవ పపైనఁడికత-

  కీపాటవానఁడవు ముతదేల నవవ్వెతవ
చ. 2:   వగిరితచనఁజెలల్ల నా వలనఁదినఁ బలిచ్చెనవానఁడ-

   వాగత నాకెచితత్తిమది నీభాగతము గాక
    రాగిదేరచ్చె కతత నీవు రాలదితటా మలిగతడాల్ల

     వగి లేరి వచిచ్చె నీవు వసాలే సేసేవు
చ. 3:   వతతమాడనఁజెలల్ల నా పడనఁతకానఁగిటనఁ జికిక్క

   చెతతల నాకె యేమెపైనానఁ జేసునఁగాక
   వతతగా శ్రీవతకటేశ వసితే వయిరటూపలయ.

  మతతనపరతుల నీమగవకను నీకను



రేక: 1198-5 సామతతత సత: 21-521
పలల్లవ:   చెటట్టివటట్టి తీసినదే సలవుగాక

  నెటట్టిన నాతనితోనే నిషటూట్టిరమేనఁటకే
చ. 1:     చితతలలల్ల నఁ దరె నితకానఁ జెకక్కచే యేమటకే

  అతతటా వచారితచేనతటే నటూయి
    కాతతునఁడు మతలో మొకెక్కనఁ గనున్నల దవతచితవ

 యతతకెతతదొరతోడ నెచచ్చెకతదులేటకే
చ. 2:      తనువు చెమటనఁ దోనఁగె తాప మతకా నేనఁటకే

   కనునఁగొతట నితతటానఁ జీకటే వలనఁగ
    మొనగోర గీరెనఁ బత మోహమున కేరవారె

  వనిత బలవునితో వావాదమేనఁటకే
చ. 3:     సేస దలమనఁద మోనఁచె సిగద్గీలితకా నేనఁటకే

   పోసరితచి వోరిచితేనఁ బటూవ పతద
    ఆసల శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి నినున్ననఁ గటూడె

 పాసికూడేపతతోడనఁ బతతమాడనేనఁటకే



రేక: 1198-6 బౌళ సత: 21-522
పలల్లవ:    ముతదుముతదే నికిక్కతే మటూరెనఁడు మాట

   వతదిత నీసతనెపైతే వడనఁబాట లేదా
చ. 1:    కడదానఁక నీసుదుద లే కాతతలతోనఁ జెపేప్పువు

   అడరి నామాటనఁ గొతత ఆడనీరాదా
   తొడినఁబడ నీవు గడుదొరవపైతే రాజతమేల

  పడనఁతులతోనే ఇతతబలవా నీక
చ. 2:    సతదడితచి యతదునెపైనా సాకిరలేల పటేట్టివు

   వతదునఁగా నాతగ వతత వననీరాదా
    కతదువలనఁ జెలల్ల నఁబడి గలితే నీవ బదుక

 యితదువదనలతోడ నెగసకెక్కమేనఁటకి
చ. 3:     పచరితచి యాన నీవ పలమారనఁ బెటట్టి కొనే-

  వచట నావటట్టి సతాత లకక్కనీరాదా
    రచన శ్రీవతకటేశ రతుల ననున్ననఁ గటూడితవ

   పచరితచి నాతోనే పతతమా యిపడు



రేక: 1199-1 శ్రీరాగత సత: 21-523
పలల్లవ:   లోక లేమతదురోయని లోనఁగేనఁగాక

    మేకొని నినిన్నటట్టి కితదు మనఁదు సేయనా
చ. 1:    మానవుగా అదేమోయి మాటమాటకినఁ దిటేట్టివు

  కానీలే మగనాలితత కడునసుదా
  పోనీపోనిమత్మినికాక పొరగిరగ మొరనఁగి
   తేనెవతటనీమదము దితచ నిటట్టి వోపనా

చ. 2:    వుతడవుగా చకక్కజాడ నొకటకట చెనకే-
  వతడనే ఇలల్ల తడిల్లతత ఆటపాటల

   కొతడవతటదొర వతటా గొతకీతనఁగా కిటల్లయితే
  కతడగరవ్వెమెలల్ల నఁ దరిచ్చె కతకిసేయనోపనా

చ. 3:    వడువవుగా చలము వసనఁ గానఁపరాలసేసే-
   పడనఁతుల కూరనుతడనఁ బాసనా యేమ

  యడపశ్రీవతకటేశ యితతలోనఁ గటూడితనఁగాక
   వడువనిపతతమెపైతే వతత వతత సేయనా



రేక: 1199-2 ముఖరి సత: 21-524
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదునే యతని జాణతనము

  నాముదేర నటూరకిటట్టి నవవ్వెతచనే
చ. 1:     సిగద్గీవడి తనవదద శిరసు నే వతచకొతటే

   బగద్గీన నామోము తపప్పుక చటూచనే
   అగద్గీలప మోహముతో నరమరచి నేనుతటే

  బుగద్గీలతట నామేను పలకితపతచనే
చ. 2:    కడునఁదమకములనఁగానఁ కల నేనుతడనఁగ నాక-

  మడిచియిచిచ్చె మేను చమరితపతచనే
    బడినఁ బానుప్పుపపై నలసి పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను
   నిడివ నాకళల్ల లతట నిదిదరితపతచనే

చ. 3:   అతగవతచి తనరత కడడమాడకతడనఁగాను
   చెతగట నతదతద మెచిచ్చె చెకక్కనొకీక్కనే

    యితగితాన శ్రీవతకటేశ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
  కొతగవటట్టితీసి ననున్ననఁ గొసరితపతచనే



రేక: 1199-3 సామతతత సత: 21-525
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరి దటూరే మేమననఁగల మనఁక

 జవవ్వెనపమకె చతదములయ
చ. 1:    కలిమకి లేమకినఁ గాణచి యదియ

 అలివణచనున్న లసియాడునడుము
  చెలవునఁడ నీలోచితత్తిము కఠినము

  పలచనికెమోత్మివ పతకినఁ బతయాయ
చ. 2:    చకట వలనఁగక సమది యొకటే

 నీకాతతతురము నీచటూప
   వాకన వనయము వళకల చెతతల

  సాకిరిరమణునఁడ సరికి సరియాయ
చ. 3:   చిగరకనఁ జేవక శేఖరమొకటే

 మగవహసత్తినఖమహిమ లవ
  తగి శ్రీవతకటదేవ నీకొకట

  తగవుల నగవుల తగరతులయ



రేక: 1199-4 సౌరాషట్టి సత సత: 21-526
పలల్లవ:    చాలనఁజాల దమసము సతమాట వనవయత

 మేలగలవానఁడవు గామడిచేనఁతలేల
చ. 1:   అవవ్వెలిమోమెపైనపరా కతత గలవానఁడవపైతే

.   జవవ్వెనినఁ గాతతలచే వచారితచనేల
 నవవ్వెకపలిచినాను నాలిసేసేవానఁడవపైతే

  పవువ్వెలవల నీమేను పలకితచనేల
చ. 2:    యితటలోననుతడి బీరా లితత గలవానఁడవపైతే

  అతట నానఁడు సరసములడనఁగనేల
   వతట నే మాటాడినా వనఁకొననివానఁడవపైతే

 అతటముటట్టి చెమటల నలయనఁగనేల
చ. 3:    కాలదొకిక్క యితతలోనే కళదానఁకే వానఁడవపైతే

   బాలకితో నలి గితత పాయనఁగనేల
   మేలిమ శ్రీవతకటేశ మెచిచ్చెత నీగణము

  వళతోనఁగటూడిత వతత వగిరితచనేల



రేక: 1199-5 బౌళ సత: 21-527
పలల్లవ:    ఇతపగాని సొతపగాని యఱినఁగితచిత నిదివో

 జతపలనీగణములచతద మెట ట్టికాని
చ. 1:  పలకనఁగవచచ్చెనఁగాని పతతములియతనఁగరాదు

  చెలితోడ జగడితచనఁ జెలల్లదుసుమత్మి
  పలకనఁగరాదుసుమత్మి పకక్కన జాణతనాన

   తొలనఁగి పమత్మిట నట దటూరవచచ్చెనఁగాని
చ. 2:  కానఁకసేయవచచ్చెనఁగాని కలనఁకదరచ్చెనఁగరాదు

  తేకవక నెమెత్మిక తీదపసుమత్మి
   కానఁక సేయరాదుసుమత్మి కమత్మిర నేరపతోడ

  వనఁకపనిషటూట్టిర మతద వయవచచ్చెనఁగాని
చ. 3:   జతకితచవచచ్చెనఁగాని సారెకనఁ బొతకనఁగరాదు

  వతకలనేమ ననవదుద సుమత్మి
  జతకితచరాదుసుమత్మి సతమనసు దలిసి

  కొతకక శ్రీవతకటేశ కూడవచచ్చెనఁగాని



రేక: 1199-6 మధతమావత సత: 21-528
పలల్లవ:    అతదులకనఁ దగినటట్టి అపప్పుడే చటూచకొతదును

  ముతదుముతదే యితతసేసేమొరనఁగల గానవపైత
చ. 1:   పలవనతపననేట పదదరికమే చటూచిత

  తలనఁప వరొకటట దలనఁచనెపైత
   నిలిచి మాటాడెనని నెయతపమేలే యతచిత
  వలపని జోలిమాటలవ గెఱనఁగనెపైత

చ. 2:   యరానచనవులలల్ల నిచేచ్చెదే చటూచితనఁగాని
   దారకాన మచచ్చెచలిల్ల తగిలితచే దతచనెపైత

    చేరి పగయముల సారెనఁ జెపేప్పుదే చటూచితనఁగాని
  కారితచి నాకొడనఁబాటగానిపని చటూడనెపైత

చ. 3:   కానఁగిలితచి బుజజగితచేఘనతే చటూచితనఁగాని
   ఆనఁగి మేలమరపతచే ఆయము దలియనెపైత

 రానఁగినశ్రీవతకటేశరతులనఁ గటూడితనఁగాని
   యేనఁగితచి పరమెకిక్కతచే ఇకక్కవ దలియనెపైత



రేక: 1200-1దేసాళత సత: 21-529
పలల్లవ:    ఇటట్టివతదు గతటవా నీ వకక్కడనెపైనా

   అటట్టి ఆకెపొతుత్తి న నీ వారగితచవయాత
చ. 1:   కలికికెమోత్మివతీప కమత్మిని తేనెలవతదు

  చలవచటూపల నీకనఁ జకెక్కరవతదు
 సలవలేనవువ్వెలే చిలపాలతోడివతదు
  అలమేలమతగ సేస నారగితచవయాత

చ. 2:  కాతతగోరిచెనకల కారపనఁగటూరలవతదు
 పతతపమాటలే ఆవపచచ్చెడివతదు

 వతతబొమత్మిజతకెనలే వనఁడిపడిదాలవతదు
  అతతసేస నీదేవ యారగితచవయాత

చ. 3:   ఱటట్టిడి సమరతయాఱడి తరితీపవతదు
 గటట్టిసిగద్గీ పరగమనఁగడలవతదు
   గటట్టి తో మనిన్నతచితవ కొమత్మిను శ్రీవతకటేశ

  అటట్టి నీతనివదర నారగితచవయాత



రేక: 1200-2సామతతత సత: 21-530
పలల్లవ:   చితత్తిమెటట్టి నన్నదోకాని చెపప్పువరపయత నాక

   మొతాత్తి న నటూరకేవుతటే మోసమౌనఁబో యిపడు
చ. 1:   తొయతలిచెకక్కనునఁ జేయ దొతతరతామరలయ

 వయతనె నీవరహసటూరోతదయవళ
  నెయతపనీనవువ్వెల వనెన్నలనఁ గొతతచిలికితే

   చయతన వానివానఁడి సమసునఁబో యిపడే
చ. 2:    అతగన మోనాన మోవు లమడమతకెనలయ

 భతగపనఁగోరికల పగభాతవళ
  అతగపనీమాటల పయతద గొతతవసరితే

   వతగలి వానిగటట్టి వరియునఁబో యిపడె
చ. 3:   కాతతమేను నీమేను కదతబపనఁబువువ్వెలయ

   ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యకెనఁ గటూడనఁగా
   పొతతల మరిదదరను పొతది యడయకతడితే
   బతతనే వాసనలతకెపాట లౌనఁబో యిపడె



రేక: 1200-3పాడి సత: 21-531
పలల్లవ:     చాలదా ఇతత సారెసారె వలనా తాను

    యేల చలమున నినఁక నేమ సేయుమనీని
చ. 1:    మొకిక్కతనఁగద తనక మొనన్ననే నేను

 యకక్కడనుతడిన మనసేకమని
  దకిక్కత నతటనఁగద తనపాలికి

   యికక్కడనఁ జెలలమాటలలల్ల న నే వతటనే
చ. 2:    ఇచిచ్చెతనఁగద పతత మతతకముతద నాక

   హచిచ్చె తా నాడినమాట లియతకోలని
   మెచిచ్చెతనఁ గదతనున్న మనఁదమనఁదనె మరి

  పచిచ్చెయమెత్మిల నావదదనఁ బచరితచనేనఁటకే
చ. 3:    అతటతనఁగద తనఆయము నేనే ఇది

  దతటపాయ మతదరికినఁ దగనని
   గతటపపై శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితనఁగద ఇనఁక

   వతటవతటనఁ దను నే వడువనని



రేక: 1200-4లలిత సత: 21-532
పలల్లవ:    చాలనఁజాల ననరె సాదితచ మమత్మితతయేల

    యలకూర కపప్పు చాల దితదేమ గలదే
చ. 1:    గొపప్పుల మాకనున్నల కొతచము మానెమొత్మిగము

  తపపలనెపైన్నైనానఁ గలవు తడవనేలే
     చిపప్పులీ నాకిద నవువ్వె చితద నామోవనఁ దేనె

    యపప్పుడు వచిచ్చెనానఁ దన కితదేమ గలదే
చ. 2:   పడికెనఁడు మానడుము పచచ్చెవరిగేచనున్నల

  వడ మామేనివచాచ్చెల వదకనేలే
    వుడికీ నామనసపైతే వరికె యదరీ మేను

    యడయక తానఁ బలిచ నితదేమ గలదే
 చ ౩:    కతచవతటది కతత్తిక కపరాల పలకల

  యతచి మామాటల సదితచనఁగనేలే
    అతచెల శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె

   యతచియతచి పొగడని యితదేమ గలద



రేక: 1200-5ముఖరి సత: 21-533
పలల్లవ:    తానే యఱనఁగనఁడా తగినజాణనఁ డతనఁడు

    మానిని నిను మనిన్నతచె మనన్ననల చాలదా
చ. 1:    మటట్టి లేని మాటలేల మతదమేల మతతయేల

  గటట్టి తో నవువ్వెటే మతచిగణముగాదా
  చిటట్టితబునఁజెనకలేల సిగద్గీవడి వుతడనేల

   వటట్టినమోహము తోడ నుసుత్సరతటనఁ జాలదా
చ. 2:   కానికానివటేల్లల కానఁకలనఁ బొరలనేల

  మౌనముతో నుతడుటే మతచిదిగాదా
  పానుపపపై నిదుద రేలపపైనఁ గలవరితపేల

   పూనిన జాగరముల పొదుద వోకే చాలదా
చ. 3:    యితదానఁకా బతకమేల యిట పతతమయతనేల

  పొతది మేనుమరచటే బుదిదగాదా
    అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
    గొతదినే మేని చెమటే గరితది చాలదా



రేక: 1200-6తోతడి సత: 21-534
పలల్లవ:    ఇతకనేల మొరనఁగ యిదివో నివవ్వెరగ

  వుతకవ నేననన్నమాట కతత్తిరమవనఁటకే
చ. 1:    చితత్తిమెలల్లనఁ జిగిరితచె చెలి నీజవవ్వెనమున

   అతత్తిననవువ్వెల పవువ్వె లవ యనన్ననఁడే
   కొతత్తిగానఁ గానఁకర గాచె గోరికొనతానఁకలలల్ల

  యతత్తి చనున్నలనిమత్మిపతడెల్లకక్కడ దానఁచితవ
చ. 2:   కరలచనఁకటల్లవ కొతతగొతత సమకూడె

  అరచతదురలపొడ పది యేడదే
   వరివపై సిగద్గీలనఁ గడువనెన్నలల గాసికాసి
  తరమెపై కెతపనఁగనున్నల తలల్లవారెనఁగదవ

చ. 3:     చెమట వాన గరిసి చితత్తిడి యేరలవారె
  తమకాన వలిచేటతత యపప్పుడె

    తమ శ్రీవతకటపత తగ నినేన్నలటనఁ గతట
  గమురనఁబులకలేల కొతగననఁ గపేప్పువ



రేక: 1201-1సామతతత సత: 22-001
పలల్లవ:    వనన్నవతచవలనా వరటూ వార నితదులక

   పనిన్న సమకతకణలే పదిలల గాక
చ. 1:  వాసులతచనేనఁటకి వలసినచోటకి

 యిసుననఁగోపతచినాను ఇతపలేకాక
    వసరనఁగనఁ బనిలేదు వయపైనా మకె పోదు

  సేసతోనఁ బెతడాల్ల డినటట్టిచెలియకనఁ బతకి
చ. 2:     కోపగితచనొదుద నొదుద కొనకెకెక్క నద పొదుద

  చేపటట్టినపప్పుడే మకనఁ జెలల్లనఁగాక
   మోపలయనఁ బులకల ముతచినసిగద్గీల వోయ

    యేపన నేరప్పురల మ కితతగదాద చలము
చ. 3:    కూడితరి చాలను గణముల మేలను

  యడుజోడు లతచనేల ఇతతటమనఁద
   వడుకల తదకెకెక్క వతతకళలలల్ల నికెక్క
   యడనే శ్రీవతకటేశ ఇతదిరక నీకను



రేక: 1201-2పాడి సత: 22-002
పలల్లవ:   పటట్టినదే తనకిది పతతముగాదా

     నెటట్టిన నీరవటఱ ట్టి తే నేత నది దరనా
చ. 1:   తనకేలే నావరతాపమునక వగవ

  ననుపన చిరనవువ్వె నవవ్వెనఁగాక
    వనయములే చాల వనకకె అనీన్ననఁ జేస

    మును గోపగితచి చెవుల మటూసితే నమరనా
చ. 2:     పదవ నే నుసురతటే భావము దయపట ట్టినా

  ఇది ఇతదరితోనఁ జెపప్పునెమెత్మితోనఁగాక
   కదియక ఆడనుతడే కతలేల చెపీప్పుని
  కెదటచ నేటావలిగిగితత లతటనా

చ. 3:     కానఁగిట నే నలమతే కాతరాల మానీనా
   చేనఁగదేర మక నినీన్ననఁ జెపప్పుతనఁగాక

    ఆనఁగి కూడె శ్రీవతకటాధిపనఁ డితతలో ననున్న
  పానఁగినరత నతగడినఁ బచరితవచచ్చెనా



రేక: 1201-3వళవళ సత: 22-003
పలల్లవ:    అతదుకేమ దోసమా అతనితో నిటల్లనరే

 పొనఁదపైనాతోడ బొతకవదదగాక
చ. 1:    పలచితే దోసమా పగయముతో నోరార

 వలవతతనఁ గేనఁకరితచవదుద గాక
   నిలిచితే దోసమా నివవ్వెరగతో నెదుట

  నలవతకనఁ జెలలతో నవవ్వెవదదగాక
చ. 2:     పూనఁకొతటే దోసమా వతట సుదుద ల చెపప్పునఁగా

 వానఁకపగోళల్ల చిమత్మివదుద గాక
    వనఁకనఁ బటట్టితే దోసమా వడుకనఁ బొతదపైనవార

  సొనఁకచ కెనఁగతడల్లనఁ బారనఁజూడవదుద గాక
చ. 3:    కూడితేనే దోసమా గటట్టి తో దతపతులక

 వాడికసిగద్గీల వడవదుద గాక
   యడనే శ్రీవతకటేశనఁడితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
  యేడనెపైన మోవచటూపేయమెత్మి వదుద గాక



రేక: 1201-4దేసాళత సత: 22-004
పలల్లవ:   ఉరకతడవ అతనివరప లతచనఁగనొదుద

  మేరమరేపని కాప మెచచ్చెనేసనఁగాని
చ. 1:    మనకేలే ఆమాట మతలోనే మఱవవ

  కనునఁగొనన్నపప్పుడే ఆకె కాదనీనఁగాని
     కొనకేల పారేవ గటట్టి న నుతద మతని -

  చనవుమగల నాకె చతకనఁబెటట్టినఁగాని
చ. 2:      తగదేలే పగ చాట తకిక్క యాతనఁ డెవవ్వెతతో

    నగితే ఆకె చటూచి తగడనఁ గాని
   తగవు గాదననేలే దగద్గీరివునన్నది యాకె

  వగటేమగలిగాని వడిపతచనఁ గాని
చ. 3:    జాతులేలే యాతనితో జాగనేసినతదు కాప

    అతనినఁ గానఁ గిటలోనే అణచనఁ గాని
    యేతుల శ్రీవతకటేశనఁ డితత నితతనేసి కూడె
   బానఁతపడి మేనెలల్ల నఁ బచిచ్చెనేసనఁ గాని



రేక: 1201-5ముఖరి సత: 22-005
పలల్లవ:     మాకేల దానఁ చేవ మగవ నీమోహము

   ఆకడ నీమాటలక నే మడడమాడేమా
చ. 1:    నితడినచెమటనీర నీచెకక్కల నుతడనఁ గ

  యతడనేలే నీమోవ యదురెదుర
    రెతడురెతటా వయనేలే రీతులపైన నీ చనున్నల
   వుతడనుతడనఁ గానవచెచ్చె నువద నీసుదుద ల

చ. 2:    యకక్కవనీమేనికానఁ క యతడలగాయనఁ గాను
  ముకక్కలపై పలకలేల మోసులోతీత్తినే
    చికక్కనినెరినఁ గరల చనఁ కటేల చలేల్లవ

  తకక్కలనే తేటపడె తేజపనీగణము
చ. 3:    భారపనిటటూట్టిరప్పుగాలి పచిచ్చెదేర వసరనఁ గా

   గారవాననఁ గోవలల గళము చేరె
   కోరి శ్రీవతకటపతనఁ గటూడితవగానఁ బోల

   ఆరితేరె నీగటట్టి అతతయు మాయదుట



రేక: 1201-6వసతతవరాళ సత: 22-006
పలల్లవ:    చెపప్పుకరే అతత మర చెలవునిగణముల

 తపప్పురానిమగవానితీర లివకాక
చ. 1:    అతమోహమే కలితే ఆడికక వఱచనా

 చతురనిపగయమెలల్ల సటలగాక
    యితవ కలిగితేను యగద్గీలక లోనఁ గనా
   మతకాన నవ గొనిన్న మాయలగాక

చ. 2:    మనసులే యేకమెపైతే మారమాట లడునా
 వనయములలల్ల ను వసాలగాక

   తనతమే నిజమెపైతే తనివ గలగనా
    ననుపగా నానఁ టకము నడపీనఁ గాక

చ. 3:    తానే ననేన్నలకతడితే దగద్గీరి వరకతడునా
   నాననఁ బెటట్టి యితదిరిలో నవువ్వెలగాక

    యనెపాన శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   కానవచెచ్చెనఁ దొతటవలల్ల నఁ గత లితతేకాక



రేక: 1202-1ముఖరి సత: 22-007
పలల్లవ:     నీమనసు కోమలము నేనెఱనఁ గదును నీవు

 భామచేనఁతలక వరేపదరేవుసుమత్మి
చ. 1:      సగము గోపతచి సత సగము నవవ్వె నీవు

    మెగినఁ బయతదతటత నీ మోము చటూడనఁగా
    పగ పాడిగాదు నీతోనఁ బరినఁహచకము గాదు

  యగసకెక్కమని ఇది యొగద్గీవటేట్టివుసుమత్మి
చ. 2:     పేరకొని నినున్ననఁ దిటట్టి పగయముచెపప్పును చెలి

     గోర నినున్న నెచచ్చెరితచి కతగి మొకక్కనఁ గా
   బారిజగడము గాదు పతతమచచ్చెటానఁ గాదు
  వపైరమాయనని పొతదు వదలేవుసుమత్మి

చ. 3:     ఆకడిమోమెపై ఇతత ఆయమతట నినున్ననఁ గటూడె
    జోకగా రతబతధము చటూపనఁ గా నీవు

    కెపైకొనకతడుట గాదు కడునఁ దమకము గాదు
   యేకమెపై శ్రీవతకటేశ యడ సేవుసుమత్మి



రేక: 1202-2బెపైరవ సత: 22-008
పలల్లవ:    అకక్కలల అమత్మిలల ఆయనఁబో పని

    వకక్కసాన నేడనెపైనా వతటరా య తగవు
చ. 1:       చెకక్క నొకిక్క మెచచ్చెనఁబోతే చేత గోర దాఓకె ననీ

  మకక్కళతచి తనొన్నరయ మాసటనఁడనా
     మకక్క వ పరషనఁడట మానిని నేనఁ దనకట
    ఇకక్కడ మాతల వగె నిటవతట పనుల

చ. 2:      ఇలిల్లద ఆక యాకమడిచ యనఁగా నోర వకెక్కననీ
   చెలల్లనఁబో యగసకెక్కము సేసే దాననా

   బలిల్లదాననఁ బాపమతటానఁ బాలవోయనఁ బోతేను
    వలల్ల నోకిలితచె ననన్న వహ నిజమాయనఁగా

చ. 3:    కదిసి కాలదొకిక్క గళదానఁకె నిదయనీ
   పదపద యతత నేరపరినా నేను

     యదుట శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి ననున్ననఁ గటూడె
     యిది వో అనిన్నయునఁ జెలేల్ల నినఁకనేలే మాటల



రేక: 1202-3పాడి సత: 22-009
పలల్లవ:      ఇతక నేలే అనుమాన మతతటానఁ దగవ కాక

    కొతక వాపతే వలప కొనకెకక్క వలను
చ. 1:      మది నితత వచారితచ మతచము కితదే నుయిత

  కదిసినతతట మనఁదనఁగా పనుల
   కొదలేక కొన గోరనఁ గమత్మిననానఁచేతలలల్ల
    చెదరక ఆకె చటూచి సిగద్గీ పడవలను

చ. 2:      యతత లేదు పదవ వయితటపపై జవావ్వెది కొముత్మి
   అతతక వచిచ్చెతేనఁగా ఆ పనుల

   కతతలగా తన మోవ గతటవడనఁజేసితేను
    చితత తోడ నాకె చటూచి చినన్ననఁబోవవలను

చ. 3:     కానీ లేవ ముతజేత కతకణమున కదదమా
  ఆనినరతుల వళనఁగా పనుల

   పూని శ్రీవతకటపతనఁ బొతది వలపతచితని
   పానిపటట్టి యాకె చటూచి భద్రిమయనఁగవలను



రేక: 1202-4వసతతతసత: 22-010
పలల్లవ:    ముగద ముగదతనముననఁ బుచెచ్చెనఁ గాలమెలల్ల

   తగిలి నీకానఁగిటలో దగదేర టనన్ననఁడో
చ. 1:     తళకన నినున్ననఁ జూచి తలపమాటన కేనఁగె

   కలికిసిగద్గీల కినఁక కడ యనన్ననఁడో
     యిల నీవు వటాడ నిట కాలిగోర వాబ్రాసనఁ

   దలవతచి యినఁక మారతత్తిర మెనన్ననఁడో
చ. 2:      పాడిపాడి నీవు రానఁగానఁ బకక్కననఁ దానము గకెక్క

    తోడనే యసిబబ్బుత కినఁక తుద యనన్ననఁడో
     కూడనఁ జెలితో నవవ్వెనఁగ గోబుబ్బున నీవు నవవ్వెత
    గోడచి తత్తిరవు చటూచనఁ గొతకదేర టనన్ననఁడో

చ. 3:     పానుపనఁ మనఁదికినఁ దోసి పచిచ్చెగానఁ గటూడనఁగాను
   మేనిలోనే జనినఁగీ మేల మెనన్ననఁడో

   మానక శ్రీవతకటేశ మతతనాన నుతడనఁగాను
    తా నటూరకే వుతడ దతటతన మెనన్ననఁడో



రేక: 1202-5ఆహిరి సత: 22-011
పలల్లవ:     అతదులోనే వనన్నపము లనిన్నయు నునన్నవ నాక

   మతదలితచి ఇతతకతట మరి నేరననరే
చ. 1:     వదుద వదుద తనతోడివాదులక నే నోప

   పొదుద వదుద వాసులకే పోరలనఁ బటట్టి
    కదుద గదుద నామనఁదనఁ గడు మోహము దనక

    ముదుద ముదుద వల నిటట్టి మొకిక్కత నే ననరే
చ. 2:    చాలనఁజాల చలముల సాదితచనఁ దరిగాదు

    యేల యేల తనసుదుద లిద వతటవ
    వళ వళ గాచికాచి వగిరితచిత నితదానఁక

    మేల మేల దనపొతదు మెచిచ్చెత నేననరే
చ. 3:     సారె సారె బోమత్మిలను జతకితచనఁ బనిలేదు

   తీరెనఁ దరెనఁ గోపమెలల్ల నఁ దేటపడెను
  చేరెనఁజేరెనఁ గానఁగిటలో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
   పేరెనఁబేరెనఁ దేనెలలల్ల పదవుల ననరే



రేక: 1202-6సామతతత సత: 22-012
పలల్లవ:    కడునఁ బెలచగణములదిగద యమత్మి యకొమత్మి

    యడలేక ఇనఁక నెతత యేలనో పతని
చ. 1:     పోదలనఁ బుకిక్కటనితడ పాలిత తములము నితచి

  పదవులను మాటాడెనఁ బద్రియునితోడ
    వుదుటగరవ్వెము యితచ నొకక్క చెలిపపై నొరగి

   కదలనఁగనున్నల నవవ్వెనఁగద మరియునఁ బతని
చ. 2:    అచటనఁ బావాల వోయాతరముగ మెటట్టి కొని

   పచరితచె మాటలనె పతత మతని
   కచములడనఁ బయతనఁటకొతగ వలల్లవాట గొని

    రచన నొకచే మొకెక్క రాజసాననఁ బతకి
చ. 3:    కొపప్పువవుల వడి కొతతగొతత రాలనఁగానఁ

  గపప్పుచ శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచెను
  దపప్పుదేరమోవతోడ తనిసనఁ దనియనిరతుల

   యిపప్పుడే వురమెకెక్క నెనయుచనఁ బతని



రేక: 1203-1సామతతత సత: 22-013
పలల్లవ:   వనకనఁ జేతువుగాని వసాలపగయములలల్ల

   కసనునన్న సేయకమ కావ గానవచచ్చెని
చ. 1:     కతగి యతత మొకక్కకమ కొపప్పుపూలట రాలీ

   కొతగజార వనఁడుకొక గరి గానవచచ్చెవ
   చెతగట చేయివయక చెమటల రాగిదేరీ

    వుగిట యదుర రాక వరప్పుల రేనఁగీని
చ. 2:   పలవనయముల చెపప్పుక మోవబయలయత

   వలయ వసరక నీవతతతావ వచచ్చెవ
   కలసి పననఁగకము గతదాల చిట ల్లని

  అలవమరనఁ బొగడ కలపనఁదోచని
చ. 3:   ఆకమడిచియతరాక ఆకెవుతగరాలే మతచ

   యేకతమాడనే రాక యేచిచ్చెనకళల దోనఁచ
     పపై కొని శ్రీవతకటేశ బలిమ ననున్ననఁ గడిత

   యేకతము సేయక మతత యచచ్చెకొతదయతని



రేక: 1203-2శ్రీరాగత సత: 22-014
పలల్లవ:   ఆవునఁగాము లరినఁగితచ మతతేచాల

   వువద వకక్కమతతో నుతడేము నేము
చ. 1:    పలిచినా రావు పగయమటూనఁ జేసేవు

   యలమ రెతడూ నడుపే వదియేనఁటదే
   అలరి యమేత్మిదొకట యసిమలనఁ దొకటాయ

    చెలి యాతని కేమని చెపప్పుదుమే నేము
చ. 2:     అద చలము సాదితచే వాదరమటూ నితచేవు

   మెదుట రెతడూ నడుపే వదియేనఁటదే
     యిది యేలే చతక దుడూడ నితతలోనే శరణరిద
    పొదిగి యాడ కెటల్లనఁబోదు మే నేము

చ. 3:     వతతరతనఁ గటూడేవు వఱ వనఁగి భద్రిమసేవు
   యితతలో రెతడూ నడుపే వదియేనఁటదే

   ఆతతటశ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె
    మతతనాన మెచచ్చె కెటట్టి మానుదుమే నేము



రేక: 1203-3దేసివ సత: 22-015
పలల్లవ:    నాటకము లికి గొనిన్న నడపీనఁగాక

   కూటమనఁ గపటమట కోరిక చవౌనా
చ. 1:    మనసకక్కటపైతేనఁ గా మాట లోకక్కటయేతది

 యనయవపొతదులక నేనఁటమాటలే
   చనవు గలిగితేనఁగా సరసా లితపయేతది

   మునుపనే కోపమట మొకక్కల చవోనా
చ. 2:    నగవు గలితేనఁగా నయముల వదలేది

 యగసకెక్కమెపైనతదు కేనఁటమాటలే
   మొగమోట గలితేనఁగా ముచచ్చెటల చెలేల్లది

   బగవులే తనకట పేగమము చవౌనా
చ. 3:    గొరికొన సొనఁకితేగా గటల్లలల్ల వదలేది

  యరదియతనఁ బేనువచచ్చె నేనఁటమానఁటలే
   ఆరితేరి శ్రీవతకటాధిపనఁడు ననున్ననఁ గటూడె

   నేరపలే నితడెనట నీటల చవనా



రేక: 1203-4ఆహిరి సత: 22-016
పలల్లవ:    ఇతకా నీచితత్తిముకొలనఁ దినిన్నయు వనన్నవతచిత

  వతకలపాబ్రాయము నీకే వగతమువటట్టినానఁడే
చ. 1:   తరణకొపప్పువరల తనమనఁద రాలదానఁకా

   వరల ముడువనతటా వభునఁడు నేమముసేస
  సురతగతధము మేన చొడుముటట్టినదానఁకా

   గరిమనఁ బరిమళలగతధము మెపైనఁ బటూయనఁడే
చ. 2:   పడనఁత నీవరపల పపైనఁబారినతదానఁకా

   వడిచి మేన సురిట వసరితచకొనఁడే
   తడిసి నీచెమటల తనమనఁద చితదుదానఁకా

   యడసి కేళకూలికి యేనఁగనఁగ నొలల్లనఁడే
చ. 3:     పానుపపపై నీవు గటూడి పచిచ్చెమాట లడుదానఁకా

   మోనమున యవవ్వెరితో ముచచ్చెటల నాడనఁడే
   ఆని శ్రీవతకటపత నటట్టి పొతదితగాన

   వనినపరవశన వతట నితకనఁ బాయనఁడే



రేక: 1203-5బౌళ సత: 22-017
పలల్లవ:    తామొకరి నాడుదుర తమనేరా లతచకోర

    భటూమలో నిటల్లనఁ గానఁగానేపో కౌను సమస
చ. 1:    కాదనేటదాననా కడు నీవు నవవ్వెతేను

   సదితచి నీమోవ నీవ చటూచకోరాదా
   యద నీభావ మయాత యదుటచతదురకతదు

  నాదితచేకనున్నల తననలప లతచనా
చ. 2:    వసరేటదాననా వతగేల నీ వాడితేను

   యసు నీగణము నీవ యతచకోరాదా
   మోసాన జలనిధిని మునినోరియతగిలనే -

  వసివాసినోర తనవదిదయతగి లతచనా
చ. 3:    వతతుకెతచేదాననా వచిచ్చె నీవు గటూడనఁగాను

  ఇతతలో నావరస నీవతచకోరాదా
    పతతప శ్రీవతకటేశ పపైకొని కూడిత ననున్న

    దొతత తన నీడ తోడువాసి వుతడునా



రేక: 1203-6బౌళ సత: 22-018
పలల్లవ:      ఇపప్పుడునునఁ గలల్ల నిజ మేరపడ దిది మాక

   కొపప్పుపవువ్వెల రాలనఁ గొసర పపైనననఁగా
చ. 1:   కాతత నీనెనున్నదుటకమత్మినఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి

   పతతముననఁ జెలల నిట భద్రిమఇతచెనే
   కతతుసమరము గెలిచ్చె కడనారెనఁ బగదర

  ఇతత నెతుత్తి రన బోటట్టిడుకోనినగతని
చ. 2:   పడనఁత నీవురముపపై పచిచ్చెపగడపదతడ

   బడిబడినే మముత్మి నిట భద్రిమఇతచెనే
  కడలేనిచలిగాలినఁ గలనిలోపల గెలిచ్చె

  వడనఁ బేగతజతధతముల వసితవోయననఁగ
చ. 3:   చెలియ నీమెయినఁ బోడముచెమటముతత్తిపసరము

  పలమారమముత్మి నిట భద్రిమయితచెనే
   వలచి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడి చతదురని

   బలిగొనుచ వనెన్నలల పపైనఁ గరిసితననఁగా



రేక: 1204-1దేశక సత: 22-019
పలల్లవ:    వన నేమదపప్పుపోయ వనకముతదు వాసితతే

    మానివ నెకక్కడు సేసేమనన్న నితతే కలది
చ. 1:    పతతము వడువనిద పడనఁతకి వుచితము

  చెతతనుతడి యేల గాసిసేసేవయాత
  వతతుకవతతుక సరివలపల మలోన

    ఇతతతో ముతదు మాటాడు టదియే కలది
చ. 2:    చలము సాదితచకొతటే సతులక వుచితము

  పలకనఁ బతతానకేల పారేవయత
   బలిమ మ ఇదదరికి పాయ మొకక్కకొలనఁదే

    యలజవవ్వెని నవవ్వెతచ టకక్క డితతే కలది
చ. 3:   సిగద్గీవడివుతడేది చెలియక నుచితము

  యగద్గీదపప్పు లితదేల యతచేవయత
    కగద్గీని శ్రీవతకటేశ కానఁగి లిదదరి కొకక్కటే
   వగద్గీళ మాకెకనఁ జేసేవభవమే కలది



రేక: 1204-2హిజిజజి సత: 22-020
పలల్లవ:     ఎవవ్వె రెటట్టి తడిన నేమ యేమెపైనా నేమ

   నవువ్వెచనఁ దనసుకము నడచ జాలదా
చ. 1:  వోలిసనోలల్లనిమాట కూనఁకోననఁగవలనా

  చెలనఁగి మోమెగరవసేది చాలదా
   తలనఁప నాకెటట్టి తడినా తనకేమ వదదనుతడి

  వలసినపనులలల్ల వతతుసేసేనఁ జాలదా
చ. 2:   ముట ట్టిముటట్టినిపనికి మోము చటూడవలనా

   నెటట్టిన నదాననఁ జూచేనీడ చాలదా
     దటట్టిమెపై నేనఁ జినన్ననఁ బోతే తనకేమే పానుపపపై
   వటట్టిదర పాదమొతత్తి వగితచేనఁ జాలదా

చ. 3:   కూడనఁగటూడనతదుకను కోసరల వలనా
  వోడక మేనోపప్పుగితచివుతటేనఁ జాలదా

   యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డెటట్టియిననేమ ననున్న
   జోడెపై కూడనఁగానఁ జోకిక్కతనేనఁ జాలదా



రేక: 1204-3రామకిగయ సత: 22-021
పలల్లవ:   నినున్న నేమననఁగలను నీకసహజమవలల్ల

  చెనన్నగనావల పతతసేస ననేనఁగాక
చ. 1:   వడనాడనఁజెలల్లదా వతతనీమెపైతావ చటూచి

 వడనాడలనినోర వరిడిగాక
   చటూడకతడనఁజెలల్లదా సటూట నాకెతో నుతడనఁగా

  చటూడనఁబోయేచతచలప చటూపల ననేనఁగాక
చ. 2:    ఆలగనఁజెలల్లదా నీమెపై యాచెమట చటూచెపైనా

 ఆలగనినాగణము వలితగాక
     తలనఁచకతడనఁ జెలల్లదా తపప్పు నీ బాసల చటూచి

  తలనఁచేట నామనసుతమ ననేనఁగాక
చ. 3:   తారకాణతచనఁజెలల్లదా తగనీసుదుద ల వని

 తారకాణతచలేనినాదయ గాక
   యరీత శ్రీవతకటేశ ఇపప్పుడే ననేన్నలితవ

   ఆరయ వగిరితచేనా ఆస ననఁనేగాక



రేక: 1204-4బౌళ సత: 22-022
పలల్లవ:    మముత్మినేల యడిగేవు మరి నీయాచారాల

  చిముత్మిల నటూరకవుతటే నేసినతతపలము
చ. 1:    ఆతగము నీకోపప్పుగితచే ఆనఁటదాన నేనితతే

  కతగి నినౌన్ననఁగాదననఁగలనా నేను
   అతగడి నెవవ్వెరినెపైనా నడుగవయత నీగణ-

 ముతగరపవలనెపైతే నోకక్కమనసౌను
చ. 2:    సేసతోనఁ బెతడాల్ల డినటట్టిచెలియ వతతే నేను

   గాసి నినున్న దిదిదతీరచ్చెనఁగలనా నేను
   ఆసల నెవవ్వెరినెపైనా నడుగవయత సాకిరి
   బాసనఁ గపప్పురప నోటపలక లితపను

చ. 3:      ఇముత్మిల నీ కానఁగిటలో యిలల్ల ల నితత నెను
    కమత్మి నీమెపై పచిచ్చె చెపప్పునఁగలనా నేను

    నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నీడ చటూచకొనవయత
   పమత్మి చనఁకటతటనే దపము గానవచచ్చెను



రేక: 1204-5సాళతగనాట సత: 22-023
పలల్లవ:    పటట్టికరా నాచెఱనఁగ బలిమ నీవు

   వటట్టిమాట లితతయేల వచేచ్చె వడువరా
చ. 1:    మోవతీప కడునెపైతే మొగచాట గాకతడునా

   నీవదద నేనుతడనఁగాను నీకనఁ జవులవునా
  తావుననఁ బోతావచేచ్చెతరితీపే మేలగాక

   వావరి రమత్మినన్నపప్పుడే వచేచ్చె వడువరా
చ. 2:     చేరి యగిన్న పొతత నుతటే చెమరితచకతడునా

    సారె నీతోనఁ బెననఁగ వసట మానీనా
  తీరక సనఁకీసనఁకవతేనఁకవ మేలగాక
   వారక నావరసపైతే వచేచ్చె వడువరా

చ. 3:     నితడునీట నుతటేనఁ దమత నెగడక వనునా
   మెతడునీవు ననునఁ గటూడి మెచచ్చెకతడేవా

    అతడనే శ్రీవతకటేశ అట ననున్ననఁ గటూడితవ
   వతడ వతడనటటూట్టిలయత వచేచ్చె వడువరా



రేక: 1204-6కనన్నడగళ సత: 22-024
పలల్లవ:    కోతకకోసరెలల్ల దర కోటట్టి బతుకనీవ

  జతకెనలకెలల్ల లోను సాదితచమనవ
చ. 1:    పాబ్రాణమే తనసమెపైమతే పాబ్రాయ మేమనేనీనే

  పాబ్రాణేశనఁడట తా నీపాటఱనఁగనఁడా
    జాణనఁడు తనక నాక సరికిబేసికి లతకె
   ఆణజజ్ఞక లోను అటేట్టి సేయుయనచే

చ. 2:    తనువ తనసమెపైమతే తాప మేమసేసనే
   తనివనఁబొతదితచ నితత తా నెఱనఁగడా

   తనుపేగమ నాపేగమ తారకాణలక వచెచ్చె
   చెనకలకెలల్ల లోను సేతత సేయుమనవ

చ. 3:     చితత్తిమే తనసమెపైమతే సిగద్గీ లేమ సేసనే
  చితత్తిజగరనఁడు తా నీచితతఱనఁగనఁడా

    అతత్తి శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే ననున్ననఁ గటూడె
     కోతత్తి చేనఁత కెలల్ల లోను కోరిత నే ననవ



రేక: 1205-1సామతతత సత: 22-025
పలల్లవ:    మేడిపతటబొన మతతే మేల వచిచ్చెచెపప్పునఁబొతే

    పాడియునఁ బతతము చెలల్లనఁ బదవ చాలను
చ. 1:    చితత్తిములో నామానఁట చెపప్పు నోరాడదుగాక

   తతత్తిరప తనచేనఁత తా నెరనఁగనఁడా
   వతుత్తి కోల సేసి యితకా నోడనఁబరచనఁగనేల

    బతత్తి గొటాట్టి ననఁ బెటేట్టిమా పదవ చాలను
చ. 2:    అతదుకే నాకనున్నల నీ రానఁపలేనెపైతనఁగాక

   నితద కొడిగటట్టి నతతనేరనఁడా తాను
    మతదమరియాల చలీ ల్ల మరి తనున్న మేయని-

   బతదల గటట్టివచేచ్చెనా పదవ చాలను
చ. 3:    వతతదరనఁగటూడనఁ బరవశము నాకాయనఁ గాక

   పతతగానఁడు తన కితత భద్రిమయనేలే
  యితతతో శ్రీవతకటేశనఁ డిచిచ్చెనకానఁగిలి. లేదు
   బతతయని మొరనఁగేనా పదవ చాలను



రేక: 1205-2సాళతగనాట సత: 22-026
పలల్లవ:     పచిచ్చెగానఁ గాననఁగరాదా పపైపపై పగయాల తనున్న

   వచిచ్చె పరలడేరనే వర పతతేకాక
చ. 1:    తలనఁప లేకములపైతే తానాడ నుతడునా

 వలసనొలల్లము లపైనవగలగాక
   వలపల నిజమెపైతే వరసవత తతచనా

   పలిచి పతడాల్ల డినటట్టి పేర కితతేకాక
చ. 2:    మాటలే యేకములపైతే మారతత్తిర మచచ్చెనా

  జూటరిమాయల తనసుదుద ల గాక
   నాటనఁజూపే కలిగితే నవువ్వెల రాకతడునా

 మేనఁటబాసయిచిచ్చెనటట్టిమేర కితతేగాక
చ. 3:     పాబ్రాణము లేకములపై తే పగలరే యరనఁగనా

  జాణతనముల లోని సటలగాక
   నాణప శ్రీవతకటాదిద్రినాథనఁ డితతసేసి కూడె

  రాణువలల్ల నెరినఁగినరాప కితతేకాక



రేక: 1205-3భపైరవ సత: 22-027
పలల్లవ:     పొదుద వోక నినున్న నితతా పోదిగేనఁగాక

   చదిదకి వనఁడికి నీతో సాదితచవచేచ్చెనా
చ. 1:     వతత్తి నీక వనన్నవతచి వోడనఁబరచితనఁబో నీ-

 చితత్తిములోలేనిమేల సేసిపటేట్టినా
    హతుత్తి కతడుమని నాపపై నాన వటట్టితచ కొతటనఁబో

   బతత్తి గొటాననఁ బెటట్టితే పాదుపడనా
చ. 2:    ఆనఁగిపటట్టి పానుపపపై నలమ నిలిపతనఁబో

 కానఁగిటలేనిననుప గడియితచేనా
  చేనఁగదేర నినున్న బాససేయితచకొతటనఁబో

   దానఁగి నీవు రాకతడితేనఁ దపప్పుగొనేనా
చ. 3:    యడయక రతుల నినేన్నసితనఁబో నేనఁడు

 అడియాసతమకాన కడడగితచేనా
   బడినే శ్రీవతకటేశ పాయలే మదదరమును
   కడకూ నీచితత్తి మతతే కడకటేట్టినా



రేక: 1205-4ఆహిరి సత: 22-028
పలల్లవ:     నీ చేతలోనిదాన నేను నీసత నితతే

  చచ పూచిమానేటసలవల యినఁకను
చ. 1:    సొలసి చటూడనఁగలతతానఁ జూతువుగాక ననున్న

  తలవతచ నినఁకనేల దాకొనెనఁబని
   మొలచెనఁ బులకపపైర ముతచెనఁ జెమటనీర

  కలవతటూపల వానికడమేల ఇనఁకను
చ. 2:   ఆడెడిసరసమతతా నాడుదువుగాక నాతో

   తోడ మొకమోటలేల దటూరాయనఁ బని
   వడెనఁ దురముభారము వరహమతతానఁ గారము

 కూడేటమరకొతతాలకొరతేల ఇనఁకను
చ. 3:   నవవ్వెనఁగలిగినదలల్ల నవువ్వెదువుగాక నీవు

   రవవ్వెలగటట్టినఁక నేల రానఁపాయనఁ బని
   ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశ యనిన్నకగానఁ గటూడితని

   మవవ్వెప వనెన్నలచొకక్క మాననేల ఇనఁకను



రేక: 1205-5ముఖత సత: 22-029
పలల్లవ:      ఎటట్టి గడపీనో దపైవ మతతకి నీగతడ మనఁక

   ముటట్టివచిచ్చె ఇరమేల మోహరితచెనఁ బనుల
చ. 1:    జలజాకమోము వాడె చతదుగ నఁడు కళలగటూడె

   కలికికనున్నల మటూస కలవల లస
   బలవరపల దానఁగె పయతరగాలి రేనఁగె

   కలకమాట లణనఁగె కోవలల గొణనఁగె
చ. 2:     చితతనఁ జెలిమేను చికెక్క చిగరకెతజాయ లకెక్క

   వతతనవువ్వెలలల్ల నఁ గతడె వనెన్నలల పొతగె
    దొతతనఁ దురము వరిస తుమత్మిదమటూనఁక మొరస

   మతతనాల కరవాయ మరనఁడు యరవాయ
చ. 3:   చనునఁగొతగెడల పతచశరటకెక్కము వడల

   వనువతటనఁ బులకితచె వరలలల్లనఁ బొతచె
    యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డితత నిటట్టి కూడనఁగాను
    ననుపటట్టి సేయనఁ దమ నచచ్చె గనమాయ



రేక: 1205-6శతఖరాభరణత సత: 22-030
పలల్లవ:  కలివనిననునఁటల్లకడ యేల

   తలదొనఁక యేరపడె తగ లితకనేల
చ. 1:    యిచెచ్చె నపడె వడె మనఁకనెల

  మచిచ్చెకనఁ బలవనతప మరియేలే
   హచిచ్చె వాకిట మానఁటాద నినఁకనేలే

 పచిచ్చెయేకతపవనన్నపము లినఁకనేలే
చ. 2:    యరవపై వుపచరితచె నినఁక నేలే

   మరిగి నేనే తాననేమానఁట లేలే
    ఇరవపై మెచచ్చెనఁగ మెచెచ్చె నినఁక నేలే

   సరవాయనఁ బనులలల్ల జాగ లినఁకనేలే
చ. 3:     యనిన్నకగా ననునఁ గటూడె నినఁక నెలే

  మనన్ననల వదదననఁగ మరియేలే
  ఇనిన్నటా జాణతనాలే ఇనఁకనేలే

   పనిన్న శ్రీవతకటపతనఁ బాయ నినఁకననేలే



రేక: 1200-1శ్రీరాగత సత: 22-031
పలల్లవ:     ఎమెత్మిల సేయనఁగబొతే నినిన్నయు బయటనఁ బడె

  కొమత్మిలలల్ల నితదులకే గోరాదిగొనేర
చ. 1:    వడుకక నవవ్వెనఁబోతే వనున్నలల వళల్లనఁజమత్మి

  తోడనే రేపలల్లవార తొతగిచటూచేర
    ఆడ రాగాల సేసితే నావుల వచచ్చెనఁజమత్మి

   మేడెప బద్రిహత్మిదులలల్ల మతట నునాన్నర
చ. 2:    చితత్తిగితచి చటూచితేనే సిగద్గీల రేనఁగీనఁజమత్మి

  మొతత్తిమెపై గొపకలలల్ల మొకక్కచనాన్నర
    మతత్తిలి మెయి సనఁకనిక మాకల వరిగిపడ

 వతత్తినకతసాడులలల్ల నుపప్పుతతచేర
చ. 3:     పాదముననఁ జిమత్మినఁ బొతే బతడుల్ల బతడుబతడయత

  వదుల వదులవార వరగతచెర
  ఆదిగోని శ్రీవతకటాదిద్రివఠలనఁడ ననున్న
   యదసనఁ గటూడితవ మాయితటవా రాడేర



రేక: 1200-2సామతతత సత: 22-032
పలల్లవ:   పొదుద వకలక తనపొతదు సేసితనఁగాక

  నిదదపజాణనఁడు దనతో నేనఁనేటదే
చ. 1:    తనువు దనకానఁగిటతదు తలనఁప పరవశమతదు

   యనస నిద నాలోన నేనఁటవలపే
   కనుచటూప తనమనఁద కడునాస రతమనఁద

  కొనరతటలయ నాగణ మేనఁటదే
చ. 2:   మోవదనవదనమతదు ముచచ్చెట ముదములయతదు

  యవలవలను నా కేనఁటవలపే
     వావ దనమానము పపై వరత్తినల మోము పపై

   నావలననఁ గలిగె నానను పేనఁటకే
చ. 3:    నగవు దనచేనఁతలతదు నాలి మేలములతదు

 యగవదిగవలనాయ నేనఁటవలపే
    వగలో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు దా ననునఁ గటూడె

   మొగమెదుటనఁ దనక నా మొకక్కలేనఁటవ



రేక: 1200-3ఆహిరి సత: 22-033
పలల్లవ:   మఱవరే యామాట మనసకలగయత

   యఱనఁగనెపై తనఁగాక యరవు సతమౌనా
చ. 1:    చెలల్ల లేవ యినఁకనఁ దాను చేసినచేనఁతలలల్ల

   మొలల్లమనఁ గొలముతదపై నే మోహితచితని
   ఇలిల్లద యకిక్కనవాని కేనుగ గజజనుమాట

    పొలల్లవునా తనటూన్నరకె పొదిగే నేనఁ గాక
చ. 2:    తగలేవ ఇనఁక నేనఁడు తానాడేమాటలలల్ల

   వగటపై తా వడిచినా వడువలేను
  వగ వరిగినబతడివారే వఱఱ్ఱైలనన్నమానఁట

   నెగడియుతడనఁగా నేనే నేర వతతేకాక
చ. 3:   మతచెలేవ తానఁ జేసినమేకలవనయమెలల్ల

   కొతచక తనకానఁగిటనఁ గటూడిత నేను
   అతచె శ్రీవతకటశనఁ దనన్నతటతేనఁ దనతతనేది

  మతచిదిగాదా నేనే మఱచితనఁగాక



రేక: 1200-4సాళతగత సత: 22-034
పలల్లవ:     కతతునిబలనఁగము లివవో కెపై తపప్పు నేమనాన్న

  సతతతబయితనమనఁదట సతదితతువు గానీ
చ. 1:      సరగన దగద్గీరిరా కిట చనుజకక్కవ లిట బెదరీ

   అరదుగ మరేమగలిగిన నతదుతడే పలక
    గరిమలనఁ బలవక మతతేసికతచప మోవద యదరీ

  యిరవుగనఁ జేసనన్నలనే యరినఁగితతువుగాని
చ. 2:    నిలవుననఁ జూడక మతతేసి నెరినఁదుమత్మిదలివయనఁగినీ

    వలప లవమ గలిగినా వడినఁ బారనఁగనఁజలల్ల
   కలకలనవవ్వెక మతతేసి కరములచిగరల గదిలీ

   వలినే నీయమెత్మి లదట వదచలల్ల దుగాని
చ. 3:    కానఁగిట కడునఁబీడితచక కనున్నచకోరము లదిరీ

   మానఁగినరతు లేమగలల్ల మనిన్నతచే చటూప
   వనఁగక పానుపపపై శ్రీవతకటపతననునఁ గటూడిత

  ఆనఁగిననిటటూరప్పు లడనఁచ అరమఱతువుగాని



రేక: 1200-5దేసాళత సత: 22-035
పలల్లవ:    అతతయు నీకే చెలల్ల నవులేవయాత

  అతతర మెఱనఁగదువు ఔలేవయాత
చ. 1:     నేరక నే మనఁదమనఁద నీక వలవనఁగనఁబటట్టి

  అరటాననఁబెటట్టిత నీ వౌలేవయాత
    ఆరీత వరసేయక అతడక నే రానఁబటట్టి

  ఆరితేరెనఁ బనులలల్ల నౌలేవయాత
చ. 2:   యేమననక నీకె యిచచ్చెకాలడనఁగనఁబటట్టి

 ఆమానఁటలడితవ ఔలేవయాత
  కామతచి వకరివల గయాతళతచకతడనఁబటట్టి
  ఆమనఁద నొతుత్తి కవచేచ్చె వౌలేవయాత

చ. 3:   కాదుగటూడదనక నీకెపై వశముగానఁబటట్టి
  ఆదరితచి కూడితవ ఔలేవయత
    యదస శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న మెచచ్చెనఁబటట్టి

   ఆదస నవువ్వెల నవవ్వె వౌలేవయత



రేక: 1200-6సామతతత సత: 22-036
పలల్లవ:  ఏమయతనోకాని యినఁకనోయమాత్మి

  పేగమతో వయసు పతచితనే
చ. 1:    చలల్ల నఁజూపల పత చలల్లనఁగ గతడె

  జలల్ల రనె నిచచ్చెట నోయమాత్మి
   కొలల్లగా నవవ్వె కొసరనఁగ మేను
  చెలల్లనఁబో నాక చెమరితచెనే

చ. 2:   పేరకొని తాను పలవనఁగ
  యరీతనఁ బులకలేలో యమాత్మి

  వరకే గోర నొరయనఁగ
  దారినఁబడి మేల తలకెకెక్కనే

చ. 3:   మోనముననఁ దాను మొకక్కనఁగ
   నానె సిగద్గీ లనన్నత నోయమాత్మి
  పాని శ్రీవతకటపతనఁ గటూడనఁగ
  తానే నేనెపైత తగనఁదగనే



రేక: 1207-1సామతతత సత: 22-037
పలల్లవ:    ఏచేనఁత కేచేనఁత యితదుకేపో వరగయత

  చేచేతత బెనతగేవు చెకక్కనోకక్కనఁగాను
చ. 1:     పదవులనే గొణనఁగి బెటట్టి తటేట్టి వదియేమే

    చెదరక నే నీక చేత మొకక్కనఁగా
   కదలనఁగనున్నలనఁ జూచి కసరే వదియేమే

  యదుట నీ కాకచటట్టియరానఁగానొ
చ. 2:   మచచ్చెరమే పచరితచి మారమోమయేతవమే

  వచచ్చెనవడి సురట వనరనఁగాను
   కొచిచ్చెకొచిచ్చె ముకక్కననే కోపగితచే వదియేమే

    యిచచ్చెగా నెరలనఁ జికక్క లిట దిదదనఁగాను
చ. 3:    నవవ్వెనవవ్వె జగడాల నటయితచే వదియేమే

  పవువ్వెనఁబానుపన నినున్ననఁ బొరగనఁగను
   యివవ్వెలనే శ్రీవతకటేశతడ నేనఁ గటూడితని

  అవవ్వెల మెపైమఱచేవ అధరిమనఁగాను



రేక: 1207-2పాడి సత: 22-038
పలల్లవ:   దొడడదొర దానెపైతే దొసమాయనా

 గొడేడరనిషటూట్టిరములే కూడాయనా
చ. 1:   కానఁకలనఁబెటట్టినవానఁడు కనున్నల నవవ్వెనఁగదే

   చకాకెపై యానఁడు జనత్మిమే చెడనఁబోయనా
    చేకోని తా రానివానఁడు చెలల నతపీనఁగదే

  కాకసేసేదే తనకనఁ గడమాయనా
చ. 2:   మోవనఁగనాడినవానఁడు మోనాన నునాన్ననఁడుగదే

  దావతతో వలచటే తపాప్పుయనా
  వావదలిపనవానఁడు వగల నేనఁచనఁగదే

 మావతటవారికనాన్ననఁరే మనసాయనా
చ. 3:    పచిచ్చెగానఁ గటూడినవానఁడు పతతము నాడనఁగద

  ముచచ్చెటల చెపీప్పునదే మోసమాయనా
   ఇచచ్చెకనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నల నిటట్టి

 పచిచ్చెనాపాయమే తనపాలయనా



రేక: 1207-3వరాళ సత: 22-039
పలల్లవ:   ఎకక్కడి కేనఁగితవని యేమసేసేవని

  చకక్కనిసతుల నినున్న సాదితచరా
చ. 1:  చితదరవతదరలనీచెకక్కలచెమట చటూచి

  ఇతదు నెవవ్వెరెపైనా నినున్న ఇదేమనరా
   గతదుపబేతటల్ల చటూచి కతదినబుజాల చటూచి
 మతదమేళమున ననుమానితచరా

చ. 2:    కనున్నలకావుల చటూచి కానఁకలవాదుల చటూచి
  నినున్న వాడవారినఁగటూడ నితదలతచరా

   చినిన్నపలకల చటూచి చితదిద్రికెమోవ చటూచి
   సనన్నల నినాన్నడవార సారె నవవ్వెరా

చ. 3:    నీకనఁ గానరాదుగాక నీమేనిపచిచ్చె చటూచి
    మే కొవ ఇతటవార కొడిమెల గటట్టిరా

     యకడ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడి నీవు
    వాకిట నుతడిననఁ జూచి వదనము నొకక్కరా



రేక: 1207-4కాతబోదిసత: 22-040
పలల్లవ:     ఎదుట నునాన్నడు వడె ఇనఁక నేనఁటదే

    వుదుదు సిగద్గీల దొటట్టి నుపమ యకక్కడిదే
చ. 1:      సనన్న సేసి పలిచని సరసునఁడు వానఁడె తొలిల్ల

  యనన్ననఁడూ మాటాడుతనఁలే దేమతదునే
     కనున్నల మొకక్కల మొకెక్కనఁ గపప్పురము నా కతప
   యనిన్న పగయముల సేసి నేమసేతునె

చ. 2:    తోరపనవువ్వె నవవ్వె దొరపాటవానఁడు తా-
    నేరీతనఁ జితత్తి మెఱనఁగ నినఁక నేనఁటదే

     నారకొననఁ జూప చటూచ నను పనన్ననఁడూ లేదు
    కోరినరతుల కినఁకనఁ గొన మొద లటట్టిదే

చ. 3:     పానుపమనఁదికినఁ దసత బెపైనఁ దనగణము గాన
   మేనుమేను సనఁకితేను మెచచ్చెటేనఁట దే
    యనెపాన శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి కూడె
   మోనమున వావులతచి మొఱనఁగమ జోటేదే



రేక: 1207-5శ్రీరాగత సత: 22-041
పలల్లవ:    పాబ్రాఱనాయకనఁడు వానఁడె పాబ్రాణేశవ్వెరివ నీవు

   జాణవు నీ వనిన్నటాను చలమేనఁటకే
చ. 1:   వడనాడవచచ్చెగాని వనక వనఁడుకోరాదు

    కూడేర మకె పొదు కోప మతతేలే
   నీడల వరెపైతోనఁచ నిల వకక్కటేకాదా

  యడనాడ నుతడేనతటాయేల నమత్మివ
చ. 2:   అలగనఁగవచచ్చెనఁగాని అటట్టి కితదుపడరాదు

   కలసేర మకె పొదు కపటమేలే
   పలకలనెపైన్నైనానఁ దొనఁచ బాస వకక్కటేకాదా

  పలక లివడవతటా పొరల్లనేనఁటకే
చ. 3:   తపప్పు లతచవచచ్చెనఁగాని తారకాణతచరాదు

   యపప్పుడు మకె పోదు యరవనఁటకే
    అపప్పునఁ డిదే శ్రీవతకటాధిపనఁడు నినున్ననఁ గటూడె

   కపప్పుళతచి నవవ్వెనతటా గొరనఁ జితచనేనఁటకే



రేక: 1207-6సౌరాషట్టి సత సత: 22-042
పలల్లవ:    కలవ లేనివ గొనిన్న గడితచకొతదువుగాక

  పలకితచితేనే మేనిపోలికల దపప్పునా
చ. 1:      నినున్న నవవ్వె నీగణము నే మానిపేనా కొతత

 కినేన్నరమనఁటల గిలిగితతునఁగాక
 పనిన్ననచనున్నలమనఁదివయతద దొలనఁగితేనే

  తనున్ననఁదానే వాయితచేటతానముల దపప్పునా
చ. 2:     జాచతనాలడి నినున్న జతకితచేనా మరి కొతత

  వణలోనే వవరాల వళల్లతతునఁగాక
     నాణము గానఁ జెమరితచి నాచర దడి సితేనే

   రాణతచి యాళపనలో రచనల దపప్పునా
చ. 3:     ఆయములతట ననున్న నణఎచేనా మరి కొతత

  కాయపజతతాబ్రాన సనన్న గావతతుగానఁక
   చేయారా శ్రీవతకటేశ చేకూడనఁగానఁ జొకిక్కతేనే

  వాయితచేటతతతుగ లో వరసల దపప్పునా



రేక: 1208-1వరాళ సత: 22-043
పలల్లవ:   అతదుకేమ దోసమా అయినటట్టియతనఁగాని

  పొతదినయపప్పుడుగాని పూనఁప గానరాదురా
చ. 1:   కొమలపకస్కృషరనఁడ నీ గొలల్లబాలతనమేల

 కామునిగరిడినఁగాని కానరాదురా
   బటూమెల నీవాడుకోనన్న బొమత్మిచారితన మెలల్ల

  పామడిగొలల్లతలతదే పచిచ్చెదేరీనఁ బదరా
చ. 2:  నిగద్గీలమునులతోడ నీచదివవదముల

  సిగద్గీల కొటట్టినఁగొనల చేనఁగదేరీరా
   దగద్గీరితే నీకనఁ బెదదతనముతో పూజలలల్ల

  ఆగద్గీపవనన్నముచిచ్చెమయతదు చటూపీనఁ బదరా
చ. 3:  చకక్కనఁగా నీదొడడరాజసపదొరతనమెలల్ల

  తకిక్క నావుపరిసురతమే చటూపీరా
   అకక్కరెపై శ్రీవతకటేశ ఆయమతట కూడితవ
   దికక్కల నేమసేసినా దేవునఁడ వనేరా



రేక: 1208-2సామతతత సత: 22-044
పలల్లవ:    వఱగే మనక వడమతక దనక

  యఱకా మఱవునాయ నేమసేతమే
చ. 1:     చితత్తిజనఁ డొకక్కనఁ డెఱనఁడు శివునఁడోనఁకక్కనఁడే యఱనఁగ

 ఇతత్తిలనఁ జెలియమనసటట్టి గనేమే
  మొతత్తిపమోనముతోడ మొకిక్కనా నటూరకనన్నది

   హతత్తి తరవాతమాట లవ యేమాడుదమే
చ. 2:      ఱటట్టి నఁ గోవ లఱతగ మఱనఁగ రామునఁడే యఱనఁగ

    ఇటట్టి య చెలిపల కెటట్టి వనేమే
   గటట్టి వడిచి నవవ్వెనా గణము చెపప్పుకనన్నది

   కటట్టినఁగడపటనఁ బత కనన్న దేకానుపే
చ. 3:      చతదురనఁ డోకక్కనఁ డెఱనఁగ సరినఁ జకోర మెఱనఁగ

   పొతది చేరి మోముకళ పొగడేదటేట్టి
    అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డతడకే వచేచ్చెసి కూడె

   ఇతదరమునఁ జెలిసిగద్గీ లటట్టి వళల్లవతమే



రేక: 1208-3నాదరామకిగయ సత: 22-045
పలల్లవ:   పనిగల దితకానఁ బదరకవ

  ఘనునఁ డాతనిగత గతదముగాని
చ. 1:    మనసున నొకటయు మాటల నొకటయు

  ననుపన రెతడును నడపకవ
  మునుపటకోపము మొకిక్కననఁ బోయ

  తననఁదిన వముల దపలకావా
చ. 2:    దవువ్వెలనఁ గపటము దగద్గీరిననఁ గటూట-

  మవవ్వెల నవవ్వెల నెతచకవ
  నవువ్వెలపోటల్ల నమత్మికనఁ బాస

  పవవ్వెనఁగనఁ బువవ్వెనఁగ బటూనఁపలకావా
చ. 3:   సిగద్గీల మొరనఁగల చితతలవరగల

  యగద్గీల యేతుల యినఁకనేలే
  యిగద్గీత శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెను

 నిగద్గీలయదదము నీడకేకాదా



రేక: 1208-4నాట సత: 22-046
పలల్లవ:   ఇతతులనఁగతటేజాల నెవవ్వెరనాన్న నెఱనఁగవు

   ఇతత కాతరితచినపడే వతటకి రారాదా
చ. 1:   మానరాదా ఇటవతటమాటల దొరలనోట

   నానితేర వనన్నవార నవవ్వెరా నినున్న
   కానితటల్ల దిటేట్టివు కనఁడు బెదదరికాలక
 మానవుగా ఇటవతటమాతోడచలము

చ. 2:     పటట్టిరాదా పాయ మతత పచిచ్చెచేతనఁరాజవు నీ-
   యటట్టివానతదునఁ గలితే నాడరా నినున్న

    ముటట్టి గొరనఁ జెనకేవు మోనఁచి యారజముగాను
   దిటట్టివౌత గతట నాకె తేరిచటూడనేనఁటకి

చ. 3:    వుతడరాదా కొతతవడి వరటగా జాణనఁడవు
   మెతడుగానఁ దమకితచితే మెతుత్తి రా నినున్న

    కొతడల శ్రీవతకటేశ కూడితని ననున్న నిటట్టి
    బతడుబటూతు లినఁక నేల పతతమెకెక్క నిపడు



రేక: 1208-5బౌళ సత: 22-047
పలల్లవ:    నీవు నాక దానఁచనేల నిజసుదిద

   చేవదేర వదములో చెపేప్పుట సుదిద
చ. 1:    నితడెను లోకములోన నీవు గోపకలనెలల్ల

  అతడనే బలిమసేతువనన్న సుదిద
   మెతడాయ నదివ నీమేనమామనఁ జతప

   దతడిమధుర సతులనఁ దగిలిన సుదిద
చ. 2:    వతటమ సతకనఁగాను వవలకోనఁతులనఁ గటూడి

  బతటతనమున పాటవడడ సుదిద
   కతటమ సిగద్గీవడిచి కడు బురసతులకెపై

 గెతటక బతత్తిలేతరిగినసుదిద
చ. 3:    నెగడె వరాహమవపై నీమేనిరోనఁత చటూడక

   పొగడి భటూపత నీవుపొతదిన సుదిద
   అగడాయ శ్రీవతకటాధిప నీ వతదిరమ

   తగ మెడనఁగటట్టి కొని దపైవమెపైన సుదిద



రేక: 1208-6రామకిగయ సత: 22-048
పలల్లవ:    ఇతదునే బతుకవయత యినాన్నళల్లకెపైనా నీవు

  కతదువ గతటవగా యికక్కడనునన్నవళను
చ. 1:    ముచచ్చెటానఁడ గలిగెనఁగా ముదిత నీకొకక్కతపైనా

 కెచచ్చెరేనఁగి నాతోనలిగినవళను
  వచిచ్చెపోనఁగలిగిరిగా వాకిటకి వాడవార

    నచచ్చెకొటట్టి నినున్న నే మనసు చటూచేవళను
చ. 2:     యితత నవవ్వెనఁగలిగెనఁగా యిరగ పొరగ నీక

   చెతతల నీ నినున్న సాదితచేవళను
  పొతతనే కలిగిరిగా బుదుద లచెపేప్పువార

    దొతతుల నే నతటనఁగాక తొలనఁగనన్న వళను
చ. 3:   దగద్గీరియుతడనఁగలద్గీనఁగా తగినచటాట్టి ల నీక

  సిగద్గీవడి నేనఁ దలవతచినవళను
   ఆగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశ ఆదరితచి కూడితవ

    వగిద్గీ నేనఁ బానుపమనఁద వతటనునన్న వళను



రేక: 1209-1బౌళ సత: 22-049
పలల్లవ:      మా కాపని గాదు మానివ పపైనఁదపప్పు లేదు

 చేకొనన్ననాయకనఁడవు నీకడమేపొ
చ. 1:    సిగద్గీల వలితేకాని చేనఁతలవలిత లేదు

  యగద్గీవటేట్టివుసుమత్మి నీ వయితతని
    దిగద్గీన నాకెసిబబ్బుత తేరచ కతడితే నేనఁడు
   నిగద్గీల నితతటమనఁద నీకడ మేపొ

చ. 2:     పతతముచలమే కాని పాయము వలిత లేదు
   వతతువాసు లతచి మోము వతచేవుసుమత్మి

   చెనఁతల బుజముమనఁద చేయివసి కచముల
  ఇతతటనఁ బటట్టికతడితే యకడమేపో

చ. 3:   రానఁపపైనకడమేకాని రతులవలిత లేదు
 కొపగితచెనతటాను కొతకెవుసుమత్మి

     యేపన శ్రీవతకటేశ ఇతత నినున్ననఁ దానె కూడె
  నీపడనఁత నెడసితే నీకడమేపో



రేక: 1209-2సామతతత సత: 22-050
పలల్లవ:   వదదనకరే ననున్ననేల వలలనఁబెటట్టినే

  పొదుద వదుద నక నెగపోసనే రమణునఁడు
చ. 1:   వరకతడనఁగానే వకటకటే తలనఁపతచి

  ఆరీతనఁ గొసరి మాటలడితపతచనే
    మేరతోనఁ దలవతచితే మకిక్కలి మాయల సేసి

   చేరి తానేమెపైననఁ జూపతచనే రమణునఁడు
చ. 2:    మఱచి నిదిద్రితచేవారిమరత్మిపనఁ గళల రేనఁచి

  గిఱిగొన మేను పలకితపతచనే
    గఱిగా నేనఁ బాడనఁగాను కొనగోర గిలిగితచి

  నఱజగా సలవుల నవవ్వెతపతచనే
చ. 3:     అచచ్చెపసాజాన నుతటే నతడనే పానుప చేరి

  పచిచ్చెచేసి ననున్న సిగద్గీపరపతచనే
    యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడి

   ముచచ్చెటాడి నాచేత మొకిక్కతపతచ కొనీనే



రేక: 1209-3ముఖరి సత: 22-051
పలల్లవ:    అనిన్నయు మరనఁడెఱనఁగ నౌనే తాను

  సనన్ననేసి కాననీనిజౌణనఁడే తాను
చ. 1:  ఆసలసలనఁబెటట్టి అలయితచటానఁగాక

   వసాలక నునుత్సరినీ వళమే తాను
   బాసవసి యితతలనె పాడి దపప్పుటానఁగాక

   దోసాన కొడిగట ట్టిని దొడడనఁవాడే తాను
చ. 2:   పచిచ్చెమానఁటలడి ననున్న భద్రిమయితచటానఁగాక

  నచచ్చెకోటట్టికొతతగొతత నవవ్వెనే తాను
    కచిచ్చె ననున్న దగద్గీరచ గోర దానఁకితచటానఁగాక

   పచచ్చెగానఁ బెటట్టికమతటానఁ బెననఁగీనే తాను
చ. 3:   గకక్కననఁ గానఁగిటలోనేనఁ గరనఁగితచటానఁగాక

   ముకక్కమనఁద నొతటవల మోపీనే తాను
   పకక్కన రతుల సరి పతతమాడుటానఁగాక

  యకక్కడెపైన శ్రీవతకటేశనఁడే తాను



రేక: 1209-4సాళతగత సత: 22-052
పలల్లవ:    ఏమసేయవచచ్చెనఁ దొలిల్ల యిట నోనఁచిననఁతేకాక

  వోమననీమానఁట నీకే నొపప్పునాయనఁగా
చ. 1:     ఆకడనే వుతడ వడుకాయనఁగా నీక నే-

   నీకడ నీక వలచి యిటలతడనఁగా
    ఆకెమోము చటూచటే పనాయనఁగా నీక నేనఁడు

   పపైకొని నీదికక్క నేనఁ దపప్పుకచటూడనఁగాను
చ. 2:    మతతనమతదే నీక మనసాయనఁగా నేనఁ

   జితతతో నీకనఁగా మరినఁ చెదరనఁగాను
   పొతత జాణతనమతదే పొదుద వోయనఁగా యడ

  వతతనీవరహన నే వగితచనఁగాను
చ. 3:    తగనాకానఁగిట నాకె తలపాయనఁగా నీక

  బగవునఁగానఁగిట నేనఁ బెనచనఁగాను
    నగతా శ్రీవతకటేశ ననున్న భద్రిమయితచితగా నేనఁ

  బగటరతుల నీతోనఁ బతతమాడనఁగాను



రేక: 1209-5శతకరాభరణత సత: 22-053
పలల్లవ:   ఆనతయతనఁగదవయత ఆకడనీకడ నీక

   తానకపనఁ గానుకల దకెక్కనో దకక్కదో
చ. 1:  మోవతేనెబోనాల మోసునవువ్వెమోనాల

    ఆవలనఁ జెలి యొకత అతప నీకదే
 కావకతటకతకమల కమత్మివరప్పుసురటల

   యవలనీ కతపతని యకెక్కనో యకక్కదో
చ. 2:   చేసనన్నవడేల చిముత్మిగోరి మేడేల

   పోసరితచి వరొకత పతత్తితచె నీక
 యసునఁజెమటపనీన్నర యితపగానఁకలరతుల

    వాసికి నే నతపతని వచెచ్చెనో రాదో
చ. 3:  పలకలకపప్పురాల భావరతచపప్పురాల

   యలమ శ్రీవతకటేశ యిచెచ్చె నెవవ్వెతో
  బలసరసప మొకక్కపానుప్పుపపై కూటమచొకక్క

     తలనఁగక నీ కిచిచ్చెత తని సనో తనియదో



రేక: 1209-6తలగగాతబోది సత: 22-054
పలల్లవ:     చెలవునఁడ వద నీచ తత్తిముకొలనఁ దినఁక

  వలచినసత నట వదలేనా
చ. 1:    యేరీత నీవవు డెరవుగ నడచిన

   కూరిమ నే నినఁకనఁ గొసరేనా
 పొరచికాతతలపొతదుల బొతకిన-

 తారకొణలకనఁ దగిలేనా
చ. 2:   పాదగనీమెపై పచిచ్చెగ నడచిన

  వాదులకను నే వచేచ్చెనా
  యేదసనుతడెపైన యపొదుద వచిచ్చెన

  కాదు గటూడదని కసరేనా
చ. 3:    యతగిలియేనితో యిట ననున్ననఁ గటూడిన

 అతగములతటక అలిగేనా
  చెతగటనఁ జోకిక్కత శ్రీవతకటేశవ్వెర

 వతగలినీరతకి వఱచేనా



రేక: 1210-1వరాళ సత: 22-055
పలల్లవ:    దకిక్కనతతే చాలదా తమక మతతేశల

   కకక్కసాన యితతలేసి కతలేలే తనక
చ. 1:      మన తన కిచిచ్చెత మాటల నే నాడనఁగాని

   వనయ మేనఁటకినఁ జేస వడుమనవ
  చనవు దనకిచిచ్చెత సరసములడనఁగాని

   ననుపల యితతలేసి నవువ్వెలేల తనక
చ. 2:     గకక్కననఁ బాబ్రాణ మచిచ్చెత కాయ మతటనియతనఁగాని

  తకిక్కనబాస లితతేల తలమనవ
  చకక్కనఁజూడనిచిచ్చెతని సమకూడరానఁ గాని

   వకక్కణతచి పేరనఁ బలవనఁగనేలే తరక
చ. 3:   సేసనవటట్టినిచిచ్చెతని జీరదియతనియతనఁ గాని

 వాసులకిక్కతచేపతతము వలదనవ
    యసుదర శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    ఆసల రతకినఁ జొచిచ్చె అలపేలే తనక



రేక: 1210-2లలిత సత: 22-056
పలల్లవ:      వనన్న వతచితమ ముతదే వనక నెఱనఁగ రాదు

  పనిన్న మాటదపప్పుతేనే పచిచ్చెదేరసుమత్మి
చ. 1:  మదనునఁడెకెక్కడితేజిమాటలడే దచెలియ

 వదనము చతదుగ నివతటది
   యదుటనఁగోవలకూనఁత దకెతో నీ వనన్ననఁడెపైనా

    పదరి నీ వలిగితేనఁ బెపై వచచ్చెనఁజమత్మి
చ. 2:  కారమెఱనఁగలవతటకనున్నలమతచల దకె

 తోరప మేఘమువతటతురమది
 నారసపవరలలేనవువ్వెల దపతోడ

   చేరి మారకొతటేను చిమత్మిరేనఁచనఁ జమత్మి
చ. 3:    కెలననఁ జటట్టి కొనే తీగెలవతటచేతులది

వులకగాలివతటవరపలది
    బలిమ శ్రీవతకటేశ పాలితచిత వతతనఁ గటూడి

   తులదటూనఁగకనన్న రత దటూరసేసునఁ జమత్మి



రేక: 1210-3సామతతత సత: 22-057
పలల్లవ:    మరత్మిములే వరగాని మనసు లొకక్కటేపో

   కూరత్మిలే వతతలగాని గణము లొకక్కటేపొ
చ. 1:    రెపప్పులే యడడముగాని రేపమాప మలోన

  కపప్పు చటూపల కలసికనిపతచనఁబో
   అపప్పుట గచగిరలే అనఁ నేటయడడముగాని

  వపప్పుగనఁగానఁగిలి సదా వకక్కటయాయనఁబొ
చ. 2:    మోవులే యడడము గాని ముతపమోవతీపతేనె

  తోవల నొకటకట తొరలితచెనఁబో
    యవల మేను మేను ఇవ రెతడితతేకాని
   సావధన మదదరికి సమరతే పో

చ. 3:    రేకలే పకక్కలగాని రెటట్టితచి ఇదదరికి
   యకడ మరగరతు లి వకక్కటేపో

   చేకొను శ్రీవతకటేశ చెతత నలమేలమతగ
  పపైకొనుమోహము లనుభావన లొకక్కటేపో



రేక: 1210-4ముఖరి సత: 22-058
పలల్లవ:    ఐనపని యాయనఁగాక అవునఁగాము లినఁకనేల

    సేనా సేనల గతట చెపప్పునేలే మానఁట
చ. 1:     కనున్నలకెత పది దేరె కానఁకలనే తలల్లవారె

    యనన్ననఁగ తనవో నితకా నేలే మానఁట
   సనన్నపనఁజెమట రేనఁగె జాజనఁబులకలే మటూనఁగె

    యినిన్నటకి నోచిత నే నినఁకనేలే మానఁట
చ. 2:     మోమున కళల మతచె మోవకెతప లతగమతచె

   యేమటకి తనతో నితకేలే మానఁట
    కామునేట మేననఁ దేల గతదపబేతటల్ల రాల
    యమరనఁగ వతటనఁ గతట నినఁకనేలే మానఁట

చ. 3:      కడసారెనఁ గానఁగిలితచె కెపై వశమెపై నాకనఁ బొతచె
    యడప తగవు దేరె నేలే మానఁట

    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె
   యడమచచ్చె సతతసము లినఁకనేలే మానఁట



రేక: 1210-5దేవగాతధరి సత: 22-059
పలల్లవ:    పాలగారీ చెకక్కతటతే పసిబడడనఁడూ చనున్న-

   బాలతటే పదవుల చపప్పురితచ బడడనఁడూ
చ. 1:   కాచేపూచేమాకలపైన కడలక దొబీబ్బుని

  చేచేతనెతత్తిన వారి చేతబడడనఁడు
   వాచవకి యితడుల్ల చోచెచ్చెవవ్వెరికతడలపైనా దొబీబ్బు

   యేచాయ నేమఱకరే యఱనఁగనఁడు బడడనఁడు
చ. 2:    కొరముటట్టి బతడియపైన కూలనఁ గాలనఁ దనీన్నని

  యిరివపై పాములమడు గీనఁదనఁజొచచ్చెవ
   మరగ నావులనఁగాచి మలల్లరాల వరిచని

  సరగ బుదిదచెపప్పురే చలమరిబడడనఁడు
చ. 3:    వచిచ్చెవచిచ్చె వయసకక్క వనితల వలపతచ

   కచిచ్చెపటట్టి కొతడ గొడగగ నెతీత్తిని
  అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డతదరిపాలిటవానఁడు

    యిచచ్చెలడి మెపతచరే యే తులనఁడ బడడనఁడు



రేక: 1210-6రామకిగయ సత: 22-060
పలల్లవ:    మాతో మానఁటల మరి యేలడేవు

   తోతో నీకితక దొరకెనఁగా నేనఁడు
చ. 1:   నితడునిదానము నెలతనఁజఘన మది

   కొతడల కోటల్ల గరకచతబు లివ
  పతడినపతటల పలకటధర మది

   అతడనె రమణుడ అబెబ్బునఁగా నీక
చ. 2:  తమత్మివనతబుల తరణపాదముల

 కమత్మినకరముల కలప్పుకశఖల
   వుమత్మిడి వయ సిది వరెడియమస్కృతము

    కమత్మిర నీ కిద కలిగెనఁగా నేతడు
చ. 3:  తరణవదనమనఁదపనఁ దోరణముల

 కెరలినకానఁగిలి గస్కృహపగవశము
   యిరవుగ శ్రీవతకటేశ నీక రత

   సిరల నీకెతోనఁ జెలల్లనఁగా నీక



రేక: 1211-1 కాతబోదిసత: 22-061
పలల్లవ:     మానరమత్మి చెలలల మరి పను లితకనేల

  కానీలేరే వడనఁబాటల్లకక్కడ నయతనఁగాని
చ. 1:    మనసనయనిచోట మాటాడిన మాట గాదు

  చెనకిన కడునఁగడు చేనఁదుగాని
   ననుపలేనిచోట నవవ్వెనా నవువ్వె గాదు

 వనరనఁగనఁ బెపైనఁజలేల్లవుడుకలేకాని
చ. 2:    కూరిమలేనిచోట కూడినానఁ గటూటమ గాదు

 ఆరీత నుతడెడిరిఆనఁకలగాని
   మోరతోపలపైనచోట మొకిక్కనా మొకక్క గాదు

వరోకక్కజాడలపైనవతగెముగాని
చ. 3:    యితపలమేనచోట కేమనాన్న నెగద్గీ గాదు

 జతపలమోహములోనిసటల గాని
   తతపన శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

  ముతపలపోరామ గాదు మోహమేకాని



రేక: 1211-2 మేచబౌళ సత: 22-062
పలల్లవ:  చెపప్పునవారిబుదుద ల సేయవపైతగా

 కపప్పురపమోవలల్లనఁ గడువాడెనఁజమత్మి
చ. 1:   దువవ్వెటపచతదద్రిగావ తోపప్పుదోనఁగెనఁ జెమటల

  నవవ్వెకమనన్న మానవు నాయకనితో
  పవువ్వెల గొయకమతటే పరషనియదుటను

  చివవ్వెన మరనముత్మిల చేయినాటకతడునా
చ. 2:   గానఁటపనిటటూట్టిరప్పుల కసిరితేనఁ బతతోడ

 మాటలడమకనాన్నను మానవపైతగా
  మేనఁటతురమెలల్ల జారె మకిక్కలిరమణునితో

 వాటపసరసముల వదదతటనఁగా
చ. 3:   పూసినకతకమపూనఁత పలకలనఁ బేటల్లతపై

  ఆసలనఁ బాబ్రాణేశవ్వెర నతటకోనఁగాను
    మేసులనఁ బరవశము మనఁదమనఁద నబెబ్బు నద

    బాసల శ్రీవతకటేశనఁ బెపై కొనితే నతటనఁగా



రేక: 1211-3 సామతతత సత: 22-063
పలల్లవ:     అతదరి కొకక్కటే చాలే ఆతడల్లక మొగలక

   ముతదటతుత్తి వరె నీతో మోవనాడవలనా
చ. 1:     వలపల యనఁది యనఁది వాసులకే లోనఁగిలోనఁగి

   అలకలే తవవ్వెతవవ్వె యటేట్టి నవవ్వె
   చెలనఁగేటవరహివ చితత మానప్పు నెఱనఁగవా

    చెలి నితతే నీక నేను చెపప్పుచటూపవలనా
చ. 2:     బలిమెపై చేయి చానఁచిచానఁచి పతతాన మెయిదోనఁచితోనఁచి

   పలకానఁకనఁ గతదికతది భామలనఁ బొతది
   కలక జాణనఁడవు నాకోరిక్క దరచ్చెనెఱనఁగవా

    ఇల నే జవవ్వెని నితతే ఇతతరటట్టి వలనా
చ. 3:     పలకలే చలిల్ల చలిల్ల పారిపారి మళల్లమళల్ల

  వలరాచపనులకే వయాతళ వళల్ల
    తలనఁచి శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

   వలయు నీదేవ నితతే వనఁడుకొనవలనా



రేక: 1211-4 బౌళ సత: 22-064
పలల్లవ:   పసినఁడి చరవానఁడవు పాలదచిచ్చెతవగాన

  పసినఁడినఁబోలినది చేపటట్టిను నీకరము
చ. 1:   తొలతనే చతదురనితోడనఁ బుటట్టి గనక

  పోలపజతదురమోము పోలికెపై నది
 కళల చితతామణకతదువచెలల్లలగాన

  తళకమానికప దతతములనఁ బోలినది
చ. 2:    మతచి యపైరావతముతో మగవ సపైదోడుగాన

  ముతచిన కరిగమనమునఁ బోలినది
   పతచలనఁ బారిజాతప బావప సదరిగాన

   యతచనఁగ చిగరనఁ బోల నీకెపాదముల
చ. 3:    తామెరతొటట్టిలలోన తగిలి తానుతడునఁ గాన

 తామెరకనున్నలనఁబోలి తనరినది
   యమేర వనిన్నటానఁ బోలి ఇనిన్నలక్షణములతో

   నీమేన శ్రీవతకటేశ నెలవపై నిలిచ్చెనది



రేక: 1211-5 గజజరి సత: 22-065
పలల్లవ:    ఆనఁటదాన నవుట తపాప్పు అతతేకాదా

  ఆటపాటలయ బదు కతతేకాదా
చ. 1:    కొతగవటట్టి తయతనఁగాను గోరదానఁకి యితదరిలో

  అతగమెలల్ల నఁ బులకితచె నతతేకాదా
    వుతగిటగా మగనాలి కతడరాదా వరి లోన

 అతగభతగాలనఁబెటట్టివు అతతేకాదా
చ. 2:    మేరమరి నగనఁగాను మనఁదమనఁద జెకక్కలలల్ల

  ఆరితేరి చెమరితచె నతతేకాదా
    వరికే వోయమత్మి నీక వుతడవయత వఱతుము

  ఆరవతాప మతదితచే వతతేకాదా
చ. 3:    ఆకమడిచి కొమత్మితటా ఆనవటేట్టి వతడనుతడి

  ఆకడివార చటూచేర అతతేకాదా
   చేకొని శ్రీవతకటేశ చేయిమరి కూడితవ

  ఆకెసుదుద ల చెపేప్పువు అతతేకాదా



రేక: 1211-6 కాతబోదిసత: 22-066
పలల్లవ:   ఉతడనుతడనఁ దరితీవు లొగరాయనఁగా

 పతడినవలపలలల్ల నఁ బచిచ్చెయాయనఁగా
చ. 1:    వాలయితచి మాయితటకే వచేచ్చెననన్నవానఁడు నేనఁడు

   లేలే ఆకెయితట కేనఁగె లసాత్సయనఁగా
     నాలిసేసి ననున్న నితత నమత్మితచి యిటట్టి తాను
   తాలిమనఁ బరాక సేసినఁ దగవాయనఁగా

చ. 2:   యరీత నేనాడినటట్టి యేకతపముచచ్చెటల
   మేరతో నాకెకనఁ జెపప్పు మెచాచ్చెయనఁగా

    పారితతచి త తత్తిరాననఁ బానువుమనఁదికి వచిచ్చె
  జారవలపల చలీ ల్ల సతగతాయనఁగా

చ. 3:      నాక లోనెపై యితతలోనే నగతానే ననున్ననఁ గటూడి
   అకెను నాతోనే తట ట్టి నరదాయనఁగా
  పపైకొని శ్రీవతకటాదిద్రిపతగాన యమాయల

   జోకతోనఁ దనకే చెలల్ల సదతమాయనఁగా



రేక: 1212-1లలిత సత: 22-067
పలల్లవ:     ఏనఁటకి వరవనేల యితదుకనఁగా నే నీక

    సటూటగా తపప్పుక నీవు చటూతవు గాక
చ. 1:       చలము నీక జెలిల్లతే సాదితచ నాకనఁ జెలల్లదా నీ-

   చలమ రాజతమేలితే ఏలదు గాక
     బలిమ నీకనఁ జెలిల్లతే పతతము నాకనఁ జెలల్లదా

  కలి కెతతగొపతచిన కోపతతుగాక
చ. 2:      గటట్టి నీకితత చెలిల్లతే గతపతచ నాకనఁ జెలల్లదా

  జటట్టిగానఁ బగచాటతే చాటదుగాక
     తటట్టి నీక జెలిల్లతేను తగవ నాకనఁ జెలల్లదా
   పటట్టి యగద్గీ నీవతతపైనానఁ బటట్టి దుగాక

చ. 3:     నయము నీవాడితేను నగ నాకనఁ జెలల్లదా
   బయలబతద వటట్టితేనఁ బటట్టి దు గాక

    పగయమెపై శ్రీవతకటేశ బెననఁగి ననున్ననఁ గటూడిత
  కిగయతో కళరేనఁచితే రేనఁతువుగాక



రేక: 1212-2ముఖరి సత: 22-068
పలల్లవ:    కోపము గాదు తనతో గటట్టి దలియకకాని

   పోపో యకక్కడిసుదిద బటూటకమా తాను
చ. 1:    మనసు దలియనఁగాక మాటల నాకొకదొడాడ

   తనవతకనే మోనము తనరె నాక
    అననఁగానే యదిరికి నలకెపై తోనఁచె నిది

   పనిలేనిపని నాకనఁ బగవానఁడా తాను
చ. 2:    సలవు వనకేశక చేనఁతల నాకొకదొడాడ

   చలము దనవతకనే జడిస నాక
   యిల నిది నితదరికి నెగసకెక్కమెపైతోనఁచ
    వలవని ఱటట్టి గాక వాదువానఁడా తాను

చ. 3:    కానఁక లతడనఁగానఁగాక కానఁగిలి నాకొకదొడాడ
   వనఁకల దనవతకనే వలస నాక
     యేనఁకట వాయ శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   మానఁకవల మెపైమఱచె మాయకానఁడా తాను



రేక: 1212-3బౌళ సత: 22-069
పలల్లవ:   ఓయమత్మి నీలిబడడనఁ దొయమత్మి

   యయడ యశొద నీవటట్టి గతటవమత్మి
చ. 1:   గాలిగొటఱ ట్టి తరిగినగామడివానఁ దొయమత్మి

  గోలవల నుతడునఁగాని కోడెకానఁడమాత్మి
 తాలిమ యితచకాలేదొతరవరివానఁడమత్మి

   ఆలరీనఁడు నీబడడనఁ డద బుదిదచెపప్పురో
చ. 2:   కడలేనిసాహసాల గటట్టి వాయివానఁడమత్మి

  తడమారి ఇతదరిలో తాటనఁగటట్టిమత్మి
 ముడికారితనముల మునిముచచ్చెవానఁడమత్మి

  బడిబడి నుదదతడపనుల మానుపవో
చ. 3:  శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁది సేనఁతలయేతులవానఁడు

  వావాత నుడుగలవడిడ నానఁడు
    వవల దటూరినాను వడువక మముత్మి నేల
  వోవల మాతపప్పులలల్ల నోరచకొమత్మినవో



రేక: 1212-4దేసాళత సత: 22-070
పలల్లవ:    చెలల్లనిచేనఁతల మర సేసేర గాక

   గొలల్లతల హరితోడ గోసనాస యేనఁటకే
చ. 1:    బాలని నవవ్వెకరమత్మి పాలదొతగ వనఁడతటా

   యేలే మతో పనన్నవానఁడు ఇతతకోపనా
   గేలిసేయకరేయమత్మి గీరల మెయినఁ దసనతటా

  నీలవరరనఁ డితదునెలల్ల నేరచ్చెవచెచ్చెనా
చ. 2:   యేడుపతచక రేయమత్మి యతగిలిముదిదచేచ్చెమతటా

   చటూడనఁ బనన్నవానితోడ సుదుద లితతేలే
   ఆడుకోకరమత్మి సిగద్గీ లతదరివనఁ జూచెనతటా

   యడుగానివారితోడ నెగద్గీ లితత గలదా
చ. 3:    చెకక్కల గిలల్లకరమత్మి చేనఁతలలల్లనఁ జేసనతటా

  పకక్కల నేరతుమతటానఁ బేలనేనఁటకే
   యకక్కడు శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా మమేత్మిలవానఁడు

  చకక్కనిబడడని నితత సాదితచనేనఁటకే



రేక: 1212-5ఆరి సత: 22-071
పలల్లవ:    ఎనన్ననఁడు బానెఱనఁగము యితతదడ వసతని

   కనెన్న నితత గిజిగిజిగానఁ జేతురా
చ. 1:      చెతపల కడుల జారె చెమట నితడా నటూరె

   అతపలేవు చెలి నితకా నలవలేదా
   ఇతపన దొమతరలో నితత దడవుసేసిత
  సొతపల మమత్మికెమోము చటూడనీరాదా

చ. 2:     నిలవలల్లనఁ బులకితచె నిటటూట్టిరప్పు వనఁమత్మి రేనఁగె
   అలమ పపైనఁ జేయివసే వాసదమా

    నిలవుల మేడమనఁద నినన్న నెలల్ల నుతడితవ
  కలికిని వమాఇతటదానఁకా రానీరాదా

చ. 3:      కనున్నల నిదుద ర దేరీ కతదువ పయతద జారీ
    అనున్నవనఁ దొడపపైనఁ బతడే వది యేమయత

  పనిన్ననశ్రీవతకటాదిద్రిపత వతత నురముపపై
   వునన్నత నిడుకొతటవ వదద నుతడేమయాత



రేక: 1212-6ఆరి సత: 22-072
పలల్లవ:     చెపప్పుపతప నితత యేలే చెలలచే సారెసారె

  యపప్పుడును తనబుదిద కెదురాడలేనే
చ. 1:     తనతో నేనఁ గోపగితచి తనదికక్క చటూడకనన్న

    సునిసి తా నునన్న మేడ చటూడకతడలేనే
    మనసిచిచ్చె తాను నేను మాటలడకతడినా తా-

 ననిపనచెలితో మాటాడకతడలేనే
చ. 2:     కొతకి తనన్నతట నేనని గొపప్పువటట్టి వటట్టి కొనన్న

  అతకె దానఁబతడేపరప అతటకతడలేనే
   నతటచేసి తనతోనే నవువ్వెది నవవ్వెకతడినాను

 గెతటనఁదనమేనిపచిచ్చెకి నవవ్వెకతడలేనే
చ. 3:   సమరత నలయక చలముదితచకతడినా

 ఆమరనఁగనఁ బరవశమతదకతడలేనే
    తమలి శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁ డితత సేసి కూడె

 కొమెరవయసునసిగద్గీల మానలేనే



రేక: 1213-1అమరసితధు సత: 22-073
పలల్లవ:     నవువ్వెవచచ్చె నినున్ననఁజూచి నాక నేనఁడుయ -

   రవవ్వెల నీకే చెలల్ల రాజసపదేవునఁడా
చ. 1:   సతకచముల మోవ సాముచేసినటవల

  సతముగా మోచేవు శతఖచకగముల
  మతకాన వనఁడుకొనేమారద్గీమున నునన్నటట్టి

    తత నభయహసత్తిము తపప్పువు నీ వపడు
చ. 2:   కామని నలమపటేట్టిగత అలవాటగా

   యమరవు కటహసత్తి మెతతపైనా నీవు
  నేమమున ఆకెరాక నికిక్కచటూచేమతకాన

   కోమలప నీక నిలవ్వెనఁగొలవులే ఇపడు
చ. 3:    అతకె నుపరిసురత మలవాట చెడకతడా

   వుతకవ శ్రీసత మోచే వురమునను
   అతకపశ్రీవతకటేశ అతది మముత్మినఁగాచేట -

   పొతకమున మనన్ననచటూపల చలేల్ల వదిగో



రేక: 1213-2బౌళ సత: 22-074
పలల్లవ:    చెలల్ల బడిగలవానఁడు సేసినతతానఁ జెలల్లనఁ గాక

    వలల్లనే రెతడూ నడప వదదనేమా నేము
చ. 1:   తపప్పుకచటూచినవానఁడు తలవతచనఁ దనకేలే

   అపప్పుడే యవవ్వెరెపైనానఁ దనాన్న డేరా
    చెపప్పుతే గఱఱ్ఱైనేవానఁడు చేరి నవవ్వెనఁ దనకేలే
    తపల నెగద్గీల వటట్టి తనున్న సొలసేరా

చ. 2:   వనఁడుకొనేవానఁడు తాను వరతత్తిరములేలే
   నేనఁడే తన కితతలో నీటవయనా

  ఆనఁడువారిసాదితచవానఁ డతదరినఁ దగలనేలే
   పోనఁడిమనఁ దనగణము బటూమెలల్ల నెఱనఁగదా

చ. 3:   వరల బోదితచవానఁడు వుపప్పురాలగయనేలే
 వోరిమెపైనగణముతో నుతడరాదా
 సిరలమతచినతాను శ్రీవతకటాదిద్రివానఁడు

   కరనఁగితచి ననున్ననఁ గటూడె కాదననఁబొయేతనా



రేక: 1213-3లలిత సత: 22-075
పలల్లవ:    అతతకోపదుమా నేము ఆవునే తాను

    పతతమా నాతో వతత భళ తాను
చ. 1:      రెపప్పులతత్తి ననున్ననఁ జూచె రేసులకే తలవతచె -

   నపప్పుటని మగనాలి నదోద తాను
    తపప్పుక మోము గిరిప తనలోనే తానవవ్వె
    ఇపడే తా మాననఁడుగా యవవ్వెనఁడే తాను

చ. 2:    వచిచ్చెవచిచ్చె వనఁడుకొనీ వదదతటేనఁ గోపగితచ
   అచచ్చెలము నాతోనేల అపప్పుటనఁ దాను

    రచచ్చెల నెమెత్మిల చటూప రాజనతటానఁ బచిచ్చెసేస
    యచచ్చెకతదు తనక నా కేడకేడే తాను

చ. 3:     బుదుద ల చెపప్పునఁగ వచిచ్చె పూనఁచినవాకిళల్ల దానఁట
  అదదమరేతరికాడ నాయనఁగా తాను

   దిదుద చ శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁడు ననిన్నట గటూడె
     వదద నుతడి ఇతత సేయ నోపనా తాను



రేక: 1213-4శ్రీరాగత సత: 22-076
పలల్లవ:       కొప మతతలో నేలే యదురదురనే వుతడి కోసరినానఁ గొతతగాక

     పపైపపైనే వునాన్ననఁడు చెయిపటట్టి తయతనఁగదే పతతగానఁడుగద నీకతటను
చ. 1:    మెతత్తినిమానఁటేలడేవ అతనితో మేకలపైనానఁ గొతతగాక

      పొతుత్తి లేకతడితేనే అతనికి నీకనఁ బతడి పొలల్లవయనా వలప
    చితత్తిమేల చినన్ననఁబోయేవ పపైపడి చెనకిననఁ గొతతనఁగాక

     హతత్తి యాడలనుతడెనఁగాని తమయలల్ల నీపపైనే అతనికి నీకతటను
చ. 2:     సారెసానేల మొకేక్కవ యాతని సాదితచినానఁ గొతతగాక

    తారి చటూడకతడితే నిమషములోననే తతదపప్పునా వయసు
    నేరమేల యతచకొనేవ పతవదద నితడుకనాన్ననఁ గొతతగాక

     కేరికేరి నవవ్వెనఁగాని అతనఁడు దగద్గీరితే కితదుపడు నీకతటను
చ. 3:       సిగద్గీన నీవల కొతకేవ గోరికొననఁ జిమత్మినానఁ గొతత గాక

    వగిద్గీ కానఁగిలితచితేనే అతనినీసతది వుడివయనా చలము
     యగద్గీలేల యినఁకనఁ బటేట్టినేనఁ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డిద కూడెను

      అగద్గీప నీమోవ గతటసేస నితతేకాని గటట్టి అతనికి నీకతటను



రేక: 1213-5సాళతగత సత: 22-077
పలల్లవ:   ఇదివ సుదుద ల యరేపలల్లను

  కదిసి యితదరివనఁ గెపైకొనవయాత
చ. 1:   పలచనిరెపప్పులనఁ బగటల నెరపచ

  సొలసి నినొన్నకత చటూచెనటా
   తళకలగోళల్ల దతడె మనఁట యద

  పలికి నినొన్నకత పాడెనటా
చ. 2:    చనవుల నెరపచ సనన్న సేయుచను

  ననుపన నొకక్కత నవవ్వెనటా
   చెనకి యొకత యద చిగరగేదనఁగల

  వనకనుతడి వను వసనటా
చ. 3:   అదన నీవు ననన్నలమపటట్టినఁగా

   కొదలి యొకత గని గొణనఁగెనటా
    యదురనె శ్రీవతకటేశ యొకత నీ -

 చెదరినయలకల చెరిగెనటా



రేక: 1213-6వాడి సత: 22-078
పలల్లవ:    తానే తడవన తడవనఁగా కినఁక

  రానీవ తతీ రనఁతనఁకనేల
చ. 1:  నవవ్వెనిపతతో నవవ్వెనఁగనఁబోతే

 యవవ్వెరికెపైనా యితపనా
  పవువ్వెలవాసన పూనఁపల మొగద్గీల

   రవవ్వెగ వదకిన రచనలనఁ గలదా
చ. 2:  పలకనిపతతో పలకనఁగనఁబోతే

  చలమున మతకిని చవులౌనా
 లలి నామనికాలపకోవలగమ

  నలగడ లపడెపైనానఁ బలికీనా
చ. 3:   మోహపపతతో మొరనఁగ చటూపతే

   ఆహ వుచితము లవ యవునా
  యహల శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెను

 వహజకక్కవల కదయమెకాదా



రేక: 1214-1శతకరాభరణత సత: 22-079
పలల్లవ:   చేతులరానఁ జేనఁతలేల చెలల్లదినఁకను

   నాత యవవ్వెతో తనున్న నవువ్వెనఁబాటచేసను
చ. 1:     మాటాడకమనవ మాణకాతల మోవ రాలీ -

    నానఁటది యవవ్వెతో తనున్న నతత చేసను
    నానఁటనఁజూడకమనవ నవువ్వె ముతాత లవ రాలి

   గానఁటాన నెవవ్వెతో తనున్ననఁగడు రటట్టి చేసను
చ. 2:   అడుచిడకమనవ అతటనగతదాల రాలీ

   పడనఁత యవవ్వెతో తనున్ననఁ బచిచ్చెచేసేను
   కడు మొకక్కమనవ కాముని అముత్మిల రాలీ

   చిడుముడి యవవ్వెతో సేసవటట్టినఁ దనక
చ. 3:     అతగ మతటకమనవ అయపనఁగళల రేనఁగీ -

   నతగన యవవ్వెతో తనున్న నలవరచె
    ఇతగితాన శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

  సతగతాయ నితరాల చాలితచమనవ



రేక: 1214-2సామతతత సత: 22-080
పలల్లవ:   నీవతటవారమే నేము నితతకతొలిల్ల

  లేవమత్మి అతదుకేమ లసాత్సయనమాత్మి
చ. 1:    వలప సిగెద్గీఱనఁగదు వడి నెటట్టివారికెపైనా

  కలిమ వనకముతదు గానరాదు
     బలిమ తగవతచదు పపైపపై నితదరికి నో -
  వలనఁది నీతలనే వనఁగెనటవమాత్మి

చ. 2:    వయసు వరపతచనా వాసులే యకిక్కతచనఁగాక
 బయకారికపటము బాసలతచనా

   నయగారిగరవ్వెము వనయమెతచనా య -
   కిగయలలల్ల నీతలనే కెరలి వచెచ్చెనటే

చ. 3:   రత యలయికెతచనా రారానఁపచేసుగాక
  యితవపైన చటట్టిరిక మెగద్గీలతచనా

     సతరో శ్రీవతకటేశ సరసనఁ గటూడి నా -
   మత దకక్కగొతటవ నీమనసలల్ల వచెచ్చెనా



రేక: 1214-3తలగగాతబోది సత: 22-081
పలల్లవ:   ఔనఁగాదనలే మతతటనిను నిట

  దానఁగిననీవలపపైన తలనఁపతచదు గా
చ. 1:   నిలవుననఁ గరనఁగి నివవ్వెరగతది

  నెలనఁత వుసుత్సరనీ నీకనఁగానే
   తలనఁచవు తానఁకవు దగద్గీరిరా వట

 పలచమరనఁడెపైనానఁ బెరరేనఁచనఁడుగా
చ. 2:    చెమటలనఁ దోనఁగి చితతల మునినఁగి

   తమకము మనఁదతత్తినఁ దరణ నీకే
  తమలవు తరలవు దిషిట్టితచిచటూడవు

 జమళవయసులపైన చవపటట్టితచదుగా
చ. 3:   యదురగ నేతతచి నెడమాటలడితచి

  కదిసి నినిన్నతతలోనే కానఁగిలితచ
   చెదరవు బెదరవు శ్రీవతకటేశ యకె

 పొదిగినకూటమెపైనా పోదిసేయదుగా



రేక: 1214-4వరాళ సత: 22-082
పలల్లవ:  చాలనఁజాలననవ జాణతనాల

   కోలముతదాయనఁ బనుల కొస రితకానేనఁటకే
చ. 1:    చిగరనఁజేతల గొనిన్న చేనఁగలచేనఁతల గొనిన్న

   నగతా రెతడూ నాతో నడపనేల
    మొగములోనఁ గానరాదా మోహము తనక నాపపై

  వగరలపలసుల వటట్టి లితకానేనఁటకే
చ. 2:    వచిచ్చెనమాటల గొనిన్న వవనిమాటల గొనిన్న

  లినఁచచ్చెముగా నాతో నాడనేలే
  ముచచ్చెటనే కానరాదా ముతచినతననిజము
   నచచ్చెకొటట్టి నాతో నవువ్వె లితకానేనఁటకే

చ. 3:     పూనఁచినసిగద్గీల గొనిన్న పవవ్వెక సిగద్గీల గొనిన్న
   యేనఁచి నాకానఁగిటలోన యేల చలీ ల్లనే

    యచాయ శ్రీవతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్ననఁ గటూడె
   చటూచిచటూచి ననేన్నల చొకక్కలనఁ బెట ట్టినే



రేక: 1214-5మాళవగళ సత: 22-083
పలల్లవ:    కొతత నిలపనఁగరాదు కొతచేవు వకక్కమారే

   యినఁతానఁ దరిన మరి యేమసేసేవ
చ. 1:    కొపప్పు వడినదానఁకా కచము లదరదానఁకా

   యిపప్పుడే అతత నీవు యేలనవవ్వెవ
 రెపప్పులణనఁచినదానఁకా రేవులరేవులగాను

    అపప్పుటనఁ దపప్పుక ననున్న అదేల చటూచేవ
చ. 2:   పదవు లతడినదానఁకా చెదరేయేలనఁగదానఁకా

  మదముదొలనఁక నేల మానఁటలడేవ
  నిదుర ముతచినదానఁకా నివవ్వెరగతదినదానఁకా

  సదమదమెపై యేల సరసమాడేవ
చ. 3:    నితడానఁ జెమరితచదానఁకా నిటటూట్టిరప్పు రేనఁగినఁనదానఁకా

  అతడనే రతులనేల అల ఇతచేవ
  పతడినశ్రీవతకటాదిద్రిపత నేనే కూడితని

   పతడే మతచ మెకేక్కదానఁకా పదరనేమటకే



రేక: 1214-6శదద్ధవసతతత సత: 22-084
పలల్లవ:   దతటమనసుగలతనకేమే వను -

   వతట నబలగన వరచనఁ గాక
చ. 1:    మర గరనఁడట తా మరవరిశరముల

   ధరనఁ దను నేనఁచవు తనకేమే
    వరలే కొయుచ వయుచ ముడిచేట -

 తరణులముగనక తడవనఁగాక
చ. 2:  వడశశిబావట వనెన్నలయతడల

   తడవవు తను నినఁకనఁ దనకేమే
  జడియుచ మోముల చతదురగెలిచేట-

 పడనఁతులముగనక పరచనఁగాక
చ. 3:    యేనఁకట వాయుజ నేలనఁగనక తనునఁ

  దానఁకదు వాయువు దనకేమే
   కానఁకదేర శ్రీవతకటపత తా ననేన్నల

  వనఁకపగిరికచనఁ గన వసరీనఁగాక



రేక: 1215-1కేదారగళ సత: 22-085
పలల్లవ:   ఎగద్గీనో తపప్పునో యేమనననఁగనఁజాల

 ఆగద్గీలపనీచితత్తి మానతయతవయాత
చ. 1:    అతటదునో ఆతటవదోద ఆయము సనఁకెననేవో

   వతట వతుత్తి నో వదోద వతగెమనేవో
    జనఁటపై వుతదునో వదోద సారె నమత్మిలేవనఁననేవో
  బతట పతతాలికనఁనేల పలకనఁగదయాత

చ. 2:   ఆడుదునో ఆడవదోద ఆఱడిసేసేననేవో
  వడెమతుత్తి నో వదోద వసటనేవో

    కూడనఁజితతతతునో వదోద గటట్టి నేనఁ గనేననేవో
   యడనే నీగణ మతతా నెఱినఁగితచవయాత

చ. 3:    పకక్కక వతుత్తి నో వదోద బాసదపప్పుతచెననేవో
    మొకక్కదునో వదోద నీవ ముతచేవ నేవో

    పకక్కన శ్రీ వతకటేశ పపైపపైనే కూడితవ
   అకక్కన నుతదాన బుదుద లనతయతవయాత



రేక: 1215-2వరాళ సత: 22-086
పలల్లవ:    నిదిదరితచనఁ బోదుద లేదు నినున్ననఁ దలనఁచనేపటట్టి

సుదుద లనీగణములసదాతలవలల్లను
చ. 1:   చితత్తిము చతచలమతది చితదువతదుగానేపటేట్టి

   బతత్తి నీమనఁదనఁ జేసిన ఫలమునను
   యతత్తినశిరసుతో నీ కెదురచటూడనే పటట్టి

 హతత్తిననీవు వచేచ్చెవనేయాసలసలను
చ. 2:    వడలలల్లనఁ జెమరితచి వుసుత్సరననే పటట్టి

 యడమాట లడితచే ఇతదువతకనే
 జడియునఁగనీన్నటతో జాలినఁబడనేటట్టి

 తడతానఁకనఁ గోరికలతమకానను
చ. 3:   మకిక్కలిపరవశన మేను మఱవనఁగనఁబటట్టి

పకక్కటలల్ల నీకానఁగిటబగవుననే
   గకక్కన శ్రీవతకటేశ చెకక్కల మటూయనేపటట్టి

  యికక్కవల నీవు సేసేయచేనఁతవలల్లను



రేక: 1215-3శతకరాభరణత సత: 22-087
పలల్లవ:     రమణునఁడట రమణీనట రతుల నే నలిగేనా

   తమ నేనఁ జూచితనఁగాక దగద్గీరనఁదడవా
చ. 1:    వగటగానఁ బలిచని వగిరితబేలే తన-

  వగట చటూచితనఁగాక పలకనఁదడవా
     మగల ననునఁ బెపైకోనీ మనఁదమనఁద నేనఁడు తన-
   బగవు చటూచితనఁ గాక పననఁగనఁదడవా

చ. 2:     చెనకచను సరసములే చిమత్మిని సారెనఁ దన-
  ననుప చటూచితనఁగాక నవవ్వెనఁదడవా

    అనువుగా నా కిచచ్చెలడ నిదేల తన-
   చనవు చటూచితనఁగాక సతముగానఁ దడవా

చ. 3:      గొణనఁగచను సనన్న సేసి కోసరి మొకీక్కని తన-
  గణము చటూచితనఁగాక కూడనఁదడవా

    ఆణనఁగ కిట శ్రీవతకటాధిపనఁడు గటూడె నను
 గణనకెకిక్కతనఁగాక కరనఁగతగనఁదడవా



రేక: 1215-4శ్రీరాగత సత: 22-088
పలల్లవ:    చాలదా దతపతులక జనత్మిసాఫలత మది

   యలగ నీనేరపలే యతదటూనఁ దలనఁతురా
చ. 1:     పరపపపైనఁ బవళతచి పచిచ్చెగానే నినున్ననఁ గటూడి

    సరస మోముల చటూచి సారెక నవవ్వె
   సరగనఁ గెమోత్మివతీప చవచటూచిచటూచి అతదు

   గరతుల సేసిన ఇకక్కవలే తలనఁతురా
చ. 2:    పొతచి తటూనఁగమతచముపపై పొలనఁత తమలపాక

  చతచల నతదుకొనుచనఁ జోకిక్కచొకిక్క
   అతచెనఁ బచిచ్చెమాటలడి అతతలోనే కళలతట
   కొతచక చొకిక్కతచినద కోరి తలనఁతురా

చ. 3:   సితగారపదోనఁటలొన శ్రీవతకటేశ నీవు
   చెతగటనే ననున్ననఁ గటూడి చెకక్కనొకిక్క

 పొతగేటరతులలోన బుసకొటట్టిబుసకొటట్టి
    అతగములే చెమరితచే ఆస లీడనఁ దలనఁతురా



రేక: 1215-5పాడి సత: 22-089
పలల్లవ:    సుదతుల లేరే సొబనము సేయ

   పొదలి మరగరనఁడు పొడమెను వానఁడె
చ. 1:  శబ్రావణబహుళషట్టిమ యిదివో

  ఆవలనఁ జతదోబ్రాదయత బదివో
   యవళ నడురే యిపప్పుడే రోహిణ

    దేవకి కొడుకనఁ గనె దేవునఁడు వనఁడె
చ. 2:    సరి వసుదేవుని సతతోష మదివో

 మరలగొలేప్పుహరిమా యదివో
  వరిసర కాతతులవలనఁ గదివో

  పరషోతత్తిమునఁడె పటట్టిను వనఁడె
చ. 3:   నాలగచేతుల నలి నివవో

 మేలిమసముత్మిలమెఱనఁగ లవ
  యలీల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు మన-

   పాల జనితచెను బాలనఁడు వనఁడె



రేక: 1215-6  తతుగ గాతబోది సత: 22-090
పలల్లవ:  జవవ్వెనవనములసతదడినఁ బెనగొని

  దవువ్వెగనఁ జూడక తగలవయాత
చ. 1:    చెకిక్కట చేతనే చితతలచిగ రమత్మి

  పోకక్కచ నీయదుట బొయత
 ముకక్కపపైవలనే మోవపతడల్లమత్మి

  అకక్కరతో నీ వడుగవయాత
చ. 2:  కాయవునఁగానఁకలనఁ గలగటూరమత్మి

  పోయిననఁ బోకిట బోయత
   పాయప వరగల పచిచ్చెగొతట లమత్మి

  చేయారనఁగ వల సేయవయాత
చ. 3:   కసరల నానాగరబుల నమత్మి

  పొసనఁగ నీకానఁగిట బోయత
  కసుగతదనిచనునఁగవ వలనఁగల నీ-

  వసము శ్రీవతకటేశవ్వెర కొనవయాత



రేక: 1216-1శ్రీరాగత సత: 22-091
పలల్లవ:      తనక నాకనఁ బనుల తారకాణతచక తీర -

  దనలేనివడనఁబాటల్ల యినఁకనేమ చెపేప్పురే
చ. 1:   మనసులొకోపమెలల్ల మాటలడక తీరదు

    తనువుపపై పనులలల్ల తగనఁ గటూడక తీరదు
  అనుమానితచినచోట ఆనవటట్టిక తీరదు

  యనలేనితనదుద లినఁకనేమ చెపేప్పురే
చ. 2:   సరిబేసిపతతాల జగడితచక తీరదు

   మరతతతగములమెతడు మత చోకక్కక తీరదు
   సరగ మోనఁచినచోట సాదితచక తీరదు

   యరవు లతనిగణ లిఓకనేమ చెపేప్పురే
చ. 3:    కోసరి దటూరేచోట కసత్తిరితచక తీరదు

  పోసనఁగినరతవళ బుజజగితచక తీరదు
     అసుడెపై శ్రీవతకటేశనఁ డతత నేసి ననున్ననఁ గటూడె
    యసగె నాతని చేనఁత లినఁకనేమ చెపేప్పురే



రేక: 1216-2ధనాన్నసి సత: 22-092
పలల్లవ:   గాడిద గటూయకతడనఁ గతసునఁడెఱనఁగకతడ

  వడుక వసుదేవునక వనన్నవతచరో
చ. 1:    దేవతల జయవటట్టి దేవకి గరద్భామునతదు

   యవళ నేనుగబడడనఁ డిద జనితచె
    పూపలవాన గరిస భటూభార మెలల్లనఁ ధీరె

   వవగ నొజజళల్ల వళ చటూడరో
చ. 2:   అదదమరాతరికాడ నట చతదొబ్రాదయముతో

   వదిదకనఁ గస్కృషరనఁడు వుటట్టి నోచెలలల
  సుదుద లలల్లనఁ జెపప్పునఁజోచెచ్చెనఁజూప నాలద్గీచేతులవ

    పొదుద న సబన మటట్టి పొలనఁతుల సేయరో
చ. 3:     సతకజకగముల వటట్టి సాదుల నితదరినఁ గావ

  తతకినే శ్రీవతకటాదిద్రిదేవునఁడు వుటట్టి
    కొతకనఁబనులలల్ల నఁ దేరె కోరి తొటట్టిలనఁ బెటట్టిరే

   లతకె బలభదుగ తోడ లలనల వతచరో



రేక: 1216-3శతకరాభరణత సత: 22-093
పలల్లవ:   ఓయమత్మి శ్రీవభునఁ డోయమత్మి

    కాయము నేనఁ గరనఁగితే కానఁక చలీ ల్లనే
చ. 1:    యఱనఁగమమత్మి నే నెవవ్వెరతటా నావనక

  తఱవనఁ జూచితనతటానఁ దిటాల్ల డని
  మఱచితనమత్మి నే మాయపదనసుదదల

  గఱిగా నవవ్వెతనతటానఁ గొతగవట ట్టిని
చ. 2:    తలనఁచనమత్మి నేనఁడు తా నాకనఁబొతచినటట్టి

   కలికి మాటాడితేనే గొర నొకీక్కని
   తలియనమత్మి తానఁ దిరిగి యితతసేసేది

  తలదువవ్వె ముడిచితే తగలనాడని
చ. 3:    తడవనమత్మి నేను దగద్గీరి శ్రీవతకటేశ-

   కెడమచిచ్చెతే వదద యిటట్టి పతడని
    తోడరమమత్మి తానే తోడికి కానఁగిటనఁ గటూడి

   బడలి నే నుతడితేనే పతతమచచ్చెని



రేక: 1216-4ముఖరి సత: 22-094
పలల్లవ:  దయగలవానఁడవు తపప్పునిజాణనఁడవు

  పగయములజగడాల పతతురా నీవు
చ. 1:     కనున్న గీనఁటనవానఁడవు కెపై కోక నుతడనేల

   చినన్ననఁ బోయ ఁనఁజెలి నితతసేతురా నీవు
   వనేన్నలరేకలవల వదచలల్లనఁ జూప నీపపై

    చినన్నదాన నేనఁచ నితత చెలల్ల నా నీక
చ. 2:    కాలనఁ జిమత్మినవానఁడవు కడక రమత్మిననేలే

  యలేమ సిగద్గీపడ నితతకోపనా
  రాలేటపపొప్పుడివల రాలిచ ముదుద మాటల

    గొల నితత సేసేది గణమా నీక
చ. 3:   చేయివసినవానఁడవు చితత్తిము పరాకేల

     య యితత నిను నవవ్వె నిటట్టిదానఁ నీవు
    చాయల శ్రీవతకటేశ సత నిటట్టి కూడితని
   పాయప మగవతోడనఁ బతతమా నీక



రేక: 1216-5సాళతగనాట సత: 22-095
పలల్లవ:    అలనట మగనఁడట అవునఁగాము లితదునేల

  తాలిమతోనే నుతడే తరియపైనాదాకనఁను
చ. 1:    ఆయలేవ చాలనఁజాల అపప్పుటనఁ గొసరనేల

   చాయల నేనఁ బలిచితే చనుదతచనా
     వోయమత్మి కలి వోయ నుటట్టి దికక్క చటూడనేల

  సేయనీవ తనచేనఁత చెలిల్లయయతదానఁకను
చ. 2:     పోపో వ తనతోడి పరనఁడు వటట్టి కోనేల

   దావులనఁ జిలల్లరపొతదు తా మానీనా
    మాపదానఁకా ఱల దితటా మలిగత డేల్లరనేల

   తీపలనఁ దానఁ బడనీవ తలిసినతదానఁకను
చ. 3:    చాలలేవు తనతోడ సారెసారె వాదులేల

  వోలి దారకాణతచితే నోడనఁబడనా
  గాలిగలపప్పుడే తటూరప్పుగాక శ్రీవతకటపత

    యేలి ననున్ననఁ గటూడె నే నిరవపైనదానఁకను



రేక: 1216-6మతగళకౌసిక సత: 22-096
పలల్లవ:   ఆడరో పాడరో అషప్పురోగణము

   నీడెము లితదరో వభవము నేనఁడు
చ. 1: కమలరమణునికలతణమునక

  తమనద గరడదవ్వెజ మెననఁగె
  తమలచ మోబ్రాసను దివవ్వెదుతదుభుల
 గమనితచరో దివనఁగలదేవతల

చ. 2:    వలయనఁగ లక వభుని పతడిల్లకిని
  బలసి అతకరారప్పుణ మదివో

  కలగొన నిచేచ్చెర గతధక్షతలవ
  చెలనఁగి కెపైకోనరో శ్రీవపైషరవుల

చ. 3:   బడి శ్రీవతకటపతకి శ్రీసతకి
 అడరినతలనఁబా లతదనిద

  నడచనఁ బరషల నానాముఖముల
   ముడుపల చదువరో ముయిగా నరల



రేక: 1217-1ముఖరి సత: 22-097
పలల్లవ:   కతదుగతదు నతదనికినఁ గలిగినదే

   అతదులకే యలిగితే నతతలో నేమాయనే
చ. 1:    నెలనఁత నీమొగము వనెన్నలగాయనఁ బొరగన

  అలరనఁదురము చనఁకటద చలీ ల్లని
   వలచినరమణునఁడు వడి నీతో నొకమానఁట

   అలిగి మాటడకనన్న నతదు కేమాయనే
చ. 2:    మకిక్కలి నీమనసిది మెతత్తినెపైతేనఁ బొరగన

  గకక్కననఁ జనునఁగొతడల గటాల్ల యను
  చకక్కనినీరమణునఁడు సరస నినోన్నకమాట

   ఇకక్కవ గోర నతటతే నితదుకేమాయనే
చ. 3:    నడపల నేనుగల నట ఇతచనఁ బొరగన

    నడుమ సితహము నీక నటతచ నద
     అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డట గాదు నీవునఁ దాను
    కొడినఁ జతదుగ నఁడు గలవ్వెలపై కూడిన మోమాయనే



రేక: 1217-2భపైరవ సత: 22-098
పలల్లవ:    కొతగవటట్టి కతత నీవు గొలల్లబోయినఁడా

   కతగక నీక మొకేక్కము గొలల్లబోయినఁడా
చ. 1:   పొలసు మాటలగొలల్లబోయినఁడా నీ-

  కొలము దానఁచకవోయి గొలల్లబోయినఁడా
  పొలము మేపక గొలల్లబొయినఁడా

కొలవుకతబముచాటగొలల్లబోయినఁడా
చ. 2:  పొడవాటకాళ గొలల్లబోయినఁడా

  గొడవల మానవో ఇ గొలల్లబోయినఁడా
పొడలమెకముగొలల్లబోయినఁడా

  గొడగెతత్తియాలనఁ గాచే గొలల్లబోయినఁడా
చ. 3:  బుదుద లగొలవు గొలల్లబోయినఁడా

కొదిదలేనిదానఁటలగొలల్లబోయినఁడా
  మదుద లశ్రీవతకటాదిద్రి మతదబోఇయనఁడా నీక

   గదేద బాదాల నే గొలల్లబో ఇనఁడా



రేక: 1217-3గతడకిగయ సత: 22-099
పలల్లవ:    ఇది దా నెఱనఁగనఁడా ఇతపలనారమణునఁడు

  హస్కృదయమే యఱనఁగను యతచిచెపప్పుదేమే
చ. 1:   దవువ్వె వచారితతురా తముత్మివలసినవార

  యవవ్వెల నుతడినానఁ గటూడనెతతురగాక
   దవువ్వెల సటూరతనికి ధరణనఁ దామరలక

  యవవ్వెరెపైనానఁ బొతదునేసి యన ఇతచిరా
చ. 2:   వనకముతదతతురా వకక్కసప పొతదువార

 యనలేనిసాహసము లతతురగాక
   వనువథినఁ జనఁదుగ డుతడ వ జతదద్రికాతతము

   లనసి కదగమని యవవ్వెరెపైనానఁ జెపప్పురా
చ. 3:    వకరి నడుగదురా వులల్లముల గలసితే

  వకటద్గీ రతులనఁ గటూడివుతదురగాక
    పగకటతచి శ్రీవతకటపత దానె ననున్ననఁ గటూడె
  సకలము లోలోనె సతతమౌటగాక



రేక: 1217-4కాతబోదిసత: 22-100
పలల్లవ:    ఎగోద్గీ తపోప్పుకాని యివవో మాచేనఁతల

   ఆగద్గీపరమణునఁడ నే మతతేసి యఱనఁగము
చ. 1:     నీవు ననున్న మనిన్నతచనఁగా నినున్ననఁ గొసరితనఁగాక

  వవగనఁ బనిలేదతటే వసరితచేనా
   తావవసతతము రానఁగానఁ గోవల గటూసనఁగాక

  వావాతా నారనెలల వాయతపైనా
చ. 2:     కనున్నల నీవు చటూడనఁగనఁ గానఁకలనఁ గోరితనఁగాక

    యనిన్నక నీ వతదోవుతటే నితత వనఁడేనా
  వనెన్నలకనఁ జకోరము వడుకపడెనఁగాక

  ననెన్నల యతడగాయనఁగ వచిచ్చెతలయతపైనా
చ. 3:      ఆయము నీ వతటనఁగాను అటేట్టి నేనఁ గటూడితనఁగాక

   బాయిట నలల్లతత నుతటే పపైకోనేవా
   వయపైన శ్రీవతకటేశ వరలకనఁ దుమత్మిదల

  మోబ్రాయునఁగాక చిగరలమటూనఁకలక మోబ్రాసునా



రేక: 1217-5ఆహిరి సత: 22-101
పలల్లవ:    చెలలల వానిసుదిద చెపప్పుకరే నాతోడ

  పలకలవతగమేల పగ మేలగాక
చ. 1:   మనసురానిచోటకి మతతనాలనఁ గొనాన్న

 మెనకలవాదులపైన మేలగాక
   చనవులేని చొటకి సరసాల గొనాన్న

 మునుకొనన్న అవవ్వెలిమోముల మేలగాక
చ. 2:   గఱతుమఱచినచో కూటవమొకక్కల గొనాన్న

  మెఱయని తరమాటే మేలగాక
  జఱయుచతడేటచోట చనవులచటూపేవనఁ గొనాన్న

 కఱకఱబీరములగటట్టి మేలగాక
చ. 3:   చితత్తిజకేలిచోటను సిగద్గీలనునఁ గొనాన్న

   యతత్తిన దేహ మొపప్పుతచ టకక్కవగాక
    హతత్తిన శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె
   కోతత్తిగా ననిన్నయు నియతకొతట మేలగాక



రేక: 1217-6శదద్ధవతతత సత: 22-102
పలల్లవ:   తానట నేనట తడవలే

   పూనికె చెలల్లను బుదుద లినఁకేలే
చ. 1:   నలగడ నాతో నవవ్వెడివానఁడట

  మలసి చెకక్క చెయిమఱనఁగేలే
 చిలకలగోళల్లనఁ జెనకేటవానఁడట

వలపలిలోపలివలితేలే
చ. 2:   సటూటగ నాదస చటూచినవానఁడట

 చటకిమాటకి సిగేద్గీలే
   వటకినఁ దా నిట వచేచ్చెసినానఁడట
  నీటన వాకిట నిలవనఁగనేలే

చ. 3:   గటట్టి న సమరతనఁ గటూడినవానఁడట
  పటట్టి వరప్పు లణనఁపనఁగనేలే

  యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు నాపయినఁ
 బెటట్టినశసట పననఁగనఁగనేలే



రేక: 1217-7కాతబోదిసత: 22-103
పలల్లవ:     వలినఁదొనఁచే దొకట వసము నీలో నోకట

  చలివాయ రమణునిచనవు చేకొనవ
చ. 1:     గకక్కన నవవ్వెవుగాని కనున్నల కెతపల వవు

    ఇకక్కడ నలక దర టటట్టి నమేత్మిది
  నికక్కముమాటలడేవు నిటటూట్టిరప్పు లణనఁగవు

   చకక్కనిపతకి నీక సతతస మెటాల్ల యనే
చ. 2:     పొతచి వడెమచేచ్చెవు బోమత్మిముళల్ల నునన్న వవ

   యతచనఁగ మమచచ్చెరము లటట్టి దరెనే
   మతచమెకిక్క వుతదానవు మానవు నివవ్వెరగల

    వతచితచ కిదదరిలోన వాదు లటట్టి దరెనే
చ. 3:      కానఁగిట నితచే వతనినఁ గానఁకల మేన నునన్నవ

   ఆనఁగినచేనఁత లితకా నవ యేనఁటవ
  చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశనిటట్టి

   నానఁగ వారె మగణల నమత్మినెటట్టి వచచ్చెనే



రేక: 1217-8బౌళ సత: 22-104
పలల్లవ:   తననేరచబుదిద తానే యఱనఁగనఁగాక

    అని యనిపతచకొను టతత నాకనఁ జెలల్ల నా
చ. 1:    కపప్పురప నోటమాటే కడునినఁ పపైవుతడునఁగాక

 చపప్పునిమానోరిమాట చవులయతనా
  యపప్పుటమోహపకాతత యేమనినా వనునఁగాక

    అపప్పుసమెపై వునన్నదాన నతత నాకనఁ జెలల్ల నా
చ. 2:    వుతగరప వలిసనన్న లోడనఁబాటపై వుతడునఁగాక

  సతగడి మాచేసనన్న సతగతయౌనా
    చెతగట నాకె యేపచిచ్చె సేసినా నమరనఁగాక

      అతగము నే గొర నతట నతత నాకనఁ జెలల్ల నా
చ. 3:  కాటకవటట్టినకతట కనున్నలరచ్చెనఁజెలల్ల నఁగాక

   తేట తలల్లని మాచటూప తేనఁకవయతనా
  యేనఁటకని శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెనఁగాక
    ఆనఁటదాననఁ దనున్న దటూర నతత నాకనఁజెలల్ల నా



రేక: 1217-9భపైరవ సత: 22-105
పలల్లవ:    ముతదర నేనఁటదొ ముగదను నేనిద

 వతదువతటపత వడువనఁగనఁగలనా
చ. 1:  తలతపలోనినాతమకనఁ బెతచిన

  వలికీనఁ గనీన్న రొకటకట
 వలసిననామెపైవరహము చటూచిన

   వులకననఁ బులకల నుదిరీ నిదివో
చ. 2:  పాయపమదములపరవశము చెపప్పున

 తోయపనిటటూట్టిరప్పు తొట ట్టిని
 నాయపరమఱనినమత్మిక దలనఁచిన

  రాయడినఁజెమటల రాలీ నిదివ
చ. 3:    నెమత్మినఁ బానుప్పుపపై నేనఁ జెయిచానఁచిన

  తమత్మిగొర పతనఁ దానఁకీని
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే ననున్న

   సమత్మితనఁ గటూడనఁగ సతతస మదివో



రేక: 1217-10 బౌళ సత: 22-106
పలల్లవ:    వతత్తిలటూరికేశవా వనెన్న లీడనఁ జేసేవా

 బతత్తిగలవానఁడవౌదు పటట్టికవయాత
చ. 1:    పలల్లనఁగొవ వతటమ బరదుల గతటమ

  చలల్లలమత్మినఁ బోవలనఁ జాలనయాత
    చెలల్ల నీకనఁ జేనఁతల చెకక్కలలల్ల రోనఁతల

  పలల్లదాల యినఁకనేల పదవయాత
చ. 2:    నితదల వసితవ నేరమనఁ జేసితవ

  మతదకనునఁ బోవల మానవయాత
    చితద మోవనఁ దేనెల సిగద్గీలయ మేనుల

  ముతదరి కటేట్టికాని మొకక్కకవయాత
చ. 3:     చర నీచేనఁ జికెక్కను చితత్తిమెలల్ల నఁ బొకెక్కను

  నీరనఁగొల నాడవల నిలవయాత
    యరీత శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   తేరీ పనులేమగలల్ల తతకికి రావయాత



రేక: 1217-11 ముఖరి సత: 22-107
పలల్లవ:  అతదుకేమే యడమాటలడితేనేదోసమా

    అతది నేను మొకిక్కనతదు కట చటూడనఁదగదా
చ. 1:    చేరి తనపతతమే చెలిల్లతేనఁ జాలనఁగాక

  నారకోన వనకనే నవవ్వెనఁదడవా
    నేరమ నాదేకాక నెటట్టిననఁ దా నేమసేసు
     అరీత నే వలవనఁ దా నతత సేయనఁదగవా

చ. 2:    నటనల యమెత్మిలనఁదా నడచితేనఁ జాలనఁగాక
    చిటకన గోర నేనఁ జిమత్మినఁ దడవా

   సటకానఁడు దనకేమ సాదుగొల నేనేకాక
   తటకన నేరానఁగానఁ దలవతచనఁ దగదా

చ. 3:      మకిక్కలి రతులనఁ దానే మనఁదపై తేనఁ జాలనఁగాక
  చొకిక్కతచి తనవము చటూడనఁదడనా

  చకక్కనిశ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే తాననున్ననఁ గటూడె
    తకక్కక యినిన్నటకి నేనఁ దనున్న మెచచ్చెనఁదగదా



రేక: 1217-12 భపైరవ సత: 22-108
పలల్లవ:   సిగద్గీరిపతడిల్లకొడుక చిలవరాయ ననున్న

    వగద్గీళతచ కినఁక నీవు వసనఁ జెలవరాయ
చ. 1:    చెరవుకొ నీతురము చెలవరాయ నీవు

   శిరసు వతచక మతత చెలవరాయ
   సిరితో వదులనేనఁగేచెలవరాయ నీ -
  నెరబడి వారము చెలవరాయ

చ. 2:    చెకక్కలేల చెమరితచెనఁ జెలవరాయ అటట్టి
  చికక్కనిబొతక బొతకేవు చెలవరాయ

    చికక్కనడె నీ నెరల చెలవరాయ ననున్నఎ
  జికిక్కతచేవు మాఎటలనే చెలవరాయ

చ. 3:   చెపప్పురానితమకప చెలవరాయ ననున్ననఁ
  జిపప్పులనఁ గటూడితవగా చెలవరాయ

   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేకతము కడపలోనఁ
  జెపప్పుతనఁగా అలనానఁడే చెలవరాయ



రేక: 1219-1ముఖరి సత: 22-109
పలల్లవ:      ఎతదుకెపై నానఁ జెపేప్పువటే యరికెత నీవు నాక

   యతదుకెపైనా నోపదువు యఱనఁగదునఁ బదరా
చ. 1:    వానకనఁ జెపేప్పువటే ననెన్నయరికెత నీవు

    ఆప నీమెపైనఁ జెమటవా నద కదరా
    పూని వతటకనఁ జేపేప్పువా బొతకయరికెత నీవు

   చేనిపతట రాసులగానఁ జేసేవురా మోవని
చ. 2:    మేలకనఁ జేపేప్పువటే మతడయరికెత నీవు

   మేల సేసితవరా నామనఁదనే నీవు
    యేలభటూమకినఁ జెపేప్పువా ఇతకా యరికత నీవు

    యేలకొతట భటూమ సిరి నిట తొలేల్లకదరా
చ. 3:     వచేచ్చె మనఁదిపని చెపేప్పువా యరికెత నీవు

   వచేచ్చెది నాకానఁగిలేరా వతతుల నీక
    నిచచ్చెల నిటట్టి చెపప్పువ నీటయరికెత నాక
    నిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ నినున్న నేనఁ గటూడితరా



రేక: 1219-2పాడి సత: 22-110
పలల్లవ:      చెపప్పునీవ దుద ల చేరి చెకక్క నే నొకిక్కతే

 వుపప్పుగపప్పురమువల వోపప్పునగావలను
చ. 1:     మాననీవ తా ననున్న మానినా నలల్లతతనుతడి

 సాననఁబటేట్టిచవులపైనానఁ జలల్లకతడేనా
     నాననీవ వలపల నాకనఁ దనకనఁ గోమట -

 మేనరికమెపైనటట్టి మెచచ్చెగావలను
చ. 2:     వుతడనీవ ఆడనీడ వుతడినా నే నికిక్కచటూచి

 నితడువనున్నలనవువ్వెల నితచకతడేనా
    పతడనీవ కోరికల పతతాల తనక నాక

    దతడ నేళల్ల వతట చాళఱ ల్ల తగలనఁగవలను
చ. 3:     చేయనీవ సనన్నల చేరి నేనేనఁ గానఁగిలితచి

  బాయిటనే తనున్ననఁ గొతగపటట్టికతడేనా
    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   కాయలే పతడల్లయినటట్టి కతల గావలను



రేక: 1219-3సామతతత సత: 22-111
పలల్లవ:   మానఁటలనే చలివాప మనకేలే

   వానఁటమయతనఁ జేనఁతలలల్ల వదుద మనకేలే
చ. 1:   నితదనఁబడడవానఁడుగాన నినున్ననఁజూచి మొకక్కనఁగాను

  మతదలితచి రటట్టి సేయ మనకేలే
   ఇతదునతదు నుతడెనఁగాన యిచచ్చెకము సేయనఁగాను

   అతదరిలో నణనఁకితచ నతత మనకేలే
చ. 2:      నేరమ గలిగెనఁగాన నీయితటకే రానఁగా వ -

  మార వతగెములడ మనకేలే
   జీరల మెపైనితడెనఁగాన చెరనఁగననఁ గపప్పుకోనఁగా

   తోరముగా నవువ్వె నవవ్వె దటూరమునకేలే
చ. 3:   గకక్కన సిగద్గీవడాడ నఁడుగాన తలవతచితేను

  మకక్కవనఁ బెపైకొనకతడ మనకేలే
    వకక్కటపై శ్రీవతకటేశనఁ డొడనఁబడ నినున్ననఁ గటూడె

   యకక్కడిసుదుద ల నినఁక నెతచ మనకేలే



రేక: 1219-4సాళతగనాట సత: 22-112
పలల్లవ:   ఎకక్కవతకక్కవలేవో యఱగ మదదరిలొన

    వకక్కటపై నీవురముపపై వునన్న దిద చెలియ
చ. 1:      ఆకడ జలధి దచిచ్చె యమస్కృత మచిచ్చెత నీవు

   ఆకెకెపైతే మోవనఁ జీతద నమస్కృతము
   సపైకపనఁ బసినఁడచర సరినఁగటట్టితవ నీవు
   మేకొని యకెకెపైతే మేనెలల్లనఁ బసినఁడే

చ. 2:    నిగిడి కౌసుత్తి భపమాణకము గటట్టిత నీవు
  మగవకెపైతే నోరెలల్ల మాణకములే

   బెగడి యాకసమెలల్ల నఁ బెదదసేసి కొలచిత
   బగి సేయచెలికెపైతేనఁ బడి కెనఁడునడుమే

చ. 3:    పలమార జలధిలోనఁ బవళతచితవ నీవు
  కలికి గణములోనే ఘనజలధి

   యలమ శ్రీవతకటేశ ఇపప్పుడు గటూడితగాని
   జలజాకయపైతే నినున్న సనన్నలనే కలస



రేక: 1219-5శదద్ధవసతతత సత: 22-113
పలల్లవ:    బలవుకొలనఁదియే పో పతత మెలల్ల ను

  వలినఁ దారకాణలతో వనన్నవతచనఁగలనా
చ. 1:     చెకేక్క నొకిక్కతవగాని చేతగోర నటూనఁది తేను

  ఇకక్కడ నౌనఁగాదనేవారెవవ్వెర నినున్న
  ముకక్కమనఁది వలితోడ ములిగేటదాననఁగాక

  పకక్కమాటలడి నీతోనఁ బెనతగనఁగనఁగలనా
చ. 2:    మతచిమాటాడితగాని మానము పపైనఁ దిటట్టితేను

  యతచి తగవుచెపేప్పువారెవవ్వెర నీక
 వతచినశిరసుతోడ వగచేటదాననఁగాక

   పతచల నీగటట్టి లలల్లనఁ బచిచ్చె సేయనఁగలనా
చ. 3:   కాలదొకిక్కతవగాని కడచేనఁత సేసితేను

  పోలదని యవవ్వెరెపైనా బుదిదచెపేప్పురా
  మేలిమ శ్రీవతకటేశ మెచచ్చెనఁగటూడనఁగలనఁగాక
  వళవళనఁ గటూడనఁగానే వగిరితచనఁగలనా



రేక: 1219-6నాదరామకిగయ సత: 22-114
పలల్లవ:   కనన్నదే వనన్నదే కతదువసుమత్మి

   వునన్నత నీసతసుమత్మి వడనఁబా టదదరికి
చ. 1:    యేకడ నీవుతడినాను యతత పనిగలిగినా

   ఆకెమాటే నామాట అటట్టి రమత్మి
   పోకలనెపైన్నైనానఁ గలవు పొతదు లనెపైన్నైనానఁగలదు

   సాకిరి యచెలిసుమత్మి సరస నిదదరికి
చ. 2:    అలకెతత గలిగినా అడడములే యాడినా

  చెలిమొకేక్క నామొకక్క చేకోనుమ
 తలనఁపటపైయినానఁగాని తగలతతయినానఁగాని

   తొలత యపసుమత్మి దటూతక యిదదరికి
చ. 3:   యతతదవువ్వెవయినా యేమని పోడచటూపనా

  యితతసనేన్న నాసనన్న యఱనఁగకొమత్మి
   యితతేల శ్రీవతకటేశ యితదానఁకానఁ గటూడితని

   సతతతయు నీకెసుమత్మి సాదన మదదరికి



రేక: 1220-1కాతబొదిసత: 22-115
పలల్లవ:   మానవ మానవ నీమతకనఁదనము

  మానరానివభునితో మరి చలమేనఁటకే
చ. 1:     సలవుల లేనఁతనవువ్వె చితదనఁగానే మాటలడే -

  చెలవునితో నలక చెలల్ల నటవ
   తలివవనెన్నలలోని తేటలగా నినున్ననఁ జూచి
 వలచినపతతోడ వటట్టిమోనమేనఁటకే

చ. 2:     కనున్నల మొకక్కలతోడనఁ గటట్టిదుర నిలచతడే -
  పనిన్ననజాణనితోడనఁ బతత మేనఁటకే

  సనన్నలనే వనయము చలేల్లటరమణునితో
 కినెన్నరమనఁటలలో నీకేరడములేనఁటకే

చ. 3:   చేరి కానఁగిలితచకొనే శ్రీవతకటేశతోడ
  ఆరయ లేనఁతసిగద్గీ లతతయేనఁటకే
  గారవాన నినున్ననఁగటూడి ఘనునఁడెపైనయతనితో
  బీరమాడి పచిచ్చెనేస పననఁగనఁగనేనఁటకే



రేక: 1220-2దేసాళత సత: 22-116
పలల్లవ:    ఇతతవుపచారపూజ యితదే కలిగె నీక

   వతతులనఁ జేకొని నీవు వరమయతవయాత
చ. 1:   అతగన నినున్ననఁజూచటే అవాహనము, ఆకెక

    ఆతగవతచి నీవు మత హతత్తినదే ఆసనము,
    సతగత నీపపైచితతే సదా ధతనముసుమత్మి ,

  అతగపనఁ జెకక్కచెమటల లర ర్ఘద్వ్యపాదాతదుల
చ. 2:    సరసనఁ గనీన్నళల్ల ఆచమనము జలకము,

  అరవరి పయతదము అతగవసత్తి సము,
  నిరత మెపైకమత్మినఁదావ నీకనిచిచ్చెనగతధల,

 పరగినపలకలే పలపూజల
చ. 3:    దొమత్మివరప్పు వరహగిన్నదటూపము దపము నాయ,

 సముత్మిలే మెపైమెఱగల,   సలి వనఁగేవ దతడాల,
    నమత్మిక శ్రీవతకటేశ నెపై వదతమాయ మోవ,
  కమత్మిరనఁ గాతగిటనవవ్వె కపప్పురపవడేల



రేక: 1220-3ముఖరి సత: 22-117
పలల్లవ:     చటూడవ నాదికక్క సుదత నీవు ఇనఁకనఁ

  జూడనఁబోతే ననిన్నయును సదాతలేపో
చ. 1:    పలకవ నాతోడనఁ బడనఁత నేనఁడు

  పలికితే నితదరిలోనఁ బసలేదువ
    తలనఁచవ తొతటట్టిపొదుద తగ లితతపై నా నేనఁ
  దలనఁచితే బనులలల్ల నఁ దారకాణపొ

చ. 2:    అతదుకొనే వడెమెపైనా నతవా యిటట్టి
   అతదుకోతటనఁ దానఁకతబో నీ యాయములలల్ల

   ముతదు నవవ్వెవ యినఁక ముచచ్చెటదర
     ముతదు నే నవవ్వెతేనఁగన మోవ గతటవడునఁ బో

చ. 3:     మఱవవ కానఁగిటలో మాటల చెలి అతత
  మఱచితే కానఁకలలల్ల మకక్కళతచనఁబో
   యఱనఁగవ శ్రీవతకటేశనఁడ నేను నాలో

   నెఱినఁగికాదా నినున్న నేకమెపై కూడితని



రేక: 1220-4సామతతత సత: 22-118
పలల్లవ:   ఎదుటనే వునన్ననఁదాన యతతదడవ

  అదనుచటూచే నితతే అతదుకెతతదడవ
చ. 1:      జోకతో నొకట రెతటనఁ జూచి వోరేచ్చెనఁగాక వాని-

  కీకడిమోము సేసుకో నెతతదడవ
  సాకిరివటట్టినదానఁకా చవ సేసుకోతటనఁగాక

   మెపైకొని తగనాడేది మరి యతతదడవ
చ. 2:    మమెత్మిలల్ల మెచచ్చెదానఁకా మరనఁగాక తనమనఁద

  ఇముత్మిల నేరాలవయ నెతతదడవ
 నమత్మికలిచేచ్చెనతననాటకాల చటూచేనఁగాక

    చిముత్మిల చేనఁతకనఁ జేనఁత సేయ నెతతదడవ
చ. 3: మగవానఁడు,  తనమనఁదిమచెచ్చెముల చటూచేనఁగాక

  యదసకేక్కలక నవవ్వె నెతతదడవ
   తగశ్రీవతకటపత తా ననున్ననఁ గటూడనఁగనఁగాక

    నిగిడి నేనఁ గానఁగిటలో నితచ నెతతదడవ



రేక: 1220-5బౌళ సత: 22-119
పలల్లవ:   పగయమెటఱట్టినా నుతడనీ పతపగనారమణుని

    కిగయ నాచేనఁ దగిలను గెలిచితనఁ జితత
చ. 1:   పాయమెటఱట్టినానఁగానీ పతత మెటేట్టినానఁగానీ

   కాయమచిచ్చెతనఁ దనకనఁ గలదా చితత
   చాయలకే నడవనీ సనన్నలకే తరగనీ

    చేయి దనపయినే వసిత నేల చితత
చ. 2:    మనసతదపైనానఁ బెటట్టినీ మానఁట లతతేశడనీ

   వునికెపై వదదనుతదాన నునన్నదా చితత
  పనులటట్టియినానఁ గానీ భావమేదయినానఁగానీ

   చెనకితనఁగాన గోరసేయ నేల చితత
చ. 3:     చటూప లేడనఁ బారనీ సలపతత మరవ

    పపై పపైనఁ గానఁగిలితచితనఁ బాసనఁగా చితత
     యేపన శ్రీవతకటేశనఁ డెనిన్న కెగా ననున్ననఁ గటూడె

    తీపమోవ నాకనఁ జికెక్కనఁ దేరె నెలల్లచితత



రేక: 1220-6నాదరామకిగయ సత: 22-120
పలల్లవ:    ఇదియే చాలను నేమ ననకరే

   కదిసిన పాబ్రాణము కామని నాక
చ. 1:  మానఁటలలోపలిమరత్మిము వరే

 గానఁటపసత పలకనఁగనీరే
 తేటలకనున్నలదిద్రిషట్టి ల వరే

  సటూటగ నెటట్టియిననఁ జూడనఁగనీరే
చ. 2:  అతగములోపలి ఆయము వరే

 అతగన చేయివయనఁగనీరే
 రతగలసరసపరచనల వరే

 జతగిలినవువ్వెల చలల్లనఁగనీరే
చ. 3:  సనన్నలలోపలిచనవుల వరే

 చనున్నల నోరయుచనఁజననీరే
  యినిన్నట శ్రీవతకటేశనఁడ యసత

  వునన్నది వురమున నుతడనఁగనీరే



రేక: 1221-1సాళతగత సత: 22-121
పలల్లవ:    కామనులల మకనున్నల బటట్టినఁడా బాల-

  డేమమాత్మి నవవ్వెర వనఁడేమాయనమాత్మి
చ. 1:    చటూడనఁగలవానఁడు చేతనఁ జూపనఁగలవానఁడు వనఁడు

   యేడ నెవవ్వెరెపైనానఁ గతటే నెతుత్తి కోనఁదగవానఁడు
  జాడతో రటూపరేకా సాదితచరానివానఁడు
  యడనే మాపసిబాలనఁ డేమాయనమాత్మి

చ. 2:  అడుగనఁదగినవానఁడు అనిన్నటానుదారివానఁడు
   వుడిబడి వారి నేల నోలల్లనివానఁడు

   వడినఁ దానే ఇతదరిని వలపతచనేరచ్చెవానఁడు
  యడస ముదాద డమనే రేమాయనమాత్మి

చ. 3:   రచనమాటలవానఁడు రచచ్చెరాళల్ల మనఁదివానఁడు
  ఇచట శ్రీవతకటాదిద్రిపపై నిరవపైనానఁడు

   పచరితచ నేపనులనఁ బదినఁ బదపైనవానఁడు
   యచట నాడి వచిచ్చెనా నేమాయనమాత్మి



రేక: 1221-2బౌళ సత: 22-122
పలల్లవ:    నీపాపమా వరి నిచచ్చెనఁగాలమహి మది

  అపాటతగవలల్ల నతతేస కోపదునా
చ. 1:     కోపము వళమె వచచ్చెనఁ గోరి నిజమాడితేను

    యేపన శతతము వచచ్చె నిచచ్చెలడువారినఁ గతటే
    వోప నాదికేక్కమ చటూచే వలల్లనొలల్లనఁ బటట్టికరా

  నీపాటదొరతనము నేరనఁగాక నేను
చ. 2:     యేతుల వళమె వచచ్చె నితటనునన్నవారినఁ గతటే

    జాతవనయాలే వచచ్చె సారె వాడవారినఁ గతటే
    నీతుల నీగణమది నేనఁడు గొతత్తిల నాక

    రీత గాదు నవవ్వెకరా రేయిపొదుద దోసము
చ. 3:      బీరాల వళమె వచచ్చె పగయపడడసతనఁ గతటే రతనఁ

    దారిన మొకక్కలే వచచ్చె దతటపైనసతనఁ గతటే
   యేరా శ్రీవతకటేశ ఇది నేనెఱినఁగినదే

     కూరిమనఁ గటూడిత వనఁక గొతక నాకనఁ జెలల్లదు



రేక: 1221-3ఆహిరి సత: 22-123
పలల్లవ:     కానీలేవ అటట్టి కానీలేవ అటట్టి కానీలేవ

    పోనీ చటూత మతకనఁ దనపొతదు చెరచనేల
చ. 1:     చలమా తనతో నాక సరవనడపనానఁ గాదనను

    వలచి తానఁ బెపైకొనివచిచ్చెనా వాదులడువనేల నాక
చ. 2:     పగల తనక నాక బాసవసినానఁ దగదనను

     తగిలి తా రమత్మినునెడ నేనఁ దామసితచనేల నాక
చ. 3:      బడి నే శ్రీవతకటగిరి పపైనఁ బతతమచేచ్చె నినఁకనేమనను

   కడపరాయనఁడు ననునేలనుకడమ లతచనేల నాక



రేక: 1221-4కాతబోదిసత: 22-124
పలల్లవ:    ఏమచేసినానఁ జేస నేలదటూరేరే యతని

    ఆముకోన వలచిత నాతనఁ డేమ సేసునే
చ. 1:     కనున్నలనఁ బతనఁ జూచితేనఁ గాయమెలల్ల నఁ బులకితచే

    చనున్నల నోతత్తిత నితతే జాజకోననఁ బులకితచే
    సనన్నల నవవ్వెత నితతే జడిచెమటల నితడె
     అనిన్నటా నానేర మతతే నాతనఁ డేమ సేసునే

చ. 2:      సుదుద ల నే వతట నితతే చరకనె నాయముల
    వదిదకి వచిచ్చెతే నితతే వులల్లమెలల్ల మఱపాయ
      గదిదతచి మాటాడనఁ బోతేనఁ గడు మోవనఁ దేనె చితద

    అదొద నానేర మతతే అతనఁ డేమసేసునే
చ. 3:    కానఁగిలితచనఁబొత నితతే కళలలల్ల నఁ జిమత్మిరేనఁగె

   తోనఁగి సిగద్గీవడనఁబోతే తొలనఁగెనఁ బయతదకొతగ
    పానఁగిన శ్రీవతకటాదిపత దానె ననున్ననఁ గటూడె
     ఆనఁగిన నారత ఇతతే నతనఁ డేమ సేసునే



రేక: 1221-5బెపైరవ సత: 22-125
పలల్లవ:  ఊరకతడవయతచాల నోయయత

   నేరపరి వదువయత ను వఱతునయాత
చ. 1:     అయత నీక దతడమయత అతతక నేనోపనయత

  పయతద ముటట్టికవయత పచిచ్చెగానయాత
   గయాతళ నేనౌదునయత కలల్లలడేవా అయత

    దయత మెరినఁగితేనఁ జాల దాని కేమయాత
చ. 2:    బలిల్లదునఁడ వౌదువయత పలమాట లేలయత

 చెలల్ల నయత నీవుసేసేచేనఁతలనయాత
   అలల్లనానఁడె కతటమయత అతదరను సాకిరయత

   మలల్లడి నీగణమయత మతచి దనౌనయాత
చ. 3:   అనలితకానేలయత అటట్టి తనిసితనయత

  కానికాని వటేల్లల కానీవయత
   మేనతట శ్రీవతకటేశ మెపప్పుతచి కూడితవయాత
    మోనాన నుతడేవయత మోవు నా కీవయత



రేక: 1221-6ఆహిరి సత: 22-126
పలల్లవ:      ఉనన్న సుదుద లేమచెపీప్పు నుదదవునఁ డేనఁటకి వచెచ్చె

  మనన్నక వలచినమామేల దలనఁచనా
చ. 1:     తలిల్లతోనఁ బుటట్టినవానినఁ దగ నేమో సేయువానఁడు

   గొలల్లతలమనఁద దయ కోరి సేసనా
  మలల్ల డి మేనమఱనఁదిమాట కలిగినవానఁడు

  చలల్ల వాని సరసాల చవులయతనా
చ. 2:  ఆలితోనఁబుటట్టినవాని నతదముసేసినవానఁడు

   జోలి గోక వాని కేనఁటచటట్టిరికమే
    లేలే కొడుకవయాతల లసత్స తగవు నడప

  నాలిదాక వానితోడినవువ్వె లేనఁటనవువ్వెలే
చ. 3:   మేనతత్తికొడుకలను మకిక్కలి రకతచినానఁడు

  వని తనసుదుద కెలల్ల నటూనఁకొనరే
    కానీలే శ్రీవతకటేశనఁ గమత్మిరనఁ గటూడిత మదే

   తానేమనీనో ఇతక దగద్గీరి యడుగరే



రేక: 1222-1రామకిగయ సత: 22-127
పలల్లవ:    కనున్నలనే నినున్ననఁ జూడనఁగలవార మతతేకాక

  వునన్నచలమువారమా వరకే జతకితచను
చ. 1:   యేరవులవారమా యేమనాన్న నీతోడ

  కెరలి చటకిమాటకి నలగను
   తరవులవారమా దవువ్వెన నుతడి రాకతటే

   కరికరితచి పలిచి కమత్మిట సాదితచక
చ. 2:   మెచచ్చెనివారమా నేము మేకలనీచేనఁతలలల్ల

  అచచ్చెటనిచచ్చెట సారె నాడుకొను
 మచచ్చెరిపవారమాపో మాటాడమఱచినా

   ఇచచ్చెటనే మారమోమెపై యచచ్చెకతదు లతచను
చ. 3:    పనిలేనివారమా పపైకొని నీవు గటూడనఁగ

  తనరి శ్రీవతకటేశ తపప్పుతచకొను
    తనియనఁగనఁ గటూడితవ తగవు నగవు నీద
   పనఁనగేవారవ నీవు పలవనఁగ నినఁకను



రేక: 1222-2ముఖరి సత: 22-128
పలల్లవ:    ఆనఁడుజనత్మిమే మాక నాఱడాయనో కాక

     పోనఁడిమనఁ దా మగవానఁడు భువనఁ బచిచ్చె సేతురా
చ. 1:   ముతచకొని మగవార ము0  గిటనే వుతడనఁగాను

   మతచము చపప్పుడుసేస మాక నిదకక్కడికాకే
    యతచనఁ బొరగ వననఁగ నేడగొడవమత్మి మాక

పొ0    చి పటకరననఁగనఁ బోనఁకనఁ గొరికీని
చ. 2:    చకక్కనఁ బొదుద గతక దిద సతులలల్లనవవ్వెనఁగాను

    పకక్కననఁ దలప మటూసనఁ బనో మరి
     యకక్కవతోనఁ జితటబడడ లిద చేయి దిగర తా-

   నకక్కరతోనఁ గొతగవట ట్టి నౌనే లసాత్సయను
చ. 3:     యలిమతో నతత్తి మామ లదుటనే వుతడనఁగాను

   చలలకే మాటలడ సతగతఱనఁగనఁడే వనఁడు
    అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డతదరి మొరనఁగి కూడె
   తలనఁగ కితతేసిరటట్టి తగనా ఇలల్ల లికి



రేక: 1222-3మలహరిసత: 22-129
పలల్లవ:   నిచచ్చెనిచచ్చెనఁ జేకొను నివాళ

   యిచచ్చెనఁ బేరెవరమోబు ళశ నివాళ
చ. 1:  సొలపలవాలకచటూపల నెతేత్తిర

  నెలనఁతల నీకిద నివాళ
  నలయప కతకణరవతబుల నెతేత్తిర

  నిలవునఁ బయతదల నివాళ
చ. 2:  గకక్కనను సరసపకపప్పురపనవువ్వెల

   నికక్కచ నెతేత్తిర నీక నివాళ
  వకక్కణతచ మాణకపవనెన్నగోళల్ల చేతుల

   నెకొక్కని నెతేత్తిర నీక నివాళ
చ. 3:   ముతచినకానఁగిటలో నీ మోహనవదమతతాబ్రాల

  నితచినితచి యతేత్తిర నివాళ
   పతచప శ్రీవతకటాదిద్రి పేరెవరపోబు ళళ

     అతచె నినున్ననఁ గటూడి యతేత్తి రదే నివాళ



రేక: 1222-4శతకదాభరణత సత: 22-130
పలల్లవ:    ఎతత సితగారితచేవ యేమే నీవు

   కాతతునఁడు వాకిట వచిచ్చె కాచకనాన్ననఁడు
చ. 1:   చెలలక వడవడసిగద్గీలే సితగారము

  సలవులక నవువ్వెలే సితగారము
  పలచనిమోవకి పలకలే సితగారము
  కలికినున్నలకను సలపే సితగారము

చ. 2:   చకక్కనిబొమత్మిలకను జతకెనలే సితగారము
  చెకక్కలక మురిపమే సితగారము

  వకక్కసపగొళల్లక వసరలే సితగారము
  చొకక్కపజవవ్వెనానక సతపలే సితగారము

చ. 3:   కఱకచనున్నలకను కానఁగిలే సితగారము
  చిఱనఁదొడలక రత సితగారము

  మఱి యలమేలమతగమగనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-
    డెఱీనఁగి నినిన్నటట్టి కూడె నిదే సితగారము



రేక: 1222-5దేసాళత సత: 22-131
పలల్లవ:   చెపప్పువయత వనేను చెవులపతడుగగాను

   వపప్పుగా నీవు లసత్సవుతడుటే నాలభము
చ. 1:    అలకదేరి నీతో నాప మాటలడెనా

  కళల మతచ నీచకక్కనిమొగము
   చలముల మాని నీతో సరసములడెనా

   చెలరేనఁగి వడుకతో జిగిమతచే వపడు
చ. 2:     జతకితచక యటట్టి నీతో సారెసారె నవవ్వెనా

 పొతకపనీబుజము లబుబ్బుచనునన్నవ
    మతక దలనఁచక నీ మనసురానఁ గటూడేనా
   అతకెల సతతోసాన నలరేవు నీవు

చ. 3:   పటట్టి కొనన్నవటట్టితచక పేగమతో మోవచెచ్చెనా
   మెటట్టి క రతచినన్నల మేన నునన్నవ

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యే నలమేల మతగను
   గటట్టిగా ననేన్నలితవ కలిగె నానతదము



రేక: 1222-6మతగళకౌసిక సత: 22-132
పలల్లవ:    పొదుద వోని ఆనఁటది బొమత్మిల కాటక వట ట్టి

   అదుద క యేమచటూచేవు ఆయనాయ రావయాత
చ. 1:   వతతవతతచటూపలను వలనఁది నినున్ననఁజూచి

 దొతతరసిగద్గీలతోడనఁ దొటట్టి కొనీని
    జతతవల నీముతదర సారెనఁ జేస వసాల

   యతతలేదు రావయత మాయితటకి నీవు
చ. 2:     వరల నినున్నవసి వడయాస నీకనఁ జూప

  తరగిరినవువ్వె నవవ్వెనఁ దనలోననె
  యరవులకతలనఁడి యనిన్న నేరచకొనన్నది

  అరదతదేవల రావయాత లోనికిని
చ. 3:     సతగడినే నిలచతడి చనున్నల నినున్న నోరసి

  అతగపనఁ జెమటతోడ నానతదితచని
   సతగత నే నలమేలమతగను శ్రీవతకటేశ

    రతగగానఁ గటూడిత వటట్టి రావయాత కానఁగిటకి



రేక: 1223-1సాళతగత సత: 22-133
పలల్లవ:    ఇనిన్నయునఁ దనతోనఁగాక ఇనఁకమరి కలదా

 యనిన్నరానిపరవశ మెవవ్వెరిసమేత్మి
చ. 1:   మాటలడకతడితేను మాననీవ కొసరనఁగ-

  నేనఁటకే మౌనవగత మెవవ్వెరిసొమేత్మి
  యటలేనిమోము చటూడకనన్న నుతడనీవ

 కాటకకనున్నలనీటకాల వవవ్వెరిసొమేత్మి
చ. 2:     నవవ్వెకతడితేనఁ బోనీవ నాక నితకానఁ దనకనఁగా-

  నివవ్వెలనఁ జెకిక్కటచే యవవ్వెరిసొమేత్మి
   దవువ్వెగాక వదదనుతడి తడవకనన్ననఁ బోనీవ

   చివవ్వెన బానుపమనఁద సిగద్గీ లవవ్వెరిసొమేత్మి
చ. 3:   కూడినరతులవళ కొతకకనన్న లేలేవ

 యడులేనిబుసకొటట్టి లవవ్వెరిసొమేత్మి
   జోడెపై శ్రీవతకటపత చొకిక్కతచే నౌనౌనే

  వడెపమోవనఁ జేసేటవతత లవవ్వెరిసొమేత్మి



రేక: 1223-2ముఖరి సత: 22-134
పలల్లవ:     ఇతతకతట నేమసేసే వలరా నీక నవువ్వె

  వతతగానఁడవపైతవ అపప్పుట నానవువ్వె
చ. 1:     వుమత్మిడి నీతో నలిగి వతటనుతడి నామలగ

   నెమత్మిదినఁ గానఁగిలితచితే నీకేలరా నవువ్వె
   దిముత్మివటట్టి కొనగోర తీనఁటగోనఁగా నిమత్మిపతడు

   ఇముత్మిల నానఁటనటూనఁదితే ఇతతేల నవువ్వె
చ. 2:    వటట్టి వటట్టి కొతటనఁగాన వకరితోనఁ బలకక

    నెటట్టిన నేనఁ బాడుకొతటే నీకేల నవువ్వె
     నిటట్టినీలిద్గీ నీ వుతడనఁగా నిదద్రి రానఁగా గడెవటట్టి

   పటేట్టిమతచాననఁ బతడితే పపైనఁజలల్లక నవువ్వె
చ. 3:     కామతచి నివు గటూడనఁగా కనున్నమటూసి కొతతవడి

   నీమనసు చటూచితేను నీకేలరా నవువ్వె
   దోమట శ్రీవతకటేశ తోడినఁబడ దకక్కనఁగొతట-
   నీమతకా లఱనఁగరా యినఁకనేల నవువ్వె



రేక: 1223-3సామతతత సత: 22-135
పలల్లవ:    చటూడరమత్మి సతులల సుదతలగల నేనఁడు

 యేడలేనితమకాల ఇతప లటట్టివ
చ. 1:    కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచ గకక్కననునఁ దలవతచ

    అనిన్నటా వభునినఁ జెలి యతపలేక వగిలేచి
   తనున్ననఁదా నాతనిరటూప తలపోసునఁ గనున్నమటూసు

 యనన్నరానిసతమో మేమచెపప్పుదే
చ. 2:    మగిడిమగిడి వచచ్చె మతతనాన మాటలడు

   పగటన రమణునినఁ బాయలేక జలజాక
   నగతానే వడెమచచ్చె నాలి నాకమడిచిచచ్చె

  సగిసి యవలపలసద మెటట్టివో
చ. 3:     కమత్మిరానునఁ గాగిలితచ కతదువగా మోవ ఇచచ్చె

  తమత్మిగా శ్రీవతకటేశతీపరతుల మరిగి
   దొమత్మినేసి కూటమకి దొమతరలోని కేనఁగ
  అమత్మిలల జవువ్వెనపాయపవడు కెటట్టిదో



రేక: 1223-4రామకిగయ సత: 22-136
పలల్లవ:    బలరాజసమెపైనాను బతత్తి నీమనఁదనఁ గలనఁడు

   వలపలలల్ల నఁ జలల్లవ వచచ్చె నతనఁడు
చ. 1:     చేలకొతగ వటట్టి కొని చేరి పగయముల చెపప్పు

   వాలయితచి పలవరే వచచ్చె నతనఁడు
    తాలిమతో నిలచతడి దయవుటట్టి మొకక్క మొకిక్క

   వాలకచటూప చటూడవ వచచ్చె నతనఁడు
చ. 2:     కదిసి కానుక ఇచిచ్చె గడడమువటట్టి వనఁడుక

   వదనము చపవ వచచ్చె నతనఁడు
    వుదుటగబబ్బుల నటూనఁది పోదిగి కానఁగిటనఁ బటట్టి

   వదలక వుతడవ వచచ్చె నతనఁడు
చ. 3:   వడుకల వుటచ్చెతచి వనకటపొతదుల-

   వాడికల సేయవ వచచ్చె నతనఁడు
   యడనే శ్రీవతకటేశ నినఁతలోనే కూడితవ

   వాడలో దినదినము వచచ్చె నతనఁడు



రేక: 1223-5వరాళ సత: 22-137
పలల్లవ:    నీవల సిగద్గీవడేవు నేమేమనేము నినున్న

  వావ గటూడితేనఁజాల వదలకవయత
చ. 1:    వలల్లనే యిచచ్చెకమాడి వడనఁబరచ నినున్న

  వలల్లవరిగా నీవు వనవయత
    చలల్ల నఁజూపలనునఁ జూచి సారెనఁ దమకము రేనఁచ

   అలల్లదే లొనుగావయత ఆపక నేనఁడు
చ. 2:     సతగతగా మోవ చటూప చవులవుటట్టితచ నీక

  అతగవతచి వడుకతో నతదుకోవయత
   సితగారితచకవునన్నది చిఱనవువ్వె నవవ్వె నీతో

   సతగడినఁ బెటట్టి క నీవు చనవయతవయాత
చ. 3:     వరకే నీ కెదురగా నొడుడ కనన్నది గబబ్బుల

  నేరపతోనఁ గానఁగిట నితచకోవయాత
  యరీత శ్రీవతకటేశ యేనలమేలమతగను

   చేరి ననేన్నలిత వాపనఁ జేసుకోవయత



రేక: 1223-6వళవళ సత: 22-138
పలల్లవ:   ఇతకనఁ బాయరావుసుమత్మి యసతగాతాల

 కతకణదారాలయనఁ గడుసతగాతాల
చ. 1:  చలల్లలమేత్మివారితోడి సతగాతాల

 చలల్ల నఁజెలమలవట సతగాతాల
 జలల్లడలోపోనఁకల మాసతగాతాల

  యలల్లవార నెఱినఁగిరి యసతగాతాల
చ. 2:  జతగిలిగొపకలసతగాతాల నీక

  సతగడి బతడికతడాల్ల య సతగాతాల
 సతగతాయ పొరగితడల్లసతగాతాల

యతగిలిపోతుత్తి లతోడియసతగాతాల
చ. 3:  సరిబేసులయ మనసతగాతాల

 సరగ మరవరానిసతగాతాల
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  నిరతనఁ గటూడనఁగనఁజేస నీనాసతగాతాల



రేక: 1224-1సామతతత సత: 22-139
పలల్లవ:    ఆడేనతటా వచెచ్చె నారగితచలే దితకా

  వాడవారచేడెలల వనజాక్షునఁ జూపరో
చ. 1:  మతదనునన్నపసులల మతచిగోపబాలలల

   కతదరప్పుగరనఁడు వచెచ్చెనఁ గతటరా మర
  కెతదమత్మివనములల కస్కృషరనఁడు యమునలోన

   చితదుల నీనఁదాడునల చెపప్పురో సుదుద ల
చ. 2:  గొలల్లవారి ఇతడాల్ల ల గొతదిపాలవనన్నలల

  కొలల్లలడేహరి వచెచ్చె గొతడితచరో
 చలల్లలమేత్మిసతులల సరసపరచచ్చెలల

  ఇలీ ల్లడ నేడనునాన్ననఁడో యఱినఁగితచరో
చ. 3:   గోవరద్ధనముదతడ గతపలపూనఁ బొదలల

   కోవదునఁ డేమ సేసి గటట్టి చటూపరో
   శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనఁ జేరి కతట మతతలోనె

   పూవువల నెతుత్తి కొతట భోతగిచ నినఁకను



రేక: 1224-2ముఖరి సత: 22-140
పలల్లవ:    అతదుకేపో నీవదిద కపప్పుటనుతట రాదు

   కతదువకే వచేచ్చెసి కెపైకొనుమ చెలిని
చ. 1:    యేకతమాడేనతటా నితత దగద్గీరనఁ బలిచ్చె

  కాకమాటలడితట కలదా ఇతత
   ఆకమడిచియిమత్మితటా నతదుకోనఁ బోయి గొర

  రేక లతటతచితవట రీతగాదుమత్మి
చ. 2:    పాదములొతుత్తి మయతటా పడనఁత పపైనఁ బారనఁజానఁచి

   యేదస మోపతవట ఇది దగనా
   పోదిగా నీతురముననఁ బటూవుల ముడువుమతటా
   పాదుగ వనఁపన నాకెపపై నొరగనఁదగనా

చ. 3:     పానుప వరచమతటా పడనఁతనఁ గానఁగిటత బటట్టి
   అనెలవుననే కూడి తాయనఁగా పని

    నేను వచిచ్చెత నితతలో నెరవుగానఁ గటూడితవ
   యనిజము శ్రీవతకటేశ నీకే తగను



రేక: 1224-3లలిత సత: 22-141
పలల్లవ:   చేకొలనఁదిమగనఁడవు చెలిల్లతతు వాకెగరవ్వెము

   దకొని ఇతతలో నీవు తటట్టినఁగనేమటకి
చ. 1:      ఇతతవడి నవువ్వె నవవ్వె నేకతాల నీతో నాడె

   ఇతతకతట నేమసేసు నీప నీతోను
   బతతబోజనాల సేస పచిచ్చెదేర మాటలడె

  కొతత గానఁగిలీకతడితేనఁ గొరతాయనా
చ. 2:    కెఱలితచె నీమోహము కేలతత్తి సనన్నలసేస

   మఱి యేమటనఁ గొదువ మగవకను
     మెఱ ఇతచెనఁ దనమేల మతచి నీపపై బతత్తి చటూప

  తఱి మోనాననుతడితే తకక్కవాయనా
చ. 3:    చలివాప రతులను చనున్నలతటనఁ బెననఁగెను

  వలితేది యాపక శ్రీవతకటేశఎడ
  అలమేలమతగపత వనిన్నటా ననేన్నలితవ

   కలకి లోన నుతడితేనఁ గడమాయనా



రేక: 1224-4ఆహిరి సత: 22-142
పలల్లవ:     ఏమని చెపప్పుము నేము ఇతదుక మారతత్తిరము

   కామతచి నీకే తలసునఁగాక యకతల
చ. 1:     చికక్కనినవువ్వెల నవవ్వెనఁ జెలియ నీమోము చటూచి

  వకక్కణడిగేవు చెపప్పువచచ్చెనా యితదు
    మొకక్క మొకెక్కనఁ జేతులతత్తిముతదరనే ననున్ననఁ గని

   లకక్క లతచకోనే వది లసాత్సయనయాత
చ. 2:    కడలేనివనయాల కాతత నీకనఁ జేసతేను

   వడివటేట్టి వతదునఁ బెటట్టి నొనగటూడునా
   వడిగా నీమనఁదట వలపల చలిల్లతేను

  ముడిచేవు కొతగనను కడుజాణవయాత
చ. 3:     అలమేలమతగ నీతో నటట్టి మాటలడనఁ గాను

   కొలచేవు కతచాననఁ జికక్కనా ఇవ
    యలమ శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

  వలవటేట్టివు చనున్నల వడుకకానఁడవయాత



రేక: 1224-5పాడి సత: 22-143
పలల్లవ:     ఔనయాత మతచివానఁడ వాప తొలల్ల ముదదరాల

   అనలేల పటేట్టివు అతతేసి కోపనా
చ. 1:     చెలి నీతో నవవ్వెనతటా చెకక్కలేల నొకేక్కవు

  కలన నీగోళల్ల మకిక్కలివాతడుల్ల
   పలకమతటా సారె పయతదేల తీసేవు
   బలిమకానఁడవు నీతో పతతాల కోవునా

చ. 2:    జతకితచి చటూచెనతటా చనున్నలేల పటేట్టివు
 కతకణపనీచేతుల కడుగటల్ల

   అతకెలనఁ బెననఁగమతటా ఆయములేల ముటేట్టివు
  సతకెలేనివానఁడవు నీసాములక నోపనా

చ. 3:    తోకేక్కవు పాదాలతటా తురమేల యతటేవు
  నెకొక్కని నీవళల్ల కినెన్నరమటల్ల
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ గటూడేవు

  వకక్కపజాణవు నీవనొదాల కోపనా



రేక: 1224-6మాళవ సత: 22-144
పలల్లవ:    మేలమేల సతులలల్ల మెచిచ్చెరి నినున్న

   వళతో మావనన్నపాల వతటవ నీవు
చ. 1:   చతురనఁడవపైనతదుక జాణవు నీవపైనతదుక

   అతవను మనిన్నతచిత వదివ నీవు
  కతల నేరిచ్చెనతదుక కడుమేటవపైనతదుక

   తతఱినఁగి వచిచ్చెతవ దయతో నీవు
చ. 2:  సతతోసితచకొనన్నతదుక సమత్మితతచినతదుక

   యితతకినఁ జనవచిచ్చెత వపడే నీవు
 ఇతతచటట్టిమవపైనతదు కితపగలిగినతదుక

   పొతతనే లలితచితవ బుజజగితచి నీవు
చ. 3:   సలిగె ఇచిచ్చెనతదుక సరసునఁడవపైనతదుక

    అలమేల్ మతగ గటూడిత వనిన్నటా నీవు
 కలిగినతదుక శ్రీవతకటపతవపైనతదుక

   తలిపతవ నీపొతదు దననే నీవు



రేక: 1225-1కాతబోదిసత: 22-145
పలల్లవ:    ఔనయత మతచివానఁడ వపప్పుడే యతతసేసిత

   పూనెనఁ బే ద్రిమపేరెవర పొటళశ నీక
చ. 1:     కనున్నల నవువ్వెలదేరీ కాతత నేమేమ సేసితో

 పనిన్ననయేకతవళనఁ బానుపమనఁద
  కినెన్నరకాయచనున్నల గిజిగిజాయ నిదివో

    కనెన్న ఇతత తొలసారే కడునఁబచిచ్చె సేతురా
చ. 2:   మోవకమోచి సలవ ముసిముసినవువ్వెదేరీ

  ఆవళ నేమేమమాటలడితో నీవు
  కానిమోవ తలల్లనఁబారి కడుసదమదమాయ

  పూవువతటబాల ఇతతభోగముల కోవునా
చ. 3:    చెకక్కలనఁ జెమటగారి చెలిపయతద దడిస

   గకక్కన నెతత మనసు గరనఁచితవో
   యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యడనఁ బెరియవరాన
   వోకక్కటనఁ గటూడిత వటేట్టి వబుళశనఁడవపై



రేక: 1225-2మలహరిసత: 22-146
పలల్లవ:   ఒకొక్కకక్కసతనడుమ నొకొక్కకక్కరటూప గెపైకొని

   యకక్కవపైత కస్కృషార నినెన్నటల్ల నమేత్మిదిరా
చ. 1:    మాటలడే వకతతో మళళ్ళచటూచే వకెతను

  వోటలేక నవువ్వెనవవ్వె వకతతోను
   కూటవపై గొలల్లతలము గతపగటూడునాన్నర మదే
    యేనఁటది నీమోహ మనఁక నెతదని నమేత్మిదిరా

చ. 2:    కనున్నగీనఁటే వకతకనఁ గానఁగిలితదే వకతను
  వనన్నదినన్న మోవచేచ్చెవు వరోకతక

   వునన్నత రాసకీగడ లనాన్నర మతదరము
   ఇనిన్నటలో నీవలప యతదని నమేత్మిదిరా

చ. 3:    తమత్మివటేట్టి వకతకనఁ దగమెచేచ్చె వకతను
 సమత్మితతచనఁజేశొకతచనున్న లతటేవు

    యమెత్మిల శ్రీవతకటేశ ఇతదరి మముత్మినఁ గటూడిత-
   వముత్మిలనే నమత్మితనఁగా కెటల నమేత్మిదిరా



రేక: 1225-3బౌళ సత: 22-147
పలల్లవ:    అతనికి నీక నితపలపై యుతడనఁగా

 యతలతలివారి కెతచనఁగనేమటకి
చ. 1:  మగనఁడుమనిన్నతచేదానిమాటలలల్ల నఁ జకక్కనే

 తగవరివనితపతతము చకక్కన
 నగనేరిచినదానినటనలలల్ల జకక్కన

 యగసకెములడనఁగ యవవ్వెరికేమటకి
చ. 2:  సిరిగలిగినదానిచేనఁతలలల్ల నఁ జకక్కనే

 పొరగపోరచికాతతపొతదు చకక్కన
 సరినిచచ్చెకపదానిసరసముల చకక్కన

  దొరకొని యవవ్వెరికి దటూరనఁగనేమటకే
చ. 3:     పాయము గలగ దాని పగటలలల్ల నఁ జకక్కనే

 చాయయఱినఁగినసతజాడ చకక్కన
  యయడ శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    పాయక ననేన్నల తాము పచాచ్చెర నేమటకే



రేక: 1225-4సౌరాషట్టి సత సత: 22-148
పలల్లవ:   పడనఁత నీవుసేసినభాగత మెటట్టిదో

   అడరి నీపపై నిలిచె నాతనిమోహము
చ. 1:    చాలకొన నినున్ననఁజూచి సారెసారె నాతనఁడు

  కెలతత్తి మొకక్కనఁగదవ కిముత్మిలనుతడి
   అలకితచి నీసుదుద లే యతగనలతోనఁ జెపీప్పుని

  వళగాచక వుతడుమ వడుకతోను
చ. 2:     కొచిచ్చెకొచిచ్చె సనన్న సేస కోరికోరి నీకతనఁడు

   వచేచ్చెనని చెపప్పుతపవ వనిత నీవు
   మచిచ్చెకతోనఁ దలపోస మతలోనే నీరటూప
   యిచోచ్చెట వదలకమ యడకే వచచ్చెవ

చ. 3:    నెలవుల నవవ్వె నినున్న శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
   అలమేల్ మతగవు వడె మట చటూపవ

     తలనఁపఱినఁగి మనిన్నతచి తానే వచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడె
   నెలకొని యిచచ్చెకమే నితచమ యతనికి



రేక: 1225-5వళవగళ సత: 22-149
పలల్లవ:   తాను నాతోననన్నమానఁట తానెఱనఁగను

  నాననఁబెటట్టి సిగద్గీలల నానఁటకొలిపీని
చ. 1:     నాముతదరి కిటట్టి వచిచ్చె నాతో నాడుమనరాదా

  యేమటకినఁ జెపప్పుపతపీ నెడమానఁటల
  మోముచటూచి నాచేత మొకిక్కతచకొమత్మినరాదా

   రామలకెలల్ల నఁ జెపప్పు రానఁపేల సేసవ
చ. 2:   యదుటకి వచిచ్చె వడెమపప్పుతచకొమత్మినరాదా

  పదిమారల లేకల పతపనేనఁటకి
  కొదదరనఁ బానుపపపైనఁ గటూచతడుమననఁగరాదా
  వుదటన ననునెతత వడనఁబరపతచని

చ. 3:    చేరి నాచేత సేవల సేయితచకొమత్మినరాదా
  యరీత దరమఱ గినఁకనేనఁటకి

   కోరి యలమేలమతగనఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు
  వరలేక ననున్ననెతత వనఁడుకొనీని



రేక: 1225-6ఆహిరి సత: 22-150
పలల్లవ:    ఏమ చెపేప్పుమనఁక నీతో నితతకతల

   కామతచి నీవ వచిచ్చె కనునఁగొతటగాక
చ. 1:   వుమత్మిగిలవలపల నటూరివరి వానలగా

   కొమత్మిమేననఁ జెమటల గరిస నవ
  నెమత్మినఁ గొరికలచేత నిగిడినపలకల

   గముత్మికొని పసిమెకెక్క కడునఁ గచములను
చ. 2:   వలగొనన్నతలపోనఁత వసతతకాలము వచిచ్చె

  నలినాకచితతల ననిచ నవ
 తొలనఁకేతమకముల తురములోనివరల
  జలజలరాలకొతటా జవవ్వెనము మతచెను

చ. 3:   వుతగిటయపైనతరీతీప లపతలి యలమేల-
   మతగమోవనఁ దనె లమని వచెచ్చెను

    రతగగ శ్రీవతకటేశ రత నీవు గటూడనఁగాను
   సితగారము రాసులపై చెలనఁగి చటూపటట్టిను



రేక: 1226-1ఆహిరి సత: 22-151
పలల్లవ:   నినున్న నేమననలేక నివవ్వెరిగతదితనఁగాక

  యినేన్నసివగలనఁబెటట్టి ఇతవా నీక
చ. 1:    పవువ్వెలవసినవారినఁ బటూచి రాత వయలక

   నవవ్వెనఁగనే నీతో నే నవవ్వెనఁగాక
   నివవ్వెటలల్ల వలపల నిటటూట్టిరప్పు లివ మతచనఁ

    జవవ్వెనాన ననునఁ బాయనఁ జలమా నీక
చ. 2:   వనన్నవసినటట్టివారి వలిమడి వయలేక

   పనిన్న నీవు పలకనఁగనఁ బలికేనఁగాని
     కనున్నల నీళల్ల దొటట్టి కానఁకల మేన నితడె

   వనెన్నలననిన్నతత సేయ వగతమా నీక
చ. 3:    చెటట్టివటట్టి తయతనఁగాను చేసనన్న నేయనఁగలేక

   గటట్టి తో నీవు గటూడనఁగనఁ గటూడితనఁగాని
   అటట్టి శ్రీవతకటేశ అరమఱపాయ మేను

   చటట్టిమెపై ఇతతసేయ సటూడా నీక



రేక: 1226-2మాళవగళ సత: 22-152
పలల్లవ:   ఈడనేల మాతోనే యితతబీరాల

  వాడవారితోనే పోయి వాదితచరాదా
చ. 1:      కొలల్ల న నే నవవ్వె తేనే కొతగవటేట్టివు రేపలల్ల-

    నలల్లవార నినున్న నవవ్వె రతదు వవోయి
    చలల్లగా నేనఁ జూచితేనే జతకితచేవు పరసతు-

  లలల్లసాన నినున్ననఁజూచే రొదదననఁగరాదా
చ. 2:    ఆనఁటదాన వదదనుతటే నాసపడేవు చపప్పునానఁత

   ఆనఁటదిగాదా నీ వతదు వోవోయ
   మేనఁటవతటా మొకిక్కతేనే మేలమాడేవు యితతపైతే

  నానఁటకొలనిసతుల నసల వడుతురా
చ. 3:    గతదము పపైనఁజలిల్లతేనే కడునఁదిటేట్టివు తొలిల్ల

  గతదమువారితటసత బొతదవా వోయి
    కతదువ శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ గటూడిత ననున్న
   వతదిలి నీకొనగోర నొతత్తి నితకావలనా



రేక: 1226-3పాడి సత: 22-153
పలల్లవ:     చెలి వనన్నవతచవ నేనఁ జెపేప్పునతటే సిగద్గీయతని

   బలిమనఁ గాదని తోయనఁ బతతగతత్తినా
చ. 1:     నేనెతతట దానను నెటట్టి క నొడనఁ బరచ

 తానెతతమనిన్నతచినాను తనచితత్తిము
   వని యతతవడునఁకొనీ నటూడిగపదాన నితతే
  కానీవ తనమాట గాదనేనా

చ. 2:      తనకేమ బాత నేను తఱచగా నాతో నవవ్వె
  నను నెతతలలితచినా నాభాగతము
    చెనకి యతతమెచచ్చెనఁ దానఁ జేసినమానిసి నితతే

 తననిచచ్చెదాననఁగాక తగదనేనా
చ. 3:    సతులతోనఁ బోగడ నాచకక్కనఁదన మేమునన్నది

   రత నెతతగటూడినా సమత్మితమే నాక
  యితవపై శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

   సతముగా ననున్న నేల చాలననేనా



రేక: 1226-4ముఖరి సత: 22-154
పలల్లవ:   ఏల పననఁగలడేవు ఇతదరిలోన

  మేలవానఁడవపై యాప నేలకోరాదా
చ. 1:     వడుకతో జెలి నీపపై వనెన్నలనవువ్వెల చలల్ల

 కోడెకానఁడవు తుడుచకొననఁగలవా
   చటూడనఁగానే నినున్న తనచటూపలజిగ రతటతచె

  యడ వడిపతచకొన నినఁకనోపేవా
చ. 2:     మకక్కవతో నాప నీక మానఁటలనే చొకక్కవస

  వుకక్కమరి లోనుగాక వుతడనఁగలవా
   నికిక్కచటూచి కోనగోర నీమరత్మిములలల్ల నెతత్తి
  మకక్కళతచి కూడక మానవచచ్చెనా

చ. 3:    కతదువ నలమేలత్మితగ కానఁగిటనే వలలోడెడ
  మతదలితచి తగలక మాననఁగలవా

    ముతద శ్రీవతకటేశ మోవ నీక లతచమచెచ్చె
   చెతది చెపప్పునటట్టి నీవు సేయకతడనఁగలవా



రేక: 1226-5శ్రీరాగత సత: 22-155
పలల్లవ:   నీమహిమో నాలోన నితడినవలపజాడో

   యేమ సేతు ననెన్నపప్పుడు వడయకవయాత
చ. 1:     యనని నీతో నేను యతతవడి మాటాడినా

   తనియదు నామనసు తమ యటట్టిదో
  వనయముతో రెపప్పులవయక చటూచినాను

   నినుపలపై మమతల నిచచ్చె కొతత్తిల
చ. 2:    చలపటట్టి నీతోను సారెసారెనఁ బెననఁగిన-

   నలయదు నామేను ఆస యటట్టిదో
   కొలవులో నీవదదనఁ గటూచతడి యతతనవవ్వెన
  తలనఁపలో కోరికల తరగనిధనాతల

చ. 3:    కడనఁగి యతదానఁకా నినున్ననఁ గానఁగిలితచకతడినాను
  వడువవు చేతుల వడుకెటట్టిదో

   అడరి శ్రీవతకటేశ యలమేల్ మతగను నేను
   తొడరి యేలితవ రతుల తరితీపల



రేక: 1226-6నాదరామబ్రాకియ సత: 22-156
పలల్లవ:   ఎఱినఁగితచవ నాకనేల దానఁచేవు

  గఱతుల గానవచచ్చెనఁ గొతకనేనఁటకే
చ. 1:    కామనిరో నీమోముననఁ గళలదేరీ నేనఁడు

  నీమగనఁడు వచెచ్చెనా నీవదదకి
   అముకొని చెతగలితచి యటట్టి మాటలడేవు
  యేమెపైనా నీకనఁ జనవులిచెచ్చెనటవ

చ. 2:    సతతోసితచకొతదానవు చవుల చటూప యతనఁడు
  మతతనాన నినన్నపప్పుడె మనిన్నతచెనా
   వతతలగా నెలవుల వడుకతో నవవ్వెవు
  యితతలో నీకోరికల యడేరిచెనటవ

చ. 3:   వవలచినన్నలతోడ వలల్లవరెపై మెఱసేవు
   శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జేరి కూడెనా

     యవళ నల మేల్ మతగ వనిన్నటానఁ జోకేక్క వతనఁడే
 చేవమరినరతులనఁ జిమత్మిరేనఁచెనటవ



రేక: 1227-1శ్రీరాగత సత: 22-157
పలల్లవ:   ఇతదానఁకానఁ బొరలితవ యేడలేనివరహన

    కతదువ నీపాలనఁ జికెక్క కాతతునఁడు నేనఁడిదివో
చ. 1:     చెలవునఁడు వడె వచెచ్చెనఁ జితత్తిగితచవ నీవు

  కలికికనున్నలనఁ జూచి కరనఁగితచవ
   పలకనఁదేనెల మోవనఁ బెపైకోన మాటాడవ

 పలచకవచిచ్చెతమ పగయములచెపప్పువ
చ. 2:    అతనఁడు వడెమచచ్చెని అతదుకొనివ ఇపప్పుడు

  చేతులతత్తి మనసారా సేసవటట్టివ
   యతల సరసనుతడి ఇటట్టి సరసమాడవ

   నీతో నోనగరిచ్చెతమ నితడానఁ గానఁగిలితచవ
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ జిరనవువ్వె నవవ్వెవ

   మోవతీప చటూప కేల మొగిడితచవ
   యవళ నలమేల్ మతగ వనసిత వతనితో

   సేవసేస నీరతులనఁ జేకొని మెపప్పుతచవ



రేక: 1227-2పాడి సత: 22-158
పలల్లవ:    చెపప్పుతేనఁ దచేచ్చెముగాక చెలి నెవవ్వెతనెపైనా

  వోపప్పుగొని పపైనఁడికత వనఁకోనేదటేట్టి
చ. 1:    నివవ్వెటలల్లనఁ దనలోనే నిటటూట్టిరప్పు నిగిడితచ

   యవవ్వెరిపపై మోహమౌతా నెటట్టి దలసు
  జవవ్వెనపతనమేను జలజలనఁ జెమరితచ

  వువవ్వెళటూల్లర నేనఁటకని వహితచేమే
చ. 2:     చెకిక్కటనఁ జేయివటట్టి క చితతతచనఁ దనునఁ దానె

  యకక్కడ నునన్నదో చితత్తిమేమసేతమే
    పకక్కన నవువ్వెల నవవ్వె పలదికక్కలనునఁ జూచ
  అకక్కర నేసుదుద లని యడుగనఁగవచచ్చెనే

చ. 3:    వతతవతతకళలలల్ల వస నెమోత్మిమున నితడె
   యతతసతతోసమో గఱ తటట్టి వటేట్టిమే

 ఇతతటశ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
   పొతతనుతడి ననున్ననఁ గటూడె పొగడేదేమే



రేక: 1227-3సామతతత సత: 22-159
పలల్లవ:      నీమన నెఱనఁగదుము నెలనఁత పపై దయ గదుద

  కామతచి ఇతటకివచిచ్చె కనుసనన్నలేనఁటకి
చ. 1:   మకక్కవ సేసినవారి మనిన్నతచనేవలనఁగాక

  పకక్కలగలను జోలినఁ బెటట్టినేనఁటకి
  చకెక్కరమోవ యిచిచ్చెతే చవగోనవలనఁగాక

 తకక్కలనఁబెటేట్టిటవటట్టితరితీప లేనఁటకి
చ. 2:   చటాట్టి లయినవారినఁ జూచి చోటవలనఁగాక

 అటట్టి రటట్టి సేసేటయాఱడేనఁటకి
  గటట్టిచనున్నల నోతత్తితే కరనఁగనఁగవలనఁగాక

   గటట్టి న గబబ్బుత లితచేగొరబు లితతేనఁటకి
చ. 3:   లలి నాసపడడవారి లలితచవలనఁగాక

  నెలవనవువ్వెల జాగ సేయనేనఁటకి
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసితవ చెలివ కత లినఁకనేనఁటకి



రేక: 1227-4బౌళ సత: 22-160
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరికినఁ దలసును ఇటవతటమగటల్ల

   యివవ్వెల వలల్లవరెపైన దిప డితతేకాక
చ. 1:     యఱనఁగదుమా తొలిల్ల యాప నీక దేవులౌత

  చిఱతనవువ్వెల నీపపైనఁ జితదనఁగానఁగాక
  గఱతు గానవచచ్చెనా కోరినమపొతదులక

  వుఱక నీవదద బాయకతడనఁగానఁగాక
చ. 2:    చెపప్పుతరా మర మాక సేసుకొనన్నపతడిల్ల

   కపప్పు యాప నవవ్వెనఁగానే కతటమగాక
  వపప్పు చటూచకనాన్నరమా వుడివనిమరతుల

   చిపప్పులనఁ దా నితదరితోనఁ జెపప్పుకోనఁగానఁగాక
చ. 3:    పటట్టినా యకక్కడనెపైనా పొతచి మచటట్టిరికాల

  బటట్టిబయ లప సిగద్గీవడనఁగానఁగాక
  గటట్టిగ నలమేలమతగకానఁగిట శ్రీవతకటేశ

   ఇటట్టి ననేన్నలిత వకె నిరవాయనఁగాక



రేక: 1227-5దేశి సత: 22-161
పలల్లవ:   ఆటని వనన్నవతచరే యాతనితోను

  తటకన మముత్మినేల తగవడిగీని
చ. 1:   కూడినమతదమేళన కొమత్మి తతతగొసరినా

 వడుకపడుటేకాని వసరరాదు
  వాడికెపైనచోట నెతతవడి యలయితచినాను
  యడుజోడెపై యతటగాని యడయనఁగరాదు

చ. 2:   చనవులచేసుకోని సతు లతతసాదితచినా
 తనివనఁబొతదుటనఁగాని తలనఁకరాదు

  పననఁగలడేటచోట బరదు లతతాడుకొనాన్న
  ననిచి లోనౌటగాని నతటవాయరాదు

చ. 3:    కూరిమతో వనితల గబబ్బుల నెతతవతత్తినా
 వోరచకతడుటగాని వదుగరాదు

  యరీత శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
  సారె ననేన్నలటేకాని జడియనఁగరాదు



రేక: 1227-6గళ సత: 22-162
పలల్లవ:      బెరసి పతడిల్ల వచిచ్చె పరట వడిస నీక

   సొరిదినఁ బెతడాల్ల డవయత సబాననఁ బాడేము
చ. 1:     పోటట్టినఁబొరగననుతడి పొతచి నీక మోము చటూప

   గటట్టి తోనఁ దానఁ బతడే ఇతటగరతు చెపప్పు
  దటట్టిపసరణగతడల్లతలపనఁ దరచి ఇచెచ్చె

    చటట్టిమవపైత వాపక సుదుద లినఁక నేనఁటకి
చ. 2:    యలనఁగెతత్తి పాటవాడి యచచ్చెరికెసేసి నీక

  కలపీనఁ బరిమళల గాలివపైపన
    వలినఁ బావురమువసి పలిచి నినున్న సనన్నల

   చెలిమ చేటనఁడు గలద్గీ చెపప్పునినఁకనేనఁటకి
చ. 3:     ఆకె సితగారితచకొని అటట్టి నినున్ననఁ దోనఁగిచటూచె

  వాకననఁ దానఁగలసినవావ దలిప
   పపైకొని యలమేల్ మతగపతవ శ్రీవతకటేశ

  యకడ ననేన్నలితవ యేమనననేనఁటకి



రేక: 1228-1రామకిగయ సత: 22-163
పలల్లవ:  ఇతతవలచినవారి నెఱనఁగమమత్మి

  కాతతల గటట్టి ననుతడేగతుల యివ
చ. 1:    ఆనఁపలేవు నీమనసు ఆతనినఁబాసి ఇతచక

  కానఁపరాల సేసేవారికతల యివ
    చటూపల నాతని నిటట్టి చటూచేవు రెపప్పువయక

  వనఁపవయసువారికి బుదుద ల ఇవ
చ. 2:    మతతనాన నీమనసు మగనితోనఁ జెపేప్పువు

 పతతగతత్తిలపైనవారిపగటా ఇది
   సతతతము నీకనీవ చవులచటూపేవు మోవ

  వతతువాసులవారికి వపైపల యివ
చ. 3:    మేరసే కరముపపై మకిక్కలి తావుకొతటవ

 నేరపరలపైనవారినేరప్పుల ఇవ
   చేరి యలమేల్ మతగవు శ్రీవతకటేశనఁ గటూడిత

  వరివారికెలల్ల ను వనగడునా యిని



రేక: 1228-2బౌళ సత: 22-164
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా నవువ్వెల నవవ్వె వపతోను

  ఇతదరిలోనానఁ జనవుతయతవయత ఇపడు
చ. 1:    ముతచక మునుకలయ మొదల నీపపైవలప

  పతచకే పదదలయను పనుచనున్నల
  మతచినీటచెలమాయ మరియును తేనెమోవ

   నితచరాదా నీకరణ నెలనఁతపపై నినఁకను
చ. 2:    కూడనఁగటూడనఁ గపప్పులయ కొపప్పులోని కీనెరల

  వాడనిచిగరవల వచెచ్చె వయసు
  వడుచరానితగలపై వునన్నది నీనేసత్తిము

   వడుకనఁ గటూడనఁగరాదా వలనఁది నితతటను
చ. 3:    చెపప్పునఁజెపప్పునఁ గొతత్తిలయ చెతతనే సితగారము

  అపప్పుట పతడిల్లచవకాయనఁ గానఁగిలి
  చిపప్పుల నేలకొతటవ శ్రీవతకటేశవ్వెర

  మెపప్పుతచరాదా యలమేల్ మతగను రతుల



రేక: 1228-3లలిత సత: 22-165
పలల్లవ:    ఎకక్కడనఁ దచిచ్చెతవయత్మి యపను నీవు

  వకక్కసముగా నీక వడేలిచచ్చెని
చ. 1:    పటట్టిపగలే నీక పాదాల గదుద తాను

  చటట్టిరికముల చెపీప్పు సుదత
   నటట్టినడుమనఁ గటూచతడి నవువ్వెల నవువ్వెకొతటాను

   వటట్టి వడిగాలనేస పలమార నీక
చ. 2:      పూని పటట్టి కొని వచిచ్చె పవువ్వెల ముడిచేనతటా -

   నానుక చనున్నల నొతత్తి నతగన
    తానే మొగము చటూచి తగ సిగద్గీవడుకొతటా

   మోనముననఁ దేనెలటూరేమోవ చటూపీ నీక
చ. 3:   పపైపపైనఁ దరవసుక పానఁతపతడిల్లకూనఁతరెపై

  కానఁపరముసేస నీకనఁ గలికి
  ఆనఁపక శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

    నాపొతదు సేయనఁగనఁ దానటూ నానఁటకొనీ నీక



రేక: 1228-4గళ సత: 22-166
పలల్లవ:      ఎతత లేదు లేలే మాయితటకి రావయత నీవు

    చితతలలల్లనఁ బాయ నీకనఁ జెపేప్పునఁగాని బుదుద ల
చ. 1:     చేసటూట నాప నీక జెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేసేవు

   చేసుకొతట బాస లచెలికి నీక
    యేసతుల చెనకిన నిటేట్టి నేమము చటూపేవు

  వాసుకొనన్నపతాబ్రాల వనితక నీకను
చ. 2:    వోడక మాటాడితేను వునాన్ననఁడవు మోనముతో

  ఆడుకోనన్నమాటల ఆపక నీక
   యడుజో డెపై యేపొదుద ఇలల్ల వాయకనాన్నఎడవు

  వడఎగటట్టినదటూలమా వువదక నీకను
చ. 3:      ముటట్టి నే నినున్ననఁ గటూడితే మోము చటూచితవాపను

   కటట్టినదే కతకణమా కాతత నీకను
  అటట్టి శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

   పటట్టినదే పతతమా పడనఁత నీకను



రేక: 1228-5ముఖరి సత: 22-167
పలల్లవ:     నేనే నీవు గటూచనఁడనఁగా నీతో సరసమాడి

   తాన నొకత గలిగెనఁ దగలకొవయాత
చ. 1:    చెకిక్కటనఁ జేయివటట్టి సిగద్గీల నాననఁబెటట్టి

  చకక్కనినీమోము చటూచ సకియ
    మకక్కవ నీకనఁ జేస మాటలమతదుల వరి

  చకెక్కరమోవ చటూపీనఁ జవగోనవయాత
చ. 2:      నెమత్మి మొకెక్క జేతులతత్తి నీకనఁ జూప తనబతత్తి

   కమత్మిటనఁ బొతదుక లచనఁ గలికి
     కమత్మిరితచి తమ వతచి గబబ్బుల నినున్ననఁ దానఁకితచి

    చిమత్మినఁ గొనగోర నీవనఁ జేరి కూడవయాత
చ. 3:     సలవుల నవువ్వె నవవ్వె చెలరేనఁగి కొపప్పుదువవ్వె

   బలిమనఁ గచచ్చె నినున్ననఁ బడనఁత
   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   అలమతవ ననిన్ననఁక నాపను నేలవయాత



రేక: 1228-6వళవ సత: 22-168
పలల్లవ:    సితగారితచకొనీరాదా చెనకే వపప్పుడే వచిచ్చె

  అతగన నీచేనఁతలక నౌనఁగాదననఁజాలదు
చ. 1:     సుదత యదదము చటూచి చకక్కబొటట్టి వటట్టి కొనఁగా

  వుదుటన నిపప్పుడే వడివటేట్టివు
   పొదిగి కొపప్పునితడా పూవుల ముడుచకోనఁగా

  చదురలడుత వచిచ్చె చనున్నలతటేవు
చ. 2:    కామని కనునఁగొనల కాటక వటట్టి కోనఁగా

  పేగమముతో దముత్మిలము పటట్టివచేచ్చెవు
   దోమట గతదమునునఁ గసటూత్తిరి యలదుకొగా
  కామతచి యతతలోనే కానఁగిలితచేవు

చ. 3:    పకక్కన నలమేల్ మతగ పటట్టి చర గటట్టి కోనఁగా
   మొకక్కలన వడుకతో మోవ యానేవు

   ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ యకె తరవసుకోనఁగా
  చికిక్కతచక మనిన్నతచి చిమత్మిరేనఁచేవు



రేక: 1229-1వరాళ సత: 22-169
పలల్లవ:    ఆకెక నీక దలసు నాసుదుద ల

   చేకోని తగవులటట్టి చెపేప్పుమయత మక
చ. 1:    సలసిసలసి నినున్ననఁ జూచిచటూచి మాటలడ

   యలమ నాప నీతో నేనఁటకోకాని
   తలపమాటన నుతడి తనివోక ననీవ్వెని

  చెలరేనఁగి తను నేమసేసితవోకాని
చ. 2:     సనన్నల చాయల నినున్న జరసని పలమార

  ఇనిన్నటా నీవడనఁబాట లటట్టివోకాని
  యనిన్నమారలపైననఁ జేతులతత్తియతత్తి మొకీక్కని

 పనిన్ననతారకాణ లేపగిదివోకాని
చ. 3:    కూటమతో సారెసారె కొలవుసేస నీక

 పాటతచి మకెటట్టిమాటపట ల్లకాని
   నీటన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

    వానఁటాన ననేన్నలిత వాపవర సేదో కాని



రేక: 1229-2కాతబొదిసత: 22-170
పలల్లవ:   ఏమని చెపప్పునఁగవచచ్చె నితతభావము

   కామతచి నీకనఁగానే కరనఁగీని మనసు
చ. 1:    బతత్తితో జవరాల పాదాల వసుకనఁగాను

  చితత్తిడిచెమట గారీనఁ జేతులవతట
   వతత్తివతత్తి నీకనఁ గడుపూడిగాల సేయనఁగాను

  హతత్తినిటటూట్టిరప్పులచేత నాఱడాయనఁ జెలియ
చ. 2:   మవవ్వెపనఁగటూరిమ నీతో మాటలడిమాటలడి

 నివవ్వెరగతోడుత నిలచనన్నది
   చివవ్వెన మోముచటూచి చిరనవువ్వె నవవ్వెనఁగాను

 వువవ్వెళటూల్లరే ఆసలతో నుమత్మిగిలీనఁజెలియ
చ. 3:    గఱతుగానఁ గానఁగిట గబబ్బుల నినొన్నతత్తినఁగాను

  నెఱినఁగళ లపప్పుతలీ ల్ల నెమోత్మిమున
    మఱి నినున్ననఁ గటూడనఁగ నెమత్మిది శ్రీవతకటేశనఁడ

   మెఱస నీతో నలమేలమతగ చెలియ



రేక: 1229-3పాడి సత: 22-171
పలల్లవ:   చితత్తిణగణముతోడనఁ జెనకీ నినున్న

   హతుత్తి క ఆడుగవయత ఆపపేర నీవు
చ. 1:    ఇదదరమునఁ బతడుతడనఁగ యవవ్వెతో సరణగతడల్ల

   వదిదకనఁ దామరకామ నొరస నినున్న
   కొదిదమరనఁగా చిమత్మిననఁగొవనినఁ బనీన్నర నితచి

   ఆదుద కొననఁ జిమత్మివయత ఆపమనఁద నీవును
చ. 2:    నెయతపవడుకతో నీవు నేను మాటాడనఁగ

  పడి అవవ్వెలనుతడి పాటవాడని
  కొయతతనపమాటల గరిమతో నొటట్టి వటట్టి

    నెన బలవవయత నీవు నీడ కాపను
చ. 3:   ఆలమేలమతగపతవపైనతతో నే నవవ్వెగా

   తలప దురవుమని తట ట్టినఁ జేతుల
    యలమ శ్రీవతకటేశ యేచితవ ననున్న నిటట్టి

  కలయవయత ఆమెను కామతచివునన్నది



రేక: 1229-4శదదవసతతత సత: 22-172
పలల్లవ:     ఇపడెటట్టి వసత్తివ మాయితట నాతనఁ డుతడనఁగాను

   తపప్పుక కొలవుసేయ నపప్పు డేమరితవా
చ. 1:    ఆమత్మిరో నీవరనానఁ డాతనికి బతత్తివసి

  నెమత్మిదినఁ బాదా లోతత్తినేరవపైతవా
  సమత్మిత నీతోడ సరమాడేటవళ

    నిమత్మిలన మోము చటూడ నీవు మఱచితవా
చ. 2:    కతదువ నాతనఁడు నీకానఁగిటలో నునన్నపడు

  అది నవవ్వెక పరాకలపైవుతటవా
  పొతదులసేసి భోగితచె తఱవాత

  ముతదుముతదే మాటాడక మోసపోయివుతటవా
చ. 3:     పానుపపపై నీతనఁ డిటట్టి పకక్కనీక నుతడఎగాను

   వని వడిగాల సేయ నొలల్లవపైతవా
    ఆనుక శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే వచిచ్చె ననేన్నల

  యేనలమేల మతగ ననేన్నతచకోవపైతవా



రేక: 1229-5లలిత సత: 22-173
పలల్లవ:    అపప్పుటనుతడి నీవు ఆపతోనే మాటాడేవు

   చొపప్పుగ నీచరితల చటూచి వరగయతని
చ. 1:     చెలికతపై నీకనఁ జేస సేనసేన వనన్నపాల

   వలయ నీచెవులర వతటవా నీవు
  పలవ నతపన నీవలపలదేవులనఁ

  దలనఁచకొతటవా లసత్స తాలిమతోడుతను
చ. 2:   ఇకక్కవ నాకెయిచిచ్చెన యఱఱ్ఱైనినిమత్మిపతడుల

   అకక్కర తోడుత నీ వతదుకొతటవా
 చకక్కనఁగ నాపయేలికసానిపరిణమము

  అకక్కజముగా సారెక నడిగితవా
చ. 3:   దొరకొని నీకనఁ జేసేదటూతకలవనయాల

   సిరలనఁ గెపైకొని యటేట్టి సేసితవా
   పరగ నలమేల మతగపతవ శ్రీవతకటేశ
    ఆరప ననేన్న లిత వలల్ల పనునఁ గటూడితవా



రేక: 1229-6నాదరమకిగయ సత: 22-174
పలల్లవ:    ఎతతచితత్తిణో యిది నీయిత వటవతటదో

  చెతతనునన్నచెలలలల్ల శిరసుల వతచేర
చ. 1:    చినన్నచేతుల నీకొపప్పు చెలరేనఁగి దువువ్వెతాను

   చనున్నల నినున్న నొతీత్తి జవరాల
   పనున్నక నీవదదనుతడి పాదాల గదుద తాను
  సనన్నలనే పొతదొడల సాముసేసని

చ. 2:    యేపొదుద చటూచిన నీతో యేకతాలడుతాను
  రాపగ నీబుజము లోరసుకొనీని

   తీపతనీమాటలక తేరకొన నినున్ననఁ జూచి
  ఆనఁపరాక మెచిచ్చెమెచిచ్చె అలముకొనీని

చ. 3:   చెలరేనఁగి నీమెనలల్ల సితగారితచకొతటా
   సలసి మరత్మిము లిట సనఁకితచని

అలమేలమతగపతవపైనశ్రీవతకటేశవ్వెర
    యలమ ననేన్నలనఁగానఁ దా నచచ్చెని వడెము



రేక: 1230-1భపైరవ సత: 22-175
పలల్లవ:   తరణభాగతము మరి తఱవాతపనులలల్ల

   నెరవరిచి యేలేది నీచేత దినఁకను
చ. 1:     సారె నీమొగము చటూచే జలజాక గొతతవడి

   కూరిములే చలల్ల నీపపైనఁ గొతతవడి
    చేరి నీసుదుద ల చెపప్పునఁ జెలలతోనఁ గొతతవడి

    నేరప లితదానఁకానఁ జూప నీచేత దినఁకను
చ. 2:    అకక్కడకక్కడనే వుతడి ఆసచేసనఁ గొతతవడి

  గకిక్కగకిక్కనవువ్వె నవవ్వెనఁ గొతతవడి
   మొకెక్కను చేతులతత్తి మునుకొని కొతతవడి

   నెకొన్నని మనిన్నతచేది నీచేత దినఁకను
చ. 3:     చెలనఁగి వదిదకి వచిచ్చె చెకక్కనోకెక్కనఁ గొతతవడి

  కొలవులసేస నీకనఁ గొతతవడి
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

    నెలనఁత నేలిత వతతా నీచేత దినఁకను



రేక: 1230-2సాళతగత సత: 22-176
పలల్లవ:    సరిమేల గలిగితే సతతోసితచనఁగనఁ బాడ

   గరిమ నీకేల సిగద్గీ కడుమెచచ్చెవయాత
చ. 1:    కలికి నినున్ననఁజూచి కతదువలక లచి

  వలయ నీరతులక వళగాచని
   పలకలనునఁ గొసరి పయతదకొతగ వసరి

   చెలనఁగి యనిన్నచేనఁతల సేస మెచచ్చెవయాత
చ. 2:      చనున్నల నీపపై మోప చవు లతతలోనె రేనఁప

     మునున్న మునున్న గానే నీక మోవ చటూపీని
     కినెన్నర మటల మట కెలసి వలప చాట

   యనెన్నని నేరచకొనన్న దపను మెచచ్చెరయాత
చ. 3:      నికిక్క రతులక బొతచి నీక నిచచ్చెకమే పతచి

   గకక్కన వనయముల కడు నితచని
  అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగపతని

    చికిక్క ననేన్నలిత వకెనఁ జేకొని మెచచ్చెవయాత



రేక: 1230-3సాళతగనాట సత: 22-177
పలల్లవ:   ఎనాన్నళల్లనుతడి కాచేవో యితదుకనఁగాను

 వనెన్నలనఁ జూడవచిచ్చెనవారి ఁనఁజటట్టి కొనేవు
చ. 1:     కనున్నల నవవ్వెన దాప గయాతళతచిన దాప

   ననున్న నీవు గొరనేల నానఁటతచేవు
    పనిన్న జూదాలడె నాప పతదలవస నాప

   చనున్నలతట నాపయతద జారనేల తీసేవు
చ. 2:     వడివటట్టితీస నాప వుదుటల చటూప నాప

   నడుమనఁ బువువ్వెలనేల ననున్న వసేవు
    వడవతతాలడె నాప వసను నీసారె లప

   జడవటట్టి ననున్ననేల సరినఁ జెనకేవు
చ. 3:      చేముటట్టి పననఁగె నాప చేనఁతలలల్ల నఁ జేస నాప

  నామొగముచటూచేల సనన్నల సేసేవు
  ఆనుక శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగపతవ

    కామతచి ననేన్నలి యతత కడు రటట్టి సేసేవు



రేక: 1230-4సామతతత సత: 22-178
పలల్లవ:     కొతత్తిగా వచిచ్చెనాప నీగణ మేమ నెఱనఁగదు

  బతత్తిసేసి లలితచితే పనికివచచ్చెని
చ. 1:     చిగరమోవ దరచి చెలి యేమో వనన్నవతచ

  వగటలేక నీవు వనవయత
  జిగిమతచి యతతలోనే సిగద్గీవడియునన్నదేమో

  అగడుగాకతడానఁ గటూరిత్మి నడుగవయాత
చ. 2:     నెలనఁత వనయముతో నీవదిద కేనఁటకో వచచ్చె

  చెలరేనఁగి యాపనుల సేయవయాత
    యలమ నీయదుటను ఇచచ్చెక మేలో నెరపీ
  సలవుగా ఆచనవు చెలిల్లతచవయాత

చ. 3:     వయతన కదిసి యేవ వడిగాల సేసేని
   ఇయతడ నీ వాపచేనఁ జేయితచకొవయత

  అయత శ్రీవతకటేశవ్వెర అలమేల్ మతగపతవ
   నెయాతన ననేన్నలితవ నీవాకెనఁ గటూడవయాత



రేక: 1230-5గళ సత: 22-179
పలల్లవ:    ఔనయత మతచివానఁడ వతగనతో నేమనేవు

  కానుకలిచిచ్చెతేనే గకక్కన నేలితని
చ. 1:    యలమ దేవులతడనఁగా నెడమాటలడేట -

 చెలికతత్తియలనేల చెనకేవు
  కలిగినమేలలల్ల కానఁగిటలో నుతడనఁగాను

   చెలనఁగి దోతతులకేల చేతుల చానఁచితవ
చ. 2:    బెరసినాప వుతడనఁగా పేరటమువచిచ్చెన -

 పోరగవారినేల పోదిగేవు
   యిరవపైన చటట్టిరిక మతటలో నుతడనఁగాను

   గరసు దానఁట వావుల కలయనఁబెటట్టితవ
చ. 3:     జాడతోడ సేసల చలల్ల తా నాప వుతడనఁగా

  తోడనఁ బెతడిల్లకూనఁతులతో మానఁటాడేవు
   వడ కలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశ నీకతడనఁగా

   వడిగపవారి నెతత వోవలనఁ బెటట్టితవ



రేక: 1230-6శతకరాభరణత సత: 22-180
పలల్లవ:    నినాన్నతనఁడు మనిన్నతచనఁగా నేను వలదతటనా

   సనన్నల చాయల నీవు సాదితచరాదా
చ. 1:     మేలిమసముత్మిల నాక మతచి యాతనఁ డిచెచ్చెనతటా

  యలగల నతదరితో నేమచెపేప్పువ
  చాలకోని నాతోనే సరసమాడనతటా

 కొలముతదుగానేల గబబ్బుతలేవ
చ. 2:     పలమార నాతనఁడు నాపపై బతత్తి సేసనతటా

   చెలగి ననేన్నతత దిషట్టితచి చటూచేవ
    పలిచి నాపపై నతనఁడు పగయముల చలల్లనతటా

   వలయ మోమెనఁత వలవలనఁ జేసుకొనేవ
చ. 3:    అకక్కరెపై శ్రీవతకటేశనఁ డాసతో ననేన్నలవతటా

 చెకక్కచెమటతోనేల సిగద్గీవడేవ
   యికక్కడనే నినున్ననేల యే నలమేలమతగను

   యికక్కవ ననన్నతటనతటా నెతత యేనఁకరేపే



రేక: 1231-1నాదరామకిగయ సత: 22-181
పలల్లవ:   వడుకకానఁడవౌదు నీవతతలలల్ల నఁ గతటమ

   యడుజోడాయ వలప లిదిగో నీభాగతము
చ. 1:    కతకణసటూడిగాలప కసటూత్తిరి నామము వటట్టి

    కతకమ గతదము పూసి గబబ్బుల సనఁక
  వతకరగోళల్లతోడ వడినఁ గోపప్పుముడిచని

   ఇతక నేమచెపేప్పుది ఇదివో నీభాగతము
చ. 2:    మొలనటూలిగతటలప ముతచి నీపాదాల గదిద

  తలగడవటట్టి మోముతావ వలయ
   పలకనఁదేనెల గారనఁ బాటవాడ నీయదుట

   ఇలపపై నెనిన్నకకెకెక్క నిదివో నీభాగతము
చ. 3:   అతదలసటూడిగాలప అతడనుతడి వడెమచిచ్చె

  అతది ఇచచ్చె కొనవళల్ల నాకమడిచి
  చెతది యలమేల్ మతగను శ్రీవతకటేశనఁడవు
    ఇతదు నిటట్టి ననేన్నలిత వదివో నీభాగతము



రేక: 1231-2లలిత సత: 22-182
పలల్లవ:   ఒకక్కమనసున నిటట్టి వుతడనఁగదవ

  చెకిక్కటనఁ జేయివటట్టిక సితగారితచేకొనవ
చ. 1:     వనన్నపాల వనన్నవానఁడు వగ నితటకి వచచ్చెనే

  కనున్నల నవవ్వెనవానఁడు కరచితచనే
  సనన్నల సేసినవానఁడు సరసములడినే

  యనన్ననఁగరానిసగినాల యతదానఁకనఁ జూచేవ
చ. 2:    కానుకతదుకోనన్నవానఁడు కడు నినున్న మనీన్నతచనే

  పూసి కెఱినఁగినవానఁడు బుజజగితచనే
   తానే ఇయతకొనన్నవానఁడు తగిలి కానఁగిలితచనే

   తానకమెపై సగినా లతదానఁకానఁ జూచేవ
చ. 3:    వతదులియతకొనన్నవానఁడు వడుక నీకనఁ జేసనే

    చెతది వాకిట నునన్నవానఁడు చేరి నవవ్వెనే
   అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు
    ఇతదుల నినేన్నల సగినా లతదానఁకానఁ జూచేవ



రేక: 1231-3బౌళ సత: 22-183
పలల్లవ:   నీవాడేసరసము నినున్న నితతసేసను

   యవళ నలమేల్ మతగ కియతవయత పతతము
చ. 1:   పొలత నీకతపనపూవులచెతడు దసుక

  చెలికతత్తినే వసేవు చెలరేనఁగి
   కలికి దవువ్వెలనుతడి కతటనతటా నిమత్మిపతట

  కొలవులోననే నీకొపప్పుదానఁక వసను
చ. 2:     వడెము నీకతపతేను వచమే కెపైకోని యాప-

   వడిగపసత నొర నొగి నితచనఁగా
     ఆడనే వుతడి నీదేవు లతదుకనఁ దనపకిక్కట -

    వడెము నీకొతగన వస మటూట గటట్టిను
చ. 3:  కాతరాన నీవతపనకానికపతచదార

  దటూతకకనఁ జవచటూప తోరలితచనఁగా
   యతల శ్రీవతకటేశ ఇలల్ల ల మోమతేనె

   వాతర నతటతచి నినున్న వలపతచకొనెను



రేక: 1231-4రామకిగయ సత: 22-184
పలల్లవ:    నీవుసేసినభాగతము నే మేమని పోగడేమే

    యేవళ నినున్ననఁ బాయనఁడు యతతబతోత్తి ఇతనఁడు
చ. 1:    సేయనఁ గలసితగారాల సేసుక నీవుతడనఁగాను

  సయగపనఁగనున్నలనునఁ జూచ నాతనఁడు
  పాయపమదముల నీపపై తొలనఁకనఁగాను

    ఆయములరినఁగి నినున్న నద మెచచ్చె నితనఁడు
చ. 2:     కొమత్మిల నీవు నిటట్టి కొలవులో నుతడనఁగాను

   చిమత్మిరేనఁగి కడు సతతోసితచ నితనఁడు
    సమత్మితతచి నీవు సారె సరసములడనఁ గాను

    ఇముత్మిల నినిన్నటకినఁ దా నిచచ్చెగితచ నితనఁడు
చ. 3:     చాలకొని మోవతేనే చవుల నీవు చటూపనఁగా

   మేలమేలనుచ నినున్న మెచచ్చె నితనఁడు
   యేలినలమేలమతగ ఇటట్టి నీవు సేవతచనఁగా

  వళవళతో శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు



రేక: 1231-5నాట సత: 22-185
పలల్లవ:   వగద్గీళపనఁగటూరిముల వభునికినఁ జూపవ

   సిగద్గీల నెరపతేను చితత్తిము గరనఁగనా
చ. 1:   వతగెమాడి కోసరితే వడుకలవుటట్టి ఎగాక

  సతగడి నటూరకతడితే చపప్పునేకాదా
  యతగిలిమోవతేనెల ఇతపల రేనఁచనఁగాక

  ముతగిట ఆచారాల మోహముల రేనఁచనా
చ. 2:    బీరమున బెననఁగితే పగయముల నితడునఁగాక

  సారె వటట్టివనయాల చౌకలగావా
   గోరికొన దానఁకితచితే గరతులపై వుతడునఁగాక

  దారకపశతతాల తరితీప రేనఁచనా
చ. 3:   కొమరెగబబ్బులటూనఁదితే కోరిక గోరితచగాక

  సముకప గొలవుల జాగలగావా
   అమర శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నినేన్నల

   అమతప గోలతనా లసలలల్ల రేనఁచనా



రేక: 1231-6ఆహిరి సత: 22-186
పలల్లవ:     ఇతక నీచితత్తిమేకాని యపకడ మేమ లేదు

  అతకెల నీకెగణమేలరసేవు నీవు
చ. 1:    పవళతచి వుతడితే నీపాదా లోతత్తినేరచ

  ఇవలనఁ గటూచతడి వడెమయతనేరచ
   నవకమెపై లలితచితే నవువ్వెల నవవ్వెనేరచ

    నివరి ఇతకా నేమెపైనా నేరవు మకెకను
చ. 2:   మచిచ్చెక నీవుసేసితే మాటాలడనేరచ

  ఇచచ్చెగితచితే వణ వాయితచనేరచ
  పచిచ్చెగా మనిన్నతచితే పకక్కనుతడనేరచ

   నిచచ్చెనిచచ్చె యేమెపైనా నేరవు మకెకను
చ. 3:   కానిమత్మినివుతటే మత గరనఁగితచనేరచ

  మేనతటనీవు గటూడితే మెచచ్చెనేరచ
   యే నలమేలమతగను ననేన్నలిత శ్రీవతకటేశ

   నీనేరప లేమెపైనా నేరప మకెకను



రేక: 1232-1గళ సత: 22-187
పలల్లవ:  తలనఁచకోవలదా తరణవనయముల

 పలిపతచకొతదురా పేగమగలచోటను
చ. 1:  కపప్పురపవానలకమత్మివనోరనఁ జెలియ

  చెపప్పురానిపగయముల చెపప్పునఁగా నీక
   తోపప్పునఁదోనఁగె నోసలికసటూత్తిరి బేనఁటల రాల
   ముపప్పురిగొన సారెక మొకెక్కనఁగా నీక

చ. 2:   గారవతచి యాసతోడనఁ గతకణలచేతుల
   గోరనఁ జెకక్కనొకిక్క వనఁడుకోనెనఁగా నినున్న

   కూరిమ నెతదుకోకాని కతకమగబబ్బుల నొతత్తి
   నేరపతోనఁ గానఁగిట నితచెనఁగా నినున్న

చ. 3:   సయగపనఁగనున్నల సలసిసలసి చటూచి
  సేయరానిచెలముల సేసనఁగా నీతో

   యయడ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   ఆయమతట కూడి ముదమతదనఁగా నీతో



రేక: 1232-2బౌళ సత: 22-188
పలల్లవ:   ఎతతని పోగడవచచ్చె నిదదరిమనేరవుల

 సతతోసములయ సతులకెలల్ల ను
చ. 1:     చనవు గలిగితేను చవుల దానె పటట్టి

  మనసు లనసితమ మరత్మిములతట
  యనసివుతడితేను ఇతపలను దపైవార

   కనునఁగొతటే మయతదే కలిగె నీగణల
చ. 2:    మచిచ్చెకల సతమెపైతే మమతల నెలకొను

  ముచచ్చెటలడినచోట మోహల రేనఁగ
   కచిచ్చెకచిచ్చె పననఁగితే గబబ్బుతలనఁ దమకము
   మెచచ్చెలగా యసుదుద ల మయతదే వతటమ

చ. 3:    వతదు లొనగటూడితను వడుకల వలవటట్టి
   కతదువ సమరతుల కడునఁ జోకిక్కతచ

   చెతది యలమేల్ మతగవు శ్రీవతకటేశత డితనఁడు
   పొతదుల మయతదే ఇపడు దలిసితమ



రేక: 1232-3పాడి సత: 22-189
పలల్లవ:    చితత్తిగితచవయత యేల సిగద్గీలతో నవవ్వెవు

 బతత్తిగలవారిమనఁద పరాకగావచచ్చెనా
చ. 1:   కినెన్నరమటలలోనే కెరలికెరలి నీక

  వనన్నపాల సేసవ వలనఁది
  సనన్నలను చాయలను జారినపయతదలోని-

   చనున్నలనే కానికల సారెకనఁ జూపీని
చ. 2:   సేసేటరాగాలలోనే చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి

 సేసలచలీ ల్ల వలపచెలియ
 మటూసినముతత్తిమువతటమోవనే నోరటూరితచి

    ఆసల వతదుల చెపీప్పు నదివో నీకను
చ. 3:   చెపప్పున గీతములలోసిగద్గీ గలికికలికి

 కపప్పురవడెములిచచ్చెనఁ గలికి
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   కపప్పు ననేన్నలిత వాపనఁ గరణతచవయాత



రేక: 1232-4వసతతవరాళ సత: 22-190
పలల్లవ:     కొతత్తిపొతదో పానఁత పొతదో కొమత్మితో మాటాడవయత

  బతత్తిగలవారిమనఁదనఁ బరాక చటూపదురా
చ. 1:  చెకక్కల వతటనఁగారేచిరనఁజెమటలతోడ

   నికిక్కనికిక్క చటూచని నెలనఁత నినున్న
  వకక్కసపనఁదనకొపప్పు వనఁపవతట జారనఁగాను

   తకక్కక నిమత్మిపతటనఁ దానఁకవస నినున్న
చ. 2:    గఱతులపై పయతదలో గబబ్బుల గానరానఁగాను

   ముఱిపాననఁ జేతులతత్తి మొకీక్క నీక
   తఱితోడ ముకక్కర గదలనఁగానఁ బెదవులతత్తి

   మెఱిసి పేరనఁబలిచ మకిక్కలి నినున్న
చ. 3:    అదనెఱినఁగి ముతగిట నతదల గలల్ల రననఁగ

   యదురగా వచిచ్చె కానుకిచచ్చె నాప
   యిద శ్రీవతకటేశవ్వెర యే నలమేలమతగను
    కదిసి ననేన్నలితవ కాగిలితచనఁ దా నినున్న



రేక: 1232-5కరతజి సత: 22-191
పలల్లవ:     మేలమేల సాము సేయ మేనఁటజాణ వౌదువు

   చేలకొతగన నాపక చెమట దుడిచేవు
చ. 1:  అతగనగటట్టిచనున్నల అడియాలమెపైనటట్టి-

   సతగడాలతటా నీవు సారె నెతేత్తివు
   అతగవతచి యపప్పుటని ఆపకానఁగిలే నీక

   చెతగటగరిడయతటా చేరి పాయ వపడు
చ. 2:  కాతతమేననఁబటూసినకసటూత్తిరిబేనఁటల రాలి

  సతతత మెఱఱ్ఱైమనన్నతటానఁ జలల్ల కొనేవు
 పతతముతో నీవాపతబతగారవతటమేను

   వతతలగా కతబము గావతచక పననఁగేవు
చ. 3:   అలమేలమతగరతు లటట్టి వనాన్నణలతటా

  తలనఁచి శ్రీవతకటేశ తమకితచేవు
  చెలరేనఁగి యాపమోవ చెఱకనఁబచెచ్చెయతటాను
  చలవగా వడుకతోనఁ జవగోనేవు



రేక: 1232-6ఆహిరి సత: 22-192
పలల్లవ:    ఏమ నేరచకొతటవ యలయితచేవు సతుల

  కామతచి వచిచ్చెనవారినఁ గరణతచవయాత
చ. 1:    కానుకతప యాప వళ గాచకొనియుతడనఁగాను

  వనుల వనాన్నపను వదకితచేవు
   మోనముతోనఁ జేతులతత్తి మొకిక్క యాపవుతడనఁగాను

   అనుకొని వదినుతడి యాపవతకనఁ జూచేవు
చ. 2:    వలనునన్నయాప నీక వనన్నపాల సేయఎగాను

  మాటననునాన్నప తోను మాటలడేవు
  సాటకినఁ జటట్టిమెపైనాప సరసములడనఁగాను

  నాటకపతతోడ నవువ్వెల నవవ్వెవు
చ. 3:   లలమేలమతగ యాప అకక్కననేవుతడనఁగాను

   కొలవులోనునాన్న పను గోర నొతేత్తివు
    నెలవపై శ్రీవతకటేశ నే నటూడిగము సేయనఁగా

   చెలికతత్తియినాపనఁ గని సిగద్గీననఁ గొతకేవు



రేక: 1233-1పళవతజరత సత: 22-193
పలల్లవ:   సరసనఁ గటూచతడవ సరసములడవ

  శిరసు వతచకోనేల చినన్నదానవటవ
చ. 1:    పలకతనెపై తేను పచిచ్చెకపప్పురాల రాలీ

   తలకితచితే మోవనఁ దేనె చితదని
   చెలవునఁడు చెనకితే సిగద్గీతోడనఁ బెననఁగేవు

  చెలియరో నీవతకానఁ జినన్నదానవటవ
చ. 2:   మొలకనవువ్వెలనెపైతే ముతాతల వడమని

   నిలవు నటూర వతడవ నీమురిపేల
    బలిమనఁ జనున్నలతటతే పయతద కొతగ మటూసేవు

  చిలకరాదా వలప చినన్నదానవటవ
చ. 3:   సతదడిచటూపలనెపైతే చలల్లనఁగా వనెన్నలగాస

   కతదువ నెమోత్మిముననఁ గళ లబీబ్బువ
   అతదప శ్రీవతకటేశ నలమేల్ మతగవు నీవు

   చెతది మరీనఁ గొసరేవు చినన్నదానవటవ



రేక: 1233-2పాడి సత: 22-194
పలల్లవ:    ఎతత గటట్టి వాయవపైత వమే నీవు

    అతతలో నీతోడ మోప వాతనిపపై నీవు
చ. 1:     హతుత్తి కొని చదరతగ మాతడునఁ నేను నాడనఁగా

   యతుత్తి ల చెపప్పువచేచ్చెవు యేమే నీవు
     యితత్తిల నేనఁ బరాకెపైతే నిదేసతదుగా నాతని -
   నోతేత్తివు కొనగోర నోలల్లనే నీవు

చ. 2:    పచిచ్చెమాట లతనఁడు నాపపై మోవనాడితేను
   ఇచచ్చెకాలక నవవ్వె వమే నీవు

   కొచిచ్చె నేను తలవతచకొనివుతడనఁగా నాతనినఁ
    దచిచ్చె నీచనున్నల వనఁప దానఁకితచేవు నీవు

చ. 3:       గెలిచి నేనఁ బెననఁగనఁగా కెరలి నీవ నాతని -
    నెలమనఁ గానఁగిట నితచే వమే నీవు

   అలమేల్ మతగను నేను ఆతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-
    డిల ననేన్నల నాతని కేమౌదువ నీవు



రేక: 1233-3సామవరాళ సత: 22-195
పలల్లవ:    నినున్న నీవఱనఁగలేవు నేరవు లేమచటూపేవ

 చనున్నలమనఁదిపయతద చకక్కనఁబెటట్టి కొరాదా
చ. 1:    సారె నాతనితో నెతత సరసములడేవ

   జారనఁగోపప్పు ముడుచకో చకక్కనఁగా నీవు
   కేరికేరి యతదానఁకా కిలకిల నవవ్వెవ

 కారేటచెకక్కచెమట కడుగకోరాదా
చ. 2:    దాకోని యాతనిమోము తపప్పుకేమ చటూచేవ

   కోక చకక్కనఁగటట్టి కో గటట్టి తో నీవు
  కాకరితనముతోడ కతలేమ చెపేప్పువ

  తటూకొని తమత్మిబేతటల్ల తుడుచకొరాదా
చ. 3:    బలిమ వదదనఁగటూచతడి పాదా లేమగదేదవ

   అలప దరచకొ అతతలో నీవు
   అలమేల్ మతగను నేను ఆతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

    డలమె ననిన్ననఁక నీవు నతడనే కూడరాదా



రేక: 1233-4హితదోళత సత: 22-196
పలల్లవ:  ఎకక్కడలేనిమాటల నేమచెపేప్పువు

   పకక్కన నేము సేసినభాగత మదిగాదా
చ. 1:     నీవదిద కాప వచిచ్చెతే నిదుద ర మేలకొతటవ

 సేవసేయనఁబటూనితేను చెతగలితచేవు
    మోవ చటూచినతతలోనే ముతచి నోరటూరీ నీక
   వావరి నితతానితత వలపే కాదా

చ. 2:   సరసనఁ గటూచతడితేనే సగచోటచిచ్చెతవ
  శిరసు దువవ్వెతేనే చిమత్మిరేనఁగేవు
    గరిమనఁ బాదాలోతత్తితే కడునఁ జెమరితచ నీక

  వరసతో నితతానితత వలపేకాదా
చ. 3:    బాగాల చేతకిచిచ్చెతే పచచ్చెడము గపప్పుతవ

  చేగదేరనఁ గటూడితేనే సిగద్గీవడేవు
   యగత శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   వాగమెపైన దితతానితత వలపే కాదా



రేక: 1233-5సితదురామకిగయ సత: 22-197
పలల్లవ:    అతతలో నితనఁడు మగనఁడాయనా నీక

  బతతకి వచిచ్చెనీవల బానఁతపడేవ
చ. 1:    మాయితట నాతనఁడు నేను మాటలడుకొననఁగాను

   నాయము లేమచెపేప్పువ నడుమ నీవు
    చేయిచానఁచి నే నటూరకె చెనకితనతటా నీవు

   పూయక దటూలవపై యేల పూనకవచేచ్చెవ
చ. 2:     చయతన నాతనిపపై వసతతము నే జలల్లనఁగాను

   పయతదనఁ దుడువనేలే బతత్తితో నీవు
   వోయతనే పవవ్వెళతచేటవోవరి కతనఁడు రానఁగా

 గయాతళతనాననేల కెపైలగిచేచ్చెవ
చ. 3:    నెటట్టినఁన బానుపమనఁద నేనితనఁడు నుతడనఁగాను

   వటట్టి క నీవల పాదాలోతత్తి వచేచ్చెవ
  యిటప శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    జటట్టిగా ననేన్నల నీవు సవత వలయేతవ



రేక: 1233-6వరవ్వెగళ సత: 22-198
పలల్లవ:    మాముతదర నీవల మఱనఁగల వటేట్టివు

  యమతకములలల్ల మయికక్కవల గావా
చ. 1:     వడెము చేతకియతవ వభునఁడు నీమోము చటూచి

   యడుజోడెపై కూడె యతదు కెఱకగాదా
   వడుకనఁ బాదాలోతత్తివ వసనఁ బవవ్వెళతచినానఁడు

  జాడతోడ నీకదే సనన్నగాదా
చ. 2:    యేకతాన మాటాడవ యేమటకొ పలిచని

  లకల నీరతులక లచటగాదా
   పపైకొని తరవయవ పచచ్చెడము గపప్పుమనీ

    నీక నాతనికి నీవ నెపముల గావా
చ. 3:     చెలనఁగి కాతగిలితచవ చేయి నీమనఁద వసని

  కలయికలక నదే కతదువగాదా
  అలమేలమతగవు నీవతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

    డలమె నినున్ననఁ జెలల్లల నతదుక నేలోనఁగాదా



రేక: 1234-1కాతబొదిసత: 22-199
పలల్లవ:    ఆనఁటదానినఁ గతటేనఁజాల నాసల వుటచ్చెతచేవు

   పాటతచి యేపొదుద నిదేపనియపై వునాన్ననఁడవు
చ. 1:    రెపప్పులతత్తి చటూచిచటూచి రేనఁచేవు వలపల

  కపప్పురము నీకాప కానుకియతనఁగా
    నెపప్పున నితచకవడి నీతోనఁ బొతదు సేసితను

    ఇపప్పుడిటట్టి యాపగణ మనఁక నెతత సేతువో
చ. 2:    నవువ్వెల నవవ్వెనవవ్వె నసలనఁబెటేట్టివు నీవు

   పవువ్వెల నీపాదా లప పూజితచనఁగా
   జవవ్వెని యేపాట నీతో సరసములడినాను
   ఇవవ్వెల నాపమనసు యతత గరనఁగితతువో

చ. 3:    మొలకచనున్నల వటట్టి మోవతేనె లనేవు
    అలరి నీకాప గతద మటట్టి పూయనఁగా

  అలమేలమతగను నేనననఁగా శ్రీవతకటేశ
    ఇల ననేన్నలిత వాప నెతతగా మనిన్నతతువో



రేక: 1234-2ఆహిరి సత: 22-200
పలల్లవ:   ఏమసేసుకొతటరో ఇతదానఁకా మర

   ఆముకొని మముత్మి నేము అడుగసిగద్గీయతని
చ. 1: కొమత్మికొపప్పులోనునన్నగొజజనఁగరేకలచోపప్పు

   వుమత్మిడి నీమేనిమనఁద నునన్న దిదిగో
   కమత్మిట నాప గబబ్బులకసటూత్తిరి గతదము

  దుముత్మిరేనఁగి పచచ్చెడాననఁ దొపప్పునఁదోనఁగివునన్నది
చ. 2:  సతచెవులనఁ బెటట్టినజవావ్వెదికరనఁగల

  మతమరి నీబుజాలమనఁద నునన్నవ
   తత నాప పదవులతములపనఁ జెదరల

  కతలగా నీచెకక్కలనఁ గానుపతచెను
చ. 3: అలమేలమతగపాదాలతదులలతుత్తి కరేక

  మెలపన నీనొసలిమనఁద నితడెను
   యలమ శ్రీవతకటేశ ఇతతలో ననేన్నలితవ
  తోలతనే యాపగఱతుల ధరితచితవ



రేక: 1234-3సామతతత సత: 22-201
పలల్లవ:    వటట్టిగటట్టి సేసుకొని వలపతచ వచిచ్చెతని

   బటట్టిబయల నవవ్వెతే బద్రిమసునా వభునఁడు
చ. 1:   చేయనఁగలసేవల సేసి చటూపవలనఁగాక

 చాయసేసుకతడితేను సమత్మితులౌనా
  పాయపదాననతటాను పానుపపపై నుతటేను

   కాయజకేలిని యటట్టి గరనఁగనే వభునఁడు
చ. 2:  మనసులోనఁగలమాట మతదలితచవలనఁగాక

  తనలోనే దానఁచకొతటే తారకాణౌనా
  మనవపైనయాలనతటా మాకవల నుతటేను

   తనివోనిరత నెటట్టి దరితచనే వభునఁడు
చ. 3:    అలమేల్ మతగచెలల్లల నెపైననావలనే కూడ-

  వలనఁగాక గోలవపైతే వసమయతనా
   కలయుచో సిగద్గీననఁ గానఁగిలితచ కతడితేను

   చెలనఁగి యటట్టి చికక్కనే శ్రీవతకటవభునఁడు



రేక: 1234-4కాతబోదిసత: 22-202
పలల్లవ:   చెలియరో నీమగనఁడు సేసినభాగతము

   యలమ నితదుక నాతనఁ డెతతనోనఁచెనే
చ. 1:     వతచి నీవు మొకిక్కతేను వలపల రాలీని

  ముతచి మాటలడితేను ముదుద గారీని
   పతచలనఁ బొలసితేను పపైనఁడిపోడి దోరిగీని

  యతచరాదా నీసితగార మేమచెపేప్పుదే
చ. 2:    ముసిముసిగా నవవ్వెతే ముతాతల రాసులయత

   కోసరి చటూచితే మెఱనఁగల రేనఁగీని
   ముసునఁగ దసితే ను మోహనమే వడిసని

 యసనఁగిననీవలస మేమచెపేప్పుదే
చ. 3:     నిలిచితే నీపగట నిలవు నటూర వతడని

   సొలసితే నీవడుక జోబబ్బులీ నిదే
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁడేలినల మేల్ మతగవు

  యలయితపనీ వరప లేమచెపేప్పుదే



రేక: 1234-5సౌరా+పత సత: 22-203
పలల్లవ:    మామననేల సదితచి మాటలడితచేవు నీవు

   నీమన నెఱనఁగనిది నేము చెపేప్పుమా
చ. 1:   వాడికెపైనయాప నినున్న వలపతచకతడనఁగాను

 వడుకకతత్తిలకేల వతగెమాడను
   జాడతోడ నేమటూ నిటట్టి సతతోసితచవలనఁగాక

   పాడినఁబతతా లతచి తేను పచిచ్చెదేరదా
చ. 2:   మచిచ్చెకెపైనయాప నీతో మతతనములడనఁగాను

 యిచచ్చెకరాతడల్లకేల యసురేనఁగను
   మెచిచ్చెమెచిచ్చె యాపొతదే నీమెడనఁ గటట్టి దుముగాక

   వచిచ్చె చెపప్పునఁ బోతేను వసటగాదా
చ. 3:      రతవళ నాప నినున్న రానఁప లితత సేయనఁగాను

 సతమెపైనవారికేల జతకిచను
  తత నలమేలమతగపతవ శ్రీవతకటేశ

   యితవపై ననేన్నలితవ యిది గొతత్తిగాదా



రేక: 1234-6హితదోళవతతత సత: 22-204
పలల్లవ:   ఎనన్నటచటట్టిరికమో యపక నీక

  సనన్నలమొకక్కల మొకిక్క సతతసితచరాదా
చ. 1:     వాలకచటూపలనఁ జూచి వావుల చెపీప్పునఁ జెలి

  ఆలితచి వని కూచతడుమనరాదా
     చేలకొతగ మానఁట నేసి చిఱత నవువ్వెల నవవ్వె
  కేలచానఁచి వలపల కెరలితచరాదా

చ. 2:      చేరి తనమోము చటూప సిగద్గీల నెరపీ నీకె
  జారనఁగొపప్పు చకక్కనఁబెటట్టి చనవరాదా

    నేరవుతో నోయాతరాన నిలిచి కూరిమ చలీ ల్ల
   గారవాన లలితచి కానఁగి లియతరాదా

చ. 3:     మోవతేను లటూరనఁగాను ముతదట నునన్నది తాను
   చేవదేరె నినఁక నీవు చెనకరాదా

  వవల కలమేలత్మితగవభునఁడ శ్రీవతకటేశ
   యవళ ననేన్నలితవ యిదదరటూనఁ గటూడరాదా



రేక: 1235-1కనన్నడగళ సత: 22-205
పలల్లవ:    ఎదురచటూచ నీక నెపప్పుడు వతుత్తి వోయతటా

  పదివలగా వనన్నపముల సేసితమ
చ. 1:  చేరనఁడేసికనున్నల జెలినినున్ననఁజూచెను

   కోరినీక వలచి ఇకక్కవ నునన్నది
   నేరపతోనఁ గానుకగా నిమత్మిపతడతప వద

   వర సేయక రావయత వలనఁదికడకను
చ. 2:    కొతడలతతలేసి పనుగబబ్బుల నీక మనఁదతేత్తి

  నితడుమనసలల్ల ను నీపపైనఁ బెటట్టి
   దతడిగా నేపోదటూదను తపముసేస నీక

  మెతడుకొనన్నకరణతో మెలనఁతనఁ జూడవయాత
చ. 3:      ముతచి మటూరెనఁడతత కోపప్పు వతచి నీక మొకెక్కను

   అతచెలనఁ జెపప్పురాని పగయము చెపప్పును
   కొతచ కలమేలమతగనఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశ

   యతచక మనిన్నతచవయత ఇటట్టి కలకాలము



రేక: 1235-2పాడి సత: 22-206
పలల్లవ:     నేరపకవయత నాక నీ వపప్పు డోకటకట

తారకాణలపైననీతలనఁపలోదానను
చ. 1:    గోరికొన నటూనఁదజాల గతపన చటూపనఁగజాల

  నేరము లతచానఁజాల నినున్ననఁజూచి
   వారివరివల నేను వాసులనఁ బొరలనఁజాల

    చేరి నీ కేపొదుద నేను సేవసేసేదానను
చ. 2:    మతదమేళముల నేర మనసు సొదితచనేర

 నితదలగటట్టిఎగనేర నినున్నఎజూచి
    అదరివల నే నీచే నానల వటట్టితచనేర
  వతదువల వచిచ్చెతే నీవడుకలోదానను

చ. 3:    పననఁగలడనఁగ నోప పలచనఁదనాల కొప
    చెనకి నినిన్నతత దటూర సేయనఁగ నోప

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న మనిన్నతచి
 మనుటక నలమేలమతగనెపైనదానను



రేక: 1235-3రామకిగయ సత: 22-207
పలల్లవ:    సుదుద లేమ యడిగేవు చటూచిచటూచి నవువ్వెకోతటా

 పొదుద వదుద లలితచి బుజజగితతువుగాక
చ. 1:   సిగద్గీవడివునన్న యటట్టిచెలియ నినేన్నమనీని

 యగద్గీపటట్టినేరనిది యేమనీని
    వగిద్గీ నీకె జవవ్వెనము వడిగటట్టి యేమనీని

   అగద్గీమెపై నీవ మాటాడి యాదరితతువుగాక
చ. 2:   మగల వలచినటట్టిమెలనఁత నినేన్నమనీని

  యగసకెక్కమాడ వది యేమనీని
    మొగము చటూచి నీక మొకక్కచనన్న దేమనీని
  మగనఁడవపై నీవనిన్నటా మనిన్నతతువుగాక

చ. 3:  మచిచ్చెకెపైనయలమేలమతగ నినేన్నమనీని
 యిచచ్చెకరాలపైనది యేమనీని

   పచిచ్చెగా నీకానఁగిటలో పాయకనన్న దేమనీని
  యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలదువుగాక



రేక: 1235-4దేసాళత సత: 22-208
పలల్లవ:   ఇకక్కవపైననీరమణునఁ డెటట్టి తడినా నేమ

పకక్కసతులగలగపగయునఁడాతనఁడు
చ. 1:   వమార నాతని వతగెములడకవ

 కామతచియునన్నసిగద్గీరి యాతనఁడు
   చేముతచి కొనగోరనఁ జిముత్మిల చిమత్మికవ

   నేమముతో నుతడేట నితడుదొర యతనఁడు
చ. 2:     ఱటట్టి సేసి యతదరితో ఱతతుల నాడకనే

  గటట్టి తోడనుతడేట గణ యాతనఁడు
     చటట్టి చటట్టి యాతని మొయి సొదితచి చటూడకవ

  నెటట్టి కొనన్న తపప్పులేనినిజమరి యాతనఁడు
చ. 3:    కొచిచ్చెకొచిచ్చె నీవతత కోరి కొసరకవ

   ఇచచ్చెకనఁడు మొదలనే హితునఁ డాతనఁడు
   అచచ్చెపటల మేలత్మితగ నలయితచకవ నినున్న
   వచచ్చెనవడినఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు



రేక: 1235-5ఆహిరి సత: 22-209
పలల్లవ:   ఆసలనఁబెటట్టి యేల అలయితచేవు

   పోసరితచనఁ జేసి యిటట్టి భోగితచరాదా
చ. 1:   కేలనఁగేల గీలితచి కెరలితపమాటలడి

  చేలకొతగవటట్టి చెలినఁ జిమత్మిరేనఁచేవు
   మేలముల వచరితచి మేనెలల్ల నఁ జెమరితపతచి

   నాలిసేసి యతతలోనే నవువ్వెల నవవ్వెవు
చ. 2:    వతదులమోవ మోప వడుక నోరటూరితచి

  కతదులవతట మనసు గరనఁగితచేవు
   పొతదులసాముల సేసి పలకల వుటట్టితచి

  పతదేల వయుచను తపప్పుకచటూచేవు
చ. 3:    సరసనే నిలచతడి చనున్నలపపై నొరగచ

  సురతప వదతలను చొకిక్కతచేవు
   అరిది శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగనఁ గటూడి

 తరవసుక తపప్పులనఁదేలితచేవు



రేక: 1235-6కాతబోదిసత: 22-210
పలల్లవ:    వనఁటలడివచేచ్చెనతటా వసాల సేసేవు మాతో-

   నేనఁటకి నిదటట్టి నీక యితవాయనయాత
చ. 1:   జొబబ్బులినజవావ్వెది జొటజొట వడియనఁగ

  నిబబ్బురపనఁ దేనెకతప నిగడనఁగాను
  గబబ్బులపపై పేరలగరిగితజ లొతత్తినఁగాను

  గబబ్బుచెతచెతల నెటట్టి కానఁగిలితతువయాత
చ. 2:     పపొప్పుడి మెపైనితడ రాలి పొదిగొని వుతడనఁగాను

   కపప్పురమే తని మోవ గాజగటట్టినఁగా
 కపప్పునపారిటాకల కళబెళమననఁగాను
 చపప్పుడిచెతచెతలతో సతగతటాల్ల యనయాత

చ. 3:    తలపపై మొలల్లవరల కలల మటూనఁగకరానఁగా
  చిలకబాసల సలవుల రేనఁగనఁగా

   అలమేలత్మితగను ననున్ననఁ నలమ శ్రీవతకటేశ
 పలచనఁజెతచెతలలోనఁ బెననఁగటటల్లయాత



రేక: 1236-1సితదురామకిగయ సత: 22-211
పలల్లవ:   ఎతతవలచినదో యప నీక

  ఇతతేసిపగయాల చెపీప్పు నియతకొనరాదా
చ. 1:     చితత్తిడిచెమట గార సిగద్గీల లోలో జార

   బతత్తితోనఁ బాదాలొతీత్తినఁ బడనఁత నీక
   బతత్తిరిచటూపలతోడనఁ బెనునఁగొపప్పు గొతత వడ

   హతత్తి నీక వడెమచచ్చె నతదుకోరాదా
చ. 2:     పవువ్వెలదతడల వల పలకల మేననఁ దేల

   వువవ్వెళటూల్లర సేవసేస నువద నీక
    నవువ్వెల సలవ నటూర ననుపల గడుమర
   నివవ్వెటలల్ల మాటలడ నీవు వనరాదా

చ. 3:    చనున్నల గానరానఁగా జవవ్వెనము మతచిరానఁగా
   వనెన్నపచచ్చెడము గపీప్పు వనిత నీక

   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
    నినున్ననఁ గటూడి మెచచ్చెమెచచ్చె నీవ మెచచ్చెరాదా



రేక: 1236-2ఆతదోళ సత: 22-212
పలల్లవ:   ఏల వడిడతచకొనేవు యియతకోరాదా

   మేలదిగనక నీతో మేలమాడనఁ జెలియ
చ. 1:  ముతగరలనఁగచిచ్చెనముతాతల గదలనఁగా

 బతగారపవువ్వెలచరపయతద జార
  కతగకతగమనుచను కతకణ లోరయనఁగాను

  వుతగరాలవళల్ల నీవడివట ట్టినఁ జెలియ
చ. 2:   పనునఁగొపప్పుపపై వజాబ్రాలబలల్లల మెరవనఁగాను

  మనుకనఁ గమత్మిలకాతత మతచనఁగాను
  పనగొనన్నహరముల బెరసి వుయాతలలటూగ

    ముసుకొని పలమార మొకీక్క నీకనఁ జెలియ
చ. 3:    పోలపపైన మాణకపల బుజకీరత్తి ల వలయ

  ములవానఁడిచనున్నల మోము కెగర
  అలమేల మతగపతవపైన శ్రీవకతటేశవ్వెర

  కలయుమనుచ నినున్ననఁగానఁగిలితచనఁ జెలియ



రేక: 1236-3లలిత సత: 22-213
పలల్లవ:     చెపప్పుత మపప్పుడే నీక చెలలము బుదుద లలల్ల

  వపప్పుగొని తగినటట్టి వహితచకొనవ
చ. 1:   పతదేల వసేవమే బలవునితో

  అతదుక నీవడితేనే అలవయేతవా
   అతది సాముల చేసేవ యాతనితోను
   కితదనఁ జికిక్కతే మోవవతదు వటేట్టివా

చ. 2:   సతగడినఁ గటూచతడేవమే సరసునితో
  యతగిలి మోవతటతచితే నియతకొనేవా

   ముతగిటకి వచేచ్చెనతటా మొకేక్కవ నీవు
  చతగననఁ గానఁగిలితచితే సమత్మితతచేవా

చ. 3:  వడెమచేచ్చెవమే శ్రీవతకటేశక
  యడుగానఁ గటూడితేను యిచచ్చెగితచేవా

  యడనే యలమేల్ మతగ యిరవపైతవ
  వాడిక నీవాతనివలప చేకొనేవా



రేక: 1236-4సాళతగత సత: 22-214
పలల్లవ:   ఎనిన్నజాణతనాలడే వమసేస నినాన్నతనఁడు

   నినన్ననే యాతనఁడు నాక నేరిపనానఁడనేవు
చ. 1:    మెనసి నీపతవదద మోమేల వతచేవతటే

  వనుకొనన్న నీకొపప్పు వనఁగనేవు
  మనసిచిచ్చె యాతనితో మాటలడుమతటేను

 తనరినమోవ మెతత్తినిచిగరనేవు
చ. 2:    సటూటగా నాతనిదికక్క చటూడరాదా యతటేను

 వానఁటపనఁగనునఁగొనల వాతడల్లనేవు
  నానఁటకోనన్న సలవులనవవ్వెయినానఁ జూపమతటే

   యటననఁ జెకక్కలకాతతు లతడగాస ననేవు
చ. 3:    యేలిన శబ్రావతకటేశ కెదిరి కానఁగిలిమత్మితటే

 రాలవతటచనున్న లొరసననేవు
   యలీల నలమేల్ మతగ యితనఁడు గటూడెనిమత్మితటే

  వలినఁ బెతడాల్ల డిననానఁడే వదిదకెపైతమనేవు



రేక: 1236-5గళ సత: 22-215
పలల్లవ:     నీ కతనఁడు మేలవానఁడు నీవ మలదానవు

  జోకతో వదదనఁగటూచతడనఁ జోటయతనఁగదవ
చ. 1:   వాడికవలపలక వాసు లతచకొనేల

 వడుకచెనకలక వసరనేల
  జోడువాయకనన్నతదుక సతటల సదితచనేల

    వడెమచచ్చె నతదుకో చెలి వభునఁడు నీక
చ. 2:  తారకాణలపైనమనఁద తలవతచకొననేల

 కూనిమగలగచోటనఁ గొసరనేల
  చేరి వనఁడుకొనేవళ సిగద్గీలవడనఁగనేల

   పేరకొనీ నటూనఁకోనవ పగయునఁడు నినున్న
చ. 3:    మెలముల సలపనఁగా మతచి వడిడతచకొనేల

  కాలదొకిక్క పతడాల్ల డనఁ గడమలేల
   ఆలవు తోలేల్లనీవు అలమేల్ మతగవు నినున్నతః

   నేల మొకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁడు నేనఁడు



రేక: 1236-6లలిత సత: 22-216
పలల్లవ:     అపప్పుడేమతదువ నీవు అతదు కోపతేనఁ జెనక

  చెపప్పుత యిపప్పుడే నీచితత్తిముసుమత్మి
చ. 1:   పలికితచేవు మామాట పచిచ్చెకపప్పురముసుమత్మి

  చెలిమసేసేవు అది చిగరసుమత్మి
  వలపతచకొవచేచ్చెవు వతతుక నోరటూరనఁజమత్మి

  కలసేవు మాచనున్నల గటట్టి లసుమత్మి
చ. 2:    నగితచేవు మముత్మిసారె నాము నీపపైనఁబారసుమత్మి

  మొగమే చటూచేవు కడునఁదగలౌనఁజమత్మి
  సొగిసి మోవడిగేవు చోకక్కమతదులౌనఁజమత్మి

  తగమేలమాడే వదు తలనఁబాలౌనఁజమత్మి
చ. 3:   మలసిమెపైసనఁకితచేవు మరత్మిముల రేనఁగనఁజమత్మి

  బలిమనఁ గటూడేవు కళవట ట్టినఁజమత్మి
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   ఇల ననేన్నలితవ మేలినఁకనఁ జూచకొమత్మి



రేక: 1237-1సామతతత సత: 22-217
పలల్లవ:    చెలల్ల నమత్మి నీవమ నేసినాను నీవభునఁడు

  యలల్లనానఁడు నినున్ననఁబాయ కేలేవానఁడుగనక
చ. 1:     సతకెలేక పూవుల సారెనఁ గోసే వదియేమే

    అతకెల నవ మరని కముత్మిల గావా
   కొతకక చిగరాకల కోవలక మేపేవమే

 కొతకలేనియడిదాలకొనల గావా
చ. 2:    నితదుగానఁ జకోరాలక వనెన్నల దాగితచేవమే

  చతదురని కిదణల సతపదగాదా
   మతదలితచి పనీన్నర చిమత్మిననఁగోవ జిమేత్మివమే

    పొతది యది మతచననే పటట్టినది గాదా
చ. 3:    చెటట్టి లమతదుల దచిచ్చె చిలకల కిచేచ్చెవమే

   పటట్టిన వసతతుని పతటల గావా
   గటట్టి న శ్రీవతకటేశనఁ గటూడి యలమేలత్మితగవు

    అటట్టి చోనఁపేవమే యల లతదలివ కావా



రేక: 1237-2వరాళ సత: 22-218
పలల్లవ:  ఆకెవదదనుతడనఁగానే అతడనఁగటూచతడుమనేవు

    నీక వలసితే మరి నెలనఁతల బానఁతే
చ. 1:  వరకతడేవారినేల వడివటట్టివచేచ్చెవు

   చెరి నీతో నవవ్వెవారినఁ జెనకరాదా
  మేరతోడివడిగప మెలనఁతను ననన్నతటేవు

  బీరప నీదేవులతోనఁ బెననఁగరాదా
చ. 2:   తరలోనివారినేల దిషిట్టితచి చటూచేవు

 సరసమాడేవారినే సాదితచరాదా
  పోరగననునన్నననున్ననఁ బోరచి వటట్టి మనేవు

 సరినునన్నకాతతమోవ చవగొనరాదా
చ. 3:  కొలవులొనునన్నవారికొపేప్పుల దువవ్వెవు

  లలి నమేలత్మితగనే లలితచరాదా
  చెలికతత్తినెపైనననున్న శ్రీవతకటేశ కూడేవు

  అలమ వురమాపనే యాదరితచరాదా



రేక: 1237-3ఆహిరి సత: 22-219
పలల్లవ:     తకక్కక యాదరితతు వతరణ నెపప్పుడు నీవు

 వకక్కరీతనే చనవసనఁగవయాత
చ. 1:     మకక్కవ నీతో నాప మాటలడ వనవయత

  చికక్కనితేనెల మోవనఁ జితదనఁగాను
   చెకక్కలచెమటతోడనఁ జేస కొలవు నీక

  మకిక్కలివడుక మత మెఱయనఁగను
చ. 2:     నతటన నీతో నిటేట్టి నవవ్వెనఁ జితత్తిగితచవయత

   జతటలపై దతతకాతతుల సారె మతచనఁగా
    అతటముటట్టి వడిగము లపప్పుటనఁ జేస నీక

  పతటలపై నపలకల పనగొననఁగాను
చ. 3:    సలపనఁజూపల నినున్ననఁజూచనఁ గనునఁ గొనవయత

 తళకరెపప్పులమతచ దపైవారనఁగాను
  చెలియలమేలత్మితగను శ్రీవతకటేశ కూడిత-

   వల నీప తనబతత్తి యిరవుకోనఁగాను



రేక: 1237-4నారాయణ సత: 22-220
పలల్లవ:   బటట్టిబయల వలప వచారితతురా

    అటట్టి యానఁడువారి సిగద్గీ లతగడి నముత్మిదురా
చ. 1:    పకక్కన నాతనఁడు నాపానుపపపై నుతడనఁగాను

   గకక్కన వచిచ్చె నీవమ కానుకిచేచ్చెవ
   చెకక్కచెకక్క సనఁకగనఁ జెవలో మాటలడేవు

    ఇకక్కవ నానఁటదానికి ఇతత కాక గలదా
చ. 2:    యడయక వడెము నాకీతనఁ డిచచ్చెకతడనఁగాను

   నడుమ నీవల వచిచ్చెనవువ్వె నవవ్వెవ
  కడునఁజటట్టిరికముతోనఁ గదిసి కూచతడేవు

   వడికపజవరాలి కోజ గొతత వలదా
చ. 3:    యే నలమేలమతగను యతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

  డానుక నేమఱనఁదల ననేవదేమే
    పూరక ననిన్నతనఁ డేలే పొతదుల సేయవచేచ్చెవు

   మానాపత కిటవతట మతకము దగనా



రేక: 1237-5గళ సత: 22-221
పలల్లవ:    వరసతో నిదదరికి వలప వతచిపటేట్టివు

  యిరమేల నీయాస యతతగలదయాత
చ. 1:    గటట్టి తో నాపచేతను కొపప్పు దువవ్వెతచకొతటవ

   అటప సారెసారె వడే లతదుకొతటవ
  చటట్టిరికపనఁదనాన సుదుద ల నడిగితవ

   మటట్టి మరి మాతో నవవ్వె మరియేనఁటకయాత
చ. 2:    పనివని యాపచేత పాదా లోతత్తితచకొతటవ

  పననఁగేప వుతగర మపప్పుతచకొతటవ
  చనునఁగవ నొరయనఁగ సరసములడితవ
  చెనకచ మాపపైనేల చేయిచానఁచేవయాత

చ. 3:    తోలత నాపచేత రతులనఁ జొకిక్కతచకొతటవ
  నిలవుననఁ బెనఁజెమట నితచకొతటవ

   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
    లలి ననేన్నలి ఇదదరి లలితచేవు మేలయాత



రేక: 1237-6లలిత సత: 22-222
పలల్లవ:     ఏడ నుతడి వచిచ్చెనానఁడే ఇపప్పుడు దాను

  వోడక జాణతనాల కొడిగట ట్టినఁగాక
చ. 1:   చటూడనఁజూడనఁ జూపలక సుతకములేలడిగీనే

  వడుకక వలగదాద వసాలగాక
  వాడికనవువ్వెలక వావులేల చెపీప్పునే

  తోడనఁదొడ వలపల దొతతవట ట్టినఁగాక
చ. 2:    మేలపమాటలక మరి కొతగేల పటట్టినే

  యలకూర కపప్పుగదాద యమెత్మిలగాక
   పోలిక చకక్కనఁదనాల పరనఁడేల పట ట్టినే

   తాలిమతో రతులక దమ రేనఁచనఁగాక
చ. 3:    నేరపల చేనఁతలక నెపమేల వదకీనే

  కోరికక మతగదాద కొతత్తిలగాక
  యరీత శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

  చేరిననున్ననఁగటూడి యిటట్టి చెలరేనఁగీనఁగాక



రేక: 1238-1అమరసితదు సత: 22-223
పలల్లవ:   ఇతకానేల దానఁచేవు యితదరితోను

   తతకినే మభావనముల తలిసిత మపడు
చ. 1:    చితకచటూపలతోనఁ గడుసిగద్గీన మొకీక్క నీక

 కతకమగబబ్బులతోడికొమత్మి యదివో
 కతకణలసటూడిగాల గలల్ల గలల్ల రననఁగాను

   అతకెల నారతులతీత్తి నతదముగా నీక
చ. 2:    నెలవచిఱనవువ్వెల చేరి కానుకిచచ్చెత నీక

  నిలవునఁ దురముతోడినెలనఁ తదివో
   మొలనటూలికాతతుల ముతచి నీపపైనఁ గపప్పునఁగాను

   వలయ నాలవటట్టిము వసరీని నీక
చ. 3:     వకక్కసపనఁ బద్రియముల వనన్నపాల సేస నీక

 చకెక్కరమోవతోడిసత యదివో
   చకక్కనిశ్రీవతకటేశ జాజల పపై రాలనఁగాను

   ఇకక్కడ నలమేల్ మతగ ఇరవాయ నీక



రేక: 1238-2పాడి సత: 22-224
పలల్లవ:    ఎతతతే దవవ్వెరితో నేమనన నేమటకే

    చెతత నిటేట్టి వుతడనఁగానే చెలిమ సేసేర
చ. 1:    యేతులక సవతుల యతత వతగేలడినాను

  అతడు నాకనఁగలత డతదుకేమే
  కాతరాననఁ గొకెక్కరల కడురవళతచినాను

    అతలనఁ గొలనఁకలనఁ దావపై యుతడవా యలల
చ. 2:   సతదుసుడికతత్తి లతతసుణనఁగల రాలిచిన

    యతదు నామాట మరనఁడు ఇల నాతనఁడు
   ముతదే కోవలల వనముల రొదసేసితే

   అతదే చిలకల నిరవపై యుతడునఁగదవ
చ. 3:  పొసనఁగనివా రెతతపొరపొచాచ్చెలనఁబోయిన

  వస సనేన్నలను శ్రీవతకటేశనఁడు
  యగి యలమేల్ మతగ నేను,  కొతడల నెమళల్ల

   కోసరినానఁ బావురాలకూడ నిటేట్టి వుతడునఁగా



రేక: 1238-3గళ సత: 22-225
పలల్లవ:    ఎతతవడి సరసము లిదదరను నాడేర

   పతతముల వచెచ్చె మర బాగాలతదుకోరాదా
చ. 1:     వడుకతో నాప నినున్న వరలను వయనఁగాను

   నీడనుతడి గతదవడి నీవు చలేల్లవు
   జాడతోడ నవవ్వెనవవ్వె చలముల వగద్గీళతచి

   చటూడనఁజూడనఁ జెమటల జొబబ్బులితచె నీకను
చ. 2:     కొలవుతో జవరాల గోర నినున్న గీరనఁగాను

   చెలనఁగి యాపచనున్నల చేత నతటేవు
   తలకొని యాసాసలనఁ దమకము లపప్పుతలి

   నిలవుననఁ బులకల నిగడితచె నీకను
చ. 3:     చికక్కతచ కలమేల్ మతగ చెకక్క నీక నోకక్కనఁగాను

  అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమతవ
   మకక్కటపనఁ గోరికల మదమనఁద మమోముల

   తకక్కక సతతోసాల దపైవారితచె నీకను



రేక: 1238-4వరాళ సత: 22-226
పలల్లవ:    ఆలికి మగనికిని అమరెను వలపల

  వాలయపపొతదు లిటవల నుతడనలదా
చ. 1:    యడుజొడెపై తమలోన యగద్గీదపప్పు లతచకోర

    ఆడు కోల మాటల అవ యటట్టివో
   వాడికసతతోసాల వదల రెతతపై నాను

  వడుకనఁ గటూడినయటట్టివళ లటవతటవో
చ. 2:   సరసములడుకొతటా జతటవాయ రెనన్ననఁడును

  ఇరవపైనపొతతనాల యటట్టి గటూడెనో
   మరిగి యొకరొకర మనసుల నెనఁతపైనాను

   యరపరిక మెఱనఁగ రేమనోము నోనఁచిరో
చ. 3:     వమార రతులనఁ గటూడి వసమతతా నలయర

  పేగమతో నేసగినాననఁ బెతడాల్ల డిరో
    ఆముక శ్రీవతకటేశనఁ డల మేలమతగ యకె

  యేమటా నొదిదకమర రెతతభాగతవతతులో



రేక: 1238-5దేసాళత సత: 22-227
పలల్లవ:   ఇది యతతగబబ్బుయని యతచకవయాత

    కదిసి పటట్టిప దేవనఁగా ననున్న నేలితవ
చ. 1:   పొతదుగలవారికి పోరపోచచ్చెముల లేవు

 మతదమేళమెనఁతపైనా సమత్మితులేకాని
    చెతది యేకతాన నుతటే సిగద్గీల పనికిరావు

  సతదడితపనఁ దమకము చవరేనఁచనఁగాని
చ. 2:   వాడికెపైనవారికె వాసివతతు లకక్కడివ

  జోడెపై యతతపననఁగినా సొతపలౌనఁగాని
   కూడిమాడి వుతడితేను కొతకగొసరల రావు

 వడనిమోవతీవుల వడుకలౌనఁగాని
చ. 3:   సతమెపైలవారికి చలముల నిగడవు

  మతమరనఁ గటూడినాను మేలేయౌనఁగాని
   ఇతవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

  తత నీనాకూటమ తారకాణౌనఁగాని



రేక: 1238-6బౌళ సత: 22-228
పలల్లవ:   కోడెవయసు వభునఁడు కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతురను

  జాడతోనే మెలనఁగేర జాణలౌదుర
చ. 1:   తవలి యొకరోకర తమలోనిమాటల

  జవదానఁట లిదదరను జాణలౌదుర
   కవగటూడి వయసుల కడివోకతడా మోవుల-

  చవుల మరిగినార జాణలౌదుర
చ. 2:    ముతగిట నేపొదుద మొకమొకముల చ t చకొతటా

  సతగతగా నవవ్వెర జాణలౌదుర
   చెతగటనఁ దొడానఁదొడ జిగి నతటవసుకొని
  సతగడినే కూచనాన్నర జాణలౌదుర

చ. 3:   ఇరవపైనరతులను ఇతపలతోనఁ గటూడికూడి
  సతతమునఁ జెలనఁగేర జాణలౌదుర

   ఇతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డకె యలమేలమతగ
  చతురత వలసేర జాణలౌదుర



రేక: 1239-1దేశక సత: 22-229
పలల్లవ:     ఇది యతతగరివ్వెయని యతచేవు గనక ననున్న

 పదవులతుదలనే పలిచితనఁజమత్మి
చ. 1:     కనున్నల మొకిక్కతనఁజమత్మి గకక్కన నీక నేను

  కినెన్నర వాయితచకొతటా కెతగేలను
  సనన్నలచేసితనఁజమత్మి సముకాననే యపప్పుడు

చినిన్నచినిన్ననగవులసిగద్గీతోడను
చ. 2:      అతది చోటచిచ్చెనఁత జమత్మి అతడనే నీక నేను

  గతదము వసుకొతటా గదదమనఁదను
   వతదులటూనఁ జెపప్పుతనఁజమత్మి వడుకతోడ నిలిచి
  మతదలితచి చెలికతత్తిమానఁటననే వుతడి

చ. 3:   యదురకొతటనఁజమత్మి ఇతపలచటూపల నీక
  ముదమున నాతురము ముడుచకొతటా

   ఇదివో శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   కదిసిత వటననున్న కడు సతతోసితచిత



రేక: 1239-2ఆహిరి సత: 22-230
పలల్లవ:    ఏ మతచిదాననతటా ననిన్నతతగా మనిన్నతచితవ

    కామతచి నీకస్కృప నాపపైనఁ గలిగె నీవళను
చ. 1:   కోరి నాపయతదలోనికచములే కావా

   సారెసారె నినున్న నొతత్తి సాదితచినవ
  నారకొనన్ననాసలవనవువ్వె లివయే కావా

  వారితచరాక నినున్న వలలనఁబెటట్టినవ
చ. 2:   చొకక్కపనాకనునఁగోనచటూప లివయే కావా

  ఇకక్కవల నినున్న బయలీనఁదితచినవ
   పకక్కన నాపదవుల పపైమాటలే కావా

  చికిక్కతచి నీమనసలల్ల జిమత్మిరేనఁచినవ
చ. 3:   మతచిననారతులసమేళము లివ కావా

   పొతచి నీక చెమటల పటట్టితచినవ
  అతచెల శ్రీవతకటేశ యలమేల్ మతగపతవ

   యతచేనాపొతదులే కావా ఇతపల నితచినవ



రేక: 1239-3సామతతత సత: 22-231
పలల్లవ:     చటూచి వడుకాయ మాక సుదత నీచెలలము

  పూచిన రేలనఁదతగేడు బొసనఁగినటట్టి నాన్నర
చ. 1:     యేపననఁ జెలియ నీవు యేమనోము నోనఁచితవో

  నీపపై బతత్తిగలనఁడు నీరమణునఁడు
   చేపటట్టి నీవటవల సేవల సేసితవో

    యేపొదుద దితచక నినున్న నెదనఁ బెటట్టి కొనాన్ననఁడు
చ. 2:    యనసి యతని కెతతఇచచ్చెకము సేసితవో

 ననిచివునాన్ననఁడు నీనాయకనఁడు
   మనసిచిచ్చె యటవల మరాత్మిననఁ జొకిక్కతచితవో
   కనునఁగొని నీతోడిదే కానఁపరమెపై వునాన్నడు

చ. 3:    అలమేలతగవు నీవమని వరము గొతటవో
   వలమ నినున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు

   కలికితనాల నెతత కడనఁగి మెపప్పుతచితవో
    ఇల నీకనఁ గతకణము ఇద కటట్టి కొనాన్ననఁడు



రేక: 1239-4లలిత సత: 22-232
పలల్లవ:    చెలియ నీవడుగనఁగా జెపేప్పు నేను

  సలిగె నాకిచిచ్చెనానఁడు సతతతమునమాత్మి
చ. 1:   కనున్నలనఁగనన్నపప్పుడెలల్ల కరణతచ ననాన్నతనఁడు

  సనన్నలనే మోవతేనె చవచటూపను
   వనన్నపాలేమ సేసినా వడుకతోనే వను

    పనిన్న నాపపై నామగనఁడు బతత్తిగలనఁ డోయమాత్మి
చ. 2:    అతదరిలోనా ననున్న నాదరితచ నేపొదుద

  ముతదుముతదే పకిక్కటతముల మడును
    అతది నే నెతతనవవ్వెనా నాసతోనే చితత్తిగితచ

  కతదువనాపత నాకనఁ గడుమేలవానఁడమత్మి
చ. 3:   పలమార నాచేతనఁ బాదాలొతత్తితచకొను

   లలి గబబ్బుల నటూనఁదితే లలితచను
  యలమ శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

  తలనఁచి నాకానఁగిటనే తగలపైనవానఁడమాత్మి



రేక: 1239-5హిజిజజి సత: 22-233
పలల్లవ:     చటూచితరా చెలలల సదతము లివనఁ గొనిన్న

   కాచకొని సతతోసమే కావతచ నాకను
చ. 1:     చితత్తిము రానఁదనక నే సేవల సేసేదానను

   తతత్తిరితచి కొసరేనా తనతో నేను
   యతత్తిలనఁ జూచినననున్న నెకక్కవగా మనిన్నతచె

  హతత్తి ఇతతబుజజగితచి యాదరితచవలనా
చ. 2:   యలమ నేపొదుద నఁ దన ఇచచ్చెలోనిదానను

   బలిమ వసరితచేనా పపైకొని నేను
   కలమేలలల్ల నాకె కరణతచినానఁడు నేనఁడు

   ఇల నేమవలనని యటట్టిడిగీ ననున్నను
చ. 3:  మచిచ్చెకతో నలమేలమతగనెపైనదానను

   కొచిచ్చె తమరేనఁచేనా కొతత్తిగా నేను
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేవునఁ డేలి నున్న లలితచె

   మెచిచ్చెమెచిచ్చె కానఁగిలితచి మేలమాడె నిపడు



రేక: 1239-6రామకిగయ సత: 22-234
పలల్లవ:    ఇతతకమునుపే నీక నెదురగా వచచ్చెనేమో

    వతతలేక నీ వపప్పుడే వగమే రపప్పుతచవ
చ. 1:    వనన్నపాలలల్ల వనాన్ననఁడు వడెము నాకిచిచ్చెనానఁడు

  చెనున్నమర నితటకి వచేచ్చెననాన్ననఁడు
   మనిన్నతచేననుచ నాక మాటపటటూట్టి నిచిచ్చెనానఁడు

   అనిన్నటా నావభుని రమత్మిని తోడితేనఁగదే
చ. 2:      కోరి బతత్తి చేకొనాన్ననఁడు కొపప్పు నాక బెటట్టినానఁడు

  కేరి నవవ్వె మావతదారగితచేననాన్ననఁడు
   గారవతచి నావతటనే కపప్పురమటూ నతపనానఁడు

  పేరకొని మొకెక్కతనినఁ బలచకరానఁగదే
చ. 3:   కడునఁగడు మెచిచ్చెనానఁడు కానఁగిలితచకొనాన్ననఁడు

   యడయక ననున్న నిటేట్టి యేలినానఁడు
   అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగను నేను

   బడినేవదచిచ్చె యాతనినఁ బానుప్పుపపై నిలపరే



రేక: 1240-1మతగళకౌసిక సత: 22-235
పలల్లవ:    నేరపరి వౌదువు నెరజాణవనౌదువు

    మేరతోనే చితత్తిము రా మెలనఁగిత వౌనే
చ. 1:   సరసములడుకొతటా చవులలల్ల రేనఁచకొతటా

  మరిగితచికొతట వౌనే మగనిని
   గరిమతో నటూరనఁగలకనఁ లలల్ల నఁ జెపప్పుచెపప్పు

    సరిది నేపొదుద నిటేట్టి చొకిక్కతచిత వౌనే
చ. 2:    మొగము చటూపచటూప మోహముల చలిల్లచలిల్ల

  తగలసేసుకొతటవ తత నాతని
  నగతానే గబబ్బులకొనల నోరసియొరసి

   మగల వడుకసేసి మెపప్పుతచిత వౌనే
చ. 3:   కోసరికోసరి మొకిక్క వసముసేసుకొతటవ

  వస నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశవ్వెర
   సుసరాన నేపొదుద జోడువాయక వుతడి

    పోసనఁగి రతుల నిటేట్టి భోగితచిత వౌనే



రేక: 1240-2లలిత సత: 22-236
పలల్లవ:    కతట మద మమత్మిదదరినఁ గనున్నలపతడుగలయ

  జతటనునన్నచెలలము సారెనఁ బోగడేమే
చ. 1:    చెతతనుతడి నాయకనఁడు చెపప్పునటట్టి సేసితేను

  ఇతతుల సేసినభాగత మేమచెపేప్పుదే
   వతతలేక యేపొదుద వస మాటలడితేను

  సతతోసాలక మరి సరిగలదటవ
చ. 2:   మమకరితచి మగనిమనన్నన గలిగితేను

  రమణుల సేసినదే రాజతమాయనే
   సమరత మనసుసు సరినఁ దులనఁదటూనఁగితేను

  కొమరెపాయములక గరతటట్టి వటేట్టిమే
చ. 3:   పతయపైనతనఁడు తమపకక్క వాయకతడితేను

  సతుల సేసిననోము సమకూడెనే
   అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు

   తతనఁ గటూడితరి మతలనఁప లీడేరెనే



రేక: 1240-3పాడి సత: 22-237
పలల్లవ:     అతనఁడు ననున్న మనిన్నతచేదతతా నే నెఱనఁగదు

 కతలేమచెపప్పురే కాతతలల
చ. 1:   వలచినకొలనఁదినే వాడికల గలగను

  పలపలోనఁ గానవచచ్చె పేగమమెలల్ల ను
   తలనఁప గలిగితేనే తగలయమునఁ గలగ

  తలిప యేమచెపేప్పురే తఱవలల
చ. 2:    మొగము చటూచితేనే మోహమెలల్ల గనుపటట్టి

  నగితేనే వలల్లవరౌ ననుపలల్ల ను
   సొగిసి యిచచ్చెగితచితే చటట్టిరికము గలగ

  తగ నాకేమచెపేప్పురే తరణులల
చ. 3:     మేలముల దఱచెపైతే మేలలల్ల రటూడికి నెకక్క

  పోలికలనే తోనఁచ పొతదులలల్ల ను
  యేల శ్రీవతకటేశనఁడు నలమేలమతగను

  లలితచి మేమచెపేప్పురే లలనలల



రేక: 1240-4శదదవసతతత సత: 22-238
పలల్లవ:     నేనటూ సతతోసితచకొనే నీకనఁ దొడుగా నేనఁడు

  అనుక నీదేవనెపైత నానతీవ
చ. 1:    కళల నీమొగముననఁ గడు నితడెను

  సలవులనఁ జిరనవువ్వె చిమత్మిరేనఁగీని
  చెలపలచెమటల చెకక్కల నవ

   అలరిన నీ వడుక లనతీవయాత
చ. 2:   అరవరిబాగల నీయతదునఁ జూపటట్టి

  శిరసులోపల వతతవర లనన్నవ
   గిరిగొనన్న మోవమనఁదనఁ గెతపల నవ

 అరదపైననీవడుక లనతీవసాత్స
చ. 3:  కనునఁగోనచటూపల కడునఁదేటాయ

   నినుపలపై వతతతావ నితడె నీమేన
  యనసి యలమేల్ మతగనేలిన శ్రీవతకటేశ

  అనిశము నీవడుక లనతయతవయాత



రేక: 1240-5సాళతగనాట సత: 22-239
పలల్లవ:    జనులల పూజితచరో జయతత నేనఁడు

   వోనర నర ర్ఘద్వ్యమయరో వుదయితచెనఁ జతదుగ నఁడు
చ. 1:   సవరేయి వుటట్టినానఁడు శబ్రావణబహుళషట్టిమ

 నవముగా రోహిణనక్షతగమతదు
  దివజల వోగడనఁగ దేవకిగరద్భామునతదు

  భువలో వసుదేవునిపతుగ నఁడెపై కస్కృషరనఁడు
చ. 2:      తఱితో యమున దాట తగనఁ బెతచనఁ బెటట్టిరట

 గఱిగా యశోదనతదగోపలయితట
  మఱి జాతకరత్మినామకరణల సేయరో

   నెఱి నారగితపలలల్ల నితచరో కస్కృషరనికి
చ. 3:    చకిక్కలల నురగల సరినఁ బళవళగటట్టి

  మొకక్కరో యబాలనికి ముదుద గారీని
  తకక్కకలమేల్ మతగతోనఁ దగ శ్రీవతకటేశనఁడెపై

   నికిక్కచటూచనఁ గోలవురో నెమత్మిదినఁ గస్కృషరనిని



రేక: 1240-6బౌళ సత: 22-240
పలల్లవ:   వదులవదులనెలల్ల వనఁడె కస్కృషరనఁడు

   అదిగొని మెరసని అలల్లవానఁడె కస్కృషరనఁడు
చ. 1:   చకిక్కలల నురగల జలజలరాలనఁగాను

 వుకక్కమరికొట ట్టినఁ గస్కృషరనఁడుటల్లలల్ల ను
  పకక్కన గొపకలలల్ల నఁ బటట్టినఁగా, వారిపాదాల

    దోకిక్క పతడాల్ల డనఁ జూచ దొమత్మికానఁడు కస్కృషరనఁడు
చ. 2:   పాలనఁ బెరగల పదదపరనఁటలవనన్నల

 సలిగోనన్నదొతతులలో జఱఱ్ఱైకొనీని
  కోలలగోపాలలక గొబబ్బున వతచిపోసని

   చాలననాన్న మాననఁడు జాణకానఁడు కస్కృషరనఁడు
చ. 3:   చారపపప్పునఁదేనేల సననఁగల చెఱకల

  అరగితచి బాలలతో నటట్టి గలకిక్క
   కోరి యలమేలమతగనఁ గటూడి శ్రీవతకటేశనఁడెపై

    మేరమరి యేగీ వనఁడే మేటకానఁడు కస్కృషరనఁడు



రేక: 1241-1రీతగళ సత: 22-241
పలల్లవ:    ఏమ గడితచకొనేవ ఇటేట్టి వటట్టివలపల

  పేగమ నాడుకొనేవమే నీమగనఁడతటాను
చ. 1:     చేరి యాతనిపాదము చెతత నీవ తానఁకితచక

  దటూరి పలికేవదేమే తోకెక్కనతటాను
   సారె జారపయతదతో సమదిషిట్టి నిలచతడి
   కోరి సిగద్గీవడేవమే కొచిచ్చె చటూచెనతటాను

చ. 2:    పొతకాననఁ జనున్న లతనిబుజాన నోరసుకొని
 జతకితచేవదేమే చేయిచానఁచెనతటాను

    అతకెలనఁ దముత్మిలము సేయనఁగ మోవ గదలితే
   సతకెలేక నవవ్వెవమే సనన్న సేసనతటాను

చ. 3:     కానుకగా నిమత్మిపతడు గదిసి నీవ యిచిచ్చె
 ఆనవటేట్టివమే గోరనతటనతటాను

   యే నలమేలమతగను యేల శ్రీవతకటేశనఁడు
  పూని కానఁగిలితచేవమే పొతదనతటాను



రేక: 1241-2శ్రీరాగత సత: 22-242
పలల్లవ:   జతాత్తి  ఇతత్తిమెపై యుతడరే సకియలల

   చితత్తిమురా నటూడిగాల సేయరే ఇతదరను
చ. 1:     కొలవున నునన్నవానఁడు గొబబ్బున లోనికి వచెచ్చె

  జలకము వోయరె సతులల
   తేలపమణునఁగ లిచిచ్చె తరణమము వటట్టి
  నిలచతడనఁగానే మర నివాళతత్తిరే

చ. 2:     అటట్టి పీనఁటపపై నునిచి యడెడనపపైనఁ బళ ల్లమడి
   వటట్టి వడిడతచరే బొనా లవదలల

   గటట్టి తోనఁ బటట్టిపదేవనఁగటూడానఁ బొతుత్తి ననఁ బెటట్టి
   గటట్టిగా వాసననీర గకక్కన నతదియతరే

చ. 3:    వవగ బాగాలియతరే వసనఁ బానుపవయరె
  తావపవువ్వె లోసనఁగరే తరణులల

  కావతచి యలమేలమతగనఁ బాదాలోతుత్తి మనరే
  సేవలలల్లనఁ జేయరే శ్రీవతకటపతకి



రేక: 1241-3వరాళ సత: 22-243
పలల్లవ:   వవల నీసుదుద ల వననేనఁటకి

     బావ నీక నాతనఁడెపై తే బతుకనఁగదే నీవు
చ. 1:   పోతుత్తి లసవతమాట పోసనఁగ నాతోనాడేవు

  హతత్తినయాతనిపొతదు లటట్టి చెపేప్పువు
  కొతత్తిదానివలనే నీగఱతుల దలిపేవు
  బతత్తిగలదానవపైతే బతుకనఁగదే నీవు

చ. 2:   సతదడిలోననే మాసరసనఁ గటూచతడేవు
   చెతది మాతో వడేలకనఁ జేయిచానఁచేవు

   మతదలితచి నీవావుల మాకనేల కలపేవు
  బతదుగరాలవపైతే బతుకగదే నీవు

చ. 3:   పలమార నీకిచిచ్చెనబతగారాల చటూపేవు
  పలికి నీచవుల పచారితచేవు
    యిల నలమేల్ మతగను యేల శ్రీవతకటేశనఁడు
    బలిమ నీతో నవవ్వెతే బతుకనఁగదే నీవు



రేక: 1241-4దేవగాతదారి సత: 22-244
పలల్లవ:   అతనికి బుదిదచెపప్పు రమత్మిలల

   తత నినిన్నటాఘనునఁడు తానిది యఱనఁగనఁడా
చ. 1:     చెతది యవవ్వెతక వలచితేనఁ దా వతచనఁగాక

  కతదువచెమట మేననఁ జితదవలనా
    పొతదు లేడనెపైనానఁ జేసి పోసనఁగినా వదదనేమా

  అతదపమే నితతపచిచ్చెయపై వుతడవలనా
చ. 2:    మతతనాన నెవవ్వెతతో మాటాడినా నాడునఁగాక

    పొతత నిటట్టి మోవపపైనఁ గెతపల వలనా
   మతతుకెకక్క నెవవ్వెరిని మనిన్నతచినా నతదుకేమ

  వతతవుతగరాల తనవల నుతడవలనా
చ. 3:     సరి నెవవ్వెతపపై సేస చలిల్లనాత జలల్ల నఁగాక

  సురతపచినన్న మేననఁ జూపవలనా
  ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
  సొరిది ననేన్నలినచోపప్పు లనవలనా



రేక: 1241-5గతడకిగయ సత: 22-245
పలల్లవ:    ఏమసేకనాన్ననఁడవో యఱినఁగి రమత్మినె నితత

   కామతచి ఇతతలో నీవకక్కడికి వచిచ్చెతవ
చ. 1:   చెలియ నీకనఁ దొలిల్లచేసినవడిగాల

  తలనఁపనా యనన్ననఁడెపైనా తమతోడను
  యలమనఁ గేళకూళలో నీనఁదులడిననేరప్పుల

 చెలిమకతత్తిలతోడనఁ జెపప్పుకొతదువా
చ. 2:     గదిగోన నినాన్నప కతకమగబబ్బుల నొతత్తి -

  నది నీమేనిపపై గఱతపైవునన్నదా
  వదలక పూనఁదోనఁటలో వసతతములడినది
   పోదలి యావనోద మెపప్పుడు నెతచకొతదువా

చ. 3:    నెటట్టిన నలమేల్ మతగ నీక లేకలతపనది
   గటట్టి తోడనే చదువు కొతటవా నీవు

     చటట్టిమవపై యేలితవ చటూచి యప నీతో నవవ్వె
  పటట్టిప శ్రీవతకటేశ భావతచకొతదువా



రేక: 1241-6గేళ సత: 22-246
పలల్లవ:   ఇపడేల సిగద్గీవడె వతదరితోన

  వుపప్పుతల నాపరత నోలలడవా
చ. 1:   గతత్తి పగబబ్బులతానఁకలక నొడిడతచకొతటా

   హతత్తి యాపతో సరసమాడవా నీవు
   జోతుత్తి గా మోవయుమోవ సనఁకనఁగా నోరదఱచి
   బతత్తితోడనఁ దముత్మిలము పడనఁత కొసనఁగవా

చ. 2:  వడియుబెతజెమటలవానలనఁ దడుసుకొతటా
   కడునఁగడునఁ బెననఁగవా చానఁచి కాతతతోడను

   తోడపపైనఁ బాదాల చానఁచి తోరలితపనవువ్వెలతో
  చిడుముడిచేనఁతలలల్లనఁ జేయవా ఆపతోను

చ. 3:   కోపప్పువరలవాసన గొలకొతటానఁ గానఁగిలితచి
  మెపప్పుతచి కూడవా యలమేలమతగను
    ముపప్పురి శ్రీవతటేశ మోహితచి యాప నురాన

   యపప్పుడునఁ బెటట్టి కతడవా యేలితవ ననున్నను



రేక: 1242-1వళవగళ సత: 22-247
పలల్లవ:   నిచచ్చెకలతణములలల్ల నీయిలల్ల నితడె

   తచిచ్చె యపప్పుట ననేన్నల తడవవయాత
చ. 1:    చెపప్పునఁజెపప్పునఁ గొతత్తిలయ చెలలక నీవలప

  ముపప్పురినఁ జనునఁగొతడల మోపలయను
    రెపప్పులతత్తి చటూడనఁ జూడ రేనఁపలయనఁ దమకము

  చోపప్పులతత్తి చటూపరాదు చటూతువురావయాత
చ. 2:    పటట్టినదే పతతమాయ పచిచ్చెదేరె నీపొతదు

  గటట్టి న మోవతేనెల గకిక్కళల్ల యను
   వటట్టిన సలవనవువ్వె లటూరనటూర నటూటలయ

   చటట్టిరిక మేమచెపేప్పునఁ జూతువు రావయాత
చ. 3:  అతటకోనేజిగరాయ నతదపనీకాగిలి

  జతటలయారతులయ చలల్ల నఁ జూపల
  ఇతటయలమేలమతగను యేను శ్రీవతకటేశనఁడ

   సతట లమసదితచేవు చటూతువు రావయాత



రేక: 1242-2సామతతత సత: 22-248
పలల్లవ:   ఎతచిచటూచితేనీ కీ ఇనిన్నభాగాతలనఁ గలవు

  పొతచిచటూడ వడుకల పొతకపనీకతల
చ. 1:   మకక్కవగలగవార మతచిమాట లడితేను

  చకెక్కరకతటనఁ దపలపై చవవుటట్టి ను
   చోకక్కపనఁ జూపతను సలసి చటూచితేను

 అకక్కజముగా గతదమత్మిలతదినచతదము
చ. 2:   ననుపగలగవార నవువ్వెల నవవ్వెతేను

  పననఁగి ముతేత్తిలసేస పటట్టినటల్ల తడును
   చనవున నతతలోనే చనునఁగవ నొతత్తితేను

 కనకపరాసుల గలిగినయటల్ల
చ. 3:   చటట్టిరికమెపైనవార సగయనఁ గానఁగిలితచితే

  ఇటేట్టి రాజతమేలినతత ఇతప గలగ
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
   జటట్టిగా ననేన్నలితవ సతతోసమే యౌను



రేక: 1242-3ఙభౌళ సత: 22-249
పలల్లవ:   చెలినీవు మొదలనే సిగద్గీరిపతడిల్లకూనఁతుర-

   వల నితతపచిచ్చెదేరీ నిదివో నీభావము
చ. 1:  చెకక్కలవతటానఁగారేచెమట దుడుచకొవ

 చకక్కనఁబెటట్టి కోనవ నీజారినకొపప్పు
 అకక్కమనఁదనఁ బెనగోనన్నహరాల
    చికక్కదియతవ యికక్కవల నీకోరిక లీడేకె నిపడు

చ. 2:    పదవమనఁది కెతపల బేతటల్ల రాలచకొవ
  చెదరినముతగరల చేత దువవ్వెవ

  వదలినపయతద చివవ్వెన బగితచకొనవ
   పదినఁబదిగా నీనోము ఫలియితచె నిపడు

చ. 3:    తలకము గరనఁగెను దిదుద కొవ నోసలను
 కలసినగరతుల గపప్పుకోనవ

   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేల నలమేల్ మతగవు
  తలనఁచినతలనఁపల తలకూడె నిపడు



రేక: 1242-4ముఖరి సత: 22-250
పలల్లవ:   నీరకొలనఁదితామర నీతో వలవు

 నేరిచినవారికి నితడునిదానమవు
చ. 1:     హతత్తి నీక నేపొదుద నతడనుతడి సేవసేసి

   చితత్తిము రా మెలనఁగేదే చెలియ
   కొతత్తికొతత్తిరతులను కోరి నినున్ననఁ గరనఁగితచి

   బతత్తిసేసితే నీవనఁ బాయక వుతడుదువు
చ. 2:   కచచ్చెపటట్టి కోని వళగాచక నీతోడుత

 యిచచ్చెకములడినదే ఇతత
 నిచచ్చెనవడివ నీవడుకవనయముల

   మెచచ్చెనఁగటూడితే నీవు మేలవానఁడ వౌదువు
చ. 3:    కలికితనాల నినున్ననఁ గానఁగిలితచి నేరవుల

  తలనఁపతచక నవవ్వెతదే తరణ
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

    లలి నావల నుతడిత లలితచి రకతతువు



రేక: 1242-5నాదరామకిగయ సత: 22-251
పలల్లవ:     తగవపైన పను లివ తరణుల కెలల్ల ను

   వగటగాకతడా నీక వనన్నవతచే నిపడు
చ. 1:   కొచిచ్చెకొచిచ్చె చటూడవచచ్చె కోపగితచకొనరాదు

  పచిచ్చెగానఁ జెనకవచచ్చె పదరరాదు
   పచిచ్చెక సొలయవచచ్చె మానఁటల మఱనఁగరాదు

యిచచ్చెకమెఱినఁగినటట్టియిలల్ల తడల్లకను
చ. 2:    మనసు సదితచవచచ్చె మతకల నెరపరాదు

 పనునఁగలడనఁగవచచ్చె బగియరాదు
   కొనగోర నటూనఁదవచచ్చె కచిచ్చెతము సేయరాదు

  యనసివుతడిన యటట్టి యిలల్ల తడల్లకను
చ. 3:    బొమత్మిల జతకితచవచచ్చె పొతచి యగద్గీపటట్టిరాదు

  కమత్మిరితచవచచ్చె సిగద్గీ గనియరాదు
   నెమత్మి నలమేల్ మతగను నేను శ్రీవతకటేశనఁడ

  యమెత్మినఁ గటూడవచచ్చె నావతటలల్ల తడల్లకను



రేక: 1242-6శదదదేశి సత: 22-252
పలల్లవ:    ఎదుట నుతడవ నీవు యేపొదుద ను

   అదివో మేలవానఁడెపైనానఁ డతనఁడు నీకిపడు
చ. 1:    తేనెల గారేట నీతేటలమాటల వతట

 వనులపతడుగలౌను వభునికిని
   కానుకగా నీవు చకక్కనిమోము చటూపతేను

  వనినమదనకళ లపోప్పుతగ నాతనికి
చ. 2:  నీలపసరాలవతటనీచటూపల సొనఁకితేను

  చాల సతతోషమౌ నీసరసునికి
   చాలకోన సలవుల సనన్నపనవువ్వె నవవ్వెతే
   తాలిమతో వడుకల దటట్టిమౌ నాతనికి

చ. 3:    మెఱనఁగగబబ్బుల నీవు మేను సనఁకనఁజేసతేను
  కఱనఁగ జితత్తిము శ్రీవతకటేశవ్వెరక
    గఱియపై యలమేల్ మతగ కూడిత వనిన్నటా నీక

    నెఱి నీపపై కోరికలే నెగడు నాతనికి



రేక: 1243-1శతకరాభరణత సత: 22-253
పలల్లవ:    ఎనిన్న నేరచకొతటవ యతతని సతతోషితచే-

    ననిన్నటా నితదుకే నేను ఆలనెపైత నీక
చ. 1:    ఆయముల గరనఁగనఁగ నతట మాటలడేవు

 చేయిమనఁదుగానే చెనకేవు
   పాయపమదము రేనఁగ పచిచ్చెగానే పననఁగేవు

  చాయలసనన్నల మోవచవుల చటూపేవు
చ. 2:    ఆసలలల్లనఁ బుటట్టితచి యటట్టి తపప్పుకచటూచేవు

   లసి కచముల ముటట్టి లలితచేవు
    వాసనల మేననఁ బటూసి వాడికల సేసేవు

    పోసరితచనఁ జెకక్క నొకిక్క పొతదు నెరపేవు
చ. 3:     కళల పపైపపై రేనఁగ గానఁగిలితచి కూడేవు

   కలికి నోరిలోనఁ దమత్మి కమత్మిరితచేవు
   నెలవపై శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
  కలసి ననిన్నటాల్ల నే కడుమనిన్నతచేవు



రేక: 1243-2రామకిగయ సత: 22-254
పలల్లవ:    భామతో నీ వతదుకనఁగా పతతములేలడేవు

  చెముతచి మారకమార చేనఁతసేయనఁదగదా
చ. 1:      చెలరేనఁగి నీ వాపను చెనకి గోర నటూనఁదితే

  వలిసి గబబ్బుల నినొన్నతత్తినఁదగదా
   నలవున నటూరనఁగల నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

  కలవపూవుల నాప కమత్మివయనఁదగదా
చ. 2:   పరిదటూరి నీవాపతో పననఁగలడనఁగాను

  కెరలి బొమత్మిలను జతకితచనఁదగదా
  తరణులమనఁదనఁబెటట్టి తగనివటట్టి వటట్టినఁగ

 సిరలనినన్నతటనఁబటట్టి చెకక్కనోకక్కనఁదగదా
చ. 3:   గటట్టి తోనుతడినయాపనఁ గొపప్పువటట్టి తడవనఁగా

   నెటట్టిననఁ గపగము నీపపై నితచనఁదగదా
   అటట్టి శ్రీవతకటేశ యాకె యలమేలమతగ
   వటట్టి నీవు గటూడనఁగాను వురమెకక్కనఁదగదా



రేక: 1243-3దేసాళత సత: 22-255
పలల్లవ:   ఎతతలేదు నీపగట యేమచెపప్పుదే

   మతతనాన నా కితనఁడు మాట ఇచిచ్చెనానఁడు
చ. 1:   కతదవ లేమచటూపేవ కనున్నసనన్నలను

  మతదు లతతనటూరేవ మతచిమాటల
   యతదరెపైనా సవతుల యిరమేల నుతడనఁగాను

   అతది నీవ యతనికి నాలవపైతవా
చ. 2:     ఆసలేల పటట్టితచేవ అటట్టి ముతదటనఁ బొలసి

   వసా లేమ సేసేవ వడనవువ్వెల
  సేసలవటట్టినవార చేరి కాచకతడనఁగాను

  బేసబెలిల్లనినున్న నేనఁడు పతడాల్ల డనా
చ. 3:    వావు లేమ దలిపేవ వాడికచేనఁతలను

  మోవల కదలితచేవ మురిపముల
   యవల నలమేల్ మతగ యేను గటూడివుతడనఁగాను

  శ్రీవతకటేశనఁడు నీకనఁ జేతకిలోనయతనా



రేక: 1243-4సౌరా+పత సత: 22-256
పలల్లవ:    వవరితచి చెపప్పువయాత వనవడుకయత మాక

   సవరనఁగా నేము తరచాటననే వుతటమ
చ. 1:     యితతవడి నాప నీవ నేకతము లడితవ

   పతతమున నది యతతపనికో కాని
   చెతతఎ దరలో కొలవసేయితచకొతటా నుతటవ

 వతతలగా నెటవతటవడుకోకాని
చ. 2:     చపప్పుడుగా వడే లపజతట నుతడి సేసితవ

 దపప్పుదేర నెటవతటతమయోకాని
   తపప్పుక జాగరాల తఱచగానఁ బెతచితవ
 గొపప్పుగా నేమగడితచకొతటవోకాని

చ. 3:    ననుపన నాపతోను నవువ్వెతానే వుతడితవ
  సొనిప యేమమరాత్మిల సనఁకెనోకాని

  యనసితవ శ్రీవతకటేశ యలమేల్ మతగను
   ననునఁ గటూడితవ యతత నాపపైబతోత్తికాని



రేక: 1243-5పాడి సత: 22-257
పలల్లవ:     ఎతత యానఁకరేవు నీవు ఇతతచెలవము చటూచి

  వతతలగా జోడుగటూడ వచారితచేవా
చ. 1:  గతత్తిమెపైనగబబ్బులగరతుల చటూచేవు

  చితత్తిరవు వాబ్రాసేవా చెలిరటూపము
   హతత్తి కలవరేకల యళతుల గొలచేవు

  కొతత్తిగానఁ గనునఁగోనలకొలనఁది దలిపేవా
చ. 2:   పోడవపైనయటట్టికొపప్పు పూనఁచి కొలచకొనేవు

  అడియాలము చటూచేవా అపభావము
   వడనఁద జతటపఱనఁదు వనఁకము పడికటేట్టివు
  తొడరి యాసితగారము తటూనఁచకొనేవా

చ. 3:    చలపటట్టి మోవతేనె చవులపై యడిగేవు
   అలమేల్ మతగబోగము లవ అయనా
   యలమ శ్రీవతకటేశ యపనఁ గానఁగిలితచేవు

 కలపకోలచటట్టిరికము చటూపేవా



రేక: 1243-6శ్రీరాగత సత: 22-258
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరికి మోహితచినా యే నినున్న వదదనేనా

   ఇవవ్వెల ననున్ననఁజూచి యేల సిగద్గీవడేవు
చ. 1:    అకెసుదుద లే వతటా నతదలముమనఁద నుతడి

  జోకగా ఆయితటదికేక్క చటూచకొతటాను
    మేకొని పపైనఁజెమటల మేన నితడా వడియనఁగా

    యకడ నామోము చటూచి యేల సిగద్గీవడేవు
చ. 2:   గఱతపైనచెలి నాపగణము లడుగకొతటా

  చిఱనవువ్వెల సలవనఁ జితదుకొతటాను
    నెఱి నావది నాడాడ నిలిచి యాసితచకొతటా-

   నెఱిగితే ననున్ననఁజూచి యేల సిగద్గీవడేవు
చ. 3:    యికక్కవల చెపప్పుకొతటా నెదురల చటూచకొతటా

    నికిక్క మాఇతటకి వచిచ్చె నీవు ననేన్నలి
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగ నుతచనఁగా
     యికక్కడ నేనఁ జూచి తే యేల సిగద్గీవడేవు



రేక: 1244-1సామతతత సత: 22-259
పలల్లవ:     చెపప్పువ ఆసుదుద ల నే చెవులర వనేనఁగానీ

   యిపప్పు డాతనికి వావ యేమౌదువ
చ. 1:    గఱతుగా నావభునినఁ గొచచ్చెకొచిచ్చె చటూచేవు

   యఱనఁగదువటవ నీ వతనినఁ దొలిల్ల
  మఱియునునఁ దమకితచి మాటలడనఁబొతచేవు

    జఱసి యిదనఁ గోతత సతగాతము గలదా
చ. 2:    సతగడి గటూచతడి నీవు సరసములడేవు

 అతగవతచి పతడాల్ల డిన ఆలవటవ
    చెతగట నపప్పుట నీవు సేవల సేయవచేచ్చెవు
  అతగడినఁ గొనుకవచచ్చెతటవ యవలప

చ. 3:    తోడరి శ్రీవతకటేశతోడ నీవు నవవ్వెవు
  కడు నీకీయలవాట గలదటవ

    యడయ కితనఁడు నావానఁ డే నలమేలమతగను
 బడివాయకతదానవు పాలిదానవపైతవా



రేక: 1244-2మతగళకౌసిక సత: 22-260
పలల్లవ:  వలలేనిగణములవభునఁ డాతనఁడు

  సలిగెతనాల నెతత సాదితచేవ
చ. 1:    చనున్నల నోరసుకొతటా సణనఁగల నాతనితో

  యేనేన్నసిమానఁట లడేవమే నీవు
    సనన్నలనే మెవ చటూప సారె నోరటూరితచేవు

  యినేన్నసివడమాయ లేల సేసేవ
చ. 2:    కాతరితచి నవువ్వెతాను గబబ్బుచేనఁతలలల్ల నఁ జేసి

   అతని నెతతగోసరే వౌనే నీవు
   చేతులతత్తి మొకిక్కమొకిక్క చితత్తిమెలల్ల నఁ గరనఁగితచి

 యేతరితనాలనేల యలయితచేవ
చ. 3:     నికిక్క నికిక్క మోముచటూచి నేరవుల వచారితచి

   మకిక్కలి గానఁగిలితచేవు మేలే నీవు
   అకక్కరో శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు

   యికక్కవ లతటచనఁ జెకక్కలేల నోకేక్కవ



రేక: 1244-3రామకిగయ సత: 22-261
పలల్లవ:   రతులయతగిలిపొతుత్తి రామలకనఁ దగనా

  బతమాలి నీవతత పచిచ్చెయపైవుతదానవ
చ. 1:     చెతగట నుతడి యాతనిసేవల నేనఁ జేయనఁగాను

   అతగవచిచ్చె యేల వుపాయాల చెపేప్పువ
  ముతగిట నేమదదరము ముచచ్చెటలడుకోనఁగా

  తొతగిచటూచి నీవదేమ తోడుగటూచతడేవ
చ. 2:     వడుకతోనఁ బతవదద వణ నే వాయితచనఁగాను

 జోడుగావచిచ్చెనీవమ సుతగటూడేవ
    వడెమచిచ్చె తములము వస నేనఁ బెటట్టిపతచకోనఁగా

  జాడతో నీవమ చెయిచానఁచబటూనఁచేవ
చ. 3:    అలమేలమతగ నేను అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

   డెలమ నీపేర మరి యేమతదురే
    కలస నాతనఁడు ననున్న కాచక నీవుతడితవ

   చెలిమసేసి నాకిటట్టి చెలల్లల వయితవ



రేక: 1244-4దేసాళత సత: 22-262
పలల్లవ:    అనతీవయాత మాక నతదుక నేమాయను

   వని తగవుదిదేదము పొలనఁతుల మపడు
చ. 1:     సొలసిసొలసి చటూచి చొపప్పులతత్తి నీకనఁ జూప

   చెలి నీక వనన్నపాలసేస నిద
   తలనఁపలో బెటట్టి కొని దానఁచిదానఁచి నవవ్వెవు

    కలదా నీవోళల్లనఁ గొతత కపట మేమెపైనను
చ. 2:     తారకాణలలల్లనఁ జేసి దయవుటట్టి నీక మొకిక్క

    కూరిముల చలిల్ల చలిల్ల కొసరీ నినున్న
   వరకె తలవతచేవు వడిడతచకొనే వపప్పుట
   నేరము లేమెపైనాను నీవలల్లనఁ గలవా

చ. 3:    నినేన్న వడనఁబరచి నీకనిన్నబుదుద లటూనఁ జెపప్పు
  కనెన్న యలమేలమతగ కానఁగిలితచని

   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యియతకొతటవ నీవును
   వునన్నవా నీవలల్లనఁ గొనిన్న వుదుటనఁచేతల



రేక: 1244-5కేదారగళ సత: 22-263
పలల్లవ:   వటట్టికచిచ్చెతము వలదే నీక

   యటట్టియినా నాతనఁడు యేలనే ననున్నను
చ. 1:    మనిన్నతచి పత నాతో మానఁటలడనఁగాను

  సనన్నల నీవల సాదితచేవ
  పనిన్నననీమాయ పనికిరాదు ఆతనఁ-
  డెనిన్నచెపప్పునాను యేలనే ననున్న

చ. 2:   సతతోసాన నాతో సరసమాడగాను
  పొతత నీతనినేల బోదితచేవ

   పతతాల నీకనినఁకనఁ బనికిరావ మరి
   యతతపైనా నాతనఁడు యేలనే ననున్న

చ. 3:  అలమేలమతగపతయగ శ్రీవతకటేశనఁడు
    యిల ననున్ననఁ గటూడనఁగా నీవల నవవ్వెవ
   బలిమ నీచేనఁతల పనికిరావ యితనఁ-
   డెలమ నేకాలము యేలనే ననున్న



రేక: 1244-6సాళతగనాట సత: 22-264
పలల్లవ:    ఎతతపగయము చెపప్పునా నెఱనఁగవదాద నీవు

  మతతనాన నిపప్పుడుగా మతచిమాటలడేవు
చ. 1:   గయాతళ యవవ్వెతయపైనా గడువనాడిననఁగాక

  చయతన నీవజల చకక్కనయతనా
 కొయతతనమునను నీకొపప్పువటట్టితయతక

   నెయతముననఁ బలిచితే నీవు వచేచ్చెవా
చ. 2:   పతతగతత్తియపైనది బలిమ సేసిననఁగాక

   చెతతనుతడి చెపప్పునటట్టి సేసేవా నీవు
   జతతవల బొమత్మిలను జతకితచి పననఁగక
   కాతతలక నీ వరికే కరనఁగేటవానఁడవా

చ. 3:   కావరపది నీమోవ గతటనేసిననఁగాక
  శ్రీవతకటేశ నీవు సిగద్గీవడేవా

   సేవతచి యలమేల్ మతగ చెపప్పునఁగా ననేన్నలితవ
  చేవమరి కోరక చేతకిలోనయేతవా



రేక: 1245-1రామకిగయ సత: 22-265
పలల్లవ:    ఎదుట నేనుతడనఁగా నీవల కొతకేవు

 గదిగొనన్నవలపల కమత్మిరితచనఁగదవ
చ. 1:      రవళ నలల్లతత నీవు రానఁగా వభునఁడు నీక

  చెవులోగీద్గీ వనన్నపాల సేయనఁగదవ
  తవరి నీవడిదికేక్క తేరకొననఁజూచని

వువద,   కానుకేమెపైనా నుతటే నియతనఁగదవ
చ. 2:     పొదుద న వచిచ్చె నీవు పొతచి నిలచతడనఁగాను

   వదదనఁ జోటచచ్చె నీకనఁ గటూచతడనఁగదవ
   కొదిదమర మోముచటూచి గకిక్కళల్లతో నోరటూరీని

  చదిదకివడినఁక మోవ చవచటూపనఁగదవ
చ. 3:     తోలతే బాగాల నీవు దొసిటనఁ బటట్టి కతడనఁగ

  యలమనఁ జెయిచానఁచ నతదియతనఁగదవ
 అలమేల్ మతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు

   నెలకొని ననున్ననేల నీవనఁ గటూడనఁగదవ



రేక: 1245-2పాడి సత: 22-266
పలల్లవ:     నాతో నేమచెపప్పువు నతటన నియాతల నేను

   చేత నే నీవడిగాల సేసేనఁగాక
చ. 1:    వడుకతో నిమత్మిపతట వయనఁగ వదదనేనా

   యడ నటేట్టి కానుకగా నిచేచ్చెనఁగాక
     జాడతోనఁ బనీన్నర నాపపైనఁ జలిల్లతే నినేన్న మనేను

  తోడనే నీవచచ్చెడాననఁ దుడిచేనఁగాక
చ. 2:    కోమత్మిలవరల నాపపైనఁ గలకనఁగా వదదనేనా

  ముమత్మిడిగా నీకొపప్పున ముడిచేనఁగాక
   యమెత్మిలనఁ గేళకూళలో నీనఁదితచితే నతదుకేమ
  ఇముత్మికొని నీబుజ మేకేక్కనఁగాక

చ. 3:      చనున్నల నీ వతటనఁగాను జడిప నే వదదనేనా
  వునన్నత నీవురమున నొతేత్తినఁగాక

   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  మనిన్నతచితే మతచిదాయ మరిగేనఁగాక



రేక: 1245-3భపైరవ సత: 22-267
పలల్లవ:   ఎతతకెతత సేసేవు యేమయాత

   కాతతనఁ జూచి నీమనసు గరనఁగనఁగనఁవలదా
చ. 1:    చెనకినదపై యాప చేతులతత్తి మొకక్కఎగాను

  పననఁగచ చనున్నలేల పసికేవయాత
  తనమనఁద నానవట ట్టి తడవకమనుచను
  వనవయత వనన్నపము వగిరితచనేనఁటకి

చ. 2:    వటట్టి వట ట్టినద యాప వరడితచి వనఁడుకోనఁగా
   తటట్టి చనఁ గొపేప్పుల పటట్టితీ సేవయాత

   అటట్టి మోవ లతచమచేచ్చెనని మనిన్నతచమనుచ
  చటట్టిరిక మెతచరాదా సటూడువటట్టినేనఁటకి

చ. 3:   కాలదొకిక్కనదపై యాప కానఁగిలితచకొననఁగాను
  యేల మరకేలి నల ఇతచేవయాత
   ఆలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

   చాలమెచిచ్చె నవవ్వెరాదా జాగ సేయనఁనేటకి



రేక: 1245-4కనన్నడగళ సత: 22-268
పలల్లవ:  తతత్తిరితచనేనఁటకి తరణమనసఱిగి

  హతత్తి మరిగితచకొని యాదరితచటగాక
చ. 1:   సిగద్గీతోడ జవరాల శిరసువతచకతడనఁగ

 దిగద్గీననఁ గొపప్పువటట్టితయతవచేచ్చెవు
   వగద్గీళతచి నినేన్నమెపైనా వగిరితచి పలికెనా

  వగిద్గీ నీచేతకిలోనెపై వుతడనఁగాక
చ. 2:   కొతత్తిగానఁగానఁ జెలిమాటకొని నిలచతడనఁగాను

  బతత్తితోనఁ గపప్పురమేల పపైనఁజలేల్లవు
    వతత్తి నీవు చెనకనఁగా వవనని జతకితచనా

  యితత్తిల నీచేనఁతలక నియతకొనీనఁగాక
చ. 3:   అలమేలమతగ వయాతరాన నుతడనఁగాను

  కలసి యపప్పుట నెతతకానఁగిలితచేవు
    యలమ శ్రీవతకటేశ యినఁక నినున్న మఱచనా

  మెలగి నీరతులలల్ల మెచచ్చెనఁగాక



రేక: 1245-5శతకరాభరణత సత: 22-269
పలల్లవ:   ఏమనొము నోనఁచెనో యితతకతోలిల్ల

   నీమనసురా మెలనఁగి నీక దేవులయను
చ. 1:     యతత వలచినదో య యితత నీకను

  వతతవతతమాట లడి వనఁడుకొనీని
   పొతతనా లటల్ల నీతో బోసనఁగనఁగటూడెనో

    చెతతల నేపొదుద నినున్ననఁ జేరి యడవాయదు
చ. 2:    కామనికి నీమనఁదికాతక్ష ఇనఁక నెటట్టిదో

  నీమోమే చటూచకొతటా నిలచనన్నది
   పేగమతో యేసగినాననఁ బెతడాడెనొ నినున్న

   చేముతచి నీమనసుల చేకొనీనఁ దానినిన్నటా
చ. 3:   యయలమేల్ మతగ నీక నెటట్టిచటట్టిరికమో

  ఆయితమెపై నీవురమునతద వునన్నది
   కాయజకేళ కూడిన కతదువవళ యటట్టిదో

   పాయప శ్రీవతకటేశ పగబల నీకస్కృపను



రేక: 1245-6గళ సత: 22-270
పలల్లవ:     చటూతము నీయగద్గీలిక సటూట నితకా నెతతగదోద

   కాతరితచేవు వలప గతపనఁ బోసుకొవ
చ. 1:    మగిడిమగిడి సారె మగని నేమచటూచేవ

  జిగిమతచ లోలోనే సిగద్గీవడక
  నగేవారి నెఱనఁగవు నలదికక్కలనినున్న
  మగల బతత్తిగలితే మెడనఁగటట్టి కొవ

చ. 2:    యేపొదుద నిలచకొని యదుట నేముతదానవ
  ఆనఁపరాని తమతోడ నలపలేక

  పూనఁసవయసుదానవు బుదిదచెపేప్పువార లేరా
  వపతే నీవాతని వడినఁబెటట్టి కొనవ

చ. 3:   యిటట్టి శ్రీవతకటేశతో నెనిన్నమానఁటలడేవ
  గటట్టి వాయవపై నోరనఁ గాయవయక

  మటట్టి మరి యలమేలమతగనెపైనననున్ననఁ గటూడె
   నెటట్టిననఁ జటట్టిమవపైతే నెతత్తి కెతుత్తి కొవ



రేక: 1246-1వరాళ సత: 22-271
పలల్లవ:    ననున్న నితతగానఁ జేస నావలప

   వునన్నతతో నేమని వునన్నదో నీమనసు
చ. 1:     మతతనాన వడుకతో మగవా నీవ నుతడనఁగ

   యితతలో నే వచిచ్చెత నెఱనఁగక
  యతతో తడవాయ వడెమయతవలనతటానఁజమత్మి

   చెతత నీక ననున్ననఁజూచి సిబబ్బుతగాదుగదా
చ. 2:    అదిగొని పవళతచి యాపతో మాఎటలడఎగా

  పాదాలోతత్తిత నీక భావతచక
  పోదితో నలపదర భోగితతువతటానఁజమత్మి

    నాద చటూచి నీక నవువ్వెల రావుగదా
చ. 3:     తలకొని యాప మనఁది తలనఁప నీకతడనఁగాను

  కలికితనాన నినున్ననఁ గానఁగిలితచిత
  అలమేలమతగపతవని సుమత్మి శ్రీవతకట-

నిలయ,   ననున్ననఁ జూచి తలసుకోవుగదా



రేక: 1246-2అహిరి సత: 22-272
పలల్లవ:    వనన్నవతచరే యమాట వభునికినఁ జెలలల

  కనున్నలసనన్నలనే కానవచచ్చె వలప
చ. 1:   చెకక్కలనఁబెటట్టినచేయి సిగద్గీలక మటూలము

  మొకిక్కనమొకక్కల పగయములక దాప
  నికిక్కనికిక్క చటూపల నితడుమోహములచోపప్పు
  ఇకక్కవల చటూచికోరే ఇతతభావములను

చ. 2:   మోనముననుతడినద మోహమునక మటూలము
  వానలచెమటలే జవవ్వెనము చిహన్న

  తానకపనిటటూట్టిరప్పుల తలపోనఁతలక వతత
   పూని కనునఁగోనరే ఇపడు తారకాణల

చ. 3:    సలవనవువ్వెల రత సేనఁతలక సనన్నల
 కల ఇకలకమోముకళ లరక

   అలమె శ్రీవతకటేశ డలమేల్ మతగ నీకెను
    యలమతోనఁ బొగడరే యకె మేచచ్చె నితని



రేక: 1246-3భలల్ల ట సత: 22-273
పలల్లవ:  చిటట్టికపచెతతలక చేతదేదేమ

   పటట్టినానఁ డుతకవ తొలల్ల పతడాల్ల డుమనవ
చ. 1:     వాసుల రేనఁచ నాక వనితలనఁ జూపచటూప

  ఆసల వుటచ్చెతచని ఆయములతట
  యేసుదుద ల నేమటకి యితతగలవానఁడెపైతే

  బేసబెలిల్ల తనమేల పతడాల్ల డుమనవ
చ. 2:     మనసు గరనఁగితచని మాట లటూరకే యాడి

   ననుపగానఁ దమరేనఁచ నవువ్వెల నవవ్వె
 పనిలేనిజాగల పచారితచనేమటకి

  పననఁగేనా తనతోను పతడాల్ల డుమనవ
చ. 3:    మెలపననఁ గానఁగిలితచ మేనవావ సేసుకొని

  వలయితచనఁ బులకల వతతచేనఁతల
   అలమేల్ మతగ నేను తానెపైతే శ్రీవతకటేశనఁడు

  పలపల సమకూరెనఁ బెతడాల్ల డుమనవ



రేక: 1246-4మాళవగళ సత: 22-274
పలల్లవ:    అపప్పుడేమనేవో అనీన్ననఁ జూచే నేను

   తపప్పులేదు నీవ నాపతతము చటూడవ
చ. 1:    చేయివటట్టి కొని యేమచెపేప్పువ నాతో మాట

   పాయనఁడు వభునఁడు నీపపై బతత్తియతటాను
  కాయజకేళకి నాకనున్నసనన్నల నీతని
   నాయితటకి రపప్పుతచేను ననున్ననఁ జూడవ

చ. 2:     యదుటకి వచిచ్చె సముత్మి లేమనాకనఁ జాపేవ
   యిదివో అతనఁడు నాక నిచెచ్చెనతటాను
    సదరాన నే నాతని జటట్టిగొని యేపొదుద నఁ

   జెదరక నాసముత్మిగనఁ జేసుకొనేనఁ జూడవ
చ. 3:    పోలయుచ నాతని నీపొతదు లేమదలిపేవ

  కలస నినున్నను శ్రీవతకటేశనఁడతటా
  అలమేలమతగపతయపైన యాతనఁడే ననేన్నల

   యిల నాచెపప్పునటట్టి సేయితచకొనే జూడవ



రేక: 1246-5సాళతగనాట సత: 22-275
పలల్లవ:     నీవల తటేట్టివు ననున్న నీచేతలే యితతసేస

   వావాత ఇనున్న దటూరనఁగవలనా నాక
చ. 1:   కోరి నీమేనిపపైనునన్నగఱతుల చటూచికాక

   సారె నినున్ననవవ్వె నితతచలమా నాక
   వరే నీవాడేమాటల వతతలపై వుతడనఁగానఁగాక
    కోరి గదిదతచి యడుగనఁ బోదుద వదా యేమ

చ. 2:   అవవ్వెల నెవవ్వెతోచర అతటమచరానఁగానఁగాక
   దవువ్వెలనఁ బెననఁగ దతటతనమా నాక
   నివవ్వెటలల్ల ననీన్ననఁజేసి నీవ వనఁడుకోనఁగానఁగాక
  పవవ్వెళతచి మొకక్క నుతడనఁబటట్టిదాయేమ

చ. 3:  పలనారతులలోనే పరాకెపైవుతడనఁగానఁగాక
  బలిమనఁజనున్నలనొతత్తినఁ బతతమా నాక

   అలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేనీ-
   తలనఁప చటూచేనఁగాక దారకమా యేమ



రేక: 1246-6శ్రీరాగత సత: 22-276
పలల్లవ:   ఇతచకతతా సిగద్గీవడ వతతఱటట్టిపడివపైతవ

   మతచివచేచ్చె వాయలేవ మేలే నీపగట
చ. 1:     కలికి పతపపై నెతత కమత్మిరితచేవ వలప

  నలిరేనఁగి సలవుల నవువ్వెకొతటాను
  చలివాసి యతదాతకా సరసములడేవ

  నిలవునఁగోపప్పుతో సారె నికక్కకొతటాను
చ. 2:     పకక్కటలల్ల నెతత కెతత పడరేనఁచేవ యాసల

 చకక్కనిచటూపల వదచలల్ల కొతటాను
    తకక్కక మోవచటూప తమ యేల రేనఁచేవ

 మకక్కటవుసితగారము మెరసుకొతటాను
చ. 3:    మగిడి శ్రీవతకటేశ మనసతత చోకిక్కతచేవ

  బగవునఁజనున్నల దానఁకనఁ బెననఁగకొతటా
     తగ నలమేల్ మతగను మగనఁడు యతనఁడు నాక

 మొగమేమచటూచేవ మొకక్కకొతటాను



రేక: 1247-1వతతతవరాళ సత: 22-277
పలల్లవ:    ఇదదరికినఁ జెలలము యడమాట లడనేల

   వదిదకల మకమకే వనగటూడి యునన్నవ
చ. 1:    ఇతతకి నీక జూప లదురతానఁకలయ

 అతతరతగాలలోనిమయాస లట ట్టివో
  సతతోసపనఁజెమటల జాలవారీనఁ జెకక్కల

    చెతతల మవడుకల చెపీప్పు నవ ఇపడు
చ. 2:    తారకాణపై మనవువ్వెల తాళము వసినటాట్టి య

  కోరినకోరిక లతత గరతాయనో
   సారెసారెనఁ బులకల జాజకొని మేనుల

   యరీత మతమకము లఱినఁగితచి నవయ
చ. 3:    మోవమనఁదిమసనన్నల ము ఇకి ము ఇయపై తోనఁచె

   తావుల మ ఇతప లతత తలకూడెనో
   శ్రీవతకటేశ నీకనఁ జేరి యలమేల్ మతగక

   పోవులయనఁ గళల మపొతదు చెపీప్పునవయ



రేక: 1247-2లలిత సత: 22-278
పలల్లవ:    ఇరగపొరగవార య తగవు వనరమత్మి

    పరిగి వరకె ననున్ననఁ బెలిల్లతచ వభునఁడు
చ. 1:    పోరచిచెలల నెలల్ల బొమత్మిల జతకితచనే

  చేరి తనసుదుద లలల్ల నఁ జేపేప్పురతటాను
   నేరపతో పచచ్చెడము నితడానఁ గపప్పుకొననేలే

   వరే తనమొయిచేనఁతల వలల్లవరెపై నతటాను
చ. 2:    సముకాన నతదరిలో సనున్నలేల సేసనే

  తమతో తనపొతదుల తడవనతటా
   జమళ సాకిరి చెపేప్పుసతులనేల తట ట్టినే

  నెమకిననఁ దారకాణ నిజమయతనతటాను
చ. 3:     ఇచచ్చెకము సేసి ననున్న నెతత కానఁగిలితచనే

  కచచ్చెపటట్టి తనగటట్టి గతదనతటాను
 అచచ్చెపశ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగపత

  అచచ్చెలన నగనేలే అలనెపైతనతటాను



రేక: 1247-3పాడి సత: 22-279
పలల్లవ:     అతనఁ డేమ చెపప్పునాను అటేట్టి సేతువుగాని

  చేతకి వడెమయతనఁగా సిగద్గీలవడకవ
చ. 1:   యనసివుతడినవారి కిచచ్చెకములే పోడము

  ననుపగలగచోట నాటనఁ బే ద్రిమము
   పననఁగనఁగ బెననఁగనఁగా పగయముల పచచ్చెరేనఁగ

  చెనకితే వభునితో సిగద్గీలవడకవ
చ. 2:    మతతనాన నుతడనఁగాను మనసుసు గరనఁగను

   వతత సేయకతడితేనే వడుక నితడు
    సతతసితచి మాటాడితే చవుల దానే పటట్టి

  చెతత నాతనఁడేమనినా సిగద్గీలవడకవ
చ. 3:    తలనఁపల సరియపైతేనఁ దమకము లపప్పుతలల్ల

  కలయిక లబబ్బుతేను కెపైవశమౌను
   అలమె శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు

  చెలికతేత్తిల ముతదర సిగద్గీలవడకవ



రేక: 1247-4రామకిగయ సత: 22-280
పలల్లవ:    చెమటల గారనఁగాను చెలనఁగి యేనఁకరకొతటా

  కొమరెలతదర నెతత గతపగటూడేరే
చ. 1:   చేరనఁడేసికనున్నల చెలిమ కతత్తియలల

  మటూరనఁడేసి కొపప్పుల ముగదలల
   నారమణునఁ డేకతాన ననున్న సితగారితచనఁగాను

   యరీత నితదర వచిచ్చె యేమచటూచేరే
చ. 2:   పటట్టినఁడేసి చనున్నలపాయప గబెబ్బుతలల

  జటట్టినఁ డేసియడుగల సుదతులల
   చటాట్టి లమెపై యిదదరము సుదుద ల చెపప్పుకోనఁగాను

   వటట్టికినఁ బొతచి మరేల వనవచేచ్చెరే
చ. 3:  చేటనఁడేసిసముత్మిలసితగార వతులల

  మటూటనఁడేసి వలపల మోహినులల
   యటన శ్రీవతకటేశనఁ డేల నలమేల్ మతగను

   మాటకిమాటకి నెతత మముత్మి మెచేచ్చెరే



రేక: 1247-5కాతబోదిసత: 22-281
పలల్లవ:    ఊరకతడవ చెలియ వదిదకతో రమణునఁడు

   చేరి తానే వలనతటే సేవసేసేనఁగాని
చ. 1:  సుసరాననేవచిచ్చెనచటట్టిరిక మతపగాక

  కొసరనఁబోతే మనసు గొతటడదా
 ముసిముసినవువ్వెలతో ముదులకితచేవట

 పసికిపసికాడితే పపప్పురేనఁగదా
చ. 2:  వరతోననిచినవలప చవౌనఁగాక

    వరసి పననఁగితే మే నుపప్పునఁ రేగదా
   సరసపనఁ జేనఁతలలో సారేకనఁ జలేల్లటచటూప

  తరిగితరిగి చటూచితేనఁ దలల్లవారదా
చ. 3:    కదిసి బగితచితేను కానఁగిలి వడుకౌనఁగాక

  వదలితే నడియాస వలనఁబెటట్టిదా
   యిద కూడె శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగను
  పదరితే సమరత పచిచ్చెదేరదా



రేక: 1247-6తలగగాతబొది సత: 22-282
పలల్లవ:   తరణ నీతలనఁపల తలకూడెనే

    నిరత లోనికి వచిచ్చె నిలిచె నీవభునఁడు
చ. 1:   చెకక్కలవతటనఁగారే చెమట దుడుచకొవ

  యకక్కడలేని వరహమేల పతచేవు
  చికక్కవడడ నెఱినఁగొపప్పు చకక్కనఁబెటట్టి కోనఁగదవ

   పకక్కన వాకిటకి నీపత వచిచ్చెనానఁడు
చ. 2:   జారినపయతదకొతగ చనున్నలపపై మటూసుకోవ

  తీరగానఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి దిదుద కొనవ
   నేరపలలల్ల మెరసి నీవు సితగారితచకోవ

   చేరి వభునఁడదే తరచెతతనే వునాన్ననఁడు
చ. 3:   అలపదరనఁగ గతద మలనఁదుకొననఁగదవ

 అలమేలమతగవు మాటాడనఁగదవ
  కలసిత రిదదరను కడుసతతోసితచకొవ

  యలమనిద శ్రీవతకటేశనఁ డునాన్ననఁడు



రేక: 1248-1రామకిగయ సత: 22-283
పలల్లవ:    ఎతత వోరచకతడివా నెఱనఁగవు నీయతత

   వతతగా నీతనికిని వరేపనుల లేవా
చ. 1:    చెతతనుతడి యతదానఁకానఁ జేసేవ వనన్నపాల

  కాతతలతదర వాకిటనఁ గాచకతడనఁగా
   వతతుక సితగారితచతా వాకిలేల వళల్లనీవ

   యతతపోదాద యను వగి యేనఁటదే నీనేరప
చ. 2:    సారె భద్రిమయితచకొతటా చనున్న లేమచటూపేవ

  సరణగతడల్ల నతదరనఁ జూచకతడగా
    తోరపనఁదర వసుక తొతగి యేల చటూడనీవ

  ఆరగితచేవళయ నవునే నీనేరప
చ. 3:    లలి వడెమచచ్చెకొతటా లవు లేమచటూపేవ

    బలిమ నేనఁ జొచిచ్చె వచిచ్చె పాదాలొతత్తినఁగా
  అలమేలమతగపత యతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

    డెలమ ననేన్నల నీడ యినఁకనే నీనేరవు



రేక: 1248-2ఆహిరి సత: 22-284
పలల్లవ:     చితాత్తి ననఁ బెటట్టి కతడు చెపప్పుత నిపప్పుడే నీక

   బతత్తిగలది సత నీపపై మఱవకమ
చ. 1:   వలచి యేకామనివదద నీవుతడినాను

  తలనఁప నీమనఁదిదే తరణకిని
   మలసి యవవ్వెతతోను మానఁటల నీవాడినాను
   పలప నీపే రీకెక పదవులమఎదను

చ. 2:    యేపోలతనఁకి నీవు యదురకొని వుతడినా
  చటూపల నీమనఁదివ సుదతకిని

   చేపటట్టి యతదరినఁ గొలవ్వెసేయితచక నీవుతడినా
   వప చనున్నల మనఁదతుత్తి కతడు నీకానఁగిటకి

చ. 3:    తాలిమ నెవవ్వెరిపొతదు తగిలి నీవుతడినాను
  మేలము నీతో నలమేలమతగక
   యేలితవ శ్రీవతకటేశ ఇనిన్నటా నీకెను

    మేలదపై వునన్నది నీక మకిక్కలి నితదరిలో



రేక: 1248-3వరాళ సత: 22-285
పలల్లవ:    వలనఁదిచతదము లలల్ల వనన్నవతచితమ నీక

  అలమేలమతగపత వాకెనఁ జూచకొవయత
చ. 1:     వరె నినున్ననఁ బాసి చెలి వరహపరవపొతత

 యరెతడలగాసని యేకతానను
  కోరికెపైననఁ గేళకూళలోననఁ గొతతవడి

 వరేటమెపైచెమటల నోలలడని
చ. 2:   నెయతమున జవరాల నీమనఁదితమకప-

 టయాతలమతచముమనఁద నటూనఁగలడని
   వయతన నినున్న మతలో నటూహితచేచితతలనీడ

  చయత్మిన నీరతులక సాముసేసని
చ. 3:   గోలయపై యసత నినున్ననఁగటూడిననిటటూట్టిరప్పుగాలి-

 యాలవటట్టిములచేత నానతదితచని
    యేలితవ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నీ చేనఁతల

  చాలకొననఁగా నాటకసాల చటూచని



రేక: 1248-4సాళతగత సత: 22-286
పలల్లవ:     ఇపడు దయదలచే వది ముతదే యఱగవా

 వుపతలల్ల వమున వుమత్మిగిలేవు
చ. 1:    చెకక్కనొకిక్క పగయములచెప వాకెక నీవు

  తకక్కక నీకోనగోర దాకెనతటాను
  యికక్కవపైననీవుతగర మచిచ్చె బుజజగితచేవు

 పకక్కటలల్ల చనున్నల పసికితనతటాను
చ. 2:    వటట్టి చ దముత్మిలమడి వరడితచే వాపను

   అటట్టి నీపాదాల గదిద యలసనతటా
    పటట్టి కాగిలితచక నీ పకక్క బెటట్టి కొనేవు

  నెటట్టి కొని వగినతతా నిదద్రివదతటాను
చ. 3:   పచచ్చెడముగపాప్పుకెను పలవర లలితచేవు

   కచెచ్చెల వటట్టితే జారె గొతగటాను
  అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

   మెచేచ్చెవు ననేన్నలి కె మెయికోనెనతటాను



రేక: 1248-5నాదరామకిగయ సత: 22-287
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు వతుత్తి వోయతటా యదురచటూచ నీకనఁ

 గపప్పురమచేచ్చెనతటానఁ గాచకనాన్ననఁడతనఁడు
చ. 1:  మకక్కవపైనపతతోడ మాటలడుకొనవమత్మి

  వుకక్కమరి యేకతాన నునన్నవానఁడు
   పకక్కననఁ జితత్తిమురాను పాదా లోతత్తినఁగదవమత్మి
   పకక్కటలిల్ల సిగద్గీలేల పతచేవు నీవు

చ. 2:   వసమెపై నీనేరపల వలపతచకొనవమత్మి
   వస నీవు వచచ్చెవతటా వళపైవునాన్ననఁడు

   కోసరి దతడనఁగటూచతడి గబబ్బుల నొతత్తినఁగదమత్మి
  ముసిముసినవువ్వెలేల ముతచేవు సలవుల

చ. 3:    నీవల మేలమతగవు నేనఁడు మెపప్పుతచకోవమత్మి
  శ్రీవతకటేశనఁడు నీపపై చితతనునాన్ననఁడు

   దేవుల వపైత వతకనఁ దరదియతనఁగదవమత్మి
   పవువ్వెల సేసల నెతతపొదుద జరపేవు



రేక: 1248-6నారాయణ సత: 22-288
పలల్లవ:   పోరగపోరచివలపల నీవతత చలేల్లవు

  గరితవు పతడాల్ల డితేనఁ గాదనెనా
చ. 1:   మొకిక్కనదాన వాతనిముతదరనఁ గటూచతడరాదా

  యికక్కడనకక్కడనుతడి యేమ లచేవ
  నికిక్కచటూచినదానవు నితడా మాటాడనఁగరాదా

 చెకిక్కటచేతతోనేల సిగద్గీలచటూపేవ
చ. 2:   సనన్నచేసినదానవు చనున్నల నొతత్తినఁగరాదా

  యినిన్నటా మటూసిమఱనఁగ లినఁకనేనఁటకే
  కినేన్నరమటేదానవు కేలటట్టిపపైనఁ జానఁచరాదా
 వునన్నతపటాసలేల వుమురనఁబెటేట్టివ

చ. 3:   కొలవుసేసేదానవు కచిచ్చె కానఁగిలితచరాదా
 సలవులనవువ్వెలేల చితదుకొనేవు

  అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవభునఁడు
   మలసి ననేన్నల నీవు మనిన్నతపతచకోనఁగదే



రేక: 1249-1సామతతత సత: 22-289
పలల్లవ:    ఎతతమోహమో నీపపై నేమని చెపప్పునఁగవచచ్చె

  సతతోసమున నితనిసరసనఁ గటూచతడవ
చ. 1:    కొమల లతదర తనకొలవులో నుతడినాను

  నీమొగ మేమచటూచని నీవభునఁడు
   కామతచి యవవ్వె రెతతేసికతల చెపప్పునాను
   అముకొని నీగణలే అడిగీ నితనఁడు

చ. 2:    చేపటట్టి యేవనితల చేతుల పపైనఁజానఁచినాను
  నీపపైనే చేయివస నీవభునఁడు

  దాపననుతడెతతచకక్కనఁదనము తాము చటూపనా
   పూనఁపలపైన నీచనున్నలే పొగడ నితనఁడు

చ. 3:    చెలలతదరనఁ దనపపై సేనల చలిల్లనాను
   నెలకొని నినున్న నేల నీవభునఁడు

  అలమేలమతగవు నీవతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-
    డిలతా మెతతగటూడినా నితప నీపపై నితనఁడు



రేక: 1249-2కనన్నడగళ సత: 22-290
పలల్లవ:   చెలియరో యనాన్నళఱ ల్లనానఁ జినన్నదానవా

  కలికితనాల మతనఁ గరనఁగితచవలదా
చ. 1:   సిగద్గీవడేదానిచేతనఁ జికక్కనటే మగవానఁడు

  యగద్గీవటట్టితే వలప లితపవునటే
    అగద్గీమెపై యాతనఁ డొసనఁగీ నతదుకొవ వడెము

   వగిద్గీ వదదనఁగటూచతడవ వడిడవట ట్టి నతనఁడు
చ. 2:   నాలికత త్తైనదానికి ననచనా పొతదుల

   గొలతనాన నుతటేను కూడుట యటేట్టి
   మేలములడ నతనఁడు మేకొని నవవ్వెనఁగదవ

    తాలిమనఁ బసుకవ పాదాల చానఁచ నతనఁడు
చ. 3:   యనలేనిఱటట్టిడెపైతే నిచచ్చెకము వుటట్టి నా

  పననఁగితే ముచచ్చెటల పగయములౌనా
   అనిశము నినున్ననఁగటూడె నలమేల్ మతగవభునఁడు
   వనయాన మొకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు



రేక: 1249-3దేసాళత సత: 22-291
పలల్లవ:    ఎకక్కడనఁ దచచ్చెకొతటవ యనన్ననఁడు పతడాల్ల డితవ

 అకక్కజపటసుదిద ఆనతీవయాత
చ. 1:  పతచనిచెకక్కలతో పగడవాతరతోడ

   సలవుల నవువ్వె నవవ్వె చెలరేనఁగీని
  కలవకనున్నలచటూప కడునఁగడు నాటనఁగ

   సలసిసలసి చటూచి సుదత యిదవవ్వెతో
చ. 2:   పకక్కటలల్ల నఁజనున్నలపపైనఁ బెటట్టినపయతద జార

   మొకీక్క నీకనఁ జేతులతత్తి ముతదరనుతడి
   నికక్కగానఁ దురమువటట్టి నేరపలలల్ల మెరసి

   మకిక్కలి సరసమాడ మెలనఁత ఇదవవ్వెతో
చ. 3:  మొలనటూలిగతటల మొరమొరమననఁగాను

   అలమ పననఁగలడ అతట నినున్న
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశ

   యిల ననున్న గటూడితవ యపనిదవవ్వెతో



రేక: 1249-4ఆహిరి సత: 22-292
పలల్లవ:      ఏమ సేసనే వభునఁడు యిపప్పు డిటట్టి రావదాద

   చటూమరల నే నెదురచటూచకొతటా నుతదాన
చ. 1:   మనసులోనునన్నవానఁడు మాటలడవదాద తాను

   తనివక యేపోదటూదనఁ దలనఁచే నేనే
   కనునఁగొనన్నటట్టియత దతడ గకక్కననఁ గటూచతడవదాద

  పనివని తనుకనఁగా భద్రిమసివుతదానను
చ. 2:  కలలోవచిచ్చెనవానఁడు కానఁగిలితచకొనవదాద

  తలిరనఁబానువుపపై నుతదానను నేను
   యలనఁగ వనన్నటట్టియతవ ఇటట్టి వనఁకొనవదాద

   బెళకక పేరకొని పలిచే నేను
చ. 3:    చితత్తిరవులోనివానఁడు సేస పపైనఁ జలల్లనఁగవదాద

మతత్తిలి,   నే నలమేలమతగనఁ దనక
    యితత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనఁ దా వచిచ్చెకూడె

   కొతత్తిగా మనిన్నతచవదాద కోసరే నేను



రేక: 1249-5దేవగాతదారి సత: 22-293
పలల్లవ:    ఏలపలిచేవు ననున్నయితటలో నే నుతడనఁగాను

   అలనెపై తేనేమ యితతయగడు గావతతురా
చ. 1:     సలసి వరోకతతో పొతదుల నీవు సేయనఁగా-

   నెలయితచి నే మానఁటాడేదేనఁట నేరప
    కలసి లోలో మర కానఁపరాల సేయనఁగాను
  వలినఁ గాచకతడేటవరిడియునఁ గలదా

చ. 2:     అనిన్నటానఁ బొతుత్తి లవడే లప నీవునఁ జేయనఁగాను
   సనన్నల నే జేసే దేటజాణతనము

    మనన్ననతో మలో మర మచిచ్చెకల సేయనఁగాను
  కనున్నలనఁ జూచేయటట్టిగరితయునఁ గలదా

చ. 3:     అలమేలమతగ నీవు నటేట్టి ననుప సేయనఁగా
   చెలగి నే నవవ్వె దతతచెలల్ల బడి

    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటేట్టి
  చలము సాదితచేటసవతయునఁ గలదా



రేక: 1249-6బౌళ సత: 22-294
పలల్లవ:     నీమగనఁ డితదరిలొన నీపపైనే వలప చటూపీ

   చేముతచి కెపైవ మెతత సేసుకొతటవో
చ. 1:     సారె నీమొగ మాతనఁడు చలల్ల నఁజూపలను జూచి

  నారవోసినటల్లనే నవువ్వెల నవవ్వె
   నేరపలలల్ల మెరసి నీతోనే మాటలడ

   దారకాన నీ వతతతపము సేసితవో
చ. 2:     చేరి నినున్న రమణునఁడు చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొని

  గారవతచి నీగణల కడుమెచచ్చెని
    చేరవనే కూచతడి సితగారాల నీకనఁ జేస

   చటూరలగా మనసతత చొకక్క జేసితవ
చ. 3:     అలమ శ్రీవతకటేశనఁ డతది నీక వడెమచిచ్చె

  తలకోన లలితచి తమరేనఁచని
  అలమేలమతగవు నీయతకెలనే మెలనఁగీని

  పలి చెటవతటవళనఁ బెతడిల్లయాడితవ



రేక: 1250-1శ్రీరాగత సత: 22-295
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేను యిటట్టివ నీచేనఁతల

  కామతచి యేమసేసినానఁ గావమత్మినేనఁగాక
చ. 1:   పొతదుసేసి ననున్న నితతబుజజగితచేటవానఁడవు

  యితదాకానఁనేల ఆపయితట నుతటవ
   మతదలితచి నాతో మతచిమాట లడేటవాడవు

   వతదుక నాపచెలిని వతటనే తేనఁదగనా
చ. 2:   పపైకోని నాకనఁగా నితతబానఁతపడేటవానఁడవు

  ఆకెతోనేల యేకానఁతా లడితవ
  నాక మోహితచితనతటా నమత్మినఁబలికేవానఁడవు

  యకడ నాపవుతగరమేల పటట్టి కొతటవ
చ. 3:    పలమార నాపపై నితత బతత్తిసేసేటవానఁడవు

  చెలనఁగి యాపవడేలే సేయవలేనా
అలమేలమతగపతవపైనశ్రీవతకటేశవ్వెర

    యిల ననేన్నలినవానఁడ వడ కాపనఁ దతుత్తి రా



రేక: 1250-2తొతడి సత: 22-296
పలల్లవ:    ఆకెనేల వటట్టి వటేట్టి వది దలపనుతటాను

   పపైకొని నీతో నీవ భావతచకొరాదా
చ. 1:   నగితే నీదేవుల నానలవటేట్టిలడిగేవు

   జిగిమతచ మరి యేమ చెపప్పుమనేవు
   మగనఁడవు నీచేనఁతల మరేమెపైనానఁ గలితే

   తగిలి నీలో నీవ తలనఁచకొరాదా
చ. 2:     నీమోము చటూచితేనేల నెలనఁత కొతగ వటేట్టివు

  నేమాన నేమ దారకాణతచమనేవు
   యేమెపైనా నీసుదుద ల యేకడనెపైనానఁ గలితే
   దమసాన నీలో నీవ తలసుకోరాదా

చ. 3:     అలమేలమతగ నినున్న నతటతే నేల కొతకేవు
  యలమ శ్రీవతకటేశ యతతొరసేవు

    యిలనఁ గటూడితవ యితక నేపనులపైనానఁ గలితే
   వలయ నీలో నీవ వచారితచకొరాదా



రేక: 1250-3దేశక సత: 22-297
పలల్లవ:    ఎతతచన వచిచ్చెతవ యపక నీవు

    సతకవటట్టి వలపల సారె నమత్మి నీకను
చ. 1:    కనున్నల కలికికొమత్మి కాతతలలల్లనఁ జూడనఁగాను

   సనన్నలనే నినున్న నెతత సాదితచని
  వనెన్నవలిపవయతద వలల్ల వాటవసుకొని

  చనున్నలచటూపకొతటా సముకాన నునన్నది
చ. 2:   చిలకలకొలికియపై చిగరనఁ బెదవులను

   పలకల నినున్న నెతత భద్రిమయితచని
    నిలవునఁ గొపప్పు వటట్టి క నినున్న నెలయితచకొతటా

   పలమార నీతో నెతతపచిచ్చెగా నవవ్వెని
చ. 3:   ముదుద లబటారికతత్తి మొకక్కలన నీపాదాల

  గదేదనతటానఁ బానువుపపై గటూచనన్నది
  అదోద శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

   అదుద క ననేన్నలితవ అసతోనఁ దానునన్నది



రేక: 1250-4పళవతజరత సత: 22-298
పలల్లవ:   ఏకతాన మలొమర యేమసేసుకొతటరో

   చేకొని మేమెఱనఁగము చెపప్పువయాత వనేము
చ. 1:    ఆకెక వలచితవట అతదరితో నాడుకొనీ

   నీక వడుకా యిది నెయతపమాట
 ఆకమడిచి చేతకినతదినీవచిచ్చెతవట

   నీకేల సిగద్గీవడ నిజమా వోయ
చ. 2:    వుతగర మచిచ్చెతవట వువదలకెలల్లనఁ జూపీ

   సతగడినఁ బొగడ నీక సతతోసమా
   యతగిలిమోవ గతట సేయితచకొతటవట మాతో

   అతగవతచి యేమనవవ్వె వౌనా వోయ
చ. 3:   పాయకతడేనతటవట పచారితచనఁ జెలలను

   యేయడ శ్రీవతకటేశ యితపల నీక
   యయలమేల్ మతగపత వలితవ తనటూన్ననట

    నాయిచచ్చెనఁ గటూడిత వది నముత్మిదునా వోయ



రేక: 1250-5గళ సత: 22-299
పలల్లవ:     ఎతతవడుకొ తనక నితత నీక బతత్తిసేస

   మతతనాన నీవ నిటట్టి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:     నెలనఁత పోరగనను నీపపై పదాతల చదివ

 వలలేనివడుకతో వనవయత
    వలపతో నినున్న దిదిద వాకిటనే తోతగిచటూచ

   నిలిచి మాఱకమాఱ నీమోము చటూపవయాత
చ. 2:     తరణ నీకెరకగా తనలోనే తా నవవ్వె

  మరిగితచకొని నీవ మాటాడవయాత
    వరల నీమేను దానఁక వసని సారెసారె

   గరిమల నీవ నితకనఁ గానఁగిలితచవయాత
చ. 3:     చెనకతా నీక మొకిక్క సేవలలల్ల నఁ జేసని

   యనసితవ తరలో నితతలో నీవు
  పననఁగి యలమేల్ మతగపగయునఁడ శ్రీవతకటేశ

   నను నేలితవ యానాయకి నీకయాత



రేక: 1250-6హితదోళవతతత సత: 22-300
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా జాణనఁడు తాను ఇలల్ల ల నేను

    మనిన్నతచమని మొకక్కవ మఱి నామార నీవు
చ. 1:    మచిచ్చెకతో నాడేనతటే మాటలనిన్నయపైనానఁ గల-

  వచచ్చెకనఁ డాతని సుదుద లేమవనేవ
  తచిచ్చెతచిచ్చె నాగణల తానెతతపోగడనే

   రచచ్చెకెకెక్క నావలప రావ నీవ
చ. 2:    చేతులరనఁ జేసేనతటే చేనఁతలనెపైన్నైనానఁ గలవు

  యేతరీనఁ డాతనివదత లేమచటూచేవ
   రీతతో ననెన్నతత పదదరికముగానఁ జేసనే
   అతని సతతోసితచిత ననవ నీవ

చ. 3:     వళతో నేనఁ జేపేప్పునతటే వతతలనన్నయినానఁ గలవు
   యేలిక శ్రీవతకటేశనఁ డేమ మెచేచ్చెవ
    యలీల నలమేల్ మతగ నేను ననున్న నేలినానఁడు

   వలి నోకమనసున నుతడవ నీవ



రేక: 1251-1మధతమావత సత: 22-301
పలల్లవ:   నీవోయాతరిభావము నెలనఁతల పోగడేర

    చేవదేర నీక నినీన్ననఁ జెలల్ల నే చెలియా
చ. 1: గతత్తిపగబబ్బులమనఁదికతకమగతదపనఁబటూనఁత

 చితత్తిరవుమనఁదట చేతులవానఁత
హతత్తినపతజెమటల అతగపనీనిలవనఁత

  కొతత్తిలేడనఁ గడియితచకొతటవ చెలియా
చ. 2:    వునన్నతప కొపప్పుమనఁద నోనరేముతాతల సేస

  చినిన్న పదవులమనఁది చిలకబాస
    కనున్నల వభునినఁ జూచేకడ లేని యడియాస

    అనిన్న వడుకల నీక నమరనే చెలియా
చ. 3:   చతురత చెకక్కపపై జవావ్వెదికరనఁగల

  కతలయ నీరత మెపైకరనఁగల
   అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు
    మతలేక నినున్ననఁ గటూడె మేలమేలే చెలియా



రేక: 1251-2ఆహిరి సత: 22-302
పలల్లవ:   బొనమువటట్టి కతదాన పొదుద ను జామెకెక్కను

 తానేమసేసనో తలనఁపతచరే
చ. 1:    యపప్పుడు వచచ్చెనోయతటా యదురచటూచే నేను

  కపప్పురవడె మతదుక కాచకతదాన
    ఇపప్పుడే వచేచ్చెననె యేడ పరాకెపై వునాన్ననఁడో

   చెపప్పురే యాతవకిని చెలలల మర
చ. 2:   ఆరత యతేత్తినతటా నా ఇతత్తిమెపైవుతదాన

  కోరి పీనఁటవటట్టి కొని కూచతదానను
    చేరి యితదానఁకా వగిరితచె నాడ నేమసేసనొ

  యరీతుల చెలలల యచచ్చెరితచరే
చ. 3:    తలప దరచక వుతదాన నటూడిగపదాన

  లలి శ్రీవతకటేశ కలమేలత్మితగక
    నిలిచె వాకిట వచిచ్చె నేనఁడితనఁడె మనిన్నతచె

   పలవరే చెలలల పేగమతో లోనికిని



రేక: 1251-3లలిత సత: 22-303
పలల్లవ:    నను నేమయడిగీనే నతటననఁ దనసుదుద ల

  దినకొతత్తిల తనకే తలసుగాక
చ. 1:     మనసులో మఱనఁగల మాక నెటట్టి దలసునే

 తనువుపచేనఁతల దానఁగవుగాక
  పనగోనన్నయాసల బేదితచ నెటట్టి వచచ్చెనే
 కనునఁగొనేచటూపల కానవచచ్చెనఁగాక

చ. 2:   సలవులనవువ్వెలక చెపేప్పుయరస్థి మేనఁటదే
  పలికితే ననీన్న నేరపరచేనఁగాక

  వలచినవలపల వాకచచ్చెట యటలే
 చెలవలచెమటల చెపప్పునఁగలగాక

చ. 3:   పచిచ్చెదేరేసిగద్గీల పటట్టినఁగ వసమౌనటే
 యిచచ్చెట రతులచోపప్పులతేత్తినఁగాక

   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను
   కచచ్చెపటట్టి ననున్ననఁ గటూడెనఁ గాదనేనటవ



రేక: 1251-4శదదవసతతత సత: 22-304
పలల్లవ:    నడివడి మాటల నాయమా నీక

  పడితనఁడుచలల్ల వోసేనఁ బెననఁగకవోయ
చ. 1:   గొలల్లవారము మాకల మేమయడిగేవు

  మొలల్లమగా జాణతనముల నేరము
   చొలల్లపజటట్టి లతోడ సుదుద లతదానఁకానఁ జేపేప్పువు

   అలల్లద మాయిలల్ల దాయాలడుదము రావోయి
చ. 2:    దొడిడవారము మేము దొవల చటూపమనేవు

   వడాడ రపనఁ జేనఁతల కొపము నేము
   బడడ నాచేతనునన్నది పేగమతో నేమనవవ్వెవు

   జిడుడ చేత వడెమచేచ్చెనఁ జేతువు రావయ
చ. 3:   అలనఁగాచేవారము మాయతగా లతతపోగడేవు

   మేలేఱినఁగి మెచచ్చెనఁగ నేమ నెఱనఁగము
 అలరిశ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

   యేలితవ ననున్ననీడ నిటట్టి రావోయ



రేక: 1251-5సామవరాళ సత: 22-305
పలల్లవ:    కొనరమత్మి యితతులల కపప్పులయ వలప

   పోనునఁగక పోనఁకక పటట్టినఁడాయ వలప
చ. 1:   పలల్లనఁగోవరాగాలనఁ బెనగోనె వలప

  చలల్లచాడెతలల జాజకొనె వలప
  మొలల్లమనివవ్వెరగలపై ముతచకొనె వలప

   అలల్లదివో రేపలల్ల అగద్గీవాయ వలప
చ. 2:    కొలనిదతడ నోముల గదిగొనె వలప

  వలలేనిజాగరాల వడుకాయ వలప
  తోలనఁగసిగద్గీల నటూరదోమటాయ వలప

   అలరి దొడిడసతటల నామనాయ వలప
చ. 3:    బావతచి యలమేల్ మతగపతనఁ గటూడె వలప

  శ్రీవతకటగిరిమనఁద జిమత్మిరేనఁగే వలప
    కెపైవసమెపై యకస్కృషరనఁడు కాతతలల మముత్మినఁ గటూడె
   తావుల నుతడనఁగానే దారణకెక్క వలప



రేక: 1251-6కాతబొదిసత: 22-306
పలల్లవ:  చెలియసేసేసేవ చితత్తిగితచవయాత

    వలయ నామోము చటూచి వస నెతతనవవ్వెవు
చ. 1:    యితత నీక మోహముతో నెదురలచటూడనఁగాను

  పతతముతో నేమాడేవు పగడసాల
    దొతతవటట్టి కకక్కడ వతదుల నీకనఁ జేయనఁగాను

 సతతసతులతో నేమసరసాలడేవు
చ. 2:     లలి నినున్ననఁ బెతడాల్ల డ లగన్నము వటట్టి కతడనఁగ

  వలిప యేమవనేవు వరనఁగతుల
   అలరి నీరాకలక నారత వటట్టి కతడనఁగ

    చలపటట్టి గరడలో సాము లతత సేసేవు
చ. 3:     ఇతటలో నలమేల్ మతగ ఇటట్టి నినున్న రమత్మిననఁగా

  నతటన నేమచటూచేవు నాటకసాల
    జతటపై కూడిత వతతలో సరగ శ్రీవతకటేశ

   గొతటరివపై యాపవణ గొర నేమమటేవు



రేక: 1252-1ధనాన్నసి సత: 22-307
పలల్లవ:    ఉమత్మిడి మ ఇదదరికి నటూడిగపదాన నేను

   నెమత్మిది నాపసమత్మితనే ననున్న మనిన్నతచమత్మి
చ. 1:    ఇకక్కడికి వచేచ్చెసుదిద యఱనఁగవా నీదేవుల

  పకక్కన నీవాకె నొడనఁబఱచితవా
  వకక్కసాన వనకను వతగెములడదుగదా

   చకక్క వచారితచకొమత్మి సరగ మనఁదటతుత్తి
చ. 2:    వడుక నీనాపొతదు వనెనా పటట్టిపరాణ

   జాడతోడ నతదు కిటట్టి సమత్మితతచెనా
   ఆడుకొని నినన్నపప్పుట నాఱడినఁ బెటట్టిదుగదా

  తోడనే తలసుకొమత్మి తొలిల్లటమాట
చ. 3:    సరిది మనయిదదరినఁ జూచెనా అలమేల్ మతగ

   సిరల నినున్న మెచెచ్చెనా శ్రీవతకటేశ
   ఇరవపై ననేన్నలినతదు కిచచ్చెగితచి వుతడునఁగదా
  అరసి యతచకొమత్మి ఆకెనీసరవుల



రేక: 1252-2సామతతత సత: 22-308
పలల్లవ:    ఇతతభాగతము నీచితత్తి మేము చెలికతేత్తిలము

   యతతసేసునో వల పేమౌతా నెఱనఁగము
చ. 1:     కోరి నినున్న సారెసారెనఁ గటూరిమ గొసరనఁగాను

   యేరీత నునన్నదో చితత్తి మెఱనఁగము
    చేరి నీకనఁ గానుకిచిచ్చె చేతులతత్తి మొకక్కనఁగాను

    బొరన నీకను దయ పటట్టి నో యఱనఁగము
చ. 2:     బెటట్టి గా నితతేసి నీకనఁ బద్రియముల చెపప్పునఁగాను

   యటట్టి సేసేవో నీచేత లఱనఁగము
    చటట్టిచటట్టి నినున్న నితత సొలసి వగిరితచనఁగా

    గటట్టి న నెపప్పుడు వచిచ్చె కూడేవ యఱనఁగము
చ. 3:    పలిచితచిచ్చె నినీన్నకె పతడిల్లపీనఁట నుతచనఁగా

  ఇల నెతతమనిన్నతచేవో యఱనఁగము
  చెలి యలమేలమతగ శ్రీవతకటేశనఁడవు

  కలిసితవ నేరపగలగ టఱనఁగము



రేక: 1252-3పాడి సత: 22-309
పలల్లవ:    వనన్నవతచిత నావధమెలల్ల నీక నేనఁడు

   మనిన్నతతువు నాగణము మఱవక మనఁకను
చ. 1:  జిగరవతటది నాచితత్తిముగానఁబోలను

  అగవడి నీయతదే యతటకనన్నది
  తగలవతటది నాతనువుగానఁ బోలను

   వగటలేక కానఁగిలి వడువ దనఁతపైనా
చ. 2:  కొడితీనఁగెవతటది నాకోరికగానఁబోలను

  అడరి నీపొతదుల నలల్ల కొనీని
    వడినఁ జటట్టిమువతటది వలప నాది గానఁబోల

   యడసి పాయనఁగలేదు ఇతచకతతా నినున్నను
చ. 3:    సరి వనమువతటది సతతోసముగానఁ బోలను

  నిరత నామోవపతడు నీకిచెచ్చెను
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   సిరల ననేన్నలితవ చెపప్పునఁ గొతత్తిలయను



రేక: 1252-4శ్రీరాగత సత: 22-310
పలల్లవ:   చెపప్పునఁగలబుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పుత నీక

   నెపప్పున నిటఱ ట్టితే మనిన్నతచేనే నీవభునఁడు
చ. 1:    మతచిమాట లడితేను మగనఁడు మోహితచనే

  వతచన గలిగితేను వసమెపైయుతడునే
    ముతచి శవల సేసితే మొగమోట గలగనే

   మతచి యనేరపల మెలనఁగవ చెలియ
చ. 2:    తనయిచచ్చెతో నుతడితే దయతో రకతచనే

  మనసరినఁగి కూడితే మరిగతడునే
   వనయమే సేసితే వడుకతో లలితచనే

   పననఁగక యగణల బెరయవ చెలియ
చ. 3:     నీవ పపైకొతటేను నెమత్మిది నినున్న మెచచ్చెనే

   యేవళనఁ బాయకతడితే యితప వుటట్టి నే
    శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ జితత్తిము రా బద్రితుకవ

   వవల కలమేల్ మతగ వలయవ చెలియ



రేక: 1252-5పళవతజరత సత: 22-311
పలల్లవ:    మేలమేల నీనేరప మోచిచ్చెరి సవతులలల్ల

    తాలిమతో ననునఁ జూడు దకక్కనఁగొనే నతని
చ. 1:     చితత్తిము రా సేవసేసి సిగద్గీ వడిపతచితవ

  బతత్తితోడ నీయొదదనఁ బాయనియతవు
   గతత్తిపగబబ్బు లరాన గఱతుల మోపతవ

    యితత్తిల నాతని నితకా నెతత వలపతతువో
చ. 2:    కోరినీమొగము చటూచకొతటా నుతడనఁ జేసితవ

 నేరనఁగలపనులలల్ల నేరిపతవ
   అరగితప లపప్పుడు నీయతదే మరిపతవ

    భీరాన నితకా నెతత పగయముల రేనఁతువో
చ. 3:     కొపప్పు దువవ్వెనతటానే గోరనఁ జెకక్క మోపతవ

   వపప్పుగనఁ గటూడ చెమట లటూరితచితవ
   అపప్పుడే శ్రీవతకటేశ నలమేల్ మతగవు నీవు

   అపప్పున మతకా నెతత ఆసలనఁబెటట్టి దువో



రేక: 1252-6మతగళకౌశిక సత: 22-312
పలల్లవ:   ఏమమాట ఇచిచ్చెతవో యేకతానను

  నీమది దలనఁచకొని నెరవరచ్చెరాదా
చ. 1:   చేరనఁడేసికనున్నలచెలియ నీమోము చటూచె

   కూరమ గొసరీ నినున్ననఁ గొలవులొన
   నారకొన సలవుల నవువ్వె లేమనవవ్వెవు

  చేరి యాపచనవుల చేకొననఁగరాదా
చ. 2:   పటట్టినఁడేసిగబబ్బులపడనఁత కానుక యిచిచ్చె

   గటట్టి కతోడ నెచచ్చెరితచ గోర నతటచ
   బటట్టిబయల సిగద్గీననఁ బరాకలేల సేసేవు

  చటట్టిమెపైతేనఁ గానఁగిలితచి చొకిక్కతచరాదా
చ. 3:   నిలవునఁదురముతోడినెలనఁత నీక మొకిక్క

   వలపల చలీ ల్ల సనన్నల సేయుచ
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసిత వాప నిటట్టి కడుమనిన్నతచరాదా



రేక: 1253-1శతకరాభరణత సత: 22-313
పలల్లవ:  గదిగోనన్నతమతోడ గబబ్బుతలీని

  మదనకేలికి నీవ మనిన్నతచవోయి
చ. 1:    మగవ నినున్ననఁజూచి మనులోనఁ దలపోసి

   జిగిమతచ మేననఁ జితదనఁ జెమటల
   నిగిడితచనఁ బులకల నిలవలల్ల జాజకొన

   సగిసి యాపదికక్క చటూచితవా వోయి
చ. 2:      మఱి నీవదద నిలిచి మాట లోయతనే డి

   చిఱనవువ్వెల నవవ్వె శిరసు వతచి
   కఱనఁగికఱనఁగి నీకనఁ గడునఁబదనెపై వునన్నది
   యఱినఁగితవా నీవు యపభావ మోయి

చ. 3:     చెలిమ నీతోనఁ జేసి సిగద్గీలలల్ల నఁ బచరితచి
 బలవపైనయాసతో నీపాదలోతీత్తిని

 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర
   యిల ననున్ననేలితవ యకెనఁ గటూడవోయి



రేక: 1253-2సాళతగనాట సత: 22-314
పలల్లవ:    ఏమని పొగడవచచ్చె నిదివో నీలీలల

  ఆముకొనన్ననీవలప లతగడికి నెకెక్కను
చ. 1:   బతగారబొమత్మివతటపడనఁత వదద నుతడనఁగా

  చెతగలితచి సతతోసాననఁ జెలరేనఁగేవు
 ముతగిటనునన్నసతుల ముసిముసినవువ్వెలతో

    తొతగి చటూచే రద నీసుదుద ల చెపప్పుకొతటాను
చ. 2:    చిలకలకొలికియపై చెలి నీతో మాటాడనఁగా

  వలలేని వడుకతో వఱఱ్ఱైవనఁగేవు
   కెలననునన్న దేవుళల్ల కెరలి తరమాటన

   నిలిచి యాలకితచి వనేర మెచచ్చెకొతటాను
చ. 3:   మరతలిల్ల యలమేలమతగ వడెమయతనఁగాను

  సిరల శ్రీవతకటేశ చిమత్మిరేనఁగేవు
   వరల సేసలవటట్టి వతతసతు లిదదరికి

    దొరకొని నినున్ననఁ గటూడి దోమట గలపేర



రేక: 1253-3ఆహిరినాట సత: 22-315
పలల్లవ:   ఇతదరమునఁ బెపైకొతటే నేమసేసేవు

  చెతది నీకిపప్పుడే చాటచెపప్పుతనఁజమ
చ. 1:  చరలియతనఁగదవోయి సిగద్గీరిగొలల్లతలము

  చేరి మముత్మినేల కాకసేసేవోయి
  బారెనఁడేసినెరలివ పపైనఁ గపప్పుకనాన్నరము

   కేరికేరి యతత కిలకిల నవవ్వెవోయి
చ. 2:    చేతులతత్తి మొకక్కమని చెపేప్పువు పలమార

   కాతరీనఁడ వౌదువు దగద్గీర రావోయి
  జౌతగానఁ దమత్మిపవువ్వెలనఁ జాటవటట్టి కనాన్నరము

  యేతరిచేనఁతల మాతోనేల సేసేవోయి
చ. 3:     వలపల చలేల్లవు వడి మాపపై సేసలగా

   కలసి చర లిచిచ్చెత గామడివోయి
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   ఫలితచే మానోము నీవ పతవయితవోయి



రేక: 1253-4నాదరామకిగయ సత: 22-316
పలల్లవ:    ఏతపము సేసినో యిట ననున్నలలితచి

   చేతకి వడెమచేచ్చెవు చినన్నదాన నేను
చ. 1:     కడిదికక్క సతులలల్ల నఁ గొలవు నీకనఁ జేసేర

   యడమవతక సతుల యిద మొకేక్కర
  వుడివోనివడుకతో నొడో డలగమెపై వుతడి

    యడయక నాతో నవవ్వె వమబానఁత నేను
చ. 2:   వనన్నపాల సేసేవార వళగాచకనాన్నర

  సనన్నసేసేవార సరసనే వునాన్నర
     మనిన్నతచి యేపొదుద నీవు మాటల నాతో నాడేవు

    యేనిన్న చటూచితే మరి యతతదాన నేను
చ. 3:    పతడిలి నినాన్నడేవార పీనఁటమనఁదనే వునాన్నర

 నితడువావమేనవార నిలచనాన్నర
  అతడనే శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

   మెతడుగా ననేన్నలితవ మేలదాన నేను



రేక: 1253-5తలగగాతబోది సత: 22-317
పలల్లవ:    ఆనఁపరాదు తమకము అటట్టి నినున్ననఁజూచి

  మోపరాదా నీకరముల నాచనున్నలను
చ. 1:     చోపప్పుగా నెతదానఁకా సుదుద లడిగేవు మముత్మి

   కపప్పురాదా పచచ్చెడము గకక్కన నీవు
   అపప్పుట వడేలిచిచ్చె ఆసల నేమవటేట్టివు

  చెపప్పు వడిగాలేమెపైనానఁ జేయితచకొరాదా
చ. 2:    సారెసారె మాతోను సరసము లేమాడెవు

  రారాదా పానుపపపైకి రతతులేనఁటకి
   వరకె యేకతమున నుతడి తమరేనఁచనేల

   యరాదా నీమోవతేనె లతత నోరటూరితచేవు
చ. 3:   గటట్టి తోడ వలపల గబబ్బుతలితచనేనఁటకి

  పటట్టిరాదా తముత్మిలము పననఁగనేల
   అటట్టి శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగను నేను

   గటట్టిగా ననేన్నలిత వకక్కడనే వుతడరాదా



రేక: 1253-6రామకిగయ సత: 22-318
పలల్లవ:     కానీవయాత సతతోసము కడు నీకెపైతేనఁ జాల

 నే నీచెపనటట్టి సేసేనీమాటలోదానను
చ. 1:    పడనఁతసుదుద ల నీవు పలమారనఁ జెపప్పునఁగాను

  వడువకేపోదటూద మాక వనవలనఁగా
   తడవ యాపగణల తలపొసి పొగడనఁగా

  జడియ కతదులక మెచచ్చెనఁగవలనఁగా
చ. 2:     వగటలే కాప నీవు వనోదము లడనఁగాను

  నగవురాకనాన్న మాక నగవలనఁగా
    తగిలి నీ వతతేసి పదదరికము సేయనఁగాను

  మొగమోటమున మేము మొకక్కవలనఁగా
చ. 3:     చెలనఁగి యాప నీవు సేసల చలల్ల కోనఁగా

   బలిమ నేము సొబాననఁ బాడవలనఁగా
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

  యలమ ననేన్నలితవ యియతకొనవలనఁగా



రేక: 1254-1మదతమావత సత: 22-319
పలల్లవ:   ఇలవల నుతడవదాద ఇదదరివడుకలని

   తటకననఁ జూచి సతతమాయ మాక
చ. 1:      వనఁపనఁన జనున్నల మోప వలనఁది నీకొపప్పు దువవ్వె

 ఆనఁపరానితమ నుసుత్సరతటాను
   మోనఁపచ నాకమడిచి మోవ నతదిచేచ్చెవాపక

   చేపటట్టి వడిగా లిటేట్టి సేయితచకొతటాను
చ. 2:      యదురగానఁ గటూచతడి ఇతత నీకనఁ బాగ చట ట్టి

  వుదుటననఁ దొడానఁదొడా నటూనఁదుకొతటాను
   కదిమ యాపనోరిలోనఁ గపగపలపప్పు వటేట్టివు
 అదననఁ బనులగొనేయటట్టినిబబ్బురానను

చ. 3:  దేవులలమేలమతగతచిచ్చె కఠమాలవటట్టి
   శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ జికిక్కతచ ననున్న

    ఆవళ రెతటేము గపేప్పు వాకెపయతద జారితే
 నీవు సితగారితపతచకొనేయాసదానను



రేక: 1254-2బౌళ సత: 22-320
పలల్లవ:     ఏమసేసే వచచ్చెటను ఇతత నినున్ననఁ బలిచని

   పేగమముల కణనఁజాలనఁ బెటట్టి కొతదువు రావయాత
చ. 1:   చెలియచెమటలను చితత్తిడివాన గరిస

  బలవుగా వలపలపతటల వతడె
  కలిమమరి చనున్నల కనకపరాసులయ

    కొలచి కొర గొతదువు కొటారక రావయాత
చ. 2:   వుడివోని తమకపటటూరప్పునే తటూరపతత్తి

 కడలేనియాసలగాదలనఁ బోస
  యడయనిపయతదనే ఇలల్ల రగానఁ బెటట్టి

 కడలేనిరతుల కతగాణతతువురావయాత
చ. 3:   పోలపసిగద్గీల పాలపొతగలిగానఁ బెటట్టి

   వలయనఁ గానఁగిలి నీక వడిదిసేస
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసిత వటట్టివచిచ్చె కాణచాయ రావయాత



రేక: 1254-3వరాళ సత: 22-321
పలల్లవ:    నీవమ బాసగొతటవో నీమాట జవదానఁటదు

   యవల మముత్మి నీటేట్టి యేలమనవమాత్మి
చ. 1:    వపప్పుచ నాకనఁగాను వనన్నపాల సేయవమత్మి

 చెపప్పునటట్టిలల్ల నీకనఁ జేసునాతనఁడు
   యపప్పుడునునఁ బే ద్రిమతో మాఇతటకి రమత్మినవమత్మి

   అపప్పుణ నీవచిచ్చెతేను ఆదరితచ ననున్నను
చ. 2:    పొతదు మాతోనఁ జేయుమని బుదుద లచెపప్పునఁగదమత్మి

  అతది నీచేతలోనివానఁడెపైనానఁ డాతనఁడు
  మతదలితచి మాతోను మాటలడుమనవమత్మి

    యతదు నీక వయసు మనఁదతుత్తి కనాన్ననఁ డతనఁడు
చ. 3:   బలవపై ననున్ననఁ బాయరాకతడుమనవమత్మి

   వలిసి నినున్న మరిగివునాన్ననఁ డతనఁడు
   అలమేలమతగ వతకా నతని వనఁడుకొవమత్మి

  వలయ ననేన్నల శ్రీవతకటేశనఁడతనఁడు



రేక: 1254-4ముఖరి సత: 22-322
పలల్లవ:    అతనఁడే కావలనతటే అటట్టి పొతదుసేసేగాక

   యతల నోచెలలల యేల వగిరితచేరే
చ. 1:   మనన్ననగలగవా రేమాటలడినా నితపల

  కినెన్నరమటల గిలిగితప లితపల
    చనున్నల దానఁకనఁ బెననఁగ సాదితప లితపల

  వునన్నవారేమనినా నొదిదకౌనా పతకి
చ. 2:    చెతగటనునన్నవా రేచేనఁత సేసినా నితపల

 వుతగరపవలిసనన్న లొగినితపల
  సతగత నదదములోనిసరినీడ లితపల

  జతగిలిసరసముల చవులౌనా పతకి
చ. 3:  ననపగలగవారినవువ్వెలలల్ల నితపల

 తనివోనిజవవ్వెనమదము లితపల
  పనితో నలమేలమతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు

    వనయాన ననున్న నేల వసటనా పతకి



రేక: 1254-5బౌళ సత: 22-323
పలల్లవ:    ఇతదరిముతదరా నీవు ఇతతేసి సేసేవుగాక

   కతదువ వనోదితచనఁగా కాదనేమా నినున్నను
చ. 1:  మటూసినముతతమువల ముదదరాలమొకిక్కమొకిక్క

  లస నీపొతదులక లలితచరాదా
  ఆసపడివచిచ్చెనాప నాదరితచితే నేము

   వాసుల కెవవ్వెరిమెపైనా వదదనేమా నినున్నను
చ. 2:   వనయపవతత్తిరాల వడుకతోనఁ గొలవుసేయనఁ

బెననఁగీ,  వదద గటూచతడనఁబెటట్టి కోరాదా
  ననిచినయాసను నతటన మనిన్నతచనఁగాను

   కనికరితచక ఇటట్టి కాదనేమా నినున్నను
చ. 3:   మానాపతజవరాల మరిగి కాచకనన్నది

   పూని చననిచిచ్చె యిటట్టి బొగితచరాదా
   యే నలమేలమతగను యకెను శ్రీవతకటేశ

   కానిమత్మిని కూడితవ కాదనేమా నినున్నను



రేక: 1254-6భపైరలి సత: 22-324
పలల్లవ:    నీవతతసిగద్గీవడేవు నే నేమనే నినున్న

   చేవదేర మేలసుదిద చెపప్పుత నీకయాత
చ. 1:    కదిసి యనిన్నతటాను చకక్కనివానఁడవని వని

   సుదత యొకక్కత నినున్ననఁ జూడవచెచ్చెను
   చదురలడనఁగ నీవు జాణనఁడవని చెపప్పునఁగా

   అదిగో నీతో మాటలడ వచెచ్చెను
చ. 2:    నిగిడి రాజనమున నీవు గొలవుతడనఁగాను

   మొగము చటూప యాకె మొకక్కవచెచ్చెను
  మగలనఁ జటట్టిరికప మేనదాననతటాను
    తగిలితగిలి నీకనఁ దమ రెనఁచ వచెచ్చెను

చ. 3:    యడమచిచ్చె పానుపపపై యేకతాన నుతడనఁగాను
   నడుమ నీతోనఁ దానటూ నవవ్వెవచెచ్చెను

  అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగపతవ
   తడవ ననేన్నలనఁగాను తానఁ బెతడాల్ల డవచెచ్చెను



రేక: 1255-1హిజిజజి సత: 22-325
పలల్లవ:    ఎతదునఁ దచచ్చెకొతట వకేమౌ నీక

  సతదుసుడినఁ దానేల సాదితచవచచ్చెని
చ. 1:     నేనినున్న సొలసితే నీకనఁ దానఁ బటూనుకవచచ్చె

 తానేమౌనౌకాని యతరణ
     పూని నే నపప్పుట నీపపై పపొప్పుడి చలిల్లతేను

  ఆనుకొని సారెసారె నడాడ లవచచ్చెని
చ. 2:     కూరిమతో నే నినున్ననఁ గొతగవటట్టి తీసితేను

  బీరాననఁ దానేల వడిపతచవచచ్చెని
   మేరమరి నేనితో మేలమాడి చెనకితే

    చేరి తానెతత గొణనఁగి చేతుల చానఁచని
చ. 3:    నిలచతడి వడుకతో నినున్ననేనఁ గానఁగిలితచితే

   సలవ నవవ్వె తానేమ సిగద్గీవడని
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

      లలి నీవదద నే నుతటే లనఁచనఁ దాను నీకను



రేక: 1255-2నాదరామకిగయ సత: 22-326
పలల్లవ:     ఎతతనేరపే నీవు యేను నితనఁడు నుతడనఁగ

   కొనఁతపైనా సిగద్గీవడవు కొసరేవు నీవు
చ. 1:   చెలికతపైమాటనను చిఱనవువ్వె నవువ్వెకొతటా

   యలయితచ వచిచ్చెతవా యతని నీవు
   సలసిసొలసి చటూచి సొతపలలల్ల రేనఁచకొతటా

  వలపతచేనతటాను వచిచ్చెతవా నీవు
చ. 2:    సముత్మిలలల్ల బెటట్టి కొని సొరిది సితగారితచక

 యమెత్మిచటూపవచిచ్చెతవా యతనికిని
  సమత్మిత నటూరనఁగలసరసము లడుకొతటా
   కిముత్మిల నిలచతడి చొకిక్కతచనఁగ వచిచ్చెతవా

చ. 3:    కతదువనఁ బయతద జార కడుమురసుకొతటాను
  పొతదుసేయవచిచ్చెతవా పొతది యతని

  అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవభునఁడు
   ముతదే ననేన్నల నితనిమోహన వచిచ్చెతవా



రేక: 1255-3గళ సత: 22-327
పలల్లవ:      ఎకక్కడ పరాక నీక యదపపై నీకె వునన్నది

  మకక్కవతో ననిన్నటాను మనిన్నతచరాదా
చ. 1:     చెకక్కలనఁ జెమట గారనఁ జిపప్పులనఁ గళలతోడ

  అకక్కరతోనీక మొకీక్క నపప్పుటనుతడి
  వకక్కసపనఁ బావురాలవడుక లతతచటూచేవు

   జకక్కవ లివగో ఇతతచనున్నల చటూడరాదా
చ. 2:    నితచినకోరక్కల మర నెటట్టి కొన చటూపలతో

   పొతచి నీకనఁ గానుకియతనఁ బటూనఁచకనన్నది
   పతచినకోవలకూనఁత బెటగా నేమ వనేవు

   మతచి చిలక్కపల కీకెమాట వనరాదా
చ. 3:  తలపోనఁతలరతులతమతో శ్రీవతకటేశ

  అలమేల్ మతగవదద నద వునన్నది
  నెలకొనన్న ఇతటలోన నెమళల్లతో నేమాడేవు

    చెలి హతసవతట దప చెలల్ల టా లడరాదా



రేక: 1255-4శ్రీరాగత సత: 22-328
పలల్లవ:    చెలియా వగవటట్టి క చెపప్పువ యాతనిరాక

  తలకోని మొకిక్కతేను దయదలనఁచనఁగాక
చ. 1:     వది నితత రానఁగాను వభునికి నెదురేనఁగి

   కెపైదతడ ఇచిచ్చె తచిచ్చె గదదపపైనఁబెటట్టి
  పాదాలోతత్తి వడెమచిచ్చెపపైపపై వనఁడుకొతటేను

   పాదుగా నేలనఁగాక నాపలకేల తోసనే
చ. 2:     పలల్లకి యకక్కకరానఁగా పకక్కననఁ గానుక యిచిచ్చె

   యిలల్ల చటూప వతదువటట్టి యేకతానను
   చలల్లనఁగానఁ బానుపవసి సరి నుపచరితచితే

   చెలిల్లతచనఁగాక చనవు చితత్తిము రాయటవ
చ. 3:     చెలల దొడుకరాగా చేరి నేనారత యతత్తి

   లలి దరవసి వవ లతచమచిచ్చెతే
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు

   కలస ననిన్నటట్టి యిద కాణచిగదవ



రేక: 1255-5రామకిగయ సత: 22-329
పలల్లవ:    చటూడవ చెలియా తనసుదుద లిటవతటవ

   వడక వభునఁడు తాను వులల్లసాలడేనా
చ. 1:    కతగలేక వతటేను కత చెపప్పువచచ్చెనఁగాక

  వతగేలగా భావతచితే వతతగాదటే
   ముతగిటకి వచిచ్చెతేను మొకక్క మొకక్కవచచ్చెనఁగాక
  చెతగిచెతగి పొలసితే చేసేదేమే

చ. 2:    ననిచి మోముచటూపతే నవువ్వె నవవ్వెచచ్చెనఁగాక
  తనలో సిగద్గీవడితేనఁ దడవదటేట్టి

  చనవచిచ్చెతే మోవ చవగొనవచచ్చెనఁగాక
  పనివడి వనఁడుకోనఁగా బచిచ్చెసేయనేనఁటకే

చ. 3:   కలసి వరకతడితేనఁ గానఁగిలితచవచచ్చెనఁగాక
  గిలిగితతలపైతే గోర గీరవచచ్చెనా

  బలవునఁ డలమేలమతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
    యిల నీతనఁడే ననేన్నల నినఁక నేమనేవ



రేక: 1255-6దేవగాతధరి సత: 22-330
పలల్లవ:    అనిన్నటా జాణవు నీయతతదాననా నేను

  యినేన్నసినేరవుల ననెన్నతత వరసేవు
చ. 1:     పేగమతో నీవు నవవ్వెతే పగయమున నుతదునఁగాని

  యేమటకౌతా నే నెఱనఁగను
   మోము దపప్పుకచటూచితే ముతచి యాసగితతునఁగాని

   కోమలమెపైన నీలొగటట్టి నేనఁ దలియను
చ. 2:    మాటల నీవాడితేను మతనఁ గరనఁగదునఁగాని

  తేటలనీమరత్మిముల తలియ నేను
   చొటచిచ్చె లలితచితేను చొకక్కచనఁ గటూచతడునఁగాని

  జూటరినీమరనఁగల సదితచ నేను
చ. 3:    చెనకి కానఁగిలితచితే వనయాన నుతదునఁగాని

  తనివోనినీతమ దలనఁచ నేను
  మనసిచిచ్చె యలమేలమతగను శ్రీవతకటేశ

    నను నేలితవ యితకనఁ బెననఁగ నేను



రేక: 1256-1సాళతగనాట సత: 22-331
పలల్లవ:    అమత్మిరో యతతవుదదనఁ డనఁ డావభునఁడు

   బొమత్మిల జతకితచి యతతపొమత్మినినానఁ బోనఁడు
చ. 1:     గటట్టి న నే నుతడనఁగాను కొచిచ్చెకొచిచ్చె చటూచని

   వటట్టి వటట్టినా మాననఁ డొయమత్మి వనఁడు
  ఱటట్టి సేసి పసికీని ఱలవతటచనున్నల

   దిటట్టియపై చేతులవటట్టి తీసినానఁ బోనియతనఁడు
చ. 2:    మానాపతనెపైననాతో మాటల సారె నాడ

   ఆనవటట్టినా వడువనఁ డకక్కరో వనఁడు
   ఆనుక యితదరిలో నా ఆయము లతటనఁగవచచ్చె

   యే నెతతపననఁగినాను ఇతచకా జడియనఁడు
చ. 3:   తలవతచకొనన్ననాతో తగిలితగిలి నవవ్వె

    తలప మటూసిన వచిచ్చె తడవ వనఁడు
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు

   బలిమ నెతతగటూడినానఁ బతతాన నలయనఁడు



రేక: 1256-2ముఖరి సత: 22-332
పలల్లవ:   ఏమయాత నవువ్వెమనేవు యతతచపప్పునా

  కామతచితే సిగద్గీల గాడినఁగటట్టివచచ్చెనా
చ. 1:    చెతతనుతడి యాపనీక సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

   కాతత వరోకతే పొతుత్తి నఁ గలయుటటట్టి
  ముతతలముతచినయటట్టి మోహముల చలల్లనఁగాను

  వతతులకనఁ గొసరేటవనితయునఁ గలదా
చ. 2:     మనసుమరత్మి మెరినఁగి మాట లప యాడనఁగాను

   వనుకొని వరొకత వనుట యటట్టి
   పననఁగి పననఁగి నీతోనఁ బెనుసరసాలడనఁగ
    గనిసి బతతకి వచిచ్చె కొమలియునఁ గలదా

చ. 3:    మలయుచ నలమేలమతగ యాప గటూడనఁగాను
    లలి వరోకత నీక లనఁచట యటట్టి

    మెలనఁగి శ్రీవతకటేశ మెచిచ్చె ననున్న నేలితవ
   పలవక మెలనఁగేట పేరటాల గలదా



రేక: 1256-3పాడి సత: 22-333
పలల్లవ:   వడుకయతనఁ బలకవ వగమే

  యడక వచిచ్చెనానఁడా ఇతతలోననే
చ. 1:   చెలి పోయివచిచ్చెతవా చెలవునఁడునాన్నడక

  పోలపగా నాతనినఁ బొడగతటవా
   పలిచితవా రమత్మిని పగయము సేసితవా

  తలిప చెపప్పుతవా తగరానిమోహము
చ. 2:    ముతద కానుకిచిచ్చెతవా మొకిక్కతవా నామార

   కతదు వరినఁగితచితవా గకక్కన నీవు
  మతదలితచి ఆడనఁగలమాటలలల్ల నాడితవా
   పొతదులలల్ల నఁ దలనఁపతచి పోనీక తచిచ్చెతవా

చ. 3:    పాదాల గడిగితవా పానుప వసితవా
    యదస ననున్న లలితచ ఇదివోటట్టి తాను

  పాదుగ నలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
    ఆదిగొని ననున్న నేల ఆస వుటట్టితచితవా



రేక: 1256-4సితదురామకిగయ సత: 22-334
పలల్లవ:   కతదువ నపప్పుటనుతడి కాచకనాన్ననఁడాతనఁడే

    చెతది వడిగములలల్ల చితత్తిము రానఁ జేయవ
చ. 1:    పవళతచినానఁడు పత పాదాల పసుకవ

  ఇవల వాకిటనుతడి యేమసేసేవు
   తవరి పనీన్నరడిగీనఁ దచేచ్చెనని పలకవ

 చివురమోవనవువ్వెల సిగద్గీవడనేనఁటకే
చ. 2:   కదిసి నిదుద రవోనఁడు కతచెపప్పునఁగదవ

  యదుట నిలవుటదద మేమచటూచేవు
   అదివో వసరమనీ నతడనే కూతచతడవ

  కొదికి వటట్టిగటట్టి న గబబ్బుతలనేనఁటకే
చ. 3:    యేకతాననఁ బోదుద వదు యనసి మాటాడవ

  యకడనఁ జెలితో జూజాలేమాడేవు
  పపైకొని యలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు

    నీకానఁగిట నిద కూడె నివవ్వెర గేమటకే



రేక: 1256-5వసతతవరాళ సత: 22-335
పలల్లవ:     నాయకనఁడు సనన్నసేస ననున్న నీతోనఁ జెపప్పుమని

    కాయమునఁ గాయము మోచె కడమ లితకేనఁటకి
చ. 1:   పగడవాతరమోవనఁ బలకవ పతతోడ

  జిగిమతచ మతచమెకిక్క సిగద్గీలేనఁటకి
   మొగమెతత్తి చటూడవ ముచచ్చెటల దపైవార
   తగలయ నేసత్తిముల తల వతచనేనఁటకి

చ. 2:   గటట్టినీచనున్నల నొతత్తి కానఁగిలితచకొనవ
  చటట్టిరికము గలస సుదుద లేనఁటకి

   నెటట్టి కొని నవవ్వెవ నేరపలలల్ల మతచ
   దటట్టిమాయనఁ దమకము తాలిము లినఁకేనఁటకి

చ. 3:    సలయుచ మోవ యిచిచ్చె చోకిక్కతచనఁగదవ
  తలకొనన్న వలపల దానఁచనేనఁటకి

   అలమె శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు
  కలసితవ మెచచ్చెవ కడుగటట్టి లేనఁటకి



రేక: 1256-6మేచబౌళ సత: 22-336
పలల్లవ:      చెలి మముత్మినఁ జెపప్పుమని సిగద్గీతోడనఁ దా నునన్నది

  తలకొని యాకెతో మతతనమాడవయాత
చ. 1:   కనున్నలచటూపలనే కాతత నీకారతులతీత్తి

  మనిన్నతచి రావయాత లోనిమలల్లసాలక
   చనున్నలనే నిమత్మిపతడుల్ల సారెకనఁ గానుకలిచచ్చె

  చెనున్నగా నతదుకొతదువు చేయిచానఁచవయాత
చ. 2:   పచిచ్చెచిగరాకమోవనఁ బళ ల్లము నీకనఁబెట ట్టి

  ఇచచ్చె వతదారగితతువు ఇయతకొవయాత
   ముచచ్చెటనఁ గరకమలముల నినున్ననఁ బటూజితచ

  కొచిచ్చె కానఁగిటలోననఁ జేకొననఁగదవయాత
చ. 3:   మొలకనవువ్వెలనే ముతాతలసేస వట ట్టి

  లలినాపమోము చటూచి లలితచవయాత
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసిత నీకె నిటట్టి కరణతచవయాత



రేక: 1257-1దేసాళత సత: 22-337
పలల్లవ:    నేనేల యలిగేను నీతో నేనఁడు

  కానీవయాత నీపాదాలకడనే వుతదానను
చ. 1:     యియతడ ననేన్నల నీవు యితతేసి వనఁడుకొనేవు

   తొయతలి నెవవ్వెతనెపైనానఁ దోడి తతుత్తి నా
 పయతదకొతగేమటకి పటట్టితయతవచేచ్చెవు

   చెరయత నానతీవయత జేసే నటూడిగముల
చ. 2:   పపైకొని ననెన్నతత వడనఁబరచనఁగవచేచ్చెవు

  యేకాతతకనఁ బతతమతుత్తి నేమనేవు
    జోకతో నాచెకక్క నొకిక్క సముత్మిలనిన్న యిచేచ్చెవు
   యేకడ నీతలనఁపనాన్న నీడేరితచే నేను

చ. 3:     యిచచ్చెనఁ గానఁగిలితచి పగయలేల సేసేవు నాక
  మచిచ్చెకసతుల కేడ మాటాలడేను

  అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ
   యేచచ్చెగా ననేన్నలితవ యఱనఁగదు ననిన్నయటూ



రేక: 1257-2శతకరాభరణత సత: 22-338
పలల్లవ:      ఇతక నేమ గావల నితతకతట నేమ సే

   కొతకక మతనఁ దలనఁచకొనరాదా పొతదుల
చ. 1:     యటట్టినెదుటనే వుతడి యఱకల సేసి నీక

  చటట్టిరికముల చెపీప్పు సుదత
   మటట్టి మరి యపప్పుట నీమరత్మిముల సనఁకనఁగాను
  గటట్టి తోడ నీవచిచ్చెనగఱతుల చటూపీని

చ. 2:   యేరపరచి నీవావ యిరగపొరగవారినఁ
  దారకాణ సేసని తరణ
   కూరిమతో తానఁ దొలిల్ల గోరగీరితనని

   ఆరితేరి నీమేన నానవాల చటూపీని
చ. 3:   కలసినరతవళ కానఁగిటలో నీలకక్కల

  చిలకచే నాడితచనఁ జెలియ
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   అలరి ననేన్నలితవ యాప నాలననీని



రేక: 1257-3హిజిజజి సత: 22-339
పలల్లవ: ఎ 0   త జాణతనమటూ యతనేరప

పొ0    త నీవపైనా నాపక బుదిదచెపప్పురాదా
చ. 1:   ఆడరి నీపగయురాల ఆకమడిచియతనఁగాను

   యడచొచిచ్చె యతదుకొనీ యవవ్వెతో తాను
    తొడినఁబడ నీ కాప కసటూత్తిరిబొటట్టి వటట్టినఁగాను
   వడువున గోర దిదదవచచ్చెనఁ దాను

చ. 2:     పకక్కన నీదేవ పీనఁటపపై నిను నునిచితే
   యొకక్కకొనీ నీతోడ యవవ్వెతో తాను

    అకక్కరతోనఁ బదముల ఆప నీపపైనఁ బాడితేను
   చెకక్కచేతనఁ దానాల చెపప్పువచచ్చెనఁ దాను

చ. 3:   వలచినయాప నీవదదనఁ బవవ్వెళచనఁగాను
 యలమతోనఁ గాగిలి0   చ యవవ్వెతో తాను

 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర
    తొలత నీపనఁ గటూడితే దొమత్మినఁగటూడనఁ దానను



రేక: 1257-4సామతత సత: 22-340
పలల్లవ:   చేకొని యాపచనవు చెలిల్లతచరాదా

  దాకొని నీమేలలోనిదాననే నేను
చ. 1:    చిపప్పులనఁ జెమటతోడ సిగద్గీతోడ జవరాల

 కొపప్పు గొ0    తు జారనఁగానే కోసరి నినున్న
    చెపప్పురాక సనన్నలేల సేసే వాపక నీవు

 యపప్పుడు మపొ0   దుల నే యఱనఁగనివా
చ. 2:  చెకిక్కటచేతతోడ సలవనవువ్వెలతోడ

  చొకక్కపముదుద మాటల సొలస నినున్న
   పకక్కన నెఱనఁగకతడానఁ బరాకలేల సేసేవు

  దికక్కలమసుదుద ల నేనఁ దలియనివా
చ. 3:    తలల్లనికనున్నలతోడనఁ దేలితపనఁ జూపల తోడ

  చెలల్ల బడితనముననఁ జెనకీ నినున్న
   యిలిల్లద శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   వలల్లవరి నేలిత మవధల వననినా



రేక: 1257-5రామకిగయ సత: 22-341
పలల్లవ:  వాతరోటట్టి దనమేలే వనితలక

   నీతతో మెలనఁగితేనే నినున్న మెచచ్చెనఁగాక
చ. 1:    పగటల చటూపచటూప పలమార నవవ్వెవు

  మగనితో నేమటకి మతదమేళల
    మొగము చటూప చేయతత్తి మొకిక్కతేను మేలరినఁగి

   తగలి యాతనఁడే నీపపై దయసేసనఁగాక
చ. 2:    వాలకచటూపలనఁ జూచి వాసులకనఁ బెననఁగేవు

 యేలినవానితోనేలే యగసకేక్కల
   తాలిమతో సేవసేసి దతడనే కాచకతడితే

   పాలితచి యాతనఁడే నినున్ననఁ బెపైకొనీనఁగాక
చ. 3:    చలముల సాదితచి చనున్నలనేల వోతపైవు

 బలవునితోనేలే పాడిపతతాల
 అలమేలమతగవభునఁడుగ శ్రీవతకటేశవ్వెర-

   కొలవుసేయనఁగనఁ దానే కోరి కూడనఁగాక



రేక: 1257-6కాతబొదిసత: 22-342
పలల్లవ:     ఇతత నీచేలవ మది యతతని పోగడవచచ్చె

  చెతతనునన్నచెలలము చేసినదే భాగతము
చ. 1:    చకక్కనిదాన ననిన్నటా జాణతనాల నేరత్తి వు

  నికిక్క చనఁకటలగమత్మి నీతురము
 ముకక్కసతపతగి పూనఁబోలమోముచతదుగ నివతటది

   పకక్కన నీపత చటూచి భద్రిమసునేకదవ
చ. 2:   జవరాలవు మొదల చలల్ల నఁజూపలనఁడివ

  చివురవల నీమోవ చెతగలితచని
  కవచనున్నల గటట్టి ల కరికతభజఘనవు

    యివల నీకనఁ బత మోహితచ కెటల్ల మానునే
చ. 3:   వరపరి వనిన్నటాను వుదటగలసతవ

  సరసతల నీవలల్ల జాజకొనీని
  సిరలమేల్ మతగవు శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు

   వరసతో నినున్ననఁ గటూడి వలచనేకదవ



రేక: 1258-1ఆహిరి సత: 22-343
పలల్లవ:    ఎతదుతడి వచేచ్చెసితవ ఇపప్పుడు మాఇతటకి

   చెతది సేవల నేనేమసేతునఁ జెపప్పువయాత
చ. 1:    కనున్నల నిదుద రదేరీ గటట్టినీతురము జారీ

  చెనన్నగనీ మొగమున సిగద్గీదేరీని
   నునన్నని చెకక్కలవతట నోసలిచెమట గారీ

  యనన్ననఁగ నీవునన్నజాడ యిదియేనఁటదయాత
చ. 2:     నిటటూట్టిరవుల రేనఁగీ నీమోవనఁ గెతపల రానఁగీ

 చటట్టి కొనన్నపచచ్చెడముచతగ లటూనఁగీని
  పటట్టినకతకణముల బగవువదలి వానఁగీ

  వటట్టిదరనఁ గానఁగిటకి వడుకపడేవయాత
చ. 3:    చితత్తిమేనఁటకో లస చేనఁతల బయలసేస

   హతత్తి వనెన్నలల నవువ్వెలతదునఁ గాసని
   యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

  బతత్తితో ననేన్నలితవ బాగలయనయాత



రేక: 1258-2వళవగళ సత: 22-344
పలల్లవ:   ఎతత బానఁతపడేవు మాకెమచెపేప్పువు

   వతతలితకా నేమునన్నవో వదకి చేకోవయాత
చ. 1:    కనేన్న చకక్కనితదతటాను కడునఁగడునఁ బొగడేవు

   వనెన్నగా పటము మనఁద వాబ్రాసుకోవయాత
   చనున్నల గొపప్పులతటాను సారెనఁ జేతనతటేవు

   వునన్నత వడుకెపైతే నీవళళ్ళ నొతుత్తి కొవయాత
చ. 2:    బామపఱనఁదు గొపప్పుతటా బలమార మెచేచ్చెవు

   పేగమ నితకానఁ బోదిసేసి పతచవయాత
   మోము గడుసగతటాను మునుకొని చటూచేవు
  వమరనఁ దలపోసుకో వనోదితచవయాత

చ. 3:    చెలికొపప్పు మటూరెనఁడతటానఁ జేరిచేరి కొలచేవు
  పలిచి ముతాతలసేస పటట్టివయాత

 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర
    ఇల ననేన్నలిత వాకె నితకా మనిన్నతచవయాత



రేక: 1258-3బౌళ సత: 22-345
పలల్లవ:    కానీ కానీవయాత నీకతలనిన్న నెఱనఁగదు

  పూనీపటట్టి మాట లతతపోసనఁగనాడేవు
చ. 1:    గటట్టినాచనున్నల నీమెయి కడునఁగానఁడ నెతుత్తి క

   యిటట్టి నీజవవ్వెనగరవ్వె మేల మానేవు
  చటట్టిచటట్టి గొనగొరసనఁక సరసమాడక

   తోటట్టిన నీమదమేల తుదమొద లతచను
చ. 2:    గబబ్బునానోరను నినున్ననఁ గరకలలల్ల నాడక

   వుబబ్బురివపై తటట్టికేల వుతడేవు నీవు
  నిబబ్బురపచనున్నలను నీమనసునఁ గరనఁచక

   సిబబ్బుతతో నీవల నాచెపప్పునటట్టి సేతువు
చ. 3:    పరపపపై నీవు నేనునఁ బడితళతచిననఁగాక

   సరగ నీవల వోజక వచేచ్చెవు
  అరయ శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

    తరమెపై ననేన్నలితవ తేర యేల వసేవు



రేక: 1258-4ఆహిరి సత: 22-346
పలల్లవ:     అపప్పుటనేల పలిచే వాసల నేల పటేట్టివు

  వపప్పుగా నీపనులకే వడిగటకనన్నది
చ. 1:    పలమర వడేలిచిచ్చె పాదొలొతత్తి వగినతతా

  చెలి యేమసేయవలనఁ జెపప్పువయాత
   వలసినటట్టిలల్ల వణ వాయితచెనఁ గొతతవడి

    తలనఁప నీకెతదుపపైనొ తత నీకే తలసు
చ. 2:    చేముటట్టి సరమాడి సేవసేస నితదానఁకా

  యేమనేవు యితకా నానతీవయాత
   కామతచినటట్టిలల్ల నఁ గతల చెపప్పు నీక

     యేమో నీక నిదద్రి రాదు యఱనఁగము నేము
చ. 3:      పకక్క నీకనఁ దొడు వతడె బడివాయ దపప్పుడును

  నికిక్క నీకితవపైనటట్టి నేరపవయాత
 వకక్కసపలమేలమతగవభునఁడ శ్రీవతకటేశ

   నెకొక్కని పతడాల్ల డితవ నీవనీన్న నేరతువు



రేక: 1258-5వళవగళ సత: 22-347
పలల్లవ:    ఎటట్టి తడునో పతచితత్తి మతచకతతా నెఱనఁగవు

    గటట్టి తోడ నుతడనఁగదే కూడనఁ దానే ఇతనఁడు
చ. 1:    చేరి నే వలతునతటానఁ జెపప్పుకొననేనఁటకే

  సారెసారె నాతనితో చవులగాను
  గోర దానఁకితచెనతటాను కొసరనఁగనేనఁటకే

    జీర చటూపే వతదరికి సిగద్గీవడ కిపడు
చ. 2:   అచచ్చెవాబ్రాసుకొతటనతటా నకక్క చటూపనేనఁటకే

  కొచిచ్చెకొచిచ్చె యాతనికి గరతుగాను
  తచిచ్చె తొతటపొతదులలల్ల నఁ దారకాణతచనేనఁటకే

    యిచచ్చెల నవవ్వెవారి నెతచక నీ వపడు
చ. 3:  మరిగివుతదాననతటా మదలితచనేనఁటకే

  పోరినఁబొరి నీతనికి పొతదులగాను
  ఆరిది శ్రీవతకటేశ నలమేల్ మతగపతని

   సరసనఁ గానఁగిలితచేవు చనవుతో నిపడు



రేక: 1258-6పాడి సత: 22-348
పలల్లవ:    ఏమనునో ఆతనఁడతటా నేల లోనఁగేవ

  కామనుల కీచేనఁతల కలవకదే
చ. 1:   బలవుగానఁ బతతోడనఁ బతతమాడరాదుగాక

  చెలరేనఁగి పగయముల చెపప్పునఁగరాదా
  కొలవులోనఁ గొచిచ్చెకొచిచ్చె కొసరనఁగరాదుగాక

  నలిరేనఁగి సలవుల నవవ్వెనెపైనరాదా
చ. 2:  మతదమేళమున మారమలయనఁగరాదుగాక

  చెతది వడిగములలల్ల నఁ జేయనఁగరాదా
  చితదరవతదరగాను జీర దియతరాదుగాక

   కతదువనఁ జనున్నలనొతత్తి కళ రేనఁచరాదా
చ. 3:   చెలరేనఁగి మతచమెకిక్క సిగద్గీవడరాదుగాక

  పలిచి సరసమాడి పననఁగరాదా
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర-

  నెలయితచరాదుగాక యిటట్టి కూడరాదా



రేక: 1259-1దేవకిగయసత: 22-349
పలల్లవ:    గటట్టి తోడ నుతడరాదా కొమత్మితానే పగయముసేస

   అటట్టి ఆపకెతత పగయముల చెపేప్పువయాత
చ. 1:   సిగద్గీరిదాన నతతేసి చెనకనఁగనేనఁటకి

 యగద్గీవటేట్టిదానితో నేలటాలల
   వగద్గీళతచి మాటాడనఁగా వడుకౌనా సరససాల

   బగద్గీన వలప లతత పారనఁజలల్లవయాత
చ. 2:   వాసివతతులతచేదానివతక చటూచి నవవ్వెనేల

 వసరేటదాని నేమవనఁడుకొనేవు
   రేసిరేసి పననఁగనఁగా రేనఁగనా తమకముల

  మటూసిన సిగద్గీనేల ముతగిటవసేవయాత
చ. 3:    చనున్ననలనొ తేత్తిదానితో సాముల సేయనఁగనేల

  సనన్నవల శ్రీవతకటేశవ్వెర దానితో
  పనిన్న యలమేలమతగపతవ ననేన్నలితవ

  వునన్నతప రతులనిన్న వడినఁగటేట్టివయాత



రేక: 1259-2మేపశిరతజి సత: 22-350
పలల్లవ:    ఎతత ననున్న వనఁడుకొనే వతదుకనఁగాను

  సతతోసాన నీచేనఁతల సమత్మితతతునఁగాక
చ. 1:    యేసతతో మాటాడినా నెగద్గీవటేట్టి దాననా

  ఆసతో నీకిచచ్చెకమే అడుదునఁగాక
   వాసు లప కెకిక్కతచితే వదదనేటదానగా

  సేసవటట్టి నీచలము చెలిల్లతతునఁగాక
చ. 2:   కడదానితో నవవ్వెతేనఁ గాదనేటదాననా

  యడమచిచ్చె నీవడుక యడేరత్తి నఁగాక
  తొడనఁమదనఁ బెటట్టి కతటే దటూరేటదాననా

  పడికిటవడేలిచిచ్చె పేగమ రేనఁతునఁగాక
చ. 3:    చెలికతేత్తినఁ జెనకితే చేరి జతకితచేదాననా

  సలవచిచ్చె నీకరణ చేకొతదునఁగాక
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   అలమత వట ననున్న నానతదితచేనఁగాక



రేక: 1259-3కరతజి సత: 22-351
పలల్లవ:  పటేట్టినఁడేసిచనున్నలపాయపరాలవు నీక

   గటట్టి సేసే వతత నీవు కొతత్తిదానవటవ
చ. 1:    యిచచ్చెగితచి నీమగనఁడు యేకతాన నునన్నవానఁడు

  మచిచ్చెకల చటూపవ మాటలడవ
   వచిచ్చెవచిచ్చె సిగద్గీవడి వాకిటనే వుతదానవు
   పచచ్చెరేనఁగ నితకా నీవు పనన్నదానవటవ

చ. 2:   పొదుద వక నీకనఁగానే పొతచకొనివునన్నవాడు
  వదదనఁ గటూచతడవ పాదాలొతత్తినఁగదవ

    అదోద కొతగ వటట్టి కోనఁగా నతడె నటూరకతదానవు
  బుదుద లేమ నెఱనఁగని పూనఁపదానవటవ

చ. 3:    అలరి నీరతులక నాసపడి వునన్నవానఁడు
  కలసి మెలనఁగవ కానఁగిలితచవ

 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర
  లలినఁగటూడి పననఁగేవు లనఁతదానవటవ



రేక: 1259-4మదతవవత సత: 22-352
పలల్లవ:  మేటవకతటేశనక మేలదానను

  తేటలదా నాసలనే తలల్లవారను
చ. 1:     చెపప్పురే చెలలల చెవులర వనే నేను

   యపప్పుడు వచచ్చెనే మాయితట కానఁతడు
  చొపప్పులతత్తి యదురలచటూడనఁగా నితతటలొనే

   వుపప్పుతలిల్ల గకక్కననఁ జతదొబ్రాదయ మాయను
చ. 2:     ఇరవపై యఱినఁగితచరే యిటట్టి మముత్మి సతతోసితచే

  గరిమ నామనఁద బతత్తిగలనఁడటరే
    తరమఱగక రానఁగా తేరి మొగము చటూచితే

    సొరిదినఁ గొవల లిటట్టి సొబాననఁ బాడెను
చ. 3:      వలయనఁ బెతడిల్ల సేయరే వడుకయత నిద నాక

  తలిసి యతనఁడు సమత్మితతచెనటరే
   అలమేలమతగను నే నతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

   డలమె మతచిముహురత్తి మపప్పుడే వచెచ్చెను



రేక: 1259-5లలిత సత: 22-353
పలల్లవ:    మతచితనము సేసితే మాకెపైనానఁ గరనఁగను

   కొతచితచ కాతనినఁ బెపైకొనవ చెలియా
చ. 1:   వడుకకానఁ డాతనఁడు వతగెమాడనేమటకే

 కూడివడి చాయసేసుకొనుటగాక
   వాడినమోవ చటూచి వటట్టినవువ్వె నవవ్వెనేలే

  వడెమచిచ్చె రతులక వనఁడుకొతటగాక
చ. 2:   అసొదాకానఁ డాతనఁడు అవునఁగాదననేనఁటకె

  సేసపటట్టి తగనఁ బొతదుసేసుటగాక
  సేసినచేనఁత లతచి సిగద్గీవరచనేనఁటకే

 యేసుదుద లకెపైనా నిచచ్చెగితచటగాక
చ. 3:   శ్రీవతకటేశ డాతనఁడు చెపప్పుచటూపనేనఁటకే

  సేవసేస తని మెచచ్చెనఁజేయుటగాక
  నీవలమేలమతగవు నెపాల వదకనేలే

  దేవులవపై వురముననఁ దిరముకొతదుగాక



రేక: 1259-6నారాయణ సత: 22-354
పలల్లవ:    నేరవరి నతదువు నెరజాణ నతదువు

 వరిడియాసల వలల్లవరిసేతురటవ
చ. 1:   నలిరేనఁగి పతతోడ నవువ్వెలేమనవవ్వెవ

  కలికితనాల నెతత గయాతళతచేవ
  కొలమునాలవు కడుగటట్టి తో నుతదువుగాక

  వలయాలివల నెతత వసాలసేసేవ
చ. 2:    సతగడినఁ గటూచతడి యేమజాణతనా లడేవ

   కొతగవటట్టి సారె నేమ కొచిచ్చెతీసేవ
  రతగయిన పతడిల్లకూనఁతురవు సిగద్గీవలనఁగాక

   అతగడిజతతవల నాస లతత చటూపవ
చ. 3:    వాడికల చటూపచటూప వలప లతతచలేల్లవ

  వడని యలమేల్ మతగవభునఁ డితనఁడు
    కూడినానఁడు ననున్న వటట్టి కోరి శ్రీవతకటేశనఁడు
  వడుకకతేత్తివల వతత లేమసేసేవ



రేక: 1260-1వళవళ సత: 22-355
పలల్లవ:     ఆతనఁ డెతత నీవతత ఆయనఁగా మతదమేళము

   యేతు లతనిముతదర నెతత మెరసేవ
చ. 1:     అవులేవ కొపప్పువర లతని పపై రాలనఁగను

   చెవలొ వనన్నపాలేమ సేసేవ నీవు
    జవళనఁ జనున్న మొనల సారెసారెనఁ దానఁకనఁగాను

   తవరి కసటూత్తిరియలనఁదే వదేమే నీవు
చ. 2:    జోరననఁ బెపైనఁజెమటల జొటజొటనఁ గారనఁగాను

    చేరి వడిగా లేమ సేసేవ నీవు
   గోరికొన శిరసుపపై కరలలొ నటూనఁదుకొతటా

    సారెనఁ గొపప్పు దువవ్వెవము సతదుసుడి నీవు
చ. 3:    అలరి నీనిటటూట్టిరప లతనిమెపై సనఁకనఁగాను

   చెలనఁగి మచిచ్చెక లేమసేసేవ నీవు
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు

    వలిసి ననేన్నల నేమ వరసేవ నీవు



రేక: 1260-2కాతబోదిసత: 22-356
పలల్లవ:  మరనిసతపదలను మగవసితగారమును

    పొరినఁబొరి నిప డొకక్కపొతుత్తి గటూడనఁ బొలను
చ. 1:   చెలియచిరనవువ్వెలనఁ జికక్కనివనెన్నల గాసి

  కలవల వదచలీ ల్లనఁ గనుచటూపల
   అలల మటూనఁకల గటూడ నతగనతురమునను

  పొలసి యనిన్నయు నొకక్కపటట్టి వుగానఁబోలను
చ. 2:    మొకక్కలననఁ జివురల మోమమనఁద జాజకొనీ

  జకక్కవల పాదుకొనీనఁ జనున్నలమనఁద
   నికెక్కవడి సతపతగ నెలనఁత నాసికమున

 నొకక్కజాతేకానఁబోల నొనగటూడియునన్నవ
చ. 3:     అమరి పాదములక నట తామరల మొకెక్క

   తమురచనఁ బరనఁదున తేర నిలిచె
   తమ శ్రీవతకటేశనఁడు తరణ యలమేలత్మితగ

   జవళనఁ గటూడిరి వకక్కజతటగానఁ బోలను



రేక: 1260-3గళ సత: 22-357
పలల్లవ:     ఎతదువయేత నేను తన ఇతటలోనే వునన్నదాన

  కతదువలల తడవనఁ గటట్టిపటట్టి మనేవ
చ. 1:    చలపటట్టి నాతోను జాణతనా లడియాడి

   వలపలేనఁటకినఁ జలిల్ల వదదననఁ గదే
   తలపటట్టి యపప్పుటనినఁ దగలనాడ మాట

    మలసి యాసుదుద లినఁక మనిన్నతచ మనవ
చ. 2:    వసరక నాతోను వడుకక నవువ్వెనవవ్వె

  ఆలేల పట ట్టి మొకెక్కనననఁగదవ
   పొసరితచి వడుకక పొతదుసేస నొకనానఁడు

   లసుక ఆచేనఁతల తలనఁచేనఁగ నేనఁడనవ
చ. 3:   మొలకనాచనున్నల ముటట్టిముటట్టి కళరేనఁచి

 అలయితచనేల రమత్మిననఁగదవ
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు

   కలస ననిన్ననఁక నిటట్టి కరణతచమనవ



రేక: 1260-4కాతబొదిసత: 22-358
పలల్లవ:     చెలియరో రమణుని సేవ లేపొదటూదనఁ జేయవ

   వలప లినుమడవును వదదనే వుతడితేను
చ. 1:    మనసు గలసితే మాటలడ నితపవుటట్టి

 తనువులసనఁకితే తమరేనఁగను
   చనవు లొనగటూడితే చాలౌను సరసాల

   వనయము గలిగితే వడుకౌనఁ బొతదుల
చ. 2:    తగలయములపై తేను తాలిముల గొనసాగ

   మొగమోట లబచ్చెతేను మోహము నితడు
   నగవుల దఱచెపైతే ననుపల సతమౌను

  తగచటట్టిరికాలపైతే దటట్టిమౌ నాసల
చ. 3:    కొలవుల సేసితేను కూరిముల పరగను

   పలకల సమత్మితేతే బలిమౌ రత
   అలమేల్ మతగవు నీవు అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

    డెలమనఁ గటూడె నితదే యసనఁగ బోగముల



రేక: 1260-5ఆహిరి సత: 22-359
పలల్లవ:     ఏమసేతు నామోహము ఇటవలనఁ జేస ననున్న

   ఆముక యతతచితత్తిణ యనకమ ననున్నను
చ. 1:    చేరి వదదనుతడనఁగాను సిగద్గీల పపైకొనునఁగాని

  వరకే నీమోము చటూడకతడనఁగరాదు
  బీరముతో నెమెత్మిలక పననఁగలడుటగాని

   వరిచి నినున్న గబబ్బుల నొతత్తికతడరాదు
చ. 2:    పటట్టినమోనము లోలో పతతాల రేనఁచనఁగాని

  అటట్టి ముచచ్చెటమాట లనఁపనఁగరాదు
  వటట్టిపొలయలకల వాసుల వుటట్టితచనఁగాని
 నెటట్టి కొనన్నతమకము నిలపనఁగరాదు

చ. 3:   నెలకొనన్న కూటముల నివవ్వెరగతదితచనఁగాని
 తలకొనన్నతలపల దానఁచనఁగరాదు

 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర
  అలమ ననేన్నలితవ ఆవునఁగాదనరాదు



రేక: 1260-6పాడి సత: 22-360
పలల్లవ:  వగిరితచనేమటకి వలనఁదులల

   యేగతనెపైనా ననున్న నేలీ నానఁతడు
చ. 1:    మాటాడితేనఁ గానరాదా మనసు సొదితచనేల

  గానఁటపనీవభుని బతత్తి గలదలల్ల ను
  చటకిమాటకినేల సేసేరే వనన్నపాల

    తాటతచి తానే నాపపై దయసేస నాతనఁడు
చ. 2:   మోమెతత్తితేనఁ దలియదా ముదులకితచనఁగనేల

  చేముతచి ఆతనఁడు సేసేచేనఁతలలల్ల ను
   పేగమతో నెతదానఁకానఁ బెననఁగచనఁ బలిచేరే
   కామతచి నాయకనఁ డిటట్టి కరణతచనఁగాక

చ. 3:    చటూచితే నెఱనఁగరాదా సుదుద లడుగనేల
 యేచి శ్రీవతకటేశవ్వెరనితపలలల్ల ను

  కాచి యలమేల్ మతగనినేల సొలసేరే
   లచి ననున్ననఁగటూడె నితకా లలితచనఁగాక



రేక: 1261-1ఛాయానాట సత: 22-361
పలల్లవ:    మేలే నీయగద్గీలిక మెచిచ్చెత నేను

   సొలినునన్న సతులలల్ల చటూచేర నినున్నను
చ. 1:    మాటలడ నేరతువ మగనితో సారెసారె

  నాటకొన సలవుల నవవ్వెనేరత్తి వ
  గానఁటమెపైననీకతలనఁ గారణలనఁ జూచిచటూచి

  నీటన నివవ్వెరగతో నిలచతదానవ
చ. 2:    వలపతచనోపదువ వతగి మొకక్క నోపదువ

  కొలవుల సేసి చేకోనోపదువ
  తలపొసి నీవుసేసేతరితీపనఁ జేనఁతలక
  తొలనఁగక చెకక్కచేతతోనఁ గటూచతదాననే

చ. 3:  మనిన్నతచకోనఁగలవ మరిగితచకోనఁగలవ
 చెనన్నగనీగణల మెచిచ్చెతచనఁగలవ

  పనిన్న యలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
  ననున్ననేల యతనిమనన్ననలో నుతదాననే



రేక: 1261-2పూరవ్వెగళ సత: 22-362
పలల్లవ:      ఎతదర గావల నీక యినిన్నట కాప వుతడనఁగా

  సతదడితచితే వలప చవులయతనా
చ. 1:    వతతచెలి వచిచ్చెనీతో వడుకక నవవ్వెనఁగాను

   వతతుల కితదర నవవ్వెవచచ్చెనా నీతో
    చెతతనుతడి వనన్నపాల సేయుచ నాప వుతడనఁగా

  పతతగతత్తి లడచొచిచ్చె పలకనఁగవచచ్చెనా
చ. 2:     తాలిమ నాప నీచేతనఁ దముత్మిల మపప్పుతచకోనఁగా

  పాలవటట్టి కతదురను పతచవచచ్చెనా
   వోలివటట్టి నీపాదాలొతుత్తి తా నాప వుతడనఁగా

   వాలి యవవ్వెరెపైనా సేవల సేయవచచ్చెనా
చ. 3:    చలపటట్టి కొని యాప చనున్నల నినొన్నతత్తినఁగాను

 కొలవుసతులతదరనఁ గటూడవచచ్చెనా
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసిత వనఁక నినున్ననఁ గాదననఁగవచచ్చెనా



రేక: 1261-3సౌరాషట్టి సత సత: 22-363
పలల్లవ:    నమత్మిక లియతవచేచ్చెవు నాకిటేట్టి నీవు

  నెమత్మిది నీయాతడల్లలోనే నొకతనఁగానా
చ. 1:  వగటలేనియటట్టివడుకకానఁడవు నీవు

 నగకతడనఁగలవా నాతులతోను
  తగల గలిగిన వతతలలేనిచటట్టిమవు

   మొగమెపైనానఁ జూడక మోము వతచనఁగలవా
చ. 2:  అతదుకోలవావుల ఆసొదకానఁడవు నీవు

 పొతదకతడనఁగలవా పొలనఁతులను
 చతదపమరగరిడసాదనకానఁడవు నీవు

  సతదడినఁ జనున్నలపపైనఁ జేయిచానఁచకతడనఁగలవా
చ. 3:  చలమరిజవవ్వెనపజాజరకానఁడవు నీవు

 కలయకతడనఁగలవా కాతతలను
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

    కలసితని ననున్న నీకత లినిన్న గలవా



రేక: 1261-4వరాళ సత: 22-364
పలల్లవ:   శిరసుతడనఁగా మోకాల సేసవటట్టివచచ్చెనా

   సరి నీపనఁ జితత్తిచితచి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:     కొతత్తికొతత్తి వనన్నపాల కొమత్మి నీతోనఁ జేయనఁగాను

   ఇతత్తిల వరొకతతో నేమ నవవ్వెవు
   పోతుత్తి ల నాకమడిచి పొరచి నీకియతనఁగాను

   హతత్తి మోవవతదుల నీవాపకేల పటేట్టివు
చ. 2:     వడుకతోనఁ గనున్నలను వలనఁది నినున్ననఁ జూడనఁగా

 వడిగపదానినేల వడివటేట్టివు
    వాడికతో జవరాల వలప నీపపైనఁ జలల్లనఁగా

  యడుగానిదాని నీవల కానఁగిలితచేవు
చ. 3:     చిడుముడి నీదేవుల సేస నీపపైనఁ జలల్లనఁగాను

 కడనునన్నదానికేల కాలచానఁచేవు
  అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగపతవ

   పడనఁతనఁ గటూడిత వాపపస లేమచటూచేవు



రేక: 1261-5రామకిగయ సత: 22-365
పలల్లవ:     చటూడ వడుకయత మాక సొరిది మమత్మిదదరిని

   కూడనఁగటూడ వలపల కపప్పులయ మకను
చ. 1:    దొతతరమాటలడి తోకెక్క నాప నీపాదము

  వతతమోవసనన్నలనే వతదు వటట్టిను
   పతతపనఁ జెమటలను పనీన్నర చిలికెతచె

   యతతనేరపరి యికె యితకా నేమసేసుకొ
చ. 2:     కలకల నవువ్వె నవవ్వె కలప మేనవావ

   పొలపనఁ జూపల నినున్ననఁ బటూజితచెను
   మొలక నవువ్వెలను ముతాతలసేస వటట్టి

  పలచనఁదమకముల పగయమెతత రేనఁచనొ
చ. 3:   పకిక్కటవడెముల బువవ్వెముల చేకొనె

  మకిక్కలికానఁగిట నినున్న మెపప్పుతచెను
  పకక్కన నలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడ
   తకక్కక ననేన్నలితవ తానితదు కేమనునో



రేక: 1261-6హితదోళవసతతత సత: 22-366
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర చెపప్పురతటాను యేల ననన్నడిగేవు

   మవవ్వెవు నీనిటటూట్టిరప్పులే మరాత్మిల చటూపీని
చ. 1:   చెతది నీచెకక్కలనఁగా రేచెమటలవలల్లనే

  కతదువ నీచేనఁతలలల్ల నఁ గానవచచ్చెని
 ముతదుముతదుగానే నీమోముకళవలల్లనే

  ఇతదరిలో నీవడుక లఱినఁగితచని
చ. 2:   చెతత చెకక్కచేతతోడ సిగద్గీవడేవలల్లనే

 వతతనీభావము వలల్లవరియయతని
 పతతపనీనవువ్వెల పచారితచేవలల్లనే

   యితతటా నీసుదిద చొపప్పులతత్తి యిచచ్చెని
చ. 3:   పలమార నీవు తపప్పుకచటూచేవలల్లనే

  వలచినవలపల వతతు కెకీక్కని
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసితవ ననున్న నీకతల మెపప్పుతచని



రేక: 1262-1సాళతగనాట సత: 22-367
పలల్లవ:      ఎతతని చెపేప్పుమయత ఇతత నీపపైనఁ గల బతత్తి

   మతతుకెకక్క నాపను మనిన్నతచ మపడు
చ. 1:    సనన్నపటనఁలగనను సత నినున్ననఁ బాడిపాడి

   కినెన్నర వాయితచనఁ గిలకిల నవువ్వెతా
  వనెన్నలబాయిటనుతడి వడుకతో నీకతల

  కనన్నవారికెలల్ల నఁ జెపప్పు కడునఁబొగడని
చ. 2:    పాటతచి నీరటూపము పలకపపై వాసుకొతటా

  మేటనీసుదుద లడిగీ మెలనఁతలను
   కోటసేస నీగణల కోరికోరి మెచచ్చెకొతటా
   నీటననఁ బదాతల చెపీప్పు నీమనఁదను

చ. 3:   తలపోసితలపొసి తనివదరక నినున్ననఁ
  గలస మనసునను కరనఁగచను

 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర
   చెలిని నీవలనఁగాను సేసల చలీ ల్లని



రేక: 1262-2నాగవరాళ సత: 22-368
పలల్లవ:    ఏలపరాకన నుతడే వతదరిముతదర నీవు

    కాలదొకీక్క నాప నీవు కపప్పువయాత రెతటము
చ. 1:    చిపప్పులనఁ దమకమున సిగద్గీల నెరపకొతటా

   కపప్పురము చేతకీనఁచచ్చె గలికి నీక
 గొపప్పుగొపప్పుచనున్నలకొనల దానఁకితచకొతటా-

  నపప్పుడే బాగాలిచచ్చె నతదుకొనవయాత
చ. 2:   చినిన్నచినిన్ననవువ్వెలతో చెకక్కనఁజెకక్క మోపకొతటా

   వనన్నపాలలల్ల నఁ జెస వలనఁది నీక
   నునన్నని మోవతో నినున్న నోరటూరితచకొతటాను
   వునన్నత సరసమాడ నుతత్తిర మవయాత

చ. 3:     మోముననఁ గళల రేనఁగ మోహముల చలల్ల కొతటా
   గామడియపై కానఁగిలితచనఁ గామని నినున్న

  అముక శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ
  నీమనసు చొకిక్కతచె మనిన్నతచవయాత



రేక: 1262-3పాడి సత: 22-369
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు గటూడేవోయతటా నెదురచటూచ నీక

  ఇపడే మావనన్నపాల ఇయతకొనవయాత
చ. 1:    మనసు లకక్కవతటది సదము పొతగవతటది

 ననిచినయాసల నామువతటది
 పనన్నగొనన్నకోరిక పనుజిగరవతటది

    వనిత నీక మేలది వదిదకి రావయాత
చ. 2:    వలప వలవతటది వయ సామనివతటది

 తలకితచేచటూప తరితీపవతటది
  చెలిమ సేయనఁజేయనఁగ చేనిపతటవతటది

    చెలి నీపపై బతత్తి గదుద చితత్తిగితచవయాత
చ. 3:    చితత లభమువతటది సిగద్గీ చెలమవతటది

 బతతనుతడియాడేమాట పపైనఁడివతటది
 పతతపటలమేలత్మితగపతవ శ్రీవతకటేశ

    యితతనఁ గటూడితవ నేనఁడు ఇటట్టి మనిన్నతచవయాత



రేక: 1262-4ముఖరి సత: 22-370
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరటూ నేమచెపేప్పుర యేల బయలీనఁదితచేవు

  చివవ్వెన నావనన్నపము చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:     సటూటగా నేనఁ జూచేచటూపలక నీవు గరి

   నీటన నీపొతదులక నేనే గరి
    జూటవపై నామన సితత సదితచ నేమునన్నది

   మాటలినీన్న నాడ నేల మనిన్నతచవయాత
చ. 2:     వరసతో నీక నేను వలచట నాపాల

  నిరత జనవచేచ్చెది నీపాల
   పొరినఁబొరి సేసవటట్టి పొతతనాల చటూడనేల

    తరి వచెచ్చె ననున్న నిటట్టి దయనఁజూడవయాత
చ. 3:     య గద్గీలేక సేవసేయు టదియే నాక సలవు

   నిగద్గీల సిగద్గీదేరచ్చెట నీక సలవు
  అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ
  కగద్గీలేక కూడితవ కరణతచవయాత



రేక: 1262-5నాదరామకిగయ సత: 22-371
పలల్లవ:  ఆనతీవయాత నీమోహపదేవులసుదుద ల

   వనులర వనేము వడుకయత మాక
చ. 1:    సొలసిసొలసి యాప సుదుద ల చెపప్పుతానుతడె

  యలమతో నితదానఁకా నేనఁటకోకాని
  మొలకనవువ్వెలతోడ మోము చటూపతానుతడె

  పలమార నది యతతపనికోకాని
చ. 2:   చెతతనఁ జెకక్కచేతతోడ సిగద్గీవడుతానుతడె

  పతతమున నది యేమభావమోకాని
  సతతోసాన మెచిచ్చెమెచిచ్చె సరసమాడుతానుతడె

  వతతలేక నీతో నెతతవడుకోకాని
చ. 3:   కమత్మిరనఁగమత్మిర నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొతటానుతడె

 చిమత్మినేనఁటరహసతపచేనఁతలో కాని
 పమత్మియలమేలమతగపతవ శ్రీవతకటేశ

  కముత్మిక ననేన్నలిత వాకతలేవోకాని



రేక: 1262-6రామకిగయ సత: 22-372
పలల్లవ:    మేలేమేల నీకతల మెరస నేనఁడు

  పొలితచిపొలితచి నీపొతదుల నెరపేవు
చ. 1:    వడెము చేతనఁబటట్టి క వభుని కియతవచేచ్చెవు

  యేడ నేరచకొతటవ యిచచ్చెకముల
   తొడనఁదొడనఁ బాదాల తుడిచేవు పయతదను
   వాడికసేసుక యతత వలప చలేల్లవ

చ. 2:    మనన్నక జారకతొలల్ల మేననఁగపేప్పువు రెతటము
   వనన్నతోనఁ బెటట్టిరట యవసాల నీక
    చనున్నల చటూపకొతటాను సారెనఁ గొలవు సేసేవు

   పనిన్న నీసితగారా లతత పచారితచేవ
చ. 3:    గోరికొన సొనఁకనఁగాను కరలటూరకె దిదేదవు

   చేరి నీబతత్తి యితతేసి చేయవలనా
  వరలే కలమేల్ మతగవభునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-
   డరీత ననేన్నల నీవతత పొగడేవ



రేక: 1263-1ఆహిరి సత: 22-373
పలల్లవ:    ఎతతని చెపప్పుదునే ఇదిగో నాతలపోనఁత

  చితతామణయాయ నాక చితత్తిజజనకనఁడు
చ. 1:   అడియాసలనే అలసనే నామనసు

  కడునఁబతగణము లికక్కడనఁ జెపప్పునఁగా
   నిడువాలనఁ జూపల నివవ్వెరగ నొతదనే

 చిడుముడివడుకల చిమత్మిరేనఁచనఁగాను
చ. 2:    చెలరేనఁగి తమతోడనఁ జెమరితచనే చెకక్కల

చెలవునివుతగరముచేతకినఁగాను
 వులివచిచ్చెవలపల వుమత్మిగిలనఁగడనఁగీనే

  నులిగొనన్న కోరికల నోరటూరితచనఁగాను
చ. 3:   వటట్టినసతతోసాన వుపొప్పుతగీనే జవవ్వెనము

  తొటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ దోడితేనఁగాను
   ఇటట్టి ననేన్నలినానఁడు యే నలమేలమతగను

  పొటట్టినఁబొరగన మర పొదిసేయనఁగాను



రేక: 1263-2మతగళకౌసిక సత: 22-374
పలల్లవ:    ఏమచెపేప్పువు నీసుదుద లఱనఁగ నేమనన్నయు

 వముక సతగతచేకనాన్నరముగాక
చ. 1:   సతదడి నాపతోడ సరసమాడేవానఁడవు

 పొతదుసేయకతదువా పోసనఁగితచక
   ముతదుముతదుగా నిటట్టి మోము చటూచేవానఁడవు

  చెతది సేసేచేనఁతలలల్ల నఁ జేయకతదువా
చ. 2:   యేకతాన వడెము నీవచిచ్చెనటట్టివానఁడవు

  ఆకమడిచకతదువా అపప్పుట నీవు
   చేకొని యేపొదటూద నిటట్టిసేవల గొనెవానఁడవు

  కాకరితనాల నీవు కలయకతడుదువా
చ. 3:   కలికి చనున్నలమనఁద గోరగీరినవానఁడవు

   వలవక వుతదువా వానఁటమెపై నీవు
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   అలరి ననేన్నలితవ ఆప నతటకతదువా



రేక: 1263-3బౌళ సత: 22-375
పలల్లవ:     ఏమ నవువ్వెల నవవ్వె వఱిగెనఁఱినఁగతడి నీవు

 కాముకరాలపైనదానినఁ గానఁగిలితచరాదా
చ. 1:     చెకిక్కట చెమటతోడ చెలి నీవదిదకి వచెచ్చె

  వుకక్కమరి చనున్ననఁజనున్న నొరయనఁగాను
  యకక్కడెపైనయాసలతో నెదుట నిలచనన్నది

  గకక్కన నలపదరనఁ గానఁగిలితచరాదా
చ. 2:    కముత్మిడిజారతోడనఁ గోరి నీవదిదకి వచెచ్చె

  కమత్మివరల వనఁపపపైనఁ గడురాలనఁగా
   నిమత్మిపతడుల్ల కానుక నీక నొసనఁగీ నద

  కముత్మికొని లలితచి గానఁగిలితచరాదా
చ. 3:    మదముపొప్పుతగ నలమేల్ మతగ నీవదిదకి వచెచ్చె

 గదిగొనన్నవాసనల గబులకోనఁగా
   యేదపపై శ్రీవతకటేశ ఇరవాయనఁ గటూడితవ

  కదిసి ఇతకానితకా కానఁగిలితచరాదా



రేక: 1263-4మాళవగళ సత: 22-376
పలల్లవ:   నితడునిదానమువల నీకనఁ గలిగె

   అతడనే భాగతవతతునఁడ వౌదువయాత నీవు
చ. 1:   వడెమచచ్చెతరినే వనన్నపాలలల్ల నఁ జేస

 వళగపవళనే వడనఁబరచె
   వడుకతో నవువ్వెతానే వలవటట్టి యిముత్మిగొనె

  యేడనఁ దచచ్చెకొతటవ ఇటవతటసతని
చ. 2:   పనిన్నపాదాలోతుత్తి తానే బాసల సేయితచకొనె

  చనున్నల చటూపచటూప చనవరాయ
  వనెన్నలగలనానఁడే కావతచె నలనేరేళల్ల

    యినేన్నసి కతలకారి యటట్టి నీక దొరకె
చ. 3:     సేల చలల్ల తానే చెలనఁగి నీమోవ యానె

  లసిలసి కూడె నీయలమేలమతగ
   వాసితో శ్రీవతకటేశ వలప వరత్తినగొనె
    యసరి ననేన్నలితవ యకె నీక నబెబ్బును



రేక: 1263-5శతకరాభరణత సత: 22-377
పలల్లవ:    ఇతకనేల మఱనఁగల నితద రెఱినఁగినతదుక

  సతకెదరనఁ గాగిలితచ చనవయతరాదా
చ. 1:     చొపప్పులతత్తి నీమోము చటూచి చెలి మాటలడ

  యిపప్పుడు మారతత్తిరము లియతరాదా
  దపప్పుదేరేమోవతోడనఁ దారకాణతచ నీక

   వపప్పుగ నీవాప నిటట్టి వడనఁబరచరాదా
చ. 2:    నెలకొనన్ననీమేని పపైనె గరతుల చటూపీ

  మెలపన సతతోసితచి మెచచ్చెనఁగరాదా
    అలరచ నీవలప లకక్కననఁ బోస చటూపీ

  చెలరేనఁ గాపపతతము చెలిల్లతచరాదా
చ. 3:    మనసిచిచ్చె యలమేలమతగ నీచేనఁతల మెచచ్చె

  ననిచి శ్రీవతకటేశ నవవ్వెనఁగరాదా
   యేనసి నీకీరిత ఇతపలతోనఁ దమరేనఁచ

   పననఁగి యాపతో నిటేట్టి పగయమతదరాదా



రేక: 1263-6సామతతత సత: 22-378
పలల్లవ:   శిరసేల వతచేవు సిగద్గీవడనేమటకి

    సరస నాతనఁ డునాన్ననఁడు చవుల వుటట్టితచవ
చ. 1:    యేలమతో రమణునఁడు యతత చెనకినా

  వలప వసటనా వనితకను
   చెలనఁగి యనిన్నమారల సలవుల నవవ్వెనాను

  వలలేనివడుకక వలిత యాలౌను
చ. 2:    గనముగా నెనాన్నళల్ల కానఁపరము సేసినాను

  మనసు దనియునా మగవకను
   యనసిన పచిచ్చెమాట లనిన్నమార లడినాను
   వనయప టేకతాల వగట లేలౌను

చ. 3:    జమళనఁగనున్నల మోము సారెసారెనఁ జూచినాను
  తమక ముడుగనా తరణకిని
   అమరె శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు

   సమరత మక మొగచాట లేలవును



రేక: 1264-1పాడి సత: 22-379
పలల్లవ:    ఇటట్టి వకటకటే యేల గడితచకొనేవు

   జటట్టిగొనన్నమేల మనఁది జాణలే మరిదదరటూ
చ. 1:  చటట్టిములపైనవార సొలయుచతదురగాక

  బటట్టిబయల పతతాల పచారితచేరా
   గటట్టి ననఁ బాదాలొతత్తినఁగా కచముల దానఁకెనఁగాక

  దిటట్టితనమున నీతో దకొనెవా
చ. 2:  పేగమగలవార పటట్టిపనగచతదురగాక

  దమసాననఁ జలము సాదితచనేరత్తి రా
   గొముననఁ గొపప్పువటట్టినఁగా గోర చెకక్కసొనఁకెనఁగాక

  గామడితనాన నీతో గయాతళతచెనా
చ. 3:   పాలగలవార రతనఁ బాయకవుతదురగాక

  అలరిచేతల సేసి అలయితతురా
   యలీల నలమేల్ మతగ యకె శ్రీవతకటేశవ్వెర
   యేలితవ యకె నీతో నెదురాడెనా



రేక: 1264-2బౌళ సత: 22-380
పలల్లవ:    అపప్పుడుగాని నాక నాతుమ సమత్మితతచదు

    చిపప్పుల నామోము చటూచి సలవుల నగమా
చ. 1:   అగద్గీలపఆసతో నినాన్నడరానిమాట లడ

  సిగద్గీతోడ నునన్నరాన శిరసువతచి
  యగద్గీపటట్టినని నాయదలొ నమత్మికవుటట్టి

    బెగిద్గీలక తలనఁ జెయి పటట్టి మా నాకను
చ. 2:    వతటనఁ జికిక్కతచక నినున్ననొకక్కకక్కచేనఁతే సేస

  ఇతటలొ మొకదాకిరి నిటట్టి నన్నదాన
   దతటనని యతచి నాపపైనఁ దపప్పుమోవనాడనని

  అతట నాచనున్నలమనఁద నానవటట్టి మా
చ. 3:   కలసేతమకమున గబబ్బుతనముల చటూప

 తలపొయుచనన్నదాననఁ దగదనుచ
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలసిత వనఁక ననున్ననఁ గడునాదరితచేమ



రేక: 1264-3వరాళ సత: 22-381
పలల్లవ:    ఎఱనఁగనఁ జెపప్పుత నీక యేకతమెపైనపప్పుడే

   మఱి యితక నామాట మఱవకమ
చ. 1:     వాసి వతతులను నీక వలచి మాటలడుదు

  వసరక వమ వమారను
    సేసుకొనన్న యాలను చెయివటట్టి నినున్ననఁ దతు
   చేసటూటనే రమత్మి చెలనఁగి మాయితటకి

చ. 2:    మేలదానవపై నీమోమే సారెకనునఁ జూతు
  తాలిమతో నిలవుమ తనివారను

   యేలకొమత్మినుచ నినున్న నికక్కవ లతటనపప్పుడు
   చాల మనిన్నతచి నాచనవు చెలిల్లతచమ

చ. 3:    సరస నుతడి నీమోవచవుల చటూడనఁగోరదు
   గరిమ నాక నొసనఁగి కరణతచమ
  అరదపై శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

   మరిగితనఁ గటూడితవ మనిన్నతచ మెపడూ



రేక: 1264-4సామతతత సత: 22-382
పలల్లవ:   చెపప్పునఁగదవ యేల సిగద్గీపడేవు

   కొపప్పుజారీ నినున్న నిటేట్టి కూడినవానఁడెవవ్వెడే
చ. 1:  నునన్ననిచెకక్కలమనఁద నటూలకొనన్నపలకల

 చనున్నలమనఁద నితడినచతదద్రివతకల
  కనున్నల కాతక్షలనఁ జూచె,  కరనఁగల తేటల-

   నెనిన్నకకెకెక్క నీమేన నేడనఁ దచచ్చెకొతటవ
చ. 2:    మొగముననఁ గళలతో ముతచెనఁ జిరనఁజెమటల

   నిగిడ నవ ముకక్కన నిటటూట్టిరపల
   చిగరనఁ బెదవమనఁదనఁ జిమత్మిరేనఁగె నవువ్వెల
   మగల నునన్నవ యతదునఁ దగిలితచకొతటవ

చ. 3:    అలవకగానే మతచె అడుగలనఁ దడబాట
 నిలిచిననిలవున నివవ్వెరగల

 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశమెపైనఁ
  గలసిరల నీవటల్ల గలిగితచకొతటవ



రేక: 1264-5హితదొళవసతతత సత: 22-383
పలల్లవ:    కతటమ నీవలల్ల నేనఁడు కతదువపైనవడుకల

  పతటలపై నీకోరికల పలియితచేనటవ
చ. 1:    కళలదేరీ నివ కాతత నీమొగమున

 వలచిననీవభునఁడు వచెచ్చెనటవ
   తళకజెకక్కల మనఁద దపైవారీనఁ జెమటల

  కలికినఁచేతల నినున్ననఁ గరనఁగితచెవటవ
చ. 2:     ముపప్పురిగొనుచ నీమోవ పపైనఁ దేనియ లటూరీ

  అపప్పుడే ఆతనఁడు మాటలడెనటవ
  గొపప్పులపైనచనున్నలపపై కతకమరసాల గారీ

  వపప్పుగ నీజవవ్వెనాన నొలలడెనటవ
చ. 3:    భావతచితే నీమేననఁ బాదుకొనె సొబనము

 శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చెతదనటవ
    నీ వలమేల్ మతగవు నితడె సితగారాల నీమెయి

  వవలవదాల నీతో వనొదితచెనటవ



రేక: 1264-6రామకిగయ సత: 22-384
పలల్లవ:    వదదనేవమా నేము నినున్నవటట్టిమాట లేలడేవు

  పొదుద వదుద దపప్పుకతడా భోగితచేవమాత్మి
చ. 1:    నేరతువు మాటలలల్ల నీకే వలవుమని

  చేరి వనన్నపాలలల్లనఁ జేసుకొవమాత్మి
  సారమెపైనవమోవచవు లతనికినఁ జూప

  బీరముతో మానఁట పటట్టితచకోవమాత్మి
చ. 2:     కలికి వనిన్నటా నీవు కెపైవశము చేసుకొని

  పలిచి పతకి వతదువటట్టివమాత్మి
    పలవడిగాల సేసి బలిమనఁ జనున్నల నొతత్తి

   మలసి యతని నిటట్టి మరిగితచకోవమాత్మి
చ. 3:    జిగి నలమేల్ మతగవు శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడు

  తగిలితవ కానఁగిట దానఁచకోవమాత్మి
   నగతా నీయపప్పుణను ననునేల నీతనఁడు

  మగలనఁ జనవులను మెఱయవమాత్మి



రేక: 1365-1వరాళ సత: 22-385
పలల్లవ:    వతట మదిగొ నేము వనులపతడువగాను

   వతటేకాదు కనున్నలరనఁ గతటమ నీచేనఁతల
చ. 1:    చెలలలల్ల నాడానీడానఁ జేపప్పుకొనేర సుదుద ల

  వలనుగ వగిరమే వలతువతటా
   నలిరేనఁగి తమలొన నవవ్వెర జవరాతడుల్ల
  పలిచితే లొనౌదువు పననఁగవతటాను

చ. 2:   సవసవనఁగా నితతుల సనన్నలసేసుకొనేర
 వువదలమాటల వరత్తి వతటాను

  తవరి మొకమొకాల తేరకోనఁజూచకొనేర
  కవగటూడి చెనకితేనఁ గరనఁగదువతటాను

చ. 3:    వడుకతో నీదికక్క వళల్లనే చటూపకొనేర
   యిడుజొడెపై నీవు తముత్మి నేలితవతటా

  పాడితో నలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశవ్వెర
   వాడిక ననున్ననఁ బెతడాల్ల డి వసమెపైతవతటాను



రేక: 1365-2మదతమావత సత: 22-386
పలల్లవ:   వచచ్చెలవడెపై మర వనోదితతురగాక

   హచెచ్చెను తమకముల ఇనఁకనేల జాగల
చ. 1:     వవగ రమత్మినుచ వలనఁది లేకల వాబ్రాసి

   పావురము మెడనఁగటట్టి పతప నీకను
    నీవది చదువుకొని నెమత్మినఁ బతకమత్మి వటట్టి

   యవళనే అతపతవ ఇనఁకనేల జాగల
చ. 2:   కలికి నీరాకకనఁ గాచకవుతదాననని

  చిలకచే వనన్నపాల చెపప్పుపతపను
    మలసి నీవని వని మారతత్తిరముల నేరిప్పు

   యలమతో నతపతవ ఇనఁకనేల జాగల
చ. 3:     దత యలమేల్ మతగ చటూపల నీ కెదురతప

   యదుటనే నిలిచిత వతతలో నీవు
   కదిసి పతడాల్ల డితవ గకక్కన శ్రీవతకటేశ
    యిద కతట మతదరము ఇకనఁనేల జాగల



రేక: 1365-3ఆహిరి సత: 22-387
పలల్లవ:    తలిపచెపప్పురే బుదిద తరవలల పతకి

  కలయనఁగవలనఁగాక కానఁగిట నీతని
చ. 1:   కోవలల గయతనఁజోచెచ్చెగదిగొనెనఁ జిగరాక

  భావజనఁడు బాణములనఁ బదనువటట్టి
   సేవసేస జవరాల చెతగటనుతడి తనక

   యవలనఁ గాక చనవు లేమననఁగవచచ్చెనే
చ. 2:    చిలకల మాటలడెనఁ జిమత్మిరేనఁగెనఁ దుమత్మిదల

  అలరి చతదోబ్రాదయమాయ నిపడు
    సొలసి తనమొగము చటూచి మాటలడనఁ జెలి
   బలిమ గటూడుటగాక పాయ నెటట్టి వచచ్చెనే

చ. 3:    వాకచెచ్చెనఁ బావురముల వసతతునఁడు పొడచటూప
   జోకలగా చలల్లగాలి సొతప మెరస

   ఆకె యలమేల్ మతగ తానెపైతే శ్రీవతకటేశనఁడు
   తటూకొని యేలనఁగాక తోయ నెటట్టి వచచ్చెనే



రేక: 1365-4సౌరాషట్టి సత సత: 22-388
పలల్లవ:     ఏమ నేరచకొతటవ యతత సేసేవు ననున్న

   వమర నాపొతదు లితత వడుకయతనా
చ. 1:    మనిన్నతచి నాతో నీవు మతకాలడేవుగాక

   కనున్నల నాచటూప నినున్ననఁ గానఁడిపారీనా
    వనెన్నల నతదరిలో నావాసు లకిక్కతచేవు గాక

 చినిన్ననాసలవనవువ్వె చిమత్మిరేనఁచనా
చ. 2:    గారవతచి నాపపై నొకకత గడితచేవుగాక

  వరకే నామోవ నీనోరటూరితచనా
    పేరనఁ బెటట్టి వలపల పతచేవుగాక నేనఁడు
   సారె నాచనున్నల నీపపై చవుకళతచనా

చ. 3:    వుమత్మిడి నీరతుల ననున్నబబ్బుతచే వతతేకాక
   కమత్మి నాకాగిలి నినున్ననఁ గరనఁగితచనా

   ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   పమత్మి నాకూటమ నినున్న బయలీనఁదితచనా



రేక: 1365-5సాళతగనాట సత: 22-389
పలల్లవ:  అలల్లవారే సరసములడుకొనేర

వలల్లవరియపైనటట్టివడుకకాతడెల్ల
చ. 1:    గదదమనఁద నునన్నవార కాతతయు రమణునఁడును

 పదదరికములకే పననఁగేర
  వదిదకెపైననేరపల నొకరొకరి నెతచితే

    ఇదదరి కిదదరే సాట ఇనిన్నటాను జాణలే
చ. 2:    తరలొ నునన్నవార దేవయు దేవరవల

 దొరతనపనఁబతతాల దులనఁదటూనఁగేర
  సరి నెతచిచటూచితే చకక్కనఁదనములయతదు

  పరతయత కొతడొరల పచచ్చెవరిగేరే
చ. 3:   అలముకవునన్నవార అలిల్లయునఁ దామరవల

  పలవునఁ బద్రియములతోనఁ బెతడాల్ల డేర
   అలమేలమతగ యకె అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

  డలరీ తానటూనఁదాను నమరివునాన్నరే



రేక: 1365-6రామకిగయ సత: 22-390
పలల్లవ:   పలపతచకవలనా పననఁగి సారెసారెక

  తలవతచకొననేల తగలయ ననవ
చ. 1:    వసతతకాలము వచెచ్చె వలపల కడుహచెచ్చె

  వసనఁ దుమత్మిదలలల్ల ను వచెచ్చెరెకక్కల
  కొసరితచకొననేల గొరగీరితే నేరౌను

   రసికనఁడు తానెఱనఁగ రమత్మినవ యినఁకను
చ. 2:     పనన్నమవనెన్నల గాసనఁ బొతదుగానఁ గోవల గటూస

  చనున్నలతో హరముల సాముచేసను
   చినన్ననఁబోనేల నవువ్వెల చెటట్టిడువనఁ జేటనఁడవును
   వనన్నపముల సేయరే వభునికినఁ దలిప

చ. 3:    చిలకల రవళతచె చితత్తిజనఁడు గిలిగితచె
  చెలరేనఁగి జవవ్వెనము చిగిరితచెను

 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు
    కలస ననున్ననఁ దొలల్ల కడమ లేదినఁకను



రేక: 1266-1కనన్నడగళ సత: 22-391
పలల్లవ:   అతగన నాసనేల అలయితచేవు

  అతగవతచి కూడరాదా ఆయితత్తిమెపైవునన్నది
చ. 1:    వనక నవవ్వెవుగాని వడె మతదుకొనరాదా

 తనివోనికోరికలనఁ దగలనన్నది
  చనవు లిచేచ్చెవుగాని సరసములడరాదా

 పనగొనన్నరతులకనఁ బద్రియమతదివునన్నది
చ. 2:   కపప్పుర మచేచ్చెవుగాని కానఁగిలితచకొనరాదా

 కపప్పునవడుకలతోనఁ గాచకనన్నది
   కోపప్పు దువవ్వెవుగాని గొబుబ్బున మోవయతరాదా

  దపప్పుదేరేముచచ్చెటలనఁ దమకితచి వునన్నది
చ. 3:   మాటలడుదువుగాని మరత్మిము లతటనఁగరాదా

  యటన నీచటట్టిరిక మెతచకనన్నది
   గానఁటప శ్రీవతకటేశ రాతత యలమేలవతగ

   మేటవపై నీవు గటూడనఁగ మెచచ్చెకొనివునన్నది



రేక: 1266-2దేసాళత సత: 22-392
పలల్లవ:   నాపపై బతత్తిగలనఁడు నామగనఁడు

    యేపన మరేల దటూరే రితచక వోరవరే
చ. 1:     వలప బటూమలో లేదా వలననేరనఁడా తాను

 చలములేమటకో సాదితచనఁగాక
   మొలకలతత్తినఁ జనున్నల మోచకతదాన వయసు

   తలకొతదము తన తఱనఁగ లినిన్నయును
చ. 2:    నవువ్వెలేమ కఱవా నవవ్వెనేరనఁడా తాను

  తవవ్వెనేలో ఇసుకపానఁతరల తాను
    వువవ్వెళటూల్లరీ మోవనఁ దేనె వుబీబ్బు మదనకళల

   రవవ్వెగానఁ జూతము తనరాజస మతతయును
చ. 3:    కానఁగిలేమ దవావ్వె కలయకనాన్ననఁడా తాను

   లోనఁగక సిగద్గీలేనఁటకో లోనఁచ నేనఁడు
   యేనఁగ కలమేల్ మతగను ఇటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు

   చేనఁగదేర ననున్ననఁగటూడె చెలనఁగద మనఁకను



రేక: 1266-3లలిత సత: 22-393
పలల్లవ:  నెరజాణవు కడునేరప్పురివ

   మరిగె నీకె నినున్న మనిన్నతచవయాత
చ. 1:   దొతతులవట ట్టినఁ దొయతలి వలపల

 పతతపమాటలనఁ బలమారను
  చితతలచిగరల సిగద్గీల నమత్మి

   చెతతనఁ జేరి మచిచ్చెకనఁ గొనవయాత
చ. 2:    గతపల ముతచ కాతత కోరికల

 సొతపలచటూపలనఁ జోకక్కచను
  ముతపలతేనెల మోవనె కరిస

 జతపలక కడునఁజవగొనవయాత
చ. 3:  వుయతలలటూనఁగీ నుదుటనఁదమకమున

  నెయతప వరగల నికక్కచను
  యియతడ శ్రీవతకటేశ యలమేల్ మతగ
  చెయాతరనఁ గటూడని చేకొనవయాత



రేక: 1266-4పాడి సత: 22-394
పలల్లవ:    ఎతత నేరచకొనాన్ననఁడే యతనఁడు తాను

  సతతోసపగకిక్కళల్ల చవగొనీనఁ దాను
చ. 1:   కనున్నలనాచటూప తనున్ననఁ గానఁడిపారీనతటాను

   వునన్నత నొడిడతచకొనీ నటూరకే తాను
 చినన్నసలవనవువ్వెల చిమత్మిరేనఁచనతటాను

   సనన్నలనే బొమత్మిలను జతకితచనఁ దాను
చ. 2:   నతటన నామాటల నాములకీక్కనతటాను

  గొతటరియపై మతతరితచకొనీనే తాను
  కతటగితచి కొనగోర కడువానఁడియతటాను

  తుతటరితనాన జోడుదొడిగీనే తాను
చ. 3:  వలదచనున్నల రాలవతటవయతటాను

   వలయనఁగనఁ గపప్పురాన వసనే తాను
   అలమ శ్రీవతకటేశనఁడు డలమేలమతగను నేను

  వలపలకతలక వనెన్నవట ట్టినఁ దాను



రేక: 1266-5శ్రీరాగత సత: 22-395
పలల్లవ:    చతురలపై నవారికి సరవుల దలసును

   కతవల వచిచ్చెపలకనఁగ నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 1:   వలపలోపలిచేనఁగ వదలని అడియాస

 తలనఁపలోపలి తరితీప
  పలకలోపలి మేల పచిచ్చెకొసరలమాట

 చెలవులోపలిమతచ సిగద్గీతోడినగవు
చ. 2:   పాయపనఁ బరిణమము పపైకొనన్నసరసము

 కాయపసతపలపస గరగరిక
 చాయలమొగముకళ చకక్కనివానఁడిచటూప
 ఆయములోపలి ఆయ మతటకొనన్నకోరిక

చ. 3:  కూటమగలసబగ గదిగొనన్నతమకము
 మాటలలోనివడుక మతతనము

  పాటతచి యలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
 నాటనేటసుదుద లివ ననుపలోననుప



రేక: 1266-6కేదారగళ సత: 22-396
పలల్లవ:    రావయాత లోనికి నీరమణ నేను

    సేవలలల్ల నఁ జేసే నీవు చితత్తిగితచ మనఁకను
చ. 1:   కూరిమసతనఁగనక కొసరిత నినఁతేకాక

    సారెసారె నినున్న దటూరనఁ జలమా నాక
  వోరతువు గనక నినొన్నరసిచటూచితనఁగాక
   నేరముల నీపపైవయ నెపమా నాక

చ. 2:    చనవరినఁగనక నే సనన్నల సేసితనఁగాక
   పనివడి జతకితచనఁ బతతమా నాక

  యనలేనివడుకల నితపల చలిల్లతనఁగాక
   పననఁగి నీతో నతతబరదా నాక

చ. 3:    చతచలనఁ గానఁగిలితచనఁగా చనున్నల నొతత్తితనఁగాక
   మతచి మేలమాడ మతదమేళమా నాక

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
    కొతచక కూడిత వద గఱతా నాక



రేక: 1267-1ముఖరి సత: 22-397
పలల్లవ:   కడునఁడడుమేలదాననఁగనక నేనఁ జెనకదు

  యడయ కేమతదువ యేమసేతునయాత
చ. 1:   చనున్నల నినొన్నతత్తినఁగా చలమరితనతదువో

   కనున్నల సారెనఁ జూడనఁగా గబబ్బునతదువ
   పనిన్న నీతోనఁ బెననఁగితే పతతగతపైనతదువో

  ఇనిన్నటా నీమనసట ట్టి యేమసేతునయాత
చ. 2:  కిలకిలనవవ్వెనఁగాను కేరడములతదువో

  సలసి చేయివటట్టితే జూటనతదువ
   పలిచి మాటాడితేను పనుఱటట్టిడి యతదువో

  యతమ నీచితత్తిమెట ట్టి యేమసేతునయాత
చ. 3:   అలరి మోవడుగనఁగా నాసొదకతత్తితదువో

  తలివనఁ గానఁగిలితచనఁగా దిటట్టినతదువ
  కలసిత వలమేల్ మతగాన శ్రీవతకటేశనఁడ

   యిల నీతలనఁప లట ట్టి యేమసేతునయాత



రేక: 1267-2వళవగళ సత: 22-398
పలల్లవ:    ఎతదరి బెతడాల్ల డేవు ఇతకా నీవు

  కతదువ నీక ముతజేతకతకణమాయను
చ. 1:    చెపప్పురానివడిగాల సేసిసేసి నీక నాప

 దపప్పురాన మోహపదేవులయను
    యపప్పుడు చటూచిన నీతో నేకతములలల్ల నాడి
   అపప్పునము వురముపపై హరము నీకాయను

చ. 2:     అతచెల నాప నీక నాకచటట్టి ఇచిచ్చె ఇచిచ్చె
  వతచనతోనఁ గడునఁజనవరి యాయను

    కొతచక నాపాదాల కూరిమతో నొతత్తి మేల
  నితచి నీక నరచేతనిమత్మిపతడాయను

చ. 3:    నెకొన్నని యలమేల్ మతగ నీకానఁగినఁటనఁ గటూడికూడి
 చొకిక్కచొకిక్క పాయరానిచటట్టిమాయను

    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   నికిక్క తానెనసి తోడినీడ నీకాయను



రేక: 1267-3పాడి సత: 22-399
పలల్లవ:    చెపప్పునఁగదే వడుకయత చెలలకెలల్ల మాక

  చెపప్పురానిచేనఁత లేమసేసనే నీక
చ. 1:    చెలరేనఁగి లోలోలొనే చిరనవువ్వెల నవవ్వెవు

   అలరి నీరమణునఁ డేమనెనే నీతో
  తలనఁచకతలనఁచక దపైవారేవు కళల

   మలసి తానెతత నినున్న మనిన్నతచెనే
చ. 2:    చొకక్కచ నలదికక్కల చటూచిచటూచి వదకేవు

   యకక్కవ నడియాల మేమచెచ్చెనే నీక
   మొకిక్కమొకిక్క గటట్టి తోడ మునుకొని మెచేచ్చెవు

    చకక్కనఁగ నీ కాతనఁ డెతతచనవు లొసయనఁగెనే
చ. 3:   చెమటచితత్తిడితోడ సిగద్గీవడి వుతదానవు

  సమరతుల నీకెతత చవచటూపనే
   అమరె శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు
     తమనఁ గటూడి నినున్న నెతత తనివ నొతదితచెనే



రేక: 1267-4నీలతబరి సత: 22-400
పలల్లవ:     అనిన్నయునఁ దనక నాక నమరియునన్నవ నేనఁడు

    యనిన్నకల కెకెక్కనఁ బత నీడక రమత్మినవ
చ. 1:   చనవుగలచోటను సరసము చవులౌను

  మనసనసినచోట మాట లితపను
  ననుపలయినచోట నవువ్వెల పగయములౌను

  వనయముచటూపేచొట వడుకలౌనఁ జేలిమ
చ. 2:   కూడివునన్నచోటను గదిగొను వలపల

    వాడిక లబబ్బున చోట వసమౌ రత
   పాడి నెరపేటచోట పతతముల సమకూర

  యడెపైవుతడినచొట హచచ్చెనఁ దమకముల
చ. 3:   సమత్మితయయినచోట సతమౌను కానఁపరము

  నమత్మికెపైనచోటను నతట లీడేర
   నెమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడు నే నలమేలమతగను

    వుమత్మిడి ననేన్నల నినఁక నొనర సతతోసము



రేక: 1267-5రీతగళ సత: 22-401
పలల్లవ: చెపప్పురానినేరపలచేనఁతలనఁడివ

   నెపప్పున నివ యనన్ననఁడు నేరచకొతటవ
చ. 1:    చేతులతత్తి మొకేక్కవు చేరి కొలవుసేసేవు

  యేతులకనఁ గానుకలే ఇయతవచేచ్చెవు
   కాతరితచి పలికేవు కడునఁదమ రేనఁచేవు

  యతల నీరమణుని నెతతపొదిగేవ
చ. 2:    మతచిమాట లడేవు మచిచ్చెకల చలేల్లవు

    కొతచక వదదనఁ గటూచతడి కొపప్పు దువవ్వెవు
   ఇతచకతత నవవ్వెవు ఇచచ్చెకమే నెరపేవు
   మతచముపపై పత నెతత మరిగితచకొనేవ

చ. 3:    కొచిచ్చెకొచిచ్చె చటూచేవు గబబ్బులనే వతేత్తివు
   పచిచ్చెగా రతులనఁ గటూడి భద్రిమఇతచేవు

  అచచ్చెపశ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీక
    యిచచ్చెల ననీన్నతనఁ డేల నితదు కెతతమెచేచ్చెవ



రేక: 1267-6సామతత సత: 22-402
పలల్లవ:    చెపప్పురే యమాట చెలలల వభునిక

   చిపప్పులి నేనెపైతేను సిగద్గీతో నుతదానను
చ. 1:    వరల వసినవట వడుకల వుటట్టితచె

  తొరల నవవ్వెననవువ్వె దొమత్మిసేసను
  మరలిచటూచినచటూప మనసలల్ల నఁ గరనఁగితచె

 యిరవాయనఁ దనవలపట ట్టిరవ్వెవచచ్చెనే
చ. 2:    పదవపపై సనన్నల పగయముల నితడితచె

   వురటజతకెన రత నుబుబ్బుల రేనఁచె
   పొదిగొనన్నతమకము పొతచి తమకము నితచె

   ఇద తననేరవు లేరీత మఱతునే
చ. 3:    చేరి తనమెపైసనఁకల చెమటల గారితచె

   సారెనఁ దనపొతదుల చవుల వతచె
   కోరి యలమేల్ మతగకనఁ బత శ్రీవతకటేశనఁ-

    డరిత ననున్ననఁగటూడె నినఁక నేమ సేతునే



రేక: 1268-1దేసాళత సత: 22-403
పలల్లవ:    వరే నేము సేసేటవనన్నపము లేమునన్నవ

   చేరి నీవ జవరాలినఁ జితత్తిగితచవయాత
చ. 1:   జలజలరాలీని సతకొపప్పున వరల

  సలవులనఁ జితదని చిరనవువ్వెల
   నిలవున వడసని నితడానఁ బెనఁజెమటల

  కలికివలప నీవ కనునఁగొనవయాత
చ. 2:    ముకక్కన నిటటూట్టిరప్పుల మునుకొని నిగడని

  చెకక్కలపపైనఁ బులకల చిమత్మినఁరేగీని
    జకక్కవచనున్నల మనఁద జారీనఁ బయతద కొతగ

  పకక్కన నీమనసారనఁ బలికితచవయాత
చ. 3:    తేటలగా బెదవపపైనఁ దేనియ లటూరీని

   కోటసేయ మోమున సిగద్గీల మతచని
   యటన శ్రీవతకటేశ యకె యలమేల్ మతగ
   గానఁటాననఁ గటూడిత వటేట్టి కరణతచవయాత



రేక: 1268-2నాదరామకిగయ సత: 22-404
పలల్లవ:  మటూరెనఁడు గొపప్పుతోడిముదదరాలికి

  చరమటూరాడ వలప చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    కతచపమోవ చటూప కానఁగిలితచమని నీక

  లతచమచచ్చె నదివ లలితాతగి
   కొతచక పయత్మిదలోని గబబ్బుల గానుకవటట్టి

   వతచనతో మొకీక్క నాకెవతక చటూడవయాత
చ. 2:   చికక్కగా నవువ్వెలనవవ్వె సిగద్గీలవడుకొతటాను

  చకెక్కరమానఁట లడ జవరాల
    తకక్కక కొలవు సేసి దతడనుతడి తమరేనఁచి

  చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొనీ సేసవటట్టివయాత
చ. 3:    చలల్లనిచటూపలనఁ జూచి సనన్నలనే రతులక

  మెలల్లనే పలిచ నలమేలమతగ
    యిలిల్లద శ్రీవతకటేశ యితతలో నీవు గటూడనఁగా

   చలీ ల్ల నీపపై సరసము చనవయతవయాత



రేక: 1268-3భపైరవ సత: 22-405
పలల్లవ:     సేసవటట్టి మోము చటూప చెలిసిగద్గీ దేరిచ్చెతవ

  లేల నీగణలనిన్న లకక్కవటేట్టిమయాత
చ. 1:    నెలనఁతను లలితచ నీవ నేరతువు

   తలకొని పొతదు సేయనఁ దగదువు
  కలసిమెలనఁగేయతదు కడుజాణ వౌదువు

  పొలసి నినెన్నతతని పొగడేమయాత
చ. 2:   మాటనే చొకిక్కతచి మరిగితచకోగలవు

 మేటతనముల మతచిమెరవణవ
  చాటవగా వలచితే చనవులియతనఁగలవు

  తేటగా నీమహిమెటట్టి దలిసేమయాత
చ. 3:    నవువ్వెలనే నమత్మితచి ననుచనఁ జేసుకొతదువు

  నివవ్వెటలల్లనఁ గటూడి మేలనెరపదువు
  యివవ్వెల నలమేల్ మతగనేలిన శ్రీవతకటేశ

   చివవ్వెన నీవదత లటట్టి చెపప్పునఁగలమయాత



రేక: 1268-4ఙ ఆహిరి సత: 22-406
పలల్లవ:    చెపప్పునటట్టి సేయనా చెలల్లనఁబో నేను

   కపప్పురమచిచ్చె యేల కానఁక రేనఁచనే
చ. 1:    వతతవతతమాట లడి వడుకవాటల వాడి

   యతతేస సేసి ననున్న నెలయితచనే
   మతతనాననఁ గటూచతడి మరత్మిముల ముటట్టిముటట్టి

   దొతత వటట్టి వలపేల తటూరపతీత్తినే
చ. 2:     సారెసారె ననున్ననఁ జూచి చకక్కనఁదనాలక లచి

   మేరమరి నాతోనేల మేక సేసనే
    నేరపతో నవవ్వెనవవ్వె నెయతముల చలిల్ల చలిల్ల

   గోరగీరి వావులేల కపప్పు సేసనే
చ. 3:    వచిచ్చెవచిచ్చె కానఁగిలితచి వాడికలలల్ల నితచి

   మెచిచ్చెమెచిచ్చె నాతో నెతత మేలమాడనే
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

  కొచిచ్చెకూడి రతులేల గదిగచచ్చెనే



రేక: 1268-5మతగళకౌసిక సత: 22-407
పలల్లవ:   మేలమేల నీగణల మెచిచ్చెతమయాత

   యలగల నీకనఁ జేతులతత్తి మొకేక్కమయాత
చ. 1:    మతతనాన మాటలడి మనసు సదితచవచేచ్చె-

   వతత నే నెఱనఁగనా యేమయాత
   సతతోసాన నవువ్వె నవవ్వె సమతుసేసుకొనేవు

   చెతత నీవమ సేసినానఁ జెలల్ల నయాత
చ. 2:    కొతగవటట్టితీసి దతడనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి కొనేవు

  అతగడినఁ బెటేట్టివా వలపనయాత
   వుతగరము వలనఁబెటట్టి వదిదకనఁ బెతడాల్ల డేవు
   సతగతలల్ల నఁ గతట మటట్టి జాణవౌదువయాత

చ. 3:    మొగము దపప్పుకచటూచి మోవతేనె లనేవు
  యగసకీక్కనఁడవు నినున్న నేమనేమయాత

  జిగి నలమేల్ మతగను శ్రీవతకటేశనఁడవు
  తగిలి ననేన్నలితవ తగనఁదగనయాత



రేక: 1268-6శ్రీరాగత సత: 22-408
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడు నేరచకొతట వచేనఁతల

    సనన్నల చాయల నేల చవుల రేనఁచేవ
చ. 1:   పదవపపై తములముబేనఁటల రాలనఁగాను

  యదిరితచి పతతోడ నేమనవవ్వెవ
  వదలనఁబయతదతోడ వాసనచేమట గార

  సదరాననే యతత సరసమాడేవ
చ. 2:   చెకక్కలవతటను పనఁజెమటల గారనఁగాను

  మకక్కవతో నేడకేడ మాటలడేవ
   నికిక్కనికిక్క చటూచేకొతటా నివవ్వెరగ నొతదుకతటా

  మకక్కళతచి పతనెతత మరిగితచేవ
చ. 3:     చలిమ బలిమ నిటట్టి చనున్నల నొరసుకొతటా

  కలికితనాల నెతత కరనఁగితచేవ
   అలమేలమతగను నే నతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

   డెలమ ననేన్నలినానఁడు యినఁక నేమనేవ



రేక: 1269-1బౌళ సత: 22-409
పలల్లవ:     ఏల లోనఁగేవ పత నేమసేసినా నేమాయ

 మేలగలదానవు మెరయనఁగవచచ్చెను
చ. 1:    పతతమాడరాదు గాని పలమారనఁ జెలలక

  చెతతనుతడి వనన్నపాల సేయవచచ్చెను
    వతత చటూపరాదు గాని వభునితో సారెసారె

  సతతోసాననఁ గటూరిముల సాదితచవచచ్చెను
చ. 2:   కకక్కసితచరాదుగాని కడునఁ దమకముతోడ

  చెకక్కనొకిక్క కొనగోరనఁ జిమత్మివచచ్చెను
    వకక్కసాల వదుద గాని వస నిమత్మిపతట వసి
  నికిక్కచటూచి లకొటట్టి ల నెరపనఁగవచచ్చెను

చ. 3:   పననఁగరాదు బీరముతో గానఁగిలితచి
  వనరనఁగ నీచనున్నల నొతత్తివచచ్చెను

   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి యలమేలత్మితగవు
   ననిచి యతనితోడ నవువ్వె నవవ్వెవచచ్చెను



రేక: 1269-2రామకిగయ సత: 22-410
పలల్లవ:     హతత్తి నీకె దకెక్కనట ఆతనఁడు నేనఁడు

   పొతుత్తి ల మొగనఁ డాతనఁడు పొలనఁతులక
చ. 1:   మతతనాన నేమని మాటలడేవ

  కాతతునిమనసు నీవు కతటవటవ
  పతతాలతో నీవల బయలీనఁదేవ

  బతతవలపలవార పదివల గలరే
చ. 2:    నాటకొన సారెనేల నవువ్వె నవవ్వెనే

   జూటరి యాతనఁడు నీక సులభునఁడటే
   మేటవపై నీవతత యేమెత్మిల సేసేవ

  కూటమసతు లతచితే కొటల్ల నాన్నరే
చ. 3:    పలమార నీవల గబబ్బుల నొతేత్తివ

  బలిమ శ్రీవతకటేశనఁ బెపైకొనేవటే
  అలమేలమతగపత యతనఁడు ననేన్నలినానఁడు

   యిలనితకొ మనబోనఁట లతదరెపైనానఁ గలర



రేక: 1269-3కాతబోదిసత: 22-411
పలల్లవ:     చెలలము ముతదుగానే చెపేప్పుము బుదుద ల నీక

   చెలనఁగి సేవసేయవ చితత్తిమురానఁ బతకి
చ. 1:    పొతచి కొతగవటట్టితేను బొమత్మిల జతకితచకవ

  కొతచక మోవడిగితే గతపతచకవ
   అతచెల గబబ్బులతటతే నానల వటట్టికవ

   మతచి నీమగనఁడు కడుమేలవానఁడే నీక
చ. 2:   చెనకితే నాతనితో సిగద్గీలవడకవ

  పననఁగవచిచ్చెతే నీవు బగియకవ
   యనసి నవవ్వెతే నతదు కెగద్గీలవటట్టికవ

   ఘనునఁడు నీపపై బతత్తిగలనఁడే యపడు
చ. 3:    పలమారనఁ జూచితేను పదరి దటూరకవ

  అలమతే రతులను నలయకవ
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు

    యిల నినున్న నేల నీక యిచచ్చెకపవానఁడే



రేక: 1269-4భటూపాళత సత: 22-412
పలల్లవ:   చెలియ నీవనాన్నళఱ ల్లనానఁ జినన్నదానవా

  మలసి నీమగనితో మాటలడనఁగదవ
చ. 1:    మకిక్కలి నీచనున్నల మనఁదమనఁదనఁ బెరగనఁగా

  గకక్కననఁ బయతదనేల కపప్పుపటేట్టివ
   తకక్కక నీజవవ్వెనము తత గొనసాగనఁగాను
  చెకిక్కట చేతతోనేల సిగద్గీలవడేవ

చ. 2:    ముటట్టి మదనకళల మోమున నితడనఁగాను
  యిటట్టి చేతమాటన నేమసేసేవ

  దటట్టిమెపైనవలపల తలనఁపలో నుతడనఁగాను
  నటట్టినడు మనఁదరలో నవువ్వెలేమనవవ్వెవ

చ. 3:    చొపప్పులతత్తి తమకము చటూపలనే కానరానఁగా
   చిపప్పులనఁ జెమట నతత చిమత్మిరేనఁగేవ
   అపప్పునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు
    ముపప్పురినఁ గటూడిత రితకా మటూసి మతతనమేలే



రేక: 1269-5ధనాన్నసి సత: 22-413
పలల్లవ:    ఇటట్టి నాపనఁ జేసిత వనఁతమోహము

    నెటట్టిననఁ దారకాణయ నీక నాక మోహము
చ. 1:     చేయనఁ జేయ నేసత్తిములనఁ జేగలకక్క మోహము

   పాయక కాచకతడితేనఁ బదనెకక్క మోహము
   చాయలను సనన్నలను చవులటట్టి మోహము
   వయువయు వనయాల వడుకలౌ మోహము

చ. 2:   కమత్మిరితపనఁజూపల గదిగొను మోహము
   సమత్మితతచి పననఁగితే జడిగొను మోహము
   దిముత్మిరేనఁగనఁ జెనకితే తీపలకక్క మోహము

  పమత్మినసరసములనఁ బచిచ్చెదేర మోహము
చ. 3:    కూడనఁగటూడనఁ గానఁగిటలోనఁ గొనసాగ మోహము

   జోడెపై నరతులనునఁ జటట్టి కొను మోహము
 వడనియలమేలత్మిమతగవభునఁడ శ్రీవతకటేశ

  వాడికనీసతులక వరసాయ మోహము



రేక: 1269-6పాడి సత: 22-414
పలల్లవ:    పదరి నీకిటట్టి వనన్నపముల సేయనఁగనేల

   సుదత నీదేవులట సొతపల వుట ట్టిని
చ. 1:     కోరి చెలి యేపొదుద నీకొలవు సేయనఁగాను

   తారకాణపై నీక నీకే దయవుట ట్టిని
   నోరపతో నపప్పుట నీవడిగాల చేయనఁగాను
   నేరపతో నీమనసు నీకే కరనఁగీని

చ. 2:    వనిత నీపాదాలక వతచనతో మొకక్కనఁగాను
  కనికరమున నీవ గారవతచేవు
  పననఁగిపననఁగి నీకనఁ బద్రియములచెపప్పునఁగాను

    వవ వని నీకతతలొ వడుక వుట ట్టిని
చ. 3:    మతతనాన నుతడి యాకమడచి నీకియతనఁగాను

  సతతోసాన నాపమోవ చవులయతని
   ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   దొతత సేసవటట్టి నీపొతదుల జరగీని



రేక: 1270-1లలిత సత: 22-415
పలల్లవ:   సరసునఁడ వనిన్నటాను సరవ్వెజాణవు

 తరణమనఁదట దయదలనఁచనఁగవలదా
చ. 1:    చిగరనఁబెదవులనునఁ జెపప్పు నీకనఁ బద్రియముల

   మెగము చటూచినపప్పుడే మొకెక్క నీకను
   తగల గావలనతటా దతడనే కొలవుసేస

  మగిడి యితతటనెపైనా మనిన్నతచవలదా
చ. 2:   కలికికనుచటూపలనఁ గడునినున్ననఁ బటూజితచె

  సలవనవువ్వెలనఁ బే ద్రిమ చిమత్మిరేనఁచెను
  సలయుచనఁ గచముల సటూడిదలగానఁబటట్టి

  తలనఁపరినఁగిత చాకె నాదరితచనఁగవలదా
చ. 3:    కోరి చటట్టిరికముల కూడనఁజెపప్పు నితదానఁకా

  చేరి కానఁగిటరతుల సేవసేసను
   యరీత శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   సారెనఁ జెనకే వటేట్టి చనవయతరాదా



రేక: 1270-2వరాళ సత: 22-416
పలల్లవ:    వనవయత నీదేవుల వడుకెపై నసుదుద ల

  పనగొనన్న మచిచ్చెకలనఁ బెచచ్చెవరిగీని
చ. 1:   కొమలి నీగణముల కొనియాడుకొతటాను

   నామువార సలవుల నవువ్వె నవవ్వెని
    ఆముక నీరటూప మత నటేట్టి తలనఁచకొతటాను
  వమర సతతోసాన వఱఱ్ఱైవనఁగీని

చ. 2:    నెటట్టి కొని చెలలతో నీసుదుద ల చెపప్పుకొతటా
  గటట్టి తో లోలోనే సిగద్గీలవడని

   దటట్టిపటానల నీకనఁ దా నెదురచటూచకొతటా
  వటట్టి క మనోరథాల నోలలడని

చ. 3:    నెమత్మిదినఁ దరమాటన నీమాటలే వనుకొతటా
 చెమత్మినఁజెమటలచేతనఁ జెలరేనఁగీని

   యిమత్మిల శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   కమత్మి నీవటట్టి కూడనఁగానఁ గడుమెచచ్చెని



రేక: 1270-3దేశక సత: 22-417
పలల్లవ:    మేలమేలే నీపగట మెచిచ్చెత మతదరమును

  యేలటాలడేవు కడు నెతతదతటవ
చ. 1:    జకక్కవలవతటవ నీచనున్న లతనఁ డతటనతటా

  పకక్కన జతకితచే వతతపతతగతేత్తివ
    తొకెక్కనఁ బాదమతటా నటూనఁదుచ గోర నదిమేవు

 చికిక్కతచక యటవతటచేనఁతలనఁడివ
చ. 2:    మొగము చటూచితేనే మోహితచెను నీకతటాను

 తగలనాడే వతతయాతరిదానవ
   వగటననఁ దామరను వసనతటా బులిసేవు

  యగసకేక్కలను నీ వతతకతకారివ
చ. 3:     ఆసతో శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి నినున్ననఁ గటూడెనతటా

 వసాలసేసే వతతవతత్తిరాలవ
   బాసతో నలమేలత్మితగపత యతనఁడు మమేత్మిల

  నీసుదుద లే చెపేప్పు వతతనెరజాణవ



రేక: 1270-4పళవతజరత సత: 22-418
పలల్లవ:   చెపప్పువ నాతోనేల సిగద్గీవడేవు

  కపప్పురగతది నీచెలికతత్తినఁగానా నేను
చ. 1:    చెలరేనఁగి నీవలప చెకక్కలవతటనఁ గారీ

  చెలియరో నీపతకినఁ జెపప్పుదునటే
   నిలవుననఁ దమకము నిటటూట్టిరప్పులపై మతచ

   పలచక వతుత్తి నటే పగయుని నీడకను
చ. 2:    అటట్టి నివవ్వెరగ నీపయతదతోనే జారీని

 చటట్టిపనీవభునికినఁ జూపదునటే
   గటట్టి తోడనఁ బులకల గబబ్బుతలీనఁ జెకక్కలను

 దటట్టిపనీపొతదుల తలనఁపతతునటవ
చ. 3:    చేవమరి నవువ్వెల నీసలవులవతటనఁ జితద

  శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జెతదనటవ
    నీ వలమేలమతగవు నెకొక్కని నీ పగయముల

   సేవసేనే మక నేను చెపప్పునఁగదవ



రేక: 1270-5నాదరామకిగయ సత: 22-419
పలల్లవ:   ఎతతటజాణవ చటూడ నిటలతదానవుగాక

   సతతోసాన నాతని నీవము సేకొతటవ
చ. 1:     నిమత్మిపతటగొని వసి నేరపతో నన్న సేసి

   కమత్మిర వభుని నెతత కరగితచేవ
  మత్మితతచ మాటలడి ఁతగడి గడివడి
  దిముత్మిరేచి రతులక దిదుద కొతటవ

చ. 2:     వడెము చేతకిచిచ్చె వమర గాగిట గచిచ్చె
 వాడికచేతల నెతతవలపతచేవ

     వడుకతో గొప దువవ్వె వతతగా సలవ నవవ్వె
  వడక నీవదదనుతడ నొడగరచ్చెకొతటవ

చ. 3:     చనుమొనల దాకితచి నారె వవ సొకితచి
  యనసి శ్రీవతకటేశ నెల ఇతచేవ

    అనిశము నతది పొతది అలమేలత్మితగ వతడు
    నను నెల నీవ మనన్నగల గెపైకొతటవ



రేక: 1270-6ముఖరి సత: 22-420
పలల్లవ:   వనఁపగానరానఁగా దానఁగేవదత లేనఁటకే

   యేపన మాముతదర నీవతతకెతత సేసేవ
చ. 1:   చిమత్మిరేనఁగ వలచిము సిగద్గీవడనేమటకే

  వుమత్మిడినఁ దొడమనఁదనఁ గటూచతదువుగాక
   కొమత్మిచేనఁ బలవనతప కొతకనఁగొస రేనఁటకే

  లమత్మిని వభునినఁ గానఁగిలితతువుగాక
చ. 2:   వకక్కపీనఁటట్టిపపై నుతడి వడుడ కొననేనఁటకే

  చొకక్కమెపైన మోవ చవచటూతువుగాక
  పకక్కసరసము లడి బగియనఁగనేనఁటకే

   జకక్కవచనున్నల నొతత్తి సాదితతువు గాక
చ. 3:     ఆసతోనఁ బెతడాల్ల డి మరి యలయనఁగ నేనఁటకే

  సేసవటట్టి రతుల మెచిచ్చెతతువుగాక
    లసి ననున్న నేలినానఁ డలమేలమతగను నేను

  యసరి శ్రీవతకటేశ నెనతువుగాక



రేక: 1281-1దేసాళత సత: 22-421
పలల్లవ:      నీ వనిన్నటా జాణవు నీకనఁ జెపేప్పుమా బుదిద

  సేవసే శపను మెచచ్చెనఁజేతువుగాక
చ. 1:    దొరపాట వనితల దటూరదురా పతులను

 తొరలచనఁ గొనియాడుదురగాక
  మరిగినచోటను మరి యగద్గీవటట్టి దురా

  వరసి గొరగీరినా నోరతురగాక
చ. 2:   వుతత్తిమనాయికెపైనది వుదుటన జతకితచనా

  చితత్తిమురా వనయమే సేసునఁగాక
  హతత్తినటట్టిపొతదులక నడడమానఁక లనన్నవా

   బతత్తి మనఁదమనఁద రేనఁచి బలియితచనఁగాక
చ. 3:    పటట్టిపదేవుల మరి పతతాల నెరపనా

  చటట్టిమెపై ఇచచ్చెకములే చటూపనఁగాక
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్న నేల

 వటట్టినసతతోసాన నుతదువుగాక



రేక: 1281-2రామకిగయ సత: 22-422
పలల్లవ:    కటట్టినఁగడ నటూరకతడి కటట్టి కొనే దేమునన్నది

 చటాట్టి లసురభివపై చొకిక్కతచరాదా
చ. 1:      సారెసారె నినున్ననఁ జూచి సత మరనఁగన నుతడ

 చేరనఁడేసికనున్నల చెలియ
    యరీత యానఁకరీనఁ దాను యకెయాస యతతో

 కోరినకోరికలలల్ల నఁ గొనసాగితచరాదా
చ. 2:     యటట్టినెదుటనే వుతడ యిదివో కొలవు సేస

పటట్టినఁడేసిగబబ్బులపడనఁత
   నెటట్టి కొనన్న వలపతో బటట్టిబయలీనఁదనఁ దాను

  యిటట్టి యపనేసత్తిము లీడెరితచరాదా
చ. 3:     చేనఁగదేర నితతలొనె చెలి నీవదదనఁ గటూచతడె

కానఁగెనఁడేసిపరనఁదులకలికి
    వనఁగక శ్రీవతకటేశ వలనఁది నినున్ననఁ బెతడాల్ల డె

  మానఁగినమోవ యొసనఁగి మనిన్నతచరాదా



రేక: 1281-3వళవగళ సత: 22-423
పలల్లవ:     దొరసి నీవతత సిగద్గీతోడ మటూసి దానఁచినాను

 దొరయపైనవానిచేనఁత తుదకెకక్కకతడనా
చ. 1:    మతతనాన నీవు దను మనిన్నతచినమనన్ననల

  చెతతనునన్న చెలలతోనఁ జెపప్పుకొనన్నది
   వతతలగా వారివార వదువదులనఁ దమలోను

  యితతకే వలతువతటా నెతచకొతటానునాన్నర
చ. 2:     నగరిలొ నీవునఁ దానటూ నవవ్వెననవువ్వె లకె

  నిగిడి చిలకకను నేరిపనట
   వగి నాదతడనుతడిన వరిచిలకల నేరిచ్చె

   పగల రేయును నవ పలకతానునన్నవ
చ. 3:    పరగ నీకూటముల పాటలగానఁ బాడనఁగాను

  నిరత నచచ్చెరలలల్ల నేరచకొని
  సిరల ననేన్నలినటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర

   ధరలో గీతాలగా సతతతమునఁ బాడేర



రేక: 1281-4ఆహిరినాట సత: 22-424
పలల్లవ:    ఎతత మతదమేళమని యతచక మనఁక

   మతతుకెకక్క వలచాప మరి యేమసేసును
చ. 1:    తలనఁపల లోలోనే తతగొని రేనఁచనఁగాను

   సొలసి చటూడకెటట్టి తడు సుదత నినున్న
   పలచనఁ దమకముల బెరసి గబబ్బుతలనఁగా
  యలమనఁ బెపైకొనక యట ట్టిరవ్వెవచచ్చెను

చ. 2:    ఆడుకోల మాటల యాసల రేనఁచనఁగాను
   వడుకపడ కేలతడు వలనఁది నీక

   యడుజోడెపైన వలప లచచ్చెరిక సేయనఁగాను
   తోడనఁదోడనఁ గోరికల తొడర కేలతడును

చ. 3:    తనివోని జవవ్వెనము తరపల వటట్టినఁగాను
  పననఁగికూడ కెటల్ల తడు పగయురాల
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా నీకెను

    మనసు నిలప నెటట్టి మరి వసమౌను



రేక: 1281-5శ్రీరాగత సత: 22-425
పలల్లవ:    నీచితత్తి మెటట్టి నన్నదో నే నెఱణగను

   చేచేత నెపప్పుడూ నీసేవ సేసేదానను
చ. 1:    పకక్కమాట లడితేను పనుగయాతళ యతదువో

  గకక్కన నటూరకతడితే గరివ్వెనతదువ
   నికిక్కచటూచితే నెతత నీటచటూపీ నతదువో

    గకొక్కని నాలో నేనే గటట్టి తో నుతదానను
చ. 2:     ఇతతలొ నీక మొకిక్కతే నేమగోరి నతదువ

  మతతనానక వచిచ్చెతే మరేమతదువో
   చెతతనుతడి వచిచ్చెతేను చితత్తిణ ఇదతదువో

   యితతేసి కోపక నాయిచచ్చెనే వుతదానను
చ. 3:   కడుబతత్తిసేయనఁగాను కతకారి యతదువో

  వడెము నినన్నడుగనఁగా వసాలతదుపో
   యేడనేడ శ్రీవతకటేశ నను నేలితవ
   వడనఁబడి నీరతుల నొదిదకెపై వుతదానను



రేక: 1281-6మధతమావత సత: 22-426
పలల్లవ:  ఎటవతటవలపలో యతతభాగత్మిమో

  యిటవతటసరసత లిదదరికినఁ దగను
చ. 1:   సరిసకి బేసికి నాడేసరసపమమాటలనఁ

  గరిసని తేనెల గబగబను
మరలిమరలిచటూచేమచిచ్చెకమచటూపలనఁ

  దొరలీని వనెన్నలల తోడనఁదోడవ
చ. 2:  సనన్నలనఁ జాయలనఁజలేల్లసముకపమనవువ్వెల

   మనన్నక కపాబ్రాల చితద మనఁదమనఁదను
 తనున్ననఁదానే గబబ్బుతలేతనియనిమసిగద్గీల

  దినన్నలపై చటూపట ట్టి ముతత్తిపరాసుల
చ. 3:  చలిమబలిమనఁ గటూడేజతటలమచెనకల

 కొలనఁదిమర జారీనఁగతకమరసాల
  కలసిన మచటట్టిరికముల శ్రీవతకటేశ
  తలకొనీ వడుకల తరితీపల



రేక: 1282-1రామకిగయ సత: 22-427
పలల్లవ:   అతరాజసప వభునఁ డాతనఁడుగదే

  రత మెపప్పుతతువుగాక రవవ్వెసేయనేనఁటకే
చ. 1:  కలికతనాల మతనఁగరనఁగితతువుగాక

  సళపచనఁ బతనేల జతకితచేవ
  తలనఁపలోనే మెలనఁగి తమరేనఁతువుగాక

  పలచనఁదనాల నేల పననఁగలడేవ
చ. 2:   సరసతల వలపచవ వుటట్టితతువుగాక

  వరసి యాతనినేల వుపప్పుతతచేవ
  వరసవతతుల చటూప వసపరతువుగాక

  తరదసి మరియేల తేలితచేవ
చ. 3:    కాయజకేలినే నీవు కడునఁ జొకిక్కతతువుగాక

  చాయల సనన్నలనేల సాదితచేవ
   యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్ననేల

    చేయి మనఁదాయ నేల సిగద్గీల వతచేవ



రేక: 1282-2కనన్నడగళ సత: 22-428
పలల్లవ:    ఏటనఁకి శిరసువతచే వదిరితచి యాతనితో

  మానఁటలడనఁగదవ మనన్నతచ నతనఁడు
చ. 1:   కొనచటూపలనునఁ జూచి కూరిమగొరితేను

  మనసు రతజిలల్ల ను మగవానికి
   వనయము లేసేసి వమారనఁ దగిలితేను

    ననిచి మకిక్కలి లోలో నతట సమకూరను
చ. 2:     వాడికవలప చలిల్ల వదదనఁ గొలవు సేసితే

  వడుకల వుటట్టి ను వభునికీని
   వడెమతదుకొని కొతత వలల్లవరిగా నవవ్వెతే

    చటూడనఁ జూడనఁ బాయరాని చటట్టిరిక మబుబ్బును
చ. 3:    మచిచ్చెకలే పచరితచి మతతనాననఁ బొదిగితే

  యిచచ్చెక మవును శ్రీవతకటేశవ్వెరనక
   వచిచ్చెనటేట్టి వచిచ్చె కెపైవసమెపై మెలనఁగితేను

    మెచచ్చె లిదదరికి లోలో మకక్కటమెపై నితడును



రేక: 1282-3బౌళ సత: 22-429
పలల్లవ:    ఇతత నినున్ననఁ జేసినాతనఁ డెతతజాణనఁదే

   సతతోసాల చెపప్పునఁగద సరగ నోచెలియా
చ. 1:   చెకక్కలనఁ జారనఁదురము చెతపలనటూరేచెమట

   యకక్కడనఁ గలిగేనే యితతలో నీక
   చొకిక్కట కరనఁగలను చటూపలలొ మెరనఁగల

   పకక్కన నీమేన నితడె బాగాయనే
చ. 2:  మోవవసినాడుల మతచినచిరనవువ్వెల

  యేవదాన నీవు గడియితచకొతటవ
 చేవదేరేచెనకల చిటల్ల గతదములను

 సొవసొవసిగద్గీలను సొదగాయనే
చ. 3:  వతతవతతవాసనల వడుకమోముకళల

   యితతలో నెటట్టి వచెచ్చెనే యివగో నీక
   చెతత నినున్ననఁ గాగిలితచె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   పతతాన నీతని పొతదుపటల్ల లగాయనే



రేక: 1282-4ఆహిరి సత: 22-430
పలల్లవ:    ఏమసేతునే యాతనఁ డెటట్టి వసమయతనొ

  కామతచి యునన్నదాననఁ గరణతచమనవ
చ. 1:   తకక్కక తనరటూపము తలపొసేనతటవా

  మకిక్కలిచకక్కనఁదనాల మేనఁట యాతనఁడు
  చికిక్కతచక యిటట్టితనచితత్తిము దలిసేనతటే

 గకక్కన వహితచరానిగతభీరడాతడు
చ. 2:    జడియక తనుమెచిచ్చె సారెనఁ బొగడేనతట

  కడలేని గఱసాగరనఁ డాతనఁడు
   తడయక యేపొదుద తను సేవతచేనతటనా

 కడునఁగడురాజసపఘనునఁ డాతనఁడు
చ. 3:    సరసప మాటల సారె నాడేనతటనా

 సరిలనియటట్టినెరజాణనఁ డాతనఁడు
   బెరసి ననేన్నల తనునఁ బేరకొనేనతటనా

  గరిమల శ్రీవతకటవభునఁ డాతనఁడు



రేక: 1282-5గతభీరనాట సత: 22-431
పలల్లవ:   సేయనీవ దానికేమ చేనఁతలలల్ల ను

   పాయరానిపత తానే పాలితచ ననున్నను
చ. 1:   తలనఁప దలియునఁదాతకా తలవతచకొతటనఁగాక

  నెలకొని కొసరనఁగనేరనా నేను
  అలయితచనేనఁటకతటా నణనఁకవ నుతటనఁగాక

   చలపటట్టి తను నిటట్టి సాదితచనోపనా
చ. 2:  చెనకిదానఁకాను సిగద్గీలవడితనఁగాక

    ననిచి తా నవవ్వెనటట్టి నవవ్వెనా నేను
  చనవచిచ్చెనతదానఁకా సరవ చటూచితనఁగాక

   పననఁగి తమకముల పడరేనఁచ జాలనా
చ. 3:    గటట్టి గనుదానఁకానఁ దేకవతో నుతడితనఁగాక

  ఱటట్టి సేసి కలయనెఱనఁగనా నేను
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో దాననున్ననఁ గటూడె

   చటట్టిమనెపై యనిన్నటాను చొకిక్కతచి మరనా



రేక: 1282-6హితదొళవతతత సత: 22-432
పలల్లవ:    ఆయనాయ రావయాత అతదుక నేనఁగాదనేనా

 పాయరానిపొతదులక పతతాలడనేనఁటకి
చ. 1:   చెపప్పునయాపమాటల చెవులొగిద్గీ వతటవ

   కపప్పుళతచనఁ జెమటల గరిస మేన
   ముపప్పురిగొనె నవువ్వెల మోహముల దపైవారె
    చొపప్పులలల్ల నఁ గతటమ సుదుద లితకా వలనా

చ. 2:    చనున్నలప దానఁకితచనఁగా సాముల సేసితవ
   తనున్ననఁదానే చొకిక్క నీచితత్తిము గరనఁగె

   కనున్నలసనన్నల మతచె కలిగె మోముకళల
 పనున్నగడలయ నొడనఁబరచనఁగవలనా

చ. 3:   గకక్కన నాపచేతకికానుక లతదుకొతటవ
  చెకక్కలపపై పలకల చిమత్మిరేనఁగెను
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననన్నపప్పుట

   దకెక్క నీమనన్ననలలల్ల తారకాణ వలనా



రేక: 1283-1లలిత సత: 22-433
పలల్లవ:    ఇతత నీసితగారము లతతని పొగడవచచ్చె

   కతతుని సతపదివపై కలిగిత వపడు
చ. 1:    భామ నీసలవులను పతడువనెన్నలల గాస

  నీమోమే చతదుగ నఁడౌత నికక్కమేకదే
  కొమలపనఁదుమత్మిదల కొపప్పువలనఁ గనుపటట్టి

   తామరల కనున్నల గానఁదగనే నీకను
చ. 2:    రమణ నీమాటలను రసముల దొలనఁకీని

  అమరనే నీమోవ పతడనేనఁటమాట
  జమళబాహులతల సమకొనె నీమేన

  కొమరెగబబ్బుల పవువ్వెగతుత్తి లౌ టేమరదే
చ. 3:     మెలనఁత నీనిలవలల్ల మతచి వనెన్నల కెకెక్కను

  అలరి బతగారబొమత్మివౌదువ నీవు
   చెలనఁగి నీకానఁగిటను శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

   నెలకొనన్ననీ నడల నెమళటూల్ల నవునే



రేక: 1283-2మతగళకౌసిక సత: 22-434
పలల్లవ:   వవలసతుల గలవభునఁడవు నీవపైతే

   యవల మఱవకతడా నెఱినఁగితచే నేను
చ. 1:   కనున్నలచటూపల నవ కలకలనవువ్వెల

   చనున్నల తుదల నవ చవుకళతపల
    చినిన్న పదవుల నవ చిపప్పులీవ తేనెల

  యినిన్నగఱతులగల దఱనఁగకో యకెను
చ. 2:   చెకక్కలపపైనఁ దొలనఁకేవ సేనాసేనకళల

  పకక్కటలీ ల్ల మోముననఁ జకక్కనఁదనము
    అకక్కజప నడపల నతచ లవ మెదలీని

   యికక్కవలలల్ల నఁ జూచకో యకెయతద నీవు
చ. 3:   కరమటూలముల నవ కానఁగితలితచేయాసల

   తరమెపై దతతముల ముతేత్తిము లవగో
   అరదుగా నేలితవ యతదరిలో నీకెను
  సిరిమతచె మఱనఁగెల శ్రీవతకటేశవ్వెరా



రేక: 1283-3సామతతత సత: 22-435
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా రానఁడతటా నేనఁకరిత వతనికి

   వతదులగా మోవ ఇచిచ్చె వడెమయతరాదా
చ. 1:   చెకక్క చేతనఁబెటట్టి కొని సిగద్గీలవడనఁగనేల

   చకక్కనియాతని మోము సారెనఁ జూడవ
  ముకక్కమనఁద వలిడుక ముసిముసినవువ్వెలేల

   మొకక్కరాదా చేతులతత్తి ముతదర నిలచతడి
చ. 2:      చెలల కాతనినఁ జూప చేసనన్న లేమ సేసేవు

  పలకల వనయాల పచరితచేవ
   వలిపపయతదలోన వలిగబబ్బు లేల దానఁచ

   సులభాన నాతనికి సటూడిద చటూపరాదా
చ. 3:     పానుపపపైనఁ గటూచతడి పాదా లతదానఁకా నొతేత్తివు

  మేనుమేను సనఁకనఁగటూడి మెపప్పుతచవ
    అనుక శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటా నినున్న మనిన్నతచె

   సేనా సేనసేవలలల్ల నఁ జేయరాదా ఇతకాను



రేక: 1283-4కాతబొదిసత: 22-436
పలల్లవ:   సిగద్గీవడడ నినఁకనేలే చెకక్కచేతతో

 యగద్గీపటట్టిననీవతట యిచచ్చెకరాలికిని
చ. 1:   పననఁగనఁగవదుద గాని పగయముల చెపప్పువచచ్చె

  చెనకితేనఁ బతతోను చెలియకను
  కినియనఁగవదుద గాని కేలతత్తి మొకక్కనఁగవచచ్చె

 వనయముతోడ వవకియపైనదానికి
చ. 2:  జతకితచవదుద గాని సరసములడవచచ్చె

  అతకెనఁ దనకనఁ బొనఁదపైనయతనితోను
   మతక చెపప్పువదుద గాని మరత్మిము లతటనఁగవచచ్చె
 సతకెలేని యటట్టినెరజాణయపైనదానికి

చ. 3:    వసాల వదుద గాని వడుక సేయనఁగవచచ్చె
  అసిచిచ్చె తనుక మేలపైనవానితో
   సేసవటట్టి నినీన్నతనఁడే శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

 సేసినట ట్టినే నీబోనఁటచెలియపైనదానికి



రేక: 1283-5ఆహిరినాట సత: 22-437
పలల్లవ:    నీవచిచ్చెనసలిగెలే నేనఁ బచారితతు నెపప్పుడు

   యవల వరొకటగా బావతచక వభునఁడా
చ. 1:     చెతది ననున్న మనిన్నతతువు చెపప్పునటేట్టి సేతువతటా-

  నతదరిలో నేనెపప్పుడు నాడుకొతదును
   పతదేలడుదువు సారెనఁ బెపైకొని నవువ్వెదువతటా
 మతదమేళమున మారమలయుచనుతదును

చ. 2:    నామొగమే చటూతువు నాకే మోహితతువతటా
  నీముతదర నాయమెత్మిల నెరపదును

   యేమెపైనా నాకితుత్తి వు ననెన్ననన్ననఁడు నెడయనఁడతటా
  వమార మురిపమున వఱవనఁగచతదును

చ. 3:  కడుబతత్తిసేతువు కానఁగిటలోవానఁడవతటా
  బడిబడి నీసుదుద లే పచరితతును

   కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కరణ ననేన్నలితవ
 వుడివోనిగరవ్వెమున నోలలడుచతదును



రేక: 1283-6పళవతజరత సత: 22-438
పలల్లవ:    మకిక్కలిజాణల తొలల్ల మరినిన్న నేరతుర

   వకక్కణ లడుగనేల వలప లీడేరెను
చ. 1:   మతతనాన నీవాడినమాటల దలనఁచకొని

  యితత సతతోసాననునన్న దేమతటవో
     చెతత నుతడి మేల వారత్తి చెపప్పువచిచ్చెతమ నేము

   ఇతతతతనరాదు మక నిదదరికే తలసు
చ. 2:   నీవు రాతరెలల్ల ను మనిన్నతచినమనన్ననల

  బావతచి పొగడుకొనీనఁ బానుపమనఁద
   కావతచి వడుకల కనివచిచ్చెతమ నేము

  ఆవధ లటట్టివోకాని యతరహసతముల
చ. 3:    చెలి వగ బొదుద నను సేసననీచేనఁతలక

  సలవుల నవువ్వెకొతటా సిగద్గీవడని
   యలమ శ్రీవతకటేశ యనసిత రొతడొరల

   అలవడె మలోమక నమరె ననిన్నయును



రేక: 1284-1లలిత సత: 22-439
పలల్లవ:    ఎనన్ననఁడు నేరచకొతట వనేన్నసి నీవు

   వనెన్నల నాతని నితత వలపతచకొతటవ
చ. 1:    చెకక్కనొకిక్క మాటలడి చెలవుని సారెసారె

  యికక్కవల గరనఁగితచి యతతసేసేవ
    మొకక్క మొకిక్క నిలచతడి మోవతేనె చవచటూప

 యకక్కడెకక్కడ పగయాలేమచెపేప్పువ
చ. 2:    సలవుల నవువ్వెనవవ్వె చెనకచనఁ జిమత్మిరేనఁచి

    యలయితపలనఁ జేతల నీ వతత సేసేవ
    సొలపనఁగనున్నల జూచి సొరిదినఁ గానుక లిచిచ్చె

   యలనఁగెతత్తి పాటల నీ వమవనిపతచేవ
చ. 3:    వడెమచిచ్చె జాగరాల వగినతతానఁ జేసిసేసి

  యడయక వలపతచి యతతసేసేవ
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి నినున్ననఁ గటూడె

    యడనెడ రతుల నీ వలీల భోగితచేవ



రేక: 1284-2సాళతగనాట సత: 22-440
పలల్లవ:   అతరాజసపవానఁడ వౌదువు నీవు

  సతమాయనఁ బనులలల్ల నఁ జనవయతవయాత
చ. 1:    మనసువు గలసితే మాటలక లోనఁగావల

  ననుపల గలిగితే నవవ్వెనఁగవల
   చెనకలే యితవపైతే చెపప్పునటట్టి సేయవల

   పననఁగకమనఁక నితత పలిచి రావయాత
చ. 2:    వడుకల వుటట్టితేను వనన్నపాల వనవల

   వాడిక లితపలపై తేను వలవవల
   యడుజొడెపై మెలనఁగితే నినీన్న నియతకొనవల

  వడక చెలిమాటల కొడనఁబడవయాత
చ. 3:    ఆసలనఁ దగలపైతేను ఆయాల గరనఁగవల

  బాసల దలనఁచకొతటేనఁ బెపైకొనవల
   వాసితో శ్రీవతకటేశ వచిచ్చెకూడిత వతతలో
   మోసపొ కేపొదటూద నీకెముతదర నుతడవయాత



రేక: 1284-3ముఖరి సత: 22-441
పలల్లవ:   పొతుత్తి లవలప గదాద బటూమలోనను

   యితత్తిల నీచేనఁతలక నేమతదు నినున్నను
చ. 1:    బతత్తితోడ నాప నీక పాదాలొతత్తినఁగాను

    హతత్తి నామొగము చటూచే వదేమ నీవు
   కొతత్తిలగా నాపనినున్ననఁ గొచిచ్చెకొచిచ్చె చటూడనఁగాను
  చితత్తిగితచి నాపపైనేల చేయిచానఁచేవు

చ. 2:     మచిచ్చెకతో నాప నీతో మాటలలల్ల నాడనఁగాను
    అచచ్చెలన నాతో నవవ్వె వదేమ నీవు

    పచిచ్చెదేర నాప నీక బాగా లతదియతగాను
   ఇచచ్చెకానక నాకిచేచ్చె వతతలోనే నీవు

చ. 3:      నెటట్టి కొని సేస లప నీపపైనఁ జలల్లనఁగా నాక
    అటట్టి పచచ్చెడము గపేప్పు వదేమ నీవు

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ యిదదరి నేలిత వద
   గటట్టిగా మేలవానఁడవపై కలిగితవ నాక



రేక: 1284-4భపైరవ సత: 22-442
పలల్లవ:   ఇతతులల మాపదానఁకా నేమచెపేప్పును

   అతతరతగాన నునాన్ననఁడు అనిన్నయునఁ దానెఱనఁగను
చ. 1:   యనసివుతడుదునఁగాని యరవుల సేయనేర

  పననఁగి పపైకొతదునఁగాని బగియనేర
   ననుపే చటూపదునఁగాని నమత్మిక సొదితచనేర-

    నని వనన్నవతచరే అనిన్నయునఁ దా నెఱనఁగ
చ. 2:   చేరి చెలనఁగదునఁగాని చినన్ననఁబోయేయతదుకోప

  సారె మోముచటూతునఁగాని జతకితచనోప
  కూరిమ చలల్ల దునఁగాని కోపగితచకొననోప

   అరీత వనన్నవతచరే యనిన్నయునఁ దానెఱనఁగ
చ. 3:   సిగద్గీలవడుదునఁగాని చిటట్టికము సేయనఁజాల

  వగిద్గీ వడునఁకొతదునఁగాని వరయనఁజాల
   యగద్గీలేక తానే వచిచ్చెయేల శ్రీవతకటేశనఁడు

   అగద్గీమెపై వనన్నవతచరే యనిన్నయునఁ దానెఱనఁగ



రేక: 1284-5గళ సత: 22-443
పలల్లవ:     చేరి యాతనికి బుదిదచెపప్పువదాద నీవ తొలిల్ల

  నేరపతో నీతగవు నీవఱనఁగవటవ
చ. 1:   గామడిమాటలడనఁగానఁ గడనఁగి తటట్టితనఁగాక

   యేమతటనే నీమగని నితతరో నేనఁడు
  గోముననఁ జెనకరానఁగా గోరగిరితనఁగాక

  చేముటట్టి యేమెపైనానునఁ జేసితవటే
చ. 2:   కొతగవటట్టితయతనఁగా గబబ్బుల నొతత్తితనఁగాక

 వనఁగలినీపత దడవతనటవ
   సతగాతాల సేయరానఁగా సారెక నవవ్వెతనఁగాక

   పతగితచి యాతని నేనఁ దపప్పుకచటూచితనటే
చ. 3:     వావ చెపప్పునఁగానఁ గానఁగిట వడి బగితచితనఁగాక

 శ్రీవతకటేశవ్వెరత బలిచితనటవ
  కెపైవసమెపై మోవయతనఁగా గతటచేసితనఁగాక
  యవల నీతనిపొతదు లఱనఁగదునటవ



రేక: 1284-6పాడి సత: 22-444
పలల్లవ:     కనికరితచనఁగరాదా కాతతనఁ జూచి ఇనఁక నెపైనా

  యనలేనిసరసము లతదానఁకా నాడేవు
చ. 1:     కొనచటూపలనే యితత కోరికతో నినున్ననఁ జూచ

చనవచిచ్చెకూచతడుమననఁగరాదా
  తనివోనియాసలతో దతడనే నిలచనన్నది

  ననుప సేలకొని నవవ్వెనఁగరాదా
చ. 2:    వకక్కసప దమకాన వళ గాచకవునన్నది

  అకక్కరతోనఁ బలిచి మానఁటాడరాదా
  నెకొక్కనన్నమోహముతోడ నివవ్వెరగన నునన్నది

  చెకక్కనొకిక్క బుజజగితచి చెనకనఁగరాదా
చ. 3:   యదుటనే నీకానఁగిట కేనఁకారతానునన్నది

   పొదిగి రతుల నిటట్టి భోగితచరాదా
   కదిసి శ్రీవతకటేశ కరణతచి యేలితవ
   మదినఁ జోకిక్క యటాల్ల నే మనిన్నతచరాదా



రేక: 1285-1దేసాళత సత: 22-445
పలల్లవ:   ఇదదరికోరికలను యేకమౌత గతటమ

   పొదుద న వచేచ్చెయవయాత పొతదు లొనగటూడెను
చ. 1:    వలయ నేనఁ జేసినవనన్నపాలలల్ల వతటవ

  యలమతో వచేచ్చెనని యియతకొతటవ
   తలతచక యేపొదటూదనఁ జితాత్తి ననఁ బెటట్టి కతడవయత
   చెలియతో ననిన్నయునునఁ జెపప్పువచేచ్చె మనఁకను

చ. 2:   కెపైకొని సతయతపనకానుక లతదుకొతటవ
  ఆకెక నీవుడుగర లతపతవ
    జొకతో సితగారితచ కచొచ్చెట కిటట్టి రావయత

  సేకరకముగానీరాక చెపప్పువచేచ్చె మనఁకను
చ. 3:    మావతటనే వచిచ్చెనీవు మగవతోనఁ గటూడితవ

   దేవులయ నీక నాప తలల్లమగాను
    యవల వతదాయితము యితట ల్లనఁ జేస నీక

   శ్రీవతకటేశ నీయితప చెపప్పువచేచ్చె మనఁకను



రేక: 1285-2గళ సత: 22-446
పలల్లవ:    వలదనేమా మముత్మి వటట్టిసట లేలయత

   తలకొనెనఁ దమకము తడవల యినఁకను
చ. 1:    మొనసి మరిదదరను మోముల చటూచకొతటరి

  ననుపల సమకూడ నవువ్వెకొతటరి
  పననఁగచ వలపల పతచకొతదురగాక

  పనిలేనిసిగద్గీల పడనేల యినఁకను
చ. 2:    పలవక వచిచ్చె యొకక్కపీనఁటపపైనఁ గటూచతటరి

  చెలరేనఁగి వావుల చెపప్పుకొతటరి
 వులివచిచ్చెరతులలొ నోలలడుదురగాక

 మలకలమతకపమరనఁగేల యినఁకను
చ. 3:  కడునఁజటట్టికరిముతోనఁ గానఁగిలితచకొతటరి

  వడియాల నతదుకొని వసుకొతటరి
   అడరి శ్రీవతకటేశ యపప్పుడే ననేన్నలితవ

  నడుమ నాపతోడిసనన్నలటూనేల యినఁకను



రేక: 1285-3వరాళ సత: 22-447
పలల్లవ:     చెలి నీకనఁ దగినది చెపప్పువచిచ్చెతమ నేము

   పలచక రమత్మినన్నది పగయము చేకొవయాత
చ. 1:  కలికిచేనఁతలది కడునఁగడునఁజకక్కనిది

   తలనఁప నీపపైనఁ బెటట్టి తగలపైనది
   మొలకచనున్నలది సొముత్మిల నితడానఁ బెటట్టినది

   నెలకొని యాసలతో నీక వలచినది
చ. 2:   చేరనఁడేసి కనున్నలది చితత్తిరబొమత్మివతటది

  కోరి నీగణలే యడుగతామనన్నది
  మటూరెనఁడతత గొపప్పుది ముసిముసినవువ్వెలది

   వరలేక నినున్ననఁ జూచేవడుకతో నునన్నది
చ. 3:   కొమరెవయసుది గణల నెకక్కడెపైనది

   తమ నినున్న వనివని తనియనిది
    జమళ శ్రీవతకటేశ సతనఁ గటూడిత వతతలొ
  అమరి నీదేవులపై యానతదితపచనన్నది



రేక: 1285-4సామతతత సత: 22-448
పలల్లవ:    ఇలల్ల తడల్లము నేము ఇతత సేయనఁగలమా

  మెలల్లనఁగె నీచితత్తిమురా మెలనఁగేముగాక
చ. 1:    నవువ్వెల నినున్న నవవ్వెతచి నయగారిమాటలడి

  నివవ్వెటలల్ల భద్రిమయితచనేరచ నాప
    వువవ్వెళటూల్లర మోవ చటూప వదదనుతడి నోరటూరితచి

  తవవ్వెతవవ్వె వలపల తమరేనఁచను
చ. 2:     కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కడుబొమత్మిల జతకితచి

  వునన్నత దగితచకోనోప నాప
    చనున్నల నినున్ననొరసి సారెక నీతో సొలసి
  తనన్ననఁగా ననేకతరితీపలనఁ దేలితచను

చ. 3:     కలికి తనాల చటూప కాతరాననఁ బెపైకొని
    బలిమ నినున్న గలయ బాగరి యాప

    యేలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
    అలరి తాననీన్న నీక నలవాట సేసును



రేక: 1285-5వళవగళ సత: 22-449
పలల్లవ:     వలప గతపలనఁ బెటట్టి వడినఁ దలకెతత్తివయత

   యిలనిటట్టి యాసొదము యితకా నెతతగలదో
చ. 1:    మాటలడి తనివోదు మగవ నీతోడుత

  తాటతచి పాదాలొతత్తి తనివోదు
   కాటకకనున్నలనఁ జూచి కమత్మిటనఁ దనివోదు

  మేటయపైనయపక నీమనఁద నెతతమోహమో
చ. 2:   ననుపననఁ గవకవనవవ్వెయునునఁ దనివోదు

  తనువుసనఁకనఁ బెనతగి తనివోదు
   చెనకచ మెచిచ్చెమెచిచ్చె చెకక్కనొకిక్క తనివోదు
   పసివని యాపక నీపపై నెతతమోహమో

చ. 3:    కలికితనాల నినున్ననఁ గానఁగిలితచి తనివోదు
  తలిరమోవ యాని తనివోదు

    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   అలమె నినీన్నపక నీయతదు నెతతమోహమో



రేక: 1285-6లలిత సత: 22-450
పలల్లవ:     వతటవట మగవా వభునఁడు నీవు నుతడనఁగానఁ

   గతట మసొబగలలల్ల గకక్కన మయతదునే
చ. 1:    తలపోనఁతలే పతడుగ తరితీపలే వడుక

  పలపలే చెపప్పురాని పగయముల
  సొలపలే పాయరానిచటరికపనఁ జేనఁతల
  చెలలకనఁ బతులకనఁ జెపప్పురానిచవుల

చ. 2:    ననుపలే నిధనాల నగవులే నిచచ్చెపతట
 పనగొనన్నసరసాలే పనువతదుల
 తనివనిచెనకల తరగనిధనాతల

 యనసినదతపతుల కెతచరానిచవుల
చ. 3:    ముచచ్చెటలే సతపదల మోముచటూపలే భాగతము

 వచచ్చెనవడిరతులే వతతసొముత్మిల
     యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి నినున్న నేల

  నిచచ్చెల మలోమక నితడుకొనన్నచవుల



రేక: 1286-1శ్రీరాగత సత: 22-451
పలల్లవ:     ఎఱనఁగదు రతదరను యేల దానఁచేవు మోహము

   వఱపేల ఇనఁకనఁ దర వసుకోరాదా
చ. 1:   ననువుననఁ జవరాల నానఁటనఁగతజూచినచటూప

 తనివోనినీకనఁ బెపైతరవాయను
   మొనగోరి చేతుల మొకిక్కనమొకక్కల నేనఁడు

 యనలేనివలపల కెచచ్చెరికకలయను
చ. 2:     సొరిది నపప్పుట నాప సొలసి యాడినమాట

మరిగితచేమచచ్చెమేపమతదాయను
సిరలమతచినయటట్టిసలవులనవువ్వెల

 బెరయనిరతులకనఁ బెడరేనఁపలయను
చ. 3:   యిటట్టి నీదేవుల చేతకిచిచ్చెనయకానుక

 జటట్టిగానన్నకానఁగిలే లతచములయను
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నెమత్మి నీకె నేలితవ

  చటట్టిరికము లివయే సులభములయను



రేక: 1286-2హితదొళత సత: 22-452
పలల్లవ:    ఆయనాయ నలసిత వనిన్నటా నీవు

 మోయరానివలపల మోపగటట్టి కొనేవు
చ. 1:  చెకక్కలవతటనఁగారేచెమట దుడుచకోవ

  యికక్కడ నాపతతోడ నేమనవవ్వెవు
 చకక్కనఁబెటట్టి కొనవ నీజారినపయతదకొతగ

   చొకక్కచ నాతని నేమచటూచేవు నీవు
చ. 2:   చెదరివడినకొపప్పు సిగద్గీతో ముడుచకోవ

   యదుట నిలచకతడి యేమ మొకేక్కవు
 వదలినపోనఁకముడివతక చటూచకొనవ

   కదిసి యతతాతని కేనఁకారేవు నీవు
చ. 3:    లలినఁ బెదవపపై తముత్మిలము గడుగకొవ

  కలయికలక యేమ కానఁతాళతచేవు
   అలమ శ్రీవతకటేశ డనిన్నటాను ననున్ననేల
   తలనఁచి యాతనినేల తడవవు నీవు



రేక: 1286-3శతకరాభరణత సత: 22-453
పలల్లవ:    నాతరో మునఁజేతకతకణన కదదము వలనా

   యతల నితకానేలే యేడలేని మాటల
చ. 1:      మోముననఁ గళల దేరీ మొగనఁడు వదద నునాన్ననఁడు

   ఆముక లోన నుతటరి యపప్పుటనుతడి
   కామతచి మముత్మినఁజూడ గకక్కన వచిచ్చెతేను
  యేమనేవ నాతోను యేడలేనిమానఁటల

చ. 2:     పానువు పపై దానునాన్ననఁడు పాదాలొతేత్తివు నీవు
   వని చెమటగారీనఁ గొపూప్పు వడెను
   కానీవ నేనఁగతటే ననున్ననఁ గడునొడబరిచేవు

  యేనాట నేరచ్చెకొతటవ యేడలేనిమాటల
చ. 3:    చేవదేరె నీమోవ శ్రీవతకటేశనఁడు నానఁడు

కావతచి,   పచచ్చెడ మటట్టి కపప్పుకొతటరి
    యవళ నేరానఁగాను యతనఁ డిటల్లననున్ననఁ గటూడె
  యేవలల్లనఁ జెలల్లనఁబెటేట్టివ యేడలేనిమాటల



రేక: 1286-4సౌరాషట్టి సత సత: 22-454
పలల్లవ:     వదదనేమో నేము నినున్న వటట్టిసట వదుద గాక

   బుదుద లతనికినఁ జెపప్పు బొదితచనఁగాను
చ. 1:   పతతమేల పలికేవ పడనఁతీ

   అతతే కలితే పతతో నాడుకొనవ
  వతతుకేల పననఁగేవ వాడలోనను

    చెతత నాతనికే యితకా సేసగా వలవవ
చ. 2:   వరగ నీపగ టతతపచారితచేవ

   సొరిది నాతనికే చటూపవ నీవు
 మురిపములేనఁటకి నాముతదరను

  మరిగినదానఁకాను నీమగనినఁ జోకిక్కతచవ
చ. 3:    ననున్ననేల కొసరేవ నడుమ నీవు

   అనీన్న నాతని నీవ యడుగనఁగదే
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డేలి నాకనఁ జనవచెచ్చె

  యనన్నటపొతదులో నీవ నెఱినఁగితచకొనవ



రేక: 1286-5నాదరామకిగయ సత: 22-455
పలల్లవ:     ఇతతనీ కబుబ్బురమౌత యఱనఁగ మనాన్నళల్ల నీకె

   వతతలలల్ల నఁ గతటమ వరగయత మాక
చ. 1:  సతయతపనలేకల చదువుకచదువుక

  కతగానఁ జేపేప్పువు వదిదకాతతలకను
   తత నాపదటూతకను దతడనఁ గటూచతడనఁబెటట్టి క

   అతమోదమున నీ వతదరికినఁ జూపేవు
చ. 2:   తరణమానఁటల నీవు తలనఁచకతలనఁచక

  శిరసటూనఁచక మెచేచ్చెవు చెలలతోడ
  గరిమ నాపయతపనపరిమళ లతదుకొని

  పరగ నతదరికినినఁ బతచిపటేట్టివు
చ. 3:  సుదతసొముత్మిలపటట్టి చటూచకచటూచక

 పదిమారలరచచ్చెలోనఁ బచారితచేవు
    యిదివో శ్రీవతకటేశ యిట మముత్మి నేలితవ

  పొదిగి యాపవలప బొసనఁగితచకొనేవు



రేక: 1286-6కాతబొదిసత: 22-456
పలల్లవ:    ఎతదనఁకా వటట్టిజోలి యతతవదుద వోయ నేనఁడు

   ఇతదరనఁ జటాట్టి లే మాఇతటకి రావయాత
చ. 1:    మాటలనెపైన్నైనానఁ గలవు మళల్ల యాడేమతట

జూటనఁదనాలనేరిచ్చెనసుదతులక
 కూటవగటూడినయటట్టికొలవులొ నాడితేను

   యేనఁటకి వనేవు మాయితటకి రావయాత
చ. 2:     చేనఁత లనెపైన్నైనానఁ గలవు చేకొని సేసేమతటే

పూనఁతనవువ్వెలనఁదేలితచేపొలనఁతులక
   బానఁతపడి యితదుకెలల్ల భద్రిమయనేనఁటకి నీక
   యనఁతక లోనఁతునన్నదా మాఇతటకి రావయాత

చ. 3:     చటూపలనెపైన్నై నానఁ గలవు సొలసి చటూచేమతటే
   తీపల మోవుల చటూపే తఱవలక
  చేపటట్టి ననేన్నలితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర

   యపాటనఁ గరణతచి మాయితటకి రావయాత



రేక: 1287-1దేవగాతదారి సత: 22-457
పలల్లవ:    వలయ నాగణమెలల్ల వనన్నవతచిత నీక

   చెలనఁగి ఇతదుకే సతతోసితచకొతదు నేను
చ. 1:    పటట్టిరానిమనసుతోనఁ బదరి పపై కొతదునఁగాని

  యటట్టి నీవ మనిన్నతచేది యరనఁగదును
 నెటట్టి కొనన్నవడుకతో నీకెదురజూతునఁగాని

    ఇటట్టి నీవు వతుత్తి వని యతచకొతదు నేను
చ. 2:   మోవరానివయసుతో ముతచి తమకితతునఁగాని

   తావుకొని ననెన్నలేది తలనఁచి మెతత్తి
    చేవదేరే కోరికతో చెలిచేనఁ జెపప్పుతతునఁ గాని

    నా వానఁడవనే నినున్న నముత్మికొతదు నేను
చ. 3:    చెపప్పురాని యాసతోనఁ జేరి కొసరదునఁగాని

   కపప్పు నాపపై వలపలల్ల నఁ గనునఁగొతటవ
    ఇపడే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

  చొపపైత్ర్పనయగరతుల చటూచకొతదు నేను



రేక: 1287-2నాట సత: 22-458
పలల్లవ:    కతటవగా వోయి దనిగబబ్బుతనము మా-

  ఇతటనే వుతడుము దనియమెత్మిలడిపేను
చ. 1:    సొలసిసొలసి చటూచి చొకక్కలనఁబెటట్టి నినున్న

  వలపతచెనఁగా ఇతతవడిగా నీప
   కలికితనాల నీతోనఁ గానఁపరాల సేసిసేసి

  యలయితచెనఁగా దనియమెత్మి లటవతటవో
చ. 2:    సారెసారె మాటలడి సనన్నలచేసి నీక

  నేరిపనఁగా వనయాల నేనఁడినేన్నసి
   కూరిమ గొసరి నీగణము లీపాటవని

  యేరపరిచెనఁగా దనియమెత్మి లటవతటవో
చ. 3:     పననఁగి పననఁగి నినున్ననఁ బద్రియముననఁ గానఁగిలితచి

   ననుప రేనఁచెనఁగా నీక నవువ్వెతానే
   నను నేలిత వతతలొననే శ్రీవతకటేశవ్వెర

  యనయవచచ్చె దనియమెత్మి లటవతటవో



రేక: 1287-3పాడి సత: 22-459
పలల్లవ:    ఎదురబడి నునాన్నర ఇదదరటూ మర

   పొదిగి రతుల నిటేట్టి భోగితచటగాక
చ. 1:    సేస వటట్టి పతతోడ సిగద్గీవడనేనఁటకే

   ఆసలలల్ల రేనఁగ గోర నతటటగాక
  వాసితోనఁ గొసరి తలవతచకొననేటనఁకే

  మోసపొక చేతులతత్తి మొకక్కటగాక
చ. 2:    సరసనే కూచతడి జాగల మరేనఁటకే

  బెరసి వలపలలల్ల నఁ బెతచటగాక
  సరసములడి పొదుద జరపనఁగనేనఁటకే
 సురతభోగాల చవచటూపటగాక

చ. 3:   కనువచిచ్చె చటూచితయును కాతతలమఱనఁగేటకే
  ననిచి కాగిటనఁగటూడి నవువ్వెటగాక

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ నితతలో నీవు
  మనసిచిచ్చె యతనినే మరగటగాక



రేక: 1287-4భపైరవ సత: 22-460
పలల్లవ:   తపప్పు లతచేనా నీతలనఁపలోదానను

  వపప్పునఁజెపప్పు ననున్ననెతత వడనఁబరచేవు
చ. 1:    చటూడనఁజూడ చటూపలక చోదతముల నీచేనఁతల

  ఆడుకొన నతదరికి నబుబ్బురముల
   తోడ దిషాట్టి లపైయునన్నవ తొలల్ల రేపలల్లవాడల

    యడ మాతో వటట్టిబాస లేలసేసే వనఁకను
చ. 2:    వనవన వనులక వడుకల నీగణల

  వనరనఁ దలనఁచకొతటే నుబుబ్బురేనఁచేవ
   వనుతతప మదురలో వలల్లవరలపై యునన్నవ
   మనసులొ మఱవము మఱనఁగేల పటేట్టివు

చ. 3:    కొరకొరనఁ గానఁగిటకినఁ గొనసాగె నీపొతదుల
  నేరిచితే రతులక నిదానముల
   యరీత శ్రీవతకటేశ యనిన్నకలపై యునన్నవ

    చేరి ననేన్నలిత వతత సలవుల నవవ్వెవు



రేక: 1287-5కాతబోదిసత: 22-461
పలల్లవ:    చెలియా యిపప్పుడే బుదిదచెపప్పుతజనఁమ నీక

   చెలరేనఁగి చితత్తిమురా సేవలలల్ల నఁ జేయవ
చ. 1:   కతకణలచేతులనఁ గానఁగిలితచి రమణుని

   వుతకవగా మోవ యిచిచ్చె వరడితచేవు
   మతకదనాన నితని మాటల దటూరవుగదా

   లతకెలనఁ బెననఁగి యితకా లలితచనఁగదవ
చ. 2:    చిపప్పులగబబ్బుల నటూనఁది చెకక్కనొకిక్క యతనికి

  చెపప్పురానిపగయాలలల్ల నఁ జేపేప్పువు నీవు
   అపప్పుట వుబుబ్బున నీవమెపైనానఁ జేయవుగదా

    ముపప్పురినఁ బాదాల కితకా మొకక్కనేనానఁ గదవ
చ. 3:    కొచిచ్చె మోముమోముతోడనఁ గటూడితచి శ్రీవతకటేశ-

  నిచచ్చెకములలల్ల నఁ జేసి యనసితవ
 అచచ్చెపరతులవళ నలయితచవుగదా

  మచిచ్చెకల బుజజగితచి మరిగితచనఁగదవ



రేక: 1287-6గళ సత: 22-462
పలల్లవ:   అవదార చితత్తిగితచవయాత యకెదికక్క

  కవగటూడి ఇపప్పుడిటేట్టి కానఁగిలితచవయాత
చ. 1:   చినుకచిరనఁజెమట చెకక్కలవతటనఁ గారనఁగా

   వనిత ఇదివో నీవదిదకి వచెచ్చె
    కొనల వళల్లనఁ దురము కొతతగొతత ముడుచక

  యనలేనితమతోడ నిద నిలచనన్నది
చ. 2:   పొలపనిటటూట్టిరప్పుల పకిక్కళల్ల నానఁపకొతటా

    వలనఁది నీక సురట వనరీ నిద
  నెలకొనన్నయాసతోడ నినున్ననఁజూచి వరగతది

  కొలవులో నీపొతదు గోరకొతటానునన్నది
చ. 3:    మదనకళలలల్ల నెమత్మిది మోమున నుతడనఁగా

   సుదత నినేన్న తపప్పుకచటూచినఁ దాను
   ఇదివో శ్రీవతకటేశ యనసిత వతతలొన

   తరవసుక రతులనఁ దపప్పులనఁ దలీని



రేక: 1288-1శతకరాభరణత సత: 22-463
పలల్లవ:    నీవలల్లనే యితత నేరపరియాస నాప

 వవలపగటలను వలయనఁగవలదా
చ. 1:    కనున్నలనే నవువ్వెదువు కానఁకతోనఁ గొలపలోన

  సనన్నలలల్ల నఁ జేతువు సారెసారెక
   ఇనిన్నటాను మతదమేళ మతత సేసుకొతటవ

   పనిన్న వుదదతడాన నినున్ననఁ బలకనఁగవలదా
చ. 2:    వడుకతో వతదువు వనన్నపా లపచేత

  ఆడుదువు సరసము లతటముటట్టి
   పాడితో నీవ యాప పతతములకిక్కతచితవ

   జోడెపై నీక రాజసాల చటూపనఁగవలదా
చ. 3:    వరకే పొగడుదువు వకటకటే యాపను

  చేరి కానఁగిలితతువు శ్రీవతకటేశ
 గారవపరతులనే కరకపరచితవ

   కోరి ననేన్నలిత వాపనఁ గొసరనఁగవలదా



రేక: 1288-2నాదరామకిగయ సత: 22-464
పలల్లవ:    అతదుకే వరగయత నపప్పుటనుతడనఁ జూచి

    ఆతదముగ నేనే నీక నాలనెపై వుతదానను
చ. 1:     చెకక్కనొకిక్క సత నినున్ననఁ జనకియునఁ దనివదు

   తకక్కక సేవల సేసి తనివోదు
   యికక్కవలతట మోహ మెఱినఁగితచి తనివదు

   ఇకక్కడ దనిబతత్తి యితకా నెతతగలదో
చ. 2:    చెలరేనఁగి వనన్నపాల సేసియునునఁ దనవోదు

   తలనఁచి నినున్ననఁ బొగడి తనివోదు
   వలయ నీసుదుద ల వనివని తనివోదు
   యలమ నీపపై బతత్తియితకా నెతతగలదో

చ. 3:    పచిచ్చెగానఁగ నినున్న గబబ్బులనొతత్తి తనివదు
  తచిచ్చెతచిచ్చె కానఁగిలితచి తనివోదు

    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ
  హచిచ్చెనతనబతత్తి యితకా నెతతగలదొ



రేక: 1288-3మాళవగళ సత: 22-465
పలల్లవ:    చెపప్పువయాత ఆసుదుద ల చెవులరా వనేము

  ముపప్పురిగానఁ జెలలతో ముచచ్చెటలడేవు
చ. 1:     యేకతాన నాప నీతో నేమని వనన్నవతచెనో

  చేకొని సతతోసాననఁ జెలరేనఁగేవు
  ఆకమడిచిచిచ్చెనపప్పు డాస లేమవటట్టినో

    జోకతోనఁ గళల దేరీ సొతపగ నీమొగము
చ. 2:     సరసనఁ గటూచతడి యేమసనన్నల నీకనఁ జేసనో

  శిరసతత్తి నవువ్వెకొతటానఁ జమత్మిరేనఁగేవు
  వరలముడిచేవళ వడుక లేమచటూపనొ

  గరిమతో రతులకనఁ గడునఁదమకితచేవు
చ. 3:     పాదాల గదుద తా నేమ పకక్కనఁన జెనకెనో

  ఆదరితచి కానఁగిలితచి యానతదితచేవు
   పొదితోడ నేలిత వపప్పుడు శ్రీవతకటేశవ్వెర
   పాదుకొని నీలోనీవ భావతచి మెచేచ్చెవు



రేక: 1288-4సామతతత సత: 22-466
పలల్లవ:    కతటవటే చెలియా ఇకక్కడ నీతారకాణల

    యితటలో నుతడనఁగా నీక నీడేరెనే వలప
చ. 1:    సారెక మాటలడనఁగానఁ జవులకెక్క వలప

   కూరిమ గొసరనఁగాను కపప్పులయ వలప
   చేరి వాయకతడనఁగాను చిమత్మిరేనఁగె వలప

    యరీత మేలే నీక నీడేరె వలప
చ. 2:    సనన్నల చాయలనే సతమాయ వలప

  తనన్నవనవువ్వెలనే తీగెసాగె వలప
   వనన్నపాల సేయనఁగానే వడుకాయ వలప

   యినేన్నసిచేనఁతల నీక నీడేరె వలప
చ. 3:    కూడి సరసమాడనఁగా గఱతాయ వలప

   వాడికల మెలనఁగనఁగా వనమాయ వలప
   జోడెపై శ్రీవతకటేశ జొకిక్కతచితవ కానఁగిట

   యడ నీనేరపలనే నీడేరెనే వలప



రేక: 1288-5మాళవగళ సత: 22-467
పలల్లవ:     చేకొని వడిగముల సేసేవారి పపైనే బతత్తి

   యకాలము దొరలక నేమచేపేప్పు మనఁకను
చ. 1:    తచిచ్చెతచిచ్చె యాప నీపాదాల గదదనతటాను

  మెచిచ్చెమెచిచ్చె పొగడుతా మేలమాడేవు
  కొచిచ్చెకొనగొర నీకొపప్పు దువవ్వెనతటాను

   యిచచ్చెగితచి తముత్మిలము యవగా నిచేచ్చెవు
చ. 2:    కలికి నీమరాత్మిలతట గతదము వసనతటాను

  చెలరేనఁగి యాపమనఁద జేయిచానఁచేవు
   పలమార నేకతాన బాగా లొసనఁగెనతటా

  అలమ చెకక్కలనొకిక్క యాదరితచేవు
చ. 3:   చెనకచనఁ జెపప్పురానిసేవలలల్ల నఁ జేసనతటా

  కనునఁగొని నవువ్వెనవవ్వె కానఁగిలితచేవు
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యమాటక ననున్న

   మనసిచిచ్చె యాపను నామారగానఁ జూచేవు



రేక: 1288-6బౌళ సత: 22-468
పలల్లవ:  వలవనఁగలటట్టిలల్ల వలచినది

   కలసిమెలసి యిటట్టి క రణతచయాతవ
చ. 1:    చిగరనఁబెదవులనునఁ జెపీప్పు నీకనఁ బద్రియముల

  మగవ నితతటనెపైనా మనిన్నతచవయాత
   నిగిడి అపటనుతడి నిలిచి కొలవుసేస

 అగడుసేయనేల ఆదరితచవయాత
చ. 2:    చకక్కనిమోమెతత్తి నినున్నసారె సారెకనునఁ జూచ

  చెకక్కలనొకిక్క చనవు చెలిల్లతచవయాత
   మొకక్కతానే నీతో మొలకనవువ్వెల నవవ్వె

  యికక్కవలతట లలితచి యడేరచ్చెవయాత
చ. 3:     కొమలపనఁ జేతులను కోరి నీక వడెమచచ్చె

   పేగమ నతదుక కానఁగిట బగితచవయాత
   కామతచి శ్రీవతకటేశ నీమనసు దకక్కనఁగొనె

   వమర రతుల నితకా వలయితచవయాత



రేక: 1289-1ఆతదోళ సత: 22-469
పలల్లవ:    ఇటవతటచేనఁతలనె ఇనిన్నటా నే వలచిత

   వటరాయ నినున్ననఁ జూచి వడుకాయనయాత
చ. 1:    మనసిచిచ్చె మాటాడి మరత్మిముల రేనఁచేవు

   కనువచిచ్చె చటూచి మత గరనఁగితచేవు
   చెనకచ పలమార సిగద్గీల వుటచ్చెతచేవు

  యనసి పొతదులసేయ నెతతనేరత్తి వయాత
చ. 2:    చెకక్కనొకిక్క బుజజగితచి సలవుల నవవ్వెతచేవు

  చికక్కనిచనున్నల ముటట్టి చెలనఁగితచేవు
   చకెక్కరమోవ చటూప సారె నోరటూరితచేవు

  యికక్కవలతట మెపప్పుతచ నెతతనేరత్తి వయాత
చ. 3:    చటట్టిరికముల చెపప్పు సొతపన నుబబ్బుతచేవు

   దటట్టిముగ సేసచలిల్ల తమ నితచేవు
    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వద ననున్న

  యటట్టినెదుట లలితచ నెతతనేరత్తి వయాత



రేక: 1289-2సాళతగనాట సత: 22-470
పలల్లవ:     వదదనేమా నేము నినున్న వటట్టిదటూరలేల దటూర

   సుదుద ల చెపప్పువ నీవసొదతములగాను
చ. 1:    మావదదనఁ గటూచతడనఁగాను మాటాడిత నతనితో

  దేవులవపైతే నీవనఁ దలసుకొవ
    వావుల చెపప్పునఁగా నే నివవ్వెల సరసమాడిత
    చేవలల్లక వచిచ్చె నీవు చెవులరా వనవ

చ. 2:     చెనకనఁగా నే నితనిచెలిమ సేసిత వటట్టి
   పనిగలితే నీవనఁ జూపవ మోము
   ననుపగా నవవ్వెనఁగాను నానఁటనఁ జనున్నలనొతత్తిత

   మనసొకక్కటగా నీవ మళల్లమళల్ల చటూడవ
చ. 3:    సనన్నసేయనఁగా నితని సమరతులనఁ జొకిక్కత

    మునెన్న పొనఁదపైతే నీవ మొకక్క మొకక్కవ
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డిల ననున్న మనిన్నతచె
    యనన్ననఁగా నీవు మముత్మి నిదదరినఁ బొగడవ



రేక: 1289-3శదదదేశి సత: 22-471
పలల్లవ:    ఎనన్ననఁడు గడితచకొతట వకెను నీవు

  యనన్నరాదు దనిపగ టవవ్వెతోయ
చ. 1:  పదవులవడేలతోనఁ బకక్కటలల్ల చనున్నలతో

  యదుటనే నిలచనన్న దవవ్వెతోయ
   వుదుటల చటూపప్పుకొతటా నుబబ్బుతచి నవువ్వెకొతటా

   యిదివో నీదికేక్క చటూచ నెవవ్వెతోయి
చ. 2:    సముత్మిలతో వఱఱ్ఱైవనఁగి సొలపల మాటాడుతా

  యమెత్మిలలల్ల నఁ జూపీని యవవ్వెతోయి
  నిమత్మిపతడెగరవస నీటతోను మురిసని

   యిముత్మిల బటారికతేత్తి యిదవవ్వెతోయి -
చ. 3:      వలప నీపపైనఁ జలిల్ల వదదనే కూచతడి నినున్న

  నెలయితచ సారెక నెవవ్వెతోయి
    వలయ నేలితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటేట్టి

  యలమనఁ జటట్టిమెపైవునన్న దవవ్వెతోయ



రేక: 1289-4కనన్నడబతగాళత సత: 22-472
పలల్లవ:   ఇతచకతతా గటట్టిఱనఁగ దిదేమకే

   యతచరాదు దనిగరవ్వె మదే మకే
చ. 1:    సతతోసాన నీవు చేసనన్నల సేసితేను

   యితతులకెలల్ల నఁ జూపీ నిదే మకె
      చెతత నీ నపప్పుటనఁ దనునఁ జేరి సుదుద లడిగితే

   యతతసిగద్గీవడనఁ దాను యిదే మకే
చ. 2:    నెమత్మిది నీవు దననెలవు లడిగితేను

    యమెత్మిలక నవువ్వె నవవ్వె నిదే మకె
   సమత్మితతచ కొనగోర చనున్నలపపై నటూనఁదితేను
   యిముత్మిలనఁ దపప్పుకచటూచ నిదే మకె

చ. 3:    చటట్టిరికముల నీవు సొదితచి చెపప్పుతేనే
    యిటేట్టి కానఁగిట నితచ నిదే మకె
    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   యటట్టిదో తనవడుక యిదే మకె



రేక: 1289-5శ్రీరాగత సత: 22-473
పలల్లవ:     చటూచిత నే నపప్పుడు మసొతపల కిముత్మిలనుతడి

  ఆచోటదానిచేనఁత లివౌనా వోయ
చ. 1:     పలిచెనఁగా అదినినున్న పదద పదద యలనఁగన

   సొలసనఁగా మాటలను చొకక్కలనఁ బెటట్టి
   వలయనఁ బానుపమనఁద వడెము చేతకిచెచ్చెనఁగా

 తలనఁచకో అలనాటదానిసుదుద లోయ
చ. 2:     నొకెక్కనఁగా చెకక్కల నినున్న నోరనఁ దమత్మివటట్టి మని

  మొకెక్కనఁగా చేయతత్తి ముసిముసినవువ్వెతో
  వకక్కసపనఁజనున్నలను వడుకతో నొతత్తినఁగా

  చొకక్కచ నెతచకో దానిచటట్టిరికాలోయ
చ. 3:    పననఁగెనఁగా కానఁగిటను పగయముల రెటచ్చెతచ

  తనిసనఁగా రతులను తారకాణలపై
    యనసితవ శ్రీవతకటేశ యిప డిట ననున్న
   మనసుననఁ బెటట్టి కో మరత్మిముల దానివోయ



రేక: 1289-6సౌరాషట్టిత సత: 22-474
పలల్లవ:   చెలనఁగి యపప్పుడు సతతోసితచకొతదువుగాని

 చలపటట్టితవవమోవ చౌలగొనేను
చ. 1:      చన వాతనఁ డిచెచ్చెనతటా సారె నినున్ననఁ జూచెనతటా

  యనసి పదదరికము లేమచెపేప్పువ
   ననునఁజూడు నీయదుట నయమున నాతని

   మనసు చొకిక్కతచి ననేన్న మరిగితచకొనేను
చ. 2:    సొముత్మిల నీకిచెచ్చెనతటా చొపప్పుగానఁ జెనకెనతటా

   యమెత్మి లితదరికి నీవు యేమచటూపవ
     కమత్మి నాపతతము వను గకక్కన నాతనినా -

  సొముత్మిచేసుకొని యడుజోడెపై వుతడేను
చ. 3:   వలపతచకొతటనతటా వాడికెపై యునాన్ననఁడతటా

  బలిమ నీనేరపతత పచారితచేవ
  కొలిచి శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజకానఁగిట

   నెలకొతట నితకాను నినేన్న మెపప్పుతచెను



రేక: 1290-1కరతజి సత: 22-475
పలల్లవ:    కామని యపప్పుటనుతడి కాచకనన్నది నీవళ

    పేగమము నీకనఁ జేస పగయము చేకోవయాత
చ. 1:     పలకలనఁ గొసరీని భామ నీతో సారెసారె

  చెలముల సేసని చెనకలను
  వలపల చలీ ల్లని వాడికమొకక్కలను

   పలిచ వతటకి నినున్ననఁ బద్రియముచేకొవయాత
చ. 2:    ననుపల సేసని నయముల నవువ్వెల

  చనవమత్మిని యడిగీ సరసముల
  వునుకల చెపీప్పుని వుడివనిసనన్నల

   పననఁగీ నీరతులక పగయము చేకోవయాత
చ. 3:     వదలనఁబయతద చటూప వలప నీపపై నితచి

  గదిగచచ్చె వాపల కొలవులోన
   యిద శ్రీవతకటేశవ్వెర యకె యలమేలమతగ

   పదవతేనె లొననఁగీ పగయము చేకోవయాత



రేక: 1290-2కనన్నడగళ సత: 22-476
పలల్లవ:   ఇతరికాతతల చటూచియేమని నవువ్వెదురో

 రతవళచేనఁతల మరనఁగచేయనఁగదవ
చ. 1:    సమరత యాతనితో సలపనఁగానఁ బొడమన-

  చెమటార వసరవ చెలవునికి
    తమల మపప్పుడు నీక తమతోడనఁ బెటట్టినేమో
  అమర వరొకక్కవడెమతది చేతకియతవ

చ. 2:   కపప్పుకొనన్నవచచ్చెడము కడునెరి వరిగెను
  యపప్పుటవలనే వచిచ్చె యియతనఁగదవ

    లపప్పులపై గతదము రాలీ లవుననఁ బెననఁగెనేమో
   చొపప్పుఱనఁగకతడానఁ గసటూత్తిరి మనఁదనఁ బటూయవ

చ. 3:   సరసమాడనఁగనేమో తురము వడివునన్నది
  వరల ముడువవ వవగను

  అరిది శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవభునఁడు
   నెరలచికక్క దిదదవ నెటట్టిన ననేన్నలను



రేక: 1290-3శతకరాభరణత సత: 22-477
పలల్లవ:    ఇదివో దతపతు లిదదర నునాన్నర

 వుదుటన దతతపటవరిలోన
చ. 1:  పొతదులమానఁటలనఁ బొసనఁగముచచ్చెటల

 కతదువకానఁగిటకల యికల
వతదులవమోవులవయతపసనన్నల

  అతదను తరవయతరే చెలల
చ. 2: చనవులమరేటసరపనఁజేనఁతల

  తనియక పననఁగేట తమకముల
  చెవకలలోపలి చిరసిగద్గీ లసనఁగె

  అనువుగనఁ దరవయరే చెలల
చ. 3:  కెలయుచ నెఱినఁగినకేరేటనవువ్వెల

కొలనఁదిమగలబుసకొటట్టి లను
   బల శ్రీవతకటేపత కలమేల్ మతగ -

  కలవడే దరవయరే చెలల



రేక: 1290-4శదదవతతత సత: 22-478
పలల్లవ:   ఏమే వటట్టితరితీప లేలసేసేవ

 పేగమగలచోటన పననఁగనఁగనఁదగదే
చ. 1:     నెటట్టిననఁ బత వలిచ నినున్న చేసనన్నలేనఁటకే

  చటట్టిరికము చెపప్పునఁగా సుదుద లేనఁటవ
    గటట్టి తోడ రమణునినఁ గటూడుటే మేల యినఁక

 బటట్టిబయల పతదిలివటట్టినేనఁటకే
చ. 2:   కొతగవటట్టితయతనఁగా నికక్కవల చెపప్పునఁగనేలే

  ముతగిటనఁ జనున్నలతటనఁగ మొకక్కలేనఁటవ
    సతగతగా దేవులవపై చనవు చేకొతట మేల

 యితగితపటాసలనేల దొతతవటేట్టివ
చ. 3:    బటూవాన నుతటవ మేలపొతదు లేమచటూచేవ

  చేవదేరనఁ గానఁగిలితచి సిగద్గీలేనఁటకే
  శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁజెతద నలమేల్ మతగవు

   కెపైవసమెపై కతలనిన్న గాదనఁ బోసేవ



రేక: 1290-5ముఖరి సత: 22-479
పలల్లవ:   ఎతతఱటట్టిడితనమే యతదు నేరచకొతటవ

   వతతలగా నీతనికి వనోదాల సేసేవు
చ. 1:   కడలేనినవువ్వెల గాదనఁ బెటట్టి కతదానవా

  గడిగొననఁ బతవదదనఁ గపప్పువోసేవు
 వడికపజాణతనా లొడినఁగటట్టి కతదానవా

    వడ వడగా సారె వద చలేల్లవు
చ. 2:  మురిపములలల్ల ను మటూటగటట్టి కతదానవా

 పరిపరివధములనఁ బచరితచేవు
 గరిమలవలపల గతపనఁబెటట్టి కతదానవా

  అరిమురి నితనికి నమత్మివచేచ్చెవు
చ. 3:    తొలతే తరితీపల దొతతనఁ బెటట్టి కతదానవా

  వలయనఁగ నితనికి వతదువటేట్టివు
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు

   యలమ ననేన్నల నీవ నీవభునఁగటూడేవు



రేక: 1290-6భౌళ సత: 22-480
పలల్లవ:    ఏల కాచకతదానవు యతనఁడు నీమగనఁడతటా

   లేలే ఆయనాయ నెనఁతలేదు నీయాసొదము
చ. 1:   బలిమగలదానవు పతనఁ బలచకొరోదా

 కలిగిననీపగట కతదముగాని
   వలయ నితనిచేత వడె మపప్పుతచకోరాదా

  కలికితనాలలల్ల నఁ గానవచచ్చె నపడు
చ. 2:  చటట్టిమవపైనదానవు చొకక్కవలపతచరాదా

  గటట్టిగ నీనేరపలల్ల గతదముగాని
   అటట్టియితే నీతనిచేనఁ బద్రియము చెపప్పుతచకోరాదా

   దిటట్టితనమెలల్ల నఁ దేట తలల్లమయత నపడు
చ. 3:   పొతదుగలదానవు బువావ్వెననఁ బెటట్టి కోరదా

  కతదువ నీబీరమెలల్ల నఁ గతదముగాని
   చెతద నలమేల్ మతగను శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు

   యితదునే నీకోరికల నీడేరీ వపడు



రేక: 1291-1ఆహిరి సత: 22-481
పలల్లవ:    వటట్టిజోలినఁ బొరలేవు వదదనాన్న మానవు

   వటట్టి కొకరిసొముత్మి వరొకరికి దకక్కనా
చ. 1:    చకక్కనిదాన వౌదువు జాణతనాల నేరత్తి వు

   ముకక్కరనఁ వటట్టి కతటవ మోము చటూచేవు
  నెకొక్కనన్న నారమణునఁడు నీయలయితపలక
   చికక్కనఁడు గాని నీచేనఁతలక మెచచ్చెను

చ. 2:   చటట్టిమవు నౌదువు చొకక్కలనఁబెటాట్టి నఁగలవు
  యిటట్టి సితగారితచకొతట వతనెదుట

     గటట్టి తోడ నావభునఁడు కోరి యితదుక నినున్ననఁ జే-
  పటట్టినఁడుగాని నీపగటల మెచచ్చెను

చ. 3:    మేలదానవు నౌదువు మెపప్పుతచా నీచేతనౌను
   వళ గాచకతదానవు వస మొకేక్కవు

   యేల ననున్న శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగను
  నీలోనుగానఁడుగాని నీబతత్తికి మెచచ్చెను



రేక: 1291-2కాతబొదిసత: 22-482
పలల్లవ:   పగయమతత గలిగితే పతడాల్ల డుమనవ

   నయగారివానఁడు తాను ననేన్నల తడవనే
చ. 1:    చినన్నదాన ననున్ననేల సిగద్గీవరచనే తాను

  చనున్నలేల ముట ట్టినే సారెసారెక
   కినెన్నర వాయితచవచచ్చె కేలమొగిచితే ననున్న

  సనన్నలనే మోవచటూప జాణతనాలడనే
చ. 2:    గటట్టి తోడిదాన ననున్న గొరనేల గీరీనే

  యిటేట్టి యితదరిముతదరానేల నవవ్వెనే
    చటట్టిపవానఁడతటానఁ దనున్ననఁ జూడనఁగా నే వచిచ్చెతేను

  వటట్టిగిలిగితతలను వలప రేనఁచనే
చ. 3:    కొమలపదాన నాతోనఁ గొరియతత పననఁగీనే

  సాము లతతసేసనే సమరతుల
  ఆముక శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవభునఁడు

    యమేరల ననున్న గటూడి యితపల పటట్టితచెనే



రేక: 1291-3పాడి సత: 22-483
పలల్లవ:   మరేల పదరేరే మెలనఁతలల

   మేరతో తనున్న నే మెపప్పుతచేనఁగాని
చ. 1:   చెపప్పునీరే తనమాట చెలలితదరిముతదర

  యిపప్పుడే మారతత్తిరము లిచేచ్చెనఁగాని
   కపప్పురము చలల్లనీరే కానఁతాళతచి నామనఁద

  చిపప్పులనఁ జేనఁతకచేత సేసేనఁగాని
చ. 2:    నగనీరే కేరడాన నాతో సారెసారెక

  మగడి యినుమడిగా మళల్లతచేనఁగాని
   మొగము చటూడనీరే మునుకొని యతదుకేమ

 యగసకేక్కలనిన్నయు నేరపరచేనఁగాని
చ. 3:    పననఁగనీరే తాను పగయముననఁ గానఁగిలితచి

  వనరనఁగ గబబ్బుల నేనొతేత్తినఁగాని
   యేనస శ్రీవతకటేశనఁ డే వలమేల్ మతగను

  వనయాన మనవుల వనన్నవతచేనఁగాని



రేక: 1291-4దేసాళత సత: 22-484
పలల్లవ:     చెపప్పురాదు నీపరాక జిగి మతచె వలపల

   యపప్పుడు వచచ్చెవ యడేరితచ ననున్నను
చ. 1:    తలనఁచనొకొ నేనఁడు తానాతో నాడినమాట

  పలవక వచచ్చెనొకొ పగయునఁడడక
   నిలచనొకొ యిటట్టి నెమత్మిది నాయదుటను

   చెలియా నాకోరికల చిమత్మినఁరేచ ననున్నను
చ. 2:    కతదునొకొ వకపరి గకక్కననునఁ దనరటూప

  వతదునొకొ తనమాట వనులరాను
  అతదునొకొ తనతోను ఆడుకోలమాటలలల్ల
   సతదడితచనఁ దమకము సారెక నాలోనను

చ. 3:   గారవతచనొకొ ననున్న కానఁగిలితచికానఁగిలితచి
  సారెక మోవచచ్చెనొకొ చవులగాను

   యరీత నలమేల్ మతగ నేను శ్రీవతకటేశనఁడు
    చేరి తానేవచచ్చె గటూడె చెతగలితచ మనసు



రేక: 1291-5హితదళత సత: 22-485
పలల్లవ:     మగవానఁడు తనకే యమరనఁగా కేమ సేసినా

   యగసకెక్కముల గావా యితతుల కీపనుల
చ. 1:    చిగరాకమోవ యేల చిలల్ల ల సేయవచచ్చెనే

   నగమతటా నటూరకే లనల వటట్టినే
   మొగమెతత్తిచటూడుమతటా మొనగోర నేల తీత్తినే

   జిగిమతచ సిగద్గీగాదా చెలల కీపనుల
చ. 2:   బతగారవతటచనున్నల పటట్టియేల పసికీనే

  వతగి మొకక్కమతటానఁ గావరితచనేలే
   చెతగల గటూచతడుమతటా చెఱనఁగేల ముటట్టినే
   సతగత నారజముగాదా సతుల కీపనుల

చ. 3:    అతదపనఁ దగెవతటమే నతదులక బెననఁగీనేలే
   పొతది కానఁగిటనే యతత భోగితచనే

   అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగను నేను
   కతదువ నవువ్వెలగావా కాతతల కీపనుల



రేక: 1291-6శతకరాభరణత సత: 22-486
పలల్లవ:    నెఱజాణవు ఇవ నీవ యఱనఁగదువు

    మెఱయనఁ జెలలల నినున్న మెచిచ్చెరి యిపడు
చ. 1:  వసమెపై వలచినవలపలలోనికి

 కొసరెడుచిరసిగద్గీల చవుల
 పోసనఁగనఁగనఁ జేసినపొతదులలోనికి

 సురపసళపలచటూపల చవుల
చ. 2: మనసుననాటనమచిచ్చెకలోనికి

  గనియు రతులపలకల చవుల
పనగొనుసరసపపగయములలోనికి

  ననిచిన సలవులనవువ్వెల చవుల
చ. 3:  అలరి పొదలనడియాసలలోనికి

  పొలపగ తమకపపొతదుల చవుల
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశ

   నిలయ నీక నీచెలముల చవుల



రేక: 1292-1తోడి సత: 22-487
పలల్లవ:   ఎతదునేరచకొనెవ యపదికక్క చటూడవోయ

  సతదడిలొనీక మోవ చవచటూపీని
చ. 1:    వలపల చలల్ల కొతటా వనిత యేమౌనొకాని

   మలసి సొలసి నీతో మాటలడని
  బలిమనఁ బెననఁగకొతటా పనిగలదానివల

  పలిచిపలిచి నీక బద్రియముచెపీప్పుని
చ. 2:    యమెత్మిల నెరపకొతటా నెతదుతడి వచెచ్చెనోకాని

    చెమత్మినఁ జెమత్మిటతో నీపపైనఁ జేయి చానఁచని
 బొమత్మిలరచకొతటాను పొనఁదపైనచటట్టిమువల

  పమత్మి వదదనఁగటూచతడి పాదాలొతత్తిని
చ. 3:    సారెసారె నవువ్వెకొతటా చన వతతగదోదకాని

   కూరిమతోనఁ గానఁగిటనఁ గటూడ నినున్న
   యరీత శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

    చేరి ననేన్నలితవ తా సిగద్గీతో మొకిక్కని



రేక: 1292-2మతగళకౌసిక సత: 22-488
పలల్లవ:    పొదుద వోనిజవరాల బొమత్మిలనఁ గాటక వట ట్టి

 గదదరిసవతులలల్ల గాచకతడనఁగాన
చ. 1:     సతతవటట్టి క మగని సతగడినఁ గటూచతడి యకె

  యతతదడవపైనా మొగ మేమచటూచనే
 చితతకాయకజాజ యాల చెపప్పురానివలపల

    అతతటా నోరటూరితచే దది తా నెఱనఁగదా
చ. 2:     పలమార రమణుని పకక్కనఁ బతడి తనియక

  మలయుచ నెతదానఁకా మాటలడనే
   యలమ యిసుకపానఁత రెతతదవవ్వెనా మనసు

   అలవలేకపపై కొనే దది తానెఱనఁగదా
చ. 3:   యేపన శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగపత

   యేపొదటూదనఁ గానఁగిలితచి తా నేమనవవ్వెనే
   పూపలపై వసతతకాలపనఁ జిగరల రతుల
    ఆపొదేద ననేన్నల నాతనఁ డదిదా నెఱనఁగదా



రేక: 1292-3లలిత సత: 22-489
పలల్లవ:   మతచిదాన నలమేల్ మతగ వమదిరాక

    యతచి చటూచితే మదనునఁ డిదదరికి సాక
చ. 1:   చెనకేవు యతతేసి చిగరనఁబోడి

  కొనలసాగినవ నీగొళల్ల వానఁడి
   పననఁగేవు వలపల పేనఁడి పేనఁడి

  గనియుచ మొకేక్కవమే కోనఁడికోనఁడి
చ. 2:   నవవ్వెవు మేలమేలే నయగారీ

  చివవ్వెన నీమేనినితడానఁ జేమటలటూరీ
 దువవ్వెటముకొతగతటేవు దటూరిదటూరి

  కవవ్వెసేసేవమే వాని కోరికోరి
చ. 3:   నెలకొనేవ కానఁగిట నెఱవాది

  కలప నీమోవతేనె కడునఁబోది
  లలి శ్రీవతకటేశనఁడనఁ జలపాది

  వలస నీనాపొతదు వదివది



రేక: 1292-4హితదొళవతతత సత: 22-490
పలల్లవ:   నీక వలచినటల్ల తడు నీరమణునఁడు

 మేకొనీ నీసితగారపమసమసల
చ. 1:     చదిదకి వనఁడికి గడుచవుల రేనఁచనఁ బతకి

 ముదుద లమాటల నీముసగసల
    వుదదతడాన రతులక నొడిగటట్టినఁ జేస నవ

 గదదరిచటూపల నీకరకరల
చ. 2:    పనున్నక సరసములనఁ బలమారనఁ బెననఁగితచ

 సనన్నలపొతదుల నీసదమాదాల
  యనన్నరానివడుకల కితపలవుటచ్చెతచ నిద

 వనెన్నలనవువ్వెల నీవకవకల
చ. 3:    కముత్మిక తమకముల ఘనముగనఁ బుట ట్టితచ

 దొముత్మిల నీకానఁగిటతుదిపదాల
   కొమత్మిరొ శ్రీవతకటేశనఁ గటూడినగరతు లివ

  నెమత్మిది మోముకళల నిగనిగల



రేక: 1292-5మాళవగళ సత: 22-491
పలల్లవ:    ఎతతపని గలిగేనొ యేమ సాదితచెనొకాని

  వతతగా నపప్పుటనుతడి వళగాచకనన్నది
చ. 1:   చినిన్నచినిన్నచెమటల చెకక్కలపపైనఁ బొడమనఁగా

   వనన్నపా లతతసేసని వలనఁది నీక
   పనున్నగానఁ జనున్నలమనఁదిపయతద కొతత జారనఁగా

    మనన్నక కొలవు సేమ మకిక్కలి నీక
చ. 2:   పనగొనన్ననగవుల పదవపపైనఁ బెటట్టి కొని

   వనయాల సేసిని వలనఁది నీక
  నినుపలచటూపల నీమొగమే చటూచకొతటా

    యనయుచ సనన్నల నీకే లతదుకనఁ జేసని
చ. 3:    తొడనఁదొడ గాజల చేతులనుతడి వానఁగనఁగాను

   వడే లతతయిచచ్చెని వలనఁది నీక
    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   వాడిక లేమచటూపీని వతతులనఁదా నీక



రేక: 1292-6కేదారగళ సత: 22-492
పలల్లవ:     ఇతతకోపతే మాపొతదు లిట నీవు సేయవయాత

  చెతతనే నోరటూరితచ జెలలవలపల
చ. 1:    చెవులొగిద్గీ వతటేను చిగిరితచ మాటల

   తవరి వనఁకొతటేను తీగెల సాగ
   నవకమెపై లలితచితే ననలొతుత్తి నఁ గొరికల
  చనవుల పపైపపైరేనఁచ సతులవలపల

చ. 2:    కనున్నలనఁ జూచితేను కడునఁబొదల మనసు
   సనన్నలక లొనెపైతే ససు లొతుత్తి ను

   అనిన్నటా సమత్మితతచితే ననలనఁగొనలనఁ బార
  యనేన్నని చెపప్పునఁగవచచ్చె నితతులవలపల

చ. 3:    చేరి వదదగటూచతటేనఁ జెలరేనఁగ నవువ్వెల
   సారెనఁ జవగొతటే మోవచవుల వుటట్టి

    యరీత శ్రీవతకటే యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
 కారకమత్మినపతటల కాతతలవలపల



రేక: 1293-1శదదవతతత సత: 22-493
పలల్లవ:   ఇదదరిలొ బలిమేదే యితతులల

  బుదిదచెపప్పురే మాక పొలనఁతులల
చ. 1:      నగె నీతనఁడు నాతోను మొగము చటూచె నీపను

  తగవుల చెపప్పురే తరణులల
    చిగరన వస ననున్న శిరసటూనఁచె దనకను

  జిగినఁ దురమొదలేదే చెలవలల
చ. 2:      సారె నాతో మాటలడె నన్నల సేసనఁ దనక

  తారతమత్మిల చెపప్పురే దపైతలల
    చేరి నావదదనఁ గటూచతడె సిగద్గీవడెనఁ దనతోను

 నేరపనేరములేవ నెలనఁతలల
చ. 3:    సేసవటట్టి ననున్ననఁగటూడె చెనకెనఁ దనచనున్నల

  వాసివతతుల చెపప్పురే వనితలల
    సేసనఁ బొతదు లిదదరిని శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు
   ఆసా బాసా నెవవ్వెరిదే అతగనలల



రేక: 1293-2నాదరామకిగయ సత: 22-494
పలల్లవ:     చెలల్లనఁబో యేల లచేవ సిగద్గీవా టతతేకాక

   చిలల్లరవడిగా లినఁకనఁ జేయనఁగ రమత్మినీనా
చ. 1:      యేపననఁ దొత గేలచటూచే వదదర లొన నుతడనఁగా

  కానఁపరాల సేసేవారినఁ గాకసేతురా
   యపొదుద కేరడాలడి యఱకల సేసేవ

    రానఁపల నాతనఁడు నినున్న రమత్మిని పలిచనా
చ. 2:     దకొని దతపతులనన్న తర యేల యతేత్తివ

 యేకతపవారినఁ బాయిటవతురా
    కేకలగొటట్టి చ మరి కేరి యేల నవవ్వెవ

    ఆకె వుతడనఁగా నినున్న నతడక రమత్మినీనా
చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁడు నాప జెతద శయాతల చేరేవ

  భావతచి పతడాల్ల డేవారినఁ బచిచ్చెసేతురా
    పూవులగతుత్తి లనఁ గొని పూనఁచి యేల వసేవ

   నీవభునఁడెపై తేనేమే నినన్నతదు రమత్మినెనా



రేక: 1293-3భౌళ సత: 22-495
పలల్లవ:   ఔనయత మతచివానఁడవౌదువు నీవు

  సేనలగా నుదదతడాల సేయనేరచ్చెకొతటవ
చ. 1:   మొనసి చటట్టిమవతటా మొకక్కవచిచ్చెనసతని

  వసర నీతోడపపై గటూచతడుమనేవు
  మనిసిచిచ్చె నీవాడేమాటల వనేదాని

   పననఁగచనఁ జనున్నలే పసికేవు నీవు
చ. 2:    చటూపల వడుక నినున్ననఁ జూడవచిచ్చెనదాని

  కానఁపరాల సేయుమతటానఁ గానఁతాళతచేవు
   యేపమర నినున్నసుదుద లిటేట్టి యడిగేటదాని

   చేపటట్టి మోవలల్ల గతటసేసేవు నీవు
చ. 3:   చేరి నీచెనకలక సిగద్గీలవడేటదాని

 కూరిమతోనఁ గానఁగిలితచకొనుమనేవు
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలిత పొరగ దాని
   కేరచనఁ నవవ్వెనఁగా గిలిగితచేవు నీవు



రేక: 1293-4వరాళ సత: 22-496
పలల్లవ:   ఏనఁటకే యితతేసిపతతా లితనితోను

   తాటతచి నీవలపల దానఁచనేలే నీవు
చ. 1:   కొతడవతటమగవానఁడు కొతగవటట్టి తయతనఁగాను

   అతడుకాచి లోనఁగేవు అదేమే నీవు
   దతడువళళ్ళ మదనునఁడు దాడివచిచ్చె వుతడనఁగను

   గతడె రాయిగానఁ జేసుకొనేవమే నీవు
చ. 2:   వడువరానిచటట్టిము వడుకతో నవవ్వెనఁగాను

   అడనఁకవ సిగద్గీవడే వదేమే నీవు
   పడలిదికక్కన వచిచ్చె పతడిల్ల వడిశతడనఁగాను

   గడుసవపై చనున్నలేల కపేప్పువ నీవు
చ. 3:   వడుకకానఁడెపైన శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడనఁగా

   ఆడేవు తకక్కలమాట లదేమే నీవు
   మేడెప మేనవాని మెచనఁ గానఁగిలితచకోనఁగా
    యడ నివవ్వెరగ లతదే వదియేమే నీవు



రేక: 1293-5రామకిగయ సత: 22-497
పలల్లవ:    వగమే రాగదవయత వలనఁదినఁ జూతువుగాని

   జాగలల సేసేవు సరసునఁడవు నీవు
చ. 1:   తలపోనఁతలనె కొతతతడవు పొదుద లవుచచ్చె

  చెలికతత్తిలతో కొతతసేప పొదుద లవుచచ్చె
  చిలకలకనఁ జదువుచెపప్పు కొతతపొదుద వుచచ్చె

   వలసి నినున్ననఁ బాసినవరహన మగవ
చ. 2:    నీమనఁదిపాటల వాడి నెమత్మినఁ కొతతపొదుద వుచచ్చె

   దమసాన సిగద్గీలనే తేరి కొతతపొదుద వుచచ్చె
   ఆముకొనన్న ఆసలనే అట కొతతపొదుద వుచచ్చె

   వమర నినున్ననఁ బాసినవరహననఁ దరణ
చ. 3:   యదురచటూపలనే ఇతటనఁ గొతతపొదుద వుచచ్చె

  కదిసేటకోరికలనఁ గడునఁ గొతతపొదుద వుచచ్చె
    ఇదివ శ్రీవతకటేశ ఇతతలొ వచిచ్చె కూడిత
  వదనఁకీ జలల్ల రినవరహన వనిత



రేక: 1293-6బౌళ సత: 22-498
పలల్లవ:    నామొగము చటూచి యతతనవవ్వెవు నీవు

  కామనిచేనఁత లలల్ల నఁ గనునఁగొనరాదా
చ. 1:    పనున్నక వనయాలలల్ల పచారితచకొని నీక

   వనన్నపాల సేస నాకె వనరాదా
   చనున్నలమనఁది పయతద జారనఁ దోసుకొతటాను

  సనన్నలనే మోవచటూపీనఁ జవగొనరాదా
చ. 2:   అతవడుకతోడుత అటట్టి వళగాచకొని

  సత పాదాలొతత్తివచచ్చెనఁ జానఁచరాదా
   మతనఁ దలపోసుకొతటా మరత్మిముల గరనఁగనఁగ

   రతులక నాసవడ రారాదా లోనికీ
చ. 3:    గటట్టి తోడనఁ దమకము గబబ్బుతల కొననఁగాను

   అటట్టి నీక వడెమచచ్చె నతదుకోరాదా
    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   చటట్టిమాయనఁ డానటూ దయనఁ జూడనఁగరాదా



రేక: 1294-1దేశక సత: 22-499
పలల్లవ:     తాటూనఁన బెపైపపైనే వునన్నది తమతో నీకూటమకి

  యనటన లేమనేరేచ్చె నెతతవసాలనఁడి
చ. 1:     వడివటట్టి తయతనఁగాను వయతనే పననఁగీ నీతో

 పడనఁత లేనఁతసిగద్గీలపగటతోను
   వడనఁబరచనఁగ నినున్న నొదదని తోయనఁగలేక

   నిడుసాగిల నెలనఁగ నేరవుతోనఁ బెతచని
చ. 2:     చనున్నల చేత నతటనఁగ సగము గతపీచని

  సనన్నలనే కొతత బొమత్మిజతకెనతోను
  వునన్నతనఁ గానఁగిలితచనఁగా నోపనననఁజాలక
    కనున్నల మటూసి మోనాననఁ గమత్మి పపైనొరగీని

చ. 3:   లలితచి మోవయానగా లలినొడుడ కొనరాక
   తేలితచి మోముచటూచి వాతర చటూపీని
   వలివటట్టి ననున్ననఁగటూడి వదిదకెపై శ్రీవతకటేశ
    యలీలనఁ దనున్న నేలనఁగా నితపల నెరపీని



రేక: 1294-2ఆహిరి సత: 22-500
పలల్లవ:   ఎనిన్నదలపోనఁతలది యతతయమెత్మిలనఁడి ఇది

   కనున్నలరా దనిగటట్టి గతటవా వోయి
చ. 1:    అతదమెపై కానఁగిట నీపపై నతటవలనతటాను

   పొతదుగనఁ గసటూత్తిరి మేననఁ బటూసుకొనన్నది
  యతదునఁ దనరాక నీవఱనఁగవలనతటాను

   అతదల బావాలతోడ నదివో వచిచ్చెనది
చ. 2:   తత వడెమచిచ్చెతేను తానఁకవలనతటాను

  అతవానఁడిగానఁ జేసు కదవునన్నది
   రతవళ వరలలల్ల రాలవల నీపపైనతటా

   జతనాననఁ దురిమెను జాజల సతపగల
చ. 3:   తనపపై నీచటూపల తగలవలనతటాను

  కొనబుగా సితగారితచకొని వునన్నది
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ ఇతతలొ ననున్న

   తను నేలవలనతటా దతడ నిలచనన్నది



రేక: 1294-3గళ సత: 22-501
పలల్లవ:     చనున్నల చినన్నవపై తేనే సాదవా నీవు

   సనన్న యఱనఁగ వదేమే సరసునితోను
చ. 1:    చెకక్కచెయాతల పటట్టివ సిగద్గీలల పతచేవ

   అకక్కరతో వడెము నీకాతనఁ డియతనఁగా
   చికక్కనేల పననఁగేవ చిరనవవ్వెమ నవవ్వెవ
  మకక్కవ నినున్ననఁ జెనకేమగనితోను

చ. 2:    చెమరితచే వదియేమే చెలల మాటనఁకనేలే
   తమతో నాతనఁడు నినున్ననఁ దడవనఁగాను

   అమర నీవసాలేలే ఆనల వటట్టినఁగనేలే
  సముకాన వనఁడుకొనే జాణపతతోను

చ. 3:    పయతదేల బగితచేవ పాపటేల దువవ్వెవ
   చయతన నాతనఁడు సేస చలల్లనఁగాను
   వయతనే మొకక్కనఁగనేలే వడనఁబాటతత యేలే
   చెయతరా నినున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడును



రేక: 1294-4సాళతగనాట సత: 22-502
పలల్లవ:   అవదరితచవయాత అటట్టి కలకాలము

    తవలి సేవల సేసనఁ దరణ నీక
చ. 1:    నెలనఁతచెమటలే పనీన్నట మజజనము నీక

 తళకనఁబయతదకొతగ తడియొతుత్తి
  కలికినవువ్వెలే కపప్పురకాప నీక
  పొలపొతదనఁ జూపలే పణునఁగకావు

చ. 2:  మగవయతగరాగమే మతచిచతదద్రిగావదటట్టి
 తగనఁగానఁగిటచేతులే తమత్మిపూజల

 చిగరనఁబెదవులే శ్రీతులసదళముల
  మొగి రతచెనకలే మునుకొనన్నసొముత్మిల

చ. 3:   అలమేలమతగ తానే యకక్కననుతడేదేవుల
 పలకలే వదమతతగపాటల

    యలమ శ్రీవతకటేశ యతచి చటూచితే నీక
 జలజాకసరసాల సకలసతపదల



రేక: 1294-5సాళతగత సత: 22-503
పలల్లవ:    ఇనాన్నళల్లవలనఁ గాదు యిపప్పుడు నీభావము   చినాన్నరిపొనాన్నరినోరనఁ జెపప్పువయాత సుదుద ల
చ. 1:     యితత యవవ్వెతపైనా వచిచ్చె యడనీక నిచెచ్చెనో

  వతతవుతగరము నీవల నునన్నది
    చెతతనుతడి యాప నీక సేవలేమెపైనానఁ జేసనో

   కాతతునఁడ నీపచచ్చెడాననఁ గడుపస వునన్నది
చ. 2:   యతచరానిచటట్టిము నీకెవవ్వెతపైనా యిచెచ్చెనో

  మతచలపతజాలదతడ మెడ నునన్నది
   కతచముపొతుత్తి గలసి కానఁపరాల సేసనో

   మతచనీచెకక్కల నతట మెరసనఁ గాటకల
చ. 3:    వనెన్నలనఁడి యవవ్వెతపైనా వాడికెపై నీకిచెచ్చెనో

    చెనన్నగ బాహుపరి నీ చేత యునన్నది
     ఇనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

     యనన్న నా సొముత్మిలే కావా యఱినఁగిత నేను



రేక: 1294-6పాడి సత: 22-504
పలల్లవ:     నాక నినున్ననఁ జూచిచటూచి నవువ్వె వచచ్చెని

  యేకతాన ననేన్నలిత వమచెపేప్పుదయాత
చ. 1:   తొయతలియొకెక్కతకనఁ గతదువ చెపప్పుకతడనఁగాను

   వయతనే వరొకత నీవదిదకి వచెచ్చె
   చెయాతర వతొత్తికటడనఁ జెట ట్టికటపై మొలచె-
   నియతడ నీవలపద యేమని చెపేప్పుదయాత

చ. 2:    పేరకొని యొకతను పగయముతోనఁ బలవనఁగా
   మారపేర దొకత నెమత్మిది నటూనఁకొనె

  కోరినదొకటతడనఁగా గొసర వరొకటాయ
  యరీత నీభాగతము లేమచెపేప్పుదయాత

చ. 3:     గకక్కన వరొకతేను కలయ సనన్న సేసితే
    నకక్కన శ్రీదేవ నినున్న నద కూడెను

    మొకొక్కకట మొకక్కనఁ గాను ముతచి దవనొకటాయ
  యికక్కడ శ్రీవకతటేశ యేమచెపేప్పుదయాత



రేక: 1295-1భపైరవ సత: 22-505
పలల్లవ:     చితత్తి మెఱనఁగక పతసేవ లేమసేయుమనే -

    వతుత్తి క యాతని ననీన్న నడిగి రావ
చ. 1:  చెపప్పురానిమానఁటలకనఁ జెవులొగద్గీనఁబోతేను

  కపప్పువడి తమకమే గబబ్బుతలను
   ముపప్పురినవువ్వెల సారె మటూటగటట్టినఁ బోతేను
 చిపప్పులనఁజెమటలే చితదనఁజొచచ్చెను

చ. 2:   పలవని పేరటముపతడిల్లకినఁ బొతేను
  నిలవున నివవ్వెరగలే నితడనఁజొచచ్చెను

   బలిమ చటట్టిరికాల పచారితచనఁ బోతను
 వులివచిచ్చెవలపలే వుమత్మిగిలను

చ. 3:   వకక్కమానఁట సరసాన వడిగటట్టినఁబోతేను
  మొకక్కలముతోనఁ బోనఁకముడి వడును

    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
   కకక్కసితచి కూడితే కాయే పతడవును



రేక: 1295-2ఆహిరినాట సత: 22-506
పలల్లవ:    వవలక నొకటే వనన్నప మదే

  చేవదేరె వలపల చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    వరనటూర నటూనఁటలయ నువదకనఁ జెమటల

 కోరికలపైతేనఁ బెదదకొతడలయను
  కారకొని తమకము గతపలకొలనఁదులయ
  చేరవచిచ్చె మగవనునఁ జితత్తిగితచవయాత

చ. 2:   చెపప్పునఁజెపప్పునఁ గొతత్తిలయ చెలిచెకిక్కటచితతల
 ముపప్పురిగొనన్నయాసల మోపలయను

  కపప్పు నీసుదుద ల వననఁగడునఁదరితీపలయ
   చిపప్పుల మానఁటాడ యితతనఁ జితత్తిగితచవయాత

చ. 3:   చటూడనఁజూడ సొతపలకెక్క సుదతమోముకళల
 వడికలపైతే వలల్ల వరలయను
   యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ మనిన్నతచి

   చేడె నీక దేవులయనఁ జితత్తిగితచవయాత



రేక: 1295-3లలిత సత: 22-507
పలల్లవ:   జవవ్వెనము నీమేన జడిగొనివునన్నది

    చివవ్వెననఁ జేయి మనఁదుగానఁ జెవకి పపైకొనవ
చ. 1:    సిగద్గీలతత పతచినాను చితత్తిము గరనఁగీనా

   అగద్గీలము గొసరితే నాస దరీనా
  దగద్గీరి కొలిచితేనే తనివవుట ట్టినా

 కగద్గీలేనివడుకతోనఁ గానఁగిలితచకొనవ
చ. 2:   కనున్నలనఁ జూచితేను కలసినటట్టియతనా

   సనన్నలనఁ బొదుద వుచిచ్చెతే సతతోసా లవునా
   మనన్నక నవవ్వెతేనే మేనుమేను సొనఁకీనా
   చనున్నల నొరప మోవ చవచటూడనఁగదవ

చ. 3:    సతగడినఁ గటూచతడితేను జతటలయతనా పొతదు
   ముతగిటమానఁట లనెపైన్నైనా మోచనా వావ

    యితగిత మెఱినఁగి కూడె నిద శ్రీవతకటేశనఁడు
  అతగవతచి యేపొదటూదనఁ బాయకవుతడనఁగదవ



రేక: 1295-4హితదొళత సత: 22-508
పలల్లవ:  ఆసగితచియునన్నదాని నలయితచనినఁకనేలే

  పాసి వుతడలేకతడితే బతత్తిసేయవయాత
చ. 1:     మునుకొని యాప వచిచ్చె ముతదర నిలచనన్నది

  ననుప గలిగితేను నవవ్వెవయాత
   వనయముతో నీక వనన్నపాలక లచ

   పని గలిగితే మాటపల కాడవయాత
చ. 2:   గటట్టి తోడ నీపొతదులగఱతులలల్ల నఁ జెపీప్పు

  చటట్టిమెపైతే నాపదికక్క చటూడవయాత
    నెటట్టి కొని సారె నినున్న నేరపన సొలసని

   అటేట్టి నీక నితవపైతే నాదరితచవయాత
చ. 3:    నియతాననఁ జేరిచేరి నీకనఁ బాదాలొతత్తివచెచ్చె

  పగయమెపైతే మతచముపపైనఁ బెటట్టి కోవయాత
    నయాన శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడిత వనిన్నటా

    కిగయ గలితే నాపపపైనఁ గేల చానఁచవయాత



రేక: 1295-5దేసాళత సత: 22-509
పలల్లవ:   నీవచిచ్చెనచనవలల్ల నెరపీనఁ దాను

   యవలనఁ దనయాసద మతకా నెతతగలదో
చ. 1:     కొసరికొసరి నినున్ననఁ గొమత్మి నీతో మాటలడి

 ముసిముసినవువ్వెలనే మోవచటూపీని
   వసవస నేతతచి వడెము చేతకిచెచ్చెను
   యసనఁగ తనయాసద మతకా నెతతగలదో

చ. 2:     కతదువల చటూపచటూప కనుసనన్నల సేస నీ-
    ముతదరికి వచిచ్చె నీక మొకక్క మొకీక్కని
    వతదువల సారెసారె వనన్నపాల నీకనఁ జెపీప్పు

   యితదరిలోనఁ దనయాస యితకా నెతతగలదో
చ. 3:   వుడివోనివడుకతో నటూడిగాలలల్ల నఁ గావతచి

  నిడువాలనఁజూపల నీపపైనఁ జలీ ల్లని
   అడరి ననేన్నలితవ అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ

  యడయనితనయాస యితకా నెతతగలదో



రేక: 1295-6మాళవ సత: 22-510
పలల్లవ:    తానిద నేనిద తగలపై వునాన్నరము

   ఆనవటట్టి యతగవు లడుగరే యాతని
చ. 1:  చనవుగలగచోట సరసములడవచచ్చె

 ననువుగలగచోట నవవ్వెవచచ్చెను
 మనసునఁగానరానీక మతకాననుతడేవానినఁ

   జెనకనఁ గవచచ్చెనట చెపప్పురే వోచెలల
చ. 2:   బతత్తిగలిగితే మానఁటపలక లడనఁగవచచ్చెను

 చితత్తిగితచితే సేవసేయవచచ్చెను
   కొతత్తి సేసుకొని లోలో గటట్టి తోడనుతడేవాని
   హతత్తి పటట్టివచచ్చెనట ఆడరే వోచెలల

చ. 3:   పేగమము నెలకొతటేను పననఁగలడనఁగవచచ్చె
  కామతచె నీవళ నొకక్కటగావచచ్చె
   వమార శ్రీవతకటేదిద్రివభునఁ డిటేట్టి ననున్ననేల

  అమానఁటాడవచచ్చెనట యనరే వోచెలల



రేక: 1296-1ముఖరి సత: 22-511
పలల్లవ:    మగవానితో బలిమ మగవల కమరనా

   వగటలేక యిటట్టి వనయమే సేయవ
చ. 1:    కొతగవటట్టి తీసితేను కొపప్పు గడువడజారె

   వుతగరాన కొడిసితే నటూరప్పు రేనఁగె
    చెతగటనఁ బెననఁగితేను చెమటల మేననఁ జితద

   సతగడి నాతనితోను సాము లతతసేసేవ
చ. 2:   కడునఁజెనకనఁబోతేను కతకణల వానఁగనఁజొచెచ్చె

  తడవ తటట్టినఁగనఁబోతేనఁ దగదొటట్టిను
   తడవుగా నవవ్వెనఁగాను తలకెకెక్క వలపల

   యడయక యితదులో నీ వతదుకయేతవ
చ. 3:     నానఁటనఁగ గానఁగిలితచనఁగా నడుమనఁ జనున్నల చికెక్క

   మాటన రతసేయనఁగా మత గరనఁగె
  యటన శ్రీవతకటేశనఁ డితనిపొతదితతసేస

   చటకిమాటకి నినఁక సిగద్గీలేల పతచేవ



రేక: 1296-2సామతతత సత: 22-512
పలల్లవ:     మేలమేల నీ భాగతము మెరస నితదరిలోన

   యలీల నెతదరినెపైనా నేలవయాత నీవు
చ. 1:  జకక్కవచనున్నలయాప సనన్నపనడిమయాప

 చకక్కబొటట్టి తో నినున్ననఁజూచేయాప
  వకక్కనప ముతగరాప వతతసితగారాలయాప
   యకక్కడనఁ గలిగె నీక నితతటవయాతరి

చ. 2:  గొపప్పుకనున్నలప కొమరెపాయపటాప
    కపప్పురపనోరనఁ జెపప్పు కత నీ కాప

 కొపప్పునికక్కనఁబెటట్టినాప గడిగొనన్నసొముత్మిలప
   యపప్పుడు నినున్ననఁ బెతడాల్ల డె ఇతకచేనఁతలనఁడి

చ. 3:  చినిన్నపదవులయాప చెలవపనఁజెకక్కలప
   చెనన్నగచేతుల సేవసేస నీ కాప

    ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేఎడు
   యనన్ననఁడు నీపొతదుసేస నీ ముదుద లకలికి



రేక: 1296-3బౌళ సత: 22-513
పలల్లవ:  ఎతతజూటనఁదనముల దచెలియ

   వతతవతత సితగారాల వలసనఁ జెలియ
చ. 1:    ముతగిట నీ ముతదరను మురిసేనతటానేమో

  చెతగావచరనఁ గటట్టినఁ జెలియ
   చెతగల నీతో సాముల సేసేనతటానేమో

   సతగతగానఁ గసటూత్తిరి చలల్ల కొనెనఁ జెలియ
చ. 2:   వనెన్నలవటట్టి క నినున్న వలపతచెనతటానేమో

   కనన్నలనఁగాటక వట ట్టినఁ గడునఁ జెలియ
    సనన్నలనే నీ కితత చవచటూపేనతటా నేమో

  నునన్ననిపదవులను నోరటూరితచనఁ జెలియ
చ. 3:    మనసు గరనఁచి నినున్న మరగితచేనతటానేమో

   ననుపసేసుక నీతో నవవ్వెనఁ జెలియ
    యనసిత వట ననున్న యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ

    తననేరపలటూనఁ గొతత తానఁ జూపీ జెలియ



రేక: 1296-4పళవతజరత సత: 22-514
పలల్లవ:  నెఱజాణతనములనేరపరి యాతనఁడు

  కఱకరి బెటట్టికే కరనఁగితచనఁగదవ
చ. 1:   చలము లేమటకే సరసములడేవళ

  సొలసి వనయములే చటూపనఁగరాదా
 పలచనఁదనములేలే బెరసియుతడేవళ

 వలలేనినగవుల వదచలల్లనఁగదవ
చ. 2:   పతతములేనఁటకే మాటపలక లడేవళ

  చెతతనుతడి పగయములే చెపప్పునఁగరాదా
   వతతల సేయతగనేలే వడుకనఁ జెనకేవళ

  సతతసాననఁ బొతదులలల్ల జరపనఁగనఁగదవ
చ. 3:   జతకెన లేమటకే సనన్నలసేసేవళ

  పొతకపకానఁగిట నిటట్టి పొదుగరాదా
    అతకెల శ్రీతవకటేశనఁ డనిన్నటాను నినున్న నేల

 కతకణలచేతులనునఁ గానఁగిలితచనఁగదవ



రేక: 1296-5రామకిగయ సత: 22-515
పలల్లవ:    తటట్టితేనే యగద్గీగాక తేనఁకవతో నాతనికి

   చటట్టిరికము చటూపతే సొతపగాదా నీక
చ. 1:     మచిచ్చెకతో నీవభునఁడు మానఁటల నీతో నాడనఁగా

  మెచిచ్చెతే నేమాయనే మేలగాదా
    ముచచ్చెట నాతనఁడు నాప మోహముల చలల్లనఁగాను

  వచిచ్చె వదదనఁగటూచతడితే వాడికగాదా
చ. 2:      పవువ్వెల వసి యాతనఁడు పొతదు నాతోనఁ జేయనఁగాను

  నవవ్వెతే నేమాయనే నాయమేకాదా
   వువవ్వెళటూల్లర నాతనఁడు నావడిమనఁదనఁ గటూచతడనఁగా

  చివవ్వెననఁ గొపప్పువటట్టితే సితగారముగాదా
చ. 3:    వడెమచిచ్చె ననాన్నతనఁడు వసనఁ గానఁగిలితచకోనఁగా

  కూడితే నేమాయనే వడుకేకాదా
     యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డిట నినున్న ననున్ననఁ గటూడె

  వడిగాల నేనఁజేసితే నీడుజోడుగాదా



రేక: 1296-6ఆహిరి సత: 22-516
పలల్లవ:   నెటట్టిన దరత్మిపణతల నీచేతవ

 గటట్టిపతడిల్లకొడుకవు కానిమత్మినవలను
చ. 1:     సారెసారె నినున్న నాకె సాకిరలే యడిగీని

  చేరి నీవఱినఁగినతత చెపప్పువయాత
 పొరచివచిచ్చెనయటట్టిపొతుత్తి లమగవానఁడవు నీ-

   వరీతనఁ జేపప్పునా మాక వయతకొనవలను
చ. 2:    నికిక్కనికిక్క యపప్పుటని నీమొగము చటూచని

  పకక్కన నాపను వడనఁబరచవయాత
   యకక్కడుగానఁ దొలల్ల నీవు యిదదరాతడమగనఁడవు

   వకక్కమానఁటే సతతోసాన నొడనఁ బడవలను
చ. 3:    కొతత్తికొతత్తి మొరనఁగలనఁ గొతగవటట్టి తీసనె

  చితత్తిగితచి సనన్నలపైనానఁ జేయవయాత
  సతుత్తి గా శ్రీవతకటేశ సరివారిమగనఁడవు

    హతత్తి కూడితవ నినున్న నటట్టి మెచచ్చెవలను



రేక: 1297-1రామకిగయ సత: 22-517
పలల్లవ:     నీ వఱనఁగవా తగవు నెఱజాణ వనిన్నటాను

  కొవదునఁ డాతనఁడు నినెన్నగద్గీలపటట్టికనాన్నను
చ. 1:   వకక్కసాన నీవతని వతగెములడినతదుక

  చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొననఁజెలల్ల నే నీక
  గకక్కననఁ బెననఁగనఁగాను కాలదాతకినతదుక

  చకక్కసాగిలి మొకక్క సతగతీనౌనె
చ. 2:  జడికొనన్నకానఁతాళన జతకితచినతదుక

  వడివటట్టి పలవనఁగా నుచితమౌనె
  కడునఁగరకచటూపలనఁ గసరి చటూచినతదుక

   వడెమచిచ్చె బుజజగితచ వవరమటూ నౌనె
చ. 3:   కలికికలికి నీవు గబబ్బులనొతత్తినతదుక

 అలపదర మోవయతనతదమౌనె
  తలిప శ్రీవతకటేశ దేవులవయినతదుక

  వలసినరీతుల నవవ్వెనఁగ వావనౌనె



రేక: 1297-2శతకరాభరణత సత: 22-518
పలల్లవ:   ఉతత్తిమనాయకరాలి కోజ యిదియేకాదా

  చితత్తిగితచి నీసేవ సేయితచకోవయాత
చ. 1:   యలల్లవారిలోనా నేరాలతచనఁగనఁజాలక నినున్న

 చలల్లనిచటూపలనే సాదితచని
  వలల్లదాననఁ బెననఁగతా బలమచటూపనఁజాలక

  వలల్లనే కొసరతా నినొన్నడివట ట్టిని
చ. 2:    మనసు నానఁటతగ నినున్న మాటలడనఁజాలక

   ననుపసేసుక నీతో నవువ్వె నవవ్వెని
  చెనకచ నినున్ననఁ గడుసిగద్గీవరచనఁజాలక
   మొనగోర సొనఁకకతడా మొకక్క మొకీక్కని

చ. 3:   చలముల నీతోను సాదితచనఁజాలక
 కలపకోలనఁదనాననఁ గానఁగిలితచని

   చెలి నేలిత వనిన్నటా శ్రీవతకేటేశవ్వెర
  సలయనఁజాలక రతనఁ జోకిక్కతచని



రేక: 1297-3లలిత సత: 22-519
పలల్లవ:  పతతోడిచలముల పడనఁతులకేనఁటకే

   యితవు దలకోవ యడేరనఁ బనుల
చ. 1:    పతచిపతచి వతగేల పకక్కమార లడుకతటే

   మతచిమానఁ టకటాడితే మత గరనఁగ
  పతచనుతడి బీరముతో బడలటకతటను

    ఇతచక మొకక్క మొకిక్కతే నీడేరనఁ బనుల
చ. 2:    వటట్టి ల వటట్టి క లోలో నటూసురసురనుకతటే

   చటట్టిరిక మేపాటపైనా సుకము దకక్క
  వటట్టిరియపైనవరహన వగినతతా వగకతటే

   యటఱట్టినానఁ బతతమచిచ్చెతే నీడేరనఁ బనుల
చ. 3:    తలవతచక సిగద్గీల తవువ్వెకొతటా నుతడుకతటే

  మొలకనవువ్వె నవవ్వెతే మొగమోటలౌ
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁగటూడె

   ఇల నీనేరపలనే యడేరనఁ బనుల



రేక: 1297-4శ్రీరాగత సత: 22-520
పలల్లవ:    ఏమ నోము నోచినదో యయితత

   కామతచి కనున్నలరనఁ గతటమ మపొతదుల
చ. 1:    చితత్తిగితచి నినున్ననఁజూచి సిగద్గీవడ నిదివో

  కొతత్తిపతడిల్ల కూనఁతుర యకొమత్మిగానఁబోల
    మొతత్తిమ నీమాట వని ముసిముసినవువ్వె నవవ్వె

 జొత త్తైనతొలిల్లటనీచటట్టిముగానఁ బోలను
చ. 2:   అగపడి సరసములడితే సమత్మితతచని

  తగిననీ మేనమఱనఁదల గానఁబోల
  పగటన నీవుగపేప్పుపచచ్చెడము గపప్పుకొనీ

   జగమెఱనఁగనఁగ నీక చనవరి గానఁబోల
చ. 3:    వనరనఁ బానుపమనఁద నుతడి నీపాదములొతీత్తి

   యనసి వడిగమాప యకె గానఁబోల
    నను నేలితవ ముతదే నతటన శ్రీవతకటేశ

    నినున్ననఁ జెనకీనఁ దానటూ నేసత్తిము గానఁబోల



రేక: 1297-5వరాఙళ సత: 22-521
పలల్లవ:    ఓపతే నీచితత్తిము నేనునన్నటట్టి వనన్నవతచిత

  చేపటట్టి యేలము నీసేవసేసేదానను
చ. 1:   జవళనాగబబ్బులకనఁ జానఁచేవు చేతుల

  నవకా లితతేకాని నాననిగటల్ల
   కవగొని పసికితేనఁ గరనఁగ వతతపైనాను

   తవలి పననఁగితే మనఁదనఁ బెచచ్చెవరగను
చ. 2:    చటట్టిచటట్టి పఱనఁ దేమచటూచేవు నీకనున్నలను

 పటట్టివసగావు పదదబతడికతడుల్ల
    వటట్టి పపైకి దసుకొతటే నుతగిటతోనఁ గళదానఁక

 వటట్టిమానఁక లిగిరితచేవలపలచేనఁగల
చ. 3:    యఱినఁగెఱినఁగి నామోవ కేనఁటకి నొరటూరేవు

  మఱనఁగేల కొమరానఁక మానిపతడు
    గఱిగా శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నేనఁడు

   తఱి తీపలలల్ల నితదు దానఁచకొనేనెలవు



రేక: 1297-6బౌళ సత: 22-522
పలల్లవ:     కోడెకతత్తివు కొమత్మి నీక నేనఁ జెపప్పుత

   రటూడితో నీచేనఁతల నేరచకొవ చెలియా
చ. 1:   చటట్టిరికము గలితే సొలయనఁగవచచ్చెను

  యటట్టినెదుల నుతడితే నితపవుటట్టి ను
   గటట్టిగానఁ బొతదుసేసితేనఁ గానఁపరము లీడేర

  నెటట్టి కొనన్నబుదుద లివ నేరచ్చెకొవ చెలియా
చ. 2:    చనవు మకక్కటమెపైతే సరసముల చెలల్ల ను

   మనసు లేకములపైతే మాట లితపను
   ననుపల దొరకితే నాటకొనునఁ బద్రియముల

    యేనసేటనీతు లివ యతచకొవ చెలి యా
చ. 3:      చేరి చెనకనఁ జోచిచ్చెతే సలవుల నవువ్వె మతచ

  కోరినటేట్టి వచిచ్చెతేను గటూడనఁగనఁదగ
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్ననేల

   పేరడిగణ లివ పతచకొవ చెలియా



రేక: 1298-1దేశక సత: 22-523
పలల్లవ:    మెలనఁత కెపప్పుడు నీవు మేలవానఁడవు

  తలనఁపలొ నినఁక దయదలనఁచనఁగరాదా
చ. 1:     కనున్నల నీక మొకెక్కనఁ గాతత వదదనఁగటూచతడి

  వనన్నపాల సేసుకొని వనఁడుకొనెను
    సనన్నలనే మోవచటూప చనవు చేకొని యితక
  మనిన్నతచి లోనికేతగి మాటలడరాదా

చ. 2:    వాడికతోనఁ జెకక్కనొకిక్క వలప నీకెరినఁగితచె
  వడెము చేతకిచిచ్చె వనఁడుకొనెను

   జొడగచనున్నల నొతత్తి చొకక్కచనఁ దరవసుక
  యడనెపైనా సేవల సేయితచకొరాదా

చ. 3:      కొలవుల నీక జేస కూరిమనఁ బద్రియాల చెపప్పు
  వలయనఁగనఁ గానఁగిలితచె వనఁడుకొనెను

    పలిచి ఇతదానఁకా నీతోనఁ బెననఁగె శ్రీవతకటే
  తలపమటూసుక రతనఁ దనియితచరాదా



రేక: 1298-2హిజిజజి సత: 22-524
పలల్లవ:   సత యిటట్టిదపైతేనే సతసారఫలము

   కతలినిన్న నీయతదే కలవ వోచెలియా
చ. 1:    చెపప్పునబుదుద ల వని చితత్తిములోన మెలనఁగి

  తపప్పుక సేవసేసేది తరణ
  ముపప్పురి నితవుతోడ ముచచ్చెటలచచ్చెటలడి

  యపప్పుడూనఁ బాయకతడేది ఇలల్ల ల
చ. 2:      వపక గలిగి పత కొడనఁబడ బతత్తి చటూప

  కానఁపరము నేసేదే గరిత
   యేపన వహితచకొని యితటపను లేమరక

 చేపటట్టి గతచమెపైనది సేసపాలమగవ
చ. 3:   యిచచ్చెకమెఱినఁగి తనయిలవరస నెరసి

  నిచచ్చెనఁ బతనఁగటూడినదే నెరవాది
   హచిచ్చె నీవ శ్రీవతకటేశనఁడూ దొరసినటట్టి

  అచచ్చెపగణల నెకక్కడెపైనదే వనిత



రేక: 1298-3ఆహిరి సత: 22-525
పలల్లవ:    పతకరణే దికక్క పదివలకను నాక

  రతుల నాయాసొదాల రచచ్చెవసనటవ
చ. 1:   అరిదినాకోరికలే యాతనిపపైనఁ బారనఁగాను

  మరనఁ డేమసేసునే మగవలల
  సొరిదినఁ దపప్పుకచటూచేచటూపలే తగిలీనఁగాక

  వరలబాణములపైతే వసనఁ దానఁకీనటవ
చ. 2:    కితదువ నావలపలే కడునఁ దమరేనఁచనఁగాను

   చతదురనఁ డేమ సేసునే సకియలల
  చితదిననాతలనఁపలే జిగరవల నతటనఁగా

  గతదము బాసటమెపై కముత్మికొనీనటవ
చ. 3:   మలసి యాడితచేయడమాటలే ఇతతసేయనఁగా

  చిలక లేమసేసునే చెలియలల
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచిచ్చెననేన్నల

  చలవపనీన్నర మరి సాదితచనటరే



రేక: 1298-4పాడి సత: 22-526
పలల్లవ:    చెపప్పువచిచ్చెతమ నీక చెలనఁగి యమేలసుదిద

  తపప్పుదు మకిదదరికే తగనఁదగనయాత
చ. 1:  చిలకపలకలది చేరనఁడేసికనున్నలది

    నెలనఁత యొకక్కతే యిది నీకే తగను
నిలవునఁగొపప్పుతోడినితడుమోముకళలది

  నిచచనన్న దలల్లదివో నికిక్కచటూడవయాత
చ. 2:  పడికెనఁడునడుమది పకక్కటలల్ల గబబ్బులది

  నీడువాలనఁజూపలది నీకే తగను
 కడునఁజకక్కనిది సతగతులనడపలది

  పొడచటూప నలల్లదివ పొతదుసేయవయాత
చ. 3:   చిగరనఁ బెదవులది చినాన్నరిపాదములది

  నిగనిగమేనిది నీకే తగను
   నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవ వచిచ్చెకూడితవ

    నగరిలో నునన్న దది ననున్న మెచచ్చెవయాత



రేక: 1298-5మేచబౌళ సత: 22-527
పలల్లవ:   ఎతతవగిరకతత్తివ యేమే నీవు

  చెతతనుతడి వలపలనఁ జిమత్మిరేనఁచరాదా
చ. 1:      అటట్టి పానుపపపై నుతడి యాతని ననున్ననఁ జూచి

  వటేట్టిల పటట్టి కొనేవ వువదా
   యటట్టినెదుటనఁ గటూచతడి యేపన మాటమాటల

  చటట్టిరికము గలితేనఁ జూపచెపప్పురాదా
చ. 2:    మగనఁడు ననన్ననిన్నటాను మనిన్నతచనఁగానఁ జూచి

  మొగము వతచకోనేలే ముదితా
   నగతా నాతనితోను నయములలల్ల నఁ జూప

  తగవు గలిగితేను తలనఁపతచరాదా
చ. 3:    చెలనఁగి ననున్ననఁగటూడిన శ్రీవతకటేశనినఁ జూచి

  బలిమనఁ బెపైకొననేలే పడనఁతీ
   వలయనఁ బొతదుసేసి వళల గాచకవుతడి

  వలప గలిగితేను వడిడతచకొరాదా



రేక: 1298-6గళ సత: 22-528
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరికి జెపప్పునఁడమత్మి యదలోనిమరత్మిము

   నివవ్వెటలల్ల భోగితచ నెరజాణనఁ డితనఁడు
చ. 1:    మెలనఁత కెవవ్వెతకొ మేలవానఁడు గానఁబోల

  చలవగానఁ బనీన్నట మజజనమాడని
   కలయనఁగ మేననఁ బచచ్చెకపప్పురము మెతుత్తి కొనీ

  తలనఁపలోని వరహతాపమెలల్ల నారను
చ. 2:    అపప్పుట శ పైతొతపచారా లతదుకనఁగానఁ జేయనఁబోల

 గపప్పుకొనీనఁ దులసిచిగరదతడల
   యపప్పుడూ నాలవటట్టిము లిరమేలనఁ జేకొనీని

  చిపప్పులవలపల ముతచినవటట్టి దరను
చ. 3:   కూరిమ చలిమతదులకొరకనఁగానే కాతబోల

  కోరి చలవరాళల్లకొతడ నునాన్ననఁడు
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డితదిరతోనఁ గటూడినానఁడు

  తారని రతులజాణతనముల మరను



రేక: 1299-1ధనాన్నసి సత: 22-529
పలల్లవ:  వనన్నకనన్నవారికెలల్ల వరగయతని

  చినన్నదాన వతతేసిచేనఁతల సేసేవ
చ. 1:   చినిన్నచినిన్ననగవుల సలవులనఁ జితదుకొతటా

 సనన్నపటలనఁగలను సాదితచకొతటా
  కినెన్నరమనఁటల మనఁట గిలిగితచకొతటాను

   ఇనేన్నసివధలనఁ బత నెతత యలయితచేవ
చ. 2:    పానఁగినగబబ్బుల సారె పయతదను మటూసుకొతటా

  మానఁగినమోవ చటూప మలసుకొతటా
 కానఁగెనఁడేసిపరనఁదులనఁ గడుమురసుకొతటాను

   వనఁగ కితనిముతదర వసా లతతసేసేవ
చ. 3:   చేరనఁడేసికనున్నలను చెలరేనఁగి చటూచకొతటా

  కూరిమ మాటలలోనే కొసరకొతటా
    యరీత శ్రీవతకటేశ నితత సేసి కూడితని

    మేరతో ననిన్నతనఁ డేల మేక లేమచటూపేవ



రేక: 1299-2నారాయణ సత: 22-530
పలల్లవ:    తలియజెపప్పుత మకెతరనఁగెలల్ల నిద నీక

   తలనఁపననఁ బెటట్టి కొని దయనఁజూడు మనఁకను
చ. 1:    నెలనఁత వగినతతాను నీతోడికలల కను

   నలవతకా మరి సగినాల చటూచను
     చెలల నీవదిద కతప చేరి సుదుద లడుగను

  చెలియభాగతము నీచితత్తి మనఁకను
చ. 2:      భామ నీపపై బదాల చెపప్పు నుపమల దలనఁచ

   ఆముక పటాన నీరటూపట వాసును
    నేమాన మేడలకిక్క నీనగర చటూచి మొకక్క

    యేమనము యినీన్న నీవ యఱనఁగదు వనఁకను
చ. 3:     ఇతత పానుపపపై నుతడి యదురలచటూచ నీక

   చెతత నీవునాన్ననఁడవని చెనకి నవువ్వె
   ఇతతలో శ్రీవతకటేశ ఇటట్టివచిచ్చె కూడితవ

   పతతమెలల్ల యడేరె పాయకతడు మనఁకను



రేక: 1299-3గళ సత: 22-531
పలల్లవ:    కతటమే యినాన్నళల్లక మకానఁపరాల కనున్నలరా

  జతటలపై మకోరికల సతమాయనఁగదరే
చ. 1:    మొలకనవువ్వెల మర మోముల చటూచకోనఁగా

  తలిసనే మపొతదుల తలల్లమగాను
   చలివాసి మలోన సరసము లడుకోనఁగా

  వలిసనే సబలొ మవడుకలలల్ల ను
చ. 2:    పగటన మరిదదర పానపపపై గటూచతడనఁగ

  నెగడెనే యకొతత్తిల నేనఁడితతటాను
   వగటలేక మర వడెము లతదుకోనఁగా

   తగలపై మేభోగా లీడనఁ దరితీపలయనే
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు నీవు చెలనఁగి పతడాల్ల డనఁగాను

 చేవదేరేనే మచేనఁతలలల్ల ను
   మోవులసనన్నల మర ముచచ్చెట లడుకోనఁగా

  వవలపై నిలిచెనే మవనోదములలల్ల ను



రేక: 1299-4లలిత సత: 22-532
పలల్లవ:    ఎతతలేదు యివనఁగొనిన్న యేనఁటకి మతచచ్చెనల

   ఇతతయు నెరినఁగితమ ఇనఁక మనిన్నతచరయాత
చ. 1:    పొదుద వోక మరెతతేసి బొమత్మిల జతకితచకొనాన్న-

  నిదదరటూ నొకక్కటేకాక యరవయేతరా
   వుదదతడాన నపప్పుటని వడివటట్టి పననఁగినా

  పదదకారిలకేకాక బరదు లకిక్కతచేరా
చ. 2:    వరసి మరెతతేసి వటల్ల వటట్టి కొనినా

  సరసము లితతేకాక చలపటేట్టిరా
   గొరభపై మలోమరే కొచిచ్చెకొచిచ్చె చటూచకొనాన్న

   తరితీప లితతేకాక తపప్పుల వటేట్టిరా
చ. 3:   పతతాన మరెతతేసిచేపటల్లకనఁ జేరినాను

  దొరతనఁ గాతగిటకేకాక దొమత్మిసేసేరా
    చెతత మముత్మి నేలితవ శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁడు

    యితత యకె కొసరనఁగా కితకాత గొతత్తిలయేతరా



రేక: 1299-5మదతవవత సత: 22-533
పలల్లవ:    ఏనఁట బుదుద ల చెపేప్పురే ఇతతులల

   మానఁటవటట్టి కాతనికే మారమాట చెపప్పురే
చ. 1:   మతతనాన వారిదదరటూ మాటలడుకొననఁగాను

 దొతతవలప దొమటదొడుకనఁగాను
    వతతగా నాతనికి నే వడెమెటాల్ల నితుత్తి నే

    చెతతనుతడి వడిగాల సేయ నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 2:      పానువు పపై నుతడి తాము పచిచ్చెదేర నవవ్వెనఁగాను

  ఆనుక లోలో సరసాలడనఁగాను
   వనుల సిగద్గీవడక వననెటట్టి దగనే

   పానిపటట్టి కొని యటట్టి పాదము లొతుత్తి దనే
చ. 3:    జగిమతచ నొతడొరల చెనకి పననఁగనఁగాను

   నిగిడి సిగద్గీ దమక నితడుకోనఁగాను
    తగ శ్రీవతకటేశనఁడు తానే వచిచ్చెననున్ననఁ గటూడె

    తగిలి యపప్పుట నెటట్టి తమకము రేనఁతునే



రేక: 1299-6పాడి సత: 22-534
పలల్లవ:    తానే వచిచ్చె ననున్ననేలీ దయదలనఁచి

  కానుక చేతకియతరే కాతతలల
చ. 1:     మనిన్నతచి వావుల చెపప్పు మావారి నొడనఁబరచి

   కనెన్ననానఁడే పతడాల్ల డెనఁ గాతతునఁడు దానె
   ననున్న గడు మరిగితచె నమత్మికమాటలడి

  వనన్నవతచరే యసుదిద వలనఁదలల
చ. 2:    ముచచ్చెటకనఁ జెలినతప ముదుద టతగరము నిచిచ్చె

    వచిచ్చె మాయితటకి నేతగీ వరసనఁ దానె
    ఇచెచ్చెనాక సొముత్మిలలల్ల ఇవ నామేన నునన్నవ

  యచచ్చెరితచరే మర ఇతతులల
చ. 3:    మెలపన నవవ్వెనవవ్వె మెచిచ్చెమెచిచ్చె కానఁగిలితది

  కలస శ్రీవతకటఘనునఁడు దానె
   తలకితచి తొలల్ల కూడె తరమఱనఁగినఁకనేల

  తలనఁపతచరే మర తరణులల



రేక: 1300-1వళవగళ సత: 22-535
పలల్లవ:   పొగడవసముగాదు వని యతనిగణల

    మొగము చటూచి చటూచి మొకేక్కనే నేను
చ. 1: వడుకకతత్తిలతోడివడవడనవువ్వెల

వడిగాలవారితోడివడనఁబాటల
వాడవనితలతోడివరసజాణతనాల

   యేడ నేరచ్చెకొనాన్ననఁడే యతనఁడు తాను
చ. 2: కొలవుకాతతలమనఁదిగదిగొనన్నచటూపల

 వలయాతడల్లతో నాడేవనోదముల
వలచివచిచ్చెనయటట్టివారిపొతదుల

   చలపటట్టి యనన్ననఁడు సాదితచెనే తాను
చ. 3:   చేరి వునన్నవారితోడనఁ జేసేటసనన్నల

 కోరి యలమేలమతగకూటముల
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డేలిననాతో మెచచ్చెల
   కూరిమ నెటట్టి గడితచకొనెనే తాను



రేక: 1300-2సాళతగత సత: 22-536
పలల్లవ:     ఏమసేసేవో చటూతము యవవ్వెర బలవో మరో

     నా మొగము చటూచి నీవు నవువ్వెల నవవ్వెవు
చ. 1:    ముతచి ముతచి తేనెగారేమోవనే మాటలడి

   పతచనుతడే యాప నినున్న భద్రిమయితచెనఁగా
    కొతచెముగా నవవ్వె పదదకొపప్పు నీక జూపచటూప

   వతచనతో నీక మొకిక్క వలపతచెనఁగా
చ. 2:   పటట్టినఁడేసిగబబ్బులపపై పయతదితచక జారితచి

  బెటట్టి గా సరసాలడి బెలిల్లతచెనఁగా
   గటట్టి తోనఁ దపప్పుకచటూచి గోరసొనఁక వడెమచిచ్చె

  చటట్టిపనఁదనాల నినున్ననఁ జోకిక్కతచెనఁగా
చ. 3:      చెయాతరా సనన్నల సేసి సేసల నీపపైనఁ జలిల్ల

  తయతనఁదనాలనఁ దపప్పులనఁ దేలితచెనఁగా
   ఇయతడ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
    నెయాతన ననేన్నలితవ నీ కపప్పుణ ఇచెచ్చెనఁగా



రేక: 1300-3ధనాన్నసి సత: 22-537
పలల్లవ:    అలమేలమతగపత యనిన్నటా జాణనఁ డితనఁడు

  ఇల మచటట్టిరిక మరవాయసుతడ
చ. 1:    వుతకితచి కస్కృషరడు వుటట్టి గొట ట్టి

వతకటాదిద్రిపరవథలను
   మతకగొలల్లతల మరి మర పననఁగితే

  నుతకితచి మానాల సొనఁకీనసుతడ
చ. 2:    పాల వరగ వారబటట్టి గోవతదునఁడు

 సలినఁ గొనేటయచటట్టి లను
    అలితచి గొలల్లత లట మర సొలసితే

  చెలకొతగ లతటనే సిగద్గీయతసుతడ
చ. 3:    చేకొని వనన్నల జఱీ ఱ్ఱై శ్రీవతకటేశనఁడు

 వాకెపైననిది మనఁదివాడలను
  కాకరిగొలల్లతల కాతగిలితచి పటేట్టిర

  యేకమెపైతరి మగటట్టి లరితగీసుతడి



రేక: 1300-4లలిత సత: 22-538
పలల్లవ:    సబనము సబనము చటూడరే పేరటాతడుల్ల

  అబలభదుగ డు ముతదే యవతరితచినానఁడు
చ. 1:    జనియితచె గస్కృషరడు సతమాయ ధరత్మిముల

 జననీజనకలక సతతోసమాయ
  ననిచి యశోదానతదగోపల వతచేర
  వనర నతదరికిని వకక్కమనసాయ

చ. 2:   నాలగచేతులవానఁడు నలల్లని మేనివానఁడు
   మేలిమ సతక జకాగ ల మతచినవానఁడు

 కోలముతదుగాత గతసునిగతడెదిగలపైనవానఁడు
  వలరచ్చెరే యితదరికి నొకక్కమనసాయను

చ. 3:   కోరికె లీడెరెను గోపకలకెలల్ల ను
   తేరి కరణతచి మనదికక్క చటూచని

  గారవపటల మేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశ-
  నటూరడినఁచరే యితదరికి నొకక్కమనసాయను



రేక: 1300-5కేదారగళ సత: 22-539
పలల్లవ:    ఇదదరి గటూరిచితమ యేము చెలికతత్తిలము

  పొదుద కొకకొతత్తిలగా భోగితచరయాత
చ. 1:    పేగమముతో సేసాలపతడిల్లకూతతు రిద వచెచ్చె

 ఆముకొని సరసములడవయాత
   ఆమనిసిగద్గీలతోడ నద తరలో నునన్నది

  చేముటట్టి సేవలలల్ల నఁ జేయితచకోవయాత
చ. 2:    మకక్కవతో నీమేనమరనఁద లిదివో వచెచ్చె

   చకక్కనఁగానఁ బాదా లీకెపపై జానఁచవయాత
   వకక్కసాననఁ దమకితచి వడుకతో నునన్నది
   గకక్కననునఁ దపప్పుక మొగము చటూడవయాత

చ. 3:    అరదపై శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ వచెచ్చె
   బెరసి రతుల నిటట్టి పననఁగవయాత
   గరిమ వళగానఁచి నీకానఁగిటలోనే వునన్నది

  సరికిబేసికి నీవు చనవయతవయాత



రేక: 1300-6ఆహిరి సత: 22-540
పలల్లవ:    తానెపప్పుడూ నావానఁడే తనసొముత్మి నేనిదివ

   పూని చటట్టిరికా లీడనఁబొదిప చెపప్పునేలే
చ. 1:  వులివచిచ్చెపగయముల నొడతబరచనఁగనేలే

 వలచినయటవతట వనితలను
   తలనఁపలనఁ దలనఁపల తారకాణలపై యుతడనఁగా

   యలమనఁ జెలల చేతయడమాట లేలే
చ. 2:   తగవులనఁ బెటట్టిపటట్టి తమకమురేనఁచనేలే

మొగమచచ్చెలనసినముదితలను
  చిగరమోవ నవువ్వెల చిమత్మిరేణగియుతడనఁగాను

  తగవపైనపొతదు లినఁకనఁ దడవతగనేలే
చ. 3:   చేనఁగదేర వనయపచేతల సేయనఁగనేలే

కానఁగిటలోనుతడేటకాతతలను
   దానఁగ కలమేలత్మితగను తాను శ్రీవతకటేశనఁడు
    వనఁగక ననేన్నల నినఁక వతత సేయనేలే



రేక: 1301-1సౌరాషత్తి సత సత: 23-001
పలల్లవ:     నీకెతత వడుక గదోద నేమటూనఁ జూచేముగాక

 కాకసేయవచచ్చెనా కడలవారికిని
చ. 1:     వలనని యాతనికి వాడిక నీవు చటూపనఁగా

 వలదనవచచ్చెనా వాడవారికి
   చలపటట్టి యపప్పుటని సలిగెల నెరపనఁగా

 పొలసులడవచచ్చెనా పొరగవారికిని
చ. 2:    చిపప్పుల నీవాతనితోనఁ జేనఁతలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

 వుపప్పుటతచవచచ్చెనా వరివారికి
     చొపప్పునఁగ బత మొగము చటూచి నీవు నవవ్వెనఁగాను

 తపప్పులతచవచచ్చెనా దతడనునన్నవారికి
చ. 3:    గారవతచి నీవనఁ దానునఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను

 వారితచనఁగవచచ్చెనా సవతవారికి
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న నతతలోనె

 వరసేయవచచ్చెనా వతతవారికి



రేక: 1301-2దేశళత సత: 23-002
పలల్లవ:    మఱి మక వళలేదా మగవలల

   మెఱశతనఁడే మనిన్నతట మమటూత్మి సవతులల
చ. 1:    ఆలమగనఁడు నునాన్నర అదివో యేకతమున

  యేల తొతగిచటూచేరే యితతులల
  మేలవారెపై తమలోన మేలములడుకొనేర

  ఆలకితచే రదియేమే అతవలల
చ. 2:    వలనఁది పాటవాడనఁగా వతటానునాన్ననఁ డాతనఁడు

 గలభిసేయకరే కాతతలల
   నలిరేనఁగి యిదదరటూను నవువ్వెకొతటా నునన్నవార
  తలపేల తరచేరే తరణులల

చ. 3:     సరినఁ దాము చిలకక చదువుల నేరిపేర
 పరాకసేయకరే పడనఁతులల

    అరదపై శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగ నునాన్నర
  సిరలనఁ గాచకతడరే చెలవలల



రేక: 1301-3ముఖరి సత: 23-003
పలల్లవ:    చెపప్పువ యాకె కీమాట చెలియా

   యపప్పుడూను నాబలిమ యఱనఁగదా తాను
చ. 1:   పతతమాడుకొతటేనేమ పడనఁత తనవభుని

 వతతులక వలపతచవలనఁగాక
  యతతగరవ్వెము చటూపనానేమ పరివారిలోన

  రతతుతోడ నేరప మెరయవలనఁగాక
చ. 2:   యడువటట్టి కొతటేనేమ ఇలల్ల లపై యాతనికి

 వాడలోనఁ బొగడితచకోవలనఁగాక
   వడుకక బరదుల వసనఁ బెటట్టి కొతటేనేమ

   తోడనే వాసుల తులనఁదటూనఁగవలనఁకా (గా?) క
చ. 3:    యేతుల చటూపతేనేమ ఇటట్టి శ్రీవతకటేశచే

 వాతపప్పుక బాసగొనవలనఁగాక
     యతనఁడే ననేన్నల తానటూ నేమ సేసినా నేమ

  రేతరినఁ బగలటూనఁ దమరేనఁచవలనఁగాక



రేక: 1301-4సామతతత సత: 23-004
పలల్లవ:   సత నినిన్నతతచేసినజాణనినఁ జెపేప్పుదిగాక

  కతకారి వపైతవ కడునఁజినన్నదానవు
చ. 1:   చెలలమఱనఁగలను చితత్తిములో కరనఁగల

  తలిసిగద్గీలను యేడనఁ దచచ్చెకొతటవ
   మలగపపై వరగల మరి నివవ్వెరగలను

  కలికి నీవటవలనఁ గలిగితచకొతటవ
చ. 2:  చిఱతనవువ్వెలను చితదేటకొపప్పుపవువ్వెలను

   కెఱలి నేనఁ డెతదు దొరకితచకొతటవ
  కఱతలమాటలను కనున్నలలో తేటలను

   గఱతు లినేన్నసి యతదునఁ గటూడపటట్టి కొతటవ
చ. 3:  కావరపనఁగెలపల కముత్మికొనన్నవలపల

  యవళ నీవటట్టి గడియితచకొతటవ
   శ్రీవతకటేశనఁడట చేరి నినున్ననఁ గటూడెనట

   వవల నీచేనఁత లతత వలయితచకొతటవ



రేక: 1301-5  కతతల వరాళ సత: 23-005
పలల్లవ:    ఆసుదుద లే చెపప్పుకొనే మది నీవలడిగేవు

   దోస మానవటట్టికము తోయరాదు మాకను
చ. 1:    వోరగతడల్లను జూచి వయతనే నీవాకెను

   చేరి వానఁడికొనగోరనఁ జిమత్మివా నీవు
  సారెకనునఁ దమరేనఁగ సనన్నలసేసుకొతటా

   పేరకొని నీయితటకినఁ బలవవా నీవు
చ. 2:     తనువునఁదనువు సనఁక దతడ నాకెనఁ బెటట్టి కొని

   ననుపసేసుక కొతత నవవ్వెవా నీవు
    నిను నాప జతకితచనఁగా నిమత్మిపతట వసుకొతటా

   పననఁగచ వలపల పతచవా నీవు
చ. 3:     పచిచ్చెదేర నీ వాపను బలిమనఁ గానఁగిటనఁబటట్టి

   కొచిచ్చెకొచిచ్చె మోవ చదవగొనవా నీవు
    యిచచ్చెట శ్రీవతకట యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    తచిచ్చె యాకెనఁ దరలోన దానఁచవా నీవు



రేక: 1301-6దేశళత సత: 23-006
పలల్లవ:  బతగారవతటమేనెలల్ల నఁ బచిచ్చెసేసుకొతటవ

   సితగారా లదదములోననఁ జేరి చటూచకొవయాత
చ. 1:     అగద్గీలమెపై సతసొముత్మి లవ నీబుజాల నొతత్తి

  బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచకొని పననఁగితవో
    వగిద్గీ వటల్ల గటట్టి క వునన్నది సలవనఁ దమత్మి

   యగద్గీలేక వడెముసే సితతకినఁ బెటట్టితవ
చ. 2:      మతచి నీచేతులనఁ గడుమెఱనఁ గెపై జిడడతట నద

   పొతచి జవావ్వె దాపమేననఁ బటూసితవో
   నితచి లతుత్తి కరేకల నీవసల నతటనవ

   వతచనతో నాపక వలచి మొకిక్కతవో
చ. 3:    కపప్పు నీచెకక్కలవతటనఁ గారీనఁ బెనఁ(బెత?) జెమటల

  చెపప్పురానిచేనఁత లటట్టి సేసుకొతటవో
    యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   చొపప్పుల నావలల్ల గడితచక మెఱసితవో



రేక: 1302-1ఆహిరినాట సత: 23-007
పలల్లవ:   సొరిది నీపతతాలలల్ల నఁజూచేరా నేను

  సిరలనీకోరికల చెలిల్లతచేరా నేను
చ. 1:     అతతేసి నాకేమ చెపేప్పు వతదుకేమ కానీలేరా

   వతతల నీసనఁతలలల్ల వతటరా నేను
   యతతకెతత నీతోను యిపప్పుటనుతడ నేల

   చెతత నీచితత్తిమురాను సేసేరా నేను
చ. 2:     ననేన్నమ చెకక్క నొకేక్కవు నవువ్వెవచచ్చె నాయలేరా

   కనున్నలరా నీనఁచేతల కతటరా నేను
    సనన్నల చాయల నినున్న సాదితచనఁగ మరియేల
    మనన్నక కూచతడ నినేన్న మెపప్పుతచేరా నేను

చ. 3:    సారెనఁ గానఁగిలితచేవు చలముల దరెలేరా
   చేరి నీపొతదులనఁ దనిసితరా నేను

   యరీత శ్రీవతకటేశ యినఁకనఁ గాదననఁగనేల
   కూరిమతో నినున్న వనఁడుకొనేరా నేను



రేక: 1302-2కాతబోదిసత: 23-008
పలల్లవ:    ఏల యితతసేసేవు యితటకి రావ

  వళవచెచ్చె నినఁకనెపైన వడెమతదుకోవ
చ. 1:  వగరనఁబెదవులపపై వులివచిచ్చెనీమానఁటల

  చిగిరితచి వలపల చిమత్మిరేనఁచనే
  తగ నితడానఁజానఁచినతీగెస గలచటూపల

   తగిలి మరత్మిములతట తమ పటట్టితచనే
చ. 2: కలకలమనియేటకపప్పురపనీనవువ్వెల

  తలనఁపలో గబబ్బుతలి దపైవారితచనే
  పొలప మగిలినటట్టిబొమత్మిలనీజత కెనల
  తలకొని యాసాసలనఁ దగిలితచనే

చ. 3: చకక్కనఁదనములనీసరసపవలసాల
 వకక్కసపవడుకలనఁ జొకిక్కతచనే

 ఇకక్కడనె శ్రీవతకటేశనఁడనెపైననాక
  దకిక్కతని నీచేనఁతల తడనఁబఱచనె



రేక: 1302-3భపైరవ సత: 23-009
పలల్లవ:     ఇటట్టి నాక సిబబ్బుతయత నేమ నననఁజాలను

   దిటట్టి వాతనితలనఁపనఁ దలియనే చెలియా
చ. 1:     తపప్పుకచటూచితేనఁ బత దతట ఇది యనునో

   కపప్పుర మడిగితేను గబబ్బు యనునో
   అపప్పుటనఁ గానుకిచిచ్చెతే నాసపడ ననునో

     చెపప్పువ బుదిద నే నేమ సేతునే వోచెలియా
చ. 2:    సలవుల నవవ్వెతేను చితత్తిణ ఇదనునో

  సొలసి పాదాలొతత్తితే జూటరెనునో
   వలయనఁగ మొకిక్కతేను వసాలది యనునో

   నెలకొనన్న వరవుల నేరపవ చెలియా
చ. 3:     పచిచ్చెగా నేనఁ జెనకితే పతతగతత్తి యనునో

   రచచ్చెలో నేనఁ గొసరితే రానఁగయనునో
   ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో ననేన్నలినానఁడు
    మచిచ్చెక నాతని నాతో మరపవ చెలియా



రేక: 1302-4శ్రీరాగత సత: 23-010
పలల్లవ:      ఏమ సేతునఁ జెపప్పువ యేది నా కపాయము

  ఆముకొనన్ననావలప లనఁపరాదే చేలియా
చ. 1:    కళరేనఁగ వానిమేను కలవల వతునా

  కలయుమనుచ మొకిక్క కానఁగిలితతునా
   మొలకచనున్నల నొతత్తి మొనగోర దానఁకితతునా

   పలిచి పోకతడా నానవటట్టి దునా చెలియా
చ. 2:   యకడిమోమౌదానఁకా నెసగి సొలతునా

  కెపైకొని పాదాలొతత్తి కరనఁగితతునా
   జోకతో మోవతేనెల సనఁకితచి చొకిక్కతతునా

  కోకకొతగపటట్టి వనఁడుకొతదునా చెలియా
చ. 3:   సురతపవతదుచెపప్పు చటూపల నానఁటతతునా

  సరగ నిచచ్చెకముల జటట్టిగొతదునా
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁగటూడె
    సిరల నేనఁ బొగరి మెచిచ్చెతతునా చెలియా



రేక: 1302-5పాడి సత: 23-011
పలల్లవ:     ఈపాటది వల నీక నినిన్నయునునఁ జెలల్లతబెటట్టి

   దానఁపరము గలద్గీ నీక తానెవవ్వెరోయ
చ. 1:  పొతకముగానఁదిట ట్టి పొలనఁత; నీమాటల

  వతకలొతత్తి పూనుకవచచ్చె నీక
    లతకెలపై యడాడ ల దటూరీ లవుగా నినాన్నడుకొతటే
   కొతకర యతదు గడితచకొతటవోయి యకెను

చ. 2:    బాసల సేయనఁగవచచ్చె పలమార నీకనఁగాను
   వాసితోనఁ బొగడ నినున్న వదివారితో

  సేసినచేనఁతలకనఁ జెపీప్పునఁ గతకారణల
   నేసుక యనాన్నళల్ల యనఁ జెపప్పువోయి యకెను

చ. 3:  తపప్పులదరచవచచ్చె తకక్కరినీనడకల
  తపప్పుక సాకిరిచెపీప్పునఁ దగదునతటా

   ఇపప్పుడిటట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
   అపప్పునము దానఁచకొతట వవునోయి యకెను



రేక: 1302-6గళ సత: 23-012
పలల్లవ:      మేల మేల యివనఁగొనిన్న మతచె బటూమపపైనఁ గొతత్తిల

  సలినునన్నమమత్మిదదరినఁ జూచి వడుకయతని
చ. 1:    చెలరేనఁగిచెలరేనఁగి చెపీప్పు నాప సుదుద ల

   పొలసిపొలసి కడునఁ బొతదు సేసని
   తలనఁచకతలనఁచక గత నటూడిగాల సేస

  యలమ నీపపొతదు లినుమడితచనఁబోయి
చ. 2:    తగిలితగిలి నీపపైనఁ దమకము నితచని

   మొగమెతత్తి మొగమెతత్తి మోము చటూచని
   నగినగి సారెసారె నానఁటతచనఁ జనున్నల

 మగవవలప లినుమడిగానఁబోలను
చ. 3:    పననఁగిపననఁగి నినున్ననఁ బే ద్రిమనఁ గానఁగిలితచని

  తనిసితనిసి నినున్ననఁదగ మెచచ్చెని
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నితతలోనె

  నని చిదదరివలపూ యినుమడిగానఁబోల



రేక: 1303-1పళవతజరత సత: 23-013
పలల్లవ:    మేలసుదిద చెపప్పుతేను మెచచ్చెవదాద ఇనఁకనెపైనా

  కాలదొకక్కదువు పానుప్పుకడక రావయాత
చ. 1:     వలనఁది యొకత నినున్న వదకీ నేమటకో

   సొలవక నీ మొగము చటూపవయాత
  పలిచ నపప్పుటనుతడి పదపదయలనఁగల

   పలకవయాత యేల పరాక నీక
చ. 2:   వడినేమోపటట్టి కొనివుతడి నినేన్న తలనఁచని

  అడిగాపనఁ దలసుకోవయాత నీవు
    నడివనీది నిలచతడి ననున్న నీకడక నతప

   వడిది నీపొరగే యవతతలేల నీక
చ. 3:    చేపమద నేకతము చెపేప్పునతటా నునన్నది

  నావతటదే తానటూనేమ చెపేప్పువయాత
    శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జేరి యిటట్టి కూడితవ

     సేవతచే నాపనే నేను చెపప్పు నేల నీకూ



రేక: 1303-2సితధురామకిగయ సత: 23-014
పలల్లవ:     వదదనేనా రెవవ్వెర వలప నీకనఁ గలిగే

 పదదరికముతోడనే పతడాల్ల డరాదా
చ. 1:    సారెక నాతనితోను సరసము లేమాడేవు

 కోరికెపైతే గానఁగిలితచకొనరాదా
   తేరకొన మోముచటూచి తమరి యానఁకారనేల

 సారపటాతనిమోము చవగొనరాదా
చ. 2:    పొసనఁగ నితనికెతత పొతచిపొతచి లచేవు

   కొసర గలితే వదదనఁ గటూచతడరాదా
  ముసిముసినవువ్వెలతో మొకక్కల మొకక్కనఁగనేల

  వసవస నాతనిచే వడెమతదుకోరాదా
చ. 3:    వలల్లనే యతటముటట్టి వడిగా లేమసేసేవు

  చెలల్ల బడెపైతేనఁ జేనఁతల సేయరాదా
   యిలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁగటూడె
  వలల్లవరి నీవాతని వనఁడుకొనరాదా



రేక: 1303-3లలిత సత: 23-015
పలల్లవ:    సేసే వుపచారా లేవ చెపప్పువయాత

   వసాలేల సేసేవు వనఁడుకొనే నినున్నను
చ. 1:   వతతవతతమాటలే వగినతతా నాడితరి

   బతత వడెముల సేసి పరగితరి
   కొతతదడ వరకే గటట్టి తోడ నుతటరి

  యతతేసిబడలితవో యఱనఁగము నేము
చ. 2:    నడుమనడుమ మర నవువ్వెకొతటా నుతటరి

  బడినే సుతగటూడుక పాడుకొతటరి
   నిడివగానఁ బతతాలతో నెతత్తిమాడుతా నుతటరి

    అడరి నీవోరప దలియదు మాక నిపడు
చ. 3:    వపప్పుగ నుయాతలమనఁద నటూనఁగకొతటా నుతటరి

  కపప్పుకొతటవ రెతటము గళబెళను
 యిపప్పుడు శ్రీవతకటే:   యేలితవ ననున్న నీడ

  దపప్పుగొనువుగదా నీతలనఁ పడిగేను



రేక: 1303-4సామతతత సత: 23-016
పలల్లవ:    ఎతత బయలీనఁదితచేవ యతని నీవు

   ఇతత నేరకతడితేను యిలల్ల ల వవుదువా
చ. 1:    చటూపలనే సొలసేవు చటట్టిమువల నాపత

  రానఁపసేసి నీయితటకి రమత్మితటాను
   పూనఁపచనున్నల నొతేత్తివు బొమత్మిల జతకితచకొతటా

  యేపన ముదుద టతగర మమత్మినియతటాను
చ. 2:    కోరి కొతగవటేట్టివు కూరిమతో నపప్పుటని

  ఆరగితచ వతదుక రమత్మినియతటాను
   గోరనే చెకక్కనొకేక్కవు గటట్టి తోడ వనఁడుకొతటా

 సారమెపైననీమోవ చవచటూపమతటాను
చ. 3:    వుదదతడాననఁ బెననఁగేవు వడనఁబడికగానఁ జెపప్పు

  వదిదకెపై నీపొతుత్తి ననఁ గటూచతడుమతటాను
   కొదిదమర ననున్న నేలకొనె శ్రీవతకటేశనఁడు

  సుదుద లేమచెపేప్పువ చొకక్కనఁజేసుకొతటాను



రేక: 1303-5నటట్టినారాయణ సత: 23-017
పలల్లవ:    చెలియా మఱవకవ చెపప్పుత బుదిద

  తొలతే గాలిగలటేట్టి తటూరపతుత్తి మతదుర
చ. 1:    బతత్తితో నీరమణునఁడు పానుపపపై నునన్నవానఁడు

  చితత్తిమురా వనన్నపాల సేసుకొనవ
  హతత్తినితో సమేళమెపై యిపప్పుడునన్నవానఁడు

  గతత్తిపగబబ్బుల నొతత్తి కొసరనఁగనఁగదవ
చ. 2:     ననిచి నీమోము చటూచి నవువ్వెతానే వునన్నవానఁడు

  చెనకి యేపనులపైనానఁ జేయితచకోవ
    కనునఁగొని నీమనఁదివ కనున్నలపై తా నునన్నవానఁడు

   పననఁగి తముత్మిల మటట్టి పటట్టితచకోనఁగదవ
చ. 3:    మరగి నీతోడుతనే మాటలడుతా నునాన్ననఁడు

  యరప లేకతడా వరమపప్పుతచకోవ
     ఇరవపై నినేన్నలి చనవచిచ్చె నీక తా నునాన్ననఁడు
   నిరగ శ్రీవతకటేశ సారె మెపప్పుతచనఁగదే



రేక: 1303-6ధనాన్నసి సత: 23-018
పలల్లవ:   అతదుకేమే నాసతతోస మదియేకాదా

   కతదువల ననున్న నిటట్టి కరణతచమనవ
చ. 1:     ఇతతవడి ననెన్న చటూచె యేమనోము నోచితనో

  వతతలేల మాయితటకి వచేచ్చెయనీవ
   యతతేసి వనఁడుకొనీనే యదురాడేనా నేను
  అతతేపో వోయమత్మి అడుగనఁగవలనా

చ. 2:    వడుకెపైతేనఁ జాలనఁగాక వచారమేల నాచేత
 వడిగము సేయితచకవుతడుమనవ

   వడె మతదుకోనీవ వరేల తనవారమే
  చటూడవో చేసుకొతటేను చటట్టిరికముగాదా

చ. 3:     అడియాల మతపనఁగాను అతత నేను బానఁతయపైతే
  యడమాట లినఁకనేల యేలమనవ

    బడినే శ్రీవతకటపత దానె వచిచ్చె కూడె
    కడమ లేదే మనిన్నతచె కమత్మిట మెచచ్చెని



రేక: 1304-1బౌళ సత: 23-019
పలల్లవ:    ఇతనఁడే నావానఁడెపైతే నెవవ్వెరికీ లోతగనేల

   కతగా యవుపాయము గతటనే వోచెలియా
చ. 1:     చిలకల పలకనీ చేరి కోవల గటూయనీ

  చెలవునఁ డాడినమాట చెపప్పునఁగదవ
   కలవల మెరయనీ కమలల చెలనఁగనీ

   తలనఁప దలిసితవా తగిలి నీవతని
చ. 2:    చతదురనఁడు రానీవ చలల్లగా లేతేరనీవ

   యితదుక వచెచ్చెనా తాను యఱినఁగితచవ
   ఇతదితదిరాల రేనఁగనీ యిగిరితచనీ తీగెల

   కతదువ నాపపై బతత్తిగనఁదా వభునికి
చ. 3:   కపప్పుర మగద్గీవగానీ గతదవడెకక్కడుగానీ

  వపప్పుగనఁ బానుపపపై నాతనఁడునాన్ననఁడటే
    కపప్పు వసతతకాలము గానీ మరనఁ డెసగనీ

   యిపప్పుడు వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడేల ననున్నను



రేక: 1304-2ముఖరి సత: 23-020
పలల్లవ:    ననున్న నితతసేసినానఁడు నాయకనఁడు వలపతచి

    అనిన్నటా మనిన్నతచె నితకా నానఁపరాదు మనసు
చ. 1:    వతదమువో తనమాట వడుక నేమచెపీప్పునో

   పతదలకాడే దటూతకనఁ బలిచి తేవ
    పతదమువస నా తోను పతనఁదచేచ్చె నతటాను

    అతదానఁకానఁ జివ రేనఁగీ ఆనఁపరాదు మనసు
చ. 2:    చటూతమువో తనమోము సొముత్మి లేమదచచ్చెనో

  దటూతక యికక్కడికే తోడుకరావ
     యేతుల నెరప నాతో నిటట్టి పొతదుల సేసేనతటా

  ఆతనినఁజూచినదానఁకా నానఁపరాదు మనసు
చ. 3:      ఇతత్తిమువో తనక మెచిచ్చె యిటట్టి యాతనినఁ జూపతే

  బతత్తిరపదటూతవ రపప్పుతచవ ఇతదు
    ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ నెనయితచెనఁ దా నితతలో

    హతత్తి కూడె నీతనఁడితకా నానఁపరాదు మనసు



రేక: 1304-3పాడి సత: 23-021
పలల్లవ:     కనెన్న గడుజవరాల కామని నీక మేలది

    ఇనిన్న సేవలనునఁ జేస నినఁక జాగలేనఁటకి
చ. 1:    కొమరెగబబ్బు లదరనఁ గొలిచివచచ్చెనఁ జెలి

  చెమటల గాతనఁగాను సిగద్గీలోడను
   అమరనఁ బలల్లకిమనఁద నాపనఁ బెటట్టి కొనరాదా

  రమణ యలయికల రచచ్చెవయనేనఁటకి
చ. 2:   సరిబరదువకాన బరబర వచచ్చెని

  పరవుల వటట్టి కొతటా బడివాయక
   ఇరవుగ గఱఱ్ఱైముపపై నిదదరటూ నెకక్కకోరాదా
   తరణ నితదరిలో వతతల సేయనేనఁటకి

చ. 3:   కడుబుసకొటట్టి కొతటానఁ గెపైదతడ నీకిచచ్చెకొతటా
   యడయక మేడయకెక్క నితదానఁకా నీతో

   తొడపపై వడుకోరాదా తోడ శ్రీవతకటేశ
   పడనఁత గటూడిత వనఁక బచిచ్చెసేయనేనఁటకి



రేక: 1304-4కాతబోదిసత: 23-022
పలల్లవ:   వడుకెపైతే యయితడల్లక వచేచ్చెయవయాత

   యడ నేమయడిగేవు యివగో మాసుదుద ల
చ. 1:  మోవరానిమోపల మునుకొనన్నవలపల

 పూవకపూచేపూవుల పూనఁవనవువ్వెల
 చేవలోనిచేనఁగల చెపప్పురానివయసుల

   యవల నేమడిగేవు ఇవగో మాసుదుద ల
చ. 2:  పటట్టిరానిపదనుల పతతపమావాసుల

  చెటట్టి లపపై చిగరల చిముత్మినఁజూపల
 వుటట్టి లపపైతేనెల వుడివోనిమామాటల

   యిటట్టి యేమడిగేవు ఇదిగో మాసుదుద ల
చ. 3:  వనెన్నలలోపలనఁగాల వకక్కసపమాసిగద్గీల

 కినెన్నరమనఁటల గిలిగితతరతుల
   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మినఁదొలల్ల
   యనెన్నని యడిగేవయాత ఇదిగో మాసుదుద ల



రేక: 1304-5ముఖరి సత: 23-023
పలల్లవ:    ఇతతులట మగనఁడట యేల మానేర

   వతతలగ నీవతత వసాల సేసేవ
చ. 1:   సలిగెగలగవార జతకితతుర రమణుని

  వలచినవార రవవ్వెల సేతుర
 బలిమగలగవార పపైపపైనఁబెననఁగదుర

   నిలచతడి చటూచిచటూచి నీవల దటూరేవ
చ. 2:   మనసనసినవార మతదమేళల సేతుర

 ననుపపైనవార చెనకవతుత్తి ర
  తనియనివార సతతతమునఁ గొనరదుర

   వనితరో నీ వల వాసులరేనఁచేవ
చ. 3:    మేనవారయినవార మతచి యేమెపైనానఁ జేతుర

  పూని మరిగినవార పొదుగదుర
    యనెపాన శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    నాననఁబెటట్టి కొని నీవు నవువ్వె లేమ నవవ్వెవ



రేక: 1304-6ఆహిరినాట సత: 23-024
పలల్లవ:    ఏమే నమత్మితనఁగదే యితకానేల దానఁచేవు

   చేముతచితవమో నాకనఁ జెపప్పువ యాకతల
చ. 1:     కళల మోముననఁ దేరీనఁ గారీనఁ బెనఁ(బెత?) జెమటల

  చెలి నినాన్నతనఁడేమెపైనానఁ జెనకెనట
  పలవ నినన్నతపతేను పననఁగలడితవమో

   సలవ నేమనవవ్వెవు చెపప్పువ యాకతల
చ. 2:      నాత నీకొపప్పుద జారె నలనఁ గెనఁ గటట్టినచర

  ఆతనఁడేమెపైనా నినున్న నతటనటవ
   రాతరెలల్ల నాడనుతడి రచచ్చెల సేసితవమో

   చేతసనేన్నమ చటూపేవు చెపప్పువ యాకతల
చ. 3:      మోవపపైనఁ గెతపల నితడె ముడిచిన కొపప్పు జారె

  శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జెతదనటవ
      నీవతటనే వచిచ్చె తాను నేనఁడు ననటూన్న నేలనఁ బత

   సేవ లేమసేసేవు చెపప్పువ యాకతల



రేక: 1305-1ఆహిరి సత: 23-025
పలల్లవ:     చితాత్తి న నెగద్గీపటట్టిక చేతులతత్తి మొకేక్క మద

కొతత్తికొతత్తివయసులకోమలలము
చ. 1:    కెలతుము సొలతుము కేరడము లడుదుము

  వలపల చలల్ల దుము వనితలము
   పలతుము పేరకొని పగయముల చెపప్పుదుము

  సళపనఁజూపలనఁ జూచి సరసమాడుదుము
చ. 2:    వనయాల సేతుము వడుకతో నవువ్వెదుము

  చనవున మెరతుము జవరాతడల్లము
   పననఁగదుము పపైకొని పకక్కచేనఁతల సేతుము

  మనసుల గరనఁగితచి మరిగితతుము
చ. 3:    యపప్పుడెపైనానఁ గటూడుదుము యతగిలిమోవ సేతుము

  చెపప్పుకొతదుము నీపొతదు చెలలము
    ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేలిత వనిన్నటా మముత్మి

   కపప్పులగానఁ జొకిక్కతచి గరతుల నితతము



రేక: 1305-2గళ సత: 23-026
పలల్లవ:   నేరగా నిధనము నెలనఁతలక

  తారకాణ నామాట తలనఁచకోవ
చ. 1:    వనయములే సేసి వడుక పటట్టితచితే

   మనసు గరనఁగ నిటట్టి మగవానికి
   యనయనఁ గొలవుసేసి ఇచచ్చెకమే నెరపతే
  ననుపల సమకూర నాయకనికి

చ. 2:    చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేసి చేరి పాయకతడితేను
  కపప్పుకొనునఁ దమకము కాతతునికి

   వపప్పుగా మాటలడి వరిమతో మెలనఁగితే
   చిపప్పులనఁ గళల రేనఁగ చెలవునికి

చ. 3:     చతురత నవువ్వె నవవ్వె సరసము లడితేను
   రతులనఁ గాతక్షల వుటట్టి రమణునికి

   సతమెపై శేగవతకటేశ పతవపైత వటఱల్లతే
  యితవులౌ ననిన్నయును యితనికిని



రేక: 1305-3సాళతగత సత: 23-027
పలల్లవ:   ఎటవతటపొతదులో మ కిదదరికిని

  తటకన నీలోనే తలనఁచకోవయాత
చ. 1:   పటట్టినఁడేసిగబబ్బుల పడత మొకిక్కతననె

 నెటట్టిన బతగారవతటనీపాదాలక
   మటట్టి న నీతోడుత మాటలడి రమత్మినె

   యిటట్టి మారతత్తిరము లేమని చేపేప్పువయాత
చ. 2:  చేరనఁడేసికనున్నలచెలి యడిగితననె

  చేరి నీ పరిణమపచేనఁతలలల్ల ను
    వరసేయ కిటట్టి నీవళ చటూచి రమత్మినె

  నేరప మాపతోడుత లేలేమతదునయాత
చ. 3:  కానఁగెనఁడేసిపఱదులకాతత వలచితననె

  వనఁగక నీవుగటూడిన వడుకలను
    కానఁగిటలో నినటూన్న దనటూన్న గలపదవు రమత్మినె
   యేగివచిచ్చె శ్రీ వతకటేశ కూడితవయాత



రేక: 1305-4ఆహిరి సత: 23-028
పలల్లవ:  వలపలేనిజోలి వటట్టినిరాలి

   యలయితచె ననున్ననఁ దాను యేమసేయుమనీనే
చ. 1:    మతతనములే యాడిత మాపరానఁకానఁ దనతోను

  వతతగానఁ జోకటాలడి వగితచిత
    –చెతతనే పొదుద లవుచిచ్చె చెలరేనఁగి నవవ్వెత

  వతతసేసననున్న దానె యేమసేయుమనీనే
చ. 2:   సారెసారె రచెచ్చెలోన సరసములడిత

   కోరి కొలవుల సేసి గబబ్బుతలిత
   తేరకొననఁ జూచిచటూచి తేలితనఁ దనమాయల

  యరీతనఁదా నితతసేస నేమసేయుమనీనే
చ. 3:    ఆసాసలనఁ గొతతవడి యటట్టి పాదాలొతత్తిత

 రాసినసిగద్గీలలోన రానఁపపైతని
   సేసవటట్టి ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

  యసులే కితతసేసనఁదా నేమసేయుమనీనే



రేక: 1305-5మధతమావత సత: 23-029
పలల్లవ:   కతటమ వతటమ నీకతలలల్ల ను

   దతటలపై పొగడితచకోనఁ దగదువ నీవు
చ. 1:   కనున్నలరిచేవు యతతకలికితనమో నీది

  సనన్నల సేసే వదేమజాణతనమో
   చనున్నలతో గనిసేప సాము లతతనేరతువో
   యినిన్నటా నీమురిపము లేమ చెపేప్పుదే

చ. 2:  యేకతములడేవు యేమేమెఱనఁగదువో
  కెపైకొన వదేటవాసికతత్తివో నీవు

   దానఁకొని నవవ్వెవు దొరతనమెటట్టిదో యిది
   యకడ నీపదదరిక మేమ చెపేప్పుదే

చ. 3:  కాలదొకక్కనఁబటూనే వతతకతకారితనమో
 వోలవయనఁజొచేచ్చె వతతవయాతరివో

    యేల ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడు నీవు లచేవు
  యలీల నీపగటల యేమచెపేప్పుదే



రేక: 1305-6నాదనామకిగయ సత: 23-030
పలల్లవ:   ఎటవతటవలసిని యతతజాణ యచెలవ

   తటకన నీక దకెక్క దపైవారనఁజూడవయాత
చ. 1:    మగవ మాటాడితేను మాణకాల నితడుకొని

   పగడాల పదవులనఁ బచిచ్చె దేరీని
  మగడిచటూచితేను మతచినీల లపప్పుతలీ

   తగ నీక నీపదికక్క తపప్పుకచటూడవయాత
చ. 2:    పడనఁత జవవ్వెనముననఁ బచచ్చెల గముత్మికొనీని

  నడచితే వపైడూరాతల వడలీగోళళ్ళ
   తొడినఁబడ నవవ్వెతేను తొరిగీని వజాబ్రాల

  వడికమెపైనది యపవరప చటూడవయాత
చ. 3:    కొమత్మి పగయాలతేనేలనఁ గరిసనఁ బుషతరాగాల

  కమత్మిరితచనఁ జెనకల గోమేధికాల
  ముముత్మిరపనఁజెమటట ముతత్తిపసరాల నితడ

   నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీదేవనఁ జూడవయాత



రేక: 1306-1సామతతత సత: 23-031
పలల్లవ:   ఎతతవడుకో నీక నిటవతటచేనఁతల

   మతతుకెకక్క నేనటూ నీమత గరనఁగితచేను
చ. 1:     చలల్లరితనాన నీపపైనఁ జూపల చిముత్మి కొతటా

 బలల్లనఁగోటాల్ల డ నీపగయురాల
   కొలల్లలగనఁ గొనగోళల్లనఁ గతకమచెమట నితచి

   చలీ ల్ల వసతతము నీపపై జవరాల
చ. 2:     వాడికమాటల నినున్న వలపల రేనఁచి రేనఁ

   వడుకల గాదనఁబోస నుదుటల చటూపకొతటా
   వోడక బొమత్మిజతకెన నుదుటల చటూపకొతటా

   జాడతోనఁ బతతాల దటూస చదురాల
చ. 3:    సేసవటట్టి నినున్ననఁగటూడి చిరనవువ్వె నవువ్వెకొతటా

  మటూసిదానఁచ సిగద్గీల ముదదరాల
   వాసితో శ్రీవతకటేశ వరసరతుల నీక

  యసుదర సేవసేస నిచచ్చెకరాల



రేక: 1306-2వరాళ సత: 23-032
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా మనసుచటూచే వమజోలినఁబెటేట్టివు

  అతది కానఁగిలితచకొని యాదరితచవయాత
చ. 1:   చెపప్పురానిపగయుముల చెపప్పుచెపప్పు నీకను

  కపప్పురము గానుకిచెచ్చెనఁ గలికి
    కొపప్పుజార మొకక్కమొకిక్క కూరిమ గొసరీ నినున్న

  తపప్పుక యినఁకనెపైనాను దయదలనఁచవయాత
చ. 2:   సేయరానివనయాల చేసిచేసి యపప్పుటకిని

  పూయిమని గతదమచెచ్చె బొలనఁత
   చేయిమనఁదుగా నినున్ననఁ జెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొని

 పాయరానిచనవచిచ్చె పాలితచవయాత
చ. 3:   ఆడరానిమతతనము లడియాడి నీముతదర

  వడెము చేతకిచెచ్చె వలనఁది
   యడుజొడెపై శ్రీవతకటేశ ఇపప్పు డేలితవ
  వడుకలలల్ల నఁ జేసి వలయితచవయాత



రేక: 1306-3బౌళ సత: 23-033
పలల్లవ:      ఏమబానఁత నేము నీక యేల తడవవు మముత్మి

కామునిదములమెపైనకానఁతలము
చ. 1:    వాసులక నొడిగటట్టి వతతులకనఁ జేయిచానఁచి

 ఆసలనే చెలనఁగేటయతగనలము
   సేసల మనఁదటనఁ జలిల్ల సిగద్గీలనేపొరలేట-

 మటూసినముతతతాల వతటముగదలము
చ. 2:   చిముత్మినఁజూపలను జూచి చితత్తిములోనఁదలనఁచేత

 వుమత్మిగిలవలపల వువదలము
    తమత్మిమోము వచిచ్చె నవవ్వె తమకితచి పననఁగేట-

 కమత్మిరితపనఁగోరికల కోమలలము
చ. 3:    అతకెల గబబ్బులనొతత్తి అతతలోనే వనఁడుకొనే

కొతకనఁగొసరెఱనఁగనికొమత్మిలము
   పొతకాన శ్రీవతకటేశ పొదిగి ననేన్నలితవ

 కతకణముగటట్టి కొనన్న కామనులము



రేక: 1306-4సామతతత సత: 23-034
పలల్లవ:      ఏల జాగరాల సేసే వట నే నుతడనఁగాను

   వళవచెచ్చెనఁ గటూడరాదా వఱపమ కేనఁటకి
చ. 1:   మచిచ్చెకతో మరిదదర మాటాడుకోరాదా

  కచచ్చెపటట్టి వాకిటనఁ గాచకతడెను
  వచచ్చెనవడిగా నితక వడేలసేయరాదా
  యిచిచ్చెపతపనఁ జెలిచేత నెనన్నయినాను

చ. 2:   గానఁటముగా నొతడొరల కానఁగిలితచకోరాదా
  తేటతలల్లమ గాకతడానఁ దరవసేను
  చాటవగా మోవతేనె చవులగొననఁగరాదా
  వటలగా మోమురసా లబబ్బునఁజేసను

చ. 3:     పానుపపపై నాప నీవనఁ బవళతచి వుతడరాదా
   కానిమత్మిని పచచ్చెడము గపప్పు మకను

   యే నలమేలమతగను ననేన్నలిత శ్రీవతకటేశ
   పూని మమనసు లిటట్టి పొతుత్తి గలపేను



రేక: 1306-5కనన్నడగళ సత: 23-035
పలల్లవ:    అతదుక మనసు నిలప్పునలవగాదు గాని

   కతదువతో నీపొతదు కలకాలము మేల
చ. 1:     వదకి వదకి నీపపై వరహన వనఁగకతటే

  కొదదర నిదిద్రితచినానఁ గొతతమేల
   యదురల చటూచి నీక నేనఁకారతానుతడుకతటే

   చదురతగమాడి పొదుద జరపనా మేల
చ. 2:    ఆసల నినున్ననఁ దలనఁచి యసురసురవుకతటే

   వసరక చకక్క లతచివసినా మేల
   నీసుదుద ల వనివని నెమత్మి గబబ్బుతలకతటే

    వాసితో నితటలో వణ వాయితచినా మేల
చ. 3:     నవువ్వెల నవువ్వెతా నినున్న నానఁటనఁగనఁ జూచటకతటే

   చివవ్వెన నీమోవ గతటసేయుటే మేల
   యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

 నివవ్వెటలేల్లమనరతనివవ్వెరగే మేల



రేక: 1306-6పాడి సత: 23-036
పలల్లవ:     ఇతతే కలితే మర మాఇతటలోని కేనఁగరాదా

   చెతత మర సనన్నలేల సేసుకొనేర
చ. 1:     మొకక్కలన నాకె నీవ మోముల చటూచకొతటాను

 పకక్కననటట్టి సిగద్గీలపడుకొతటాను
   అకక్కరతో నతతలోనె యాసల మాటలడుకొతటా

  ఇకక్కడ మరెతదానఁకా నేలటాలడేర
చ. 2:    చెలరేనఁగి యిదదరను సలవుల నవువ్వెకొతటా

  చలపటట్టి బొమత్మిలను జతకితచకొటా
   నిలవుననఁ గరనఁగతా నివవ్వెరగ లతదుకొతటా

  వలపల నెతదానఁకా వసివాడేర
చ. 3:    చేవమరి మకమరే చేనఁతల మెచచ్చెకొతటాను

   యవల ననేన్నలి వడె మపప్పుతచకొతటా
    శ్రీవతకటేశనఁడ కూడి చేరి యలమేల్ మతగాను

  వవలక నెతదానఁకా వనోదాలడేర



రేక: 1307-1రామకిగయ సత: 23-037
పలల్లవ:    అతని కొకక్క తవ నీవాలవపైతవా

 సతులతదరను నీసాటవారేకారా
చ. 1:   గాదనఁబోసుకొనేవమే గతపముతచి వలపల

  పోదిసేసి రమణునిపొతత నీవుతడి
   పాదుసేసి వతేత్తివమే పదనుతో నీసిగద్గీల

   ఆదిగొని చనున్నల పయతదనఁ గపప్పుకపప్పు
చ. 2:   వదచలేల్ల వదియేమే వనెన్నలవతటనవువ్వెల

 కొదరీర నీతనికొలవునను
   తుదనఁ బచారితచేవమే తొతగితొతగి నీచటూపల

  చెదరిననీకొపప్పు చేతనఁ బెటట్టి కొతటాను
చ. 3:  వడినఁగటట్టి కొనేవమే వుబబ్బురిసతతోసాల

 కడనఁగి శ్రీవతకటేశకానఁగిటనఁగటూడి
      నడుమ నీ వదియేమే ననున్న నీతనఁ డిప డేల

   అదరి యలమేల్ మతగనౌత నీవఱనఁగవా



రేక: 1307-2భలల్ల ట సత: 23-038
పలల్లవ:    ఉదదతడము నయమును వసరి నీయతదునన్నవ

   సుదుద లేల చెపప్పు నీవ చటూచకొనరాదా
చ. 1:    పొతచిపొతచి యాతనిని బొమత్మిల జతకితచనేల

  మతచితనము చటూప మాటాడరాదా
   ఇతచకితచక సొలసి యలయితచ నితతయేల

  కతచపమోవ చటూప కరనఁగితచరాదా
చ. 2:    కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచి ఘతల సేయనఁగనేల

  నునన్ననిచేతులనఁ జెకక్క నొకక్కనఁగరాదా
   చనున్నమొనల దానఁకితచి సాదితచ నిదియేల

   చినిన్న సలవుల నవవ్వె చికిక్కతచకోరాదా
చ. 3:    పతతనునఁజేనఁతల నిటట్టి పటట్టి పననఁగనఁగనేల

   చెతతల నిరతనఁ గటూడి చెనకరాదా
   అతతట శ్రీవతకటేశనలమేల్ మతగప నీవు
    వతతగా ననిన్నతనఁ డేల వగమె మెచచ్చెరాదా



రేక: 1307-3తలనఁగగాతబోది సత: 23-039
పలల్లవ:     నీకేమ గలిగినాను నెమత్మి నది నాలబము

   జోకగా నానతీవయత సొతపగా వనేను
చ. 1:   చెకక్కలమనఁదట నవ చెమటలటూ। నీ

   చకక్కని మోమున నవ చతదద్రికళల
  యకక్కడనఁ గలిగెనయత యితతేసి

   నికక్కము చెపప్పునఁగరాదా నేనటూ వనేను
చ. 2:    సలవుల నవగో చిఱనవువ్వెలటూ నీ

  తలిరమోవని నితడె తగకెతపల
   యలమ నీకె యవరె నీకొతత్తిల
   నెలకొని చెపప్పురాదా నేనటూ వనేను

చ. 3:    తొరల నీనొసల లతుత్తి కచినన్నలటూ నీ
 వరవయిన శ్రీవతకటేశనఁడవు

   వురాన నలమేల్ మతగ నునన్నదానను
   నిరతతోనఁ జెపప్పురాదా నేనటూ వనేను



రేక: 1307-4సామతతత సత: 23-040
పలల్లవ:    ఎతత సణనఁగల రాలేచ్చె వతనిమనఁద

     చెతత నినున్ననఁ గటూడి పచిచ్చెసేయ కేల మానునే
చ. 1:    పలకలనఁ గొసరతా పయతదను వసరతా

చిలకగోరికొనలనఁజిముత్మితాను
  యలయితచి రమణునికేల వడిడతచకొనేవ
   బలనీచనున్న లతనఁడు పటట్టితే నేమాయనే

చ. 2:     బొమత్మిల జతకితచతాను పొతచి యానల వటట్టి తా
 పముత్మినఁజూపపతతాల పచారితచతా

  యమెత్మిలక నాతనితోనేల సాములసేసేవ
  నిమత్మిపతట వసితేను నీకేమాయనే

చ. 3:    ఆయముల దానఁకితచతా నతటముటట్టి పననఁగతా
   చాయల సనన్నల నినున్న సాదితచతాను

  పాయ కలమేలమతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
   యయడ నినేన్నలి చనవచిచ్చెతే నేమాయనే



రేక: 1307-5బౌళ సత: 23-041
పలల్లవ:    చటూడ ముదదరాలగాని జూటరి యిది

   యేడ నీప నెటట్టి గడియితచకొతటవయాత
చ. 1:    కదలనఁగనున్నలనఁ జూచి కపప్పురము గానుకిచిచ్చె

   పదవుల మాటలడి బెలిల్లతచ నాకె
   వదచలిల్ల నేరపల వడుకల నీకనఁజేసి

   యదుటనే నిలచతడి యలయితచ నినున్నను
చ. 2:     తరితీపమాట లడి తమకము నీక రేనఁచ

  తరమానఁటవలపలనఁ దేలితచ నాకె
   వరపల నీకనఁజూప వడినఁబెటట్టి వావుల
   గరిమలనఁ జొకిక్కతచి కరనఁగితచ నినున్నను

చ. 3:     జోకగానఁ బద్రియాల చెపప్పు చటట్టిరికాల నటతచి
    మేకలనే నినున్ననఁ గటూడి మెపప్పుతచ నాకె

   పపైకొని యలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడ
   నాక మగనఁడవపైతవ నవవ్వెతచనఁదా నినున్నను



రేక: 1307-6పాడి సత: 23-042
పలల్లవ:  నీకొలనఁదివారమా నేమెలల్ల ను

 కాకసేయనఁజాలక కనునఁగొనేనఁగాక
చ. 1:    పతత మేమనెరపేవ పగటేమ చటూపేవ

  కొతతపైనా సిబబ్బుతలేక కొలవులోన
    వతతుకేల పననఁగేవ వటట్టి వారితో నీవు

  ఇతతటనాయకనఁడు నినేన్నమ నననఁడతటాను
చ. 2:    వసా లేలసేసేవ వగటేల సలిపేవ

  వాసులేమ నెతచక వనితలతో
  తోసుకేల వచేచ్చెవ తోడివడిగపవారి
    యసేనఁత లతనఁడు చటూచి యేమ నననఁడతటాను

చ. 3:    సలవనేల నవవ్వెవ సిగద్గీలేల పతచేవ
 తలనఁపేమ నెఱనఁగనితగవారిలో

అలమేలమతగపతయుగశ్రీవతకటేశనఁడు
    యిల ననేన్నల నినాన్న తనఁడేమ నననఁడటానఁను



రేక: 1308-1ఆరబ సత: 23-043
పలల్లవ:    అతదులకే వరగయత నతవరో నినున్ననఁజూచి

  సతదుకొని యాతనితో సరసములడేవు
చ. 1:   మతత్తిలి నీరమణునిమనసటట్టి గతటవ

కొతత్తికొతత్తివలపలకోడెదానవు
   యితత్తిల నీతనఁడిపప్పుడే యటట్టి గెపైవసమాయనే

   హతత్తి కడునవవ్వెవు అతతలోనే నీవు
చ. 2:    కలికితనాల నెతత కాపరాల సేసేవ

 మెలకచనున్నలతోడి ముదదరాలవు
  చలివాసి యతతలోనే చనపరివపైతవటే

    బలిమ నాతని మరి పలికేవు నీవు
చ. 3:     రానఁపగ శ్రీవతకటేశ రత నెటట్టి గటూడితవ

 పూనఁపజవవ్వెనముతోడి పోదికతత్తివు
   యేపన నలమేలత్మితగ యేమ నేరచకొతటవ

  ఆనఁపరానితమతోడ నడరేవు నీవు



రేక: 1308-2శతకరాభరణత సత: 23-044
పలల్లవ:   ఎకక్కడికెకక్కడ మరనఁడేలికట యినిన్నటకి

   యికక్కవల నటూతనఁగటూట మెటట్టి గటూడెనే
చ. 1:    కొలనిలో తుమత్మిదల కొతతలలో చలల్లగాని

 చెలరేనఁగి పలికేటచిలకగతప
 ములవానఁడివరలను మొయిలలోనమెఱనఁగ

  యలమ నటూరనఁగటూట మెటట్టి గటూడెనే
చ. 2:  కావరపచతదురనఁడు కడువనఁడివనెన్నలల

 చేవమరినటట్టి లేనఁతచిగరలను
 పావురపనఁబలకల బలవసతతునిడాక

   యవధన నటూరనఁగటూట మెటట్టి గటూడెనే
చ. 3:  చిమత్మిరేనఁగేవలపల చెఱకసితగిణవలల్ల

తమత్మిలకోరికలపొలదికరతుల
  కొమత్మియలమేలమతగనఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు

   యమెత్మిల నటూగనఁగటూటము లటట్టి గటూడెనే



రేక: 1308-3బౌళ సత: 23-045
పలల్లవ:    చినన్నదాన వపైతేనేమ చేనఁతల పదదవగావా

   సనన్నల చాయల నీక జడియనఁగనేనఁటకే
చ. 1:    నికిక్కనికిక్క పతనఁజూచి నీడనుతడి యలసేవు

  చెకక్కలవతటానఁ జెమట చితదుకొనేవు
   అకక్కర ఇతతగలితే నాతనినఁ బెతడాల్ల డరాదా

  వుకక్కమరి యాసలను వుమత్మిగిలనేనఁటకి
చ. 2:    చేరిచేరి మాటలడి చెనకి బయలీనఁదేవు

  వరకే లోలో నసుత్సరసుత్సరతటాను
   కూరిమతత గలిగితే కొతగపటట్టి తయతరాదా

  సారాసారె కొపప్పువడి జాలిబడనేనఁటకి
చ. 3:    వచిచ్చెవచిచ్చె నవువ్వెనవవ్వె వలప చవగొనేవు

   మెచెచ్చె శ్రీవతకటేశనఁ డల మేలమతగవు
   మచిచ్చెకితత గలిగితే మరిమరినఁ గటూడరాదా

   యిచచ్చె ననేన్నలీ నీవనఁక నెచచ్చెకితచనేనఁటకే



రేక: 1308-4ముఖరి సత: 23-046
పలల్లవ:    మఱి వనక నాతోను మాటలడుదువుగాని

   గఱతుల దానఁచకోవ కొమత్మిల నవవ్వెర
చ. 1:  పకక్కటలల్ల నఁజనున్నలపపై పనగొనన్నహరాల

   చికక్కవడ దిదుద కోవ చకక్కనఁగా నీవు
   చకక్కబొటట్టి చెమటలనఁ జొబబ్బులనఁగానఁ గరనఁగెను

  గకక్కన నదదముచటూచి గతదమువటట్టి కోవ
చ. 2:  కొపప్పులోనిసతపనఁగల కొణకలవతటజారీ

   వపప్పుక ముడుచకోవ వగనఁ దురము
   పపప్పుగటట్టి పదవుల పడి చినటట్టి నన్నది
  దపప్పుదేర వసుకోవ కపప్పురబాగాల

చ. 3:    కటట్టినచర వదలి కానవచచ్చెనఁ బోనఁకముడి
  వటట్టి బగితచకొనవ వడాడ ణము
  యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
    నెటట్టిన ననేన్నలనఁ బొతదు నీవనఁ దలపకోవ



రేక: 1308-5  దాబ్రావడ భపైరవ సత: 23-047
పలల్లవ:    చెపప్పురి నీచితత్తిము చెలిభాగత మనఁకను

    తపప్పుదు కలిగినది దానఁచ నీక నేను
చ. 1:     వలనఁది యిపప్పుడు నీవళ చటూచి రమత్మినె

  తలనఁప నీకెటట్టి నన్నదో తలియుమనె
  కలపకోలగానఁ దనకానుకిచిచ్చె రమత్మినె

    పలిచి తమత్మినె నితత పేగమ దానఁచనేనఁటకి
చ. 2:    తనతో నీవనన్నమాట తలనఁపతచి రమత్మినె

 వనయములలల్ల నఁజేసి వనఁడుకొమత్మినె
   మునుపనె తనమార మొకక్కల మొకక్కమనె
   తనునఁజూడ రమత్మినె దానఁచ నినఁకనేనఁటకి

చ. 3:   ఇతతలో నీరాకక నెదురకొనీ(నే?) రమత్మినె
   చెతత నీవలితవ మెచిచ్చెత నినన్ననె

    అతతట శ్రీ వతకటేశ యలమేలమతగ యకె
   మతతనాన గటూడితరి మఱి దానఁచనేనఁటకి



రేక: 1308-6నాదనామకిగయ సత: 23-048
పలల్లవ: ఎఱనఁ(ఱినఁ?)    గితచవ నాక నిటట్టి వరకతడేనఁగాని

  గఱతు దలసుకొని గటట్టి సేసుకొనేను
చ. 1:    చెలికతత్తిలక నేల సిగద్గీల మటూనఁటగటట్టి

  అలరి దేవులకెపైతే నమరనఁగాక
   కొలవులో నీవల కోరి తలవతచేవ

    నెలవపై యాతనిపొతదు నీకూనఁ గొతత గలదో
చ. 2:   పొదరగదానికినేల బువావ్వెననఁ గటూచనఁడ

  గరిమతో సమత్మితదము గలితేగాక
   సరసునఁ డారనఁగితచనఁగా సతగడినఁ గటూచతటవమే
   అరయ నీకిటట్టి తొలిల్ల నలనా(వా?)  ట గలదో

చ. 3:   కెలనిమగవకేల కెరలి సరసమాడ
  లలి మఱనఁదల నాకెలనఁగగాక

 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు
    కలస ననున్న నీకూనఁ గారణము గలదో



రేక: 1309-1  సాళతగ నాట సత: 23-049
పలల్లవ:   వటట్టియమెత్మిల చెపప్పునఁగా వచేచ్చెదేమే

  నెటట్టిన నావలనే మనిన్నతపతచకోవలనఁబో
చ. 1:    వాసికతత్తియపైనది వడినఁ బతతాల చటూపదు

    సేసి చటూప నటూడిగాల చేరి పతకి
  రాసికెకిక్కనగరిత రవవ్వెసేసి మాటాడదు

   మటూసినము తత్తిమువల ముచచ్చెటలే యాడును
చ. 2:   నేరపరియిలల్ల ల నేరమెతచదు వభుని

  కోరి తనుమనిన్నతచిన గణలతచను
  పారమెపైనచదురాల సణతగల నెరపదు

  గారవతచి తనిచచ్చెకములే నెరపను
చ. 3:    జడిసి మానాపత చలము సాదితచదు

  పడమ శ్రీవతకటేశపొతదు సాదితచ
      అడరి ననేన్నల నాతనఁడల మేల్ మత గను నేను

  యడమనిచటట్టిమెపైన దిటల్లనే వుతడును



రేక: 1309-2  రీత గళ సత: 23-050
పలల్లవ:   తొయతలి నీభాగతమున దొరకెనఁగాక

    వయపైనా నీపక మరి వల యేదయాత
చ. 1:     పలచని పదవుల బచిచ్చె తేనియల గారీ

   మొలకలపై సలవుల ముతాతల రాలీ
  నెలకొనన్న చనున్నలను నిమత్మిపతడుల్ల పప్పుతలీ

 వలనఁదిజవవ్వెనానక వలయేదయాత
చ. 2:   నెఱినఁగఱలను మతచినీలపరతగల మతచ

  మెఱనఁగల మొగమున మేళవతచని
   పఱనఁదు పతపరసితేనఁ బెరసనఁ గరికతభాల

  మెఱసేయజవవ్వెనము మేలవల యేదయాత
చ. 3:   పాదపసొబగలను పదత్మిరాగా లొలికీని

  పాదుకొనె దేహమెలల్ల బతగారవనెన్న
    యదస శ్రీవతకటేశ యేలిత వకె నితతలో
   యేదపైనా యజవవ్వెనాన వల యేదయాత



రేక: 1309-3వరాళ సత: 23-051
పలల్లవ:    పలచకవచిచ్చెతవా పగయుని నీడక నేనఁడు

  తలపోసితలపోసి తడబడ నాసల
చ. 1:     కపప్పులయనఁ దపప్పులయనఁ గోరికల నాక నేనఁడు

    యపప్పుడు వచచ్చెనే పత యేమే చెలియా
   చెపప్పురాదు చటూపరాదు చితత్తిములో తమకము

   కచచ్చెళతచినటల్ల మేననఁ గరిసనఁ జెమటల
చ. 2:    తతవచెచ్చె మతవచెచ్చె తపప్పుక నాజవవ్వెనము

   అతనఁ డేమసేసనే ఆడనఁ జెలియా
   రతకెకెక్క నుతకెకెక్క రానఁపల నావలపల

   చతురతనఁ జిమత్మిరేనఁగీ సారె నావడుకల
చ. 3:   పచిచ్చెదేరీ మెచచ్చెవారీ పపైకొనన్ననాకూటముల

   ఇచచ్చెల శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ జెలియా
   తచచ్చెనేల గిచచ్చెనేల దాకొనె సతతోసాల
   అచచ్చెమెపై యతనిమనఁద నమరీ మచిచ్చెకల



రేక: 1309-4దేశక సత: 23-052
పలల్లవ:    కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతు రిది గటట్టి తోడి మానిసి

  చితత్తిగితచి మెలల్లనే చెనకనఁగరాదా
చ. 1:    చెకక్కచేతతోడనఁ జెలి సిగద్గీపడి వుతడనఁగాను

  వుకక్కమరి కాతరాన వడివటేట్టివు
  మకక్కవతోడుతనఁ దరమఱనఁగన నునన్నదాని

  జకక్కలవలనఁ బోలనతటా చనున్నలతటేవు
చ. 2:  ముసిముసినవువ్వెలతో మోమువతచకతడనఁగాను

  సుసరాన మరత్మిముల సనఁకనాదేవు
    పసగా నీదికక్క చటూచి భావము గరనఁ(గ) గాను

  కొసరికొసరి నీవు గోరనఁజీమేత్మివు
చ. 3:  చెపప్పురానిమోహముతో చిమత్మిరేనఁగియుతడనఁగాను

 కపప్పురముమోవనిచిచ్చె కానఁగిలితచేవు
    యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యకె నినున్ననఁ గటూడెనని

   చిపప్పుల సరసమాడి చేత గిలిగితచేవు



రేక: 1309-5శ్రీరాగత సత: 23-053
పలల్లవ:     ఎతతని చెపేప్పుము నీక యితత నీపపైనఁగలబతత్తి

    చెతత నీవ చటూతువు వచేచ్చెయవయాత ఇతటకి
చ. 1:   తరణ నీరటూపము తలపోసితలపోసి

  శిరసటూనఁచి మెచిచ్చెమెచిచ్చె చెతగలితచను
  గరమ నీవచిచ్చెనవుతగరము తపప్పుకచటూచి
   మరిగి సతతోసాన మనసు గరనఁగను

చ. 2:    చెలలచే నీసుదుద ల చెవులరా వనివని
  సలవుల నవవ్వెనవవ్వె చిమత్మిరేనఁగను

  మెలపన నీవతపనచిలకతో మాటలడి
 వలలేనివడుకల వఱఱ్ఱైవనఁగను

చ. 3:    వసరక నీరాకక వళగానఁచి వళగానఁచి
  ఆసలనే చొకిక్కచొకిక్క యానతదితచను
   సేసవటట్టి కూడితవ శ్రీవతకటేశ యితతలో
   వాసితో నీరతకేలి వరసనఁ బొగడును



రేక: 1309-6హితదోళత సత: 23-054
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదునే యితతరో నాముచచ్చెటల

  సాములసేస నాతో సరసపవభునఁడు
చ. 1:    కనున్నలనఁదానఁ జూచితేను కరనఁగె నామనసు

   సనన్నల మోవనఁజేసితే చవుల రేనఁగె
   చనున్నల చేతనవతటతే జలజలనఁ జెమరితచె

   యినేన్నసిచేనఁతల సేస నేకతాన వభునఁడు
చ. 2:   వడిపటట్టి కతడితేను వుమత్మిగిల వలపల

 వడెమచిచ్చెతే నెతతోవడుకాయను
   తడవ మాటాడితేను తమకము లపప్పుతలల్ల

   బడి నుతడి యితతసేస పాయపనావభునఁడు
చ. 3:    గకక్కననఁగానఁగిలితచితే కాయ మెలల్ల నఁ బులకితచె

   వుకక్కగోర సనఁకితచితే సుబెబ్బునఁ గళల
   మకక్కవతోనఁ గటూడితేను మరత్మిముల గబబ్బుతలల్ల

   చెకక్క నొకిక్క రటట్టి సేస శ్రీవతకటవభునఁడు



రేక: 1310-1ఆహిరి సత: 23-055
పలల్లవ:   ఆతనికే వలతునే సనిన్నతటాను

   కాతరాన నితదుకే నేనఁ గాచకవుతదానను
చ. 1:    వన నవధరితచెనా వభునఁడు నీవనన్నపము

  మనసురతజిలి నీతో మాటలడెనా
   నవచి నీచేకానుక నతటన నతదుకొనెనా

   వనవడుకయత నాక వలనఁది చెపప్పునఁగదే
చ. 2:    అడిగెనా నినాన్నతనఁ డటట్టి నాపరిణమము

  కడుసతతోసాన నినున్న గారవతచెనా
  కడనఁగి నేనతపనలేకల చదువుకొనెనా
   జడియ కాతలనఁపల చకక్కనఁగానఁ దలపవ

చ. 3:    నీవతటనే వచెచ్చెనా నెమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడు
   యవళనఁ జనవచెచ్చెనా యితతలో నాక

  కెపైవసమెపై ననున్ననేల కపప్పురపటతటలోన
  తావుకొనన్నభావముల తగ నెఱినఁగితచవ



రేక: 1310-2మాళవగళ సత: 23-056
పలల్లవ:    నీవతత లసత్సవుతడినా నేనఁడది నాలబము

   యవల నొకటకటే యచచ్చెరితచే నేను
చ. 1:   సొలసి యప నినున్ననఁజూచినమరత్మిపనఁజూప

   నలిరేనఁగి నీమనసు నానఁట కొనెనా
   చెలలచే నెడనెడనఁ జెపప్పుపతపన మాటల

  తలనఁచకొతటవా నీవు తనివారను
చ. 2:     అలల్లతత నుతడి నీక నాప సేసినసనన్నల

  తలల్లమగా నీలోననఁ దలిసితవా
  వలల్లనే నీచేత కాపవసగినబాగాల
 చలల్లనఁగా నీపకిక్కటచవులయనా

చ. 3:    ముచచ్చెటతో నాప నీక మొకిక్కనకేలిమొకక్కల
   అచచ్చెముగ నీక సలవాయనా నేనఁడు

    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   మెచిచ్చె యాపపొతదు నీవు మెయికొతటవా



రేక: 1310-3దేశళత సత: 23-057
పలల్లవ:    అడుగరే యమాట అవునో కాదో

   తడయక నావడుక తా నెఱనఁగనఁడా
చ. 1:    కచిచ్చెతము నేరను కూళతనము నేరను

  యిచచ్చెకములడనేరత్తి నిటట్టి తనక
   మచిచ్చెకతో నపప్పుట నామనసేమ సదితచేనే
   తచిచ్చెచటూచి నాగణము తా నెఱనఁగడా

చ. 2:    వకక్కసాలటూ నెఱనఁగను వసాల నెఱనఁగను
   మొకక్కనెఱనఁగదు నేను ముతదే తనక

   యికక్కడ నానేరపల యతతతతని తలిసనే
   తకక్కక నేనఁజేసేసేవ తా నెఱనఁగనఁడా

చ. 3:   బలిమనఁ బెననఁగానోప పతతములడానోప
 వలిసి కానఁగిలితచనఁగనోపదునఁగాని

  యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డెతతసరసమాడనే
   తలకొనన్న నావలప తా నెఱనఁగనఁడా



రేక: 1310-4భటూపాలత సత: 23-058
పలల్లవ:    ఏకతాన నునన్నవాడు యితదరికి మగనఁడాయ

   చేకొతదము చనవుల చేనఁత లేమసేసనో
చ. 1:    వడెము చేతకియతరే వనన్నపాల సేయరే

  వడుకసతతోసాన వభునఁ డునాన్ననఁడు
   కూడి సరనమాడరే గబబ్బులనఁ గడునొతత్తిరే

    యడనే చటూతము తా నినఁక నేమసేసనో
చ. 2:    పానుప వరచరే బాసల సేయితచకోరే

  నానినమోహననఁ బత నవువ్వెచనాన్ననఁడు
   మోనముతో మొకక్కరే మోవతేనె లతదుకోరే

    తానకమెపై యవళ తా నేమ సేసమో
చ. 3:   కొలవుల సేయరే గఱతఱితగితచకోరే

  యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేలకొనాన్ననఁడు
   పొలపొతదనఁ జెనకరే పొతుత్తి గలపకొనరే

   మలసి పచిచ్చెసేతము మరి యేమసేసనో



రేక: 1310-5మతగళకౌసిక సత: 23-059
పలల్లవ:    మగనఁ డేమనననఁడతటా మలసేవు కెలసేవు

 యగసకేక్కలడేవారి నెతచకోవుగదవ
చ. 1:   పతతముల మెరసేవు పకపకనవవ్వెవు

  మతతనాన రమణునఁడు మనిన్నతచెనతటా
   చెతతనునన్న వారిలోను సిగద్గీవడ వతచకతతా
  యతతలేదు నీపగట యమెత్మిలనఁడివటవ

చ. 2:    సారెసారె మాటాడేవు సనన్నల మోవనఁజేసేవు
   చేరి నీచన నాతనఁడు చెలిల్లతచెనతటా

   యరీత నిలల్ల తడల్లక వతతరటట్టి గలదా
 నేరపలలల్ల నఁజూపేవు నీటకతత్తివటవ

చ. 3:    ముపప్పురినఁ జెతగలితచేవు ముదుద లలల్ల గనిసేవు
  యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁ డేలనతటాను

     వపప్పుగనఁ గటూడె ననిన్నతనఁ డూనఁకొని వనవ నీవు
  కపప్పురము చలేల్లవు కతకారివటవ



రేక: 1310-6శ్రీరాగత సత: 23-060
పలల్లవ:   నితడువడుకలతోడ నెమత్మిది నుతడుటనఁగాక

 పతడువనెన్నలలోన బయలీనఁదనేనఁటకి
చ. 1:    మొగమోటే కలిగితే మతచి పదరనీయదు

  నగితేనఁ జటట్టి రికము నానఁటకొనును
   తగిలితే మనసే తఱవుకానఁడెపై మతచ
    మగనికి నాలికిని మఱి చితత యేనఁటకి

చ. 2:    తలకొనన్న నేసాత్తి లే తమకము పడరేనఁచ
   పలప లొనగటూడితేనఁ బద్రియాల వుటట్టి

  తొలసినజవవ్వెనమే పొతతనాలపై కలయితచ
 చెలియకనఁబతకిని సిగద్గీపడనేనఁటకి

చ. 3:    ఆసల నెలకొతటేను అతదితచనఁ గానఁగిటరత
  వసరక పొదిగితే వలయుబతత్తి
  సేసవటట్టి నినున్ననేల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   బాస లతనికి నీకనఁ బచారితచనేనఁటకి



రేక: 1311-1 ఆహిరినాట సత: 23-061
పలల్లవ:     పొదుద వోనివానఁడు తాను పొతచి ననున్ననఁ జెనకీని

   వదిదకెపైత నే నతతేసి కోపదునటే
చ. 1:    పననఁగలడి తేను పతజెమట లపప్పుతల

   ననిచి సిగద్గీవడితే నవువ్వెల రేనఁగ
   కనునఁగవనఁ జూడనఁజూడ కాతక్షల మకక్కటమౌను

   వసరి తనతో పొతదు కోపదునటే
చ. 2:    కడునఁగడుమాటాడితే గగకక్కన మరాత్మిల సనఁక

  తడవతేనఁ దమకము దపైలవార
  వడినఁగటట్టి కొతటేను వుమత్మిగిల వలపల

 వుడివోనివడుకల కోపదునటే
చ. 3:    చెలనఁగి కానఁగిలితచితే చితత్తిమెలల్ల నఁ గరనఁగను

   కొలవు సేసితే నాస గబబ్బుతలను
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న నితతలోనె

 వులివచిచ్చెచేనఁతలక నోపదునటే



రేక: 1311-2 కనన్నడగళ సత: 23-062
పలల్లవ:   అనిన్ననాయ నినఁకనేల ఆసుదుద ల

   మనిన్నతచిత వపప్పుడే నీమాట వతటనయాత
చ. 1:     యితటకి నీవు వచిచ్చె యతవరివపై యుతడనఁగా

   నతట సేసి నీతోను నవవ్వెవలనఁగా
    జతటనుతడి వాపల సారె నీవు చెపప్పునఁగాను
 అతటముటట్టి సరసములడవలనఁగా

చ. 2:    కదిసి చటట్టిమవపై కానఁపరాల సేయరానఁగా
  యదురకొని వడెము లియతవలనఁగా

   కొదలేక నీవు నాకొతగవటట్టి పననఁగనఁగా
   యిద నీతో మొగమోట నియతకొనవలనఁగా

చ. 3:     చేరిచేరి నీవు నాపపై సేసల చలల్లనఁగాను
కూరిమతోనఁగానఁగిలితచకొనవలనఁగా

    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   కోరికె లీడేరె నినున్ననఁ గొనియాడవలనఁగా



రేక: 1311-3 దేశళత సత: 23-063
పలల్లవ:   నేరపరి వనిన్నటాను నెరజాణవు

  యరమణతఱనఁగ నీ వఱనఁగకోవయాత
చ. 1:    కలవల పపైనఁజలల్ల కమలము లతదిఇచెచ్చె

 ములవానఁడిజాజల మోపగటట్టి
  చెలమ లటూటకనఁబెటట్టి చితతలచిగరనఁగోనె

  చెలియభావము నీవు చితత్తిగితచవయాత
చ. 2:    వనెన్నలల ముగద్గీవటట్టి వరగాలి తటూరపతత్తి

   పనున్నకొని నిమత్మిపతడుల్ల పటట్టినఁ గానుక
   చినిన్నతుమత్మిదల రేనఁచె చిలకలనఁ బలికితచె

  కనెన్నచతదముల నీవు కనుగొనవయాత
చ. 3:    తేనెల పరలదితచె తీగెలను వలల్లవస

  ఆనుకొని చతదద్రికళ లతగడినఁదోస
    పూని శ్రీవతకటేశనఁడ పొతచి నీపపై సేసవటట్టి

   మానిని నేలితవ మఱనఁగ లేటనఁవయాత



రేక: 1311-4 బౌళ సత: 23-064
పలల్లవ:    వాకిట కపప్పుటనుతడి వచిచ్చెవునన్నదాన నేను

   కాకసేయ కాతని నికక్కడికి నతపనఁగదే
చ. 1:     చెతతల నాతని నొతటనఁ జికిక్కతచక యేమేమో

 మతతనములడేవమే మాపదానఁకాను
   వతతగా నాతనిచేత వణ వాయితపతచకొతటా

 యతతభద్రిమలనఁబెటేట్టివ ఇతటలోనను
చ. 2:   పచచ్చెడము గపప్పుకొని పతపకక్కనఁబతడుతడి

  యిచచ్చెకా లేమసేసేవ యతదానఁకాను
   పచిచ్చెగా నెటపటని బాగా లొతత్తియిచచ్చెకొతటా
  మచిచ్చెక లతతచటూపవ మఱనఁగనను

చ. 3:   పేగమమున లోలోనె పననఁగలడుకొతటాను
   వమార నేమ నవవ్వెరే వగదానఁకాను
   ఆముక శ్రీవతకటేశనఁడతతలోనే ననున్న నెల

   యేమే ననున్న మెచేచ్చెవ యితదుకనఁగాను



రేక: 1311-5 రామకిగయ సత: 23-065
పలల్లవ: వతతవతతవలపలనిటకలనఁడి

  యితతమెమెత్మిల చటూస నీకేమౌనయాత
చ. 1: నికక్కనఁగొపప్పుముడిచిననీలపనఁగరలయాప

 చెకక్కచెమటలతోడి సిగద్గీలయాప
 ముకక్కపపైవలిడుకనన్న ముసిముసినవువ్వెలప

   ఇకక్కడ నునన్నది నీక నేమౌనయాత
చ. 2:    నెలనఁత మానఁటన నుతడి నీదికేక్కచటూచేయాప

  కెలసి చిలకనఁ బలికితచేయాప
 పలచనఁజేనఁతలతోడి పదదపదదగోళల్ల ప

   యలనఁగెతత్తి పాడ నీక నేమౌనయాత
చ. 3:  పటట్టినఁడేసిచనున్నలపచారితచకనన్న యాప

  గటట్టిగా నీపొతదులకనఁ గాచకనాన్నప
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
    యిటట్టి నినున్ననఁదా మెచచ్చె నీ కేమౌనయాత



రేక: 1311-6 సౌరాషత్తి సత సత: 23-066
పలల్లవ:   పొలనఁతకి నీతోపొతదు పోనఁకకనఁబుటట్టినఁడాయ

    యలమ నీభాగత మనఁక నెతతపైనా గదదయాత
చ. 1:   పడనఁతచెకక్కలవతటనఁ బనీన్నటవాన గరిస

   వడి నతద మెఱనఁగలవాన గరిస
   వడివడి తురమున వరలవాన గరిస

  చిడుముడి జవవ్వెనము చిగిరితచెనయాత
చ. 2:   మొలకనవువ్వెలనె ముతాతలవాన గరిస

  వలపలనఁ చెనుజడివాన గరిస
  కలికిసిగద్గీలనఁ దొలకరివానల గరిస
  పలమార జవవ్వెనము పదనెకీక్కనయాత

చ. 3:    సొరిది మోవతేనల సనలవాన గరిస
   వరస రతులనఁ దతవాన గరిస
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ

 పరగినజవవ్వెనము పచిచ్చెదేరెనయాత



రేక: 1312-1లలిత సత: 23-067
పలల్లవ:    మేలమేల మగణల మెచచ్చె కెటల్ల తడవచచ్చె

  వలవసి గటట్టి తోడ నునాన్నరమయాత
చ. 1:    చెపప్పునఁబొపప్పునఁ గొతత్తిలయ సేసినవ చేనఁతలయ

  కపప్పురగతదికి నీకనఁ గానఁపరముల
  చొపప్పులతత్తిపటట్టిరాదు సుదుద లడుగనఁగరాదు

  వపప్పుగొని గటట్టి తోడ నునాన్నరమయాత
చ. 2:    చటూడనఁజూడ సదాతలయ చటట్టిరికము గటేట్టియ

  జాడతో మయిదదరికి సరసముల
   వడుకక వలలేదు వచిచ్చెచెపప్పు వళగాదు

  వడకిటట్టి గటట్టి తోడ నునాన్నరమయాత
చ. 3:    పటట్టినఁబుటట్టి వతతలయ పొదుద కొకక్కచాయలయ

  ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ మఇతపరతుల
      నెటట్టి న ననేన్నలితవ నీక నాక నినఁకనఁ బోదు

  వటట్టి కొని గటట్టి తోడ నునాన్నరమయాత



రేక: 1312-2గళ సత: 23-068
పలల్లవ:    చెతతనునన్న చెలలము చెపప్పుతమ తగవుల

  మతతనాన లలితచటే మగపాడిసుమత్మి
చ. 1:   చిగరనఁబెదవులతత్తి నీక బద్రియముల

  జిగిమతచ వనఁడుకొని చెకక్కనొకీక్కని
   యగసకేక్కల నినాన్నడి ఇతతలోనె పతతమచెచ్చె

 మగవగానఁగిలితచటే మగపాడిసుమత్మి
చ. 2:    అతదపనఁజనున్నల మోవనపప్పుట నీతోనఁ బెననఁగి

  వతదువల నీచేతకి వడెమచచ్చెని
     ముతద బొమత్మిల జతకితచి మొకీక్క నీక వనయాన

  మతదలితచి మనిన్నతచటే మగపాడిసుమత్మి
చ. 3:     చకక్కనిమోము చటూప సరసము నీతో నాడి

   తకక్కక గోరనఁ జెనకి తమరేనఁచని
   ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ యకెనఁ గరణతచితవ
   మకక్కవ నిటట్టి యేలటే మగపాడిసుమత్మి



రేక: 1312-3భపైరవ సత: 23-069
పలల్లవ:    వనన్న పటట్టి కొని నేయి వదకనేల

  కనన్నపప్పుడే రమణునినఁ గానఁగిలితచకొనవ
చ. 1:    మతతనము లడియాడి మరి యడమాటలేల

   చెతత నొకక్క టపైనమనఁద సిగద్గీలేల
  సతతోసమెపైనవనక సారె వచారములేల

   కాతతరో వభుని మెచిచ్చె కానఁగిలితచకొనవ
చ. 2:      కనున్నలనఁ జూచి పత చకక్కనఁ దనా లడుగనేల

  ఇనిన్నయు నేరిచి బయలీనఁదనేల
   మనన్ననల చేకొని మఱనఁగన దానఁగనేల
  కనెన్నవపైతేనే మతనినఁ గానఁగిలితచకొనవ

చ. 3:    ననుప లొనగటూడితే మనసు సదితచనేల
  తనిసి యాసాసల దపప్పునఁగనేల

   యనస శ్రీవతకటేశనఁడితతలొనె నినున్న మెచిచ్చె
   ఘనునఁ డతని నేపొదటూద గానఁగిలితచకొనవ



రేక: 1312-4పళవతజరత సత: 23-070
పలల్లవ:    ఏనఁటజాణతనమే యవవ్వెర మెతుత్తి రే యిది

  తేటలనే మగవానినఁ దేలితచనఁగదవ
చ. 1:   కలికితనాలనఁ బతనఁ గరనఁగితచవలనఁగాక

 బలిమసేయనఁగనఁబోతే పచిచ్చెదేరదా
   చెలిమ పొతదుగనఁ జేసి చికిక్కతచకొతటనఁగాక
  వలవని సణనఁగల వలపతచవచచ్చెనా

చ. 2:  ఇచచ్చెకపనఁజేనఁతలనే యలయితచవలనఁగాక
  పచచ్చెరేనఁగి కొసరితేనఁ బపప్పుగటట్టిదా
  మచిచ్చెకతోనఁ బానుపపపై మరిగితచకొతటనఁగాక

   రచచ్చెలోననఁ బెననఁగితే రత సమకూడునా
చ. 3:    సొరిది గబబ్బుల నొతత్తి చొకిక్కతచవలనఁగాక

  గరవాననఁ గటూడితేను గరివడదా
   కరణతచి శ్రీవతకటేశనఁడే నినున్న నేల

   వరసిటట్టి పపైకొతటేను వకక్కటనా మనసు



రేక: 1312-5భటూపాలత సత: 23-071
పలల్లవ:   రమత్మినవమత్మి వభుని రతాన్నలపటట్టి

 చిమొత్మికొనగోళళ్ళ నారీశిరోమణ
చ. 1:   చితత్తిగితచవమత్మి పతనఁ జిలకలకొలికి

 చితత్తిజదమమా వోసితగారదతడా
  గతత్తిపగబబ్బులతీర కొనియాడ నీమగనఁడు

  బతత్తి చేకొననఁగదమత్మి బతగారబొమత్మి
చ. 2:   సుదుద ల చెపప్పునఁగదమత్మి చొపాప్పుణముతత్తిమా

  పొదుద వదుద నీపతకి పవావ్వెరనఁబోణ
     అదిద జవావ్వెది వస నీ కతనఁడు కారమెఱనఁగ

  వదదనక చేకొనవో వనముకోగిల
చ. 3:  ముచచ్చెటలడనఁగదమత్మి ముతగిటనిధనమా

  గచచ్చెలేల రా వోచెతగలవబతతీ
    హచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు యినిన్నటాను నినున్ననఁ గటూడె

  రచచ్చెకెకెక్క నీవలప రాయతచకొదమా



రేక: 1312-6శ్రీరాగత సత: 23-072
పలల్లవ:   ఏరపరచి చెపప్పురే యితతచకక్కనఁదనముల

   వరకే యరెతటకిని నొనరె నీభావము
చ. 1:   తుమత్మిదలో నీలలో తొయతలినెరినఁగరల

   పమత్మి యదదమో చతదుగ నఁడో పసనిమోము
    వుమత్మిడినఁ దిలపషప్పుమో వగి సతపతగో ముకక్క
   కమత్మిటనఁ గలవలో గతడుమలో కనున్నల

చ. 2:   జకక్కనలో నిమత్మిపతడో ల్ల జవారాలిచనున్నల
  అకక్కజపబయలో సితహమో నడుము
  చొకక్కపబసములో సొతపనఁదగెలో చేతుల
  చకక్కనిసుకదిబబ్బులో చకాగ లో పఱనఁదుల

చ. 3:    కతదున నరనఁటలో కరికరాలో తొడల
  చెతదముత్మిలో చిగరలో జిగినఁబాదాల

  ఇతదిరాదేవ శ్రీవతకటేశవురమున నినద
   కతదణమో మెఱనఁగో నిగద్గీల యకెమేను



రేక: 1313-1ముఖరి సత: 23-073
పలల్లవ:   మరగితచిత వాతని మాయలనఁబెటట్టి

    యిరవుగా నేనఁ జేకొతట నినఁక నేమసేసేవ
చ. 1:    ఆకమడిచి యిచిచ్చెత వాతనికి వదదనుతడి

 యేకతములడితవ యితటలోనను
   చేకొని నీయాతుమార సేవలలల్ల నఁ జేసితవ

   యకడ నీయాసద మతకా నెతతగలదే
చ. 2:    లలి నీ వాతనితముత్మిలము వటట్టితచకొతటవ

  సలిగెతనాల నివ జటట్టిగొతటవ
    కొలవు లేపొదటూదనఁ జేసుకొతటా నిటట్టి వుతదానవు
   యలమ నీయాసద మతకా నెతతగలదే

చ. 3:    పచచ్చెడములో చొచచ్చెక పత నెలయితచితవ
  వచచ్చెనవడి నితదానఁకా వలసితవ

    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల
   హచిచ్చెత నీయాసద మతకా నెతతగలదే



రేక: 1313-2దేవకిగయసత: 23-074
పలల్లవ:    ననిచి పదివలక నావానఁడే తాను

  వనయాననఁ దనకిటట్టి వనన్నవతచరే
చ. 1:     యకక్కడనఁదా నుతడినాను యదలోనఁ దలనఁతు నేను

   మొకక్కలన మఱచనాన్న మొకక్కదు నేను
    యికక్కవ లతటకతడితే యచచ్చెరిక సేతు నేను

   పకక్కన తనున్ననఁ దపప్పులపటేట్టినా నేను
చ. 2:    యతతవదుద రాకతడినా నెదురలచటూతు నేను

   చెతతనుతడి పరాకెపైతే చేచానఁతు నేను
    వతతవారితో నవవ్వెతే వడుకతో మెతుత్తి నేను

   యతతపైనానఁ నినున్న నేరములతచేనా నేను
చ. 3:     పవళతచి వుతడితేను పాదాల గదుద దు నేను

   అవలిమోమెపై యుతటే మాటాడుచ నేను
    ఇవల శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడిటట్టి ననున్న నేల
   తవరి తనగణల దిదేదనా నేను



రేక: 1313-3శ్రీరాగత సత: 23-075
పలల్లవ:    ఎతత నాసుదుద ల చెపీప్పు నితదరితోను

  కొతతపైనా తనపాదపగోనఁ బోలనఁగలనా
చ. 1:  తనమనన్ననే నాచకక్కనఁతనముగలఫలము

 సనివనతనపొతదే నాభాగతము
 పననఁగేటతనరతపతపే నాసతపద

   యని చెపప్పురే చెలల యతనితోను
చ. 2:   కరణతచి తానఁజూచటేకలది నాసితగారము

   సరగనఁ దానఁబెపై కొనుటే సామాబ్రాజతము
   పరగనఁదా మెచచ్చెటే నాపాయప గరగరిక

   గరిమనఁ దలపరే యకతల వభునికి
చ. 3:    కొలవులోనఁదా నవువ్వెటే గటట్టి నాపదదరికము

 కలసేతనకానఁగిలే కాణచిమేల
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్ననేల

    చెలనఁగి య వనన్నపము సేయరే తనక



రేక: 1313-4ఆహిరి సత: 23-076
పలల్లవ:    ఏల సిగద్గీలవడేవ యితతరో నీవు

   వళవళ నటూడిగాల వలయనఁగనఁ జేయవ
చ. 1:   చటూడనఁజూడనఁ దగలను చటట్టిరికము

  వాడికలనే పరగ వలపలను
   తోడనే గటఱ ట్టితే నికక్క దొరతనము

   వడెమచిచ్చె పతతోను వడుక నెరపవ
చ. 2:   సేయనఁగనఁజేయనఁగ మతచ చెలములలల్ల

   కాయమునఁగాయ మతటతేనఁ గరనఁగ మత
   పాయక కాచకతడితేనఁ బతత మడేర

  ఆయములతట మగని నాసలరేనఁచవ
చ. 3:    నవవ్వెనవవ్వెమనఁద మనఁద నానఁటనఁ బద్రియము

  వువవ్వెళటూల్లరితేనఁ గోరిక లపప్పుతలను
   యివవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్నను

    చివవ్వెన నితనినఁ జెతది సేవల సేయవ



రేక: 1313-5సామతతత సత: 23-077
పలల్లవ:   వనవడుకయత మాక వతతవతతమసుదుద ల

   మనసు లొకక్కటగాను మాక నెఱినఁగితచవ
చ. 1:   చెలరేనఁగిచెలరేనఁగి సలవుల నవవ్వెవు

   యలమ నాతనఁడు నినున్న నేమసేసనే
    బలిమ నటూరకె నీవు పలమారనఁ బెననఁగేవు

  అలరినమచెనక అవ యటవతటవ
చ. 2:  అతటకముటట్టికమని యానలలల్ల నఁబెటేట్టివు

   యితటలో మ చయాతటా లేరీతవ
    వతటనుతడి మలో మర వదిదకెపై వనఁడుకొనేర

  దతటలపై మరాడినపతతము లటవతటవ
చ. 3:    కనున్న సనన్నలగనఁ దారఖణలకనఁ జొకేక్కవు

  మనిన్నతచి నినెన్నటవల మరిగితచెనే
   యనన్ననఁగా శ్రీవతకటేశ నెనసి పతడాల్ల డితవ

   అనిన్నటా మసమరతు లవ యటవతటవ



రేక: 1313-6సామతతత సత: 23-078
పలల్లవ:    అతదరికినఁ దారకాణ లౌనఁగదరె చెలలల

   పొతదుగా నీరీతుల భోగితచటే నేరప
చ. 1:   వనయముతోనఁ జెపప్పునవతదు కడునఁగడునఁజవ

 ననువుతో నవవ్వెననవువ్వెచవ
   మనసురా మాటాడిన మతతన మెపప్పుడునఁజవ

  పనిపూని వలచినపతకి సతకిని
చ. 2:  యితవుతోనాడితచేయడమాటలే ఇతప

   తత నెదురచటూపల తమక మతప
   చతురతనఁ బెననఁగేటసరసపనఁ జేనఁత లితప
  అతకాతక్ష మెలనఁగేటయాలికి మగనికి

చ. 3:    గటట్టి తోడనఁ గటూరిముల గొసరటే వడుక
   చటట్టి క రతుల మెపప్పుతచటే వడుక

   వటట్టి కొనన్న కూటముల నుమత్మిగిలటే వడుక
  అటట్టి శ్రీవతకటేశ కలమేలమతగకూ



రేక: 1314-1భపైరవ సత: 23-079
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదునే యితతులల మతోను

   కామతచి యాతనఁడే ననున్ననఁ గరణతచనఁగాక
చ. 1:   కొమరెవలప లోలో గబబ్బుతలకొతటాను

  తమకమే రేనఁచనఁగాని తనియనఁగనియతదు
 తమరేటతలపోనఁత తీగెలవారకొతటా

  మమతలే పతచనఁగాని మఱవనఁగనియతదు
చ. 2:   సేసుకొనన్నపొతదుల చేనఁగల దేరకొతటా

  అసలే పటట్టితచనఁగాని అలపారనియతదు
 సేసవటట్టినవడుక సిగద్గీవాపకొతటాను

  వాసినఁ బెననఁగితచనఁగాని వదలనఁగనియతదు
చ. 3:  పాయనిచటట్టిరికము పచిచ్చెదేరకొతటాను

  కాయము చొకిక్కతచనఁగాని గదిదతచనియతదు
   పాయపటల మేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు

   యయడ ననేన్నలనఁ దగ లడయనఁగనియతదు



రేక: 1314-2కరతజి సత: 23-080
పలల్లవ:    ఎఱనఁగకోవ నీ యసత్సల చాల

   మఱియినఁక దటూరకవ మగనఁడు నాపాల
చ. 1:   పలమారనఁ జూపకవ పతతాల

 వలయనితతేనఁటకి వసాల
  పలచవపై యాడకవ బతకాల
    చెలవునఁ డినిన్నటా నాకనఁ జేసినానఁడే మేల

చ. 2:   ఆయనాయనఁ జెపప్పుకవ అతదాల
   పాయనాతని నేను పగల రేల

  నీయతదునఁ గతటమే కడునేమాల
     యయడనఁ బెటట్టి నా కానఁత డిద సేసపాల

చ. 3:    చేస నాకనఁ జూడవ సితగారాల
   వాసుల నెరపకవ వటట్టి మాయల

   బాసతో నలమేతత్మితగపత శ్రీ వతకటేశడు
     మోసపోక ననున్న నేల మోహన కిద కీల



రేక: 1314-3వరాళ సత: 23-081
పలల్లవ:    ఇవనఁ గొనిన్న నేరిచిత వసుమతతపడుచవు

 జవరాలనెపైతవ సాదితచనోపదువ
చ. 1:   సలవుల నవువ్వెకొతటా సిగద్గీలపడుకొతటాను

  తలకొని పతకెతత తమరెనఁచేవ
   కలవల వసుకొతటా కడుసనన్న సటూసుకొతటా
  వలపల చలిల్లచలిల్ల వలలతబెటేట్టివ

చ. 2:   కనున్నలరచకొతటాను కతల చెపప్పుకొతటాను
 పనున్నకయాతని నెతతభద్రిమయితచేవ

   చనున్నల చటూపకొతటాను సతగడినఁ గటూచతడుకొతటా
  తనన్ననిచేనఁతల నెటల్ల తేలితచేవ

చ. 3:  సరసములడుకొతటా చవులచటూపకొతటాను
  పరరేనఁపల నెతదానఁకా బెలిల్లతచేవ

  అరిది శ్రీవతకటేశనఁడల మేలమతగపత
   యిరవపై ననేన్నల నినఁక నేమసొలసేవ



రేక: 1314-4సామతతత సత: 23-082
పలల్లవ:   నీచితత్తిము నాభాగతము నీవటట్టియినానఁజేయి

   కాచకనన్నదాన నీకనఁ గరణతచ మనఁకను
చ. 1:   మనసురాని యటట్టిమాట లనిన్నయాడినాను

  పనిమాలటేకాని బానఁత గావు
 తనివలేనియటట్టితమక మెతతవతచినా
  పననఁగలటకనునఁబెటట్టి కేల మానును

చ. 2:   సలవుగానియటట్టిచేనఁత లనిన్న సేసినాను
  ఆలమటలేకాని యతదము గావు
  వలవనికోరికల వాములతత వసుకొనాన్న

  తలకొనన్న వలపల తనియనేలిచచ్చెను
చ. 3:   ఆయముసనఁకనినవువ్వె లవ యతతనవవ్వెనాను

  కాయకములేకాని కళ దానఁకదు
 పాయపటలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశనఁడ

    యయడ ననేన్నలితవ యినఁక నినున్న మెతుత్తి ను



రేక: 1314-5నాదనామకిగయ సత: 23-083
పలల్లవ:     నేరప రినిన్నటా నీప నీకే తగ

  సారపచకెక్కర బొమత్మిచతద మటట్టిదయాత
చ. 1:    బతగారవతటది చెలి పదారగళల మతచ

 ముతగారమొయిలవతటది ముదుద గరసు
  అతగపహతసవతటది యడుగల పటేట్టిచోట

    రతగగ నీక నేమని రచచ్చెనఁ బొగడేమయాత
చ. 2:    కోవలవతటది సత కోమలప టలనఁగన

 పూవువతటది వాసనబుగలకొను
  పావురమువతటది గొబబ్బుననఁ బలపనకవచచ్చె

   వవల కీప నేగత వసుతతచేమయాత
చ. 3:     చిలకవతటది యితత చేరి పలకనఁగ నేరచ్చె

   చిలకవతటది రతనఁ జికిక్కతచనఁ గటూడి
 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశనఁడ

   యలమ నీకెనఁ గటూడిత వతతగొనాడేమయాత



రేక: 1314-6పాడి సత: 23-084
పలల్లవ:    మనసుక మనసే మరి తారకాణగాదా

     నిను నే నితతేసి తా నేరము లనిన్నతని
చ. 1:     చెలరేనఁగి నీ వకక్కడనఁ జితతతచే వవవ్వెతనో

   తలనఁపలో నాప నినున్ననఁ దలనఁచనఁబోల
    పలకితచె నీమేను పొతచి యటూరకతడి యుతడి
  మెలనఁత జాజిననల మనఁదతత్తినఁబోలను

చ. 2:     కోరి యవవ్వెతనో నోర గణతచకొనేవు నీవు
   పేరకొని యాప నాడనఁ బలవనఁబోల
   పేరడిగా నీచెకక్కలనఁ బెతజెమటల గారీ

   యేరీతనో పనీన్నర నీ కెకిక్కతచనఁబోలను
చ. 3:    చెతది యవవ్వెతకనఁగానో సలవుల నవవ్వెవు

  కతదువ నినాన్నప నవవ్వెనఁగానఁబోలను
  అతదప శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగపతవ
   పొతదిత ననాన్నకె నీకనఁ బటూనఁచకతడనఁబోలను



రేక: 1315-1ధనాన్నసి సత: 23-085
పలల్లవ:     ఇట తఱవాతపను లినఁక నీకే తలసును

   యటవలనెపైనానఁ జేయు మెదురాడ నీకను
చ. 1:    చేసిననావనన్నపముల చితాత్తి ననఁ బటట్టినో లేదో

  ఆసల నెకక్కడ పరాకెపైవుతటవో
    వసరక నాతో పొతదు వడుకాయనో లేదో

  యేసుదిద నెఱనఁగ నీయిచచ్చెలోనిదానను
చ. 2:     యిటట్టి నాతో కానఁపరము ఇతవాయనో కాదో

   నెటట్టిన నెటవతటవ నీకనఁ బద్రియమో
   జటట్టిగొనన్ననా సేవల సమత్మితాయనో కాదో

  యట ట్టితా నెఱనఁగ నీయిచచ్చెలోనిదానను
చ. 3:    నెమత్మి నాచకక్కనఁదనము నీయడువచచ్చెనో రాదో

   కమత్మిర నాక నీదయ గలగటట ట్టి
  పమత్మి యలమేలమతగపత శ్రీవతకటేశనఁడ

  యమెత్మి లఱనఁగనియాల నీయిచచ్చెలోదానను



రేక: 1315-2భటూపాలత సత: 23-086
పలల్లవ:     ఎకక్కడ పరాక నీక యనిన్నలేవు పనుల

   దికక్క నీవ యితదరికి దేవరాయా
చ. 1:   గతత్తిపగబబ్బులనఁడి నీకొలవుక వచిచ్చెనది

  కొతత్తిలగానఁ జూడవయత కోడెకానఁడ
   పతత్తిడిబొమత్మివతటది పూనఁచి నీతో మాటలడ

  చితత్తిగితచి వనవయత సితగారరామా
చ. 2:    చిముత్మినఁజూపలనఁడి యద చిరనవువ్వెల నవవ్వెని

  నెమత్మిది లలితచవయత నెరతనీనఁడ
   పమత్మి చతదద్రికళవతటపడనఁత సనన్నల సేస

  సమత్మితనఁ జేకొనవయత జాణరాయా
చ. 3:      కూడె నినున్ననఁ జేనఁతలనఁడి కచిచ్చె కానఁగిటను నితచి

  వడె మయతనఁగదవయత వడుకకానఁడ
  పాడితో నలమేలత్మితగపతవ ననేన్నలితవ
   చేడియ నీప నేలము శ్రీవతకటరాయా



రేక: 1315-3పాడి సత: 23-087
పలల్లవ:    మెలనఁత నినిన్నటాను మెచిచ్చెత నేను

   ఫలియితచె నేనఁడు నాభాగతమెలల్ల నిపడు
చ. 1:    తరణ నీమాటల తారకాణ వచెచ్చెనే

  నెరజాణతనముల నేరచ్చె నతనఁడు
   సొరిది నాతో వవనన్నసుదుద లలల్ల జెపప్పువ

  పొరినఁ జకక్కనఁదనముల పోగెపైనవానఁడే
చ. 2:   కాతత నీవుసేసేవుపకారము నీడేరెనే

   వతతుతో నావునాన్నడక వచెచ్చె నతనఁడు
   సతతోసముసేసి నాక చనవలల్ల నిచెచ్చెనే

  యతతకెతత వానిగణ మేమనిచెపప్పుదునే
చ. 3:    చెలి నీవు వడనఁబరచినమేల దకెక్కనే

  పలమార ననున్ననఁగటూడి పాయనఁడతనఁడు
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడ

    కలిగె నాక నినఁక గెపైకొతట వడుకల



రేక: 1315-4భపైరవ సత: 23-088
పలల్లవ:   చితాత్తి ననఁ బెటట్టి కోవయాత సేసినవావనన్నపము

   సతుత్తి గ ననేన్నలితవ జాణవు నీవౌదువు
చ. 1:   యతతతతచకక్కదనాన నెకక్కడగా మెరసిన

  కాతత గణవతతురాల గావలను
    వతతుకనఁ జూచితే నుపప్పు వడినఁదలల్లనెపై యుతడితే
  సతతతము కపప్పురము పాటవచచ్చెనా

చ. 2:   నిడిగి మగవ యతతనేరపరియపైనాను
  మగని కిచచ్చెకరాలపై మనవలను

 పొగరగలగతుమత్మిపవువ్వెలనిన్న ముడిచినా
  తగినజాజలవల తావ యతటనా

చ. 3:    సత యతత జవవ్వెనాన జడియుచనుతడినాను
  రతకేలినఁ జితత్తిమునఁ గరనఁగితచవల

  కత నలమేలమతగపత శ్రీవతకటేశనఁడ
   సతమెపై కొకెక్కరల హతసలనఁ బోలీనా



రేక: 1315-5ముఖరి సత: 23-089
పలల్లవ:    చటూచితే గోలగాని జూటదనా లినిన్నయును

   చేచేత నీపచేనఁతల చెపప్పునఁ గొతత్తిలయాత
చ. 1:     మాటలనఁ దేనెల గారీ మలసితే సిగద్గీదేరీ

  తేటలపై కనుచటూపలనఁ దలల్లవారీని
    కోటసేయ నినున్న నీప కూరిముల గొసరీని

   నీటన నెనన్ననఁడితతేసి నేరిచెనో కాని
చ. 2:      నడక నతదల వానఁగీ నవవ్వెతే వనెన్నల రేనఁగీ

   తడవతేనఁ గొపప్పు తుమత్మిదల మటూనఁగీని
    వడిగానఁ జెనకతాను వలపల నినున్న నానఁగీ

   కడు నెటలనఁ గతలనఁ గఱచెనోకాని
చ. 3:     కొనగోర నీపపైనఁ జిమత్మి గబబ్బుచనున్నలనునఁ గమత్మి

   కినియక నినున్ననే కానఁగిటనఁ గమత్మిని
 పనితో నలమేలత్మితగపతశ్రీవతకటేశనఁడ

   యనసితవ ననున్న తా నెటట్టిఱినఁగెనోకాని



రేక: 1315-6  మేచ బౌళ సత: 23-090
పలల్లవ:    కోమలిరో యితతులక గటట్టి వలదా

   యేమే నవువ్వెల నవవ్వె వతదరిలోనాను
చ. 1:    కానఁపరాల సేసేవార కలరగాక నీవల

  చేపటట్టి మనిన్నతచెనతటానఁ జెపప్పుకొతదురా
  యేపొదటూనఁ బాయకవుతడి హచచ్చెవలతురగాక

   పపైపపై వలల్లవరిగానఁ బచిచ్చె సేసుకొతదురా
చ. 2:   ఇలల్ల తడల్లయినవార ఇతటలో నుతదురగాక

  పలల్ల ననఁ జేనఁత లతగడినఁబెటట్టి కొతదురా
  మెలల్లనే సేవలసేసి మెపప్పుతచకొతదురగాక

  వలల్లదాన గరవ్వెముల పచారితచకొతదురా
చ. 3:   తగలగలగవార తతనఁ గటూడుదురగాక

   మగల నీయమెత్మి లిటట్టి మెరఇతతురా
  జిగి నలమేల్ మతగయోనఁచినశ్రీవతకటేశనఁడు
   తగ ననున్న నేల నీమగనఁడనుకొతదురా



రేక: 1316-1  రీత గళ సత: 23-091
పలల్లవ:    ఇతత నేరకతడితే నినెన్నవవ్వె రెరనఁగదురమత్మి

   వతతలలల్ల నఁ జూచిచటూచి వరగయత మాక
చ. 1:   సేయరానివడిగాల చేసిచేసి యాతని

   ఆయముల గరనఁగితచి ఆలవపై తవ
   చాయల నేపొదటూద మోముచకక్కటనఁ గొలవుసేసి

 పాయరానిచటట్టిమవపై పనిగొతటవ
చ. 2:   అనరానిమాటలలల్ల నాడియాడి కళరేనఁచి

 ఘనునికినఁ జనవరికాతతవపైతవ
   చెనకి యాతనఁడు సేసేచేనఁతలలల్ల నొడిగటట్టి

   యనలేక యితదరిలో నిటట్టి దొరవపైతవ
చ. 3:   తలనఁచరానిరతులనఁ దగిలి కూడికూడి

 కలికితనాలనఁ గతకారివపైతవ
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు

    యలమ ననేన్నల నీవ నితదుక మెచిచ్చెతవ



రేక: 1316-2రామకిగయ సత: 23-092
పలల్లవ:    ఏడనుతడి వచిచ్చెనానఁడే యడకనఁ దాను

  వడెమచచ్చెనఁ జూడవ వసాలవానఁడు
చ. 1:  వలలేనివలపల వడుకకానఁడు

కలికితనాలమతచిగయాతళవానఁడు
చలమరిసరసాలజాజరకానఁడు

  చెలవునఁడు వనఁడుగద శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 2: కొనబుతనాలతోడికోడెకానఁడు

వనుపనవువ్వెలనవవ్వెనీటలవానఁడు
 వనరినవరముల వుదారికానఁడు

 చెనకలవానఁడుగదే శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 3: గొలల్లతలమానములకొలల్లకానఁడు

పలల్లదొరలటూనఁదేటపనన్నవానఁడు
 యలల్లగా నలమేలత్మితగనేలినవానఁడు
 చెలల్ల బడి వనఁ(వానఁ?)  డుగద శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 1316-3నారాయణ సత: 23-093
పలల్లవ:    చెలల్లనఁబో యేమయాత యితతసేతురా నీవు

   వలల్లవరినఁ దమకాన వనఁగితచనఁ దాను
చ. 1:   చిపప్పులవతటకనున్నలచెలి నీ కెదురచటూచ

   యపప్పుడు వతుత్తి వోయతటా నితటా వాకిట
  చొపప్పుగా నీవపతోను జా(జూ?)  జాలడే దఱనఁగదు
    వపప్పుగా నీదాక నమత్మివునన్నది దా నాడను

చ. 2:    అతతరతగపటాసల నటట్టి నీవు గటూడేవతటా
   మతతనాననఁ దలపోస మతచము మనఁద

   యితతులపాట వతటా నీవతదునుతడే దఱనఁగదు
    చెతత నీవళ గాచక చెలనఁగీనఁదా నాడను

చ. 3:      వలినుతడి నీవు రానఁగా వడుకతో నవువ్వె నవవ్వె
   అలసత వతటవచేచ్చె ద దఱనఁగదు

 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశనఁడ
   కలసిత వపప్పుడతటా సొలసనఁదా నాడను



రేక: 1316-4శతకరాభరణత సత: 23-094
పలల్లవ:     చెలికతత్తివు నీవమ సేసినా దోసము గాదు

  తొలసారే యితతేసిపొతదుల నేనెఱనఁగను
చ. 1:     వరకే తానఁ గతచెపీప్పు నటూనఁకొనవ నామార

 చేరి యత(యత?)   త దతటగాను చినన్నదానను
    తేరకొన ననున్ననఁజూచి దిగద్గీన మోము చటూపవ

   నేర నతతేసి తనతో నెరవాదితనము
చ. 2:     వడివటట్టి తీస నామా రొదదనఁ గటూచనఁడనఁగదవ

   చిడుముడి నతదుకెపైతే సిగద్గీయాత నాక
   వడెమచచ్చె నతదుకొని వగమె నాకొసనఁగవ
   గడిగొనన్న కొతత్తి పతడిల్లకూనఁతురను నేను

చ. 3:     నలవున గిలిగితచ నామార నీవు నవవ్వెవ
 ఇలవళల్లకబోగితచేఇలల్ల ల నేను

 అలమేలమతగపతయగ శ్రీవతకటేశనఁడు
    కలస ననిన్నటట్టి మెచచ్చెనఁగదవ నేనఁ గోలను



రేక: 1316-5మాళవగళ సత: 23-095
పలల్లవ:    ఎటవలనఁ బొగడినా నినిన్నటకినఁ దగినది

   ఘటఇతచె మేలమేల కతటమ యవడుక
చ. 1:   చెలిచనున్నలబలిమ సితగారానకనఁ గలిమ

 అలరనఁగనున్నలచటూప ఆసలదాప
  నిలవయికక్కనఁదనము నెమత్మి దానఁచినధనము
 కలకనఁగతత్తికసొతప కోవలలగతప

చ. 2:  కాతతవటట్టినకొపప్పు గతడుదుమత్మిదలకపప్పు
   చెతత నెనన్నడిమకీల సితగమునఁ బోల

  యతతే పఱనఁదుతీర ఇతచవలతునితేర
 వతతచిరనవువ్వెలగ వనెన్నలపోగ

చ. 3:   లేమపాదములసగ లేనఁతచిగరలో చేనఁగ
   భటూమలో మతచె యయమత్మి పతత్తిడిబొమత్మి

  ఆముక శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగపతవ
   పేగమ నేలితవ పొతదు బెరసినవతదు



రేక: 1316-6బౌళ సత: 23-096
పలల్లవ:    సలవచిచ్చెత నీక నీచేనఁతలకెలల్ల లోను

   సలవుల నవువ్వెకొతటా సిగద్గీపడ కిపడు
చ. 1:     కోరి నీవవవ్వెతేనఁ దచచ్చెకొనినా నే వలదన

   యరానియవు లిచిచ్చెనా నేమ ననను
   సారె నీక నాపకను సమతారకాణలయ
     చేరి నా మొగము చటూచి సిగద్గీపడ కిపడు

చ. 2:    మఱి నెవవ్వెతతోనెపైనా మాటలడు నోరార
  గఱిగానఁ దొడపపైనఁబెటట్టి కొని లలితచ

    మెఱసి నీ కాప తొలల్ల మేనవదినెగానఁబోల
  చిఱనఁజెమటలతోడ సిగద్గీవడ కిపడు

చ. 3:    తలనఁచకో యితకా నీతరణ నెవవ్వెతనెపైనా
  చలివాసి కూడిమాడి సరసమాడు

 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశనఁడ
   చెలతగి ననేన్నలిగతవ సిగద్గీవడ కిపడు



రేక: 1317-1ఆహిరి సత: 23-097
పలల్లవ:   ఆదరితచి మతచిమాట లడేనఁగాక

    భేదము సేయ కాతనినఁ బలవవ చెలియా
చ. 1:  కోరేటకోరికలలల్ల గరియపైయుతడేటవాని

 పారపమోవతేనె లొసనఁగేటవాని
    చేరి చేతులతత్తి నాపపై సేసల వటట్టినవాని

   తటూరి యేమసేసినాను దటూరనెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 2:  కూడిపాయరానినెటట్టి కొనన్న చటట్టిమెపైనవాని

  వడెముపొతుత్తి క లోనెపై వలసేవాని
  జోడుగటూడేయాసలక చోటపై యుతడేటవాని
  యేడనుతడివచిచ్చెనాను యటట్టి దటూరవచచ్చెనే

చ. 3:   సరస నాకానఁగిటకే సతమెపైయుతడేటవాని
 మరిగిననామనసు మరత్మిపవాని

  పరగ నలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశని
   తొరల ననేన్నల నినఁక దటూరనెటట్టి వచచ్చెనే



రేక: 1317-2భపైరవ సత: 23-098
పలల్లవ:  వడెమయతనఁగదవ వభునికిని

   వడుకల గొనసాగె వరగ లినఁకనేలే
చ. 1:    చేరి యాకతాన నుతడి సిగద్గీలవడనఁగనేలే

   కోరి వావచెపప్పు మరి కొతకనఁగనేలే
   సారెనఁ బయతద జారీని చకక్కనఁబెటట్టి కొననేలే

  తారకాణయనఁ బొతదుల తరితీపలేలే
చ. 2:    తపప్పుక మోముచటూచి తలవతప లినఁకనేలే

  కొపప్పువడె గొణనఁగతానఁ గొసరనేల
    చిపప్పులనఁ జెమట లబెబ్బునఁ జిముత్మిచనఁ బెననఁగనేలే
   వపప్పుగా మరత్మిము లతట వడనఁబాటలేలే

చ. 3:    పొతుత్తి లవడెము లతది పొతతనా లడుగనేలే
  గతత్తిపగబబ్బుల నటూనఁది కొదుకనేలే

   బతత్తితో నలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
  చితత్తిగితచి నినున్ననేల చేసనన్నలేలే



రేక: 1317-3ముఖరి సత: 23-099
పలల్లవ:    ఒకరిపపై నెపము వరొకరిపపైనఁ జూపేవు

  యకసకేక్కలక నాప నేమనననఁజాలకే
చ. 1:     పకక్కననఁ గాతత చనున్నల పయతదలో దానఁచకోనఁగా

జకక్కవపటట్టిలనేలసాదితచేవయాత
   మకక్కవ నాప సిగద్గీతో మాటలడకతడితేను

   ఇకక్కడ గటూనఁటచిలక నేల దిటేట్టివయాత
చ. 2:     ఇటట్టినీచేనఁతల చటూచి ఇతత మోము వతచితేను

  చటట్టి క యదదమునేల సొలసేవయాత
    వుటట్టిపడ నాప నినున్న వుదుటననఁ జూచితేను

  పటట్టి చకోరాలతోడ పతతమేలడేవయాత
చ. 3:    నితడునఁగొపప్పు వటట్టి కొని నెలనఁత నికీక్కనతటాను

  గతడునఁదుమత్మిదలనఁ జెనకనఁగ నేలయాత
   అతడనే శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

  దతడిగవనఁగటూడి యాపచకక్కనఁదనము మెచేచ్చెవయాత



రేక: 1317-4బౌళ సత: 23-100
పలల్లవ:    ఎతత వోరచకనఁడినా నెఱనఁగవు నాముతదర

  వతతలగా నెతతేసి వసాలసేసేవ
చ. 1:   వనెన్నల వటట్టి కొతటేనే వాసికతత్తివపైతవా

   చనున్నల గొపప్పులపై తేనే జాణవపైతవా
   సనన్నపచర గటట్టితే సరి దొరవపైతవా

  ఇనిన్నటా నాపతతోడ నేమమాటలడేవ
చ. 2:    నికక్కనఁగొపప్పు వటట్టితే నేరపరి వపైతవా

   పకిక్కట వడె ముతటేనే భోగివపైతవా
  చెకిక్కటనఁ జేయిడుకొతటే చేనఁతలనఁడివపైతవా

  ఇకక్కడ నితనితోడ నేమనవవ్వెవ
చ. 3:   సతగడినఁ గటూచతడితేనే చనవరివపైతవా

  అతగాల సనఁకితచితే నొయాతరివపైతవా
   చెతగట నలమేలత్మితగనఁ జెతది శ్రీవతకటేశనఁడు

   యితగితమెఱితగి ననున్న నేల నేమసేసేవ



రేక: 1317-5తలనఁగగాతబోది సత: 23-101
పలల్లవ:    ఇనిన్నటకి మటూలము ఇతనఁడు నారమణునఁడు

  కనున్నలరనఁ జెలలల కనునఁగొతటరటరే
చ. 1:   తనివోనియాసల తమకానక మటూలము

  ననుపల చటట్టిరికానక మటూలము
  చెనకినచెనకల సిగద్గీలక మటూలము

  వనయాల సురతపవడుకక మటూలము
చ. 2:   కొసరనఁజూపలలల్ల ను కోరికలక మటూలము

   కసరజత కెల మచిచ్చెకక మటూలము
  ముసిముసినవువ్వెల ముచచ్చెటలక మటూలము

  పొసనఁగినసరసాల పొతదులక మటూలము
చ. 3:   తలపోనఁతల మదనతతతగములక మటూలము

   లలినఁ దాలిముల పొతదులక మటూలము
 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు

కలస;   ననిన్నటా చెపప్పునఁగతలక మటూలము



రేక: 1317-6పాడి సత: 23-102
పలల్లవ:     అతగనలనఁ గనునఁగొతటే నాచారా లకక్కడ నుతడు

    సతగత గాదనాన్ననఁ బోక సాకిరి దలిపేవు
చ. 1:  మనసువచిచ్చెనాపతో మాటలడకతడేవా

 ననుపగలచోటను నవవ్వెకతడేవా
 చనవరిదానిమోవ చవగొనకతడేవా

    యనయ నెతదటూ నతటాను యేలపటేట్టి వానల
చ. 2:     కొలవుక వచిచ్చెనా పనఁ గోరి చటూడకతడేవా

  అలమ పపైకొనన్నదాని నతటకతడేవా
 వలచివచిచ్చెనదానివసము గాకతడేవా

    పలమార నాతో నీవు బాసలేల సేసేవు
చ. 3: కడునఁబే ద్రిమగలయాపనఁగానఁగిలితచకతడేవా

 వుడివోనికూటముల కూరకతడేవా
  అడరి శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగపతవ

   యడయక ననేన్నలిత వ లొడనఁబరచేవు



రేక: 1318-1సామతతత సత: 23-103
పలల్లవ:   తానే యఱనఁగననవ తరవాతపనులలల్ల

    నే నేమచెపేప్పునఁ దనక నేరిపేనా సుదుద ల
చ. 1:   చితత్తిములో తమకము చిమత్మిరేనఁచనఁగా

 వతత్తియణనఁచేనతటే నొదిదకయతనా
   గతత్తిపగబబ్బుల పపైపపై గొపప్పుల గానఁగా(గా?)

  బొతుత్తి గానఁ గొలనఁదివటట్టి బుదిదచెపప్పువచచ్చెనా
చ. 2:   కనున్నలనఁ జూచేయాసల కదుమనఁగాను

 వనెన్నలనఁబటట్టి నెనఁ(నెత?)  తపైనా వనమయతనా
 తనన్నవవయసు తరితీపసేయనఁగా

  వునన్నత నతదులక నటూరకతడవచచ్చెనా
చ. 3:   వనుల వనన్నవనికి వగిరితచనఁగా

  ఆనుకొనన్న కోరికల ఆనఁపవచచ్చెనా
   పూని యలమేల్ మతగవభునఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు

  మేనవానితో ననేన్నల మెచచ్చెకతడవచచ్చెనా



రేక: 1318-2  రీత గళ సత: 23-104
పలల్లవ:    పటట్టినఁగానఁ బుటట్టినవ పొలనఁతుల కీగణల

    నెటట్టిన నీ వలితేను నేసత్తిములపై యుతడును
చ. 1:    వునన్నత సవతకాతత లొకరొకరినఁ గతటేను

  సనన్నల నుపప్పుతతతుర సాదితతుర
 వనన్నకనన్నవారితోడ వతగెములడుదుర

   పనిన్న పతపపైనఁ బెటట్టి పతగితతుర
చ. 2:    ముతదరికి వచిచ్చెతేను మటూతుల గిరపదుర

   నితదితతుర వరకే నెపా లతతుర
   అతది సితగారితచకొతటే నటమోమెపై నవువ్వెదుర

   యతదు మేల గలిగినా నీసడితతుర
చ. 3:    చకక్కనఁదనా లీడుచటూప సణనఁగల రాలతుర

  నికిక్కచటూతుర యమత్మిల నెరపదుర
   పకక్కన నలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడ
   ఇకక్కడ ననేన్నలినతదు కినఁక మెచచ్చెకొతదుర



రేక: 1318-3పాడి సత: 23-105
పలల్లవ:    గటట్టి సేసుకో నీలోలో గబబ్బుతలీ వలపల

   చటట్టిరిక మేవళ చటూపీనో నీకను
చ. 1:    చిపప్పులసిగద్గీలతోడనఁ జెలి నీయొదద నిలిచె

  కపప్పుకొనెనఁ బయతద జతగాళముగాను
   వపప్పునదోసిట నీక వడెమయతవచెచ్చె నద

    యపప్పుడు మోమెతత్తి చటూచి యనసనో నినున్నను
చ. 2:   తనివోనితమతోడ తనసితగారాల చటూప(ప?)

   పనునఁగొపప్పు మఱనఁగగానఁ బెటట్టినఁ జెతపల
   పనివని వడుకతోనఁ బాదాలొతత్తి లచనద
   మనసిచిచ్చె యేపొదుద మాటాడనో నీతోను

చ. 3:    కడకతటచటూపలతో కమత్మిట నినున్ననఁ గొసరె
  చిడుముడి చిఱనవువ్వె చితదుకొతటాను

  అడరి శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగపతవ
    యడయక ననేన్నలిత వనన్ననఁడు తానఁ బొతదనో



రేక: 1318-4  శదద్ధ వసతతత సత: 23-106
పలల్లవ:     ఎతత చెపప్పునా మాననఁడు యిదేమే తాను

   చెతతనుతడి నామనఁదనఁ జేయివసనఁ దాను
చ. 1:      యకక్కడ నుతడి వచెచ్చెనే యతనఁడు ననున్ననఁ బొదిగి

  చకక్కనఁదనము వగిడ సారెసారెక
    నికిక్కనికిక్క ననున్ననఁజూచ నే సిగద్గీతో నుతడనఁగాను
   వకక్కసాన నవువ్వెకొతటా వడెమచచ్చె నాకను

చ. 2:     యనిన్న నేరచకొనాన్ననఁడే ఇపప్పు డమాయకానఁడు నా
   చనున్నల పయతదనఁ గపీప్పు జారెనతటాను

    చినిన్ననిమత్మిపతట వసి చేరి నే నొడిడతచకోనఁగా
   కనెన్నపడుచను యేల కాకసేస ననున్నను

చ. 3:     యేమ జాణతనమే తా నిద శ్రీవతకటేశనఁడు
    మోము వతచనఁగానే నాక ముడిచనఁ గొపప్పు
  ఆముక యలమేలత్మితగనననఁగానే ననున్ననఁగటూడి

   పేగమముతో వడుకకనఁ బేరడిగీ నినున్నను



రేక: 1318-5ఆహిరి సత: 23-107
పలల్లవ:    మావసమా బుదిదచెపప్పు మరి నీయతతవానికి

    నీవ యఱితగి పతకి నెయతముల చటూపవ
చ. 1:   మలల్ల డేకోపకతత్తిను మటట్టి కనఁ దేవచచ్చెనఁగాని

 చలల్లజతపలనఁడినెపైతే సాదితచరాదు
   తలల్లమగా గోలదానినఁ దరకనఁ దేవచచ్చెనఁగాని

  వలల్లనే జూటదాని నొడనఁబరచరాదు
చ. 2:   చలమరిదానినెపైనా చాయకనఁ దేవచచ్చెనఁగాని

 పలవనయపదాని గెలవరాదు
    సొలసి పతతపదాని సటూటకినఁ దేవచచ్చె గాని

  లలి నాలిదానిగటట్టి దలియనఁగరాదు
చ. 3:   వటట్టిచేనఁతలనఁడినెపైనా వనఁకకనఁ దేవచచ్చెనఁగాని

 చటట్టిపసటూడుదానినఁ జొకిక్కతచరాదు
  పటట్టి యలమేలనుతగపత శ్రీవతకటేశవ్వెర
    నిటట్టి కూడితవ నినున్న నినఁక దటూరరాదు



రేక: 1318-6గళ సత: 23-108
పలల్లవ:     చెపప్పునటట్టి సేసే నినఁకనఁ జేతకి లోనెపైతవ

    చపప్పుడు సేయక మనఁక సటలక నోరవను
చ. 1:    నవువ్వెలతత నవవ్వెవు నానాసతులనఁ గటూడి

 రవవ్వెలలల్లత జేసితని(వ?) రపమాయను
   తవవ్వెక తొలిల్లటపొతదు తడవాయ నినఁకనేల

   జవవ్వెనము జాలవారీ సటలక నోపను
చ. 2:      మాట లనఁదానఁకా నాడేవు మగవల ఇతడుల్ల చొచిచ్చె

  పాటతచితని దటూర నీపాలయను
    వాటము సేయక బాస వడినఁబడ వనఁకనేల
   సాటవచెచ్చె సుదుద లలల్ల సటలక నోపను

చ. 3:     చటూపలేమ చటూచేవు సుదతుల వతటనఁ దచిచ్చె
  కానఁపరా లీడేరిచ్చెతవ కతలయను

   రాపగ శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁగటూడితవ
   చాపలము నీకేడది సటలక నోపను



రేక: 1319-1వరాళ సత: 23-109
పలల్లవ:    నీక నేము బానఁతయేతమా నేనఁడిపడు

  ఆకమడిచిమత్మితటా నాసల రేనఁచేవు
చ. 1:   వతదుచెపేప్పుయాప నినున్నవడిదికినఁ బలచక

  మతదలితచి వయతనే మరిగితచెను
   పతదేలవసి నీతో పగడసా లడియాడి

 కతదువపైనరతులలకక్కల మోపను
చ. 2:    పకక్కకానికె లొసనఁగి పీనఁటపపైనఁ గటూచతడనఁబెటట్టి

  గకక్కన నీమనసలల్లనఁ గరతగితచెను
  చికిక్కతచి చటట్టిరికాలచెపప్పు వడెములవటట్టి

   దకక్కనఁగొని నినున్న నిటట్టి తగిలితచకొనెను
చ. 3:    యిచచ్చెగితచి పాదాలొతత్తి యేకతాననఁ దరవసి

  మెచచ్చెలగానఁ గానఁగిలితచి మెపప్పుతచెను
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    తచిచ్చె తా నాపొతదు నీకనఁ దలనఁపతచెను



రేక: 1319-2కనన్నడగళ సత: 23-110
పలల్లవ:    ఏమని చెపేప్పుమయాత ఇదివో మాకానఁపరాల

  నీమేలలోనివారము నీచితత్తి మనఁకను
చ. 1:    తలనఁచితే తలనఁపల తగలములపై యుతడు

  పలికితే మాటల పచిచ్చెదేరను
   మొలచితే సిగద్గీల ముదిరి తీగెలవార

  వలచితే వలపల వాములకొలనఁదుల
చ. 2:    పతచితే పగయముల పతటలపై పరగను

  వతచకొతటే నవువ్వెల వరదవార
  నితచితేనఁ దమకముల నితడుబతడారములౌను
  ముతచితే జవవ్వెనాల మోపలకొలనఁదుల

చ. 3:    తనిసితేనఁ గోరికల తపప్పుక దపైలవార
  మునిపతేనఁ బతతముల ముపప్పురిగొను

    యనసిత వట ననున్న వతతలో శ్రీవతకటేశ
  గొనకొనన్నరతు లివ కోటల్లకొలనఁదుల



రేక: 1319-3కాతబోదిసత: 23-111
పలల్లవ:  చెపప్పురానినేరపలచేనఁతలవానఁడవు నీవు

    నెపప్పున నినున్ననఁ గొసర నే నెతతదానను
చ. 1:     నతటన నీ వడుగనఁగా నావావ చెపప్పుతనఁగాక

   యితటకి నినున్ననఁ బలవ నెతతదానను
 అతటముటట్టి సరసములడనఁగానఁబెపైకొతటనఁగాక

    జతటలపై నీతోనఁ బెననఁగ సరి నెతతదానను
చ. 2:   నీచితాత్తి ననఁబెటట్టి మనిన్నతచనఁగా మాటాడేనఁగాక

   యేచి నినున్ననఁ బలికితచ నెతతదానను
   కాచక నావతకనఁ జూడనఁగానఁ గానుకిచిచ్చెనఁగాక

    లచి నీతోనఁబొనఁదు సేయ లలి నెతతదానను
చ. 3:    వననఁగానే వనపాల వమారనఁ జేసితనఁగాక

    యనసి నినున్న నే మతచ నెతతదానను
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట ననేన్నలితవ

   పనురతుల నినున్న మెపప్పుతచ నెతతదానను



రేక: 1319-4నాదనామకిగయ సత: 23-112
పలల్లవ:   మాటలనిన్న యాడేవ మాపదానఁకాను

   చాటవగా రమణునఁడు చనవచెచ్చె నాకను
చ. 1:  సలిగెగలదానికి సరసములడనఁజెలల్ల

 తలిమకతత్తిక నేమసేసినానఁజెలల్ల
 కలిమగలదానికి గరివ్వెతచియుతడనఁజెలల్ల
  పలపగలదానికి బీరముల చెలల్ల నే

చ. 2:   వడనఁబాటగలదాని కొరసి పననఁగనఁజెలల్ల
  బడివాయనిదానికి పతతము చెలల్ల

 కడునఁజటట్టిమెపైనదానిఘనతలలల్ల నఁ జెలల్ల
  వడికముగలదాని వపప్పుదము చెలల్ల నే

చ. 3:  బతత్తిగలిగినదానిపగటలలల్ల నఁ జెలల్ల
 హతత్తికొలిచినదానియతదము చెలల్ల

    కొతత్తిగా నలమేల్ మతగకనఁ బత శ్రీవతకటేశనఁ
     డితత్తిల ననున్న నేల నితప నాకే చెలల్ల నే



రేక: 1319-5  బౌళ రామకిగయ సత: 23-113
పలల్లవ:   వనితలజాడల వదదతటే మానర

  చనవు నీవచిచ్చెనదే సరివచెచ్చెనా
చ. 1:   ఆతకెలకవచిచ్చెనదానఁకా నాడుదుర మానఁటల

 చతకకలోనెపైతేనే జతకితతుర
  పొతకపగొలల్లతలను భోగితచి చటూచితవ

  సతకెదర నామాట సరివచెచ్చెనా
చ. 2:    నమత్మికెపై నయతదానఁకా నవువ్వెదుర సలవుల

 సమత్మితతచినతదుమనఁద సాదితతుర
  వుమత్మిడినఁబదారవల నొడివటట్టి చటూచితవ

  సముత్మికాననఁ జెపప్పుతని సరివచెచ్చెనా
చ. 3:    దకిక్కనయతదానఁకానే తమకితచి పపై కొతదుర

 చికిక్కతేనేకొనగోరనఁ జెనకదుర
    గకక్కక శ్రీవతకటేశ కూడి ననున్ననఁ జూచి(చి?) తవ

 చకక్కనినావనన్నపము సరివచెచ్చెనా



రేక: 1319-6  కొతడ మలహరి సత: 23-114
పలల్లవ:   ఇపప్పుడు మారతవళ నినిన్నపొతదుల

   తపప్పుకతడానఁ దలనఁచకో తనిసేవు పొతదుల
చ. 1:  వనన్నలరగితచేనానఁటవనఁడివనఁడి పొతదులటూ

చనున్నలకొనలనొతేత్తిచదిదపొతదులటూ
   అనిన్నటా రాసకీగడ యమునలో పొతదులటూ

  మునిన్నటవ దలనఁచకో ముచచ్చెటలపొతదులటూ
చ. 2:  చలల్లలమేత్మిచోటల్ల సరసపపొతదులటూ

 పలల్లనఁగోవరాగాల పనుపొతదుల
  తొలిల్ల నీవుగాచకనన్న దొడిడపొతతపొతదులటూ

   వలల్లవరినఁ దలనఁచకో వడుక నీపొతదుల
చ. 3:   ఆవులనఁ బతకేటఆనవాల పొతదులటూ

 కావరపమతదల పొతగట(లి?) పొతదులటూ
    యవళ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడతని

  గోవాళనఁడ తలనఁచకో గొలల్లవారిపొతదులటూ



రేక: 1320-1దేశళత సత: 23-115
పలల్లవ:    ఇతత సేసితవ నీవ యితదానఁకాను

   యతతపైనానఁ గదుద చలము యేమసేతురా
చ. 1:    మతచిమానఁట లడేనతటేమరి వతగేలే తోనఁచ

  చతచల నిచచ్చెకముల సటూటపడవు
    లతచము మోవచేచ్చెనతటే లవులనఁ బెననఁగీ మోము

   యతచరాదు నాపతతము యేమ సేతురా
చ. 2:    సేవల సేసేనతటే చేతకొనగోర దానఁకీ

 వోవరిలో మనసులవుడికితచని
   భావతచి నవవ్వెనతటే పగిడి వటట్టినటట్టియత

  యవధము నావుదుట లేమసేతురా
చ. 3:    మెచిచ్చె కానఁగిలితచకొతటే మేనిగరతుల రానఁగీ

  కొచిచ్చెకొచిచ్చె సిగద్గీలలల్ల గతపగటూడని
    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలిత వతతలో ననున్న

  యచచ్చెరితచ మరత్మిముల యేమసేతురా



రేక: 1320-2శతకరాభరణత సత: 23-116
పలల్లవ:   ఇదదరికినఁ జెలల్ల నిటవతటపేగమ

 ముదుద నఁదుమత్మిదల మెరసినటాట్టి య
చ. 1:   తళకనఁజూపల తరణ చటూచితే

  నెలవుల నవవ్వెవు చెలవునఁడ
  వలిసి చతదుగ నఁడు వుదయితచితేను

 కలవల చెలనఁగేగతులయను
చ. 2:    కాతత నిమత్మిపతడు కానుకిచిచ్చెతే పూ

  బతతనఁగొని యాపపపై వసిత
 కతతునివసతతకాలము వచిచ్చెతే

  పొతత వనమెలల్లనఁ బటూచినటాట్టి య
చ. 3:     మోవచటూప యాప మొకక్క మొకిక్క తేను

 శ్రీవతకటేశవ్వెర చేకొతటవ
  వావరి భటూమపపై వానగరిసితే

  భావతచి పతటల పతడినటాట్టి య



రేక: 1320-3నాదనామకిగయ సత: 23-117
పలల్లవ:   గారవతచవయాత యితతనఁ గానఁగిలితచి

   కోరికతో కొపప్పుజారీ కొచిచ్చెచటూచి నినున్నను
చ. 1:    నీక మొకక్కనఁబటూనితేను నెలనఁత వలిగోర

   రేకగానఁ జెకక్కమనఁదనఁ జీరెను చేతపప్పు
    ఆకడ నీవు నవవ్వెత వతదుకనఁగా సిగద్గీవడి

  వాకచచ్చెనేరక తలవతచకనన్న దదుట
చ. 2:    నీతో మానఁటలడరానఁగా నెలనఁతపల వరసి

  ఘతగానఁ దనపదవ గతటవడెను
    యేతున నీవు మెచిచ్చెతే నితదుకనఁగా సిగద్గీవడి
   కాతరాన నినున్ననఁజూచి కానఁతాళతచ నదివో

చ. 3:  నినున్ననఁగానఁగితచనఁగాను నెలనఁతచనునఁగొతడల
  తనున్ననఁదానే తనచతకనఁ దడనఁబడితే

   కనెన్న శ్రీవతకటేశనఁడ కతటవతటా సిగద్గీవడి
    పనిన్న నినున్ననఁ బరాకగా భద్రిమయితచ నిపడు



రేక: 1320-4ముఖరి సత: 23-118
పలల్లవ:    మరిగేల కొసరేవు మగవను సారెసారె

  తరితీపలకనెలల్ల తమకితచెనఁ జాలదా
చ. 1:   యకక్కవతకక్కవలగా నెదుర మాటాడక

   అకక్కరతో సేవసేస నది చాలదా
   కకక్కసితచి మారకొని కానఁతాళము రేనఁచక

   మకక్కవ నీనవువ్వెలక మారనవవ్వెనఁ జాలదా
చ. 2:  చపప్పునవుపప్పుననుచ జగడాలదియతక

   అపప్పుడే వడెమచెచ్చె నది చాలదా
   తపప్పుల నినున్ననఁబటట్టి తరితీపల చటూపక
    ముపప్పురినఁ జేతులతత్తి మొకెక్క నీకనఁ జాలదా

చ. 3:    సిగద్గీలనెగద్గీ లతచక శ్రీవతకటేశవ్వెర యితత
    అగద్గీమెపై నినున్ననఁ గటూడె నది చాలదా

  వగద్గీళతచ కితపలగా వవలరతులను
    వగిద్గీ నీక నొడిగటట్టి వకక్కటాయనఁ జాలదా



రేక: 1320-5సౌరాషత్తి సత సత: 23-119
పలల్లవ:   కడమలే దేమటాను ఘనునఁడవయాత

  కడుపలోనే నేరిప్పుత కతటమయాత
చ. 1:   సిగద్గీవడడఆపనే చరవటట్టి తీసేవు

  అగద్గీలమెపైత వనిన్నటా నౌనయాత
   వగిద్గీ నవవ్వెయాపనే వరకే గిలిగితచేవు

 తగద్గీలేనిజాణనఁడవు తగనయాత
చ. 2:    మొకేక్కటయా సపపైనే మోపేప నీపాదముల

  మకిక్కలి నేరపరవ మేలయాత
   అకక్కరపడేయాపకే ఆసల మరి రేనఁచేవు
  యకక్కవగణల నీయత దఱినఁగితమయాత

చ. 3:   కూడేటయాపనే కచిచ్చె కానఁగిలితచేవు
  వోడనేమటకి నీవు వపప్పుతమయత

    పాడితో శ్రీవతకటేశ పపైకొని యాపనఁ బెపైకొతట
   వడనెపైనా నీవ దొర నియతకొతటమయాత



రేక: 1320-6తలనఁగగాతబోది సత: 23-120
పలల్లవ:    వటట్టిబటూటకాన వడి ననున్న దటూరేవు

  దటట్టితచి ముటట్టితే తానఁకీనటరా
చ. 1:   కొపప్పువటట్టితీసి గోర గీరితే

 యిపప్పుడితతలోనే యేమాయరా
  వుపప్పుతతచి నినున్న నొటట్టి వటట్టితే

 కపప్పుననీమేను కనుగతదనటరా
చ. 2:   తలకితచి చటూచి తటట్టి దిటట్టితే

  యలమ నితతలో నేమాయరా
   లలి సరసాన లవు చటూపతే

   అలసి నీ వుర మగడాయనటరా
చ. 3:    సారె గానఁగిలితచి చనున్నల నొతత్తితే

  యేరా యితతలోనే యేమాయరా
   యరీత శ్రీవతకటేశ నేనఁ గటూడితే

 బీరపనీమోవ పపాప్పుయనటరా



రేక: 1321-1ఆహిరినాట సత: 23-121
పలల్లవ:   సమత్మితలనఁ జెపేప్పువు సారెసారెక

  వుమత్మిడి మామనసితకా నొడనఁబడనా
చ. 1:    అనిన్నటా నీవతత ననున్న ఆసలనఁబెటట్టినాను

   యనిన్న లేవు నీగణల యఱినఁగినవ
    కనున్నల దొలల్ల నేము కతటమ నీసరితల
  వునన్నత నామనసిది వడనఁబడనా

చ. 2:    రవవ్వెలగ నీవతత రతకినఁ బలిచినాను
  యివవ్వెల నీచేనఁతల యఱినఁగినవ

   తవవ్వె తలకెతేత్తివు నీతగవుల మాకను
  వువవ్వెళటూల్లర మామనసు వడనఁబడనా

చ. 3:     సిగద్గీవడక నీవతత చెకక్కల నొకిక్క నాను
  యేగద్గీలేని నీపొతదు లఱినఁగినవ

    నిగద్గీన శ్రీవతకటేశ నేనఁడె ననున్న నేలితవ
  వగిద్గీ యితక వరేమనసొవడనఁబడనా



రేక: 1321-2నీలతబరి సత: 23-122
పలల్లవ:   చెలనఁగి పదదరికము సేతునఁగాని

 కలనఁకరేనఁచేదాననఁగానుసుమత్మి నినున్నను
చ. 1:    నాకే వలతునతటా నమత్మికెలే లిచేచ్చెవు

  చేకొతటనఁ గానవచచ్చెనఁ జెపప్పువలనా
   రేకల దయిమనేవు రీతగా నీబుజముల

 కాకసేసేదాననునఁగానుసుమత్మి నినున్నను
చ. 2:   పాయలేనుసుమత్మియని బాసలేల సేసేవు

  యయడనే కానవచచ్చె వదియేనఁటకి
  సేయరానిచేనఁతలలల్ల నఁ జేయుమని యేలనేవు

  కాయ పతడుసేసేదాననఁగాను సుమత్మినినున్నను
చ. 3:    యిచచ్చెకపవానఁడనతటా యేల ననున్న ముటేట్టివు

  యచచ్చెరిక గానవచెచ్చె నెఱనఁగదును
   కొచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ కూడి ననేన్నలమనేవు

  గచచ్చెల మరేదాననఁగానుసుమత్మి నినున్నను



రేక: 1321-3బౌళ సత: 23-123
పలల్లవ:    అతడనునన్న చెలలలము ననిన్నటానఁ దనిసితమ

   యతడా నీడానఁ దలిసిత వమసేతువయాత
చ. 1:   చెపప్పునమాటలలల్ల చెవులొగిద్గీ వతటవ

  రెపప్పులతత్తి చటూచితవ వపప్పుగొతటవ
    దపప్పుదేరె నీ యితత దవువ్వెల నీసుదుద లకే

  ఇపప్పుడితతకతట నినఁకనేమ సేతువయాత
చ. 2:    కరనఁగిలి వతపలను కడును లలితచితవ

 శిరసటూనఁచకొని సనన్నసేసితవ
  సరసమున నీఇతత చినవరిమాయను

  ఇరవాయ నితతకతట నేమసేతువయాత
చ. 3:     చేరి కానఁగిలితచితవ చెకక్క చేత నొకిక్కతవ

 గారవతచి రతులనునఁగెపైకొతటవ
    యరీత శ్రీవతకటేశ యసత మనన్నననఁ బొతద
   యేరవావ్వె నే లితతకతట నేమసేతువయాత



రేక: 1321-4సితధురామకిగయ సత: 23-124
పలల్లవ:     ఈప వతటదిటట్టితన మేడ నీవు గతటవయత

   నీపాదము లొతుత్తి తాను నీవదదనే వునన్నది
చ. 1:     ఆసల నినున్ననఁ దిట ట్టి అనిన్నటకి సలవుగా

    సేసకొపప్పు వతచి నీక చెలి మొకీక్కని
    సేసేచేనఁత నినున్ననఁ జేసి చితత్తిమురా వలసి

  మటూసినముతపైమెపై ముతదటనే వునన్నది
చ. 2:    నీమోవ గతటసేస నేరమెలలల్ల నఁ దర

  చేముటట్టి కపగవడెము చేతకిచచ్చెని
   సాముసేసినటల్లనే చనున్నలను నినున్న నొతత్తి

  ఆముకొని పతతమచిచ్చె ఆయమతటచనన్నది
చ. 3:   పాదమునేనఁదాకితచ భయమెలల్ల నఁ బాయను

  సాదువలనఁగా గానఁగిలితచి సరినఁగటూడని
    యదస శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మి నిటట్టి
  ఆదరితచి కమత్మిటని ఆసరేనఁపచనన్నది



రేక: 1321-5  కేదార గళ సత: 23-125
పలల్లవ:    తనచేత దినఁకను ధరత్మిము పణతము

   చొనిప యితకానఁ దనున్న సొలసేనఁటదేనఁటదే
చ. 1:  ములవానఁడికొనగోరిమొనల వానఁడి

 కలయనితనతోడికానఁకల వనఁడి
  అలసిత రెతటవలల్ల నపప్పుడే నేను
   యలమ నితకానఁ దనతో నేనఁటమానఁటలే

చ. 2:  సారపనఁబయతదలోనిచనున్నల గటట్టి
  సారెక నాడేసరసముల వటట్టి
  అరితేరె నితదునతదు నతదరిలోన

   మారకొని యితకాను మరి యేనఁటపొతదులే
చ. 3:   నెమత్మి వడినతురమునెరల చికక్క

  కమత్మిరనఁ గటూడినయటట్టి కానఁగిలిచొకక్క
  నమత్మితచి శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నలను
    సమత్మితనఁ దనక నాక సరి నేనఁటసిగద్గీల



రేక: 1321-6నాదనామకిగయ సత: 23-126
పలల్లవ:    అతగడినేల వసేవు అపప్పుట వలపల

   యితగిత మెఱినఁగి యిటట్టి యేలకొనరాదా
చ. 1:    మతచిమానఁట లడితేనే మనసునఁ గరనఁగదుము

 కతచముపొతత్తిచిచ్చెతే కానఁతాళతచము
   మతచమెకక్క నిచిచ్చెతేనే మచిచ్చెకల సేతుము
  యితచకతత చనవచిచ్చె యేలకొనరాదా

చ. 2:   చెకక్కనొకిక్కనతదుకే సేవలలల్ల నఁ జేతుము
  చకక్కనఁగానఁ జూచితేనే సమత్మితతతుము

   గకక్కన గొతగవటట్టితే కతదువక లోనౌదుము
  యికక్కవతో మనిన్నతచి యేలకొనరాదా

చ. 3:    చనునఁగవ లతటతేనే సరసనఁ గానఁగిలితతుము
  వనరతగ నవవ్వెతేనే వోరతుము
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలిసిత వతతలోనే

   యనసి యటట్టి లలితచి యేలకొనరాదా



రేక: 1322-1ఆహిరి సత: 23-127
పలల్లవ:   ఇతదులోనే వునన్నవవ యితతతమకములలల్ల

   గొతదినే కోరికలలల్ల కొముత్మిలే కిగిరెచ్చెను
చ. 1:     చెలి నీకడక రానఁగా చెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁగె

 వలపల వానలేనివరదాయ
  యలమ నీరాకల కెదురచటూడనఁగాను
  వలయనఁగ దివవ్వెలేకే వలనఁగనిపతచెను

చ. 2:     వదకతానే నినున్న వలనఁది కానఁకలనఁ బొతద
  యదుటనఁ బొదుద వడవ కెతడగాసను

    యిద నీపపైయాసల నిటట్టి మేను పలకితచె
   వదవటట్టిక ససుల వవల మొలచెను

చ. 3:     నీరతకినఁ జేయిచానఁచె నిటటూట్టిరప్పుల నితడెనఁ జెలి
   కోరి యాస గాలిలేక తటూరపతత్తిను
   సారె శ్రీవతకటేశనఁడ చనున్నల నినున్ననొతత్తి

    బోరననఁ దా జాళలేక బొమత్మిరాల వసను



రేక: 1322-2రామకిగయ సత: 23-128
పలల్లవ:    నీవడుకే చటూచేవు నెలనఁతల గెతచవు

  సవలకనున్నల నాప సొలయనఁగాను
చ. 1:    యతదానఁకా మాటలడేవు యతతలేదు నీనవువ్వె

  అతదపటాసలనఁ జెలి అలయనఁగాను
   యితదునతదటూ సలతా నెమెత్మి లేమచటూపేవు

    గొతది నుతడి యాప నినున్ననఁ గొసరనఁగాను
చ. 2:    యేమ సరసమాడేవు యేదిగొదిద నీపగట

  కామని కానఁకలచేతనఁ గసుగతదగా
   సాముల సేయుచను చలమేల సాదితచేవు

   వమర నాప నినున్న వనఁడుకొననఁగాను
చ. 3:      యటట్టి వసాల సేసేవు ఇనిన్నయు నేరత్తి వు నీవు

   అటట్టి ఇతత నినున్ననఁగటూడి అలయనఁగాను
    రటట్టి గ శ్రీవతకటేశ ముటట్టి యేల కెలసేవు
   వటట్టిదర నాప నినున్న వనుతతచనఁగాను



రేక: 1322-3పాడి సత: 23-129
పలల్లవ:    దేవునఁడవు నీవ దేవుల నేను

   వాపల గటూడనఁగాను వడి సేసవటట్టిత
చ. 1:     వలపల నే నెఱనఁగ వాసు లఱనఁడను; నీవు

  కలకల నవవ్వెతేనే కరనఁగితని
     పలకల నే నేర భావతచనఁగ నే నేర

  పలిచి వడెమచిచ్చెతే పగయమతదితని
చ. 2:    మనసు సాదితచనోప మరత్మిము లడుగనోప

   చెనకి గోర నటూనఁదితే చేకొతటని
  పననఁగనఁజాలను నేను బగియనఁగనఁజాలను

  కనువచిచ్చె చటూచితేనే కానిమత్మితటని
చ. 3:    పచిచ్చెచేనఁతల రచితచనఁ బలమార సిగద్గీవడ

  మచిచ్చెకనఁ గానఁగిలితచితే మరిగితని
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలకొతట వట ననున్న

   మెచిచ్చె కానఁగిలితచితేను మేకొని మొకిక్కతవ



రేక: 1322-4సామతతత సత: 23-130
పలల్లవ:   అనిన్నటకి నేరతువు అవునయాత

   కనన్నదే కతది గరమ కతటమయాత
చ. 1:    పలిచె నితదానఁకాను పదదయలనఁగన నితత

   పొలసి నీ వకక్కడికినఁ బోతవయాత
   మొలచినటల్ల వచిచ్చె ముసునఁగతో పానుపపపై

   తల గానరా దానఁగేవు తగనయాత
చ. 2:    వదకె నితదానఁకాను వదులవదుల నాకె

  వుదుటన నెవవ్వెరితట నుతటవయాత
   తుద పతద దిగినటట్టి దోమతరమరనఁగన

  నిదురవోతా బొతకేవు నేరపరివయాత
చ. 3:     కొసరె నితదానఁకాను కొమత్మి నీకానఁగిటనఁ గటూడి

   వస నేమని చెవుల వతటవయాత
    రసిక శ్రీవతకటేశ రమణనఁ గటూడిత వటట్టి

  కసుగాయమో వచేచ్చెవు ఘనునఁడవయాత



రేక: 1322-5దేశళత సత: 23-131
పలల్లవ:  కొమత్మిల పదారవలగోవతదరాజ

   నిమత్మిపతట వతురా నీ వానఁటదానిని
చ. 1:     చేరి కొతగవటట్టినతటానఁ జెలలతోనఁ జెపప్పు చెపప్పు

  ఆరీత నవువ్వెదురా ఆనఁటదానిని
   కోరి చెమటదసితే కొనగోర దానఁకెనతటా

  నేరము లనున్నదురా నీవానఁటదానిని
చ. 2:    సనన్నలనఁ జికిక్కతచెనతటా సాకిరల వటట్టివటట్టి

  అనిన్నటా దటూరదురా అనఁటదానిని
  చనున్నలసనఁకనఁగ నీసరసనఁ గటూచతడెనతటా

   నినన్నటకి నేనఁ డతదురా నీవానఁటదానిని
చ. 3:    జటట్టిగొని కూడెనతటా సముకాన మెచిచ్చెమెచిచ్చె

  అటట్టి పొగడుదురా అనఁటదానిని
   వటట్టి క శ్రీవతకటేశ వుర మొకిక్కతచకొతటవ

   నెటట్టిన నితతసేతురా నీ వానఁటదానిని



రేక: 1322-6  సాళతగ నాట సత: 23-132
పలల్లవ:   కొలవు సేయితచకొనే గోవతదరాజా

  అలరి వోరచకొతటే నతదమయాత
చ. 1:    చిగరమోవులవార చేరి నీతో మాటాడితే

 వగరవయకతడునా వకకొతతపైనా
    వగటన వని నీవు వతగెముల సేసుకొనేవు

  నగవు సేసుకొనేదే నయమయాత
చ. 2:    కలవకనున్నలవార కపప్పు నినున్ననఁ జూచితేను

  చలవ గాకతడునా జవవ్వెనానక
   లలి నీవతదుకను చలముల రేనఁచకొనేవు

  పలకితచి మెచేచ్చెద బుదిదయౌనయాత
చ. 3:  జకక్కవచనున్నలవార సరినఁగాగిలితచకొతటే

   ముకక్కల సనఁకకతడునా ముతచి వురము
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యితదుకనఁగా నలసేవు
  చొకక్కచ సతతసితచేదే జోకౌనయాత



రేక: 1323-1శ్రీరాగత సత: 23-133
పలల్లవ:     అటవతటవానఁడు గానఁడు అతనఁడు నీకనఁ దపప్పునఁడు

   కిటకలలల్ల మాని కేలతత్తి మొకక్కవ
చ. 1:   దపప్పుదేరెమోముతోడ తమకాన నునాన్ననఁడు

  కపప్పుర మయతనఁగదవ కలికీ
     ఇపప్పుడు వచిచ్చెత వాతనఁ డితదానఁకానఁదా నొతట నుతడె

  చిపప్పులనఁజెమట లరిచ్చె సేదదేరచ్చెవ
చ. 2:   అసురసురనుకొతటా ఆసలతో నునాన్ననఁడు

  కొసరి వడెమయతవ కోమలీ
      ముసునఁగ దసిత వటట్టి మోము గాన కాతనఁ డుతడె

   వస నీమోవ యిచిచ్చె వడుకసేయవ
 చ ౩:   చిగరనఁదలపోనఁతతో శ్రీవతకటేశనఁ డునాన్ననఁడు

  తగరతనఁ గటూడవ తరణీ
   వగి సేసవటట్టితవ వలసి నినాన్నతనఁడేల

  పొగడి కానఁగిటలోనే పొసనఁగివుతడవ



రేక: 1323-2సాళతగత సత: 23-134
పలల్లవ:   కొతడవతటదొరవు కోరి చెయివటట్టినఁగాను

  కతడితచి యాడవచచ్చెనా కానీవయాత
చ. 1:   వలప చవచటూపతే వదదననఁగవచచ్చెనా

  చెలనఁగి మాయితటకి వచేచ్చెయవయాత
  వలసి వడెమయతనఁగా నొలల్లననవచచ్చెనా

  తలకితచి పచచ్చెకొనేనఁ దేవయాత
చ. 2:    సిగద్గీల చేతకిచిచ్చెతే చేత దొబబ్బువచచ్చెనా

  వగద్గీళతచ నితకనఁ దరవయవయాత
   వగిద్గీ నవువ్వెల నవవ్వెనఁగా నోపననవచచ్చెనా

  నిగద్గీల సమత్మితతచిత నీచితత్తిమయాత
చ. 3:   జవవ్వెనము పపైనఁబటూసితే జతకితచవచచ్చెనా

   చివవ్వెననఁ గానఁగిట నితచి చేచానఁచవయాత
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  నివవ్వెటలల్ల మనిన్నతచి నితడుకతడవయాత;



రేక: 1323-3రామకిగయ సత: 23-135
పలల్లవ:    అతటకొతట వతకనో ఆయనఁగా రటట్టి

  కతటగితచ కతతలోనె కానఁగిలితచకొతటని
చ. 1:    చెఱనఁగమాసినసుదిద చెలితో నేనఁ జెపప్పునఁగను

  యఱకలసేసుకొనే వనఁటకి నీక
    చిఱతనవువ్వెల నవవ్వె సిగద్గీపడి నే నుతడితే
  వఱపతోడను వచిచ్చెవదదనఁ గటూచతడితవ

చ. 2:    నాలనాళల్ల సేసేనని నాతులనఁ బలిచితేను
   యలీల నదేమనేవు యేనఁటకి నీక
   మెపైలవాసి నేనిట మఱనఁగన నుతడనఁగాను

   పోలిమ నెతగిలిచోట పొలసి తొకిక్కతవ
చ. 3:   పాయపమదముతోనఁ బడనఁతుల జూచితేను

   యయడ నేకతమాడే వనఁటకి నీక
    చాయల శ్రీవతకటేశ జతట ననునఁ గటూడితవ

   పాయ నీచేయి దానఁకెనఁ బటట్టినకాళనఁజి



రేక: 1323-4ఆహిరి సత: 23-136
పలల్లవ:    అతదువతకనెపైనానఁ గొతత ఆతుమ దనుసును

 పొతదులనిన్నయునునఁ దలపోసుకొనవయాత
చ. 1:  పకక్కసతులమనఁదను పగయముగలవానఁడవు

  వకక్కతే నీరతులక నోపదునా
  గకక్కన నీమనసు కరనఁగేయటట్టి గాను
  తకక్కక మరీనఁగొతదరినఁ దలనఁచకోవయాత

చ. 2:  నానావధలవారితో ననిచినవానఁడవు
  నేనొకక్కత నవయలల్ల నేరతునా

  సనగా మెపైచెమరితచి చొకేక్కయటట్టి గాను
 తానకపకతలలల్ల నఁ దలనఁచకోవయాత

చ. 3:   చెతచల గొలల్లతల మెచిచ్చెనయటట్టివానఁడవు
  మతచి నేనొకక్కతనే మెపప్పుతచేనా
   కొతచక శ్రీవతకటేశ కూడిత వపైనటట్టి గాను
   దతచక నావతట దేది తలనఁచకోవయాత



రేక: 1323-5కాతబోదిసత: 23-137
పలల్లవ:   చెపప్పునటట్టి సేయవయత చెలియచితత్తిమురాను

  దపప్పుదేర బుజజగితచి తనివతదవయాత
చ. 1:   చిగరనఁబోణీ నినున్న శ(స?)  లవుల నవవ్వెవ

   జిగి నీవకక్కడ నేమ సేసితవయాత
   తగిలి నీనిలవలల్ల నఁ దపప్పుకచటూచ నిద

 యగసకెక్కపమచచ్చెము లేమునన్నవయాత
చ. 2:     కచచ్చెపటట్టి నీక నటట్టి కసటూత్తిరి వసని

  పచిచ్చెగా నెవవ్వెతతావ పటట్టినయాత
  దిచచ్చెరినీమోవ గలతేనెతీప చాలదని

   వచచ్చె మేడనఁబెటట్టి కొతత తచిచ్చెతవయాత
చ. 3:     శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ జేరి కానఁగిలితచి కూడె

   కావతచి నీనిజ మెటట్టి కనెనయాత
   వోవరిగానఁ దనక నీవురము నెలవుచేస

  భావమెఱితగి రతటట్టి పనిగొనెనయాత



రేక: 1323-6మాళవగళ సత: 23-138
పలల్లవ:    ఎఱనఁగదు మనిన్నయును ఇతతే శేల

   వఱవాతా నితకా వతతవారమా నేము
చ. 1:    మాటలనే చొకిక్కతమ మతతనాల మెచిచ్చెతమ

 తానఁటలనఁదటూనఁటలచేతనఁ దనిసితమ
    యేనఁటకి మముత్మినఁ జెనకీ నినిన్నటానఁ జటాట్టి లము

   వానఁటముగ నినఁక వతతవారమా నేము
చ. 2:    నగవుల నలసితమ నయముల నమత్మితమ

  తగవుల నెరపనఁగానఁ దనిసితమ
  మొగము లేమచటూచని మోహితచినవారము

   వగలేల యితకా వతతవారమా నేము
చ. 3:    మోవతేనె లనితమ ముచచ్చెటలనఁ గటూడితమ

 తావుల సరసములనఁదనిసితమ
  యేవలల్ల శ్రీవతకటేశ కిచచ్చెకపసతులము

   వావగటూడె నితకా వతతవారమా నేము



రేక: 1324-1వరాళ సత: 23-139
పలల్లవ:    అవునయత మతచివానఁడ వనిన్నటా నీవు

  యివల నినేన్నమతదు నెతతకానఁతరీనఁడవు
చ. 1:    చెపప్పుదునా ఆపతోడ చెతది నీసేసినచేనఁత

    యిపప్పు డిటట్టి వతటేను యేమను నినున్న
 చెపప్పురానివశవ్వెసిచెలికతత్తిలము నేము

  కొపప్పువటట్టి మాపయతదకొత గతటనఁదగనా
చ. 2:    చటూపదునా ఆపక సొముత్మిల నీవచిచ్చెనవ

   ఆపనుల కేమని ఆడునో నినున్న
 వోపకతో నితవరివడిగపవారము

  చేపటట్టి మాచెకక్కలను జీరనఁదియతనఁదగనా
చ. 3:    సాకిరి దలపదునా సరి నీనవవ్వెననవువ్వె

  తటూకొనెలమేలత్మిత గెతతదటూరనో నినున్న
   యకడ శ్రీవతకటేశ ఇదదరి నమత్మినవార

మేకొలనఁదినఁ(ది?)   గానఁగిలితచి యితత మెచచ్చెనఁదగనా



రేక: 1324-2దేశళత సత: 23-140
పలల్లవ:     నీలో మెలనఁగినదాన నేనఁడు మాకనఁ గొతత్తిల

  నీలగలనిన్నయును నే మెఱనఁగమా
చ. 1:  కటట్టినది చతదద్రిగావ, కాయముతటట్టి పణునఁగ

  యటట్టివవ్వెతనఁ గటూడినా నినెన్నఱనఁగవచచ్చె
   పటట్టిక మతతేసియాన బరదుబతటవు నీవు

   నెటట్టి కొనన్న నీనిజము నే మెఱనఁగమా
చ. 2:  పొడికపగము చెకక్కల,  పూవులదతడల మేన

    కడ నెవవ్వెతనఁ బొతదినానఁ గాననఁ గవచచ్చె
   వడనఁబరచక మతత వడయనఁడ వతదరికి

  నిడుపనీగణల నే మెఱనఁగమా
చ. 3:  వోవరి శ్రీవతకటాదిద్రి,  వురాన నలమేలత్మితగ

   చేవ నెవవ్వెతనఁ గటూడినానఁ జెపప్పునఁగనఁవచచ్చె
    కావతచక బాస నాక శ్రీవతకటేశ ననేన్నలి

   నీవోజ లపప్పుడును నే మెఱనఁగమా



రేక: 1324-3బౌళ సత: 23-141
పలల్లవ:  కానఁగిలితచవయాత కామనినీవు

 మానఁగినమోవతోడ మధురమెపైవునన్నది
చ. 1:   యలయితపనఁజూపలను ఇతతనఁజూచితే నాపక

 చెలపచెమటనీర చిమత్మిరేనఁగెను
   వలయ నీవతదుకనఁగా వసరితవ సురట

  పలక మొగద్గీలమేననఁ బొదిగొనివునన్నది
చ. 2:    మనసిచిచ్చె సతతోను మాటల నీవాడితేను

   చనునఁగవ బగవకిక్క జారెనఁ బయతద
    అనువుగానఁ బెటట్టినఁబోతే నతదుపపై నీగోర సకి
   మనసలల్ల నఁ గరనఁగి నీమతచముపపై నునన్నది

చ. 3:    దొమత్మి నలమేలత్మితగతోడ నీవు నవవ్వెతేను
  కమత్మిరితపసిగద్గీతోడ కొపప్పు వడెను

   నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీవతతలోనఁ గటూడితేను
    సమత్మితతచి మెచిచ్చెమెచిచ్చె సారె నీక మొకెక్కను



రేక: 1324-4శ్రీరాగత సత: 23-142
పలల్లవ:    కతట మదివో నేము కనున్నలపతడుగగాను

   జతటలనఁ గొలవపై నీవు చనవయతనఁగాను
చ. 1:    హేమతతకాలము నేనఁడు యిట నీతరమేన

 ఆముకొని జనియితచినటల్ల తడెను
  భటూమనఁగలకపప్పురము పొడిసేసి నిలవలల్ల

   నేమముతో నితదరను నీకనఁ జాతనఁగాను
చ. 2:   వానకాలము నీలవరరముతోనఁ దిరమేన

  సనయపై కరిసినటట్టి చటూపటట్టిను
  సేనగాదటట్టి పణునఁగ చితత్తిడిగా సరావ్వెతగాల

   పూని యితదరను నీకనఁ బటూయనఁగాను
చ. 3:     వసతకాలతము తానె వచిచ్చె నీ తరమేన

  యసగినటట్టి శ్రీవతకటేశ తోనఁచెను
   వస నలమేలత్మితగతో వతతసొముత్మి నీవురాన

పొసగి:   చతదర వనన్నతదర బొగడనఁగాను



రేక: 1324-5ఆహిరి సత: 23-143
పలల్లవ:   ఎదురాడనఁజాలదు యేమసేసినా నీక

 వదలనఁదురమువటట్టి వతచకవయాత
చ. 1:   చెకక్కననఁ జేయివటట్టి క చితతతచేచెలియక

  పకిక్కటతముత్మిల మడి పొదిగేవు
  వకక్కసపవరహన వగితచె నితదానఁకా

 పకక్కటలల్ల నఁజనున్నల పసుకకవయాత
చ. 2:  వుమత్మిగిలనఁజెమటచే నోలలడేమగవను

   కముత్మిక యిపప్పుడు వచిచ్చె కాయమతటేవు
   నెమత్మినపనఁదమకాన నెరి నలస నితదానఁకా

  బమత్మిటగానఁ జేయివటట్టి పననఁగకవయాత
చ. 3:  వుసురసురనుకొతటానుతడేయల మేలమతగను

   పొసగితచి కూడి యిటట్టి భోగితచితవ
   యసనఁగ శ్రీవతకటేశ యనస నినిన్నతదానఁకా

  వస మోవ గతటగావతచకవయాత



రేక: 1324-6భపైరవ సత: 23-144
పలల్లవ:    చెలలల యేమని చెపప్పునో తాను

   యలమతో వవరితచి యతని నడుగరే
చ. 1:  చెకక్కలవతటనఁగారీనఁ జెమటలటూ

  వకక్కసపతగొపప్పువతట వరల రాలీ
  చెకక్కకొతటానఁ దనదట ట్టిచెఱనఁగ జీరాడనఁగా
   యకక్కడనుతడి వచచ్చెని యతని నడుగరే

చ. 2:   అతగముననఁ దొటట్టి పడ నలపలటూ
  వుతగిటగొనీ ముకక్కన నుసురల

 సితగారపవతతాలలల్ల చెలనఁగనఁగా
    యతగిలపై యతదుతడి వచచ్చె నీతని నడుగరే

చ. 3:   గిఱికొనీ మోవమనఁద కెతపలటూ
  మెఱస నురాన నలమేలమతగా

    తఱి శ్రీవతకటేశనఁడు తానె మమెత్మిలల్ల నేల
    యఱనఁగ మెతదుతడి వచచ్చె నీతని నడుగరే



రేక: 1325-1  దేవ గాతధరత సత: 23-145
పలల్లవ:   ఎనిన్ననోముల నోనఁచెనో యరమణ

 చనున్నల జవవ్వెనపసతపదతోడా
చ. 1:   వలపగదద యకెక్క వనితా

చెలపచెమటఅభిషేకముతోడ
  కొలవు సేయితచకొనీనఁ జెలలచేతా

 బలిమ నిటట్టిచటూపలసత(పత?) జలతోడా
చ. 2:  కోరికలరాజతమేలీనఁ గోమలి

నటూరవలపలకకానుకలతోడ
 చేరిశ పైతోతపచారాల సేయితచకొనీ

 సారెనఁ గొపప్పునలల్లజలిల్లచామరాలతోడా
చ. 3:   మరపటట్టి మలమేలమతగ గటట్టి

 వురమున శ్రీవతకటతత్తిముతోడా
  గరిమనఁ గపప్పుముగొనెనఁ గళలలల్ల ను

సురతపకొనగోరిసొముత్మిలతోడా



రేక: 1325-2శతకరాభరణత సత: 23-146
పలల్లవ:    ఏలకొనన్నఫలమటూ యితట కిటట్టి రామయత

 మేలగలఫలమటూ మెచచ్చెనఁగదవయాత
చ. 1:  చెపప్పునటట్టి వతటేనే సేసినతతఫలమటూ

  వపప్పుగొని నామానఁటక నటూకొనవయాత
 యిపప్పుడియతకొతటేనే యిచిచ్చెనతతఫలమటూ

  చపప్పునఁగదు నాపొతదు సమత్మితతచవయాత
చ. 2:   నావడిగము చేకొతటే నగినతతఫలమటూ

   భావతచి నీపాదము నాపపైనఁ జానఁచవయాత
   వావ నాతోనఁ జెపప్పుతేనే మోవయిచిచ్చెనఫలము

    యవల నేనఁ జేసేబతత్తి కిట లోనుగావయాత
చ. 3:   కపప్పుర మతదుకొతటేనే కానఁగిలితచినఫలము

  దపప్పుదేరీ రతకేళనఁ దనుపవయాత
   అపప్పునఁడ శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

  యిపప్పుడు గటూడినఫల మడేరితచవయాత



రేక: 1325-3లలిత సత: 23-147
పలల్లవ:    కడునఁజటట్టిమవు నీవు కా వతటనా

   యడయక ననున్న నిటట్టి యేలమతటనఁగాక
చ. 1:    చెకక్కనొకిక్క నీవు నాచేయిమనఁదనఁ జేయివసి

    తకక్కక నవువ్వె నవువ్వె నవవ్వెనఁగానఁ దగదతటనా
   వకక్కతపపైనఁబెటట్టి మాట వకొక్కకక్కట తడవనఁగా

  వకక్కణతచ నతతేసి వదదతటనఁగాక
చ. 2:   యేపన నావదదనుతడి ఇతతకలసిమెలసి

  కానఁపరము సేయనఁగాను కాదతటనా
   చటూప మోప యాడోవారిసొముత్మిల మేననఁబెటట్టి క

   రానఁపల సేయనఁగా నతదు కోపనతటనఁగాక
చ. 3:    చనున్నలరమున రాయ సారెనఁ గానఁగిలితచకొని

  యనిన్నచేనఁతల సేసినా నేనఁటకతటనా
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగనే నేను
   మనిన్నతచి కూడిత వది మాననతటనఁగాక



రేక: 1325-4మాళవగళ సత: 23-148
పలల్లవ:  చెపప్పురాదు యతనిసితగారాల

  యుపప్పురిగొని సిరల ముతచెనోకాని
చ. 1:    అతడనే కపప్పురకానఁప లదివో దేవునికి

  మొతడుకొని అమరెను మేననెలల్ల ను
  పతడరీకాక్షునఁడుగాన పొదలి తలల్లనికాతత

  నితడుకొని నిలవలల్ల నెలసనోకాని
చ. 2:  తటట్టి పణునఁగకానఁప దపైవాలరాయనికి

   దటట్టిమెపై యమరె నిద తనువలల్ల ను
 చటట్టి నెమలిపతచముచతగలనలల్లనికాతత

  అటట్టి అతగములనెలల్ల నలమెనోకాని
చ. 3:   అలమేలమతగ వురమతదు శ్రీవతకటేశన

   కెలమ నమరె యిద యతనువున
   మొల పీతాతబరమున మొలచినపపైనఁడి కాతత
  అలరి మెడను సొముత్మిలయనోకాని



రేక: 1325-5సామతతత సత: 23-149
పలల్లవ:     గడుసవు గద నీవు కలికీ వోరి

  అడరి మరనిమహి మటవతటదరా
చ. 1:   తపప్పుకచటూచేవమే తరణీ వోరి

  కపప్పుతచ నీమనఁదను చకోరాలరా
   చిపప్పుల నామేనెలల్ల నఁ జెమరితచెనే వోరి

  యపప్పుడూ వానఁటగణల ఇటవతటవౌరా
చ. 2:    వఱపలే నీచనున్న లవదా వోరి

  యఱస జకక్కవల నీమనఁదనుతడిరా
   మఱి కరనఁగేనఁగదవ మగవా వోరి

  యఱనఁగనా వానఁటవోజ లిటవతటవౌరా
చ. 3:    మతచి వురమెకేక్క వలమేలమతగా వోరి

  యతచల నీయతదు వోలలడనఁజొచెచ్చెరా
  యతచనఁగల శ్రీవతకటేశనఁడనఁగదే వోరి

  వతచనతోనఁ గటూడితవ నానిజాడలౌరా



రేక: 1325-6పాడి సత: 23-150
పలల్లవ:    ఏమ దకక్కవాయ నీక నితదువతకను

 కామనిసేసేబతత్తినఁ గెపైకొనరాదా
చ. 1:     కనున్నలనే కొసరచ కానఁకల నీపపైనఁ జలీ ల్ల

  అనిన్నటా నదేమని యడుగరాదా
    చినన్ననానఁడే బాస యిచిచ్చె సేసల వటట్టితవట

  మనిన్నతచి యటాల్ల నే మనుపరాదా
చ. 2:    పలకచ సత నీపచచ్చెడము కొతగతట

  నిలిచి మారమానఁట నీవాడరాదా
 అలరనఁజవకెలోన అసలనఁబెటట్టితవట

  తలపోనఁత లీడేరిచ్చె దయనఁజూడరాదా
చ. 3:    నవువ్వెతా నలమేలమతగ నతటన నీవురమెకేక్క

  నివవ్వెటలల్ల నీమచిచ్చెక నెరపరాదా
   రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రతుల మెచిచ్చెతవట
  జవవ్వెనికి ననిన్నటాను చనవయతరాదా



రేక: 1326-1శతకరాభరణత సత: 23-151
పలల్లవ:   నీనేరములక నేనా గరి

  నాననఁబెటట్టి కత నడపనఁగరాదా
చ. 1:   మఱనఁగల మొఱనఁగల మానఁటలడితే

   మఱి కరనఁగెను నీమన సిపడు
   యఱనఁగను నే నతదుకేమ సేతురా

 నెఱపనీబగవు నిలపనఁగరాదా
చ. 2:    సేయరానిపని చేసి కడు వడిస

  కాయపనఁజెమటల కడు వడిస
  రాయడితచరా రతవళ వనక

  తీయక ధపైరతము తచచ్చెకోరాదా
చ. 3:      అలమేల్ మతగ నే నట నినునఁ గటూడిన

  పలకితచె మొగము కళరేనఁగి
  సలవ నవవ్వెరాదా శ్రీవతకటేశవ్వెర

  బలిమనఁ బరాకననఁబెపై కొనరాదా



రేక: 1326-2  హితదోళ వసతతతసత: 23-152
పలల్లవ:      మేల మేలయాత నినున్న మెచిచ్చెతమ నీ వతతని

  లలితతురగాక యలగ సేతురా
చ. 1:  శిరసువతచకతడితే సిగద్గీదేరచ్చెవలనఁగాక

  కరకరినఁబెటట్టి యితత కానఁగిలితతురా
  వరసాన నలిగితే వనఁడుకొనవలనఁగాక

  పరిగేకచము లిటట్టి పసుకదురా
చ. 2:   దవువ్వెలనే నిలచతటే దగద్గీరిరావలనఁగాక

   పవవ్వెళతచి గజ నిమత్మిపతట వతురా
 అవవ్వెలిమోమెపైతేను ఆదరితచవలనఁగాక

  కవవ్వెవడ కచెచ్చెలకొతగవటట్టి తీతురా
చ. 3:    మోనాన నుతడితే మోవతేనె చవగొతటగాక

  కానుకగా నతదుమనఁద గతటసేతురా
    ఔనని శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగనఁ గటూడిత
   వానుక వుతదువుగాక ఆఱడి సేతురా



రేక: 1326-3కాతబోదిసత: 23-153
పలల్లవ:    ఎతత గిజిగిజిసేసే వతతని నీవు

   మతతనాననఁ జేయరాదా మఱి చేనఁతలలల్లను
చ. 1:   వపప్పుచ సలవులను వనన్నపాలసేయనఁగాను

  చిపప్పుల మోవ యతగిలిసేసేవు
   రెపప్పులతత్తి కనున్నలను రేసువడి చటూడనఁగాను
  కొపప్పువటట్టి జారనఁదసి కొసరేవు

చ. 2:     పాదముల నీ కొతత్తినఁగానఁ బడనఁత చనున్నమొనల
దాదాత(య?)  బొటట్టినవళల్లనఁ దానఁకితచేవు

   కాదనక నీక నటూడిగములలల్ల నఁ జేయనఁగాను
  సేదదేరనఁ బరదుపపైనఁ జేయిచానఁచేవు

చ. 3:      గతదము నీకనఁ బటూయనఁగా కమత్మి యలమేల్ మతగను
  కతదువ శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచేవు

  సతదడితపరతులను చవులలల్ల నఁ జూపనఁగాను
   మతదలితచి కూడి సదమదము సేసేవు



రేక: 1326-4మాళవగళ సత: 23-154
పలల్లవ:   భావతచి చటూడరే పడనఁతులల

  చేవదేరి మహిమల చెలనఁగినటట్టి తడెను
చ. 1:  పరమపరషనికి పచచ్చెకపప్పురముకానఁప

  తరమేన నమరెను తలల్లనికాతత
  ధరలోనఁ బాలజలధి తచేచ్చెటవళను

  మురిపమెపై తుతపరల ముతచినయటట్టి తడెను
చ. 2:   తవలి యదేవునికి తటట్టి పణునఁగకాతప

   నవమెపై మేన నమరె నలల్లనికాతత
  తవరి గోవరద్ధనమెతత్తిననానఁడు నినఁడుకొని

  ధుగ వమెపై మేఘకాతతుల తొలనఁకినటట్టి తడెను
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనికి సితగారితచిన సొముత్మిల

   బావతచ మేన నమరే బతగారకాతత
    తావుగా నలమేల్ మతగ తనవుర మెకక్కనఁగాను

 వవలసతపదలలల్ల వలసినటట్టి తడెను



రేక: 1326-5రామకిగయ సత: 23-155
పలల్లవ:   చితత్తిగితచవయాత చెలియ వలసాల

   బతత్తిసేస నేనఁడు నీపాదా లొతత్తినఁగాను
చ. 1:    చిగరమోవమనఁదనఁ జిపప్పులీనఁ దేనెల కడు

   మగవ నీతో నటట్టి మాటాడనఁగాను
  నగెడిసలవులను నారకొనీనఁ గపప్పురము

   మొగము చటూచి నీక మొకక్కనఁగాను
చ. 2:     నెరసి గబబ్బులమనఁద నితడనఁ బులక లివ

   తరణ పయతద నినున్ననఁ దానఁకనఁగాను
    పరిగొని కొపప్పులోని పవువ్వెల రాలీ నివ

  బెరసి నీకానఁగిటనఁ బెననఁగనఁగాను
చ. 3:     కలికి మొగములోననఁ గళల రేనఁగీ నవ

  అలమేలమతగ నినున్న నలమనఁగాను
    అలరి శ్రీవతకటేశ అతగముల పొతగీ నవ

 అలసినరతలో నీవాదరితచనఁగాను



రేక: 1326-6ముఖరి సత: 23-156
పలల్లవ:    ఎఱినఁగితచ నిరమేల నిదివో నీమనసు

  గఱి గాదిపారీని గోవతదరాజా
చ. 1:   కొలవులోపలనునన్న కొమత్మిలపాటల వతటా

  అలరినీవు పరాకెపై వుతడనఁగా
  కలికి పాదములొతేత్తికొముత్మిల కొనగోళల్ల

  యలమనఁ దమమోహము లచచ్చెరితచేర
చ. 2:   యదుట నాటతములడిఇతతులనునఁ జూచకొతటా

   గదిగొని యటట్టి చొకక్క చనుతడనఁగా
 ఇదివో ఆకమడిచిఇచేచ్చెసతులచేతుల
  నదిమ తమమనఁదట ఆసలచటూపేవు

చ. 3:    సారె నినున్న సితగారితచేసతులచనున్నల చటూచి
  చేరి శ్రీవతకటేశనఁడ చేఇచానఁచనఁగా

    శ్రీరమణ భటూరమణనఁ జెతది నీ కానఁగిటలోన
   పేరడిరతుల నినున్ననఁ బెచచ్చె రేనఁచేర



రేక: 1327-1సామతతత సత: 23-157
పలల్లవ:    చటూడరమత్మి చెలలల సుదతభాగాయల నేనఁడు

 వడుకలలల్ల వలిల్లవరిసినటల్ల తడె
చ. 1:  కోమలికొపప్పుననుతడి కరిసేటవరలక

  వాములపై తుమత్మిదల వాలనఁగాను
   కామునఁడు గరలేయనఁగా కడనుతడి నలల్లనఁబజ

  దోమట నెఱకరాను తొడనఁగినటల్ల తడె
చ. 2:    మెలత మాటాడనఁగాను మతచె చిగరమోవని

  తొలనఁగక కోవలల తొడుకనఁగాను
  వలరాజ నఱకిన వానఁడినెతుత్తి రపటట్టిల

  చెలనఁగి బతటల్ల చికిలిసేసినటల్ల తడె
చ. 3:   కొమత్మి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడినచెమటవాన

  కమత్మిడినఁ జకోరాల వడియనఁగాను
   దిముత్మిరేనఁగి మరనఁడు ముతేత్తిల వసతతమాడనఁగా
   యిముత్మిల నరస్థి ల వచిచ్చె యదిరినటట్టి తడె



రేక: 1327-2వరాళ సత: 23-158
పలల్లవ:   వతతవారమా నేము వచారితచకొనవయ(యత?)

   బతత నునాన్నర సతుల పాయనినీకస్కృపను
చ. 1:    యతతలేదు నీనవువ్వె యనిన్నలేవు నీమాటల

  అతతటాను తనిసిరి యానఁడువారెలల్ల
   చితతదర నీక నేము సేవసేసేవారము

    దొతత నునన్నది వలప తొలల్ల నీకస్కృపను
చ. 2:    యేమసేసేవు నీయాన లఱనఁగమా మబాసల

  దోమటగానఁ దొడికిరి తొయతలలలల్ల
  వోముచ నేమెపప్పుడును వడిగపవారము

  నాములయనఁ దమకము వతచిననీకస్కృపను
చ. 3:    యకక్కడా నీసుదుద లే యవవ్వెరెపైనానఁ బొగడేర

   వకక్కటపై కూడిరి నినున్న వువదలలల్ల
   చికిక్క ననున్న నేలితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర

   వకక్కసమాయ భోగము వలస నీకస్కృపను



రేక: 1327-3దేశళత సత: 23-159
పలల్లవ:    వలనఁది నితతటే నీవు వనఁడుకోవయాత

  యలయితపనఁజేతల నేనఁడివ యేలయాత
చ. 1:    మొగమోటముననఁ జెలి మొదలికోపము మాని

  మగనఁడవతటా నీతో మాటాడెనఁగాని
   అగడుసేసేనతటే అతదు నెతతపైనానఁ గదుద

   యగసకేక్క లితకాను నీవ లడేవయాత
చ. 2:    పగయవాదిగన నీతోనఁ బెననఁగి మారాడక

  నయమచిచ్చె జలజాక నవవ్వెనఁగాని
   నియత సాదితచేనతటే నేరపతతపైనానఁ గలదు

   జయమాయ నినఁకనేల చల మతకానయాత
చ. 3:    యిచచ్చెకరాలపై నినున్న యనసి శ్రీవతకటేశ

 మచిచ్చెకసేసి యినఁ(యిత?)  త మరిగెనఁగాని
  పచిచ్చెసేసేనతటేను పగటతతపైనానఁ గదుద

  యిచిచ్చెనచనవు లిటట్టి యడేరితచవయాత



రేక: 1327-4మాళవగళ సత: 23-160
పలల్లవ:   ఇపప్పుడే వనన్నవతచిత నెఱనఁగకొతదువుగాని

  తపప్పుతే నలలమోనఁత తమకినఁ(కిత?) చనఁజమత్మి
చ. 1:    బలిమ నితత నీవు పాసివుతడేవుగనక

  తలనఁపనఁ గపగపవనఁడినఁ దానఁకీనఁజమత్మి
 నలవతకసలవులనవవ్వెక నీవుతడితేను

 కలవపూవుటముత్మిలగాలి వారీనఁజమత్మి
చ. 2:     చేరి చెనకనఁగ నీవు సిగద్గీవడేవు గనక

  సారెక వనెన్నల వడచలీ ల్లనఁజమత్మి
   గారవతచి యాప యిటట్టి కానఁగిలితచకతడితేను
  నారకొని చిగర మొనలచటూసనఁజమత్మి

చ. 3:    మొకక్కలన నీ వవవ్వెలిమోమయేతవు గనక
  నికిక్క కోయిలలరొద నితడనఁజమత్మి

    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసిత వకె నిటట్టి
 కకక్కసితచితే మదనకళలతదనఁజమత్మి



రేక: 1327-5  హితదోళ వసతతతసత: 23-161
పలల్లవ:      నీ వుతడే దొకక్కయతగము నే నుతడే దొకక్కయతగము

   కెపైవశమెపైతవ యితకనఁ గతలలల్ల నఁ జెలల్ల ను
చ. 1:   సిగద్గీవడిచేయానఁటది చేతులనఁ బటట్టినఁగరాదు

  యగద్గీలేదు మగవాని కెటట్టి తడినాను
   వగిద్గీనేను మేరతోనే వునన్నచో నుతదానను

  బగద్గీన నీకతతటాను పారాడనఁజెలల్ల ను
చ. 2:   పొతచి యణనఁకవలేనిపొలనఁత దేనఁటగణము

  వతచనలేకనాన్న మగవాని కమర
    మతచముపపై నిటట్టి నెమత్మిది నే నుతదానను

     యతచనఁగ రచచ్చెల సేయ నిట నీకనఁ జెలల్ల ను
చ. 3:    గటట్టి తో నుతడకతటేను కోమలి కేనఁటవరప

  వటట్టిరటట్టి మగవానివదదనే కదుద
     ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ ఇట నినున్న నేనఁ గటూడిత

   ముటట్టి యతతపైనా నీవు మోహితచనఁజెలల్ల ను



రేక: 1327-6కాతబోదిసత: 23-162
పలల్లవ:   ఎఱనఁగనివానఁడవా యేమయాత నీవు

  మఱవవచచ్చెనా మేల మనిన్నతతురగాక
చ. 1:  సరసములడితేను సాకిరివటట్టి దురా

 వరసివరసి నవువ్వెదురగాక
  శిరసువటట్టితేనే చేతుల బగితతురా

 కరనఁగినమనసుతో కెపైకొతదురగాక
చ. 2:   తచిచ్చెతచిచ్చె చటూచితేను తలవతచకొతదురా

  ఇచచ్చెగితచి గకక్కననఁ జేయితుత్తి రగాక
  పచిచ్చెమాటలడితేను పరాక సేయుదురా
 అచచ్చెమెపైనచనునఁగొతడ లతటదురగాక

చ. 3:    అటట్టి కానఁగిలితచకొతట ఆయాల ముటట్టి దురా
  నెటట్టి కొని యిటట్టి కరణతచితురగాక

   గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడినితత జతకితతురా
 చటట్టి రికములలల్ల ను చటూపదురగాక



రేక: 1328-1శతకరాభరణత సత: 23-163
పలల్లవ:   ఔదువయాత జాణనఁడవు అనిన్నటాను

  సాదవని పొగడితే జడిసేవయాత
చ. 1:     నీచితత్తిము రావలసి నేనఁ జేసిత నటూడిగాల

   యేచి యతదుక నవవ్వె వదేమయాత
    చేచేత నే వనన్నపాల చెవలోననఁ జేసితేను

   లచి ననున్ననఁ దిటట్టితవ లగనయాత
చ. 2:    సతగత నాకమడిచి చవదలిసిచిచ్చె తేను

 యతగిలతటానఁ గానుసేసేవమయాత
   ముతగిట నే నీశిరసుముడిచేనతటా నతటతే

   వతగి నాకొపప్పు నతటేవు వాసికానఁడవయాత
చ. 3:   గానఁటముగా రతకేలినఁ గానఁగిలితచకొతటేను

  నానఁటనఁ జనున్నలతటా గోరగీనఁటేవయాత
    నీనఁటల శ్రీవతకటేశ నినున్న నేనే మెచిచ్చెతేను

 యటలేనిచనవలల్ల నిచిచ్చెతవయాత



రేక: 1328-2  శదద్ధ వసతతత సత: 23-164
పలల్లవ:     ఇతదుకే నేనఁ జితతతచే నెటవల నునాన్ననఁడవో

   సతదడి పతడిల్లతడాల్ల య సరస నీబతుక
చ. 1:   చెతతలనాకె నీపపైనఁ జేయిచాచగాను

    వతతుక జేయిచానఁచిత నవవ్వెల నే నుతడి
   యితతుల మదదరమును ఇరవతకల నుతడనఁగా

  సతతకూటమాయ నిద చకక్కనినీమేను
చ. 2:    ఆకడ నాకె నీక నాకమడిచియతనఁగాను

    యకడ నేనటూ నీక నిచిచ్చెత నిటట్టి
   కెపైకొని యిదదర నటూడిగము నీకనఁజేయనఁగాను

  కాకపడి కలగటూరగతపాయ నీనోర
చ. 3:     గకక్కన నాప నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడనఁగాను

   వకక్కటపై నేనటూ నటేట్టి వనరనఁగాను
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యనసి యిదదరివలల్ల

   అకక్కర నురిపేకళల్ల మాయను నీవురము



రేక: 1328-3ఆహిరి సత: 23-165
పలల్లవ:   ఇదదరిభావములను యేమని వనన్నవతచేము

   అదుద కొనన్న పగయుముల ఆయముల సనఁకెను
చ. 1:    చెకక్కచేతతోడనే చెలి నినున్ననఁ జూడనఁగాను

  చికక్కనిచెమటలలల్ల చేర నితడెను
    నెకొక్కని యతతవటట్టి ను నీమనఁద నేనఁ జలిల్లతేను

   వకక్కసమెపై పలకల వదక మెలచెను
చ. 2:    సయతదముసునఁగతోడ పడనఁత నీతో నవవ్వెతే

   వయతనే కొపప్పువరల వడి నితడెను
   నెయతపవడుకతోడ నీమనఁద నవ చలిల్లతే
  ముయతరానికళలలల్ల మోమున వలసను

చ. 3:      చనున్న లరమున మోవ పత నినున్ననఁ గటూడితేను
    వునన్నత మోవనఁ దేనె లబబ్బు నితడెను

    యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యివ నీమోవనఁ జలిల్లతే
  తనన్ననియానతదము దేహన నిలిచెను



రేక: 1328-4సాళతగత సత: 23-166
పలల్లవ:    ఎఱనఁగనివార గల రెరనఁగవార గలర

   యఱకతోనే నీవు ఇతత గేలిసేతురా
చ. 1:    మనిన్నతతువతటా నీతో మనవ వనన్నవతచితే

   సనన్నల నవవ్వెవు నీవు సారెసారెక
   తనన్ననఁగానఁ దపప్పుగలిగితే దిదదవలనఁగాక నీవు
   యనన్ననఁగ వతతులలోన నితత గేలిసేతురా

చ. 2:  వోరత (తు?)    వతటా నినున్న వడివటట్టి కొసరితే
  సారెసారె నవవ్వెవు జారనఁగొతగతో

  నేరమ గలిగితేను నేరపనఁగవలనఁగాక
   యరీత నితదరిలో నినఁత గేలిసేతురా

చ. 3:    చెతదితనతటా నినున్ననఁ జెలతగి మెచిచ్చెతేను
   సతదడి నవువ్వె నవవ్వెవు సారెసారెక
   వతదుల శ్రీవతకటగోవతదునఁడ ననేన్న లితవ

   యితదరిలో నారతుల నితత గేలిసేతురా



రేక: 1328-5  సాళతగ నాట సత: 23-167
పలల్లవ:    బతకిత వనిన్నటాను పడనఁతవలల్లను నీవు

   రతకినఁ బలవవయత రవవ్వెగానఁ జేసని
చ. 1:      సుదుద ల నీతోనఁ జెపప్పు చొకిక్కతచి అతదరనఁ జూడ

   బుదుద ల నీక నేరిపీనఁ బొలినఁత
   వదదనుతడి నవువ్వెతాను వడివటట్టి తీసితీసి

  పదదరికముల నేసి పగయముచెపీప్పుని
చ. 2:      చెకక్కల నీక నొకిక్క సేవల గొతత సేసి

  ఇకక్కవలలల్ల నతట నితత
  అకక్కరతో వడెమచిచ్చె ఆకమడిచొసనఁగతా

  వకక్కసపటచచ్చెకము వమారనఁ జేసని
చ. 3:      నెమత్మిదినఁ గానఁగిట నితచి నీక మోవ చవచటూప

  సమత్మితతచనఁజేసి కూడె సకియ
    మముత్మినఁ గటూడితవ నేనఁడు మకక్కవ శ్రీవతకటేశ

   చిముత్మిచనఁ గమత్మిటనఁ దాను సేసలవట ట్టిని



రేక: 1328-6శ్రీరాగత సత: 23-168
పలల్లవ:   వనకటనేరముల వయపైనానఁ దడవను

  మనసొకక్కటగా బుదిదమతతునఁడెపైతేనఁ జాలను
చ. 1:    యేనఁటకితకా మాటలయేమని దటూరేము నేము

  గానఁటపనఁదనకరణ కలతతే చాల
   కూటమకి రమత్మినవ గటట్టి తోనే వుతడేను

   మానఁటలేనితాను బుదిదమతతునఁడెపై తేనఁ జాలను
చ. 2:   కానఁతరితచనఁబనిలేదు గదిదతచ నోపను

  చేతకిలోనెపై మనిన్నతచినదే చాల
    తే తమత్మినవ వడెము తరమెపైత ననిన్నటాను

  మాతలనఁపవల బుదిదమతతునఁడెపైతేనఁ జాలను
చ. 3:      చెకక్క లతతవడి నొకెక్క సిగద్గీ లతదానఁకా నెరప

    ఇకక్క వతట ననునఁగటూడె నిద చాల
   దకెక్క శ్రీవతకటేశనఁడు తానే నాకినిన్నటాను

    మకక్కన నితతట బుదిదమతతునఁడెపై తేనఁ జాలను



రేక: 1329-1రామకిగయ సత: 23-169
పలల్లవ:   కలసిత మతదరము కానఁగిటపొతుత్తి

   చెలనఁగి నీనేమముల చెపప్పునేనఁట కినఁకను
చ. 1:   కాతతలతదరితోడాను కలయనఁగ నవవ్వెవు

 సతతవావులయనఁగా నీసరసముల
  యితతలో నతదరిమోవులతగిలి నేకములయ

   చెతతల నీనేమముల చెపప్పునేనఁట కినఁకను
చ. 2:     చలల్లనఁగా నతదరితో జూజముల నీ వాడేవు

  గొలల్లదోమటాయనఁగా నీ కోరికల
   కలల్లగాదు రతవల కానఁగిళ ల్లలల్ల నొకక్కటాయ

   చిలల్లర నీనేమముల చెపప్పునేనఁట కితకను
చ. 3:    వాడిక నతదరి కొకక్కవరసిచిచ్చె కూడితవ

   యడనఁ గలగటూరగతప యనసనఁ బొతదు
   తోడనే శ్రీవతకటేశ దొమేత్మియ మరతతతగము
   జీడిగా నీనేమముల చెపప్పునేనఁట కినఁకను



రేక: 1329-2  శదద్ధ వసతతత సత: 23-170
పలల్లవ:    ఎదిరి నినెన్నతచకోవు యేమ నీవు

 కదిసివుతడినవారినఁ గెపైకొనవచేచ్చెవు
చ. 1:   తఱగరివానివల తచిచ్చెతచిచ్చె మానఁటాడేవు

  యఱనఁగవా నాగణ మతతకతొలిల్ల
  మెఱసేసతులరత మకిక్కలి బేరములడి

 కొఱతలేనివారినఁ గొసరవచేచ్చెవు
చ. 2:   తగవరివలనే తతగొని యడిగేవు

  పగట దలియవా నాభావప(ము?) నీవు
  అగపడినయితతుల అలకల దిదిదదిదిద

 వగరలేనివారి నొరయవచేచ్చెవు
చ. 3:   చటట్టిపవానివల చటూచి కానఁగిలితచేవు

   దిటట్టితన మెఱనఁగవా దేవుల నేను
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యిట ని(న?)  నున్ననఁ గటూడికూడి

 మటట్టి లేనివారిని మరపవచేచ్చెవు



రేక: 1329-3  సామ వరాళ సత: 23-171
పలల్లవ:    గటట్టి న నుతడుటే మేల కొసరతగనఁబనిలేదు

  బటట్టిబయ లీనఁదనఁగాను పనికివచచ్చెనా
చ. 1:  వలసనొలల్లపతవదద నెతతవలచనాన్న

  తలనఁపలో నీకిటట్టి దయవుట ట్టినా
   సొలసిసొలసి యతత సబాననఁ బాడినాను

  పలవని పేరటము పగయమయతనా
చ. 2:     చనవులేని యితత సరన మెత తాడినాను

  పనగొని నీకినఁకనఁ బే ద్రిమవుట ట్టినా
   మనవతో నిచచ్చెకము మాపదానఁకానఁ జేసినాను

 వనరనినేసత్తిముల వదిదకయతనా
చ. 3:    ననుపగానిచెలి నవువ్వె లనిన్న నవవ్వెనాను

  తనిసి వుతదువుగాక తమకితచేవా
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట ననేన్నలితవ

 వనకటవారిపొతదు వడుకయతనా



రేక: 1329-4మధతమావత సత: 23-172
పలల్లవ:     కానీలే అతదుకేమ కామని దానె వచిచ్చె

   మెపైనమువలనఁ జేయక మనమాట వనునా
చ. 1:  చలపాదివానితోడ జాణతనాలడితేను

  మలసి తనగణము మానీనా
    మొలకచనున్న మొనల మోసుల నటూనఁడి మనసు

  చెలనఁగితచిననఁగాక చెపప్పునటల్ల సేసునా
చ. 2:   గటట్టి వాయవానితోడ కతలనిన్న చెపప్పునాను

   అటేట్టి వుతడునఁగాక చాయక వచచ్చెనా
   మటట్టి మరనఁ గొనగోర మరత్మిములలల్ల నతట

  వటట్టి కరనఁగితచక వడనఁబడనేరచ్చెనా
చ. 3:   శ్రీవతకతటేశవ్వెరనినఁ జెకక్క లతతనొకిక్కనాను

 చేవలమరనఁగాక సిగద్గీవడనా
    యవళనే యితతనఁ గటూడి ఇచచ్చెలడి వురముపపై

   తావుకొన నిటగాక తనవోజ మానునా



రేక: 1329-5బౌళ సత: 23-173
పలల్లవ:    చెనకేవు వరకెపైనానఁ జెరనఁగవటట్టి తీసేవు

  మనసిచిచ్చె మమెత్మితదులో మనిన్నతచేవయాత
చ. 1:   చనవుగలవారికి సారె మతదమేళము

 ననుపగలవారికి నవువ్వెలవచచ్చె
 యనసినవారికి ఇయతకోలపైవుతడు

  ఆనిశము మమెత్మితదులో నాదరితచేవయాత
చ. 2:    మేనవారెపైనవారికి మతచ నటట్టి వుదద్ధతడము

  నానినయితటవారికి నమత్మిక గలద్గీ
   పూని కొలవువారికి పొదుద ల దనిసివుతడు
  కానీలే మమెత్మితదుగోనఁ గెపైకొనేవయాత

చ. 3:   వటట్టి పతడాల్ల డినవారి కొకమనసపైవుతడు
   నెటట్టి కొనన్న వారికి నెలవపై వుతడు

    గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడితని ననున్న నేనఁడు
  యిటట్టి మమెత్మివవ్వెరిలోన నేలేవయాత



రేక: 1329-6శతకరాభరణత సత: 23-174
పలల్లవ:    నీవలల్ల నితతేసి నివవ్వెర గతదిత

   చేవలల్లక రావ చెపేప్పును నేను
చ. 1:    కొపప్పు దువవ్వెనఁగాను గోరదానఁకెనఁ జెకక్క

  యపప్పుడు నవవ్వెనఁగ నేమటకి
  చిపప్పులనఁగా నీవు జీరదసితవో

  చెపప్పునఁగదే భద్రిమసిత నేను
చ. 2:    పలకనఁగాను నాపలల్ల దానఁకె మోవ

 యలయితచి నవవ్వెనేమటకి
   నిలిచి యచేనఁత నీవు సేసితవో

  తలనఁపతచవ కొతత్తిలపైత నేను
చ. 3:   సరసమాడనఁగాను సతదిసొముత్మి లొతత్తి

 యిరవయిత నవవ్వెనేమటకి
  సరి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడను నా
   వుర మెకిక్కతని వపప్పుత నేను



రేక: 1330-1ముఖరి సత: 23-175
పలల్లవ:     చెవులర వనరే చెలలల మకనఁ జెపేప్పు

  వవరితచి యతగవు వచిచ్చెచెపప్పురాదే
చ. 1:    యఱనఁగదులేవ తన కిచచ్చెలడితే నేను

 మఱపలేని యటట్టిమతచిదానను
  నెఱయ నెరసువటట్టి నేరములతచితేను

 నెఱతనములతోడినిషటూట్టిరి నేను
చ. 2:    తలసులేవ తనున్న దేవరతటానఁ బొగడితే

  పలమార నాపపైనే బతత్తిసేసని
    అలిగి తనమరత్మిము లటట్టి యతత్తి తటట్టితేను

 చలపాదితనములజగరానఁగ నేను
చ. 3:     కతటలేవ యిటట్టి తనున్న కానఁగిలితచి కూడితేను

  జతటతో తనపాలికి జాణనెపైతవ
   యితటలో శ్రీవతకటేశనఁడితని నే సదితచి

  దతటతనప సేనఁతలతరణ నేను



రేక: 1330-2నాదనామకిగయ సత: 23-176
పలల్లవ:     ఇతక నెతతగా గదోద యితత నీజవవ్వెనము

   వుతకవపై వకక్కటకక్కట కొనగటూడె వలప
చ. 1:     చికక్కనఁగా నీవు నవవ్వెతే చితత్తిడిచెమట గారె

   చెకక్కననఁ జేయిపటట్టితే సిగద్గీల మటూనఁగె
   నొకొక్కన మాటాడితేను నిటటూట్టిరపల రేనఁగె

   వకక్కటకక్కటే దొతతరెపై వనగటూడె వలప
చ. 2:    తపప్పుక చటూచితేనే తతగొనెనఁ బులకల

   చిపప్పులనఁ జెనకితేనే చితత రేనఁగెను
   వపప్పు సరసమాడితే వడికటట్టి వదలను

   వుపప్పురాలపై వకక్కటకక్క టనగటూడె వలప
చ. 3:    తనువుల మోచితేనే తతగొనెనఁ దమకము

  పననఁగితేనఁ బద్రియముల పకక్కటలల్లను
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో నినిన్ననిన్నటాను

   వునికెపై వకటకటే వనగటూడె వలప



రేక: 1330-3  రీత గళ సత: 23-177
పలల్లవ:    చెలియక నే ననీన్ననఁ జెపప్పుపతపేను

   అలయక నీవ యనీన్న నానతయతవయాత
చ. 1:    మతతనాన నాపచేత మాటలలల్ల నాడితచే

  చెతతల నీమేనెలల్ల నఁ జెమరితపతచే
  దొతతనునన్న వలపల దోమటదొడికితపతచె

   వతతలేమ సేయవల వగ నానతీవయాత
చ. 2:     సేవసేసి నినున్న నిటేట్టి సిగద్గీలలల్ల నఁ బరపతచే

   పూవులనే వసి నినున్ననఁ బొసనఁగితపతచే
    లవులనఁ బెననఁగి నీమెపై లచచ్చెనల నితడితపతచే

  కావలసినపని గకక్కన నానతీవయాత
చ. 3:   సమరతులను నీజవవ్వెనము పతడితపతచే

  తమతో మోముకళల దాకొనిపతచే
    నెమకి శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్న నేలితవ

   సముకాన నీయాసల సారె నానతీవయాత



రేక: 1330-4మళవ సత: 23-178
పలల్లవ:     ఇతతటవానఁడవు నీక యేమ రెవవ్వె రనాన్నర

  చెతత నీవుసేసినవ చేనఁతలగావా
చ. 1:  కొమత్మిలమనసులోనికోపముల మానిసేవ

 పమత్మి నీవుసేసేటబాసలేకావా
    కమత్మి మొకములనితడా కళ లటేట్టి రేనఁచేవ

  చిముత్మిల నీకొనగోరి చెనకలేకావా
చ. 2:    కడుసతధనము సేసి కపటాల పాపేవ

 అడియాలమెపైననీయాసలే కావా
   బడిబడినఁ బాయకతడా బానఁతపడనఁ జేసేవ
    వడువక నీవు సేసే వనయాలే కావా

చ. 3:  జమళసిగద్గీ దరిచి,  చవుల వుటట్టితచేవ
 సుముకమయిననీచటూపలే కావా

    తమతో శ్రీవతకటేశ తగ ననున్న నేలితవ
  నేమకేవ వరతులనేరవులే కావా



రేక: 1330-5  హితదోళ వసతతతసత: 23-179
పలల్లవ:   నీకే మేలగదవ నీపతసరసముల

   దాకొని నిలవుననే తమ నటూరవతడని
చ. 1:   కోపగితచకొనకవ కోరి యాతనఁడేమనినా

  తీపలమాటలవతటనఁ దేనె గారీని
   యేపన వసరకవ యిటట్టి చెనకితేను

   రాపల గోరికొననే రాలీని వలప
చ. 2:    సిగద్గీలవడకవ చెతత నాతనఁ డుతడితేను

  వగద్గీళపవనయాన వనన్న వుట ట్టిని
   బగద్గీననఁ దిటట్టికనే పయతదకొత గతటతేను

   వగిద్గీ వుతగరపవళళ్ళ నొరప మతచని
చ. 3:    కొసరకవ నినున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు

  సుసరపరతులను సుతక మోపీని
  అసురసురనకవ అనిన్నటానఁ బెననఁగితేను

  వసనఁ గనుచటూపల వనెన్నలగాసని



రేక: 1330-6తలనఁగగాతబోది సత: 23-180
పలల్లవ:    మొకదాకిరిని నీపపై మోహమే చలల్ల నఁగాని

  వకలితనాన నినున్న వసరితచదు
చ. 1:      యనఁ తపైనానఁ జెలి నీతో యదుర మానఁటాడదు

  వతత గలిగితేనఁ దలవతచనఁగాని
   వతతవపై తరిగినాను వగద్గీళతచదు నినున్న

 అతతలోనే వుసురసురనునఁగాని
చ. 2:      యరవుగ మఱచి నా యతచదు నేరాల నినున్న

  వరిమెతో మోనాన నుతడునఁగాని
   వరహతాపము గలల్ల వసుగదు నీమనఁద

 సిరలచెకిక్కటచేత చితతతచనఁగాని
చ. 3:    నవువ్వెలకయినా నీతో నాలివతగే లడదు

  యివవ్వెలిమోమెపై వడె మచచ్చెనఁగాని
    రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రమణనఁ గటూడిత నిటేట్టి

  వువవ్వెళటూల్లరనఁ గానఁగిట నొనరనఁగాని



రేక: 1331-1ఆహిరినాట సత: 23-181
పలల్లవ:    నీయతతా నెఱనఁగవు నేముచెపప్పునా వనవు

  పాయముగలయతదుక ఫలమా ఇది
చ. 1:     పటట్టినదే చలమా పడనఁత నీ వాతనితో

  చటట్టిరికము సేసితే సటూడువటేట్టివా
  బటట్టిబయలనఁదితచేవు పలకల సారెసారె
  గటట్టి తోడిసతులక గణమా ఇది

చ. 2:    చెనకితే సలవా చెమరితచే వతతలోనె
  పననఁగనఁగానే అలసి బగిసేవు

    తనిసేవు నవుత్మిలనే తను వది మనఁదమనఁద
  చనవుగలయతదుక చతదమా ఇది

చ. 3:   సేసినదే చేనఁతా శ్రీవతకటేశకానఁగిట
  సేసవటట్టితగానే గోరనఁ జెకక్కనొకేక్కవు

    రాసినేసేవు వలప రతులతో నెలల్ల నీవు
  పోసరపవడుకక భోగమా యిది



రేక: 1331-2మాళవగళ సత: 23-182
పలల్లవ:   బలిమ యతతసేసినానఁ బనికిరాదు

  అలరతగ నిచచ్చెకము లడవలనఁగాని
చ. 1:  అటమటములవాని నౌనఁగాదననఁగరాదు

 సటలడేవాని సాదితచరాదు
  వటతనములవాని వమారనఁ గొసరరాదు

 చిటకరతటే సేవసేయవలనఁగాని
చ. 2:   తటూనఁటరివదతలవాని దటూరితేనఁ బనికిరాదు

 జూటనఁదనములవాని సొలయరాదు
 మాటకమాటాడేవాని మారకొననఁగరాదు
 మటూనఁటకటట్టి వనయాన మొకక్కవలనఁగాని

చ. 3:   పతతగారివానిని పచిచ్చెగా నాడనఁగరాదు
 అతతరతగమెపైనవాని నణనఁచరాదా

    ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న మెచిచ్చె
  వతతసేయరాదు నినున్న వనఁడుకోవలనఁగాని



రేక: 1331-3  దేవ గాతధరత సత: 23-183
పలల్లవ: కొలనఁదులమరినగోవతదా

  పలదఱగల మత పరగీనఁజమత్మి
చ. 1:   యేలిత వపప్పుడే యిలల్ల తడల్లతగా

గోలతనముగలగొలల్లతల
 అలనఁగాచితవ అనఁబోతువలనే

  పాలితచ మనసు పారీనఁజమత్మి
చ. 2:   పటట్టిత సేసల పతడిల్లకూతులనఁగా

  వటట్టి యచచ్చెరల కొకమాటే
  చటట్టిత పతచముసగ నెమలివల

 పటట్టినెమళళ్ళను బెరిసేవుసుమత్మి
చ. 3:   కలసితవ శ్రీవతకటేశ మమత్మిట

  లలినఁ బటట్టిపసతుల మనుచను
  యలమ మమునలో నీనఁదులడితవ

  పొలసి యానఁడుమలనఁ బొతదేవుసుమత్మి



రేక: 1331-4మళవశ్రీ సత: 23-184
పలల్లవ:     ఎనఁదాకా మనసు చటూచే వతతని నీవు

  పొతదులనే కానరాదా భోగముల
చ. 1:     మొగము దపప్పుకచటూచి మోహము నీతోనఁ జెపీప్పు

  నగినతదే కానరాదా నాతయాసల
   చిగరమోవ ఇచిచ్చె చేతులచానఁచ నీక

  తగలనఁగా గానరాదా తమకముల
చ. 2:    నిలవునఁగొలవు వసి నేరపల వచరితచ

  పలవనఁగనఁ గానరాదా పేగమముల
   మొలకచనున్నల చటూసి ముదుద లమాట లడ

  తలనఁచితేనఁ గానరాదా నిలకడల
చ. 3:     కదిసి కూచతడి యటట్టి కానఁగిటను బగియితచ

  వుదుటల్లనఁ గానరాదా వడనఁబాట
    అదన శ్రీవతకటేశ అతగన నేలిత వటట్టి

  యదుటనే కానరాదా ఇచచ్చెకముల



రేక: 1331-5సౌరాషత్తి సత సత: 23-185
పలల్లవ:    బదుకవయాత ఇతత పగిడికానఁడవపై తవ

  పదరి వకరొకర పపైకొననఁగాను
చ. 1:    మనసొకక్కటాయనా మాట నీకనఁ జెలల్లనా

   చెనకి యాకెపపై నీకె చేఇచాచగా
   కనుపటట్టినా నీక కడునవువ్వె వచెచ్చెనా

    వనుకొని ఆకె నీకె వసనఁ దిటట్టినఁగాను
చ. 2:     చలము నీకనఁ జెలల్లనా సమత్మిత నీకాయనా

   బలిమ నాకె నీకె పరచనఁగాను
   తలనఁప లేడేరెనా తగవు గెలిచెనా
   సలిగెతో నాకె నీకె జతకితచనఁగాను

చ. 3:     పతతాల సమకూడెనా పనుల నీక దకెక్కనా
   ఇతతలో నాకె నీకె వనెన్ననయనఁగాను

  సతతోసమాయనా చకక్కని శ్రీవతకటేశ
   పొతత నినాన్నకె నీకెనఁ బొగడనఁగాను



రేక: 1331-6వరాళ సత: 23-186
పలల్లవ:     ఏల వతకల దిదేదరే యతనిల గెఱనఁగర

  యేలటము లడేవ యఱనఁగరాదా
చ. 1:     నగతానే రమణునఁడు నాలినే పొదుద గడస

  యగసకెక్కముల సేసే దఱనఁగరాదా
    మొగము చటూడనఁగానే మొనగోర నటూనఁద యాస
  లిగిరితచనఁ జేసేది యఱనఁగరాదా

చ. 2:    సుదతుల నీడువటట్టి సటూడునఁబాడునఁ బటట్టితచిన
 యదలోనిమరత్మిము లఱనఁగరాదా

   అదనుల చెపప్పుతచి అటట్టి తనరాకక
 యదురలచటూపతచే దఱనఁగరాదా

చ. 3:    చొకక్కచనఁగాతగిట నితచి సురతము చవచటూపీ
  యకక్కవల కెలఇతచే దఱనఁగరాదా

  చకక్కనిశ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడిద నను నేల
  యికక్కడనే వుతడినది యఱనఁగరాదా



రేక: 1332-1దేశళత సత: 23-187
పలల్లవ:     ఇతత చాలదా నిషటూట్టిర మతకా వరేవలనా

    మతతన మదే చాలదా మరత్మిముల రేనఁచను
చ. 1:   నవవ్వెతేనే చాలదా నాతులమనసులలో

  అవవ్వెలనఁ బతచబాణములపై నానఁటను
    దవువ్వెల మానఁటలడితే తగ నదే చాలదా
   పవువ్వెల తేనియలపై తీపల రేనఁచను

చ. 2:    చటూచితేనే చాలదా సుదతుల మేనుల
  కాచినటేట్టి పలకలగని చటూపమటల్ల

    చేచేత నీ వతటతేనే సేనలగానఁ జాలదా
  తాచినటట్టి వలపలతమ రేనఁచను

చ. 3:     సనన్న యిద చాలదా చకక్కని శ్రీవతకటేశ
   యినిన్నటా నినున్నను ననున్న నెనయితచెను
    మనిన్నతచి నీవు ననున్న మరగటే చాలదా

    వనన్న కనన్న జాడలను వడుకల రేనఁచను



రేక: 1332-2మాళవగళ సత: 23-188
పలల్లవ:    తలనఁచిన పనులలల్ల తానే అయతనఁగాని

   చలముల మాని మోవ చవచటూపరాదా
చ. 1:   వతగలియలకలేల వరహతాపము లేల

  అతగనతో మతచిమానఁట లడరాదా
   ఇతగితమెఱినఁగి యాకె యదురగా వచచ్చెని

   ముతగిటకి వచేచ్చెసి మోము చటూపరాదా
చ. 2:  అనురసురననేల ఆరడినఁబడనఁగనేల

 ఇసుమతత పతతమునియతరాదా
    సుసరాన నీతో నాకె సొలయుచ నవవ్వెని

   వస నీవ ముతదుగాను వడెమయతరాదా
చ. 3:    శిరసు వతచకోనేల చెలల నతపగనఁనేల

  సరసనఁగటూచతడి చేయి చానఁచరాదా
    గరిమ శ్రీవతకటేశ కలసిత వాకె మెచిచ్చె
   సరగనఁ జెకక్క లతటచ సరసమాడరాదా



రేక: 1332-3రామకిగయ సత: 23-189
పలల్లవ:     నీక నీవ గడితచకొనేవు గాక యేమెపైనా

  దాకొని నినన్నతదరిలో తగదతటనా
చ. 1:    ఆవల వరే మరి ఆనవటట్టివలనా

 నీవాడేమాటల నిజమేకావా
   వవలగా నితదు వతగెమేమెపైనా వునన్నదా

  నావదద నీవుతడనఁగాను నమత్మినతటనా
చ. 2:   చెలలచే యితకా చెపప్పుతచవలనా

  వలయ నీవాడినవ వదాలగావా
  వలపలి సుదుద లలల్ల వలచకొతటాయిది

  పలిచి మరేమెపైనా బేరకొతటనా
చ. 3:   చటూడుమని నీమేను సదనియతవలనా

  జాడతో నీసేనఁతల సతాతలగావా
    వడుకనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి

    యేడ నేరచ్చెతవ రతు లివ యతటనా



రేక: 1332-4పళవతజరత సత: 23-190
పలల్లవ:   వరేపొతదు వలనా వతతవారితో

  ఆరితేరితే మనసు అలవాటవడును
చ. 1:    మకక్కళతచి మకక్కళతచి మాటలటట్టి ఆడితేను

  చికిక్క నీవలపలక చేవలకక్కను
   యకక్క డెకక్కడ నెపైనాను యదురకటల్లనుతటే
  జవవ్వెన ముబబ్బు దపైలవారను

చ. 2:   తగిలితగిలి మోము తపప్పుకచటూచితేను
  అగపడడరతులక ఆస వుటట్టి ను

   నగినగి పలమార ననుపల సేసితేను
   జిగి మరాత్మిల గరనఁగి చిమత్మిరేనఁగను

చ. 3:  చెలరేనఁగిచెలరేనఁగి చెనకదొరకొతటేను
  ములవానఁడి కొనగోళళ్ళముదద్రి లతటను

    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
  పలకనఁబతతము లినఁకనఁ బచిచ్చెదేరను



రేక: 1332-5మతగళకౌసిక సత: 23-191
పలల్లవ:    అతగన నాపతతోడ నతటవా నీవు

    అతగడి కెకెక్క వలప లతటవా నీవు
చ. 1:     చేతుల మొకిక్క తనవ సిగద్గీతో నుతదాననని

   అతనితో నీమానఁట అతటవా నీవు
  నాతలనఁపఱనఁగమని నమత్మిత ననిన్నటానని

   అతుమలో వలవనఁగ నతటవా నీవు
చ. 2:    నానితనఁ జెమటనని నవువ్వెలక లోనని

   అసల మరవనని అతటవా నీవు
   వనుల నాలితచమని వనన్నపముల లివయని

    బనదయత దానే గత యతటవా నీవు
చ. 3:   కపప్పురపనఁబడియ నీకానఁగిలి నాసొమత్మిని

   అపప్పుణ నాకిమత్మిని అతటవా నీవు
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననని

   అపప్పుడే మెదచ్చెతనని యతటవా నీవు



రేక: 1332-6  శదద్ధ వసతతత సత: 23-192
పలల్లవ:   ఆడుకొనే నెతతకెపైనా అతదరితోను

   వడుక నీవు వచచ్చెనవడి నుతడవయాత
చ. 1:     మతతనాన నీవు నాతో మాటలడవా యిపప్పుడు

   అతతోనే లేదనేవు ఆకెనఁ జూచి
  వతతులేక నీవకరివానఁడవా యేమెపైనాను

   ఇతతటమగవానఁడవు యేల నీక వరప
చ. 2:     అతడనుతడి నాచే వడె మతదుకొనవా నీవు

   అతడుకాచే వపప్పుటని ఆకెనఁ జూచి
   బెతడుపడి నీ వకరిపటట్టి నఁజెటట్టివా యేమెపైనా
   నితడుదొర వపప్పుటని నీకేల వఱప

చ. 3:     కలసి మెలసి ననున్న కానఁగిలితచవా నీవు
   ఆలికే వతతటలోనే యాకెనఁ జూచి
   చెలనఁగి శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగపతవ

   నెలకొతట వతతటాను నీకేల వఱప



రేక: 1333-1హిజిజజి సత: 23-193
పలల్లవ:  చెలిచెలవ మేమనిచెపేప్పుమయాత

   ఆలమేలమతగ నీకె యమర ననిన్నటాను
చ. 1:  కొమత్మిమోమునఁదమత్మి మదికతతలపనఁదుమత్మిదల

 సమత్మితనఁ జతదాబ్రాసతనేతగచకోరముల
   నెమత్మి నధరపనఁదేనె నితదునవువ్వె వనెన్నలల

   వుమత్మిడి నుతడనఁగ నతటనోడి భద్రిమసను
చ. 2: మెలతనాభిసరసిమనఁదిచనుజకక్కనల

  మలసి కహరనాభి మధతసితహము
  అలర వళతరతగాల అతదపటారనుపాము

  చెలనఁగివుతడనఁగానఁ బద్రివశితచక భద్రిమసను
చ. 3:  తరణఘనకటపలినతలప గతహతసల

కరిశిరోనితతబోరకాతడకరల
   వరసనఁ జెమటేర యౌవనవనము నుతడనఁగా

   గర శ్రీవతకటేశనఁడ కూడనఁగా భద్రిమసను



రేక: 1333-2బౌళ సత: 23-194
పలల్లవ:   ఏమనేరపల చటూపే వతదానఁకాను

  కామతచి నీపటట్టి కతకడవలేనఁగాక
చ. 1:    ఆకెతో మాటాడనఁగా నేమతదునోయతటా నీవు

   నాకన మాటాడేవు వతతుక నాతో
     పపైకొని నాపపై నతతబతత్తి గదాద నీ కేమెపైనా

   నీక మోహితచినదాన నేనఁ బాయలేనఁగాక
చ. 2:     నెటట్టిన నాపతో నవవ్వె నేనఁ గోపగితచేనతటా

   నటట్టినడుమ నటూరకే నవవ్వెవు నాతో
    బటట్టిబయల నే నీక బానఁతే ఇతదరిలోనా

  అటట్టిటట్టిని నీతోను అలగలేనఁగాక
చ. 3:     అలమేలమతగనఁ గటూడి అటట్టి ననున్న బుజజగితచనఁ

   గలసిత నిట భటూకాతత నేనతటా
   యలమ శ్రీవతకటేశ ఇతతకరణ నాపపై

   మలసి యతతపైనా నినున్న మరవలేనఁగాక



రేక: 1333-3సామతతత సత: 23-195
పలల్లవ:   ఎఱనఁగము నీచితత్తిమనఁక నెటల్ల నన్నదో

  మఱియు నీయానతకి మారకొనమయాత
చ. 1:   చలముల సారెక సాదితచవారికి

   మలసి యేమనినా సమత్మిత గాదు
  వలపల పపైపపై వడిసేటవారికి
  పలిచిననఁ గొతడతతపగయము గలగను

చ. 2:  పతతములే కడునఁబచరితచేవారికి
 శతత మతచకయుసమకొనదు

 సతతపనఁబొతదుల జరపడివారికి
   వతతగానఁ జూచినా వడుక గలగ

చ. 3:  ధరలో యగద్గీలతపప్పులవారికి
 సరసపనఁజెనకల చవగావు

  యిరవుగ శ్రీవతకటేశ కూడితవ
    అరయ మనల కితకా ఆసలే కలగ



రేక: 1333-4శతకరాభరణత సత: 23-196
పలల్లవ:  మదనుబతడారము మగవమేను

 పొదిగొనన్నవలపలనఁ బొసనఁగెనఁగాన
చ. 1:  మరనియాయుధశల మగవకొపప్పు

  తొరలితచి వరలలల్ల నఁ దురిమెనఁగాన
 యిరవపై కీరప(ము?)  లయ మసగళము

 సరసపమానఁటలలల్ల జరసనఁగాన
చ. 2:   కామునిసాము గరిడి కాతతవురము

 ఆమనిచనుసతగడా లమరెనఁగాన
 పేగమపనఁగేళకూళ గతభీరనాభి
 తేమచెమటలచేత దిగపారెనఁగాన

చ. 3:   కాతతునివనఁటపొలము కనెన్న పఱనఁదు
  బతత మొలనటూళళ్ళపోనఁగ వారెనఁగాన

  అతతటవానితలిల్ల యయల మేలత్మితగ
  యితతో శ్రీవతకటేశ నెనసనఁగాన



రేక: 1333-5తలనఁగగాతబోది సత: 23-197
పలల్లవ:   వటట్టియలకల నీక వచిచ్చెనదేమ

    యిటట్టి చెలిని మనిన్నతచి యితటకి రావయాత
చ. 1:    ఆపతో మానఁటాడితేను యములలల్ల నఁ గరనఁగ

  చేపటట్టి పననఁగితేను చెమరితచను
    వోసి నవువ్వె నవవ్వెతేను వడదలలల్ల నఁ బులకితచ

  తీపలతడనఁగా జేనఁదు తననేనఁటకయాత
చ. 2:     సరసనఁ గటూచతడి తేను సతతోసముల మతచ

   ఇరవపై చటూచితే కోరక్క లీడేరను
    తరమెపై గరల నితచితే కొతకగొసర మాను

  వరవుతో నీడలివ యతడలేలయాత
చ. 3:    మోవతేనె లనితేను మోహముల చెలరేనఁగ

   భావతచి సేసవటట్టితే ఫలము గదుద
  శ్రీవతకటేశ కూడిత నీవళనలమేలత్మితగ

   యవల నీకె వుతడనఁగా నితరమేలయాత



రేక: 1333-6ఆహిరినాట సత: 23-198
పలల్లవ:   ఇతటకి వచేచ్చెసితవ యతతవనికి

 అతటసుడివతటదాన నతదుకోపేన
చ. 1:  యతగిలిమోవదాన యేడలేనిసిగద్గీదాన

  పొతగేట చెమటలతోనఁ బొరలేదాన
 వతగనిచనున్నలదాన వాడికెవలపదాన
 పతగెనకోపముదాన బానఁతయేతనా

చ. 2:  సనన్నపనడిమదాన పళపనఁజూపలదాన
 వనెన్నలనవువ్వెలతోడి వరిడిదాన

  నునన్నని చెకక్కలదాన నటూనఁగరలకొపప్పుదాన
   పనన్నదాన నే నీకనఁ బద్రియమయేతనా

చ. 3:  చిగరనఁబాదాలదాన చిముత్మినఁజూపలదాన
వగటనఁబఱనఁదుగలవనఁకపదాన

    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
  జిగిబగవులదాననఁ జితత్తిము వచేచ్చెనా



రేక: 1334-1దేశి సత: 23-199
పలల్లవ:   ఎతత కాతరీనఁడితనఁ డేమసేతునే

  పతతముతోడ నాక పపైకొననఁగవచచ్చెనా
చ. 1:    సిగద్గీల మటూనఁటగటట్టి చెకక్కచేయి తీసిపటట్టి

   యగద్గీలేక నవువ్వెమనీ నేమ సేతునే
    వగిద్గీతా నేమ సేసినా నటూరకే యమరగాక

 తగద్గీమొగద్గీలేనివానక మతకితచవచచ్చెనా
చ. 2:     గటట్టి బాయిటను వసి కోరికల యగపోసి

   ఇటట్టి పాదా లొతుత్తి మనీ నేమసేతునే
    రటట్టి గానఁ దా నెటట్టి తడినా నెటట్టిన నమరనఁగాక

 చటట్టిమనయిననాక జోలినఁబెటట్టివచచ్చెనా
చ. 3:     కొతకగొసరెలల్ల మావ కచము లదుర వని

   ఇతకానఁ గానఁగిలితచమనీ నేమ సేతునే
    అతకె శ్రీవతకటేశనఁ డని దన కమరనఁగాక

  సతకలేనిదాన నాక సటలడవచచ్చెనా



రేక: 1334-2పాడి సత: 23-200
పలల్లవ:    ఎటట్టిజాణలో మర ఇటవల నుతడవదాద

  చటట్టిపవరస మముత్మినఁజూచి నేరవలను
చ. 1:   మకక్కవగలనీవపైతే మాటలడి తనియవు

   దకిక్క యాపపైతే నటూనఁకొని తనియదు
   ఇకక్కడ నతదరనఁజూచే రెగద్గీసిగద్గీ లఱనఁగర

  చొకక్కపవలప మముత్మినఁజూచి నేరవలను
చ. 2:      ఆసల నీ వాప చనున్న లతటయతట యలయవు

   సేసి యాప వడిగేలచే నలయదు
   తాసువలనఁ బెననఁగచ తలమొల యఱనఁగర

  నటూసకపనఁబెతడిల్ల మముత్మినఁజూచి నేరవలను
చ. 3:    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచి పాయప

   యకక్కవ నాప నీవురమెకిక్క పాయదు
   పకక్కన నానారతుల పగలరే యఱనఁగర

  చొకేక్కటయాసల మముత్మినఁజూచి నేరవలను



రేక: 1334-3బౌళ సత: 23-201
పలల్లవ:   మనిన్నతచవయాత యమగవ నిటట్టి

   వనన్నపము వని నీవ వడెమయతవయాత
చ. 1:     మచిచ్చెకసేసి యాప మాట నీతో నాడనఁగాను

   యచోచ్చెట చటూచేవు పరా కేడదయాత
   పచిచ్చెచెమటలతోడ పాదాల నీక గదదనఁగ

    వచచ్చెనా నాక నిదుద ర వటట్టిసట లేలయాత
చ. 2:    నతటసేసి యపప్పుటని నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

   గొతటవపై వునాన్ననఁడవు యగణ మేలయాత
    చతటమొన సనఁకనఁగ వతజామర నీక వయనఁగ

    వతట నీసిగద్గీ దగనా వగి మాయలేలయాత
చ. 3:     కతదునకనఁ దసి యాప కానఁగిటకి రమత్మిననఁగ

   యతదరితో సనన్న సేసే వమెత్మిలకయాత
    చెతది శ్రీవతకటేశనఁడ సేస లప చలల్లనఁగాను

   మతదలితచి మారకమార చలేల్ల వౌనయాత



రేక: 1334-4కాతబోదిసత: 23-202
పలల్లవ:   ఆనఁటదానిబలిమ నీయతతకతట నెకక్కడా

   మేనఁటవ నీయమెత్మిలలల్ల మెరసనఁగా ఇపడు
చ. 1:    పయతదకొత గతటనఁగాను పడనఁత దపప్పుతచకొతటే

  అయతడనే పతతాలలల్ల నాడేవు
    వుయాతలమతచ మెకిక్కతే వదదనఁ బతడుతడిత వటట్టి

   చెయాతరా నీపతతముల చెలల్లనఁగా ఇపడు
చ. 2:     కొపప్పువటట్టి తయతనఁగాను కొమత్మి నీచేఇ పటట్టి కొతటే

  రెపప్పులతత్తి జతకితచి రేసులడేవు
    అపప్పుడే సిగద్గీపడితే నాయము లతటత వటట్టి

   చిపప్పుల నీకోరికల సిదిదతచెనఁగా ఇపడు
చ. 3:    రతకేలినఁ గటూడనఁగాను రామమేను చొకిక్కతేను

  ఇతవుగా కొనగోర నెచచ్చెరితచేవు
    సతమెపై శ్రీవతకటేశ జటట్టిగొతటే మెచేచ్చె వటట్టి

    తత మఇదదరి మేళల్ల దకెక్కనఁగా ఇపడు



రేక: 1334-5  మేచ బౌళ సత: 23-203
పలల్లవ:    సరసునఁడ వనిన్నటాను జాణవు నీవు

   వరస నితదానఁకా సత వోరచకోవయాత
చ. 1:    మనసొకక్కటపైన దానఁకా మాటల సటూటనఁబడవు

  యనయకతడితే ననీన్న యరవరవ
    నినునఁబాసి వరహన నెలనఁత యతత దటూరెనో

   వనరిత వనఁక నని వోరచకోవయాత
చ. 2:    సిగద్గీల దేరినదానఁకా చేనఁతల సమత్మితగావు

  దగద్గీరనఁ గటూచనన్నదానఁకా తనివలేదు
     కగిద్గీ నీవు రా నటట్టి కాతరాన నెటట్టి తడెనో
   వగిద్గీ మనిన్నతచిత నినఁక నోరచకోవయాత

చ. 3:   కలసికూడినదానఁకా కడమల దరవు
  చలముల మానితేనే చవవుటట్టి ను

    యలమ శ్రీవతకటేశ యిపప్పుడ కెతత మెచెచ్చెనో
   వలసి యేలిత వనఁక నోరచకోవయాత



రేక: 1334-6శతకరాభరణత సత: 23-204
పలల్లవ:      కొపప్పు వతగ నీ వతతపైనా గోవతదరాజా పపైనఁడి

  కపప్పుకఠారము వటట్టి గోవతదరాజా
చ. 1:  నిదిదరితచేనతనటాను నెలనఁతలచేనఁబాదాల

  గదిదతచకొనే వపప్పుడు గోవతదరాజా
   సుదుద ల చెపేన్ననతటా చొకిక్కతచితవ మేనుల
  కొదిదమరె వలపల గోవతదరాజా

చ. 2:   అలసితనతటాను ఆనఁడువారిచే నేపొబ్రాదుద
  కొలిపతచకొనే నిటేట్టి గోవతదరాజా

 వలచితనతటాను వారితోడిమతతనాల
  కొలనఁదిమరె నెపప్పుడు గోవతదరాజా

చ. 3:   పచచ్చెడము గపేప్పునతటా పడనఁతులతొడలపపై
  కొచేచ్చెవు నీమునివళల్ల గోవతదరాజా

   నిచచ్చె నాలగచేతుల నితదునఁగానఁగిట నిదదరి
  గచేచ్చెవు శ్రీవతకటాదిద్రి గోవతదరాజా



రేక: 1335-1పాడి సత: 23-205
పలల్లవ:      ఏల ఇతకానఁ గొసరను ఇనిన్నటా తా జాణనఁడౌను

   మేలమేల ఇనిన్నటాను మెచిచ్చెత నేననరే
చ. 1:      కానుక నే నతప తేను కమత్మిట మారకమార

  తానటూనఁ గపప్పురమతపనఁ దగవకదే
   వనుల చలల్లనఁగా వతట వడుకవడాయను

   మోనమున నపప్పుటని మొక్కకిత నేననరే
చ. 2:      పూవుల నే వసితేను పూనఁచి తా మారకమార

   తావజవావ్వెదిని వస దగవ కదే
  సావవోక వలపల సరికిసరాయను

   పోవులగా తను నేనఁ బొగడితననరే
చ. 3:     అడరి నేనఁ బలిచితే నతతలో మారకమార

   తడయక వనఁకొనెనఁ దగవ కదే
   యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ బొతదాయను

   నడుమ సరమరతకి నవవ్వెత నేననరే



రేక: 1335-2శ్రీరాగత సత: 23-206
పలల్లవ:   ఏమసేయమనేవయాత యితకా ననున్న

   కామతచి నీమనన్ననల గెపైకొతట నేను
చ. 1:    వదదనేనఁ గటూచతడనా వనఁకొననా నీమాటల

  కదుద నిజమేయననా కానిమత్మిననా
   గదిదరము మానవతటా కొసరేవు కమత్మిటని

  ముదుద ముదుద వల నీముతగిట నుతదానను
చ. 2:    పాదాల పసుకనా బతత్తిసేయనా నీక

  సాదువల నుతడనా సమత్మితతచనా
   సదితచక మాననతటా సొలసేవు కమత్మిటని

    సాదితచి నీ సేవక మతచముపపై నుతదానను
చ. 3:    గకక్కన వడెమయతనా కానఁగిలితచి కూడనా

    మకిక్కలి నీక లోనఁగానా మెచచ్చె మెచచ్చెనా
   యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న: నాక

  దకిక్కతని కమత్మిటని తగిలివుతదానను



రేక: 1335-3నాదనామకిగయ సత: 23-207
పలల్లవ:   మొకీక్కనఁ జేకొను మోహపనీసత

   చెకక్కదియిత దియత చెదరదు వలప
చ. 1:     చనప నేసుకొని సత నినునఁ గొసరెను

  మనసుననఁబెటట్టిక మానఁట లితక
   ననుప గలగనఁగా నవువ్వెల నవవ్వెను

   వను నీపటట్టి క వతగము కాదు
చ. 2:    చటట్టిరికతబున సుదత చెనకె నిను

  పటట్టిక యగద్గీల పలమార
  జటట్టిగొనెనఁగనక జతకితచె నిపడు
  అటట్టిటట్టినకము అరగొర లేదు

చ. 3:   దేవులతనమున తఱవ నినొన్నరస
 శ్రీవతకటేశనఁడ చితతతచక
   వానిగలగనఁగా వడి నినునఁ గలసను

   భావతచ కిచటనఁ గపటమే లేదు



రేక: 1335-4  కేదార గళ సత: 23-208
పలల్లవ:    దొరవు నీవనిన్నటాను తొయతలి నేను

  కరకరినఁ గకక్కసితచనఁగలమా నేము
చ. 1:     యేనఁటకి నవవ్వెతవయాత యఱనఁగము నే మాపని

  నానఁటకనఁడ వమతదుకనెపైనా వచచ్చెను
    మటూనఁటగటట్టి వలపల మోప నెతత్తికి నెతేత్తివు

   గానఁటాన నితతేసి కోపనఁగలమా నేము
చ. 2:    చేసనన్న లేనఁటవయాత సిగద్గీవడితమ నేము

   ఆసద మెతత నీమనసతదు నునన్నదో
   పూసగచిచ్చె తరితీవు పొతచి మెడనఁగటేట్టివు

   గాసితచి నీతోనఁ బెననఁగనఁగలమా నేము
చ. 3:   తపప్పుకచటూచేవమయాత దయలోవారము నేము

  ఇపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యతతేమనాన్నను
   వపప్పుగితచినటట్టి నీవళళ్ళ నాకానఁగిట కిచిచ్చె

   కపేప్పువు మే లదురాడనఁగలమా నేము



రేక: 1335-5సామతతత సత: 23-209
పలల్లవ:   ఘనునఁడవు చితతకతటకతభమురాయ మమునఁ

  గనునఁగొని రకతచ కతభమురాయ
చ. 1:   కతతునిగరనఁడ వోకతభమురాయ శ్రీ

   కాతతనఁ దొడ పపై నిడనకతభమురాయా
    కాతతుల నీమేనెలల్లనఁ గతభము రాయ యే
  కానఁతమాడే వతతులతోనఁ గతభమురాయ

చ. 2: కపప్పురపవడేలకతభమురాయ
   కపప్పుము గొనే వతతటనఁ గతభమురాయ

  కపప్పులదేరీ నీమోవనఁ గతభమురాయ
  కపప్పుకొమత్మి పచచ్చెడము కతభమురాయ

చ. 3:    కమత్మినఁ జెమటల నితడెనఁ గతభమురాయ
   కమత్మిటనఁ గటూడిత వటేట్టి కతభమురాయ

  కమొత్మికొనెనఁ బులకల కతభమురాయ
 కమత్మిన (ని?) శ్రీవతకటాదిద్రికతభమురాయ



రేక: 1335-6తోతడి సత: 23-210
పలల్లవ:     ఏల నీక వరపూ ఇనన్నటా గెలిచితవ

    నాలి మాని నీతో నేను నవువ్వెచతడనఁగాను
చ. 1:    మతతనాన నీవాపతో మాటలడిన సుదుద ల

    ఇతతయు నాతోనఁ జెపప్పు రితదర నేనఁడు
     యతతకెతత సేసి నాతో యే లనల వటేట్టివు

   రతతుసేసి నినున్న నేను రవవ్వెపటేట్టినా
చ. 2:    సిగద్గీవడ కితదరనునఁ జేసిన సేనఁతలలల్ల

   నిగద్గీల సరణగతడల్ల నేనఁ జూచిత
    అగద్గీమెపై సాకిరలేల అటట్టి నాకనఁ దలిపేవు
   తగిద్గీతచి వనిన్ననఁక నేను తలవతపతచేనా

చ. 3:    కలసిన మలోని కానఁపరాల నినన్నరేయి
  కలలోనే కతట శ్రీవతకటగిరీశ

     చెలనఁగి ననిన్నటట్టి కూడి చెకక్క లేల నొకేక్కవు
   పలమార యినఁక నినున్ననఁ బతగితచేనా



రేక: 1336-1సామతతత సత: 23-211
పలల్లవ:      నీ వఱనఁగవా వోయి నే నేమచెపేప్పు నీక

   వవలపైనానఁ బొతదు సేసి వడువరాదు
చ. 1:  పతతములడనఁగవచచ్చె పటట్టిపననఁగనఁగవచచ్చె

  బతతనే సతులనఁగటూడి పాయనఁగరాదు
   రతతుల సేయనఁగవచచ్చె రాజసాన నుతడవచచ్చె
  యతతపైనా వలపలేర యనఁదనఁగరాదు

చ. 2:    యమెత్మిల నెరపవచచ్చె యేమెపైనానఁ జేయనఁగవచచ్చె
  దొముత్మిల నానవటట్టితే తోయనఁగరాదు

   వుమత్మిడి నుతడనఁగవచచ్చె వరటల్ల చటూపవచచ్చె
  కమత్మి కానఁగిలితచొకొతటే కాదననఁగరాదు

చ. 3:    నాయము చెపప్పునఁగవచచ్చె నవువ్వెల నవవ్వెనఁగవచచ్చె
  పాయపమదము చేతనఁ బటట్టినఁగరాదు

    యయడ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   చాయల చటూపనఁగవచచ్చె జతట వాయరాదు



రేక: 1336-2బౌళ సత: 23-212
పలల్లవ:    పనన్నల నాచనున్నల పసుకక పలమార

  వునన్నతనఁ బెరిగితేను వోరిచేనఁగాని
చ. 1:   నేరపగలవారల నీతో మాటలడిరి

  నేరనిదాన నేను వరకతదాన
    గోరనేల వనఁదేవు కమెత్మిలయత మే నిటట్టి

  నేరపరాదా నీవలల్ల నేరిచేనఁగాని
చ. 2:    రటట్టిడిసతులలల్ల ను జటట్టి ల సేసిరి నినున్న

 గటట్టి తోడిదాననఁగాన కొసరనోప
    పటట్టిక కచెచ్చెల చేత పాస పోనఁకముడి

  గటట్టి వాయనఁ జేయరాదా ఘనమయేతనఁగాని
చ. 3:   నెగద్గీళతచినచటాట్టి ల వటట్టిపనుల గొవరి

  సిగద్గీవడడదాననఁగాన సేవ సేసిత
  నిగద్గీల శ్రీవతకటాదిద్రినిలయ ననేన్నలితవ

  తగద్గీక మోవయతరాదా దపప్పుదేరేనఁగాని



రేక: 1336-3దేశళత సత: 23-213
పలల్లవ:   ఆసదకనఁడవు నినేన్న మనేమయాత

  ఆసుదుద లితకానా అవునయాత
చ. 1:    కపప్పురము చేతకిచిచ్చె కలయనఁగ వడెమచిచ్చె

 చెపప్పురానిమాటలలల్ల నఁ జెపప్పుచెపప్పు
   అపప్పుసము నీవదద నాప గాచకతడనఁగాను

   అపప్పుట మముత్మినఁ జెనకే వవునయాత
చ. 2:      గతదము నీపపైనఁ బటూసి కమత్మి సురట వసరి

    గొతదినఁ బానుప వరచి గబబ్బుల నొతత్తి
   యతదునునఁ బాయక ఆకె యేనఁకారచతడనఁగాను

   అతది మాపపైనఁ జేయిచానఁచే వవునయాత
చ. 3:     సిగద్గీలలల్ల వడిపతచి చేరి మోవ గతటసేసి

   వగద్గీళపనవువ్వె నవవ్వె వసాల సేసి
    వగిద్గీ శ్రీవతకటేశవ్వెర వడిగ టాట్టి ప వుతడనఁగ

   అగద్గీమెపై ననున్ననఁ గటూడిత వవునయాత



రేక: 1336-4దేశక సత: 23-214
పలల్లవ:    ఎతత మానాపతవ నినేన్నమ చెపేప్పుది

 మతతనములడేవు మతడెమునారసితహ
చ. 1:    చేరి వడెమమత్మితటే సిగద్గీలవడేవు నీవు

   వోరి నీసతవవ్వెతపైనా వునన్నదా యడ
    గోర నినున్న గీరనఁగాను గొబుబ్బున వనఁడుకొనేవు

  ఆరీతు లవవ్వెతపైనా నినాన్నడుకొనీనా
చ. 2:    మోముచటూచి నవవ్వెతేను మొకక్కచను లోనఁగేవు

    నీమగవ లీడ వచిచ్చె నినున్ననఁ జూచేరా
   కామతచి మోవకెతపల కలిగితచితే మటూసేవు

చటూ;    మరల నెవవ్వెతపైనా సొలసి తటట్టినా
చ. 3:     సారెక మాటలడితే సనన్నల సేసేవు నీవు

   దటూరి నీమోహపచెలి దొమత్మి సేసనా
    యరీత శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  కేరడాన నెవవ్వెతపైనా కేలచానఁచనా



రేక: 1336-5  సాళతగ నాట సత: 23-215
పలల్లవ:   నవవ్వెవారి నెఱనఁగవు నాలగవతకలనినున్న

 జవవ్వెనమదముననే సాముసేసేవు
చ. 1:    యతతపైనా గదుద నీయాసయేమ చెపేప్పు దితదరిలో

  కాతతవలపలక గాద నీమేను
   చెతత నాకచముల చేతులనే పటట్టి కొని

  మతతులకక్క నాపతోను మానఁటలడేవు
చ. 2:    తలనఁచరాదు నీరత తమకివ యినిన్నటాను

 జలజాక్షులతగిలికతచము నీమోవ
   అలరి యధరామస్కృత మతదుకొతటా నాపపొతుత్తి
  కలసి సనన్నలసేసి కానఁకరేనఁచేవు

చ. 3:     పటట్టిరాదు నీవయసు పడనఁతుల కెలల్ల రచచ్చె
  కొటట్టిమాయ నిదివో నీగొపప్పువురము

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవుననున్ననఁ గటూడి యటట్టి
  కటట్టి కొతట వాపపదకము నీమెడను



రేక: 1336-6గతడకిగయ సత: 23-216
పలల్లవ:    ఇది యేనఁటదయాత యతతసేసితవ నీవు

  చెదరనిదయతో వచేచ్చెయవయత యితటకి
చ. 1:   చెలలతో యేమని చెపప్పుతపతవ

  యలమ నానవాల యేమచిచ్చెతవ
  కలికి యేమని యాసకొలిపతవ
   చెలిని మనిన్నతతువు వచేచ్చెయవయత యితటకి

చ. 2:   చెపప్పురానిసనన్న లేమ సేసితవ
  తపప్పుకేల కొనగోరనఁ దానఁకితచితవ
   చొపప్పుగా నేమని నీమోవ చటూపతవ

   చిపప్పులనఁ గటూడుదువు వచేచ్చెయవయత యితటకి
చ. 3:   నావదదనుతడాప నెటట్టి నవవ్వెతచితవ

  యేవధననఁ దొలేల్లమని యేలకొతటవ
   శ్రీవతకటేశ మాయితతనఁ జేరి కూడిత

   సేవగొతదువు మాచే వచేచ్చెయవయత యితటకి



రేక: 1337-1పాడి సత: 23-217
పలల్లవ:    ఏవతక నేరిచితవో యితతేసి నీవు

దేవులచెరవుయేలేతరవకతటేశ
చ. 1:    సారెసారెక నెతేత్తివు సతగడాల నాచనున్నల

  బోరననఁ బటేట్టివు చేయిబొతదేకోల
   సారె జారె ననెతటేవుచకాగ ల నాపఱనఁదుల

  నేరతువోయి సాముల నెలనఁతలతోడనె
చ. 2:    కామతచి పననఁగేవటట్టి కలబమా నాకతబుకతఠము

   గోముననఁ గానఁగిలితచేవు గోనఁతమా మేను
   ఆముకొని వడుడ కొనే వముత్మిల నాచటూపల

   సాము నీకనఁ జెలల్ల నయత సకియలతోడనె
చ. 3:    కమత్మిట బుసకొటేట్టివు గరిడా నాజవవ్వెనము

   దొమత్మినఁ బటట్టితీసేవు దోబ్రాణమా జడ
    ఇముత్మిల శ్రీవతకేటాదిద్రి నిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  కమత్మి సామమరెనోయి కాతతలతోడనె



రేక: 1337-2ఆహిరి సత: 23-218
పలల్లవ:     ఇనాన్నళళ్ళవానఁడవ కావా ఇతత వునన్నదా నీక

   మనన్ననతో నెటాల్ల మరత్మిము లతటనో
చ. 1:    జలజలనఁ జెమరితచె సరసునఁడ నీమేను

  కలికి యేమని యేకతమాడెనో
    కళల నీమోమున గకక్కన నితడె నిటట్టి
   అలరి మరి యేమని ఆనఇచెచ్చెనో

చ. 2:    ముసిముసినవువ్వె రేనఁగె ముతచి నీసలవులను
    కొసరి పగయ మెతత నీకనఁ జెపప్పునో

   సుసరాన మోమునక సొతపవచెచ్చె నితతలోనె
    వసమెపై నీ కెటల్ల మోమువతచి మొకెక్కనో

చ. 3:     వడవడనఁ బులకల వలస నీ చెకక్కలను
 అడియాలపగోర నెటట్టిదిమెనో

    కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కాతతనఁ గటూడి మమేత్మిలిత
   తడనఁబడ సతతోసము తగనా కేమనెనో



రేక: 1337-3శ్రీరాగత సత: 23-219
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా మనమెలల్ల నెఱనఁగము యకీల

   ముతదు సరసమాడక ముచచ్చెట వాయదు
చ. 1:     నికిక్క వరహననునన్న నెలనఁతక పత వచిచ్చె

   చెకక్కల నొకిక్కననఁగాని సేద దేరదు
 వకక్కసపనఁగానఁకల వసిగినయతదుక

 చొకక్కపనవువ్వెననఁగాని సొతపరేనఁగదు
చ. 2:  ఆగడునఁదమకమున నలసినయాపక

  తగమోవచిచ్చెననఁగాని దపప్పు దేరదు
 చిగరనఁగోరికలచే చికక్కవడినతదుక

   మొగము చటూపక పగయముల వలవటట్టిదు
చ. 3:   రానఁగినజవవ్వెనికి యరత శ్రీవతకటేశనఁడు

  కానఁగిట నితచిననఁగాని కళదేరదు
 పానఁగినచెమటచేత పచిచ్చెయపైనయతదుక

   చేనఁగదేరనఁ గొసరక చితత్తిము గరనఁగదు



రేక: 1337-4మళవ సత: 23-220
పలల్లవ:   తగనఁదగనయాత మఇదదరికి నేనఁడు

  చిగరవలపలలల్ల సేసలపై నిలిచెను
చ. 1:    కూరిమ నినున్ననఁ గొసరికొసరి తపప్పుకచటూచ

 చేరనఁడేసికనున్న లచెలియ
   మారకమార నీవు మరి తపప్పుకచటూచితే

   బోరననఁ గలవలతో పూజలపై నిలిచెను
చ. 2:     వటట్టి క నినున్న నొరసి వరయుచనఁ జెనకీని

పటట్టినఁడేసిగబబ్బులపడనఁత
   ఱటట్టిడితనాన నీవాఱడినఁ జేతుల చానఁచితే

   పొటట్టినఁ బొరగననఁ దమత్మిపూజలపై నిలిచెను
చ. 3:    ముతదుముతద మోవతేనె ముతచిముతచి అతదియిచెచ్చె

  అతద కొణనఁదనఁడు మోవఅతవ
    కతదువ శ్రీవతకటేశ కలసి నీవ నిచిచ్చెతే
  పొతదుల సతపనఁగపవువ్వెపూజలపై నిలిచెను



రేక: 1337-5  నాగ వరాళ సత: 23-221
పలల్లవ:   చెకిక్కటచేయి దియతదు చితతతోడను

   చకక్కనఁబెటట్టి దువు పత సరగన రామయాత
చ. 1:    కొమత్మి నీతో నెఱనఁగక కోపగితచకొతటనతటా

  వుమత్మిడినఁ బొడినఁబడుచ నుసురనీని
    యిముత్మిల నెతతసేసిన యప నీక మేలది

   సమత్మితతచనఁ జెపప్పుదువు సరగన రామయాత
చ. 2:    మగవ నినన్నపడు బొమత్మిల జతకితచితనతటా

 చిగరనఁబరితాపాననఁ జితతీతచని
   తగవుల దపప్పునాను తరణ పాయనఁగలేదు
  జగడము దరతువుసరగన రావయాత

చ. 3:     సత నీపపై తమకాన చనున్నల నొతత్తితనతటా
  మతలో చిడుముడినీరత సేసని
   యితవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ నీవతదునాన్న
   సతమెపైత వటాల్ల నే సరగన రావయాత



రేక: 1337-6పళవతజరత సత: 23-222
పలల్లవ:    మనపక మనసే మరి తారకాణవచెచ్చె

  చెనకినచెనకల చేచేత నునన్నవ
చ. 1:     వలపల సరివచెచ్చె వనిత నినున్న మెచెచ్చె

   పొలసి యితదానఁకా నాప పొగడెనయాత
   కలల నికక్కములయ కడుమరత్మిముల రాయ

  కొలవులో నాపవదదనఁ గటూచతడవయాత
చ. 2:      నవువ్వెల సలవ ముతచె ననుపల లోలో మతచె

   మవవ్వెముతో నినున్న నాప మరిగెనయాత
   జవవ్వెనము సరిదటూనఁగె జగడములలల్ల దానఁగె

  చివవ్వెన లోనికిని వచేచ్చెయవయాత
చ. 3:     చటూపలనఁ గళల నితడె సురతము పతటపతడె

  వోపక వనాన్నప నోరటూరితచెనయత
    యేపన శ్రీవతకటేశ యిదదరనఁ గటూడిత రిటట్టి

   తీపల నాప నురము దితచకవయాత



రేక: 1338-1భపైరవ సత: 23-223
పలల్లవ:   అతదుక నితదుక వతతలయనయాత

   అతదాలగానఁ జెపప్పుదువు ఆడక రావయాత
చ. 1:    అతగనకనఁ గసటూత్తిరి ఆతపేనతట వదేదయత

   చెతగల వతతలో మఱచితవా అయత
   ముతగిటచెలలనఁ జూచి ముతదరనఁగనా అయత

  యతగిలయ నీమోవ యిదేనఁటదయాత
చ. 2:    సగమా కతదుకొతట వాసగమటూ బుతత్తితచెదయత

  వగలేమనఁ దలనఁచక వచిచ్చెతవయాత
   బగివాసి ఇతతలోనే భద్రిమసితవా అయత

  చిగరవతట నీమేను జీరలయనయాత
చ. 3:   పాటతచినసగినాల పనికివచెచ్చెనో అయత

   గానఁటాన మగిడి ఇతతనఁ గతటవయాత
   యటన శ్రీవతకటేశ ఇదదరనఁ గటూడితరయత

  నీటనఁజెకక్కల చెమట నితడుకొనెనయత



రేక: 1338-2పాడి సత: 23-224
పలల్లవ:     మగరటూప నానఁడురటూప మకక్కళతచి ఇటట్టి తనున్ననఁ

  దగిలినవారికెలల్ల తమరేనఁచ నితనఁడు
చ. 1:   సతపయతదచెఱనఁగే చకక్కనఁగానునఁ గపప్పుకొని

  కతగా నొకక్కపకక్కనే కానఁగిలితచక
   చతురత చెకక్కనఁజెకక్క జతటగా నదుముకొని
  అతవల కొలవుసేయనఁగ నునాన్ననఁడితనఁడు

చ. 2:     పడనఁత ముతాతలపేరే మెడనఁ దానఁ దగిలితచక
  అడరి శలవనే మోవతదుకొనీని

  తొడతొడనఁ దగిలితచక తుదలేనియాసలతో
   తడివ చెలలతో నెతత్తిములడ నితనఁడు

చ. 3:    తరణ మతదచదోమతర మాట సేసుకొని
   సరి శ్రీవతకటేశనఁ డిచచ్చెలనఁ గటూడని

   కరముల కరముల కతదువనఁ బెనచకొని
   దొరతన మతతులయదుటనఁ జూపీ వతనఁడు



రేక: 1338-3దేశి సత: 23-225
పలల్లవ:    ఇటట్టి తపప్పులతచేనతటే నెతత లేదు

   కటట్టి గాచకొని వడితము సేసేనఁగాక
చ. 1:   చిగిరితచినటట్టి నీవునేసిన చేనఁతలక

 యగసకేక్కలడేనతటే యతతలేదు
   మొగమోడి చేతులతత్తి మొకిక్క నీవాడినటట్టిలల్ల

    అగపడి నీక నే నిలల్ల ల నెపైతనఁగాక
చ. 2:   దిమత్మిరివపై నీవు గడునఁదిరిగేతమత్మిటలక

   యమత్మిల మెరసేనతటే యతత లేదు
    సమత్మితతచి నీపటట్టి క సాద నే నీచేతను

   తముత్మిల మతదుక మరనఁదల నెపైతనఁగాక
చ. 3:  అడియాలమెపైననీయతగపమచాచ్చెల చటూచి

   యడసి కోపతచేనతటే యతత లేదు
   అడరి శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా నినున్ననఁగటూడి

  వుడివోక వురముపపై నుతదాననఁగాక



రేక: 1338-4ముఖరి సత: 23-226
పలల్లవ:   గామడిని నీవు కెపైలటలవటేట్టినవ

  యేమరితచనఁజూచేవు యిదదరము నొకటే
చ. 1:   మతతనాన నేనీతో మాటలడినవయలల్ల

   అతతరతగముగనఁ జెపప్పు ఆప నాతోను
 మతతుకెకిక్కనటట్టినీమతకాలే వరగాని

   ఇతతులము తొలేల్ల నేము నిదదరమునొకటే
చ. 2:    గఱతుగా నీవు నేనునఁ గటూడినకూటములలల్ల

  యఱకగా నాప నీ(నా?)  తో యచచ్చెరితచెను
  నెఱవుగా ననిన్నటానునీవ కపటవగాని
   యఱనఁగ మామేలలల్ల నిదదరము నొకటే

చ. 3:   చెపప్పురానిమనలోని నేసుకొతట బాసలలల్ల
    చపప్పుడితచ కాప నాతో సనన్న సేసను

   ముపప్పురి శ్రీవతకటేశ మోహయితచిత వదదరికి
   యపప్పుడు నీపాలిటకి నిదదరము నొకక్కటే



రేక: 1338-5ఆహిరి సత: 23-227
పలల్లవ:     ఏమ మొగము చటూచేవు యనన్నటకి నీదయ

  చేముటట్టి సరసమాడి సిగద్గీదేరచ్చెరాదా
చ. 1:      చెలి నీవదద నుతడనఁగ చెకక్క లలల్ల నఁ జెమరితచె

   వలయ సురటనఁ గొని వసరరాదా
    అలస నీతో నవవ్వె అపప్పుట నితతటలోనే

 చలవనీమోవతేనె చవచటూపరాదా
చ. 2:     సత నీతో మాటాడనఁగ జలల్ల ననునఁ బులకితచె

  గతగటూడ పచచ్చెడము గపప్పురాదా
    తత మేను సనఁకనఁగాను తమకములలల్ల రేనఁగె
   కత లతదానఁకానఁ జెపేప్పువు కానఁగిలితచరాదా

చ. 3:    అతగన సేసవటట్టినఁగ ఆయములలల్లనఁ గరనఁగె
  సతగతగానఁ గనఁగిలితచి చనవరాదా

    రతగగ శ్రీవతకటేశ రతనఁ గటూడిత వకెను
  ముతగితటనే మోహితచె ముచచ్చెటాడరాదా



రేక: 1338-6బౌళ సత: 23-228
పలల్లవ:   మేము వనన్నవతచరాదు మలోనిమరత్మిముల

  ఆమనివలప చలిల్ల అతగవతచరాదా
చ. 1:  చితత్తిడిచెమటతోడిసిగద్గీలేల పతతోడ

 చితత్తిములోపలిమాట చెపప్పురాదా
  వతత్తివల మోవమనఁది వసివాడులేమటకి
   పొతుత్తి క వచిచ్చె యతనినఁ బోదిసేయరాదా

చ. 2:  మతచిరనపలకలతో ముసిముసినవువ్వెలేల
  చతచల నీవడుకల చటూపరాదా

  అతచెల నిటటూట్టిరపలఅసురసు రేమటకి
  మతచముపపైనఁ గటూచతడి మరపనఁగరాదా

చ. 3:   నితడుమోముకళలతో నిటట్టిచటూప చటూడనేల
   దతడిగానఁ గానఁగిట నితచి దపైవారరాదా

    అతడనె శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే నినున్న నలమె
 కొతడలవతటచనున్నల (లనఁ?) గచిచ్చెయతత్తిరాదా



రేక: 1339-1గళ సత: 23-229
పలల్లవ:  ఎమెత్మిలవానఁడవునీతో నెదురాడవచచ్చెనా

 సమత్మితతచిబొమత్మిలనే జతకిచటగాక
చ. 1:  కోపగితచవచచ్చెనాకొచిచ్చె నినున్నసారెసారె

 చటూపలనానఁటతచి సాదితచటగాక
  రాపసేయవచచ్చెనా రావనుచ నితతలోనె

 తీపలమోవవలవ తీసుటగాక
చ. 2:   అలఇతచవచచ్చెనా అటట్టి నిటట్టి నఁ దసినినున్న

  వలిసి నాచనుగబబ్బుల నొతుత్తి టగాక
  బలిమచటూపవచచ్చెనా పపైకొని సరసమాడి

 కళలరేనఁచివడుక కెపైకొతటగాక
చ. 3:   వసరితచవచచ్చెనా వగినతతా రతులను

   ఆస చటూప నినున్న మరాత్మిలతటటగాక
   సేసతో శ్రీవతకటేశ చెతదిత వానఁపవచచ్చెనా

  లసి నీకరణలల్ల లగితచటగాక



రేక: 1339-2ముఖరి సత: 23-230
పలల్లవ:    చెలిమోము చటూచిపప్పుడు సిగద్గీలవడేవు నీవు

  తలనఁపతచనా నేను తకిక్కతచేవుగాక
చ. 1:    ముతచి చెలివరహము మొనన్ననే వనన్నవతచనా

   అతచెలతో వదిదకి రావపైతవ గాక
    కతచము పొతుత్తి కొరకే కానుక చేతకియతవా

 యతచకోక మఱచితవమోకాక
చ. 2:    నెలతచితత్తిము ఎతత నినన్ననే యచచ్చెరితచనా

 అలముక బుజజగితచవపైతవగాక
   కలయుమనుచ నీక కడునఁ బద్రియముచెపప్పునా

  నలిరేనఁగి కవకవ నవవ్వెతవగాక
చ. 3:    అతగనఅలపలలల్ల నపప్పుడే నీకనఁ జూపనా

 అతగవతచి పతతమయతవపైతవగాక
    రతగగ శ్రీవతకటేశ రత నిటట్టి కూడితవ

   యితగిత మెతచనా మెచేచ్చె వతతలోనేకాక



రేక: 1339-3దేశళత సత: 23-231
పలల్లవ:    ఇరవతకల నీక నితదరము నునాన్నరము

 తరమరనఁగనవువ్వెల తలసుకోవయాత
చ. 1:   వడుకకనఁ దోడువచిచ్చె వనకతయతనఁగరాదు

  వాడికకనఁ జోటచిచ్చె వదదనరాదు
   పాడిచెపేప్పునని వచిచ్చె పక్షపాత మాడరాదు

   తాడుపపై తపసు నీవ తలనఁచకోవయాత
చ. 2:    అటట్టి తా పూనఁటవడి అరవనననఁగరాదు

  పటట్టి చవగొతటా రోతపడనఁగరాదు
  చటట్టిరికము సేయుచ సటూడువటట్టినఁగరాదు

 చటట్టి రాతనారిది వచారితచకోవయాత
చ. 3:   సేసవటట్టి పనఁడాల్ల డి సిగద్గీలవడగనఁరాదు

బాసగెని(లి?)  చినమనఁద బదదనరాదు
   యసుదర శ్రీవతకటేశ మముత్మి నేలితవ

  వసినముడియ ఇది వడువకవయాత



రేక: 1339-4హితదోళత సత: 23-232
పలల్లవ:   ఎతతవడి గటట్టి సేసే వకక్కడనయాత

 దొతతరవలపలక తోవదయాత
చ. 1:    కామనిచటూపల నీపపై కలవదతడలపై నితడె

  యేమయత వరకనాన్ననఁడ వతదానఁకాను
   దోమటనవువ్వెల కపగధటూళయపై నీమేను ముతచె

  మేమరముచచ్చెటలక వళ యపప్పుడయాత
చ. 2:    పడనఁత మొకక్కల నీకనఁ బలల్లవపనఁబరపాయ

 తడవవమయత యతతదడవాయను
  జడిగొనన్న వరపల చలల్లనిసురటాల్ల య

  జడియనిరత కవసర మెపప్పుడయాత
చ. 3:   ముదితమాటల నీక ముతాతలసేసలయ

 యదురకొనవలదా ఇనఁకనెపైనాను
   కదిసిత రిదదరను గకక్కన శ్రీవతకటేశ

 చదురలడుటకను సమయమేదయాత



రేక: 1339-5  వసతత వరాళ సత: 23-233
పలల్లవ:   ఐనపని కినఁకనేల అనుమానము

  కానిమత్మిని లోనుగాక కటట్టి కనేదేమ
చ. 1:    మొగముచటూచినదాన మొకక్కవదాద నీక నేను

 యగసకెక్కమాడనఁగాను యేమాయను
   నగినదాన నీతో నతటన మెపప్పుతచవదాద

  జగడమడిచి నినున్న సాదితచేదేమ
చ. 2:   చేరనఁగవచిచ్చెనదాన సేవల సేయనఁగవదాద

  యరసాన జతకితచనఁగ నేమాయను
  పేరనఁబలిచినదాన పగయముల చెపప్పువదాద

   దటూరి నినున్ననఁ దిటట్టి నఁగాను దొరతనమేమ
చ. 3:   సిగద్గీలవడినదాన చెపప్పునటల్ల సేయవదాద

  యగద్గీలతచి పననఁగనఁగా నేమాయను
   వగద్గీళతచి ననిన్నద శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  బగద్గీన నినన్ననఁగాదనేపను లినఁకనేమ



రేక: 1339-6సౌరాషత్తి సత సత: 23-234
పలల్లవ:   పసికితే పసురౌను పగయములలల్ల

 పొసనఁగినవాటనే పొతదవలనఁగాని
చ. 1:   సలిగెగదదతటాను సారె నెతత్తికెకక్కరాదు

 పలిచేవతటా నీతోబగియరాదు
   కలసేనతటా మేను కడునఁబపప్పు సేయరాదు

  వలిసి మటట్టి కమటేట్టి వుతడవలనఁగాని
చ. 2:    యితదు రమత్మినేవతటా యిలల్లలల్ల నఁ జేకొనరాదు

 మతదమేళమాయనతటా మారకోరాదు
   యతదపైనా వచేచ్చెవతటా యిలయలల్ల నఁ దిపప్పురాదు

  అతది సరవ మనసియతవలనఁగాని
చ. 3:    చెపప్పునటల్ల సేసేవతటా సేవల గొననఁగరాదు

  వపప్పుగనఁ గటూడితవతటా వుబబ్బునఁగరాదు
    యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవు
  మెపప్పుతచి సమరతుల మెచచ్చెవలనఁగాని



రేక: 1340-1దేశక సత: 23-235
పలల్లవ:    ఏమే యతతనేరపరి వ దఱనఁగవా

  పేగమమత కడతురా బెరయుటగాక
చ. 1:    కనున్నల మొకిక్కనమనఁద కానఁకల చలల్ల దురా

  సనన్నలనే వలపల చలల్ల టగాక
   చనున్నల చేతకినఁ జికెక్క సారెనినఁకలోనఁగదురా

  వనెన్నలనవువ్వెల నవవ్వె వనఁడుకొతటగాక
చ. 2:    పాదాల చానఁచినమదనఁ పతతాల నెరపదురా

  సేదదేర సేవల సేయుటగాక
   ఆదిగొని కానఁగిలితచె నాసల వటట్టి దురా
  సాదువల భోగముల చవగొతటగాక

చ. 3:  ఆయములతటనమనఁద అరగోరసేతురా
 పాయనిసమరతులనఁ బెపైకొతటగాక

  యయడ శ్రీవతకటేశనఁడేల సిగద్గీవడుదురా
   కాయముల సనఁక నిటట్టి కలయుటగాక



రేక: 1340-2లలిత సత: 23-236
పలల్లవ:     ఎతచి చటూడుమా నీ కెతత యితవపైనాను

   వతచన మరి నవవ్వెవచచ్చెనా వోయి
చ. 1:    పాయలేక నీవతత పచిచ్చెగా మోహితచినాను

 చేయరానిసేనఁతల చేయవచచ్చెనా
    అయడ నీ కటవతట వలవాట గలిగితే
     చాయల మా కితత సేయ సతగతుల వోఇ

చ. 2:     వడుకతో నీవనఁత వన నపప్పు ణచిచ్చెనాను
 ఆడరానిమాటల నినాన్నడవచచ్చెనా

    యడనాడనఁ దిరగాది ఇవ నీకనఁ చవులపైతే
   పాడిదపప్పు మాకివ పనుల వోయి

చ. 3:     ఇపప్పుడే నీవు నెతత చన వచిచ్చెనాను
  చెపప్పురానిపని నీకనఁ జెపప్పువచచ్చెనా

    నెపప్పున శ్రీవతకటేశ నీక నేను బానఁతపైతే
    అపప్పుట మా కలఇతచ నతదమా నినోన్నయి



రేక: 1340-3తోతడి సత: 23-237
పలల్లవ:    ఇద నేనఁ జేసినభాగత మేమచెపేప్పుది

  పొదిగొని వలపల పోదిసేసేవు
చ. 1:   వతతులవాసులవార వదదనఁ గాచకతడనఁగాను

   చెతతల నాపపై నేల చేయివసేవు
   సతతలో బేరములే సరసమే కరియనఁగా

  పొతతనుతడి నాతోడ పొతదుసేసేవు
చ. 2:    కోటాననఁగోట సతుల కొలవులో నుతడనఁగాను

   సటూటగాను నా మొగమే చటూచేవు
  తేటచెలమలవల తేనెలమాట లడనఁగా

  కూటమ కొడనఁబఱచి కొతగవటేట్టివు
చ. 3:    సేసల వటట్టినవార సేనాసేన లతడనఁగాను

  ఆసపడి ననున్ననఁగటూడి ఆనదితచేవు
   బాసల శ్రీవతకటేశ పాలవల నవవ్వెనఁగాను

   రాసికెకక్క ననేన్న గారవతచి మెచేచ్చెవు



రేక: 1340-4  కేదార గళ సత: 23-238
పలల్లవ:    చెలలల మరెపైనానఁ జెపప్పురే బుదిద

  చలములనిన్నయు మాని సరసమాడితని
చ. 1:  యపప్పుటకెపప్పుటమాటలేల తలనఁచకొనీనే

   చిపప్పులచ లోలో నేల చెమరితచనే
 తపప్పులేదతటానేల తారకాణతచవచచ్చెనే

   అపప్పుడే అనిన్నమరచి అతదాలనఁ గటూడితవ
చ. 2:   యకక్కడి కెకక్కడిపనులేల నిలవనఁబెట ట్టినే

  వుకక్కమరి తానేల వుసుత్సరనీనే
   నికక్కమతదతటానేల నితడా నానల వట ట్టినే

  చకక్కనెపై అలకదేరి చవసేసుకొతటవ
చ. 3:    యేడనేడ తగవుల యితదునేల కలపీనే

    వోడక తానేల నాపపై వళళ్ళ వసనే
   కూడి శ్రీవతకటేశనఁడు గరతులేల నితచనే

   ఆడానీడానఁ తలసుక అనిన్నటా నమత్మితని



రేక: 1340-5మాళవగళ సత: 23-239
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా ఘనునఁడు దాను యేమచెపేప్పురే

  యనున్నకొనీ నాగణము లేమచెపేప్పురే
చ. 1:    చెతతనఁ దనచెపప్పునటట్టి సేసితనతటా నిద

   యతత ననున్న బుజజగితచ నేమచెపేప్పురే
   అతతటానఁ దన కిచచ్చెకమాడితనతటా నిద

   ఇతతలో ననున్ననఁ బొగడ నేమచెపేప్పురే
చ. 2:     వటట్టి తనపపై పాటల వనరనఁ బాడితనతటా

  యిటట్టి వడెమచచ్చెని యేమచెపేప్పురే
  జటట్టిగానఁజనున్నలతోడ సాము సేయితచితనతటా

  యటట్టినెదుటనే మెచచ్చె నేమచెపేప్పురే
చ. 3:  మనసుమరత్మిములతటా మతతనమాడితనతటా

  యనసి కానఁగిలితచ యేమచెపేప్పురే
  చెనకి మొకిక్కతనతటా శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

  యినుమడిగా మనిన్నతచె నేమచెపేప్పురే



రేక: 1340-6రామకిగయ సత: 23-240
పలల్లవ:    వటట్టివసాల సేసుక వాదుల దటూరేవు

    గటట్టి బాయిటను వసి గరిగానఁ జేసితనా
చ. 1:    కొపప్పునే దువవ్వెతనఁగాక కోపగితచి నినేన్నమెపైనా

  వపప్పుగ మతదటపటల్ల కొడిసితనా
   వపప్పుక చేతులవటట్టి వనఁడుకొతటనఁగాక నినున్న

  ముపప్పురి నొసల మోపమొకిక్కతచకొతటనా
చ. 2:    కతదువ లతటతనఁగాక కపటాన నినేన్నమెపైనా

  కితదుపడ కొనగోర గీరితనా
   అతదుకొమత్మినుచ మోవనాక నీ కిచిచ్చెతనఁగాక

   చెతది ఇపప్పుడు నోరొగిద్గీతచితనా యతగిలికి
చ. 3:     వలప రేనఁచితనఁగాక వడి నినున్న నేమెపైనా

   కలికి చనున్నల నొతత్తి కమత్మితనా
  యలమ శ్రీవతకటేశ యనసిమెచిచ్చెతనఁగాక

   పలకలలో నే బటూతుబతడుననఁ దిటట్టితనా



రేక: 1341-1  సాళతగ నాట సత: 23-241
పలల్లవ:  మెలనఁతలతదురను మెచిచ్చెరమాత్మి

  వలప లొకక్కమానఁట పతచితవమాత్మి
చ. 1:    మారగొతడ లకిక్కతవ మగనితొ డేకిక్కతవ

  నేరపరి వౌదువు నీవమాత్మి
    సారె జారితచి పయతద చనున్నల చటూపతవ

  నీరపమాయ నితక నెరజాణవమాత్మి
చ. 2:   బొమత్మిలను జతకితచిబుదుద లలల్ల బోదితచి

 చిమేత్మిటకోపము మానిచితవమాత్మి
      తమత్మిమోము మోము చేరిచ్చె దపప్పు దేర మోవ ఇచిచ్చె

 కమత్మిరితచితవసిగద్గీ గణవతవమాత్మి
చ. 3:     పాదము పాదాననఁ దొకిక్కపకక్కన చెకక్కల నొకిక్క

  సేదదేరిచ్చెతవ నీక చెలల్ల నమాత్మి
  ఆదిగొని శ్రీవతకటమతదు అహోబలేశవ్వెర

  సాదునఁ జేసితవ మతచిచకక్కనిలక్ష్మివమాత్మి



రేక: 1341-2మాళవగళ సత: 23-242
పలల్లవ:  కోనతరవతగళశ కోడెకానఁడా

    ఆనితచ నీసత నీపపై అపప్పుట వలపల
చ. 1:    వడుకక నీతోను వసారక మాటలడి

   వడెము చేతకి నిచిచ్చె వడుడ వట ట్టిని
     వాడికగా నీ సొముత్మి వడినఁ దనమేననఁ బెటట్టి

   తోడనే మోపలగట ట్టి తొయతలి వలపల
చ. 2:     చెకక్కనొకిక్క నవవ్వెతచి చితత్తిము రా సనన్నసేసి

    మొకక్క మొకిక్క ఆసపటట్టి మోవ చటూపీని
   వకక్కమానఁటే నీకొపప్పుపవువ్వెల దా ముడుచకొని

   చికిక్కతచి నీపపై రాసిచేస వలపల
చ. 3:     కొతగవటట్టి కొసరచ కూరిమ కానఁగిట నితచి

   సతగతగానఁ గటూడికూడి చలీ ల్ల నేస
    రతగగ శ్రీవతకటేశ రతని గతద మలతది

   పొతగచను కణనఁజాలనఁ బోస వలపల



రేక: 1341-3దేశళత సత: 23-243
పలల్లవ:   ఇతతతో నేనఁటబీరాల యతదానఁకాను

  సతతోసితచి మచిచ్చెకల చలల్లనఁగరాదా
చ. 1:    చనవరికాతతగాన సత నీపపైనఁ జేయిచానఁచె

 కొనగోర దానఁకెనతటనఁ(టానఁ?) గోపగితతురా
   ననుప గలదుగాన నవువ్వెలలల్ల నవవ్వె నీతో

   కనునఁగొని యతదు కీకెనఁ గానఁగిలితచరాదా
చ. 2:     కూరిమ వనితగాన కొపప్పువటట్టి నినున్ననఁ దస

  ఆరీత జతకితచెనతటా నదలితతురా
 నేరపగలదుగాన నీకనఁ(కత?)  టే మతమరె

  గారవతచి అతదుకిటట్టి కానఁగిలితచరాదా
చ. 3:    ఇచచ్చెకపసతగాన ఇట నినున్ననఁ జొకిక్కతచె

  పచిచ్చెసేసనతటా నిటట్టి పదరదురా
   మచిచ్చెకె గలదుగాక మరిగె శ్రీవతకటేశ

   కచచ్చెపటట్టి అతదు కిటట్టి కానఁగిలితచరారా



రేక: 1341-4వళవళ సత: 23-244
పలల్లవ:    ఇతదానఁకానునన్న భావ మేమ చెపేప్పుది

   చెతది వడుకతో మతచె చెకక్కనొకక్కనఁగాను
చ. 1:    చిగిరితచెనఁ జితత్తిము చిరనవువ్వెల మొనస

  మొగము కళలనితడె ముదితకను
  వలగలనిన్నయునఁ బాస వడుకలదపైవారె

  మగటమతో నీవు మాటలడనఁగాను
చ. 2:    పొదలను కచముల భోగపటాసల రేనఁగె

  యదిరితచెనఁ బులకల యితతకిని
    అదన నానతద మొబెబ్బు ఆయముల గరనఁగెను

  చదురనఁదనాన నీవు చనవయతనఁగాను
చ. 3:      కొపప్పు గడు వడజారె గటట్టి నఁ దమకము నితడె

   అపప్పుట వలప పతడె నతవకను
   కపప్పుళతచెనఁ దమకము కోరికల దపైవారె

   నెపప్పున శ్రీవతకటేశ నీవు గటూడనఁగాను



రేక: 1341-5సామతతత సత: 23-245
పలల్లవ:   ఎతతవానఁడవయాత నినున్న నేమనేము

  సతతకూటములవానఁడ సతబటటూరి చెనున్ననఁడా
చ. 1:   సగకనున్నలనునఁజూచి సొలపలమాట లడి

 వాగపగొలల్లతలను వలపతచేవు
   జాగలనవువ్వెల నవవ్వె జాజరపాటల వాడి

   బాగగా నపప్పుటనఁ గొతత భద్రిమయితచేవు
చ. 2:     బతకపసాముల సేసి బెటట్టి గానఁ బువువ్వెల వసి

 అతకెకవచిచ్చెనదానఁకా నాసరేనఁచేవు
    లతకెలనునఁ గటూచతడి లలితో మరత్మిము లతట

 మతకనఁదనములవారి మరిగితచేవు
చ. 3:    చరలకొతగల వటట్టి సిగద్గీల బయటవసి

  గారవతచి కానఁగిటను కరనఁగితచేవు
   యరీత శ్రీవతకటేశ యితదరిని యేలకొని
  మేరమరి చనవచిచ్చె మెపప్పుతచేవు



రేక: 1341-6సామతతత సత: 23-246
పలల్లవ:   రావయత చటూతువు రమణని

 దేవుల కిటవతటతఱతగల
చ. 1:  పలచని యలనఁగలపాటల

చెలపలచెలపలచెమటల
 నిలవు నివవ్వెరగలనీటల

  కలిగె నేనఁడిదివో కలికికిని
చ. 2:   సుడిగొనిన యదుర చటూపల

  వుడుకవుడక నటట్టి వరపల
 బడిబడినఁ దిరిగేటబాగల

 ఆడియాలమయత నీయతగనక
చ. 3:  చేతలో పడికిటసేసల

  రాతరినఁబగల రత రహసతముల
  యతల శ్రీవతకటేశ యనసితవ
  లతాయ మనన్ననల లలనకను



రేక: 1342-1రామకిగయ సత: 23-247
పలల్లవ:    ఒకట కినుమడయత నుపప్పు చితది

   మొకము చటూచ నటట్టి ముచచ్చెటాడనీవ
చ. 1:    చలివాసివునన్నదాన సముకాస నునన్న దాన

  నలవతక నితకనఁ గొతతనవవ్వెనీవ
 తలనఁపలోనిదాన తగలయమెపైనదాన

 ములవానఁడికొనగోర మోపనీవ
చ. 2:   సేసక లోనెపైనదాన సేవసేయుచనన్నదాన

   పోసరితచి యితకనఁ గొతత బోదితచనీవ
  రాసికెకిక్కనటట్టిదాన రత కియతకొనన్నదాన
 మోసపోనివలపల ముతచనీవ

చ. 3:    కతదువనే వునన్న దాన కానఁగిలితచకనన్నదాన
  యితదమని మోవ నాకనియతనీవ
   యితదరిలో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు నినున్న గటూడె
  మతదలితచి యితకానితకా మనిన్నతచనీవ



రేక: 1342-2కనన్నడగళ సత: 23-248
పలల్లవ:   ఎపప్పుడు దయదలనఁచే నితకనీవు

   దపప్పుదేర మోవ యిచిచ్చె దకక్కనఁగొనవయాత
చ. 1:    నిలవలల్లనఁ జెమరితచె నీతో మాటాడరానఁగా

 వలనఁదియలపదర వసరవయాత
   నెలవపై కొలవుసేసి నివవ్వెరగతో నునన్నది

  యలమ నీతోడమనఁద నిడుకొనవయాత
చ. 2:    భారపతురము జారె పాదాలక మొకక్కరానఁగా

  నేరపన ముడిచి మనిన్నతచవయాత
  తేరకొన నినున్ననఁజూచి తమురచనునన్నది

  గారవతచి కానఁగిటను కానఁగిలితచవయాత
చ. 3:     వసనఁ బోనఁకముడి వడె వడెము చేతకిరానఁగా

  పసగాను తరవసి పాలితచవయాత
    కొసరి శ్రీవతకటేశ కూడె నినున్న నితతలోనె

   సుసరాన రతులక జొకిక్క మెచచ్చెవయాత



రేక: 1342-3  దేవ గాతధరత సత: 23-249
పలల్లవ:   ఇతక నెతతగావల యవలపూ

   యితకదు చెకక్కచెమట యిదకాదా వలప
చ. 1:  పదవపపై వడెపనఁబసర

  అదన నినున్ననఁజూచి యసురసుర
  పదరి పయతదకొతగపపై వసర

    యదితచనఁ జెలి నీపపై నిదకాదా వలప
చ. 2:  గకక్కన మనసులోనికరనఁగటూ

 మొకక్కలపసిగద్గీలలో మొరనఁగటూ
  మకిక్కలి మరకళల మెరనఁగటూ

   యికక్కవల చటూపనఁ జెలికిదిగాదా వలపూ
చ. 3:   ననుపతో సలవుల నగవ

  పననఁగేట కానఁగిట బగవ
 యనసశ్రీవతకటేశ యితతనినున్ననటూ

   యినుమడితచెనఁ దమక మదిగాదా వలపూ



రేక: 1342-4కాతబోదిసత: 23-250
పలల్లవ:    ఎవవ్వెతపైనా వలచను యిటవతట పనులక

 రవవ్వెపడినచేనఁతల రతకెకిక్కతవరా
చ. 1:    సొలపలడి మనసు సదితచి చటూచిత

   చలకనఁగానఁ బెననఁగి నేనఁ జూచితని
   యలమ నతదుకలోన ఇచచ్చెకమే సేసేవు
   చలివాస ననిన్నటాను జాణనఁడ వౌదువురా

చ. 2:     కపప్పున నీచేనఁతల సతగడి జూప చటూచిత
   చొపప్పులతత్తి నవువ్వె నవవ్వె చటూచితవ
   వపప్పుకొని అతదుకెలల్ల నొడనఁబడనఁ జెపేప్పువు

  తపప్పుని బొతకనియటట్టిదతట వౌదువురా
చ. 3:   మకక్కటపరతులను మెపప్పుతచి చటూచిత

  చొకిక్కతచి గోరగీరి చటూచితవ
   యొకక్కడాను మోసపోవు యినిన్నటా ననేన్నలితవ

  యకక్కవపైన శ్రీవతకటేశనఁడ వౌదువురా



రేక: 1342-5  సామ వరాళ సత: 23-251
పలల్లవ:   అనిన్నటా గటట్టి తో నుతడుటదిమేల

    తనున్ననఁదానె వచిచ్చె యేల తడవవు మముత్మిను
చ. 1:    మనసురాని సత మానఁటలనిన్న యాడినాను

  వనరివుతడర కడువగరెపై తోనఁచ
   కొనవసి మరొకొతత కొసరనఁగ బోతేను

  పనపరాలక వచిచ్చె పపప్పుగటట్టి ను
చ. 2:    యరపరికపచెలి యతత నవువ్వె నవవ్వెనాను

  సరవతోనుతడదు చపప్పునెపై తోనఁచ
    పొరలితచి మరికొతత పూనఁచి కానుక వటట్టితే

  కరనఁగక లోలోనే గరివడును
చ. 3:     నెమత్మినఁ దరితీపలేని నెలనఁత యతత మొకిక్కనా

    వమత్మి సమత్మితమెపై వుతడదు వుపప్పునెపై తోనఁచ
    కమత్మి శ్రీవతకటేశ నేనఁ గలసిత నితకెటట్టినాన్న

  చెమత్మివుటట్టి వలపల చిగిరితచను



రేక: 1342-6సాళతగత సత: 23-252
పలల్లవ:   గొలల్లదాన నితతే నేను;  కొతగవటట్టి దొరకొనె

  యలల్లవారనఁ జూడనఁగాను యేమసేతునే
చ. 1:    కనున్నల జతకితచని కెపైదతడ వట ట్టిని

  వునన్నతప కొనగోర నొతీత్తిని
  చనున్నల చేతనఁబట ట్టిని సరసములడని

   యనిన్న చెపప్పునా మాననఁడు యేమసేతునే
చ. 2:    తీగెనవువ్వె నవవ్వెని తరలోనికి రమత్మినీ

   బాగగానఁ దానే కసటూత్తిరి పపైనఁబటూసని
   వగిరితచి వలపల వలల్లవరిగానఁ జేసనీ
   యగత వని గణము లేమసేతునే

చ. 3:    మొకక్కలననఁ గానఁగిలితచి మోవ గతటచేసని
  చికక్కదసి శిరసుపపై సేసవట ట్టిని

    గకక్కన శ్రీవతకటాదిద్రి ఘనునఁడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
  యకక్కవగా మనిన్నతచ నేమసేతునే



రేక: 1343-1  రీత గళ సత: 23-253
పలల్లవ:   మతచిమేల గలిగితే మానవచచ్చెనా

   యతచక చేకొనవయాత ఇతటదాన నేను
చ. 1:     యినిన్నయు నేరచ నాప యగద్గీసిగద్గీలేని దాప

   వనెన్నల నితకా నాపక వలవవయాత
   మనన్ననతోదాన నేను మానాపతని నేను

   వునన్నతనఁ దొలేల్ల సతమెపైవునన్నదాని నేను
చ. 2:     యేమెపైనానఁ జేసు నాప యమెత్మిలరగని దాప

   పేగమతో నాప నితటకి బలవవయాత
   నీమాటలోదాన నేను నిగరవ్వెపదాన నేను

    కామతచి నీ కెపప్పుడును గలదాన నేను
చ. 3:   పనిలేనిపని దాప పతతములొలల్లనిదాప

  ననుపన బాసలిచిచ్చె నమత్మితచవయాత
 చనవరిదాననేను జటట్టిగొనన్నదాననేను

   యనసితని శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నేను



రేక: 1343-2  పూరవ్వె గళ సత: 23-254
పలల్లవ:  ఎతతలేదు రమణనియేలటాల

  పతతపమానఁటల కెలల్ల బారలచానఁచేవా
చ. 1:    చెలవునఁడు నవువ్వెతాను చేనఁతలేమో సేసనతటా

  చలముల నీవల సాదితచేవ
  జలజలమనుచను జడివాన గరిసితే

   కలచోటకెలల్ల నీవు కటట్టిల గటేట్టివా
చ. 2:    రమణునఁడు వడుకతో రవళతచి తటట్టినతటా

  గమకాననతత యేల కానఁతాళతచేవ
   సమముగా నతతటా వసవ యతడగాసితేను

  భద్రిమసి యేడనేడకెపై పతదిళళ్ళవటేట్టివా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న చెతగలితచి కూడితేను

   ఆవళ నీవల వుసురసు రనేవ
   కావరితచి పొలమెలల్ల గాలి వసరితేను

  దావత నెతదునఁజూచినా దళల్ల గటేట్టివా



రేక: 1343-3ఆహిరినాట సత: 23-255
పలల్లవ:     ఇదియే చాల నాక యేడలేని వగటేల

  పదిట కొకమానఁటపైనానఁ బలకకతడేవా
చ. 1:    మతతనాన నీతోను మారకొని మాటాడనఁగ

   పతతము వచెచ్చెనా నేనఁడు పలమారను
   చితతగోడనఁ దలవతచి చెకక్కచేతతో నుతడనఁగ

  కొతతపైనా ననున్న వనఁడుకొనకతడేవా
చ. 2:     గదిదతచి నీతో నేను కమత్మిటనినఁ బెననఁగనఁగ

  పదదరికమా నాకనఁ బెచచ్చెవరిగి
  కొదిదతోడనఁ బానుపపపై గటట్టి సేసుకతడనఁగాను

  బుదిద దలనఁచకొనెపైనా పొతదకతడేవా
చ. 3:    నెలవపై కానఁగిటలోను నినున్న నలయితచనఁగాను

 కలిగెనా మేలశ్రీవతకటవభునఁడా
    చెలనఁగి రాజసముతో చేరి సతగడి నుతడనఁగ

  నలవతక నాతోనే నవవ్వెకతడేవా



రేక: 1343-4  శదద్ధ వసతతత సత: 23-256
పలల్లవ:    పొగడేవు ననున్నను పూనఁచిపూనఁచి పలమార

  యగసకెక్కములకెపైతే యేమబానఁత నేను
చ. 1:    వలప చవగొతటేను వడినఁ జెపప్పురానితీప

  బలిమ నొలల్లకతటేను బానఁతగాదు
   పలిచి వడెమయతనఁగానఁ బద్రియురాల నెపైతవ

    యలమ వతతకతొలిల్ల యేమ బానఁత నేను
చ. 2:    రతవడుక గలితే రసము లొలతుచతడు

   ఇతవుగాక వుతడితే యతదటూనఁ బొతదదు
 తతసరసమాడనఁగా తగచనవరినెపైత

  ఇతరకాతతలలోన యేమబానఁత నేను
చ. 3:   కానఁపరముసేసేనతటే కలప్పువస్కృక్షమెపై తోనఁచ

  వోపనతటే మొనఁటపడివుతడు నటూరకే
   యేపన శ్రీవతకటేశ యేలనఁగా ఇలల్ల లనెపైత

    యపపై చమత్మిటటూరనఁ జూపే వమబానఁత నేను



రేక: 1343-5దేశళత సత: 23-257
పలల్లవ:    నివవ్వెరగతో నుతదాన నినున్ననఁ జూచి

  జవవ్వెనపసతపదల సతదు చటూపరాదు
చ. 1:   మనసార నేనీతో మాటలడేనతటేను

 వనేయతదునీకెపైతే వళలేదు
   పనివడి యపప్పుటని పాదాల గదేదనతటేను
   యనసి కొలవగాని యేకాతతము లేదు

చ. 2:   సారెసారె నీతోను సరసమాడేనతటే
  కోరి నీవలపలక గరిలేదు

   గారవతచి నినున్న నతట కళలరేనఁచేనతటే
  యరీతనెపైన నీక ఇతపలేదు

చ. 3:     గకక్కన నినున్ననఁ గదిసి కానఁగిట బాగిసేనతటే
  తకక్కరితనాన నీక తనివలేదు

   అకక్కరెపై శ్రీవతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ
   యకక్కవతకక్కవ లతచ యరసము లేదు



రేక: 1343-6దేశళత సత: 23-258
పలల్లవ:     పోపో యకక్కడిసుదిద పొదుద వోదా అయత నీక

    యపనుల మకెకాక యిది మాకనఁ దగవా
చ. 1:     ఆకెతోడ నీవు ననున్న నాడుమనన్న మానఁటలలల్ల

  యేకతాననఁ జెపప్పునఁబోతే యటట్టి తడును
  ఆకడనునఁ దనసరియానఁటదానినఁ బేరకొతటే

   యకడ నీపక నేనఁడు యితవయతనా
చ. 2:    వువదక నీవతపనవుతగరాల నే నిపడు

  ఇవలనఁ జేతకియతనఁగ యేమనునో
    ఆవల నొక తపాదలతదునన్న మెటట్టి లిచిచ్చెతే

  సవతులపైనవార యజాడల కోరతురా
చ. 3:    ఇతతనఁ బలవుమననఁగా యడక రపప్పుతచితని

   యితతలో గటూడె ఇతకెతత యగద్గీవటట్టి నో
   వతతగా శ్రీవతకటేశ వరొకత యితటలోన

    బతత యప వటట్టితే యపనికి సఇతచనా



రేక: 1344-1  శదద్ధ వసతతత సత: 23-259
పలల్లవ:    గెలవరాదు నీమాయ కేరడము లేమాడేము

  కలికి నితతటనెపైననఁ గరణతచవయత
చ. 1:    చెలితోనఁ జటట్టిమువల సేసితవ మేలమేల

 వలలేనిజాగారాలే వగినతతాను
  పలమారసుదదలనే భద్రిమలనఁబెటట్టిత వటట్టి
 కలలోనికూటములే కలిగినతతాను

చ. 2:     ఆనుక నిజమువల నాడితవ మేల మేల
 మాననిజోలిమాటలే మాపదానఁకాను

   సాననఁబటట్టి యాసలనే సతతోసాల రేనఁచితవ
  వనుల పతడుగలే నినన్నతతాను

చ. 3:   పాడితవ పాటవల బాసలేమేలమేల
  యేడలేని వడనఁబా టల్లతదానఁకాను
   వడెమచిచ్చె కూడిత శ్రీవతకటేశ యసతని

 వాడికవలపలే వలసినతతాను



రేక: 1344-2మధతమావత సత: 23-260
పలల్లవ:   తనకతట నేరతుము తరవాతపనులక

   చెనకెనఁ జిగరనఁగొమెత్మి చేనఁగయయత ననరే
చ. 1:    చెపప్పునఁబోతే నెనిన్నయపైనా చిగిరితచ మాటల

 వపప్పుగ మోనముతోడనుతడుమనవ
    అపప్పుటనుతడి వతట సవ చాల నేమనాన్న

    పపప్పు గట ట్టి నీరదియతనఁ బేనువచచ్చె ననవ
చ. 2:    చేరి పతచనఁబోతేను చెతగలితచ వగవుల

 వోరచక గటట్టి సేసుకతడుమనవ
    ఆరితేర కనునఁగొతట నవ చాల నినఁకమనఁద

  గోరగీరితేమఱి గొపప్పుయేరౌ ననవ
చ. 3:    వతత్తి కానఁగిలితచకొతటే పూరీని చెమటల

  వుతత్తిలపడక కొతత వుతడుమనవ
    ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి తా ననున్ననఁగటూడె

  కొతత్తిమొలకచనున్నలే కొతడలయ ననవ



రేక: 1344-3ధనాన్నసి సత: 23-261
పలల్లవ:    బడల నీమేనెలల్ల పవవ్వెళతతువు రావయత

  తడయక నాకచాల తలగడబలల్లల
చ. 1:     ఇతత పొదుద వోయి వచేచ్చె వడనుతట వతదానఁకా

  యతతమాటలనఁ బెటట్టి క యవవ్వెతుతడెనో
  పతతపనఁబతదేలక పగడసా లడితవో

  సతతజాణతనముల సతులలల్ల నాడిరో
చ. 2:    తడనఁబడి మాటాడేవు తలనఁ పకక్కడిపరాకో

  బడినఁబెటట్టి కెవవ్వెతపైనా పనిగొనెనో
  వడయాసల నెతదపైనా వడుకకానఁడవపైతవో

   వడివటట్టి వాడవార పలపల చలిల్లరో
చ. 3:     ననున్ననఁ గానఁగిలతచి కూడి నలదికక్కల చటూచేవు

   సనన్నల నెవవ్వెతపైనా పతచక వచెచ్చెనో
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేమ సరసమాడేవో

  కనన్నవారెలల్ల నీకీకతదువ నేరిపరో



రేక: 1344-4వరాళ సత: 23-262
పలల్లవ:   ఇదదరము నునాన్నరము యతదువయేతము

 తదుద వడడననుపలే తమలితచనఁగాక
చ. 1:    సారెసారె నీతోను చలము సాదితచనేల

  కూరిములే కలిగితే కూరిచనఁగాక
  కారములగా నినున్న గతటసాలడనఁగనేల

  పేరడెపైతేనఁ దమకము పడరేనఁచనఁగాక
చ. 2:    పొలసిపొలసి నినున్న బొమత్మిల జతకితచనేల

 చిలకనఁజూపలే పతడిల్లనేసనఁగాక
 వులివచిచ్చెచెనకల నొతత్తిడిపటట్టినఁగనేల
 తలనఁగరానిమరాత్మిలే తలనఁపతచనఁగాక

చ. 3:   పననఁగిపననఁగి మేను బెతడుపరచనఁగనేల
   చను మొనలే నినున్న నెచచ్చెరితచనఁగాక

  యొనసితవ శ్రీవతకటేశనఁడ కొసరనఁగనేల
 తనివోనిమోవతేనె దపప్పుదేరీచ్చెనఁగాక



రేక: 1344-5  హితదోళ వసతతతసత: 23-263
పలల్లవ:   తకిక్కనవారికినేల తమక మమర

  వకక్కసపవారికిని వడక్కలిద యమర
చ. 1:   చనపగలవారికిని సరసమాడిన నమర

  ననుపగలవారికిని నగవు లమర
  మనవగలవారికిని మతతనతబుల నమర
  పనులగలవారికిని పపైకొనుట లమర

చ. 2:   బలిమగలవారికిని పతతమాడిన నమర
 వలపగలవారికిని వాడికమర

   చలముగలవారికిని జతకెనల కడు నమర
  తలనఁపగలవారికిని తగలయ మమర

చ. 3:   ఆసగలవారికిని అతదనుతడనఁగ నమర
 వాసిగలవారికిని వనెన్నలమర

   సేసతోనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ నను
  బాసగలవారికిని పనులలల్ల నమర



రేక: 1344-6తలనఁగగాతబోది సత: 23-264
పలల్లవ:   చేయతత్తి మొకిక్కత చెకక్కనొకిక్కతని

  ఆయడ నీకెతత ఆసదమో
చ. 1:    కపప్పుర మచిచ్చెత కానఁకల చలిల్లత

  ముపప్పురినఁ జనున్నల మోపతవ
   చెపప్పుర న నేన్నమసేయుమనే వనఁక
  అపప్పుట నీకెతత ఆసదమో

చ. 2:   మొగము చటూపతని ముచచ్చెటలడిత
  నిగిడి మోవతేనె యిచిచ్చెత

 పగటలేలరా పచరితచేవనఁక
  ఆగపడేవు యతత ఆసదమో

చ. 3:    కతదువ చటూపత కానఁగిటనఁ గటూడిత
  సతదడి నీమేల చవగొతట

  చితదురా సిగద్గీ శ్రీవతకటేశవ్వెర
  అతదరిలో నెతత యాసదమో



రేక: 1345-1శతకరాభరణత సత: 23-265
పలల్లవ:   ఇతటకి వచేచ్చెస నీతనఁడిద

 జతటయియునాన్నడు జతకితతురటవ
చ. 1:   తలనఁచినతలనఁపల తలకూడె మరి

 పలికినపలకల ప(ఫ?) లియితచె
    మలసి వభువమె యి మచచ్చెము లతడినా

 అలగదురటవ అతతటపనికి
చ. 2:   వడువనివడుకల వరినాయ మరి

  గడిగాను కూటమ కొనసాగె
   యడనెడ నాతనఁడు యవవ్వెతనఁ జూచిన

 తడవుదురటనే దకిక్కనపనికి
చ. 3:   చేసినసేనఁతల చెలల్లను నీకినఁక

 దాసినపతడిల్ల తగలయ
  ఆసల శ్రీవతకటాధిపనఁడు రత

  సేస నలతురట చేకొనన్నపనికి



రేక: 1345-2  దేవ గాతధరత సత: 23-266
పలల్లవ:     మెచిచ్చెత మపప్పుడే నీక మకిక్కలి మోహితచితమ

   హచెచ్చె నీసితగారాల యకక్కడ చటూచినను
చ. 1:  అరిదిచెకక్కలమనఁది యతగనకసటూత్తిరివనఁత

  కరనఁగి నీచెతపలపపై కారివుతడనఁగా
  దొరతనాల సేసేవు తొయతలలలోననెలల్ల
  యిరవాయ నీయమెత్మి యేమచెపేప్పుది

చ. 2: కోమలిగబబ్బులమనఁదికతకమగతదపనఁబటూనఁత
  ఆముకొని నీవురాన నతటవుతడనఁగా

 సాముసేసేవానివల సతులకనఁజూపేవు
   నే మెఱనఁగమా నీవు నెరజాణవౌట

చ. 3: పొలనఁతమెపైనలనఁదినపొడికపప్పురపపూనఁత
   నెలకొని రతవల నీపపై నతటనఁగా

    కొలవులో మాకనఁ జూప కూడితవ మమత్మితదరి
 తలనఁచమా శ్రీవతకటతత్తిమనీమహిమల



రేక: 1345-3ఆహిరి సత: 23-267
పలల్లవ:   మనిన్నతచవయత యినఁక మగవను

    సనన్నలనే మాకనఁ జెపీప్పు సతతము సేయుమని
చ. 1:    పయతదచెమటనఁ దోనఁగి బయటనఁబడెనఁ జనున్నల

మొయతనఁ(యతనఁ?)   జొచెచ్చె సిగద్గీవడి ముతజేతులను
    కొయతతనాన నతతలో గోర గీరేవు చెకక్కల

   ఇయతడనఁ దపప్పుతచకొనే వతదుకౌను చెలియ
చ. 2:     వరపగాలికి చర వడిసి తొడ గానిప్పుతచె

   ఆరసి సిగద్గీన మటూస నరచేతుల
   కేరడాన నతతలో గిలిగితచేవు సతదుల

   యరీతనఁ దపప్పుతచకొని యనిన్నకౌనఁ జెలియ
చ. 3:    పలకల నిబబ్బురాన పోనఁకముడి వడెను

   కలికి సిగద్గీననఁ బటట్టి కొనచేతుల
   అలరి శ్రీవతకటేశ అతతలోనె కూడితవ

   యలిమ నవువ్వెల నవవ్వె యేమటకౌనఁజ(జె)లియ



రేక: 1345-4  వసతత వరాళ సత: 23-268
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా సతతోసితచి ఇదివో నేను

   యనన్ననఁగ నీవఱనఁగని వమునన్న వనఁకను
చ. 1:     చెపప్పుకతొలతే నీవు చేరి వతట వామాట

  వపప్పుచ నేనినఁక వనన్నవతచేదేమ
   అపప్పుడే అతదుకనఁగాదా అతగమెలల్లనఁ జెమరితచె

   కపప్పున నీవలపలల్ల కతటని నేను
చ. 2:    సేయకతొలతే నీవు చేకొతటవ వడిగము

  కాయకముగా నేను కావతచేదేమ
    నీయతదు నతదుకేకాదా నితడె మోముననఁ గళల

   ఆయడ నీపనులలల్ల అవనతట నేను
చ. 3:    కూడకతొలతే నీవ కూడితవ కానఁగిటను

  వోడక శ్రీవతకటేశ వరసేదేమ
     యడ నీ వతదుకేకా ఇట మేను చొకిక్కతవ

   జాడతోడ నీమతకి సమత్మితపైత నేను



రేక: 1345-5సామతతత సత: 23-269
పలల్లవ:     ఏమ చెపేప్పుది నీసుదుద లతత లేదు

   దామెన గటేట్టివు బొతక తారమారగాను
చ. 1:   చెపప్పురాదు చటూపరాదు నేసిననీచేనఁతలపైతే

   ఆపప్పుట బాసల సేసే వతదరిలోన
 దుపప్పుటకొతగెపైతేను తొగరదిదనటట్టి నన్నది

  కపప్పుళతచేవు పతతాల గఱతులగాను
చ. 2:   పటట్టిరాదు ముటట్టిరాదు పచిచ్చెయపైననీమేనెపైతే

  పటట్టి కొనేవు ఆనల పదదలనఁగన
 పటట్టిమతచమయితేను పదునుగారచనన్నది

 దిటట్టికూళతనముల దిగపారితచేవు
చ. 3:    వనరాదు అనరాదు వనుల నీగణముల

  వనరితచేవు సాకిర లొకటకటే
   చెనకి శ్రీవతకటేశ చెకక్కలపైతేనఁ జెమటటూరీ

    యనసితవ ఆసదా లితకా నాపపైనఁ జలేల్లవు



రేక: 1345-6నాదనామకిగయ సత: 23-270
పలల్లవ:   ఏల పతతాలడుకొనీ యతదానఁకాను

   తలి మెఱనఁగదు ఱటట్టి తనకేలే
చ. 1:   సిగద్గీవడేదానికేలే చెనకల మరి

  యగద్గీపటేట్టిదాని కేలే యేలటాల
  —అగద్గీమెపైననుబోనఁట కతదమౌనఁగాక వటట్టి

 తగద్గీమొగద్గీ లతచేటతనకేలే
చ. 2:   గటట్టి చటూపేతనకేలే కొసరల కడు

 మటట్టి లేనితనకేలే మతతనముల
  యిటట్టి నావతటదే యఱనఁగనఁగాక

దటట్టిపప్పు(ప)   గరవ్వెము దిది తనకేలే
చ. 3:     కూడెనఁ దొలల్ల తనకేలే కొరతల యిటట్టి

 వడెమచేచ్చెతనకేలే వసాల
   యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న

 తాడుపొడవుగరవ్వెము తనకేలే



రేక: 1346-1ముఖరి సత: 23-271
పలల్లవ:    ఔనయత మతచివానఁడ వౌదువు నీవు

   కానుకవటట్టిన మొకక్కనఁ గాదలనఁ బోతురా
చ. 1:     పేరనఁ బలిచ్చెతే వచిచ్చెతని పననఁగనేల చెలితో

  గోరగీరేపని కినఁక గొడడలేనఁటకి
   సారప మోవతీపతో సరిపటేట్టివు తేనెల
    యేర గడిచి కాలవ యితత పొగడుదురా

చ. 2:    ఆసపడి చటూడనఁగానే ఆడితచేవు యడమాట
  చేసనన్నవచేచ్చెపనికి చెటట్టి యేనఁటకి

   యసతనఁ జూచి యవవ్వెతో ఇటలవునన్నదనేవు
  పూసినగతదపపూనఁత పపొప్పుడినఁ బోలతురా

చ. 3:   నగినమాటలలోన నలసుల వదకేవు
  తగలటాలపై నమనఁద తగవనఁటకి

   జిగిమరి కూడితవ శ్రీవతకటేశ ఇతతని
  చిగిరితచితే మరి చెటట్టి గటట్టి కతడునా



రేక: 1346-2రామకిగయ సత: 23-272
పలల్లవ:    ఏమాయ నితతలోనే యగద్గీలేల పటేట్టివు

   సాముసేయనఁగా నటూరప చలల్లరాదా నేను
చ. 1:    యగసకేక్కలతటాను యేల ననున్ననఁ దిటేట్టివు

  నగరాదా వరకెపైన నాలోనను
  వగరాయనతటాను వురము దటట్టి కొనేవు

    మొగము నీవు చటూచితే మొకక్కరాదా నీక
చ. 2:    తవరి కోపతచెనతటా తరవలతోనఁ జెపేప్పువు

 చెమరితచరాదా నాచెకక్కలమనఁద
   భద్రిమసి నీకనీవ పతతములే నెరపేవు

   సముకాననఁ గానుక వసనఁగరాదా నీక
చ. 3:    అయతడ సిగద్గీవడిత నతటానే కొసరేవు

  ముయతరాదా చనున్నల నామునిగొతగన
   నెయతపశ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలితవ

   చెయతతటనఁగ నిచచ్చెకము సేయరాదా నీక



రేక: 1346-3బౌళ సత: 23-273
పలల్లవ:   పలిచిన నెఱనఁగవు పేగమపనఁబరాకన

   చెలరేనఁగి ఆడేవు చెలల్ల నయత ఇనఁకను
చ. 1:   చొకక్కపఇతతగబబ్బులే జూజపసారెల నీక

 నికిక్కనమతచివురమే నెతత్తివలక
  అకక్కడిగోరిరేకలే ఆమర వాబ్రాసినయితడుల్ల

   చికిక్కతచ కాటలడేవు చెలల్ల నయత యినఁకను
చ. 2:  మదనమతదిరమే మచిచ్చెకపలిజూజము

  వుదుటమొగప వజాబ్రా లొడిడనరాళల్ల
   మొదలపైన రతులలల్ల మటూలదాతటల్ల నీక

   చెదరని ఆటాడేవు చెలల్ల నయత యినఁకను
చ. 3:    పొలసి ముటట్టి ముటాట్టి డేపోనఁకముడి గతతపోనఁక

  కొలనఁదపైననాభే యికక్కవపైన గతత
     వలయ శ్రీ వతకటేశ వసనఁ గటూడి సారెసారె
   చెలరేనఁగి ఆడేవు చెలల్ల నయత యినఁకను



రేక: 1346-4సౌరాషత్తి సత సత: 23-274
పలల్లవ:    ఎతత నిజమరివ నినేన్న మచెపేప్పుది

  బతతనే నోరటూరితచేబాగ లితతేకాక
చ. 1:   నెలనఁతపపై బతత్తిగలితేనినన్న రాకవుతదువా

  పలచవపై కనన్నపప్పుటబేనఁట మేకాక
  తలనఁపలో నుతడితేను తమకితచకతదువా

  పలికి కొసరేవళ పచారాలేకాక
చ. 2:    చేరి కూడ వడుకెపైతే సిగద్గీలవడుదువా

  వరట సరసాలడే వుబుబ్బులగాక
  నారకొనన్నపనులపైతే నవువ్వెల నవువ్వెదువా

   పోరచి చటట్టిరికాల పొతదు లితతేకాక
చ. 3:    ఆయముల గరనఁగితే నతడనఁ బవవ్వెలితతువా

  కాయకప పగయముల గచచ్చెలగాక
    యయడ శ్రీవతకటేశ యితతలో నేలిత వకె

  చాయమరనఁడు వుటట్టితచేచవు లితతేకాక



రేక: 1346-5సితధురామకిగయ సత: 23-275
పలల్లవ:    నాటకాల బటూటకాల నాతోనే వలనా

   నీటతోడ నీసుదుద ల నే నెఱనఁగనా
చ. 1:   తళకన నాపనఁజూచి తలవతచకొతటవని

 వలన నాసపడనవానివలనె
   తలనఁపలో నారటూప తలపోసి తలపోసి

   నెలకొని కరనఁగేది నే నెఱనఁగనా
చ. 2:    ఆకెమాట చెవుల వననటట్టి మారమాటాడవు

  నాక నా కొపప్పుగితచినవానివలనె
   చేకొని యపరాకన సిగద్గీలమాట లటూహితచి

   నీకనీకె సుకితచేది నే నెఱనఁగనా
చ. 3:      నీమనఁద నాప చేచానఁచ నీవు నాపపైనఁ జేచానఁచేవు

  వాములగా ననున్ననఁ గటూడేవానివలనే
    యమెపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    నీమన సాడ నుతడుట నే నెఱనఁగనా



రేక: 1346-6  కేదార గళ సత: 23-276
పలల్లవ:    అడుగరే యసుదిద యౌనో కాదో

  పడనఁతుల తనభావము దలియను
చ. 1:   యతతక నతతేకాని యకక్కడుబానఁతౌనటే

  పతతాన తానఁబలిచితేనఁ బలికితని
   అతతలోనే సొలయుచ నపప్పుటవనఁ గొసరీని

  వతతదాననా తనవధము దలియనా
చ. 2:     కలది కలటేట్టి కాక కపటము నిజమటే

  అలరి వడెమచిచ్చెతే నతదుకొతటవ
  బలిమనఁ బెపైకొననతటా పలమారదటూరీని

  సిలగదాననా తనచితత్తిము దలియనా
చ. 3:    యపప్పుటకపప్పుడే కాక యినఁక సతగతౌనటే

   ముపప్పురి దానఁజూచి తేను మొకిక్కతని
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁ డెనసియు నాసపడ

  తపప్పుతచేదాననా తగవు దలియనా



రేక: 1347-1మేఘరతజి సత: 23-277
పలల్లవ:    ఆతనిమనసు నేనే అనిన్నటా నెఱనఁగదును

   ఘత లతతచటూపనా కరనఁగ దతతపైనా
చ. 1:     చెలలల మర బుదిద చెపప్పుకరే పతకిని

  వలప వదదనబోతే వడిబడును
    తలనఁచక మా ఇతటకి తనయతతనే రానీ

   తలపనఁబోతే మతక దేర దతతపైనా
చ. 2:    చేయివటట్టి తయతకరే చెలరేనఁగి రమణుని

   చాయ కొతత్తితే గణము చతడిపడును
   పాయక తానే వుతడనఁ బటట్టినచలమెపైతేను
   పాయప మదము మటట్టి పడదు యతతపైనా

చ. 3:    అనిశము పపైపపైని ఆనలలల్ల బెటట్టికరే
  పననఁగితే పగయముల పపప్పుగటట్టి ను

    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో దానె ననున్న
  వనకటపొతదు యినఁక వతతగాదతతపైనా



రేక: 1347-2ముఖరి సత: 23-278
పలల్లవ:   ఎమెత్మిల సేయనఁగనేలే యేలనఁగాక

 చిముత్మిగోరితానఁకలేలే చేకొనునఁగాక
చ. 1:    కనున్నల నవవ్వెనవానఁడు కానఁకలతు సేయనఁగనేలే

  వనెన్నతోనే మాయితటకి వచచ్చెనఁగాక
   సనన్నల సేసినవానఁడు చలము సాదితచనేలే

  మనిన్నతచి నాతోను మాటాడునఁగాక
చ. 2:    తపప్పుక చటూచినవానఁడు తనివోని జాగలేలే

  కపప్పురము నోటకిచిచ్చె కలయునఁగాక
  కొపప్పువటట్టినటట్టివానఁడు గటట్టి సేసుకతడనేలే

   కపప్పున పయతద దసి కానఁగిలితచనఁగాక
చ. 3:    చెలిమ సేసినవానఁడు సిగద్గీల వడనఁగనేలే

   సొలసి రతుల చవ చటూచనఁగాక
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁగటూడె
  వలసిన మోవతేనె లొసగనఁగాక



రేక: 1347-3కరతజి సత: 23-279
పలల్లవ:     మానవుని వోజల మరి యవవ్వెరి చెపప్పునా

  నాననఁబెటట్టి యేతుల నడపేవుగాని
చ. 1:   నయగారితనమున నాలి నీమాటలకేల

  పగయమతది మోహితచి బేలనెపైతని
    కిగయ యఱనఁగక నీవు కిముత్మిలవారినఁ దచిచ్చె

  బయలీనఁదితపచ మమునఁ బఱచేవుగాని
చ. 2:    మతకారి సరసప మచిచ్చెక నీమాయకే

  ఇతవుగానఁ బెపైకొని యడడనెపైతవ
   చతురతలేక నీవుసరిగా నెవవ్వెతోనఁ దచిచ్చె

  కతలపటట్టి గో రాదిగొనేవుగాక
చ. 3:  సటకారి నీమోవచాయలనవువ్వెలకే

  తటకన నినునఁగటూడి దతటనెపైతని
   నటన శ్రీవతకటనాయక నీవాకెనఁ దచిచ్చె

  కిటకదర మొకిక్కతచి కేరితచేవుగాని



రేక: 1347-4సామతతత సత: 23-280
పలల్లవ:    ఎతదునన్నవ నీనిజాల యేమాయ నేనఁడు

   ముతదుముతదే నీ కపప్పుట మటూరెనఁడునోర
చ. 1:    యవవ్వెత మాటలోకాని ఇపప్పుడిటట్టి వనవచెచ్చె

  నివవ్వెటలల్లనఁ బవళతచె నీఇతటలోన
   దివవ్వెవలనఁగన నీడ దిషట్టిముగనఁ గానవచెచ్చె

   వువవ్వెళటూల్లర నాకె వలచనాన్ననఁడ నతదువు
చ. 2:    యటవతటదోకాని ఇద వాసనల వచెచ్చె

  మటమాయ దోమతర మతచములోన
     గటననఁ బనీన్న రతదుతడి కాలవల గటట్టి వచెచ్చె

    ఇట నాకెవయసు మనఁ దతత్తితనే నతదువు
చ. 3:    యతతనేరపరో కానియదురగనఁ దానె వచెచ్చె

సతతపైననీయురముపచచ్చెడములోన
   ఇతతలోనె శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   పొతత నీయేకాతతము యపప్పుడు దానఁచనతదువు



రేక: 1347-5బౌళ సత: 23-281
పలల్లవ:    ఏమ నవువ్వెలనవవ్వెవు యతదానఁకా సరసము

   తేమ చెమటల నితడె తరవయవయాత
చ. 1:     కోమలిని రమత్మితటా కొతగ నీవు వటట్టితేను

   మోము చటూడనఁగానే పోనఁకముడి వడెను
 చేముతచి చేతనఁబటట్టి(టట్టి?)  సిగద్గీపడె నతతలోనే
   కామతచి నీపచచ్చెడము గపప్పురాదా యిపడు

చ. 2:     పననఁగి చటట్టిరికాన పగయము నీవు చెపప్పునఁగా
   ననువుగ నపప్పుట పయతద జారెను

    వనర వరొకచోత నొగినఁ బటట్టి సిగద్గీవడ
   తనివోని వడుకతో తలప మటూయరాదా

చ. 3:    చేయిచానఁచి రతకిని సేసనీవు వటట్టినఁగాను
   ఆయడనఁ జెతపపపై తుర మటజారెను

   పాయక శ్రీవతకటేశ పటట్టిరాక సిగద్గీవడ
     యయడనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి ఇటట్టి వుతడు మనఁకను



రేక: 1347-6ఆహిరి సత: 23-282
పలల్లవ:   చాలనఁజాల నినఁకనేల జాలినఁబెటేట్టివు

   యేలటాల యేనుగతో నితత నేరనఁగలమా
చ. 1:    తగవులే నడపేవు తరకాణకే వచేచ్చెవు

   జగడము సాదితచితే సారె నవవ్వెవు
    మొగము చటూచితేను ముతచి యానల వటేట్టివు

   యగసకీక్కనఁడవు నీతో నితత నేరనఁగలమా
చ. 2:    తేరకొననఁ జూచేవు తేనె లటట్టిపడితచేవు

  తారచనఁ దిటట్టితే జాణతనాలడేవు
   మారమోమెపై వుతడితేను మరియు వనఁడుకొనేవు
   యరీతవానఁవు నీతో నినఁత నేరనఁగలమా

చ. 3:    కతదువలే చటూపేవు కానఁగిటనె కూడేవు
   అతది వతగెమాడితేను అటట్టి మెచేచ్చెవు

  ఇతదరిలో శ్రీవతకటేశనఁడ ననేన్నలతవ
   యితదలివానఁడవు నీతో నితత నేరనఁగలమా



రేక: 1348-1శ్రీరాగత సత: 23-283
పలల్లవ:    పలవవ ఇనఁకపపైననఁ బద్రియునఁడితనఁడే నీక

   పొలపననఁ బాయరాని పొతదతచ వలదా
చ. 1:   అతమోహములవార అలగనఁగనఁ జెలల్ల నా

  ఇతవుగ వనఁడుకొనే దితపనఁగాక
    ఇతర కాతతలకనఁగా నితని నేల కోపతచ

  పత కిచచ్చెకములడేపాడి యతచవలదా
చ. 2:   చేతకి లోనెపైనవార సిగద్గీవడనఁదగనా

  కాతరాననఁ బెపైకొతటే కతదువగాక
   దటూతక పొతదులకనఁగా దటూరనేల రమణుని

 నీతపైనమొగనిసేవ నీవతచవలదా
చ. 3:   సేసవటట్టినవారికి చిడుముడి పొసనఁగనా

  వసరని కూటములే వడుకగాక
  శ్రీసతని గటూడితని శ్రీవతకటేశవ్వెరని

  ఆస నినేన్నలినవానినటట్టి మెచచ్చెవలదా



రేక: 1348-2హితదోళత సత: 23-284
పలల్లవ: ఏవ(ద?)    నీయతదునఁ జేప ఇతదులో నొకటపైన

    ఆదిగొని నినున్న మెచేచ్చె నపప్పుడే నేను
చ. 1:   తపప్పుక వలపలలల్ల తలకెకిక్కనపప్పుడు

   కపప్పురమే నోటకి కారమెపై తోనఁచ
   వుపప్పుటలల్ల మదనాగిన్న వడల రేనఁగినపడు

   అపప్పుట పనీన్నర వుడుకెపై తోనఁచను
చ. 2:    కతదునెపైన కాతక్షల కనున్నలనఁ దొటట్టినపప్పుడు

  గతదమే బాసటమెపై కముత్మికొనును
  మతదలితచి తమకము మనసునితడినపప్పుడు

   వతదుల నమస్కృతమెపైనా వగటపై తోనఁచను
చ. 3:   చిగిరితపనఁజితత చేయిచెకిక్కట మోపనపడు

   మొగినఁ గొపప్పువరలలల్ల మెనలపై నికక్క
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు నినున్ననఁ గటూడితవ
   నగిన నగవులలల్ల ననుపలపై మతచను



రేక: 1348-3ఆహిరి సత: 23-285
పలల్లవ:    ఆనతీవయాత నాక ననిన్నయు వనేనఁగాని

   మోనముతో సిగద్గీవడి మొకక్కక వుతదానను
చ. 1:    చెలలచే వనన్నపము సేయితపతచిన మాటల

   తలనఁగ కెపప్పుడు నీచితాత్తి న నునన్నవా
   వలపరొముత్మి లబతట వాసుల యనఁతలబతట

   పలకనఁగ సిగద్గీవడి భద్రిమతో నుతదానను
చ. 2:   కానుకగా నీకతపనకతదువపై నగరతుల

  తానకమెపై బతడారాన దానఁచివునన్నవా
   నానెను జవవ్వెనమెలల్ల నవువ్వెల మొలకలతత్తి

   పూని యతట సిగద్గీవడి పొతచకవుతదానను
చ. 3:  ఇతపలసనన్నలనే యచచ్చెరితచినచేనఁతల

   ముతపలపై యిపప్పుడు నీమోవ నునన్నవా
   నితపల శ్రీవతకటేశ నీమోవనే మరముదద్రి

    గతప నినున్ననఁగటూడి సిగద్గీ గఱతపై వుతదానను



రేక: 1348-4వళవళ సత: 23-286
పలల్లవ:   నెరవాదిరమణునఁడ నీదే భాగతము

   వరిమ నీ కతదుర వకక్కటపైపనాన్నర
చ. 1:   గరగరనియానఁటది గడునఁజేసటూటపై యుతడితే

 వరసనఁ గటూడేటమొగవానిభాగతము
  ఇరవునయిటగాక యరవరవపై వుతడితే

  పరగ నతదుకతట పాపములేదు
చ. 2:   చకక్కనిరమణ రతచవుల వుటట్టితచనఁగాను

 చొకక్కమెపై కూడేటసరసునిభాగతము
   వకక్కసము యిటగాక వరసాల నెరపతే

  పకక్కన నతదుకతట పాపములేదు
చ. 3:   పాయపదానను నీపాదాలసేవ సేయనఁగ

  నీయతదే మెచచ్చెనఁగలిగె నీభాగతము
   యయడ శ్రీవతకటేశ యిటగాక మరెవవ్వెర

 పాయుమనన్ననతదుకతట పాపములేదు



రేక: 1348-5భపైరవ సత: 23-287
పలల్లవ:   నేరనివారముమాక నేరపవయత బుదుద ల

  మేరమరి మాయతతనే మెపప్పుతచనఁగలమా
చ. 1:    వతతువాసుల వుటట్టితచి వనితల రపప్పుతచి

సతతవలపలరేనఁచిజాజరాడేవు
   బతతకూటవారమతతే పతదేలవసి నే మతత

  దొతతులపొతదుల చేసి తోడుచటూపనఁగలమా
చ. 2:    వకక్కరికొకక్కర చటూడ వడివటట్టి పననఁగచ

  జకక్కవచనున్నల ముటట్టి జాజరాడేవు
   పగకక్కనుతడేవార మతతేబలిమ సేసి నేమతత
  పకక్కటలేల్లనీమోవ పపప్పు సేయనఁగలమా

చ. 3:     ఆయము లితదరి కతట ఆసలలల్ల నఁ బుటట్టితచి
  చాయల సనన్నలనే జాజరాడేవు

    యయడ శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ
  సయగాననఁ గొసరచ సొలయనఁగనఁగలమా



రేక: 1348-6గళ సత: 23-288
పలల్లవ:    నే నెపప్పుడు నెఱనఁగదు నీగణల

   కానీలే పనులక తారాక్కణల గావలదా
చ. 1:    చేకొని చెమటలలల్ల చెకక్కలనే కారనఁగాను

  ఆకెక మోహితచనతటా నానవటేట్టివు
   నీక నీబొతకలలల్ల ను వజమువల నుతడితే

  వాకననఁ జూచినయటట్టివార మెచచ్చెవలదా
చ. 2:     ముతచిన నిటటూట్టిరప్పుల ముకక్క కొన నుతడనఁగాను

   అతచె నాకెనఁ గటూడనతటా నానవటేట్టివు
   యనఁచనఁగ నీకపటాల యియతకోల నీకెపైతే

  పొతచి పొరగవారెలల్ల పొగడనఁగవలదా
చ. 3:    పోసరితచి మేనిమనఁద పలకల నితడుతడనఁగా

  ఆసపడ నాకెకతటా నానవటేట్టివు
  రాసికెకక్క శ్రీవతకటరమణ ననేన్నలితవ

   సేసవటట్టినాకె కివ పసలవు గావలదా



రేక: 1349-1దేశళత సత: 23-289
పలల్లవ:   ఇతకనేల యసుదుద లతదానఁకాను

    సతకె దరె ననిన్నటాను చలివాస నీకను
చ. 1:   పలిచి పకక్కసతుల పతడిల్లయాడితవతటా

  చలము సాదితచేనా సారెసారెక
   తలివనఁ జెకక్కల గోర దఇతచకొతటవతటా

    నెలకొనన్న నిను నేనఁడు నేరము లతచేనా
చ. 2:   తచచ్చెక కెవవ్వెతచరో దటట్టిగటట్టి కొతటవతటా

  మచచ్చెరితచేనా నీతో మాటమాటకి
  మెచచ్చెల కాపసొముత్మిల మెడనఁబెటట్టి కొతటవతటా

  తుచచ్చెములడి నీపపై దటూరగటేట్టినా
చ. 3:    ఆసపడి వాడవారి నటట్టి చటూచితవతటా

  బాసగొనేనా నినున్ననఁ బలమారను
   సేసవటట్టి కూడితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న

  చేసినసేనఁతల కెలల్ల సిగద్గీవరచేనా



రేక: 1349-2వరాళ సత: 23-290
పలల్లవ:     ఇటమనఁద సత నినున్న సేమ సేసునో

   తటకన మనఁదటతుత్తి తలనఁచకో యిపడు
చ. 1:    తఱవ కనున్నల నిదద్రిదేరేది మానిపేనతటా

  మఱిచనున్నల వసికి మలసితవ
    జఱసి యతదుకనఁగాను జతకితచె ఆకెనఁ (కె?) దిటట్టితే

   తఱి పూవులచెతడుననఁ దానఁకవసే వదివో
చ. 2:  వనితయలనఁతపరవశము మానిసేనతటా

   కొనగోర చెకక్క చరకన నటూనఁదిత
    పనచి యతదుక నాకె బగియితచి పటట్టితేను

   మొనసి యటట్టి కపగముల చలేల్లవదివో
చ. 3:    ఇతత నినున్ననఁ గటూడినచొకిక్కటట్టి మానిపేనతటా

 కాతతకెమోత్మివమనఁద గతటసేసిత
    చెతత నతదుకనఁగా నవవ్వె శ్రీవతకటేశ నినాన్నకె

    పతతాన పనీన్నర పపైపపైనఁ జలేల్ల వదివో



రేక: 1349-3సాళతగత సత: 23-291
పలల్లవ:   కానవచెచ్చె నీగణల కలవలల్ల ను

   నానవసేవు పొతదుల నవువ్వెతానే యిపడు
చ. 1:    నెటట్టి కొనన్న మోహమెపైతే నినన్న రాకవుతదువా

   వటట్టికినఁ గానఁగా నునఁడు వచేచ్చెసితవ
   చటట్టిమవపైతే నీవు సుదుద ల చెపప్పుదువా

  బటట్టిబాయ లీనఁదితచేవు పనిలేనిపనికి
చ. 2:    ఆయముల గరనఁగితే నపప్పుడే కూడవా

  కాయకముగానఁగాను కానఁక చలేల్లవు
  చేయతకెక వచిచ్చెతేను సిగద్గీలవడుదువా

  మాయలలల్ల నఁ జేసేవు మనసుపటట్టిలేక
చ. 3:    వడుక గలిగితేను వడెము చేతకియతవా

  యడుజాడ గానఁగాను యమెత్మిసేసేవు
   పాడితో శ్రీవతకటేశ పపైకొని ననేన్నలితవ

   జోడుగటూడ మనిన్నతచేవు సొతపలలల్ల రేనఁగను



రేక: 1349-4భపైరవ సత: 23-292
పలల్లవ:   చాలదా నాకీభాగతము సతమాయను

 కాలదొకిక్కనపప్పుడే కానిమత్మితటనఁగదవ
చ. 1:    మానఁటల సారె నాడితే మతదమేళమయతని

   యేనఁటకే గటట్టి న నుతడే దిదిమేలే
   చకట మాటకినేల చేరి యానలవట ట్టినే

   చాటతచి తొలల్ల తనక సతనెపైతనఁగదవ
చ. 2:   చటూపల చటూడనఁజూడనఁగ చలకనఁదనములౌను

    యేపన మాటన నుతడు టది మేలే
    తోపనటూకడు సేసుక తొతగి యేల చటూచనే

   వోప తొలల్ల సేసవటట్టి వుతదాననఁగదవ
చ. 3:     నవువ్వెల సారె నవవ్వెనఁగ ననుప మొగచాటయత

    యవవ్వెలనఁ గాతగిట నితచె నిది మేలే
  రవవ్వెలేల సేసనేరత శ్రీవతకటేశనఁడు

  వువవ్వెళటూల్లర దేవులనెపై వపప్పుగొతటనఁగదవ



రేక: 1349-5మళవశ్రీ సత: 23-293
పలల్లవ:   ఇటట్టిపతతో వసా లితకనేలే

  చటట్టిరికములే నీతోనఁ జూచకొననఁగదవ
చ. 1:    చెకక్కల నొకక్కనఁగాను చేయివటట్టి తయతనఁగాను

  యకక్కడుగానఁ బెననఁగేవు ఇదియేమే
   యికక్కవ లతటనఁగాను ఇయతకోళల్ల సేయనఁగాను

    మొకక్క మొకిక్క కరనఁగవు ముతచి నీవదేమే
చ. 2:    మతచిమాట లడనఁగాను మచిచ్చెకల చటూపనఁగాను

  యతచకోనేవు నేలలే ఇదియేమే
  కతచప మోవయతనఁగాను కానఁగిలితచకొననఁగాను

    ఇతచకతత నవువ్వె నవవ్వె యనయ వధేమే
చ. 3:    పతతము లియతనఁగాను బాసలలల్లనఁ జేయనఁగాను

  యతతపైనానఁ గొసరేవు ఇదియేమే
    వతతగా బుజజగితచి శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్న

   దొతతరతనఁ దనియవు తోడనే ఇదేమే



రేక: 1349-6లలిత సత: 23-294
పలల్లవ:    నీ వఱనఁగవా ఇతత నెరజాణవు

  భావతచి నవవ్వెతగానే పతతములడుదురా
చ. 1:  చితత్తిగితచవమాత్మి చెలి;  నీవు చటూచదానఁకా

 తతత్తిరితచ రమణునఁడు; తలవతతురా
 కొతల్లలేనఁటకమాత్మి కొలవులోపల; నీపపై

  బతత్తితోడనఁ బలవనఁగనఁ బలకకతదురా
చ. 2:    అతదుకొనవమాత్మి ఆతనఁడు వడెము చేత

   నతదియతనఁగానఁ జేకొనక అటట్టి వుతదురా
   మతదట లేలమాత్మి మనసిచిచ్చె తనమోవ

   నితదు నీకనఁ బెటట్టినఁగాను వనఁగచనుతడుదురా
చ. 3:    మెచచ్చె మెచచ్చెవమాత్మి మేకొని శ్రీవతకటేశనఁ

   డచచ్చెముగా నినున్ననఁ గటూడె నలఇతతురా
  తచచ్చెనేనఁటకమాత్మి తగినరతుల నీతో

 మచిచ్చెకలడనఁగాను మరపతతురా



రేక: 1350-1  శదద్ధ వసతతత సత: 23-295
పలల్లవ:   ఎదురబడి వలప లిటట్టి తడవలదా

  ముదురనఁబరవముతో మునుకొని నివగో
చ. 1:   సిగద్గీలనే తరవసి చిరనవువ్వెనఁదలనఁబాల

  అగద్గీలము నీపపైనఁజలీ ల్ల నతవ
   వగద్గీళతచి నీమెపై నవ చెమటముతాతలపై

  దిగద్గీన నలవతకట దిగపారీనవగో
చ. 2:  తీపమోవ లిత(వత?)   దువటట్టి తలిగనున్నల తేటల

 చటూపలవడేల వట ట్టిసుదత
   పపైపపై యవ నిమేననఁ బచిచ్చెపలకమోసులపై

  మోపలకొలనఁదులతో ముతచకొనీ నవగో
చ. 3:    కానఁగిటనే పీనఁటవటట్టి కడురతుల వడుకనఁ

  బానఁగచనునఁ బెతడాల్ల డ పడనఁత
  చేనఁగలపై యవ శ్రీవతకటేశవ్వెర

  దానఁగనిమరకళలపై తమరేనఁచ నవగో



రేక: 1350-2మాళవగళ సత: 23-296
పలల్లవ:    ఏమ నననఁగనఁజాల మతత నినున్న

  దమసాన నీకనీవ తలసుటగాక
చ. 1:    కలికి వలచెనతటా కడల నాడుకొనేవు

  నెలకొనన్న నీమానఁటల నీకేమెచచ్చె
   అలయితతురా మరి యతత సేసినవానఁడవు
 నలనఁగకతడానఁ బొతదునడపటగాక

చ. 2:    అపప్పుట నవువ్వె నవవ్వెవు అతడవాయదతటాను
   నెపప్పున నీచేనఁతల నీకే మెచచ్చె

   కొపప్పువటట్టి తీతురా గోముననఁ బెతచినవానఁడ
  వపప్పురతుల మెలల్లనే వోలరచ్చెటగాక

చ. 3:    సారె నినున్ననఁ గటూడెనతటా సనన్నలసేసిచటూపేవు
    నేరప లినిన్నయు నీవ నీకే మెచచ్చె

   జీరదతురా యిటట్టి శ్రీవతకట మేలేవానఁడ
  వోరలేక యిచచ్చెకమెపై వుతడుటగాక



రేక: 1350-3బౌళ సత: 23-297
పలల్లవ:    ఉతడనీవ తానెటల్లనుతడినాను నే నిమత్మి

    పతడు గానుకిచిచ్చె తేను పనులలల్ల నౌను
చ. 1:  యఱనఁగనిపొతదుల యకక్కడోవారికినెపైన

  జఱనఁగనఁ బొనఁ (బొత?)  దపైతేనే చవవుటట్టి ను
   మఱచి ముమత్మిదముతో మానఁకవల నుతడినాను
   గఱిగా గోరసనఁకితే కోరికల రేనఁగను

చ. 2:   అగద్గీలమెపై యితచక మోహములేనివారికెపైన
  దగద్గీరనఁ గటూచతడితేనే తమరేనఁగను

    సిగద్గీవడి తలవతచి చెకక్క చేతలో నుతడిన
   వగిద్గీ మాటలడితేనే వడనఁబడు మనసు

చ. 3:  అకక్కజపవటల్లతో నటగినవారికెపైన
  చకక్కనఁజూచి నవవ్వెతేనే సమత్మితులౌను

    యికక్క వఱినఁగి శ్రీవతకటేశనఁడిట ననున్ననఁ గటూడె
   మొకిక్కననా మొకక్కలలల్ల ముదుద లపై తోనఁచను



రేక: 1350-4రామకిగయ సత: 23-298
పలల్లవ:     ఇపప్పుడును నీవు నాక ఇచచ్చెకము సేసేవు

   అపప్పుడెపైతే నితతేసి అనువుక వతుత్తి వా
చ. 1:  చలముసాదితచేవళ సరసునితోడను

 పలికినపలకెలల్ల పతతములౌను
   యలమ నీలగెరితగి ఇతదుకే వరకతడిత

  మలసి నీవతతలోనే మతచివానఁడవపైతవ
చ. 2:    గోరబుసేసేటవళ గోర గీరి యేపాట

 సరసములడినాను సాదితపలౌను
   ధరలో నీజాడెరినఁగి తలవతచక వుతడిత
  మరిగి నీవతతలోనే మతచివానఁడవపైతవ

చ. 3:    సిగద్గీల పరచేవళ శ్రీవతకటేశవ్వెర నీ
  దగద్గీరనఁ గటూచతడినాను తమకమౌను

     వగిద్గీ నీగణ మెరినఁగి వోటకెపై నినున్ననఁ గటూడిత
   మగద్గీప రతులవళ మతచివానఁడ వపైతవ



రేక: 1350-5నాదనామకిగయ సత: 23-299
పలల్లవ:   సేసపాలవారము చెలల్ల బడి గల

  తాసువల రతులకిదదరము నునాన్నరము
చ. 1:     మఱవదు మనసు మరి నీవాడిన మాట

  గఱతపై మనసులో గబబ్బుతలీని
   మఱి తరమఱనఁగెపైతే మతచివయాత ననిన్నయును

 తఱియపైన పనొ(న?)   ల కిదదరము నునాన్నరము
చ. 2:   సాయదు నెనఁ (నెత?)   జెరివ పతతప నిచేనఁతలక

 చేయతటనజిడుడ లపై చిమత్మిరేనఁచని
    మటూయికి మటూయునన్న దితతే మటూసిదానఁచిత నీక

   దాయిదతడెపై వడుక కిదదరము నునాన్నరము
చ. 3:    వడువదు అసా వనఁ (వత?)  త నీకూటములక

 వుడివోపవలపలపై వుమత్మిగిలీని
   చెడనిమేలపైన దితత శ్రీవతకటేశ యపప్పుడు

   తడయని మొకక్కల కిదదరము నునాన్నరము



రేక: 1350-6సామతతత సత: 23-300
పలల్లవ:    నీకివ పగయముల నే నెఱనఁగదును

  జోకలయ మెచచ్చెము సతనయాత
చ. 1:  పొలపనఁజూపలలో బొమత్మిలజతకెల

 సళపనఁబద్రియములతో సాదితపల
 పలసరసములలో పతతపసణనఁగల

   చెలి నెరపీ నద చేకొనవయాత
చ. 2:    మకక్కవ సొతదులలో మతద మేళముల

  మొకక్కలలో గోరిమొన వాతడుల్ల
  చొకక్కమాటలలో సొలపల కొసరల

  మకిక్కలి జరపీ మెఇకొనవయాత
చ. 3:  తఱితీపలలో తమకపటాసల

 చిఱనవువ్వెలలో సిగద్గీలను
  నెఱితో శ్రీవతకటనిలయ నినెన్ననస

  మఱియు నాప నేనుమనిన్నతచవయాత



రేక: 1351-1మతగళకౌసిక సత: 23-301
పలల్లవ:     తగవు తానె యఱనఁగ తానఁ జేసినచేనఁతక

   చిగరనవువ్వెల రేనఁచె చెకక్క చేతచెలిని
చ. 1:    కొపప్పు దువువ్వెమననఁగదే కరచలగటూడనఁ జెలికి

  ఇపప్పుడే తానఁబానుపపపై వతతసేసను
   దపప్పుకినఁ బనీన్నరసు తానే ఇమత్మిననఁగదే

   మపప్పురిగా నలఇతచె మొకక్కనఁగానే చెలిని
చ. 2:    వడె మమత్మిననఁగదవ వస నిచచ్చెకముగాను

  యడనఁ దరమఱతగన నితతసేసను
   వాడువడువ సురట వడి వసరమనవ

    జోడెపై నిటటూట్టిరప్పుల రేనఁచె చటూడనఁగానే చెలిని
చ. 3:    గతద మమత్మిననఁగదవ కానఁగిట శ్రీవతకటేశనఁ

  డితదుముఖనఁ జెమరితప నితతసేసను
   కతదువాయ మోవకే కపప్పుర మమత్మినగదే

    అతది కళలలల్ల రేనఁచె నతటనఁగానే చెలిని



రేక: 1351-2బౌళ సత: 23-302
పలల్లవ:    ఆతనఁడు చేసినభాగత మది యటట్టిదో

   చేతకి వచిచ్చెనమేలపై చెతతలనే నిలిచె
చ. 1:     చెలి నీవు పతతోడ నెలవ నవవ్వెనవువ్వె

  వలయనాతని మత వనెన్నలగాస
  నిలిచి కటట్టిదురను నీవుతడినభావము

 తలకొనన్నముతగిటనిదా (దా?)  నమెపై నిలిచె
చ. 2:    జాఱకతడా రమణునినఁ జకక్కనఁగనఁ జూచినచటూప

   మఱి యాతనిమేనిపపై మెఱనఁగ లకెక్క
   వఱలేక నీవపప్పుడు వడెమచిచ్చెన భావము
   ఆఱడితో మదనుని అడపమెపై నిలిచె

చ. 3:   తోడనే శ్రీవతకటేశతో నీవాడినమాటల
   జాడ నాతనిచెవులక చవుల మతచె

    కూడితవ యితతోనే కూరిమ నీరత యిద
  పాడితో యితటలోపలిబతడారమెపై నిలిచె



రేక: 1351-3పాడి సత: 23-303
పలల్లవ:   మతదమేళమెపై నీవు మనన్నతచరానఁగాను

   యతదుకనీ వనన్నవతచే నీడ నుతడేనయాత
చ. 1:   మతతనములడనఁగానే మరి దగద్గీరవచచ్చెనా

 ఇతటనుతడేదేమేల ఇదదరికిని
    చెతతల నపప్పుట నినున్న చేఇ దానఁకితచవచచ్చెనా

   వతతలగా నాక నీవు వడెమయతనఁగాను
చ. 2:     నవువ్వెల మర నవవ్వెనఁగా నడుము చొరవచచ్చెనా

   వువవ్వెళటూల్లర గటట్టి తోడ నుతడుటే రీత
 జవవ్వెనమదముసక చనున్నలతటతచవచచ్చెనా

   పవువ్వెల ముడువుమని పొతదు సేయనఁగాను
చ. 3:    ఇటట్టి మర గటూడుతడనఁగ నెఱినఁగితచకోవచచ్చెనా

   చటట్టి క మవారమెపై మెచచ్చెటే మేల
   రటట్టి గా శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి యాడుకోవచచ్చెనా

   జటట్టిగొనతదుక నీవు సనన్న సేయనఁగను



రేక: 1351-4హిజిజజి సత: 23-304
పలల్లవ:   మానవచచ్చెనా నీవు మనిన్నతచనఁగా

  సేనలగా సేవల సేసేమయాత
చ. 1:   పననఁగనఁగవచచ్చెనాపగయపడి నీవు రానఁగా

  కినియనఁగవచచ్చెనా కేల చానఁగనఁగ
 అనుమానితచవచచ్చెనా ఆయమునీవతటనఁగాను

   చెనకి నీ చెపప్పునటల్ల సేసేమయాత
చ. 2:   కసరనఁగవచచ్చెనా కపప్పురము నీవయతనఁగ

 కొసరతగవచచ్చెనా కూడేననతగ
  వసుగనఁగవచచ్చెనా వనఁడుకతో మాటాడనఁగ

  పసలగా నినన్నటట్టి పాయకతడేమయాత
చ. 3:    తలవతచవచచ్చెనా తపప్పు కిటట్టి చటూడనఁగాను

  చలపటట్టివచచ్చెనా చౌల చటూపనఁగ
   యలమ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననేలితవ

  కలకాలమును నినున్ననఁ గడుమెచేచ్చెమయాత



రేక: 1351-5మధతమావత సత: 23-305
పలల్లవ:    మాతోనేనఁటకి నీవు మరినఁ బతతాలడేవు

   అతలివారినే యినఁక ననరాదా నీవు
చ. 1:    పనున్నక నీచెకక్కలపపై పచిచ్చెచేనఁతలతో వచిచ్చె

   ననున్న దపప్పుక చటూచేవు నగితనతటా
    యనిన్నక మరతగ నేనఁడు యితతసేసిన ఆపను

   వనెన్నలగా నట దటూరవదాద నీవు
చ. 2:    కతకమపూనఁత చనున్నల గరతులతోనే వచిచ్చె

  సతకమోవనఁ దిటేట్టివు చటూచితనతటా
  కతకిగా నినిన్ననఁతారడిగానఁ జేసినాపను

  వతకలొతత్తి సాదితచవదాద నీవు
చ. 3:    పేరిచిన నీమోవ పడుచలతోనే వచిచ్చె

  మేరమరి తటేట్టివు మెచిచ్చెతనతటా
  యరీత శ్రీవతకటేశయేలితవ ననాన్నపను
  వారితచక బుదిదచెపప్పువదాద నీవు



రేక: 1351-6నాదనామకిగయ సత: 23-306
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా మతకనఁదన మతత గలదా

 వతదుచెపప్పు నాతనఁడువడుకపడని
చ. 1:  చలపాదితనమేల సరసములడనఁగదే

 అలరి వడుకపడనాతనఁడతదుక
తలవతచకతడనేలతపప్పుకచటూడనఁగదవ

  నెలవున నీమొకమెపై నిలచనాన్నడతనఁడు
చ. 2:    పతతము లితతోనేల పటట్టినఁగదవ వడెము

 వతతగానఁ దమకితచనివభునఁడితచక
  చితతలో నుతడనఁగనేలచిమత్మిరేనఁగి నవవ్వెనఁగద

  చెతతనేకాచకతడి చెలనఁగీ నతనఁడు
చ. 3:   సిగద్గీలవడనఁగనేల చేకొని కూడనఁగదవ

వగద్గీళతచశ్రీవతకటవభునఁడితదుక
 తగద్గీనియాసదమేలేతనిసి మెచచ్చెనఁగదవ

    నిగద్గీల నినేన్నలి మేల నితడితచ నతనఁడు



రేక: 1352-1వరాళ సత: 23-307
పలల్లవ:   వననఁగదవ చెలలవనన్నపము లినఁకనెపైన

  మనసిచిచ్చె నీకాతనఁడు మరిగినానఁడిపడు
చ. 1:    సిగద్గీలకనఁ దుదయేది చేయిచానఁచనఁ గదవ

   వగిద్గీ వడమచచ్చె నాతనఁ డొడినఁబెటట్టి క
   కగిద్గీవునన్న దలల్లనఁ దేరెకనున్నల మొకక్కనఁగదవ
   అగద్గీలమెపై నీక నాతనఁడాసపడ నిపడు

చ. 2:    గటట్టి సేయ నెడయేది కొతగ వడడనఁగదవ
   వటట్టి సొముత్మిలిచచ్చె నాతనఁ డొడినఁబెటట్టి క

   చిటట్టికములలల్ల మానె చివయొగద్గీనఁ గదవ
    అగద్గీలమెపై నీక నతనఁ డాసపడ నిపడు

చ. 3:    తపప్పుతచకోనఁ బనిలేదు కొపప్పు వతచనఁగదవ
   వపప్పుగనఁ బువువ్వెల నితచ నొడినఁబెటట్టి క

    తపప్పు లినిన్నయునునఁ బాస తగిలి మోవయతనఁగదే
    ఇపాప్పుట శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్న నిపడు



రేక: 1352-2దేశక సత: 23-308
పలల్లవ:     ఏమేమ నీవు సేసినా నితపే నాక

     యమేకలక నే లోనే యినఁక నేల సిగద్గీల
చ. 1:     మటూసనఁ దనచేత నోర ముసిముసినవువ్వె రానఁగా

  సేసినచేనఁత నీవ చెపప్పుకొననఁగ
   ఆసుదుద ల వనవడుకయత నాపచేత నాక
   యసరినఁగ గటూచతడనఁబెటట్టి మనఁకనేల సిగద్గీల

చ. 2:    నిటట్టిచటూపలనునఁ జూచ నివవ్వెరగ గానఁగాను
   నెటట్టిన నీ నిజముల నెరపనఁగాను
    గటట్టిగా నడిగేను నికక్కము నాపను నేను

     యటఱట్టినా రపప్పుతచ నీ కినఁక నేల సిగద్గీల
చ. 3:    మెచచ్చెనఁ దనవలను మేనెలల్లనఁ గళలబబ్బునఁగ

   చెచెచ్చెర సనన్న సేయనఁగ శ్రీవతకటేశ
     తచిచ్చె ననేన్న లిత వది తలపోసే నాపతోడ

   యిచచ్చెకములలల్లనఁ జూప మనఁకనేల సిగద్గీల



రేక: 1352-3  మేచ బౌళ సత: 23-309
పలల్లవ:    ఇతదానఁకావలనఁ గాదు యిదేమ నీవు

  సతదుగొని సారెసారె సరసమాడేవు
చ. 1:     నీమాట సరివచెచ్చెనో నీ వమ దలనఁచితవో

    నామోము చటూచి యిటట్టి నవువ్వె నవవ్వెవు
    కామునఁడు మరి యేసనో కాతతలమాట వతటవో

  గోముననఁ బెతచినచనున్ననఁగొతడ లతటేవు
చ. 2:    ఇచచ్చెకముల చటూపేవో యగసకెక్కము చేసేవో

  మచిచ్చెకచేయుచ నాతో మాటలడేవు
    ముచచ్చెటాడెవో కీరాల మోహము నీకనఁ బుటట్టినో
 పచిచ్చెతేనెమోవకి పపైకొనేవు

చ. 3:    వనెన్నల చటూపవలస వాడికల సేసేవో
  కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచి కానఁగిలితచేవు

   వనెన్నలచతదుగ నఁ డేనఁచెనో వడుకో శ్రీవతకటేశ
   మనన్ననరతుల కె మచచ్చె చలేల్లవు



రేక: 1352-4ఆహిరినాట సత: 23-310
పలల్లవ:    ఆయనాయ రామయత అతగనవదిదకి నేనఁడు

  పాయపనీదేవ యితత బానఁతపడనఁగాను
చ. 1:    మాటలనిన్న లేవు మాపదానఁకా నాడితేను

  కూటమ నీమనన్ననలే గఱతుగాక
నే(నేనఁ?)  టనెతపప్పునా నీనేరపలేపచరితచ

  అనఁటది నీవరహన నటల్ల తడనఁగాను
చ. 2:     నవువ్వె లనిన్న లేవు ననుపల జరపతే

  యివవ్వెలనఁ గరణతచటే యనిన్నకెగాక
   రవవ్వెగా నితదువతకనా రాజసము నిలిపేది
  జవవ్వెని నీయాసల లోనఁగనఁగాను

చ. 3:     మొకక్క లనిన్న లేవు మోపలగానఁ గటట్టితేను
   యికక్కవ నిటట్టి కూడిన దకక్కడుగాక

   నికక్కము శ్రీవతకటేశ నీజాడ లిటాల్ల నా
   చకక్కనమత్మి నీపొతదు సారెనఁ జేయనఁగాను



రేక: 1352-5  శదద్ధ వసతతత సత: 23-311
పలల్లవ:     ఏల తమకితచేవు యితతలోనఁ దపప్పున దేమ

   ఆలికినఁ బతపసేసితే నతదరను నవవ్వెరా
చ. 1:   పతతములడినయాకె పలక కతడనా

  రతతులనఁ దిటట్టినయాకె రాకతతునా
     యితతలోనె నీవు లోనఁగి యేల పగయాల చెపేప్పువు

   కాతతకనఁ గితదుపడితే కడవార నవవ్వెరా
చ. 2:   మారకొని వుతడినాప మాటలడకతడనా

  బీరమాడినాప పేగమ నెతచకతడనా
   ఆరీత యితదుకనేల అటట్టి కానఁతాళతచేవు

    కోరి సతకి బతటపైతే కొమత్మిలలల్ల నవవ్వెరా
చ. 3:   అలకదేరినయాప అటట్టి కూడకతడనా

   కలస నినాన్నప ఇనఁకనఁ గాదనీనా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ

   తొలతాపక మొకిక్కతే దొడిడవార నవవ్వెరా



రేక: 1352-6శ్రీరాగత సత: 23-312
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే నీరమణుడు యనస నినున్న

   చిపప్పులనఁగ నపప్పుటని సేద దేరచ్చెవలను
చ. 1:   నెలవతకచతదురల నీచనున్నపపై నుతడనఁగ

 పలమార వరహతాపములేలే
  కలవరేకల నీకనున్నలపై వుతడనఁగాను

  చలి మతదుల వుపచారములేలే
చ. 2:     మదనరేకల నీక మరి చెకక్కల నుతడనఁగా

  అదన పవువ్వెటముత్మిల కలకనేలే
  చెదరనికపప్పురము సలవుల నుతడనఁగాను

 యదుటనునన్నకానఁకల యేమసేసనే
చ. 3:   మతచినచకక్కల నీమోవపపై నితడివుతడనఁగా

 యతచిపగలతట నిదిదరితచేవలే
    అతచెల శ్రీవతకటేశ డతతలోనే నినున్ననఁ గటూడె

  ఇతచకతతా చనఁకట ఇనఁకనేడదే



రేక: 1353-1సామతతత సత: 23-313
పలల్లవ:  మచిచ్చెకగలపతవ మతచిదయతని

  ఇచచ్చెకము సేసుకొని యనయరాదా
చ. 1:  చిగరమోవతోడిచెలి మాటలడితేను

   వనరెపై వుతడక వరే వుపప్పునుతడునా
 యగసకేక్కలతటానేల యగద్గీపటేట్టివు

  సగమతదునఁ బతచదార చలల్ల కోరాదా
చ. 2:  వసమెపై కెతదామరవతటకనుచటూపల

  దసల నెఱఱ్ఱైనుతడక తలల్లనుతడినా
   యసనఁగి కోపమతటాను యేల దటూరేవు
   పొసనఁగనఁ గపగము గొతత పొదుపకోరాదా

చ. 3:   సరస కొతడలనతటనచనున్నలకానఁగిలి నీక
   ధర గటల్ల గాక మెతత్తిన లయతనా

  యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవతతలోనె
 వురమున బటూదతడలొతుత్తి కోరాదా



రేక: 1353-2నారాయణ సత: 23-314
పలల్లవ:  మచిచ్చెకగలపతవ మతచిదయతని

  ఇచచ్చెకము సేసుకొని యనయరాదా
చ. 1:  చిగరమోవతోడిచెలి మాటలడితేను

   వనరెపై వుతడక వరే వుపప్పునుతడునా
 యగసకేక్కలతటానేల యగద్గీపటేట్టివు

  సగమతదునఁ బతచదార చలల్ల కోరాదా
చ. 2:  వసమెపై కెతదామరలవతటకనుచటూపల

  దసల నెఱఱ్ఱైనుతడక తలల్లనుతడినా
   యసనఁగి కోపమతటాను యేల దటూరేవు
   పొసనఁగనఁ గపగము గొతత పొదుపకోరాదా

చ. 3:   సరస కొతడలనతటనచనున్నలకానఁగిలి నీక
   ధర గటల్ల గాక మెతత్తిన లయతనా

   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలిత వతతలోనె
  వురముననఁ బటూదతడ లొతుత్తి కోరాదా



రేక: 1353-3దేశళత సత: 23-315
పలల్లవ:   మొకదాకిరిదానను మొదల నేను

  వకలివపైతవ యిటట్టి వలయవయాత
చ. 1:    తేనెగారీ నీమాటల తేటలటూరీ నీచటూపలను

  ఆనుకొని యేమనిఆడే నినున్న
  నానుపనఁజెమటలను ననలపై నపలకల

   సనల నీమేన నివ చటూచకోవయాత
చ. 2:    రసముబీబ్బు నవువ్వెలను రాసివడ మొకక్కలను

  దొసకలేమని దటూరే నినున్న
   పసిమ మోముకళల బచచ్చెనమెపై గఱతుల

  సుసరాన నీకనీవ చటూచకోవయాత
చ. 3:   చిగిరితచ సిగద్గీలను చిమత్మిరేనఁగీవడుకల

   తగవుల సేమని తడవ నినున్న
   నిగిడిశ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ

  సొగసుల నీకనీవ చటూచకోవయాత



రేక: 1353-4మాళవగళ సత: 23-316
పలల్లవ:    నీచలము నీక జెలల్ల నేరపలేల

  చేచేత నీవతటనఁగానుసిగద్గీ లినఁకనేల
చ. 1:     మొగము చటూచి నీక మొకిక్కనయపప్పుడే తొతట

  జగడములలల్లనఁ బాస జతకితపలేల
   చిగరమోవ యతత్తి చేరి మాటాడినపడె

   పగయలల్ల నఁ దరె మరి పతతములేల
చ. 2:   చనవుసేసుక నీసతగడినఁ గటూచనన్నపప్పుడె

  కినుకలినిన్నయునఁ దరె కేరడాలేల
    చెనకి నీక నేను సేవల సేసినపప్పుడె

  వనకకోపము దరె వనఁడుకొననేల
చ. 3:    కెపైవశమెపై నినున్న నేనునఁ గానఁగిలితచకొనన్నపప్పుడె

  యేవలలల్ల ముగిసను యనిన్నకెలేల
   శ్రీవతకటేశ నీపపై సేసనేనఁ బెటట్టినపప్పుడె

   చేవల నితడె రతుల చిఱనవువ్వెలేల



రేక: 1353-5సితధురామకిగయ సత: 23-317
పలల్లవ:     నే నిటట్టి కొసరితేను నీ వఱినఁగేవా

   కానుకల చటూపనేల కమత్మిట బీరముల
చ. 1:   చెతతలనఁగటూడేయపప్పుడే చెపేప్పునఁగాక బుదిద

  పతతమాడనేల నీతో పలమారను
  మతతనమెపైనపడే మహిమల చటూపేనఁగాక

    దొతత వటట్టినేల నీతో తోడనే గరవ్వెముల
చ. 2:   వడెమచేచ్చెయపప్పుడే వడుక సేసేనఁగాక

  పాడివటట్టినేల నీతో బలిమసేసి
 యడుజోడెపైనపప్పుడేయరక సేసేనఁగాక

  కూడనఁగటట్టినేల నీతో గతపనసొలపల
చ. 3:    నవవ్వెయిపప్పుడే నినున్న నతటన మెచేచ్చెనఁగాక

  రవవ్వెసేయనేల నినున్న రచచ్చెలోనను
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  వువవ్వెళటూల్లరితచనఁగలనేల వకక్కపరే యాసల



రేక: 1353-6తలనఁగగాతబోది సత: 23-318
పలల్లవ:   ఏల జోలిసేసేవు యతదానఁకాను

   యలీల ననిన్నవనోదా లితటలోనే వునన్నవ
చ. 1:    జలజాక నవువ్వెలపైతే చలల్ల వదల

  కలికితనముల పోనఁకకనఁ బుటట్టినఁడు
  నిలవునఁజకక్క దనము నితడుబతడార

    కలిగె నీక రావయత కతదువల నిపడు
చ. 2:  తరణపలకల తతగేడుజనున్న

 బెరసేటవనన్నపము పళల్లచెటట్టి
   అరదపైన వలపలల్ల నటట్టి కొటార

  దొరకె నీక రావయతతొడినఁబడనిపడు
చ. 3:  వనితకానఁగిటరత వాడనిపవువ్వె

 తనివోనిమోవ దొతతరబోనము
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ యకెను

  వనగటూడ రావయత వదిదకతోనిపడు



రేక: 1354-1  రీత గళ సత: 23-319
పలల్లవ:   చెలవుని కిచచ్చెకమే సేయనఁగదవ

 అలగదురా వటట్టిఆఱడిగానిపడు
చ. 1:    పలిచి తచిచ్చెనవళ పగయము చెపప్పునఁగవల

  బలిమ చటూపదురా పతతోను
   చెలిమ సేవటవళ చెకక్కల నొకక్కనఁగవల
   చలము సాదితతురా సతగతగా దిపడు

చ. 2:    నవువ్వెల నవవ్వెటవళ నయము చటూపనఁగవల
  రవవ్వెల సేయుదురా రమణునిని

   పవువ్వెల ముడిచేవళ పొడవు సేయనఁగవల
  దువువ్వెచనే గోరనటూనఁదుదురా ఇపడు

చ. 3:    ఆసలనఁ గటూడేటవళ అటట్టి బుజజగితచవల
 వసరితతురా శ్రీవతకటేశవ్వెర

 బాసలగొనేటవళ భద్రిమయితచనఁగవల
   వాసు లకిక్కతచక తలవతతురా ఇపడు



రేక: 1354-2  వసతత వరాళ సత: 23-320
పలల్లవ:   వఱవక లోనికి వచేచ్చెయవయాత

   యఱపరికము లప యేమసేస నినఁకను
చ. 1:    నగిన యతదానఁకానే నాతుల కినుకల

  మొగము చటూచదానఁకానే ముతగోపాల
 తగిలినదానఁకానే తలపోనఁతలినిన్నయును

    యగసకేక్క లప నినున్న యేలడ నినఁకను
చ. 2:    వదిదకి వచచ్చెదానఁకానే వటల్ల ను సతతముల

  ముదుద మా టానఁడుదానఁకానే మొఱనఁగలలల్ల
  చదిదమో వచచ్చెదానఁనే సాదితపలనిన్నయును

     ఇదదన మొకిక్కతే నాప యేల తట ట్టి నినఁకను
చ. 3:  వడెమచచ్చెదానఁకానే వకక్కసములనిన్నయును

 వాడికెపైనదానఁకానే వాసులలల్ల ను
   కూడిత యితతలోనే కూరిమ శ్రీవతకటేశ
    యడనే వునాన్ననఁడ వాకె యేలదటూరీ నినఁకను



రేక: 1354-3పాడి సత: 23-321
పలల్లవ:    నే నతతదాననా ఇతత నీవకాక

  తానకపననుపలే తగలమ రేనఁచను
చ. 1:     నేరిచిన నేరకనన్న నీకా బానఁత నేను

  ఆరితేరినటట్టి నీయిలల్ల లనఁ గనక
   యరీత నెతత మెచేచ్చెవు యిచచ్చెకరాలనతటా

  సారపమోహములనీన్ననఁ జవుల వుటట్టితచను
చ. 2:     యియతకనన్న మారకొనన్నఇతకా నీకే బానఁత నేను

  ఇయతడ నీవడిగపటతతనఁ గనక
 నెయాతన నెతతవనఁడుకొనేవుఇతవరినతటా
   యయతడ నీకరణే ఇతపల వుటట్టితచను

చ. 3:     ఆసపడడ వలసిన అటట్టి నీకె బానఁతనేను
 నేసవటట్టికూడినచెలినఁ గనక

   యసరి శ్రీవతకటేశ యేలనవవ్వె వతటనతటా
  బాసతోడినీభోగమే పనికి రపప్పుతచను



రేక: 1354-4శ్రీరాగత సత: 23-322
పలల్లవ:     ఎదురచటూచనఁ జెలి యఱక నీక లేదా

   సదరాన రావయత చలపటట్టి కిపడు
చ. 1: కలికిగబబ్బులనేటకమలపమొగద్గీల

  యలమతో నీక మనఁదతుత్తి కనన్నది
  తలనఁప మోవతేనె తరివటట్టి కనన్నది

   పలవుమనె రావయత పననఁగక ఇపడు
చ. 2: కడివోనిమాటలనేకపప్పురపనఁబలకల

  బడిబడినఁ గానుకగానఁ బటట్టి కనన్నది
  వడనవువ్వెచిలపాల వతదువటేట్టి ననునన్నది

   వడికాన రావయత వోసరితచ కిపడు
చ. 3:    కలయునఁ గానఁగిలనేట కమత్మినివులపా నీక

  సొలయుచ సటూడిదగానఁ జూపకనన్నది
   అలరి శ్రీవతకటేశ అతతలోనె కూడితవ

   నెలవుకొని రావయత నీయతతనే యిపడు



రేక: 1354-5సామతతత సత: 23-323
పలల్లవ:  చెయతరానిచేనఁతల వోచెనన్నకేశవ్వెరా

  చేయత టేవు గతడికోటచెనన్నకేశవ్వెరా
చ. 1:     బగద్గీన నీవు నాపయతద వటట్టి తయతనఁగా

 సిగద్గీలవడనఁగరాదా చెనన్నకేశవ్వెరా
    వగిద్గీ యవవ్వెతోమెటట్టిల వటట్టి నావలనఁ బెటట్టినఁగ

  యగద్గీలవటట్టినఁగరాదా ఇట చెనన్నకేశవ్వెరా
చ. 2:     సిరలతో నీవు ననున్ననఁ జెనకల చెనకనఁగా

  శిరసపైన నటూనఁచరాదా చెనన్నకేశవ్వెరా
   తరలోననఁ బెటట్టి కొనన్న తరవను మొకిక్కతచనఁగ

   వరిమనఁ దిటట్టినఁగరాదా వో చెనన్నకేశవ్వెరా
చ. 3:   వవలగా మనిన్నతచివడుకపడనఁగా నీక

  సేవల సేయనఁగరాదా చెనన్నకేశవ్వెరా
    యవల శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ
  తావుకొని మెచచ్చెరాదా తగచెనన్నకేశవ్వెరా



రేక: 1354-6  సామ వరాళ సత: 23-324
పలల్లవ:     ఏనఁట కొడనఁబరపతచే వతత నీ బోతడల్లచే

  సాటతచితే నానఁటదానిపతత మేమునన్నది
చ. 1:   చటూపలక లోనెపైతేసురతపటాస వుటట్టి

   చేపటల్లక వచిచ్చెతే సిగద్గీల వుటట్టి
 దాపగా వదదనుతడితేతలపోనఁతలోననఁజికక్క

  పపైపపైనే అనఁటదానిపతత మేమునన్నది
చ. 2:    మాటలక లోనెపైతే మరత్మిముల గరనఁగను

 కూటవకతలకే గఱతులతట
   యటక వచిచ్చెతేనే యరవౌను పనులలల్ల
  పాటతచితే నానఁటదానిపతత మేమునన్నది

చ. 3:   నగవుక లోనెపైతే నతటల్ల మకక్కటమౌను
  మొగమోట గలిగితేముచచ్చెట దర

    జిగినఁ గటూడె నినున్న నీకె శ్రీవతకటేశవ్వెర
   పగటన నానఁటదాని పతత మేమునన్నది



రేక: 1355-1ఆహిరి సత: 23-325
పలల్లవ:   ఇతకనేల దానఁచేవు యఱినఁగినపనులక

    కతకియపైన నీమేననే కతటమ నే మపడు
చ. 1:    మతతనాన నీవు నాకె మాటలడుకొతటరట

అతతలోనఁబటూవులవటాల్ల డితరట
  సతతములనిన్నయు మలోనఁ బచరితచకొతటరట

    వతతల మసుదుద లలల్ల వతటమ నే మపడు
చ. 2:    నటనల నిదదరను నవువ్వెల నవవ్వెతరట

  గటకల మోవులనఁ జేకొతటరట
  తటకన కితదమనఁదట లడితరట

   వటతనముల మవ వతటమ లే(నే?) మపడు
చ. 3:    మొకక్కచను మర మోముల చటూచకొతటరట

  ఇకక్కరతులనఁ గటూడి యేలితరట
    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

    వకక్కసప మలగల వతటమ నే మపడు



రేక: 1355-2  దేవ గాతధరత సత: 23-326
పలల్లవ:   కానీవోయి అతదుకేమ కడపరాయ

  కానవచెచ్చె నీపనుల కడపరాయా
చ. 1:  కపప్పురమయతనఁగదోయి కడపరాయ

  కపప్పువోయి పచచ్చెడము కడపరాయ
   కపప్పుమవ మాచనున్నల కడపరాయ నీక

   కపప్పుల మోవ నునన్నవ కడపరాయ
చ. 2:    కాల దానఁకితచక మతత కడపరాయ

  గాలపచటూపల మాని కడపరాయ
   కాలమతద నీవారము కడపరాయ మాలో
  కెపైలటాల వటట్టి మ కడపరాయ

చ. 3:   కతదులేని వలపల కడపరాయ
  గతదము మామేననిదే కడపరాయ

 కతదరప్పుజనక వోకడపరాయ
  కతదువ శ్రీవతకటాదిద్రి కడపరాయా



రేక: 1355-3శతకరాభరణత సత: 23-327
పలల్లవ:  నెలనఁతభాగత మనఁకనీచేతది

  తొలనఁకీసిరల నీవు తొతగిచటూచినపడే
చ. 1:   తరణకి నీవలప దాకొనన్నతలపోనఁత

 మరగటే నీమతచిమరలటూ
 తొరలినమోపలదోమట పనువతదు

   నిరతతో గఱతాయ నీవు ముటట్టితేనే
చ. 2:    మగవక నీతో నవువ్వె మానరానితరితీప

 వగయఱనఁగని వడువనిజోలి
తగవపైనమతచితలల్లనఁదామరపూవులపూజ

   అగపడె నీ వకె నాయమతటనపడే
చ. 3:    సతకి నీకూటమ సారె నాగవలిల్లపతడిల్ల

 మతకపరతులక మాననిజిడుడ
  తత శ్రీవతకటేశవ్వెర దకిక్కనరతాన్నలసొముత్మి

  జితమాయ నీవపడు చేకొనేలినపడే



రేక: 1355-4బౌళ సత: 23-328
పలల్లవ:   ఎనెన్ననిన్నమేళల్ల గలవో యితకా నాపవలల్ల

  సనన్నసేసి యేకతాన జరయవయాత
చ. 1:     సతగడి జాణతనాల సారెక నాడ నాప

   జతగిలి వావులకనఁ జేచానఁచ నీకాప
    గతగిలి సరసముల గరల సనఁకితచ నాప

  కొతగవటట్టి నీవతకానఁ గొసరవయాత
చ. 2:      బయల నవువ్వెల మరీనఁ బెపైపపై నవవ్వె నాప

 దయివారనఁజూపలనఁగానఁతాళతచ నాప
   నయగారవలపల నాననఁబెట ట్టి నీపపై నాప

   పగయముననఁ జెకక్క నొకిక్క పననఁగవయాత
చ. 3:    మటూనఁటగటట్టి వనయాల మొకక్కల మొకీక్క నాప

   వానఁటప మోవతేనెల వతచ నాప
   యటవటట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

  జూటనఁదనము లపను సొలయవయాత



రేక: 1355-5రామకిగయ సత: 23-329
పలల్లవ:   గజరన నతతానేల కలయనఁబెటట్టి కొనేవు

  గజగజతో నవువ్వెకొతటా నుతడరాదా
చ. 1:    ఇతతతోనే మాటాడితే నేల పూనుకవచేచ్చెవు

  సతతసతులలల్ల నీక సమమేకాదా
  పతతప సవతులము పడితళతచకొతటేను

   కొతతగొతత నీవు నవువ్వెకొతటా నుతడరాదా
చ. 2:    నెలనఁతనఁ దపప్పువటట్టితే నీవల దిదదవచేచ్చెవు

  సళవుగొలల్లత లితతా సరియేకాదా
  వలపదొడిడవారము వతతువాసు లతచకొతటే

   కలికి నీవు నవువ్వెకొతటా నుతడరాదా
చ. 3:     అతగన నే సాదితచితే ఆకెనేల మొకిక్కతచేవు

   జతగిలివారెలల్ల నీక సరియే కదా
   యతగిలి శ్రీవతకటేశ యే నలమేలత్మితగను

   కతగక కూడిత నవువ్వెకొతటా నుతడరాదా



రేక: 1355-6శ్రీరాగత సత: 23-330
పలల్లవ:   బతగారమేడలలోన పరమాతుత్మినఁడు వానఁడే

   సితగారాల మనఁదమనఁద సేయరే చెలల
చ. 1:     తటట్టి పణునఁగల నటూనె తగ నితడా నతటకొని

  గటట్టిగానఁ గసటూత్తిరియట కలివటట్టి
  మటట్టి లేనిపనీన్నట మజజనమాడె నిద

   వటట్టిదర నితదరను వసరరే చెలల
చ. 2:    కపప్పురపగతదవడి కదు నిటట్టి మెతుత్తి నఁకొని

  కొపప్పుదువవ్వె ముడిచెను గొజజతగలలల్ల
   తపప్పులగా నితచకొని తరమేన సొముత్మిలలల్ల

   దపప్పుదేర వడెమరే తలకొని చెలల
చ. 3:    అలమేలమతగ నురమతదు నిటట్టి నుతచకొని

 తలసిదతడలమోనఁచె నిలవునను
  చెలరేనఁగి యారగితచె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   కొలవునాన్ననఁడు మోహల గపప్పురే చెలల



రేక: 1356-1  దేవ గాతధరత సత: 23-331
పలల్లవ:   యశోధ నీబడడ నేమతదుము

 రాశికెకక్క మముత్మిరకతచమనవో
చ. 1:  వుటట్టిమనఁదటనునన్నపాల వనాన్న

చటల్లతోడనెసాదితచ
 కొటల్ల గొటట్టి చ గోపాళలనఁదాను

  అటల్ల తోడనే యారగితచని
చ. 2:    జిడుల్ల గాకతడ చిలపాలనఁ దేనె

   తడల్లతోనఁ దినీ దేవ దేవ
  గడల్లకొలనఁది కోరి మెసనఁగచ

దిడల్లకతతలనఁదిరగాడని
చ. 3:    పతడుల్ల నఁ గాయలను బాసల వదుల

   దొతడుల్ల గానఁ జేసి దొబబ్బు దొబబ్బు
   బతడల్ల శ్రీవతకటపత యలమేల్ మతగతో

   యితడిల్లతడల్ల వాకితడల్ల నేనఁగే రదివో



రేక: 1356-2  సాళతగ నాట సత: 23-332
పలల్లవ:   సతతోషితచితమ నినున్న చలల్లనఁగానఁబెతడాల్ల తవ

  యితతటవానఁడ నెపైతవయేమనేము నినున్నను
చ. 1:   వఱపపైనజాణనఁడవు వకక్కనఁడవ యితతటకి

   గఱి నీ వలపలపైతే కోటానతగోట
   పఱపపపైనఁ జాచితేను పదారవల దేవుళళ్ళ

   యఱనఁగము నీమహిమ లేమనేము నినున్నను
చ. 2:   వలసితే నొకతను వురమెకిక్కతచకొతదువు

  పలిచి వకత నెతత్తినఁబెటట్టి కొతదువు
   తలప దఱచితేను దతడనెలల్ల గొలల్లతలే

    యిల నినున్న గెలవలే మేమనేము నినున్నను
చ. 3:    గొతదినఁ బవవ్వెళతచితేనే గోవతరాజవు నీవు

  కతదున నిలచతటే శ్రీవతకటపతవ
  అతదుకొతటేనే యిదదరతగనల పాదాలొదద

  యితదరిలోమమేత్మిలిత వమనేము నినున్నను



రేక: 1356-3హిజిజజి సత: 23-333
పలల్లవ:    ఏకతాననఁ జేయరాదా ఇటవతట సుదుద లలల్ల

   యకడా కడవారి కెమెత్మిలపై తోనఁచను
చ. 1:     చెలరేనఁగిచేనఁగి చెపప్పు నీ కాప సుదుద ల

   నలవతక నీవ నవవ్వె వతదుక
    మెలనఁగి మసుదుద లివ మకే చవులగాని

   కెలవ సవతులను గేలియపై తోనఁచను
చ. 2:      దగద్గీరి దగద్గీరి ఆప తగ సేవసేస నీక

   అగద్గీమెపై నీ నతదుకెలల్ల ఆనతదితచేవు
    యగద్గీ సిగద్గీలేక మకే యితవులపై వుతడునఁగాని
   వగిద్గీన నీలేమలక వరటలపై తోనఁచను

చ. 3:     కమత్మిటనఁ గమత్మిట నాప కానఁగిలితచి కూడనఁగాను
  సమత్మితతచి నీనతదుక చనవచేచ్చెవు

   ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యితప మకేయౌనఁగాని
  దొమత్మిగానఁగటూడినమాక తోడునీడెపై తోనఁచను



రేక: 1356-4మతగళకౌసిక సత: 23-334
పలల్లవ:     అలకల దరెను అతగన నీక మొకెక్కను

   వలయనఁగనఁ జెలికి వడె మయతరాదా
చ. 1:     నగమెతత నవవ్వెవు నాలి యతత సేసేవు

   జిగి నాప చెపప్పునటల్ల సేయరాదా
  మొగ మెతదానఁకానఁ జూచేవుముటట్టిముటేట్టిమాడేవు

   వగటదరనఁ జేతకి వడె మయతదా
చ. 2:    మాట లతతేశడేవు మనపసు లేలొరసేవు

 యటన నీకెకనఁజనవయతరాదా
   పాటలనిన్న వాడేవు పరాకేల సేసేవు

  వటనఁబువువ్వెల చేతకి వడెమయతరాదా
చ. 3:    మకక్కవతత సేసేవు మరత్మిమేమ యతటేవు

  పకక్కటలల్ల నినఁక సేసవటట్టిరాదా
   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసిత వకెనిటట్టి

  వకక్కసమెపై చేతకి వడెమయతరాదా



రేక: 1356-5సౌరాషత్తి సత సత: 23-335
పలల్లవ:   ఏల వనఁడుకొనేవయాత యితకానీవు

   చాలకొని మొకేక్క నాకజాలి యాడది
చ. 1:    తగిలి నీరటూపము తలనఁపలో నుతడనఁగాను

  వగటపైన వరహపవద నేడది
    పగటన నీపపై పాటల నోట నుతడనఁగా

 చిగిరితచేమతలోనిచితత యేడది
చ. 2:    సొరిది నీవచిచ్చెనటట్టిసొముత్మి నామేన నుతడనఁగా

  కరకరినఁబెటట్టి మరి కానఁకలేడవ
  వరసి నీసుడులలల్ల వనేవనుల(ల?) నుతడనఁగా

  అరదపైన ఆడియాస అలపేడది
చ. 3:   కలసినయిపప్పుటనీకానఁగిలి నా కతడనఁగాను

  బలిమనఁ బెననఁగేయటట్టిసతతా లేడవ
    నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీవ నేనెపై యుతడనఁగాను
    కలికి కలికి మరి కొస రేడది



రేక: 1356-6శతకరాభరణత సత: 23-336
పలల్లవ:    నీసాజ మటాల్ల నే నీవదద నుతడనఁగాను

  వసాలలల్ల నాముతదర మేమారనఁజూపేవు
చ. 1:   వరసకవచిచ్చెనాప వదదనఁ గాచకతడనఁగాను

   యరవుల యానఁటదాని నేల తచేచ్చెవు
   సరవతో సొముత్మి నీమెపైచతదమెపై వుతడనఁగాను

   పరల సొముత్మిల కెతత బానఁతపడేవు
చ. 2:    ముతదు పతడాల్ల డినాప నీమొగము చటూడనఁగాను

 కతదువనునాన్ననఁటదానికడ చటూచేవు
   చితదుచ గతదము నీజిగిమేన నుతడనఁగాను

 అతదుకోలగతదానక నాసపడేవు
చ. 3:   చేకొనటూడిగపటాప చెవలో వనన్నవతచనఁగా

 ఆకడానఁటదానిమాట లలకితచేవు
    యకడ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ
  సేకరితచి యిపడుగా చెలరేనఁగేవు



రేక: 1357-1సామతతత సత: 23-337
పలల్లవ:    మాతోనేల బీరాల మాపదకా నెరపేవు

  ఆతరణ పలిచితే నౌనఁగాదననఁగలవా
చ. 1:    రతతులతత సేసినాను రాజసము చటూపనాను

   చెతతల నితతకి నీవు చేతకిలోనే
   పతతము లనాన్నడినాను పపైపపై నెతతపననఁగినా

  మతతనాననఁ జెలితోను మారకొననఁగలవా
చ. 2:    దకొనెతత తటట్టినాను దిమత్మిరివపై వరసినా

  చేకొనన్నసతకి నీవు చేతకిలోనే
    బటూక లతత సేసినాను బుదుద లనిన్న నేరిచినా

  మేకొనన్న యవనితను మతమరనఁగలవా
చ. 3:     కోరి యతత జతకితచినా గబబ్బులతత పసికినా

 చేరికూడినకాతతక చేతకిలోనే
   యరీత శ్రీవతకటేశ యితకా నెటల్ల తడినా

  సారెక నీలేమతోడ సరిదటూనఁగనఁగలవా



రేక: 1357-2కరతజి సత: 23-338
పలల్లవ:    వతగెమాడ నెతత లేదు వగినతతాను

  అతగవతచి మఱచేవా అతతటనావలప
చ. 1:     సాదితచ నెతత లేదు జతకెనబొమత్మిల నినున్న

  సదితచనెతతలేదు చొపప్పు నీమేన
    కాదనము రావయత కడ నీ వతదుతడినాను
   పాదుకొని మఱచేవా బతత్తితో నావలప

చ. 2:      నవువ్వె నవవ్వె నెతత లేదు నాలిసేసి వనిన్నపడు
   రవవ్వెసేయ నెతత లేదు రమణులతో

     రవవ్వె తటట్టిము రావయత రచ లతదు చటూచినాను
   చివవ్వెనను మఱచేవా సేవతో నావలప

చ. 3:      అలయితచ నెతత లేదు అటట్టి రతుల నినున్న
   వలయితచ నెతత లేదు వడుకతోడ
   సొలయము రావయత సొతపగ శ్రీవతకటేశ

  కలసిత మఱచేవా కతదువనావలప



రేక: 1357-3లలిత సత: 23-339
పలల్లవ:    ఏమయాత నే నటవతట యరవులదాననా

   వోముచ నపప్పుట ననున్న వడనఁబరచేవు
చ. 1:    మనసు చటూడవలసి మాటాడ కూరకతడితే

   కినిసిత నతటా వచిచ్చె కేలవటేట్టివు
    చనప మెరసి నినున్న జతకితచి చటూచితేను

   పననఁగచ నాక నెతతో పగయముచెపేప్పువు
చ. 2:    తమ రేచవలసి నేనఁ దలవతచకొతటేను

  అమరనఁ గోపతచెనతటా ఆయాలతటేవు
  భద్రిమఇతచవలసి నేనఁ బతతములడుకొతటే

 చెమటచేతుల ననున్ననఁజెకక్కనోకేక్కవు
చ. 3:   బలిమనఁ గటూడవలసిపానుపపపై నుతడితేను

 అలిగినజాడలతటా నాదరితచేవు
   యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననిన్నతతలో

 వలపకక్కడాయనతటా వనెన్నమోవచేచ్చెవు



రేక: 1357-4ఆహిరి సత: 23-340
పలల్లవ:    ఎపప్పుటవల నుతడరే యరవుల మకేల

   కపప్పులనఁ దపప్పులనాయ గరతపైన వలపల
చ. 1:      మచిచ్చెకక వల లేదు మాటలకనఁ దుద లేదు

  గచచ్చెలేల సేసేవ కాతతునితోను
  ఇచచ్చెకమాడినదాన వగసకేక్క లడనేల

    పచిచ్చెవచిచ్చెనఁ జేయకవ పాయని నీ వలప
చ. 2:     చేపలక వతత లేదు సొతపలక వళలేదు

  పపైపపై నలగదురా పతతోను
 చేపటట్టినదానవు సిగద్గీలవదుదురా

  ఆపసపాలనఁ బెటట్టిక అతదపనీవలప
చ. 3:     కూటమకి గరిలేదు కోరకక కొదిద లేదు

 గాటారితపలేలే శ్రీవతకటేశతోను
  చాట కూడినదానవు జడియనఁగనేమటకి

  తటూనఁటతానఁటల దానఁచక తోరపనీవలప



రేక: 1357-5  నాగ వరాళ సత: 23-341
పలల్లవ:   ఇదదరికినఁబోదు యతతకెతత సేసేవు

   ముదదరాల యతనితో మొగమోట వలదా
చ. 1:   సరసమాడేయపప్పుడే చలము సాదితచేవు

   తరమరనఁగెపై తేనే తటట్టి దిటేట్టివు
    సరగ నెదుటనుతటే సారెనఁ గొపప్పు వటేట్టివు

మురిపేన,   మొగనితో మొగమోట వలదా
చ. 2:    పననఁగేట యపప్పుడే బెటట్టిగోర దానఁకితచేవు

 కనునఁగొనన్నయతతలోనే గదిదతచేవు
    చనవు నీ కిచిచ్చెతేనె సదమదము సేసేవు
   మొనసి యతనితోను మొగమోట వలదా

చ. 3:    కెలసి నవవ్వెయపప్పుడే కితదుపడ వసేవు
  కలికి మోవయతనఁగానే గతటసేసేవు

    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్న నేల
    మొలక వయసు దాన మొగమోట వలదా



రేక: 1357-6హిజిజజి సత: 23-342
పలల్లవ:   అతదుకేమెచచ్చెవదాద అతవ నీవు

   పొతదఱినఁగినవానితోనఁ బోర మరి తగవా
చ. 1:   పలిచినపప్పుడే వచెచ్చెపననఁగితే లోనాయ

  చలమేల సాదితచేవ సరసునివ
    వలి నెతత సేసినాను వళ దపప్పునియతనఁదు

  తలనఁపలోనునన్న వాని తపప్పులతచనఁదగవా
చ. 2:   నవవ్వెనపప్పుడేనవవ్వె ననుపన మెచచ్చెనఁజేస

  రవవ్వెలే సేసేవ రమణునిని
  యవవ్వెతనఁ బెతడాల్ల డినాను యిరవునీనగరే

 వువవ్వెళటూల్లరితచేవారి నొదదననఁగనఁదగవా
చ. 3:    కూడినపప్పుడే కూడెను కూరిమకి సతతోసితచె

 వడనేలడేవ శ్రీవతకటేశని
   వడె మెవవ్వెతచిచ్చెనాను వడువనఁడు నీకానఁగిలి

  జోడయి వుతడినవాని సదితచనఁగవా



రేక: 1358-1  కతతల వరాళ సత: 23-343
పలల్లవ:    వటట్టియాసనఁ బొరలేము వలచి పాయనఁగలేక

  చిటట్టికపనఁ జేతులకే చికేక్కవా
చ. 1:    వుతకవపైన బాసలను వటల్ల నఁ దలనఁచవట

   జతకితచి నేనఁ జూచితేను జడిసేవా
   పొతకమెపైన సేవలను పొతదుల మఱచితవ

  కతకణలచేయి వసితే కరనఁగేవా
చ. 2:   గానఁటపనీవలపల కతదువలనఁ జూడవట

  మానఁటల సొలపలక మనసిచేచ్చెవా
   వానఁటపనా పగయముల వాసుల నెతచవపైతవ

  తేటలనా నవువ్వెలక తమలేవా
చ. 3:    మనన్ననల నాగణల మరి తలనఁచితవట

  చనున్నలతానఁకల కోరిచ్చె సమత్మితతచేవా
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

  యనిన్నయపైనా నాకోరిక లియతకూడేవా



రేక: 1358-2లలిత సత: 23-344
పలల్లవ:    ఇతకానఁ గొనిన్న దలనఁచకో యిటవలనే

   పొతక మెఱనఁగదువయత పొతదుల సేయనఁగను
చ. 1:    బీరాన నొకతేపేరనఁబలిచేవు ననున్న నిటట్టి

  నేరతువయాత మానఁటల నినేన్నమనేను
    చేరి యొకతవడెము చిమత్మి నాచేత కిచేచ్చెవు

   దటూరక వరవవయాత తొలత నీవు
చ. 2:      జొబబ్బుల నొకతనఁ జూచి సొరిది ననున్ననఁ జూచేవు

  గబబ్బుచేనఁతల నీయతద కలవయత
     వుబుబ్బున నొకత నతట వళల్ల నాపపై వసేవు
  నిబబ్బురాల మరనయాతనీయతదే యపడు

చ. 3:      నతటన నొకక్కత గటూడి ననున్న నటట్టి కూడేవు
  గొతటవయాత అనిన్నటాను గతపతచరాదు

   ఇతటలో శ్రీనేతకటేశ ఇతదరి జతటసేసేవు
   వతటవయాత లీ సుదుద ల వవరముగాను



రేక: 1358-3పాడి సత: 23-345
పలల్లవ:  పదరదురటవ పలమారను

 కదురెపై మజాజ త(రే?) సేసుకొననఁదగగాక
చ. 1:    కానఁపరాల సేసేవార కడు నొటట్టి వటట్టి దురా

  కోపమెతతపైనా నోరచ్చెకొతదుర గాక
 యేపరేనఁగి రమణునఁడుయతతమరితరిగినా

  కోపల మెలల్లనే వతచకొనవలనఁగాక
చ. 2:  ఇలల్ల తడల్లఇనవార యగసకేక్కలడుదురా

  వులల్ల న గటట్టి సేసుక వుతదురగాక
  వలల్లవరెపైమగవాడు వరేపనుల సేసితే

  మెలల్లనే వోజకనఁదచిచ్చె మేకొతదురగాక
చ. 3:   కడునఁజటాట్టి లపైనవార గకక్కన నలగదురా

 బెడిదపరతుల మెపప్పుతతురగాక
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డతదరినఁ గటూడి వచిచ్చెతే

    వడి నీవనఁ గటూడి ఇటట్టి వతపతతురగాక



రేక: 1358-4గళ సత: 23-346
పలల్లవ:    మేమతత యేనఁకరనఁగాను మేల వోయి

   నాములకక్క వలపతచి నవవ్వెవా వోయి
చ. 1:    యితటకినఁ బలవనఁగాను యఱనఁగనటేట్టి పోయి

   దతటవపై ఆడనఁ గటూచనఁడనఁదగనా వోయి
   వతటవతట నే రానఁగా వలనఁదులచేతను

  కతటకములడితచ సతగతుల వోయి
చ. 2:     కపప్పురము నే నియతనఁగా కడనఁబెటట్టి యొకక్కతను

   దపప్పుకి నీళల్లడిగేవు తగవా వోయి
    కొపప్పువటట్టి నేనఁ దియతనఁగా గొబుబ్బున ముసునఁగిడుక
   యిపప్పుడే పవవ్వెళతచేవు ఇదిగొతతా వోయి

చ. 3:     కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచి నేనఁ గటూడితే
   తడవుకనఁ గరనఁగేవు తగవా వోయి

    తడవ నే మొకక్కనఁగాను దయనఁజూచితవ నీవ
   చిడుముడి నితతరటట్టి సేతురా వోయి



రేక: 1358-5శ్రీరాగత సత: 23-347
పలల్లవ:     ఇతత చెలవత బెతచ వతరలక వసమౌనా

  ఇతతయునునఁ దలపోసి యరినఁగితచవలదా
చ. 1:   చిగరెపైనమోవపపై చిలకవోటల్ల నితడె

  తగనఁ గోవలకనఁగాక తనకేల
   మొగమెపైనతామరక మొగి వచారము లేదు

   తగవులివ యేరప్పురచి తా దిదదవలదా
చ. 2:   పలదజకక్కవచనున్నల వతకలచతదుగ ల వడమె

  జలధతదునఁగాక ఇచచ్చెట నమరనా
   కలికిమేనెపై నతీగక వచారము లేదు

  తలకొనన్నయతగవు తా దిదదవలదా
చ. 3:    మఱి గజకరపనఁదొడల నఱిదినఁ బగడపలతల

  అఱతటల్లతదము గాక అతదుకేల
  యఱినఁగిశ్రీవతకటేశ కీవచారము లేదు

  తఱినఁగటూడనీతగవు తా దిదదవలదా



రేక: 1358-6బౌళ సత: 23-348
పలల్లవ:    ఎదుటనే వునన్నవానఁడు యేలమముత్మి గేలిసేస

    అదను వదనునఁ గటూడ నడుగరే యతని
చ. 1:   తలనఁపలోపలిమాట తానే యరనఁగనఁగాక

  యలమ మమత్మిడిగితే నేమనేమే
   తలనఁప గొలల్లతలలల్ల తగనఁ బతచకొనాన్నర

  అలి మగలనఁగదాద అడుగరే యతని
చ. 2:    కతన నవవ్వెనటట్టినవువ్వె తానే యరనఁగనఁగాక

  యనసి మమత్మిడిగితే నేమనేమే
   తననవువ్వె మధురలో తరణు లతదుకొనిరి

    అనువపై మగలనఁ గదాద అడుగరే యతని
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు తనచేనఁత తానే యరనఁగనఁగాక

  యవల మమత్మిడిగితే నేమనేమే
    సేవనఁ దనకానఁగిలి చేరి నేనే కెపైకొతట
    ఆవల మగలనఁ గదాద అడుగరే యతని



రేక: 1359-1కనన్నడగళ సత: 23-349
పలల్లవ:   అతగన నితతటనెపైనా నలపదరచ్చెరాదా

 సతగతఱినఁగిననెరజాణనఁడ వనిన్నటాను
చ. 1:    చెమరితచె నుదురెలల్ల చెదరెనఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి

   జమళపాదాల ఇతత సారె గదదతగా
   తమనఁ దురముజారె గతదపబేతటల్లతత్తి మేన

   గమతాన నీక నిటట్టి కతచెవయనఁగా
చ. 2:     పపైపపై నిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగె బాయిటనఁబడెనఁ జనున్నల

 యేపన నాకమడిచిఇయతనఁగాను
    తీపలమోవ వాడె తటట్టిలపై పూవుల రాల

  ఆపోదుద ననుతడి జవావ్వె దలనఁదనఁగాను
చ. 3:      కనున్నల నిదుద ర దేరె కళల మోమున నితడె

   ఇనిన్నటానఁ గానఁగిట ని నెన్ననయనఁగాను
    వునన్నత శ్రీవతకటేశ వడి నితడె వలపల

   చెనున్నమర నీక నిటట్టి సేవసేయనఁగాను



రేక: 1359-2ఆహిరి సత: 23-350
పలల్లవ:    ఔదువ జాణవు నీవు అనన్నటాను

   సాదనా నీవును తొలల్ల జాణనఁడవురా
చ. 1:   ఆకసపనఁగొలనిపపై నతటనఁదామరల వుటట్టి

   యకత చెపప్పునఁగదవ యితతరో నీవు
   మేకొని మరవతకి మటట్టికోలలపై యవ

  కూకల వతుత్తి లగానీగరి దానఁకరా
చ. 2:   అలరినశశిబతబమతదు తేనెపర వుటట్టి

   కల వరచనఁగదే నికక్కముగా నీవు
  చలమున నిదియ చతదద్రికళలోనితేటపై

  నెలకొన నీనోర నితడుకొనురా
చ. 3:   ఆమనెరనఁటలపపై రావాకబదనికె వుటట్టి

   నేమతదుక వచచ్చెను నా కెరినఁగితచవ
   గోమున శ్రీవతకటేశ కూడిన యరతవళ

   వమర నాతో నీవు వదతలడవచచ్చెరా



రేక: 1359-3  శదద్ధ వసతతత సత: 23-351
పలల్లవ:     చెలలకనఁ దగనఁగాక చలము నీకనఁ దగనా

  పలచనఁదనాననేల పననఁగేవు నీవు
చ. 1:    చనపసేసుకొని సత నిననునఁ దిటట్టితేను

  పనిని ఆపతోనేల పతతాలడేవు
    మనసు రతజిలల్ల ఏపపై మరి చేయివసితేను

   కినిసి యేల జతకితచేవు నీవు
చ. 2:   నగవుసేసుకొని వలినాక గోరతటతే

 తగవులనఁబెటేట్టివల తరణులతో
  మొగమోటతో నీమోవ గతటవసితేను

  చిగరనఁబాదముననఁ జిమేత్మివు నీవు
చ. 3:    గటట్టి సేసుకొని గొపప్పు కచముల నదిమతే

   అటట్టి యతదుక రత వలయితచేవు
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసి రా కొటట్టితేను

   దటట్టిముగ నోరినితడానఁ దముత్మిల మడేవు



రేక: 1359-4సామతతత సత: 23-352
పలల్లవ:   కోరికెలలల్ల వడేరె గోవతదరాజా

  యరీత సతుల వనయనఁగనఁగలిగె
చ. 1:     చిడుముడి నీవు నాలద్గీ చేతులతో మెరసేది

   వుడివోక మాక నొకక్కవుపమ వుటట్టి
   పడనఁతులిదదర నీకనఁ బాదము లొతత్తినఁగాను

   కడనఁగి నీ వకమాటే కానఁగిలితచనఁగలిగె
చ. 2:   గకక్కన కఠినమెపైన కౌసుత్తి భమాణకము

  అకక్కననఁగటట్టిన దొక అనువువచెచ్చె
  చకక్కనఁగా నిదదరినాలద్గీచనునఁగొతడ లొకక్కమానఁటే

  వుకక్కమర నొరయనఁగ నోరవనఁగనఁగలిగె
చ. 3:    తావపై శ్రీవతకటేశ వతత్తిగిలి పవవ్వెళతచేది

  వోవరిలో నిది యొకక్కవుపమకెకెక్క
    యవలనావల భటూమ నితదిర నీనఁప నురము

   చేవమరీ చేకొననఁగ జిగినఁ గటూడనఁగలిగె



రేక: 1359-5  పూరవ్వె గళ సత: 23-353
పలల్లవ:     ఇటవతటది గలదా యేలికవు నీవు మాక

  యిటల నటూడిగము సేయితచకొతటగా
చ. 1:     నవువ్వె లనిన్న లేవునీవు నాతోనే జరపేవ

     పవువ్వె లనిన్న లేవు నాపపైనఁ బటూనఁచి వసేవ
    యివవ్వెలనే లోనౌదునా యతత చెపప్పునా నీక

 జవవ్వెనపమాయేలికసాని వుతడనఁగాను
చ. 2:      మాట లనిన్న లేవు నీవు మతతనాన నాడేవ

    చట లనిన్నలేవు నవు వాబ్రాసి చేతకిచేచ్చెవ
   పాటతచి ఇయతకొతదునా పచిచ్చెగా నీపనులక

  చాటవగా మాయేలికసాని వుతడనఁగా
చ. 3:      చటూప లనిన్న లేవు నీవు సొలయుచనఁ జూచేవ

    తీప లనిన్న లేవు సాదితచి చలేల్లవ
   యేపన శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననిటట్టి

   చాననఁ మదనే యేలికసాని వుతడనఁగాను



రేక: 1359-6దేశళత సత: 23-354
పలల్లవ:    ఇతతులక వతతగటట్టి యితుత్తి రా నీవు

  పతతము మెర సేయటట్టిబలవునఁడవు
చ. 1:    ముచచ్చెట నెవవ్వెతకెపైనా మోహము చెపప్పుదురా

  పచిచ్చెగా నతతలో కితదుపడుదురా
  మచిచ్చెకెపై సిగద్గీవడిచి మానఁటాలడుదురా
  అచచ్చెమెపై బటూమేలేటనాయకనఁడవు నీవు

చ. 2:    వస నానఁటదానికి వతటవతటనఁ దిరగదురా
   పసగా నటూడిగాల పపైపపైనఁ జేతురా

   నసలగ సారెసారె నవువ్వెల నవువ్వెదురా
 రసికనఁడవపై వటట్టిరాజసపనీవు

చ. 3:   దిగద్గీననఁ గానఁగిటకిముతదే బారచానఁతురా
   తగద్గీక కూడిత వటట్టి తమకితతురా

  అగద్గీలమెపై యలసిటట్టి అసురసురౌదురా
 యగద్గీలేనిశ్రీవతకటేశనఁడవు నీవు



రేక: 1360-1లలిత సత: 23-355
పలల్లవ:    ఇతకా నిటాల్ల నే గడియితచకొనవయత ధనము

  సతకెలేక చితత్తిమనేజాళనఁ బోసుకొతదువు
చ. 1:   తలిసి నీసుదుద లలల్ల తేటలలల్లమాయను

  వల పనుమడిగాను వడిడకిచేచ్చెవు
    యలమ నతదుక సాక యిరమేల నునాన్నవార
  బలిమనఁ బతచబాణల పతచారటూడిపతగము

చ. 2:   కతటకి నీజాడలలల్ల కడుదిషట్టిమాయను
  నతటవావుల ముమత్మిడినానఁగ కిచేచ్చెవు

   దతటతనాననఁ గొలవ తలపోనఁతే కతచము
 అతటనగొలల్లతలలల్ల నపప్పులవార

చ. 3:    మెచిచ్చెతమ నీకూటమ మనఁదమనఁద మేలయను
  పచచ్చెరత నలమడి బేరమాడేవు

   ఇచచ్చెకతడ శ్రీవతకటేశ నీవ లబగానఁడ
  వచచ్చెపగోరొతుత్తి లలల్ల ననిన్నటకీ లకక్కల



రేక: 1360-2వరాళ సత: 23-356
పలల్లవ:   ఇపప్పుడే నేరచకొతట వడలేనికచిచ్చెతము

  చిపప్పుల నదదముచటూచి సితగారితచకొనేవు
చ. 1:     కాతత నినున్న వనఁడుకొనీ కతల చెపప్పునఁగరాదా

  ఇతతలో నిదిద్రితచేనతటానేల పవవ్వెళతచేవు
   అతతలోనే వడెమచచ్చె హసత్తిము చానఁచరాదా
  పతతాననేల చితత్తిరపగతమనఁ జూచేవు

చ. 2:   సత వడుకపడని చదురతగమాడరాదా
  తతనఁబాడనతటానేల దతడె మటేవు

    రతనఁ బటూలముడిచ శిరసు వతచరాదా నేనఁడు
   కతలగా సొముత్మిల లకక్కల వటేట్టివు

చ. 3:    వలనఁది బానఁతపడని వనోదాల చటూపరాదా
   సొలసి కూడి యతతని చొకిక్కతచేవు

    అలరి శ్రీవతకటేశ అద మొకీక్కనఁ జూడరాదా
    మెలనఁగి ఇతదుకె సారె మెచచ్చెల మెచేచ్చెవు



రేక: 1360-3పాడి సత: 23-357
పలల్లవ:     నాతో దానఁచక చెపప్పువ నాతరో నీవు

 యతనువుసనఁకినవానఁ డెతతభాగతవతతునఁడే
చ. 1:   చకక్కనివనెన్నలవట సత నీనవువ్వెలతేట

  మొకక్కలలోని మొఱనఁగ మోవతఱనఁగ
 రెకక్కతుమత్మిదలవపప్పు నికిక్కననీపదదకొపప్పు

 యికక్కవ నినేన్నలినవానఁడెతతభాగతవతతునఁడే
చ. 2:   అలచతదురనిదము అతవనీ నెమోత్మిము

 కలవలమెపైబాగల కనున్నసగల
  లలి శతకముకలము లక్షణపనీగళము

  యిల నీమగనఁడెపైనవానఁ డెతతభాగతవతతునఁడే
చ. 3:   నిరతనఁ గొతడపొడవు నీచనున్నలవడువు

  మరనికొలవు నీమరత్మిప నిలవు
   సిరలనఁ గటూడె నినన్నట శ్రీవతకటేశనఁడట
  యిరవపై నీవుగలవానఁ డెతతభాగతవతతునఁడే



రేక: 1360-4ముఖరి సత: 23-358
పలల్లవ:   ఆతనఁడు సేసేటవనయమునకా నీబగవు

    చేతకి లోనెపై వుతడనఁగా చిడుముడి దగనా
చ. 1:    చెలవునఁడు వడెము చేతనఁబటట్టి కనన్న వానఁడు

  అలక లతదానఁకాను అదుకోరాదా
   వలలేని వనెన్నలల వగినతతానఁ గాయనఁగాను

   వలి నుతడే యవవ్వెరికి వటట్టినఁబడనఁదగనా
చ. 2:    వచిచ్చెవచిచ్చె రమణునఁడు వాకిటనఁ గాచకతడనఁగా

  పచచ్చెవరిగే వతదానఁకానఁ బలవరాదా
   యచచ్చెరితచి దగద్గీరనే యేర వారచతడనఁగాను

  కచిచ్చెతాన లోలో దపప్పుగొననఁదగనా
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి కానఁగిలితచినానఁడు

   లవు లతదానఁకానఁ జూసేవు మోవయతరాదా
   భావతచి వలపలపతట వతడి వుతడనఁగాను

   ఆవటతచి రతనఁ దనియక వుతడనఁదగనా



రేక: 1360-5భపైరవ సత: 23-359
పలల్లవ:     నిరత వరగయతని నీవధము చటూచి నాక

  తరమఱనఁగన సాదితచితవో పనుల
చ. 1:    సత నినిన్నటట్టి తలనఁచనఁగానే వచేచ్చెసితవ

   తత వగవటట్టి క ఇతదానఁకా నుతటవో
   అతవల మనసుల అదనెలల్లనఁ దలసునో

    అతనునఁడు నీ కేపొదుద ననిన్నయునునఁ జెపప్పునో
చ. 2:     మాట నోర నుతడనఁగానో మారమాట లడితవ

   యటన నేమెపైనా మతతగ మెఱనఁగదువో
  మటూటగా నిటట్టిపసత్తికమున వాబ్రాసుకతడితవో

  నానఁటనుడియు నవధనముల నేరతవో
చ. 3:   కలగనినటల్లనే కానఁగిలిత కూడితవ

  యలమ నిదదరిదేహ లేకములో
   వలయ శ్రీవతకటేశ వదతల సాదితచితవో
  బలిమ నీ వతదిరిపాలిటదేవరవో



రేక: 1360-6సామతతత సత: 23-360
పలల్లవ:   ఏమ నేరిప్పుతవ యిటవతటపనుల

 కామనిమోహము గెపైకొనరాదా
చ. 1:    మలయుచ నటూరక మగవ వుతడనఁగా

  చెలరేనఁగి యేల చెనకేవు
 తలపమానఁటనను తలవతచకొననఁగ

  పలకల నటూరక భద్రిమతచేవు
చ. 2:   చిఱనవువ్వెలతో చెలియ వుతడనఁగా

 చెఱనఁగవటట్టి గరిసేసేవు
  పఱపమనఁదనే పాదము లొతత్తినఁగ

   కఱకల నిట చనునఁగవ యతటేవు
చ. 3:    సేవల సేయుచ శ్రీపత యుతడనఁగ

 మోవ మోవతోమాపేవు
  శ్రీవతకటేశవ్వెర జిగినఁగటూడే వనిత

  భావనఁబులనఁ గడునఁబస రెనఁచేవు



రేక: 1361-1సౌరాషత్తి సత సత: 23-361
పలల్లవ:    ఆసలనే బడలిత నటట్టి రావయత

    యసులేదు నీక నాక నితటకి రావయాత
చ. 1:     మొగమెలల్లనఁ జెమరితచె మతచి నీపపై తమకాన

  తగవులనఁబెటట్టిక ఇతతట రావయత
    చిగిరితచె చితత్తిమును చెకక్కననఁ జేయి మోనఁచె

   యొగసకేక్కల సేయ ఇతటకి రావయాత
చ. 2:    చెకక్కలల్ బలకితచ చెలవపనినున్ననఁ జూచి

  తకక్కలనఁబెటట్టిక ఇతతట రావయత
    ముకక్కన నటూరప్పుల ముతచె ముతగరల కడుజారె

   యకక్కవతకక్కవ లతచ కితటకి రావయాత
చ. 3:    శిరసునెరల జారె సిగద్గీల పలచనాయ

  తరితీపలేల ఇతతట రావయత
  గరిమశ్రీవతకటేశ కలసిత వకక్కడనె

    యిరవపైత వతక మా యతటకి రావయాత



రేక: 1361-2సాళతగత సత: 23-362
పలల్లవ:  బుదిదచెపప్పువయాత నీపొలనఁతకిని

   ఇదదరికి సరేకావా యనున్నకొనన్న సిగద్గీల
చ. 1:   మతచముమనఁద మనము మాటలడనఁగా

   పొతచల దా వనెనట పొలనఁతొకత
    వతచన లే కాసుదుద ల వారివరితోనఁ జెపప్పు

    కతచనఁబెతచ సేసి అటట్టి కాకసేస నదివో
చ. 2:   పీనఁటమనఁద నిదదరము పననఁగలడనఁగాను

  మానఁటననే చటూచెనట మరియొకత
   గానఁటముగ నాపనుల కనన్నవారితోనఁ జెపప్పు

 చాటచసారెసారె జాతులనఁబెట ట్టిని
చ. 3:    యతగిలిమోవచిచ్చె పనున్న ఇతటలోనఁ గటూడినది

  ఇతగిత మెఱినఁగెనట ఇదియకత
  అతగపశ్రీవతకటేశ అతదిరతో నాడుకొని

   రతగమర నతతటాను రవవ్వెల సేసని



రేక: 1361-3వళవళ సత: 23-363
పలల్లవ:   బుదిదచెపేప్పువార మతతే పొదుద వదుద క

  ఇదదర సతతమౌట కియతకొనవయాత
చ. 1:    తరణ యలిగెనతటే తమక మానఁపనఁగలేదు

  మరిగివుతటే కోపము మాననఁగలేదు
    సొరిది నెతచితే నీసుదుద లనెపైన్నైన గలవు

  ఇరవపై ననీచెలల మేమసేతుమయాత
చ. 2:    ముదిత దటూరెనతటే మొగమోట మానలేదు

 వది గటూరకతడెనతటేవోరవలేదు
   వదకితే నీయతదు వవల నెరసుల

  యదుట నిలచనాన్నర మేమసేతుమయాత
చ. 3:    కాతత కరనఁగితచెనతటే కడు నలయితచలేదు

  మతతనపరతు లివ మాననఁగలేదు
   ఇతతలోనే శ్రీవతకటేశ నీవ యేలితవ

  యితతటసతతోసాన కేమ సేతుమయాత



రేక: 1361-4  కేదార గళ సత: 23-364
పలల్లవ:    ఆనఁటది రాజతమేలితే అది మతచిదేకాదా

   చాటనగా మాక నీనున్న సాదితచనేనఁటకి
చ. 1:     పీనఁటపపై నునన్న దాప పగయునఁడవు నిలచతడి

  మానఁటలడే వాపతోను మతచిదేకాదా
    గానఁటముగా వతచ నెతత గలిగి మెలనఁగినాను

   యటన నీవ బదే వమనననేనఁటకి
చ. 2:    పడనఁత పవవ్వెళతచనఁగా పాదాలకాడ నుతడి

   మడిచిచేచ్చె వాక నీవు మతచిదేకాదా
   వుడుగక నీవతత వడిగాల నేరిచ్చెనాను

   కడు నీకే లభమయత కాదననఁగనేనఁటకి
చ. 3:     వురముపపై నునన్న దాకెవగి నిటేట్టి కితదుపడి

   మరల గొతటవ నీవు మతచిదేకాదా
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యతత మోపతుత్తి కొనినా
  మరిగి ననేన్నలితవ మచచ్చెరితచనేనఁటకి



రేక: 1361-5భలల్ల ట సత: 23-365
పలల్లవ:    అపప్పుట మానవు బీరా లతదరిలోనా

   చెపప్పునేల లోలో నీకే సిగద్గీవడవలదా
చ. 1:    అద మోవ గతటరేనఁగీ నానలేలపటేట్టివు

   యదిరి వారితదుకెలల్ల నెటట్టి నమేత్మిర
   మదిమది నీచేనఁతలే మచచ్చెము పటట్టియతనఁగాను

  చెదరక నీకనీవ సిగద్గీపడవలదా
చ. 2:     వలిమటట్టి లొరసని వసనఁ జెకేక్కల నొకేక్కవు

   అలరిచెల లితదుక అటట్టి నవవ్వెరా
  సలి నీసతగారాలే చొపప్పులపైఇయతనఁగాను

  జీలగబెతడాయ గటట్టి సిగద్గీవడవలదా
చ. 3:   అలవలమతగవతీత్తి వదేల కానఁగిలితచేవు

 వలచినవారికి వాసివుటట్టిదా
  బలశ్రీవతకటేశ నీభావమే పటట్టియతనఁగాను

  చెలనఁగి ననేన్నలితవ సిగద్గీవడవలదా



రేక: 1361-6పాడి సత: 23-366
పలల్లవ:   ఏమచటూచేవు నాదికక్క యతతవడియపైనాను

   యమేరలనే నినున్న యగసకెక్క మాడేనా
చ. 1:    పగయురాల నీవును పతడాల్ల డనఁగా జూచి

  నయగారితనమున నగె నొకత
   కిగయగా నాపయరకనఁ గెర లేమసేసితవో

 నియతాననునఁ దారకాణతచకోవయాత
చ. 2:     చెలరేనఁగి యాప నీవు సేసవటట్టి కోనఁగానఁ జూచి

   సొలసి కేరడముగానఁ జూచె నొకత
  కలనఁకలేనినీవోళల్లనఁ గపటమేమెపైనానఁ గదోద

  తలకితచి యసుదుద ల తలపకోవయాత
చ. 3:   అలమేలత్మితగతో బువవ్వెమారగితచేనినున్ననఁ జూచి

   మెలపననఁ బొగడుచ మెచెచ్చె నొకక్కత
  అలరి శ్రీవతకటేశ అతదరిమమేత్మిలితవ
   కలిగిన నమత్మిక లికక్కడనఁ జూపవయాత



రేక: 1362-1వళవళ సత: 23-367
పలల్లవ:     చలల్లనఁగా బదుకవయత సాదితచేమా నినున్న నేనఁడు

   చెలల్ల నీక ననిన్నయును చెపప్పుచటూపనేనఁటకి
చ. 1:  బాససేయనేరతువు పనిగొననేరతువు

 ఆసకొలపనేరత్తి వు ఆనఁటదానిని
 సేసేవారివడిగాల సేయితచకొనేరతువు

  నీసుదుద లేమచెపేప్పువునేనఁడు మాకనఁగొతత్తిల
చ. 2:     పొతద నితదుకనఁ గలవు పొరగకనునఁ గలవు

  సతదడినఁ గాలదొకిక్క మతచనఁగగలవు
    యతదు నీవు నవువ్వెతానే యడము గెపైకొనఁగలవు

   దితదుపడనఁ దొలల్ల నేము తలియనిపనుల
చ. 3:    మొకక్క మొకక్క నోపదువు మోహితచనోపదువు

 వకక్కటగానఁ గటూడివుతడనోపదువు
   అకక్కర శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగను నేను

 యకక్కవపై మమేత్మిలితవయఱనఁగమానేము



రేక: 1362-2సౌరాషత్తి సత సత: 23-368
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరను తమవల నెతచవదాద

  రవవ్వెకెకక్క సవతుల రానఁపసేతుర
చ. 1:    ఆతనఁడితటకి రాకతటే నాడితవ వతటేలలల్ల

 చేతకిలోనెపైతేనే చెలనఁగితవ
    నీతుల చెపేప్పువు నేము నీవతటవారమే కామా

   యేతులక మాక బుదుద లేల చెపేప్పువు
చ. 2:    వకక్కసమెపై తరిగితే వసనఁ గోపగితచితవ

   చెకక్క నినున్న నొకిక్కతేనే చేకొతటవ
    నెకొక్కని నోరది మేవు నేము నీవలనేకాదా

  యకక్కవతగవుల మాకేల చెపేప్పువు
చ. 3:   మఱచి వరకతడితే మరాత్మిలసనఁకితచితవ

  మఱియటట్టి యలమేలమతగ మెచిచ్చెత
   నెఱతనాల నేరేప్పువు నీవతటవారమే కామా

    మెఱయ శ్రీవతకటేశ మెచిచ్చె పతడిల్ల సేసేవు



రేక: 1362-3బౌళ సత: 23-369
పలల్లవ:     ఎతత చనవచిచ్చెతవో యప నీపపై వదచలీ ల్ల

 కొతతపనఁజూపల చటూడికడుతనాచార
చ. 1:   ముపప్పురినఁమనసార ముడిచినదతడల నీ

  కొపప్పున ముడిచనఁ జూడికడుతనాచార
    తపప్పులేక నినున్ననఁ జనునఁదామర మొగద్గీల మోవ

  గపీప్పు నినిన్నదివో చటూడికడుతనాచార
చ. 2:    చేరనఁదసి నీమనఁద చెమటపయతద గపప్పు

  కూరిమ గొసరీనఁ జూడికడుతనాచార
   చేరి వనఁడుకొని వరసేయకమవ నీచెకక్క

  గోరనొతీత్తి నిద చటూడికడుతనాచార
చ. 3:     అతకెల శ్రీవతకటేశ అద నీమెపైనఁ దనమేని

  కతకమ వసనఁ జూడికడుతనాచార
  అతకపరతులనఁగటూడి అలమేలమతగె తానెపై

  కొతకదేరెచ్చె నినున్ననఁ జూడికడుతనాచార



రేక: 1362-4ముఖరి సత: 23-370
పలల్లవ:   అతదుకేపో యమెత్మిలతటా నాడుకొనేర

  సతదడిలో గతదవడి చాతుకొనేవు
చ. 1:   చేరలతతలగనున్నలచెలి నినున్ననఁ జూడనఁగాను

  తీరగానఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి తదుద కొనేవు
  నేరపగలిగినావ నీవదదనే వుతడనఁగాను

  గారవతచి వలపలకతల చెపేప్పువు
చ. 2:    కొతడలతతల గబబ్బులకొమత్మి నినున్న నొరయనఁగా

  మెతడుగనఁ గపప్పుధటూళ మెతుత్తి కొనేవు
   నితడుసితగారాన నాప నీతో సరసమాడనఁగా

  అతడనే తటట్టి పణునఁగ అలనఁదుకొనేవు
చ. 3:   పదదకొపప్పులమేలత్మితగ పేరరమపపై నుతడనఁగా

  నిదదపసొముత్మిల మేన నితచకొనేవు
    గదదత శ్రీవతకటేశ కానఁగిట నాప గటూడనఁగా

   కొదిదమర నారగితచి కొలవపై వుతడేవు



రేక: 1362-5కాతబోదిసత: 23-371
పలల్లవ:  కామనిసరసములే కామధేనువులగావా

  రామలతటల్ల కితత రవవ్వెసేయనఁదగవా
చ. 1:    వలనఁదినవువ్వెల వనెన్నలల గాస నీపపై

  చెలవునఁడ చితాత్తి ననఁ జీనఁకటేలయాత
  ములవానఁడికొనగోర మోపనయతదు కేమాయ

    వలప లితతేసి నీక వడినఁ బెటట్టినఁదగనా
చ. 2:   వనితచెమటలనే వానల గరియనఁగాను

 వనకటయలకలవటట్టి యేలయత
   వనుకొని పూబతతని వసితే నతదుకేమాయ
   చనవుల నీ వతత చతడిపటట్టినఁదగనా

చ. 3:    అలమేలత్మితగ కానఁగిట నామనియపై వుతడనఁగాను
  అల రతనఁ దనియనిఅకక్కరేలయత

  పలిచి శ్రీవతకటేశ పననఁగితేనేమాయ
  మొలకసిగద్గీ తపప్పుడే మటూనఁటగటట్టినఁదగనా



రేక: 1362-6పాడి సత: 23-372
పలల్లవ:    అటగాన నీపాదాల కనిన్నయు వనన్నవతచిత

   తటకననఁ దలసుకో తగినటట్టి నీవు
చ. 1:     నతటన నీమోము చటూచి నవువ్వెల వచచ్చెనాక

  సొతటల సదిత చదదముచటూచకోరాదా
   ఇతటలో తననేరమ యఱనఁగరాదు తనక
  కతటకమెపై యదిరికినఁ గానవచచ్చెనఁగాని

చ. 2:    వతతపైననీమాట వని వరగయత నాకెపైతే
  అతతయు వదిదచెలల నడుగరాదా

  దొతతనే తనకలల్లల తోనఁచవుతనకెపడు
  వతతుల దగవు చెపేప్పువారికినఁగాని

చ. 3:   తరితీపనారతుల తలనఁపయత నాకెపైతే
 సురతపనీచదువు చటూచకోరాదా

   గరిమ నలమేలమతగను శ్రీవతకటేశ నీ
   వరదపై ననేన్నలితవ యాప నేలరాదా



రేక: 1363-1ముఖరి సత: 23-373
పలల్లవ:    అపప్పుట నీనేరమకి నది చాలనా

 చెపప్పురానిసేవలలల్ల నఁ జేతువుగాక
చ. 1:   పతతపమాటలయాప పలకీనా నీతోను

  వతతలగా నీవతత వనఁడుకొనాన్నను
   చెతతనుతడి నీవు నినన్ననఁ జేసినచేనఁతలక

  మతతనప మొకక్కల సమత్మితసేతువుగాక
చ. 2:   నాలిచలపాదియాప నవవ్వెనా నీతోను

  యలీల జాణతనా లతతాడినాను
  కోలముతదపై నీమేన గఱతులతడినతదుక

  యేలికెవపై నా కతదిఇతుత్తి వుగాక
చ. 3:    రాతగతడెలమేలత్మితగ యతల నినఁక లోనఁగీనా

   కాతరాన నాడి యతత కదిమనాను
  యేతులశ్రీవతకటేశ యమెత్మిల చటూపవతదుక

   యతల రొముత్మిపపై నాప నిడుకొతదుగాక



రేక: 1363-2రామకిగయ సత: 23-374
పలల్లవ:   నాక వఱవనఁగనేల నాలితనాన

   యకడ మోనాననుతడే వతదానఁక నీవు
చ. 1:   వలనఁదియాడేమానఁట వతటవా వోయి

   మలసి తానట నీక మఱనఁదలట
   కలవదతడ ఇచచ్చెట కదాద వోయి

  కలది గలటట్టి తారకాణతచకోరాదా
చ. 2:   కామనిసేసేసనన్నల గతటవా వోయి

   రామను నీ వకక్కడికి రమత్మితటవట
  ఆమతచనీవుతగరము ఆపదా వోయి

   దమసాన నాప నీవునఁ దలసుకోరాదా
చ. 3:     యితత నినున్ననఁ గటూడెనఁ జనవచిచ్చెతా వోయి

   జతత శ్రీవతకటేశ తా సవతయట
  యితతట నలమేలత్మితగ ననేన్నలితవ

   వతతగా నాప నీవు వచారితచకోరాదా



రేక: 1363-3సౌరాషత్తి సత సత: 23-375
పలల్లవ:   ఇదివో మతచివళ యినఁకనెనన్ననఁడు

   యదుటనే మరని జయితచవచచ్చె నిపప్పుడు
చ. 1:   కాతతనిలవలల్ల నీక కనకపరథము

  బతతనునన్న పఱనఁదులే బతడికతడుల్ల
   పొతతనునన్న కచములే పూవులగతుత్తి ల నీక

   ఇతతటను మరని జయితచవచచ్చె నిపడు
చ. 2:   వలనఁదిపయతదకొతగ వజయధవ్వెజము నీక

 చెలవబొమత్మిలే సితగిణవతడుల్ల
 అలరినచటూపలే అక్షయబాణముల

   యలమ మరని జయితచవచచ్చె నిపడు
చ. 3:   అలమేలత్మితగకానఁగిట హసత్తిములే పగాద్గీల

 చెలినఁగినపనునఁగొపేప్పు శిఖరము
   నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీవ రథికనఁడవు

   యిలలోన మరని జయితచవచచ్చె నిపడు



రేక: 1363-4శ్రీరాగత సత: 23-376
పలల్లవ:    దేవతల సేవతచనఁగా దివతదుతదుభుల మోబ్రాయ

  శ్రీవలల్లభునిభావము చెలలలల్లనఁ జూడరే
చ. 1:  నితడుసితగారముతోడ నిలవుగోణముగటట్టి

  అతడనఁ బనీన్నటమజజన మవధరితచి
  దతడిగాశిరసున తడిసటూడుల చటట్టి క

 వుతడెడిదేవునిభావ మువదలచటూడరే
చ. 2:    కపప్పురకాప మేన కలయనఁగ మెతత్తిమెతత్తి

  చిపప్పులనఁ దటట్టి పణునఁగ చికిలిసేసి
 చొపప్పుగానవరతాన్నలసొముత్మిల మేననఁజాత

   ఇపప్పుడునన్న హరిభావ మతతులలల్లనఁ జూడరే
చ. 3:   అలమేలమతగ నురమతదు నెలవుకొలప

   తలకొన నతతటానఁ బటూదతడల వసి
చెలరేనఁగియారగితచిశ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   కొలవపైవునన్న భావము కొమత్మిలలల్లనఁ జూడరే



రేక: 1363-5పాడి సత: 23-377
పలల్లవ:   ఎఱనఁగవుగాక మనఁదటతుత్తి నీవు

  కఱకరితచి తటట్టితే కాదననఁగనఁగలవా
చ. 1:     పొదుద వోదా నీకదేమ పొరనఁగన నుతడనఁగాను

   కొదిదమరనఁ జెఇ చానఁచి కొతగవటేట్టివు
     సుదుద లలల్ల మావ నేను సటూడు నినున్ననఁ బటట్టితేను

  వదిదకనఁ బతతమయతక వరకతడవచచ్చెనా
చ. 2:     యగసకెక్కమా నాతో ఇతటలో నే నుతడనఁగాను

  అగడెపైన మాటలలల్ల నాడవచేచ్చెవు
    మొగమోటముల మాని మోవ నినున్న నాడితేను

  తగవున నటూనఁకొనక తలనఁగనఁగవచచ్చెనా
చ. 3:    చలముల నాతోను అలమేలత్మితగా రమత్మిని

  నెలవపై నీవురముపపై నితచకొనేవు
   సొలపలలల్ల మాని సొతపగ శ్రీవతకటేశ

   కలసిత నినఁక నీవు కాదననఁగవచచ్చెనా



రేక: 1363-6సాళతగత సత: 23-378
పలల్లవ:    ఏల వనఁడుకొనీనేనే నెఱనఁగదు నతతయును

   కాలమతదే నాపపైనఁ దనకరణ యఱనఁగనా
చ. 1:   మఱవరానిమాటల మనసున నుతడనఁగాను

  యఱకతోడితగల మేల పాసనే
  గఱతపైనయటవతట కొతగము ళళ్ళతడనఁగాను

 తఱవమఱనఁగన చితతతచనేనఁటకే
చ. 2:   సేసినతనసుదుద ల చెవ నితడియుతడనఁగాను

  యసులేల పటట్టినే యరవడదే
   బాసల తానిచిచ్చెనవ బతడారాన నుతడనఁగాను

   వాసు లతచకొని వటట్టివసివాడు లేనఁటకే
చ. 3:    వసరి తనకానఁగిలి వురము నితడుతడనఁగాను

 గనిసిశ్రీవతకటేశనఁ గొసరనేలే
   తనిసల మేలత్మితగను తానే నేనెపైయుతడనఁగాను

   పననఁగి తను నితకాను పరరేనఁచనేనఁటకే



రేక: 1364-1  రీత గళ సత: 23-379
పలల్లవ:   రమణ గటట్టి ననుతటే రవవ్వెసేయనేనఁటకి

  మమత మాపపైనఁ గలిగేమగడిరారాదా
చ. 1:  మొఱనఁగసిగద్గీలతోడ మొలకచనున్నలతోడ

   మఱనఁగన నుతడి నీతో మాటలడని
  చెఱనఁగవటట్టి యేలతీసేవు వలపటకి

  తఱవమనుసు నీవ తలసుకోరాదా
చ. 2:  జమళయాసలతోడ సళపనఁజూపలతోడ

 సముకాననేనీతో సనన్నసేసని
     కగమ మెఱనఁగక యేల గరిసితచే వడ నిటేట్టి

తమురచ, యేకతాననఁదలసుకోరాదా
చ. 3:  మొగముకళలతోడ మోహపనఁజెమటలతోడ

  తగిలితగిలి నినున్ననఁ దమరేనఁచని
    నగి శ్రీవతకటాదిద్రిపపై ననున్న నాప నేలితవ

  తగడి గోవతదరాజ తలసుకోరాదా



రేక: 1364-2అమరసితధు సత: 23-380
పలల్లవ:   ముతదుముతదుగా నీవ మొకక్కవయాత

  అతదునఁగాని తీరదు యయతగననెతజెరివ
చ. 1:   అతతరతగమున నీవమని యానతచిచ్చెతవో

   యితత యేల అలిగెనో యఱనఁగమయాత
  పతతగానఁడవు నీవపైతే బలిమసేయనఁగరాదు

  యతతపైనా బల వకెవతతువాసుల
చ. 2:   అఱిముఱి నేమసేయ నవధరితచితవో

  తఱవల కోపతచెనో తలియదయత
      మఱి నీవు దొర వనఁక మాక బుదిద చెపప్పురాదు

   నెఱవుగ నాకెకెపైతే నీకతటే రాజసము
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నీవటట్టి చెతది మనిన్నతచితవో

  ఆవనిత మెచెచ్చె నరదతదితమయత
   దేవునఁడవు వనొన్నకర తదదరాదు కూడితవ

 దేవులకెకెపైతే నెడతగనిసతతోసము



రేక: 1364-3ఆహిరి సత: 23-381
పలల్లవ:   వనితల సొలపల వలపలపతటల

   పననఁగలట గలితే పగయములే కావా
చ. 1:    తవరి మగవానికే తీపలపై యుతదురగాక

  సవతుల తమలోన సతతమయేతరా
   తవలి నీవల ఇతదరి నొకక్కటసేసేవు
   జవళ నీ కామేకల చవులగావా

చ. 2:   మొగినఁబెతడిల్లపీనఁటమనఁద మోనాన నుతదురగాక
  వగటపై లోనికివసేత్తి వతగేలేకావా

    జగడాల మానుమని సారె బుదుద ల చెపేప్పువు
    నగతా నీ కవయలల్ల ననుపల గావా

చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెర నినేన్నచెతది కూడుదుర గాక
  తాపల తమలోనిపతతాల మానేరా
    యవళ నీ వలితవ యపడు వారొకక్కటే

   యవధములలల్ల నీక యితవుల గావా



రేక: 1364-4మాళవగళ సత: 23-382
పలల్లవ:  ఇచచ్చెకములడేట ఇలల్ల లను

  పచిచ్చెగా నొకరివల భద్రిమయితచనేరను
చ. 1:   తలనఁచకొమత్మినవ తా నాడినమాటల

  తలసుకొమత్మినవ చితతతచి బుదుద ల
   నిలచనాన్ననఁడు వాకిటనే తనతో నేమనేన

  పలికి వకరివల భద్రిమయితచనేరను
చ. 2:   చదువుకొమత్మినవ సారె మరశసాత్తి సల

 వదకమనవ తనవతతసేనఁతల
     యదుట నుతడనఁగ తన కిటట్టి నే మొగమోడిత

 పదరివకరివల భద్రిమయితచనేరను
చ. 3:  సిరలనఁ జూడుమనవసేవలితదరివని

 కరనఁగమనవ తనగటట్టిమనసు
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నేనే మెచిచ్చెత

 పరగనొకరివల భద్రిమయితచనేరను



రేక: 1364-5  సాళతగ నాట సత: 23-383
పలల్లవ:  అనవలసినమానఁట అతటమగాక

   గనిసి యపప్పుట నేల కొసరేము
చ. 1:     వలప నీవు చలల్లనఁగ వచిచ్చెవచిచ్చె వనఁడుకోనఁగా

  చలము నీతోనేల సాదితచేము
    తలప నీవు ముయతనఁగ దతడనుతడి చెనకనఁగ

 పలచనఁదనాననేల పననఁగేము
చ. 2:    సరసము నీవాడనఁగ చలల్లనిచటూప చటూడనఁగ

  గొరబుసేసి నినేన్నల కోపగితచేము
    సొరిది నీవు నవవ్వెనఁగా చటట్టిరికాల చెపప్పునఁగా

   వరసాన నినున్న నేల వతగెమాడేము
చ. 3:     కతదున మో వయతనఁగాను కానఁగిలితచి కూడనఁగాను

    నితద నీపపై వసి యేల నేరమెతచేము
   యితదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

 కితదటచేతలలల్ల కెరలితచేమా



రేక: 1364-6  హితదోళ వసతతతసత: 23-384
పలల్లవ:      నినున్ననఁజూచి నవువ్వె వచచ్చె నేనఁడు నాక నితదుకే

    యనిన్న చటూచితే ను యదురీదనఁ గలదా
చ. 1:     చేముటట్టి నీతో నవవ్వెతే చెలరేనఁగి తటేట్టివు

   భామతో మారకొననఁగనఁ బతతమా నీక
 నాములవసేటయుటట్టిననల వాతడెఱ ల్లతేను

  బటూమలోననఁ గోపగితచేపరషల గలరా
చ. 2:     గోర నినున్న నటూనఁదితేను గొబబ్బున సటూడువటేట్టివు

   బీర మతతపపైనఁ జూపేది పదదరికమా
   కోరి వురముమనఁదికి కచముల వనఁకమెపైతే

   బోరన నితతనఁ గోపతచేపరషల గలరా
చ. 3:     కతదున నినున్ననఁ గటూడితే కరనఁగేవు మనసలల్ల

  మతదలితచి యకెమనఁదిమచిచ్చెకా ఇది
   అతది శ్రీవతకటేశనఁడ అదరము దపనుచ

   పొతతతవ నీకతట పరషల గలరా



రేక: 1365-1శతకరాభరణత సత: 23-385
పలల్లవ:   మాటలేమగలిగినా మరి వనన్నవతచేను

  నీటతోడినినున్ననఁ జూచి నేనేమనేను
చ. 1:   చేయిమనఁదనఁజేయివసి సిగద్గీదేర మాటలడి

  చాలయు సనన్నలసేసి చలివాపేవు
   మాయలలల్ల నేరతువు మరత్మిము లరనఁగదువు

   నీయడ కియతకొనక నే నేమనేను
చ. 2:   వడివటట్టి కాలదొకిక్క వడనఁబరచకొతటాను

  మడుపనవువ్వెల నవవ్వె మటట్టి పటేట్టివు
 కడువగిరకానఁడవు గరవ్వెమెలల్ల నీసొముత్మి

  నిడివగా మనిన్నతచనఁగ నేనేమనేను
చ. 3:    చెలనఁగి కానఁగిలితచక చెకక్కల గోరనొకిక్క

  సొలచి రతులనెలల్ల జొకిక్కతచేవు
  యలమశ్రీవతకటేశ యినిన్నటా జాణనఁడవు

   నెలకొని పతడాల్ల డనఁగ నే నేమనేను



రేక: 1365-2  సామ వరాళ సత: 23-386
పలల్లవ:   ఇపప్పుట కేమెపైనాను యియతకొనవ

  చొపప్పులనిన్నయును మారి సదితచేవకదవ
చ. 1:   సిగద్గీలవడకవ చెలవుతడు మాటాడనఁగ

  వగిద్గీ యేమటకెపైనా వనఁకొనవ
   వగద్గీళతచి యతదేమెపైనా వలతుల గలిగితేను
   యగద్గీతో గేలిసేయవ ఇనిన్నయు వనకను

చ. 2:     కమత్మి వాపసులతచకవ ఘనునఁడు నీతో నవవ్వెతే
  యమెత్మిల కెతదుకెపైనాను ఇచచ్చెగితచవ

    నెమత్మి నతదులో నేమెపైనా నెరసుల గలిగితేను
   నెమత్మిది గేలిసేయవ నికక్కచ వనకను

చ. 3:    చితతలో లోనఁగకవ శ్రీవతకటేశనఁ డతటనఁగ
   చెతతలనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి సేవసేయవ

    పొతతనఁ గటూడిత నతదులో వతతేమ గలిగినాను
   బతతనే గేలిసేయవ పచిచ్చెగా వనకను



రేక: 1365-3లలిత సత: 23-387
పలల్లవ:    మతచివానఁడ వౌదువయాత మానవు నీబేనఁటము

    నితచినే మొకటసేయ నీ వకట సేసేవు
చ. 1:     కొలవు సేసి యలసి కొమత్మి పవవ్వెళతచితేను

  చెలలము పాదాలొతత్తి సేవసేయనఁగా
   చెలనఁగి అతతలో వచిచ్చె సేదదేరిచేనతటా

   పలచనఁజనున్నల వటట్టి పసికేవు నీవు
చ. 2:     మఱి నీతోనఁ బెననఁగి కోమలి యానఁకలిగొతటే

  చెఱకనఁబచెచ్చెల నేము చేతనియతనఁగా
    నెఱి నతతలో వచిచ్చె నేను తోడయేతనతటా

    మొఱనఁగి మోవ తీప మోవ కతదిచేచ్చెవు
చ. 3:     ఇనిన్నటా నినున్ననఁ గటూడి ఇతత జలకమాడితే

  కనెన్నలము తడిసటూళళ్ళ కడునొతత్తినఁగా
    సనన్నల నతతలో వచిచ్చె సతదడి శ్రీవతకటేశ

  వునన్నతపకొనగోర నొతేత్తివు నీవు



రేక: 1365-4ఆహిరి సత: 23-388
పలల్లవ:   ఆనతయతనఁగదవ ఆదియు మానతతోసమే

  పూవనసిగద్గీల వతత పొరలనఁగనేనఁటకే
చ. 1:   చెలరేనఁగిచెలరేనఁగి చెలలతో మాటాడేవు

  మలసియాతనఁడు నినున్న మనిన్నతచెనటే
  సలవులనే నవువ్వెలచిమత్మిరేనఁగి వునన్నవ

   అలమ అనిన్నటా నినున్న నాదరితచెనా
చ. 2:    భావతచిభావతచి యటట్టి పాటలలల్ల నఁ బాడేవు

   సేవలక మెచాచ్చెతనఁడు చెకక్క నొకెక్కనా
   కావరి వడుకలనునఁ గడునుబీబ్బు నీమేను

   మోవయిచిచ్చె యాతనఁడు నీమోహము చేకొనెనా
చ. 3:    చొకిక్కచొకిక్క తమకాన సొరిదినఁ బులకితచేవు

  యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి కూడెనా
  పకిక్కటవడెముతోడనఁ బొదలచ మురిసేవు

   చకక్కనియతనఁ డితతేసి చన వచెచ్చెనా



రేక: 1365-5సామతతత సత: 23-389
పలల్లవ:    చాలదా య భాగతము సరివారిలోనెలల్ల

   తాలిమతోనఁ గతటమ సతతసమాయ మాకను
చ. 1:    ముదుద ల నీతో గనిసి మొగమచచ్చెమాటలడి

   కొదిదమర నినునఁ జేకొననఁగా యాకె
    వదిదక సేవల సేసి వడివటట్టి కొని నవవ్వె

   దిదుద కొని పనులకనఁ దిపప్పునఁగా ఆకె
చ. 2:     సయగపూప చటూచి చొకిక్క నీమనఁద నొరగి

   ఆయముల గరనఁగనఁ చాలరెచచ్చెనఁగా ఆకె
    చాయల సనన్నల జూప సతగడినే కూచతడ
   చేయతట వలపలనఁ జికిక్కతచెనఁగా ఆకె

చ. 3:     కమత్మిరాను నెలయితచి కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడి
   కిముత్మిలను నినున్న మరిగితచెనఁగా ఆకె

    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న
   యమెత్మిలతో నితదు కపప్పుణచెచ్చెనఁగా ఆకె



రేక: 1365-6దేశళత సత: 23-390
పలల్లవ:   మేమును నీవారమే మేనవారమే

  సాములసేసి వలప చలల్లవయాత
చ. 1:     యకక్కడలేని పరాక యతతపైనానఁ గదుద నీక

  చొకక్కపనఁజేపల మముత్మినఁ జూడవయాత
   తకక్కక జూజమాడేతమ యతతపైనానఁ గదుద
  అకక్కరెపై మాతో ముచచ్చెటలడవయాత

చ. 2:    కనన్నచోటనే చటట్టిరికము లతతపైనానఁ గదుద
   చినన్నదాన నా పొతదు సేయవయాత

   పనిన్నన కతలమనఁదిబానఁత యతతపైనానఁ గదుద
  వనన్నపాల మాచేతవ వనవయాత

చ. 3:    కూరిమసతులతోడి కూట మెతతపైనానఁ గదుద
   కోరి ననున్న రతులనఁ జేకొనవయాత

   యరీత శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
   మేరల మరక యిటట్టి మెచచ్చెవయాత



రేక: 1366-1రామకిగయ సత: 23-391
పలల్లవ:     కాముకనఁడెపైన వానికి ఘనము గొతచెము లేదు

  యేమ నననఁగరాదు ఇదివోనీసుదుద ల
చ. 1:   ఆనఁటదియపైతేనఁజాల నతటకొనేవు గకక్కన

 వానఁటమెపైనసటూదిరాతవలనే నీవు
  కూటమలో గొలల్లవారిగొలల్ల నీకనితవాయ
   యటవటట్టి చటూడనఁబోతే నిదివో నీసుదుద ల

చ. 2:     ముకక్క మొకమునఁ జూడవు ముదితపైతేనఁ జేకొనేవు
నికిక్కనతస్కృణగాబ్రాహినీలమువల

  గకక్కన నతగడిదానిగతదము నీకితవాయ
   ఇకక్కవనఁ దలపనఁబోతే ఇదివో నీసుదుద ల

చ. 3:   నెలనఁతనునఁ బటట్టిపదేవులనఁగానఁ జేసుకొతటవ
వలలేనటట్టిపరసవదివల

  కలగతపపతడిల్లతడుల్ల కనన్నచోట నితవాయ
   యలమ శ్రీవతకటేశ ఇదివో నీసుదుద ల



రేక: 1366-2ఆహిరినాట సత: 23-392
పలల్లవ:    వటట్టివసాల సేసేప వనితలలల్ల నఁ జూడనఁగా

   ముటట్టివచిచ్చెతే నీవు మటూనఁకలో నొకతవు
చ. 1:     కాతతునఁ డితటకి రానఁగాను గకక్కన మానుపవదాద

  ఇతతకరత్తివపైనదాన వతదు వోతవ
    చెతత రమణునఁడు నీక చేతకి లోనాయనట

   ఇతతుల నగరినితడా యేడనుతడి వచిచ్చెరే
చ. 2:    చేరి వడెమయతనఁగాను చేఇ పటట్టి కొనవదాద

   యరీత బలిమదాన వతదు వోతవ
    ఆరయ నాతనఁడు ను ఆడినటట్టి ఆడునట
    సారెక నాతనఁడు మాతో సరస మోటాల్ల డనే

చ. 3:     సమత్మిత ననున్న నేల సనన్న సేయవలదా
   యమెత్మి లితతగలదాన వతదు వోతవ

   నెమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడు నీమదిలో నుతడునట
  కమత్మిర మమెత్మిటాల్ల ను కడుమనిన్నతచితరే



రేక: 1366-3పాడి సత: 23-393
పలల్లవ:   ఒకటతటే వకటనకొదుద దోసము

 మొకమచచ్చెలడక మొరయవచిచ్చెతనా
చ. 1:  చలముల నీతోనుసాదితచవచిచ్చెతనా

 వలపల పచరితచవచ్చెతనఁగాక
   తొలిలొలి నిను నిటట్టి దొమత్మిసేయవచిచ్చెతనా

  చెలరేనఁగి సేవలలల్ల నఁ జేయవచిచ్చెతనఁగాక
చ. 2:   పతతముల నీతోను పనిగొనవచిచ్చెతనా

 వతతులక వడిమయతవచిచ్చెతనఁగాక
  మతతనాన నీతోను మచచ్చెరితచవచిచ్చెతనా

  వతతలలల్ల నీక వనన్నవతచవచిచ్చెతనఁగాక
చ. 3:  ఆసలనఁబెటట్టి నినున్ననలఇతచవచిచ్చెతనా

  వాసితో నీవు గటూడనఁగావచిచ్చెతనఁగాక
  బాసతో శ్రీవతకటాదిద్రినఁ బాయనిగోవతదరాజ

 మోసపచచ్చెవచిచ్చెతనా మొకక్కవచిచ్చెతనఁగాక



రేక: 1366-4సామతతత సత: 23-394
పలల్లవ:      నినున్న నినఁక నేమతదు ననున్న నే దటూరటగాక

   కనున్నల నవువ్వె నవవ్వెవు ఘనమెపైనమోహమా
చ. 1:   చిగరనామోవగతట చితత్తిగితచి చటూడవయత

  యగసకేక్కలక నీవ యతతసేసిత
     తగిలి సారెక రానఁగా తగి ఇటవల నీవు

   ఆగడుసేసితగాక అది నాపపై మోహమా
చ. 2:    జాడల నాచనున్నలపపై చతదురలనఁ జూడవయత

 యేడలేనిచలముల ఇతతసేసిత
   వడుకెపై వదదనుతడనఁగా వసరి ఇతదరిచేత

   ఆడుకోనఁజేసేవుగాక అది నాపపై మోహమ
చ. 3:   వుమత్మిడి నాముతజేతులకమెత్మిలిట చటూడవయాత

  యమెత్మిల నీకూటముల యితతసేసిత
   నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీకానఁగిటనఁ జొకిక్కతేను
    అముత్మిదద్రి నితచేవుగాక అది నాపపై మోహమా



రేక: 1366-5బౌళ సత: 23-395
పలల్లవ:   వడుడ వటట్టి నేమెలల్ల వసరితమ

   అడిడవటట్టి కిపప్పుడే రావయత లోనికిని
చ. 1:   పదరేటవానఁడవు పతతగానఁడవు మొదల

  యదుటనుతడి నపత నేమతటవ
    మదిమదినఁ బవవ్వెళతచి మాటలడ దవవ్వె రితో

   అద వనఁడుకొతదువు రావయత వదిదకిని
చ. 2:    కోపకానఁడవు మరి కోడెకానఁడవు మొదల

  యేపరేనఁగి యేకతాన నేమతటవ
 ఆపొదుద ననుతడియును ఆరగితచకనన్నది

   యపాటనే రావయత ఇచచ్చెకము సేతువు
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁడవు చెలికానఁడవు మొదల

  యవధననఁ గటూడుతానే యేమతటవ
    సేవల నేము సేయనఁగా సిగద్గీలతో నునన్నది
    యవు లితుత్తి వు రావయత ఇనిన్నటా నేరప్పురివ



రేక: 1366-6వరాళ సత: 23-396
పలల్లవ:     వదుద వదుద వలపల వానఁటముల సేయక

   తదుద కో మాగణము దినదిన బెతబడి
చ. 1:    పతతములడి నీతో పచారితచి సొలయనఁగా

  వతతవారమటూ నేము వమారను
  చెతతల నీవడిగముసేసి బలిల్లదులమతతే

 వతతులేల పటేట్టివువారివరితోడను
చ. 2:    కరకరినఁబెటట్టి నీతో గామడితనాల చటూప

  పొరగవారమా నేము పొదుద వదుద ను
    అరదుగా నీక నిచచ్చెలడి బలిల్లదుల మతతే

 తొరలితచనేమటకి దొమత్మివారితోడను
చ. 3:     నెయతముల చటూప నీతో నేరపల వచరితచ

  వయతపవారమా నేము వచిచనవడి
   కొయత శ్రీవతకటేశవ్వెరకూడి బలిల్లదుల మతతే

  ఇయతకొలప్పు నితతేనఁటకి ఇతటవారితోడను



రేక: 1367-1  సాళతగ నాట సత: 23-397
పలల్లవ:   కతటనఁగతట నీవదతల కానీలేరా

  కతటమాల యిచేచ్చెవు కానీలేరా
చ. 1:    చోపప్పులతత్తి నీవతక చటూడనఁగానే నామనఁద

  కపప్పురము చలేల్లవు కానీలేరా
 చెపప్పురానినీమేనిచెనకల వదకితే

  కపేప్పువు నీపచచ్చెడము కానీలేరా
చ. 2:   రతరాజతతతాబ్రాలరహసాత లడిగితే యే॥

 కతములడవచేచ్చెవు కానీలేరా
   యితరపసొముత్మి లివ యేడవని అడిగితే

 కతలలల్ల నఁజేపేప్పువు కానీలేరా
చ. 3:     యికక్కవ నీమతకము లరినఁగి నే నవవ్వెతేను

  గకక్కననఁ గానఁగిలితచేవు కానీలేరా
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

  కకక్కసితచితే మెచేచ్చెవు కానీలేరా



రేక: 1367-2నాదనామకిగయ సత: 23-398
పలల్లవ:   ఎదుర చటూచిచటూచి యేనఁకారితని

  యిదివో నీవటాల్ల నెపైతే యేమననఁగవచచ్చెను
చ. 1:    పలిచితే రారాదా పగయునఁడను నాకతటా

 చెలరేనఁగిచెలరేనఁగి చెపప్పుకొతదువు
  అలరి యమేత్మిదొకట నసిమలోదొకటపైతే

  వలనఁదుల కెటవల వగితచవచచ్చెను
చ. 2:  చెపప్పునటల్ల సేయరాదాచేతలోనివానఁడనని

  అపప్పుటకపప్పుటకి నీవు ఆడుకొతదువు
   చిపప్పుల వతొత్తికటని చెట ట్టికట నెపైతేను

 తపప్పునిసతుల కెటట్టి దరియితచవచచ్చెను
చ. 3:    చేరి కానఁగిలితచరాదా శ్రీవతకటేశనఁడ నీ

  వరీతనఁ గటూడితనవ యతచకొతదువు
   నేరపరలమేలత్మితగ నేనటూ నీవ నొకక్కటపైతే
 ఆరీతకాతతలకెటల్ల అవునఁగాదననఁగవచచ్చెను



రేక: 1367-3పాడి సత: 23-399
పలల్లవ:   చెలిమనఁ బాయకతడేటచెలికతత్తిను నేను

  వలనెపై నీచితత్తిము వచచ్చెనఁగదాయిపడు
చ. 1:    మఱవరానిమాట మగవ నీతో నాడె

  గఱతుగానఁగనఁ దలనఁచకొతదువో లేదో
   యఱకల సేయుమనె యచచ్చెరితచమనె ననున్న
   కఱకమాట లడుట గాదుగదా నినున్నను

చ. 2:    సేయరానిచేనఁతల చెలియ నీమనఁదనఁ జేస
   చేయతట చటూతువో లేదో సిగద్గీవడక
   కాయము వనన్నతటమనె కతదువ దలపమనె

  రాయడితచితనని దటూరవుగదా ఇపడు
చ. 3:   నగరానినవువ్వె నీతో నవవ్వెనలమేలత్మితగ

   అగడెపై శ్రీవతకటేశ అవునో కాదో
     నిగిడి కూడిత వటట్టి నీతో ననున్న మెచచ్చెమనె
  జగతనఁ గేరడమెపై తోనఁచదుగదాయిపడు



రేక: 1367-4భపైరవ సత: 23-400
పలల్లవ:     ఇనిన్నటకి నీక మొకేక్క మెఱినఁగి మనిన్నతచవయాత

  వనెన్నలమాసేనఁత లటట్టి వలసినా వచచ్చె
చ. 1:    సరసపమాటల సారె నీతో నాడుదుము

   యరవుల నీకవ యగద్గీలో తపోప్పు
   పరిగొనే యాసలను బొమత్మిల జతకితతుము
   వరసల నీచితత్తిము వచచ్చెనో రాదో

చ. 2:    కొదలచ నేము నీకొతగవటట్టి తీతుము
    యిది దలియదు నీక నితవో కాదో

   పదిమారల నినున్న భావతచి నవువ్వెదుము
  వుదుటన సమత్మితతతువో సమత్మితతచవో

చ. 3:     ఘనమున నినున్న నటట్టి కానఁగిలితచి కూడుదుము
    వనక నెఱనఁగ మది వడుకో వట ట్టి
   తనిసి శ్రీవతకటేశ దాయక పాయకతదుము

    యనసిత వతకా నీక యితపో సొతపో



రేక: 1367-5ఆహిరినాట సత: 23-401
పలల్లవ:    ఏల కెపైలటాల వటేట్టి వదేమోయి

   పేలరివపై మామనఁదనఁ బెటేట్టివా వోయ
చ. 1:     బుదుద ల చెపప్పుతనట పొతచి నీక నేనతటా

    గదిదతచ యకె ననున్న కదాద వోయి
  వదదవుతడకతడా నేనే వలలనఁబెటట్టితనట

    అదుద కొని మానఁటలడ నది గదాద వోయి
చ. 2:  గెర వా( వాబ్రా?)    సితనట యా కెఇతటకి నేనఁగకతడా

   కరకరితచ నాప కదాద వోఇ
   కొరకొర కాను కతదుకొనకతడానఁ జేసితనట

   ఆరసనఁదానే మరాత్మిల అవునా వోయి
చ. 3:     సనన్నల సేసితనట సారె ననున్ననఁ గటూడుమని

    కనున్నల నవవ్వె నాప కదాద వోయి
   యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యిదదరి మమేత్మిలితవ

    నినున్న నే సాకిరిగోరే నిజమా వోయి



రేక: 1367-6వరాళ సత: 23-402
పలల్లవ:    చాలనఁజాల నటూరకతడు సతులలల్ల నవవ్వెర

  కేలచానఁచి తటేట్టిటపేలరీనఁడు గలనఁడా
చ. 1:    యగసకేక్కలకనఁ జెల లేమెపైనా నాడుదుర

 పగటనబీరముల పచరితతుర
పొగరన,   నీ వతదుక బుజజగితచవలనఁగాక

  మగవతోనఁ గోపగితచేమగవానఁడు గలనఁడా
చ. 2:    కామతచి రమణుల కడుసేనఁతల సేతుర

  పేగమమున పతతముల బెరయితతుర
  వమర నిటల్లఇతే వనఁడుకొనవలనఁగాక

  రామలతోనలిగేట రమణునఁడు గలనఁడా
చ. 3:   అలవోకగానెలనఁత లనిన్నటాను నవువ్వెదుర

  బలిమ శ్రీవతకటేశపపై కొతదుర
 కలిసిత వటవలనఁగరణతచవలనఁగాక

 చెలలతో నెగద్గీలతచేచెలవుడుగలనఁడా



రేక: 1368-1  శదద్ధ వసతతత సత: 23-403
పలల్లవ:  సతగతఱనఁగవదాద జాణలకను

  చెతగట నొకరిచేత చెపప్పుతచకోనేనఁటకి
చ. 1:    చేయతత్తి మొకక్కనఁగనఁబోయి సిగద్గీవడనఁ జెలియ

  చాయల పయతదకొతగ జారీనతటాను
    వయరాదా తర నీవు వలనఁదిసిబబ్బుత వాయ

  పాయపమదాన నితత పచిచ్చెసేయనేనఁటకి
చ. 2:     వడిగాల చేయనఁజూచి వగిద్గీ కొతకీనఁ జెలియ

  వడుకతో పోనఁకముడి వడనతటాను
   మేడలోని కేనఁగరాదా మెలనఁతవరప దర

  కోడెతనమున వతత గోరసేయనేనఁటకి
చ. 3:    చేవటట్టి తయతనఁగనఁబోయి చితతతచనఁ జెలియ

 పూవులకొపప్పు వదలిపొరలీనతటా
   వోవరిలోనఁ గటూడరాదా వువద సతతసితచనఁగ

  శ్రీవతకటేశనఁడ ఇతత చిమత్మిరేనఁచనేనఁటకి



రేక: 1368-2ఆహిరి సత: 23-404
పలల్లవ:    ఊరకతడుటే నాక వుచిత మమేళ; గాక

    యరసాన సారె సారె యటట్టి సాదితచేను
చ. 1:   కపటాన ఇతతులనఁ గలసినవానఁడవు

  నెపముల చెపప్పునఁగనేరవా నీవు
  కపరెపై నీమోమున కళలనితడుకతడనఁగ

  అపరాధల నినున్న నేమనియతచేను
చ. 2:  వలచి కాముకనఁడవపైవచిచ్చెనటట్టివానఁడవు

 మలసి ఆనవటట్టికమానేవానీవు
  మెలపమచెచ్చెముల నీమేన నితడివుతడనఁగ

   తలమోచి యనెన్ననిన్న తపప్పుల పటేట్టిను
చ. 3:   గరిమనఁ గానఁగిట ననున్ననఁగలసినవానఁడవు

  నిరతమెపై ఇనిన్నటామనిన్నతచవా నీవు
   తరలి శ్రీవతకటేశ దిషట్టిమెపై నీవుతడనఁగ

   కరలతటేనీయత దటట్టి కొఱత లతచేను



రేక: 1368-3గళ సత: 23-405
పలల్లవ:  మముత్మినెటట్టి దలనఁచేవుమనసునను

   యమెత్మిల నెకక్క డౌతా నెఱనఁగకవుతటవ
చ. 1:    కలకల నవువ్వెనవవ్వె కపప్పురము చేతకిచిచ్చె

మొలకచనున్నలవానఁడిమొనలమోప
  కలికితనాలనినున్న కరినఁగితచనఁగా నటట్టి

   యలమ నినున్న నీ వఱనఁగకవునఁటవ
చ. 2:  అతదపమాటలడిఆయముల గోరనతట

   పొతదికల పరపపపై పొదుద ల వుచిచ్చె
   పతదములడుచ నాప భద్రిమయితచనఁగా నటట్టి

  యతదునునఁగితదునుమనఁదు నెఱనఁగక వుతటవ
చ. 3:    పననఁగి సారాసారెక బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచకొని

   వనర శ్రీవతకటేశ వదిదకనఁ గటూడి
   అనువుననఁ దానఁ దనిసి అపప్పుణయతనఁగా, మముత్మి

   యనసిత వతదానఁకా న దరనఁగకవుతటవ



రేక: 1368-4శతకరాభరణత సత: 23-406
పలల్లవ:   కతటవగా వోయి నీకాతతలగల

    వతటవతట వచిచ్చె యేల వసాల సేసని
చ. 1:     చెతగట నీతో నవవ్వె చెకక్కల నొకిక్కతనతటా

   యితగితాన నీకె నాతోనేల పోరీవ
  కొతగవటకొని నినున్ననఁ గొసరినతటాను

   జతగిలిగా దటూరి యేల సాదితచని
చ. 2:    పరగ నినున్ననఁ గానఁగిటనఁబటట్టి పననఁగినతటా

   వరసాన నీప యేల వతగెమాడని
   కరనఁగితచి నాపయతదనఁ గపప్పుత నీమేనతటా
  సరికిబేసికి నేల జతకితచని

చ. 3:      గటట్టి న నే నినున్ననఁ గటూడి కొసరిత నతటాను
   వుటట్టిపడ నీప యేల వుపప్పుటతచని

    అటట్టి శ్రీవతకటేశ ఆపనఁ గటూడితవ తొలల్ల
  నటట్టినడుమనఁదానేల నవువ్వె నవవ్వెని



రేక: 1368-5నాదనామకిగయ సత: 23-407
పలల్లవ:   రమణునితోడనే రాజసమెలల్ల నఁ జూపేవు

   సముకాననే వలప చలల్లవదాద నీవును
చ. 1:    గదదరిచటూపల చటూచి కానఁకాలేల సేసేవు

   అదుద కొని పత కిచచ్చెకా లడరాదా
   పదదరికాన నాతనఁడు పగయముల చెపప్పునఁగాను

   సుదుద ల మతచితనము చటూపవదాద నీవును
చ. 2:     వకక్కసప నవువ్వె నవవ్వె వతగెము లేలడేవు

  చెకక్కనొకిక్క కడునఁబొతదు సేయరాదా
   చకక్కనఁదనాల నతనఁడు చనవుల మెరయనఁగా

 ఇకక్కవపైనమోవతేనెఇయతవదాద నీవునుమర
చ. 3:    ఆరీతనఁ బతతములడి ఆనలేల పటేట్టివు

  తారకానగా రతులనఁ దనుపరాదా
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డెనస వనిన్నతతలోనె
   మేరమర కిపడిటట్టి మెచచ్చెవదాద నీవును



రేక: 1368-6రామకిగయ సత: 23-408
పలల్లవ:    ఏమ నీవళల్లనఁ గలల్లలేమెపైనానఁ గలవో

 చేముతచి కొసరరానఁగాశిరసువతచేవ
చ. 1:    యదురగావచిచ్చె నీకే యితవు సేయరానఁగా

  చెదరచ నీవల చినన్ననఁబోయేవు
     వదకి వచిచ్చె నీక వడెము నే నియతరానఁగా

   పదవుల దడిప సిబబ్బుతనఁ బొతదేవు
చ. 2:   వదదనే కూచతడి నినున్నవుపచరితచరానఁగా

  అదుద కపగయాలచెపేప్పు వపప్పుట నీవు
    సుదుద ల చెపప్పుచ నీతో చటట్టిరికానక రానఁగా
    కొదిదమర నీక నీవ కొతకి లోనఁగేవు

చ. 3:   కానఁగిలితచకొని నీతోకానఁపరము సేయరానఁగా
 మానఁగినమోవగతటకి మరనఁగిడేవు

     చేనఁగదేరనఁ గటూడి మొకక్క శ్రీవతకటేశ నే రానఁగా
  వనఁగాటపఱనఁదు చటూచి వరగతదేవు



రేక: 1369-1కనన్నడగళ సత: 23-409
పలల్లవ:   వాసితో బద్రిదికేయటట్టివనిత నేను

  సేసవటట్టినవానఁడవు సేసినటట్టి సేయరా
చ. 1:   సాటవటట్టివదుద గానిసతులతోడుత ననున్న

 పాటతచి నీతొతుత్తి నఁజేసిపనిగొనరా
 మాటలకోరవనఁగాని మనసులోనఁగలటట్టిలల్ల

   చటకిమాటకి నీవు చేనఁతలలల్లనఁ జేయరా
చ. 2:  వతకలడవదుద గాని వతతులసతులలోన

   కొతకలేక నీపాదాన కోరి చిమత్మిరా
   బొతకలక నోపనఁగాని పొరగిరగల మెచచ్చె

  సతకేలేక నీయిచచ్చెల సాదితచరా
చ. 3:  మేకసేయవదుద గానిమెలనఁతలయదుటను

  పపైకొని నీబలిమెలల్ల పచరితచరా
    యకడ శ్రీవతకటేశ యనసిత వటట్టి ననున్న

   చకాకలకనఁ జాల చేకొని మనిన్నతచరా



రేక: 1369-2మతగళకౌసిక సత: 23-410
పలల్లవ:    తరణకి మేర మరనఁ దగవౌనటే

    వరసి యాతనఁడు గానఁగా నోరిచో నితతేసికి
చ. 1:  చలముసాదితచేవు సరసములడుతానే

 చలవునఁడేమో తొలిల్లసేసనతటాను
   మెలనఁగి పననఁగనఁగానే మేనెలల్ల జీరలవారె

   వలసి యాతనఁడు గానఁగానోరిచె నితతేసికి
చ. 2:    నారవసేవు కోపము నవువ్వెల నవువ్వెతానే

  తేరకతత్తి నెవవ్వెతనో తచెచ్చెనతటాను
  చేరి మాటలడనఁగానే చిలల్ల లవోయనఁజితత్తిము

   వరకే యాతనఁడుగానఁగా నోరిచె నితతేసికి
చ. 3:   గయాతళతచేవు రతులనఁగానఁగిటనఁ గటూడుతానే

  నెయతపవదత లేడనో నేరెచ్చెనతటాను
  ఇయతడ శ్రీవతకటేశనఁ డెనయనఁగానేలలసే
   వయతనే ఆతనఁడుగానఁగా నోరిచె నితతేసికి



రేక: 1369-3దేశళత సత: 23-411
పలల్లవ:    ఏమయాత రటట్టి సేసే వతతకనఁ గలమానేము

  జాముజాముక నినున్న జరసేటవారమా
చ. 1:  చనవయతనఁగానీతోసరి మాటాడితనఁగాక

  కినిసితే నినున్న పలికితచగలమా
  వనితలము కొసరేవార మతతేకాక

 పననఁగి బతత్తిగొటాట్టి ననఁబెటట్టినఁగలమా
చ. 2:     చెకక్క నొకక్కనఁగా నీతో సలవ నవవ్వెతనఁగాక

  దికక్కరితచితే వోజకనఁ దేనఁగలమా
ఇకక్కవనునన్నవారముఇచాచ్చెడనఁగలముగాక

  గకక్కక వటట్టివడుక కొనవయనఁగలమా
చ. 3:    నీవ ననున్ననఁ గటూడనఁగాను నితడుకవుతడితనఁగాక

  దేవరవల నుతటే బోదితచనఁగలమా
   శ్రీవతకటేశ నేము సిగద్గీతోవారము గాక

 వోవరిలోపలిపొతదు వడినఁబెటట్టినఁదగనా



రేక: 1369-4శ్రీరాగత సత: 23-412
పలల్లవ:    చటట్టిచటట్టి మొగమేమ చటూచేవు నీవు

   దిటట్టివపై నీలో నీవు దలసుకోరాదా
చ. 1:     మగనఁడ వతతసేసినా మచచ్చెరము నాక లేదు

  నగవు రాకమానదు నాసలవకి
    అగడు సేసితనతటా అతదుక నీవు దటూరేవు
   వగిడిన నీచేనఁతల నీవు మానరాదా

చ. 2:      కొతక కెవవ్వెతనఁ దచిచ్చెనా కోపము నాక లేదు
   జతకితచక మానవు నాజతట బొమత్మిల

   అతకెకతత్తి నెపైతనతటా అపప్పుట నుపప్పుతతచేవు
  సతకెదరనీకనీవ సాదవు గారాదా

చ. 3:     వలపతదుక జలిల్లనాను వపైరము నాక లేదు
 సొలయకమానవు నాసటూటమానఁటల

   యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ గబబ్బునతటా
  తొలతనే యసుదుద ల తలపటట్టిరాదా



రేక: 1369-5మళవ సత: 23-413
పలల్లవ:   ఇతదరిలోనానెపైతే యేమనీ నాప

  కతదువ నడుగరాదా కానుకలిచచ్చెని
చ. 1:   వరసివరసి నీవు వకటకటాడనఁగాను

 శిరసువతచక చెలిసిగద్గీవడని
    గరిసితచ యడనేల కాతక్ష నీకనఁ గలితేను

 తరలోనికేనఁగరాదా తలిపచెపప్పుతని
చ. 2:    నడమనడుమ నీవు నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

  చిడుముడితో నాప సిగద్గీవడని
 పడరేనఁచ నినఁ(నిత?)  తయేలపగయము నుతడితేను

   వడినఁ బానుప్పు చేరరాదావనెన్నల సేసని
చ. 3:    చెలనఁగిచెలనఁగి నీవు చేనఁతలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

 జిలిబలితనముతో సిగద్గీవడని
    వలప నీక గలితే కలసి శ్రీవతకటేశ
   తలప మటూసుకోరాదా దపైవారీనఁ బనుల



రేక: 1369-6సాళతగత సత: 23-414
పలల్లవ:    ఒకటతడనఁగాను వరొకట సేసేవు నీవు

   పగకటతచి వతతవార పపైపపై నినాన్నడరా
చ. 1:    నాననఁబెటట్టి నాననఁబెటట్టి నాతో మానఁటలడేవు

 కానుకిచిచ్చెనటట్టియాప కాచకతడనఁగా
  వనినవలపలతో వడివటట్టి పననఁగేవు
 మేనుమేనుసనఁక (కి?)  నాప మెరసివుతడనఁగాను

చ. 2:   చిడుముడితోడుత చేఇవటట్టి తీసేవు
 కడునఁబాదాలొతేత్తియాప కాచకతడనఁగా

  వడియునఁజెమటలతో వలపల చలేల్లవు
  బడిబడినునన్న యాప బానఁతపడనఁగా

చ. 3:     నమత్మితచి శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి యేలేవు
   రొముత్మి మనఁదనునన్న యాప రచలియతనఁగా

   చిముత్మిచ మోవతేనెల సేనలగానఁ జితదేవు
 రమత్మినిపలిచినాప రతయియతనఁగాను



రేక: 1370-1దేశక సత: 23-415
పలల్లవ:    ఆవభునికినఁ జెపప్పు మతగనరో యసుదుద ల

   యవల తానే తలిస యరితగితచవలనా
చ. 1:    సత నీవు పొనఁ (పొత?)  దపైతే సగనఁబాలిదాననేను

 అతనితో చతడివోరేయటట్టిదాననా
   ఇతవుగా నవవ్వెతే నితదుకలోనే నేను

 మతకానసాదితచి మటట్టి పటట్టినఁగలనా
చ. 2:    తొయతలి సేసవటట్టితే తొలతటదాన నేను

   గయాతళతచి యాతని గాత సేసేనా
   ఇయతకొని మొకిక్కతేను ఇతదుకలోనే నేను

  కొయతతనమున రేనఁగి కొతగతటనఁగలనా
చ. 3:     కొమత్మి నీవు గటూడితేను కడిపకక్కదాన నేను

  రమత్మిని శ్రీవతకటేశ రచచ్చెవసేనా
   ఇముత్మిలనఁ గలసితవ ఇతదుకలోనే నేను
  యమెత్మిల కాతనితోడ యడవాయనఁగలవా



రేక: 1370-2నారాయణ సత: 23-416
పలల్లవ:    కామని నిధనమెపై కలిగె నీక

   నేమెలల్ల నఁ బొగడనఁగా నీదివో బదుక
చ. 1:    మొగము చటూచినవవ్వె మొనగోర దానఁకితచి

 చిగరమోవతేనె చిమత్మిరేనఁగనఁగా
   వగరమాట లడి వడివటట్టితీస నాప

  నెగడినజాణనఁడవు నీదివో బదుక
చ. 2:    వరలదతడ వసి వడుకతో సనన్నసేసి

  పరగ నీమనఁదటపాటల వాడి
   పరిమళముల వసి బలిమతోనఁ బెననఁగె

  నిరతనెరజాణవు నీదివో బదుక
చ. 3:    వడెము చేతకిచిచ్చె వనఁపమనఁదనఁ జేయివసి

    వాడుదేరనఁ గటూడె నాప వనెన్నల సేసి
    యడనె శ్రీవతకటేశ యనయితచె ననున్న నీతో

   నీడనుతడే సుకితచేవు నీదివో బదుక



రేక: 1370-3రామకిగయ సత: 23-417
పలల్లవ:    నేము నీ కితవపైనటేట్టి నేరచకొనేమయత

   మోము చటూచి మతచితనములక లోనఁగావు
చ. 1:    వకక్కమాటే యాపనీతో వుదదతడాల నేసిసేసి

  మొకక్కలననఁ దిటట్టితేనె మోహితతువు
   వకక్కసాన నేమెతత వనుతుల సేసినాను

  కకక్కసమేగాని మత గరనఁగదు
చ. 2:    వాసిరేనఁచకొని యాప వచిచ్చెనపప్పుడే నినున్న

  చేసనఁక నవవ్వెతేనే చెలనఁగదువు
   సేసవటట్టి నేమెతత సేవలలల్ల నఁ జేసినాను
   ఆసల పపైపపైనేకానీ ఆయముల సనఁకవు

చ. 3:     ఱటట్టి గానాప కానఁగిట నటట్టి రసము లొలక
  చటట్టి పటట్టి కూడితేనేచొకక్కదువు
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యితవుగా నేనఁ గటూడిత

  గటట్టిపగయములే కాని కాదననఁగనఁజాలవు



రేక: 1370-4వరాళ సత: 23-418
పలల్లవ:   మతకనఁదన మేమటకి మగవలక

   అతకెక వచిచ్చె యిచచ్చెకమాడరాదా యిపడు
చ. 1:    నేటపతతో మాక నగక వుతడితేను

  యగసకెక్కమెపై వుతడదా యవవ్వెరికెపైనా
   వగటేమ గలిగినా వనక సాదితతుగాని
    మొగము చటూప చేయతత్తి మొకక్కరాదా యిపడు

చ. 2:   పలమారనఁ బలవనఁగనఁ బలకకవుతడితేను
 అలిగినటట్టి తడదా అతదరికిని

   మలసి నీచలమెలల్ల మాప చటూపదువుగాని
   యలమనఁ జేతకి వడెమయతరాదా యిపడు

చ. 3:    ఆతనఁడు గానఁగిలితచనఁగా నటట్టి కానఁగిలితచకతటే
  యేతులని యతచరా యితతులలల్ల ను

   యతల శ్రీవతకటేశ నితకానఁ గటూడుదువుగాని
  చేతనెపైనపాట సేవసేయరాదా యిపడు



రేక: 1370-5పాడి సత: 23-419
పలల్లవ:      ఏమ చెపేప్పురే బుదుద ల ఇదదర నొకక్కటే తాము

   సాములతత సేసినాను చనవులపై వుతడు
చ. 1:   చెలవపరమణునఁడు సేనఁత లేమసేసినాను

  యలమ మోహితచనితతకితపలపై వుతడు
   తలనఁచకొతటే నవ తగలయములపై వుతడు

  కలిమతో మేనికిసితగారములపై వుతడు
చ. 2:    ననుపపైన నాయకనఁడు నవువ్వెలనిన్న నవవ్వెనాను

 యనసినకామనికిఇతపలపై వుతడు
  తనివోనివడుకకనఁ దరితీపలపై వుతడు
  పననఁగినపప్పుడెలల్ల ను పగయములపై వుతడు

చ. 3:    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డెతత కానఁగిలితచినాను
   యరసములలల్ల మాని ఇతపలపై వుతడు

  తారకాణలపైవుతడు తమకములపై వుతడు
 వరేటయమస్కృతమెలల్ల వుటట్టిపడివుతడు



రేక: 1370-6లలిత సత: 23-420
పలల్లవ:    అదదమరాతరికానఁడ అలప చటూడక వచెచ్చె

   వదికతోనఁ బీనఁటపపై గటూచతడనఁ బెటట్టి కోవయాత
చ. 1:      సారె జాఱనఁదురముతో సత నీ ఇతటకి రానఁగా

  జీరల చెమటగారీనఁ జెకక్కలవతట
    చేరి సురట వసరి చెతగలవల ముడిచి

  గారవతచి పరపపపైనఁ గానఁగిలితచకోవయాత
చ. 2:    పయతదకొత గెడలనఁగనఁ బరవున రానఁగాను

  కయతమడిచనఁ జనున్నల కదలనఁగను
    చెయిత వురమున మోప చెతగావదుపప్పుట గపప్పు

  వుయాతలమతచము మనఁద వదిదకచటూపవయాత
చ. 3:   గతదపబొటట్టి కలసి నినన్నతటరానఁగా

 చితదేటమోవతేనెల చిపప్పులీని
     కతదువ మోవ యాని కసటూత్తిరి నుదుటనఁ బటూసి
  పొతదుల శ్రీవతకటేశ పొసనఁగితచకోవయాత



రేక: 1371-1  దాబ్రావడ భపైరవ సత: 23-421
పలల్లవ:   మతడాటా లినఁకనేల మాపదానఁకాను

 వుతడినయటల్లనే వనగటూడుమనవ
చ. 1:  మనసులోకపటాల మతకరిమాటల

 కనునఁగొనన్నయపప్పుడే కానరాదా
  తనకేనఁటయానల తగదనే వారెవవ్వెర
 మనలోచటట్టిరికాన మనిన్నతచమనవ

చ. 2:  తరిగేటతమత్మిటల తమలనివసాల
 గరవపనవువ్వెలోనే కానరాదా

   సిరినేల వడనఁబాట చాలన (చెలల్లద?) నేవారెవవ్వెర
 కరణగలిగినటేట్టి కయికొనుమనవ

చ. 3:  రానఁగినచలముల రమతచేవలపల
 కానఁగిటలోననే కానరాదా

    మానఁగనఁబెటట్టినేల మోవ మరిగి ననిన్నట గటూడె
  దానఁగక శ్రీవతకటేశ దయనఁజూడమనవ



రేక: 1371-2మతగళకౌసిక సత: 23-422
పలల్లవ:    వసనఁ గానఁపరము సేయ వచచ్చెనలి(వ?) డి

 ముసగసలేనఁటకి ముదితలతోడను
చ. 1:    గరిమ గఱతు చెపప్పునఁగానే చటట్టిరికమాయ

  తరమఱనఁగక రానఁగాతేరె వావ
    తరణకి నీకను తగల కామునఁడే సేస

  శిరసువతచక యేల సిగద్గీవడేవు
చ. 2:   తపప్పుకచటూడనఁగానే దపైవారెనఁ బొతతనాల

    చిపప్పువ వడేలియతనఁగానఁ జేకూరెనఁ బెతడి (బెతడిల్ల?)
   కపప్పురగతదికి నీకనఁ గతతునఁడే వజజలయ

 అపప్పుట ఇతకానేలఅనుమానాలయాత
చ. 3:    పానుపపపైనఁ బతడనఁగానే పలియితచె సతసారము

  నానె శ్రీవతకటేశ నీనవువ్వెలమోవ
    మానవతకిని నీక మరనఁడే సేస లతదిచెచ్చె

   పూనిపటట్టి మరియేల బోదితచ నిపడు



రేక: 1371-3పాడి సత: 23-423
పలల్లవ:     గడుసవతటా నినున్న కనన్న వారెలల్ల నాడేర

  జడిగొని యాదరితచనఁగవదాద నీవు
చ. 1:     చెలనఁగితొలత నీతో సలవుల నవవ్వె నాకె

  కలవపవువ్వెలవస కమత్మిట నాకె
    పలిచి పదవులవ పగయముల చెపప్పు నాకె

  మెలనఁగి యినఁ (యిత?)   తటనెపైనా మెచచ్చెవదాద నీవు
చ. 2:     సారెక మోవ చటూప చవులసేస నాప

   కూరిమ గొసరి గోరగీరె నాప
   ఆరీత వరసేయకమని వడెమచెచ్చె నాప

   నీరతులనఁ దనిప మనిన్నతచవదాద నీవు
చ. 3:      గకక్కననఁ గానఁగిటనఁ గటూడి కడునఁ బచిచ్చెసేస నాకె

   లకక్కవలనఁ గరనఁగితచి లలితచె నాకె
   యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యేలితవననున్న నిటట్టి

  నికక్కమును నీదయేనితచవదాద నీవు



రేక: 1371-4వరాళ సత: 23-424
పలల్లవ:   పచచ్చెలయకటట్టినటట్టి బయల వతదిలపైనటట్టి

  గచచ్చెలపైనెపైన్నైనానఁ గలవు కెపైకొనేముగాక
చ. 1:   మచిచ్చెక నీమానఁటల దమపమెకమువతటవ

  కచిచ్చెతాన మెలల్లనే తగలనఁదసేవు
 పచిచ్చెవచిచ్చెయపైయుతడు పడనఁతులకేలల్ల ను

  యచచ్చెరి నీవాడినటట్టి యియతకొతటగాక
చ. 2:     మాయల నీ నవువ్వె లివ మచచ్చెమేపలవతటవ

   చాయల సనన్నల నాసానిలనఁ బెటేట్టివ
  మటూయక మటూసినటట్టి తడు ముదదరాతడల్లకెలల్ల ను

 తోయక నీకిచచ్చెలడదొరకొతటగాక
చ. 3:  చేనకేనీకానఁగిలి జిగరనఁగతడెవతటది

  అనువుగానఁ జొకిక్కతచి అతటకొనేది
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   తనిసి వడుక లోలో దపైవారటగాక



రేక: 1371-5మాళవగళ సత: 23-425
పలల్లవ:    ఎవవ్వె రేమనిరి నినున్న వగిరపడేవు

  జవవ్వెనపమతకలేల చాల నుతడవయాత
చ. 1:     పతతపమాటలకేమ పపైపపై నీ మోహము చటూచితే

  కాతతునఁడ నీగణమెలల్ల నఁ గానరాదా
   అతత కోపకానఁడవా అనిన్నటా మతచివానఁడవ

  సతతరొదలేల యడనఁజాల నుతడవయాత
చ. 2:     వటట్టి ల వటట్టి కోనేల వటేట్టి నితచక వుతడితే

 యిటట్టి నీసరితలలల్ల నెఱనఁగరాదా
 గటట్టి వాయవానఁడవా కడునేరపరివ

   జటట్టి తరితీపలేల చాల నుతడవయాత
చ. 3:    నేమము వలకనేలనేనఁడు నినున్ననఁ గటూడితమ

 దమసపనీవలప తలియరాదా
 గామడివానఁడవాశ్రీవతకటగిరి దేవునఁడవ

   సాముల బగవులేల చాల నుతడవయాత



రేక: 1371-6ఆహిరి సత: 23-426
పలల్లవ:   కనిన్నయ ముదదరాల కడునఁబనన్న

 యనిన్నకనీకాతరాన కితతకోపనా
చ. 1:   చెకక్కలవతటనఁగారీ చెలియకనఁ జెమటల

   అకక్కరతో రత నెతత యలయితచితవో
   ముకక్కన నిటటూట్టిరప్పుల మునుకొని రేనఁగెను

   పకక్క వధముల నెతత పననఁగితవో
చ. 2:    మడమెలదానఁకా వడె మగవ నెరినఁగరల

   తడవ యతత సదమదము సేసితో
   కడితగి కసటూత్తిరి బొటట్టి కడజితదువతదులయ
   అలగ మరత్మిము లతత అతటతవో

చ. 3:     చిముత్మిచనఁ గనున్నల నద చితద నిదుద రలితత
   యమెత్మి జాగర యతత సేయితచితవో

  కమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడ కానఁగిలితపతచకొతటవ
   కిముత్మిల సిగద్గీ లతతేసి కెరలితచితవో



రేక: 1372-1పళవతజరత సత: 23-427
పలల్లవ:     ఏల కోపగితచి చటూచే వతనిదికక్కటే నీవు

  తాలిమ సేసుకొతటేనఁ బతతముదపీప్పునా
చ. 1:   వకక్కసపనఁగొపప్పుతనఁడు వడిచితే నేమాయ

 పకక్కనెరినఁదుమత్మిదల బెదరీనటే
  పకక్కటలల్ల నఁగచముల పసికితే నేమాయ

   యికక్కవ నతదలిబగ వతతలో మానీనా
చ. 2:    వపప్పుగా నాతనఁడు నీవడినటట్టితే నేమాయ

  ముపప్పురి నీపోనఁకముడి ముదద్రిదపీప్పునా
   అపప్పుటనఁ బరనఁదు చేతనతటతే నేమాయనే
 గొపప్పుతన మతతలోనేకొతచమయతనా

చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు గోరనఁ జెనకితే నేమాయ
  సవల నీపలకససుల వతగీనా

  కెపైవశముసేసుకొని కలసితే నేమాయ
   నీ వలమేలత్మితగ వాతనికి జతటగాదా



రేక: 1372-2  పూరవ్వె గళ సత: 23-428
పలల్లవ:    అతదరివలనేచటూచే వపప్పుట ననున్న నీవు

   సతదడి మతదమరేల చలల్లనఁగా నేను
చ. 1:    సరసములడుతానే చలము సాదితచె నాప

   యిరవపైత నితతసేయ నే నోపనఁగా
    తరణ పాదాలొతుత్తి తా తానే తానఁకితచే గోర

   వరసి మేరలదపప్పు నోపనఁగా నేను
చ. 2:    కదిసి మాటాడుతానే కానఁకలరేనఁచె నాప

  యిదివో నేనెపైతేను ఇతతకోపనఁగా
   చదురతగమాడుతానే సారెసారె నునఁ దిటట్టి

   వుదుటన గాతసేయ నోపనఁగా నేను
చ. 3:     గారవాననఁ గటూడుతానే గతటసేస మోవ యాప

   యరీత నినున్న జరయ నితతకోపనఁగా
  కోరి శ్రీవతకటగిరి గోవతదననేన్నలితవ

   వరకే నినున్న దటూరనోపనఁగా నేను



రేక: 1372-3మతగళకౌసిక సత: 23-429
పలల్లవ:    ఆకెఱనఁగ నీవఱనఁగ దతతేసి మాకననేల

  సాకిరి యడిగితేను సముకాననాడేము
చ. 1:    చలముల నీతోను సాదితచ నాకేమటకి

చెరి(లి?)   వదిదకినఁ బోరాదా చెపీప్పునఁగాని
   యలమ నీ వకక్కడనోయేమేమో సేసితవట
    కొలనఁదితో నవనఁ గొనిన్న కొతతగొతత వతటమ

చ. 2:    యదుటనే మోవచొపప్పు లతత్తితగ మాకేమట?
  సుదట నడుగరాదా చటూపీనఁగాని

    చెదరితచనేల నీక పేగమ మెతదో వునన్నదట
   అదననఁ బొరగవార ఆడనఁగానే వతటమ

చ. 3:    వమార నినున్న మాక వరసితచనేమటకి
  కోమలికి మొకక్కరాదా కూడనఁగాని

   నేమపశ్రీవతకటేశ నీవ యకె నేలితట
   కామని లితదరనునఁ బొగడనఁగా వతటమ



రేక: 1372-4తలనఁగగాతబోది సత: 23-430
పలల్లవ:     ఇతత నీక మనఁదతీత్తి ఇటేట్టి వలప

  కాతతునఁడ చేకొనవయత కడలేనివలప
చ. 1:   చిగరనఁగతత్తిపపై దార చిమత్మిరేనఁగేవలప

 బగవునామనివళ పడరేనఁచేవలప
   మొగిల కనున్నలనఁ గతటే మోనచటూపేవలప

  నిగిడి పూవుటముత్మిల నితడువానఁడివలప
చ. 2:   చటూపలతటతేనే వళల్ల జముత్మిరనేవలప

 యేపమాటలనే నాములకీక్కటవలప
  పపైపపై సలవనవువ్వెల భద్రిమయితచేవలప

కాపపైనవనెన్నలలోనికడువనఁడివలప
చ. 3:    పానుపపపైనఁ గటూడితేనే పచిచ్చె చటూపేవలప

  పూనిన మోవతేనెక పొతుత్తి సేసేవలప
    కానుకెపై శ్రీవతకటేశ కాతత నిటట్టి యేలితవ

  నానీ నీమనన్ననలను ననుపపైనవలప



రేక: 1372-5నాదనామకిగయ సత: 23-431
పలల్లవ:     మటట్టి మర నేమటకి మాక నీసేవ చాల

    చటాట్టి లమే యటట్టి తడినా సొరిది నీ కెపడు
చ. 1:     చిలల్లర పొతదులలల్ల ను జీరలపై నీమేన నతట

  వలల్లవరినఁ దుడిచితే వసనఁబోవునా
   పలల్లదాన నాకొతగ పటేట్టివు నీవపప్పుటని

  వలల్లమయత అతటతచకోనోపము నీమేనివ
చ. 2:     కిముత్మిలవారి మాటల కెతపలపై నీమోవ నతట

  అమత్మిరో యతతదానఁచినా నణనఁగతడనా
     చిముత్మిచ మాతో నీవు చేరి నవవ్వె వపప్పుటని
  వముత్మినా మాకితతేసి నీవళల్లసితగారముల

చ. 3:    చితత్తిజరతు లేడవో చెమటలపై మేననఁగారీ
  వతత్తి యతతదుడిచినా వరకతడనా
    ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ

వుత(తత్తి?)   కవపై వుతడనా నీవడిడనయాలసలక



రేక: 1372-6గళ సత: 23-432
పలల్లవ:   మకిదదరికే తలసు మరివచేచ్చెపనుల

  సాకిరి నితరలక చకక్కనఁబెటట్టిరాదు
చ. 1:   చలపాదివాని నతత దతడపటట్టినఁబనిలేదు

  చెలరేనఁగి ఇచచ్చెకమే సేయవలను
   నెలకొనన్న రమణని నీవు నటాల్ల నెపైతేనె

   పొలనఁతుల కితక మరి బుదిదచెపప్పురాదు
చ. 2:  మతకవోజవానితోడ వచచ్చెరితచనఁబనిలేదు

  అతకెక వచిచ్చెనటట్టిలల్ల నాడవలను
   సతకెలేక నీవ నాజాడలనే మెలనఁగితే

 పొతకపనఁజటాట్టి లక బుదిదచెపప్పురాదు
చ. 3:  దొరపాటవానితోడ దటూరనఁగనఁబనిలేదు

   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్నను
    సరిగా నీవ నటేట్టి సమరత నొతత్తితేను

 పొరగిరగవారికి బుదిదచెపప్పురాదు



రేక: 1373-1ముఖరి సత: 23-433
పలల్లవ:    ఇదివో ఇపప్పుటమాట ఇతకానేమేమ గలవో

   యదుట నే నిటేట్టి పతతమచిచ్చెతనతటవట
చ. 1:     మచిచ్చెకతో నీవు నాకె మతతనము లడుకోనఁగా

   వచిచ్చె నాతో పొతచవనన్నవార చెపప్పురి
  కచిచ్చె నీచెకక్కలమనఁద గోరదయిమతటవట

   వచిచ్చె యాపకే నీవు వలతునతటవట
చ. 2:     పనిన్న నీవు నాపను బాసల సేసుకోనఁగాను

   కనన్నవారే నాతో నీకడనఁ జెపప్పురి
  సనన్నల నెదురాడనిచన వసిత్తినతటవట

  చినెపైన్నైనానఁ బెదదదేవులనఁ జేసేనతటవట
చ. 3:     ఆడ నాపనఁగటూడి నాకెపై అపప్పుణ లిపప్పుతచకోనఁగా

  వడిగపవారే నావదదనఁ జెపప్పురి
   జాడల శ్రీవతకటేశ సరిగా ననేన్నలితవ
   వోడక యితదటూ నతదటూ వుతడేనతటవట



రేక: 1373-2  సాళతగ నాట సత: 23-434
పలల్లవ:     ఇది యతతగా బోదితచె యవవ్వెతో నీక

   ఆదనాయనఁ దరలోని కతకెల రావయత
చ. 1:   సాదాలపసికేదాన పపైపపై నితదలడేనా

 లేదుసుమనీగణల లకక్కవటట్టిత
   సాదనెపై మొకేక్కచేత సారె గోరదసేనా
   సేదదేర మేలతోడ చెకక్కల దువవ్వెతని

చ. 2:     నీక నాలనెపైనదాన నేనఁ బతతాల చటూపేనా
  నాకన సతుత్తి వచటూడవల నతటవ

  కెపైకొని మోవయిచిచ్చె కారములచటూపేనా
   కోకొమత్మిని తేనెలక గతటల సేసితని

చ. 3:     వడిగపదాన నీపపై వగినఁ బాదము చానఁచేనా
  వాడికరతుల నినున్న వలపతచిత

   కూడిత శ్రీవతకటేశ కొసరల నెరపేనా
 వడెములోనివతదుల వడుదోడాడితని



రేక: 1373-3హితదోళత సత: 23-435
పలల్లవ:     నీకేల వఱప నినెన్నవవ్వె రేమని రీడ

   పోకలనఁబో కాప నిటట్టి బోగితచరాదా
చ. 1:    అతగన మాటలడితే నాయముల గరనఁగేవు

 చెనఁగలితచిచటూచితేనే చెమరితచేవు
   ముతగిట నిలిచితేను ముతచి పలకితచేవు
   పొతగినాస నీ కాపను బోగితచరాదా

చ. 2:    కతదువల నవవ్వెతేను గకక్కన భద్రిమసేవు
  అతది కానుకలిచిచ్చెతే సలసేవు

    సతదడి నీక మొకిక్కతే సారె నుసురనేవు
   పొతదుల సేసు కీపను బోగితచరాదా

చ. 3:     వాపల నీకనఁ జెపప్పుతే వలపల రేనఁగేవు
  చేవటట్టి తీసితేనె చికక్కవడేవు

   శ్రీవతకేటేశవ్వెరనఁడ చేరి ననున్న నేలితవ
 బటూవాననఁ బెటట్టి కాపనుబోగితచరాదా



రేక: 1373-4సామతతత సత: 23-436
పలల్లవ:   ఒకక్కపానుపమనఁదనే వునాన్నర మదదరము

  పకక్కనవలప యటట్టి పతచియిచేచ్చెవు
చ. 1:     కోరి నే మాటడుగనఁగ గోరనాప వనఁదనఁగాను

  యరీతనిదదరిసతది నెటట్టి చికిక్కత
    నేరప చటూతము నీవు నెరజాణనఁడ వతదుర

  బారపవలప యటట్టి పతచియిచేచ్చెవో
చ. 2:      నవువ్వెల నే నవవ్వెనఁగాను నాట నాప మొకక్కనఁగాను

   ఇవవ్వెల నిదదరిసతది నెటట్టి చికిక్కత
  జవవ్వెనపవానఁడవు చతురత నేరతువు

  పవవ్వెళతచి వలపటట్టి పతచియిచేచ్చెవో
చ. 3:       సారె మోవ నే నాననఁగ చనున్నల నాప వతత్తినఁగ

  యరీత నిదదరిసతది నెటట్టి చికిక్కత
   కోరి శ్రీవతకటేశనఁడ కూడితవ మమత్మిదదరి

 పపైరలవలప యటట్టి పతచియిచేచ్చెవో



రేక: 1373-5మధతమావత సత: 23-437
పలల్లవ:     ధర నెఱనఁగవా యతగవు జాణడవు నీవు

  సరసము వరసము సరిపటట్టినఁదగనా
చ. 1:   కొసరికొసరి నినున్న కొనఁ(కొత?)  గవటట్టి తయతనఁగాను

  వసరి పూవులనఁగాని వసేవు
   అసురసురెపై యటట్టి ఆనఁటది వలచిరానఁగా

  రసికనఁడు మొగవానఁడు రాయిడితచనఁదగనా
చ. 2:     కలసి మెలసి నేను కతదువకనఁ దియతనఁగాను

   వలపల నుతడి నీవు వఱఱ్ఱైవనఁగేవు
   అలరచ నానఁటది యాసల పపైనఁజలల్లనఁగాను

 బలిమని మొగవానఁడుపతతమాడనఁదగనా
చ. 3:     కెపైవశమెపై నే నినున్న కానఁగిటనఁ గటూడనఁగాను

  శ్రీవతకటేశనఁడ నీవు సిగద్గీవడేవు
    చేవదేర నానఁటది చేరి మోవ ఇయతనఁగాను

   కావరితచి మొగవానఁడు గతట సేయనఁదగనా



రేక: 1373-6ముఖరి సత: 23-438
పలల్లవ:    ఏతటకి వసాల సేసే వతదానఁకాను

  అనఁటదాని దయనఁజూచి యాదరితచరాదా
చ. 1:    రతకి వడుకపడి రమణ వదదనుతడనఁగా

 కతలేమచేపేప్పువు జాగరముగాను
  యితవుగాకతటే నానతయతరాదా వకమాట

  చతురత నాడనఁగాని చదరతగమెపైనను
చ. 2:    జవవ్వెని మోవతేనె సారెసారె నడుగనఁగ

  నవవ్వెలేమ నవవ్వెవు నానఁటకానను
   చివవ్వెన నీవయతనతటే త వా(వాబ్రా?)  సి చటూపరాదా

   తవవ్వె వానగతతలపైనా తా నాడనఁగాని
చ. 3:    చకక్కనితత గానఁగిలితచి చనున్నల వనిన్నతత్తినఁగాను

 మొకక్కలేమమొకేక్కవ మోపలగాను
   ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ యేలిత పతదమరాదా

  పకక్కన నాడనఁగాని పగడసాలపైనను ఏనఁట॥



రేక: 1374-1  మేచ బౌళ సత: 23-439
పలల్లవ:  అలిగివుతడినననున్న ఆయములతటనఁదాను

   నెలకొనన్న కూటమకి నేనటూనఁ వలనా
చ. 1:     చటట్టిరికముల సేయ సుదతు లతదర లేర

    ఇటట్టి పాదాల వసుక నెతదర లేర
    వటట్టినడుమ నవువ్వెల నవవ్వెనఁగ నెతదర లేర

   నెటట్టి కొన వనఁడుకొనీ నేనటూనఁ గావలనా
చ. 2:      అతచెల సేవల సేయ నపప్పుట నెతదర లేర

   యతచనఁగ బతతకూటకి నెతదర లేర
    మతచి వడేలతదుకొను మెలనఁత లతదర లేర

    నితచి చెకక్కల నొకీక్కని నేనటూనఁ గావలనా
చ. 3:     వలచి దినదినము వరస కెతదర లేర

    యలమనఁ దనున్ననఁ బొగడ నెతదు లేర
   అలరి శ్రీవతకటేశనఁడతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   నెలకొని బుజజగితచె నేనటూనఁ గావలనా



రేక: 1374-2వరాళ సత: 23-440
పలల్లవ:   తాను సేసినపనుల దకక్కవలనతటాను

   నాననఁబెటట్టి క లోలోనే నవువ్వెల నవవ్వెనే
చ. 1:     తగవుల చెపప్పురాదు తనను నేమ ననరాను

  మగవ సవతగానఁగా మాటాడితనే
    అగడు సేసితనతటా అద నెపము సేసుక

  పగటన పానుపపపై పవవ్వెళతచియునాన్ననఁడే
చ. 2:    వలపల రేనఁచరాను వాడుల వటట్టి కోరాను

  చెలికతత్తిగానఁగా నట చెనకితనే
   చలము సాదితచెనతటా సాకిర లతదరినఁబెటట్టి

  వలయనఁగ దోమతర వసుకవునాన్ననఁడే
చ. 3:    కలల్లమోపరాను తనున్న కరకరతచరా నాకె

  చెలల్లలగానఁగానఁ బెతడిల్ల సేసితనే
    ఇలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న మరెనతటా

  పలల్లదాననఁ గానఁగిలితచి పాయకనాన్ననఁడే



రేక: 1374-3సామతతత సత: 23-441
పలల్లవ:   ఏల సిగద్గీలవడేవు యేమోయి

   వళతోడనఁ జనవచిచ్చె వసనఁ గొనవోయి
చ. 1:   చెకక్కచేతతో నొకత చితతలచిగరలమత్మి

  గకక్కకిటట్టి వలవటట్టి కొనవోయి
 ముకక్కమనఁదివలితోడ మోవపతడల్లమత్మివ

   నెకొక్కనన్న వలపతోడ నీవు గొనవోయి
చ. 2:   చలికపప్పుచేతులతో సత నిమత్మిపతడల్లమత్మి

  కొలచినతద కొలచి కొనవోయి
  వులివచిచ్చెసిగద్గీల వడనఁబెటట్టి కమత్మిని

  నిలవుసరసమున నీవు గొనవోయ
చ. 3:  కముత్మికొనన్ననవువ్వెలను కపప్పురపలపప్పులమత్మి

   కొమత్మిను కానఁగిట రతనఁ గొనవోయ
    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీవు ననేన్నలిత వాకె

  నేమత్మినములోననఁ గొతత నితడుదకొనవోయ



రేక: 1374-4దేశళత సత: 23-442
పలల్లవ:    వఱొకటగానఁ జూడక వడుక నావడిగము

    మఱి నే వనన్నవతచి మెపప్పుతచిత నిపడు
చ. 1:  కోపగితచకోకమ గోరదసితనతటా

  చేపటట్టి రతచచ్చెరిక సేసితనితతే
   చాపలననఁ గసరక చనున్నల నొతత్తితనతటా

   రాపాడి నీవురము సాతరితచిత నిపడు
చ. 2:    ముతచి యగద్గీపటట్టికమ మోవ గతటసేసనతటా

  కొతచక బటూవపపొతుత్తి గటూడితనితతే
  పతచల జతకితచకమ పటట్టిపననఁగినతటా

   పతచపనీసిగద్గీ వడిపతచిత నే నిపడు
చ. 3:    గకక్కన నలయకమ కానఁగిటనఁ గటూడితనతటా

  పకక్కవధముల మేల పతచితనితతే
   పకక్కన శ్రీవతకటేశ పాయకమ దటూరెనతటా

   వకక్కసపనవువ్వెల నవవ్వెత నే నిపడు



రేక: 1374-5  శదద్ధ వసతతత సత: 23-443
పలల్లవ:    ఇతక నోజకవచచ్చెనా యతత బుదిదచెపప్పునాను

    బతకప మోహన రటట్టి పటట్టితవ యపను
చ. 1:    వుతకితచి నీవడివటట్టి వకటకట నినాన్నడ

మతకది;   నెతో నెతత మతదమేళము
   జితకితచి నేనెడచొచిచ్చె సారెవదదనాన్న మానదు

   తతకి నితత రానఁగనఁజేసితవనీవ యకెను
చ. 2:     కొపప్పువటట్టి నినున్ననఁ దసి కొసరీనఁ గటూరిములలల్ల

    ఇపప్పుడే నీతోడి నీ కెతత గరవ్వెము
     చెపప్పుచ నేనఁ గనుసనన్న సేసినానఁ దా నెఱనఁగదు

    చిపప్పుల గటట్టి వాయనఁ జేసితవ నీ వపను
చ. 3:      గోర గీరి కానఁగిలితచి కచముల నినున్న నొతత్తి

తారసిలీ ల్ల;  తన కెతతదతటతనము
    చేరి నినున్న నెనసి సిగద్గీవరచిననఁ బోదు

   మేరల శ్రీవతకటేశ మరితచిత వపను



రేక: 1374-6  కతతల వరాళ సత: 23-444
పలల్లవ:  చదివతనతదువు జాణనతదువు

    యదుటనఁ గొతచేవు రాజత మెటల్ల నేలితవో
చ. 1:    అనఁటదియపైతేనఁజాల నటట్టి చటూచి భద్రిమతువు

   యటతోడ యగద్గీసిగద్గీ లతచవు నీవు
  పాటలవాడితేనఁజాల భద్రిమసి చొకక్కదువు

వానఁటముగనఁ;   దొలిల్ల దొడడవానఁడ వటల్లనెపైతవో
చ. 2:    మొగము చటూచితేనఁజాల మొకక్కలే మొకక్కదువు

   సొగిసి నవవ్వెవారినఁ జూడవు నీవు
   పొగడి మెచిచ్చెతేనఁజాల పొతదులలల్ల నఁ జేతువు

    తగవుతోనఁ దొలిల్ల దొరతన మెటల్లనఁ జేతువో
చ. 3:    సరసనఁ గటూచతటేనఁజాల చలపటట్టి కూడుదువు

 సరవతోదొడుడ గొతచములతచవు
    గొరబెపై శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
   పొరినఁ దొలిల్ల గొలల్లతలభోగమెటల్లనఁ జేతువో



రేక: 1375-1సౌరాషత్తి సత సత: 23-445
పలల్లవ:   అతత నితతసేతురా అవునయాత

   తతతో నవువ్వెల రానఁగా తలవతచకొనెను
చ. 1:  సితగారితచకొని రానఁగాచిమత్మిననఁగోవనీర

  అతగనపపై జిమత్మితవ ఆవునయాత
  చెతగావదువవ్వెటము చిపప్పులి యతటకొతటే

   అతగాలలల్లనఁ గానరానఁగా నటట్టి సిగద్గీవడెను
చ. 2:     కినెన్నర మటతా రానఁగా గినెన్నలనఁ గపప్పురధటూళ

  అనిన్నటా మతచిపోసిత వౌనయాత
    వునన్న తపనఁగొపప్పు వడి వగినఁ గాళల్లనఁదొడరనఁగా

  కనున్నలమటూసుక నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొనెను
చ. 3:     చెతది నీ కొపప్పునఁటరానఁగా చెతగలవ రేకలను

  అతదియతది వసితవ అవునయాత
    గొతదినె శ్రీవతకటేశ కూడి మేను చొకక్కరానఁగా
   సతదడి నీపచచ్చెడము సరినఁ గపప్పుకొనెను



రేక: 1375-2కాతబోదిసత: 23-446
పలల్లవ:     ఇతత నీవ నాడుకోనఁగా నేకాతతములలల్ల వతట

  దతతపటతటలోనివ దానఁచక చెపప్పువయాత
చ. 1:   పూసగచిచ్చెనటట్టి చెపేప్పు బుదుద లలల్ల వతటవా

 సేసవటట్టినటట్టిపాల చేకొతటవా
  బాసడిగినటట్టిలల్ల నఁ దపప్పుక నీవచిచ్చెతవా

  ఆసుదుద ల వనవడుకయాతనఁ జెపప్పువయాత
చ. 2:    పాదా లప పసుకనఁగ పరిణమతచితవా

  ఆదిగొని పాడనఁగాను ఆలితచితవా
   పాదుల గిలిగితచనఁగా పకక్కన నవవ్వెతవా

   కాదుకూడదన నేను కలటేట్టి చెపప్పువయాత
చ. 3:  సరసములడనఁగాను చనవులిచిచ్చెతవా

  మెరసి వడిగాలలల్ల మెచిచ్చెతవా
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

   అరదాయ నాపచేనఁత లవయునఁ జెపప్పువయాత



రేక: 1375-3ఆహిరి సత: 23-447
పలల్లవ:      చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొని చేతులతత్తి మొకేక్క నీక

   నేకొక్కనన్ననీసత నేను నేరము లతచే(చ?) కమ
చ. 1:    మనసు నొవవ్వెదుగదా మగవను జతకితచితే

   ఘనమోహ మాపమనఁదనఁ గలదు నీక
   కనునఁగొతటే సవతుల గరిసితచక మానర

   పనివడి అవలల్ల నీపపైనఁ బెటట్టి కోకమ
చ. 2:    సిగద్గీల పడవుగదా చెలి నేతువలతత్తితే

   అగద్గీలమెపై నీకెపడు నాప పాబ్రాణము
   దగద్గీరనఁ గటూచతటే పడితలితతుర ఆనఁడువార

   దిగద్గీన నవలల్ల నీమనఁదికినఁ దసుకోకమ
చ. 3:     సటూడుల వటట్టివుగదా సుదత నే పతగితచితే

   యడ శ్రీవతకటేశ నీకీప చటట్టిము
     కూడితవ నను నిటట్టి పాడి యతతుర కాతతల

  వడుకలవలల్ల నీవు వసరకోకమ



రేక: 1375-4రామకిగయ సత: 23-448
పలల్లవ:     అపప్పుడే మఱతురా అతగన సేసిన మేల

  చొపప్పులతత్తినఁగా నణనఁచట నీవఱనఁగవా
చ. 1:     ఆకడ నెవవ్వెతో నినున్న నటట్టి తుటారాలడనఁగ

    యకె సనన్న సేసి మానెప్పు నదఱనఁగవా
   పపైకొని యపప్పుట నీపయినఁ జేయిచానఁచనఁగాను
  చేకొని నీకడడమువచిచ్చెనది యఱనఁగవా

చ. 2:     కడనఁగి యకత నీపపై గటట్టిపూబతత వయనఁగా
  యడచొచిచ్చె పటట్టి కొనె నిదఱనఁగవా

   జడియకతతలో నినున్న సరినఁ గితదవసుకొతటే
  బెడిదాన నినున్న మనఁదనఁబెటట్టినదఱనఁగవా

చ. 3:    వదదనునన్నచెలి నినున్న వగినఁ గానఁగిటనఁగటూడితే
   తదిద తానటూనఁ గలసినది యఱనఁగవా

    యిదదరటూ నుతడనఁగానే యిట ననున్న నేలితవ
   బదుద ల శ్రీవతకటేశ పాడి నీవఱనఁగవా



రేక: 1375-5మతగళకౌసిక సత: 23-449
పలల్లవ:   అడుగరాదా బుదిదఆపనే నీవు

  కడనుతడే వారికినఁగానఁ గానఁకలనఁబడుదురా
చ. 1:  మేనవారితోడనే మేలమాడుదువుగాక

  నాననిజాణతనాల నాతో నేనఁటకి
   కానికిచేచ్చె యాపకే కపప్పుర మతుత్తి వుగాక

  తానకమెపైవుతడేనాకనఁ దముత్మిల మడుదురా
చ. 2:  మునుపటదేవులనే మోపనఁజెనకదుగాక

  ననచనినగవుల నాతో నేనఁటకి
   పనుల సేసేయాపనే పపైపపై మెతుత్తి వుగాక

  మనికెపైవుతడే ననున్న మనిన్నతచవలనా
చ. 3:     పమత్మి రొముత్మిపపై యాపకే బాసల సేతువుగాక

 నమత్మికయానలవటట్టి నాతోనేనఁటకి
   కమత్మిర నాపనే శ్రీవతకటేశ కూడుదుగాక

    యమెత్మిక ననున్న నేలిత వతత సేయనఁదగవా



రేక: 1375-6తలనఁగగాతబోది సత: 23-450
పలల్లవ:     చే చానఁచవయాత నీకనఁ జికెక్కనఁ గానికె

 కాచినపూచినకలగతపలతో కానికె
చ. 1:  చెనకినగోరొతుత్తి లచే కానికె

 మెనలచనున్నల నీకమునుగానికె
 చనవులనవువ్వె దరిశనకానికె
 కనుచటూపలే మతచికపప్పురపనఁగానికె

చ. 2:   వలపల మొకక్క దపావళకానికె
 కలయికమాటల వుగాదికానికె

  వలలేని మోవపతడు వతదుకానికె
 కలికిసిగద్గీల మతచనఁగపప్పురకానికె

చ. 3:   ననుపలకూటమ కటన్నము కానికె
 పొనునఁగమోవసనఁకల బటూమకానికె

  యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననున్నను
  పనిగొనేరతుల పపైపపై తొటల్లకానికె



రేక: 1376-1మళవశ్రీ సత: 23-451
పలల్లవ:  మముత్మినేమయడిగేవు మాపదానఁకాను

  సమత్మితగా సేసల చలల్ల కోరాదా
చ. 1:    చెలికి వలతువట చెపప్పునేల నీసుదుద ల

   కలయ నీవాడక గకక్కన రారాదా
  కలిమని యాపవుతగరము నీచేతనుతటే

   తలవనేల వావ గదిదయపపై నుతడరాదా
చ. 2:    అగనక బాసయిసిత్తివట మరేల సిగద్గీల

  యితగిత యఱినఁగి వడెమయతరాదా
   ముతగిటనీమోవమనఁద మొల చాపగరి వుతటే

    సతగతగ నటేట్టి పతప సారెనఁ జేయరాదా
చ. 3:    అతవనఁ గటూడితవట అపప్పుటనేల మరప

 రతులచవులలల్ల మరపనఁగరాదా
   యితవపై శ్రీవతకటేశ ఇదదరటూ నెనసివుతటే

  సతమెపై రాజతమేలచ చనవయతరాదా



రేక: 1376-2  సాళతగ నాట సత: 23-452
పలల్లవ:   అయత జియతల వటేట్టినీయానఁడువారము

 పయతదకొతగననఁ గటేట్టిపాటవారమా
చ. 1:  కాతతయాడాటాన కానఁకదేరినవానఁడవు

 చెతతల వలసితచనేరిప్పునవానఁడవు
 దొతతమోవుల దోమటదొడికినవానఁడవు

  పతతాల నీతో నాడేపాటవారమా
చ. 2:   సరసపమటాలనే సతతవటట్టిన వానఁడవు

  సరి నవువ్వెనఁగపప్పురాలే చలేల్లవానఁడవు
 తొరలితపసిగద్గీలక దోసిలొగిద్గీనవానఁడవు

   పరగ నీకాళళ్ళ దొకేక్క పాటవారమా
చ. 3:  కొలనఁదిమరినచనునఁగొతడలలో వానఁడవు

 మెలప శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదివానఁడవు
  అలమేలత్మితగను నే ననన్నలమనవానఁడవు

  కలసినరతుల పొగడే పాటవారమా



రేక: 1376-3ఆహిరి సత: 23-453
పలల్లవ:  ఇతతతోటయేలటా లతదానఁకాను

  చితతదర చెకక్కనొకిక్క సేదరేరచ్చెవయాత
చ. 1:   చలము లేమటకయత సతతోను

   వలచిన మేల చటూడవదాద నీవు
  జలజలనఁ జమరితచె చతదపమేను

  కలసి కానఁగిటలోనె కానఁకదేరచ్చెవయాత
చ. 2:   పతతము లేమటకయత పడనఁతతోను

యితత(త?)  సేసినవడిగా లతచనఁగవదాద
   మతతనాన నిటటూట్టిరప్పుల మలస నిద

  పొతతనే మరతతతాబ్రాల బుజజగితచవయాత
చ. 3:   గతపన లేమటకయత కోమలితోను

  యితపల దలనఁచవదాద యిపప్పుడెపైనాను
   పతపన నలస నీతో బెరయుచను
  అతపక శ్రీవతకటేశ ఆదరితచవయాత



రేక: 1376-4శ్రీరాగత సత: 23-454
పలల్లవ:   వనరమత్మి యసుదుద ల వలనఁదులల

 కొనబుకానఁడుగదమత్మి గోవతదరాజ
చ. 1:    వడెము లతదియతనఁగాను వతజామరల వయనఁగా

  వోడక చెలల పాదాలొతత్తినఁగాను
  మేడలోననఁ బవళతచి మెతత్తినిపరపమనఁద
  కోడెసేనఁతల సేసని గోవతదరాజ

చ. 2:   అటట్టి నాటతములడనఁగ అతకితచిపాడనఁగాను
  ఇటట్టి నటట్టి వణల వాఇతచనఁగాను

   వటట్టి క మలనఁగమనఁద నొడో డలగమెపై యునాన్ననఁడు
 గటట్టి తోడివానఁడుగద గోవతదరాజ

చ. 3:    పరిమళల పూయనఁగ పలవతదుల వటట్టినఁగ
   సిరియు భటూమయునఁ బెతడిల్లసేస చలల్లనఁగా

  తరపతలోన నొదిదక శ్రీవతకటేశనఁడెపై
  గొరబెపై నవవ్వెనఁగద గోవతదరాజ



రేక: 1376-5పాడి సత: 23-455
పలల్లవ:    నీకతటనఁ జలమరి నెలనఁతకనఁ జెపప్పురాదు

    దాకొని నీవు నవవ్వెతే తానే కానఁగిలితచని
చ. 1:    పయతదమదనఁద నీవు పనీన్నర చలల్లనఁగాను

    వయతనే లోలోనే తటట్టి వువద నినున్న
   కయతమడిచ నితదుకగా కానఁకలనఁ బొరలనేల
  వుయాతలపపైకి రారాదా వకక్కటసేసేను

చ. 2:     పవువ్వెల చెతడుననఁగొని పూనఁచి నీవు వయనఁగాను
   జవవ్వెని బొమత్మిల నినున్న జతకితచెను
  అవవ్వెల నితదుకనఁగాను అసురసురననేల

   పవవ్వెళతచరాదా వదద పతతాల దిదేదను
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నీవు చెలిగబబ్బు లతటనఁగాను

   కావరితచి యాకె మోవ గతటసేసను
   చేవదేర నితదుకనఁగా సిగద్గీల వడనఁగనేల
    బావతచి కపగమరాదా బతత్తి నేనఁ జేపేను



రేక: 1376-6సామతతత సత: 23-456
పలల్లవ:   తగనయత నీకినిన్నయు దపైవపరాయ

  మొగముననఁ గళనితడె మోహనరాయా
చ. 1:     మఱచ మాటలడి మెలనఁత చెకక్కల వతట

  జాణతచితగా చెమట జాణరాయ
  ఆఱడిమానఁటలడి అటట్టి పటట్టినీవు

  చటూఱగొతటవగా సిగద్గీ సుగణరాయ
చ. 2:    మతతనాన నవువ్వెతానే మరత్మిముల గరనఁగితచి

  వతతల సేసితవగా వటరాయ
   అతతలోనే పపైకొని అధరపనఁదేనే లిచిచ్చె

  చెతతనఁ జొకిక్కతచితవగా చెలవరాయ
చ. 3:     పలకల పడరేనఁచి పొతదులలల్ల నఁ జేసి యకెనఁ

 జెలరేనఁగితచితవగా సితగారరాయ
  బలరతుల నోలరిచ్చెపలమార మనిన్నతచి
  చిలికితవగా మేల శ్రీవతకటరాయా



రేక: 1377-1వరాళ సత: 23-457
పలల్లవ:  కూడినవళనే బాసగొనవలను

  వాడల దిరిగితేనే వతచరాదుసుమత్మి
చ. 1:   సిగద్గీలవడుకవ చేపటట్టి తీసితేను

 వగద్గీళతచినవవ్వెకవ వనఁడుకొతటేను
   అగద్గీమెపై నీయితటకి రమత్మిననే రమణుని

 నిగద్గీలవనక మరినేరరాదుసుమత్మి
చ. 2:    కొతచకవ నీతోను కోరి మాటలడితేను

  వతచకవ శిరసు నీవానఁడసననఁగా
   మతచము వయవ నీమగనికినఁ బవవ్వెళతచ
  యితచక మఱచినాను యేనఁకరేవుసుమత్మి

చ. 3:    తరితీప సేయకవ తగనఁ గానఁగిలితచకొతటే
   వరస వరగేనఁటకే వావ చెపప్పునఁగా

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినన్ననఁక మెచచ్చెవ
  వరసితే రతులినఁక వుడివోవుసుమత్మి



రేక: 1377-2ఆహిరినాట సత: 23-458
పలల్లవ: అతడనుతడవనామార;  అతనికి నాకనఁబోదు

   దతడిగానాపపై దయను తనే వచచ్చెనఁగాని
చ. 1:   మనసులో నాబతత్తి మఱవకమననఁగదే

   వనితల పకక్క గలవాడు తాను
  అనిశము నాకానికె అతదుకొమత్మిననఁగదవ

  ఘనమెపైనసతపదల గలవానఁడు తను
చ. 2:   తగిలిన నాసేవ తలనఁచకొమత్మిననఁగదే

  మగటమతో పొతుత్తి లమగనఁడు తాను
  సొగిసి నాలేకల చటూచకొమత్మిననఁగదే

   అగపడిఅటేట్టి లోలనఁడెపై వుతడునఁ దాను
చ. 3:  సనఁకిననాగోరితానఁక చటూచకొమత్మిననఁగదే

 వానఁకపరతసాములవానఁడు తాను
    యేనఁకటశ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి తా ననున్ననఁ గటూడె

  పోనఁకవటట్టి పతడాల్ల డినపరషనఁడే తాను



రేక: 1377-3బౌళ సత: 23-459
పలల్లవ:   ఇతదుకా నీదొరతన మతదరిలోన

   కతదువల నితదు నేమ గటట్టి కొతటవయాత
చ. 1:     సలవుల నే నవవ్వెతే శిరసువతచేవు నీవు

   కలదా యేమెపైనాను కలల్ల నీమేన
    నిలవు నటూర వతడని నీవతక చటూచితేను

  తొలసారే యేపనికి దొరకొతటవయాత
చ. 2:     చేసనన్న నేనఁ జేసితేను సిగద్గీలవడేవు నీవు

     మటూసి దితచి నితద నీపపై మోచెనా నేనఁడు
    ఆసనఁ దేనె లటట్టిపడినటట్టి నీతో మాటాడితే

  వోసరితచ కెతతవని కొడిగటట్టితవయాత
చ. 3:      కానుక నే నిచిచ్చెతేను కానఁగిటనఁ గటూడేవు నీవు

  వని యితదుకే కాచకనాన్ననఁడవో
   ఆనుక శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగను నేను

  నీనేరప లతతతత నేరిచితవయాత



రేక: 1377-4  సాళతగ నాట సత: 23-460
పలల్లవ:   ఇపప్పుడే వగిరమేల ఇనిన్నటకిని

 కపప్పురమచేచ్చెవళ కనిపతచేనఁగాని
చ. 1:   కాతతమనఁద నీకనిటట్టికడుమోహమెపై వుతడనఁగా

   యతత నే వనన్నవతచినా యితవయతనా
    ఇతత గలితే నీవు మాఇతటకి వచేచ్చెవళ

 దొతతరనానేరపల తోడుచటూపేనఁగాని
చ. 2:     వుమత్మిడి నాప నీవును వడివటట్టి పననఁగనఁగ

  రమత్మిని నేనఁ బలిచితేరతకెకీక్కనా
  సమత్మితపైతేనఁ గనక నీసరసమాడేటవళ

   పమత్మి నా పగయములలల్లనఁ బచరితచేనఁగాని
చ. 3:  మరిగిమఱనఁదలిపపై మనసువటట్టి కతడనఁగ

 గరిమనేనఁబెపైకొతటే కనుపట ట్టినా
   అరిది శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగను నేను

  యిరవపై ననేన్నలితవయినఁక మెచేచ్చెనఁగాని



రేక: 1377-5రామకిగయ సత: 23-461
పలల్లవ:  అవధరితచవయాత ఆపకలికిచేతనఁల

  తవరి చెమటమతచ దిగపారితచని
చ. 1:    తేనెగారే మోవతోడ తేట మాటలడుతాను

   కానుకిచిచ్చె యాప నినున్ననఁ గరనఁగితచని
   సాననఁబటేట్టి చటూపలను చలముల రేనఁపతాను

  వనులపతడువగా వనన్నపాల సేసని
చ. 2:  జతకెనబొమత్మిలతోడ సరసములడుతాను

   లతకెలపొతదుల నాప లళ రేనఁచని
   కతకమ గబబ్బులమనఁది గరతుల చటూపతాను

   కొతకనునఁగొసర లేక కొతగల వట ట్టిని
చ. 3:   వనెన్నలనవువ్వెలతోడ వడుకల నెరపతా

 కినెన్నరమనఁటల్లనాప గిలిగితచని
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    సనన్నల నినున్ననఁగటూడితే చవుల తా నితచని



రేక: 1377-6సామతతత సత: 23-462
పలల్లవ:   ఇదివో నాభాగత మేమచెపేప్పుది

  మదనగరనఁడు ననున్న మనిన్నతచెను
చ. 1:   జాణతనాలడనఁగాను సరసునఁ డతదుకమెచిచ్చె

  ఆణముతతముల కతఠహర మచెచ్చెను
    వణ నేను వాయితచనఁగ వడుకతోడ నటట్టి

  రాణతచిన సతులలో (తో?)  రతకినఁ జెపప్పుతచెను
చ. 2:     ఇచచ్చెకముల సేయనఁగా యతనఁడే అతదు మెచిచ్చె

  పచచ్చెలకడియము లపప్పుట నిచెచ్చెను
   పచిచ్చెతోడ తనమనఁది పాటలలల్ల నఁ బాడనఁగాను

 పచచ్చెడముకొతగ నాపపైనఁగపప్పును
చ. 3:    చేరి కానఁగిటనఁగటూడి శ్రీవతకటేశనఁడు మెచిచ్చె

   పేరకల నీలల పతడె మచెచ్చెను
    నేరి చలమలేలత్మితగను నేనఁ దనున్ననఁ బొగడితేను

   సారెసారె ననున్న నేలి చనవచెచ్చెను



రేక: 1378-1లలిత సత: 23-463
పలల్లవ:   ఎకక్కడ పరాకసేసే వతదానఁకాను

  వకక్కసపనఁ దమకాన వడెమయతరాదా
చ. 1:    చిడుముడినవువ్వెతోడ చెలి నినున్ననఁ గొసరనఁగా

   తొడపపైనఁ బెటట్టి కోరాదా దొరవు నీవు
  నడియునఁజెమటతోడ వలపల చలల్లనఁగాను

  తుడువరాదా నీవు దుపప్పుటకొతగనను
చ. 2:    వాలక చటూపలతోడ వనితనీక మొకక్కనఁగా

   పాలితచి పపైకొనరాదా పతవ నీవు
   మేలములడుచ నీతో మేనరికము చెపప్పునఁగా

  ఆలినఁగానఁ బెతడాల్ల డరాదా ఆదరముతోడను
చ. 3:    అలమేలమతగ నినున్న నటట్టి కానఁగిలితచకోనఁగా

 చెలనఁగి మోవయతరాదాశ్రీవతకటేశ
   చలమబలిమ నీక చవుల వుటట్టితచనఁగాను

   పలమార మెచచ్చెరాదా భావము దలియను



రేక: 1378-2దేశళత సత: 23-464
పలల్లవ:  జాణతనమెతచవదాద సతులయడాటాన

  వణ వాయితచినదానఁకా వగిరమా
చ. 1:   మొగముచటూడనఁగానే మొకక్కల మొకేక్కయాపను

  అగడుసేసి పననఁగి యలయితతురా
   తగలి యదియునఁగాక తమకితచి యతతలోనే

  బగవుకచము లిటట్టి పసుకదురా
చ. 2:   సిగద్గీతోడ వనన్నపాల నేటయాపను

  బగద్గీనను గోరగీరి పచిచ్చెసేతురా
  నిగద్గీన నతతటనఁబోకనీయుతులలల్ల మెరసి

  వగద్గీళతచి పోనఁకముడి వడనఁజేతురా
చ. 3:   గటట్టి తోడ వడెమచిచ్చె కూడేటయాపను

   ఱటట్టి వసి నేరప్పు రచచ్చెనటట్టి వతురా
  ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యయలమేలమతగను

   గటట్టిగానేలి వతత కతదుననఁ జొకిక్కతతురా



రేక: 1378-3పాడి సత: 23-465
పలల్లవ:    అటట్టి కానీలేవ అతనఁ డితతేయితత్తిసేస

   నెటట్టిన నే నినాన్నళళ్ళ నినెన్నఱనఁగనా
చ. 1:    జడియుచ మరిసేవు సవతుల యదుటనే

   కడలేని సతపదల గరవ్వెమా యిది
   బడిబడి నతదరిలో పతతములే నెరపేవు
  వడలిలో వుపప్పులిలేల్లవుదుటా యిది

చ. 2:    దొరకొని కెలసేవు తోడివార వననఁగానే
   మర తతతగములోని మదమా యిది
  పరగ బతగారపీనఁటపయి వఱఱ్ఱైవనఁగేవు

   కరనఁగిన మనసులో గజరా యిది
చ. 3:    కూడి శ్రీవతకటపతనఁ గొసరేవు మాయదుట

   జాడల నీతనఁడిచిచ్చెన సలిగా యిది
   వోడక యకక్కచెలల్లతడల్ల రొమత్మి సమత్మితసేసేవు
  నీడల నేనేరిచ్చెననేరపా యిది



రేక: 1378-4మళవ సత: 23-466
పలల్లవ:  ఎపప్పుడూనఁదనవారమే యేడనునాన్నను

  వపాప్పుయి వలప లటూరకతడుమననఁగదవ
చ. 1:    సరసములడనఁబేతే సరి నలపల చికక్క

  కరకరితచనఁగనఁబోతే కానఁకల రేనఁగ
   తర దియతనఁగబోతే తరితీపలే కడుమతచ

  వరయనేనఁటకి వరకతడు మననఁగదవ
చ. 2:    చలము సాదితచనఁబోతే చతడితనముల వుటట్టి

   బలిమ చటూపనఁగనఁబోతే పతతాల హచచ్చె
   గిలిగితచనఁబోతేను గీరల వళ ల్లలల్ల నితడు

 వులివచిచ్చె సేయకూరకతడుమననఁగదవ
చ. 3:   బటట్టిబయలీనఁదితచనఁబోతే భావము చికక్కలవడు

  గటట్టి ల చటూపనఁగనఁబోతే కపప్పులౌనఁదమ
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె

   వటట్టి చెలల్ల నినఁక నటూరకతడుమననఁగదవ



రేక: 1378-5బౌళ సత: 23-467
పలల్లవ:    ఔనటవ ఇతకా నేమతదునే నేను

   వపైనవపైనాలగా ననీన్న వా (వాబ్రా?) సితుత్తి నటవ
చ. 1:  చెలల్ల నే తానఁజేసినచేనఁతలలల్ల ను

  వలల్లవరాయనఁ బనుల వగినతతాను
  కలల్లలటూనఁగానే తన చకక్కనిమానఁటలటూ

   పలల్లదాన ననిన్నటాను పతతగానఁడే తాను
చ. 2:   మెచిచ్చెరే యతదరటూనఁ దనమేకలలల్ల ను

 పచిచ్చెతనమెలల్ల బతగారాయనే
  తచచ్చెనలటూనఁగావ తన తగవులనటూ

   వచెచ్చెములేని గణల వరపరే తానటూ
చ. 3:   దకెక్కనే తనక మతచితనమెలల్ల ను

  మొకిక్కనటేట్టి వరమచెచ్చె ముమాత్మిటకిని
    యికక్కవతో ననున్ననఁ గటూడి యిచెచ్చె మేలలల్ల

  వకక్కసప శ్రీవతకటవభునఁడే తానటూ



రేక: 1378-6ఆహిరినాట సత: 23-468
పలల్లవ:    ఆనఁడువారి నీ వతతాఆగడాల సేతురా

   పోనఁడిమనఁజెమటనఁ దోగె పొతచి పయతదలల్ల ను
చ. 1:  కొపప్పువటట్టి కొననఁగాను కొమత్మికరమటూలముల

   తపప్పుకచటూచి నీ వతతలో నవవ్వెతగా
  చిపప్పులసిగద్గీన నాకె చేతులదుముకొతటేను

   ముపప్పురిగొని మోముపపై ముతచకొనె నెరల
చ. 2:  కోక గటట్టి కొననఁగానుకొమెత్మిరనఁగెపైనతొడల

   జోకలగా నీవటట్టి చటూచి నవవ్వెతగా
   కాకరిసిగద్గీనను మో కారితచక కూచతటే

   ఆకెమొల నటూలిగతట లటట్టి కపప్పువడెను
చ. 3:    హరముల వటట్టి కోనఁగా నతదపచనున్నల చటూచి

  నేరిచి శ్రీవతకటేశనీవు నవవ్వెతగా
    ఆరీత సిగద్గీన నినున్న నటట్టి కానఁగిలితచకొతటే

  కూరిమతోనఁ బులకలకోరి జాజకొనెను



రేక: 1379-1భపైరవ సత: 23-469
పలల్లవ:  ఇటవతటచెలినేల యలయితచేవు

  తటకననఁ గానఁగిలితచి దయనఁజూడవయాత
చ. 1:    యేపొదుద నీతో నవవ్వె నెఱనఁగ నితతేకాని

   కోపగితచ నెఱనఁగదు కొమత్మి యనఁ(యత?)తపైనా
   చటూపల నినునఁజూచి చొకక్కనఁగ నెఱనఁగనఁగాని
   యేపననఁ దలవతచనఁగ నెఱనఁగ దపప్పుడును

చ. 2:    చలపటట్టి నీతో సరసమాడ నెఱనఁగనఁగాని
   యలమనఁ బలకకతడ నెఱనఁగ దకె

   వలచి పగయము చెపప్పు వతచకోనెఱనఁగనఁగాని
   అలగనఁగ నెఱనఁగ దతతపైనా నీతోను

చ. 3:   పానుపపపైనఁ గానఁగిలితచి పపైకొననెఱనఁగనఁగాని
 ఆనలవటట్టినానఁ బాయనెఱనఁగదు

   యనెపాన శ్రీవతకటేశ యితతనఁ గటూడితవ
  తేనెమో వఱనఁగనఁగాని తగవయఱనఁగదు



రేక: 1379-2పాడి సత: 23-470
పలల్లవ:     చిటట్టికీనివలనఁ దాను చినన్న చేనఁతలలల్ల నఁ జేస

   యటట్టి దలియనఁగవచచ్చె నెఱనఁగనే నేను
చ. 1:     కపప్పుర మచేచ్చెనతటా కతదువకనఁ జేయి చటూప

  తపప్పుతచి కతడచకెక్కరలపప్పు వటట్టిను
   వపప్పుక నిజమనుచ వడెములో వసుకొతటనఁ

   గపప్పు తములము తీపగానఁగా నుమసితనే
చ. 2:     ఇద నటూరినకసటూత్తిరి ఇచేచ్చెనతటా ముతదు చటూప

   మెదిగిన మరియము మేని కిచేచ్చెనే
    వుదుటన నౌనతటా వడల నేనఁ బటూసుకొతట

   సదరాన వటట్టిగానఁగా జలక మాడితనే
చ. 3:     వరల పానిప్పుచేచ్చెనతటా వసనఁ బెదదరాశి వోసి

   యరవులేకతడానఁ దాను ట దానఁగెనే
   పరగనఁగా నిమత్మినుచనఁ బవవ్వెళతచితే నతదు

    తరి శ్రీవతకటేశనఁడు తానఁ గటూడె మొకిక్కతనే



రేక: 1379-3సామతతత సత: 23-471
పలల్లవ:  వనన్నవతచితమ నీవదతలలల్ల ను

    అనిన్నయునఁ జెపీప్పునఁగాని ఆకె నీక బుదుద ల
చ. 1:   వలలేని వలపల వడుకకానఁడ

  పల సరసతబుల పగిడికొతడ
నిలవులయముత్మిలనీటకానఁడ

  పలిచ రావయత పగయురాల
చ. 2: చలేల్లటకరటూప్పురపజాజరకానఁడ

గొలల్లతలమానములకొలల్లకాతడ
  చలల్ల వ నవువ్వెల సటకానఁడా
   యిలిల్లద పలీచ్చె రావయత యితవురాల

చ. 3: వతకచతదురలచెకక్కవనెన్నకానఁడా
   కొతకతక కూడె నినాన్నప కోడెకానఁడా

  అతకెల శ్రీవతకటాదిద్రి ఆసదకానఁడా
   బతకాననఁ బలిచ రామయత బతత్తిరాల



రేక: 1379-4  శదద్ధ దేశి సత: 23-472
పలల్లవ:    మాతోనఁ బతతాలడేవు మరి నీవు

  కాతరాన నాపక కడునఁగితచపడవా
చ. 1:     మగవ మోవకి యాక మడిచి నీవతదియతనఁగా

    జిగినఁ గోనగోర ఆప చెకక్క దానఁకెను
   పగటన నతదుకనఁగానఁ బలమార దిటట్టితేను
    మొగము చటూచి చేయతత్తి మొకక్కవా నీవపడు

చ. 2:    చెలియకనఁ బతత్తితోడ సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను
  కొలవులోనాప కటట్టి కతగ జారెను

   కలికి యతతలోన కూరిమనఁ గోపగితచితే
   పలచనఁదనాల మాని పగయముల చెపప్పువా

చ. 3:    కాతతను నీవు గటూడి కపప్పురనోటకీనఁగా
 వతత పలసనఁకలవలల్లవరాయ

   పొతతనే శ్రీవతకటేశ బొమత్మిల జతకితచితేను
  బతతనే కానుకలిచిచ్చె బతటనయేతననవా



రేక: 1379-5దేశళత సత: 23-473
పలల్లవ:    నే నెఱినఁగినవ తొలిల్ల నీసుదుద ల

  మాననఁగదవయత నీమతకము లలల్లను
చ. 1:      నీవునన్న యికక్క లఱితగి నెలనఁత యడకే వచేచ్చె

  సేవసేయ రమత్మిని చెపప్పుతపతవో
   వోవల నీవపప్పుటని వటేట్టిల పటట్టి కోనేవు

   దేవరప గావా నీవు దిమత్మిరితనానక
చ. 2:    తపప్పులేక నీవనన్నటట్టి తారకాణమాట లడె

  వపప్పుగనఁ బదరకొతటవో తొలతే
  కపప్పుకపప్పు నీవల కడునొడనఁబరచేవు

  యపప్పుడు రాజవుగావా యవదదలకను
చ. 3:     నెకొక్కని శ్రీవతకటేశ నీవు నవవ్వెనటట్టి నవవ్వె

  యకక్కడనఁ గటూడితరో యితతకముతదే
    చెకక్కలేల నొకేక్కవు చిపప్పుల ననిన్నటట్టి కూడి
  గకక్కనను గరవవుగావా యయమత్మిలక



రేక: 1379-6వరాళ సత: 23-474
పలల్లవ:     ఇవ గొనిన్న నేరిప్పుతవ యడానాడానఁ దిరిగాది

   తనిలి యొకక్కటకక్కటే తలనఁపననఁ బారనా
చ. 1:    వతతునేల వటేట్టివు వాసులేల రేనఁచేవు

  పొతతనుతడి నీకదేమ పొదుద వోదా
   బతతకేల పలిచేవు బసలేల సేసేవు

   కాతతల గనన్నపప్పుడే కడునెమెత్మి వచచ్చెనా
చ. 2:    చేతులేల చానఁచేవు సిగద్గీలేల తడవవు

 రాతరినఁబగల నీరపమాయనా
   ఘతలేల సేసేవు కనున్నలనేల మొకేక్కవు

  జాతుల నీకానఁడువార సదరములయిరా
చ. 3:    గబబ్బులేల చెనకేవు గరలేల వాబ్రాసేవు

   వుబబ్బు మదనకళల వళల్ల నితడెనా
  నిబబ్బురాన శ్రీవతకటనియల ననేన్నలితవ

   అబుబ్బుపసతులమే యతత నీకనఁ బద్రియము



రేక: 1380-1కాతబోదిసత: 23-475
పలల్లవ:   తొలతనే మతకవార దొడిడవార

   చలముల సాదితచితే జడుతురా చెలల
చ. 1:    సిగద్గీవడి యుతడనఁగాను చెలి యలిగెనతటాను

  యగద్గీలవటట్టి తటేట్టివు యేమయాత
  తగద్గీక నీచేసినచేనఁతలటూనఁగాక అతదుమనఁద

   వగద్గీళతచితేనఁ జెలల వఱతురా యిపడు
చ. 2:    పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను పడనఁత మాటాడదతటా

  ఇవవ్వెల రవవ్వెసేసే వమయాత
  కవవ్వెలపై నీమేనిమనఁద గరతులటూనుతడనఁగాను

   జవవ్వెనాన జతకితచితే సపైనఁతురా ఇతదుక
చ. 3:   పటట్టి కానఁగిలితచకోనఁగా బలిమసేసనతటా

  ఇటట్టి నటట్టి నఁ బెననఁగేవు వమయత
   గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడితవ మగవను

   వటట్టికినఁ గొసరితేను వడుత (తు?)  రా పతతము



రేక: 1380-2శతకరాభరణత సత: 23-476
పలల్లవ:  వగిరమేల వయనీవోల

 ఆగతులలల్ల ను అయతనఁగాని
చ. 1:  వలవనిజోలి వలపవరాలి

  యలమని జరపే వమటకి
  తలిసిత నేనటూ దిషట్టిముగాను

  చెలిమ నిజమయితేనఁ జెపేప్పునఁగాని
చ. 2:   గరివడడ పసర కతదువకొసర

 యఱినఁగినపనులే యేమటకి
  గణయాయ నాక గదిగొనన్నకాక

  తఱి వచిచ్చెనపప్పుడే తలపతచేనఁగాని
చ. 3: కొతడలనునుపగొనకొనన్నననుప

  యతడల నీడల యేమటకి
   అతడనె శ్రీవతకటాధిప ననేన్న లితవ

  పతడుమోవ తేనె పరపేనఁగాని



రేక: 1380-3నాదనామకిగయ సత: 23-477
పలల్లవ:   మెతత్తినిమనసుదాన మకిక్కలి నేనటూ

  హతత్తి నీవాడినటట్టిలల్ల నాడేనయాత
చ. 1:   యిపప్పుటనీనవువ్వె లివ యనిన్నటకెపైనావచచ్చె

 వుపప్పుటతచనోప నటూరకతడవయాత
    దపప్పుదేరె నినున్ననఁ జూచి దయవుట ట్టి నతతలోనే

  చెపేప్పుటపగయాల నాకే సలవాయనతయాత
చ. 2:  రొకక్కపనీమాటల రొతపలోనికతబాల

  యకక్కడికెకక్కడ మరి యతదానఁకానయాత
  మొకేక్కటనీవసాలక మొగమోట గనమాయ

  మకక్కవనీచేనఁతల సమత్మితపైనటేట్టి అయాత
చ. 3:   కతదువనీరతు లివ కటట్టినమతచిచదుద ల

   చెతది నినున్ననఁ గటూడిత తనిసితనయాత
   అతదప శ్రీవతకటేశ ఆసవుట ట్టినఁ గమత్మిటని

 చతదపనీమోవలోనే చలిగొతటనయాత



రేక: 1380-4ధనాన్నసి సత: 23-478
పలల్లవ:   ఇతదరిలో నీసుదుద ల యేమచెపేప్పువు

  కతదువతో నేకతాననఁ గరణతచరాదా
చ. 1:    చెతగలవకనున్నలను చెలి నినున్ననఁ జూచితేను

  అతగమెలల్ల బులకితచెనని యాడేవు
    యితగితాన వలపల ఇతత నీకనఁ గలిగితే

   కతగదర నికె నిటట్టి కానఁగిలితచరాదా
చ. 2:   కపప్పురపనఁబలకలకాతత నీతో మాటాడితే

   అపప్పుడే నే భద్రిమసితనని యాడేవు
    ముపప్పురిగనఁ దమకము ముతదు నీకితత గలితే

  కపప్పు పచచ్చెడముతోనే కానఁగిలితచరాదా
చ. 3:    వనెన్నలనవువ్వెలతోడ వలనఁది నినున్ననఁ గటూడితే

  అనిన్నటాను భద్రిమసితనని యాడేవు
   మనిన్నతచి శ్రీవతకటేశ మనసు లేకములపైతే

  కనన్నపప్పుడెలల్ల నిటట్టి కానఁగిలితచరాదా



రేక: 1380-5రామకిగయ సత: 23-479
పలల్లవ:    కాదనేమా నేము నీ గయాతళతనములక

  ఆదసనీదసను నీవాడినటేట్టి అయతని
చ. 1:     పతతమాడి నినున్న నతత పరచనఁగ నోపదుమా

   చెతత నుతడి నీసేవ సేసేముగాక
     యితత నీక వడుకెపై తనెతదునో యేమతక నేము

   అతత వగిరితచకమ ఆడినటట్టి అయతని
చ. 2:    సరికిబేసికి నినున్న సాదితచ నోపదుమా

  పరరేనఁచి చితత్తిము దరిప్పుతచేముగాక
    కరణ నీకనఁ బుటట్టితే కానిమత్మిననఁగ వలదా

  అరదుగానఁ గోరకనీవనటట్టి అయతని
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నినను జీరదియత నోపదుమా

   మటూవతకనఁ గటూడిత మనఁక మొకేక్కముగాక
  యవలమనిన్నతచితేను యపప్పుడూ నీవారమే

   ఆవధన నితకా నీవాడినటట్టి అయతని



రేక: 1380-6  దేవ గాతధరత సత: 23-480
పలల్లవ:   రావయాత వో రామయాత

  తావుకొని నినున్ననఁ దలనఁచని
చ. 1:   చిపప్పులనఁజెమటల చెకక్కల వతటానఁ

  గపప్పుళతచ నిద కోమలి
  దపప్పుదేరచను తన పదవుల

  పపప్పుగటట్టి నినున్ననఁ బలిచని
చ. 2:  చలల్ల నఁబులకల చనున్నలనితడా

  జలల్లన నితచని జవరాలటూ
  వలిల్ల నిటటూట్టిరప్పులవలయ నీయితట

   కలల్లద వచిచ్చె ని నన్నడిగీని
చ. 3:    సిగద్గీల మొకక్కల చేతుల రెతటా

  వగద్గీచ నీకిచచ్చె నువద
   యగద్గీల శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడి
   అగద్గీలప రతు లవ కొసరీని



రేక: 1381-1సితధురామకిగయ సత: 23-481
పలల్లవ:   మేలే మెటట్టి తడినాను మేనవారము

   జాలినఁబెటట్టి నినున్న మరి చతడిసేసేనా
చ. 1:    కూరిమ గలితేనఁజాల కొసరితే నేమాయ

  యేరా నీతోనే నెగద్గీపటేట్టినా
  గారవతచితేనఁజాల కడనుతటే నేమాయ

  రారా నినన్నతతేసి రవవ్వెసేసేనా
చ. 2:    కూడామాడా నుతటేనఁజాల గోరగీరితే నేమాయ

  ఆడరా యేమెపైనామాట లవునఁగాదనేనా
  వడుక గలితేనఁజాల వకక్కసమెపైతేనేమాయ

  పాడాదపప్పుకర నీతో పతతమాడేనా
చ. 3:    నవువ్వెల నవవ్వెతేనఁజాల నాలిసేసితే నేమాయ

  జవవ్వెనమద మదరా సాదితచేనా
    ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  నివవ్వెటలల్లరా మనన్నవ నీకెదురాడేనా



రేక: 1381-2ఆహిరి సత: 23-482
పలల్లవ:   నెలనఁత మేనియలప నీదిగాదా

   లలి వవయలల్ల నఁ జూచి లలితచవలదా
చ. 1:   వలపలవసివాడు వనితక నుతడనఁగాను

  చలము లితకానేల సరసునఁడవు
  చెలసచెమటల చెకక్కలపపై నుతడనఁగాను
 కలఇకరతులను కరణతచవలదా

చ. 2:    వడయాస పలకల వలనఁదికి నుతడనఁగాను
 బెడసునఁబరాకలేల పగయునఁడవు

 తడనఁడేతమకముతలనఁపలో నుతడనఁగాను
  అడరిమోవ ఇచిచ్చె ఆదరితచవలదా

చ. 3:   కూడినసతతోసము కోమలికి నుతడనఁగాను
 గాడనఁబెటట్టినేల శ్రీవతకటేశనఁడవు

    వోడక నిటటూట్టిరప్పుల వగినఁ బుకిక్కట నుతడనఁగ
  నీడలను నిలిచి మననితచనఁగవలదా



రేక: 1381-3శతకరాభరణత సత: 23-483
పలల్లవ:   కొతకకవ యనఁకనఁ గోమలి

 పొతకమయినటల్లనఁ బొసనఁగీనఁగాని
చ. 1:    ధరలోపల మత తమకము గలిగిన

 సరసపమాటల చౌలౌను
   వరసి చటూడవ వోపక గలిగిన

  వరసక రమణుడు వచచ్చెనఁగాని
చ. 2:    మునుకొని పపైపపై మోహము గలిగిన

  చనవుల మనవుల చవులౌను
   పననఁగవ వకపరి పగయము గలిగితే

  చొనిప వభునఁడు దయనఁజూచనఁగాని
చ. 3:   సేవసేయనఁగా చితగము గరనఁగిన

  యేవళ రతుల యితవౌను
   వాని దలపనఁగా వచిచ్చె ననెన్ననస

శ్రీవతకటేశనఁడుచెలనఁగీనఁగాని



రేక: 1381-4మాళవగళ సత: 23-484
పలల్లవ:   వతగెమాడేనా నినున్న వగినతతాను

   సతగతగా మొదల వచచ్చెకరాల నేను
చ. 1:    పగచాటేనా నీతోనఁ బకక్కన నవవ్వెనఁగాక

  యగసకేక్కల నీవు యతతసేసినా
  తగనాడేనా నీవ దేవరవనేనఁగాక

   సగటన నీమోవ పచిచ్చెయపై వుతడినను
చ. 2:    కోపగితచేనా నినున్న గటట్టి న మెచేచ్చెనఁగాక

  మాపదానఁకా నీవతత మటట్టి మరినా
  రానఁపసేసేనా నినున్న రసికనఁడవనేనఁగాక

   తోపనటూకడుగ నెతతదటూర నీపపై నుతడినా
చ. 3:    బొమత్మిల జతకితచేనా పొగడుచ నుతడేనఁగాక

  దిమత్మిరివపై నీవట దిరిగినను
  యమెత్మిలతచేనా శ్రీవతకటేశనఁడ వనేనఁగాక

  సమత్మితతచి ననున్ననఁగటూడి సదమదమెపైనను



రేక: 1381-5ముఖరి సత: 23-485
పలల్లవ:    ఊరకే కరనఁగనా వుకక్కరాతగతడె నీది

  సారెక వననవతచనఁగా సమత్మితతచితవ
చ. 1:  చెపప్పురానియటవతటసేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

    తపప్పుకతడా నేనఁడు నీ చితత్తిము వచెచ్చెను
    నొపప్పుగా నెపప్పుడు నీవదద నిటట్టి వుతడనఁగాను

  కపప్పు యనన్నటా నీవుకరణతచితవ
చ. 2:  యేడలేనియటవతటఇచచ్చెలలల్ల నాడనఁగాను

  వాడలోననెలల్ల నాకె వలచితవ
   జాడతోడ రేపమాప సారెసారె మొకక్కనఁగాను

  యడులేనిచనవుల యిచిచ్చెతవ నీవు
చ. 3:    మకిక్కలిరతునఁల గటూడి మనఁదమనఁద మెపప్పుతచనఁగా

 మకక్కవదేవులనఁగా మనిన్నతచితవ
   నికక్కపశ్రీవతకటేశ నీవ యినిన్నయును నేరిప్పు

   వకక్కటపై ననేన్నలి మోవ వసగితని



రేక: 1381-6పాడి సత: 23-486
పలల్లవ:    ఇతత యివ చటూచితేను యేమనునో

  అతతటలో నొకవుపాయము చటూచకోవయాత
చ. 1:    కూరిమతోడుత నినున్ననఁ గొమత్మి పలవనఁగనతప

   చేరి మా యితటకిని వచేచ్చెయవయాత
    జీరల నీబుజములతః సేనగా నునన్న వవగో

  గారాబాననఁ బచచ్చెడము కపప్పునఁగదవయాత
చ. 2:     కమత్మిరాను యదురగానఁ గానుక లపప్పుట నతప

  వుమత్మిడిని మేడలోనఁ గటూచతడవయాత
    సొముత్మిల వతతల నేనఁడచచ్చెగా నీమేన నివ

   నెమత్మిది నతదుక మాట నేరచకోవయాత
చ. 3:     బతత్తితోడుతను నీక పానువు వరచె నిద

  కొతత్తిగా శ్రీవతకటేశ కూడనఁగదయాత
    హతత్తి పరవాసనల అవగో శ్రీసత యతప

  బతత్తితో నేలితవకపగము పూసుకోవయాత



రేక: 1382-1దేశళత సత: 23-487
పలల్లవ:  తానెరనఁగ నేకతపతనచేనఁతల

 యనిజములలల్ల మయదుటనేకాక
చ. 1:   తపప్పులేదని మతచితగవులే చెపీప్పుని

 అపప్పుడాడిమాట లడెనటవ
    దపప్పు మోముననఁ దేర దయల వుటట్టితచని

   యిపప్పు డితదానఁకా దా నిటట్టి తడెనా
చ. 2:     నడుమ నటూరక ఇచట నవువ్వెలే నవవ్వెని

 వుడివోనియాచలము లనన్నవటవ
    వడువ కిట నాయదుట వసాల సేసని

    అడరి తనవోజ నే నది యఱనఁగనా
చ. 3:    మొగమోటముననఁ దాను మోహములే చలీ ల్లని

  వగకానఁడు అపడిటల్ల వచెచ్చెనటవ
   తగిలి శ్రీవతకటతత్తిమునఁడు ననిన్నట గటూడె

  వగటనఁగటూరిము లపడు వలయితచెనా



రేక: 1382-2ముఖరి సత: 23-488
పలల్లవ:     ఈ మేల దలనఁచకో యపప్పుడును నీమతలో

    సాముల సేసి నీతో చలము నెరపదా
చ. 1:     కొతతగొతత నాచెకక్క గోర నీవు గీరితేను

 పతతములడితనా పదరితనా
   రతతుల వరొకతపైతే రవవ్వెనేసి నీమేను

  యతతపైనా నొకటకి యినుమడిసేయదా
చ. 2:    పలమార నామోవపపై పలసనఁకల నితచితే

 బలిమసేసితనా పదరితనా
   వలయ వరొకతపైతే వతతలగా వనన్నపప్పుట

   యలయితచి వకటకి యినుమడి సేయదా
చ. 3:   చతదపశ్రీవతకటేశ చనున్నలొతత్తి కూడితవ

  పతదముల గొతటనా పదరితనా
  వతదులవరొకతపైతే వసాలలల్ల నఁ జూప

  యితదరిలో వకటకి యినుమడిసేయదా



రేక: 1382-3గళ సత: 23-489
పలల్లవ:   చేకొని నీసేవలలల్ల నఁ జేసేనఁగాని

    యకడ నిటట్టి నీవు మాయితటకి రావయత
చ. 1:   గొలల్లతల వలచిరి కోరినటట్టిసేసితవ

  చెలల్ల నయత నీచేసినచేనఁత లలల్ల ను
  మెలల్లనే నీవతటకోనఁగామేమనఁకనఁ గాదనేమా

    ఇలిల్లదివో వునన్నది మా యితటకి రావయాత
చ. 2:   పదిమారవలితతులపతవపైత వమెత్మి మతచె

   యదుర లేదయత నీక నేమటాను
   వుదుటననఁ జెనకనఁగా వోపననేమా నేము

     యదిగెనఁ జనున్న లిద మా యితటకి రావయాత
చ. 3:    పటట్టిపదేవుల గదుద పనులలల్ల నఁ జకక్కనాయ

   తొటట్టి కొతటవయత మేల వముత్మి నీకను
   గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడిత వనఁటకనేమా

   యిటట్టి నీపొరగే మాయితటకి రావయాత



రేక: 1382-4దేశక సత: 23-490
పలల్లవ:    కానీవయత అతదుకేమ కానవచెచ్చె నీసుదుద ల

   గోనాలగొతదుల వతత గటట్టి సేసుకొతదువా
చ. 1:     పననఁగి సారెక నినున్న పగయురాల వలవనఁగ

  కొనగానలనే నీవు కొతకేవు
  చెనకల నీమేననఁజేసనో యవవ్వెతయపైనా

  నినునఁగలల్లమోవకతటే నీవటాల్ల జేతువా
చ. 2:     వగద్గీచ గతదము నీక వువద వుయతరానఁగాను

  సిగద్గీలపడుచ చెకక్క చేతనఁబెటేట్టివు
   వగద్గీళమెపై నీమేన వతతవాసన లనన్నవో

   యగద్గీలచేనఁత లేకతటే యితతేసి లోనఁగదువా
చ. 3:      మొకిక్క యితత గటూడి నీక మోవతేనె లియతనఁగాను

    అకక్క మోవనఁ దలవతచి అటట్టి నవవ్వెవు
   పకక్కన శ్రీవతకటేశ పలసనఁక లనన్నవో
   తకక్క లితతేసి లేకలతటే తపప్పుతచకొతదువా



రేక: 1382-5ఆహిరినాట సత: 23-491
పలల్లవ:    అలిగితనా నీతో అవుగాదని యతటనా

 తలపలో నునాన్నడవుదయచటూడరా
చ. 1:    ఆనలేల పటేట్టివు ఆసలేల రేచేవు

  మోనమున నునన్నదాన ముదదరాలనే
    కానీలేరా నావతట కాతతల నీకనఁ గలర
  దానికేమ అటాల్ల నేదయ చటూడరా

చ. 2:    చెకక్కలేల నొకేక్కవు సిగద్గీలేల పటట్టితచేవు
  ఇకక్కడనే వునన్నదాన హితురాలనే

    దికక్కలను మరి నీవు తచచ్చెకొతట వతతులను
  తకక్కక ననన్నటాల్ల నే దయచటూడరా

చ. 3:    యేల కాగిలితచేవు యతత వడబరచేవు
  యలగల నునన్నదాన యిలల్ల లనెపై

   అలరి శ్రీవతకటేశ ఆడల్లనఁ బెతడాల్ల డితవ
  తాలిమ ననన్నటాల్ల నే దయచటూడరా



రేక: 1382-6  బౌళ రామకిగయ సత: 23-492
పలల్లవ:     ఇతదుకేల లోనఁగేవు యపప్పుడూ నీకనఁ గలదే

   మతదలితచి దటూరను మరిగిత నినున్నను
చ. 1:  చిగరమోవగతటకి సిగద్గీలవడనఁగనేల

   మొగము చటూడవయత మొకేక్క నేను
  ఆగడు సేసినదాని ననవయత;  నేము నినున్న

   యగసకేక్కలడేమా యేల నీక వఱప
చ. 2:   బడలిక గాకతడా పలకకతడనఁగనేల

  కడునఁజేయి చాతచవయత కానుకిచేచ్చెను
  జడియ నలయితచినసతనే అనుటగాక

   సడినఁబెటేట్టినా నినున్న సారెనేల వఱప
చ. 3:   అతగపవాసనకనఁగా అతడక రాకతడనేల

   కొతగి శ్రీవతకటేశ కూడిత నేను
  అతగడినఁ బెటట్టినదాని సనరా;  నే నలమేల
    మతగను ననేన్నలితవ మరి యేల వఱప



రేక: 1383-1శతకరాభరణత సత: 23-493
పలల్లవ:   ఇతదుక జతకితచనేలే తాను

   సతదడి నావలల్ల చల మునన్నదా
చ. 1:   వదదున్నతడనఁగా వరసనఁ జనున్నల

 పదదరికానకనఁ బెననఁగేనా
   సుదుద ల చెపప్పునఁగా సొనఁకె నాకెమోత్మివ

  వుదదతడము లితదుక నునన్నవటే
చ. 2:     వడె మయతనఁగా వస గోర సనఁకె

   జాడతో తను నే సాదితచేనా
   పాడనఁగానే తనపపైనఁ జెమట చితద

  యాడనే పతతాల హచెచ్చెనటే
చ. 3:   సరసమాడనఁగా సమరతు లబెబ్బును

  నెరసి దొరతనము నితచితనా
  కరణతచి శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
  గరనఁడు మరనికినినఁ గొతకెనటే



రేక: 1383-2ఆహిరినాట సత: 23-494
పలల్లవ:    దొరవు సారెక నినున్న దటూరవచచ్చెనా

    యిరవపై నీవ మముత్మి నేలేవు గాక
చ. 1:    మనసువచిచ్చెతే నీవ మనిన్నతచేవుగాక మముత్మి

   యనలేక కొసరతగా నేమ వచచ్చెని
 వనములతీగెల వసతతకాలమునానఁడు

  ఘనమెపై పూచినపాటే కాచనఁగాక
చ. 2:     కరణ నీకనఁ బుటట్టితే కలసేవుగాక నేనఁడే

  వరసనఁ బెసనఁగనఁగాను వచేచ్చెదేమ
   గరిమ నేరల వానకాలమున మేఘల

  కరిసినపాట నీళల్ల పారనఁగాక
చ. 3:   యేలిత శ్రీవతకటేశ యడేరితచేవుగాక

  కాలమెలల్ల నఁ గోరనఁగాను కలిగేదేమ
  తాలిమతోనఁ జెఱకల తతకాలమునానఁడు

  చాల ముదిరినపాట చవవుటట్టి నఁగాక



రేక: 1383-3  నాగ గాతధరి సత: 23-495
పలల్లవ:      నాక నవ గరి నీక నేను సాక

   దాకొని ననున్న నిటట్టి దయనఁజూడనఁగదరా
చ. 1:    యేరా నీమానఁట లతదానఁకా నాడేవు

  గారవతచి నాకనఁ గానఁగిలీరా
   చేరి చటూడనఁగానే చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె

  తారకాణయ వలప దయనఁజూడనఁగదరా
చ. 2:   జఱపలనఁ బెటట్టినఁగానే సరివదుద లయను

   మఱి పచచ్చెడము గపప్పు మనిన్నతచరా
    చిఱనవువ్వె నీది చటూచి చిమత్మిరేనఁగెనఁ బులకల

   తఱి నీకే తలసును దయనఁజూడనఁగదరా
చ. 3:     గకక్కన నీవు గటూడనఁగా గనమాయ కోరికల

  మొకేక్కనఁగాని నాక మోవయాతరా
   నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడ నినునఁజూచి దపప్పుదేరె

   దకిక్కతవ నినున్న నిటట్టి దయనఁజూడనఁగదరా



రేక: 1383-4నాదనామకిగయ సత: 23-496
పలల్లవ:    ఎటవల నమత్మితచనే యినఁకనఁ దనచితత్తిము

   ఆటమటముల కోప నడుగరే ఆతని
చ. 1: మొగముచటూచనతదానఁకానేమతచినయడమాటల

 నగినదానఁకానే నతటనేరప్పుల
 తగలపైనదానఁకానే తలపోనఁతలలల్ల ను

 అగపడడదానఁకానే ఆసలనిన్నయును
చ. 2:  ననుపపైనదానఁకానే నయగారితనముల

 మనసుగనన్నదానఁకానే మతతనముల
 చనవచచ్చెదానఁకానే సముకపనఁగొలవుల
 యనసినదానఁకానే యిచచ్చెకముల

చ. 3:   తత గటూడుదానఁకానే తరితీపలనిన్నయును
   రతనఁ జొకక్కదానఁకానే సమత్మిత మొకక్కల

    యితవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల
 సతమెపైనదానఁకానే చవులలల్ల ను



రేక: 1383-5  హితదోళ వసతతతసత: 23-497
పలల్లవ:  మతచికాలమాయ మరనిరాజాతన

  కొతచక యతనినఁ గొనియాడరే
చ. 1:   సరసమాడనఁగనఁ జవుల వుటట్టిను

  గరిమ నావభునఁ గతటరటే
  తరదియతనఁగానే తేనెమోవ నటూరె

  కరణ నామదనఁ గలిగెనే
చ. 2:    కానుక లియతనఁగనఁ గాతక్షల వుటట్టిను

 వనినేరపల వతటరటే
  నానుపనఁజెమట నవువ్వెల రేనఁచెను

  మానక నినిన్నటట్టి మరిగెనే
చ. 3:    పూవుల వయనఁగనఁ బొతదుల గటూడెను

 శ్రీవతకటేశ మెచిచ్చెతరటే
   చేపటట్టి తయతనఁగ చెలనఁగెనఁ గళల
  వానితో నాకిటట్టి వలచెనే



రేక: 1383-6  నాగ వరాళ సత: 23-498
పలల్లవ:  భోగిచవయాత మతచిభోగములలల్ల

 తీగెసాగినమోహమే దిషట్టిసతపదాయను
చ. 1:    పలకనఁదేనెల నీపపైనఁ బలమారనఁ జితదనఁగాను

 కలిమనఁ బనీన్నటజలకములయను
    కలికి నవువ్వెల నటట్టి కలయనఁగనఁ జలల్లనఁగాను
 అలరి కపప్పురకాపనెపైమతచెను

చ. 2:     జిగి సితగారరసము చేరి నీపపై నొలకనఁగా
పొగరమతచలతటట్టి పణునఁగాయను

   మగవకాతతుల నినున్న మచిచ్చెకతో నొరయనఁగా
  సొగసుగానఁ జాతుకొనన్న సొముత్మిలయను

చ. 3:   అలమేలత్మితగ నీవురమతదు నెలవుకొననఁగా
  బలిమ ననిన్నటా నీభాగతమాయను

    యలమ శ్రీవతకటేశ యకె నినునఁ గటూడనఁగాను
  కలకాలమును నిటట్టి కాణచాయను



రేక: 1384-1  దేవ గాతధరత సత: 23-499
పలల్లవ:   నీయతతవటట్టి క నీవు నెరవాదిని

 పాయపసతులమేనిబడలి కెఱనఁగవు
చ. 1:     తగవు జెపప్పు జాణవు తరణులకెపై తేను

 యగసకెక్కపనీచేనఁత లతచకొనవు
     మొగము చటూచితే నీక మోనినే నవువ్వెల వచచ్చె

  అగడెపైనకాతతల అలసే దఱనఁగవు
చ. 2:   అతదాల సేయనేరత్తి వు అతగనలమాటనఁల

  వతదుల నీసుదుద లపైతే వచారితచవు
      చెతది నీక మొకిక్క తేను సిగద్గీల పపైపపైనే వుతడు

  కతదువ చెలలలోనికానఁక నీవఱనఁగవు
చ. 3:   వకక్కట సేయనోపదు వరటపైనసవతుల

   తకక్కరి శ్రీవతకటేశ తరి యతచవు
   మకిక్కలి కూడితే నలమేలత్మితగనని చొకేక్కవు

 దకిక్కనటట్టివనితలతచచ్చెన లఱనఁగవు



రేక: 1384-2వరాళ సత: 23-500
పలల్లవ:   తనతతనే మతచివయాత తరవాతపనులలల్ల

     యనసి యాతని వతక లటట్టి దిదేద మపడు
చ. 1:    మలసి వడనఁబరచ మనవసమా ఆతనఁడు

   తలిసి మాటలనే పతదిలి వట ట్టిని
   కలికి చెనకితేనే గడును వడుచనఁగాక

   చెలల మతని నేమసేయనఁగల మపడు
చ. 2:   తాటతచిపననఁగ మనతరముల యతనఁడు

 తేటలనేరపల గాదలనఁబోసని
  నాటతచేయితతగోరిక నయానక వచచ్చెనఁగాక

    యేటతోనఁ జెలల మతతే యేమసేసే మపడు
చ. 3:   చిమత్మిరేనఁచ నోపదుమా శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడూ

  ముమత్మిడినఁ దననిజమే మొలపతచని
   పమత్మి యలమేలమతగ పపైకొననఁగానఁ గటూడెనఁగాక

    ఇముత్మిల నిదదరిభావ మెటట్టి మెచేచ్చె మపడు



రేక: 1384-3పాడి సత: 23-501
పలల్లవ:  బతతపక్షములనే బదుకదొరకొతటవ

 వతతవతతచవులే వదకేవు
చ. 1:     ఆప చేపటట్టి కతడనఁగా అటట్టి నాతో మాటాడేవు

   తీపలను జతకితచి తటట్టిదా నినున్న
    యేపన వకత నీక నేనఁకారనఁగానే నీవు

  పపైపపైనే మాకితత బతత్తిసేసేవు
చ. 2:      కనున్నల నాప మొకక్కనఁగా కడు నాతో నవవ్వెవు

  సనన్నల ముతదలవటట్టి సాదితచదా
   మునీన్నటనుతడి యొకత మొగము చటూడనఁగానే

   వనెన్నలగా నామనఁద వలప చలేల్లవు
చ. 3:     వతదువటట్టి యాప నీక వడెము చేతకియతనఁగా

   కతదువనఁ గటూడుతా ననున్ననఁ గానఁగిలితచేవు
     అతది నే నలమేలత్మితగ నాప నీకనఁ జొకక్కనఁగాను
  పొతది శ్రీవతకటేశనఁడ భోగితచేవు



రేక: 1384-4లలిత సత: 23-502
పలల్లవ:   ఎతత తాలిమగలదా యమగవ

   వతతల సేయక నినున్న వనఁడుకొనెను
చ. 1:   యనలేనిచేనఁతల నీవమేమ సేసినాను

   ననుపసేసుక ఆప నవువ్వె నవవ్వెను
   కొనబుతనాన మరి గర లనిన్నయుతడినాను

  చనవుసేసుక మోవ చవగొనెను
చ. 2:   కడనుతడి యతదురేసికాతతలనఁ దచచ్చెకొనాన్నను

  బడిబడి నీమనఁద బతత్తిసేసను
    తడవుగా నాడనుతడి తగ నిపప్పుడు వచిచ్చెనా
   వడివటట్టి తీసి నీతో నొనగటూడెను

చ. 3:    పోరచి తముత్మిలము నీపకిక్కటనే వుతడనఁగాను
   గారవతచి కానఁగిటనఁ గలస నినున్న

   యరీత శ్రీవతకటేశ యతత రతసేసినాను
   ఆరయ నోపననక అటట్టి సమత్మితతచెను



రేక: 1384-5మతగళకౌసిక సత: 23-503
పలల్లవ:   చెపప్పునఁగదరా నాతో సిగద్గీవడక

   చొపప్పులతత్తి చొపప్పులతత్తి సొలసి యేమనెరా
చ. 1:    పతతాన మాయితటకి పలమార రానఁగాను

    యితత నీ మొగము చటూచి యేమనెరా
     చెతతల నేనఁ డపప్పుట నీచెకక్కల రేకల చటూచి

   మతతనాననఁ జెవలోన మఱియు నేమనెరా
చ. 2:    చెచెచ్చెర నీవు నాచేతకి లోనెపైవుతడనఁగా

  యచచ్చెకతదులడి యాప యేమనెరా
  పచిచ్చెచెమటలమేను బానఁతపడి కానఁగిలితచి

   వచచ్చెనవడిచి నీతో వతగేన నేమనెరా
చ. 3:    మఱనఁగలేక నీవు నామతచముపపై నుతడనఁగాను

   యఱినఁగి కొసరి నినున్న నేమనెరా
   యఱకతో శ్రీవతకటేశ యేలిత వదదరి

   జఱసి నినున్న మెచిచ్చె సమత్మితతచేమనెరా



రేక: 1384-6సామతతత సత: 23-504
పలల్లవ:    రానఁగదే నీవపప్పు రమణుని కిటట్టి

 చేనఁగలదేరియు చిగరాయనే
చ. 1:  చెకక్కలచేతనఁత (చేతు?)   ల సిగద్గీల మొకక్కల

 అకక్కరతో నీకమరెనే
   అకక్కజమెపై పత కవ చటూడనఁజూడ

  తకక్కక తలపోనఁతలపై మతచెనే
చ. 2:  పలచనినవువ్వెల పయతదకపప్పుల

 చెలియ నీకెపైతేసితగారమే
  నెలవపై నీవభునికి నివయలల్ల
  అలరి సతదితచి ఆసలయనే

చ. 3:  కారేటచెమటల కానఁగిలితపలను
 నేరపతోడుత నీభాగతమే

  యరీత శ్రీవతకటేశవ్వెరని కివ
  పారపరతకినఁ జవులపై వునన్నవ



రేక: 1385-1రామకిగయ సత: 23-505
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర గలిగినాను యితత నేరర

 నివవ్వెటలిల్లనదొరవు నీవౌదువ
చ. 1:    మఱి వలసితచితవ మచిచ్చెతో రమణుని

 మెఱసి నేరప్పురలలోమేనఁటవౌదువ
    వఱ సితచకతతా లేక వతటవతటనఁ దిపప్పుతవ

 నెఱతనపజాణవు నీవౌదువ
చ. 2:   చొకిక్కతచి వభునిమేనిసౌ మత్మిపప్పుతచకొతటవ

 నెకొక్కనన్నబాగతజీవని నీవౌదువ
  చెకక్కనొకిక్క నీపనుల సేయితచకొతటవ

 నికక్కమునఁబతతకతత్తివు నీవౌదువ
చ. 3:    ఇయతడ శ్రీవతకేటేశ నినిన్నటానునఁ గటూడితవ

 నెయతపవాసికతత్తివు నీవౌదువ
    వయతనే అతని ననున్న నొనగటూరిచిత వటట్టి
  నియతతదే దయగలదు నీవౌదువ



రేక: 1385-2తలనఁగగాతబోది సత: 23-506
పలల్లవ:   పనన్నతనాలే సేసేవు పదదవరిగి

  నినపములలల్ల నఁ జేసి వసరిత
చ. 1:     యిదివో నీ నితదనఁకా నేడ నుతటవయాత

  వతదకివదకి నినున్న వసరిత
  వదలక పసపటవల నతటనయాత

    కదిసి తోమ తోమ కడిగి వసరిత
చ. 2:    యిటవల పనుల నీవమ సేసితవయాత

   వటతనా లిని చటూచి వసారిత
   ఘటన నెవవ్వెత నేసత్తికానఁడ వపైతవయాత

   అటమటాలలల్ల దిదద అపప్పుడే వసరిత
చ. 3:    నాడిక నెవవ్వెత యలవాట సేసనయాత

  వడెపమోవ యిచిచ్చె వసారిత
   యడనే శ్రీవతకటేశ యేలకొతట వనయాత

    కూడిన నీరతు లతచికొని నే వసరిత



రేక: 1385-3నాదనామకిగయ సత: 23-507
పలల్లవ:   ఆవునయాత మతచివానఁడ వౌదువయాత

  యివలనవల నినున్న నితతసేయనఁజెలల్ల నా
చ. 1:    అతగనచే నొకమానఁట అపప్పుణ యిపప్పుతచరాదా

  చెతగట నీచెపప్పునటల్ల సేసేనఁగాని
  ముతగిటను నీవడిగమున కతపనతతలోనే

    యతగిలిగా నీక నే నితత సేయనఁజెలల్ల నా
చ. 2:   చెలిచేతనఁ దనకిది సలవనిపతచరాదా

  అలరి నీతోనఁ బెతడాల్ల డేనఁగాని
    కలికి నాచేత నీక కాని కతపనతతలోనే

  యలమ నినిన్నతటకొని యితతసేయనఁజెలల్ల నా
చ. 3:    వనితచేత నాక వతతు పటట్టితచకోరాదా

  వనర శ్రీవతకటేశ వనఁకొనేనఁగాని
    చెనకి నీతో మాట చెపప్పు రమత్మినన్నతతలోనే

    యనసితని ననున్న నే నితత సేయనఁజెలల్ల నే



రేక: 1385-4శతకరాభరణత సత: 23-508
పలల్లవ:   పొతచి నీతొలిల్లటపొతదుల చటూతము

  మతచి నిజమెపైతే మెచేచ్చెనయాత
చ. 1:   తరమఱనఁగన తఱన మానఁటాడె

  అరదతది నీవు ఆలితచేవు
   తాతయౌఅరవసి యఱనఁగదునా ఆప యవవ్వెతయౌతా

  శిరసతత్తి నాతోనఁ జెపప్పువయాత
చ. 2:    చేయితచానఁచి నినున్న చెతడున వసను

  సయగాన నటట్టి చటూచేవు
 దాయకపాయక తలనఁచకొతటవా

  యయడ నా కానతయతవయాత
చ. 3:   గకక్కననఁ బెపైకొని కానఁగిలితచకొనె

  చికిక్క ధతనముల సేసేవు
  యికక్కవ శ్రీవతకటేశ ననేన్నలిట

   చొకిక్క నవవ్వెవు నాసుదుద లివయ(యా?)



రేక: 1385-5  శదద్ధ వసతతత సత: 23-509
పలల్లవ:   కపటాల వదుద గాక కాతతలతోను

   యిపడు చెలల్లదా నీక యతతసేసనాను
చ. 1:     తమకాన నాప పేర తడవత వతతేకాక

  మమకారము నామనఁద మఱచేవా
   భద్రిమసితనతటా నాతో బాసల సేయనఁగనేల

   జమళ నెతదరెపైనా దోసముల నీకేమ
చ. 2:    ననుపన నాతోడ నవవ్వెత వతతేకాక

    యనసి ననున్న మనిన్నతచ కేల మానేవు
  పనిపరాకతటా నొడనఁబఱచనఁగ నితతయేల

   తనివ చాలకతడితే తగదా నీకేమ
చ. 3:     సొలసి మొకక్కనఁగా నాపనఁ జూచిత వతతేకాక

   కలసితవ ననున్న నీకడ మునన్నదా
  తొలతటపొతదులతటా తొరలితచ నిపడేల

   చెలితో శ్రీవతకటేశ సిగాద్గీ నీకేమ



రేక: 1385-6సితధురామకిగయ సత: 23-510
పలల్లవ:    మేల మేలయాత నినున్న మెచిచ్చెతమ

   తలిమతోడుత నేనఁడు తగ వఱినఁగితవా
చ. 1:    సముకాన మెచేచ్చెవు సారెసారెనఁ బొగడేవు

  రమణగటట్టిఱనఁగవా రతులనఁ దొలిల్ల
   చెమటల దుడిచేవు చేసురట వనరేవు

   నెమకి చటట్టిరికము నేనఁ డెఱినఁగితవా
చ. 2:    చెకక్కలిటట్టి నొకేక్కవు శిరసిటట్టి దువవ్వెవు

   చకక్కనఁదనముల నీ వతచనా తొలిల్ల
   అకక్కరతోనఁ వదిగేవు ఆసలలల్ల నఁ జూసేవు

  యికక్కవతో వలపల యిపప్పుడెఱినఁగితవా
చ. 3:    కతదునల చటూపేవు కానఁగిట నితచేవు

   పొతదుల యివలల్ల నఁ దలపోయవా తొలిల్ల
    అతది శ్రీవతకటేశనఁడ అతగననఁ గటూడిత వటట్టి

  అతదపవడుకల నేనఁడటట్టి యఱినఁగితవా



రేక: 1386-1ముఖరి సత: 23-511
పలల్లవ:   వలయనఁ బెతడాల్ల డితవ వఱపేనఁటకి

   వలకా వగ నుతడనఁగా వఱపేనఁటకి
చ. 1:   పాడిపతతము లరినఁగి బద్రిదికితచేమొగనఁడవు

   వడుక నీవు సేయనఁగ వఱపేనఁటకి
  వాడికసతులలోన వలసినయటట్టి మనిన్నతచి

  వడెము నియతనఁగాను వఱపేనఁటకి
చ. 2:   ఆస యిచిచ్చెనవానఁడవు ఆదరితచిననామనఁద

  వసితవ నీచేయి వఱపేనఁటకి
   యసుదుద లలల్ల వని యదుటనే నీవుతడి

  వసారక బాసియతనఁగ వఱపేనఁటకి
చ. 3:      ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కానఁగిలితచి ననున్న నేలి

  వనుబలమెపై యుతడనఁగా వఱపేనఁటకి
   పనితోడ రతులను పతతమచిచ్చె సారెసారె

  వనయాల సేయనఁగాను వఱపేనఁటకి



రేక: 1386-2రామకిగయ సత: 23-512
పలల్లవ:   నయమున నెతతయినా నవవ్వెవయాత

   జయముగా నీకనఁ జేయిచానఁచితే నేమాయను
చ. 1:    వడుకెపై తేనఁజాల నీక వమారనఁబువువ్వెలను

  వడుపడకతడా ననున్న వయవయాత
  కోడెకానఁడవు మొదల కొమరెవయసుదాన

    యడనే పతతము నేను యిచిచ్చెతే నేమాయన
చ. 2:    చలము చెలిల్లతేనఁజాల సరగనఁ బనీన్నటను

  చలవగా వసతతము చలల్లవయాత
   బలిమకానఁడవు నీవు బతత్తిగలదాన నేను

   వలిసి నీచేనఁతలక నోరిచ్చెతే నేమాయను
చ. 3:    కావలసితేనఁజాల కానఁగిలితచి నీవు ననున్న

  యవల నినిన్నటాను యేలవయాత
  శ్రీవతకటేశనఁడ నీవుచేకొనన్నయాలను నేను

   మోవరాని వలపతో మొకిక్కతే నేమాయను



రేక: 1386-3పాడి సత: 23-513
పలల్లవ:   చటూతముగా నేనఁడు నీసుగడతనములలల్ల

   యేతులక నెతచితే వరెలల్ల గొలల్లతలే
చ. 1:     వతతుల కితతల నీపపై వలపల చలేల్లర

   యతతని మోచేవయత ఇపప్పుడు నీవు
   దొతతుల వటేట్టి రపప్పుట దొడడదొడడకచముల

  అతతట కీవురమెటట్టి ఆనుకొనీనో
చ. 2:    మోవులతుత్తి కొ నితదర మోవతేనె లొసనఁగేర

   యేమ సేసేవయత నీవు యనఁతామోనఁతల
    వాముల వసేర నీపపై వడిగా రేపలల్లవార
  నోముచ నీతురమెటట్టి వోరచకొనీనో

చ. 3:    సొలసి కనున్ననఁగలవ చటూపలనునఁ బటూజితచేర
  కొలనఁదటట్టి పటేట్టివయత కపప్పులయను

   అలమ నినున్ననఁగటూడి అతదరమునఁ బలిచేము
    వలయ శ్రీవతకటేశ వను లటట్టి వతదనో



రేక: 1386-4భపైరవ సత: 23-514
పలల్లవ:     ఏమ గలిగిన నేనే యిముడు కొతదునఁగాక

  వమారను నీగటట్టి వలివతునా
చ. 1:    చెలరేనఁగి నీవు నాతో చెపప్పునమాటలలల్ల

   అలరి తరమానఁటన నాప వనెను
   చెలవునఁడ నేనే చెపప్పుతనతటా నీవు

   పలికేవు నే నినున్న బయలపరతునా
చ. 2:    ననిచి నాతో నాపనునవవ్వెన నవువ్వెలలల్ల

   తనకనఁదానే యట ట్టి తానఁ జూపను
 ఇనుమడిగా నేనేయరినఁగితచితనతటా

    గనిసేవు నే నినున్న కొరత లనున్నదునా
చ. 3:  ఆపసేసినగఱతు లటట్టిచటూపనవలల్ల

   వపైపగానఁ దలిస నెవవ్వెర చెపప్పురో
    యేపన శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    రటూపతచేవు నే నినున్న రొచచ్చెల సేయుదునా



రేక: 1386-5మాళవగళ సత: 23-515
పలల్లవ:   తఱితో నీచేతదితతే ధరత్మిపణతము

  యఱనఁగదు మనిన్నయు నినేన్నమనేమయాత
చ. 1:  చెకిక్కటచేతతోడ సిగద్గీలనవువ్వెలతోడ

    తకక్కక చెలి యితటలో తా నునన్నది
   చొకక్కటాలడేవు నీవు సుదతులతో యడ

  యికక్కడ నితదరము నినేన్నమనేమయాత
చ. 2:  సితగారభావాలతోడ చెతపచెమటలతోడ

   అతగన మేడలోన ఆసాస నునన్నది
   ముతగిటనీవపైతేను కముత్మిక రచచ్చెల సేసేవు

  ఇతగితము గతటమ నినేన్నమనేమయాత
చ. 3:  కనున్నలతేటలతోడ కడునఁదమకముతోడ

   యనిన్నక నీకానఁగిటలో యితత వునన్నది
   మనిన్నతచి శ్రీవతకటేశ మతచముపపై నునాన్ననఁడవు

  యినిన్నటాను జాణనఁడవు నినేన్నమనేమయాత



రేక: 1386-6దేశళత సత: 23-516
పలల్లవ:     ఏల తపప్పులవటేట్టివు యిటట్టి ననున్న మనిన్నతచ

    తాలిమతో నుతడితేనే తగ నీ కచిచ్చెతమా
చ. 1:     నీటనననిన్న వధల నీచేత నేనఁ దనిసిత

 మాటలడకతడితేనే మతకనఁదనమా
   చటకిమాటకి లోలో సిగద్గీలనునఁ దలవతచి

   గానఁటాననఁ జూడకతడితే గరవ్వెమా ఇది
చ. 2:    మలగపపై నొరగతడిమరి నీవు రానఁగాను

  తలప మటూయవచిచ్చెతే దతటతనమా
    పొలసి నీవు ననున్ననఁ బటూవులను వయనఁగాను
  కలనఁగక వుతడితేనే గటట్టి వాయినా

చ. 3:     రటట్టి గాను నీవు మాటలిటట్టి నాతో నాడనఁగాను
  గటట్టి తోడ నుతడితేనే గొతటనఁదనమా

   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలి కానఁగిలితచితవ
  నెటట్టిన నినున్న మెచిచ్చెతేనితడినరాజసమా



రేక: 1387-1ఆహిరి సత: 23-517
పలల్లవ:     మతచివానఁడ వౌదువయత మగవ నితత యేనఁతురా

   అతచెల నిపప్పుడే నీవు ఆదరితచవలదా
చ. 1:    మగవానఁ డేమసేసినా మాటలే పతతురగాక

 తగవులనఁబెటట్టి దురా తరణుల
   సొగిసి నీ వతతేసిజూజగానఁడవపై నాను

  తగలవరిపతదేల తరణు తాడుదురా
చ. 2:   చలము సాదితచేవానిజతకితతుర గాక

  బలవుల చటూపదురా పడనఁతుల
 వలలేనివలపలవనఁటకానఁడవు నీవపైతే

   చలివాసి తమగాల సకియ లకక్కదురా
చ. 3:    చేవల మరినవానినఁ జేవటట్టి తీతురగాక

  వావాతనఁ దిటట్టి దురా వనితల
   శ్రీవతకటేశ యపనుచేరి నీవతత గటూడినా

   కావరినఁ దమగటల్ల కాతతల చెపప్పుదురా



రేక: 1387-2బౌళ సత: 23-518
పలల్లవ:    ఇటట్టి ఆదరితచరాదా ఇనఁకనెపై నాను

   అటాట్టి య నితదరిలోన నెటట్టిన యరమణ
చ. 1:    పటట్టిమతచముపపై నీవు పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను

   బటట్టిబయ లప వచిచ్చె పాదాలొతీత్తిని
   గటట్టి న నీవది యఱనఁగదువో యఱనఁగవో

   వటట్టిసేవల సేసను వలనఁది యితదానఁకను
చ. 2:    సతదడినఁ బరాకెపై నీవు చదురతగమాడనఁగాను

   అతది యకె చెవలో నేకాతతమాడని
     వతదువల నీ వవ వతటవో వనవో కాని

   మతదుల నటూరె మగవ యితదానఁకను
చ. 3:     కొతడపపై శ్రీవతకటేశ కొలవపై నీ వుతడనఁగాను

   నితడునఁజనున్నల నొతీత్తిని నినున్న నాప
    అతడనే ననేన్నలితవ అది చటూచితవో లేదో

  బతడుసేసనినిన్నటాను పడనఁత ఇతదానఁకను



రేక: 1387-3సామతతత సత: 23-519
పలల్లవ:  ఆనతీవయత అనుమానితచక

  దానికేమ యితకనఁ దపప్పుగాదు
చ. 1:   రవవ్వెలసేసిట రావపైతవ నినన్న

  నవువ్వెల నవవ్వెనఁగ నమత్మితని
   యవవ్వెరో చెపప్పునఁగ నీడ నునాన్ననఁడవు

   చివవ్వెన వలపల చే చికీక్కనా
చ. 2:   అగడుగ నాకెఅతడనే వుతటవ

  మొగము చటూడనఁగా మొకిక్కతని
 వగటదరనఁగ వడెమచేచ్చెవడ

 తగవుతో దయదలనఁచితవా
చ. 3: ద(ధీ?)    రత వతటనే తచిచ్చెత వకతనునఁ

  గోరి మనిన్నతచనఁగనఁ గటూడితని
   యరీత శ్రీవతకటేశ చొకిక్కత వతదు

  యేరా చనవలల్ల నిచిచ్చెతవా



రేక: 1387-4హితదోళత సత: 23-520
పలల్లవ:    నీవలల్ల వచిచ్చెనమేల నీకే తలసును

   ఆవటతచి నేను వనే నానతీవయాత
చ. 1:    తకక్కక నినున్న నిటట్టి తపప్పుకచటూచితేను

 చెకక్కననఁజేయివటట్టి క సిగద్గీవడేవు
  చకక్కని నీమేనికిమచచ్చెములేమెపైనా వచెచ్చెనో

   అకక్కరతో నే నెఱనఁగ నానతీయవయాత
చ. 2:    నెయతముతోడుత వటట్టి నీమనఁదనఁ జేయివసితే

  వయతనే చేతులతత్తి వడుడ కొనేవు
   నెయాతన మరముదద్రిల నెలనఁతలలల్ల నితచిరో

 ఆయతడనఁగలసుదుద ల ఆనతీవయాత
చ. 3:    ముచచ్చెట శ్రీవతకటేశ మోవతేనె లడిగితే

  రచచ్చెల నవువ్వెతాను శిరసువతచేవు
    యచచ్చెరి ననున్ననఁ గటూడిత వతకా నేమదలనఁచేవో
  అచచ్చెలన నాకిటట్టి ఆనతీవయాత



రేక: 1387-5ముఖరి సత: 23-521
పలల్లవ:    ఏమ ననకరే యిచచ్చెకములే యాడరే

   చేమునఁచి నవవ్వెకరే సిగద్గీవడ నాతనఁడు
చ. 1:    గతదము మేననఁబుయతరే కపప్పురము నోటకీరే

   యతదుతడి వచెచ్చెనో వభునఁడితత యలసి
    వతదువల మరి నేను వనక మాటాడేనఁగాని

    చెతది మర మాటాడరే సిగద్గీవడ నాతనఁడు
చ. 2:     దపప్పుకినఁ బనీన్న రియతరే తామరల ముడువరే

  కపప్పు యేపనిసేసనో కడునలసి
   చపప్పుడుగాక వనక సతగడినఁ గటూచతడేనఁగాని

   చిపప్పుల మరతడరే సిగద్గీపడ నాతనఁడు
చ. 3:     చేసురట వసరరే శ్రీ వతకటేశనఁడు నేనఁడు

    రాసికెకక్క ననున్ననఁ గటూడె రత నలసి
   వసరక యసేసలే వనకనఁ బెటేట్టినఁగాని
    సేసల మర వటట్టిరే సిగద్గీపడ నాతనఁడు



రేక: 1387-6సాళతగత సత: 23-522
పలల్లవ:     పాయపవానఁడవు నీక వచిచ్చె సేనఁతల బానఁతా

  ఆయముల దలిసియు నడిగేనఁగాక
చ. 1:     చెకక్కలనఁ గళల నికెక్క చేవదేరెనఁ గెమోత్మివని

   యకక్కడనఁ గలిగెనయత యివ నీక
 చకక్కనిరమణులలో సాముసేసేవానఁడవు

   అకక్కరా నీకిని వర కడిగేనఁగాక
చ. 2:    చెతగలితచె నీకనున్నల చెమరితచె మేనెలల్ల

  అతగవతచి యేడనఁజేరెనయాత నీక
 అతగడివలపలక ఆసపడేటవానఁడవు

  అతగమేకాదా నినున్న నడిగేనఁగాని
చ. 3:     ముతచెనఁ గానఁగిట వాసన మటూనఁపల మటూనఁడాయను

  కొతచక యతదు నతటతచకొతటవయాత
   యతచకొని శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

  అతచల నీసాజమే అగిగేనఁగాక



రేక: 1388-1రామకిగయ సత: 23-523
పలల్లవ:  కపటపనీసుదుద ల కనన్నవకావా

  నెపమున నీనేరప నెఱపనఁగవలనా
చ. 1:    నేనటూ నాతనఁడూ నొకటే నీవమచెపేప్పువ

  కానీలేవ యితతయేల కానఁతాళతచేవ
   దానికేమే సవతవౌత యఱనఁగరా నినున్న

 సనలగావలపల చొరవయవలనా
చ. 2:     ఆతనఁడు ననున్న మనిన్నతచ నతదు కేమసేసేవ

 రాతరినఁబగలనేల రానఁపసేసేవ
   గాతల నీకనఁ బొతుత్తి గలగట చటూపనేల

   యతరవాతనే నీవు యితత నవవ్వెవలనా
చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁ జెనకి కానఁగిటనఁ గటూడె

  కావతచి నీవటట్టి ఇచచ్చెకములడవ
    వాని నీకనఁ గలగట వాడవారే యఱనఁగరా

  దేవరవలనే ఇతత తలపనఁగవలనా



రేక: 1388-2పాడి సత: 23-524
పలల్లవ:   ఇటవతటదే పో యదిరినఁజేసినచేనఁత

    ఘటన నటట్టి తనకనఁ గలగక పోదు
చ. 1:   వలపల కడునఁజూప వాడికలపచరితచి

  పలమార రమణుని భద్రిమఇతచేవు
   బలిమనే నీవటాల్ల పతతాల మెరయనఁగానే

  చెలపచెమటల నీచెకిక్కళల్ల నితడెనఁగదా
చ. 2:    తమకముల గొనవసి తాలిముల ధటూపతచి

  జమళవలపలనఁ బత సాదితచేవు
   సముకాన నీబతకాల సారెక నెరపనఁగానే

   కొమరెమదము నినున్న గొబుబ్బున ముతచెనఁగదే
చ. 3:      భావతచి చటూప చటూచి పపైనెపై వనయాల చేసి

  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడి చితత్తిగితచేవు
  సావధనమున రతసాముల సేయనఁగానే

  నీ వలమేలత్మితగవు నేరిచ్చెతవగదవ



రేక: 1388-3లలిత సత: 23-525
పలల్లవ:    ఏమ వనన్నవతచేము ఇతకా నీక

  కామునినఁ గనన్నతతడిద్రివ కరణతచవయాత
చ. 1:    వమరనఁ దరణమనఁద వలల్ల వరి సేసేవు

 కాముని గరిడిలోనికానఁతాళము
   గోమున నీసుదుద లక గొలల్లత లట ట్టిరిచిరో

 గామడివదతలకెలల్ల ఘనునఁడవుగావా
చ. 2:    పొనునఁగక వకమానఁటే పోగలగానఁ బోసేవు

 వనితమనఁదటను జవవ్వెనమదము
  యనసి పదారవల నెతతయలఇతచితవో

 వనుపపైనయాసదము నీసొమేత్మికాదా
చ. 3:   బతత్తితోడ సేసలగా పడనఁతపపైనఁజలేల్లవు

 చితత్తిములోపలనఁ బులిసినగజర
    యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యితత నినెన్నటట్టి కూడెనో

   వుతత్తిమునఁడ నీపనుల కొకక్కనఁడవ నీవు



రేక: 1388-4ముఖరి సత: 23-526
పలల్లవ:    ఎకక్కడేమ సేసినాను యటట్టి వచచ్చెనో పనుల

 చకక్కనిసతులతోడ నతతముగావయాత
చ. 1:   చెతదిననీసతులలో చిగరనఁగొమాత్మి చేనఁగే

  యతదరితో సాముసేసే వమయాత
  అతదరను సరసములడినటేట్టి నీవాడి

  సతదడి గటట్టి సేసుక చకక్కనుతడవయాత
చ. 2:   కొమత్మిలమోపలలోన కొనమొదలను తీసే

 యమెత్మిలకగరిసితచే వమయాత
   యముత్మిల నిచచ్చెకముల కిచచ్చెకములే సేసి

  సమత్మిత నడిగినటట్టి చనవయతవయాత
చ. 3:    యాడనునన్న సతులము ఇతదర నీకొకక్కవారే

   యేడ గొలనఁది గటూడిత వమయాత
    జోడెపై యలమేలత్మితగనునఁ జూచినటేట్టి కస్కృపనఁ జూచి
  వోడక శ్రీవతకటేశ వదదనుతడవయాత



రేక: 1388-5  శదద్ధ వసతతత సత: 23-527
పలల్లవ:   వరసగావవరస వతుత్తి రా తాను

  అరసి నీవకమాట అడుగరాదా
చ. 1:    మకిక్కలి నీతో నేను మేలములడనఁగాను

   అకక్కరతోనఁ జూడవచేచ్చె నాప యవవ్వెతో
   ఇకక్కవచెపప్పు నీవ యడక రమత్మినతటవో

 యకక్కవపైనతనవళల్ల యడడతనమో
చ. 2:    పొతదుల నీవు నాపొతుత్తి ల నారగితచనఁగా

  వతదుల చెపప్పునఁగవచచ్చె వలనఁదవవ్వెతో
   యితదుక నీవు ఆసలేమెపైనానఁ బెటట్టితవో

 దితదుపడి తనలోనిదిటట్టికూళతనమో
చ. 3:   నేనలమేలత్మితగనెపై నినున్ననఁ గటూడివుతడనఁగాను

   కానుక లియతనఁగవచచ్చెనఁ గాతత యవవ్వెతో
   పూని శ్రీవతకటేశనఁడ పొతది నీమతకమో
 తానే నేరచకొనినదతటతనమో



రేక: 1388-6పాడి సత: 23-528
పలల్లవ:   నీకే తలసునఁగాక నెరజాణతనమెలల్ల

  పపైకొని నినున్ననఁ గొసరేపాటవారమా
చ. 1:   పతతమాడేవారితోడ బలప చటూపటగాక

  మతతనాన నవవ్వెనఁగాను మనిన్నతచవదాద
   వతతవానఁడనా నీవు వలనఁదిల గెఱనఁగవా

  పొతతనుతడి వనన్నవతచి పోదిసేయనఁగలమా
చ. 2:  చలపటట్టినవారితో సాదితచటగాక

  మలసి మొకేక్కటవారి మనిన్నతచవదాద
    పలమనసా నీది పగయము నీ వఱనఁగవా

 తలనఁపతచి నీమనఁదితరవుకతత్తిలమా
చ. 3:  గరివతచినవారితో గరిసితచవలనఁగాక

  మరిగి కూడినవారి మనిన్నతచవదాద
   అరిది శ్రీవతకటేశ అలమేలమగ యకె

  వురముపపై నుతడనఁగా నినొన్నడబఱచేమా



రేక: 1389-1ఆహిరినాట సత: 23-529
పలల్లవ:    సిగద్గీవడ వతచకతతా చెలరేనఁగేవు నీవపైతే

 యగద్గీలపటేట్టివారెలల్ల నేమతదురో
చ. 1:     ఇతత నీవు నతదలన యదురబడి నెకిక్క

  వతతలగా నేనఁగేవు వదివదుల
  కతతలసరణగతడల్ల కడమవారెలల్ల నఁ జూచి

 యతతేసియసులతోడ నేమతదురో
చ. 2:     సరిగా గఱఱ్ఱైముమనఁద సతయు నీవును నెకిక్క

  వరసలను నేనఁగేర వాడవాడల
   వరతలో మేడలకిక్క నీసతులలల్ల నఁ జూచి

 చెరపలకానఁతాళన నేమతదురో
చ. 3:    అలమేలమతగనఁ గటూడి అటట్టి పలల్లకిమనఁద

  చెలరేనఁగి యేనఁగేవు శ్రీవతకటేశ
  కొలిచివచేచ్చెటనీకొమత్మిలలల్ల నటట్టి చటూచి

  యలమ వడుకవుటట్టి యేమతదురో



రేక: 1389-2మాళవగళ సత: 23-530
పలల్లవ:   ఒకరినఁ దడవతేను వోరతురా

  మొకము చటూడనఁగానే మొరతురగాక
చ. 1:    చేతనొడిడతచకోనఁగానే చెలిని పవువ్వెల వసే

  వతుల కితదరిలోన నిదేమయాత
    కాతరితచి యాప నినున్ననఁ గసరచనఁ దిటట్టినఁగాను

    నీతరణులలల్ల నఁ జూచి నినున్న నవవ్వె రిదివో
చ. 2:    సిగద్గీతోడనఁ గొతకనఁగానే చెనకచ కొనగోర

  అగద్గీలమెపై చనున్నలతటే వదేమయాత
    బెగిద్గీల నాప నపేదవ గతట సేయనఁగా
    నిగద్గీల నీవనితల నినున్న నవవ్వె రదివో

చ. 3:    అలమేలమతగ వచెచ్చె నననఁగానో కొతగవటేట్టి
  వలమ శ్రీవతకటేశ యేమయాత

    కలసి ఆప నినున్ననఁ గళలతట చొకిక్కతచనఁగా
    నెలకొనన్న కాతతలలల్ల నినున్న నవవ్వె రదివో



రేక: 1389-3సామతతత సత: 23-531
పలల్లవ:     ఇపప్పుట కెఱనఁగరాదు యతత నేము చెపప్పునాను

   తపప్పు నీపపై మోచితేనే తలవతచేవుగాని
చ. 1:   ఆప చెపప్పునమాటలటట్టి తారకాణవచెచ్చె

   యేపన నాతో బాసలేల సేసేవు
   ఆపనుల నీమోవ అదదములోనఁ జూడరాదా
  నీపటట్టి క సిగద్గీపడి నిజమాడేవుగాని

చ. 2:     అతదర నినాన్నడుకొనే వవ నేనఁడు నిజమాయ
  చెతది యమరితచవల చెలల్లనఁబెటేట్టివు

    సతదడి నీచెకక్క లవ చమరి చటూచకోరాదా
   అతదపరేకలక నీ వట నవవ్వెవుగాని

చ. 3:  దొడిడకాడిగొలల్లలదటూరల దిషట్టిములయ
  వడుడ కోనేల శ్రీవతకటతత్తిమ నీవు

   జిడుడ చటూచకోరాదా చెలల మేలమతగను
    అడడము లే కేలితవ అటట్టి మెచేచ్చెవుగాని



రేక: 1389-4  సాళతగ నాట సత: 23-532
పలల్లవ:    నీవు గడితచినమేల నీవ యఱనఁగవల

   సవల నిదే దిషట్టిము చటూచకొనవయాత
చ. 1:  అలమేలమతగ మేనియౌవనరాజతమున

 మొలకలపలకల మొలచెను
   బలిమతో వలపలపతటలనునఁ బతడె నిద

   కలలకక్కల వతదువు గకక్కన రావయాత
చ. 2:  లతకెలపై యకామనిలవణతజలధిలోన

   వుతకవ కోరికల వోడల వచెచ్చెను
 సతకెలేక తమకపసరకలపచారితచె

 సుతకపటాదాయము లతచకొననఁగదయాత
చ. 3:  రచనల నీకెసితగారములతోనఁటలోన

   కచముల బతగార కొపప్పుర లతడె
   వుచితాన శ్రీవతకటతత్తిమునఁడ నినున్ననఁ గటూడె

   ఇచటనే దానఁచకొని యిటట్టి బదుకవయాత



రేక: 1389-5దేశక సత: 23-533
పలల్లవ:   ఏలినవానఁడవు నీ ఇచచ్చెలోనివారము

   యేలగన నడిపనా ఇతతా సతతోసమే
చ. 1:    మలసి నీమాటలక మారమాట లడనేల

  వలసి వతకొతటాను వుతడుదునఁగాక
   చలపాదివానఁడవు నీజాడల వడువ వతదు

   చెలరేనఁగి ఇటట్టి చవసేసుకొనే వనిన్నయు
చ. 2:    చేసుకొనన్నబాసల నీచేనఁతక చేనఁత మాకేల

   వసరితచి నీక లోనెపై వుతడేనఁగాక
  ఆసదకానఁడప నినన్ననిన్నటానఁ దనుపరాదు

    వాసితోనే మెచిచ్చె సేవల సేసే వపడు
చ. 3:    చేవదేరెనఁ గటూడితవ సిగద్గీక సిగిద్గీనఁకనేల

 వోవరిలో నవువ్వెకొతటానుతడేనఁగాక
  శ్రీవతకటేశనఁడవు చెలల్ల బడి వడువవు

   భావతచి నీవారమెపై బతకేము నేము



రేక: 1389-6  పూరవ్వె గళ సత: 23-534
పలల్లవ:     చెపప్పువయాత వనేనఁగాని చెవుల చలల్లనఁగా నేనఁడు

  దపప్పుదేరి నీమనసు తమకితచెనా
చ. 1:    వలపలనీసుదుద లే వడిగానఁ జెపేప్పువు నాతో

   వలయ వతకా నవ వడుకయతనా
   మొలకల చనున్నలతటా ముతదరనే పొగడేవు

    అలర నతదుపపై నీక ఆసల వుట ట్టినా
చ. 2:    నావదదనే కూచతడి నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెవు

  చేవదేరి నీమదము చిమత్మిరేనఁగెనా
     బావతచి నేనఁ బతడుతడనఁగా పకక్క నిటట్టి పతడునఁడేవు
   కావలసి నామనఁద కరణ వడమెనా

చ. 3:    తపప్పుకిటట్టి నామోము తతగొని చటూచేవు
  ముపప్పురి నాకితత మోహితచితవా

   కపప్పు శ్రీవతకటేశనఁడ కానఁగిలితచి కూడితవ
  యపప్పుడు నాకీచనవు లియతదొరకొతటవా



రేక: 1390-1వరాళ సత: 23-535
పలల్లవ:   ఇతకానేల మఱనఁగల ఇదదరికిని

   పతకితచక సబాననఁ బాడేము నేము
చ. 1:      సురట వసరీ నీకనఁ జూడరాదా ఆప దికక్క

  శిరసువతచక యేల సిగద్గీవడేవు
   ఇరవుగా నెరినఁగిరి ఇతదర నీసుదుద ల

   పరగనఁగ సబాననఁ బాడేము నేము
చ. 2:    ఆకమడిచిచచ్చె నీక నతది పచచ్చెకొనరాదా

  చేకొని మరీనేల సిగద్గీవడేవు
   జోకల మెపైగరతు సొరిది బాఇటనఁబడె
   పపైకొలిప సబాననఁ బాడేము నేము

చ. 3:    వడిగము సేసేయాప నొనగటూడి మెచచ్చెరాదా
  చేడెల చటూడనఁగానేల సిగద్గీవడేవు

    కూడితవ ననున్న నిటట్టి కోరి శ్రీవతకటేశనఁడ
   పాడితోడ సబాననఁ బాడేము నేము



రేక: 1390-2శ్రీరాగత సత: 23-536
పలల్లవ:   చితత్తిమురా వనన్నపము సేసేనఁగాని

  తతత్తిరితచ కివవ్వెలికి దానఁటరావయాత
చ. 1:    వలప లీనఁతలబతట వాసుల రొముత్మిలబతట

  పొలసితే మాటల పకిక్కటబతట
   అలసి అవవ్వెలనుతడి అడిగేవు మాగటట్టి

 తలపోనఁతయేరల దానఁటరావయాత
చ. 2:    చితతల చెకక్కలబతట సిగద్గీల పతదొళల్లబతట

  మతతనా లనిన్నయునఁ జీలమతడలబతట
    బతత నెదురరేవుల పపైకొని లోనఁతర సేవు

   దతతప మేడక నిటట్టి దానఁటరావయాత
చ. 3:    కూటమ చతకలబతట కోరికె చనున్నలబతట

  మటూటగటట్టి సరసాల మొలబతట
    యటన శ్రీవతకటేశ యనసి ననున్న మెచేచ్చెవు

  తాటతచి నీవటాల్ల నే దానఁటరావయాత



రేక: 1390-3పాడి సత: 23-537
పలల్లవ:    చేయినటట్టినతటా నేల చెలవునినఁ దిటేట్టివు

  ఆయముల గరనఁగనఁగా ఆసపడవలదా
చ. 1:   చికక్కనితేనెలతో నీచిగరాకమోవ చటూచి

  వుకక్కన నీపతకి నోరటూరకతడునా
   గకక్కన నీమోము చతదద్రికళదేరనఁగానఁ జూచి
   పకక్కన నీక నటట్టి బానఁతపడవలదా

చ. 2:   పటట్టినఁడేసివటగ వనీ బతగారచనున్నల చటూచి
  చటట్టి యాతనిచటూపల సనఁకనఁదగదా
  జటట్టిగ నతదపనీజఘనచకగము చటూచి

  రెటట్టితచి వలపల రేనఁగనఁగవలదా
చ. 3:   సావధనముల నీచకక్కనఁదనముల చటూచి

   యవళ శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నౌనె
   తావుల నీకొపప్పును బతత్తిరిచటూపలనునఁ జూచి

  యవులిచిచ్చె నినున్న నురమెకిక్కతచకోవలదా



రేక: 1390-4ఆహిరి సత: 23-538
పలల్లవ:    నినున్న మెచచ్చెనఁగలనఁగాని నిషటూట్టిరాన కోపను

  నినన్నటవలనే నేనఁడు నిలప్పునఁగరాదా
చ. 1:     యనిన్న లేవు నీసుదుద ల యిపప్పుడు చెపేప్పునతటేను

  వునన్నత మొకదాకిరి నుతదాననఁగాక
    పనిన్న యపప్పుట నాతో బాసలేల సేసేవు

  యనన్ననఁగ గటట్టి తో నుతడనియతనఁగరాదా
చ. 2:     నాకనఁ గొతాత్తి నీసేనఁతల నమత్మి ఇయతకొనేనతటే

  చేకొని వలల్ల వరల సేయనఁగాక
   సాకిరేల తలిసేవు సతులనతదరినఁ దచిచ్చె
  తటూకొని తొలిల్లటవలల్ల దొతతనఁబెటేట్టివు

చ. 3:    కానరావా నీగణల కమత్మిటనఁ బొగడేనతటే
  నాననఁబెటట్టి కొతతగొతత నవవ్వెనఁగాక

   పూని శ్రీవతకటేశనఁడ పొతదితవ దటూరనేల
  మాని పతతమచిచ్చెతని మనిన్నతచరాదా



రేక: 1390-5కాతబోదిసత: 23-539
పలల్లవ:   పగయముచెపేప్పుదే మేల బగియనేనఁటకి

 కిగయగటూడుమామాటలనఁ గస్కృపసేయవయాత
చ. 1:    పతతగారిసత నినున్న బటట్టినదలల్ల నఁ దపేప్పు

 యతతని వుతత్తిరమచేచ్చెవమయాత
   వతతగా చేతులవటట్టి వనఁడుకొని వడెమచిచ్చె
  పొతతనే యేకతమాడి బుజజగితచవయాత

చ. 2:    చెతదిన వాసికతత్తి సేసినదలల్ల నఁ జేనఁతే
  యతదానఁకానఁ దారకాణతచే వమయాత

     కతదున నవువ్వెల నవవ్వె కడునఁ బచచ్చెడము గపప్పు
 ఇతదరిలో గారవతచిఇచచ్చెలడవయాత

చ. 3:   మానవతులపైన వారిమాటలలల్ల నఁ గదవులే
  ఆనలేల పటట్టి కొనే నదేమయత

  ఔను కడపరాయనఁడవపై శ్రీవతకటేశనఁడ
  తానకమెపై దటూరితని దతడనుతడవయాత



రేక: 1390-6మళవ సత: 23-540
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా వతకలదిదేద వతనిసుదదల నాతో

  పతదగానఁడెపై తానిటాల్ల బదుకనీనఁగదవ
చ. 1:   చెలల్ల బడిగలవార సేసినదలల్ల నఁ జేనఁతే

  అలల్లద ఔనఁగాదని ఆడనఁగనేల
   పలల్లదాన నేనఁ దపప్పుల పటేట్టిటదాననా

  బలిల్లదునఁడెపై తానిటాట్టి బదుకనీనఁగదవ
చ. 2:   పతతగాతడెఱ ల్లనవార పటట్టినదలల్ల మానఁటే

  యతతకెతత తనగరావ్వె లతచనఁగనేల
   పొతతనుతడి నేనఁ దనక బుదిదనేరిపేదానా

   బతత నుతడి తానిటాల్ల బదుకనీనఁగదవ
చ. 3:   కూరిమగలగవార కూడినదలల్ల నఁ గటూటమ

  సారెకనఁ గోసరి యితతజఱయనేల
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నితకనఁ బాసేనా
  బారకనఁడెపై తానిటాల్ల బదుకనీనఁగదవ



రేక: 1391-1సామతతత సత: 23-541
పలల్లవ:    మొకేక్కము నీకను ముతదుముతదుగా నేము

  మకక్కవసేసి ఇటట్టి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    తలనఁచి నీవ ననున్న దయనఁజూచటగాక

  కొలనఁదిమరి యతదానఁకనఁ గొసరేను
    చలము సాదితచేనతటే సతులము నే మెదురా

  మలసి ఇతతటనెపైన మనిన్నతచవయాత
చ. 2:    పనివడి నీవ నాపపై బతత్తిసేయుటగాక

  కొనగొనల నెతదానఁకానఁ గొసరేను
    మనసు సదితచేనతటే మతకలము నే మెతత

  మనసిచిచ్చె యిపడెపైనా మనిన్నతచవయాత
చ. 3:     గరిమల నీవ ననున్ననఁ గలసి మెచచ్చెటగాక

  కరలతట యతదానఁకనఁ గొసరేను
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలిత వలల్ల ల నేను

  మరగి యితతటనెపైనా మనిన్నతచవయాత



రేక: 1391-2రామకిగయ సత: 23-542
పలల్లవ:   సతుల మతదరమును సతతోసితచేము

   తతవచెచ్చె నినఁక నిటట్టి దానఁచకవయాత
చ. 1:    కనున్నలనే నవువ్వెతాను కలకల మాటాడుతా

   వునన్నది చెలియ నేనఁడు వులల్లసానను
   మనిన్నతచిననీసుదుద ల మాతోనఁ జెపప్పు సిగద్గీవడ

  అనిన్నయు నీవపైనా నానతయతవయాత
చ. 2:    మోముననఁ గళదేరతా ముచచ్చెటల నెరపతా

  వమారనఁ జెలరేనఁగీని వడుకలను
   నీమోహపగఱతుల నే మడిగితే దానఁచ

  ఆముకొని నీవపైనా నానతయతవయాత
చ. 3:   మోనినఁదేనె లొలకతా ముతచిసరసమమాడుతా

  వోవరిలో నినున్ననఁగటూడి వునన్నదిపడు
    శ్రీవతకటేశనఁడ నే మెనఁచితేనఁ దానే తలవతచ

  ఆవధము నీవపైనా నానతయతవయాత



రేక: 1391-3పాడి సత: 23-543
పలల్లవ:     మావల నుతడవలదా మనసు మనసునఁ బొతది

   కెపైవశ మాతనఁడు నాకనఁ గలకాలమెలల్లను
చ. 1:   చనవరినతదువు జాణ ననుకొతదువు

  యనలేనిరమణుని నేల దటూరేవ
   పననఁగి పదదరికాల పతచేది యఱనఁగము
    ఘనమెపై మగటట్టి నేనఁడు కానవచెచ్చె మాక

చ. 2:    నీవ మతచిత నతదువు నేరపరినతదువు
   యవల నాతని కెతత యేనఁకారేవ
    భావతచి వసాల నీవు పచరితచే దఱనఁగము

   కావరి వలప తారకాణయ మాక
చ. 3:    యమెత్మి చెలల్ల నతదువు యనసిత నతదువు

   చిమత్మి శ్రీవతకటేశపపై చేఇ వసేవమె
   నెమత్మినాతనఁడె ననేన్నల నీమనసు యఱనఁగము

తమ(మత్మి?)    లపైన సతతోసము దిషట్టిమాయ మాక



రేక: 1391-4కరతజి సత: 23-544
పలల్లవ:   ఏమయత తగవు నీవఱనఁగనిదా

   కామతచితే బగిసే వకక్కడి జాణతనమా
చ. 1:     కోరికతో నినున్న నాప కొతగవటట్టి తయతనఁగాను

  సారె సిగద్గీలవడేది జాణతనమా
    నేరపతో బతత్తి గడు నీమనఁదనఁ జేయనఁగాను

   యరీత గటట్టి సేసే వది జాణతనమా
చ. 2:   గోముననఁ బెతచినయటట్టిగబబ్బుల నినొన్నతత్తినఁగాను

  సాముసేసే నాపతోను జాణతనమా
   నేమముతోనఁ గానుకిచిచ్చె నినున్ననఁ దపప్పుకచటూడనఁగా

   ఆమనినవువ్వెల నవవ్వె వది జాణతనమా
చ. 3:    కడలేనినిబబ్బురాన కానఁగిట నినున్ననఁ గటూడనఁగా

  జడిసేవు రతులక జాణతనమా
    అడరి శ్రీవతకటేశ ఆప నీక మొకక్కనఁగాను
    తొడరి కొసరే నితక దొమత్మి జాణతనమా



రేక: 1391-5భపైరవ సత: 23-545
పలల్లవ:    గకక్కన చెకక్కనొకేక్కవు కమత్మిట నీవు

   కికిక్కరిసిన వడుకనఁ గస్కృపనఁ జూడవయాత
చ. 1:   నేరపరిసతనెపైతే నీతో మాటాడుటగాక

 వరకతడేముదదరాల నోపదునా
   గారవతచి యితతయేల కదిసి వడుడ వటేట్టివు

  మారీత నీవఱనఁగవా మనిన్నతచవయాత
చ. 2:   చనున్నల గొపప్పులపైతే సరివననఁగదునఁగాక

   చినన్నదాన నే నితతేసికినఁ గలనా
   యినిన్నటా సారెకనేల యిచచ్చెకము సేసేవు

  కనున్నలదుట నుతదాన కరణతచవయాత
చ. 3:   మకిక్కలి పబ్రాఢనెపైతే మేలములడుదునఁగాక

  యికక్కవ సిగద్గీరికతత్తి వతతసేసేనా
    వకక్క టపైతవ శ్రీవతకటతత్తిమ యేల దటూరేవు

  తకక్కలనఁబెటట్టిక యిటట్టి దయనఁజూడరాదా



రేక: 1391-6శ్రీరాగత సత: 23-546
పలల్లవ:    ఏమయత ననేన్నల యలయితచేవు నీవు

  చేముతచి నీపాదాలసేవ సేసేదానను
చ. 1:   వతతుక నతదరివల వలచినదాననా

   కాతతునఁడ నీవు మనిన్నతచేకాతతను నేను
  దొతతవావుల చెపేప్పుటదోమటలో దాననా

  మతతనాన నెలకొనన్న మచిచ్చెకలోదానను
చ. 2:  పూసుకవాసుకవచేచ్చె పొరగలదాననా

  రాసికెకేక్క పటట్టిపరమణ నేను
 వసాలకనఁ గోసరేటవతతపొదులదాననా

  సేసవటట్టి పతడాల్ల డినచేతలోని దానను
చ. 3:   ముతచి కూడపటట్టి కొనన్న మటూనఁకలోనిదాననా

  కతచపనఁబాలకూళళ్ళ కామని నేను
   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యేలిత వడోదాననా

 మతచిననీవురముపపై మేనదాననేను



రేక: 1392-1సౌరాషత్తి సత సత: 23-547
పలల్లవ:  ఏలయత మాతోడియేలటాల

  కేలతత్తి మొకేక్కము కస్కృపనఁజూడవయాత
చ. 1:  చలల్లలమేత్మివారిసతగడి నుతడనఁగ

  యలల్లవార నినున్న నేమతదుర
  గొలల్లనఁడాయ రాచకొడుక వనఁడతటా

   తొలేల్ల మధురలో దటూరిరి నినున్న
చ. 2:   ఆలనఁగాపరెపై అడవ నుతడనఁగ

  యలీలనఁ బౌరల యేమతదుర
  బాలనఁడాయ పరబద్రిహత్మిము వనఁడతటా

  పోలిమతోనఁ గరిపరజను లనిరి
చ. 3:  బతడిబోయినఁ (యనఁ?)   డవపై పనఁజలలో నుతడనఁగ

యితడువతడల్లవారేమతదుర
  దతడి శ్రీవతకటతత్తిమునఁడాయ వనఁడతటా

 నితడునఁదిరపతనిలయము నగిరి



రేక: 1392-2కనన్నడగళ సత: 23-548
పలల్లవ:    చెకక్క చేత తోడ చితతతచేదేకాక

    అకక్కలల మముత్మి నినఁక నననఁగనఁ జోటేది
చ. 1:   చెతతనునన్నచెలలే చెలవునికి లోనెపైతే

  మతతన మెవవ్వెరితోడ మాటలడేది
  కాతతునిమాటలవరగల మరే దిటట్టితేను

  యతతటవారికినెపైనా యటట్టి దరితచేది
చ. 2:   పలిచితచేచ్చెటవారే పగయునినఁ గలసితే

 చలములవవ్వెరితోడ సాదితచేది
    బలిమ నాతనికినఁగా బాసక మరే వచిచ్చెతే

  యిలమనఁద చటట్టిరికా లటట్టి సేసేది
చ. 3:   కానఁగిలితచనఁబెటేట్టివారే కతదువల సనఁకితచితే

  చేనఁగదేర నెవవ్వెరిపపై సేసవటేట్టిది
   ఆనఁగి శ్రీవతకటేశమో నపప్పుడే నాకిపప్పుతచితే

   పానఁగిన మనేరప్పు లటట్టి భావతచేది



రేక: 1392-3  హితదోళ వసతతతసత: 23-549
పలల్లవ:    చెలలల మరటూరకే చేతకి కానికియతరే

   తలతచకొని యనిన్నటానఁ దానే మనిన్నతచని
చ. 1:    పలిపతచ నెతతదాన సననఁగనఁగ నెతతదాన

  తలనఁపలోపలివానఁడు తానే వచచ్చెని
   చెలరేనఁగి పతడాల్ల డినాడు చేపటట్టినానఁడు తొలల్ల

  కొలచినతదే కొలచి కొతత్తిసేయవలనా
చ. 2:   అగడుసేయనఁగనేల ఆకల వాబ్రాశతపనేల

  తగలయమెపైనవానఁడు తానే వచచ్చెని
   నగి సేసవటట్టినానఁడు నమత్మితచినానఁడు తొలల్ల

  వగిడినతదే వగిడి నితదవయవలనా
చ. 3:     చొకిక్కతచనఁగా నెట ట్టి సొలయనఁగా నది యట ట్టి

    దకిక్క నాకనఁ గలవానఁడు తానే వచచ్చెని
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే వచిచ్చె ననేన్నల

   మొకిక్కనతదే మొకిక్క మరి మోపగటట్టివలనా



రేక: 1392-4దేశళత సత: 23-550
పలల్లవ:   ఎలయితపనఁజేనఁతల నీ వతతసేసేవు

  చలముల సాదితచక చనవయతరాదా
చ. 1:    మాటలకనఁ దలపటట్టి మనసలల్ల భద్రిమఇతచి

  అనఁటదాని వతతయేల అలఇతచేవు
  నీటన బుసకొటట్టి చ నిలచతడెపప్పుటనుతడి

  గానఁటాననఁ బానుపనను కలయనఁగరాదా
చ. 2:    బటట్టిబయల నవవ్వెతచి పరాకల వుటట్టితచి

  చటట్టిమెపైన యపనేల సటూడువటేట్టివు
   దటట్టిపనఁ జెమటతోడ తపప్పుకచటూచ నినున్న

  నెటట్టి కొనన్న రతులనఁ దనివసేయరాదా
చ. 3:    చేతుల మనఁదవసి చిమత్మిరేనఁచి వలపల

   కాతర మకె కతటతచి కానఁగిలితచేవు
    యతల శ్రీవతకటేశ యనసి నీకితత మొకీక్క

  రాతరినఁబగల నిటట్టి రమయితచరాదా



రేక: 1392-5బౌళ సత: 23-551
పలల్లవ:    చెలల్ల నఁజెలల్ల వోయి నీవు సేసినతతాను

  కొలల్ల న నవవ్వెవు నీకొతగపటట్టినఁగాను
చ. 1:   పతతగానఁడవావోయి పలమారనఁ బెననఁగేవు

 చెతతనుతడి నీసేవసేయనఁగాను
 వతతవానఁడవోయివరగతది చటూచేవు

  మతతనాన నేనఁడునీమరత్మిము లతటనఁగాను
చ. 2:    అతదగానఁడవా వోయి అడినటట్టి ఆడేవు

    అతది నే సుదుద ల నినున్న నడుగనఁగాను
   మతదడనఁడవా వోయి మతకలలల్ల నెరపేవు

   వతదు చెపప్పు చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొననఁగాను
చ. 3:    నాతకానఁడవా వోఇ నతటననఁ దలవతచేవు

  కోలముతదపై కానఁగిలో కొసరనఁగాను
    యలీల శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ

   బాలనఁడవా మోవచిచ్చెతే పచిచ్చెగానఁ జేయనఁగాను



రేక: 1392-6పాడి సత: 23-552
పలల్లవ:    బలిమాయ ఇనఁక నిటేట్టి బతుకరమాత్మి

  తలమోచి సవతుల దగద్గీరనఁజోటేది
చ. 1:     ఇచచ్చెక మాతనఁ డాడితే నియతకొతదువు నీవపైతే

  హచిచ్చెన నేరపరలే ఇదదరను
   పచిచ్చెదోనఁచె మమోవుల పనులలల్లనఁ జకక్కనాయ

   తచిచ్చె సవతుల కినఁకనఁ దగలనఁజోటేది
చ. 2:      సనన్న నాతనఁడు చటూచితే సారె మొకక్కదువు నీవు

  ఇనిన్నటా జాణలే మరిదుద రను
    కనున్నలనఁ దేటల నితడె కాయముల పలకితచె

 కనన్నవనన్నసవతుల కలయనఁజోటేది
చ. 3:     శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డేల సేవ సేసితవ నీవు

  యవల నావల ఘనులిదదరను
      వావ చటూచి ననున్ననఁ గటూడె వరస వతనఁడే నేనఁడు

  భావతచి సవతులినఁకనఁ బదరనఁజోటేది



రేక: 1393-1దేశి సత: 23-553
పలల్లవ:   ఏల సిగద్గీలపడేవ యతదానఁకాను

  వళవళతోనఁ బతకి వడెవయతవ
చ. 1:  పతడినపతటవతటది పాయపనానఁటమదము

 నితడునఁజెరవువతటది నెయతపటాన
   వుతడనుతడ నని లోలో నుడివోవకతడును

 అతడనుతడినపతకి నపప్పుగితచవ
చ. 2:  పరతేనియవతటది పగయములతమకము

 వరివాసనవతటది వడుకనవువ్వె
  సరికిబేసికి నవ చవదపప్పుకతడాను

   దొరకె నాతనికే వతదుల సేయవ
చ. 3:   చేవ చిగరవతటది చెతదినకానఁగిటరత

  భావము సొతపవతటది పపైకొనన్నమేల
   వానితోనఁ గటూడిత వనఁక వరసదపప్పుకతడాను

  శ్రీవతకటేశవ్వెరని సేవ సేయవ



రేక: 1393-2  బౌళ రామకిగయ సత: 23-554
పలల్లవ:   సమత్మిటటూరిచెనున్ననఁడా జాణనఁడ వౌదువయత

  పమత్మి యనిన్నటాను చెలల్ల బడియాయవలప
చ. 1:   తమత్మిపవువ్వెల వసేవు తపప్పుకచటూచితనతటా

 దొమత్మిసేసేవు పాదముతొకిక్కతనతటా
    నిమత్మిపతడు పతడేవు నినున్న నే దొబబ్బుతనతటా

   ముమాత్మిటకిని ముయికి ముయతయ వలప
చ. 2:      కోరి పనీన్నర చిమేత్మివు కొతగ నేనఁ బటట్టితనతటా

  గీరేవు గోరను గిలిగితచేనతటా
    యేరా చనున్నల వసికే వటట్టి కొపప్పుతటతనతటా

    మారకొ వకట కినుమడి మాయ వలప
చ. 3:    కపప్పురము చలేల్లవు కానఁగిట బగితచితనతటా

  గపేప్పువు పరిమళల కూడితనతటా
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటాదిద్రి నేలితవ మెచేచ్చెనతటా
   చపప్పుడు మోవతేనెల జతటాయ వలప



రేక: 1393-3ఆహిరి సత: 23-555
పలల్లవ:      ఎనన్ననఁ డెఱినఁగేవు నీవు ఇతట నీపపైనఁ జేసేబతత్తి

   సనన్న యరినఁగి ఇపప్పుడే చనవయతరాదా
చ. 1:      చెలియ నీకనఁ గతల చెపప్పు చెపప్పు దపప్పుగొనె

  యలమనఁ గపప్పురబాగా లియతరాదా
   మెలపననఁ బాదాలొతత్తి మేనెలల్లనఁ జెమరితచే

  వలయ సురటనఁగొని వసరరాదా
చ. 2:      సత వడిగాల సేసి సారెక మేను బడల

  ఇతవుగా మోవపతడు ఇయతనఁగరాదా
   తతతో జూజాలడి తమకితచి బుసకొటట్టి

  పతవ నీతొడమనఁదనఁ బవవ్వెళతపతచరాదా
చ. 3:     మగవ నీతోనఁ గటూడి మనసు నివవ్వెరగతద

  జిగిగోర నెచచ్చెరిక సేయనఁగరాదా
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీతో జాగరాల సేస

  మగల నితడురతల మెపప్పుతచరాదా



రేక: 1393-4సామతతత సత: 23-556
పలల్లవ:   కతకణసటూడిగెముల కామనివ య

  యతకెల నీభావమెలల్ల నానతయతవ
చ. 1:     వలనఁది మొకేక్కవు నీవు వమార మరనికే

  మెలపపై నీకీలగతట మటట్టిపడనఁగా
పలకనఁగచములతోనటూనఁగేటసరలతో

  నలపే వదేమగోరే వానతయతవ
చ. 2:      గరిమ నోమేవు నవు కతతునినఁ బటూజల సేసి

  శిరసుచెమట మేననఁ జితదనఁగాను
   వరస నటూరపలతో వలగొని బడలేవు
  అరిది నీతలనఁపలల్ల నానతయతవ

చ. 3:   మతతనాన నొడిగేవు మదనమతతగములే
 దొతతపలకల మేననఁదొడరనఁగాను

    యితత నీవు శ్రీవతకటేశ నీకానఁగిటనఁ గటూడి
  అతతలో నవవ్వెనదేమ ఆనతయతవ



రేక: 1393-5భటూపాలత సత: 23-557
పలల్లవ:   మరనఁడు సేసినయటట్టిమాయ లివ

   కరనఁగె మే నితదు లోనుగాకతడవచచ్చెనా
చ. 1:    తరణనీపతనఁ బాసి తమకాన బడలవు

  వరహ మతదరి కొకవధమేకాదా
  పడరేనఁచి కూరిముల పటట్టినపాటల్లనెలల్ల నఁ
    బొరలక మన కవ పొతతనఁ దోయవచచ్చెనా

చ. 2:    నెవవ్వెగనఁ జితత్తిములోన నీకేల చితతతప
  జవవ్వెన మతదరి కొకసరిగాదా

  యవవ్వెరేకాలమునతదు యటట్టి తడవల నటట్టి
  దవువ్వెచేరవల నమత్మి తపప్పుతచవచచ్చెనా

చ. 3:   చెకిక్కటచేతతోడ చెలలపపై నొరగేవు
  చకక్కనఁదన మతదరికి జయమేకాదా

   యకక్కవతో శ్రీవతకటేశ డిద నినున్ననఁగటూడె
  కకక్కసమేనఁటకి నినఁకనఁ గాదనగవచచ్చెనా



రేక: 1393-6ఆహిరి సత: 23-558
పలల్లవ:   మెలనఁతల బెళకల మఱసినను

   నిలవుననఁ గాతతలో నీడల నిలిచె
చ. 1:    మలవుల నాడుచ మగవల నీపపై

  సొలసిసొలసి నినునఁ జూడనఁగాను
  నిలవున నీమెపై నీలపసరలపై

  కలవదతడలపై కలగొన బెరస
చ. 2:   మునుకొని యిదదర మురిపపనడపల

   చెనకి కరజములనఁ జెనున్న గను
పనగొనువజద్రిపనఁబేరలసొముత్మిల

 తనుకాతతులలోనఁ దగలములయ
చ. 3:    తరపగొనుచ నినునఁ దేనఁకవ నొరయుచ

  సరసనె నగవుల చలిల్లనను
  గరిమల శ్రీవతకటపత నీకివ

 తరమరనఁగరతుల తేజములయ



రేక: 1394-1సౌరాషత్తి సత సత: 23-559
పలల్లవ:  మాటలడనఁగదవ మతకలేనఁటకి

   నానఁటకొనీతనఁడు నీతో నవువ్వె నవవ్వెనఁగాను
చ. 1:    చెఱనఁగేల కటేట్టివ చెకక్కచేయేల పటేట్టివ

   మఱి యదుటనే నీమగనఁ డుతడనఁగా
   నెఱలేల ముడువవ నేలనేమ వాబ్రాసేవ

   తఱితో నీతనఁడు నీదతడ నుతడనఁగాను
చ. 2:    చెమటేల తుడిచేవ శిరసేల వతచేవ

   తమకిత చతనఁడు నినున్న దపప్పుదేరచ్చెనఁగా
   సమమెపై యేల మొకేక్కవసారెనేల యలసేవ

   జమళ నీతనఁడు నీచనున్న లతటనఁగాను
చ. 3:    దికక్కలేల చటూచేవ తరయేల వసేవ

   నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ గటూడనఁగా
    చొకిక్క యతత కోసరేవ సొలప లతతసేసేవ

   మకిక్కలి యతనఁడే నీతో మేలమాడనఁగాను



రేక: 1394-2  సాళతగ నాట సత: 23-560
పలల్లవ:   కూరిమ నెకక్కవయత నాకచదురాద్గీల

  యేరీతనెపైనా వారి నేమననఁగనఁగలవు
చ. 1:    యేతలచటూచినా సతులతదరెపై నా నుతడనఁగాను

   నాతోనే సారెసారె నవువ్వె నవవ్వెవు
   కాతరితచి వారెలల్ల నొకక్కటపై దొమత్మి సేసితేను
   యేతుల మెరసి నీవు యేమననఁగనఁగగలవు

చ. 2:    కచిచ్చెనటట్టి యితదరటూ నీకొలవు సేయనఁగాను
  మచిచ్చెకసేసి నాతోడనే మాటలడేవు

    పచిచ్చెగా నతదర నినున్న బలిమనఁబెపై కొతటేను
  హచిచ్చె నీవతతటలోన యేమననఁగనఁగలవు

చ. 3:    కచిచ్చెనటల్ల యితదరటూ నీకొలవు సేయనఁగాను
  మచిచ్చెకసేసి నాతోడనే మాటలడేవు

  పచిచ్చెగానతదర నినున్న బలిమనఁబెపైకొతటేను
  హచిచ్చె నీవతతటలోన యేమననఁగనఁగలవు



రేక: 1394-3ముఖరి సత: 23-561
పలల్లవ:   నిలచనాన్న డలల్లవానఁడె నివవ్వెరగతో

   తలనఁపలల్లనఁ జేకొని దగద్గీరనే తరణ
చ. 1:    తపప్పుకచటూచచ నటట్టి తలనఁచ నినాన్నతుమలో

 పపొప్పుడిగా జతజకొననఁబులకితచను
   వుపప్పుతలల్ల వరహన వరకే గోర గీర

  దపప్పుదేరనిమత్మిని దగద్గీరవ తరణీ
చ. 2:     అడుగిడునఁ గానఁకలర అరగతటనఁ గెతప నితచ

  అడవలోనే తరగ నాసదాన
   కడువలపల రేనఁచ కతదువమాయల సేసి

    తడవ నీపత వానఁడే దగద్గీరవ తరణ
చ. 3:    సిగద్గీల నిడువనఁజూచ చిముత్మిల నెయనఁజొచిచ్చె

   నిగద్గీదేర నినున్ననఁ గని నెయతముతోడ
   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ దతతలోనె నినున్ననఁగటూడె

    తగద్గీక దినము నిటట్టి దగద్గీరవ తరణ



రేక: 1394-4సామతతత సత: 23-562
పలల్లవ:    ఆయనాయనఁ జాలనఁజాల నటట్టి వుతడరా

  చాయలపలక లివ చవులయతనా
చ. 1:    యతతవడి నావదద నిచచ్చెకమెపై వుతడినా

  పతతపనీతలనఁ పతదునఁ బారకతడనా
   ఇతతలేసియానల నీ వనిన్న వటట్టి కొనాన్నను

   కొతతపైన నామనసు గొని నమత్మినా
చ. 2:    కడనఁగి నీవతత ననున్ననఁ గానఁగిలితచకతడినాను

   కడవారిమనఁద నీకనఁ గానఁక మానీనా
   వడువక నీవతత వసరక బొతకినాను
  వుడివోని నామనసు వడనఁబడనా

చ. 3:    కొతకక నీవతత నాతో గటట్టి సేసుకతడినాను
 వుతకవనీతమకము లతడనిచచ్చెనా

  పొతకపశ్రీవతకటేశ భోగపనఁగానఁగిట ననున్న
   కతకిగానఁ గటూడితవ నేనఁ గాదనేనా



రేక: 1394-5మాళవగళ సత: 23-563
పలల్లవ:     ఇలమనఁద నివ గొనిన్న యితదద్రిజాలల నీ

  కలకవలప నాపపై గరిసేయవలనా
చ. 1:    యదురెపై మొకేక్కవు నాక యేడలేనివనయాన

    యిది గొతత ఆరడే నా కితదరిలోన
 పొదివ నీవనఁ(వత?)    దపైన భోగితచి వచిచ్చె యడ

   వదకి నాపపైనఁ జొపప్పు వయవలనా
చ. 2:     పటట్టిడి నాపతడె మది పటట్టి కొతట వతదరిలో

    ముటట్టి నాక నిది గొతత మోచిదితపల
   గటట్టి న నీచేనఁతలను గణముల వడుడ వటట్టి
   ఱటట్టి న మామాటలే యాఱడి సేయవలనా

చ. 3:     ఇతదానఁకా యేనఁచి ననున్న యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ
   పొతదిలి వననయు నీకనఁ బొదుద వోకల

     మతదలితచి నే నీక మనిన్నతచ సత నితతే
   అతది నాక వతతపగయము చెపప్పువలనా



రేక: 1394-6శతకరాభరణత సత: 23-564
పలల్లవ:    ఓపో ఇదేనఁట నవువ్వె లటూరకతడవ

   నాపలక నితట నినఁక నవువ్వెలేకావా
చ. 1:    యేమే వచిచ్చెతవ నీవనన్ననఁడు లేమవో

   కామని నీరమణునఁ డకడ కతపనే
   యేమ పనిగలిగె నేనఁడేనఁట కొతత్తిలే

   ఆ మానఁటకే పో ననన్నడుగనేలే
చ. 2:     మగిడి యాసదుద లేల మరిమానఁ టేలే వో

  మగవ నీవభునఁడు రమత్మినుమనెనె
    యగసకెక్కముల నాతో వనియునఁ గొనాన్న యేమో

   నిగిడి యాతనిగటట్టి నీవఱనఁగనా వా
చ. 3:    తనిసిత నితక తడవకవ నీ

  వనకనె వానఁడె శ్రీవతకటేశనఁడు
   అననేమునన్నది నినున్న నాయనఁబదవ మ

   మనసు లనస నితకా మఱనఁగేనఁటకే



రేక: 1395-1సామతతత సత: 23-565
పలల్లవ:     కతటమ నీలో మేల కాతతల మతదరమును

   జతటవాయ కతనితో సతమెపై వుతడనఁగదే
చ. 1:     సలవ నవువ్వె లతడనఁగా చెకక్కపపై చేఇనఁకనేలే

 మలసేనీపతతోడ మాటలడవ
     వలప లోన నుతడనఁగ వటట్టి యలక లితకేల

   కలయికక రమత్మిని కపప్పుర మయతనఁగద
చ. 2:    కనుచటూప పదరతగ కానఁకల మేనిపపైనేలే

  చెనకి వభునిమనఁద చేఇచానఁచవ
  మనసు బానఁతపడనఁగ మతకదనములవల

  మొనసేటరతులక మోవ చటూపనఁగదవ
చ. 3:   భావము కలశతడనఁగ పతతపమోసములేలే

  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడి చెలరేనఁగవ
   వాని కొనఁగిట నుతడనఁగ వటట్టితరివపలేల

   వోవరిలో నుతడుమని వుతగరాన నొతత్తివ



రేక: 1395-2ముఖరి సత: 23-566
పలల్లవ:    చతదురనఁడు నుదఇతచె జలల్ల న వనెన్నలగాస

  చతదముల సేసుకొని సమకత్మితతచరాదా
చ. 1:    దొరకొనినమాటల దొతతుల నీవు వటట్టితగ

  యరపల మారతత్తిరా లేమచేచ్చెము
    తరణ వాతనికి నాతనఁడు నీక రమణునఁడు

   మరిగి నీకోపమెలల్ల మానరాదా ఇనఁకను
చ. 2:     యతచి అతనినేరాలే ఇట వాముల వయనఁగ

   అతచెల నెతదానఁకా నేము ఆడుకొనేము
   కొతచ కాతనఁడుబాసిచెచ్చె గరిగా నిలిచితవ

   ఇతచకతత మోవతేనె లియతరాదా ఇనఁకను
చ. 3:   కేరడపనవువ్వెలే కిముత్మిల వదవటట్టినఁగ

  సారెసారె నినెన్నటల్ల సాదితచేము
    కోరి శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె నీవు గటూడితవ

   వరడెపై వకక్కమత్మిడి నీవునఁడరాదా ఇనఁకను



రేక: 1395-3భపైరవ సత: 23-567
పలల్లవ:    ఏమనిన వడినఁబడు నీవళను మ

  రేమాటకెపైన నిటట్టి ఇయతకొనరే
చ. 1:    చితత్తిము గోమలము చిగరితతే దేహము

   వతత్తి వనన్నవతచకరే వోపదు చెలి
   గతత్తిపరమణ నీపపై గోపగితచి వునన్నదిద

    అతత్తి యాకె ఆడినటేట్టి ఆడరే మర
చ. 2:    తగవలే ఘనము దమసము గొతచము

   వగి నౌనఁగాదనకరే వోపదు చెలి
    మగల వరహమున మేరమరి వునన్నది ద

  మొగమచచ్చెలే సేసి ముచచ్చెటాడరే
చ. 3:    కూటమ వగద్గీళము కూడపటట్టినఁ జలము

   వరకతడరే మర వోపదు చెలి
   కోరి శ్రీవతకటేశనఁ గటూడుకొనెనఁ దనునఁదానే

   చేరిచేరి యినఁదరను సేన చలల్లరే



రేక: 1395-4చెతచమలహరి సత: 23-568
పలల్లవ:    ఒకటక టతక నాక నుడువలస

 మొకమచచ్చెమాటలక మొదలకొనవలస
చ. 1:     అతనితో నేనఁడు నే నలిగి వుతడనఁగనఁగదా

  వతనఁబొతది మదనునికి వఱవవలస
   తత నతతలో వభునఁని దలపోయనఁగానఁగదా

   మతనఁ గరనఁగి నామేను మఱపతదవలస
చ. 2: వరహతాపప(ము?)  వదవటట్టినఁ బొరలనఁగనఁగదా

 గరిమనాచెలలతోనఁ గసరవలస
   జరసి నాతమకముల చలముకొననఁగానఁ గదా

   సిరలనఁ బత పతతముల చెలిల్లతచవలస
చ. 3:   పననఁగి తొలిల్లటరతుల పరచేనఁచనఁగానఁగదా

    మునుప నే నతనికి మొకక్క వలస
 చనవు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడియతనఁగానఁగదా

   తనివతది కలసి సతతముల గావలస



రేక: 1395-5  సాళతగ నాట సత: 23-569
పలల్లవ:    అతనఁ డెతతవలిసిన నలిగిరావు నీ

  కతమున నితకేమ గానఁగలదో
చ. 1:   చటూచినటట్టి రాదు సటూనసాయకని

  రాచకారత మది రమణ
  ఱచిలకల గఱఱ్ఱైపదళముల మతచె

   నేచె నినిన్ననఁక నవ యేమనునో
చ. 2:    తలనఁచినటట్టి రాదు తగ వసతతుని

  బలమెతత గలదొ పడనఁత
  నలవతకనఁ గోవల నలల్లనఁబనిగాదుసుమత్మి
  బలముల మోహరితచెనఁ బనిగాదుసుమత్మి

చ. 3:   కదిసినటట్టి రాదుకడు శ్రీవతకటేపత
 చిదుముగోరికొన చేకతుత్తి ల

   అదన నినునఁ గటూడె అతనిబలముల
  కెదిరి పలికితవ యితదానఁకాను



రేక: 1395-6రామకిగయ సత: 23-570
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరతటానఁ జూచేవు యితతని వోనాయకతడ

  జవవ్వెని యారతరాజసతపదే కాదా
చ. 1:   చెలియచితత్తిములోని చితత్తిజనముత్మి లేకావా

 చిలకనఁజూపరలపై చిమత్మిరేనఁగెను
    చలవపైన నెమోత్మిము చతదుర వనెన్నలే కాదా

 పలచనినవువ్వెలపై పచిచ్చెదేరేవ
చ. 2:  సతకొపప్పు మేఘముజడివానలేకావా

  మతలేనిచెమటలపై మేన నునన్నవ
  చతురెపై నడిమయాకసప మెఱనఁగలేకావా
   తతతో బతగారవనెన్న తళక లివ

చ. 3:     కతత్తికలో గోవలకూనఁతల నేనఁ డివ కావా
  కొతత్తియి నీకానఁగిటలో గమత్మిరితచేవ

 హతత్తినశ్రీవతకటేశ అతగననీకూటముల
 మొతత్తిమ వతగేటభావములసొతపగాదా



రేక: 1396-1సామతతత సత: 23-571
పలల్లవ:  ఇతరలతరమా యితతేసి

  అతరాజసమున నీ వాడితగాక
చ. 1:    కలల్లయు నిజమునునఁ గానక పతతో

  నులల్లస మాడనఁగ నుచితముల
 బలిల్లదురాలవు పటట్టిపదేవవ

  చెలల్ల నఁగనక అటసేసిత నీవు
చ. 2:   వనకముతదు భావతచక నీపత

  పనగొని యిట గోపతచితవ
  వనుకొని యతనివరహము నీపపైనఁ
  జనవునునఁ గలనఁగనఁగ జతదములయ

చ. 3:    అకట నతమక మానఁపనఁగ లేకే
  మొకమోడక చెయి ముతచితవ

 వకలియపైన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ
  డొకటని కూడనఁగ నొదిదకలయ



రేక: 1396-2సాళతగత సత: 23-572
పలల్లవ:   కనన్నవారెవవ్వెర దనినఁ గాతతలల

  యనిన్నయపైనా మరిటట్టి యేమఱకనఁడ
చ. 1:      వకక్కటపై నిలిచె మేన నొరసి వరసి చనున్న

  జకక్కవల కిదపటట్టి జగడముల
   గకక్కన నటట్టినడుమ గడిదేరె నితతలొనె

  యకక్కడెకక్కడిపనుల యట వచచ్చెనో
చ. 2:    కొమత్మి కనుగతడుమల కోరి బొమత్మిలవతడుల్ల

  యమెత్మిలక నిరమేల నేటాల్ల డని
    దిముత్మిరేనఁచే చెలికొపప్పు దికక్కల చనఁకట సేస

  కముత్మికొనక్కన దటవతట కాలమహిమో
చ. 3:  కతతునిబాణములపై నకరపలల్లవములక

 అతతరతగమెపై పటట్టిననురాగము
   యితతలో శ్రీవతకటేశనఁడితత నిటట్టి కూడనఁగాను

   బతతనే తొలిల్లయు నేతపము సేసనో



రేక: 1396-3గతడకిగయ సత: 23-573
పలల్లవ:     ఘనునఁడ నీకియాతట గలితేనఁ జాల తొలిల్ల

   యనసి పొతదినసతు లటట్టి తడి రేమ
చ. 1:   తరనితురము నీక దాగిలిముచచ్చెలడ

   నిరవాయ రమణునఁడ యిదివో నీక
  అరిదినఁ గచగిరల అచచ్చెనగతడాల్ల డ

   వరసాయ నిదివో నీకనన్నవమ నేల
చ. 2:     వలనఁది మోము నీక వనెన్నలపలనఁ గమాడ

  నెలవాయ నితతలోనే నీకిదివో
 చిలపచెమటలలల్ల చిమత్మినగోవాటలయ

   యిలపపై నెకక్కడిసుదుద లేమెపైనా నేమ
చ. 3:   కోమలికెమోత్మిని నీక గజజననఁగటూళల్ల య

 గామడి శ్రీవతకటేశ(శ?) కానఁగిటలోనే
  కామతచవారినెలల్ల గలసిత వటాల్ల నే

  నేమర నెతదరెపైన వసటనీకేది



రేక: 1396-4ముఖరి సత: 23-574
పలల్లవ:    ఇప డినిన్నటకి సపై రితచవలనఁగా

   కపటా లినిన్నయు మనఁదనఁ గనుకొనేనఁగాని
చ. 1:     యేడ లేని మచిచ్చెకల కితత చికిక్కనవళ

నాడ(డి?)  నెటట్టిలల్ల నే నాడవలనఁగా
   వడుకెపైతేనఁ జాలనఁగాక వసుగనేనఁటకి నే

  సటూడునటట్టియ యపప్పుడెపైనానఁ జూచకొనేనఁగాని
చ. 2:  పతతపనాకోరికెలబారికినఁ జికిక్కనవళ

  వతతల నీవమనిన వనవలనఁగా
   మతతనాన నాతోడ మాటలకనఁ బనిలేదు
  అతతయు నీరతవళ నాడుకొనేనఁగాని

చ. 3:    చితత్తిము నీకొపప్పుగితచి చేతకిలోనెపైన వళ
 కొతత్తి నీచెనఁ(చేనఁ?)  తల కియతకొనవలనఁగా

   పొతుత్తి లశ్రీవతకటేశ పొతదితవ చాల నీ
 తతత్తిరపలచచ్చెనల దానఁచకొనేనఁగాని



రేక: 1396-5భటూపాలత సత: 23-575
పలల్లవ:   ఇపప్పుడేమ దపప్పుపోయ వతతలోనె

   కపప్పుక యాతనఁడు నాపపైనఁ గరణతచనఁగాక
చ. 1:    వడువనిపతనఁ బాసి వరహననఁ బొరలనఁగ

 పడనఁతులితదరి కాడనఁబటాట్టి యనఁగా
   యడరెపైత నొకవళ యేమసేయవచచ్చె మాటనఁ

  బడవలనఁగాక ఇటట్టి పదరనేలే
చ. 2:    అలిగి యాతనఁడు నేను నవవ్వెలిమోమెపైతే

 పొలనఁతులకను నవవ్వెనఁబొదాద యనఁగా
   తలము దపప్పునవళ దానికేమ గొరాయ

 వలసినటల్లయతని వగవకవ
చ. 3:    యనిన్నకతో శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడనఁగ ననున్న

 మునిన్నటవారిసొతప మటూలనఁబడెనఁగా
    అనున్నవ నపన్నటచేనఁత లటాల్ల య నేనఁ డిపప్పు
   డినిన్నటానఁ బతతము చెలల్ల నినఁకనేనఁటకే



రేక: 1396-6శతకరాభరణత సత: 23-576
పలల్లవ:   ఎపప్పుటకి వనన్నపము ఇదియేసుమత్మి

   తపప్పుక నీవడనఁవాట తరణకి నీవు
చ. 1:  వలపచవుల చటూప॥  జేకొతట వతక

  తలనఁపన వరొతడునఁ దలనఁచకమ
   కలసి వుతదువుగాని కడదనఁకా నిటాల్ల నే
   చెలనఁగి తయతనినోరనఁ జేదు చవగాదు

చ. 2:     యితదర నెఱనఁగనఁ జెలి నితతగా మనన్నతచితవ
 కతదులేనిచనవచిచ్చె కరణతచమ

  చతదమున నాకెమానఁట జవదాటకతడవయత
    వతదువట ట్టినఁ బగ వదుద వడుకయాత నినఁకను

చ. 3:    వరకతడినరమణ నొకక్క టకక్కట చేసి
   చేరి కూడితవ రతనఁ జెలగితచమ

  యరీత శ్రీవతకటేశ యబతగారకొతడ
   గారబాననఁ జేపటట్టి కడమేల నీక



రేక: 1397-1సామతతత సత: 23-577
పలల్లవ:    చెలల్లనఁబో తయతనినోరనఁ జే దేలయత

  కలల్లనిజముల నొకక్కట నుతడనఁగా
చ. 1:    మొదలనఁ జెలియమనఁద మోహము చలిల్లనవానఁడ

   వదివో కమత్మిరనఁ గానఁకలేల చలేల్లవు
   కదిసి కూటముల కపటము లొకచోటనఁ

  బొదలితచితే కపటము లొకచోటనఁ
చ. 2:   పేగమపటాసల మతనఁ బెతచినవానఁడవు

  యేమనాన్న నటూరకతడే వదేమయాత
  తామసాలనఁ దతత్తిరాలనఁ దగలగటేట్టినతటే

  భటూమలోన నిటవతటపొతదు గలదా
చ. 3:   కతచపమోవపొతుత్తి కలిగి కూడినవానఁడ

  వచకతత పరవళ మదియేలయాత
  సతచితవలప జవవ్వెనాల సరిగావా

యతచనఁగలశ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడా



రేక: 1397-2కాతబోదిసత: 23-578
పలల్లవ:   నామేనే యతతసేస నాయడక

  కామతచి కడవార గానఁబోయేరా
చ. 1:    యవవ్వెరి నేమనలేక ఇతదరనఁ జూడనఁగానే

 జవవ్వెసభారముచేత జడియనఁగానే
  పవవ్వెకపూచినయటట్టి పలకజొతపము మేననఁ

 గవవ్వెనిపేరలవల గదిగోనీనే
చ. 2:    ఇనిన్నయు నోరచకొని ఇతతుల దటూరనఁగలేక

  కనున్నలపటట్టి పొదుద గడపనఁగను
   వునన్నరీతనే వుతడి వటట్టినచటూపల నాక

    పనన్నమ వనెన్నల నీడెపై పొతదు వచచ్చెనే
చ. 3:  చకక్కనఁదనములనిన్నయనఁ జవచేసుకొనీనే

 చెకిక్కటచేతతోడనఁ జితతతచనఁగా
  యికక్కడనె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడనఁగాను

  మకక్కన సరవశన మఱపాయనే



రేక: 1397-3ముఖరి సత: 23-579
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడును నిటట్టివల పఱనఁగనమత్మి

  తనున్ననఁదానె పలకితచి తనివతదని
చ. 1:     పతనఁ జూచిచటూచి తా పరవశమతద నీ

   యతవ కనున్నలనే మోహము చలీ ల్లని
   మతలోనే కరనఁగీని మలగపపై నొరగీని

  రతుల దలనఁచి నివవ్వెరగవడని
చ. 2:     చిపప్పులనఁ బద్రియము లితత చెలలతోనఁ జెపీప్పుని

 వుపప్పుతలల్ల నఁగోరికల నోలలడని
    రెపప్పుల ముయత నేరక రిచచ్చెవడి యితదరిలోనఁ

  జెపప్పురాని కోరికలనఁ జెతగలితచని
చ. 3:   కమత్మిరనఁగమత్మిరనఁ దమకములలల్లనఁ బెడరేనఁచి

  కొమత్మి దనయాసలలల్లనఁ గమత్మిరితచని
   సమత్మితపై శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు గటూడనఁగ నిటట్టి

 చిముత్మినఁజెమటలచేత సేదదేరీని



రేక: 1397-4ఆహిరి సత: 23-580
పలల్లవ:    ఎతతేసి కానఁగలదో ఇనిన్నయును నిటాల్ల య

  యతతవతతల వడమె నెదురెదురనె
చ. 1:    పడనఁతవనలి జారి పగల చనఁకటాల్ల య

    వడలనఁ బులకల చకక్కల రక పొడమె
   తొడరి కనుబొమత్మిలను ధటూమకేతువు దోనఁచె

 పొడమెనుతాప్పుతముల పూటనఁపూటనఁకను
చ. 2:   పరిగొనుచ వరహతపపతసటూరతనఁ డుదఇతచె

   వరిమనఁ జెమటల జలధు లపొప్పుతగెను
  ఇరవపైననిటటూట్టిరప్పు లేడుగాడుప్పుల వసరె

   పరగ వపరీతతబు పపైపపైనె మెరస
చ. 3:    జడిగొనుచ కచగిరల చతదద్రిశకలము లలరె

  నగవులను నిచచ్చెపనన్నమ లయను
  సొగిసి శ్రీవతకటేశనఁడు చెలియనఁగటూడనఁగా
  పగల రేయును నేరపడదాయను



రేక: 1397-5ఆహిరినాట సత: 23-581
పలల్లవ:    రమణునఁడ నీమెపై రచన లివ

  చెమటల చెలియక చెలవాయ
చ. 1:    తరణకి నీపపైనఁ దపప్పుల వదకనఁగ

 సరసపమాటల చవులయ
 వరహపనఁదరణకి వనెన్నలమోమే

 పరితాపపవపైభవ మాయ
చ. 2:     సుదత నినున్ననఁ గని సొలపల సొలయనఁగ

 ముదితక నవువ్వెలమోమాయ
   కదలే తురముననఁ గాతత నడవనఁగా

  కదురనఁ గచములకనఁ గలకాయ
చ. 3:     చెలి నిను గోళల్లనఁ జెకక్క నొకక్కనఁగా

  తలి నునుమోవకినఁ దపాయ
  వలనఁది కిపడు శ్రీవతకటేశవ్వెరతడ

  అలకల దరనఁగ ననువాయ



రేక: 1397-6  కేదార గళ సత: 23-582
పలల్లవ:    ఏమటకినఁ దలపోనఁత యసత్స రోనఁత

   వమార ననలేను వలల్లవరి నేను
చ. 1:   చెతగావనీమోవచెలవలల్ల దేవ దేవ

  యతగిలపైనచకాక యేనఁటకి నాక
     సతగతాయ నట వోర సారె నేల నినున్నదటూర

  యితగితపనీగణల యఱినఁగితనఁ జాల
చ. 2:    మొకేక్కటది యమొకక్క మునీన్నటచెలల పకక్క

   తొకిక్కతొకిక్క కోపాననఁ దోసిన వోల
   యికక్కడనఁ దలనఁచరాదు యేమనిననఁ గడువాదు

  పకక్కమానఁట లితకనేల పననఁగేటవళ
చ. 3:   కానఁగిటనీకూటముల కనన్న చోటవోటముల

  తోనఁగిననాతోడిపొతదు దొరక వతదు
    దానఁగక శ్రీవతకటేశ తనువు లొకక్కట రాస

   కానఁగినకానఁకల దేరె కతదువల చేరె



రేక: 1398-1వరాళ సత: 23-583
పలల్లవ:    మాటలడనఁబోయి చెలి మతదమరియాల చలల్ల

   నీటగాదు మేటగాదు నీకే పోదయాత
చ. 1:    చటూపలనఁ గొసరబోయి సయగాన జతకితచె

   కోపము నిలపలేక కోమలి నినున్న
    కోపల సవవ్వెనఁగనఁబో ఇ గతపతచె కానఁకలలల్ల

   యపడనఁత కనెన్న ఇతత యగద్గీనకవయాత
చ. 2:   తగలనాడనఁగబోయి తపప్పులతచ నీమనఁద

  అగడెపైన వరహగిన్న నానఁపనఁగలేక
    మొగము చటూడనఁగబోయి మొకెక్క నొకచేత నీక

 ఇగరనఁబోనఁడిభావ మయతకొనవయాత
చ. 3:    సరసమానఁడనఁగనఁబోయి సరగ నీకాల దొకెక్క

  ఇరవపైన శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁడు
    కరనఁగి కూడనఁగబోఇ కానఁగిటలో నినున్న మెచెచ్చె
  తరని ఇటట్టి నీకనఁదగనఁగదవయాత



రేక: 1398-2ఆహిరి సత: 23-584
పలల్లవ:  ఆకెకను నీకనఁబాయనిచటట్టిరికముగన

  చేకొతదు వపప్పుడే వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:     ధరనఁ గొలని తామరల తమనునఁ డుదయతబెపైన

  వరివనఁ జెనఁగలితచి వకసితచను
  తరవముఖకమలమెపైతే నీవు రాకతటే

  వరవార నాయకనఁడ వకసితచదు
చ. 2:     సతతతమునఁ గలవ లివ చతదురని రాకలక

    వతతగానఁ బెపై పపై నే వకసితచను
  యితతయకనునఁగన లివయపైతే నీవదన

  కాతతచతదుగ నఁడు రాక కడువరియవు
చ. 3:   మనుక మయటూరముల మేఘోదయతబెపైన

  తనయిచచ్చె వడుకల తగనాడును
   యనలేని శ్రీవతకటేశ యిటవల నేనఁడు

  వనితనఁ గటూడకయునన్న వహికెకక్కడు



రేక: 1398-3సామతతత సత: 23-585
పలల్లవ:     మరల దలివయు నాయ మాటలపైన నాడరే

   అరమోడుప్పునఁ గనున్నలనే లలసనఁ జెలియ
చ. 1:    తరణమెపై చెమరితచె తలనఁపతదు నునన్నదో

 వరహపనఁజితతలలో వదకీని
    కరలలల్ల నెరివచెచ్చె గణ మెతదు దానఁగెనో

   పరవశములోనఁ జికిక్క భావతచ నిదివో
చ. 2:   చెకక్కలలల్లనఁ బులకితచె చితత్తిమేమసేసనో

  మొకక్కల శిరసువతచి మొరసని
     ముకక్కన నటూరప్పుల ముతచె ముతదు నేమ గానఁగలదో

   నీకనఁ గచగిరలతో నిలవనఁద నదివో
చ. 3:     సిగద్గీలలల్ల నుడివోయ చేనఁత లితక నేనఁటవో

  కగద్గీని శ్రీవతకటేశ కానఁగిటలోన
  అగద్గీపవడుక లబెబ్బు సతగనవోముఫలన

  తగద్గీమొగద్గీలలల్ల నఁదరి తమకితచ నిదివో



రేక: 1398-4ముఖరి సత: 23-586
పలల్లవ:   ఎతతపైన మాగణల యిటవతటవకాని

   అతతట నీఘనతే అది యతచకొమత్మి
చ. 1:    తలనఁప నిలవలేక తమకితతునఁగాని నాపపైనఁ

   గలమోహ మెరనఁగదు ఘనునఁడ నీవు
     చెలలము గాన మాకనఁ జెలల్ల నేమాటాడిన నీవు

  నిలవుగతభీరనఁడవు నీకనఁ బోదుసుమత్మి
చ. 2:    సతగడి మచచ్చెరమున సారెనఁ గోరదునఁగాని

  అతగపనీమనన్నన నే నదరనఁగదు
  కతగి చతదచలక్షులముగాను మాజాడలవతతే

 వతడడమెపైననీవర నెతచకొమత్మి
చ. 3:   చనవున బొమత్మిలనేజతకితచితగాక నీ

  వలసినమహిమ నే నెరనఁగదును
   మనువపై సరతుల సలయపమామత మది

   వోవరి శ్రీవతకటేశ వగినఁ దలసుకొమత్మి



రేక: 1398-5దేశి సత: 23-587
పలల్లవ:   నేనితతగబబ్బునెపైన నీకనఁ బోదుగా

   నీనెలనఁతనెపైననఁ గాన నీకనఁ బోదుగా
చ. 1:    పరిగి నాకచమల పదదపదద కొతడలపైనా

   నెరసులేక సాధితచ నీకనఁ బోదుగా
    సిరలనా మోవ ఇది చిగరెపైనా చేవసేయ

   నిరత నోరమణునఁడ నీకనఁ బోదుగా
చ. 2:    వలద నాకర లివ వతకరకొతకరలపైనా

   నిలిప చికక్కదియత నీకనఁ బోదుగా
   నలవపై నాకనున్నలతదు నలల్లనఁదల గలిగిన
   నెలకొని మెచచ్చెమెచచ్చె నీకనఁ బోదుగా

చ. 3:    గారవపనఁగానఁగిటను కాల చేఇ దానఁకినాను
   నేరమెలల్ల మఱవక నీకనఁ బోదుగా
   కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడితవ నామనసు

   నీరెపైననఁ బాలపైన నికనఁ బోదుగా



రేక: 1398-6శ్రీరాగత సత: 23-588
పలల్లవ:   చెపప్పురాదు చటూపరాదు చిగిరితచభావమెలల్ల

తపప్పునిజవవ్వెనపవసతతవళకాని
చ. 1:    అతనిసుదుద ల వతటే అతగల్లమెలల్లనఁ జెమరితచె

 రత నాచితత్తిపమోహరసమోకాని
   తతనఁ చేరకొతటేను తనువలల్ల నఁ బులకితచె

 అతనుబాణములక ఆయమోకాని
చ. 2:    కతదువల దలనఁచితే కనున్నల నీళల్ల రాలీ

 వతదులయానతదముల వలల్ల లోకాని
     చెనఁదిన నీముదుద చటూచి జిగి గతడె జలల్ల రనీ

 చతదురవనెన్నలకపప్పు జారెనోకాని
చ. 3:     శ్రీవతకటేశ గటూడి నెలవ నవువ్వెల చితద

 చేవదేర నాలోనిసిగద్గీలోకాని
    నీని జారినతతలోనే నీక సతతసము నితడె

  యేవధననఁ దానే చనవచెచ్చెనోకాని



రేక: 1399-1సామతతత సత: 23-589
పలల్లవ:   అతనిగతు లొరల కలవడునా

  తత నెటచటూచిన ధగధగమెరప
చ. 1:    ముతదర దలియక మొదల చేకొనక

  గొతదినే కూరిమ గొసరేవు
 అదరివలనా అతనిచితత్తిము

 యతదుచటూచినా యితపలయరప
చ. 2:    రెపప్పుల నవవ్వెక రేసుల భద్రిమయక

  తపప్పుల యనెన్నదు తమకమున
  చెపప్పుడురతు లచెలవ లతనికే

   కపప్పుల దపప్పుల కోరిక కొసర
చ. 3:    ఘతల దియతక కసరల దుయతక

 ఆతనఁడిటల్ల నీకలవడునా
 శ్రీతరణీపత శ్రీవతకటపత

  యేతర వనఁగిన యేనుగవధి



రేక: 1399-2తలనఁగగాతబోది సత: 23-590
పలల్లవ:   సతచకక్కనఁదన మెతతో సరసునిమోహమోతతో

  చతురిక లితదరను సరినఁజూడరమాత్మి
చ. 1:     కాతతకనున్నల వాబ్రాసి కడల వాబ్రాయనఁగ రాక

  చితతోడనఁ దలవతచెనఁ జెలివభునఁడు
   పతతపనడుము వాబ్రాసి బయలవాబ్రాయనఁగ రాక

  కొతతదడ వుసుత్సరనెనఁ గోమలిపాబ్రాణేశనఁడు
చ. 2:    కలికికచాల వాబ్రాసి కఠినము వాబ్రాయలేక

 తలపోయనఁదొడనఁగెనఁ బతతపనిభునఁడు
    నలినాకమోము వాబ్రాసి నవువ్వెల వాబ్రాయనఁగ రాక

   నిలవున వరగతద నెలనఁత రమణునఁడు
చ. 3:     వనితకానఁగిటనఁ దనున్న వాబ్రాసి రత వాబ్రాయలేక

  తనువలల్ల మఱచెను తమకమున
    వనకముతదర వాబ్రాసి వడుక వాబ్రాయనఁగ రాక
  చినుకనఁజెమట వాబ్రాస శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 1399-3వరాళ సత: 23-591
పలల్లవ:   పదరిన మాకాపని గాదు

   ఇదియే వనన్నప మతకొనఁ జమత్మి
చ. 1:    నిలవన నాతనఁడు నినునఁగని సవవ్వెన

  కెలసి బొమల జతకితచితవ
 చలమడేరక నరికిసరాయను

  కల దినఁక సతతముగావలనఁజమత్మి
చ. 2:    ఆసల పత నినన్ననఁడగినఁ జెనకిన

  వోసరి కచముల నొరసితవ
  తాసులవల మతమకము లలరెను

 యసుల తమరనఁగితతేసుమత్మి
చ. 3:   ఘనునఁడగ శ్రీవతకటపత గటూడనఁగ

  మనసున నిపప్పుడె మఱచితవ
  చనవుల మనవుల చతదములయను
  వనయమే వభునికి వడుకసుమత్మి



రేక: 1399-4సౌరాషత్తి సత సత: 23-592
పలల్లవ:    అపప్పుట మానవు నాపపై నానవటేట్టివు

   యపప్పుట నీగణముల యతధునఁ గొతత్తిలౌనా
చ. 1:   నినన్నటవునుకల నీజాడలలల్లనఁ గతటమ

   అనిన్నయు నాతో నీ వాడవలనా
  యనన్నరానిబాసలలల్ల యేల మనఇదదరిలో

   సనన్నక సనన్నలే చాలచాల నుతడరా
చ. 2:   అటవతటవానఁడవని అతటనా నినేన్నమెపైనా

   కటకట ఇతతకెలల్లనఁ గలనా నేను
  కిటకనఁగటూటమకతట కితదట మనపొతదు

   లట దలనఁచకొనుట అదియే మేల
చ. 3:    యితతలోనే యేమదపప్పు యటఱల్లన నేమాయ

    ఇతత ననున్న బుజజగితచే వది వలనా
   చెతతలనఁ గటూడిత ననున్న శ్రీవతకటేశవ్వెర

    యితత నితతే నీక నే నెదురాడేనా



రేక: 1399-5ముఖరి సత: 23-593
పలల్లవ:   వరిగినటట్టిబతడివారే వఱిఱ్ఱైవారగాక నీవు

    యరవు సతము సేసుకొతట నేమ సేతువ
చ. 1:     సొలినఁత నీవు అతనినఁ బలవతబోఇనటట్టిపొదుద లేడ

 నిలవునఁజెమటతోడియలప నీకిదేడదే
     వలనఁగ చేను మేసినటట్టివధము దోనఁచె నీ యతదు

   అలసిసొలసి నినున్న నినఁక నాడనేనఁటకే
చ. 2:     యితత నేను వరహమునను యదుర చటూచటేడ; నీవు

  వతతపలకగముల వఱిఱ్ఱైవనఁగ టేనఁటదే
   కతతుసతచకారలోనె కలల్ల దోనఁచె నీయతదు

  మతతనమున నీతోడిమాట లేనఁటదే
చ. 3:     వనిత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు దానే ననున్ననఁ గటూడె

  చనవమనవ నితనితోడి సనన్నలేనఁటకే
    తనరి వనఁప గానరానఁగ దానఁగినటట్టి చతదమాయ
    వనక నాకనఁ బద్రియము చెపప్పు వనఁడనేనఁటకే



రేక: 1399-6ఘతటారవత సత: 23-594
పలల్లవ:   ఇపప్పుటగత యిద యతచినను

  కపప్పునభద్రిమయో కరణో యఱనఁగ
చ. 1:   తలనఁపన నాపతనఁ దలనఁచినతతలో

   నెలకొని ముతదట నిలిచె నిద
  కలసినటల్లనే కమత్మిరనఁ దోనఁచ

   కలయో నిజమో కపటమో యఱనఁగ
చ. 2:   అడుగిడనే నేనఁ డలిగిననానఁడే

 బడివాయనిపతభావ మదే
  అడియాలతబుల అవయివ నాపపై

  తడయనితగలో తమకమో యఱనఁగ
చ. 3:   గకక్కన శ్రీవతకటపత నాకను

  నికక్కపనఁగటూటమ నెతప నిదే
  యికక్కవ లివవో ఇతదానఁకానే

   యకక్కడ నేమో యేదియు నెఱనఁగ



రేక: 1400-1లలిత సత: 23-595
పలల్లవ:     అపడే నీక లోనెపైత నిదే నీ

  రపమనఁక నాబీరము చెలీ ల్లనా
చ. 1:  తేటలమాటలనఁ దిద్రిపరాతగనలను

 కూటవనఁ గటూడినకొనబలిమ
  పాటపైరకమణ బలిమనె తచిచ్చెత

  గానఁటపనిను నేనఁ గాదననఁగలనా
చ. 2:   తరముగ మతదలనఁదిరి గెడిమగవల

 వరవుననఁ గటూడినవటనఁడవు
  అరిదినఁ బదారేవ్వెలతవల నేలిన

  దొరవట చెనకిననఁ దోయనఁగనఁగలనా
చ. 3:   చలిమని బలిమని జలధికనతనునఁ

 గలసిన శ్రీవతకటపతవ
    మలసి నీవు ననున్న మనన్నననఁ గటూడిత
   వలమ నగితచే వతతకనఁ గలనా



రేక: 1400-2శతకరాభరణత సత: 23-596
పలల్లవ:   వాసియు వనెన్నయునఁగలవనిత నేను, నీవు

    వసర వతదురనెపైనా వరతు నే నితదుక
చ. 1:    వదుద వదుద వాదులేల వుమత్మిడినే వుతడనీరా

 కొదిదమరి బడలితచకొననేతటకి
    కదుద నీక నలవాట కడు శిశపాలనిచే

    నదదలితపలనఁ బడిత వతతక నే నోపను
చ. 2:     పటట్టినఁబటట్టికరా నినున్న బలిమ నతతేసి నేనఁడు

    గటట్టి న నుతడరా నీవు గొతత యేనఁచక
   యిటట్టి నటట్టి వనన్నలక నితడిల్లతడెల్లలల్ల దటూరి

    కటట్టి వడిత రోలనఁ గలమా నే మెతదును
చ. 3:     పోకపోక మతత నీవు పొతదిత శ్రీవతకటేశ

 చేకొని పదమనసుచేతవానఁడవు
  కాకరివపై యనసటూయ కడరబాలనఁడవపైత

     నీక నిది మెచచ్చెగాక నెరి మాకనఁ దగనా



రేక: 1400-3తలనఁగగాతబోది సత: 23-597
పలల్లవ:  ఇనిన్నయునఁగటూడెమ యితతకిని

  నినన్నట మానఁటల నిజపొతతువుల
చ. 1:   పలకల మొలకలవునన్న మనానఁడే

 తలిరనఁబోనఁడికినినఁ దలనఁబాల
 సొలపలనగవుల సమవారముననఁ

 గలయురతుల కతకణదారముల
చ. 2:  ననుపగ చితాత్తి నక్షతగతబున

 వనుకలినఁ బెటట్టినవడెముల
  పనివడి చెలి సౌభాగతయోగమున

కొనచటూపలకొతగముడిసిరల
చ. 3: మకిక్కలికూటపమథనలగన్నమున

తొకేక్కటపాదపదోమటల్ల
 గకక్కన శ్రీవతకటపతచెనకల
 వకక్కట నెదరినవుతకవల



రేక: 1400-4శతకరాభరణత సత: 23-598
పలల్లవ:    ఉనిద వరహమున నొనఁగిపడె మన

   కివల నీకెతో నిది యేపాట
చ. 1:    చితత్తిము చెదరనఁగ చెతత పూవుల

 నెతుత్తి లగట ట్టిని లేమ
  యితత్తిలనతత్తిల నెడనెడ దతడల

  గతత్తిము రారో కొమత్మికనఁదాడు
చ. 2:    పాసి వభునితో బాదతబున భువ

   వాబ్రాసనఁ జితత్తిరవు వగనఁ దరణ
  యసతచెలలము యితక వమెపైనానఁ

 జేసినచేనఁత చేయకపోదు
చ. 3:   గాదిలి శ్రీవతకటనఁత కాతగిట

 సేదుదేరము చెలియకను
   మోద మపప్పుడుగా మొనకొనె మనకను
  యేదస నుతటమ యితదానఁకాను



రేక: 1400-5  సాళతగ నాట సత: 23-599
పలల్లవ:   ఆతనఁడు మొదలనే యనతగనఁడూ

   రతవసతత మట రాదు గదా
చ. 1:   కోమలిశిరసుననఁ గటూడెను యిపప్పుడు

 యేమగారణముననో యయలల
  ఆమనికచముల నలబడి పటట్టిను

   కామునిక వగత గాదు గదా
చ. 2:    యితలనఁ జెలిమో మతతయునఁ గెపైకొనె

 కొతత్తిగ నయనచకోరముల
 కతత్తికకోవలకూనఁతల రేనఁగెను

 చితత్తిజబలి మటచెడదుగదా
చ. 3:   కొమత్మిజనవ్వెనము కొలల్లల చేరెను

 కమత్మిర శ్రీవతకేటపతకి
   నెమత్మిది నెతతయు నిలిప నీతనఁడే

  యిమత్మిడి మరనఁడయి యేనఁచనఁగదా



రేక: 1400-6ఆహిరినాట సత: 23-600
పలల్లవ:   ఇదదరిజాణతనము లటవతటవ యితదు

   వదదనునన్న చెలలల వోటవతత మేది
చ. 1:    హతత్తినసతయునఁ బత యలిగి మానఁటాడమని

  వతత్తి యానవటట్టి కొని రొకరొకర
     మొతత్తిమ నాకె దనక మొకిక్క నభావ మతనఁడు

 చితత్తిరవులో వా(వాబ్రా?)    సిన చెలినఁ జూచి నగెను
చ. 2:    బలిమ నొకరొకరినఁ బటట్టిమని పతతమాడి

  చలపటట్టి మారమతచము లకిక్కరి
  నిలవుటదదములోని నెలనఁత నీడరటూప

   చెలవునఁడు దగద్గీరితచిననఁ జెలి నగెను
చ. 3:   అతగనము శ్రీవతకటాధిపనఁడు నధరము

   యతగిలి నియతమని యనిన్నకనఁ గటూడి
   ముతగిట కెతపల పతటమొనలనే మోవమనఁదనఁ

     జెతగట నితచిననఁ బత చెలినఁ జూచి నగెను



రేక: 1401-1ఆహిరి సత: 24-001
పలల్లవ:   ఇదదరిగణతబు లివ ఇతతులల

  చదిదకిని వనఁడికిని సతగడితచని
చ. 1:   వలసి సటూరతనిలోన నుతడేటయలవాట

   గలదుగన వరహగిన్ననఁ గలనఁగనఁ డతనఁడు
   పొలినఁతదేహము మొదలనఁ బటూనఁదగెగనక ఇద

 వలరాచకానఁకచే వాడనఁబారీని
చ. 2:   సరిలేని పతచశరగరనఁడుగన పపైకొనన్న-

  వరిబాణములకెలల్ల వఱవనఁ డతనఁడు
  గరిమ నీచెలిమనసు గతటలేనిదిగనక
   వరస లోలో మెఱనఁగవలనె దానఁగీని

చ. 3:  శ్రీవతకటాదిద్రిపపైనఁ జెలనఁగదేవునఁడుగనక
   యవనిత కచగిరల నిట మరిగెను

   యేవతక నీచెలియ ఇతదుకే కోరెనఁగన
  భావమున సతతసము పచిచ్చెదేరీని



రేక: 1401-2ముఖరి సత: 24-002
పలల్లవ:    ఎతత గబబ్బుతనమే నీకితతటలోనే తొలల్ల

    యితత నీ కపదేశ మచిచ్చెనద కదరా
చ. 1:     పడనఁత నాపేర నీవు పాదమున వాబ్రాతురట

  అడియాలముగ నితత అతదుకేమరా
  వడికములపైతే నీవురమున వాయరాదా

    యడ చాల దతదునఁ గచా లిముత్మికొనెనఁగదరా
చ. 2:    నీలప బెతడెములోన వడ భావతతురటే

   తాలిమ నా పగయమతత దానికేమరా
   అలగెపైతే నాయదదప జెకక్కల గావా

  చాలకొనన్నకళ లతదే సతదుకొనీనఁగదరా
చ. 3:    కూరిమ నాచెకక్క కొనగోర నతటదురటే

  ఆరసి కూడితవ ననన్నతదుకేమరా
   యరీత శ్రీవతకటేశడ నేనఁ గాదా

     తేరకొన వనిన్నయు నీ తేకవ గా దటరా



రేక: 1401-3గతడకిగయ సత: 24-003
పలల్లవ:     నే నెఱనఁగనా వోరి నీ మహిమ

   కాననా యినిన్నటానఁ బాల కడునఁదలల్లనౌట
చ. 1:   ఇతతలో నాతో నీవడలేనిబీరాల

   కొతత గొతత వానఁడిసేసి కమత్మిరితచేవు
   యితతటవానఁడవు నీ వటగాకతడితే భటూమ-

   నితతటాను ముతటకొన కితతవాడి గలదా
చ. 2:    కానీ కానిమత్మిని కమత్మిరనఁగగమత్మిర దటూరి

  పానిపటట్టి క ననున్ననఁ బగచాటేవు
   యేనెలవున నీక యితతసతత్తి లేకతడితే

   మానిపపై నిమత్మిపతడు మరియేల పలిప
చ. 3:    నీవటట్టి ననున్ననఁగటూడి నివవ్వెరగెపైన నా-

 భావమదేమని పలికేవు
  శ్రీవతకటేశ నీచేతే కాకతడితే
   మోవతేనెక గతట మొదలనఁ గలిగెనా



రేక: 1401-4రామకిగయ సత: 24-004
పలల్లవ:    అతత సిగద్గీవడకవ అతవ నీవు

   పతతముననఁ దలియవ పాయమెలల్ల గడువు
చ. 1:    గొతది నొకక్కసితహమట కొతడల మోచినదట

 ఇతదుముఖులనడుమె యిరవట
     కతదువ య పొడుపడునఁగత యిది నీవు నాక

   అతదముగ నానతీవ ఆరనెలల్ల గడువు
చ. 2:     మొగి నొకక్కక తామరలో మోవపతడు పతడెనట

  జిగినఁదేనె వావాతనఁ జితదనట
    మగవ యయారచి మత నీవు దలియవ
   తొగర నీపలకల తుదదాకా గడువు

చ. 3:  కతతునిగరతు రెతడుగతబములమేడట
 దొతతవలపలసిరి దొలనఁకనట

   ఇతత నేను శ్రీవతకటేశడ యకత
   మతతనాన నినున్ననఁ గటూడి మరపతచేగడువు



రేక: 1401-5ఆహిరి సత: 24-005
పలల్లవ:    ఈరీతవలప లొకట కినుమడాయ వభుడ

  కోరికల కోటాననఁగోట సతకాయ
చ. 1:   సుదత నీరాక కెదురచచేటయాసలను

 కదిసి నగమోమెలల్లనఁగనున్నలయ
    యిద నీకడక నాకె యేతతచనఁ దమకమున
   అదన మునిముతగిలలల్ల నడుగలే యాయ

చ. 2:   వలది నీసుదదలలల్ల వనియేటవడుకల
 వలలేనిపలకలే వనులయ

  పలమార నీతోడనఁ బలికేటకాతక్షలను
  నిలవలల్ల నతగనక నివవ్వెరగలయ

చ. 3:   కమలముఖ నీరతులనఁ గలయునిబబ్బురమునను
  కొమరెపైన చనున్నగవ కొతడలయ
  చెమటచే నిదదరికి శ్రీవతకటేశవ్వెరడ

  తమకమల తనువులను తడబాటలయ



రేక: 1401-6సామతతత సత: 24-006
పలల్లవ:   చెలలల వహితచి చెపప్పురమత్మి

  నిలవలల్ల మురిపమే నితడకతడనా
చ. 1:      అతగన వభువ జూచి అరనవువ్వె నవవ్వె నిటట్టి

   యితగితాననఁ గడమ నవవ్వెతదు దాచెనే
    అతగమెలల్ల మెఱగలే అతదు దానఁచ నిముత్మిలేదు

  వుతగిట గనుగొనల నుతడకతడనా
చ. 2:      జలజాక పతనఁ జూచి సగము మాటలనఁ దిటట్టి

   యలమనఁ గడమదొడ మెతదు దానఁచెనే
    తలనఁపలల్ల దమకమే దానఁచ జోట లేదతదు

 పలకనఁబతతములోనె పపైకొనకతడనా
చ. 3:    కోమలి శ్రీవతకటేశనఁ గటూడి పరవశమతద

   యేమరి కోరికలలల్ల నెతదు దానఁచెనే
   పేగమలలల్ల పనవులే పరిదియతనఁ జోటలేదు
  దోమట రతులలోనే తోచకతడనా



రేక: 1402-1దేసాళత సత: 24-007
పలల్లవ:   అనిన్నయు నీయతదే అమరెనట

   కనిన్నయ ఇతదుక మారగత చెపప్పువ
చ. 1:    కలవల వకసితపనఁ గమలములపై తోనఁచె

   గలికి వనిన్నట నీకత చెపప్పువ
   అలలతటా బడినఁబోతే అనన్నయు నీలములయ

   కలగాదు ఇది యొకక్కకత చెపప్పువ
చ. 2:    జకక్కవల గతడుమది సరినఁ బెపైడికతడలయ

   గకక్కన వచారితచి కత చెపప్పువ
  మకక్కవతో బులినాల మదనచకగములయ

   కకక్కసము మాని నాకీకత చెపప్పువ
చ. 3:     ఆకసము చటూడజూడ నద సితహమాయ నట

   కాకగాదు ది యొకక్కకత చెపప్పువ
   యకడను శ్రీవతకటేశనఁడను నే నినున్న

    పపై కొనన్న దిది యొకక్కకత చెపప్పువ



రేక: 1402-2మాళవ సత: 24-008
పలల్లవ:    పొలినఁత జవవ్వెనముననఁ బటూవక పూచె

   యలమ నితదుక మనమేమ సేసేదే
చ. 1:    సత చితతాలతలలో సతపతగపూవుల వచె

  మతవరహపమేన మలల్లల వచె
  అతనునితలపోనఁత నడవజాజల వచె

   హితవు తలియ దినఁక నేమసేసేదే
చ. 2:   తొయతలిచెమటనీట దొతతదామెరల వచె

  కొయతచటూపనఁగోపముల గతకమ వచె
  కయతపవలపలనఁ జీనఁకటమాకల వచె

  నియతడనఁ జెలియభావ మేమసేసేది
చ. 3:   మగవరతులలోన మతకెనపవువ్వెల వచె

   మొగినఁ గొనగోళల్లనే మొగలి వచె
   పొగర శ్రీవతకటేశపొతదులనఁ గపగము వచె

  ఇగరనఁబోతడల్ల మక నేమసేసేదే



రేక: 1402-3ఆహిరి సత: 24-009
పలల్లవ:  కాతతయేమ నెఱగదుగాని

   చెతతల నీగత చెపప్పురే చెలల
చ. 1:    చితత్తిజ నముత్మిల శిరసున ముడవనఁగ

  గెతుత్తి కెటల్ల దానఁకెనో గాని
 గతత్తిపనఁజెకక్కల కతకమచెమటల

   జొతుత్తి ల గారీనఁ జూడరే చెలల
చ. 2:  చలవమేనిపపై సరలహరముల

   చెలగినఁ నాని మొలచెనో కాని
  పలకల మొలకలనఁ బొదలినపయిరల

   వలస నిదివో భావతచరె చెలల
చ. 3:    ఘనునఁడగ శ్రీ వతకటపత గటూడనఁగ

  చెనకి గఱతు సేసనోకాని
  వనకముతదరల వతతల వడమెను

   కనుగొనరే యిది గకక్కన జెలల



రేక: 1402-4ముఖరి సత: 24-010
పలల్లవ:    నగవతతే యేమనినా నాక బోవునా

  మొగమేడ అదదమేడ ముచచ్చెటలగావా
చ. 1:     మగవ నాతో నలిగి మారమతచ మెకిక్కనాను

   తగిలి నామన సతదు దగద్గీరిరాదా
  తగలగలచోటకి దవవ్వెమ చేరవమ

   మొగలేడ నీరేడ మొతత్తిమెపై తరగవా
చ. 2:     పపైపపై నాచేత ననున్న బటట్టినీక తోసినాను

   చటూపలపైన నినున్న నవ చటట్టి కొనవా
 పాపరాదు పాలగలపాయపవారిపొతదు

    తీప లేడ పూవులేడ తేనెలపై కరియవా
చ. 3:     చాయపాటేత్తి ననున్న గటూడి సరిమేను మఱచితే-

  నేయడ నారతచేనఁత లచచ్చెరితచవా
 పాయరాదు శ్రీవతకటపతనెపైనననున్నను

   రేయేడ పగలేడ రిచచ్చెల బెపైకొనవా



రేక: 1402-5ఆహిరి సత: 24-011
పలల్లవ:    నాకెటల్ల దలసు నినున్న నమత్మిగలదాననఁగాక

  యకడాకడ నీయిత వటల్ల నన్నదో
చ. 1:     శిరసువతచక లేమసిగేద్గీ నినునఁ జూచి నవవ్వె

  అరియ నీవాకె కేమౌదువోకాని
    వరసి నాపపై నీవు వదదనుతదు వతతేకాక
  యిరవపై యఱనఁగకతడ యేమసేతువో

చ. 2:     మచిచ్చెక నొకవనిత మాట దగలనఁగ నాడె
   యిచచ్చెట నీకను నాకె కేపొతదులో

    వచిచ్చె నాయదుట ముగదవల నుతదు వతతేకాక
   యచచ్చెట నెవవ్వెరియితడల్ల కేనఁగదువో నీవు

చ. 3:    నికక్కచ నొకసత నీకాల దొకెక్కనిద
  యకక్కడ మయిదదరిలో నేపతతమో
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
    యకక్కవ నీతను వటల్ల నెతదతదు మోచెనో



రేక: 1402-6దేవగాతధరి సత: 24-012
పలల్లవ:    నవవ్వెకరా నీ నటనలనుతః నీ-

  జవవ్వెన మతదే చకక్కనయతనఁగాని
చ. 1:   మఱవకరా నీమాటల య-

 జఱపలలోనే సరిచటూపేను
   వఱగకరా సారె వఱపలనుతః తర-

  మఱనఁగల మొఱనఁగల మతచిదయతనఁగాని
చ. 2:    చిమత్మికరా చటూప చివుకనను నీ-

 దిముత్మినఁగానఁకలనే తలిపేను
  కమత్మికరా నీగరవ్వెము యివ

  కమత్మిర నీరతనఁ గతదముగాని
చ. 3:   బగియకరా కడునఁబద్రియమునను య-

 బగవునఁగాగిటనే పనచేను
  తగ శ్రీవతకటధరణీశ ననున్న

   మగలనఁ గటూడిత వది మెచేచ్చెనఁగాని



రేక: 1403-1శ్రీరాగత సత: 24-013
పలల్లవ:    సటూడగదవమత్మి సొకిక్క యేల తతగీ

జేడునఁగోనేటసలమకరతను
చ. 1: కూపటట్టి సదువులకొనలపేరిటవాడు

   పూపకొడుక గని బటూము లేలేటవాడు
 సాపనీటకితదిపత సతకబెటట్టి క

 తీపల తరమలదేవరెపైనానఁడే
చ. 2:  పలల్ల వలగలోనిబోనపతరివాడు

  తలల్లనిమెఱనఁగల తరలనఁ దేలేటవాడు
   గలల్ల సేతనఁబటట్టి కొతడపపై నిలసుతడి

  పలల్లవాటవసి వరము లిచెచ్చెను
చ. 3:  సనఁకటమెపైవానఁడు సలపలపవానఁడు

 ఆకదతడలే తలనటమోసినాడు
   దకొని పాముపపై తేలి వుతడినవానఁడు

  యకడ శ్రీవతకటేశ డెపైనానఁడె



రేక: 1403-2ముఖరి సత: 24-014
పలల్లవ:   చెకిక్కటచే యిదియేల చితతయేల

   చకక్కనయత నినిన్నయును చాలనఁజాల నుతడరా
చ. 1:    మేరతో నాయాసలక మతలేదు తతలేదు

   వోరి నీమాటల కెతదు నటూరటలేదు
   దటూరలేను నే నినున్న తొరలితపవనయాల

    సారె నీవునఁ జేయలేవు చాలనఁజాల నుతడరా
చ. 2:   దోమటనాచటూపలకనఁ దుదమొదలను లేదు

  గామడినీచేనఁతలక గడ లేదు
    వమార నినున్న నిక వసరితచలేను నాతో

   సాముసేయలేవు నీవు చాలజాల నుతడరా
చ. 3:    మమత నాకానఁగిటకి మటట్టి లేదు గటట్టి లేదు

  తమకపనీమతకినఁ దనివ లేదు
   చెమరితచె మేనెలల్ల శ్రీవతకటేశ యిది

   సమరతులయ నితక చాలనఁజాల నుతడరా



రేక: 1403-3ఆహిరి సత: 24-015
పలల్లవ:   అతదరికి నావతటఆసే కాదా

   యితదుకేల వఱవు నీ వదురేనఁగవయాత
చ. 1:     మగిడి మగిడి చటూచి మాటలడ నటూనఁకితచి

  చిగరనఁబెదవ వతచి సిగద్గీవడని
    మగల నొయతనే చేరి మతతనాన బుజజగితచి

  పగడవాతర నొకిక్క పరికితచవయాత
చ. 2:     పొలసి పొలసి ఇతత బొమత్మిముడి వచరితచి

  మలసి పయతదకొతగ మానఁటసేసని
  నెలకొనన్న తొలిల్లతటనీయా కెయొడనఁబాట
  సలిగెతోనఁ జెలిల్లతచి చనవయతవయాత

చ. 3:     ఇకక్కవల నాకె నినున్న నెలఇతచనఁగానే ననున్న
  మకక్కవచేనఁతల నిటట్టి మనిన్నతచితవ

    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కపటము లినఁక మాని
  అకక్కరదరనఁగ నాకె నాదరితచవయాత



రేక: 1403-4రామకిగయ సత: 24-016
పలల్లవ:    నాక నివయే నవువ్వెలటూతః వర

 దాకొని కదిసినదవువ్వెలటూ
చ. 1:   మానవయత నీమాటలటూ యేల

  తేనెలో నివ తేటలటూ
  నేనెఱినఁగినవ నీచేనఁతలటూ భువ

 మోనములలోని మోనఁతలటూ
చ. 2:   చాలనఁజాల నీసనన్నలటూతః కడు

పోలనఁజూచినపొనన్నలటూ
   సలి మును నేజూచినవ నేనఁ-

  డలగెపై కడునేనఁచ నివ
చ. 3:    చెలల్లవక నేల సిగద్గీలటూ నేడు

 మొలల్లపలకలే ముగద్గీలటూ
  వలల్లవరి శ్రీవతకటేశ మన-

 చలల్ల నఁగటూటమే సతకెసేస



రేక: 1403-5శతకరాభరణత సత: 24-017
పలల్లవ:     నెమత్మిది నునాన్ననఁడ వద నీకేమయత మతచి

  నెమత్మిపత డారగితచేవు నీకేమయాత
చ. 1:     నీలీల నీళల్లపపై తేట నీకేమయాతతః య-

  నేలకితద నుతడితవ నీకేమయాత
    యేల నినున్న మరతాప మేమసేసనితః నీ-

  నీలిమేను కతదులేదు నీకేమయాత
చ. 2:    నికక్కము బొతకసేసేవు నీకేమయాత యిటట్టి

  నికిక్కచటూచి దాగేవు నీకేమయాత
  యకక్కడిమోహముల నీకేమయు నేల

   నికక్క సగద్గీ లఱగవు నీకేమయాత
చ. 3:    నిదుద ర గతటనఁబెటట్టివు నీకేమయాతతః వటట్టి

  నిదుద రేల పొయేతవు నీకేమయాత
  గదదరి శ్రీతరవతకటవభుడతః ననున్న

  నిదదపనఁగానఁగిట గటూడి నీకేమయాత



రేక: 1403-6సాళతగనాట సత: 24-018
పలల్లవ:    కాయమునఁ బాబ్రాయమునఁ బో కలిగినది

   యేయడ నాతనఁడు నీవు నెతచినను
చ. 1:    చెకిక్కట చేతతోడ సిగద్గీవడే వదియేమే

   చొకక్కప వభునఁడు నినున్ననఁ జూచెనతటాను
 వకక్కనిమషములోనే ను(వు?)  డివోవు నివయలల్ల

   గకక్కన నాతనఁడు నినున్ననఁ గదిసినను
చ. 2:    మతతనాన మానఁటక మానఁటాడ వదియేమే

  పతతపవభునఁడు నీతోనఁ బలకనఁగాను
   యితతలోనే యనుమాన మనఁకనేల తగలయ

   చెతతల నాతనఁడు నినున్ననఁ జెనకనఁగను
చ. 3:   చెలరేనఁగే వదియేమే శ్రీవతకటేశడు

   యలమనఁ గటూడి చన వచెచ్చెనతటాను
     తొలత నే నితదుకే పో తొడనఁగి చెపప్పునదలల్ల

  మెలపన నీడేరె మకినఁకను



రేక: 1404-1శతకరాభరణత సత: 24-019
పలల్లవ:   అతవ యేగతనెపైనా నలసినాను

  యితవపై కొనిన్నటకెపైనా యితపాయనఁగా
చ. 1: మేనఁ(మెత?)    డెపైన వరహన మెలత కనున్నలనీర

 నితడుగొలనఁకలపై నిగడనఁగాను
   గతడు మలకెపైనానఁ గడు నతదులోనుతడి-

   నొతడొకటకిని దా నొకమన సవుగా
చ. 2:   పరిపరివధములనఁ బానుపపపైనఁ బొరలనఁగా

  శిరసుతురము వడి చెదరనఁగను
  నిరత నలలకెపైనా నెలనఁతమెపైవాసన

   సరసనఁ గెపైకొననఁగ ముచచ్చెట దరెనఁగా
చ. 3:   కడునఁగడునఁదమకాన కదిసి యితతలోనె

  పడనఁత శ్రీవతకటపతనఁ గటూడనఁగా
   జడియునఁ బరవశన సారెసారెక మేన
  యడలేని పలకల కిరవాయనఁగా



రేక: 1404-2ముఖరి సత: 24-020
పలల్లవ:     ఇది ఇటల్లనౌత నే నెఱనఁగ గాక

   తుదిముటట్టి నపప్పుడే తోవ గనుకొననా
చ. 1:     సొగసి నా కడియాస చటూపేరగాక ననునఁ

    దగిలి నికక్కము నతడు దానఁ దలనఁచెనా
   మగల మమాట నమత్మితనఁగాక ఇతతలో
    మగడ నే నొకతగవ మది నెతచకొననా

చ. 2:  యడమాటలోననే యేమతమకమోకాక
  వడనఁగబత వచేచ్చెయ వళలేదా

   బడలితరి చాల నినఁక బటట్టి కనన్నపప్పుడే
   అడరి నాలో వలపనటల్లనే కానా

చ. 3:     చెలనఁగి నామనసునఁ దలిసితరి మ రిటగాక
  సొలసి శ్రీవతకటేశడు మానునా

    చెలలల మపలక చెలల్ల నే మదదరమునఁ
   గలసితమ యిటఱల్లతే గలకలన నగనా



రేక: 1404-3గజరి సత: 24-021
పలల్లవ:     చటూడనఁజూడ నిది వటట్టి జోలి గాక, నీ-

   జాడ లివ మతచివపైతే సమత్మితులగావా
చ. 1:    లగల నితతటనునఁ దలల్లనివలల్ల నఁ బాలపైతే

    యేగత భటూమలో నే మేమ గాదు
   ఆగతనే పటట్టి కొనన్న ఆనలే నిజమెపైతే

   వగదానఁకా మరనికి వదములపై యుతడవా
చ. 2:    సారెక దికక్కలనునఁ బచచ్చెనిదలల్ల నఁ బెపైనఁడౌతే

   కోరి యవ యతత సేసుకొనరాదు
  కూరిమతో నీవళల్లగణములే చకక్కనెపైతే

  సారపవలపలక సాకిరలపై వుతడవా
చ. 3:  పొతదినకానఁగిటలోనిపలకలే పూవులపైతే

  చెతదిన శ్రీవతకటేశ చెపప్పురాదు
  కతదణపనఁగతత్తికలో కనుకనే కతలపైతే

  పతదపరతులకివ పచిచ్చెయపై నిలవవా



రేక: 1404-4శ్రీరాగత సత: 24-022
పలల్లవ:      ఎటట్టియిన నేమ నీవు యేమనన్న నేమ నీవు

   యిటట్టి లోనయేతవు యితత చాలదా
చ. 1:      కొమత్మి నీచే నాతనఁ డతత కోపాననఁ బడెనేమ

  తమత్మిపవువ్వె వాట నొవవ్వెనఁదాకిననేమ
   అమత్మి నీ వవవ్వెలిమొగమెపైనా నాతనికేమ

   ఇముత్మిల యదుట నునాన్ననఁ డితతచాలదా
చ. 2:     మగవ నీ కతనితో మాడాడకనన్న నేమ

    నొగిలి యాతనఁడు నీచే నొచిచ్చెన నేమ
   మొగమక నీవతత మోవనఁగ నాడిననేమ
   నగకనన్ననఁ గనున్నలనే నవువ్వె చాలదా

చ. 3:      ఆది గొని నీ వతని కడడము లడిననేమ
   వదనల నిపప్పుడెతత వనఁచిన నేమ

  ఆదరితచే వతకటేశనఁ డలమేలమతగనాచా-
  రీదసనఁ బలవుమనీ నితతచాలదా



రేక: 1404-5శతకరాభరణత సత: 24-023
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే వచారితచకో యితతయు నీవు

    అపప్పుడు నాతో నౌనఁగా దనరాదు నీక
చ. 1:    యితదరివలనే నీవపప్పుటకినఁ గటూడి ననున్న

   సతదడినఁ బెటేట్టినతటే సమత్మితతచ రా
  పతదమాడినటల్లనే పదియునఁ బదియుగా, నా-

  కతదువనే వుతడవల కలకాలము
చ. 2:      తకక్కలనఁ దకక్కల నాడి తగలనఁ దసుక నా-

యికక్కవలతట(టే?)   నతటే వయతకొన రా
   వకక్కటనొకక్కట నా వడనఁబాట నాకతటే

  మకక్కవ నితరలను మనిన్నతచరాదు
చ. 3:    యయడనే శ్రీవతకటేశ నాక దకిక్కతవ

   నీయితతుల వరసతటే నే నియతరా
    యేయడ బలకబతత మేకముగ నా కాగిట

   రేయునఁబగల బాయక రిచచ్చెవడవలనా (రా?)



రేక: 1404-6శ్రీరాగత సత: 24-024
పలల్లవ:   ఎఱినఁగితచవలయు నిపప్పుడిపడే నీ-

  కఱకఱి నినిన్నయునఁ గసరకమ
చ. 1:   చెలి నీపతపపై చితదులపాటల

  పలమఱ నీలోనఁ బాడగను
   అలలివ వని తానటనఁ దమపలల్లల
  పలపని మటూనఁగిన బెదరకమ

చ. 2:  అతదపనడపల నటనీపలికెదు-
 రితదువదన నీవనఁగగను

  కతదువనతచల గతయిది దమదని
 సతదడిసేసిన జడియకమ

చ. 3:  వోడక శ్రీవతకటతత్తిముకానఁగిట
 మేడెపనఁగచముల మెరయనఁగను

  యడను జకక్కవలివ తమజాతని
జోడుగవాలినజోనఁపకమ



రేక: 1405-1సామతతత సత: 24-025
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరము నేమచెపేప్పు మటమనఁదను

  నివవ్వెటలల్ల ఘనునఁడవు నీచితత్తి మనఁకను
చ. 1:    నిలవలల్ల వలపలే నెలనఁతక నేపొదుద

  పలకెలల్ల నీమనఁది పాటలతదునే
  తలనఁపలల్ల నీపపైతమకమే కలదలల్ల

  నెలకొనన్నపనులక నీచితత్తి మకను
చ. 2:   చటూపలలల్లనీపపైనే సుదత కీపలకల-

  మోపలలల్ల నీమనఁది మోచిదితపలే
 తీపలయాసల నీతేనెలమాటలతదే

  నీపాదమానసుమత్మి నీచితత్తి మనఁకను
చ. 3:   కాయము నీకానఁగిటనే కలికిజవవ్వెనపనఁ-

  బాయమెలల్ల నీరత బతధములనే
    యేయడ శ్రీవతకటేశ యకెక నీకనఁ దగ

  నీయిచచ్చెలయ నేడు నీచితత్తిమకను



రేక: 1405-2పాడి సత: 24-026
పలల్లవ:   ఆతురమే నెలవాయనమాత్మి య-

   యేతులనునఁ దాలిముల యరవౌట యరదా
చ. 1:   డితదుపడి సొబగలక దిద్రిషిట్టిదానఁకినయటల్ల

 అతదమే పరితాపమాయనమాత్మి
 చెతది హస్కృదయనఁ(యత?)  బెలల్ల చేకొనన్నరమణునఁడే

  పతదమడిచినయటల్ల పగయౌట అరదా
చ. 2:    సొలపలనఁ గనుచటూపలక సనఁక సనఁకినయటల్ల

  అలసత మెపైమఱప లయనమాత్మి
   పలిచి వభునఁగటూరచ్చెటక పరరేనఁచ నెచెచ్చెలల

   కలలోని చెలిమవల కడకేనఁగ టరదా
చ. 3:  చెపప్పునరదగమరనిచేనఁతవల తరణతుర-

 మపప్పుడే చితదువతదాయనమాత్మి
   యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశక కానఁగిట నితత-

   వపప్పులే తపప్పులపై వతత్తిగిల టరదా



రేక: 1405-3పాడి సత: 24-027
పలల్లవ:  గరిమతో నినిన్నటానఁగలనీక

 బెరసిననామదనఁ బద్రియమునన్నదా
చ. 1:  తనురోమరోమరతధద్రిములను బద్రిహత్మితడ-

జననసతహరవచారముల
   మనసున నీకివ మతతగములపై ననున్ననఁ
  గనునఁగొని కరణతచనఁగలదా వళ

చ. 2:   కనున్నల శీతోషరకారణముల దోచి-
  యునన్నచతదుగ డు రవయును మతచనఁగా

  ననున్ననఁ బాయుచనఁగటూడ నలిరేనఁగనేకాక
   యినిన్నటానఁ బనుల నీకినఁకనఁ గలవా

చ. 3:  కడలేనినీమేననఁ గలగదేవతలను
  బడిబడినఁ బలమారనఁ బలికితపచ
   వడువక ననునఁగటూడి వతకటేశవ్వెర నెతత్తి-

   మడరి యాడనఁగ నీక నదనునన్నదా



రేక: 1405-4శతకరాభరణత సత: 24-028
పలల్లవ:    మతజతనౌ పరిమళత సతతః సు-

   ధతజనత తే వహరణ మదత
చ. 1:      గమన మయత సత కబరి చలత సత

   కిమత కిమతముఖే నిరత సత
 కమలననే త(వ)   గతతః కథత భో

   సుముఖమయా వద సుకరమ దత
చ. 2:     మహత వక్షణే మదత కిరత సత

   రహసి మనసి సతభద్రిమత సత
    మహితే తే గరిమానత కిత మా-

   మహ వద భవదిషట్టి మదత
చ. 3:    సవ్వెయతసవ్వెయత సతశయో హరత సత

నయనెపై(నే?)  కితచినన్నమత సత
  శ్రీయతఃపత సేత్తి శ్రీవతకటపత

ఆ(ర?)    యత పగయసేత్తి యతన్న మదత



రేక: 1405-5మధతమావత సత: 24-029
పలల్లవ:     నమత్మిరా నామాట నీవు నగవు గాదు

  కమత్మిర నాబలిమెలల్లనఁ గనుకొనరా
చ. 1:     మానఁటలడి మానఁటలడి మగిడి చటూచేవు నీవు

   యేనఁటకి నీకితత వఱపేల వచెచ్చెరా
   నీనఁటన నెవవ్వెతయపైనా నినున్న నేమసేసినాను

  గానఁటముగ నీవటట్టి కాచకొనేరా
చ. 2:     చేరి చేరి నావదద శిరసువతచేవు నీవు

   వారితచి యిది నీకెవవ్వెతే చెపప్పురా
   యరీత నితదుకనఁగా నెవవ్వెత గోపతచినాను

   ఆరసి నే నీసతది కడడమయేతరా
చ. 3:   కూడిమాడి నాగోరికొనలకే యలికేవు

  వోడక శ్రీవతకటేశ వరకతడరా
    ఆడనీడ నెవవ్వెర నీ కడడముగా వచిచ్చెనాను

   వడుక నే నాడుకొనే వసరకరా



రేక: 1405-6శ్రీరాగత సత: 24-030
పలల్లవ:  దేవదుతదుభుల నలదికక్కలతదు

  తావులనే వవల ధవ్వెనులియతనఁగాను
చ. 1:   వతకటాదిద్రిదేవునఁడదే వడుకతోనఁ బెతడాల్ల డ

  లతకెల నిపప్పుడే కమలదేవని
  కొతకక ముపప్పుదిమటూనఁడుగోటల్ల దేవతలల

  వుతకవ వచేచ్చెయరో మహోతత్సవవళ
చ. 2:   వనజనాభునఁడు నితతవపైభవాననఁ జేకొనె

  అనయము నిదివో యాదిలక్ష్మిని
  మునులల భుషలల ముతచినభటూసరలల

   సొనిసి యితదరనఁగటూడి సుముహూరత్తి మనరో
చ. 3:  సురకనతలల భటూసురనాగకనతలల

  మరిగికూడ నలమేలమతగ నితనఁడు
  నిరత శ్రీవతకటనిలయుని నీకెను

   యిరవుగ దవతచి యితదరనునఁ బాడరో



రేక: 1406-1సామతతత సత: 24-031
పలల్లవ:    ఒకక్కటకి నురిగటేట్టి వతటకి దాయిగటేట్టి-

   వకక్కవ గోవాళవదత లీడనఁ జేయవలనా
చ. 1:      నికిక్కనికిక్క యాకెనఁ జూడ నిడివ యాడక నీడ

  అకక్కడికే పోరాదా అతతగలితే
  మొకిక్కమొకిక్క ననున్నజూనఁచి మటూనఁగసనన్నలేలసేయ

  ఇకక్కడికే రారాదా యితతగలితేను
చ. 2:    చెపప్పుచెపప్పు పతపనేల సలవుల నవవ్వెనేల

   అపప్పుట నీ వనఁగరాదా అతతగలితే
  తపప్పుతపప్పు నాతోనునఁదగి జాణతనమేల
   యిపప్పుడే మనిన్నతచరాదా యితత గలితేను

చ. 3:     పూచినఁపూచినఁ మాని నాతో బటూమెల సేసేవుగాక
   ఆచాయ నుతడవా నీ వతతగలితే

   చేచేతనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న
     య చలమే నీక దకెక్క నితత గలితేను



రేక: 1406-2ముఖరి సత: 24-032
పలల్లవ:  ఆరజమెపైతని అతగడికెకిక్కత

  తారకాణ లిక దనతోనేల
చ. 1:   పూవక పూచెను పనన్నమవనెన్నల

  కావక కాచెను కతతుబాణముల
    యవల నినఁక మరి యేల మానఁటల

   ఆవలనఁ దనచెల లడే రదివో
చ. 2:   కానక కనెనట కమత్మినఁజెఱకవల

  పూని వనకవనెనఁ బొతుత్తి లగాలట
   నానానఁటకి నివ నడచ సుదుద ల

  తానే యఱనఁగను తమకములేల
చ. 3:   పానఁకెను తీగెల బయలపతదిలల

  మటూనఁకల వచెచ్చెను మొకరితుమత్మిదల
  యకడ శ్రీవతకటేశనఁడు గానఁగిటనఁ

   జేకొనె నిద మదినఁ జితకలవల



రేక: 1406-3తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-033
పలల్లవ:    ఇదియే దిషట్టిము భటూమ నితతులనఁజేసినచేనఁత

   యదురెదురనే తానఁక నెఱనఁగరే చెలల
చ. 1:    పతచబాణముల నేనఁడు పడనఁతపపై నేసనఁగాన

  పతచమహపాతకనఁడు భావజనఁడే పో
    యతచ వతదువనఁ కనేపో ఇతదరిలో రటూపలేక
  అతచెల నతతరభటూతమెపై యుతడవలనె

చ. 2:    వరహపటతత నితత వరపతచెనఁగాన రేఇ
  సరిలేనిరాకాసి చతదురనఁడే పో

   తరమెపై నేనఁడితదువతక దినముల నొకక్కకళ
  సురలలల్లనఁ దిననఁగాను సుకక్కవడనఁగలిగె

చ. 3:    కతదువ నేటయితత కానఁగిట గలయనఁగాను
   యితదు జాణ శ్రీవతకటేశనఁడే పో

  మతదలితచి ఇతదుననే మగవలపాలిటకి
   ముతదుముతదే పరషోతత్తిముడు దానెపై వలస



రేక: 1406-4సామతతత సత: 24-034
పలల్లవ:    మరలి యేపనియపైన మమత్మిడుగవతః మర

    గరిమనఁ గలసి ఇతకానఁ గలవా యనన్నకల
చ. 1:    కామని నీపత నీతోనఁ గడుసరసమాడితే

   యేమే నామోము చటూచే వతతలోన
    యేమేమో మలో సుదిద మరిదదరే యరనఁగదుర

   కాముని తతతగములపపైనఁ గలవా యనన్నకల
చ. 2:     కలికి నీపతనఁ నీతోనఁ గనున్నలనే నవవ్వెతేనే

   యలమనఁ జెలలము నే మేమసేతుమే
   నెలనెపైనమసనన్నల నేనఁడు మకే తలసును

   కలిమ పూబాణలపపైనఁ గలవా యనిన్నకల
చ. 3:     యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డితత నినున్ననఁ గటూడితేనే

   మేకొని మమెత్మిలల్ల నీవు మెచేచ్చెవమే
  యేకమెపైనరతుల మరిదదరనునఁ గతకణల

   గెపైకొని కటట్టినమనఁద గలవా యనిన్నకల



రేక: 1406-5శ్రీరాగత సత: 24-035
పలల్లవ:   మతచి కాలము కితదుమనఁదాయనే

   ఇతచకతత దరనఁగ లే దేమసేతమే
చ. 1:    ధరలో మరనెలవు తలనఁపలో చితత్తిరవు

 తరణమాటలలోనే తఱచాయనే
 వరహపటతడవనఁడి వరలకొసలవానఁడి

  ఇరవాయనా యతదు నేమసేతమే
చ. 2:   కటట్టిలేని గాలిమోప కడలేనివనుకల

 దటట్టిమాయ నీమగవతగవులనే
   గటట్టి లేని తమకము కోవలలో సముకము

య(యి?)    టట్టి నాకిది యబెబ్బు నేమసేతమే
చ. 3:  వానలేనివరదుల వడలేనిదపప్పులను

 మానివకానఁగిటలోనే మకక్కళతచనే
 పానినశ్రీవతకటపతగాన ననున్ననఁగటూడె

  యనెలనఁత మెపప్పుతచె నేమసేతమే



రేక: 1406-6రామకిగయ సత: 24-036
పలల్లవ:     తనిసిత నినఁక నవ తడవకవ వాని-

   మనసు దలియనఁ గతతుమాయలయిననఁ జాలవు
చ. 1:   చితత్తిరవుమానఁకలక జిగరల గలగనా

 హతత్తినతనవలపూ నటవతటది
  పొతుత్తి ల నటతడనీవ పొతదగపతగణల
    యితత్తిల నే నెతచేనతటే యిసుమెపైననఁ జాలదు

చ. 2:   నెమత్మి నెతడమావులలో నినుపనీరతడునటే
  అమత్మిలల తనబాస లటవతటవ

   కమత్మిర నితకా నేవ కాతతునిమోవమనఁద
   సొముత్మిలవ యతతమతటనఁ జకక్కలపైన జాలవు

చ. 3:   కతదువపైనకతలకనఁ గాళల్ల గలగనటే
 అతదమెపైనతనసుదుద లటవతటవ
  పొతదినశ్రీవతకటేశ భోగము చెపప్పునఁబోతే

    యతదును రేల బగళల్ల నెనిన్నయపైననఁ జాలవు



రేక: 1407-1శతకరాభరణత సత: 24-037
పలల్లవ:    రమత్మినీ రావయత రానఁప వదుద

   కొమత్మి మనసు నిలిప (పనఁ?) గొతతవదుద
చ. 1:     సమత్మిత నీరాకక సకినాల చటూచి చటూచి

   కొమత్మి మనసు నిలిపనఁ గొతతవదుద
  వుమత్మిడి నతతటనఁ దనవరపసితగారాల
   ఇముత్మిలనఁ బొదుద గడిపత తనివదుద

చ. 2:   గారవాననఁ జెలల నీకడకతప, నీరటూప
  కూరిమతోనఁ దలపోసనఁ గొతతవదుద

    ఆరసి నీసుదుద లలల్ల నతదరితోనఁ జెపప్పు చెపప్పు
  యరీతనఁ బొదుద వుచెచ్చె నితతవదుద

చ. 3:   చిపప్పులేటతమకాననఁ జితత్తిముతో సమరత
  కపప్పుసేసనఁ గోరికలనఁ గొతతవదుద

    ఇపప్పుడే వచేచ్చెసి నీవు ఇతతని శ్రీవతకటేశ
   తపప్పురనఁగటూడిత వటట్టి దినము నేపోదటూద



రేక: 1407-2ముఖరి సత: 24-038
పలల్లవ:     ఇతతలోనే వభునఁడ మాకేమ దపప్పునుతః నేడు

   వతతలగానఁ దినదిన వము దపవో
చ. 1:     నీవు మముత్మినఁ జెనకక నిలిచితేనఁ జాలనఁగాక

   భావజ చెఱకవతటనఁ బతడు వతడెనఁబో
    తావుల నీబాస నీవ తపప్పుతేనే చాలనఁగాక

  పూవుబాణములపతట పొలల్ల వోదు వో
చ. 2:   కడునితతదమసము గలిగితేనఁ జాలగాక

  చిడుముడి చిగరల చేగలకెక్కనఁబో
  వడి నీమాటల మఱవకవుతటేనఁజాలగాక

  గడిగొనన్నవనెన్నలలే కొతగముడి వో
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జేరితేనే చాలనఁగాక

    సవల మోవుల నిటేట్టి జనున్న వటేట్టినఁబో
    తావ నానఁకాగిట నిటట్టి దకిక్కతేనే చాలనఁగాక

  యేవళనఁ బులకలే ఇరవపైనసేసవో



రేక: 1407-3సామతతత సత: 24-039
పలల్లవ:     పడనఁత ఇటని వనన్నపము సేయవ తానఁ

   గడదానఁకా నితదుకెపైననఁ గలనఁడుగా తాను
చ. 1:    సరి నిపడెపైన వచారితచెనఁగా ననున్న

   కరిసి వరహమే పపై కపప్పుసేసనఁగా
   మరనికానఁకల నామన సిది యేమెపైన

  గరిమతో సటూడువటట్టినఁగలనఁడుగా తాను
చ. 2:     తలనఁచి తనక నాపపై దయపటట్టినఁగాతః నాక

  వలపల మతచనెపైనా వరమచెచ్చెనఁగా
   చెలనఁగి యాసలచే నాజీవ మెతతబడలిననఁ

  గలిమతో సేకరితచనఁగలనఁడుగా తాను
చ. 3:     గకక్కన వచేచ్చెసి ననున్ననఁ గానఁగిలితచెనఁగా నేనఁడు

 యకక్కవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
   దికక్కయి ననిన్నటాల్ల నే దినదినమునునఁ గటూడ
   కకక్కసము గానివానఁడు గలనఁడుగా తాను



రేక: 1407-4సామతతత సత: 24-040
పలల్లవ:      ఒక రొకరికె మన మొదిదక గాదాతః నీక

  వకలిరతుల ముతదువనక గానా
చ. 1:    కోమలి నీకచముల కొతడలపైతే నామది-

 చేమలచెటల్ల నఁబో నాచేతులివ
   యేమటా నీజవవ్వెనమే యకక్కడునఁగా నెతచకొతటే

   ఆమనఁదిఫలభోగ మది నేనఁ గానా
చ. 2:     కలికి నీకనున్న లివ కమలము లనుకొతటేనఁ

   దొలక నాచటూపలనునఁ దుమత్మిద లివ
   చెలవాన నీవతట చెలరేనఁగినా నీక

    అలరి యవవ్వెరిపను లతతక నేనఁ గానా
చ. 3:    అతగన నీచెమటలే అతబుధియపైతే నేనఁ

  జెతగలితచి వోలలడే శేషశయిని
    సతగత నీకూటమే సారెక మెచచ్చెవు నేనఁ

  గతగలేని శ్రీవతకటపతనఁ గానా



రేక: 1407-5తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-041
పలల్లవ:    తరణ కిచచ్చెకమే తగిన దిది

  నిరతము నతవలనేరిచ్చెనప (ఫ?)లము
చ. 1:   అతగన నెవవ్వెర నవునఁగాదనకరే

  కతగి వరహముననఁ గానఁగినది
   చెతగటనఁ బతతో చెలి నొనగటూరచ్చెటే

   సతగత మన మచచ్చెటనఁ గలఫలము
చ. 2:    ఇతత నెవవ్వెరను యిది యేమనకరే

 పతతపటాసల భద్రిమసినది
  యితతనతతటా యడమానఁటల మత-

   చితత వాపటే చెలలక ఫలము
చ. 3:   వలనఁది యిదివో శ్రీవతకటపతతో

  మలయురతుల మెయి మఱచినది
 చెలవునిమరత్మిపచేనఁతల చటూచేట-

   చెలముల మన మట సేసినఫలము



రేక: 1407-6భపైరవ సత: 24-042
పలల్లవ:   ఇటమనఁద మచితత్తి మెట ల్లకాని

   కటలకతతలిపొతదే గణము వో వభుడా
చ. 1:    యితత నీక మేడమనఁద నెదురచటూచినచటూప

  దొతతులపై పరిగి మరతటూపలయను
  యితతట వచేచ్చెయకనన్న యివయినిన్నయునువవపై

    చెతతల వడిడకినఁ బార చెపప్పుతనఁబో వభునఁడా
చ. 2:   వాలినయాసలతో వనిత వలపలలల్ల

 చాలకొని శఖోపశఖలయను
  తాలిమ నితతటనెపైనా దయదలనఁచకవుతటే

    కాలనఁ జేతనఁ బెనగొను కనునో వభునఁడా
చ. 3:   మెలనఁత జవవ్వెనమెలల్ల మతచినసొబగనఁలలల్ల

  గలయురతులనఁ జెపప్పునఁ గతలయను
   యలమ శ్రీవతకటేశ యిటల్లనఁ గటూడకతడితే
   తలపోనఁతే ఘనమవును తపప్పుదువో వభునఁడా



రేక: 1408-1సామతతత సత: 24-043
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా నే నీక లోనయినదానరా

   పనిన్నన నీచితత్తిము నాభాగత మతతేకాని
చ. 1:   పలచనానడుము నీపడికిటలోని దితతే

  చెలగి నీవటవలసిన జేయరా
 మొలకలనాకచములే కడునఁగలల్లరల

 వులకనినీవానివోప కితతేగాని
చ. 2:    కడు నాచెలవము నీకనుచటూపలోని దితతే

   అడరి నే నినన్నవునఁగానదన గలనా
 కొడిమగిలిననాగోళళ్ళవ కడువానఁడి

  బడిబడి నీవానిబలిమతతే కాని
చ. 3:   కమత్మినినామేను నీకానఁగిటలోని దితతే

  నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీయిచచ్చెరా
   దిముత్మిరేనఁచి మఱపతచనఁ దియతనినామోవ యిది

 తమత్మిలపైననాలోనిదమసమే కాని



రేక: 1408-2తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-044
పలల్లవ:      ఏడ గనన్న నీక మొకేక్క దితదు కితతేపో

    ఆడుకోక నీపతతా లతదు నితదు నినఁకను
చ. 1:    నడుమేల బడుగాయ నవువ్వెలేల తలపాయ

 వడనఁగనీగణముల వనివనిపో
    జడిమాట లతదానఁకా జాలితచ మనఁక గోడ

   గడిగితే నసలేపో ఘనునఁడ ఇనిన్నటాను
చ. 2:    కరలేత చనఁకటాయ గోళల్లల వాతడాల్ల య

    సొరిది నీచేనఁతల నే జూచిచటూచి పో
    వరిమ నీయాసల నొటల్ల నాతో నేల

     సరినఁ బపప్పు నమలితేనఁ జపప్పునే పో వభునఁడా
చ. 3:    చెకక్కలేల చెమరితచెనఁ జితత్తిమేల ముదమతద

    నెకొక్కని శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడే పో
    తకిక్కన వనిన్నయు నేల తపప్పులవ వపప్పులయ

   చికిక్కనపలకెలల్ల సేస లేపో ఇనఁకను



రేక: 1408-3శతకరాభరణత సత: 24-045
పలల్లవ:  ఇతతచెలవమే యతనికి

 కతతునిచేనఁతల గలసినవళ
చ. 1:   చితత్తిజకేళ నీచెలికచగిర లివ

 హతత్తినరమణుని కాధ(ద?)రవు
నెతత్తిమతావులనిటటూట్టిరప్పుగముల

 కొతత్తిగబడలికకను పరిహరము
చ. 2:   వలపలకటకి వనితలధర మది

 చెలవునికిప డమసినవతదు
చెలపచెలపమెపైచెమటలపనీన్నర

  తలియనఁగ చలివతదిరివో పతకి
చ. 3:   పటట్టి గొముత్మి యపడనఁత దేహలత

 గటట్టిగా శ్రీవతకటపతకి
   యిటట్టి యినిన్నయు నీకెక నితనికి

 పటట్టినవలల్ల బతగారముల



రేక: 1408-4లలిత సత: 24-046
పలల్లవ:    అతత సిగద్గీవడక నీవానతీవయాత నీ-

  యతతరతగమేల దానఁచ నానతీవయాత
చ. 1:   కడుసరసునఁడవట ఘనుడ నీమోమతదు-

  నడరిన కళలలల్ల నానతీవయాత
    వడికమెపై నీమోవనునన్న కెతప లివ యనిన్న

  అడియాలముగ నాక నానతీవయాత
చ. 2:  మకిక్కలిజాణనఁడవట మేనిమనఁదిచెమటల

   అకక్కట యతదుతడి వచెచ్చె నానతీవయాత
   గకక్క కిటట్టి యేయితతగబబ్బులపపైకతకమో నీ-

  యకక్కమద నతటనది యానతీవయాత
చ. 3:    యసనఁగి శ్రీవతకటేశ యిటట్టి కానఁగిటలోన

  నసురసురేల వచెచ్చె నానతీవయాత
  ముసిముసినగవుతో మునినఁగి నాకొనగోరి-

   కసమచిచ్చె యేల లోనఁగే వానతీవయాత



రేక: 1408-5మతగళకౌసిక సత: 24-047
పలల్లవ:  తఱవకనఁబతవపైతవ గాక

  గఱిసితచిననఁ గడునఁఘనమా నీవు
చ. 1:  చటూచినవలల్ల సొతపముతతముల

 పూచినపవువ్వెల పనన్నమల
 లచినవలల్ల లగవగముల

  యచెలిసొబగల కెదురా నీవు
చ. 2:  పలికినవలల్ల నఁ బసనివజద్రిముల

  నిలవుననఁ దురమే నీలముల
 కలిగినపలకల కనకపమొలకల
  జలజలోచనక సరియా నీవు

చ. 3:  కానఁగిటవలల్ల నఁ గతతునిరచనల
   మటూనఁగినరత నిను ముతచె నిద

  చేనఁగల చిగరల శ్రీవతకటపత
  వనఁగేటరమణకి వతతా నీవు



రేక: 1408-6సామతతత సత: 24-048
పలల్లవ:   ఊరకే మరనిపనఁజ లటూరనఁగటూటాల

    ఆరసితే వటట్టిజూబు లివ నీక నెదురా
చ. 1:    కొలనిలో తుమత్మిదల కొమత్మిలపపై కోవలల

  బలము లితతేపో భావజనికి
  నెలనఁత నియతతదపైతే నెరినఁగలతుమత్మిదలనఁ

 బలకనఁగోవలలనునఁ బతతమాడనఁగదవ
చ. 2:   తీగలపపై వరలను తయతనితుతటచెఱక

  చేగలయముత్మిల వలల్ల నఁ జితత్తిజనక
  సగలబొమత్మిలవలల్ల నఁ జూపలయముత్మిల నీక

   యగతుల నితత నీక వడయవుగదవ
చ. 3:    యకక్కడో చతదురనఁడును యడవుల చలల్లగాలి

   మకక్కవపైన తోడు దొన మదనునికి
   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనీకెపై తేను

   వకక్కచో వదనచతదుగ నఁ డూరపే గాలిగదే



రేక: 1409-1  మాళవ గళ సత: 24-049
పలల్లవ:  ఆణకానఁడవట యతతటకి

  జాణవు తలియము సరిగొనవయాత
చ. 1:   ముతగిట చెమటలముతతపనఁ బటూసల

  అతగన లోలో నమత్మినద
 ఇతగితతపవల లరనఁగదువటవో
  యతగడిబేహరి యవ గొవవయాత

చ. 2:   మొలల్లమ మాచెలి మోవమాణకము
   అలల్ల వలక నీ కమత్మినద
  తొలిల్ల నీవు సటూదులవాటల్లచేనఁ
  గొలల్ల లడిగితట కొనవయాత

చ. 3:   వడుదలచటూపల నీలతబుల నీ-
 వడిగినతతకే యమత్మినదే

   పడతనఁద శ్రీవతకటపత నీ వద
  యడయనికానఁగిట నిట గొనవయాత



రేక: 1409-2నాదరామకిగయ సత: 24-050
పలల్లవ:   ఊరకనన్న నుతడెనఁగాక వోరపనను

  గారవతచి చేకొనిననఁ గాదననఁగగలవా
చ. 1:   అలిగినపప్పుటవళ ఆయనఁబోయగాక నీవు

   చల మటట్టి కడదానఁకా సాదితచేవా
    చెలి నీకనఁ జెలిల్లనతతత చెలల్లదా వభునికి

  బలిమనఁ బటట్టినను నోపనననఁగనఁగలవా
చ. 2:   యచిచ్చెనకోపపవళ యేమయిన నాయనఁగాక

  పచచ్చెవరిగే పదేమే బగియుచను
    యిచచ్చెట నాతనఁడు నినున్న యితత వనఁడుకొననఁగాను
    పచిచ్చెసేయ నినఁక నతత పలమారనఁ జెలల్ల నా

చ. 3:    తడసి యొకొక్కకవళ తపప్పునఁదారనఁగాక నీవు
  కడదానఁకా నీపతతమే కెపైకొతటవ

   కడనఁగి శ్రీతరవతకటపత ననున్ననఁ గటూడె
    అడరి నీవడుకల కడడ మెతదటూనఁ గలదా



రేక: 1409-3ఆహిరి సత: 24-051
పలల్లవ:   ఇతతలోననే యివ రెతడూ

   చితతలనఁ దమకముల చెలవునఁడ నేనఁడు
చ. 1:    చెనకల నీకడ చెనకల వతటేనఁ

 దునియనిచితత్తిమునఁ దుతుత్తి మురౌ
  మునుకొని యిపప్పుటమోహము చటూచిన

  అసలనఁగొనలనెపై యాసల వదల
చ. 2:   ఇతచకవడి నీ వటరాకతడిన

  కతచనఁబెతచ నౌనఁ గాయమది
    అతచెలనఁ గనున్నల నట నినున్ననఁ గతటే

  పొతచినముదములనఁ బులకల మొలచ
చ. 3:   కదియుచ నీ వాకడిమోమెపైతే

  చెదరి కోరికల చితదరలౌ
   యిద ననున్న శ్రీవతకటేశవ్వెర యిటవల

  పొదిగినమోములనఁ బొతుత్తి ల గలయు



రేక: 1409-4శతకరాభరణత సత: 24-052
పలల్లవ: మనసిజసముదద్రిమదనమద

   కనుగొను మతతటనఁ గాతతునఁడ నీవు
చ. 1:   సత చితతామతజలనిధి తరవనఁగ

 అతగరళపవరహము వడమె
  తత నాపమత్మిటనఁ దమకపనఁగోరక్కల-
  లతల కలప్పుకపలకల వడమె

చ. 2:   పొలనఁతకూరిములనఁ బొతగల వతగనఁగ
   పలకల తారల వడమె నవ

 ఫలమెపై సాతత్తిత్త్వాకభావపనఁజతదుగ నఁడు
   నిలవుననఁ బొడమనఁగ నేరప లలరె

చ. 3:   సుదత దానే నీచొకక్కపనఁగాగిట-
  నదనున నితదిరమెపై పొడమె

  కదిసిన శ్రీవతకటపత నీదస
  యదరామస్కృత మయతతవకనఁ బొడమె



రేక: 1409-5గతడకిగయ సత: 24-053
పలల్లవ:   కటకటా మదటకద యతదో

  తటకననఁ బత దయదలచనఁగవలదా
చ. 1:  కతచమతచలగగగనపనడు మది

 అతచగమనమే ఆధరవు
 పొతచినఆరననఁ బొదుపసేసుకొని
 వుతచపగటట్టి న నునన్నదిగాక

చ. 2:    నిగద్గీల నీడల నెలనఁతవదన మది
 యగద్గీసిగద్గీలక నెడగలదా

  బెగిద్గీలి కనున్నలనఁ బెదదసేసుకొని
 ముగద్గీలనవువ్వెల మురిసనఁగాక

చ. 3:  పరవపగరవపపాయపమన సిది
 తరణయాసకే దరిదాప

  యరవుగ శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడనఁగ
   సరవు లివనిన్నయు జయమయి నిలిచె



రేక: 1409-6మతగళకౌసిక సత: 24-054
పలల్లవ:     ఇతత సేయనఁగా నీకితదు యేమవచెచ్చెనే నీవు

  యితతవకావా చెలి యిదియేమే
చ. 1:   అలరిచేతలవభునఁ డాతనఁడేడ నేనేడ

   చాలనఁజాల నితత నీక చలమేనఁటకే
   మటూలనుతడేవారినఁ దచిచ్చె ముతగిటనఁ వసేనతటా

    యేల యిటట్టి బోదితచే వదియేమే నీవు
చ. 2:  మాయదారివభునఁడెతత మరిగిననేనెతత

  ఆయనాయ ననునేల యలయితచేవ
   వోయమత్మి చలల్లవనఁడెపై వునన్నననున్న నతనితో

   యయడనే కూడుమనే వదియేమే నీవు
చ. 3:    యితతలోనే శ్రీవతకటేశనఁడే దకెక్క నిటల్ల

 సతతముసేసితని మెచచ్చెనఁగవలనే
   పతతము పలక నొకక్కపాటగా మెలనఁగనాపపై

  యతతకెతతమమకార మదియేమే నీవు



రేక: 1410-1లలిత సత: 24-055
పలల్లవ:   అతనతలనఁప దలియనఁగరాదా నీ-

 మతలోనికానఁకలలల్ల మతదలితచేనఁగాని
చ. 1:   అనిన్నయునఁ జెపేప్పునఁగాని యతనఁడతపనటట్టిచెలి-

  వనన్నపమతతయు నీవు వనరాదా
   యనిన్నక లతతటమనఁద నెటట్టి వలసిన నయత
  కనున్నలనఁ గనన్నతతనే గారవతచమ

చ. 2:   ఇదదరితలతపలక నికక్కవ చెపేప్పునఁగాని
  పదదరికమున నాకెనఁ బెతచరాదా

  గదదరిచలములేల కలది కలిగినటట్టి
   వదిదక ననిన్నయు నీ వపప్పుగొనుమ

చ. 3:     వలనఁదినఁ బుతపైతచి తా వతటనే శ్రీవతకట-
    నిలయుతడు వనఁడె వచెచ్చె నీవు రారాదా

    తలిసి ఇదదరనఁ గటూడితరి మాకితదరి కిద
   సలవు నీపత నిద చితత్తిగితచమ



రేక: 1410-2తోతడి సత: 24-056
పలల్లవ:   ఏమ దలనఁచకొతటవో ఇనాన్నళల్లక

  నీమన సితతటనే తనివనఁబొతదనా
చ. 1:   వరకే కొలనిలోన నోలలడేమగవల-

  చరలేల తీసితవ చినాన్నరివాతడా
    చేరి యతతటనునఁ బోక చేతులతత్తి మొకక్కమనే-
   వర యతతకెతుత్తి కొతట వడ కొతత్తిరా

చ. 2:    బాలనఁడవపై మాఇతడల్ల పాలరగితచి ఇతకా
  పాలితడల్లపపై చటూప పచరితచేవా

   చాలదతటటూ మాకేల చాచి యతదుకొమత్మినేవు
  మేలమేల నీగణల మెచిచ్చెతమరా

చ. 3:      ఇతతు లనాన్నరన కిటట్టి యనఁదులడే వతదు వచిచ్చె
  ఇతతలోనె శ్రీవతకటేశనఁడ నీవు
    పతతము చేకొని మముత్మినఁ బచిచ్చెగానఁ గటూడితవటట్టి
    ఇతతచేసి మరి చర లిచిచ్చెతవ చాలదా



రేక: 1410-3బౌళ సత: 24-057
పలల్లవ:  మేకలనఁడిగద యలమేలమతగ

   ఆకె యతనికే తగ నలమేలమతగ
చ. 1:  చెకక్కలచెమటలతో చెలవునియదుటనె

  మకిక్కలి చొకీక్క నలమేలమతగ
    మొకక్కలన చెలలతో ముచచ్చెటల చెపప్పు చెపప్పు

   అకక్కడే చటూచనఁ గద ఆలమేలమతగ
చ. 2:    చాలకొని పతతోనఁ జలల్ల వదమాటలనె

 మేలములడ నలమేలమతగ
   తాళమొతత్తి పాటపాడి తనలోనే నవవ్వెని

 ఆలరివభునివదద నలమేలమతగ
చ. 3:     యడ నిటట్టి శ్రీవతకటేశని మెపప్పుతచి కూడె

  మేడెపనఁగానఁగిట నలమేల మతగ
  వడెపరసములనే వడుదోడెపై రతులలో
  ఆడుకోలమానఁట లడ నలమేలమతగ



రేక: 1410-4ఆహిరి సత: 24-058
పలల్లవ:   తానట ననన్నట తలనఁచనటా

 యనిజమతతము నెఱినఁగేనఁగాక
చ. 1:  పలవనతపనట పగయునఁడట

  చెలి నీవు పగయముసేతునట
   పలమానఁటల కినఁకనఁ బనులేల నే
 వలరాజవలస వచేచ్చెనఁగాక

చ. 2:    చేకొని యిట వచేచ్చెసునట తా
  నాకయి వసమయి నడచనట

  రాకక నామత రాయవునా
  నీకొరక వలప నెఱపేనఁగాక

చ. 3: శ్రీవతకటగిరిచెలవనఁడట
  కావలనని ననునఁ గలసనట

 యవలనావల యిదదరికి
 పూవునఁబరిమళపనఁ బొతదులకాక



రేక: 1410-5శతకరాభరణత సత: 24-059
పలల్లవ: దొడిడపటట్టి మానినులదొమత్మికానఁడా

  అడడములేని చేనఁతలయాతనఁడవా నీవు
చ. 1:    చెతగట గోపకలనఁ జెలరేనఁగి యొకమానఁటే

  జతగిలిగా మోహముల చలల్లనఁగాను
     యితగిత మెఱినఁగి నీవు యితదరి కినిన్న రటూపలపై

 అతగవతచికూడినటట్టియాతనఁడవా నీవు
చ. 2:    కోరికమర మునులకొమత్మిలలల్ల నీక వతదు

 పేరలేనిరచలతోనఁ బెటట్టినఁగాను
   కూరిమ చేకొని యటట్టి గోపాలకలనఁగటూడి

  ఆరగితచివచిచ్చెనటట్టి ఆతనఁడవా నీవు
చ. 3:     ముతదు గలగ నీక మోహమున రకమణ

   కతదువ చెపప్పు పతాత్తి ద్వ్యనఁగనఁ గెపైకొతటని
   యితదుకోపో యితదర మోహితచిరి శ్రీవతకటాదిద్రి-

  యతదలివట ష్ఠూలనఁడనే అతనఁడవా నీవు



రేక: 1410-6ఆహిరి సత: 24-060
పలల్లవ:    చటూడనఁ బసిబాలగాని జూటగదమాత్మి తా-

  నాడినటట్టి ఆడకతటే సగద్గీలమయాతని
చ. 1:    కొటట్టిలేదు తటట్టిలేదు కూరిమతోనఁ దనచెకక్క

  ముటట్టితేనే యేడిచని మొఱలవటట్టి
  యటట్టిచినన్నబడడనఁడమత్మి యతత యతుత్తి కొనన్నమాననఁ-

  డటట్టి యతతకతతక సగద్గీలమయతని
చ. 2:    అదదలితచనఁ జేయునఁ దనయతగదటూళనఁ దుడిచిన

  పొదుద వోక నేలబడి పొరలడని
   వుదదతడనఁడు గదనమత్మి వుటట్టిపాలలోననఁ బాద-

 మదదకమతటేనే యగద్గీలమయతని
చ. 3:     అతగడి నెనఁదపైననఁ దా నాడివచిచ్చె పయతద-

   కొతగనఁ గపప్పుమని మాతో గవశడని
  జతగిలపై శ్రీవతకటేశవ్వెరడ యతగిలిముదుద -

  లతగవతచ నొలల్లమతటే అగద్గీలమయతని



రేక: 1411-1 మాళవ సత: 24-061
పలల్లవ:   అతగనచేసినపణత మతదకపోదు -

  చెతగటనఁజూడరమత్మి చెలలల మర
చ. 1:   దొతతరపూవులపూజ తొయతలి సేయనఁగనఁబోల

    చితతతో నిటట్టి చేయి చేరెచ్చె నేనఁడు
   యితత నీలపరాసు లిలనఁ జూరలియతనఁబోల

    చెతతనఁ దురమట జారి చికక్కవడె నదివో
చ. 2:    దిటట్టియపై కోరి యఖతడదప మెతత్తినఁగనఁబోల

  నిటట్టిచటూపే చటూచని నివవ్వెరగెపై
   జటట్టిగొని పనీన్నటనఁ జలిపతది రిడనఁబోల
   వుటట్టిపడి చెమటల నోలలడె నదివో

చ. 3:   వనిత మోవపతడు వాయనమయతనఁగనఁబోల
   మొనసి శ్రీవతకటేశ మోవ చేకొనె
  తనివోక చెపప్పురానితపము సేయనఁగనఁబోల
    యనసి ఇదదరనఁ గటూడి యేకమెపై రిదివో



రేక: 1411-2 సామతతత సత: 24-062
పలల్లవ:     అట గాన నీక లోనెపైతనఁగాక య

  చిటక లినిన్నయు నీచేతవకదే
చ. 1:  కతతునియముత్మిలపైతే కతలలోనేకానీ

   ఇతత నీచటూపలపైతే నివ దిషట్టిము
 కాతతమెఱనఁగలపైతే కాలవలలనఁగాని

  చెతత నీమేనిమతచ చేగలదేరీనే
చ. 2:   మెలపవనెన్నలలపైతే మనున్నలపపైసుదుద లితతే

  కలికి నీనవువ్వెలపైతేనఁ గడునఁజేరవ
  చిలకపలకల పతచవునఁబోలికల గాని

  అలర నీమాటలలల్ల నచచ్చెముగదే
చ. 3:  వటట్టినచిగరలలల్ల నొగరవసనఁగాని

  గటట్టిగా నీమోవ తనెగారీనఁగదే
  యిటట్టివళ శ్రీవతకటేశనఁడనఁగనక నాక

  దిటట్టివపై నీకానఁగిలిచిచ్చె తరమెపైతవ



రేక: 1411-3  ఆహిరి నాట సత: 24-063
పలల్లవ:  ఎతతనేరెచ్చెనే యమగవా

  పతతమె నెరసనఁ బాయముమనఁదా
చ. 1:  చకక్కలపొడవగ సుదతచనున్ననఁగన

  జకక్కన లగరచ జరయనఁగను
 గకక్కన కినెన్నరకాయగటూతడల్లనఁ

 దొకిక్కపటట్టి తతతుగ లమనఁటని
చ. 2:    గటట్టి న నుతడక కొపప్పుతుమత్మిదల -

   తటట్టిల చెదరనఁగనఁ దరవ యిద
కటట్టిడిగోళల్లకతుత్తి లబోనుననఁ

  బెటట్టి చ శగ తులే బగిఇతచని
చ. 3:   యితత్తిరి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడనఁగనఁ

 గతత్తికలోపలికోవల ల-
  బతత్తిరియధరపనఁ బలల్లనఁగోవలో -

  నొతత్తి నిలిప తనివతదితచని



రేక: 1411-4 కాతబోదిసత: 24-064
పలల్లవ:   తీపలతననిజాల దేవ రెరనఁగ

  పపైపపై నాతోనేల పదమనవ
చ. 1:   వనెన్నలరసముల వనఁడని బదుకనఁగాని

   యనిన్నకనఁ దానఁజేయుకానఁక లివయునఁ గొనాన్న
   నినన్ననే వతటని తాను నేరకాడినటట్టిమాట

  పనేన్నటమాయల మాని పదమనవ
చ. 2:    అచచ్చెపనఁబాయమే బరవపై యుతడనఁగానఁదా -

   నిచేచ్చెటకానిక లతదే దిదియు గొతతా
   హచిచ్చెనయవనయాల నినిన్నటా నేనఁ దనిసిత

  బచెచ్చెన యగచచ్చెలేల పదమనవ
చ. 3:    నినుపవరహమున నివవ్వెరగెపై యుతడనఁగనఁ దా-

  నెనసినపరవశ మది యొకటా
   వనిత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు గటూడె నితకనఁ

 బనిగలదికక్కనకనఁ బదమనవ



రేక: 1411-5 కాతబోదిసత: 24-065
పలల్లవ:    సుదత నొకటకటనే చటూడరే దిషట్టితబు

   పొదలవరహతబు లో బొదలనఁగా నేనఁడు
చ. 1:    అతగన మనాకయపైనతదు కిద దిషట్టితబు

    కతగి పతనఁబాసి ఇట గను ముయతదు
   అతగవతచి కమలముఖయగట కిది దిషట్టితబు

   పొతగనఁ జెమటలనీటనఁ బొదలీని నేనఁడు
చ. 2:    మగవ వుతత్తిడియనెడిమాట కిది దిషట్టితబు

  పొగర వలపలకానఁకనఁ బుటమెకెక్కను
   అగడుతో శ పైలకచయగట కిద దిషట్టితబు

  చిగరనఁబులకలచేనఁతనఁ జెలనఁగీని నేనఁడు
చ. 3:    అతవ బతబాధరెపై యలరటక దిషట్టితబు

  తతని శ్రీవతకటతత్తిమునఁడు దొడికె
   మతనఁ గతబుకతఠియపై మెఱయుటక దిషట్టితబు

  రతరాజతతతగముల రవళగొనె నేనఁడు



రేక: 1411-6 సాళతగనాట సత: 24-066
పలల్లవ:   మతదుల మానఁకల మఱియేల

 అతదులనే గణమయతని
చ. 1:  చతగలనీతలిచటూపల రమణుని-

 కతగజబాణములయి తానఁకె
  రతగగ వడెపరసములకారము -

   లతగి లనక పత కియతనఁగరాదా
చ. 2:   వడ నీనవువ్వెలవనెన్నల వభునికి

  వడిగల యతడయి వడదానఁకె
  అడరనఁగ నతరస మమస్కృతరసాయనము

   వడలి కిత వతని కొసనఁగనఁగరాదా
చ. 3:    చెలి నీకచముల శ్రీవతకటపత -

  కలయిక రచలయి కళదానఁకె
కలికేటగోళల్లకొనయచచ్చెరికల

  తలియనఁగ మఱపల దలపనఁగరాదా



రేక: 1412-1శ్రీరాగత సత: 24-067
పలల్లవ:   ఏమాయ వతతలోనే యిదియలల్ల ను

  కామునితతతగములకనఁ గడునఁబోది గాదా
చ. 1:   అతవరహపనఁగానఁక నతని దటూరితనతటా

  మతలోనఁ బొడినఁబడేవు మాటమాటకి
 సత నీవకక్కతవయా?   జవవ్వెనాన బడలిన -

   యతవల పతుల నేమెపైనా నాడుదుర
చ. 2:    పాయపవభునఁడు నినున్ననఁ బటట్టిరానఁగా గోపాననఁ

  జేయినఁ దసికొతటనతటానఁ జితతతచేవు
   యేయడ నెవవ్వెరికెపైనా నీపాట లేకతడితే
  వోయమత్మి చవులౌనా వుడివోనిరతుల

చ. 3:  చెనకనీకానఁగిట శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ
  జనునఁగొతడ లొతపైనతటానఁ సతచలితచేవు

   మనసిజగరిడిలో మలల్లడి నొకక్కరొకక్కరి -
  పనకవలక నివ పగయమేకాదా



రేక: 1412-2ముఖరి సత: 24-068
పలల్లవ:    అదివో కనునఁగొను మది యొకత

   యదుటనే నెలకొనె నిది యొకత
చ. 1:    తేటలమాటలనఁ దర లద కట ట్టినఁ

 గాటకకనున్నలకలి కొకత
  జూటరిచటూపలనఁ జొకక్కల చలీ ల్ల

 నీటగరవ్వెములనెలనఁ తొకత
చ. 2:  ముసిముసినవువ్వెల మోపలగట ట్టి

  రసికనఁడ నీపపై రమణకత
   కొసరలనఁ గచములనఁ గోటల వట ట్టి

 మసమసమెఱనఁగల మెలనఁతొకత
చ. 3:   కాయజకేలికినఁ గతదువ చెపీప్పు

  చాయలసనన్నల సత యొకత
   యయడ శ్రీవతకటేశ కూడి నిను

  వోయని మెచచ్చె నొకతొకత



రేక: 1412-3కాతబోదిసత: 24-069
పలల్లవ:      నీట ముతచ పాల ముతచ నీచితత్తిము నీకనఁ

    జాటత నితతేసి దటూరనఁజాలనఁబో నే నినఁకను
చ. 1:    యకక్కవతలనఁప నీపపై నేపొదుద నాకెపైతే-

 నెకక్కడెకక్కడో నీయనిన్నకల
   వకక్కసాన సారెసారె వనన్నవతచలేను నీ-

   కెకిక్కనది నాజనత్మి మతతేపో యినఁకను
చ. 2:   నీపేర చెవులవనేయాసే నాకెపైతేనఁ

 బెపైపూతలేపో నీభావముల
   యేపన మొకమోట మేమయు నినన్ననలేను

  పాపపణతము నీపాలిదేపో యినఁకను
చ. 3:    మనన్నన నీకానఁగిటలో మరపలే నాకెపైతేనఁ

  బనిన్న మరరేకలే నీపనులలల్లను
     యనిన్నక శ్రీవతకటేశ యిపడు నేనఁ గోరినటట్టి -
    వనిన్నయు నాయ నమత్మికాయనఁబో నా కినఁకను



రేక: 1412-4ముఖరి సత: 24-070
పలల్లవ:    మేరక మేర నుతడటే మెచచ్చెటగాక

  కోరి వాదులటలేలే కొలమునాతడల్లకను
చ. 1:    నికిక్కనికిక్క పతనఁజూడ నీకనెతట చెలల్ల నఁబడే

   వకక్కటపై యాతనఁడు నావదద నుతడనఁగా
    పకిక్కట వడెము చటూప బటూటకము సేసేవు

  మొకక్కలము లితతయేలే మొగనాతడల్లకను
చ. 2:     సనన్న సేసే వాతనఁడు నాసతగడినే వుతడనఁగాను

   యనన్ననఁడు నాలడు నీ వఱనఁగవటే
    కనున్నల సొలసేవమే కమత్మిర నాతని నీవు

 యినేన్నసిచేనఁతలేలే యిలల్ల తడల్లకను
చ. 3:     చెతది గోర దియతనేలే శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి

   పొతది నాతోనఁ బరవశతబున నుతడనఁగా
    కతదువ బెపైపపై నీవు కాతరాననఁ దిరిగేవు
  సతదడి సేయనఁగనేల సవతాతడల్లకను



రేక: 1412-5  భపైరవ సత: 24-071
పలల్లవ:    చెలల్లనఁబో ననున్ననఁ జెనకి చెనకితచకొననేల

    చిలల్లర నీ మేనిమనఁది చెనకలే చాలవా
చ. 1:     ననునఁగని వరకెపైన నవవ్వెవు కిముత్మిల నీ-

  పను లితదరికి నవువ్వెనఁబాటగాదా
    నిను నీవు చటూచకోవు నెయతమ ననొన్నరసేవు
    వనర నీమే నితదర నొరయుట చాలదా

చ. 2:    వలల్లవరి నిజమే వమార నెరపేవు
  కలల్లతోడ నిజ మోపనఁగలదటరా
  బలిల్లదాన దొడడదొడడబాసలలల్లనఁ జేసేవు

   తొలిల్ల జెలల్లనిమాడక దొడడముదేద్రి కాదా
చ. 3:    మెచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడితవ మేలపశ్రీవతకటేశ

   యిచచ్చెట మెరమెచచ్చెలే యితదానఁకా గాదా
   పచిచ్చెచేసే వతకా నీపడనఁతులచేత మునున్న
  పచిచ్చెవచిచ్చె మాటలనునఁ బడినదేచాలదా



రేక: 1412-6శతకరాభరణత సత: 24-072
పలల్లవ:   మేలమేల ఇనిన్నటాను మతచితవగా

  యలగవానఁడవౌత యఱనఁగము నేము
చ. 1:      నవువ్వె నవవ్వెకతత నీవు నాతో సారెక నేనఁడు

  నవవ్వెనటట్టి వునన్నది నీనామముజాడ
  జవవ్వెనపబొమత్మిలనే జతకితచే వతదుకగా

   యవవ్వెత నేరిప నీక నితతలేసివలల్లను
చ. 2:      నికిక్కచటూడ కతత నీవు నిలిచి కమత్మిర ననున్న

  నికిక్కనటట్టి వునన్నది నీనిటట్టితురము
    చకక్కనెపై నీ కిదియునునఁ జతదమాయ నెతదరికి

   మొకిక్కనాను వడకతడు మోసలేదు నీక
చ. 3:     చెకక్కనొకక్క కతత నీవు చేరి ననున్ననఁగటూడుమని

 చెకక్కనొకిక్కనటట్టి నీసేసలముదుద
   మకిక్కలి శ్రీవతకటేశ మెరయుజాణవు నీవు
   నికక్కము నీకానఁగిటలో నేరపమ నాక



రేక: 1413-1లలిత సత: 24-073
పలల్లవ:   ఒకటపపై నొకట నీవుపాయాల

  వకలినీవదతలలల్ల వలల్లవరి గావా
చ. 1:    సతదడి నాచేఇ ముటట్టి సరసాలడేకొరకే

 పతదమాడవచేచ్చెవు పలమారను
  మతదలితచి నాచేత మాటలడితచవలసి
    అతదపనఁగత లడిగే వది నే నెఱనఁగనా

చ. 2:    యేరా నాకచగిర లిట ముటేట్టియతదుకతగా
   హరముల చికక్కదసే పది మేలరా

  గోరికొన దానఁకితచేకొరకనఁగా చెకక్కముటట్టి
   యరీత వనఁడుకొనే వనిన్నయునఁ దలిసరా

చ. 3:    యకడ ననున్ననఁ గటూడేఇతదుకనఁగా నితతసేసి
 యేకతమాడేనతటా నెనసితవ

   పపైకొని శ్రీవతకటేశ బడివాయకతడా న-
  నాన్నకమడిచిమత్మినేవు అవురా నీవు



రేక: 1413-2శతకరాభరణత సత: 24-074
పలల్లవ:    అనిన్నపనుల మకే అమరనఁగాక నేము

  కనున్నల ననిన్నయునఁ గనుగొతటమగాక
చ. 1:   మరే తలియవల మలోనిజగడాల

   మారనఁ డెఱనఁగవల మరి మనఁదను
  వరకే మమానఁట లటూనఁకొనేచెలలము

   కోరి సాకిరి చెపప్పునఁగటూడునా మాక
చ. 2:    చనవు లియతనఁగవల చలముల మానవల

   మనసు లనయవల మరి మనఁదను
  యనయనఁగలిగినటట్టియిదదరి మముత్మినఁ జూచి

  కనుసనన్ననఁ గోపతచనఁగలమా నేము
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నీచితత్తి మయతనఁగ -

   నీవనితానఁ గటూడె నిట నినున్నను
 పూవునఁబరిమళప పొతదులమలోని-

  భావాల మాకెలల్లనఁ బలకనఁగవసమా



రేక: 1413-3పాడి సత: 24-075
పలల్లవ:   మొకమోటములకెలల్ల మొదల నేను

 వకలినీతమకము వడిపతచనఁగలనా
చ. 1:    ముదుద లనీమోము చటూచి మొకక్కకతడలేను నీతో

  గదిదతచి నే నలగనఁగనఁగలనా
   పొదుద వదుద నేనఁ దలనఁచి పలకితచికతడలేను

  వదదని నీగణముల వారితచనఁగలనా
చ. 2:     చేరి నేను ముచచ్చెటల చెపప్పుకతడలేను నీతో

   ధీరత నేనఁ జలము సాదితచనఁగలనా
  పేరకొని సారెసారెనఁ బలవకతడనఁగలేను

    దటూరి దటూరి నే నినున్ననఁ దుచచ్చెమాడనఁగలనా
చ. 3:    సతమెపైన నినున్ననఁ గటూడి సతతసితచకతడలేను

  ఇతరలవల నెగద్గీ లతచనఁగలనా
  రతవళ నినున్ననఁ గడురాయడితచకతడలేను

  పతగా శ్రీవతకటేశ పతతమయతనఁగలనా



రేక: 1413-4ముఖరి సత: 24-076
పలల్లవ:    ఇతదుమనఁద సతభావ మెట ల్లనో యేమౌనో

  వతదుగానఁ జెలవునికి వనన్నవతచరే
చ. 1:    కోవలకూనఁతకనఁగానే గతడె జలల్ల రని చెలి

 పూవకపూచినయటట్టి పలకితచె
   మావనుతడి యతతలోనే మదనభటూతము సనఁకె

  పోవులపైనపపొప్పుడినే పోయరే బడిమ
చ. 2:    కోమలి చతదురనఁడనే కొరవదయతమునఁ జూచి

   దమస మతతయు మాని దిగలతదను
  తేమలపైనవనెన్నలల దిముత్మివటట్టి నిలవున

  మెపైమఱచెనఁ గపప్పురాన మతతద్రితచరే
చ. 3:    ఇతతలో శ్రీవతకటేశనఁ డితదుక వచేచ్చెయనఁగాను

  చితతదర మేనెలల్లనఁ జెమరితచెను
  వతతలపైనరతులలో వరహపసనఁక వాస
  కతతుచిగరాకరక్ష గటట్టిరే యతగనక



రేక: 1413-5సామతతత సత: 24-077
పలల్లవ:    పటట్టిరాదు వకటకినఁ బది యౌదువు

   అటట్టి నీవనన్నటేట్టి యవునౌనఁ దలనఁగరా
చ. 1:     యనఁతల మోనఁతల నీకయడక రానఁ బొదుద లేదు

  వనఁతగొని అకక్కడనే వుతడవయాత
   చటూనఁతలక మోరతోపసుదుద లవానఁడవు నీ -

   లేనఁతనవువ్వె నెఱనఁగదు లేలే అతటకరా
చ. 2:     అసల రేసుల నీక అతతకెలల్ల నేనోప

 వసపనీరాజసాల వడువవయత
  మోసపోత ననవదుద ముదితలయడలతదు

   దోసపలటూటల్ల మాని తోతో తొలనఁగరా
చ. 3:     సిగద్గీల నెగద్గీల నీకనఁ జెపప్పుచటూపనేల మాక

 వగిద్గీననీతొకక్కమటట్టి కోరవమయాత
   వగద్గీళతచి ఇతతలో శ్రీవతకటేశ కూడితవ
   బొగద్గీరపనఁ జితతలలల్ల పోపో మెచాచ్చెయరా



రేక: 1413-6ముఖరి సత: 24-078
పలల్లవ:   కదిసినమనఁద నితకనఁ గడమనేల

   చెదరె పలకలలల్ల చితత్తిగితచ చెలిని
చ. 1:   కొమత్మిమత కోరికల కోటాననఁగోటఱల్ల

  కమత్మిరితచ నీమనఁది కొనచటూపల
  దిముత్మినఁగానఁకలే సారెనఁ డెగనినిటటూట్టిరపల

   చిమత్మినఁజొచెచ్చె నినఁకనేల చితత్తిగితచ చెలిని
చ. 2:    వనిత తమకమెలల్ల వడినఁబెట ట్టి నీమనఁద

 చినుక చితత్తిడిమేనిచెమటలను
  నినుపవరహమున నివవ్వెరగెపై నేనఁడు

   జినుగాయనఁ దాలిముల చితత్తిగితచ చెలిని
చ. 3:  తరణనేరపలలల్లనఁ దతడోపతతడాలపై

  దొరయనఁ గానఁగిటలోనే తోడుచటూపీని
   యిరవుగ శ్రీవతకటేశ కూడిత వటట్టి

   మరిగి తరములేక మనిన్నతచ చెలిని



రేక: 1414-1శతకరాభరణత సత: 24-079
పలల్లవ:    ఎతతగబబ్బుతనమే నీ కితత లోననే

  మతతనపవనయాల మానినివ నీవు
చ. 1:     కొతడవతటదొర వచిచ్చె కోరి వాకిట నుతడనఁగా

  అతడనునన్నచెలల పగయము చెపప్పునఁగా-
   నితడుకొనన్నచలమున నిలచనన్నదానవు నీ -

   గతడె యతతరాయే కడునఁగోమలివ నీవు
చ. 2:     చేరి నీవభునఁడు నినున్న చెటట్టివటట్టి వనఁడుకోగా

  కోరికల నీలోనే కొనసాగనఁగా
  మారకొనన్నయలకతో మాటలడే వతనితో

   సారె నితతవగటేలే జవవ్వెనివ నీవు
చ. 3:    ఇతతట శ్రీవతకటేశనఁ డెనసి బాసలియతనఁగా

  సతతమెపై మరబలమే సాకిరిగానఁగా
   వతతరతులను చొకిక్క వరగతో నుతదానవు

   చితత ఇనఁకనేలే మేల చేకొనన్నదానవు



రేక: 1414-2బౌళ సత: 24-080
పలల్లవ:   ఒకక్కమానఁటే ఇతతయేల వోరచకొనేవు

 వకక్కసపనీమతకి వడుకయతనఁగాని
చ. 1:    మచచ్చెరము గలిగిన మాటమాటలనఁ బతకి

  లచచ్చెన నీకొనగోరిలగ చటూపవ
   యచచ్చెకతదు లిదదరిలో నేమేమ గలిగినా

 పచిచ్చెపచిచ్చెరతులలోపలనఁ దేరీనఁగాని
చ. 2:    చలమెతత గలిగినా సారెసారెనఁ బతకినఁ

 గలకనఁజూపలలోనే కపప్పుళతచవ
    చెలనఁగి ఇదదరికి నెనఁజెరి వతత గలిగినా

 పలకలరసాల బచిచ్చెదేరీనఁగాని
చ. 3:    ఆస లనిన్నగలిగిన నట శ్రీవతకటపత

 బాసలకూటములలోనఁ బచరితచవ
   గాసి మాని మతలోని కడమదొడమలలల్ల

 సేసలతమకములో సిగద్గీదేరీనఁగాని



రేక: 1414-3బౌళ సత: 24-081
పలల్లవ:    ఇతతేపో యడమాట లినఁకనేనఁటకి తా-

   నతతే వతగళమెపైతే నతతకతట నేను
చ. 1:    వయాతరములతనవపప్పు చటూచే తనిసిత -

   నయోత నిత కానేలే ఆసుదుద ల
  గయాతళయపై తనకనున్నలనే మొకిక్కతేను

   వయేతసి మతలో దవతచితనే నేను
చ. 2:   నానాగతుల తననవువ్వెలలోనే తనిసిత

  ఔనే యితకానేలే ఆసుదుద ల
   తానే ముచచ్చెటమాట తలనఁపలోనఁ బాదుకొతటే

    మోనాన నటూనఁ కొతట మొదలనే నేను
చ. 3:   గదదరికోపము తనకానఁగిటనే మఱచిత-

  నదిదవో యితకానేల యాసుదుద ల
 వదదనే శ్రీవతకటేశ-   డూరడితచి యిచచ్చె మోవ

    చదిదవనఁడి కితక నిటట్టి చవగొతట నేను



రేక: 1414-4గళ సత: 24-082
పలల్లవ:  ఒకరొకరిమనసు లొకక్కటాయను

  మొకమొకముల చటూచి ముచచ్చెటాడినటల్ల
చ. 1:  మానినినవవ్వెననవువ్వె మరనిబాణపబటూవు

   సానదరి పత కొకక్కసరి వచెచ్చెను
   ఆనకమెపై మారకమా రాతనిచటూపల ఇతత-

  కోనలకచము లతదే గరిదానఁకినటల్ల
చ. 2:  వనితయాడినమాట వతచినపూనఁదేనెవనఁట

  ఘనుని కొకక్కట తారకాణయను
    వనుకొని యతతలోనె వభునిమొకక్కల అత -

  వనయము లచోచ్చెనే వయతమతదినటల్ల
చ. 3:   చెలియత తత్తిరముల చేనఁతలబతత్తిరముల

  యిల శ్రీవతకటపత కితవాయను
  యలమని సతరత యితనికానఁగిటలో

  కలకాలమును నటట్టి కాణచెపైనటల్ల



రేక: 1414-5గతడకిగయ సత: 24-083
పలల్లవ:    వదుద ననున్ననఁ జెనకకర వాదేనఁటకి

  చదిదవనఁడికి సొలపజతకెనల మేల
చ. 1:   వలసినొలల్లముల పొత దొనరితచకతటేను

 అలవోకలపైనపొలయలక మేల
 కలసకలయనిమనసు కసిగాటకతటేను

  తలపలో నడియాసతమకమే మేల
చ. 2:  పచిచ్చెవచచ్చెలకూరిత్మి పచరితచకతటేను

  కొచిచ్చె వరకయుతడుగటట్టి మేల
  వచిచ్చెయును రాములను వడినఁబొరలకతటేను

    మచచ్చెరము మాని మెఇ మఱచటే మేల
చ. 3:  తనిసియునునఁ దనివోనిరతులకతటేను

  కనునఁగొనుచనఁ జెలనఁగసతగతులే మేల
  యనలేని శ్రీవతకటేశ యినిన్నటకతటే

  నినునఁగలసియునన్ననా నేరపే మేల



రేక: 1414-6ముఖరి సత: 24-084
పలల్లవ:     అతత కోపతేనే మముత్మి నటట్టి నగమ

    చెతత నీవు చెనకిన చెనకక మానము
చ. 1:    వకక్కటతటే రెతడనక వుతడుదురా యవవ్వెరెపైనా

   మకక్కవ ముతదర చటూచి మాటాడరా
  యకక్కవపైనదొరవపైతే యేలదుగాని భటూమెలల్ల

 చకక్కనిమావదదనుతటే జరయకమానము
చ. 2:    మెఱిచిన నుఱమక మనెపైన్నైన నుతడదట

    గఱి నీచేనఁతల చటూచి కోపము రాదా
  నెఱజాణవపైతే నీకనీవ వుతడేవుగాని

  నెఱయ సరికిబేశౌ నిలవకమానము
చ. 3:    ముయికి ముయి వటేట్టిది మునిన్నటవారితగవు

    నియత నీవు మెచిచ్చెన నేను మెచిచ్చెత
    పగయునఁడ శ్రీవతకటేశ పతపననఁ గటూడిత ననున్న

  నయమున గఱతుల నాటతచకమానము



రేక: 1415-1శతకరాభరణత సత: 24-085
పలల్లవ:    ఇటట్టిపో ధర నెవవ్వెరికి తానఁ

  బెటట్టినమమతే పడకొలి మవును
చ. 1:   తనియనికోరక్కల తరణ వతచనఁగ

  మనసే యడపపై మలగొనెను
    తనునఁ దా నతదునె తడనఁబడి ముతదర

   వనకయు నెఱనఁగక వరగల వడెను
చ. 2:    తలిరనఁబోనఁడి పతనఁ దలనఁచనఁగనఁ దలనఁచనఁగనఁ

  బులక లముత్మిలపై పొదిగొనెను
  నిలవున నతదుల నిబడపసతదడినఁ

  దొలనఁగరాక తోదోపలనఁ బడెను
చ. 3:    కానఁగిట శ్రీవతకటపతనఁ గటూడనఁగ -

 నాగనియానఁకెపై యలవడెను
 చేనఁగచిగరతనచేనఁతే యిటలపై

 రానఁగినవలపల రాయిడిపడెను



రేక: 1415-2శ్రీరాగత సత: 24-086
పలల్లవ:   నీవననఁగ నేమననఁగ నేరమేకాక

   దోవలేని దోవలనునఁ దొకక్క నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 1:   కోరిననీకోరికక గరి గలిగినగాక

  ఆరయ నౌనఁగాదని యాడవచచ్చెను
  పూరకె బటట్టిబాయిట నులివచిచ్చెమాటలను
    దటూరన గోలలేసిననఁ దుద నెతదు దాకనే

చ. 2:    పొసనఁగ నీపతపేర పొతదుగనఁ జెపప్పుననఁగాక
   కొసరి బలిమనఁ దోడుకొని వతుత్తి ము

  పసపనఁజీరవాని బటట్టి మని యాడితేను
   దసల మాబోనఁట కెటట్టి దలియనఁగవచచ్చెనే

చ. 3:     యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నినున్ననఁ జూచి
  వకక్కమనసున నితక నుతదుముగాక

   తకక్కవనఁ గడవలోన దపము ముటట్టితచిన
  దికక్కలనఁ దేజములలల్ల దపతచివుతడును



రేక: 1415-3బౌళ సత: 24-087
పలల్లవ:      ఇపప్పుట నుతడియు నీతో నితత యేలరా నా-

 తపప్పురానిచేతనఁలతదే తేటపడనఁగాక
చ. 1:      నీ వమసేతువుర నినున్ననఁ జూచి యాడలేని -

  యవల నామొగమోట మతతసేయనఁగా
  కోవరపనామనసు కోపము మతచినపప్పుడు

 కావలసినపనుల గానుపతచనఁగాక
చ. 2:     తపేప్పుమ నీవతకనఁ దలరా నీతో నలిగి

  యపప్పుట మాటాడేనా యాసలగాక
   యపప్పుటకి నితతయేల ఇదదరి మనలోలోని-

  చిపప్పులనఁగానఁకలే బుదిదచెపీప్పు నితతేకాక
చ. 3:      ఇతదులో నీకడమేది ఇటట్టి నినున్ననఁ బెపైకొని నే

  ముతదు నినున్ననఁ జెనకనిమోసముగాక
   వతదుగా శ్రీవతకటేశ వతత నీనాకూటమకినఁ
  జతదమెపైన గరతులే సాకిరయతనఁగాక



రేక: 1415-4ముఖరి సత: 24-088
పలల్లవ:   కనునఁగొనరే యిరగడ చెలలటూ

  పనివడి యివ యేరప్పురచనఁగనఁగలరా
చ. 1:   ముదితనవువ్వెలను మొగినఁ బతకాతతుల

  గదిగొని యిరదసనఁ గటూడనఁగను
     యిది దిన మది రే యిపడని యఱనఁగక

   ముదముల చెమటల మునినఁగిరి దాము
చ. 2:  కలికికోరికలనఁ గాతతునియాసల

   కలసను మనసులనఁ గ లనిసి
  తలనఁపల నివయే తడనఁబడనఁజేయనఁగ
  నిలవున నటూరకె నివవ్వెరగెపైరి

చ. 3:   అతవనేరపల నట శ్రీవతకట-
  పతరతుల నొకట బలసుకొని

 చతురతనతబుల సతదడిసేయనఁగ
 యితవగకానఁగిట నెడమరెపైరి



రేక: 1415-5సామతతత సత: 24-089
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడు నెఱనఁగమమత్మి యితతులల

   కనెన్నక నెతదుతడివచెచ్చెనఁ గానఁకలలల్ల నిపడు
చ. 1:    తలపోనఁతే ఘనమాయనఁ దరణకి నేపొదుద

  నెలవపై కచగిరల నికక్కనఁగాను
   అలరి మనఁదటపను లపైనరీత నాయనఁగాని

   కలిగెనఁబో యేడలేని కానఁతాళ మపడు
చ. 2:    చెకక్కచేయి ఘనమాయనఁ జెలియక నీవళ

   నికిక్క జవవ్వెనము మేన నిలవనఁగాను
   యకక్క వమదనకళ లేచినపప్పు డేచెనఁగాని
  దకెక్కనఁబో తమకములతడనఁబా టల్లపడు

చ. 3:    వడుకలే ఘనమాయ వలయు శ్రీవతకటేశనఁ-
   డడ నేనఁ డయితత నెనయనఁగాను

  మేడెపనఁజెమటలలల్ల మతచినాను మతచెనఁగాని
   కూడెనఁబో రతులలోని కూటము లినన్నయును



రేక: 1415-6శతకరాభరణత సత: 24-090
పలల్లవ:   నికిక్క మానతయతవయత నేనఁడెపైనను

   పకక్కన నీసుదుద లలల్లనఁ బచిచ్చెదేరీ నిపడు
చ. 1:   వడుక నీపలకల వనరానివదాల

 కూడేది గొలల్లతలగతపనఁగానఁగిలి
   ఆడేట దొకట నీయసిమలోని దొకట
    యడ నాతో నాడుమానఁట లివయపైన నిజమా

చ. 2:  పూనఁతలనీకతలలల్లనఁ బుణతపనఁదరవుల
  చేనఁతల రకమణనఁ దచిచ్చెనముచిచ్చెమ

    వానఁత వాబ్రాసే దొకటయు వకక్కణతచే దొకటయు
  బానఁతపడి నీవుసేసేబాసల నముత్మిదునా

చ. 3:   చేకొని నీవుతడేది శ్రీవతకటాచలము
 ఆకడితలనఁపల పదారవల

    యకడనఁ బలకనఁబతత మెకక్క ననున్ననఁ గటూడితవ
  కాకరినీపనులే లోకమున సమత్మితము



రేక: 1416-1దేసాళత సత: 24-091
పలల్లవ:   సేయనీవ యమెత్మిలలల్ల నఁ జేసవలల్ల

   బాయిటనఁ దనకనఁ జికెక్కనఁ బతడినకొలల్ల
చ. 1:    పనిన్ననమరనఁడు బెటట్టి పాయ మది తటట్టి ముటట్టి

   యనన్ననేల యితతేపో యిది నాగటట్టి
    వనన్నవతచి సారెసారె వసనఁట దనక బుటట్టి

  వనెన్నలేలే యినఁకనఁ దనవలసినటట్టి
చ. 2:      బటూక లతతయిననఁ గదుద పోయ నిదే కడునఁబొదుద

 వాకనిషటూట్టిరములేలే వదుద వదుద
    యకడ నేనేమనిన నితతయునఁ దనకే ముదుద

  చేకొనినతనసుదిద చెపప్పురాని బదుద
చ. 3:    అతతలోనే తనపొతదు ఆధరపానమే వతదు

 వతతయపైనరతులే వనకముతదు
    యితతట శ్రీవతకటేశనఁ డిపడే వచేచ్చెస నితదు
   పతతము చెలల్లనఁగనఁ గటూడేభావము చేకొతదు



రేక: 1416-2పాడి సత: 24-092
పలల్లవ:    జవవ్వెన మతదరి కొకక్కసరియే కాదా

    ఇవవ్వెల నితతేసి చేసి యేల యేనఁచేవ
చ. 1:   మదనునియముత్మివానఁడి మగవ నీచటూపవానఁడి

 వదచలల్ల వలపల వనఁడివనఁడి
    మదినఁ దమకము నితడె మాటలనే పొదుద వోయ

   యిదివో యగత ననున్న యేలయేనఁచేవ
చ. 2:    చతదురవనెన్నలజోలి సత నీనవువ్వెన నాలి

  సతదడినఁ గోరికలలల్ల జాలిమాలి
     కతదువ చితత్తిము రానఁగె కానఁకల మేనున మటూనఁగె

    ఇతదులోనె నీవు ననున్న యేల యేనఁచేవ
చ. 3:    పడి నమస్కృతపబావ వనిత నీమోవయవ

 జడియునఁగానఁగిటపొతదు జమళఠవ
    కడ శ్రీవతకటపతనఁ గనక కూడిత నేను-

   నెడయ నితతటమనఁద యేల యేనఁచేవ



రేక: 1416-3రామకిగయ సత: 24-093
పలల్లవ:      ఇతతో నేనఁ డిటట్టి తోనఁచె నిది యొకక్కకాలము

   కాతత కినిన్నయు మేలకాల మాయనే
చ. 1:    కనున్ననఁగొనల నిదివో కారమెరనఁగల మతచె

  వునన్నత తురముమేఘ ముదఇతచెను
  సనన్నపచెకక్కచెమట జడినటట్టి కరిసని

  కనెన్నభావ మది వానకాలమాయనే
చ. 2:   తలపోనఁత వరహపతాపపటతడల గానె

  వలయ నటూరపగాలి వసరీని
  తలచటూపరాక చితత్తిజనిపనఁజల మటూనఁగి

   కలికిమెపై వసవ కాల మాయనే
చ. 3:    సతతమెపై శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు గటూడనఁగ నిద

  మతతనపనఁబులకల మతచ ముతచెనే
    చితత లినిన్నయునునఁ బాసి చితత్తిముల చెతగలితచె

  కాతతచతదము చలికాల మాయనే



రేక: 1416-4కాతబోదిసత: 24-094
పలల్లవ:    ఇతదుకెలల్ల నాకనఁ జనవచిచ్చెతో లేదో

   అతదర వననఁగ నాక నానతయతవ
చ. 1:      వలనఁది నావనన్నపము వతటవో లేదో యే -

   పలకెపైన ననున్న నిటట్టి పాలితతువు
    అలకెతత గలిగిన నతనిమనఁదా నీ -
   తలనఁపనన్న నినఁక నేమనఁ దడవకవ

చ. 2:     కోమలి నాదతడము చేకొతటవో లేదో ఆతనఁ-
  డేమనిని నవయలల్ల నితదుకొనవ

  నీమది నితతగోపము నిలపదురా
  యమానఁట తనదేకా నెతచమనెనే

చ. 3:     నిచచ్చెలను ననున్న మనిన్నతతువో లేదో నేనఁ-
  డిచచ్చెటను శ్రీవతకటేశనఁ గటూడిత

     మెచిచ్చెత రిదదర మర మ నను యివ
  తచచ్చెన లితతేకాక తగద్గీమొగద్గీల



రేక: 1416-5గతడకిగయ సత: 24-095
పలల్లవ:   తలిస నీగణమెలల్ల నఁ దేటతలల్లమెపై

 కలనఁడనన్నవారికెలల్ల నఁ గలిగినటేట్టిపో
చ. 1:    తచచ్చెనెపైన తలనఁపలో దానఁగివుతటవో కాని

   ఇచచ్చెట నేనఁ దలనఁచితే నెదురెపైతవ
  మచిచ్చెకనఁ బద్రితహల్ల దునఁడుమా లోననఁగలనఁడతటే

   నచచ్చెట నుతడితవ నేనఁ డటవలనేపో
చ. 2:    చటూపలోననఁ గనుపాపచొపప్పున నుతదువో కాని

    యేపన నెతదునఁ జూచిన నితతా నీవ
   పపైపపై పదారవల పడనఁతులకను పకక్క-

  రటూపలపై నిలిచినవరసవలనే పో
చ. 3:  పతతపనాకానఁటలోనఁ బాతురాడితవోకాని

  దొతతవటట్టి రతులలల్లనఁ దోడుచటూపత
  యితతలోనే శ్రీవతకటేశనఁడ నీదాసులక
  సతతతము నీకస్కృప సతమెపైనటేట్టిపో



రేక: 1416-6భటూపాలత సత: 24-096
పలల్లవ:   తలసుకో నీపేర దేవునఁడవట

 కలగాదు నిజతారకాణలట
చ. 1:    అలల్ల డ నొకలేమ అడిగితననె నినున్న

 వలల్లగా నీకేమగావలనోకాని
   చలల్ల నఁజూపల జవరాల చకక్కనిది యాకెరటూప

  యలల్లచోటనఁ దనపేర యితదిరయట
చ. 2:    మకక్కవ నాడినమానఁట మఱవకమనె నినున్న

  యకక్కవ నీవాకెతోడ యనన్ననఁడోకాని
  తొకిక్కనపదములోని దొమత్మివళనఁ దోనఁచనట

  చికక్కల జెపప్పుననఁ బచిచ్చెనదేరనట
చ. 3:      యితతలోనే వచిచ్చె తా నీయదుట నినిన్నయు ననె

 మతతనాన యతతటతమకమోకాని
    వతతగా శ్రీవతకటేశ వలనఁదినఁ గటూడిత వటట్టి

  మతతుకెకెక్క వనిన్నయు నీమహిమలట



రేక: 1417-1ఆహిరి సత: 24-097
పలల్లవ:     ఏమసేతు నీక నే నీయితత నితత

   నీమేలే నామనఁద నెరపమ ఇపడు
చ. 1:    చితత్తిములో ననున్న దయసేయనఁగా నాలో

  తతత్తిరాన నుతడలేక తానఁకనాడిత
   ఇతత్తిల నాతమకమె యితతసేస నాతపప్పు-

    లతత్తి నీవాడిన నవ యనెపైన్నైననఁ గలవు
చ. 2:    యదుట నీవుతడనఁగానే ఇతదానఁక నెడసిన-

 వుదుటనఁగానఁతాళన నుపప్పుటతచిత
 కదిసినజవవ్వెనపనఁగానఁకనఁ బడడదాననఁగన

   తుదమొద లఱనఁగ వతదుక నలగకమ
చ. 3:     అకక్కన నీవు ననున్న నలమనఁగా నతతలోనె

    గకక్కన నే ముతదు నినున్ననఁ గానఁగితలిచిత
    యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యపప్పుడును నీక నే

   మకక్కవసతనఁ గనక మనసు చటూచితని



రేక: 1417-2వరాళ సత: 24-098
పలల్లవ:   అపప్పుడెపైనా సతతోసమౌనా నీక

   యపప్పుడునఁ గటూటమకతట నిదియే మేల
చ. 1:       యిపప్పుడు నీగణము నే నెఱినఁగి కమత్మిర నీ -

 కపప్పునవలలకనఁ జికక్కకపోదు
   యిపప్పుట యవదనఁ బొతదేయితదుకతటే నామోహ-

   మొపప్పుగితచి వకక్కచోట నుతడుటే మేల
చ. 2:    ఇటవతటనీవకా నేనెతత నినున్ననఁ గొసరి

  అటని నాతమక మానఁపలేను
  చిటపొటయలకల చితదువతదపై యుతడుకతట

  తటకననఁ దగవపైనతలపోనఁతే మేల
చ. 3:    వనన్నవపో తొలిల్లయు శ్రీవతకటేశ నాలో-

    నెనిన్న యిటట్టి నినున్ననఁ గటూడి యడయలేను
   మనన్ననరతుల మెపైమఱచి నే నుతడుకతట

   వునన్నత నీగోరితానఁక కోరచటే మేల



రేక: 1417-3ముఖరి సత: 24-099
పలల్లవ:    మేలపైన నాలపైన మెచేచ్చె నాక

  ఆలకితచి తను నవునఁగాదననఁబోయేనా
చ. 1:   యితతవచారమేల యితదుకనఁగాను ఆతనఁ-

   డెతతసేసిన నదే యితవు నాక
    సతతసమెపైతే దనక జాలగాక నే -
 నెతతకోరిచిన నేమాయరా

చ. 2:     వమారనఁ దనక నే వనన్నవతచనోప నిటట్టి
   యేమని యానతచిచ్చెన యితపే నాక
   దమసాన నీవళనఁ దరకనన్న మానెనఁగాక

  పేగమ మనఁదటకెపైనానఁ బెతచకతడనా
చ. 3:    పలమారనఁ బతతమచిచ్చె పలకనఁగాని యతత

   చలిమెపైన బలిమెపైన సమత్మితే నాక
   వలసి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు గటూడెనఁ గాక

   తొలత నిటలపైతే నే దటూరనఁబొయేతనా



రేక: 1417-4సామతతత సత: 24-100
పలల్లవ:   పలకనఁబతతము నొకక్కపాట గావదాద

   చెలముల నలకల చెలల్ల నా వభునఁడా
చ. 1:   ఇతతలో నీమాటలక నెగద్గీలతచేవానఁడవపైతే

   చెతతల ననున్న ముతదు చెనకనేల
   సతతముగాకతడ రేప జతకెన కోరవలేవు

   కొతతగొతత తగి కొతకనఁగటూడునా వభునఁడా
చ. 2:  కొనగొనచేనఁతలకే కోపగితచేవానఁడవపైతే

  చనవచిచ్చె సరసాల జరపనేల
  అనుకోకతడనఁగలేవు అతదుక నిలవలేవు

  వనధిలో లోనఁతతచవలనా వభునఁడా
చ. 3:   మతత్తిలి మెపైసనఁకలకే మఱపొతదేవానఁడవపైతే

  కొతత్తిగా శ్రీవతకటేశ గతపనితతేల
 హతత్తినకూటమవల నతరాజసమువల

   తతత్తిరాలనఁ దామసాలనఁ దగనా వభునఁడా



రేక: 1417-5గతడకిగయ సత: 24-101
పలల్లవ:     ఓడల బతడల్ల వచచ్చె నొకక్కవళ దానికేమ

  కూడినమనఁదటనఁగాని కూరిమ లేదు
చ. 1:     నీవు వచేచ్చెసినదానఁకా నెలనఁత పగయము చెపప్పు

   సేవల నీవాకె కినఁకనఁ జేయవలస
  తావులనఁ దగలయినదానఁకానేపో యవవ్వెరికి

  యేవల జొరక లోనఁతఱనఁగరాదు
చ. 2:     అతకెక వచిచ్చెనదానఁకా నాడినటట్టి యాడెనఁ జెలి

  ఇతక నీవాకెకనఁ బతతమయతవలస
   పొతకము లటల్లనేపో భటూమమనఁద నెవవ్వెరికి

   లతకెలనఁ బెననఁగ కిటట్టి లవరనఁగరాదు
చ. 3:      ఇపప్పు డితతపడి నినున్న నితత రతులనఁ జొకిక్కతచె

  పపప్పుగా నాకెమెఇ మఱపతచవలస
   యపప్పుడు శ్రీవతకటేశ ఇతతకి నీకిదియేపో

  ముపప్పురిమాటలనఁగాని ముచచ్చెట వోదు



రేక: 1417-6వళవళ సత: 24-102
పలల్లవ:    ఆతనికి నిది పరాకౌనో కాదో

   కాతరపభద్రిమ నేనఁ గాచకనన్న దానను
చ. 1:     యపప్పుడు వచచ్చెనో వభునఁ డేమని పలకనో

  అపప్పుడు నేరరాదతటటూ నేను
    రెపప్పువయతక కనున్నల రేనఁగి రేనఁగి కనుగొతటానఁ

    జపప్పు డాలితపచ నే నిచచ్చెట నునన్నదానను
చ. 2:    యదురగనఁ బోకనన్న యేమని యగద్గీపటట్టి నో

  అదనేదో వభునికినతటా నేను
   వదచలల్ల నఁగటూరిమతో వనఁగ దివవ్వె వటట్టి కొని

   నిదుర గతటకి రాక నిలచనన్నదానను
చ. 3:    యితతలోనె శ్రీవతకటేశనఁ డితదు వచేచ్చెసి

   యతతకెతత ననున్ననఁగటూడె నిద యతటాను
  సతతసపనఁబులకల జడియుచనఁ గరనఁగచ

 వతతరతుల వఱఱ్ఱైవనఁగచనన్నదానను



రేక: 1418-1లలిత సత: 24-103
పలల్లవ:    కోరి బడడనఁడతటాత గతట గోవతదుని

  సారెసారె దటూరనేల చతదమాయనే
చ. 1:     వలిల్లమడుగ లీనఁదనఁబోవు వడనఁగ కొతడ లతత్తినఁబోవు

    చలల్లరీనఁడు మా కతలదు సురిగి తరగనే
  వలల్లతాట రోలనఁగటట్టి వరచినను పరచినను

  యలల్లనానఁడు మాననఁడితక నేమసేతువ
చ. 2:     వనఁడుకొననఁ బెచచ్చెపరగ వరపనఁ డితత తలిల్లకెపైన

   వానఁడియడవనఁ దిరగ బతడి వాలనఁదనెన్ననే
    పోనఁడిమలర నెతత నేము బుదిద చెపప్పునాడువననఁడు

   వడేట బాలనఁడమత్మి వతత చటూడరే
చ. 3:    చెలలనెలల్ల బతగపటట్టి చేనఁతలతద కలికియాయ

    పలమనఁద నెకిక్క తోలి పడమ వలసను
   మెలనఁగి శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద నిలిచె వతతలోనె
   యలమ నతనఁడు చేయుచేనఁతలలల్లనఁ గతటరే



రేక: 1418-2గతడకిగయ సత: 24-104
పలల్లవ:   అపప్పుట నీచెల వతతయును

 కపప్పులనఁదపప్పుల కోరికలయ
చ. 1:   వాయలేక ననునఁ బలమరనఁజూచే

 సయగతపనీచటూప లివ
 సేయనిములకలచిలకల మదనుని-

సాయకకోటల్లచతదములయ
చ. 2:  అడుగిడనఁజాలక ఆడినమాటల

  బడిబడినఁ బలికేపలక లివ
 జడిగొనుముతతపసరలపై వరలపై

  వడువని వనెన్నలవనఁడియు లయ
చ. 3:   ముచచ్చెట వాయక మోహదాహమున-

  నిచేచ్చెట మోవులయవు లివ
  వచచ్చెనవడి శ్రీవతకటేశ నీ-

తచచ్చెనకూటపతలపోనఁతలయ



రేక: 1418-3నాగవరాళ సత: 24-105
పలల్లవ:     ఇదిదరతలనఁప లవ యితప లవ మలోన-

   నదిదనకోరిక లవ అతపరాదా మముత్మి
చ. 1:    నెలతరో నీవద నీవభునఁ డలల్లవానఁడె

  పలికిన మామానఁటపటల్ల నవ
   తలనఁపలనఁ దలనఁపలనఁ దలకూడె మలోని-

    యలక లినిన్నయునఁ దరె నతపరాదా మముత్మి
చ. 2:     కపప్పున నీచటూప లవ కాతతునిరటూప మద

 తపప్పులనఁదేలేటమతలప లవ
   వపప్పున సేసితమ మమొత్మికరొకరిని మకే
    అపప్పుడే చలము చెలల్ల నతపరాదా మముత్మి

చ. 3:   చిముత్మిలనీచేతు లవ శ్రీవతకటపత-
 కమత్మినతమకమలకానఁగి లద

   దొమత్మిగానఁ గటూడిత రిటట్టి దోమతరమతచములో
   అముత్మిడుజీతము లయ నతపరాదా మముత్మి



రేక: 1418-4ముఖరి సత: 24-106
పలల్లవ:    ఔలే నేనే మక నలసపైతని

   తేలితచేవు యితతు కిదే చాలనఁగాదా
చ. 1:      ఆరీత ననున్న నిటట్టి యాడవచచ్చెనఁ గాక మర-

   బారినఁ జికిక్క నావలనఁ బడవచచ్చెనా
     నేరప మెరసి మక నెలనఁత లితదర ననున్న

   దటూరినటట్టి యాతనిని దటూరరాదా పోయి
చ. 2:    అపప్పుటపప్పుటకి ననున్న నలగకమని బుదిద

  చెపప్పువచచ్చెనఁగాక నాకనఁ జేయవచచ్చెనా
   యపప్పుట మావడనఁబాటల్లఱనఁగక ననున్ననే మ-

  రపప్పుటతచే రాతనినే వుపప్పుటతచరాదా
చ. 3:      అతచెల నితదరను మ రాతనిని ననున్న దగద్గీ-

  రితచవచచ్చెనఁగాక తమ రేనఁచవచచ్చెనా
    యతచనఁగల శ్రీవతకటేశనఁ డిద ననున్ననఁ గటూడె

   మతచి యేకచితాత్తి న మెచచ్చెరాదా యినఁకను



రేక: 1418-5ముఖరి సత: 24-107
పలల్లవ:    ఇనిన్నయునఁ గనన్నవ కావా యినఁకనేనఁటకే

  పనన్నమవనెన్నల పతడి పొలల్లపొయతనా
చ. 1:  యనన్నరానికానఁకతోడ నిపన్నటనీచలముల

  ఇనిన్నయునఁ జూతముగాక యతదువోయేనే
     నినన్ననఁ గపప్పు కోపముల నేనఁ డాళల్లతతే గాక

  యనన్నటవ కావా మహస్కృదయముల
చ. 2:    వతదువల నామాట వనక సేసేచేనఁత

   కతదము గాక నేనెకక్కడ వోయేనే
 ముతదటకనున్నలకతటే మొనవాతడెఱ ల్లనచనున్న-

   లతదమాయనఁగాక చటూప లపప్పుటవ కావా
చ. 3:   వనఁడివనఁడిరతుల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడి

   యేడు నిమషము దోనఁచె నిదిగదవ
    నేనఁడే పతడిల్ల నీక నేనఁడే నాగవలిల్ల

  పోనఁడిమాయ మలోని భోగముల



రేక: 1418-6రామకిగయ సత: 24-108
పలల్లవ:    ఎతతలే దాతనిమోహ మేమ చెపేప్పువ

    యితత ననున్న నాలితచ వది పరాకా
చ. 1:    ఆయలేవ చాలనఁజాల అతనికి నేనేలే

వయువయువలపలవడుకకానఁడు
    పాయముననఁ దనమనఁది భద్రిమనఁ బడే నితతేకాక

    యయడ నాపపైనఁ దన కిది వరాకా
చ. 2:    యతచనేలే చెలియ తా నెకక్కడెకక్కడనెపైనాను

కతచపనఁబొతుత్తి సతులగమకానఁడు
   వతచినచటూపల నేనే వలలనఁ జికిక్కతనఁగాక

   యినఁచకతతయిననఁ దని కిది పరాకా
చ. 3:    అతదము సేయనఁగనేలే యతదుకేమ పకిక్కతడల్ల-

   వతదు గానఁడా యాతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
    పతదమాడి ననున్ననఁగటూడెనఁ బాయకిటట్టి తన కితక

   యతదర గలిగినాను యిది పరాకా



రేక: 1419-1సాళతగత సత: 24-109
పలల్లవ:   మొదలనే యజోక మోసపోక

 పొదలితచవలనఁగాక పొదుద వోక
చ. 1:      నెలతతక నీకనఁ బోదు నేరమ యతదును లేదు

  యలమ మఇదదరిలో నేలవాదు
     కలనఁచి చటూచె నితతే కతతునికినఁ బొదుద వోదు

  వలచినమనఁదనఁ బాయ వసముగాదు
చ. 2:    ఇతతలేని వటేల్లల ఇదదరికి నీలీల

 పొతతనే లేచినయటట్టిపొదుద వళ
    వతతుల దపప్పుల దేలవదుద వదుద మవోల

   కొతత గొతత పతతమచిచ్చె కొసరనేల
చ. 3:     యినిన్నయు నితతటనఁ దరె యనిన్నకల చేకూరె

   చెనున్నమరెనఁ గటూరిముల సిగద్గీల జారె
   వనెన్నల శ్రీవతకటేశవ్వెరనక నీక సారె

  మనన్ననకూటమలోన మతతనాల చేరె



రేక: 1419-2సామతతత సత: 24-110
పలల్లవ:      మేల మేల నీజాడ మెచిచ్చెత నేను నీ-

   వలగ గాకనన్న నెనిన్న కవుదువా
చ. 1:     కనున్నల నేనఁ జూచితేనే కవకవ నవవ్వెవు

   వునన్నత నీక నాక నేవరిపొతదురా
  యినేన్నసిజాణతనము నీవు నేరకనన్న

   మునున్న రకమణ నీక మోహితచనా
చ. 2:     ఇతతుల నేనఁ బలిచితే నేమయని దగద్గీరేవు

   కొతతపైన నే నినున్ననఁ బేరకొతటనటరా
    పొతత నిటట్టి వుపప్పువసి పొతుత్తి గలయ వచేచ్చెవు

   పతతము లేకతటే శ్రీపత వవుదువా
చ. 3:     ఇటట్టి నేనేకతమెపైతే నిట ననున్ననఁ గటూడితవ

  వటట్టిననీక నాక వడనఁబాటరా
    దిటట్టివు శ్రీవతకటేశ తగ వతత లేకతడితే

   జటట్టికానఁడ నీక నేను సతమవుదునా



రేక: 1419-3లలిత సత: 24-111
పలల్లవ:   వలపతదునఁ జలిల్లనా వదదనకవ

  చలిగాలి యొకచోట సతమయతనా
చ. 1:    పపైపపై నీవభునఁ డేపడనఁతనో చటూచెనతటా

   కొపగితచే వది యటేట్టి కొనసాగీనా
   దపతచి మెఱనఁగల దికక్కలలల్ల మెఱిచిన

  రటూపరేకెపై వకచోట రటూడికెకీక్కనా
చ. 2:    కోరిక నెవవ్వెతపపైనో కూరిమ నితచెనతటా

   దటూరె వాతని నవ తుదకెకీక్కనా
   కారకమేత్మివానలోననఁ గడనఁగి పటట్టినయటట్టి -

  నీరబుగద్గీ లొకచోట నిజమయతనా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁ డేచెలినఁ దొలిల్ల కూడెనతటానఁ

    గావరితచే వవ నీవు గతటవా నేడు
     ఈవళ నినునఁ గటూడె నిటట్టి పో భువమనఁదనఁ
   బటూవునఁ బరిమళము లపప్పుడు రెతడవునా



రేక: 1419-4సాళతగనాట సత: 24-112
పలల్లవ:  పలనఁగనెకేక్కట పదదబొమెత్మిలవానఁడు

   కలికిచేనఁతల నితచనఁ గానరటే మర
చ. 1: పామునాడితచినయటట్టిబాలజోగిపనన్నవానఁడు

వాములవనన్నలదినేవలకానఁడు
 చేముతచి కొతడలతేత్తిసిదద్ధవదతలవానఁడు

   కామనులల వచెచ్చెనఁ గానరటే మర
చ. 2:   పొతచినరాకాసినఁ జతప భటూతనాథడెపైనవానఁడు

  పతచెము గటట్టి క వరపతచేవానఁడు
  అతచెల వపగవనోదపై తరిగేటవానఁడు

   కతచమనఁచెపై తరిగాడనఁ గానరటే మర
చ. 3:  వడివడిచేతులతో వదతములయాటవానఁడు

అడవనఁగాచేటగతగాతవులవానఁడు
 చెడనివరములిచేచ్చె శ్రీవతకటాదిద్రివానఁడు

     కడు నెతదు చనె వనినఁ గానరటే మర



రేక: 1419-5సామతతత సత: 24-113
పలల్లవ:   అనిన్నయును నొకక్కజడే యనవచచ్చెనా

  కనున్నల పతడువగానఁ గనవలనఁగాక
చ. 1:   సనన్నమాయ నెనన్నడును చనున్నదోయిఘనమాయ

  కనిన్నయ కీరెతడు నతగములేకావా
 యనన్ననేల యితదులోనేయచచ్చెకతదులయనతటా

   పనిన్నన వారివారి భాగత మతతేకాక
చ. 2:    నవువ్వెల దలపలయ నలపాయ కనుచటూప

 జవవ్వెనిమేనివలసములే కావా
   యవవ్వెరి కేమనవచచ్చె ఇతదుకనఁగా మనమున

   నొవువ్వెలేల తా మునున్న నోచినతతేకాక
చ. 3:     చెదరెనఁ గెతపల మోవ చెకక్కలలల్లనఁ జీరలయ

 ముదితపలకలక ముతగిలేకాదా
   వదచలల్ల మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశనఁడిద కూడె

   మదనునఁడు సేసినటట్టిమాయ లివ గాక



రేక: 1419-6సామతతత సత: 24-114
పలల్లవ:   రత నీపలకలక రామనడవులక

   గతగటూడనఁ గడమ రాగము సేయుమ
చ. 1:   పలల్లనఁగోవరపముల బెరయితచనఁగా నదే

  గొలల్లతలమటట్టిలకనఁ గటూడె సుత
   పలల్లవపనఁ బదదముల పాటల వాడుచనఁ
   గలల్లగాదు కడమ రాగము సేయుమ

చ. 2:    ముతదు నీసతకపరవ రమునక గోపకలలల్ల
   కతదణప టతదలకనఁ గటూడె సుత

   చితదుల రాగముల చిలికితచి చిలికితచి
   కతదువులనఁ గడమ రాగము సేయుమ

చ. 3:  పననఁగేనీవరపల పరగమేత్మికాతతల-
  కొనగోరితానఁకలకనఁ గటూడె సుత

  చెనకిత వతదరిని శ్రీవతకటేశవ్వెర
   కనుచొకిక్క కడమ రాగము సేయుమ



రేక: 1420-1శ్రీరాగత సత: 24-115
పలల్లవ:    ఇతదుకనఁగా నేమనాన్న నెరవు తాను

  ఇతదర నీతారకాణ లఱనఁగనివా
చ. 1:   వలల్లనిసతులమాట వపప్పులనునఁ దపప్పులవు

 చలల్లనిచటూపలయినచలల్ల వనఁడవు
   చెలల్ల బడి నిచచ్చెకపనఁజేనఁతలలల్ల మోనఁత లవును

  యలల్లవార వవయలల్ల నెఱనఁగనివా
చ. 2:   మనసనయనిచోట మకక్కవలే తకక్కవలౌ

  తనివోనినవువ్వెల తాపము లవును
   చనివచిచ్చె చెనకినవరసాల వరసాలౌ -

 నెనయవయభావా లఱనఁగనివా
చ. 3:   కూరిమలేనిచోట కొసరలే కసరలౌ

   కోరి చేకొనిన నివ కూటములౌ
   వరలేక కలస శ్రీవతకటేశనఁడిద ననున్న
  యరీత నితతులలల్ల నెఱనఁగనివా



రేక: 1420-2ముఖరి సత: 24-116
పలల్లవ:   ఇటవలనేపో నీయనిన్నకల నీ-

   ఘటన చినిన్నయు నీవ కానవుగాక
చ. 1:   జడియునీమానఁట నీకనఁ జకక్కనేకాదా

  కడవారి కియతకోల గావలనఁగాక
    వడువక వముచవ వమెరనఁగనా యే -

  యడ నెవవ్వెరెపైనా నెఱనఁగటగాక
చ. 2:   మకిక్కలినీచేనఁత నీక మెచేచ్చెకాదా

  దికక్కలవారికి నినీన్ననఁ దలసునఁగాక
   చొకిక్క దసరటూప దానే చటూడవచచ్చెనా

  యకక్కడా నదదములోనే యేరపడునఁగాక
చ. 3:    నేనును శ్రీవతకటేశ నీవ కావా

 ఐనపప్పుట మఱపతతేకాక
   తేనెతీప తేనియక తలివయౌనా యిటట్టి

  పూని చవగొనన్నననున్నబోనఁట కితతేకాక



రేక: 1420-3సామతతత సత: 24-117
పలల్లవ:    తనువు తనదిగాని తలనఁప నీది

   పననఁగి మానఁకననఁ దగె బెరసినయటల్ల
చ. 1:    మోముననఁ గనున్నలగాని మోహపనఁజూపల నీపపై

  కామనిభావము చెపప్పునఁ గతలయను
   తామరల కొలనిలోనఁ దరలనఁ బరిమళము

  వమార నితడుకొనన్నవధమాయ నిపడు
చ. 2:    చెలితో మాటలగాని చిముత్మిచేనఁతల నీపపైనఁ

 గలిగినవధమెటాల్ల నఁ గనునఁగొనుమ
  చిలకల వనములనఁ జెలరేనఁగపలకల

 వలరాజనముత్మిలక వానఁడివటట్టినటల్ల
చ. 3:    వురముపపై నుతటేకాని వువదపాబ్రాణము నీపపై

 గరిమల శ్రీవతకటవభునఁడ
సరిలేనిమలోనిసరసపనఁగటూటముల

   ఇరవాయనఁ బాల నీర నేకమెపైననగతని



రేక: 1420-4సామతతత సత: 24-118
పలల్లవ:    ఏనఁపలేల వనఁపలేల యడమాటలేల ఇనఁక

   రాపలలల్ల నఁ జకక్కనయాత రమత్మినవ తనున్నను
చ. 1:    అసము దితచక బీరాలడనఁగాక తాను

  నసిగాటనఁ దతత్తిరము నాకతటనఁబో
    ముసిముసి నవువ్వె వచచ్చె మోముమోము చటూచితేను

   రసికనఁ డనిన్నటానౌను రమత్మినవ తనున్నను
చ. 2:  తచచ్చెకోలనఁదలివతో తగవలడనఁగాక

  నచచ్చెకొటేట్టి వనయాల నాకతటనఁబో
   పచచ్చెవరిగేది చటూచి పదవులే గొణనఁగీని

    రచచ్చెలో సుదుద ల మాని రమత్మినవ తనున్నను
చ. 3:    పగయముననఁ గానఁగిలితచి బగిసనఁగాక తాను

 నయగారిమేమఱప నాకతటనఁబో
    దయ శ్రీవతకటపత తానే ననున్ననఁ గటూడె

   రయమున దినమును రమత్మినవ తనున్నను



రేక: 1420-5దేశక సత: 24-119
పలల్లవ:   అతగన లతనివళ అరసిరారో

  సితగారరాయనఁడు యేమసేసనో యవళ
చ. 1:    వుపప్పువడమౌ నినఁతక వువదయునఁ దానీవళ

   అపప్పునఁడు దధతనన్నము లరగితచ నీవళ
   అపప్పుడే మొకమజజన నువధరితచ నీవళ

   ఇపప్పు డేమసేసనో యఱనఁగ మవళ
చ. 2:  తరవారాధనవళ తరవతదికాపవళ

   అరిది యపాప్పుల ననాన్నలరగితచ నీవళ
   దొలరకొల నీవళ తోదోప లీవళ

  సిరివరనఁడిప డేమసేసునో యవళ
చ. 3:   యిటేట్టి యలమేలమతగ యేకతమాడేవళ

   చటట్టి రా సతగరతగాల చటూచేవళ
   మెటట్టి శ్రీవతకటపత మెరసి యేనఁగేవళ

   చెటాట్టి పటాట్టి లతో రతనఁ జెలనఁగ నీవళ



రేక: 1420-6శతకరాభరణత సత: 24-120
పలల్లవ:    ఒకట గటూడినను వరొకటకినఁ బొసనఁగను

   వకటాలపై నీవలన వదనలే చెలికి
చ. 1:   కమలకగనక యకనీన్నటకొలను దగ

  తమకపమేనికానఁక తగదు గాని
   తమనఁ గీరవాణగాన తగనఁ బొదలమానఁటల
  అమరౌ చెదరినయటట్టి నెరిపరల

చ. 2:    జకక్కనకచగనక సరినఁ దాపరవ మేల
  నికిక్క వలల్లనిమేనివనెన్నలనఁ గటూడదు

   అకక్కటా చిగరనఁబోడి కగనఁ జెమటలమతచ
   గకక్కన నిటటూట్టిరప్పు పనుగాలి గాదుగాని

చ. 3:   మదగజయానగాన మఱపమదము దగ
   అదననఁ గితదుపడేదే యది చెలల్లదు

    యదుట శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ
  కదియ కితతయేనఁచినకపటమే నేరమ



రేక: 1421-1సామతతత సత: 24-121
పలల్లవ:    నికిక్క నాతమకానక నీవ కావలనఁగాక

    యకక్కవ ననిన్నట గాన నెవవ్వెరనాన్న రినఁకను
చ. 1:     కోపగితచి నినన్నయితేనఁ గొసరదు నేను ననున్ననఁ

   బెపైపపైనే బుజజగితచి పాయలేవు నీవు
    చాపలన గొణనఁగచ సాదితతు నే నినున్న
    తీపమోవ నాక వచిచ్చె తేలితతువు నీవు

చ. 2:    వగిరితచి వనన్నయితే వతగెమాడుదు నేను
    బాగగా నతదుక నీవు పకపక నవువ్వెదువు

   ఆగత నడుగరానివపైనా నడుగదు నేను
    సగల సాదితచి తచిచ్చె చొకిక్కతతువు నీవు

చ. 3:     ముతదుముతదే కాలజిమత్మి మొకక్కల మొకక్కదు నేను
   అతదుకతటే మునుప ననాన్నదరితతువు నీవు

    ఇతదుకే శ్రీవతకటేశ యనసిత నే నినున్న
   కతదువలనఁ గరనఁగితచి కెపైకొతటవ నీవు



రేక: 1421-2శ్రీరాగత సత: 24-122
పలల్లవ:   మరేమ దటూరకరే మెలనఁతలల

   ఆరసి నే నెఱనఁగదు నతనిగటట్టిలల్ల
చ. 1:     సొలసి యవవ్వెతదికక్క చటూచిననఁ దానఁ జూచెనఁగాని

  మెలపన నాతనఁడు నామనఁదికనేన్న
   అలరి యమాటల తానాడిన నాడెనఁగాని

  కలదలల్ల నామనఁది కలవరితపలే
చ. 2:     ననుపపై యవవ్వెతతోనఁ దా నవవ్వెతేనే నవవ్వెనఁగాని

   చనవపై నాతోనే పో సరసమెలల్ల
    చెనకి యకక్కడనఁ బొతదుసేసితేనఁ జేసనఁ గాని
   పననఁగి నాపపైనే పో పగయమెలల్లను

చ. 3:    వరసిచిచ్చె యతదుతడివచిచ్చెననఁ దా పచెచ్చెనఁగాని
   సరి నాకానఁగిటనే పో సమరతుల

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డయిననఁ దా నాయనఁగాని
    వురముపపై ననున్న మోనఁచె నునన్నవతతా లేనఁటకి



రేక: 1421-3  బౌళ రామకిగయ సత: 24-123
పలల్లవ:   రమణజవవ్వెనము రామరాజత మనఁక

   అమరనఁగ నిట గొనియాడరె చెలల
చ. 1:  కాతతకచతబుల ఘనదురద్గీతబుల

  కాతత జకక్కనల గజబలిస
 పొతతనె పఱనఁదనుపలినపనఁదిపప్పుల

   మతతుకెకెక్క నద మదనునఁడు బలిస
చ. 2:  సతవలయపముఖచకగవాక మద

   అతకళల చతదుగ నఁ డద బలిస
 మతకముతోనఁ గచమతడలరాజతము

   మతమరిన తుమత్మిద లిట బలిస
చ. 3:  తరణీరతుల బతధపబహురాజతము

  నిరత శ్రీవతకటవధి బలిస
   ఆరయ నతనిపర మతదుకనఁ బతగా

  సిరలమతచ నీచెలియును బలిస



రేక: 1421-4బౌళ సత: 24-124
పలల్లవ:    వలనఁదివరహ మెతతో వనన్నవతచితమ నీక

   తలనఁపనఁ దలనఁప మకే తారకాణలపైనవ
చ. 1:     మాట లతదునన్నవోకాని మగవకోరక్కల నీ -

 తేటలమోవయతదే తరమెపైనవ
   నీటనఁజూప లతదునన్నవో నివవ్వెరగెపై వరప్పులలల్ల

  కూటన నీముదద్రిలపపైనఁ గమత్మిరితచినవ
చ. 2:     వవర మెతదునన్నదో వలనఁదికి వను లివ

  తవలి నీసుదుద లతదే తావపైనవ
   వువదక గమన మెతదునన్నదో పాదముల

   యివల నీవునన్నవది కిట మొకమెపైనవ
చ. 3:    పతత మెతదునన్నదోకాని పడనఁతకి వనయాల

  చెతతల నీదటూతకకే సలవపైనవ
    యితతలో శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి వచేచ్చెసి చెలని
   సతతసాననఁ గటూడనఁగాను జయము చేకొనన్నది



రేక: 1421-5సామతతత సత: 24-125
పలల్లవ:      ఇదదరి కిదదరే సరి యడుక జోడుకనఁ దగ

  గదదరికనున్నలనఁ జూడనఁగలిగెనఁగా మనక
చ. 1:   పతతప చెలిచనున్నల పసినఁడికాతతులక

  కాతతునిపీతాతబరప కాతతుల సిరి
  దొతతుల చెలినీలపతురము కాతతులక

  వతతుల మేనినీవరరము సరి
చ. 2:  జలజాకవలలేని జఘనచకగమునక

 చలమరివలకేలిచకగము సరి
 కలికేట యయితతకతత్తికశతఖమునక

  చలివాయ రమణునిశతఖము సరి
చ. 3:   కమలక శ్రీవతకటపతనఁ గటూడుటక

  రమణునఁడతటన సమరతుల సరి
    తమతోడ నిదదరిక తారకాణలపై నటట్టి -
   సముకప మోహముల సతతసముల సరి



రేక: 1421-6సాళతగత సత: 24-126
పలల్లవ:     నీక నీవ చటూచకొమత్మి నీయతదు నేరమ

   మాకనఁ దలియదు యేమ మఱనఁగోకాక
చ. 1:    సలవుల నగితేనే సిగద్గీలక వలితా

    కలికి నీయతదు నేమ గనెనో కాక
  కలికి మాటాడితేనే గటట్టి లేనిదాయనా

   వలి నీచేనఁత కదేమ వనఁగెనోకాక
చ. 2:   తపప్పుకచటూచితే పతతమునక వలితా

 చెపప్పురానిపని యేమసేసితోకాక
   యిపప్పుడే తలవతచితే యమెత్మిలక హీనమా

  అపప్పుడే యేయాయము నీవతటతోకాక
చ. 3:    బొమత్మిల జతకితచితేనే పొతదులక వలితా

   సొమత్మిల నీగో రేడ సనఁకెనోకాక
    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నెలనఁతనఁ గటూడిత వటట్టి

   వుమత్మిడితమక మెతత వుతడెనో కాని



రేక: 1422-1సామతతత సత: 24-127
పలల్లవ:     రమణునఁడు దానెపై నరవవ్వె నాకనఁ జాల

 భద్రిమగావతనివోనిపతతమే చాల
చ. 1:      ఆడుకోలమాటల తా నాడనీ మాననీ నే -

   నాడినమాటల కోరెచ్చె నతతే చాల
    వాడుచనఁ దా నవవ్వెనీ నవవ్వెకమాననీ ఇనఁక

    యడ నాచేనఁతల కోరెచ్చె నిదియో చాలను
చ. 2:     పనిన్నధినఁ బానుపనకనఁ బలవనీ మాననీ నే

   సనన్న సేసితేనఁ దలిసేసరవ చాల
   మనిన్నతచి మాటాడనీ మాటాడకతడనీలే నేనఁ

  గనున్నలనఁ జూచినమెచేచ్చెఘనతే చాలను
చ. 3:     ఆనఁగి నాక వలవనీ అటగాక మాననీ

  కానఁగిట ననున్ననఁగటూడినకతలే చాల
   ఆగత శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను

   యగత నేకములపైత మదియే చాలను



రేక: 1422-2సాళతగనాట సత: 24-128
పలల్లవ:    మేల మేలగా నీవు మెరయుటతత

  యలగ నాకొరక నితతసేసితవగా
చ. 1:   చెలల్లనఁగా లతకలోనికినఁ జెపప్పుపతత్తితచినమాట

 మలల్లడిగా నలల్లహనుమతతునిచేత
    వలల్లగానఁ గొతడలచేత వారిధి గటట్టి ట యతచ

  ఇలిల్లద నాకొరకనఁగా నితతసేసితవగా
చ. 2:    యకెక్కనఁగా నీచలము నితదద్రిచతదాబ్రాదులనఁ గటూడి

   చకక్కనఁగా రావణు నటట్టి చతపనవతక
   పకక్కనను వనచరబలము గటూరచ్చెట యతత
  యకక్కవ నాకొరకనఁగా నితతసేసితవగా

చ. 3:    అతదనఁగా నీకోరిక ననన్నలమ కూడినవతక
   అతదరనఁ జూడనఁగా నీ వయోదతలోన

   వతదిరి శ్రీవతకటేశ వురమున మోచితవ
  ఇతదునే నాకొరనఁకగా నితతసేసితవగా



రేక: 1422-3మతగళకౌసిక సత: 24-129
పలల్లవ: కతదువమనిచచ్చెకలతణమునక

  అతదములయను అదన నివ
చ. 1:   కలవలసేసల కలికికి నీకను

  సొలవక చటూచేటచటూప లివ
  చిలకల మొలల్లలసేసల మలో

  నలగడ ముసిముసి నవువ్వెలివ
చ. 2:   తామరసేసల తలకొనె మకను

  మోము మోమొరయుముదుద లివ
  సేమతతసేసల చెలియక నీకను

 చేమరిగోళల్లచెనక లివ
చ. 3:   సతపతగసేసల సమరత మకను

 ముతపలవరప్పులమటూనఁక లివ
   యితపల శ్రీవతకటేశ చెలినఁ గలసి

   సతపదనఁ దేలిత చనవు లివ



రేక: 1422-4నాదరామకిగయ సత: 24-130
పలల్లవ:    ఏమమాయసేసితవో యవవ్వెనఁ డెఱనఁగర నినున్న

   నామువలపనఁ దలక నాక నెకెక్కరా
చ. 1:  మాయపనీసుదుద లక మాటలడకతడేననన్న

  కాయపనాపాయమే కానఁక రేనఁచరా
   సయగాననఁ గోపగితచి చటూపల జతకితచేననాన్న

  బాయట నాచెమటల వచిచ్చెరేనఁచరా
చ. 2:    పొరపొచెచ్చెముల నినున్న బొమత్మిల జతకితచేననాన్న

  అరిది నామొగమోటా లడడగితచరా
   సరవ నీవటల్లక చకక్కనఁగా నవవ్వెననన్న
  సరిగా నాపలకల సతదతడితచరా

చ. 3:     గొబుబ్బున నీమోవ గని గకిక్కళళ్ళ మతగేననాన్న
   అబుబ్బురపనఁ బరవశ మటట్టి ముతచరా

    వుబుబ్బున శ్రీవతకటేశ వగి ననున్ననఁ గటూడితవ
  తబబ్బుబెపైబ నామతుల తడనఁబడరా



రేక: 1422-5సామతతత సత: 24-131
పలల్లవ:   ఎతతకెతత జాణతనా లినఁకనెపైనాను

   యితత చాలదా మన కినఁకనెపైనాను
చ. 1:     బొమత్మిల జతకితచనఁబోతే బొటట్టి కసటూత్తిరెలల్ల రాల

   యమెత్మిల మానవ నాతో నినఁకనెపైనాను
   పమత్మిట గొణనఁగనఁబోతే పదవకెతపల రానఁగె
  ఇముత్మిల నొకక్కటగారే ఇనఁకనెపైనను

చ. 2:   తపప్పుకచటూడనఁగనఁబోతే తనువలల్లనఁ జెమరితచె
  యపప్పుటవల నుతడవ ఇనఁకనెపైనాను

   గొపప్పుగా నవవ్వెనఁగనఁబోతే కొపప్పు గడువడజారె
  యిపప్పుటబతకాల వదేద యినఁకనెపైనాను

చ. 3:    ముతదటనఁ దిటట్టినఁగనఁబోతే మొగమోటముల నితడె
  ఇతదు కేమసేసేవ ఇనఁకనెపైనను

  అతదమెపైన శ్రీవతకటపప్పునఁడని ననున్న
   యతదునునఁ బాయప గటూడి యినఁకనెపైనను



రేక: 1422-6ముఖరి సత: 24-132
పలల్లవ:    ఏదాయనేమ రొటట్టి కితతా రెవకాదా

    దాదాత మోచెనఁ బని తానే నేనఁగానా
చ. 1:    కలికి మాటాడకనన్న కతకణలే మాటలడ

   మలసి యవ తననటూర గావా
    కలికి తానఁ జూడకనన్న కచాల దలతత్తిచటూచ
  అలర నవ తనయతగములగావా

చ. 2:     చితత్తిములోనఁ దటూరకనన్న చెవులపైన మానఁట దటూరీ
  మతత్తిలిల్ల యవ తనమారగాదా

  పొతుత్తి కనఁ బలవకనన్నదోస మొకక్కటయయత
   కొతత్తిగా నదియు నొకక్కకూటమే కాదా

చ. 3:    కాయముల వరెపైతే కానఁగిలి వకక్కటేయయత
   మాయల నేనే తనమార గాదా
   చేయారనఁ గటూడిత నిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడను
   చాయల సనన్నల నొకక్కసరియే కాదా



రేక: 1423-1  శదద్ధ వసతతత సత: 24-133
పలల్లవ:     బాలికిగాని యితత పబ్రాఢగాదు ఆకె -

 చేలకొతగతటచను మచిచ్చెకసేయవయాత
చ. 1:     నీవు వచేచ్చెదఱనఁగక నెలనఁత నినున్ననఁ దాడి

  చేవలల్ల నినన్నటచటూచి సిగద్గీవడెను
    యవల నాసిగద్గీదేర ఇతతతోడ సుత గటూడి

     తోవ చటూప చటూప ఇటట్టి తోడు వాడవయాత
చ. 2:     నాటకసాల లోన నాత యాడి నినున్ననఁగని

  చటకిమాట నిటేట్టి సిగద్గీవడెను
   నీటన నాసిగద్గీదేర నీవు కోపలతత్తియతత్తి

 తటూనఁటరితనముతోడ తోడాడవయాత
చ. 3:      కానఁగిటకినఁ జేయి చానఁచి గకక్కన నీమోము చటూచి

  చేనఁగలనవువ్వెల నవవ్వె సిగద్గీవడెను
   యగత శ్రీవతకటేశ యితతసిగద్గీదేరనఁ గటూడి
   కానఁగిటనే నితచి నితచి కళదానఁకితచవయాత



రేక: 1423-2శతకరాభరణత సత: 24-134
పలల్లవ:  మనసుల చటూచేమతమేల

 కొనలచేనఁతలక గొతత్తిలివల
చ. 1:   నెలనఁతవలపలక నిటట్టిచటూపే గరి

  యలమ మాపలక లినఁకనేల
  చిలకముదములక చిఱనవువ్వెల గరి

  యిలనఁ దారకాణ లినఁకనేల
చ. 2:   చితత్తిపనఁగరనఁగక చిఱనఁజెమటే గరి

  యితత్తిల ముసగన లినఁకనేల
  హతత్తినకూరిత్మికి నతడనునికె గరి
 పొతుత్తి లబాసల పూనఁచనఁగనేల

చ. 3:   కానఁగిటరతులక కళలమోమే గఱి
  ఆనఁగినయడమానఁట లివ యేల

  యగత శ్రీవతకటేశ కూడితవ
 జాగలసరసపసట లినఁకనేల



రేక: 1423-3సాళతగత సత: 24-135
పలల్లవ:     ఇతతే నాతలపోనఁత లితతకి మరేమ లేదు

  కాతతునఁడ సతచలము కాతక్షదరదానఁకనే
చ. 1:   చెలిచెకక్కచేయి నినున్ననఁ జేరినయతదానఁక

   నిలచత డెదురచటూప నినునఁ గనుధనఁకనే
  అలపటనురసు లతగము లతటనదానఁకా

  మలయుమోనము నీతో మాటలడుదానఁకనే
చ. 2: కసరలనఁ,  గొసగల కానఁగిలితచనతదానఁక

   వసివాడు లలల్ల నినున్న పతపతచదానఁకనే
   పసురనఁ బులకలలల్ల పపైపడి చెనకదానఁక

   ముసిముసి గతపనల నీమోని యానుదానఁకనే
చ. 3:     మకిక్కలి పపై కానఁకలలల్ల మేను చెమనితచదానఁక

  సుకక్కల సిగద్గీల కనుచొకక్కదానఁకనే
    పకక్కన శ్రీవతకటేశ పడనఁతయు నీవు నిటట్టి

  వకక్కటట కలకాల మొదిదకౌదానఁకనే



రేక: 1423-4గళ సత: 24-136
పలల్లవ:    అసురల శికతచ నమరలనఁ బాలితచ

  వసనఁ గొలవమత్మినరే వనన్నపాలకాతతల
చ. 1:     యేకతాన దేవునఁ డునాన్న డితతులరతనఁ దగిలి

 దాకొనడపసతుల దగద్గీరరమత్మి
   యకడ నితతవదుద వోయినద నెరనఁగనఁడు

  దాకొని జతకముకాతతల వనన్నవతచరే
చ. 2:   పూని యితదిరపాటలో నోలలడుచనన్నవానఁడు

  బోనపటతతు లదుటనఁ బొడచటూపరే
  పానిపటట్టి నెతత్తిమాడేవరాకెపై వునన్నవానఁడు

  పూని గడేరమువార పొతచియచచ్చెరితచరే
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁ డద శ్రీసతనఁ గటూడునాన్ననఁడు

   ఆవళనఁ బటూవుల గతదా లతదియతరే
   భావతచి రాజసాన నభయహసత్తి మచిచ్చెనానఁడు

    దపైవ మాతనినే నమత్మి తరణల మొకక్కరే



రేక: 1423-5రామకిగయ సత: 24-137
పలల్లవ:   రమణునికడకేనఁగి రత సలపనఁగరాదా

    అమరప మక మక నలక లితకేలే
చ. 1:    చితత్తిజనికే తగ శివునికే తగనఁగాక

    యితత్తిల మతలో మతట యితత నీకేలే
     పొతుత్తి ల పాముకనఁ దగ పొతచి నీలహికినఁ దగ

  మొతత్తిపనిటటూట్టిరప్పుగాలి ముదిత నీకేలే
చ. 2:    జకక్కవలకే తగ చతదురనికే తగ

   నికిక్క పొదొదకలగల నేనఁడిది యేలే
   చకక్కనఁదేతటల్లకే తగ సతపతగలకే తగ
   చొకక్కలకొపప్పు చెదర సుదత ఇతకేలే

చ. 3:    మోవపతడల్లకే తగ మొనచిలకకనఁ దగ
   యవల నీమోవగతట యిపప్పుడే యేలే

   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చితతదర నినున్ననఁ గటూడె
   భావము లొకక్కటాయనఁ బదర నితకేలే



రేక: 1423-6  బౌళ రామకిగయ సత: 24-138
పలల్లవ:    కొలచి నాశతతమే కోపము చటూపీ

    చెల వది దలపరె చెలవునఁ డేమనునో
చ. 1:     మఱి కొసరిన బొమత్మిల ముడివడె నవ

 యఱనఁగనిపతమత యటట్టి తడెనో
   పఱిమక నగితేనఁ బెదవుల గదలను

    తఱి నితదుకనఁ బత తా నేమనునో
చ. 2:    వుదుటన నడచిన వరప్పుల గిసరెను

   యదుటనఁ జెల లతని కేమనిరో
  వదలనఁదురమడినవడి మోము మఱల

    తుద రమణునఁ డెతత దటూరెనో తాను
చ. 3:   కొనచెయివటట్టిన గోరట నానఁట

  యనసి యతనిరత యటట్టి తడెనో
  ఘనునఁడగ శ్రీవతకటపతనఁ గటూడిత

 తననాగఱతుల దానఁగనివట ల్ల



రేక: 1424-1బౌళ సత: 24-139
పలల్లవ:      అయోత యేమ చటూచే నతవ దపప్పుక యిటట్టి

  పయతద కొతగలల్ల రిచ్చె పలికితచవయాత
చ. 1:  చెకక్కలవతటనఁగారేచెమట దుడువవయత

    యికక్కడ నీకనఁ గెపైదతడ యిచిచ్చె యలస
  లకక్కవలనఁ గరనఁగినలవణతరస మదో

 కకక్కసపనఁగొపప్పు మేఘపజడివానలో
చ. 2:     సురట వసరయత సుదత నీకొపప్పు దువవ్వె

  అరదుగ నసురసురాయ నిద
 పరిపరిజవవ్వెనముపపైనఁ బరవశమో
 మరసముకములోని మాటలతేటలో

చ. 3:     తమల మొసనఁగవయత తరణ నీమేను సనఁకి
  తమకపరతనఁ జొకిక్క దపప్పుగొనెను

  అమరనఁగ శ్రీవతకటాదద్రిశ యిదియలల్ల
 గొమరెవయసునను కోరినకోరికలో



రేక: 1424-2తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-140
పలల్లవ:     మేల మేల మగవా మేరదపప్పునఁ దగవా

   ఆలరిసేనఁతల సేసే వౌనౌనే నీవు
చ. 1:     కనున్నలపైతేనఁ తే దేటల ఘతలపైతే మేనఁటల

   యనన్నడు నేరిచితవ యితత నీవు
   సనన్నలపైతేనఁ జాయల జాడలపైతే మాయల

   అనిన్నటా జాణవౌదు వవునౌనే నీవు
చ. 2:    తనువపైతేనఁ జిగర తలనఁపపైతేనఁ దగర

   ననుపపైత వటాల్ల డే నాత నీవు
   పననఁగితే నగవు బీరమెపైతే బగవు

   అనుమానమెలల్లనఁ దరె అవునవునే నీవు
చ. 3:   మోవయపైతేనఁ దపల మోహపరారానఁపల

    వావ దలిపత వౌనే వనిత నీవు
    శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁ జేకొతటనఁ గానఁగిట నినున్న

   ఆవధమే చేకొతట వవునౌనే నీవు



రేక: 1424-3రామకిగయ సత: 24-141
పలల్లవ:     నవవ్వె నవవ్వె జగడాల నానఁటనేనఁట వగడాల

   ఇవవ్వెల నీపతతోనే యేలమత్మి నీక
చ. 1:   కడునఁ బెదవ కదలీకదలనిమాటల

 వడినఁ గసరలతోడివాలనఁజూపతేటల
   పడుకనఁ జెకక్క చెమట లటూరేటవటల
   యడలేదు యితతలోనే యేలమత్మి నీక

చ. 2:  ఆరితేరినపయతదమరనఁగ మొరనఁగల
 నీరకమేత్మి చెకక్కచేతనితడునివవ్వెరగల

  ఘోరపనఁగనీన్నట మతచ గబబ్బులకరనఁగల
   యరీత వతతలోనే యేలమత్మి నీక

చ. 3:   వుతడనుతడ నతతలో నిటటూట్టిరపటసురల
  బతడుబతడెపై పలకల పపైరలపసురల

    అతడనె శ్రీవతటేశకనఁ డాదరితచి కూడె నేనఁడు
   యతడలలల్ల నీడలయ యేలమత్మి నీక



రేక: 1424-4నాదరామకిగయ సత: 24-142
పలల్లవ:     ఎఱనఁగదు మమత్మిలల ఇతత నాకనఁ జెపప్పునేల

   తఱవాత పనులకనఁ దానే కానఁడా
చ. 1:     సొలసి చటూచి చటూచి చటూపలనే చికిక్కతచి

  తలవతచకొనన్నవానఁడు తానే కానఁడా
  తొలతనుతడియు మోరతోపలనే తరిగాడి

  తలవాకిటనునన్న తానే కానఁడా
చ. 2:    పొగర గణలచేతనఁ బొడవకిక్క పొడవకిక్క

  తగనికోపాలవానఁడు తానే కానఁడా
    బగివాసి కానఁకచేత పరకాతతలను బొతదే -
   తగవుల ధరత్మిరాజ తానే కానఁడా

చ. 3:    వుతడ నుతడ సిగద్గీదేరి వరనఁగలబుదుద లతో
    దతడిరాత గతడె వానఁడు తానే కానఁడా

    కొతడల శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గోరి ననున్ననఁ గటూడె
  తతడినవలపవానఁడు తానే కానఁడా



రేక: 1424-5  మాళవ గళ సత: 24-143
పలల్లవ:    కనన్నవారెవవ్వెర నేనఁడు కాతతజవవ్వెన మది

  పనిన్నన వభునఁడ నీభాగతమాయనఁగాక
చ. 1:   పటట్టి ఁనఁబసయేది పడనఁతనడుమ నేనఁడు

  బటట్టిబయలప అతదు భావనేకాదా
   అటట్టిటట్టినఁనగ నేది అతగనతురము నేనఁడు

 పటట్టి మేఘమట మతటపొడవకాదా
చ. 2:    యతచనఁగనఁ జోటేది యితతకనుచటూప లివ

  కతచమతచలట చెపప్పు కథలేకాదా
  పొతచిదానఁచనఁజోటేది పొలనఁతకచము లివ

 పతచెపజకక్కవలట బెదరేవకావా
చ. 3:     తలపోనఁత యేది కాతతక శ్రీవతకటపత -

  వలపట మత పరవశమేకాదా
  తలనఁగనఁ జోటేది తడనఁబడేరతులలో

  పలకనఁబతతము లలల్ల పదరటేకాదా



రేక: 1424-6బౌళ సత: 24-144
పలల్లవ:     ఘనునఁడ నీవలననే కాతత కబెబ్బునఁగాక ఇవ

  అనువుగానచోట నతటనా గణము
చ. 1:     అతకెల నీమోవకెతప లట చటూచి చెలియక

  కితకలనఁ గనునఁగొనల కెతపలకెక్కను
   పతకజము లేవర పచిచ్చెచిగ రేవర

   అతకెల నొకక్కటకక్కట కతటనా గణము
చ. 2:   జాఱనఁజెమటలమెయి సరలముతాతల చటూచి

  చఱముతాత లొలికె నీచెలచెకక్కల
   తీఱటదాద లేవర తీగెసగ యేవర

   ఆఱడి నొకక్కటకట కతటనా గణము
చ. 3:     కడునఁ జతదాబ్రాభరణల కరములనఁ జూచి నీక

  పడనఁతకచాల చతదాబ్రాభరణ లతట
   బడినఁ దటూతడేల్లవర పయినఁడికతడ లేవర
   అడరి శ్రీవతకటేశ అతటనా గణము



రేక: 1425-1ముఖరి సత: 24-145
పలల్లవ:     నిచచ్చెనఁబతడుగల సేస నెలనఁత ఇదివో నేనఁడు

తచిచ్చెనపలకపూవుదతడలతోను
చ. 1:     కనున్నలపతడుగ సేసనఁ గాతత నినున్ననఁ గనునఁగొని

 సనన్నపనునునఁ జెమటజలకాలతో
  వనన్ననెపైన తరితీపవతదుల కజాజ యముతో
 కనెన్నలలల్ల నీనవువ్వెలకపప్పురాలతోను

చ. 2:     వనులపతడుగ సేస వలనఁది నీపేర వని
 ఆనకపనఁ గటూరిమగతధక్షలతో
  కానుకెపైనర మదరాగముల వడేలతో

  సేనల సిగద్గీలవతత చిలపాలతోను
చ. 3:   కాఎగిటపతడుగసేస కామని నీకూటముల

  వాఎగేటవరప్పుల మోఎత వాదాతలతో
  రాఎగిన శ్రీవతకటేశ రతులభోగములతో

 సాగినసరసముల సతతసాలతోను



రేక: 1425-2సామతతత సత: 24-146
పలల్లవ:    ఇటమఎద నీచితత్తి మెటవలసినఎ జేయి

  కటలపరషణునఁడు గరిలేదు వలప
చ. 1:   తుమత్మిదరవము వని తొతటహగాద్గీళలతటా

  తమత్మికతట యాసలతో దగద్గీరిపోయి
   వుమత్మిడినఁ దపప్పుకచటూచి వులల్లమెలల్ల వకక్కలపై
    సొమత్మిసిలల్ల నినఁకనఁ జెపప్పు చటూపరాదు వలప

చ. 2:    కలికిచతదోబ్రాదయము ఘనునఁడ నీపనఁజల -
   వలనఁగతటా నెదురేనఁగి వలనఁది నేనఁడు

    చలివాయ నవ చటూచి చతచలితచి వరగతది
   అలివణ పలకితచె నానఁపరాదు వలప

చ. 3:   పచచ్చెనితోనఁపల చటూచి పటట్టి నీగొలల్లనతటా
   ఇచచ్చెగితచి కొమత్మి నీఇతటకినఁ బోయి

     అచచ్చెట శ్రీవతకటేశ అట నినున్ననఁ గని కూడె
  మచిచ్చెకతమకముల ముటట్టి లేదు వలప



రేక: 1425-3సాళతగత సత: 24-147
పలల్లవ:   సరిబేసు లవయివ సరిసరియే

 తరణచెలవముల దపైవారినటల్ల
చ. 1: కాతతకాటకలకనుచటూపలకను

  శతతప నవువ్వెల సరిసరియే
 వతతగనఁ గసటూత్తిరివణలలోపల

  కాతతులనఁ గపప్పురము గలసినయటల్ల
చ. 2:    ముదిత చితదిద్రికమోవకినఁ దలల్లని -

 చదురదతతముల సరిసరియే
 కదిపన సతధతకాలములోపల
  వుదయ చతదద్రిరచి వలికినయటల్ల

చ. 3:   చెలికచములక శ్రీవతకటపత -
  చలవకానఁగి లిది సరిసరియే

  మెలపగనఁగొతడలమనఁదట నలల్లని -
 బలపగమేఘము పపైకొనన్నటల్ల



రేక: 1425-4ముఖరి సత: 24-148
పలల్లవ:    పాయపరమణునఁడ నీపతత మతక నెటల్లనో

   ఆయములే వపరీత మాయనఁబో నేనఁడు
చ. 1:    వుపమతచినఁ జతదురనఁడు వుదయమెపైతే భటూమ

  తపఇతచి చనఁకటల్ల తలనఁగనఁగాని
   కపరనాతురము చనఁకట నీమోము శశి

  వుపరిసురతమున నోడితచె నేనఁడు
చ. 2:   ఆలరికొతడలమనఁద నతబరప మేఘముల

   గాలికి వాలి నితడానఁ గపప్పునఁగాని
  నీలమేఘము వతటనీపపై నాకచగర

    లోలి నుపరతయతదు నొగి వాల నేనఁడు
చ. 3:    తేరిమనఁద మదనునఁడు తలివతదునఁగాని యతదు

  నేరప శ్రీవతకటేశ నీనాయతదు
  బీరపమరనిమనఁద పరినఁదితేర వారె

   ఆరితేరి రత వతతలయనఁబో నేనఁడు



రేక: 1425-5సామతతత సత: 24-149
పలల్లవ:     అలల్లదివో నాయకనఁడ అపప్పుడు నేనఁ జెపప్పునది

   వలల్లనే వయాతరి బాగెపై నిలచనన్నది
చ. 1:   కొతడుకగబబ్బులమనఁద కతకమ పూసినది

  అతడనే వలిపయతద గపప్పునది
   మెతడుగనఁ గసుత్తి రినామమె నుదటనఁ బెటట్టినది

   కొతడలరాయనఁడ నీక గరియపై తానునన్నది
చ. 2:    చిపప్పుల నిలవునఁ గొపప్పున సేసవరలది

  కపప్పురవడేలనఁ గనున్నల నవవ్వెటది
  వుపప్పుతలల్ల సొముత్మిలతో నొరపమతచినది

    అపప్పునఁడ నీచేనఁతలక నతదమెపై తా నునన్నది
చ. 3:     చేపల నినున్న దగద్గీరి చెఱనఁగ వటట్టినది

   యవల నీభావమెలల్ల వతతగానఁ జేసినది
  శ్రీవతకటేశనఁడ నీచితత్తిము వటట్టినది

  సావతో నీరతులలలో సదమదమెపైనది



రేక: 1425-6రామకిగయ సత: 24-150
పలల్లవ:    రాసబలపవానఁడు రామ నాతనఁడు వానఁడే

   మోసపోక మనము మొకక్కవల వానఁడే
చ. 1:  అడవకాటగాతడల్లగిద్గీలోనఁ గఱలవయ

వడనఁబొడమనయటట్టివానఁడు
నిడుపమోరలపదదనీలికోనఁతులనెలల్ల

 బడిబడినఁ దిపప్పునబలవతటవానఁడు
చ. 2:    పటగా నీరాల దొబుబ్బుచ పనుమడుగెలల్ల

  అటనిటనఁ బటూడిసి యాతనఁడు
  తటకన మతట పదదదయాతలకోసము

 కిటకరాకాసుల గెలిసినవానఁడు
చ. 3:    గామడెపై బటూమెలల్ల గదదవసుక యేలి

ఆమనిసేసినయాతనఁడు
 గీము శ్రీవతకటగిరలలోనను

   దోమట సతతో దొరయాయ వానఁడే



రేక: 1426-1సాళతగత సత: 24-151
పలల్లవ:   అపప్పుటనుతడియునఁ జూడ రమత్మిలల

   నొపప్పుగితత మనఁక పత కవదవరహము
చ. 1:   సొతతే తామెరలపైతే పొదుద గటూనఁకినమనఁద

  అతతనఁ దలల్లవారదానఁకా నరమోడుచ్చెను
 ఇతతకనునఁదామెరలయితే రేయిపగల

   యనఁతపైన మొగియుట యఱనఁగ మెపప్పుడును
చ. 2:    జకక్కవల వకవళ సరన గటూనఁటలోన

  వకక్కరీత గటట్టి న దాతగతడుతగాని
 చకక్కనిచెలిచనుజకక్కవలపైతే నతదు

  తకక్కకపయతదగటూనఁట దానఁగటే కానము
చ. 3:   చిగరనఁదగెల భటూమనఁ జలపచెలపనీట

  తగిలి నానానఁటకినఁ దనియునఁగాని
 మగవ శ్రీవతకటేశమలయుమేనఁదగెలపైతే

   తగినరతనఁ జెమటనఁ దనియుట గానము



రేక: 1426-2సాళతగనాట సత: 24-152
పలల్లవ:  ఏనఁటమానఁట యేదులతీనఁట

  జీటకపవానిసుదిద చెపప్పుకరే మర
చ. 1:    కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచ కానఁకసేసి తలతీసు

    సనన్నలనఁ బెకక్కల దవువ్వె సారెసారె నవువ్వెను
    కనెన్ననానఁడే వనిచేనఁత కతటమ వతటమ నాతో
   యనన్ననేలే వనిసుదుద లతచకరే మర

చ. 2:    ఆడుగలో మోసపచచ్చె నలగ నేమటకెపైన
   పడనఁత నలమపటట్టి పలవుర నతటను
   వడిపడి వసరిత పనిలే దతతేసిదటూర

   యడనెడ వనిగణ లతచకరే మర
చ. 3:    మానముల గోలపచచ్చె మారలేక కాలదొకక్క

   మోసమున నతతలోన మొకక్క మొకక్కమనును
  యనిజము శ్రీవతకటేశనికినఁ గలజాడ

    యే నెఱనఁగదును ఇనఁక నెతచకరే మర



రేక: 1426-3లలిత సత: 24-153
పలల్లవ:    ఎనిన్నట కినఁకనఁ దా నెడరయినచో

  కనిన్నయ నితతటనఁ గావనఁగవలదా
చ. 1:   కలవ వానఁడియట ఘనచతదురనఁడట

  యలమనఁ జెలినిటల్ల నేనఁచేదా
 బలచటట్టిముగలఫలము వరహదస

  కలసిమెలసి యిట కావనఁగవలదా
చ. 2:  చతదనగతదట చలవగాలియట

  యితదునె చెలి నలయితచేదా
  అతదపచటట్టినఁ బెపైనఫల మపడు

   కతదువ నిటట్టి కాచట యరదా
చ. 3:   అతశయిలకచయట శ్రీవతకట -

  పతయట కానఁగిట భద్రిమసేదా
 చతురత నిరవురసరసవువళల

 అతశయసతఘము లలరటగాక



రేక: 1426-4ముఖరి సత: 24-154
పలల్లవ:     ఏమ సేసితవో యితతని నీ -

   మోము చటూచి చటూచి మొకీక్కనద
చ. 1:  చెకక్కలకాతతుల చెదరనఁగా

  నకక్కవడనఁ జెలి నవవ్వెనద
  ముకక్కన నటూరప్పుల మొరయనఁగా
  సొకక్కచ సలచనఁ జూచనద

చ. 2:   చెమట నీపపైనఁ జిపప్పులనఁగా
  కొమరె సిగద్గీననఁ గొతకీనద

 వుమురనఁగ చాలవతుత్తి ల
 గములపయతదనఁ గపీప్పునద

చ. 3:   వగినఁ దమకము లొలకనఁగా
 చిగరనఁదేనెల చితదనద

  నగ శ్రీవతకటనాయకనఁడా నీవు
  తగనఁ గటూడినవ తలనఁచనద



రేక: 1426-5  మాళవ గళ సత: 24-155
పలల్లవ:    తలనఁ పొకటయు నాచేనఁతయు వరొకటయాయ

  సొలసి యగద్గీలతచేవుసుమత్మి వోవభునఁడా
చ. 1:  సొలసినచటూపననునఁ జూచేపరాకన

   తొలత నాపలకలే దటూరీ నినున్న
  తలిసి నీరటూప చితతతచేపరాకన

   వలనెపైనకాల నేల వాబ్రాస నీపేర
చ. 2:     బడి నీసుదుద ల వనేపరాకన నీవు రానఁగా

  జడియునాతనువు మతచము దిగదు
 కడువరహపవదనఁ గానఁగేపరాకన

    సిడిసి కనీన్నర నీపపైనఁ జిమత్మి నాగోర
చ. 3:    పచిచ్చెగానఁ గటూడేట నిబబ్బురపనఁ బరాకన

  గచచ్చెనాకచాల నినున్ననఁ గానఁడివారీని
  మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశ మరత్మిపనఁబరాకన
   యిచచ్చె నాచెమట నినున్న నీనఁదులడితచని



రేక: 1426-6తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-156
పలల్లవ:     ఎవవ్వె రేమసేతుర యకక్కడి కెకక్క మామానఁట

   యివవ్వెల నిచాచ్చెడువారి కితతేపో దోసము
చ. 1:   పటట్టిరాదు ముటట్టిరాదు పడనఁతచితత్తిముకాక

   పటట్టిరాదు నీమనసు పతవ నీవు
   వటట్టినమోహ మామెక వలసనొలల్లమ నీక

  యిటేట్టిసేసినమరని కితతేపో దోసము
చ. 2:   చెపప్పురాదు చటూపరాదు చెలియతమకముల

   చెపప్పురాదు మారమాట చెతగట నీక
     ముపప్పురిచితత యాకెక ముదము నీకనఁ జేసిన -

  యిపప్పుటపూవుబాణల దితతేపో దోసము
చ. 3:   ముయతరాదు తయతరాదు ముదితరెపప్పులచటూప

   ముయతరాదు నీక నినఁక మోవకెతపల
    నెయతము శ్రీవతకటేశ నెలనఁతనఁ గటూడి తతతలో

   ఇయతడ మెచచ్చెనివారి కితతేపో దోసము



రేక: 1427-1శతకరాభరణత సత: 24-157
పలల్లవ:   ఏకతపవళ మరెవవ్వెరనఁ బోకరమాత్మి

  చకాకనెరలతో సిగద్గీవడ వానఁడే
చ. 1:    ముసిమ నధరపానమున మోవకెతపల దేరి

  కొనరసతభోగముల కొపప్పు జారి
  వస వడుదోడావడెములనఁ బచిచ్చెదేరి

   వుసుర నటూరపలతో నునాన్ననఁడు వడే
చ. 2:   చితదరవతదరలపైన చెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁగి

   కతదువ గోరి గరల కడురానఁగి
  గతదపనఁగచాలచొపప్పు గటట్టివురమున నానఁగి

   పొతదిన సితగారాల పొదుద పచచ్చె వానఁడే
చ. 3:   తలల్లనికనున్నల మోముతేటలలో నోలలడి

   వలల్లవరి నితదిరను వడుకనఁ గటూడి
  చలల్లతగా బతడాతుకూరి జనారద్ధనునఁడెపై
   యలల్లగా శ్రీవతకటేశనఁ డిరవాయ వానఁడే



రేక: 1427-2ముఖరి సత: 24-158
పలల్లవ:     తలతచరా దజాగ దగద్గీరీ రమణుత డిటట్టి

   చెలలతోనఁ జెపప్పునఁగానె సిగద్గీవడనఁ జెలియ
చ. 1:   గబబ్బులపపైనఁ గపప్పునటట్టికోమలిపయతద నేనఁడు

   వుబుబ్బుననఁ జలల్లనిగాలి వగినఁ దలనఁగితచనఁగా
    అబుబ్బురాన రమణునఁడు అది చటూచి నవవ్వెతేను

   జిబబ్బులత జెమటతోడ సిగద్గీవడత తలియ
చ. 2:    పడతతపలిపము పపైనఁ బచిచ్చెగా వసతతునఁడు

  వడియునఁ బటూనఁదేనెలవాన గరిఇతచనఁగా
   వడభావముల చటూచి వభుతడు నవవ్వెతేను

   చిడుముడి పాటతోడ సిగద్గీవనఁడ జెలియ
చ. 3:     ఇతతలో శ్రీవతకటేశనఁ డితతనఁ గటూడితే చిలక

  చెతతనే యదదముగవసన చితచనఁగా
     పతతమున నతదు వడ పత చటూచి నవవ్వెతేను

   చితతదేరి తలవతచి సిగద్గీవడనఁ జెలియ



రేక: 1427-3సామతతత సత: 24-159
పలల్లవ:     చెలల్లనఁ గద నీమాట చెతచెత నీక

 చెలల్ల బడిగలచోటనఁ జెపప్పునేనఁటకయాత
చ. 1:    చిగరనఁబయతద యేలే చెతచెత నీక

  చిగర మాయడవలో సేనాసేన
  నిగరనఁబసితడిచేల నీకేలయాత మా.-

  పగటమెరప గొతతపసినఁడి రాల
చ. 2:   చిలల్లపూవుదతడలేలే చెతచెత నీక

  చెలల్లనఁబో మాకలమనఁద సేనాసేన
  చలల్లనఁగా నీకనఁ దొళసిసరమేలయాత
   యిలిల్లద మాయేటదరి నితతా నిదే

చ. 3:    చేరితవగద ననున్న చెతచెత నీవు
   చేరె నాకానఁగిట కద సేనాసేన

  ఆరయ శ్రీవతకటేశ అవునవునయాత
  నీరవతక తుతగవపైత నిజమరివయాత



రేక: 1427-4భటూపాలత సత: 24-160
పలల్లవ:    ముదుద గారనఁగా నిద ముతగిట నిలచనాన్ననఁడు

  వదిదకేతగి చెలలలల్ల వరడితచరే
చ. 1:     వనఁకవజామున లేచి వడుక కిగషరనఁడు తలిల్ల

    ఆతకలయత ననుచ వయతనె మతచము దిగి
   కాతకలతో వసివాడి కనున్నల పలముకొతటా

   యేనఁకరచ నునన్నవానఁడు యతుత్తి కోరే బడడని
చ. 2:     బాలలతో వరనెలల్లనఁ బరవుల వటట్టి పటట్టి

    చాలకొని యాడి యాడి జామెకక్కతగా వచిచ్చె
   కేలచానఁచి వనన్నడిగి కితదుపడ యతతలో

   బేలలపై వుతడనఁగనేల పటట్టిరే బడడనికి
చ. 3:   మటట్టిమదాతనన్నపవళ మలయుచ నితటలోనే

    చటట్టి లపరగ వతడ చాలనఁ బెటట్టిరే మర
  పటట్టిపశ్రీవతకటాదిద్రిపపై కీలకొనె నిద

  అటట్టిటట్టినక వని నాదరితచరే



రేక: 1427-5బౌళ సత: 24-161
పలల్లవ:    బాప బాప మాతోనే పతతమేలోయి

  చేపటట్టిత వతతలోనే చెలల్ల నోయి
చ. 1:   నలల్లనఁబలిల్లచెనున్ననఁడా నవవ్వెవు సారెసారె

    ఇలిల్లద చటూతువు గాని యితదు రావోయి
    గొలల్లదోమటాయ నేనఁడు కోరి నీతో సరసాల

  చలల్ల వతడిసేసుకొతటే చాలలేవోయి
చ. 2:   గోపకలవటనఁడా కొతగవటేట్టి వమోయి

  యపారి చటూతువుగాని ఇతదురావోఇ
  మటూపల మటూనఁడాయ నీమొకిక్కనమొకక్కలకెలల్ల

 రాపపైన వుపప్పుగపప్పురములయనోయి
చ. 3:    నగ శ్రీవతకటగిరి నలల్లనఁబలిల్ల చెనున్ననఁడా

   యగసకెక్క మనఁకనేల ఇతదు రావోఇ
     తగనఁదగ నీక నాక తనిసిత నినఁక నోయి

 చిగరనఁజేవనుకొతట చితత్తిగితచవోయి



రేక: 1427-6ఆహిరి సత: 24-162
పలల్లవ:     భువనఁ దనవారినఁ బాసి పొరగవారినఁ గటూడిన

   అవునా వకక్కటనఁ బుటట్టినని ఇతతేకాక
చ. 1:   రమణవరహవళ రానఁపతురము వడి

  గములపై తటూలడనఁ గనున్నలపొతత
  కమలపతుమత్మిదల గతడుమలపపైవాబ్రాల -

  నమరనా వకక్కచోటవని యితతేకాక
చ. 2:  చెలియచితతావళ చితదినకనీన్నటసన

   తొలరి కచములపపైనఁ దొలనఁకీ నటట్టి
   వలినఁ జకోరా లనసి వడజకక్కవలవదద

  నిలచనా వకజాతనేమ మతతేకాక
చ. 3:   కాతత రతవళ శ్రీవతకటపతనెమోత్మిము

   దొతతయపై కెమోత్మివమనఁద దొరకె నిద
   అతత పాలచతదురనఁడు అమస్కృత మాసపడిన

   యితత చెలల్ల నా వక యికక్కవనికాక



రేక: 1428-1శ్రీరాగత సత: 24-163
పలల్లవ:   కాతత నీవుగలచోట కలిమగలగచోట

   కాతతుని కితరమెలల్ల నఁ గడగడ చోట
చ. 1:   సత నీమోమెతుత్తి టే చతదోబ్రాదయమౌట

  అతవ నీతలవతప అసత్తిమానము
   మత నీచటూచినచటూపే మతచిన సటూరోతదయము

  రత రెపప్పుమటూయుటే యారవయసత్తిమానము
చ. 2:    పొలనఁత నీవు నవువ్వెటే పనన్నమపనునఁబతడుగ

  మలసి కోపతచటే యమాసదినము
   అలరి మాటాడినదే ఆమనికాలము నీవు

  వలసవలల్లమ నుతడు టడివోపనఁగాలము
చ. 3:     యితత నీవు గటూడుటే యనిన్నక వరహవళ

  అతతో మెపైమఱచటే యానతదవళ
  పతతప శ్రీవతకటాదిద్రిపతకి నీవటల్లనే

  మతతనాన నుతడుటే మరజనత్మివళ



రేక: 1428-2ముఖరి సత: 24-164
పలల్లవ:    ఏమెపైన నాయనఁగాక యితత చాలదా

  ఆమనఁద నీవు ననాన్నదరితచకతదువా
చ. 1:     తగి ననున్ననఁ గోపతచితేనఁ గోపతతువు గాక

   వగగా వనక వగవక మానేవా
   వగట చెపప్పుడుమానఁట వతటే వతదువుగాక
   నిగడి వనిత నీవు నిజపటేట్టివా

చ. 2:    అలిగి నీ వావలిమోమెపైతే నవుదువుగాక
 చలివాయ మతనఁదలనఁచకమానేవా

   కలనఁగి నీచలమది గటట్టియపైతే నాయనఁగాక
   మెలనఁత నీదయ నాక మెతత్తినేకాదా

చ. 3:    సొరిది చటూపల నానఁటనఁజూచితేనఁ జూతువుగాక
  సరస చలల్లనినవువ్వె చలల్లకతడేవా

   పరగ శ్రీవతకటాదిద్రిపతనెపైన ననున్ననఁ గటూడి
  కరగత వతతగాక గాతసేసేవా



రేక: 1428-3శతకరాభరణత సత: 24-165
పలల్లవ:   నికక్కమమత్మి యశోద నియాతన

  అకక్కడ నెవవ్వెరోకాక అటవతటవానఁడా
చ. 1:     వనఁడుగద బాలనఁడు వనన్నల దొతగలీ నేనఁడు

  కానఁడువో అదేమోసి గబబ్బుగొలల్లత
   చటూడనఁగద నీవు సయగప చేతజిడుడ

  ఆడేవు కలల్లలేకాక అటవతటవానఁడా
చ. 2:    చికెక్కనఁగద మవానఁడే చేరి పరగదొతగ

 పొకాక్కలదేమోప బొతకగొలల్లత
  పకిక్కట నిదిగద పొతగినటట్టిమనఁగడల
  అకక్కటా నీభద్రిమలితతే అటవతటవానఁడా

చ. 3:    యిదివో శ్రీవతకటేశనఁ డితతేసి సేసినానఁడు
  పదమే నీవమనేవు బదుద గొలల్లత
   అదివో నీమానఁటలపైతే అనిన్నయునఁ జెలల్లనమత్మి

   అదనాయ మక నాడ నటవతటవానఁడా



రేక: 1428-4భపైరవ సత: 24-166
పలల్లవ:    చెపప్పురాదు చటూపరాదు చెలియమోహము నేనఁడు

   వుపప్పుటతచి దటూరీ పత కొపప్పుగితచవ
చ. 1:   తలనఁ పతతవనఁడోకాని తరణమెపైకానఁకలపైతే

   వలి నతటరాదు చేత వరహవళ
   వల పతత చికోక్కకాని వాలినయనెరలపైతే

  కలగలపపైన చికక్క కడగానరాదు
చ. 2:  కోరికలనోన్నకాని గబురనఁబులకలపైతే

   యేరి యతచరా దవవ్వెరి కీవళను
   నీరసమెపై గతడె యతత నీరాయనోకాని

 యేరలచెమటలపైతే నెడతగవు
చ. 3:    యతత అలయికోకాని య యితతయధరమెపైతే

  వతతుల నపప్పుడే కడువసివాడెను
   రతతుల శ్రీవతకటేశరత యతత నిబబ్బురమో

   చెతతల నీవళ మారప్పు చిమత్మిరేనఁగెను



రేక: 1428-5  కొతడ మలహరి సత: 24-167
పలల్లవ:    తరవాత పనులలల్ల నఁ దానే యఱనఁగ

   సిరలవభుని కిటట్టి చెపప్పురే చెలల
చ. 1:    మనసులోపలి చితత మానఁటలక గఱిగాదు

  తనివోనితమకాల తామే యఱనఁగ
  తనువులోపలికానఁక తచిచ్చెచటూప గణగాదు

  మునుపవనకల నామోహమే యఱనఁగ
చ. 2:   కనున్నలచటూపలయాస గటట్టిసేయ గరిగాదు

  కనెన్నలల నాకోరికలే యఱనఁగ
   పనిన్ననజవవ్వెన మది పటట్టిచటూప గరిగాదు

 వనెన్నలవతటనానివవ్వెరగే యఱనఁగ
చ. 3:   వాడిన నామోవతేనె వారవటట్టిగరిగాదు

 సటూడువటట్టినటట్టిపలసనఁక లఱనఁగ
   యడనెశ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి వచేచ్చెసి ననున్న

  కూడినకూటమ మేనిగఱతులే యఱనఁగ



రేక: 1428-6దేవగాతధరి సత: 24-168
పలల్లవ:   ఒకక్కరీతనే వుతడరా నీక

  మొకేక్కను నాతో మొఱనఁగకరా
చ. 1:   బెళకలమాటల పతచకరా నేనఁ

  దలిసిన నట తలదియతకరా
 ములచెనకలకే ములగకరా

  నలగడ వకవక నవవ్వెకరా
చ. 2:     బరదుననఁ బెచచ్చెల పరగకరా కడు -

  బరనగబత మట పటట్టికరా
  తరగలనఁ బగ సాదితచకరా

 యరవులకాతతల నేనఁచకరా
చ. 3:   వగమె సిగద్గీల వడువకరా

 వాగలకలికివ భళభళరా
  యగత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడా నను
  బోగితచి కూడితవ పొతదాయరా



రేక: 1429-1సాళతగత సత: 24-169
పలల్లవ:   చాలనఁజాల నినిన్నతత జరయనేల

   నీలగలలల్లనఁ గతటమ నీవు నీవకావా
చ. 1:   వతకదిదద వసమా వానఁటపయేరలకెలల్ల

  అతకెల నీగణముల అటట్టివకావా
  లతకెనఁబెటట్టివశమా లవున మేఘములను

  ఇతకనేల నీమనసు ఇటట్టిదేకాదా
చ. 2:   కటట్టిపటట్టివశమా గాలి ముడియగానఁగ

 వటట్టిననీమోహమును నటట్టిదేకాదా
 కటట్టి కొనవశమా కానరానిపటట్టి చర

 వటట్టినీవనయముల వలసినవకావా
చ. 3:    లకక్క పటట్టివశమా లీలతోడనఁ జకక్కలలల్ల

  యికక్కడ నారతు లిటట్టివకావా
    గకక్కన శ్రీవతకటేశ కలసిత వటట్టి ననున్న

  చకక్కనిసరస మనఁక సమత్మితేకాదా



రేక: 1429-2నాదరామకిగయ సత: 24-170
పలల్లవ:   ఇతతసితగారము నేనఁడు యటట్టి నన్నది

  కతతునిదమము రటూపపై కలిగినటాల్ల య
చ. 1:   నివవ్వెటలల్ల తురములో నెలనఁతముడిచినటట్టి -

  యివవ్వెలనఁ గమత్మివర లటట్టి నన్నవ
   పవువ్వెనఁదేనె లతటరానఁగా పవువ్వెలలల్ల తుమత్మిదల

   అవవ్వెల వతటనే వచిచ్చె అనినటాల్ల య
చ. 2:    కతదువకచములపపై కామని పూసినయటట్టి -

  యితదులో గతదపనఁబటూత లటట్టి నన్నవ
   చతదురని వనెన్నలల జకక్కనల సారెదానఁగె

  అతదుకే వనెన్నలలలల్ల అనినయటాల్ల య
చ. 3:  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చెలినఁగటూడేరతవళ

  యవల మోవగఱతు లటల్ల నన్నవ
  దేవునఁ డితనికి మనఁదతత్తినయమస్కృతముకోని
  వవల ముదద్రిల పయివసినయటాల్ల య



రేక: 1429-3సామతతత సత: 24-171
పలల్లవ:    నయగారిసటకానఁడ నారసితహ నీ -

   పగయమెలల్ల నఁ గతట వతట పనునారసితహ
చ. 1:   వరేమారరటూపపై వలనే వతతమాటన

  చేరి యేమసేసితవో శ్రీనారసితహ
    సారె నోర దరచేవు సతతముత్మిలము నీకనఁ

  గారమెపై తోనఁచెనోకాక ఘననారసితహ
చ. 2:    తీగెనవువ్వె నవవ్వెవు తరవ నీమరత్మిమెతత్తి

  చేగదేర నేమనెనో శ్రీనారసితహ
  వగమే చెమరితచేవు వలనఁదిదగద్గీరనుతడి

   యేగతనఁ గళలతటనో యిట నారసితహ
చ. 3:    అతతలోనే బుసకొటేట్టి వతగనకానఁగిట నీవు

   చెతత నెటట్టి గటూడితవో శ్రీనారసితహ
    దొతతగా శ్రీవతకటాదిద్రినఁ దొడ నినఁతనఁ బెటట్టి కొతట

 పతతమచిచ్చెత అవుభళనారసితహ



రేక: 1429-4  బౌళ రామకిగయ సత: 24-172
పలల్లవ:     అటట్టికాదా మరి అవునయాత నీ -

  పటట్టి గెలల్ల నిటట్టి పోపోవయాత
చ. 1:    వుదదతడాన నీవ వగినఁ గాలదొకిక్క

  గదిదతచేవు నీవ కానీవయాత
  అదదలితచనఁగానే ఆయము లతటే

  పొదుద వోదో నీక పోపోవయాత
చ. 2:    దాకొని నీకొతగ దానఁకితచి నీవ

  మేకొని తటేట్టివు మేలయాత
 వనఁకొనకతడిన వతత్తిమానఁటాడేవు

 బటూకలితతేశేల పోపోవయాత
చ. 3:   కతదువల నీవ కానఁగిలితచిపటట్టి

  యితదులోనే జతకితచే వమయాత
 చితదేటనవువ్వెల శ్రీవతకటేశనఁడ

  పొతదితవ ననున్ననఁ బోపోవయాత



రేక: 1429-5  హితదోళ వసతతతసత: 24-173
పలల్లవ:   తొయతలి వతగెములడ దోసముసుమత్మి

    చయతన నీతో నితత చాలదా యేమ
చ. 1:     యిదదరిలో నీక మోహ మచిచ్చెతనఁజమత్మి అవురా

    కదుద కదుద నీమానఁట కలల్లల యేమ
   పదదగా నీపపై నానవటేట్టినఁజమత్మి అతత

   వదటూదవదుద నీ వటట్టివానఁడవా యేమ
చ. 2:    అఱడినఁ గానుక నీకే యతపతనఁజమత్మి

   మఱి యతతసేసేది మేలదా యేమ
   జాఱిననీపపై వలప చలిల్లతనఁజమత్మి నీకనఁ
   బాఱిపాఱి నాతోనె పతతమా యేమ

చ. 3:     మతచిన శ్రీవతకటాదిద్రిమేనఁట నేనఁ జమత్మి యితత-
   వతచనతో నాకనఁ జెపప్పువలనా యేమ

    అతచెలనఁ గటూడిత ననున్న నపప్పుడేసుమత్మి యివ
   పొతచిపొతచి చెపేప్పువు పొదుద వోదా యేమ



రేక: 1429-6సామతతత సత: 24-174
పలల్లవ:   చేసినదే చేనఁతా చెలల్ల బడిగలచోట

  సేసకొపప్పువభునఁడ నీచితత్తిమతతే ఇనఁకను
చ. 1:   వనన్నదే వనికి వవకితచినచోట

   కనన్నదే కానుప మరి గలయుచోట
  వునన్నదే వునికి వోపకెగలగచోట

   చెనన్నగవభునఁడ నీచితత్తి మతతే యినఁకను
చ. 2:   ఆడినదే మాట ఆయమెఱినఁగినచోట

  కూడినదే కూటమ చేకొనుచోటను
 వడుకలే వనఁటవడుదోడాడేచోట

  జేడుమోహపవభునఁడ చితత్తిమతతే యినఁకను
చ. 3:   యతచినదే యేలికఏవ యగద్గీతపప్పులేనిచోట

  నితచినదే మోహము నీనాచోట
   యతచనఁగల శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    చెతచెత నితతే నీచితత్తి మతతే యినఁకను



రేక: 1430-1లలిత సత: 24-175
పలల్లవ:    ఓ పోబాలకి నాతో నోపదువట

   చేపటట్టి జలధి దానఁట చినిన్నవోడేకాదా
చ. 1:   పవువ్వెగాని పతదగాని పూనఁపవయసుపడుచ

    యివవ్వెల ననున్ననఁ జెనకే వలే నీవు
  పవువ్వెలపూనఁపలే కావా పొదలిఫలితచేవ

  చివవ్వెల వోరమణునఁడ చెలల్లదటయాత
చ. 2:   నలల్లగాని తలల్లగాని నానఁటనఁజూపలపడుచ

  యలల్లచటూప మానఁటలడేవలే నాతో
   నలల్లదలల్లలే కావా నడురేయి పగలయి

  చిలల్ల రేలతడలయత చితతతచవయాత
చ. 3:   తగద్గీలేని మొగద్గీలేని తమకపకానఁగిటను

  యగద్గీసిగద్గీలేక కూడేవమే ననున్న
 తగద్గీమొగద్గీలేని యటట్టిదపైవపశ్రీవతకటేశ

  అగద్గీమెపైత వతతనిచిచ్చె ఆడనేనఁటకయాత



రేక: 1430-2రామకిగయ సత: 24-176
పలల్లవ:      అదియే కాదా సతత మాతనికి తన కిపడు

  పదియవసస్థిలనఁ బొతగి భద్రిమసేనఁగాక
చ. 1:     పతనఁ బాసి వరహమున పానుపే పామనుచ

    అతవ యలల్లన లేచి అవలి కేనఁగె
     సత యతతలోనఁ గొలన జలకేలి కేనఁగి యది

   మతనఁ బొతగజలధనుచ మారమో మడియ
చ. 2:   తరణ తామరయిలల్ల తపనమతడలమనుచ

   అరమరచి కానఁకలనె యలస నదివో
   మరిగి మటట్టిలరవము మతతగశసత్తి సత బనుచ

   వరవడలి తనలోనె వరగతద నదివో
చ. 3:   చెలియ దనకచగిరల శ్రీవతకటాచలప-

  నిలవుశిఖరములనుచ నిధుల నిలిచె
   వలచి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డపడు గటూడనఁగా

  తలనఁపలను దనువులను తారకాణయ



రేక: 1430-3ముఖరి సత: 24-177
పలల్లవ:     పలకలకొలనఁదే కాక పతత మేనఁటకి మాను

  చెలవునినఁ గలయుమతమే చితతతచరాదు
చ. 1:   కలికితమకముకొలనఁదే ఘనమెపైనచెమట లివ

 అలకలకొలనఁదివ అసురసురల
  చలములకొలనఁదివ సరిలేని చితతలను

    యలమ నితదుక నీవు యేల వసిగేవ
చ. 2:    కోపముకొలనఁదివ కొనల కనుకెతప లవ

 రానఁపలకొలనఁదివ రతకానఁకల
  చటూపలకొలనఁదివ సొనఁపపైనకాతక్ష లివ

    కోప లితదుక నీవు గొణనఁగకొన నేలే
చ. 3:   కూటములకొలనఁదివ గజజ లపైనపలక లివ

 నీటలకొలనఁదులే నివవ్వెరగల
   చాట శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గలసితవ నేనఁడు

  యేనఁటకినఁక పలబుదుద లతచకొననేలే



రేక: 1430-4ముఖరి సత: 24-178
పలల్లవ:    ఇతతకతట నెవవ్వెరికి నెచచ్చెరాదు కతదరాదు

 వతతలనఁదగరెపై తానఁకవచచ్చెనటవయాత
చ. 1:    వోనఁగనటూతులౌభళశ వదిదకి నీచెలి డాస

 సాగినసభలలోన చలివాస
    రేనఁగినకోపము మాస రేయే పగల సేస

   చేనఁగల నీకేమ సేసు చెపప్పునఁగదవయాత
చ. 2:      నారసితహ కాలనఁదొకెక్క నాత నీకనఁ జేత మొకెక్క

  గారవపమోహము అనఁగన చొకెక్క
   సారెక నీచెకక్కనొకెక్క జారినకరల చెకెక్క

   చేరి యేమసేసు నినఁక చెపప్పునఁగదవయాత
చ. 3:     శ్రీవతకటేవ మునఁద శ్రీసత నీకానఁగి లొతద

  భావజరతులలోన ఫల మతద
  పూవులలోనిపతద పొడమనటట్టి పొతద

   సేవ లితక నేమసేసునఁ జెపప్పునఁగదవయాత



రేక: 1430-5పాడి సత: 24-179
పలల్లవ:   వలచినదాననఁగాన వడినే లోనెపైతనఁగాక

   అలగనఁ దగదా నీతో నలగలేనఁగాక
చ. 1:    ఆడనుతడి యడమానఁట లడితచినపప్పుడే నినున్ననఁ

  గటూడకతడనఁదగదా నే గటూడితనఁగాక
   మేడపపై నెవవ్వెతతోనో మేలనఁమాడనఁగా నినున్ననఁ

  జూడకతడనఁదగదా నే జూచితనఁగాక
చ. 2:    తలనఁచిననపప్పుడే రాక తడసినపప్పుడే నినున్న

   పలవకతడనఁ దగదా నేనఁ బలతునఁగాక
  బలిమ నావదదనుతడి బహుపరాకెపైనపప్పుడే

   కతయకతడనఁదగదా నేనఁ గలసితనఁ గాక
చ. 3:    మగల ననున్ననఁ గటూడి మేనుమఱచినపప్పుడే

  నగకతడనఁదగదా నే నగితనఁగాక
 చిగరమేనితుమత్మిలటూరిచెనున్ననఁడా శ్రీవతకటేశ

   తగనఁ బతతమచిచ్చెతే దకిక్క మెచిచ్చెతనఁగాక



రేక: 1430-6కాతబోదిసత: 24-180
పలల్లవ:      నావలనఁ గావు నీవు నటననఁ బరాకే నీక

    భావజనఁ డేకాతగి గాన పలదొమత్మి కోపనఁడో
చ. 1:     వాకెపై నీఇతటకి నేవతుత్తి గాని నీవు రావు

   యేకమనసుల గావు ఇది యేమొకో
    మటూకల మరనియముత్మి ముతదు ననున్ననఁ నానఁటనినున్ననఁ

    గెపైకొని వనక నానఁటనఁ గడుమొదద వయనో
చ. 2:     నేనే తమకితతునఁ గాని నీవు తమకితచవర

    పూవకె లొకక్కట గావు బుదిద యేదొకో
     మోనమున మరకానఁక ముతదు ననున్ననఁ దానఁకి నినున్ననఁ

   దానకమెపై సనఁకి యతతటనఁ జలల్లనారెనో
చ. 3:       కిటట్టి నేనే ను పరతకిని బోతనఁ గాక నీవు

   పటట్టి నాకినిన్నటానఁ గితదుపడిత వద
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యదుట మరనఁడు ననున్న
     నెటట్టిననఁ గరణనఁ జూచి నినున్న మరి చటూచెనో



రేక: 1431-1లలిత సత: 24-181
పలల్లవ:    పచిచ్చెసేయ వసమా పడనఁతులభావ మది

  గచచ్చెల మదనగత గరనఁగటగాక
చ. 1:     వతక దిదదవసమా వనిత నీకర లవ

 అతకెల సితగారమాయవనుటగాక
   మతక దరచ్చెవసమా మది ఇతచకచముల

  పొతకపనఁ గటటూరమే పొగడుతగాక
చ. 2:  సాదుసేయవసమా చతచలపనఁగనుచటూప

  మేదకాన మేలనుచ మెచచ్చెటగాక
 భేదితచవసమా బెడిదపనీపఱనఁదు

  సదితచరాక లోలోనఁ జొకక్కటతతేకాక
చ. 3:   చవులతచవసమా జవవ్వెని నీయధరము

  వవరితచి పలముదద్రి వయుటగాక
    నవమెపై శ్రీవతకటాదిద్రి నాడునఁడ గనక నిను

  కవగటూడితని యిద కాణచిగాక



రేక: 1431-2  శతకరాభరణత ఏకతాళ సత: 24-182
పలల్లవ:   కతటరా నీగణమెలల్ల కడగడనే

 పతటమోవతేనెకానఁడ పాలగిరిరాయనఁడా
చ. 1:    నినన్ననే వనఁకొతటరా నేనఁడు నీమానఁటలక

   వునన్నవలల్ల మావ యినఁక నటూరకతడరా
   వనన్నవతటమన సితతే వత కోపరా

 పనిన్ననమాయలకానఁడ పాలగిరిరాయనఁడా
చ. 2:   ఇపప్పుడే మెచిచ్చెతరా నీఇటమనఁదిచేనఁతలక

  చెపప్పునేల వచిచ్చెవచిచ్చె సిగద్గీలయతరా
   కొపప్పు జారెనఁ గోరికక గరిలేదురా

  పపప్పులయ దాలిమెలల్ల పాలగిరిరాయనఁడా
చ. 3:    అతతలో మఱచితరా ఆయము నీవతటేనని

  సనఁతమెపైత నీకానఁగిట చాలనఁజాలరా
   యితతటజాణనఁడ నీక ఇట మొకేక్కరా

 పతతపశ్రీవతకటాదిద్రి పాలగిరిరాయనఁడా



రేక: 1431-3పాడి సత: 24-183
పలల్లవ:     ఒకట కొకటకిని వరపాయ య -

  వకిలిజవవ్వెనము వనఁతపై నటల్ల
చ. 1: సతతురములోనిశమతతవరల

 రతసమయతబున రాలనఁగను
   తతనఁ జెమటవాన తగనఁ గరియుటకను
  గతనఁ జిలకలడుగరిమెల దోనఁచె

చ. 2:  రమణకచతబుల రతబతదతబున
  కగమమున సారెకనఁ గదలనఁగను

  కమలప మొగద్గీల కతతుసమరమున
 జమళ నదరసటూచనవధమాయ

చ. 3:  పొలనఁతమేనిపపైనఁ బటూసినగతదము
  కలయికనఁ గరనఁగచనఁ గారనఁగను

  యలమ శ్రీవతకటేశ మోహరస-
  మొలగల వారచ నుతడినరీత



రేక: 1431-4కాతబోదిసత: 24-184
పలల్లవ:      చాలదా నాకితత నినున్న సరి గనున్నలనఁ జూచేది

   వళవచిచ్చెననఁ దామెర వరియక మానునా
చ. 1:   అలిగి నీవవవ్వెలిమోమెపైనా నవుదువుగాక

  తలప నామనఁదనే తగలగాదా
   మొలచి రతన్నదప మేమొకమెపై తానుతడినాను
  వలనఁగ ఇతటలోనెలల్ల వలయకతడనా

చ. 2:     యమెత్మిల నీ వట ననున్న నెతతవలల్లకతడినాను
  దిముత్మిల నీసతననేతేజము లేదా

   కమత్మిర శశినఁ గొనాన్నళళ్ళ కళలదసివుతడినా
  నెమత్మిది మరికొనాన్నళల్ల నితడకతడనా

చ. 3:    పటట్టినచలము మాని పతతము నాకితుత్తి గాక
   ముటట్టి నేను గతగటూడ మొకక్కకతడేనా

    గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
  పటట్టినపూవున బతద పొడమకతడనా



రేక: 1431-5  మేచ బౌళ సత: 24-185
పలల్లవ:    వదకరే చెలలల వదివదులను వని

   కదిసి ముదాద డినదానఁకానఁ గలనఁగీనఁ జితత్తిము
చ. 1:      యేకడ మాటలడనో యితతక నే డితట నునఁటే

  అకక్కరతోనఁ బదిమార లరగితచను
   చొకక్కపనఁగస్కృషరనఁడు యతదునఁ జూచనో వనోదాల

   చికక్క పనఁగచచ్చెకాయల చేతనే మటచను
చ. 2: యవవ్వెరెతుత్తి కనన్నవారో,   ఇతతక ముతగిట నుతటే

   చివవ్వెన నగచ నాచేయి వటట్టి ను
    నివవ్వెటలల్ల నఁ గస్కృషరనఁ డెతదు నేనఁడు పరకెపైనానఁడో

   ఇవవ్వెల నుతటేనఁ గనన్నవలల్ల నడుగను
చ. 3:    యతత సతతసమెపైనదో ఇతడిల్లతడల్లవనన్నల దిని

  రతతుతోనఁ బడుచలతో రాయడితచనఁడు
   ఇతలో శ్రీవతకటేశనఁ డెదురగావచిచ్చె తనున్న

   మతతనాననఁ గానఁగిలితచి మాయ చటూపను



రేక: 1431-6సాళతగత సత: 24-186
పలల్లవ:     నీక వలయుపనికి నీవ వతకి వచిచ్చెత

   శ్రీకాతతునఁడవు ఇటట్టి చేకోనవ ననున్నను
చ. 1:    నినున్ననఁ బాసి లతకలోన నెయతపసతాదేవ

   పనిన్న వరహననఁ దపము సేయనఁగా
  వునన్నతపనఁగొతడలచే వరక జలధినఁగటట్టి

   చెనన్నగరావణునఁ జతప చేకొనవా ఆకెను
చ. 2:     నీవ కావలనని నినున్ననఁ గోరి రకమణ

  తోవలనఁ బెతడిల్లకి నెదురచటూడనఁగా
   దావతతో నతతలోనే దావ్వెరకనుతడి వచిచ్చె

    చేవల దుషట్టి లనఁ జతప చేకొనవా ఆకెను
చ. 3:  పాయపరమాదేవ పాలజలధినుతడి

  కాయజకేలికి నినునఁ గనుగొననఁగా
    యయడ శ్రీవతకటేశ యితదుకే జలధి దచిచ్చె

   చేయిచిచ్చె వుర మెకిక్కతచితవగా యాకెను



రేక: 1432-1రామకిగయ సత: 24-187
పలల్లవ:    నీక నిచచ్చెకమాడ నేరత్తి నఁగాక యిటల్ల

   గాక నీ కెదురాడనఁగలనా నేను
చ. 1:     చలివడిచి నాయకని సాదితచనఁ గడు నొకత

    అలరి తను నెడసితే నలగ నొకత
    వలసి నొలల్లమయపైన వగినఁ గోపగితచ నొకత
   నిలిచి ఇతతటపనికి నేరత్తి నా నేను

చ. 2:      సరవనఁ దపప్పుక వభుని జతకితచనఁ గడు నొకత
  సరసతబులడితే జఱయు నొకత

    వరస వతతడలినను వాదితచ మరి యొకత
   పరగ నితతేసి కొడనఁబడుదునా నేను

చ. 3:     అతకపరతుల లోన నలయితచనఁ బత నొకత
  మతకమరత్మిపనఁగళల మఱచ నొకత

   ఇతకేల శ్రీవతకటేశ కూడితవ నను
   వుతకవల వనకనఁ దడవుదునా నేను



రేక: 1432-2ఆహిరి సత: 24-188
పలల్లవ:    మానఁటలేల మనసుక మనసే సాక

    యేనఁటకినఁ బరాక సేసే వతతనఁ గావవయాత
చ. 1:   కామనితాపమునకనఁ గపప్పునపయతద సాక

  చేమరిచితతక చెకక్కచేయే సాక
  వాములవరటూపలక వాడినమోవ సాక

   యేమరిపాట వచేచ్చెసి ఇతతనఁ జూడవయాత
చ. 2:   వడియునఁగనీన్నటకిని వటగ నగబబ్బులే సాక

  తడుపనఁజెమటలక తనువ సాక
  చిడుముడియలతక చెదరనఁగరలే సాక

   యడసేయక వచేచ్చెసి ఇతతనఁ గావవయాత
చ. 3:   నీకెదురచటూచటక నిటట్టిచటూపలే సాక

  పపైకొనన్నయవసస్థిలక పానుపలే సాక
    చేకొని శ్రీవతకటేశ చేరి కూడిత వతతట

    యకడ నిటేట్టి కరణ నితతనఁ జూడవయాత



రేక: 1432-3ముఖరి సత: 24-189
పలల్లవ:   కనన్నచోట పగయమెలల్లనఁ గారతవశమె

   యనిన్నచటూచినా వభునఁడ ఇతతేపో వలప
చ. 1:   యేయడ వరొకచోట ఇతవపైనమనసుతటే

 కాయికపవలపల గడతేరవు
 చాయలసనన్నలమాట సరియపైనమోహమెపైతే

   ఆయముల సరిదానఁక నతతేపో వలప
చ. 2:  వనుకలివరహన వగిరపనఁదమతోడ

  కనుకలి గనన్నమనఁదనఁ గడతేరదు
 కనుకలివనుకలి గటట్టియపైనకూరిమెపైతే

    యనసి యపప్పుడునఁ బాయ దితతేపో వలప
చ. 3:   యపప్పుడు నెగద్గీలదపప్పు లతచరావకూటమెపైతే

  చెపప్పుడువారిబుదిద చెవ దటూరదు
    యిపప్పుడె శ్రీవతకటేశ యిట గటూడితవ ననున్న

   అపప్పుడే దకిక్కతవ నీవతతేపో వలప



రేక: 1432-4శతకరాభరణత సత: 24-190
పలల్లవ:    అవయేపో నేనఁడు మాతో నతటసేసేతపముల

  వవరితచకొని యిటట్టి వచేచ్చెయుమనవ
చ. 1:   కొతడలకొటట్టిగొనల గోరమెపైన తపముల

 పతడునఁబలములలోని పచిచ్చెమేనఁతల
  గతడెదానఁకేమతతాబ్రాల కతత్తికలో జపముల

   దతడకారణతన నానఁడు తానఁ జేసనఁగా
చ. 2:   యేరలలో మునుకల యకక్కవఆచారాల

ఆరీతమోనముతోడియానతదాల
  కోరికోరి చలివనఁడి కోటకోటనేమాల

   చేరి యరీతనఁ దపాల సేసినానఁడుగా
చ. 3:  సమత్మితతచనఁజేసిన యాసనభేదబతధల

 వుమత్మిడి యనోతనతపయోగాల
   దొమత్మి శ్రీవతకటపత తొలిల్లసేస నటల్లనె
   రమత్మిని నేనఁడును నారతనఁ జేసనఁగా



రేక: 1432-5నాదరామకిగయ సత: 24-191
పలల్లవ:  పొలనఁతదేహమే భటూమతడలమెపై

 కలకాలతబునునఁ గాణచాయ
చ. 1: కొమత్మికచతబులకలపరవ్వెతముల

   నెమత్మిదినఁ గలగనఁగ నేనఁ డిదివో
  పమత్మిన జవవ్వెనభారము మోవనఁగ

 తమత్మినదన కాధరతబాయ
చ. 2:  కాతతగమనముల ఘనదిగద్గీజముల

 కతతునిబలమెపై కలగనఁగను
  పతతమున పఱనఁదుభారము మోవనఁగ

  యితతనటనలక నిది గతయాయ
చ. 3:   చెలియారనియడి శేషడు గలగనఁగ

   అలతురము భార మానె నిద
    వలయనఁ గటూడె శ్రీవతకటపత య -

  కలికిని యిదియే కడునఁగతలయ



రేక: 1432-6ముఖరి సత: 24-192
పలల్లవ:       మాతో నేనఁటకి నేను మగవ నితతే నీ -

  చేనఁతలలల్ల యేడనెపైనానఁ జేయవయాత
చ. 1:  జలధి యనఁదేచోట,  శ పైలము మోచేచోట

  సొలసి నీబలిమెలల్లనఁ జూపవయాత
 యిల దవవ్వెనఁబోవుచోట,  హిరణుతనినఁ జతపచోట

 పలకనఁబతతాలలల్లనఁ బచరితచవయాత
చ. 2:  నీవు మనన్నతదేచోట,   నెతుత్తి టనఁ దోనఁగే చోట

  సవల నీమురిపేల చటూపవయాత
 దవుల కేనఁగేచోట,   తగి వనన్న దినుచోట
  చేవదేర మాయలలల్ల నఁ జేయవయాత

చ. 3: సిగద్గీలదేరచోట,  చెతతలనఁ బారేచోట
  యగద్గీలదపప్పులనఁ బోయి యతచవయాత

   అగద్గీమెపైత శ్రీవతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడి
 వగద్గీళపకపటాల వడువవయాత



రేక: 1433-1పాడి సత: 24-193
పలల్లవ:   పతనఁ బెడనఁబాసిఫల మదివో

 అతవక దిద్రిషాట్టి తతమెపైనరీత
చ. 1: కనున్నలనఁబెటట్టినకాటకరసముల

  కనెన్నక నిరదసనఁ గమత్మినిద
  పనన్నమచతదుగ నఁడు పొరినఁ దనలోపల-

 నునన్నకతదు వలినుమసినరీత
చ. 2:  గరకచములపపై కతకమచెమటలనఁ

   గరనఁగి యిరదసలనఁ గారె నిద
  సరి జకక్కవలట చతదోబ్రాదయమున-

  నొరలిన వరహత బుమసినరీత
చ. 3:    శ్రీవతకటపత చెలి నిట గలయనఁగ

  మోవతేనియల మొనప నిద
చేవదేరమరచిగరబాణమట

  వోవల నాముల వుమసినరీత



రేక: 1433-2వరాళ సత: 24-194
పలల్లవ:     మక మకే కానవచచ్చె మనున్నలపపై మెఱనఁగల

   మాక నెటట్టి దలసు మమనసులమాయల
చ. 1:    యేమటకే చెలియ నీవతనఁడు యదురెదుర

   మోము మోము వతచితరి ముసిముసిసిగద్గీలతో
     తామెరకనఁ దామరే ధరనఁ జతదుగ నఁ డాయనో మ-

  మోముటదదములలోని మొరనఁగల గతటరో
చ. 2:    యేపనికే మగవ మరిదదరటూను మలోన

   చటూపనఁజూప సరినఁదానఁకె సొలపల చొకిక్కతరి
   యేపనఁగలవల కవ యిట తామెరలయనో

   మేపమనముల జనఁటపై మేనఁతల మఱచెనో
చ. 3:   యకక్కడివ వనిత మకిదదరికెమోత్మివులతదు

  చకక్కలనఁజకక్కలే సురవనన్నలపై పూచె
  వకక్కటపై శ్రీవతకటేశనఁ డొదిదకెపైనలకక్కలో

  చకక్కనిరతుల మర సరిబేశడితరో



రేక: 1433-3ముఖరి సత: 24-195
పలల్లవ:   చకక్కనిమానిని నీసరి యవవ్వెరే

 యకక్కవపైననీభావ మెతచిచటూడవసమా
చ. 1:   కోమలి నీకచముల కొతడలకొనలపొతత

   వోముచ మతచి నిలిచె నొకసితహము
   కామునఁడు జఘనమనేకటట్టి బతడిమనఁద బెటట్టి
  దమముతో వటలడనఁ దేరిచటూడవసమా

చ. 2:  పడనఁత లేనఁజిగరలపాదపటడవలోన
  నడపల యేనుగల నటఇతచనఁగా

  తొడలరటకతబాలతోనఁ గటట్టి దములగా
  బడిబడి వటలడ భావతచవసమా

చ. 3:  అతగనముఖమనేట అతబుజాకరముపొతత
 ముతగిటనఁజూపలలేళల్ల మోహరితచనఁగా

 కనఁగనిశ్రీవతకటేశకానఁగిటభావాననఁ గటట్టి
  చెతగటనే వటలడనఁ జితత్తిగితచవసమా



రేక: 1433-4దేసాళత సత: 24-196
పలల్లవ:    ఆరజమేల సేసే వటేట్టి కాదా

  యేరా ముతదటపొతదు లిటేట్టికాదా
చ. 1:    కనున్నలసనన్నల గొతత కమత్మిటనానల గొతత

    అనిన్నటా నీవ జాణనఁడ వటేట్టి కాదా
    పనిన్న వనయాల గొతత బలిమచేనఁతల గొతత

  యనిన్నకాయ నీతగవు యిటేట్టికాదా
చ. 2:     ముసిముసినవువ్వె గొతత ముతగిటనే జోలి గొతత

    అసుదా నే నీకితత అటేట్టి కాదా
    అసురసురల గొతత ఆయము లతటేది గొతత

 యిసుమతతపనికినఁగా నిటేట్టికాదా
చ. 3:     మోవ యానేది గొతత ముతటపోటల్ల నునఁ గొతత

   అవటమాయ నీక నటేట్టి కాదా
   శ్రీవతకటేశ ననున్న సేసవటట్టి కూడితవ

  యేవళ నీమోహ మటేట్టికాదా



రేక: 1433-5  నాగ గాతధరి సత: 24-197
పలల్లవ:   వపరీతము లివ వనరాదు

  వుపమలలల్ల మవదదనె కలిగె
చ. 1: వువదవదనచతదోబ్రాదయవళను

 రవయగసటూరతపగభ నీవనఁగనఁగ
  యివల నవల మయిదదరివలననే

   దినమును రాతరి దలియనఁగనఁ గలిగె
చ. 2:  అతగనతురముమహిరి ర శివళను

  రతగగ సటూరతపగభ నీవనఁగనఁగ
   సతగడి వలనఁగను సరినఁ జీనఁకటయును
   చెతగట మయతదే చెపప్పునఁగనఁ గలిగె

చ. 3:   కాతతమోవ చకక్కల నితడువళ
  రతతుల సటూరతపగభ నీవనఁగనఁగ

  యితతట శ్రీవతకటేశవ్వెర మయతదే
   కాతతులనఁ గళలనునఁ గలయుట గలిగె



రేక: 1433-6నాదరామకిగయ సత: 24-198
పలల్లవ:    ఏమమత్మి మగవా నీ వతతసేతురా

  తామసితచనేనఁట కినఁక దయనఁజూడవమాత్మి
చ. 1:    తగిలి తపప్పుకచటూచ తలవతచ నతతలోనే

  నిగిడి చితతారత నేలదవువ్వెను
   మగవ నినిన్నటవాసి మానుపడి వరకతడు

   అగడాయ నీపత నద చటూడవమాత్మి
చ. 2:     దనతతోనఁ జినన్ననఁ బోవు తగవలే తలపోయు

  తానే యేకతాననుతడి తమకితచను
   మోముననఁ దలల్లనఁబార మోహితచిన వరహన

    మానిని నీవ వచేచ్చెసి మరి చటూడవమాత్మి
చ. 3:  కొచిచ్చెనకానఁకలచేనఁ బెపైకొతగవయనెఱనఁగనఁడు

   మెచచ్చెగ మెటట్టినచోటే మెటట్టి భద్రిమయు
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ నలమేలమతగ నీవు
  పచిచ్చెసేసి కూడితవ పతతమేనఁటకమాత్మి



రేక: 1434-1ముఖరి సత: 24-199
పలల్లవ:    ఏనఁగివచచ్చెనఁగాని యతనఁ డితటనితట వాడవాడ

మటూనఁగినయసితగారమోహనముతోడను
చ. 1:  పటట్టినకసటూత్తిరిబొటట్టి బేతటల్లగయకతడ

  కటట్టినహరము లతదునఁ గదలకతడ
  నిటట్టితురమువరల నవవ్వెటలిల్ల రాలకతడ-

  నిటట్టి అతదలముపపై నెకిక్కతచరే
చ. 2:    మొగినఁ జెతగావరెతటము నెరి వరగకతడ

 చిగరమోవగచచ్చె చెదరకతడ
   అగల గతదపనఁబటూనఁత అతదునితదు నతటకతడ

  యగనెతత్తి అతదల మెకిక్కతచరే
చ. 3:  కూడినకూటములగఱతుల మాయకతడ

  వడెపమదము చొకక్క వడువకతడ
   వడుకకానఁడెపైన శ్రీవతకటేశ నతడ ననున్న

  యడుదోడెపై యతదలన నెకిక్కతచరె



రేక: 1434-2సామతతత సత: 24-200
పలల్లవ:    చకక్కల మెరసని సటూరతనఁ డెతడలగాస

    తకక్కల మొకక్కల మాని దగద్గీరి రారా
చ. 1:   నానీనాననినీనాలి మాటల నా-

  వనుల సనఁకినతత వచచ్చెనాయరా
 కానీకానీ నీకడమలలల్ల

   తానే మెచచ్చెయతనఁగాని దగద్గీరి రారా
చ. 2:   వడ వడనినీవతతనవువ్వెల నా-

  వాడికమతనఁ గానఁడి వాతడాల్ల యరా
    జోడుగటూడిన నినీన్న జోకలయతని మర -

   దాడి ముటట్టికతొలల్ల దగద్గీరి రారా
చ. 3:  పాసపాయనినీపనున్ననఁ గానఁగిలి

  రాసి నాకచముల రవావ్వెయరా
   ఆసల శ్రీవతకటాధిప నేను వలప

   తాసుననఁ దటూచేనఁగాని దగద్గీరి రారా



రేక: 1434-3ముఖరి సత: 24-201
పలల్లవ:    అకక్కడనఁ జెలియలప యికక్కడ నీగెలప

    యికక్కడ నకక్కడనఁ గతట మనఁక నీచితత్తిము
చ. 1:   వాబ్రాసేట నేలలవాబ్రానఁత వానఁకలచెమటయనఁత

  గాసిల నటూరప్పులమోనఁత కాతతపాలయ
  బేసబెలిల్లలేనగవు పలవనఁగానే బగవు

  వసాలయతగవు వభునఁడ నీపాల
చ. 2:    చెలిమటూపపపై నొరగ చితత్తిములో నివవ్వెరగ

 చలిజితతలపొరగ సతపాలయ
  వలినుతడేనికక్కచటూప వడబొతక రేపమాప

 నిలవులతరితీప నీపాలయ
చ. 3:   కానఁగిటలో తమకము కదిసినగమకము

  దాగి యిటట్టిసముకము తరణపాల
 వగి శ్రీవతకటపతవడుకెపైనసమరత

   యగత మెచిచ్చెనమత యిది నీసాలయ



రేక: 1434-4ఆహిరి సత: 24-202
పలల్లవ:    తనువు బడలను తలనఁప భద్రిమసను

   యనసినతా నెఱనఁగ నినఁక నేనఁటదే
చ. 1:   మతతనాన నుతడితేను మనోరథాలవద

  కాతతునినఁజితాత్తి ననఁ గతటేనఁ గనీన్నటవద
  కాతతలలోనఁ జెపప్పునఁబోతే కతదువసిగద్గీలవద

   యతతటానునఁ బొదుద వోదు యేమ సేసేదే
చ. 2:   చెలలలోన నుతటే చెపప్పుడుబుదుద లవద

  వలినుతటేనఁ జతదురని వనెన్నలవద
   తొలనఁగి నిదుద రవోతేనఁ గలలోన నీవద
  యలమ నితతటమనఁద నేమసేసేదే

చ. 3:    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁడితతలో వచేచ్చెసి కూడె
 కొచచ్చె నటూరప్పులబుసకొటల్లవద

 మెచచ్చెరతబతధముల మతచనఁజెమటలవద
హచచ్చె:    వదలలల్లనఁ దరె నేమ సేసేదే



రేక: 1434-5ధనాన్నసి సత: 24-203
పలల్లవ:   చటూడరమత్మి నిచచ్చెకొతత్తిసొదతమ లయ

 వడుకవభునిచేనఁత వలల్లవరలయ
చ. 1:    అతను వరహవళ అతదపనఁగరల జారి

 అతవనొసలిపపైనఁ దటూలడనఁగాను
  సతనాసికమనేట సతపతగపూదావ సనఁకి
 అతఘోరపలల తటూలడినయటాల్ల య

చ. 2:    ఆనఁపలేక పతకడ కతగన యలపతోడ
  యేపన మెలల్లమెలల్లనె యేనఁగనఁగాను

  చేపటట్టి నెనన్నడిమసితహపగాలికినఁ గరి
  కేపన నేనఁగచ నలికేటవధమాయ

చ. 3:    యితతలోనె శ్రీవతకటేశనఁ డెదురగ వచిచ్చె
   కాతతనఁ గటూడనఁగ రతనఁ గరనఁగనఁగాను
   పొతతనఁ జతదోబ్రాదయమున పొలనఁతగబబ్బులచతదద్రి -

 కాతతము గరనఁగినచొకక్కపవధమాయ



రేక: 1434-6రామకిగయ సత: 24-204
పలల్లవ:    ఒకటకట గటూడ దోయమత్మి నీయతదే

   నకలము నెటవల సతతము సేసితవ
చ. 1:   తానకపనీకచాల దతతకతభాలనఁ బోలితే

  యనడుము సితహమునేల పోలనే
   అనిపటట్టి నీకనున్న లతబుజాలనఁ బోలితేను

   ఆననము చతదురని నదియేల పోలనే
చ. 2:    అతవ నీచేతుల బసాతగములనఁ బోలితేను

   యితవపై నడప హతసనేల పోలనే
   చతురత నాసికము సతపతగనఁ బోలితేను

   తత నీకరల తుమత్మిదలనేల పోలనే
చ. 3:   నేవళపనీయార నీలహినఁ బోలితేను

   యవల మేను మెఱపనేల పోలనే
  శ్రీవతకటేశమోవ చినిన్నకెతప లతటతచి

    ఆవళ దతతాల వజాబ్రాలపై యటట్టి వోలనే



రేక: 1435-1సామతతత సత: 24-205
పలల్లవ:   ఎపప్పుడెపప్పుడతటా నిచచ్చెగితచ వానఁడే

  చిపప్పుల నీపతనఁ జేకొనవమాత్మి
చ. 1:   పలకనఁదేనెల పారనఁజలిల్ల చలిల్ల

  చిలకనఁజూపల చిమత్మి చిమత్మి
 కలకనవువ్వెలనఁ గొసరికొసరి

  చెలవునినఁ బేరనఁ బలవవమాత్మి
చ. 2:    సారెక బొమత్మిల జతకితచి జతకితచి

  కూరిమ లోలోనఁ గొచిచ్చెకొచిచ్చె
 తోరపనఁజెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁగితోనఁగి

  చేరి నీపతపయినఁజేయి చానఁచవమాత్మి
చ. 3:   గబబ్బులకొసలనఁ గదితచి కదితచి

  జొబబ్బుల నీమోవనఁ జూపచటూప
  వబబ్బులి శ్రీవతకటతత్తిమునఁ గటూడిత
  అబుబ్బురా లీతని నతటతచవమాత్మి



రేక: 1435-2శతకరాభరణత సత: 24-206
పలల్లవ:    ఇదియే పరమయోగ మదదరికి వభునఁడా

  అదన నవచినదిద్రిషాట్టి తతమాయ నిపడు
చ. 1:    వలి మనమదదరము వరెపై వుతదుముగాని

  తలనఁపలోపలను యిదదర మొకటే
   వలసి యదదములోన నొకరటూపే రెతడెపై

 తలసినటల్లనేపో దిద్రిషాట్టి తతమపడు
చ. 2:     పేర లిదదరికి నిటట్టి భదమెపై తోనఁచనఁగాని

  తారకాణగణము లిదదరి కొకటే
  కోరినమానఁటకటే కొతడశలలో రెతడవు

   తేరిచటూడ వదియేపో దిద్రిషాట్టి తత మపడు
చ. 3:   శ్రీవతకటేశ నీనాచేనఁతలే వరలగాని

   కేవల మదదరికి కానఁగిలి వకటే
   పూవుగతత్తి వకటే పూనఁపల వరెపైనటల్ల

    దేవ యినిన్నటకి నిద దిద్రిషాట్టి తత మపడు



రేక: 1435-3తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-207
పలల్లవ:    ఏమటకే వునన్నవలల్ల నితత చాలదా

     పేగమమే కడక నాపపైనఁ బెతచె నిది చాలదా
చ. 1:    తలనఁపలోనఁ దనరటూప తలనఁచనఁగ దలనఁచనఁగ

    యలమ మెయి చెమరితచె నిది చాలదా
    వలి దనగణముల వననఁగ వననఁగ నాక

   నిలవలల్లనఁ బులికితచె నేనఁడే చాలదా
చ. 2:     యితగితాననఁ దనక నే నెదురచటూడనఁ జూడనఁగ

   అతగమెలల్లనఁ గానఁకరేనఁగె నది చాలదా
   చతగననఁ దానఁ బవవ్వెళతచేశయతపపైనఁ బొరలితే
     రతగగానఁ గళల దానఁకె రత నది చాలదా

చ. 3:     తాను నేను నతతవతత దగద్గీరనఁగ దగద్గీరనఁగ
   ఆనకమెపై నవువ్వెవచచ్చె నది చాలదా

    వనిన శ్రీవతకటేశనఁ డొదిదకతో ననున్ననఁ గటూడె
   యనేటసతపదలలల్ల నిచెచ్చె నది చాలదా



రేక: 1435-4  హితదోళ వసతతతసత: 24-208
పలల్లవ:   అద చటూడరె మోహనరటూపత

పదిగొటల్ల గలభావజరటూపత
చ. 1:  వలయనఁగనఁ బదారవలమగవలను

అలవమనఘనమోహనరటూపత
వలచిననతదపగజముగొలల్లతల

 కలకనఁజూపలక గరియగరటూపత
చ. 2:    యితదిరావనిత నెపప్పుడునఁ దనవుర -

 మతదునిలిపన మోహనరటూపత
 కతదువభటూసతకానఁగిటసొతపల -

  వతదుల మరిగిన వడుకరటూపత
చ. 3:  తద్రిపరసతుల బోధితచిరమతచిన

అపరటూపపమోహనరటూపత
  కపరల శ్రీవతకటపతయపై యిల

నుపమనఁచగరానివునన్నతరటూపత



రేక: 1435-5సామతతత సత: 24-209
పలల్లవ:    సకల లొకేశవ్వెరల సరసనఁ జేకొనువానఁడు

 అకలతకముగనఁ బుషప్పుయాగతబు
చ. 1:   వవధ పషప్పుములతో వదఘోషములతో

  అవల దిరవాముడియ నతగనలయాటతో
  కవవతది నుతులతో కమత్మినఁబటూజలతోడ

 నవధరితచనఁ బుషప్పుయాగతబు
చ. 2:  కపప్పురపటారతుల ఘనచతదనముతోడ

 తపప్పులధటూపముల తరవతదికాపతో
   వపప్పుగనఁ బణతరముల వగినఁ బెకక్కవగలతో

  అపప్పునఁ డతదనఁ బుషప్పుయాగతబు
చ. 3:  తగచ తగచామరాలతాతబటూలములతోడ

   పగటతో నీరీత పదిపూజ లతదుకొని
   జిగిమరెనఁ జూడరే శ్రీవతకటేశవ్వెరని -

 అగణతతబగ పషప్పుయాగతబు



రేక: 1435-6రామకిగయ సత: 24-210
పలల్లవ:     చటూడవమత్మి చెలియ య చటట్టి పటట్టి నతని

    వోడక యపప్పుడు నావదదనఁ బాయనఁ డితనఁడు
చ. 1:       కలికి నావభునఁడు రానఁ గలగతట నతతలో నే -

  నలరి ముచచ్చెటమాటలడిత నేను
   చలివాయనఁ దములము చవగొతట మేలకొతట

    తలనఁగి యాతనఁ డితకెతదు దానఁగి రానఁడోకాని
చ. 2:     కిమత్మిరను నేనొకకల గతట నాతని -

   నుమత్మిగిలి కానఁగిట నే నొదిదకెపైతని
   చెమత్మినఁజెమటల మేననఁ జిమత్మిరేతగి వునన్నవవ

    అమత్మిరో యతనినఁ గాన నతడనుతడె నిపడు
చ. 3:     నెయతమున నెదుటనే నికక్కలగానఁ గతట నిద

   యియతడ శ్రీవతకటేశనఁ డెనని కూడె
    ముయతక మలస నాలో ముదముల సమకూరె

   పయతగమఱగనఁలోనె పచిచ్చె సేస నితనఁడు



రేక: 1436-1శతకరాభరణత సత: 24-211
పలల్లవ:   ఆడనుతడే యేమగలల్ల నానతయతరా

   యేడనునాన్న మనసుల యేకమౌటే చాలను
చ. 1:     కొపప్పుతుమత్మిదల నాక గొబుబ్బున బెదరనఁ జేసు

    దపప్పుతో నవువ్వె నవవ్వెక తలరా నీవు
    అపప్పుట కనున్ననఁజకోరా లవ యులకనో యేమో

    చపప్పుడు సేయక నీవు చకక్కజాడ నుతడరా
చ. 2:      చనున్న జకక్కవల నేడు సరిగ కదలత జేసు

   సనన్నల సేయక మతత చాలితచరా
అనున్నవనానడవుల,   అతచల బెగడునఁ జేసు

   ననున్నత బేరకొనకరా నటనల కిపడు
చ. 3:    కతత్తికలో నాయలనఁగకోవన బెదరనఁ జేసు

    హతత్తి ననున్ననఁ జెనకక మతతేసి నీవు
    పొతుత్తి ల శ్రీవతకటేశ పొతదితవ ననున్న నిటట్టి

   సతుత్తి గ నేనీక సతమెపైతనఁ జాలదా



రేక: 1436-2  రీత గళ సత: 24-212
పలల్లవ:     ఆయనాయ వతగెమేలే అతవా నీ -

    ఆయమే తానఁకీ మాట లతదుకేమ సేతురా
చ. 1:    కపప్పురమతదవ వోకలికీ మాక -

   నుపప్పులవు నీకపప్పురా లొలల్లము పోరా
   తపప్పునాడే వదియేమే తరణీ వోరి
   తపప్పులవవ్వె రెతదునన్నవో తలనఁచకో నీవు

చ. 2:      నిమత్మి పతడితదవ వో నెలనఁతా ఆ -
   నిమత్మిపతడే పానఁపరవును నే నొలల్లరా

    చిమేత్మివు సట లిదేమే చెలియ మేన
   చిముత్మిరేఖ లవవ్వెరతదో చితత్తిగితచ నీవు

చ. 3:    కతకమపూ వతదవ వో కోమలీ:  నీ -
  కతకమలే పపొప్పుడౌను కూడుకొతటేను

  యితకనేలే కలసిత నితతీ: వోరి
  యితకప శ్రీవతకటేశ యిదదరిచెమటల



రేక: 1436-3సామతతత సత: 24-213
పలల్లవ:     అతదు కతటనటే నీ యతదము లతచితనఁగాక

   చితదేట నామోహము నీచేతనఁ జికెక్కనఁగదరా
చ. 1:    నడుము పడికెనఁడతత నాత నీకచములపైతే

  బడి నొకటే పటట్టినఁడతత
   యడ నాయతగము లివ యతతలతతలపైనాను

  చిడుముడి నినన్నయు నీచేతలోనేకదరా
చ. 2:   మొగము గొడినఁదనఁడతత మోహనపనఁగనుదోయి

  చిగరనఁబో డిదియేమే చేరనఁడతత
    యగసకెక్క మనఁకనేల యేర నే నెటట్టి తటనాను

  జిగి నాసితగారము నీచేతలోనేకదరా
చ. 3:   సుదత నీయడుగల జటట్టినఁడతత, దేహమెపైతే

 సదరమెపైనయేడు జానలతత
    కదిసిత వద శ్రీవతకటపత వట ననున్న
   చెదరని నేను నీచేతలోనే కదరా



రేక: 1436-4రామకిగయ సత: 24-214
పలల్లవ:     ఆతనఁడు బతత్తిసేయనఁగా ననీన్న నమరె నీక

  కాతరాన వడెమచిచ్చె కానఁగిలితచనఁగదవ
చ. 1:    సతతోసాననఁ బెననఁగనఁగా జగడము లేదుగాక

 పతతములడుకొతటే పచిచ్చెదేరదా
   వతతలేక వుతడనఁగానే వడుకల వుటనఁగాక
    వతతుల వాసు లతచితే వలప గలగనా

చ. 2:    ననుప గలగనఁగానే నవువ్వె లితవాయనఁగాక
  చెనకితే చలముల చిమత్మినఁరేగవా

   వనయము చటూపనఁగానే వలసనఁగాక పొతదుల
   మనసు రాకతడితే మరత్మిముల గరనఁగనా

చ. 3:    యిటట్టి సేసల చలల్లనఁగా నియతకోళల్ల యనఁగాక
  వటట్టిసిగద్గీన నుతడితే వాడికలౌనా

   నెటట్టిన శ్రీవతకటాదిద్రివలయునఁడు నినున్ననఁ గటూడె
  చటట్టిరికమెతతపైనా సొతపలే పటట్టితచవా



రేక: 1436-5వరాళ సత: 24-215
పలల్లవ:    ఏమాయ నతదుక నీవ కొతకేవు

 దమసపనీపటట్టిపదేవుల నేను
చ. 1:      యితతవడి నీవు రాక యడ నాడా నుతటనతటా

   యతత ననున్న వనఁడుకొనే వమచెపేప్పుది
   పతతమున నీమేననఁ బచిచ్చెసేనఁత లనన్నవతటా
  చెతతనునన్న నాతోనేల సిగద్గీవడేవు

చ. 2:     నిలచతటే నాప పచిచ్చె నీచెఱనఁగ వటట్టినతటా
 పలమారనేల వడనఁబరచేవు

    కలలో నాపనఁ గదిసి గకక్కన మేలకొని
    యలమ నామోము చటూచి యేల నవవ్వెవు

చ. 3:     వడిగపవారి మేను లొరస ని నన్నతటాను
  యేడలేనియానల నీవల పటేట్టివు

    యడనే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
  జాడనఁదపప్పుకతడా నాతో సరసమాడేవు



రేక: 1436-6నాదరామకిగయ సత: 24-216
పలల్లవ:    నితడుజాణ వనిన్నటాను నీవ యఱనఁగదువు

  అతడనుతడి సతులచే నాడితచకోరాదు
చ. 1:   తలనఁపకొలనఁదినే తమ రేనఁచవలనఁగాని

 వలపతతనఁబెటట్టిరాదు వనితలను
   పలక లసనఁగనఁ గచముల ముటట్టివలనఁగాని

  బలిమనఁ బసికి తడనఁబరచనఁగరాదు
చ. 2:    కూరిముల దలకొన కర లతటవలనఁగాని

  బారెనఁడేసి వతటగ కల పటట్టినఁగరాదు
  నేరపతోనే కానఁగిటనితచి కూడవలనఁగాని

   బీరాననఁ గదితచి పరివక సేయరాదు
చ. 3:   మోహముకొలనఁదినే మోవ యానవలనఁగాని

  సాహసాన పల సనఁకితచనఁగరాదు
    యహల శ్రీవతకటేశ ఇతత నిటట్టి యేలితవ

   బాహుమటూల లతట కడునఁ బచిచ్చెసేయరాదు



రేక: 1437-1లలిత సత: 24-217
పలల్లవ:    చాలనే నీమానఁటల చాల మటూలకెకెక్కరా

   వలనఁ జూపేవా పదారవలవానఁడ వౌదురా
చ. 1:     వతటనుతదాన వదేమే వతటయు నొతటకె పోరా

   అతటనఁగా వోచెలియ గోరతట కౌనౌరా
 గొటజాణతనమేలే కూళతనాలేలరా

  కతటనే నీజాడ బతడికతటజాడలటరా
చ. 2:   వడనాడేవమే నీవడనాడ నుతడనఁగనఁబో

   జోడుగదే నేను అవురా జోడగటళ
   మేడిసేసేవటే నీవు మేడిపతడె నీగణల

   వోడ వమటాను నీవావోడతో దటూలమురా
చ. 3:     యితతయేలే నాతోనఁ గారితతల నీవలల్లనే పో

  సతతమెపైతనే వో వసతతకానఁడవా
   పతతప శ్రీవతకటాదిద్రిపత నేనఁ గటూడితనఁగదే

  పతతము పాడియునఁగలపడనఁతరా నేను



రేక: 1437-2తోతడి సత: 24-218
పలల్లవ:    ఇతరము లేదే యితత నీపతకి

 పగతదినదినమును పగభాతవళ
చ. 1:    అతగన నీమోము అదదము వభునికి

 కతగదేరి మేలక్కనువళ
 పొతగేటకచములే పూరరకతభముల

 వతగళమెపై వలివడలనఁడివళ
చ. 2:   అతవ నీతొడలే యరనఁటకతభముల

 చతురనికినఁ బద్రివశపవళ
  రతనఁగరములే తోరణపనఁజిగ రలరె

 అతనుముహూరత్తిప టావళ
చ. 3:    సుదత నీకెమోత్మివ సటూడిదఫల మది

 అదన మరహసతపవళ
   కదిసిన శ్రీవతకటపతకిని నీ -

 వదిటవధనమ వపప్పుటవళ



రేక: 1437-3  ఆహిరి నాట సత: 24-219
పలల్లవ:   పతతమాడనఁదడవా పచిచ్చెదేరీ నవకాక

   కాతతునికినఁ దడవా కె కొనీననికాక
చ. 1:  కోపగితచనఁదడవా కొనచటూపలకనున్నల

   ఆపని తా నెఱినఁగీ ననికాక
   రానఁపగా నాడనఁదడవా రతతులవతగేలనఁ దనున్న

  వపైపదనబా సతచక వచచ్చెననికాక
చ. 2:   యగద్గీవటట్టినఁదడవా యదుటనఁ దనచేనఁతక

 నిగద్గీలమనఁదటను మానీనవకాక
  వగద్గీళతచనఁదడవా వగిరితచి తనకతట

  సిగద్గీదేరి తానఁ బద్రియముచెపీప్పుననికాక
చ. 3:   జతకితచనఁదడవా సమరతులను నేనఁడు

  కొతకి శ్రీవతకటేశనఁడు కూడెనవకాక
   సుతకల నవవ్వెనఁదడవా సొరిది సలవులను

   వుతకవగా మేన గోర వనఁదననికాక



రేక: 1437-4ఆహిరి సత: 24-220
పలల్లవ:   తలనఁచకో నావలల్లనఁ దపప్పులే

   వలయ నినిన్నతతసేయ వడుకా నాక
చ. 1:     తమతోనఁ బాయక నాదతడ నీవ వుతడితేను

    సముకాన నినున్న దటూరనఁ జలమా నాక
  అమరనఁగ నీవాడినఅమాటే తపప్పుకతడితే

   జమళ నలిగియుతడ సతగతా నాక
చ. 2:    సనన్నల నీ వచిచ్చెనచనవ చెలిల్లతచితేను

    నినున్న నేరము లతచనఁగ నేరపా నాక
   మునిన్నట వడనఁబాట ముతద నీవుచెపప్పుతపతే

   వనన్నపముసేసి యతప వనోదమా నాక
చ. 3:    గటట్టిగా నీవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచకొతటేను

   అటట్టి కొతగవటట్టితయత నాపా నాక
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నేనఁ డిటట్టి ననేన్నలితవ

   ఱటట్టి సేయ నాగతడె ఱయా నాక



రేక: 1437-5తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-221
పలల్లవ:    ఏమ సేసేవోకాని ఇనఁకను నీచితత్తిము

    వమార సుదుద లడిగీ వలనఁది యితటలోను
చ. 1:   ఆడుకోలనీమానఁట లసల వుటట్టితచనఁగాను

   వాడికె నెదురచటూచ వనిత నీక
   పాడినపాట నీపే రపప్పుటనఁ దలనఁపతచనఁగాను

  జాడ నినన్నడుగనతప సకియలచేతను
చ. 2:    తాలిమతో నీగణల తమకము రేనఁచనఁగాను

    పోలితచి పూవుల వసనఁ బొలినఁత నినున్న
   వలనునన్న వుతగరము వడుకల రేనఁచనఁగాను

   కేలతత్తి నీక మొకీక్కనఁ గెలనిసనన్నలను
చ. 3:   చటట్టిరికపనీరాక సొతప నిగిడితచనఁగాను

   ఇటట్టి నినున్ననఁగానఁగిలితచ నీకాతత నేనఁడు
   గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసి నీవుతడనఁగాను
   నెటట్టిన నినున్ననఁ బొగడ నెలనఁతలలోను



రేక: 1437-6సామతతత సత: 24-222
పలల్లవ:    ఏకతాన మ రతడనఁగా ఇనిన్నసితగారాలనాయ

    మేకొని చెల లితదుకే మెచేచ్చెర నినున్నను
చ. 1:  సకియనెమోత్మిముననఁ జతదోబ్రాదయనఁబాయ

  వకలినవువ్వెలనె వనెన్నల గాస
    చికరభరము వడి చనఁకట యతతలో జారె

  తొకతొకలడేరతుల నీవు గటూడనఁగా
చ. 2:   వనెన్నమోవచిగరన వసతతకాలము వచెచ్చె

  చినిన్నపలకలనఁ బుటట్టి చిగరలలల్ల
   వునన్నతపనఁగచముల నొనరెనఁ దమత్మి మొగద్గీల

   కనెన్న నురమున నీవు గానఁగిలితచగాను
చ. 3:   మరతేర చటూపటట్టి మగవపఱనఁదునను

  సిరిమతచెనఁ గాళల చిఱనఁదొడల
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
  గరిమల నీవటాల్ల నఁ గరణతచనఁగాను



రేక: 1438-1శతకరాభరణత సత: 24-223
పలల్లవ:    నీదాక వలనా నెగడె మరబలల

    భేదము లేదని వతటనఁ బెతచితమె నేము
చ. 1:     పలకకవ నీవు పడనఁతీ య -

  పలికేచిలకల నీపగత గాదా
   కలకకవ నీకచముల య -

  పొలయుజకక్కవల ఆపోలికే కాదా
చ. 2:     సవలనఁ బాడకవ సుదతీ య -

  కోవలపాట లతదలిగణమే కాదా
   చేవదేర నవవ్వెకవ చెలియా య

  కావరపవనెన్నల లగతులే కావా
చ. 3:   మనఁదనఁ జేయివయకవ మెలనఁతా

 పోదిగొనన్నతీనఁగె లపొరగేకాదా
   నాదితచి శ్రీవతకటాదిద్రినాథనఁడ నేనటూ ననున్న
    సదితచి కూడిత నీ సొమత్మియితనఁ జాలదా



రేక: 1438-2రామకిగయ సత: 24-224
పలల్లవ:   నాలకతుదనే పో నానావధములను

  యేలేపతకడక నిపప్పుడే రానఁగదవ
చ. 1:   చితతతచనఁజతతతచ చితత్తిములోనే నుయిత

   అతతలో సతతసితచిన నదే కొతడ
   పతతమున సలిగితే పాబ్రాణనాయకనఁడే పగ

  చెతతగటూడిన నాతనఁడే చేతలోనిదేవునఁడు
చ. 2:     కనున్నముయతనఁ గనున్నముయతనఁ గపప్పున దితతానఁ జీకటే

   అనిన్నటానఁ జూడనఁజూడనఁగ నదే వలనఁగ
   పనిన్న మనసురాకనన్ననఁ బలకెలల్ల వతగేలే

   తనన్ననెపై యనయుచోటనఁ దిటట్టి లే దవనల
చ. 3:    పరసము చేనఁతనుతటేనఁ బటట్టినదలల్ల బతగారే

   యరవపై వరకవుతటే వను మనుమే
  యిరవపైన శ్రీవతకటేశరతులే యలప

   పరవశము గోరిన వచిచ్చెకారమునఁ దపే



రేక: 1438-3ముఖరి సత: 24-225
పలల్లవ:    వతతచెలి వదదనుతటే వలనఁదికి సిగద్గీగాదా

  యతతపైనా నెరనఁగదు యటవతటయానఁటది
చ. 1:    ఇతత తనకానఁతాళన ఇదదరమునఁ గటూచతడనఁగా

   సతతలో సుదుద ల చెపీప్పు సారెసారెక
   మతతన మాడేనతటా మనసు పటట్టినఁగలేక

   చెతత నేకతములడ చెవలోనే తాను
చ. 2:     యకె దనవడుకతో యదుట నే నుతడనఁగానే

  ఆకమడిచియతవచచ్చె నదే నీవదద
   నీకనఁ బాదాలొతేత్తినతటా నెపముల సేసుకొని
   చేకొని కూచతడని చేరి పానుపమనఁద

చ. 3:     తత నినున్ననఁ గటూడేయాసనఁ దలప దరచకొని
  రతసేయవచచ్చెనఁ గానఁతరాన నీడక

   యితవపై శ్రీవతకటేశ యిపప్పుడే ననేన్నలితవ
   సత పననఁగాడేనతటా మతకము సేసని



రేక: 1438-4కాతబోదిసత: 24-226
పలల్లవ:    నీక నాప గలగట నీభాగతమే

   చేకొని కానఁపర మటట్టి సేయనఁగదరయాత
చ. 1:     మగవ నీతోనాడితే మాటలనఁ దేనెల గారీ

   నగితే సలవుల వనెన్నల వళల్లని
   సగటననఁ బొలసితే బతగారపొడి చితదని

   మొగి నాప నురమున మోవనఁదగనయత
చ. 2:    తమకితచి చటూచితేను తామెరరేకల గపీప్పు

  చెమరితచితే ముతాతలచేర లటూరీవ
   సముకాన నిలిచితే జవవ్వెనము దొట ట్టిని

   అమరనయత నీకతట నాపపేర మునుప
చ. 3:     యిటట్టి కానఁగిలితచకొతటే యిల నితడ సిరలలల్ల

  మెటట్టితే నవరతాన్నల మెతడుకొనీని
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నేడు మముత్మి నేలితవ
  వటట్టి క యిలిల్లటముగా నుతడదగవయాత



రేక: 1438-5సామతతత సత: 24-227
పలల్లవ:    ఇపప్పు డాతనిమనసు యటట్టి నన్నదో తలియరే

  చెపప్పునటట్టి మమానఁట సేసేనఁగాని
చ. 1:  వనరినపొతదులపైతే వడనఁబరచటనఁగాక

  మనసు రాకతడితేను మాటాడేదేమ
   కనువచిచ్చె చటూచితేను కానుక యవచచ్చెనఁగాక
   మునుపే తలవతచితే ముతదరికి వతుత్తి రా

చ. 2:    ఆసపడి యుతడితేను అటట్టి నవవ్వెవచచ్చెనఁగాక
  వసరనఁగానఁ జెనకితే వడుకయతనా

   వాసితోనే నడిపతే వాడికెపై వుతడుటగాక
  వసాలక వనఁడుకోతటే వనయమేమటకి

చ. 3:    కలసి కానఁగిలితచితే కరనఁగనఁగవచచ్చెనఁ గాక
   తలనఁచి గటట్టి న నుతటే తనివయతనా

    అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి ననున్ననఁ గటూడె
   నెలవపై నినన్నటరత నేనఁటక వచచ్చెనా



రేక: 1438-6సాళతగనాట సత: 24-228
పలల్లవ:     ఏమనేరపే నీది యితటకినఁ బలిచే వతని

 కామతచినవాడు వళగాచియుతడనఁగాను
చ. 1:    వకెక్కతవ నీవతని నొడినఁ బెటట్టి కొనేవటే

  పకక్కటలిల్ల యిలల్ల నితడానఁ బెతడాల్ల లతడనఁగా
 అకక్కర ఁనఁజేపటేట్టివమే ఆతనిముతజేతవ
 పకక్కకతకణదారాల పటట్టినఁడుతడనఁగాను

చ. 2:     నెమత్మి నాతనిపపైనఁ బతత్తి నీపాలికే వచెచ్చెనటే
  యిముత్మిలనఁ గాతతల మేడలకిక్కచటూడనఁగా
  కమత్మినేనఁడు నీచటట్టిరికమే చెపేప్పునదేమే

   వుమత్మిడి వావులవార వరెలల్ల నుతడనఁగాను
చ. 3:    కలయ నతనఁడు నీకే కాణచియటవ

  చెల లతదరెపైనా వచిచ్చెసేవసేయనఁగా
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్ననఁ గటూడె

  వలపలలల్ల నీతనివాకిట నుతడనఁగాను



రేక: 1439-1సాళతగనాట సత: 24-229
పలల్లవ:    ఏమ పతతాలడేవ యిటవతటవానఁడు వనఁడే

   కామతచి నేనఁ గెపైకొతటనఁ గాదననఁగనఁగలవా
చ. 1:    యలయితచనేరతువా ఇనిన్నటా జాణనఁ డితనఁడు

  పలవనఁగనేరతువా పల చితనఁడు
 పలికితచనేరతువా బలవతతునఁడితనఁడు
  కలయనఁగనేరతువా గటట్టి వాయ ఇతనఁడు

చ. 2:    నగ నీవోపదువా నాలికానఁడు యతనఁడు
  తగలనఁనోపదువా దతట ఇతనఁడు

  బగియనఁగనోపదువా పగయవాది యతనఁడు
  జగడితచనోపదువా సరసునఁ డితనఁడు

చ. 3:   చెనకగనఁగలవా చికక్కనివానఁ డితనఁడు
  తనిఇతచగలవా వుదదతడునఁ డితనఁడు

   యనసను శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా ననున్న
   పననఁగనఁగనఁగలవా ముపప్పురి ఘనునఁ డితనఁడు



రేక: 1439-2బౌళ సత: 24-230
పలల్లవ:   వనితక నెతతమేలవానఁడవో కాక

   యనసి నవవ్వెవు తగ వతచకొనవదాద
చ. 1:    పూపచనున్నల వటట్టితే పోపోమత్మిని జతకితచనఁగా

   ఆపతోనే మాటలడే వపప్పుట నీవు
   యేపన వనఁడుకొతటే యితదానఁకా బగిసను
   చేపటట్టిత వతతలోనే సిబబ్బుతపైనా వలదా

చ. 2:     పూవుల నీవు వసితే పూనఁచి నినాన్ననలవటట్టి
    చేవటట్టి తీసే వాపనే చెలల్లనఁబో నీవు

     భావతచి నీవు చటూచితే పయతద పపైనఁ గపప్పుకొనె
  వావుల చెపప్పువచేచ్చెవు వాసఱనఁగవదాద

చ. 3:     గటట్టి ననఁ గానఁగిలితచితే కొపప్పువటట్టి తీస నినున్న
   ఇటట్టి మోవడిగేవు ఇతకా నీవు

    నెటట్టిన శీవతకటేశ నేనఁడు ననున్న నేలితవ
   జటట్టి గొతట వతదరిని జతటసేయవలదా



రేక: 1439-3దేసాళత సత: 24-231
పలల్లవ:    నీగణ మెఱినఁగేనతటా నే నుతదానను

   యగత నటూరకతడితే యగద్గీల సేయకమ
చ. 1:     మనసు వరొకతపపై మరిగి నీ కతడనఁగాను

  పననఁగనఁగనఁబోతేను పగయము గాదు
   పనివడి చటూప లపపపైనఁ బారివుతడనఁగాను

   వనుకొలవు సేసితే వసటలపై వుతడవా
చ. 2:    తేరకొని నీ వకదికక్కన నవవ్వెనఁగాను

  చేరి యతతమొకిక్కనాను సలవయతనా
   కోరి పరాకన నాముకొని తలపోయనఁగాను
    సారె నినున్ననఁ బలిచితే సతదడిలో వనేవా

చ. 3:    సటూటగా నీ వవవ్వెలిసుదుద లలల్ల వననఁగాను
 మేటనాసరసముల మెచచ్చెలయతనా

   చోటచిచ్చె ననేన్నలితవ చొకక్కచ శ్రీవతకటేశ
   వాటముగా నినఁకను నీవలప లీడేరవా



రేక: 1439-4పాడి సత: 24-232
పలల్లవ:     ఎపూప్పుడా నావాడనఁవ యఱనఁగదు నే నాసుదిద

   చిపప్పుల ననున్ననీవు చేపటట్టి వదలవు
చ. 1:    జతకితచ నోపనఁగాని సరసమాడే నీతో

   మతక చటూపనోపనఁ గాని మాటలడేను
    కొతకి వరకతడనోపనఁ గొసరినఁ జేతుల మొకేక్క

   సతకెలేక మోహితచి యేసతనఁ దచచ్చెకొనాన్నను
చ. 2:   పతతములడనఁగాని పాదాలసేవ సేసేను

  చితతతో నటట్టిగనఁగాని చెకక్కనొకేక్కను
   వతతగా మెలనఁగనఁగాని వడుకచటట్టిమ నయేత
   వతతుక నీ వమగవవదద నుతడినాను

చ. 3:     తపప్పులేమ నెతచనఁగాని తగిలి పొగడే నినున్న
  వుపప్పుతతచనఁగాని నీవడి వటేట్టిను

    ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   చొపప్పులతత్తినేల నీ వసుదతనఁ గటూడినాను



రేక: 1439-5రామకిగయ సత: 24-233
పలల్లవ:     ఏమసేస నితటలోనె యపప్పుడు వచచ్చెనఁ దాను

    పేగమతో నునాన్ననఁడ నేను పలవరే మర
చ. 1:    మొనసి చెలియ నాముతదర నిలిచినటట్టి

  పననఁగి కానఁగిటలోన బెరసినటట్టి
  తనివార మోవయిచిచ్చె దపప్పుదేరిచినయటట్టి
  మనసున మెలనఁగీని మాటలడినటట్టి

చ. 2:    చెలరేనఁగి నాయొదద సలవుల నగినటట్టి
  సొలయుచ నాదికక్క చటూచినయటట్టి

   నలిగె మెరసి నాతో సరసమాడినయటట్టి
  కలలోననఁ బొరసని కపప్పురమచిచ్చెనటట్టి

చ. 3:    చెకక్కనొకిక్క నామనఁద సేసల చలిల్లనటట్టి
   గకక్కననఁ బయతద నాపపైనఁ గపప్పునయటల్ల
    యికక్కడ నే శ్రీవతకటేశనఁడ దానే వచిచ్చె

     నికక్కముగా ననున్ననఁ గటూడె నితడ నితకా నాసల



రేక: 1439-6  బౌళ రామకిగయ సత: 24-234
పలల్లవ:   ఎగద్గీపటట్టినఁ బనిలేదు యితతులతోను

   సిగద్గీవడడకామని చెకక్క చేతనఁ జేరచ్చెను
చ. 1:   పనిమాలినపనికి పతతముతో రమణుని

 చనవుగలయానఁటది సాదితచను
   పననఁగి బుదిదచెపప్పుతే బగియుచనఁ జెలలతో

  వనరనిసణనఁగల వరకే రాలచను
చ. 2:    పలవకతొలతే పేగమముల తానే చలిల్ల

   బలిమక తపై యపైనది పపైకొనును
    వలదనాన్న వడువదు వడిడ వార చటూడనఁగానే

   కొలనఁదిమర నతనినఁ గొతగవటట్టి తీసును
చ. 3:    తడనఁబడ దతతపైనా తాలిమ నిలపలేక

 కడునఁదమకితచినది కానఁగిలితచను
   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

  బడివాయనఁకినఁక దాను పాలపడివుతడును



రేక: 1440-1  శదద్ధ వసతతత సత: 24-235
పలల్లవ:     ఇనీన్ననఁ జూచేవుగాక యేల నినున్న రటట్టి సేయ

   పనిన్న సత కొకెక్కతకే బతమసేసుకోవా
చ. 1:    చెతతల ననేన్నకాని చెలలనఁ గెపైకొననతటా

 పతతములడుకొనవా పలమారను
   మతతుకెకిక్క నీ వపప్పుట మఱచితవమోకాక
  వతతసతులనఁ బదారవలనఁ జేకొనవా

చ. 2:    నాకే మోహితచితగాని నాతుల బెతడాల్ల డనతటా
  సాకిరల వటేట్టివా సతులనెలల్ల

   పపైకొని యేకడ నీవు పరాకెపైతవమోకాని
   కాకగానఁ బురాతగనలనఁ గతలనఁ గఱపవా

చ. 3:     కమత్మి నాకానఁగిటనఁ గటూడి కాతతల నటతనతటా
   యమెత్మిలలల్ల నెఱపవా యిపప్పుడే నాతో

  పమత్మి శ్రీవతకటేశవ్వెర భద్రిమసితవమోకాని
  కొమత్మిలపైనగొలల్లతలనఁ గటూడి చెలనఁగవా



రేక: 1440-2  మాళవ గళ సత: 24-236
పలల్లవ:    అవయు నవయు మరనముత్మిలే కావా

  వవరితప భావముల వరవరెపైతోనఁచెను
చ. 1:  చెలిమాటననుతడి వసినతామెరపవువ్వె

  కలికి నీపతకిని కానికాయను
   మొలకగబబ్బులతమత్మి మొగడ లతటనఁగ నీవు

   అలమ పపైకొతటేను అవ పూజలయను
చ. 2:   కోమలి దవనపచిగరగతత్తి వసిన

  చేముతచి సనన్నతనికినఁ జేసుటాయను
   ఆమని మోవచిగర అతతలోనఁ జవచటూపన
  వమార వలపలక వతదులయను

చ. 3:     యవళ నీజాజిదతడ యిద మెడ వసితేను
 శ్రీవతకటేశనికి మచిచ్చెకలయను

  కూవలపై నీమేన జాజకొనన్నపలకవరల
   మోవ నితనినఁ గటూడనఁగా ముగమాయను



రేక: 1440-3వరాళ సత: 24-237
పలల్లవ:   వడుకకానఁడ వౌనఁదువు వఱపేనఁటకి

   పాడిపతతా లతచి నేను పచారితచనేనఁటకి
చ. 1:     కొతకలేక నీవ నాపనఁ గటూడినతదుక నీమేని-

  పతకపనఁజెమటే చెపీప్పు బాసలేనఁటకి
   ఇతకనేమ నీవాపను ఇతటనఁ బెటట్టి కనన్నతదుక

   అతకెనఁ జెలలచే వతట నాడనేనఁటకి
చ. 2:    కలికిచనున్నల మనఁదిగతదము నీమేన నతట

  చెలలలల్ల నెరినఁగిరి సిగద్గీలేనఁటకి
     వలయ న నిన్నతదుక వనఁడుకొనే వట నీవు

 తలనఁచినటట్టిలల్ల నాయ దానఁచనేనఁటకి
చ. 3:    చెతతల నాచెలల్లలతటానఁ జెపేప్పువు చటట్టిరికము

   వతతల నీవలల్లనఁ గతట వసాలేనఁటకి
    ఇతతటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   చితతలేదు యినఁక గటట్టి సేయనేనఁటకి



రేక: 1440-4సాళతగత సత: 24-238
పలల్లవ:      ఏల నినున్న దటూరేము యఱనఁగమా నే మతతేసి

    మేల నినున్న మెచిచ్చెతమ మేనఁటదొర వౌదువు
చ. 1:     వాసి వతతరినఁగి నీవు వరసతో నడపతే

 యసడితచవచేచ్చెరా యవవ్వెరెపైనాను
  సేసవటట్టినటల్లనే సేవల సేయితచకొతటే

   తోసి పోనాడేవారికి దోసము గాదా
చ. 2:     తగవు దపప్పుక నీవు దతడనే కాచకతడితే

  యగసకెక్కము లడుదురా యవవ్వెరెపైనాను
  తగలపై నీవతదరిపపై దయగలిగతడనఁగాను
    పగల నీపపైనఁ జూప పతతమా యేమెపైనా

చ. 3:    గటట్టి తోనఁ గటూడి నీమతచిగణము నెరపనఁగాను
  యిటట్టి నటట్టి నఁ గొసరరా యవవ్వెరెపైనాను

    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
   రటట్టి సేయము రావయత యిటట్టి మాయితటకి



రేక: 1440-5రామకిగయ సత: 24-239
పలల్లవ:     వనక నీక మొకిక్క వనఁడుకొనీనఁగాని చెలి

  మునుపనఁ బతతములడి మొఱయకవయాత
చ. 1:   యనసివుతడినచోట నేమానఁటపైనా నాడుదుర

 పననఁగలడేవళ బగతుర
    పనుల సేయనఁగాను పాదముల చెయి సనఁక
  వనితల నెగద్గీపటట్టివలదయత నీవు

చ. 2:   తపప్పుకచటూచితేను తరితీపలలల్ల రేనఁగ
   కపప్పువడ నవవ్వెనఁగాను కొపప్పు వడును
   కపప్పురము చవగొతటే కడునెతగిలి యతటను

   అపప్పుడే యితతుల జరయనఁగనఁ దగవుగాదు
చ. 3:   వడుకమాట లడితే వతగెములపైతోనఁచను

  కూడేపానుపపపైని సిగద్గీల జారను
    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలిత నీప నితతలో

   జాడతో సత నలయితచకవయత యినఁకను



రేక: 1440-6కాతబోదిసత: 24-240
పలల్లవ:    నినున్ననఁ జూచి తనివతది నిలచనన్నది

   వునన్నత నీసతవల నుతడవదాద వలప
చ. 1:    వనివని నీమానఁటల వరగతోడ నునన్నది

 ననుపనఁజేతలకను నవువ్వెచనన్నది
   చనవు నీవయతనఁగాను సతతోసముతో నునన్నది
  యనసి రతసలప నెఱనఁగకవునన్నది

చ. 2:     తపప్పుక నీవు చటూచితే తగలమతో నునన్నది
  వపప్పుగనఁ జేయివసితే వగద్గీచనన్నది

   కపప్పున పయతదతటతే కరనఁగతానఁదా నునన్నది
  దపప్పుకి మోవయడునఁగ దలపోయుచనన్నది

చ. 3:    చేరి నీవు చెనకితే చిమత్మిరేనఁగతానునన్నది
  యరత నీకానఁగినఁట బెతపకిక్కవునన్నది
   గారవాన నేనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ గటూడనఁగాను
  నేరపతో నీవురాన నెలకొనివునన్నది



రేక: 1441-1రామకిగయ సత: 24-241
పలల్లవ:    చెలలల మతోనఁ జెపప్పుసిగద్గీయత నాక

   చలముతో మోవతేనె సారెక నిచచ్చెని
చ. 1:     చటూడవ యతనఁడు ననున్న సుదుద లేమ యడిగీని

  యేడలేనివార తనయితట నుతడనఁగా
    ఆడ వనఁగినతతానఁ దాను ఆపవదదనుతడి వచిచ్చె

  వడుకతో నావదిదవణ వాయితచని
చ. 2:   కతటనే యిపప్పు డితనికతకారిచేనఁతలలల్ల

   వతట నేనుతడనఁగా నావడి వట ట్టిని
  తొతటపొతదులవారెలల్ల తోడనే కాచకతడనఁగా

   అతటనే నాపయతద అతదరటూనఁ జూడనఁగానే
చ. 3:   తగనే యతనికి యతరితీపవలపల

  పగటరతులనఁ గటూడి పపైకొనీని
  జిగిమర నవువ్వెతాను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
   మగల నావసమెపై మెచచ్చెల మెచచ్చెని



రేక: 1441-2శ్రీరాగత సత: 24-242
పలల్లవ:       ఇపప్పుడు నీవు వచిచ్చెత వది చటూచి నా కదివో

  చొపప్పుగా రెతడుభావాల చటూపచెపప్పురాదు
చ. 1:     తకక్కక యడసి నినున్ననఁ దలనఁచనఁగానఁ దలనఁచనఁగా

   యకక్కడచటూచినా నీవపై యిదే తోనఁచేవు
  వకక్కసపనీసుదుద లే వమార వననఁగాను

   మకక్కవ వసులక నీమాటలే వుతడని
చ. 2:    వరసతో నీరటూప వాబ్రాయనఁగా వాబ్రాయనఁగాను

   అరదపై చేతకినఁ జికిక్కనటట్టి తోనఁచని
   సరవ నీగణముల సతులతో నాడుకోనఁగా
  తొరలీ నీపేరే నాతుదనాలికెకను

చ. 3:    కతదువ నీకగానే కలనఁగననఁగా గననఁగా
  అతది కానఁగిటనఁగటూడినయటట్టి తోనఁచని

   వతదుగా ననిన్నపడె శ్రీవతకటేశ కూడితవ
   చతదముగా నాకనిన్నటా సతమెపై యేలితవ



రేక: 1441-3బౌళ సత: 24-243
పలల్లవ:    ముతదు నినెన్నఱనఁగమా యేమటూల నుతటవ

  సతదుసుడి నితతలోనే సవతవపైతవ
చ. 1:   సతులసుదుద ల చెపప్పు చనవరివపైతవ

  అతనికి పాదాలొతత్తి యాలవపైతవ
   సతతము నవవ్వెనవవ్వె జాణకతత్తి వపైతవ

  పతతోనఁ బెననఁగలడి బానఁతవపైతవ
చ. 2:   మెచచ్చెగా వావులచెపప్పు మేనదానవపైతవ

   తచచ్చెన చేసి యతని తగలపైతవ
  మచిచ్చెకనఁ గొలవుసేసి మతచిచటట్టిమవపైతవ

   యిచచ్చెకము సేసితవ కిట దొరవపైతవ
చ. 3:    వటట్టి సానఁకిరల చెపప్పు వాడికదానవపైతవ

  బటట్టిబయల మొకిక్క నేరప్పురివపైతవ
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా ననేన్నలినానఁడు

 జటట్టిగొని నీవతనిసతమెపైతవ



రేక: 1441-4వరాళ సత: 24-244
పలల్లవ:   ఊరకె యితదరివల నుతదుముగాక

   మారకొని నినన్నడుగ మాకేల యినఁకను
చ. 1:    యిచచ్చెకము లడేవారి వతదు రమత్మితదురగాక

 యచచ్చెకతదులడేవారి నియతకతదురా
   పచిచ్చెచేనఁతల నీమేననఁ బాదుకొని వుతడితేను

   మచిచ్చెకతోనఁ జెపప్పుచటూప మాకేల ఇనఁకను
చ. 2:   మగవలనఁ దచేచ్చెవారి మనన్ననసేతురగాక

  తగబుదిదచెపేప్పువారినఁ దాము మెచేచ్చెరా
  అగడు సేవచెలల అతడనఁగాచకతడనఁగాను
    మగిడి నీ కడడమురా మాకేల ఇనఁకను

చ. 3:   వలయాతడల్లయినవారి వడుక చటూతురగాక
  బలిమ నిలల్ల తడల్లమనఁద బతత్తిసేసేరా

    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలిత వపప్పుడు ననున్న
   మలసి మరత్మిములతత్తి మాకేల యినఁకను



రేక: 1441-5శతకరాభరణత సత: 24-245
పలల్లవ:    చలమో పలమో సత నీక

  పలవనఁగనఁ బలవనఁగనఁ బెననఁగేవ
చ. 1:    తగిలి యతనఁడు నినునఁ దడవనఁగనటూ

 చిగరనఁజేతులను చిమేత్మివ
 అగపడి సరసములడనఁగనటూ

  నిగిడి బతకముల నెఱపేవ
చ. 2:   నతటన నాతనఁడు నవవ్వెనఁగనటూ

 గెతటసతబులను కెలసేవ
   అతట యతనఁడు నిను నలమనఁగనటూ

  యితటకి రమత్మిని యలయితచేవ
చ. 3:  శ్రీవతకటేశనఁడు చెనకనఁగనటూ

  భావ మెఱితగియునఁ బదరేవ
  యవళ వనిన్నతనఁ డెనయనఁగను
  పూవుల వయుచనఁ బొదిగేవ



రేక: 1441-6మతగళకౌసిక సత: 24-246
పలల్లవ:    మగవాని కేనఁట యగద్గీ మాపదానఁకాను

  తగిలి భోగితచినదే దకిక్కనదిగాక
చ. 1:    మునుకొని యాపగణముల నాతోనఁ బొగడేవు

  వనతనఁ దచచ్చెకొననఁగా వలదనేనా
   మనసొకతనఁ గోరనఁగా మాటల నాతోనాడనఁగా

  యనసినటట్టియతనా యేనఁకరేది దోసము
చ. 2:    వలి నాప నీకిచిచ్చెనవడెము నాకిచేచ్చెవు

 వలపతతగలిగినా వలదనేనా
     చెలిమ నీ కతదుతడనఁగా చేయి నాపపైనఁ జానఁచనఁగాను

   ఫలమేవతక వచచ్చెనో పచాచ్చెరేది దోసము
చ. 3:    జోడుగా నాపనఁగలసి చటట్టిరికాల చెపేప్పువు

  వాడికె సేసుకొననఁగా వలదనేనా
     ఆడ నాప రానఁగా ననున్ననఁ గటూడిత శ్రీవతకటేశ

    వడుక నటట్టి మొకము వలితచేది దోసము



రేక: 1442-1పాడి సత: 24-247
పలల్లవ:  తలనఁచమెపైతమ మతగలయము

   చెలినినేన్నమ సేసినానఁ జెలల్ల నయాత నేనఁడు
చ. 1:   వలచివచిచ్చెనవార వాకిటనఁ గాచకతడనఁగ

    తొలతే వనీన్నకె యేల తొతగిచటూ చని
  సలిగె గలిగితేను సాదితచకపోరాదు

   తలిరనఁబోనఁడికి నిది తగనయాత నేనఁడు
చ. 2:    కోరి సతులలల్ల నీకనఁ గొలవులసేయనఁగాను

   వరకే వచిచ్చె తాను నీవడిపట ట్టిని
   యరీత మపొతదులౌత యఱనఁగమెపైతమ నేము

   కూరిమకాతతక నిద గణమయాత నేనఁడు
చ. 3:    నెటట్టి కొని సవతుల నీపాదము లొతత్తినఁగాను

   గటట్టిగా నీవదదనఁ బతడి కానఁగిలితచని
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ మమత్మితదరి

   జటట్టిగొనన్నయితత కిది సాజమయత నేనఁడు



రేక: 1442-2ఆహిరి సత: 24-248
పలల్లవ:    ఇతతకతట నేమసేతు యితతులల చెపప్పురే

   అతతటా నావోజల తాననీన్న నెఱనఁగనే
చ. 1:   చెలల్లనఁబెటట్టివదుద గాని సేసినచేనఁత చెపప్పుతే

  చలల్లనఁగానే అతదుకిటట్టి సతతోసితచేనే
    కలల్లక నోరవనఁగాని కాతత నెవవ్వెతనఁ దమత్మినాన్న

   యలల్లవారనఁ జూడనఁగానే ఇతటకినఁ దచేచ్చెనే
చ. 2:  దానఁచకొనవదుద గాని తనమేనిగరతుల

    పూనఁచి నాకనఁ జెపప్పుతే నిపప్పుడు మెచేచ్చెనే
  రేనఁచవదుద గాని వకరీత గటట్టి ననుతటే

   వనఁచకదానఁచక నేనటూ నొదిదకెపై మొకేక్కనే
చ. 3:     వతత సేయవదుద గాని వస నాకెనఁ బెతడాల్ల డితే

   పతతము లడక సబాననఁ బాడేనే
   ఇతతలోనె శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁ గటూడె

   బతత నాప దేవరనఁగా భావతచేనే



రేక: 1442-3గళ సత: 24-249
పలల్లవ:    ఇతదుక సిగద్గీవడనఁగ నితత యేనఁటకి

  కతదువపై ననీవలప కటట్టిపటట్టివచచ్చెనా
చ. 1:    యేకగ నెవవ్వెరిమన సటట్టి తడినా నుతడెనఁగాక

  అకెక నీవు వడెమతపనఁదగదా
    వాకన నే మాడుకొనన్న వారికే తలసునఁగాక

   ఆకడ నీ వాకెకనఁ బద్రియముచెపప్పునఁదగదా
చ. 2:   కతటగితచి సవతుల కానఁతాళతతురగాక

   నతటన నీ వాకెతోడ నవవ్వెనఁదగదా
   అతట తాము సనన్నసేసుకొతటేనఁ గొవరిగాక

  జతటతో నీవాకెమోవ చవగొననఁదగదా
చ. 3:     దటూరి తాము నినున్న కాలదొకిక్కతేనఁ దొకిక్కరిగాక

  ఆరసి నీవాపనఁ బెతడిల్లయాడనఁదగదా
   కూరిమ ననేన్నలితవ గొబుబ్బున శ్రీవతకటేశ
   గారవతచి నీ వతదరినఁ గరణతచనఁదగదా



రేక: 1442-4సామతతత సత: 24-250
పలల్లవ:     ఇతదుకే వరగయతని ఇట నినున్ననఁజూచి నాక

   కతదువ నీనేర పలల్ల నఁ గానవచెచ్చెనే
చ. 1:    పొదిగి నాపతతోను పొతుత్తి ల మాటలడేవు

  కదిసి చటట్టిరికము గలపేవు
   అదననఁ బెతడిల్లపీనఁటపపై నతడనఁ గటూచతడవచేచ్చెవు
   ఇదివో నీజాణతన మేమ చెపేప్పుదే

చ. 2:    ఆతనివదినెనతటా నటట్టి వావుల చెపేప్పువు
  కాతరాన వటట్టివడిగాల సేసేవు

  చేతలోనివడేనక చెఱనఁగ నీవగేద్గీవు
  యేతరి నీయాసద మేమచెపేప్పుదే

చ. 3:   యిదదరము నుతడనఁగాను యేకతములడేవు
   అదుద క యితనికి పయతద గపేప్పువు
   వదిదక శ్రీవతకటేశనఁ డొనర ననేన్నలినానఁడు

  యిదదన నీమతచితన మేమచెపేప్పుదే



రేక: 1442-5నాదరామకిగయ సత: 24-251
పలల్లవ:   ఎతతవడుకోకాని యితత నీపపైని

   కాతత నేలదు రావయత కాచకనన్నది
చ. 1:   చెలియక నీసుదుద ల చెపప్పునతతలోననే

  చెలపచెమట లవ చెకక్కలనినఁడె
   అలరి నీవుతగరము అటట్టి పొడగతటానే

  మొలకనవువ్వెల నితడె మోవమనఁదను
చ. 2:   నీచెలనని ముతదట నిలచనన్నయపడే

   లచి మోముననెలల్ల నఁ గళల దేరెను
   చటూచి నీకానవాలనేనఁ జూపేనని యడిగితే
   కాచక మెపైనఁబులకల కముత్మికొని మతచెను

చ. 3:     నీరాక యఱినఁగి యిటట్టి నేనఁ దలపదరచితే
   చేరి నీ కెదురవచిచ్చె సిగద్గీవడెను

    యరీత శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ
    తారకాణ వచిచ్చెతేను తగ ననున్న మెచెచ్చెను



రేక: 1442-6శ్రీరాగత సత: 24-252
పలల్లవ:   ఆసపడడచెలలక నాతురబతధునఁడు తాను

   రాసికెకక్క నితతలోనే రావదాద తాను
చ. 1:     పకక్కమారల తను నేనఁ బేరకొని పలవనఁగా

  పకక్కన నారమణునఁడు పలకవదాద
   దికక్కలనెలల్ల నేను తేరకొని వదకనఁగా

  చొకక్కనఁగనఁ దనరటూపము చటూపనఁగవదాద
చ. 2:     అసురసురెపై తనున్న నట నేనఁ దలనఁచనఁగాను

   వస నాచనున్నలపపైనఁ జేఇ వయవదాద
  కొసరి తనపొతదుల కోరకొనివుతడనఁగాను

  ముసిపదర మానఁటల ముతచియాడవదాద
చ. 3:    వలలేని జవవ్వెననా వడుకపడి వుతడనఁగా

   కలసి కానఁగిట ననున్ననఁగెపై కొనవదాద
    అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డతతలో ననిన్నద కూడె
   మలసి యపప్పుడు నిటట్టి మనిన్నతచవదాద



రేక: 1443-1శ్రీరాగత సత: 24-253
పలల్లవ:    గటట్టి తో నుతడుటే మేల గణవతతురాలికి

   ఇటట్టి నీవు వలనతటే ఇయతకొననఁదగను
చ. 1:    పకక్కననఁ జూచినచటూప భావతచి చటూచినచటూప

  మొకక్కలన నితతకచములపపై నానఁట
   ఇకక్కనలతట నినున్న యవవ్వెత చెనకినాను

  మకిక్కలి నీకూళతనమే మదనఁమకిక్కలౌను
చ. 2:    తగల నాడినమాట తమతో నాడినమాట

 వగి నాపకనఁబటట్టినవుతకవాయను
   జిగి నినెన్నవవ్వెత ఇనఁకనఁ జెఱనఁగవటట్టితీసినా

  వగటపై యడడతనమే వలల్ల వరియౌను
చ. 3:  సతతసితచినటట్టినవువ్వె సరసమాడిననవువ్వె

  ఇతతలో నాపకానఁగిట కిరవాయను
    చెతతల శ్రీవతకటేశ చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ

  వతతడిగితే నాపక జతతతనమౌను



రేక: 1443-2రామకిగయ సత: 24-254
పలల్లవ:    జీరదసేనా నీపపై నాచితత్తిమేమ యరసేవు

   చేరి నీ చెపప్పునటట్టిలల్ల సేవసేవతునఁగాక
చ. 1:    కనున్నల జతకితచితేను కాదనేనా నినున్న

   సనన్నల నీవు దిటట్టితే సాదితచేనా
  చనున్నల వసికితేను చలపటట్టిపననఁగేనా

  అనిన్నటా నీచేతనఁక లోనెపైవుతడుదునఁగాక
చ. 2:    కొపప్పువటట్టి తీసితేను కోపగితచేనా నినున్న

  చిపప్పులనఁ జెనకితేను చేయివటేట్టినా
  ముపప్పురి గోరనటూనఁదితే తపప్పుతచకోనఁజూచేనా

  యపప్పుడూ నీకిచచ్చెకమెపై యనయుదునఁగాక
చ. 3:    బలిమ నీవు పపైకొతటే పతతములడేనా

  వల పతతరేనఁచినాను వలదనేనా
   యలమ శ్రీవతకటేశ యితతో ననేన్నలితవ

 తొలతటవలనే సతతోసితతునఁగాక



రేక: 1443-3శదద్ధవసతతత సత: 24-255
పలల్లవ:    తానెతట నేనెతత తలపోసి చటూచితేను

  కానికిచిచ్చె తనమత కరనఁగితచేనా
చ. 1:    కేలచానఁచి నాగబబ్బుల గిలిగితచ నటూరకే

   నాలికానఁడు తనతో నవవ్వెనా నేను
    పాలపడి ననున్న నిటట్టి పాదాల వసుకమనీ

  మేలవానఁడు తను మెపప్పుతచేనా
చ. 2:    పలమార నాతోను పపైకొని పననఁగీని

  చలపాదివానఁడు తాను సాముసేసేనా
    తలకితచి యిట ననున్న దిషిట్టితచి చటూచని
  బలిమకానఁ డనిన్నటాను పతతమాడేనా

చ. 3:    జోడుగటూడి ననిన్నటట్టి చొకిక్కతచని రతులను
   కోడెకానఁడు తనున్న నే గోరగీరేనా

   యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా ననాన్నదరితచె
  పాడిగలవానఁడు తాను బాసగొనేనా



రేక: 1443-4దేసాళత సత: 24-256
పలల్లవ:    ఇదియే నావనన్నపము యినఁకనఁ దనచితత్తిము

  వదలక పపైకొతటనఁబో వసమయతనా
చ. 1:     మగనఁడు దా నియతకొతటే మతచిదనఁగాక వలప

  మగవకనఁ గలిగెనఁబో మతతుకెకక్కనా
   తగలమతో వతటే తగనితపనఁగాక మాట

   జిగినఁ దనతో నాడెనఁబో సలవయతనా
చ. 2:     చేరి తా నాదరితచితే చెలల్ల బడౌనఁగాక నవువ్వె

   వరకే నాక వచచ్చెనఁబో వదిదకయతనా
   గారవతచి కెపైకొతటే కడునాటనఁగాక చటూప

   యరీత నేనఁ జూచితనఁబో యితవయతనా
చ. 3:     తమకితచి తా వతటతే తగలౌనఁగాక కానఁగిలి

  చెమరితచి పొతదితనఁబో సిగద్గీమానీనా
    నెమకి ననున్ననఁ గటూడె తానె శ్రీవతకటేశనఁడు

  అమరెనఁబో పనులలల్ల నతటవాసనా



రేక: 1443-5  మాళవ గళ సత: 24-257
పలల్లవ:    సరిగా మనిన్నతచవదాద సవతుల నతదరిని

   సొరిదినఁ దమమోముల చటూచకోనే రితదర
చ. 1:     సముకాన నుతడి యాప సలిగెల చటూపనఁగాను

   తమతో నవువ్వెల నవవ్వె తనరనఁగాను
     జమళనఁ జేతుల వసి సాము నీతోనఁ జేయనఁగాను
   చెమటల తామునఁజూచి సిగద్గీవడే రితదర

చ. 2:     తగిలి తగిలి యకె తతగొని చటూడనఁగాను
  మగల సరసమాడి మెచచ్చెనఁగాను

  పొగరనీచేనఁతలక బొమత్మిల జతకితచనఁగాను
   అగపడి కరనఁగేర ఆసతో నితదరను

చ. 3:    అలమేలమతగ నినున్న అతట కానఁగిలితచనఁగాను
   చెలరేనఁగి అటట్టి సారెనఁ జెనకనఁగాను
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇద నీవోజ మెచచ్చెనఁగా

    సొలసి తామునునఁ గటూడి చొకిక్క రితదరను



రేక: 1443-6బౌళ సత: 24-258
పలల్లవ:   మరిదదర నొకక్కటే మేమెతతటవారము

   కోరి మముత్మి నిటట్టి కాదుగటూడదననఁగలమా
చ. 1:    సిగద్గీవడియుతడి నాపనఁ జెఱనఁగవటట్టి తీసితే

   యగద్గీలలల్ల నినున్న నాప యతచకతడునా
   వగద్గీళతచి చెలలతో వమార నానతచేచ్చెవు

  బగద్గీననఁ బతతమపప్పుతచి పాడిదిదదనఁగలమా
చ. 2:    కొలవులో నుతడనఁగాను కొమత్మిచనున్న లతటతే

   చలపటట్టి నినున్న నిటట్టి జతకితచవదాద
   తలకొని నీవతర కతదరి సాకిరివటేట్టివు

   పలిచి మముత్మినఁ గానఁగిలితపతచనఁ గలమా
చ. 3:  మతతనమాడేయలమేలత్మితగనునఁ జెనకితేను

   పొతతనఁ జనున్నల నినొన్నతత్తి పొతదకతడునా
   ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యనసిత వకెను

   వతతువటట్టి మ కితకాను వాసిరేనఁచనఁగలమా



రేక: 1444-1దేవగాతధరి సత: 24-259
పలల్లవ:   అటగాన బలిమసేయనఁగరాదు రమణుని

  యటవలనెపైనాను యిచచ్చెకమే మేల
చ. 1:  చనవుగలకొలనఁదే సరసాల

 ననిచినకొలనఁదే నగవుల
  వనయముకొలనఁదే వడుకలలల్ల పటట్టి

  పననఁగరా దితతులక పగయునితోను
చ. 2:  మనన్ననకొలనఁదివ మాటల

 సనన్నలకొలనఁదివ సతగాతాల
   అనిన్నటా మెచచ్చెకొలనఁదే ఆదరితపల పతని
  మనన్నక కొసరరాదు మెలనఁతలక

చ. 3:   చటట్టిరికము కొలనఁదే సొలపల
 పటట్టినకొలనఁదినే పతతముల

   అటట్టి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
   ఱటట్టి గా ననేన్నలిత వాఱడి సేయరాదు



రేక: 1444-2శతకరాభరణత సత: 24-260
పలల్లవ:   తా నెఱనఁగనఁడా యతగవులలల్ల

  వనులక నితపగాను వనన్నవతచనఁగదరే
చ. 1:    సేసవటట్టి పతడాల్ల డి చెలియను మగవానఁడు

  వసటతోనఁ బెడవాడ వయనఁదగనా
    అసకొలిప రపప్పుతచి యాప నతతలో మొఱగి
  పోసరితచి వరొకక్కతనఁ బొతదనఁదగనా

చ. 2:    చిటట్టితటచేనఁత చేసి చేతకి వడెమచిచ్చె
  గటట్టి తోనఁ బరాక సేసుకొననఁదగనా

     అటట్టి సరసముల తా వాడుతా నేనఁ జూడనఁగానే
  నటట్టినడుమ నాపతో నగనఁదగనా

చ. 3:    తాలిమతో నాకానఁగిటనఁ దగిలి పననఁగతానే
  లలితచి యవవ్వెతనో తలనఁచనఁదగనా
   ఆలితచి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను

   మేలవానఁడు నాకనఁ దాను మతమరనఁదగనా



రేక: 1444-3ఆహిరి సత: 24-261
పలల్లవ:    ఇదివో నావనన్నపము ఇనఁకనేమ నననోప

   యదలో వలప నీవ యరనఁగదువు
చ. 1:    చలపాదిదాననఁ గాను సాదితచేటదాననఁ గాను

  తలకొని నినున్నదటూరేదాననఁ గాను
 వలపలకాతకల వసివాడనోపక

   వలినుతడి నీక వనన్నవతచేదాననఁ గాని
చ. 2:    పననఁగేటదాననఁ గాను బగిసేటదాననఁ గాను

  తనియక కకక్కసితచేదాననఁ గాను
    మనసు నీకొపప్పుగితచి మాటల నినున్ననఁ బోగడి

  వనయముతో వనన్నవతచేదాననఁ గాని
చ. 3:   వరసవుదాననఁ గాను వకక్కసపదాననఁగాను

  తరితీపతోనఁ గలసేదాననఁ గాని
   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

  వరవుతో మొకిక్క వనన్నవతచేదాననఁగాని



రేక: 1444-4  కేదార గళ సత: 24-262
పలల్లవ:  మరెఱనఁగరటరే మెలనఁతలల

   చేరి ననెన్నతతేసి గరిసితచేరే చెలల
చ. 1:     వల పతత గలదని వరిరతచి యడుగనేల

  తలపతతగలిగె నెతతము నతతే
   చెలిమ కొలనఁది వటట్టి చెపప్పుచటూపనఁగరాదు
   కెలయు రాకొటల్ల కిచచ్చెగితచటే కొలనఁది

చ. 2:    సితగారము లకక్కవటట్టి చెలనఁగి వరిరతచనేల
  అతగమెతట గలిగెను అతతానతతే
   తోనఁగిచటూప లసలక తొడర నెతదానఁకాగరి

   పతగెనలేక కలసి పాయకతడుటే గరి
చ. 3:    రతకాతక్ష కొలవటట్టి రచచ్చెలో వరిరతచనేల

  పతఇతవతత తనభావమటూ నతతే
   తత శ్రీవతకటేశనఁడు తా నలమేలమతగను

   సతమెపై కూడియుతడేది సాజమే యిదదరికి



రేక: 1444-5పాడి సత: 24-263
పలల్లవ:    చెపప్పురాదా నాతోను చెవులరా వనేనఁగాని

   వుపప్పుతలనఁజెమట లే లటూరీనయాత మేనను
చ. 1:    వాడికమాట లడి వచేచ్చెనతటానఁ జెపప్పుపతప

  యేడనుతటవయాత నీ వతదానఁకాను
  జాడదపప్పుక నాతోనే సరసములడితవ

   వడె మెవవ్వెతచెచ్చెనయాత వడుకతో నీక
చ. 2:     బలిమ ననున్ననఁ బెతడాల్ల డి బాసలలల్ల నాకిచిచ్చె

   తలనఁచే దకక్కడనయాత తమతో నీవు
   కలదలల్ల నామనఁదనే కతదువవలప నీక

    చెలి మేడనఁ గలద్గీనయాత చెలలతో నేనఁడు
చ. 3:     తామెరపవువ్వెన వసి తగ ననున్ననఁ గాతగిలితచి

   యేమగవనఁ జూచేవయత ఇపప్పుడు నీవు
    ఆముక శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగనే నేను
   కామతచి ననేన్నలితవ కానీవయాత మెచిచ్చెత



రేక: 1444-6బౌళ సత: 24-264
పలల్లవ:    నీముతదరికి రారాదా నేతడు వలయాతడల్లక

 ఆముకొని సరసములడవచేచ్చెవు
చ. 1:     చటట్టిపవరస నాప సుదుద ల నీకనఁ జెపప్పునఁగా

  గటట్టిగానఁ గాలదొకేక్కవు కడనుతడి
   గటట్టి తోడ నీవదదనఁ గొలవు సేయనఁగాను

   చిటట్టితటచేతతల చేసి చెకక్కల నొకేక్కవు
చ. 2:    నెలనఁత వడుకలక నీమొగము చటూడనఁగాను

   చెలరేనఁగి చనున్నలపపైనఁ జేఇ వసేవు
   సలవుల నవువ్వెకొతటా చెతగట నిలచతడనఁగా

  కలవపవువ్వెల వసి కాతగిలితచేవు
చ. 3:     సారె నీమాటల వని సతతోసాన నవవ్వెతేను

   గారవతచి పచచ్చెడము గపప్పు కూడేవు
    ఆరసి శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగను నేను

    సారె ననేన్నలి యాపను జతటల సేసేవు



రేక: 1445-1బౌళ సత: 24-265
పలల్లవ:    నీసుదుద ల వతటేను నిచచ్చెకొతత్తిల నీక

    ఆస యతతపైనానఁ గదుద ఆనఁడువారి మనఁదను
చ. 1:     యేడనుతడిత వతదానఁకా నెవవ్వెత నీతో మాటాడె

  జాడతో నీపొతదులలల్ల సాగివచచ్చెనా
    వడుకకానఁడవు తొలల్ల వసారవు నీ వపడు

   వాడికగా మాఇతటకి వచిచ్చెతవ నేనఁడు
చ. 2:    సేయవలసినదేమ చెతత నీకేమ పగయము

  కాయజకేలి నీమత కానఁకదేరెనా
   చాయసేసుకోనఁ గలవు జాణతనాల నేరత్తి వు
   చేయిమనఁదుగా మమునఁ జెనకి నవవ్వెవు

చ. 3:    యటట్టివ నీతలనఁపల యనన్ననఁడు నీకాతగిలి
 నెటట్టి కొనన్ననీకోరికె నెరవరెనా

   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   గటట్టి న మమేత్మిలితవ కోవదునఁడ వౌదువు



రేక: 1445-2  హితదోళ వసతతతసత: 24-266
పలల్లవ:   ఎటవతట యాగడముల యపసుదుద ల

    కటకటా నీవ యిది గయాతళ యనవా
చ. 1:    కముత్మిల సతులలల్లను కేరికేరి నవవ్వెనఁగాను

  తముత్మిల మొసతగేవు యతరణకిని
   యమెత్మిలక నీవపను యేమేమ సేసినాను

  ఇముత్మిల సిగద్గీవడని దేనఁటయానఁటదనరా
చ. 2:    చెతత నునన్నవారెలల్ల చెవుల మటూసుకొననఁగ

  యతతపచిచ్చెమాట లడే వపతోను
   వతతసేసి నీ వతతవడుకకానఁడవపై నాను

   ఇతతేసి ఱటట్టిడియపైతే నేతటయాత టదనరా
చ. 3:    చేరి వడిగపవార శిరసుల వతచకోనఁగా

   సారెనఁ గానఁగిలితచె వసతని నీవు
   యరీత శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

    యేరా ననేన్నలిత వాప నేనఁట యానఁటదనరా



రేక: 1445-3లలిత సత: 24-267
పలల్లవ:    చటూతువు రావమాత్మి నీసుతుని యశోదమత్మి

   బటూతులత దిట ట్టి వదదతటే పొలతతులనెలల్లను
చ. 1:  పొడవాటవుటల్లకిక్క బుడుగలతోడివనెన్న

 తొడికిపట ట్టినఁ దనతోడివారికి
 కడవలపాలమగడల దేవుకతని

   కడకత బాలలల్ల నఁ గార కతతలసేసని
చ. 2:   అకక్కజపరోళ ల్లకిక అటట్టి గపపై దానఁచిన-

  చకిక్కలల నురనఁగలనఁ జవగొనీని
   వకక్కసాననఁ బటట్టిరాక వదులత బారాడుతాను
  మొకక్కలన నెతుత్తి కొతటే ముదుద లవట ట్టిని

చ. 3:    పనాన్నరదొతతు లకిక్క బానలపరగ నేయి
   చెనున్నమర నారగితచి చేరి నవవ్వెని

   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవభుతడు
   వనెన్నలనఁ గిగషరనఁ డితటతటవాకిటనఁ బొతచని



రేక: 1445-4దేసాళత సత: 24-268
పలల్లవ:  ఇతదరివనోదాననే యిటల్ల నాన్ననఁడు

   చెతది సొముత్మిలలల్ల నఁ బెటట్టి సితగారితచరే
చ. 1:   మేడలోన నునన్నవానఁడు మకిక్కలితమకమున

  పాడితచకొతటా నునాన్ననఁడు భామలచేత
  వడిగపసతులల వదద నుతడనఁగదరే

  వడెమరే అడపము వలనఁదులల
చ. 2:    పరగ గదదపపై నుతడి పాతగకతత్తిలచేత

  గరిమ నాడితచకొతటా కడునఁజొకీక్కని
   సిరలనఁ గటట్టికవార సేయరే బరాబరి

  వరస నాలపటాట్టి లవారెలల్ల వసరరే
చ. 3:     శ్రీవతకటాదిద్రి నునాన్ననఁడు జిగి నలమేల్ మతగను

   యవళనఁ గటూడియునాన్ననఁడు య దేవునఁడు
   వవగత దరవయరే వసత జనవరలల

  బటూవపసవతులల పొగడరే మర



రేక: 1445-5మాళవ సత: 24-269
పలల్లవ:   వసాలలల్ల నఁ జేసేవు వతతవానివలనే

   పాసికూడి వలపతచ పతతమా నాక
చ. 1:   వని చెలలచేత ననొన్నడతబరపతచేవు

   ఔనయత నీమాటక నే నడడమాడేనా
    అనుకొని సొముత్మిల నా కతతలోనే వసగేవు

   కానీవయాత నే నాసదకతత్తినా ఇపడు
చ. 2:    వరసతో నటూరకెపైనా వావుల ననన్నడిగేవు

    వరసి నీ వతటనఁగా నే నోపననేనా
    గరిమతో వడెమచిచ్చె కడు నుబుబ్బు రేనఁచేవు

 తరితీపతోడి వదరవలిల్లదాననా
చ. 3:     అదరిపాటన వచిచ్చె అటట్టి కానఁగిటనఁ గటూడేవు

  యదుట ననేన్నలతగా నినెన్నలయితచేనా
    అదన శ్రీవతకటేశ అలమేల్ మతగనే నేను
   పదరి నీతో నేను పాసివుతడతగలనా



రేక: 1445-6  నాగ వరాళ సత: 24-270
పలల్లవ:   ఈపాటవాడనఁవు మాయితటకే రారాదా

  యేపొదటూద నీతమకమే యితతసేసనఁగాక
చ. 1:    సతులలల్ల నఁ జూడనఁగాను జారనఁదసేవు పయతద

   రతకి వళలేదా యరవవ్వె వలనా
   పతవపైతేనేమ మాకనఁ బాటతచవదాద సిగద్గీ

  అతజవవ్వెనము నినున్న నాడితచనఁగాక
చ. 2:    కొలవులోపలనే సిగద్గీల మోవ మాటాడేవు

  వలప పచిచ్చెసేతురా వాసివలదా
     యిలపపై జాణతడవపై తేనేమ మాక వదాద గటట్టి

  పలచతదనము నినున్న పడరేనఁచనఁగాక
చ. 3:    వడిగము సేయనఁగానే వదిదకనఁ గానఁగిలితచేవు

  యడుజో డెఱనఁగవదాద యితచకెపైనాను
   యడనె శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  కూడితవ నీకరణే గరిసేసనఁగాక



రేక: 1446-1దేవగాతధరి సత: 24-271
పలల్లవ:   కాదని వసరేవా కరణతచినవానఁడవు

  పాదుకొని వదదనే పాయకతదువుగాక
చ. 1:    ననున్న నితతగా నేలి నమత్మితచినవానఁడవు

   వనన్నపము సేయనేల వమార నీక
  సనన్నలచాయల నాచనవుల చెలిల్లతచి

   మనిన్నతచి నీవ యరినఁగి మనిసేవుగాక
చ. 2:    అటట్టి నాచే సేవగొని ఆదరితచినవాతడవు

  దిటట్టినెపై నాగణముల తలపనేల
   నెటట్టిన నీమహిముల నీవ తలనఁచకొని

    రటట్టి గా నను రకతచే వటట్టి నీవకాక
చ. 3:    పొతుత్తి న ననున్ననఁ బెటట్టి క భోగితచినవానఁడవు

  బతత్తి నీకనఁ జేసిచటూపనఁగనేల
   హతత్తి శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

  సతుత్తి గానఁ గటూడితవ మెచచ్చెనఁగనఁదగనఁగాక



రేక: 1446-2  బౌళ రామకిగయ సత: 24-272
పలల్లవ:      నే నితతడు మాటాడితే నీవు అడాడ ల రానేల

     అనుక నీవ నాతో నట సనన్న సేసేవ
చ. 1:     యేతుల నీక గలితే యితటలోత జేతువుగాక

  కాతరితచి యితదరిలో గరవ్వెమేనఁటకే
   నీతుల నేరచకొతటే నీవ నడతువుగాక

   పోతరితచి నీవు మాక బుదిదచెపప్పునేనఁటకే
చ. 2:   తనివతోడనఁ జకక్కనిదానవపైతే నౌదుగాక

 యనలేనిమురిపముల యడనేనఁటకే
   యనసి చటట్టిమవపైతే నెటట్టియిన నౌతగాక
   మొనసి మాకిట నాయముల చెపప్పునేతటకే

చ. 3:    సేయ నోపకగలితే సేవల సేతువుగాక
 పాయపమదముతోడి పతతమేనఁటకే

    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేల మతగను
   పాయక ననున్ననఁగటూడె నీపస చెపప్పునేనఁటకే



రేక: 1446-3సామతతత సత: 24-273
పలల్లవ:    చేరి ననున్ననఁ జూచి యేలసిగద్గీవడేవు

   నేరప నీకెతతగదోద నే నెరినఁగేనఁగాని
చ. 1:     ఆస నీకనఁ గలిగితే నాతనిపాదా లొతత్తివ

  మటూసిదాతచనేల నీమోహ మడను
  సేసవటట్టివలసితే చేతుల చానఁచవ

   వసాలేల వదదనే వనఁడే వునాన్నతడు
చ. 2:     మనసు నీక వచిచ్చెతే మాటలలల్ల నాడవ

  యనలేక గబబ్బుతలినేలే లోలోను
    పని నీకనఁ గలిగితే పానుపపపైనఁ బతడుతడవ

  అనుమానితచనఁగనేల ఆడనే వునాన్ననఁడు
చ. 3:   వడుకెపైతే చేతనునన్నవడె మపప్పుతచకోవ

 వానఁడుమోముతోడ నవవ్వెనఁగవలనా
    కూడె శ్రీవతకటేశనఁడు కోరి యలమేల్ మతగను
  వాడిక మెచచ్చెవ నాకవలచివునాన్ననఁడు



రేక: 1446-4  మాళవ గళ సత: 24-274
పలల్లవ:   చెలలల చటూడరే యచెలిభాగతము

   అలమేలమతగ యకె కబెబ్బును యభాగతము
చ. 1:  పతదయగలిగినపడనఁత దభాగతము

   అతనఁడు మాటమరనీ దది భాగతము
   సతతమునఁ బాయక జతటపైవుతడేది భాగతము

  అతవలతదరగలల్ల నది యేమచెపేప్పురే
చ. 2:  మగతడుమనిన్నతచినమగవది భాగతము

   సొగిసి యాతనఁడు మోహితచట భాగతము
  వగటలేనిరతుల వసరనిది భాగతము
  మగవలవలపల మరి యేమచెపేప్పురే

చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁ డేల మచిచ్చెక నీసతది భాగత-
   మావళ నాతనఁడు మెచిచ్చెనది భాగతము

   తావుకొని యపప్పుడూనఁ దనవానఁడౌటే భాగతము
  యేవనితలనేరప లినఁక నేమచెపేప్పురే



రేక: 1446-5పాడి సత: 24-275
పలల్లవ:     ఏనఁటకినఁ గొసరవల నీతనఁ డినిన్నటా జాణ

   చాటవగా తానే నాకనఁ జనవచచ్చెనఁగాక
చ. 1:   ఆలినేటేటవానఁడే అనిన్నబుదుద లనునఁ జెపప్పు

  లలితచి భోగితచనేరచ్చె లగలగాను
  మేలగలిగినవానఁడే మకిక్కలివడుక చటూప

  పాలితచి మేలములడి పనిగొననేరచ్చెను
చ. 2:    సేసల వటట్టినవానఁడే సిగద్గీతో వహితచకొని

  వాసితో మనుపనేరచ్చె వనెన్నకెకక్కను
  ఆసకొలిపనవాతడే ఆదరాననఁ గానఁలితచి

  వసటలేక వలప వలయితచనేరచ్చెను
చ. 3:    రతనఁ గలసినవాతడే రమణతో మోవయిచిచ్చె

  మతకి సతతోసముగా మనిన్నతచను
   ఇతనఁడు శ్రీవతకటేశత డే నలమేలమతగను

  ఇతవరినఁగి సారెక నెనయనఁగనేరచ్చెను



రేక: 1446-6ఆహిరి సత: 24-276
పలల్లవ:    వగిరితచి చటూచితేను వరసమౌ వలపలల్ల

  బాగగా నిచచ్చెకములే పచరితచవలను
చ. 1:    పతచితత్తి మెరినఁగి గొబబ్బున మాటాడనఁగవల

  హితవుచటూచక వడె మయతవలను
   తత దలసుకొని యతత్తిరి సేవసేయవలను

  చతురతతో మెలనఁగే జవరాలికి
చ. 2:  చనవచిచ్చెనపప్పుడే సరసమాడనఁగవల

   వనరనఁ జాతచితే పాదా లొతత్తివలను
   వన నితపగలిగితే వనన్నపము సేయవల

  పసనఁగి పపైకొనరాదు పగయురాలికి
చ. 3:   నాటనపొతదులపైతేను నవువ్వెల నవవ్వెనఁగవల

  చోటచిచ్చెతే పకక్కనుతడి చొకిక్కతచవల
   యటన శ్రీవతకటేశ యిటట్టి దలమేలమతగ
   కూటము లిటట్టి చెలల్ల గణవతతురాలికి



రేక: 1447-1కాతబోదిసత: 24-277
పలల్లవ:   సతతోసితచకొతదునఁగాక సతనెపై నేను

  వతతలగా మరి వనన్నవతచేటదేతటది
చ. 1:    యతదర సతులతడినా యేలేటవాతడవు నీవు

 పొతదేటవడుకలభోగము నీది
   ముతదే నేరప్పులకెలల్ల మటూలపగణము నీది
   వతదుల నితక నేము వనన్నవతచేదేనఁటది

చ. 2:   వారివారిపపై పరినఁగి వలపతచకొతటవ
 గారవతచనేరిచినకరణ నీది

  కోరికెరినఁగి లలితచకొనేది నీకీరిత
     చేరి నీక వనన్నపము సేసే దినఁక నేటకి

చ. 3:    యిచచ్చె యరినఁగికల సేఇతపల నీచతురత
  మచిచ్చెకరతులలోని మహిమ నీది
  హచిచ్చెనశ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

  వచచ్చెనవడి నీక వనన్నవతచేదేనఁటది



రేక: 1447-2సాళతగనాట సత: 24-278
పలల్లవ:    ఆపఱనఁగ నీ వఱనఁగ దాలోనిపనులలల్ల

   యేపన వనన్నవతచిత మదిగో చెలలము
చ. 1:     యేమని చెపప్పుతపదువో యేవళ వతుత్తి వో యని

   కామని యాడ నీవళ గాచకనన్నది
   నీమన సటట్టి వచచ్చెనో నీవడిగ మబుబ్బుటట ట్టి

   యమేర నుతదాననని యతచకొతటా నునన్నది
చ. 2:   యపప్పుడుమోము చటూతువో యేసనన్నసేతువోయని

  చొపప్పుగా నీవతకే చటూచకవునన్నది
  మెపప్పుతచకొతదునో నీవు మేలమాడుదువోయని

    చపప్పు డాలితచకొతటా నచచ్చెట నద వునన్నది
చ. 3:    కతదువకనఁ బలత్తి వో ఇకక్కడనఁ గటూడుదువోయని

  పొతది నీపానుపమనఁదనఁ బొతచకనన్నది
   అతదప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

   చెతది నీకానఁగిటనఁ గటూడి చెలరేనఁగచనన్నది



రేక: 1447-3సామతతత సత: 24-279
పలల్లవ:   ఏమసదతమే యవళ సతకి

 కామునిబలముల కెపైవశమాయ
చ. 1:   సుదత నీదుపనఁ జలవలనఁగతటా

 వుదయచతదురని కెదురేనఁగి
  ముదముననఁ గాళలమోతలనుచ మరి

 కొదమతుమత్మిదలకూనఁతల కలరె
చ. 2:  తోడనె టకెక్కపదొడడపవునఁజలని

  నీడలతరవుల నికిక్క చటూచి
 కేడితచగాలికినఁ గెరలినపపొప్పుడి

  చటూడ ధటూళయని వడుకపడియ
చ. 3:   చినఁత దర నీసేసపాలనుచ

  చెతతనె వరలక శిరసొగిద్గీ
  యితతలో శ్రీవతకటేశ నీవలనఁగ

  సతతసముననఁ దనచతదము దలిస



రేక: 1447-4వరాళ సత: 24-280
పలల్లవ:   ఈకెసతది నీసతది నెరవునన్నదా

  చేకొనన్నదానఁకా గటట్టి సేస నితతేకాక
చ. 1:  చెలినేలినవానఁడవు చెఱనఁగవటట్టినఁగరాదా

  కొలవులో సిగద్గీగానఁ గొతకీతగాక
    తలనఁప నీ వడుగనఁగానఁ దగ వనన్నవతచరాదా

  మలసి పరవశము మెపైమఱచనఁగాక
చ. 2:     నీవు వసతతమాడతగా నీపపై మార చలల్లరాదా

  సవల సాదునఁదనము చటూపీనఁగాక
    పూవుల నీవు వయనఁగా పొతచి పటట్టి కొనరాదా

  ఆవల మరబాణలని మానెనఁగాక
చ. 3:    వటట్టి రతవళ నీకె నురమెకిక్కతచకోరాదా

   ముటట్టి దోసము గాకతడా మొకీక్కనఁగాక
   అటట్టి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

   గటట్టిగా నీ యిచెచ్చెరినఁగి కాతగిలితచనఁగాక



రేక: 1447-5  హితదోళ వసతతతసత: 24-281
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా నేనునన్నజాడ యేమని చెపప్పుదునయాత

   కతదువ నాచెమటల కమత్మి పపొప్పుతగితచెను
చ. 1:   మతచిమాట నీవాడనఁగాను మనసొకక్కటాయను

 పతచినకోవలకూనఁతానఁ బద్రియమాయను
    మతచి నీవు నవవ్వెనఁగాను మేను చలల్లనాయను
   పొతచి ఇతటలోవనెన్న లిపప్పుడు చటట్టిమాయను

చ. 2:    నీవడక రానఁగానే నిరత్మిల ములయను
  ఆవళ నావరప్పుగాలే అలపారెచ్చెను

    కెపైవశమెపై నీవు గానఁగా కానఁపరము లీడేరెను
  తావుల నాకొలనిలో తామరపొతదాయను

చ. 3:      కదిసి నీ వలనఁగా నికక్కడ నిటేట్టి చెలనఁగిత
  ఇదే నాపనముతీగె లితపలయను

   అదన శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
  మొదలిజవవ్వెనమే ముదము నొతదితచెను



రేక: 1447-6బౌళ సత: 24-282
పలల్లవ:     వదదనేమా తానే మాతో వచిచ్చె వడనఁబరచితే

    ఇదదరికినఁ దానే మటూల మనిన్నటకిత గదవ
చ. 1:   తగరానిమతకలక తలిపచెపప్పుట మేల

  తగలపైనయడక నాదరితచత బాడి
    పగ సాదితచరానిచో పకక్కననఁ గటూరచ్చెట దగ

    తగవుల మాలో మాక తానే తేరచ్చెనఁదగనే
చ. 2:    అదలితచరానివారి నటట్టి వనఁడుకొతటే నీత

  సుదతులవాదు దరచ్చెట సతగత
  వదలరానివారినెవవ్వెగా మానుప్పుట పణతము

   పొదిగి తానే మముత్మి బోదితచనఁదగనే
చ. 3:   మచచ్చెరపసవతుల మటట్టి పటట్టి ట మతచిది

  యచిచ్చెనవాసికతత్తిల నేలట గీరిత్తి
  మచిచ్చెక నలమేలత్మితగమగనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

   డిచచ్చె మముత్మినఁగటూడి తానే యడేరచ్చెనఁదగనే



రేక: 1448-1  కనన్నడ గళ సత: 24-283
పలల్లవ:    అతనితో నావనన్నప మదే యనవ

 కాతరపనావలప కారకమత్మిననవ
చ. 1:    యపప్పుడూనఁ దా మనిన్నతచేది యఱనఁగదుననవ

 యిపప్పుటనాతమ వోరవ్వెనియతదనవ
  తపప్పులేదు తనమాట దయగలతడనవ

   రెపప్పులతత్తి చటూచదాతకా రేనఁచ నావలనవ
చ. 2:   తరమెపైననాపపైబతత్తి తలిసిత ననవ

   సరి వరహననఁ బడనఁజాల ననవ
   కరణతచి ననిన్ననఁకను కతట ననీన్నననవ
  మరిగితచి వటట్టిజోలి మరియేనఁటకనవ

చ. 3:      తగ ననున్ననఁ గటూడినానఁడు తలనఁతు నే ననవ
  తగనిరతులనఁ గాతక్ష దరదనవ

    జిగి నలమేల్ మతగను శ్రీవతకటేశనఁడు తాను
   మగల ననేన్నలినానఁడు మెచిచ్చెత నేననవ



రేక: 1448-2  ఆహిరి నాట సత: 24-284
పలల్లవ:     అయోత తనకేల లోనఁగ నది నాసతతోసమే

   నెయతపవభునఁడు తాను నేనఁ గాదనేనా
చ. 1:     ఘనుతడు తా నెవవ్వెతతోనఁ గామతచి నవవ్వెనాను

   యనలేని వనఁడుకతో నిటట్టి చటూచేనే
    మనసిచిచ్చె యాపక తా మాటప టేట్టిమచిచ్చెనాను
  వనగటూడి యతదుకెలల్ల నొడనఁబఱచేనే

చ. 2:     తలనఁచి యాపపొతదు తానఁ గోరినా నీడక
    పలచక వచిచ్చె వదదనఁబెటేట్టి నే నేను

    చెలి నెతత పదదసేయనఁ జితాత్తి ననఁ గలిగినాను
   కల కాల మాప కూడిగముసేసేనే

చ. 3:     యిరవుగనఁ దా మదదరటూ నెనసి వుతడితేను
   పరగనఁగనఁ బఱచేనే పానుప నేను

    సిరల నలమేల్ మతగ శ్రీవతకటేశనఁడు తాను
    సరి ననున్న నేలినానఁడు చనవు చేకొతటనే



రేక: 1448-3కాతబోదిసత: 24-285
పలల్లవ:   మెలనఁత ధపైరతమునక మెచచ్చెవదాద

   తొలత నీవనిన్నటాను దొడడవానఁడ వౌదువు
చ. 1:    తరణకి నీమనఁది తలప గదుద గనక

  వరహమెపైన మేలే వతలేదు
    మరిగి నీమనఁది పేగమ మనసు నితడెనఁగనక

   సరగత జితత్తిజనక వరవ దతతపైనను
చ. 2:    అతగన పాబ్రాణముల నీయాన నునన్నవగనక

 వతగలినిటటూట్టిరప్పులక వసరదు
    వుతగరము నీది వలనుతడనఁగా జూచనఁ గనక

   కతగదు తమక మెతత కొచిచ్చెయచచ్చెరితచినా
చ. 3:    చెలనఁగి పాయము నీక సలవుసేసతగనక

 తలకొనన్నచితతలక తలనఁకదు
   చెలి యలమేలమతగ శ్రీవతకటేశనఁడవు నీ-
    వలరి కూడిత వనఁక నతదుక జడియదు



రేక: 1448-4ముఖరి సత: 24-286
పలల్లవ:    నే నెతతడిదానను నీకేనఁటకి లోనఁగను

   తానకమెపై యతత మొకదాకిరి సేసేవు
చ. 1:   చెలలగలవానఁడవు చెలల్ల ను సరసమాడ

  వలచివానఁడవు నవవ్వెనఁగనఁ జెలల్ల ను
  తలనఁపగలవానఁడవు తమకితచానఁ జెలల్ల ను

   బలిమత దారాక్కణతచనఁ బనియేమ నీక
చ. 2:   వడుకగలవానఁడవు వనోదమాడనఁగనఁ జెలల్ల

  యడెపైనవానఁడవు చనవయతనఁ జెలల్ల ను
 వాడికెపైనవానఁడవు వదదనఁబెటట్టి కోనఁజెలల్ల

   పాడిచెపప్పు ననున్న నొడనఁబఱచ నేమటకి
చ. 3:  కరణగలవానఁడవు కాతగిలితచకొననఁజెలల్ల

 యరపలేనివానఁడవు యనయనఁజెలల్ల
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   సరవనఁ గటూడిత వనిన్నచనవు లిచిచ్చెతవ



రేక: 1448-5దేసాళత సత: 24-287
పలల్లవ:    నీయిచచ్చెలోదాన నేను నీయితవ చటూతునఁగాక

   ఆయితతని మారకొని నరదా నాక
చ. 1:     యలమ నీచితత్తి మెపప్పు డెటట్టి తడునో అనికాక

  నెలనఁతతోనఁ బతతమాడనేరనా నేను
   చెలికి నేమేమ బాసచేసితవో అనికాక

  తలకొని మటట్టి పటట్టినఁదడవా నాక
చ. 2:      యసతపపై నే మోహ మెతతగదోద అని కాక

   వసివాసు లతచి మరనోపనా నేను
   వసటతో నీమోము వనన్ననౌనో అనికాక

   తోసి యాపయమెత్మి మానప్పుదొడాడ నాక
చ. 3:    చెలనఁగి నీవడుకల చెలిల్లతతు ననికాక

    యలయిత చాపను గెలవ్వె నెదురా నాక
    అలమేల్ మతగనే నేను అటట్టి శ్రీవతకటేశడ

  కలసితాపను సాటగలదా నాక



రేక: 1448-6గళ సత: 24-288
పలల్లవ:   కొమత్మిలక నిటట్టివోజ కోటసేసును

  సమత్మితగా నడచటే సతసారఫలము
చ. 1:    నను పతతగలిగినా నాయకని యడాటాన

  వనయములే వనెన్న వలనఁదికిని
  చన వతటయిచిచ్చెనాను సరసమాడేటవళ

 పనగకతడుటే కడునఁబెదదరికము
చ. 2:    యగద్గీలేక వలచి తానెతత పచిచ్చెమానఁటాడినా

   సిగద్గీ నెరపటే వనెన్న చెలియకను
   వగద్గీళతచి యాతనఁ డెతతవడుకక నవవ్వెనాను

   వగిద్గీ గటట్టి తో నుతడు టరపరితనము
చ. 3:    వలిసి శ్రీవతకటేశనఁ డురముపపై నిడుకొనాన్న

    లలి మొకక్కటే మేల యలమేల్ మతగక
   కలసి మెలసి యతతకానఁపరము చేసినాను

  తలనఁపలో మెలనఁగటే తగవపైననేరప



రేక: 1449-1సామతతత సత: 24-289
పలల్లవ:   చెలల తనెన్నవవ్వెరెతతచేసినానఁ జేసిరిగాని

  వలవనిగరావ్వెల వారె కటట్టి కోనీవ
చ. 1:   పొదిగి తనగణల పొగడనఁగనఁదగనఁగాక

  అద నెఱనఁగక వతగెమాడనఁదగనా
  వదకి తానునన్నచోట వచారితచనఁదగతగాక

  యదుటనఁ బరాకతో నెలయితచనఁదగనా
చ. 2:    వపైళము తానఁ జెపప్పునటవలనఁ జేయనఁదగతగాక

  నాలిసేసి తనతోనఁ బెననఁగనఁదగనా
 మేలసేసినతదుక మెచచ్చెనఁగనఁదగగాక

  కూళతనమున మరీనఁ గొసరనఁగనఁదగనా
చ. 3:   వకక్కటపై పొతదుసేసితే నొడనఁబడనఁదగనఁగాక

 చకక్కనఁగా నెడమాటాడితచనఁగనఁదగనా
  ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    దకెక్క నాక నతనఁడు నే దమకితచనఁదగనా



రేక: 1449-2ముఖరి సత: 24-290
పలల్లవ:      నీవ ననున్న మనిన్నతచేవు నేనఁ గొసరే దేమునన్నది

  యవలనావల నినున్న నెచచ్చెరితచనేనఁటకి
చ. 1:    చకక్కనినినున్ననఁ జూచి సతుల వలతురేకా

   మకక్కవ నీవు వారి మానరాదుగా
   యకక్కవగా నితదరిలో నేలేవని వుతదాననఁగా

  ఇకక్కడ నాభాగతము యతచనఁగనేమటకి
చ. 2:   మదనగోపాలనఁడవపై మరాత్మిల గలనఁతువుగా

  పొదుగక ఇతతులకనఁ బోరాదుగా
   అదననఁ బటట్టిపదేవ నయేతనని మొకిక్కతనఁగా

  పదిమారలను నీతోనఁ బచారితచనేనఁటకి
చ. 3:    ఇద శ్రీవతకటేశవ్వెర యిరవపై వునాన్ననఁడవుగా

 పదారవల కాతతలపతవపైతగా
   అదన నలమేల్ మతగనెపైననేనఁ గటూడితనఁగా
   అదివో నీసుదుద ల నే నడుగనఁగనేనఁటకి



రేక: 1449-3ఆహిరి సత: 24-291
పలల్లవ:    చటూడ మాక వడుకయాత సదతపనీనఁచేతలలల్ల

  వడరాని పొతదులపైతే వలవటట్టివచచ్చెనా
చ. 1:    చెకక్క చెమరితచెనతటా చేసురట వసరేవు

   యికక్కవ నాకెపపై నీక నెతతమోహమో
   చకక్కనివదనమని సారె సారెనఁ బొగడేవు

   పకక్కటలల్ల నీకె యతతపగయమో ఇపడు
చ. 2:    కడు దిషట్టిదానఁకకతడా కపేప్పువు పపైపచచ్చెడము

   తడయక లోలో నెతత తగలయమో
   బడిబడి గబబ్బులపపై పనీన్నర చిలికితచేవు

    అడరి నీ కిది యతత అపరటూపమో
చ. 3:     గాలి యతడా సనఁకకతడా కానఁగిట నితచకోనేవు

   యలీల నలమేల్ మతగ యతతచటట్టిమో
   యేలితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నితతలోనె

  ఔలే నీమదిలోన నాసదమెతతో



రేక: 1449-4శ్రీరాగత సత: 24-292
పలల్లవ:   నీవుసేసేటమాయలో నేనఁగొనన్నమరల జాడో

    చేవమర నేనఁ జేసేసేనఁత నీకే సలవు
చ. 1:     యేకతాన నుతడి మాట లనిన్నయపైనానఁ దలపోతు

    యకడ నీమోము చటూచి ఇటట్టి మొగమోడుదు
   రాక నీవుతడితేనఁ గాతరాన కడునఁజితతతతు

   చేకొని నీవదదనుతటే చెలరేనఁగి నవువ్వెదు
చ. 2:    యేయితతఇతట నీవునాన్న యసుననఁ గడకమతుత్తి

   నీయాదరితపననఁ జెతది నే సతతోషితచకొతదు
 తోయరానిజవవ్వెనాన తొడికిపటట్టినఁగనఁజూతు

    చేయి నీవు వసితేను చితత్తిము గరనఁగదు
చ. 3:     కోరి నినున్న నతతలోనే కూడి మతదమేళమౌదు

    సారె నీవు దలపనఁగా చనవున మొకక్కదు
   యరీత శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
     నేరపన నీ వలనఁగా నినేన్న నే నముత్మిదును



రేక: 1449-5బౌళ సత: 24-293
పలల్లవ:    ఏల నాతో నానతచేచ్చె వచచ్చెకపమాటలలల్ల

  ఆలకితచి లిననఁగాక అవునఁగాదనేనా
చ. 1:     మగవకనఁ దొలేల్ల నీవు మాట యిచిచ్చెనవానఁడవు

   నిగిడి పొతదుసేయక నీవు మానేవా
 చిగిరితచి పూచికాచినయటట్టిమామడి

    తగనఁ బతడుల్ల పతడక తా మానీనా
చ. 2:   తేరకొన నీఇతటకినఁ దచచ్చెకొనన్నవానఁడవు

   గారవతచి కూడక ఇతక మఱచేవా
  అరనార మేనిమనఁద నలనఁదినకసటూత్తిరి

   కోరి పరిమళము చేకొననతటేనఁ బోవునా
చ. 3:    వదదనఁ బెటట్టి క నీపాదా లొతత్తితచకొనేవానఁడవు

 వదిదకమగనఁడవపై నీవుతడకతడేవా
    కదుద లే శ్రీవతకటేశ కలస నలమేల్ మతగ

  అదదములో నీడవల నతటవాసనా



రేక: 1449-6పాడి సత: 24-294
పలల్లవ:    ఆడకేల మముత్మినఁ బలీచ్చెననరే వోచెలలల

   వడుకమాటలడ వస మర చాలదా
చ. 1:    కతదువ నాపనఁ దాను కానఁగిలితచకతడనఁగాను

    చెతది సతు లవవ్వె రెటట్టి సేవసేసేర
   యితదుక రమత్మినవ యేపనుల గలిగినా

  అతది సేసేయు సిగద్గీరిఆనఁడువారము
చ. 2: మునుపపానుప్పుపపైనఁదాముముసుగవటట్టి కతడనఁగా

  యనసి యవవ్వెర వడెమయతవచేచ్చెర
   చెనకి మావదిదకినఁ జేఇ చానఁచమనవ

  ఘనమెపైనర వాసివనెన్న గలవారము
చ. 3:    మేలి మలమేల్ మతగను మెడనఁగటట్టి కతడనఁగాను

  కాలదొకిక్క యవవ్వెరెటట్టి కలసేర
   యేలినానఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె మముత్మి

 వోలినఁ దాము)  మనిన్నతచనఁగా నుతడేటవారము



రేక: 1450-1మతగళకౌసిక సత: 24-295
పలల్లవ:   అతరాజసపవానఁడు అనిన్నటానఁ దాను

   సతులచేనఁ జెపప్పునతపీ సారె వచేచ్చెనతటాను
చ. 1:    చెలలతో మాటాడితే చిగరితచ వలపల

   కలసిమెలసి వుతటే కానఁక రేనఁగను
    మలసి నవువ్వె నవవ్వెతే మరత్మిములలల్ల నఁ గరనఁగ
   వలసి తా నితతేసి కోపనఁగలనఁడటనే

చ. 2:    చెనకితేనఁ జెమటల చెలమలవల నటూర
    ననిచి మోము చటూచితే నాటనఁ జితత్తిము

   పననఁగితేనఁ దమకము పరగనఁ గోటకొతడలపై
  వనరి యిటట్టిపొతదుల కోపనఁగలనఁడటవ

చ. 3:    పొసనఁగనఁజేయి చానఁచితే పలకల మోసులతుత్తి
  కొసరితే కోరికల కపప్పులపైనితడు
    యసనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేల మతగను
   వసపరెపై కూడె నితత కోపనఁగలనఁడటవ



రేక: 1450-2ముఖరి సత: 24-296
పలల్లవ:     ఏమసేసే నికక్కడను యతతపని గదుద నీక

   కోమలి నీరాకలే కోరకొని వునన్నది
చ. 1:    ఇచచ్చెకమాడేనని నీ కితవరి నయేతనని

   కొచిచ్చె చెలలతో నెతచకొతటా నునన్నవ
   ముచచ్చెటాడేనని సత మోముచటూచి మొకేక్కనని

  వచేచ్చెసే వాడకనని వళగాచకనన్నది
చ. 2:  చనవరినయేతనని సరసమాడేనని

  మనసులో సతతోసితచి మరిగనన్నది
  పననఁగలడేనని పగయముల చెపేప్పునని

  తనివోనిరతులకనఁ దమకితచి వునన్నది
చ. 3:    చితత్తిము దలిసేనని చేకొని కూడెనని

   హతత్తి పానుప్పుపపై నాయితత్తిమెపై వునన్నది
   ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

    కొతత్తిలగా నేలిత వకక్కవ నితకా నునన్నది



రేక: 1450-3భపైరవ సత: 24-297
పలల్లవ:     అపప్పుట నాతో మాటానఁడ నదివో తాను

   యిపప్పుడు తనగణన కెనవతుత్తి నటవ
చ. 1:     పలమార సొలసిత పపైపపైనఁ దనున్న దటూరిత

   కలవల వసితనఁ గానఁక చలిల్లత
    వలప ననిన్నతతసేస వాసుల పతతము రేనఁచె
   మలసి తనక నేను మతచిదాననటవ

చ. 2:    బొమత్మిల జతకితచిత పొదుగనఁగానఁ బెననఁగిత
   చిమత్మిత గోళల్ల గతపతచిత సారెక

   నెమత్మినము చలపటట్టి నికిక్కతచె మతదమేళము
   యిముత్మిలనఁ దనక నేను హితురాలనటవ

చ. 3:     చనున్నల నొతత్తిత మోవ చవగొతటనఁ దమతోడ
  కనున్నలనే మెచిచ్చెత కానఁగిలితచిత

    అనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగను నేను
  వునన్నత ననేన్నలినానఁడు వుపకారినటవ



రేక: 1450-4దేసాళత సత: 24-298
పలల్లవ:    వానఁడివో తానఁ గొసరనఁగా వదదనేనటే

    నేనఁడు నాముతదర వచిచ్చె నిలచనన్న దిపడు
చ. 1:    పలకలేనఁటకే నాతో జతతగత త్తైతేనఁ బతని

 వలపతచకొననఁగాను వదదనేనటే
   యలమ నాతనఁడు వడెమయతనఁగానఁ జూడనఁజాలక

    వలి నుతడి తానేల వసాల సేసనే
చ. 2:    పదదరికా లితతయేలే పగయముచెపప్పు యతని

  వదిదకి రపప్పుతచకోనఁగా వదదనేనటే
    అదుద కాతనఁడు నాచనున్న లతటనఁగా యేపరేనఁగి

   గదిదతచి చటూడనఁగా నతదునఁ గలిగేదేతదే
చ. 3:    వడుకెపైతే నౌనఁగాకేమ వచచ్చెనవడి నితని

  వాడికెపై కలయనఁగాను వదదనేనటే
  యడనే శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    కూడె ననున్న నినఁకనఁ దాను గొసరేదేనఁటదే



రేక: 1450-5ఆహిరి సత: 24-299
పలల్లవ:    తానినఁక నెపప్పుడు నాపపై దయదలనఁచనే

   ఆనవటట్టి యాతనినే యడుగరే చెలల
చ. 1:   కలవ లేమటకినఁ గారితపలయనే

  తలపోనఁత లేనఁటకినఁ దరవాయనే
 చిలకపలకలేల చిరచేనఁదులయనే
  అలరినరమణుని నడుగరే చెలల

చ. 2:  కాసేటవనెన్నలలేల కడువనఁడులయనే
   ఆసల జిగరలపై యే లతటకొనెనే
    వాసనెపైన గాలి యేల పడ చలల్లనఁజొచెచ్చెనే

   ఆసుదదలలల్ల నఁ బత నడుగరే చెలల
చ. 3:   పొదలతుమత్మిదలేల పొతచి తమరేచనే

 ఆదరనఁజనున్నలేల ఆముకొనినే
     అదన నలమేల్ మతగనెపైన ననున్న తానఁ గటూడె

    అద శ్రీ వతకటేశవ్వెర నడుగరే చెలల



రేక: 1450-6రామకిగయ సత: 24-300
పలల్లవ:    ఎటట్టి దపప్పుతచకోవచచ్చె యతతపతతము లడినా

  పటట్టిరాని జవవ్వెనము బయలీనఁతల
చ. 1:    చెలిచటూపల పతని చికిక్కతచే అడియాసల

 తలవతచకొనుటలే తరితీపల
 కలికిసనన్నల మతచికతకణదారముల

 సొలపలసిగద్గీలే చొకక్కమతదుల
చ. 2:   ముదుద లపలకలే మునుకొనన్న చిలకల

 అదదలితపజతకెల పాయనిలతకెల
 చదిదవనఁడికొసరల జారనియలఇతపల

 అదుద కొనన్నతటల్లవ మచచ్చెమేపల
చ. 3:  వనయపసరసాల వడరానిజిగరల

 చనవులకానఁగిళల్ల సరిబేసుల
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యలమేల్ మతగను

   పొనుగని మరతు లపప్పుడు నీడుజోడుల



రేక: 1451-1గళ సత: 24-301
పలల్లవ:    కానీలేవ చెలియా కతటమ నీగణలలల్ల

   కానవచెచ్చె నీవు పొతుత్తి నఁ గలసితవమో
చ. 1:    వాడికతో రమణునఁడు వచిచ్చెతే రానీనఁగదవ

  వడుకగా నేనే వనన్నవతచేనఁగాని
    ఆడుమనన్న మాటల నీ వాడవమో యతనితో   ఆడునుతడాతనఁడు పరాకెపై వరకతడునా

చ. 2:    ముపప్పురి నేనునన్నదికక్క మొగమెపైతేనఁ జాలనే
   చొపప్పులతత్తి నేనే అనీన్ననఁ జూపేనఁగాని
  యపప్పుడు నీమొగమోటా లేమగలవోకాక

   తపప్పుక యేపొదటూద ననేన్న తలనఁచకవుతడునా
చ. 3:    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డిట పవవ్వెళతచనీవ

   అలమేల్ మతగనఁ గనక అలమేనఁగాని
   కలసిత నీవతనినఁ గదిసి వచచ్చెతవమో
    మలసి తా నినాన్నళల్ల మఱచి యటట్టి తడునా



రేక: 1451-2రామకిగయ సత: 24-302
పలల్లవ:      నీ వపప్పుడే నావానఁడవ నీమనన్నన నాకనఁ గదుద

   వవల భావతచకమ వడుకిది చాలను
చ. 1:   వనన్నవతచితనతటా వచారాలనఁ బెటట్టికమ

   పనిన్న నీచితాత్తి ననఁ గలపాటే చాలను
   సనన్నల సేసితనతటా సారెక నలయకమ

    వనెన్నల నీయతత నీవు వచిచ్చెనదే చాలను
చ. 2:    వలచి వుతదాననతటా వతతలనఁ బొరలకమ

 తలనఁచకొనన్నపప్పుటనీతగలే చాల
   సొలసి మొకిక్కటనతటా చటూచి వగవకమ

   కలసి యేలేనతటా నీకరణే చాలను
చ. 3:    ముతదర నుతదాననతటా మొగమోట బొతకకమ

   చెతది ననున్ననఁ గటూడితని శ్రీవతకటేశ
   అతదపటలమేల్ మతగ నతటనని నవవ్వెకమ

   సతదడి రతపరవశము లివ చాలను



రేక: 1451-3శతకరాభరణత సత: 24-303
పలల్లవ:  వాసులరేసుల వదిదనఁకను

   సేసల చలల్ల నఁడు చెలల్ల ను మక
చ. 1:    చనవుననఁ బొరలీ సలిగెలనఁ జెనకీ

  ననుపననఁ గొసరీ నలినాక
   పననఁగక నీవనఁక పతచక చలముల

   మనవ చేకొనుము మగనఁడవు నీవు
చ. 2:    నగవున సొలస నతటననఁ బొదిగీ

  తగవున నొరస తలోదరి
   వగటల నెరపక వతతల సేయక
   బగియక చేకొను పగయునఁడవు నీవు

చ. 3:   ముచచ్చెటలడ ముదుద ల చిలికీ
  మెచచ్చె నిను నలమేలమతగ
  ఇచచ్చెల శ్రీవతకటేశ కూడితవ

   మచిచ్చెకనఁ జెలనఁగ రమణునఁడవు నీవు



రేక: 1451-4సామతతత సత: 24-304
పలల్లవ:     వాకిట నేల వునాన్ననఁడు వదిదకి రమత్మినవ

  చేకొని నేనఁజెపప్పునటట్టి సేసేటదానను
చ. 1:    తన కితవపైతేను తాలిమతో నుతడునఁగాక

  వనితలతో నవవ్వెనఁగా వదదనేనటే
    చన వవవ్వెత కిచిచ్చెనా సమత్మితతచి వుతదునఁగాక

  వనకనే తచచ్చెకోనఁగా వతగెమాడేనటవ
చ. 2:    అతగన తనక బానఁతయపైతే నియతకొతదునఁగాక

  కొతగవటట్టి పననఁగనఁగానఁ గోపతచేనటే
    సతగడినఁ బెటట్టి కనాన్నను సారె మెతుత్తి నఁగా కాపను

 సితగారితచకొమత్మినవ చెలల్లదనేనటవ
చ. 3:   వాడికనఁగా నడపతే వావసేసుకొతదునఁగాక

 వడిగపకాతతకనఁగా నొరసేనటే
   యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

   కూడె ననున్న నీకెనఁకగానఁ గొసరేనటే



రేక: 1451-5రామకిగయ సత: 24-305
పలల్లవ:   కతటమగా నేనఁడివలల్ల కనున్నలరాను

  ఇతటనే నీతపముల యడేరెనఁగా
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేస నీక నటూడిగాల

   చెలికి నెతతచన వచిచ్చెతవో నీవు
    కొలవులోపల నుతడి కొపప్పు నీక దువవ్వెని

   వలయ నదటవతట వడుకో నీక
చ. 2:     కొసరి కొసరి నీకనఁ గటూరిమతో వడెమచచ్చె

  పొసనఁగ నెతతచవులవుటట్టినో నీక
  ముసిముసినవువ్వెతో నీమొగమే తపప్పుకచటూచ

   సుసరాననఁ గళలతత సకెనో నీక
చ. 3:      చెనకి చెనకి నినున్ననఁ జేరి చేరి కానఁగిలితచ

    తని వటట్టి గలిగెనో తగిలి నీక
   యనసిత శ్రీవతకటేశ యలమేల్ మతగను

   మన సొకక్కటాయ నేమమరత్మిమో నీక



రేక: 1451-6దాబ్రావళభపైరవ సత: 24-306
పలల్లవ:   ఏమమాత్మి యపతతముల యనన్ననఁడూనెఱనఁగము

   పేగమతో మఇదదరికినఁ బద్రియములే కలవ
చ. 1:    మనసు లనసి నీతో మతచిమాటలడనఁగాను

  వని వనఁకొననఁగవదాద వభునితోను
   కొనగొతగ వటట్టి కొని కూరిముల చలల్లనఁగాను

   కని సతతోసితచవదాద కమత్మిట నీవు
చ. 2:    చెలరేనఁగి నీతోను చిరనవువ్వె నవవ్వెనఁగాను

   తలయతత్తి చటూడవదాద తగిలి నీవు
   మొలకచనున్నల సారె ముటట్టిముటట్టి పననఁగనఁగా

   లలినఁ గానఁగిలితచవదాద లవున నీవు
చ. 3:    వురముపపై నిడుకొని వడగాల గొననఁగాను

  సిరల మెచచ్చెవదాద శ్రీవతకటేశ
  అరదుగానఁ గటూడితవ అలమేలమతగవు

  సరసమాడనఁగవదాద సారె నిటవలనే



రేక: 1452-1కాతబోదిసత: 24-307
పలల్లవ:   నేనేమ నెఱనఁగను నినేన్నకాని

   మోనాన నాలోనునన్న మోహమెలల్ల నీది
చ. 1:   కనెన్నదాననెపైనననున్న కలికినఁ జేసితవ

  పనన్నచనున్న లితతేసిగానఁ బెతచితవ
  తనన్ననినామోవనితడా తేనెలే వరితచితవ

 పనిన్నననాజవవ్వెనభారమెలల్ల నీది
చ. 2:    కతదువ నామోమున కళలలల్ల రేనఁచితవ

   పొతదుగ చటూపల వానఁడి పటట్టితచితవ
  చితదేటచెమటతోడ సిగద్గీవడ నేరిపతవ

  అతదపనాసితగార మదియలల్ల నీది
చ. 3:    మలసి మానఁటలలోని మరత్మిమునఁ దలిపతవ

  కలసి దేవులనఁగానఁ గెపైగొతటవ
    అలమేల్ మతగను నేను అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ
  తలనఁచకో నాచకక్కనఁదనమెలల్ల నీది



రేక: 1452-2నాదరామకిగయ సత: 24-308
పలల్లవ:    నీచితత్తిమే యఱనఁగ నే నెతతదాన

    కాచి ననున్న నేలి యిటట్టి కనునఁగొనవయాత
చ. 1:    మచిచ్చెక నీతోడిది మానఁటల చెలితోడివ

 కొచిచ్చెనచెమటల చెకక్కలమనఁదివ
   కచచ్చెపటట్టి కోరికల కానఁగిటకి లచినవ
  యిచచ్చెట నావనన్నపము లేమచెపేప్పునయాత

చ. 2:    తలనఁప నీమనఁదిది తనువు పానుపపపైది
   లలి నిటటూట్టిరప్పుల గబబ్బుల నొరసేవ

    యలమ చటూపల నీక యదురల చటూచేవ
  బలమ నాయాస లతతపచారితచేనయాత

చ. 3:    నవువ్వెల సలవులవ నాకూటమ నీరతది
  చివవ్వెన నాకానఁపరము సిగద్గీమనఁదిది

   యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  నివవ్వెటలల్లనఁ గటూడితవ నినేన్నమనేనయాత



రేక: 1452-3ముఖరి సత: 24-309
పలల్లవ:    మటూసి మతతనములేల ముసిముసి నవువ్వెలేల

 చేసినచేనఁతలలల్ల నఁ జెపప్పుతచకోరాదా
చ. 1:     సలవుల నవవ్వె చెలి యేనఁటకో కాని

  నెలకొనన్నసితగారాల నినున్ననఁ జూచి
     వలి నేమసేసితవో వస నీకెనఁ బలిచ్చె నీవు

 కలిగినవలల్ల నఁ దారకాణతచకోరాదా
చ. 2:     వదదనఁ బాయకనన్నది వువద యేనఁటకో కాని

   పొదుద పొదుద గాచక నీపొతత నెపడు
    సుదుద లేమగలవో ఆచొపప్పు లపనే యడిగి

   బదుద ల తలిసి నితద పాపకొనరాదా
చ. 3:       మెచిచ్చె సనన్న సేస యలమేల్ మతగ యేనఁటకో కాని

  కొచిచ్చె శ్రీవతకటేశ నీకొలవులోన
    ఇచచ్చెల బానుపమనఁద యిదదరనఁ గటూడిత రిద

   హచిచ్చె యకెచే వడె మపప్పుతచకోరాదా



రేక: 1452-4రామకిగయ సత: 24-310
పలల్లవ:    ఎతతకెతత చలముల యేల రేనఁచేవు

  చెతతలనఁ జనవులిచిచ్చె చేకొననఁగరాదా
చ. 1:    వదదనునన్న కాతతలను వాసుల వుటట్టితచితేను

  పదదరికాల కెతతపైనానఁ బెననఁగదుర
  బుదిదచెపప్పు తగవుల దిదదదొరకొతటేను

   ఇదదరటూనఁ దమమాట లనెపైన్నైనానఁ జెపప్పుదుర
చ. 2:    సవతులపైనవారి సారెనఁ బతతా లకిక్కతచితే

  జవళతో సణనఁగల చలల్ల దుర
    తవలి వదదని మరి తగనఁ జేతనఁబటట్టితేను

  తవురచ మనఁదమనఁద దకొననఁగనఁజూతుర
చ. 3:   యటట్టినెదిటవారి నెడమాట లడితేను

  పటట్టిరాని వటల్లలల్ల నఁ బెటట్టి కొతదుర
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   గటట్టి న ననేన్నలిత వాకొమత్మిలనఁ గటూడరాదా



రేక: 1452-5హితదోళత సత: 24-311
పలల్లవ:    ఇతతకతటే వడుక లేమ చెపేప్పుది

   కాతతల కెపప్పుడు నివ గలగనఁగవలయు
చ. 1:    పడనఁతకి నెతచిచటూడ పాయమే సితగారము

 జడియనివరపే చకక్కనఁదనము
  వడువనితనగటట్టి వతతవతత వలసత్తిము

  చిడుముడిమురిపమే చెలనఁగ వభద్రిమము
చ. 2:   మునుకొనన్న పనుసిగేద్గీ మోహనాకారము

  తనలోని యణనఁకవ తరితీప
 చెనకేవయాతరము చెపప్పురానిచెలవము

  వనయమె యపప్పుడూ వలలేనిగణము
చ. 3:  చిటట్టికపనఁజేనఁతే చిమత్మిరేనఁచేటసొబగ

  నెటట్టి కొనన్న వోరపే నేరపలల్ల ను
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ ఇనిన్నటా నలమేలమతగ

  పటట్టిపదేవయాయ నీభావమే వపప్పుదము



రేక: 1452-6వళవళ సత: 24-312
పలల్లవ:     ఘనునఁ డనిన్నటానఁ దాను కతట తనగణమెలల్ల

    మునుపనే పాదాలక మొకిక్కత నే ననవ
చ. 1:    సరసము తా నాడుటే చనవచిచ్చెనటట్టి గాదా

  శిరసు వతచకొతటేనే చేకొతటగాదా
  తరవయిమతటేనే వదిదకినఁ బలచటగాదా

    యిరవాయనఁ దనమేల యేల చెపీప్పు నాకను
చ. 2:     మాటల తా నాడితేనే మచిచ్చెక చలల్ల టగాదా

  చోటచిచ్చెనదే వలప చటూపటగాదా
   నాటనఁగా మోముచటూచటే నమత్మిక లిచచ్చెటగాదా

   వాతటముగా తనపొతదు వాసిపతప నేనఁటకే
చ. 3:    మెచిచ్చె కానఁగిలితచితేనే మతచి కలయుటగాదా

  ఇచచ్చెగితచటే రతకి నెరకగాదా
  యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    తచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె నితకానఁ దలనఁపతచవలనా



రేక: 1453-1దేశక సత: 24-313
పలల్లవ:  కాముకలపైనవారికి కలప్పువస్కృక్షమువతటది

   గోముననఁ బెతచితే నెలకొను సతతోసముల
చ. 1:    మొగముల చటూచితేనే మొలచను వలపల

  చిగిరితచ మాటలడి చెనకితేను
   అగపడి నిలిచితే నలల్ల కొనునఁ బద్రియముల

  నగినతతలోననే నసలతుత్తి నాసల
చ. 2:    కాయముల సనఁకితేను కలనఁగ మకరతదము

   ఆయము లతటతే ఫలమతదు నపడే
   చాయల సనన్నల సరసములనె పకవ్వెమౌను

  దాయక పాయకతడితే తరితీపలకక్కను
చ. 3:    తమకపరతులను తత యపప్పుడెపైనా నౌను

  జమళతలపోనఁతల చవుల వుటట్టి
    అమర శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగనఁ గటూడనఁగా

   మమతలనే వసతత మహిమల నితడెను



రేక: 1453-2పాడి సత: 24-314
పలల్లవ:   మాకేలే ఇటవతటమతదమేళల తనతో

  మేకొని సేవలసేసి మెపప్పుతచటగాక
చ. 1:   వడుకకతత్తిలక వసాల సేయవచచ్చె

  చటూడనఁగానే యతతపైనా సొలయవచచ్చె
  పాడిపతతా లతతపైనానఁ బచారితచనఁగవచచ్చె

  యేడనునఁడెపైనా తనున్న నెలఇతచవచచ్చెను
చ. 2:   కనున్నలను జతకితచి కానఁతాళతచనఁగవచచ్చె

  సనన్నలసేసి వరకే సాదితచవచచ్చె
   వనన్నపాల సేసిసేసి వడుకల రేనఁచవచచ్చె

   చనున్నల నొతుత్తి చ లోలో జరయనఁగవచచ్చెను
చ. 3:    చేయరానిచేనఁత సేసి చెకక్కల నొకక్కనఁగవచచ్చె

  వయిమాటలపైనా నాడి వనఁడుకోవచచ్చె
  యయడ శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

   చాయతో ననేన్నల నినఁక సమత్మితతచవచచ్చెను



రేక: 1453-3లలిత సత: 24-315
పలల్లవ:    ఎతత గణవతతురాల యసత నీక

   చెతత నినున్న మెచచ్చెనఁగాని చిడుముడిపడదు
చ. 1:    యేమ నీవుసేసినాను ఇచచ్చెకమే ఆడునఁగాని

   కామని యతతపైన నీతోనఁ గానఁతాళతచదు
   జాము వోయి వచిచ్చెనాను సతతోసితచకొనునఁగాని
   మోము చినన్ననఁబుచచ్చెకొని మొకక్కలన దటూరదు

చ. 2:    నిగిడి పరాకెపైనా నినున్న నెచచ్చెరితచనఁగాని
   మగవ నీనేరాలతచి మరి పాయదు
     మగల నీ వవవ్వెరితో నగినానఁ జెలనఁగనఁ గాని

   యగసకెక్కమున నినున్న నెరపల సేయదు
చ. 3:     పలవక నీ వుతడినా పననఁగి పపైకొనునఁగాని

  చలముల నీతోను సాదితచదు
   యలమ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

  మెలగి నీవుగటూడినమేల మరవదు



రేక: 1453-4తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-316
పలల్లవ:   ఇతతవరహగిన్నచేత నేల వరగతదితవ

  చితతదర మాదికక్క చితత్తిగితచనఁగదవ
చ. 1:   మానిని నీరమణునఁడు మాటలడినటల్లయత

   వనుల నీ వాలకితచి వననఁగదవ
   పానుపపపై నాతనఁడు నీపకక్కనే వునాన్ననఁడోయోమో

    చేనతట నీ వపప్పు డిటట్టి చెనకనఁగనఁగదవ
చ. 2:   కచచ్చెపటట్టి వాకిటనఁ గడుచపప్పుడయాతని

  వచచ్చెనఁ బేరకొని పలవనఁగగనఁదవ
  చొచిచ్చె సరణగతడల్లనఁ జూచకొతటావునాన్ననఁడేమో
   తచిచ్చె సలవుల నీవతతట నవవ్వెనఁగదవ

చ. 3:     గకక్కన యతదుతడోవచిచ్చె కానఁగిలితచి నినున్ననఁ గటూడె
  వకక్కమనసున నినఁక నుతడనఁగదవ

    అకక్కరో శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగవు నీవు
  చకక్కనఁగా మావనన్నపాల సరివచెచ్చెనఁగదవ



రేక: 1453-5మధతమావత సత: 24-317
పలల్లవ:    బలిమ సేయనఁగరాదు పడనఁతులనఁ బురషల

   చెలలల యిదరినఁగి చేరి పొతదుసేయరే
చ. 1:    మనసొకక్కటపైతేను మాటలటూ నొకక్కటే యౌను

   తను వోరచకతటేను తలనఁవ నోరచను
   కనునఁగన కితపపైతేను కడుపన కితపను
   పనులక మెచేచ్చెవార పాటలకూ మెతుత్తి ర

చ. 2:    చేతకి లోనెపైతేను చేనఁతలకూ లోనౌను
   ఆతుమకనఁ దగలపైతే అసలకూనఁ దగల

   నీతుల సమకూడితే నిజములటూ సమకూడు
   కాతర మొలల్లనివార కపటమటూ నొలల్లర

చ. 3:    పనన్ననానఁడు గణయపైతే పదదనానఁడూ గణయౌను
    ననున్ననఁ దానఁ గటూడెనఁగనక నవువ్వె లొనగటూడెను
   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

 మనిన్నతపతచకొనన్నవార మరిగితచకొతదుర



రేక: 1453-6బౌళ సత: 24-318
పలల్లవ:    ఇతతు లేమెరనఁగదుర ఇనీన్న నోరచకోవయత

  యతతపైనా నీకనఁబోదు యేలేటవానఁడవు
చ. 1:   సవతులజగడాల సారె దిదదనఁబోతేను

  రవళతో దటూరదుర రమణునిని
  వవరముగా మరి వనఁడుకొననఁబోతేను

   చివుకరతటానఁ బెపైని చేతుల చానఁతుర
చ. 2:   కచచ్చెపటట్టి వడేలిచిచ్చె కలపనఁగనఁబోతేను

   యచచ్చెగతదు లతతుర యగద్గీల వటట్టి
  గచచ్చెలసేసి యటట్టి కానఁగిలితచనఁబోతేను

  పచాచ్చెరతా మతచాలపపైనఁ బవవ్వెళతచివుతదుర
చ. 3:     అతతలో నీ వదదరి నతడనఁబెటట్టి కోనఁ బోతే

  పతతాన నొటల్ల వటట్టి పచారితతుర
   బతతనే యలమేల్ మతగపతవ శ్రీవతకటేశ
     కాతతలనఁ గటూడిత వనఁకనఁ గడు నినున్న మెతుత్తి ర



రేక: 1454-1సాళతగనాట సత: 24-319
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా నేరప్పురి దాని కిదే బుదిద

   సనేన్నఱినఁగి మెలనఁగితే చవులౌను పొతదుల
చ. 1:    యేలినవానితో సత యతత చనవరియపైనా

  వళరినఁగి మాటాడితే వడుకలౌను
   వలచ నొకొక్కకవళ వసరకొతటేనఁ దాను

  తాలిమతో నుతడితేనే దయవుటట్టి ను
చ. 2:  కలసినయడాటాననఁ గడునఁజకక్కనిదపైనాను

   తల పరినఁగి నవవ్వెతేనఁ దమరేనఁగను
  అలినఁగినసమయాన నాతనఁడే మనిన్నతచి

   పలిచిననఁ బలికితే పగయము గలగను
చ. 3:     శ్రీవతకటేశ తోడ జిగి నలమేల్ మతగవు

   నీవపైన నిచచ్చెకమెపైతే నిలచ్చెనఁ గాతక్షల
   అవటతచి సమరత నాతనఁ డలయితచితేను

   కెపైవశమెపై కలసితే కరనఁగను మనసు



రేక: 1454-2వసతతవరాళ సత: 24-320
పలల్లవ:    చేరి ననున్ననఁజూచి యేల సిగద్గీవడేవు

  మారకొని యాపతో మానఁటాడవలదా
చ. 1:     కొసరి కొసరి నినున్ననఁ గొతగవటట్టితీసి నాప

  పొసనఁగి చేతకిలోనెపై పొతదవయత
   ముసిముసినవువ్వెతో నీముతదరనఁ జెమట గార

 అసురసురయతనేలో అడుగరాదా
చ. 2:      ముదుద ముదుద వల నాప మోమునఁ దపప్పుక చటూచ

   కదోద యేమెపైనా మలోనఁ గనుసనన్నల
   దిదిద కసటూత్తిరినామమునఁ దరీచ్చె నీనొసలను

  అదుద క మెచచ్చెనఁగవదాద ఆపసేసేబతత్తికి
చ. 3:      తనివారానఁ దనివారా తా నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడ

  ఘనునఁడవు నీయపప్పుణగానఁ బోలను
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యలమేల్ మతగను

    నను నిద ఆకె యునన్నది సతతోసితచెను



రేక: 1454-3వరాళ సత: 24-321
పలల్లవ:  ఎటవతటవానఁడవు ఇతతపొతదపైనచోట

  తటకననఁ బెపైకొనక తడవులసేతురా
చ. 1:   పడనఁత చెకక్కలదానఁకా పయతదగపప్పుకొతటా

   పడరేనఁచి ఇతటదానఁకానఁ బలిచె నినున్న
  వుడివోనిజవవ్వెనాన నటూరకే మలసుకొతటా

  వడివటట్టి తయతనఁగాను వోపనతదురా
చ. 2:   ఇరవపైనఆసలతో నెపప్పుడు వతుత్తి వోయతటా

   సురట మానఁటవటట్టి క చటూచ నినున్న
   మురిసేన నీతోను ముదుద ల గరసుకొతటా

   గరిమ సనన్నసేయనఁగా గకక్కన బగతురా
చ. 3:   సారెసారె మోవతేనేచవుల చటూపకొనఁటా

   నేరపతోనఁ గానఁగిట నితచ నినున్న
   యరీత శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

    చేరి యదుర చటూడనఁగా సిగద్గీన నవువ్వెదురా



రేక: 1454-4దేసాళత సత: 24-322
పలల్లవ:    కానఁకల నొకటకట గడితచకొనేవు నీవ

  సనఁకితచి నీమేను నేసదితచవచిచ్చెతనా
చ. 1:    వడుకక నీతో నవవ్వెతనఁగాక యేమెపైనా

   తోడనే కేరడాల నీతోనఁ జేసేనా
    యడ నీవతట నుతడనఁగా ఇట తోడుతడితనఁగాక
   జాడతో నమత్మిక నీసతగడికి వచేచ్చెనా

చ. 2:    చకక్కనినీరటూప నే నాసలతోనఁ జూచితనఁగాక
  టకక్కలక చటూపల నాటతచవచేచ్చెనా

  మకక్కవగలిగి నినున్న మాడలడితచితనఁగాక
  వకక్కసప నీసుదుద ల వలచ్చెకొనేనా

చ. 3:    కతదువల నినున్న మెచిచ్చె కానఁగిలితచకొతటనఁగాక
    సతదడినఁ బెననఁగి నీపపై సతవ్వె చటూపేనా
   ఇతదునె శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

    అతది కూడితవ నినున్న నాఱడినఁ బెటేట్టినా



రేక: 1454-5  మాళవ గళ సత: 24-323
పలల్లవ:   ఇటవతటవోజగల దితదరిలో నెకక్కడు

   తటకన రతులకనఁ దగ లపైనదానికి
చ. 1:   చలము గలగవల సరసమాడేయతదు

  పలకల నేరవల బడినుతటేను
   తలివ చటూపనఁగవల తేటగా మొకమునను

  చలివాసి పతవదద జాణపై నదానిక
చ. 2:   యిచచ్చెగితచ చటూడవల యేకాతతమెపైనపప్పుడు

  వచచ్చెనవడి గావల వడుకవళ
    కొచిచ్చె నవవ్వెవలనఁ దనునఁ గోరి యదిరితచితేను

  పచిచ్చెగా వభునివదదనఁ బౌబ్రాడెపైనదానికి
చ. 3:   చేరి యలమేలమతగ సేవచేసేసమయాన

  కూరిమ నతటనఁగవల కొతగవటట్టితే
     యరీతనఁ గటూడె శ్రీవతకటేశ నినున్న నలమేల్ మతగ

   మేరతో నీవదద నిటట్టి మేలగలదానికి



రేక: 1454-6అమరసితధు సత: 24-324
పలల్లవ:     ఏ నెతత నీవతక యేల గొరబుసేసేవు

    పూని ననున్న నితతేసి పొగడేవు నీవు
చ. 1:    వతతవతత చేనఁతలక వడుకకానఁడవు నీవు

 సతతసుదుద లనేరిచ్చెన జాణకానఁడవు
  సతతోసప నగవుల జాజరకానఁడవు, నీవు
   యతతపైనా నే నినున్న నెలయితచనఁగలనా

చ. 2:  వరివారినెలల్ల మెచేచ్చెవుబబ్బురికానఁడవు
   కారణము లేక వచేచ్చె గతడికానఁడవు

  గోరగీరి యేరసేసేకొనబుకానఁడవు నీవు
   కేరడము లడి నినున్న గిలిగితచనఁగలనా

చ. 3:    ఆలయక రతనఁగటూడె ఆసదకానఁడవు నీవు
  కొలనఁది మరినయటట్టి కోడెకానఁడవు
   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   కలసిత వనఁక నినున్న గరిసితచనఁగలనా



రేక: 1455-1సామతతత సత: 24-325
పలల్లవ:   ఎటవతటభాగతమో యపక నేనఁడు

   తటకననఁ దాను దొరతనము మెరసను
చ. 1:     చదిదకి వనఁడికి నీవు సారెసారె వనఁడుకోనఁగా

   పదదరికమున కాప బగిస నీతో
   యిదదర నిదదరేయని యడనునన్నసతుల మ-
   సుదుద ల వగడుకొతటా చటూచేర మముత్మిను

చ. 2:    వుమత్మిగిలనఁ జెమటతో వడివటట్టి తయతనఁగాను
   యమెత్మిలకే పననఁగీ నిటట్టి నీతో

   అమత్మిరో నీవాకెక అరవ సమతుత్తి వమో
   చిమత్మిరేనఁగి తరితీప చితద మవలల్లను

చ. 3:    నెటట్టిననఁ దమకమున నీవు గానఁగిలితచకోతగా
   బటట్టిబయలీనఁది యాకె భద్రిమస నీతో

   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   గటట్టిగా ననేన్నలితవ కతటమ మపొతదుల



రేక: 1455-2  సామ వరాళ సత: 24-326
పలల్లవ:   వలలేని మహిమలవ సాలవానఁడు

   పలక లీడేరె నినఁక భావతచనేనఁటకి
చ. 1:    చెలిమ చేసినవానఁడు చేతకి లోనౌనఁగాక

  పలవనఁగానే నాతో పననఁగనేలే
  కలవల వసినానఁడు కానఁగిలితచకొనునఁగాక

  యలఇతపనఁజేనఁతలతో నెకక్కడ చటూచనే
చ. 2:   తగలనాడినవానఁడు తనివ నొతదితచనఁగాక

   జిగినఁ జేఇ వటట్టినఁగానే సిగద్గీలితతేలే
   నగినానఁడు మొదలనే నాటకొని వుతడునఁగాక

   మొగమెదుటనే యేల మోహము దానఁచనే
చ. 3:    చెనకి కూడినవానఁడు చితత్తిగితచ మెచచ్చెనఁగాక

  పనివడి మొకక్కనఁగానే పరాకలేలే
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను
   చనవచిచ్చె మరియేమ చాయల దిదదనే



రేక: 1455-3బౌళ సత: 24-327
పలల్లవ:     ఇతత యేమసేసనతటా యేల వళ యడిగేవు

  చెతత నీకెదురచటూచి చిమత్మిరేనఁగీనయాత
చ. 1:    చిలకలనఁ జదివతచనఁ జెలలనఁ గటూడి

   కలవదతడుల గట ట్టినఁ గతదువ నుతడి
  మొలవనఁబెట ట్టి జాజల మునుకొని

  వలది పూనఁదోనఁటలో వహరితచనయాత
చ. 2:   గదిగచచ్చె తామరల గటట్టి తోడను

  కదిమ తుమత్మిదలమటూనఁకల రేనఁచని
  సదరాననఁ బనీన్నర చలల్ల లడని

  వుదుటననఁ గేళకూళ నోలలడనయాత
చ. 3:    పొతచి పొతచి చలల్లగాలి పొతదుసేసని

  కొతచక వనెన్నలలలల్ల నఁ గటూడపట ట్టిని
   నితచి శ్రీవతకటేశవ్వెర నినన్నలమేలత్మితగ కూడె

   మతచముపపైనఁ గానఁగిట నెమత్మిది నునన్నదయాత



రేక: 1455-4ముఖరి సత: 24-328
పలల్లవ:   మటట్టి తోనే సొలయవ మగనితోను

  దిటట్టివపై పదరితేను దిదుద కొనరాదు
చ. 1:   మానఁటలడవచచ్చెనఁగాని మరత్మిముల నానఁటతేను

  గీనఁటతచి మనఁదటనఁ బెలల్లగితచతగరాదు
  కాటకకనున్నల సనన్న గావతచవచచ్చెనఁగాని

   పోటవటట్టి యడిగితే పోల బొతకరాదు
చ. 2:    నవువ్వె నవవ్వెవచచ్చెనఁగాని నడుమ నెగద్గీవటట్టితే

  వువవ్వెళటూళ్ళర మతదువోసి వుడుపరాదు
   పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను పాదా లొతత్తివచచ్చెనఁగాని

  చివవ్వెననఁ గానఁగిలితచితే సిగద్గీవడరాదు
చ. 3:   మొకక్క మొకక్క వచచ్చెనఁగానిమోములనఁటకొతటేను

  కకక్కసితచి నీరవోసి కడుగరాదు
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ కలమేలత్మితగవు నీవు

  ఇకక్కడ ననేన్నలినానఁడు యలయితచరాదు



రేక: 1455-5భపైరవ సత: 24-329
పలల్లవ:    నీమోహము కొలనఁదివ నేనఁజేసేపగయము లివ

   చేముతచి ఇనిన్నటకి నీచితత్తిము నాభాగతము
చ. 1:   కతలలల్ల వనన్నవతచనఁగలదాననఁగాక నీక

   హితపైయుతడిన దితక నెటట్టి దలసు
    తత నీక వతదుచెపేప్పుదాననఁ గాక కూరాకల
    మత కితపలయేతవ మరి యటట్టి దలసు

చ. 2:    ఆడుమతతే నీతో జూజ మాడనఁగలదాననఁగాక
    యడ నీక వడుకౌత యటట్టి దలసు

  కూడిమాడి నీగణల కొనియాడేదాననఁగాక
    జాడతో సమత్మితతచేట చతద మెటట్టి దలసు

చ. 3:   చేరివుతడి వడిగము సేయనఁగలదాననఁగాక
    యరీత నీవు మనినఁచె దటట్టి దలసు

   ఆరయ శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
    గారవతచి యేలితవ గతు లటట్టి దలసు



రేక: 1455-6పాడి సత: 24-330
పలల్లవ:     నీవు సేసినచేనఁతల నేనఁడు మామనఁద నునన్నవ

   యవల నపప్పుట మముత్మినేల దటూరేవు
చ. 1:    పదవపపై కెతపల బగవుల వటట్టి తడనఁగా

   యదురమాటల నీతో నేనఁట కాడేము
    కడలనఁ గనున్నల నిదద్రి కడునఁ గముత్మికొననఁగాను

   ఇదివో నినున్ననఁ గసరి యేలచటూచేము
చ. 2:    పటట్టినఁగానే గరివడి పాలితడుల్ల వుతడనఁగాను

   బెటట్టి యేలపననఁగేము బీరాన నీతో
   గటట్టి న జెమట మడుగల గటట్టి కొననఁగాను
   జటట్టిగొని ఇతకా నెతత సరసమాడేము

చ. 3:   సిగద్గీవడడచితత్తిము చిమత్మిరేనఁగి వుతడనఁగాను
  వగిద్గీరతులక నెటట్టి వడిగటేట్టిము

  నిగద్గీలశ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
   యగద్గీలేక కూడితవ యతత మెచేచ్చెము



రేక: 1456-1దేసాళత సత: 24-331
పలల్లవ:    ఇతదుకోరకే నినున్న నితతేసి కొసరితమ

   సతదడినఁ బతతాన నినున్న జరయముసుమత్మి
చ. 1:    మలసి సొలసి నినున్న మాటలడితచకతడితే

  తలనఁప దలసునా తరణులక
    పలిచి ని నిన్నతటకి రపప్పుతచకతడితే నీ-

  వలపకొలనఁ దఱగవచచ్చెనా మాక
చ. 2:    చెనకి చెనకి నినున్న చిమత్మిరేనఁచకతడితేను

  ఘనునఁడవు నీగణము కానవచచ్చెనా
    తనువు సనఁకితచి నీక తమ వుటట్టితచకతడితే

  అనిశము నీగటట్టి అరయనఁగవచచ్చెనా
చ. 3:   కరనఁగితచి మరిగితచి కానఁగిలితచకతడితేను

  సరి నీవడుక చెలిల్లతచనఁగవచచ్చెనా
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
    పరగ ననేన్నలితవ పాయ నినఁక వచచ్చెనా



రేక: 1456-2ముఖరి సత: 24-332
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరటూ నేమ చెపేప్పుర ఇతతడి నాయకనఁడవు

   రవవ్వెగా నీవ తలిసి రకతతువుకాక
చ. 1:   వలచితనతటాను వనిత చెపప్పుకొనునా

  సలిగె ఇచిచ్చెతవతటా సాదితచనా
   తలనఁ పరనఁగదునని తమకితచి కొసరనా

   చెలియ నేలేది నీచేత దితతేకాక
చ. 2:    కాయము సనఁకినతతనే కాతత గరివ్వెతచనా

 పాయపదాననని పతతమాడునా
    చేయి నీవు వసితేనే చిరనవువ్వె నవువ్వెనా

  ఆయితతవడుకల నీయాస యితతేకాక
చ. 3:    చకక్కనిదియపైతేనే సత నినున్న జతకితచనా

  వకక్కసాన మెచిచ్చెతేనే వఱఱ్ఱైవనఁగనా
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
    వకక్కటపైత వదలల్ల నీ వోప కితతేకాక



రేక: 1456-3వరాళ సత: 24-333
పలల్లవ:    ఇతత సేయకతడితే నీ వచచ్చెగితతువా

  సతతోసితచేదానివలనఁ జవచటూప మోవ
చ. 1:   బచెచ్చెనమాటల నీతోనఁ బచరితచి

    కొచిచ్చె కొచిచ్చె సొలసని కోమలి నినున్న
 మెచేచ్చెదానివలనే మేకలసేసి

   కచిచ్చె కానఁగిలితచకొని కమత్మిరితచ వలప
చ. 2:    ననుపసేసుక నీవు నవువ్వె నవవ్వె

  చనవుల నెరపీని సారెకను
  చెనకేదానివలను చెకక్కల వటట్టి

   పననఁగతానే యితకానఁ బద్రియముల రేనఁచని
చ. 3:    జతకెనచటూపల నీపపైనఁ జానఁచి చానఁచి

    అతకెల జనున్నల నొతీత్తి నపప్పుటనఁ దాను
   లతకెల శ్రీవతకటేశ లవున నలమేలత్మితగ

    తతకి రతులనునఁ గటూడి తమలితచ సిగద్గీల



రేక: 1456-4దేశక సత: 24-334
పలల్లవ:   కడలేని గణములఘనునఁ డాతనఁడు

  వడవడగా నేనఁటకి వరగవడేవ
చ. 1:    గానఁటముతో నాతనఁడు గారవతచి పలవనఁగ

 చటకిమాటకినేల సిగద్గీవడేవ
    చోటచిచ్చె యాతనఁడు నీతో చటట్టిరికము చెపప్పునఁగ
  జూటవపై మనసులేల సొదితచేవ

చ. 2:    పదదరికముల సేసి పననఁగనఁగ నాతని-
  వదదనుతడి శిరసేల వతచేవ

   సుదుద ల నినన్నడుగతా సగకనున్నలనఁ జూడనఁగ
 కొదదఱినఁగియునునేల గటట్టి సేసేవ

చ. 3:     కెపైవశమెపై యాతనఁడు కానఁగిలితచి నినున్ననఁ గటూడె
   వవగ మొకక్కచ నెతత వనఁడుకొనేవ

  నీవలమేలమతగవు శ్రీవతకటేశనఁడు తాను
   యవళ నినున్న మనిన్నతచెయత కోసరేవ



రేక: 1456-5శతకరాభరణత సత: 24-335
పలల్లవ:   కనన్నచోటనే నీక కతదికడుము

   వనన్నప మద యితటకి వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:    పనన్నమ వనెన్నల లవ పోగలయను

 సనన్నజాజిననల జాజకొనెను
  చెనున్నమరె వతతటాను చిరముతాతల

 పనిన్ననసతసారము ఫలమతదను
చ. 2:  పదారవనెన్నలపపైనఁడి పరిమళతచె

  సదరాన తరితీప జాలవారెను
  పొదల మరరాజతము పొదుద వదుద క
  ముదిరి పవువ్వెలవాన ముతచకొనెను

చ. 3:   పరిగి పూవలలల్ల నునఁ బతదలయను
   యిరవపైన చటట్టిరిక మలల్ల నితడెను

   అరిది శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె
   సరస నీ వనయనఁగా సరిబేసులయను



రేక: 1456-6  కేదార గళ సత: 24-336
పలల్లవ:    ఇటలనే నీసుదుద ల యేమెపైనా నతటకొతదువు

   కటకటా యిటవలనఁ గాక సేయవచచ్చెనా
చ. 1:   కోమలి చనున్నలమనఁది కతకమగతదపనఁబటూత

  ఆముకొని పచచ్చెడాన నతటకనన్నది
   గామడితనాన నాపపైనఁ గపప్పుత వగసకేక్కన

    యేమసేతు నినున్న నితదు కెవవ్వెరికినఁ జెపప్పుదు
చ. 2:  తొయతలికొపప్పువరల తొరలినసవరము

  కొయతతనాన ముడుచకొతటవ నీవు
    యియతడ నేమరిపాట ఇట నాక ముడిచిత
   నియతతత నీవఱనఁగవు నినిన్ననఁక నేమతదును

చ. 3:  చెలివటట్టి కతడినచేతలోలి వడెము
   లలినఁ గెపైకొని నీతముత్మిలము వటేట్టివు

   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   కలసిత వనఁక నినున్న గరిసితచనేనఁటకి



రేక: 1457-1శదద్ధవసతతత సత: 24-337
పలల్లవ:  వసరనివలపలవభునఁ డాతనఁడు

   సేసపాల మనఁదనఁ జలిల్ల చెనకనఁగరాదా
చ. 1:    అరజాన దటూరనేల ఆతని వనఁడుకోనేల

  వరకే దొరతనాన నుతడనఁగరాదా
  మేరమరి నవవ్వెనేల మకిక్కలిపతతమనేల
  నీరవతక తుతగవల నెలకొనరాదా

చ. 2:   యగసకేక్కలడనేల యిచచ్చెకము సేయనేల
  నగతానఁ జటట్టిరికమే నడపరాదా

   వగటపై మెఱయనేల వనయము చటూపనేల
  చిగరలో చేనఁగవల చెలవతదరాదా

చ. 3:    మనసు సదితచనేల మరత్మిముల చెపప్పునేల
  వనగటూడి రతులలో నోలడరాదా

  అనుగశ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగవు నీవు
  వనుపలో నీడవల నెలకొనరాదా



రేక: 1457-2  ఆహిరి నాట సత: 24-338
పలల్లవ:   నావనన్నపము వనవ నలినాక

  చేపమర నీక బుదిదచెపప్పుతనఁజమత్మి
చ. 1:  చనవరితనమును సాదితచకతటేను

   వనయముతో వభుని వనఁడుట మేల
  కనుచటూప నాటనఁజూప కానఁతాళతచకతటేను

   మనసు రతజిలల్లనఁగా మాటాడుటే మేల
చ. 2:   పతతముల నెరపచ బయలీనఁదితచటకతటే

   చెతతనుతడి పగయముల చెపప్పుట మేల
  వతతుల నొటల్ల వటట్టి వలలనఁబెటట్టి టకతట
   చితతదర నటూడిగాల సేయుట మేల

చ. 3:    పలల్లదాననఁ గానఁగిలితచి పచిచ్చెగానఁ జేయుటకతట
   చలల్లనఁగా వలప సారెనఁ జలల్ల టమేల
    కొలల్లనఁగా నలమేల్ మతగ కూడె శ్రీవతకటేశనఁడు

  చిలల్లరసిగద్గీలకతట చెనకట మేల



రేక: 1457-3ముఖరి సత: 24-339
పలల్లవ:    మఱి యేనఁటవనన్నపము మాపదానఁకానఁ జేసేము

   గఱిగా నీవ తలసుకోవయత ఇపడు
చ. 1:    కచచ్చెవటట్టి నీరటూపము కనున్నలనఁజూచి యితత

 అచచ్చెపమోవతేనక నాసపడని
    కొచిచ్చె కొచిచ్చె వనుల నీగణముల వనివని

   ఇచచ్చెలో నీపొతదులక నేకరీ దాను
చ. 2:    ననుపన సలవుల నవువ్వెతానే అపప్పుటని

   చెనకి యిటట్టి నీపపై చేయివసని
   వనర నీవదదనఁ బాయకతడివుతడి తమకితచి

  పననఁగలడుచ సారెనఁ బద్రియముచెపీప్పుని
చ. 3:    ఇతదు నతదు నితదానఁకా నెడమాటలడితచి

   కతదువతోనఁ దానే వచిచ్చె కానఁగిలితచని
   అతదప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

   మతదలితచి నీయదుట మచిచ్చెక చలీ ల్లని



రేక: 1457-4వరాళ సత: 24-340
పలల్లవ:     ఇటవతట దత వల పరనఁగ నినాన్నళళ్ళను

  తటకన రానఁగారానఁగా తరితీపలయను
చ. 1:   వలనునన్నయతతపడి వరహములపై యుతడి

  కలసినమనఁదట కలయపై తోనఁచె
  తలనఁచినయతతవడి తమకములపై నితడి

   సులభాననఁ దనువుల సనఁకితే వడుకాయ
చ. 2:   వనుకలియతతవడి వడయాసలపై ముతచి

  కనుకలినఁ దనియతద కాయమెలల్ల ను
  పననఁగినయతతవడి బీరముల నాటకొని

  చనవచిచ్చెతేనఁ గడుచవులౌ మెరసను
చ. 3:   చెతగటనునన్నతతవడి సిగద్గీల మకిక్కలిరేనఁగి

  ముతగిటనఁ గానఁగిలితచితే ముచచ్చెటలయ
   రతగగ నే నలమేలమతగను శ్రీవతకటేశ

    అతగవతచి నీ వలిత వతదాలయ రతుల



రేక: 1457-5మతగళకౌసిక సత: 24-341
పలల్లవ:     దయవుట ట్టి నీక నీకె తమకితచి చెపప్పునేల

  నియతాన నీకెమేల నెరవరచ్చెవయాత
చ. 1:   చెకక్కనజారేచెమట సలవులనఁ జిఱనవువ్వె

 చకక్కనిమాటలలోని సాదితపల
  పకక్కటలల్ల నఁ జనున్నలపపై పడనఁబాసినపయతద

   అకక్కరతో నీవ చటూడ నవధరితచవయాత
చ. 2:    వడినవనున్నపపై కొపప్పు వమారల నిటటూట్టిరప్పుల

  వడెపే మోపమనఁది వతతసనన్నల
 వాడుదేరేమేనిపపై జవవ్వెనమదముసొతపల

   వడుకతో నీవ ఇనిన్న వచారితచవయాత
చ. 3:   మనసులో తలపోనఁత మరత్మిములబయలీనఁత

 తనివోనిచటూపలలో తరితీపల
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యలమేల్ మతగను

   చనవచిచ్చె ఇతకా నీవ సరసమాడవయాత



రేక: 1457-6సామతతత సత: 24-342
పలల్లవ:   ఎటవతటవోజ యప కెటవతటవడికము

   కటలకతతలి నీకే కోమలి గానఁదగను
చ. 1:      మగవ నీవు రానఁగాను మతచముపపై నుతడి లేచి

  నిగిడి చెకక్కచేతతో నిలచనన్నది
   తగలమసేసి నీవు దతడనఁ గటూచతడుమనగా

   పగటన మెలల్లనె నీపాదా లొతీత్తిని
చ. 2:     నీవు మోము చటూచితేను నీచేతకి బాగాలిచిచ్చె

  కావతచి యాకమడిచి కాచకనన్నది
     ఆవళ మోము చటూచి అట నీవు నవవ్వెతేను

   పూవుల నీక ముడిచ బుజముమాటనను
చ. 3:     పననఁగలడనఁగా నినున్న బెరసి కానఁగిట నితచి

   మునుపనఁ దముత్మిలనక మోవ చానఁచని
   యనస శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   తనిసి నీరతులను దపై లవారీని



రేక: 1458-1సామతతత సత: 24-343
పలల్లవ:   ఎటవతట యానఁటదపైనా ఇతతకోపనా

    తటకన నిది చటూచి దయవుటట్టి మాకను
చ. 1:    వలనుతడి యాప నీవళల గాచకతడనఁగా

   చెలితో మాటలడేవు చెలల్ల నా నీక
   సొలవక ఆప నీసుదుద లలకితచనఁగాను

   కిలకిల నవవ్వె వడ కేరడముగాదా
చ. 2:    గానఁటముగా నాడ నాప కానుకవటట్టి కతడనఁగా

    పాటల వనే వకక్కడనఁ బతతమా నీక
   సటూటగా నీరటూపము సరణగతడల్లనఁ జూడనఁగా

  జూటవపై పరాకయేతవు సదతముగాదా
చ. 3:    తలప దఱచకొని తానే వచిచ్చెవుతడనఁగాను

   చలనముననఁ జెనకేవు సతగతా నాక
   అలమె శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

  తలనఁపరినఁగి యేలేవు తగవకాదా



రేక: 1458-2పాడి సత: 24-344
పలల్లవ:     వతగెమాడేనా నినున్న వనవా నాజాడ మునున్న

  సతగతగా బుదిదచెపప్పు చవవుటట్టితచేనఁగాక
చ. 1:    అతదమాయ నీమాటల ఆపతో మొగమోటల

  పొతదుసేసే వపప్పుటని పూనఁటవనఁటల
    నితదలడేమా నేము నీవటట్టి చటూచేవు మోము

  వతదులగా నీసుదుద ల వనన్నవతచేనఁగాక
చ. 2:    తొలనఁకీ మోవనవువ్వెల తురము నితడెనఁబువువ్వెల

  యలమ నితకానేల యడదవువ్వెల
    చలము నీపపై లేదు సరవనఁ జెపప్పుకపోదు

   వలప సటూడిదవటట్టి వాసిరేనఁచేనఁ గాక
చ. 3:     కతటమ నీచేనఁతల కరణ కివ పూనఁతల

  దతటతనములక యనఁతల మోనఁతల
    ఇతటనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  నతటన నీవచిచ్చెనమనన్నన చటూపేనఁగాక



రేక: 1458-3లలిత సత: 24-345
పలల్లవ:  వనకతయతనేనఁటకి వసారనఁగనేనఁటకి

  పననఁగనఁగనదాద నీకనఁ బద్రియమెపైనదానఁకాను
చ. 1:     పనివడి నీవు నాతో పచారితచి చెపప్పునఁగాను

  వనవదాద నీమాటల వడుకతోను
    కనునఁగొని నీవు నాతో కానఁపరము సేయనఁగా

   కొనియాడవదాద నినున్న కోరిక లీడేరను
చ. 2:    మతతనాన నీవు నామనసురా మెలనఁగనఁగా

  సతతోసితచవదాద నినున్న సారెసారెక
     చితతదర నీవు నాక చేతకి లోనెపై వుతడనఁగా

    ఇతత బతత్తి సేయవదాద ఇతపల మరనఁగను
చ. 3:     తగవు దపప్పుక నీవ దయతోడ నేలనఁగాను

  తగనఁ గానఁగిలితచవదాద తమతోడను
    మగిడి శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచి ననున్ననఁ గటూడనఁగా

   పొగడనఁగవదాద నినున్న బటూమెలల్ల నెఱనఁగను



రేక: 1458-4దేసాళత సత: 24-346
పలల్లవ:   ఎఱనఁగమా నీగణము ఇతతవతతవారమా

   మెఱసి ఇనిన్నటా నినున్న మెచచ్చెటతతేకాక
చ. 1:  చనవుగలగవార జడియనఁగనేమటకి

 మనసరినఁగినవార మతడాడనేల
 కనుసనన్ననుతడేవార కానఁతాళతచనేమటకి

  ననిచి నీచేనఁతలక నవువ్వెటతతేకాక
చ. 2:  తగదలయమెపైనవార తతత్తిరితచనేమటకి

 మొగమోటయినవార మొరయనేల
 తగవునడపేవార తపప్పుతచకోనేమటకి

  సొగిసి నినున్ననఁ దపప్పుకచటూచటతతేకాక
చ. 3:   గటట్టి తో మెలనఁగేవార కొసరనఁగనేమటకి

 చటట్టిములపైనవార జణునఁగనేల
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

 చిటట్టికములేక సతతోసితచకొతటగాక



రేక: 1458-5కరతజి సత: 24-347
పలల్లవ:   చెకక్కచెమటలతోడ సిగద్గీలక లోనెపైత

  తకక్కలివలపలకనఁ దరనఁగేది యినఁకను
చ. 1:     మనసిచిచ్చె నీవు నాతో మాటాలడనఁగా నేను

    వసర నేమని నీక నుతత్తిర మతుత్తి
   చెనకి వడుకతోడ చెయివటట్టి పననఁగనఁగా

    యనసి నీయదుట నే నినఁక నేమసేతు
చ. 2:     సొకక్కచ నామోము నీవు సటూటగానఁ జూడనఁగాను

  తకక్కక నేనేమని తలనఁచకొతదు
    పకక్కన నీవు నేనఁడు నాపపైనఁ జేయివయనఁగా

    దకిక్క నే నేరీత నీచితత్తిమురా మెలనఁగదు
చ. 3:    ముచచ్చెటతో నీవు నామోవతేనె లననఁగాను

   ఇచచ్చెగితచి యేరీత నితప వుటట్టితతు
    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   మెచచ్చెనఁజేసి నీభావ మేమటనఁ బచారితతును



రేక: 1458-6ఆహిరి సత: 24-348
పలల్లవ:    సుదత వునన్నభావము చటూడనఁగరాదా నీవ

 పదిమారలను నొడనఁబరచనఁగనేనఁటకి
చ. 1:    సేసపాల దపైవారె చిపప్పులినఁగనఁ జెమరితచె

    ఆసల లోలో నితడె ఆయాల గరనఁగె
   రాసికెకెక్కనఁ దమకము రచచ్చెనఁబడె వలపల

   వసరక యతదానఁకాను వనన్నవతచె మనఁకను
చ. 2:     కోరిక లీరికె లతత్తి గతపలయనఁ బులకల

   వరెను మోవతేనెల వదగె నిటటూట్టిరప్పు
   నారకొనెనఁ గటూరిముల ననిచెనఁ జిఱనవువ్వెల

   తారకాణగా నెతత తలనఁపతచే మనఁకను
చ. 3:      కళల మోమున ముతచె కనున్నలనఁ జెతగావ మతచె

   పలకలనఁ బచిచ్చెదేరె పరగె వడుకల
   యలమ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

    సలిగెనఁ గటూడె నినెన్నతత సాదితచే మనఁకను



రేక: 1459-1వరాళ సత: 24-349
పలల్లవ:     చెలి యినఁక నేమసేసు సేయనఁగలసేవ సేస

   నెలకొనన్న వభునఁడవు నీ వఱనఁగవా
చ. 1:  చిగరనఁబెదవవతచి చెపప్పునయటట్టిపగయాల

  తగిలి నీతోనఁ గొసరేతలపోనఁతల
  మొగము చటూచిచటూచి మొకిక్కనటట్టిమొకక్కల

    నిగిడి నే జపప్పునేల నీ వఱనఁగవా
చ. 2:   యిచచ్చెకముగా నీక నిచిచ్చెనయటట్టికానుక

  కొచిచ్చె నీపపైనఁ జలిల్లనకూరిముల
   వచచ్చెనవడిని నినున్న వనఁడుకొనన్న వడుకల

   నిచచ్చె నెచచ్చెరితచనేల నీ వఱనఁగవా
చ. 3:    సనన్నల మోవచటూపన జాలవారే తేనెల

   కనున్నల నవవ్వె చేకొనన్న కానఁగిలితపల
   యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

    నినున్ననఁ గటూడె నినిన్నయును నీ వఱనఁగవా



రేక: 1459-2  కనన్నడ గళ సత: 24-350
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేము యినఁక నీకను

   కామనిభాగతము మరి కలది నీచితత్తిము
చ. 1:   చెలికి నీవు బతత్తిసేసినచేనఁతల

  తలకొని యేపొదటూదనఁ దలపోనఁతల
 చెలరేనఁగి మరనఁడువాబ్రాసినవాబ్రానఁతల

కొలనఁదిమరిననీకొనగోరిగీనఁతల
చ. 2:    ఆకెతోడ నీవు సారె నాడినయటట్టిమానఁటల

  కెపైకొని నమెత్మినవ బతగారమటూనఁటల
 జోకలగ మోవతేనెసనవటల

    నీక నేనఁడు గలిగె ననిన్నటానఁ బటూనఁటవనఁటల
చ. 3:   చితత్తిగిత చిదదరటూనఁ గలసినపొతదుల

 హతత్తినలోలోని మోహపవతదుల
   యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   కొతత్తిలగానఁ గటూడినసిగద్గీల కివ సతదుల



రేక: 1459-3  మాళవ గళ సత: 24-351
పలల్లవ:   చిమత్మిరేనఁగినటవల సేసినదే చేనఁతగాక

  దొమత్మిసరసములోన తొలనఁగనఁ జోటనన్నదా
చ. 1:     సలవుల నవువ్వె నవవ్వె చెతగలిచటూపలనఁ జూచి

  పలకలనఁ దరితీప పచరితచి
    నిలచనన్న దిద చటూడు నీవల సిగద్గీవడేవు

  వలపలజాజరక వాసివతతు లతతురా
చ. 2:    చనున్నల కానుకచటూప సతగడినఁ గొలవుసేసి

   సనన్నలనే పగయముల చాలనఁ జెపప్పు
     యినిన్నటా నినున్ననఁ గొసరీ యకక్కడ పరాక నీక

  పనన్నమవనెన్నలపొళల్ల పూచి కపప్పుసేతురా
చ. 3:    తనువున నినొన్నరసి తమకము పడరేనఁచి

  వనుకలినఁ గనుకలి వతతసేసి
   యనస శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

    మనసులోనఁ బాల దాగి మరి లకక్కసేతురా



రేక: 1459-4ముఖరి సత: 24-352
పలల్లవ:    ఎటట్టి సేసినా నమర ఇతతటదొరవు నీవు

 గటట్టి వాయతనమేల కరణతచరాదా
చ. 1:     చెలి పనివడి నీతో చెవలోన వనన్నవతచనఁగా

  మలసి వరొకతతో మాటలడేవు
    యలమ నాప నినున్న నేమ నననఁజాలక
   సలవుల నవువ్వె నవవ్వెనఁ జితత్తిగితచరాదా

చ. 2:    చివవ్వెన నీసత నీచేతకినఁ గానుకియతనఁగా
  అవవ్వెలియాప నుతగర మడిగేవు

   నివవ్వెటలల్ల నితదుకనఁగా నెమత్మి నతదాలసేసుక
  పవువ్వెలవస నినున్ననఁ బొతదుచటూపరాదా

చ. 3:    అసల నలమేలత్మితగ అటట్టి కానఁగిలితచకోనఁగా
  నేసవటేట్టి వతదరిపపై శ్రీవతకటేశ

    యేసుదుద లటూనఁ దడవక యినిన్నటానఁ బొగడె నినున్న
  లసి నీరతులక లలితచరాదా



రేక: 1459-5సౌరాషట్టి సత సత: 24-353
పలల్లవ:    ఇతచకతతా నలయిక యఱనఁగ వదేమయత

   వతచ శిరసు నీవు వదదనుతడనఁగాను
చ. 1:    చెలరేనఁగి చెమటల చెతపలవతట జారీ

   బెళకచనఁ జెలి నీతోనఁ బెననఁగనఁగాను
    మెలపన నొతడొతటతో మటపై చనున్నల రాస

  చలవటట్టి నీతో సరసమాడనఁగాను
చ. 2:    పపైపపైనఁ బెదవులను పలకనఁదేనెల చితద

  మాపదానఁకానఁ జనవచిచ్చె మాటాడనఁగాను
  రాపననఁ బెననఁగవట రమణీహరములలల్ల
  దాపన నీచెనకల తపప్పుతచకోనఁగాను

చ. 3:    మునుకొని నొసలిపపై ముతగరల జారీని
  ఘనమెపైనరత నినున్ననఁ గలయనఁగాను

   యనస శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   నినుపాయ నిటటూట్టిరప్పుల నినున్ననఁ గానఁగిలితచనఁగా



రేక: 1459-6శ్రీరాగత సత: 24-354
పలల్లవ:   ఏమని తలనఁచితవో ఇతదానఁకాను

  యేమరనఁజమత్మి నేను యితదానఁకాను
చ. 1:     తచిచ్చె తచిచ్చె యిటట్టి నీచితత్తిము రావలనతటాను

  యిచచ్చెకములే యాడిత నితదానఁకాను
   పచిచ్చెనీచేనఁతల చటూచి పదరనఁజాలక నే-

  నెచచ్చెరికతో నుతడిత నితదానఁకాను
చ. 2:    మదిలోన నీవు ననున్న మనిన్నతతువతటాను

  యదురెదురే చటూచిత నితదానఁకాను
   కదిసి నినున్న మాయితటకడకనఁ బలిచేనతటా

  యిదివో కాచకతడిత నితదానఁకాను
చ. 3:    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

   యటట్టి నినున్న సొలసిత నితదానఁకాను
    గటట్టిగా ననేన్నలితవ కెపైవశమెపై నీవు నాక

  యిటట్టిటట్టిని తలియును యితదాకాను



రేక: 1460-1దేశక సత: 24-355
పలల్లవ:    అదివో నీదేవుల నీయకక్కననఁ జెలవతదని

    యదుట నీక నాప ఇనిన్నటానఁ దగను
చ. 1:    భామ నీక నేపొదుద పరతతతగము

 అమనిరతులలో మోహనయతతగము
 దామెనపలకల మదనయతతగము

 సాముసేసేనీకానఁగిట సవ్వెతతతగము
చ. 2:   నెలకొనన్న నీక మాణకతము

 పొలసేచటూపలకెలల్ల పషప్పుచాపము
  కలిగె నీకితతట శిగతగారరటూపము
  యిల నీమహిమ వలయితచేపగతాపము

చ. 3:   తనున్నదానే నీకను చితత్తిరతజనము
  నినున్ననఁ గటూడేకళలతో నిరతజనము

   యనప్పునఁగ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
  చెనన్నగ నీవనేటనిక్షేపాన కతజనము



రేక: 1460-2దేవగాతధరి సత: 24-356
పలల్లవ:     ఆనతయతవల నాక నడిగే నిదివో నినున్న

   వనినవలప నాక నుతకవ లిచిచ్చెతవా
చ. 1:   పగయముల నీవు చెపప్పునయటట్టియతనఁగాని

 నయగారినీచేనఁతల నముత్మిదునా
  దయదలనఁచితే నినున్ననఁదగిలి మెచేచ్చెనఁగాని

  నియతపనీగణల నే నెరినఁగేదాననా
చ. 2:  దినదినకొతత్తిలలల్ల నఁ దలసుకొనేనఁగాని

  యనసిన నీపొతదిక నియతకొతదునా
  చనవున మోవచేచ్చెవు చవులచటూచేనఁగాని
  ఘనమెపైన నీమా టతకడచేటదాననా

చ. 3:  సరసములడేవ సమత్మితులయతనఁగాని
 పరిగొనన్ననీనేరప పొగడుదునా

   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   గరిమ ననేన్నలితవ కడు సతతోసితతునా



రేక: 1460-3పాడి సత: 24-357
పలల్లవ:    ఇనాన్నళల్లవలనఁ గావు యివ నీమోముకళల

   తనున్ననఁదానే మనఁదమనఁద దపైలవారీ నిపడు
చ. 1:    చెలనఁగి యాతనఁడు నీకనఁ జెపప్పుపతపనమాటల

  వలనఁదిరో వనులరా వతటవటవ
  సొలవక నీకిచిచ్చెనసురటలో తనరటూప

  నిలకడెపైనభావము నీమత నిలచ్చెనటే
చ. 2:    ననిది నీదికక్క చటూచి నవవ్వెనయటట్టినవువ్వెల

  పనగి సతతోసాలపై పరిగెనటే
  చెనకి నినెన్నచచ్చెరితచి చిమత్మిరేనఁచినసిగద్గీల

  తనివతదితచి నినిన్నతకానఁ దలనఁపతచెనటవ
చ. 3:    గదిగొన నినున్ననఁ దానఁ గటూడినకూటమ

   కదిసి నినున్న నేరప్పురినఁగానఁ జేసనటే
   యిద శ్రీవతకటేశనఁడు యే నలమేలమతగను
   వదకి ననేన్నల నీక వడుకాయనటవ



రేక: 1460-4ముఖరి సత: 24-358
పలల్లవ:    ఇతతేసి నేరతుమా నే మలల్ల తడల్లము

    సతతోసాన వారి ననటూన్న సరిగానఁ జూచేవు
చ. 1:   కనున్నల నవవ్వెనఁగనఁదగ కడునఁజేనఁతలడికి

  చనున్నల నొతత్తినఁగనఁదగనఁ జలపాదికి
   వనన్నపాల సేయనఁదగ వస మాటకారికి

  సనన్నల సేయనఁగనఁదగ చనవరిదానికి
చ. 2:    సిగద్గీల వడనఁగనఁదగ చినిన్న పతడిల్లకూనఁతురక

  దగద్గీరి వుతడనఁగనఁదగ దతటదానికి
  వగద్గీళతచి నవవ్వెనఁదగ వఱపలేనియితతకి

  వగిద్గీ చెనకనఁగనఁదగ నుదుటపైనదానికి
చ. 3:   పననఁగి పలవనఁదగ బీరపతరణకి

  పనిగొని కూడనఁదగ పతతగతత్తిక
   నిను శ్రీవతకటేశవ్వెర నే నలమేలమతగను

   యనసిత నాక దగ నిచచ్చెకపదానికి



రేక: 1460-5సాళతగనాట సత: 24-359
పలల్లవ:   ఇపప్పుడుగాక నీపగ టనఁకనెనన్ననఁడే

   చెపప్పురాదు నీసేనఁతల చెలల్లనఁగా నేనఁడు
చ. 1:    వతతులకనఁ బెననఁగేవు వాసులక జనినఁగేవు

  యతతలేదు నీయమెత్మి లేమచెపేప్పుదే
   పతతముల మెఱసేవు పపైకొని జఱసేవు

   కాతతునఁ డిచిచ్చెనచనవు గదుద గా నీక
చ. 2:      చెకక్క చేత మోపేవు సిగద్గీ లలల్ల నానఁపేవు

   అకక్కజపదొరవు నీ వౌదువ మేల
   కకక్కసితచి సొలసేవు కానఁకల మలసేవు

   నికిక్క జవవ్వెనమదము నితడెనఁగా నీక
చ. 3:    సనన్నలనే మొకేక్కవు సారెనఁ గాలదొకేక్కవు

  పనిన్నననీవుదు టనఁకనఁ బటట్టినఁగరాదే
   యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

    ననున్ననఁ గటూడె వడుకల ననిచెనఁగా నీక



రేక: 1460-6వసతతవరాళ సత: 24-360
పలల్లవ:    కనున్నల చలల్లనఁగా మముత్మినఁ గనునఁగొతటని

   సనన్నల చాయల నినఁక జరయనఁగనేనఁటకి
చ. 1:     అనుమానమెలల్లనఁ దరె ఆకె నీవనఁ గటూడితవ

 మనసొకక్కటాయనఁగా మాటలేనఁటకి
    చెనకల గరివడె చెకక్కలనఁ జెమట నితడె

  వనకముతదర లతచి వచారితచనేనఁటకి
చ. 2:     మొగమోట లొనగటూడె ముతదర నునాన్నర మర

  తగవాయనఁ బనులలల్ల దానఁచనేనఁటకి
     జిగినఁ గళ లదురెకెక్క సిగద్గీల ముతగిటనఁ బడె

  తగిలనఁ జటట్టిరికము తడనఁబాటలేనఁటకి
చ. 3:    తారకాణయ రతుల దకెక్క సతతోసములలల్ల

    చేరెనఁ బతతముల నే డె చితతలేనఁటకి
   యరీత శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   కోరి ననున్న నేలితవ గటట్టి సేయనేనఁటకి



రేక: 1461-1లలిత సత: 24-361
పలల్లవ:   మనసిచిచ్చె యాతనితో మాటాడరాదా

  యనసినమనఁదట యరవుల గలవా
చ. 1:   చెపప్పురాని పగయముల సేయరానిబాసల

   అపప్పుడే వతటవ గదే యతనిచేత
  కొపప్పుమనఁది సేనల గోరికొనగరతుల

   ఇపప్పుడే నితపతచకొతట వనఁకనేలే సుదుద ల
చ. 2:  పటట్టిరానిఆనల పననఁగరానిచేనఁతల

  గటట్టిగానఁ గతటవగదే కాతతునివలల్ల
  చటట్టిరికపనఁదనాల చటూపలలో నవువ్వెల

   గటట్టి ననఁ జేకొతటవ కొతకనేలే నీకను
చ. 3:  తలనఁచదానిపొతదుల తనియరానిరతుల

  కలిగెనఁగదే వభునికానఁగిట నేనఁడు
   అలమేలత్మితగను నేను అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

  డెలమ ననేన్నలినానఁడు ఇయతకొనవలనే



రేక: 1461-2రామకిగయ సత: 24-362
పలల్లవ:     ఓపమయాత నీతో నవవ్వె నటూరకే వుతడేముగాని

    చేపటట్టి నీవ యేలితే సేవ సేసేనఁగాని
చ. 1:   కూరిమలేనిచోట కమత్మిరితచి కమత్మిరితచి

  సారెసారె నవవ్వెనాను చౌకలౌను
  మేరల మరేయపప్పుడు మేనవారికెపైనాను

   గోర గీరితీనఁజాల గొపప్పుయేరెపై వుతడును
చ. 2:   యగద్గీలవటేట్టివార యచచ్చెరితచి యచచ్చెరితచి

  వగిద్గీ సరసమాడినా నొలల్లనఁబట ట్టిను
  వగద్గీళతచవలసితే వతతలేని వారికెపైనా

   దిగద్గీననఁ గొసరితేను తీగెసాడు మాటల
చ. 3:   ఆయమెఱినఁగినవార ఆదరితచి యాదరితచి

   చేయివటట్టి తీసినాను చెమట లటూర
   యయడ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

  పాయక ననేన్నలితవ పతతమాడేవారమా



రేక: 1461-3ఆహిరి సత: 24-363
పలల్లవ:     చెపప్పువ నీవ బుదిద సిగద్గీయత నాక

   చిపప్పులీ వలపలలల్ల చితత్తిములో నాక
చ. 1:     మాటలనఁ దేనెల గారీ మచిచ్చెకల నోరటూరీ

    యటవటట్టి యతనఁ డివ యేడ నేరచ్చెనే
    కోటసేయ నవువ్వె నవవ్వె కొతగవటట్టి పననఁగీని

   గానఁటపవభునితో నేనఁ గమత్మిట నేమతదునే
చ. 2:      పలపలనఁ దమ నితడ పగయములనఁ బతట వతడ

  చలమరి యటవతటజాణనఁడే తాను
   తలపోనఁత గడురేనఁచ దపప్పుదర మోవఇచచ్చె
  బలిమకానఁ డితనితో పతతమెటాట్టి డుదువ

చ. 3:      కనున్నల సనన్నల చటూపీ కానఁగిట నాసల రేనఁపీ
   పనిన్న ఇనిన్నటానఁ దాను పతతగానఁడౌనే

   యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను
    ననున్ననఁ గటూడె యపప్పుడు నాకే మోహితచనే



రేక: 1461-4బౌళ సత: 24-364
పలల్లవ:    వటట్టిపరాకల సేయవదుద నీక నినఁకనేల

    గటట్టి నే మెఱనఁగదుము కొతక నీకేనఁటకిని
చ. 1:     వసరక వడిగాల వమరనఁ జేస నీకె

   పూసగచిచ్చెనటట్టి నీక బుదిద చెపీప్పుని
   వాసులవతతు లతచక వదదనే కాచకనన్నది

    నీసము కాన నదిగో నెలనఁతనఁ జూడరాదా
చ. 2:     కెపైవసము సేసుకొని కనున్నల నినున్న నవవ్వెని

   వావుల నీతోనఁ జెపప్పు వలపతచని
    పూవుల ముడిచి నీతో పొతదుల నటతచని

  దేవులయ వనిన్నటాను తరవసుకోరాదా
చ. 3:    పానుపపపైనఁ గటూచతడి పాదాల వసికీని

    మేనిపపై గతదము వస మెలల్లనే తాను
    ఆనుక శ్రీవతకటేశ అలమేల మతగ యకె

   పూని నినున్ననఁ గానఁగిలితచె పొగడనఁగరాదా



రేక: 1461-5  మాళవ గళ సత: 24-365
పలల్లవ:    ఊరకే ననున్న మెచచ్చెని వదిదకెపైనదాననతటా

    యరీత ననున్ననఁ బొగడె నేపనికి వతుత్తి నే
చ. 1:   చనవుగలగవార సతగడి నుతడనఁగనఁదగ

 మనసునమత్మినవార మాటాడనఁదగ
 పనిగలిగినవార పటట్టిపననఁగనఁగనఁదగ

   యనసి ననున్న మనిన్నతచె నెతదులోనిదాననే
చ. 2:   తగవరినఁగినవార తరితీప సేయనఁదగ

 మొగమచచ్చెలడేవార మొకక్కనఁగనఁదగ
  నగనేరిచినవార నయము చటూపనఁగనఁదగ

  యిగరమోవ ఇచెచ్చె నేమననఁగనఁగలనే
చ. 3:   మేనరికమెపైనవార మేకల సేయనఁగనఁదగ

  పూని పాయరానివార భోగితచనఁదగ
   యే నలమేలమతగను యతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

    డనెపాన ననున్ననఁ గటూడె నేమని చెపప్పుదునే



రేక: 1461-6శతకరాభరణత సత: 24-366
పలల్లవ:     శిరసు వతచక మనఁక శ్రీనరసితహ నీ

    సిర లనెపైన్నైనానఁ గలవు శ్రీ నరసితహ
చ. 1:    చెలి నీతోడపపై నెకెక్క శ్రీనరసితహ

  చెలరేనఁగె నీమోము శ్రీనరసితహ
   సలవుల నవువ్వెదేరె శ్రీనరసితహ నీమెపై

   చెలప చెమట లబెబ్బు శ్రీనరసితహ
చ. 2:   చేరనఁడేసికనున్న ల శ్రీనరసితహ

  చరమటూరాడ వలప శ్రీనరసితహ
 చరకొతగతటేవమ శ్రీనరసితహ

   చేరె నీక నామేల శ్రీనరసితహ
చ. 3:     చేవలల్లక వచిచ్చెతవ శ్రీ నరసితహ నా-

  సేవలలల్ల మెచిచ్చెతవ శ్రీనరసితహ
  శ్రీవతకటాదిద్రి మనఁది శ్రీనరసితహ

  చేవమరె నీవడుక శ్రీనరసితహ



రేక: 1462-1సాళతగనాట సత: 24-367
పలల్లవ:    ఎదురనఁగొతడ లకిక్క ఇతదిర గానఁగిలితచనఁగా

   పదపదచనున్న లతత పసికేవు నీవు
చ. 1:  ముసిముసినవువ్వె నవవ్వెమొకక్కచనినున్ననఁగటూరిమ

  గొసరనఁగానఁ జెలినేల కొతగవటేట్టివు
    సుసరాననఁ జెమటార నురట చేనఁబటట్టి నీక

    వసరనఁగా నీకె నెటట్టి వసేవు పూవులను
చ. 2:    కనున్నలను జతకితచి కమత్మిట నీచెవలోన

  వనన్నవతచనఁగా నేమ వఱఱ్ఱైవనఁగేవు
   సనన్నలనే వలపల చవచటూప నీవదద

   కినెన్నర మనఁటనఁగా నెటట్టి గిలిగితచేవు
చ. 3:     పానుపపపైనఁ బవవ్వెళతచి పయతద నీకనఁ గపప్పు

   వని చెనకనఁగా నెతట బుజజగితచేవు
    అనుక శ్రీవతకటాదిద్రి నౌభళన నినున్ననఁ గటూడి

  తానకమెపై తొడెకక్కనఁగా తగమనిన్నతచేవు



రేక: 1462-2రామకిగయ సత: 24-368
పలల్లవ:   చెనన్నలర భటూపతచెరవుకాడ నునాన్ననఁడు

  వనెన్నలబాయిట నాడ వతకటేశనఁడు
చ. 1:   వాడలవాడలవతట వనితలపొతదు చేస

 వడుకకానఁడుగదమత్మి వతకటేశనఁడు
   జాడల మరి యపప్పుట జాణతనాలడని

 వడెపమోవతోడ వతకటేశనఁడు
చ. 2:   సాదువల నతదరిచనున్నలపపైనఁ జేయిచానఁచ

 వదరవలిల్లతనాల వతకటేశనఁడు
   ఆదిగొని గొలల్లతల నాసలనఁబెట ట్టినఁ దాను

 వదవదుతనఁడెపైనటట్టి వతకటేశనఁడు
చ. 3:   ననుపపైనసతులలల్ల నతటననఁ గానుకియతనఁగా

  వనయాల చేకొనీ వతకటేశనఁడు
   యనసి ననున్ననేలి యిపప్పుడ నావనన్నపాల

  వన నవధరితచె శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 1462-3ఆహిరి సత: 24-369
పలల్లవ:    నామన సఱనఁగానఁ దొలల్ల ననిచినదాననౌత

   కామతచి యేనఁచగనఁవదుద గకక్కన రమత్మినవ
చ. 1:    యడమాట లడితచి యతతపొదుద జరపీనే

  అడియాసలనే యతత అలయితచనే
   వుడివోనిచటూపలను వురలొడడ నిది యేమే

 చిడియనివలపలనఁ జిమత్మిరేనఁగేదానను
చ. 2:    మొగమొగా లదుటను మోహ మెతతరేనఁచనే

   నగవుననఁ గానఁక లటట్టి నటయితచనే
   పగటనఁజేనఁతల చటూప బయలేల యనఁదితచనే

  మగలనఁ దమకముల మతచివునన్నదానను
చ. 3:      మనన్ననల నాక వచిచ్చె మద మెతత యకిక్కతచనే

  కనున్నసనన్నలనే యేమ గారవతచనే
  వునన్నది శ్రీవతకటేశ డుదదగిరికస్కృషరనఁడెపై
   ననున్ననఁ గటూడె తనపొతదు నమత్మికెపైనదానను



రేక: 1462-4సామతతత సత: 24-370
పలల్లవ:    చటూడనఁ బనన్నవానఁడుగాని జూటనఁదనాల నెకక్కనఁడు

   యేడ చటూచినఁనా దాను యవట ష్ఠూలనఁడే
చ. 1:   గోవులలో వహరితచేగోవతదునఁడు పకక్క-

  వావుల గోపకలక వలల్లభునఁడు
  చేవమరి ముదుద ల శ్రీకస్కృషరనఁడు
  యేవలల్లనఁ జూచినాను యవట ష్ఠూలనఁడే

చ. 2:  రాసకీగడలలోని రాజీవాక్షునఁడు
  ఆసనఁ బదారవలనఁ బెతడాల్ల డినవానఁడు

 బాసతో రకిత్మిణీసతతభామసమేతునఁడు
  యసుదుద ల వలస నీవట ష్ఠూలనఁడే

చ. 3: వతతమధురాతగనలవడుకకానఁడు
  చెతతనఁ గొలనిసతుల సిగద్గీలవానఁడు
  కాతత లకపత శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

  యితతా వనోదితచ నీవట ష్ఠూలనఁడే



రేక: 1462-5ముఖరి సత: 24-371
పలల్లవ:     ఎఱనఁగదు నే నీమోహ మతతనఁ బలచకోరాదా

    మొఱనఁగి వసా లితత నాముతదర నేనఁటకి
చ. 1:    వలనఁదిమాటల నీక వన వతపలౌనఁగాని

  చలముతోడుత మొగచాట గాదు
    తలకొని మొకిక్కతేను దయ వుటట్టి నఁగాని మరి

   యలమనఁ బరాకసేయ నెతతపైనా గొలపదు
చ. 2:   ఆపనవవ్వెననవువ్వెల అతదములపై యుతడునఁగాని

  రాపల నెగసకేక్కలపై రచచ్చెకెకెక్కవు
   చటూపలనఁ దరితీపల సదతములపై తోనఁచనఁగాని

   కెపైపలపై యతతపైనాను కడునఁ జపప్పునఁగావు
చ. 3:    నీదేవుల చెనకితే నేరపలపై మతచనఁగాని

   ఆదిగొని వసటలపై యలప గాదు
    యదస శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

    పోది నెతతపైనా తనపొత దపప్పుడు వడదు



రేక: 1462-6వరాళ సత: 24-372
పలల్లవ:    ఎతత నేరిపతవో యపక నవు

    చెతతలనఁ దొలిల్ల నేరదు చిమత్మిరేనఁగీ నిపప్పుడు
చ. 1:     బతత్తిసేసి రమణ నీపపైనఁ జేతుల వసి

   సతుత్తి గా వనఁపననఁ దనచనున్నల రాస
   మొతత్తిమున వలపల ముచచ్చెటల నెగపోసి

   కొతత్తిపపాయాల నినున్ననఁ గొసరీ నదివో
చ. 2:   మనసులోపల నీమతతనములే కోరి

 నునుపపైననీమోవకి నోరటూరీని
   చెనకి నీకానఁగిటకి సిగద్గీలతోనే చేరి

   చనవుల నెరపీని సారెసారె నదివో
చ. 3:    చెలరేనఁగి నీమనఁదిచితదు లినిన్నయునునఁ బాడి

  బలిమసేసి నీతోనఁ బతతములడి
     యలమ ననేన్నలితవ ఇటట్టి నినున్న నాప గటూడి

   అలరి శ్రీవతకటేశ యతదిమెచచ్చె నదివో



రేక: 1463-1కాతబోదిసత: 24-373
పలల్లవ:    కాదనేవారెవవ్వెర కడునఁజలి వాస నీక

   యదస ముతదువనక లతచనేల ఇనఁకను
చ. 1:    పొతదు నీకనఁ గలిగితే పోనఁదోయవచచ్చెనా

  అతదుకోవయాత వడె మాపచేతను
  కతదువ నాపతో పొతుత్తి గలసినవానఁడవు

   నితదలక వఱవనఁగ నీకేల ఇనఁకను
చ. 2:   వడనఁబాట గలిగితే వోపననవచచ్చెనా

  కడనఁగి యాపతోనఁ బెననఁగకవయాత
  వడిగటట్టి కొని యాప నొదదనఁబెటట్టి కనాన్ననఁడవు

    వడ వచారాల సేయ వరేయేల ఇనఁకను
చ. 3:    వావ నీకనఁ గలిగితే వలదనవచచ్చెనా

   వవగనఁ బెతడాల్ల డి నీవు వలయవయాత
    యవల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

  కెపైవసమయినమనఁద కడమేల యినఁకను



రేక: 1463-2భపైరవ సత: 24-374
పలల్లవ:    నాపపై బతత్తి గలనఁడే నావభునఁడు

   యేపొదటూద నాసతతోస మేమని చెపప్పుదునే
చ. 1:     చెనకక తనతోను సిగద్గీవడి నే నుతడనఁగా

   మనసిచిచ్చె తానే నాతో మాటలడనే
   తనివతది నాలో నేనే తలవతచకతడనఁగాను

  చనవచిచ్చె యపప్పుటని సరసములడనే
చ. 2:    చాయసేసుక కతబముచాటన నే నుతడనఁగాను

   చేయివటట్టి తీసి నాచెకక్క నొకీక్కనే
   కాయమెలల్ల పయతదను కపప్పుకొని వుతడనఁగాను

  ఆయములతట ననున్న నాదరితచనే
చ. 3:   వడుకతోనఁ దనవదద వళగాచకతడనఁగాను

   వాడుదేర నితత ననున్న వలపతచనే
    యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డెదుట నే నుతడనఁగాను

    కూడి ననున్న నితదరిలో కొతకక యడేరెచ్చెనే



రేక: 1463-3పాడి సత: 24-375
పలల్లవ:    నీవారెపైనవారి నేము గారవతచ వదాద

    యరీత నే మోరిచినదితతా నీకే సలవు
చ. 1:     ఇతత్తిల నీచెలలను యటఱట్టిననఁ బొగడేము నీ-

  చితత్తిము వచిచ్చెతేనఁజాల చితతయేనఁటకి
   బతత్తితో నాపచేనిమత్మిపతడు కితదికి జారితే

     యతత్తి నే మచిచ్చెతే నది హీనమటూనఁ గాదు
చ. 2:    మతతనాన నీదేవులమాటన బదికేము నీ-

  పతతము వచిచ్చెతేనఁజాల పదరనేల
    బతత నాప కెచచ్చెరిక పరాకల చెపప్పుతేను

    యతతపైనా మా కతదువలల్ల నెగద్గీలటూనఁ గావు
చ. 3:     యడ నీసతసలిగె నిటట్టి నినున్ననఁ గటూడేము

   వడుక నీ కెపైతేనఁజాల వనఁగనేనఁటకి
   పాడితో ననేన్నలితవ పకక్కన శ్రీవతకటేశ

   ఆడ నాపచెలల్లలనెపైనది వచెచ్చెము గాదు



రేక: 1463-4సౌరాషట్టి సత సత: 24-376
పలల్లవ:     నే నెతతటదానను నీ వనిన్నటా ఘనునఁడవు

    మోసముతో నినున్ననఁ జూచి మొకక్క టతతేకాక
చ. 1:    అమరనఁగ నాయకనఁడు ఆదరితచితేనఁ గాక

 తమకితచవచచ్చెనా తరణులక
  మమకారముననఁ గొతత మనిన్నతచితేనఁగాక

  సముకాన జితకితచి సాదితచవచచ్చెనా
చ. 2:   మకక్కవతో మగవానఁడు మాటలడితేనఁగాక

 కకక్కసితచవచచ్చెనా కామనులక
  చకక్కనఁగా సిబబ్బుతవాప చనవచిచ్చెతేనఁగాక

  పకక్కనుతడి పతతముల పచారితచవచచ్చెనా
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీవ చితత్తిగితచితేనఁగాక

  సవలకే పననఁగవచచ్చెనా మాక
  యవళ ననేన్నలితవ యిటవలనెపైతేనఁగాక
  దేవులనెపై కొతగవటట్టి తమలితచవచచ్చెనా



రేక: 1463-5  హితదోళ వసతతతసత: 24-377
పలల్లవ:     తలనఁచకో యితకా నీవ తగవులనిన్నయు నేనఁడు

  సిలగలనఁడిసుదుద ల చెపప్పులేము గాని
చ. 1:   చేతకిలోనెపైనసత చెపప్పుతచకోదు పగయము

   నీతయఱినఁగిన దతదటూ నేర మెతచదు
   ఆతుమలో మెలనఁగేది అవునఁగాముల చటూడదు

 యేతరికతత్తిగణలే యఱనఁగముగాని
చ. 2:    ఇతవరియపైన కాతత యరవుల సేయదు

  సతమెపైన దేమనినా చలపటట్టిదు
    మత నమత్మికెపై నది మరత్మిముల దడవదు

 కతకారదానిమాయ కానలేముగాని
చ. 3:   తగలపైనమానిని తరితీప సేయదు

  నగనేరిచినది యనన్ననఁడు దిటట్టిదు
  అగపడి శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ

   యగసకెక్కప దానిజా డెటట్టి తడునో కాని



రేక: 1463-6కతతలవరాళ సత: 24-378
పలల్లవ:   ఎఱనఁగదు నీగణములేల చెపేప్పువు

   మఱనఁగెపైనటేట్టి వుతడు మరత్మిముల సనఁకను
చ. 1:     పనిన్న నీవతతేసి మాతోనఁ బతతములడినా నాపనఁ

    గనున్నలనఁ జూచితే నీకనఁ గళ రేనఁగను
    యనన్ననఁగ నే గటట్టి తో నెతత వోరచకతడినా

    సనన్న లప సేసితే సారెనఁ దమవుటట్టి ను
చ. 2:    చెలరేనఁగి నీలోన సిగద్గీలతత నెఱపనా

    లలి నాప నవవ్వెతే నెలకొను నాస
  చలపటట్టి కొని రాజసమున నటూరకతడినా

  వలలేని వడుకల వలల్లవరిసేసును
చ. 3:    వటట్టిసటలక నీవు వలపల దానఁచినాను

   గటట్టిమానఁట లపేడితేనఁ గాయ మలర
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   చటట్టిరిక మెతచితేనే సొతపలలల్ల నఁ గలగ



రేక: 1464-1శ్రీరాగత సత: 24-379
పలల్లవ:   పతకి వనన్నవతచరే పడనఁతులల

    సతమెపైతా నినఁక నాక చనవు లిమత్మినవ
చ. 1:    వలలేనివడుకక వస టతతపైనానఁ గాదు

  తలపోనఁతరతులకనఁ దనివ లేదు
  మొలకనవువ్వెలకను మొగచాట చెపప్పురాదు

   యలమతో నామోహ మెతతని చెపప్పుదునే
చ. 2:    తగలపైన మనఁదట తనపొతదు వడువదు

  జిగిమతచే తమకము చెపప్పునఁగటూడదు
  మొగవచచ్చెకతడేసిగద్గీ మొలచి పసివాడదు

   యిగిరితచె నావయసు యటవల దానఁతునే
చ. 3:   కూడియునన్నభావము గదిగొని పాయదు

 వడెపమోవగఱతు వతతసేయదు
    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో ననున్న నేల

  యడుజోడయినభోగ మెతతపైనానఁ గలదే



రేక: 1464-2కాతబోదిసత: 24-380
పలల్లవ:    రాకతటే దోసముసుమత్మి రమణవదిదకి నీవు

   జోకగా నేరీత నాపనఁ జొకక్కలనఁబెటట్టితవో
చ. 1:     సతతోసాన నునన్న దిద సారెనఁ జిరనవువ్వెలతో

  మతతనాన నేమతటవో మగవతోను
  వతతవతతసితగారాల వఱఱ్ఱైవనఁగీ నితటతోన

   అతతరతగమున కెనిన్న ఆసల వటట్టితవో
చ. 2:   గతత్తిపనఁజెమటలే కమత్మిరితచని సత

   చితత్తిగితచి యటాల్ల నఁ జూచితవో నీవు
   బొతుత్తి గానఁ బానుప్పుపపై నీపొతదులే కోరకనన్నది

    ఇతత్తిల నమత్మిక లనిన్న ఇచిచ్చెతవో నీవు
చ. 3:     ఆముకొని తమకితచి అటట్టి నీకానఁగిటనఁ గటూడ

 యేమసనన్నసేసితవో యఇతతకి
   యమేరనే శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
  నేమముతో నెతతేసి నేరచకొతటవో



రేక: 1464-3ఆహిరి సత: 24-381
పలల్లవ:    వటట్టియలక లేలే వదేద నీక

    గటట్టి తలిసిత నినఁకనఁ గటూడరాదా యితని
చ. 1:   వడనఁబడనఁజెపప్పుతేను వకక్కమనసపై వుతడు

 కడునమత్మిమెలనఁగితేనఁ గాదనరాదు
   ఆడియాలల చటూపతే ననుమానమే లేదు

     తొడరి వభుని నీవు దటూరనఁ జోటే దినఁకను
చ. 2:    తగవుల నెరపతే దాకొను సతతోషము

   చిగిరితచ నవవ్వెతేను చితత దరను
   మొగమోటనఁ బెపైకొతటే మోహముల దపైవార

   మగని నౌనఁగాదన మరియేలే ఇనఁకను
చ. 3:    యినఁటకి వచేచ్చెసితేను యియతకోలౌనఁ బొతదుల

   జతట వాయకతడితేను సతమౌనఁ బే ద్రిమ
   నతటన శ్రీవతకటనగపత నినున్ననఁ గటూడె

   అతట నీవతని జరయనఁగనేలే ఇనఁకను



రేక: 1464-4  ఆహిరి నాట సత: 24-382
పలల్లవ:    ఆనఁటది గరివ్వెతచితేను అతతట మటట్టిరనఁగదు

    పాటతచి యాతనఁడు నీకే పాలపడె నటవ
చ. 1:   వతతుపటట్టి కొని పతవదదనఁ గాచకతదానవు

  యతతగదేద నీచనవు ఇతదరికతటే
   ఇతతలోనే చెవలోన నేకతాలటూ నాడేవు

   చితతదర నీమాటే సేసునటే యతనఁడు
చ. 2:    పరగ నాతనికి నీపచచ్చెడము గపేప్పువు

  పొరగన నెనన్నటపొతదులే నీక
   తరవసుకొనుచ చేతకి వడెమటూ నిచేచ్చెవు

   సిరలనఁబనుల నీకనఁ జెపప్పునటే యాతనఁడు
చ. 3:    కలసిమెలసి నీవు కతదువల చెపేప్పువు

   చెలరేనఁగి నీక బాస సేసనటవ
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె

   తలిప నినిన్నటాల్ల నే దిదదనటే యతనఁడు



రేక: 1464-5దేవగాతధరి సత: 24-383
పలల్లవ:    తా నెరగనఁడా యతగవు లలల్లడలను

   నేనేమెపైనా తనమనఁద నెపాల వసేనా
చ. 1:   రతవళమానఁటల రచచ్చెలక నెకక్కవు

 యితవపైనవారికి యగద్గీలేదు
   పతకిని సతకిని పాయదు చటట్టిరికము

 అతమోహములకను అడాడ నఁకలేదు
చ. 2:   సిగద్గీవడడయతతలోనే చేరదు తమకము

  వగద్గీళతచినా నవువ్వెల వసటగావు
    వగిద్గీ వనఁడుకొతటేనే వోదు గదు బీరము

  కగద్గీనిపొతదులలోన కపటము లతడవు
చ. 3:   చనవరిచేనఁతల సాదితపల గావు

  యనసినకూటమకి నెర వడది
  ఘనశ్రీవతకటేశనఁడు కదిస ననిన్నతతలొనె

  వనయముగలచోట వగటపై తోనఁచదు



రేక: 1464-6తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-384
పలల్లవ:    ఎనేన్నసి వదతల నేరెచ్చె నీరమణ

  చెనున్నమరె నినిన్నటాను చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    వనితచెమటలనె వానల గరిస నద

 నినునవువ్వెలనె వనెన్నలగాసని
  పనులసేసేవరప్పుల పయతరగాలి వసరి

  చెనకీ నీదేవుల చితత్తిగితచవయాత
చ. 2:   వరహపవడుక వసనఁగియతడల గాస

   సొరినఁది సిగద్గీలనే మతచల గపీప్పుని
   వరస మోవతేనెల వసతతకాలము చటూపీ
  సిరల నీవడుకల చితత్తిగితచవయాత

చ. 3:   కతదువచటూపలనే కడుమెఱనఁగల చలీ ల్ల
  అతదపరతులనే వయతము లతదని

    యితదుకె శ్రీవతకటేశ యేలిత వకెను నేనఁడు
   చితద నద తరితీప చితత్తిగితచవయాత



రేక: 1465-1వళవళ సత: 24-385
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర నేరతుర నేనఁ డిటవతటనేరపల

  నివవ్వెటలల్ల నఁజేనఁతలను నినేన్న మెపప్పుతచేను
చ. 1:     చెకక్కచెమట దుడిచె చెలి సురట వసరె

   వకక్కసమెపై నీ కెతత వడుకాయనో
   చకక్క వదదనఁగటూచతడి జారినతురము దిదద

  మకకవ నీవలపల మానుపనఁగవసమా
చ. 2:     వతటనే కొలవుసుస వయతనే పాదము లొతత్తి

  పతటలగా నీకెతట పగయమాయనో
   అతటముటట్టి పననఁగతటూ నాయముల గరనఁగితచె

   వతటనే యవోజ లినఁక వడపతచవసమా
చ. 3:     సారెక పయతదనఁ గపప్పు సతగడినే మాటలడె

   కోరిక నీకెటవలనఁ గటూడెనో నేనఁడు
  గారవతచి శ్రీవతకటేశ ననేన్నలితవ

   తారకాణనీసుదుద ల దానఁచ నినఁక వసమా



రేక: 1465-2గళ సత: 24-386
పలల్లవ:    ఆతడేమ సేసినాను అదియు నాభాగతమే

  కాతరితచి నేనెటట్టి గరిసితతునే
చ. 1:    కలవపూవుల వసి కడనఁగి యాచేతనే

    కలికి వభుని నెటట్టి గోర నతటేనే
    వలపల చలిల్లచలిల్ల వరస నపప్పుట నేనే

  చలపటట్టి యటవల జతకితతునే
చ. 2:    సరసమాడుచ నవవ్వె చకక్కనఁగా నానోరనే

   యిరవుగా పలసనఁక లటట్టి నితతునే
   గిరికచముల నొతత్తి కినిసి యతతటలోన

    వరహము రేనఁచి యటట్టి వరెవరె వుతదునే
చ. 3:    కతదువరతులనఁ గటూడి కమత్మిట నాకానఁగిటనే

   వతదువల సారె నెటట్టి వసరితతునే
    అతది శ్రీవతకటేశనఁడు ఆదరితచి ననున్న నేల

   మతదమేళమున నేటట్టి మానఁటల మెపప్పుతతునే



రేక: 1465-3పాడి సత: 24-387
పలల్లవ:   మవలనే వుతడవదాద మేటయపైనజాణలలల్ల

   భావతచి తలియలేక పదరనఁగ నేల
చ. 1:   మొకక్కలము లేనఁటకి మోహముగలవారికి

  మకిక్కలి వవకాన మతచటగాక
  వకక్కసపనఁదమకాన వనఁడుకొనె నినాన్నతనఁడు

    తకక్కక నీ వతదుకనఁ దగ నియతకొతటవ
చ. 2:  కోపగితచనేమటకి కూటమగలవారికి

  వోపకతో నినిన్నటకి నోరచ్చెటగాక
    చేపటట్టి నినాన్నతనఁడు చెనకి నవువ్వెల నవవ్వె

   తీపలమోవ యొసనఁగితవ నీ వతనికి
చ. 3:  వతతసేయనేమటకి వడుకగలవారికి

 అతతరతగాన సతతసమతదుటగాక
  యితతలోనే శ్రీవతకటేశనఁడు నినేన్నలినానఁడు

  కాతతప నీవాతనినఁ గానఁగిలితచకొతటవ



రేక: 1465-4భపైరవ సత: 24-388
పలల్లవ:   మేలమేలనచ మముత్మి మెచేచ్చెనఁగాని

   సలీ మవదదనఁ గటూచతడేచో టయతవయత
చ. 1:    వతదముగాని నీవు వడుకలలల్ల మెరసి

  ఆతదముగానఁ జెపప్పువయాత ఆపసుదుద ల
   చెతది సిగద్గీలవడక శిరసు వతచకొనక

   ముతదర నిలచతడి నీమోము చటూపవయత
చ. 2:   చటూతముగాని యాప సయగపగరతుల

  యతరినఁ బలవవయాత యటవతటదో
   యేతుల కోపననక యితతటలోనే నగక

   నీతలనఁపనఁ దలసుకొనే నితదు రావయాత
చ. 3:   ఇయతకొతదముగాని యసత జాణతనాల

  ఇయతడనఁ బచారితపతచనీవయాత నీవు
   నెయతపశ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్న నేలితవ
  వుయాతలమతచము మనఁద నుతడనఁగదవయత



రేక: 1465-5ముఖరి సత: 24-389
పలల్లవ:    ఏకతానక రారాదా యిపప్పుడే కావలనా

   కాకసేసి యితదరిలోనఁ గత లడిగేవు
చ. 1:    కనునఁగొనలనే నినున్న కామని జతకితచనఁగాను

   చెనకేవు సారెసారెనఁ జేయి చానఁచి
   వనితల చటూడనఁగాను వటట్టిసిగద్గీన నుతడక
  గొనకొని యాపనేల కొతగవటేట్టివు

చ. 2:     చకక్కనఁగా నీమోము చటూచి సనన్నల సేయనఁగాను
   చెకిక్కలి నొకిక్క యిటట్టి సేసవటేట్టివు
    తకక్కక నీ వతతలోనే తగ గటట్టి సేయక
  వకక్కటపై చనున్నలనే వరసుకొనేవు

చ. 3:   తీపగారేమోవ చటూప తరవసుకొననఁగాను
   చేపటట్టి కానఁగిట నితచి జీరదసేవు
   రాపల శ్రీవతకటేశ రతుల జతకితచితవ

    పపైపపై నితకా నెతత పసల చటూపేవు



రేక: 1465-6  పూరవ్వె గళ సత: 24-390
పలల్లవ:   వటట్టియనుమానమేల వదదనునాన్ననఁ డితడు

  చటట్టిమెపైనవాని నెతత సదితచేవ
చ. 1:   చెలిమసేసినవానఁడు చేతలోనివానఁడు కానఁడా

 తలనఁపలోపలివానఁడు తగలేకాదా
  పలిచినవానఁడు కడునఁబద్రియముల చటూపనఁడా

   సొలసి యాతనినేల చటూచి జరసేవ
చ. 2:  యితటకివచిచ్చెనవానఁడు యియతకొనిమాటాడనఁడా

 అతటముటట్టిపననఁగేవానఁ డాదరితచనఁడా
   చతటపపై గోరొతేత్తివానఁడు చనవు లొసనఁగనఁడా

  జతటపైనపతతోనేల సాముల సేసేవ
చ. 3:   కూరిమచటూపనవానఁడు కూడినవానఁడే కానఁడా

    సారెక నవవ్వెనానఁ డినఁక సమత్మితే కాదా
    యరత శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా నినున్న నేల
   గారవతచి యినఁకనేల కతల సేసేవ



రేక: 1466-1సామతతత సత: 24-391
పలల్లవ:   ఇటవల నుతడవదాద యేకమెపైనవలపల

  తటకననఁ దరితీప దపైలవారీని
చ. 1:    మనసు నమత్మికయపైతే మతతనము లితపలౌను

  కనుసనన్న మెలనఁగితే కడువడుకౌను
   తనివ గలిగితేను తాలిముల నిలచను

  యనసినమపొతదుల యేమని మెచేచ్చెమే
చ. 2:    మాట లొడనఁబడికెపైతే మచిచ్చెకల సమకూర

   కూటము లొదిదకలపైతే గటట్టి చెలల్ల ను
   పాటతచి మొగమోడితే పనులనీన్ననఁ జకక్కనౌను

   యటలేని మగణల యనెన్ననీ చెపేప్పుమే
చ. 3:    నగ నేరచకొతటే నానఁటకొనునఁ బద్రియముల

  తగలయమెపైతేను తమ రేనఁగను
   అగపడి శ్రీవతకటాధిపనఁడు నినునఁ గటూడె

   ఇగరనఁబోడి మలీల లేమని నుతతతుమే



రేక: 1466-2గళ సత: 24-392
పలల్లవ:   చటూడవయాత ఇతకా నాపచొకక్కపనఁజకక్కనఁదనాల

  వడుకకాతడప తొలల్ల వలయకతడుదువా
చ. 1:     మాటలనఁ దేనెల గారీ మకక్కవల నోరటూరీ

 తేటలవారీ నాపతలిగనఁనున్నల
   ఆనఁటదానినఁ గతటే నీవు ఆసదకాడనఁవు

    పాటతచి నీ వది గతటే భద్రిమయకతడుదువా
చ. 2:      నవువ్వెల వనెన్నల గాస నతటన వతతల చటూపీ

   రవవ్వెల సేసని సితగారపనఁ జేనఁతల
  జవవ్వెనమదము సతతసమునకనఁ బుటట్టినిలల్ల

   వువవ్వెళటూల్లర నితత గలితే వోరవ్వెనఁగనఁగలవా
చ. 3:    చెనకల దుదిముట ట్టి సిగద్గీలనునఁ బాలకట ట్టి

   వనయములే తొట ట్టి వస రతుల
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యకెను ననటూన్న

   పననఁగిత వతదువతకనఁ బద్రియ మతదకతదువా



రేక: 1466-3పాడి సత: 24-393
పలల్లవ:   వలప మొగచాటపైనవారికి నిటేట్టికాదా

   నెలకొనన్న దొరవుగా నీ వమసేతువు
చ. 1:   వచచ్చెలపజవరాల నీవదదనే వుతడనఁగాను

 మచిచ్చెకతోడనే మాటలడేవు
   ఇచచ్చెగితచి వడెము నీకియతనఁ గాచకతడనఁగాను

  పచిచ్చెదే నాచనున్నలపపైనఁ జేయివసేవు
చ. 2:  చనవరినీదేవుల సరసములడనఁగాను

    ననుపన ననున్ననఁ జూచి నవువ్వె నవవ్వెవు
    వనయముతో నాప వతదు నీకనఁ జెపప్పునఁగాను

    మొనసి నీ వపడు నామోవ యడిగేవు
చ. 3:    పతడిలడినాప నాతోనఁ బెననఁగతా నుతడనఁగాను

   అతడనే ననున్ననఁ గటూడి ఆదరితచేవు
   నితడుకొనన్న మచిచ్చెకల నీపపై నారటలల్లనఁగాను

   కొతడలశ్రీవతకటేశ కోరి ననున్న మెచేచ్చెవు



రేక: 1466-4దేశక సత: 24-394
పలల్లవ:     ఆన తయతవయాత మాక నామేల వనేముగాని

   కోమలికినఁ బొతతనాల గటూడెనా నీక
చ. 1:    చలముగొని యాపను సారెసారెనఁ జూచేవు

   మలసి నీకనఁ బెతడాల్ల డ మనసయతనా
   చెలరేనఁగి యపప్పుటని చేయి మనఁదవసేవు

   యలమతో వారివార ఇచిచ్చెరా నీక
చ. 2:   తీపలమోవనితడ తేనియల జొబబ్బులీవ

    ఆపక నీకను మాట లతదనా నేనఁడు
  కానఁపరము సేసేనతటా కాచకొనివునాన్ననఁడవు

   ఆపాట చటట్టిరికమ లయనా నీక
చ. 3:     పానుపపపై నాపచేతనఁ బాదా లొతత్తితచ కొనేవు

   అనుకొని బువవ్వెము పొతత్తిబెబ్బునా మక
    పూని శ్రీవతకటేశవ్వెర పొతచి ననున్న నేలితవ

   మేనరికా లిదదరికి మెరసనా ఇపడు



రేక: 1466-5సాళతగనాట సత: 24-395
పలల్లవ:    మక మక నమరను మకిక్కలివడుకలలల్ల

  కెపైకొని నేమెలల్ల నఁ జూడనఁగతటమగదే
చ. 1:  సితగారరాయనఁడుగదే చితత్తిజిగరనఁడుగదే

  అతగవతచి నినున్ననఁ బెతడాల్ల డినవాతడు
 బతగారపతమవు పాలవలిల్లకూనఁతురవు

  అతగన నీవు దేవులవపైతవగదే
చ. 2:  కాతచనపదటట్టివానఁడు కౌసుత్తి భపమణవానఁడు

  మతచితనమున నీక మగనఁడుగదే
 మతచసిరలదానవు మేటతమత్మిపపైదానవు

  యతచనఁగ నితనిపర మెకిక్కతవగదవ
చ. 3:   చేతుల నాలిద్గీటవానఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   ఆతుమగా నినున్న నేలి అలరెనఁగదే
   యతల శ్రీకాతతప యినిన్నటా నేరపరివ
   యతని కెపప్పుడు నీవు యిరవపైతవగదే



రేక: 1466-6బౌళ సత: 24-396
పలల్లవ:  వారివారిసహజాల వనెన్నకెకిక్కవుతడునఁగాని

   యరసాననఁ దలతచితే యికక్కవలపై తోనఁచవు
చ. 1:    సతుల పకక్కమానఁటల జరయుదు రటూరకెపైనా

  మతలో నెగద్గీపటట్టినఁడు మగవానఁడు
   చతురతల మెరసి జతకితతుర సొలతుల

   తత నెతచనఁబోతేను తపప్పుగానఁ గెపైకొననఁడు
చ. 2:    జవవ్వెనుల కాతతాళతచి సణతగల రాలతుర

   రవవ్వెలగా నలగనఁడు రమణునఁ డెతదు
   పవువ్వెలనఁగొని వతుర బుజముల నొరతుర

   నవువ్వెతానే వుతడుతగాని నలిరేనఁగి తటట్టినఁడు
చ. 3:   జటట్టిగొనన్నమానినుల సమరత మరదుర

   గటట్టి బయట వయతడు గణవతతునఁడు
   గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కడపలో ననేన్నలిత-

   వటట్టిఇనాత దనవభునఁడే ఇనిన్నటాను ఘనునఁడు



రేక: 1467-1రామకిగయ సత: 24-397
పలల్లవ:    తానేల నవువ్వెల నవవ్వె దతటలముగామనుచ

  పూని కొలవులో మరనఁబోలదనికాక
చ. 1:     నేరరా పతతో నాడ నెలతతల సరసాల

  ఆరయ మతదమేళ మౌననికాక
    చేరి చెనకనోపరా చేతుల చానఁచి చానఁచి

  సారెకనఁ దమసిగద్గీల జారీననికాక
చ. 2:   జూటనఁదనాన పతతాల చటూపనఁగనోపరా

 ఆనఁటదాని కోజలగావనికాక
   సటూటగానఁ గనున్నలనఁ జూచి సొలయనఁగనోపరా

 కాటకవనెన్నలకపప్పు గపీప్పుననికాక
చ. 3:   నెటట్టిననఁ దమకముల నెరపనఁగనోపరా

  గటట్టి బయలయతనతటాత గొతకటగాక
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

  చటట్టిమెపై ననేన్నలనఁగా సదతమయతనఁగాక



రేక: 1467-2ధనాన్నసి సత: 24-398
పలల్లవ:    చితత్తిగితచరాదా నీవ చెలి యటల్లనునన్నదో

   కొతత్తిగా నే వనన్నవతచేగరతు లేమునన్నవ
చ. 1:    తరణీ నీకూటముల దలపోసి తలపోసి

 శిరసువతపలతోడనఁ జిమత్మిరేనఁగెను
   వరస నీకొపప్పువడి వాసనకనఁ గడునఁజొకిక్క

 నిరతపనఁదమకా నివవ్వెరగెపైవునన్నది
చ. 2:    నెమత్మిదినఁ జితత్తిరవులో నీరటూప చటూచిచటూచి

 పమత్మినకోరికలలో పచిచ్చెదేరెను
   తమత్మిలగా నీసుదుద ల దికక్కలనెలల్ల వని

  వుమత్మిగిలనటటూట్టిరప్పుల నుసుత్సరనీ నిపడు
చ. 3:     మనిన్నతచనఁగా నీకానఁగిట మరత్మిముల సనఁకి సనఁకి

   చనున్నలపపై పలకల జడిస నిద
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

    నినున్న మెచిచ్చె పొగడుతా నితచకొనెనఁ గళల



రేక: 1467-3దేసాళత సత: 24-399
పలల్లవ:    తలనఁపతచరే చెల లతనికి నిది

   పలక నేమునన్నది తానఁ బనిగొతటగాక
చ. 1:   జిగిమతచి వనన్నపాల సేయనఁగనేరత్తి నా

    తగ ననున్న మనిన్నతచ తనకే పోదు
  చిగరనఁజేతుల దనున్ననఁ జెనకనేరతునా

  బగివాయ కిలనఁ దనభారమతతేకాక
చ. 2:    సొరిదినఁ దనక నేనఁ జటట్టిమయేయదాననా

  దరిచేరిచ్చె బుదిదచెపప్పునఁ దానేకాక
   వరసలనఁ దనక నే వలచేయతతదాననా
    గరిమతో దానికీరిత్తి గటట్టి కొనేనఁ గాక

చ. 3:   పానుపపపైనుతడి తనున్ననఁ బెపైకొననఁగవచచ్చెనా
   కానిమత్మిని తానే ననున్ననఁ గలసినానఁడు

   అనుక శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
  నానావధల నాతో నవవ్వెనానఁడుగాక



రేక: 1467-4శతకరాభరణత సత: 24-400
పలల్లవ:   ఆరదరదు నినున్ననఁ బెతడాల్ల డినవారిభాగతము

  సిరలనీమహిమల చెపప్పునఁ గొతత్తిల
చ. 1:    ముపప్పురిగొననఁ గని మోవ చటూచితే

  దపప్పులదేర నతదర తరణులక
  కపప్పున నీమేనితావగాలి వసరితే
  అపప్పుడే వరహపటలయిక మానును

చ. 2:   మనసారా నీతోను మానఁటలడితే
  ఘనముగా నెమోత్మిములనఁ గళలకక్కను

   చనవచిచ్చె నీవు మాసతగడినఁ గటూచతడితే
  తనివనఁబొతదు గకక్కననఁ దనువులలల్ల లను

చ. 3:   చేతనతట నీమేనిసేవ సేసితే
  కాతరపనఁ గోరికల కడుఫలితచ

   యతల శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
    నీతతో ననేన్నలితవ నితడు నినఁక కీరత్తి ల



రేక: 1467-5సామతతత సత: 24-401
పలల్లవ:     ఊరకేల సిగద్గీవడే వుపాయాల నేనఁ జెపప్పుతే

   ఆరీత నీవనన్నపము లనీన్ననఁ జేసుకొనవ
చ. 1:    జలజాక్షీ నీపత మజజనమతట నునాన్నవానఁడు

  జలక మతదియతవ సతతోసానను
   చెలవునఁడు మెపైమరద్ధన చేయుమనునో యేమో

   తలగడయుత జాపానఁ జేత యామఱకవ
చ. 2:    శిరసారచకో నతదే చితత్తిగితచనో యేమో

   వరలివ కొతపోవ వడెము గోవ
  గరిమ నలసితేను కడునఁజెమరితచనేమో
   సురట గతదవడ నితచ కేమరకవ

చ. 3:     రతకినఁ బలచ్చెనో యేమో రాననరాదు నీక
     తత వతతలోనఁ బలిచ్చె తా నినున్ననఁ గటూడె

   అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు
    చతురనఁడు ననటూన్న నేల సవతుల మౌదుమే



రేక: 1467-6వరాళ సత: 24-402
పలల్లవ:     ఆపక నీకనఁ దలసు నవ యటట్టివడుకలో

  పపైపపై సవతులము పచారితచనఁగలమా
చ. 1:      వతతగా నీమోము చటూచి వలతది నీతో నవవ్వె

  ఇతతలోనే గరతుల యేమగనెనో
  సతతోసముతోడ నీసతగడి నిలచనన్నది

  అతతరతగపమాట యటాట్టి సత ఇచిచ్చెతవో
చ. 2:      సముకాన నపప్పుటని సనన్న సేసి నిను మెచెచ్చె

   తమకాన నీమేనేడ తనున్న సనఁకెనో
    చెమటల గారనఁగాను చేతులతత్తి నీక మొకీక్క
  పగమదాన నెటవతటపనుల సేసితవో

చ. 3:    కతదువ నలమేలత్మితగ కాతగిలితచకొనె నినున్న
   చెతది నీమనన్నన నెటట్టి చేకొనెనో

   యితదరి మముత్మి శ్రీవతకటేశ యేలకొతటవ
    పొతది నీదేవుల కెటట్టి పొసతగనఁ జెపప్పుతవో



రేక: 1468-1సాళతగత సత: 24-403
పలల్లవ:    కతటమయాత నీచేనఁతల కనున్నలతుదల నేనఁడు

   నతటన లేదతటానే ఆనల వటట్టి కోనేవు
చ. 1:    పపైపపై నీవకక్కడనో పరాకెపై వుతడితేను

    ఆప నీ మొగము చటూచ నతతలోనను
    దాపగా నపప్పుట నీవు తనదికక్క చటూచితేను
   రాపగా సిగద్గీతోడ శిరసు వతచకొనీని

చ. 2:    వదిద మలగపపైవ వరనఁగి నిదిద్రితచితేను
  అదుద కొనీనఁ జనున్నల నీయతదపనఁజేయి

    నిదిదరితచే దానివల నెమత్మినఁ గనున్నల మటూసితే
  తదేద వాపహరమును తేటతలల్లమగను

చ. 3:     ననున్ననఁ గానఁగిలితచకొని నాతో నీవు మాటాడతగా
    సనన్నల మోవ చటూపీని సారెక నాప
   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   మనన్న కాపకతలక మతగక గకిక్కళళ్ళ



రేక: 1468-2శదద్ధవసతతత సత: 24-404
పలల్లవ:     చెలల్ల నీ వతదుక నితత సేయవలదా

   కలల్లగాదు నీవలల్లనే కతటమ యనేరప
చ. 1:     చెకక్క నొకిక్క నీవదిద చెలియక నితతలోనే

  పకిక్కట తముత్మిలమడి బుజజగితచేవు
   ఇకక్కవ నెవవ్వెతనెపైనా ఇతటకి రమత్మితటవో

   వకక్కమాటే యప నితత వడనఁబరచేవు
చ. 2:    దొడడసొముత్మిలలల్ల నఁ బెటట్టి తొడినఁబడ నపప్పుటకి

  వడుడ వటట్టి సారెసారె వనఁడుకొనేవు
   అడడమెపై వరొకత నినాన్నసలనఁ బెటట్టినదో

  వడుడ కొనకతడా వతత వడనఁబరచేవు
చ. 3:       సనన్నల నాకనఁ జేసి సరి నిటట్టి యకెనఁ గటూడి

  మనన్నక యతతేసినమత్మిక లిచేచ్చెవు
   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  వునన్నతనఁ జనవులిచిచ్చె వడనఁబరచేవు



రేక: 1468-3ముఖరి సత: 24-405
పలల్లవ:    ఎతతగబబ్బు ఇదియని యేల తటేట్టివు

   మతతనాన నీ కది మతచిదేకాదా
చ. 1:    చనవు లొసనఁగితేను జవవ్వెనుల మానుదురా

  గొనకొని రమణునినఁ గొసరక
  తనువుల సనఁకితేను తమకితచకతడుదురా

  పననఁగలడుతాను పగయముల చటూపరా
చ. 2:    సేసవటట్టి పతడాల్ల డితే సిగద్గీతోనే వుతదురా

  వాసులవతతులనఁ జూప వలపతచక
    ఆస నీవు గొలిపతే అటట్టి పపైకొనకతదురా

  రాసికెకక్క పచారితచి రవవ్వెసేయక
చ. 3:    మరిగితచి కూడితేను మటట్టి తో నుతడుదురా

  సరసములడి మోవ చవచటూపక
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   సిరలనఁ గటూడిత వాపచెలల్ల లటూరకతడునా



రేక: 1468-4ఆహిరి సత: 24-406
పలల్లవ:   పదారవల సతులపతవ నీవు

  సుదత వతగెమాడదుసుమత్మి యపటట్టి క
చ. 1:    మొకిక్కమొకిక్క చెలియ నీముతదరనే వుతడనఁగాను

  తకక్కక సిగద్గీతోనేల తలవతచేవు
    నికిక్క వరొకతవదద నీ వుతడనఁగానఁ గనెనో

    ఇకక్కడ నీ వతదుకనఁగా నేనఁటకి లోగేవు
చ. 2:     వడుకతో నాప నినున్న వమార నుతతచతగాను

   యడ ముసునఁగవటట్టి క యతత నవవ్వెవు
     పాడితో నీ వవవ్వెతక బాస లియతనఁగా వనెనో

   తోడనే నీవపప్పుట నితదులకేల కొతకేవు
చ. 3:     నెమత్మిది నలమేల్ మతగ నినున్ననఁ గానఁగిలితచనఁగాను

  అమత్మిరో నీవతతేసిపగయాల చెపేప్పువు
    కమత్మి శ్రీవతకటేశ నీకత లీప దలిసనో

   సమత్మితతచె నితదుకనఁగా చతద మెతతసేసేవు



రేక: 1468-5సామవరాళ సత: 24-407
పలల్లవ:    నేమేమ నెఱనఁగము నిజమని వుతడుదుము

  నీమహిమలలల్ల ను నీకే తలసును
చ. 1:    తగవుల చెపేప్పువు తరణులకను మాక

  నగవుల నవవ్వెవు నయగారాల
  మొగముల చటూచేవు మటూనఁకమనఁదనెలల్ల ను

  యగసకెక్కపనీమోహ మెవవ్వెతపపై నునన్నదో
చ. 2:    అసలలల్ల నఁ బెటేట్టివు అతడనఁ గటూచతడుమనేవు

  వసార కతదరికిని వడేలిచేచ్చెవు
     సేసల పపైనఁ జలేల్లవు చేతుల సారెనఁ జాతచేవు
   వాసిగా నెవవ్వెరిమనఁద వలప నీకనన్నదో

చ. 3:     పాదాల పపైనఁ జాతచేవు బాగగ నొతుత్తి మనేవు
  కెపైదతడల పటట్టి కొని కానఁగిలితచేవు

    యదస శ్రీవతకటేశ యే నలమేల మతగను
   పోదితో ననేన్నలితవ పొతదు లినఁకెతదునన్నవో



రేక: 1468-6హిజిజజి సత: 24-408
పలల్లవ:      నే మెతత వనన్నవతచినా నువ మామాది వనేవా

   ఆముకొని మముత్మి సుదుద లడిగేవు నీవు
చ. 1:     యేకటాన నుతడి యాప యేమనిచెపప్పునో బుదిద

   ఆకమడిచి ఇచిచ్చె యేమని నేరెప్పునో
    ఆకడ బోనము వటట్టి డపప్పు డేమ బోదితచేనో

  మాకనఁ దలియదు నీమతకములలల్ల ను
చ. 2:     సితగారపత దోటలోన చేరి యేబాస గొనెనో

   సతగత గొలవ్వెలో నెటట్టి జటట్టిగొనెనో
  యతగిలిపొతుత్తి వళల నేమని భద్రిమఇతచెనో

  చెతగ నెఱనఁగము నీచితత్తిములోపనుల
చ. 3:   నెలకొనన్నరతవళ వనెన్నతత నలపతచెనో

  అలమేల్ మతగ శ్రీవతకటాధీశనఁడా
     తలనఁచక వచిచ్చె నేతడు తగ మముత్మి నేలితవ

   మలసి తోచనఁదాయ నీమరత్మిము లవవ్వెరికి



రేక: 1469-1వరాళ సత: 24-409
పలల్లవ:     ఎటట్టి సేసిన నీచేనఁత కెపప్పుడు లోనే నేము

  బటట్టిబయలీతదనేల భాగతము నీచేతది
చ. 1:     చెలవునఁడవు నీ వమ చెపప్పున వనేముగాక

 చలమరితనమేల సాదితచనేల
  వలచినవారము వదదనే వుతడేముగాక

  అలిగి పతడుతడనేల అవునఁగాదననేల
చ. 2:   యేలినవానఁడవు నీయిచచ్చె మెలతగేముగాక

  జోలిమాట లడనేల సొలయనేల
  నీలోని వారము నితడుకవుతడేముగాక

   జాలి నీక రేనఁచనేల జతకితచనేల
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడవు చేకొని మొకేక్కముగాక

  పూవుల వయనఁగనేల పొనుతగనేల
    యవళ నలమేల్ మతగ నిట నీకానఁగిటదాన

  వవలగానఁ గటూడితవ వసరితచనేల



రేక: 1469-2  మాళవ గళ సత: 24-410
పలల్లవ:     మాక నిటట్టి తోనఁచ నీమరత్మిము నేతడు

   కాక సేయరా దసుదిద గలిగినటట్టి నన్నది
చ. 1:    చెపప్పుదునా వోయి నీచితత్తిములోపలి మానఁట

  కపప్పు సిగద్గీలవడవుగదా నీవు
   చొపప్పులతత్తి నీమొగము చటూచితేనే కానవచచ్చె

   ముపప్పురి నాపక నీవు మోహితచినటట్టి నన్నది
చ. 2:   వుపమతతునా వోయి వడలినీవుదేతగాల

  కపటముతో నవవ్వెవుగదా నీవు
    నెపములే కతదు నీవు నలిచితేనే తలసు

   యిపడే నీ కాపకనఁ బొతదనసినటట్టి నన్నది
చ. 3:   యేరపరతునా వోయి ఇరవపైననీగణల

  గారవముతో మెచచ్చెవుగదా నీవు
   యరీత శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   చేరి ననేన్నలిత వాకెనఁ జేకొనినటల్ల నన్నది



రేక: 1469-3పాడి సత: 24-411
పలల్లవ:    అటవతటవానఁడా యతనఁ డౌనే నీవు

  కటలమేలే యదిరిగణము లరతగవు
చ. 1:   తేనెగారేమాటలడి తీపలలల్ల నఁ బుటట్టితచి

  నాననఁబెటేట్టివు వలప నాపతతోను
    మేనెలల్లనఁ జెమరితచెను మెరసి యతని కిటట్టి

   మానవుగా ఇటవతట మాయలనఁడి మాటల
చ. 2:    నిదదరితచేవాని లేప నేరపలలల్ల త జూప

   బుదుద ల చెపేప్పువు నావభునికి నీవు
     కొదిదమర నాస మరె కూరిమ నీతని కిటట్టి

  వదేద వుదదతడాల వటట్టిజోలికతేత్తివు
చ. 3:     పసలగా మొకక్క మొకిక్క పాదాల గదేదనతటా

  వసనఁ గాతగిలితచేవు శ్రీవతకటేశవ్వెర
     యసగ నలమేల్ మతగ నేను నాకగనఁ డితనఁడు

  కొసరకవ యతత కోడేజవరాలప



రేక: 1469-4సామతతత సత: 24-412
పలల్లవ:    కతటమ మవడుకల కనున్నలతుదల నేము

   వతట మనాన్నళల్ల సుదుద లే వనులపతడుగల
చ. 1:    సిగద్గీవడివుతడనఁగాను చెలిచేఇ వటట్టి తీసి

  యగద్గీలేక తొడమనఁద నిడుకొతటవ
   అగద్గీమెపై యతతటనఁబోక ఆపఇతటకే వచిచ్చె
  కగద్గీలే కాపవాకిలినఁ గాచకవునాన్ననఁడవు

చ. 2:   తలవతచకతడనఁగాను తకక్కక నెమొత్మిగమెతత్తి
   వలయ మటూపపపైనఁ జేయి వసితవ

   చలవగా వపప్పుటని చనున్నలపపై నీవరిగి
   మెలపన నాపతోనే మేలము లడేవు

చ. 3:     గటట్టి తోడ నుతడనఁగాను కొతత కలమేల్ మతగను
    నెటట్టిననఁ గానఁగిటనఁ గటూడి నితచిత కస్కృప

    అటట్టి శ్రీవతకటేశ ఆపకే నీవు మఱి
  చటట్టిమవపై మముత్మినేలి చొకక్కలనఁబెటేట్టివు



రేక: 1469-5సౌరాషట్టి సత సత: 24-413
పలల్లవ:   పటట్టికవయాత మాకొతగ బలిమసేసి

  గటట్టి తో వారముగాక కొసరేటవారమా
చ. 1:  నిమత్మికాయలతతేసి నికక్కనఁజనున్నలవారము

  అమత్మిరో నీతో మాటలడనఁగలమా
 చిముత్మిలసిగద్గీలలోనే చితదువతదయేతవారము

  పముత్మిచ నీతో నతతేసిపతతములవారమా
చ. 2:   మెలల్లనే పడికెనఁడతతమతచ నడిమవారము

  చెలల్లనఁబో నీతో పొతదుసేయనఁగలమా
  చలల్ల వలపలచేత జాజరకాడే వారము

   వులల్లము గరనఁగ నినున్న నొరసేటవారమా
చ. 3:    పటపట మొలచేట పూనఁపవయసు వారము

    కటకటా రత నినాన్ననఁగనఁ గనఁ గలమా
   ఇట శ్రీవతకటేశవ్వెర యే నలమేలమతగను

  తటకననఁ గటూడితవ తపేప్పులతచేవారమా



రేక: 1469-6దేసాళత సత: 24-414
పలల్లవ:      మాకనఁ జూడ నిదిమేల మనసు నీ కెటట్టి నన్నదో

    చేకొని నీక నితవు చెపప్పుతమ నేము
చ. 1:  వనితపయతదలోని వటగ వచనున్నగబబ్బుల

   కనునఁగొతటవా వోయి గకక్కన నీవు
   పననఁగి నీవురముననఁ బెటట్టి కొతటేనఁ గనక

   చెనకేరతుల నీవు చేసిన భాగతము
చ. 2:    తలివపైనమోము లోని తేనెగా రేయాకెమోవ

   తలనఁచకొతటవో లేదో తగిలి నీవు
  నెలకొన నీనోరిలో వతచకొతటేనఁగనక
   తలకొని నీవు సేయుతపము లీడేరను

చ. 3:  మెచచ్చెలనలమేల్ మతగమేనిమనఁదివాసనల
  యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యఱనఁగదువా

    పచిచ్చెగా నీమేన నితడానఁ బటట్టితచకొతటేనఁ గనక
    అచచ్చెగానఁ గటూడిత నీక నమరె వలపల



రేక: 1470-1మాళవగళ సత: 24-415
పలల్లవ:     ఏమని చెపప్పునఁగవచచ్చె నిటట్టి నీసత భావము

 కామతచినచతదమో కడనఁగసితగారమో
చ. 1:      చెలియ నీమోము చటూచి చెకక్కలనఁ జెమట చితద

  వలపలో అదియ జవవ్వెనమదమో
   నిలవున నతతలోనె నిటటూట్టిరప్పు నిగిడితచె

 కలసేటవడుకలో కతదువతమకమో
చ. 2:   కాతత నీవదదనుతడి కళలతోదపైవారె

 చితతావరహమో చితదడుపేగమో
   మతతనపమాటలడి మఱి చిరనవువ్వె నవవ్వె

    చెతత నీ పపై ఆసలో సిగద్గీలమొలకలో
చ. 3:     అలమేలమతగ నినున్న నపడే కానఁగిట నితచె

 తలకొనన్నకోరికో తగలయమో
    యలమ శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా నినున్న నెనస

 తలనఁపలముచచ్చెట తనమనోరథమో



రేక: 1470-2ఆహిరి సత: 24-416
పలల్లవ:    ఇతక నీచితత్తిము యటల్లనెపైననఁ గావుము

    పొతకమాయ నాక నీక పొతదులలల్లనఁ దొలతనె
చ. 1:      తలనఁప నీ వరనఁగదువు తగవు నీకనఁ దలసును

  మలసి వనన్నవతచనేల మానఁటమానఁటకి
   బలమసేయనేనఁటకి పరాక నీక లేదు

  నిలిచి యేడనుతడినా నీవారమే
చ. 2:    వతట నీగణముల వలస నీచరితల

    జతట నాక నీవు గలవు జరయవలవదు
   అతట నీమోహము ఆదియు నీపగభావము
    ఇతట నెపడు నునాన్నతడ వదియ మాకలభము

చ. 3:     చనవు లిపప్పు డొసనఁగితవ సరసముననఁ జెనకితవ
   పననఁగనఁదగదు నీవు నాకనఁ బద్రియునఁడవౌదువు

   వనుమ అలమేల్ మతగవభునఁడ శ్రీవతకటేశ
    తనివ రతుల మముత్మి నితత తగలసేసుకొతటవ



రేక: 1470-3పాడి సత: 24-417
పలల్లవ:    ఏమని యానతచేచ్చెవో ఇతదుక నీవు

  వమరనఁ జెలికతత్తిల వచిచ్చెచెపప్పురాదు
చ. 1:      కాతత నీవుత గటూడుతడనఁగా కమత్మిట నొకక్కత రానఁగా

   చెతతనే దానఁచకొతటవ చెరనఁగనఁ గపప్పు
   వతతగా నాకెకొతగ వరొకవనెన్నది సతది-
   నతతలోనఁ జూచి సతదేహము నినన్నడిగె

చ. 2:     వడె మాకె ఇచేచ్చెవళ వరొకచెలి రానఁగాను
  వోడక మలనఁగదతడ నుతచకొతటవ
    తోడనె యాకెనీడ గోడపపై నుతడనఁగానఁ గని
    జోడు గతట మేడదని సొలసి నినన్నడిగె

చ. 3:      కమత్మివ ణప వాఇతచతగా కిముత్మిల సత రాతగా
    సొముత్మిలలోనఁ బెటట్టి యకె నెమత్మిత గటూడిత

  పమత్మినయలమేల్ మతగపతవ శ్రీవతకటేశ
    ఇముత్మిల నాకెనఁ గని యేమౌనని యడిగె



రేక: 1470-4గళ సత: 24-418
పలల్లవ:  చటట్టిరికమెపైనచోట సటూడువటట్టినేనఁటకి

  గటట్టియాయనఁ బనులలల్ల కానిమత్మినవయాత
చ. 1:     చెకక్కనొకిక్క యాప నినున్ననఁ జేరి వనఁడుకొననఁగాను

 నికక్కనినవువ్వెతోనేల సిగద్గీవడేవు
   వుకక్కమరి యావళ నినొన్నరసనో కొనగోర

   ఇకక్కడ నతదుకేమయు నెతచవదుద రావయత
చ. 2:     కోరి పగయమెలల్ల త జెపప్పు కొతగవటట్టి పననఁగనఁగా

  తేరకొననేల యాకె దికక్కచటూచేవు
   అరీతులనఁ దొకక్కతొకక్కలడనఁగానఁ గాల దానఁకెనో

   సారె నతదుకేమ దోసముగాదు రావయత
చ. 3:    అలమేలమతగ నినున్న నట గానఁగిలితచనఁగాను

  తలవతచకొని లోలోనఁ దమకితచేవు
   యలమ శ్రీవతకటేశ యికక్కవ లతతసనఁకెనో

   కలసిత రినఁకేమనఁ గొతకనఁగవదుద రావయత



రేక: 1470-5సాళతగత సత: 24-419
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరెతత పనగినా నేమాయను

    నవువ్వెతా నుతడే నేను నావానఁడే అతనఁడు
చ. 1:  ననుపగలగవార నాయకనితోడుత

  మనవుల చెపప్పుతేను మానుపరాదు
  కనునఁగొతటా నుతడుదము కాతతలసరితలలల్ల

    నను మనిన్నతచ నాతనఁడు నావానఁడే యపడు
చ. 2:   కొలవసేసేవార కోరి సేవలసేసి

  వలపల చలిల్లతేను వదదనరాదు
  తలతము తమతమతరనఁగలలల్ల నేనఁడు

    నలి ననున్న మనిన్నతచె నావానఁడే యతనఁడు
చ. 3:    యేతులనఁ బెతడాల్ల డిన వా రెతతసరసాలడినా

  కాతరితచి పననఁగినానఁ గాదనరాదు
  యతల శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
    నాతగలపై ననున్ననఁ గటూడె నావానఁడే యతడు



రేక: 1470-6ఆహిరి సత: 24-420
పలల్లవ:     వనన్నపమద నీక వనుము వదుద పరాక

     ఇనిన్నటా నీక మేల యిటట్టి చెలి నేల
చ. 1:     వడుకక వలలేదు వలనఁదికి నీకనఁ బోదు

  వాడికెపైనవల పతక వసముగాదు
   యడువచచ్చె నిదదరికి నితపల మాయితదరికి

  జోడుగటూడు వచేచ్చెయు మాసుదతనగరికి
చ. 2:     యపప్పుడునఁ గలదు పొతదు యకెమోవ నీకవతదు

   కపప్పులగా నినున్న వనఁడుకొనన్నదే సతదు
    చెపప్పునేనఁటకి యలప చితత్తి మకెపపైత గొలప

    నెపప్పుననఁ గానఁగిటనఁ గటూడ నీకరణ నిలప
చ. 3:  అలమేలత్మితగదేవుల అనిన్నటానఁగటూడేవావుల

  నెలకొనెనఁ గనున్నలను నితడునఁగావుల
   నిలిచి శ్రీవతకటేశ నీరతులే ఇతతసేస

   వలలేని నవువ్వెల వనెన్నలల గాస



రేక: 1471-1వరాళ సత: 24-421
పలల్లవ:   కూచతడనఁబెటట్టి కోరాదా కొమత్మిను తొడమనఁదట

   యచాయనేల లోనఁగేవు యవవ్వెర వదదనేర
చ. 1:      చెకక్కలనఁ జెమటగార చెలి నినున్ననఁ గొలిచ్చె వచెచ్చె

  జకక్కవలనఁ బోలేటచనున్న లదర
    అకక్కర యతతో నీక నపప్పుటనుతడ నాప-
    దికక్క చటూచి సతతోసాననఁ దపప్పులనఁ దేలేవు

చ. 2:      కగ ముత్మిడి జారనఁగ నితత కోరి కెపైదతడ నీకిచెచ్చె
  తమత్మిమోమున నితడాను దపప్పులదేరె

    కమత్మి నీకరణ యతతో కరనఁగి ఇతదులకనఁగా
   సమత్మితగానఁ జనవచిచ్చె సారె బుజజగితచేవు

చ. 3:    మతచొకక్క నలమేలమతగ నీకనఁ బాదాలొతత్తి
  సతముగానఁ బులకల జాజకొనను

    తతనఁ గటూడిత వకెను దాకొని శ్రీవతకటేశ
   ఇతవుగా మెచిచ్చె మెచిచ్చె ఇతపలచలేల్లవు



రేక: 1471-2ముఖరి సత: 24-422
పలల్లవ:    కాదనేమా నీ వాపనఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను

  యదస మమత్మితత భద్రిమఇతచకవయాత
చ. 1:     అటట్టి ఆపకనఁ జటట్టిమవపైతే నౌదుగాక మముత్మి

 వటట్టిపరాకల సేయవలదయాత
   చటట్టి మాటలడ సతదుచటూచకొతటేనఁ గొతదుగాక
   దిటట్టివపై వడెము మముత్మినఁ దేనతపకవయాత

చ. 2:    చొపప్పుగా నీవాపదికక్క చటూచితే చటూతువుగాక
  కపప్పురము మాకనున్నల గపప్పుకవయాత

   చిపప్పుల బొతద ననుపసేసుకొతటేనఁ గొతదువుగాక
  వపప్పుచనఁ బచచ్చెడము పపైనఁగపప్పుకవయాత

చ. 3:     పలిచి యాపక సొముత్మి పటట్టితేనఁ బెటట్టి దుగాక
  వలచెపప్పు పతదేల వయకవయాత

  చెలి యలమేలమతగ శ్రీవతకటేశనఁడవు
   ఇల మముత్మి నేలిత వతతవానఁడవయాత



రేక: 1471-3పాడి సత: 24-423
పలల్లవ:   కలికివ నీవరనఁగనితగవు లనన్నవా

   చెలలము నే మతత చెపప్పుచటూపవలనా
చ. 1:    వాడికగా రమణునఁడు వలపల చలిల్లతేను

   యడనే సిగద్గీన శిరసేల వతచేవ
   వడుకతో చతదురనఁడు వనెన్నలల గాసితేను
   జోడుగానఁ గలవల మెచచ్చెగ వకసితచవా

చ. 2:    మతతనాన నాతనఁడు మాటల నినాన్నడితచితే
  పతతముతో మోనముల పచరితతురా

   వతతలేక వనముల వసతతునఁడు పపైకొతటే
  బతతనే కోవలలనునఁ బలకనఁగవలదా

చ. 3:    సారె శ్రీవతకటేశనఁ డిచచ్చెటనఁ గానఁగిలితచితేను
    కూరిమ నలమేల్ మతగ కూడిత వౌనే

   మేరతోడనఁ గొతడమనఁద మేఘము వాలితేను
   చేరిచేరి మయటూరాల చెతగలితచి ఆడునఁగా



రేక: 1471-4దేసాళత సత: 24-424
పలల్లవ:    ఎకక్కడ పరాకో నీక నెఱనఁగము

   యికక్కవనఁ గొలవుసేసే మదివో నేము
చ. 1:     పటట్టిమతచము మనఁదటనఁ బవవ్వెళతచి నీ వుతడనఁగ

   అటట్టి పాదాలొతీత్తి నాకె అతడనఁగటూచతడి
   చిటట్టితటసేనఁతల నీక సేవసేసేర గొతదర

    ముటట్టి సారెసారె నీక మొకేక్కము నేము
చ. 2:     చేత మనఁద నీవటట్టి శిరసు వటట్టి కతడనఁగా

   యతలను తొడచానఁచె నీకె నొకత
   కాతరాన వళల్లనఁ జిటకలదసేర గొతదర

    జాతగా నీమేను చటూచి సతతోసితచేము నేము
చ. 3:    పనిన్న యలమేలమతగ పపైపపై సనన్నలసేయనఁగా

  వునన్నది శ్రీవతకటేశ వురముమనఁద
   వనెన్నలతో నిరమేల వలపతచేర గొతదర
   మనిన్నతచి మమేత్మిలితవ మలసేము నేము



రేక: 1471-5కాతబోదిసత: 24-425
పలల్లవ:    ఏమసేతు నావలపే యితతసేస ననున్నను

 కాముకలపైనవారికత లిటవతటవ
చ. 1:   చకక్కనినీమోము చటూచె సతదడిపరాకన

  మకక్కవతో నీక మొకక్కమఱచితని
 వకక్కసపనీకతల వనేపరాకన

  చికక్కనిపగయము నీకనఁ జెపప్పుమఱచితని
చ. 2:   సారెసారె నీతో సరసములడేపరాకన

   చేరి కానుకియత మఱచిత నపడు
   మేరలేక నీతోనవవ్వె మకిక్కలి పరాకన
  పేరకొని మాయితటకినఁ బలవమఱచిత

చ. 3:   కొలవు నీకనఁ జేసేటకూరిమపరాకన
  మలసి నినున్ననఁ జెనకమఱచిత

 అలమేలమతగపతవపైన శ్రీవతకటేశ
  తలిప ననేన్నలితే నుతతచమఱచితవ



రేక: 1471-6మతగళకౌసిక సత: 24-426
పలల్లవ:   అపడెపైనా నాపచెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేయవదాద

    నెపమున ననున్ననఁ జూచి నీవు సిగద్గీవడేవు
చ. 1:    వలపల చలిల్లచలిల్ల వాడికగా నినిన్నతటకి

  పలవనఁగ వచెచ్చెనఁగా పగయురాల
   వలిసనొలల్లమతో నీ వరకే వుతడితేను

   తలిప నీవడివటట్టి తీసనఁగా నినున్నను
చ. 2:    దయవుటట్టినఁజెపప్పు నీతోనఁ దమయితటనఁ బెతడిల్లయని

   పగయమున నక్షతతల పటట్టితగా నీక
    కిగయ యఱినఁగియు నీవు కిముత్మిలత బరాకెపైతే

   నయమున మొకిక్క నతటనను వనఁడుకొనెనఁగా
చ. 3:      పననఁగి నినన్నతదలననఁ బెటట్టి ఇతట కిటట్టి తచిచ్చె

  చనవుననఁ గటూడెనఁగా సారెసారెక
    యనసి యలమేల్ మతగ కిరవపై శ్రీవతకటేశ

    నను నేలితవ యాకె ననిచెనఁగా నీక



రేక: 1472-1నాదరామకిగయ సత: 24-427
పలల్లవ:   ఆసపడడవారి నితత అలయితతురా

   దోసము రాకతడాను కతదువ నుతడవోయి
చ. 1:     వనెన్నలలల్ల నఁ బెటట్టి కొని వదదనే కొలవసేయు -

   చనన్నది యపనఁ జూడవోయి నీవు
    సనన్నలలల్ల నఁ జేయుచను సారెక నేనఁకరీ నీక

  మనిన్నతచి వటట్టిపరాక మానవోయి
చ. 2:    వడుకతో నీవదద వసుపలేక సారెక

   వడిగాల సేసనఁ జూడవోయి నీవు
    నీడవలనఁ బాయక నీకె తపము సేసని
  జాడతోనఁ జితాత్తి ననఁబెటట్టి చనవయతవోయి

చ. 3:    అతటముటట్టి సరసములడ సారె నీతో
   వతట యాపనఁ గానఁగిలితచవోయి నీవు
    ఇతటనే శ్రీవతకటేశ యే నలమేల మతగను

   జతట నేలిత వాకెతో సరినవవ్వెవోయి



రేక: 1472-2బౌళ సత: 24-428
పలల్లవ:    పతతముననఁ గసరితేనఁ బతకి సేవయగను

 వతతసేనుకొనరాడు వవకపసతకి
చ. 1:     సలి సవతుల యనిన్న సొలసి మాటాడినా

  తాలిమే వలను వుతత్తిమురాలికి
    యేలటా మాడి మగని కెతతయమెత్మిల చటూపనా

  వాలయితచి సతతోసితచవల నేరపరికి
చ. 2:    తవలి తనపాటకి తరణుల వననఁగితే

 చవచేసుకొనవల జాణకతత్తిను
     రవళ దానఁ జూడనఁగానే రమణునితో నవవ్వెతే -
    నవల దా గటూడి నవవ్వెనగ నయగారికి

చ. 3:    పొరగవా రతనికి బొతచి సనన్నలసేసితే
  పరాక సేయగనఁదగ బాగరికిని

    ధర నలమేల్ మతగ వాతడు శ్రీవతకటేశనఁడు
   వరసనఁ గటూడి తటట్టి తడవలనఁ జతురికక



రేక: 1472-3ముఖరి సత: 24-429
పలల్లవ:   అతతేసి దొరతనాలయాకె యప

  కొతతపనఁజూపలనఁ జటట్టిగొనినాకె యప
చ. 1:   మటట్టి మరి లేకలతప మాటమాతగముననే

   అటట్టి యితటకి రపప్పుతచినాకె యప
  చటట్టిమవలను నీసొముత్మిలలల్ల నఁ దనమెడనఁ

   బెటట్టి కొని నినున్న మెపప్పుతచినయాకె యప
చ. 2:    చెతగటనే సేయరానిచేత సేసి నీవలప-

 లతగడినఁబెటట్టినయటట్టియాకె యప
   కొతగవటట్టి నీతోను కూరిముల గొసరచ
  అతగవతచి చనున్నలొతత్తినాకె యప

చ. 3:     సలవుల నవువ్వెనవవ్వె చెకక్కల నొకక్కచ నినున్న-
 నలకలదరిచ్చెనయాకె యప

  అలమేలమతగను నేనననఁగా శ్రీవతకటేశ
   కలసిత వదే నాసతగడియాకె యప



రేక: 1472-4శ్రీరాగత సత: 24-430
పలల్లవ:     నీవ ననున్న నిటట్టి మనిన్నతచేవు గాక

   భావతచి నీతో నితత పదరనఁగనేనఁటకి
చ. 1:  కనున్నలనఁజూచిననీవు కరణతచనేరవా

  వనన్నప మేమసేసేము వగినతతాను
 సనన్ననఁగొలిపతచకొని చనవయతనేరవా

   ఇనిన్నటా నినున్ననఁ గొసరి యచచ్చెరితచనేనఁటకి
చ. 2:   మాట లడినవానఁడవు మరగనఁగనేరవా

   చటకి మాటకి నినున్ననఁ జెనకనేల
   యటననఁ బాదాల చానఁచి యనయనఁగనేరవా

  చోటమత్మిని యపప్పుటని సొలయనేమటకి
చ. 3:   నవవ్వెనవానఁడవు నాతో నతటసేయనేరవా

  రవవ్వెసేసి నీమత కరనఁచనేనఁటకి
   యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

  వువవ్వెళటూల్లరనఁ గటూడితవ వరయనఁగనేనఁటకి



రేక: 1472-5శతకరాభరణత సత: 24-431
పలల్లవ:    చెపప్పునఁగబుదిద నీకనఁ జెపప్పుత మద

   యపప్పుడూ మావలల్ల దొసమేమ లేదుసుమత్మి
చ. 1:    పకక్కననఁ జెలిచనున్నలపపైనఁ గేల చానఁచేవు

  యకక్కడుగొతడలవతట వతత కోపేవా
  జకక్కవలవతటవ చనున్నల నావయపైతేను

  చొకక్కముగ నీయనువు చటూచకొనరాదా
చ. 2:   యేనిగెతొతడాలనఁబోలే ఇతత తొడలమనఁదట

  ఆనితచేవు నీపాదము లతతకోపేవా
  పూని యననఁటకతబాలపోలికే నాతొడలపైతే

  దనివలల్ల నీయనువునఁ దలసుకోరాదా
చ. 3:   అడరచ నదదపమోమాపను మోవమత్మినేవు

  తడవ శ్రీవతకటేశ దానికోపేవా
   బడి నలమేలత్మితగను పదత్మిము నామొకమెపైతే

  కడనఁగి ననేన్నలితవ కనుకోరాదా



రేక: 1472-6వరాళ సత: 24-432
పలల్లవ:    నెమత్మిది నీవోజల నే నెఱనఁగనా

    అమత్మిరో నే నినున్న సుదుద లడిగితనా
చ. 1:      వతటని మాటల సారె వనఁడుకొనే వతత ననున్న

  యితటకి వచేచ్చెతుగాక యడనేనఁటకి
   అతటే ననరాదుగాక ఆనలేల పటేట్టివు

  నతటన నీవనయాల నమత్మినతటనా
చ. 2:    వోడక నాకొతగవటట్టి వడనఁబరచే వపప్పుడు

  యేడలేని రసము లీడనేనఁటకి
 వడెమచేచ్చెయపప్పుడే వడుకలయతనఁగాక

   తోడనే కానఁగిలితచే వతదుల కెగద్గీపటేట్టినా
చ. 3:    గటట్టి న ననేన్నలితవ కోరి బతత్తిగలనని

    యిటట్టి సాకిరి దలిపే వడ నేనఁటకి
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

 చటట్టిరికపమనసు సదితచవచిచ్చెతనా



రేక: 1473-1రామకిగయ సత: 24-433
పలల్లవ:    ఇది యతతగరివ్వెయని యతచేవుగనక నీవు

  మది నితతయును నీమనన్ననేసుమత్మి
చ. 1:   ఆనఁటదాననఁగనక నినన్నట సొలయుదునఁగాక

   గానఁటాన నే నుతడేది నీకరణేకాదా
  వటలో చవులవుటట్టి వతగెములడుదునఁగాక
   నీటన నే మెలనఁగేది నీలలనేకాదా

చ. 2:    జవవ్వెనినఁగనక నినున్న సాదితచి జతకితతునఁగాక
   చివవ్వెన నావలప నీచేతదే కాదా

  నవువ్వెతా నీకిచచ్చెకమునకనఁ బెననఁగదునఁగాక
  రవవ్వెల నానేరప నీరచనేకాదా

చ. 3:   అలమేల్ మతగనఁగనక ఆసకొలపదునఁగాక
 కలగనాపతతము నీఘనతేకాదా

   వలయ శ్రీవతకటేశ వనోదము సేతునఁగాక
   నలిగెతో నారత నీ సమత్మితేకాదా



రేక: 1473-2శ్రీరాగత సత: 24-434
పలల్లవ:   ఇటట్టి తడవలదా మోహ మెతచిచటూచితే

   అటట్టి చెలల చటూచి అచెచ్చెరవతదేర
చ. 1:    చెతగలితచ నీమోము చెలినఁ గనుగొతటేనే

   చెతగటనఁ జేరితే కళ చిమత్మిరేనఁగ
   అతగమెలల్లనఁ బులకితచ ఆకెమాటల వతటేను

   యితగిత మెరినఁగితమ యతత మేలవానఁడవో
చ. 2:    వడదేరదువు నీవు వనితనఁ బేరకొతటేను

  అడియాలముల చటూచి హరషితతువు
    తడబడునఁ దమకము తగ నాపనఁ దలనఁచితే
   యడయక కతటమ నీవతట మేలవానఁడవో

చ. 3:     ఆయాల గరనఁగదువు అలమేల్ మతగ ముటట్టితే
  చాయదేర నీమోవ చవగొతటేను

     పాయక కూడిత వద భావత చేకెనఁ జూచేవు
  యయడ శ్రీవతకటేశ యతతమేలవానఁడవో



రేక: 1473-3బౌళ సత: 24-435
పలల్లవ:   ఎవవ్వెర వతగెములడనేల నినున్నను

  వువవ్వెళటూల్లర సతతోసాన నుతడుదువుగాక
చ. 1:    మగవ తేనెలగార మాటలడితే నీక

 తగనిరతులతరితీప లౌనఁగాక
  నిగనిగనిమోవ వనెన్నలనవువ్వె నవవ్వెతేను

  అగపడి కడునఁజలల్లనౌనఁగాక నీమనసు
చ. 2:     సుదత తమత్మిరేకల చటూపల నినున్ననఁ జూచితే

  కొదలే కితప గబులకొనునఁగాక
    అదననఁ జెమటలతో ఆప నీపాదా లొతత్తితే

  కదిసి తనివనఁబొతదుగాక నీతనువు
చ. 3:   చెలియ తీగెలవతటచేతులనఁ గానఁగిలితచితే

 బలవలపలపతట వతడునఁగాక
   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   నెలవపై ననేన్నలితవ నితడునఁగాక కరణ



రేక: 1473-4పళవతజరత సత: 24-436
పలల్లవ:    ఆసపడుదుర నీక నతగనల గనునఁగొని

  దోసముగా దతదులక దొరవపైతేనేమ
చ. 1:    యనలేని మోహమున నెవవ్వెతపైనా సొలయును

  మనసిచిచ్చె యవవ్వెతపైనా మాటలడును
   ననుపన నెవవ్వెతపైనా నవవ్వెనఁజూచ నీతోను

   వనయము సేయదతటా వననఁ గోపతచకమ
చ. 2:     దతటయపైనది యొకత తమకితచ నీకనఁ గాను

   వతట నుతడితే నొకత యొడివటట్టి ను
    అతట చనున్నలనే వతుత్తి నతడనేయుతడి యొకత

   ఇతటలోనే మొకక్కదతటా నెగద్గీల పటట్టికమ
చ. 3:   బతత్తిగలజవరాల పపైకొని చెనకను

   అతుత్తి కొనన్న ముదదరల ఆయము లతట
    ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ యే నలమేల మతగను

  సతుత్తి గా నీయాలనెపైత సాదితచెననకమ



రేక: 1473-5కాతబోదిసత: 24-437
పలల్లవ:   పొదుద వోనిచెలలల బటూటక మేమసేసేరె

    వదిదకి నాతనినఁ దేరె వనగటూడ ననిన్నయు
చ. 1:    యకక్కడలేని చలవ లనెపైన్నైనానఁ గలిగినాను

  మకక్కవ వనెన్నలవనఁడి మానప్పునఁబోయనా
  వకక్కసపచెలలడే వడుకమాట లనెపైన్నైనా
 వకక్కకోవలకూతనఁ నుడుపనఁబోయినా

చ. 2:    వటట్టివళల్లనఁ గటట్టి యాలవటాట్టి లనిన్నవసరినా
  తటట్టి మలయానిలభటూతమునఁ జోపీనా
   ఇటట్టి కేళకూళలోన నెతత యనఁదులడితచినా

 ముటట్టినవరహపనాముల దితచనా
చ. 3:    బచెచ్చెనచితత్తిర చటూప పరాక లతతసేసినా

 అచచ్చెపమనసిజని నడనఁచేరటే
   ఇచచ్చెల శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

    వచిచ్చె తీనే ననున్ననఁగటూడె వారితచనా వలప



రేక: 1473-6భపైరవ సత: 24-438
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పునఁగవచచ్చె నితతకి నీచతదముల

  పేగమము నీచితత్తిముననఁ బెటట్టి కొనవయాత
చ. 1:      చెలియక నీ వపప్పుడు చేరి మోము చటూపతేను

 కలవలకను శశినఁగనినటాట్టి య
    వలచి నీవు వదిదకి వచిచ్చెతే పవనమునక

  యలమ వసతతునఁడు యేతతచినటాల్ల య
చ. 2:    కోమలికి నీవతతలో కోరి పొతదుసేసితేను

  తామరలక రవ నేసత్తిమెపైనటాట్టి య
   కామతచి నీ వటట్టి కానఁగిలితచకొతటేను
   గోముననఁ గొతడలపపై మేఘునఁడు వాలినటాట్టి య

చ. 3:     నెలనఁతపపై నీవు చటూప నిలిప్పుతే జవవ్వెనసమ
  వలసి మరనిటకేక్క లతచినటాల్ల య

    అలమేల్ మతగనఁ గటూడిత వద శ్రీవతకటేశవ్వెర
   నెలవపై బొతదినఁ బాబ్రాణునఁడు నిలిచినటాల్ల య



రేక: 1474-1ఆహిరి సత: 24-439
పలల్లవ:     ఇతతకతట మరి ఫల మేమని చెపప్పునఁగలదు

 సతతతమెపైనవలపే సతసారఫలము
చ. 1:    సతకి జవవ్వెనమె జనత్మిమతదిన ఫలము

  పత యాదరితచినద ఫలము
   మతకి నితపగా మతచిమాటాడిన ఫలము

   అతకాతక్ష నెపప్పుడునఁ బాయకతడుటే ఫలము
చ. 2:    ననుపన మోముచటూచినపప్పుడు నవువ్వెటే ఫలము

  చనవచిచ్చె ఆడేసరసమే ఫలము
   మనసు తనివదర మరత్మిములతటటే ఫలము

   కనునఁగొననఁ జూచిచటూచి కరనఁగటే ఫలము
చ. 3:    పగయముతో మేనుసకనఁ బెననఁగినదే ఫలము

  నయముననఁ జూపేటసనన్నయే ఫలము
  జయమెపై శ్రీవతకటేశవ్వెర యలమేలత్మితగను

    నియత గటూడిత వనఁక నీవ ఫలము



రేక: 1474-2దేసాళత సత: 24-440
పలల్లవ:    వనన్నప మేమ సేసేము వగినతతాను

  యనిన్నకగా నాపచన వడేరితచవయాత
చ. 1:    నెలత నీ కిచిచ్చెనకానికనఁ దలతచకోవయత

 తళకనఁగనున్నలసనన్న దలనఁచవయాత
  అలరిసేసిన వనయము దలనఁచకోవయత

   యలమ నాపకడక నిటట్టి రావయాత
చ. 2:   మకక్కవతో నాడినమానఁట దలనఁచకోవయత

  తకక్కక యాపవలప దలనఁచకోవయాత
  మొకిక్కన చినిన్నచేతులమోడుప్పు దలనఁచకోవయత

   యికక్కవనునన్నది యిటట్టి యితటకి రావయాత
చ. 3:   వడి నినున్ననఁగొలిచ్చెనభాము దలనఁచకోవయాత

  తడయక సేసేసేవ దలనఁచకోవయాత
   అడరి శ్రీవతకటేశ ఆకె యలమేలమతగ

   యడయక కూడితవ యిపప్పుడు రావయాత



రేక: 1474-3సామతతత సత: 24-441
పలల్లవ:     నీవు రాతగా వలపల నితడెను బతడారముల

  చేవదేరెత బనులలల్ల చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    వనితమెపై చెమటలవానల నితడానఁ గరిస

  మనసలల్ల నఁ జిగిరితచె మచిచ్చెకలక
  ఘనమెపైనపలకల కమత్మిని జాజలమతచె
  కనునఁగొనవయాత చనుకసునఁగాయల నవ

చ. 2:    నతమోవతేనెల చాలనఁ బతటల వతడె
   తతనఁ గళలచే వసతతము వచెచ్చెను
   సతమెపై నిటటూట్టిరప్పుల చలల్లగాని వహరితచె

   రత జూడవయాత మోహరసములను నవ
చ. 3:    కూరిమ నలమేల్ మతగకోరికెనఁ దగెలవారె

  గారవపతమకము కానఁగిటనఁ బాతకె
    యరీత శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి యేలితవ

   సారె భోగితచవయాత జవవ్వెనవన మద



రేక: 1474-4శ్రీరాగత సత: 24-442
పలల్లవ:   ఎటట్టి పరవశమో యటవతటతమకమో

   బెటట్టి మునఁజేతచిలక పలిచ్చెనా నెఱనఁగదు
చ. 1:    నినున్నత జూచేపరాకన నెలనఁత చనున్నలమతద

  సనన్నదువవ్వెటపకొతగ జారినది యఱనఁగదు
   మనిన్నతచి నీవు దనతో మాటలడేపరాకన

    వునన్నది నీకొనగోర నొ తత్తిన నెఱనఁగదు
చ. 2:    పలమార నీతోనవవ్వె పరాకననఁ దానఁగటట్టిన-

   వలిపముచెమట పపైవడి నతట టఱనఁగదు
  తలపోనఁత నీమనఁదత దగిలినపరాకన

    తలిప నీవు చెయివటట్టి తీసినా నెఱనఁగదు
చ. 3:    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడేపరాకన

  అటట్టి అలమేలమతగ ఆలయనెఱతగదు
   గటట్టి ననఁ దిరపతలో గోవతదరాజవపై యుతడే-

   మటట్టి నఁ దలిసి పొతదుల మఱవనెఱనఁగదు



రేక: 1474-5వరాళ సత: 24-443
పలల్లవ:    పానఁతవలపో ఇది పరగనఁ గొతత్తివలపో

  యనఁతలమోనఁతలనెపై యిటవల నుతడెను
చ. 1:     తళకన నినున్ననఁ జూచి తలవతచకొనె నాకె

     యలమనఁ దా వావ నీక నేమౌనో కాని
     మలసి య భావము మాకనఁ జూడనెపై తేను

 వలపలవలవసి వతచితీసినటల్ల తడె
చ. 2:     గకక్కన మాటాడనఁ బటూనఁచి కడమదా గకక్కకొనె

   చకక్కని మయిదదరిలో సనన్న రెటట్టివో
    యికక్కవ లివ మాలోన నెరినఁగి తలసుకొతటే

  మకక్కవమచచ్చెల మేప మతతద్రితచినటల్ల తడె
చ. 3:      సలవుల నినున్న నవవ్వె చేరి కానఁగిటనునఁ గటూడె

   నలి మచటట్టిరిక మెనన్నటదో కాని
   అలమేల మతగ పతవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెర

    యిల మరే చతదుగ డు వనెన్నలవల నుతడె



రేక: 1474-6ముఖరి సత: 24-444
పలల్లవ:    నే నేమటదానను నేర పతతగలిగినా

    వని నాకనఁ జనవు నీవసనఁగ నీభారమే
చ. 1:     నికక్కముగ నే నెతత నీమనఁద మోహితచినాను

  నెకొక్కని యడేరితచ నీభారమే
    వకక్కసమెపై యేపొదుద నీవళ నేనఁ గాచకతడినా    మకక్కవతోనఁ జేకొని మనిన్నతచ నీభారమే

చ. 2:     దటట్టిముగా నే నపప్పుట దయవుటట్టి మాటాడినా
  నెటట్టి కొని కరణతచ నీభారమే

     చటట్టి చటట్టి నీపపై నేను సొలపల చలిల్లనాను
    చిటట్టికము లేక భువనఁ జెలిల్లతచ నీభారమే

చ. 3:   చెలరేనఁగి నేనెతత సేసినాను
   నిలిప మెచచ్చెల మెచచ్చె నీభారమే

   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
    అలరనఁ గటూడిత వనఁక ననిన్నయు నీభారమే



రేక: 1475-1దేశక సత: 24-445
పలల్లవ:    అడుగరే యమాట అవునో కాదో

  బడిబడి నితదరిలోనఁ బచారితచవలనా
చ. 1:   యతల నేవనన్నవతచేదేమ సారెసారెక

  అతనఁడే యరనఁగనే అనిన్నయును
   ఘతల నామనఁదనే కరణనఁగలనఁడు తొలల్ల

   నీతులగా నినఁక వరే నేరపనఁగవలనా
చ. 2:     పూనివటట్టి నే నిపప్పుడు పొతచి యచచ్చెరితచేదేమ

  తానే యరనఁగనే తలనఁపలలల్ల
   యనెలవులనే ననేన్న యేలకొని వునన్నవానఁడు

   వనుల నే నితతేసి వవరితచవలనా
చ. 3:    మఱవకమని నేను మరి వనఁడుకొననేల

 యఱనఁగనే శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే
     అఱిముఱి ననున్ననఁ గటూడె నలమేల్ మతగను నేను

   గఱిసేసి యితకా మఱి కొసరనఁగవలనా



రేక: 1475-2  ఆహిరి నాట సత: 24-446
పలల్లవ:  ఉతత్తిమనాయకనఁడవు వువదలయడాటాన

 బతత్తిసేయవవానఁడవా పదరితనఁగాక
చ. 1:    ననున్న నీవు మఱచేవా నాలోనితమకమున

  పనిన్న చెలలచేనఁ జెపప్పుపతపదునఁగాక
 మనిన్నతచకతడుదువా మనసుపటట్టినఁగలేక

  వనన్నపములలల్ల నఁ జేసి వగిరితతునఁగాక
చ. 2:    కరణతచవా నీవు కానఁకల కోరవ్వెనఁగలేక

  వరల నెచచ్చెరికగా వతునఁగాక
    పరగ నితటకి రాక పరాకల సేతువా

    సరి నినున్న రమత్మినుచ సారెనఁ బలిచేనఁగాక
చ. 3:      చన వయవా నీవు సారె సారెనఁ బెననఁగతా

   చెనకి పగయము నీక జెపేప్పునఁగాక
    నిను శ్రీవతకటేశవ్వెర నే నలమేల మతగను

  యనసిత నితదుకనఁగా నెఱినఁగితతునఁగాక



రేక: 1475-3సామతతత సత: 24-447
పలల్లవ:     ఎతతపగయము గలిగె నతత పొదల వలప

   వతతలే కానఁటదానికి వనయమే నేరప
చ. 1:   చితత్తిమురా మాటలడి చెలవునిమనఁదట

 బతత్తిచటూపవలనఁగాక పడనఁతకిని
   కొతత్తిగా నేరాలవసి కూరిమనఁ గొసరకొతటా

   హతత్తి వతగెములడేది అది యేనఁటనేరపే
చ. 2:    సముకాన నిలచతడి సరసములడి పతనఁ

 దమకితచవలనఁగాక తరణకిని
    జమళ వదదనే వుతడి సారెక నలగకొతటా

    అమరని కానఁక చలేల్ల దది యేనఁటనేరపే
చ. 3:    అలమేల మతగవల నట శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ

 గలయనఁగవలనఁగాక కామనికిని
  పలచనఁదనాన రతనఁ బెనగలడుకొతటాను

   అలయితచి చొకిక్కతచే దది యేనఁటనేరపే



రేక: 1475-4ఆహిరి సత: 24-448
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా మనిన్నతచితవ యిపప్పుడు నేనఁ గాదతటనా

   సనన్నల జతకితచ మచచ్చెరమా నాక
చ. 1:   కవగటూడి నీకరణ గలిగితే, జాలగాక

   సవతుల సాదితచ చలమా నాక
    జవళ నీ వటట్టి వుతటే సతతోసితచకొతదునఁగాక

   వవరితచి నాదడువ వడుకా నాక
చ. 2:    చితతదర నాసేవ చేకొతటేనఁ జాలనఁగాక

    కాతతల నుతకితచి తటట్టి గరవ్వెమా నాక
    ఇతత ననెన్నతుత్తి సేసితే ఇట నినున్న మెతుత్తి నఁగాక
    పతత మతదరితో నాడ పగటా నాక

చ. 3:    కొదిదమరి ననీన్నరీతనఁ గటూడితేనఁ జాలనఁగాక
   వదిదవారినెలల్ల దటూర నొరటా నాక

   గదదరినా యలమేల్ మతగను శ్రీవతకటేశవ్వెర
    వదిదక ననున్ననఁ గటూడిత వడనఁబాటా నాక



రేక: 1475-5రామకిగయ సత: 24-449
పలల్లవ:     మగవ యతతటదపైనా మగవానికినఁ గిరదే య-

    తగవు నీ వఱినఁగి యతనికి మొకక్కనఁగదే
చ. 1:    మతచి మాటాడితేనఁ బతమనసు గరనఁగనఁగాక

  ఇతచక నిషటూట్టిరమెపైన ఇయతకోలౌనా
   వతచన కలిగితేనే వాడిక లితపవునఁగాక
   మతచి నడవనఁగనఁబోతే మెరమెర వుటట్టిదా

చ. 2:   సరసములడితేను చవులలల్ల నఁ బొడమునఁగాక
  వరసాన నుతడితేను వడుకలౌనా

  మరగనఁజేసుకొతటేను మచిచ్చెక నిలచనఁగాక
  యరవుసేసుకతడితే నెనయునా పొతదుల

చ. 3:    ముతదరినే నవవ్వెతేను మొగమోట వుటట్టి నఁగాక
  సతదడినఁ దలవతచిత సమత్మితులౌనా

    అతది నలమేల్ మతగ వాతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ
     డితదు నినున్ననఁ గటూడె నినఁక నిచచ్చెకమే మతచదా



రేక: 1475-6పాడి సత: 24-450
పలల్లవ:     వాకిటనఁ గొలవునాన్ననఁ డు వనిత నాపతతనఁడు

   చేకొని వచచ్చె నిటట్టి చినఁనన్నబోనేలే
చ. 1:    మకక్కవనఁ దలనఁచకొతటే మనసలల్ల నఁ జిగిరితచ

    చెకక్క చేతనఁ బెటట్టితేను చితత రేగనఁను
   ముకక్కమనఁద వలిడితే ముతచను నివవ్వెరగల

  యకక్కడలేని వరహమేల పతచేవ
చ. 2:    అటట్టి యదురచటూచితే నాసలలల్ల నఁ బౌకొను

  నెటట్టిననఁ దమకితచితే నితడునఁగానఁకల
   పటట్టిమతచ మెకిక్కతేనే పరగనఁ దలపోనఁతల
  దటట్టిముగా నెతతజోలి దవువ్వెకొనేవ

చ. 3:    వుసురసురతటేను వరకే మే నలసు
  యసనఁగితచితేనఁ గోరిక లలయితచను

   పలగా నలమేల్ మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
    వస నినున్ననఁ గటూచె నినఁక వచారములేలే



రేక: 1476-1సాళతగనాట సత: 24-451
పలల్లవ:    నినెన్నమనేదే నీక నితతేసి నేరిప

 పనున్నకవుతడినయటట్టిపత నతటగాక
చ. 1:    కాతతునికిచేచ్చె కానుక కమత్మి నీవతదుకొనేవు

 యతతచనవరిదాన వమచెపేప్పుదే
    వతతగా వనన్నవతచితే వస నీవు వనఁకొనేవు

 మతతుకెకక్క నీవనితమారెపైతవటవ
చ. 2:     చెలవునికి మొకిక్కతే చేరి నీవు దవతచేవు

   యిల నెతత నేరప్పురివ యేచసుదుద లే
    సలవ నేనవవ్వెతేను సిగద్గీల నీవు వడేవు
   కలికి యాతనిచేనఁతక గరి నీవటవ

చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితే చేత ననున్న మెచేచ్చెవు
   నీ వలమేలమతగ వనిన్నట జాణవ

     ఆవళ నేనఁ జటట్టిచిచ్చెతే ఆక నీ వతదుకొనేవు
  దేవుల వతనిగటట్టి తలిసితవటవ



రేక: 1476-2సామతతత సత: 24-452
పలల్లవ:     కోరినటట్టి ఆయ నీక గోవతదునఁడా మా-

  కూరిమ మఱవకమ గోవతదునఁడా
చ. 1: కొ శ్రోమెత్మిఱనఁగచటూపగోవతదునఁడా

  కమత్మిరితచేవు వలప గోవతదునఁడా
     కమెత్మివో గోర నొతత్తిక గోవతదునఁడా నీ -

  కొమత్మిలలల్ల నవవ్వెర గోవతదునఁడా
చ. 2:   కొలనిలోవారము గోవతదునఁడా నీకనఁ

 గొలవుసేసేము గోవతదునఁడా
  కొలము గొలల్లతలము గోవతదునఁడా
  కొలకొల నవువ్వెదురా గోవతదునఁడా

చ. 3:  కతదణపచాయమేని గోవతదునఁడా
  గొతదినేల పవవ్వెళతచ గోవతదునఁడా

     చెతద ని నన్నలమేల్ మతగ శ్రీవతకటేశ నినాన్నడు-
  కొతదుముసుమత్మి నేము గోవతదునఁడా



రేక: 1476-3బౌళ సత: 24-453
పలల్లవ:   ఎకక్కడు గొసరనఁబోతే యేపనికివచచ్చెనయత

  మకక్కవ గలిగినతత మనిన్నతచవయాత
చ. 1:  పతతముకొలనఁదుల పలకలలల్ల

  మతతనము కొలనఁదివ మనవులను
  బతత వడిడతచేకొలనఁదే పరనఁగవతదు
   చెతతనఁ జేరినకొలనఁదే చేకొనన్న చనవుల

చ. 2:  ననుపకొలనఁదివ నగవులను
 చనవుకొలనఁదివ సరసముల

 పననఁగినకొలనఁదివ పగయములను
   వనయము కొలనఁదివ వసనఁ జటట్టిరికాల

చ. 3:  కూడినకొలనఁదివ కూటముల
 వాడికకొలనఁదివ వలపలను

    యడనే శ్రీవతకటేశ యే నలమేల మతగను
    వడుక నేలితవ వావ కొలనఁదే వరత్తిన



రేక: 1476-4పాడి సత: 24-454
పలల్లవ:    రావయత మాఇతటకి రవవ్వెసేయ మాకేటకి

   భావతచి నీ యిచచ్చెలోనే పరగేముగాక
చ. 1:   కతదువపైన జవవ్వెనపకాతతల కేనఁటచలము

    చెతది పతకినఁ బద్రియము చెపేప్పుటే కాక
  మతదలితచి సారెసారె మరియేనఁటమాటల

   పొతదుల దలిప నీతోనఁ బొసనఁగటేకాక
చ. 2:   యచచ్చెట మానాపతులకేల వతగెములడను

   నిచచ్చె నీసేవల సేసి నికక్కటగాక
   పచచ్చెవరిగి యతదానఁకానఁ బెననఁగనఁగవచచ్చె నినఁక
  వచనవడిని నినేన్న వనఁడుకొతటగాక

చ. 3:    ఇటట్టి వలచినదాని కితత పననఁగనఁగనేల
   గటట్టి న నలమేల్ మతగనఁ గటూడుటగాక

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నీక నాలనే
 వటట్టిననీరతులలో నోలలడుటగాక



రేక: 1476-5రామకిగయ సత: 24-455
పలల్లవ:    నేనేమ బానఁతే తననెలనఁతలలల్ల నుతడనఁగ

    మేనునఁ గానఁగిలితచి యేమ మెచచ్చెనే ననున్నను
చ. 1:   కతదువపైననాపపై తనకరణ గరతుగాక

  యితదలో నాచకక్కనఁదనా లతతచెపీప్పునే
  మతదలితచి నాతోననన్నమాటలే గఱతుగాక

   పొతదుల నానేరప్పులలల్ల పొగడనే తాను
చ. 2:   కిముత్మిల ననేన్నలేతనకీరితే గఱతుగాక

  యిముత్మిల నామతచిగణ మేమచెపీప్పునే
  సమత్మితతచి నాకిచిచ్చెనచనవ గరతుగాక

     పమత్మి నేనఁ దనకనఁజేసే బతత్తి యతతో చటూపీనే
చ. 3:     కోరి తా ననున్ననఁ గటూడినకూటమే గరతుగాక

  యరీత నావనయము లేమసేసనే
    ఆరయ శ్రీవతకటేశనఁ డలమేల్ మతగను నేను

    చేరి ననున్ననఁ గటూడెను నాచేనఁత లేనఁటచేనఁతలే



రేక: 1476-6సామతతత సత: 24-456
పలల్లవ:    అలల్లనానఁ డెఱనఁగవా ఆకెవో యకె

  పలల్ల గా నీతముత్మిలము పటట్టితచకొనదా
చ. 1:    అతగనతో మాటలడి ఆయముల గరనఁగతా

  సతగాతాల సేయవా చావడిలోను
   సతగడినే నిలచతడి సారెనఁ జెమరితచకొతటా

  కొతగనఁగొతగ మోయనఁగనఁ గొలిపతచకొనవా
చ. 2:    భావతచి చటూచిచటూచి పరవశమతదు కొతటా

  వావుల దలపవా వాకిటనుతడి
   పూవుల వసి మోహన బుసకొటట్టి కొతటాను

   సవగా సతచే నాక చటట్టితపతచకొనవా
చ. 3:     గటట్టి తోనే నవవ్వె మేను గబబ్బుతలనఁ బులకితచి

  ఇటట్టి కానఁగిలితచకోవా ఇతటలోనను
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
    చటట్టి ననేన్నలి యకె కీసుదుద లలల్లనఁ జెపప్పువా



రేక: 1477-1పలవతజరత సత: 24-457
పలల్లవ:    వదదనేమా నినున్నను వలప దానఁచవచచ్చెనా

   బుదుద లలల్ల నీక నేను బోదితచేదాననా
చ. 1:     సేసకొపప్పు వతచివతచి చెలి నీక మొకక్కనఁగాను

  చేసటూటనే నీవల సిగద్గీవడేవు
   అసపడి యపప్పుట నీఅతడ నిలచతడనఁగాను

 మటూసినముతతమవపై నామోమేమచటూచేవు
చ. 2:     చేతుల చానఁచి నీక చేరి కానుకియతనఁగా

  నాతకి నీవల సనన్నలసేసేవు
    కాతరాన నీదికక్క కనున్నల నాప చటూడనఁగా
   యతల నాతోడుత నేనఁటకి నవవ్వెవు

చ. 3:    సారెక వనాన్నకె గటూడి సరసములడనఁగాను
  గారవతచి ననెన్నతత కానఁగిలితచేవు

   యరీత శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
    మేరమరి ననున్న నేమ మెచచ్చె మెచేచ్చెవు



రేక: 1477-2ముఖరి సత: 24-458
పలల్లవ:    ఇతదుకొరకే వచిచ్చెత నిద నీసముకానక

   చతదము సేయనఁగ నీవ చతురనఁడవయాత
చ. 1:    చేరనఁడతతలకనున్నల చెలి నినున్ననఁ జూచితేను

 మటూరెనఁడతతపొడవుకగ ముత్మిడి వడెను
    యరదియతనఁ బేనువచెచ్చె నిదివో నీపపై వలప

  సారెసారె యపనుల చకక్కనఁబెటట్టివయాత
చ. 2:   జటట్టిడేసిపాదములజోట నీవదిదకి రానఁగా

  పటట్టినఁడేసిచనున్నలపపై పయతద జారె
     అటట్టి కలి ముదిరి మెటాట్టి య నీతో పొతదుల

   నెటట్టిన నీతబబ్బుబుబ్బుల నీవ దిదదవయాత
చ. 3:    గొరెనఁడతతచతదద్రివతక గరతు నీకనఁ బెటట్టితే

   బారెనఁడు గానఁగిట గటూడి పతతమచేచ్చెవు
   యరీత శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   నీరకొదిద తామరాయ నేనఁడు మెచచ్చెవయాత



రేక: 1477-3బౌళ సత: 24-459
పలల్లవ:    ఏటకయాత నీతో మాక యేలటములడాను

చటకిమాటకి, సతతోసితచటేకాక
చ. 1:    సులభమా నీతోను సొలసి మాటాడేది

  అలరి నీ కిచచ్చెలడేఆనఁటదానను
   తలవతచకొని నీదతడ నిటట్టి కాచకతడి

   చెలగి నీ చెపప్పునటట్టి సేసే దితతేకాక
చ. 2:     గరవమా నాక నినున్ననఁ గదిసి తపప్పుకచటూడ

 ఇరవుగనఁ బెతడాల్ల డినయిలల్ల లను
  వరసతో నీచితత్తిమువచిచ్చెనటేట్టి సేవసేసి

  బెరసి నీచేత మెపప్పుతచకొతటగాక
చ. 3:     యమెత్మిల నీతో నేను యలయితచి నవువ్వెనవవ్వె

   నెమత్మి నలమేల్ మతగను నీదేవులను
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   వుమత్మిడిరతులనఁ గటూడి వుతడు టతతేకాక



రేక: 1477-4శ్రీరాగత సత: 24-460
పలల్లవ:     ఆకె యద పలవరే అతదర నోచెలలల

  చేకొని పతవడుక చెలిల్లతచవలను
చ. 1:   మగవ దనునాడినమాటల దలనఁచకొతటా

 తగినచకక్కనఁదనాల తలనఁచకొతటా
  నగతానఁ బొతదుసేసినననుపనఁ దలచకొతటా

    వగి లోననఁ బవళతచి వునాన్ననఁడు రమణునఁడు
చ. 2:  పడనఁతపకక్కననుతడినభావము దలనఁచకొతటా

 తడనఁబాటరతులలల్ల నఁ దలనఁచకొతటా
  కడుమనోరథముల కలిప్పుతచి తలనఁచకొతటా

  వుడివోనివడుకతో నునాన్ననఁడు రమణునఁడు
చ. 3:   అలమేలమతగచేనఁత లనిన్నయు దలనఁచకొతటా

 తలకొనన్ననేరపల దలచకొతటా
   కలసి ఇపప్పుడు తొతటకతల దలనఁచకొతటా

 వలయుచనాన్ననఁడు శ్రీవతకరమణునఁడు



రేక: 1477-5పాడి సత: 24-461
పలల్లవ:    ఎతత నేరచకొతటవ ఇనిన్నటకి గరిగాను

  కాతతునినఁ జూప యఱనఁగనియటట్టి తదానవు
చ. 1:    అతది పతతో నేకతమాడ నేరతువుగాని

 అతదరిముతదర మాటలడనేరవ
    కతదువ ననున్న నపప్పుట గయాతళనఁ జేసి, నినున్న-
  నొతదిలి యేమాడిన నోరచకతదానవు

చ. 2:    పలిచి యాతని నితటనఁ బెటట్టి కోనేరత్తి వుగాని
  అలరి మావరసక నతపనేరవ

   పలమార నేవచిచ్చెనపనుల రటట్టి కెకిక్కతచి
  చలమునే సాదితచితే సాదవపైయుతదానవు

చ. 3:   కోరి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడగనఁనేరత్తి వుగాని
   చేరి మాక వనయాల సేయనేరవ

    నేరిచి ననిన్నతడేల నే నలమేల మతగను
    సారె నే నవవ్వెతే సతతోసాననే వుతదానవు



రేక: 1477-6గళ సత: 24-462
పలల్లవ:   పూవులవాసనలలల్ల పణునఁగన బటట్టినటట్టి

  వావులే మలోమక వపైపలయనయాత
చ. 1:     కొలనఁది మర నీకితత కొలవుల సేయనఁగాను

   నిలిచి యాపమోము నీవు చటూడనఁగా
    వలప తీనఁగెలవారి వరస మ యిదదరికి
  అలరి మకానఁగిళల్ల నలల్ల కొనెనయాత

చ. 2:     పచిచ్చెదేర నీతో నాకె పలమార మాటాడనఁగా
   వచచ్చెన వడిగా నీవు వననఁగాను

    కచిచ్చె మమనసు లివ గదిగొననఁ జిగిరితచి
   తచిచ్చె మోవులలో నేసాత్తి ల సేసనయాత

చ. 3:      అకక్కననఁ దిరమెపై నీక నలమేల్ మతగ వుతడనఁగా
   దకక్క సొముత్మిలలో నీవు దానఁచకతడనఁగా

   పకక్కన మకోరికల ఫలితచి శ్రీవతకటేశ
 చొకక్కపమరతు లీడుజోడాయనయాత



రేక: 1478-1ఆహిరి సత: 24-463
పలల్లవ:    ఎతత వుపకారివ యేమని పొగడుదును

  వతతచేనఁతలను నాక వడుకసేసితవ
చ. 1:      ఆసలగా నీగరతు లట గొనిన్న పటట్టి పతప

  పాసివునన్న వరహతాపము మానిప్పుత
  సేసవటట్టినగరతు చెపప్పుపతప అపప్పుటని

   వసటల దర ననున్న వడుడ వటట్టితవ
చ. 2:      తనివార నాక నేడు తతతో నీరటూప చటూప

 మనసులోపలిచితత మానిపతవ
   చెనకి చేయిమనఁద చేయివసి యితతలోనే

  తనువుపపైకానఁకలర దపప్పుల దేరిచ్చెతవ
చ. 3:      గకక్కన నితటకి వచిచ్చె కానఁగిట ననున్ననఁ గటూడి

  ఇకక్కడ నాకోరికె లీడేరిచ్చెతవ
   నికక్కము శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

   చొకక్కపరతుల ననున్ననఁ జొకిక్కతచి యేలితవ



రేక: 1478-2సాళతగనాట సత: 24-464
పలల్లవ:   ఏనఁటజోలి చేకొతటవ యతతవరాళ

   నీటన నితతకడక నేనఁడే రారాదా
చ. 1:   కలికికనున్నలచటూప కడలేని తరితీప

  మొలకచనున్నల నీవు మోనఁచేటమోప
  తలిసిచటూడ వలప తగరానిరారానఁప

   కలిగె నితతకడక గకక్కన రారాదా
చ. 2:   వనిత చిగరమోవ వనెన్నలపైనచెతగావ

  దినదినమును నీక తయతనితావ
    చెనకి మయిదదరికినఁ జెపప్పుత నే నితడువావ

   యనస నితతకడక నిపప్పుడే రారాదా
చ. 3:    అలమేలమతగ మానఁట అమరనఁ గోవలపాట

  కలయికలక నిద కానఁగిటపూనఁట
    యలమ శ్రీవతకటేశ యకెనఁ గటూడిత వచోచ్చెట

   తలచి యితతకడకనఁ దపప్పుక రారాదా



రేక: 1478-3శ్రీరాగత సత: 24-465
పలల్లవ:    ఇతక నీచితత్తిముకొలనఁ దటట్టియినానఁ గరణతచ

  అతకెల మావనన్నపము లవధరితచవయాత
చ. 1:    సలిగె గలిగితేను సరసము లమరను

 వలినునన్నవారికి వసాలతదుర
 కలసినచటాట్టి లపైతే సొలయనఁగజెలల్ల ను

  బలిమ వతతవారికినఁ బనిలేదు
చ. 2:   యనసినవావులపైతే యేమసేసినానఁ జెలల్ల

 మనసురానివారికి మాయలతదుర
  ననుపపైనకాతతల పననఁగితే నీడేర

   చెనకనఁ బెరవారికి చేతకి లోనఁగార
చ. 3:   తగలపైనవారికినఁ దమకితచనఁ బాడియౌను

 సొగయనివారికి సదతమతదుర
   నిగిడి శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
   మొగి ననేన్నలితవ కిముత్మిలవారి కబబ్బుదు



రేక: 1478-4దేసాళత సత: 24-466
పలల్లవ:    ఔదువ దొడడదాన వతని దకక్కనఁగొతటవ

   యదస నీనేరపలే యనిన్నకాయనఁ జెలియా
చ. 1:     యలమనఁ గొలవుసతు లతదర లేర పతకి

  తలనఁపననఁ బాయినిదే తరణగాక
    వల పతతలేదు మరి వతతులక వలవనఁగా

  కలయిక కితపపైనదే వలయునఁగాక
చ. 2:     పూనిమాట లనిన్నలేవు పొలనఁతు లడితేనఁ బత-

 వనులనఁబటట్టినవ వడుకగాక
   నాననఁబెటట్టి దేమరదు నవువ్వెల సలవులను

 నానానఁటసరసముల నానఁటవలనఁగాక
చ. 3:   చెలిమ యతతలేదు శ్రీవతకటపతకి

  అలమేలత్మితగ నీపొతదే యమరనఁగాక
    మెలపన ననున్ననఁ గటూడె మేలితకా నెతతలేదు

  అలరి నీవల మెఱయనఁగవలనఁగాక



రేక: 1478-5సాళతగత సత: 24-467
పలల్లవ:    ఆనతయతవయత నాక నతదముగ వనేగాని

   నానదుగదా నవవ్వెతే ననుప గావలను
చ. 1:     ఆసపడి నాయితటకి నట సారెనఁ బలవనఁగ

   వసట గాదుగదా వతతలపై నీక
    వాసితో నీతొడ యకిక్క వలపల చలల్లనఁగాను
   దోసము గాదుగదా తొడినఁబడ వపడు

చ. 2:     వగిద్గీ యతదరిలో నినున్న నొడివటట్టి పననఁగనఁగా
   సిగద్గీల గావుగదా చేకొని నీక

    అగద్గీమెపై చనున్నలదానఁక నతడ నేనఁ గటూచతడితేను
   యగద్గీయి తోనఁచదుగదా ఇపప్పుడు నీక

చ. 3:     పలమార నే నీక పాదము లొతత్తినఁగాను
   అలయిక గాదుగదా అతతలో నీక

   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   కలసిత మొగచాట గాదుగదా నీక



రేక: 1478-6బౌళ సత: 24-468
పలల్లవ:   అనిన్నవనన్నపములను అతదులోనే వునన్నవ

   వునన్నతనఁ జెలికతత్తిల మొదిదకతో నేము
చ. 1:  ఆపయతపనకానిక యవధరితచితవా

   చటూపలనఁ దపప్పుక లసత్స చటూచితవా
   చేపటట్టి ముకక్కననఁ దావ చితత్తిగితచితవా

  ఆపనుల కేమతట నానతయతవయాత
చ. 2:   యితతయతపనవారము యఱనఁగదువా మముత్మి

   చెతతల మావనయముల చెవ సనఁకెనా
 వతతలపైనగరతుల వచారితచకొతటవా

  అతతరతగాననఁ బటట్టినా ఆనతయతవయాత
చ. 3:     అలమేల మతగ వచెచ్చె నతడనఁ బెటట్టి కొతటవా

  వలయనఁ గానఁగిట గారవతచితవా
    ఇల శ్రీవతకటేశవ్వెర ఇనిన్నటా జాణవు నీవు

  అలరే మాపనులలల్ల నానతయతవయాత



రేక: 1479-1సామతతత సత: 24-469
పలల్లవ:   మటట్టి మరి మెలనఁగితే మరేమునన్నది

చటట్టిరికమెరినఁగినసటూటకతత్తిలకను
చ. 1:    పగయముచెపప్పుట మేల బగియకతడుట మేల

 నయగారిసతకిని నాథనితోను
  కిగయతో మాటాడవల కినియకతడనఁగవల

నియతమెపైనయటట్టినెలనఁతలక
చ. 2:    చెపప్పునటట్టి సేయనఁదగ చేతకి లోనుగానఁదగ

 తపప్పునిమగవకను తనపతతో
   చొపప్పురినఁగి నవువ్వెటపప్పు సొలయకతడుట యొపప్పు

  ముపప్పురి గొననఁగనఁ గడుమోహితచినవారికి
చ. 3:    కొలవుసేయుట పాడి కూరిమచలల్ల ట పాడి

 కలికియపైనచెలికి కాతతునితోను
    నెలవపై శ్రీవతకటేశ నినన్నలమేల్ మతగ గటూడె

  యలమ నిదేబుదిద యిలల్ల తడల్లకను



రేక: 1479-2వరాళ సత: 24-470
పలల్లవ:    ఊడిగపదానను వువదక నీక నేను

  వడుకకానఁడ మకత వలయితచరాదా
చ. 1:   యకాతతను వలపతచి ఇతతసేసినయతదుక

  దాకొని నీచేనఁతల తలనఁచరాదా
   రాక నీవతదానఁక నుతడి రవవ్వెసేసినతదుక
   నీకనఁ జేతులతత్తి మొకిక్క నిలచతడరాదా

చ. 2:    పతతాన నీకెనఁ బలిచి పరాకెపైవుతడినతదుక
   కొతతగొతత నే నినున్ననఁ గొనేడరాదా

  అతతలోనఁ దలనఁచకొని ఆదరితచినయతదుక
   సతతోసితచకొని నినున్న సారె మెచచ్చెరాదా

చ. 3:    కమత్మిర నీకెనఁ గటూడి గడుసుపడినతదుక
  చిమత్మిరేనఁగి పగయముల చెపప్పునఁగరాదా

   ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యేలితవ నీదేవని
  పమత్మి మమత్మిదదరినినఁ దపప్పుకచటూడరాదా



రేక: 1479-3పాడి సత: 24-471
పలల్లవ:     అది చటూచి నాక వడుకాయను నేనఁడు

   యదలోని నీకపప్పు డెటట్టి తడెనో కాని
చ. 1:    చెలిని చెవలోపలనఁ జేరి యేకతాలడనఁగ

   పలకితచె మేను గొబుబ్బున నీకను
   మొలకనవువ్వెల నీపపై ముతచిముతచి చలల్లనఁగాను

  జలజలనఁ జెమరితచె చకక్కనినీచెకక్కల
చ. 2:    కోమలి నీక లోనికొలవుల సేయనఁగాను

   ఆముకొననఁ జెతగలితచె నద నీమోము
 కోమలపచనునఁగవకొనల దానఁకితచనఁగాను

    పేగమతో మటూపల మటూనఁడెపై పనగొనె నీకను
చ. 3:    వనిత యదుటనుతడి వలపల రేనఁచనఁగాను

  వనర నీమరత్మిముల వుపొప్పుతగెను
    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   పననఁగి నీకాపకనఁగా బెరసను కళల



రేక: 1479-4నాదరామకిగయ సత: 24-472
పలల్లవ:    సిగద్గీన నటూరకతడితే సేసినవానఁడవ నీవు

   బెగిద్గీలక సాకిరిచెపేప్పు నేను నీకను
చ. 1:    కలలోన వరొకత కానఁగిటలో నినున్ననఁగని

   వలనఁది మేలక్కని నీతో వతగెమాడని
   యలమనఁ దలియలేక యేలపటట్టి కొనో వాన
  కలికియు నీవునఁ దారకాణతచకోరాదా

చ. 2:      వకక్కతతో రత నీక నటూహితచి తానే భద్రిమస
  చకక్కనినీమోము చటూచి సాదితచని

   చెకక్కచేతతో నేల చితతతచే వతదుకగా
  గకక్కన నిదదరనఁ దారకాణతచకోరాదా

చ. 3:    పొరగాప పొతదుల పోలికల చటూచకొని
  సరికిబేసికి నినున్న జతకితచని

   అరిది శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యాకె
  కరణతచి నినున్ననఁ దారకాణతచకోరాదా



రేక: 1479-5  కనన్నడ గళ సత: 24-473
పలల్లవ:     చెలినఁ గావు మరనఁ డితత సేయనఁజొచెచ్చెను

   సలవుల నవువ్వెలే సిగద్గీరేనఁచ జొచెచ్చెను
చ. 1:    చెకక్కపపైనఁ జేయిడుకొని చితతతచనఁగానఁ జెలియక

   వుకక్కమరి పతజెమట లటూరనఁ జొచెచ్చెను
   వకక్కసప వరహన వరగతో నుతడనఁగాను

  మకిక్కలి నిటటూట్టిరపల మతచనఁజొచెచ్చెను
చ. 2:   యదురచటూచి నీరాక కేనఁకరచనుతడనఁగాను

  పొదలచనఁ దమక ముపొప్పుతగనఁజొచెచ్చెను
  అదన నీపొతదులక నలయుచనుతడనఁగాను

  తుదలేని కోరికల తొడరనఁగనఁజొచెచ్చెను
చ. 3:   తగిలి నీవలపలదపప్పులనఁ బొరలనఁగాను

  దగదొటట్టి సతదు లదరనఁజొచెచ్చెను
    జిగి నలమేల్ మతగ శ్రీవతకటేశనఁడ నినున్న

   మగలనఁ గటూడనఁగా మేల మెరయనఁగనఁజొచెచ్చెను



రేక: 1479-6బౌళ సత: 24-474
పలల్లవ:  పలికెనతటే గడునఁబచిచ్చెదేరను

  చెలపచెమటలతో చెకక్కల నొకిక్కనది
చ. 1:     మనసున నెనన్నటకి మఱవక మనఁక నీవు

   ననుపన నిట ననున్న నమత్మితచినది
    యనసి మరీనొకట యఱనఁగదు వది నీవు

   పనగి యేకతముననఁ బద్రియము చెపప్పునది
చ. 2:     వడి నాచటట్టిరికము వదలక మనఁక నీవు

   కడలేక బతత్తి నాపపైనఁ గలిగినది
   చిడుముడినఁ దొలల్ల నాకనఁ జెపప్పుపతపతవ

  అడియాలముగ నానఁడె యాసలనఁబెటట్టినది
చ. 3:     పరగ నాకానఁగిటనఁ బాయక మనఁక నీవు

  సిరల నాపపై దయసేసినది
   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
  గరిమ గటూడితవ తారాక్కణలయినది



రేక: 1480-1బౌళ సత: 24-475
పలల్లవ:   ఇతకనేల వతగెమాడ వయతకోలపైనపనికి

 సతకెలేనిచనవున జటట్టిగొతటగాక
చ. 1:    చిగరనఁబెదవమనఁద చిముత్మిచనఁ దపల చలిల్ల

  మగవ నినున్ననఁజే మాటలడనఁగా
   నగవచచ్చెనా నీతో నతటచేసుకొని నాక

  వనఁగి బరాకల చేసుకతడటగాక
చ. 2:    సొలపనఁ జూపలలోన సటూటమెఱనఁగల చలిల్ల

   జలజాక నినున్న సారె జతకితచనఁగా
   పలవచచ్చెనా నినున్న పననఁగచ మాఇతటకి

 కొలవులో నవువ్వెచేసుకొనుటగాక
చ. 3:   కొమరెగబబ్బులచేత గరతుల సనఁకితచి

  రమణ నినేన్నకతాన రతసేయనఁగా
   అమర నలమేలత్మితగ నౌదును శ్రీవతకటేశ

    తమ నినున్ననఁగటూడి యిటట్టి దపై వారటగాక



రేక: 1480-2ముఖరి సత: 24-476
పలల్లవ:   చటూచేవారికినఁ జూడ చటట్టిమువలనునాన్ననఁడు

   యేచి యతనికతల యనిన్నయపైనానఁ గలవు
చ. 1:    ఆసలనే పటట్టిపటట్టి ఆయములతట ననున్న

  పోసరితచి కడువలపల రేనఁచెనే
    వోసరితచి జూజాలడి వరకే సుదుద ల చెపప్పు

   వసాల చేసినానఁడే వగినతతా నితనఁడు
చ. 2:   సరసములడియాడి సనన్నలనే మోవచటూప

   మరిగితచి పగయముల మచిచ్చెకల చటూపనే
   సొరిది వడెములిచిచ్చె సొముత్మిలలల్ల మెడనఁబెటట్టి

   తరమఱనఁగన దపప్పు దేరెచ్చె నితనఁడు
చ. 3:    మచిచ్చెకల రేనఁచిరేనఁచి మనన్ననల నాకొసగి

    హచిచ్చె ఇతతసేసి నేనఁ డిట గటూడెనే
    అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి పవువ్వెలను వసి

   రచచ్చెనఁబెటట్టి ఇతదానఁకా రానఁపసేస నితనఁడు



రేక: 1480-3పాడి సత: 24-477
పలల్లవ:    ఏనఁటకి వగిరపడే వపప్పుడే నీవ

 తేటతలల్లమెపైనపప్పుడు తలిసనఁగాని
చ. 1:   కొమరెపాయపసత కొలవులో నుతడనఁగాను

   భద్రిమసివునాన్ననఁ డతనఁడు పలికీ నటే
    సముకాన నాప వచిచ్చె చవుల వుటట్టితచనఁగాను

 తమకితచివునన్నవానఁడు తలనఁచనటే
చ. 2:   చకక్కనఁదనముల యాప సరసములడనఁగాను

  చొకిక్కనానఁ డెదిరివారినఁ జూచనటే
   చెకక్కనొకిక్క మరియును చేనఁతలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

   అకక్కరతో నునన్నవానఁడు ఆదరితచ నటవ
చ. 3:    పొతదుల చేసినయాప పొతుత్తి క వచిచ్చెవుతడనఁగా

 వతదుచెపప్పువచిచ్చెతేను వనీనటవ
   అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డతతలొనె నినున్ననఁగటూడె

 మతదమేళమెపైనవానఁడు మఱచనటే



రేక: 1480-4కాతబోదిసత: 24-478
పలల్లవ:    పదరేవు రతులక పతతమా యిది

   పదపడి బగిసేవు పతతమా యిది
చ. 1:    యడమచిచ్చె పగయముతో నితటకినఁ బలవనఁగాను

   పడనఁతతోనఁ బెననఁగేవు పతతమా యిది
    చిడుముడి నీతో నవవ్వె చెమరితచె మేనెలల్ల

   బడలిక చటూడవు పతతమా యిది
చ. 2:    జలజాక చనున్నల నీసతగడినే వునన్నవతటా

   పలమార బసికేవు పతతమా యిది
  కలికికనున్నలచటూప కానఁడిపారె నినున్ననతటా

   బలిమతోనఁ దిటేట్టివు పతతమా యిది
చ. 3:    తరణ నీపాదాలక దతడముల వటట్టినఁగాను

   పరసతులనఁ జూచేవు పతతమా యిది
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యేలిత వనిన్నటా నినఁక

   పరగనఁ దమకితచేవు పతతమా యిది



రేక: 1480-5  నాగ వరాళ సత: 24-479
పలల్లవ:   నేరపరి నతదువు నెలనఁతలలోనెలల్ల

  కూరి మెతతగలిగినా కొసరనఁగవచచ్చెనా
చ. 1:   వలచినదాననతటా వాసిక తత్తినతటాను

   చెలరేనఁగి పతతోడనఁ జెపేప్పువు నీవు
   చలివాసివుతదానవు చన వతత గలిగినా

   పొలతతకి తనున్ననఁ దానే పొగడుకోవచచ్చెనా
చ. 2:     నినేన్న నమత్మిత నతటా నేత బాయనోపనతటా

   యనేన్నసివసాల సేసే వపప్పుడే నీవు
  పనున్నకొని వచిచ్చెతవ బలిమకతత్తివపైతేను
   కనిన్నయక నితతేసి కరతల గలవా

చ. 3:    చేయతత్తి మొకక్కతనతటా సిగద్గీతో నుతదాననతటా
   ఆయములతట కూడిత వతతలో నీవు

    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న దొరవపైతే
  పాయపదానికి నితత పచిచ్చెసేయనఁదగనా



రేక: 1480-6సామతతత సత: 24-480
పలల్లవ:   చెలనఁగి కొలవులోన సిగద్గీలవడనఁగవదాద

 బలవునఁడవపైతేనే పగహల్ల దవరదా
చ. 1:   వడియునఁ జెమటతోడ వతచినమోముతోడ

 తొడమనఁదనఁగటూచనన్న తొయతలితోడ
  జడిసేనీవలపల సతకి బేసికినఁజూచి

  పడనఁతులలల్ల నవవ్వెర పగహల్ల దవరదా
చ. 2:     నిటటూట్టిరపల మర నిదుద ర గనున్నలనఁ దేర

   గటట్టి తో వనాన్నప గోర గీర
   గటట్టిగా నీవాపను కానఁగిలితచి వదలక

  పటట్టి కతడనఁగా నవవ్వెర పగహల్ల దవరదా
చ. 3:   సితగపమోము మెఱయ చిముత్మినఁజూపలబెరయ

   అతగన కానఁగిట నొయతన దొరయ
  రతగగ శ్రీవతకటాదిద్రిరాయనఁడనెపై మనిన్నతచనఁగా
  పతగెనల నవవ్వెర పగహల్ల దవరదా



రేక: 1481-1సాళతగనాట సత: 24-481
పలల్లవ:   నాటను నీకూరిమ నారసితహ

  నాటకములలల్ల నఁ గతట నారసితహ
చ. 1:      కోమల లితదర నీపపైనఁ గోరి సేసల చలల్లతగ

  నామొగ మేమచటూచేవు నారసితహ
   వమర వాడవారెలల్ల వనన్నపాల సేయనఁగాను

  నామాటే చవులయ నారసితహ
చ. 2:    యేతులనఁ జెతచెత నీతో నేకతమాడినసుదిద

  నాతో దానఁచనఁగనేల నారసితహ
    జాతులనఁ బెటట్టి చ నీవు సారెనేల చెనకేవు

  నాతుల నీకేమబానఁత నారసితహ
చ. 3:    పనితో నిదదరమునునఁ బాయక కూడుతడనఁగా

  ననిచె మనపొతదుల నారసితహ
   తనిసి నీరతుల దయనఁజూచి యేలితవ

  నను శ్రీవతకటగిరి నారసితహ



రేక: 1481-2రామకిగయ సత: 24-482
పలల్లవ:     ఱటట్టి సేయ కినఁక నీవు ఇటట్టి రానఁగదే

 పటట్టిపదేవులవపైన బలవతతురాలవు
చ. 1:   యదురనఁగొతడ లకిక్కతవమే వోచెలియా

  యదురనఁ గొతడలచనున్న లదనుతడనఁగా
   వదలక నలల్లనఁగలవల వసే వదియేమే

   కదిసి నీచటూపలే కలవలపై వుతడగా
చ. 2:     యేర నడుమనఁ బెటట్టి క యలయితచే వదియేమే

   యేరవతటయార నీక నిద వుతడనఁగా
   సారెక లేనఁతతీగెల జళపతచే వదియేమే

  గారాపతీనఁగెలే నీకరములపై వుతడనఁగా
చ. 3:    పొతది వకక్కచోనఁ దరితీపల వుటట్టితచేవమే

   ముతదుముతదే తీపల నీమోవ నుతడనఁగా
 అతదపశ్రీవతకటాదిద్రి నహోబలమునను

   ఇతదిరప నీక నేనే ఇరవపైవుతడనఁగను



రేక: 1481-3ఆహిరి సత: 24-483
పలల్లవ:    వనిత నీపత నేనఁడె వచచ్చెనఁగాక

 మనసులోనివలప మలయుచతడనఁగను
చ. 1:     దపప్పుదేరే వదియేమే తరణ నీ నితతలోనే

 చిపప్పులమోవతేనెల చిమత్మిరేనఁగనఁగా
  కపప్పునకానఁకలతోడ కడువసివాడే వదియేమే
 కపప్పురపనగవుల కలిగతడనఁగాను

చ. 2:    వుమత్మిగిలే వదియేమే వువద నీవరపల-
 తమెత్మిరలచలవల తటపడనఁగా

   కమత్మిరితపనఁజెమటల కరిసేవు నీ వదియేమే
  కమత్మి చటూపచాతకాల కలిగివుతడనఁగను

చ. 3:   వడిననెరిచనఁకట వలనఁదిరో నితచేవమే
  తోడనే మోముకళలటూ తొలనఁకనఁగాను
    అడనె శ్రీవతకటేశనఁ డపప్పుడే నినున్ననఁ గటూడె

  యేడాలేనిమఱపేలే యితప నీకతడనఁగను



రేక: 1481-4సామతతత సత: 24-484
పలల్లవ:    ఔనే మతచిదానవు అతనఁ డుటవతటవానఁడా

  పూని వనఁడుకొననఁగదే పొతదుగలవానిని
చ. 1:   కనున్నల గొపప్పులతటాను కడుజితకితతురటవ

 మనిన్నతచి నినేన్నలినమగవానిని
  సనన్నల నేరతునతటా సాదితతురటవ
 ఇనిన్నట జాణనఁడఇనఇటవతటవానిని

చ. 2:    వానఁటముల చేతులతటా వడినఁ బెననఁగదురటే
 మేటతనాన నుతడేటమేనవానిని

   మాటల నేరతునతటా మగడ నాడుదురటే
  కూటమకి గరతపైన కొతడవతటవానిని

చ. 3:    చనున్నల గటట్టి లతటాను జడియ బగితతురటే
 వనాన్నణపనేరప్పుల శ్రీవతకటేశని

   కినెన్నరక నేరత్తి నతటా గీనఁట చటూపదురటే
 పనిన్ననటట్టి వలపలపటట్టిమేలేవానిని



రేక: 1481-5  బౌళ రామకిగయ సత: 24-485
పలల్లవ:   మాతో నేమచెపేప్పువ మాపదానఁకాను

  ఆతనిని చిలకచే నాడితచవలదా
చ. 1:    చేరి నవవ్వెవచచ్చెనఁగాక చేయిసనఁకనఁ జెనకితే

  వోరచ కెవవ్వెరికెపైనా నుతడవచచ్చెనా
   ధీరత ఇతతలేకతడితే నపప్పుడే యతనిపపై

  కోరి వరొకటవటట్టి దటూరసేయవలదా
చ. 2:   జూదమాడవచచ్చెనఁగాక సులభాన గెలిచితే

  వాదులేక యను వడువనఁగవచచ్చెనా
  పాదుకొని నీవతత పతతమాడేదానవు

  మోదప నీచెలలచే మోసపచచ్చెవలదా
చ. 3:    తమ రెనఁచవచచ్చెనఁగాక తగరతనఁ గినిసితే

  తమల కతదుక సమత్మితతచవచచ్చెనా
   అమర శ్రీవతకటేశ నట గటూడినదానవు

 మముబోతటల్లచే మారమలయితచవలదా



రేక: 1481-6  సామ వరాళ సత: 24-486
పలల్లవ:    ఎదురబడి నునాన్నర నిదదర నేకతమున

    అదను చటూచి యడక నాతని రపప్పుతచవ
చ. 1:   సనన్నల నాతనితో సరసములడనీవ

 కినెన్నరమనఁటల గిలిచతచనీవ
   వనన్నపము లేమెపైనా వలనఁది చేసుకోనీవ

   ననేన్నల పలిచేవు నడుమ నీవాడక
చ. 2:   బతత్తిగలిగినటాట్టి నఁ బాదాల వసుకనీవ

   గతత్తివు గబబ్బునఁల బతనఁ గమత్మినీవ
    కొతత్తిగా నవువ్వెల నవవ్వె కూరిమ గొసరనీవ

 పొతుత్తి లకానఁగిటనేల పొదుగమనేవు
చ. 3:   తరముగా లోలోనే తరవసుకోనీవ

 గిరికచములతట భోగితచనీవ
    అరిది శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే ననున్ననఁ గటూడె

  సురతప రహసాతలచొపప్పు వదకదురా



రేక: 1482-1సామతతత సత: 24-487
పలల్లవ:   ఎతతవనికోకాని యఱనఁగ నేను

    చెతతనే తలసుకో నేనఁ జెపప్పుత నీసుదుద ల
చ. 1:    వదలేజారనఁ దురము వపైపగా ముడుచకొతటా

 కదలనఁగనున్నలచటూప కానఁడిపారనఁగా
   మదమువలనే పతజెమటల చెకక్కలనఁ గార

   వదకీ నెవవ్వెతో నినున్న వదులవదులను
చ. 2:    అడనఁచి చనున్నలపపైనఁ బయతద బగిఇతచకొతటా

  కడలేని నిటటూట్టిరప్పుల కడుమనఁగాను
   తడనఁబడనఁ బెదవుల తమత్మిబేతటల్ల రాలనఁగా

  అడిగీ నీవునన్నచోట అతగవలనెలల్ల ను
చ. 3:    వుకక్కమరి కరముల వడిమదనఁ బెటట్టి కొని

    మకిక్కలి నీకాప పొతదు మనఁ దతత్తినఁగా
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడేవు

    చొకక్కచ నీమేడదికేక్క చటూచనఁ దా నదివో



రేక: 1482-2సాళతగనాట సత: 24-488
పలల్లవ:  వడుకకానఁడుగదమత్మి వట ష్ఠూలేశనఁడు

  వడెమయత వచచ్చెని వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 1:    సరస రకిత్మిణదేవ సతతభామయునఁ జెనక

  వరవుల వదకీని వట ష్ఠూలేశనఁడు
   సరసములడుకొతటా సారెక వలపల చలీ ల్ల

  వరల దతడలతోడి వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 2:     చనున్నలతట గోపకల సనన్నలనఁ దిటల్ల దిట ట్టి

 వనన్నదినన్ననోరితోడి వట ష్ఠూలేశనఁడు
   కనున్నలనఁదపప్పుక చటూచి కలవపవువ్వెల వస

 వనెన్నలనవువ్వెలతోడి వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 3:    అగడపనఁజేత సేసి ఆయములసనఁకనఁ గటూడె

  వగిరకానఁడు గదవ వట ష్ఠూలేశనఁడు
    బాగగ శ్రీవతకటాదిద్రినఁ బాయక ననేన్నలి మెచచ్చె

  వగ జాముననుతడి వట ష్ఠూలేశనఁడు



రేక: 1482-3రామకిగయ సత: 24-489
పలల్లవ:    భటూపత చెరవుకాడనఁ బొతచి తరవతకటేశనఁ-

  డేవున ననెన్నలయితచి యతతచేసనే
చ. 1:     యిటట్టి సితగారితచకొని యితటకి నే రానఁగాను

    గటట్టి తోనె వచిచ్చె తా నాకొతగ వటట్టినే
    వటట్టి వటట్టి నే దనున్న వదదననఁగానే పనఁడి-
  పటట్టిమతచ మెకిక్కతచక పచిచ్చెచేసనే

చ. 2:   మలసి వనెన్నలలో మటట్టిలమోతతోడ
   మెలనఁగనఁగా వచిచ్చె నాతో మేలమాడెనే

    చెలరేనఁగి తపప్పుతచక సిగద్గీతో నే నుతడనఁగానే
  కలకగబబ్బులమనఁద గఱతుల నితచెనే

చ. 3:    మనన్నక ముసునఁగతోడ మేడమనఁద నెకక్కనఁగానే
  సనన్నచేసి నామోవ చవగొనెనే

    కనున్నల నే వదదనితచి కలకల నవవ్వెనఁగానే
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డిట ననున్ననఁ గటూడెనే



రేక: 1482-4దేసాళత సత: 24-490
పలల్లవ:    ఏమ దపప్పుకచటూచేవు యగసకెక్కమాడ నేను

   వమార మొకేక్క నేను వనన్నముదదకిగషరనఁడా
చ. 1:    కోడెకానఁడవపై నీవు కోరి చనున్నలతటనఁగాను

  వాడుమోముతోనఁ దలవతచనఁ జెలి
   ఆడానీడానఁ దిరిగాడి అనిన్న నేరచకొతటవ

   వడె మయతనఁగదవోఇ వనన్నముదద కిగషరనఁడ
చ. 2:   గొలల్లతలవాడలోని గోళల్ల మనఁటనఁగాను

    తలల్లమ నొకక్కత వచిచ్చె తట ట్టి నినున్న
    బలిల్లదునఁడ వౌదువు బాసల సేయక మనఁక

  వలల్లవరాయనఁ బనుల వనన్నముదదకిగషరనఁడ
చ. 3:    సేసవటట్టి తానే వచిచ్చె చిమత్మిరేనఁగనఁ గటూడనఁగాను

    వాసుల వతతుల నీపపై వతచ నీకె
   ఆసల శ్రీవతకటాదిద్రి నతతలో ననేన్నలితవ

  వసారక రతులను వనన్నముదదకిగషరనఁడా



రేక: 1482-5  మాళవ గళ సత: 24-491
పలల్లవ:    ఈవళ నీమనన్నన యినేన్నసి కలిగెనఁగా

  కెపైవశమెపైతే నీమత కరనఁగీనఁగాని
చ. 1:    చటకిమాటకి నీవు సిగద్గీవడినా నీతో

  మాటలడనఁ గలిగెనఁనా మాపదానఁకాను
    చాటవగా నేనఁ డపప్పుట సరసమే చాలదా

 కూటమగలపప్పుటకినఁ గటూడేవుగాని
చ. 2:    భావము నీకెకక్కడను పరాకెపైవుతడినా నీక

  సేవసేయనఁ గలిగెనఁనా చేచేతను
   వావుల దలపచ నీవదదనుతడుటే చాలదా

  యేవళనెపైనా నీమోవ యిచేచ్చెవుగాని
చ. 3:    యవవ్వెతకానఁగిట నీవు యతదుతడినా నీతోను

  నవువ్వె నవవ్వెనఁగలిగెనఁగా ననుపగాను
   యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   రవవ్వెగానఁ గటూడిత వటేట్టి రకతచేవుగాని



రేక: 1482-6సౌరాషట్టి సత సత: 24-492
పలల్లవ:    కాదనేనా ఇనఁక నీపపైనఁ గానఁతాళతచేనా

   సాదవపైత వనిన్నటాను సతగతాయనఁ బనుల
చ. 1:    చేయరానిచేనఁత చేసి చెకక్కవటట్టి వనఁడుకోనఁగా

 ఆయనాయ నితదువతకనెపైనదేమ
     నాయ మెవవ్వెర చెపేప్పుర నాక నీక నడుమను

   చాయకనఁ దచచ్చెకొతటవ సతగతాయనఁ బనుల
చ. 2:    జాలినఁబెటట్టి మాటలడి సమత్మితగానఁ జేయనఁగాను

  చాలనఁజాల నితదువతక సాదితచేదేమ
    తాలి మెకక్కడ నునన్నది తవసిత మదదరము

   పోలికల చటూపేవు పొసనఁగె నీపనుల
చ. 3:     వతట నాకెనఁ దోడితచిచ్చె వరేమరనఁగ వటట్టినఁగా

  కతటనఁగతట నితదువతకనఁ గలిగేదేమ
   ఇతటవదద శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   జతటవపై నెలకొతటవ చకక్కనాయనఁ బనుల



రేక: 1483-1రామకిగయ సత: 24-493
పలల్లవ:    ఎనిన్నలేవు నీసుదుద ల యరినఁగినవళ కనున్న-

  సనన్నల సేసేవు కడుసాదువలనె
చ. 1:     కాతరాన నాప నీపపై కపప్పురము చలల్లనతటా

   యేతులక నతదరితో నేమ చెపేప్పువు
   చటూతముగా నీవాకెతో చటట్టిరికము మానేవా

  నీతతోడ మాటాడేవు నిజమరివలనే
చ. 2:     వాకచిచ్చె యపప్పుట నాప వరసతోనఁ దిటట్టినతటా

  సాకిరేల పటేట్టివు సతులనెలల్ల
   యకడనే పచిచ్చెదేరీ నిదివో నీయాచారాల

  పపైకొని సాదితచేవు పతతగానివలనే
చ. 3:     రవవ్వెలగా నేనఁ డాప రచచ్చెలోనఁ జెనకెనతటా

   నవువ్వెల నవవ్వెవు నీవు నాతులదుట
  చివవ్వెన ననేన్నలితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర
  తవవ్వెవు వలపలలల్ల తగవరివలనే



రేక: 1483-2తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-494
పలల్లవ:    చెలలము మామానఁట సేయవచచ్చె నిదివళ

   చెలనఁగి యిదే నెపత్మి చేసుకొననఁగదవ
చ. 1:    పలమారనఁ బలిచినానఁ బలకవు పతతోడ

 చలపాదితనమేలే సకియకను
  అలిగినతదుక గఱతౌనిది మెచిచ్చెతమ

    వల పనఁక నానఁపరాదు వల దియతకొనవ
చ. 2:    అతకెలనఁ బెననఁగనఁగాను ఆతనితో బగిసేవు

  మతకనఁదన మదియేలే మగవకను
    జతకితచ వతచకొన సతదనిది నీక మేల

    లతకె వాపరాదు యినఁక లలినఁ గానఁగిలితచవ
చ. 3:   సేసవటట్టినఁగా నవవ్వెవు శ్రీవతకటేశతోను

 బేసబెలిల్లతనమేలే పగయురాలికి
    చేసినపొతదుల కివ చెలల్ల నే మెఱినఁగితమ

     వాసి గటూడి మానరాదు వచిచ్చె మోవ ఇయతవ



రేక: 1483-3పాడి సత: 24-495
పలల్లవ:    మఱవనఁగనఁ బోలదుర మనసులోపల మర

   తఱితోడ నేనెపైనానఁ దలపతచే నినఁకను
చ. 1:    మేడమనఁదనఁ గటూచతడి మేమువచేచ్చె దఱనఁగక

   ఆడరా జాణతనా లపయు నీవు
  ఆడనెకాదా మరీనతదుకొతటరి వడేల

    వడుకెపై నే నడిగితే వరగతదే రిపడు
చ. 2:    సితగారపనఁదోనఁటలోన చేరి నేము నుతడనఁగానె

   అతగవతచి నవువ్వెకోరా ఆకెయు నీవు
   చెతగట నపప్పుడేకాదా చేసనన్న చేసుకొతటరి
    సతగడి నేనఁ జూచితేను సాదితచే రిపడు

చ. 3:     పటట్టిమతచము మనఁదను పాదాల నే నొతత్తినఁగానే
   అటట్టి కానఁగిలితచకోరా ఆకెయు నీవు

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్న నేలితవ
   చటట్టిరికాల చెపప్పుతే సదతమతదే రిపడు



రేక: 1483-4సాళతగనాట సత: 24-496
పలల్లవ:     ఊరకే తానేల ననున్న వతుత్తి కవచచ్చెనే వనఁడు

  పోరచిగానఁ జెలలల బుదిదచెపప్పునఁగదరే
చ. 1:    తయతనిమోవులనఁ గావా తఱవల వతగేలడి

  చయాతటాలనఁ బతులను సాధితచేది
  పయతదలోనునన్న యటట్టి పాలితడేల్లకావా

 గయాతళరతులలోన కడునాటేవ
చ. 2:    చలల్లనిచటూపలే కావా సారెసారె భద్రిమయితచి

  వలల్లవసి వలపల వలనఁబెటేట్టివ
   పలల్ల న మతచినునన్ననిపఱనఁదు లివ కావా

  జలల్లన గతడెగరనఁచి సడినఁబెటేట్టివ
చ. 3:    నయగారి తనములనగవు లివ కావా

  పగయము వుటట్టితచి పడరెనఁచేవ
   నియత శ్రీవతకటాదిద్రినిలయునఁడు ననున్ననఁ గటూడె
  కిగయతో నారటూపేకాదా కెరలితచేది



రేక: 1483-5కాతబోదిసత: 24-497
పలల్లవ:    ఈమాట వనన్నవతచరే యితతులల వభునికి

  దమసపనాగణము తలియదా మక
చ. 1:    బాస దపప్పువదుద గాని పరకాతతల నితటకి

  వాసితోడనఁ దచచ్చెకొతటే వలదనేనా
   ఆసకొలప్పువదుద గాని అకక్కడనఁ దా నెటవల

  వసా లనిన్నచేసినా వతగెమాడేనా
చ. 2:    పతతమాడవదుద గాని భావతచి నామే లఱిగి

   యతత నాతో నవవ్వెనా నేనఁటకనేనా
 వతతసేయవదుద గాని వడుకకానఁడవపైఇటల్ల

  సతతోసాననఁ దిరిగినా సాదితచేనా
చ. 3:    జోలినఁ బెటట్టివదుద చోటచిచ్చె పానుపమనఁద

  యేలగననఁ గటూడినా యమెత్మిలడేనా
    వళతోడ ననున్నను శ్రీవతకటేశనఁ డిద కూడె

 మేలములనిన్నయాడినా మతమరేనా



రేక: 1483-6సాళతగత సత: 24-498
పలల్లవ:    అడుగరే యమాట ఆతని మరతదరను

  యడయనిచోటను ఇగిరితచనఁ బద్రియము
చ. 1:   పొరపొచచ్చెమగచోట పొసనఁగవు మాటల

   గరిమ నొరసితేను కలనఁగ మత
   సరవుల లేనిచోట చలము వగద్గీళమవును

   వరసి పననఁగేచోట నుమత్మిగిల వలప
చ. 2:   వలసనొలల్లనిచోట వనరవు నగవుల

  బలిమ చేసేటచోట పతతమురాదు
   అలకల చటూపేచోట అమరదు వనయము

  చలివాసివుతడేచోట చతడిపడునఁ బనుల
చ. 3:   ననుపలేనిచోట నమత్మికచాలదు పొతదు

  అనుమానమెపైనచోట నతటదు రత
  యనసినానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు ననిన్నతతలోనె
  తనివలేనిచోట దపైవారనఁ గోరక్కల



రేక: 1484-1వరాళ సత: 24-499
పలల్లవ:    ఏల సాముల సేసే వతతతోడను

   జాలినఁబెటట్టి కినఁక మోవ చవులియతరాదా
చ. 1:    బాయిటనఁ బవవ్వెళతచి పడనఁతచనున్నల నీవు

  చేయిచానఁచి పసికేవు సిగద్గీవడనఁగా
   రాయిడేల చేసే వారయ రాలవతటవ

  వయపైన నీచేతులక వనకతీసనా
చ. 2:   యేనఁకటతోనఁ బానుపపపై యిరవపైవుతడినయితత

  పోనఁకముడి వడిచేవు పొరలనఁగాను
  వనఁకపవలపలక వసినముడియ ఇది

  తేనఁకవ నీచేనఁతలతో దకొనీనా
చ. 3:    మానఁగినమోవతోడ మతతనాన వునన్న సతనఁ

  గానఁగిటనే కచేచ్చెవు కడునవవ్వెనఁగా
  దానఁగరానిచోటది తమతో శ్రీవతకటేశ

 పానఁగిననీయాసలక పతతమచచ్చెనా



రేక: 1484-2ఆహిరి సత: 24-500
పలల్లవ:   చలమేలే యతనిచనవు చేకొతటగాక

 పలచెపైనవానితోడనఁ బెననఁగనఁగరాదు
చ. 1:    తడయక పత యతతతరితీపలనఁ బెటట్టినా

  పడనఁతకి వసరనఁగనఁ బాడిగాదు
   చిడుముడి మరి నేమ సిగద్గీలమోవనాడినా

   కొడిమ లనిన్న యతనినఁ గోపగితచరాదు
చ. 2:    కమత్మిట నేలినవానఁడు కానఁక యతతసేసినాను

  కొమత్మి కెపప్పుడు నొడిడతచకొననఁగరాదు
  కముత్మికొని యతతలోనే కడుబలిమసేసినా
  దిముత్మిరేనఁచి యతనితో దకొననఁగరాదు

చ. 3:    పొతదపైనవానఁ డెట ల్ల పొదుద ల గడపనాను
  చతదనగతధికి మరి సాదితచరాదు

    అతది శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డదివో నినున్ననఁ గలస
   అతదగానఁ డితని నెతదు నలఇతచరాదు



రేక: 1484-3హిజిజజి సత: 24-501
పలల్లవ:    తనలోనే సిగద్గీవడి తలవతచకొనన్న దిద

   మనవ చేకొని ఇటల్ల మనిన్ననఁచవయత
చ. 1:     సత నీపపైనఁ జేయివసి సతగాతాలలల్ల నఁ జేసి

  రతకినఁ బలవనఁగాను రమత్మినవదాద
  ఇతవరివపైనదలల్ల నితదుకొరకా నీక

  మతలోనిమే లఱినఁగి మనిన్నతచవయాత
చ. 2:      మతతన మతదానఁకా నాడి మచిచ్చెక పాటల వాడి

  ఇతతలో మోవడుగనఁగా నియతనఁగవదాద
  బతత నీచటట్టిరికము పరాకసేసేకొరకా

  మతతుకెకక్క సేసవటట్టి మనిన్నతచవయాత
చ. 3:      వడుకతోనఁ జెకక్క నొకిక్క వమార నీక మొకిక్క

   వాడిక చటూపనఁగా నీవు వలపవదాద
   కూడె నినన్నలమేలత్మితగ కొసరేకొరకా మేడా

  మాడుగ శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచవయాత



రేక: 1484-4సామతతత సత: 24-502
పలల్లవ:    గొలల్ల దాననఁ గదవయత గోవతదునఁడా

   చిలల్లరచేనఁత లేనఁటకినఁ జేసేవు గోవతదునఁడా
చ. 1:   వుతగరమేలడిగేవు వువదల చటూడనఁగాను

  కొతగవటట్టితీసి నీవు గోవతదునఁడా
    అతగవతచి యొనఁసగిత వలల్లనానఁడె నాక నిది
    సితగారాల నీక బానఁతే చెలల్లనఁబో గోవతదునఁడా

చ. 2:     వడి యేల సదితచేవు వడిగపవా రతడనఁగా
   కొడిమెల కోప నేను గోవతదునఁడా

  కడలేనిరతులనునఁ గానఁగిలితచిత వపప్పుడే
  తడవక మరత్మిము లదదతడపగోవతదునఁడా

చ. 3:    చనున్నలేల పటేట్టివు సవతుల నవవ్వెనఁగాను
  కొనేన్నసిసుదుద ల చెపప్పు గోవతదునఁడా

   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటాదిద్రి నిరవపై ననేన్నలితవ
   మనిన్నతచ పాయకమ పేగమమున గోవతదునఁడా



రేక: 1484-5పాడి సత: 24-503
పలల్లవ:   కామని యతదరిలోనానఁ గడుగోల

  నీమనసుకొలనఁదికి నేరప్పువయాత కతల
చ. 1:    సలవుల నవవ్వెనఁగాను చేతులతత్తి మొకక్కనఁగాను

  చలము సాదితతురా సతులతోను
  అలిగివుతడినదని అగడుసేసే వరకే

   చెలి యేమసేయవలనఁ జెపప్పువయాత బుదుద ల
చ. 2:    గటట్టి ననే వుతడనఁగాను కొలవుల సేయనఁగాను

 బటట్టిబయలీనఁదితతురా పడనఁతులను
  గటట్టి వాయతనమని కనన్నవారితోనఁ జెపేప్పువు

    చటట్టి మకె నీవు చేసిచటూపవయాత చేనఁతల
చ. 3:   చెతతనే కూచతడనఁగాను జిగినఁబాదాలొతత్తినఁగాను

 పతతములడుదురా భామలతోను
    ఇతతలోనఁ గటూడి శ్రీవతకటేశ కడునఁ గొసరేవు

   వతతలే నివతకానఁ జదివతచవయాత రతుల



రేక: 1484-6బౌళ సత: 24-504
పలల్లవ:    తేనెల మోవ నటూరె తలల్లవారెను

    నానెనఁ జెమటల మేను నవవ్వెత నేననవ
చ. 1:    గోరికొన వానఁడేయ కచముల వనఁడేయ

  గారవాన నేనఁడు తనకానఁగిటలోన
    తారకాణ లిద వచెచ్చె తమకము గడుహచెచ్చె

   చేరి ననున్న మనిన్నతచి చితత్తిగితచమనవ
చ. 2:    నిటటూట్టిరప్పుల బెటాట్టి య నేరపల రటాట్టి య

 పటట్టిరానివయసుతో పానుపమనఁద
   నెటట్టి కొనె నడియాస నిజమాయనఁ దనబాస

  యటట్టిఇనానఁ దనమాట లియతకొతటననవ
చ. 3:      వడుకల మత నితడె వస వలపద పతడె

 మాడుపటతటలో తరమఱనఁగనను
    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న నితతలోనె

   వడే లతదుకొతట మనఁక వసరవదదననే



రేక: 1485-1దేసాళత సత: 24-505
పలల్లవ:   నీకొలనఁది వారమా నేమెలల్ల ను

  పపైకొని మముత్మినఁజూచి బతుకనఁగనఁగదవ
చ. 1:    నలపే గఱిగాక వనితకనఁ బతకిని

   సొలసి సొలసి యేమ జోలిదవవ్వెవ
  పలపే గఱిగాక పగయముగలయతదుక

 బలవతతములేల పచారితచేవ
చ. 2:   పాయమే గరికాక బగివాయనివారికి

  చాయల సనన్నల నేమసాదితచేవ
   కాయమే గఱిగాక కడలేని రతులక

   నాయములేల గడితచి నవువ్వె నవవ్వెవ
చ. 3:    వడుకే గరిగాక వలలేని పొతదులక

    ఆడా నీడానఁ గటూడి యతత అలయితచేవ
    పాడితో శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్న నిద యేల

  జోడుగటూడి నీవల చొపప్పులతేత్తివ



రేక: 1485-2రామకిగయ సత: 24-506
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే సిగద్గీవడే వతదరము నుతడనఁగాను

   ముపప్పురి నేరచ్చెకొతటవ మునుప నీసుదుద ల
చ. 1:   సరసములడితేను చవవుటట్టి వలపల

  తరితీప సేసితేను తమరేనఁగను
   వరశొరసి నవవ్వెతే నులల్లముల గరనఁగను

   సొరిది నీపత నిట చొకిక్కతచనఁగదవ
చ. 2:   తపప్పుకచటూచితేను తలకొను నాసల

   నెపప్పుననఁ బెననఁగితేను నితడు ముదము
   దపప్పుదేరనఁ గొసరితే తతపోనఁత లపప్పుతలల్ల

   చిపప్పుల నీ వతనికి సేవసేయనఁగదవ
చ. 3:    సారెసారెనఁ జెనకితే సమత్మితతచ మనసుల

   కోరి కానఁగిలితచకొతటే కూడునఁ బే ద్రిమము
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్న నితతలోనే

   మేరతో నీవునునఁ గటూడి మెపప్పుతచనఁగదవ



రేక: 1485-3లలిత సత: 24-507
పలల్లవ:    వనరాదు నీసుదుద ల వని వరకతడరాదు

 ఘనునఁడెపైనపతనేల కరకరితచేవ
చ. 1:    చేరివచిచ్చె నినాన్నతనఁడు చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకోనఁగా

  సారెసారె నీవల సాదితచేవ
   కూరిమ గొసరి నీకచచ్చెల వటట్టితీసితే

  దటూరి నీవతతేసి దుతడగాలడేవ
చ. 2:     వతదువల మోవఇచిచ్చె వడెము చేత కియతనఁగా

  సతదడిత చాతని నెతతజతకితచేవ
  కతదువనుతడి పననఁగి కానఁగిలితచకొననఁగాను

  మతదమేళమున నెట మారకొనేవ
చ. 3:    ఇతటలో శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

   అతటముటట్టి రత నెతత అలఇతచేవ
   నతటన సలవులను నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

  దతటవపై కమత్మిటనేల తమకితచేవ



రేక: 1485-4మతగళకౌసిక సత: 24-508
పలల్లవ:    ఈరీత వరొకతపైతే ఇదదరిని వతతసేసు

  సపైరణతో నునన్న దతతసాదోకాని
చ. 1:     పవువ్వెల నాపను నీవు పూనఁచివయనఁగానఁ జూచి

  నివవ్వెరగతో నీకె నిలచనన్నది
   యవవ్వెరి నేమ ననదు యగసకెక్కములడదు

  జవవ్వెని తానికి యతతసాదోకాని
చ. 2:    వనితపపై నీవు గడువసతతమాడనఁగనఁ జూచి

   తనలోనే తాను చితతతో నునన్నది
   కనలి కోపతచదు కాతరాన నలగదు

 చనవుమెరస నెతతసాదోకాని
చ. 3:     పటట్టిపదేవుల నీవు బెపైకొని కూడనఁగానఁ జూచి

   గటట్టిగానఁ గానఁగిట నినున్ననఁ గలశనన్నది
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేమ నినున్ననఁ దడవదు

  జటట్టిగొని మొకీక్క నెతతసాదోకాని



రేక: 1485-5నాదరామకిగయ సత: 24-509
పలల్లవ:   బుదిద చెపప్పువయాత నీపొలనఁతకిని

  వుదదతడాన నీవలనివుపేక్ష యిదనరా
చ. 1:     యవవ్వెతో నీవతట వచిచ్చె యమెత్మిలలల్ల నాడుకోనఁగా

    నవవ్వెటలల్ల నీకె వని నినున్న దటూరెను
   పవువ్వెవల నీకనఁగానే పూనుకవచచ్చెనఁ దాను
   యవవ్వెరెపైనా నీమతక మదియలల్ల ననరా

చ. 2:    కావరితచి యపప్పుటని కటారవటట్టి క వుతడి
    నీవదద నే నవవ్వెనఁగాను నినున్న దటూరెను
   ఆవళనఁ దా నతదుకనఁగా నౌనఁగాదనవచచ్చెని

   యవల నీసలిగెలే యతతసేస ననరా
చ. 3:    జటట్టి గొనేదియునఁగాక సరసనే కూచతడి

   నెటట్టిననఁ గానఁగిలితచనఁగా నినున్న దటూరెను
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ మాచెలిని

   ఱటట్టి గా నీతగవు లఱడినఁబడె ననరా



రేక: 1485-6దేసాళత సత: 24-510
పలల్లవ:  ఎతతవడిదానఁకానే నీయలయితపల

   పతతము లిపప్పుడే నీవు పచరితచనఁదగనా
చ. 1:   వలయ ననీన్ననఁజేసినవభుడే వనఁడుకొననఁగా

 చలపాదితనమేల సకియకను
   వలచినవలపల వడి నెదలో నుతడనఁగ

  వలపల వటట్టిగటట్టి వదచలల్లనఁదగనా
చ. 2:  ఆసలనఁబెటట్టియేనఁచినయాతనఁడే పపైకొననఁగాను

  వసదారియలకేలే వలనఁది నీక
  సేసవటట్టినపతడిల్ల చేతలోనే పతడనఁగాను

 బేసబెలిల్లబగవుల పననఁచనఁగనఁదగనా
చ. 3:   వకెక్కసపసుదుద ల శ్రీవతకటేశనఁడే కూడనఁగా

   కకక్కసితచ నితతయేల కాతతరో నీక
  మకక్కటపరతసొతప మేనిమనఁద నుతడనఁగాను

  జకక్కనగబబ్బుల నొతత్తి జఱయనఁగదగనా



రేక: 1486-1  శదద్ధ వసతతత సత: 24-511
పలల్లవ:    కాతతలలల్ల నెఱినఁగిరి కతదువ మసుదుద ల

  చెతతనుతడి ఇతత రటట్టి సేసుకొతదురా
చ. 1:  జలజాకకొపప్పులోనిసతపతగపవువ్వెల రాల

  పలచనఁదనాన నీవు పననఁగనఁగాను
   తలకితచ యపప్పుటని తరలోనికినఁ దియతనఁగ

   గలగల నతదల గజెజలనఁ గదలను
చ. 2:  అతగనగబబ్బులమనఁదిహరముల చికక్కవడె

  రతగగా నతటముటట్టి సరసమాడనఁగా
   చెతగటనే గిలిగితచి చిమత్మిరేనఁగ నవవ్వెతచనఁగా

   సితగారపనఁ బయతదలల్ల చెమటనఁ దడిసను
చ. 3:   కామనినిటటూట్టిరప్పుల గాలి వసరనఁగనఁజొచెచ్చె

  ఆమనిరతుల నాకె నలయితచనఁగా
   యేమరితచి శ్రీవతకటేశ నీవనఁకె గటూడనఁగా

  దోమటమోవతేనెల తొటతొట నటూరెను



రేక: 1486-2బౌళ సత: 24-512
పలల్లవ:    ఇనాన్నళల్ల నెఱనఁగవపైత వతతేసి నీవు

   సనన్నల చాలయా నాప చదివతచెను
చ. 1:    యితరసతులతో నీ వపడు మాటాడకతడా

   వగతము వటట్టితచెనా వనిత నీక
   సతమెపై నమత్మినచోట చలము సాదితచమని

  నుతకెకక్క బుదుద లలల్ల నటూరిపోసనా
చ. 2:     యేచి రతవళ మోవ యతగి లతటతచకముని

   ఆచారాల నేరిపేనా అతగన నేనఁడు
  చేచేతనఁ గానఁగిలితచితే సిగద్గీలవడేయటట్టి గా

  లచి నీమనసులో మొలవనఁబెటట్టినా
చ. 3:   తడవ చెనకినాను తలవతచకొనుమని

   గడుసరినఁ జేసనా కామని నినున్న
    ఆడరి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ
    వుడివో కీగణ మాకె పపదేశ మచెచ్చెనా



రేక: 1486-3సౌరాషట్టి సత సత: 24-513
పలల్లవ:    నీకెతత ఇతవపైనదో నే నెఱనఁగను

    కాక సేసి నవవ్వెర కాతతలలల్ల మముత్మిను
చ. 1:    పతతములకే వచచ్చెని పరాకచేసినానఁ బోదు

   వతతులకే పననఁగీని వనిత నీతో
   యతత చనవచిచ్చెతవో ఇతదరిలో నీపను

    వతత లివ గనునఁగొని వరగయత నాక
చ. 2:    వాడికనవువ్వెల నవవ్వె వదనాన్న మానదు

   యడువటట్టి కొనవచచ్చె నితత నీతోను
   యేడ బాసలిచిచ్చెతవో యకె నితతసేసేనని

   చటూడనఁజూడ నితతలోనే సదతమయత నాక
చ. 3:    చలములకే పపైకొనీ చాలననాన్న వడువదు

   బలములే చటూపీని భామ నీతోను
   యలమ శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ

   అలరి యాపసుదుద ల కరదయత నాక



రేక: 1486-4ముఖరి సత: 24-514
పలల్లవ:   కొమత్మిలిదదర నుతడనఁగానఁ గొతకీనఁగాని

   చిముత్మినఁజూపలతో లచ నిద నీయదుట
చ. 1:    వడుకెపైనసుదిద నీతో వనన్నవతచ సిగద్గీవడ-

   నాడ నాకె నానవటట్టి యడుగవయాత
   బేడుకోలనఁదనమున పతడిల్ల మాట గానఁబోల

   చటూడు ముసిముసినవువ్వె చటూపీ నీయదుట
చ. 2:    కలికి మాటననుతడి కానుకలియత సిగద్గీవడ

  తలకితచి చేయిచానఁచి తీసుకోవయాత
   అలనానఁ డేమతటవో నేనఁ డాపనికిగానఁబోల

   తలసుకో లలితచితే తలిపీ నీయదుట
చ. 3:      ముతదర నీక నిలిచి మొకక్కతానే సిగద్గీవడ -

   నతదుకనఁ గానఁగిట నీవు నలమవయాత
   వతదువల ననున్నను శ్రీవతకటేశ కూడితవ

    అతదుకో వడెము నీక నతదిఇచచ్చె యదట



రేక: 1486-5శతకరాభరణత సత: 24-515
పలల్లవ:    ఇదదరనఁ గటూడిత రీసు లినఁకనేల

   వదిదకాయ నాతనితో నొకక్కట గానఁగదవ
చ. 1:   చనవు వగద్గీళమెపైతే జడియనేల

  మనసు లేకములపైతే మరగనేల
 వనరినపొతదులపైతే నొరయనేల

  వనయాననఁ బతచేతవడె మతదుకొనవ
చ. 2:  యితవులపైవుతడితేను యరవులేల

  రతు లొనగటూడితేను రవవ్వెలేల
  పగతనల చెలిల్లతేను పతతములేల

   మతకము లలల్ల మాని మాటలడనఁగదవ
చ. 3:   వడుకల వుటట్టితేను వసటలేల

  జోడెపై వుతడినచోట సదితచనేల
   యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్న

  జాడతో నాతనిమోవ చవగొననఁగదవ



రేక: 1486-6  మాళవ గళ సత: 24-516
పలల్లవ:   నీవటాల్ల నుతడినాను నీకేమయాత

  మావతటవారికి నేమము వలనఁగాక
చ. 1:     మగవానఁ డేమసేసినాను మరి యేడా నెగద్గీలేదు

  తగవుల దపప్పునాను తపప్పులతచర
  జిగిమరి సిగద్గీవడిచినానఁ గాదనియనర

   మగవలనెపై తేను మనసు లొరతుర
చ. 2:   దొరపాటవానికి దోసము గలదనర

  వరసాల చేసినాను వఱపలేదు
   పొరపొచాచ్చెన నుతడినా బుదుద లచెపప్పు రెవవ్వెర

   తరణుల మానఁటలే తగ ఱటట్టి సేతుర
చ. 3:    వడుకకాని సేనఁతల వలల్లవరిగానఁ జేయర

  యేడనునఁడి వచిచ్చెనాను యేమననర
    కూడితని ననున్న నేడు కూరిమ శ్రీవతకటేశ

   చేడెల నీవదదనుతటే చెలనఁగి నవువ్వెదుర



రేక: 1487-1శ్రీరాగత సత: 24-517
పలల్లవ:   రమత్మినవ రమణుని రతకేలికి

 పమత్మినతరితీపలభావ మొకక్కటే
చ. 1:   చెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁగేసితగారాలే వతతగాని

   తమకము సరియే తనక నాక
 మమకారములతోడిమానఁటలే వతతగాని
 సుముఖపమొగమోటచటూప లొకక్కటే

చ. 2:   నగవళ సలవులనవువ్వెలే వతతగాని
   తగలమ సరియే తనక నాక

 అగపడడపగయములఅసలే వతతగాని
  వగటగాని మోవులవతదు లొకక్కటే

చ. 3:    పలమార గానఁగిటలో పతతములే వతతగాని
   తలనఁపల సరియే తనక నాక

    అలమ శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
  కలకాలమునఁ బాయనికాతక్ష లొకక్కటే



రేక: 1487-2ఆహిరి సత: 24-518
పలల్లవ:   ఎతతచేసినా నీక నెదురాడేనా

   బతతనే మమేత్మిల వడనఁబరచేవు నీవు
చ. 1:     మాట లనిన్నలేవు నీవు మాపదానఁకా నాడితేను

  చాటవగా నేము వననఁజాలముగాక
     వానఁటమెపై యితదానఁకా నాపవదద నుతడి వచిచ్చె నేనఁడు
   పాటతచి మమేత్మిల వడనఁబరచేవు నీవు

చ. 2:     చేనఁత లనిన్నలేవు నీవు చెతతనుతడి చేసితేను
 వనఁతగానఁ దపప్పుకచటూడనోపముగాక

   పానఁతపడనఁతకి నిటట్టి బాసలలల్ల నఁ జేసివచిచ్చె
   బానఁతతో మమేత్మిల వడనఁబరచేవు నీవు

చ. 3:     మొకక్క లనిన్నలేవు నీవు మునుకొని మొకిక్కతేను
 నెకొక్కని సమత్మితతచనేరముగాక
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   పకక్కన మమేత్మిల వడనఁబరచేవు నీవు



రేక: 1487-3బౌళ సత: 24-519
పలల్లవ:   అపప్పుటనఁ గొసరనేల ఆసదమా

   తపప్పుక ననున్ననఁ జూచినతగనిద చాలదా
చ. 1:     అరిదివల మాయితట కట నీవు వచిచ్చెతేను

  వరసక రానతటా వాదితతునా
  గరిమ నీపాటవుపకారము చేసిననిను
  సరస మెచచ్చెటగాక సాదితచవచచ్చెనా

చ. 2:    మచిచ్చెక నెటట్టికేలక మాటల నీవాడితేను
 ఇచచ్చెకములడవతటా యసడితతునా

  వచచ్చె నీచటట్టిరికము నెరపనయటట్టి నినున్న
  రచచ్చె నుతతచటగాక రానఁపసేయవచచ్చెనా

చ. 3:    చేయిచానఁచి ఇనాన్నళల్లక చెనకి కానఁగిలితచితే
  కాయము చొకిక్కతచవతటా కానఁతాళతతువా
    యయడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేతడు

 పాయకవుతడుటగాక పతగితచవచచ్చెనా



రేక: 1487-4దేసాళత సత: 24-520
పలల్లవ:   సాదితచనేనఁటకి నీవు సారెసారెక

  భేదములేక కూడితే పననఁగలడేమా
చ. 1:    చెతగటనుతడి నీవు చేసినదలల్ల నఁ జేయనఁగా

  అతగనలము మాలో నేమాడుకోరాదా
    సతగతగా నీవు తొలల్ల సాదువల నుతడితేను

  పతగితచి నినన్నట భతగపరచవచేచ్చెమా
చ. 2:   వుడివోనిచినన్నల నీవళల్లమనఁద నుతడతగాను

   నడుమ మాలో నేము నవువ్వెకోరాదా
   సడిలేని గణముతో చకక్కనఁగా మెలనఁగితేను

   కొడిమెల గటట్టి నినున్న కోపగితచేమా
చ. 3:    కపప్పు యతదరివ నీవు కానఁగిలితచకూడనఁగాను

   చొపప్పుల మాలో నేము చటూచకోరాదా
   యపప్పుడూ శ్రీవతకటేశ యడయక యేలితేను
  తపప్పులతచి నీసుదుద ల తారకాణతచేమా



రేక: 1487-5గళ సత: 24-521
పలల్లవ:  మతచివానివలనే మాటలడేవు

    అతచెల వచిచ్చెత వటేట్టి ఆపప్పు డెతదువోయేవు
చ. 1:     చితతతో నే నుతడనఁగాను చెవలో నేకతమాడే-

  వతతలేదు నీవలప యేమచెపేప్పుది
   కాతతచేనఁ బలవనతప కాచకతడిత నితదానఁకా
   అతతటా వదకితచిత నపప్పు డెతదువోతవ

చ. 2:     వరహన నే నుతడనఁగా వనకనే నిలచతడి
   యరవుల చేసుకొనే వమ చెపేప్పుది

   సరగ నీరాకలక సగినాల చటూపతచిత
   అరదుగా బతత్తిసేసే వపప్పు డెతదువోతవ

చ. 3:     నవవ్వెరగెపై నే నుతడనఁగా నీవ ననున్ననఁగటూడితవ
   యవవ్వెరతడుటా నెఱనఁగ వమ చెపేప్పుది

    రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రతకి నినేన్న కోరిత
   అవవ్వెలిమోమెపై నవవ్వె వపప్పు డెతదువోతవ



రేక: 1487-6సామతతత సత: 24-522
పలల్లవ:  ఇటట్టి తడవలదా ఇదదరివలపల

  దటట్టిమాయ రతతమకము లిపడు
చ. 1:     కల గని రమణునఁడు కాతతకనఁ జెపప్పునఁగ

  కలకలనవవ్వెనఁ గడు నాకె
   తలకొని యతదేమ తగలనఁగ నాడెనో

   కలగనఁబోల నిద కతటమ సిగద్గీ
చ. 2:    పొదుద వోకకత పొలినఁతకినఁ జెపప్పునఁగ

  అదదలితచె మరి యాతనిని
   వుదదతడా లతదులో నునన్నవ యేనఁటవో

  కదుద గానఁబోలను కతటమ సిగద్గీ
చ. 3:    వరసతో నీతనఁడు వావుల చెపప్పునఁగ

    వరిసి గోరనఁ జెలి యటూనఁద నిద
   సిరలనఁ గటూడె నీ శ్రీవతకటేశనఁడు
   కరనఁగనఁ బోలను కతటమ సిగద్గీ



రేక: 1488-1  ఆహిరి నాట సత: 24-523
పలల్లవ:     ఏమేమ నీవు సేసినా నితవ నాక

   గామడితనాన నినున్ననఁ గాదుగటూడ దనను
చ. 1:    వదద నీవవ్వెతనఁ బెటట్టి కొనన్న సతతోసముగాని

   గదిదతచి నీమనఁద మత గలనఁగదు
   పొదుద న రాకతడితేను బుదుద ల చెపప్పుదునఁగాని

   అదదపమోము చినన్ననఁబో దతదుకలల్ల నాకను
చ. 2:     నీ వతదు వలచినా నేను సమత్మితతతునఁగాని

  ఆవలిచెలలతోడ నాడుకో నేను
   చేవమర నేడసుదిద చెపప్పునా నవువ్వెదునఁగాని
   వవలపైనా నినున్న వతగెముగానఁ జూడను

చ. 3:   వకక్కతసొముత్మిల నీమెపైనుతటేనఁ బొగడుదునఁగాని
  గకక్కన నేనెతతపైనానఁ గానఁతాళతచను

  నికక్కపశ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
    మకక్కవ ననేన్నలితవ మఱవ నే నినఁకను



రేక: 1488-2సామతతత సత: 24-524
పలల్లవ:    చితత్తిమెట ట్టి యఱనఁగను చెలవునఁడ నీక

  మెతత్తినిమనసుదాన మకిక్కలి మోహితతును
చ. 1:     వలి నెవవ్వెతపైనా నినున్న వతగెమాడి నవువ్వెనఁగాని

   పొలసి నేనెపైతే నినున్ననఁ బొగడుదును
   పొలయలకనఁ గొతదర పొతచి నినెన్నలయితతుర

  కలఇకలనే వడిగముసేతు నీకను
చ. 2:    కాతరితచినది నినున్ననఁ గనున్నల జతకితచనఁగాని

   చేతులతత్తి మొకక్కదును చేరి నేనెపైతే
   యేతరివాతడుల్ల నినున్న యతదుకెపైనానఁ బలతుర

    యతల నిలల్ల లనెపై నీఇతట నే నుతడుదును
చ. 3:    చలమరెపైన దొకత సాదితచనఁగాని నినున్న

   పలిచి పగయముసేతునఁ బే ద్రిమ నేనెపైతే
   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

    అలర నేలితవ నినన్ననిన్నటా నే మెతుత్తి ను



రేక: 1488-3పాడి సత: 24-525
పలల్లవ:    నామన సేమచటూచేరే నడుమ నోచెలలల

  ఆముకొని నావభునిఆతత్మిలో నుతదానను
చ. 1:   పేగమముగలవనిత పగయముల చెపప్పునఁగాక

  యేమెపైన రమణుని కెదురాడునా
  కామతచి వచిచ్చెనది కడుబతత్తిసేసునఁగాక

 సామానతపనఁబనులక సాదితచనా
చ. 2:   తగచటట్టిమెపైనది తలనఁపలో వచచ్చెనఁగాక

  వగటగా నడచిన వసారనా
   నగ వరినఁగినది మనన్నక ఇయతకొనునఁగాక

 యగసకెక్కమాడినా యసడితచనా
చ. 3:   కడువతవరెపైతేను కానఁగిటనఁ జొకిక్కతచనఁగాక

 యడసినతపప్పులలల్ల నెతచకొనునా
   బడి నలమేలత్మితగను పత శ్రీవతకటేశనఁడు

   తడయక ననేన్నలేవతతట గోరకతడు నా



రేక: 1488-4ఆహిరి సత: 24-526
పలల్లవ:     వరహమే తోనఁచదు వభునఁడ నీతో నాక

  మరిగినయిటవతట మర లటవతటదో
చ. 1:    తకక్కక యేపొదుద నాకనఁ దగలపైవుతదువుగన

  పకక్కనునన్నటేట్టి వుతదువు పాసివునాన్నను
   అకక్కరతో ముచచ్చెటాడే అలవాట గదుద గన

 వకక్కటపైమాటాడినటేట్టివుతదు వరకతడినాను
చ. 2:    కాచ కెపప్పుడు మోముననఁ గటట్టినటట్టి తదువుగన

  చటూచినటట్టి తదువు నీవు చటూడకనాన్నను
   యేచి కలలోనా నీవ యనసివుతదువుగన

    యచొపేప్పు మతలో నుతడు యే పరాకెపైనాను
చ. 3:    యలమ నాఇతటలోనే ఇరవపై వుతదువుగన

  తలనఁపలోనే వుతదువు దతడనునాన్నను
   అలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

  అలముకతదువు నీ వరదపైవునాన్నను



రేక: 1488-5వరాళ సత: 24-527
పలల్లవ:    తానేల సిగద్గీవడనే తడవ నేను

    పూని తనున్న దేవరనఁగానఁ బటూజితతు నేను
చ. 1:    అలసివచిచ్చెనవాని కట వసరదునఁ గాని

   అలరి యాపనులల్ల్ల నడుగ నేను
  చెలపచెమటలలల్ల చేతనే తుడుతునఁగాని

   జలకమాడి రమత్మిని సాదితచ నేను
చ. 2:     నిదుల కనున్నల నుతటే నేనఁ బాదాలొతుత్తి దునఁగాని

   చెదరచ యఱకల సేసుకో నేను
   పదవుల వాడితే దపప్పుకి వడెమతుత్తి నఁగాని

   పొదిగి మొగము చినన్ననఁబుచచ్చెకొన నేను
చ. 3:    చితత్తిజచిహన్నల చటూచి చేరి కానఁగిలితతునఁగాని

    వతత్తి యాడవని మరీ నొరయ నేను
   హతత్తిను శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితను నేను

    కొతత్తిలగా నేల నినఁక కొసర నేను



రేక: 1488-6ముఖరి సత: 24-528
పలల్లవ:   పగయముల చెపప్పునఁగను బగియనేల

   రయమున లోనికి రమత్మినవ నీవు
చ. 1:   వలచినదానికి వాసు లతచకోనఁదగదు

  చెలిమగలదానికి చితత వలదు
  కలసిన యిలల్ల లికి కాదుగటూడదనరాదు
   పలవవ నీమగనినఁ బేరకొని యిపడు

చ. 2:    పాయలేని దానికి పతతాకనఁ బనిలేదు
 పాయపదానికి నెగద్గీపటట్టినేనఁటకి

  చాయకత త్తైనదానికి సాదితచి పోరనఁగటూడదు
   చేయివటట్టి తయతనఁగదే చెనకి యతనిని

చ. 3:   చటట్టిమెపైనదానికి సదితచి చటూడనఁగరాదు
 గటట్టిరినఁగినదానికి గతపతచనేల

    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్న నితతలోనే
   ముటట్టి కానఁగిలితచకోవ ముదమతదనఁ దాను



రేక: 1489-1సాళతగనాట సత: 24-529
పలల్లవ:    ఏమయాత నీతో నాక నెతతమతదమేళము

  నీమోము చటూచకతడుటే వధనముగాదా
చ. 1:  చనవచిచ్చెతనతటాను జాణతనాలడేదా

  వనయముతో నీమాట వనుటగాక
  చెనకితవతటాను చేతుల పపైనఁజానఁచేదా

  మనసరినఁగి మొకక్కటే మతచిదిగాక
చ. 2:      కెపై దతడ వటట్టితవతటానఁ గాళల్ల నినున్ననఁ దొకేక్కదా

  ఆదస నీదయగలేత్తి నయతనఁగాక
   సాదనతటానఁ బొగడితే చనున్నల దానఁకితచేదా

  పోదితో గరవ్వెములేక పొదుగటగాక
చ. 3:   కలసితవతటా బతకముతోడనఁ బెననఁగేదా

 మెలపనీరతులక మెచచ్చెటగాక
   అలమేలత్మితగను నేను అటేట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర

  తలనఁపలో మెలనఁగటే తగవుగాక



రేక: 1489-2దేసాళత సత: 24-530
పలల్లవ:  చెలలభాగత మాతనిచితత్తిముగా

  తలకొని యానఁకారనఁ దమకేనఁటకి
చ. 1:   పకక్కసతులమగనఁడు పేగమ వకతపపైనుతటే

  తకిక్కనకాతత అడుగనఁ దమకేనఁటకి
  చికక్కనిచెమటమేననఁ జిపప్పులనఁగ దొరకతటే

  తకక్కరితనాల నవవ్వెనఁ దమకేనఁటకి
చ. 2:   మనసుపటట్టినవానఁడు మాటకతతో నాడితే

  తనువులనఁ గానఁకరేనఁగనఁ దమకేనఁటకి
  కనునఁగొని యాతనికాతక్షల దరకతటే

  తనియనఁడతటా దటూరనఁ దమకేనఁటకి
చ. 3:    కడువడుకెక్కనవానఁడు కానఁగి లొకత కిచిచ్చెతే

  తడనఁబడి పపైకొననఁ దమకేనఁటకి
 పడనఁతలమేలమతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు

   తడయ కేలితే సిగద్గీ దమకేనఁటకి



రేక: 1489-3తనఁలగనఁగాతబోది సత: 24-531
పలల్లవ:    ఎతత చెపప్పుదును మోహ మతనిమనఁద

  చితతతచనఁజాల నే కకక్కసితచినట ట్టిననుచ
చ. 1:  కడుసితగారపమేను కసుగతదునోయని

  జడిసి తపప్పుకచటూడనఁజాలనే నేను
   యడయక తనసుదుద లవవ్వెత వనీనోయని
   నుడుగనఁగనఁ జాలనే నోరెతత్తి నేను

చ. 2:    నెమత్మిది నితడుమనసు నీరెపై కరనఁగనోయని
   సమత్మితనఁ జనున్నల నొతత్తినఁజాలనే నేను

  కమత్మిట వలలనఁబెటట్టి కదిమనట ట్టినోయని
   చిముత్మిచ నవవ్వెనఁజాలనే సలవుల నేను

చ. 3:   చినుకరతనఁ జెమట చిమత్మిరేనఁగనోయని
  పననఁగనఁగనఁజాలనే బెటట్టి గా నేను

   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను
  తనివతదితచనఁజాలనే తమతోడ నేను



రేక: 1489-4సామతతత సత: 24-532
పలల్లవ:    ఓయమత్మి నేనెతతదాన నటూడిగము సేసేనఁగాక

  పాయనివోసకలల పతతో మరవరే
చ. 1:     వకెక్కసమెపై తనక నే వనన్నపాల సేసుకోనఁగా

   యకక్కడ నుతడులో చితత్తి మేమసేతునే
   చకక్కనితనరటూపము సారెనఁ జూడనఁగా నెవవ్వెత-

    దికక్క చటూచనో రెతట దపప్పురమెపై వుతడనఁగా
చ. 2:   యేకతానకవచిచ్చె నే నితపలవుటట్టితచేనతటే

  యేకాతతను రమత్మినాన్ననఁడో యఱనఁగనఁగదే
   చేకాను కిచిచ్చెతేను చెలకెపైదతడ వదలి

  పపైకొని నిమత్మిపతడల్లభార మానవలనఁగా
చ. 3:   కనుసనన్నలనే వచిచ్చె కానఁగిలితచకొనేనతటే

  పననఁగేటరతులలో పగయ మెటట్టిదో
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

  చనవచిచ్చెనానఁడు తానే సతతోసితచవలనఁగా



రేక: 1489-5ఆహిరి సత: 24-533
పలల్లవ:    వలది యిటట్టి తడితేను వభునిచితత్తిము వచచ్చె

  బలవతతకోలపైతే పలక నేమునన్నది
చ. 1:    పత పరాకెపైవుతడితే పపైపపై నెచచ్చెరితచవల

   మతతో సనన్న యఱినఁగి మెలనఁగవల
  యితవపైనమాటలడి యితపల మెపప్పుతచవల

   తతతోనఁ గొలవసేసి దతడ నుతడవలను
చ. 2:    మొగమెతత్తి చటూచితే మోహము చలల్లనఁగవల

   నగితేనఁ గమత్మిట మార నగవల
   బగవునఁజనున్న లతటతేనఁ బద్రియపడి వుతడవల

  జిగినఁ జెనకితే గటట్టి చేసుకోవలను
చ. 3:    వడుకతో మనిన్నతచితే వనయము చటూపవల

   జోడెపై యేకతాన రతనఁ జొకిక్కతచవల
  యడనె శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    కూడిత మతదరి కివ గణల గావలను



రేక: 1489-6బౌళ సత: 24-534
పలల్లవ:    తగిలి నాచేనఁతలలో తపప్పుల లోనఁగొనవయత

  మొగిచినచేతులతో మొకేక్కను నీకను
చ. 1:     శిరసు మజజనమారిచ్చె వరల నే ముడువనఁగా

  ఆరిది నాగోరేడనతటనో నినున్న
     గరిమ నీమేన నితడా కసటూత్తిరి నేనఁ బటూయనఁగాను
    వరసి నాగబబ్బు లతత వతత్తివ నినున్న

చ. 2:    మకక్కటప సొముత్మిల నీమేన నితడానఁబెటట్టినఁగాను
   చెకక్కల నాచెమటతత చితదనో నీపపై
   అకక్కరతో వడెమచిచ్చె అతడ నిలచతడనఁగాను

    గకక్కన నానీడ యతత గపప్పునో నీపపైని
చ. 3:    గానఁటపనీరతుల నేనఁ గానఁగిలితచి కూడనఁగాను

     సటూట నానిటటూట్టిరప్పు లతత సనఁ కెనో నేనఁడు
   యటన శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   తాటతచి నావలపతత తగిలనో నేనఁడు



రేక: 1490-1ముఖరి సత: 24-535
పలల్లవ:   బాపబాప నీవతటపతకి నిలల్ల లనెపైత

   నీపపై వలపే నాక నిచచ్చెకలతణము
చ. 1:   యతత నోమునోనఁచెనో యచనునఁగొతడల, నేనఁడు

  వతతుల నీకరపలల్లవముల ముతచె
   వతత లటట్టిభాగతము గావతచెనో చెకక్కటదాద ల
  పొతత నీరటూపమునీడ పొలయనఁగలిగెను

చ. 2:    యేమ దపము చేసనో యకనున్ననఁగలవల
  నీముఖచతదుగ నిపొతదు నెమత్మినఁ గలిగె

   కామతచి యేమ పణతమో కతదువనామోవపతడు
  వోముచ నీమటూరిత్తికి నుపారమాయ

చ. 3:  యనన్నటతగలయమో యబాహులతలక
   వనెన్న నీరత చెమటవాన గలిగె

   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
   కనెన్ననాటనుతడి నీతో కానఁపరము గలిగె



రేక: 1490-2భపైరవ సత: 24-536
పలల్లవ:    ఏమని పొగడదు నీ వటట్టివానఁడవు

 కామనులపాలిటకి కలప్పువస్కృక్షమెపైతవ
చ. 1:    మగవల యేమాడినా మనసే కలనఁగనా

 తగనీగణము సముదద్రిమువతటది
    సొగిసి యతత సదితచి చటూచినానఁ గానవచచ్చెనా

   మగల నీమన సిటట్టి మనున్ననేలవతటది
చ. 2:     కిముత్మిల నెవవ్వెత నినున్న కినిసినానఁ జెదరనా

 నమత్మిననీదయ వధనమువతటది
   నెమత్మి యతతగలిగినా నెటట్టిననఁ జతచలితచనా

 పమత్మిననీమనన్నన పపైనఁడికతడవతటది
చ. 3:     చికిక్కతచ కెవవ్వెర నినున్న చెతదినా మొగచాటనా

   తకక్కక నీరత యమస్కృతము వతటది
   ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  మకిక్కలి ననేన్నలితవ మేలగలవానఁడవు



రేక: 1490-3సామతతత సత: 24-537
పలల్లవ:   నిలచనాన్ననఁ డద నీయదుటా

  నిలవుననఁ గానఁగిట నితచనఁగదే
చ. 1:    చలముననఁ బత నిట సాదితచకవ

  బలిమ చటూప కడునఁబదరకవ
  వలనఁబడ సణనఁగల వదచలల్లకవ

  నెలకొని యమెత్మిల నెరపకవ
చ. 2:   పతతము లీగతనఁ బచరితచకవ

 కొతతపనఁజూపలనఁ గొసరకవ
 దొతతరబీరాల తొరలితచకవ

  చెతతల నటూరక చెనకకవ
చ. 3:  యదుటనుతడి బయలీనఁదితచకవ

  పదవుల గొణనఁగచ బగియకవ
  యిదివో శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నల

   ఆదన రతుల నీ వలయకవ



రేక: 1490-4ఆహిరి సత: 24-538
పలల్లవ:   మరనిబలలమనఁద మనకేల వపైరము

   పరగనఁ గటూడినమనఁద పగ యతచనఁదగను
చ. 1:    తుమత్మిదలనఁ బోలిచ్చెతే తొయతలికొపప్పు నెరల

  తమత్మిలగా పవుటముత్మిలతేనెల దాగ
  తమత్మిరేకలనఁ బోలచనఁదగ కాతతకనున్నల

    నెమత్మి నావళనఁ జతదుగ నఁడు నిలవరా దదుట
చ. 2:      ధర గొతడలనఁ బోలిచ్చెతే తరణ చనున్ననఁగవ నేనఁ-

   డిరవపై గాలి మెలనఁగ నెడమయతదు
  కరికతభాల చెలిపరనఁదు వోలిచితేను

  సరినఁ జెఱకవలల్లని చపప్పురితచను
చ. 3:   అతవను బతగారబొమత్మిని తగనఁబోలిచ్చెతేను

   ఇతవపై మనత్మిథకళ లీపనే చేర
   ఇతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలేమ యలమేలత్మితగ

   మత నిదదరినఁబోలితే మదనుని గెలత్తి ర ॥మర.



రేక: 1490-5గళ సత: 24-539
పలల్లవ:    చకక్కనివానఁడ వనిన్నటా జాణవు నీవు

  యికక్కడ నాసతతోష మెతతననఁగవచచ్చెను
చ. 1:   కనున్నల ననున్ననఁజూచితే కానఁగిలితచినటట్టివును

  సనన్నసేసితే వలప చలిల్లనట ట్టిను
   చినిన్ననవువ్వె నవవ్వెతేను సేసవటట్టి నట ట్టిను
   వనన్నవతచ నెటట్టి వచచ్చె వడుక నాలోనిది

చ. 2:    సారె మాటాడితే మోవ చవగొననట ట్టిను
  చేరితేనే మేలలల్ల వచిచ్చెనయట ట్టిను

  నేరపతోనఁ జెనకితే నెమత్మినఁబెతడాల్ల డినట ట్టిను
   పేరకొన నెటట్టి వచచ్చె పగయముల నాక

చ. 3:     మత నీవు దలనఁచితే మరత్మిము సనఁకినట ట్టిను
  రతనఁ గటూడితేను కరనఁగినట ట్టిను

   యితవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  తతనఁ బాయకతడితేను దకిక్కనట ట్టిను



రేక: 1490-6సాళతగత సత: 24-540
పలల్లవ:    నావోజలే రమణునఁడ ననున్న నితతసేసనఁగాక

   నీవళల్ల నేమెపైనాను నేరముల గలవా
చ. 1:     హతత్తి నీతో నే మాటలడ సిగద్గీవడితేను

  చితత్తిముతో తమకము చిమత్మిరేనఁచని
  మొతాత్తి ననఁ గటూరిమదానఁచి మోమువతచకొతటేను
    యతత్తితచనఁ గమత్మిటనఁ దామే ఇవవో నాయాసల

చ. 2:    అడనఁకవతో నే నాయగద్గీలిక మానుప్పుకొతటే
  నడుమ నావడుకల నవవ్వెతచని

   బడినుతడే నామనసు పరాక సేసుకతటే
 బెడిదపజవవ్వెనము పడరేనఁచని

చ. 3:    కదిసి నే వనయాననఁ గానఁగిలితచకతడితేను
  యిద నామెపైమఱపల యనయితచని
   అదన శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
  పొదిగి నాపొతదులే బోదితచని



రేక: 1491-1  మాళవ గళ సత: 24-541
పలల్లవ:    ఇటట్టి తడవదాద పతకి నీడుజోడెపై నవనిత

   మటట్టి మర దతతపైనా సమత్మిత నుతడునఁగాని
చ. 1:    వలచిన కామని వాసివతతు లతచదు

  చెలరేనఁగి చెపప్పునటట్టి సేసునఁగాని
   తలనఁపలో మెలనఁగేది తనగరవ్వెము చటూపడు

  నెలకొనన్న పగయములే నితచనఁగాని
చ. 2:    మరిగిన దపప్పుడును మనసు వరచకోదు

  తరితీప దపప్పుకతడా తగలనఁగాని
   సరినఁ బొతదుజరపేది సణనఁగల రాలచ్చెదు

  కరనఁగమాటాడి అలకల దేరచ్చెనఁగాని
చ. 3:  కలపకోలపైనది కడువసరితచదు

   పొలసి రతనఁ జవుల పటట్టితచనఁగాని
   అలమేలమతగ గటూడె నద శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ-

   దలిప తలిప రతనఁ దేలితచనఁగాని



రేక: 1491-2పాడి సత: 24-542
పలల్లవ:    ఇతవ నెరపవల యరీత నీవల

  మతలేనినీగణల మెచిచ్చెతనే చెలియా
చ. 1:   నెపముల వయరాదు నేరపరిపతమనఁద

  వుపమతచి యాడరాదు వడుడ కోరాదు
   కపరల చటూపరాదు కానఁక వచరితచరాదు
  యపడూ సాదితచరాదు ఇలల్ల లికి

చ. 2:    మనసు నొపప్పుతచరాదు మరి మారకోరాదు
  గనియరా దలయితచి కొసరరాదు

   చనవున మరరాదు సవతులనఁ దిటట్టిరాదు
  తనునఁ బొగడుకోరా దుతత్తిమురాలికి

చ. 3:    తగ వడుగనఁగరాదు తారకాణనఁ బెటట్టిరాదు
  పగట మెరయరాదు పదరరాదు

   తగ నలమేలత్మితగ వాతనఁడు శ్రీవతకటేశడు
   మగనఁడాయ నీవతట మతచి పగయరాలికి



రేక: 1491-3శ్రీరాగత సత: 24-543
పలల్లవ:   ఎటవతటవడుకలో యదలోనే గబబ్బుతలీ

 కటలకతతలినేరప్పు కొనసాగీనయాత
చ. 1:    చెలగి తపప్పుకచటూచ సిగద్గీతోనఁ దలవతచ

  తలనఁపలో నీరటూప దలపోసును
   సలవులనే నవువ్వె చెలికినఁ బద్రియముచెపప్పు

  కలికిభావము చెపప్పునఁ గతలయనయాత
చ. 2:    కోరను మనోరథాల గటట్టి తోడనే కరనఁగ

   సారె నేకాతతాన నుతడు సతతోసితచను
    చేరి మాటాడ నటూహితచ చెమరితచ మేనెలల్ల

  నీరజాకచతదముల నీవ యతచకోవయాత
చ. 3:    పవళతచ పానుపపపై భావరత నోలలడు

   కవగటూడి నీవు రానఁగానఁ గడుమెచచ్చెను
   ఇవల శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

  జవరాలి కూటముల సతగతేయనయాత



రేక: 1491-4సామతతత సత: 24-544
పలల్లవ:    తానే వచచ్చెనఁగాక తరవుల వటట్టినేల

  కానుకల మచేనతప కకక్కసితచవలనా
చ. 1:    తలనఁపలత బారితేనే తనువుల సనఁకినటట్టి

  అలయితచి యతనిమే నతటవలనా
 చెలిమసేసితేనే చేతకిలోనెపైనటట్టి

  చెలలచే రమత్మిని చెపప్పుతచవలనా
చ. 2:    కమత్మి సుదుద ల వతటేనే కానఁగిలితచకొనన్నటట్టి

  సమత్మితచేసి చేతుల చానఁచవలనా
   పమత్మిటనఁ బేరకొతటేనే పేగమత దనివపైనటట్టి

  రమత్మిని పలిపతచి రతసేయవలనా
చ. 3:   యడక వచేచ్చెసితేనే యడవాయకతడినటట్టి

 జోడెపైయుతడ నొడనఁబఱచకోవలనా
   కూడె శ్రీవతకటేశనఁ డికక్కన నలమేలత్మితగను

  జాడతోడ తనమోవ చవచటూపవలనా



రేక: 1491-5నాదరామకిగయ సత: 24-545
పలల్లవ:     వభునినఁ దోడుకవచేచ్చె వస ననీన్న మతచివయత

   యిభయానకనఁ జేయరే యిటేట్టి వుపచారాల
చ. 1:    వలనఁదికినఁ జతదురనఁ డవళనఁ జటట్టిమవునఁగాని

   కలవల కొపప్పున గకక్కన వతచరే
  కలపకోలన చలల్లగానలి మనిన్నతచనఁగాని

   మలయజ మలనఁదరే మతదుగాను మేనను
చ. 2:    ముదిదయకనఁ దాపరవ మొకమోడి వుతడునఁగాని

  వదిదకనఁ దామరపపైనఁ గటూచతడనఁబెటట్టిరే
 గదదరివసతతునకత గడునిచచ్చెకమౌనఁగాని

   పొదుద వదుద నక పపైపపైనఁ బుపొప్పుడి చలల్లరే
చ. 3:    పనున్నకొని మేఘనకనఁ బరిణమ మవునఁగాని

   చినన్న నెమత్మిళల్లవాసిన చర గటట్టిరే
   యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డకె యలమేలమతగ
   యినిన్నటా వచేచ్చెసికూడె యితటనే వునాన్ననఁడు



రేక: 1491-6బౌళ సత: 24-546
పలల్లవ:    వటట్టిపననఁగలటల వలప చవుల గాదు

   గటట్టి తో మెలనఁగితేను గణముల హచచ్చెను
చ. 1:    మనసు లనసితేను మాటల పగయములౌను

  ననుప గలిగితేను నమత్మికలౌను
   చనవుల సతమెపైతే సరసము లితపను

   వనయాల చటూపతేను వడుకౌను పొతదుల
చ. 2:    సిగద్గీవడ నేరిచితే చేనఁతల తరితీపను

   యగద్గీలలల్ల మానితేను ఇతవౌనఁ బొతదు
   వగద్గీళతచి పొగడితే వభావాల చెలరేనఁగ

   వగిద్గీ వనఁడుకొతటేను వులల్లముల గరనఁగ
చ. 3:    తలపోనఁత లొనరితే తమకము గడురేనఁగ

   నెలకొన నవువ్వెలను నినఁడు ముదము
   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   కలసిత మదదరమునఁ గలగనఁ జనవుల



రేక: 1492-1ముఖరి సత: 24-547
పలల్లవ:   అనిన్నగణలను నీవ అధికనఁడవు

   కనెన్న నినున్ననఁ బొగడుతా కడుసతతోసితచెను
చ. 1:   మొగమోటగలవానఁడు మోనాన నటూరకతడు

 తగవరినఁగినవానఁడు దయదలనఁచ
  నగవరినఁగినవానఁడు నతటనను సమత్మితతచ

  తగలమగలవానఁడు దతడనఁ బాయకతడును
చ. 2:   వలచినవానఁడు కెపైవసమెపై మచిచ్చెకసేసు

  తలనఁపొకక్కటపైనవానఁడు దానఁటనఁడు మాట
  నిలకడెపైనవానఁడు నెటట్టి కొని పొతదుసేసు

  పలకనేరిచ్చెనవానఁడు పచరితచనఁ గటూరిమ
చ. 3:   సనన్నయరినఁగినవానఁడు సరసునఁడెపై మెలనఁగను

 మనిన్నతచనోపనవాతడు మరత్మిములతట
   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

  పనిన్నకూడితవ నీపతతము లీడేరెను



రేక: 1492-2పాడి సత: 24-548
పలల్లవ:   కడలేని పరాకల గలవానఁడవు

   జడియ కెపప్పుడును మాచనవు చేకొనుమ
చ. 1:    చేపటట్టి యపప్పుడును చితాత్తి న మఱవకమ

   ఆప నీక నాచేనఁ జెపప్పుయతపనమాట
  చటూపటట్టివునన్నది శిరసున ముడుచకొనుమ

 మాపటతత వసినకమత్మినితమత్మిపూవు
చ. 2:   చెలరేనఁగి నీయరచేతనే పటట్టి కతడుమ

 నిలిచి కానుకిచిచ్చెననిమత్మిపతడు
   పలమార కనున్నలను భావతచి చటూడుమ

 వలనుగా సురటపపైవాసినచెలిరటూప
చ. 3:   చకక్కనఁగా తరితీపతో చవసేసుకొనుమ

 మొకక్కతాత జూపనయటట్టిమోవపతడు
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ గటూడె

   తకక్కక యేపొదుద ను దయ నేలకొనుమ



రేక: 1492-3ఆహిరి సత: 24-549
పలల్లవ:   తానే యఱనఁగనఁగాక తఱవాతపనుల

  పూనిపటట్టి తనునెటట్టి బోదితచవచచ్చెనే
చ. 1:    పటట్టిరానిది వయసు పతచరానిది వలప

 కటట్టిపటట్టిరానివ కనుచటూపల
   మెటట్టిరానిది మనసు మరరానివ వాసుల

   యటట్టి సేసినా వభుని నేమని సొలతునే
చ. 2:    చెపప్పునఁగరానిది సిగద్గీ సేయరానిది నగవు

  కపప్పు పటట్టిరానివ చకక్కనఁదనముల
   తపప్పురానిది గణము తతచరానిది కోరికె

   అపప్పుట నీతనిత గాధన నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 3:    తనియరానిది రత దానఁటరానిది పొతదు

  మొనసి మానరానిది మొగమోటము
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

   చనవచెచ్చెనఁ దను నెటట్టి సాదితచవచచ్చెనే



రేక: 1492-4దేసాళత సత: 24-550
పలల్లవ:     రమణునఁడు పలిచని రావ చెలియ నీవు

  తమకమే వలతగాక తరణులక
చ. 1:   తలనఁపకొలతది మతచితనమే వలనఁగాక

 చలపాదితనమేల సరసులక
   వలలేని మాటల వనయమే వలనఁగాక

 సొలపవతగెములేల సుగణలక
చ. 2:   కోటసేయ వలపల కమత్మిరితచవలనఁగాక

  నీటతో గరవ్వెములేల నేరప్పురలక
 మేటసరసములడి మెఱయనఁగవలనఁగాక

 జూటతదనములేతటకి సొతపదొరలకను
చ. 3:   నయగారితనమున నవువ్వె నవవ్వెవలనఁగాక

  రయమున దాతగనేల రసికలక
   నియత ననేన్నలినానఁడు నేనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
   కిగయతో వసరనేల కిముత్మిల దేవుళల్లక



రేక: 1492-5పాడి సత: 24-551
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా జాణలపైనవా రెరనఁగదు రీయితప

    చెనున్నగా దపైవము తొలల్ల సేసిన దయితప
చ. 1:  వసగికాలమునానఁటవనెన్నల లితప

   సేసల వటేట్టియపప్పుట సిగద్గీ లితప
  వసరక అతత్తివారివతదుల యితప

  మోసపోనియటట్టిరత మోవతేనే లితప
చ. 2:    అటేట్టి వసతతప చలల్ల లట లితప

  జటట్టిగొనన్నపప్పుట సరసము లితప
   వటట్టిదర దపప్పుకి వడెము లితప
   గటట్టి తో నుతడేయపప్పుట కొసరలే ఇతప

చ. 3:   కడునఁజెమటక చలల్లగాలి యితప
   గడిగొనన్న కానఁగిటకి కూటము లితప

   అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగక నీక
  నొడనఁబాటమాటల వుచితము లితప



రేక: 1492-6నాదరామకిగయ సత: 24-552
పలల్లవ:    ఈకెక నీకనఁ దగ వడుజోడుల

   వాకచిచ్చె మముత్మినఁ బొగడవసమా యొరలక
చ. 1:  జటట్టిగొనన్ననీదేవుల చతదద్రిముఖగనక

   అటట్టి నినున్న రామచతదుగ నఁ డననఁదగను
 చటట్టిమెపై కస్కృషరవరరపచటూపలయాపగనక

  చటట్టి కొని నినున్న కస్కృషరనఁడవననఁదగను
చ. 2:   చతదమెపైనవామలోచన యాప యౌనఁగనక

   అతదర నినున్న వామనునఁ డననఁదగను
   చెతది యాకె యపప్పుటవ సితహమధతనఁగనక

  అతదినినున్న నరసితహుతడని పలవ్వెనఁదగను
చ. 3:   చెలవమెపైనయాప శ్రీదేవ యగనఁగనక

  అల శ్రీవక్షుడవని యాడనఁదగను
 అలమేలత్మితగ యహిరోమాళగలదిగన

   యిల శేషాదిద్రి శ్రీవతకటేశనఁ డననఁదగను



రేక: 1493-1ఆహిరి సత: 24-553
పలల్లవ:    చితత్తిగితతువు రావయత చెలియబాగల నేనఁడు

   ఇతత్తిల వనన్నవతచ నేనెతత దానను
చ. 1:  వలిపపయతదలోని వటగ వచనుగబబ్బుల

  తొలత నీకానఁగిలి కెదురచటూచేయటట్టి నన్నవ
 తలకితచి నీదేవులతేనెలయధరముల

  చెలనఁగి నీక వతదులచెపేప్పుయటట్టి నన్నవ
చ. 2:  వకక్కసపనఁదళకల వడదకనున్నలచటూప

    మకిక్కలి నినున్ననఁ బటూజితచ మనఁద తత్తినటట్టి నన్నది
    తకక్కళ ఇతతచేతుల తలనఁబాల వోయ నీపపై-

  నుకక్కమర సటూతగవటట్టి వడిడనటట్టి నన్నవ
చ. 3:     నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీ కలమేలత్మితగ మేను

   కమత్మి నీమెడనఁ దాళగానఁ గటేట్టియటట్టి నన్నది
     పమత్మి నీవ దయతజూచి పడనఁతనఁ గటూడిత వటట్టి

   వుమత్మిడా నీక నీప వనరినటట్టి నన్నది



రేక: 1493-2ముఖరి సత: 24-554
పలల్లవ:   గటట్టి సేసుకనాన్ననఁడవు కోరి యతదరిముతదర

   తొటట్టినో వడుకలలల్ల దొరవపై వునాన్ననఁడవు
చ. 1:    ఆతవనఁ జూచినచటూప అచొచ్చెతత్తినటల్ల నీ-

  మతలో నునన్నదో మాటలడవు
   తత నాకెమాటల తఱచెపై నీచెవులలోనఁ

  బతనాదా లిచచ్చెనో పరాకెపైతవ
చ. 2:   అతగనమోవతేనెలఅనున్న వటట్టినో నీక

 వుతగిటగొనన్నటట్టి వరకనాన్ననఁడవు
   సతగడి నాపమెపైతావ సారె వాసనవచెచ్చెనో

  అతగవతచి యతదే వోలలడుతానునాన్ననఁడవు
చ. 3:   అలమేలమతగరతు లటట్టి మరిగితవో

  వలయుచ నిలవున వరగతదేవు
    అలరి శ్రీవతకటేశ ఆకె నినున్న బోదితచెనో
  తలచి ననున్ననఁగటూడి తమకితచేవు



రేక: 1493-3కాతబోదిసత: 24-555
పలల్లవ:   ఉపచరితచనఁగరాదా వువద గడునలస

   నెపమున వురటలల్ల నెరపీ నీమనఁదను
చ. 1:    నలినాక గరిడిలో నతటననఁ గేళసేస

  మలసి చెకక్కలను చెమటగారనఁగా
    వల పతదులోనె చలిల్ల వాసనగబబ్బుల మోనఁప

   నలవతక నీక నభినయము చటూపీని
చ. 2:   తరమఱనఁగన వచిచ్చె దేశిశదాద తగములను

   సరవ నాడి చటూపల సళపచను
   తరపగొని కమత్మిట తీగెచేతులట చానఁచి

  పరగ నతగరతగవపైభవము మెరసని
చ. 3:   పదములనఁ జితదుజకిక్కణ బహుతాళమానముల-

    నిద నాటతమున నినున్న నితత మెపప్పుతచె
   అదన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగా నీవు
  గదిసి చటూడనఁగా మతగరనఁగితచని



రేక: 1493-4వళవళ సత: 24-556
పలల్లవ:    ఏల తమకితచేవయాత ఇతతలో నీవు

  మేలిమసగినముల మతచని యగటను
చ. 1:   ఆలలనఁ జూడవయాత అతగనతురముమార

   చెలనఁగి యదాద లనఁ జూడు చెకక్కలమార
   అల చతదురనినఁ జూడు మాకెమొగముమార

   అలకదేరె నాకె నీయతడక వచచ్చెని
చ. 2:   చిగరల చటూడవయత చెలియధరముమార

  తగలతలనఁ జూడు హసత్తిములమార
   సొగిసి జకక్కవలనునఁ జూడు కచములమార
    మగవ తరదసి నెమత్మిది నినున్ననఁ గటూడని

చ. 3:    హతత్తి తామరలనఁ జూడు మమురనఁబాదాలమార
  పతత్తిడిబొమత్మినఁ జూడు పొలినఁతమార

   ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   బతత్తితోనఁ గలస నితకనఁ బాయకవుతడని



రేక: 1493-5పాడి సత: 24-557
పలల్లవ:   ఎఱినఁగినజాణలది ఇటట్టి మోహము

   మఱవరా దాలికి మగనికి మోహము
చ. 1:    వనయము చేసితేను వగద్గీళతచ మోహము

   ననుప చకక్కనయితే నాట మోహము
  యనసినమాటలపైతే యడేర మోహము

   మనసురా మెలనఁగితే మాననీదు మోహము
చ. 2:    యేపొదుద నఁ గాచకతడితే యిరవౌను మోహము

   యేపమరి పపైకొతటే ఇతప మోహము
    కోప మెతదు లేకతడితే కొనసాగ మోహము

    చటూప నెటట్టి కోనఁ జూచితే సులభమౌ మోహము
చ. 3:    ఇచచ్చెకమే నెరపతే నియతకోలౌ మోహము

   నిచచ్చెకొతత్తిగానఁ గటూడితే నితడు మోహము
    వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడే వదలక ననున్న నేల

   తచిచ్చెతచిచ్చె కొసరితే తగలౌను మోహము



రేక: 1493-6బౌళ సత: 24-558
పలల్లవ:  వారిబతత్తి ఇయతకొనవలనఁగాక

  యేరీతనెపైనా మేలే యేమసేయవచచ్చెను
చ. 1:     యలమ నీ వాడానీడా నెతదరినఁ బెతడాల్ల డినాను

  చలమరిదాననా సాదితచ నేను
    కలర నీకనఁ జటాట్టి ల కామనుల యతదరెపైనా

   యలయితతు రతదుక నీ కేమసేయవచచ్చెను
చ. 2:     బెరసి యవవ్వెత వతటనఁబెటట్టి క నీవు దచిచ్చెనా

 వరసపదాననా వతగేలడను
    సరవు లఱనఁగదు నా జాడలనిన్నయు వతట

   ఇరమేల నుతడేముగా కేమ సేయవచచ్చెను
చ. 3:    ఇతతలో నాముతదర మరిదదనునునఁ గటూడినాను

 వతతయపైనదాననా వడనాడను
    ఇతతట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

  యతతలేదు నీయాసద మేమసేయవచచ్చెను



రేక: 1494-1రామకిగయ సత: 24-559
పలల్లవ:     చెపేప్పుదానఁకానఁ దరితీప చేరి వతటే వడుక

    చొపప్పుగా నీకత నాక సటూచితచవ చెలియ
చ. 1:   పసినఁడితీగెను మతచిపదత్మిము వకసితచె

  కసరక పామేల కాచకనన్నది
     యసగి మొలల్ల మొగద్గీల ఇతదుకె కూటమ గటూడె

    చెసల నీకత నాకనఁ దలపవ చెలియా
చ. 2:   కతతుబాణమున నారికడపనఁగాయల గాచె

   చెతత బోనఁకబోద యేల చెలవతదనే
   అతత సితగారదామము లతదుకనఁ దోడువచెచ్చె

    బతతనే యకత నాతోనఁ బలకవ చెలియా
చ. 3:   పూవుమనఁదికొమత్మి కలప్పుభటూజముతోనఁ బెనగొనె

   వావరి మెఱగ మొయిల వనెన్నవటట్టిను
  యేవళ శ్రీవతకటేశ కీయలమేలమతగ

  దేవులయ నీకతతఱనఁగేదే చెలియా



రేక: 1494-2బౌళ సత: 24-560
పలల్లవ:     ఈ సుదుద ల వనన్నవతచ మెఱనఁగనఁడేమో తాను

   వసరక రమత్మినవ వచారితచనఁ బనుల
చ. 1:    తమత్మి చతదురనితోడ డాకొని యేకాతతమాడె

   యిముత్మిల సటూరతనఁ డతతలో యతడలగాస
    కమత్మిర నతదుకనఁ గానే కపప్పుకొనే మేఘము

   రమత్మినవ చటూచనఁగాని రమణుని నీడక
చ. 2:    వటట్టివసగిని గాలివానల గరియనఁగనఁ జొచెచ్చె

  పటట్టిపగల చనఁకటపతట పతడెను
   చటట్టి క మరనముత్మిల సురసుర సుకెక్కనవ

   ఱటట్టి సేయక పతని ఇటట్టి రమత్మినవ
చ. 3:    పొదిగొనన్నతీగెల పూచి పపొప్పుడి రాల

  యదిరితచి చకోరము లితపసొతపకెక్క
   ఇదివో శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

   కదిసినానఁ డిటాల్ల నే కమత్మిట రమత్మినవ



రేక: 1494-3సామతతత సత: 24-561
పలల్లవ:    వాకిట వచిచ్చెవునాన్ననఁడు వానఁడివో నీరమణునఁడు

  చేకొని వుపచారాల చెపప్పువలదటవ
చ. 1:    పొతతనే చటట్టిరికాన పొతదుల చేసినవార

   యతతపైనా యగద్గీలనఁ దపప్పు లతతురటవ
  చితతదర మానఁటపటట్టి చేసుకొనన్న యటట్టివార

  వతతవా రేమచెపప్పునా వననేరత్తి రటవ
చ. 2:   వనరనఁగనఁ బాబ్రాణముల వకక్కటపైవుతడినవార

 తనివోనిముచచ్చెటల దానఁతురటవ
  చనవున రతకి నాసలనఁబొరలేటవార
  పననఁగక సిగద్గీలలల్ల నఁ బెతతురటవ

చ. 3:   వచచ్చెనవడిని తాము వడుకపడినవార
  కొచిచ్చెకొచిచ్చె గటట్టి ననఁ గొతకదురటవ

 అచచ్చెపశ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మిగవునీవు
  తచిచ్చె కూడితరి నవవ్వెనఁదగవులౌనటవ



రేక: 1494-4  మాళవ గళ సత: 24-562
పలల్లవ:    ఇటట్టిది కాలమహిమ ఇనఁకనేల మరనఁగ

 గటట్టి దలిసినవార కూడనఁజెపప్పునఁగదరె
చ. 1:    నతటన జకక్కవలపపై నలల్లనఁబులగల వాల

   అతట తామరానఁ జిగరటూ నలిల్లబెలేల్లయ
   పతటతుమత్మిదలపపై పచిచ్చెలనఁ బాల గరిప

  జతటతేనె దొతడపతడు చటూరలడెను
చ. 2:    వదకి చిలకలటూనఁ గోవలలటూనఁ జీరమటూరాడె

   గదినఁ జతదద్రిశకలలనఁ గటూరత్మి మెకెక్కను
   చెదరి యుదదములలో చనఁకట తీగెలవారె

  పొదిగెనఁ గారమెఱనఁగనఁ బువువ్వెలదతడల
చ. 3:     పవువ్వెమనఁది వాసనకనఁ బొతచి డాసను మొయిల

  కవవ్వెలపై మరరాజతము కొటారకెకెక్క
 మవవ్వెపటలమేలత్మితగమగనఁడు శ్రీవతకటేశ-

   నివవ్వెల నడిగి మాక నెరినఁగితచరే



రేక: 1494-5వరాళ సత: 24-563
పలల్లవ:   ఏమసేసితవోకాని ఇతతని నీవు

  చేముటట్టిక పవువ్వెలచెతడున వసని
చ. 1:    ముకక్కర గదలనఁగాను ముసిముసినవువ్వె నవవ్వె

  చెకక్కచేతతో చెలి సిగద్గీవడని
 చకక్కబొటట్టి వటట్టినకసటూత్తిరిబేతటల్ల రాలనఁగా

  చకక్కనినినున్న బొమత్మిల జతకితచని
చ. 2:   మతచలమొగపతీగె మెఱవనఁగా మళల్లచటూచి

   అతచె నినున్ననఁగని శిరసట వతచని
  కతచపమోవతేనె కడు నుటట్టిపడనఁగాను

    పతచి వలపల నీతో బీరములడని `
చ. 3:    కతకణ గలల్లననఁగా గకక్కననఁ బాదాలొతత్తి

   పొతకముగానఁ గటూడి గొబుబ్బున మెచచ్చెని
   అతకెల శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

  కతకమచెమటలలల్ల నఁ గరిస నీపపైని



రేక: 1494-6దేసాళత సత: 24-564
పలల్లవ:   ఏరపరచనఁగరావు యవవ్వెరిసొముత్మిలో యివ

    చేరి నినున్న నడిగేము చెపప్పువయత తగవు
చ. 1:    అలల నరచతదుగ డు నతనుని వతడుల్ల ను

  కలవల సతపనఁగయునఁ గమత్మినఁజిగర
  పలచనియదదముల పచిచ్చెపోనఁకయు శ్రీల

 చెలియసితగారాలో చితత్తిజనిపనఁజలో
చ. 2:   తనన్ననిసతకక్కను మతచితీగెలనునఁ దామరల

  చినిన్నజకక్కవ పలల్లల సితహమును
 యనన్నరావచిమతరి ఇసుకదిబబ్బులను

  కనెన్నసితగారాలో ఇవ కామునిబలములో
చ. 3:  అనటకతబములను అముత్మిలపొదులను

  మనుకనఁగటూరత్మిముల మతచవ జాబ్రాల
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను

 వనితసితగారాలో వలరాజమటూకలో



రేక: 1495-1మతగళకౌసిక సత: 24-565
పలల్లవ:   మగవక లోనఁగనేల మగవానఁడవు

    నిగిడి బుదుద లచెపప్పు నిలిపే నే నాపను
చ. 1:      బతత్తి నేనఁ జేయనఁగా నీవు పరాకన నునాన్ననఁడవు

  చితత్తిములో తలపోనఁత చెపప్పురాదా
   యతత్తిల నెవవ్వెతపైనా నినేన్నమెపైనా నాడినాను

     వుతత్తిరవు చెపేప్పు నేను వదుద నీక వరప
చ. 2:   ఆకమడిచియతనఁగాను అవవ్వెలి మోమెపైనానఁడవు

  దకొని చటూచేచటూప తపప్పుకోరాదా
   నీకాతత లవవ్వెరెపైనా నినున్న నేరాలతచితేను

   నీక నడడమయేతనఁగాని నిమత్మిలన నుతడుము
చ. 3:    చెయతతత్తి మొకక్కనఁగాను సిగద్గీతో నునాన్ననఁడవు

  తయతనినోరను ననున్న దవతచరాదా
   వయతనే శ్రీవతకటేశ వదదకెపై ననేన్నలితవ

   చయాతటాల మానేప్పునఁగాని సతనఁ జూపనాక



రేక: 1495-2బౌళ సత: 24-566
పలల్లవ:   అతన కొకక్కతేవ నీవాలవపైతవా

    యేతుల నెమెత్మిల నీవు యితదే చటూపేవా
చ. 1:   యిచచ్చెకములలల్ల నాడి యితవరివపైవభుని

  మచిచ్చెకల రేనఁప భద్రిమలనఁబెటేట్టివు
   కచచ్చెవటట్టి నేమెలల్ల నఁ గాచకతడనఁగా నీక
    యిచోచ్చెటనఁ జెలల్ల బడి ఇనఁక నెతత గలదే

చ. 2:    వటట్టినవువ్వెలలల్ల నవవ్వె వదదనుతడి యాతని-
  చటట్టిమవపై మాటలనే చొకిక్కతచేవు

   అటట్టి నీ మతదరమును ఆసపడివుతడనఁగాను
  నెటట్టి కొని నీబలిమ నెరపనఁగవలనా

చ. 3:    చెనకి కానఁగిట నితచి శ్రీవతకటేశవ్వెరని-
  మనసు రతజిలల్లనఁజేసి మరిగితచేవు
    యనస నీతనఁడే మముత్మి నీడుజోడెపైతమ నేము

  తనియవు నీవతకా తమకితచనఁదగనా



రేక: 1495-3వరాళ సత: 24-567
పలల్లవ:    ఆప నెతతపొగడేప అనిన్నటా నేరప్పురియని

   తీపల వుటట్టితచేవార తటట్టినా దవనల
చ. 1:   చనవుగలసతుల సాదితచితే నమర

  ననుపపైనవారల నవవ్వెతేనఁ .జెలల్ల
 మనసువచిచ్చెనవార మతతనమానఁడగనఁదగ

  యనసినచోటపొతదు లితవులపై తోనఁచను
చ. 2:   చటట్టిరికమెపైనవార సొలసినా వడుకౌను

  గటట్టిఱినఁగినవార దకొనినా మెచచ్చె
   పొటట్టినఁబొరగవా రేతపప్పుల వటట్టినానఁ బొసనఁగ

  దిటట్టిసతు లొడివటట్టితీసితే సమత్మితము
చ. 3:   ఆసపడివచిచ్చెనవా రాయములతటనా మేల

  బాసగొనన్నవార లతతపపైకొనాన్న లసత్స
   వాసితో ననేన్నలితవ వలచి శ్రీవతకటేశ

  సేసవటట్టినవా రెతతచెనకినా మతచిది



రేక: 1495-4సామతతత సత: 24-568
పలల్లవ:   పలిచి చేకొనవయాత పగయురాలిని

    సులభాన వచెచ్చె మేల జోలి ఇతతవలనా
చ. 1:      సొలసి సొలసి చటూచి చొరవల కిట లచి

   యలయితచ నినున్న నీకె యవవ్వెతోకాని
    యలమ నీవళనే యకక్కడ పరాక నీక

  వలప తనతతరానఁగా వదదననఁగవచచ్చెనా
చ. 2:     వచిచ్చె వచిచ్చె మాటలడి వనెన్నలగానఁ బాటవాడి

   ఇచచ్చె నీక వడెము యవవ్వెతోకాని
   పచిచ్చెగా నీకీవళ పనులలల్ల నఁ గలిగెనా

 మచిచ్చెకచటట్టిరికము మఱవనఁగనఁదగనా
చ. 3:    వనయములలల్ల నఁ జేస వడుక చనున్నలరాసి

  యనస నినిన్నపప్పుడే యవవ్వెతోకాని
   నిను శ్రీవతకటేశనఁడ నే నలమేలమతగను
   చెనకి దకక్కనఁగనఁగొతట సిగద్గీ నెరపదురా



రేక: 1495-5భపైరవ సత: 24-569
పలల్లవ:   పటట్టిరానికానఁతాళననఁ బదరేనఁ గాని

   దిటఱ ట్టిన దానవు నీక దకొననఁగనఁజెలల్ల నే
చ. 1: కాతతునఁడిచిచ్చెనసలిగెగలదానవుగనక

 పతతములడనఁగవదాద పలమారను
   బతతనుతడి యాతనితో పకపక నవవ్వెవు

   ఇతతటదానవు నీక నెటట్టి తడినానఁ జెలల్ల నే
చ. 2:   ఆతనఁడునన్నగదద యకిక్క అతడవాయవుగనక

  యేతుల నెరపవదాద యిచచ్చెటను
   చేతుల చానఁచి పతనినఁజేరి సాములసేసేవు

 బీతలేనిదానవు పననఁగనఁగనఁజెలల్ల నే
చ. 3:    బలిమ మగనిచేత బాసగొతటవ గనక

  చలము సాదితచవదాద సారెసారెక
   యిల ననన్నల శ్రీవతకటేశనఁడని మెచేచ్చెవు

  అలమేలమతగవు నీకమర ననిన్నయును



రేక: 1495-6ఆహిరి సత: 24-570
పలల్లవ:     నీమన సఱనఁగనా నినున్న దటూర దోసము

  కామతచినవారి పొతదు కెపైకొతదువుగాక
చ. 1:   అతగనల చెనకితే నౌనఁగాదనేవానఁడవా

  అతగవతచి యతదుక లోనౌదువుగాక
 కొతగవటట్టితీసినాను కోపగితచేవానఁడవా

 ఇతగితమెఱినఁగి చనవతుత్తి వుగాక
చ. 2:   వలనఁదుల మాటాడితే వసరేటవానఁడవా

  వలయ నెతతవడెపైనా వతదువుగాక
  వలపల చలిల్లతేను వదదనేటవానఁడవా

  కెలన నియతకొని భోగితతువుగాక
చ. 3:   పననఁగి కానఁగిలితచితే బగిసేటవానఁడవా

  యనసి రతులనఁ జనవతుత్తి వుగాక
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కెపైకొని ననేన్నలితవ
  మనసిచిచ్చె యతదరిని మనిన్నతతువుగాక



రేక: 1496-1రామకిగయ సత: 24-571
పలల్లవ:     ఒకర చేసినభాగత మొకరికి నేల వచచ్చె

   మొకము చటూచినపప్పుడే మొకీక్కని తాను
చ. 1:     సొలసి సొలసి నీతో సుదత మాటాడనఁగాను

    పొలసి తానేమ వనీ పొతచల యకె
  కలవరేకలవతటకనున్నల నాప చటూడనఁగా

   నిలచనన్నది యదుట నెరవాదపై తాను
చ. 2:     ననుపన నాప నీతో నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెతగాను

   పనివడి తానేమ పపైకొనీ నీకె
   చనవుననఁ దనమోవచవు లప చటూపనఁగాను

   నునుపననఁ దానేమ నోరటూరీ నీప
చ. 3:      చెకక్క నొకిక్క నేత డాప సేవలలల్ల నఁ .జేయనఁగాను

   కకక్కసితచి యేల యప కానఁగిలితచని
    మకక్కవ శ్రీవతకటేశ మరి ననున్న నేలితవ

   తకక్కక యితకానేమ తడవనఁ దాను



రేక: 1496-2వసతతవరాళ సత: 24-572
పలల్లవ:      వదుద వదుద సత నితత వలలనఁబెటట్టిక మనఁక

  సుదుద ల చెపప్పునఁగనఁబోతే సటూడువటట్టి ను
చ. 1:  శిరసువతచినదాని సిగద్గీలవడినదాని

  వరసి చెనకనఁబోతే వటట్టి వటట్టి ను
   మరలి చటూచేదాని మాటలడి దటూరేదాని
  గరిమనఁ గరకరెపైతే కాతాళతచను

చ. 2:  కూరిమచలేల్లదాని కొతగవటట్టితీసేదాని-
  నారసి యడడగితచితే నదదలితచను
   సారెక నవవ్వెదాని సతగడికి వచేచ్చెదాని

  మారకొని వలదతటే మచచ్చెరితచను
చ. 3:  ఆసపడివునన్నదాని ఆయములతటేదాని

  పాసి యలయితచనఁబోతే పతతమాడును
  నీసొమత్మియినదాని నేనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడ

    సేసవటట్టి కూడితవ చెలి నినున్న మెచచ్చెను



రేక: 1496-3హిజిజజి సత: 24-573
పలల్లవ:   ఆనఁటదాని కిచచ్చెకమే యమరనఁగాక

 చటకిమాటకి ఱటట్టి సేయనఁగవలనా
చ. 1:  రాయడితచనేమటకి రమణునియడకను

 సేయనఁగలవనన్నపాల చేసుకోరాదా
   చాయగా నయము చటూప సాదితచకొనేమేల
   ఆయాల మోవనాడితే నది సతగతౌనా

చ. 2:  చనవుగలదతటాను జతకితచనేమటకి
  మనసురా సేవసేసి మరవరాదా
   ననుపగా మోవ యిచిచ్చె నాటతచకొనేవలప

  పననఁగి రచచ్చెనఁబెటట్టితే పగయములపైవుతడునా
చ. 3:   బలిమకతత్తినతటాను పదరనఁగ నేమటకి

  యలమ నురమెకిక్కత వనయరాదా
   అలమేలత్మితగవు నీవు ఆతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ-

  డలయితచితే రతు లవటమెపైవుతడునా



రేక: 1496-4  శదద్ధ దేశి సత: 24-574
పలల్లవ:   ఎతతలేటయాసద మేది గొలనఁది

  సతతోసాన లోలోనే జడిగొనరాదా
చ. 1:    తగవుల చెపప్పునఁగానే దపప్పుదేరీ నీమోవ

  అగడేల పనీన్నట నదుద కోరాదా
   తగబాస లియతనఁగానే తనువలల్ల బడలను
  పగటననఁ గొతతవడి పవళతచరాదా

చ. 2:     చెతది సేసల చలల్లనఁగానే చెమరితచె మేనెలల్ల
  చతదముగా గతదవడి చలల్ల కోరాదా

     అతది యితటతట కేనఁగనఁగా అటట్టి వసటల రేనఁగె
  పొతదుగానఁ గొతతవరట పచచ్చెకోరాదా

చ. 3:    చెలముల సేయనఁగానే చితత్తిమెలల్ల నఁ గరనఁగెను
  చెలనఁగి గతడెబలిమ చేసుకోరాదా
   నిలిచి శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
  కలసిత వనిన్నటాను కరణతచరాదా



రేక: 1496-5ముఖరి సత: 24-575
పలల్లవ:    అనిన్నటాను దొరవపైతే నెపైతవ గాక

   నినున్న నిటట్టి మెపప్పుతచనేరనా నేను
చ. 1:    పడనఁతకి మగనితో బలిమ వదదనికాక

   వడివటట్టి నినున్ననఁ దియతనోపనా నేను
  కడలేని నిబబ్బురాననఁ గాలదానఁకీననికాక

  వుడివోనిసరసాన కోపనా నేను
చ. 2:   చెలల్లనఁబో నీలోనివ సిగద్గీవడేవనికాక

   వలల్లనే నీతో మాటాడనోపనా నేను
  పలల్లదపరతులను భద్రిమసేవతటానఁగాక నీ-

  వులల్ల మటేట్టి కరనఁగితచనోపనానేను
చ. 3:    పకక్కట నీపదవ కెతపలరేనఁగీనవ కాక

   వుకక్కన నీమోవ యాననోపనా నేను
   నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడ నే నలమేలమతగను

    వకక్కట నేలిత వతదు కోపనా నేను



రేక: 1496-6సాళతగనాట సత: 24-576
పలల్లవ:    అపప్పుట వతుత్తి రగాని ఆడనుతడి యడక

   యపప్పుడు మాయిలల్ల మక నికక్కవపైనచోట
చ. 1:    యతతపని గలిగెనో యేకతమాడ నాకె

  వతతలసేయక నీవు వనరాదా
   కాతత యపప్పుటనుతడి కాచకనన్న దితదుకే

   యితతటనఁ దరలోనికి నిదదర నేనఁగరయాత
చ. 2:     పటట్టి కనన్నది కానుక పయతద మటూస యేనఁటదో

  అటట్టి చేతులచానఁచి అతదుకోరాదా
    చటట్టిచటట్టి లచని సుదత తా నితదుకే

   ఇటట్టి కతబముమానఁట కిదదర నేనఁగరయాత
చ. 3:    యేపన సనన్నలచేసి నెతదుకో యలమేలత్మితగ

  చటూపల శ్రీవతకటేశ చటూడరాదా
   యపటట్టి న ననేన్నలిత వతత గోరినతదుకే

   యేనఁపక నామతచముపపై కిదదర నేనఁగరయాత



రేక: 1497-1సాళతగనాట సత: 24-577
పలల్లవ:    ఏమటకి బగిసేవు ఇతదరనఁ జూడనఁగాను

    పేగమ వుటట్టితచి యాతనినఁ బలిచి తేనఁగదవ
చ. 1:    పలచవపై వతతులకనఁ బెననఁగేవు రమణుని

  వలపతచకొతటవా నావలనే నీవు
   పొలినఁతవపై పటట్టితేనే భోగముల సరియౌనా

  సొలసి నేరప్పులనఁ జవచటూపవలనఁగాక
చ. 2:    వడిగా నాసతగడికి వచేచ్చెవు నాయకని

   కడునఁ బనిగొతటవా నాకెపైవడి నీవు
    నడుమ సవతవపైతే నావోజ నీక వచచ్చెనా

  పడనఁబాయ కాతని మెపప్పుతచవలనఁగాక
చ. 3:     పకక్కట సేసల చలిల్ల పొతుత్తి గలసే వాతని

  దకక్కనఁగొతటవా నాచతదమున నీవు
     ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డిట న నాన్నతనఁడె యేల

   నికక్కమెపైతే నీవు నిటేట్టి నేరవలనఁగాక



రేక: 1497-2శ్రీరాగత సత: 24-578
పలల్లవ:     చల మనఁక బనిలేదు జలజాక కడుసాదు

   యలమతో నిటట్టి మాయితటకి రారాదా
చ. 1:       చేరి యితత పగయములే చెపీప్పు నిదే నీకనఁ జాట

  కోరికలపైతే మదినఁ గోటాననఁగోట
    మేర మరరాదు యపమేనరిక మనఁకనఁ బోదు

    యరీత మముత్మి మనిన్నతచి ఇతటకి రారాదా
చ. 2:     కొమత్మి నినున్ననఁ దలపోసి కరిసనఁ జెమటవాన

  చిమత్మి రేనఁగేవలపపైతే సేనాసేన
    నమత్మిన చటాట్టి ల మర నతటన నొదిదకెపైనార
    ఇముత్మిల నీక మొకేక్కము ఇతటకి రారాదా

చ. 3:    యనన్ననఁడునఁ బాయనిరత యకె నీమోహపటాల
  వనన్నపములలల్ల నఁ జేస వవల

   చినన్ననానఁడె యడుచటూప శ్రీవతకటేశనఁడ యప
   యనిన్నకగానఁ గటూడితవ ఇతటకి రారాదా



రేక: 1497-3గళ సత: 24-579
పలల్లవ:     ఇతతదికక్క చటూడరాదా యకక్కడా పరాక నీక

   అతతలోనే యేడలేని ఆసల రేచని
చ. 1:     ముసిముసి నవువ్వెల నవవ్వె మోవచవుల చటూప

  కనుగాటవలపల కాతత చలీ ల్లని
   ఇసుమతత మాటాడి యదుటనే నిలచతడి
  కొసరికొసరి నీకొలవు సేసని

చ. 2:      తపప్పుక నినున్న చటూచి తగిలి వమార మొకిక్క
  దపప్పుదేరనఁ గానఁగిటకినఁ దమకితచని
    వుపప్పుతలల్ల సనన్నచేసి వడివటట్టి నినున్ననఁ దసి

  కపప్పురవులపప్పు నీకనఁ గానుకిచచ్చెని
చ. 3:     చెలరేనఁగి సేవచేసి చేతుల నీపపైనఁ జానఁచి

 వలసినసతతోసాన వఱఱ్ఱైవనఁగీని
   యలమశ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

   అలమ నినాన్నకె గటూడి యరదనఁదని



రేక: 1497-4శ్రీరాగత సత: 24-580
పలల్లవ:   కరణతచ మచెలి కడునఁబనన్నది

  సరసమాడేనతటా సముకాన నునన్నది
చ. 1:    నెలకొనన్న వడుకతో నీవపప్పుడు వతుత్తి వతటా

  కలికి యపప్పుటనుతడనఁ గాచకనన్నది
   మలసి తనతో నీవు మాటలడినతదానఁకా

  తలకితచి లోలోనె తమురచనునన్నది
చ. 2:     మొనసి యపప్పుడు నీమొగము చటూతునో యతటా

 తనివోనితమకాననఁ దగిలనన్నది
   చనవున నినున్ననఁ జేరి సరసమాడినదానఁకా

  యనలనిమనసలల్ల నికక్కడనే వునన్నది
చ. 3:    కతదువ నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ గానఁగిలితచకొనేనతటా

  పొతదులలల్ల మతనఁ చలపోయుచనన్నది
   యితదువచిచ్చె కూడితవ యకెను శ్రీవతకటేశ

   వతదులగా మోవతేనె వనఁడుకొతటా నునన్నది



రేక: 1497-5ఆహిరి సత: 24-581
పలల్లవ:    ఎతత నినున్ననెలయితచ నిదివో చెలి

   కాతతునఁడవు నినిన్నతత కరనఁగితచె నీచెలి
చ. 1:    పకక్కన నవువ్వెతానే పతతములడనఁ జెలి

    చెకక్క నొకాక్కతానే గోరనఁ జెనకీనఁ జెలి
    చకక్కనఁగానఁ దపప్పుకచటూచి సారెక జతకితచనఁ జెలి

   మొకక్కతానే చనున్నలమొనల చటూపీనఁ జెలి
చ. 2:     సతగడినఁ గటూచతడుతానే చలము సాదితచనఁ జెలి

  జతగిలిమాటలడి జరసనఁ జెలి
     చెతగలితచి మోవ యాని చినన్నల నితచనఁ జెలి

  సితగారితచేయతదులోనే చిమత్మిరేనఁగితచనఁ జెలి
చ. 3:     పాటల నీపపైనఁ బాడి బయలీనఁదితచనఁ జెలి

  చటకిమాటకి రతసేసనఁ జెలి
    నీటన శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ

    కోటసేయ ని నన్నపప్పుటనఁ గొసరీనఁ జెలి



రేక: 1497-6ముఖరి సత: 24-582
పలల్లవ:    అమరని మాటలేలన ఆడేవు నీవు

   తమకము గడునితడె దటట్టిమాయనఁ గాతక్షల
చ. 1:    దానఁపరమేల సేసేవు తరణతో నితదానఁకా

   కానఁపరము సేయవా కతటనఁబో నేను
    యేనఁపక ననిన్ననఁక నీవు యేలపటట్టి కొనే వాన
   రానఁపాయ నీవలప రచచ్చెకెకెక్క సుదుద ల

చ. 2:    పోల బొతకనేమటకి పొలనఁతతో నితదానఁకా
  మేలములడుకొనవా మెసిత్తినఁబో నినున్న

    జాలినఁబెటట్టి కినఁక నీవు సారె నొడనఁబరచక
   చాలకొనెనఁ దమకము జారనఁజొచెచ్చె సిగద్గీల

చ. 3:    వసాలకేల లోనఁగేవు వలనఁదిమనఁదట నిటట్టి
   సేసలలల్ల నఁ బెటట్టివా చేకొని నీవు

    ఆసల శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ
   పోసరితచె వడుకల పొలపొతద రతుల



రేక: 1498-1సామతతత సత: 24-583
పలల్లవ:    ఇనాన్నళల్లవలనఁ గాదు యేమనినానఁ గెరలేవు

  సనన్నల నెవవ్వెతచేతసడికి లోనెపైతవో
చ. 1:     ఇతత యతత దటూరినాను యగద్గీగాదు వభునికి

 వతతవతతసతతోసాలపై వలయునఁగాని
   పతతగారితనముననఁ బదరే వదేమ నీవు

  మతతనాన నెవవ్వెతచే మాటనఁబాడినానఁడవో
చ. 2:    మగవ కానఁతాళతచితే మగనికి నెగద్గీగాదు

  మగల వడుకలపై మెరయునఁగాని
     తగవులనఁ బెటట్టి సారెనఁ దడవ వదేమ నీవు
  పగటన నెవవ్వెతచె భతగపడినానఁడవో

 చ ౩:    రమణ కాలదొకిక్కతే రమణుని కెగద్గీగాదు
  తమతో సమరతులే తగలనఁగాని

    జమళ శ్రీవతకటేశ జరసే వదేమ నీవు
   అమర నెవవ్వెతచెత నపప్పుణ గొనాన్ననఁడవో



రేక: 1498-2దేసాళత సత: 24-584
పలల్లవ:   అపప్పుణచిచ్చె రితదుక నీయతగనలలల్ల

   చెపప్పుత సతతోసాల సిగద్గీలలల్ల నఁ దేరెను
చ. 1:    యేడనెపైనానఁ దిరిగాడి యేమెపైనానఁ జేతువుగాక

  వడుకకానఁడవు నీక వరపేనఁటకి
   ఆడేవారెవవ్వెర నినున్న అనుమానితచక మనఁక

    తోడనే మగవానికి దోస మెతదటూ లేదు
చ. 2:    నిమత్మిసత డెగరవసి నీట చటూపదువుగాక

   యమెత్మికానఁడవు వనయ మనఁక నేడది
   సమత్మితతచి రితదరను సటలసేయక మనఁక

    నెమత్మిది మేనవానికిని నితద లే దపప్పుడును
చ. 3:     కొతకలేక కూడితవ కూరిమతో నిట ననున్న

   అతకెకానఁడ వనఁక నీక వలపనన్నదా
   పొతకమెపైరి నీసతుల పొతదుము శ్రీవతకటేశ

 వుతకవవటట్టినపత కొదుగనఁగవలదు



రేక: 1498-3పాడి సత: 24-585
పలల్లవ:     తనువునఁ దనువు సనఁకె తమకము దపైవారె

   చెనకనఁగా వదదననఁగత జెలల్ల నటే ఇనఁకను
చ. 1:    పవవ్వెళతచి యుతడినపత పాదా లొతుత్తి మననఁగాను

  నవువ్వెల నవువ్వెదురటే నాలికతత్తివపై
    యవవ్వెరనఁ జూడకతడాను ఇటట్టి నేనఁ దరవసేను

   చివవ్వెన సిగద్గీలవడనఁ జెలల్ల నటేట్టి ఇనఁకను
చ. 2:    ఆసపడి నినున్న నిటట్టి ఆకమడిచిమత్మిననఁగా

  వసాల సేతురటవ వతతదానవపై
    వోసరితచ కిట మక నొడనఁబడనఁజెపేప్పు నేను

   సేసవటట్టి తలవతచనఁ జెలల్ల నటే ఇనఁకను
చ. 3:    ముతద కానఁగిలితచకొని మోవతేనె ఇమత్మిననఁగా

  మతదమేల మౌదురటే మతకదానవపై
   గొతది నలమేలత్మితగవు కూడె శ్రీవతకటేశనఁడు
   చెతద మేలలల్ల జరయనఁజెలల్ల నటే ఇనఁకను



రేక: 1498-4  హితదోళ వసతతతసత: 24-586
పలల్లవ:   ఇతదుక మెచిచ్చెరి నీఇతతులలల్ల ను

  చతదమామ నీపనుల చకక్కనఁగటూచతడవయాత
చ. 1:   నెలనఁతపాదముతోడ నీపాదము పనచి

   నిలచతడి కానఁగిట నితచె వాకెను
    అలిగి లోనికినఁ బోయేయపప్పు డితత సేసితవ
   ఇలలో జాణవౌదువు ఇటట్టి కూచతడవయాత

చ. 2:    మొనసి చెలిపయతద ముతజేతనఁ జటట్టికొని
  తనివారనఁ బసికే వతదపగబబ్బుల

   పననఁగి తపప్పుతచకోనఁగా పేగమతో సాదితచితవ
   ఘనునఁడవపైతవ నేనఁ డికక్కడనఁ గటూచతడవయాత

చ. 3:    అలమేలత్మితగచెకక్కన నట నీచెకక్క పొతదితచ
  తలవతచకొనాన్న పచితత మానిప్పుతవ

   బలిమ శ్రీవతకటేశ పతతపాకెనఁ గటూడితవ
  అలరిత రొకక్కమనసాయనఁ గటూచతడరయాత



రేక: 1498-5సాళతగత సత: 24-587
పలల్లవ:   దేవులనయేతనతటా తవరీనఁ దాను

   చేవదేర నాపనఁ గొతత చేపటట్టినఁగరాదా
చ. 1:    చటట్టిమనెపై నీతోను సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పునఁగాను

   వటట్టికి వచిచ్చె తానేల వతగెమాడని
   గటట్టిగా నాపక వది కడువడుకెపైతేను

  అటట్టి కడమమాటలల్ల నడుగనఁగరాదా
చ. 2:     బతత్తిచేసి నే నీక పాదాల పసుకనఁగ

  తతత్తిరితచి తానేల తపప్పువట ట్టిని
    హతత్తి తనక నేరప లతతేసి కలిగితేను

  కొతత్తిలవట ట్టి తలసుకొని చటూడరాదా
చ. 3:   అలమేలమతగనెపై నినన్నట గాగిలితచకోగా

   యలమనఁ దానేల వచిచ్చె యేనఁకారీని
    అలరి శ్రీవతకటేశ ఆస లపకనఁ గలిద్గీతే
   పలిచి యతదటూనఁ గొతత పననఁగితచరాదా



రేక: 1498-6శతకరాభరణత సత: 24-588
పలల్లవ:  ముదుద లగారీ మోమునను

   వదిదక నేమెపైన నొసగరె చెలల
చ. 1:   చెకక్కలవతటానఁ జెమటల గారీ

  యకక్కడ నాడెనొ యితదానఁకా
   చకక్కనఁ గస్కృషరనికి జలకము సేయరె
   నెకొక్కని కానఁగిట నితచరె చెలల

చ. 2:   పొరినఁబొరి నిటటూట్టిరప్పుల గడురేనఁగెను
  పరవుల వటట్టినొ పడుచలతో

  సరగన శ పైతోతపచారము సేయరె
   యిరవుగ నుయతల నిడరే చెలల

చ. 3:   చటట్టి కొనన్నజడ చొలల్లము జారెను
  వుటట్టి ల గొటట్టినొ వుదుటనను

  పటట్టి యలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశనఁ-
  డిటట్టిపనులవా రెతచరె చెలల



రేక: 1499-1సామతతత సత: 24-589
పలల్లవ:   కతకణము గటట్టివయాత కలికికిని

  అతకెల నీకనఁ దలనఁపయేతటటట్టి గాను
చ. 1:    యపప్పుడు నీమనసులో నితతని మఱవకతడా

 కపప్పులవతటచనున్నల గఱతుచటూచకోవయాత
  నెపప్పుననఁ బెకక్కసతులనే సత్తిముగలవానఁడవు

   తపప్పుక వారిలో నీకె తడనఁబడకతడాను
చ. 2:   ఇతదుముఖ యతదరిలో నెరకెపైవుతడేయటట్టి గా

   ముతదే చకక్కనఁదన మురమున వాసుకొనవయత
   పొతదు లతదపైనానఁ జేసి భోగితచేవానఁడవు
   సతదడి ననుమానము సారె రాకతడాను

చ. 3:     ఇద యలమేల మతగ నేలితవ ననుపగా
  పదిమార లీకెపేర పాటముసేసుకోవయత

  పదరి శ్రీవతకటేశ పదారవలనేలిత-
   వదుగా నతదు వదకి యతచకోకతడాను



రేక: 1499-2బౌళ సత: 24-590
పలల్లవ:   ఆడనుతడే లగవగా లడవదుద

   యడనే నీకానఁగిలి నాకిపప్పుడే యిమాత్మి
చ. 1:   చెలిగటట్టినచెతగావచర కొతగ గానవచచ్చె

  మలసి నీపచచ్చెడము మాటనను
   నెలనఁత నీవదదలేదని నిజము నెరపేవు

   తలిస నాపానుపమనఁదికి నీవు రమాత్మి
చ. 2:    తరణసొముత్మిల కాతత తళకన మెరిచని

 సరి నీనిలవుమేనిసతదుసతదుల
   అరదపై యవవ్వెత దానఁచనని వడనఁబరచేవు

   పరగ నిపప్పుడే నాపకక్కక రమాత్మి
చ. 3:  వనితతనువువతతవాసనల పొలసని

  నినుపనఁ జెమటగారే నీచెకక్కలను
  యనసిత వతకటేశ నేనలమేలత్మితగ-

    నొనర నాకెనునఁ జూపే నొదిదకతో రమాత్మి



రేక: 1499-3పాడి సత: 24-591
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరి నేమననఁగల మపప్పుడు నేము

   నివవ్వెటలల్ల మముత్మినఁజూచి నవవ్వె మతతేకాక
చ. 1:   నేరపలనిన్నయునఁ జూప నెలనఁతపయతదకొతగ

   సారెనఁ దసి యిటట్టి సరసములడేవు
    ఆరితేరి నినున్న నాప అనవటట్టి పలమార

   దటూరతాను పతజెమట గోరనఁ జిమత్మిని
చ. 2:   వడుకల వుటట్టితచి వలనఁదిచనున్నలమనఁద

   తోడనే కతకమ వసి దొమత్మిసేసేవు
   వడినతురముతోడ వస నినున్న నదదలితచి

  మేడెపరతకి నాకె మరివచచ్చెని
చ. 3:     కతదువనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి కాతతను శ్రీవతకటేశ

  సతదడి మోవతేనె చవచటూచేవు
    మతదలితచి నినున్న నాకె మనసు రతజిలనఁజేసి

  ముతదుముతద నీమరత్మిముల ముట ట్టిని



రేక: 1499-4ధనాన్నసి సత: 24-592
పలల్లవ:    మాక నీవు వఱచేవా మాటమాటల

  ఆకెనఁ బేరకొనియపైనా నానతదితచేవుగాక
చ. 1:  తలతలవారనఁగానే తఱవమొగముచటూచి

   వలప చదిద గటట్టి క వచిచ్చెతవ
    చలన నే నలిగితే జడిసేనా నీవమెపైనా

  తలపోనఁతనెపైనానఁ గొతత తనుతువుగాక
చ. 2:     పానుప దిగతా నీవు భామమోవ చవచటూచి

  తేనెతావుల దపప్పుకినఁ దచచ్చెకొతటవ
    పూని నేనఁ బలవకతటే పొగిలేవా నీవమెపైనా

 దానియాసాసలనెపైనానఁ దనుతువుగాక
చ. 3:     కనున్నల దఱచతానే కానఁగిటలో నాకెనఁ గటూడి

  అనిన్నటా రతసతబళ లతదుకొతటవ
   యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యడసేవా నీవమెపైనా

   తనటూన్న ననటూన్ననఁ గటూడితవ తనుతువుగాయ



రేక: 1499-5దేశక సత: 24-593
పలల్లవ:   మకమరే తలసును మనఁదటతుత్తి

    పపైకొని వరివారికి పను లితదునఁ గలవా
చ. 1:      చెకక్కల నీవు నొకిక్కతే సలవుల నవవ్వె నాకె

  యకక్కవతకక్కవల నే మెఱనఁగము
    తకక్కక చెలల మతతే తగవు లేమడిగేర

    యికక్కడ సాకిర లవవ్వెరెటట్టి చెపేప్పు రినఁకను
చ. 2:      కనున్నల నీవు చటూచితే కానఁతాళతచి పలక్క నాకె

   వునన్నసుదుద ల దలియ వరకే మాక
   యనన్న నటూడిగపవార మేనఁటకి గరిసేసేర

   పనిన్న ఇతదు కెవవ్వె రొడనఁబరచవచేచ్చెర
చ. 3:     కలయ నీవు వచిచ్చెతే కానఁగిలితచకొనె నాకె

  తలనఁప లేరప్పురచ నెతతటవారము
  కొలవువారము వనఁడుకొనక శ్రీవతకటేశ

  చలపటట్టివవ్వెర మముత్మి సాదితచనఁగలర



రేక: 1499-6గళ సత: 24-594
పలల్లవ:    మగవానఁడవు నీవు మగవను నేనెపైతే

  వగటన నినున్ననఁ గడువగద్గీళతచవచేచ్చెమా
చ. 1:    కతటకమాడనఁగ లేదు కసరకొననఁగ లేదు

   నతటన నే నీతోను నవవ్వెరాదా
    వతటే నతదుకనఁగా నీవు వరకే సాదితచేవు
   బతట పతతాలక నీతో పపైకొనవచేచ్చెమా

చ. 2:    కొలదిమరనఁగ లేదు కొతగవటట్టి తయతలేదు
  సొలసి నినున్ననఁ దపప్పుకచటూడరాదా

   చెలకతత్తిలక నీవు చెపప్పుచటూపే వదియలల్ల
 చలమబలములను జితకితచవచేచ్చెమా

చ. 3:    జోలినఁ బెటట్టిలేదు నినున్న సదనగొననఁగలేదు
  మేలమేలనుచ నినున్న మెచచ్చెరాదా

   యేలితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నితతలోనె
   గేలిసేసి యినఁక నినున్ననఁ గెరలితచవచచ్చెనా



రేక: 1500-1  శదద్ధ వసతతత సత: 24-595
పలల్లవ:   చేసినవలల్ల నఁ జేసి సిగద్గీవడనేమటకి

   బాసల తనున్ననఁ జేయితచి భతగపటట్టినినఁకను
చ. 1:   వడనఁబరచేనఁగాని వదిదకి రమత్మినవ

   యడమాట లడితచనఁగా నేను వచచ్చెని
   పడనఁతు లతదరినెపైనా బడినఁబెటట్టి క రానీవ

    కొడిమల గటట్టి తనున్ననఁ గోపగితచ నినఁకను
చ. 2:    మొకక్కల మొకీక్కనఁగాని మోము చటూపమనవ

   అకక్కడ నుతడనఁగానఁ దన కయేతదేమ
  చొకిక్క వారిచిచ్చెనయటట్టిసొముత్మితోనే రానీవ
      దకెక్క నాకనఁ దను నేమ తపప్పు లతచ నినఁకను

చ. 3:   పాదము లొతేత్తినఁగాని పవవ్వెళతచమనవ
  సాగవలనఁ గటూచతడేమ సాదితచని

    యదస శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ దానె రానీవ
   ఆదిగొని ఱటట్టి సేసి అలయితచ నినఁకను



రేక: 1500-2రామకిగయ సత: 24-596
పలల్లవ:     వడుకకానఁడెపై న యటట్టి వభునఁడు గాక

   కోడెతనాల సేసని గోలవానఁడా యతనఁడు
చ. 1:   పసినఁడికతడలవుటల్ల బాలకస్కృషరనఁడు గొటట్టినఁగా

     వస నొకక్కత చనున్నల వనఁప నాటనఁ బటట్టితీస
    యసనఁగి యాకతడలే యేవ యని తానతతలో

    పసికీనఁ జేతులనఁ బటట్టి పనన్నవానఁడా యతనఁడు
చ. 2:   కోనలజతట పరలగదులవుటట్టి గొటట్టినఁగా

   తేనెమోవని గోవతదునఁ దిటట్టి నొకత
   మోనమున నాతేనెమోవ తేనెగా సవ

   పానిపటట్టి చవచటూచ పసిబడడ యతనఁడు
చ. 3:    పాలవుటల్ల శ్రీవతకటపత గొటట్టినఁగా నొకత

   పాలవతటనవువ్వె నవవ్వె పదరి సిగద్గీవరచె
  పాలదియే పడనఁత సలవనతటా

   నాలితో వారవట ట్టి సనన్నపవానఁడా యతనఁడు



రేక: 1500-3దేవగాతధరి సత: 24-597
పలల్లవ:   కతటవా వోయి యగయాతళతనాల

 గొతటరిసతుల కొతకదురా
చ. 1:   పగయముచెపప్పు నేనఁ బలచకరానఁగా

   నయాన తానేల నవవ్వె నీతో
 భయమెఱనఁగనిపడనఁతు లతదపైనా

 యతాన నుతడనేరతురా
చ. 2:    కానుకిచిచ్చె నేనఁ గనున్నల మొకక్కనఁగా

  తానేల దవతచ దతడనుతడి
 పూని సిగద్గీదలపోయనికాతతల
  కానీలే తగవుగెపై కొతదురా

చ. 3:    గకక్కన నే నినున్ననఁ గానఁగిలితచకోనఁగా
   మకిక్కలి తానేల మతచ నీకె
  యికక్కడ శ్రీవతకటేశ లనఁతవార

  తకిక్కన సుదుద ల దలనఁతురా



రేక: 1500-4ముఖరి సత: 24-598
పలల్లవ:    ఏల యమెత్మిల చెపేప్పువ ఇతదరితోను

   వాలయితచి యతత నీవు వకాక్కణతచనేనఁటకి
చ. 1:    సతులలో నీవుతడనఁగా జాణతనా లడెనఁగాక

   అతనికి నీకనఁ దొలిల్ల యతతపొతదా
    బతమా లితటకి రానఁగా పాదాల పపైనఁజాచెనఁగాక

  ఇతవ నీపపైబతత్తియేమ చెపేప్పుదే
చ. 2:     దిటట్టివపై నీవు నవవ్వెనఁగా దిషిట్టితచి చటూచెనఁగాక

    నెటట్టిన నాతనఁ డేవరే నీ వవరే
   చటట్టిపవరసగానఁగా చోట నీక నిచెచ్చెనఁగాక

   పటట్టిచటూచితేను నీపపై పస యేమునన్నదే
చ. 3:     పనన్నదానవుగానఁ గాను పేగమనఁ జనున్న లతటనఁగాక

   నినున్ననఁ గటూడ నాతనఁడెతత నీవతతే
    ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల

    సనన్నల మఇదదరికి చవు లేమ చెపేప్పుదే



రేక: 1500-5హిజిజజిజ సత: 24-599
పలల్లవ:     నీవు చేసినచేనఁతల నీక నెరి ఫలియితచె

    యవల నితదుకే చెల లితదర నవవ్వెర
చ. 1:   కొలవుసేసేదానినఁ గొపప్పువటట్టితీసి నీవు

   లలి నోరిలోనఁ దముత్మిలము వటట్టినఁగా
    బలిమ నాకె నీమోవనఁ బచిచ్చెసేనఁతలలల్ల నఁ జేని

   మెలపననఁ బతతముల మెరయక మానునా
చ. 2:   కడలనునన్నదానినఁ దొడలసతది నిడుక

  జడియుచ నీవు సరసములడనఁగా
     వడిసి కసటూత్తిరి బొటట్టి వనెన్న నదిద వల నతదు

   అడియాలముగ నాప అచచ్చె వాయనఁదగదా
చ. 3:   దతడనునున్నదాని నుదదతడాన శ్రీవతకటేశ

  గతడుమరి వడుకతోనఁ గానఁగిలితచగా
   బెతడుపడ నీవురము బగవునఁజనున్నల నొతత్తి

    చతడిపటట్టి రతనఁ జొకిక్కతచనఁగ నినఁక వలదా



రేక: 1500-6దేసాళత సత: 24-600
పలల్లవ:   ఇతత తమకితతురా యితదరిలోనా

  పొతతనే రటట్టి సేతురా పొతదపైనచోటను
చ. 1:   చెకక్కపపైనఁ జేఇడుకొని సిగద్గీవడియునన్నచెలినఁ

   గకక్కసితతురా రతకినఁ గాతకల సేసి
   పకక్కటలల్ల నఁజనున్న లిటట్టి పసికి నతతటలోనె

 మొకక్కళపనఁదనమేల మోహితచినచోటను
చ. 2:  పడనఁతమానఁటననుతడి భావతచిచటూచేఇతత-

  నొడివటట్టి తీతురా వరయుచను
    తొడిబడ నీ వపప్పుడే తొకేక్కవు పాదముల

 గడుసరితనమేల కలసినచోటను
చ. 3:    పానుపపపై గటట్టి తోడనఁ బవవ్వెళతచి యునన్నసత

  ఆసవటట్టి కూడుదురా ఆయములతట
   మోనాన శ్రీవతకటేశ మోవ పపప్పుసేసితవ

 దనకపనఁదనమేల తరమెపైనచోటను



రేక: 1501-1మాళవగళ సత: 25-001
పలల్లవ:     నీవు మొదలిజాణవు నీకతటే జాణల వార

    కావరప నినున్ననఁ జూచి కనునల నవవ్వెర
చ. 1:    గటట్టి న నెవవ్వెతనో కూడవలసి యతదరి

    నటేట్టి పనుల చెపప్పు యతపేవు నీవు
    నెటట్టిన గొతద రితదులో నీతలతప తామెరినఁగి
    చటట్టి చటట్టి నీవదదనే సుదుద ల చెపేప్పుర

చ. 2:    పొదుద న నెవవ్వెరితటకో పోవలసి ఇతటవారి
   నిదుద రల వమత్మినేవు నెమత్మిది నీవు

    వుదదతడపకాతత లిది వహితచి తాము దలిసి
  వదిదకతోనఁబాదముల వతేత్తిర నీకను

చ. 3:   సతదడి నెవవ్వెతతోనో సరసమాడవలసి
  అతదరి వసతతాలడుమనేవు నీవు

     ఇతద శ్రీ వతకటేశ నే నెఱితగితేనఁ గటూడితవ
   వతదు చెపప్పు కొతదరెపైతే వడుకనఁగటూడేర



రేక: 1501-2భౌళరామకిగయ సత: 25-002
పలల్లవ:   ఎడనఁగొలల్లకతత్తి నీకె నేమతదును

  నడుమనఁ జటట్టిరికాల నడపీనఁదాను
చ. 1:     వతచనతో వతదుచెపప్పు వడి నినున్ననఁ దోడితేనఁగా

  కతచముపొతుత్తి క నీకె గాచకనన్నది
   మతచముపపైనే నినున్న మరి కూచతడనఁబెటట్టితే

  లతచము మోవనియత లనఁచనఁదాను
చ. 2:    పపై కొని నీచేతకి బాగాలొసనఁగితేను

  ఆకమడిచియత నీకె అమరినది
  చేకొని పవవ్వెళతచనఁగనఁజేసి నినానదరితచితే
  జోకల తానఁ బాదాలొతత్తిజోటచేసుకనన్నది

చ. 3:     నేను నీవు కానఁగిటలో నెయతము సలపనఁగాను
  ఆనితచి తనచనున్నల నతటకనన్నది

     పూని శ్రీ వతకటేశనఁడ పొతది నే సేసవటట్టినఁగా
  కానిమత్మిని కతకణము గట ట్టినఁదాను



రేక: 1501-3వరాళ సత: 25-003
పలల్లవ:    నతటన రెతడు వధల నడపీనఁదాను

   జతటచటట్టిమెపైనవానఁడు సారె నేనఁచ నేనఁటకే
చ. 1:     నాతో మాటలడి ఇటేట్టి ననుప సేసినవాడు

   యేతుల నెవవ్వెతఇతట కేనఁగనఁ నేలే
     చేతకి లో నెపైన వానఁడు సేవగొనునఁగాక తాను

  కాతరాననఁ బరాకలగానఁ దనకేనఁటకే
చ. 2:     నామోము చటూచి నేనఁడు నవువ్వెల నవవ్వెనవానఁడు

  వమార వనన్నపాల వననఁగనేలే
   కామతచి నావదిదకి గకక్కన వచిచ్చెనవానఁడు
   చేముటట్టి సతగడివారినఁ జెనకనఁగ నేనఁటకే

చ. 3:    గటట్టిగా ననున్ననఁ గానఁగిటనఁ గలసినయటట్టివానఁడు
    ఱటట్టి సేసి యొకత కాఱడి గానేలే

     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్న మనిన్నతచె
    గటట్టి తోడ నేమటకినఁ గొతక నినఁక నేనఁటకే



రేక: 1501-4దేసాళత సత: 25-004
పలల్లవ:     అపప్పుడు పరాకెపైవుతడె నది యఱనఁగవు నీవు

    ఇపప్పు డాకె గనునఁగొని యేమనునో ఇనఁకను
చ. 1:    కపప్పురపవసతతము కలికి నీపపై నాడనఁగా

  డపప్పుదేరె నకక్కడిబడతలిక వాస
    కొపప్పు ముడుచకో ఇనఁకనఁ గొనగొతగ చెరవుకో
    చొపప్పు లప గతటేను సటూడువట ట్టి నినున్నను

చ. 2:      గకక్కన నీవు రానఁగానే కాతత పనీన్నర చలల్లనఁగా
  చెకక్కచెమటలల్ల జారె సేదలదేరె

   చకక్కదిదుద కో నామము చతదన మలనఁదుకో
    వకక్క సాలివలల్ల నఁ గతటే వతగెమాడ నినున్నను

చ. 3:     దగద్గీర నీవు గటూచతడేతరి పూవుల వయనఁగా
   కగిద్గీయలతత దేరె కాకల మానె

   యగద్గీలేక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
    సిగద్గీరి యాప గతటేను చిమత్మిరేనఁచ నినున్నను



రేక: 1501-5ఆహిరి సత: 25-005
పలల్లవ:    ఇదదరనఁ గదిసినార యదురబడి నునాన్నర

  పొదుద వదుద నక మముత్మి బోదితచవలస
చ. 1:    పలిచ నటూనఁకొనరాదా పగయురాల నినున్ననిటట్టి

   తలయతత్తి చటూడరాదా దతడ నునన్నది
   బలిమ బెననఁగరాదా పతతములే నెరపీని

  చెలలముగన నేము చెపప్పుకతడరాదు
చ. 2:     నవవ్వె మార నవవ్వెరాదా నలినాక నినున్ననఁజూచి

   జవవ్వెన మతటనఁగ రాదా సమత్మితతచని
    పవువ్వెల వయనఁగరాదా పొతచి సరస మాడని

   ఇవవ్వెల నేమట మముత్మి యచచ్చెరితచనఁదగను
చ. 3:    కలసనఁ బెతడాల్ల డరాదా గకక్కననఁ బానుపమనఁద

  తలనఁప చేకొనరాదా తమకితచని
     యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇతత నిటట్టి యేలితవ

    లలి నొడనఁగటూరిచ్చె మముత్మి లలితచే మనఁకను



రేక: 1501-6బౌళ సత: 25-006
పలల్లవ:    నలినాక్షుల కెలల్ల ను నవువ్వె వచచ్చెని

  పలచసరసములనఁ బెడరేనఁచ కిపడు
చ. 1:  కలకలనగవుల కానఁతాళపతగవుల

  సలిపే వతదరితోను సారెసారెక
  తలిసను నీజాడల తేటతలల్లమగాను
    పలకల నినఁక నేమనఁ బచారితచ కిపడు

చ. 2:   మతతనపనఁబద్రియముల మాటలలో నయముల
  వతతులగా నెరపేవు వదులనెలల్ల

    దొతతులపై నిలిచె నవ తొలల్ల నీనేరపల
    సతతలనఁ బెటట్టి యమత్మిక చాలనఁజాల నిపడు

చ. 3:   జవవ్వెనపమదముల సమరత ముదముల
   నివవ్వెటలల్లనఁ జూపేవు నెమత్మిది నీడ

    ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   రవవ్వెలయ వలప పేరడినఁబెటట్టి కిపడు



రేక: 1502-1పాడి సత: 25-007
పలల్లవ:     ఏమ చెపప్పునా జేసేను యగాద్గీ నాక

   వమార నెతతచేసినా వతగెమా నాక
చ. 1:     చేరి ననున్న వనఁడుకొని చెకక్క నొకక్కరానఁగాను

   సారెసారెనఁ బెననఁగనఁగ చలమా నాక
    గారవతచి నీవు ననున్ననఁ గతల చెపప్పుమననఁగా

    వరకే వుతడనఁగ నీతో వరటా నాక
చ. 2:    అగపడి మతచిమాట లడనఁగానే వగిరితచి

   యగసకేక్కలడ నీతో యమెత్మిల నాక
     నగతా నీవు ననున్న నమత్మితచి బాస లియతతగా

   పగటల పచరితచ పతతమా నాక
చ. 3:     పోదిసేసి వడెమచిచ్చె పొతదు నీవు నడపనఁగా

    కాదు గటూడదన నీతో గరవ్వెమా నాక
     యదస శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   సాదితచ నీతోడ రాజసమా నాక



రేక: 1502-2సాషవరాళ సత: 25-008
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా మటూసిమతతనా లేల సేసేవు

   పతదగానఁడవపై నీవ పడితళతచ రాదా
చ. 1:    అతకెల నీవదద నుతడి యాపయాడేమాటలలల్ల

  వతకలొతత్తి చకక్కదిదదవలనా నీవు
    పొతకముగా నేరకేతట పూనుక నీవ వచిచ్చె

   తతకి నుతడి మాతోను దకొననఁగరాదా
చ. 2:     చటట్టిచటట్టి యా నాతో జూజాలడి యోడనఁగాను

    రటట్టి గా నెతుత్తి ల చెపప్పు ఇటట్టి వలనా
   నెటట్టిన నీ కతతేసి (  నెనఁ (నెత?)  జెరివ గలితేను

    పటట్టి నీవ సారెల పనున్న కొనరాదా
చ. 3:      ముతచి నాకాప చెలల్లలపై మొకక్క నేరక వుతడనఁగా

    వతచననఁ జేతుల కూడ వతచేవు నీవు
     యతచగ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవు

    కొతచి యాప యుతడితే నీక మొకిక్కతచకోరాదా



రేక: 1502-3శతకరాభరణత సత: 25-009
పలల్లవ:    చెపప్పునఁగ నేనఁటకి సేసినమే లినఁక

  చొపప్పుగ నీవ చటూచకోనేవు
చ. 1:   కనిన్నయ మానఁటల కసరనఁగనోపక

  సనన్నటనే నిను జరసని
 అనిన్నట పబ్రాఢవయసుదయితేనఁగన

 మొనన్నటసేనఁతక మొగమోడనా
చ. 2:    బాలకి నీతో పతతము నెఱపక

   వాడిక చటూపల వడి సొలస
 యలగన నీయడుదియపైతే

 నాలితనమున వనకతీసనా
చ. 3:   జవవ్వెని బొమత్మిల జతకితచనోపక

   యివవ్వెల నినిన్నప డెనస నిదే
  చివవ్వెన వతతది శ్రీవతకటేశవ్వెర
   రవవ్వెల సేయక రతనఁ గోనఁకీనా



రేక: 1502-4సామతతత సత: 25-010
పలల్లవ:    ఏమ సేయవచచ్చెనయత యిలల్ల తడల్ల కివయేల

   వమార నిటవతటవ వడుకాయ నీకను
చ. 1:      కెలయుచ నితత నీతో కిముత్మిల సారె నాడేట

  పలచమాటల నీకనఁ బద్రియమాయను
    బలిమ బెననఁగి నీతోనఁబెపై కొనన్న సరసముల

 చలపాదితనముల చవులయను
చ. 2:      కేరచ నాప నేనఁడు కెలన నవువ్వెల నవవ్వె

  అరజములే నీక ననువాయను
    చేరి చేరి యపప్పుటని చేతమనఁదనఁ జేయివసి

 బీరపపతదములే పగయమాయను
చ. 3:      కతదువనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి కమత్మిట నాకెక నీక

  సతదడినఁ బచిచ్చెసేనఁతలే సాజమాయను
    ఇతదరిలో శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ
  వతదుల మోవతేనెల వదుదోళల్ల యను



రేక: 1502-5మాళవగళ సత: 25-011
పలల్లవ:     నెమత్మిది నుతడవయత నీక నతతా సతతోసమే

  సమత్మితతచకతడరాదు సవతుల కినఁకను
చ. 1:    ముపప్పురిగొనతగ నీవు మోహితచిన కామనుల

  చపప్పునిమాట లడినా చవవుటట్టి ను
  యపప్పుడు నీకొలవున నెడయకతడేవార
  తపప్పులతచి కొసరినానఁదమ రేనఁగను

చ. 2:    కోరి వనఁడి నీవుదచచ్చెకొనినసతుల నినున్న
   చేరి యేసేనఁత సేసినానఁ జితత్తిమువచచ్చె
   మేర మరి నీచనవు మెరసినయటట్టివార

  బీరము లతతచటూపనానఁబద్రియములపై తోనఁచను
చ. 3:    మతతనాన నీ వపప్పుడు మనిన్నతచేకాతతల

   వతతా లతతనెరపనా బాతతయపై యుతడు
   ఇతతలోన శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   వతతవా రెటట్టి నవవ్వెనా వడుక వడమును



రేక: 1502-6పాడి సత: 25-012
పలల్లవ:     బహుపరాకల నీక పనులనెపైన్నై నానఁ గలవు

   తహతహలలల్ల మాని తలనఁచకో పొతదుల
చ. 1:     కపప్పుర మాప యుతపనఁగానఁ గానుకిచిచ్చె పొడగతట

  నిపప్పుడు నావనన్నపాన కేమతటవ
   ముపప్పురిగొని వునాన్నర ముతదర నావతటవార

    తపప్పుక నామోము చటూచి తలనఁచకో పొతదుల
చ. 2:      చెతది యాపలేకల నీచేతకి నే నియతనఁగా నీ

  వతదుకొనన్నతదుక వడియాల మేది
    యతదరెపైనా వచిచ్చె చెల లితతకతొలల్ల వునాన్నర

   దతడిగా నారా కెరితగి తలనఁచకోపొతదుల
చ. 3:     నెచెచ్చెలి పలవుమనె నినున్న శ్రీవతకటేశ నే

  వచిచ్చెనపనికి నీవు వచేచ్చెదపడు
     రచచ్చె నితదర నునాన్నర రత కితతలో వచిచ్చె
    తచిచ్చె యాకెనఁ గటూడితవ తలనఁచకో పొతదుల



రేక: 1503-1సామతతత సత: 25-013
పలల్లవ:   చటూచకో ముతదటపని సటూటదపప్పుకతడాను

   యేచి య కెగణమెదోద యఱనఁగముసుమత్మి
చ. 1:     నమత్మికిచిచ్చె యాపనఁదచిచ్చె నామొగము చటూచి నీవు

   కమత్మిట లోనఁగచ నిచచ్చెకము సేసేవు
    దిమత్మిరిమాటల యోప దికక్కల నీసుదిద వతటే

  యమత్మిల నేమసేసునో యఱనఁగముసుమత్మి
చ. 2:     పానుపపపై నాకెనఁ బెటట్టి పకక్కననునఁ దరవసి

    పూని నే రానఁగా నాతో పొతదుసేసేవు
  నానాబుదుద లరినఁగిననాత యాప ఇతదుకనఁగా

య(యే?)   నెపాన సాదితచనో యఱనఁగముసుమత్మి
చ. 3:    వదిదకతో నాపనఁగటూడి వడివటట్టి నేనఁదియతతగా

   బుదిదచెపప్పు ననున్న నేలి బుజజగితచేవు
   అదిదరా శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

   ఇదదస నెట ట్టిరసునో యఱతగము సుమత్మి



రేక: 1503-2ఆహిరి సత: 25-014
పలల్లవ:   ఇపప్పుటకోపము మకిటట్టి వుతడనా

    వపప్పుగా నాతనఁడు నీవు నొకక్కటే కాదటవ
చ. 1:     గటట్టి తోడ నీ వభునఁడు కొతగపటట్టి తీసితేను

  పటట్టిరానివటట్టి లేల పటేట్టివ నీవు
    చటట్టిమెపై తనముచచ్చెట సుదుద ల నీకనఁ జెపప్పుతే

  వటట్టితపప్పులలల్ల వసి వాదితతురటవ
చ. 2:     పాయలేక యతనఁడు నీపపై బతత్తిసేసి తేను

  చేయరానిచేనఁతవల సేసేవ నీవు
   నీయడక బానఁతపడి నెయతముల చటూపతేను

  చాయల సనన్నలజూచి చతడిసేతురటవ
చ. 3:    ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁడిట నినున్ననఁ గటూడితేను

   నవవ్వెరాని నవువ్వెలేల నవవ్వెవ నీవు
   పవువ్వెలదతడల నీ కొపప్పుననఁ గడుజటట్టితేను

  రవవ్వెగా నాతనిసిగద్గీ రచచ్చెవతురటవ



రేక: 1503-3పాడి సత: 25-015
పలల్లవ:     ఏల కొతత్తిల సేసేవు ఇపప్పుడే నాతో

  మేలతోడిదాననౌత మకిక్కలి నెఱనఁగవా
చ. 1:    కనుచటూపలనేచటూచి కానఁక లతత చేసేవు

   ననుప చటూప యతత నమత్మితచేవు
   మనసుల సదితచి మరత్మిమేల వదకేవు

   యనసి మోహితచిన దరనఁగవా నీవు
చ. 2:    తరితీపలనునఁబెటట్టి తమక మేల రేనఁచేవు

   పొరగన నుతడి యేమ పొదుద వుచేచ్చెవు
   సరసములే యాడి చవులతత మరపేవు

   ఇరవపైన దాననౌత యరనఁగవా నీవు
చ. 3:     అసలనే చికిక్కతచి ఆయము లేనఁట కతటేవు

  సేసవటట్టి నీవటట్టి సిగద్గీదేరేచ్చెవు
  వాసితోననేన్నలితవ వరస శ్రీవతకటేశ

   యసరి నలమేలత్మితగ నెఱనఁగవా నీవు



రేక: 1503-4వళవళ సత: 25-016
పలల్లవ:    ఎఱనఁగనటట్టి నాన్ననఁడవు యేల దానఁచేవు పొతదుల

   మఱనఁగన నితత నిటట్టి మనిన్నతచరాదా
చ. 1:    చటకిమాటకి నాప సిగద్గీలవడ నీతో

  గాలమెపైన నీదేవుల గానఁబోలను
    సటూటదపప్పుకతడా నినేన్న చటూచ నపప్పుట నాప

  బాటగానఁ దమకమెలల్ల నఁబెపై కొననఁగబోలను
చ. 2:    నాననఁబెటట్టి ముసిముసినవువ్వెల నవవ్వె నాప

  కానీలే నీయరకది గానఁబోలను
    ఆనుకొని నీమాటలే ఆలకితచి వనీ నాప

   వని తన అసలలల్ల వుపొప్పుతగనఁబోలను
చ. 3:     అతది నీవురముమనఁద నట నెలకొనె నాప

  కతదువ నలమేలత్మితగ గానఁబోలను
   ఇతదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

 అతదాలచేసనఁదాను అరదుగానఁబోలను



రేక: 1503-5ముఖరి సత: 25-017
పలల్లవ:     కతటమగా య వడుకల నే మెలల్ల ను

   నతటన మ కెటవతటననుపలో ఇపడు
చ. 1:      యనసి యాకె నీవు నిదదర నుతడనఁగనఁ జూచి

  మనసొకక్కటాయ నేనఁడు మాకెలల్ల ను
   మునుపటవలనఁ గాదు మొగములనఁ గళలబెబ్బు

   వనితు నీక నెటవతట సతతోషములో
చ. 2:    అలకలదేరి మేలమాడనఁగా మమత్మిట చటూచి

    సలవుల నవువ్వె వచెచ్చెనఁ జెలల కెలల్ల
   చలముల మవటల్లపడి వాస సిగద్గీదేరె
   తలపోనఁత లటవలనఁ దారకాణ లయవో

చ. 3:      వరసతో రత చేసి వచిచ్చె మరాక చటూచి
  అరదాయ సవతుల కతదరికిని

    నిరత శగ వతకటేశ నే నలమేలమతగను
    దొరసి కూడతని మదో టపొతదు లటట్టివో



రేక: 1503-6ధనాన్నసి సత: 25-018
పలల్లవ:    ఆసపడి వాసులతచ నది యేనఁటకే

   పాసివుతడలేని వానఁడు పదరనఁగ నేనఁటకే
చ. 1:    తపప్పుక చటూచినవానఁడు దతడక రావలనఁగాక

 చిపప్పులనఁ గలలోనేసిగద్గీలేనఁటకే
   కొపప్పు దువవ్వెనవానఁడు యికక్కవ లతటవలనఁగాక

  దపప్పుదేరెమోవతోడ తలవతచ నేనఁటకే
చ. 2:   మేలమాడినవానఁడు కామతచి కూడవలనఁగాక

  యలగ సలవనవువ్వె లిపడేనఁటకే
    కాలదొకిక్కన వానఁ డిటట్టి కరనఁ గితచవలనఁగాక

  తాలిమతోసారెసారెనఁ దలపోనఁత లేనఁటకే
చ. 3:   చేరి పతడాల్ల డినవానఁడు చెనకనఁగవలనఁగాక

  ఆరీత కానఁకలనలయనఁగ నేనఁటకే
    వరకె శ్రీ వతకటేశనఁడొదిదకతో ననున్ననఁ గటూడె

  తారసిల వలపల తడనఁబాటలేనఁటకే



రేక: 1504-1ముఖరి సత: 25-019
పలల్లవ:   రమణునఁడు మమేత్మిల రవవ్వెసేసనే

  సముకాన నుతడితేనే చవపట ట్టినా
చ. 1:    బలిమసేసి యతత పలమాయ నవవ్వెనాను

  వలప గలతతేకాక వచేచ్చెదేమ
  చలపటట్టి యనేన్నసిసరసము లడినాను
  పలవని పేరటము పగయమయవ్వెనా

చ. 2:     తతగొని యతత మొకిక్క తమతోడనఁ బెననఁగినా
   యితవు కొలనఁదేకాక యొకక్కడునన్న దా
  నుతకెకక్క నెనేన్నసికానుకల చేతకిచిచ్చెనా

  అతరాజసమెకాక అతకెక వచచ్చెనా
చ. 3:   వడుకతో నొడివటట్టి వమారనఁదసినాను

  వాడికగల టట్టికాక వసమయతనా
    యడనె శ్రీవతకటేశ డేల నితతలోనె ననున్న

 వడనిపొతదుల మరివగటయతనా



రేక: 1504-2హితదోళవసతతత సత: 25-020
పలల్లవ:      వరగతది వునన్న దాన వభు నేమ ననలేక

 చరచరనఁబతతాలడ చోదతమయతనే
చ. 1:     చెకక్కలనఁ జెమట గారె సిగద్గీల మోముననఁదరె

  యకక్కడిమాటల పత నేమనేనే
    పకక్కల గటట్టిను మోవ పపైకొనెనఁ గనున్నలకాని

    తకక్కక నాతో నితక తా నేమనీనే
చ. 2:    నెఱలకొపప్పు వదల నిటటూట్టిరప్పుల పొదల

   యఱినఁగి యుతడియునఁ దను నేమనేనే
   తఱచాయ నలపల తతగొనె వలపల

  వఱివచెచ్చె రతులక తానేమనీనే
చ. 3:   సలవనవువ్వెల మతచెచితత్తిము చెతగలితచె

   యలమ శ్రీ వతకటేశ నేమనేనే
     నలి రేనఁగి పతదమాడె ననున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడె

    తలనఁగరా దినఁక నెతదటూ తా నేమనీనే



రేక: 1504-3పాడి సత: 25-021
పలల్లవ:   చితత్తిమెఱితగి సేవల సేయుటగాక

   హతత్తి నీతోడనఁ బెననఁగి అలఇతచనఁదగవా
చ. 1:     యతతచనవరినెపైనా యితత నితత నీక నేను

    చితత నీ మోవ యతగిలి సేయవచచ్చెనా
   వతతసతు లఱతగక వకక్కసాననఁ బెపైకనినా
  పతతమాడి ఇతదరిలోనఁ బచిచ్చెసేయనఁదగవా

చ. 2:    నీవతత మనిన్నతచినా నే నటూడిగపదాననే
  వవలపైనానఁగాల నీపపై వయవచచ్చెనా

   కావరితచి నినున్న జారకామను లటట్టి చేసినా
   యవధన మాకనెలల్ల నెమెత్మి చటూపనఁదగవా

చ. 3:     అకక్కన నెతత వుతడినా అలమేలమతగ నేను
 వుకక్కవతటచనున్నల నినొన్నతత్తివచచ్చెనా

    యకక్కడివార నీకనాన్న యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కడుమరనఁదగవా



రేక: 1504-4లలిత సత: 25-022
పలల్లవ:    ఇతత వఱపేల నీ యిచచ్చెరాజవు

  పతతముమెరసి నినున్న బతగితచమా
చ. 1:    చేసినచేనఁతల నీక చెలల్లవలనని వటట్టి

  బాసల సేయుమ పలమారను
    సేసవటట్టితవ తొలల్ల చేకొతటవ నీ వారము
   యేసుదుద ల గలిగినా యగద్గీ లతచేమా

చ. 2:     మనసున నీ పనుల మఱవవలసి నాక
  వనయాల సేయకమ వలల్లవరిగా

    వనరనఁ నేనఁ జినన్ననాటనుతడి నీ కిచచ్చెకరాల
   నినునఁ జూచి నేరము లతచేమా

చ. 3:   సురతములో నినన్నకక్కడిచొపప్పు లతత్తికతడాను
   పరవశ జేయకమ పకక్కన ననున్న

   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
  గరిమ ననేన్నలితవ కాకసేసేమా



రేక: 1504-5భపైరవ సత: 25-023
పలల్లవ:    నీవపైనా వనన్నవతచవ నిఘ ట్టిరము గతడాను

    తావుకొనన్న మొగమోట తఱచ నా కిపడు
చ. 1:  చెపప్పునఁజాలనఁగాక తానుసిగద్గీవడనతటగాను

  అపప్పుటనుతడి నతదర నాడేమాటల
 తపప్పునిబొతకనియటట్టిదతటయపై తానునాన్ననఁడు

    వపప్పుగ నే వరగతది వుతదాననే యిపడు
చ. 2:   మతదలితచనఁజాలనఁగాక మనసు నొచచ్చెనతటాను

 గొతదిసతది తనమేనిగరతులలల్ల
    చతదాల సేసుక ఇటట్టి సాదువల నునాన్ననఁడు

     అతదుకే నే నవవ్వె నవవ్వె యలసిత నిపడు
చ. 3:   యచచ్చెరితచనఁజాలనఁగాక ఇతతలో లోనఁగీనతటా

రచచ్చెలకెకిక్కనతనరతులలల్ల ను
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁడల మేలమతగక నేను

    మచిచ్చెకతోనఁ దనున్న గటూడి మరిగిత నిపడు



రేక: 1504-6లలిత సత: 25-024
పలల్లవ:     ఇతక నేడసుదిద నీవు యవవ్వెరికి లోనయేతవు

   సతకెవడిచిన మనఁద సతగతౌనా దటూరను
చ. 1:    చకక్కనఁదనముల చటూప జాణతనముల యాడి

   చికిక్కతచకొనెనఁగా నినున్న చితత్తిణ యాస
    ఇకక్కవ లతట నినున్న నెవవ్వెర తమరేనఁచినా
   కకక్కసమెపై వుతడునఁగాక కరతగీనా మనసు

చ. 2:    మోవతేనెల కరిసి ముసిముసినవువ్వె నవవ్వె
  కెపైవసము చేసుకొనెనఁగా నినాన్నప

   భావతచి యవవ్వెతకెపైనానఁ బనికివచేచ్చెవా నేనఁడు
   నీవోజ నిలచనఁగాక నేరప్పుల వచచ్చెనా

చ. 3:     పూడిగాలలల్లనఁ జేసి వరకే చనున్నల నొతత్తి
    కూడెనఁగా శ్రీవతకటేశ కోరి నినాన్న ప

  యడ నలమేలమతగనయినననున్న నేలితవ
   వనుకెపై వుతదువుగాక వతతగా జూచేవా



రేక: 1505-1ఆహిరి సత: 25-025
పలల్లవ:   మాటలపైనా నాడరాదా మనసిచిచ్చె

   చోటచిచ్చె పలవరాదా చటట్టిమెపైన వానఁడవు
చ. 1:    తఱితో నీ వతతలోనే తలవతచకతడనేల

   తఱవ నీక మొకీక్క దవనఁరాదా
     యఱనఁగనో నీమరత్మిము లేమెపైనా నీ కె తొలిల్ల

   వఱవనేనఁటకి నీవు వడుక కానఁడవు
చ. 2:    వతతవా రనాన్నరతటా వడుక దానఁచనఁగనేల

  ఇతత బతత్తిసేసనఁ జనవయతనఁగరాదా
   చెతతనుతడి ఇపప్పుడే సిగద్గీయాతనో నీకేమెపైనా

 చితతతచనేనఁటకి సిరిగలవానఁడవు
చ. 3:    తలపోసి లోలోనే తమక మఱనఁపనేల

   చెవయ పతదము వసనఁ జెయొతగద్గీరాదా
    అలవలమతగ నేను అనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ

  కలసిత గటేట్టినఁటకి కతకారివానఁడవు



రేక: 1505-2బౌళ సత: 25-026
పలల్లవ:    ఏతటకి నెరగవడే వఱనఁగని వానివల

   చాటచెపప్పు సణనఁగల చలల్లనా నేను
చ. 1:   మతతనాన మరిదదర మాటలడుకొననఁగాను

   వతతలగా వనులర వననా నేను
   యితత సేసితనిసుమత్మి ఇనఁక లేదనుకమని

   చెతతనుతడి నీకెఱనఁగ జెపప్పునా నేను
చ. 2:     యనసి నీవో నాకె ఇటట్టి కానఁగిలితచకోనఁగా

ననుపల(ల?)    మముత్మినఁ జూచి నవవ్వెనా నేను
  కనునఁగొతటగినఁజమత్మి మతగవు మఱవకమని

   వనర నీచెకక్క నొకక్కనా నేను
చ. 3:    వోవరిలో మోవతేనె లొకరొక రిచచ్చెకోనఁగా

   మవదదనే కూచతడి మెచచ్చెనా నేను
  శ్రీవతకటేశనఁడవు జిగి నలమేలత్మితగను

   చేవదేరనఁ గటూడి సేవసేయనా నేను



రేక: 1505-3వరాళ సత: 25-027
పలల్లవ:      నా మొగము చటూచి యతత నగతా సిగద్గీపడేవు

   కామతచిన వాని నినున్న కాకసేసేనా
చ. 1:    పకక్కసతులను నీవు పతడాల్ల డి వచిచ్చెతవతటా

   వకక్కసాన నినున్ననఁ గదు వతగెమాడేనా
    చికిక్కతచక వార నినున్ననఁ జెలరేగి తటట్టిరతటా

   అకక్కడా నికక్కడా నినున్న నాడుకొనేనా
చ. 2:   వాడవారితోడ నీవు వసతతాలడేవతటా

  జాడగాదని నినున్న సాదితచేనా
    వాడిక నా సతదడిలో వారికాళళ్ళ దానఁకెవతటా
   యడ నినున్న గేలిసేసి యతత్తిపటేట్టినా

చ. 3:    కనన్నవారినెలల్ల నీవు కానఁగిటనఁ గటూడితవతటా
   సనన్నల చాయల నినున్న జతకితచేనా
   అనిన్నటా నలమేలత్మితగ నెపైనననున్న నేలితవ
   చెనున్నగా శ్రీ వతకటేశ సిగద్గీవఱచేనా



రేక: 1505-4గజజరి సత: 25-028
పలల్లవ:     కోపగితచి పతనేల కొసరే రే చెలలల

   మాపదానఁకా సొలసినా మత గరనఁగీనా
చ. 1:    నగతా నేమాడినాను నమత్మికయపై తోనఁచనఁగాక

 యొగసకేక్కలడితేను ఇయతకోలౌనా
   తగలమ గలిగితే తలనఁప గలగనఁగాక
   మొగము చటూడకతడితే మోహ మేడుతడునే

చ. 2:   సరవతోనఁ బలిచితే సమత్మితతచవచచ్చెనఁగాక
  బరదున గదిదతచితే పగయమయతనా
   సరిమేను సనఁకితేను చవులలల్ల నఁ బుటట్టి నఁగాక

    వరసాన వనఁగితేను వడు కేడ నుతడునే
చ. 3:    ననుపపై నడచితేను నానఁటగాక మోహము

  కొనగొన నుతడితేను కూటమబుబ్బునా
   యనస శ్రీ వతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

      ననునఁ గటూడె నలక మానక యేల వుతడు నే



రేక: 1505-5రామకిగయ సత: 25-029
పలల్లవ:     ఇనాన్నళల్ల వలనఁ గాదు ఇట నీవుతడేలగ

   అనిన్నటా నీక నతనఁడే అసమచెచ్చెనా
చ. 1:    చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చిరనవువ్వెల నవవ్వెవు

    మలసి ని నన్నతనఁ డటట్టి మనిన్నతచెనా
    కళదేరీ నీ మోము గరవ్వెము నీకెకక్కడాయ

    అలరి య పదదరిక మాతనఁడే వసగెనా
చ. 2:     ఆళపతచి ఆళపతచి అటట్టి పాటల వాడేవు

   లలితచాతనఁడు నీతో మేలము లడెనా
    రాలీనఁ గొపప్పున వరల రానఁపకతత్తి వపైతవ

   ఔలే యమురిపము లతనఁడే నేరిపనా
చ. 3:    పవళతచి పవళతచి పానుపపపై నలసేవు

  కవగటూడెనా శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు
    ఇవల నలమేలత్మితగ ను తా ననేన్నలినానఁడు

   అవసరితచేవు నీక నాతనఁడే రమణునఁడా



రేక: 1505-6భపైరవ సత: 25-030
పలల్లవ:   నగతా నీయిచచ్చెకొదిద నడతానఁగాక

  యగసకెక్కముగా నీతో యసడితచేనా
చ. 1:    తలనఁచకో బాసలని తగవు నడపమని

  పలమార నీతోను పచారితచేనా
   పలక నమత్మితనని పాసితే దోసమని

  సొలసి యొకక్కతవల సనఁకనాడేనా
చ. 2:    చినన్నదాన నేనని చెలల దటూరదురని

   కనన్నచోటల నే కరకరినఁ బెటేట్టినా
   నినున్న నీవతచకొమత్మిని నెపమేది లేదని

  వనన్నపాలసేసి నినున్న వసరితచేనా
చ. 3:    కూడితవ నీవని కూరిమ చటట్టిమనని

     యడా నాడా నేతుల నే నిట చటూపేనా
   తోడనే శ్రీవతకటేశ దొరయ ననేన్నలితవ
   వాడికె కిటట్టి రానఁగా వలదనేనా



రేక: 1506-1సామతతత సత: 25-031
పలల్లవ:    నీకేలే వఱపనేనఁడు సవతులనఁ జూచి

    కెపైకొని కనన్న వారిదే కతట గరమగాదా
చ. 1:    నిలచనాన్ననఁ డదివో నీయదుట రమణునఁడు

  పలిచి పీనఁటవటట్టివ పగయురాలవు
   తొలతనే యాతనఁడు పొతుత్తి లమగనఁడెపైతే నేమ

   వలచిన వారిదే వలపతతే కాక
చ. 2:    మాటలడ నదివో మనసిచిచ్చె అతనఁడు

  పాటతచి వనఁకొనవ పలమారను
    కూటమకి తావచిచ్చె గటట్టి న నుతటే నేమే

  వాటమెపైనచోటకి మచచ్చెనఁగదే నీర
చ. 3:   చేరవచెచ్చె నదివో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

  గారవతచి కానఁగిటనఁ గలయనఁగదే
   వారకపరతనఁ బరవళ మకనఁడెపై తేనేమే

 తారకాణయినచోట తమరేనఁచనఁగదవ



రేక: 1506-2మాళవగళ సత: 25-032
పలల్లవ:     తపప్పుక యేమ చటూచేవు గత నాదికక్క

   యపప్పుడును నీవోజలేల మానే వపడు
చ. 1:     ఆకె నీవు నేక తాన నాడుకొనన్నమాటలలల్ల

   మాకనఁ జెపేప్పువా నీవు మాపదానఁకాను
    మెపైకొని నాకాతరాన మఱచి నే నడిగితే

    యకడ నమరనఁజెపప్పు కేల మానే వపడు
చ. 2:   సిగద్గీదేరిరతవళ జేసుకొనన్న మచేనఁతల

   తగిద్గీ దానఁచకొనక ఇతతటనఁ జూపేవా
   వగద్గీళతచి తమకాన వరవక సదితచిత

   యగద్గీలేకొడనఁబఱచ కేల మానే వపడు
చ. 3:   కలసినపప్పుట మలోనఁగలిగిన వడుకల

  నలిరేనఁగి నేరిపేవా ననేన్నలితవ
    మెలనఁగి శ్రీ వతకటేశ మకక్కలి నినొన్నరసితీ
    యలమ సమత్మితసేయ కేల మానే వపడు



రేక: 1506-3వరాళ సత: 25-033
పలల్లవ:    నెమత్మిది నిచచ్చెకాలడ నేనఁడు గలిగితవగాక

    నమత్మిక నా కియతనఁగా సనన్నల మానప్పువలదా
చ. 1:     పొతతనే యాతనికినఁగా పూనుక వచేచ్చెవు నీవు

  యతత బతత్తిగలదాన వమచెపేప్పుదే
     వతతగా ననున్ననఁ బెతడాల్ల డి వసనఁ దచచ్చెకొనె నానఁడు

   మతతనాన వదదనక మరియతదు వోతవ
చ. 2:    పాడితోడ నాతనిపలక చెలల్లనఁ బెటేట్టివు

   యేడ నేరచకొతటవ నీ వసుదుద ల
   తోడివారిలో ననున్న దొరకతత్తినఁ జేసేవళ

   ఆడ వచిచ్చె బుదిదచెపప్పు అడడగితచవలదా
చ. 3:   వకక్కటపై శ్రీవతకటేశనొదదనఁ గాచకతదానవు

  యకక్కడే నీయాసద మతదరిలోనా
   గకక్కన ననేన్నలినానఁడు కానఁపరము సేయనఁగాను

   తొకక్కవపైతవ పాదము తొడినఁబడ నీవు



రేక: 1506-4కాతబోదిసత: 25-034
పలల్లవ:    ఇతక నేడసుదుద ల యవవ్వెర నేమచెపేప్పుర

   వతకలొతత్తి మటూడినఁజొచిచ్చె వాత వళల్లవతుత్తి నే
చ. 1:    వలల్లనే వదదనఁగటూచతడి వనగటూడ మాటలడి

  బలిల్లదురాలవపైతవ పత యదుటను
   అలల్లన నీవు గోరినటాట్టి తనఁడు నీసొమాత్మియ
   చెలల్ల నే ఇతతటా నీకనఁ జేసినటేట్టిలల్ల ను

చ. 2:    మచిచ్చెకనఁ బాదములొతత్తి మతచముమనఁదట నెకిక్క
   అచచ్చెమెపై యాతనికి నిలల్ల ల వపైతవ

  కచచ్చెపటట్టి యాతనఁడు నీకెపైవసరమెపైవునన్నవానఁడు
   అచిచ్చెవచచ్చెనే నీక నాతనిపపై వలప

చ. 3:    వడెమచిచ్చె తమరేనఁచి వలయనఁగనఁ దరవసి
   తోడనే కానఁగిటనఁ గటూడి దొరవపైతవ
    వోడక శ్రీవతకటేశ డొదిదకెపై నినున్ననఁ గటూడనఁగ

   యడేరిత వౌదువు ననిన్నతనఁడే యేలనఁగదే



రేక: 1506-5శ్రీరాగత సత: 25-035
పలల్లవ:    అతదరిలో నీవు ననున్న నాసకొలిపేవుగాక

   పొతదు నీకే కలిగితే భోగితచవా
చ. 1:      చితత్తిము రా నీ సేవ సేగలనఁగాక నీక

   బతత్తి గొటాట్టి ననఁ బెటేట్టినా పలమారను
   వతుత్తి ననఁటా జెపప్పుతపేవు వారివరిచేత నేనఁడు

    వతత్తి నే నతతక తొలిల్ల వదదతటనా
చ. 2:    సముకాన నుతడి సరసము లడనఁగలనఁగాక

   తమకము రేనఁచేనా తగిలి నీక
    చెమటల గారనఁగాను చేతుల చానఁచేవు నీవు

  అమరనఁ గానఁగిలితచనఁగా నౌనఁగాదనేనా
చ. 3:     ననుప సేసుక నీతో నవువ్వె నవవ్వెనఁగలనఁగాక

   పననఁగి గణము చకక్కనఁబెటేట్టినా నేను
    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ ఇతతలోనే ననున్న

  వనర కెనన్నతడెపైనా వడుడ కొతటనా



రేక: 1506-6  కనన్నడ గళ సత: 25-036
పలల్లవ:    ఏమననఁగవచచ్చె నినఁక నితతా నీమహిమలే

  ఆముకొనన్నవలప నీ కచిచ్చెవచెచ్చెనఁగా
చ. 1:     అలరి యాకెక నెతత ఆసవటట్టితవో నీవు

  సలవుల నవువ్వెకొతటానఁ జెలరేనఁగీని
    నలవతక చనవలల్ల నాకె కలదని వుతట

    కలిగినఁగా నీప నొకత నీక నిపడు
చ. 2:     మటట్టి మర మరీ నెతత మనిన్నతచితవో నీవు

  పటట్టిమతచ మెకక్కకొని పాయకనన్నది
    తొటట్టినగరవ్వెము లడ దొరనెపై నే నుతదానను

    నెటట్టిననఁ దానటూనఁ గొతత నేరెచ్చెనఁగా యపనుల
చ. 3:     అతది శ్రీవతకటేశవ్వెర ఆకె నెటట్టి గటూడితవో

  చితదునఁజెమటల చెలి సిగద్గీవడని
    కతదువ నినున్ననఁ బెతడాల్ల డి కెపైకొతట సిరలలల్ల

   వతదువల తా వచెచ్చెతగా వనోదముగాను



రేక: 1507-1సౌరాషట్టి సత సత: 25-037
పలల్లవ:    ఆకె యటవతటది నా కానతీవయాత

   చేకొని యిదిదనఁ బెతడిల్లసేసే నినిన్నపడు
చ. 1:   పడనఁతచనున్నల మనఁద పాదాలదుద కొతటాను

 అడరినకానఁక చలల్ల రచ్చెకొనేవు
    యడసి యవవ్వెతో నినున్న యేనఁపలనఁ బెటట్టినఁగనఁబోల

   కడునీతమక మెలల్ల కానవచెచ్చె నాకను
చ. 2:   జలజాకపయతద సారెనఁ గపప్పుకొతటాను

 వలకనఁజెమట తడియతుత్తి కొనేవు
   వలపతచెవవ్వెతో వుమత్మిగిల నినున్ననఁ జేయనఁబోల

  వలి నీవరహమెలల్ల వలల్లవరలయను
చ. 3:    జవవ్వెని మోవతేనెల చవగొని తొడినఁబడ

 అవవ్వెలిరతులదపప్పు యానఁపకొనేవు
    ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  దవువ్వెలకెపొతదు లితదతారకాణ వచెచ్చెను



రేక: 1507-2రామకిగయ సత: 25-038
పలల్లవ:   ఇతదానఁకా రానఁడతటానేల సాదితచేవు

    ముతదుగా నీ వతనికి మోవ ఇయతనఁగదవ
చ. 1:   పలవనఁగనఁబలవనఁగ బగిసేవు పతతోను

 చలమరితనమేలే సతకి
  చెలపలచెమటల చెకక్కల వడియనఁగ

   అలయుచనఁ బెననఁగీ నతనినఁ జూడనఁగద
చ. 2:   చటూడనఁగనఁజూడనఁగ జనిగేవు తరలోన

 జాడదపప్పునఁగనేలే సతకి
   వాడు మోముతోడ వలపల చలల్ల చ

   యడనే వునాన్ననఁడు తనినఁ జూడనఁగద
చ. 3:  చెనకనఁగనఁజెనకనఁగ శ్రీవతకటేశనెడ

 చనవయతకతడనేలే సతకి
     తనిసి నీకానఁగిటనఁ దగ ననున్న మెచిచ్చె మెచిచ్చె

   యినుమడి మనిన్నతచె నితనినఁ జూడనఁగద



రేక: 1507-3కతతలవరాళ సత: 25-039
పలల్లవ:   నీవళల్లచేనఁతల నీవు చటూచకొనవు

    యవల ననున్ననఁ బొదిగే మేమతదు నినఁకను
చ. 1:   పదవకెతపల రేనఁగనఁబద్రియముల చెపేప్పువు

 వదచలల్ల నటూరప్పులతో వనఁడుకొనేవు
   మదము దొలనఁకనఁగాను మచిచ్చెకల చలేల్లవు
    యదుల నినున్ననఁ జూచి యేమతదు నినఁకను

చ. 2:     వాడునఁబువువ్వెల గాలనఁగా వచిచ్చె నాతోనఁ బెననఁగేవు
  వడెప సలవులతో వతదచెపేప్పువు

  జాడతోడ వలపల సరసములడేవు
   యడ నీసముకలమున నేమతదు నినఁకను

చ. 3:    గతదవడి మెపైరాలనఁగా కానఁగిలితచి కూడేవు
  సతదుకొని మోవతేనె చవగొనేవు

  చితదేటచెమటతోడ సిగద్గీవడక నవవ్వెవు
   యితదుక శ్రీవతకటేశ యేమతదు నినఁకను



రేక: 1507-4దేసాళత సత: 25-040
పలల్లవ:   చాయవాటసేసుకొని సరసనఁ గటూచతడుగాక

  నాయములేల పట ట్టినే నాటకపవభునఁడు
చ. 1:    కనున్నల జతకితచితనా గదిదతచితనా బొమత్మిల

  చినన్ననఁబోయి తానేల సిగద్గీవడనే
   అనున్నవ మోవమనఁదనఁ జిటట్టితటచేతనఁ లతటేనేమ

  చినన్న వాటపనుల తీసివయనఁగవచచ్చెనా
చ. 2:    చొపప్పుల వదకితనా సనఁకనఁగ నాడితనా

   తపప్పుక చటూచి తానేల తలవతచనే
   కపప్పున పచచ్చెడమెలల్ల కడునఁబసపపై తేనేమ

    యపప్పుడు గలదే తన కేమ సేయవచచ్చెను
చ. 3:    చలము సాదితచితనా జతపల నడపతనా

    నలవతకనఁ జూచి యేల నవువ్వెల నవవ్వెనే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి తాను ననున్న నేల

    వలప వతట వచిచ్చెతే వారితచ నేనఁటకే



రేక: 1507-5ఆహిరినాట సత: 25-041
పలల్లవ:    ఈతనఁ డెటట్టి తడినా నేమ యితతులల

  కాతరితచి వతగమాడి గయతళతచనఁదగవా
చ. 1:    –నగేవారివలనే నాయకని భావమెలల్ల

  నగడుగానఁ జేతురా అకక్కలల
    మొగము చటూడనఁగదరే మోహము నాపపైనఁ గరిస

   తగ నితనిమనఁదట తపప్పు లతచనఁదగవా
చ. 2:      –చటాట్టి లవలనే వుతడి చొపప్పులతత్తి మ రితని

   గటట్టి బాయట వతురా కొమత్మిలల
     యటట్టి చేసినా నేమ నాయితటనే తా నునన్న వానఁడు

   నెటట్టి కొని యతని నేర మెతచనఁదగవా
చ. 3:   మతచివారివలనే మాటల వలచకొని

  పొతచి సిగద్గీవరతురా పొలనఁతులల
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్న నేల

  అతచెల నీతనినితకా అలయితచనఁదగవా



రేక: 1507-6లలిత సత: 25-042
పలల్లవ:   ఏల తలవతచకొనే వఱనఁగనివానివల

   కోలముతదుగా నాప కొలవు సేసని
చ. 1:      సొలసి సొలసి నినున్ననఁ జూచి అలల్లద యితత

 తలపోనఁతవలపల దపైలవారీని
  నలిరేనఁగి ముసిముసినవువ్వెలతో నపప్పుటని

   చెలలలక నీసుదుద ల చెపప్పు చటూపీని
చ. 2:    మకక్కవపైన నీవాడేమాటల చెవుల వని

 వకక్కసపసతతోసాన వఱఱ్ఱైవనఁగీని
 వుకక్కమరి నీవుతడేవయాతరిబాగలక

   అకక్కరతో కోరి వనఁడ నాసపడని
చ. 3:     వయతనే నినున్ననఁ గదిసి వడిగాలలల్ల జేసి

  తయతమోవ యాని దపప్పుదేరచ్చెకొనీని
    యయతడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    సయతన నితదుక దానటూ సారెనఁ బొగడని



రేక: 1508-1హిజిజజి సత: 25-043
పలల్లవ:     నీవు నాతోనెపై తేను నిజములే నెరపేవు

   భావతచితే నీవళల్లనే పచిచ్చెదేరీనఁ జేనఁతల
చ. 1:     అపప్పుడు నీవు నేను వాడుకొనన్న మాటలలల్ల

   చెపప్పు నీకె నాతోను చెలరేనఁగను
    నెపప్పుననఁ బొతచవనెనో నీ వరక సేసితవో

    చొపప్పులతేత్తి యకెనఁ జూచి సదతమయత నాక
చ. 2:     పొతదు సేసి ఇదదరము పొతుత్తి గలసినసుదిద

    మతదలితచె నీప నాతో మరత్మిము లతచి
  సుతదుసుడిపోలికలో చకక్కని నీమతకమో

   యతదుకెపైనా నీకెవచచ్చె నెటవతట మహిమో
చ. 3:    పానువుపపై మనము నిబబ్బురాననఁ గటూడినరత

   తా నీకె తారకాణగానఁ దలనఁపతచని
    పూని తానాడ నుతడెనో బోదితచనఁగా దలిసనో
   దననె శ్రీ వతకటేశ తేటలలల్లమాయను



రేక: 1508-2ముఖరి సత: 25-044
పలల్లవ:    కలిగినటట్టి చెపప్పుమ కలల్లలడక నీవు

   వలతునతటానఁ జెపేప్పువు వడిగా నాతోను
చ. 1:    తలనఁపలోనఁ బారవా తపప్పుక నారటూపము

    పలవనఁగ నోరికి నా పేర వచచ్చెనా
    కలలోన నీవు ననున్న కానఁగిలితచి కొనన్నటేట్టినా
   చెలలతో నాగణల చెపప్పు పొగడుదువా

చ. 2:   మనసు గరనఁగనా (నా)   మాటల వతటే నీక
   తనువు సనఁకితచితేను తమ రేనఁగనా

     ననిచి నాచెలినఁ గతటే నతట సేతునా నీవు
   కొనబెపైన నారాక కోరదువా యపడు

చ. 3:    సటూటగా నాయితటవతక చటూచితే వడుకలౌనా
   యటన నేనఁ బేననఁగితే ఇచచ్చెకమౌనా

     గానఁటప శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న
   మేట నావనయాలక మెతుత్తి వా నీవు



రేక: 1508-3పాడి సత: 25-045
పలల్లవ:     నినున్ననఁ జూచి వోరచ్చెకొని నే నుతదానను

  తనున్ననితతకజతకితచి తగ బుదిదచెపప్పునా
చ. 1:    యితటలోన నీవు నేను నేకతములడనఁగాను

   కతటవగా ఆప యతత గయాతళతచని
    నతటనను నీతో నేను నవువ్వెల నవవ్వెనఁగాను

  వతటవగా తా నాడేవతగేలలల్ల ను
చ. 2:     పలమార మనమునన్న పానుప దపప్పుక చటూచ

   తలిసనఁగా నీక నీకే దిటట్టితనము
   యలమ మనవలప లగసకేక్కల సేయనఁగా
    బలిసనఁగా చల మకెపపై నీక నిపడు

చ. 3:     యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశ యిదదరమునఁ గటూడుతడతగా
   ముతచెనఁగా ఆపపతతాల మొతత్తిమెపై నీక

   పొతచియుతడి మనలోని పొతదులలల్ల నఁ దలపోసి
  నితచెనఁగా తనరతుల నేరపలలల్ల ను



రేక: 1508-4మతగళకౌసిక సత: 25-046
పలల్లవ:   దొడడవానఁడెపైనవానికి దోసము లేదు

    వడాడ రా లేమ సేసినా వదదనేవా రెవవ్వెరే
చ. 1:   తపప్పుకచటూచితేనే తనవళల్ల నేరమెలల్ల

  కపప్పు వరివారికెలల్ల నఁ గానరాదా
  ఇపప్పుడే ఇతదుకనఁగాను యేలబాసలసేసని
    చొపప్పుగా తపప్పు గలితే సదితచేవా రెవవ్వెరే

చ. 2:    మాటదసి మాటాడితే మరత్మిముల మనవలల్ల
  తేటతలల్లమగా మాకనఁ దలియరాదా

   చాట ఇతదరిచేశను సాకిరలేల చెపప్పుతచ
   గానఁటాన మరివచిచ్చెతేనఁ గాదనేవా రెవవ్వెరే

చ. 3:     సతగడి గటూచతడితేనే సరినఁ దనవల పలల్ల
 యితగితాకారములోనే యఱనఁగరాదా

  చెతగట ననేన్నలినానఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
    కొతగ దానఁ బటట్టితే నియతకొననివా రెవవ్వెరే



రేక: 1508-5నాదరామకిగయ సత: 25-047
పలల్లవ:   ఇతక నేమచేసు జెలియితతకతటను

 కతకణలచేతులతత్తి కడుమొకక్కచనన్నది
చ. 1:     నిలిచి నీవు చేసిన నేరము లతచనొలల్లక

   నలినాక వరకె మోనాన నునన్నది
   వలయ నినున్న గదిదతచి వసరితచనొలల్లక

 తళకనఁజెకక్కలతోడ తలవతచకనన్నది
చ. 2:    గోమున వ సతులను కోపతచనొలల్లక

   లేమ పానుప్పుపపైనఁ బవళతచి వునన్నది
 ఆముకొనన్ననీగణల కలగనఁగనొలల్లక

   నామువార సలవుల నవువ్వెకొతటా నునన్నది
చ. 3:    చెతగట నినున్న రతుల సిగద్గీవరచనొలల్లక

   అతగన యిటట్టి పరాకెపై వునన్నది
   రతగగనఁ గటూడితవ యరామను శ్రీవతకటేశ
   పొతగచ సతతోసాననఁ బొగడుచ నునన్నది



రేక: 1508-6కాతబోదిసత: 25-048
పలల్లవ:   అతనఁడు యేమసేసనే అతగనలల

    చతురనఁడు పాదాల చానఁచె నితత మపపైని
చ. 1:     చిపప్పుల లోలోనే యతత సిగద్గీలవడేరే మర

  దపప్పుదేర మగనిపాదా లొతుత్తి తా
     కొపప్పుల జారనఁగా యేమ కొతచి చటూచేరే యతని

 వుపప్పుటతలల్ల తమకాన వుమత్మిగిలతాను
చ. 2:    నతటనను ముసిముసినవువ్వెల యేల నవవ్వెరే

  జతటలపై యితనివదద సరినఁగటూచతడి
  అనఁటముటట్టిసనన్నల యేమాడుకొనేరే యతని

 రెతటముమరగతోనే రిచచ్చెలవడుతాను
చ. 3:     చేకొని కూడి యతతేసి చెమటలే కరిసేరే

  జోకల వకరొకర చొకక్కకొతటాను
    కెపైకొని మమేత్మిల శ్రీ వతకటాదిద్రి గోవతదరాజ

    శ్రీ కాతతవు భటూకాతతవు సేవలనిన్న సేసేరే



రేక: 1509-1ఆహిరి సత: 25-049
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేనే యితకానఁ దనక

    నేమముతో నుతడనఁగా మనినతచనఁ దానే ననున్నను
చ. 1:  బాసగొననేమటకి పతతమాడనేమటకి

  సేసవటట్టి పతడాల్ల డిన చెలలకను
   వాసితోడ నితటలోన వలప మనఁదతుత్తి కొని

  వసరకతడితే నది వభునికేసలవు
చ. 2:   కలల్లబెతచనేమటకి కానఁతాళతచ సేమటకి

యిలల్ల తడల్లయినయటట్టిఇతతులకను
    చలల్లనఁగానఁ గనున్నలనఁ జూచి చలపటట్టి కొలవులో

   నలల్లతత నుతడనఁగాను అతనికే సలవు
చ. 3:   పటట్టిపననఁగ నేనఁటకి బయలీనఁదితచనేనఁటకి

 పటట్టిప దేవుళళ్ళయినపడనఁతులక
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడేల ననున్న నేనఁ దనక

    నెటట్టిన మొకక్కనఁగా నితనికి నితతా సలవు



రేక: 1509-2కేదారగళ సత: 25-050
పలల్లవ:     ఏనఁటకి నీవ వచేచ్చెవు యతదుకెపై నాను

    పాటతచి యాతనఁడు నీకే బాస లిచెచ్చెనటవ
చ. 1:   బతత్తిగలదాననతటా పతకినఁ బటూనుకవచిచ్చె

  వుతత్తిరాలిచేచ్చెవు మాతో నొకటకట
    హతత్తి యాతనఁడు నీవానఁడో అవవ్వెల నెవవ్వెతవానఁడో

 చితత్తిములోపలనఁ దలిసితవటవ
చ. 2:  చనవరిదాననతటా సవతులలోనెలల్ల

   పననఁగే వాతనికినఁగా బతకము చటూప
    కనెనో యిది యాతనఁడు కడునఁబరాకెపై వునాన్ననఁడో
   తనర నీసేవ యాతని కెకెక్కనటవ

చ. 3:   అతడనుతడేదాననతటా అటట్టి శ్రీవతకటేశకెపై
   దతడిగా వనఁడుకొనే వతదరిలో ననున్న
     కొతడవల ననున్న నేల కూటమ మనలో నెతదో

  అతడుకాచి నీవతని నడిగితవటవ



రేక: 1509-3నాదరామకిగయ సత: 25-051
పలల్లవ:    ఏమే యడమాట లేలడితచే వాతనితో

   కామతచి నీపతయునన్న కడక రానఁగదవ
చ. 1:     దాకొని వదదనుతటే నే తగలౌనఁగాక మోహము

  ఆకడ తరమాటపైతేనతదునా పొతదు
   రాక దరచెపైతే మొకదాకిరి గలగనఁగాక

   చేకొని గరావ్వెననుతటే చితత్తిము గరనఁగనా
చ. 2:   మాటలడుతానుతటేనే మరత్మిముల సనఁకనఁగాక

   నీటన మోనాననుతటే నితడునా తమ
   కూటమకినఁ బెననఁగితే కొనసాగనఁగాక రత

   జూటనఁదనాననఁ గొతకితే చటట్టిరిక మబుబ్బునా
చ. 3:    పటట్టి కానఁగితతచితేనే పచిచ్చెసిగద్గీ దేరనఁగాక

   గటట్టి న నెతత వుతడినా కోరినట ట్టినా
   ఇటట్టిశ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁగాక నినున్న నేనఁడు

   జటట్టి గొనకతడితేను చవుల రెటట్టితచనా



రేక: 1509-4హితదోళత సత: 25-052
పలల్లవ:    ఎతతవడుకో నీక నితతసేసే సేవల

   చెతతనుతడి చటూచేమాక సిబబ్బుతయత నిపడు
చ. 1:    కొపప్పులోని మొగలి రేకలతావ దొలనఁకగాను

  చెపీప్పు నేకతమునీక చెవలోనికే
  చిపప్పులనఁజెమటలలల్ల చేతుల జొబబ్బులనఁగాను

    అపప్పుడే పాదములొతీత్తి నతగ మలల్ల నఁ దడియ
చ. 2:   చెకక్కలజవావ్వెది నీమునఁజేతులపపైన వడియనఁగా

    మొకిక్క నీవు చెనకనఁగా మోహన నీకె
   పకిక్కటతముత్మిలము గొబుబ్బున నీమెపైనఁ జెదరనఁగా

    మకిక్కలి నవవ్వెనఁ గతచమే కొని వసరచ
చ. 3:     గబబ్బుల నలనఁగిన కతకమ నీమెపై నతటనఁగా

    వుబుబ్బుననఁ గానఁగిట నితచి వరస నీకె
   అబుబ్బురాన ననేన్నలిత వనిన్నటా శ్రీవతకటేశ
    నిబబ్బురాననఁ దానటూనఁ జేస నీక నటూడిగముల



రేక: 1509-5వరాళ సత: 25-053
పలల్లవ:     ఏల పరనఁడు వటేట్టివు యపతో ననున్న

   నీలగ లిటవతటవ ననిన్ననఁక నేమతదును
చ. 1: వనఁకపనీ(నా?)   గబబ్బులతో వలయ నీమనసారా

    తటూనఁకవ కాప చనున్నల తటూనఁచి చటూడుమా
   సనఁక నిదదరికనున్నల సొరిది నీచేరలను

   తేనఁకవనఁ గొలచి చటూచి తలసుకొమాత్మి
చ. 2:   బారెనఁడేసినా నెరలపాట వాపనెరలను

  యేరీత నుతడనో ఇపప్పుడడువటట్టి మా
 గారాపనాపాదాలసతగత నాపకాళల్ల ను

    కేరడాల మాని నీవు గెర వా(వాబ్రా?) సుకొనుమా
చ. 3:   పకక్కటలల్ల నాపరనఁదు పేగమ నాపజఘనము

   లకక్కసేసి నీవు కానఁగిలితచి మెచచ్చెమా
    ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ యేలిత వదదరి మముత్మి

    పకక్కనిడుకొని మముత్మినఁ బాయ కిటట్టి వుతడుమా



రేక: 1509-6బౌళ సత: 25-054
పలల్లవ:    ఎటట్టి నన్నదో నీచితత్తిము యదదతా నెరనఁగరాదు

    ముటట్టి నీవు చటూడనఁగాను మోహితచిత నేను
చ. 1:     చివవ్వెన నే వనన్నపాల సేయనఁగాను వనివని

    నవువ్వెల నీవు నవవ్వెతగా నమత్మిత నేను
    జవవ్వెనమదాన నేను సనన్న సేయనఁగా నపప్పుడే
  పవవ్వెళతచనఁగా నాసలభద్రిమసిత నేను

చ. 2:     బెరసి నీకొతగవటట్టి పసనఁగితే నట నీవు
   శిరసు వతచనఁగా సతతోసితచిత నేను
   వరసి పాదాలోతత్తితే వరకే నీవుతడనఁగాను

   వరిమతోనఁ జెతగలితచి వుతడిత నేను
చ. 3:     వడుక నేనఁ గటూడేవళ వరగతది నీవుతడనఁగా

  జోడువాయవని మతనఁజొకక్కత నేను
   వాడికకనఁ బలవ్వెతగా నావతకెపైతే శ్రీవతకటేశ

   వడెము చేతనఁబటట్టి క వలసిత నేను



రేక: 1510-1మధతమావత సత: 25-055
పలల్లవ:    మాతో నేమచెపేప్పురే మగవలల సుదుద ల

    ఆతనఁడే నేరచ మముత్మి నతకెక రానఁజేయను
చ. 1:   సవతమచచ్చెరముల సరస రేనఁచినవానఁడు

  తవరి మతగవుల దిదదనేరనఁడా
    చవగొని మ మోవుల చపప్పునఁగానఁ జేసినవానఁడు

 కవగటూడియుతడనఁగ నొకక్కటసేయనేరనఁడా
చ. 2:    పతతముల మలోమక పపైపపై నెకిక్కతచినవానఁడు

  బతతనే మబలి మేరప్పురచనేరనఁడా
    ఇతతలో మ చకక్కనఁదనా లీడువటట్టి చటూచేవానఁడు
  చితతదర మముత్మి సతతోసితచనేరనఁడా

చ. 3:   తడయక మముత్మినఁగటూడి తమవుటట్టితచినవానఁడు
 చిడుముడినిచచ్చెకాల సేయనేరనఁడా

   అడరి శ్రీవతకటేశ డాతనఁడే ననేన్నలినానఁడు
  జడిగొని అతదరికి జనవయతనేరనఁడా



రేక: 1510-2పాడి సత: 25-056
పలల్లవ:   కలకాల మతదులకే కాచకతటవా

చెలికత(తపై?)   వపైనా నేమ సిగద్గీదచచ్చెకొతటవ
చ. 1:    చెకక్కలపపై చెమటల సలవుల నగవుల

  యకక్కడనుతడి వచెచ్చెనే ఇతతలోనీక
   చొకక్కపనాపతనఁ బలచకరా నతపత నితతే

   చకక్కనఁగా నిపప్పుడే యటట్టి సతదితచకొతటవ
చ. 2:   మోవమనఁది చెనకల ముతగరలచెదరల

  వవగ నమరెనఁగదే వడుకతోను
    సవల నాతనిమెపైనఁ గసటూత్తిరి పూయునుతట నితతే

  తావుకొని యటవలనఁ దగిలితచకొతటవ
చ. 3:  నిలవుననఁబులకల నిటటూట్టిరపలగముల

   సులభాన నబెబ్బునఁగద సొతపన నేనఁడు
    కలసే శ్రీ వతకటేశనఁ గాచకతడుమతట నితతే
   లలినఁ జటట్టిముగా నెటవలనఁ జేసుకొతటవ



రేక: 1510-3బౌళ సత: 25-057
పలల్లవ:    నీవ తలసుకొనేవు నెటట్టిన నాగణమెలల్ల

  వవలవధల నినున్న వసరితచేనా
చ. 1:    చెలనఁగి నీదేవులని చేరి మనిన్నతతువుగాక

  బలిమచేసి నీకొతగ పటట్టితీసేనా
   వలపరినఁగి నీవ నావదిదకి వతుత్తి వుగాక

  పలచనఁదనాన నినున్ననఁ బలిపతచేనా
చ. 2:    నీమాట దలనఁచకొని నీవ ననేన్నలటగాక

  ఆముకొని పననఁగి నినన్నలఇతచేనా
     చేముటట్టి నీ వపప్పుడే నా సిగద్గీ దేరతువుగాక
   గామడినెపై రత నినున్ననఁ గకక్కసితచేనా

చ. 3:    చటట్టిరిక మెతచి ననున్ననఁజూచి కానఁగిలితతుగాక
  నెటట్టిననఁ గటూడవతటాను నేరమెతచేనా
    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   జటట్టిగొతట నినఁక నినున్న సాదితచేనా



రేక: 1510-4  వళ పతజరత సత: 25-058
పలల్లవ:     ఇనాన్నళల్ల నఁ బడుచ వమ నెరనఁగవతటా నుతటమ

   కనున్నలరా నీయతదునఁ గతటమ వడుకల
చ. 1:    చెలరేనఁగి లోలోనే చిరనవువ్వెల నవవ్వెవు

 వలపలతలపోనఁతవరసా ఇది
  అలయుచ సొలయుచ నసురసురయేతవు

 కొలనఁదరినరతకోరికా ఇది
చ. 2:    చిటట్టితటనఁ జెమటలతో సిగద్గీవడేవు నీవు

 దటట్టిమెపైనపాయపమదముల ఇది
    గటట్టి తోడనఁ బులకల గబబ్బుతలేల్ల వపప్పు డిటట్టి

  మటట్టి లేనితమకపమరత్మిమా యిది
చ. 3:    యడనే పానుపమనఁద నెదురల చటూచేవు

   కూడేట ఆసలకెలల్ల గరతా ఇది
    పాడితో శ్రీవతకటపత నినున్న ననున్న నేల
   వడుకనఁ జూచేవు వలల్లవరల యిది



రేక: 1510-5గళ సత: 25-059
పలల్లవ:     ఏల ననున్న మొరనఁగేవు యఱనఁగనతటా నీవు

   వాలయ మాకెనఁ గటూడనఁగా వదదతటనా
చ. 1:   బాయిటనఁ దిరిగేయటట్టిపావురాల నాకనఁజూప

   ఆయడ నాకెతో మాటలడేవు నీవు
    చేయి నామనఁదట వసి చెనకి పపైకొతటానే

   పాయలేక యాకెమనఁదనఁ బాదము చానఁచేవు
చ. 2:     వముత్మిచ నీచేత నిమత్మిపతడు నాముతదర వసి

   కొమత్మిచేత వడె మతదుకొనేవు నీవు
    నమత్మితచి నామోము చటూచి నవువ్వెల నవువ్వెతానే

   వుమత్మిడి సనన్నల నాప నొడనఁబరచేవు
చ. 3:   గరిమ నివవ్వెలనఁ గానఁగిలితచకొతటానే

   తరమాటన నాప నొదిదకనఁ గటూడేవు
    సిరల శ్రీవతకటేశ సేస నాపపైనఁ జలల్ల తానే
    మరిగిత చాపను నీవు మరత్మిము లతటేవు



రేక: 1510-6సాళతగనాట సత: 25-060
పలల్లవ:   మొదల నేనెపైతేను మొకదాకిరిదానను

   చెదరక తనబతత్తి చేకొతట ననరే
చ. 1:    యిచచ్చెకము లడనఁగాను యగసకేక్క లడరాదు

  కచచ్చెపటట్టి మొకిక్కనఁగాక కాదనరాదు
   మచిచ్చెకల చటూపనఁగాను మచచ్చెరము సేయరాదు

    యచచ్చెట నునాన్ననఁడు వభునఁ డేమ సేతునే
చ. 2:   చటట్టిరికము సేయనఁగా సటూడువటట్టినఁగరాదు

   అటట్టి యడు రానఁగా వదదననఁగరాదు
  నెటట్టి క బాససేయనఁగా నేరమచేయనఁగరాదు
    యటటూట్టి ననరాదు నవవ్వె నేమ సేతువ

చ. 3:   పపైకొనికానఁగిలితచనఁగా సతతయే లడనఁగరాదు
 ఆకమడిచిమత్మిననఁగా నలయరాదు

  యకడ శ్రీవతకటేశనఁడేలననున్న నితతలోనె
  యేకమాయ వలపల యేమసేతునే



రేక: 1511-1 శ్రీరాగత సత: 25-061
పలల్లవ:    ఎతత ననున్న వనఁడుకొనే వతదుకనఁగాను

   వనఁతగా నాపతతము నీవ కనునఁగొనవ
చ. 1:    వసరకతటేనఁజాల వనన్నప మెటఱ ట్టినానఁ జేసి

   ఆసవటట్టి నీపతనఁ జయతన తచేచ్చెనే
   చేసటూట కానికల చేకొతటేనే చాలనఁగాని
   సేసవటట్టి నీకనఁ బెతడిల్లసేసే యాతనిని

చ. 2:     మొదలనే దిషిట్టితచి నా మొగము చటూచితేనఁజాల
   కదిసి నీచేతకి లోనఁగా జేసేనే

 చెదరనిమనన్ననతో సలవనవవ్వెతేనఁజాల
  సదరాన నీపొతదుక సమత్మితతచనఁజేసేనే

చ. 3:    సరవగా నాముతదర చకక్కనఁగా నిలిచ్చెతేనఁజాల
  యిరవుగా నీతలనఁప లీడేరేచ్చెనే

    అరదపై శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
    పరగ నీతో నెపప్పుడునఁ బాయకతడనఁ జేసేనే



రేక: 1511-2 వరాళ సత: 25-062
పలల్లవ:     ఈతనఁ డితదానఁకా రానఁడనఁటా నెదురల చటూచితవ

 యేతులక నిపప్పుడేలయగసకేక్కలడేవ
చ. 1:     పలవనఁగా బతలోను పననఁగేవు సారెక నీ

 బలిమెతత గలదేపడనఁతీ
     చెల రేనఁగి నినున్ననఁ గటూడనఁగా శిరసు వతచకొనేవు
   చల మెతదానఁకానే నీక సకియా

చ. 2:     మతతనాన నినన్న తనఁడు మరత్మిముల ముటట్టినఁగాను
  పతతము లడుదురటే భామనీ
  సతతసాన నీమగనఁడు సరసములడనఁగాను
  చితతతచ నితకానేలే చెలియా

చ. 3:     కూడనఁగా శ్రీవతకటేశనఁ గొసరే వపప్పుట నీక
   వడు కెతత గలదే వలద
    జోడు గటూడి వుతడనఁగానే సొలసి తమకితచేవు
   సటూడు వదకనఁగ నేలే సుదతీ



రేక: 1511-3 మాళవ సత: 25-063
పలల్లవ:    ఇతకా నేల తలనఁపతచ నిపడునాక

     అతకెకనఁ దచిచ్చె తాను అవ యేడ సుదుద లే
చ. 1:   మాటలడవచచ్చెనఁగాని మనసు నమత్మితచరాదు

   యేనఁటకి నొడనఁబరచ నీతనఁడు ననున్న
   గానఁటపతనచేనఁతల కనున్నలరనఁ గతట నేను

    యేనఁట వటట్టి యాడనఁగాక ఇనఁక నేడసుదుద లే
చ. 2:    అతడక రావచచ్చెనఁగాని అలక మానుపరాదు

 బెతడ నాతోనేలపననఁగాడనే
    వుతడనుతడనఁ గానవచెచ్చె నోజల తనవ నేనఁడు

   వతడును వలపల అపప్పుట నేడసుదుద లే
చ. 3:   చెనకనఁగవచచ్చెనఁగాని సిగద్గీ వడిపతచరాదు

   వనయాన ననున్న నెతత వనఁడుకొనీనే
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నే మెచిచ్చెత

  యినుమతడితచెను మోహ మదియేడసుదుద లే



రేక: 1511-4 సామతతత సత: 25-064
పలల్లవ:      మతదులో మతతాబ్రాలో నీక మరి పతప చేసుకొనె

  సతదడి నీపతడాల్ల డినసగినాల మతచివ
చ. 1: చనవచిచ్చెనానఁడు,   మోవచవ నీకనఁ జూపనానఁడు

  అనిశమునఁబత నీక నచిచ్చెవచచ్చెనే
య(య?)    వసి పాయనఁడు నీఇచచ్చెలోనే మెలనఁగను

   పొనునఁగ కిదదరికిని పొతతనాల గటూడునే
చ. 2:    నెలవపై ఇతట నునాన్ననఁడు నీమాటచెలిల్లతచినానఁడు

   వలయ నీవు గటూడినవళ మతచిదే
     సులభాన దకెక్క నీక చొకక్కచ నినున్న మరిగె

  బలిమ నీవునోమనఫలము లీడెరెనే
చ. 3:      వడుక వుటట్టితచి నానఁడు వస నినున్ననఁ గటూడినానఁడు

  పాడిదపప్పు కాతనఁడు నీపాలిటవానఁడే
    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్న నేల

 జోడెపైనచటట్టిరికము సటూటకెకెక్కనఁగదవ



రేక: 1511-5 ఆహిరి సత: 25-065
పలల్లవ:     ఏమసేతు నే నితక నెతదుకౌదునే చెలియ

   పేగమమునఁ బలము రెతడూనఁ బెననఁగొనీనఁగద
చ. 1:    ఆతనఁడు చేసినచేనఁత కాతనినే చేసేనఁగాక

  దటూతకవు నినున్ననఁజేయ దోసముగదే
    కాతరితచి నే నినున్ననఁగనక యేమ సేసినా
  చేతులరా నాతనినే చేసినటట్టి గదవ

చ. 2:   గదిదతచినపతనే గకక్కననఁ జెనకటగాక
  వదదనునన్న దాని ముటట్టివచచ్చెనటవ
   అదుద కొని యేమెపైనానఁగాని ఆతనిమారగా నినున్ననఁ

  గొదిదమరితే నతదుకనఁగోప మారనఁగదవ
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరని చేరి కొసరటగాక

  సేవకరాలినఁ దడవనఁ జెలల్ల నటవ
    యవళ ననున్ననఁ గటూడె నీతనఁడే నినన్నతట

   మటూవతకల నాతనినే మోచి వచచ్చెనఁగదవ



రేక: 1511-6 బౌళ సత: 25-066
పలల్లవ:    మతచిదానివలనే మనతోడనఁ బొతదు సేసి

  కతచముపొతుత్తి ననఁబెటట్టి కాకసేస నాప
చ. 1:     యకడనఁ దా నెలయితచి యితటకినఁ దోడుకవచిచ్చె

    నాక నీక వడెమచిచ్చె నవవ్వె నాప
   యేకతానక బలిచి యిదదరినఁ గటూచతడనఁబెటట్టి

    చేకొని యతదరికినినఁ జెపప్పు చటూపీ నాప
చ. 2:      యడయక నినటూన్న ననటూన్న నిటట్టి సిగద్గీల దేరిచ్చె

    నడమనఁ దానఁ దరవసి నవవ్వె వాప
   జడియ కిటట్టి తనసకినలమతచ మచిచ్చె
   సడినఁబెటట్టి రతుల రచచ్చెలవస వాప

చ. 3:    యిముత్మిల నొకొక్కకరి నితతోనఁ బెతడిల్లసేసి
    నముత్మి యేడానఁ జెపప్పునని నవవ్వె నాప
    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁదా నిపడు గటూడి
  రమత్మిని లోలోనఁగానఁపరముసేస నాప



రేక: 1512-1వళవళ సత: 25-067
పలల్లవ:     కతటనే నీవోజలలల్ల కనున్నల యదుట నేనఁడు

   ఇతటలోననఁ గాచకొని ఇతదుకే వుతదానవా
చ. 1:    పనిన్న ఇదదరము నొకక్కపానుపపపై నుతడగానఁను

 సనన్నలేమసేసేవ సరసునికి
   కినెన్నర వాయితచేవతటా కెలన నిలపకొతటే

  చనున్నలమెఱనఁగ చటూప చవులసేసేవా
చ. 2:    కగద్గీలేక మాలో నేము కానఁగిలితచకోననఁగాను

  సిగద్గీలేక రేనఁచేవ చెలవునికి
   యగద్గీలేదు వడెము మాకిచేచ్చెవతటా నుతడితే

   దిగద్గీన మాటాడి మోవతీపల చలేల్లవా
చ. 3:     మేలపరతులనఁ గటూడి మేము నవువ్వెతా నుతడనఁగా

  యేల మొకేక్కవ శ్రీవతకటేశవ్వెరనికి
   ఆలవటట్టిము వసరేవతటానఁ బరాకెపై వుతడితే

   ఆలవపై ఆతనికి నీ వాసకొలిపేవా



రేక: 1512-2కనన్నడగళ సత: 25-068
పలల్లవ:    తపప్పు నేమటానఁ దనక తనమనసు

  యపప్పుడు తానే దికక్క;  యినఁక దనమనసు
చ. 1:     మానిత నాచలమెలల్ల మాట చెపప్పునటట్టి వతట

  తా నేమసేసినానఁ దనమనసు
    కానుక చేతకిచిచ్చెత కడునఁ దనున్న వనఁడుకొతట
    మానిని నితతే నేను మఱి తనమనసు

చ. 2:      నగితనఁ దనతో నేను నమత్మి యిటట్టి వుతదానను
   తగ వతత నడపనానఁ దనమనసు

   మగల బతదుగరాల మేనరికము చెపప్పుత
    మగడు తానా కెపైనానఁడు మరి తనమనసు

చ. 3:     అలగ నెనన్ననఁడూను అటట్టి తనున్ననఁ బొగడుదు
  తలనఁపలల్ల నఁదా నెరనఁగ దనమనసు

    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల
   మలగొనె నామనసు మరి తనమనసు



రేక: 1512-3వరాళ సత: 25-069
పలల్లవ:    ఏల తలవతచే వతదు కేమాయను

   కీల నాకనఁదలసు మకిక్కలినఁ దగవాయను
చ. 1:    చిపప్పులనఁగనఁ బొడమన చెకక్కల నీచెమటల

  తపప్పుక చటూచితే నాపనఁదలనఁపాయను
 వుపప్పుతలల్ల నీసుదుద ల వడిగపసతులలల్ల

  చెపప్పునఁగానే వనివని సిగద్గీలయను
చ. 2:     వడుక నీ చిటకన వలనునన్న వుతగరము

 కూడినమరతులక గఱతాయను
    యేడనునఁడో వచేచ్చెసిత వనిన్నటా దొరవు నీవు

   వడె నిద నీకొపప్పు వరగాయను
చ. 3:   కముత్మికొనన్న నీమోముకళల దపైవారనఁగాను

  నెమత్మిది నిదదరిపొతదు నిజమాయను
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ
   నమత్మికతో నాక నేనఁడు నవువ్వెలయను



రేక: 1512-4రామకిగయ సత: 25-070
పలల్లవ:    చటూచితే మతచివానఁడవు చటట్టిమవపై వునాన్ననఁడవు

    యేచి యటట్టి సదితచి యఱినఁగేమో నినున్నను
చ. 1:    తగిలి సరసములే తఱచగా నాడేవు

  నగవులే నవవ్వెవు ననున్ననఁజూచి
   యగసకెక్కమో నిజమో యేదతా నెఱనఁగము

    నిగిడి రతకి నెటట్టి నినున్ననఁ బలిచేను
చ. 2:    మతమరి వరకెపైనా మెచచ్చెలే మెచేచ్చెవు

   అతమోహములే చలేల్ల వపప్పుట నాపపై
   మతకమో నాపపైబతోత్తి మరి యేరప్పురచరాదు

    సతమెపై నీమనఁదనఁ జేయిచానఁచ నెటట్టి వచచ్చెను
చ. 3:   అడియాలలే చెపప్పు ఆసలలల్ల నఁజూపేవు

  కడనఁగి నిలచతడనఁగానఁ గానఁగిలితచేవు
    యడయక శ్రీవతకటేశ నీ కిది పగయమో

   కడుజాణ వౌదువు కాదననఁగనఁ గలనా



రేక: 1512-5కాతబోదిసత: 25-071
పలల్లవ:    ననున్ననఁజూడవ యితనఁడు నతటన నేలినానఁడు

     మనన్నన యితత లేకతటే మరి యది వనితా
చ. 1:    కతదున తనవభునఁడు కడునెతత మనిన్నతచినా

   అతదరితో నాడుకొనే దది వనితా
   చతదముగా నాతనఁడు చనవచిచ్చె వుతడనఁగాను
    మతదలితచి కొసరేది మరి యది వనితా

చ. 2:    గటతోడ నాతనఁడు కొతగవటట్టి తీసితేను
    అటట్టి యమెత్మిలనఁ బొదలే దది వనితా

   జటట్టిగొని యాతనఁడు సరసము లడితేను
    మటట్టి మద నవవ్వెది మరి యది వనితా

చ. 3:   గారవతచి శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడితేను
    ఆరీత నవువ్వెల నవవ్వె దది వనితా

   కూరిమ నాతనఁడే చెకక్క గోరికొననొతత్తితేను
   చేరి మారకమార సేసేది వనితా



రేక: 1512-6ధనాన్నసి సత: 25-072
పలల్లవ:    ఆయవాయ నుతడవయాత అనిన్నటా సతతోసితచిత

    నాయము లితకా నెతత వడసేప నీవు
చ. 1:  మాటలడనేరిచినమగ వానితోడుత

  అనఁటది సారెక నెదురాడనఁగలదా
  వానఁటపనీవనితల వదదనే కాచకనాన్నర

  యేనఁటకి దొతతులవటేట్టి వడలేనిసుదుద ల
చ. 2:  మకిక్కలిజాణతనాలమెరఇతచే వానితో

 మకక్కవపైనమానాపత మారకొనీనా
   వకక్కసపనీగణల వనుల నితడెను మాక

   చకక్కటవల దిదేదవు సరస నీచేనఁతల
చ. 3:   ఆనవటట్టి నమత్మితచి ఆసకొలిపేనీతోను

  దానికి మాబోతటల్ల జవదానఁటవచచ్చెనా
   యనెపాన శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

 కానీలే యే(య?)    గత నినఁడె కరణ నామనఁదను



రేక: 1513-1మాళవగళ సత: 25-073
పలల్లవ:   ఇతదరితో వటట్టియమెత్మి లేమచెపేప్పువు

   మతదలితచి వదదనేమా మారకొని మముత్మిను
చ. 1:     తచచ్చెనకానఁ డాతనఁడు దాయక పాయక వుతడె

   ఇచచ్చెకరాలవు నీవు ఇదదర సరే
    అచచ్చెలన మలో మక నచిచ్చెవచచ్చె వలపల

   వచచ్చెనవడినఁ బెతడాల్ల డి వలయరే యిపడు
చ. 2:    మరగితచనేరచ్చెను మరత్మిము లతట యతనఁడు

  కరగితచనేరత్తి వు కానఁగిట నీవు
    పొరగే మకిదదరికి పొతదు లిటట్టి జరగను

    పరగ నొకక్క మనసపై బతుకరే యిపడు
చ. 3:    నవవ్వెనోప నాతనఁడు నయమున నీతోను

   రవవ్వెసేయ నోపదువు రతుల నీవు
     యివవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁ డిటేట్టి నినటూన్న ననటూన్న నేల

   వువవ్వెళటూల్లర సతతసాన నుతడరే యిపడు



రేక: 1513-2ముఖరి సత: 25-074
పలల్లవ:     అతటే ననరాదు నినున్న నాఱడిసేస ననేవు

  జతటల నీకెరకగా సనన్నసేయనా
చ. 1:      వాకిట నే నుతడనఁగానే వడి నినున్న దటూరతగానే

   ఆకెయితట కేనఁగవా అపప్పుడు నీవు
  కాకసేసిత ననేవు గామడితనాలసేవు

   నీక నీకే యితచకొమాత్మి నీవోజల
చ. 2:     పేర నేనఁ బలవనఁగానే పగయముల చెపప్పునఁగానే

    ఆ రీత నాపతో మాటలడవా నీవు
   యరసితచిత ననేవు యగద్గీవటట్టిత ననేవు

   తారకాణ సేసుకొమాత్మి తగిలి నీసేనఁతల
చ. 3:     కముత్మిక నేనఁ జూడనఁగానటూ కనకవ నవవ్వెనఁగానే

    నెమత్మినఁ గానఁగిలితచ వా నీవ ఆపను
    నమత్మితచి శగవతకటేశ ననున్న నిటట్టి యేలితవ

   సమత్మితతచనఁ జేసుకొమాత్మి సారెక నీమనసు



రేక: 1513-3లలిత సత: 25-075
పలల్లవ:    ఇతతసేసితవ నీవ ఇతటలోనునన్న ననున్న

    పతత మెతచి చటూచితే నాపాటదా ఆప
చ. 1:      అతచెల ననున్న రపప్పుతచి అటట్టి నే నిలచతడనఁగా

  మతచముపపై నాకెతోనే మాటలడేవు
   పొతచి యతదుకనఁగా పవువ్వెలచెతడు వసితే
    కొతచక తానేల అతదుకొని నీకె నడుమ

చ. 2:       సనన్నల నాకనఁ జేసి సరి నే నీతో నవవ్వెతగా
    చెనున్న మర నాపమనఁదనఁ జేయి చానఁచేవు

    యనన్ననఁ దమత్మితటూనఁడు నీపపై నితదుకనఁగానఁ దానఁకితచితే
    ఇనిన్నటానఁ దానేల యప యడచొచచ్చె నడుమను

చ. 3:      కతకణము నాకనఁ గటట్టి కానఁగిట నే నితచనఁగాను
   సతకెలేక ఆపదికక్క సారెనఁ జూచేవు

    అతకెల శ్రీవతకటేశ అడడము తర దసితే
    ఇతకానఁ దానేల లోని కేతతచ నడుమ



రేక: 1513-4దేశక సత: 25-076
పలల్లవ:    మాకేనఁటకి దానఁచేర మరత్మిముల మలోనివ

  మేకొనతరలక మమేనులే గరి
చ. 1:    పొలనఁతకి మకను పొతదులపైనతదుక మ

 సలవనవువ్వెలలోనిసిగద్గీలే గరి
 మెలపనఁదమకముల మకక్కటమెపైనతదుక

 సొలపనఁగనుసనన్నలచటూపలే గరి
చ. 2:   యతదును మతలపోనఁత లీడేరినతదుక

  కతదువ మమోములకళలే గరి
   అతదుకొని మమనసు లటట్టి కరనఁగినతదుక

 చితదేటమచెమటలచితత్తిడే గరి
చ. 3:    వమర మర వరచి వరపదేరినతదుక

  మాముతదర మరాడేమాటలే గరి
   యమేర శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

  ఆమనివడుకల కొయాతరాలే గరి



రేక: 1513-5నాదరామకిగయ సత: 25-077
పలల్లవ:    అపప్పుడు వదదని వల పానఁపరాదు

   వపప్పుగ నినన్నలమతే వోరవనఁగనఁ గలవా
చ. 1:   యరీత మరిదదర నేకతములడుకోనఁగా

   మేరతో వనవచచ్చెనా మతచి యొకత
     ఆరసి యేల పలిచే వతడక రమత్మిని మముత్మి

   చేరవచిచ్చెతే నాస చిమత్మి రేనఁచకతడునా
చ. 2:    పరగ నాప నీవునఁ బవళతచివుతడనఁగాను

  సొరిది మమెత్మివవ్వెరెపైనానఁ జూడవచచ్చెనా
   తరయతత్తి చేయివటట్టి తయతనేనఁటకి మముత్మిను
  వరసితేనఁ దమకము లమత్మిగిలకతడునా

చ. 3:   కతదువ నొకరొకర కానఁగిలితచకతడనఁగాను
  అతదుకొని తేరకతత్తి లతటవచచ్చెనా
   యితదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   మతదలితచితే రతుల మరత్మిముల ముటట్టివా



రేక: 1513-6బౌళ సత: 25-078
పలల్లవ:    అనిన్నటానఁ జకక్కటలే నీ వాడుకొనేవు

    వనన్నవారనఁ గనన్నవార వస నినున్న నవవ్వెరా
చ. 1:   బెరసి నీవాకెమనఁదనఁ బెతడాల్ల డినతదుక

 తరణ యేమనినానునఁదగవకాదా
  గరిమ నీవపప్పుటనఁగతకణము గటట్టి కరానఁగా

    ఇరవుగానఁ జూచి చటూచి యట ట్టిరిచె నీకె
చ. 2:   కతలగా బాసికము గటట్టి కవచిచ్చెనతదుక

  సత యేమసేసినాను సతగతేకాదా
  మతమర నాపనఁదొడమనఁదనఁ బెటట్టి కవుతడనఁగా
  మతలోనఁ గానఁతాళతచక మాననెటట్టి వచచ్చెను

చ. 3:    కమత్మిట నాపను నీవు కాలదొకిక్కనతదుక
   కొమత్మియే మెతచినా నియతకోలే కాదా

    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యప నిటట్టి కూడనఁగాను
   నెమత్మిది వతగే లినఁక నినాన్నడవలదా



రేక: 1514-1సామతతత సత: 25-079
పలల్లవ:   వతటమ మకతలలల్ల వనులపతడుగగాను

   ఇతటటా మగణ లనున్నకొనే రితదర
చ. 1:    మనసుగరగ నీతో మాటలడనేరప్పు నాప

   ననుప సేసుక మరి నవవ్వెనోపను
  పనిమాలినపనికి భద్రిమతువు నీవును

   అనిశము మసుదుద లే ఆడుకొనే రితదర
చ. 2:     బతత్తిచేసి వదదనుతడి పాదాల వసుక నాప

  హతత్తి నీకూడిగాల సేయనఁగనోపను
  కొతత్తికొతత్తివలపలే కోరదువు నీవును

   పొతుత్తి ల మపొతదు తలపోసుకొనే రితదర
చ. 3:     తగిలి సారెక రతనఁ దమరేనఁచగల దాప

  జిగిమర నీక బుదిదచెపప్పునోపను
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ

   మగల మతగవులే మెచేచ్చె రితదర



రేక: 1514-2దేసాళత సత: 25-080
పలల్లవ:   చేసినటట్టిలల్ల నీకనఁ జెలల్లనఁగాక

   వాసుల వతతులనఁబటట్టి వదదనేమా నినున్నను
చ. 1:    కనున్నల నినున్ననఁజూచితే కాయమెలల్ల నఁ జెమరితచె

   కనెన్నక నీకనునఁ బొతదు గలగనఁబోల
    ననున్ననఁజూచి నీవల నవువ్వెల నవవ్వె వపప్పుట

    యనిన్న సేసినా నేరము లతచేమా నినున్నను
చ. 2:     చేకొని యదుట నుతటే సిగద్గీల వడనఁదాను

   ఆకెక నీకను మాటల మరనఁబోల
   వాకననఁ బలిచితేను వతచేవు శిరసపప్పుట
   కాకసేసి నీచేనఁతల కాదనేమా నినున్నను

చ. 3:     పానుప చేరి వుతడితే దావము గరనఁగీనాప
  నానానఁడే మకిదదరికి ననుచనఁబోల

    పూని శ్రీ వతకటేశనఁడ పొతదితవ ననన్నపప్పుట
   దనికినఁగా నితతలో సాదితచేనటూ నినున్నను



రేక: 1514-3పాడి సత: 25-081
పలల్లవ:    చెలికతత్తినఁ గనక నేనఁజెపప్పుక పోదు

   కలవతటది వలవు కడమల సేతురా
చ. 1:     వువళటూల్లరనఁ బలిపతచి వరకే నీ వుతడనఁగాను

  నివవ్వెరగతోడ నాప నిలచనన్నది
   యవవ్వెర మాటలడితచే రిదదర సిగద్గీవడేర

పవువ్వెవతట(ది)   జవవ్వెనము పొదుద గడపదురా
చ. 2:     పనివ డితటకి వచిచ్చె పరాక సేసుకతడనఁగ

  కనుదానఁకా మతచముసతగడి నునన్నది
   యనయనఁగ మమత్మిదదరి నెచచ్చెరితచేవా రెవవ్వెర

  గనివతటది వడుక కటట్టిపటట్టివలనా
చ. 3:     చేయి కానఁగిటకినఁ జానఁచి చిరనవువ్వెతో నుతడనఁగా

   ఆయముల నినన్నతటచ నాకె వునన్నది
    యయడ శ్రీవతకటేశ యిదదరి మెచచ్చె నెవవ్వెర

   చాయవతటది రత రచచ్చెల వయవలనా



రేక: 1514-4మాళవగళ సత: 25-082
పలల్లవ:   చెపప్పుకవ నీసుదదల చెలలతోను

   ఇపప్పుడిటట్టి సవతుల మెతత సేయనేరమే
చ. 1:     మగనఁడు మనిన్నతచనఁగానఁనే మతతు కెకెక్క నీమాటల

 సగియితచకతటేను చవవుట ట్టినా
   మొగమోట గలగనఁగా ముసిముసినవువ్వె వచెచ్చె
   యగసకేక్కలపై తేను యనసనా పొతదుల

చ. 2:    సరస మాతనఁ డాడనఁగాసలిగె పనికివచెచ్చె
 పరాకసేసుకతడితే బానఁతయతనా

   పరగనఁ గటూడరానఁగానే పతతమెలల్ల నీడేరె
   వరహము రేనఁచితేను వడుక వుట ట్టినా

చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁడు దొరనఁ జేయనఁగా ననీన్న నమరె
  కెపైవసము గాకతడితే కానఁకదేరీనా
  యవల ననేన్నలనఁగానే యినీన్ననఁదారకాణవచెచ్చె

   భావ మెఱనఁగకతడితే పగట చటూపటట్టి నా



రేక: 1514-5లలిత సత: 25-083
పలల్లవ:     మేల మేల నీసతని మెచిచ్చె రితదర

   యలగ నీవ తగదు వటవతటదానికి
చ. 1:    తపప్పు కిటట్టి చటూచితేను తలవతచకొనవదాద

కపప్పునజవవ్వెనపసిగద్గీరిదానికి
   చిపప్పులనఁ జెనకితేను చిరనవువ్వె నవవ్వెవదాద
  నెపప్పుననఁ దలివగల నీరపదిదానికి

చ. 2:     యలమనఁ జేయి వసితే యిచచ్చెగితచి వుతడవదాద
 దొరసినయటట్టి గటట్టి తోడిదానికి

   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ సతనిటట్టి
   తరమాయ సిరల నేదేవులపైన దానికి



రేక: 1514-6ఆహిరినాట సత: 25-084
పలల్లవ:    అడడమురామెపైతమని అటట్టి మమేత్మిల దటూరేవు

   వడుడ వటట్టి నవవ్వెనఁగా నీవడుకతటా నుతటమ
చ. 1:      తవరి యతదుతడో వచిచ్చె తటల్ల నినున్ననఁ దిటట్టినఁగా

   వువద నీ దేవులతటా నొదిగతటమ
    చెవలో నేకతమాడి చేతనఁ జెకక్క లదమనఁగా

  అవల నీకెతో (నీకేదో?)  చటట్టిమతటా నుతటమ
చ. 2:    తొతగిచటూచి నీసొముత్మిల తొడినఁబడనఁ బెటట్టి కోనఁగా

 అతగనేకరత్తిగానఁబోలనని వుతటమ
  చెతగటనుతడి నీకొపప్పు చేచేతనఁదగిలితచి

   వతగనఁదియతనఁగా నీక వదినతటా నుతటమ
చ. 3:     శ్రీవతకటేశ ఆప చేరి పాదము దొకక్కనఁగా

  సేవకరాలతటా పానుప్పుచెతత నుతటమ
  భావతచి ననేన్నలితవ పటట్టిపలమేలత్మితగను
  ఆవనిత నినన్నతటగా ఆనఁడుజెటట్టినుతటమ



రేక: 1515-1భపైరవ సత: 25-085
పలల్లవ:   ఇచెచ్చెరినఁగి సేవల సేయితచకోవదా

  మచిచ్చెకతోడ ననున్న మనిన్నతచేవానఁడవు
చ. 1:    నిదిదరితచేవళ ననున్న నీవల లేపతవ

  వదదనఁ గాచకనన్నసత యుతడనఁగాను
     అదుద కొని నాపపై బతత్తి అతత నీకనఁ గలిగితే

 అదదమరాతరిదానఁకా నలయితచవలనా
చ. 2:     తొడ చరచి ననేన్నల అడిగేవు వడెము

  అడపమువనిత నీ కతదియతనఁగా
   కడునఁదమకము నాపపైనఁ గలవానఁడవపై తేను

  అడియాసలనఁ బెటట్టి ననన్నలయితచవలనా
చ. 3:    బలిమచేసి ననెన్నతత పచిచ్చెచేసి కూడితవ

  అలమేలత్మితగ నీవురమతదు నుతడనఁగా
   యలమ శ్రీవతకటేశ యిదదరము నితవపైతే

  అలవోకగా ననున్న నలయితచవలనా



రేక: 1515-2ముఖరి సత: 25-086
పలల్లవ:     నేనఁడే యితత సేయకతటే నితద వాయదు

    పోనఁడిమతో వనన్నవార పొతచి నవవ్వె రితదుక
చ. 1:     జాడతో నీతముత్మిలము సత యడుగనఁగ వచిచ్చె

 యేడదోయనుచ సతదేహితచకొనెను
   తోడనే నమత్మికగాను తోడుకవచిచ్చె యాకెతో
  వోడక యానలవటట్టి వడనఁబరచవయాత

చ. 2:    తఱలి నీమోవతేనెతీప చవగొని ఇతత
   మఱవవ్వెతతగిలో యని మది నెతచెను

  తఱితోడ నాపలోనితడనఁబాటలలల్ల నఁ దర
   గఱియపైనబాస చేసి కొతక దేరచ్చెవయాత

చ. 3:     అతది నీవురము గతద మలమేలత్మితగ యలనఁది
  యతదునఁ దచిచ్చెశివోయతటా యసడితచని

   ఇతదునే శ్రీవతకటేశ యరపరికము వాయ
  కతదువనఁ దారకాణతచి కానఁగిలితచవయాత



రేక: 1515-3పాడి సత: 25-087
పలల్లవ:    తగ నీక నిటట్టిజాణతనము లలల్ల

   మగల మావతటవార మెచిచ్చెరి నినిన్నపడు
చ. 1:    పడనఁత వడెమయతనఁగా జనున్నల చేతనఁబటేట్టివు

  చిడిముడితోనఁ జనున్నల చేతబటేట్టివు
   జడియ కాపపయతద సారెసారె సదితచేవు

   బడి నీవడెమేమెపైనా పయతదలో నునన్నదా
చ. 2:     ఇతత కెపైల గియతనఁగాను యఱనఁగని వానివల

  వతతలేక ఆపవడి వసనఁబటేట్టివు
   పొతతనే యపప్పుట నాపపోనఁకముడి వడిచేవు

  కాతతవడిలో నీకనఁగెపైదతడ వునన్నదా
చ. 3:    కలికి యదదము చటూపనఁగా భద్రిమసేవానివల

  నిలిచి యాపచెకక్కల నీడచటూచేవు
    మలసి శ్రీవతకటేశ మరీనఁ దమకితచి కూడే

  వలమేలత్మితగచెకక్కల నదదము నీకనన్నదా



రేక: 1515-4ఆహిరి సత: 25-088
పలల్లవ:   తలనఁచకొననఁగదే యాతనివలల్ల నేరమేది

  యలమనఁ దారకాణలే ఇనిన్నయునఁగావా
చ. 1:    పచిచ్చెపోనఁకనఁగొని నీగబబ్బు లతనఁడు వసనతటా

 కొచిచ్చెకొచిచ్చెనీవల కోపగితచేవ
  ముచచ్చెటగా నీచనున్నల మొలచేయపప్పుటవళ
  అచచ్చెముగా నాపోనఁకలతతేసివ కావా

చ. 2:   తామరతటూనఁడున నీచెయి దానఁకితచెనతటాను
    వమార నాతని నెనిన్న వతగే లడేవ
   భటూమలో నీకరముల పోలితచి చటూచితేను

   ఆమని తామరతటూతడల్ల అతదములే కావా
చ. 3:    తత నీమెడ ముతాతలదతడ దగిలితచెనతటా

  మతమరినసిగద్గీ లేమటకె నీక
   అతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడల మేలత్మితగవు నీవు

  రతచెమట ముతాతలరాసులే కావా



రేక: 1515-5వరాళ సత: 25-089
పలల్లవ:    ఏకతాన నుతటరి మరిదదర నితదానఁకాను

  జోకతో రారయత మర;  చటూచేను మరటూపల
చ. 1:    ఇతతపాట లితదానఁకా నీడేర వతటవా

  చెతత నామేలక సతతోసితచకొతటవా
     బతత నుతడి యవ నీవు పాటముల గొతటవా

   వతతలగానఁ జెపప్పువయత వనేను మసుదుద ల
చ. 2:    మగవచేసిన సేవ మనసుననఁ బటట్టినా

   తగ నతదు లోలనఁడవపై తగిలితవా
   మగడియటట్టి నీక మరత్మిము గరనఁగెనా

   వగటనా దానతీ వనేను మసుదుద ల
చ. 3:    అలమేలమతగ వురమతదు నీక నిలిచినా

  కలఇకలలల్ల మెచిచ్చె కెపైకొతటవా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   వలయ నాకెరనఁగితచ వనేను మసుదుద ల



రేక: 1515-6శ్రీరాగత సత: 25-090
పలల్లవ:    గటట్టి తోడనునన్న ననున్న గొరబేల సేసనే

    దిటట్టితనము నేనఁ జూపతే గయాతళ యననఁడా
చ. 1:   సరసమాడినవానఁడు సతగడినఁ గటూచతడునఁగాక

  సొరిది నామనసతత సదితచనే
    తరవసుకనన్న వానఁడు తచిచ్చె వడె మచచ్చెనఁగాక

   అరసి ననన్నపప్పుట నెత తడుగవచచ్చెనే
చ. 2:    సలవ నవవ్వెనవానఁడు సిగద్గీల దేరచనఁగాక

   అలసి తానితకా నేమ అతడుకాచనే
  పలిపతచకొనన్నవానఁడు పగయముననఁ గటూడునఁగాక

  వలిసి ననెన్నతదానఁక నొడనఁబరచనే
చ. 3:   చెనకినవానఁడిటట్టి చేరి కానఁగిలితచనఁగాక

    చనవచిచ్చె మతో నేమ సనన్న సేసినే
  యనస శ్రీవతకటేశనఁడితతలో ననున్న

    తనిసి రతుల నెతత తపప్పుక చటూచనే



రేక: 1516-1ఆహిరి సత: 25-091
పలల్లవ:     భామతోడి పొతదు నీక భాగతము గాదా

  చేముటట్టి సరసమాడి సిగద్గీదేరచ్చెరాదా
చ. 1:   కలవరేకలవతటకనున్నలనఁ దేలితచి చటూచి

   మలసి సొలసి నీతో మాటలడని
   పలిచి వదదనఁ గటూచతడనఁబెటట్టి కొని కానఁగిట

  కలయరాదా యేల కానఁకలసేసేవు
చ. 2:    చిగరనఁద గెలవనఁటచేతులనే నీక మొకిక్క

  నగినగి నీతోనే నతటచటూపీని
    బగివాయకతడా నీవు పచచ్చెడము మనఁదనఁ గపప్పు

   తగవు నెరపరాదా తడవల సేసేవు
చ. 3:  పసిడికతడలవతటపాలితడల్ల నినొన్నరసి

  కొసరి వరప్పులనఁ దావకపప్పుళతచని
    యసగ శ్రీవతకటేశ యితతనఁ గటూడితవ యిటట్టి
   వసమెపై యుతడనఁగరాదా వరసేల సేసేవు



రేక: 1516-2శతకరాభరణత సత: 25-092
పలల్లవ:   అతదు కేమదోసము ఆనతయతనఁగదవయత

   యితదరి నీవలేది యఱనఁగమా యపడు
చ. 1:     బోన మాయితము సేసి పొలినఁత వలవనఁగాను

  ఆనాతనే వడె మడిగేవు
    పూని యేడనెపైనా నీవు బోజనము సేసితవో

యేనెలనఁతవనఁ(వత?)  దపైవా నియతకొతటవో
చ. 2:    కతచముపటట్టి సేసి కాతత గటూచతడు మననఁగా

  మతచినీళల్లమత్మినేవు మఱి నాపనే
   అతచెలనఁ బతడిపతటలే యారగితచి వచిచ్చెతవో

   పొతచి యవవ్వెతపైనా వకక్కపొదుద చెపప్పునో
చ. 3:     కలవలల్ల వడిడతచి కడి యతుత్తి మననఁగాను

  అలమ మోవతేనియ లడిగేవు
   యలమ శ్రీవతకటేశ యేకారము నతజితవో

    నెలవపై ననున్ననఁ గటూడిత నీక నిదేపగయమో



రేక: 1516-3రామకిగయ సత: 25-093
పలల్లవ:     మాముతదరనఁ దచిచ్చె యతత మటట్టి మర నవవ్వెవు

  పేగమగలితే లోనికినఁ బలచకోరాదా
చ. 1:     నీక నాకెకను నేనఁడు నేసత్తిమతత గలితేను

  కెపైకొని నీమెడనఁగచిచ్చె కటట్టి కోరాదా
  వాకముగ దొరనఁజేయవలసితే నీముతదర

   కోక వరచి యతదుపపైనఁ గటూచతడనఁబెటట్టిరాదా
చ. 2:   నెలనఁతపపై మోహము నిలపరాకతటేను

  సొలసి పయతదలోను చొచచ్చెకోరాదా
  తలకొనన్నయాకెచకక్కనఁదనము నీకనఁ బానఁతపైతే

  పొలపమర వరిరతచి పొగడరాదా
చ. 3:     సుదతకి నీక నిటట్టి చటట్టిరికమెపై తేను

  కదిసి యతగిలిపొతుత్తి గలయరాదా
     యదుట శ్రీ వతకటేశ యిటేట్టి ననున్న నేలితవ

   పొదిగే వాపను నీవనఁపన నిలపరాదా



రేక: 1516-4కాతబోదిసత: 25-094
పలల్లవ:    రావయాత ఇనఁకనెపైనా రమణ వనఁడుకొనేని

    వావరి నీకెతో నితత వాసు లతచనఁదగనా
చ. 1:   పతతమాడరాదుగాని పచారితచి నవవ్వెవచచ్చె

  మతతనాన సతకిని మగనితోను
  వతతసేయరాదుగాని వతగెమెపైనా నాడవచచ్చె

 చెతతనఁదనమాట చెలిల్లతచేవానితోను
చ. 2:   సిగద్గీపడరాదుగాని చేరి జతకితచనఁగవచచ్చె

   కగద్గీక తనపపై బతత్తిగల వానితోను
  వగద్గీళతచరాదుగాని వమారనఁ గొసరవచచ్చె

   నిగద్గీలనఁ దనున్న మనిన్నతచే నెరజాణతోను
చ. 3:    రచచ్చెనఁ బెటట్టిరాదుగాని రతనఁ బెననఁగనఁగవచచ్చె

 యచచ్చెటా నెగద్గీపటట్టినియిషట్టి నితోను
   మచచ్చెరితచరాదు గాని మనసు గరనఁచవచచ్చె

   కచచ్చె పటట్టికూడే శ్రీవతకటేశనఁడ నీతోను



రేక: 1516-5నటట్టినారాయణ సత: 25-095
పలల్లవ:    చటూచినవార నవవ్వెరా చొపప్పులతత్తి ననెపైన్నైనా

   లచి నాతోడుతను మేలములడ యిపప్పుడే
చ. 1:     కొపప్పు దువవ్వె కొలవులో కొనగోరనఁ జెనకీని

   చెపప్పురే పతకి బుదిద చెలలల
    చపప్పుడుసేయక యతత సనన్న సేసిన మాననఁడు

   ఇపప్పుడు సిగద్గీవడనఁడు ఇతదరిలోనఁ దాను
చ. 2:     ముట ట్టి నతదరిముతదు మొకము దపప్పుక చటూచ

 రటట్టి సేయుమనరే రామలల
  గటట్టి తోనఁ బరసేసుకొనివాను యఱనఁగనఁడు

  కటట్టినఁగడవా రితదుక కాకసేయరా
చ. 3:   సరిపాదము దొకీక్కని సతగడివారతడనఁగాను

 తరవసుకొమత్మినరే తరవలల
    ఇరవపై శ్రీ వతకటేశనఁడితకా రతనఁ దనియనఁడు

  సిరలఆసదము చెపప్పురా దితనికి



రేక: 1516-6బౌళ సత: 25-096
పలల్లవ:   పచిచ్చెదేరె నీపనుల భామలముతదరనెలల్ల

   కచచ్చెపటట్టి ఇతక నీకనఁగాదన నేమునన్నది
చ. 1:     వావుల చెపప్పుకొతటాను వదద నాప వుతడనఁగాను

  నీ వతదరిలోనఁ దారకాణతచకోవదాద
    భావతచక నీ వకక్కడో పరాకన నుతడితేను
  ఆవధము నీక సమత్మితపైనటేట్టికాదా

చ. 2:    గఱతుల చటూపయాప కొలవుల సేయనఁగాను
  పఱితీసి నీవు తపప్పుతచకోవదాద

   తఱితో నిపప్పుడు మొకదాకిరితో నుతడితేను
  యఱినఁగెఱినఁ గిదియలల్ల నియతకొతటేకాదా

చ. 3:    సరసములడి యాప చనున్నల నొతత్తినఁగాను
  వరసతోనఁ జేతనతట వారితచవదాద

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  గరిమ నటూరకతడితే కెపైకొతటేకాదా



రేక: 1517-1హిజిజజి సత: 25-097
పలల్లవ:    నీ వఱనఁగనివ లేవు నెరజాణవు

  భావతచి మవలపల పచారితచవలనా
చ. 1:   పడనఁతచటూపలలోనే పదివల వనన్నపాల

   అడియాలము లనిన్నయు నతదే వునన్నవ
    అడుగనేనఁటకి మముత్మి ఆప నిటట్టి కరణతచ

   వడిముడిగా నినఁక వచిచ్చె చెపప్పువలనా
చ. 2:   లలననవువ్వెలలోనే లక్షలపై నయిచచ్చెకాల

  కలవలల్ల నతదులోనే కానిపతచని
   తలపనేనఁటకి నినున్ననఁ దఱవను మనిన్నతచ

 వలలేనిసిగద్గీలలల్ల వలియవవలనా
చ. 3:  కోమలికానఁగిటలోనే కోటకోటవనయాల

   ఆముకొని యతచిచటూడ నతదే వునన్నవ
     చేముతచి నేనఁట కాపను శ్రీ వతకటేశనఁడ యేల

  పేగమపరతుల నీతోనఁ బేరకచచ్చెవలనా



రేక: 1517-2లలిత సత: 25-098
పలల్లవ:    వదదనేమా మముత్మినఁ దాను వాసిరేనఁచవదుద గాక

 పొదొదకవతతలగాను భోగితచనీవ
చ. 1:     తరణ యితదరిలోనా తనక బానఁతపై తేను

  సిరలపీనఁట వటట్టి పూజితచనీవ
  గరిమ నాపమాటల కడువడుకెపైతేను
   వరసి యేపొదుద నఁ జెవులొగిద్గీ వననీవ

చ. 2:   పడనఁతకినఁ దానిచిచ్చెనబాస మరరాకతడితే
   బడ బెటట్టి క తరిగి బదుకనీవ

    అడరి యాపపపై బతత్తి ఆనఁపరాక వుతడితేను
  పడమ నాపగణల పొగడనీవ

చ. 3:    మదిరాకకానఁగిలి మరిగి తా నుతడితేను
 కొదలేనిరతులనునఁ గటూడనీవ

    ఇద తాను శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁ గలస
   వదల కీసుదుద లపవదదనఁ జెపప్పునీవ



రేక: 1517-3మధతమావత సత: 25-099
పలల్లవ:   ఆతనినేల సాదితచే రతగనలల

  చేతకిలోనెపైనదానఁకా సేవసేసే మనఁకను
చ. 1:   పతయపైన వానికి పటట్టిరానివలపపైనా

  సతుల పకక్కయితేనే చౌకలౌను
  రత నతదరికినఁ గడురసమెపైనమోవతేనె

   తతగాక వుతడితే నెతతయునఁ జపప్పునౌను
చ. 2:    కూరిమ చటట్టిమెపైనాను గటట్టి వడి చేపొదుద

  సారె మాటాడితే మొగచాటను
  కోరి వడుకతోడ గొనకొనన్ననవువ్వెల

  పేరనఁబెటట్టి కొతటనే పనునఁగాక లవును
చ. 3:    అతట వరొకక్క తపొతదు లసపడేవానికి

 వతటవతటనఁదిరిగితే వసటను
    నతటన నిదివో కూడె ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడు

   దతటతనాననఁ బెపైకొతటే తరితీప లౌను



రేక: 1517-4శ్రీరాగత సత: 25-100
పలల్లవ:   పతమనఁది మోహహు పడనఁతకిటట్టి తడవదాద

  సతతము నీహితవ సారెనఁగోరీనఁదాను
చ. 1:      బలిమ బయతదకొతగ పటట్టి నీవు దసి తేను

  సలనఁతకొపప్పువరల నీపపై రాలను
    అలరి యతదుక మరనఁ డముత్మిల గరిసనతటా
   కలికి భద్రిమసి నినున్న కానఁగిలితచకొనెను

చ. 2:    వటట్టి క నీవాపను వరసి పననఁగితేను
 తొటకమెపైకపప్పురపదటూ (ధటూ?)  ళ నినన్నతట

   నెటట్టిననఁ జతదురనఁడు వనెన్నలచొకక్క చలల్లనతటా
  గటట్టిగానఁ దలియలేక కానఁగిలితచకొనెను

చ. 3:     ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యప నీవు గటూడితే
   నెమత్మినఁ జెమటబొటల్ల నీమెపై నితడెను

   చిమత్మి యతనఁడు నితచినసేసలే పపైకొనెనతటా
  కమత్మిర నచెచ్చెరవతది కానఁగిలితచకొనెను



రేక: 1517-5పళవతజరత సత: 25-101
పలల్లవ:    రామయత ఇనఁకనేల రవవ్వెసేసేవు వలప

 కెపైవసమయినవారినఁ గారితచవలదు
చ. 1:   ఆనఁపరానితమతోడ నాప యదురచటూడనఁగా

  మాపదానఁకానఁ జెలలతో మాటలడేవు
    కానఁపరాల సేసేమని కాచకనన్న వారి నితత

    యేనఁపలనఁ బెటట్టితే నినున్న నెటట్టి నమేత్మిరినఁకను
చ. 2:     పేగమతోడ నినున్న నాప పేరకొని పలవనఁగా

    నామోము దపప్పుక చటూచి నవువ్వె నవవ్వెవు
కామతచివచిచ్చెనయటట్టికాతతలనితతసేసితే

   యేమగవలపై నాను యటట్టి నమేత్మిరినఁకను
చ. 3:    కమత్మి యల మేలమతగ కానఁగిలితచకొననఁగాను

   చిముత్మిల నీలోనే యేల సిగద్గీవడేవు
    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

   యమెత్మికానఁడవపై తేనఁ బరలటల్ల నమేత్మిరినఁకను



రేక: 1517-6ఆహిరి సత: 25-102
పలల్లవ:    చటూతువు రావయాత నీసుదత వునన్నలగల

   యతల వనన్నవతచనఁగ నెవవ్వెర నేరతుర
చ. 1:    చితత్తిమెలల్ల నీమనఁద చేతుల చెకక్కలమనఁద

 కొతత్తికొతత్తిచెమటల గబబ్బుమనఁద
   తతత్తిరముమదిలోన తా నునన్నది తరలోన

    హతపై నీపపై వలపల అతగన కీరీతని
చ. 2:    చెపేప్పుమాట చెలితోడ చిరనవువ్వె సిగద్గీతోడ

  దపప్పు కపప్పురపమోవ లపప్పుతోడను
   కొపప్పుజారెనఁ జెతపసతది కోరికె నీతని(ను) సతది

   వుపప్పుతలీ ల్లనఁ దలపోనఁత లవద కీరీతని
చ. 3:    పలకల నిలవలల్ల పొతదికలే కానఁగిలలల్ల

 పలపనఁబద్రియములే పదవులలల్ల
   కలసిత వతతలోనె కాతతను శ్రీవతకటేశ

   కలిగె వడుకలలల్ల కలికి కీరీతని



రేక: 1518-1సాళతగనాట సత: 25-103
పలల్లవ:    ఎడమాటాడితచ నేల యమెత్మిలనఁ బెననఁగనేల

 వడనఁబడవలనఁగాక వకక్కటపైనవారికి
చ. 1:   వలపల మొదలనే వా(వాబ్రా)  సివునన్నవ నుదుళల్ల

 చలపాదితనమేల సరసులక
  మొలచినతరితీప మోవతేనెల నునన్నది

  యలయితప లినఁకనేల యనసినవారికి
చ. 2:   తనివోనికోరికల దానఁచివునన్నవ మతుల

 కినియనేనఁటకి నెఱినఁగినవారికి
   నినుపలపై పాయముల నితడివునన్నవ మేనుల

 అనుమానితచనఁగనేల ఆపగలవారికి
చ. 3:   పరగినరతులలల్ల పానఁతవునన్నవ కానఁగిళల్ల

  నెరసుల మరియేల నేరప్పురలక
   గరిమ శ్రీవతకటేశ కలసిత రిదదరను

  పొరపొచాచ్చె లినఁకనేల పొనఁ(పొబ్రాత)దపైనవారిక



రేక: 1518-2నాదరామకిగయ సత: 25-104
పలల్లవ:     వకక్కణతచి చటూడ మగవానఁడవు నీవపై తేనేమ

    పకక్కన నితతులనఁ గతటే పటట్టిలేవు మనసు
చ. 1:    మగవ యవవ్వెతో తరమఱనఁగననఁ బాడనఁగాను

  తగిల నాపమనఁద నీతలనఁపలల్ల ను
   మొగము చటూచితే నెతతమోహితతువో నీవనఁకను

   మగల నెతచిచటూచితే మెతత్తిన నీమనసు
చ. 2:     కామని యవవ్వెతో లోన గాలిపడె గాడితచనఁగ

  కామతచి యానతదాననఁ గరనఁగితవ
   ఆముకొని మేనుమేను నతటతే నెటట్టి తడుదువో

   దమసాన మరిగితేనఁ దిపప్పులేవు మనసు
చ. 3:    సత యవవ్వెతో మెలనఁగచాటననఁ జేయిచానఁచనఁగా

  రతకెకిక్క వడుకల రమతచితవ
    ఇతవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   గతయని నమత్మితేను గటట్టిది నీమనసు



రేక: 1518-3పాడి సత: 25-105
పలల్లవ:    గటట్టి తోనే నుతడిన నాగణ మెతచనఁడు

   ఇటట్టి తా నెటట్టిగతడినా నేమసేయవచచ్చెనే
చ. 1:     కొలవులో నే నుతడనఁగా కొతగవటట్టి తీసని

  చలకనఁదనము గాదా చటూచేవారికి
   బలదొర తాను సిగద్గీవడ నేరకతడితేను
  యలమనఁ దనిన్నతదరిలో నేమసేయవచచ్చెనే

చ. 2:     బతతనుతడి పతడిల్లపాట వాడనఁగా ననున్ననఁ జెనకీ
   ఇతతయు వగటగాదా ఇతట వారికి

   పతతగానఁడు తన కెరపరికము లేకతడితే
  ఇతతనెపైననాకనఁ దను నేమసేయవచచ్చెనే

చ. 3:     వతదుచెపప్పు వడిడతచనఁగా వస నామోవ సనఁకితచ
  అతద నగనఁబాటగాదా అతడవారికి

    కతదువనఁ గటూడె శ్రీవతకటేశ తానె ననున్న
   ఇతద తరవస నినఁక నేమసేయవచచ్చెనే



రేక: 1518-4సౌరాషట్టి సత సత: 25-106
పలల్లవ:   మఱి నీవమసేసినా మతచిదేకాక

    జఱసి నినున్న మారొక్కన చలమా యిది
చ. 1:    చెలరేనఁగి నీవు నాచేతకి వడెమయతనఁగా

   బలిమనఁ బటట్టికతడనఁగా పతతమా యిది
   వలలేనివడుకతో వరల ననున్న వయనఁగా

 మలసి తపప్పుతచకొన(న)  మదమా ఇది
చ. 2:    అదిగొని నీవు నాఆయముల ముటట్టినఁగాను

   కాదని చేపటట్టితోయ గరవ్వెమా యిది
    అదరితచి నీవు ననున్న అలకల దేరచ్చెగాను

   సాదితచ నీతోడి మచచ్చెరమా ఇది
చ. 3:     నగతా శ్రీవతకటేశ ననున్న నీవు గటూడనఁగాను

   యగసకెక్కలడ నాక యమెత్మిల యిది
   తగినరతుల ననున్ననఁ దనియనఁగనఁ జేయనఁగాను

    సొగిసి నేనఁ గొసర నాసదమా యిది



రేక: 1518-5ముఖరి సత: 25-107
పలల్లవ:     ఏల రటట్టి సేసుకొనే నిద నీవ నీవలప

   వాలయితచక నేనఁ దలవతచ కొనరాదా
చ. 1: కామనిమునఁ(ముత?)    జేయి నీవు కెపైదతడ వటట్టి కొని

  నామోము చటూచినతదుక నగరాదా
     ఆముక యాపదతడ నీ కట చెమట గారనఁగా

  యేమననక పరాకెపై యిటట్టి తడరాదా
చ. 2:    నేరపతో నాపసొముత్మి నీమెడనఁ బెటట్టి కరానఁగా

    నీరెతటము నీకనఁ గపప్పు నే దానఁచరాదా
   చేరిచేరి యాపకనఁగా చితత్తిమెలల్ల నఁ గరనఁగనఁగా

  కోరి యఱనఁగమసేసుకొని వుతడరాదా
చ. 3:     కూడికూడి యాప నీవు కచిచ్చె కానఁగటలితచకోనఁగా

  వడుకతో నేనఁ దరవయరాదా
    యడనె శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

   తోడనే నీమోవ గఱతుల వటట్టిరాదా



రేక: 1518-6మాళవగళ సత: 25-108
పలల్లవ:   చెలల్ల బడిగలనానఁడే చేనఁతలినీన్న నమరను

   చలల్లనఁగా నిపప్పుడే నీసలిగె మెఱయవ
చ. 1:    పచిచ్చెదేరె సిగద్గీల పటట్టిరాదు యగద్గీల

  మచిచ్చెక నాతనితోనే మాలటాడవ
    రచచ్చెకెకెక్క గరవము రత కిద పరవము

   వచిచ్చెనానఁడు పత నిటట్టి వలపతచకొనవ
చ. 2:     వలస నీనవువ్వెల వతగే లినఁక దవువ్వెల

  చలివాస నినఁక సరసములడవ
   తలకొనెనఁ బొదుల దకెక్క మోవవతదుట

  కలపకోల సేసుక కానఁగిలితచకొనవ
చ. 3:    నెటట్టి కొనెనఁ జూపల నితడెనఁ దరితీపల

   దటట్టిమెపై యతని కినఁకనఁ దమరేనఁచవ
   అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డల మేలమతగను

    గటట్టి పడ ననున్ననఁ గటూడెనఁ గోరి మెచచ్చెనఁగదనే



రేక: 1519-1బౌళ సత: 25-109
పలల్లవ:    నీవల సిగద్గీవడేవు నెటట్టిన ననున్ననఁజూచి

  భావతచ నీవనిన్నటా పతతగానఁడవు
చ. 1:  తగవులనఁబెటేట్టినా తారకాణతచవచేచ్చెనా

  జిగి నీవు సేసినచేనఁతలకెలల్ల
    అగడు నేనఁ జేసేనా అతతటా నాడుకొనేనా

  పగటతో నీవమటానఁ బరగినను
చ. 2:    నెరసుల వదకేనా నిఘ ట్టిరము వసేనా

నిరతపనాజవపైననీమనఁదను
    యరవుల సేసేనా యగద్గీల నేనఁ బటేట్టినా

   సరస మెవవ్వెతతోడ సారె నీవాడినను
చ. 3:    చలము సాదితచేనా జతకితచి పననఁగేనా

  నిలవలల్ల నఁ దమరేనఁగి నీవుతడినా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  అలమేలమతగ నితత అవునఁగాదనేనా



రేక: 1519-2నటట్టినారాయణ సత: 25-110
పలల్లవ:   ఎతత తమకితచేవు యేమోయి

 మతతనమాడేనతటా మారమలసేవు
చ. 1:     నిగిడి యలిగితనా నీక నీవ వగిరితచి

  నగనెపైతనతటా గోర నాటతచేవు
  యగసకెక్కపదాననా యేమేమో భావతచి

  మొగము వతచితనతటా ముతగరలతటేవు
చ. 2:     చలము సాదితచేనా సరి నితతలో నితటకినఁ

  బలవనతటానఁ జనున్నల పసికేవు
   బలిమకతత్తినా నీతో పతతముగ నటూరకెపైనా

  పలకనానఁ గొతగవటట్టి తీసేవు
చ. 3:    వాసితోనఁ గానఁగిలితచనా వటట్టినెపముల వసి

  రాసి యలసితనతటా రవవ్వెసేసేవు
   ఆసల శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగనే నేను

   వసారనతటా ననున్న వడుకతో మెచేచ్చెవు



రేక: 1519-3గజజరి సత: 25-111
పలల్లవ:    కోపగితచకొనదటూ కొసరి నినున్న దటూరదు

   వోపకతోనఁ దన కెతతవోరపో కాని
చ. 1:    చెకక్కట చేతతోడ సిగద్గీపడ జవరాల

   పకక్కననఁ జనున్నల నిమత్మిపతట వయనఁగా
    తకక్కన నీమోము చటూచి తలవతచకొనీనఁ దాను

   మకక్కవతోనఁ గొనగోర మరత్మిము లతటనఁగను
చ. 2:     మలనఁగమాటన నుతడి మచిచ్చెక నవవ్వెనఁ జెలి

  చలివాప నీవు సరసములడనఁగా
    వలయ నీమాట వని వరగనొతదనఁ దాను
  తలకొనన్న రతులలల్ల నఁ దలపనఁగాను

చ. 3:     ముచచ్చెటతో నినున్ననఁ గటూడి మొకీక్క నలమేలమతగ
  పచచ్చెరేనఁగి కానఁగిటలోనఁ బెననఁగనఁగాను
   ఇచచ్చెగితచి శ్రీవతకటేశ నినున్న మెచచ్చెనఁదాను
  నిచచ్చెలన మోవతేనె నీవయతనఁగాను



రేక: 1519-4వరాళ సత: 25-112
పలల్లవ:   ఎతత తకక్కరీనఁడతని నేమతదునే

    బతతనే నాక వలప పతచి పట ట్టిని
చ. 1:     చెలినఁ దాను బాసలచేసుకోనఁగా నే వచిచ్చెతే

  కెలన ననన్నతదుకే సాకిరివట ట్టినే
    నిలిచి నే నతతలోనె నివవ్వెరగతో నుతడితే

 కలపకోలతనాల గలగనఁజేసనే
చ. 2:     వకక్కపొతుత్తి న నిదదర నుతడనఁగా నే వచిచ్చెతే

  చికిక్కతచ కెతగిలిలో నాచేతులదదనే
   తకక్కక నే మొగమోటనఁ దలవతచకొతటేను

   వకక్కటగానఁ జటట్టిరిక మొనరనఁ జెపీప్పునే
చ. 3:      ఆకెనఁ దానునఁ గానఁగిట నలరనఁగ నే వచిచ్చెతే

   కోక నామనఁదనఁ గపప్పు కొతకదేరీచ్చెనే
   ఆకమడిచిచచ్చె నాప అలమేలమతగ నేను

   యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననేన్నలనే



రేక: 1519-5సాళతగత సత: 25-113
పలల్లవ:    తనతత వచిచ్చెనదలల్ల తరితీప లేలౌను

  పననఁగలటలమనఁదనఁ బద్రియము లౌనఁగాక
చ. 1:    కానుకిచిచ్చెనాప వదదనఁ గాచకతడనఁగా నెకక్కడో

  మానినులతో నీవు మాటలడేవు
  పూనిపటట్టి వడెమచేచ్చెపొలనఁత యటతడనఁగాను

   మానక చేయిచానఁచేవు మరొక తేమనఁదను
చ. 2:    చేరి వుతడినాప నినున్ననఁ జెనకచనుతడనఁగాను

   వరివారినఁ జూచి నీవు వువవ్వెళటూల్లరేవు
   కోరినీకనఁ బాదాలొతేత్తికొమత్మి నీతో నవవ్వెనఁగాను

  తేరకతత్తిలతో నేల తగడవచేచ్చెవు
చ. 3:   కొలవుసేసేయాప కోరివనఁడనఁ దగలనఁగా

 నలమేలత్మితగరతకి నాసపడేవు
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇతదర నీ కతడనఁగాను

  లవ మోహపటాపమేలము మెచేచ్చెవు



రేక: 1519-6దేసాళత సత: 25-114
పలల్లవ:    ఆప వచిచ్చెనపప్పు డనీన్న నయతనఁగాని

  వోపదునా దొరవు నీవగినఁగాచకతడను
చ. 1:    పలిచే వాకెను నీవు పగయపడి; నేనెపైనానఁ

  జెలిమార సేవచేసేనఁ జెపప్పువయాత
అలనఁదేణనఁ(నత?)    టా గతద మటట్టి చేనఁబటట్టి కనాన్ననఁడ

   వలరి నావురముపపై నతదానఁకా దానఁదవయాత
చ. 2:   వదకే వాపను నీవు;   వడుకతో నే నుతదాన

యదుట;  నాపని యానతయతవయాత
   ఇది వడె మాకెక మనఁదతుత్తి కొనాన్ననఁడ; వతదానఁకా

   పొదిగి నాపకిక్కట నిపప్పు డుతడనీవయాత
చ. 3:   చటూచే వాప కెదుర;   సుదుద ల నేనఁ జెపేప్పును

  చేచేత నీవటట్టియినానఁ జెనకవయాత
    యేచి శ్రీవతకటేశనఁడ యే నల మేలమతగను

   కాచి ననేన్నలితవ ఆకాతతమారే నేనయాత



రేక: 1520-1శతకరాభారణత సత: 25-115
పలల్లవ:   ఎతత నేరచకొనన్నది యచినన్నది

    చెతత నుతడే నినున్న నిటట్టి చేకొనన్నది
చ. 1: చిగరనఁబెదవమనఁదిచినన్నలటూ

సగముమాటలతోడిసనన్నలటూ
 నగియేట పలవులనయములటూ

బగిసేటకానఁగిటపగయముల
చ. 2:   తనివోక చెలలతో తలపోనఁతలటూ

 ననుప లేపొదుద మాననిచేనఁతల
 పనివడి నీమనఁదిపాటలటూ
   మొనసి యపప్పుడు నీతో మొగమోటల

చ. 3:   వదదనుతడి పపైనఁజలీ ల్ల వలపల
  అదుద కొనీ రతలోని యలపల

   వదిదకెపై శ్రీవతకటేశ వనగటూడిత వకెను
  కొదిదమరె బతకముల కూడినపొతకముల



రేక: 1520-2సితధురామకిగయ సత: 25-116
పలల్లవ:     చటూడ నిటట్టి నన్నది గాని జూటనఁదనమే మేనెలల్ల

   యడ నేరచ్చెకోరాదా యపచేత నీవు
చ. 1:    మనసుమరత్మి మెఱనఁగ మాటలడనేరచ్చె నాప

  వనరాదా వనులర వడుకతోడ
  పననఁగలడనఁగనోప పగయముల చెపప్పునోవు

 చెనకనఁగవలదా నీచేతులకొలనఁది
చ. 2:      చలిమ బలిమ గదుద చవుల వుటట్టితచ నాప

  చెలిమ సేయనఁగరాదా సిగద్గీపడక
   మొలకచనున్నల నొతుత్తి మొనసి పాదములొతుత్తి

  పలిచి బుజజగితచితే పదదరికముగాదా
చ. 3:      కేరి కేరి నీతో నవువ్వె కితదుపడి మొకక్కనాప

  సారెకనఁ గటూడనఁగరాదా సమరతుల
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   ఆరమణపొతదుల నీ కతకెకెలల్ల వచచ్చెను



రేక: 1520-3సావరి సత: 25-117
పలల్లవ:     ఎతత ననున్ననఁ బొగడేవు యటవల బుజజగితచి

  వతతదాననా నీక వనయపటాలను
చ. 1:    కోరికతో మగనఁడు యేకోమలితో నవవ్వెనాను

  నేరము లతచనిదే నెలనఁత
   అరజాన తనమేన జీరల దయితచకొతటే
   గారవతచి పచచ్చెడాననఁ గపప్పునదే మగవ

చ. 2:    వడుక యేసతమనఁద వభునికినఁ గలిగినా
 తోడుకవచిచ్చెనదే తొయతలి

   కూడేవళ యతతేసియకక్కడు పగయాల చెపప్పునా
  ఆడుకోక వుతడినదే అతగన

చ. 3:   పచిచ్చెగారమణునఁడు యేపడనఁత బెతడాల్ల డినాను
  ఇచచ్చెకమెపై యుతడినదే ఇతత

    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   నిచచ్చెల నావతటదే నీక దేవుల



రేక: 1520-4సామతతత సత: 25-118
పలల్లవ:      నీకనఁ బోదు నాకనఁ బోదు నీవల సిగద్గీవడేవు

   కాకసేసి నీ మనఁద కానఁతాళతచేనా
చ. 1:    యతత నీవమ సేసినా ఇచచ్చెకమాడుదునఁగాక

  వతతములడేనా పతవ నీవు
   చెతతనఁ జేరకతడితేను చేవటట్టి తీతునఁగాక

  వతతదానివల నినున్న వతగెములడేనా
చ. 2:    నీవతతపరాకెపై వునాన్న నినున్న నెచచ్చెరితతునఁగాక

   రావతటా నినున్న దటూరేనా రమణునఁడవు
   కెపైవసము గాకతడితే కరణ వుటట్టితచనఁగాక
   వసేలపైనా నీకనఁ గడువసట వుటట్టితచేనా

చ. 3:   కడల నీవుడినాను కానఁగితచకొతదునఁగాక
  చిడుముడి పడేనా శ్రీవతకటేశ
    యడయక మనిన్నతచి యేలితవ ననున్న నేనఁడు

  తొడినఁబడ నితదరిలో దటూరసేసేనా



రేక: 1520-5నాగవరాళ సత: 25-119
పలల్లవ:   తానే తలసుకొనీనఁ దరణలగ

  వనులలో మనమటట్టి వనన్నవతచవలనా
చ. 1:  చనవుగలదానికి సరసములడనఁజెలల్ల

 ననుపగలదానికినవవ్వెనఁ జెలల్ల
 వనయపదానికి వడుకలలనఁజెలల్ల

  మనమేలే యాతనిమరత్మిము లతత్తినఁగను
చ. 2:  మతదమేళపదానికి మారకొనివుతడనఁజెలల్ల

   అతదగారిదానికి పపై యాడనఁ జెలల్ల ను
   పొతదుచేసిన దానికి పొగడనఁగనఁ జెలల్ల ను

    మతదలితచి మన మటట్టి మనుపనఁగ వచచ్చెనా
చ. 3:  పాయరానిదానికి పతతములడనఁజెలల్ల

 మాయదారిదానికి మలయనఁజెలల్ల
   యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁగటూడె

  వయపైనా మనమనఁక వడిపతచగలమా



రేక: 1520-6రామకిగయ సత: 25-120
పలల్లవ:   చితత్తిగితచ మౌబళళ శ్రీసతవలసముల

    ఇతత్తిల నతత్తిల మక నిచచ్చెకము లయను
చ. 1:     యదురనఁగొతడలపపై నుతడి ఇతత మోము చటూపతేను

   అదియే నీక నిలవుటదద మాయను
 వదలనఁబయతదలోనివటగ వచనున్న లవళ

   కదిసి నీకనఁ జూపనకానుక లయను
చ. 2:    పొనన్నలనీడలలోన పొలినఁత నినున్ననఁ జూడగా

 సనన్నలగపప్పురవువసతత మాయను
    మనన్ననదేవుల నీకెపై మాటల నీతో నాడనఁగ

  వునన్నతపమరతల కతకవ లయను
చ. 3:      చెతది భవనాళ దానఁట చేతుల నీపపై జాచనఁగా

  పొతదుగా తమత్మివరలపూజ లయను
    కతదువ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట నాకె గటూడనఁగా
    యతదు చటూచినా వడుక లకక్క డాయను



రేక: 1531-1ధనాన్నసి సత: 25-121
పలల్లవ:   ఇతతతోడ నీవల యదురాడేవు

 సతతరితచినవానఁడవు చనవయతవలను
చ. 1:   పలపగలవానికి వాసు లతచనఁబనిలేదు

  చెల లేమచెపప్పునానునఁ జేయవలను
  కలపకోలపైనచోటనఁ గడువతత సేయరాదు

 వలిసినటట్టిలల్ల ను వడనఁబడవలను
చ. 2:   మగనఁడెపైనపమత్మిటను మరి యరవమటకి

  తగసతులక లోనెపై దకక్కవలను
  జగడితచరానతదుక చలముల మరియేల

  నగినయటేట్టి నవవ్వె ననుచనఁగవలను
చ. 3:  వడువరానిపొతదుక వరచేసుకోనఁదగదు

 పడనఁతులమాట నడపనఁగవలను
   యడయక శ్రీవతకటేశ యకెనఁ గటూడితవ

  వుడివోనివడుకల వదిదక గావలను



రేక: 1531-2శతకరాభరణత సత: 25-122
పలల్లవ:    సవతులమెపైనా నేమ సమత్మితతచితమ నేము

  జవళ సరసముల సరినెతతవడుకో
చ. 1:   మాటలడనఁగదవ మనసిచిచ్చె పతతోను

  యేనఁటకి సిగద్గీలవడే వవవ్వెరనాన్నర
    సటూటగా వననఁగదవ సుదుద ల చెపీప్పు నతనఁడు

    నీటన నెమెత్మి నెరప నీతో నెతతవడుకో
చ. 2:     జఱసి కూచతడనఁగదే సనన్నల సేసనఁ దాను

   చిఱనవువ్వె నవవ్వెనేల చినన్న దానవా
  నెఱలదువవ్వెతచకోవ నేరతుననీ నితనఁడు

   తఱితోనఁ దొడయకక్కవ తన కెతతవడుకో
చ. 3:    ఇటట్టి అతదుకోవ వడెమచచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు

    గటట్టి సేయకినఁక నీక కొతక దేరెను
     నెటట్టిన ననున్ననఁ గటూడి నీపపైనఁ జేతుల చానఁచ

   దటట్టిపటాసలతో బొతదనఁగ నెతత వడుకో



రేక: 1531-3బౌళ సత: 25-123
పలల్లవ:    ఏమచెపేప్పుది నీయాస యతతకెపైనా నోపదువు

   ఆముకొనన్ననినున్ననఁ జూచి అరదయాత నాకను
చ. 1:    సలవన వవ్వెకతతో చేసనన్న లొకతతో

   యలమనఁ జేసేవు వలపతదు నునన్నది
  కొలవు చేసేసతుల కోటాననఁగోటల్ల

   అలరి యవవ్వెరి వానఁడ వానతయతవయాత
చ. 2:    శిర సొకక్కతతొడపపై జిగినఁబాదా లొకక్కతపపై

ఇరవాయ,  నీమనసు యేడనునన్నది
  యిరమేల నటూడిగపటతతుల సేనాసేన

   యరవులేక యితదరి నెటట్టి మనిన్నతతువయాత
చ. 3:     వకక్కతనఁ గానఁగిటనఁగటూడి వకక్కత మోవ యానేవు

  ఇకక్కవపై నీభావ మెటల్ల నన్నది
     ఇకక్కడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

 నికక్కము నినఁ(ని: ?)   తేసి యటట్టి నేరచ్చెకొతటవయాత



రేక: 1531-4గళ సత: 25-124
పలల్లవ:     నావల నుతడవలదా ననిచి నీతో నవువ్వెతా

   చేవమరి పరాకేల చేసుకొనీ నాప
చ. 1:    చనవచిచ్చె నీవు గడుసరసము లడనఁగాను

   పనివడి యేల సిగద్గీలవడ నాప
    పననఁగి పననఁగి నీవు పగయముల చెపప్పునఁగాను

    వని వననెటట్టి యేల వరగతద నాప
చ. 2:   పచిచ్చెగా నీవుచనున్నలపపైనఁ జేయివయనఁగాను

   కొచిచ్చె పయతదేల మటూసుకొనీ నాప
   కచచ్చెపటట్టి నీవు తనున్ననఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను
   పచచ్చెవరిగి తానేల బగిస నాప

చ. 3:     గటట్టి న నితటలో నీవు కొతగవటట్టి తయతనఁగాను
  పటట్టిరానియానలేల పట ట్టి నాప

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవు
    చటట్టి క తానేల కూడి సొలస నాప



రేక: 1531-5తలగగాబోది సత: 25-125
పలల్లవ:    కనఁతునఁ డేమసేయునమాత్మి గరిమ నోచెలలల

   కాతతలకనఁ బతులక కలసాజ మదియే
చ. 1:    పలపలే లోలోననఁ బద్రియముల పటట్టితచేవ

 తలపోతలే గడుదమరేచేవ
   పలకల నేరపలే భావాల గరగితచేవ

  సలవునవువ్వెలే చితతల వాపేవ
చ. 2:    తనివోని చటూపలే తరితీప సేసేవ

  ననువులే పాయనీక నమత్మితచేవ
  వనయములే నితడువడుకల నెరపేవ

   చెనకలే వతడొరల సిగద్గీల ముతచేవ
చ. 3:    జడిగొనన్న కోరికల చవుల వడమతచేవ

 యేడవాయకతడుటలే యనయితచేవ
   అడరి శ్రీ వతకటేశ కలమేలమతగకను

   వుడివోని యపొతదులే వదిదకలపై వుతడేవ



రేక: 1531-6కాతబోదిసత: 25-126
పలల్లవ:   బుదిదచెపప్పురే పతకి పొలనఁతులల

   అదుద క యిటేట్టి జలకమాడుతా నుతదాననే
చ. 1:    చెఱనఁగమాసి నేను సిగద్గీతో నుతడనఁగాను

  అఱలేక ననిన్నతనఁ డేలతటవచచ్చెనే
    నెఱయ మోనముతోడ నిలచక నే నుతడనఁగా

  మఱియు ననిన్నతనఁడేల మాటలడితచనే
చ. 2:   పాపవునన్నతమకానపరాకెపై నే నుతడనఁగాను

   వసరక వరలను వస నిదేలే
  రాసివరహనత గపప్పురము మేననఁజలల్ల కోనఁగా

   దోస మెఱనఁగక యేల దోసిలొగీద్గీనే
చ. 3:    చెలరెనఁగి నే మణునఁగచర గటట్టి కొననఁగాను

  కలసియిపప్పుడే యటట్టి కానఁగిలితచనే
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁడిట నేనఁ గచకతడనఁగా

  బలిమసేసి యతతపచిచ్చెగానఁ గటూడనే



రేక: 1532-1ఆహిరి సత: 25-127
పలల్లవ:     ఏల లోనఁగేవు రానఁగదే యిదివో నీరమణునఁడు

   నాలిసేయరాదు గాని నవువ్వె నవవ్వెవచచ్చెను
చ. 1:    మచచ్చెరమే వదుద గాని మాటలనీన్న వాడవచచ్చె

  అచచ్చెముగా మగనితో నతగనలక
   కచిచ్చెతే సేయరాదు కోరి జతకితచవచచ్చె

రచచ్చెకెకక్కవలచినరసికలక
చ. 2:  పతతమాడవదుద గాని పటట్టిపననఁగనఁగనఁవచచ్చె

  వతతలగా రమణకి వభునితోను
   చెతతనఁ బాయరాదుగాని సేవల సేయనఁగవచచ్చె

 సతతసాన మేలమాడేసరసులక
చ. 3:   వసరనఁగరాదుగాని వడుకల చటూపవచచ్చె

 ఆసపడడనాధునితో నతవలక
   చేసటూటగా నినున్న నేల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

 యసులేదు మవతటయితవరలకను



రేక: 1532-2బౌళ సత: 25-128
పలల్లవ:    ఏమెపైనా గణము తా నెఱనఁగనిదా

   ఆముకొని లోలోనఁ దానే ఆలకితచనఁగాక
చ. 1:    సేసవటట్టిన వానఁడు నాచేతకిలోనెపైన వానఁడు

   ఆసల నేనఁపదురా అటట్టి తాను
   వాసిగలదాననేను వలచిన దాన నేను

  వస రొకక్కపరియపైనా వతగెమాడేనా
చ. 2:     మనసఱితగిన వానఁడు మాట నాకిచిచ్చెన వానఁడు

  పననఁగలడుదురా బెటట్టి గానఁ దాను
     చనవు గలదు నాక సరసము లబెబ్బు నాక

  తనమనఁద సారెసారెనఁ దపప్పులతచేనా
చ. 3:     చెకక్కల నొకిక్కన వానఁడు సిగద్గీల దేరిప్పునవానఁడు

   కకక్కసితచి నవువ్వెదురా కలసి తాను
   ఇకక్కవల శ్రీవతకటేశనఁడు తానఁగటూడె ననున్న

    దకిక్కనానఁడు తను నేనఁ బతతము గొనేనా



రేక: 1532-3ముఖరి సత: 25-129
పలల్లవ:   నీవుచేసినచేనఁతల నీమనఁదికి వచెచ్చె

  ఆవళ నీభాగతమదియాతనఁ డేమచేసునే
చ. 1:     చనవుననఁ బెననఁగనఁగా చతటమనఁద గోర దానఁకె

   కనలి వభునినేల కడు దటూరేవ
   పొనితగి దానఁగనఁగబోతే పోనఁకముడి వడజారె
   యనలే కాతనివలల్లనెతచ నేర మేదే

చ. 2:      నతటన నీవు నవవ్వెతగా నడుమ నీకొపప్పు వడె
 జతటయపైనపతనేల జతకితచేవ

   దతటవపై మాటలడనఁగా తమకము కడురేనఁగె
   వతటవతటనఁ బతనేల వరల వసేవ

చ. 3:    అతడనే కూచనఁడనఁగాను ఆయములలల్ల నఁ గరనఁగె
  నితదు శ్రీవతకటేశపపై నెపములేలే

     దతడిగా మోవ ఇచిచ్చెతే తనున్ననఁ దానే కళదానఁకె
    వతడొరల మలో మర వరయ నేమటకే



రేక: 1532-4పళపతజరత సత: 25-130
పలల్లవ:   అదియునునఁ జూతముగాని ఆనతీవయాత

   కదిసేవు నాపపై బతత్తిగలదా నీక
చ. 1:    చలపటట్టి నాతోను జాణతనా లడేవు

   నెలకొనన్న యమోహము నిజమా నీక
  కలపకోల చేసుక కానఁగిలితచకోవచేచ్చెవు

    చెలిమ యడేర నినఁక సేసేవా నీవు
చ. 2:    వడువక నాతోను వసరక నవవ్వెవు

   వుడివోకకూడేమన సునన్న దా నీక
     అడరి నా మొగము నీ వాసపడి చటూచేవు

    బడిబడి నాతో నీవు పాయక వుతడేవా
చ. 3:    నమత్మికలలల్ల నొసనఁగి ననున్ననఁ గడులలితచేవు

    నెమత్మిది నాయడ దయ నితడెనా నీక
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  కమత్మిరితపనఁగోరిక్క దలకూడెనా నేనఁడు



రేక: 1532-5కనన్నడగళ సత: 25-131
పలల్లవ:    ఇతదరను వననఁగాను యతతసిబబ్బుతపై వుతడునో

  మతదలితచి మతచముపపై మాటలడుకోరాదా
చ. 1:    కాతత యేవనన్నపానకో కాచకనన్నది నీవదద

  వతతలగా నాలకితచి వనరాదా
   అతతవడిలోన నుతడి అపప్పుట వచేచ్చెముగాని

  పొతత నిదదరను తలపోసుకొనరాదా
చ. 2:      లలన యతదుకో నీక లచి కొలవుల సేస

   అలరి యాపను లప నడుగరాదా
   బలిమ నతదానఁకాను పరాకెపై వుతడేముగాని

   వలి నాప నీవు వలల్ల వరిచేసుకోరాదా
చ. 3:    అతగనాకాతక్ష యతతో ఆసపడ నీయదుట

  చెతగట నాపచనవు చెలిల్లతచరాదా
    రతగన శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁ గటూడితవ

   సతగతగా నవువ్వెకొతటా సరి మరతడరాదా



రేక: 1532-6లలిత సత: 25-132
పలల్లవ:   ఎతత నేరచకొనన్నది యవనిత

  బతత నీపచేనఁతలక భద్రిమయకతడుదురా
చ. 1:     తొడమనఁదనఁ గటూచతడి తొయతలి నీమోము చటూచి

 కడునఁదేలగిలవసనఁ గనునఁగొనల
   వడివటట్టి కొని నినున్న వయాతరపమాట లడి

   వడరేనఁచ వలపల పగయముతో నీకను
చ. 2:      గటట్టి న నీతో సొలసి గబబ్బుల నీపపై సనఁకితచి

  ఱటట్టిడితనాన జఱస గోరను
    అటట్టి మోవ చటూప అరచేతనఁ జెకక్కనొకిక్క

  వటట్టియాసల వుటట్టితచవదిదకతో నును
చ. 3:     పయతద నీకనఁ గపప్పు బలిమతోనఁ గానఁగిలితచి

  వుయాతలమతచ మటూనఁచ నుఱటూఱ్ఱైనఁతలను
    ఇయతడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    నెయాతననఁ దా రతసేస నేరప్పులతో నీకను



రేక: 1533-1లలిత సత: 25-133
పలల్లవ:   ఇటవతటపొతదులక నితతనేల వరసేవు

  నటలక నవవ్వెనాను చవగాకపోదు
చ. 1:     యసనెటట్టి కొని సతు లతత పతనఁ దిటట్టినాను

   కొసరలపై సతు లతతపతనఁ దిటట్టినాను
   కసరి చేతకి లోనుగాక పననఁగితేను

   అసముననఁ దరితీప లౌనఁగాక మానదు
చ. 2:    కనున్నలను జతకితచి కామని లటట్టిలిగినా

  సనన్నలపై తోనఁచనఁగాని చలమెకక్కదు
   కనన్నచోట నినున్న చటూపగానఁడిపారనఁ జూచినాను

   ఇనిన్నటా వలప రేనఁచి యనయితచకతడదు
చ. 3:   అతగనల గోరగీరిఆయము లతతతటవాను

  సితగారమే మతచనఁగాని చితతరనఁగదు
     రతగగ శ్రీవతకటేశ రత నీకె గటూడె నినున్న
   సతగడి జాణతనాల చాయలకే వచచ్చెను



రేక: 1533-2పాడి సత: 25-134
పలల్లవ:   అతకెకానఁడ వోనఁగనటూతులౌభ ళశ

  పొతకమాయ నీసతపొతదు మఱవకమ
చ. 1:   తగలనాడినమాట తమతోనఁ జూచినచటూప

  మగవనేరప లివ మఱవకమ
  చిగరమోవవతదు సిగద్గీతోడి మురిపము

   నిగిడితచినా పను నీవు మఱవకమ
చ. 2:     సలవ నవవ్వెననవువ్వె చేతుల మొకిక్కన మొకక్క

 మలయజగతదిచేత మఱవకమ
  కొలవులో సరసము గటట్టి తోడివనయము

   యలమ నీకెగణము లినఁక మఱవకమ
చ. 3:   మేనిపపై నొతత్తినగోర మకక్కటపకానఁగిలి

  మానినిచేసిన మేల మఱవకమ
  పూని శ్రీవతకటేశనఁడ భోగములవడనఁబాట

   నానానఁడే ఇచిచ్చెనది యనన్ననఁడు మరవకమ



రేక: 1533-3బౌళ సత: 25-135
పలల్లవ:     చెలనఁగి నీవటట్టి తడినానఁ జెలల్లదా యమత్మి (యేమ?)

    తల వతచకొని యేల తగనఁ జితతేతవు
చ. 1:     చనవు చేసుకొని సత నీవదదనఁ గటూచతడి

   యనసి నవవ్వెతే నీవు యగద్గీపటేట్టివు
  ఘనునఁడ వమచేసినానఁ గాదనేటవారెవవ్వెర

   పనిలేనిపని కేల పకక్కన లోనఁగేవు
చ. 2:     కూడేవళ నీ మేనిగఱతు లప చటూచి

   వడుకతో మెచిచ్చెతేనే వతగెమ నేవు
   కోడెకానఁడ నీగణము కొలనఁదికి దిదదరాదు

  చేడెలముతదర నేల సిబబ్బుతపడేవు
చ. 3:     అడియాల మతపనఁగానే అతగన వచిచ్చె చనున్నల

 కడునొతత్తితేనేల గరవ్వెమనేవు
   యడయక శ్రీవతకటేశ నీవు మగనఁడవు

    బడినే కూడిత వల బాసల సేసేవు



రేక: 1533-4వసతతతసత: 25-136
పలల్లవ:   మాప దానఁకా వనన్నపాలమరియేనఁటకి

  పపైపపై నీదేవులౌటే భాగతమతతేకాక
చ. 1:    వలచినకాతత యకె వాసు లతచనఁబనిలేదు

  చెలరేనఁగి వనయము చేసుటగాని
   నిలవలల్ల దమకమే నీతో నెటట్టిలిగీని

   కలది నీవడిగమే గత ఇతతేకాక
చ. 2:    తగవపైనసత యకె తపప్పుల వటట్టితగరదు

  అగపడి ఇచచ్చెకము లడుటగాని
   మొగమోట దరచాయ మొకక్కలన దటూరలేదు

    నిగిడి నీతో నవువ్వెటే నేర పతతేకాని
చ. 3:    కూడినమానిని యప గతపనల చటూపరాదు

  వడుకనఁ గానఁగిలిమత్మిని వనఁడుటగాని
   యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ నినేన్నమని
  జాడతోడ మోవనుటే సరవతేకాక



రేక: 1533-5అమరసితధు సత: 25-137
పలల్లవ:   ఇదివో నీసుదుద లలల్ల నిటవతటవ

  మదమున నీతో మారమలయనఁగనఁగలనా
చ. 1:    తగిలి నీవడిగవుదానను నే మొకిక్కతేను

   నగతానే సరసము నాతో నాడేవు
    వగటగా మాయకక్క వతటే నితదు కేమనును

  యగసకీక్కనఁడవు సతగ తఱనఁగవుగాక
చ. 2:      గకక్కన నే దటూతకను కానుక నీ కిచిచ్చెతేను

 చెకక్కనొకిక్క నామనఁదసేసవటేట్టివు
   చకక్కనఁగా మాయేలికసాని గతటే నేమనును
  తకక్కరీనఁడ వతగవు దలనఁచవుగాక

చ. 3:     చెలికతత్తి వాపమార సేవ నీకనఁ జేసితేను
  కలసి శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచేవు

   తలకితచి మాయమత్మి దలిసితే నేమనును
   బలిమకానఁద వదేయ భావనఁచవు గాక



రేక: 1533-6దేవగాతధరి సత: 25-138
పలల్లవ:   అకక్కచెలల్లతడల్ల మదదరమెపైతే నెపైతమగాక

  చకక్కనఁగా జాణతనాల సరిదటూనఁచవచచ్చెనా
చ. 1:    యతతయినా సవతుల యడుక రావచచ్చెనఁగాక

  వతతు లడుగవచచ్చెనావలప నేనఁడు
  సతతోసాననఁ బతమోవ చవగొనవచచ్చెనఁగాక

   జతతనఁ బెటట్టి కోవచచ్చెనా పాయ మెవవ్వెరికిని
చ. 2:    రాను లొకచోటనఁ గానఁపరము సేయవచచ్చెనఁగాక

   వామ వయవచేచ్చెనా వాసుల నేనఁడు
  నాముకొన నాతనితో నవువ్వెనవవ్వెవచచ్చెనఁగాక

దోమటగాసిగద్గీలలల్లదొడిడనఁబెటట్టివచచ్చెనా
చ. 3:    వదిదక చటాట్టి ల పొతదు లొనగటూడవచచ్చెనఁగాక

 వదదననఁగవచచ్చెనా వాపలనేనఁడు
    అదుద క శ్రీవతకటేశ డలమె నినున్నను ననున్న
   గదిదతచి నేరపలలల్ల గాదనఁ బోయవచచ్చెనా



రేక: 1534-1దేసాళత సత: 25-139
పలల్లవ:   ఓపమయత నే మతతేసివుమత్మిడికొలవులక

   చేపటట్టి నీ వలితేను సేవచేసేనఁగాని
చ. 1:    నీవునాపనఁ గటూచతడనఁగా నేనీక మొకిక్కతేను

   భావతచ సగ మాపకనఁ బాలరాదా
    యవలను వరొకత ఇతట నినున్ననఁ బొడగతటే

   తావుల నేతపకనఁ బెదదరికము రాదా
చ. 2:      పొతుత్తి ల నాప వుతడనఁగా బువవ్వెము నేనఁ దొడికితే

  హతత్తిననగమెతగిలి ఆపది గాదా
    బతత్తితోడ నే నీక పచచ్చెడము గపప్పుతేను
    తతత్తిరితచి ఇతదు కాప తనలోలో నవవ్వెదా

చ. 3:       తముత్మిల మాప కిడనఁగా తరవాత నేనఁ గెపై కొతటే
   ఇముత్మిల ముతదువనక లితదునే కాదా

    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీవ కూడిత వదదరి
  కమత్మిరనమారతులలల్ల నఁ గలగనఁప గాదా



రేక: 1534-2రామకిగయ సత: 25-140
పలల్లవ:   ఏమటాసనన్న యఱనఁగవమే నీవు

    కామతచె నినున్న నతనఁడు కదియవ నీవు
చ. 1:     యేకతాన నునన్న వానఁడు యదురచటూచ నీక

   ఆకడ నాతనితో మాటాడవ నీవు
    మేకొని నిదద్రిలేచె మెరసి నీవతక చటూచె
    ఆకల వకక్కల జేత కతదియతవ నీవు

చ. 2:    పలిచినానఁడు నినున్న పగయముచెపీప్పు నీక
   యలమతో దోమతర యతత్తివ నీవు

   బలిమనఁ బాదాల చానఁచెపతతములలల్ల రేనఁచె
   సులభాన నొలల్లనే పలసుకవ నీవు

చ. 3:   మనసుపటట్టినానఁడు మరిగివునాన్ననఁడు నీక
   ననుపచేసుక కొతత నవవ్వెవ నీవు

   చెనకి సరసమాడె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
   వనరి యేపొదటూదనఁ బాయకతడవ నీవు



రేక: 1534-3మధతమావత సత: 25-141
పలల్లవ:     ఎనసి యాతనఁడు మేము నెటట్టి తట మేమ

   చొనిప నీ కోరికల చటూచకొనరాదా
చ. 1:    వచచ్చెలవడి నితకాను వనన్నపము చేసుకోవ

  పచిచ్చెదేర పత నొడనఁబరచకోవ
   యిచచ్చెకము చేసి బాసలలల్ల నిపప్పుతచకోవ

  రచచ్చెలను మావలప రవవ్వెసేయవలదు
చ. 2:    ననుపన నాతనితో నవువ్వెలిటట్టి నవవ్వెవ

  చనవున నీమోవ చవచటూపవ
   పననఁగలడి నీవు పగయముల నెరపవ

  మనసుల సదితచి మమొత్మిరయనేనఁటకి
చ. 3:    కలసి నీ వాతనినఁ గానఁగిలితచకొనవ

    వలి నుతడి నీ యితటవతదు చెపప్పువ
    అలరి శ్రీవతకటేశనఁడాతనఁ డిటట్టి ననున్న నేల

  కలికితనాల మరి కానఁతాళతచనఁదగదు



రేక: 1534-4ఆహిరినాట సత: 25-142
పలల్లవ:   కనునఁగొనవయత యపగామడితనము లలల్ల

  తనకనఁదానే వటట్టితమ బొరనీని
చ. 1: సతదడి     నీకాలదొకిక్క సారె సారె నీతో నవవ్వె

  అతదరితో నాడుకొనీ ఆలనతటాను
   చెతది నీవు ముడిచివసినపూవుల ముడిచి

 కతదువతో మురిసనికడుదొరనతటాను
చ. 2:    పాదుకొన నీవదిదపనుల చేసి యతదరి

  సాదితచనఁ దా నేలికసానినతటాను
   సాదువలనఁ బళ ల్లముపగసాదము తా నారగితచి

   సదితచి కలము చెపీప్పునఁ జటట్టిమనతటాను
చ. 3:   పరగ నీవుగటట్టినపచచ్చెడపరేక గటట్టి

  వరసక వచచ్చెనఁ జనవరినతటాను
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యనసిత నిట ననున్న

  పరనఁదుక కానఁగిలితచనఁ బాయలేనతటాను



రేక: 1534-5శదద్ధవసతతత సత: 25-143
పలల్లవ:   ఎడగొలల్లకతత్తివు నినేన్నమ చెపేప్పుది

   అడియాలలలల్ల నఁ జూపే వౌదువ నేరప్పురివ
చ. 1:    సతదడినఁ బెతడాల్ల డనాప నరసము లడనఁగాను

  కతదువ నుతడినయాప కాచకతడనఁగా
    యతదుతడో వచిచ్చె నీవు యతనఁడు నామగనఁడతటా

   అతదరిలోనఁ గొతగవటేట్టి వౌదువ నేరప్పురివ
చ. 2:   యదురవటట్టినయాప ఇతటకినఁ బలవనఁగాను

   మొదట వచిచ్చెనయాప ముతచి నవవ్వెనఁగా
    పొదిగి నీ కితనఁడు పొతదనాల గటూడెనతటా
   అదననఁ గానఁగిలితచేవు అవుదువ నేరప్పురివ

చ. 3:    పలిచి తచిచ్చెనమాప పగయపడి వుతడనఁగాను
   కలసి నాపను నేనే కలిగతడనఁగా

   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు నాపొరగతటా
   అలరి చెనకనఁజూచే వౌదువ నేరప్పురివ



రేక: 1534-6శ్రీరాగత సత: 25-144
పలల్లవ:      తఱి నితత యే మెఱనఁగ తనయాసదమే పతచ

  నెఱవాది వతతట మనిన్నతచవలనఁగాక
చ. 1:     కొసరి కొసరి నినున్ననఁ గొతగవటట్టి తీసితీసి

   అసురసులపై చెలి యలస నద
  వసముగాని పతని వతచకొననఁబోతేను

  సుసరమా నీవ దయనఁజూడవలనఁగాక
చ. 2:      పలిచి పలిచి నీకనఁ బద్రియముల చెపప్పు చెపప్పు

   చలిమ బలిమతోను జడిస నద
  తలనఁపకొలనఁదిగాని తగలమనఁ బెననఁగితే

  నలవయౌనా నీవ యాదరితతుగాక
చ. 3:     పొదిగి పొదిగి నీపొతదు సేసికూడి కూడి

   సదమదమెపై నవువ్వె చలీ ల్ల నద
    యిద శగవతకటేశ నీ వనసిత వటగాక

   సదరమా యితకా నీవ చనవతుత్తి గాక



రేక: 1535-1మాళవ సత: 25-145
పలల్లవ:   సతులపటట్టి క నితతచతడి సేతురా

 తతగొతట వటవతటతగవోనీది
చ. 1:     మనసు రతజిలల్ల నీతో మాటలడ నీదేవుల

   పనిలేని దిపప్పుడేడ పరాకో నీక
   వనర నపప్పుట నీవడివటట్టి తయతనఁగాను

  పననఁగేవు యటవతటబగవో నీది
చ. 2:    యరవులేక చేతలతత్తి మొకీక్క నీదేవుల

  శిరసువతచే వతతసిగోద్గీ నీక
   గరిమ నీ మొగమే కనునఁగొనుచతడనఁగాను
   తరల వమటా నెతతతాలిమో నీక

చ. 3:  కపప్పురము మోవని(కి?)   చిచ్చె కానఁగిలితచ నీదేవుల
   ముపప్పురినఁ గటూడేవు యతతమోహమో నీక
    యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యకె నినున్న మెచచ్చెనఁగాను
   చొపప్పుననఁ గొసరే వతతాసదమో నీది



రేక: 1535-2నాదరామకిగయ సత: 25-146
పలల్లవ:    ఎతత గటట్టి చేసుకొని యికక్కడ నునాన్ననఁడవు

   చెతత నాప చెపప్పునటల్ల చేయనఁగరాదా
చ. 1:    తేనెపదవుల నీతోనఁ దఱవ మాటలడె

  కానుకవటట్టిను చెనునఁగవ నీకను
   నాననఁబెటట్టి సలవులనవువ్వెల నీపపైనఁ జలల్ల
 కానిమత్మిని యాపయితటకాడకరారాదా

చ. 2:      వస నీ కొలవు చేసి వనయములలల్ల నఁ జూప
  పొసనఁగ నిచచ్చెకములనఁ బొతదుచేసను

  సుసరవువలపలనఁ జటట్టిరికము నెఱప
  కొసరీ నాపవదదనఁ గటూచతడరాదా

చ. 3:    మకక్కవనఁ బాదములొతత్తి మమత్మిములలల్ల రేనఁచె
  మకిక్కలి రతులనఁగటూడి మెపప్పుతచెను

   చకక్కని శ్రీవతకటేశ సనన్నల నొడనఁబరచె
  చొకక్కపనేరప్పుల నాపనఁ జొకిక్కతచరాదా



రేక: 1535-3రామకిగయ సత: 25-147
పలల్లవ:    వటట్టివచారములేల వాదు లడువతగ నేల

   రటట్టిడిపతని చెల లిటట్టి రమత్మినరే
చ. 1:    ననచిననఁగాని మరి నవువ్వె రాదు

 పననఁగలడిననఁగాని పగయములేదు
 తనిసిననఁగాని సతతసముగాదు

    చెనకి నపప్పుడు గాని సిగద్గీ వడదు
చ. 2:    బలిమ చేసిననఁగాని పతతము రాదు

   కలసిననఁగాని లోలో కానఁక దేరదు
   తలనఁచిననఁగాని యటట్టి తమ రేనఁగదు

  వలచిననఁగాని గరవ్వెము నితడుకొనదు
చ. 3:   సరసమాడిననఁగాని చవ వుటట్టిదు

 యరవులేకనన్ననఁగాని యితపగాదు
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డెనస ననున్ననఁదానె

   సరవతో నునన్ననఁగాని ముచచ్చెటలలల్ల నఁ బాయవు



రేక: 1535-4దేసాళత సత: 25-148
పలల్లవ:   జాణలపై నయటట్టివారిజాడ లివ

   నాణమెపైన పొతదు లిట నడవనఁగవలయు
చ. 1:    తగవు దపప్పుకతడితే తగలమ యడయదు

  తగనాడకతడితేను తయతదు పేగమ
  జగడితచకతడితేను జారదు చటట్టిరికము
   బగివాయకతడితేను భావ మెరప గాదు

చ. 2:   కకక్కసితచకతడితేను కానఁపరము లీడేర
   వకక్కసము గాకతడితే వడుక గలద్గీ

   మొకక్కలము వడిచితే మునుకొనదు చలము
   వకక్కరీతనే వుతడితే వుడివోదు ననుప

చ. 3:    పతతాల చటూపకతడితే పాదుకొను మొగమోట
   మతతనము గాకతడితే మెపైకొన దాన

   ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యకె నీవునఁగటూడితరి
   చెతతనఁ జేచానఁచకతడితే సిగద్గీలలల్ల వడవు



రేక: 1535-5బౌళ సత: 25-149
పలల్లవ:   ఎఱనఁగమా నీగణల ఇతదిరిలోన

   మఱవక మముత్మి నిటట్టి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    మతతనాన మాపదానఁకా మాటలడి తనియవు

   యతతలేదు నీయాసద మేమ చెపేప్పుది
    చెతతల గోర గీరినా సిగద్గీలవడవు నీవు
   ఇతతట నీవాసిపటట్టి యతచనఁగ నేమునన్నది

చ. 2:     ననుపన నాతోను నవువ్వె నవవ్వె వసారవు
 పనిపూనినబరదుబతట వౌదువు

    చెనకి యతత దటూరినా శిరసు వతచకొనవు
  పనుపడ నీపతతాల పచారితచనేనఁటకి

చ. 3:     కడనఁగి ననున్ననఁ గటూడి కానఁగిటలో నలయవు
   యడయక నీనేరప్పు లటట్టి మెచేచ్చెది

  కడునఁబెననఁగినాను లోనఁగవు శ్రీవతకటేశవ్వెర
   బడిబడి నీపొతదు పాయ దనన్నటకి



రేక: 1535-6ముఖరి సత: 25-150
పలల్లవ:    చటూపవయత నా కాపను సుదతయటవతటదో

    పపై పపై తమక మతత పనిగొనవలదా
చ. 1:     యేపన నీ నిమత్మిపతడు యవవ్వెత కానుకిచెచ్చెనో

  ఆపమారగానఁ జూచే వపప్పుటనుతడి
    మోపచ కనున్నల మరమున కదుద కొనే వద
  యేపొదుద నఁ దరితీపల యిటట్టి తడవలదా

చ. 2:     యవళనఁ దామెరపవువ్వె యతదు దొరకెనో ఆప
    చే వటట్టినటట్టి పటట్టి చే వదలవు

    తావ చటూచే వపప్పుటని తలపపై నిడుకొనేవు
  పూవువతటవల పతత పోదిసేయవలదా

చ. 3:   వలయపభరణు లేవలల్ల నీకనఁగలిగెనో
 కలికిచనున్నలమార కానఁగిలితచేవు

   అలరి శ్రీవతకటేశ అపప్పుట ననేన్నలితవ
  కలపకో లిటవలనఁ గలగనఁగవలదా



రేక: 1536-1దేసాళత సత: 25-151
పలల్లవ:     అనిన్నటా జాణనఁపపై నానఁడు ఆలను నేను

   పనిన్న తనచితత్తిము పటట్టినెట నేరత్తి నే
చ. 1:   యిచచ్చెకమాడనఁగవల ఇతతులకనఁ బతతోను

  పచిచ్చెగా నవవ్వెనఁగవల పపైకొనవల
   మచచ్చెరితచరాదు మరి మతకల చటూపనఁగరాదు

  నిచచ్చెనఁదనపొతదుసేయ నేనెటట్టి నేరత్తి నే
చ. 2:    వడిగము సేయవల వదిదకతో వభునికి

   వడుక సేయనఁగవల వడె మవల
   పాడిపతతా లతచరాదు బలిమనఁ దోయనఁగరాదు

   జాడమరి తను నెటట్టి జరయనఁగనేరత్తి నే
చ. 3:    చెనకనఁగవల తానె శ్రీవతకటేశనఁడు రతనఁ

  బెననఁగవల కానఁగిట బెరయవల
 గనియనఁగరా దనఁ(దత?)   తపైనా గటట్టి నరపనఁగరాదు

     మనసిచిచ్చె ననున్న నేల మాన నెటట్టి నేరత్తి నే



రేక: 1536-2సౌరాషట్టి సత సత: 25-152
పలల్లవ:    నీపత బతత్తిగలనఁడు నే నెఱనఁగదు

   దాపగ నామాట లివ తలనఁచకోవ
చ. 1:   సరసములడుటే జడిగొనన్న మోహము

  శిరసు వతచకొనుటే సిగద్గీనఁబాటల్ల
   గరిమ నవువ్వె మకిక్కలి ఘనమెపైనతరితీప

  సరిచటూడవ వలపజాడ లివ
చ. 2:    చెపప్పురాని వనయాలే చితత్తిములో ఆసల

  తపప్పుక చటూచటే తగలయము
   వుపప్పుతలల్ల నఁ జెనకలే వుడివోని తమకము

  తపప్పురానికాతక్ష లివ తలచకోవ
చ. 3:   మొగముల చటూచటే మతచినఇచచ్చెకముల

 బగివాయకతడుటే చేపటట్టినపొతదు
   అగపడి నినున్న నేల అదశ్రీవతకటేశనఁడు
   మగనికి నీక నీమరత్మిము లతచకోవ



రేక: 1536-3వరాళ సత: 25-153
పలల్లవ:    వతటవా నామాట నీవు వభునఁడవు

   నతట నీవు చటూపకనన్నను నగనఁబాటను
చ. 1:    యలమ నాప నీపపై నెతతమోహమోకాని

   మలసి మలసి నీతో మాటలడని
  కలసి మెలసినీవు కడులలితచకతటేను

  నెలకొనన్న నేరమనీవళల్లదే అతదుర
చ. 2:   మదిలోన నీకెతతమరిగినదో కాని

   పొదిగి పొదిగి నీతో పొతదుసేసని
   అదరినఁగి నీవపప్పు డాకెనఁ గటూడకతడితేను
   గదిగొనన్న మేలన కూళతన మతదుర

చ. 3:   యనసి ఇతత నీరత(ని)   యటట్టి గటూడితవో కాని
    తనిసి తనిసి నినున్ననఁ దగ మెచచ్చెని

   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కరణ యితతగాకనన్న
 చనవరితనాననక చపచపనతదుర



రేక: 1536-4మాళవశ్రీ సత: 25-154
పలల్లవ: చెలలమునినేన్నమసేయనఁగలము

  నెలనఁతభాగతములలల్ల నీవలల్ల నునన్నవ
చ. 1:    యితదుముఖతో సరసమెతత మరి యాడినాను

   అతదుక ని నౌన్ననఁగాదని ఆడవచచ్చెనా
    మతదలితచి వలపల మటట్టి పటట్టి వసగాదు
    యతదును యపకానఁపర మద నీచే నునన్నది

చ. 2:     వనితను నీ వటట్టి వడి నెలఇతచినాను
  పననఁగి చాయలక రపప్పుతచనఁగలమా

   మనసులో తమకము మానుపనఁగ నెటట్టి వచచ్చె
    వనయాన యపమొకక్క వస నీపపై నునన్నది

చ. 3:     సతనఁ గానఁగిటనఁ గటూడిత సరవు లేమడిగినా
 రతులనేరప లేరప్పురచనఁగలమా

   తతతో శ్రీవతకటేశ తగల మానుపరాదు
   సతమెపై యపకోరిక్క నీచనవున నునన్నది



రేక: 1536-5శదద్ధదేశి సత: 25-155
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకానఁడ వమయత నీవు

   చెతత నటూరకతడనఁగానే సేసల చలేల్లవు
చ. 1:    సలవ నవువ్వెలతోడ సిగద్గీవడి వుతడనఁగానే

  బలిమ నాపచనున్నల పటట్టితీసేవు
  నిలవునఁదమకమున నివవ్వెర గతదనఁగానే

  కొలనఁదిమరనఁగను గకక్కననఁ జెనకేవు
చ. 2:    తగ నీపపై తలపోనఁత తలనఁచకతడనఁగానే

   చిగరనఁబెదవ యాని చిమత్మి రేనఁచేవు
    మొగము చటూచి నీపపై మోహముల నెరపనఁగా

  బగవునఁగానఁగిట నొతత్తి పపప్పుసేసేవు
చ. 3:    ముదుద ల గనిప నీతో ముచచ్చెటలడనఁగానే

  అదుద కొని రతకేలి నలయితచేవు
   గదిదతచి శ్రీవతకటేశ కనున్నల మొకక్కనఁగానే

  పదరికానక సారెనఁ బెననఁగలడేవు



రేక: 1536-6వరాళ సత: 25-156
పలల్లవ:    మఱచితవమో కాక మగవలనెలల్ల నఁ జూచి

  మెఱయనఁగ నీచేతల మెచచ్చెనానేను
చ. 1:   నెపప్పున మాయితటకినినిన్నటట్టి వచేచ్చెయుమని

   అపప్పుడే చెలిచేనఁ జెపప్పుయతపనా నీక
   కొపప్పు దువువ్వెకొతటాను కతదనప మేడమనఁద

  చిపప్పులమోవని సనన్నసేయనా నీక
చ. 2:  మనసులో పొనఁ(పొత?)   దుల మరి యచచ్చెరికగాను

   మునుకొని చేతులతత్తి మొకక్కనా నీక
   నొనుగకతడా నినున్న పవువ్వెలచెతడున వసి

  నినువుగా తమయల నితచనానీక
చ. 3:    పాటతచి నాచనున్నల పయతద జారనఁగ(గనఁ?) దసి

   సటూటగనఁ గానుకగాను చటూపనా నీక
    యటన శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

  గానఁటవునామేల తారకాణతచనా నీక



రేక: 1537-1సామతతత సత: 25-157
పలల్లవ:   అటవతటది గాకతటే అనఁటదతదురా

  సటలలల్ల నెరపీని చాటచెపప్పునఁదగను
చ. 1:     వుతదదతడపమాట లడి వువద చనున్నల నొతత్తి

    అదుద కొని నీ కిటట్టి పగయాల చెపీప్పుని
   సుదుద లతతనేరచ్చెనో సటూటగా నినిన్నటాల్ల నే

   తదుద కొనె కానఁగిటకి దేవుల గానఁదగను
చ. 2:    కాతరితచి వడివటట్టి కామని లోనికినఁదసి

    చేత నినాన్నయము లతట చెకక్క నొకిక్కని
   యేతు లతతవడుకో ఇటవల నీముతదర

   ఆతుమగానఁ జెపప్పు ఆకె నీకనఁదగను
చ. 3:     సాదువల నినున్ననఁ బలిచ్చెసత మోవ గతటసేసి

   పాదాలక మొకిక్క నీకనఁ బతతమచచ్చెని
  పోదితో శ్రీవతకటేశ బటూపతచెరవుకాడ
     ఆదిగొని నినున్ననఁ గటూడె ఆకె నీకనఁ దగను



రేక: 1537-2మాళవ సత: 25-158
పలల్లవ:    లకిమమత్మి కానఁగిలిచిచ్చె లవుల మెచచ్చె

   సకలము మేల సరసము లడరయాత
చ. 1: కొతడలపడవనీడ(?)  కోరిన చెతచలవాడ

   వుతడి నవవ్వె వౌనయత వువదతోడ
     నితడెను వలప లడ నీమో మాకె చటూడ

  పతడిలి మకిదదరికినఁ బెనగోనీనయాత
చ. 2:   గొపప్పుమానఁకలకోన కరిసేట నిచచ్చెవాన

  వుపప్పుతలిల్ల చేయివసే వువదమేన
   చిపప్పులీనఁ జెనుటసనసిగద్గీల లోలో నాన
   కపప్పును మ కిదదరికినఁ గడుమోహలయాత

చ. 3: భవనాళయేటదతడపడనఁతకోరక్కలనితడ
    జవళ నీవదద నతడు సతగడినఁ బతడ
    తవరి శ్రీ వతకటాదిద్రి సుగీగవ నారసితహ

   వవరితచ నిదదరికి వడుకాయ నయాత



రేక: 1537-3బౌళ సత: 25-159
పలల్లవ:   నతటననఁ గనకగిరి నారసితహ

   వతట వతట నాకనఁగానే వడుకపడేవు
చ. 1:    చేముటట్టి కొలవులోన సిగద్గీ వచారితచక

    నామేను చెన కేవు నడుమ నీవు
    కామనుల వసతతము కడు నీపపైనఁ జలల్లరానఁగా

   పేగమ నాపయతదలోననఁ బెననఁగి దానఁగేవు
చ. 2:    వదదనుతడి చెలలలల్ల నటూడిగాల సేయనఁగానే

    అదుద క నాతో నవవ్వె వపప్పుట నీవు
   వుదదతటాన మేనవార వడివటట్టి తయతనఁగానే
  గదదరితనాన ననున్ననఁ గానఁగిలితచకొనేవు

చ. 3:    సతగత వచారతచక సరినఁ బొరగవారితట
   యతగిలిసేసేవు మోవ ఇపప్పుడే నీవు

    చెతగట శ్రీవతకటేశ జిగినఁ బేరటాతడుల్ల చటూడ
  చెతగలితచి నామనఁద సేసలవటేట్టివు



రేక: 1537-4రీతగళ సత: 25-160
పలల్లవ:    ఏమయాత వడుకకాని కేడ దోసము

  వమార నీదేవులకెపై వనన్నవతచేనఁగాక
చ. 1:     సతగడితచి మాటాడుతానఁ జవ చటూచితవ మోవ

  యతగిలని చటూడవదాద యితతని నేను
   వతగలితనాననఁ దొలిల్ల వనన్నలమనఁ బాలను

 దొతగిలినవానఁడనిదటూరక నోడేవా
చ. 2:   సముకాన నవువ్వెతానే సరినఁగానఁగిలతచితవ

   చెమటని చటూడవదాద చిపప్పులి మేన
  గమతాననఁ జలల్లలమేత్మి గొలల్లతలనేలిన

  తమకి వతతేసిదొరతనాల చటూచేవా
చ. 3:    అదరితచి వనఁడుకొతటా నకక్కన నిడుకోనేవు

  పాదాల దినఁకి సిబబ్బుతపడనఁగవదాద
  కాదనక దధిభాతడు (డ?)  గతపకిత దనఁగినవానఁడ

    వదస శ్రీ వతకటేశ యితదుకనఁ గొతకేవా



రేక: 1537-5నీలతబరి సత: 25-161
పలల్లవ:    మగనికి నాలికిని మరత్మిము లివ

   తగిలి పాయకతడితే తమకము రేనఁగను
చ. 1:    పచిచ్చెమానఁట లడితేనే భావముల గరనఁగను

   యిచచ్చెకము సేసితేనే యితప వుటట్టి ను
    కొచిచ్చె కొచిచ్చె కొసరితే గరతౌనఁ జటట్టిరికము

   వచిచ్చెనటేట్టి వచిచ్చెతేను వాడికల గలగ
చ. 2:    వనయము చటూపతేనే వగద్గీళతచ మోహము

   మనసు లనసితేనే మనన్నన లకక్క
   తనువుల సనఁకితేనే తడనఁబడునఁ గోరికల

   ననిచి పపైకొతటేనే నవువ్వెలలల్ల వచచ్చెను
చ. 3:    కలపకోల గలితే కానఁపరము లొనరను

   తలనఁప సరిదానఁకితే తగలనఁ గాతక్ష
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యితత నేలితవ నీవు

   చలివాయనఁ గటూడితేనే చవులౌను రతుల



రేక: 1537-6శతకరాభరణత సత: 25-162
పలల్లవ:     ఇతకా నేల చలము యేమ సేయనఁగలము

   అతకెక వచెచ్చెను అధరామస్కృత ఫలము
చ. 1:     కలికి వనాలనీడనఁ గడు నీ కెదురచటూడ

  కలకనవువ్వెలతోడనఁ గొపప్పు వడ
    చెలలలల్ల నఁ జాచేర జిగినఁ గను లసియాడ

  బలిమనఁ జేకొనవయతబతత్తితోనఁ గటూడ
చ. 2:      సత నీపాదాల మెటట్టి చనున్నల నీవు ముటట్టి

   తత నినున్న నిద దిటట్టితనాలనఁదిటట్టి
    అతవల సొలసేర అతగాలనఁ జెమట దొటట్టి
   సతతము మెచచ్చెవయాత జాణల చేపటట్టి

చ. 3:    జలజక నీపకక్క సరసముల వచొకక్క
  తలపోసనఁ దనచకక్కనఁదనాల నికక్క

     లలి శ్రీ వతకటేశ నీలలన నీక మొకక్క
   కలకాల మేల మకక్కడ రతకెకక్క



రేక: 1538-1ముఖరి సత: 25-163
పలల్లవ:   నాకనఁ గానవచచ్చె నీనటనలలల్ల

    నీకనఁ జూడ ననిన్నయును నేరపలపై యునన్నవ
చ. 1:    తలకొని నాదికక్క తపప్పుకచటూచేవు గాని

  తలనఁపలో వరొకత తగిలనన్నది
   మలసి నిజాలకను మాటల నాడేవుగాని

   యలమ నీకోరికల యకక్కడనో వునన్నవ
చ. 2:      నడుమ నటూరకె నాతో నవువ్వెల నవవ్వెవు గాని

 అడరినవలప వనఁ(వత?)  తపై వునన్నది
    జడిగొని నాపపైనఁ జేయి చానఁచనఁగ వచేచ్చెవుగాని

  చిడుముడితమ వలసినచోట నునన్నది
చ. 3:     గటట్టిగా నీకాయము నాకానఁగిట నునన్నది గాని

 చటట్టిరికములలల్ల నఁ జటట్టి కొనన్నది
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవు ననేన్నలితగాని

   రటట్టిడిపతతాల రత నిటట్టి పాయకనన్నవ



రేక: 1538-2మాళవగళ సత: 25-164
పలల్లవ:    వటట్టిసటల సేసేవు వదిదకి రమత్మినుచను

   పటట్టి నేనఁబెననఁగితేను పరాక మానేవా
చ. 1:   మనన్ననగలసతతో మాటల నీవాడనఁగాను

    వనన్నపము నేనఁ జేసితే వనేవా నీవు
   సనన్నలచాయల నాప సరి నెలయితచనఁగాను

    యనిన్న కానుక లిచిచ్చెనా యికక్కడ చటూచేవా
చ. 2:    పలిచితచిచ్చెనాపతో బెరసి నీవు నవవ్వెనఁగా

   కలయ నే వచిచ్చెతే కానఁగలితచేవా
   నిలచతడి కొలవున నినాన్నప యలయతచనఁగా

   వలప నేనఁ జలిల్లతేను వసమయేతవా
చ. 3:    జతగనఁ గటూచతడినఇతతచనున్నల నీవు ముటట్టినఁగా

   ఇతటకి రమత్మితటే నీ కితవయతనా
    అతట ననున్ననఁ గటూడితవ అతతలో శ్రీవతకటేశ

 వతటనెతతజతకితచినా వడనఁబడడేవా



రేక: 1538-3దేసాళత సత: 25-165
పలల్లవ:   నీకొలనఁది వారల యనెలనఁతలలల్ల

    నీక నిద చాలగాదా నిమత్మిలన నుతడవ
చ. 1:     యేల నివవ్వెర గతదేవ ఇతతులనెలల్ల నఁ జూచి

   అలరీనఁ డతని కెతద రాతడల్లతటాను
   జాలినఁబడ నేమటకి సవతులతో నెలల్ల
  నాలిసేయ కాతనఁడు నవవ్వెనతటాను

చ. 2:    యేమటకి యేనఁకరేవ యవవ్వెరెపైనా నీతనితో
  ఆముకొని సరసము లడేరతటాను

    మోము శిర సేలటూనఁచేవ మునుకొని దేవుళళ్ళక
   వోముక యతనఁడు వడే లొసనఁగీనతటాను

చ. 3:    అదేల ముకక్కపపై వలతటకొనేవ ఇతదర
  ఇద యతనిపొతుత్తి న నెనసేరతటా

    అదన శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే ననున్న నేల
   పదరకవ యతనఁడు పచిచ్చెదేరీ నతటాను



రేక: 1538-4కాతబోదిసత: 25-166
పలల్లవ:   అపప్పుటతారకాణ లౌనో కావో

   తపప్పుక యగరతుల తలనఁచకో నీవు
చ. 1:    ఇతదానఁకా మాటలడె యరవులేక నీతో

    యతదుతడి వచెచ్చె నాప యేమో నీక
    మతదలితచి యావళనే మరీ నొక సదతము
   అతదుకొతట వడెము అపచేత నీవు

చ. 2:      కామతచి చెకక్కల నొకిక్క కడునఁ బాదాలక మొకిక్క
  యేమకివడుకొనె నీప నినున్న

   దమసాన నపప్పుటని తేటపడె వరొకట
  కోలమపమోవ చవగొతటవ సారెకను

చ. 3:   సనన్నలే సేస (స?)    నాప సముకాన నుతడి నీతో
    యనిన్నక లటట్టివ కూట మెనన్ననఁ డబెబ్బును

    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   పనిన్న రతనఁ జొకిక్కళ వాపడనఁతసేనఁతలక



రేక: 1538-5బౌళరామకిగయ సత: 25-167
పలల్లవ:    మగవరో యగతనే మగని వలపతచవ

   జిగి మఱవకమ నేనఁ జెపప్పునయబుదుద ల
చ. 1:    మనసు లనసితేను మాటలలల్ల నఁ జపలౌను

   ననుప గలిగితేను నవువ్వెల వచచ్చె
  చనవుమెరసితేను సతగాతము లీడేర

   వనయము చటూపతే వడుకలౌనఁ బొతదుల
చ. 2:    అడియాసల మతచితే ఆయముల గరనఁగను

  యడవాయకతడితేను హచచ్చె లతకెల
  వుడివోనిపేగమలపైతే వనరనఁ దలపోనఁతల

   అడరనఁ జటట్టిరికములపైతే నితప లసనఁగ
చ. 3:    వచచ్చెన వళత్తైతేను వలయునఁ దమకముల

   ముచచ్చెటల నెరపతే ముతచనఁ గళల
   ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁడేలే నినున్న నితతలోనె

   పచిచ్చెదేరనఁ జెనకితనఁ బరగను రతుల



రేక: 1538-6పాడి సత: 25-168
పలల్లవ:   రచచ్చెలోనఁ బెననఁగదురా రామలతోడ

   యిచెచ్చెరినఁగి కలసితే నితతుల వలతుర
చ. 1:    యికక్కడనేల చెనకీ నితకి రమత్మినవ

    చెకక్క నొకిక్క తనసేవ చేసే నేను
  మొకక్కళపనఁదనమేలే మొగవానఁడెపైన వానికి

  కకక్కసితచకతడితేనే కాతతల వలతుర
చ. 2:    దిగద్గీననఁ గొతగేల పట ట్టి తరవయుమనవ

   బగద్గీన నొతటనే వడనఁబరచే నేను
 వగద్గీళతచనేనఁటకే వడుకగలవానికి

   సిగద్గీతోడ నుతడితేనే చెలల వలతుర
చ. 3:    చనున్నలేల పసికీనఁ బచచ్చెడము గపప్పుమనవ

   వనన్నవతచి వడుక గావతచే నేను
    అనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్న నేల

   సనన్నలనఁదా నవవ్వెతేనే సతుల వలతుర



రేక: 1539-1ముఖరి సత: 25-169
పలల్లవ:   ఆనతయతవయాత నాక నాసుదుద ల

  తానకమెపై ఇతదానఁకానఁ దలపోసుకొతటని
చ. 1:     చెలనఁగి నినాన్నప చటూచి సలవుల నవవ్వెనఁగాను

  తలయక నినన్నడిగేనఁ దలల్లమగాను
   బలిమ నపప్పుట గాపపపైనఁ జేఇవయనఁగాను

   నిలచతడి నాలోనే నివవ్వెర గతదితని
చ. 2:     సారెసారె నాప నీతో సనన్నల సేయనఁగాను

  కారణల వచారితచ గడగడల
   మేరమరి నీతోమరి మేలము లడనఁగాను

   ఆరీతనే సతతోసితచే నతదుకే నేను
చ. 3:    గకక్కన నాప నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను

    చొకిక్క పొతతనాల చటూచే సొరిది నేనఁడు
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితని

   పకక్కలగల నితదుకే పగయమతదే నిపడు



రేక: 1539-2కేదారగళ సత: 25-170
పలల్లవ:     ఏమ చెపేప్పుది నీభాగత మనిన్నటా రమణునఁడ

    దోమట మముత్మినఁ జూచి సతతోసమాయ నాక
చ. 1:    మొకక్కలననఁ దనచనుమొనల నీవనఁప సనఁక

  చికక్కదస నీనెరల చెలియ
    వకక్కసపనఁ గొపప్పులోని వరల నీపపై రాల

    నికిక్క కతచెవసని నీపపైనఁ గేల చానఁచి
చ. 2:      కతదువతోనఁ దొడానఁ దొడానఁ గదియ నీవదద నుతడి

   గతదము వస నీకనఁ గలికి
   చితదేటచెమటనీట చితత్తిడి నీమేన నతట

    చెతది సొముత్మిలలల్ల నఁ బెటట్టి సితగారితచ నీకను
చ. 3:   చలవమోవతీపవాసన నీముకక్కన నితడ

   తలకము ను దిదదనఁ దఱవ
    కలసిత ననున్న శ్రీ వతకటేశ బేనఁటరాయ
    అలమనఁ గానఁగిట నాప నాయముల గరనఁగా



రేక: 1539-3పాడి సత: 25-171
పలల్లవ:   తేరిచటూడు మదివో నీదేవులదికక్క

  సారెసారెనఁ దనమోవచవుల చటూపీని
చ. 1:    పొతచి నీమోము చటూచ పొలనఁతనఁతల

   వతచి సిగద్గీల పచరితచ నద
   పతచ నాసలనఁ గడునఁబే ద్రిమమున లోలో
  నితచ సలవులను నితడునగవుల

చ. 2:    సొలసి మానఁటలడ సుదతనఁ నీతోనఁ
    గలసి మెలసి యాడి యలస నద

 మలసనీముతదురను మతతనానను
   వలసినటల్ల నీపపై వలప చలీ ల్లని

చ. 3:   పొతది నీకానఁగిటను పూనఁబోణ
   చితదనఁ జెమట లతది యతది
   చెతదిత వట ననున్న శ్రీవతకటేశవ్వెర

   సతదినుతడి తాను చనవు సేసని



రేక: 1539-4సామతతత సత: 25-172
పలల్లవ:   ఇతత వలపక్షపాత వటఱల్లతవ

   బతతనే నామనఁదనఁ గడుబతత్తిసేసే వపడు
చ. 1:    వడుకతో నేకతాన వనన్నవతచిన నామాట

  లడుకొతటవా అపడే ఆకెతోడను
     వడెము నే నిచిచ్చెనది వస నాకెవడినఁ బెటట్టి

   యడ నామొగము చటూచే వమగటట్టి కొతటవ
చ. 2:    యేపననీవురమున నిట నే మెతత్తినకసటూత్తి

   రాపకనఁ బెటట్టితవా అపడే నీవు
   మాపదానఁకాను ఇతటలో మగవనఁ బెటట్టి కవుతడి

   యపొదుద ననన్ననఁటవచేచ్చె వమనేది నినున్నను
చ. 3:   పేగమమున నీతోనేను పతడాల్ల డినగరతు

  కామనికినఁ జూపతవా కానుకగాను
  ఆముకొని శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ

    దోమట నిదదరికినఁ గాతతునఁడ వపైత వపడు



రేక: 1539-5కాతబోదిసత: 25-173
పలల్లవ:     ఏమ చెపేప్పురే యమెత్మి లతదానఁకా మాతో

   వమర నవవ్వెనదే వడుక సరసము
చ. 1:    పగటన వనితల పదివల గలిగినా

  మగనఁడుచేపటట్టినదే మరి దేవుల
    తగిలి యనిన్నటా వగదానఁకా నొడనఁబర చినా

  అగపడి చెలల్ల బడియపైనదే మాట
చ. 2:    కొలవుల సేసియతత కూరిముల గోసరినా

  పలప గలిగినదే పగయము
   కలపకోలన నెతత కానఁపరము సేసినాను

  సలిగెతోడిదే సతమెపైన మనన్నన
చ. 3:    జమళపొతతనాల సారె నెతత గటూడినాను

 తమగలిగినదే తగలయము
    గమగా నినున్న ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు

  సమరతవభవాలే చవులకనఁ జవుల



రేక: 1539-6పాడి సత: 25-174
పలల్లవ:     ఇతకనేల నినున్న నేరా లతచ నేను

  కొతకదేరి లోతగితేను కూళతనము
చ. 1:    మచిచ్చెక గలిగితేను మతచిమానఁట లడవల

  కచిచ్చెతము నెరపతే కూళతనము
   యిచచ్చెకమే వలసితే యరవు లేకతడవల

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె కొసరితే కూళతనము
చ. 2:     పొతదు లోన గటూడితేను భోగితచి చొకక్కనఁగవల

  గొతది నలగనఁగబోతే కూళతనము
చతదములపైతేసరసములడవలహచచ్చె

  కతదుల వదకనఁబోతే కూళతనము
చ. 3:   నెటట్టిననఁ గటూడేవళనేరప చటూపనఁగవల

  గట చేసుకతడితేను కూళతనము
    ఱటగా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననేన్నలితవ రా

  కొటట్టి లినఁకనెగద్గీలతటే కూళతనము



రేక: 1540-1లలిత సత: 25-175
పలల్లవ:    వాకిట నతదరతడనఁగా వడిగా లోనికివనఁగి

    యేక తాన నునన్నపత నెటట్టి చెనకితవ
చ. 1:  పాయకవభునివదదనఁ బాదములొతత్తితవా

   ఆయముల గరనఁగెనా అటట్టి నీక
   యయడ వనవడుకయత నితకానాతోనఁ జెపప్పువ

  చేయి మనఁదాయ నినఁకసిగద్గీవడనేనఁటకి
చ. 2:    మనసారా నాతనీతో మాట నీవాడితవా

  తనివనఁ బొతదితవా తలిమతోడ
    నినునఁ జూచి వరగయత నిలవవ నామతదుర
    చనవరి వపైతవ సట లినఁక నేనఁటకి

చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెర సేవలలల్ల నఁ జేసితవా
  నీవలప లీడేరెనా నిమత్మిలనను
    యవల ననన్నతనఁ డేల నిటట్టి కనునఁగొనవ

    నీవ సవత వపైతవ నేనఁడు లోనఁగనేనఁటకే



రేక: 1540-2మతగళకౌసిక సత: 25-176
పలల్లవ:    ఎటవతట జాణవపైత వదివో నీవు

   తటకన నవవ్వెనవవ్వె తనియ వాసదమా
చ. 1:    అతగవతచి నాచేత నతదరటూ వననఁగాను

   వతగెము లడితచకొను వడుకా నీక
   కొతగవటట్టితయతనఁగాను కోపగితచి నే నినున్న

   జతగిలితటట్టి దిటట్టితే సతతోసమా నీక
చ. 2:   వనుకొని నీకొపప్పువడినతదాకా నాచే

  పననఁగలడితచకొను పగయమా నీక
    కొనగోర సనఁకి నీమెపై కమెత్మిల నాటనఁగా

   చెనకితచకొన నతత సితగారమా నీక
చ. 3:    దిటట్టివపై నాచేతను తేనెగా రేనీమోవ

   ఇటట్టి గతటసేయితచకో యితవా ను
    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   గటట్టి తోడ నితతసేయనఁ గోరికా నీక



రేక: 1540-3ఆహిరి సత: 25-177
పలల్లవ:    ఏల సిగద్గీలవడేవు యేమటకి లోనఁగేవు

  కాలదొకక్కనఁగా నినున్ననఁ గాదుకూడదనేమా
చ. 1:    ననుపసేసుక నాతో నవువ్వెల నవవ్వెవానఁడవు

  వనరనఁ బొతదుసేయనఁగా వదదనేమా
   తనివోక దిషిట్టితచి తగలనఁ జూచేవానఁడవు

 పననఁగలడనఁగాను తపప్పుతచకొనేమా
చ. 2:     మకక్కవల చటూప మోప మాటలడేట వానఁడవు

  పకక్కక రానఁగాను చేపటట్టికతడేమా
   అకక్కరతో నాక నితత ఆసపడేటవానఁడవు

   ఇకక్కవ లతటనఁగా నీక నెదురాడేమా
చ. 3:   చలపటట్టి నామోని చవులడగేవానఁడవు

  మలసి పతడాడనఁగాను మారకొనేమా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మి నేనఁడు

   వలయ మనిన్నతచనఁగాను వతతగానఁ జూచేమా



రేక: 1540-4శదద్ధవసతతత సత: 25-178
పలల్లవ:    అనిన్నటాను కడుజూట వౌదువ నీవు

    సనన్న లతనఁడు చేసితే జతకితచేవు నీవు
చ. 1:   కాటకకనున్నలనఁ జూచి కడుసొలసిసొలసి

 మాటాడనేతువౌనే మగనితోను
    నీటన నపప్పుట నుతడి నినాన్నతనఁడు వనఁడుకోనఁగా

 పాటతచినీ వతతవడనఁబరచేవకమత్మిట
చ. 2:  జవవ్వెనపసితగారముసారెసారెనఁ గరియుచ

  నవువ్వెన నవవ్వెనేరతువ నాథనితోను
  పవువ్వెల నాతనఁడు నినున్నపూనఁచిపూనఁచివయనఁగాను

  మువవ్వెతకానొడిడతచకొతటా మొకేక్కవమే నీవు
చ. 3:  వలలేనివలపల వమారనఁజలిల్లరతులనఁ

 గలయనేరత్తి వ శ్రీవతకటేశతోను
  చెలరేనఁగి సేస లతనఁడువటట్టితగా

నిలిచియిచచ్చెకమెతతనెరపేవనీవు



రేక: 1540-5కాతబోదిసత: 25-179
పలల్లవ:   ఇటట్టి తడవలదా యిదదరికి సతతోషాల

   మటట్టి మరి తలపోనఁత మఱవలే రెపడు
చ. 1:   యనన్నటపొతదులో కానియకెక నాతనికిని

   సనన్నల చాయల మోవ చవగొనేర
   ఇనిన్నటాను పొతతనాల యటట్టి గటూడెనోకాని

   పనిన్నన తమకములనఁ బాసి వుతడలేర
చ. 2:     తగల మెటట్టిదో కాని తనకనునఁ దనకను

   పగటన మోముల తపప్పుక చటూచేర
   మొగి నోనఁచిననోముల మునిన్నట వటట్టివోకాని

   నగవులే పతచక మాననఁగజాల రిదివో
చ. 3:     వడు కెటట్టిదో కాని శ్రీవతకటేశవ్వెర కితతకి

  వోడక రతకళల నులల్లసితచేర
   కూడిననేరప లతత గరల సనఁకెనోకాని

  జోడయినకానఁగిలి యచోచ్చెటా వడువర



రేక: 1540-6భపైరవ సత: 25-180
పలల్లవ:    నీకితతయేల వఱవు నీక మగనఁడాతనఁడు

  చేకొని నీచనవలల్ల నఁ జెలిల్లతచరాదా
చ. 1:     చటకి మాటకి నీవు సిగద్గీల వడేవుగాని

  నాటకొననఁ బతతోను నగరాదా
    కూటమ గోరి సతగడినఁ గటూచతడ లోనఁగేవుగాని
   వోటలేక కచముల నొరయ రాదా

చ. 2:  చనవుల మనవులసాదితచవచేచ్చెవుగాని
  మనసిచిచ్చె యాతనితో మాటాడరాదా
    తనియక మోవ చటూచి దపప్పుల దేరేవుగాని

  వనయాననఁ దములము వనఁడుకోరాదా
చ. 3:    అలపల సొలపల ఆయాల ముటేట్టివుగాని

  పలిచి శ్రీవతకటేశనఁ బెతడాల్ల డరాదా
  బలిమ ననిన్నటా నొడనఁబరచకొతటవగాని
   మలసి రతుల నిటట్టి మనిన్నతచకోరాదా



రేక: 1541-1రామకిగయ సత: 25-181
పలల్లవ:   చటూచేవారికెలల్ల ను చటూడనఁ గొతత్తిల

  యేచినమమహిమల యేమచెపేప్పు దపడు
చ. 1:     గతదము నీవు చలల్లనఁగా కాతత సరసమాడనఁగా

   చతదమామ మచేనఁతల సరికి బేసి
     వతదునీ కాప చెపప్పునఁగా వస నీ వయతకొననఁగా

    ఇతదరిలో మసతతోసా లేమ చెపేప్పు దవుడు
చ. 2:     ఆయముల నీవతటనఁగా ఆప నవువ్వెల నవవ్వెనఁగా

    చాయక వచెచ్చె వలప సాటకి బేట
     కాయ మాప వరయనఁగా కనున్నల నీవు చొకక్కనఁగా

   యయడ వనోదము లేమచెపేప్పు దవుడు
చ. 3:      సరగ నీవు గటూడగా చనున్నల నాప వతత్తిగా

   ఇరవాయ సమరతు లీడక నీడు
     సరి శ్రీ వతకటేశవ్వెర సనన్నల మలోనఁ జేయనఁగా

   యరవులే దరిగిత మేమ చెపేప్పుదపడు.



రేక: 1541-2దేసాళత సత: 25-182
పలల్లవ:   ఎతతరాజసము చటూపే వకెయదుట

  చెతతలనే మముత్మిను చిమత్మిరేనఁతురా
చ. 1:     కొతడలకిక్క నీకనఁ జనునఁగొతడల చటూపీ మార

   గొతడపపై నుతడిన నీకనఁ గోమలి
    రెతడుచేతులనఁ జానఁచి కూరిమ నతదు కొనరాదా

  అతడనునన్న లకిమమత్మి నలఇతతురా
చ. 2:     పతడుతడి నీక మోవపతడు చటూప యలఇతచ

 పతడువనెన్నలబయట పడనఁత
  నితడునీవదనమున నకిక్కతచి చేకొనరాదా
 మెతడెపైనలకిమమత్మితో మేకసేతురా

చ. 3:    కొనబునఁదనాన గోరికొన చటూపీ పతడిల్లసేసు
  కొనవవలనని నీకనఁ గోమలి

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ నీ వౌభళశనఁడ
   ననరాదా లకిమమత్మి కట మాటదానఁతురా



రేక: 1541-3మాళవ సత: 25-183
పలల్లవ:    ననున్న నేలినానఁ డితనఁడు నరసితహునఁడు

  అనిన్నటాను జాణనఁడు పగహల్ల దనారసితహునఁడు
చ. 1:  నగవులవానఁడుగద నరసితహుడు

 వగటలేనివానఁడు వరనరసితహునఁడు
  నగముపపైనునన్న వానఁడు నరసితహునఁడు

  అగపడె మనకనఁ బద్రిహల్ల మదనరసితహుడు
చ. 2:  ననవలతునితతడిద్రి నరసితహుడు

కనకపకాశ(స?)  వానఁడు గజనరసితహుడు
  ననుపపొతదుల సేసే నరసితహునఁడు

  అనిశము బాయడు పగహల్ల దనరసితహుడు
చ. 3:    నాతో సరసమాడ నరసితహునఁడు నా

   చేతకి నుతగరమచెచ్చె శ్రీ నరసితహుడు
   యేతుల శ్రీవతకటాదిద్రి నిదే యహోబలమున

  ఆతుమలోనఁ బాయనఁడు పగహల్ల దనరసితహునఁడు



రేక: 1541-4సామతతత సత: 25-184
పలల్లవ:     ఊరకె వునాన్ననఁ డద వోపక చటూపనఁగవదాద

  నేరపన నామాట నిజపటట్టి నఁగాని
చ. 1:   సరసమాడేటవానఁడు సతగడికి రావలదా

 సొరిదినాగోరిలవు చటూచనఁగాని
   పొరగన నునన్నవానఁడు పోరచి యడుగవదాద

  సరస నామోవతీప చవచటూచనఁగాని
చ. 2:    యముత్మిల సేసేటవానఁడు యదుటనే వుతడవదాద

 కమత్మిట నాచేనఁతలలల్ల నఁగనుగొనునఁగాని
   దిమత్మిరీనఁ డయినవానఁడు తరగ మాటాడవదాద

   దొమత్మి నాగబబ్బుతనము తోడ వనునఁగాని
చ. 3:   కలసి కూడేటవానఁడు కానఁగిలితచకొనవదాద

  తలకితచి నావలప తలసునఁగాని
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁడితతలోనె ననున్న నేల

 బలిమనఁబెననఁగవదాద పచిచ్చెదేరనఁగాని



రేక: 1541-5బౌళ సత: 25-185
పలల్లవ:   ఎతచకొమాత్మి నీకనీవ యతగవుల

  మతచితనాననఁ జెలిని మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    వతతులక వాసులక వనితల సొలచితే

 వతతమాడిరతటా యగద్గీపటట్టినఁదగనా
    వతతలగానఁ దగెల వసతత కాలననఁ జిగర

  యతతపతచినా నతదు కిచచ్చెగితచవలదా
చ. 2:    ననుపపై నరమణుల నవువ్వెలతత నవవ్వెనాను

  ఘన గరవ్వెములతటాను కాదతదురా
   యనసి వానకాలన యేరల మతచిపారితే

 యనలేనివడుకతో నీనఁదులడవలదా
చ. 3:    రతవళ వనితల రానఁప నినున్ననఁజేసితేను

  తతగొని నీవనఁ గడునఁదమకితతురా
    కత నానఁడునఁగోవలల చెలనఁగి యతత వుతడినా

   సతమెపై శ్రీవతకటేశ సారె వనవలదా



రేక: 1541-6మాళవ సత: 25-186
పలల్లవ:    మాపదానఁకా మాటలేల మాతోనఁ జాల

   పపైపపై నునన్నది నీపపై నిదవోల
చ. 1:     చెలినఁ గొతగవటట్టి తీసి చేయిమదనఁ జేయివసి

  యలమ వలపరేనఁచే వగపోసి
    మెలపననఁ జతదురనఁడు మమనఁద వనెన్నల గానీ

  కలయరాదావభునఁడ కలికిని డాసి
చ. 2:    మగవయిలల్ల చొచిచ్చె మచిచ్చెకలనఁ జనవచిచ్చె

  నగవులనవవ్వెవు నడుమనఁ గొచిచ్చె
   పగటన వలరాచలబలము పనఁజలపై వచచ్చె
  జగడము మానరాదా జవరాలిమెచిచ్చె

చ. 3:   రమణనఁగాగినఁ గటూడిరతులనే వసివాడి
  తమతోమనిన్నతచితవ తగ నీవాడి

   నమమెపై శ్రీవతకటేశ చలల్లగాలి వసరాడ
  చెమట లరచ్చెకోరాదా సిగద్గీలవడి



రేక: 1542-1రామకిగయ సత: 25-187
పలల్లవ:   నేమా వనన్నవతచితమ నీచితత్తిము

   కామనిభావము చటూచి కరణతచ మనఁకను
చ. 1:     అడయసనఁ గొతతవదుద అటట్టి నీవు వచేచ్చెవనే

  తడనఁబాటతోడి చితత గొతతవదుద
    యడమాట లడితచే ఇతకానఁ బొదుద జరపే

    బడలనఁ జెలియ ఇనఁకనఁ బటట్టిలేదు మనసు
చ. 2:     వడుకలనఁ గొతతవదుద వస నీ కెదురచటూచి

  కూడేనని తమతోడనఁ గొతతవదుద
   పాడుచ నీపపైనఁబాటల బలమార వదుద వుచెచ్చె

   వోడక గటట్టి ననుతడి వోరవ్వెలేదు తాపము
చ. 3:      వనుకలినఁ గొతతవదుద వగ నీవు మనిన్నతచి చే

  కొని కానఁగిలితచనఁగాను కొతతవదుద
   యనసితవ శ్రీవకేతటేశ ఇతతలో నీకెను

    తనిస నినిన్నటా నినఁకనఁ దడవదు నేరమ



రేక: 1542-2మాళవగళ సత: 25-188
పలల్లవ:     ఇతకా నేమ గడమే ఇతతరో నీక

  అతకెలను పతవురమతదు నిలిచితవ
చ. 1:  అతనినీసొముత్మిగాను అనిన్నటానునోమతవ

  కాతరాన నితదులకే కాచితవౌనే
   చేతులతత్తి మొకిక్క చేకొతటవ మనసు
    యతల నీవును మా యడుక వచిచ్చెతవ

చ. 2:    నికక్కతానే వలపల నీసొముత్మి సేసుకొతటవ
  దకక్కనఁగొని మగనితోనఁ దతగొతటవ

   వకక్కసాన నిటట్టి వతటవతటనఁ దగిలితవ
   నెకొక్కని మావల ననీన్న నేరచకొతటవ

చ. 3:    పొతచి శ్రీవతకటేశకే పొతతనాల గటూడితవ
  కొతచక ఆసలకెలల్ల గరియపైతవ

  యతచనఁగనీతనఁడే మముత్మి నేలినవాడుఇతతలోనే
   పతచల మాకనఁగా వనన్నపములటూనఁ జేసితవ



రేక: 1542-3సౌరాషట్టి సత సత: 25-189
పలల్లవ:   ఏమ నెఱనఁగనికనెన్న నితతసేతురా

   కామని ననుచ నెటట్టి కనుగొనవచచ్చెనే
చ. 1:   నేరపననే వచిచ్చె నీకనఁగలవలపలల్ల

  దారకాననఁ దోడాపకనఁ దగిలితచిత
   పోరచిగా నీతోను పొతదుసేసే వారికెలల్ల

    యేరీత సేతువో నినున్న నెటట్టి నమత్మివచచ్చెనే
చ. 2:    మతచిమాటలలల్ల నాడి మగవను నీమగని

   కతచము పొతుత్తి నెటట్టి కలపతవ
   పొతచి నీచటట్టిరికాననఁ బోరలేట వారికలల్ల

   యతచకొని మఱి యితకా నేమసేతువో
చ. 3:    చే వటట్టి కొని వచిచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ

   దోవ రాకతడానఁ బాదము దొకిక్కతచితవ
 వావరినీపొరగలవారినెలల్ల నీతనితో

  చేవమరిపతడిల్లడు సేతువమాత్మి యిపడూ



రేక: 1542-4కరతజి సత: 25-190
పలల్లవ:   మఱి యేనఁటవనన్నపాల మాపదానఁకాను

  నెఱతనాన మొకక్కనఁగా నీచితత్తిమనఁకను
చ. 1:      వమార నే వడుకోగా వరప దలిస నీక

   గామడి వపైతవ నినున్న గరగితచేనా
   దోమట సతులతో నే దోసిటపాలపతడిల్ల
   నీమనఁదనఁ జనన్నగా నీ చితత్తిమకను

చ. 2: సరసములడునఁ(డనఁ)    గాను చలివాస నీ కినిన్నటా
   గొరబెపైత వతదుకెపైనానఁ గొతక జూచేవా

    దొర సతుల లోన తోడుగటూడనఁ జెనకగా
    నిరత మేట వనిన్నటా నీ చితత్తిమనఁకను

చ. 3:     గకక్కన నినున్ననఁ గటూడగా కతదువలలల్ల నఁ దలిస
   యకక్కవపైత వనిన్నటా నీ వగవయేతవా

    మకక్కవ శ్రీ వతకటేశ మనన్నన దేవుళళ్ళలో
   నికక్కపమేల గతట నీ చిలల్లమనఁకను



రేక: 1542-5నాదరామకిగయ సత: 25-191
పలల్లవ:  ఎతత దతటతనమయతయయితతకి

   బతతని యితవకాక బలిమ చటూపీనా
చ. 1:     కెలయుచ నితత నీతో కేరికేరి నవవ్వెనా

  సలవుల మదనే చితదుగాక
   చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చేయిచానఁచి పననఁగినా

  కొలనఁదివానఁడి కొనగోరి వానఁ(వాబ్రానఁ?) తగాక
చ. 2:    బరదుల పచరితచి బెటట్టిమానఁట లడినా

  వరయుచనఁ బెదవుల నొయతనేకాక
 సరసములడుతాను సతగడినఁగటూచతడినా

  వురముమనఁద నెకిక్క వుతడుగాక
చ. 3:    సిగద్గీల వడిచి నినున్ననఁజెయివటట్టి తీసినా

  వగిద్గీ నీసాదాలసేవ నొనరనఁగాక
   నిగద్గీల శ్రీవతకటేశనీవు నాపనఁ గటూడితరి

  వగద్గీళతచి లోనఁగినా వయతమతదనఁగాక



రేక: 1542-6వరాళ సత: 25-192
పలల్లవ:    మటూలనునన్న వారినేల ముతగిట నేసేవు; నినున్న

  తాలిమతోనఁ దడవతే తడవరాదా
చ. 1:    శిరసువతచినయోపనఁ జెనకేవు సారె సారె

  వరస నీతో నవవ్వెవచెచ్చెనానేనఁడు
  మరిగి నుతడనఁగా మరికొతగవటేట్టివు

 అరదుగ సరసములడవచెచ్చెనా
చ. 2:   పతతముతోనునన్న యోపనఁ బలికితచవచేచ్చెవు

  వతతులక ముచచ్చెటాడవచెచ్చెనా నీతో
  చితతతోడ నుతడనఁగాను చెకక్కలనొకేక్కవునీవు

  కాతత నీతోనఁ బెరనఁగనఁగవచెచ్చెనా
చ. 3:  ఆకమడిచియతనఁగానటట్టి కానఁగిలితచితవ

   యకడ మతదమేళన కిట వచెచ్చెనా
 చేకొని మనిన్నతచితవశ్రీవతకటేశవ్వెర
  దాకొని నినిన్నతదానఁకానఁ దమకితచవచెచ్చెనా



రేక: 1543-1ముఖరి సత: 25-193
పలల్లవ:     ఇతతకి నీకనఁ దగవులిదివో చెపేప్పుము నేము

 రతతుసేయరాదుగాని రవవ్వెసేయవచచ్చెను
చ. 1:    తగనాడరాదుగాని తేనెగారే మోవ నినున్న

   తగడి తగడి ఇటట్టి తటట్టివచచ్చెను
  నగవదుద గాని నీనటనల పచారితచి

 వగట లేకతడానువతగమాడవచచ్చెను
చ. 2:  జతకితచరాదుగాని సతకినీతరమేను

 అతకితచికొనగోర నతటవచచ్చెను
   మతక చటూపవదుద గాని మనసిచిచ్చె యనిన్నటాను

కతకిసేసిరతులనుకానఁగిలితచవచచ్చెను
చ. 3:  వసరకోరాదుగాని వడుకతోనినున్ననఁగటూడి

  ఆసచటూసి సనన్నల సేయనఁగవచచ్చెను
  యసు లినఁక వదుద గానియిటట్టిశ్రీవతకటేశ
    సేసవటట్టి కూడెనఁ జెలి చేరి మెచచ్చెవచచ్చెను



రేక: 1543-2నాదరామకిగయ సత: 25-194
పలల్లవ:   ఎపప్పుడును నీవోజలేల మానేవు

   చిపప్పుల వలప లితత చిమత్మిరేనఁచెనఁగాక
చ. 1:    చలపాదివానఁడవౌత సారెక నే నెఱనఁగనా

 బలతమకాననఁ గొతగవటట్టితనఁగాక
   పలిచితే నివపప్పుడు బగిసేది యఱనఁగనా

 పలచనఁదమకముననఁ బేరకినఁగాక
చ. 2:    మాయదారివానఁడవౌత మలసి నే నెఱనఁగనా

  నాయము నడపేనతటా నమత్మితనఁగాక
    చేయి మనఁద వసితేనే చికిక్కలోనఁగే దఱనఁగనా

  ఆయము లతట సరసమాడితనఁగాక
చ. 3: వడుకకానఁడవా(వౌ?)   త వసనే నెఱనఁగనా

     పాడితో నే నీక మొకిక్క పపై కొతటగాక
    యడనే శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

   జాడ దపేప్పువా నేనే జరసితనఁగాక



రేక: 1543-3హిజిజజి సత: 25-195
పలల్లవ:    ఈయితతవలల్ల నేరమ ఇతచకతతపైన నునన్నదా

   చేయి చానఁచనఁగా నీతో సిగద్గీవడరాదా
చ. 1:     చెలి నినున్ననఁ దపప్పుక చటూచెనతటానే తగిలేవు

   సొలసి నీవు దిటట్టినఁగానఁ జూడవదాద
   నలిరేనఁగి నీతోను నవవ్వెనతటానఁబెపై కొనేవు

  గిలిగితచనఁగానఁ గిలకిల నవవ్వెరాదా
చ. 2:    సత మాటలడెనతటా సారెసారెనఁ బొదిగేవు

   కత చెపప్పునఁగా మారగత వదాద
  తతతో జతకితచెనతటా తమకితచనఁజూచేవు

    రత మరత్మి మతటనఁగా బరాన జతకితచరాదా
చ. 3:     కాతత నీక మొకెక్కనతటా కానఁగిలితచి కూడితవ

  పతతపనఁబతకి మొకక్కనఁ బాడిగాదా
    ఎతతపైనా శ్రీవతకటేశ ఇదదరి కిదదరే సరి
   యితత నీవు మనిన్నతచితే యియతకొనవలదా



రేక: 1543-4గజజరి సత: 25-196
పలల్లవ:    ఏమయాత పాడిపతతా తఱనఁగనివా నీవు

 వమముతోనిదదరనునీక సరిగారా
చ. 1:     పనివడి యాప నీతో పతతములలల్ల నాడనఁగా

   వనరి యప నీతో నటూరకతడువా
  చనవుచేసుక యాప సతగడినఁగటూచతడనఁగాను
   వనకదికక్కన నీకె వరె కూచతడునా

చ. 2:     చెతతనుతడి యాప నీక సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను
    ఇతత నతతనఁ గొలవుల యకె సేసునా

   మతతనాన ఆప నీమరత్మిము లతటనఁగాను
   వతతకతల చెపప్పునా వలనఁది యకె

చ. 3:    పొతుత్తి ల రతులనాకె భోగితచనఁగా నీక
   బతుత్తి లే సేసునా పపైపపై నీకె
    కొతత్తిగా శ్రీవతకటేశ కూడె నాకెనినున్ననఁ దొలల్ల

  వుతత్తిలప వడుకల నురమెకెక్కనీకె



రేక: 1543-5కేదారగళ సత: 25-197
పలల్లవ:    పరషవరహ మద పొలనఁత నీమగనికి

గరిమతోనితడుకొనెనఁగానఁగిలితచనఁగదవ
చ. 1:    పలచనఁదనాన నీవు పడచేత మొకిక్కనదే

 తలనఁచకరమణునఁడు తమకితచనే
  కలకల నవువ్వెతా కనున్నలనఁజేచినదే
   చెలరెనఁగి అతడనునన్న చెలలకనఁ జెపప్పునే

చ. 2:    మతదమేళమున నీవు మాలడినవ యలల్ల
  అతది కలవరితచేటయపప్పు డాడునే

 దమతటానఁ గపనిడెమచిచ్చెనయలవాటన
    చెతది యిటట్టి సారెసారెనఁ జేయి చానఁచనే

చ. 3:     చెకక్క నొకిక్క యేకతాననఁ జెనకి కూడినతదుకే
  చొకక్కచ వానతదాన సుముఖునఁడౌనె

   ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ నెనసిత వతతలోనె
   యకక్కవ నితదానఁకారను యదురల చటూచెనే



రేక: 1543-6పాడి సత: 25-198
పలల్లవ:     ఇదిగో నీమగనఁ డునాన్న డినఁక నెనన్ననఁడే

  పదివలక నీమేల పచారితచవలదా
చ. 1:    జకక్కవల చనున్నలట చకోరాల కనున్నలట

   యకక్కవతో యురియక యేల మానేవ
   చెకక్కలే యుదదములట చిగర మోవయట
   వకక్కసమెపై నీ వతత వఱఱ్ఱైవనఁగవలదా

చ. 2:    అలల నీకరలట అతబుజము మొగమట
    యలమ నెమెత్మిల చటూప కేల మానేవ

  పలినపనఁబరనఁదట తలపషప్పునాస వట
   మెలనఁగి నీ వతతేసి మతమరవలదా

చ. 3:   నెమత్మిది లతాతగివట నితతజవవ్వెనివనట
   యిముత్మిల నీరాజసము లినఁక నెనన్ననఁడే
   చిముత్మిచ నీనాయకనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

 పముత్మిచనీవనెన్నలిటట్టి పచరితచవలదా



రేక: 1544-1ఆహిరి సత: 25-199
పలల్లవ:   కనెన్న ముదదరాల నీతోగటట్టివాయితనముదా

  సనన్నల చాయలనేచలపాదినఁ జేతురా
చ. 1:    సిగద్గీపడి లోలోనే శిరసు వతచకోనఁగానే

  వగద్గీళతచి చెలినేల వనఁడుకోనేవు
    వగద్గీచనఁ జేతుల సారె నొడుడ కొతటానఁ దిటట్టినఁగానే

 బగద్గీననఁబోనఁకముడివటట్టి వడిచేవు
చ. 2:   మొకక్కచనఁ బయతదకొతగ ముసునఁగవటట్టి కోనఁగానే

 గకక్కకచనున్నలమదగోర గీరేవు
   పకక్కన నీదువురము పాదముననఁ జిమత్మినఁగానే
   అకక్కన నదిమ సతఅయా అతటేవు

చ. 3:   అదదలితచిజతకితచి అనలలల్ల నఁ బెటట్టినఁగాను
  వుదదతడాన మోవనఁగెతప లొనరితచేవు

    సుదుద ల శ్రీవతకటేశ సుదతనఁ గటూడిత నిటట్టి
 కొదిదమరనఁగటూడినానుకోరికనఁ దనియవు



రేక: 1544-2దేసాళత సత: 25-200
పలల్లవ:   సేయనీవ అతనఁడిటట్టి సేసినతతాను

 కాయకపనఁబద్రియముల గటట్టిపడనా
చ. 1:   వకక్కసా లడకవ నావభునితోను

   నికిక్క వతకల దిదదనఁగ నీవసమా
   కకక్కసాననఁ బెటట్టికవ ఘనని నీవు

  పకక్కననఁ దలపోనఁతల పాటవచచ్చెనా
చ. 2:   నెరసుల వటట్టికవ నీవతనిని

   దొరతనము వతచనఁగ దోనఁట గలదా
  పరచేనఁచకవ యినఁకనఁ బద్రియములలల్ల

  తర మరగనఁడగానే తేటతలల్లమవునా
చ. 3:    కొతగవటట్టి తయతకవ గరిగా నీవు

  జతగిలిసరసముల చవ వుట ట్టినా
    కతగ వాయ శ్రీవతకటేశనఁడు ననన్ననఁ గటూడె

  అతగడినవువ్వెలలోనే ఆస మానీనా



రేక: 1544-3సాళతగనాట సత: 25-201
పలల్లవ:    ఏల పూసుకవచేచ్చెవు యితతేసి నీవు

  వలికొననఁ బెననఁగనఁగా వదిలితచరాదా
చ. 1:   కూరిమగలదానవు కొతగవటట్టి నాతనఁడు

   నేరమ ననేన్నలతచేవ నీవు సారెక
  భారపగబబ్బులమనఁదిపయతద దసి ననున్న

    గోకర దియతనఁగా నాతనినఁ గోరి తటట్టిరాదా
చ. 2:    పటట్టిపదేవులవు నీపత నాతో మానఁటాడితే

   ఱటట్టి చేసే వడ ననటూన్నఱకే నీవు
   మెటట్టిపటట్టి కాతనఁడు మేనవాని పయిమోవ

  చటట్టి కానఁగిలితచనఁగాను సటూడువటట్టిరాదా
చ. 3:     యిచచ్చెకరాలవు నాక నితనఁడు వడె మయతనఁగా

  కొచిచ్చెకొచిచ్చె వతగెములే కపప్పువటేట్టివు
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డిట ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

  పచిచ్చెరతులనఁ జొకిక్కతచి పతతమాడరాదా



రేక: 1544-4లలిత సత: 25-202
పలల్లవ:    నీపతతము లీడేరె నేరపరి వౌదువయాత

   ఆ పనులనాకనఁజెపప్పు అలినఁ జేసుకొతటవ
చ. 1:   చలముగల వారికి సాదితచరానిదేమ

 చెలలగలవారికి సిగద్గీలేని
    మలసి మలసి నాతో మతతనము లడియాడి

   అలరి వలప రేనఁచి ఆలినఁజేసుకొతటవ
చ. 2:   వసరనివారికి వగద్గీళ మేమునన్నది

  ఆసలగల వారికి నలపలేని
   వాసితోను నీవు మావాకిటనే కాచకతడి
   ఆసుదుద ల చెపప్పుచెపప్పు ఆలినఁ జేసుకొతటవ

చ. 3:   తాలిమగలవారికి తగలని వమునన్నవ
  యేలినవారికి నడడ మేమునన్నది

   యలగన శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁగటూడి
   అలగలనే నేనఁడు అలినఁ జేసుకొతటవ



రేక: 1544-5సితధురామకిగయ సత: 25-203
పలల్లవ:   వఱొకయానఁటదపైతే వసర నీపొతదులక

    అఱడి కోరత్తి వు నీవు ఆసద మెటట్టిదో
చ. 1:   చనపచేసుక నినున్నచనున్నలనే నవతత్తిత

 మనసురానవువ్వెనవవ్వె మరత్మిమతటత
   పననఁగి రతులనే బెతడుపడనఁ జేసిత
  తనియ వతతపైన నీతమకమదటట్టిదో

చ. 2:    పదవతేనె లని పపప్పుసేసిత నీమోవ
  పదరి పచిచ్చెమానఁటల భద్రిమయితచిత

 గదికొనన్నచటూపలనేకొచిచ్చెకొచిచ్చె చొకిక్కతచిత
  మదము దిగవునీమగతను మెటట్టిదో

చ. 3:   వడిగాల చేసిచేసి వడలలల్ల నిమరిత
 వాడికకూటములను వలపతచిత

    యడనె శ్రీవతకటేశ యినఁత నినున్ననఁ గొసరిత
 వోడ నెనఁ(వత?)  తయినానీవోపకితకా నెటట్టిదో



రేక: 1544-6  తలగ గాతబోది సత: 25-204
పలల్లవ:   చటూడరే యతతపగట సుదతులల

  వాడవారా తమలోనివతక లొతేత్తివార
చ. 1:   మగనికి వాలికి మానఁటపలకెపైతేమ

  తగవుల దిదేదవార దతడచెలల
  యగసకేక్కలక తామే యతతమేరమరినా

   అగపడి నేమెలల్ల నడాడ ల వచేచ్చెమా
చ. 2:     తనక నాపక లోలో తమకాల రేనఁగితేను

  చనవున మెచేచ్చెవార సవతుల
  చెనకచనఁదమతతనే సిగద్గీలనఁ బొరలనఁగాను

   పననఁగి నేము రతకినఁ బెడరేనఁచేవారమా
చ. 3:    బావా మరదలనఁ గటూడి పరవశమతదనఁగాను

 యవలనఁబొరగవార యచచ్చెరితచేరా
    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడే చేరి మముత్మి దమటూత్మి నేల

 వవలకయినాను వడనాడేమా



రేక: 1545-1ఆహిరినాట సత: 25-205
పలల్లవ:   పటట్టిక నీవతతేసి బలిమసేసి

  తటట్టిపటట్టి నీవు దిదదనదాననఁగానా
చ. 1:     సనన్నలేల సేసేవు సారెక నీవు నాతో

   కనన్నదేకాదా నీతో కానఁపర మెలల్ల
   చనున్నలేల యతటేవు సతులముతదర నెలల్ల
   పనన్ననానఁట నుతడి నీవు పతచినవకావా

చ. 2:   నగవులేల నగేవు నయగారితనముల
  మొగముచటూచి నీక మొకిక్కతనఁగాదా

   జిగి వడెమేలిచేచ్చెవు చెలనఁగి నీతములము
   పొగరల నునన్నది నాపకిక్కటనే కాదా

చ. 3:    బాసలేల సేసేవు పలమారనితకా నీవు
  సేసల వటట్టినది నాశిరసేకాదా
   వాసితో శ్రీవతటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   ఆసపడినది నాయనఁగ మద కాదా



రేక: 1545-2సాళతగనాట సత: 25-206
పలల్లవ:   తకిక్కనవారికెలనఁ దరితీప లతదుర

  మకక్కటపసరసము మలో నమరను
చ. 1:    తగనమత్మి యినిన్నటాను తరణ నీకాతనికి

  నగవమత్మి యాతనితో ననువునను
  జిగి మరొకక్కరొకర సేసినటట్టిలల్ల నఁజెలల్ల

   మగల మవదిదకల మలో నమరను
చ. 2:    కూడెనమత్మి సతసారము కోమలి మయిదదరికి

  చటూడవమత్మి అతనిపపై సొలపనఁజూప
  తోడునీడలవలను దొరకె మవయసుల
  మేడుపమరతులివ మలో నమరను

చ. 3:    పతడెనమత్మి వలపల పడనఁత మకొరక్కలక
  వుతడవమత్మి యతనివదదనే నీవు

  అతడనే శ్రీవతకటేశనతకెలే నీయతకెలయ
  మెతడగమకూటముల మలో నమరను



రేక: 1545-3లలిత సత: 25-207
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరితో గొడవల యిడునులనఁబడనేల

  రవవ్వెగా నీసతనఁగటూడి రాజతమేలవయాత
చ. 1: నితడునిదా(ధ?)  నమువతటనెలతత యదుటనద

  కొతడలవతట గొపప్పుకచము లవ
   వతడనఁబెపైనఁడి వతటవడుక పగయము లవ
   వుతడవయత యకెవదద నొకక్క మనసునను

చ. 2:    వసతత కాలమువతట వాలినజవవ్వెన మద
  ముసరనఁదేనె వతటమోవ యద

  పసనిముతేత్తిలవతట పపైపపైసిగద్గీల నవ
  రసికతడ వనిన్నటాను రమయితచవయాత

చ. 3:  చవులవతదువతటసరసపమానఁట లవ
 కవగటూడేయటవతట కానఁగిళల్లవ

   యివల శ్రీవతకటేశ యిదదరటూ నెనసితరి
  పవళతచి యిటాల్ల నే పాయకతడవయాత



రేక: 1545-4పాడి సత: 25-208
పలల్లవ:     ఏమేమ సేయనఁగాను ఇతకా నేమేమ వుటట్టి నో

  నేమముతోనుతడేనయత నేరతునా నేను
చ. 1:    సారెకను నవవ్వెనఁగాను చలముల రేనఁగెను

  మేరమరి మొకక్కనఁగాను మతచెనఁబతతము
   పేరకొని పలవనఁగా బగినే వతతటలోనె

   వరకతడేనయత నీతో వోపదునా నేను
చ. 2:     వడుకతో మాటాడనఁగ వతగెము లతదులో నుతడె

  వాడకెక గదిసితే వాసిపటట్టిను
    వడిగల సేసితేను వదిదకనఁ గాల దానఁకెను

  జాడతో నుతడేనయత సాదితచనఁగలనా
చ. 3:    తపప్పుక చటూడనఁగాను తమకములలల్ల నితడె

  కపప్పురాన వసితేను కళదానఁకెను
   ఇపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యనసితవట ననున్న
    మెపప్పుతచి వుతడేనయత మేరమ రే దాననా



రేక: 1545-5రామకిగయ సత: 25-209
పలల్లవ:    ఎతతలేదు నాయాస యేమ చెపేప్పును

    పతతమున నీవలల్ల బతు కెలల్ల నఁ గలది
చ. 1:    నీచితత్తిము నామనఁద నిజముగానఁ బారితేను

  యేచిన నావలపలల్ల నీడేరను
  పూచినపూవులలోన పూనఁపల బలవపైతేనే

  కాచినకాపలల్ల నటట్టి కడుఫలియితచను
చ. 2:    చనవచిచ్చె నీవు నాతో సరసములడితేనే

 యనసిననాసేవ లీడేరను
   వనుకొనన్నసతపదల వతట వతటనఁ దిరిగితే

   యనలేని రాజసము లితతా నీడేరను
చ. 3: సేసవటట్టినటట్టి(టట్టి?)   నీవు చెపప్పునటట్టి సేసితేను

 వసరనివాకానఁగిలి వడుకలౌను
   యసులేక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   లసి నీటకొలనఁదే లలితోనఁ దామెరలటూ



రేక: 1545-6ఆహిరినాట సత: 25-210
పలల్లవ:    ఏమసేసితనయత నీవతత యగడు సేసేవు

  ఆమనివలపలలల్ల నతగడి వసేవు
చ. 1:    నవువ్వెలక నీతోడు నతటమానఁట లడితేను

  రవవ్వెగానఁ జెపేప్పువు తోడిరమణులతో
   వువవ్వెళటూల్లర నీమోవ నటూరేతేనె లనితేను

  అవవ్వెల నాపలసనఁకలని చటూపేవు
చ. 2:     పూని యఱకకనఁ జేయి బుజముపపై వసితేను

 మేనుగోరసనఁకెనతటా మటట్టిపడేవు
   దాని కేమనుచ నినున్ననఁ దపప్పుకచటూచితేను

   వనిపటట్టి సిగద్గీలతో బెటట్టి నవవ్వెవు
చ. 3: కడుమెరమెచచ్చెలకకానఁగిలతచకొతటేను

  అడపముసతవడె మతదిమత్మి నేవు
  యడయక శ్రీవతకటేశ నీకమొకిక్కతేను
  తొడినఁబడనఁ దరవసి దొమత్మిసేసేవు



రేక: 1546-1హిజిజజి సత: 25-211
పలల్లవ:    నిజమునునఁ గలల్లయు నీమేననే వునన్నది

   బుజము చేపమానీబొతక లినఁక నేనఁటకి
చ. 1:   సాదితచేవు మాటల చలపాదితనమేల

   లేదా నీకాపపొతదు లేలే నీవు
    వాదితచే వపప్పుట నాతో వనితలలల్ల వననఁగా

   సాదవానీవమెపైనా సట లితకా నేనఁటకి
చ. 2:    ఆడేవు నీయాచారాల అతత దోసాలేనఁటకి

    చటూడవా నీ వాపదికక్క సటూటగా నేనఁడు
   వోడక తగవాడేవు వరివా రెరినఁగినపనికి

    జాడ దపప్పునివాడవా సట లితకా నేనఁటకి
చ. 3:   కలకల నవవ్వెవు గటట్టి వాయితనమేల

   వలవవా ఆపక వతతుల నీవు
    యలమ శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

     చలివాసిత వనిన్న టాను సట లితకా నేనఁటకి



రేక: 1546-2కేదారగళ సత: 25-212
పలల్లవ:     ననేన్నల యచచ్చెరితచేరే నాక మఱవు గలదా

  పనిన్న యితతమాతాబ్రానక పదరగనేలే
చ. 1:    కతదువ లతటనపప్పుడే గకక్కననఁ జెనకేనఁగాక

  సతదడిలో వలపల చలల్లనేలే
   వతదువలనఁ బలిచితే వడుక నటూనఁకొనేనఁగాక
 అతదరివలనే మాటలటట్టియాడనేలే

చ. 2:    వలననన్నపప్పుడు నేనే వచేచ్చెనఁగాక వదిదకి
  కొలవులోపలనఁ బతనఁ గొసరనేలే

   నెలకొనన్నపప్పుడే తన నేరపల మెచేచ్చెనఁగాక
  పొలసితేనఁ బేరకొని పొగడగనేలే

చ. 3:    నగినపప్పుడే మల నానఁటనఁ బొడగనేనఁగాక
  మొగము వతచకతడనఁగా మొకక్కనేలే

    పగటన శ్రీవతకటపత తానే ననున్ననఁ గటూడె
  అగడుసేసి రతుల నలయితచనేలే



రేక: 1546-3నారాయణ సత: 25-213
పలల్లవ:    బుదదడిగే నిను నేను బోదితచనేరతువు

  యిదదరము నునాన్నరము యేమతదురా
చ. 1:    పలమాట లడితేను బహుభాషి నతదువు

   మలసి కోపతచితేను మతక నతదువు
   అలిగితే నీతోడి అతకెకతత్తి నతదువు
   యలమ నీతోడి గాడ కేమసేతురా

చ. 2:    కనున్నల జతకితచితేను గయాతలి నతదువు
   చనున్నల నే వతత్తిచే చలమతదువు

     సనన్నల చేసితే నీతో సటల చటూప నతదువు
   యనిన్న లేవు నీసుదుద లిటవతటవరా

చ. 3:    అటట్టి కానఁగిలితచకొతటే ఆసకతత్తి నతదువు
   గటట్టి న నటూరకతడితే గొతట నతదువు

    నెటట్టి క శ్రీవతకటేశ నీవ ననున్ననఁ గటూడితవ
   యిటట్టిదివో నీ నేరవు యదురాడరా



రేక: 1546-4ఆహిరి సత: 25-214
పలల్లవ:   ఇతతనేల నేరాలతచేవు నీవు

  జతతలవలనే నీతో సరసములడునా
చ. 1:    పలిచి నినోన్నకమానఁట పేరకొతట చాలదా

  పలమార నుతతచనా బటట్టి వలను
  నెలకొని నీవదదనిలచతట చాలదా
   బలిమనఁ బెపై పడునా వసురమువలను

చ. 2:     మొకెక్క నీకనఁ జేతులతత్తి మొదలనే చాలదా
  దికక్కననఁ బాదాలతటనానఁ దగెవలను
    గకక్కన నినున్ననఁ గనున్నలనఁ గనునఁగొతట చాలదా

   మకక్కటమెపై చటూచనా మతచ లేడు(డి?) వలను
చ. 3:     ఇటట్టి కానఁగిలితచి నినున్న నెనయుట చాలదా

   పటట్టి కడు నురపనా బతతవలను
    గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కొతత నవవ్వెనఁ జాలదా

  తొటట్టి సకిళతచనా తురగమువలను



రేక: 1546-5ముఖరి సత: 25-215
పలల్లవ:   మతచివానఁడ వౌదువయాత మాటలేనఁటకి

  వతచిననాతుర మెలల్ల వదలనఁదసితవ
చ. 1:     వాడిననీమోము చటూచి వదిదకి నే వచిచ్చెతేను

  వడెమచేచ్చె వతతలోనే వగిరానను
   వోడక దొరవతటాను వుపచారము చటూపతే

  యడుగా నమోవలల్ల నెతగిలిసేసితవ
చ. 2:     వతట నీ వునాన్ననఁడవతటా వరకె తోడుతడనఁగాను

    అతట ననున్ననఁ బెపైకొనేవు అవునయత నీవు
 జతటపైనచటట్టిరికాన సహయమునెరపతే

  గెతటక వాచరగిజిగిజిగానఁ జేసితవ
చ. 3:    నిదిదరితతువోయని నేనఁ దొడ చెఱచితేను

  గదిదతచి కానఁగిటననున్ననఁ గలసితవ
   అదోద శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా మొగమోడితే

 వుదదతడపరతులలో నోలలడితచితవ



రేక: 1546-6గళ సత: 25-216
పలల్లవ:    ఈపాటవానఁడు తాను యితదానఁకా నేమసేస

    కాపగా నే నీడ నిటట్టి కాచకతడనా
చ. 1:     యలమ నితదానఁకానఁదా నేడో పరాకెపై వుతడి

  తలనఁచినపప్పుడే తనతమ నామనఁద
    వలసినచోట నెలల్ల వలపలల్ల జలిల్ల వచిచ్చె
  పలికినపప్పుడే తనబతత్తి నామనఁద

చ. 2:    తనన్నవపై వరెలల్ల ను తరగాడివచిచ్చె ననున్ననఁ
  గనన్నపప్పుడే తన కాతక్షలలల్ల ను

  చినిన్నమదనమతతాబ్రాలనఁ జికిక్కవుతడి నామానఁటల
 వనన్నపప్పుడే తనవడుకెలల్ల ను

చ. 3:    వాడలో సతులనఁ బొతదివచిచ్చె వాకానఁగిటలోననఁ
   గటూడి యిపప్పుడేచెపీప్పు గటట్టి మాకను

  యడవ శ్రీవతకటేశనఁడిరవపై నామోముచటూచి
    వాడికె నపప్పుడే చటూపీ వనెన్న మాకను



రేక: 1547-1రీతగళ సత: 25-217
పలల్లవ:    ఏమ యడువటట్టి కొనే వతతకి నీక

  సాములరతుల నీతో సరిదటూనఁగనయాత
చ. 1:    నివ మనిన్నతచితేను నెలనఁత నీకతటను

  యేవల వసమతత యకక్కడయాత
   భావతచి నీ వాపపాదాలక మొకిక్కతేన

  ఆవళ నేలికసాని యౌవయాత
చ. 2:   నీపాదము చానఁచితేనునెలనఁత నీకతటను

   యేపన నినున్న మోనఁచిన దకక్కడయాత
  చేపటట్టి నీ వాపచెపప్పునటట్టి వనేయతదు

   కోపగితచక నీ కాప గరవయాత
చ. 3:    నీవలప గలిగితేను నినున్ననఁగటూడి చొకిక్కతచ

 యవదతలననిన్నటాను యొకక్కడయాత
     వో వోయి శ్రీ వతకటేశ వురమెకెక్కనఁగనక నీ

 దేవులనీపాలితట దేవరయాత



రేక: 1547-2శతకరాభరణత సత: 25-218
పలల్లవ:   ఒడనఁబరతురగాక వపప్పుగా నడచేనని

   నడుమనఁ గొసరితేను నముత్మినా చెలియా
చ. 1:    మనసున నొకట మానఁటల నొకటనఁ

  బెనచి దటూరదుర పగయురాతడుల్ల
  ఘనునఁడవు నీవపైతేకలవలల్ల నఁ జేసివచిచ్చె

   ననువుల నటతచితే నముత్మినా చెలియా
చ. 2:    నగవులో నొకట నటనల నొకట

  యగసకేక్క లడుదుర యితతులలల్ల
  మగనఁడవు నీవపైతే మతకాననఁదిరిగాడి

   నగరిలో నుతటేను నముత్మినా చెలియా
చ. 3:    సనన్నల నొకట జతకెనల నొకటనఁ

 బనిన్న చెనకదురపడనఁతులలల్ల
   వునన్నత శ్రీవతకటేశ వనగటూడిత వపను

   ననున్న నమత్మితచితే నముత్మినా చెలియా



రేక: 1547-3నాదరామకిగయ సత: 25-219
పలల్లవ:  ఇనాన్నళల్లవానఁడవపై యనసివుతడనఁగరాదా

     వనెన్నల వటట్టి క రాగా వడి నవువ్వె వచచ్చెని
చ. 1:   మతతనాననీవు నేనటూ మానఁటలడినటాల్ల నే

   పతతమటూనఁ బాడ నెఱితగి పలకరాదా
   యితతలోనే నీవటాల్ల యవవ్వెరోమాటల నేరిచ్చె

    వతతబాస లడనఁగాను వరె నవువ్వె వచచ్చెని
చ. 2:    కఱకరి నిదదరము కానఁపరము సేసినటాల్ల

  వఱప రాజసముతో నుతడనఁగరాదా
  కఱతలజతతలకతల నేరచ్చెక వచిచ్చె

   గిఱికొని పొదుగనఁగా కేరినవువ్వె వచచ్చెని
చ. 3:    చేయిముటట్టి నీవు నేనటూనఁ జెనకినయటాల్ల నే

   ఆయమునఁ బాబ్రాయ మెఱితగి యలమరాదా
   యయడ శ్రీవతకటేశ యేడోరతుల నేరిచ్చె

    నాయడ నీవు గటూడనఁగా నవువ్వె వచచ్చెని



రేక: 1547-4శదద్ధవసతతత సత: 25-220
పలల్లవ:   పలవవ యడక బేసబెలిల్లయాతని

  చిలపాల గానఁపతచె సిగద్గీలలల్ల ను
చ. 1:    వలవనిజోలినఁ బెటట్టి వటట్టిమాటలలల్ల నాడి

 తలపోనఁతవలపలనఁదమ రేనఁచెను
  మొలకలనవువ్వె మొనగోరికొన వాబ్రాసి

    నిలవు నటూర పతడితచె నినన్న నెలల్ల ను
చ. 2:    సరసము పపైనఁజలిల్ల జాగరాల సేయితపతచి

   కరనఁగితచి మరత్మిముల కళ లబబ్బుతచె
   తరవసి మరనఁగన తేనెమోవ యాసచటూప
  పరగితచె నెమెత్మిలలల్ల బలమేడమనఁదను

చ. 3:     కనున్నల సనన్నలసేసి కాయము కానఁగిట నితచి
   ననున్న నితతగానఁ జేసి నమత్మితచెను

   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁడిపడు వచిచ్చె కలస
  వనన్నపములలల్ల ను వనె నితదానఁకాను



రేక: 1547-5వరాళ సత: 25-221
పలల్లవ:    సవతుల మతతే సరసల నుతటమ

  దవనపవాటల్ల తా నెఱనఁగ
చ. 1:    మగవకనఁ దనకను మానిప్పుత జగడము

  తగవును ధరత్మిము తానెఱనఁగ
   పగట లేనఁటవో పతతము లేనఁటవో

   తగలవరలే యవ తా నెఱనఁగ
చ. 2:   వరసపసొటల్ల వడుపమతట మట

  తరవాతపనుల తా నెఱనఁగ
  సరసతలో యవ జాణతనములో
   తరనఁగల మొరనఁగల తా నెఱనఁగ

చ. 3:    జమళ నిదదరిని సతగడినఁ గటూరిచ్చెత
  తమకము సముకమునఁదా నెఱనఁగ

   భద్రిమసి శ్రీవతకటపత నను నేలను
   తముల మెవవ్వెరిదో తా నెఱనఁగ



రేక: 1547-6దేవగాతధరి సత: 25-222
పలల్లవ:   ఎతతకెతుత్తి కొమత్మినేవు యేమయత వకమానఁటే

వతతవతతవడుకలవలసేదాననా
చ. 1:   చాయలక నీతోను సరిపననఁగమనేవు

  ఆయములతటే పాటయతత దాననా
  పాయపమదాన నీపడిగెము పటేట్టిదాన

  రాయడితచి నినిన్నతతరవవ్వెసేసేదా ననా
చ. 2:  ననుపననీతోనునవువ్వెల నవువ్వెమనేవు

 మునుకొని మతదమేళములదాననా
 యనసిననీమోవయతగిలి సనఁకినదాన

  పనిగొని నినిన్నతత పరచేటదాననా
చ. 3:   కతదువనఁ గటూడుమనేవుకానఁగిటలోనునన్న దాన

 అతదరిలో పోరచియపైనదాననా
    వతదుల శ్రీవతకటేశ వడుక ననేన్న లితవ

  అతది నీబటూవపదాన నడడమాడేదాన



రేక: 1548-1సామతతత సత: 25-223
పలల్లవ:    ఇదదరిచేనఁతలటూ సరే ఇత నేమనేవ

   పదదరికమే కలితే పననఁగవ నీవు
చ. 1:     వాలక రెపప్పుల నీవు వతచివతచి చటూడనఁగా

  కాలదొకెక్క నతదుకేపో ఘనునఁడితనఁడు
   వలనఁగొపప్పుతోడ నీవు వతగెము లడనఁగాను
    కోలముతదుగా నినున్న గోర గీర నతనఁడు

చ. 2:    పలమార నీకనీవ పతతముల నెరపనఁగా
  చలపటట్టి పయతదలో చనున్నలతటను

   నలవతకనఁ జెలరేనఁగినవువ్వె నీవు నవవ్వెనఁగాను
 తలకొనినీలోనితమరేనఁచె నతనఁడు

చ. 3:   మతతనాననఁ జేయిచానఁచి మరత్మిములచెనకనఁగా
  యితతోనె నీమోవ యతగిలిసేస

  కాతతవు నీవుచెలరేనఁగి కపపరవడెమయతనఁగా
  వతతగానినున్ననఁగటూడె శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు



రేక: 1548-2వరాళ సత: 25-224
పలల్లవ:      నాలగ నీ వఱనఁగవు ననున్న నొరసేవు నేనఁడు

  అలగవానఁడవుగాన అయోత నీవు
చ. 1:       చెతగట నీకొక మొకక్క చేరి నేనే మొకిక్క తేను

   వతగెములపై తోనఁచెనిద వరే నీక
  కతగిననీచేనఁత లేమగలిగినా దానఁతునఁగాక
  అతగడివతునా అయోత నేను

చ. 2:    చేపటట్టి నినున్న గోరనఁ జెనకిసిగద్గీవడితే
   కోపములపై తోనఁచెనదే గరిగా నీక
  యేపనుల గలిగినా ఇయతకొతదునఁగాకనినున్న

   ఆపాటకే దటూరదునా అయోత నేను
చ. 3:      వలచి కానఁగి నీతో వడిగానఁ బెననఁగి తేను

    బలిమయపై తోనఁచె నిదే పపైపపై నీక
   కలితేనఁ జలము శ్రీవతకటేశ నీపపైనా

   అలరి కలతునా అయోత నేను



రేక: 1548-3మాళవగళ సత: 25-225
పలల్లవ:     అవ నామనఁదనఁ బెటట్టిక మపప్పుట నీవు

   కవగటూడ నేరిచ్చెతవ కతలగా నీవు
చ. 1:    నగితే నేమనఁగాదు నలగరిలో నాను

 తగినమాటలడు తరమెఱినఁగి
  జగతలో నానాజాతసతులవతకానఁ బోయి

  తగడనేరిప్పుత పలదఱనఁగల నీవు
చ. 2:     బత త్తైతే నేమనఁగాదు పర లితదరటూ మెచచ్చె

  యత త్తైనచేనఁత సేయి యితవరినఁగి
  సత త్తైనగొలల్లతలతో సాముల సేసిసేసి

   కొతత్తిరతుల నేరిప్పుత గఱతుగా నీవు
చ. 3:   మరిగితే నేమనఁగాదు మావతటవారిలోనెలల్ల

   నిరతతో మనిన్నతచ నేర పరినఁగి
    పరగ శ్రీవతకటేశ పపైపపై ననున్ననఁ గటూడితవ

   యరవుల నేరిప్పుతవ యినిన్నచోటాల్ల నీవు



రేక: 1548-4పాడి సత: 25-226
పలల్లవ:    కలగటూరా వలపేమ గనముగ గొసరతగ

  పలకనఁబతతము నొకపాట గావలదా
చ. 1:  చలమే ప(ఫ)    లమా సారె సారె రమణునఁడు

 పలిచితే రారాదాబగియనేల
   కలయక మానేరా కానఁపరాల సేసేవార

 చెలికతత్తియలచేతనఁ జెపప్పుతచకొతదురా
చ. 2:    చెకక్కచేయే సితగారమా చేరెతనఁడు మాటాడనఁగా

   గకక్కన మాటాడరాదా కమత్మిట నీవు
  వకక్కటగాక మానేరా వడనఁబాటగలవార

  వుకక్కటగా వటట్టిరానఁపల సేసుకొతదురా
చ. 3:    మతకనఁదనమే వుతకవా మరి శ్రీవతకటేశనఁడు

   సతకెదర నినున్ననఁగటూడె చన వరాదా
   అతకెగాక మానేరా ఆలమగనఁడెపైన వార

  సుతకముగార దమలోన సలయితచకొతదురా



రేక: 1548-5బౌళ సత: 25-227
పలల్లవ:    ఇవయలల్ల మాకేల ఇలల్ల తడల్లము నేము

   అవయలల్ల నెచచ్చెరితచ మాపకే నీవు
చ. 1:   వలపలలోపలి వాసు లేమగలిగినా

  నెలనఁతక ననిన్నయును నేరపవయాత
పలకలతోపలిపాడిపతతములనటేట్టి

   అలవాట సేయవయత అపకే నీవు
చ. 2:    పమత్మిన చటూపలలోని పగ టేమగలల్ల ను

కొమత్మిచేతనేచటూపతచకోవయాత
  యమత్మిలకనాతోనఁ జెపేప్పు వతతేసికతలనేనఁడు

    అమత్మిరో మాకేల చెపప్పు మాపకే నీవు
చ. 3:   మతతనపరతులలో మఱనఁగ లేమగలల్ల ను

  యితతకినీ వుపదేశ మయతవయాత
   చెతతల శ్రీవతకటేశ చేరి ననున్ననఁగటూడితవ

   అతతటను బాససేయు మాపకే నీవు



రేక: 1548-6శతకరాభరణత సత: 25-228
పలల్లవ:   దకొని నినిన్నట తటట్టి దురగాక

 బటూకలగా మరిపొగడేరా
చ. 1:   నీతో సరసము నేరిచ్చెనవారికి

  యేతుల నమరను యటట్టియినా
పోతరతపవడపొరగగొలల్లతల

 నీతులవనయము నెరపేరా
చ. 2:   సటూడిద నవువ్వెల చటట్టిపవారికి

 యడుగనఁ జెలల్ల నుయటట్టియినా
  దటూడల యావులదొడిడవనిత లిట

 పాడిపతతముననఁ బలికేరా
చ. 3:    సతదడిరతు లివ చదివన వారికి

  యతదున దలసును యటట్టియినా
  అతదప శ్రీవతకటాధిప మతకల
 వతదులనఁ గలయకవడిచేరా



రేక: 1549-1గజజరి సత: 25-229
పలల్లవ:   మమేత్మిల పొగడేవు మానఁటమానఁటకి

  చిముత్మిచ మాతోడిపొతదు సేసేదేకాక
చ. 1:    చెయాతరా నేముసేసేసేవ లేమ వునన్నవ

   ఇయతకొని నీవు మముత్మి నేలేదేకాక
    వయపై నా నేము సేసేవనన్నపము లేమునన్నవ

  వయతనే చనవచిచ్చె వదిదకౌటగాక
చ. 2:     పపైపపై నేము సేసేబతుత్తి లేమ వునన్నవ

   వోప నీవు మావదద నుతడేదేకాక
   యేపొదుద మావనయములతచ నేమ వునన్నవ

   కాపాడి మాపాటటనఁ గలిగేదే కాక
చ. 3:     కతదువ నేము గటూడి కరనఁగితచే దేమునన్నది

    అతది నీవు భోగితచే దదియే కాక
  యతదరిలో శ్రీవతకటేశ ననెన్ననసితవ
   మతదలితచ నేమునన్నది మరగటే కాక



రేక: 1549-2రామకిగయ సత: 25-230
పలల్లవ:    ఎవవ్వె రెటల్ల తడిరేమ యితతదికేక్క ఆడవయాత

   నివవ్వెటలల్ల నానవట ట్టి నేరపతో నదివో
చ. 1:    తఱినాప గెలచ్చెదానఁకానఁ దగవుల చెపప్పువయాత

    గఱిగానఁగ నినేన్న యాప కోరి వచెచ్చెను
   యఱకతో నీదాకణత మతదులోనే వునన్నదయత

    మొఱనఁగను నటేట్టి నీమోము చటూచ నదివో
చ. 2:   అతవక సతతోసమౌనటేట్టి మాటాడవయత

   కొతుకక సాకిరల గోరీ నినేన్న
   తతతోడ నాపనే పదదరికము సేయవయత

   అతశయముగ నినేన్న ఆసపడి నదివో
చ. 3:   అతగన గెలిచిత వనవయతవకక్కమానఁటే

   బెతగవలనఁ గోరివచిచ్చె పననఁగీ నీతో
  సతగత శ్రీవతకటేశసరిగానఁ జేసితవయత

   కొతగవటట్టి మమత్మిదదరినఁ గటూడిత వలిల్లదివో



రేక: 1549-3వరాళ సత: 25-231
పలల్లవ:     పళల్ల చెటట్టి మతదుగాదు పరిగి యతతవుతడినా

    పలల్లదాన నే నీక బానఁతపైత నిపడా
చ. 1:   సరసమాడేటవార సతగడినే వుతడనఁగాను

   తరవాత మాతో జాణతనా లడేవు
  కెరలినవార కచగిరల నినొన్నతత్తినఁగాను
   వరసుగానేల వుతడవతట వసేవు ననున్న

చ. 2:     వాడికసతుల వచిచ్చె వసమెపై నీ కతడనఁగాను
 యడనునన్నమముత్మినీవు యలయితచేవు

   తోడనఁబెతడాల్ల డేవార దొమత్మి నినున్ననఁ జేయనఁగాను
   వడె మమత్మినచ ననున్న వసరితచేవు

చ. 3:    కతదువక వచిచ్చెవార కడలనే వుతడనఁగాను
    అతది ననున్ననఁ గానఁగిలితచి అటట్టి కూడేవు

   చెతదిన వారతడనఁగాను శ్రీవతకటేశ ననున్న
  మతదలితచి పపైకొని మనిన్నతచేవ



రేక: 1549-4ముఖరి సత: 25-232
పలల్లవ:    ఇతతబానఁతపడేవాని నేల మాక దకక్కరితచ

   చెతత నిదే వనన్నచిటట్టినఁజిటట్టితడేసి వలప
చ. 1: చేలకొతగవటట్టితసిగద్గీవడనఁగామానము

  వాలకరెపప్పుల వతచివతచి చటూచేవు
  అలదొటట్టివారము నేమతతేసి యఱనఁగము

   వాలదుతత్తి దుతత్తినఁడేసి పటట్టివయత వలప
చ. 2:     పలల్ల గనఁ జేతుల పాప పననఁగనఁగానే గబబ్బుల

   కొలల్లలగానఁ జేతనఁబటట్టి గోర గీరేవు
 గొలల్లతలమెఱనఁగము గొపప్పుజాణతనముల

 చలదుబబ్బు దుబెబ్బునఁడేసిచలేల్లమువలప
చ. 3:   కాయపమదము గారనఁగానే శ్రీవతకటేశ

   సయగాననఁ గటూడి మరీ సదితచేవు
    నేయమేత్మి వారము నవవ్వెనేరము పోసే మదే

    చేయి చానఁచ పరద్గీచిపప్పునఁ చిపప్పునఁడేసి వలప



రేక: 1549-5దేసాళత సత: 25-233
పలల్లవ:   ఇతదుకేమ దోసమాయగద్గీలతచె వతతలోనె

 పొతదుసేసినటట్టివార భోగితతురగాక
చ. 1:    సిగద్గీల పడుదురా సేవల సేసేవార

  వగద్గీళతచి నీపపై జేయివతురగాక
  వగిద్గీ వరకతడుదురా వదదనుతడినటట్టివార

 అగద్గీలపసరసము లడుదురగాక
చ. 2:   మానఁటలడకతడుదురా మనసుల గనన్నవార

    యేనఁటకెపై నా నినున్న నేరా లతతుగాక
    నీట చటూపకతడుదురా నీసరినఁ గటూచనన్న వార

 మేనఁటరతులను మతమరదురగాక
చ. 3:   అలమ కూడకతదురా ఆయములతటనవార

  చలపటట్టి పాదముల చానఁతురగాక
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇదదరినఁ గటూడిత వటట్టి

   సొలసి నేరప్పుల తోడు చటూపదురగాక



రేక: 1549-6భపైరవ సత: 25-234
పలల్లవ:    ఆనతయతవయాత నాతో నామేల వనేనేను

   తానకమెపై ఇనిన్నటాను తనివ నతదితచెనా
చ. 1:     మొకక్కలన నేనఁడు నీమోముననఁ గళల నితడె

   చెకక్కల నొకెక్కనా ఆప సేదదేరెచ్చెనా
  చికక్కనిచెమటలతో చితదువతదపై వునాన్ననఁడవు

   కకక్కసితచి మరీ నటట్టి కాలదొకెక్కనా
చ. 2:    నవకప సలవులనవువ్వె వనెన్నలల గాస

  చవ చటూపనా మోవ; చానఁచెనాచేయి
     అవల నీ వలల్ల నఁ జూచి అలసేవు నీలోనే
  జవళనఁ గానఁగిటలోనే సాముసేయితచెనా

చ. 3:     చితత్తిగితచి ననున్ననఁ జూచి సిగద్గీలపడే వద
  పొతుత్తి గడిపతచెనా భోగితచెనా

    యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
    హతత్తితచెనా పొతదు అటట్టి యితదు వచెచ్చెనా



రేక: 1550-1శదదవసతతత సత: 25-235
పలల్లవ:    వనకటవల నినఁక వసరేనా నీతో

  అనువుగా నీచెపప్పునటల్ల సేసేమయాత
చ. 1:  మానినులఅలకల మాటలడుదానఁకానే

 నానినచలములలల్ల నవువ్వెదానఁకానే
    యేనెపము లేదు మముత్మి నెతతేసి వనఁడుకొనేవు

  ఆనుకొని నీచెపప్పునటల్ల సేసేమయాత
చ. 2:     సిగద్గీల గకక్కన నీవు చేయి చానఁచినతదానఁకానే

  యగద్గీల మతతనమున నెనయుదానఁక
   వగద్గీచ మమత్మితదుకనఁగా వరడితచే వతతేసి
  అగద్గీలము నీచెపప్పునటట్టి సేసేమయాత

చ. 3:   కడమ లేమగలల్ల నుకనున్నల జూచదానఁకానే
 జడియుటటాల్ల మేలచలల్ల దానఁకానే

   కడినఁగి శ్రీవతకటేశ కలసిత వతతేసి
   అడరి నీవు చెపప్పునటేట్టి సేసేమయాత



రేక: 1550-2శ్రీరాగత సత: 25-236
పలల్లవ:    చెలి యితతసేసనతటా చిమడేవు వరహన

  తలనఁపలకానఁకలలో తగల నేది
చ. 1: చకెక్కరమోవమనఁదిసరసపమాటలలో

  యకక్కవతకక్కవమాట లతచ నేవ
  గకక్కక కలవరేకలవతట చటూపలలో

   పకక్కటలిల్ల గతడెదానఁకి బెదర నేది
చ. 2:   జలజప మొగడలచనున్నల వతుత్తి లలోన

   నులివచిచ్చెగా నానఁట నొవవ్వెనఁగ నేది
   చెలరేనఁగి చిగరల చేగోరి చెనకలలో

   నలవతక మరత్మిముల నానఁటనఁగ నేవ
చ. 3:  బతత్తితో నీకానఁగిటపరవశములలోన

 తతత్తిరపగయాతళతనము లేవ
    యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యితత ననున్న నెనసను

    మతత్తిలి వరహ మనఁక మలసినా నేది



రేక: 1550-3మాళవగళ సత: 25-237
పలల్లవ:      ఏలోయి మముత్మి నీవు యతతనఁగా జూచేవు నేనఁడు

  యలగ భద్రిమసేయడల మానేము
చ. 1:    మనసువచిచ్చెనసత మాట నీతో నాడనఁగాను

  పనిలేనిపని నీతోనఁ బలికేమా
   కనుసనన్నలనే మాతోనఁ గానఁపరాల సేసేవు

  కొనచనఁట మోహపనఁగటూళలమా నేము
చ. 2:    బతత్తిగలయాప నీతోనఁ బెపైకొని పననఁగనఁగా

  హతత్తినీతో సరసము లడేమా
   పొతుత్తి లమనన్నన లిటట్టి పొరలితచేవు మామనఁద

   మొతత్తిమగా నినున్న నతట మటూఢలమా
చ. 3:     ఆరీత నాప నినున్న నటట్టి కానఁగిలితచనఁగాను

   మేరల మరి నీతోమేక చటూపేమా
    యరిత శ్రీవతకటేశ యితతలో ననున్ననఁ గటూడిత

  మోరతోప లినఁకనఁజేయ ములచలమా



రేక: 1550-4సామతతత సత: 25-238
పలల్లవ:    కడుదటూరరే మర ఘనునఁ డాతనఁడు

  కడమతమకమెలల్ల నఁ గానవచచ్చె నిపడు
చ. 1:    సలవ నవవ్వెనవానఁడు చేయి చానఁచకతడునా

  పలవనేలే తానే పేగమసేసని
    పలకనటేట్టి వుతడు బతత్తి నాపపైనఁ గలనఁడు

 పశవులవలపలసనన్నల నెఱనఁగనా
చ. 2:   కనున్నల జూచినవానఁడు కాతరితచకతడునా

   పనిన్న యచచ్చెకితచకరే పపైకొనీనఁ దానే
    మనన్నక పరాకెపైనా మనన్నన నాకే వసనఁగ

  కనెన్నరికపమదము కతటే నెఱనఁగనా
చ. 3:   కదిసి కూచనన్నవానఁడు కానఁగిలితచకతడునా

  వదరకరే కూడి బాసయిచచ్చెని
    ఇదివో శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న నినిన్నటాను
    పదవపపై గఱతుల పటట్టి నానఁ డెఱనఁగనా



రేక: 1550-5సాళతగనాట సత: 25-239
పలల్లవ:    తమకాన నునన్నవానఁడు దతడ నాతనఁడు

   సమరతులకనఁ జేయి చానఁచరాదా యిపడు
చ. 1:    కత లేమచెపేప్పువ కాతతునితో వగినతతా

  రతులకనఁ దరవయరాదా యినఁక
   పతగా నేమనవవ్వెవ పలమార నతనితో

   యితవుగా బాగా లొతత్తిఇయతరాదా ఇపడు
చ. 2:     భద్రిమల నేల పటేట్టివ బడిబడి నెతదానఁకా

   జమళ నీవ ముతదు చనవరాదా
    అమరె నేమ చటూచేవ అతనిది కక్కపత్సటని

    కగమముగానఁ గానఁగిలితచ గకక్కన నీ వపడు
చ. 3:   చెకక్కలేమ నొకేక్కవ శ్రీవతకటేశవ్వెరని

   దకక్కనఁగటూడిత వ మేల తలనఁతుగాక
   మకక్కవల నినఁకనేమ మరాత్మిల సదితచేవ

   చికక్కనఁగా సరసముల చిమత్మినఁగదే యిపడు



రేక: 1550-6బౌళ సత: 25-240
పలల్లవ:    నీగటట్టి చెఱచనేల నేనఁడు మాక

   వగిరితచ కితకా నీవడుకే యఱనఁగ
చ. 1:     పతతము నీ వాడనఁగాను పకపక నవువ్వెవచెచ్చె

  నతతవానఁడ వౌదువయాత అతదుకేమ
  బతతనే యితదరిలోనానఁ బడితళతచముగాని

   మతతనాన నీచేనఁత నీమనసే యఱనఁగ
చ. 2:    వటట్టియాచారాలనఁబోనఁగా వడినాక సిగద్గీ వచెచ్చె

   యటఱట్టినా నీక జెలల్ల నేలయత
  రటట్టి సేయనఁగాని నే నిటేట్టి;  రచచ్చెలో నతత

  మటట్టి లేనిమరాత్మిల నీమనసే యఱనఁగ
చ. 3:    తమకితచి కూడనఁగాను తారకాణలలల్ల వచెచ్చె

  సముకాన నతతవదుద సటలేలయాత
    అమరె శ్రీవతకటేశ అటట్టి మారక మారేల

   మమకారము నాపపై నీమనసే యఱనఁ



రేక: 1551-1వరాళ సత: 25-241
పలల్లవ:     నీవు గోరినటేట్టి యాయ నేనఁడాపవలన నీక

  చేవదేరి వలపల చిమత్మిరేనఁగెనా
చ. 1:    వలపలడాపలను వడిగానఁ గొసరె నినున్న

  చెలియవనన్నపముల చెవ సనఁకెనా
   కలికితనములలల్ల కనున్నల నీపపై నితచె
   సొలపనఁజూపల నీలో సటూటనఁ బారెనా

చ. 2:    మొగము వచిచ్చెవచిచ్చె ముతదుకలగనె నవవ్వె
  మగవసరసముల మతనఁ బటట్టినా

  చిగరమోవతేనెచిపప్పుల వతదుల వట
 తగిలినీవడుకల తనివతదనా

చ. 3:     కపప్పురబాగాల నీక గకక్కననఁ జేత కతదిచెచ్చె
 చెపప్పురానికానికానికల చేకూరెనా

    ఇపప్పుడు శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ
   అపప్పుణ గలిగెనా ఆప వనఁడుకొతటవా



రేక: 1551-2సౌరాషట్టి సత సత: 25-242
పలల్లవ:   ఎతదుకెపైనానఁ దానేవచచ్చె నేమసేతునే

  యితదరివానఁడూనఁ దానే యేమసేతునే
చ. 1:    గదదరి సవతులము కానఁతాళన నుతడనఁగాను

  యిదదరి నొకక్కటసేస నేమసేతునే
   పదదరికాన నొట పటట్టి కతడనఁగా నిద

   వదదనాన్న బొతుత్తి లనఁబెట ట్టి వడి నేమసేతునే
చ. 2:   చయాతటపమాటల సారెసారె నాడనఁగాను

  యియతకోళల్ల గానఁ జెపీప్పు నేమసేతునే
    కయతముల వదదతటా గకక్కననఁ బద్రియాల చెపప్పు

 ఇయతరానిబాసలలల్ల నిచచ్చెనేమసేతునే
చ. 3:     మరిగి మానఁట సేసుక మామాఇతడల్ల నుతడనఁగా

  ఇరమేలనఁ బెటట్టి కొనీ నేమసేతునే
    అరదపై శ్రీవతకటేశనఁ డకక్క చెలల్లతడల్లము మ

  మత్మిరవుగానఁ బెతడాల్ల డె సేమసేతునే



రేక: 1551-3పాడి సత: 25-243
పలల్లవ:    దొర మోహితచనఁజూచితే తుదమొద లరనఁగనఁడు

    ఇర వకక్కడౌతానఁ గాన వసిత్సరో వయసా
చ. 1:     చకక్కని ఇతత నీమోము సారెసారెనఁ జూచిచటూచి

  చెకక్కనొకిక్క వలపలనఁ జిమత్మిరేనఁగేవు
   యకక్కవసతుల వదద నెవవ్వెరతటా నెఱనఁగవు

    యకక్కడ వోయ సిగద్గీ లిసిత్సరో వయసా
చ. 2:     చనున్నల గదలనఁగాను సత నీతో నవవ్వెతేను

  చెనున్నమరనఁ గరతగతానఁ జెమరితచేవు
 అనిన్నటా నీచేనఁతలకనాడేవారినెఱనఁగవు
   యనిన్నకి నిబుదిద ఇసిత్సరో వయసా

చ. 3:     మురిపాననఁ జెలి నీతో ముదుద లమాట లడితే
   సరగనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి చనవచేచ్చెవు

   గరిమ శ్రీవతకటేశ గతభీర మెఱనఁగవు
  యరవపైత వతదానఁకానిసిత్సరో వయసా



రేక: 1551-4ఆహిరి సత: 25-244
పలల్లవ:     ఇతత నీదేవుల నీవు యతతసేసినానఁ జెలల్ల

    మతతు కెకిక్కతవ నీక మరియేల వఱప
చ. 1:   వలవనిజాగ సేయవదుద గాక మాతోను

  తలిప చెపప్పుతేనేపో దేవరప
    చెలి నేనఁప ఇతత రటట్టి సేయవదుద గాక నీవు

   నెలకొ నేమసేసినా నీకేమ వఱవు
చ. 2:   వటట్టినవువ్వెలలల్ల నవవ్వెవదుద గాకఆప నిటట్టి

  తటట్టితే నీవపో దవరవు
 చటట్టిపవరసనే సటూడువననఁగనఁగవదుద

    పటట్టి నీపడికిటలో బెటట్టి యేల వఱప
చ. 3:   నాలిమానఁటలడి కలల్లనమత్మికల వదుద గాక

  తేలితచకనన్న నీవ దేవరప
   యలీల శ్రీవతకటేశ యనసిత వలేమను

    తాలిమతో మేలయనఁ దగ దినఁక వలప



రేక: 1551-5నాదరామకిగయ సత: 25-245
పలల్లవ:   ఇపప్పుడు వగిరమేలే ఇతతనీక

    తపప్పులలల్ల మాని పత తానే వలచను
చ. 1:    నెయతము గలగచోట నెరసు లేమగలల్ల ను

  కయతము లడువనేల కాతతలక
   వయతనే ఆరమణుని కూడిగాల సేయనఁగాను

   కొయతతనాలలల్ల మాని కూరిముల సేసును
చ. 2:     చేతకి లోనెపైనయడ సిలగ లేమ పటట్టినా

  కాతరితచి దటూరనేల కాతతలక
  ఆతుమెపైనయాతని ననిన్నటానఁ బొదుగనఁగాను

   యేతులకనఁదానఁ దానే యిరవపై నిలచను
చ. 3:     చనవు గలిగినతదు సారెనఁ బరాకెపై నాను

  కనలి తటట్టినఁగనేల కాతతలక
   యనసి శ్రీవతకటేశ నిచచ్చెలో నిటట్టివుతడనఁగ

   మనసున బతత్తిగలిల్ల మనిన్నతచ నిచటా



రేక: 1551-6కాతబోదిసత: 25-246
పలల్లవ:    కాతత యేమసేసునే ఘనునఁడు తానేకాక

    చెతతలనఁ దనకే మరినఁ జేత మొకక్కవలదా
చ. 1:    చలపటట్టి తానే యచచ్చెరికల సేయనఁగాను

    యలమ నాపకనఁ బతతా లేల మానీనే
   నెలకొని తానితతేసి నేరపల నేరపనఁగా

   బలిమమెరసి యితత పబ్రాఢ గానఁదగదా
చ. 2:     పొరగన నుతడి తానే పోదులలల్ల నఁ జేయనఁగాను

  అరసిమేరలమర కాప తకక్కనా
    పరరేనఁచి తాను నటేట్టి వనఁడుకొని వుతడనఁగాను

  వరసముగాక వలల్లవరల గావలదా
చ. 3:      వదద నుతడి తా నేనఁడు వతకలలల్ల నొతత్తినఁగాను

  అదుద కొని ఆప మాటలడనఁదగదా
    ఇదదరి శ్రీవతకటేశనఁ డిట మముత్మినఁ గటూడనఁగాను
   వదిదకెపై సవతులలల్ల నొకక్కట గావలదా



రేక: 1552-1ముఖరి సత: 25-247
పలల్లవ:    ముతచకొతటే పొదులలల్ల మొగచాటనో యేమో

  పతచేవు వడుకల పననఁగవడనఁగను
చ. 1:     గిలిగితచే వట ననున్ననఁ గేరికేరి నవువ్వెమని

 పలమార నవవ్వెతేనుపాటవలదా
    చలి వాసి మొకక్కనతటా జతకితచే వపప్పుటని
    చలి వాసితే వలప చపప్పునే కాదా

చ. 2:    పడరేనఁచేవు సిగద్గీల బెటట్టి కానఁగిలితచమని
   కడునఁ గానఁగిలితచితేను కానఁక వుటట్టిదా

   వడువక కొసరేవు వతతచటూప చటూడుమని
  చిడుముడినఁ జూచితేనుచితత్తిము నోనానఁటదా

చ. 3:   నేరిపే వకక్కటకక్కటే నెయతపమాటాడుమని
   మార మాటాడనఁగనఁబోతే మతక రేనఁగదా

    యరీత శ్రీవతకటేశ యొనసిత వట ననున్న
  గారవతచే వవయలల్ల ఘనతలగావా



రేక: 1552-2శదద్ధకేశి సత: 25-248
పలల్లవ:   కానఁకల యపప్పుటనుతడి కాచకనన్నదో

   మటూనఁకమొకక్కలలల్ల ను మొకీక్క నిద నీకను
చ. 1:     తమకితచి రావతటానఁ దగ నీతో నలిగితే

    కగమ మెఱనఁగి తానేల కదిస నాప
 అమరనఁగ ననఁ(నత?)   తలో నినన్నటట్టి కానఁగిలితచకొతటే

   చెమటచేతులనఁ దాను సేవసేస నీకను
చ. 2:     దికక్కల నీచేనఁతలక తటల్ల నేనఁ దిటట్టితేను

  యకక్కవనఁ దానఁజెవలోన నిచచ్చెలడని
    అకక్కర నతదుకనఁగాను అటట్టి నేనఁ బొదిగితే

   మకక్కవతో సారె నాకమడిచిచచ్చె నీకను
చ. 3:   నీవచిచ్చెనచనవున నీమోవ యానితేను

  కావరానముటట్టి వడిగాల సేసని
    యవళ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ముసునఁ గిడుకొతటే
   ఆవలనఁదా మఱనఁదల ననుకొనీ నీకను



రేక: 1552-3శతకరాభరణత సత: 25-249
పలల్లవ:   ఆసదకానఁడవపై యతటతవ ముతదే

  వసర కెటాల్ల వగిరితచేవయాత
చ. 1:   మతదగొలల్లతల మానఁటలడే రదే

  యతదరి కతత్తిర మచేచ్చెవయాత
   వతదుల వటేట్టిర వవల మోవుల

  యతదుకని వగేద్గీవమయాత నీవు
చ. 2:   నీరాణవాసాల నీక మోహితచిరి

  యేరీతనఁ జనవు లిచేచ్చెవయాత
   కోరి యపప్పుటని కొతగల వటట్టిరి

  మేరతో నెటల్ల మెపప్పుతచేవయాత
చ. 3:   పటట్టిపదేవుళల్ల పపైకొని రిపప్పుడే

 యట ట్టిడనఁబరచే వమయాత
  యిటట్టి శ్రీవతకటేశ ననేన్నలిత
  ఱటట్టిడి వతదుక దిటట్టివయాత



రేక: 1552-4వరాళ సత: 25-250
పలల్లవ:    అతనఁడే యఱనఁగనటూ అనిన్న సుదుద ల

   చేతలోని దానని చెపప్పురే వబునికి
చ. 1:    దయగలవానికినఁ దపప్పులతచనఁ జోట లేదు

 పగయపడేవానికి బగియరాదు
  నయగారివానిమత నానఁటదు నిషటూట్టిరము

   కిగయ గటూడనఁదనక మొకిక్కత ననరే
చ. 2:    తగలపైన వానికి దతడనుతడి పాయరాదు

  నగేవానికి పొతతనాల గలవు
   మొగమాడే వానిపపై మోయ దపరాధము

   అగపడితనఁ దనక నాల ననరే
చ. 3:   యేలినవానికి నేమెటట్టి నాన్ననఁ దనకనఁబోదు

 లలితచేవానికి మొకక్కలముదగదు
   యలీల శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి తాననున్ననఁ గటూడె

  వళవళలనఁదనున్న వనఁడుకొతట ననరె



రేక: 1552-5సాళతగనాట సత: 25-251
పలల్లవ:    ఎకక్కడ పరాక నీక నెఱనఁగరాదా

   నికక్కము వలపతచేయనిన్న కలలల్ల నునన్నవ
చ. 1:     చెపప్పునఁబటూనఁచ పగద్గీ లప చెవ యొగద్గీరాదా

   తపప్పు కిటట్టి కానఁగిలితచేతమ వునన్నది
    చిపప్పుల నేనఁటకి దరీనఁ జేయ చానఁచరాదా

  వుపప్పుతలల్లనఁ గరనఁగితచేవుదోతగ మునన్నది
  తేనేమోవ యియతనఁబటూనఁచనఁ దరవయరాదా

   ఆనితచి నినున్న మెపప్పుతచేఆస లనన్నవ
   నానవస సరసము నవువ్వె నవవ్వెరాదా
 తానకమెపై నినునఁబొనఁ(బొత?)  దేతలపోనఁత లనన్నవ

   పేగమ రతనఁ గటూడనఁబటూనఁచనఁ బలవనఁగరాదా
 నీమనసురపప్పుతచేనేర పనన్నది

    యమేర శ్రీవతకటేశ యనసితవ ననున్న నీ
   వామగవనఁ గటూడితవ ఆగఱతు లనన్నవ



రేక: 1552-6దేసాళత సత: 25-252
పలల్లవ:   వయసు మొయిలవతటది వటట్టిజాగేల

   పగయము చేకొనరాదా పరరేనఁచ నతనఁడు
చ. 1:   చలపాదితనమేల సతగడినఁ గటూచతడవ

   చలవునఁడు నీకొతగ చేరి పట ట్టిని
   బలిమనఁ బెననఁగనేల పనులక లోనఁగావ

    తలిప చెపప్పు మాటల తీప చలీ ల్లని
చ. 2:    గొపప్పు రానఁగతనమేల కోరి వడెమయతవ

  చిపప్పులనఁగ వనఁడుకొని చేయొగీద్గీని
   ముపప్పురి సిగిద్గీనఁకనేల మోమెతత్తి చటూడనఁగరాదా
   వుపప్పుతలల్ల నవువ్వెనవవ్వె వడివట ట్టి నిదివో

చ. 3:   రటట్టిడితనములేల పటట్టికూడి చకక్కరాదా
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నినున్న

  గటట్టి సేసుకొననేల కూటమ మెచచ్చెనఁగరాదా
     నెటట్టిన నీ కినిన్న యును నేరపీ నొదిదకల



రేక: 1553-1గళ సత: 25-253
పలల్లవ:    తోలబొమత్మిలము నీవ తొడరి యాడితతుగాక

   యలీల నుతడిననేము యేమ సేతుమయాత
చ. 1:    నేరవు గలిగికా నీతో మాటాడుట

  కూరిమ గలిగికా కొసరటా
   సారమెఱనఁగనయటట్టి చపప్పుని వారము నేము

   యరీత నటూరకతడక యేమ సేతుమయాత
చ. 2:    నీమన సఱినఁగికా నినున్ననఁ గరనఁగితచట

   నేను మెఱినఁగితేగా నినున్ననఁ బొతదుటా
  చేముటట్టి పననఁగలేనిసిగద్గీరివారము నేము
  యమేర నుతదుముగాక మేమసేతుమయాత

చ. 3:   చనవరలమెపైకా సతదులలల్ల నఁ జేకొనుట
 ఘనులమెపైతేనఁగా కెపైకొనుటా

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ మముత్మి మనిన్నతచి
   యినుమడెపై యుతదుతకాక యేమ సేతుమయాత



రేక: 1553-2బౌళ సత: 25-254
పలల్లవ:    నీవ బుదిదచెపప్పువయత నేనననఁ దగవుగాద

   వావాత నితతసి వఠరనఁ జేసితవ
చ. 1:     నతట నేసుకొని నీతో నయముననే నవవ్వె

  గొతటరయాప యేల కోపగితచని
 బతటబతటతనమా పడితాళతచవచచ్చెని

    దతటనఁ జేసితవ నీవ తరణ నితతేసి
చ. 2:   చాయనేసుకొని నీతో సరసములడితేను

    ఆయము లేల తీత్తిన అపప్పుటనఁ దాను
   మాయలేల సేసన మతదు మతతగవాదివల
   గాయగతట సేసితవ కలికి నితతేసి

చ. 3:   చవచేసుకొని నినున్న సనఁ(సత?)  గతగానఁ గటూడితేను
  అవణతచి తానేల ఆసచటూపీని

   యివల శ్రీవతకటేళ యే నలమేలమతగను
    జవళ ననున్న నాప సరవ నేసితవ



రేక: 1553-3ఆహిరి సత: 25-255
పలల్లవ:     నీ వతతేసి నేరిచ్చెతవ నీపతని వలపతచ

   కావరము రేనఁచేది నీకనుచటూపే చెలియా
చ. 1:   చకక్కనినీవభునికి చలము వుటట్టితచేదలల్ల

  చెకక్కచేతతో డినీసిగద్గీలే యమాత్మి
   అకక్కజమెపై మనఁదమనఁద నాసల వుటట్టితచేవ
  మొకక్కల మొకేక్కనీమురిపమే చలియా

చ. 2:   మచిచ్చెకపతకి నీమరత్మిముల గరనఁచేవ
  మెచచ్చెలనీకచముల మెఱనఁగే చెలీ

    యిచచ్చెట నినున్న మరిగి యతదునునఁ బాయనీనిది
  యచచ్చెకపమానఁటల నీయితవులే చెలియా

చ. 3:  శ్రీవతకటేశవ్వెరనిచితత్తిము రపప్పుతచేది
  ఆవళ నీరతులే అలమేలత్మితగ

    భావతచ కానఁగిటనఁ గటూడి పతతము లిపప్పుతచేవ
 నీవడుకలరతనేరపలే చెలియా



రేక: 1553-4సామతతత సత: 25-256
పలల్లవ:       ఏల దటూరీ నేల కొతకీ నేల వోలల వసని

   చాలనఁ జాలదని నే జరసేనటే
చ. 1:   సిగద్గీరితనముననే చేరి వుతడేదాననఁగాక

   నిగద్గీలనఁ దనతో నేను నిషటూట్టిరినటే
  వగద్గీచ మానాపతనెపై వోరచకతడుదునఁగాక
   వగద్గీళతచి తనతోను వసరితచేన టే

చ. 2:    ఇలవరస యతచక యిచచ్చెలో మెలనఁగేనఁగాక
  చలముల తనతోను సాదితచేనటే

   వలలేని వనయల వవల చెపప్పుదునఁగాక
  పలమార నాడరానిపతత మాడుదునటే

చ. 3:   యిలల్ల లితనముననే యనసి వుతడుదునఁగాక
  మలల్ల డి తనతో మారమలతునటే

    ఇలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పుడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   వలల్లనే యపప్పుటనఁ దను నొరసేనటే



రేక: 1553-5శదద్ధవసతతత సత: 25-257
పలల్లవ:   అతదరివలల్ల నీవ ఆరడయేతవనకాకా

  పతదమడచినయటట్టి పటట్టియత నోపనా
చ. 1:     నవువ్వెలక నొకమాట ననున్న నీవు చెనకితే

  రవవ్వెల సేసిరి నీరమణులలల్ల
    జవవ్వెను లితదరిలోనా సాదుల తా మేమెపైనా

   పవవ్వెకపూచె ననుచ పరినఁ జాటనోపనా
చ. 2:     మచిచ్చెకతో నీవు నేనఁడు మాయితటకి వచిచ్చెతేను

 పచిచ్చెసేసేర నీతొతటపడనఁతులలల్ల
   నిచచ్చెనిచాచ్చె నీవదదయల నేరనివారా తాము

   గచచ్చెల తమగ టట్టితగడి వయనోపనా
చ. 3:     కతదువతో నవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచి కూడితేను

  నితదల గటేట్టిర యనేలనఁతలలల్ల
     అతదప శ్రీవతకటేశ అతడుల్ల గారా తాము నీక

 మతదగొలల్లతలనెలల్ల మరాత్మిలతత్తినోపనా



రేక: 1553-6దేసాళత సత: 25-258
పలల్లవ:     నీజాడ లనిన్నయు నే నెఱనఁగనా నీవు

   వోజల రెతడుచోటాల్ల నొనరితచే వపడు
చ. 1:     కాయకప నవువ్వెలక కడునఁ జలేల్లవు మామనఁద

 ఆయమెపైనమనసు నీకాపమనఁదనే
    చాయల సనన్నల నితదు సారెసారెనఁ జూపేది

  చేయిమనఁదుగా నాకెనఁ జేసేటచేనఁతల
చ. 2:   ఇచచ్చెకపమాటలను యలఇతచేవు మముత్మి

  నిచచ్చెళవుసరసము నెరపే వతదు
   లచచ్చెనలకొనగోర లలి మోపేవు మామనఁద

   ముచచ్చెటనఁ గానఁగిలినితడా ముతచియతేత్తి వాపను
చ. 3:   పోరచికూటములనఁ బొతదితవ మముత్మిను

  నేరపలరతులలల్ల నితచిత వాడ
   యరీత శ్రీవతకటాదిద్రి నీట గోవతదరాజవపై
    కూరిమ రెతటానఁ బెతచి కొసర నతదేనఁటకి



రేక: 1554-1ఆహిరి సత: 25-259
పలల్లవ:    నినున్ననఁ బొతదినవారికి నేరమ యేది

   సనన్నల నతదుకెపైనాను చన వయతవలదా
చ. 1:     అతగన నీకనఁ జేసినయపరాధ మేమ లేదు

    చెతగి చెతగి రాకతడనఁ జేలల్ల నా నీక
   వుతగరాలవళల్లనే వడివటట్టి తీస నినున్న

   సతగ తది దలనఁచెపైనా చనవయతవలదా
చ. 2:     సత నీతో నలిగినసడి యితచకా లేదు

   తతనఁ బరాకల సేయనఁదగనా నీక
   పతవతటా వనఁడుకొనీ పలమార చెకక్కనొకీక్క

  సతమెపై యమేలతచి చనవయతరాదా
చ. 3:     చలి నినున్న నిటట్టి కూడె శ్రీవతకటేశనఁడవని

   యలమ నీవలసేదే యనిన్నకా నీక
    పలమార నీక మొకిక్క బాసలలల్లనఁ జేకొనె
   చలముల మాని యిటట్టి చనవయతవలదా



రేక: 1554-2ముఖరి సత: 25-260
పలల్లవ:    చలియ దానే నినున్ననఁ జేరవచెచ్చెను

   బలవునఁడ వౌదువు పతతగానఁడ వౌదువు
చ. 1:   దవువ్వెలమతడిననినున్న దగద్గీర రమత్మినుచను

    జవవ్వెని పవువ్వెల వసి సనన్న సేసను
   అవవ్వెల నీవ మరసముత్మిలతటా నొడుడ కొని

  పవవ్వెళతచే వటేట్టి యితతీవానుపమనఁదను
చ. 2:    ఆకడిమోమెపైనవనున్న నటట్టి తనున్ననఁ జూడుమని

   యకాతత కపాబ్రాన వసి యచచ్చెరితచెను
   మేకొన చతదుగ ని చలిమణునఁగరలని తోసి

  చేకొని చతదద్రిగావచర గపప్పుకొతటవ
చ. 3:     భద్రిమసివుతడిన నినున్ననఁ బటట్టి తనున్ననఁ గటూడుమని

    గమతాన నవువ్వె నవవ్వె గోర నటూనఁదను
  నెమకి శ్రీవతకటేశ నీభాగతచిహన్నలని

   కమలక రతుల గకక్కనఁన గటూడితవ



రేక: 1554-3భపైరవ సత: 25-261
పలల్లవ:    ఇతదుకేపో మోనమున నేమ ననుకనన్నదాన

   ముతదుముతదే చెనకితే మొగచాటపై వుతడును
చ. 1:   పలిచితేరానినఁ బెననఁగలటకనఁ జొచిచ్చె

 బలిమనేయనఁగబోతే పసురవసు
   నిలిచి మాటాడకతటే నేరపల పచరితచి

  చలము సాదితచనఁబోతే చవదపప్పును
చ. 2:     మొకిక్కతేనఁ జూడనివాని మొగ మెదుటనే వుతడి

   పకక్కట నవువ్వె నవవ్వెతే పలసువసు
అక(కక్క?)   రెరనఁగకతడనఁగా నాయము లతటయతట

   చకక్కల నొకక్కనఁగనఁబోతే సలవు లేదు
చ. 3:   కానఁగిట నలసేవానినఁ గరనఁగితచనఁబోతేను

  వనఁగచ నొగరొగరెపై వగటవసు
   చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న

 మానఁగినమోవయతకతటే ముతదువసును



రేక: 1554-4దేసాళత సత: 25-262
పలల్లవ:    ఇతత గణనాధుతరాల యిటవలనఁ జేతురా

  వతతులక వచిచ్చెనటట్టి వచచ్చెటగాక
చ. 1:    పదదరికాననఁ జెలియ పీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడనఁగా

  గదదరితనాన నీవు కానఁతాళతచేవు
    కొదిదమరనఁ జినన్ననఁబుచచ్చెకొని మోము వతచె ని

   వుదదతడపజత కెనల కోరచనా యాకె
చ. 2:    సిగద్గీరితనాననఁ జెకక్క చేతనఁ బెటట్టి కతడనఁగా

  బగద్గీడితనాన నీవు పదరదురా
   వగద్గీళతచలేక తానే వలవలనఁ బుచచ్చెకొనె

  కగద్గీనీబతకములకనఁ గలదా యకె
చ. 3:     గోలయపై పానుపమనఁద గటట్టి న నటట్టి వుతడనఁగా

  పేలరివపై కానఁగిట బగియితచేవు
    లలితచి శ్రీవతకటేశ లలన నినున్ననఁ గలస

  నీలవరితనానక నేరచనా యకె



రేక: 1554-5శతకరాభరణత సత: 25-263
పలల్లవ:   అనీన్న మెచచ్చెయతని అతదుకేమే

  నినన్నటసుదుద ల నే నెఱనఁగనా
చ. 1:  చలమునెరపేసాదవ నీవు

  చెలలతో నేమ చెపేప్పువ
ములచతనపముదదరాలవ

   నెలనఁతరో నినున్న నే నెఱనఁగనా
చ. 2: చకక్కనినవువ్వెలసానరాయివ

  మకిక్కలి యేల నమత్మితచేవ
చికక్కనసిగద్గీలచితతకాయవ

  నికక్కపనీసుదిద నే నెఱనఁగనా
చ. 3:  తగనమానఁటలతేనెవ నీవు

  మొగము చటూచేల మొకేక్కవ
  నగి శ్రీవతకటనన్నతునఁడు ననేన్నల

   నిగిడి నీగటట్టి నే నెఱనఁగనా



రేక: 1554-6తలగగాతబోది సత: 25-264
పలల్లవ:    ఏమోయి ననున్న నేరాలతచనఁగ దోసముగాదా

   రామను నాతోడిదేల రావోయి నీవు
చ. 1:    పలవనా మాయితటకి పగయము చెపప్పునా

   సొలసి వరకే దటూరి చటూచేవుగాక
     వలయ నీతో నవవ్వెనా వడెము చేత కియతనా

   చలముల పపైపపై నే సాదితచేవుగాక
చ. 2:   కొతగవటట్టితయతనా కూరిముల నితచనా

  పతగితచి యేలో యగద్గీపటేట్టివుగాక
  సతగతగా మొకక్కనా సరసములడనా

  జతగిలివసా లిట చలేల్లవుగాక
చ. 3:    బలిమనఁ బెపైకొననా పటట్టి కానఁగిలితచనా

  అలసితవమో గోర నతటేవుగాక
    అలరి శ్రీవతకటేశ అటేట్టి వనున్ననఁ గటూడితవ

  తలపతచనా రతనఁ దనయవుగాక



రేక: 1555-1శతకరాభరణత సత: 25-265
పలల్లవ:    కల దయితతకి గరావ్వెల యతత్తి

 పొలస నీవుటట్టి పూరావ్వెల
చ. 1:  వడువ ద(దత?)   తపైనా దుసత్స నీ

  పడనఁత నీమనఁద పతతాల
   బడిబడి నీపపై నటట్టి చానఁపీని

కొడిమచటూపలకొతతాల
చ. 2:    కిగయగటూడ నినున్ననఁ గితదుమనఁదు సేస

  పగయురాలినఁ జూడు బీరాల
 రయమున నీరతకేలిలోనే

  నియత నినెన్నతచ నేరాల
చ. 3:    కలసి నినిన్నటట్టి కానఁగిట ముట ట్టిని

 అలమేలమతగ ఆయాల
  యలమ శ్రీవతకటేశ సరసాన
  తలనఁగక యాడ దాయాల



రేక: 1555-2సాళతగనాట సత: 25-266
పలల్లవ:    అతదు కేమయాత నే నడడమాడేనా

   చతది వదదనేనా చెనకేవు రతకి
చ. 1:    పగటన ననున్ననేల పపైకొని వనఁడుకొనేవు

   నగత యఱనఁగనా నాతో నీవు
 జగడాలదాననా చనవరీకాతతను

    తగవు నే నెఱనఁగనా నాతో నీవు
చ. 2:    చెలిమసేసి ననున్న చెకక్కనొకేక్క వపప్పుటని

   వలచ టఱనఁగనా వడి నా(నీ?)కను
   చలము సాదితచేనా సలిగె గలదానను
    తలనఁప నే నెఱనఁగనా దగద్గీరేవు రతకి

చ. 3:     కనున్నసనన్నలనే చటూచి కానఁగిటనఁ బెననఁగే వద
  మనిన్నతచే దఱనఁగనా మతతనానను

   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
    పనిన్న కూడే దఱనఁగనా పదరేవు రతకి



రేక: 1555-3నాదరామకిగయ సత: 25-267
పలల్లవ:      ఇనిన్నయు నితదే వునన్నవ యఱనఁగకో నీక నీవ

     నినున్న నేమ నననేల నీచి తత్తి మనఁకను
చ. 1:    పలకనఁబోతే నీతో పతతములపై తోనఁచని

   కలనఁగి వరకతటేను గరవ్వె మయతని
  సొలపల నెరపతే సటూడువటట్టినటట్టియతని

    నెలకొని వుతడే నేను నీచితత్తి మనఁకను
చ. 2:    నగనఁబోతే నీతోను నానఁటకమెపై తోనఁచని

  పగట చటూపనఁగబోతే బలిమయతని
   మొగమచచ్చె లనఁడబోతే మొఱనఁగలపై నిలిచని

    నిగిడి నే నుతడనఁగాను నీచితత్తి మనఁకను
చ. 3:    తపప్పుక కొతగవటట్టితే దతటతనమెపై తోనఁచని

  రెపప్పులతత్తి చటూడనఁబోతే రేసువుట ట్టిని
   అపప్పునఁడ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   నెపప్పుననఁ గటూడిత మది నీచితత్తిమనఁకను



రేక: 1555-4పాడి సత: 25-268
పలల్లవ:    ఎతదానఁకానే సిగద్గీ లవవ్వెరికి సలవ

  కతదువ నీనేరప్పులక కడమగాదా
చ. 1:    పటట్టిరార ముటట్టిరాదు బలిమనే పననఁగేవు

   యటట్టివ నీకచముల యతదు కెకెక్కనే
   గటట్టి ననఁ బయతదలోన గటూనఁట వసుకతడనఁగాను

 తొటట్టి కనన్నపాయానక దోసమురాదా
చ. 2:    చెపప్పురాదు చటూపరాదు చిమత్మిరేనఁగి తటేట్టివు

  ముపప్పురి నీమొలనటూల మటూలదానఁచేవా
  వుపప్పుతలల్ల మానము వడినఁ బటట్టి కతడనఁగాను

   అపప్పుడే కనెన్నరికాన కావత రాదా
చ. 3:    నగరాదు తగరాదు నతటననఁ గానఁగిలితచేవు

  చిగర నీమోవతేనె చితదనేనఁటకే
   జిగి నలమేలత్మితగవు శ్రీవకటేశనఁడ నేను

  తగలపైత మతపలకనఁ దగవకదా



రేక: 1555-5వరాళ సత: 25-269
పలల్లవ:    ఎతత రాతమనసే యితతరో నీది

    ఇతత నినున్న వనఁడుకొనే దిది చటూడవలదా
చ. 1:    బతత్తినేసి మాటడనఁగానఁ బదరకవ పతతో

   చితత్తిగితచి వనరాదా చెలియ నీవు
   హతత్తినినున్ననఁ బాసనతటా నద చటూచేవుగాని

  యతత్తినచేతుల మొకేక్కటది చటూడవలదా
చ. 2:    చనవచిచ్చె నవవ్వెనఁగాను జతకితచకవ నీవు

  కనువచిచ్చె చటూడరాదా ఘతలేనఁటకి
    మునుపనే రానఁడతటా మొరనఁగే చటూచేవు గాని

   యనసి పతతమచిచ్చెన దిది చటూడవలదా
చ. 3:     నినున్న నిటట్టి కూడనఁగాను నివవ్వెర గతదకవ

  మనిన్నతచరాదా ఇనఁక మచిచ్చెకాయను
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు

   యనిన్నకతోనఁ గలసిత రిది చటూడవలదా



రేక: 1555-6బౌళ సత: 25-270
పలల్లవ:    సతు లితదరితోడాను సాముల సేసేనీతో

  మతకాన నేమెటట్టి మాటాడేమయాత
చ. 1:    వనన్నవతచనఁగానే నీవు వగిరితచే వతతలోనే

  సనన్నల సేయనఁగానే సాదితచేవు
   కనున్నల మొకక్కనఁగానే కరనఁగితచే వపప్పుటని

    యినిన్నటా నీక తత్తిరవు లటట్టి చెపేప్పుమయాత
చ. 2:    దగద్గీరనఁ గటూడుతడనఁగానే తమకితచే వతతలోనే

  సిగద్గీల వడనఁగానే చెనకేవు
   వగిద్గీ వడెమయతనఁగానే వడివటేట్టి వపప్పుటని

   యగద్గీదర నటూడిగము లటట్టి సేసేమయాత
చ. 3:     సలవుల నవవ్వెనఁగానే చెకక్క నొకేక్క వతతలోనే

  తలనఁచనఁగానే కానఁగిటనఁ దగిలి
   అలమేలమతగను నే నటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడ

   యలమ ననేన్నలితవ యటట్టి మెచేచ్చెమయాత



రేక: 1556-1లలిత సత: 25-271
పలల్లవ:    ఏనఁటకి దానఁచే వతద రెరినఁగినపనులివ

   నీటతో నానతయతవయత నీవు నాతోను
చ. 1:      గకక్కన నవువ్వె నవవ్వె కానుకిచెచ్చె నీ కాప

  యకక్కడి సుదుద లయాత ఇదదరికిని
   మొకక్కమొకిక్క చెవలోన ముచచ్చెట వనన్నవతచెను

    నికక్క మాన తయతవయాత నీవు నాతోను
చ. 2:    సళపనఁజూప చటూచి సనన్నసేస నీకాప

  మెలప లటట్టివయత మలోనను
   పలిచి పేరకొన పదవుల గదలితచె

    నలి చాన తయతవయత నీవు నాతోన
చ. 3:     కొతగవటట్టి తీసి నీక గరతుల దలనఁపతచె

   సతగ తటవతటదయత సరస మక
   అతగప శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగను నే
    యితగిత మాన తీవయత యిటట్టి నాతోను



రేక: 1556-2మతగళకౌసిక సత: 25-272
పలల్లవ:    సిగద్గీవడిచి పనుల సేతురా నీవు

   వగద్గీళతచి యచేనఁతనే వలనఁది చెపప్పుతచెను
చ. 1:      చెతతనుతడి యాప నీక చేతుతతత్తి మొకిక్క తేను

   వతతులకనఁ జేసేవు వతచన నీవు
    వతతవార చటూచితేను వస నినున్న నవవ్వెరా
    యతతటది యిది యని యితత నాడుకొనరా

చ. 2:    పపైకొనియాప నీపపై పదముల వాడితేను
  ఆకడ నాపపపై పా(ప?)   దా లటట్టి వాడేవు
     దాకొని పొరగ వార తగ వతటేనే నవవ్వెరా

 కాకసేయితచిననీకాతత వాడుకొనరా
చ. 3:    అలమేలత్మితగ నీపాదా లరతనఁ గటట్టి కొతటేను

   పలిచి యాపను రాననఁ బెటట్టి కొతటవ
   కలసి శ్రీవతకటేశ కనన్నవారే నవవ్వెరా

   బలవురా లిదియని భామ నాడుకోరా



రేక: 1556-3బౌళ సత: 25-273
పలల్లవ:     అతదుకే నేనటూ నటేట్టి అతదాల సేసుకొతట

   ఇతదుముఖుల బెలిల్లతచ నెనన్ననఁడు నేరిచెనే
చ. 1:    చలమున సాదితచగా చన వచిచ్చెనవానఁడాయ

   సలవనఁ దిటట్టితే నవువ్వెల సేసుకొనీని
    పలక కూరకతడితే భావము గరనఁగె ననీ

   యలమ నినేన్నసివదత లనన్ననఁడు నేరిచెనే
చ. 2:    జతకితచితే నాకనఁదాను సనన్నసేసిన వానఁడాయ

  కతకిగ వతగెమాడితే కతసేసని
    బతకాన నేనఁ జూచితేను పగయము సేసుకొనీని

    ఇతకా మాననఁడు మెచచ్చె నెనన్ననఁడు నేరిచెనే
చ. 3:    పనతగితే నతతలోనే బెరసిన వానఁడాయ

  గనముగా మొకిక్కతేను కానఁగిలితచని
  మనసిచిచ్చె యలమేలమతగను నేనేకనక

   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డెనన్ననఁడు నేరిచెనే



రేక: 1556-4శ్రీరాగత సత: 25-274
పలల్లవ:   ఏమని చెపప్పుదమమత్మి యతనిసౌభాగతము

  కోమలపజవవ్వెనము గరతపై నటట్టి తడె
చ. 1:   వటట్టి చనఁ గపప్పురకాప వడిగపరవారెలల్ల

  అటట్టి దేవునికి నలనఁదనఁగాను
  దటట్టిముగ మతచితలల్లనఁదా మోరపూవునను

 ముటట్టి అవయవముల(ల?) మొలచినటట్టి తడె
చ. 2:    తనివతది గినెన్నలతోనఁ దటట్టి పణునఁగల దచిచ్చె

  పానుపొతదనఁ దిరమేననఁ బుయతనఁగాను
   పనివడి గొపప్పు నిడుపాట నేరేడునఁబతడు
 కనుపటట్టి పరషాకారమెపైనటట్టి తడె

చ. 3:   అలమేలమతగ నురమతదునఁబెటట్టి సొముత్మిలలల్ల
  పలవధముల నితచి భావతచనఁగాను

   అలర శ్రీవతకటేశనఁ డనెడి పపొప్పుడిరాశి
  వలయ మరనఁడు ముదద్రివసినయటట్టి తడె



రేక: 1556-5సామతతత సత: 25-275
పలల్లవ:  ఎవవ్వెరెకక్కడో మఇదదరిలోన

   జవవ్వెనమే పపైనఁజలిల్ల సాతదిచె నినున్నను
చ. 1:  తలినఁగనున్నలవానఁడవు తేటమాటలవానఁడవు

 వలవకతదురా నీకవనితలలల్ల
   చలమరికాతత యాకె చనవుగలది యాకె

  మొలకనవువ్వెలనే మోహితపతచె నినున్నను
చ. 2:   ఇచచ్చెకపవానఁడవు ఇనిన్నటాను జాణవు

  మెచచ్చెకతదువా నినున్న మెలనఁతలలల్ల
    నిచచ్చెపతడిల్లకూనఁతు రాప నెయతము సేసిన దాప

    పచచ్చె రేనఁగి ఇతపల మెపప్పుతచె నిదనినున్నను
చ. 3:  సేసచలేల్లవానఁడవు శ్రీవతకటేశనఁడవు

 ఆసపడకతదురా అతగనలలల్ల
    వసర నలమేలత్మితగ వవరి యనిన్నటా నాప
     వాసినఁ గటూడి యాసలలో వడి ముతచె నినున్నను



రేక: 1556-6పాడి సత: 25-276
పలల్లవ:     వటట్టి నిషటూట్టిరమే ఇతతే వదేద యితత

   నిటట్టిచటూప చటూచితేనే నీకనఁబాల వచచ్చెనా
చ. 1:     పగటల సారెసారెనఁ బచరితచి మాక నీవు

   తగవు లేమచెపేప్పువ తరని నేనఁడ
   వగి మతచితనాననే వలపక్షా లడేవు
    నిగిడి యకూటమలో నీకనఁ బాల పచచ్చెనా

చ. 2:    నెఱతనముల చటూప నీవు మఇదదరిలోనా
   వణగల దిదేదవు వువద నీవు

   కఱకఱి నిచచ్చెలడి కలయవసేవు నినున్న
   నెఱమానవులలోన నీకనఁ బాల వచిచ్చెనా

చ. 3:    అలమేలమగను నే నాతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ
   డలకలనఁ దిదిదతవ అవునే నీవు

   కలగొన మొకిక్కతపతచి కానఁగిలితచిత వటట్టి
    నెలకొనన్న యవడుక నీకనఁ బాల వచచ్చెనా



రేక: 1557-1ఆహిరి సత: 25-277
పలల్లవ:    ఇదిద మోహరసము లేరలపై పారనఁజొచెచ్చె

  నిదుద రవోకనన్న వానఁడు నీరమణునఁడు
చ. 1:    సలవ నవవ్వెననవువ్వె చెకక్కలవతటనఁ గారనఁగాను

    చెలి యేల పటట్టితవ చెకక్కననఁ జేయి
    జలజలనఁ జెమటల చెకక్కల వతటనఁ గారనఁగా

   నిలిచి చటూచ నద నీరమణునఁడు
చ. 2:   మురిపపజవవ్వెనము మొనచనున్నలనఁ గారనఁగా

  శిరసేల వతచేవచెలల్లనఁబో నీవు
  నిరతపటాసల నిలవలల్ల నఁ గారనఁగాను

  నెరపీని సరసాల నీరమణునఁడు
చ. 3:   పలప నీమాటలలో పగయమెలల్ల నఁగారనఁగాను

అలమేలమతగవుయేమనేవనీవు
     ఇల శ్రీవతకటేశనఁడు ఇద ని నున్నరము మనఁద

  నిలిప ముదుద గారనఁగా నీరమణునఁడు



రేక: 1557-2వరాళ సత: 25-278
పలల్లవ:   నేరపతో నీదాననెపై నితడుకతడేను

    వోరికొటల్ల గొటట్టి ని నోన్న పమయత
చ. 1:     వాసికి రేనఁచక తటట్టి వతగివతగి మొకక్కనఁబటట్టి

  యసుల నీతోడివాదులేలయత మాక
    చేసటూట నీతోనఁ బెననఁగి చెకక్కల నొకక్కనఁగనఁబటట్టి
 వోసరితచి నినొన్నరయనోపమయాత

చ. 2:   కనున్నలను జతకితచి కడువనఁడుకొననఁబటట్టి
  యనిన్నక నీతోనలగనేలయత మాక
  పనిన్ననీతో మచచ్చెరితచి పతతములియతనఁగనఁబటట్టి
  వునన్నతతో మాట మరనోపమయాత

చ. 3:   చలముసాదితచనఁబోయి చవుల చటూపనఁబటట్టి
  యలమనిను గదిదతచనేలయత మాక

 అలమేలమతగను నేనదశ్రీవతకటేశనఁడ
  వలిసి కూడితనఁ బాయనోపమయాత



రేక: 1557-3పాడి సత: 25-279
పలల్లవ:    ఏమనేరతునే నేను ఇనిన్నటానఁ దానఁదేరినానఁడు

   సాముల సేయనఁ దనతో సరిదాననటవ
చ. 1:     సరసాననఁ దా ననున్న సనన్నసేసి పలిచితే

   అరసి నేను గోర నతటనటవ
     పొరినఁబొరినఁ దా ననున్న బొమత్మిల జతకితచి తేను

   సరిగా నేను చలము సాదితచనటవ
చ. 2:    కోరి బెటట్టిమాటలను కూరిమనఁదానఁ గొసరితే

   తేరకొన నేనఁ దనున్ననఁ దిటట్టినటవ
    బీరముననఁ గొతగవటట్టి పననఁగి తానఁ బెపైకొతటే

  తారకాణగానఁ జనున్నల దానఁకితచనటవ
చ. 3:    తలయతత్తితా ననున్ననఁ దపప్పుక చటూచితేను

 మెలపనఁగనున్నలనవవ్వె మరనటవ
  అలమేలమతగ నేనఁదానటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు

  కలస నితదుకనఁదనున్న గదిదతతునటవ



రేక: 1557-4భపైరవ సత: 25-280
పలల్లవ:    మగవ నేమ నెఱనఁగ మనిన్నతచవయాత

   అగడుసేసి ననున్న ఆయా లతటవలనా
చ. 1:   వాలకచటూపల నీపపై వతచనఁజాలనతటనతటా

  యేల నీవు నాశిరసతేతవయత
    కాల దానఁకీనతటా నినున్ననఁ గదిప కూచతడనఁజాల

   పాలితచి పయతదకొతగ పటట్టి తయతవలనా
చ. 2:    సారెక సలవ నవవ్వెనఁజాల భద్రిమసేవతటా

  కేరడాన యేల గిలిగేతచేవయత
   దటూరనేల నినన్నతటా తొడనఁగి మాటాడనఁజాల

   మేరనుతడవయత మతదమేళ మతత వలనా
చ. 3:   గకక్కననఁ బెననఁగజాలనఁ గడునలసేవతటా

   ఇకక్కవనఁగటూడిత రత యితకా వలనా
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   దకిక్కతవ నాపపైని తమకము వలనా



రేక: 1557-5దేసాళత సత: 25-281
పలల్లవ:  ఇనిన్నటామటూలము యతనిరటూప

  యనన్ననఁగ నుపములక నిరవపైనటల్ల తడె
చ. 1:   కమలనాభునికినఁ గపప్పురకాప మేన

  సముచితముగనఁ బెపైపపైనఁ జాతనపడు
    అమస్కృతము దచేచ్చెవళ అటట్టి మననఁ దుతపరల

  తమతోడ నితడుకొని దటట్టిమెపైనటట్టి తడె
చ. 2:   దపైవశిఖమణకి తటట్టి పణునఁగ మేనను

  చేవమర నితచి సేవసేసేయపడు
  వవలగా యమునలో వమారనీనఁదులడనఁగా

   కావరి కాళమ నితడానఁ గపప్పునయటట్టి తడె
చ. 3:   అలమేలమతగతోడ నటట్టి శ్రీవతకటపత

 కెలమసొముత్మివటట్టి యతచినపడు
   కలికి గొలల్లతలను కూడనఁగా గబబ్బులమనఁదనఁ

  గలపసపలల్ల వచిచ్చె కముత్మికనన్నటల్ల తడె



రేక: 1557-6పాడి సత: 25-282
పలల్లవ:     అతట నినున్ననఁ బాయలేని దాపతలనే వగెనా

   వతటవతటనఁ దిరగరా వలనఁదు లలల్ల ను
చ. 1:   తలకొని నీమోము తపప్పుకచటూచితేను

 వలవరా యటవతటవనితలపైనా
   సలవుల నేపాటపైనా చిరనవువ్వె నవవ్వెతేను

  మొలవవా పలకల మోపలకొలనఁదుల
చ. 2:   చనవుల నీతోను సరసములడితేను

  మనసుల గరనఁగరా మగవలలల్ల
   యనసి నీతోనఁగన యేపాట మాటాడినాను

  తనునఁదానె కానఁగిళళ్ళ తగలకోకతడునా
చ. 3:  నివవ్వెటలల్ల తమకాన నీమేనుసనఁకితేను

  నివవ్వెరనునఁ బొతదరా నెలనఁతలలల్ల
   రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రత నలమేలమతగ

   యివవ్వెలనఁ గటూడినతదుక హచచ్చెవా వడుకల



రేక: 1558-1హిజిజజి సత: 25-283
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరిది నేరపో యఇతతనీలోనను

 జవవ్వెనపమదముసాదితచె నినున్నను
చ. 1:    నికిక్కనికిక్క చటూపలనె నీమనసు గరనఁగితచె

   చకెక్కరమోవ చటూప చలల్ల వలప
     చొకక్క నొకిక్క బుజజగితచి సిగద్గీల దేరిచె నీప
  పకక్కన రేపలల్లలోనబాలనఁడెపై ననినున్నను

చ. 2:   సలవుల నవువ్వెలనేచెమటల వుటట్టితచె
  పొలసి ఇచచ్చెకమునఁ బులకితపతచె
   నెలకొన వడెమచిచ్చె నితదురతులకనఁ దస

   బలిమ యశోదయితట బాలనఁడెపై ననినున్నను
చ. 3:     మతతనానకనఁ బలిచి మరిగితచె నినున్న నిటట్టి

   పతతపనఁ జేనఁతలనే పచిచ్చె సేసను
   యితతలో శ్రీవతకటేశ యనస నలమేలత్మితగ

  బతతనే ఆవులనఁ గాచేబాలనఁడెపైననినున్నను



రేక: 1558-2ముఖరి సత: 25-284
పలల్లవ:   కతటవగా వోయి నీకాతతలసుదిద

  దతటతనమునఁ దామటూనఁ దమకితచేర
చ. 1:    నినున్ననఁ జూచేపరాకన నివవ్వెరగెపై నేనుతడనఁగా

  సనన్నల సేసుకొనేర సవతులలల్ల
     యనిన్న కె నీ చేనఁతలక యిచచ్చెగితచి నేనుతడనఁగా
  అనిన్నటా దామేమటకి నబుబ్బురపడేర

చ. 2:     అతతలో నీమాటలే అలకితచి నే వననఁగా
 ఇతతేసిగజగజలేల తమక

   ఇతతలో నీక వడెమయతనఁగానఁ జూచిచటూచి
  వతతగా నపప్పుటనేల వతగెమాడేర

చ. 3:     యేకతము లడుతా నిటట్టి వదద నుతడనఁగా
  కాకసేసి తామేల కానఁతాళతచేర

   కెపైకొని శ్రీవతకటేశ కానఁగిట నేనుతడనఁగాను
   మేకొని తామేటకి మెచచ్చె మెచేచ్చెర



రేక: 1558-3లలిత సత: 25-285
పలల్లవ:   కోరికల కొనసాగె గోవతదరాజ

  మేరమరి ఇటాల్ల నే మెరసితవా
చ. 1:   బాలనఁడవపై రేపలల్లలోనఁ బాలదాగేవళ

  యలీలలనే పవళతచి యిరవపైతవా
    గోలవపై తొటట్టిలలోన గొలల్లత లటూనఁచి పాడనఁగా

   ఆలకితచి వని పాట లవధరితచితవా
చ. 2:    కొతచక మధురలోననఁ గబబ్బుఇతట నీలగల

  మతచాలపపైనఁ బవళతచి మరిగితవా
  చతచలదావ్వెరకలోన సతత బామతొడమనఁద

   ముతచి యరీత నొరగి ముచచ్చెటలడితవా
చ. 3:  పరియారవలితతులపాలితడుల్ల తలగడలపై

  పొతదల నిటవలనే భోగితచితవా
   యదుల శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి తరపతలోన

  నిదిరితచక శ్రీభటూమనీళలనఁ గటూడితవా



రేక: 1558-4సామతతత సత: 25-286
పలల్లవ:     దేవరవు గావా నీవు తమలి యపనులక

  కావరపవనితల కదిసితేనఁ జాలను
చ. 1:      చెకక్కలనఁ గళల మతచె చేతులనఁ జెమట నితడె

   చొకక్కపనఁజూపల నాప చటూచితే నీక
     నికెక్కనఁ బులకల మేన నిదుద ర జారెనఁ గనున్నల
    జకక్కన నాప నీకనఁ బాదా లొతత్తితేను

చ. 2:     సలవుల నవువ్వె వచెచ్చెనఁ జెతగలితచె మోమెలల్ల
  సొలపమాటల నాప సనఁకనాడితే

    నిలవలల్ల ముదమతద నెగడెనఁ గోరిక మది
    చలి వాయ మోవ యాప చవచటూపనఁగాను

చ. 3:      చేరె నీకనఁ దమకము సిగద్గీల లోలో నణనఁగె
   కూరిమ నాప నినున్ననఁ గటూడనఁగాను
   యరిత శ్రీవతకటేశ ఇతపలయ రతులలల్ల
   గారవతచి యాప నినున్ననఁ గెపైకొననఁగాను



రేక: 1558-5ఆహిరి సత: 25-287
పలల్లవ:   ఇతతలోనే వగిరముతేనఁటకి నీక

  చెతతల నీపచనవ చెలిల్లతతువుగాక
చ. 1:    నగతా నాడినమాట నాయములనఁ బెటట్టి దురా

   జిగి నీయితతని ముదుద సేతురగాక
   నిగిడి సొలసేమాట నేరముల సేతురా

   మెగమోడి ఆపక మొకక్క టతతేకాక
చ. 2:   సరసమాడినమాట చలము సాదితతురా

  సిరల ననిన్నట పదదసేతురగాక
   దొరతనపమాటలక దొమత్మి నీవు సేతురా
 సురతపమరర్శముల సటూచితచటగాక

చ. 3:    వడుక కాడినమాట వతగెముల సేతురా
  కూడి చనవులగనఁ జేకొతదురగాక

   యడనె శ్రీవతకటేశ యనసనినీన్న పమాట
   చటూడనఁజూడ నియతకొని చొకక్క టతతేకాక



రేక: 1558-6  కాతబోది చిఅ సత: 25-288
పలల్లవ:    ఆకెచకక్కనఁదనము చటూచటట్టి నీవు భద్రిమసిత

    దాకొని చనవు లిచిచ్చె దతడక రారాదా
చ. 1:      చెకక్కల చెమట గార చేతులతత్తి మొకీక్క నాప

    యకక్కడ పరాకెపై చటూచే వమయత నీవు
    మొకక్కలపతేనె గార మోవనే వతదుల చెపీప్పు

   ఇకక్కవ నీ వరితగి యియతకొనరాదా
చ. 2:      కరనఁగి కరనఁగి చటూచి కనున్నలనే మేల చలిల్ల

  మరగీ నీకేమటకి మతతనముల
  శిరసువతచి నవువ్వెల సిగద్గీలకానుకలిచచ్చె
 సరసతలను చేయిచానఁచనఁగరాదా

చ. 3:     ఆయముల సనఁకితచి అటట్టి కానఁగిట నితచ
పాయపమదాన,  నేల పలకవటట్టి

    చాయల శ్రీవతకటేశ సత నినున్న దకక్కనఁగొనె
  దాయివటట్టి రతలలల్ల తలనఁచకోరాదా



రేక: 1559-1రీతగళ సత: 25-289
పలల్లవ:    మగవానితో నితత మతక గలదా

  వగరలమానవ వోయమత్మి నీవు
చ. 1:   వారివరిమనఁదనఁ బెటట్టి వలల్లవాటనఁబయతదతో

 వరెవరేనేరపల వనఁగెమాడేవు
   నీరమణునఁ డానలలల్ల నీతోనఁ బెటట్టి కొనీ

  వరకతడనఁబటట్టిదట వయమత్మి నీక
చ. 2:    పొరగకాతతలనఁ జూప పొతదుగానఁ జేతులవటట్టి

   తరవు వారిపపైనఁ దోసి తమరేనఁచేవు
     గరిమ నాతనఁడెపై తేను గకక్కన నినున్న ముట ట్టిని

   వరయ నతతయేనఁటకే వయమత్మి నీక
చ. 3:    మేరమరి వడిగపవారిమనఁద నితద గటట్టి

 గారవతచిఅతనినే కానఁగిలితచేవు
   ఆరయ దటూరదురట అటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర

   వరటలేక కూడి వోయమత్మి నీవు



రేక: 1559-2నారాయణ సత: 25-290
పలల్లవ:   గటట్టి గలవానఁడవతటానఁ గోరి నమత్మివుతటమ

   రటట్టి సేతురా ఇతత ఇటట్టి రమణులను
చ. 1:    మతతనాన నీమోవపపై మచిచ్చెకనఁ జేసినచేనఁత

  యతత వలల్లవరిసేసే వతదరిలోన
 చెతతల మనసుగరనఁచినచెమటలలల్ల ను

  పతతాననఁ గాలవలగానఁ బారితతురా
చ. 2:  చలవపై నరతలోనిసాములరహసతముల

  వలి నిటటూట్టిరప్పులగాను వళల్లవతురా
 తలనఁపలొపలిమేల తగిలినచొకక్కలలల్ల

  తలినఁగనున్నలయతదునే దిషట్టిము చటూపదురా
చ. 3:    గకక్కననఁ గటూడినయటట్టి కానఁగిటలో సిగద్గీలలల్ల

  మకిక్కలి సలవులను మెరఇతతురా
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న
  తకక్కక యాసదాననఁ దమకితతురా



రేక: 1559-3ముఖరి సత: 25-291
పలల్లవ:   ముతదే యఱనఁగవల మోచివచేచ్చెపనుల

   చెతది చేయిముతచితేను సిగద్గీలేడ నుతడును
చ. 1:    వలదేలే చలము వనితక నితతేసి

  కలయక పోరాదు కాతతునితోను
    పలిచ నాతనఁడెపై తేను బగిసేవు నీవపైతే
    బలిమ సేసితే మరి పతతమేడ నుతడునే

చ. 2:    మతకనఁదన మేనఁటకే మానినికి నితతేసి
  అతకెక రాకతడేవా అతనితోను

   వతకలడ నాతనఁడెపైతే వాదితచేవు నీవపైతే
   సతకెలేక పనతగితే చలమేడ నుతడునే

చ. 3:    ఆరితేరి రవవ్వెలేలే అతగనక నితతేసి
   మార నవవ్వెక మానేవా మగనితోను

    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె
     గోరి గీరి చెనకితే గటట్టి లేడ నుతడునే



రేక: 1559-4భలల్ల ట సత: 25-292
పలల్లవ:     ఇదివో నీసరసము యనఁతల మోనఁతల నాయ

   నదులయనఁ గరనఁగల నవువ్వె లేనఁటకయాత
చ. 1:    వడివటట్టి పననఁగితే వువదకచచ్చెల వడె

   తొడినఁబడనఁ బటట్టినఁబోరే తురము జారె
   నిడుపలపై ముతచకొతటే నెరలే ముసునఁగాయ
    నడుమనఁ జికక్క సిగద్గీల నవువ్వె లేనఁటకవయాత

చ. 2:    మునుపనఁ జెనకబోతే ముగితకెకెక్కనఁ జనున్నల
   పొనినఁగితే మనఁదనఁ గపప్పు పవువ్వెదతడల
     మనసున నెతచ నవ మఱనఁగల తర ఆయ

    ననుప కితదుమనఁదాయ మఱనఁగల తర ఆయ
చ. 3:    మలసి కానఁగిలితచితే మనసు లేకములయ

    తలిసి పొతదితే మోవనఁ దేనె గారెను
   కలసిత రిదదరను గకక్కన శ్రీవతకటేశ
    నలినలి ఆయ రత నవువ్వె లేనఁటకయాత



రేక: 1559-5ముఖరి సత: 25-293
పలల్లవ:    కనన్నవారినెలల్ల నఁ గటూడి కతలనఁ గరచితవ

   నినున్న దటూరనఁ బనీలేదు నీపాపమా
చ. 1:     పలికి సారెసారెక బాసల సేసేవు నాతో

   నెలనఁత నీ కివయలల్ల నేరపనఁబోల
  మొలచినగణముతో మునుపటవల నుతటే

  నెలకొని నాతోను నిజమాడవా
చ. 2:     మొదలనే నీవు నాక మొకక్కల మొకక్కవచేచ్చెవు

   సుదత నీక చేసటూట చటూపనఁగనఁబోల
    చెదరక నీమనసు చేతకి లోనెపై వుతడితే
   సదరాన నీ వతత చతచలితతువా

చ. 3:   కనునఁగొని బలిమనే కానఁగిలితచవచేచ్చెవు
  వనిత నినిన్నటలనే వతచకోనఁబోల

    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
  ఇనుమడిబుదుద ల నీ వఱనఁగనివా



రేక: 1559-6నాదరామకిగయ సత: 25-294
పలల్లవ:    రతకెకెక్కనఁ బనుల నీరప మాయను

 మతకరినీమాటక మారాడకతడనఁగను
చ. 1:  నాతో నీవునవవ్వెనవవ్వెనయగారితనాలనే

  కాతరితచి యతతలోనే కానఁగిలితచేవు
   నీతు లఱనఁగదువు నీనేరప మతచిదిగాదా
   చేతకి లోనెపైనవార సేవ గలగనఁగను

చ. 2:     చెకక్కల మెలల్లనే నొకిక్క సిగద్గీలలల్ల వడిపతచి
   మొకక్కలన దగద్గీరి నామోవ యానేవు
   వకక్కపొతుత్తి గలస నీవోపక మతచిదిగాదా

   అకక్కరతో సతుల నీయతకెక రానఁగాను
చ. 3:    బేసబెలిల్ల తనమున పీనఁటమనఁదనఁ గటూచనఁడి

  సేసవటట్టి పతడాల్ల డి చిమత్మిరేనఁచేవు
   వాసితో శ్రీవతకటేశ వపైపగ ననేన్నలితవ

  యసరిత మావతటవారితపల చలల్లనఁగను



రేక: 1560-1దేవగాతధరి సత: 25-295
పలల్లవ:    ఇదివో నీవు సేసిన యమెత్మిల

 గదులయ మోవమనఁదికమెత్మిల
చ. 1:  కనున్నలనఁ జూచినపప్పుటకానఁకల

  అనిన్నటానఁ జెలికినఁ గొమరానఁకల
 వనన్నవతచదానఁకా వఱఱ్ఱైవనఁకల

 మునాన్నడనఁ బులకలమటూనఁకల
చ. 2:  చెకక్కల నీవుసేసినచేనఁతల

 మొకక్కలపసవతుల మోనఁతల
 యికక్కవవలపలలల్ల యనఁతల

పకిక్కటబతటతలపోనఁతల
చ. 3:    సుదతనఁ బెటట్టిన నీ చొకక్కల

  చెదరని రతులలో చికక్కల
    యిదివో శ్రీవతకటేశ యిదదరి మముత్మినఁ గటూడితచె
 మొదల నాపచేతమొకక్కల



రేక: 1560-2శతకరాభరణత సత: 25-296
పలల్లవ:  ఆయాల దొరలివచిచ్చెనతదులోననే

    చాయల సనన్నల సిగద్గీ చలిల్లతేనే చాలదా
చ. 1:   తాలిమగలవారికి తమకితచ నేనఁటకి

  చాలకొని వచిచ్చెతేనే చాలదటవ
  వళగాచేవారికి వకక్కసము లేనఁటకి

   సలగిలనఁ జెకక్కచేతనఁ జూచినదే చాలదా
చ. 2:    నేరపగలవారికి నీట చటూప నేనఁటకి

  మేరతో దగద్గీరనుతటే మేలగాదటే
  దారకపవారికి దతటతనా లేనఁటకి

   చేరవచిచ్చె బుదుద లలల్ల జెపప్పుతేనే చాలదా
చ. 3:  సరసులపైన వారికిసాదితచనేనఁటకి

  ధర నిచచ్చెకమాడుటే తగదటవ
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ డేల ననిన్నతదుకొరకె

    సరిత లరినఁగి మోవ చవగొతటే చాలదా



రేక: 1560-3ఆహిరి సత: 25-297
పలల్లవ:    ఏల నాక నానతచేచ్చె వతదానఁకాను

  వాలయితచి నీపొతదు వాడికాయను
చ. 1:    ముయతతచన నీవు నాక మోహితచినమోహమెలల్ల

  తయతని నీమోవయతదే దిషట్టిమాయను
   ఇయతడ నీవు నాక నిచేచ్చెటచనవులలల్ల
  చయతన నీనవువ్వెలనే సతమాయను

చ. 2:     మచిచ్చెకతో నీవు ననున్న మనిన్నతచే మనన్ననలలల్ల
  కొచిచ్చె చటూచేచటూపలనే గరతాయను
  తచిచ్చె నీనాసతది తగలయములలల్ల ను

 హచిచ్చెనసరసముల నిరవాయను
చ. 3:    ఇటట్టి నీవు ననున్న నెడయనిబాసలలల్ల

 నెటట్టి కొనన్నరతులలో నిజమాయను
  గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిననీకూటమ
  వటట్టిన యిచచ్చెకముల నునఁ(నుత?)  క వాయను



రేక: 1560-4వరాళ సత: 25-298
పలల్లవ:   ఎటవతటదానవ యనన్నటకే మొగమోట

   పటగత నీ కతనఁడు పతతవయతనఁగాను
చ. 1:   తలవతచనేమటకే తరణ నీనాయకనఁడు

  పలిచి నీచేయివటట్టి పననఁగనఁగాను
   చలము లితకా మరియు సాదితచనేమటకె

 వలలేనివడుకల వనఁడుకొననఁగాను
చ. 2:    చితతతచ నేమటకె చెకక్క చేతనునఁజేరిచ్చె

   సొతత నాతనఁడు నినున్ననఁ బొదుగనఁగాను
   ఇతత బగవమటకే యదుటనే నిలచతడి

  మతతనమున నినను మనిన్నతచనఁగాను
చ. 3:   సిగద్గీలివ యేమటకే శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

  అగద్గీమెపై కానఁగిటనే అలమనఁగాను
    యగద్గీ లేమటకే నేనఁ డిచట సతతోసముతో

 వగద్గీళపరతులలో వలయితచనఁగాను



రేక: 1560-5మాళవగళ సత: 25-299
పలల్లవ:     ఆయనాయ నతదుకేమ ఆసద మెతతపైననఁ గదుద

    చేయి చానఁచి యితకానేల చెనకేవు నీవు
చ. 1:    యపప్పుటవానఁడేకావా యనిన్న బాసల సేసినా

   మెపప్పుతచి మమెత్మిటాల్ల నమత్మితచేవు నీవు
   కపప్పుళతచి యఱఱ్ఱైనుతటే కతకమ కసటూత్తిరవునా

    చిపప్పుల మమేత్మిల యినఁత చెనకేవు నీవు
చ. 2:   యనన్ననఁబోతే నీవకావా యతతపొతదుసేసినాను

   ఇనన్నటా మాకెటల్ల నీ వతపసేసేవు
   కనున్నలకనఁ దలల్లనేత గతదవడి కపగమౌనా
   చెనున్నమర నితకానేల చెనకేవు నీవు

చ. 3:     యతగిలపైననీవ కావా యతత రతనఁ గటూడినాను
   సతగతగా మాక నెటట్టి చలిసేసేవు

    సతగడి శ్రీవతకటేశ జవావ్వెది పణునఁ గవునా
    చెతగట నునాన్ననఁ డవల చెనకేవు నీవు



రేక: 1560-6నాట సత: 25-300
పలల్లవ:    తటట్టితే నేమసేతువు దేవరవపైనా నెపైతవ

  గటట్టి వాయతనముననఁ గాలవకేక్కవు
చ. 1:    చయతననఁ బరాకమనఁద సకలతో మాటాడనఁగా

  పయతదకొతగ వటట్టి భద్రిమయితచేవు
  వయాతలమతచముపపై వరకే వనోదితచనఁగ

  గయాతళతనాన వచిచ్చె కానఁగిలితచేవు
చ. 2:    వలయనఁగనఁ గొనగోళళ్ళ వణ వాఇతచనఁగాను

  మలసి యదరిప మరత్మిమతటేవు
   పొలపమగల నేను పవువ్వెల ముడుచకోనఁగా

  కెలపనఁజేతల నేమ గిలిగితచేవు
చ. 3:     ఇదివో ముచచ్చెటతో నే నేకతాన నుతడనఁగాను

   కదిసి రతుల గటూడి కరనఁగితచేవు
   అదన శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
  చెదరక మొకక్కనఁగాను చెకక్కనొకేక్కవు



రేక: 1561-1రామకిగయ సత: 25-301
పలల్లవ:    సవతుల మతతేనేము సటలక లోనయేతమా

   రవళతో నేము మముత్మి రవవ్వెసేసేమా
చ. 1:    యకడ నాకడాను యదురబడి బాసల

    ఆకెక నీకే తగ నతదు కేమయాత
  సాకిరలేల పటేట్టివు సతులరినఁగినపనే

 దకొనిమగణముల తపప్పువచేచ్చెమా
చ. 2:    మత కాన మలోనిమారకమార నవువ్వెల

    అతవు నీకే తగ నతదు కేమయత
   చతురతేమచటూపేవు చలల్లనఁగా ననీన్ననఁ గతటమ
 కతకారిమసుదుద ల కదననఁగలమా

చ. 3:  ముతదువనకలనఁ గటూడేముయికిముయిరతుల
  అతదములే ఇదదరికి నతదుకేమయత

     సతదడి శ్రీ వతకటేశ సరిగానఁ గటూడిత మముత్మి
 పతదమాడి మముత్మినేముపచిచ్చెసేసేమా



రేక: 1561-2హితదోళత సత: 25-302
పలల్లవ:     ఇతతయేలే దోషమటూ ఇనిన్నటా ఘనునఁడు దాను

  అతతలో నాకాళల్లల అతటవచచ్చెని
చ. 1:    మచచ్చెరము మానితవనే మతకల వడిచితనే

  చెచెచ్చెర నీచెపప్పునటట్టి సేసేనే
   ఇచచ్చెకములడేనే ఇతక నేమ నననే

   ఇచచ్చెట నాకేల పతతా లియతవచచ్చెనే ఇతత
చ. 2:    చలముల మానితవనే జవదానఁటనే ఇనఁక

  పలికినటేట్టి నేనటూనఁ బలికేనే
    వలప గానుకిచేచ్చెనే వాదు లడువనే ఇనఁక

  బలవతతమున నేల బాసలిచచ్చెనే
చ. 3:     తపప్పు లినఁకనఁ బటట్టినే తనమాట గాదననే

  యపప్పుడూనఁ దనమనన్నన లియతకొనేనే
    వపప్పుగా శ్రీవతకటేశనఁ డొనగటూడె ననున్న నిటట్టి
  యిపప్పుడే యతగిలిమో వలడిగినే



రేక: 1561-3ముఖరి సత: 25-303
పలల్లవ:    ఇతకనేల వఱపల యినిన్నటాను చలివాస

  సతకెలేక బొమలనే జతకితచనినఁకనటూ
చ. 1:    సతకి మానఁటలడనఁగ చనప లిచిచ్చెతవ

   యితవపై సేవక వళ లిచిచ్చెతవ
   వతదర నాపక వచచ్చెనవడాయ నినఁక

   మతమర నేముతదర మెరస నినిన్నటాను
చ. 2:     అతగన నవువ్వెల నవవ్వె ఆసల వటట్టితవ

  చెతగట సలిగెలలల్ల నఁ జెలిల్లతచితవ
   అతగవతచినరతుల నాప రపమాయ నినఁక

   సితగారాన రాజతము సేస నీవదదనటూ
చ. 3:     మగవ నినున్ననఁ జెనక మనిన్నతచితవపప్పు డిటట్టి

  పొగరరతులనఁ గటూడి బోధితచితవ
   నిగిడి శ్రీవతకటేశ నానఁడాపపతతము వచెచ్చె

  పగటనమమత్మిటేట్టి బతకితచ నినఁకనటూ



రేక: 1561-4కాతబోదిసత: 25-304
పలల్లవ:     నీక నాక నొకనఁడే నెయతమెపైన నాయకనఁడు

    జోకలయనఁ బొతదులలల్ల జోలి ఇనఁక నేనఁటకే
చ. 1:  తమకితచనునఁటకే తలపోనఁతలలల్ల ను

   సముకాననే తేరీ సవత వతతే
   చెమటచేతుల మనచేతు లితనఁడె పటట్టి

   భద్రిమసిత మతనికి పతతా లినఁకనేనఁటకే
చ. 2:  కాతరితచనేనఁటకే కావలసినపనుల

   అతనివలల్లనే తేరీ ఆతడల్ల మతతే
  యేతులమాటలనే యిదదరిని బుజజగితచె

    ఆతుమల దనిసిత మార డితక నేనఁటకే
చ. 3:  వగిరితచనేనఁటకే వడుకపడేవల

   భోగములోనే తేరీనఁ దోనఁబుటల్ల మతతే
    యగత శ్రీవతకటేశనఁడిటట్టి నినున్న ననున్ననఁ గటూడె
    బాగగా జోకిక్కలి మనఁక పలనవువ్వె లేనఁటకే



రేక: 1561-5ధనాన్నసి సత: 25-305
పలల్లవ:    కాతతలచేత నినిన్నటా కాయగావనఁబోల మేను

   యతతపైనా బతకితచడు యిచచ్చెగితచ నతదుకే
చ. 1:   సరస మెతతాడినాను సమత్మితతచననిన్నటకి

   వరవనఁ డెతదుకెపై నాను వడుకకానఁడు
  గొరబులగా గోరకమెత్మిలవో నటూనఁదినాను

   పరరేనఁచి సారెసారె పగయపడ నతదుకే
చ. 2:   నవువ్వెలనిన్న నవవ్వెనానుననుప సేసుకొనీని

  వువవ్వెళటూల్లరి జడియనఁ డుబబ్బురికానఁడు
   కవవ్వెలగా నురమున కచముల దానఁకితచినా

   రవవ్వెలపై సిగద్గీవడనఁడు రతకెకీక్క నతదుకే
చ. 3:    కానఁగిలటట్టి బగితచినా కరనఁగీ లోలోననె

   వనఁగక ననిన్నటట్టి కూడె వగిరకానఁడు
  చేనఁగదేరిప్పునాను మోవ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

 మానఁగనీనఁడువలపల మనిన్నతచనతదుకే



రేక: 1561-6వరాళ సత: 25-306
పలల్లవ:  ఏనఁటకి వగిరితచేరేయఱనఁగనిదాననటే

   కూటమ గలగదానఁ కానఁ గొసరరాదు
చ. 1:  బలవునఁడయినయటట్టిపతతోడ సతులక

  చలము సాదితచరాదు జితకితచరాదు
వలవకతొలతనేవాడికగానఁబేరకొని

   పలవనఁగ రాదు మరి బగియారాదు
చ. 2:   వకక్కసమయినయటట్టివడుక కాని నతత

  కకక్కసితచరాదు మత కరనఁచారాదు
  నికిక్కచటూడకతడనఁగాను నేరపల వచరితచి

  పకక్కమాట లడరాదు పననఁగారాదు
చ. 3:  చేతకిలోనెపైనయటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరని

  కాతరితచరాదు మరి కాదనారాదు
    యతనఁడే ననిన్నట గటూడి ఇచచ్చెకనఁడెపై వుతడనఁగాను
  యేతుల నెరపరాదు యలఇతచారాదు



రేక: 1562-1సౌరాషట్టి సత సత: 25-307
పలల్లవ:    కొతడవతటదొర దాను గోవతదరాజ తన

   గతడె రాఇగాదా తొలిల్ల గోవతదరాజ
చ. 1:    చేరి తనపాదాల చేకొని పసుకనఁగానే

  కూరిముల గొసరీని గోవతదరాజ
   నేరపతోనఁ జెపప్పునటట్టి నేము నిటట్టిసేయనఁగానే

 గోరిచని వలపలగోవతదరాజ
చ. 2:  చపప్పుడు గాకతడానుసరసములడితేను

 కపప్పుళతచ పతజెమటగోవతదరాజ
   ముపప్పురినఁ జేతులతత్తి మొకక్కనఁగాను వచిచ్చెదేర
  గొపప్పుగొపప్పు మాటలడ గోవతదరాజ

చ. 3:   గరిమల నిదదరమునఁ గానఁగిలితచకొతటేను
  కరిస మోవతేనెల గోవతదరాజ

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే నేము గటూడితే
  గొరబుసేసనఁ జనున్నల గోవతదరాజ



రేక: 1562-2మాళవ సత: 25-308
పలల్లవ:   తల దడిసినపడేచలి వాసను

చెలరేనఁగటేకాకసిగద్గీవడేవా
చ. 1:    గొలల్లతల నీవును గోకలములో నుతడి

  అలిల్లనఁ దామోరలవల నలల్ల కొతటవ
    వలల్లవరిగా నే నెతత వతగెము లడినాను

చెలల్ల బడులేకాకసిగద్గీవడేవా
చ. 2:   అగడుగ మరియునఁ బదారవలసతులతో

  తగనఁదగెల మానఁకలపై తగిలితవ
    తగదనినే నెతత తపప్పుల ని నెన్నతచినాను

 జిగిమరదువుగాక సిగద్గీవడేవా
చ. 3:    భావతచనఁగా నీ వపప్పుటనఁ బటట్టిపదేవుళళ్ళతోడ

 పూవునునఁ బుపొప్పుడియపైపొతదితవ
    యవల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   చేవదేర నే నవవ్వెతే సిగద్గీవడేవా



రేక: 1562-3దేసాక సత: 25-309
పలల్లవ:     ఎతత చలకనఁగనఁ జూదే వమయత నీవు

  కాతత నీపపై వలపలగడెడమువసనా
చ. 1:    చనవు గలగనఁగానుసారెకనఁ గొసరీ నితత

 మనసు నీకరాకనన్నమాటలడనా
  చెనక రానఁగా నీచేతులదానఁబటట్టినఁగాక

  వనవనకకనఁ బోతే వనన్నడితచనా
చ. 2:   సమత్మితతచి నీవుతడనఁగాసరసమాద నీప

   కొమత్మి నీకవసటపైతే గోర గీరినా
   రమత్మిననఁగా నీతొడవపై రమణ గటూచతడెనఁగాక

    వుమత్మిడి నీ వరకతటే వదిదకి వచచ్చెనా
చ. 3:    కతదువకనీవు రానఁగానఁ గానఁగిలితచకొనెనఁ జెలి

  పొతదునీక లేకతదితే భోగితచనా
   వతదుగా మోవయతనఁగా శ్రీవతకటేశ కూడెనఁగాక

 సతదడి బరాకెపైతేచలపట ట్టినా



రేక: 1562-4కనన్నడగళ సత: 25-310
పలల్లవ:   ఎగద్గీలనఁదపప్పుల నెతచనేనఁటకే నాక

  అగద్గీలమెపై తనమేల ఆతుమలోనుతడును
చ. 1:    వలి నెవవ్వెతవదద వడుకతో నుతడినాను

   తలనఁపలోనే వుతడునఁ దా నాకను
   పలక లవవ్వెరితోడనఁ బలకతా నుతడినాను

    చెలనఁగి తనమాట నాచెవ సనఁక వుతడును
చ. 2:    నతటన నెవవ్వెరితోడనవువ్వెల దా నవవ్వెనాను

   అతట నామోముననఁ గటట్టినటేట్టి వుతడును
    దతటతనాన నెతదతదు తపప్పుక తానఁ జూచినాను

    సొతటల సదితచి ననున్ననఁ జూచినటేట్టి వుతడును
చ. 3:  గకక్కననేకానఁ (కాత?)   తలనఁ గానఁగిలితచి కూడినాను

   ఇకక్కడ ననున్ననఁ గటూడిన టట్టితపపైవుతడును
   యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననేలినానఁడు

  తకక్కక సతతోసముదకిక్కనటట్టి వుతడును



రేక: 1562-5పాడి సత: 25-311
పలల్లవ:    వనన్నవతచవల నీక వడుకనఁ దొలదొలతే

  యనిన్నక సేసనఁజమత్మి యగద్గీపటట్టివలదు
చ. 1:    నీవు మాటలడినటట్టి నేనటూ మాటలడితేను

  తావబెలల్లములోనఁ బతచరాచ చలల్ల ట
  వోవరిలో నే నితదుకవుపప్పునిచచ్చెనితటల్ల

  యవలనే నాడేనఁజమత్మి యగద్గీపటట్టివలదు
చ. 2:      మొకిక్కన నీ మొకక్కలక ముతచి నేనటూ మొకిక్కతేను

   మకక్కళతచి అలల్ల లనఁ దామర లలల్ల ట
    చికక్కదరనఁ గొనగొళల్ల చిమత్మిరేనఁచి కొతత గొతత

  ఇకక్కవ లతటేనఁజమత్మి యగద్గీపటట్టివలదు
చ. 3:     సిగద్గీలమనఁద సిగద్గీల చేరి నేనటూ నెరపతే

   వగిద్గీ ముతాతలను వజాబ్రాల నరిచ్చెతచట
   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా ననేన్నలితవ

  తగద్గీక గరివ్వెతచేనఁజమత్మి యగద్గీపటట్టివలదు



రేక: 1562-6బౌళ సత: 25-312
పలల్లవ:     మే మెఱనఁగ మటమనఁద మకే తలసును

   ఆముకొనన్న సుదుద లల ఆప నడుగవయాత
చ. 1:    చేరనఁడేసికనున్నల చెలి నినున్న నడిగెను

  వరకే జాణతనాలే వరశడని
   కెరడపనవువ్వెలతో కేలతత్తి మొకెక్క నీక

   అరసనఁ గడమసుదుద లప నడుగవయాత
చ. 2:     కొతడలతతల చనున్నల కొమత్మి నినున్న వదకెను

 దుతడగపమాటల దటూకచతడెను
   పతడు మోవతేనెలప పతతముల నెరపను

   అతడ నేమగికోకాని ఆప నడుగవయాత
చ. 3:    చకక్కనివనిత నీపపైనఁ జలల్ల వలపలలల్ల ను

   పకక్కటలల్ల పేగమముల పతచి పొగడె
   ఇకక్కవఱనఁగి శ్రీవతకటేశ నీవు గటూడితవ

   అకక్కజప మేలలల్ల ఆప నడుగవయాత



రేక: 1563-1సామతతత సత: 25-313
పలల్లవ:     ఇదివో నీవఱనఁగవు యతతట దనేవు ఆప

   సదరాననే యనిన్నటానఁ జలము సాదితచెను
చ. 1:     తేటపడ నితత నినున్న తటట్టి దిటట్టిదుగాని

 గాటారితపమాటలనే కలల్లలడెను
    పాటతచి ని నిన్నతదరిలో పతతము గొనదుగాని

   చటకి మాటకినఁ బతప సేయితచకొనెను
చ. 2:     చేయి చానఁచి నీమనఁదనఁ జెనక దితతేకాని

  ఆయము లతటతానే అలయితచెను
   రాయడితచి నినున్న నిటట్టి రవవ్వెసేయదనికాని

  చాయలనే నీమోవ చపప్పునఁజేసను
చ. 3:    మెలపన నీతోను మతమర దితతేకాని

  కెలసి రతులనెలల్ల నఁ దితదుపరచె
    కలసిత వట ననున్న గకక్కన శ్రీవతకటేశ

    తొలతనే యిప నినున్న దుషట్టి నఁ జేసను



రేక: 1563-2పళపతజరత సత: 25-314
పలల్లవ:     వవలక మాక నినఁక వఱవనఁగ బనిలేదు

    సేవల నే మేమెపైనానఁ జేతుము నీకినఁకను
చ. 1:   తాలిమగలవానఁడవు తరణులలల్ల నాడేట

  మేలములకెలల్ల నీమే నోరచను
  చాలకొని చినన్ననానఁడు సాముసేసినదియలల్ల

  పాలమలకతడా నేనఁడు ఫలినఁచెను
చ. 2:     ధీరనఁడ వౌదువు నీవు తరవలడే వతగేల

  మారమాటలకెలల్ల నీమన సరచ్చెను
  దటూరగానఁగ శిశపాల తుచచ్చెపమాటలచేత
 వారివరిలోన నలవవాటసేసుకొతటవ

చ. 3:    బలవుతడ వౌదువు భామలచనున్నల మోవ
  పలమార నీజవవ్వెనపాయ మోరచ్చెను
   అలమేలత్మితగ నేలిత వతదుకే శ్రీవతకటేశ

  తలనఁప గోవరద్ధనమతదరము లతత్తితవ



రేక: 1563-3బౌళ సత: 25-315
పలల్లవ:      అటేట్టి కాని రారాదా అదదియునఁ జూతువు గాని

     ముటట్టి నా చనున్నల గోర మోపనఁగా నోపదువా
చ. 1:    మగిడి మగిడి నాతో మాటలడవచేచ్చెవు

   తగవుక వచేచ్చెవా తపప్పుక నీవు
   యగసకేక్కలక నాతో నేలటము లడేవు

  నగవుల నిజాలక నవవ్వెనఁగనోపదువా
చ. 2:    మొనసి నాతోను సాముల సేయనఁజూచేవు

   పననఁగలడ వచేచ్చెవా పరి దటూరి
    ననుపల సేసుకొని ననున్న నీవు గొసరేవ

   చనవున నిటాట్టి నే సరి దటూనఁగనఁగలవా
చ. 3:    కలసి మెలసి ననున్ననఁ గానఁగిలితచనఁజూచేవు

   బలిమ చటూప వచేచ్చెవా పలరతుల
   అలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

  చలపటట్టి యేలితవ జవదానఁటేవా



రేక: 1563-4వళవళ సత: 25-316
పలల్లవ:    సేసినవారికి మరి సేసినతతే పణతము

    దోసము లేదు నాయతదు దటూరకమ ఇనఁకను
చ. 1:    అదిగొని రమణునఁడు అతగనలతో నవవ్వెనఁగా

  సాదునఁదన మెకక్కడిది సవతులక
   యేదస వసవయపైతే యతడల గాయకతడునా

    తోదోపన మముత్మి నీవు దటూరకమ ఇనఁకను
చ. 2:    నాలికానఁడెపై మగవానఁడు నానాదికక్కల దొకక్కనఁగా

  గోలతన మెకక్కడిది కోమలలక
   వళనఁ జతదోబ్రాదయమెపైతే వనెన్నల గాయకతడునా

    తోలితోలి మముత్మి నీవు దటూరకమ ఇనఁకను
చ. 3:    ఆనుక శ్రీవతకటేశ అనన్నగతులనఁ జెపప్పునఁగా

   మౌన మప డెకక్కడిది మాకెలల్ల ను
   కానీలే పూచేవనము కాయల గాయకతడునా

   తటూనికతోనఁ గటూడితవ దటూరకమ ఇనఁకను



రేక: 1563-5లలిత సత: 25-317
పలల్లవ:    నీకెపప్పుడూ నీవోజ నాకెపైతే నావోజ

    చేకొని యరెతడూను చెలల్ల నిదే మనక
చ. 1:    యేమగవలమాట కెతత నీవు లోనెపైనా

  నీమాటలోనిదాన నే నెపప్పుడు
   చేముటట్టి నీ వవవ్వెరిచేనఁ జెనకితచకొనినాను
   ఆముక నీచేతకి లోనెపైనదాన నేను

చ. 2:    నతటన నేయితతులతోనవువ్వెల నీవు నవవ్వెనా
   గొతటరి నీనవువ్వెలక గరి నేను

   ఇతటతట నీవవవ్వెరికి యిచచ్చెకముల సేసినా
   జతటపైనని కిచచ్చెకము జరపదు నేను

చ. 3:    కతదువ నీ వసతులకానఁగి కాసపడినా
   అతది నాయాసల నీపపై నతటతతును
    ఇతదరి శ్రీ వతకటేశ యనసి ననేన్నలితవ

   పొతదుసేసి నీతోను భోగితచిత నేను



రేక: 1563-6దేవగాతధరి సత: 25-318
పలల్లవ:   పటట్టిరానివయసుతో బలిమ సేసేముగాక

    యటట్టి నేనఁడు బానఁగియపై రితరల నీక
చ. 1:   భామనిమాటలలల్ల పతచమవదము నీక

 పేగమపమోవతేనె పతడిల్లవతదుల
 సాముసేసేటగరిడి సతమెపైనకానఁగిలి

   యేమటకి మాటలడే వవవ్వెరితో నీవు
చ. 2:    అతగనతోడి సరస మతకెల రాజతపదవ

 సతగడినవువ్వెల నీజనత్మిఫలము
  ముగిటధనాల మొనగోరి సరసాల

  యతగిలివలపలేల యవవ్వెరితో నీక
చ. 3:    కాతతపరమె నీక కతదువ సితహసనము

 పతతపకూటములే పటట్టిబదద్ధము
    ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    యతత కెతత సడడయేల యవవ్వెరితో నీక



రేక: 1564-1బౌళ సత: 25-319
పలల్లవ:   ఎటవతట వానఁడవయాత ఇదేమయత

   ఘనల ననేన్నల గయాతళనఁ జేసేవు
చ. 1:    కోరి ఇతటలోనిననున్న కొలవులోనికినఁ బలిచ్చె

  సారె ఇతదరిలో సరసములడేవు
  వరకే గటట్టి తోడనుతడే నాచనున్నలమనఁద

    జీరలగా గోర గీరి సిగద్గీ వడిపతచేవు
చ. 2:    వడగముసేసేననున్న వగినఁ దొడపపై నిడుక

    తోడుతోడ నీ వటేట్టి దొరకనఁ జేసేవు
   వాడినమోవతోడుత వతచిన నాశిర సతత్తి

   యడుజోడు లతచ కిటట్టి యతగిలిసేసేవు
చ. 3:   మానాపతయపైనననున్న మరి పతడిల్లచవకలో

 కానిమత్మినిసేసవటట్టి కానఁగిలితచేవు
   యనయమున శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   పూని ఇటట్టి మనిన్నతచి భోగితచేవు



రేక: 1564-2సామతతత సత: 25-320
పలల్లవ:     చాలవా నీమనన్ననల సముకాన నివ మాక

   కేల చానఁచి కొసరేనాకిముత్మిల నితకాను
చ. 1:      ఆదికొని నీవు నాతో నటట్టి యేల పసనఁగేవు

   కాదతటనా నీతో పొతదు కలకాలము
   పోదితో నపప్పుటనేల పొదిగి వనఁడుకొనేవు

   సాదితచేనా నీతో చలము లితకాను
చ. 2:    గటట్టి గోడ నీవల కొతగవటట్టి తీసేవు

  వటట్టిచటాట్టి లమా నినున్న వసరితచను
   బటట్టిబయల నితతేల పపైపపైనఁ దమకితచేవు

    తటట్టి నామనసు నీక దానఁచేనా ఇతకాను
చ. 3:     కతదువ లలితచి యేల కానఁగిట బగితచేవు

     నితద లతచి తపప్పు మోప నినున్న మరేనా
  ఇతదరిలోశ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
  అతదుకోలజాణతనా లడేనా ఇతకాను



రేక: 1564-3దేసాళత సత: 25-321
పలల్లవ:    ననున్న జూచి నీవమ నవవ్వెవక

   సనన్నల జాయల నీక జయమాయనే
చ. 1:      వలివుతగర మచెచ్చెను వభుడు నీ కిపప్పు డిటట్టి

   యేలవమత్మి సవతుల నితదరి నిక
   పాలితచె గపగబాగాల పలమార నితతలోనె

  చాలకొనన్న కాతతలను సాదితచవ
చ. 2:   బలిల్లదుడు సరిగదదపపై గటూచతడబెటట్టి కొనె

   చెలల్లతడల్లక బనుల చెపప్పు గదవ
     అలల్లద నీతో నవవ్వె అపమచెచ్చె నీ కినిన్నటా

   చెలల్ల మాచె వడిగాల సేయితచకోవ
చ. 3:    శ్రీవతకటేశడు నీచేయి వటట్టి పతడాల్ల డె

  లవుల బటట్టిపదవులవు గావ
   యవల నాకాగిటను యత డిరవయినాడు

  కెపైవశమెపై మాకెలల్ల గరత్తివపైతవ



రేక: 1564-4ఆహిరి సత: 25-322
పలల్లవ:     నీవలల్ల దోసము లేదు నేనే వయోమదమున

   సేవల సేయక గటట్టి సేసితగాన
చ. 1:     చనవలల్ల నిచిచ్చెతవ సముకాన నీవు నా

 మనసులోనిదే కడుమతకగాని
  పనగిత వతతేసి పగయపడి,  నేనే నీక

 చెనకజాలక బగిసితగాని
చ. 2:     సిగద్గీలలల్ల దేరిచ్చెతవ చేయి వటట్టి నీవపైతే

  వగద్గీళతచి వదిలితచి వసితగాని
    దగద్గీరి పొదిగితవ తమకాన ననున్న నిటట్టి

  కగద్గీదేరి వరకె కెపైకోనెపైతగాని
చ. 3:    ఆదరితచి కూడితవ అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ

   ఆదిగొని పతతాల నే నాడితగాని
    నీదయలల్ల నితచితవ నితడా నాపపై నిటట్టి

   సాదితచి వడుక నినున్న జటట్టిగొతటగాని



రేక: 1564-5నాదరామకిగయ సత: 25-323
పలల్లవ:   బుదిదచెపప్పువయత నీవు పొరగలవారికెలల్ల

   పొదుద వోచా అటవతట పొలతులకెలల్లను
చ. 1:     చెతగట నీక నేను సేవ చేసుకతడగాను

  యతగిలిరత కెవవ్వెతానేల వచచ్చెని
    కతగలేక నీవు నేను కాపరము సేయగాను

  అతగడిజాణతనాల కదమ గారణము
చ. 2:     పేగమముతో నీపతడిల్ల పీటపపై నే గటూచతడగ

 సామజయానలేల సనన్నసేసేర
  దమసాన నీపటట్టిపదేవులనెపై వుతడగాను

  ఆమనిపచచ్చెలవల పదమ గారణము
చ. 3:    శ్రీవతకటేశ నీచేయి నే బటట్టి కతడగా

  వవల కెవవ్వెరికేల వగిరముల
     కెపైవశమెపై నీవు ననున్న గలసి మెచచ్చె మెచచ్చెగా

  ఆవలివారినవువ్వె లదేమ గారణము



రేక: 1564-6రామకిగయ సత: 25-324
పలల్లవ:    ఊరకతడుమనవ వదుద వదుద వగిరము

  పేరనఁబెటట్టి కొతట నితతే పగయమెపైనవలప
చ. 1:      తా నాక మేలవానఁడు తనక నే మేలదాన

  ఆనల వటట్టినఁగనేనఁట కతదిరలోన
   నే నెఱనఁగనా తననిజము లనిన్నయును

   నాననఁబెటట్టి కొతట నితతే నవువ్వెలక వలవు
చ. 2:     సేసవటట్టినాడు తాను చేఇ వటట్టి పతడాల్ల డిత

  బాసల సేయనఁగనేలే పలమారను
    అసపడడదాన నేను అనిన్నటా జాణ తాను

  రాసిచేసుకొతట నితతే రవవ్వెయినవలప
చ. 3:    అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడల డలమేలమతగ నేను

   పటట్టి పననఁగనఁగనేలే పతతము లిచిచ్చె
      నెటట్టిన తా ననున్ననఁ గటూడె నే మెవవ్వెరతదు లేదు

  గటట్టిసేసుకొతట నితతే కతదువపైనవలప



రేక: 1565-1ఆహిరి సత: 25-325
పలల్లవ:    నేవ దయదలనఁచేవు నేను వగిరినఁచనేల

  యేవధననెపైనా నీక నిచచ్చెలడేనా
చ. 1:   బలిమ సేయనఁగనోప పతతములడనఁగనోప

    వలప నీపపైనఁ జలిల్ల వదద నుతడేను
   చలము సాదితచనోప సారె వసరితచనోప
   యలమ నీకనఁ జేతులతత్తి మొకేక్కను

చ. 2:    నేరము లతచనఁగనోప నెపముల వయనోప
  మేరతోడనేనవవ్వె మెచేచ్చె నినున్న

   కేరడా లడనఁగనోప కెలసి జతకితచనోవ
   కూరిమ గొసరి నీకొలవు సేసేను

చ. 3:    సిగద్గీల వడనఁగనోప చితతప మరియోప
   యగద్గీలేక నినున్ననఁ గటూడి ఇరవయేతను

  అగద్గీలమెపై శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ
   వగిద్గీ నీమాటల కెలల్ల నటూనఁకొనేను



రేక: 1565-2సాళతగత సత: 25-326
పలల్లవ:    ఇతచకతత సిబబ్బుత లేదేమే నీక

   కొతచక యలయితతురా కొలవతో వభుని
చ. 1:  కలసేయపప్పుటవళ కానఁగిలితచకొతటగాక

  మలసి తమకితతురా మగవానితో
  పలిచినపప్పుటవళ పగయాల సేతురగాక

  బలముల చటూపదురా పతతగానితోను
చ. 2:    చేయి చానఁచినపప్పుడే సేవల సేతురగాక

  రాయడుల సేతురా రమణునితో
  ఆయములతటనవళ అతకెక వతుత్తి రగాక

   కాయ మలఇతతురా ఘనునఁడెపైన వానిని
చ. 3:   రతసమయముననే రచన చటూపటగాక

  కతల చెపప్పుదురా కాతతునితో
    ఇతవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే నినున్ననఁ గటూడె
   తతనఁ గొసరదురా తనఇచచ్చె వానిని



రేక: 1565-3శ్రీరాగత సత: 25-327
పలల్లవ:   వనన్నపము వనవయత వసరకోకవయత

    వనన్న లరగితచవయత వస నునన్న నుతడును(?)
చ. 1:   కొపప్పు జారెనఁగదవయత కోనతరవతగళపప్పు

    ఇపప్పుడే యవవ్వెత ననున్న నతత సేసను
      పపప్పు సేసి మోవ పగయాననే తేనె లని (నె?)

   కపప్పుర వసుకొమత్మి దపప్పు గొనకతడును
చ. 2:    గోర మేన నునన్నదయత కోనతరవతగళపప్పు

    యరీత నినున్న నెవవ్వెత ఇతత సేసను
    సారెకనఁ జెమరితపతచె చనున్నల నొతత్తి మేను

  కోరి వసరితచకొమత్మికొతచి నానకతడును
చ. 3:   కూడెనఁగదయత కళల కోనతరవతగళపప్పు

    యడనే యవవ్వెత నినున్న ఇతత సేసను
  వడుకతోనేలిత శ్రీవతకటేశనఁడనే ననున్న

   వడెము సేసి నాకిమత్మి వసటగాకతడును



రేక: 1565-4సామతతత సత: 25-328
పలల్లవ:   ఇతతలో వచారము లిటట్టితడెను

   పతతాల దునన్నకముతదే పతట పతడెను
చ. 1:   చతడి హిరణతక్షనితోడ సరసములడనఁగా

   అతదనుతడే చెలి మారగొతడ లకెక్కను
  కొతడుకపాయాన నొతట గహలో? గటూచతడనఁగాను

   దుతడగము సేసేవతటా తొడ యకెక్కను
చ. 2:     పాడితోనఁ బగర గెలిచ్చె పారపతాతల సేయనఁగా

 యడనేసరిగదద నెదురెకెక్కను
 యడులేనిదొరవపైయడ మచచ్చెకతడనఁగాను

   తోడివారికతటే ముతదు తొడ యకెక్కను
చ. 3:   వలల్లవరినఁ బద్రిహల్ల దునివనుతుల వననఁగాను

   వలల్లనే సతతతము నీవుర మెకెక్కను
  అలల్లద శ్రీవతకటేశ అహోబలననుతడనఁగా

 తొలిల్లటనీలకిమమత్మి తొడయకెక్కను



రేక: 1565-5దేసాళత సత: 25-329
పలల్లవ:   అపప్పుట నవవ్వెవు పగహల్ల దవరదా

అపప్పుసపకాతతలపగహదవరదా
చ. 1:   కనన్నవనన్నసతులలల్ల కతకిసేసినా నొరిచ్చెత

 వనిన్నటా శతతునఁడవుపగహల్ల దవరదా
   న నొన్నడనఁబరచనేల నయగారిమాటల నీ

 వనన్నటేట్టి ఆయనుపగహల్ల దవరదా
చ. 2:     లసుక యతగిలి మోవులక నోర దరచేవు

 ఆసదకానఁడవయత పగహల్ల దవరదా
   రాసికెకిక్క నాచెవలో రహసత మానతచేచ్చెవు
  ఆసుదుద లఱనఁగనా పగహలదవరదా

చ. 3:   చెతది యహోబలమున శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద
  అతది పతడాడ డితవ పగహదవరదా

   మతదమేళమున నినున్న మచిచ్చెకతోనఁ గొసరితే
  అతదాల మెచిచ్చెతవ పగహల్ల దవరదా



రేక: 1565-6లలిత సత: 25-330
పలల్లవ:     ఏలల దానఁచేర వలప లితదర నెరినఁగినదే

  వాలయితచినపనికి వాసివతతు లనన్నవ
చ. 1:    సిగద్గీవడనేమటకి చేతకి లోనెపై వునన్నది

  అగద్గీలము నవవ్వెరాదా ఆపతోను
   వగద్గీళతచి మాముతదర వసాల చేసేవుగాక

   అగద్గీమెపై యేకతవళ నడాడ నఁకలనన్న వా
చ. 2:   తలవతచనేమటకి తారకాణపై వునన్నది

  సొలసి నీకాతక్షదరనఁ జూడనఁగరాదా
  కొలవులోపలనఁగానఁగా గటట్టి నెరపేవుగాక

   మెలనఁగి పానుపమనఁద మతమర లనన్నవా
చ. 3:     ఆస దాచ నేనఁటకి ఆయము సనఁకివునన్నది

  సేసవటట్టి కూడరాదా శ్రీవతకటేశ
   దోసము లేదతటానఁగా దొమత్మినితదరినఁ గటూడిత

  లసినయారతవళలను పతతాలనన్న వా



రేక: 1566-1భటూపాళత సత: 25-331
పలల్లవ:     నీ వఱనఁగనిదా యేమ నేనెతత వనన్నవతచే

   కెపైవశమెపై వుతడనఁగానే గయాతళనఁ జేసేవు
చ. 1:     నగితేను నీతోను నతట నటతచనఁగ వదాద

  మొగము చటూచితేను మొకక్కవదాద
   పగటననఁ బేరకొతటే పపైపపైనటూనఁ కొనవదాద

   వగటన మమేత్మిల వరిడినఁ జేసేవు
చ. 2:   మనిన్నతచితే నీతోను మాటలడనెపైనవదాద

 కనున్నసనన్నల చేసితేకరనఁగవదాద
   చనున్నల నీ వతటనఁగాను జతకితచనెపైనవదాద

   ఇనిన్నటా మమత్మితదుకేల యడడలనఁ జేసేవు
చ. 3:    చెనకనఁగ నీతోను చెలిమ సేయనఁగవదాద

  పననఁగితే నితచకతత బగియవదాద
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ చమత్మిటటూరిలోన

   తనియక మముత్మినేల దతటలనఁ జేసేవు



రేక: 1566-2ధనాన్నసి సత: 25-332
పలల్లవ:    రావ యకక్క డిసుదిద రానఁపసేతురాపతని

  సేవల చితత్తిమురాదు సేయనఁగదవ
చ. 1:  చిగరలోపలిచెనఁగ చితత్తిములోపలికాతక్ష

 మొగములోనఁగళలపై మొలచెనఁగదే
  యగసకెక్కమాడెనట యఱనఁగనట నేను

  మగనితో నలకల మాననఁగదవ
చ. 2:  పాలమనఁదిమనఁగడ పాయములోనిమదము

   జాలవారీనఁ జెమటలపై చనున్నలనఁ గదే
    యేల నీతోనఁ జలమట యిచచ్చెక మెఱనఁగనట

  కాలదొకిక్క వుతడనఁగాను కానఁతాళతచనేనఁటకే
చ. 3:   కనకముతోనవనెన్న కానఁగిటలోని పగయము

 కనుచటూపవడుకలపై కలిగినఁగదే
   యనస శ్రీవతకటేశ డిదదరికినఁ జెలినఁగదే

   ననుపపై మరిటట్టి మలో నవవ్వెనఁగదరె



రేక: 1566-3ముఖరి సత: 25-333
పలల్లవ:    ఆనఁటదాని కోపవా అతతేసి నీవు

    యటవటట్టి సలిగె నీ వచిచ్చెనదే కాదా
చ. 1:    చలములేని మగవ సాదితచ నోపనా

   వలనని యాప నీతో వాదితచనఁగాక
  బలిమ లేకతటేను పతతమాడనోపనా

  కలగనఁగానే నినున్న గదిదతచెనఁగాక
చ. 2:    నేరపలేని మగవ నీతో పొతదుసేసునా

  చేరి యతదుకొరకె చెనకీనఁగాక
   బీరములేని యాప పననఁగనఁగ నోవునా

  దరత సాదజముగాన దకొనెనఁగాక
చ. 3:     ననుపలేని మగవ నవవ్వె నీతో నోపనా

  వనరనఁగానే చనున్నల నొతీత్తినఁగాక
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నితతలోనె

    వనక కితదుకే యాప వడె మచెచ్చెనఁగాక



రేక: 1566-4సాళతగనాట సత: 25-334
పలల్లవ:    మారమాట లడకరే మగడ నాతనితోను

   చేరి చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేసే నేను
చ. 1:  చలపాదితనమే సాజమెపైనవానఁడు

  వలచితే వడుచనా వనితలను
 పలచనఁదనాలకెలల్ల పతటవటట్టియినవానఁడు

  వలిసి వరహమున కోరవనఁగలనఁడా
చ. 2:  వుదదతడపచేనఁతలకే వడిగటట్టినవానఁడు

  గదిదతచితే మానునా కాతతలనెలల్ల
   పొదుద పొదుద మాయలచే పోదికానఁడయిన వానఁడు

   అదుద కొనన్న పగయాలలల్ల నాడి పొతదకతడునా
చ. 3:    తమకమే వకరటూపపై తనివనొతదని వానఁడు

  జమళనఁ గటూడకతడునా సతులనఁగతటే
    అమర శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటా ననున్న నేల

  సమమోహముల పపైపపైనఁ జలల్ల కొనవలదా



రేక: 1566-5దేసాళత సత: 25-335
పలల్లవ:   అతదరి నడుగవయత అదేమని

   సతదడి నొకరొకర సనన్నల సేసేర
చ. 1:     పలమార నీవు నాక బాసలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

   నలవతకల సతుల నవవ్వెర నినున్న
   కలయ నాగబబ్బులపపై గతదము పూయనఁగాదు

   చలి వాసి తామేల జాణతనాలడేర
చ. 2:     అటట్టి నీవు వడెమచిచ్చె అసల చటూపనఁగాను

  దిటట్టితనముననద తటేట్టిర నినున్న
    గటట్టి న నీవు కొపప్పు దువవ్వె ముడువనఁగా

    పొటట్టినఁ బోరగన నుతడి పొగడ వచేచ్చెర
చ. 3:    గకక్కన నీవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను

     చొకక్కచ సలచ వచిచ్చె చటాట్టి ల యేతర
   చికిక్కతవ కడపలో శ్రీవతకటేశవ్వెర నాక

   మకక్కవతో నీదికక్క మగిడి చటూచేర



రేక: 1566-6  హితదోళ వసతతతసత: 25-336
పలల్లవ:     వతతదాననా నేను వమర నితత సేయను

   అతతరతగమే నేను అడడమాడ ననవ
చ. 1:   తలపోనఁతలేకావా తమకముల రేనఁచేవ

  చలములే కావా మతసాదితపతచేవ
   నిలవు మొకక్కలేకావా నివవ్వెరగనఁ బొదితచేవ
  అలసిత ననాన్నను అతతకోపననవ

చ. 2:    సిగద్గీరితనమేకాదా చేతకి లోను సేసేది
  కగద్గీనినవువ్వెలేకావా కానఁక రేనఁచేవ

  వగిద్గీనమానఁటలేకావా వడివటట్టి తీయితచేవ
  అగద్గీమెపై వుతదాననినఁక సతతకోపననవ

చ. 3:    కతదువ చటూపలేకావా కానఁగిటనఁ బెననఁగితచేవ
  సతదడి వలపేకాదా చవసేసేది

    యితదుకె శ్రీ వతకటేశనఁడితటకి వచేచ్చెసి కూడె
  అతదమాయ వనఁడుకొనీ నతతకోపననవ



రేక: 1567-1శతకరాభరణత సత: 25-337
పలల్లవ:   ఔనయత మరి యడుగనేనఁటకి

   నాని వయసుల నయము లచెచ్చె
చ. 1:   కొలవులోపల కొమత్మి మానఁటాడితే

   నిలవలల్ల నిద నీకనఁ జెమరితచె
    చెల అది చటూచి సిగద్గీల పడిరి

   చలి వాస నేనఁడు జతటవలప
చ. 2:    సరసము నీతో పత యాడితేను

  గొరబాయ నీమెయి గోరిచెనకల
 పోరగవారెలల్ల చటూచిరి

    తర దస నిద తగ నాసల
చ. 3:    కానఁగిటలో నినున్న కాతత గటూడితేను

   మానఁగి నీమోవ మతచితేనె చితద
  ఆనఁగిరి శ్రీవతకటాధిప సవతుల

   యేనఁగనఁబెనఁడిల్ల సేస నీడనే రతుల



రేక: 1567-2కనన్నడగళ సత: 25-338
పలల్లవ:   మనిన్నతచవమనవ మమేత్మిల పపైకొనుమనీ

   చనున్నల నొతత్తినఁగాను చలము లటల్ల తడునో
చ. 1:     తపప్పుక తనునఁ జూచితే తనువలల్ల నఁ జెమరితచె

  యిపప్పుడే మేలమాడితే నెటల్ల తడునో
    చిపప్పుల వదిదకి రానఁగా సిగద్గీలలల్ల వడజారె

    తపప్పు చేయి దానఁకితేను తమకా లటల్ల తడునో
చ. 2:   మతచిమానఁటలడితేను మనసలల్ల వరగతద

   యుతక కొతగ వటట్టితే యటల్ల తడునో
   వతచనతో నొరసితే వలపల చిమత్మిరేనఁగె

   కతచముపొతుత్తి క రానఁగా కాతక్ష లలల్ల తడునో
చ. 3:     సలవ నవువ్వె నవవ్వెతే చెకక్కలలల్ల నఁ బులకితచె

 యలమనఁగానఁగిలితచితే నెటట్టి తడునో
  అలరి శ్రీవతకటేశనఁడతతలోనె ననున్ననఁగటూడె
   బలిమ సేయనఁగబోతే పతతము లటల్ల తడునో



రేక: 1567-3పాడి సత: 25-339
పలల్లవ:    ఇదదర నిదదరే మరి యరవులేల

  వదిదకలపై లోలోన వనరటగాక
చ. 1:   చెలిమ సేసినమనఁద సిగద్గీలవడనఁదగనా

 కలసి కూడేటతమకములేకాక
  వలప గలిగి తలవతచకోనఁదగనా
    సొలసి యటట్టి యదుర చటూచటలే కాక

చ. 2:   సరసమాడినమనఁద జగడము దగనా
  తరితీపలక లోనెపై దకక్కటగాక

    గొరబెపై వలవుకొని కొతక మరి తగనా
  తరదస వదిదకలపై దకొనుటేకాక

చ. 3:    కానఁగిలితచకొనన్న మనఁదనఁ గపటము దగనా
 అతగినమోవులవతదు లతదుటగాక

  వనఁగక శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడిద నినున్ననఁగటూడె
 తోనఁగనఁజెమటలతోడ తొలనఁకటగాక



రేక: 1567-4నాదరామకిగయ సత: 25-340
పలల్లవ:    ఏలే యితదరిలో నా యమెత్మిలేనఁటకే

  నీలోనివలపల నే మెఱనఁగమా
చ. 1:  తలవతచకొనకవ తరణ

   చలముల పతతోడ జాళలనఁ బోసేవా
  బలిమనఁ బెననఁగకవ పలమారను

  వలవనిబగవుల వడిడ కిచేచ్చెవా
చ. 2:  పతతములడకవ పడనఁతీ

 సతతతపమానఁటలసతత పటేట్టివా
 యితతేసినవువ్వెల నలయితచకవ

  బతతనే యగసకాతలపపైర వతేత్తివా
చ. 3:   వసాల చటూపకవ వలనఁద

 పాసినకానఁకలపొతదు పచరితచేవా
  యసరి శ్రీవతకటేశనఁ డేలనినున్నను

  ఆస మోవతేనెవదు లడడముదోసేవా



రేక: 1567-5నటట్టినారాయణ సత: 25-341
పలల్లవ:   మగవాని కలకేల మగవలతో

  చిగిరితచె వలపల చితతలేనఁటకయాత
చ. 1:   దొతతరమానఁటలడేది దొరకొని దటూరేది

   కాతతలము మా కెపడు కలసాజమే
    యతత కెతతనుచ నీవు యగద్గీలవటేట్టివు నేనఁడు

   వతతదాననఁగాను నాక వడె మయతవయాత
చ. 2:    తేరకొననఁ జూచేది తటటూల్లరకే తటేట్టిది

    కోరి వచిచ్చె పపైకొనన్న మాగణము లివ
   యేరేత వానఁడవునీవు యనన్నట కెనన్నటసుదిద
    ఆరయ నీక మొకేక్క నతడక రావయాత

చ. 3:    కతదువకనఁ దసేది కానఁకలలల్ల నఁ జలేల్లది
 అతదిపొతదేమారతఅతగము లివ

   యితదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
   ముతదుముతదే నాక మోవ యియతవయాత



రేక: 1567-6మతగళకౌశిక సత: 25-342
పలల్లవ:   గటట్టి తోడివారినేల రటట్టి సేసేవు

  జటట్టిగొని కొసరనఁగ సనెన్నఱనఁగవు
చ. 1:      కొమత్మి నినున్న జూచి చటూచి కొపప్పు దువువ్వెకొనుటలల్ల

   రమత్మినుటగాదా యేల రతతు సేసేవు
   కమత్మిర నపప్పుట నీకతల కూరకతడుట

 సమత్మితతచటగాదా సనెన్నఱనఁగవు
చ. 2:   చెలియ నీమొగమెపై సిగద్గీపడుటలల్ల ను

 కలసేకొరకేకాదా కానఁతాళతచేవు
   పొలయుట నీముతదర పొతదుసేసేనని నీతో

 చలపటట్టి టగాదా ననెన్నఱనఁగవు
చ. 3:   సత నీసతగడినుతడి సరసమాడుటలల్ల ను

  రతకినఁదసుట గాదా రావా(పా?) డేవు
     యితవపై శ్రీవతకటేశ యకె యిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె
  చతురత లివగావా ననెన్నఱనఁగవు



రేక: 1568-1రామకిగయ సత: 25-343
పలల్లవ:   వటట్టిజోలికినఁ బలవవదుద గాని

 పటట్టినవలపలలల్ల నఁ బతచిపటట్టివా
చ. 1:     కతదున నాతనఁడు నినున్ననఁ గలవల వసితేను

   యితదుముఖుల మొగము లేమ చటూచేవ
   పొతదులకనఁ దోడువచిచ్చె వనఁచి పననఁగేరగాని

  దము గెలిచ్చెనరత పతచిపటేట్టివా
చ. 2:     కూరిమ నాతనఁడు నినున్ననఁ గొలవులోనఁ దిటట్టితేను

   వారిజాక్షులక నేల వడినఁ జెపేప్పువు
    సారె నతనిని మార సాదితచేర గాని, వాని

 పరకామనులలలల్ల నఁ బతచిపటేట్టివా
చ. 3:     సతగత నాతనఁడు నీచనున్న లతట కూడితేను

  సతగడిచెలలకేల సనన్న సేసేవు
   చెతగట శ్రీవతకటేశనఁ జెనకేరగాని మేల

  పతగితచక చెలలక పతచిపటేట్టివా



రేక: 1568-2ముఖరి సత: 25-344
పలల్లవ:     ఇద నీక లభము యతచి చటూచకొతటేను

  పదాల వాడే నేను;  భద్రిమయితచ కికను
చ. 1:      పతత మెతత లేదు నీతో పలమార నాడుకొతటే

    అతత నినున్న మర దోసమని కాక
    కానఁతల నాతోనఁ జెపప్పుక కానఁకల వుటట్టితచక

    సతతోసాన నునన్న దాన సమత్మితతచి నేను
చ. 2:     నేరపతత లేదు నీపపై నితదలలల్ల మోపతేను

   ఆరీతనఁ జేయ దోసమని కాక
    వారి వరినఁ జూపక వాసుల వుటట్టితచక

   కోరికతో నునన్నదాన గటట్టి సేసి నేను
చ. 3:      చలమెతత లేదు నీతో సారె సారెనఁ జూపతేను

  అలఇతచనఁ గదుదోసమని కాక
    యలమ శ్రీవతకటేశ యరవు సేయక ననున్న

    కలసి నే నునన్నదాన కాలమెలల్ల నేను



రేక: 1568-3బౌళ సత: 25-345
పలల్లవ:      అటట్టి ఇయతకోల గొతటే ననిన్న యును మతచిదవును

   ఱటట్టిడితనాల నేల గటట్టి సేసేవు
చ. 1:    చనవుమెరసి యాప సతగడినఁ గటూచతటేను

  చెనకీనతటా నీవు సిగద్గీవడేవు
   మనసు నొవవ్వెకతడా మాటల నినాన్నడితేను

  యనలేనివతగేలతదు యేల పటేట్టివు
చ. 2:     తగల గలిగి యాప తఱచగా నవవ్వెతేను

  యగసకాతలతటా నేల యగద్గీపటేట్టివు
   మొగము చటూచినతదుక ముదుద టతగర మమత్మితటే

   అగడాయనఁ బనులతటా ఆనల వటేట్టివు
చ. 3:   ఘనమోహముతో నాప కానఁగిలితచకొతటేను

    తనువు సదితచె నతటానఁ దల వతచేవు
    యనస శ్రీవతకటేశ యిచచ్చెకము నీకనఁ జేస

    కనుచొకిక్క మెచిచ్చె మెచిచ్చె కపప్పుర మచేచ్చెవు



రేక: 1568-4మధతమావత సత: 25-346
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరినఁ గాదననఁగల వమసేసినానఁ జెలల్ల

   ఇవవ్వెల నాక బాసలేల సేసేవయాత
చ. 1:    వరసక వచిచ్చెనటట్టి వనితలలల్ల నీక

  అరదుగ మతదమేళ లయనయాత
 పొరగన నుతడేయటట్టిపొలనఁతులతదరటూను

   మురిపేననాడే పదద మొగమోట మయాత
చ. 2:    కొలవున నుతడి నటట్టికోమల అతదరను

  సలిగెలనఁ బెననఁగేదే సాజమయాత
  పలవడిగాల సేసేభామల కతదరికి

  ‘ ’  చలివాసి కూడేది మజాజ త నీక నయాత
చ. 3:    యడమాట లడేట ఇతతులకెలల్ల నీవు

 కడలేనిరతులకనఁ గాణచయాత
    అడరి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  యడయనిచటట్టిరిక మది నాకనయాత



రేక: 1568-5రీతగళ సత: 25-347
పలల్లవ:     ఏల దటూరేరే మర యితతులల రమణుని

  వల గాచకతడితేను వడుకేకదే
చ. 1:    నగకతడితే నేమాయ నాతతోడ వదదనుతడి

  మగనిసేవ సేసితే మతచిదేకదే
   జగడితచితే నేమాయ సమత్మితతచి వనకను

  మగల మేలమాడితే మేలేకదే
చ. 2:   మొకక్కకతడితే నేమాయ ముతదువనకెపైనామ

   మకక్కవ మోము చటూచితే మతచిదేకదే
   కకక్కసితచితే నేమాయ కపప్పురము చేతకిచిచ్చె

  మకిక్కలి పననఁగినాను మేలేకదే
చ. 3:   ఆడకతడితే నేమాయ అతదరిగారిమానఁటల

  మాడల రాలేజతకెల మతచిదేకదే
   యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె యపనఁగటూడె

 మేడెపరతకూటమ మేలేకదే



రేక: 1568-6శతకరాభరణత సత: 25-348
పలల్లవ:   ఏనఁటకి భద్రిమసేవ యదురబడి

   చాటనఁ గొసరల చన వయతవయాత
చ. 1:   సిగద్గీరితనమున చిడుముడినఁ జేతుల

  వగీద్గీ వడెనఁ (డెత?) బొసగవయాత
   నిగద్గీల నటూరక నిలచనన్నది చెలి
  బగద్గీన నీతొడపయి నిలపవయాత

చ. 2:   కొమరెతనతబుననఁ గొతకచనఁ బలిచ
  పగమదతబున నిట పలకవయాత

 చెమటమేనితోసలవుల నవవ్వెని
  అమరనఁగ గానఁగిట నతకితచవయాత

చ. 3:  వాసితనతబున వతచినశిరసున
  సేసల వట ట్టినఁ జెనకవయాత

  అసల శ్రీవతకటేధిప కలసిత
 యసిరలతోనే యేలవయాత



రేక: 1569-1ముఖరి సత: 25-349
పలల్లవ:    కలది గలటట్టి యాడు కాదనేమా

    నిలకడెపైన పనికి నీ కేల వఱవ
చ. 1:    సాననఁబటట్టిక చటూపల సాధితచెననఁటా నాపపై

    ఆనల వటట్టిక మరి అది దోసము
     నాననఁబెటట్టి కతతేసి నవువ్వెల నా మోము చటూచి

 నే నేమనఁ(మత?)    టని నినున్న నీకేల వఱప
చ. 2:     కోపగితచ కతత నీవు కొచిచ్చెకొచిచ్చె యడగితే

   పపైపపై సాకిరి యేల బయలయతని
     మోపగటట్టి కతత నీవు మొకక్కల యేకత మవునా
   నీపతతము లీడేరె నీకేల వఱవు

చ. 3:     వగిరితచ కతత నినున్న వతతుగానఁ బొగడితే
   సాగనఁబెటట్టిక బొతకల చవుల గావు

   బాగగా శ్రీవతకటేశ పతతాన ననేన్నలితవ
   నీగణము చకక్కనాయ నీకేల వఱప



రేక: 1569-2సాళతగనాట సత: 25-350
పలల్లవ:     పదుద రావయాత యేల వాసులకనఁ బెననఁగేవు

   యిదదరటూ నిటాల్ల నుతటే మేమనఁననఁగలము
చ. 1:    పాయలక వచిచ్చె సత సరసములడనఁగాను

  యయడనఁబరాక నీవల సేసేవు
   చేయిపటట్టి కితదానఁకా చెలిని వనఁడుకొతటమ

    చాయల వనఁడుకో నీతో సారె నినఁ(ని?)  కా వలనా
చ. 2:     యటట్టికేల కాప నీతో నిట మాటలడునఁగాను

  గటట్టితోడ నీవల కొతకనఁజూచేవు
   మటట్టి న నితదానఁకా నాపమతకల దలిపతమ
  తటట్టిపటట్టి నీమతక తలపనఁగవలనా

చ. 3:     తమకితచి ఆప నినున్ననఁ దగిలి కానఁగిలితచనఁగా
 చెమటమేనితోడ సిగద్గీలవడేవు

    అమర శ్రీవతకటేశ ఆప నితతకనఁ దచిచ్చెతమ
 వుమురకూటపనినున్న నొడనఁబరచేదా



రేక: 1569-3బౌళ సత: 25-351
పలల్లవ:   ఎగోద్గీ తపోప్పు నేనెఱనఁగనయాత

   సిగద్గీ వడిపతచనఁగాను చెకక్క నొకిక్కత
చ. 1:   చనవు గలగనఁగానుసారెసారెనఁ బెననఁగిత

  ననుప గలగనఁగాను నవవ్వెతని
 కనునఁగొని చటూడనఁగానుకదిసికూచతడిత
  మనసునీ వయతనఁగాను మాటలడిత

చ. 2:   సనన్నల సేయనఁగాను సరసములడిత
  చనున్నల గోరొతత్తినఁగాను సమత్మితతచిత

    మనిన్నతచి నీ వతటనఁగాను మతతనాన కియతకొతట
   యనిన్నక నీవు సేయనఁగా నిరవపైతని

చ. 3:    కలసి మెలశతడనఁగా గానఁపరము సేసిత
  చలివాయు నీమోవ చవగొతటని

   యలమ శ్రీవతకటేశ యిపప్పుడూనునఁ గటూడితని
  తలపనఁగ నీపటట్టి పదేవుల నేనెపైతని



రేక: 1569-4కరతజి సత: 25-352
పలల్లవ:    అనరాదు తనున్న నేమ నతదరిలోన

   చనవు సారా సారె జాణతనాలినఁటకే
చ. 1:    నగనేలే తనకూ నాతోనఁబత చెనకితే

   యగసకేక్క లనఁటదాని కేల మానునే
  మగనాలితతే తాను మానాపతతనము

  తగనఁగాక యిటవతటదతటతన మేనఁటకే
చ. 2:     సనన్నలేలే తనకూ సరస మాతనఁ డాడితే

    యనిన్న కల సవతుల కేల మానునే
     చినన్నది యితతే తాను సిగద్గీల వడుతా నిటట్టి

  మనన్ననతో నుతడునఁగాక మతదటాడనేనఁటకే
చ. 3:    మాటలేలే తనకూ మమాత్మితనఁడు గటూడితేను

    యట వటేట్టిది చెలల్లతడల్ల కేల మానునే
    పాటతచి శ్రీవతకటాదిద్రిపత యిటట్టి ననున్న నేల
   నాటవల నుతడునఁగాక ననున్న మరనేనఁటకే



రేక: 1569-5దాబ్రావళభపైరవ సత: 25-353
పలల్లవ:   కూరిమ గొసరితేనే కోపగితచనా

   మేరమర నెగద్గీ లేవ మలోనను
చ. 1:   పతతముగోనీనా పతవ నీయడాటాన

  యితతకి నీమొగమోట మెనఁ(మెత?)  తపైనానఁ గదుద
     యితతలో నేల లోనఁగేవు యమాట వని యాప

   చితతతో జేయతత్తి మొకిక్క సిబబ్బుతపడని
చ. 2:    తగవుకనఁ దసనా తరణ నీసుదుద లక

   మగలనఁ బద్రియముల నీమనఁదనే కదుద
     మగవ నేలనఁ పేవు మనసు గరనఁగి యాప

   తగినకానిక లతప తమక మతదని
చ. 3:    వాసివతతు లతచనా వలపలో కతలక

    సేసల నీమనఁదనఁ బెటట్టి చెలిమ సేస
    అసల శ్రీవతకటేశ అతతలో గటూడిత వప

   తాసువలనఁ దులనఁదటూగి తనివనఁ బొతదని



రేక: 1569-6నారాయణ సత: 25-354
పలల్లవ:   ఏమని యాడుకొతదురో యపప్పుటకతనసతుల

  వమర నీపనులక వతతదాననా
చ. 1:    తముల ముమయనఁగాను తానేమ చచనే

  చెమరితచనఁగానేల చేత నతటనే
   అమరకనన్ననఁ బయతద అదేల చకక్కనఁబెట ట్టినే

  తమకితచ నే నతతటదాననా
చ. 2:     పవువ్వెల ముడుచకొనఁగా పొతచి చేయేల చానఁచనే

   నవవ్వెనఁగా నేమటకి సనన్నల సేసనే
  పవవ్వెళతచితనతటాను పయినేల వరగీనే

  తవవ్వెవు రతుల కతతటదానవా
చ. 3:     సురట వసరకోనఁగా సొరిది కేల వచచ్చెనే

  కరనఁగితే దానేల కానఁగిలితచనె
     యిరవపై శ్రీవతకటేశ డేల నిటట్టి ననున్ననఁ దానె

 తరవాతపనుల కతతదటదాననా



రేక: 1570-1కాతబోదిసత: 25-355
పలల్లవ:  ఇదిగో నాగణము;   యతతక నేరవు నీవు

    పొదిగే నెతతవాడెపైనా నా పొదుద వోదు నాక
చ. 1:     చేరి నీవు నాకెతత చెపప్పునటల్ల సేయకనాన్న

  వరటపై యిచచ్చెకపనో రటూరకతడదు
    అరీత బుదుద లచెపప్పు నతదరటూనఁ గలర నీక

  పోరాడనేమటకి పొదుద వోదు నాక
చ. 2:    యవల నాచెనకల ఇయతకోల గాకతడినా

 సేవసేసేనాచేతుల సిగద్గీవడవు
   వానితో సరసమాడేవారే నీక నటూరెలల్ల

    పూవుల నీక ముడిచేనఁ బొదుద వోదు నాక
చ. 3:     కతదువ నీ వటేట్టి ననున్ననఁ గానఁగిలితచకతడనఁగాను

  వతదుల నాయాసల వడుపడవు
    సతదడి శ్రీవతకటేశ సారె ననున్ననఁ గటూడితవ

    పొతదుననఁ దనియ నేను పొదేదవోదు నాక



రేక: 1570-2గతడకిగయ సత: 25-356
పలల్లవ:  ఇదిగో నాగణము;   యతతక నేరవు నీవు

   పొదిగే నెతతవడెపైనా పొదుద వోదు నాక
చ. 1:     చేరి నీవు నాకెతత చెపప్పునటల్ల సేయకనాన్న

  వరటపై యిచచ్చెకపనో తటూరకతడదు
     అరీత బుదుద ల చెపప్పు నతదరటూనఁ గలర నీక

  పోరాడనేమటకి పొదుద వోదు నాక
చ. 2:    యవల నాచెనకల ఇయతకోల గాకతడినా

 సేవసేసేనాచేతుల సిగద్గీవడవు
  వావతోసరసమాడేవారే నీక మారెలల్ల

    వవుల నీక ముడిచేనఁ బొదుద వోదు నాక
చ. 3:     కతదువ నీ వటేట్టి ననున్ననఁ గానఁగిలితచకతడనఁగాను

  వతదుల నామాసల వడుపడవు
    సతదడి శ్రీవతకటేశ సారె ననున్ననఁ గటూడితవ

    పొతదుననఁ దనియ నేను పొదుద వోదు నాక



రేక: 1570-3గజజరి సత: 25-357
పలల్లవ:    ఏమసేసినానఁ దగ ఇటట్టి నీకను

  కమరనులపై తేనఁజాల కెపైకొలపవతుత్తి ర
చ. 1:    చెలల్ల బడిగా సుదుద ల చెలలతోనఁ జెపేప్పువు

  కలల్లలపై ననీమాటల కాదనేరా
  మలల్ల డి అలిగినమావతట వారినెపైతే
  వలల్లదాన నిటట్టి వడనఁబరతురగాక

చ. 2:   అతదాలగానిపనుల అమరితచే వపప్పుటని
  పొతదుగా నీచేనఁతల పోనఁదొసేరా
 సతదడిలోనఁ జెనకినసరసపమముత్మినెపైతే
  యితదమని పతతముల ఇపప్పుతతుగాక

చ. 3:    తగనతటా నీమేలే తారకాణతచే వదిగో
  వగటని నీవదతల వచారితచేల
  అగపడి శ్రీవతకటాధీశ కూడితవ

 మొగమోడేమాచేతనే మొకిక్కతతురగాక



రేక: 1570-4వరాళ సత: 25-358
పలల్లవ:    ఇతకనేల వగిరము యదుటనే వునన్నవానఁడు

   సతకెల దరినతదుక చలమే గరి
చ. 1:     తానే వచచ్చెనఁగాని తరవుల వటట్టిక రే

  నానినవలపలక నవవ్వె గరి
   ఆనల వటట్టినఁగనేల అనిన్నయును నెరనఁగను

  తానకమెపైనతదుక తాలిమే గరి
చ. 2:    చెపప్పునటల్ల సేసనఁగాని చేయివటట్టి తయతకరె

   ముపప్పురినఁ గాతక్షలకను మొకక్కలే గరి
   తపప్పులవటట్టినఁగనేల తమక మెపప్పుడునఁ గదుద

  చిపప్పులనఁబొతదులకను సిగద్గీలే గరి
చ. 3:    గకక్కన మనన్నతచనఁగాని కానఁతాళతచి దటూరకరే

  చొకిక్కనకరనఁగలక చటూపలే గరి
    యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డడ ననన్నతటక కూడె

    దకిక్క నావానఁడెపైనతదుక తను వదే గరి



రేక: 1570-5హితదోళత సత: 25-359
పలల్లవ:   ఎటవతటవానఁడవయాత యఱనఁగవా నీవమెపైనా

  సటకానివలనే సనన్నల సేతురా
చ. 1:  జవవ్వెనభారముచేత జడిసేటకోమలినీ

  రవవ్వెల సేతురా రాదతటాను
   నవువ్వెచ సతతసముతో నగరిలో నుతడనఁగాను
  పవవ్వెళతచి నీవడనఁ బతతములడుదురా

చ. 2:   నిచచ్చెలపవలపన నివవ్వెరగతో నుతడనఁగా
  పచిచ్చెగానఁ దిటట్టి దురా పలకదతటా

మచిచ్చెకమగవలతోమాటలడుచతడనఁగాను
   అచచ్చెముగా నీవువచిచ్చె అయము లతటదురా

చ. 3:   కలసి తమకముననఁ గరనఁగచనుతడనఁగాను
  ములగోర నాటతతురా మొకక్కదతటాను

   అలరి శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా నేలకొతటవ
 వలలేనిరతులను వసాలసేతురా



రేక: 1570-6పాడి సత: 25-360
పలల్లవ:     ఎతత సేసే వమోయి యఱనఁగరా ఇతదరను

  చితతకాయకజాజ యమెపై చిపప్పులీనఁ దమకము
చ. 1:   పలికి యవవ్వెరినెపైన భద్రిమఇతచనేరవా

  వలనఁదుల నమత్మితచ నీవదతగాదా
   పలమార మాతోనేల బాసల వయవచేచ్చెవు

  సలవనవువ్వెలలోనే చేనఁగలకీక్క నిజము
చ. 2:   చేయిచిచ్చె వాడవారిని చికిక్కతచకోనోపవా

   చాయల సేసుక మెచచ్చె జాణవుగావా
 కాయకపనననుపేల కలయనఁగనఁబెటేట్టివు
  తోయరానివావులనే దొడిడనఁ జికెక్కవలప

చ. 3:     సేసవటట్టి ఇతతులనునఁ జేరి పతడాల్ల డనఁ గొతకేవా
   వాసుల రేనఁచనఁగ దేవరవు గావా

    ఆసల శ్రీవతకటేశ అటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
  బేసబెలిల్లరతులలోనఁ బెతటలయనఁ గళల



రేక: 1571-1  పళ పతజరత సత: 25-361
పలల్లవ:     అపప్పుడు దామే కూడి రతతరతగా లనసి

   దపప్పుతోడ రమణునఁడు తమకితచ నిపడు
చ. 1:     మొనగోరి వాబ్రానఁతతోడ మోమువతచి యాప నీతో

  యనలేక మాటలడ నెతతవడెపైన
   పననఁగి తానఁ గటూడదు పరితీసివుతడలేదు
  మనవ నిదదరికేడ మాటలడనఁగదరే

చ. 2:   కితదిచటూపలతోడను కెరలచనఁ జెమరితచి
   అతదిచచ్చె వడెము పత కపప్పుటనుతడి

   పొతదులకనఁ బెననఁగదు పొలయక మానదు
   చతదముల నిదదరికి సతతతత్సము సేయరే

చ. 3:  సలవనవువ్వెలతోడనఁజెకక్కలలల్ల నఁ బులకితచె
    కలసి కానఁగిలి చనఁ గానఁక్షల నీకె

    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డప నిటట్టి యేలను
   చలివాస లోలోనే చనవు లిపప్పుతచరే



రేక: 1571-2ఆహిరి సత: 25-362
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరినఁ బోలదు నేను యేనఁటకి బానఁత

   నవువ్వెచ నాపపైనేల ననుప చలేల్లవు
చ. 1:    చెలిమసేసే వరల సేనాసేన లతడనఁగా

   యలమ నాపయతద నీవల పటేట్టివు
   తలపోనఁత లితదరిపపై తగలపై వుతడనఁగాను

   చెలనఁగి నారటూపమేల చితాత్తి ననఁ బెటేట్టివు
చ. 2:    కానుకలిచేచ్చె వార కలసి నీకతడనఁగాను

  అనుక నాచనున్నల అతదుకొనేవు
   వనుల చెలల సేసేవనినపాల వననఁగాను
  మానక నతోనేల మాటలడేవు

చ. 3:  కూరిమసేసేటవార కొతగవటట్టి కతడనఁగాను
   గారవతచి ననున్న నేల కానఁగిలితచేవు

    యరీత శ్రీవతకటేశ ఇనిన్న నితపలపై వుతడనఁగా
   మేరమరి ఇతతయేల మెచచ్చెల మెచేచ్చెవు



రేక: 1571-3బళహతస సత: 25-363
పలల్లవ:   మకమరే వకటపైతే మేలగాక

 యకడాకడివారెలల్ల యనఇతచనఁగలరా
చ. 1:    జగడములలల్ల నఁ బాస సతతో మాటలడనఁగా

   నగవుల వడమెను నతట సేయనఁగా
   చిగిరితచె వలపల సిగద్గీల వడువనఁగాను

 పొగరలచెలలలల్ల బుదిదచెపప్పునఁగలరా
చ. 2:     ఆయముల గరనఁగెను అటట్టి తపప్పుక చటూడనఁగా

  చేయినఁజేఇ మనఁదాయ చెనకనఁగాను
   కాయము లపొప్పుతగెను కతదువలనఁ బెననఁగనఁగా

 చాయవాటసతులలల్ల జతటసేయనఁగలరా
చ. 3:    తమకముల రేనఁగెను తలనఁప లొకక్కటగానఁగా

  జమళకూటము లబెబ్బు చలపటట్టినఁగా
    అమర శ్రీవతకటేశ ఆప నీవ బోతదితరి

  కొమరెవనితలలల్లనఁ గొతక దరప్పునఁగలరా



రేక: 1571-4ఆరిబ సత: 25-364
పలల్లవ:  అటవతటవారమే అతదరము

   తటకన మముత్మినేల తగ వడిగేవు
చ. 1:    సాదపై యుతడినయాపను సవతులకని వటట్టి

  సేదదేరిచ్చె గయాతళగనఁ జేసితవ
    సాదితచి బొమత్మిల నినున్న జతకితచక మానునా
   దాదాత మముత్మినేల తగ వడిగేవు

చ. 2:   యేనెపమోఱనఁగనాప నెగద్గీలతచ నేరిప
  నానాట నితదరికి మొనవటట్టితవ

  నాననఁబటట్టినచటూపల సాదితచవలదా నినున్న
   దానదకినఁగా మముత్మినేల తగ వడిగేవు

చ. 3:     పీనఁటపపైనఁ బెతడిల్లయాపనఁ బెదదరికా లిచిచ్చె కూడి
  మేనఁట కాతతలమాటల మరితచితవ

    గానఁటప శ్రీవతకటేశ కత గరచె ననిన్నటా
    తాటతచి మమేత్మిల యినఁకనఁ దగ వడిగేవు



రేక: 1571-5వళవళ సత: 25-365
పలల్లవ:   మామమతటే మమాటలక మాననఁబోయనా

   మోనాన నటూరకతడరే ముదుద గారీ వనఁడు
చ. 1:    వడుకపడి వనఁడు వనన్నల దొతగిలనీరే

  వాడలవాడల నటేట్టి వలవనీరే
   కోడెకానఁడెపై తరిగీని కొతగల వటట్టినఁగనీరే

 జాడలఱినఁగినయటట్టిసాదునఁగొయత వనఁడు
చ. 2:    చనవు మెరసనేమో చనున్నల ముటట్టినఁగనీరే

  తనియనఁడేమో కానఁగిటనఁ దగలనీరే
   చెనకీనేమో మపపై చేతుల చానఁచనఁగనీరే

   ననిచివుతడరే మర నసగొతట వనఁడు
చ. 3:    ఆసపడనేమో తేనె కధరము లతటనీరే

 పాసివుతడనఁజాలనఁడేమో పపైకొననీరే
    వసరక మమేత్మిల శ్రీవతకటాదిద్రి కస్కృషరనఁ డిద

   అసుదుద లలల్ల మెచచ్చెరే అగడనఁడు వనఁడు



రేక: 1571-6ఆహిరి సత: 25-366
పలల్లవ:   మముత్మినేల దటూరేవ మానఁటమానఁటకి

   చిమత్మి యిటట్టి చేనకనఁగ సిగద్గీపడనఁగలమా
చ. 1:    వలసినటట్టిలల్ల నీవు వరము లిపప్పుతచకోవ

   యలమ సవతుల నీ వలేనతటా
   కలిగినటట్టిలల్ల నీవు కానఁపరాల సేయవ

  వలచి నీయితటకి వచిచ్చెనవభునిని
చ. 2:     పకక్కమార లటట్టి నీవు పగయాల చెపప్పుతచకొవ

 వకక్కసపటముత్మిలతో వలసేనతటా
   మొకక్కల మొకిక్కతచకొని మోహముల చలల్లవ

 పకక్కటలల్ల నఁదమకాన పతడాల్ల డినవానిని
చ. 3:   సతతమువచిచ్చెనటట్టిలల్ల పనుల సేయితచకోవ

  చెతత నీచెపప్పునటట్టి సేసేననఁటా
     యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డడ నిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    వతతుల వటట్టివ నీవు వదదనునన్న వానిని



రేక: 1572-1శదద్ధదేశి సత: 25-367
పలల్లవ:    లేలే వసాలమాటలే యాడే వపప్పుటకి

  వలరితనాల నీతోనఁ బెతచవచేచ్చెమా
చ. 1:     వునన్నత నేనఁ గదిమతే వడిడతచకొనేవు నా

   చనున్నల మొనల నినున్న సాదితచనా
    సనన్నల సేసి తేనె జడిసే వతతటలోనే
   కనున్నల తేటల నినున్ననఁ గరనఁగితచనా

చ. 2:    కేలతత్తి మొకిక్కతేను కెరలి యానవటేట్టివు
  వాలరగోళల్ల నినున్న వతచకొనీనా

  మేలములడితేనే మెతత్తినెపై వసివాడేవు
   యేల మానఁటల మరత్మిము లతత్తిపట ట్టినా

చ. 3:     యికక్కవ లతటతేను యిటట్టి ననున్న దటూరేవు
   గకక్కన కానఁగిలి నినున్ననఁ గటట్టివసనా

   తకక్కక శ్రీవతకటేశ తగిలి ననేన్నలితవ
 పకక్కలపైనరతులలల్ల పడరేనఁచనా



రేక: 1572-2సితధురామకిగయ సత: 25-368
పలల్లవ:  ననవతటయానఁటదాని నలనఁగితచవదదయత

  మనసుననఁ గలిగితే మనిన్నతచేవుగాక
చ. 1:     సిగద్గీల నీమనఁద వసి చెలి యటూరకతడనఁగాను

 వగద్గీచనవువ్వెమతటాను వడివటేట్టివు
   నిగద్గీలనఁ గనెన్నలనెలల్ల నీవటాల్ల నఁ జేసితవా

  బగద్గీన యగసకేక్కలనఁ బెపైకొనేవుగాక
చ. 2:    పతతము నీకపప్పుగితచి పరాకన నుతడనఁగాను

   కాతతను గోర గజెనకి కరనఁగితచేవు
  పొతత కొతత్తిజవవ్వెనులనఁ బొతదితవాఇటాల్ల నే

 బతతరాజసాన రటట్టి పరచేవుగాక
చ. 3:    కతదువ కానఁగిటనఁ గటూడి కళదేరచతడనఁగాను

  అతదుకొని మెచచ్చెమతటా ఆనవటేట్టివు
    పతదప శ్రీవతకటేశ పడుచలడ యిటేట్టి యా

  సతదడినీగజరల చలేల్లవు గాక



రేక: 1572-3బౌళ సత: 25-369
పలల్లవ:    నీకేతలసునయత నే మేమనేము నినున్న

 రాకపోకతరితీప రసముగారీనా
చ. 1:   కాతతతోడ వరొకతకతలలల్ల నఁ జెపప్పుచెపప్పు

   బతతనే సారెకనునఁ గోపాల రేనఁచేవు
     ఇతతేసి నీవు సేయనఁగా యప నినున్ననఁ దిటట్టినఁగాను

  చెతతనునన్న వలపల చిగిరితచెనా
చ. 2:   వుదివక నీసతులవుతగరాల చటూపచటూప

  కవకవనవువ్వెచనఁ గానఁకల రేచేవు
    చని నీవు వుటట్టితపనఁగా సత నీతోనఁబెననఁగనఁగా

 నవకపవయసుల ననలొతత్తినా
చ. 3:   యసతకి వాడవారియడులలనఁ బెటట్టిపటట్టి

   ఆస వుటట్టితచి కానఁగిట నానితపతచేవు
   బాసల శ్రీవతకటేశ పపైకొననఁగా నిదదరికి

 పాసికూడినరతుల పతటవతడెనా



రేక: 1572-4భపైరవ సత: 25-370
పలల్లవ:    తనకే తలసునే తఱ వాతమానఁటల

   చనవరినెపై యుతటే జాణతన మవునఁగా
చ. 1:    రచచ్చెలనఁ దనున్ననఁ బొగడిరవకతత్తి నేనెపైతనే

  యిచచ్చెకమే ఆడిమాడి ఇటల్లయితనే
   పచిచ్చెగానఁ గొసరితేనే పతతగతత్తి నెపైతనే
    నెచెచ్చెలల వల నుతటే నేరమేమ గాదుగా

చ. 2:    తనునఁ గొతగపట ట్టితీసి దతటాదాన నెపైతనే
   యనసి మొకక్కల మొకిక్క యిటల్లయితనే

   కనువచిచ్చె చటూచితేనే గటట్టి వాయ నెపైతనే
   తనయతత నేనుతటే తపప్పులేమ లేవుగా

చ. 3:     అతది యిటట్టి కానఁగిలితచి ఆసకతత్తి నెపైతనే
  యితదుక రమత్మిననఁగానే యిటట్టియితనే

    ముతద శ్రీవతకటశేశనఁడు మోహమున ననున్ననఁ గటూడె
   యితదరివలనే వుతటే యొగసకేక్క లవునఁగా



రేక: 1572-5ముఖరి సత: 25-371
పలల్లవ:    ఇతదరటూ నెరినఁగినతదు కితత యేనఁటకే

   అతదమెపైననీగణము అవ నాక వతతా
చ. 1:   సరసమాడేవారితో జగడా లడువనేల

 తరవాత నాడేజాణతనాలేకాక
  తరమఱనఁగక రమాత్మి తటట్టినఁదరవుననేల

 గొరబెపైనమాటలల గదిగచచ్చెవలనా
చ. 2:     సేసవటేట్టి వారితో సిగద్గీననఁ బెననఁగ నేల

 వాసులతోడ శిరసువతచటగాక
   యసరసనఁ గటూచతడుమా యడానాడానఁ బతతమేల

 బాసలసేసినవలల్ల బచారితచవలనా
చ. 3:   పొతదుసేసేవారితో బటూటకా లేమనేల

   సతదుకొని రతకినఁ జేఇ చానఁచటగాక
   ముతద శ్రీవతకటేశ మోహన ననేన్నలితవ

   సతదడిడే లిటట్టి సారెనఁ బటట్టివలనా



రేక: 1572-6గళ సత: 25-372
పలల్లవ:    అతదుక నేమోపము ఆప నడుగమనవ

  సతదడితచి ఇతదుకనఁగా చలమేనఁటకనవ
చ. 1:   వుపప్పుటతచవలదు వడిగపవారి నితత

  చెపప్పునటలల్ల నఁ దనక సేయమానేము
    కపప్పుతచి మముత్మి నిటట్టి కొతగవటట్టి తయతనఁగాను
  ఇపప్పుడు మాయేలికెసా నేమెపైనననదా

చ. 2:   సిగద్గీవాపవలదు చెలికతత్తిలము నేము
  వగద్గీచ నేపొదుద వదదనుతడేవారము

  అగద్గీలపసరసా లటట్టిమాతో నాడనఁగాను
   నిగద్గీల మమత్మితపనాప నేరముల వయదా

చ. 3:    ఇతతసేయవలదు ఇదదరి వారము నేము
  వతతలేక తమకెలల్ల వశవ్వెసులము

    బతత శ్రీవతకటేశనఁడు పపైకొని ననున్ననఁ గటూడనఁగా
   యితతకనఁ గరత్తియినాప యగసకేక్క లడదా



రేక: 1573-1ముఖరి సత: 25-373
పలల్లవ:    నీతలనే వగెనటే నెలనఁత యసుదుద ల

   అతని ననేముగాక ఆనఁడువార కేరవా
చ. 1:   పనిగలయపప్పుడే పతతములలల్ల నాడేది

  పననఁగవచిచ్చెతే నటట్టి బగిసేది
   చెనకనఁజూచినవళ చేరి బాస లడిగేది

 వనరనఁదుచచ్చెపవారివోజ లితతేకా
చ. 2:  నగవచిచ్చెనపప్పుడేనతటకొననఁ దిటేట్టిది

  మొగము చటూచినతతనే ముణనఁచేది
   తగిలి వనుకొతటేనే తరితీప సేసేది
  జగతనఁ జితత్తిణవారిసాజ మతతేకా

చ. 3:    రతకినఁ దసినపప్పుడే రాజసము చటూపేది
   తత వచిచ్చెతేనే లోలోనఁ దమకితచేది

    యితనఁడె శ్రీవతకటేశనఁ డితదరి మనలనఁ గటూడె
  మతమరేది కాతతలమేక లితతేకా



రేక: 1573-2కతతలవరాశి సత: 25-374
పలల్లవ:   మాతో నితతేశల మతదమేళము

  కాతరాననఁ దిటట్టివయాత గయాతళలనీవు
చ. 1:   చలివాసి నీతోను సరసములడేమా

 మలసేమా మానాపతమగవలము
    కెలసి కెలసి నీవ కేరికేరి నవవ్వెవయాత

పలిచేనీరటట్టిడిపగయురాతడల్లలోను
చ. 2:    పచిచ్చెసేసి నీపపైని పతతముల నెరపేమా

యిచచ్చెకములడేయటట్టియతతులము
  కచిచ్చెకచిచ్చె నీకనీవకొతగవటట్టి తయతవయత
 మచచ్చెరితచేనీ కానఁగిటమతకగొలల్లతలమా

చ. 3:    బాసలిమత్మితటా నినున్న బలముల సేసేమా
 సేసవటట్టి పతడాల్ల డినచెలలము

   అసల శ్రీవతకటేశ అతకెలనఁ జెనకవయాత
  రాసి నీతోనఁ బెననఁగేటరానఁగవనితలను



రేక: 1573-3లలిత సత: 25-375
పలల్లవ:    ఇతక నేమనేము నినున్న ఇచచ్చెకమాడేముగాక

   అతకె వచెచ్చెనఁ బనులలల్ల అవునయాత
చ. 1:   సేయరానిసేనఁతలలల్ల నఁ జేసివచిచ్చె మాతోను

  చాయలక మొరనఁగేవు చతురనఁడవు
   పాయపవానఁడవు తొలల్ల బలదొర వతదుమనఁద

   చేయి మనఁదాయ నీకనఁ జెలల్ల నయాత
చ. 2:     నగరానినవువ్వె లడ నగి వచిచ్చె మావదద

   సగము పతచి పటేట్టివు చతురనఁడవు
    మొగమోడుదువు తొలల్ల మోహ మెకక్క డతదుమనఁద

 చిగిరితచెనఁదమకము చెలల్ల నయత
చ. 3:    మొకక్కరానిమొకక్క లడ మొకిక్క శ్రీవతకటేశనఁడ

  చకక్కటల్ల చెపేప్పువు చతురనఁడవు
    చికిక్కతవ నాకనఁ దొలల్ల శ్రీపత వతదుమనఁదట

  చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచెనఁ జెలల్ల నయాత



రేక: 1573-4బౌళ సత: 25-376
పలల్లవ:   ఆనఁటదాన వవుదువ అతదరిలోన

   మాటల నీతో నాడి మరినఁగేదే
చ. 1:    కనున్నల నీ నవువ్వెలక కలికినీచేనఁతలక

  వనెన్నల నీరహనునఁడు వలచెనఁగదే
    చనున్నల నీ మొనలక చవుల నీమోవకి

 పనిన్నకకానఁకలతోడ బానఁతపడనఁగదవ
చ. 2:  బతత్తిరినీచటూపలక పరనఁదుబగవులక

  బతత్తిసేసి పాయలేక పపైకొనీనఁగదే
 గతపపాదములక గొపప్పుతురమునక

  మతత్తిలి యేపొదుద ను మరలయనఁగదవ
చ. 3:  కతదువనీకానఁగిటకి గళకాతతులకను

  అతదుక శ్రీవతకటేశనఁ డలమెనఁగదే
 పొతదులజవవ్వెనానక భోగపరతులకను

  ముతదుముతదే లోలనఁడెపై మొకెక్కనఁగద



రేక: 1573-5రామకిగయ సత: 25-377
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరివానఁడవు నీవు యిదదరినఁ దోయనఁగరాదు

   పవవ్వెళతచవయాత ఇట పాపము రాకతడాను
చ. 1:     పాదపటతదల మోబ్రాయ పడినఁత నినున్ననఁ గతటానే

    అదిగొని వచెచ్చె నీపపై ఆస యటట్టిదో
    ఆదస వరొకత నినన్నటట్టి యితటకి రమత్మితటా
   గోదిలి కొసరచను కతగవటట్టి తీసను

చ. 2:     కదల గచాలతోడ గతదము గసటూత్తిరి నీక
   సుదత అతదిచెచ్చె నెతత చటట్టిరికమో

    అదనెరిగి వకత అటట్టి పూవు లియతవచిచ్చె
   చెదరకతడానఁ బటట్టి చేతులపపై మొకెక్కను

చ. 3:    తొరలిపటట్టి నొకత తురముచెదర నినున్న
  గరిమ శ్రీవతకేటేశ రదలమని
    బెరసి నాబోనఁట దిటట్టి పగయముననఁ బననఁగెను

  మురిపేననఁ గటూడితని మొగమోడవలస



రేక: 1573-6వరాళ సత: 25-378
పలల్లవ:   మగవానఁడెపైతేనే సిగద్గీ మానవలనా

    యగసకెక్క మవునఁ బని యితటకి రారాదా
చ. 1:    యతదుకెపైనా నవవ్వెవారి నెఱనఁగవు తమకితచి

   పతదము వయనఁగానే పటేట్టివు చేయి
 వతదువడకకానికి వసలనఁబెటట్టినకత

   యితదులోనే నెరపనేల యితటకి రారాదా
చ. 2:   సొరది సరణగతడల్లనఁజూచేవారి నెఱనఁగవు

  సరిబేసి వటట్టి మతటే చనున్నలతటేవు
   గరిమనఁ బటట్టినదే కతదిగరమనన్న కత

   ఇరవు చటూపనేల ఇతటకి రారాదా
చ. 3:    అనుక శ్రీవతకటేశ ఆడేవారి నెఱతగవు

 కానుకలిచేచ్చెవళనే కానఁగిలితచేవు
   మోనమున నతదరిలో ముటట్టితే మటూయాయనఁగత

   యనవువ్వెలలోనఁ గతటమ ఇతటకి రారాదా



రేక: 1574-1గతడకిగయ సత: 25-379
పలల్లవ:     ఎదుల నునన్నది యప యడమాటలడే నేను

 యదనఁగపటముమాని యేమనేవయాత
చ. 1:    చెలిమసేయ నేరక సిగద్గీలవడ నితత

   పలకనేరక నినున్ననఁ బాడ నిద
  వలపచలల్లనేరక వదదనే కాచకనన్నది

   యలమ నితదుక మరి మేమనేవయాత
చ. 2:    వతత్తి పలవనేరక వడివటట్టి కొనీ నితత

   బతుత్తి ల సేయనేరక పపైకొనీ నిద
   తతత్తిరితచనేరక తపప్పుక చటూచ నటట్టి
  యతత్తినమదాన మరి యేమనేవయాత

చ. 3:    కతల చెపప్పునేరక కానఁగిలితచకోనీ నితత
   మతకముల నేరక మలస నిద

    రతుల శ్రీవతకటేశ రమతచిత వప నిటట్టి
   యితవాయ నినఁక మరి యేవనేవయాత



రేక: 1574-2మేఘరతజి సత: 25-380
పలల్లవ:     చటూచి చటూచి మేము తనున్న సటూడులవటేట్టిముగాక

   యేచి అతదరిలోనఁ దనయనిన్నక గాదా
చ. 1:    సతమాయనఁ బతపొతదు సలిగెలనిన్నయునఁ జెలల్ల

  వతదరెనఁ దనక గరివ్వెతచవలదా
    జతనాన మెలల్లనే సతగడినఁ గటూచతడనఁ జొచెచ్చె

  అతవడుకల తన కవునేకాదా
చ. 2:      చెకక్కలనఁ గళల నితడె సిగద్గీల నవువ్వెలనఁ దేరే

  వకక్కసమెపై తాను వఱఱ్ఱైవనఁగవలదా
  వకక్కణతో సవతులవరసవతతుకనఁ జొచెచ్చె

  మకక్కటమెపై తనచేయి మనఁదేకాదా
చ. 3:    చేవదేరెనఁ గెమాత్మివ వరసుకగ ముత్మిడి జారె

   దేవులయనఁ దన కిద దిషట్టిముగాదా
  శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరికూడె నితదరిని

  కెపైవసమాయనఁ బనుల ఘనురాలకాదా



రేక: 1574-3తోతడి సత: 25-381
పలల్లవ:   పతడిలిపీనఁట యకిక్క బగియనేల

  వతడి వతడనటాల్ల య వటట్టిపగయాలనవ
చ. 1:    వడుకక వలలేదు వనెన్నలక గరిలేదు

  వడె మపప్పుతచవ మోవవతదులయను
    యడనే వుతదాన నేను యఱనఁగ నినీన్ననఁదాను

  కూడుమననఁగదే వాసి గోడపపైసునన్నము
చ. 2:    సటూరియునినఁ జూడరాదు చకక్కలలల్ల నెతచరాదు

  పోరచివటట్టితచవ వతుత్తి గలస
   కూరిమసేసిత నేను కొతగవటట్టినానఁడు తాను

   కోరకోవవ సిగద్గీ గోనెమనఁది తౌడు
చ. 3:     వావగడిగితేనఁ బోదు వల పొలల్లనతటేనఁ బోదు

   సేవల సేయితచవ చెలిమ గటూడె
   కెపైవశము నేను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు తాను

   బావతచనీవ మేల పాలమనఁది మనఁగడ



రేక: 1574-4మాళవగళ సత: 25-382
పలల్లవ:   తలసుకొనేవు నీవు దినదినగతులను

  సొలసితే నావతటసులభము లనన్నవా
చ. 1:  చనవరికాతతవలల్ల సళపనఁజూపలకాక

  పననఁగనఁబోతే నతదునఁ బద్రియమునన్నదా
  ననుపపైనకాతతవలల్ల నగవ మకిక్కలిగాక
  తనివోనిరదులతో దపప్పుదేరనునన్న దా

చ. 2:   జారకాతతవలల్ల పొతదుచవ వగిరమేకాక
   కోరినటట్టిలల్ల నుతడి కూడనునన్న దా

   తేరవచేచ్చె కతతవలల్ల తీరకనఁ దేనేకాక
  పోరచి నతకెకను భోగితచనునన్నదా

చ. 3:  కొతత్తియినకాతతవలల్లకొతకల సిగద్గీలనఁగాక
    హతత్తి సుసరాన రత యతదనునన్న దా
    ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   యతత్తినసతతోసము నీ కిటవల నునన్నదా



రేక: 1574-5ఆతదోళ సత: 25-383
పలల్లవ:   ఇతదరెరినఁగినపని యేల బాసలసేసేవు

   ముతదుముతదే ఆపక యొకక్కవయత నీవు
చ. 1:    నగతా నీవకాదా నాతో మాటలడనఁగ

  అగపడలల్లతతనుతడి ఆపనఁ జూచెను
     యగసకేక్కల సేయక యేల మానీ నినఁక నేనఁడు

  మొగమోడేయటట్టి గాను మొకక్కవయాత నీవు
చ. 2:    సమత్మితతచి నీవు నేను చదురతగమాడనఁగాను

   యమెత్మిల కెరకసేసి యతుత్తి చెపప్పును
   కమత్మి నినున్ననఁ దిటట్టి టక కారణమదేకాదా

   ముమాత్మిటకి సలవు మొకక్కవయత నీవు
చ. 3:     యలమ నీవును నేను ఇతటలోనఁ గటూచతడనఁగాను

    తలప దరచి యాప తానే వచెచ్చెను
   చెలనఁగి పొతదవలదా శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్న

   ములవానఁడిగోర సనఁక మొకక్కవయత నీవు



రేక: 1574-6బౌళ సత: 25-384
పలల్లవ:  ఎతతవగిరకానఁడవు యేమోయి

   దొతతవసా లిటట్టి వనెన్నతోడనఁ బెటట్టిరా
చ. 1:    చెకక్కల నొకిక్కతేనే చివుకననఁ గసరేవు

   మొకిక్కతేనే బటూతులను ముతచి తటేట్టివు
   పకక్కన నవవ్వెనఁగానే పపైకొని పతతమాడేవు

   మొకక్కళము వనన్నతోనఁ బాముచనఁ బెటట్టిరా
చ. 2:    మొగము చటూచితేనే మొనగోరనఁ జెనకేవు

 యగసకేక్కలడితేనే యమెత్మిచటూపేవు
    పగటననఁ బెననఁగితే పటట్టి సాముల సేసేవు
  బగవుల తోడతట పేరనఁబెటట్టిరా

చ. 3:    కదిసి పపైకొతటేనే కరతగి లోనయేతవు
  పొదిగితేనఁ గానఁగిలితచి భోగితచేవు

   యిదిగో శ్రీవతకటేశ యితతానఁ గలయనఁగొనేవు
  మదములననిన్నయును వుమత్మిడినఁ బెటట్టిరా



రేక: 1575-1ధనాన్నసి సత: 25-385
పలల్లవ:    ఇదదరికినఁ దరమఱనఁ గిదే కలది

  వుదదతడాలకనఁ బెననఁగకతడవయత నీవు
చ. 1:   సతులకనఁజలము జవవ్వెనపనఁ బొలము

  తత వలపలక నుతత్తిమఫలము
   పతకినఁ బతగా నీవు పతతమాడనితతయేల
   రతుల గడివోకతడా రావయత నీవు

చ. 2:   చెలలక మతపటట్టి చితత్తిజనిచేపటట్టి
 బలలపై (వపై?)  నఅసలకనఁ బాయనిమెటట్టి
   మలసి ఇతదుకనఁగాను మారకొన నీకేల
   కొలనఁది మగలనునఁ జేకొనవయత పగయము

చ. 3:     వనితలక మతకల వాసుల కెలల్ల నతకెల
  వనకముతదరికి వవల లతకెల

    ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ గకక్కననఁ గటూడిత వటట్టి
   ననుపసేసుక యిటట్టి నవవ్వెవయత నీవు



రేక: 1575-2పాడి సత: 25-386
పలల్లవ:  మగవానఁడట తనఇచచ్చెటమారకొనేనా; ఇతదుక

    చిగిరితచెను జవవ్వెన మనఁకనఁ జెలల్ల ననరె తనక
చ. 1:      అడిగితనా తను బాసల అపడే యేనఁటకినఁ జేస

    నొడిగితనా నేనే మాటల నటూనఁటకి నొకటపైనా
   వడువనఁడు కొతగెతతపైనా వసరకొనాన్న మాననఁడు

   చిడుముడిబుదుద ల చెపప్పురె చెలలల మరెపైనా
చ. 2:    యేమాయనే తనసుదుద ల కెదురాడే వారెవవ్వెర

  కాముకనికిసతతతబుల గలవా యతదపైనా
   చేముటట్టిచ వడెము సిగద్గీలవడినా నెరనఁగనఁడు

   యేమతదునే మరెపైనా నితటకి రమత్మిననఁగదరే
చ. 3:     మఱనఁగేనఁటకి వచచ్చెనవడి మానతత బచిచ్చెతనఁ జేనఁతల

   తఱితోడనే మనిన్నతచనఁ దానఁదానే ననున్న
    కఱతల శ్రీవతకటపత గకక్కన ననిన్నట గటూడెను

    మేఱయనఁగ బొగడరే ఇతతట మరెపైనా నితని



రేక: 1575-3లలిత సత: 25-387
పలల్లవ:     ఇచచ్చెటనుతడ నేల యే నినున్న వసరితచ

   అపప్పుడు చెపేప్పు నీక నతదపనాబుదుద ల
చ. 1:    నామాటలే నీక నతటననఁ జవాయనా

కామనులమాటలలల్లనఁగాదనేవు
  చేముటట్టిననాసేవ చితాత్తి నక వచెచ్చెనా

  కామతచినసేవలలల్ల కడకనఁ దోసేవు
చ. 2:    నాతోడినవవ్వె నీక నయములపై వుతడెనా

 ఆతలివారినవువ్వెలతదునఁ జొరవు
  యతల నేనునీక నితవరినెపైతనా

 యేతులవారినవువ్వె లియతకొనే(న?) వు
చ. 3:    నికక్కము నాకూటములే నీకనఁ బద్రియమాయనా

 అకక్కడసవతులపొత దాసవడవు
    నెకొక్కని శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్న నేలితవ

  వకక్కసపవారినఁ జూచి వరగనొతదేవు



రేక: 1575-4దేసాళత సత: 25-388
పలల్లవ:   చెలల్ల నయత నీవుసేసేచేనఁత లనిన్నయు

    కలల్లగాదు మొకేక్క నీక కాతక్ష రేనఁగనఁగాను
చ. 1:  యొగసకేక్కలడక నీవమసేతువయతమముత్మినఁ

 జిగరనఁగెపైదువయితత సేయగాను
   నగరెకక్కకొని నీవు నవువ్వె నవవ్వెవలదా

 పగటమాజవవ్వెనముపసుర లకిక్కతచనఁగా
చ. 2:    మానముపపైనఁదిటట్టిక మరి యనన్ననఁడయాత నీవు

 పూనిననావలప లపొప్పుతగనఁగాను
   దానికేమ నీవు నాతోనఁ దతగొనవలదా
   మోనాన నాచటూప నీపపై ముడిగొననఁగా

చ. 3:    ఇటట్టి ననున్ననఁ గానఁగిలితచకేల వరకతడేవయాత
 జటట్టినాకోరక్కల కొనసాగనఁగాను

  గటట్టి నశ్రీవతకటేశ కూడితవ మతడెములో
  బెటట్టిగరతుల నాలోనఁ బెనగొననఁగా



రేక: 1575-5ఆహిరి సత: 25-389
పలల్లవ:    ఇతచకా నోరవనఁజమత్మి యేమెపైనా నతటవగాని

  అతచెల నావదదనే యాతనినఁదిటేట్టివు
చ. 1:    ఆడినమాట కతత్తిర మటట్టి ఇయతవలనఁగాక

   యడ వచిచ్చె యాతనినేల దటూరేవ
   వాడలోనే నాతనికి వలపల సతనతటా

   తోడనే నాముతదర నేతుల నెరపేవు
చ. 2:    నవవ్వెనతదు కాతనితో నవువ్వె నవవ్వెవలనఁగాక

  రవవ్వెగా నాతోనేల రతతుసేసేవ
   నివవ్వెటలల్ల నాతనికి నేను చటట్టిమనతటా
   కవవ్వెగా నాముతదరనే కోపాల చటూపేవు

చ. 3:    చేసినచేనఁత కతననఁ జేసి చటూపవలనఁగాక
   వాసితో మాఇతటకేల వచిచ్చె చటూచేవ

  బాసల శ్రీవతకటేశ పటట్టిపదేవులనతటా
   మోసదర నాముతదర మొకక్కల మొకేక్కవు



రేక: 1575-6భపైరవ సత: 25-390
పలల్లవ:     మేలమే లపైరౌర మెచిచ్చెతర నే నినున్న

   ఆలితచి మనిన్నతచ మనిన్నటా ననున్న
చ. 1:   అలకలక మటూలమా ఆయతబులతటేది

  చలములక మటూలమా సరియానఁకల
   పలకలక మటూలమా పపైకొనుచ నవవ్వెది

  నెలవులక మటూలమా నివవ్వెరగల
చ. 2:     జతకెలక మటూలమా చనవు లిట మెరసేది

  మతకలక మటూలమా మచచ్చెరముల
   లతకెలక మాలమా లవుననే పననఁగేది

 అతకెరతమటూలమా అడియాసల
చ. 3:    కూడుటక మటూలమా గటట్టి తోనఁ గొసరేది

  వాడికక మటూలమా వసమౌటల
   యడనె శ్రీవతకటేశ నను నేలితవ

  జోడౌట మటూలమా చటూపలపగయముల



రేక: 1576-1సామతతత సత: 25-391
పలల్లవ:     చల మతతేకాక మముత్మి సారెసారెనఁ బొదిగేది

   వలనతటే లోకములో వనితల లేరా
చ. 1:   అలిగినవారితోడ నటల్ల పననఁగనేల

  వలయాతడుగ మరిలేరా వదివదుల
   పలకనివారి నేల పలికితచే వపప్పుటని
   కెలసేసతుల నీకనఁ గెలన లేరా

చ. 2:   వరకనన్నవారినితత వడివటట్టి తయతనేల
  ఆరితేరినచెల లవవ్వెల లేరా

  సారె నతటకాతతలను చలముసాదితచనేల
  తేరకాడుమగవల దేశములో లేరా

చ. 3:   అలసియుతడినవారి నాసలనఁబెటట్టిగ నేల
  పలిచేయితతుల లేరా పకక్కచోటల్ల

   బలిమ శ్రీవతకటేశ పపైకొని ననేన్నలితవ
   వలచినననున్న వతటవార నీక లేరా



రేక: 1576-2శతకరాభరణత సత: 25-392
పలల్లవ:     ఇతతకి నీకను వాసి యపాట నునన్నది

    యతతక నోవప నీవు యేమనేము నినున్నను
చ. 1:    చెకక్కననఁ జేయివటట్టి క సిగద్గీలవడ నాప

  నెకొక్కని సారె నాడేటనీమానఁటలక
   పకక్కన నీవపైతే నవువ్వెనఁబాటల్లక వరవవు

  వకక్కసాన నీవచచ్చెనవళల్ల య వలప
చ. 2:     నతటననఁ దలవతచక నవువ్వెల నవవ్వె నాప

 అతటముటట్టి చెనకీ(కే?) నీయాసదాలక
   గొతటపడి నీకెపైతే గటట్టితచకతతా లేదు

   పతటలపై పపైపపైనఁ బెచచ్చెవరిగీ నీవయసు
చ. 3:    తరమఱతగన నుతడి దిషిట్టితచిచటూచ నాప

సరసములడేనిసరితలక
    గరిమ శ్రీవతకటేశ కలసిత వాప నిటట్టి

    యరవుల లేక నీక వరవాయ మనసు



రేక: 1576-3నాదరామకిగయ సత: 25-393
పలల్లవ:    ఇతకానేల వఱప యనఁతక లోనఁతునన్నదా

     వతకలోతత్తి చకక్కనఁ జేయ వదద నే నుతదానను
చ. 1:   చెలరేనఁగి నీవతత సిగద్గీలవడుదురా

  పలచమాటల నాప పలవనఁగాను
  తలవతచకోకవయత కలసాజమే ఇది

   చెలవ లవవ్వెరేమనినానఁ జెపేప్పునే నుతత్తిరము
చ. 2:    పకక్కన నీవతతలోనే పరాకల సేతురా

  తకక్కల నీకొతగవటట్టి తయతతగాను
     తకక్క కేమ నవవ్వెవయత తగిలనఁ దొలల్ల మనసు

    చికిక్కన వారికినెలల్ల నఁ జెపేప్పు నే నుతత్తిరము
చ. 3:    సారె నీవతతలో సనన్నల సేయుదురా

  గారవతచి కానఁగిటనఁ గలయనఁగాను
   యరీత శ్రీవతకటేశ యేలిత వనఁ(వ?)  దరి నిటట్టి

     చేరి నీక నాకెకను చెపేప్పు నే నుతత్తిరము



రేక: 1576-4వరాళ సత: 25-394
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే చెపప్పునఁగవల యదలోననఁ గలమాట

  తపప్పుకతడా బాసగొని తగిలేనఁజమత్మి
చ. 1:    వదదనవచచ్చెనా నినున్న వడినఁ గొతగవటట్టినఁగాను

  వదిదక మాటాడ కూరకతడుదునఁగాక
     బదుద ల నీ వదిగాక పానుప పపైకి రమత్మితటే

  పదదరికమనాన్న నను పననఁగేనఁజమత్మి
చ. 2:    కోపతచవచచ్చెనా నినున్న కొసరి మేలమాడితే

  వపనటట్టి వదద నిలచతదునఁగాక
   కెపైపల నీ వదిగాక కానఁగిలితచకొమత్మితటే

   పపైపపైనఁ దగదనాన్న నను పదరదునఁజమత్మి
చ. 3:     తటట్టినఁగవచచ్చెనా నినున్న తేజాన ననున్ననఁ గటూడితే

  యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యనతునఁగాక
   రటట్టి సేసి యిదిగాక గటట్టి న నవవ్వెనతటే

   దిటట్టి యిదియనాన్న నను దకొతదునఁజమత్మి



రేక: 1576-5దేసాళత సత: 25-395
పలల్లవ:   ఏల కోపగితచకొనే వుతకనఁగాను

   తాలిమ నీమత కిది తనివగాదా
చ. 1:    జతగిలిసతుల నినున్న సారెసారెనఁ గటూడనఁగటట్టి

   వతగేల నే నాడితేను వడుకగాదా
   అతగజముదద్రిల నీపపై నటట్టి నెలకొనెనతటే

    అతగడినఁ బెదదరికము అది నీకనఁ గాదా
చ. 2:    కతదువపైన వలపలకతలలో నినున్ననఁ గటూరిచ్చె

  ఇతదరితో జెపప్పుతేను ఇతపలగావా
   దితదుపడె నటూరివారితటల్ల నీకనఁ జెపప్పుతే(?)

  వతదుల నీవనులక వతతలగావా
చ. 3:   అయాలతటాసతదడిలో నానఁడువారి నతటతచితే

 పాయపనీమదానక బలిమగాదా
    యయడ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  లయపరతుల నీక లక్షణలగావా



రేక: 1576-6బౌళ సత: 25-396
పలల్లవ:      నీవలల్లనే వచెచ్చె నిది నే నితత నేరతునా

   చేవలల్లక వచిచ్చెతేను శిరసతదుక మోనఁచనో
చ. 1:      చేరి నీవు చెనకనఁగ సిగద్గీ నేనఁ బడనఁగలనా

  మారకమార సేయక మానవచచ్చెనా
  గోర దానఁకితచితనతటా కొసరచనఁదిటేట్టివు

    యరీత నీతో పొతదు యేమ సేఇతచనో
చ. 2:     మాటల నీవాడనఁగాను మౌనము నాకనఁ గలదా

    యటక నేనఁ బెననఁగక యటట్టి మానుదు
   వానఁటమెపై నవవ్వెతనతటా వదిదకిటట్టి దగద్గీరేవు

   చాట నీతో సరసము చవులతతసేసునో
చ. 3:      కొతకక నీవు గటూడనఁగాను గటట్టి నేనఁ జేయనునన్నదా

   అతకెల నిటట్టి కానఁగిట నలరితని
    ఇతకా శ్రీ వతకటేశ యతతకెతత జరసేవు

  లతకెలసమరతుల లవు లతతవచచ్చెనో



రేక: 1577-1గళ సత: 25-397
పలల్లవ:   అపప్పుట నామనఁదనే యపరాధల

   తపప్పుల మోపనఁగరాదా తగిలి నీమనఁదను
చ. 1:   అపప్పుడు నీవాడినిట్టియామాటలే నాకనఁ

  జెపప్పురాదా చెలలతోనఁ జెలరేనఁగి
  ముపప్పురి నీమేననునన్న మటూనఁకచతదద్రివతకలలల్ల
   రెపప్పులతత్తి చటూడరాదా రేసుదర నాకను

చ. 2:  సేసినటట్టితొలిల్లటనీసేనఁతల నాకడితాన
  వాబ్రాసుకొనరాదా యేమ వహికెకక్కను

  మాసమాయనియటట్టి మచచ్చెముల నీకతడనఁగా
   వసరక నవవ్వెరాదా వతదర నాకను

చ. 3:   కలిగిననీగణలే కాతతలతో మెచిచ్చెమెచిచ్చె
 తలపోసుకొనరాదా తమతోడను

   యలమ శ్రీవతకటేశ యిపప్పుడిటట్టి కూడితవ
   చలము సాదితచరాదా సమరత నాకను



రేక: 1577-2సామతతత సత: 25-398
పలల్లవ:    ఏమసేయవచచ్చె నీవ యితదరికి గరెపైతవ

  కామతచినవారికి మగనఁడవు గావయాత
చ. 1:  తడవుగానఁ జూచేయటట్టితరణులచటూపలక

  యడయక నీరటూపము యతగిలయను
  కడుగకొతటేనఁ బోదు కాతక్షలలోపలిజిడుడ

  వడిగా వారిచనున్నలనఁ దుడుచకోవయాత
చ. 2:  తలపోసేకతతలచితత్తిములక నీవయసు

   కలగత పపై పడిగముగత యాయను
    వలనఁచితేనఁ బోదు మరి వడుకల మెఱనఁగెకక్క

  చెలనఁగి వారిమోవులనఁ జికిలిసేయవయాత
చ. 3: దోమటనీదేవుళళ్ళకతదువలకానఁగిళల్లక

  పేగమ నీవురము పతడిల్లపీనఁటాయను
    ఆమని శ్రీవతకటేశ అతట వోదు పొరలితే
   వామగా ననున్ననఁగటూడిత వారినఁ బలవవయాత



రేక: 1577-3దేసాక సత: 25-399
పలల్లవ:   మేనవారినేల మేకల సేసేవు

  ఆనల వటట్టిక ఆయాలతట
చ. 1:   కూరిమగొసరి కొతగేల పటేట్టివు

  ఆరీతనఁ బెననఁగక మతతేసి
   వరకే పొతదనఁగా నొదదతటనా నేను
  సారెకనఁ దటూరక చతడిసేసి

చ. 2:    యలయితచి మాతో నేనఁటకి నవవ్వెవు
 అలయితచకమ అతతేసి

   పలకనఁగా నీతో పతతాన నుతటనా
  చలము చటూపక జాగసేసి

చ. 3:    యనసి మాకొపప్పు యేమ జారితచేవు
  అనువాయనఁ బోర కతతేసి
 చెనకనెపైతనా శ్రీవతకటేశనఁడ

  పననఁగక మనఁక బేతడుసేసి



రేక: 1577-4సౌరాషట్టి సత సత: 25-400
పలల్లవ:    అతత సేసినటట్టిమనఁద తసేసితే నేమాయ

   దొతతనునన్న వలపల దోమటకి రావా
చ. 1:     తీపన నితదానఁకా నినున్ననఁ దిటల్ల దిటట్టిననోర

   చేపటట్టి నీకనఁ బద్రియాల చెపప్పునఁగలేదా
   దాపలన నీమనఁదనఁ జానఁచి పననఁగినచేయి
   మోపచ నొసల నీక మొకక్కనోపదా

చ. 2:    అలకలక గరియపై అవవ్వెలి మోమెపైనమోము
   పలచమోపవు వతదు పటట్టినఁగ లేదా

 మొలకపాయములను మొనచటూపనచనున్నల
 గిలిగితతరతులను కితదుపడనోపవా

చ. 3:  సారాసారెసణనఁగల జతకితచనటట్టికనున్నల
  నారకొనన్న వడుకల నవవ్వెనఁదగదా

    యరీత శ్రీవతకటేశ యితత నీవురము యకెక్క
  నుపలరతులను నినిన్నటట్టి మెపప్పుతచదా



రేక: 1577-5గజజరి సత: 25-401
పలల్లవ:     నే నెతత వోరచకొనన్న నీ వఱనఁగవు

  కానీరా అతదుకేమ కడనఁబడెనా
చ. 1:   చలపాదితనమా సారె పపైనఁబడవచేచ్చెవు

  నిలచతడనఁగానే నానీడ దొకేక్కవు
   బలిమ వరొకతపైతే పతతమున నీచేనఁతక
   తలవటట్టి తీసి నోటనఁదమత్మి వటట్టిదా

చ. 2:     గట వాయతనమా కాల మనఁద వసేవు
  గటట్టినాచనున్నల చిపప్పుగతు లడేవు
   రటట్టిడియపైనదపైతే యిటట్టి నినున్ననఁ జెపప్పురాని

    తటట్టి దిటట్టి కళలతట దిముత్మి రేనఁచదా
చ. 3:    కతకారితనమా కాల మనఁద వసేవు

  రతలో శ్రీవతకటేశ రాయడితచేవు
   యితరలపైతే నినున్న యచేనఁతక కొతగవటట్టి

    బతమ నానల వటట్టి పతతముల గొనదా



రేక: 1577-6కాతబోదిసత: 25-402
పలల్లవ:    నీచేనఁతలోనిదాన నినున్న వనఁడుకొనే నిద

    కాచెనఁ బటూచెనఁ గోరికల కలవక సిగద్గీల
చ. 1:     నవువ్వెల నే నవవ్వెతేను ననేన్నల యానవటేట్టివు

   చివవ్వెన మతలో మానఁట చెపప్పుమనుచను
   వువవ్వెళటూళ్ళరితచకమతత వదుద దోసము లేదను

   జవవ్వెనము సరిదానఁకె సాదితచక చలము
చ. 2:    సరసములడితేను సరినఁ గొతగేల పటేట్టివు

  తరవాతనఁ గొనగోర దానఁకెననుచ
   గొరబుసేయక మముత్మి గటట్టి న నుతడనఁగనిముత్మి

   దొరతనము లీడేరె తొకక్కక నాపాదము
చ. 3:     మొగము నేనఁ జూచితేను మొకక్కలేల మొకేక్కవు

   సగటనఁ గటూరిముల పపైనఁబా ననుచ
  అగపడి శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ

   బగవునఁగానఁగిలి నిటట్టి పసుకక చనున్నల



రేక: 1578-1భలల్ల ట సత: 25-403
పలల్లవ:    నీనేరప చటూతము నితడుసాము సేతము

    పూని చెకక్కలను గోర పొతదుగా వాబ్రాతము
చ. 1:     కపప్పురవడెము దేవ కెపైదతడ నాక నీవ

 దపప్పుదేరిచేనఁగాని దగద్గీరిరావ
  తపప్పుకేమచటూచేవ తాలిమెలల్ల నఁ దచచ్చెకొవ

  వపప్పుగ పూవులవాల వడుడ కోవ
చ. 2:     గతదము నాకనఁ బటూయవ కరము పపైవయవ

  అతదుకేమ నాచెపప్పునటల్ల సేయవ
     అతది చనున్నల రాయవ ఆస వనెన్నల గాయవ

  గొతదినునన్న నీపయతదకొతగ దియతవ
చ. 3:     కమత్మి కానఁగిట నితచవ కడుసిగద్గీల దితచవ

  తముత్మిలమడిత నినఁకనఁ దలవతచవ
  కమత్మిర శ్రీవతకటాదిఘనునఁడ ననేన్నలితవ

రమత్మినుచ;  నాతోడిరత పతచవ



రేక: 1578-2రామకిగయ సత: 25-404
పలల్లవ:     అతదుకేమ దోసమా అనిన్నయు నే నెఱనఁగనా

   చెతదివునన్న దాన నెటట్టి సేసినానఁ జేయవయాత
చ. 1:   పలిచితేనే పతుల పననఁగనఁగతఃజూతుర

  అలిగితే మొకక్కదుర అతవలక
  కలయనఁగ జూచితేనుకడునఁ గితదుపరతుర

  చలము సాదితచితేను చనవతుత్తి ర
చ. 2:   నగితేనే సారాసారె నాలిసేయనఁజూతుర

  పగచాటతే నటట్టి పపైకొతదుర
   తగల మాటాడితేను తపప్పు లతచనఁజూతుర

   మొగము చటూచి తటట్టితే మోహితతుర
చ. 3:    వలప పపైనఁజలిల్లతేను పటాట్టి రడినఁ బెటట్టి దుర

   అలరి సిగద్గీన నుతటే సగితతుర
    కలసిత వట ననున్న గకక్కన శ్రీవతకటేశ
  యిలలో మనపొతదుల కితదరనుమెతత్తిర



రేక: 1578-3ఆహిరి సత: 25-405
పలల్లవ:     నీవ యానతీరాదా వనుల నే వనేనఁగాని

 మావతటవారికి మాటమేదయాత
చ. 1:     కనున్నలనఁ దిటట్టితే నీపపై కానఁతాళ మతదువు

   చనున్నల నొతత్తితే నీతో చలమతదువు
    యనిన్న చటూచితే నీపొతదు యతదుకెపైనా వచచ్చెనినఁక

   కనెన్నలపైన వారికెలల్ల గత యేదయాత
చ. 2:   వచచ్చెరాకవుతడితే వాసికతత్తి యతదువు

 చొచిచ్చెమాటాడితేనే యాసదమతదువు
   రచచ్చెలవసితే నీకత రతటకిని గరియౌను

   మచిచ్చెక నీలేమలక మనువది యినఁకను
చ. 3:     నెమత్మిది నటూరకతడితే నేర దిది యతదువు

  కమత్మిరనఁ గొతగవటట్టితే గయాతళతదువు
    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   సమత్మి తతచెచెలలక చనవది యినఁకను



రేక: 1578-4మాళవ సత: 25-406
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా బుదిదచెపేప్పు వపప్పుడు మాక

   ముతదరనే వునన్నదాన ముటట్టి క మముత్మిను
చ. 1:   నేరపరలపై నవార నీతోనఁబొతదుసేసేర

  నేరనివార గలితే నితదుకతడేర
   దటూరనేల పోరనేల తొలల్ల నీయితటలోన

   సారె జరయక ననున్న జారనఁగొపప్పుదానను
చ. 2:   పాయరానియటట్టివార భద్రిమసి లోనయేతర

 చాయపాటవారెలల్ల చకక్కనుతడేర
   రాయడేల రతతులేల రతకెకిక్క పానుపపపై

    చేయి చెకక్కననఁ బెటట్టి క సిగద్గీతో నుతదానను
చ. 3:   మునుపవచిచ్చెనవార మొకక్కలననఁ గటూడుర

  వనకవచిచ్చెనవార వరే కూడేర
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యితతలోనె ననున్న

     తనిసి నే నునన్న దాన తకిక్కతచక మనఁకను



రేక: 1578-5రామకిగయ సత: 25-407
పలల్లవ:      ఏల లేదనేవు నాతో యిటట్టి మచచ్చెము లతడనఁగా

   పోలితచి యాప నినున్న బొతకమననఁబోలను
చ. 1:    అద నీపాదాల నతట నతవకసటూత్తిరిబొటట్టి

  మొదల నీకేమటకో మొకక్కనఁబోలను
  కదురగబబ్బులమనఁదికతకమ నీమేన నతట

   కదిసి నీవుర మటట్టి కానఁగిలితచనఁబోలను
చ. 2:   వతచినశిరసుపపై వాడునఁబటూవులలల్ల రాల

   కొతచక రతుల నినున్ననఁ గటూడనఁబోలను
   నితచిననీచెకక్కలపపై నెరసనఁ దముత్మిల మట

  మతచలకళల రేనఁగ చతబతచనఁబోలను
చ. 3:    వళల్లనఁబటూసినపసుప వదిదక నీమేన నతట

  చెలల్ల బడి నీతో సాముసేయనఁబోలను
    యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్న గటూడితవ
    చలల్లనఁగా నీక నాప సనన్న సేయనఁబోలను



రేక: 1578-6శతకరాభరణత సత: 25-408
పలల్లవ:    ఇతతట నునాన్నర మదియ చాలను

 యతతసేసినా నెఱినఁగేనా
చ. 1:   నాలకచటూపల వసమెపై యాకెక

 కేలచానఁచి తమకితచేవు
   యలగల సే మెటల్లనఁ బొదిగినా
 మేలేలనుచ మెచేచ్చెవా

చ. 2:   పలకనఁదేనేలక భద్రిమసి యాపకను
  వలచి నీశిరసు వతచేవు
    పలిచి నే మనుడు పగయముల చెపప్పున

  తలనఁపలోపలను తగిలీనా (లేవా?)
చ. 3:   నితడునఁగానఁగిటను నిలిచి యాపతో

 అతడనె సరసములడేవు
  పతడె శ్రీవతకటపత నాభాగతము

  దతడిగనఁ గటూడిత తనిసేవా



రేక: 1579-1శదద్ధవసతతత సత: 25-409
పలల్లవ:     ఏనఁటకినఁ గొతకేవు నీవు యవవ్వెరనాన్న రీడను

  నానఁటకొనన్న మోహముల నడపరాదా
చ. 1:   వాలకచటూపలయాప వతచివతచి మాటాడనఁగా

   నాలిసేసి నీవల నవవ్వె వడ
బేలవపై;   యేకతానకనఁ బలిచి మాటాడరాదా

  యలగల మకోరిక లీడేరీనఁగాని
చ. 2:   చనుమొనల చటూపను సరసములడనఁగాను

  నినుపనిటటూట్టిరప్పులేల నితచే వడ
    మనసు గరనఁ దొలల్ల మనిన్నతచి కూడనఁగరాదా

   వనకటసిగద్గీ ల లల్ల వడనఁగాని
చ. 3:     పతతము నెరప కొతగవటట్టి యాప దియతనఁగాను

    చెతత నాపపైనఁ జేయిచానఁచి చెనకే వడ
    వతతుక శ్రీవతకటేశ వడి ననున్న నేలితవ

   చితత వాపరాదా తానే సలవచచ్చెనఁగాని



రేక: 1579-2ఆహిరి సత: 25-410
పలల్లవ:    మతకనఁదన మేదే నాక మగవలల

    అతకెకనఁ దా నెటట్టి చెపప్పు నటట్టి సేసేనే
చ. 1:    కపటమునన్నదా నాకనఁ గడునెతతపైనానఁ దనపపై

   అపడే మరచిత నే నటట్టికోపము
   వుపమలనఁదా నేనఁటకి నొడనఁబరచనే ననున్న

   తపముతో నునన్న దాన తనకొరకే
చ. 2:    చలము సాదితచేనటే సారెసారెనఁ దనతోను

   చెలనఁగి తనవోజల చెపప్పుత నితతే
   పలమారనఁదా నేనఁటకిపతతము లిచచ్చె నాక

   వలచి యపప్పుడునఁ దనవసమెపై యుతదానను
చ. 3:     కాదనేనటే తనున్న కానఁగిలితచి కూడె ననున్న

   సదితచి చటూచిత నానఁడే సొతపలలల్ల ను
    యదస శ్రీవతకటేశనఁ డితతగా మనిన్నతచె ననున్న

   మోదముతో నునన్న దాన మొదలనుతడియును



రేక: 1579-3పాడి సత: 25-411
పలల్లవ:   ఏనఁటమాటలడేవు యేల దటూరేవు

   నీటల మెరసనా నేనఁడు మాచెలి
చ. 1:   ననుపగలగచోట నవవ్వెనితతేకాని నినున్న

   వనిత కెగసకెక్కమా వడి నీతోను
  పననఁగలటవళ కొనగో రతటతచెనఁగాక

   నినునఁ బగసాదితచెనా నేనఁడు మాచెలి
చ. 2:    పటట్టి మేనవానిచోట బలవు మెరసనఁగాక

   రటట్టి సేసునా రామ ఇటట్టి నినిన్నతత
   చటట్టిమవతటా నినున్న సొలస నితతేకాక

    తటట్టి ల నినున్ననఁ దిటట్టి నా తగి మాచెలి
చ. 3:   కూటమగలగచోట గరతుల నితచెనఁగాక

   యటననఁ బచిచ్చెసేసునా యితత నినున్నను
   గానఁటాన శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచెనఁగాక యప

  నానఁటమానఁట కితతసేసునా మాచెలి



రేక: 1579-4కాతబోదిసత: 25-412
పలల్లవ:   ఇతదరికి దిషట్టిము యపనుల

  సతదడతచ లోలోన సకలమరత్మిముల
చ. 1:   మనసే మరత్మిము మచిచ్చెకలకెలల్ల ను

  తనుసనఁకలే మరత్మిము తనివకిని
  చెనకలే మరత్మిము చెలరేనఁగివునన్నతదుక

  కనునఁగొనరే యిదదరికతలటూ గానవచెచ్చె
చ. 2:   నగవులే మరత్మిము ననుపలకెలల్ల ను

  మొగమాటమే మరత్మిము ముదములక
  బగవులే మరత్మిము పడరేనఁచేపనులక

     తగవు చెపప్పు రే వరి తమకము నితడెను
చ. 3:   కోరికలే మరత్మిము కూటములకెలల్ల ను

  మేరమరటే మరత్మిము మేకలకను
   యరీత శ్రీవతకేటేశనఁడితతలోనె ననున్న నేల
  తేరచరే తమమేల తేటతలల్లమగను



రేక: 1579-5సామవరాళ సత: 25-413
పలల్లవ:    ఏల వగిరపడని యఱనఁగనఁడా తానేమ

   పోలితచి యతదానఁకానఁ దనున్న బోదితచవలనా
చ. 1:    మనసుననఁ గలితేను మరి బాససేయనేల

   పననఁగనఁ జోట గలితే పగయములేల
     తను నమత్మివునన్న దాన తగవు దానే యఱనఁగ
  వనకనఁ దగిలి వనన్నవతచవలనా

చ. 2:   వలప గలిగితేను వాడవారిసాకిరేల
  నిలకడ గలచోట నేరపలేల

    కలసివుతదాన నేను కెపైకొనాన్ననఁడు తొలల్ల తాను
   పొలసి సొలసి యితకానఁ జొకిక్కతచవలనా

చ. 3:    వడుకకనఁ బెతడాల్ల డి వరెవావ చెపప్పునేల
  యడుజొడెపై వునన్నచోట యనిన్నకలేల

    కూడె శ్రీవతకటేశనఁడు గొబుబ్బుననఁ దానే ననున్న
  మేడెపరతుల నితకా మెపప్పుతచవలనా



రేక: 1579-6నారాయణ సత: 25-414
పలల్లవ:     అతనఁడు గలితేనఁజాల అనిన్న పనులను మేలే

   యతల నినున్న జరయనేనఁటకమాత్మి మాక
చ. 1:   చలముగలవారిని సమత్మితతచనఁ జేయరాదు

 సలిగెగలవారిని సాదితచరాదు
 కలిమగలవారిని కాదుగటూడదనరాదు

   యలమ నీతోడివాదు లేనఁటకమాత్మి మాక
చ. 2:   నాలితో నుతడేవారి నవవ్వెతచనఁజేయరాదు

 గేలిసేసేవారిని గెతటతచరాదు
  మేలమాడేవారిని మేరల మఱనఁగరాదు

   యలీల నినున్న జతకితచనేనఁటకమాత్మి మాక
చ. 3:  మౌనాననుతడేవారిని మాటలడితచనఁగరాదు

 నానాగణమువారి నమత్మితచరాదు
     పూని శ్రీవతకటేశనఁడు పొసనఁగ ననేన్న ల నిద

   యేనెపాల వయ నీతోనేనఁటకమాత్మి మాక



రేక: 1580-1కేదారగళ సత: 25-415
పలల్లవ:    ఎతదానఁకానఁ గాచకతడు నేవనిత వచచ్చెనో

 చెతదినవుపకారము చేకొనవయాత
చ. 1:    గటట్టిచనునఁగవ నిటట్టి కానుకియతవచెచ్చె నాప

 చటట్టివువరసమేల చటూపవచెచ్చెను
   వటట్టిదర మోవతేనె వతదుచెపప్పువచెచ్చె నాప

 గటట్టి తోనఁ బొడచటూపతచకొననఁగదవయాత
చ. 2:  చికక్కనిజవవ్వెనరాజతసమ న(ని?) నేన్నలితచవచెచ్చె

పకక్కత(వ?)  లపల వదవటట్టివచెచ్చెను
  ఇకక్కవనేతగచకోరా లితపల చటూపనఁగవచెచ్చె

   అకక్కజాన ననీన్ననఁ జూచి ఆదరితచవయాత
చ. 3:   కానఁగిటసమత్మితధము కలయనఁ జెపప్పునఁగవచెచ్చె

  చేనఁగదేర సేవలలల్లనఁ జేయవచెచ్చెను
    వనఁగక శ్రీవతకటేశ వడుక ననేన్న లితవ
   ఆతగి రతనఁదమకితచ నలప దేరచ్చెవయాత



రేక: 1580-2హిజిజజి సత: 25-416
పలల్లవ:    ఎఱనఁగనటేట్టి వునాన్ననఁడ వమ నీవు

   నెఱయనఁ దరమఱనఁగ నీవ తేరచమ
చ. 1:   నెలనఁతలిల్లదదరిసతది నిజము నినున్ననఁగోరితే

 మలకలమలకల మాటలడేవు
     కలది గలటట్టి చెపప్పు కానఁపరము నినున్న మోనఁచి
   తలిసి కాతతలవాదు తేరచమా నీవ

చ. 2:   సవతుల శతతాలజాడల నినన్నడిగితే
  నవకపసలవుల నవువ్వె నవవ్వెవు

   వవరితచ తపొప్పుపప్పుల వడుకల నీసొమేత్మి
   తవరి పాడిపతతాల తేరచమా నీవ

చ. 3:    సరినఁ బెతడిల్లకూనఁతులను సతతము సేయుమతటే
   శిరసతత్తి చటూచి చటూచి సిగద్గీవడేవు

   నిరత శ్రీవతకటేశ నేరపలల్ల వవళల్లదే
   తరమెపై ననేన్నలితవ తేరచమా నీవ



రేక: 1580-3లలిత సత: 25-417
పలల్లవ:  ఎవవ్వెరెవవ్వెరితలనఁప లటల్ల నన్నవో

  యివవ్వెల నాకనఁదలియ దేమనేవ(న?) యాత
చ. 1:    మచచ్చెరము గలితేను మనసు లొకక్కటగావు

   కచిచ్చెతము గలితేనే గణము లేదు
   తచచ్చెనల గలితేను దపైవారదు నిజము
  యిచచ్చెట ననున్ననఁజెనకే వమనేనయాత

చ. 2:    నాసివతతుల గలితే వలప చవవుటట్టిదు
  ఆసలే పకక్కగలితే ఆతుమారదు
   రేసుల గలిగితేను రేపమాప నలపలే
   యసరి ననున్ననఁ బొదిగేవ మనేవయాత

చ. 3:    బగవు గలిగితేను బీర మెతతటానఁబోదు
   నగవు గలిగితేను ననువు లవును
  అగపడి శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ

  యగసకేక్కలలల్ల నఁ బాస యేమనేనయాత



రేక: 1580-4తోతడి సత: 25-418
పలల్లవ:      ఎతదు వోయే నేను ఇకక్కడనే వునన్న దాన

 అతదుకోలవలపల అనుచరితచరాదా
చ. 1:   ముపప్పురి మాతోనీవు ముచచ్చెటలడవచేచ్చెవు

 కపప్పురమచిచ్చెనయాప కాచకతడగా
   అపప్పుట వచిచ్చెనపని అడుగరాదా ఆపను
   చిపప్పుల వనక ననున్ననఁ జెనకేవుగాని

చ. 2:   సారెక నాతో నేమచదురతగాలడేవు
  కోరివచిచ్చెనాప వదదనఁ గటూచతడనఁగా

   సపైరణతో నీ వాపచనవు చెలిల్లతచరాదా
   గారవతచి మరి ననున్ననఁ గదిసేవుగాని

చ. 3:     కతదువతో ననున్న నెతత కానఁగిలితచకొనే వట
    సతదడినఁ బెతడాల్ల డి నాప సనన్న సేయనఁగా
   వతదిలి యాపను నీవు వడనఁబరచనఁగరాదా

   ఇతదు శ్రీవతకటేశ ననెన్నననేవు గాని



రేక: 1580-5దేసాళత సత: 25-419
పలల్లవ:    అయనాయ నుతడవయత అనిన్నటా నేరపరివ

   పాయము పచచ్చెవరిగీనఁ బలకలలో నను
చ. 1:  గతదపనఁబటూనఁతబేతటల్ల కసటూత్తిరివాటల్ల

  చితదిచితది రాలిరాలి చిటల్లనఁజొచెచ్చె
     యతదానఁకా నవువ్వె నవవ్వె వతదరనఁ జూచేర నినున్న

చెత(చెత?)   జెమటల నీచెకక్కల వతటాను
చ. 2:   మతచనఁగొపప్పువరల మెడనునన్న సరల

  పొతచిపొతచి చెదరచనఁ బొనునఁగనఁజొచెచ్చె
   యతచరాని మాటలలల్ల యతదానఁకా నాడేవు

  ముతచ నిటటూట్టిరప్పుల ముకక్కనితడాను
చ. 3:   కతకణలమోనఁతల కానఁగిటలో చేనఁతల

  పొతకప శ్రీవతకటేశ పొలయనఁజొచెచ్చె
    కొతకన ననేన్న లితవ గటతదానఁకానఁ జేసేవు
  అతకెలనఁ దేనెలగారీ నధరమునితడను



రేక: 1580-6బౌళ సత: 25-420
పలల్లవ:    నీక దేవులను నేను నేరమెతచేనా

   పపైకొని నాయతత వచిచ్చె బలిమచటూపేనా
చ. 1:     పకక్కన నాతో నీవు పతతముల నెరపనా

  నికిక్కనికిక్క చటూతునఁగాక నినున్నదటూరెనా
  వకక్కసపసతులను వవల దచిచ్చెనాను

   మొకక్కలే మొకక్కదునఁగాక ముతచి కోపతచేనా
చ. 2:    ఆరడినఁబెటట్టి ననెన్నతత అటట్టి మాటలడినాను

   తేరకొననఁ జూతునఁగాక తటట్టి దిటేట్టినా
    బీరాన మాతో నెతత పననఁగలట లడిన

   చేత పొగడుదునఁగాక చికక్కలనఁ బెటేట్టినా
చ. 3:     గచచ్చెలక ననున్న నెతత కానఁగిట బగితచినాను

 పచచ్చెవననఁగదునఁగాక పరితీసేనా
    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

  మచిచ్చెకెపైవుతదునఁగాక మఱచేనా మేల



రేక: 1591-1దేవగాతధరి సత: 25-421
పలల్లవ:    అనిన్న తగవుల నీయతదే వునన్నవ

   యనిన్న కవచారము లేమటకి నీక
చ. 1:    మునుపనఁ గపప్పురమచిచ్చె ముదిత గాచకతడనఁగ

  వనక వడెమచిచ్చెనవలనఁదితో నవవ్వెవు
  చెనకేయకక్కకతటను చెలల్లలే పగయముగాదా

   చెనయనఁ బెదదతనము లవవ్వెరికి బానఁత
చ. 2:   పతతాన సేవసేసేటపడనఁత పకక్కనుతడనఁగ

    చెతతనే మొకక్కల మొకేక్కచెలిపపైనఁ జేయి చానఁచేవు
   పొతతనునన్న సతకతట పొరగాప చవగాదు

   యతతసేసే వనయాల యవవ్వెరికి బాతత
చ. 3:   సరసమాడేయాప సతగడినే వుతడనఁగాను

   వరసి పననఁగేననున్న నొగినఁ గటూడేవు
   గొరబెపై శ్రీవతకటేశ కొసరనే మేలగాదా

  యవులపానఁతవల పవవ్వెరికి బానఁత



రేక: 1591-2శదదవసతతము సత: 25-422
పలల్లవ:   పడనఁతవలపలలల్ల బయటనఁబడెను నేనఁడు

కడలేనిపగయముతోకానఁగిలితచవయాత
చ. 1:   సతచెమటలేరల చనున్నలవతటనఁ గారనఁగానఁ

   దతతో సిగద్గీలవడనఁదా నినున్ననఁ జూచి
  మతతోనఁబరవశల మచిచ్చెకలనఁ దొటట్టినఁగాను

    రతనఁ దేలగిలనఁ జూచ రవవ్వెగా కనున్నలను
చ. 2:     చెలియ సతతోసాల చేరి మోముననఁ దేరనఁగా

  తలవతచకొని చటూచ తనదికక్క
   సలవల నగవుల చితదుచనఁ జిమత్మిరేనఁగనఁగా

నిలవుటదదముదికక్కనీడలచటూచని
చ. 3:     అతగన తమకముల అటట్టి పపైపపైనఁ బెననఁగగా

  కతగలేక చటూచ నాకానఁగిటదికక్క
     ముతగిట శ్రీ వతకటేశ ముతదు నీవు గటూడనఁగను

  పతగెనలేనిచనువు భావతచి చటూచని



రేక: 1591-3ఆహిరి సత: 25-423
పలల్లవ:    అతదువతకనెపైననఁ గొతత అసినఁబోవునఁ దమకము

   చతదురనితట మోము చకక్కనఁ జూడవయాత
చ. 1:     సముకాన నాప నినున్న సారెసారె దటూరనఁగాను

  చెమరితచి చెకక్కచేతనఁ జితతతచేవు
   చిమడ వలపలలల్ల చితత్తిములోనే నీక
   అమర మాటకమాట లడవయత ఇనఁకను

చ. 2:    చేరిచేరి సణనఁగల చేతుల పపైచానఁచనఁగాను
  వరకే తలవతచక వునాన్ననఁడవు

  పేరకొని మేనిమనఁద పనుజవవ్వెనమదము
  వారకొనె సలవుల నవవ్వెవయతఇనఁకను

చ. 3:    వవులచెతడున వసిపొతదు లప దలపనఁగా
  శ్రీవతకటేశవ్వెర నీవు సిగద్గీవడేవు

   యవళనే కూడితవ యిదదరిసేసల నితడె
  చేవదేరనఁ గతలలల్ల నఁ జెపప్పువయాతయినఁకను



రేక: 1591-4ఆహరినాట సత: 25-424
పలల్లవ:    ఊరకే లోనౌదువా వుడిబడి వారికెలల్ల

  మేరమరి యాపనే మెచచ్చెవలనయాత
చ. 1:    మెలల్లనిమాటలడి మెలనఁత నినున్న భద్రిమతచె

  చలల్లనినవువ్వెల నవవ్వె సాదితచెను
    మొలల్లలతురము చటూప సుదత నినున్ననఁ జొకిక్కతచె

  చెలల్ల నయాతఆప మేమసేసినాను నినున్నను
చ. 2:     సయగపచటూప చటూచి సుదత నినున్ననఁ జొకిక్కతచె

  ఆయాల చనున్నలనొతత్తి అసరేనఁచెను
   పాయపమదము చిమత్మి భావమెలల్ల నఁ గరనఁగితచె

   నోయతతవాని నాప నేరచ్చెనయాత పొతదను
చ. 3:      వవల చేనఁతల చేసి వలనఁది నినున్న మొపప్పుతచె

  చేవదేరే రతులను చికిక్కతచెను
    యవళ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

    ఆవళ కాప రాజ అవునయత నీకను



రేక: 1591-5వరాళ సత: 25-425
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరిముతదరనఁ జేసే వటట్టి వటట్టిసటలలల్ల

   నివవ్వెటలల్ల నీవదతల నే నెఱనఁగవా
చ. 1:    మొగమోటలేక యతతమొకక్కలన నాప నినున్న

   యగసకేక్క లడినా నీ కితపలేకావా
  తగవలమర నటట్టి దిమత్మిరితనములను

   నగినా నీ కవయలల్ల ననుపేకావా
చ. 2:      బలవుగానఁ దా మెరలనఁబటట్టి నీ మేను దానఁగ

 చలమున వసినానుచవులేకావా
  కొలనఁదిమర నీచెకక్క కొనగోరిముదద్రిల

  వలయనఁగ గీరినాను వడుకలేకాదా
చ. 3:   గటట్టి తోడ నీవురము గొపప్పుగొపప్పుచనున్నలను

  గటట్టిగా దానఁకితచిన నీఘనతేకాదా
    యటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   మెటట్టి యాకె నినేన్నలిన మేలేకాదా



రేక: 1591-6హితదోళవసతతత సత: 25-426
పలల్లవ:     ఎతత చటట్టిమో నీక నిదివో ఆప

  సతతసపవలపల జడిస నాప
చ. 1:    తేనెగారే పదవుల తేటమానఁటలడ నాప

   నాననఁబెటట్టి సలవుల నవవ్వె నాప
   సాననఁబెటట్టినచటూపల జళపతచ నీపపై నాప

   మోనముతో బొమత్మిలను మొకీక్క నాప
చ. 2:    నితడునఁ జెకక్కటదదములనీడల చటూపీ నాప

  గతడునఁడుమత్మిదకొపప్పుతోనఁ గదిమ నాప
  కొతడలవతటచనున్నలకొనల దానఁకితచ నాప

  మెతడునఁజిగరచేతుల మెచచ్చె మెచచ్చెనాప
చ. 3:    ఆయప మెఱనఁగమేన ఆసలరేనఁచ నాప

  పాయపసిగద్గీలచేత భద్రిమతచ నాప
  మోయరానిపఱనఁదుల మురిపముచటూపీ నాప

   యయడ శ్రీవతకటేశ యనస నినాన్నప



రేక: 1592-1దేసాళత సత: 25-427
పలల్లవ: ‘‘   ఓపో అదేడసుదిద వశకక్క

  కోపగితచకొతదురట గొబుబ్బున నోశకక్క
చ. 1:   చెలల్ల బడిగలవానఁడు చేతకి వడెమయతనఁగ

 వలల్లనతదురటవ వోశకక్క
  గొలల్లదానవతటా నీకొతగవటట్టి తయతనఁగాను

  మలల్ల డుదురటవ మరియు నోశకక్క
చ. 2:    వుదదతడాన నాతనఁడు వుబుబ్బుబబ్బు పలవనఁగాను

   వదిదకి రాకతడుదుర ట వశకక్క
   ముదుద ముదుద వల నీపపై మోహమోలల్ల నఁ జలల్లనఁగాను

   గదిదతచి తటదురట కమత్మిట వోశకక్క
చ. 3:     ఆరీత చటట్టిరికాల అటట్టి నీతోనఁ జెపప్పునఁగాను

 వరకతడుదురటవ వోశకక్క
    ఆరయ శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి నినున్ననఁ గటూడెను

   గోర గీరదురటవ కొసరి వోశకక్క



రేక: 1592-2సాళతగనాట సత: 25-428
పలల్లవ:    నీవభునఁడు గేలిసేస నినున్ననఁ జూచి

   యవలనఁ దాలిమ లేదు యితతలోనిదానవా
చ. 1:   శిరసు వతచనేనఁటకే సిగద్గీపడనేనఁటకే

  గరిమ నీపతనఁగతటే కళదానఁకెనా
  చెరలట లేనఁటకే చెమరితచనేనఁటకే

 సరసములడితేనే కరనఁగితవా
చ. 2:   పలకితచనేనఁటకే పొతచి నివవ్వెరగేనఁటకే

   తలనఁపలోనే కూటమ దకెక్కనా నీక
  అలయనఁగ నేనఁటకే అసురసురేనఁటకే

  సొలపనఁజూపలలోనె సనఁకెనా వలపల
చ. 3:   గటట్టి సేయనేనఁటకే కొపప్పు వడనేనఁటకే

  అటట్టి చేయిచానఁచితేనే ఆయనాపొతదు
  నెటట్టిన శ్రీవతకటాదిద్రినిలయునఁడు నినున్ననఁగటూడె

 ముటట్టినపానుపపపైనే ముతచెనాకోరికల



రేక: 1592-3కాతబోదిసత: 25-429
పలల్లవ:   ఒకక్క మొగనాతడల్లక వరటలతదానఁకానే

   వకక్కసపనఁబొతుత్తి గటూడి వడుకతో నుతదమే
చ. 1:    అపప్పుడు నేననన్నమాట లనిన్నయు నోరచకోవ

 చెపప్పునపగయముల చేకొనవ
    యపప్పుడూ నకక్కచెలల్లతడల్ల మేనఁటకే మనలో వాదు

  కపప్పునపతదులతోడ కానఁపరాల సేతమే
చ. 2:    మనలో నినఁక సవమచచ్చెరాల మానుదమే

  వనర బాసల సేసుకతడుదమే
  సనుపనఁజటాట్టి లమటూ నవువ్వెతానఁ జెలనఁగదమే

   మనసు లొకక్కటగానఁగ మచిచ్చెకల సేతమే
చ. 3:    యగద్గీలనునఁ దపప్పులను యనన్ననఁడు నెతచవలదే

 వగిద్గీ వరసవతతులనొదిదకౌదమే
    సిగద్గీదేర నినటూన్న ననటూన్న శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

  తగద్గీనియానతదాన తనివ నొతదుదమే



రేక: 1592-4ముఖరి సత: 25-430
పలల్లవ:    కొలవుసేసే వారము కొరత లతచనఁగలమా

    పలప లిదదరికి మ పదవుల నునన్నవ
చ. 1:      చనుమొనల దానఁకనఁగ జవావ్వెది నీ కాప వస

  కనునఁగొనలనే చొకిక్క కరనఁగితవ
    చొనిప మమత్మినఁక నేమసుదుద ల నీ వడిగేవు

  చెనకిచెనకల చెకక్కలపపై నునన్నవ
చ. 2:      సొముత్మి సొముత్మితో రాయనఁగ సురట వసరీ నాప

  కిముత్మిలనఁ గరనఁగి పలకితచితవ
     మముత్మినఁ జూచి సిగద్గీవడ మరి యేమటకి నీక

   చిమేత్మిటనవువ్వెల మ సలవుల నునన్నవ
చ. 3:   పాదమునఁబాదము దానఁకనఁ బవవ్వెళతచివునన్నదాప

   యదసనఁ గానఁగిట నీవు యనసితవ
    పోదిగా శ్రీవతకటేశ పొతదితవ మముత్మి నిటట్టి

  మోదపనఁగళల మమోముల నితడునన్నవ



రేక: 1592-5సామవరాళ సత: 25-431
పలల్లవ:     ఈనఁతక మకిక్కలి లోనఁతు యినఁక లేదు

   బానఁతపడ నేమననఁగా భయమేల నీక
చ. 1:    నీమనసు రావలసి నెలనఁతనఁ దోడితచిచ్చెత

   యేమ సేయవలనయాత ఇతకా నీక
  కామతచి యానతీవయాత కడుసిగద్గీవడనేల

   నేమెలల్ల గలగనఁగాను నీ కేమగడను
చ. 2:     వడుకల గావలసి వడే లిదదరి కిచిచ్చెత

    వోడక సేయితచకో వో యుచితా లితక
   చటూడరాదా నాదికక్క సటూటగా మఱనఁగలేల
   వడిగము నేనఁజేయనఁగా వదుగ నీకేల

చ. 3:     కూటమ మక వలసి గొబుబ్బుననఁ దరవసిత
   యేనఁటకి నెరపరికా లితకా నీక

    నీటన శ్రీ వతకటేశ నే నలమేలమతగను
    చోటచిచ్చె నే లోగనఁగా సుదుద ల మరేనఁటకి



రేక: 1592-6పాడి సత: 25-432
పలల్లవ:    కటట్టిరో కలవడాల గకక్కన వాకిళల్లను

  పటట్టిరో వులపల శోభనదద్రివతములను
చ. 1:   తరకొడి యొకెక్కనద దేవునికలతణనక

 గరడపటము పనఁ(పపైనఁ?)  డి కతబమతదును
  ధరపపై బద్రిహత్మిదిదేవతలలల్ల ను వచిచ్చెరద

  వరసతో వాయిదాతల వాయితచరో
చ. 2:     ముతచి హోమముల సేసి మునుల సతభద్రిమమున

    అతచెల గడియ కడు కటట్టి పటట్టిరి
   పతచముగనఁ దరవసి పతడిల్లపీనఁట వటట్టిరద

   మతచనఁ బేరతటాతడుల్ల నరిత్మిలినఁ బాడరో
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి యలమేలత్మితగయు

   యవళనఁ దలనఁబాల ఇటట్టి పోసిరి
    బటూవముల పొతుత్తి నను భుజియితచి రిపప్పు డిటట్టి

  వవలకనఁ గపప్పురపవడే లియతరో



రేక: 1593-1శ్రీరాగత సత: 25-433
పలల్లవ:  నేనఁడాతనిసతపదలల్ల నీభాగతము

  పోనఁడిమతో వలపల పోగలవోసని
చ. 1:   చలపాదినతమేల సకియతో నవవ్వెనఁగదే

  చెలవునఁడు మాటలనే సిగద్గీరేనఁచని
  పళవులనఁజూపల నీవు చకక్కనఁజూడనఁగదవ
 కలసొముత్మిలలల్ల ను సితగారితచకొనీని

చ. 2:    మతకనఁదన మతతయేల మాటలపైనా నాడనఁగదే
  అతకెల నినాన్నతనఁడిటట్టి ఆదరితచని

   బతకపబీరాల మాని పదవ లతచమయతనే
   కతకణము నీ కతనఁడు గటట్టినఁజూచని

చ. 3:    పతతము లపప్పుటనేల పానుపపపైనఁ గటూచతడవ
  చెతత శ్రీవతకటేశనఁడు చేయివట ట్టిని

  ఇతతటలమేలత్మితగ వనిన్నటా మెచచ్చెవ
 మతతనపరతులను మకక్కళతచని



రేక: 1593-2సామతతత సత: 25-434
పలల్లవ:    ఎతత సలిగిచిచ్చెతవ యపక నోయి

    సతతతము ను నిది సాజమా వోయి
చ. 1:   మనన్నక నీతో నేనుమేలములడితనతటా

    కనున్నల జతకితచ నాప కతటవా వోయి
    చనున్న మొనలను నినున్న సారెనఁ దకితచితనతటా

   వనాన్నడి తటట్టివచచ్చెని వతటవా వోయి
చ. 2:     వలప నీమనఁదనఁ జలిల్ల వదదనఁ గటూచతడితనతటా

  యలమనఁ బెపైకొనివచచ్చె యిదేనఁటదోయి
   చలివాయ నీక మోవచవుల చటూపీనతటా

  మలసి సాదితచ నేనఁటమతదమేళమోయి
చ. 3:     పరగ నీతో నేను పకక్కననఁ గటూడితనతటా

  వరసవతతుకనఁ దాను వచచ్చెనోయి
   అరిది శగవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

  సరవనఁదా ననిన్నటకి సమత్మితతచెనోయి



రేక: 1593-3గళ సత: 25-435
పలల్లవ:     ఎపప్పుడూ నాప నీసొమెత్మి యతదు వోయని

 చెపప్పురానివలప నీచేతలోనెకాదా
చ. 1:    కనెన్ననీతోనఁ గోపగితచి కదిసి మాటాడదతటా

   యనిన్న పగయముల చెపేప్పు నెతదానఁకాను
  సనన్నలదిటట్టి దిటట్టి చలము సాదితచనతటా

   వనిన్న యానలేల పటట్టి వతకిత(గిత?) చేవు
చ. 2:    మతతనాన నాప నీతో మాటలడకనన్నదతటా

   సతతమేల ఇచేచ్చెవు పదరి నీవు
    చెతత నినున్న గేలిసేసి సలవ నవవ్వెనతటా

   యితత యాల మొకేక్కవు యితదరిలోను
చ. 3:   అలమేలమతగ నినున్న అతటకోకమనీనతటా

   లలి శ్రీవతకటేశ యతత భద్రిమసేవు
    అలమ బలిమనఁబటట్టి ఆప నినున్ననఁ గటూడెనతటా

  నిలవున నీవల నివవ్వెరగయేతవు



రేక: 1593-4మాళవ సత: 25-436
పలల్లవ:   నీకే తలసునయత నీచేనఁతల

   యేకొలనఁది కాకొలనఁది కెతదుకెపైనా వచచ్చెను
చ. 1:    నాతో నీవు నవవ్వెనఁగ నగకతడవచచ్చెనా

   యతల నతదుకే చనున్నలేల పటేట్టివు
    ఘతల మోనాన నుతటే కడు గరివ్వెననవా
   యేతుల దొరలపొతదు లతదుకెపైనా వచచ్చెను

చ. 2:    వరకే మాటాడితే నే నటూనఁకొనకతడవచచ్చెనా
    మేర మరి నీపాదము మనఁద వసేవు
   కోరి గటట్టి న నేనుతటే కచిచ్చెతమదనవా

   యరీత నీతోడిమేల లతదుకెపైనా వచచ్చెను
చ. 3:    గటట్టి న నీవు గటూడనఁగనఁ గటూడకతడవచచ్చెనా

   వటట్టి యతదుకే గరతు లొనరితచేవు
   అటట్టి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

   యటట్టియిన నీమనన్నన లతదుకెపైనా వచచ్చెను



రేక: 1593-5దేసాళత సత: 25-437
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకానఁడవు యేమతదు నినున్న

 సతతతవువలపల చలల్ల వదలయను
చ. 1:   సిగద్గీవడకతడరాదా చితతలలల్లనఁ బాపేనఁగాని

  యగద్గీ లతచకతడరాదా యనసేనఁగాని
    తగద్గీక నీవును నేను తతగొని మొకక్కనఁగాను

  వగద్గీళతచి చెమటల వలల్ల వరలయను
చ. 2:    చెఱనఁగ వడువరాదా చెపప్పునటల్ల సేసేనఁగాని

  మఱనఁగక రారాదా మాటాడేనఁగాని
   గఱిగానఁగ నిదదరము కూరిముల గొసరనఁగా

 కఱకనఁబద్రిలల్లదముల కడునఁబెతటలయను
చ. 3:    వడె మతదుకోరాదా వడుకల సేసేనఁగాని

  చటూడరాదా నాదికక్క చొకిక్కతచేనఁగాని
   యడుగ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  కూడితవ వరగల కోటాననఁగోటా(టాల్ల ?) యను



రేక: 1593-6పాడి సత: 25-438
పలల్లవ:   కతటవా నీకనున్నలను కాతతభావముల

   వతటవా నాభావముల వనుల నీవు
చ. 1:    నిలవుటదదములోన నినున్ననఁ దనున్న నీడచటూచి

   నలినాక సలవుల నవువ్వె నవవ్వెను
   మొలకచనున్న లతదులో మోనఁచెను నీమేననతటా
  తలవతచకొని పయతదను మటూసుకొనెను

చ. 2:     పదములో నినున్ననఁ దనున్ననఁ బాడుకొని మదిరాక
 చెదరనిచెకక్కచేత సిగద్గీవడెను

  అదన మరత్మిపసతదు అతదులోసరిదానఁకితే
  తుదలేని చెమటలనఁ దొపప్పునఁదోనఁగెను

చ. 3:     తలనఁపలో నినున్ననఁ దనున్ననఁ దగల గానఁగిటనుతచి
   అలమేలమతగ కూడె నటట్టి నినున్నను

    అలరి శ్రీవతకటేశ అతదులో నీమోవ యాని
  నిలవలల్ల నఁ గళలతో నితడుకనన్నది.



రేక: 1594-1రామకిగయ సత: 25-439
పలల్లవ:   వటట్టిబీరపమాటల వదుద నాతోను

   జటట్టిగొని నామోవచవ నీ వఱనఁగవా
చ. 1:    పకక్కన నీతో నేను పతతమాడుకొననఁగాని

   యికక్కవ కాకతట హితు లవవ్వెరనాన్నర
     గకక్కక నీవపప్పుటని గటట్టి సేసే వతతే కాక
    మకిక్కలి నాపపైనఁజేసిన మేల నీ వఱనఁగవా

చ. 2:     వతతలగ నీతో నేను వసాల నెరపనఁగాని
    యితతుల నావల సేవ లిట సేసేరా
    మతతుకెకిక్క నీవపప్పుట మఱనఁగ పటేట్టివు గాక

   అతతట నాపపై తమక మానఁపనఁగలవా
చ. 3:     ఆరీత నీతో నేను ఆనవటట్టి కోనఁ గాని

   నేరపల నావలల్ల నీ వఱనఁగవా
   ఔరా శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగనేను

 తారకాణరతులలల్ల దానఁచనఁగలవా



రేక: 1594-2కనన్నడగళ సత: 25-440
పలల్లవ:   ఎతతవానఁడవయత నినున్న నెఱినఁగేపాటవారమా

 దొతతరసిగద్గీలనెలల్లనఁ దొరలితచకొతటవ
చ. 1:   చలము సాదితచనేరప్పుజాణవుగనక నీవు

  బలిమ నాపచేయి వటట్టితవ
  వలపలకీ లఱనఁగవానఁడవుగనక నీవు
  వలయనఁగ బోనఁకముడి వడిచితవ

చ. 2:  దొరతనముగలటట్టిదొడడ వానఁడవుగనక
  సరసాన నాపకొపప్పు జారితచితవ

   అరదుగనఁ బతతమే కూడెపైన వానఁడవుగనక
  పరగనఁ జనున్నలమనఁదిపయతద దసితవ

చ. 3:   గబబ్బుతనము ల శ్రీవతకటపతగనక
  నిబబ్బురపలమేలత్మితగ నీవు గటూడిత
 వుబబ్బురితనములక నొపేవానఁడవుగనక

   గొబుబ్బున ననేన్నలి యకెనఁ గొలిపతచితవ



రేక: 1594-3ఆహిరి సత: 25-441
పలల్లవ:    నేరములేని పతపపై నెరసు లతచనఁగనేల

  గారవమునఁ గానఁతాళమునఁ గలపదురా
చ. 1:    మానఁటలలోనే తేనెల మనసులోనే నటూనెల

  యేనఁటకి నీపతయడ కితతవలనా
   వాటలలోనఁ గొసరల పరపపపై నుసురల

   నాటకాన రెతడు నిటట్టి నడుపదురా
చ. 2:   చటూపలలోనేసిగద్గీల సనఁకలలోనే యగద్గీల

  ఆపొదుద ననుతడి యితత అలఇతతురా
   చేపటట్టి లలో మొకక్కల చెనకలలో తొకక్కల

  నీపతతాన నివరెతడు నేరపదురా
చ. 3:    దవువ్వెలనే వలపల దగిద్గీరితే బులపల

  నవువ్వెతానే యిటలనే నాలిసేతురా
   రవవ్వె శ్రీవతకటేశనఁడు రత యలమేలత్మితగవు

  బువవ్వెపమోపల రెతడు పొకక్కనఁజేతురా



రేక: 1594-4కాతబోదిసత: 25-442
పలల్లవ:   చటట్టిరికము సేసితే సటూడువటేట్టివా

  గటట్టి తో మాటాడితేను రటట్టి సేసేవ
చ. 1:      కొపప్పు దువవ్వె నీ కాతనఁడు గొజజతగల ముడువనఁగా

   అపప్పుడే గోరదానఁ కెనతటా దేవ
 గొపప్పుయినచనున్నలపపై కతకమపూయనఁగాను

   ముపప్పురినఁ బసికెనతటా మోము వతచేవ
చ. 2:    వఱ నినన్నతనఁడు గారవతచి సితగారితచరానఁగా

  జాఱితచనఁ బోనఁకముడెతటా జితకితచేవ
   మఱినసొముత్మిలలల్ల ని మెడనితడనఁ బెటట్టినఁగాను

  తటూఱి కానఁగిలితచేనతటా దటూరసేసేవ
చ. 3:    వడివటట్టి నినన్నతనఁడు వురముపపైనఁ బెటట్టి కోనఁగా

   నడుమనఁ బెతడల్లనతటా నవువ్వె నవవ్వెనే
    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డల మేలమతగ నినున్న

  చిడుముడినఁ గటూడెనతటా సిగద్గీవడేవ



రేక: 1594-5సాళతగత సత: 25-443
పలల్లవ:    కనన్న మాటాడకపోదు కలది గలిగినటట్టి

   యినిన్నటాను నీచితత్తి మెటట్టి తడునో యినఁకను
చ. 1:    వతతులక చెలలలల్ల వదదనునాన్న రితతకాక

  కాతునఁడవు నీమనసు గాననఁగలరా
    పతతాన నతదిరి నీవు భద్రిమఇతచే వతతకాక
   కొతతపైనా నొకరిమనఁదనఁ గటూరిమ నీకనన్నదా

చ. 2:     సిగద్గీపడ కితదర నీసేవసేసే రితత కాక
    దగద్గీరి నినున్న వతచకోనఁ దాము గలరా

   అగద్గీలమెపై పపైకొననఁగ నాసకొలిపేవు గాక
   నిగద్గీల చటట్టిరికము నీకెతదపైన నునన్నదా

చ. 3:     పేగమముతో నినున్న నిటట్టి పతడాల్ల డి రితతకాక
  చేముటట్టి కొనగోళళ్ళనఁ జిమత్మినఁగలరా
   ఆముక శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    యమేర ననున్ననఁ గటూడిత వతరము గలదా



రేక: 1594-6బౌళ సత: 25-444
పలల్లవ:    అతదాల సేసుకోలేవు అయోత నీవు

   యితదుముఖ నీసతది యరవుల గలవా
చ. 1:   వలసనిజోలబెటట్టి వాదు లడిచనఁగాక

  అలిగెనా యితతనీతో అపప్పుటనుతడి
   చెలరేనఁగి మోహమున చిముత్మిచనఁ దిట ట్టినఁగాక

   బలిమసేయనఁగ నీతో పగటా సతకి
చ. 2:  తనియనియాసతోడ తపప్పుకచటూచనఁగాక

   గనిసి నినాన్నప నేనఁడు కోపగితచెనా
  మనసుతమకమున మరియటూనఁ బెననఁగీనఁగాక

    కినియ నీతో నేమ కేరడమా చెలికి
చ. 3:  కరగినమతతోడ కానఁగిలితచకొనీనఁగాక

   గరవము చటూపనా కాతత నీతోను
   అరయ శగవతకటేశ అలమేలమతగ నినున్న

  యిరవుగనఁ గటూడెనఁగాక యమెత్మిలయలేమక



రేక: 1595-1లలిత సత: 25-445
పలల్లవ:  నీకొలనఁదివారమా నేమెలల్ల ను

   కెపైకొని యపనులకె కాచకనన్న వారము
చ. 1:     సారెనఁ గొపప్పు దువువ్వెతాను చనున్నలనొతీత్తి నాప

   ఆరీత నతద పరాకెపైనానఁ డితనఁడు
   చేరి వనన్నపా లేమసేసేవ వభునికి

   నేరిచి మాటాడితచితే నీవపో సతవ
చ. 2:  పరిమళము (ము?)   లతదుతా పపైనఁదొడవస నాప

   కరనఁగీనఁ జెమటల గకక్కన నాతనఁడు
  యరవుల యాతనికి యేమవడెమచేచ్చెవ

   మరగితచకొతటేను మరి నీవ సతవ
చ. 3:    సొముత్మిలటట్టి త నెనసనఁ జొకిక్క యలమేలమతగ

  పమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడు భద్రిమసినానఁడు
    యిముత్మిల మనల నేల యితతలో నేమమొకేక్కవ

   యమెత్మిలనెరపకతటే యితక నీవ సతవ



రేక: 1595-2పూరవ్వెగళ సత: 25-446
పలల్లవ:    చటట్టిమెపై యాతనఁడు రానఁగా సటూడువటేట్టివ

  చెటట్టిపటట్టి తయతనఁగాను సిగద్గీవడేవ
చ. 1:     పాటతచి యతనఁడు నీక బాసలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

  నీటతో నీవమటకి నితదలడేవ
   చటకిమాట కాతనఁడు చేయివటట్టి తయతతగాను
  నానఁటనఁజూచి యేమట కానలవటేట్టివ

చ. 2:     గటట్టి తో ముతదర పత కొతడవల నుతడనఁగాను
 దిటట్టితనముననేల తటట్టి దిటేట్టివ

  బెటట్టి గానఁ జేరనఁబలిచి పగయములచెపప్పునఁగాను
  వుటట్టిపడి నీవల వపననేవ

చ. 3:    శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేరి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను
  కావరితచి నీవల కానఁతాళతచేవ

    మోవ యతనఁడే నీక ముతదరనే యియతతగాను
  చేవమద నేల గతటసేసిచటూపేవ



రేక: 1595-3నారాయణ సత: 25-447
పలల్లవ:   ఇదదరినేరపల నిది వళ

  సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పు పతనఁజొకిక్కతచవ
చ. 1:   చనవుగలగవార చలము సాదితతురా

  ననుపలనే వలప నానఁటతతుర
   మనససరినఁగతడియును మగని నితత సేతురా

   కినుక నవువ్వెసేసుక కేలతత్తి మొకక్కవ
చ. 2:   తగలమగలవార తపప్పు పటట్టి దురా

  మొగమోటనే కళల మెలపతతుర
 తగవరివబునిబతతములడి దటూరదురా

   బగవుగటట్టి సేసుక పగయముల చెపప్పువ
చ. 3:  అసలగలగవార ఆరడినఁబెటట్టి దురా

  సేసవటట్టి చేతలోనె చికిక్కతతుర
   బాసిచిచ్చెన శ్రీవతకటపతనఁ గటూడి పతగితతురా

  యసులవాసుల సేసు కిచచ్చెకములడవ



రేక: 1595-4ఆహిరి సత: 25-448
పలల్లవ:  దయదలనఁచవలదా తరణమనఁద

   పగయముల రాసివోసి బేరమాడ నదివో
చ. 1:    మతతనాన నీతోను మాటలడి మాటలడి

  యతతపైనా దనియదు యరమణ
   వతతపైననీ మోము వడుకతోనఁ జూచిచటూచి
   కొతతపైనా రెపప్పుల మటూసుకొననఁజాల దిదివో

చ. 2:     నలవతక నీతోను నవువ్వెల నవవ్వె నవవ్వె
 యలమతోవసరదు యరమణ

   చలివాసి చెనకచ సరసములడి యాడి
   చలము మానునఁగలేదు సతగడినే ఇదివో

చ. 3:    గకక్కన నినిన్నతతలోనె కానఁగిటనఁ గటూడికూడి
  యికక్కవల మఱవదు యరమణ

   వకక్కసపరతుల శ్రీవతకటేశ బొతది పొతది
   మకిక్కలివడుకతోడ మతచ నీప యిదివో



రేక: 1595-5దేవగాతధరి సత: 25-449
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా నలకల యేనఁటకి నీక

 మతదలితచి యాతనితోమాటలడరాదా
చ. 1:  వడుకగలవారికి వసారకోనఁదగనా

 జోడెపైనవారి కెచచ్చెకతదులేల
   మేడెపరతవారి మేక లితత వలనా

     చటూడవ యాతనిదికక్క సొల సినఁక నెపై నాను
చ. 2:    సమత్మితులపైన వారికి చలముల దగనా

 చిముత్మినఁజాపలవారికి సిగద్గీలేల
   దొమత్మివలపవారికి యమెత్మి లితత వలనా

   రమత్మిని పలవవ రమణుని నతడక
చ. 3:   నవువ్వెనవవ్వెవారికి నాయముల దగనా

 రవవ్వెలపైనవారికి బీరములేల
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
   నివవ్వెటలల్ల మెచచ్చెవ నేరపల నీతని



రేక: 1595-6నారాయణ సత: 25-450
పలల్లవ:    చితత్తిగితచవయాత నీవు సేసిన భాగతమదివో

  కొతత్తికొతత్తిసణనఁగల కొచిచ్చె చటూచని
చ. 1:     చెలి నీక వడెమచిచ్చె సిగద్గీపడుతా నటట్టి

  మలసి తలవతచక మాటలడని
   అలిగినదనఁ గాదు ఆసల వడువలేదు
  చలివాయ వలపల సాముసేసిని

చ. 2:    కాతత నీకొలవుసేసి కతబముమానఁటన నుతడి
  కొతతగొతత కొతకతోడ కతచవసని

   పతతము నెరపలేదు పపైకొనక మానదు
   చెతతలనఁ దమకముతోనఁ జిమత్మి రేనఁగీని

చ. 3:     తొయతలి నీసేవ సేసి దోమతరలో నుతడి
  కయతములనిన్నయునఁ దరనఁ గానఁగిలితచని

   గయాతళతనము లేదు కడు నవవ్వెకమానదు
  యియతడ శ్రీవతకటేశ యిరవయతని



రేక: 1596-1వరాళ సత: 25-451
పలల్లవ:     అతత యేల వరసేవు అపప్పుట ననున్న

  కాతతలక నీమోవ గాడిపటట్టి గాదా
చ. 1:   నలసలల్ల నాదకాక వాసులతచిచటూచితేను

  పలవురనేలేనీకనఁ బాట వునన్నదా
  బలిమసేసి నాచేతనఁ బడితలితపతచితేను

  వలలేనినీ కానఁగిలి వడిదిలల్ల గాదా
చ. 2:    సిగెద్గీలల్ల నాదకాక చేరి యరకపరచితే

  వగిద్గీనయాసలనీక వోజ వునన్నదా
    అగద్గీలమెపై నీవు గడునతత ననున్న రెనఁచితేను

  తగద్గీనినీమే ననిన్నటా దాయిమానుగాదా
చ. 3:    పతతమెలల్ల నాదకాక భావతచి చటూచితేను

  యితతులక మొకేక్కనీక యమెత్మివునన్నదా
    ఇతతట శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   పొతతలనే శిరసిది బొడాబ్రాయి గాదా



రేక: 1596-2సాళతగనాట సత: 25-452
పలల్లవ:   ఎతత వగిరకానఁడవు యితతులయడాటాన

  వతతవతతచేనఁతలను వరిడినఁ జేసవు
చ. 1:    మేరమరి యాప నీతో మేలములడెనతటా

  తేరకొననఁజూచి కొపప్పు జారనఁదసేవు
     గోర గీరి యటట్టి నినున్న కోపగితచి అటట్టినతటా

  సారెసారెనఁ గొతగవటట్టి సాదితచేవు
చ. 2:     బతకముగా నాప నీతో బెటట్టి గానఁ బెననఁగెనతటా

   పొతకాన పూవుబతతని పూనఁచి వసేవు
    అతకెల నతతలో నినున్న అదదలితచి చటూచెనతటా
  సతకెలేక వుదదతడాన చదురలడేవు

చ. 3:   గయాతళతనాన నాప కానఁగిలితచకొనెనతటా
 వుయాతలమతచముమనఁది కొగినఁదేసేవు

   నెయతప శ్రీవతకటేశ నినిన్నటట్టి చొకిక్కతచెనతటా
  తయతనిమోవ యిచిచ్చె దకొనేవు



రేక: 1596-3దేశళత సత: 25-453
పలల్లవ:     నామొక మటట్టి చటూచి నవవ్వె వదేమయాత

   కోమలి నొకతనఁ బేరకొనవయత నీకను
చ. 1:    వరసక నొకసత వచిచ్చె కాచకనన్నది

  సరసాన కొకయితత చాలివునన్నది
 మరగితచేననొకతే మాటలడుచనన్నది

   తరలోని కెవవ్వెతనునఁ దతుత్తి నయత నీకను
చ. 2:    నిదురక నొకభామ నీతోనఁ జెపప్పుమనన్నది

  పదవతేనె కొకత పగయపడని
   సదరాన వలపల చలీ ల్ల నొకవనిత

   కదియ నెవవ్వెతక నుతగర మతపేవయాత
చ. 3:   పగడసాలడ నొకపడనఁత గాచకనన్నది

   నగతా నొకత నినున్న నానఁటనఁజూచని
   అగపడి కలసిత వతదరి శ్రీవతకటేశ

   తగ ననేన్నలితవ చితత్తిమతకా నెతదునన్నది



రేక: 1596-4వరాశి సత: 25-454
పలల్లవ:    ఏమసేయవచచ్చె భాగాత లవవ్వెరి కెటట్టి తడునో

    ఆమనికాలము గానఁగా నగద్గీ వాయ నదివో
చ. 1:    కొతగవటట్టి తయతనఁగాను కొమత్మి సిగద్గీవడితేను

  కతగి కోపగితచెనతటా కానఁకరేనఁగేవు
  చెతగటనఁ జవగొతటేను చపప్పునాయను

చ. 2:    పగటమాటలడనఁగ పడనఁత నవువ్వె నవవ్వెతే
  యగసకేక్కలతటా లోలో యసడితచేవు

   వగటగానఁ జెపప్పునఁబోతే వగరలయనఁ బద్రియము
   మగల వడిడతచనఁబోతే మతచి కారమాయను

చ. 3:    యదసనఁ బెననఁగనఁగాను ఇతత సరసమాడితే
  పాదము దానఁకితచెనతటా పతతమాడేవు
   సాదితచి శ్రీవతకటేశ జతకితచితేనఁ బులసాయ
  దాదాతనఁ గటూడితేను తరితీపలయను



రేక: 1596-5దేసాళత సత: 25-455
పలల్లవ:   ఇతదరిలోనానీక నేనఁటకి రటట్టి

   పొతదుల సేసుక అటట్టి బుజజగితచవయాత
చ. 1:    వడెము చేతకిచిచ్చె వలనఁది నీతోనవవ్వెనఁగ

    యేడ చటూచేవయత నీక నెతత పరాక
  ఆడరానిమాటలడ నతదుకే కోపగితచక

   కొడెకానఁడ వాప నిటట్టి కసత్తిరితచవయాత
చ. 2:      చేసనన్న చేసి ఆప చెనకి నినున్ననఁ జూడనఁగ

   యేసుదుద ల చెపేప్పువయత ఇద నాతోను
    వాసితో నితదుకే యాప వటట్టినేరముల వస

  వసాలగటల్ల మాని వనఁడుకొనవయాత
చ. 3:    అలమేలమగ నినున్న నటట్టి కానఁగిలితచనఁగాను

  నిలచతడే వమయత నివవ్వెరగతో
    అలరి శ్రీవతకటేశ అతదు కాప వురమెకెక్క

 చెలి నేను;  ఆపనే చెకక్కనొకక్కవయాత



రేక: 1596-6పూరవ్వెగళ సత: 25-456
పలల్లవ:    ఇదదరితమకముల ఇట నీకే తలసును

    సుదుద ల చెపప్పునఁగ మరి చోటనన్న దా
చ. 1:    చెకక్క చేతనఁబటట్టి కొని చిరనవువ్వె లేనఁటకే

   మకక్కవ నీవలల్లనే మోమానఁట దోనఁచని
   అకక్కడ నాతనఁడు నీతో నాడేమాటనఁలక

   యికక్కడ నావునికి యిట సరివచెచ్చెనా
చ. 2:     యదురగా వచిచ్చెవచిచ్చె మేమ తపప్పుక చటూచేవ

   అదన నీవలల్లనఁ బనులనీన్న నునన్నవ
  చెదర కాతనఁడు దలనఁచేటతలపలకను

   మదిలో నామరాత్మినక మరి సరివచెచ్చెనా
చ. 3:     మకిక్కలి వడుకతోడ మెచచ్చె లేమ మెచేచ్చెవ

   తకక్కక నీవలల్ల మేల దయిలవారీని
   యికక్కవనఁ గటూడె శ్రీవతకటేశడలమేలత్మితగ నే

    నికక్కడా నకక్కడా ననిన్న నిట సరివచెచ్చెనా



రేక: 1597-1పాడి సత: 25-457
పలల్లవ:   ఎతతసేసితరే ననున్నయేమరే మర

   రతతుల వాని నీడక రపప్పుతచలేనా
చ. 1:    అతగనలమోము చటూచి అతనఁడిటట్టి నవవ్వెనఁగాను

  యతగిలినవువ్వె నేనటూ నవవ్వెదా
  అతగడిజాణతనాల అతదరతో నాడనఁగాను

   జతగిలిసరసముల సారె నేనటూ నాడేదా
చ. 2:    మచిచ్చెకనతదరితోను మాట లతనఁ డాడనఁగాను

   ఇచచ్చెట మటూనఁకమాటల ఇపప్పు డాడేదా
   వచిచ్చెవచిచ్చె అతదరిపపై వలపల చలల్లనఁగాను
  కచచ్చెపటట్టి నావలపనఁ గలయవసేదా

చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చెలలనఁ బలవనఁగాను
  వోవరిలోనే నుతడి వనఁకొనేదా

    వావు లతదరిపపై వసి వడినఁదానే ననున్ననఁగటూడె
  యవలవలమేలత్మితగ నెరవుల సేతువా



రేక: 1597-2సౌరాషట్టి సత సత: 25-458
పలల్లవ:    తానే నామనఁదటనఁ దొలల్ల దయగలనఁడు

  కానిమత్మిని వడనఁబడేనఁగపట మేనఁటకే
చ. 1:     బానఁటదపేప్పు మావానఁడా తాను మఱవ నేననరే

   యేనఁటకి వానల వట ట్టి యతతలోననే
   చాటచెపీప్పునఁ దనడాగ చనున్నల పపైననరే

  కోటకినఁ బడగెతత్తి కొసరనేమటకే
చ. 2:   మేలతచనివాడా తాను మేకొతటననరే

  యలగనేల మొకీక్క ఇతతలోననే
   వోలవస నావల నుతగర మదనరే

  యలగచనవులతదు యరవు లేమటకే.
చ. 3:    సిగద్గీవడేవానఁడా తాను చెనకిత ననరే

  యగద్గీలేకననున్ననఁ గటూడె ఇతతలోననే
  అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁడల మేలమతగ

  అగద్గీలమాయ వలప అలయనేమటకే



రేక: 1597-3ఆహిరి సత: 25-459
పలల్లవ:     ఏమయాత నీవఱనఁగవా యేల ఇతత సేయితచేవు

  దామెనజగడాలక తానా యదుర
చ. 1:    సలిగెల పటట్టి కొని సత మాటలడనఁగాక

    తలనఁకక నే నాడితే తానా యదుర
  నెలవపై దిటట్టితనమునేరచక వచెచ్చెనఁగాక

  తలమని జతకితచితేతానా యదుర
చ. 2:   తోడునెటట్టి కొని చెలి తుటారితచవచచ్చెనఁగాక

 దాడిగా నేదికొతటేతానాయదుర
   యేడో కనున్నసనన్నలక యమత్మిల సేసనఁగాక

   తాడుపడక పపైకొతటే తానా ఎదుర
చ. 3:   చెపప్పుడుబుదుద లకను చేయతత్తి మొకీక్కనఁగాక

   తపప్పుల నేనఁబటేట్టినతటే తానా యదుర
   అపప్పునఁడ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నేను
   దపప్పుదేరనఁ గటూడితవ తానా యదుర



రేక: 1597-4లలిత సత: 25-460
పలల్లవ:   ఈపాటవానఁడవు యటట్టి పతదుసేసితవ

 వోపకగలవారికి వదుగనేల
చ. 1:  పలిచనఁగదయత నినున్ననఁబద్రియురాల

  చెలనఁగి యేల పరాకసేసుకొనేవు
   చెలలము మేము వతటే సిగద్గీయతనా

  బలవతతులక మరి భయమునన్నదా
చ. 2:  బాగాలిచచ్చె నీపాబ్రాణబతదుగరాల

చేవ(గ?)   దేర నీవల చేయొగద్గీవు
  నీగణల చటూచి నేమునేరమెతచేమా
  వగిరపవారి కితత వచారితచనునన్నదా

చ. 3:  యనసనఁగదవయత నీయిచచ్చెకరాల
  మనసిచిచ్చె నీవల మానఁటలడవు

   అనునఁగ శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యాప
 ఘనులపైనవారికికడునఁగొతక నునన్నదా



రేక: 1597-5నాదరామకిగయ సత: 25-461
పలల్లవ:    ఎగద్గీవటేట్టివు గనక యిదివో వోయి

  సిగద్గీతోడ నుతడేననున్న చితత్తిగితచవోయి
చ. 1:     మొగము చటూచి నీక మొకేక్కనతటా రానఁగాను

  నగవు వచచ్చెవోయి నాసలవుల
   పగటననే నీక వాదాలొతేత్తినతటా రానఁగా

   జిగినఁ జెమటల చేతనఁ జిపప్పులీనోయి
చ. 2:   వడుకతోడనీక వడెమచేచ్చెనతటా రానఁగా

  తోడనే తమకముల తొలనఁకీనోయి
   వోడక నీపానుపపపై వదదనుడేనతటా రానఁగా

 నీడలరెడుచేతుల నినన్నలమనోయి
చ. 3:     మకిక్కలి నేనినున్ననఁ గటూడి మెచేచ్చెనతటా రానఁగాను

 పకక్కపరవశముల పరిగీనోయి
 అకక్కరెపైశ్రీవతకటేశ అలమేలమతగనేను

   తొకక్కరానఁగా నీపాదము తొలతే మనఁదోయి



రేక: 1597-6సామతతత సత: 25-462
పలల్లవ:   నీవు గోవతదరాజప నెరజాణప

   మోపలచటూప వార మోహము చలేల్లర
చ. 1:    కొలవులోపల నినున్ననఁ గొసరి కొసరిచటూచి

   చెల లిదదరను నినున్ననఁ జెనకేర
    వలపల మకక్కళతచి వనెన్నదే రేనీ మోమున

    కళల రేనఁచి రేనఁచి కమత్మిట నవవ్వెర
చ. 2:    పానుపమనఁదట నీకనఁ బాదము లొతత్తియొతత్తి

   మానిను లిదదర నీతో మాటాడేర
    పూని యాసల రెటట్టితచి పొతుత్తి ల నీమేనెలల్ల

   మెపైనమువలనఁ బెననఁగి మచిచ్చెక రేనఁచేర
చ. 3:     వోవరిలోపల నుతడి వడివటట్టి నిననునఁ దసి

  శ్రీవనితా భటూవనితానఁ జె(జత?)  ది కూడేర
  యవలనావల మొకిక్క శ్రీవతకటపతవపైన

  గోవతదరాజ నీగణము మెచేచ్చెర



రేక: 1598-1లలిత సత: 25-463
పలల్లవ:    సతదుసుడి నేమకి సరి నితతసేసేవు

   కతదువక రానఁగా బతకము చటూపరాదా
చ. 1: చితత్తిరవువా(వాబ్రా?)    సేవళ చేరి పరాకెపై నదతటా

  అతత్తి చనుమొనలేల అదిమేవు
  బతత్తిగలవానఁడవపైతే పానుపమనఁదికి రానఁగా

  చితత్తిమువచిచ్చెనసేనఁత సేసి చటూపరాదా
చ. 2:  కతటమాలిగచేచ్చెవళ కడుననువాయనతటా

   అతటేవు మరత్మిముల నీ వతతలోననే
  నతటగలవానఁడవు నవువ్వెతా వడెమయతనఁగ

  వతటనీబలిమ చటూప వరయనఁగరాదా
చ. 3:    కానఁపరము సేసేవళ కడు సతదడెపైనదతటా

 యేపననఁగానఁగిలతచి యనసితవ
  యపాటవానఁడవు ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశ

   వోపనటట్టిల రతుల వదిదక గారాదా



రేక: 1598-2సాళతగనాట సత: 25-464
పలల్లవ:    ఇతతలేసి కావలనా యితకాను నీ

   బతతభోజనాలే చాలనఁ బాలితచ మముత్మిను
చ. 1:     పటట్టికమ నీవు ననున్ననఁ బలమారను నీ

  వటట్టివలపల చేతవ సరితమ
    గటట్టిఱనఁగదువు మాతో కొసర లే నీ

   చటట్టిరికముల చాలనఁ జొకిక్కతచ మముత్మిను
చ. 2:     చెపప్పుకమ పగయముల చేరి నాకనటూ నీ

 తపప్పునిఆనలచేతనఁ దనిసితమ
  యపప్పుటవానఁడవ మాఇచచ్చెకాలేల నీ

   కపన్నరవడేలే చాలనఁ గరనఁగితచ మముత్మిను
చ. 3:   నవవ్వెకమ నీవునాతో నయములనునీ

పవువ్వెలవాటలచేతనఁబొదలితమ
     రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁ గటూడిత నీ
    బువవ్వెప మోవ చాల పొసనఁగితచ మముత్మిను



రేక: 1598-3పాడి సత: 25-465
పలల్లవ:    చెపప్పునటట్టి సేయవయత చెలికి నీవు

  చిపప్పులి నీవుదదతడాల సేయువయాత
చ. 1:    కతతునియముత్మి లవగో కాతతకొపప్పులో నునన్నవ

 పతతగానఁడ వాతురముపటట్టికవయత
   చెతతలనఁ బెదవు లవ చిగరటడిదముల

  అతతేసిమాటల నీ వాడితచకోకవయాత
చ. 2:    చతదురవషముల సత నవువ్వెలలో నవ

 కితదుపడాపచెకక్కల గిలల్లకవయత
  కతదువనఁ బయతదద జకక్కవలకొడిడనవల
   దితదుపడ నీవు ముటట్టి తయతకవయాత

చ. 3:  చలిగాలినాముల సతమేనివాసనల
  కలసిత వనఁక బెళకకవయాత

   అలమేలమతగ యకె అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ
 కలకాలమును నబెబ్బునఁగెపైకొనవయాత



రేక: 1598-4పళపతజరత సత: 25-466
పలల్లవ:    ఇతతేసియాసదకతత్తి లతదరో ఇతకా నీక

  సతతసపనఁదమకాన చతడి పట ట్టినఁగాక
చ. 1:    సతతోడ నీవటే జాణతనా లనఁగడాను

  అతవ వరొకక్కత నినన్నదదలితచని
   మతకాన నటూరనఁజటట్టిమవు నీ వవవ్వెరిసొముత్మి
  తతతోడ నెఱనఁగక తమకితచనఁగాక

చ. 2:    అతగనవకతక నీ వాసపడి పననఁగనఁగా
  జతగిలికా వరొకక్కడె కొతగవట ట్టిని

  అతగడిపరమళ మతదరివానఁడవు నీవు
  సతగడినఁ దనసమత్మితటా సాదితచనఁగాక

చ. 3:    అలమేలమతగ నీక నట వురమొకక్కగాను
  వలనఁది భటూకాతత వనఁపకీక్కని
    పొలసి శ్రీవతకటేశ బువవ్వెప మోవ నీది

 కలసినచనవుననఁ గడుమెచచ్చెనఁగాక



రేక: 1598-5శ్రీరాగత సత: 25-467
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేము యతదానఁకా నీతోను

  కామనిసుదుద ల యపప్పునఁగతలయ నీకను
చ. 1:     చపప్పురములోన నుతడి సారె సారె నుసుత్సరతటా

  కపప్పురములే యడుగనఁ గాతతలను
   ముపప్పురినతతటలోన ముతగిట వచిచ్చె నిలిచి

   రెపప్పుల వయక చటూచ వపప్పుగనీరాకక
చ. 2:    గతదము వసుకొని కడునుడు కెతత్తినతటా

  అతదుకొనునఁ బనీన్నర అపప్పుడపప్పుడే
    వతదుగానఁగ మోవతేనె వస నీక మనఁదతుత్తి క

    చెతది పగయాల చెపప్పుతప చెలల నీవదిదకి
చ. 3:     పరగనఁ బరపమనఁద పపైకొననఁగా నినున్ననఁ గటూడె

  సిరలమరనఁగ నిటట్టి శ్రీవతకటేశ
   సరసపమాటలలో సనన్నల సేసి సేసి

   పరరెతచనఁ దమకము పననఁగచ నీక



రేక: 1598-6ఆహిరినాట సత: 25-468
పలల్లవ:    కూడిత రిదదర మర కొతడగెతడవల

  మోడామోడిమానఁటల ముచచ్చెట దరినా
చ. 1:   నిలచనాన్ననఁడతడు నీమనఁది మోహమున

  పలవవ ఇకనెపైనానఁ బద్రియమురాలవు
   చెలల యడమాటల చెపప్పురాగా మాపదాకా

  తలనఁపలలో నీతహతహ వాసనా
చ. 2:    నవువ్వె నవవ్వె నాతనఁడు ననుపపైనచనవున

  ఇవవ్వెల నెదురకోవ హితురాలవు
   రవవ్వెగా నొదిదకవారల రాయబారాల సేసితే

  జవవ్వెనప మదాలగజర దరీనా
చ. 3:  దగద్గీరివచెచ్చెనాతనఁడు తమతోనఁగటూడేనతటా

   కగద్గీ కా శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచవ
   తగద్గీ కూడిగపవారదమేతత పచిచ్చె చేసినా

   యగద్గీ లేని మరతకి నీడువచచ్చెనా



రేక: 1599-1వరాళ సత: 25-469
పలల్లవ:    వగిరకానికి నేనఁడు వసనఁ బెటట్టి నునన్నటట్టి

    ఆగడాల సేయవచేచ్చె వాస ఇతకా నెతతో
చ. 1:    వనన్నపాల సేయనఁగానే వమర బుదదడిగేవు

  కనున్నలను మొకక్కనఁగానే గరిసితచేవు
   చనున్నల నొతత్తినఁగానే సాముల సేయవచేచ్చెవు
   ఇనిన్నటా వగిరితచేవు యేమ దలనఁచితవో

చ. 2:    వతదుచెపప్పురానఁగానే వసనఁ జవు లడిగేవు
   పొతదుల నేనఁ జేయనఁగానే పొదిగేవు
  కతదువకనఁ బలవనఁగా కడునఁదమకితచేవు

   సతదడినఁ బెతడాల్ల డేవు జాణతన మెటట్టిదో
చ. 3:    పానుపపపైనఁ బతడనఁగానే పదరి కానఁగిలితచేవు

  ఆనుక మోవయతనఁగానే ఆసపడేవు
    కానీలే శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   సాననఁబటేట్టివు చటూపల సమరతు లటట్టివో



రేక: 1599-2కాతబోదిసత: 25-470
పలల్లవ:     నీకనఁ జూడ వనోదాలపై నితడుకవునన్నవ గాక

 కెపైకొనన్నపత గతడెలోగాలములగావా
చ. 1:     తలనఁపలోనఁ దగిలి యాతని భద్రిమయితచేవ నీ

  మొలకనవువ్వెలేకావా ముదిత నేనఁడు
   చలివాసి రమణుని సారెకనఁ బెపైకొలిపేవ

  పలచని పదవపపై పలలేకావా
చ. 2:   ఆయాలసనఁకి యాతనియాసల పడరేనఁచేవ

సయగపనీకనుచటూపలేకావా
  వాయపమదముల గొబబ్బున నటూరనఁజేసేవ

  చాయల మెఱనఁగల నీచనున్నలేకావా
చ. 3:   చితదువతదుగా మేను చెమరితపజేసేది

 కతదువరతుల నీకానఁగిలేకాదా
   అతదప శ్రీవతకటేశ ననిన్నటానునఁ గటూడితవ

 సతదడితచేమ ఇదదరిసనన్నలేకావా



రేక: 1599-3పాడి సత: 25-471
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకాతడ వమయత నీవు

   మతతనాన యటల్ల తడిన మచిచ్చెక లమరను
చ. 1:   సిగద్గీవడడకోమలిని చెఱనఁగవటట్టి తీసేవు

  యగద్గీవటట్టి తటట్టితేను యేమసేసేవు
   వగద్గీక ముసునఁగిడనఁగ వడివటట్టి పననఁగేవు
   బగద్గీననఁ బాదమతటతే పడనఁతుల నగరా

చ. 2:     పఱపపపై నునన్న దాని బలిమసేయనఁ జూచేవు
   యఱినఁగి గోర గీరితే యేమసేసేవు

    చిఱనవువ్వె నవవ్వెతే చేరి యానల వటేట్టివు
   నెఱయా నొటట్టి వటట్టితే నీవు తదదనఁగలవా

చ. 3:    కవకవనవవ్వె దానినఁ గానఁగిలితచి కూడేవు
  యివలనఁ బచిచ్చెవసితే నేమసేసేవు

  జవళ శ్రీవతకటేశ సతనినఁ(ని?)  త మరితవ
  వవరితచి కొసరితే వలల్లవరిగాదా



రేక: 1599-4మాళవగళ సత: 25-472
పలల్లవ:    కతటమ మఇదదరెతదు కటట్టిన యచచ్చెరికెల

   జతటలపై వునన్నతదుకను చలము లచచ్చెరికె
చ. 1:   చెలిమసేసేయతదుక చెనకలే యచచ్చెరికె

  యలయితపలక సనన్న లచచ్చెరికె
  వలపలకను తలవతపలే యచచ్చెరికె

   పలిచి చేకొనుటక పననఁగ లచచ్చెరికె
చ. 2:    ముతదర నిలచటక మొకక్కలే యచచ్చెరికె

  యతదుకను సరసము లచచ్చెరికె
   కతదువల నుతడుటక కతలే యచచ్చెరికె

  చితదేటకరనఁగలక సిగద్గీలే యచచ్చెరికె
చ. 3:    కదిసి కూడుటకను కానఁగిలే యచచ్చెరికె

  హస్కృదయాలక నవువ్వెలే యచచ్చెరికె
    అదన శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటా నినున్న నెనస

  ముదములక నపప్పుటముచచ్చెట లచచ్చెరికె



రేక: 1599-5రామకిగయ సత: 25-473
పలల్లవ:    ఉతడవయత యితచకతత వుడుకవట ట్టి వలప

  దతడిగా వనకముతదునఁ దలపతచేనఁగాక
చ. 1:   మతతనపనీమాటల మఱచితనా నేను

  కాతతలతో జేపప్పునఁగాక కాకయేతవతటా
   వతతుక మాటలడితే వానఁడివోయనా యేమ
  చితతదరనఁ జెవలోనే చెపప్పుచటూపేనఁగాక

చ. 2:     మళల్ల నీసేవ సేయక మానితనా నేను
  వళల్లలల్ల నఁ బచచ్చెయతనతటా నుతదాననఁగాక

    వలల్లనే నవువ్వె నవవ్వెతే వుతడివోయనా యేమ
  ఇలిల్లద వడెమచిచ్చె యచచ్చెరితచేనఁగాక

చ. 3:    వదిదకెపైన నీరతుల కొడిగటట్టినా నేను
 పదదరికమునీదతటానఁ బెననఁగేనఁగాక

    బుదిదతో శ్రీవతకటేశ పొతదితవ ననున్న నిటట్టి
   వదదనేనా నినున్న నితకా వరసేనఁగాక



రేక: 1599-6వరాళ సత: 25-474
పలల్లవ:   ఆయనాయ వదుద లేవ అలసితవ

   రాయడితచనఁ జనున్నదోయి రవవ్వెయత నుతడవ
చ. 1:     తగవుల చెపప్పునేలే తగ నాతనికి నాక

   నగవుల నగనేలే నడుమ నీవు
  యగసకేక్కలడనేలే యితతలోనే వగిరితచి

    దగ దొటట్టినఁ జాలనఁజాల తత నటూరకతడవ
చ. 2:     వాసుల వుటట్టితచనేలే వడి నాతనికి నాక

  మోసాల చటూపనేలే మొకక్కలనను
    వసాల సేయనేలే వమార ననున్ననఁ జూచి
    ఆసలనఁ జెమట రేనఁగీ నటట్టి వరకతడవ

చ. 3:   సాకిరిచెపప్పునఁగనేలే సరి మాయిదదరిలోన
  ఆకడ నాడుకోనేలే అతదరితోడ
    పపైకొని శ్రీవతకటపత ననున్న నిటట్టి కూడె

   చకాకగానఁ గొపప్పువడ సిగద్గీతోడ నుతడవ



రేక: 1600-1ముఖరి సత: 25-475
పలల్లవ:    దొడడవానినఁ బతతము తొడినఁబడకనఁ గొనరాదు

   వడుడ వటట్టి టే నేరప్పు వడుకతో నినున్నను
చ. 1:     చకక్కనఁగా నీతో నేను చలము సాదితచరాదు

    ఇకక్కడ నీతోనఁ బొతదు లటట్టి గటూడని
  తొకేక్కవు నాపాదము తొలనఁగమననఁగరాదు

    మొకక్కక నే దవతచిత మొలనే నినున్నను
చ. 2:   వాసులక నీతోను వాదులడువనఁగరాదు

    సేసవటట్టి నీపపై నెటట్టి చేయి చానఁచేము
  ఆసపడేవు నాక అవునఁగాదననఁరాదు

    బాసల సేయక నమత్మి భావతచిత నినున్నను
చ. 3:    మగల నీతో మతదమేళము సేయనఁగరాదు

   నగతా నినెన్నటాల్ల నానల వటేట్టిది
  అగపడి శ్రీవతకటాధిపత ననేన్నలితవ

  పొగడే వపప్పుట ననున్న;  పోదిసేసే నినున్నను



రేక: 1600-2దేసాళత సత: 25-476
పలల్లవ:    కడపరాయనఁడు నీక కపప్పురమతదిచచ్చె వానఁడె

   మడిచియతవ క మనసిచచ్చె నతనఁడు
చ. 1:    పగయముల చెపప్పునఁగాను పననఁగకవ నీవు

  నయాగారాల చటూపనఁగా నవవ్వెకవ
   నియతాన మొకక్కనఁగాను నిటల్లతత యేనఁటకే
   కిగయగటూడ నియతకోవ కేలచానఁచ నతనఁడు

చ. 2:    చేరి మోమే చటూడనఁగాను సిగద్గీలవడకవ
 కూరిమ గొసరనఁగానుకోపమేనఁటకే
  గారవతచి పలవనఁగా కానఁతాళతచకవ

   పేరకొని పాడనఁగదే పరరేనఁచ నతనఁడు
చ. 3:   గకక్కననఁ గానఁగిలితచనఁగా గయాతళతచకవ

   ఇకక్కవ లతగనఁగనఁ గోప మనఁకనేటకే
   అకక్కరతో శ్రీ వతకటాధిపత కడపలో

  వకక్కటాయ మెచచ్చెనఁగద వదదనునాన్ననఁడతనఁడు



రేక: 1600-3బౌళ సత: 25-477
పలల్లవ:    ఇటట్టిదివో నీమహిమ యేమని పొగడేమయత

  తటట్టినాను మోవమనఁదతేనెలే తొరగవా
చ. 1:   జలజాకతో నీవు సరసములడనఁగాను

  చెలరేనఁగి చెకక్కలలల్లనఁ జెమరితచెను
   మొలకచనున్నల నీవు ముటట్టితేనఁగనక ఇనఁక

   వలపలల్ల జడివటట్టి వానలపై కరియవా
చ. 2:   మచిచ్చెకల నీకెతోను మాటలనీవాడనఁగాను

కచచ్చెపటట్టివులకలకడునితడెను
     అచచ్చెగానఁ గానఁగిట నితచి యము లతటతే నినఁక

  పచిచ్చెకోరికలలల్ల ను పాలకొని పతడవా
చ. 3:     చెనకచ నవువ్వెలనె సేసల నీవు వటట్టితగ

  గనియపై మోముననితడునఁగళ లబెబ్బును
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వపడితకా
  చనవుల తీపలకక్క చవులముదురవా



రేక: 1600-4దేశిసటూళది సత: 25-478
పలల్లవ:     వలవలనని వలచితనట తనవలలక లోనఁగానటరే ఇనఁక

    వలమో చలమో నాకను పతతో జగడముల
      నెలనఁతల దన కెతదర గలిగిన నేనే సతమని తలియరె

  పొలమెలల్ల నఁదిరిగినతేనఁటకి పూనఁబోదయే సలవుగదే
వాకతత

   ఆననఁగదరె వోచెలలల అతనితోడుత నీమాటల
     వనయతబున నే నడవనఁగ శ్రీవతకటపత కిది దగవా

రామకిగయ, మఠత
   అలల్లనానఁ డొకతతోడ నటట్టి మాటలడనఁగాను
   చలల్లనఁగా నేనే చటూచి జతకితచితనా

 పలల్లదమాడితనట పపైనఁడివతటమాటనెపైన
  చిలల్లరే మాననఁడాయ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

వరాళ, రటూపకత
 తానాడినమాటలలల్ల దలచమని

  కోనేటయనికి నాగబబ్బులమదటను ఆనవటట్టిరె
బౌళ, ఝతప

   వగద్గీళముగ సారెక నిక వతగెములగడగజాలను
  సిగద్గీరితనమున గొసరెద శేషాచలపతని

పాడి, తవుడ
  అలిగి సాదితచదగ దతజనాదద్రిశవ్వెరని

  గలికిచటూపలనె మది గరగజేసదను
నాట, ఆటతాళత

     చనవుగలిగిన సరసమమమరను సముకమున నే మనసు దలిసద
   మునుప నడుగరె మదజనకని ముదుద టతగము

శ్రీరాగత, ఏకతాళ
     మాయితటకి నేడు రాగా మతకలటూ బొతకల దేరె

   వయినేల నే మొకెక్కనే వతకటరాయనికి
  అలరివరతుల దొయతలలల ననున్న

  గలస వడుక శ్రీవతకటవభుడు



రేక: 1600-5పాడి సత: 25-479
పలల్లవ:   అపప్పుడే వచిచ్చెనదాన నతదరిలోన

   వుపప్పునఁగపప్పురము సరా వదేద నీవు
చ. 1:   కనున్నలమొకక్కతని కాలటూనఁ దొకిక్కతని

  యనిన్నకకనఁ దనయాల నితకానేమే
 ననున్ననేల పలిచనే,  నానఁడునానఁడే పచచ్చెనఁబుచచ్చెనఁ

  బునన్నమలౌతఱనఁగవా పోవ నీవు
చ. 2:    చేరవనే వుతటని సేసానఁ బెటట్టితని

   యరదియతనఁ బేనువచచ్చె నేలే నీవు
 తారకణ లిపప్పుడేలే;  తనసుదిద చెపప్పునఁజెపప్పునఁ

 జేరమరాయని చెలల్లనఁబెటేట్టినఁబదవ
చ. 3:    నీటన నవవ్వెతని నెటట్టిననఁ గటూడితని

   యేనఁటకి శ్రీవతకటేశనఁ డేమనీనఁ దాను
 మటూనఁటమాట లితతయేల;  మోవతేనె లటూరనటూర
     నటూటలయనఁ దనక నే నొదిద కెపైతనఁ బదలే



రేక: 1601-1ముఖరి సత: 26-001
పలల్లవ:    పతతగానఁ డపప్పుట ననున్ననఁ బెపైకొననేలే

  పొతత చెమటలలోనె పతగడయేతనఁగాక
చ. 1:   మకక్కవలేనివభునఁడు మాటలడనఁ బనియేమే

  వకక్కమనసుననఁ దానే వుతడుగాక
   చికక్కని నవువ్వెలతోనే సలవ గొణనఁగనేలే

   వుకక్కవలపల నేనే వుమత్మిగిలేనఁ గాక
చ. 2:   మనసురానిపత మమునఁ దిటట్టినఁబనియేమే

 తనరాజసముతోనే దపైవారనఁగాక
 కనుచటూపనఁగోపముతో కానఁకపలకలతోనే

  తనరటూప దలపోసి తమకితచేనఁగాక
చ. 3:   అలిగినరమణునఁడు ఆసపడి కూడనేలే

  పలిచినదానఁకా నుతడి పననఁగనఁగాక
    చెలనఁగి వడుకతోడ శ్రీ వతకటేశనఁడు దానె
   కలనఁడు నాక గతని కళదేరేనఁగాక



రేక: 1601-2కాతబోదిసత: 26-002
పలల్లవ:   దొడడవానితోడిపొతదు దొరకినతత చాలదా

   గొడేడరే మరికొతత కొసరటూ వలనా
చ. 1:    తలనఁచిత నపడే తనరటూపము మత

  కలికి కనున్నలనఁ గనునఁగొనవలనా
   బలిమ వణలోననఁ బాడితనఁ దనపదాల
   మలసి ఇతకా వరే మాటలడవలనా

చ. 2:   సేనవటట్టిత నపడే చేతులకొలనఁదులను
   మటూసి మతతనాల నేను మొకక్కవలనా

   ఆసల నారటూప వాసితయతపతనఁ బటమునను
   రాసికెకక్క నే నితటకి రావలనా

చ. 3:    కూరిమతో నపడె కొనగోరనఁ జెనకిత
    కోరి వరే కానఁగిట నేనఁ గటూడవలనా

      ఆరయ శ్రీ వతకటేశ నతటత మ మానఁట వతట
  నేరపల మతోను నెరపనఁగవలనా



రేక: 1601-3సాళతగనాట సత: 26-003
పలల్లవ:  ఔభలేశ వోనఁగనటూతులౌభలేశ

   శోభనము నీక నాక జోడుగటూడెనఁగాదా
చ. 1:    వునన్నత గిర లకిక్కత వోనఁగనటూనఁతులౌభళశ

  యనిన్నక నాకచగిర లకక్కరాదా
   యనన్ననఁగ నిటటూట్టిరపలతో యేనఁటకెపైనా నలసేప

  అనిన్నటా నారతులలో నలయరాదా
చ. 2:     ఆకసము మోవ రటూప మతదిత వతదరిలోన

  ఆకసము నానడుము నతటరాదా
    పపైకొని వనెన్నలలోననఁ బత గానఁగ నవవ్వెవు
   మేకొని నాసరసాన మతచి నవవ్వెరాదా

చ. 3:     తరచి నోర ముయతవు తయతని ఆసలతోడ
  సొరది నామోవ చవచటూడరాదా
     అరిది శ్రీ వతకటాదిద్రి నట గటూడి నేనఁడడ

  నరసితహరటూపమెపైత నాటకము గాదా



రేక: 1601-4ముఖరి సత: 26-004
పలల్లవ:     వనన్నపము నొకటే వచేచ్చె సేద నొకటే

   అనిన్నవనులయ మముత్మి నతపేవో అతపవో
చ. 1:    చితత్తిమెలల్ల నిగిరితచెనఁ జెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచె

  కొతత్తివలప సతకి గోరమాయను
  జొతుత్తి లవభునఁడు నినున్ననఁ జూచినయపప్పుటనుతడు

   వతత్తివలనాయ మేను వచేచ్చెవో రావో
చ. 2:     పరగ తురము జారె పచిచ్చెపలకల మరె

  వురటనఁబాయము సత కొమత్మిదాయను
   సరసాన నీవు నవువ్వె చలిల్లనయతతటనుతడి

   యరవాయ నిదుద రల యనసేవో లేవో
చ. 3:     నిటటూట్టిరపల రేనఁగె నివవ్వెరగ లవ మటూనఁగె

  యటట్టి కనెన్నకానఁగలి యితతాయను
    గటట్టిగా శ్రీ వతకటేశ కలిసితవ యితతని

    వటట్టి యడనే యపప్పుడు నుతడేవో వుతడవో



రేక: 1601-5శతకరాభరణత సత: 26-005
పలల్లవ:    ఎకక్కవపైనదొర దాను యిలల్ల ల నేను

    వకక్కట గమత్మినీనఁ దాను వయమత్మి వరతునే
చ. 1:     మొకిక్కత నేనఁ జేతులతత్తి మోనాన నుతడితని

   చికక్కదేరె నితక నేమ సేయుమనీనే
    పకక్కన నవవ్వెత నే నపప్పుటనఁ దలవతచకొతట

   యొకక్కవతకక్కవ లితక నితదులోన నేలే
చ. 2:    దగద్గీరి వడెమచిచ్చెత దవువ్వెలనే నిలచతట

  సిగద్గీవడిచితక నేమ సేయుమనీనే
     నిగద్గీల నికిక్క చటూచిత నే నితటలోని కేనఁగిత

   వగద్గీల మతతక నెరవసా లేలే
చ. 3:    పాదము లొతత్తితని పానుపపపైనఁ బతడితని

   సేదదేరె నినఁక నేమ సేయుమనీనే
    ఆదరితచి శ్రీ వతకటేశనఁ డిట గటూడె
    వాదులలల్లనఁ దరె నినఁక వతతువాసు లేలే



రేక: 1601-6రామకిగయ సత: 26-006
పలల్లవ:    మేలమేల జాణవౌదు మెసిత్తిరా నినున్న

   పోలికెక నవవ్వెతేనే బటూమెల సేసేవా
చ. 1:     చేరలతతల కనున్నలనఁ జిమత్మి తటేట్టి వటఱల్లతే

   మారకమార దిటేట్టినఁబో మానరా నీవ
  కోరేటదేవునఁడవపైతే గడిలోనే వుతదుగాక

   చేరి మొకిక్కనటట్టివారినఁ జెఱనఁగ వటేట్టివా
చ. 2:    సనన్నసేసి బొమత్మిలనే జతకితచే వటఱల్లతే

    నినున్ననఁ గమత్మిర జతకితచే నిలరా నీవు
 వునన్నతపదొరవపైతే వళల్లలదువుగాక

   వనెన్నలవడె మచిచ్చెతే వావ చటూచేవా
చ. 3:    సతగడినఁ జేయిముటట్టి సరసములడే వటఱల్లతే

    పతగితచి నే నటేట్టిసేసేనఁ బదరా నీవు
    రతగగ శ్రీ వతకటేశ రాజవల నుతదుగాక
   వుతగిట నినున్ననఁ గటూడితే వురమెకిక్కతచేవా



రేక: 1602-1శతకరాభరణత సత: 26-007
పలల్లవ:   తనిసిత మనిన్నటానునఁ దలవయాత

   కనుసనెన్న లలల్లనఁ గతటనఁ గానీవయాత
చ. 1:    పలవా నేరతువు బగియా నేరతువు

  పలికినపాటే చాలనఁ బటట్టికవయత
   చలమొ పలమొ చనవమనవు లితకనఁ

  గలిగినపాటే చాలనఁ గానీవయాత
చ. 2:    కరనఁగితచ నేరతువు కాకసేయ నేరతువు

   వరస నానఁడే చాల వదుద వదదయత
   సరసమో వరసమా సారెసారె వనయాల

  యిరవపైనపాటే చాల యితతేలయాత
చ. 3:    తతత్తిరితచ నేరతువు తరితీవు నేరతువు

  బతత్తిగలతతే చాల బాసలేలయాత
    అతత్తి శ్రీ వతకటపత ఆదరితచి కూడితవ

    పొతుత్తి నతుత్తి నఁ గటూడె నితక బటూటకమేలయాత



రేక: 1602-2ముఖరి సత: 26-008
పలల్లవ:    చటూతమువో నీబలిమ జోలి యితతేల

   కాతరితచి పడనేల కానీలే యినఁకను
చ. 1:    రమత్మితటే నలిగేవు రావుగానఁగ ములిగేవు

   నిమత్మిపతట వసితేనే నీక నొచెచ్చెనా
   వుమత్మిడి నాకొనగోర నటూనఁదితే నేమసేతువ

   యమెత్మిలనఁ బతతగతత్తి వతదువోయే వనఁకను
చ. 2:     వతక చటూచితే నవవ్వెవు వటట్టిసటలనఁ బెటేట్టివు

  కతకమనీర చలిల్లతే గరిదానఁకెనా
  బతకపనీకచముల పసికితే నేమతదువో

   తతకినే యచలమెలల్లనఁ దలిసనఁబో ఇనఁకను
చ. 3:    కానఁగిట సిగద్గీపడేవు కలిసితే నవవ్వెవు

  కానఁగినమన సొకక్కటపై కళదానఁకెనా
     ఆనఁగి శ్రీ వతకటపత నద మెపప్పుతచిత ననున్న
   చేనఁగల నాచలమెలల్లనఁ జెలల్లగద ఇనఁకను



రేక: 1602-3లలిత సత: 26-009
పలల్లవ:   అనిన్నసితగారాల నీకె అమరనఁగాక

   యనిన్నటా దేవతల నినిన్నతదుకే మెచేచ్చెర
చ. 1:   చతదురనివతటమోము జలజాలే కనున్నలట

    యితదిర నీకే తగ నీ కొతత్తిల
    గొతది నొకటకటకినఁ గటూడవతదు రివ నీక
   పొతదపై పాలవలిల్ల తోడనఁబుటేల్ల కావా

చ. 2:    ముకక్క సతపతగవతటది ముతగరల తేతటల్లట
    ఇకక్కవల నీకే తగ నీ కొతత్తిల

   అకక్కన వరలక్ష్మివ హరి వసతతమాధవునఁ
    డెకక్కడా మ కిదదరికి యనయికే కాదా

చ. 3:     ధర నడుము సితహము తగ గజగమనాల
    తరమెపై శ్రీ వతకటేశదేవు నీకే పో

  నరసితహునఁడెపై యుతడి కరినఁగాటనటట్టివాని-
  సురత మతదితగాన చటట్టిమువకొవా



రేక: 1602-4శ్రీరాగత సత: 26-010
పలల్లవ:  మతతనపససన్నలేల మానరమత్మి

   చెతతలనఁ జేరితే వనఁడు సిగద్గీవడనమాత్మి
చ. 1:   నుదురెలల్ల జెమరితచె నటూనఁగదటూళమేనితో

   అద వది నాడివచెచ్చెనమత్మి కస్కృషరనఁడు
  కదిసి గోపకలకానఁగిటనఁ బెననఁగెనతటా

   నిదులనఁ గొతద రేనఁటకి నితదవసేరమాత్మి
చ. 2:     సారె జారేకాస తోడ చలేల్లట ముదుద లతోడ

  ఆరితేరి బుసకొట ట్టినమాత్మి కస్కృషరనఁడు
    తారి వనన్న ముచిచ్చెలనఁగానఁ దరిమతే వచెచ్చెనతటా

  నేరమవసి మరేల నితదలడేరమాత్మి
చ. 3:    తేనెగారేమోవతోడ తేనఁకవ శ్రీ వతకటాదిద్రి-

  నానుక నిలచనాన్ననఁడోయమత్మి కస్కృషరడు
   కానుక నితతులకే కాచకనాన్ననఁ డితనఁడతటా

   నేనే వననఁగ నేల నితదలడేరమాత్మి



రేక: 1602-5దేసాళత సత: 26-011
పలల్లవ:    పోపో యదువోయేవో పోయి రారాదా

  కోపలవనుక ననున్ననఁ గటూడేవుగాని
చ. 1:   పకక్కన నాతోమాటపలక లడేవుగాని

   యకక్కడో పరాక నీక నిదఱనఁగనా
   చకక్కనఁజూచి నాతోనే సటల సేసేవుగాని

 చికక్కనినీమతలోనిచితత వరేరా
చ. 2:   యదురెపైనవానఁడవపై యిట నిలిచితగాని

   అదన నీతమకము లవ వరేపో
   ముదముల నటూరకెపైన మోవనే నవవ్వెవుగాని

 కదిసిననీమేనికానఁక వరేరా
చ. 3:    కళల సనఁకనఁగ ననున్ననఁ గానఁగిలితచితవగాని

 తలమోచివచిచ్చెనటట్టితమ వరేపో
    యలమ శ్రీ వతకటకకేశ యిప డొకక్కటాయనఁగాని

   కలదాననేని నీకనఁ గడమేది లేదురా



రేక: 1602-6మతగళకౌసిక సత: 26-012
పలల్లవ:    సవత చటట్టిరికాల జగతలోనఁ గలవా

  వవరితచకొతటగాక వనయా లితకానా
చ. 1:    వదుద వదుద వాదుల వలవనిపోదుల

   యిదదరి జాడల గతట మతకానేలే
     అదోద నీ వమ సేతు వాతనివలల్లనే కాక

    కొదిదమాలి నే నీతోనఁ గొసరే దితకానా
చ. 2:  కాతరపటానల కడునఁబచిచ్చెమేనుల

   యతనికి నీకె తగ నితకానేలే
  వోతరణ యేసినవానఁడుతడనఁగ నమేత్మిమసేయ

    తోతో నీకను నాక దొముత్మి లితకానా
చ. 3:    చాలనఁజాల బాసల చకక్కనాయ రేసుల

    యలకూరల కపప్పు చాల దివ యితకానా
     ఆలరి శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   వాలకరెపప్పుల నీప వతచె దితకానా



రేక: 1603-1సామతతత సత: 26-013
పలల్లవ:     వటట్టినేరా లతచ కినఁక వచేచ్చెవో రావో

   చటట్టిరికాలలో యితత సటూడునఁబాడునఁ గలదా
చ. 1:     బొమత్మిల జతకితచితేనే వనఁచి మాటాడుత గాదా

   కొమత్మిక నీమనఁద నితత కోపమునన్నదా
    వుమత్మిడిగా నవవ్వెతేనే వుతకవ వటట్టి త గాదా

   ఇముత్మిల నీతో నాకె యగసకెక్కమాడెనా
చ. 2:   తపప్పుక చటూచినదే తగలనఁదసుటగాదా

   అపప్పుడే యాకె నినున్న నదలితచెనా
  అపప్పుట నెదుటనుతటే యాసపడుటగాదా

   వుపప్పుతతచి ఆకె నినున్న నొరయనఁగవచెచ్చెనా
చ. 3:    సతగడినఁ గటూచతడితేనే సమరత యౌతగాదా

   చతగల నీతో బలిమ చటూపవచెచ్చెనా
     రతగగ శ్రీ వతకటేశ రమణనఁ గటూడిత వటట్టి
   చెతగట నపప్పుడే నేను చెపప్పునదేకాదా



రేక: 1603-2కాతబోదిసత: 26-014
పలల్లవ:    వటట్టిజోలి దవవ్వెనేల వచేచ్చెవో లేదో

    ఇటేట్టి తారకాణతచ ఇది నాకనఁ దడవా
చ. 1:     ముతదట నీ వుతడనఁగాను మొగమోట మతటనఁగాక

   ఇతదు నినున్ననఁ గోపగితచ నెతతలేదు
    అతది చేయి వయనఁగాను అనీన్న మరచితనఁగాక

      నితదల నీ పపై వయ నేనఁడు నాకనఁ దడవా
చ. 2:     ముతచి నీవు నవవ్వెనఁగాను మోహమే చలిల్లతనఁగాక

   యతచి నీతో నలగనఁగ నెతతలేదు
  మతచానాకనఁ దియతగాను మనసుగలిగెనఁగాక

   పతచి నీతో మారకొని పననఁగనఁగడవా
చ. 3:    గకక్కననఁ గానఁగిలిచనఁగనఁ గళవటట్టి వుతటగాక

  ఇకక్కవనఁ బచిచ్చెసేయునఁగ నెతతలేదు
    చెకక్కనొకిక్క కూడితవ శ్రీ వతకటేశ ననున్న

  మొకిక్కతనఁగాక నినున్న మోసపచచ్చెనఁదడవా



రేక: 1603-3వరాళ సత: 26-015
పలల్లవ:   అతగడినఁ బెటట్టి కోక నీయాచారాల

   చెతగట ననాన్నడితచితే చెలల్లనఁబెటేట్టినఁ బదరా
చ. 1:   కానికానితటేల్లల కానఁకలతో వటేల్లల

 తేనెవతటనీగణల తలిపేవరా
    పూని కొతగ వటట్టినేల బొమత్మిల జతకితచనేల

   నాననఁబెటట్టి పరలతో నవవ్వెవా నీవు
చ. 2:    నికిక్క నికిక్క వాదులేల నెలనఁతలపోదులేల

  మొకిక్కనటేట్టి నీతపప్పు మోపేవరా
   లకక్క లేనియానలేల లేనఁతమాయ లినఁకనేల

 చకక్కనిసతులతోడ జాణతనాలడేవా
చ. 3:    సారెసారె సనన్నలేల సతదిగొతది చినెన్నలేల

  బీరమేల నినేన్న మెపప్పుతచేలేరా
     అరసి నేనఁడు శ్రీ వతకటాధిప కూడిత ననున్న

   వోరి నీవతతకతొలల్ల వకరి నెఱనఁగవా



రేక: 1603-4దేసాళత సత: 26-016
పలల్లవ:    మాటకట చేనఁతొకట మతకమెపై యుతదిగాని

   మటూనఁటవలపలే కాని మోహము దలియరా
చ. 1:    చితత్తిములోపల నీక చితత యతదునన్నదోకాని

   గతత్తివునఁగళల దేరీ గరి నీమోము
యతత్తి(న)   వరహననుతడే ఇటనాయలప చటూచి

   రితత్తి వగచేవుగాని కొతత్తి లివకక్కడోరా
చ. 2:    కాయముమనఁదట నీకనఁ గానఁక యటట్టి నన్నదోకాని

    చాయల చటూపల నీక సతతసమే పో
   పాయముతో నినిన్ననఁబాసి పడియునన్నననున్ననఁ జూచి

   మాయల కెతత్తితగాని మచిచ్చెకేమనఁ గానరా
చ. 3:    కూడినకూటములోననఁ గోరి కెటట్టి నన్నదో కాని

  నీడ నీభావము నివవ్వెరగలే
    యడనే శ్రీ వతకటేశ యేకమెపైత మదదరము

   వడనాడిత నితదానఁకా వరసాల లేవురా



రేక: 1603-5ఆహిరి సత: 26-017
పలల్లవ:   ఇతకనెపైననఁ గరణతచవమయత శ్రీ-

  వతకటేశ మాఇతటకి వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:    చితతజలధి దానఁటనఁ జెకక్కచేయి తేపసేసి

   కాతత నీ కెదురచటూచనఁ గదవయాత
   కొతతపనఁ గోరికలనే కొతడవానఁకనఁ దనజడ

   ఇతతలో నిచచ్చెనసేస నిది చటూడవయాత
చ. 2:    వడ చితతచనఁకటకి వలగగా నిటట్టిచటూప

  కడనఁగి పతజవటట్టి రానఁగదవయత
   అడరి తమకమనేఅడవ దానఁట నిదనిటటూట్టిరప్పు
     యడ గఱఱ్ఱైముగనఁ జేసి యకక్క నిద కోవయాత

చ. 3:    మదనానలత బారచ్చె మతతనాననఁ జెమటల
   నదుల వరప నినున్న నవవ్వెనయత
     యిదివో శ్రీ వతకటేశ యితతలోనఁ గటూడగ నినున్న
  మదిరాక నీపొతదు మరవలేదయాత



రేక: 1603-6శ్రీరాగత సత: 26-018
పలల్లవ:  వాడలవాడలవతట వసతతము

     జాడతోనఁ జిలేల్లర నీపపై జాజర జాజర జాజి
చ. 1:     కలికి నవువ్వెలే నీకనఁ గపప్పుర వసతతము

  వలచటూప కలవల వసతతము
   కలికి మాటానిడదే కతకమ వసతతము

     చలముననఁ జిలల్ల నీపపై జాజర జాజర జాజ
చ. 2:    కామని జతతన నీకనఁ గసటూత్తిరివసతతము

   వాముల మోహప నీట వసతతము
   బటూమెల సరసముల పపొప్పుడి వసతతము

    సామజగరనఁడ నీపపై జాజర జాజర జాజ
చ. 3:     అతగన యధర మచెచ్చె యమస్కృత వసతతము

    సతగడి శ్రీ వతకటేశ సతనఁ గటూడిత
  ముతగిటరతచెమట ముతేత్తిల వసతతము

    సతగతాయ నిదదరికి జాజర జాజర జాజ



రేక: 1604-1శదద్ధవసతతత సత: 26-019
పలల్లవ:    అతదరనునఁ గనన్నపనే అతతే చాల

    గొతదికి ననున్ననఁ దియతక కోపము వచచ్చెని
చ. 1:    చెపప్పురాదు నీబతత్తి చెకక్కలవతటానఁ గారి

  ముపప్పురి జారినకొపప్పు ముడిచేప
   దపప్పుదేరిత నపప్పుడే తనిసిత నీవతక

    కపప్పుర మయతక నాకనఁ గానఁకల రేనఁగీని
చ. 2:    యతతలేదు నీనిజము యదుటనే వుటట్టిపడి

  అతతకతతకె నామనఁద నానవటేట్టివు
    చితత వాస నీవతక సిగద్గీలలల్ల నఁ దరితని

   మతతనమాడక నాతో మచచ్చెకా లకీక్కని
చ. 3:    సాకిరేల నీగణల సరివచిచ్చె వుతడనఁగాను

   కెపైకొని కానఁగిట ననున్ననఁ గలసితవ
    మేకొని శ్రీ వతకటేశ మెచిచ్చెత నినన్ననిన్నటాను

   నాక నీక బాసలేల నవువ్వెలవచచ్చెని



రేక: 1604-2ఆహిరినాట సత: 26-020
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర నేమ చెపేప్పురే యితతుల నీక

   జవవ్వెనిరో యిదదరను జతటనుతటే మేల
చ. 1:   యనసినచోటకిని యగద్గీదపప్పు లతచనేల

  చనవ మనవతోడిసతతమే మేల
  ననువుగలచోటకి నాయాలకనఁ బనిలేదు

   తనలోనే సతతసితచె తగపొతదే మేల
చ. 2:   ఆయములతటనచోట కనుమానా లినఁకనేల

  పాయముతోనఁ గరనఁగేటబాగలే మేల
  పాయరానివావులకనఁ బరల నడుగనేల

  చేయిచేతనఁ బుటట్టినటట్టిచెనకలే మేల
చ. 3:   వలచినచోటకి వాసివతతు లినఁకనేల

   బలిమ చటూపక కితదుపడుటే మేల
     యలమ శ్రీ వతకటేశ నిపప్పు డిటట్టి కూడితవ
    చలము దరెను మలో సమత్మితులే మేల



రేక: 1604-3బౌళ సత: 26-021
పలల్లవ:   లేనివచారములేల లేవ యితక

   మానుపడి వుతడనేల మానవ యితత
చ. 1:    చెలవుని తురమది చెదరితే నేమాయ

    వలప రటట్టి సేతురా వదేద యితత
   అలసి సొలసి వుసత్సరతటే నితదేమాయ

   చలివాయ నాడనేల చాలదా యితత
చ. 2:    రమణునఁ డితతటనే పరాకెపైతే నేమాయ

   తమకము చెరతురా తగదే యితత
    అమరినమర రేక లవ యుతటే నేమాయ

  కొమరమగిలినానఁడు కోపేమేలే యితత
చ. 3:    వాడుమోము నీయదుట వతచితేనే యేమాయ

   వడనాడనఁ బనిలేదు వడవ యితత
     వడుకతో నినున్ననే శ్రీ వతకటేశనఁ డిట గటూడె

   పాడినఁబతతమెలల్ల నఁ జెలల్ల బాసలేలే యితత



రేక: 1604-4ముఖరి సత: 26-022
పలల్లవ:     మాకనఁ జూడ వరగాయ మగవచతదము నేనఁడు

  సేకరముగా చలము చెలిల్లతచకతడనా
చ. 1:     అతదరిలో నినున్న నేమ ఆడనఁజాలకే పో

    చెది చెలి పాదాననఁ జిమెత్మి నినున్నను
  ఇతదుముఖకోపమెతతో యేకాతతాన నీవుతడితే

  చితదరవతదర పచిచ్చె సేయకతడనా
చ. 2:    సముకాన నినున్న నిటట్టి సతకితచలేకెపో

   తమతో గొణనఁగి తట ట్టి తనలోననె
   రమణమెపైకానఁక యతతో రతవళ నినెన్నతతే

  జమళమెపై వోసరెలల్ల సాదితచకతడనా
చ. 3:   కడుమొగమోటముననఁ గాదనలేకె పో

   తడయక గటట్టి తోడనఁ దగనఁ గటూడెను
    యడయని శ్రీ వతకటేశ నీపపై మోహమెతతో

   పడనఁత నీవ తానెపై భద్రిమయితచకతడనా



రేక: 1604-5భపైరవ సత: 26-023
పలల్లవ:    ఉతడనిమత్మిననే ననున్న వరకే యడ

   చతడివడ నేమనాన్న చాయల యగణము
చ. 1:     తనతో నే నవవ్వెనఁబోతే తతగొనీ సిగద్గీల

  చెనకి చేయతటనఁబోతేనఁ జెమరితచని
   మనసుననఁ దలనఁచితే మరత్మిముల గరనఁగీ

    వనకటపొతదే చాల వఱతు నే నినఁకను
చ. 2:    దగద్గీరి కూచతడనఁబోతేనఁ దమకితచనఁ దనువు

  వగద్గీళతచి చటూడనఁబోతే వరగయతని
   నిగద్గీల మాటడనఁబోతే నిలవలల్ల నఁ బులకితచ

    అగద్గీమెపైతనఁ దొలల్ల తన కాయనాయ నినఁకను
చ. 3:    రతుల మెచచ్చెనఁగనఁబోతే రానఁగీనఁ బెదవుల

  యితవపై కానఁగిలితచితే నేకమెపైతని
    సతమెపై శ్రీ వతకటాదిద్రిసరసునఁడు గటూడె ననున్న

  అతమోహమున మతచినననేల యినఁకను



రేక: 1604-6సాళతగత సత: 26-024
పలల్లవ:    అతదితనఁ బొతదిత నలల్లనానఁడే తన-

   కతదువ లితకానఁ గడమా నేనఁడు
చ. 1:   వలవనిజోలినఁక వదదనవ తన-

  తలనఁపలోన నుతదాన నిదే
    బలిమ సేయ నినఁకనఁ బనిలేదు తానఁ
    గలనఁడు నేరి గలను కడమా యిపడు

చ. 2:    వరకె మానఁటల వదదనవ తమ-
  వారము గామా వలసినను
  సారెకనఁ బెననఁగనఁగనఁ జవగాదు

   కారణము గలదు కడమా యినఁకను
చ. 3:    తగవు లేమటకినఁ దగదనవ తా

  నగినపప్పుడే నే ననిచితని
     పగట శ్రీ వతకటపత ననునఁ గటూడెను మెపై

   గగరపొడిచె నినఁకనఁ గడమా యిపడు



రేక: 1605-1శతకరాభరణత సత: 26-025
పలల్లవ:    ఏమ గలిగె మ కితదనను

 ఆమనిజవవ్వెన మణచనఁగనఁదగనా
చ. 1:     చనవున నొకపరి సత నినునఁ గొసరిన

   కనలి నీవు నలగనఁగనఁ దగనా
   తనువుల బడలను తగ నిదదరికిని

 మనసులచలముల మాననఁగనఁదగదా
చ. 2:     అతటకమని చెలి యట నినునఁ గొసరిన

  నతటనీక మాననఁగనఁ దగనా
  —ఇతటలోననే ఇదదర నలసిత

  రతటనకోపము లనఁపనఁగనఁ దగదా
చ. 3:    నటనలకనఁ జెలియ నానఁటనఁగనఁ జూచిన

  సటలకనఁ దలవతచనఁగనఁ దగనా
   ఘటనల శ్రీ వతకటపత కలసిత-
    వటగన చెలితో నవు డిది దగదా



రేక: 1605-2నాదరామకిగయ సత: 26-026
పలల్లవ:   నితడునఁబాయమునఁ గాయము నీసొముత్మి

    కొతడలరాయనఁడ నీవ గరి యితతే కాక
చ. 1:     పతతము నీతోడ నేనఁ బలికేనా ఆనఁటదాన

  చెతతనఁబుణతపాపము నీచేత దేకాక
   యితతగా వలపతచిత వడమానఁట లినఁకనేల

    కతతు గరనఁడవు నీవ కనునఁగొతట గాక
చ. 2:     చటూపల నినిన్నతకా నే సొలసేనా యితటదాన

   తోప నటూకడెలల్ల నీకే దోసముగాక
  తీపలనఁబెటట్టిత నీవ తరగనాడనఁగనేల

    శ్రీ పత వనిన్నటాను నీచితత్తి మతతేకాక
చ. 3:     కానఁగిట నినిన్నతకా నేనఁ గాదనేనా మేనదాన

   చేనఁగయునఁ జిగర నీకే సలవుగాక
     వనఁగక కూడితవ శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్న

   పానఁగినపతవ నీకే ఫల మతతేకాక



రేక: 1605-3వరాళ సత: 26-027
పలల్లవ:     సారె జారనఁబయతదతో సతనేల వల వాబ్రాసి

  గారవతచి బుదిదచెపప్పు కెపైకొనరాదా
చ. 1:    చితత్తిములోపలిమాట చెపప్పు సిగద్గీవడి యద

  జొతుత్తి వలనఁ జెమరితచె సదతమేను
    చితత్తిజగరనఁడ యాకెనఁ జెకక్క నొకక్క సేదదేరిచ్చె

   అతుత్తి కొని నీవు మాట లడుగనఁగరాదా
చ. 2:    కూడినటట్టి మొగమోట కూరిమ గొసరలేక

    వాడు మోమెపై తలవతచె వనిత నేనఁడు
    నీడకనఁ జేవటట్టి తీసి నితడునఁగానఁగిట నదిమ

   వడక నవువ్వె నవవ్వెతచి వతతసేయురాదా
చ. 3:     రతవళ తమకాన రానఁప నినున్ననఁ జేయలేక

    మత మఱచి చొకెక్కను మగవ నేనఁడు
     ఇతవపై శ్రీ వతకటేశ యికక్కవనఁ గటూడిత వటట్టి

  మతమర నాకెచేత మెపప్పుతచకోరాదా



రేక: 1605-4శదద్ధవసతతత సత: 26-028
పలల్లవ:     ఎవవ్వెరి మెచచ్చెనఁ దగవు యిదదరిలో రామరామ

   రవవ్వెగా సురల వచారముసేసే రితదుకే
చ. 1:     దశరథ యజజ్ఞములో తగ నీవు జనియితప

  దశకతఠుమేననఁ బుటట్టి దావాగిన్న
   వశమెపైన శతతతో వరరనకెకిక్కత నీవు

    దశకతఠునఁ డతట నటట్టిధరత్మి మతద సమస
చ. 2:     నెఱినఁ దొలిల్ల సతకినఁగా నీవు వలల్లతత్తినఁగానను

    చెఱక వలల్లతత్తి నీపనఁ జేరి మరనఁడు
   వఱిగె నీవతత్తివటట్టి వలల్లయితే నెతతపైన
   వఱగ కాతనివలల్ల వసనఁ బెతడిల్లసేసను

చ. 3:     శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁదనఁ జేరి యకిక్కతవ నీవు
    ఆ వలనఁది నీవుర మటట్టి యకెక్కను

   దేవునఁడెపైవపై ఇతదరిలోనఁ దిరగాడుదువు గాని
    వోవల నాకెపైతే నీపపై వునన్నచోనే వునన్నది



రేక: 1605-5ఆహిరినాట సత: 26-029
పలల్లవ:     సత వఱవు దలిప చనవతక నియతరాదా

   చతురనఁడ నీకాకెతో చలము లితకానా
చ. 1:    వనిత నీచెకక్కలపపై వలప వాయనఁగలేక

   కొనగోర నేల వాసనఁగోరి కెటట్టిదో
   ననిచి మరశసత్తి సము నాలకనఁ జదువలేక
   వనక నీపేర చదివనఁ బెదవులనె

చ. 2:   తరణ నీకమదనమతతగము నేరపలేక
  సిరల చేసనన్నలను చేసుకొనీని

   అరదురగా నీమోహము లకక్క వటట్టిలేక
  పొరలి చితతలనఁ దలపోసని

చ. 3:     చెలియ నీమోము చటూచి సిగద్గీల చలల్లనఁగలేక
   మొలకమోవని లోలో ముతచి నవవ్వెని

     కలికి శ్రీ వతకటాశ కూడి నినున్ననఁ బాయలేక
  నిలవురతులతోడ నినున్న లలితచని



రేక: 1605-6మతగళకౌసిక సత: 26-030
పలల్లవ:    ఎనెపైన్నైననఁ గలవు పను లేమనీనే

  చినన్ననగవున నాసిగద్గీ వాపమనవ
చ. 1:   చికక్కవడడనెరలతో చితతతోడి మనసుతో

   యికక్కడ నుతదాన ననున్న నేమనీనె
   వకక్కసాననఁ దనకేకా వరహన నితతపైత
   చకక్కనఁజేసి తానే యపడి వాపమనవ

చ. 2:  —కమత్మినఁజెమటలతోడనఁ గానఁగినమేనితోడ
   నిముత్మిల నుతదాన నున్న నేమనీనే
   నెమత్మిదినఁ దనకొరకే నివవ్వెరగన నుతదాన

    రమత్మిని తానే నాతో రానఁప వలదనవ
చ. 3:  మనసుకోరికలతో మతచనఁబులకలతోడ

   యనసితనఁ దనతో నే నేమనీనే
     యనలేక శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

  తనకేకా యిటలపైత దయనఁజూడుమనవ



రేక: 1606-1రామకిగయ సత: 26-031
పలల్లవ:     ఏనఁటకి యకిక్కనవాని కేనిగె గజౌజనౌ కాదో

  మేనఁటతనపతతమెలల్ల మనఁదాయనఁ జాలదా
చ. 1:    చేసినచేనఁతల గాక చెలవునఁ డతదుకనఁదోడు

  మాసియు మాయనియటట్టిమాయలనఁ గొనాన్న
   మోసము నాదేకాదా మొనన్న నలిగినదాన

   వాసితో నుతడకతడితే వచచ్చెనఁబో నేరముల
చ. 2:    దయమాలి తా రాక తాపమురేనఁచటగాక

  నయగారితనముల నవువ్వెలనఁ గొనాన్న
     కిగయ నే నెఱనఁగనఁగాక కిముత్మిల నే నుతడనఁగాను

   పగయము చెపప్పునఁగనఁబోతే బగియక మానునా
చ. 3:     అలసి సొలసి కామెరానఁక లనఁగతానఁ గాక

  కలసిరతవళ కతలనఁ గొనాన్న
    యలమ శ్రీ వతకటేశ నిటట్టి కూడినదాన
  వులవచిచ్చె సేయకతటే వరయనఁగనఁజెలల్లదా



రేక: 1606-2సామతతత సత: 26-032
పలల్లవ:     ఆడనుతడి మోవ దిటేట్టి వతతేకాదా వలప

   బటూడిదలో వసతతమా పోపో అతతేకాదా
చ. 1:   నేనేడ నీవడ నీతోడివారమా

 ఆనలవటట్టినఁగవచేచ్చె వతతేకాదా
   దానికేమ గొరతా తతలేదు మతలేదు

   మానవుగా జగడాల మరి యతతేకాదా
చ. 2:   దానఁపనేల రానఁపలేల తడవవచిచ్చెతమా

  ఆపచేతనఁ బలిపతచే వతతేకాదా
    పపై పపై నితకానేల పతతనాల మతతనాల

   మాపదాకా సరసము మరి యతతేకాదా
చ. 3:   వనెన్నలతత వాసులతత వదదనేటదాననా

   అనిన్నటా వసాల చలేల్ల వతతేకాదా
    వునన్నత శ్రీ వతకటాదిద్రి నుతడి వావలిపాటలో

   మనిన్నతచిత రామచతదద్రి మరి యతతేకాదా



రేక: 1606-3రామకిగయ సత: 26-033
పలల్లవ:    పలవరే వానినఁ బద్రియము చెపపైత్ర్పన

  పొలసి తానేల పొయతనే
చ. 1:   తళకననఁ జూచి తలవతచకొతట

  అలసి యేమెపైన నతటనటే
   చెలవునఁడు తానే సిగద్గీవడ నితతే

   యలమ మాయితటకి యేల రానఁడే
చ. 2:    ఆడికల వతట నటట్టి మఱచిత

  తోడుత నేమెపైన దటూరితనా
  వడుకకానఁడెపై వచారితచ నతతే

  వోడి వాకిట నేలనాన్ననఁడే
చ. 3:   కపటాల దరె కానఁగిలితచకొతట

 చపలపనఁదపప్పు సాదితతునా
   యిపడె శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడెను

 వుపమలయాన లొదేదలే



రేక: 1606-4సాళతగత సత: 26-034
పలల్లవ:    ఎతతపైన మాననఁడు పత యేమోకాక

    ఇతతటనఁ దానే పదరె నాడరాదు గాక
చ. 1:   వటట్టినపయతదకొతగ పాయనఁదియతనఁ దడవా

  చటట్టి పవరస గొతత చటూచితనఁగాక
    తటట్టినటట్టి నావభునినఁ దిటట్టి నాకనఁ దడవా

   మెటట్టిపటట్టి క మమెత్మిలల్ల మెపప్పుతచితనఁ గాక
చ. 2:    వడుక చెకక్కనొకక్కనఁగ వదలితచనఁ దడవా

  ఆనఁడదానికేలతటా నట వుతటనఁగాక
     లేనఁడు నామోవ యతటనఁగ నే వటట్టి వటట్టినఁ దడవా
  నానఁడు చేసినచేనఁతక నవువ్వెకొతటనఁగాక

చ. 3:   గకక్కననఁగానఁగిలితచక కసరకోనఁ దడవా
  వకక్కమోహముల చటూచి వపప్పుతనఁగాక

     —చికిక్కత వావలిపాట శ్రీ రఘునాధ నీ కీ
   యికక్కవ శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవపైతనఁగాక



రేక: 1606-5బౌళరామకిగయ సత: 26-035
పలల్లవ:    ఊరకే ననున్న రేనఁచక వుతడనియతరా

  కోరికెలల్ల రాసులపైతేనఁ కోటాననఁగోటల్ల
చ. 1:    చితత్తిము నొచచ్చెనతటా సలవ నవవ్వెతనఁగాని

   వతత్తి మేనిక కలపైతే వోరవరాదు
    బతత్తి చెరచనఁగరాక పటట్టినఁగా లోనెపైతనఁ గాని

  యతత్తిననాసిగద్గీలపైతే యనెన్ననానఁ గలవు
చ. 2:     మన సటట్టి తడునోయతటా మాట నే నాడితనఁగాని

  పననఁగి పదవులపైతే బెతడుపడని
    నను పటాట్టి నోయతటా నానఁటనఁగనఁ జూచితనఁ గాక

   నినుప నాయాసలపైతే నితడానఁ బతడనఁగలవు
చ. 3:    వరసదపీప్పునతటా వాసికినఁ గటూడితనఁ గాక

  సురతవువలపల జొబబ్బులీ నిద
    గరిమ శ్రీ వతకటేశ కలసిత మదదరము

  పరవశములయితే పటట్టిరాదు నాక



రేక: 1606-6రామకిగయ సత: 26-036
పలల్లవ:   —రాతనఁ బతమసేసినరామచతదద్రి నీ

   చేతలోనిదాస నితతే శ్రీ రామచతదద్రి
చ. 1:     వటట్టిరటట్టి సేయ కినఁక వదుద రామచతదద్రి

    నెటట్టిన నే దటూరనోప నిను రామచతదద్రి
     వటట్టితనఁ బే ద్రిమము నీపపై వో రామచతదద్రి మముత్మి

    వటట్టిజాలినఁ బెటట్టి కినఁక వదుద రామచతదద్రి
చ. 2:     —వనన్నపాల వయునేల వను రామచతదద్రి మా

   కనున్నలక నీవ గరి ఘనరామచతదద్రి
    యనిన్నక ననున్ననఁ బాయక మనఁక రామచతదద్రి

    నినున్న ననున్న నెతచకొమత్మి నీవు రామచతదద్రి
చ. 3:    —ఆయము లతటతవ నెయతపరామచతదద్రి వకక్క

  పాయమే ఇదదరికిని బలరామచతదద్రి
  ఆయడ వావలిపాట హరిరామచతదద్రి
    చేయార శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ జెతదిత రామచతదద్రి



రేక: 1607-1పాడి సత: 26-037
పలల్లవ:     ఆనఁడునఁగొల వచచ్చెనఁ జూమత్మి ఆచారా లితతపైతే

    నేనఁడు గామతచితనఁ జమత్మి నినున్న రఘునాథ
చ. 1:    తొతగిచటూచి నతతలోనే దోసము వచచ్చెనా

  అతగవతచి వలచిన ఆనఁడుదానను
   ముతగిట మాటాడితేనే మోనము దపప్పునా

   యతగిలౌనా మోవపతడు ఇతతలోనే నీకను
చ. 2:    పాదము సనఁకితచితేనే పతతముల దపీప్పునా

  వదినఁబోతానఁ జెనకినవలనఁది నేను
   పాదపై సతగడినుతటే బతమ వయతనా

    సదితచి కళల నీక జొబబ్బులీని ఇపడే
చ. 3:    తొడమనఁద నిడుకొతటే దొరతనము వయతనా

   బడిబడినఁ దిరిగాడే పడనఁత నేను
    కడనఁగి శ్రీ వతకటాదిద్రిఘనునఁడ వావలిపాట -

    వడయ రాఘవ కూడి వదిదకనఁ బాయకమ



రేక: 1607-2ఆహిరి సత: 26-038
పలల్లవ:      మారమాట లతత నేర మరి వనన్నపాల నేర

   శ్రీ రామచతదురని చితత్తి మతతేకాక
చ. 1:    కనున్నల నెదురచటూచి కరనఁగేటదాననఁ గాక

  సనన్నసేసి పలవను సరిదాననా
   మనిన్నతచి తానఁజూచితేను మనసిచేచ్చెదాననఁ గాక

   అనీన్నటా నే నెడమాట లడితచేదాననా
చ. 2:    ఆనవాలగా నుతగర మతదుకొనేనఁ గాక

  నేనే పపైకొన నతతనీటదాననా
    పూని తా వచేచ్చెసితేను పొడగనేదాననఁ గాక

     కానుకల సారె నతప కానఁక రేనఁచే దాననా
చ. 3:    సదితచి ననున్ననఁ గటూడితే చొకేక్కటదాననఁగాక

  కాదుకూడదని దటూరనఁ గడదాననా
  సాదితచి వావలిపాటజయరామ యేలితవ
   ఆదియపై శ్రీ వతకటాదిద్రి నతతదాననా



రేక: 1607-3బౌళ సత: 26-039
పలల్లవ:    నేటనఁగాకతడితే రేపే నేరిచనఁ గాక

   తేటకనున్నలకనఁ గెతప దచచ్చెకోనఁ గలనా
చ. 1:    కానీకానీవ కనున్నల నవవ్వెనఁ దాను

పపైనే, వచిచ్చెనమేడిపతటబోనము
   దానికేమ యితతలోనె తానఁ జేసినతదుకెలల్ల
  తేనెవతట పదవుల తగనాడనఁగలనా

చ. 2:    కాదతటేనఁ బోదుగదే కానఁకలరేనఁచనఁ దాను
  పోది సేయనేల లకక్కపూసకపల

    వాదులేల తా ననున్న వలనని పటట్టినఁగాను
   యదల మెతత్తినిచేత నినఁకనఁ దోసేనా

చ. 3:    ఆయనాయ నతదుకేమ ఆరడినఁబెట ట్టినఁ దాను
   యేయడ నెకిక్కనవాని కేనిగె గజేజ

    ఆయప శ్రీ వతకటాదిద్రి నద వావలిపాటను
  పాయపరామునఁడు గటూడె పతతమాడేనా



రేక: 1607-4సాళతగనాట సత: 26-040
పలల్లవ:   సిగద్గీరి పతడిల్లకూనఁతుర సతమత్మి

  దగద్గీరి సితగారబొమత్మి తలవతచకమాత్మి
చ. 1:    అలల్లనానఁడే రాఘవుడు హరివలల్ల వరిచెను

    యలిల్ల నేనఁడే పతడాల్ల డ నిదివో నినున్న
   యలల్లగా జనకనఁడు నినిన్నచచ్చెనట వనఁడె

  వలల్లవరి నీమాట వనవమాత్మి
చ. 2:      అద పతడిల్లతర యతత్తి రతడనే వసిషష్ఠూ నఁ డుతడి

   చదివ మతతాబ్రాల సేన చలల్లనమాత్మి
    మొదల రామునికతట ముతచి తలనఁబాల వోసి

   సుదత యాతని మోము చటూడవమాత్మి
చ. 3:    కతకణదారాల గటట్టి కాలదొకక్కతవ మర

    పొతకాన బువవ్వె మతదరో పొతుత్తి ల నమత్మి
    వుతకవ వావలిపాట నుతడి శ్రీ వతకటగిరి
   తతకల నినున్ననఁ గటూడి తరమాయనమాత్మి



రేక: 1607-5రేవగపత్తి సత: 26-041
పలల్లవ:   ఔనేఔనే ఆయనఁ బని

    పూని వలప మోనఁప పోయనా తాను
చ. 1:   మగిడిమగిడి మముత్మినఁ జూచనే

   మగలనఁ దనాస నామనఁదనఁ బారెనా
   తగవ నగవనఁ దా నెఱనఁగనఁడా

    సగము నవవ్వెత నేను జాణవునే తాను
చ. 2:   మలసి మలసి మానఁటాడనే

   అలరి యతతలో నే నాలనెపైతనా
  చలిమ బలిమ సాదితచనా

  యలమ బలిమ సాదితచనా
చ. 3:     చేరి చేరి చేయి వసినే యిటట్టి

   సారెక ననునఁ గటూడి చవగనెనా
 రారె వావలిపాటరాఘవునఁడు

   ఈరీత శ్రీ వతకటేశనఁడే తాను



రేక: 1607-6నాదరామకిగయ సత: 26-042
పలల్లవ:   వచెచ్చెను నీరమణునఁడు వసతతమాధవునఁడెపై

   ఇచచ్చెగితచి చేకొనవ యదురేనఁగి నీవు
చ. 1:      వచెనఁబో నీ సలవుల పనన్నమ వనెన్నల నవువ్వె

  కాచెనఁబో చనున్నల నిమత్మికసునఁగాయల
    రాచిలక లలినఁగితచి రమణ నీ పలకల
    యేచెను వసతతకాల మద నీ పాయమున

చ. 2:     చితదనఁబో నీమేన నటట్టి చెమటల రసముల
   అతదనఁబో చేతులక నీ యాయపనఁజనున్న

    మతదలయనఁ దుమత్మిదల మరి నీ తురమునను
   చతదప నీ కోరికలే జాజరవసతతము

చ. 3:    పతడెనఁబో నీకెమోత్మివనఁ బలల్లదొర లితతలోనె
   నితడెనఁబో చలల్లనిగాలి నీ వరప్పుల

     అతడనె శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
  బొతడుమలల్లపానుపవో పలక జొతపముల



రేక: 1608-1వరాళ సత: 26-043
పలల్లవ:   కాదనినతదుక నీవు గలితేనఁజాల

   నీ దాననెపైతనఁగాక నితచనోప నినఁకను
చ. 1:     చకక్కని నీ వదనమే చతదోబ్రాదయము నాక

   చకక్కలేని మోవ మనఁది సటూదివాటల్ల
   వకక్కనప నీ నవువ్వె వనెన్నలపలనఁగముల
    వకక్కటపైత నలగ నేనోప నీతో నినఁకను

చ. 2:    నీ మేనిచెమటల నితడినటట్టిమతచ నాక
 అమనివరపలే పయతరరగాలి
  కోమలపనఁబులకల కూరిమ గజజననఁగటూళర్శ

  యేమగలల్ల నియతకొతట నెదురాడనోపను
చ. 3:   కానఁగిననీరతపొతదే కతదువరాతరి నాక

  మటూనఁగిన పరవశలే ముతపనిదుద ర
    వనఁగక శ్రీ వతకటేశ వడుక నీసరసమే

  పానఁగినటట్టితలనఁబాల పదరక మకను



రేక: 1608-2ఆహిరినాట సత: 26-044
పలల్లవ:   రామా రామా రాజీవనయనా

     కామతచి నినునఁ జూచె గకక్కన మా చెలియ
చ. 1:   యితత పలవనతప నెడమాటలేల

  యితతలో వచేచ్చెయు ఎనిన్నకగాక
   చెతత నితదులకనఁగా సలవ నవవ్వెల

   పతతముతో నాకెనఁ బాలితతు గాక
చ. 2:    తరణ పూవుల వస తలవతచనేల

  సరినీవు మోహమే చలల్ల దుగాక
  నిరత నితదుకనఁగా నివవ్వెరగేల
   మరిగి యాకెను నీవ మనిన్నతతుగాక

చ. 3:     మగవ కానఁగిటనఁ గటూడె మరి సిగద్గీలేల
 వగటరతుల వఱఱ్ఱైమనఁగదుగాక

   వగల శ్రీ వతకటేశ వావలిపాటరామ
  మగల సతతో మెఱతువుగాక



రేక: 1608-3కాతబోదిసత: 26-045
పలల్లవ:     చెలల్లనఁబో య తగవు చెపప్పురే మర

   వలల్లవరి యితదుకేపో వరగయాత నాక
చ. 1:    వరకతడనఁగ నాతో వదిదక మాటలడని

  కారణములేనిపొతదు కదాద బటూమ
    వరికెలల్ల తా జాణ వుపప్పువసి పొతుత్తి గటూడ

  నారకొనన్నయితదుకేపో నవువ్వెవచచ్చె నాక
చ. 2:   తలవతచకతడనఁగానఁ జితత్తిరవులే చటూపవచచ్చె

 పలవనిపేరటము పగయమయతనా
    బలవు చటూడవ వనఁడు బతడిగట ట్టి చితకలను

   తలనఁపన యితదకేపో తమవుట ట్టి నాక
చ. 3:    సిగద్గీతో నే నుతడనఁగాను చెకక్కనొకక్కవచచ్చెని

   దగద్గీరి చేత మొకక్కనఁగా తపప్పుగలదా
    నిగద్గీల శ్రీ వతకటాదిద్రినాలయునఁడు ననున్ననఁ గటూడె
   తగద్గీలే కితదుకేపో సతతసమయత నాక



రేక: 1608-4ముఖరి సత: 26-046
పలల్లవ:    చెలలల యమాట చెపప్పురె మర

   నిలవుననఁ గరనఁగిత నిజమాతనఁ దనక
చ. 1:     కనున్న సనన్న సేయనఁబోతే కసరెపై తోనఁచెనేమో

  వనన్నపతచి తోడుకరావ వభుని
    మనన్నక కనే నవవ్వెనఁబోతే మతచి వతగెమాయనేమో

   అనిన్నటానఁ దలసుకొనీ నలకేలే తనక
చ. 2:   గొపప్పుమాట లడనఁబోతే కోపమెపైతోనఁచెనేమో

   చెపప్పురే యాతని కిది చెలల్లదని
   రెపప్పులతత్తి చటూడనఁబోతే రేసులపై తోనఁచెనేమో

   తపప్పులలల్ల వపప్పులయతనఁ దడవలే ఇనఁకను
చ. 3:    రతకి మతచమెకిక్కతే రాజసమెపై తోనఁచెనేమో

   యితవుగానఁ దనమాత యగద్గీ వాపరే
     సతమెపై శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు న నిన్నట గటూడె

   కతలయ వలపల కడమేమే తనక



రేక: 1608-5సామతతత సత: 26-047
పలల్లవ:     మానలేనే పొతదు మానలేనే నినున్న మానలేనే

    ఆనెను మోహము నేనఁ డతటవ నాదేహము
చ. 1:  చకక్కనఁదనములతేట చలల్లనివనెన్నలవట

   వకక్కమాటడవ నీ వదిదక మాట
   చకెక్కరవతటలో తటూప జవవ్వెనములో నీరటూప

  గకక్కననఁ జూడవ కడకతటచటూప
చ. 2:   యితపనఁజిగరనఁజపప్పుర మనిన్నటలో బతత్తిరము

  సొతపగనఁ జానఁచవ నీసగకరము
  సతపదల ముజజగము చతదురనిసయగము
  జతపలేల యతత్తివ నీసవరనిమొగము

చ. 3:    మదనుని తేరజోక మతచిమెఱనఁగల రేక
    యదుర చటూడనఁగ వచేచ్చె వటట్టి నీరాక

    ఇద శ్రీ వతకటగిరి నిరవపై వావలిపాటనఁ
   బొదలిన రాఘవునఁడనఁ బొతదిత నద



రేక: 1609-1వసతతతసత: 26-048
పలల్లవ:    సారె వరేపను లేడ సతతోసమేకాక

  తారకాణేల వభునఁడ తగలమేకాక
చ. 1:    మనసుగలసినచో మరి కోప మేడది

    యనసి యేమ సేసినా యితపలే కాక
  చనవుగలగచోట సారె వరపేడది

  చెనకిచేనఁతలలల్లనఁ జెలల్ల బడే కాక
చ. 2:   సరివలచినచోట చతచలము లేడవ

  తరితీవులనఁ గరనఁగేతములే కాక
  అరదతదిచటూచచోట నడాడ నఁక లేడవ

 మురిపపనఁబద్రిమములముచచ్చెటలే కాక
చ. 3:   యిచచ్చెగితచియునన్నచోట యడమానఁట లేడవ

  పచిచ్చెగానఁ గటూడినయటట్టిపగటే కాక
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అపప్పుడే ననేన్నలితవ
   తచచ్చెన లినన్ననఁకనేవ తనియుటే కాక



రేక: 1609-2శతకరాభరణత సత: 26-049
పలల్లవ:   కామనిబతు కిది కతలయ

  వమరనఁ జూతువు వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:    వడనఁగ నిటటూట్టిరప్పుల వసరనఁగ వసరనఁగ

 పడనఁతనెనన్నడుమె బయలయ
   చిడుముడి లోలోనఁ జితతతచనఁ జితతతచ

  జడిగొను చెమటల జలనిధులయ
చ. 2:   పొరిజవవ్వెనముననఁ బొరలనఁగనఁ బొరలనఁగనఁ

  గరిమనఁ దురము చనఁకకటాల్ల య
  వరహపనఁగరానఁకల వడలనఁగ వడలనఁగ

 పరగినమనసే పాతాళమాయ
చ. 3:   కలయనఁ గోరికల కదుమనఁగనఁగదుమనఁగ

 పలకలమొలకల పోగాయ
    —యలమని శ్రీ వతకటేశ నీవు సత

  నొలసి కూడనఁగా నొకక్కమనసాయ



రేక: 1609-3దేవగాతధరి సత: 26-050
పలల్లవ:   ఏమమత్మి వరకతడే వశోదమాత్మి

  య మేనఁటబలకస్కృషరడు నేమరకవమాత్మి
చ. 1:     బతడి దనెన్ననఁ బటట్టిరమత్మి బాలనిపాదము నొచచ్చె

    కొతడ యతత్తి నొకచేతనఁ గోరి వనఁడు
   యతడనె మానఁకలసతది కేనఁగకతడానఁ బటట్టిరమత్మి

  దతడిబాలనఁ డేమెఱనఁగ దగద్గీరతడరమాత్మి
చ. 2:    పామునఁ బట ట్టినఁ బటట్టిరమత్మి పసిబడడనఁడేమెఱగ

   దామెనకోడెలనఁ గొట ట్టినఁ దానే వనఁడు
   కామతచి మానఁకలకీక్కనఁ గాదని మానుపరమత్మి
    బటూమెల య బాలనికి బుదిద చెపప్పురమాత్మి

చ. 3:    గాలికేనఁగీనఁ బటట్టిరమత్మి కడుశిశ వమెఱగ
   పాలవనన్నల దొతగిలీ బాలనఁడు వడు

    ఆలిరయపై శ్రీ వతకటాచలము మనఁది కెకెక్క
   ఆలనఁదాను నునాన్ననఁ డద చటూడరమాత్మి



రేక: 1609-4సామతతత సత: 26-051
పలల్లవ:    ఇతతభాగత మనఁక మేముననఁగల దిద

   సతతస మబెబ్బును సరసనె మక
చ. 1:    వనుల కివవో వలనఁదికినఁ దొడవుల

  సనల నీ నిజసుదుద లను
   కానుక లివవో కతటమ చెలిపపై

 నానినచటూపల నాయకనఁడా
చ. 2:    వడలికి నినివో వుతకవల చెలికి

  వడ నీనవువ్వెల వనెన్నలల
    వుడుగర లివవో వదిగెను నీ చేత-

   బడిబడి సనన్నల పడనఁతకి వభునఁడా
చ. 3:   మనసుక నిదివో మతచినిధనము

  అనుగనఁబానుపన నలము రత
   యనసిత శ్రీ వతకటేశ యినిన్నటా
   చనవచిచ్చెత వట సతకి రమణనఁడా



రేక: 1609-5శదద్ధవసతతత సత: 26-052
పలల్లవ:  వనఁడివో అలవజయరాఘవునఁడు

   పోనఁడిమనఁ గొలవుననఁ బొదలీనఁ జెలియా
చ. 1:   రామునఁడు లోకాభిరామునఁడు గణ-

  ధమునఁ డసురలక దమనునఁడు
 తామరకనున్నలదశరథ తనయనఁడు

   మోమున నవవ్వె మొకక్కవ చెలియా
చ. 2:  కోదతడధరనఁడు గరకిరీటపత

  పోదిగ సురముని పూజితునఁడు
  ఆదిమ పరషడు అతబుదవరరనఁడు

   నీదస చటూపల నితచనఁ జెలియా
చ. 3:  రావణతతకనఁడు రాజశేఖరనఁడు

  శ్రీ వతకటగిరి సతాపత
  వావలిపాటలో వరమటూరిత్తి దానెపై

   వోవరినఁ గొలవుల నునాన్ననఁడే చెలియా



రేక: 1609-6నాదరామకిగయ సత: 26-053
పలల్లవ:    ఏనఁటకి మా మానఁట లిటమద

  మేనఁటసరసముల మెరసిత రిపడే
చ. 1:     కలికి నినునఁ గలయనఁ గటట్టిను తొలతనె

  పలచని నగవుల బాసికము
   నిలవున నీవును నితచనఁగనఁ గెపైకొనె

సొలపలచటూపలసటూసకము
చ. 2:    యితత పదవులనె యిచెచ్చెను నీకను

 వతతగానఁ బెతడిల్లవడేల
   సతతసవు మలవు చలల్లనఁగనఁ గెపైకొనె
   యితతటనఁ బులకల నివ తలనఁబాల

చ. 3:   భోగపరతులనె బువవ్వెము దొడికెను
 చేనఁగలసిగద్గీలే చిలపాల

   యగత శ్రీ వతకటేశనఁడ కూడిత
   బాగగా సబాననఁ బాడేము నేము



రేక: 1609-7పాడి సత: 26-054
పలల్లవ:    మేల వచిచ్చెచెపప్పురాదు మేడిపతట బోనము

    కాలమతదే కతట వతటనఁ గత లేనఁటకనవ
చ. 1:     మొకేక్కననీ వనఁడు ముతదట నిదేమే తొలిల్ల

 మొకిక్కనదేవరకే మొకక్కమనవ
    చెకిక్కటది నాచేయి చితత్తిము దనక రాయి

  యికక్కవల గరనఁగీని యేమతదునే
చ. 2:      వట ట్టి నటూరకె తాను పయతద నాచెఱనఁగ తానఁ

  బటట్టినచలము చెలల్లనఁ బదమనవ
    మెటట్టినది పానఁతర మరి చెపప్పు కొతడెము
  యటఱట్టినానఁ జేయనీవ యొదురెవవ్వెరే

చ. 3:     తగిలీ నటూరకె తాను తతగొని వతటవతట
   తగిల మోహము నాకనఁ దనిమదనె

    చిగరొతత్తి ననున్ననఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు
  తగవాయనఁ బనులలల్ల తారకాణలేలే



రేక: 1610-1సౌరాషట్టి సత సత: 26-055
పలల్లవ:    ఏలే యితతేసిచేనఁత యనఁతా మోనఁతా

   వళ వచిచ్చెనదానఁకా వరగలే చాల
చ. 1:    తపప్పుక చటూడవరతు తలవతచకో వరతు

  అపప్పుటపప్పుట సుదుద ల అవచాల
   కపప్పురము లతటనేల కానఁకలనఁ బొరలనేల

  తపప్పులచెమటనీనఁటనఁ దేలటే చాల
చ. 2:    దగద్గీరి రా నేనోప తపప్పుతచకొననోప

  తగద్గీముగద్గీనేనిపొట తరగలే చాల
   వగిద్గీ తనవడె మొలల్ల వగరొగరననొలల్ల

  సిగద్గీవడడ చెకక్కచేతచితతలే చాల
చ. 3:    మతతనమాడ నేనొలల్ల మరత్మిము చొకిక్కతచనొలల్ల

   వతతుక తానఁ గటూడేటవరసే చాల
    కాతతునఁడు శ్రీ వతకటాదిద్రి కడపరాయనఁడు నేనఁడు
    పతతమచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె భాగతమాయనఁ జాలను



రేక: 1610-2శ్రీరాగత సత: 26-056
పలల్లవ:       ఏల ననున్న వనఁడుకొనే వట నీవ నేనఁ గాన

  తీలపడనేర నేను తలివకాని
చ. 1:     నగి నగి తటట్టినామ నాతో నలిగినామ

  వగటలేదు నాక వడుకేకాని
   మొగసి మాటాడినాను మోనాన నీవుతడినాను

   జగడములేదు నాక చనవ కాని
చ. 2:    కనున్నలనఁ గొసరినాను కానఁకల వసరినాను

   చినన్ననఁబోదు నామోము చెలవ కాని
  సనన్నలనే తటట్టినాను చాయలననాన్నడినాను

    యనన్న నెగద్గీగాదు నాక నితవ కాని
చ. 3:     పపై కొనక మానినాను పరాక సేసినాను

    నా కెతదు నెరవు లేదు నలపేకాని
     శ్రీ కాతత నేను నీవు శ్రీ వతకటకేశనఁడవు

   యేకమెపైత మెదురేది యిచచ్చెకమే కాని



రేక: 1610-3భపైరవ సత: 26-057
పలల్లవ:     వలచిన పతతోడ వానఁడి మాట లడనోప

   మలసి నానవువ్వెలే మలల్లపూజ గాదా
చ. 1:    గొపప్పుల నాకచముల కొతడలనఁ బోలచనేల

  ఒపప్పుగపతనఁ గానఁగిట నొతత్తినేల
   దపప్పుదేర నవయే తామరలనఁ బోలిచితే

    నెపప్పున మా యిదదరికి నిచచ్చెపూజ గదా
చ. 2:   మచిచ్చెక మాకనుచటూప మరనముత్మిలననేల

   నచచ్చెదానఁక నా వభుని నాటతచనేల
   కచచ్చెపటట్టి అవయే కలవలనఁ బోలిచితే

  మచిచ్చెకెపైనమాలోని మతచిపూజ గాదా
చ. 3:    తనువు తీగెననేల తకక్కక వరయనేల

 అనుగనఁబటూవునఁగోమలినతటే మేల
    ఘనునఁడు శ్రీ వతకటేశకానఁగినఁటనఁ గటూడిత నేను
  చనువున మాలోనిసరపూజ గాదా



రేక: 1610-4శతకరాభరణత సత: 26-058
పలల్లవ:   మానఁటలేలరా యినఁక మానఁటలేల

 మానఁటలేలరా మాయకానఁడా
చ. 1:   చటూచి చటూచే చొకిక్కతచిత

   యేచి నీ చేనఁత కేమతదురా
   కాచెనఁ బటూచెను కానఁగిట చనున్నల
   లోనఁచి చటూడక లోనెపైత నీక

చ. 2:   నవవ్వె నవవ్వె నమత్మితచిత
  ఎవవ్వెరను నినఁక నేమనేర
  రవవ్వెసేసను రానఁపగ వలపల

   తవవ్వె కినఁక జోలిదకిక్కత నేను
చ. 3:    చేరి చేరి చేకొతటవ యితత

 దటూరనఁబోతే దోసమనఁక
  యేరా శ్రీ వతకటేశవ్వెరడా

   రార కడపలో రతకెకెక్కనఁ బనుల



రేక: 1610-5తలగగాతబోది సత: 26-059
పలల్లవ:     వది వధి జెపప్పునఁగానే వతటమ నేము

  కాదుగటూడదననేల కతటమగా కొతత్తిల
చ. 1:   చెతగావ చటూపలను సేమతతపవువ్వెలను

   యితగితాననఁ జెలికబెబ్బు నేడవో కాని
  అతగన నితతసేసినయతనఁ డెతతజాణనఁడో

   ముతగిటనఁ జూచినదానఁకా ముచచ్చెటయత మనసు
చ. 2:   కపప్పురపమాటలను కసటూత్తిరి వరప్పుల

    యిపప్పుడే కలిగె చెలి కేడవో కాని
   దపప్పుర మతతరేనఁచిన దేవర యతతటవానఁడో
   తపప్పుక చటూచినదానఁకా తమకితచనఁ దనువు

చ. 3:    ముతేత్తిల పలకల ముతగార చెమటల
   యితత్తిలనఁజెలికి నబెబ్బు నేడవో కాని

   చితత్తిగితచి కూడినానఁడు శ్రీ వతకటేశనఁడట
    అతత్తి నాకనఁ బొడచటూప ఆసగితచ గణము



రేక: 1610-6పాడి సత: 26-060
పలల్లవ:     చాలదా య జనమము చలల్లనఁగా మరిటల్ల తటే

   పాలగల ఆకె యతతభాగతము సేసినదో
చ. 1:    సత సేనకొపప్పుతోడ చతదద్రివతక బొటట్టి తోడ

   ఇసుమతతనవువ్వె చితద నేనఁటకో కాని
  అసురసురయతని అపప్పుటనుతడి నామేను

    యనగ నీక నాకె యేమౌను చెపప్పురా
చ. 2:    పచచ్చెనఁబటట్టి పయతదతో భారప గబబ్బులతోడ

   ఇచచ్చెట నీవతక చటూచె నేనఁటకోకాని
     వచచ్చెనెపైత నిది చటూచి వసాల మాని నాతో
   వచేచ్చెనని యాసపటట్టి వచిచ్చెతవో చెపప్పుగా

చ. 3:   ముతేత్తిలకమత్మిలతోడ ముతజేతసొముత్మిల చటూప
    యతత్తి నీక సనన్నసేసి నేనఁటకో కాని

    చితత్తిగితచి కూడితవ శ్రీ వతకటేశనఁడ ననున్న
    హతత్తి మా యిదదరిలోని నౌనఁగాము లతచరా



రేక: 1611-1 సాళతగనాట సత: 26-061
పలల్లవ:     ఏలే తనక నాక నేనఁటమాటలే మముత్మి

  తేలితచి యడమాటాడి తీరవలనఁగాక
చ. 1:     లేవ నేనఁ బలిచితే లకక్కసేసనా తాను

   చావవోయ వుమనాకి చవుతమా ఇనఁక
    వావాత నేనునఁ దాను వాదితచితే నవవ్వెరా

   వవల నాయనఁబోయ వనకకే పొతదుల
చ. 2:    ఔనె దొరతో నెదురాడవచచ్చెనా నాక

  మానిపతడుల్ల రాలితే మానికితదనే
     తా నొకట నే నొకట తలపోనఁత ఇనాన్నళల్ల

  నానాట మోహముల నామువసినఁగాక
చ. 3:      వదద యినఁక నాతో వటట్టి వటట్టి సరసాల

   అదోద ముతజేకతకణన కదదనటూ యినఁక
    గదిదతచి శ్రీ వతకటాదిద్రి కడపరాయునఁడు గటూడె

    పొదుద వదుద క వతతపైన భోగములే కాక



రేక: 1611-2 బౌళ సత: 26-062
పలల్లవ:   ఎతతవగిరకానఁకడవు యేమ సేతువ

   పతతగానఁడ ఇటల్లయితే పనులలల్ల దకెక్కను
చ. 1:     నటట్టి కొటట్టి నాలో నే నవవ్వెతేనఁ దిటట్టివచేచ్చెవు

    పటట్టితే నేమ సేతువో బాపరా నీవు
    వటఱ ట్టిన చెమట దర వసరితేనఁ గసరేవు

    ఇటట్టి గర లేడవతటే నినఁక నేమసేతువో
చ. 2:     తపప్పుక నేనఁ జూచినదే తగలి యగద్గీలతచేవు

   ఇపప్పుడే వతగెమాడితే నేమ సేతువో
    వపప్పుగా సనన్న సేసితో వకటక టాడేవు

     తపప్పులే నినున్ననఁ బటట్టితే దాని కేమ సేతువో
చ. 3:    మోవ ఇచిచ్చెనతతలోనే మోనానా సిగద్గీవడేవు

  యవల గతటరేనఁచితే నేమసేతువో
     వవల వచెచ్చెను శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్న
   కెపైవసమెపై కూడితవ ఘనతతత సేతువో



రేక: 1611-3 దేసాళత సత: 26-063
పలల్లవ:    నీవ తలసుకొమత్మి నీ వోపక

    యవల నేనఁ గాదనేనా యితత కోపనఁగలవా
చ. 1:    చిగరాక గెమాత్మివ చెతచవారము నీక

   వగరెపై తోనఁటనేమె వదుద రా నేము
  సొగసులేళల్లవతటచటూపల మావ పకక్క

   వగలపై మనున్నలనఁ బారీ వతచకొననఁగలవా
చ. 2:    —సరవ కొతడలవతట చనున్నలనేము నీ

   వురమెలల్ల నొతుత్తి నఁజేసు నొదుద రా నేము
  —కరికతభములవతట కటతటము య

   అరిది నడవవారి నాపనఁ గలవా
చ. 3:    —చిలల్లరతీగెలవతట చేతుల మావ నీ

   వళ ల్లలల్ల నరడునఁజేసు వదుద రా నేము
    మెలల్లనే శ్రీ వతకటేశ మేకొలిప కూడితవ

  బలిల్లదునఁడ వౌదుగాక పతతమాడనఁగలవా



రేక: 1611-4 ఆహిరి సత: 26-064
పలల్లవ:     పచిచ్చెసేసి వచిచ్చెసేసి పాయ మతత నలనఁచనేల

   మచిచ్చెకెలల్లనఁ జూతుగాని మాపటతత రారా
చ. 1:   మానఁచనోలిచెనున్ననఁడి మాటలడి మముత్మినితత

  రేనఁచనేల వుతడవోయి రేలనఁబరగళల్ల ను
   దానఁచలేము మోహమును తమకమతత గలిగితేను

   యేనఁచనేల వదివది యితటకితక రారా
చ. 2:    వణునాదమోహనా వలిగోర మోనఁప మోనఁప

  జాణతనము లడనేల చకక్కనుతడరా
    పాబ్రాణ మతత కోపదటూను పలకలేమ గలిగినాను

    వణలోనె తలతుగాని వతట వతట రారా
చ. 3:    నతదగోపనతదనా నవవ్వెనవవ్వె మముత్మి నేడు

  —కతదువతదు చేయివసి కరనఁగనఁజేసిత
    వతదుగటూడినటట్టి శ్రీ వతకటాదిద్రి నుతడి వచిచ్చె

   దితదుపడత మానఁచనోల దినదినతబు రారా



రేక: 1611-5 సౌరాషట్టి సత సత: 26-065
పలల్లవ:    ఏమానఁట కే మానఁట యేలరా

   నామోము చటూడవ నవవ్వె నేను
చ. 1:    వదుద వోరా వాదుల వకక్క-

   సుదిద చెపేప్పు రావ సొలయక
   కొదిద నుతడదురా కోపము అయితేనఁ
    గదు లేవ నినున్ననఁ గలసే నేను

చ. 2:    సారె నేలరా చలము మరి
  కోరికెలల్లనఁ జెలల్ల కొతకవాసనే

  మేరమరేవరా మెలల్లనే తొలల్ల
తేరపనులకనునఁదగవలే

చ. 3:   చెలల్లరా నీ చేనఁతలటూ
  అలల్లనానఁడె నే నతటనఁగద

    వలల్ల వరయిత శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ
   గొలల్లగానఁ గటూడిత కొసర నేలే



రేక: 1611-6 నాదరామకిగయ సత: 26-066
పలల్లవ:    ఈనఁతగాదు మోనఁతగాదు ఇతతేలోతు మోహము

  చేనఁతసేసి యినఁకనెపైనా చెకక్కనొకక్కవ
చ. 1:    వలప పకిక్కటబతట వలిత వభునితోడ

   మలసి సొలసి యిటట్టి మానఁటలడవో
   చలము చతకలబతట సరసము లడితేను

   కలసి మెలసి యిటట్టి కానఁగిలితచవ
చ. 2:   కోరికె పకక్కలబతట కొతకదేరవలసితే

  యేరీతనెపైన నాతనితట కేనఁగవ
  తారకానఁ మొలబతట దగద్గీరనఁబోయినపప్పుడే

  కూరిమతో తొడమనఁదనఁ గటూచతడవ
చ. 3:    పాయము రొముత్మిలబతట భావతచి చటూచితేను

    ఆయడ శ్రీ వతకటేశ నట గటూడవ
   ఆయము కతత్తిబతట ఆతనఁడిటట్టి నినున్ననఁగటూడె

  మోయుచ మదనమతతగముల వనిపతచవ



రేక: 1612-1కాతబోదిసత: 26-067
పలల్లవ:     ఏల ననున్న దటూరేరే యదానఁకానఁ బోరేరే

   చాలనఁజాల ననిన్నటకి సమత్మితతచే నేను
చ. 1:    అపప్పుడే యాతనితో మాటాడితచవదుద గాని

    చెపప్పురమత్మి మ బుదిద సేసే నేను
   చెపప్పురాని చేనఁతలలల్ల చెలల్లనఁబెటట్టివదుద గాని
   వపప్పుగా మారెతదుకెపైనా వడనఁబడే నేను

చ. 2:     దుట మమత్మిదదరిని ఇతత రేనఁచవదుద గాని
   వదిగి నీయానలోనే వుతడు నేను

    ముదిరిన మా కోపముల దిదదవదుద గాని
   యదురాడ కెతతకెపైనా నియతకొనే నేను

చ. 3:   నాయము వటట్టిదిదరిని నవవ్వెతచవదుద గాని
   కాయపనఁగోప మారితేనఁ గదిసే నేను
   ఆయుమతట శ్రీ వతకటాధిపనఁడు ననున్ననఁగటూడె

    వయునేల మ మానఁటే వతటనఁగదే నేను



రేక: 1612-2కేతారగళ సత: 26-068
పలల్లవ:    మాయలేల రారా మనకేనఁట కలక

   పోయినవలల్ల నఁ బొలల్ల పొదుద వోయ నినఁకను
చ. 1:    పలికితే దోసమా పలమారనఁ బలవనఁగ

   యలమని పరకాతత లీడ నునాన్నరా
   వలతునతదువు నాక వారివరితోడ నేల

    కలది లేని దినఁదే కానవచెచ్చె నాక
చ. 2:      చటూచితేనే దోసమా నే చొకిక్క యదుట నుతడనఁగ

 నాచబొమత్మిచారితనము దపీప్పునా
    యేచి మనకూట మనఁక నితదరను మెతత్తిర

   తాచి నేనఁడు ఇతదులోనే తారకానఁలయనఁగా
చ. 3:    మనసిచిచ్చెతే దోసమా మతచిమాట లడనఁగాను

 మనుకనీజవవ్వెనము మనఁదువోయనా
    చెనకనఁగనఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ ననున్న
    మునిపతే ముయాయ మోహ మెతదునఁ గలదే



రేక: 1612-3-- సత: 26-069
పలల్లవ:    దగద్గీరితే నినఁతసేస తా నదేమే

    యగద్గీసిగద్గీ లతచనఁ జోట ఇతదులో నేదే
చ. 1:     తకిక్కతచి పొరగనను తాను నేను వుతడనఁగానే

  చెకిక్కటకి చేయివచెచ్చె సేసేదేమే
    కకక్కసితచి రాకపోక కనున్నల నే చటూడనఁగాను

   లకక్కవతటమనసాయ లగ నినఁక నేలే
చ. 2:     తామ నేను నొకక్కవది తగ నడచినతతేనే

  మానుపడె మేనెలల్ల మరినఁకనేమే
   నానుపగా తానునేను నవవ్వెన యతతటలోనే

   తానకమాయ వలప తారకాణ లేలే
చ. 3:   తలపోసి తలపోసి దగిద్గీరినయతతలోనే

    కలస కానఁగిట ననున్ననఁ గత లేలే
   చెలనఁగి శ్రీ వతకటేశ చేరినఫలములయ
   నిలవ నివవ్వెరగాయ నేర మెతచనేలే



రేక: 1612-4ముఖరి సత: 26-070
పలల్లవ:   అతవ గటట్టి ననునన్న దతదానఁగాను

   చెతురనఁడ వనఁకనెపైన సతగడి కేనఁగరాదా
చ. 1:    సేసకొపప్పు వతచినది చెకక్కచేత మతచినది

  ఆసగా యేమాటయిన నాడరాదా
  మటూసిన ముతతమయినది ముతగిటనిలచనన్నది

  మేసుల ఆకెతోడ మేలమాడరాదా
చ. 2:   నిటటూట్టిరప్పు నితచినది నితడానఁజెమరితచినది

   నటట్టి కొటట్టి ఆకెనఁ గొతత నవవ్వెతచరాదా
     మెటట్టి నేల వాబ్రాసినది మేల నీకనఁ జెపప్పునది

   వటట్టి యానఁకె పానుపపపై పాలరచ్చెరాదా
చ. 3:    నివవ్వెరెగతో నునన్నది నీమనసలల్లనఁ గనన్నది

   రవవ్వెగా ఆకె నిటట్టి రమత్మినరాదా
    యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యితతసేసి కూడితవ

  నివవ్వెటలల్ల నఁ గోమలికి నిజమయతరాదా



రేక: 1612-5తలగగాతబోది సత: 26-071
పలల్లవ:    ఈవలవు నాకేయా యితదరికి నిటాల్ల నే

   దపైవముసేసినమాయో తపప్పు కిటట్టి చెపప్పురా
చ. 1:     కనున్నల నినున్ననఁ జూచి కనురెపప్పు వటట్టినఁజాల

    అనిన్నటా సతులనఁ బతు లలిగే దట ట్టి
   సనన్నపనవువ్వెల నవవ్వె చాలనని మాననఁజాల
   తనన్ననికాతతల పతనఁ దిటేట్టి దట ట్టి

చ. 2:    మాటలడి మాడలడి మాట ముగిఇతచనఁజాల
   చాటవగా దతపతుల జతకితచే దట ట్టి

   కూటపకానఁగిట నితచి కొతత వదలనఁగనఁడాల
  మాటన తరవసేటమతతనము లట ట్టి

చ. 3:    భావరతనఁ గడునఁజొకిక్క పకక్కననఁ దలియనఁజాల
  మోవ గతటసేతురనేమొకక్కల మెట ట్టి
    వోవల శ్రీ వతకటేశ వురమెకిక్కతచిత ననున్న

   వవలక బొతదుల వరననఁగ నెట ట్టి



రేక: 1612-6బౌళ సత: 26-072
పలల్లవ:     నీ వమ సేతువయత నే వచచ్చెటేదోసము

    ఈ వళ వనెన్నలగాస నిదియేపో దోసము
చ. 1:   వలచినజవరాల వదదననఁగ దోసము

  కలిగినటాట్టి డకనన్ననఁ గడు దోసము
     యలమ నీ యతత నీ వఱనఁగవు దోసము

  మలసి యితతనేసినమరనిదే దోసము
చ. 2:   చెతగటచెలల బుదిదచెపప్పునిది దోసము

  యితగితపమత రాయయినది దోసము
   కతగితచి రానీనియటట్టి కాతతలదే దోసము
  బతగార దపైవము దయవుటట్టితచనిదోసము

చ. 3:   తొటట్టినసతపదలతో దొరవపైన దోసము
  వటట్టినేరాల నినెన్నతచేవారి దోసము

     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ యితత గటూడితవ నేనఁడు
   తటట్టినటట్టితదరికి నితతటనఁ బాస దోసము



రేక: 1613-1దేసాళత సత: 26-073
పలల్లవ:   ఓయమత్మి తనపొతదు వలల్లకతదునా

   చేయివటట్టి తీయనేలే చెలల ననిన్నపడు
చ. 1:     దగద్గీరి మాటాడ నాకనఁ దడవా తనతోను

  యగద్గీదపప్పులౌనని యతచేనఁ గాక
  నిగద్గీలసరస మాడనేరనా కొతతపైనా
   సిగద్గీరితనాన కేనేనఁ జితతతచేనఁ గాక

చ. 2:     సొలపనఁ జూపలనఁ దనున్ననఁ జూచ టరదాతన-
   తలనఁప దలియలేక దానఁగే గాక

  సలవనవువ్వె దనపపై చిలికితచనేరనా
  కొలనఁదిమరనోయని కొతకే గాక

చ. 3:   కానఁగిలితచి ఇటల్లనె కరనఁగితచకతదనా
  మటూనఁగినయాసల చటూప మోనఁపతనఁగాక

     తోనఁగెను చెమట నాకనఁ దోడనె శ్రీ వతకటేశ
    ఆనఁగి రతనఁ జొకిక్కతచిత వతదుకే కాక



రేక: 1613-2శ్రీరాగత సత: 26-074
పలల్లవ:   సరస మాకొకపొతేత్తి చతదద్రిమతదానిలదుల

    యరవపై మమత్మితత యేనఁచ నేమసేతు వనిని
చ. 1:    చెతగటనఁ జలల్లనిగాలి సతనతట వచచ్చెనా

   యతగమతటయును నితకా నారదు కానఁక
    అతగనచటూప చతదుర నతట నాచటూపను నతట

   అతగజతాప మారదాయనఁ జూడు తముత్మినఁడా
చ. 2:    యనసి అఇదువరలే ఇదదరిని సనఁకినవ

   ఘనమెపై మానవు తమకము లితకాను
   వనరె మనసులలో వకరొకరి రటూపల

   కనునఁగొనియు రతులనఁ గరనఁగవు మేనుల
చ. 3:    కటట్టిత లతకపటట్టిము గటట్టిత చితతాజలధి

   అటట్టి సతనఁగటూడితనఁ బాయదు చెమట
    గటట్టిగా వావలిపాట ఘన శ్రీ వతకటగిరి
    జటట్టిగా నునాన్నడనఁ రామచతదుగ నఁడ నే నిదివో



రేక: 1613-3శతకరాభరణత సత: 26-075
పలల్లవ:   అవ నాకానఁగిట నమరీనా

 జవళమానఁటలక జాణవుగదరా
చ. 1:   —పలకవదేమే పడనఁతీ నా

  పలకల చిలకలపలకల పో
   యిల నీరటూపన కెనయౌనా యిట

  పొలనఁతులనఁ జిలకలనఁ బోలచరటరా
చ. 2:    —చటూపలనఁ జూడవ సుదతీ నా

  చటూపల మదనుని తటూపలరా
  యేపన నీ కతదుకేమవనె

   పోపో ఆసరి పోలత్తి ర గదరా
చ. 3:   అలమవ కానఁగిట నతవా

  అలమనఁ దనఁగెల ఆమార
   కలసిత శ్రీ వతకటవభునఁడను నే
  పొలినఁత నీలతలనె పోలత్తి రగదరా



రేక: 1613-4సాళతగనాట సత: 26-076
పలల్లవ:    తాపసులడవ యేడ తరణ యేడ

    బాప బాప రామచతదద్రి భావతచి చటూడుమా
చ. 1:     సతనఁ బాసి బతగార సతనఁ బెతడిల్లయాడితవ

   ఆతలనఁ బరసత్తి సల నతట వతదుర
    —చేతులర ముతేత్తిలసేస వటట్టి నీక ఆ

   చేతనునఁజెకక్క మోనఁప చితతతచే కొరకా
చ. 2:     వతటనే భటూమజనఁ బాసి వరేభటూమ చేకొతట

  జతటనే సతతముగలజాణ వతదుర
     —వతటవతక నీక నాకె వడుకనఁ జేరి మర

  వతటబారినఁబడి యొతట వనఁగేటకొరకా
చ. 3:   —కొడుకలవతకనఁ బెతడిల్లకొడుకవపై జానకి

  నడరి కమత్మిరనఁ బెతడిల్లయాడితవ
    తొడిరి శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ దోడనె వావలిపాట
   కడనఁగి రామునఁడవపై కరణతచే కొరకా



రేక: 1613-5బౌళ సత: 26-077
పలల్లవ:   ఏదుములల్ల చెతచెతా ఏనఁటకే యితతా

     వాదులక నీవు రాక వదుద వదుద ఇనఁకను
చ. 1:    వనఁకవతట చెతచెతా వనఁచి కోసేవనఁటవ

 వోనఁకలవడేలవో వగరగాని
  ఆనఁకపొలముగదే అతదుక లోనెపైతవ

   యేనఁకటపైతేనఁ జాలనఁగాని యేరకోరా నీవును
చ. 2:    పీలిచతగచెతచెతా పేర లవ యేనఁటవ

    వోలి నవ జీడివవో వమత్మివు గాని
    చాలి నాక నియతనఁగదే చవగొన నోపదును

   యేలరా తొలల్ల ఇవ యతగిలయనఁగదరా
చ. 3:    మోవతేనె చెతచెతా మొగినఁ బటూసేదేనఁటకే

  కావరాతగతదము వో కానఁకవునఁగాని
     నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ నీసొబగ నాక నతట

   శ్రీ వతకటేశవ్వెర చికక్కలితకా నేలరా



రేక: 1613-6పాడి సత: 26-078
పలల్లవ:    అడుగరే చెలలర ఆమానఁటే ఆతని

   వడువక పతతగానఁడెపై వఱఱ్ఱైవనఁగీనఁ దాను
చ. 1:    నెమత్మి యమునలో నీనఁదనేరిచినవానఁడు నాతో

  ఇముత్మిల వలపమడు గీనఁదనఁగలనఁడా
  దిమత్మిరెపై అడవులలల్ల తరిగినగోపాలనఁడు

  సొముత్మిలనా జవవ్వెనము చొరనఁగలనఁడా
చ. 2:   బొతదినే గోవరద్ధనపకొతడ లతత్తినటట్టివానఁడు

  యితదులో నాచనున్ననఁగొతడ లతత్తినఁగలనఁడా
  పతదమాడి గోపకల బడలితచినటట్టివానఁడు

  అతదపరతుల ననున్న నలఇతచనఁగలనఁడా
చ. 3:    —మతచనఁబలల్లనఁగోవ మోవ మెరసినవానఁడు నా

   చతచనఁ బలల్లనఁ గోవమోవ సనఁకనఁగలడా
    యతచనఁగ శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోవచేచ్చెసి కూడె

  ఇతచ భావబతధల కీయకొననఁగలడా



రేక: 1614-1ముఖరి సత: 26-079
పలల్లవ:    ఇతకనెపైనా రమత్మినవ యిటేట్టి తాను

   అతకెలనఁ బొతదపైనచోట నతతేలే తాను
చ. 1:    కనున్నలనఁ జూచినచటూప కలవరేకెపై తానఁకె

    యనన్న నది మరబాణ మెఱనఁగనఁడా తాను
   సనన్న సేసినటట్టిచేయి జలజలమెపై మనఁదనఁబారె

    మునిన్నట యమత్మికనఁ దోడు ముతచనా తాను
చ. 2:    మచిచ్చెక నవవ్వెననవువ్వె మామడిపవవ్వెయి తానఁకె

   ఇచచ్చెనఁ జితత్తిజనమౌత్మిత ఎఱనఁగనఁడా తాను
   అచచ్చెప బొమత్మిజతకెన లశోకమెపై తానఁకె

    కొచిచ్చె మరియు నతప పపైకొసరా తాను
 చ ౩:     కపప్పురము వతటమాట కమత్మిని జాజెపై తానఁకె

   యపప్పుడు పతచబాణల నెఱనఁగనఁడా తాను
     ఇపప్పుడే శ్రీ వతకటేశనఁ డేనఁగివచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె

    కపప్పు కానివ మతచివకానఁ జేస తాను



రేక: 1614-2భపైరవ సత: 26-080
పలల్లవ:    సమత్మితతచినాచోటకి చవగా దొకరి బుదిద

    నెమత్మిది నాకె తలనఁప నీవ యడుగవయాత
చ. 1:       ఆకె నీవపైనఁ గనన్నవస నతదుక నీ వయతకొతట -

 వకచితత్తిమెపైనచోట నెడమానఁటల
    యేకత మేమగలల్ల నిటట్టి నీవు వచేచ్చెసి

    ఆకెతో నాడుకోవయత అయోత నే మోపము
చ. 2:      కూడి మాడి వుతడుదుర గణముల మ కొకక్కటే

    యడ మాచేనఁ బలిపతచే వతతవ నీవు
   పాడినఁబతత మెఱనఁగవా పడనఁతని నోరినితడా

    ఆడనే పలవవయత అయోత నేము నేరము
చ. 3:      నికిక్క సనన్న సేసితవ నెలనఁత సలవ నవవ్వె

  వకక్కటపైనచోట నితకా నొడనఁబాటాల్ల
     చకక్కని శ్రీ వతకటేశ సతనఁ గటూడితవ యాక
   ఇకక్కవ మడిచవయత యవళ దగద్గీరము



రేక: 1614-3దేసాళత సత: 26-081
పలల్లవ:   పేరనఁబేర వలపల పతటలయతని

  నేరవుల లోలోనే నితతముగాని
చ. 1:   తేనెగారేమోవమనఁద తీపమాట లడకవ

  మోనమున నాక గడుమొగచాటాయ
  నటూనెగారేచెకక్కలపపై నునన్ననఁజే యిడకవ

   సనలపై జీరకవారీనఁ జూపలక నాక
చ. 2:    తళకదతతాలమనఁద తగ నవువ్వె చితదకవ

  తలప రేయిపగలనఁ దలియనీదు
  చిలకనఁజూపలలోన సిగద్గీల నితచకవ

    తలపోనఁత నా మనసు తగిలి పోనీదు
చ. 3:    పకక్కటలల్ల నఁ జనున్నతో బగవున వనఁగకవ

  మకక్కవ నాకానఁగిటకి మారకొనీని
    యకక్కవపైన శ్రీ వతకటేశనఁడు నేనఁ గలసిత
    మొకక్కకవ సారె నటట్టి మోనఁపలపై నితడని



రేక: 1614-4కనన్నడగళ సత: 26-082
పలల్లవ:   ఇతతసేసనఁగా మాయ ఇదదరిమాయడను

   చితతతచే నితదుకే పతచితత్తి మెటలతడునో
చ. 1:     తపప్పుక తానఁ జూచినాను తలవతచి చటూడనెపైత

   అపప్పుడే రానఁడాయనని ఆ కోపాన
    చిపప్పులనఁ దా నవవ్వెనాను సలవని నవవ్వెనెపైత

  చెపప్పుడుమాటల వనన్న చితత్తిపనఁగోపానము
చ. 2:     కాల దానఁకినాను నేను కడనఁగి మొకక్కనెపైత

 చాలి వటట్టి వటట్టి కొనన్నచలనను
    కేలవటట్టి తీసినాను కినిసి లోనఁగా నెపైత

 జాలిమనసఱనఁగని సతదేహమునసు
చ. 3:      మచిచ్చెకనఁ దానఁ జెనకనఁగా మార నేనఁ జెనకనెపైత

  పచిచ్చెయపైన సిగద్గీమనఁది పరాకన
     తచిచ్చె శ్రీ వతకటపత తానే ననిన్నట గటూడె

   యిచచ్చెకమెపైత నిపప్పుడే యకక్కవ మోహనను



రేక: 1614-5శతకరాభరణత సత: 26-083
పలల్లవ:   చెలలల బలిమసేసేర గాని

   బలిమ వలచితే పసలేదు సుమత్మి
చ. 1:   ఆడినమానఁటకను నడడము చెపప్పుక

 కూడేనఁగాని కొరతసుమత్మి
   వోడక పలవనఁగ వనఁకొతటనఁ గాని
   జాడతో గదిసిన చవగాదు సుమత్మి

చ. 2:    తానే యవశ తగలనఁగ నలకల
   మానేనఁ గాని మఱచ సుమత్మి

  పూని మొకక్కనఁగా పొదిగితనఁగాని
   కానీలే తనమత గాననఁ జమత్మి

చ. 3:    కానఁగిట నితచనఁగ కదిసేనఁ గాని
   చేనఁగ పతతముల చెలల్ల సుమత్మి
   వనఁగక యిట శ్రీ వతకటపతగాన

   నానఁగవార నే నవవ్వెనఁ జమత్మి



రేక: 1614-6మధతమావత సత: 26-084
పలల్లవ:   తనసొమెపైమ వునన్నదాన తమకమేలే

    ననుపపైనదే చాల నగిత నే ననవ
చ. 1:    తేనలమానఁటల నానఁడె తీపలయ తనవలల్ల

  కానివటల్లతో నేనఁడు కారములయ
    వని యితక నేమనాన్న నొగరౌనో చేనఁదనో

     మోనాన నుతడుటే మేల మొకిక్కత నే ననవ
చ. 2:   అలల్లనానఁటతనచటూవు లపప్పుటకి నీడలయ

   యిలిల్లద తనున్ననఁ బాయనఁగ యతడలయను
    వలిల్లగా నినఁక నేమనాన్న వనఁడౌనొ వాతడౌల్లనో
   వలిల్లవరి సేయనేల వరగెపైత ననవ

చ. 3:   పొతదినపొతదుల నానఁడె పూనఁపలయనఁబతదలయ
   చెతది నేనఁడె దోరలయ చేరికూడనఁగా

    అతదిన శ్రీ వతకటేశనఁ డతటతేనె పతడాల్ల య
   మతదమేళ మతతచాల మరవక మనవ



రేక: 1615-1సామతతత సత: 26-085
పలల్లవ:    చితతతోడ ననున్ననఁ జూచి సిగద్గీవడుకొతటగాక

    యితతలో నీతరవు రా మతదుకేల కోపము
చ. 1:    చెకక్కననఁ జేయిడనఁబోతే శిరసుపవువ్వెల రాల

   అకక్కరతో నవవ్వెతనఁబో అతదుకే నేను
    నికిక్కచటూచి జతకితచేవు నినున్న నేనఁ దడవతనా

    చకక్కని వ రమణునఁడ చాలనఁజాలనఁ గోపము
చ. 2:     నిటటూట్టిరప నితచనఁబోతే నితడ మేను చెమరితచె

   అటట్టి కసరకొతటనఁబో అతదుకే నేను
    నెటట్టిన దటూరే వతదుక నీతో నలిగితనా

     వటట్టినేరా లీడ లేవు వదుద వదుద కోపము
చ. 3:      కానఁకల నొరగనఁబోతే కతదువ నీ మేను సనఁకె

   ఆనఁకల బెదరితనఁబో అతదుకే నేను
    యేనఁకటతో శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి కూడితవ
   వనఁకొననఁగనఁ జోటలేదు వుడివోయనఁ గోపము



రేక: 1615-2సామతతత సత: 26-086
పలల్లవ:    అపప్పుట బలిమసేసే రయోత మర

  వుపప్పు గపప్పురమువల వుతడకతడనా
చ. 1:     పపై తరవు లితతయేల పటట్టికరే చెలలల

   ఆతనఁడేడ నేనేనఁడ అయోత మర
   రాత రితటపొతదులలల్ల రాతరికే ఆయనఁబోయ

   యతల వగెనఁ బొదుద ఇపప్పుడుతడనా
చ. 2:   చతదమామగటకల సారెసారెనఁ జెపప్పునఁబోతే

   అతదునితదు నెడతానఁకే రయోత మర
    నితదవచెచ్చెనఁ దనకనఁగా నితడెను రేకల మేన

  సతదేహమెలల్లనఁ బాస సరివచిచ్చెనా
చ. 3:     చితత్తిమునెతజరి దరి శ్రీ వతకటేశ నినున్న

   హతత్తితచితరి మేల అయోత మర
    పొతుత్తి లచటాట్టి ల మర భోగముల మాక నబెబ్బు

  కొతత్తిలయి నవువ్వెల కొఱతయతనా



రేక: 1615-3ముఖరి సత: 26-087
పలల్లవ:     చేసినతతనఁ జెలల్ల నఁబోరా చేతకి నే లోనెపైత

  రాసికెకిక్కనతతమనఁద రతతుల వతతులనే
చ. 1:     కోరి దవువ్వెలనఁ జూచితే కొతడలలల్ల నునన్నవ

  చేరవపైతే చెటటూల్లనునఁ జేమలితతే
  పోరచివోరమణునఁడ పొతదుదానఁక మనయాల

  తారకాణ లటమనఁదనఁ దానఁటలనఁదటూనఁటలసే
చ. 2:   మకక్కవనఁజూచిన నెతడమావులలల్లనఁ జెరవులే

   నికక్కము వదకనఁబోతే నేల మనేన్న
    చకక్కనఁగా మాటాడుదానఁక చలల్లనివ నీ గణల
   వకక్కటపైన మనఁద మరి వలసనొలల్లములే

చ. 3:    కడనఁజూడ జలధికి కలల్లల బులల్లలనే
  నడుమ నానఁడిముతాతల నవరతాన్నలే

    యడయనఁగా శ్రీ వతకటేశ నినున్న నతటనఁగాని
    బడి ననున్ననఁ గటూడితవ బాగల లగలనే



రేక: 1615-4సాళతగనాట సత: 26-088
పలల్లవ:   చెలల్ల బడి యితతగానఁ జేసితవమాత్మి

  పలల్లదాన నుటల్లకనఁ బతడుగాయనమాత్మి
చ. 1:     కోలలతుత్తి క వుటల్ల గొట ట్టి నేనఁ డలల్లవానఁడె

   మేల మేల యశోద మబాలనఁడు
    బాలలనఁ గటూడుక వదినఁ బారాడి నలల్లవానఁడె

  బేలనఁదనమున లసత్స పతచితవోయమాత్మి
చ. 2:     ఇతటవార వుతడనఁగానే యితడుల్ల చొచచ్చె వానఁడె

   దతటతనా లివ మక తగనమాత్మి
   అతటనఁబారి పటట్టి కొతటే ఆయముల దానఁకితచె

  జతటతేనేమోవు లివ చటూడవమాత్మి
చ. 3:    కాదుగటూడదననఁబోతే కానఁగిలితచ నిద వనఁద

  ఆదస నీదేనఁటనవువ్వె లవునమాత్మి
   సాదపై శ్రీ వతకటాదిద్రి సరసమాడనమాత్మి

   యదస మమత్మిట గటూడె నేమచెపేప్పుమమాత్మి



రేక: 1615-5ధనాన్నసి సత: 26-089
పలల్లవ:    పదియునఁ బదియునఁగాను పతనీకె వలచెను

  పొదిగి నీరమణుని భోగితచవమాత్మి
చ. 1:     రెపప్పువటట్టిక చటూచెను తపప్పుక లోనఁ జితతతచె

   చపప్పురితచె దొతడపతడు సరి మోవతటా
    కపప్పు నీ సితగారాల కడుమెచిచ్చె లోనాయ

   అపప్పుటనుతడి పలిచ నాడక రావమాత్మి
చ. 2:    తాపమున వనఁడుకొనీ తలిల్లనెపైననఁ గోపగితచ

    యేపొదుద నినున్న వచెచ్చె వదకి యడసివుతడ
     యేపన నీడక వచెచ్చె నిదివో నీకనఁ గానె

   పపైపపై నెదురకొని పచిచ్చె సేయవమాత్మి
చ. 3:      మానుపడడటపై వుతడి మరి నీ కానఁగిట గటూడ

  ఆనుకొని రాతగతడెయపై నిలిచెను
   కానిమత్మిని శ్రీ వతకటపత కొడనఁబడి

  డౌనె వురమెకిక్కత వతతదానవమాత్మి



రేక: 1615-6శ్రీరాగత సత: 26-090
పలల్లవ:     ఎటట్టి నన్నదో మ చితాత్తి లవవ్వె రెఱనఁగదుర

  జటట్టిగొని యితతలోనే జాగలేనఁటకయాత
చ. 1:     మనసిచిచ్చె నీతోను మాటలలల్ల నాడెనఁ జెలి

  చనవచిచ్చె యేమనాన్న సమత్మితతచెను
  తనువచిచ్చె నీయడకనఁదగినకానఁగిటనఁ గటూడె

  తనియ వమచిచ్చెనాను తమకితచేవయాత
చ. 2:    పేరకొని నీమనఁదిబీరపనఁ బదాల వాడె

   తేరకొని నినున్ననఁ జూచి తేలిమెచెచ్చెను
    మారకొని సరసాన మానఁటకి మానఁటకి నవవ్వె

   కోరకొని వుతట వతక కొసరేనఁటకయాత
చ. 3:    పలకితచెనఁ దనమేను పొతదిన నీరతులలో

  చిలికితచె వలపల చెకక్కలనొకిక్క
   పలికితచె నీవు రతనఁ బరవశమెపైతేను

   వులికితచేవు శ్రీ వతకటతత్తిమునఁడ గోరను



రేక: 1616-1దేశక సత: 26-091
పలల్లవ:    వనిత జవవ్వెమున వసతతకాలము వచెచ్చె

   ననిచి నీవు రాకతటే నాయముగాదయాత
చ. 1:    పటట్టిపగల యిట పతకజాల ముకళతచె

   ఇటట్టి వచారితచ వది యేలయాత
     నెటట్టిన వసవలోన నీర చిచచ్చె గొనెనఁ దగె

  పటట్టి వచాతచకతటేనఁ బాపమయాత
చ. 2:     వుతడుతడె యకాలన వరకె సేమతత వచె

  అతడనటట్టి తనన్నడుగ వదేలయాత
     నితడునఁ జితదుగ నఁ డుదయితచె నికెక్కవు కలవ లిద

   దతడి వభునఁడవు నీకనఁ దగదయాత
చ. 3:     అదదమరాతరి గాకె అద దిరిశము వచె

   సుదుద లలల్ల మాని చెలినఁ జూడవయాత
     వదిదక శ్రీ వతకటేశ వునిదనఁ గటూడిత వటట్టి
    పొదుద పొదుద పవువ్వెల నీ పూజలయాత



రేక: 1616-2రామకిగయ సత: 26-092
పలల్లవ:    ఊరకే నేరమటూసుక వుతడలేము చటూచిచటూచి

    చేరి నేము చెపప్పునటల్ల సేయవయత నీవు
చ. 1:    పాయకరమణ గాన పతతానకే పననఁగీని

  చేయివటట్టి తీసినా చేరనఁగరాదు
   ఆయము సనఁకినమాట ఆడితే నేకేమాయ
    వోయయత నీ కోపమున కోపమయత నేము

చ. 2:    సిగద్గీవడేసతగాన శిర సటట్టి వతచని
   వగిద్గీ పేరనఁ బలిచిన నటూరకనన్నది
     దగద్గీరి నీవు పపైకొతటే తగవు నీకేమ దపప్పు

 వగద్గీళతచేరాజసము వఱతుమయాత
చ. 3:   కానఁగినరమణగాన కడు బడలియునన్నది

  ఆనఁగి నేమేమచెపప్పునా నడడమాడదు
     దానఁగక శ్రీ వతకటేశ తరణనఁ గటూడిత నీవ

   యేనఁగనఁబెతడిల్ల ఆయ నేనఁడు యిమత్మికొతటవయాత



రేక: 1616-3ఆహిరి సత: 26-093
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా జలమతక నియతకోవయత

  కతదువ నీచెపప్పునటట్టి కానీవయాత
చ. 1:   కోపగితచనఁగలతదుకనఁ గోపగితచితమ మతో

   నాపనికి నితక నీతో నవవ్వెనయత
    తీపల నీటేనఁతలకనఁ దగి పతతాలే యాడిత

   మోపచటూసి ఇనఁక నీక మొకేక్కనయాత
చ. 2:      అటట్టి నీవు రానతదుక నవవ్వెలి మోమెపైత నితతే

    యటట్టి వలిచిన వచేచ్చె నిదిగో వయాత
  చటట్టిపవరసలలల్లనఁ జూచిచటూచి సొలసిత

  జటట్టి నీవమ సేసినాసమత్మితతచేనయాత
చ. 3:     అపప్పు టావగిరమున ఆన వటట్టి కొతట నేను

  యిపప్పుడు లేదనవయత యేమయాత
    వపప్పుగ శ్రీ వతకటేశ వనగటూడి కతులను

   మెపప్పుతచనఁగ నే నినున్న మెచిచ్చెతనయాత



రేక: 1616-4కాతబోదిసత: 26-094
పలల్లవ:    ఎవవ్వెనినఁ దలనఁచితవ ఎకక్కడే మోహితచితవ

   చివవ్వెననఁ జెపప్పువ నాతో సిగద్గీపడనేనఁటకి
చ. 1:      చెకక్కలేల చెమరితచె చెలియ నీ కిద నేనఁడు

  వకక్కసపటతడలతో వసవ రాదు
    గకక్కన నీమేనేల కడునఁ బులకితచె నేనఁడు

   వకక్కణతప నితక జడివానల రావు
చ. 2:  వలవలల్లనఁబారనేలే వనెన్నలబొమత్మివల

  అలర శరదసమయతబు గాదు
   పలకేనీమోవ నేల పకక్కలగటేట్టి నేనఁడు

   కలికి యిపప్పుడు మతచకాలము గాదు
చ. 3:      కపప్పు నేల పయతదను కాలమది చలి గాదు

  చెపప్పులేదు వసతతము చిగిరితచెను
      దపప్పుదేర నిట గటూడె తరగ నినున్న నితత చేస

   యిపప్పుడా శ్రీ వతకటేశనఁ డేడనునాన్ననఁడే



రేక: 1616-5ఆహిరానాట సత: 26-095
పలల్లవ:    ఇతతకమకిక్కలి మానఁట యేమయు నాడకమనె

   అతతయు నీ వఱనఁగదు వటమనఁదననచ
చ. 1:     పడనఁత నీకనఁ గపప్పురపలక గానుక యతప

    వడి నీ మానఁటల నీకే వచెచ్చెనతటాను
     తడయక మరి మొలల్లదతడల నీవదిద కత ప
   నడుమనే తనపాట నవువ్వెలరయ ననుచ

చ. 2:    పచిచ్చెననీలలదతడ గొబుబ్బున నీక నతప
   మచిచ్చెక నీచటూప నీకె మరలనతటా

   అచచ్చెపబతగారబొమత్మి నదియును నీ కతప
   యిచిచ్చెతనఁబో తనదేహ మద కొమత్మినుచ

చ. 3:     తోడనే చెలియ నీక దొతతరపవువ్వెల నతప
 కూడినకూకటకములక గరతతటాను

     యడవ శ్రీ వతకటేశ యిదదరనఁ గటూడిత రిటట్టి
   వడుక తొలల్లటవలల్ల వడుక వడనుచ



రేక: 1616-6తలగగాతబోది సత: 26-096
పలల్లవ:    చెలలల కోరిట చేరి నుతతచనఁగ

 అలమేలత్మితగక నమరినది
చ. 1:   పూవుబాణముల పొదినేస మరనఁడు

  కావవ నవువ్వెల కాతతవ
  భావతచ మతదపవనునఁడు మలసను

  తావవర పది తరణది
చ. 2:    మొదల నారదునఁడు మోయితచె వణను

  అదిగాదు మానఁట లతగనవ
    చదల నదివో యరసతజ వడమె నిట

  మదరాగము లవ మానినివ
చ. 3:    మెఱనఁగల మెరచ మతటను మేఘము

  యఱనఁగలేర కళ లితతవ
   అఱిముఱితీగె మాకతటను కా దితత

   యఱకల శ్రీ వతకటేశనినఁ గటూడె



రేక: 1617-1రామకిగయ సత: 26-097
పలల్లవ:      అపప్పునఁ జెలల్లతడల్ల మతత ఆతనఁడు నవవ్వె నతతనె

     ఇపప్పుడు వరగనఁ జూచె వది యేమే నీవు
చ. 1:    వోరగతడల్లనఁ జూచేది వకొక్కకక్కమా టాడేది

   యరసాలవలనఁ దోనఁచి నిదేమే నీవు
    కేరి కేరి నవవ్వెది కేరడము లడేది

   నేరచకొతటవ నాతో నీకేలే వరిట
చ. 2:    బొమత్మిల ముడవటేట్టిది పొరపొచచ్చెము సేసేది

    యమెత్మిల రేసుల దోనఁచ నిదేమే నీవు
   దిముత్మిలనఁ జెమరితచేది తీగెసాగె నటూనఁకొనేది

    కమత్మిరనఁ గమత్మిర నీక గలిగెనఁగా నేనఁడు
చ. 3:    ముకక్కన నుసురనేది మొగము వతచకొనేది

   ఇకక్కవసేనఁతల దోనఁచ నిదేమే నీవు
     తకక్కల శ్రీ వతకటాదిద్రిదేవునఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   వకక్కమనసున నితక నుతడవ నీవు



రేక: 1617-2ఆహిరినాట సత: 26-098
పలల్లవ:     అపప్పుడే యతతక వచెచ్చె నదేరా నీవు

     రెపప్పుల నే వతచితేనే రేసు వుటట్టినఁ బనుల
చ. 1:    శిరసువతచి తటట్టి సిగద్గీలమోవనఁ జెనకి

    అరగనున్న మోడిచ్చె చటూచె వదేరా నీవు
     గరిమ నినున్న జొకిక్కతచి కళలతట యితదు మార

   సరికిసరి నవవ్వెతే చకక్కనయతనఁ బనుల
చ. 2:      బొమత్మిల నే జతకితచి పోకతడా నానల వటట్టి

   అమత్మిరో కోపమురేనఁచే వదేరా నీవు
   తమత్మిమోము సనఁకనఁజేసి తలనఁపలల్ల మరపతచి

    కమత్మిర సటూడు వటట్టితే కానవచచ్చె బనుల
చ. 3:    బగవునఁగానఁగిట నితచి పదవనఁబెదవ మోనఁప

   అగడుసేనఁతల సేసే వదేరా నీవు
     జిగిదర నేను నటేట్టి శ్రీ వతకటేశ నినున్న
    మగడనఁ గటూడిత నితక మతచిదాయనఁ బనుల



రేక: 1617-3పాడి సత: 26-099
పలల్లవ:     మగవ నీవ మాతో మాటలో యాడవుగాని

   తగవాయనఁ బనులలల్ల తనిసిత మమాత్మి
చ. 1:     పూచెనఁ బటూచె వనెన్నలల పనన్నమచతదుగ ని వదద

   రాచిలకలతదు దోనఁచె రతతు వనాన
     వచె నిద చలల్లగాలి వడుక ముతగిట నిదే

   యేచి మరరాజతమాయ నేవ గడమమాత్మి
చ. 2:   కతదనపజకక్కవల కతకమలే కరిసని

  ముతదుముతద లతలను ముతేత్తిలవతడె
    కతదువతో నాకసము గతట వదల నితతలో

   కతదువ నామని మతచె గడమేనఁటదమాత్మి
చ. 3:    తుమత్మిదల చెలరేనఁగెనఁ దొడరి యాడకాకడక

  వుమత్మిడి నుగద్గీదేనియ లటట్టిపడెను
    కొమత్మిరొ శ్రీ వతకటేశకూట మది గానఁబోల

   సమత్మితతచితమ మేము చాలదా వోయమత్మి



రేక: 1617-4భపైరవ సత: 26-100
పలల్లవ:      వదుద వదుద బలిమ వచెచ్చె మాకనఁ జెలిమ

    పదదరిక మతతే చాల పేరడయతనఁ జలము
చ. 1:   మాటలడనేలరా మాణకాతల రాలీని

  తేటలనీకనున్నల తేలితపే చాల
   వాటము సేయకరా వలపల మామనఁద

  కూటముల చాలకతటే కొసరలేము
చ. 2:    చెకక్కల నొకక్కకరా చితత్తిమెలల్ల నఁ జిలల్ల లపై

 తకక్కరితనాలయడతానఁకలే చాల
    తొకక్కకరా పాదమున తొలల్ల అనిన్నయు నాయ

   అకక్కడనుతడి చెలల నతపనదే చాల
చ. 3:    నవువ్వెల నవవ్వెకరా నారకొన బులకితచ

   వువవ్వెళటూల్లర సతగడినఁ గటూచతడుటే చాల
  రవవ్వెలయ మారకపరముచెనన్నరాయ నేనఁడు

     యివవ్వెల శ్రీ వతకటాదిద్రి నిట ననున్న గటూడనఁగా



రేక: 1617-5సామతతత సత: 26-101
పలల్లవ: చెలల్లనఁ, జెలల్లనఁ, బనులలల్లనఁ,  జేనఁత లితకేలే

   కొలల్లలయ వలపల కొసర లితకేనఁటకే
చ. 1: చెకిక్కట,    బెటట్టిన చేత సేసవటట్టితవ నీవు

    యకక్కడా రమణ నీక నేలే చితత
  ముకక్కనబుటట్టినవల ముదమతది మెచిచ్చెతవ

చకక్కనాయ,   బనులలల్ల జాణతనా లేనఁటకే
చ. 2:     తటట్టిన పదవపపైనే తేటనవువ్వె లచె నితడె

  పటట్టినచలము చెలల్ల బదరనేలే
    కొటట్టినఁగొన తలల కోరి మొదలికి వచెచ్చె

  చటట్టి వరస మతచె సనఁకనాడనేనఁటకే
చ. 3:     వాడిన వదనమున వడి గళలలల్ల నితడె

   వడుకలే దపైవారె వసట లేలే
   కూడిత శ్రీవతకటేశ గటూరిమ గడపలోన

  పాడినఁబతతాలలల్లనఁజెలల్ల పచిచ్చెసేయ నేనఁటకే



రేక: 1617-6శ్రీరాగత సత: 26-102
పలల్లవ:    ఒతట నటూరకేలతదాన వోయమత్మి పత

    జతట నినున్ననఁ జేయివటట్టి సతగడి నుతడవమాత్మి
చ. 1:     అతగన నీచెకక్క లివ హరికి నదదములమత్మి

  ముతగిటనవువ్వెల మతచిముగద్గీ లోయమాత్మి
  అతగవతచిననీచటూప లతనికి సొముత్మిలమత్మి

    పొతగార మాటల తేనె బోనము లోయమాత్మి
చ. 2:     అతవ నీ వరపల ఆలవటట్టిము లోయమత్మి

  తత మేనిమెఱనఁగ లరతులమాత్మి
   మతలేని నీకచాల మెతత్తిని యొరగలమత్మి

   అతనికి నీకౌను వయాతళ బయలమాత్మి
చ. 3:     తరణ నీ కరముల తామరల పూజలమత్మి

    ధర నీభావ మాతని తల పోయమాత్మి
   మరిగిన యలమేలమతగప శ్రీవతకటేశనఁ -

   డురముపపై హరముగా నునిచె నినన్నమాత్మి



రేక: 1618-1ఆహిరి సత: 26-103
పలల్లవ:    అతదుకేపో నినున్న తటూరనాడిత మతదరిలోనా

    ఇతదుముఖభావ మది ఇనఁకను నీ చితత్తిము
చ. 1:      చితత్తిము నీపపై నిలిప చెలితో ముచచ్చెట చెపప్పు

   తతత్తిరితచి తనమానఁట తా మరచె
     కొతత్తిగా మోవని నవవ్వె కోపమే బొమత్మిల నితచి
   చితత్తిర పతమవల చేనఁతలలల్ల మరచె

చ. 2:    చెపప్పునసుదుద లే చెపీప్పు సేసినచేనఁతలే సేసి
  అపప్పు డేమతటనోయని అడిగీనఁదానె
    రెపప్పుల తుదల సిగద్గీ రేసులపై నిటటూట్టిరప్పులను

  దపప్పుదేరేమేనితోడ తడనఁబాటనఁ బొతదను
చ. 3:      అతతలోనే నినున్ననఁ జూచి అతగన కనీన్నర నితచి

   పతతపనఁ కారిమతో నీపపై నొరగెను
   ఇతతసేస కూడితవ ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశ
    వతతగానఁ గళలనఁ జొకిక్క వడుక నలసను



రేక: 1618-2దేసాళత సత: 26-104
పలల్లవ:   దగద్గీరి ఇతకాకేల తలపోనఁతల

  వగద్గీళప మోవనఁదేనె వలిల్లవరియనఁగను
చ. 1:     చెకక్క చేయి ఇనఁకనేలే శిరసు వతచనఁగనేలే

   అకక్కరతోనఁ బత నినున్న నాదరితచనఁగ
    చకక్కనఁ జూడ వదియేలే చలము లితకానేలే

  వకక్కటపై నేమతదరము నొడనఁరచనఁగను
చ. 2:   వాడుమోము ఇనఁకనేలే వలవనిమోనమేలే

    యడనే వభునఁడు నీతో ఇతత నవవ్వెనఁగా
   ఆడుకొన నినఁకనేలే అపప్పుట వసటలేలే
   యేడలేని తమకము లద నుతడగాను

చ. 3:    కనున్నల ముయతనఁగనేలే కానఁకలనఁ బొరలనేలే
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డతడ నుతడనఁగా

     పనిన్నన మాయ లివలే పతతప బగవు లేలే
   వునన్నతప మమోహ లొదిల్లకె కూడియును



రేక: 1618-3శ్రీరాగత సత: 26-105
పలల్లవ:     కానకతట మతదానఁకా కతట మాడకనఁ బోదము

   కీలే అతదుకేమ కళవళ మేలయాత
చ. 1:      తొతగి చటూచె నద సత తటూరపననఁ దముత్మినఁడా

    సతగతనఁ జతదురనఁ డితత సత గాదయాత
     చెతగట నే వదకనఁగా జేరి నవవ్వెనఁ జూడరాదా
    రతగగ వనెన్నల లితతే రామచతదద్రి చటూడుమా

చ. 2:       పొతచి చేతనఁ బలిచని పొద దతడ నద సత
   అతచెలనఁ దగె ఇతతే అటగాదయాత

   యతచనేల దవువ్వెలను యలినఁగితచ వనరాదా
    పతచవు నెమలి గాని పలప గాదయాత

చ. 3:     నిలచతడి చటూచె నద నితడునఁగొలనఁకలో సత
  కలవ లితతే ఆపగాదయాత

    కలికి శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గానఁగిలితచె నిద ననున్న
   తలనఁపతో నాకె నినున్ననఁ దగిలతడునయాత



రేక: 1618-4రామకిగయ సత: 26-106
పలల్లవ:     పటట్టిక ననున్న బలిమనఁ బదవ నీవు

    అటట్టి యానల వటేట్టి వదేమే నీకితత
చ. 1:    కడు నితదరియదుల కాకగానఁ బేరెలపన

    బడి ననున్ననఁ బలవక పదవ నటూవు
    యడ సలిగతనతటా యడ కాతనినఁ బలిచే
    వడరి వదదనన్న మాన వదేమే నీకితత

చ. 2:    మరిగిన మగవాని మాపేర దలనఁపతచి
   పరగ వచేచ్చెనఁగాని పదవ నీవు

    దొరచేత నిమత్మిపతడు దటూరగా నా కిచేచ్చెవు
    అరసేవు మా మనసు అదేమే నీకితత

చ. 3:     గటట్టి న శ్రీవతకటేశనఁ గటూరిచిత వట ననున్న
   పటట్టినచలము చెలల్లనఁ బదవ నీవ

   వటట్టి జాణతనా లొకటకటే యాతనితోడ
    అటట్టి కేరచనఁ జెపేప్పువు అదేమే నీకితత



రేక: 1618-5శదద్ధవసతతత సత: 26-107
పలల్లవ:   ఊరకనన్న యానఁటదాని నొరయుటలల్ల

   కూరిమతో రతసేయనఁ గోరటే కాదా
చ. 1:   మాటలడితచినదే మతలోనియాస గాదా

  నాటనఁజూచటే వలప ననుచగాదా
     తేట నవువ్వెలే పొతదుల తరవు చటూపట గాదా
     పాట వాడుటే తమ పపైనఁ జలల్ల ట గాదా

చ. 2:     గకక్కననఁ బొలయుటల కానఁకల సేయుట గాదా
    అకక్కరనఁ గొనెట మే గటట్టిరయనఁ గాదా

   తకక్కరి జాణతనాలే తగలవసుట గాదా
    ఇకక్కవనఁ బేరడుగటే ఇతప రేనఁచనఁ గాదా

చ. 3:     కొపప్పునెరసు దసుటే కూడేట భావము గాదా
    యపప్పుడూ వదద నుతడుటే ఇనిన్నయునఁ గాదా

   వపప్పుగ శ్రీవతకటేశ వకటకటే సేసి
     కపప్పు కలసిత వదే కడు నేరప్పు గాదా



రేక: 1618-6బౌళ సత: 26-108
పలల్లవ:     వదుద సుమ చెపప్పుతమ వాసిగల దొరవు

    ముదుద ముదుద వల నీక మొకిక్కతనేను
చ. 1:    నిమత్మిపతట వతునఁజమత్మి నితదల గటట్టి దునఁజమత్మి

   యమెత్మిలక నీవు మముత్మి నేమనాన్నను
   బొమత్మిల జతకితతునఁ జమ బటూతుననఁదిటట్టి దునఁజమ

   చిముత్మిచ నీవమ మముత్మినఁ జెనకినాను
చ. 2:      కడకతటనఁ జూతునఁ జమ కానఁకల చలల్ల దునఁ జమ

   వడిగా మావతట నీవు వచిచ్చెతేను
    కొడిమ లనున్నదునఁ జమ కోపాన సాదితతునఁజమ

  బడలివుతదాననఁ గొతగ పటట్టితేను
చ. 3:    జీరవారనఁ దతునఁజమసలవ నవువ్వెదునఁ జమ

   పేరకొని నీవు మముత్మినఁ బలిచితేను
    యేరా శ్రీవతకటేశ యేమనాన్న మానక కూడి
     ఆరీత నేలిత వనఁక నటేట్టి అవునఁ జమత్మి



రేక: 1619-1దేవగాతధరి సత: 26-109
పలల్లవ:   కోపమునఁ దరినమనఁదనఁ గటూడేనఁగాని

    య పొదుద కెదిరిమెచచ్చె కితత చాలరా
చ. 1:      సలవ నీవు నవవ్వెనఁగా జేరి మేను నవవ్వెనఁగాని

  అలరి నామతనెపైతే నలకలేరా
   నిలిచి నీవు చటూడనఁగా నేనటూనఁజూచితనఁగాని
    బల దొరవపైన నీతో బాడి గాదునా

చ. 2:     మాటలడనఁగా నీతో మాటల నే నాడేనఁగాని
   మాట మాటకి నాక సమత్మితగాదురా

    కూటమనఁ బలవగా నే గటట్టి న నటూనఁకొతటనఁగాని
  యటననఁ గటూడినదానఁకా యరెరవరా

చ. 3:    కానఁగిలితచనఁగా నినున్ననఁ గానఁగిలితచేనఁగాని నేను
  కానఁగిన నామేనిమనఁదికానఁక చటూడరా
   దానఁగక శ్రీవతకటేశ తలనఁపలో చితతవాస
  ఆనఁగిన నీరతలోన నలసితరా



రేక: 1619-2దేసాళత సత: 26-110
పలల్లవ:    ఏమని వరిరతచనొకో ఇనఁకనఁ బురాణములలల్ల

  వమారనఁ గొతత్తిలయ వశవ్వెలోకపతకి
చ. 1:   పాలజలనిధిలోన పలమారనఁ దేలనఁగాను

   నీలవరరమెలల్లనఁ చేయి నితడునఁ దలపపైనటట్టి
    మేలిమ కపప్పురకాప మేన నితడనఁ నితచనఁగాను

  పోలికె వరొకక్కటాయ పరషోతత్తిమునికి
చ. 2:    వడుకనఁ గాళతదిలోన వమార నీనఁదనఁగాను

  ఆడనే కమత్మిర నలపపైనటట్టి
   తోడనే తటట్టి పణునఁగ తొపప్పునఁదోగ నితచనఁగాను

  జాడ వరొకక్కటాయ సరేవ్వెశవ్వెరనికి
చ. 3:   అలమేలమతగ నురమతదునే నిలపనఁగాను

 అలరి బతగారవరరమెపైనటట్టి
  నలగడ సొముత్మిలతో నానావరరమల

 నిలిచె శ్రీవతకటనిలయమటూరితకి



రేక: 1619-3పాడి సత: 26-111
పలల్లవ:      నీడ నుతడి యలసేవు నికిక్క చటూచి సొలసేవు

  జోడెపైనపతకితతానఁ జూపరాదా నీవు
చ. 1:     కపప్పురపనఁ బలకల కలికి నీ పలకల

  ముపప్పురి జెమటవాన మోహపసన
 చిపప్పులనీమోవతీప చితత్తిజనివతటకోప

   ఇపప్పుడ భావాననఁ బతఇతటకి రారాదా
చ. 2:     జకక్కవ పక్షులతీర సత నీవయతద జార

   చెకిక్కట ముతాతలముగద్గీ చెలి నీసిగద్గీ
      చొకక్కప వనెన్నల పవువ్వె సుదత నీ లేనఁత నవువ్వె

   చకక్కలనీపత వదదనఁ జూపవదాద యిపడు
చ. 3:    కామని నీతొతగి చటూప కారమెరనఁగలరటూప

  దోమట నీకొపప్పుతీర తుమత్మిదనార
   ఆమని శ్రీవతకటేశ నతతలోనె కూడితవ
   వమర నాతని మనఁద వఱఱ్ఱైవనఁగవమాత్మి



రేక: 1619-4దేవగాతధరి సత: 26-112
పలల్లవ:     హరి నినున్ననఁ బలిచన అదిగో వమాత్మి

  తరమఱనఁ గినఁకనేల తయతవమాత్మి
చ. 1:   చితత్తిర పతమవతట చెలియా

   యితత్తిల పతకి వడె మయతవమాత్మి
  కొతమెఱనఁగనఁ బోలిన కోమలి

  మొతత్తిమ కూరిమపతమోము చటూడవమాత్మి
చ. 2:  బతగారబొమత్మివతట పడనఁత

  అతగవతచి పతతో మానఁటాడవమాత్మి
   అతగజ శరమువతట అతవ నీక
   నతగతన మది యాల నవవ్వెవవమాత్మి

చ. 3:   చతచల చిగరవతట జవవ్వెని
  కొతచక శేగతకటేశనఁ గటూడితవమాత్మి

 మతచనఁదమత్మిలోని యలమేలమతగా
   యతచి యదదరను మముత్మి నేలరమాత్మి



రేక: 1619-5శతకరాభరణత సత: 26-113
పలల్లవ:    ఎనన్ననఁడు నెఱనఁగమమాత్మి యిటవతట కొతత్తిల

    కనెన్న ముదదరాలో కాక కాతతుని మోహనమో
చ. 1:    హరి చెకక్కటదదములయతదునఁ దనరటూప చటూచి

   పరసతనఁ దచెచ్చెనతటానఁ బత దటూరీని
     అరదుగనఁ దానే నవవ్వె యాకె గతదవడి చలల్ల

   సరివచెచ్చె నిదియతటా జతకితచె బొమత్మిలము
చ. 2:     పత కతఠముననఁ జతదాబ్రాభరణము వటట్టి యే

  సత చతదదవతకలతటా సాదితచిని
   తతనఁ దనచటూపలతదునఁ దామెరలపై నితడితేను

    రత నాకె వశనతటా రమణుని దటూరెను
చ. 3:    కాతతుని కానఁగిటనఁ దనకమత్మివాస నతటతేను

  వతతవాస నేడదతటా వరగతదను
   యితతట నా శ్రీవతకటేశనఁ డనీన్ననఁదలపగా

    చెతత నలమేలమతగ చేకొని తా నమెత్మిను



రేక: 1619-6ముఖరి సత: 26-114
పలల్లవ:    రారానఁప లినఁకనేల రావ నీవు

    సారెకనఁ బత వలవనఁ జలమా నీక
చ. 1:     వడుకల దపైవారె వనెన్నల నవువ్వెల గారె

  యేడకేడ పతమానఁట లియతకొనవ
     కూడుటే కావల నొతడె కోపమే కావల నొతడె
    నీడనుతడే యతడ దానఁకి నీకనఁ జలల్ల నా

చ. 2:     మొకిక్కన చేతుల రాస మెకమోటముల వాస
  యికక్కవ వభునితేనఁత కియతకొనవ

  మకక్కవపైయుతడుట వతడె మతత్సరమెపైయుతడుటతడె
   వకక్కసాల వనయాల వలయితచనఁ జెలల్ల నా

చ. 3:    చితత్తిముల సరివచెచ్చె సిగద్గీలలల్ల గరివచెచ్చె
  యతత్తి శ్రీవతకటేశే లియతకొనవ

   యితత్తిల గటూడితరి మరిదదరను నొతడొతడె
   మతత్తిలి తొలిల్లటపొతదు మరవనఁగనఁ జెలల్ల నా



రేక: 1620-1పాడి సత: 26-115
పలల్లవ:    చెకక్కచేయి నీకేలే చెలలతోనఁ జెపప్పునేలే

   చకక్కనివభునితోనే జతట నుతదు గాక
చ. 1:     వలచిన నీక నినఁక వాసులనునఁ జలల్ల నట

   కొలనఁదిగా నవువ్వె సేసుకొనుట గాక
  చెలిమనాటనమద సిగద్గీలనునఁ జెలల్ల నట

   జలిమ నాతనికతటనఁ బెపైకొతదు గాక
చ. 2:    మాట పటట్టిచిచ్చెనచోట మతకాల చెలల్ల నట

   వోటపైనా నతదాల సేసుకొనుట గాక
   యటన సరసమాడి యగద్గీలతచనఁ జలల్ల నట

   కూటములే గరిసేసుకొను టతతే కాక
చ. 3:    కానఁగిటనఁ గటూడినవళ కళవళ మనఁకనేలే

  వనఁగనిరతుల వఱఱ్ఱైవనఁగదు గాక
   ఆనఁగిత శ్రీవతకటేశ నలములమతగ నీవు

   లోనఁగనేలే యినిన్నటకి లోనౌట గాక



రేక: 1620-2వసతతవరాళ సత: 26-116
పలల్లవ:    మగవానఁడు తాను మానిని నేను

    తగవులనఁ బెటట్టి నితదు తనకనఁ జోటేదే
చ. 1:      నికిక్క నికిక్క తానఁజూచె నే నతదుక నవవ్వెతని

  యకక్కవపైన రమణునఁడు యేమనీనే
    వకక్కసప నిమత్మిపతట వస నేనఁ బులకితచిత

   తకిక్కన సుదుద లేల తడవనే తాను
చ. 2:     రమత్మిని పేరనఁ బలిచేరతతున నే నటూనఁకొతట

  యమెత్మిలక వభునఁడు ననేన్నమనీనే
     కమత్మిరనఁ దా సనన్నసేస కాయము నే మరచతట
   అమత్మిరో యితకా ననాన్నడ జోటేదే

చ. 3:      కతదువనఁ దానఁ గానఁగిలితచె కరనఁగిత నటట్టి నేను
  యితదుక శ్రీవతకటేశనఁ డేమనీనే

     అతది తానె మోవ ఇచెచ్చె నలములమతగ నేను
    ముతదవన కితచచటూడ మొరనఁ గితదునఁ గలదా



రేక: 1620-3భటూపాళత సత: 26-117
పలల్లవ:       అపప్పు డెతత చొకిక్కతవో అది నా మతనఁ దలనఁచి

   ఇపప్పుడే వరగతదిత నితతలో వగినది
చ. 1:   కనకపటతదలతో కలలోన నొకసత

    ననుప నీ చేయి వటట్టి నవవ్వెనది
     మునుప నీ మోము చటూచి ముచచ్చెటలల్ల దరనటట్టి
   మనసిచిచ్చె నీతో నొకక్కమా టాడినది

చ. 2:      కీలగతట వసుకొని కేల చానఁచి నీ మనఁద
  వలవసి వలల నొరగినది
  పోలితచి నీకనఁగానఁ బటూనుకవచొచ్చెకతతో

 ఆలరితనా వాదులడిచినది
చ. 3:      కానఁగిలితచి నీ మేను కరనఁగితచి తానఁ గరనఁగి

   పానఁగిన మెపై చెమటలనఁ బరగినది
    దానఁగక శ్రీవతకటేశ తత నద నికక్కలయ

   ఆనఁగి పరాన నాకె అలమేలత్మితగయినది



రేక: 1620-4మధతమావత సత: 26-118
పలల్లవ:    ఔలేరా గణము అలిగిన వానివల

   తేలితచె తమకము తలిసనఁబో నాకను
చ. 1:      సుదుద ల చెపప్పు వదేర సారిది నీమోవ మనఁద

   అదిదన కెతపల రానఁగీనని యతటానో
    అదొద కనున్నలనఁ జూచి ఆదరితచ వదేర

  నిదుద ర కనున్ననఁగొనల నితడెనతటానో
చ. 2:    దగద్గీరి కూచతడవర తగ వతతవాసనల

    బగద్గీన నా మనఁద నిటట్టి పారీనతటానో
   సిగద్గీననఁ దలవతచేవు చెలల్లనఁబో నీవదియేర
    అగద్గీలప మోము కళ లవ గనేనతటానో

చ. 3:    కానఁగిలితచవదియేర గకక్కన నేనఁ గటూడనఁగాను
   కానఁగిన నీమేని కానఁక గనేనతటానో

    వనఁగక శ్రీవతకటాదిద వభునఁడ కూడిత రత
  మానఁగిననే నలమేలమతగ నతటానో



రేక: 1620-5సాళతగనాట సత: 26-119
పలల్లవ:   పరషలలోనెలల్ల పరషోతత్తిమునఁడు వానఁడె

   తరతేర మనఁద నేనఁగీ దేవదేవోతత్తిమునఁడు
చ. 1:    చెకక్కల మెరవనఁగాను సేసముతాతల రాలనఁగా

  యకక్కవపైన తేరమనఁద నేనఁగీవానఁడె
   కక్కవల గరనఁగచ యిరమేల నొరగచ

    చికక్కని నవువ్వెల నవవ్వె చెలలతో వానఁడె
చ. 2:     నిమత్మితట వసుకొతటా నికిక్క నికిక్క చటూచకొతటా

   యమెత్మిలకనఁ దేరిమనఁద నేనఁగీ వానఁడె
   తముత్మిలము సారెనఁ జేసి తగవలల్లవాటవసి
  చెమత్మినఁజెమట గతదాలనఁ జెలరేనఁగీవానఁడె

చ. 3:    అలయుచ సాలయుచ నలమేలమతగనఁ గటూడి
   యలమనఁ దిరతేరపపై నేనఁగీ వానఁడె

   బలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిపత య పతడిల్లకొడుక
   నిలవునఁ జకక్కనఁదనాన నితడుకొనీ వానఁడె



రేక: 1620-6శతకరాభరణత సత: 26-120
పలల్లవ:     వదుద వదుద మాతో వాదులనఁ బోదుల

   పొదుద వోయ నినఁకనఁ బోరాదా
చ. 1:    పటట్టిక పటట్టిక పయతద దొలనఁగీ

   అటట్టి వుతడి మానఁటలడు నాతో
    నిటట్టి చటూప చటూచి నీవల నవవ్వెవు

   పొటట్టినఁ బొరగననఁ బొదుద వోదా
చ. 2:    పలవక మముత్మినఁ బెను వసటయత

   నిలిచతేనఁ జాల నీ వదుట
   నిలిగి నిలిగి నీవల దటూరేవు

   యలమ నీకెపప్పు డిదే పనా
చ. 3:    నొకక్కక నాచెకక్క నునుగోర నానఁట

 మొకిక్కనతతచాల మునున్ననీవు
  యకక్కడు శ్రీవతకటేశ కలసిత

  యికక్కవ మొఱనఁగల యినఁకనేల



రేక: 1621-1దేశక సత: 26-121
పలల్లవ:   ఇతదానఁకానఁ బొడగాన మటవతటవ

   ఇతదిరారమణ భావ మపప్పుడే సొతపకెక్కను
చ. 1:    మగవ నెమోత్మిము తామరపవువ్వె వకసితచె

  తగ వభునఁడనే సటూరోతదయవళను
   నిడిడి నెనన్నడుమనే నెమలియునఁ జెలరేనఁగె
  మగల వభునికాతత మేఘోదయమున

చ. 2:    సత కనునఁగవలనే చకోరముల నికెక్క
 అతనిసనన్న వువ్వెవనెన్నలలమనివళ

   జతనాన పరనఁదనే సపైకతము నీరపటట్టి
  రత రమణుని కస్కృపారసవళను

చ. 3:  అతగనదేహవలిల్ల అతతయునునఁబులకితచె
  రతగగ శ్రీ వతకటేశరతవళను

   ముతగిట చెలి చెమటముతగార లవముతచె
 అతగజసాములచేత నలసినవళను



రేక: 1621-2మతగళకౌసిక సత: 26-122
పలల్లవ:     ఎకక్కడ పరాకసేసే వనఁట సుదుద ల చెపేప్పువు

     చెకక్క చేయి దసి యిటట్టి సేస చలల్లరాదా
చ. 1:   ముతమణదతతముల మెరవనఁగ మాటలడ

  చెతచెలక నీతోడ సారెసారెక
    వతచిన మోవతేనె వడియనఁగా నవువ్వె నవవ్వె

   యితచకతత చెలిదికక్క యిట చటూడరాదా
చ. 2:    కమత్మినఁ దామెరలవతట కరముల చానఁచిచానఁచి

   కొమత్మి నినను సనన్నసేసనఁ గటూరిమతోడ
   వుమత్మి పనీన్నట చెమట నుసురసురనుకొతటా

  దిమత్మిరేనఁచ వలపల దిషిట్టితచరాదా
చ. 3:    పచచ్చెని తీగెలవతట బాహుమటూలముల నినున్న

    పచిచ్చె కానఁగిలితచి పట ట్టి కోమలి నేనఁడు
   ఇచెచ్చెరినఁగి శ్రీవతటేశ కూడితవ ఇటట్టి

  ముచచ్చెటసిగిద్గీనఁకనేల మోము చటూపరాదా



రేక: 1621-3ఆహరి సత: 26-123
పలల్లవ:     ఎకక్కడౌతా నెఱనఁగదు ఇతత నీమనఁది యాసల

   చెకక్కలలల్లనఁ బులకితచె చెలల్లనఁబో నీవలప
చ. 1:   గబబ్బులపపై పటట్టి తచకొతగ జారతఱనఁగదు

   అబుబ్బురపడి మాటాడ అపప్పుట నీతో
   గొబుబ్బున సతపనఁగలకొపప్పు వడు తరనఁగదు
     నిబబ్బురాన నవవ్వె చెలి నితడెనఁబో నీ వలప

చ. 2:     చెమట కసటూగరి బొటట్టి చెదరిన దరనఁగదు
    తమకాన నినున్ననఁ జూచ తపప్పుక మోము

  జమళవడాడ ణము జారినది యఱనఁగదు
    కొమరె నీమాట వని కూడెనఁబో నీవలప

చ. 3:     అతదల దికక్కల గలల్ల రనే దది యఱనఁగదు
  ఇతదుముఖ కానఁగిలితచ ఇతపరతుల

   వతదుగనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ మాసతని
    ముతదువన కెరనఁగదు ముతచెనఁబో నీ వలప



రేక: 1621-4రామకిగయ సత: 26-124
పలల్లవ:    మతచి దేవాతగన లిటట్టి మెచేచ్చెరమత్మి

  యతచ నలమేలమతగ యతతదానవమాత్మి
చ. 1:     మాటలనే వరడితచి మచిచ్చెకలనఁ బొదుద వుచిచ్చె

   నీటననఁ జతనఁ దేలితచ నేరతువమత్మి
   పాటలనే కరనఁగితచి పతతముల మరిగితచి
   చాటవ నాతనినఁ గటూడ జాణవమాత్మి

చ. 2:    నగతానే రపప్పుతచి నటనల మెపప్పుతచి
  తగనఁబత దకక్కనఁగొన దతటవమాత్మి

   పగటల భద్రిమయితచి బడినుతడే వలపతచి
   చిగిరితచి జేయనఁ బతచితత్తిము వతుత్తి వమాత్మి

చ. 3:    కానఁగిటనే చొకిక్కతచి కతదువల మొకిక్కతచి
   ఆనఁగి పతయురమెకేక్క వపప్పుడే యమత్మి

   పానఁగిన శ్రీవతకటేశ పటట్టిపరాణవ నీవు
  నీనఁగని వడుకతోచ నీవారమమాత్మి



రేక: 1621-5ముఖరి సత: 26-125
పలల్లవ:     ఇతత చాలదా నాక యితదరిలో రమణునఁడ

    సతతసాన నీక మొకేక్క సరసునఁడ వతదుక
చ. 1:     చితతలనిన్నయునునఁ బాస సిగద్గీ లనిన్నయునునఁ దేరె

    ఇతతలోనే వభునఁడ నీ వడక రానఁగా
  మతతనాల సరివచెచ్చె మరత్మిములనిన్నయునఁగొచెచ్చె

   దొతులపైన మాటల నాతో నాడనఁగాను
చ. 2:     కపట మతతయునఁ బాస కానఁకలలల్ల చలల్లనారె

    ఇపడు నా చెకక్క నొకిక్క యనయనఁగాను
   తపమెలల్ల ఫలిఇతచె తలనఁపల సరిగటూడె

   అపరటూపముగ నాతో నతది నవవ్వెనఁగాను
చ. 3:    వలపల దపైవారె వాడికెల తుదమరె

   వలయ నాపపై చేయి వయనఁగాను
    కలికి శ్రీవతకటేశ కాయము లొకక్కట యాయ

   సొలప రతుల ననున్ననఁ జొకిక్కతచనఁగాను



రేక: 1621-6కాతబోదిసత: 26-126
పలల్లవ:   ఒయతనే దగద్గీరరమత్మి వడిగపసతుల

  అయోత వసరరమత్మి అలశనన్నవానఁడు
చ. 1:    మెఱయునఁజెమటలతో మెతత్తిని పరప మనఁద

  వఱగి పవవ్వెళతచినానఁ డొతత్తిగిలి
  జఱయుమాటలతోడ చానఁచిన పాదములతో

  గఱియపైన సతులతో గోవతదరాజ
చ. 2:    తలల్లని కనున్నలతోడ తేనె గారమోవతోడ

  చెలల్ల డినఁ బవవ్వెళతచె శేషనిమనఁద
   వలిల్లగొను వరప్పులతో వనెన్నల నవువ్వెలతో

  కొలల్లవలపల చలీ ల్ల గోవతదరాజ
చ. 3:      బొడుడ వప కొడుకతో పకిక్కట వడెము తోడ

  వడిడన రతులలోన నోలలడని
   వడుడ వటట్టి కూడెను శ్రీవతకటేశనఁ డితతులను
  గొడుడ వోని వరముల గోవతదరాజ



రేక: 1622-1రామకిగయ సత: 26-127
పలల్లవ:     ఏమనఁ దనున్ననఁ దడవము ఇదివో తాను

    సామాన నుతడిన నాతోనఁ జలమా తాను
చ. 1:    వదద వచిచ్చెకూచతడేది వరకెపైనా నవవ్వెది

    వదదనాన్న మాననఁ డిదేనఁట వలపే తాను
   సుదుద ల చెపప్పువచేచ్చెది చటూపలనఁ దేలితచేది

    చదిదకి వనఁడికి నాతోనఁ జలమా తాను
చ. 2:     పవువ్వెల పపైనఁ జలేల్లది బొమత్మిల జతకితచేది

   యవవ్వెరి ముతదరవపైనా నిదేమే తాను
   రవవ్వెగానఁ బేరకొనేది రమత్మిని చేయివటేట్టిది

  జవవ్వెనులతోడ నితతచలమా తాను
చ. 3:    గకక్కననఁ గానఁగిలితచేది కపప్పుర మయతవచేచ్చెది

   అకక్కర నినిన్నటా జాణనఁడౌనే తాను
    యకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

   జకక్కవకచము లతటనఁ జలమా తాను



రేక: 1622-2సామతతత సత: 26-128
పలల్లవ:      తడవాయ నేము వచిచ్చె తత వచెచ్చెనఁ జెలియక

  కడుదకెక్క రావయత కాతతభాగతముల
చ. 1:    పూచెను జవవ్వెనము పొలినఁత మెపైపలకల

  కాచెను నిమత్మిపతడుల్ల ఘనకచాల
    వాచవుల దొతడవతడు వడినఁ జతడెనఁ గెమోత్మిని

  చటూచివతుత్తి రావయత సుదత భాగతముల
చ. 2:    పలికెనఁ జిలకల పడనఁత మాటలలోనె

    తొలనఁకెనఁ జలల్లని గాలి దొమత్మి వరప్పుల
   వలపల కతదువల వసతతకాలము వచెచ్చె

   తలిసివతుత్తి రావయత తరవ భాగతముల
చ. 3:    చెమటల కొలనఁకల చెలిమేన దపైవారె

  తమ నవువ్వెవనెన్నలల దటట్టిమాయను
    అమర శ్రీవతకటేశ అతగననఁ గటూడిత వటట్టి

   రమయితతు రావయత రమణ భాగతముల



రేక: 1622-3బౌళ సత: 26-129
పలల్లవ:     ఎతత చెపప్పునా మానవు ఇది యేనఁటకే

   వతతసేసి రమణుని వతగెమాడ నేనఁటకే
చ. 1:     చెకక్కనొకిక్క నీవు బుదిద చెపప్పురాదా తొలతనె

   ఇకక్కడ నాతని తపప్పు లతచనేనఁటకె
   చకక్కనిపతని నీవు జతట వాయకతడరాదా

   నికిక్కచటూచి నేనఁడతని నితదలడ నేనఁటకే
చ. 2:   ఆయమతట మొదలనే ఆనవటట్టితచకోరాదా

    వాయితపప్పు యిపప్పు డినఁక వాదు లేనఁటకే
  చేయివసి కానఁగిటనే చికిక్కతచకొనరాదా

   బాయిటకినఁ దసి వరె పగచాటనేనఁటకే
చ. 3:    యదుట శ్రీవతకటేశ నినిన్నయు నడుగరాదా

  అదన నాతనిపపై వగతపనేనఁటకే
   వుదుటరతులనఁ గటూడి వకక్క బుదిదనుతడరాదా

  అదివో వురమెకిక్కయు ననుమేనఁటకే



రేక: 1622-4ముఖరి సత: 26-130
పలల్లవ:     వనిత నినిన్నటా నీవు వహితచకోక పోదు

    వనక ముతదరి కిద వనన్నపము సుమత్మి
చ. 1:    జవవ్వెన భారమెలల్ల సతకచముల నితడె

    మువవ్వెతక వభునఁడ నీక మోవక పోదు
   చవవ్వెన మోహరసాల చెమటలపై దపైవారె

  వువవ్వెవళటూల్లరచ నీక నోలలడవలస
చ. 2:    కామాని కోరికెలలల్ల కనుచటూపలపై మెఱస

    దమసాన నాది నీవ తీరచ్చెక పోదు
   ఆమనిగణల మోవయతదునఁ దేనెలపై వుబెబ్బు

   గోమున నీవది చవగొనక పోదు
చ. 3:   పొతచిన తమకముల పలకముతత్తిములయ

    యతచి నీమెపై నని సితగారితచక పోదు
    చతచల శ్రీవతకటేశ సతనఁ గటూడితని యిటట్టి

    కతచప పొతుత్తి ల మక కలయనఁగనఁ గలిగె



రేక: 1622-5సితధురామకిగయ సత: 26-131
పలల్లవ:    ఇతదర బుదుద ల చెపేప్పు దితదానఁకానే

    కతదువనఁ గటూడిత రిద కానఁక లితదానఁకానే
చ. 1:     యేనఁట కినఁకి మానఁటల యదురెపైత రిదదర

 గానఁటపటలకల దగద్గీరదానఁకే
     నానఁటనఁ దొలల్ల మోహము నవువ్వెలనఁ బొదుద గడప

  చోటలేదు చలముల సనఁకినతదానఁకానే
చ. 2:     వదుద వదుద కొసరల వకక్కటపైత రిదదరను

  సుదుద లలల్ల మేనుల సుకక్కకానఁకానే
   కొదిదమాల కోరికెల కొతకలనఁగొసర లినఁక

   పొదుద లేదు పతతముల పొతదినతదానఁకానే
చ. 3:     చాల చాల సిగద్గీల సమత్మితపైత రిదదరను

  తేలితపలనిన్నయు మలో తేరదానఁకానే
  ఆలరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగానీవు

 వళతోనఁగటూడితరి యవడుకౌదానఁకానే



రేక: 1622-6సాళతగత సత: 26-132
పలల్లవ:    నీ వఱనఁగనివ లేవు నెఱజాణవు

  మోవతేనె కడునెపైతే మొగచాటనయాత
చ. 1:     దగద్గీరి కూడుట కతట తలపోనఁతలే ఇతవు

  వగద్గీళమెపైతేనఁ గాదు వడువవయాత
   సిగద్గీతో నవువ్వెటకతటే చిముత్మినఁదిటట్టి లే యితవు
   బకక్కన నీక మొకేక్కము పదరకవయాత

చ. 2:   యనసివుతడుటకతటే యరవరవ యితవు
  పనిలేదు పననఁగక పదవయాత

   తనిసి మాటాడుకతటే దవువ్వెలమానఁటే యితవు
  కొనకెకెక్క వలపల కొసరకవయాత

చ. 3:     కానఁగిట నిదిద్రితచకతట కానఁకనఁ బొరల టతవు
  తోనఁగితనఁ జెమటలచే తొలవయాత

    వనఁగక శ్రీవతటాదిద్రి వభునఁడ కూడిత వటట్టి
    దానఁగ వనఁక వడుకల దకిక్కత నోయయాత



రేక: 1623-1శతకరాభరణత సత: 26-133
పలల్లవ:     ఎతతపైన మాన వవ యేమ సేతునే

   వతతల నాలోని గటట్టి వళల్లవసనఁబాయము
చ. 1:    మనసులోపలి మాట మతలోనే దానఁచితేను

  తనువుననఁ జెమటలపై దపైవారీనే
  మునుకొనన్నసిగద్గీలలల్ల మోవపపై నణనఁచితేను

   వనక నవువ్వెవనెన్నలపై వలిల్ల వరిసనే
చ. 2:    గకక్కననఁ గోరికలలల్ల కాయములో దాచితేను

  చికక్కల పలకలపై చిగిరతచనే
  మకక్కవనా వలపల మరగననఁబెటట్టితేను

   చికక్కని నిటటూట్టిరపలపై చేగల దేరీనే
చ. 3:   తమకములకనఁ గాక తలవతచకొతటేను

   జమళనఁ బరవశమెపై జాజ కొనీనే
   అమరి శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె కూడనఁగాను

   గములపైన సతతసాల కళల మరీనే



రేక: 1623-2సాయతతత సత: 26-134
పలల్లవ:  ఆసదపదానననాన్న నతటవగాని

    పాసి వుతడలేనఁ జమత్మి పాయకతదు గాని
చ. 1:      సారె నీతో మాటలడి చాలితచనఁ చాల నేను

  తేలితచి యొకక్కమానఁటే తీతునఁగాని
    ఆలితచి నీతోడి నవువ్వె అలసియు మానలేదు

   కేలినఁ దలనఁచి తలనఁచి కేరదునఁగాని
చ. 2:     తగిలి నీవదదనుతడి తనియదు నా మనసు

   సొగిసి నీమోము సారెనఁ జూతునఁగాని
   బగవునఁగానఁగిట నినున్ననఁ బెననఁగియునఁ దమవోదు

  అగవ డపప్పుటపప్పుట కపప్పుళతతునఁగాని
చ. 3:      గకక్కన నీరతనఁ జొకిక్క కతటకి నిదుద ర రాదు

  పకక్క రతబతధములనఁ బే ద్రిరేనఁతునఁగాని
    ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి యతత గటూడినాను

    అకక్కరెపై నీమోవతేనె కాస గితతునఁ గాని



రేక: 1623-3ముఖరి సత: 26-135
పలల్లవ:    అతత మముత్మినఁ జెనక మతదుకేమ

    ఇతత నీతోనఁ జెపప్పునేల ఇపప్పు డతదుకేమ
చ. 1:    వాములగా బొతకనేర వటట్టివతతా లడనేర

  ఆమాటే మఱవక మతదుకేమే
     నీ మచచ్చెము లతచ రాము నినున్ననఁ దడవనఁగరాము

   ఆముకొని మముత్మి నవవ్వె వతదుకేమ
చ. 2:   తపప్పుల వటట్టినఁగనేల తారకాణతచనఁగనేల

  అపప్పుడే చెపేప్పునఁగాని అతదుకేమ
   రెపప్పులతత్తి చటూడవదుద రేసుల పటట్టితచవదుద

    చపప్పునఁ జేసేవు వలప సారె నతదుకేమ
చ. 3:    కొతగవటట్టి తయతలేదు కూరిమ గొసరలేదు

  అతగవతచి కానఁగిలితచే వతదుకేమ
   రతగగ శ్రీవతకటేశ రవవ్వెసేయ నినఁకనేల
    యతగిలి సేసిత మోవ యినఁక నతదుకేమ



రేక: 1623-4దేవగాతధరి సత: 26-136
పలల్లవ:    పలవరే కస్కృషరని పేరకొని యితతటాను

   పొలసి యారగితచే పొదాద య నిపడు
చ. 1:   వనన్నలరగితచనఁబోయి వదులలోనఁ దిరిగీనో

  యనన్నరాని యమునలో యనఁదులడనో
  సనన్నల సాతదపనితో చవనఁగబోయినానఁడో

   చినన్నవానఁడాకలి గొనె చెలలల యిపడు
చ. 2:    మగవల కానఁగిళల్ల మఱచి నిదిదరితచనో

    సొగిసి యావులనఁ గాచే చోట నునాన్ననఁడో
   యగవ నుటల్లకెకిక్క యితతులకనఁ జికిక్కనానఁడో
   సగము వనఁడికూరల చలల్లనాయ నిపడు

చ. 3:    చెతది నెమలి చతగల సితగారతకొనీనో
  ఇతదునే దేవరవల ఇతటనునాన్ననఁడో
    అతదుప శ్రీవతకటేశనఁ డాడివచెచ్చె నిద వనఁడె

    వతదుల మాపొతుత్తి క రా వళయ నిపడు



రేక: 1623-5సామతతత సత: 26-137
పలల్లవ:     ఆకె నీకే తగ సమరనఁ బొడిల్లకి

   పోనఁక ముడిచితమ పొలనఁతకి నేము
చ. 1:    కొతడల వతటవ కోమలి కచముల

  బతడగ రాలరపప్పులనఁ గావు
  దతడనే నెమోత్మివు తామెరవతటది

 గతడుమటూనఁకరేకలవలనఁ గాదు
చ. 2:   మెలనఁతనెరినఁదురము మేఘము వతటది

  అలర గాలిగొటట్టిది గాదు
  చెలవప నడుమది సితహమువతటది

  పొలసి అడవనఁగానఁపరమట గాదు
చ. 3:    సతమేను మెఱనఁగ చాయ వతటది

  తతతో మెరిచట దానఁగదు
   యితవగ శ్రీవతకటేశ య చెలికినఁ

  బతవపై కూడితవ పలకెడగాదు



రేక: 1623-6శతకరాభరణత సత: 26-138
పలల్లవ:    ఏమగటట్టి కొతట వతత యేమనె నినున్న

   తామసితచక నీ బాస తలనఁచకోరాదా
చ. 1:     యితటకినఁ బలవవచెచ్చె యిట నీవు రాకతడనఁగా

   వతటనే కోపము మాని వచేచ్చెయరాదా
     నతటన నీ మోము చటూచి నవువ్వెనవవ్వెనిద యాకె

  దతటతనముననఁ గొతత తలయతత్తిరాదా
చ. 2:      కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచనఁ గాతత నీ వరకతడనఁగా

   పనిన్న నీవ యదురేనఁగి పపైకొనరాదా
     మనన్నకెపైనా నీ మనఁద మెలప మాటల చలీ ల్ల

   వునన్నత నీ వతదుకెలల్ల నుతత్తిరవరాదా
చ. 3:     గకక్కననఁ జెలియ నినున్ననఁ గానఁగిలితచె ముతదుముతద

  చెకక్కనొకిక్క యచనవు చెలిల్లతచరాదా
    మకక్కవ శ్రీవతకటేశ మతకదేరి కూడె నాకె

  అకక్కడ మముచచ్చెటలే యాడుకొనరాదా



రేక: 1624-1ఆహిరి సత: 26-139
పలల్లవ:    అతటనా తనేన్నమెపైనా నావగితజతతపైనా మాట

    కతటచటూప తానఁ జూచె కనన్నలలో నునన్నవ
చ. 1:    ఆయలేవ తనమాట కతదాల చెపప్పునఁగవచచ్చె

  చాయసేసుకొనన్ననఁ బోనఁడు సాదితచని
   చేయారనఁ దనమేనిచినన్న లివ చేనిపతట

   కోయిలకాలే చెపీప్పునఁ గోప మేనఁటకనవ
చ. 2:     పోనీవ తనునఁదానె పొగడనఁ దన నిజము

  మానేననాన్ననఁ బోనీనఁడు మళల్లనఁదసని
    అనలేలే తనగణ మద గొతడతట మెతత్తిన

  నాననఁగానే కానవచచ్చె నయమెపైతేనఁగనక
చ. 3:    కదుద లేవ తనకానఁక కానఁగిటనే చటూపవచచ్చె

    వదదనాన్న మాననఁడు నాపపై వళల్ల వసని
   వదిదకె శ్రీవతకటేశనఁ డొనగటూడె తననేరప్పు

   తదదనేల నీరకొలనఁది తామెర గాదా



రేక: 1624-2రీతగళ సత: 26-140
పలల్లవ:    ఇతవపైనపప్పుడే పత యడక వచచ్చెనఁగాని

  చతురని నితదుకనఁగా జతకితచనోపనే
చ. 1:    చనపగలద్గీమాట చకక్కనెపై యినిన్నటానఁ జెలల

   మనససనిన పొతదు మఱపనఁ గాదు
 ననుపలేనిచోట నగవులకెపైనాను

   పననఁగితేనఁ జలమెకక్క పలవ నేనోపనే
చ. 2:    ముసిప దరనిచోట మోనమెపైనా నితపలే

   సుసరమయిన చోట సుదుద లే చని
   కసిగాట మోహముతో కలగతప వలపల

    పసికితేనఁ బుసురౌను పలవ నే నోపనే
చ. 3:     చేరి సరసప వళనఁ జేసినదలల్ల నఁ జేనఁత

   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డిట గటూడెను
    వరకే యిటల్లనఁ గాక వకరీత నెపైతేను

   పేరకొని సారెసారెనఁ బలవ నేనోవనే



రేక: 1624-3హితదోళవసతతత సత: 26-141
పలల్లవ:  సితగారరసములోననఁ జీకాకలేలే

    అతగన నీవ నేను అనుమాన మేలే
చ. 1:     మాణకాల పటట్టివతట మగవ నీనోర ననున్న

  జాణనిషటూట్టిరా లినేన్నసి చలల్లనఁదగదే
   ఆణముదాతల చిపప్పులయతతల గనున్నల ననున్న

   రాణతచ వనఁడిచటూపల రమణ చటూడకవ
చ. 2:     చెలిన్నచతదురవతట సత నీ మోమున ననున్న

  చలల్ల వడబోమత్మిలను జతకితచనేలే
    యలల్లగానఁ జిగరవతట వవగొ నీ కరముల
  వలల్లవరిగానఁ బటట్టితే వదిలితచనేలే

చ. 3:   బతగారవోపరివతటపడనఁత నీ కానఁగిటలో
   చెతగలితప సిగద్గీలనే చనఁకట లేలే

   రతగగ శ్రీవతకటాదిద్రిరాడనఁడనఁ గటూడిత నినున్న
  ముతగరల నీలలముసునఁ గితకనేలే



రేక: 1624-4దేసాళత సత: 26-142
పలల్లవ:    పటట్టికవ చలమతత పపైపపై నీవు

    యటట్టియిన నీవు నేను యిదదరము నొకక్కటే
చ. 1:     చటూడకవ వానఁడిచటూప చరకనీ నా మనసు

  అడకవ వనఁడిమానఁట ఆయమతటని
   యేడనెపైననఁ గరత్మిఫల మెదిరికినఁ జేసినతత

   తోడనే మరలివచచ్చె దోసమది వలనా
చ. 2:     దానఁచకవ నీ గణము తమకితచ వనన్నదానఁక

  కానఁచకవ కచయుగముల కానఁకరేగీని
    యేనఁచక ముయికి మఇ యేడనుతడినానఁ బోదు

    రేనఁచినదే వముత్మి సేస రిచచ్చెల యమాయ
చ. 3:     నవవ్వెకవ నీవు ననున్న నానఁగవారీ వలపల

    దవువ్వెలనఁ జేయి చానఁచకవ తత వచెచ్చెను
    యివవ్వెల నినున్న శ్రీవతకేశనఁడనఁ గటూడిత నిటట్టి

    జవవ్వెనము నీక నాక సరియే యతగవు



రేక: 1624-5ఆహిరినాట సత: 26-143
పలల్లవ:     చలవక వనఁడికిని సరి సరి యితతేకాక

    అలయితచి మనఁది పొతదు లవయేలే నాక
చ. 1:     పలిచినపప్పుడు రాక బగిసి వనక వచిచ్చె

   యలమనఁ బెపైకొననఁగా నదేనఁటకే నాక
    తొలత రాళల్లవసి తోడనఁ బటూవుల వయనఁగ

   కలదా అతదేమెపైన కానీవ తాను
చ. 2:     నవవ్వెనపప్పుడు నవవ్వెక నాతో మరాన్ననఁడు వచిచ్చె

   ఇవవ్వెల సరసమాడ నేనఁటకే నాక
    నెవవ్వెగా నీరవటఱ ట్టితే నేయి చేతకివచిచ్చె మరి
   అవవ్వెలనఁ బనీన్నరిచిచ్చెతే అనునౌనా తాను

చ. 3:     చటూపలనే కరనఁగక సనఁకలనఁ గానఁగిటనఁ గటూడా
   యేపననఁ గరనఁగనఁగా నదేనఁటకే నాక

    పపైపపై శ్రీవతకటాదిద్రి పతతో నే నొకక్కటపైత
    కోపాన నేనతట నితతే కొసరేలే యినఁకను



రేక: 1624-6భపైరవ సత: 26-144
పలల్లవ:      మేల మేలే జవవ్వెని మెచిచ్చెతనఁ బో నినున్నను

   తాలిమనఁ దలిసనఁగాక తారకొణ లేనఁటకే
చ. 1:     కపప్పుర మచెచ్చె నతటవ కానఁకరేనఁగె నతటవ

    యపప్పుట కెపప్పుట మానఁట యేది నిజమే
   రెపప్పుల మటూసితవ రేసులనఁ జేసితవ
   గపప్పుట నీ వలపల కొలనఁదతచనఁగలనా

చ. 2:    కాలనఁ దాకితచితవ గకక్కన మొకిక్కతవ
    యేల నీ కితత పగట యేమతదమే

    యలీల నీక గొణనఁగ యితదులోనే సణనఁగ
    లేలే నీ సుదుద లివ లకక్కవటట్టివసమా

చ. 3:    చెఱనఁగటూ బటట్టితవ సేసానఁ బెటట్టితవ
    యఱినఁగిన నీ చనవు నియత కొతటనే

   మెఱయ శ్రీవతకటాదిద్రి మేనఁటనెపై నినున్ననఁగటూడిత
    తఱి నీ చేనఁతకనఁజేనఁత తతవచెచ్చెనఁ గదవ



రేక: 1625-1పళవతజరత సత: 26-145
పలల్లవ:    అతదుకే తా నెగద్గీవట ట్టి నతతేకాక

    పొతదిన పతకి మరే బుదిద చెపప్పురమాత్మి
చ. 1:   కోపగితచితనటనే కొతగవటట్టి తయతనఁగాను

   వోపనతటానఁ బెననఁగిత నటూరకే నేను
   పపైపపైనఁ దిటట్టితనటే వచిచ్చెమాట లడనఁగాను

   కోపలనఁ బెదవులనే గొణనఁగితనఁ గాక
చ. 2:    కెపైకోనటవ నేను గబబ్బుతనాల నుతడనఁగ

    ఆకడ నే నవవ్వెలి మోమెపైతనఁ గాక
     జోకనఁ దానఁ బలిచినటట్టి చోటకి రానటే నేను

    యేకతాననఁ దా నుతడనఁగా ఇతట నుతటనఁగాక
చ. 3:    కూడివుతడనటే నేను గొబుబ్బున నుమత్మిగితచనఁగా

  వాడు వాకిటకేనఁగి వతతనుతటని
   వడుక శ్రీవతకటాదిద్రివభునఁడు ననిన్నట గటూడె

   పాడిపతతా లఱనఁగనా భద్రిమసితనఁ గాక



రేక: 1625-2పాడి సత: 26-146
పలల్లవ:    ఓపమే చాలను యితతకోపమే నేము

   చేపటట్టి యిదదరి సరిసేస దాను
చ. 1:    పడనఁతపపైకోపాన పత నేమెపైనా నతదు

   అడరి నిషటూ ష్ఠూరినఁ జేయకరే ననున్న
   ముడికానఁ డిదదరిమనఁద మొకమోటమే తనక
   అడనఁచనా యిదదరివా దాడకేలే నేను

చ. 2:     పటట్టికరే ననున్న మర పలమార రమత్మినుచ
   అటట్టి సవతవదద నాతనఁ డునాన్ననఁడు
   ఇటట్టి కలల్లనఁగకలిగితే యవవ్వెరినఁ గోపతచలేడు

    అటట్టిటట్టి వభుని కెదురాడనఁ దత గాదు
చ. 3:     అతత గలితే మర ఆకెను రాకతడనఁజేసి

   చెతతలనఁ దోడుకరారే శ్రీ వతకటేశ
    యితలో నా ఇతట నుతడె యతనఁడిదననున్ననఁగటూడె

   వతతసతులనఁ గతటేను వసటయత నాక



రేక: 1625-3భపైరవ సత: 26-147
పలల్లవ:   పటట్టివడిచినమాట పడితాళతచె నిదివో

   యిటట్టి నోరారతువు నీ వతదరినెపైనా
చ. 1:     చాలలేరా నేనఁడె నాక సరివచెచ్చె నామతకి

   కాలమతదే నమత్మినటట్టి కలల్ల గలదు
   కోలగాచి పతదమాడి కోపగితచనఁ జాలనఁగాక

     వోలి నీవురాన సత వునన్న దది గాదా
చ. 2:       కదుద లేరా నావళల్ల కలల్లలే నీ వమ సతు

  వదదనఁ గాచకతడకతటే వరకతదురా
   చదిదకి వనఁడికి వాదు చవగాదనుచనఁగాక
     అదిదవో నీ వనఁప మనఁద నతగన గాదా

చ. 3:     తగలేరా నీక నాక తారకాణతచనఁగ నేల
    మొగమోట నునన్నదే నా మోసము గాదా

    నగతా శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ నేనఁడు
    నిగిడి నీ శిరసుపపై నేనే కాన



రేక: 1625-4భపైరవ సత: 26-148
పలల్లవ:     ఆతనితలనఁప గతట రతత చాలదా నేనఁడు

  చేతచెకక్కతోడ వటట్టి చితతనకేలమాత్మి
చ. 1:    వడెమచెచ్చెనఁ జాలదా వగితచితే నేమాయ

   తోడ మాటలడకతటే దోసమా యేమ
   వాడికాయ సతదడినే వలపతత చాలదా

  సటూడునఁబాడు పతతాలకనఁ జోటేదమాత్మి
చ. 2:    ఆలనెపైతనఁ జాలదా అలిగతటే నేమాయ

   కాలదొకక్కని దొకక్కటే కడమతతే పో
    వల వటట్టి యిమత్మిగొనె వనకకే చాలదా

    నాలక బెలల్ల ల చటూప నాయము గాదమాత్మి
చ. 3:     యితటకివచెచ్చెనఁ జాలదా యేడ నునన్న నేమాయ

    వతట మోవ పపప్పుయిన దొకక్కట కాక
   అతట పటట్టి శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్ననఁగాడె
    వతటనఁ బాయలే మనఁక వలిత లేదమాత్మి



రేక: 1625-5సాళతగనాట సత: 26-149
పలల్లవ:   వళలేదు పొదుద లేదు వగిరిచని

   వోలవసనఁ జూపలనే వరకనన్న మాననఁడు
చ. 1:    అతతేపో వోయమత్మి అదేమే వనఁడు

   వతతవావ నామనఁద వసి నవవ్వెని
   యతతయిననఁ బోనీనఁడు యతగిలిమోవ మానఁటల

   దొతతుల వరచవచచ్చె తొలమనాన్న మాననఁడు
చ. 2:   పోపో అదేడమానఁట పొదుద వోదటే

   రేపమాప రమత్మితటా రేసు చలీ ల్లని
   వోపననన్ననఁ బోనీనఁడు వుతబడిపొతుత్తి చేతుల

   మోనఁపవచచ్చె నాకచాల మొకిక్కనాను మాననఁడు
చ. 3:     తగనే యేమని చెపప్పు తానే వనఁడు

   మెగమోడితేనే చేయి ముతచి కూడెను
   నిగిడి శ్రీవతటాదిద్రినిలయునఁడు ననున్ననఁ గటూడి

   సగము సరసమాడి చాలననన్న మాననఁడు



రేక: 1625-6సౌరాషట్టి సత సత: 26-150
పలల్లవ:    కడు నినున్న దటూరనోప కానీవయాత

  కడమలినిన్నయునఁ బాసనఁ గానీవయాత
చ. 1:    నీ కితవపైతేనఁజాల నీనెలనఁత లేమనన్న

  కెపైకొనేము అతదుకేమ కానీవయాత
     ఆకెక నీవు వలప ఆకె నీక వలవనీ

  కాక సేయకతటేనఁజాలనఁ గానీవయాత
చ. 2:      యితట వచిచ్చెన మేల యేడ నుతడినా మేల

  కతటమ నీగణమెలల్ల గానీవయత
     నతటన నిటట్టి నవువ్వె నవవ్వెకతటే యాకెనఁ జూప

  కతటకాలడు చాలనఁ గానీవయాత
చ. 3:    మానఁగినకోపము దర మానఁటల బుజజగితచిత

  కానఁగినకానఁకల జారెనఁ గానీవయాత
    పానఁగి నీక సతమయి పరచితత్తిము మానిత
  కానఁగిన శ్రీవతకటేశ కానీవయాత



రేక: 1626-1వళవళ సత: 26-151
పలల్లవ:    ఏమనిన మామాట యగద్గీలౌనో తపప్పులౌనో

    కామని వదదనె ఇనీన్ననఁ గతదువు రావయాత
చ. 1:     ముతత్తిపనఁ జిపప్పులలోన ముతగార లవ ముతచె

    పొతుత్తి ల గాలి నువువ్వెనఁ బువువ్వెననఁ బుటట్టి
   నితుత్తి మది గాలిమాతో నీలిమాట కానరాదు

    అతత్తి చెలి ఆనతచచ్చె ఆడక రావయాత
చ. 2:      చెలనఁగ నదాద ల మనఁద చిగర లవ పటట్టి

   పలగ జకక్కవలపపై పూపల పూచె
   వలరాజమాయ లివో వలప మకక్కటమదో
  తలనఁచకొతదువు చెలిదతడక రావయాత

చ. 3:    అతదుకోలపై దొతడపతట నమస్కృతరసము పటట్టి
  చితదనఁబోస తీనఁగెమనఁద చిముత్మినఁగళల

   అతదప శ్రీవతకటేశ అతగననఁగటూడిత వటట్టి
    దితదుపడ సతనఁ గటూడ దినము రావయాత



రేక: 1626-2బౌళ సత: 26-152
పలల్లవ:    బాప బాప కస్కృషార బాలకస్కృషార

    బాపరే నీ పగతాప భాగత లివవో
చ. 1:     బాలనఁడవపై రేపలల్లనఁ బాల నీ వారగితచనఁగ

   పాల జలనిధి యతత భయపడెనో
  ఆలితచి తొదలమాట లడనేరచకొననఁగ
   యలీల ననురసతు లతత భద్రిమసిరో

చ. 2:    తపప్పుటడుగల నీవు ధరమనఁదనఁ బెటట్టినఁగాను
   తపప్పుక బలీతదుగ నఁ డేమ దలనఁచినానఁడో
   అపప్పుడే దానఁగిలిముచచ్చె లతదరితో నాడనఁగాను

    చెపేప్పుటవదాల నినున్ననఁ జేరి యతత నగనో
చ. 3:    సతదడి గోపకల చతకలకిక్క వునన్ననానఁడు

     చెతది నీ పరము మనఁది శ్రీసత యేమనెనో
    వతదుగ శ్రీవతకటాదిద్రి వభునఁడవపై యునన్న నేనఁడు

  కతదువపైన దేవతలఘనత యటట్టి తడునో



రేక: 1626-3పాడి సత: 26-153
పలల్లవ:     మనఁద మకిక్కలి పనుల మ చితత్తిము

  యనఁదితని మోహజలధిపప్పుడే నేనయాత
చ. 1:    కనున్నలనఁ జూచినతతనే కరనఁగితని । యినఁక

  నినున్న నేము సదితచనేరమయత
   యనిన్నలేవు నాయాస లతచబోతేను । నీవు

  మనిన్నతచినకొలద మాకనఁ జాలనయాత
చ. 2:    నవువ్వెల నవవ్వెనతతనే ననిచతని ।  ఇనఁక -

  నవవ్వెలిపనుల నినున్న నడుగనయత
    యవవ్వె రేమబుదిద చెపేప్పు రిటమనఁదను । నీవు

  అవవ్వెలివవ్వెలినుత డెపప్పుడెపైనా రావయాత
చ. 3:   ఇతటకి వచిచ్చెనతతనే యనసితని

  వతట నినున్ననఁబాసి వుతడనోపనయాత
   నతటన శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁగటూడిత । నీ

     వతట ననున్న జెకక్క నొకిక్క తది చాలనయాత



రేక: 1626-4వరాళ సత: 26-154
పలల్లవ:     ఏమనాన్ననఁ జేయవయత ఇయతకొనే నినఁక నేను

     నీ మనసు నేనఁ దలియనేర కితతే కాక
చ. 1:    మతచి చేయిపటట్టినఁగ గాదనేనా నేను

   యేమతదురో మావారనే దితదుకే కాక
     దోమట నానవటట్టినఁగ దోసేనా ఇటట్టి ననున్న -
    నామని సిగద్గీల ముతచె అతదుకితతే కాక

చ. 2:    కొతగనటట్టి తయతనఁగాను కోపగితచేనా నినున్న
   పొతగేట సతవతులచే పోరకే కాక
    చెతగటనఁ బలవనఁగాను చేరని నా గరవ్వెమా
    అతగపనఁ జమట నినున్న నతటనని కాక

చ. 3:      మతచిన నీ కానఁగి లిటట్టి మెచచ్చెకనన్న దాననా
   ఇతచక పరవశమెపై యితదుకే కాక
   అతచెల శ్రీవతకటేశ ఆదరితచి కూడితవ

    మతచిదాననఁ గానా వకక్కమానఁట కితతే కాక



రేక: 1626-5సామతతత సత: 26-155
పలల్లవ:   కతదములో ఇనఁకమనఁద కడమదొడమలలల్ల

    చెతది నావదదనే వుతటేనఁ జెలల్లదా వతతము
చ. 1:     తా నాడనఁగ నేనాడనఁగనఁ దారకాణ లీడనేల

   పోనీవ కడునఁగడునఁ బొదుద వోయను
   మేని మనఁది గరతుల మేనిమనఁదనుతడనఁగాను
    నాననఁ బెట ట్టి నిజముల నవవ్వెరాదా ఇతదుక

చ. 2:     తా ముటట్టినఁగ నే ముటట్టినఁగనఁ దడబాట ల్లడనేల
   యేమ సేస జేయనీవ ఇతతలోనేమ

   దోమటనఁ దనచేనఁతను దొతతులనే వుతడనఁగాను
   యేమరితచి కానఁగిలితచ నిది మేలగాదా

చ. 3:    తానఁగటూడనఁగ నేనఁగటూడనఁగ తమకము లినఁకనేల
   చేనఁగదేర రతులలల్లనఁ జెపప్పునఁగ నేల

     వనఁగక శ్రీవతటాదిద్రి వభునఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   యేమరితచి కానఁగిలితచ నిది మేలగాదా



రేక: 1626-6లలిత సత: 26-156
పలల్లవ:     ఏ మతద మకెతోడ నితదుకే వరగయాత

    యమెపై పాదాల గడుగ నిదియు నేమెపైనది
చ. 1:      ఇదివో కస్కృషరడు మా ఇతటపాల నేయినఁ దాబ్రాగి

   చెదర రతత్తికతడల సేసి పోనఁగాను
    యదుట యశోదనఁ దచిచ్చె యిట చటూపనఁబటూతేను

  అదన నీరాళల్ల నఁ గటూరాళనిన్నయునఁబాలపైనది
చ. 2:   అలవది వకలేమ అముత్మిడునఁబతడల్లగతప

   కొలల్లలడ కస్కృషరనఁడని కోరి చెపప్పునఁగా
   చలల్లరప టాగడాల చటూపనఁబోతే గతపనితడా

   పలల్ల మాణకా లనన్నవ బేలపోయ మానఁటా
చ. 3:    పతతప శ్రీవతకటాదిద్రి పతయపైన కస్కృషరడు

  యతతట మాయలవానఁడో యేమమతదులో
  అతతటబాలని వటట్టియారడినఁ బెటట్టితమని

   చెతతల యశోద దటూర చినన్ననఁబోవవలస



రేక: 1627-1గళ సత: 26-157
పలల్లవ:   ఇతదుకేనఁగానఁగతటవమత్మి యిటట్టిదయతమును నీవు

    కతదువ నితదుక నుజజ్ఞ గలదో లేదో
చ. 1:        వనన్నలలల్ల తా మెసనఁగి వళల్ల తా కిగషరనఁ డా ఇతట

   చినిన్నకోడలిమటూనఁత నితచి కే చమరె
      వనన్న మటూనఁత చటూచి అతత్తి వగమె కోడలినఁ గొటట్టి

   ఇనేన్నసి ఆగడాల యతని వోయమాత్మి
చ. 2:      వకరితట పరగ దా గొగి రతత్తిబాన లలల్ల

   యగ సకేక్కలకనఁ బొరగితటనఁ బెటట్టిను
  వకరొకరి మొతత్తిరి హోరాహోరిగానఁగాను

   కకపక నవువ్వెకొతటా కడనుతడె నమాత్మి
చ. 3:    వటట్టి చ బాలనినోర వకబానెనఁడు జనున్న

    పటట్టి తురిగి వచెచ్చె వపరి వళల్లదు
   యటట్టియిన నీవ సుమత్మి యపనన్నవానికిని

  పట ట్టిశ్రీవతకటపత బలవునఁడో యమాత్మి



రేక: 1627-2పాడి సత: 26-158
పలల్లవ:    మోసపోక రమత్మిలల ముతదరినఁగి కస్కృషరనఁడు

     ఆసల నవవ్వె రెవవ్వెరి నతత వచిచ్చె సేసనో
చ. 1:    యేకతాననఁ జెవలోన యవవ్వెరికినఁ జెపప్పురాని

   పపైకొని బటూతు లడని బాలనఁడావనఁడు
   వోకాతతపతడాల్ల ని వడి గొపపైత్ర్ప వునన్నదతటా

   చేకొని చేచానఁచని శిశవా వనఁడు
చ. 2:     ముతచి ముదుద వటేట్టినతటా మోవ నేమో సేయవచెచ్చె

  పతచనుతడేదుషట్టి గాక పడుచా వనఁడు
   అతచెల నపప్పులపప్పులని వచిచ్చె కానఁగిలితచి
    చతచల మేనెలల్ల గీరె సనన్నమా వనఁడు

చ. 3:     చలిగోనీనని వచిచ్చె సరి నాపయతద గపప్పు
    చెలనఁగి కోకెలల్ల నఁ దస చిరతా వనఁడు

   తలసి శ్రీవతకటాదిద్రికిగషరనఁడు ఇతదరి నిటట్టి
   కలగొనె మటూలమటూల కతకారి వనఁడు



రేక: 1627-3సాళతగత సత: 26-159
పలల్లవ:   కావలసినపనుల కాకమానీనా నీవు

  కావరాన ముకనఁదాట కాలగచేచ్చెవలరా
చ. 1:     కానీ కానీ నీవమనాన్ననఁ గాదనరా । యిటట్టి

  ఆనితచక పలవవదదతట మతతేరా
     మేనవావ నీక నాక మెరసనఁ దొలల్ల । నేనఁడె
  నాననఁబెటట్టి సలవుల నవవ్వెవలనటరా

చ. 2:    ఆయనాయ నితదరిలో ఆరడేలరా । నీవు
  చాయలక మొకక్కనఁగానే చాలనతటరా

   పోయినపొదుద ల వోయనఁ బొతదకతడేమా । నీవు
   చేయి మతచి ఇతతలోనే చెనకనేనఁటకిరా

చ. 3:     కతటనఁగతట నీమాట కలల్ల గాదురా । నీవ
   ఇతటకి వచిచ్చెత వనీన్న నియతకొతటరా
    నతటన శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడిత । ఇనఁక

    బతట పతతమా ఇది పగతన లేనఁటకిరా



రేక: 1627-4గజజరి సత: 26-160
పలల్లవ:     అవవ్వెలిమో మదియేల అలక లితకా నేల

   జవవ్వెని మనఁదనఁ బద్రియము చలల్లనఁగదవయాత
చ. 1:     చెవ నీపపై చితతక చెకిక్కటచేయే సాక

  కలవరహనక మెయికానఁకే సాక
   నెలకొనన్నయాసలక నిటట్టి చటూపలే సాక

 తలసుకొతదువుగాని దిద్రిషిట్టితపవయాత
చ. 2:   నితడునఁగాతాళమునక నిటటూట్టిరప్పులే సాక

   దతడి తమకమునక తబబ్బుబుబ్బు సాక
   చతడివడడ కోరికెక జాగరములే సాక
   వుతడవలల్ల నినఁకనేల వకట గావయాత

చ. 3:    కానఁగిటకి లచటకనఁ గదిసియుతడుటే సాక
  మానఁగినమనసునక మనసే సాక

    పానఁగిన శ్రీవతకటేశ పడనఁతనఁ గటూడిత వటట్టి
   నానఁగవారీ వడుకల నవువ్వె నవవ్వెవయయాత



రేక: 1627-5దేవగాతధరి సత: 26-161
పలల్లవ:    బలిమ సేయక నీవు పదవమాత్మి

    చెలియ నా మన వది చేకొనవమాత్మి
చ. 1:   ననుప లేనిచోట నవువ్వెకతటను

  జనినఁగి వాదులడునఁచట సుఖము
  మనసురానిచోట మాటలడుట కతట

   మునుపనే తనలోన మానమే సుఖము
చ. 2:  పేగమలేనిపతనఁ బలటకతటను

  సమరెపై వగితచట సుఖము
 కామతచనిరతనఁ గరనఁగటకతట

   ఆమార కతబము నలముట సుఖము
చ. 3:  వలల్లమ సరినఁగటూచతడుటకతట

   చలల్లనఁగ దొలనఁగట సమ సుఖము
   యలల్లగ శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁ గటూడె

   కొలల్లగ నిదియే కోరట సుఖము



రేక: 1627-6నాదరామకిగయ సత: 26-162
పలల్లవ:    అనిన్నయు నే నెఱనఁగదు నతదుకేమ

     సనన్న సేస యాకె నినున్ననఁ జకక్కనఁ జాడరాదా
చ. 1:    కపప్పురమచిచ్చె యాకె గెపైకొననఁగ రాదా

    అపప్పుడే నా మోము చటూచె వతదుకేమ
    చెపప్పుయతపనది యేమో చెలియి మాటల వను

     యపప్పుడు నీవదద నుతడు దతదు వయేత నేను
చ. 2:    మొకక్కల మొకీక్క అకెముచచ్చెట దేరచరాదా

   యకక్కడు నీతో నవవ్వె వతదుకేమ
   దికక్కలనే కోపగితచి తట ట్టి నినన్నదిగో

    అకక్కడి దవననఁ బొతదు అలిగేనా నేను
చ. 3:    కానఁగిలితచి ఆకె నిటట్టి కరనఁగితచరాదా

   ఆనఁగి ననున్ననఁ గటూడితని అతదుకేమ
  మటూనఁగచనఁ గామలపరముననఁ గతచిరాయనఁడనెపై

  చేనఁగదేర నేలితవ శ్రీవతకటేశనఁడా



రేక: 1628-1ముఖరి సత: 26-163
పలల్లవ:     చాలనఁబో య పొతదే చవుల నీకను

   ఆలితచి యేమ సేసినా ఆయము
చ. 1:     అచచ్చెప గటట్టి న నుతడవయత నీవు ।నీతో

  హచిచ్చె నిజమాడరాదు యకాలము
    ఇచచ్చెకము లడువారే ఇతవు నీక ।నినున్ననఁ

  బచిచ్చెగా నేమనాన్నను పసురవసని
చ. 2:    అతటముటట్టి సరసా లేలయాత నీవు

   యితటచెటట్టి మతదు గాదు యకాలము
   వతటనఁదిరగాడువారే వడుక నీక । నినున్న

  దతటనెపై నేనేమనాన్ననఁదగవు దపీప్పుని
   అలయితచేవు రత నేలయాత నీవు

    యలమనఁ గానఁగిలే చాల నీ కాలము
    బలిమ శ్రీవతకటేశ పటట్టి గటూడితని ననున్న
   తొలనఁగి నినేన్నమనాన్నను దోసము వచచ్చెని



రేక: 1628-2రామకిగయ సత: 26-164
పలల్లవ:     ఆడనఁబోతే వచిచ్చె దోనఁచ నతటే చాల

   యడ నాకనఁదలియుట కితగితమే చాల
చ. 1:   చెపప్పురానిమానఁటలక సలవనవవ్వె గరతు

   అపప్పుట నినన్నడిగానా అతతే చాల
   వుపప్పుతలేల్ల కూరిమకి వునత్సరనుటే గరతు
   ముపప్పురినఁ గొసరకమ మొదలిదే చాల

చ. 2:    పకక్కన రమత్మినుటక పవవ్వెళతచటే గరతు
   యకక్కడు సుదుద ల కేమ యితతేచాల

    చికిక్క నాక వనఁగటక చిరనఁజెమటే గరతు
    నికిక్క చటూడకమ ఇనఁక నేలవాబ్రానఁతే చాల

చ. 3:    దిముత్మిరతనఁ జొకక్కటక తేలగితపలే గరతు
 కమత్మిర నలయితచేనాకానఁగిలే
  నెమత్మిది శ్రీవతకటాదిద్రినిలియునఁడనెపైన ననున్న

    వుమత్మిడినఁ గటూడితని య వడనఁబాటే చాల



రేక: 1628-3సామతతత సత: 26-165
పలల్లవ:     ఇతకానా నేనటూ యిసత్స రోనఁత । తన

 వతకలడేవారిపొతదు వదలకమనవ
చ. 1:     అపప్పుడే నేనాడనా అడక నే రానని

   యిపప్పుడే పలవనతప యిదేమో కాక
   చెపప్పురమత్మి చెలల చిలల్ల లయనఁ జితత్తిము

  తపప్పునిబొతకనివానఁడు తానఁదానే కడనే
చ. 2:      కతటా నే నవవ్వెనా కాతతానఁ దానునఁ గటూడుతడనఁగ

    ఇతటకినఁ దానేల వచెచ్చె నిదేమో కాక
   అతటకరమత్మి మర ఆయనాయనఁ దగవుల

    తుతటరి తన బాసల తొలిల్లటసే కడనే
చ. 3:     దగద్గీరితే మొకక్కనా తనతో నే మొకమోడి

   యగద్గీద బుజజగితచ యిదేమో కాక
    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

  సిగద్గీరిపతడిడకొడుక చేలవునఁడే కదవ



రేక: 1628-4శతకారభరణత సత: 26-166
పలల్లవ:      మటూల నునన్నవారి నీవు ముతగిట వసిత నీవ

   నాలికానఁడ నేము నీతో నవవ్వెవచిచ్చెతమా
చ. 1:   యగద్గీవటేట్టివానఁడవు ఇతటకి రమత్మిననేల

   బగద్గీన నీయతత నీవ బదుకరాదా
   సిగద్గీవడేవానఁడవు చేయి మాపపైనఁ జానఁచనేల

     కగిద్గీ దవువ్వెల నుతడనఁగనఁ గాదు గటూడ దతటమా
చ. 2:   అతతకోపగానఁడవు ఆయము లతటగనేల

  కొతత దొరతనముతోనఁ గటూచతడరాదా
  వతతమాడేవానఁడవు బడిబడి రావల

    కొతతప నీక బతత్తి గొటాట్టి ననఁ బెటట్టితమా
చ. 3:   కానఁగిలితచేవానఁడవు కానఁకల సేయనఁగనేల

   నీనఁగని మతచితనమే నెరప రాదా
    దానఁగక శ్రీవతకటేశ దకక్కనఁ గటూడితని ననున్న

    పానఁగినరతుల నినున్ననఁ బచచ్చె గా నాడితమా



రేక: 1628-5వళవళ సత: 26-167
పలల్లవ:   తనసతది నాసతదినఁ దలపోనఁతల

  వనకముతదు మరి వనుకొనేనఁగాకా
చ. 1:     వదదనేనా నేనటూ వడినఁ దా వచేచ్చెసితేను

   గదదరిమా కోపమెతత కట కటా
  అదదలితచనఁగలమా ఆతనితో బలిమా

  తదదరాని తనమేల తలిసేనఁగాక
చ. 2:    యదురాడేనా నేను యేమని తానఁజెపప్పునాను

 గదరకోనఁజోటేది కటకటా
  పదరేటదాననా పతయౌత గాననా

  అదనెపైన యతదానఁకా నాలకితచేనఁగాను
చ. 3:     వలల్ల ననేనా నేను వరకే తానఁగటూడనఁగాను

   కలల్ల దానఁ జేసనతటనా కటకటా
    యిలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డిద ననున్ననఁ గానఁగిలితచె
   చెలిల్లతచేనఁ దనచనవు చెపప్పుకొనేనఁ గాక



రేక: 1628-6నాదరామకిగయ సత: 26-168
పలల్లవ:    చేతనెపైనపాటసేవ సేయనఁ గలదాన నితతే

    ఆతల నీచితత్తిమెట ట్టి అది నే నెఱనఁగను
చ. 1:     నిదిదరితచేవో కొతత నీ కనున్న లఱఱ్ఱైనునన్నవ

    వదదనే మతచమటూ నద వోవరీ నద
   తదుద కొనేవో కసటూత్తిరి తరమణ చెదరెను

   అదదమద మొకమద అవవ్వెల యఱనఁగను
చ. 2:     జలకమాడేవో నీవు సారె మేను చెమరితచె

    కొల నద తడియొతుత్తి నఁ గోకలటూ నవ
     వలనో వడెము నీక వాడి మోవ తలల్లనఁబారె

   కలయడ మదివో కడమ యఱనఁగను
చ. 3:    వసరకొనేవో నీవు అసురను రయేతవు

   పసనెపైనసుర టద బయలటూ నద
    పొసనఁగ శ్రీవతకటేశ పొతదితవ ననున్న నిటట్టి

   పొసనఁగిత నెసనఁగిత బటూటకా లఱనఁగను



రేక: 1629-1వరాళ సత: 26-169
పలల్లవ:    వళలేదు పొదుద లేదు వగిరితచే వతతలోన

  నీలగ లఱనఁగర నితదలడేర
చ. 1:    చెకక్కల నొకక్కకమ చేతగోర నాటనఁజేసు

   యకక్కవ మావార చటూచి యేడదనేర
    పకక్కన నవవ్వెకమ పడనఁతు లితద రనాన్నర

  చకక్కనఁగా నితదరిలోన సతదేహితచేర
చ. 2:      మతచి పపై నొరగకమ మేనితావు లతటనఁ జేసు

   అతచెలనఁ జటాట్టి ల పకాక్క లడుకొనేర
    మతచానకనఁ దియతకమ మరి తుము చదరి

  చతచల మాయతత్తివార చొపప్పునటేట్టిర
చ. 3:     బెటట్టిమాట లడకమ పమత్మిట రట ట్టినఁ జేసు

   పొటట్టినఁ బొరగవారెలల్లనఁ బొతచ వనేర
    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ గటూడిత వటట్టి

    పటట్టి నీ మాయ కితదర భద్రిమశనాన్నర



రేక: 1629-2ఆహిరి సత: 26-170
పలల్లవ:   బలగతడెదాననఁగాన బదికేనఁ గాని

   మలసి నివవ్వెరగెపైత మనసు నీదనవ
చ. 1:     యడమాటనఁ గొతత వదుద యదురతడి కొతతవదుద

   కడపతనఁ దను నేనఁ గలసేనతటా
    అడియాసలే నితడె అతతటానఁ దా రాడాయ

   పడలేను వరహననఁ బాబ్రాయము నీదనవ
చ. 2:      తనునఁ దలపోసి కొతత తనరటూప వాసి కొతత

   పననఁగిత ననున్ననఁ దానఁ బలిచనతటా
    వనుకలే ఘనమాయ వడెమటూనఁ దా నతపనఁడాయ

   దిన మొకక్కయేనఁడాయ దేహము నీదనవ
చ. 3:      కలలోననఁ గటూడి కొతత కమత్మిల నడప కొతత

   నిలిపత దమనము నీవ నేనతటా
    పలికి శ్రీవతకటాదిద్రిపత దా వచేచ్చెసి కూడె

    చలనఁగిత సతతసాన చితత్తిము నీ దనవ



రేక: 1629-3లలిత సత: 26-171
పలల్లవ:     తారకాణ నివ ఇటట్టి తపప్పుదు గాక

    తారి తారి తమకాననఁ దమకితచేనఁ గాక
చ. 1:    తరణ వలవనఁబోయి తానుసితచి రాదాయ

   వరసరినఁగి నాపత వచచ్చెనో కాక
     అరిది నాయడమక నన్నదరీ నేనఁ డిప డిటట్టి
   సారిది నాపాబ్రాణేశనఁ జూచేనో కాక

చ. 2:      మకక్కవనఁ బతనఁ దలనఁచి మరత్మిముల గలనఁగె నే-
   నకక్కడనఁ బతకినఁ దలపైనఁతనో కాక

 ఇకక్కవపైనదతతపటతటలోనే చపప్పుడయత
   వుకక్కమరి యడనే తా నునాన్ననఁడోకాక

చ. 3:     పరగనఁ బరవుపపై నాపత కానఁగిటలోనఁ గటూడె
   గరిమ నితదానఁక కలగతటనో కాక
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁ డెతతమాయలనఁడు

   సరసములే నాతో జరపనో కాక



రేక: 1629-4శతకరాభరణత సత: 26-172
పలల్లవ:   నీళల్లడిచితే నేనఁడేల రెతడయ

  నోళల్ల మాలోనే నొడిగితమ
చ. 1:   దాపగమేనేలే దవువ్వెల నునన్నవ

  చటూప లొతడొరల సనఁకినవ
   మాపదానఁకా నేము మాటల నెడాడి

  పపైపపై నటూరకె బడలితమ
చ. 2:  పననఁగేవతతాలే బగిసివునన్నవ

  మనసుల రెతడు మానఁగినవ
  పనిమాలి నేమే బాసలసేయుచ

  తనివోక తటేట్టి దపప్పుగొతటమ
చ. 3:    కతదున మోహలే కానఁగిళల్ల నునన్నవ

  అతది మోవకెతప లతటనవ
  యతదును మగటట్టి యఱనఁగమెపైతమ

  చెతదితవ చెలి శ్రీవతకటేశ



రేక: 1629-5శ్రీరాగత సత: 26-173
పలల్లవ:    ఘనునఁడా నీమన సతతగట ట్టి కాక

  నినునఁజూచి వరగతది నేననేనఁగాక
చ. 1:    నిటటూట్టిరప్పుగాలిచేత వలవనఁ గలదా యితత

  నెటట్టిననఁ జనునఁగొతడలే నిలిపనఁగాక
  వుటట్టిపడుమదనాగిన్న కోరపనఁగలదా మేన
 జటట్టినఁజెమటయేరలే చలల్ల రెచ్చెనఁగాక

చ. 2:     తుఱము చనఁకట ముతచె దటూరనఁగలదా యితత
  నెఱయ మోముచతదుగ నఁడు నెగడెనఁగాక

   తఱినఁ బులకవాముల తరణ మోయనఁగలదా
   పఱినఁదిబతడి గలగ బీరమెకక్కనఁ గాక

చ. 3:   వలపనేనామెకిక్క వనిత యేమెపైననఁగాదా
 బలిమధరామస్కృతాన బతకెనఁగాక

    నెలపపై శ్రీవతకటేశ నీవటట్టి సతనఁ గటూడనఁగ
   తలిసి నీవురముపపైనఁ దిరమాయనఁ గాక



రేక: 1629-6నాదరామకిగయ సత: 26-174
పలల్లవ:    పాఱి పాఱి జగడాల పనిలేదయాత

   మఱితే మనఁదటమానఁట మకనఁ జెపేప్పునయాత
చ. 1:    యిటట్టి కోపగాతతుగాని యితటకి రాకతడలేవు

   వటట్టి ల సతాతల నీక నొమత్మివయాత
   వటట్టిసటలే కాక వావచడ మతదుగదాద

   బెటట్టి నినున్ననఁ బలవనఁగనఁ బెననఁగకవయాత
చ. 2:    వతగేననఁ దిటట్టి దుగాని వనఁడుకొనకతడ లేవు

  చెతగట బొమత్మిలజతకె చెలల్లదయాత
  అతగవతచితే నీళల్లడచితే రెతడౌన

   కొతగవటట్టి తయతనఁగాను గటట్టి నీకేలయాత
చ. 3:   గరిమె మెఱతుగాని కానఁగిలితచకతడలేవు

   పొరపాచాచ్చె లినఁక నీకనఁ బొసనఁగదయాత
    ఇరవపై శ్రీవతకేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  తరమఱనఁ గినఁకనేల తలిసితవయాత



రేక: 1630-1ముఖరి సత: 26-175
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేము ఇతతభావ మదివ

    నీ మనసుకొలనఁ దినఁక నెలనఁతకనఁ బద్రియునఁడా
చ. 1:     గతదాన బొటట్టి వటట్టినఁగనఁ గాతతక నిటటూట్టిరప్పు రేనఁగె

  పొతదగగాలికి నది పటట్టినిలల్లతటా
    వతదుగానఁ దామెరిచిచ్చెతే వరహ సటూరతనఁడు మతచె
  అతదులోనఁ జటట్టిరికము లమరనతటాను

చ. 2:    కలికి మేఘవనెన్న గపప్పుతేనఁ జెమటవాన
  గలిగె నదియే తమకాలమతటాను

   బలిమనఁ జిగరపానుప్పు పరచితేనఁ బులకల
   వలినఁ బటూచె వసతతపవళ వచెచ్చెననుచ

చ. 3:     కాతత చతదద్రిశల కేనఁగ కనున్ననఁగలవల వచెచ్చె
  పొతతనే వతడికటకినఁ బొతదనతటా
    ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యిట నీవు గటూడనఁగాను

   సతతసాల దపైవారి చవులయ నివయ



రేక: 1630-2రామకిగయ సత: 26-176
పలల్లవ:    ఏడనేడ నెవవ్వెతచే యేమచేనఁత బడితవో

    నీడల యతడల నాతో నీవు నడవకరా
చ. 1:    అకక్కరెపై మాటలడేవు అసురసుర ననేవు

    యకక్కడ నునన్నది చితత్తి మది యేమరా
   పకక్కన నవువ్వెనవవ్వెవు పరాక సేసుకొనేవు

 కకక్కసపనీవలప కానరాదురా
చ. 2:    దగద్గీరి వడెమచేచ్చెవు తలయు వతచకొనేవు

  యగద్గీసిగద్గీ ననుమానా లతతగదుద రా
    వగిద్గీ కళల చటూపేవు వరకెపైన వాడేవు
  దిగద్గీన నీవధమేదో తలియనఁగరాదురా

చ. 3:    కానఁగిటనే కలసేవు కనున్నలను మటూసేవు
   నీనఁగని నీ పొతదులక నిజమేదిరా
   పానఁగిన శ్రీవతకటేశ భద్రిమఇతచి కూడితవ
   వనఁగవు రతుల నినఁక వవరితచరాదురా



రేక: 1630-3పాడి సత: 26-177
పలల్లవ:      ఆతగడినఁ బడెను వాదు లతవక నీకనఁ బోదు

   జతగిలిసటల మాతోనఁ జాల రారాదా
చ. 1:     వనెన్నల సలవనఁ గారీ వడుకల దపైవారీ

   యనేన్నవు చెలియకోప మతదులో నేది
   కనున్నలనే కపప్పురాల కరముల నుపప్పురాల
  వనెన్నకెకీక్కనఁ జెలియతదు వడనఁబడనేనఁటకి

చ. 2:     మేనిపపైనఁ గమత్మినితవ మత తేనెల మోవ
    య నెలనఁత నీ మనఁద నీరసమేది

   మోనముతోడి గటట్టి ముదితక వటట్టిరటట్టి
  కాననఁబడి వుతడనఁగానునఁ గడమేలతచేవు

చ. 3:   మాటలోని వరగ మరనియితటపొరగ
    చాటవ నితతకి నబెబ్బు చల మతదేది
   పాటతచి శ్రీవతకటేశ పపైపపైనఁ గటూడితవతక
    యేనఁటకి వటట్టి సుదుద ల యియతకోల మాక



రేక: 1630-4గతడకిగయ సత: 26-178
పలల్లవ:   నీకనీవ పదరేవు నేనేమననను

    కెపైకొని యేరా నీవు కనున్నల మటూసేవు
చ. 1:   చేరలతతలకనున్నల చేరి జతకితచితనో

   కోరి నినున్ననఁ బెదవుల గొణనఁగితనో
   కేరి సలవుల నవవ్వె కేరడమాడితనో

   యేరా సిగద్గీడేవు యితతలోనే నీవు
చ. 2:     జకక్కవ చనున్నల నినున్న సారె నొరసితనో

  వకక్కనప మానఁటల వతగెములడినో
  మకక్కవ నీమేనిమనఁదిమచచ్చెము వటట్టితనో

   తకక్కక యేరా నీవు తలవతచేనిపడు
చ. 3:    కానఁగిలితచి నీమేన ఘతల సేసితనో

 తోనఁగిసరతుల సరిదటూనఁగనెపైతనో
    దానఁగక శ్రీవతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

    మానఁగచ నేరా నీవు మఱచేవు మేను



రేక: 1630-5భపైరవ సత: 26-179
పలల్లవ:    చలల్లనఁగా బతుకవయత సమత్మితపైనపాటే చాల

   వలల్లకనాన్న బుదిదచెపేప్పు వడనఁబాట లేల
చ. 1:    తొలత రానికోపాన దటూరితనఁగాక నినున్న

  వలపగలతతేకాక వచేచ్చెవా నీవు
    తలనఁచి తలనఁచి నీకే తగ వపప్పుతతునఁగాక

  అలయితచి నినున్ననఁదచేచ్చెయతత బలిమేల
చ. 2:       తతత్తిరితచి కొతగవటట్టి తమ రేనఁచితనఁ గాక నీ -

   చితత్తిముము వచిచ్చెననఁగాక సేసేవా నీవు
   పొతుత్తి లకూటమ నీకే పణతము గటట్టి దునఁగాక

    బతత్తి గొటాట్టి న బెటేట్టిట వతతము నాకేల
చ. 3:     యదుట నుతడనఁగా నినున్న ఇనిన్నయు నవవ్వెతనేను

  అదనెపైననఁదానఁకనఁగాక అతటేవా నీవు
   ఇదివో శ్రీవతకటశ ఇపప్పుడే కలసితవ

   ముదమెపైన రత చాల మొకక్కలములేల



రేక: 1630-6వరాళ సత: 26-180
పలల్లవ:    వదుద వదుద మాతోడ వపైతాళల

   వదుద నినున్ననఁ జెనకితే వలల్లనననఁగలవా
చ. 1:     అసము దితచని మానఁట లడితే నాడుదుగాని

   పసికి పసికి వటట్టి వటట్టి కోకరా
   పసుర వస మవ వలచనిచిగరాక

  కసిగాట సేసితేను కాదననఁగనఁగలవా
చ. 2:   చెలిల్లనదొరతనాల సేసితేనఁ జేతువుగాని

  కెలల్ల రేనఁగి నీవు కోపగితచకోకరా
     ములల్ల ముతటనే తీరీ ముసలమేనఁటకి నే -

  నిలిల్లద కాలదొకక్కతే నెదురాడనఁగలవా
చ. 3:     గటట్టి ననఁ గానఁగిట ననున్ననఁ గటూడితేనఁ గటూడుదుగాని

  నటట్టి కొటట్టి నీవతత నవవ్వెవదుద రా
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ రతులను
  పటట్టి కళదానఁకితచితే భావతచనఁగలవా



రేక: 1631-1మాళవ సత: 26-181
పలల్లవ:   ఆరగితచి కూచనాన్ననఁ డలల్లవానఁడె

  చేరవనే చటూడరే లకనారసితహునఁడు
చ. 1:    ఇతదిరనునఁ దొడమనఁద నిడుకొని కొలవచిచ్చె

  అతదపనవువ్వెల చలీ ల్ల నలల్లవానఁడె
 చెతదినమాణకముల శేషనిపడగెమనఁద

  చెతది వరాలిచచ్చె లకనారసితహునఁడు
చ. 2:  బతగారమేడలోన పచచ్చెలగదిదయలమనఁద

  అతగనలయాట చటూచ నలల్లవానఁడె
 రతగగసొముత్మిలతోడ రాజసపవభవాల

  చెతగట నునున్నడా లకనారసితహునఁడు
చ. 3:     పతడెపనఁ బాదము చానఁచి పసచి వపాదము

  అతడనే పూజలగొనీ నలల్లవానఁడె
   కొతడల శ్రీవతకటాదిద్రి గోరి యహోబలమున

  మొతడుగాను మెరస లకనారసితహునఁడు



రేక: 1631-2రామకిగయ సత: 26-182
పలల్లవ:   వనఁగిరమా కోనతరవతగళశ నితడెనఁ

  దేగవు వలప కోసతరవతగళశ
చ. 1:     కాయమెలల్లనఁ బులకితచె గకక్కన నీచేయి నాపపై

 వయనఁగానే కోనతరవతగళశ
    బాయిటనే ఇద నా గబబ్బులపపై పయతదకొతగ
  తీయకమ యతత కోనతరవతగళశ

చ. 2:     కొలల్ల న నీవు నవవ్వెతే కొపప్పువరల పపైరాల
 వలల్లవరినఁ గోనతరవతగళశ
   చెలల్లనీక నామేననఁ జేసినచేనఁతల తేట

  తలల్లమాయ నిద కోనతరవతగళశ
చ. 3:      భావతచి కూడిత వటట్టి పతతముల వచెచ్చె మాక

 వవలనఁ గోనతరవతగళశ
    శ్రీవతకటాదిద్రి మనఁద చితత్తిమెలోల్ల గతట నిద

  దేవునఁడ వనిన్నటానఁ గోనతరవతగళశ



రేక: 1631-3సామతతత సత: 26-183
పలల్లవ:    అపప్పుడే యగద్గీల వట ట్టి నలిగితనా

   తపప్పుకతడా మెదల సటూతగప బొమత్మినా
చ. 1:     యేమనన్న నటూరకతదాన నినఁక నేమ గావలనే

     దోమటనఁ దా నవవ్వెతే నే తోడు నవవ్వెదా
    తా మాటలడెనతటా దగద్గీరి నే మాటలడ

 కోమలమయినపదద కొతడసలనా
చ. 2:    తలవతచకనన్నదాన తనతో నేనఁ గోపమేదే

    నిలిచి తానఁ జూచెనతటా నికిక్క చటూచేదా
     అలసి తానఁ జేయివస అటట్టి నేనటూనఁ జేయివయ

  బలిమనఁ బతతాలతోడ వతదమాడేనా
చ. 3:     ఆనఁగి తనకొమరానఁక నటట్టి వుతడనఁగ తాను

 కానఁగిలితచినపప్పుడే నేనఁగానఁగిలితచేదా
   చేనఁగదేరనఁ గటూడె నిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
 యేనఁగితచె (చ?)    వతట నే యితత తోడునీడనా



రేక: 1631-4బౌళ సత: 26-184
పలల్లవ:    ఆనసుమత్మి యినఁక నీక నౌభళశ

   మోనమేల మానఁటలడు మొకేక్క నౌభళశ
చ. 1:    కాయమెలల్లనఁ జెమరితచె కడుబడలిత వద

   ఆయనాయనఁ జాలనఁ గోప మౌభళశ
    ఆయుల గరనఁగితచి అతడక వచిచ్చెత నేను
   మాయలేల నవవ్వెరాదా మాతో నౌభళశ

చ. 2:    మెఱనఁగమోవ వాడె మకిక్కలి బునకొటేట్టివు
  అఱిముఱి మఱవల యౌభళశ

     గఱిగా నీకొనగోర గబబ్బుల సనఁకితచిత నీ -
   మఱపల చెలల్లవనఁక మాను మౌభళశ

చ. 3:    కలసిత మదదరము కనున్నలనె కెతపదేరె
   అలయక మనఁక నీవు ఔభళశ

    తలపోనఁతల మనక తారకాణ లివ వచెచ్చె
  బలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిపత యౌభళశ



రేక: 1631-5సామతతత సత: 26-185
పలల్లవ:  సతగడిజాణతనాల సటకాడ

  అతగడివలప వలేల్ల వడడమాడనోపరా
చ. 1:    కనున్నలచే నవవ్వెనవవ్వె కడునఁగొపప్పు దువవ్వెదువవ్వె

   వనెన్నలమాయల సేయ వసిత్తివా వోరి
   చనున్న లతటకమయతటే చానఁచేవు మానానక
   ఇనేన్నసి నేరకతడితే నెటట్టి బతకేవురా

చ. 2:     చెకక్కలిట నొకిక్క నొకిక్క చేతుల వసివసి
   మకక్కవనీచేతనఁ లితదు మాపేవా వోరి

    తొకక్కకమ పాదమతటే దొరస వావ యనేవు
   యకక్కవమానఁటల దయత మచేచ్చెనఁగా వోరి

చ. 3:      పానువుపపైనఁ జేరిచేరి పపైనఁ గొతగ వసి వసి
    పూనిన కళల రేనఁచి పొతదేవా వోరి
   మోనాన నే నుతడమతటే మొకక్కమొకిక్కకూడితవ

  కానీలే శ్రీవతకటేశ కెపైవసమెపైతవరా



రేక: 1631-6దేసాళత సత: 26-186
పలల్లవ:   కతదనపనఁబలల్లనఁగోవ గోపీనాథా । మాపపైనఁ

  జితదేవు మోహరసాల చినిన్నగోపీనాథ
చ. 1:   కొలనిలోపలిమాతో గోపీనాథా । యేల

   కలికి నవువ్వె నవవ్వెవు గొపీనాథా
    కొలవు మొకక్క మొకేక్కము గోపీనాథా నీ
    చలము చెలిల్లతేనఁ జాల జాణ గోపీనాథా

చ. 2:    గొబబ్బున మాచరలిముత్మి గోపీనాథా । మా
   గబబ్బులపపైనఁ గానఁక రేనఁగె గోపీనాధ
  గబబ్బుతలీ ల్లనఁ దయకమే గోపీనాథా।  నీ -

   కబబ్బుత మేమెపైన జేయవయత గోపీనాథా
చ. 3:   కపప్పువడె మాసిగద్గీ గోపీనాథా।  మా -

   కొపప్పు జారె ముడువుమా గోపీనాథా
   వపప్పుగ శ్రీవతకటాదిద్రినుతడి వచిచ్చె కూడితవ

  అపప్పు తొతడామారేగళల్ల ఆదిగోపీనాథా



రేక: 1632-1లలిత సత: 26-187
పలల్లవ:    కొనకెకెక్క వలపల గోపీనాథ ।  మన -

  మనసాకక్కటాయ నితక మదనగోపీనాథా
చ. 1:   కొమత్మిరపదారవల గోపీనాథా । నీక

  గమెత్మిలయ మోమెలల్ల గోపీనాథా
  కమత్మిరితపరాగాల గోపీనాథా । అతత

  చిమత్మిక నీవతతముల చినిన్నగోపీనాథా
చ. 2:    కోరినకోరికె చెలల్ల గోపీనాథా । యితకానఁ

  గటూరిమేల కొనరేవు గోపీనాథా
     గోర సనఁక నీయక మ గోపీనాథా ।  సమ -

   తారకాణలయ నినీన్ననఁ దగ గోపీనాథా
చ. 3:    కొతడుకపాయాల సరి గోపీనాథా । యినఁక

  గతడెపటట్టి వుతడరాదా గోపీనాథా
   కొతడల శ్రీవతకటాదిద్రి గోపీనాథా । పొతదు

   తొతడమారేళల్ల గటూడె దొర గోపీనాథా



రేక: 1632-2సామతతత సత: 26-188
పలల్లవ:     ఏమని వడనఁబరచే వటట్టి సేసేవో కాని

  సమరి వలపలలో సుడిగొనునాన్ననఁడు
చ. 1:     దతతప వనెన్నలలతోనఁ దగ నీవు మాటలడనఁ

   గొతతప నీ చటూపలపైతేనఁ గొచిచ్చెపారీని
     యితతలో నీ చకక్కనఁదన మట దారామోననఁ జూస

    పతతప నీ రమణునఁడు భద్రిమసి వునాన్ననఁడు
చ. 2:     సలవ నవువ్వెల నీవ సేమతతుల చలల్లనఁగాను

  మొలకచనున్నల పపైపపై మొనలతీత్తిని
   మెలవు నీసొముత్మిలలల్ల మస్కృదువులో వానఁడిచటూస

 వలిసేమననలేక వరగెపైయునాన్ననఁడు
చ. 3:     కతదువకానఁగిట నీవు కలసి మొలనఁగనఁ గాను

    ముతదరనే నీ తురము ముడి వడని
  చెతది పరషోతత్తిమాన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   అతదునితదు వచిచ్చె కూడి యులసివునాన్ననఁడు



రేక: 1632-3శతకరాభరణత సత: 26-189
పలల్లవ:    ఇతత సేసినమేల కిదియా । నీవు

   వతతుక వతతే వపైపనఁ గాక
చ. 1:  వనెన్నలరేకల వదచలీ ల్లనద

 కనున్నల నీపయినఁగలికి
   సనన్నప బొమత్మిల జతకెన చనఁకట

    పనిన్న నీ వనఁటకినఁ బత చలేల్లవు
చ. 2:   తామరచేతులనఁ దగనఁ బటూజితచ

 నామనిసనన్నల నతవ
 వమర సిగద్గీలవడమతచపడే

  గోముననఁ బతగానఁ గరియితచేవు
చ. 3:   నెలనఁతకచతబుల నిమత్మిపతడు లవ

  చలనఁగి కానుకిచెచ్చెను నీక
   బలిమ శ్రీవతకటపత వట చేకొని

  పలచనికెమోత్మివ పత యిచిచ్చెతవ



రేక: 1632-4ముఖరి సత: 26-190
పలల్లవ:   పొతుత్తి లనుగనఁడుగన పూనుకవచిచ్చెత నేను

  బతత్తిసేయ వదదతటనా పటట్టికమతటనఁగాక
చ. 1:     సొలసి కనున్నలనఁ బతనఁ జూడనఁగా వదదతటనా

  ఆలిగి వుపప్పుతతచవదదతట గాక
  మలయుచ నీవు మతచిమాటాడవదదతటనా

 వలవనినేరా లతచవదదతటనఁగాక
చ. 2:      కడ లేక పొతదు సేయనఁగా నే వదదతటనా

   వడివటట్టి పననఁగనఁగ వదదతటనఁ గాక
   చిడుముడినఁ గొలపల సేయనఁగా వదదతటనా

   వడదానఁక వతటనఁ దిపప్పువదదతటనఁ గాక
చ. 3:   కాతత యతనికానఁగిటనఁ గలయవదదతటని

   వతతల గబబ్బుల నొతత్తివదదతటనఁ గాక
    యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

   వతతు వదదతటనా జోలి వదదతటనఁగాక



రేక: 1632-5బౌళ సత: 26-191
పలల్లవ:     నిజములే పచరితచ నెమత్మిది నినాన్నళల్ల నఁ దాను

    భజన ననిన్నయు నేనఁడు బటట్టి బయలయనే
చ. 1:    పొదుద వోయినానఁదానఁకా పొలనఁతతో మాటలడి

   నిదిదరితచి వుతడినది నే నెఱనఁగనే
   సుదుద ల చెపేప్పునతటా చటూచి మేలకొలిపతే

    ఇదదర ననున్ననఁ జూచి తామేల సిగద్గీపడేరే
చ. 2:    చిడుముడి నితదానఁకా చెలికి సితగారితచి

  బడలి తానునన్నదా భావతచనే
     వడినఁ దలప దఱచి వదిదకి నే వచిచ్చెతేను
  తడవ తమలోనఁదాము తలలవతచేరే

చ. 3:     యితపల శ్రీవతకటేశనఁ డవనిత రతనఁ గటూడి
 సొతపమొగచాటపైనది చటూడనెపైతనే

   జతపలేక నే వచిచ్చె సరినఁగానఁగిలితచకొతటే
    ముతపలనఁ జూచి తామేల మొనసి నవవ్వెరే



రేక: 1632-6కాతబోదిసత: 26-192
పలల్లవ:    మగనఁడు చెపప్పునవని మగవకనఁ జేయవల

   తగవులనిన్నయు నేనఁడు తలనఁచకో నీవ
చ. 1:    ఇపప్పుడేల లోనఁగోవ యితతనఁ దోడుకరమత్మిని

   అపప్పుణగా నీవు నాతో నానతయతవా
   చెపప్పుట మరచితవో చితతతోనఁ బరాకెపైతవో

   తపప్పులేదు నావలల్ల తలనఁచకో నీవ
చ. 2:     వఱగలేల పడేవు వడె మాస కిమత్మిని

  జఱసి కొలవులోన సనన్నసేయవా
   మరి దొరతనమో మగవల మొరనఁగేవో
    తఱి యఱనఁగనా నేను తలనఁచకో నీవ

చ. 3:   తలపమనే వాకెనఁ దరవయుమనెనని
  వలకనఁగ సిగద్గీపడి భావతచకోవా

    యిల నేలితవ మముత్మి నిదదరి నీజాడలట ట్టి
    తలర శ్రీ వతకటేశ తలనఁచకో నీవ



రేక: 1633-1రామకిగయ సత: 26-193
పలల్లవ:    ఎడసిన నొకసకి యనసిన నొకసకి

  పడనఁతకి నెటవతటభాగతమో కాని
చ. 1:      చితతాజలధినఁ బాసి చేరె నినునఁ జెలి యతటే

  వతతచెమటజలధి వచెచ్చె నొకట
     చెతతల నీ వరహప చనఁకటనఁ బాస నతటే
  కాతతక తురముచనఁకట ముతచకొనెను

చ. 2:     కొతడలతత కోరెకెల గొచిచ్చె నినునఁ గటూడెనతటే
  అతడనే చనునఁగొతడ లడడమాయను

   వతడివల దేహమెలల్ల వలల్లనఁబారి మానెనతటే
    వతడి కతటనఁ దలల్లనాయనఁ వలనఁదికి కనున్నల

చ. 3:     మురనముత్మిల కతతల మాని నినునఁ బొతదనతటే
  సిరల పలకలచే చిలల్ల లయను
    సరగ శ్రీవతకటేశ సతనఁ గటూడితని నేనఁడు

   ఇరవపై తొలిల్లటవలల్ల నియతకోలే ఆయను



రేక: 1633-2శతకరాభరణత సత: 26-194
పలల్లవ:     నవువ్వెవచచ్చె మాకెపైతే నానఁటకప నినున్ననఁ జూచి

   రవవ్వెలయ నీ కతల రానఁగారానఁగాను
చ. 1:     రమణునఁడు వచెచ్చెనతటే రాగము కనున్నల నుబెబ్బు

   కొమరె పొయప సిగేద్గీ కొసరీనఁగాని
    కమలక నీ గటట్టి కతటమ నేమతతలోనే
    చెమరితచె చెకక్క లితకానఁ జెపప్పువమే మాక

చ. 2:      పత యలనఁగ వతటేనే వచిచ్చె దోనఁచెనఁ గళలలల్ల
   కతకిరి మోనమేలో కదిమ నినున్న

     సత నీ వలప మా యిచచ్చెటనె వలల్లవరాయ
     ఇతవపై మెపై పలకితచె నేల దానఁచే వపడు

చ. 3:    అతనఁడు దగద్గీరితేనే ఆడితవ సరసము
  కాతరాన నీకచాలే కపేప్పువుగాని

   యేతరి శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁగటూడె
  యతల నివవ్వెరగెపైత వతతనేరపరివ



రేక: 1633-3పాడి సత: 26-195
పలల్లవ:    కూడి సుఖతచటకతట కూడుదమనేదే ఇతప

   తాడువడి వుతడుకతటే తరితీపే ఇతప
చ. 1:     దగద్గీరి వుతడుటకతటే దవువ్వెల నినునఁ దలనఁచి

   అగద్గీలపరతనఁ జొకేక్క ఆసలే ఇతప
   సగద్గీక పానుపమనఁద చలివాసి వుతడుకతట

   సిగద్గీతోడనఁ గొనచటూప చిముత్మిటే ఇతప
చ. 2:    సరికి జేసికి నీతో సరసములడుకతట

  మరగచనుతడే యడమాటలే ఇతప
     సరగ నీ మనఁద జేయి చానఁచి కానఁకనఁదరకతట
   వరసనఁ బటూవుల చెతడువాటేల్ల ఇతప

చ. 3:   అగవడడరతులచే నలసి నిదిద్రితచకతట
   దిగవునఁ గానఁగిటలోని పగయమే ఇతప

    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
   పగటల నుతడుకతటే పచిచ్చెసేయు టతప



రేక: 1633-4ముఖరి సత: 26-196
పలల్లవ:   వతతవారివలల్లనెపైతే వసనినీన్న సమత్మితౌను

  చెతతల నావలల్లనెపైతే చితత్తిమెటట్టి వచచ్చెనో
చ. 1:     తపప్పుకతడా నీ వళల్ల తగవులే నెరపేవు

  చెపప్పురాదా నీమాట చెలలతోను
    అపప్పుడే వారె తలిపే రౌనఁగాములలల్ల నీక

    చిపప్పుల నే నేమనినా చితాత్తి న నెటట్టి తడునో
చ. 2:    వోపకతో నీకనీవ వరకే మెచచ్చెకొనేవు

   చటూపరాదా నీ సేనఁత సుదతులక
   రటూపతచేర వారే నీనేరపలలల్ల నొకక్కమానఁటే

   దపతచ నే నేరప్పురచితే నేమతదువో
చ. 3:    నిలవనఁబెటేట్టివు నీ నిజములే పలమార

 తలపరాదా నీవదిదతఱవలక
    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    వలయ నేనఁ గొసరితే వడు కెతతవుటట్టి నో



రేక: 1633-5నాదరామకిగయ సత: 26-197
పలల్లవ:    ఊరకేల భద్రిమసేవు వగినేల పొగడేవు

   నేరమా నేమతదరము నీకే తలిసని
చ. 1:       కతల తొలల్ల భటూమనఁ గలవ కావా నేనఁ డ

   సత నీతోనఁ జెపప్పునఁగానే చవులయను
    గతులపైన చటూపల కనున్నల సాజమే కాదా

    తత నాప చటూడనఁగా నీమత నాటనఁగాక
చ. 2:  అతదరిచేచ్చెకానుకల అరచేతలోవకావా

   ఇతదుమఖ యియతనఁగా నీ కితపాయనఁగాక
   చితదేట నవువ్వె లితతులసలవులవ కావా

    చెతది యాప నవవ్వెనఁగా నీ కతదమాయనఁగాక
చ. 3:   వతతమొకక్కల లోకలవనోదములే కావా

  యితత మొకక్కనఁగా రతకెకెక్కనఁగాక
   ఇతతలోన శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   చెతత నాపనఁ గటూడనఁగా నచెచ్చెరవాయనఁగాక



రేక: 1633-6గజజరి సత: 26-198
పలల్లవ:     సారె సారె మముత్మినేల సాకిరివటేట్టివు నీవు

  ఆరజముగా నినున్న నౌనఁగాదననఁగలమా
చ. 1:    చెపేప్పుట మాటలలల్ల ను చెవులొగిద్గీ వతటగాక

   తపప్పుచెపప్పు నీ గణల తదదనఁగలమా
  అపప్పుటపప్పుటకి యిచచ్చెలడ నోపదుముగాక

  చొపప్పులతత్తి నినిన్నతతేసి సదితచనఁగలమా
చ. 2:     సటూటగా నీ సేసేచేనఁత చటూడనఁగల మతతేకాక

   సాటకి బేటకి నినున్న సాగితచేమా
    యటవటట్టి వకమాట యచచ్చెరితచ టతతే కాక

   గానఁటమెపైన నీ మనసు కరనఁగితచనఁగలమా
చ. 3:     నతటన నీ వునికికి నవువ్వెటే తగవుగాక

  అతటముటట్టి యేమెపైనా నినాన్నడనఁగలమా
    ఇతటలో శ్రీవతకటేశ యితత నీవు గటూడితవ

  జతటలమమత్మిదదరి మొచచ్చెక మాననఁగలమా



రేక: 1634-1ఆహిరి సత: 26-199
పలల్లవ:    వనిత నీకనఁ గడవారము గాము

   వనరిన వలపల వకక్కసరే సుమత్మి
చ. 1:     వతచిన నా కనునఁగలవలక చటట్టిము నేనఁడు

   అతచెల నీమోముచతదుగ నఁ డదియే సుమత్మి
   యితచకతత అనుమాన మనఁకనేల నీకనాక

   కతచప పొతుత్తి ల మోవనఁ గలసునఁజమత్మి
చ. 2:     నెలనఁత నీ నడప నెమలికి చటట్టిము

   మెలప నా నీలవరరమేమే సుమత్మి
    పలకల చిలకల పడనఁత నీకను నాక
    కలము పానఁగెన నొకక్క గటూనఁటవాయ సుమత్మి

చ. 3:     వనిత నా జవవ్వెన వసతతునికి చటట్టిము
    దినము నీ బాహలనే తీనఁగెలే సుమత్మి

    యనసిత శ్రీవతకటేశనఁ డను నే నిద
  తనువులనఁదనువుల తారకాణ సుమత్మి



రేక: 1634-2రామకిగయ సత: 26-200
పలల్లవ:    ఎతడమావ నీరసేసే వమే నీవు

  అతడనుతటేనఁగాక దవువ్వెలపైతే నవగావా
చ. 1:    అతనఁడు నినున్ననఁ బలిచనదిగద నాకనఁ

  బతగానఁజిలకలే పలికీనఁ బోవ
     తత నితదుకే యతనఁడు తా నవవ్వెనే అటట్టి

   వతకితే నతదు మారవనెన్నలల గావా
చ. 2:      తపప్పుకచటూచనఁ గద తగ నతనఁడు నా -

    ముపప్పురినఁ జూపల మార మొలల్లలే పోవ
  చెపప్పు చేయిచానఁచి సనన్నసేసనఁగదే

    చెపప్పుల నాచేత మార చిగళల్ల నఁ గావా
చ. 3:      అలమనఁ గానఁగిట నినున్న నాతనఁడే కదే నేనఁ

   గలసినటేట్టి తీగెల కలసనఁ బోవ
   బలిమ శ్రీవతకటాదిద్రిపత నినున్ననఁ జొకిక్కతచె

  నిలవుననఁ జొకిక్కతచేనానేరపలే కావా



రేక: 1634-3వరాళ సత: 26-201
పలల్లవ:      నెలనఁత నేమ చెపేప్పువు నినేన్న చెపప్పువలనఁ గాక

   తలకితచి ఇటవల దిదుద కొన వశమా
చ. 1:     కనున్నలనే మాటలడి కపప్పురాన నేస నినున్న

   కనెన్ననఁ దచిచ్చె యితతకలిక్కగానఁ జేసితవ
    సనన్నల చాయలనే చలల్ల వలపల నీపపై

  పనన్ననానఁడిని వనన్నతోనఁ బెటట్టితచితవమో
చ. 2:      వలనే మెచచ్చెల మెచిచ్చె వరల నీపపై గపప్పు

  బాలనఁదచిచ్చె యితతనేరపరినఁ జేసిత
     వాలిక చటూపల నీపపై వతచె నొకక్కమాట నేనఁడు

  పోలికల నానఁడె నటూరిపోసితవమో
చ. 3:     పడికిట వడెమచిచ్చె బగవునఁ జనున్నల నొతీత్తి

    పడుచనఁ దచిచ్చెనఁ దిటట్టినఁగా గడునఁ జేసిత
    అడరి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  బెడనఁగటాన మొలవనఁ బెటట్టితవమో



రేక: 1634-4భపైరవ సత: 26-202
పలల్లవ:   వరహతాపముచేత వసిగె నితదానఁకాను

     యిరవపై మొకక్కల మొకీక్క నిదివో నీ దేవునఁడు
చ. 1:     చెతపలనఁ జెమటనఁగారీ సలవుల సిగద్గీ లటూరీ

  గతపగటట్టి మటూనఁపమనఁదనఁ గొపప్పుజారీని
  పతపడునఁజిలక చేత పీనఁటమనఁదనఁగటూచనన్నది

    ఇతపతోడనఁ జితత్తిగితచ ఇదివో నీ దేవుడు
చ. 2:     మోముననఁ గళలమటూనఁగీ ముకక్కన నిటటూట్టిరప్పు రేనఁగీ

   వమరనఁ జనున్న లరాన వఱఱ్ఱైవనఁగీని
   తామెరపవువ్వె ధరితచి దతడనె కాచకనన్నది

    యేమని మాటాడవయత ఇదివో నీ దేవునఁడు
చ. 3:    కాయమెలల్ల బులకితచ కానఁగిలిరతకినఁ బొతచ

   తీయని కెమోత్మివమనఁద తేనెల మతచ
   పాయప శ్రీవతకటేశ పానుపపపై నినున్ననఁగటూడె

    యయడ నలమేలత్మితగ ఇదివో నీ దేవునఁడు



రేక: 1634-5పాడి సత: 26-203
పలల్లవ:    వలయ నానతీవయాత వనే నేను

   తలపోనఁతలో నీకనఁ దమకము గలదో
చ. 1:      పతచనునన్న నీ సతతో పతతాల నే నాడనఁగాను

    మతచి మాటలలల్ల నీవు మాతో నాడేవు
   పొతచి ఎవవ్వెరెపైనా నినున్ననఁ బొగడనఁగవలశో

    నితచి నీదయ నాపపై నిజాలకనఁ గలదో
చ. 2:     చాయలక నీ ఇతతతో చలము సాదితచనఁగాను

   సేయరాని వనయాల సేసేవు నీవు
  నాయగానఁడవు గనక నమత్మితచవలయశో

   యయడ నిటట్టి నీవ ననేన్నలకొనేవధమో
చ. 3:     అలమేలత్మితగ నీచెలి ఆపక నే మొకక్కనఁగాను

  సులభునఁడవపై నాక సొముత్మిలిచేచ్చెవు
   యలమ శ్రీవతకటేశ యవవ్వెరెపైనానఁ జెపప్పురో

    వలనని నీవు నాక వలచిన తరనఁగో



రేక: 1634-6బౌళ సత: 26-204
పలల్లవ:     ఎతత బాసల సేసినా యవవ్వెరను నమత్మిక

     చెతత నీ ముచచ్చెము ఆపచేత నుతది గనక
చ. 1:      నీ వలి వుతగరము నెలనఁత దానఁ బెటట్టి కొని

   వావ చెపీప్పు నీకనఁదాను వదినతటాను
    కావరి నీవనఁక లోనుగాక వుతడినాను నీ-

   దేవులనే అడుదుర తఱవ లితదరను
చ. 2:      గిదిదతచి నీ మెడనునన్న కతఠమాల దానఁ బెటట్టి క

  సుదుద లలల్ల నఁ జెపీప్పుని చటట్టిమనతటా
  బుదుద గాదనుచ నొకడనఁబరచి యేమచెపప్పునా

    అదుద క నీ పొతదుదని అడుదుర సతుల
చ. 3:      కడియాల నీ చేతవ గకక్కననఁ దానఁ బెటట్టి కొని

   అడియాలల చెపీప్పుని ఆల నతటాను
  అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగను

   జడియనఁ గటూడిత వాకెసవతతదు రితతుల



రేక: 1635-1బౌళ సత: 26-205
పలల్లవ:   పదరతగవచచ్చెనఁగాని పతతమయతరాదు మరి

    పొదిగి ఇతతేసి నీక బుదిద చెపప్పువలనా
చ. 1:    అలగనఁ బోతే నీకే అదరితచవలసని

    బలిమ చెలల్లదు నీకనఁ బకక్కన మాతో
  తలవతచకొతటేను తమకితచ వలసని

 తలిసినదే తేటతలల్లమగావలనా
చ. 2:    వులల్లసాన నవవ్వెనఁబోతే వడనఁ బరచవలస

   కలల్లగా దిపప్పుటయటట్టి గాదు మనఁదను
  వలల్లక బగియనఁబోతే నుసుత్సరనవలసని

   యలల్లవారనఁ జూడనఁగాను ఇతతేసి వలనా
చ. 3:    కాలనఁ దొకక్కనఁబోతేను కడు మొకక్కవలసని

   చాలనఁ జాల నినఁకనేల చలపాదాల
    యేల యితక శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   మేల మేల సారెసారె మేలమాడవలనా



రేక: 1635-2ముఖరి సత: 26-206
పలల్లవ:      నీమన సితకా రాదు నే నేమ సేతురా

   యేమాట కామాట ఇతతేల దటూరల
చ. 1:    అతటనా నినేన్నమెపైన నతదరిలోనఁ బచిచ్చెసేసి

 కతటకములడితనా కపటాలతత్తి
    వతట వతట నీ గటట్టి వలల్లవరిసేసితనా

   ఇతటలోన నునన్నదాన నినఁక నేలదటూరల
చ. 2:    రమత్మితటనా నినున్న రమణవదద నుతడనఁగ

  సొమత్మిల మోవకెతపల చటూడనఁబోతని
   నెమత్మిది నీ యానలలో నేనఁదపప్పువటట్టితని

   వుమత్మిడినే వునన్నదాన నటూరకేల దటూరను
చ. 3:      యడ ననున్ననఁ గటూడి చితత్తి మేడ నునన్నదతటనా

  వాడుమోము తలల్లనఁ బారవదదతటనా
   యడులేక శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న

   వడుకతో నునన్నదాన వయేల దటూరదు



రేక: 1635-3దేసాళత సత: 26-207
పలల్లవ:    పూజ లతదురనఁ జేసేదే పషప్పుయాగము

   ఆజి నరజ నునఁడు చేసినది పషప్పుయాగము
చ. 1:   మొదల శ్రీసతచేత మోవానకమలమే

  పొదల నీకెపడును పషప్పుయాగము
   గదిగొన మమత్మిదదరినఁ గటూడితచే మరవరల

  పొదిగి పూజితచిన పషప్పుయాగము
చ. 2:    మాలకారనఁ డిచిచ్చెన మధురలో పూదతడ

   పోలితప నీక నద పషప్పుయాగము
   కేలితో నారదునఁ డొసగిన పషప్పుయాగము

  భటూలోకమున నీకనఁ బుషప్పుయాగము
చ. 3:   తొరలి అలమేలత్మితగతురమువరలే నీక

  పొరసి నీవురముపపై పషప్పుయాగము
   సిరలతో మునులలల్ల శ్రీవతకటాదద్రిశ నీక

   పారినఁ బొరినఁ జేసేర పషప్పుయాగము



రేక: 1635-4రామకిగయ సత: 26-208
పలల్లవ:    ఎతత ఱటట్టి సేసుకొనే వతదుకనఁ గాను

   వతతలగా ననున్న నెటట్టి వనఁడుకొనేవు
చ. 1:    అటట్టి యాడనుతడితేనే అలిగిన జాడల

  బెటట్టిమానఁట లడితేనే పనునఁగోపమా
    పొటట్టినఁ బొరగన నుతటే పొతచల వనుటల
     యిటట్టి నటట్టి వటట్టి దటూర లేల దటూరేవు

చ. 2:     తపప్పుక చటూచితేనే తగనఁ జొపప్పు వదకటా
  నెపప్పున నెతదుతటవతటే నేరమెతచటా

    యిపప్పుడు లోన నుతడితే యలయితచిన చతదమా
   వుపప్పుతతచి మముత్మినేల వోవల సేసేవు

చ. 3:    సలవుల నవవ్వెతేను చేరి యగసకెక్కమా
  కలవల వసితేను కానఁతాళమా

   అలమేలమతగ నేను అటట్టి శ్రీవతకటేశ
    యలమ ననున్ననఁ గటూడిత వల సాదితచేవు



రేక: 1635-5నాదరామకిగయ సత: 26-209
పలల్లవ:    తపప్పుతారినపనికి తగ నేమ సేయవచచ్చె

   చిపప్పుల నేనఁ గతటనతటా సిగద్గీవడనేనఁటకి
చ. 1:     చెకక్కపపై చెమట చెలి చేతనఁ దసివసితేను

   మకక్కటమెపై సతగడి నీమేన నితడెను
  అకక్కజప గతదవడి యతదుపపైనఁజలల్ల కోవయత

   చొకక్కప సతుల నీపపై చొపప్పులతత్తికతడాను
చ. 2:     కొపప్పు వనఁకము గానఁగాను కొమత్మి వదలితచితేను

   పపప్పుతలిల్ల వరల నీవళల్లపపై రాల
   దుపప్పుట మఱనఁగగాను తోడనే కపప్పుకోవయత
   ముపప్పురినఁ గాతతల నినున్ననఁ దపప్పులతచకతడాను

చ. 3:    నినున్న నలమేలమతగ నెమత్మిదినఁ గానఁగిలితచితే
    చనున్నల మనఁది కతకమ చాల నతటను

    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
   పనీన్నర చలల్ల కోవయాత కనెన్న లడకతడాను



రేక: 1636-1శ్రీరాగత సత: 26-210
పలల్లవ:   ఉమత్మిడినే వుతడినటేట్టి వుతడనియతరా

     కమత్మి యేమెపైననఁ బెపైనఁడికత వో నా పొతదుల
చ. 1:    మటట్టి లేక నీవు ననున్న మాటలడితచకరా

  గటట్టి వజద్రిపదతతాలగని మానోర
   చెటట్టిముటట్టి నీవు ననున్ననఁ జెమరితచకరా

   వటట్టియయిన వలపలవలిల్ల వో నామేను
చ. 2:    మాటలడి నీవు ననున్న మరిగితపతచకరా

    కాటక కనున్నల గీము గతదు నామోము
  ఆనఁటదాననఁ బెననఁగి ననన్నలయితపతచకరా

  గానఁటపటఱఱ్ఱైని గోళల్లగాతల నాచేతుల
చ. 3:   బచెచ్చెనరతుల ననున్న భద్రిమయితపతచకరా

   మచచ్చెల పాయములోని మతప నామత
    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

    నిచచ్చె కలతణమునక నెలవు నా వతతము



రేక: 1636-2పాడి సత: 26-211
పలల్లవ:     ఇతక నేలే కొసర ఇద అసురసుర

   సతకెదేరె తనకినీన్న సరివచెచ్చె ననవ
చ. 1:  పనిలేనిపలప బయలీనఁతవలప

  వనర నెతతసేసినా వలల్లనొలల్లనే
  మనసుముటట్టినిమానఁట మాయామస్కృగము వనఁట

     తనకె ఇనిన్నయునఁ జెలల్ల తత వచెచ్చె ననవ
చ. 2:     వచిచ్చె వచిచ్చె నవువ్వెల పసలేని రవవ్వెల

    తచిచ్చె వసి నా మనఁద దనిసితనే
    నిచచ్చె నిచచ్చె అసల నెరలపపై సేసల

    అచచ్చెపడెనఁ దన కినీన్న వదదము లేదనవ
చ. 3:  చెలల్ల బడియానల చెమటలసనల

   కలల్లగార యితదుక నేనఁ గరనఁగితనే
   యిలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁగటూడె

    మొలల్లమాయ రతులివ మొకిక్కత నే ననవ



రేక: 1636-3గళ సత: 26-212
పలల్లవ:    అతదువలల్లనఁ గానవచచ్చె ననిన్నవడుకల నీక

 సతదుసుడిమోహమెలల్ల చవగొనరాదా
చ. 1:     సవతుల నిదదరిని సరినఁ బెననఁగ మనేవు

   యివల నీ కతదువతక నేమవచెచ్చెను
  జవళ నొకరొకరిసతవ్వె చటూడవలసితే
    తవరి నీ కానఁగిట సదితచి చటూడరాదా

చ. 2:    పొలనఁతుల మదదరిని పూనఁచి పతదేలడితచేవు
    యలమ నీ కతదువతక నీమ వచెచ్చెను
   నెలకొని వారివారి నేరప్పు చటూడవలసితే
  కలదలల్ల యేకతాననఁ గనునఁగొనరాదా

చ. 3:    ఇతతుల నిదదరి నొరయితచేవు శ్రీవతకటేశ
   ఇతతసేయనఁగా నీక నేమ వచెచ్చెను

    పతతాన ననేన్నలితవ బతత్తి వారిపయినఁ గలితే
   అతతలోనే నీవు పతడాల్ల డి చటూడరాదా



రేక: 1636-4సామతతత సత: 26-213
పలల్లవ:     ఏమ నననఁ బనలేదు యియతకొనుటే మేల

  కామతచినవానఁడవు కలయనఁగ నేరవా
చ. 1:     గటట్టిగా నీవు సేసిన కలల్లలపైనా నిజముగా

  నెటట్టిన నిలపనఁబెటట్టినేరవా నీవు
  దిటట్టివపై వాడలోసతనఁ దచచ్చెకొనన్నవానఁడవు

   చటట్టిరికాల కలయనఁ జూప చెపప్పునేరవా
చ. 2:     వచిచ్చె వచిచ్చె యాప నెరవాదినఁ జేసినవానఁడవు

   నిచచ్చెలనునఁ గొనియాడ నేరవా నీవు
    కచచ్చె పటట్టి వల పొడినఁగటట్టి కొనన్నవానఁడవు

  దిచచ్చెరివపై మముత్మి సమత్మితతచనఁజేయనేరవా
చ. 3:    పకక్కట ననిన్నటా నీవు బోగితచినవానఁడవు

   నెకొక్కని పగయము చెపప్పునేరవా నీవు
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    గకక్కన నామోము చటూచి కడు నవవ్వెనేరవా



రేక: 1636-5హితదోళత సత: 26-214
పలల్లవ:    తానేల దటూరీని దతటదాన నతటాను

   మోనాన నుతడితేను ముమాత్మిటకి మొకక్కనా
చ. 1:      చలముల సారె సారె సాదితచ వదుద గాక

  తలనఁపకొలనఁది నుతటే తగదనేనా
  బలిమనఁబెననఁగితేను పతతమాడుకొతదునఁ గాక

   పలిచి లచితచితేను పగయముల చెపప్పునా
చ. 2:     ఆయముల ముటట్టి ముటట్టి అలఇతచవదుద గాక

  చాయసేసుక వుతటేను సమత్మితతచనా
    రాయడినఁ జనున్న లతటతే రవవ్వెగా జతకితతునఁగాక

   నాయముల నడపతే ననుపతో నవవ్వెనా
చ. 3:     బాసలలల్ల నఁ జేసి చేసి భద్రిమయితచవదుద గాక

   ఆసయిచిచ్చె కూడితేను అటేట్టి మెచచ్చెనా
  సేసవటట్టి కూడినానఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   వసరక వుతడితేను వడుక చెలిల్లతచనా



రేక: 1636-6ఆహిరి సత: 26-215
పలల్లవ:     ఏరాలినఁ బొగడనఁగా యేమ ననము గాక

   మ రితతేసిజాణల మకే తలసునే
చ. 1:    జకక్కవల చనున్నలట చతదురనఁడు మోమట

  వకక్కణతచి సితగారము వరిఱ్ఱైతచేదేమే
    ముకక్క సతపతగిపవవ్వెట మొగినఁ గొపప్పు తేనఁటలట

  మకిక్కలితగవరల మకే తలసులే
చ. 2:   కరికతభజగనట ఘన సితహమధతయట

    ఇరవుగా నెరి గిది యటట్టి వోలేచ్చెరే
   సరిగర లరలట చకోరాల కనున్నలట

  మెరమెచచ్చెమాటల మకే తలసులే
చ. 3:    చేతుల తామరలట చెమట లేమతచట

   యేతులక బురణతచ నితత యేనఁటకే
    యతల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల
   మతరణ బాగలలల్ల మకే తలసులే



రేక: 1637-1శతకరాభరణత సత: 26-216
పలల్లవ:   ఎతతనేరెచ్చెనే య కలికి

  ఇతతులకేనఁటకే ఇతతేసి పగట
చ. 1:    చలముల నెరపచ సవతుల దటూరచ

  సలిగెలనఁ బొరలీ జపరాల
   చెలవుని సాలయుచ చేతుల చానఁపచ
  కెలపల నగవులనఁ గెరలీని

చ. 2:    సాటకినఁ బెననఁగచ సణనఁగల రాలచ్చెచ
  నీటలన మురిస నెరజాణ

   మాటల గనియుచ మదమున మొరయుచ
జూటనఁదనతబుననఁజూచని

చ. 3:   మతతనామాడుచ మలయుచ నవువ్వెచ
 పతతములడ పసలనఁడి

  యితతలో శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నల
  పొతతనుతడి ననునఁ బొగడని



రేక: 1637-2నాదరామకిగయ సత: 26-217
పలల్లవ:    చితత్తిగిచవయత నీక సిగద్గీల వడనఁగనేల

  కొతత్తిగాను తనలోనికోరి కెతతగలదో
చ. 1:     వాలకచటూపల నీపపై వతచి మాటలడనఁ జెల

  తాలిమలేని మనసుతమ యటట్టిదో
   వళగాచి వనన్నవతచ వసర దతతనాను

   వాలియితచి నీయడక వల పటవతటదో
చ. 2:      చనున్న లొరయనఁగను నీ సతగడినఁ గటూచతడనఁ దాను

  సనన్నల నీతోడిరతచవ యటట్టిదో
  తనున్ననఁదానె నవువ్వెనవవ్వె తనియనఁదతతపైనాను

  యినిన్నటా నీమనఁదటయేనఁకట యేలగదో
చ. 3:     గకక్కననఁ బాదాలొతుత్తి తా కానఁగిలితచ నీ దేవునఁడు

   వకక్కసమెపైన తన వడు కెటట్టిదో
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశ యకెను మనిన్నతచితవ

    మొకక్కతానే నెతచి మెచచ్చె ముదము బొతదినదో



రేక: 1637-3వరాళ సత: 26-218
పలల్లవ:     అమరనఁ జెపేప్పు వపప్పుట అతదరితోడా నీవు

    తమురచ నీ సుదుద ల తేట పడకనన్నవా
చ. 1:   అతదలరవళతోడ ఆప వతటరానఁగాను

   వతదువల నా చపప్పుడు వనకనాన్నరా
   కతదువ సొముత్మిల మాణకముల వలనఁగనఁగాను
   అతదులో చనఁకటతపప్పు అణనఁచనఁగ వచచ్చెనా

చ. 2:    కోవలనఁకూతలతోడ కోరి యాప మాటాడనఁగా
  ఆవల పొరగవార ఆలకితచరా
   వావలి పషప్పుకోమలి వాసనల నితడుకోనఁగా

   మటూవతకల నీచేనఁతల మటూసి దానఁచవశమా
చ. 3:     గటట్టి న నీవదనె కొలవపై ఆప వుతడనఁగా

  చటట్టిరిక మతదురను చటూడకనాన్నరా
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    రటట్టి తొలిల్లటాప పొతదాఱడి కెకక్కనఁ దగదా



రేక: 1637-4సాళతగనాట సత: 26-219
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరికినఁ జెపేప్పువ య సుదుద ల

      నవువ్వె వచచ్చె నినున్ననఁ జూచి నీక నాకే యిపడు
చ. 1:     చనవరిదానప సముకాననఁ బతకి నీ -

  మనవుల చెపేప్పువు మాటమాటకి
   పనిగల దానవు పాదాల పటట్టి కొని
  పననఁగే వాతనితోను పదదరికమునను

చ. 2:    సతదుసుడిదానవు చపప్పున వుపప్పున చేసి
  వతదుల చెపప్పువచేచ్చెవు వభునికిని

 పొతదుగలదానవు పూనుకవాసుకవచిచ్చె
    గతదము వసేవు మేన కడు బతత్తితోను

చ. 3:    చటట్టిరికప దానవు సొలసి కానఁగిలితచేవు
  యిటేట్టి నీవు శ్రీవతకటేశవ్వెరని

   వటటూట్టిడిగపదానవు వడి ననున్న నీతనఁడేల
   మటట్టి మరి మెచేచ్చెవు మాక నితవరివ



రేక: 1637-5హితదోళవసతతత సత: 26-220
పలల్లవ:     జఱయుచ మ వలప సరిబేసులయ నేనఁడు

   గఱిగా బెనఁజెమటల కరిస మేనులను
చ. 1:    కొతకక నీ వనఁదినటట్టి కొనగోరతానఁకలక

    జతకెన చటూపల నీపపైనఁ జలీ ల్ల జెలి
  కొతకప పయతదకొతగ పొరలనఁదసినతదుక
  మతకల వటట్టి వటట్టి మారకొనీని

చ. 2:    సతగడినఁ జనున్నలమనఁద చాచినఁన నీపాదాలక
     ముతగిట సిగద్గీల పపై పపై ముతచనఁ జెలి

    ముతగరల వటట్టి తీసి మోవ చవగొనన్నతదుక
  కెతగేల గీలితచి గిలిగితచని

చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ కానఁగిట చిమత్మి రేనఁగిన యతదుక
    నీ వదనాన బాగల నితచనఁ జెలి

   చేవమర నితతలోనె చేరిననున్న నేలితవ
   భావతచి మెచిచ్చె మెచిచ్చె పతతమాడని



రేక: 1637-6మేచబౌళ సత: 26-221
పలల్లవ:    వటట్టి వచారములేల వాడల దిరగనేల

 చటట్టిమవయేతవుతడి సటూడువటట్టిరాదా
చ. 1:    యితతతోడ నవవ్వెనవానఁడ వతటకి రారాదా

    చెతతలనే యడ రచచ్చె సేయనఁగ నేల
   పతతగానఁడ వపైతేనఁగన పడనఁతులనెలల్ల నఁ గటూరిచ్చె

  చితతదర తగవుల చెపప్పుతచకారాదా
చ. 2:    మోము చటూచినవానఁడవు మొగినఁ గటూచతడనఁగరాదా

  సాము లేమసేసేవు సటలకను
  నేమముగలితేనఁగన నెలనఁతలనఁ గటూడపటట్టి

    కామ శసత్తి సముల చటూచి గత గనరాదా
చ. 3:   మోవ యిచిచ్చెనవానఁడవు ముచచ్చెటాడరాదా

   శ్రీవతకటేశ యేల సిగద్గీ పడేవు
  కావరమెకిక్కతేనఁగన కాతతలను మతదడిగి

  భావములో కసటలల్ల బాపకొనరాదా



రేక: 1638-1బౌళ సత: 26-222
పలల్లవ:    చెపప్పుకతడితేనఁ బోదినఁక చెలికతత్తిలము నేము

   కపప్పు అనిన్నట కాపనే కానఁగిలితచరాదా
చ. 1:    తవలి ఇతతులతోడ తారకాణక వచేచ్చెవు

    వువద నీ ఇతటలోన నునన్నది లేదా
   వవరితచి నిజములే వమార నెరవవు

     అవల నీ మేన నునన్న దాప సొముత్మిగాదా
చ. 2:    వోపదునతటా నీవు వటల్ల వటట్టి కొనేవు

  మాపదానఁ నాపతోడ మాటలడవా
     పపైపపై నిటట్టి మాతో బాసల సేసేవు గాక

   యేపొదుద నాప చితత నీయదలోననఁగాదా
చ. 3:    పలమార య నేమమే చారితచవచేచ్చెవు

    యలమ యమోవ ఆప యతగిలి గాదా
   నెలవపై శ్రీవతకటేశ నేనఁ డకెనఁగటూడితవ
    అలరి యపొతదు లప అనుమతే కాదా



రేక: 1638-2లలిత సత: 26-223
పలల్లవ:    మేలయాత నీభాగతము మెచిచ్చెత నేను

    పోలితచి మముత్మినఁ జూచి పొగడేర సతుల
చ. 1: కొతడల(ల?)    వతట చనున్నల కొముత్మినఁ గలిగితేను

    నితడునఁ గళల దేరీ నీ నెమోత్మిమునను
     దతడి వనఁక మాపకను తగ సతతోసము నీక

   వతడొరల కెటవల నొనగటూరెచ్చె దపైవము
చ. 2:     తీపలతో నాకె మోవ తేనేల గారనఁగాను

   వోపకెతో మకిక్కలి నోరటూరీ నటూక
   రటూపమెలల్ల నాపక రచలలల్ల నీకను

    యేపన నిదదరిని యటట్టి గటూరెచ్చె దపైవము
చ. 3:   పతపడరనఁటలవతట పతదొడ లపకనఁగలేత్తి

    ముతపననఁ బులక లటట్టి మొలచె నీమెపై
    సతపద లపక నాక సమరత నీకను

    ఇతపతో శ్రీవతకటేశ యటట్టి గటూరెచ్చె దపైవము



రేక: 1638-3పాడి సత: 26-224
పలల్లవ:    నాకేల వరచేవు నడుమ నీవు

    నీ కిచచ్చెరాల నితతే నినున్న మరేనా
చ. 1:   సారె జారేవచచ్చెడము చకక్కనఁగపప్పువచిచ్చెతనఁగా

  కీరీత నీమేననఁ జొపప్పులతత్తినఁగవచిచ్చెతనా
     గోర దిదదనఁగ నామము కూరిమనఁ జూచితనఁ గాక
   పోరి నొసలి లతుత్తి కబొటల్ల చటూచితనా

చ. 2:     ఆకమడిచి నీమోవ కతది నే నిచిచ్చెతనఁగా
   రేకగా మోవకెతపల రేనఁగనఁగ నిచిచ్చెతనా
    పపైకొని నీ చెమటల పయతద నొతత్తితనఁగాక

    కాకసేసి నినున్న చనునఁ గవల నొతత్తితనా
చ. 3:    కతదువ నీచెలిలో నేకతము లడితనఁగాక

    నితదల గడితచి నేనఁడు నీతో నాడితనా
    యితదునె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   అతదాల సేసితనఁగాక యాఱడి సేసితనా



రేక: 1638-4రామకిగయ సత: 26-225
పలల్లవ:    తొలిల్లట నాకతటను దొడడదా తాను

   పలల్లదాల నేరిచ్చెతేనే బలిమ గలిగీనా
చ. 1:  రమణునియదుటనే రాజసముచటూపీని

  తమురచ నితదునఁగాని తేటపడదా
   తమకితచి మురిసని తా నినాన్నళల్లదేకాదా

   కొమరె వయసపైతే నెకక్కడుగరవ్వె మెకెక్కనా
చ. 2:     మగనఁడు లిననఁగానే మాట లనిన్న యాడనే

  పగ టతదునఁగాని యేరపడదాయనా
  నగీ నటూరకయపైనా నాతులలోనెలల్ల ను

   మగల వలచితేనే మేర మరవలనా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశవదదనే చేనఁత లనిన్న సేసనే

  కావర మతదుననఁగాని కానిపతచదా
    యవళనఁ దనున్ననఁగటూడి యతనఁడే ననున్న నేల

    వావ చెపీప్పు దనివలల్ల వనెన్న వచెచ్చెనా



రేక: 1638-5శతకరాభరణత సత: 26-226
పలల్లవ:     నే మేమనేము నినున్న నీకేల సిగద్గీపడ

  దమసాన మరిదదరనఁ దలపకోరే
చ. 1:    చెలపల చెమటల చెకక్కల పలకల

 వలపకొలనఁదినఁగాక వచచ్చెనటే
   మలకలమాట లడి మాతోనేల మొరనఁగేవు

   అలవానఁడే నీ వభునఁడు అడుకోనఁగదే
చ. 2:   కనునఁగొన చటూపలను కడలేనియాసలను

  ననుప కొలనఁదిగాక నాటేనటే
   మనసుమరాత్మిల చెపప్పు మమేత్మిల నమత్మితచేవు

   పనివడి మగనికే బాస తీయనఁగదవ
చ. 3:    నయగారి సేనఁతలను నవువ్వెల సొలపలను

  పగయము కొలనఁదినఁగాక పరిగీనటే
    నియతాన నీవు గటూడి నేనఁడు ననేన్నలితచితవ

  కిగయ శ్రీవతకటేశడే కెరలితచవ



రేక: 1638-6నాదరామకిగయ సత: 26-227
పలల్లవ:     తనునఁ దడవతేనే తడవనఁగ వలనఁ గాక

   చనవచిచ్చె మగలను సాదితచ తాను
చ. 1:    అతదర సతుల మాటలడుకోనఁగా నీతనఁడు

  మతదలితచి సతదుసుడిమా టాడనఁదాను
    పొతదుగానఁ గొమత్మిల వతచి పవువ్వెల గోయనఁగాను

  మతదమేళమునను వమర నవవ్వెనఁదాను
చ. 2:    చెల లొకక్కరొకరే సితగారితచ కొననఁగాను

  అలరచవచిచ్చె చర లతదిచచ్చెనఁదాను
   పొలయుచ నేనఁడు వనభోజనాల సేయనఁగాను

   అలమ పొతుత్తి ల నుతడి ఆరగితచనఁదాను
చ. 3:    మేరమరి చెలలలల్ల మేడమనఁద నుతడనఁగాను

  కోరి వరసవటట్టి క కూడనఁదాను
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డమెయితటకి రానఁగా
  పేరకొని సేసలలల్ల నఁ బెటేట్టినఁదాను



రేక: 1639-1లలిత సత: 26-228
పలల్లవ:    నేమతత నేరతుమా నేరపల తనతోను

   గామడి సతులయతదే కనునఁగొను మనవ
చ. 1:   బలిమనఁ జేసేపనుల పతతగతత్తిలనఁగాక

 కలపకోల గలగకాతతలకేలే
   చలము సాదితచేది మచచ్చెరప వారికినఁగాక

  సులభులపై యుతడిన చటాట్టి లకేలే
చ. 2:   రా రానఁపనఁదనముల రవవ్వెలవారినఁగాక

  సారె నోజగలిగిన సతులకేలే
  బీరమల నెరపేది బేసబెలల్ల లకనఁగాక

 మేరతోనఁ బెతడాల్ల డినమేనవారికేలే
చ. 3:   అలయితచి కూడేది గయాతళమేతటల్లకనఁగాక

  వలచిన గటట్టి తోడి వనితకేలే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడిటట్టి ననున్న నేల
  సొలపల మావతట సుదతులకేలే



రేక: 1639-2మతగళకౌసిక సత: 26-229
పలల్లవ:    ఏమయత చటూచినవార ఇతదరను నగరా

    నీ మనసు గరనఁగితే నితడకతడ రాదా
చ. 1:    చెపప్పురాని వనన్నపాల సేసుకొతట నలల్లనానఁడె

   అపప్పుట నేమటకాడే వా మాటల
  చిపప్పులనఁజెమటలతో చేతులతత్తి మొకిక్కతని

   ఇపప్పుడేల చేయిచానఁచే వతకా నీవు
చ. 2:    ఇవల నీసేవసేసి ఇనిన్నటా మతడాడుకొతట

  అవయేల తలనఁచేవు ఆసుదుద ల
    చివురనఁ జేతులను నీచెకక్క నొకిక్క వడుకొతట

   జవళ నేమటకి నాసలనఁబెటేట్టి వపప్పుడు
చ. 3:    ముటట్టి కమనుచ నీతముత్మిలము నేనఁ జవగొతట

  అటేట్టి వడువరాదా ఆకతల
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్ననఁ గటూడితవ

    చటట్టిమ నయిత నెతత చొకక్కలనఁ బెటేట్టివు



రేక: 1639-3దేసాళ సత: 26-230
పలల్లవ:    నీవతతసేసినా నీకె నినున్న మరీనా

   కావరితచేవు మచచ్చెము గనేనతటా నీకెను
చ. 1:   చలపటట్టి నీవల సాదితచవచేచ్చెవు

    నలినాక గోర నటూనఁద నవువ్వెతా నినున్న
   మలసి యతతేసి దిమత్మిరితలల్ల దిటేట్టివు

   చలిగొననఁ బనీన్నర చలల్లనతటా నీపను
చ. 2:    పతతములడనఁగ నేల పలమార నాకెతోను

 వతతవతతమాటలడే వడుకకను
   పొతతనుతడి వరకెపైనా బొమత్మిల జతకితచేవు

   దొతనఁబెటట్టి పాదములనఁ దొకెక్కనతటా నీపను
చ. 3:    వాసులేల నెరపేవు వడి నలమేలత్మితగతో

   రేసువోనఁ జటట్టిరికమే పూస నీకను
   అసవటట్టి శ్రీవతకటాధిప కూడిత వటట్టి
   సేసకొపప్పు వతచి బతత్తిసేసనతటా నీపను



రేక: 1639-4పాడి సత: 26-231
పలల్లవ:     పలమార మాకె మాకె బానఁతడే మతతేకాక

   తలనఁకేవ కోరికల దకిక్కవునన్న వపడు
చ. 1:     శిరసుపపై సేసవటట్టి చేత వడెమచిచ్చె చెలినఁ

  దలవసి రతకిని దిదదకొతటవ
    తొరలితచి యవవ్వెర పొతదుల నీతో జేయకనాన్న
  సిరలతో వఱచేవా చెతనఁజికెక్కవడక

చ. 2:    పకక్కనఁబెటట్టి కాపతోడ పచిచ్చెమాటలలల్ల నాడి
  చెకక్కనొకిక్క కెపైవశము సేసుకొతటవ

    తకిక్కతచి యవవ్వెత నీకనఁ దరితీప సేసినాను
   కకక్కదలేవా క కడునఁ దనివతదను

చ. 3:     మతచముపపై నిడుకొని మనసు రతజిలల్లనఁ జేసి
  పతచి యలమేలమతగనఁ బెతడాల్ల డితవ

     యతచి ననున్ననఁ గటూడితవ యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ
   పొతచేవా నీవలపల కొలల్లలయ నెదుట



రేక: 1639-5నాగవరాళ సత: 26-232
పలల్లవ:    ఊరకతడితేనఁ గనుక వుడివోవు పాయము

    దటూరి బుదిద చెపప్పు పతనఁ దోడితేనఁగదరే
చ. 1:    బడి వాయకతడితేనే భావమల గరనఁగను

   వడల సనఁకితేనఁ దమ పటట్టిపడును
   నిడువక చటూచితేనే వడుకల పచచ్చెరేనఁగ

    చిడుముడి మానఁటాడితే సిగద్గీ గొతత దేరను
చ. 2:    సలవుల నవవ్వెతేనే చేనఁగలితచ మోహము

   పలిచి పేరకొతటేనే పగయము పటట్టి
   వలపల చలిల్లతేనే వాడికల దపైవార

   చెలిమ సారెనఁజేసితే చేతకి లోనౌను
చ. 3:    సరసము లడనఁగానే చవుల వగద్గీళమవును

   గరిమలనఁ బెననఁగితే కళల నితడు
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
   తరమెపై వుతడితే మోమతేనెక నోరటూరను



రేక: 1639-6రామకిగయ సత: 26-233
పలల్లవ:    ఇటమనఁద నీవు మరి యేమసేసేవు

   చిటకన నేమే అకక్కచెలల్లతడల్ల మెపైతమ
చ. 1:     తతగొని చెపేప్పువు తగవుల నీక నీవ

  యితవరివలనే యకెక నాక
   మతకారివానఁడవు నీ మరత్మిము నేనెఱనఁగదు

   సతుల మదదరమును సతతమెపైత మపడు
చ. 2:     నెటట్టి కొని సాకిరెపై నిలిచేవు నీవ వచిచ్చె

    చటట్టిము వలనే వుతడి సారిది మాక
    గటట్టి వాయవానఁడవు నీ కతల నే నెఱనఁగదు

    గటట్టి న బాసల సేనుకొతటమ నే నిపడు
చ. 3:      యవళ పొతదుల వడే లిచేచ్చెవు చేత నీవ

   భావ మరనఁటవలనే పపైపపై నీవు
  శ్రీవతకటేశవ్వెరని చతత్తిము నేనెఱనఁగదును

  యవర సవతులమెపై యడేరితమపడు



రేక: 1640-1సామతతత సత: 26-234
పలల్లవ:    ఎతత తమకపడేవు యితతలో నీవు

  వతతగానఁ జెనకి తరవయనఁగవలనా
చ. 1:    బలిమేల సేసేవు పయతదేల ముటేట్టివు

   అలరి మాట గలితే నానతీరాదా
    పలవనఁగా వసిత్తి నితతే పననఁగినదాననఁ గాను

   కలయ లోనికినఁ దసి గడెవటట్టివలనా
చ. 2:    సనన్నలేల సేసేవు సారెనేల నమత్మితచేవు

  చెనున్నగా వలసినటట్టి సేయనఁగరాదా
    మననితచనఁగా నవవ్వె నితతే మటట్టి మరేదాననఁ గాను

    మనన్నక నావడి వటట్టి మేడ యకక్కవలనా
చ. 3:    గోరనేల దటూరేవు కొపేప్పుల దువవ్వెవు

  కూరిమనఁ బెతడాల్ల డితవ కూడనఁగరాదా
   యరీత శ్రీవతకటేశ యడసేటదాననఁ గాను

    చేరి పచచ్చెడము గపప్పు చెకక్క నొకక్కవలనా



రేక: 1640-2ఆహిరినాట సత: 26-235
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా నోరిచిత ఇతత చాలదా

 కతదువలలల్ల నఁ దారకాణతచవలనా
చ. 1:    కకక్కస మేమటకే కడు నవవ్వెనోనతటే

  వకక్కరీత చాయసేసు కతడనఁగవదాద
   తకక్కరీనఁడు తనచేనఁత తనమనసే యురనఁగ

    వకక్కసమెపై నేనే యితత వచిచ్చె చెపప్పువలనా
చ. 2:    వగిర మేమటకే వనకనఁ బలిచేనతటే

 చేగదేరకతడా గటట్టి సేయనఁగవదాద
  ఆగడనఁడు తనసుదుద లవ దలనఁచకొమత్మిను

   తీగెసాగ నతదరిలో తలపనఁగ వలనా
చ. 3:   చలము లేమటకే వచారితచకొనేనతటే

  కొలనఁదితో నతదు కియతకొనవదాద
     అలరి శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనఁ దా ననున్ననఁ గటూడె

    మెలనఁగి యితతలోనఁ దనున్న మెచచ్చె మెచచ్చెవలనా



రేక: 1640-3శ్రీరాగత సత: 26-236
పలల్లవ:    చెలలల వభునికినఁ జెపప్పురే బుదిద

   చలపటట్టి తను నితత సాదితచవచచ్చెనా
చ. 1:    మాటల పొతకములయ మనసు లొకక్కటలయ

  గానఁటపనేరప్పు తనతదే కానవచెచ్చెను
   వటలేక తనతో నే నటూనఁకొనేటదాననా
   యేనఁటకినఁ జెపీప్పు సుదుద లతతవడెపైనాను

చ. 2:      సేసల కొపప్పున నితడె సలవుల నవువ్వె నితడె
   అసలవటట్టినఁగ తానే అనిన్నటా జాణ

   వసరక చేనఁతల భావతచి చటూచేదాననా
     వసరితచి నను నెతత వరసనఁ దా నిపడు

చ. 3:    కోరికల దపైవారె కూటములనఁ చెలల్లవారె
   సారెక వలప తానే చవసేసను

    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల
    పేరడి నితకా నెతత పననఁగీ రతులక



రేక: 1640-4కరతజి సత: 26-237
పలల్లవ:    ఎటట్టి మఱవనఁగవుచ్చె నిటవతట నీసుదుద ల

  చటట్టిమవపైతవగా సులభాన నిపడు
చ. 1:     నిగిడి నినున్న జతకితచి నే నాడినమాటలక

  నగితవగా నీవు నాతోను
   జిగి నీలజాలమనఁద చేతుల చానఁచినతదుక

   మొగము చటూచితగా మోదముతో నేనఁడు
చ. 2:    ఇచచ్చెకముతో నీకనఁ జేయతత్తి మొకిక్కనయతదుక

  మెచిచ్చెతవగా నీవు మనఁదమనఁద
  పచిచ్చెగా పానుమనఁద పాదములొతత్తినతదుక

   కచిచ్చెతవగా కానఁగిట గరతుగా ననున్నను
చ. 3:    వకక్కటపై ఇతదానఁకా కొలవుల సేసినయతదుక

  తొకిక్కతవగా పాదము దోమటగాను
   ఇకక్కవ ననేన్నలితవ ఇతతలో శ్రీవతకటేశ

   చికిక్కతవగా నాపాల చెలల్ల బడి నిచటా



రేక: 1640-5ముఖరి సత: 26-238
పలల్లవ:    బాపబాప మెచిచ్చెతనే పడనఁత నినున్న

   రేప మాప నితనినే మరిగితచకొతటవ
చ. 1:   సేయరానివనయాల సేసిసేని రమణుని

  చాయకనఁ దచచ్చెకొతటవ జాణవౌదువ
  పాయకతడానఁ జెపప్పురానిబాస సేఇతచకొతటవ

  నీయతతట దవవ్వెత నెలనఁతలలోనను
చ. 2:     కడలేనికతలను కారణలనఁ జెపప్పు పత -

  నొడనఁబర కొతటవ వదిదకాయనే
   జడియక సేవసేసి చన వపప్పుతచకొతటవ

    కడు నీగణముల పొగడ నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 3:    పలమార మోవతేనెపదనుల చటూప చటూప

  వలయనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర
     యలమతో ననున్న నేల యతనఁడే అపప్పుట నేనఁడు

   బలిమ నీతో నెటట్టి పచరితచవచచ్చెనే



రేక: 1640-6దేశక సత: 26-239
పలల్లవ:    కడవార చెపప్పుతేను కడువతగెమెపై వుతడు

   అడరి నీచేతులనే అతట చటూచకోవయాత
చ. 1:     వనితచెవుల నునన్న వజాబ్రాల కమత్మిలవతుత్తి -

   లొనర నీచెకక్కలపపై నునన్నవ నేడు
  మునుకొనన్నవలపల ముదద్రిలవ నునన్నవ

    తనర క నివ యదదము చటూచకోవయాత
చ. 2:    కాతతనుదుట నునన్నకసటూత్తిరి వటగ న బొటట్టి

  అతతలోనే నీనొసల నతటవునన్నది
   చెతత నీరతకి నీలచెచ్చెన గరతపైవునది

    వతతగా గోర గీరి వవ చటూచకోవయాత
చ. 3:   కలికికనున్నల నునన్నకాటకరేకల నీ

  పలచనికెమోత్మివ పానఁగి వునన్నవ
    అలరి శ్రీవతకటేశ ఆస ననున్ననఁ గటూడితవ

   చలివాయ నీపదవ చానఁచి చటూచకోవయాత



రేక: 1641-1వరాళ సత: 26-240
పలల్లవ:     నాతో నేమనవవ్వెవు నడుమ నే వదదనేనా

కాతరాన,  నియతరాదా కపప్పురబాగాల
చ. 1:    వడుకక వలలేదు వసాలక గరిలేదు

  ఆడవయాత మాటలలల్ల ఆపతోడను
   వాడిక రటట్టిఱనఁగదు వల సిగెద్గీఱనఁగదు

  చటూడరాదా ఆపమోము సటూటదపప్పుకతడాను
చ. 2:    పాయము తపప్పుతచదు భావము కొతచమెతచదు

  సేయవయాత ఆపదదద సేనఁతలలల్ల ను
   కాయము తనివతదదు గరవ్వెము భయమతదదు
   వయరాదా పతద మాప వయుమనన్నటట్టిలల్ల ను

చ. 3:     కోరిక చాయక రాదు గణము కొనితేరాదు
    చేరవయాత రత కాప చితత్తిము రాను

    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
 మేరమరకతడరాదా మెచిచ్చెనతదానఁకాను



రేక: 1641-2గళ సత: 26-241
పలల్లవ:   ఇపప్పుటనుతడి మాటలేలరా వోరి

   కొపప్పువటట్టి తీసిననఁగా కోపము మానేది
చ. 1: చెకక్కలపపై,  జేనఁతలలల్ల నఁ జేసినయపప్పుడుగా

   తకక్కక నే నాడినపతతము వచేచ్చెది
   పకక్కటలల్ల నీమోవ పపప్పు సేసినపప్పుడుగా

   చికిక్కతచి నామనసు నెతజిరివ దటూరేది
చ. 2:    సాగద్గీ వాప పగయముల చెపప్పుతకొనన్నపప్పుడుగా

   తగద్గీ కితదరిలో నానఁటదాన నయేతది
  వగిద్గీ చెపప్పురానిపని కొడిగటట్టితచితేనఁగా

   నిగద్గీల నా కోరికల నెరవరేది
చ. 3:   పాదాలపపై యానక లోనఁబరచినపప్పుడాగా

  కాదనక నాచలము గానవచేచ్చెది
    యదన శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిట

   మోదమున నేనఁడుగదా మొకక్కల చెలేల్లది



రేక: 1641-3దేసాళత సత: 26-242
పలల్లవ:   కనున్నలపతడుగవపై కానవచెచ్చె మనుదుద ల

   అనిన్నటానఁ గడమ లేదు అనుమానాలేల
చ. 1:     వలనఁది శిరసుమనఁది వరల నీపపై రాల

    అలరి నీ చెమటల ఆమెపపైనఁ జితద
   కలగతపలయ మ కతదువపైన వలపల

   యలమ నపప్పుట మానఁట లితకానేల
చ. 2:     ముదిత కరకజనఁడ ముతజేతనఁ దగిల నీక

    అద నీ కతటసరల ఆపపపై నితడె
   యదుబడి మతచె ఇదదరి మసితగారాల

   కొద దరె మనసులనఁ గొతచితచనేల
చ. 3:   వువదచనున్నల నీపరముపపై వలవటట్టి

  కవనీకరము లకెకానఁకిట కెకెక్క
   యివల శ్రీవతకటేశ యిపప్పుడే ననేన్నలితవ

   చవులయ మరతుల చాట చెపప్పునేల



రేక: 1641-4శ్రీరాగత సత: 26-243
పలల్లవ:    చొకక్కలనఁబెట ట్టి నేనఁడు చటూడవ తాను

   పకక్కన నితదరిలోన బయట వతునా
చ. 1:    తను నేమో అతటనతటా తారకాణతచమనీని

 వనకటసుదిద వలల్లవరిసేతునా
  కొనచటూపలనఁజూచితే కొతగవటట్టి పననఁగీని

  పనుపడడతనచేనఁత వచిచ్చె సేతునా
చ. 2:    వడి వటట్టితనతటాను వరకే సదనిచచ్చెని

  కడలేనిదొర తనున్న కాకసేతునా
   తడవ నవవ్వెతనతటా తగిలి యానవట ట్టిని

  అడనఁకవ తనగటట్టి ఆరడినఁబెటట్టి దానా
చ. 3:     అటట్టి చేయి వటట్టితేను అడియాల లిచచ్చెని

    రటట్టి సేసి తనున్న రచచ్చె నిటట్టి వతునా
   యటఱట్టిన శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో ననేన్నలినానఁడు

  బెటట్టి తనమోవయతతా పపప్పుసేతునా



రేక: 1641-5రామకిగయ సత: 26-244
పలల్లవ:   ఇతదర నీపదదరికా లఱనఁగదురే

   సతదడి సరసమాడ చలమరి వౌదువ
చ. 1:    చెతతనుతడి యతటముటట్టి సేవలలల్ల నఁ జేసేవు

 యతతచనవరివ యతనికిని
   బతతనుతడి కూరల పలచవుల చెపేప్పువు

   కాతతునిపపై ఇతత బతత్తిగలదాన వౌదువ
చ. 2:     వటట్టివసాలనఁ బటూసుక వాసుక వచేచ్చె వతని

    కటట్టి నిటట్టి నఁ జటట్టిమవు నౌదువ నీవు
   టట్టిబయల నడుమనఁ బలమార మురిసేవు

  బటట్టి వాగెలనఁ బెతడిల్లపేరటాల నౌదువ
చ. 3:     కతదువనఁ బానుప్పుపపై నుతడి కానఁపరాల సేసేవు

   చెతది దేవులతము చెలల్ల వ నీక
    ఇతదునే వతకటేశనఁ డేల నను నీకతాన
   పతదమా డతని నితతపనిగొతట వౌదువ



రేక: 1641-6సామతతత సత: 26-245
పలల్లవ:    ఎటవతట దొరతన మేమ నేరచకొతటవ

    తటకన నీక నీవ తగ వతచవలదా
చ. 1:     ఆరగితచ రమత్మిని ఆప నినున్ననఁ బలవనఁగా

   చేరి నీసతకి వతదు చెపప్పుమనేవు
    నేరపతో వలచిన నీకనఁ బద్రియ మతతేకాక

  యరసపవనితల ఇతత కోపనఁగలదా
చ. 2:    వడుకతో నపప్పుట వడేము కియతనఁగాను

  కూడా నునన్నచెలి నతదుకొమత్మినేవు
    ఆడ నీవదినెయపైతే ఆప నీక దొడుడ గాక

   యడుజోడు సవతుల యితత కోపనఁగలరా
చ. 3:      ఆకె కానఁగిటనఁ గటూడి అటట్టి నినున్న మెచచ్చెనఁగాను

   మేకొని నీ దేవులనే మెచచ్చెమనేవు
    యకడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  యకడాకడిసతుల యితత కోపనఁగలరా



రేక: 1642-1లలిత సత: 26-246
పలల్లవ:    చటూడరమత్మి సతులల సబాననఁ బాడరమత్మి

  కూడునన్నది పతనఁ జూడికడనాచారి
చ. 1:   శ్రీమహలక్ష్మియట సితగారాల కేమరదు

   కాముని తలిల్లయట చకక్కనఁదనాల కేమరదు
    సముని తోనఁబుటట్టి వట సొతపనఁ గళ కేమరదు

  కోమలతగి య చటూడికడుతనాచారి
చ. 2:   కలశబద్ధకూనఁతురట గతభీరాల కేమరదు

    తలనఁప లోకమాతయట దయ మరి యేమరదు
  జలజనివాసియట చలల్లనఁదన మేమరదు

  కొలనఁదిమర య చటూడికడనాచారి
చ. 3:    అమరపతదితయట అటట్టి మహి మేమరదు

   అమస్కృతము చటట్టిమట ఆనతదాల కేమరదు
    తమతో శ్రీవతకటేశనఁ దానె వచిచ్చె పతడాల్ల డె

 కొమెరవయసు చటూడికడుతనాచారి



రేక: 1642-2బౌళ సత: 26-247
పలల్లవ:    నమత్మితనఁగదవ నినున్న నాకనఁ జెలల్లలవతటాను

   కమత్మిరి నాతనితోడ కాక సేతురటవ
చ. 1:      వతటనే నా చెవులను వభునితో నీ వాడనఁగా

 అతటలేదనుచనేల ఆనవటేట్టివ
   దతటవు నీవామాట తలనఁచకొనవ నీవ

    టన నే నాడేనతటే నాకే సిగద్గీయతని
చ. 2:    ఇటట్టి కతటనే నాకనున్నలదుట సనన్నసేయనఁగా

   గటట్టిగా నాకేల మతకము సేసేవ
   రటట్టిడివ నీవ యాగటట్టి దలసుకోవ

     వటట్టి నే నడిగేనతటే వగి నవువ్వె వచచ్చెని
చ. 3:     నెఱినఁ బటట్టి కొతటనఁగదే నీవ లేక లతపనఁగాను

   గఱిగాక యేల మఱనఁగల వటేట్టివ
   యఱినఁగి శ్రీవతకటేశనఁ డిదదరి నేలినానఁడు

   మఱి చటూచకొనేనతటే వఱగయత నాక



రేక: 1642-3వరాళ సత: 26-248
పలల్లవ:     వదదనఁ గటూచతడనఁ గదవ వడివటట్టి తీససి

  గదిదతచి సొలతురా కాతతునితోను
చ. 1:     చెలవునఁ డేమసేసినా చేతకి లోనౌట గాక

   చలము సాదితతురా సారె సారెక
    పలిచి మాటాడితేను పగయము చెపప్పుట గాక

  బలిమనఁ బెననఁగదురా పతతముతోను
చ. 2:    జఱశతనఁ డేమనినా సమత్మితతచట గాక

  కఱకఱినఁ బెటట్టి దురా కానఁతాళనను
     పఱప పపైకి రమత్మితటే బతత్తి సేయుదుర గాక

  వఱగతో బతకితతురా వసటతోను
చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁ డేలితే చేకొని మెచచ్చెట గాక

 యవలిమోమోడుదురా ఇతతసిగద్గీతో
  వవగ నవవ్వెనఁగాను వడుకపడుటగాక

   పూవులచెతడుననఁ గొని పొతచిపొతచి వతురా



రేక: 1642-4కాతబోదిసత: 26-249
పలల్లవ:     ఇచచ్చెకరాలనఁ దొలతే యేనఁటకి లోనఁగే నేను

    వచచ్చె నాతో సరసము నేనఁడుగాక యనన్ననఁడే
చ. 1:     వతత్తి గబుబ్బుల వసికీ వదదనాన్న మాననఁడు

  చితత్తిము వచిచ్చెనయటట్టి సేయుమనవ
  హతత్తి వలచినదాన నౌనఁగాదననఁగరాదు

   తతత్తిరపావయసు తన సొముత్మి గాదా
చ. 2:     లవ మోవ పపప్పుసేస లవణత మొఱనఁగనఁడు

    అలరి తా నాడినదే ఆట యననే
  కలమునాలను తనకోరిక మానువరాదు

   తలనఁప నాభావమెలల్ల తనసొముత్మి గాదా
చ. 3:    మనసు గరనఁగితచని మటట్టి తోడ నిలపనఁడు

   యనసినానఁ డినఁక దనయిచచ్చె యనవ
  అనుగ శ్రీవతకటేశ కడడమాడనఁగాదు

  తనరి నాసతతోసము తనసొమత్మిగాదా



రేక: 1642-5కరతజి సత: 26-250
పలల్లవ:    నేరతువ అనిన్నటాను నెపాననే వలపతచ

   మేరమరే వతతలోనే మెచచ్చెలనఁడి వౌదువ
చ. 1:     తరలోని కిట వచిచ్చె తీగెసాగ మాటలడి

   వరసేవ రమణుని వరకే నీవు
     సిరిమతచ నవువ్వె నవవ్వె చేనఁతల నటేట్టి కదిసి
  సరమాడే వపప్పుట జాణవౌదువ

చ. 2:     చెతతలనే కూచతడి చేతులనఁ బాదా లొతుత్తి తా
  మతతనాన యతనిమరత్మిము లతటేవు

    కొతత మోవసనన్న చటూప గబుబ్బుల మెయిసనఁకితచి
  దొతతనఁబెటేట్టివు పొతదుల దొరవౌదువ

చ. 3:     వడెము చేతకిచిచ్చెతే వసనఁ బచచ్చెడము గపప్పు
  కూడేవు శ్రీవతకటేశనఁ గటూరిమతోను

    యడ ననేన్నల యతనఁడే యఱకల సేసుకొని
   జోడువాయ వపప్పుడును సుగణవు నౌదువ



రేక: 1642-6ఆహిరి సత: 26-251
పలల్లవ:    చలల్లనఁగా బతుకవయత జాణతనాల నేరత్తి వు

    యలల్లచోట నినఁక దపప్పు లతచేమా నినున్నను
చ. 1:   నేను వనన్నవనికికి నీవుతడేవునికికి

   కానీలేరా అనీన్ననఁ దారకాణ వచెచ్చెను
   ఆసలేల పటేట్టివు అమరనేల చెపేప్పువు
   దానికేమ యవవ్వెరెపైనానఁ దడవరా నినున్నను

చ. 2:     చేరి నాపూహలక చేసేట నీ చేనఁతలక
   సారెక నౌరా నేనఁడు సరివచెచ్చెను

   యరీతేల కితదుపడే వచచ్చెకాలేల సేసేవు
   నీరపమెపైతే నౌనఁగాక నిలిపేరా నినున్నను

చ. 3:     యిటట్టి నేనఁ గటూడితదుక యనిన్నక నీరతులక
  గటాట్టి యరా నీగణల కతలయను

   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీ వతతవనఁడుకొనేవు
   చటట్టిమవపైతవ యినఁక సదితచేరా నినున్నను



రేక: 1643-1ముఖరి సత: 26-252
పలల్లవ:   ఎఱనఁగవచెచ్చెనే నేనఁడు యమెత్మిలలల్ల ను

  తఱియాయ వభునిసాదము లొతత్తినఁగదవ
చ. 1:    చలపాది తనమెపైతే సతగడినఁ గటూచతడనేల

   తలనఁప మానలేని కానఁతాళము గాక
   అలకే నిజమెపైతే అసల చటూపనఁగనేల

   కలిగి వలపల గతుల గాక
చ. 2:    కోపమే కలిగితేను కొసర మాటాడనేల

  రటూపలేని కోరికలరచల గాక
   రానఁపల మచచ్చెరమెపైతే రమత్మిని పలవనేల
  ఆనఁపరాని తమకపటలమట గాక

చ. 3:    సిగద్గీలే నిజమెపైతే సేవల సేయనఁగనేల
  అగద్గీలపరతుల చయాతటము గాక

    యగద్గీలేక శ్రీవతకటేశనఁ డెటట్టి నినున్న నేల
    బగద్గీన నిదలల్ల నీ భాగతమే కాక



రేక: 1643-2మాళవగళ సత: 26-253
పలల్లవ:    ఇతదరయాత వడేల మ కిదిదకిని

   పొతదుల మఱవదుద పొసనఁగిన చోటను
చ. 1:   ముచచ్చెటలడనఁగవల మొగము చటూడనఁగవల

 మచచ్చెరమేటకి నాలిమగనికి
     కొచిచ్చె కొచిచ్చె నవవ్వెవల కూడి మాడి వుతడవల

  వచెచ్చెము లతచనఁగవదుద వనరినచోటను
చ. 2:    కానఁపరాల సేయవల కాయముల సనఁకవల

  తోపనటూప డేమటకి దొరలకను
   యేపొదుద నఁ బెలనఁగవల ఇతటలో మెలనఁగవల
  కోపాలొదుద చటాట్టి లపై గరియపైనచోటను

చ. 3:    రమత్మిని పలవవల రతుల మెపప్పుతచవల
  దొమత్మి జగడమేలేల దొడడవారికి

   ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యకె నీవనఁగటూడితరి
    కమత్మిలనఁ జెపప్పునఁగ వుదుద కలసి చోటను



రేక: 1643-3భపైరవ సత: 26-254
పలల్లవ:    అవధరితచవయాత ఆప సేసే చేనఁతల

   తవరి చేతుల చానఁచ దిటట్టియేతులనఁడి
చ. 1:      చికిక్క నవువ్వెల నవవ్వె సిగద్గీల పపైనఁ జిలికితచి

  మొకీక్కనిద కొలవులో ముదదరాల
   వకక్కసపమాట లడి వడుకల పచరితచి

  కకక్కసితచ రతులక కతకారివనిత
చ. 2:     తేనఁటలచటూపల చటూచి తీపల పపైనఁ బడనిచిచ్చె

   నాటతచ గోర నీపపై నాలికతత్తి
    వానఁటముగా పపై నొరగి వలదచనున్నల నొతత్తి

    గానఁటప సనన్నల సేస గయాతళ మగవ
చ. 3:     దొతతరసాముల సేసి దోమట మోవ దొడిగి

    వతతగానఁ గానఁగిటనఁ గటూడ వసదా రీకె
    యితతలో శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
    రతతుసేస నినున్న మెచిచ్చె రచనల తరణ



రేక: 1643-4వరాళ సత: 26-255
పలల్లవ:    నీతో నేమచెపేప్పువు నాయము లేమడిగేవు

   కాతరితచితే సతుల కడు మరకతదురా
చ. 1:    పూడిగము సేసేయటట్టి పవదలతో నవవ్వెతే

   యడుజోడెపై నీ బుజ మెకక్కకతదా
  వాడలోన దిరిగాడేవారితో జూజమాడితే

  కూడినపతదము నినున్ననఁ గొనకతదురా
చ. 2:    కొలవు సేసేవారితో కోరి సరసమాడితే

   అలరి మాటక మాట ఆడకతదురా
    వలపలివారినఁ దచిచ్చె వస లోన నిడుకొతటే

   చలపటట్టి నీతోడి సరికి రాకతదురా
చ. 3:    కడవారచేత నీవు కానికె లతదుకొతటే

  సుడిగొని మోవ చవచటూడకతదురా
   కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కమత్మిర ననేన్నలితవ

 వడెమతదుకొనన్నవార వయతమతదకతదురా



రేక: 1643-5సాళతగత సత: 26-256
పలల్లవ:   చేయవ యతనివదద సేతలలల్ల ను

    దాయనే నీతో నేను తపప్పు లతచేనటవ
చ. 1:     చెలవుని సొలసేవు చేరి మాట లడిగేవు

   కలికితనాల నీక గలవ కదే
   పలమార నవవ్వెవు పానుపపపైనఁ గటూచతడేవు

   చలమున యవదతల సాదితచిత గదే
చ. 2:    కనున్నసనన్నల సేసేవు కానఁపరాన మెపప్పుచేవు

  అనిన్నయు నీమేనికినమరనఁ గదే
   వనెన్నల వటట్టి కొనేవు వదదనఁ గటూచతడవచేచ్చెవు

  పనిన్నలమాయలక నేరప్పురివ గదే
చ. 3:    మోవతేనె లడిగేవు మొకక్కలలల్ల మొకేక్కవు

  రావాడిరతులక రాజవు గదే
    యవళ శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు ననున్న నిటట్టి

  దేవుళల్లతదరికిని దేవరప గదవ



రేక: 1643-6సామవరాళ సత: 26-257
పలల్లవ:    ఇదదరము సరిగాదా ఇదివో నీక

   పదదరికా లకిక్కతచేవు పగయమా నీక
చ. 1:    మగవక నసమచిచ్చె మాటలలల్ల నాడితచి

   తగవు దిదదవచేచ్చెవు తగనా నీక
   యగసకేక్కల కిదదరి నెదురబడి నిలిప

    జిగినఁ బతతాల రేనఁచేవు చెలల్ల నా నీక
చ. 2:     వతటనఁ బెటట్టి కొని వచ్చె వలనఁది నెసకొలిప

   జతటల సేయవచేచ్చెవు చలమా నీక
    దతటతనముల నేరిప్పు తారసిలల్లనఁ జేసి మముత్మి

   వతట సిగద్గీవరచేవు వుచితమా నీక
చ. 3:      పానుపపపై నాకెనఁ బెటట్టి జలిమ ననున్ననఁ గటూడేవు

   పూని శ్రీవతకటేశ అబుబ్బురమా నీక
    అనుకొని యిదదరిని అకక్కనఁ జెలల్లతడల్లనఁ జేసి

    నాననఁ బెటేట్టివు వలప నగవా నీక



రేక: 1644-1మేఘరతజి సత: 26-258
పలల్లవ:     నెటట్టిన రెతటకి వచచ్చె నీ జాడల

  గటట్టి వాయతనమో కరణతచ వధమో
చ. 1:      చితత్తిము రతజిలల్లనఁ జేసి చెకక్కలనఁ గసటూత్తిరి వాబ్రాసి

   హతత్తి యతత బుజజగితచే వానఁటదానిని
    ఇతత్తిలనఁ జేసినకలల్ల యేమెపైనానఁ దొలిల్ల కలదో
  కొతత్తిలపైన నీమతచిగణ మటట్టిదో

చ. 2:     భావము సనఁకనఁబలికి పనీన్నర పపైనఁ జిలికి
  మటూవతకలనఁ జొకిక్కతచేవు ముదదరాలిని

   ఆవల మరత్మిముల నీయతదు నేమెపైనానఁగలవో
  నీవళల్లనఁ గలిగిననేర పటవతటదో

చ. 3:     చేసిన సేవక మెచిచ్చె చేతకి వడెమచిచ్చె
   బాస ఇచిచ్చె కూడితవ పతతగతత్తిను
    అసల శ్రీవతకటేశ అది నీ వనోదమో
   వాసికి నితదరి నిటట్టి వలపతచేసాజమో



రేక: 1644-2హితదోళత సత: 26-259
పలల్లవ:     నెమత్మిది నలక దరచ్చె నీవపైనాను ఆప

   నిమత్మిపతడు చేత నతట నీవపైనాను
చ. 1:     యఱినఁగియు చితత్తిములో యేనఁటకో చితతతచ నీకె

  నెఱవుగా నవవ్వెవయత నీవపైనను
   తఱి గతదమచిచ్చెతే చేతనే పటట్టి కవునన్నది

  నెఱనఁపూత పూయవయత నీవపైనాను
చ. 2:     వయతనే తలవుతక వరకే తా నునన్నది

  నెయాతపూమా టాడవయత నీవపైనాను
   పయతదలోనఁ దచిచ్చెనటట్టిబాగా లటట్టి వునన్నవ

  నియతతత వడెమవయత నీవపైనాను
చ. 3:     యలమనఁ బానుపమనఁద ఇతత గటట్టి తో నునన్నది

  నెలకొని కూడవయత నీవపైనాను
   కలసి శ్రీవతకటేశ కాచకనన్నది సేసక

  నిలవుననఁ బోయవయత నీవపైనాను



రేక: 1644-3గళ సత: 26-260
పలల్లవ:     అది లసత్స తలసుకో అపప్పుడు వడువరాదు

    వదకి నాపపైనఁ జేయి వసేవు నేనఁడు
చ. 1:     వోపదువా ఆపతోను వడాడ నఁ బెటాట్టి మాటలడ

     య పొదుద న మా ఇతటకి యటట్టి వచిచ్చెత
    ఆనఁపనఁగలవా కోప మాప నినున్న జతకితచితే

   చటూపల ననున్న దపప్పుకచటూచేవు నీవు
చ. 2:     సేయనోపదువా ఆప చేరి బాస సేయుమతటే

    యయడ నా చనునఁగవ యిటట్టి అతటేవు
   నాయానక రానఁగలవా నమత్మినతటే ఆపతోను

   చేయిమనఁదుగా నాపపై సేసల వటేట్టివు
చ. 3:    నిలవనఁగనోపదువా నేర మాప యతచితేను

  కొలనఁదిమరనఁగ ననున్ననఁ గటూడితవ
   యలమ నాపక పతతమయతకతడ గలవా

   నలి శ్రీవతకటేశనఁడ నవవ్వెవు నాతోను



రేక: 1644-4రామకిగయ సత: 26-261
పలల్లవ:   కానీలే అతదుకేమ కదాద వోయి

     వని యాకె నీ యితట నునన్నదని వతటమ
చ. 1:      పోలితచ నీ కాపకనునఁ బొతదు గదదని వతటమ

   ఆలితచి ఆమాట దోయవని వతటమ
   యేలేనని నీవు బాసలిచిచ్చెతవని వతటమ
  శీలముతో వతదారగితచితవని వతటమ

చ. 2:     నతటన నాపగోర మేన నునన్నదని వతటమ
  అతటవాయని చటట్టిమవని వతటమ

    యితటలో నేపొదుద కానఁగి లడయవని వతటమ
  దతటతనప మయేకతములలల్ల వతటమ

చ. 3:    సేయరాని వనయాల సేయుదువని వతటమ
   ఆయాల మోచినరతు లవ వతటమ
    యయడ శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

    చాయల ననున్న మనిన్నతచే సతగతుల వతటమ



రేక: 1644-5వరాళ సత: 26-262
పలల్లవ:    మనసులో గబబ్బుతలీ ల్ల మరత్మిము లలల్ల

   కొనవస చటూపరాదు గరిలేని ఆస
చ. 1:     చేరి నీమోము చటూచితే సలవుల నవువ్వెవచచ్చె

  వరకే తలవతచక వుతడనఁగరాదు
     ఆరీత నీవు దొరవు ఆనఁటదాన నే నితతే

 తారకాణతచనఁగరాదు తలనఁపలోవలప
చ. 2:     చెవ నీమాటల వతటే సిగద్గీలలల్ల నఁ జిమత్మిరేనఁచ

   తవలి పరాకచేయనఁ దగవు గాదు
      యివల నీవు మగనఁడ వట నీక నే నాలను

   రవళ నాడుకోరాదు రతులలో సుదుద ల
చ. 3:    అతట కానఁగిలితచకొతటే ఆయములలల్ల గరనఁగ

 అతటననాతమకము అణనఁచనఁజాల
   యితటలోన శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

    వతట వతట మానప్పురాదు వవల వడుకల



రేక: 1644-6శతకరాభరణత సత: 26-263
పలల్లవ:   చితత్తిగితచ మద చెలవునఁడవు

  మెతత్తిప వలపల ముతచని
చ. 1:    పతత్తిడినఁ బోలినపొలనఁత నీ రటూపము

  చితత్తిరవున వాబ్రాస నిదివో
   గతత్తిప గబబ్బుల గరిగా మోపచ
  బతుత్తి ల చేసనఁ బలమరను

చ. 2:   వలరాజ పగతమవతటది నీపేర
  చలములనఁ బలకలనఁ జదివని

   అలరి వురతబున అచచ్చెగా నొతుత్తి చ
  సులభాన మోహము చటూపీని

చ. 3:   చకెక్కర బొమత్మియినసత నీకానఁగిలి
  గకక్కన కణనఁజముగానఁ గటట్టి

  యికక్కవ శ్రీవతకటేశ నినెన్ననయుచ
 అకక్కరదలిపీ ననువుగను



రేక: 1645-1రీతగళ సత: 26-264
పలల్లవ:     నామోము చటూచి చటూచి ననెన్నమ బుదదడిగేవు

   కాముకక నీత యకక్కడెపైనానఁ గలదా
చ. 1:     నెమత్మిది నీతో నేను నేరపల మాటలడి

   వుమత్మిడి వుతడేనఁ గాని వరయనోప
    కమత్మిట నీక నిచక్కపనఁ జేనఁతలలల్ల నఁ జేసి
   సమత్మిత మొకేక్కనఁ గాని సాదితచనోప

చ. 2:     అపప్పుటపప్పుటకి నీతో సతకెలక నవువ్వె నవవ్వె
   కొపప్పు దువవ్వెనఁగాని కడునఁ గొసరనోప

    యపప్పుడు చటూచినా నీక యవవ్వెతనెపైనానఁ దచిచ్చె
   నెపప్పున మెపప్పుతచేనఁగాని నీరప మెతచనోప

చ. 3:    పూడినటల్లనే కూడి కొలవులోపన నీచే
  వడె మతదుకొనేనఁగాని వతగనకోప

   యడనే శ్రీవతకటేశ యేలితవ కడపలో
  పాడి నెరపేనఁగాని పతగితచనోప



రేక: 1645-2బౌళ సత: 26-265
పలల్లవ:   చటూపవయాత నాకెపను సదతమయతని

  మోపగట ట్టి వయయాల మోహమెతతగలదో
చ. 1:     తరమఱనఁగన నుతడి తయతని మాట లడి

   తరితీప సేసని తా నెతతటదో
     వరల నీపపైనఁ జలిల్ల వడుక నవువ్వెల నవవ్వె

    తరపవట ట్టి వలప తగ నెతత నేరెచ్చెనో
చ. 2:    పానుపపపైనఁ బవళతచి పదనుగా సనన్నసేసి

    నాననఁ బెట ట్టినఁ దమకము నను పటట్టిరో
    సనలచటూపల చటూచి చొకక్కల మొకక్కల మొకిక్క

   సాననఁబట ట్టినఁ గొనగోళల్ల చల మెతతగలదో
చ. 3:    బలిమగానఁ గానఁగిలితచి భావము గరనఁగనఁజేసి

  మొలపతచనఁ బులకల ముదమెటట్టిదో
   అలమె శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె

   వలయితచె నీకరణ వనోద మెతతటదో



రేక: 1645-3పాడి సత: 26-266
పలల్లవ:   రమణునఁడ నేనఁడు నీరవమాయను

  తమకితచే వది మతచితగవాయను
చ. 1:     సొరిది నీవు సేసినచొపప్పు లతత్తి యాడనఁగాను

   వరలనఁగొని యాపను వసేవు నీవు
    మరిగి వనన్న కతల మరత్మిముల సనఁకితేను

  మరనముత్మిల నడుమ మనికాయను
చ. 2:     తలకొనన్న నీ కళల తరణ చటూడనఁగాను

    జల జలనఁ బనీన్నర చలేల్లవు నీవు
  చలరేనఁగినయాసల చిమత్మిరేనఁగి మొలచితే

  చలపాది వడమతచ సతదడితచెను
చ. 3:      కదిసిన నీ రతుల కాతత గడు మొచచ్చెనఁగాను

    వదిగి గతదము మేననఁ బటూసేవు నీవు
   పొది జవవ్వెనవన ముపొప్పుతగితే శ్రీవతకటేశ

  చెదరక వటట్టిమాక చిగిరితచెనె



రేక: 1645-4కాతబోదిసత: 26-267
పలల్లవ:   ఏనఁటకి ననుమానము యతదానఁకాను

  కూటమగలచోటకి గటట్టి సేయగలదు
చ. 1:     వరసక నాప నేనఁడు వచెచ్చెనఁగా నీవదిదకి

  వరవది లోపలికి వచేచ్చెయరాదా
    పరగ నాపపై వలప పతడి పొలల్లవోయనా

  దొరాపాటవకి దోసమే లేదు
చ. 2:      ఆసతో నీమోము చటూచ నదివో య జవరాల

  సేసవటట్టి పతడాల్ల డి చేకొనరాదా
  బాసల నాకిచిచ్చెతేనే పరిసిపోయనా

   ఆసరినఁ గోడెకానికి నతటముటట్టి లేదు
చ. 3:    పొరగపోరచి వచిచ్చె పొలస నీనేసత్తిగతత్తి

   గరిమ నీ పచచ్చెడము గపప్పునఁగరాదా
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యనసిత వట ననున్న

 సిరలగలవానికి చితతతచనఁదగదు



రేక: 1645-5  దాబ్రావళ భపైరవ సత: 26-268
పలల్లవ:     నీతలనఁప లీడేరె నెలనఁత నీక దకెక్క

   రాతరినఁ బగల నితత రవవ్వెలేల
చ. 1:    ఆపతో మాటలడిత వతదుకొతటవ కానికె

  పపైపపైనఁ గొతకదేరెను పలకలేల
   మోపలగా నవవ్వెతవ మొగము చటూచితవ
  మాపదానఁకా నినఁక వటట్టిమానఁటలేల

చ. 2:   సతనఁ గొతగపటట్టితవ సరసములడితవ
  సతమాయను మనువు సాదితచనేల

    యితవుల చేకొతటవ యితట కిటట్టి వచిచ్చెతవ
   కతలలల్ల నఁ జెపప్పు నినున్న కాతరితచనేల

చ. 3:    కూటముల మెచిచ్చెతవ కొమత్మినఁ బెతడాల్ల డితవ
   సటూటకెకెక్క వలపల సుదుద లితకేల
   యటన శ్రీవతకటేశ యే నలములమతగను

  గాటాబ్రాన ననేన్నలితవ గరిసితచనేల



రేక: 1645-6నాదరామకిగయ సత: 26-269
పలల్లవ:    అపప్పుడే కాననఁగవచచ్చె నౌనఁగాము లలల్ల ను

  చిపప్పుల జవవ్వెనముపపై చేయివటట్టిరాదా
చ. 1:      చతడి పోరి నీవు నాతో సాములేల సేసేవు

   వుతడనఁ బటట్టిదా నీక నోజతోడను
     కతడగరవ్వె మెతతే నీక గలికితేనఁగనక య -

   కొతడలవతట చనున్నల కచిచ్చె యతత్తిరాదా
చ. 2:     గటట్టి తోడ నవువ్వె నవవ్వె గరలేల వసేవు

  పటట్టిరాదా నీవళల్లపాయము నేనఁడునఁ
    బటట్టిబయ లీనఁదేనని పతతము నీకితత గలేత్తి

    కిటట్టి నా నడుము పడికిటనఁ బటట్టిరాదా
చ. 3:     తలపోసి ననున్న నిటట్టి తమకితచి కూడేవు

   నిలవరాదా మనసు నీయతత నీక
    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   అలమేలమతగ నేను అకక్కవ నితచరాదా



రేక: 1646-1సామతతత సత: 26-270
పలల్లవ:    మనిన్నతచ మామాటల మగవను దయనేల

  సనన్నల రానఁపసేయక జవరాలిని
చ. 1:   చలపటట్టి యతచరాదు సడినఁబెటట్టినఁగారాదు

 చెలరేనఁగి కడుమోహితచినకాతతను
  అలఇతపతచనఁగవదుద ఆస చెరచనఁదగదు

  పలవకే వచిచ్చెన పగయురాలిని
చ. 2:    చిమత్మిరేనఁచనఁ బాడిగాదు సిగద్గీవరచ దోసము

  సమత్మితతచి కాచకనన్న జలజాకని
   పమత్మి నవవ్వెనీదగదు పపైకొనకతడు టచచ్చెము

  నెమత్మిది సరసమాడే నేరపరిసతని
చ. 3:     బాసియత నది నేరమ పరాకసేయుట నీత

   సేసవటట్టి కూడిన మచిచ్చెక సతని
   వాసితో వతకటేశ వడి నలమేలత్మితగను

   తాసువలనఁ గటూడితవ తగిన యయితతని



రేక: 1646-2దేసాళత సత: 26-271
పలల్లవ:   తపప్పుల వటట్టినఁగనేల తరణులను

  కపప్పురముమోవ నిచిచ్చె కానఁగిలితతుర
చ. 1:    పననఁగ రమణునఁడు పగయముల చెపప్పునాను

 చనవుగలసతుల జతకితతుర
  తనిసి తమతమపతతము లీడేరినమనఁద
   వనక నపప్పుట మరి వనఁడుకొతదుర

చ. 2:    యడయక నాయకనఁడు ఇచచ్చెక మాడినాను
  కడుపొతదపైనవార కానఁతాళ తుర

   తడయక రతులను తమక లోనెపైనవళ
   చిడుముడినఁ జేయరాని సేవలలల్ల నఁ జేతుర

చ. 3:     అసల శ్రీవతకటేశ ఆయల నీ వతతతటనా
  సేసల వటట్టినవార చిమత్మిరేనఁతుర

   నీసరి నలమేలత్మితగ నీవుర మెకిక్కనమనఁద
    వాసుల నతదర నిటట్టి వతతులక వతుత్తి ర



రేక: 1646-3ఆహిరినాట సత: 26-272
పలల్లవ:   తగనా నీ కితతవసిదతటతనాల

  నగినతతలోనె యావల వటట్టినఁజెలల్ల నా
చ. 1:    కలికి తనపతకి గతదము కానుకతపతే

    బలిమనఁ దసి యేల కతబాననఁ బటూసేవ
     వలయ నపప్పుట నాప వడెము వటట్టి యతపతే

  పలమారనఁ జెలలక పతచిపటట్టినేనఁటకే
చ. 2:    మతచిపవువ్వెదతడ లప మగనికి నతపతేను

  కొతచకేల నీమతచముకోటనఁ జటేట్టివ
   మతచనఁగడియా లకె మెలనఁతచే నతపతేను

  పతచేవు నీపాదముననఁ బెటట్టివచచ్చెనటవ
చ. 3:     యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి పానుప్పు వయితచితే

   మొనసి నీవల పాదముననఁ దొకేక్కవ
    అనిశము నేల నీతనఁ డలమేలమతగవు నినున్న

   తనిసి యాపక నినఁక దానఁచవచచ్చెనటవ



రేక: 1646-4శతకరాభరణత సత: 26-273
పలల్లవ:    అనిన్నటా జాణనఁడ వపైతే నౌదువుగాని

  కనన్నచోటలల్ల ను కాతతను దటూరకమ
చ. 1:  పతతములేలడేవునఁ బయలేలీదితచేవు

   యితతేసికి నోపనా యప నీతోను
     చెతత మోము వతచకొని సిగద్గీపడి నునన్న నితతే

   జతతల నాడినయటట్టి సకియ నాడకమ
చ. 2:    వసాలేల సేసేవు వగద్గీళతచేల నవవ్వెవు

   గాసినఁబెటట్టితే నోరచ్చెనా కిమని గోల
   మటూసినముతత్తిమువల మోసమున నునన్న దితతే

  యసడపవారివల నీకె నెతచకమ
చ. 3:    జాగలేల సేసేవు చలముల సాదితచేవు

  యగత నలమేలత్మితగ యిచచ్చెగితచనా
    బాగగా శ్రీవతకటేశ బతత్తితోనఁ గటూడె నితత

   భోగప టతతులవల పొలనఁతనఁ జేయకమ



రేక: 1646-5సామతతత సత: 26-274
పలల్లవ:    అతతట బలవురాల వౌదువ నీవు

   చెతత నుతడి మచిచ్చెకల సేయితచకొతటవ
చ. 1:   వలసినచోటకి వాసు లతతురటవ

 పలిపతచకొతటవ పగయునిచేత
   మలసే నీ పతతాల మగనితోడనా

   యలమనఁ జేతకి వడె మపప్పుతచకొతటవ
చ. 2:   ఆసపడి వునన్నచోట అలయితతురటవ

  బాస సేఇతచకొతటవ పతచేతను
   యసట లీతరితీప లికక్కడనఁ జూపదురా
  రాసికెకక్క నితటకిని రపప్పుతచకొతటవ

చ. 3:  వకక్కటపైనచోటకి వడిడతకొతదురటనే
  చెకక్క నొకిక్కతచకొతటవ చెలవ్వెనిచేత

 వకక్కసపనేరప్పుల శ్రీవతకటేశకొరకా
  మకిక్కలి యతనిచేత మెపప్పుతచకొతటవ



రేక: 1646-6ముఖరి సత: 26-275
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా రానఁడతటా పతనేల దటూరేవ

  కతదువ నెదురకొని కానఁగిలితచకొనవ
చ. 1:   పగవారికెపైనాను పతతములిచచ్చెట మేల

  మొగమోట మతలోన ముతచకొతటేను
   జగడములడినాను నగతా నుతడుట మేల

  పగటనఁ జటట్టిరికము పాయరాకతడితేను
చ. 2:   కడునఁగోపనెపైనాను కనిపొగడుట మేల

  వడి నతదునఁ బనిగొనవలసితేను
   తడవవచిచ్చెననఁ దానె తపప్పుతచకొనుట మేల

   వడనఁబాట బాసల వనరి వుతడితేను
చ. 3:    వకక్కసియపైన దొరను వనఁడుకొనుటే మేల

   యకక్కడా సుకము తన కెడవపైతేను
   చకక్కని శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు నినిన్నద కూడె

  మొకక్కటమేల రత ముచచ్చెటపైతేను



రేక: 1647-1మాళవ సత: 26-276
పలల్లవ:   వానఁడు గద పగహల్ల దవరదునఁడు

  నానఁడాడినమాటలక నవవ్వెని చటూడరే
చ. 1:   పతతములలల్ల నఁ జెలిల్లతచె పగహల్ల దవరదునఁడు

 వతతుకిక్కతచెనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు
   బతత వడేల పటట్టిను పగహల్ల దవరదునఁడు

   ఇతతట నారమణుని నేమని చెపప్పుదునే
చ. 2:     బలిమనఁ జనున్న లతట నీ పగహల్ల దవరదునఁడు

  వలప నితచెనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు
  పలకనఁబతత మడేరెచ్చెనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు

   అలరితచె నినిన్నటా నేమని పొగడుదునే
చ. 3:   పనున్నగ శ్రీవతకటాదిద్రి పగహల్ల దవరదునఁడు

  వనెన్నగానఁ గటూడెనఁ బద్రిహల్ల దవరదునఁడు
  పనిన్ననమాయ దలిప పగహల్ల దవరదునఁడు

    యినిన్నటా నీతనిసుదుద లనెన్నని నే మెతుత్తి నే



రేక: 1647-2దేసాళత సత: 26-277
పలల్లవ:   వరలదతడలతోడి వట ష్ఠూలేశ । నీవు

  యరవులేనివానఁడవు యపడు వట ష్ఠూలేశ
చ. 1:     వచేచ్చెయు మా ఇతటకి వట ష్ఠూలేశ । నీక

  వచచ్చెనవడాయ నిది వట ష్ఠూలేశ
     వచిచ్చె చెపేప్పు నిట నీక వట ష్ఠూలేశ । నాక

   నిచిచ్చెనబాస దపప్పుక మనఁక వట ష్ఠూలేశ
చ. 2:    వడె మయతనఁగదవోయి వట ష్ఠూలేశ । కడు-

  వడుకకానఁడవు నీవు వట ష్ఠూలేశ
  వడుజోడాయ వల వట ష్ఠూలేశ

    పాడినఁ బతతాలలల్లనఁ జెలల్ల బాప వట ష్ఠూలేశ
చ. 3:    వడిచేవు పోనఁకముడి వట ష్ఠూలేశ । యతత

 వడమాయకానఁడవయత వట ష్ఠూలేశ
  కడనఁగి శ్రీవతకటాదిద్రినఁ గలసితవ

   అడియాలముగ ననున్న నౌనఁర వట ష్ఠూలేశ



రేక: 1647-3రామకిగయ సత: 26-278
పలల్లవ:    చటూడనఁ బనన్నవానఁడుగాని సుదుద లపైతే వవల

   వడక వతతలసేస వుదదగిరి కస్కృషరనఁడు
చ. 1:   సలవనవువ్వెలతోడ చెలలమోముల చటూచి

  పలీ ముదుద మాటల బాలకస్కృషరడు
 చలపాదాగొలల్లతల చనునఁగొతడలతోడుత

   తులనఁదటూచనఁ వలపల దొతగాడునఁ గస్కృషరనఁడు
చ. 2:  తపప్పుటడుగలతోడ తరణలకెలల్ల ను

  చిపప్పుల ముదుద లవట ట్టి చెనన్నకస్కృషరనఁడు
  ముపప్పురియాసలనఁ బొతది ముదితలవడిలోన

   వపప్పుగా జేతుల చటూనఁచ నుదదగిరికస్కృషరనఁడు
చ. 3:    గటట్టి వనున్నముదదతోడ కాతతాలను మరిగితచి

  పటట్టిపగలే కూడ గోపాలకస్కృషరడు
   ఇటట్టి వజనగరాల యమెత్మిలలల్ల నఁ జూపీని

  చిటట్టికపనఁ జేనఁతల శ్రీవతకటకస్కృషరడు



రేక: 1647-4బౌళ సత: 26-279
పలల్లవ:    అదరిపాట వచిచ్చె అపప్పుడే నీవు

  పదిమారలను యేల పతతాలడేవ
చ. 1:    వలప నిలవలేక వదదనునన్న చెలలతో

  కలికితనాల నెతత కానఁతాళతచేవ
    బలవునఁడాతనఁడు నీపపై బతత్తి చటూచకొతట గాక

   సొలసి మలసి యేమ సదితచేవ
చ. 2:     వరహ మానఁపనఁగలేక వభని మొగము చటూచి

  మరలకొలిప యేనఁటమాట లడేవ
   సరసునఁ డాతనఁడిచిచ్చెనచనవ చటూచట గాక

   తరిగి తరిగి యతత తలపవచేచ్చెవ
చ. 3:    మనసు వారితచలేక మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశనఁ

   బెననఁగి కానఁగిట నెతత బగితయితచేవ
    నను నిటట్టి యేలినానఁడు ననుపే చటూచటగా

   పనిపడి యితకా నెతత పచారితచేవ



రేక: 1647-5నాదరామకిగయ సత: 26-280
పలల్లవ:     బుదిద చెపప్పువయత నేను పూనఁచి వనేను

   గదదరినఁగా నెపడు సిగద్గీరిదాన నేను
చ. 1:     ఆమగవక నీవు అనిన్నటా మోహితతు వతట

 యేమనవలను నానతీవయాత
    గామడిదాననఁ గాను కతల నీవ నేరప

   కామతచి వచిచ్చెన వాసికతత్తినే నేను
చ. 2:     చాయల నాపక నీక సరినఁ బొతదుసేసిత

 సేయవలసినపని చెపప్పువయాత
   రాయడితచేదాననఁ గాను రచచ్చెలనఁబెటట్టిక నీవ

 పాయముతోడిమానాపతదాన నేను
చ. 3:   కూడా నీతోనునాన్నపకూటముల చటూచిత

  చటూడవలసిన వతకానఁ జూపతచవయాత
  వోడక భటూపతచెరవ్వెవదిద శ్రీవతకటేశవ్వెర

   జాడ ననేన్నలితవ యిచచ్చెకరాల నేను



రేక: 1647-6శదద్ధవసతతత సత: 26-281
పలల్లవ:     చెపప్పువయత నాతోను చెలి నీకెతత చటట్టిమో

  తపప్పుల భటూపతచెరవ్వె తరవతగళపప్పునఁడా
చ. 1:   ముతచి తేనెలగారేమోవనే మాటలడని

   అతచగమన యవవ్వెతో అద నీతోను
    చతచల కనునఁదముత్మిల సారె సనన్నల సేసని

  యతచరానివడుకతో యిద నీతోను
చ. 2:     చిపప్పులనఁగ నోరటూర సలవుల నవువ్వె నవవ్వె

    అపప్పుటని నే డెవవ్వెతో అద నీతోను
    వపప్పుగ శిరసు వతచి వరే సిగద్గీలవడ
    యిపప్పు డితదరనఁ జూడనఁగ యిద నీతోను

చ. 3:     మొగినఁ జిమత్మిరేనఁగ చనున్నమొనల మోహము చలీ ల్ల
   అగడుగ నెవవ్వెతో అద నీతోను

   జిగి ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశనఁడ
    చిగిరితచ మొకిక్క మచచ్చె నిద నీతోను



రేక: 1648-1సాళతగత సత: 26-282
పలల్లవ:     ఏమ సేసు నాతనఁడు యతదరికని వోవును

  నేమముల నేరప్పుకరే నెలనఁతలల
చ. 1:     అకక్కడనుతడి వచిచ్చె ఆ పరాకెపై వునాన్ననఁడేమో

  కకక్కసితచకరే వో కాతతలల
    నెకొక్కని యలసి వచిచ్చె నిదుద రతో నునాన్నడేమో
  పకక్కన లేపకరే పడనఁతులల

చ. 2:     వలప చపల సనఁకి వడినఁ జొకిక్కవునాన్ననఁడేమో
 బలిమసేయకరే భామలల

    యలమ నాపక బాస ఇచిచ్చె వచిచ్చెనానఁడేమో
  చలము సాదితకరే జలజాక్షులల

చ. 3:    తగిలి వారిరటూపల తలనఁచకొనీనో యేమో
 అగడుసేయకరే యతగనలల

  జిగి శ్రీవతకటేశనఁడు సితగారవనములోన
    నగి కూడెనఁ గోనేటలో ననున్న నితతులల



రేక: 1648-2వరాళ సత: 26-283
పలల్లవ:    ఎతతేసి నేరిచినానఁడు ఇట చటూడరే

    కాతతలల దానఁగీ వనఁప గానానఁగా నీతనఁడు
చ. 1:    చెకక్కలపపై వడిసేట చెమటల చటూడరే

   చకక్కనిమోములో సిగద్గీ చలీ ల్లనఁ జూడరే
   నెకొక్కననఁగ బుసకొటేట్టి నేరపల చటూడరే

    పకక్కననఁ దన నిజము పచరితచ నీతనఁడు
చ. 2:  కడలేనితనమేనికళలలల్ల నఁ జూడరే

  అడియాలపనఁబులక లట చటూడరే
   బెడిదమెపై జారిన పనునఁదురము చటూడరే

   వడనఁబరచ ననున్న వదిదకతో నీతనఁడు
చ. 3:   తలల్లనికనున్నల మతచతేటతలివ చటూడరే

  తొలిల్లటమోవపపై గరతుల చటూడరే
     యిలిల్లద శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పుడు దా ననున్న గటూడె

   కలల్లల నిజముసేసి కరనఁగితచ నీతనఁడు



రేక: 1648-3బౌళ సత: 26-284
పలల్లవ:    ఏల రటట్టి సేసేవోయి యిదిగో ఆప

  తాలిమ సిగద్గీరిదాన దతడనునన్నదాప
చ. 1:   కోలముతదపై మన మాడుకోనేటమాటలలల్ల ను

   ఆలకితచి వనవచెచ్చె నదివో ఆప
   వోలి సదమదములపై వునన్న మనపొతదులలల్ల

   వలిమతోనఁ జూడవచెచ్చె పొరగన నాప
చ. 2:    యరీత నేకతమున ఇదదరము నుతడనఁగాను

   కేరడాన నవవ్వెవచెచ్చెనఁ గెరలి యాప
   సారె నొకరొకరము చనవుల మెరయనఁగా

   మేరమరనఁ దానువచెచ్చె మకిక్కలి నాప
చ. 3:     యితత్తిల నీవును నేను యనయుచ నుతడనఁగాను

   పొతుత్తి లగలయ వచెచ్చె పొదిగి యాప
   బతత్తితో శ్రీవతకటేశ పపైకొనన్న మేనవారము

    కొతవావ చెపప్పు వచెచ్చెనఁ గొసరి యాప



రేక: 1648-4గళ సత: 26-285
పలల్లవ:     ఏమ సేతునయాత నీ వతదరికి సమునఁడవు

    ఆముకొని నినునఁ జూప అతదరి దటూరీని
చ. 1:    యటట్టికేలకనఁ దనతో యనన్ననఁడో నవవ్వెతవతటా

   వటట్టిసలిగెనఁ బొరలీ వతతుక నాప
   గటట్టి న నొకకడ నీకొలవు సేసితనతటా

   బటట్టిబయల గరివ్వెతచి పరచ సవతుల
చ. 2:    తరమఱనఁగన నీవు దిద్రిషిట్టితచి చటూచితవతటా

   దొతనాల మురిస దోడనె యాప
  ఇరవఱనఁగక నీవమో మాటాడితవతటా

   బెరసి పచచ్చె వరిగీ పగయురాతడల్లతోను
చ. 3:    వరకే యపప్పుడో పాదా లొతత్తితచకొతటవతటా

   తేరకె వసాలసేస దికక్కల నాప
   గారవతచి నేనఁడు శ్రీవతకటేశ ననేన్నలితవ

   దటూనఁరజూచ నీ పటట్టిపతొయతలలనఁ దాను



రేక: 1648-5సాళతగనాట సత: 26-286
పలల్లవ:     ఇదివో నీ భాగతము లినిన్నటా మెరసనమత్మి

   సదరాన నిటవతట జనత్మిము గావలదా
చ. 1:     చెతతనుతడి యాతనఁడు నీ చెపప్పునటట్టి సేయనఁగాను

 పతతాలడుకొననేలే పడనఁత
    యితతట సవతు లితద కియతకొని వుతడనఁగాను

   సతతతము నీకనఁగల చలము లీడేరెనే
చ. 2:     సారెక నాతనఁడు నీ చనవు చెలిల్లతచనఁగాను

    యరీత నెమెత్మిల చటూప నితకా నేలే
   నేరపన సరివార నీకితద నడవనఁగాను

   కూరిమతో నీవుగోరే కోరికె పలితచెనే
చ. 3:    కచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁ డకక్కన నినున్నతచకతడనఁగా

   ఇచచ్చెకొలనఁది నవవ్వెవు యితతేసి యేలే
    వచచ్చెము లే కితతులలల్ల వడిగాల సేయనఁగాను

    తచిచ్చె నీవు పటట్టిన వగతముల చేకూరెనే



రేక: 1648-6ముఖరి సత: 26-287
పలల్లవ:    ఏమగానఁ జూచినానఁడే ఇపప్పుడు ననున్న

   వమార తను నతత వసరితచేదాననా
చ. 1:      కొపప్పు దువవ్వె న నిన్నతనఁడు కొసరి వనఁడుకొనీని

  అపప్పుటమాటలకే నే నలిగేనటే
    తపప్పుకచటూచి ననున్న తగ నవువ్వె నవవ్వెతచ

    తపప్పు లతచి నేనఁ దనతో తమకితచేదాననా
చ. 2:     పననఁగి నావడివటట్టి పగయముల చెపీప్పునఁ దాను

   వనకట సేనఁతలక వసిగే నటే
    కనుసనన్న సేసి ననున్న కమత్మిటనఁ జొకిక్కతచని

   మనసు సదితచి తనమరాత్మిలతేత్తి దాననా
చ. 3:      చేతుల చాచినఁ ననున్ననఁ జెనకి కానఁగిట నితచ

  రాతట పతతములక రావాడేనటే
   యతల శ్రీవతటేశనఁ డతనఁడిటట్టి ననున్ననేల

   యేతులక నే దనతో యదురాడేదాననా



రేక: 1649-1పాడి సత: 26-288
పలల్లవ:    అనిన్నటా జాణనఁడు దాను అదఱనఁగనఁడా

  కనెన్నపాయపమదము కారకొనె ననరే
చ. 1:   చెలలచే నేనితకానఁ జెపప్పుపతపవలనా

  తలనఁపలోపలిమాట తా నెఱనఁగనఁడా
   చెలప చెమట నితడె చెకక్కలనునఁబులకితచె

   కొలనఁదిలేని వలప గబబ్బుతలీ ల్ల ననరే
చ. 2:     జిగినఁ గడితాన వాబ్రాసి చేత కియతవలనా

   తగనఁ జేసేపనులలల్ల తా నెఱనఁగనఁడా
    నిగిడె నివవ్వెరగల నిటటూట్టిరప్పు లివ రేనఁగె

  చిగిరితపనఁదమకము చిమత్మిరేనఁచ ననరే
చ. 3:  యితవపైనరతులలల్ల యచచ్చెరితచవలనా

   తత నాపగయములలల్ల తా నెఱనఁగనఁడా
   సతమాయనఁ గటూటము లిచచ్చెటనఁదా శ్రీవతకటేశనఁ

    డత సతతోషము నాక నలవడె ననరే



రేక: 1649-2కాతబోదిసత: 26-289
పలల్లవ:  ఊరకతడనఁగదరే వువదలల

 మేరతోడివారికి మతమరవచచ్చెనా
చ. 1:  సలిగెగలవారికి సరసములడవచచ్చె

 బలిమగలవారికి పపైకొనగవచచ్చె
  వలపగలవారికి వాడికల చటూపవచచ్చె
  అలవోకవారికెలల్ల ఆయా లతటవచచ్చెనా

చ. 2:   చటట్టిరికపవారికి సుదుద ల చెపప్పునఁగవచచ్చె
 దిటట్టితనపవారికి దకొనవచచ్చె
  నెటట్టి కొనన్నవారికి నేరపల చటూపవచచ్చె

 కటట్టినఁగడవారికెలల్ల నఁ గానఁతాళతచవచచ్చెనా
చ. 3:   తగగలలగలవారికి తమకము లతచవచచ్చె

 సొగిసినవారికి సొలయవచచ్చె
   అగపడి శ్రీవతకటాధిపత ననున్న నేల

  వగటపైనవారికెలల్ల వసరితచ వచచ్చెనా



రేక: 1649-3సాళతగత సత: 26-290
పలల్లవ:   వళపైనదానఁకా మా వడిదికినఁబోయివచేచ్చె

   డాలమద సిగద్గీల వడనఁగనేల యినఁకను
చ. 1:     కొలవులో నుతడి చెలి కొసరి మాటాడనఁగాను

   కలకల నవువ్వె నవవ్వె కానఁగిలితచేవు
  తలకితచి యిదుద రను తరవసుకొనరాదా

    వలవనిజోలి యడ వదుద వదుద ఇనఁకను
చ. 2:     యేకతాన నుతడి యాప యగసకేక్కల సేయనఁగా

   దాకొని తొడలపపైనఁ బాదాల చానఁచేవు
   లోకల మెచచ్చెనఁగ మేడలోనికెపైననఁ బదరాదా

    కెపైకొని పూరకతడనఁ దగవు గాదు ఇనఁకను
చ. 3:     గకక్కన శ్రీవతకటేశ కాతత నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

  ఇకక్కడ ననేన్నలితవ ఇతతలోననే
     మకక్కవ మక గలితే మా యితటకి రారాదా
   పకక్కటలీ ల్ల వలపల పననఁగక మనఁకను



రేక: 1649-4రామకిగయ సత: 26-291
పలల్లవ:   ఇదదరను నొకటపైత రినఁకనేనఁటకి

   బుదుద ల బోదితచనఁబోతే వసనఁగీనా ఇపడు
చ. 1:     చేయతత్తి నీక మొకెక్క చెలయి కానుకలిచెచ్చె

   చేయరాని వనన్నపాల సేస నీతోను
   నాయకనఁడ నీవాకెను నమత్మితచిత వనిన్నటాను
    నాయముల చెపప్పునఁబోతే నవువ్వె రాదా ఇనఁక

చ. 2:      చేరి యాప కూచతడె చితత్తిము రా సేవసేస
   కూరిమ వనఁడుకొతటానఁ జెకక్కల నొకెక్కను

   నేరిపత వకతల నీసొముత్మి సేసుకొతటవ
   కారణ లడుగనఁబోతే కడమ యేదినఁకను

చ. 3:      సేసవటట్టి నీపపై నాకె చెలరేనఁగి వడె మచెచ్చె
   ఆనతో శ్రీవతకటేశ అకక్కననఁ జేరెచ్చె

    వాసులతచి నీవు ననున్న వలనని కూడితని
   రాసికూటా లతచనఁబోతే రవవ్వెగాదా ఇనఁకను



రేక: 1649-5కాతబోదిసత: 26-292
పలల్లవ:    చెకక్కచేయినఁ దియతరాదు సిగద్గీలపడక పోదు

   ఇకక్కవ నా తడనఁబాట నేమసేతునే
చ. 1:   మొకక్కనఁగా వడినకొపప్పు ముడుచకొననఁగనఁబోతే

  పకక్కననఁ జనున్నలమనఁదిపయతద జారె
   దకెక్కనఁ దనవతతము తలనఁచినటట్టి ఆయ

  యకక్కవనా తమకము నేమసేతునే
చ. 2:   మటనఁగా గటట్టినవణమెటట్టి చకక్కనఁబెటట్టినఁబోతే

  పాటతచి బాహుమటూలల బయటనఁబడె
    సటూటనఁబడనఁ దననేరప్పు చటూచిన చటూప లీడేరె

 యటలేనినావలప నేమసేతునే
చ. 3:    వరయనఁగా వదలిన వడాడ ణము పటట్టినఁబోతే

 మురిపపనాపోకముడి వడెను
   సరస శ్రీవతకటేశ సరసము నెరవరె

  యిరవపైన పరవశ మేమసేతునే



రేక: 1649-6శతకరాభరణత సత: 26-293
పలల్లవ:   చటూడవయత నీ సుదతవలసము

  వడుకకానఁడవు వభునఁడవు నీవు
చ. 1:  వునన్నమవనెన్నల పోగలవోస

  సనన్నప నవువ్వెల జవరాల
  వనెన్నలనఁ గతకమ వసతతమాడ

   యినిన్నటానఁ గళలతో య మెఱనఁగనఁబోనఁడి
చ. 2:   పాటతచి తుమత్మిదపనఁజల దరీచ్చె

  కాటక కనున్నల కలికి
  సటూట జకక్కవల జోడలరితచ

  నాటకప గతుల నాభిసరసి
చ. 3:    అతగజ రథమున హతసల నిలిపీ

 కతగలేని ఘనగజగమనా
  యితగితప శ్రీవతకటేశ నినెన్ననస

  వతగెన సురతప పలల్లవాధరి



రేక: 1650-1శ్రీరాగత సత: 26-294
పలల్లవ:   వనెన్నలనఁ గాయనఁగాను వసవతదురా

   మనన్ననల చేకొని నెమత్మిది నుతడనఁగదవ
చ. 1:    పగటన నాతనఁడు పకపక నవవ్వెనఁగాను

  యగసకేక్కలలల్ల నీవ యేలడేవ
   తగినటట్టిలల్ల నపప్పుటనఁ దగవుల నెరపనఁగ

    నిగిడ నీ వతతలోనే నితద వతురా
చ. 2:     పొదిగి నీ శిరసున పవువ్వెల ముడువనఁగాను

    గదిగొని నీ వతని గోర గీరేవ
    వదకి యతనఁడు నీ వతట వతటనఁదిరగనఁగా

  పదిలన మతచముపపైనఁ బవవ్వెళతతురా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న జేరి కానఁగిలితచకోనఁగా

   చేవమరి వల సిగద్గీ పడేవ
   భావతచి పకక్కరతులనఁ బచారితచి కూడినాడు

    తావుల నీ నేరప్పు చటూప తమకితతురా



రేక: 1650-2మాళవగళ సత: 26-295
పలల్లవ:    తనకేమే చెలియా దతడక రమత్మినవ

    జనిగి తరలో తొతగిచటూడ నితత యేనఁటకే
చ. 1:     వనఁగద య మాట వభునఁడు యవవ్వెతతోనో

  చెనకి గరిడసాము సేసనట
   కొనగోర సనఁకెనట గొబుననఁ జెకక్కలమనఁద

   వనరి సిగద్గీన లోన నునాన్ననఁడట
చ. 2:     చటూడవ యతనఁడే మరి సొగిసి వరొకతతో

 వడుక వసతతములడినానఁడట
    వడక ఆకె తీగెట వతటగ కలనఁ జికెక్కనట

  వోడ కొకరితోనఁ జెపప్పుకనాన్ననఁడట
చ. 3:   అడుగనఁగద శ్రీవతకటాధిపత నాతోనే

    యడయక చెపప్పు ననున్న నేల నేనఁడు
   అడియాలలయనట అతడనే యిదదరి పొతదు

  జడియక యినిన్నటాను చలివాసినానఁడట



రేక: 1650-3బౌళ సత: 26-296
పలల్లవ:     మేల మేల కాతతలక మేకసేయ నేరతువు

  తాలిమతో ననిన్నటా నాదరితచనేరతువు
చ. 1:    పతతగానఁడ వౌదువు పదారవల సతుల

  బతతనఁబెటట్టి వకక్కమాటే భద్రిమఇతచిత
   యతతవానఁడనెపైనా నౌదు వమెత్మిలక సతాదేవ-

    నతతవటట్టి వార జూడ నగిద్గీ బాస గొతటవ
చ. 2:    అలరకిత్మిణనఁ బెతడాల్ల డి ఆకెయనన్నను బోదితచి

   లలి సతతోసముగా సలవు సేసిత
    పాలసి సతతభామక పూవు దచిచ్చె చేతకిచిచ్చె

   యలమ సవతులలో నెకక్కడు సేసితవ
చ. 3:     వనఁపన భటూకాతత నిలిల్ల వడుకతో శ్రీలక్ష్మిని

    మోపగా నే పొదుద నురమున నితచిత
    కాపాడి మకిక్కలి ననునఁ గరణతచి కానఁగిలితచి
   యేపన శ్రీవతకటేశ యేలి మనిన్నతచితవ



రేక: 1650-4ఆహిరి సత: 26-297
పలల్లవ:     తలనఁచిన తలనఁపల తలకూడనఁ గాక ఇనఁక

   కలిగిన నీ బతత్తి కడమవడనా
చ. 1:     యవవ్వెత రానికోపమో యదలోననఁ బెటట్టి క నే

   నవవ్వెనాను వరక వునాన్ననఁడవు నీవు
  తవవ్వెతే నిసుకపానఁతరవతటది వలప
  మవవ్వెప వడుకతోడ మాటలడవయాత

చ. 2:    వుమత్మిడి నెతదకేనఁగేవుదోతగ మునన్నదో నీక
    రమత్మిని నేనఁ బలవ్వెనఁగానఁ బరాక మానవు

  చిమత్మిరేనఁగి వరేటచలమవతటది తమ
    యమెత్మి చటూప నెతతలేదు యితటకి రావయాత

చ. 3:   అకక్కడ నెకక్కడిమానఁట లలకితచకనాన్ననఁడవో
    యికక్కవల నే నతటనా యేమ ననవు

   చకక్కని శ్రీవతకటేశ జలధివతటది యాస
   యకక్కవ ననేన్నలితవ యిటట్టి వుతడవయాత



రేక: 1650-5దేసాళత సత: 26-298
పలల్లవ:    రటట్టిడి కడపరాయనఁ డిటట్టి వనఁడు

   గటట్టిగా నేనఁడిపడు తగవు దేరచ్చెరే
చ. 1:    చెలము సాదితచరాదు సముకాననఁ గొతచరాదు

   పలమార మాటలడి పదరీ వనఁడు
  మొలకచనున్నల నావ మొనలతీత్తినఁదనమనఁద

  చెలలర మాక బుదిదచెపప్పునఁగదరే
చ. 2:   పతదములడువరాదు పతతము వడువరాదు

   కతదువల చటూప పొతుత్తి గలస వనఁడు
    అతదప నాచటూప లివ అతటకొనీనఁ దనమద
  చతదప మావలపల చకక్కనఁబెటట్టిరే

చ. 3:    తమక మానఁపనఁగరాదు తాలిమ చటూపనఁగరాదు
   అమర గటూడె శ్రీవకటపప్పునఁడు వనఁడు

   చెమటల నామేను చేనఁతసేసనఁ దనమనఁద
   జమళ మమత్మిదదరిని సారె మెచచ్చెరే



రేక: 1650-6సామతతత సత: 26-299
పలల్లవ:     కోరికె లీడేరె నేనఁడు కోనేటరాయ । ఇటట్టి

 కూరిముల వటకూరికోనేటరాయ
చ. 1:    కమత్మిరితచేవు సిగద్గీల కోనేటరాయ ।  య -

  కొమత్మిలలల్లనఁ జూడనఁగాను కోనేటరాయ
   కొముత్మివతట కొనగోరనఁ గోనేటరాయ । మేను

  కమెత్మిలగా నొతత్తికమ కోనేటరాయ
చ. 2:    కొపప్పుగడు వడజారె కోనేటరాయ । నితడా

  గపేప్పువు సలవనవువ్వె కోనేటరాయా
  కపప్పుళతపనఁ జెమటలగోనేటరాయ । యతత

  గొపప్పువానఁడవయత నీవు కోనేటరాయ
చ. 3:    కొతడికపాయ మమరెనఁ గోనేటరాయ । పపైనఁడి

 గొతడెలపచచ్చెడముతో గోనేటరాయ
   అతడనే శ్రీవతకటాదిద్రి నలరి ననేన్నలితవ

  కొతడలలో నెలకొనన్న కోనేటరాయ



రేక: 1651-1కాతబోదిసత: 26-300
పలల్లవ:    ఏమ సేఇతచకొతటవ యేమతదు నినున్న

  కామతచినవారికెలల్ల కానఁతాళము వుటట్టిదా
చ. 1:      చట వాబ్రాసి యవవ్వెతే నీ శిరసుననఁ జెకిక్కనది

  చాటవగా నేనది చదువుకొతట
    తాటతచి నీ మోవలల్ల తన యతగిలేయట

      ఆనఁటది య మాట వతటే అతట సిగద్గీ గాదా
చ. 2:    కోరి ముదుద టతగరము కొతగతోనఁ గటట్టినది

    తేరి చటూచి ఇది నేనఁ దలసుకొతట
   బోరన నీమేను తానే భోగితచినదనియేమో

   బారచానఁచె నీకానఁగిలిపపైనఁ బతతము గాదా
చ. 3:     పూవులదతడ నీ మెడనఁ బటూనఁచి సితగారితచినది

  శ్రీవతకటేశనఁడ నేను భావతచకొతట
   నీ వళ ల్లలల్ల నఁ దనకే నిరాత్మిలతమనుటది

   యవళ ననేన్నలితవ యినఁక గొతత్తిగాదా



రేక: 1651-2ముఖరి సత: 26-301
పలల్లవ:     ఇతదానఁకా నేడ నుతటవ యదురచటూచె నీక

   చితద సలవ నవువ్వె చిమత్మిరేనఁగచ
చ. 1:    ముదుద ల పదవమనఁద ముకక్కర గదలనఁగాను

    వుదదతడప మాట లడె నువద నినున్న
   కొదిదమరి నొసలిపపై కతతల లలల్ల డనఁగాను
   గదిదతచ బొమత్మిల నీపపై కాతరానను

చ. 2:    మెఱనఁగనఁ జెకక్కలమనఁద మతచనఁజెమటల నితడ
   వుఱిముఱిమ చటూచని వరసి చెలి

  జఱసి చనున్నలమనఁద జూరనఁబయతదతోడ
    గఱిగానఁ జేతుల చానఁచి కొసరీ బీరానను

చ. 3:   చకక్కనిమేననెలల్ల జాజకొననఁ బులకితచి
  మకక్కటమెపై కూడె నలమేలమతగ

    ఇకక్కవ లతట శ్రీవతకటేశ నినున్న మెపప్పుతచి
   చొకిక్కతచె రతుల నేనఁడు సులభానను



రేక: 1651-3లలిత సత: 26-302
పలల్లవ:       నీ వలల్లనే య చేనఁతల నెటట్టిన బాయిటనఁ బడె

   కావరితచనఁ జమత్మి ఇచచ్చెకము సేసితనఁగాని
చ. 1:    పవవ్వెళతచి వుతడనఁగాను పకక్కననఁ దరవసితే

    నవువ్వె లేమ నవవ్వెవు నాతో నీవు
    యవవ్వెతకనఁ గాచకతడే దరనఁగనఁ జమత్మి నేను

  చివవ్వెన నుపచారము సేసితగాని
చ. 2:     వళతో వగితచనఁగాను వడేల వదదనఁ బెటట్టితే

   ఏల సిగద్గీలవడేవు యితతలో నీవు
   వాలయితచి వరొకత వచేచ్చెది యఱనఁగనఁజమత్మి

  మేలిమ వడిగాన మెపప్పుతచితనఁగాని
చ. 3:     వురాన నలమేలత్మితగ వుతడనఁగా నీక మొకిక్కతే

    వరవు లేమ యతచేవు వసాన నీవు
   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నినున్ననఁబెతడాల్ల డిత

  వరసముగాదు సుమత్మి వడుకగాని



రేక: 1651-4బౌళ సత: 26-303
పలల్లవ:     నెరవరెనఁ బనులలల్ల నీ భాగతమాయ నినఁక

  వరగవడి నీవమ వచారితచేవయాత
చ. 1:     నెటట్టి కొని జవరాల నీ పాదాల గదదనఁగాను

   చటట్టి యవవ్వెత కెదుర చటూచేవయాత
   ముటట్టి మడిచినయాక మోవకి నతదియతనఁగాను

   గటట్టి న లోలలో నేమ గోరేమయాత
చ. 2:    సమత్మితతచి నీతో నాపపై సరసములడనఁగాను

   కిముత్మిల నే మాట లలకితచేవయాత
   కమెత్మిలగా నురమున కచముల నొతత్తినఁగాను

   పమత్మిట నెకక్కడ పతడిల్లమనఁట యకేక్కవయాత
చ. 3:    అలమేలమతగ నినున్న నద కానఁగిలినఁగాను

  అలరి యేనఁటకి వరగతదేవయాత
    యిల శ్రీవతకటేశ న నీన్నకె యేలితచనఁగాను

   నలవతక మరియేమ నవువ్వె నవవ్వెవయాత



రేక: 1651-5వరాళ సత: 26-304
పలల్లవ:    వతగెమాడనఁ బనిలేదు వస నొకరొకరికి

   సతగతాయ పొతదు జమళ నిదదరికి
చ. 1:     పొతుత్తి లనఁ గతడి యాప వనఁచి చేతకియతనఁగా

   ఇతత్తిల వతదిచేచ్చెవు ఇదివో నాక
     బతత్తి నీవు నాపపైని పడనఁతకి నీ మనఁదను
   హతత్తి వునన్న వదదరిపణతముల మతచివ

చ. 2:     ఆకె దనతొడమనఁద నట నినున్నతచకొననఁగ -
   నీ కడ నీతొడపపై ననిన్నడుకొతటవ

     నీక నేను పగయమెపైత నీ వాపక బానఁతపైతవ
    పపైకొని ఇదదరి తపతః ఫలముల మతచివ

చ. 3:       వలినుతడి వచిచ్చె యాకె వడుక నినున్ననఁ గటూడితే -
 నలమేలత్మితగనెపైన ననన్నలమతవ

     వలతువు నీవు నాక వనిత నీక మోహితచె
   యలమ శ్రీవతకటేశ యరెతడు మతచివ



రేక: 1651-6హితదోళత సత: 26-305
పలల్లవ:    ఇతదు కాపను రపప్పుతచ యవవ్వెరెపైరేమ

  వతదులకనఁ దిరగనఁగా వతగెమాడేనా
చ. 1:    యపొదుద వతట నుతడనఁగా యితటకిరమత్మితటనఁగాక

  ఆపతో మాటలడనఁగా అదేలనేనా
   యేపన నీతలనఁపోత యఱనఁగ కాడితనఁగా

  కాపరాల సేయనఁగాను కాదనేనా
చ. 2:    నివవ్వెరగతో నుతడనఁగా నినెన్నతచరితచితనఁ గాక

  యవవ్వెతక మోమతచినా యేనఁటకనేనా
    నివవ్వెటలల నీ గణము నిశచ్చెఇతచనెపైతనఁ గాక

    అవవ్వెలనఁ బెతడిల్ల పనికి ఆరడి సేసేనా
చ. 3:    పానుపపపై నుతడనఁగాను పాదము లొతత్తితనఁగాక

  యేనెలనఁతకనఁ బొతచినా యడచొచేచ్చెనా
   కానిమత్మిని ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడ కూడితవ

  మానని చటట్టిరికము మఱపతచేనా



రేక: 1652-1సాళతగనాట సత: 26-306
పలల్లవ:  సతతకూటాలవారెలల్ల సతమయేతరా

   మతతుకెకిక్కన నామేల మఱవక మనఁకను
చ. 1:    పతతమాడేదాననఁ గాను పలమార నీతోను

  రతతుసేయని ఇచచ్చెకరాలనఁ గాని
  బతతకూటసతులలల్ల పనికివతుత్తి రా నీక

వతతుకనఁ,  బెతడాల్ల డినటవతటవారే కాక
చ. 2:    కకక్కసితచేదాననఁ గాను కాదుకూడదని నీతో

  దకిక్కవుతడే చితత్తిములోదాననఁ గాని
   పకక్కనఁ గటూచనన్నవారెలల్ల బతదుగలౌదురా నీక

   గకన్న నీక మేనరికపవారే కాక
చ. 3:   వసరితచేదాననఁగాను వడుక శ్రీవతకటేశ

   ఆసతో నినున్ననఁ గటూడిన ఆలనఁగాని
  వసాలపొరగవార వళకొదిగేరా నీక

    వాసి నితట వరసక వచేచ్చెవారే కాక



రేక: 1652-2సామవరాళ సత: 26-307
పలల్లవ:     ఇతత గదాద వటట్టి రటట్టి యతదానఁకాను

  పతతము నెఱపదురా పతతోను
చ. 1:    పలిచేతే రావల పగయము చేకొనవల

 చలపాదితనమేలే సతకి
   సులభాన నవవ్వెవల సటూటకినఁ బెననఁగవల

  బలిమ చటూపదురా పతతోను
చ. 2:    కడునఁబొతదు సేయవల కనుసనన్న నుతడవల

  గడుసునఁదనము లేలే కాతతలక
   అడరి మాటాడవల అతకెక లోనఁగావల

   బడి బడి సొలతురా పతతోను
చ. 3:    యితగిత మెఱనఁగవల ఇచచ్చెకము సేయవల

  వతగలితనము లేలే వలనఁదికి
   అతగవతచి కూడితవ అలమేలత్మితగవు నీవు

 పతగితతురా శ్రీవతకటపతతోను



రేక: 1652-3రామకిగయ సత: 26-308
పలల్లవ:     కతటమ నేనఁ డకొతత్తిల కనున్నల పతడుగలయ

   జతటలపైన మలోని జాణతనా లటట్టివో
చ. 1:    కోమలప నీకాతత గబబ్బులపపై మెఱనఁగల

   మోమున నీక గళలపై ముతచకొనన్నవ
   యేమ సటూతగమోకాని ఇతదుకనతదుక నేనఁడు
   తామర మొగద్గీల సొతపదదముపపై నిలిచెను

చ. 2:     కడు మతచి జవరాల కనుగవతేటల నడుమ
  నడుమ మోవమనఁద నవువ్వెలయను

  యడయక యరెతటకి నేమగారణమోకాని
  అడరి కలవలనిగద్గీతటనఁ జిగరలను

చ. 3:   అలమేలమతగ నీయతడనఁ బాయకతడితేను
   నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీవు గటూడిత

    యలిమ నాపపై నీక నెనన్నట పొతదోకాని
  కలసి మెఱనఁగదవ కలప్పుకమునఁజెతదను



రేక: 1652-4దేసాళత సత: 26-309
పలల్లవ:    అనిన్నటా భాగతవతతునఁడ వౌదు వయాత

    సనన్నల సేస నిద చకక్కని జవరాల
చ. 1:       మోము చటూచి నీ మనఁద మోహము చలీ ల్ల నేనఁడు

 పేగమగలసేసపాల పతడిల్లకూనఁతుర
  చేముటట్టి సరసమాడి సేవలలల్ల నఁజేయనఁజొచెచ్చె

   ఆమని నవువ్వెలతో మోహప దేవుల
చ. 2:    మలల్ల డి యడుగలక మడుగల వరచని

 చెలల్ల బడిగలిగిన చెలిమకతత్తి
    వులల్లము గరనఁగను నీ బడివటట్టి పననఁగీని

   బలిల్లదురాలపైన నీ పాయరాని చటట్టిము
చ. 3:     గకక్కన నినున్ననఁజూచి కానఁగిటనఁ బాయక కూడె

 మకిక్కలినేరప్పుల యలమేలమతగ
   ఇకక్కవతో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

    పకక్కనఁ బాయ దకక్కమనఁది బతగార పతమ



రేక: 1652-5మాళవగళ సత: 26-310
పలల్లవ:    దేవ దేవ జగనాన్నథ దివతమటూరిత

   చేవదేరే సితగారన చితత్తిగితచ మనఁకను
చ. 1:     కలికి పఱనఁదు నీక ఘనచకగముల తేర

  బలచనుగబబ్బుల పపైనఁడి కతడల
 అలరిననడపల హతసవాహనముల

   కెలన నీకెనఁగెపైకొని గెలపము మరని
చ. 2:    వరస మతచనఁ బయతద వాబ్రాతలపనుటకెక్కము

   యిరదసల చెకక్కల యివ యదాద ల
 మొరయుగతటలతోడిమొలనటూలల్ల పగద్గీముల

    వరగ నీకెనఁ బెతడాల్ల డి పచారితచ పతతము
చ. 3:   కొదలేనిహరమచే కచచ్చెల పూదతడల

  చదల నలమేలత్మితగే సామాబ్రాజతము
    యదుట శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

   వదలక మనిన్నతచి వనెన్నకెకక్క రతుల



రేక: 1652-6బౌళ సత: 26-311
పలల్లవ:    కాతత వదదనే వునన్నది కానఁగిలితచకొమత్మినవ

  వతతల నెవవ్వెరెపైనాను వలదనేరా
చ. 1:      యనిన్న వసాల సేసనే యతనఁ డాకెక వలచి

  వనెన్నలల వనఁడులతటా వరగతదని
   వనన్నవారనఁ గనన్నవార వస నవవ్వెదఱనఁగనఁడు

 వనెన్నల పూవుటమత్మిలవాతడల్లనీని
చ. 2:     యితత బటూటకములేలే యప భద్రిమలక లోనెపై

   కతతునఁడు దోసకారెని కడు దటూరీని
   చెతతల నితదరిలోనా సిగద్గీపడ నేరనఁడు

   పొతతనునన్న చలిగాలి బటూత మనీని
చ. 3:    ఆగడాల నేరెచ్చెనఁగద అలమేలమతగనఁ గటూడి

    సగ కనున్నలను నవవ్వె సొతప మరీని
    యగతనె శ్రీవతకటేశనఁ డిద ననున్న నేల

  బాగగా బెకక్కరతుల పతతమాడని



రేక: 1653-1శదద్ధవసతతత సత: 26-312
పలల్లవ:    ఎతతక నేరవు నీవు యేమచెపేప్పుది

    చెతతల నీ వసాలక సిగద్గీయత నాక
చ. 1:     తలమఱనఁగన నాప దిషట్టిము కత చెపప్పునఁగా

    వరస మాచెలి వని వచెచ్చెను నేనఁడు
   శిరసతత్తి నీమాటలే చెలల్లనఁబెటేట్టి వపప్పుటని

    అరదయత నినున్ననఁ జూచి అతతలోనే నాక
చ. 2:    సతగడినఁ గటూచతడి యాప సరసములడనఁగాను

   చెతగటనఁ జూచివచిచ్చె చెపప్పు మాసత
  అతగడినఁబడడవలప అతతలోనే దానఁచేవు

    వుతగిట నీవోజక నవువ్వెల వచచ్చె నాక
చ. 3:     గకక్కననఁ బానుప్పుపపై నాకె కానఁగిట నినున్ననఁగటూడనఁగా

   ఇకక్కవనఁ దలిసివచెచ్చె నిద మాకాతత
    వకక్కటపై శ్రీవతకటేశ వగి ననున్ననఁ గటూడితవ

   చొకిక్క యలమేలత్మితగను సాదతమయత నాక



రేక: 1653-2కాతబోదిసత: 26-313
పలల్లవ:   అడుగరే ఆతనినే అవునోకాదో

   వడ వడ మాటలలల్ల వడుకలౌనా
చ. 1:    మనసురానిచోట మగడి మగడి వచిచ్చె

  చనవుల నెరపతే సతగతులౌనా
   పననఁగతా నుతడనఁగాను పగయముల పచారితచి

   చెనకనఁబోతేనఁ దనక చేతకి లోనౌదురా
చ. 2:    చలము సాదితచేలేళ చవుల సేసుకొని

   పలిచి వతదుచెపప్పుతే పగయము లౌనా
   వలప చాలకతడనఁగా వడివటట్టి వడివటట్టి

   బలిమనఁ గానఁగిలితచెతే బతత్తి సేతురా
చ. 3:   సిగద్గీవడివుతడనఁగాను చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొని

  వగిద్గీ వడెమచిచ్చెతు వడనఁబాటనా
   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
    కగద్గీలేక కూడె నినఁకనఁ గపటము లతతురా



రేక: 1653-3పాడి సత: 26-314
పలల్లవ:    ఆడకనఁ బోయిరావయాత అనీన్న వనన్నవతచేనఁగాని

   యడ మాతోడిపొతదుల యేకాలమునఁ గలవ
చ. 1:     చితత్తిము రతజిలల్ల నీవ చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేసి

   మెతత్తినిమాట లడి మెపప్పుతచె నాప
     గతత్తిప గబబ్బుల పోనఁక కొపప్పు నీకనఁ జకక్కనఁబెటట్టి

   చితత్తిజకేళకి నినున్ననఁ జిమత్మిరేనఁచె నాప
చ. 2:     తనపపైనఁ బరాకసేసి తమ నీక బుటట్టితచి

  వనయములనే దకక్కనఁగొనె నినాన్నప
    కొనగోల మోవ చెకక్కనఁలను జవావ్వెది మెతత్తి
   కనుసనన్న రతులకనఁ గెపైకొలిప నాప

చ. 3:    తమఱనఁగకనఁ దసి తయతనిమోవ యొసగి
  మరిగితచె నలమేలమతగే యాప

    గరిమ శ్రీవతకటేశ కలసిత వట ననున్న
  సరసపనవువ్వెల చవచటూప నాప



రేక: 1653-4సామతతత సత: 26-315
పలల్లవ:     ఆపక నీకనఁ దలసు నతతతగప సుదుద ల

  కోపగితచనఁ బనిలేదు గోవతదరాజ
చ. 1:     యతత చనవచిచ్చెతవో యపక నీవు నేనఁడు

    వతతుల వాసులనఁ బట ట్టి వడిగా నీతో
    పతతగతత్తి గానోప పలమార నీకె నినున్న
   కొతతపనఁ జూపలనఁ జూచ గోవతదరాజ

చ. 2:    యేరీత వడనఁబాట యకెనీసతదినఁ దొలిల్ల
   మేరతో మాటాడి మతదమేళమునఁ జూపీ
   నేరపరి గానఁబోల నినున్ననఁ గడునఁబచారితచి

  కూరిముల గొసరీని గోవతదరాజ
చ. 3:     బాసలేమ సేసితవో పలమార నీకె నీతో

   రాసికెకక్కనఁ గటూడి మేరల మరీని
   వసాలది గానఁబోల శ్రీవతకటాదిద్రి ననేన్నలనఁగా

  గోస నాసచేసని గోవతదరాజ



రేక: 1653-5కాతబోదిసత: 26-316
పలల్లవ:   ఊరకే గటట్టి తోడుత నుతడుటగాక

  కూరిముల పచరితచి కొసరనఁగవచచ్చెనా
చ. 1:    దయదలనఁచక నీవ దతడక వచిచ్చెతగాక

   నయాన నినున్న రపప్పుతచ నావనమా
   నియతప నీ బాస నెరవరచ్చెకొతటగాక
   పగయమున నీ గణము భేదితచవచచ్చెనా

చ. 2:   లోకము మెచచ్చెవలసి లోనెపైతవగాక
    నాక చేకొని నినున్న గరనఁగితచే దాననా

    యకడ నీ కీరిత్తికి ఇట ననేన్నలితగాక
    దాకొని చితత్తిము రా నేసత్తిము సేయవచచ్చెనా

చ. 3:    తగవతచకొని ననున్న తతనఁ బెతడాల్ల డితగా
  తగనఁబొతతనాల నీక తలనఁపతచేనా

   నగతా శ్రీవతకటాశ ననున్న మనిన్నతచితగాక
  మగల నినొన్నరయుచ మెపప్పుతచవచచ్చెనా



రేక: 1653-6లలిత సత: 26-317
పలల్లవ:   మతదలితచి యతనికి మతచిదానివలనే

   యితదులోనే చటూపేవ ఇతవు లలల్ల ను
చ. 1:    అవవ్వెలి నీరమణుని నాడనఁగలవలల్ల నాడి

  నవవ్వెతననే వవునే నాలికతత్తివు
    పవువ్వెలను నొవవ్వెవసి పపొప్పుడి మోముననఁ జలిల్ల

   నివవ్వెటలల్ల వసతతము నే నాడితననవు
చ. 2:     చెనకల మేన నితడా సేయనఁగలవలల్ల నఁ జేసి

  పననఁగిత ననేవమే బేసబెలిల్లవ
    కొనచటూపలనునఁ జూచి కొతగవటట్టి చేతనఁ దసి

  లనువుగా వనఁడుకొతటనని యాడేవమే
చ. 3:    అలయితచి రతనఁగటూడి అతగము లతగిలిచేవ

 వలచినజాడనేవ వపైపలనఁడివ
    యలమ శ్రీవతకటేశ నిట ననున్న నొనగటూరిచ్చె

   తలిప యతదరికిని దిద్రిషట్టిము చటూపేవ



రేక: 1654-1వరాళ సత: 26-318
పలల్లవ:      నవువ్వె వచచ్చె మముత్మి జూచి నాక నేనఁడు

  కవవ్వెలపై వలప గదివచిచ్చెనటాల్ల యను
చ. 1:  పటట్టినపయతదకొతగ పనుచెమటలచేత

   గటట్టి తోడనే చెలికి గబబ్బుల నతట
   పటట్టిరానిసిగద్గీతో నీ పచచ్చెడము గపప్పుకొనె

    నెటట్టి కొనన్న రమణునఁడ నీ భాగతము లయను
చ. 2:   మోవదొతడపతడు సతముతజేత చిలకచే

   కావరితచి తొడుకనఁగా గతట వడెను
    వావరి సిగద్గీతో నీ వదనాననఁ జికిక్కతచె

   రేవగల వభునఁడ కోరిన కోరక్కలయను
చ. 3:   జలజాక నిలవలల్ల జవవ్వెనమదముచేత

  చెలరేనఁగి పలకల చిమేత్మినఁగెను
    కలిగి సిగద్గీతో నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొనె నేనఁడు
   నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీక వడుకాయను



రేక: 1654-2పాడి సత: 26-319
పలల్లవ:    చెపప్పురాదు నీవు వలచిన సొతపల

   లపప్పులపై రాల గతదము లగద్గీదితపల
చ. 1:    కలికి నీపపైనఁ జలీ ల్ల కనుచటూపల

  తలపోయ నీకవ తరితీపల
  తొలనఁకితచనఁ జనున్నలను తోదోపలను

  మలసితే ముకొనీ మరతటూపూల
చ. 2:    చెతది సలవులనఁ జిమత్మి చిఱనవువ్వెల

   యితదరిలో నీక నవ యడదవువ్వెల
    కతదున నీతో సిగద్గీల కమత్మి బువువ్వెల

  దితదుపడడ యపకొపప్పు తేనఁటకొవువ్వెల
చ. 3:    కెరలి చేకొనీ నీ కానఁగిటపొతదుల

   మరగక నీక నవ మాటమతదుల
   మురిపేననఁ గటూడి యిచెచ్చె మోవవతదుల

   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిద సతదుల



రేక: 1654-3రామకిగయ సత: 26-320
పలల్లవ:    నిరతపజాణ వపదు నేరపరి వౌదువు

  సరసమెతతాడేవు చాల నుతడనఁగదవ
చ. 1:     వుకక్కవతటది నీగోర వగ నాటనఁజేసునఁ బత

  చెకక్కలేల నొకేక్కవ చెలియ
     మొకక్క అపప్పుట నీ ముదుద టతగర మాతని -

   చకక్కనిపాదము లొతీత్తినఁ జాల నుతడనఁగదవ
చ. 2:     కొతడలవతట చనున్నల కమెత్మిలగానఁ దానఁకనఁ జేసు

  అతడనేల కానఁగిలితచే వతవా
   పతడే వాతని పకక్కను బతగారవతటనీమేను

    చెతడిగానఁ గానఁకల సేసనఁ జాల నుతడనఁగదవ
చ. 3:     అముత్మిలవతటవ కనున్న లయము లతటనఁ జేసు

   పమత్మి యాతని చటూచేవు పడనఁతీ
    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డిట ననున్న నేలినాడు

   సమత్మితగానఁ గటూడితవ చాల నుతడనఁగదవ



రేక: 1654-4సామతతత సత: 26-321
పలల్లవ:     సిగద్గీవడి నీలో నీవ చిరనవవ్వెల నవవ్వెవు

  అగద్గీలమెపై మాతోనెపైనా నాలోచితచరాదా
చ. 1:    వలనఁది నీచెవలోన వనన్నవతచినయతదుక -

  నలరి మారతత్తిరము లనతీరాదా
   చలివాయ గోర నటూనఁది సనన్నసేసినయతదుక

  తలకితచి యపచేతనఁ దలసుకోరాదా
చ. 2:     చట వాబ్రాసి నీచేతకి చెలి యిచిచ్చెనయతదుక

  పాటతచి యుదద్ధముల చెపప్పునఁగరాదా
   తాటతచి పగయముల చెపప్పుతపప్పుక చటూచినతదుక

   జూటరితనాన మేను సద నియతరాదా
చ. 3:    కానఁగిటలో వనయాల కాతత సేసినయతదుక

  చేనఁగదేర నితదరిలోనఁ జెపప్పుకోరాదా
    వనఁగక శ్రీవతకటేశ వస ననున్ననఁ గటూడితవ

   మానఁగిన మోవ యిచిచ్చె మనిన్నతచరాదా



రేక: 1654-5ఆహిరినాట సత: 26-322
పలల్లవ:     ఇట నీక మగనఁడెపైతే నిది యలవాటల

  కటకటా జతకితచేవు కసుగతదదా
చ. 1:    సనన్నలక లోనెపైన జవవ్వెను మగవాని

    కనున్నల నితత చటూచితే కానఁడి పారదా
  పనన్నదానవపైనుతడి బెటట్టిమాట లడేవు

   చెనున్ననఁడాతని వనుల చదరల గొనవా
చ. 2:  యేనఁకటతోనుతడేట ఇచచ్చెకపరమణుని

  కానఁకలనవువ్వె నవవ్వెతే గరివడదా
     వనఁకతో నీ నాయకని వసనఁ జనున్నల నొతేత్తివు
   తేనఁకవ నాతనిమే నొదిదకనఁ గాయగావదా

చ. 3:   చితత్తిము కోమలమెపైన శ్రీవతకటేశవ్వెరని
   తతత్తిరితచి పొతదితని తమ రేనఁగదా

   యితత్తిర ననేన్నలినానఁడు యితదరిలోపల నేనఁడు
   కొతత్తిల సేసితే మత గబబ్బుతలల్లదా



రేక: 1654-6శతకరాభరణత సత: 26-323
పలల్లవ:    ఏమే యిది నీ వఱనఁగనిదా

  కామతచి సొలయనఁగా గసరదురా
చ. 1:   నతటన నీతో నవవ్వెరమణుని

 గొతటనఁదనతబున గతపతురా
    అతటచ నీచనున్న లట గని మొకక్కనఁగ

  వతటగా నానల పటట్టి దురా
చ. 2:    తమకప టాసల తపప్పుక చటూచితే

  సముకాననఁ బతని జఱయుదురా
   పగమదతబున నీ పాదము దొకక్కనఁగ

  జమళ బొమత్మిలను జతకితతురా
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు చేరి కూడె నిను

 లవగరతుల నలయితతురా
  కావరితచి మరీనఁ గానఁగిలితచనఁగా

 ఆవలనఁ బతతాలడుదురా



రేక: 1655-1గళ సత: 26-324
పలల్లవ:     నీ గటట్టి దలియరాదు నితడుక వునాన్ననఁడవు

   యేగత నీసేవ సేతు మెఱినఁగితచవయాత
చ. 1:     చెకక్కలపపైనఁ జెమటల జిగిమతచి వరనఁ జొచెచ్చె

   యకక్కడనఁ దలనఁచితవో యఱనఁగ నేను
    చకక్కని నీ కెమోత్మిని జడియుచ వసివాడె

   పకక్కమాట లవవ్వెతతో బెఱసి యాడితవో
చ. 2:    నిలవలల్ల నఁ బరాకల నెయతముననఁ గానుపతచె

   వల పతదునునన్నదో నీవపైప దలియ
    తలకితప నీ కనున్నలతేటలలో కెతప మరె

   తలనఁక కెవవ్వెతదికక్క తపప్పుక చటూచితవో
చ. 3:      సిగద్గీల మోమున ముతచి సలవుల నవువ్వె దేరె

   వగిద్గీ యవవ్వెతనఁ గటూడితవో ఇదతచను
   యగద్గీలేక శ్రీవతకటేశ మముత్మి నేలితవ

  కగద్గీదేరె నెటవతటకతల నేరిచ్చెతవో



రేక: 1655-2దేసాళత సత: 26-325
పలల్లవ:     నే మెఱనఁగమా అది నీవు చెపప్పునేమటకి

  కాముకనఁడెపైనవానఁడవు కఱనఁగనఁగ నేరవా
చ. 1:   వకక్కణతో నాపక వలచినవానఁడవు

  గకక్కన నితతేసి పొగడనేరవా
  చికిక్కతచక సేవలలల్ల నఁ జేయొతననవానఁడవు

   మకిక్కలి నీ వాపను మెచచ్చెనేరవా
చ. 2:     కోరి వనఁడి యాపనఁ దచచ్చెకొనిన యటట్టివానఁడవు

   గారవతచి మనిన్నతచ మకక్కడ నేరవా
   కారకమత్మినఁ బచచ్చెడము గపప్పున యటట్టివానఁడవు

    సారె సారె సిగద్గీలల జరపనఁగ నేరవా
చ. 3:   చలమున నాకెమోవ చవగొనన్నవానఁడవు

   సొలసి సొలసి లోలోనఁ జొకనేరవా
   కలసిత వట శ్రీవతకటగిరీశవ్వెర ననున్న
   తలనఁచి ఇదిదరిని సతతము సేయనేరవా



రేక: 1655-3బౌళ సత: 26-326
పలల్లవ:     నీమాటల నినెన్న మోచె నెలనఁతవతతము చెలల్ల

   యేమనేవు మాతో నానతయతవయత యిపడు
చ. 1:      వలచి యాప నీమెపై వడినఁ జేనఁతల సేసితే

   చెలితో మారకమార సేసే నతటవ
    సలవ నవువ్వెలతోడ చేతులతత్తి మొకెక్క నీక

    మలయుచ నీ వతక మార మొకక్కనఁగలవా
చ. 2:      గటట్టి తో నాప నినున్ననఁ గోరి తటట్టి దిటట్టితేను

   అటట్టి మాటమాట లడే నతటవ
    బెటట్టి యలనఁగెతత్తి నినున్న పగయము చెపప్పుపొగడె

    పొటట్టినఁ బొరగన నాపనఁ బొగడనఁగనఁ గలవా
చ. 3:     ఇచచ్చెగితచి యాప నీక యతగిలిమోవ ఇచిచ్చెతే

  ఇచిచ్చెనతదుకను సరి ఇచేచ్చెనతటవ
    కొచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ కూడి మడిచి యాకిచెచ్చె

    నిచచ్చెల నిటట్టి యాపక నీవ నియతనఁగలవా



రేక: 1655-4రీతగళ సత: 26-327
పలల్లవ:    అనిన్నటా నాగఱమెలల్ల నాతనఁ డునఁగ

   నినున్న మెపప్పుతనేరిచ్చెన నెరజాణ నేను
చ. 1:     రెపప్పులతత్తి చటూచి నీవు రేసుల వుటతచకవ

   యపప్పుడు రమణునికి ఇలల్ల ల నేను
   చపప్పునిమాట లడి చవుల దపచ్చెతచకవ

    చిపప్పుల నీతో సొగసేసిన దాన నేను
చ. 2:   సలవుల నవువ్వెనవవ్వె సిగద్గీలవరచకవ

   తలనఁపలో నుతడే మేనదాన నేను
   బలిమనఁ బటట్టి పననఁగి బయలీనఁదితచకవ

   చలములకెపైతే నీతో సరిదాన నేను
చ. 3:     మరిగితచి నీ వతత మనసు సదితచకవ

  తరమెపై శ్రీవతకటేశదేవుల నేను
     పొరి నీ వాతనినఁ గటూడి పొతుత్తి ల గలపకవ

    సిరల నీ కొదిదకెపైన చెలల్లల నేను



రేక: 1655-5నాదరామకిగయ సత: 26-328
పలల్లవ:    సవతవ నీ వనిన్నటా జాణవపైతవ

   వువదరో యితటలోన నుతడె తనిసితమే
చ. 1:  చనవరివౌదువ సతగడినఁగటూచతదానవు

    ననిచెనే మ పొతదుల నవవ్వె రిదదర
   యనసి మేమెపైతేను యితతేసి నేరమెపైతమే
   మొనసి పతడాల్ల డినతద మొగినఁ దనిసితమే

చ. 2:     పొతదపైనదాన వౌదువ పూనుక వచేచ్చెవు నీవు
  ముతదే చటాట్టి లవుదరే మొకక్కలడేర
    పతదేల వసి నీవల బయలీనఁదితచ మెపైతమే
   కతదువనఁ గతకముల గటట్టి తనిసితమె

చ. 3:    బతత్తిగలదానవ పపైపపై సేవల సేసేవు
    పొతుత్తి మకనఁ గలసునే బువావ్వె లతదేర

    యితత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డిట ననున్న నేలినానఁడు
  హతత్తి సేసలవటట్టినయతద తనిసితమే



రేక: 1655-6కాతబోదిసత: 26-329
పలల్లవ:    పడనఁత నితత ననేన్నల వచిచ్చెసేసనే

    తడనఁబడ నీ సుదుద ల తనకే యమరనే
చ. 1:     బగద్గీన నాలిమగనినఁ బలకతో వాసి తచిచ్చె

  సిగద్గీవడనఁగానే నాచేత కిచచ్చెనే
     యగద్గీలేక యిది దన కెవవ్వెత నేరెప్పునో కాని

   అగద్గీమెపైన దొరలక నవ వోజలటవ
చ. 2:   గబబ్బుయాడోమానఁటల చిలక్కలకెలల్ల ను నేరిప

  వుబబ్బుతచి మాయితటకాడ నొపప్పుగితచనే
   జొబబ్బుల నే పొసత్తికాననఁ జూచకొనెనోకాని

  నిబబ్బురపజాణనికి నేమ మదియటవ
చ. 3:    చపప్పుడు సగినాల మతచముపపై ననున్నతచకొని

  కపప్పు తలవతచకోనఁగానఁ గానఁగిలితచే
   ఇపప్పుడె శ్రీవతకటేశనఁ డెకక్కడనఁ దచెచ్చెనోకాని
   తపప్పులేని ఘనుననక తగ నిదనటవ



రేక: 1656-1ఆహిరినాట సత: 26-330
పలల్లవ:    ఇతత నేలకోవయత యిది మొదల

    వతతులక బెట ట్టి నిద వలపల వదల
చ. 1:   మగవ నీక గొనెమరల

   వగటగనఁ గామునఁ డేస వరల
   నిగిడి వడెనఁ గొపప్పు నెరల

   తగ నీకనఁ గానుకిచెచ్చె తనుకచగిరల
చ. 2:    సుదత నీ కెదురతపనఁ జూపల

    తుద నొకక్క టకటపపై తో దోపల
 మదితలపోత రేపమాపల

    దియ కితత సేతురా కడునఁ దరితీపల
చ. 3:    మోవ నితడెనఁ జిరనవువ్వె మొలకల

  పూవకపూచె మేననఁ బులల
  యవళ శ్రీవతకటేశ యనసితవ

   సవగా మానఁటలలోననఁ జటట్టిక మలకల



రేక: 1656-2తలగగాతబోది సత: 26-331
పలల్లవ:   వరిదమత్మివానఁడేయ వరహము వనఁడేయ

  పరగ నాతనికి పతతమయతరాదా
చ. 1:    వనఁడుకొనేవు చెలల వభునినఁ గటూరచమని

   వనఁడుకోరాదా ఆ వభుని నీవ
   పోనఁడిమనఁ బగవటేట్టివు పనన్నమచతదుర మనఁద

    నేనఁడే యతని పాదాల నీవు వటట్టి కోరాదా
చ. 2:    మరని మదుదసి మరి మొకక్కకొనేదాన-

  వరసి మొకక్కనఁగరాదా ఆతనికిని
  బెరసి కోవలలక పగయముచెపేప్పుదానవు
   సిరల నాతనికే చెపప్పురాదా పగయము

చ. 3:   మతతనాననఁ జిలకతో మాటలడేదానవు
  ఇతతలో మాటాడరాదా యతనితోనే
    అతతటా శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే నినున్ననఁ గటూడె

   రతతు సేసేటదానవు రత సేయరాదా



రేక: 1656-3పాడి సత: 26-332
పలల్లవ:  తలనఁచకోనఁడుగాక తనలగల

    ఇల రెతట దపప్పురాన ఇతనౌనా వలప
చ. 1:    మనసేల రేనఁచనే మరత్మిమేల దానఁచనే

   చనునఁగవకేల చెయిత సారెనఁ జానఁచనే
   మొనసి యొకత నురముననఁ బెటట్టి కొనాన్ననఁడు

   ననిచి యాపయినాను నగదా ఇతదుకను
చ. 2:     తరితీపేల సేసవ తమ యేల మటూసనే

   వరల నేనఁటకి ననున్న వసనే
   శిరసుపపై నొకతను చేరి యకిక్కతచకొనాన్నడు

   అరసి యాపఇనా వతగేలడదా ఇతదుకను
చ. 3:    సనన్నలనేల పొతచనే చలమేల పతచనే

 కనన్నచోటనెలల్ల నేల గరిసితచనే
    ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడు నమత్మితచి బుజాన మోచె

   చినిన్నగోలదపైనా రటట్టి సేయదా యితదుకను



రేక: 1656-4ముఖరి సత: 26-333
పలల్లవ:    అనిన్నయు వసాలే మాక నలకేడది

    మనిన్నతచ మా ముతదరనే మతకము లేనఁటకి
చ. 1:     వుపప్పుతలల్ల నాకె నీవు వకరొకరి మొకాల

  రెపప్పులతత్తి చటూడనఁగాను రేసులేడవ
   తొపప్పునఁదోనఁగ జెమటలతోడ మ సలవుల

  చిపప్పుల నవవ్వెనఁగాను చితతలేడవ
చ. 2:   సతగతగా మలోమర సరసములడుకొతటా

  కొతగల వటట్టి తడనఁగా కోపాలేడవ
   యతగిలి మోపలతోడ యేకమెపై పానుపమనఁద
  సతగతనఁ బెననఁగనఁగా మచచ్చెరములేడవ

చ. 3:    కెపైవసమెపై యిటట్టిలను కనుసనన్నలక లోలో
  భావముల గరనఁగనఁగా పతతాలేడవ

   యవల శ్రీవతకటేశ యనసితరి రతుల
  చేవదేరెనఁ బనులలల్ల సిగద్గీలేడవ



రేక: 1656-5దేసాళత సత: 26-334
పలల్లవ:   అటేట్టికానీ అతదుకేమ అవునోయి

  తొటట్టివునన్నది మదము దొరవౌదువోయి
చ. 1:     నినున్ననఁ బలవవచిచ్చెన నెచెచ్చెలి చెకక్కపపై గోర

   వునన్నత నేల తీసితవోయ నీవు
   అనిన్నటా నీపాలిట ఆప నేనెపైతనా

   కనున్నలర నీ సుదుద ల కానవచెచ్చెనోయి
చ. 2:     చేదివవ్వె తచిచ్చెన నాచెలి చనున్నలమనఁద -

    నా దస నేమో వాసిత వౌనావోయి
   దాదాత నాపకాతక్ష దానిపపైనఁ జూపతవా
   వదుగా నీసేనఁత వలల్లవరియాయ నోయి

చ. 3:   చాకానుకిచిచ్చెన నాచెలియ మోవమనఁద
   కగానఁ జేసితపట కదాద వోయి

   యకడ శ్రీవతకటేశ యిదదరి మమేత్మిలితవ
   దకొని నీ యాసదాల తలిసితమోయి



రేక: 1656-6నాదరామకిగయ సత: 26-335
పలల్లవ:    ఎతతలేదనాన్న నవ ఏల మానీని

  చెతతల నీవడుకల చెలిల్లతతువుగాక
చ. 1:     పఱపపపై నీక నాప పాదముల గదదనఁగాను

  తఱితోడి వలపల దపైవారవా
     నెఱి సురట వసరి నినున్న నిటట్టి చటూడనఁగాను

 గఱిలేనికోరికల గబబ్బుతలవా
చ. 2:     వసరక సారెసారె వడెము నీ కియతనఁగాను

  ఆసల నీమతలోన నలల్ల కొనవా
   రాసికెకక్క నీతో సరసములలల్ల నాడనఁగా
   పోసరితచి తమకము పారినఁ బకక్కటలల్లదా

చ. 3:     పాయక యేపొదుద నాప పకక్కనే పతడుతడనఁగాను
  ఆయాలతట పరవశమతదదా మేను

    యయడ శ్రీవతటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   చాయల నీజవవ్వెనము సఫలము గాదా



రేక: 1657-1ఆహిరి సత: 26-336
పలల్లవ:     చలమేల వదుద జాణనఁడవు య పొదుద

   యలనఁగెతత్తి వనన్నవతచే ఇతటకి రారాదా
చ. 1:    మముత్మినేల లోనఁచేవు మరాత్మిలేల రేనఁచేవు

   కమత్మిర మాపపైనేల కాల చానఁచేవు
    తమత్మిపవువ్వె కడువానఁడి దతడనే వనెన్నల వనఁడి

   ఇమత్మిల నితతటనెపైనా ఇతట రారాదా
చ. 2:     సనన్నలేల చేసేవు సడి యేల వసేవు

   చనున్నలపపై వానఁతలేల సారె వాసేప
   చినిన్నగాలికానఁక బెటట్టి చిలకలపలక రటట్టి

    యని మాయల సేసేవు ఇతటకి రారాదా
చ. 3:     ఆసలేల పటేట్టివు అటట్టి కొతగేల పటేట్టివు

    వాసికి నాపాద మెతత వడి మెటేట్టివు
   వసరక ననున్నను శ్రీవతకటేశ కూడితవ

   యసుదుద లనిన్నయు వతట నితటకి రారాదా



రేక: 1657-2నారాయణ సత: 26-337
పలల్లవ:    పలకల మొలకలవునన్నమ తోడనె కూడె

   అలివణ నీపతతో నాడవ వసతతము
చ. 1:    మాటల తీగెలవారె మకక్కవల చిగిరితచె

  మటూటలకొదిదనవువ్వెల మొగ లతత్తిను
   వానఁటప జవవ్వెనాను వసతతకాలము వచెచ్చె

   ఆనఁటదానవు పతతో నాడవ వసతతము
చ. 2:     చెమటరసము లటూరె సిగద్గీల పూవక పూచె

   తమురనఁ దరితీపల తేనె లబెబ్బును
   కగమముననఁ దమకముగదిదయ మదనునఁ డెకెక్క

   అమర నీపతతోడ నాడనే వసతతము
చ. 3:   కడుగోరితానఁకల కాయము కాయలగాచె

   బడినే కెమోత్మివని పతడు వతడెను
   యడలేక శ్రీవతటేశనఁడిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

   అడరి నీపతతోనే ఆడవ వసతతము



రేక: 1657-3పాడి సత: 26-338
పలల్లవ:     ఎతదు వోయ మనబతత్తి యపప్పుడునునఁ గలద

  వతదిలినఁ గొతదడవు వరకతడనఁగదవ
చ. 1:    చనువుగలద్గీకాతత జతకిచి పతనఁ దిటట్టితే

   గనిసి నీవల ఆపనఁ గోపగితచేవ
వనజాక!   తలపోయ వారవార నొకక్కటే

   వసర ననీన్ననఁ జూతము వరతడనఁగదవ
చ. 2:   బాసలకొనన్నకామని పపైకొని పననఁగితేను

   యసుతోడ నడాడ ల నీవల వచేచ్చెవ
   ఆసల నిదదరికిని అనీన్న సమత్మితులే

  వోసరితచి తలతము వరకతడనఁగదవ
చ. 3:    సిగద్గీల వడిచినాప శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితే

   యగద్గీల వటట్టి చ నీవల నవవ్వెవ
    తగద్గీమొగద్గీ లేమ లేవు తమలోన నితపలే

   వగిద్గీ మనములనఁ గటూడె నటూరకతడనఁగదవ



రేక: 1657-4వరాళ సత: 26-339
పలల్లవ:    నవవ్వెవారి నెఱనఁగవు నాలగదికక్కల నుతడి

    యివవ్వెల వాసి వదాద ఇతతరో నీక
చ. 1:     సలవ నవువ్వెల నవవ్వె చేసనన్నల సేసి

  కలవపవువ్వెల వసి కాతరితచేవు
   వలవనిపతమనఁద వటట్టి బతత్తి సేయనఁగాను

   కలిగినదేమే యితదు కాతతరో నీక
చ. 2:     ఆయముల గోర నతట ఆరజపమాట లడి

   కాయము చేత నిమరి గరిసితచేవు
  చాయాకాని కితతలేసిచవుల పటట్టితచబోతే

    ఆయడ నేమ లభము అతవరో నీక
చ. 3:      కపప్పురప వడె మచిచ్చె కాగిటలో రతనఁ గటూడె

  చిపప్పుల శ్రీవతకటేశనఁ జిమత్మిరేనఁచేవు
    అపప్పుడే ననున్న నేల ఆతనిపపైనఁ గొసరనఁగా

   చెపప్పువ కూడినదేమ చెలియరో నీక



రేక: 1657-5మాళవగళ సత: 26-340
పలల్లవ:    సటూటగానఁ దపప్పుక మోము చటూడవయాత

   చాటన నీ వతదుకెతత జడిసివుతడేవు
చ. 1:    జిగిమతచ సిగద్గీలేల సలవుల నవువ్వెలేల

  మగవతో మొగమెతత్తి మాటాడరాదా
    యగసకేక్కలక నినున్న యేమ ననన్నది గాదు

   నిగిడి ఇతతలోనే నీవల లోనఁగేవు
చ. 2:   ముతగిటవరపలేల మొగమోట యితతయేల

  అతగన యిచిచ్చెనకాను కతదుకోరాదా
    వతగేనక నినున్న నీకె వస రటట్టి సేయదు

   చెతగట నీ వతదుకేల చితతతచకొనేవు
చ. 3:   బటట్టిబయ లీనఁదనేల భావతచకొననేల

   గటట్టి తో నాప నిటట్టి కూడనఁగరాదా
    రటట్టి గా శ్రీవతకటేశ యిటట్టి యాప పతగితచదు
  మటట్టి తో నేలిత వనుమానితచనేమటకి



రేక: 1657-6పాడి సత: 26-341
పలల్లవ:    ఇతకనేలే మరనఁగల ఇనిన్నయునఁ దేటపడె

  పతకితచి నివవ్వెరగల పడనేలే
చ. 1:    పొతదపైనయాప సుదుద ల బొతకక చెపప్పుమతటేను

  అతదగారిమాటలేల ఆడనే తాను
   వతదమతటా నే ననేకవడుకతో నుతడనఁగాను

    చెతది యతదరిలోనఁ దాను సిగద్గీల వడుదురా
చ. 2:    పలల్ల న నాప నితదుకనఁ బలిపతచకతడనఁగాను

   చెలల్లనఁబో వటట్టిగటేట్టి సేసనే తాను
   చలల్లనఁగా నిదదరినఁ జూచి సతతోసితచకొతదమతటే

   పలల్లదాననఁ దలవతచి పరాకన నుతదురా
చ. 3:    చెలరేనఁగి యాపచేత సేసల వటట్టితచగాను

    నలవతకనఁ జూచి యేల నవవ్వెనే తాను
     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డిట తానే ననున్ననఁ గటూడె

  వలప పొగడనఁగాను వదదతదురా



రేక: 1658-1మాళవ సత: 26-342
పలల్లవ:    నినన్నమాపే తనక నేను లోననరే

    యనిన్న చేసినానఁ జేస ఇనఁకనేలే వఱప
చ. 1:      పొలనఁతు లితదర దను పోది సేసి పొగడనఁగా

   అలయుచ నే వతగేలడే దాననా
   పలమార వదిదవార బతుత్తి ల సేయనఁగాను

   నెలనఁత నే నొకక్కతనే నిషటూ ష్ఠూరినా
చ. 2:   ఇతటకాడిసతులలల్ల యిచచ్చెకము సేయనఁగాను

    జతటనుతడి నేనే కడునఁ జెతడి పోరేనా
   వతటనే చటట్టిరికాల వరెలల్ల నఁ జెపప్పునఁగాను

  గొతటరితనాన నేను గొరబుసేసేనా
చ. 3:   సేనవటట్టినవారెలల్ల చేకొని పతతాలియతనఁగా

   యసున నేనే యలయితచే దాననా
    ఆసల శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి తా ననున్ననఁగలస

    పోసరితచి తనక నే బుదిద చెపేప్పుదాననా



రేక: 1658-2మతగళకౌశిక సత: 26-343
పలల్లవ:   ఎకక్కడెకక్కడోసుదుద ల కెతత సేసేర

    నికిక్క యాపనఁ జూచితేను నితద నీపపైవయరా
చ. 1:    జవవ్వెనితో నీ వకసనన్న సేసితవతటాను

  రవవ్వెలగా నాడేర రమణులలల్ల
   పవవ్వెళటూల్లర నీవుగన వదదనఁ బెటట్టి కతడితేను

   చివవ్వెన సబాననఁ బాడి సేసవటట్టి తడేరా
చ. 2:     ఆపమనఁద నీచటూప లట గొతత నాటనతటా

    మటూపల మటూనఁడెపై కొతగల ముళల్ల వసేర
    యేపననఁ దొడపపై నీవు యస నెకిక్కతచకోతటేను
  కానఁపరప బాసికాల కటట్టికమానేరా

చ. 3:     పమత్మి యాపపపై నీవు పాదాల చానఁచితవతటా
   దిముత్మిరెపైనఁగి ఇతదర నీదేవు లనేర

    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మి నిటట్టి
    కమత్మిర నతదురను నీ కెపైవశమే యనరా



రేక: 1658-3బౌళ సత: 26-344
పలల్లవ:     కొమత్మి కెతత ఆసదమో కొలవుల సేయవచెచ్చె

  రమత్మిని చేరనఁబలిచి రతసేయరాదా
చ. 1:       చటట్టి చటట్టి నీతో నాకె సుదుద ల చెపప్పునఁగ వచచ్చె

  బటట్టిబయలమెత్మిల చటూపనఁగ వచచ్చెని
    గటట్టి తో నుతడనఁగా నీక కొపప్పుల వటట్టినఁగవచచ్చె

   అటట్టి లోనికి బలిచి అదరితచరాదా
చ. 2:     కమత్మిట నితటలో నెలల్ల కానఁపరాల దిదదవచచ్చె

  చిమత్మిరేనఁచి ఇచాచ్చెకాల సేయవచచ్చెని
   తమత్మిపవువ్వె గానుకిచిచ్చె తలనఁపల చెపప్పువచచ్చె
  సమత్మితతచి ఇయొతని చనవయతరాదా

చ. 3:    చలరేనఁగి చలరేనఁగి సేవల సేయనఁగవచచ్చె
  మొలకనవువ్వెల నవవ్వె మొకక్కవచచ్చెని

   యలమ ననేన్నలితవ యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ
   బలిమ నాపనునఁ గొతత పనిగొనరాదా



రేక: 1658-4భపైరవ సత: 26-345
పలల్లవ:   నెలనఁతరో రమణుని నేరమెతచనేనఁటకే

  చలము సాదితచవచేచ్చె సతులకనఁగాక
చ. 1:  మగనాలేటకే మతకనఁదనాలవటల్ల

 తగనాడే వరిడికతత్తిలకనఁగాక
 మొగమోటదానికేలే మొనగోరితానఁల

 అగడెపైనరతుల గయతళదానినఁగాక
చ. 2:   గటట్టి తోడిదానేలే గొరబు బొమత్మిజతకెల

 రటట్టిడితనముల కరాళకినఁగాక
  చటట్టిపదానికేలే సటూడునఁబాడు సొలపల

  దిటట్టితనమున నవవ్వెతకక్కలికినఁ గాక
చ. 3:   పతడిల్లకూతురకేలే పననఁగొనన్న పతతముల

 దతడితనాలను మేనదానికినఁగాక
   అతడనే శ్రీవతకటేశనఁడాతనఁడే నినున్ననఁ గటూడె

   బెతడుసేయ నీకేలే పరవారికినఁ గాక



రేక: 1658-5దేవకిగయసత: 26-346
పలల్లవ:   తానేతలనఁచకొని దయనఁ జూచని

  ఆనితచి కానుకలలల్ల నతదియతరే
చ. 1:   మాటతపేప్పుమసేస మచిచ్చెగలితేనఁ జాల

  పాటతచి రమణునఁడే పతతమచచ్చెని
   గానఁటాన నాతనినేల గాసిసేసేరే మర
  చటవాసి తనబాస చేతకియతరే

చ. 2:    నడతపేప్పుమసేస నమత్మి గలితేనఁ జాల
   వడువ తానే వచిచ్చె వనఁడుకొనీని

   వడినఁబెటట్టి మరేల వటట్టిదటూరల దటూరేరే
    ముడెగటట్టి తన నవువ్వె ముతగిటనే పటట్టిరే

చ. 3:    తవనతపేప్పుమసేస తానే కూడితేనఁ జాల
   యివల శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి యేలీని

   తవలి యతనినేల తగవులనఁ బెటేట్టిరే
   జవకటట్టి తనమేల చాట చెపప్పురే



రేక: 1658-6నాదరామకిగయ సత: 26-347
పలల్లవ:     మతచివానఁడవయత నీవు మమేత్మిల రటట్టి సేసేవు

   ముతచి నీక మొకేక్కము మనిన్నతచవయాతఇపడు
చ. 1:    పలికినటేట్టి నీతోనఁ బలమనేవు ననున్న

  మెలనఁత కితతేసి మతదమేళమేనఁట
   బలిమతో వసతతము పపైనఁజలల్ల మని యాడేవు
  వలపల గనమెపైతే వరసదపప్పుదురా

చ. 2:      సరికి బేసికి నీతో సారెనఁ బెననఁగ మనేవు
  తరణని నాకితత వుదదతడాలేనఁటకి

   పరగ జూనఁజాలడి పతదము గొనమనేవు
   మురిపము గనమెపైతే మొకళము లతతురా

చ. 3:    మెటట్టినటట్టి నీపాదము మొటట్టి మనేవు ననిన్నట
  పటట్టిపరాణ నాకితత పతతమేనఁటకి

   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యనసితవ రతుల
   చటట్టిరికము గలితే సొతటల్ల సదితతురా



రేక: 1659-1భటూపాళత సత: 26-348
పలల్లవ:     నావతక దోసము లేదు నలినాక్షులల మర

   కేవలమెపై ఇతదుక సాకిరిసుతడి ఇపడు
చ. 1:     వతదుల చెపప్పువచిచ్చెన వలది మోవ తీపతటా

  అతదుకొని చవగొనీ నదివోతాను
    ఇతదు కిటట్టి తమయకక్క యరినఁగితే నేమయను
    ముతద రెరనఁగనఁడు తాను మొకక్కలీనఁడు చటూడరే

చ. 2:    నిమత్మిపతడుల్ల చేతీరే గానియతనఁగా నాచనున్నల
   నిమత్మిపతడుల్ల మతచివతటా నికిక్క తనీనే

  వుమత్మిడినీసుదుద ల మాయమత్మి వతటేనేమయను
   కొమత్మిలల యతనఁడు కకూక్కరిత్తికానఁడు గదరే

చ. 3:   చేరి పలవ్వెవచిచ్చెననెచెచ్చెలి తనవడుకతటా
   యరీత ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

    సారె నిది మాయేలికెసాని వతటే నేమయను
 కారకొనన్నజాణకానఁడుగదరె నేనఁడితనఁడు



రేక: 1659-2ధనాన్నసి సత: 26-349
పలల్లవ:      ఇకక్కడ నేమ సేసేవు యతతవని గదుద నీక

   గకక్కన నాపమేల కతదువు రారాదా
చ. 1:  చెకక్కచేతతోడిచితత చిరిచేనఁదులవతత

  ముకక్కవనఁది వల మరముతగిటవాల
  అకక్కజపలతలపోనఁత అజనఁడు వాసినవాత

   చొకక్కప నీసతలగ చటూతువు రారాదా
చ. 2:    తపప్పు చటూచేట చటూప తడనఁబాటతోదోవు

 ముపప్పురిశిరసువతప మోచిదితప
    చిపప్పుల సిగద్గీలమొకక్క చితత్తిజనఁ డిడిన చికక్క
   చొపప్పుగ నీఇతతలగ చటూతువు రారాదా

చ. 3:  చెదరనిరినఁగరల చిముత్మినఁగటూటపగరల
  పొదిగొనన్న అడియాస వనఁచినసేస

   యిదివో శ్రీవతకటేశ యితతలో బెతడాల్ల డితవ
సుదత,   నీదేవలగ చటూతువు రారాదా



రేక: 1659-3గళ సత: 26-350
పలల్లవ:    ఎనిన్నలేవు నీవదత లేమ సేసేది

     ఇనిన్నటా నీ మోహము నా యడనే పూసేవు
చ. 1:    సతదడితచే పూడిగప సతులలల్ల నుతడనఁగాను

   గొతదినుతడి ననున్న నేల కొతగనటేట్టివు
   నితదలక వఱచేవా నేమము నీకనన్నదా
    ఇతదులో నీ పదదరిక మపప్పుడే చటూపేవు

చ. 2:    కపప్పుముల దచచ్చెకొనన్న కాతతలలల్ల నుతడనఁగాను
   చిపప్పుల నామనఁదనేల చేయి చానఁచేవు

   తపప్పునఁగలము లతచేవా తగరటూపాల చటూచేవా
   ముపప్పురి నీ దొరతనముల పచారితచేవు

చ. 3:    కోరి కొలవులసేసే కొమత్మిలలల్ల నుతడనఁగాను
   పేరకొని వచిచ్చె ననేన్న పతడాల్ల డేవు
   యరీత శ్రీవతకటేశ ఇతతేసి వచారితచేవా
    గారవతచి ననున్ననఁ గడు కానఁగిట నితచేవు



రేక: 1659-4శదద్ధవసతతత సత: 26-351
పలల్లవ:    చెపప్పునఁగద మసుదుద ల చెవులర వనేము

   తపప్పుక వలపలలల్ల తారకాణ వచెచ్చెనా
చ. 1:    వనఁగినతతా నేకతాల వభునితో నాడితవ

  చేనఁగదేర వడేల సేసితవ
   యగతనఁ జటట్టిరికా లిదదరికినఁ గలసనా

  భోగపరతులకెలల్ల పొతతనాల గటూడెనా
చ. 2:    యదురబడి నుతడి యితపలగా నవవ్వెతవ

  మొదలనఁ జూచకొతటరి మొకమొకాల
    సదరాన మలో మక సగినాల లసాత్సయనా

  మదనతతతగముల మమనసు లనసనా
చ. 3:   గకక్కననఁ శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచకొతటవ

  చికిక్కతచక సేవలలల్ల నఁ జేసితవ
    యికక్కవ నీతనఁడె ననున్న యిచచ్చెగితచి రతనఁగటూడె

   చొకక్కప మపతడిల్లకి సబాననఁ బాడిరా



రేక: 1659-5హితదోళత సత: 26-352
పలల్లవ:     నీకే తలసునే నెలనఁత య గరిమల

  దాకొని నీలోనీవ తలనఁచకోనఁగదవ
చ. 1:    పలిచి యాతనిముతదు పేరకచిచ్చె దటూరనేల

  వలయనఁగ నతతలోనే వనఁడుకోనేల
    చలవయు వనఁడియును సరి నొకక్కచో నుతడునా

  చలరేనఁగి మరనఁడు చేసినచేనఁతగాక
చ. 2:   పకక్కటలల్లనఁ దొలిసారి బీరములడనఁగనేల

  పకక్కన నీవాతనికి వతతమనేల
   నెకొక్కని చనఁకటయు వనెన్నలనఁ గటూడితచవచచ్చెనా

   చికిక్కతచక మరనఁడు చేసినచేనఁత గాక
చ. 3:    పొదిగి శ్రీవతకటేశనఁ బొత దలయతచనేల

  ముదమున నితతేసి మొకక్కనఁగనేల
   కదిసి కలల్ల నిజము గాడినఁగటట్టివసమా

   చెదరక మరనఁడు చేసిచేనఁత గాక



రేక: 1659-6సాళతగనాట సత: 26-353
పలల్లవ:   అవులేవ యమెత్మిలేమ ఆడుకొనేవ

   చివురెపైన మనఁద మరి చేవగాకపోదు
చ. 1:    నగవచచ్చెనఁగాని మారి నగినటట్టి తమలోన

  జిగిమరనఁ బొతదుల సేయరాదు
    మొగమోటలనఁ గలవు ముతచి యతకెక రాకతటే

  అగడు సేసేకోపము లణనఁచనఁగరాదు
చ. 2:  మాటలడవచచ్చెనఁగాని మాటలడినటాల్ల నే

  మేటయపైన రతులను మెపచ్చెతచరాదు
   పాటతచి మొకక్కనఁగనఁదగ పతతముల మరితేను
  నీటననఁ జటట్టిరికాల నెరపనఁగరాదు

చ. 3:  పననఁగనఁగవచచ్చెనఁగాని పననఁగినయటాట్టి నే
  చనవుల చెలిల్లతచి జరపరాదు

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ కరణయు మతచె
    ననునేల నీతని మాననఁగ నినఁక రాదు



రేక: 1660-1ఆహిరి సత: 26-354
పలల్లవ:     నీవభునఁడు నినున్ననఁ జూచి నివవ్వెరగతో నునాన్ననఁడు

  వవగనఁ గానఁగిలితచవ మోహనాతగి
చ. 1:   తయతనిమాటలతోను తేనెలేల చితదేనే

  చయతటప సణనఁగల చకెక్కరబొమత్మి
    నెయతప చనున్నల పపైనఁడి నిగద్గీలేల దులిపేవ
    వుయాతల మతచము మనఁద నో మెరనఁగనఁబోనఁడి

చ. 2:     పవువ్వెల తురములోను పపొప్పుడి యేల రాలేచ్చెవ
   నవువ్వెల మొలల్లల మోహనప లతక

   జవవ్వెనప మదమున జాజర లేలడేవ
  రవవ్వెలపైన వసతతప రాజీవనేతద్రి

చ. 3:     వడిగా నిటటూట్టిరప్పుల వాసన లతత నితచేవ
  కడునఁ జలల్లనఁదనమున కపప్పురగతది
   అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే నినేన్నలినానఁడు
   కడనఁగి యేలలసేవ కరికతభ జఘన



రేక: 1660-2మతగళకౌశిక సత: 26-355
పలల్లవ:     ఈ సుదుద లఱనఁగదునా యిలల్ల ల నేను

    నాసరస నుతడి యేమ నవవ్వెవు నీవు
చ. 1:      నేమముతోనఁ గాచకతడి నీ కొలవు సేస నీకె

    యేమ వోజల నేరెప్పునో యితదానఁకా నీక
    గామడివ నీవు దొలల్ల కతలకారి యాప

    నామోము చటూచి యేల నవవ్వెవు నీవు
చ. 2:    చనవరెపై పొసత్తికాల చదువుతానుతడె నీకె

   మనసతదు మరపనో మచిచ్చెకె నీక
    యనయ నాసదకానఁడ వల యితపలనఁడి యకె

    ననిచి నాతో నేమ నవవ్వెవు నీవు
చ. 3:     పానుపపపై నీవుతడనఁగా పాదాల పసికె నీకె

   పూని యతతలయితచెనో పొతదుల నీకె
    అనుక శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    నాననఁబెటట్టి నీతో నెతత నవవ్వెవు నీవు



రేక: 1660-3గజజరి సత: 26-356
పలల్లవ:   మతచివానితో నితత మతకలేనఁటకి

   కతచము పొతుత్తి గలసి కెపైకొననఁగరాదా
చ. 1:  పటట్టిపదేవులనతటా పాయపదాననతటా

   ఱటట్టి గా దటూరనేలే యాఱడి పతని
   గటట్టి తోడివానఁ డతనఁడు గణము కోటసేసును

   చటట్టిరికమే నెరిప సొతప మరరాదా
చ. 2:    ఆయ మెఱనఁగదునతటా అతనఁడు బాసిచెచ్చెనతటా

   చేయి వటట్టి తయతనేలే చెలవునిని
   దాయగానఁ డతనఁడు మతచితనమే నిలవలల్ల

  చాయసేసుకొని మోవ చవచటూపరాదా
చ. 3:    భావ మెఱనఁగదునతటా పచిచ్చెగానఁ గటూడితనతటా

 కావరితచనేలే శ్రీవతకటేశవ్వెరని
   యపల ననేన్నలినానఁడు యతనికి సరిలేర
   వాపల గలయనఁజెపప్పు వదద నుతడరాదా



రేక: 1660-4రామకిగయ సత: 26-357
పలల్లవ:  వనితలతోనేల పటట్టిగటట్టి

  చనవచిచ్చెతే వలప చపప్పునయతనా
చ. 1:    చెకక్క నొకిక్కనవానఁడవు సేసవటట్టితే నేమాయ

   తకక్కక నీమనఁదట తపప్పు మోచనా
   మొకిక్కతచకొనన్నవానఁడవు మోవ ఇచిచ్చెతే నేమాయ

   వకక్కసప నీ పతతము వలితయతనా
చ. 2:   కరనఁగితచినవానఁడవు కాలదొకిక్కతే నేమాయ

  వరయ నీగణము వరొకక్కటయతనా
   సరి నవవ్వెనవానఁడవు చనున్నలతటతే నేమాయ

   గరిమనఁ జటట్టిరికము గడెడము వసేరా
చ. 3:   పతడిలడినవానఁడవు పననఁగితే నేమాయ

 దుతడగపనఁదమకాన దొమత్మిసేసేరా
    అతడ శ్రీవతకటేశ నీ వట మెచిచ్చెతేనేమాయ

  కొతడుకపాయప నినున్న కొతగవటేట్టిరా



రేక: 1660-5వరాళ సత: 26-358
పలల్లవ:      నీకే తలసు నివ నీవు చేసిన చేనఁతల

   జోకతే నీ మహిమల చటూడమఱచితవ
చ. 1:    చెకక్కలమెఱనఁగ చటూచి చితాత్తి ననఁ దలనఁచకొతటా

    మకక్కవ నీ కొపప్పు చటూడ మఱచితని
    చకక్కని నీమోవ చటూచి సతతోసాననఁ దనివతది
  చొకక్కప నీగళరేఖ చటూడమఱచితవ

చ. 2:      కచచ్చెపటట్టి నీ నుదుట కసటూత్తిరి నామము చటూచి
   మచచ్చెప నీమోవ చటూడ మఱచితని

    అచచ్చెప సితగారాల నమరిన రటూప చటూచి
   చొచిచ్చె నీమేను సదితచచటూడ మఱచితని

చ. 3:    నెటట్టి కొనన్న కళలతో నీనిలవలల్ల నఁ జూచి
   మటట్టి న నీ బుజాల చటూడమరిచితని

     ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యిట నినున్ననఁ గటూడి చటూచి
    చటట్టి చటట్టి మరాత్మిలతత్తి చటూడ మఱచితవ



రేక: 1660-6పాడి సత: 26-359
పలల్లవ:    మాకేలయాత ఇతత నీతో మారకొనను

    చేకొని ఇటట్టి అతదాల సేసుకొతట గాక
చ. 1:    చెకక్కలపపై చెమటల చిగిరితపనఁ బలకల

  యకక్కడి వనెడిగితే నేమతదువ
   ముకక్కన నిటటూట్టిరపల ముతచిన మోముకళల

   నెకొక్కనె నీకనియతటే నీచితత్తి మెటట్టి తడునో
చ. 2:    కనునఁగొనల నిదద్రిల కాయముపపై యలపల

  ఘనమాయనతటే నెతత కానఁతాళతతువో
   వనుకొనన్న సనన్నలను వవల తమకముల

  పనగొనీనతటే యతత బీరములడుదువో
చ. 3:    పదవపపై వసివాడు పకక్కటలనఁ బరాకల

   యిదివోయని చటూపతే నెతత మెతుత్తి వో
    అదన శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
   కదిసి గరిసితచితే కెపైవస మెట ట్టిదువో



రేక: 1661-1దేవగాతధరి సత: 26-360
పలల్లవ:   పలకల నేరిచ్చెతవ పడనఁతీ

  పలకల కపప్పురపభరణలో నునన్నవ
చ. 1:    వనన్నపము చేసుకోవ వభునికిని తొలల్ల

  వనన్నసుదుద లినఁకనేలే వమారను
  సనన్నలపైనానఁ జూపవ సముకానను

   సనన్నల వటట్టి దురా సారె వలపలక
చ. 2:   మొకక్కవ చేతులతత్తి ముమాత్మిరను

   మొకక్కలీనఁ డతనఁడు చటూడ మొగమెతీత్తినా
   మకిక్కలి కానఁగిలితచవ మేటవభుని యివ
   మకిక్కలి తీరిచెనే యిమెత్మియినఁ జనుజకక్కవల

చ. 3:      బతతకినఁ బలవవ నీపతని నేనఁడు పూ -
  బతతనే వటలడిత బలమారను

   చితతదరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ -
   చితతనీడ చలల్లనఁగద చెపప్పురే మర



రేక: 1661-2తలగగాతబోది సత: 26-361
పలల్లవ:   మగవభావము చటూచి మనిన్నతచవయాత

  వగటగా మోవతేనె వదువట ట్టిని
చ. 1:     చెకక్కమనఁదనఁ జేయిపటట్టి సలవుల నవువ్వె నవవ్వె

   తకక్కక తనమోహము దాచనఁ జెలి
    పకక్కననఁ బాపట దువవ్వె పరాకల పచరితచి
   గకక్కననఁ దనసిగద్గీల గాదనఁ బోసని

చ. 2:    వాలకరెపప్పుల వతచి వదనాననఁ గళరేనఁచి
    చాల నీపపైనఁ దమకము జరపీనఁ జెలి

    తాలిమ వాటటూట్టిరప్పు చలిల్ల తలపోనఁతలలల్ల నఁ బెతచి
  వోలినఁ దనయాసలలల్ల వడినఁగటట్టి కొనీని

చ. 3:   పయతద జారనఁగనఁదసి పలమారనఁగానఁగిలితచి
  నెయతమెలల్ల నీమనఁద నెరపీనఁజెలి

    యియతడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ యకె నిటట్టి
   చయతన రతులలల్ల ను జటట్టి సేసని



రేక: 1661-3గళ సత: 26-362
పలల్లవ:   ఇతతటవానఁడవయాత నినెన్నటట్టి గెలవనఁగవచచ్చె

  కాతతల భద్రిమఇతచే కనుకటట్టి వానఁడవు
చ. 1:    ముపప్పురి వాసత్తిలఘనములనే ఇతత చనున్నల

 చిపప్పుగతులడేట సిదుద్ధ నఁడవు
  తపప్పుక మదనమతతాబ్రాలనే చెమటనాన

 రపప్పుతచనేరిచిన ఇతదద్రిజాలవువానఁడవు
చ. 2:    పలమణుల సనఁకితచి పడనఁతమెపైనఁ బులకల

  వలయనఁగ మొలపతచే వదతవానఁడవు
  పలచని కొనగోరిబదనికల సనఁకితచి

   కళల రేనఁచి చొకిక్కతచే గబబ్బుటళకానఁడవు
చ. 3:    చితత్తిజభటూతము బతప చెలల నాకరిషితచి

  తతత్తిరితచి కూడేట భటూతనాథనఁడవు
    మతత్తిల శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచిత వట ననున్న
  వుతత్తిమ వనోదాల యోగిపరషనఁడవు



రేక: 1661-4భపైరవ సత: 26-363
పలల్లవ:      ఎతచ నెటట్టి వచచ్చె నమత్మి ఇలమనఁద నీకొతత్తిల

   పతచశర బలమేలే భామ సితగారముల
చ. 1:   తామరల వరలపపైని తగశలిగరద్భాముల

    ఆ మనఁద నరనఁటలను అతగజ తేర
  చమకదొతతరకొన సితహపనఁగొదమ వాల

  యేమని పొగడవచచ్చె నితతసితగారముల
చ. 2:   జకన్నల సరసనే జతటతామరతటూతడుల్ల

   అకక్కడ శతఖముమనఁద నమరెనఁ బోక
   చొకక్కవు గరలను జోడెపైన యుదదముల

   యకక్కవల కెకక్కడాయ నితత సితగారముల
చ. 3:    ఇరవపై సతపనఁగవువువ్వె ఇరవతక శ్రీకారాల

  అరచతదుగ నఁడు దుమత్మిది లనిన్నటమనఁద
  నిరత శ్రీవతకటేశ నీకానఁగిటలోపల

    గరిమనఁ గీరత్తిన కెకెక్క కాతత సితగారముల



రేక: 1661-5ఆహిరి సత: 26-364
పలల్లవ:   ఆనతయతవ మాతో నానతమనన్ననలలల్ల

    పూని సతతోసాన నినున్ననఁ బొగడేము గాని
చ. 1:     జల జలనఁ జెమరితచె జాజకొననఁ బులకితచె

 తలనఁపలోనివలప దానఁచనేనఁటకే
   కళల మోమున రేనఁగె కానవచెచ్చెనఁదమము
    చెలల మతతే మాతో సిగద్గీవడ నేనఁటకే

చ. 2:     కొపప్పు గడువడనఁజారె గరతు లడాడ నితడె
  చిపప్పుల నేనఁడే పరాకసేయనేనఁటకే

   దపప్పుదేరెనఁ బెదవుల దగదొటట్టి నటూరప్పుల
    యపప్పుడును నీవారమే యినఁక నేలే మఱనఁగ

చ. 3:      కనున్నల నిదుద ర దేరె గతదప బేతటల్ల రాల
   సనన్నల చాయల వటట్టిసట లేనఁటకే

    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డిదివో నినున్ననఁ గటూడె
   యనన్న నటూడిగవువార మనఁక నేసాలేనఁటకే



రేక: 1661-6రామకిగయ సత: 26-365
పలల్లవ:    చెలల్లనఁబో సిగద్గీ లేదట చెలల్లల

   అలల్లన నినెన్నతచకోవ అకక్కరో నేనఁడు
చ. 1:   సేసకొపేప్పుల వదల చెలల్లల

    ఆసుదిద బావ నడుగ మకక్కరో నీవు
  సేసితవ బలచేనఁత చెలల్లల

    ఆస నీవతటదే కాదా అకక్కరో నాక
చ. 2:    చెతది నినున్న నమత్మితనఁగా చెలల్లల

     అతదునఁ బాల గదుద గద అకక్కరో నాక
  చితదువతదాయ వావుల చెలల్లల

    అతది నీమారె నేను అకక్కరో నేనఁడు
చ. 3:   చినన్నదానవతటా నుతటనఁ జెలల్లల

    అనిన్నటా నీవ పతచిత వకక్కరో ననున్న
   చినన్నల నీమేన నితడెనఁ జెలల్లల
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డకక్కరో కూడెనో



రేక: 1662-1సౌరాషట్టి సత సత: 26-366
పలల్లవ:     నీవతటవారమే కామా నేమెలల్ల నితత సేసేమా

  కావరితచి కడునేల గయాతళతచేవ
చ. 1:   సిగద్గీవడడదానవు శిరసు వతచకతడనఁగ

  వగిద్గీ పతతోనేల వడాడ రితచేవ
   వగద్గీళతచి ఇవనఁ గొనిన్నవసాల సేసేవుగాక

   యగద్గీలేని సతుల నివ వోజలటవ
చ. 2:     పతతపదానవు నీ వపప్పుట గటట్టి చటూపక

   కాతతుని నితతేసి యేల గరిసితచేవ
    యతత లేదు ఇవనఁ గొనిన్నయమెత్మిల సేసేవుగాక

    ఇతతలోనఁ జూచినవార లిది మెతుత్తి రటవ
చ. 3:    వటట్టి వటట్టి కనన్నదాన వరకే వుతడుటగాక

  కిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితతురటే
     గటట్టిగా న నిన్నతనఁ డేల తల చెపేప్పువుగాక
   యిటట్టి సవతులక నితత దగనటవ



రేక: 1662-2రామకిగయ సత: 26-367
పలల్లవ:    ఈతని గెలచట నిదే వుపాయము

   నీ తగవులలల్ల ను నెరపవ నీవు
చ. 1:    మనసు వచిచ్చెనపప్పుడు మాటలడనఁగాని తాను

   మునుప నాతనికిని మొకక్కవ నీవు
  ననుపపైనవళను నవువ్వెల నవవ్వెనఁగాని

   వనరనఁగ వదదనే గటూచతడవ నీక
చ. 2:      యితవపైతేనఁ గనక తా నితట వచచ్చెనఁ గాని

   చతురత సేసల చలల్లవ నీవు
   తతగొని మోవతీప తానే చటూపీనఁగాని

   మతమరనఁ బొగడుచ మెచచ్చెవ నీవు
చ. 3:     తమకము రేనఁగితేను తానే పతడాల్ల డనఁ గాని

    అమర నాతని గోర నతటవ నీవు
    సమరత శ్రీవతటేశవ్వెరనఁ డిద నినున్ననఁ గటూడె

   సముకాన చేనఁతల పచారితచవ నీవు



రేక: 1662-3ముఖరి సత: 26-368
పలల్లవ:    ఇతకానేల వటట్టియాన లేమటకినఁ బెటేట్టివు

    అతకెనఁ జూచితే గరతు లదదములో నునన్నవ
చ. 1:    యతల నాప నీవు యదరితచినపప్పుడే

  చటూతమువో మలోని సుదుద లలల్ల ను
    మాతో నితతేసి యేల మరినఁగల వటేట్టిర

 కాతరపమేనఁతల కాయలగాచనన్నవ
చ. 2:   మనసిచిచ్చె మరిదదర మాటలడినపప్పుడే

   వనేముగా వనుల మ వడుకలలల్ల
   పననఁగి మావదదనేల బేరి బోకొటట్టివచేచ్చెర

     దినము మ సరితల తీగెల వా రనన్నవ
చ. 3:   అలమేలమతగ నీవు నతటటూడినపప్పుడే

 తలియరాదా మోములతేటలలల్ల ను
    మలసి శ్రీవతటేశ మముత్మి నెతత మనిన్నతచేర

 వలపలమరతుల వాతడెల్లకిక్కవునన్నవ



రేక: 1662-4హితదోళవసతతత సత: 26-369
పలల్లవ:  ఎటవతటవానఁడవయాత యేమయాత

  తటన మొకిక్కతేను తలవతచేవు
చ. 1:    కొసరితే దోసమా కూరిమ గలగసత

 యసగ సాదితచేవుఇతదరిలోన
  వునురననఁదగదా వుడివోని వరహన

  కసుగాట మాటల గరిసితచేవు
చ. 2:  చెనకనఁగరాదా చేతకిలోనెపైనయాప

  పనివడి జతకితచేవు పతతమాడుతా
  తనిసి యలయరాదా తమకపనఁగానఁకలక

  పననఁగచ బీరాననఁ బెచచ్చెరేనఁగేవు
చ. 3:    అలమతే నేమాయ అలమేలమతగ నినున్న

  చలరేనఁగి గతపతచేవు శ్రీవతకటేశ
 తలపోయవలదా తగిలినరతులను
   పలసనఁకలనునఁ గడునఁ బచిచ్చె సేసేవు



రేక: 1662-5ఆహిరినాట సత: 26-370
పలల్లవ:     వటట్టి వచారములేల వడనఁబడ నినఁక నేల

    నెటట్టిన ననేన్నలకొనే నేరప నీ దినఁకను
చ. 1:     కనున్నల నినున్ననఁ జూచిత కానుక చేతకివచిచ్చెత

   యనిన్నకల మరియేమ నెఱనఁగ నేను
    వనన్నపమునఁ జేసిత వవగ ను మొకిక్కత

     పనిన్న ననున్న రకతచేట భారము నీ దినఁకను
చ. 2:     ఇతటకి వచిచ్చెత నీక నిచచ్చెకము లడిత

    దతటతన మెఱనఁగ నీ తరణ నేను
   నతటనను వనఁడుకొతట నయమే పచరితచిత

    పతటాగా ననన్నమనిన్నతచే పగయము నీ దినఁకను
చ. 3:    పొగడిత ననిన్నటాను పొతదులలల్ల నఁ జేసిత

  తగినవుపాయాల దలనఁచ నేను
   నిగిడి శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
     మొగి ననున్ననఁ గటూడితవ ముదము నీ దినఁకను



రేక: 1662-6శతకరాభరణత సత: 26-371
పలల్లవ:    చటట్టిమెపైతే యాతనికి బోడెపై వుతదువుగాక

   జటట్టి గొని ఇనఁకనేమ సాదితచేనే
చ. 1:   యదుటనఁ చితత్తిమురానే యిచచ్చెకమాడుదుగాని

  పదరి మాటాడకవ పలమారను
  మొదలనఁ బదారవలసుదతులవానఁ డతనఁడు

   వదకి నీ వనఁకనేమ వతగెమాడేవ
చ. 2:     సలవుల నవువ్వెతానే సేవల సేతువు గాని

  మలసి చేచానఁచకవ మాటమాటకి
    తలనఁకక చనఁకట తపప్పు చేసేవానఁ డతనఁడు
   చలపటట్టి యినఁకనేమ చకక్కనఁ బెటేట్టివ

చ. 3:      కెపైవసమెపై నీ వటట్టి కానఁగిటనఁ గటూడుదు గాని
   చేవమరి యినఁక రటట్టి సేయకవ

  శ్రీవతకటేశనఁడు సరవ్వె జీవాతతరాతత్మికనఁడు
  దేవులవు యినఁకనేమ తదుద కొనేవ



రేక: 1663-1ముఖరి సత: 26-372
పలల్లవ:    కానీవయాత అతదుకేమ కాదనేమా నినున్నను

   నాననఁబెటట్టి యతదరితో నవవ్వెవు నీవు
చ. 1:     చితత్తిము నీకొకవతక చిముత్మినఁ జూప లొకవతక

   మతత్తిలి యపప్పుట మాతో మాటలడేవు
    బతత్తి నీ కెకక్కడనని భావతచి నమత్మినఁగవచచ్చె

  పొతుత్తి లవభునఁడవపై పొదిగేవు నీవు
చ. 2:    చెను లొరితోడ చేసనన్న లొకరితోడ

  పననఁగలట నాతో బెరయితచేవు
    ననుప నీ కెతదునని నలి నేరప్పురపవచచ్చె

  తనివోనిచటట్టిమవపై తగిలేవ నీవు
చ. 3:    వలపల వాడలోన వాడికల వరిలోన

   కలసేవు నీవ నా కానఁగిటలోన
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇతప లటట్టి గానవచచ్చె

   తలనఁప కొదావ్వెనఁడవపై తనిపేవు నీవు



రేక: 1663-2  దాబ్రావళ భపైరవ సత: 26-373
పలల్లవ:     నీవలల్లనే టమే నేనఁడు య కొతలలల్ల ను

   భావతచక పపైకోనేట పడనఁతయునఁ గలదా
చ. 1:     మగనఁడు నాలనఁ గటూడి మతతనము లడేవళ

   యగసకేక్కలక తొతగి యేల చటూచేవ
  సొగిసి మరతతతాబ్రాననఁ జొకిక్కవుతడేటవారి
   నగడు సేసేయటట్టి ఆనఁటదియునఁ గలదా

చ. 2:   కతదువనఁ దామదదరను కానఁగిలితచొనన్నవళ
    గొతది నీవు వదద నేల కూచతడేవ
  పొతది పానుపమనఁద భోగితచేయటట్టివారి
   అతది సిగద్గీవరచేట అతవయు గలదా

చ. 3:    అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగనఁ గటూడనఁగ
   గటట్టి ననఁ జనున్నల నెతత గచిచ్చెయతేత్తివ
  తొటట్టి కొని మోవులవతదుల చివచటూచేవారి

   నెటట్టిననఁ బచిచ్చెసేసేట నెలనఁతయునఁ గలదా



రేక: 1663-3బౌళ సత: 26-374
పలల్లవ:    ఎతతరాతమనస నీకెపప్పు డినఁకనఁ గరనఁగీనో

   పొతత సిగద్గీవడ నీతోనఁబొతదేట వడుకను
చ. 1:      కొపప్పు వడు తఱనఁగదు గ జార టఱనఁగదు

   తపప్పుక నినున్న జూచ దరణ
   దపప్పుచేరీనఁ బెదవుల తడనఁబడనఁ దతత్తిరాన

  అపప్పునుతడి మాటలడ నిబబ్బురానను
చ. 2:     చెలలనునఁ దలనఁచదు చితత నిలల్ల దలనఁచదు

   కొలవుల నీకనఁ జేస కొమలి
     పలకల మేన నితచి పొతగనఁ జెమటల నీనఁద

   బలిమ నీతోనఁ బెననఁగీ పతతపటాసలను
చ. 3:    వస నలయికెతచదు వనకముత దతచదు

   పొసనఁగ నినున్ననఁ గటూడుచనఁ బొలనఁత
   యసగ శ్రీవతకటేశ యేపరేనఁగి రతులను

  పసగా సరసమాడ బహుపరాకనను



రేక: 1663-4దేశక సత: 26-375
పలల్లవ:   అతతదొడదదానవా అతదరికతట నీవ

   మతతుకెకక్క నీవ ముతదు మాటలేలడేవ
చ. 1:    వతతులకే పననఁగేవు వాసులకే వచేచ్చెవు

    ఇతతయునఁ గానవచెచ్చె నీ యమెత్మిల నేనఁడు
    బతతనే సతులకెలల్ల బాగా లతనఁ డియతనఁగాను

     చెతత నీవు ముతదే వచిచ్చె చెయేతల చానఁచావ
చ. 2:     తపప్పుక మోము చటూచేవు తగవులే వదకేవు

  చెపప్పురాదే నీపగట చెలలలోన
    అపప్పుటనఁ బొతుత్తి ల నాతనఁ డతదరిని నిడుకోనఁగా

      కపప్పు ముతదే డి నీవు గక్కన నే లతేత్తివ
చ. 3:    దొరతనాల సేసేవు తొతటవావుల చెపేప్పువు

   సరవ ననిన్నటా నీవు జాణవౌదువ
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితదరినినఁ గటూడనఁగాను

   వురమెకిక్క ముతదే రత నోలలడేవ



రేక: 1663-5కాతబోదిసత: 26-376
పలల్లవ:    అడుగరే చెలలల ఆతనినే యమాట

   బడి వాసి వచచ్చెతేను బాసగొనవలదా
చ. 1:    చెలిమ వరొకతతోనఁ జేసిన యారమణుని

  సొలసిననఁగాక యసుల దరీనా
   వలినుతడి వచిచ్చె వటట్టివనయాల సేసేవాని
  చలముల సాదితచక సమత్మితయతనా

చ. 2:     తగ నావదదనుత డాపనఁ దలనఁససే మగవాని
  యగసకేక్కలడక యితప వుట ట్టినా
   అగడునఁజేనఁతల సేసి యమరనఁ జెపేప్పువాని

    నిగిడి పతగితచక నెనఁ జిరివ దరనా
చ. 3:   యతదునెపైనా భోగితచి యతగిలపైవుతడినవాని

    అతది పనీన్నటనఁ గడుగ కనఁకె వచచ్చెనా
     జెతది నాతో నా సుదుద ల చెపేప్పుట శ్రీవతకటేశ

    సతదడినఁ గటూడి నవవ్వెక చవ గానవచచ్చెనా



రేక: 1663-6మాళవగళ సత: 26-377
పలల్లవ:   పటట్టిపదేవులము పాబ్రాణేశవ్వెరి వతనికి

    రటట్టి సేసితే నవవ్వెరా ఇటట్టి ఇతదరను
చ. 1:     యనసి నీపత బాస లవవ్వెతకో చేసనతటా

  మనసుననఁ బెటట్టి కొని మాటలడేవు
   పనివడి ఇనఁక నొడనఁబడక దిదదనఁబోతేను

   నిను మోచిరాదా ఆనేరప నేరముల
చ. 2:    యఱినఁ గెవవ్వెతోమేనిసొ మత్మితనిమెపై నుతడనఁగ

  గఱతుగానఁ బటట్టి కొని గతపతచేవు
  వఱప దలపకొని వలల్లవరిసేయనఁబోతే

   మెఱయవా యిటఱట్టితే మనఁదనఁ బుణతపాపాల
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁ డెవవ్వెతోచేతకి లోనాయనతటా

  కావరితచి యతనితో కానఁతాళతచేవు
     వవగ నినున్ననఁగటూడే నీ వభునినఁ జూచి నవవ్వెతే

  చేవదేర వానియతదే చేనఁతమోనఁతలను



రేక: 1664-1సామతతత సత: 26-378
పలల్లవ:     నీవు చేసిన చేనఁతల నీవ తలనఁచకొనేవు

  కావరితచి నీతోనఁ దారాణతచనేమటకి
చ. 1:  ఇచచ్చెకమాడినతదుక ఇయతకౌనవలనఁగాక

   అచచ్చెట గతసితచి ని నన్నడుగనేల
   కచిచ్చె కానఁగిలితచనఁగా జేకొని లోనఁగావలనఁగాక

  పచచ్చెవరగచ నీతోనఁ బెననఁగనేమటకి
చ. 2:    చెకక్కల నీవు నొకక్కనఁగా చెలరేనఁగవలనఁగాక

  వకక్కసితచి నీతో వఱఱ్ఱైవనఁగనేల
   గకక్కననఁ బాదము దొకక్కనఁగా మొకక్కవలనఁగాక
  మకిక్కలి జతకితచి మతమరనఁగనేమటకి

చ. 3:    కడు నీవు మనిన్నతచనఁగా కలయనఁగవలనఁగాక
    బడి బడి వటట్టి సిగద్గీ వడనఁగనేల

    కడనఁగి శ్రీవతకటేశ గకక్కన న నేన్నలితవ
  అడరి మొచచ్చెటగాక అలయనేమటకి



రేక: 1664-2హిజిజజి సత: 26-379
పలల్లవ:     ననేన్నమ యడిగీనే నాయకనఁడు నాకనఁ దాను

    సనన్నలనఁ దనున్న దిదుద క చాయక దేవసమా
చ. 1:    వరనఁ జటట్టిమెపైనవానఁడు వదిగి వుతడనఁగనేలే

  ధీరత యితడల్లవతటల్లనఁ దిరగనఁగాక
 జీరదయితచకొనాన్ననఁడు సిగద్గీలవడనఁగనేలే

  వరలేనివలపల కొడిగటట్టి నఁ గాక
చ. 2:   ఆసల వటట్టినవానఁడు అనుమానితచనఁగనేలే

  సేసవటట్టితచ కతదరినఁ జెనకనఁగాక
   బాసలిచిచ్చెనానఁడు ఇతకానఁ బతతాల నెరపనేలే

   వసాల మాని వచచ్చెనవడి నుతడునఁగాక
చ. 3:   వడుకపడినవానఁడు వఱప మఱపలేలే

   వాడిక కితదరి గటూడి వచచ్చెనఁగాక
   యడనె శ్రీవతకటేశనఁడేలినాడు ననున్న నేనఁడు

   తోడనఁ దోడ రతులక దొరకొనునఁగాక



రేక: 1664-3బౌళ సత: 26-380
పలల్లవ:     కడు నినున్న దటూరవదుద గరవ్వెము తగవతచదు

  బడినునన్నతరితీప పతత మెతచదు
చ. 1:    మకక్కటపనఁ దమకము మనఁదుగితదు మెతచదు

 వకక్కసపటడియాస వసటతచదు
   యకక్కవపైన మోహము యగద్గీసిగద్గీ లతచదు
   పకక్కటలిల్లన చలము పగయ మెతచదు

చ. 2:   వడనిచటట్టిరికము వతతతన మెతచదు
  వడుక యదిరివలల్ల వరపతచదు
  వోడక వపైరము మొగమోటమేమనెతచదు

   యడెపైన కూటమ అలయిక నెతచదు
చ. 3:   మనసులో తలపోనఁత మరియేమనెతచదు

 గొనకొనన్నరతకేళ కొలదతచదు
    యనసిత వట ననున్న యిదివో శ్రీవతకటేశ

  తనివోని సరసము తపేప్పుమనెతచదు



రేక: 1664-4శ్రీరాగత సత: 26-381
పలల్లవ:     చటూడవ వో చెలియరో జూట రీతనఁడు

   వడుకలక నవువ్వెల వదచలీ ల్ల నీతనఁడు
చ. 1:    వపప్పుయిన తనవలివుతగరము నీద యతట

   అపప్పుట నానాలవట ట్టి నౌనే యతనఁడు
  కపప్పుతోడిసవరముగరతు నేనఁ బటట్టితేను

    తపప్పుకచటూచ ననున్ననఁ దగనే తా నీతనఁడు
చ. 2:      కటట్టిన కతఠమారము కడునఁ గొతత్తి యిది యతటే

  వటట్టితుకాణలక వచచ్చె నీతనఁడు
     కటట్టి కొనన్న దిది దటట్టి గాదు చర యతటే

     యటట్టి యవగా నాక నియత వచచ్చె నీతనఁడు
చ. 3:   కేలనునన్నపూబతత భోగితచినది యౌనతటే

   సలినఁ దననేమములే చటూపీ నీతనఁడు
   కోలటప పతమల గొపప్పుసుర టేడదతటే

   వళతో ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 1664-5పాడి సత: 26-382
పలల్లవ:    ఇతదుకతట నేమసతు నితకా నేను

     నితద నీపపైనఁబడనఁ జమత్మి నీ చితత్తి మనఁకను
చ. 1:      కొమత్మి నీ చటూచినచటూపే కొతడ సేసుకొని నమత్మి

  కమత్మి తలపోసుకొతటానఁ గాచకనన్నది
   రమత్మిన వరచనఁగాని రాక కెదురచటూచ
  నెమత్మిది నెరినఁగితచిత నీచితత్తిమనఁకను

చ. 2:     కొచిచ్చె మనవవ్వెన నవవ్వె కొతగముడియగా నెతచి
  కచచ్చెపటట్టి తమతోడనఁ గాచకనన్నది
  అచచ్చెలన జలిమసేయదుగాని పొతదుగోరీ

    నిచచ్చెల నీపపై పరాకే నీచితత్తి మనఁకను
చ. 3:    కోరీ నీవాడినమాటకనఁ గోటకినఁ బడిగెతత్తి

  గారవాననఁ బనుపపపైనఁ గాచకనన్నది
    యరీత శ్రీవతకేటేశ యిటట్టి నీవు గటూడితవ

   నీరటూపే తపప్పుక చ నీచితత్తిమనఁకను



రేక: 1664-6మధతమావత సత: 26-383
పలల్లవ:    సవతగనక నీ జాడలలల్ల నఁ గానవచెచ్చె

  జవళమాపొతదు లివ సతమాయనిపడు
చ. 1:     కాతతునఁడు నేనటూనఁ దారకాణక వచిచ్చెతే నీవు

  సతతసాకిరి చెపేప్పువు జాణవౌదువ
   వతతుల నిదదరికిని వావ గటూడునాయతటే
   పతతము కొలనఁదనేవు బాపరే నీవు

చ. 2:    వలల్లనే మాలో బాసలవడనఁబా టడిగితే
  గొలల్లదోమట సేసేవు గణవౌదువ

    ఇలిల్లద వతడొరలక నీడౌనా యని యతటే
  చెలల్ల బడెతతేయనేవు చెపప్పురాద నీవు

చ. 3:    నమత్మి శ్రీవతకటేశవ్వెర ననున్ననఁ గటూరచమతటేను
   దొమత్మి నవువ్వెల నవవ్వెవు దొరవౌదువ

   సమత్మితతచి నేమే కూడి సరివయసులయతటే
   మముత్మినఁ జూచకొమత్మినేవు మేలమేలే నీవు



రేక: 1665-1దేసాళత సత: 26-384
పలల్లవ:   ఇతకనేది వుపాయము యతచిచటూచకొనవయాత

  పతకపనఁజెమటల గబబ్బుతలతా నునన్నది
చ. 1:    కినెన్నర వాయితచకొతటా కెరలి తానములక

   తనున్ననఁదానె మెచిచ్చె చొకక్కతా నుతడనఁగా
     వునన్నత నీ వతతలోనె వదిదకి వచిచ్చెతేనఁ జూచి

   చెనున్నమరనఁ దలపతచి సిగద్గీవడి వునన్నది
చ. 2:    పదముల చెపప్పుతాను పొడి యాయరస్థిములలల్ల

  నుదుతులకెలల్ల నఁ జెపప్పుచటూపచ నుతడి
    యదుట నీమోము చటూచి ఇతతలోనె మొఱనఁగచ
   మదిరాక చెకక్క చేయిమాట చేసుకొనన్నది

చ. 3:    రత చితాత్తి ర వాయుచ రానఁపవనోదముల
  అతమదనకళల నలరి ఇటట్టి

    కతగా శ్రీవతకటేశ గకక్కన నినున్ననఁ గటూడి
   మతమరి సతతోసాన మెరయుచ నునన్నది



రేక: 1665-2ముఖరి సత: 26-385
పలల్లవ:    నీయతతవటట్టి క మేల నెమత్మి నిరవతకలను

   పాయము నెనఁ జెరవుల భామలిదదరికి
చ. 1:     వటట్టి తన మగనఁడతటా వడివటట్టి నినొన్నకత

   చెటట్టివటట్టి తీసని చేరి యొకత
   పొటట్టినఁ బొరగన వలపల తీపలనఁబడె

    చటట్టిమ వపప్పుడు నీవు సుదతు లిదదరికి
చ. 2:   వడుకకాడవతటా వతదువటట్టి నీకొకత

   వాడికెక వడెమచెచ్చె వడి నొకత
   ఆడికెక నడుమ నతదతుకలయనఁ బద్రియాల
  కూడేట నిధనమవు కొమత్మిలకిదదరికి

చ. 3:      మేనవానఁడవతటానఁ దాను మెచిచ్చె కూడె ని నొన్నకత
   వని కానఁగిలితచకొనె పొతచి యకత
     నేను నీవునఁ గటూడనఁగాను నేరప నాపాలనఁ జికెక్క
  వని శ్రీవతకటేశనఁడ వువదలిదదరికి



రేక: 1665-3వరాళ సత: 26-386
పలల్లవ:     చటూచి చటూచి మాక నేనఁడు సదతమయతని

   యేచి నీమొగము చటూచి యేమనననఁజాలనే
చ. 1:    చొపప్పులతత్తి మాటలడి సగకనున్నలనునఁ జూచి

   వుపప్పుతతచి పత నెతత వరసేవ
   తపప్పునఁడు బొతకనఁ డతనఁడు తగవరినఁగినవానఁడు
    ఇపప్పుడు నినున్ననఁ బెతడాల్ల డి ఇతత రటట్టి కెకెక్కనే

చ. 2:    పకక్కట సనన్నలసేసి బొమత్మిలను జతకితచి
  చకక్కనియతని నెతత సాదితచేవ

    మొకక్కళనఁడు గానఁడు పోనఁడు మొగమోట గలవానఁడు
  వకక్కసాన నితనితో వలల్లవరియాయనే

చ. 3:    తరితీపలనఁ జెనకి తమకము గడురేనఁచి
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ నెతత గటూడేవ

    తరలనఁడు మరలనఁడు తగ ననున్న నేలినానఁడు
   సరసము నీతో నాడి సదమదమాయనే



రేక: 1665-4శదద్ధవసతతత సత: 26-387
పలల్లవ:     ఏల యఱనఁగవోకాక యకె నితత సేసితవ

   నీలీల లినిన్నయును నినున్న మోచిరాదా
చ. 1:   పచిచ్చెమాటలడి ఇతతభావము గరనఁగనఁజేసి

   ఇచచ్చెట సిగద్గీలలల్ల బాయిట వసేవు
   రచచ్చెల సవతులలల్ల రమణ నాడుకొతటేను
    వచచ్చెల నిదితతయును నినున్న మోచి రాదా

చ. 2:    చెపప్పురానిచేనఁత సేసి చిపప్పులనఁ జొకక్కనఁగనఁజేసి
  చొపప్పులతత్తి మరాత్మిల సదితచేవు
   పపప్పుతతచి యితదుకనఁగా వువదల నవవ్వెతేను

     నెపప్పున నీ మహిమల నినున్న మోచి రాదా
చ. 3:    వడరతులనునఁ గటూడి వరగతదనఁగానఁ జేసి

  చిడుముడి వలపలనఁ జిమత్మిరేనఁచేవు
  యడనెడనఁ దోడివార యగసకేక్కలడితేను

   నిడివ శ్రీవతకటేశ నినున్న మోచిరాదా



రేక: 1665-5సాళతగనాట సత: 26-388
పలల్లవ:    తకిక్కనవారి కితత తగనా నేనఁడు

    వకక్క సిగనక నినున్న వమార దటూరీని
చ. 1:     సలిగెగదుద గన సత నీతో మారకొని

   మలసి వడాడ నఁ బెటాట్టి మానఁటలడని
   బలిమకతత్తిగనక పపైకొని పననఁగి నీవు

  తలకొని చెనకనఁగా దపప్పుతచకొనీని
చ. 2:   మనసఱనఁగనఁగనక మగవ మరత్మిములతత్తి

  కనుసనన్నలనె తటట్టి గదదతచచ్చెని
 మునుపటాలగనక మొగినఁజనున్నలతటతేను

   వనర సిగద్గీన నీక నొటల్ల వట ట్టిని
చ. 3:   బాసగొనన్నదిగనక బడి నలమేలమతగ

  ఆసలిచిచ్చె రతనఁగటూడి అలయితచని
  సేసవటట్టితవ నాక శ్రీవతకటేశవ్వెర

   వసరితచ కపప్పుట నీవురముపపై నికీక్కని



రేక: 1665-6దేవగాతధరి సత: 26-389
పలల్లవ:   ఎనిన్నపోలికలక నీ వరవపైతవ

  వనెన్నల పతడిల్లకొడుకవల నుతటవ
చ. 1:     పొలనఁతుల నీవునఁ గటూడి పవువ్వెల వసతతమాడి

   లలి సితగారపనఁ దోటవల నుతటవ
   బలవుగా నపప్పుటని పనీన్నట వసతతమాడి

 తొలకరికాలమువల నుతటవ
చ. 2:   కడలేనివడుకతో కపప్పుర వసతతమాడి

   వడినఁ జకక్కలలో చతదుగ నివల నుతటవ
   జడిగొని కతకమ వసతతముల సారెనాడి
   గడిగొని మాణకాతల కొతడవల నుతటవ

చ. 3:    తరముగ నీవు ముతత్తిముల వసతతమాడి
  వరసనఁ బాలజలధివల నుతటవ

   నిరత శ్రీవతకటేశ నీవు నలమేలత్మితగయు
  సురతవసతతమాడి సనవల నుతటవ



రేక: 1666-1లలిత సత: 26-390
పలల్లవ:  ముతదరనునన్నవలప మొగిచాటాల్ల యనఁగా

 పతదమేవసితే నాపాటదయతనా
చ. 1:   తరవసుసొని నీతో తయతనిమాటలడి

  తరితీవు వుటట్టితచె తరణ
    మరిగి యతదుకే నీవు మరల కొతటవగాక
   సరివటట్టి చటూచితే నాసాట వచచ్చెనా

చ. 2:    తలపమాటన నుతడి తటకననఁ దొతగిచటూచి
  తలనఁపలోనఁ దమరేనఁచ తకక్కరిచెలి
   పలమార నతదుకే బానఁత పడితవగాక

    సలిగె చటూపతే నా సవతు రానఁగలదా
చ. 3:    పచచ్చెడములోను చొచిచ్చె పకక్కననఁ గానఁగిలితచి

   గచచ్చెల ని నెన్నలయితచెనఁ గలికి
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగనయి నేను

   ఇచచ్చెగితచి కూడితే నాయడు వచచ్చెనా



రేక: 1666-2పాడి సత: 26-391
పలల్లవ:     ఏల ను బానఁతపడి యతత వడనఁబరచని

   ఆలరీనఁడు తను నెటట్టి ఆసలనఁబెటేట్టినే
చ. 1:    యదుర మాటాడరాదు యేమని అడుగరాదు

    కదిసి తనచే నెటట్టి కత వనేనే
    కదిమ వతత్తినఁగరాదు కాల చేయి వయరాదు
  పదపడి నేనెటట్టి పకక్కనఁబతడేనే

చ. 2:    దారిదపప్పు నవవ్వెరాదు తముత్మిల మడనఁగరాదు
   పేరడిగా తనున్న నెటల్ల పతడాల్ల డేనే

   గోర గీరరాదు కడునఁగొసరి తటట్టినఁగరాదు
   యరీతవానితో నెటట్టి యేకత మాడేనే

చ. 3:    తపప్పుక చటూడనఁగరాదు తను బాసగొనరాదు
   ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశ నెటట్టి వతచేనే

    కపప్పు యలమేలత్మితగ నే కడు నలఇతచరాదు
     దపప్పుదేర ననున్ననఁ గటూడె తనున్న నెటట్టి మతచేనే



రేక: 1666-3బౌళ సత: 26-392
పలల్లవ:  ఎటవతటపరాకో యరనఁగలేవపైతవ

   తటకన నిపప్పు డిటట్టి తలవతచకొనేవు
చ. 1:     అతడను నాన్నపనఁ జూడక ఆవల వరొకాపను

  కొతడసేసి సారెసారెనఁ గొనియాడేవు
    దతడిగా నది వని యతరణ జతకితతేను

  వతడియు నీమోము వలవలనఁజేసుకొనేవు
చ. 2:    పాదాలొతేత్తి ఆపను భావతచక మరపన

  మోదితచి వరోకాపను ముదాద డేవు
    ఆదస నది చటూచి నినాన్నకె యరినఁగతకొతటే
    కాదననఁ జాలక నీవు కడు సిగద్గీపడేవు

చ. 3:    అలమేలమతగ వురమతదు నీక నుతడనఁగానే
   కెలసి భటూకాతతనఁ గానఁగిట నితచేవు
   అలరి శ్రీవతకటేశ అతదుకిటట్టి నవవ్వెతేను

  లలి నిదదరితోను మేలములడేవు



రేక: 1666-4వరాళ సత: 26-393
పలల్లవ:     ఇనాన్నళల్ల నితత యఱనఁగ నిపప్పుడే నేరప్పుకొతటవ

  చినన్నదానవపై పగయము చెపప్పుతచకోవలనా
చ. 1:    మకక్కవల నీవు నాతో మాటలడినతతలోనె

  చికక్కని మోవతేనె చితదనటవ
  చెకక్కచేతతోడ వటట్టిసిగద్గీలవడే వపప్పుట

   యకక్కడుగా నితదువలల్ల నేమ గటూడపటేట్టివ
చ. 2:     నాతో నీవతగవతచి నవువ్వె నవవ్వెతే నేమాయ

   ఆతల నీవాసి గొతత అరగీనటే
   కాతరితచి చెలలతో కడునేకాతతా లడేవు

   యేతుల నేకాలము నీకివ వోజలటవ
చ. 3:   యితకనెపైనా నేననన్నటట్టి యియతకొననఁగదవ

  జకితచి నీతోడివార జరసేరటే
   అతకెల శ్రీవతకటేవునఁ డలమేలత్మితగవు నీవు
    లతకెలనఁ గటూడితవ ఈలగ లివ మేలే



రేక: 1666-5సౌరాషట్టి సత సత: 26-394
పలల్లవ:     నే నీక వతతదాననా నీకేల వఱవు

  పూని యిచచ్చెకముసేసి పొదుగనఁగరాదా
చ. 1:    పడనఁత నీక నితతబానఁతయపైతేనఁ జాలనఁగాక

  తొడినఁబడ నీవదిదకినఁ దోడితచేచ్చెరా
    అడరి యేమ చటూచేవు అలల్ల రిచ్చె యాపదికక్క

  అడియాలమేమెపైనా నాడు నతపరాదా
చ. 2:     వలయ నీ కాపమాట వడుకెపైతేనఁ జాలనఁగాక

   పలమార నాడ నొడనఁ బరపతచేరా
    పలిచి పేరకొనుచ పగయము లతత చెపేప్పువు

  చెలరేనఁగి వకక్కమాటే సేసవటట్టిరాదా
చ. 3:     సరి నాపరత నీక చవులపైతేనఁ జాలగాక

    తొరలితచి తచిచ్చె నీ పొతుత్తి ననఁ బెటేట్టిరా
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ ఇట ననున్న నేలితవ
   అరసి యాకెచే వడె మతదుకొనరాదా



రేక: 1666-6దేసాళత సత: 26-395
పలల్లవ:      చటూచేము మ వడుల సబాననఁ బాడేము నేము

  యేచిన మకోరికల యడేరచ్చెకోరయాత
చ. 1:   మతతనమాడేటవళ మరనఁగల వటట్టి దురా

   చెతత నొనగటూడె నినఁ సిగద్గీలేడవ
    పతతాల ము నీడెరె పాడివటట్టి నినఁకనేల

   బతతనే మ వలపల పచారితచకోరయత
చ. 2:    సరసమాడే యపప్పుడు జతపలనఁ బనిలేదు

 తరవసుకొతటరి సాదితచేదేమ
    వరపలలల్ల గతటమ వరే యినఁకనఁ బొతకనేల

 తరితీపమరతుల దకిక్కతచకోరయాత
చ. 3:    వడెము లతదుకొనియు వచారాల సేతురా

   జోడెపై వునాన్నర ఇనఁక సదితచనేల
    యడన శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   తోడనఁదోడ మ యమెత్మిల తొరలితచకోరయాత



రేక: 1667-1పళవతజరత సత: 26-396
పలల్లవ:   ఎకక్కడ నేరచకొతట వటవతటకతల

 మొకక్కలపదలపల మోచకొననఁగలవా
చ. 1:     పొతుత్తి లమాట లడదేవు పూనఁచి యేడ నేరిప్పుతవో

  బతత్తితో నెవవ్వెరిపని పతచకొతదుము
    మొతత్తిమెపై యతదరనఁ గటూడి మొనచనున్నల నొతత్తితే

  పతత్తిలపడక నీవు వోరపనఁగలవా
చ. 2:   మటూనఁకలచటూపల చటూచే మోపలకొలనఁదులగ

  తేనఁకవ నెటేట్టిరప్పురచి తీసుకొతదుము
   కానఁకల నినొన్నకమానఁటా కాతతల కానఁగిలితచితే

   యేనఁకట వసరక నీ వదురకొననఁగలవా
చ. 3:    మటూనఁటనవువ్వెల నవవ్వెవు మొగి నిచచ్చెకతడాను

   యేనఁట యతదు మోచనని ఇయతకొతదుము
   కూటమ నినిన్నతదరమునఁ గటూడి పతడాల్ల డితమ
  పాటతచి శ్రీవతకటేశ బాసలియతనఁగలవా



రేక: 1667-2తోతడి సత: 26-397
పలల్లవ:      నేను తనక నెదురా నేరపరి కడునఁ దాను

   రానతటా ననేన్నల దటూరీ రతవరహమున
చ. 1:   పతతములడేటవానఁడు బలిమ చటూపమనవ

  మతతనాన వరలేసే మరనితోను
   రతతుల నాతోనేల రవవ్వెగా వాదితచనఁగాక

చితతలరేనఁచేయటట్టిచిలకతోను
చ. 2:    మేరతోనేల సాదితచ మతచి కోపతచమనవ

   సారె వనెన్నలల వనఁచే చతదురపపైని
    గోరడి ననేన్నల కొని గతపతచి పపైకొనునఁగాక

  సారెకను వసరేట చలిగాలిపపైని
చ. 3:    పననఁగి కూడేటవానఁడు బీరము చటూపమనవ

 కినిసి తొడరేవసతతునియదుటా
   యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డెమెత్మిల మెరయునఁగాక

వనకముతదరితనవలనఁదులయదుటా



రేక: 1667-3ఆహిరి సత: 26-398
పలల్లవ:   వనన్నదానఁకా తహతహ వడువదేమోకాని

   పనిన్న సిగద్గీవడెపైతే పచారితచ నినున్నను
చ. 1:    ఇపప్పుడేమేకతమాడె ఇతత నీతో నితదానఁకా

 చెపప్పురానిమాటలపైతేనఁ జెపప్పువలదు
      తపప్పుక చటూచె నదేమ దతడ నుతడి యాప నినున్న

    కపప్పు యది దానఁచేదపైతే గాసినఁబెటట్టి నినున్నను
చ. 2:     సనన్నలేల సేస నీతో జలజాక ఇతదానఁకా

   మనన్నక రహసతమెపైతే మలో నుతడనీ
     చినిన్ననవువ్వె నవవ్వె నేమ సలవులనఁ దానే యాకె

    నినున్న సనఁకివచేచ్చెదపైతే నే నడుగ నినున్నను
చ. 3:     కానుక లేమటకిచెచ్చె కలికి నీ కితదానఁకా

   పూని గటట్టి సేసేదపైతే పోరాడవదుద
   ఆనుక శ్రీవతకటేశ అదేమ ననేన్నలితవ

   కానియాకె అపప్పుణయితే కానఁతాళతచ నినున్నను



రేక: 1667-4ఆహిరి సత: 26-399
పలల్లవ:    ఏల తలవతచకొనే వతతలో నీవు

    నీలగ నే నెఱనఁగదు నీకేల వఱవు
చ. 1:   తగవులనఁ బెటేట్టినా తారకాణతవచేచ్చెనా

   మొగము చటూచి యాపక మొకిక్కతవతటా
 యగసకేక్కలడేనా యరకసేసుకొనేనా

  పగటటన నట కొతగపటట్టితవతటాను
చ. 2:     తపప్పుల నీపపై వసేనా తగల నినాన్నడేనా

  యిపప్పుడే యపకనఁ గానుకిచిచ్చెతవతటా
   చొపప్పులతత్తి చటూపేనా సొతటల్ల సదితచేనా

  వపప్పుగనీమోవ నెతగి లనన్నదతటాను
చ. 3:    నెపముల వదకేనా నీచేనఁతక నవవ్వెనా

  వుపమతచి యడానాడా నుతడితవతటా
   కస్కృపతో ననేన్నలితవ కెరలి శ్రీవతకటేశ
  నిపణత నొరసేనా నివవ్వెరెపైతవతటాను



రేక: 1667-5ఛాయానాట సత: 26-400
పలల్లవ:    చెలల్లనఁబో తపసు వతడి జడవలయత

   కొలల్లగా వలప లమత్మినఁ గొనుకొనవయాత
చ. 1:    జఱసి జెరసి యాప సరసములడనఁగాను

  నెఱినఁ బరాకెపైవుతడేవు నీవదేమయాత
   తఱితోడ రతులకనఁ దరవుల వటట్టినఁగాను

  మఱొకతతో మాటాడ మరేలయాత
చ. 2:    చేయిముటట్టి నినున్న నాకె చెనకచనుతడనఁగాను

   యేయడ చటూచేవు నీవు యిదేమయాత
   ఆయముల సొనఁకితచి ఆసలలల్లనఁ జూపనఁగాను

  చాయసేసుకనాన్ననఁడవు సరి నదేమయాత
చ. 3:     యచచ్చెరితచి నినున్న నాకె ఇటట్టి కానఁగిలితచనఁగాను

  పచిచ్చెనవువ్వెల నవవ్వెటపని యేమయాత
    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  యిచచ్చెకనఁడ వదదరికి నెటట్టియితవయాత



రేక: 1667-6రామకిగయ సత: 26-401
పలల్లవ:    వలప సిగెద్గీఱనఁగదు వడి నేమసేయవచచ్చె

   అలసి యాడికలకనఁ గలనఁగదు మనసు
చ. 1:     పలిచి నీవపైతేను పగయముల చెపేప్పు నాపక

  చెలి నినాన్నడేమాటపైతేనఁ జెపప్పురాదు
   బలిమ నితదులకెలల్ల పడిగెమట నీమోవ
    వలయ నీకిది వని వరగదు మనసు

చ. 2:     అడుగలక మడునఁగ లట నీవు వరచేవు
  బడి నాపగరవ్వెమెపైతే పటట్టిరాదు

     అడరి నీవు రానఁగాను ఆప పానుప్పుపపై నునన్నది
    చిడుముడు నిది చటూచనఁ జెదరదు మనసు

చ. 3:    నిగిడి మొగమోటల నీవు నడపేవుగాని
  తగ నాపపతతాలపైతేనఁ దలనఁచరాదు

    నగతా శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి గటూడితవ
    తగిలి నీ కాపరతనఁ తనియదు మనసు



రేక: 1668-1ముఖరి సత: 26-402
పలల్లవ:    ఏనఁటకి గేలిసేసేవు ఇతదరిముతదరా మముత్మి

  గానఁటాన నవవ్వెనఁదడవా కాదనికాక
చ. 1:   జతకెనచటూపల నినున్న సాదితచనఁదడవా

 మతకనఁదన మేనఁటకనేమాటకనఁగాక
   కతకణలచేయి వసి కాకరేనఁచనఁ దడవా

  అతకెల నానఁటది గబబ్బుయతదురనికాక
చ. 2:    వలపతచి నినున్న నిటట్టి వతచకొననఁదడవా

 చలమరి ఇదియనేసడికినఁగాక
   పలనఁదనాన నీతో పననఁగనఁగనఁ దడవా

   యిల నాలమగనఁడనే యనిన్నకకనఁ గాక
చ. 3:    పతతముల నీతోను పచరితచనఁ దడవా

  ఇతతరటట్టి సేసేది యేలనికాక
   చెతత ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశనఁడ

   యతతపైనా మెచచ్చెనఁదడవా యమెత్మిలని కాక



రేక: 1668-2పూరవ్వెగళ సత: 26-403
పలల్లవ:     పొతదినవారము నేము బుదుద ల చెపప్పుక పోదు

    పతదమల వసి మర పతతాల మెరయరే
చ. 1:    అగడుగా జగడితచే రాతనికి నీకను

   తగవు చెపేప్పు రావ తరణ
    మగవానఁడు పటట్టినఁజెలల్ల మగవ దిటట్టినఁగనఁ జెలల్ల

   వగటన మలో మర వనకతయతకరే
చ. 2:    వుమత్మిడినే పననఁగేర వుదదతడాల మెరయుచ

   సమత్మితతచనఁ జెపేప్పు రావ సకియ
   దిమత్మిరితన మాతనిది దిటట్టితనము నీది

    నెమత్మిది నితకా మర నేరప్పుల మెరయురే
చ. 3:    తతత్తిరితచి అలిగేర తమకితచి కూడేర

   పొతుత్తి ననఁ గతపే రావ పొలనఁత
    ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు ననేన్నల మేల

    హతత్తి యిదదర నిదదరే అతకెల సాదితచరే



రేక: 1668-3శ్రీరాగత సత: 26-404
పలల్లవ:    ఆపలతచనము మోయనర ర్హిమా నీక నేనఁడు

   యేపన మపొతదు మాక నెరినఁగితచవలనా
చ. 1:  కోమలిగబబ్బులమనఁదిగరిగితజ పేర

  నీమెడ వసుకొతటవ నేరపతోను
 ఆముకొనన్నమగవానఁడ వానఁటదానవయేతవా

   యేమట కొకరిసొముత్మి ఇయతవయత ఇనఁకను
చ. 2:  కలికినొసలనునన్న కపరబేగడబొటట్టి

  పలచవపై నీనుదుటనఁ బెటట్టి కొతటవ
   చెలనఁగి బలదొరవు చెతచదాన వయేతవా

   యలమ నెరపలసా మత్మియతవయత ఇనఁకను
చ. 3:  అతచగమన తురమునతదుతడేపకిలికచచ్చె

  మతచనఁగ నీకొపప్పుమనఁద నుతచకొతటవ
   కొతచక శ్రీవతకటేశ గొలల్లదాన వయేతవా

   యతచనఁగ ననేన్నలితవ సమత్మియతవయత ఇనఁకను



రేక: 1668-4సామతతత సత: 26-405
పలల్లవ:   ఇనానళల్లదానఁకా నీ వతదువోతవ

  మనన్ననల మెఱయక మానుదురటే
చ. 1:   నెటట్టిన నాతనిమనఁద నితదలడేదానవు

  ఇటట్టి తుకాణచ కేలతదానవ
   పటట్టిపగలయ నీతో పతతాలడే వటట్టి
   కటట్టి మటట్టి ల సేసే దినఁక మరియనన్ననఁడే

చ. 2:    పపైకొని పమత్మిటనే పదరేదాన వదుట
  దకొన కట వనకతీతురటవ

 కాకసేసేనతటాను కాచకనన్నదానవు
  యకడ మొకమోటల యినఁకనేనఁటకే

చ. 3:  యగద్గీలేపటేట్టినతటా నెతచకనన్నదానవు
  సిగద్గీవడి యితత జాగసేతురటవ

    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడిద ననున్ననఁ గటూడె
  కగద్గీదే నీయమెత్మిల కానవచెచ్చెనే



రేక: 1668-5హితదోళవసతతత సత: 26-406
పలల్లవ:  ఇలల్ల లిచేనఁతల యివయలల్ల ను

  కొలల్లకతత్తివలనఁ బుచచ్చెకొతటవ వుతగరము
చ. 1:   మతదమేళమున నీమగనితో సారెసారె

  పతదము వయుచ పకపకనవవ్వెవు
    చెతది నీమనఁది కతనినఁ జేయివటట్టి తీసుకొతటా
   కతదవ లతటేవు యతతగబబ్బువ నీవు

చ. 2:    కమత్మిట గరవ్వెమున నాగడములడి యతని
   దొమత్మిసేసి పననఁగతా తొడ యకేక్కవు

  కమత్మినఁబటూవుబతతని కళదానఁక వసుకొతటా
   చిమేత్మివు నీకొనగొర నెతత చేనఁతలడివ

చ. 3:    పకక్కటలల్ల మదమున బగవునఁజనున్నల నొతత్తి
  చెకక్కనొకిక్క బుజముపపై జీరదసేవు

   అకక్కరతో శ్రీవతకటాధిపనఁడు ననున్ననఁ గటూడె
  కకక్కసితచే వపడెతతకలిగివ నీవు



రేక: 1668-6గళ సత: 26-407
పలల్లవ:    నేనా వనన్నవతచిత నీ చితత్తిముకొలనఁదినఁక

  సేసిపటట్టి వానితోడనఁ బెననఁగనఁగనఁగలవా
చ. 1:   కొపప్పుదువవ్వెనతటాను కొరి వడుకపడేవు

  ముపప్పు మురనముత్మిలమటూనఁక లనన్నవ
   నెపప్పుననఁ గసటూత్తిరిబొటట్టి నెనున్నదుట దిదేదవు

  కపప్పు బొమత్మిలవతడుల్ల కాచకనన్నవ
చ. 2:   మోవతేనియలనునఁ గముత్మికొని యాసగితచేవు

  భావజని చిగరాకనఁబటట్టి మునన్నది
  మోవరాని మొగపలమొలనటూ ళల్లతటేవు
   తావుకొని చకగము లదతడనే వునన్నది

చ. 3:   పతతముతో మటూసినపయతద జారనఁదసేవు
    వతతల జకక్కవ లవ వగ లనన్నవ

    యితతలో శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  సతతోసాల మనసులో చాలకొనన్నవ



రేక: 1669-1ముఖరి సత: 26-408
పలల్లవ:   ఇతతవలపక్షము నీవల సేసేవు

   పొతత నీమరనఁడే మక పూనఁటవడెనా
చ. 1:     మగవ లితద రతడనఁగ మనసిచిచ్చె యాకెతోన

   మగిడి మగిడి నీవు మాటలడేవు
   తగలన ఇదిదని తతగొని మదనునఁడు

   పొగరనఁ బువువ్వెల నేసి పొతదుసేసనా
చ. 2:   సవతులతదర నీతో సరసములడనఁగాను

   నవముగా నాపతోనే నవువ్వె నవవ్వెవు
    కవగటూడి మలో మకే కెపైవసము సేసేనని
   జవళతోనఁ గతతునఁడు బాసల సేసనా

చ. 3:    వయుచ నీదేవుళల్ల వడిగాల సేయనఁగాను
  కరణతో నీవాకెను కానఁగిలితచేవు

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
    పరనఁడితచి కామునఁ డిటట్టి బుదిద చెపప్పునా



రేక: 1669-2పాడి సత: 26-409
పలల్లవ:   మరెపైనా బుదిదచెపప్పురే మెలనఁతలల

  దార దపప్పునివానికి తగవులౌనటవ
చ. 1:   మతతనమానఁడేటవానఁడు మరేల రొదసేసని

 పతతగానఁడయినవానఁడు పపైకొననేలే
  వతతుల వదకేవానఁడు వాసులతచవలనట

   ఇతతా వచారితచకొతటే నివ వోజలటవ
చ. 2:   చటట్టిమెపైవుతడేటవానఁడు చొకక్కలనఁ బెటట్టినేనఁటకే

 నెటట్టి కొనన్నవానికి నేరమేడదే
  జటట్టిగొనన్నవానఁడట చలము సాదితతురటే

  దటట్టిప దొరెపైనవానఁడు తమకితచనటవ
చ. 3:   రతుల మెపప్పుతచేవానఁడు రవవ్వెసేయనేనఁటకే

 చతురడయినవానఁడు చలమేనఁటకే
  ఇతవపై శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

  గతయపై ననేన్నలినానఁడు కానఁతాళతచనటవ



రేక: 1669-3బౌళ సత: 26-410
పలల్లవ:   మతకరితనముల మాతో నేమటకి

 తతవచిచ్చెనతదుమనఁద దానఁవచచ్చెనా
చ. 1:     నను నడుగనేనఁటకి నతటన నీ సుదుద ల

  మనసనఁగనికలల్ల మరి వునన్నదా
 వనకచటట్టిరికము వచారితచవచేచ్చెవు

   తనవుసనఁకని యటట్టి తగలయ మునన్నదా
చ. 2:     నేరపల నీమాటల నేనఁడు నాతో నెరపేవు

 నోరెరనఁగనియటట్టి నుడువునన్నదా
   దారదపప్పు నెవవ్వెతను దలనఁచనని యాడేవు

  కోరికెకలోనుగాని కూరి మునన్నదా
చ. 3:     గిలిగితచినా నీవు కేలినఁ బతతాల చటూపేవు

 సలవనవువ్వెల రానిసిగద్గీలనన్నవా
   నిలిచి శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

  కలసితవ నీవలల్లనఁ గడమునన్నదా



రేక: 1669-4సామతతత సత: 26-411
పలల్లవ:    ఆతనఁడే మనిన్నతచనఁగాక అతదుకేమె చెలలల

 కాతరితపపైకొతటే కడువసటగాదా
చ. 1:   వడుకతో నుతటేనే వనన్నవతచవచచ్చెనఁగాక

  యేడో పరాకెపైవుటే నెతదుకెకక్కను
   కూడేబతత్తి గలిగితే కొసరనఁగనఁ జెలల్ల నఁగాక

   వడు జోడెపై వుతడనఁగాను వకక్కసమెపైతోనఁచదా
చ. 2:    మచిచ్చెకెపై తా నుతడితేనే మాటలడవచచ్చెనఁగాక

  ఇచచ్చెగితచకతడనఁగాను ఇతత యేనఁటకి
  పచిచ్చెదేర నవవ్వెతేనే పటట్టిపననఁగటగాక

   యచచ్చెకతదు లడనఁగాను యరవులే కావా
చ. 3:   తలనఁప గలిగితేనే తమకితచవచచ్చెగాక

   చలముతో నుతడనఁగాను చవ యేడదే
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁగటూడె

    అలమేలమతగ నేను ఆస గడు మరదా



రేక: 1669-5వరాళ సత: 26-412
పలల్లవ:  ఇలల్ల లనఁగనక నినేన్నమనననోపను

   వులల్లముతో బెటట్టి కొని వుతడితేనే చాలను
చ. 1:    అతతరతగములగాను ఆప నీవు నాడుకొనన్న-

    వతత వతత మాటలలల్ల వతటమ నేము
    చెతల నీతో నవ చెపప్పునఁబోతే సిగద్గీయతని

    మతతనాననఁ దలనఁచకో మరి నీక నీవ
చ. 2:     చెతది మరిదదర లోలోనఁ జేసుకొనన్న చేనఁతలలల్ల

   కతదువ గనున్నలదుటనఁ గతటమ నేము
    అతదరిలోనఁ జూపనఁబోతే అవ గడునఁ బచిచ్చెదేరీ

    పొతదులగానఁ గనుకో ఇపప్పుడు నీక నీవ
చ. 3:   ఱటట్టి గా మకానఁగిటయాఱడి నితతయు

    నెఱినఁగి గటట్టి న బెపైకొని నవువ్వెకొతటమ నేము
   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను

    అటట్టి ననేన్నలితవ పాయక నీక నీవ



రేక: 1669-6దేసాళత సత: 26-413
పలల్లవ:   చెలల్లనఁబో యనాన్నళఱ ల్లనానఁ జినన్నదానవా

  వలల్లవ నీవాతని వడివటట్టిరాదా
చ. 1:    వలపేల దానఁచేవ వాసులేల రేనఁచేవ

  వలయనఁ బతకి వనన్నవతచరాదా
   తలనఁపేల మఱేవు తమయేల వరిచేవు

  పలిచి ఆయాలసనఁక బెననఁగరాదా
చ. 2:    సిగద్గీలేల పతచేవ శిరసేల వతచేవ

   వగిద్గీ నీ చనుమొనల నొతత్తిరాదా
    తగిద్గీ యేనఁట కలసేవు దానికేల సొలసేవు

  వగద్గీళతచి పొతదు వలల్లవరిసేయరాదా
చ. 3:    నేమమెతత సేసేవా నేలలేమ వాసేవ

  ఆముకొని సరసములడనఁగ రాదా
    వమర శ్రీవతకటేశ వస నీవు గటూడితవ

  యమెయి నలమేలత్మితగ వరపకోరాదా



రేక: 1670-1సామవరాళ సత: 26-414
పలల్లవ:    ఈపాటవానఁడవు నీ కినఁకనేల వఱవు

  ఆపనులకే నీవు ఆసపడేవు
చ. 1:     తపప్పుక నినున్ననఁ జూచి తలపలో భావతచి

  చిపప్పులనఁగనఁ జెమరితచేనఁ జెలియ
     ఇపప్పుడు నీ వది చటూచి యగపోసి దిగపోసి
  దపప్పుదేరి వుసుత్సరతటానఁ దమకితచేవు

చ. 2:    నీచేయి పటట్టి కొని నిలవుననఁ గరనఁగచ
  పూచినటట్టి పలకితచి బొలనఁత
   ఆచాయలకే నీవు ఆసలలల్ల నఁ బెడరేనఁచి

  తాచిక కళలతోనే దపైవారేవు
చ. 3:    మాటల నీతో నాడి మచిచ్చెకలనఁదనివతది

 మేనఁటకానఁగిలిచచ్చె నలమేలమతగ
    యటన శ్రీవతకటేశ ఇతదుకే రత మెపప్పుతచి

  సాటకి బేటకినఁ గడుసతతసిలేల్లవు



రేక: 1670-2నాదరామకిగయ సత: 26-415
పలల్లవ:      ఏల వసాల సేసనే యిపప్పునఁడు మాతోనఁ దాను

   వోలి ననిన్ననఁటకి నోరిచ్చె వరకతడునఁగాక
చ. 1:    చెకక్కపపై గొరిడితేను సిగద్గీవడనఁ దనకేలే

  అకక్కడివార తనున్న నాడుకొనేరా
   వకక్కసప మగవానఁడు వఱతురా సతులక

  వుకక్కమరి చటట్టి వల నుతడవలనఁగాక
చ. 2:   మెవ గతటసేసితేను మటూసుకొనివుతడనేలే

    తావు లవవ్వెరెపైనానఁ జూచి తనున్న నవవ్వెరా
   చేవమరిన దొర చెలలక లోనఁగదురా

   వావరి ననిన్నటా మాకెవల నుతడునఁగాక
చ. 3:    వురముపపై నెకిక్కతేను వుదుటల తనకేలే

 తరణులపైవవ్వెరెపైనానునఁ దగదనేరా
   ధర నలమేలత్మితగను తాను శ్రీవతకటేశనఁడు

   అరిదినఁ బువువ్వెను వాసనానెపై యుతడునఁగాక



రేక: 1670-3ఆహిరి సత: 26-416
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకమే సేయవల ఇనిన్నటకి లోనఁగావల

    తచిచ్చె ఇద నీత సుమత్మి దతతులకెలల్ల ను
చ. 1:    తగవులనఁ బెటట్టిరాదు తమకితచి యాడరాదు

   మొగము చటూచి చటూచి మగవానిని
  అగడు సేయనఁగరాదు అలముటనఁబెటట్టిరాదు

  నగి నగియపైనాను నాథడెపైనవానిని
చ. 2:    ఆరజము సేయరాదు అలకలే పతచరాదు

   నేరములే పపైవసి నితడు దొరను
   గోర గీరనఁగరాదు కోపము సేయనఁగరాదు
  కోరి వనోదానకెపైనా గణయపైనవానిని

చ. 3:   వసరకొననఁగరాదు వతతగానఁ జూడనఁగరాదు
 ఆసుదుద లక శ్రీవతకటాదద్రిశని

   సేసతోనఁ గటూడితవ మతచి యలమేలత్మితగవు
   బాసిచిచ్చె నినేన్నలిన యపాయరాని వానిని



రేక: 1670-4దేసాళత సత: 26-417
పలల్లవ:   సేయవయాత చేయనఁగల చేనఁతలలల్ల ను

  నీయతత లేనితగవ నేరపనఁగవచచ్చెనా
చ. 1:   తలనఁపల రటూపతచి ముతదరనఁబెటట్టివచచ్చెనా

  వలప లతగడినఁబెటట్టివచచ్చెనా తచిచ్చె
  పలకల మటూటగటట్టి బతడారితచవచచ్చెనా

  చలమరి నీగణల చకక్కనఁబెటట్టివచచ్చెనా
చ. 2:  పటట్టిరానివయసున బయలీనఁదవచచ్చెనా

 వటట్టినవువ్వెలలల్ల నాననఁబెటట్టివచచ్చెనా
   కటట్టినఁగడ వావులలల్ల గాదనఁ బోయవచచ్చెనా

 దటట్టిమెపైననీయాసల తలనఁగితచవచచ్చెనా
చ. 3:  వుడివోనినీబాసల వడినఁబెటట్టివచచ్చెనా

  చిడుముడి నీరతుల చెపప్పువచచ్చెనా
  అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగనేను

   యడయక ననేన్నలిత వనఁక దటూరవచచ్చెనా



రేక: 1670-5ముఖరి సత: 26-418
పలల్లవ:    చెలలల మకేలే చెలల్లనఁబో వలపక్షాల

    మలసి సరిగానఁ జూచి మముత్మి నొడనఁగటూరచ్చెరే
చ. 1:     ఆడనే వునాన్ననఁడు తాను ఆసలసలనే పటట్టి

   యేడలేని బుదుద ల మరేల చెపేప్పురే
   వడుకక వలవనఁగా వనెన్నలల వనఁడులయ

  యడనుతడే యతత బయలీనఁదితచేరే
చ. 2:     కనున్నలనఁ దపప్పుక కానఁకలే రేనఁచ దాను

   ఇనిన్నయునఁ దలిసి యేల యడతానఁకేరే
   చెనున్నమరనఁ దలనఁచనఁగా చిగరల వాతడాల్ల య

   సనన్నల నావడివటట్టి చవులతత చటూపేరే
చ. 3:      ఇపప్పుడే యడు వచిచ్చె ఇతటలో బతడుతడనఁ దాను

  కపప్పురమబీబ్బు మరేల గడెవటేట్టిరే
  తపప్పునెలమేలత్మితగను తాను శ్రీవతకటేశనఁడు

   అపప్పుడే ననేన్నల నెతత ఆఱడినఁబెటేట్టిరే



రేక: 1670-6పాడి సత: 26-419
పలల్లవ:  కాతతలల యటవతటగామడితనాలవానఁడే

    కొతత గోర గీరితేనే గొబుబ్బుననఁ దిట ట్టినే
చ. 1:   వపప్పుగానఁ బదారవలవువదల నెటేట్టిలనే

    కొపప్పువటట్టి నేనఁ దసితే కొచిచ్చె చటూచని
   అపప్పుట భటూకాతతమగనఁడటవ తా నినిన్నటాను

    కపప్పు నా చనునఁగొతడల కడువనఁగ లనీని
చ. 2:   యేడలేనిగొలల్లతల కెటట్టి మగనఁడాయనే

  వడుకనఁ దమత్మిఇడితే వడనీనఁగీని
  పాడితోడ నెనమతడుగ పటట్టిపదేవుళల్లటవ

    కూడి నేనఁ దొడెకితే సిగద్గీల వడని
చ. 3:     వనఁపనా రొముత్మినా నెతత్తి వలనఁదుల మోచెనట

      పపై పపై నేనఁ గాల దొకిక్కతే బడలీనఁ దాను
    యేపన శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

  తీపమోవ చవగొతటే తేనెలటూరితచని



రేక: 1671-1మాళవ సత: 26-420
పలల్లవ:   పచిచ్చెమాట లడేవు బయకానఁడా

   గచచ్చెల సేతురా నీవు కాతరీనఁడా
చ. 1:    తలపేల మటూసేవు తమయేల రేనఁచేవు

  వలలేని వలపల వడకకానఁడ
   చెలల నేలతటేవు సిగద్గీలేల ముటేట్టివు

  కొలనఁదిలేని రతుల కోడెకానఁడా
చ. 2:    కొపేప్పుల దువవ్వెవు కొతగేల పటేట్టివు

దపప్పుదేరేకానఁకలదాయగానఁడా
    తపప్పు యేల చటూచేవు తవనలేల పటేట్టివు

   ముపప్పురినఁ గళల రేనఁచే మొకక్కలికానఁడా
చ. 3:    నవువ్వెలేల నవవ్వెవు నయములేల చటూపేవు

 జవవ్వెనుమదముల జాజరకానఁడ
    యవవ్వెల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  నివవ్వెటలల్ల చేనఁతల నీటకానఁడ



రేక: 1671-2తలగకాతబోది సత: 26-421
పలల్లవ:  నితడినజవవ్వెనమెలల్ల నీచేతది

   చతడిపటట్టి చటూచి నినున్న జతకితచేనా
చ. 1:     వలయనఁగ నీవు ననున్న వడుకనఁ బెతడాల్ల డితవ

   చలపటట్టి నే నినున్న సాదితచేనా
   చెలనఁగి యవవ్వెతొతదు చేసినానఁ జేతువుగాక

 తలనఁపన నీపపైనఁగానఁతాళతచేనా
చ. 2:     కతదున దొలల్ల నీవు కతకణము గటట్టితవ

  యతదుకెపైనా నేనీతో నెదురాడేనా
   వతదవపై యవవ్వెరితో నవవ్వెనా నవువ్వెదుగాక

   నితదవసి నినున్ననఁ గడునేర మెతచేనా
చ. 3:     కామతచి నీవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచి కూడితని

  యేమసేసినా నదియేనఁట కనేనా
   యమేర శ్రీవతకటేశ యటట్టి నాన్న నుతదువుగాక

   వమార నినున్న నినఁక వగద్గీళతచేనా



రేక: 1671-3కనన్నడగళ సత: 26-422
పలల్లవ:     ఇతదుక నీ చితత్తి మనఁక నెటట్టి నన్నదో

   కతదువ జోలినఁ బెటట్టిక కరణతచవయాత
చ. 1:    తరదసి మోముచటూచి తీపమోవకే లసి

 సరసపనఁగానఁకల చలిగాసని
     తరణ నీ కితతగాను తపముల చేసి చేసి

   వరవుల వదుకచ వరల వసని
చ. 2:    చేయివటట్టి సనన్నసేసి సిగద్గీలలల్ల నఁ గటూడపటట్టి

  దాయప వలపలను దతడగట ట్టిని
   కాయజకేలికి నీకనఁ గమత్మిట వడెలవటట్టి
    ఆయముల ముటట్టి ముటట్టి యానల వట ట్టిని

చ. 3:    కపప్పురము నోరికిచిచి కానఁగిటరతుల మెచిచ్చె
   యిపప్పుడే పానుప మద యడమచచ్చెని

    నెపప్పున శ్రీవతకటేశ నినున్న నినిన్నటానఁ దచిచ్చె
  చెపప్పురానిచేనఁతలలల్ల నఁ జేసి హచచ్చెని



రేక: 1671-4ఆహిరి సత: 26-423
పలల్లవ:     వగిరమా యిపప్పుడేమ వభునఁడవు నీవు నాక

   భోగితచేయపప్పుడే నీవు పొసనఁగి వుతడేవు
చ. 1:     ఘనునఁడవు నినున్ననఁ గడు కరకరితచ నేనఁటకి

 మనసువచిచ్చెనపప్పుడే మాటలడేవు
  పనివడి గిలిగితచి బలలితచనేమకి

   ననిచినపప్పుడే నీవు నవువ్వె నవవ్వెవు
చ. 2:    వతట వతటనఁ దగలచ వనన్నవతచనేమటకి

  యితట వచిచ్చెనపప్పుడే యియతకొనేవు
  దతటతనమున నీతోనఁ దమకితచనేమటకి

  నతటగలయపప్పుడే నావానఁడ వయేతవు
చ. 3:   కెపైవసము గమత్మినుచ కానఁతాళతచనేమటకి

  భావతచి చటూచినపప్పుడే పపైకొనేవు
 శ్రీవతకటేశనఁడవు చిమత్మిరేనఁచనేమటకి

    యవళ ననేన్నలితవ యినఁక నిటేట్టి మెచేచ్చెవు



రేక: 1671-5రామకిగయ సత: 26-424
పలల్లవ:     తొలేల్ల నీయాల నేను దోసానక లోనుగాను

  చలల్లనాయ నామనసు జరయనేలయాత
చ. 1:    బాసికము గటట్టితవ భామకాల మెటట్టితవ

  చేసినచేనఁతల నీకనఁ జెలల్లనయాత
   బాసలలల్ల నీడేరె పచిచ్చెనవువ్వెల దపైవారె

  యేసుదుద ల వనన్నవతచ నినఁకనేలయాత
చ. 2:    పతడిలిపీనఁ టకిక్కతవ పేగమనఁ జెకక్కనొకిక్కతవ

  అతడనే సతకినఁ బతవపైతవయాత
   దుతడగాలలల్ల దకెక్క సతతోసాల చేచికెక్క

   చతడిపటట్టి నినున్న నతత సాదితచనేలయాత
చ. 3:    వడెము లతదుకొతటవ వలనఁది గెపైకొతటవ

  తొడనే నీకోరికెల దొరసేనయాత
    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    వడక రతుల నినున్న నొరయ నేలయాత



రేక: 1671-6సామతతత సత: 26-425
పలల్లవ:    వనఁడుకోనఁగానఁ జెలలతో వఱఱ్ఱైవనఁగే వతతేకాక

    నేనఁడాప తానే వచిచ్చెతే నీకేమన వచచ్చెను
చ. 1:   చలపాదితనముల సతులక నితతేకాక

 వలచినయటట్టిమగవాని కేనఁటకి
    చెలరేనఁగి యాప నినున్న చెనకి పపైకొతటేను
   నిలవున గరనఁగక నీ వోరవ్వెనఁగలవా

చ. 2:    పనిమాలినవటల్ల పడనఁతుల కితతే కాక
 ననిచినయటట్టిపాబ్రాణనాథ కేనఁటకి

    మనసిచిచ్చె యాప నీ మరత్మిముల ముటట్టితేను
  తనివోని తమకము దానఁచకొననఁగలవా

చ. 3:    దిటట్టితనప మాటల తఱవల కితతేకాక
  నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీకేనఁటకి
    గటట్టిగా నినాన్నప గటూడి కాగిట నిటట్టివుతడిత

   గటట్టిలల్ల నఁ జెపప్పుక మత బెటట్టి కొననఁగలవా



రేక: 1672-1రీతగళ సత: 26-426
పలల్లవ:    సరి నిచచ్చెమాడితే చాయకవచచ్చెనఁ బనుల

  నిరతపవారి కివ నేరచకొనవలయు
చ. 1:   సలిగెలనఁ బొరలేటసతతోను రమణునఁడు

  చలము సాదితచనఁబోతే చతడిపడును
  పలచగణముదానినఁ బలిచి పననఁగితేను

  చలరేనఁగి పతతములే చిమత్మిరేనఁగను
చ. 2:  మతదమేళపటతతని మసత్తిరితచవలనఁగాని

  ఇతదరిలో జతకితచితే యసురేనఁగను
  సతదుసుడికతత్తిక నాసల చటూపవలనఁగాని

   గొతదుల నణనఁచనఁబోతే గొణనఁగచనఁ దిటట్టి ను
చ. 3:    మొగమోట సతతోను ముచచ్చెటలడుటే మేల

  వగట బతతాలపైతే వసటను
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నే డనఁకె నేలితవ

   పగటట నెరపతేనఁ బచిచ్చెదేరనఁ బద్రియము



రేక: 1672-2భపైరవ సత: 26-427
పలల్లవ:      ఇతకనెపైనా రానఁగదవ ఇద నీ వభునఁడు వచెచ్చె

   లతకెలనఁ బెననఁగితేను సతకెలేక వుతడును
చ. 1:    చనవుల గలిగితే చలము పనికిరాదు

   మనసు లనసితేను మతకల మాను
    తనవుల సనఁకితేను తఱితో సిగద్గీల వడు

   కనుచటూపల నాటతే కానఁకల చలల్ల రను
చ. 2:    పలక లొడనఁబడితే భయమేమయును లేదు

  వలప లొననఁగటూడితే వాసులతడవు
    కొలవుల గలిగితే కోరి యడమాట లొదుద

    సలవ నవువ్వె లటూరితే చితతల పొదలవు
చ. 3:   ఆయములతటతేను అరగొరలే లేవు

   పాయక వదదనుతడితే పతగెము గాదు
    యయడ శ్రీవతకటేశ నెనసిత వప డిటట్టి

   చేయిచిచ్చె సేసవటట్టితే సిలగెలల్ల నఁ బాసును



రేక: 1672-3బౌళ సత: 26-428
పలల్లవ:    ఆయలే సటలేనఁటకి నపప్పుట నీవు

   ఆయముల గరనఁగీనా ఆకె వుతడనఁగాను
చ. 1:    సేవల సేసేనతటే సలవయతనా నీక

   ఆవల వరొకతపపై నాస వుతడనఁగా
   మోవతేనె లడిగితే మోహము వుటేట్టినా
   తావుకొని యాప నీదతడ నుతడనఁగాను

చ. 2:    చెకక్కలతత నొకిక్కనాను సిగద్గీల మానీనా
  చొకిక్కతచి సతులదుటనఁ జూడనఁగాను
    మకక్కవ నే జలిల్లతేను మనసు వచచ్చెనా
   చకక్కనఁగా నాప చెయిత చానఁచకతడనఁగాను

చ. 3:     వతతుక నే నవవ్వెతేను వలపల రేనఁగీనా
    సతతతము నాకె రత చవ చటూపనఁగా
   యితతలోనె శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

    వతతగా నాకెనఁ గటూడవా వసనే నుతడనఁగాను



రేక: 1672-4బౌళ సత: 26-429
పలల్లవ:    ఓరచక ఇనిన్ననఁటకి నటూరకతడుటే మేల

    యేరీత వతచకోవచచ్చె నిట నినున్న వభునఁడా
చ. 1:    చతదమామగటకల సారె నీ మతచితనాల

   పతదమాడే చెరకల పనుల నీవ
   సతదకాడమఱనఁగల చకక్కని నీ చేనఁతల

    యతదుకని దటూరేము ఇనఁక నినున్న వభునఁడా
చ. 2:    యతడమావులనీళల్ల ఇట నీతో సరసాల

 వతడవతడనటల్ల నీవలపలలల్ల
  పతడినబటూరగల నీపచిచ్చెదేరే సిగద్గీల

  చతడిపటట్టినేల నినున్న చలమరివభునఁడా
చ. 3:    తతగేటపపైజనున్నల తచచ్చెన నీ పొతదుల

 ముతగిటనిధనాల మోవతేనెల
    చెతగటనఁ గటూడిత వటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్న

   పతగితచనేల నినున్న పాయరాని వభునఁడా



రేక: 1672-5సామతతత సత: 26-430
పలల్లవ:     తన కొక చితత నాతల పదిగాదుగాని

  కనలి సవతులచే గాసిబడనోపనే
చ. 1:    దపప్పుదేరే మోముతోడ తలవతచకనన్న నాక

  కపప్పురమచిచ్చె యతడు కళరేనఁచనే
  అపప్పుటనఁ బానుపమనఁద నసురసురననఁగాను

  చిపప్పుల మరత్మిములతట సిగద్గీవుటట్టితచనే
చ. 2:     పటట్టిన చలముతోడ పతతముతో నునన్న ననున్న

   బటట్టి బయల మానఁటాడి పలికితచనే
  దిటట్టితనము సేసుక తరవసుకతడనఁగాను
  చటట్టిరికాల నెరప చొకిక్కతచవచచ్చెనే

చ. 3:    యవవ్వెరి నననఁగలేక నివవ్వెరగెపై నుతడగాను
   ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁ డిట గటూడెనే

     నవువ్వెలక నే నిట సనన్నల సేసి మొకక్కనఁగాను
    పవువ్వెల వయుచనఁ గడు పొతదలలల్ల జేసనే



రేక: 1672-6శ్రీరాగత సత: 26-431
పలల్లవ:  ఊరకనన్నవానినేల వడివటట్టి కొమత్మినీనే

   మేరమరి యతగవు మరే యరగదురే
చ. 1:   నగినపతతో మారనగితే నమరనే

  తగిలి చేయిచానఁచితే తమకితచవచచ్చెనే
  మొగము చటూచితేను మొకక్కవచచ్చెనేమరి

    మొగి నితటకి వచిచ్చెతే మోహితచనఁ జెలల్ల నే
చ. 2:   వనరనఁ బలిచితేను వనఁకొననఁగనఁదగనే

   మనసు రా మాటాడితే మాటాడనఁబొసనఁగనే
  యనసి పొతదుసేసితే ఇచచ్చెగితచనఁబాడియౌనే
   చెనకితే వలపలనఁ జెలరేనఁగ టపప్పునే

చ. 3:    కానఁపరము సేసితేను కానిమత్మిననఁ జొపప్పుడునే
   పపై పపై నాసగితచితే బానఁతపడనగనే

  యేపన శ్రీవతకటేశనఁడితతలోనఁ దాననున్ననఁగటూడె
   తీపల మోవ యొసనఁగితే మెచచ్చెనఁగటూడునే



రేక: 1673-1దేసాళత సత: 26-432
పలల్లవ:     నేడు గొతత్తిల నాక నీ సుదుద ల

    వడి చటూపతే వనన్న వవగనఁ గరనఁగదా
చ. 1:    కొసరక నీ చేనఁతల గటట్టి సేయవలనఁగాక

  పసికితేనఁ గడునఁగడునఁ బసురగాదా
    పొసనఁగ నీ గణముల పొగడనఁగ వలనఁగాక

   ముసునఁగల వటట్టితేను ముగద్గీ వయదా
చ. 2:   పాయరానినీ మాటల బయలీనఁదవలనఁగాక

  నాయానకనఁ దసితేను నాముకొనదా
   చాయలక నీ పగయము చవగొనవలనఁగాక
  రాయడితచ జూచితేను రానఁపకెకక్కదా

చ. 3:  కూడిననీకూటముల కూడపోయవలనఁగాక
   ఆడా నీడా నెరపతే నతటకొనదా

    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  ఆడుకొననఁబోయితే నానతదము గాదా



రేక: 1673-2రామకిగయ సత: 26-433
పలల్లవ:    ఎతత బలిమకతత్తివు యేమే నీవు

  మతతనమాడకతడాను మానిపేవా నీవు
చ. 1:    కామతచి యాతనఁడు నాసతగడి గటూచతడెనతటాను

   యేమేమ మాటలడేవ యితతలో నీవు
   నీ మగనఁడే నాచేతకి నిమత్మిపతడిచెచ్చెనతటాను

   గామడిచేనఁత చేసేవు కానీవ నీవు
చ. 2:     ఇతతలో నాతనఁడు మా ఇతటకి వచెచ్చెనతటాను

    యతతేసి నవువ్వెల నవవ్వె వమే నీవు
   దొతతరవలపతో నా తొడపపైనఁ బతడునాన్ననఁడతటా

   పతతములే నెరపేవు పపైకొనుచ నీవు
చ. 3:    కడనఁగి పానుప్పుపపై ననున్న గానఁగిలితచకొనెనతటా

   యడచొచిచ్చె కూడేవు యేమే నీవు
  అడరి శ్రీవతకటేశనఁడాతనఁడు నీవానఁడతటా

   బడివాయక వుతడేవు పచిచ్చెదేర నీవు



రేక: 1673-3పాడి సత: 26-434
పలల్లవ:    ఇతత పచిచ్చెసేయనేల ఇలల్ల ల నేను

   అతత వలసితే వలయాతడల్ల నడుగరాదా
చ. 1:     ముపప్పురి నాడనఁగరాక ముతచి నే సిగద్గీవడనఁగ

 చెపప్పురానిమాటలక చెవయొగేద్గీవు
  అపప్పుటని వడుకెపైతపై నతగజశసత్తి సములలల్ల

  తపప్పుకతడానఁ జదువుక తనివతదరాదా
చ. 2:     యేడా రటట్టి సేయక ఇనిన్నయు నే దానఁచనఁగాను

  చటూడరానిచేనఁతలక సటూట చటూచేవు
   తోడనే నీకితవపైతే తొయతలల యతగాలలల్ల

  జోడుగా నాటకసాలనఁ జూచకొనరాదా
చ. 3:     పాయప మదముతోడనఁ బటట్టి నేనఁ బెననఁగనఁగాను

 సేయరానిపనులక జేఇచానఁచేవు
    యయడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  ఆయాల చెలికతత్తిల నాలోచితచరాదా



రేక: 1673-4సామతతత సత: 26-435
పలల్లవ:    చేతకొదిదవానఁడ ఆనఁడు చెలియరో నీక

   రాతరినఁ బగలనఁబొతది రానఁప సేయరాదా
చ. 1:    అతడనుతడి సొలసేవు అతతలోనె అలసేవు

  నితడునఁ దగవరియపైన నీరమణుని
  చతడివటట్టి నోపదువు సాదితచనేరతువు

   బొతడుమలల్ల పాను పద భోగితచరాదా
చ. 2:    పతతములే మెరసేవు పలమార జరసేవు

 మతతనాన నుతడినటట్టిమగవానిని
   వతతుల వదకదువు వాసికినఁ బెననఁగదువు

   దొతతబోనా లివగో పొతుత్తి ల నుతడరాదా
చ. 3:    కపప్పురము లిచేచ్చెవు కానఁగిటనే వుచేచ్చెవు

 కపప్పునయాసల శ్రీవతకటేశవ్వెరని
    యిపప్పుడు దా నినున్ననఁ గటూడె యతనఁడిటట్టిననున్ననేల

  చిపప్పులనఁగెమోత్మివ యిద చేకొననఁగరాదా



రేక: 1673-5ముఖరి సత: 26-436
పలల్లవ:    ఇదదరము నునాన్నరము యవవ్వెరి మగనఁడవయాత

   వదిదక బతదేల వసుకొనాన్నర మపడు
చ. 1:    హతత్తి నేము తగవు నినన్నడుగనఁగవచిచ్చెతేను

  పొతుత్తి లమాట లడి పొదిపేవు
   ఇతత్తిల నీవ కావా ఇతతసేసినవానఁడవు

   బతత్తిగలవానఁడు వల పరాక సేసేవు
చ. 2:    జతట నొకరొకరము చనవుల మెరసితే

   యితటలోనే సరిగాను యితప చలేల్లవు
   రెతటకి గరెపై వలపరేనఁచినవానఁడవు నీవ

   అతట ఆయములముటట్టి ఆసల చటూపేవు
చ. 3:      వరస నే మొకమాటే వావుల నీకనఁ జెపప్పుతే

   కెరలి మమత్మిపడే కానఁగిటనఁ గటూడేవు
   నిరత శ్రీవతకటేశ నీవ తగిలితవ
   పరగ నాపపై మనన్ననే పచారితచేవు



రేక: 1673-6నాదరామకిగయ సత: 26-437
పలల్లవ:    ఏమయాత తానఁకితలనఁచ వదివో నీవు

    నేమపనఁ జెలిపపై దయ నితచే రితదరను
చ. 1:    పతతములడదు నీతో బాసల నినన్నడుగదు

   యతతేసి పగయాల చెపీప్పు నితదరిలోన
   చెతతల నెపప్పుడు నీ చితత్తిమెటాల్ల నునన్నదో
    కాతతనఁ జూచితే మనసు గరనఁగీ నతదరికి

చ. 2:   చలముల మెరయదు జగడితచదపడును
    చెలిమ యతత నెరపీనఁ జెలి నీతోను

    యలమ నీ వటమనఁద నెటవల మనిన్నతచేవో
    పొలత భావము చటూచి పొగడే రతదరను

చ. 3:    పననఁగ దతతపైనాను బగిసి మాటాడదు
    యనసి కానఁగిటనఁ గటూడె యిటట్టి నినున్న

    ఘన శ్రీవతకటేశ నీకాయ మెతత చొకెక్కనో
  వనితనఁజూచి మొకక్కవచేచ్చె రితదరను



రేక: 1674-1ధనాన్నసి సత: 26-438
పలల్లవ:    తగనఁదగ నీక నివ తపప్పుగాదు

  జగడితచేనా నేను సారెనఁగొతచనేనఁటకి
చ. 1:    చలరేనఁగి నీవాపకనఁ జెపప్పుపతపన సుదుద ల

   యలమ నాప నాక యరినఁగితచెను
   కలిగినపను లివ కమత్మిట దానఁచనఁగనేల

   వలదనేనా నేను వటట్టి మఱనఁగేనఁటకి
చ. 2:    సుదతకి నీవచచ్చెనసొముత్మి లనిన్నయును నాక

   ముదమున జూప కడు ముచచ్చెటాడెను
   గదిగొనన్న వలపల గటట్టి సేయనఁగనేల
   యదుటనఁ గోపగితచేనా ఇనఁకనఁ గొతకనేనఁటకి

చ. 3:    మగవనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి మనిన్నతచినమనన్ననల
   పగటన మెచిచ్చె నాతోనఁ బచారితచెను

    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
  యగసకెక్క మాడేనా యినిన్నబాసలేనఁటకి



రేక: 1674-2రామకిగయ సత: 26-439
పలల్లవ:    కెపైలటాల వటట్టివదుద కాతతల మదదరము

   మేలము లడుచ నినున్న మెపప్పుతచకోరాదా
చ. 1:     నగ వతతపైనా నీవు నాలికానఁడ వడిగితే

   తగవపైనానఁ జెపప్పురాదా దయతో మాక
    వగి నీమాటక లోను వటల్ల వటట్టి కొనాన్నరము

   మొగమచిచ్చె నవవ్వె మాచే మొకిక్కతచకోరాదా
చ. 2:    చటూడవు కానుకదికక్క సొరిదిణ బటట్టి కతడణగా

  వడెమెపైన నియతరాదా వడుకతోను
   జాడతో నీవారమెపై సమత్మితతచి వునాన్నరము

     జోడు గటూడి మాక నిటట్టి చటట్టిమవు గారాదు
చ. 3:     మానవు నీ పతతముల మాతో శ్రీవతకటేశ

   తనెమోవపైనా నీరాదా దిషట్టిము గాను
   ఆనుకొని కూడితవ అతతలో మమత్మిదదరిని
  తానకమెపై నీరతుల తలనఁపతచకోరాదా



రేక: 1674-3పాడి సత: 26-440
పలల్లవ:   ఇచచ్చెకము సేసుకొని ఇయతకొనుటగాక

   రచచ్చెలోన సారె సారె రవవ్వెసేయనేల
చ. 1:    దొరయపైనసత సవతుల నెతదరినఁ దచిచ్చెనా

   యరపలేని ఇలల్ల లి కేల కోపము
   సిరల కొనగోరిలచెచ్చెన లనిన్న నితచకొనాన్న

  వరసము చేసుకొని వతగెమాడనేల
చ. 2:   చలపాదిమగనఁడు వచచ్చెనవడినఁ దిరిగితే

 వలచినదేవులక వాదితచనేల
   వలసి యతదరిచే సేవల సేయితచకొనన్న

  బలిమతోడుత కడునఁ బతగితచనేల
చ. 3:     జిగి శ్రీవతకటేశనఁడు చేరి యతత పతడాల్ల డినా

  మగలనఁ బతతకతత్తిక మఱనఁగనేల
     నగతా నినున్ననఁ గటూడె నాయకనఁ డతనఁడే నేనఁడు
  వగటపైన సిగద్గీలక వరగతదనేల



రేక: 1674-4ఆహిరి సత: 26-441
పలల్లవ:      ఆకెక నీకనఁ దగ ననిన్నటా మెచిచ్చెత మముత్మి

  వాకన నేరపరచి వకాక్కణతచనేల
చ. 1:     సనన్నల చాయల నాప సణనఁగల రాలచ్చెనఁగాను

  వనన్నకనన్నయటట్టినీక వడుక గాదా
    వనెన్నలను వాసులను వలప నీపపైనఁ జలల్లనఁగా

   ఇనిన్నటా సతతోసము లితకనఁ జెపప్పునేల
చ. 2:     ఆకడా నీకడా నీతో నాప పతతాలడనఁగాను

   కెపైకొనన్న పతవ నీక ఘనతగాదా
    మేకలక మెచచ్చెలక మేలము నీతో నాడనఁగ

  జోకగానఁ దరితీపల చటూపచెపప్పునేల
చ. 3:     మునుపావనకా నీకె మోహితచి నినున్ననఁ గటూడనఁగా

    ననుపపై నేనఁడు నీక నవువ్వెల గావా
    ననునఁ గటూడితవ నేనఁడు నతటన శ్రీవతకటేశ

   వనయాల పలమార వసనఁ జెపప్పునేల



రేక: 1674-5ముఖరి సత: 26-442
పలల్లవ:     చెపప్పురాదే నీ మోహము చెలియ నేనఁడు

  కపప్పురవడేలలోనే కతటమ యినిన్నయును
చ. 1:   పొనునఁగ కాతనితోడ పొతదుసేసితేనెట ట్టి

  వనుకలికే యితత వడుకపడేవు
   చనవచిచ్చె యపప్పుటని సరసమాడితే నెట ట్టి
  కనుకలినే ఇతత కడునఁదమకితచేవు

చ. 2:    పరగ నేకతమున బాసగొతటే నితకనెట ట్టి
 తొరలిపమాటకే హతుత్తి కోవచేచ్చెవు

   సరవతో ననుపపైతే జటట్టిగొనే దినఁకనెట ట్టి
   చొరవలకే ఇతత చొకిక్క మెచేచ్చెవు

చ. 3:    తేనెమోవ సనఁకితేను తరమయత దినఁకనెట ట్టి
  పానుప చేరినతదుకే పసమతచేవు

    యనెపాన నినున్న ననున్న నేల శ్రీవతకటేశనఁడు
  ఆనుక నవవ్వెనతదుకే అరదతదేవు



రేక: 1674-6దేవగాతధరి సత: 26-443
పలల్లవ:   అతదరికినఁ గలచాలే యతగనలల

 పొతదుసేయవలనఁగాక పోరాడనేనఁటకే
చ. 1:    పటట్టినఁగరాదు మనసు పాయరాదు చెలిమ

   ఇటట్టి బుదుద ల చెల లేమచెపేప్పురే
    జటట్టి గొనన్నవానఁ డతనఁడు సమత్మితపైనదాన నేను

   చటాట్టి లితతే మర మముత్మి జోడువాపనేనఁటకే
చ. 2:    మచిచ్చెక మానుపరాదు మరాత్మిల దానఁచనఁగరాదు

   రచచ్చెవసి ననున్న నేల రాయడితచేరే
    మెచిచ్చె పతడాల్ల డె నతనఁడు మేనదాననఁదొలల్ల నేను

   నెచెచ్చెల లితతే మర నేరాలతచనేనఁటకే
చ. 3:    ఆస వడిపతచరాదు ఆనతద మానఁపనఁగరాదు

  వసరితచి ననున్ననేల వతగేలడేరే
   సేసవటట్టి ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   నాసరివారె మర నవువ్వె నవవ్వెనేనఁటకే



రేక: 1675-1దేసాళత సత: 26-444
పలల్లవ:   తలసుకోవయాత నీవ తలల్లమగాను

   అలివణతో నవవ్వె ఆదరితచ మపడు
చ. 1:     మొకక్కలన నొకమాట ముతచి యాప సొలసితే

  వకెక్కసాలడేవు నీవు వలల్లవరిగా
   యకక్కవపైన కోవలల యలనఁగల నిడివపైతే

   చకక్కగా మర నతదుక సాదితచనఁదగవా
చ. 2:    జవవ్వెనమదాన నాకె జతకితచి చటూచితేను

  పవువ్వెలచెతడుననఁ దానఁకనఁ బటూనఁచివసేవు
  పవువ్వెలేలల్ల నముత్మిలపాదులలో బాణలపైతే

   నివవ్వెటలల్ల వసతతుని నేర మెతచనఁదగవా
చ. 3:     తమకితచి యాప నినున్న దతడిగబబ్బుల నొతత్తితే

  అమరనఁ గానఁగిటలోనే అలయితచేవు
   జమళ శ్రీవతకటేశ జకక్కవల మదితచితే
   తమరి యాచెలిని సాదితచ నీకనఁదగవా



రేక: 1675-2వరాళ సత: 26-445
పలల్లవ:   ఎతతవానఁడెపైనానఁగాని యేమాయ నేనఁడు

    పొతత నీక వలపతచి పొతుత్తి ననఁ బెటట్టినే
చ. 1:   మాటలడితేనఁజాల మటట్టి కనఁదచేచ్చె నతని

   యేటకి మనికితము ఇతతరో నీక
   సటూటగా నామో మతనఁడు చటూచితేనఁజాలనఁగాన

   వానఁటముగా నతని నీవసము చేసేనే
చ. 2:    అతడనిలిచితేనఁ జాల అతని నొడనఁబరచే

   నితడునఁగానఁతాళ మేనఁటకే నెటట్టిన నీక
   చతడిసేయక కానుక చయతన నతటతేనఁజాల

  పతడిన మనసులోనిపతప సేయితచేనే
చ. 3:     చెవులొగిద్గీతేనఁ జాల చెపప్పు నీతోనఁ బొతదుసేసే

   ఇవల వచారమేలే ఇపప్పుడు నీక
    తవలి వచిచ్చె కూడెను తానె శ్రీవతకటేశనఁడు
    తపననఁ దపప్పుక నీక దకిక్క వుతడనఁజేసేనే



రేక: 1675-3కాతబోదిసత: 26-446
పలల్లవ:   అతదుకే తలల్లడిమతద నతతరతగము

  వతదిలినే పవవ్వెళతచివునాన్ననఁడు లోనను
చ. 1:    పననఁగ నే నోపనతట బగిసినదాననఁగాను

  మనసున నెటట్టి తడెనొ మగనికిని
   వనయాన మరెపైనా వనన్నవతచరే చెలల
   వనరనఁగనఁ జినన్ననఁ బోయివునాన్ననఁడు లోనను

చ. 2:   అటట్టిరా సిగద్గీవతత నలిగినదాననఁగాను
  యటట్టిని యాడుకొనునో ఇతదరితోను
    గటట్టి తో నీతని వనఁడుకొని సారెక మొకక్కరే

  వటట్టి కొనన్నచితతతోడ నునాన్ననఁడు లోనను
చ. 3:    సరినఁ గానఁగిటనఁ గటూడిత చలపాదిదాననఁగాను

   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ కెదిద పగయమో
    పరగనఁ దనక నిటట్టి పతతమయరే మర
    వరసి తా నవువ్వెకొతటా నునాన్ననఁడు లోనను



రేక: 1675-4వరాళ సత: 26-447
పలల్లవ:    ఎతత కకూక్కరితకానఁడే య రమణునఁడు

    వతతపైన తన వయసు వడుకే నెరపీని
చ. 1:    చెలప చెమటల మెపైనఁ జిపప్పులీనననఁగానే

  అలరి పననఁగలడుమనీ నీతనఁడు
   చలవపైన తనమేను సరతయేత దఱనఁగడు

  వలచినయటట్టి కళవళమే చటూచని
చ. 2:    యిదివో తేనెలమోవ యతగిలినో రననఁగానే

   అదన మాటాడుమనీ నపప్పుటనఁ దాను
   పదరి అతటముటట్టిని పరలడే దఱనఁగనఁడు

  కదిసేటతన తమకమే యతచకొనీని
చ. 3:      రతుల నా చనున్నల గీరకమ నీ వననఁగానే

  తతనఁ గటూడుమనుచనఁ గానఁతాళతచని
    మతమర ననునఁగటూడె మేను వతేత్తిది యతచనఁడు

   మత శ్రీవతకటేశనఁడు మదమే చటూపీని



రేక: 1675-5శ్రీరాగత సత: 26-448
పలల్లవ:    ఒకక్క మనసుగా నీకె వడనఁబాటయతనఁగాని

  అకక్కరతోడుతనఁ గడునతడక రావయాత
చ. 1:    చెలియసిగద్గీలకను చెకిక్కట చేయిమాట సాక

   లలి సతతోసాలక పలకలే సాక
    చలివనఁడి ఆనలక సనన్నప నవువ్వెల సాక
   చలమేల మా మాటక సరిచటూచకోవయాత

చ. 2:   నెటట్టి కొనన్నకానఁకలక నివవ్వెరగలే సాక
   చిటట్టికప చితతక చెమటే సాక

  దటట్టిపవలపలక తడనఁబాటే సాక
   గటట్టిగా మామాట తారకాణ చటూచకోవయాత

చ. 3:   తీరనికరనఁగలక తేటలచటూపల సాక
  మేరతోడిపొతదులక మెచచ్చెలే సాక

    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ కాతత నిటట్టి
   సారప మామాటల నిజము చటూచకోవయాత



రేక: 1675-6పాడి సత: 26-449
పలల్లవ:  ఎతతనేరపరివ నినేన్నమచెపేప్పుది

  వతతవానివలనే భావతచేవా నీవు
చ. 1:    సారెకనఁ జూచేవానఁడవు సనన్నల సేసేవానఁడవు

  ఆరమణపేర ననున్న నడిగేవా
  గారవతచి యటట్టి వుడుగరలతపేవానఁడవు
 యరీతనఁ దల)   కళము లఱనఁగవా నీవు

చ. 2:   యితటకి రపప్పుతచేవానఁడ వచచ్చెకమాడేవానఁడవు
   అతట నాతో నాపసుదుద లరసేవా
   వతట నేకతములడి వరసి నవవ్వెవానఁడవు
    వతటనే యాప గణల వదకేవా నీవు

చ. 3:   సరి నెడమాటలక సతులనతపేవాడవు
   తరణ చెలల్లలతటా నితదల గటేట్టివా

   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
   సరత ననేన్నలితవ చకక్కట దిదేదవా



రేక: 1676-1దేవగాతధరి సత: 26-450
పలల్లవ:    ఏమని పొగడే మద నీరమణని

 కోమలపవయసు కోకిలవాణ
చ. 1:   దొతతులవట ట్టినఁ దోడనె వలపల

కొతతపచటూపలకోమలి
 సతతనసేసి సరసపమాటల

  వతతవడుకల వనెన్నల పతమ
చ. 2:    వతదుల చేసి వమర బద్రియముల

కతదువనవువ్వెలకలకతట
  బతదల నితచపకగ సిగద్గీల

  మతద మేళముల మదనునిశరము
చ. 3:   పపైరల వతీత్తి బలతమకతబుల

  మేరతో రత నలమేలత్మితగ
  యరీత శ్రీవతకటేశ నినెన్ననస

 సారపగణములజమళ మెఱతగ



రేక: 1676-2ఆహిరినాట సత: 26-451
పలల్లవ:    ఏమచేసినానఁ జేసిత వనిన్నటా నీవలికవు

   నేమముమరి తటట్టినఁగ నీతయౌనా నాక
చ. 1:   కొలవులో నాపను కొతగవటట్టితవతటాను

  చలము సాదితతునా సారెసారక
   మలసి నే జూడనఁగానే మరత్మిములతటతవతటా

   అలగవచచ్చెనా నీతో అలనెపైనా నాక
చ. 2:   చనున్నలతట యపప్పుటని సరసమాడితవతటా

    చెనున్నమర నిట రటట్టి సేతునా నేను
  సనన్నలసేసి మోవ చవులచటూపతవతటా

    నినున్నను జతకితచ నినఁక నేరపనా నాక
చ. 3:   గకక్కననునఁ దరవసి కానఁగిలితచకొతటవతటా

 వకక్కసమాడుదునా శ్రీవతకటేశనఁడా
   అకక్కర నలమేలత్మితగనయిన ననున్ననఁ గటూడితవ
    దకిక్కత వకనఁ గొసరనఁ దగవౌనా నాక



రేక: 1676-3సాళతగత సత: 26-452
పలల్లవ:     ఇతత యేల దానఁచేవు నేమెరినఁగితే నేమాయ

   పతతాలకే కాదా నినున్ననఁ బచిచ్చెసేసేది
చ. 1:    తరితీపలకెకాదా తరణ నీవదద నుతడి

    పరి పరి వధముల పతద మాడేది
    వరటలకే కాదా వడివటట్టి తీసి నినున్న

 సరసములడుతానే జతకితచేది
చ. 2:   పదదరికాలకెకాదా పననఁగలడుతా నినున్న

   గదిదతచి నవువ్వెల నవవ్వె కానఁగిలితచేది
   వుదదతడాలకే కాదా వోరికొటల్లను నినున్న
  పదదబెటట్టి గా నటూరకె పేరనఁబలిచేది

చ. 3:    యమెత్మిలకేకాదా రత నెనసి యలమేలత్మితగ
  వుమత్మిడినఁ బాయక కొలవులసేసేది

     నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్న వలితవ
    ముమాత్మిటకి గాదా నీ మోము చటూచేది



రేక: 1676-4బౌళ సత: 26-453
పలల్లవ:    నాటమాట నాటకాయ నాలితన మపడేల

   కూటమ కియతకొనవ గరతాయనఁ బనుల
చ. 1:    చెపప్పునటట్టిలల్ల నఁ జేసి చెలవునఁడు వనఁడుకొనె

  తపప్పులతచకవ ఇనఁకనఁ దరణీ
   దపప్పుదేరే మోముతోడ దయవుటట్టి మాటలడ

   వుపప్పుతతచి దటూరకవ వనగటూడెనఁ బనుల
చ. 2:     ఇచచ్చెకము నీకనఁ జేసి ఇతటకి వచెచ్చెనితనఁడు

 పచిచ్చెసేయకవ ఇనఁకనఁబడనఁతీ
    ఇచెచ్చె నీక బాసలలల్ల నితదరనఁ జూడనఁగానె

   తచచ్చెనల మరియేలే తలకూడెనఁ బనుల
చ. 3:     తగవులలల్ల నెరప తగిల శ్రీవతకటేటేశ -

  డెగసకేక్కన కోపనా ఇతదువదన
   నగతానే నినునఁగటూడె నయముల వచరితచె

   వగట లినఁకనేనఁటకే వడుకాయనఁ బనుల



రేక: 1676-5దేసాళత సత: 26-454
పలల్లవ:   ఎటట్టి గెలవనఁగవచచ్చె నితతవానఁడవు

   గటట్టిగా నీవ మముత్మినఁ గరణతచవయాత
చ. 1:    చలము మెరసి నినున్న జతకితచేనతటేను

మలసేటబీరపమగవానఁడవు
  వలపరేనఁచి నినున్న వతచకొనేనతటేను

 కలికికాతతల పకక్కగలవానఁడవు
చ. 2:   పతతములడి నినున్న భద్రిమఇతచేనతటేను

 మతతుకెకిక్కన రటట్టిడిమాసటనఁడవు
   ఇతతలోనే మోవ లతచమచిచ్చె చొకిక్కతచేనతటేను

  అతతకతతకను నీవు ఆసదకానఁడవు
చ. 3:   పటట్టిపదేవులనె బలిమనఁ బెననఁగేనతటే

 మటట్టి లేని రతులదిమత్మిరివానఁడవు
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవ

  గటట్టి సేసేనతటే మేకల యమెత్మికానఁడవు



రేక: 1676-6పూరవ్వెగళ సత: 26-455
పలల్లవ:    చటూతములో నీ బలిమ సుదతబలిమయును

  యతలనాతనా మరిదదర నునాన్నర
చ. 1:    మతతనాన నాప నీతో మాటలడినపప్పుడుగా

  పతతములలల్ల నీవు పచారితచేది
  పొతతనుతడి యపప్పుటనిపూనఁచి నవవ్వెనపప్పుడుగా

  చితతదర నావాపక సేసవటేట్టిది
చ. 2:    శిరసతత్తి నీవతక చెలి చటూచినపప్పుడుగా

  పొరినఁబొరి పొతదుసేసి బోదితచేది
  సరగన మాటలడి చలివాసినపప్పుడుగా
  తరవాత పనులకనఁ దమకితచేది

చ. 3:     తత నినున్ననఁ గటూడి యకె తనిసినపప్పుడుగా
  చతురతనఁ బవవ్వెళతచి కతచెపేప్పుది

    యితవపై శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
  మతమరినయపప్పుడుగా మెచచ్చె మెచేచ్చెది



రేక: 1677-1వరాళ సత: 26-456
పలల్లవ:     చెలలము నేము నీకనఁ జెపేప్పుబుదుద ల వనవ

   చెలివాసి వుతదానవు చల మెటవతటదో
చ. 1:   తపప్పుక చటూచినవానఁడు దయసేయకమానీనా

   ఇపప్పుడేలే వగిరము ఇతతరో నీవు
    ముపప్పురిగొని చెమట మోమెలల్ల నితడె నీక

   కపప్పు నీ మనసులోనికానఁతాళ మెటట్టిదో
చ. 2:  మకక్కవచేసినవానఁడు మనిన్నతచకమానీనా

   వకక్కసాన దటూరకవ వలనఁది నీవు
    గకక్కననునఁ గెతపదేరె కనున్నల తుదల నీక
  కకక్కసితచి తమకపకానఁక యతతవునన్నదో

చ. 3:  చేయిచానఁచినవానఁడు సిగద్గీదేరచ్చెకమానీనా
   రాయడితచకనే యినఁక రమణ నీవు

    యయడ శ్రీవతకటేశనఁడతనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె
    చాయల మెపై పలకితచె సతతోస మేరీతదో



రేక: 1677-2ముఖరి సత: 26-457
పలల్లవ:   వలచినదాని కితత వాసులతచనునన్నదా

   యలయ నీవ పతకి వడెమయతనఁగదవ
చ. 1:    సలవుల నవవ్వెతేనే సిగద్గీల వడుదురా

   అలమ చనున్నల చేత నతటతేనఁగాక
 పలిచినతతటలోనె పననఁగలడుదురా

  తలకితచి కొతగవటట్టి తీసితేనఁగాక
చ. 2:   సనన్నల సేసితేనే సణనఁగలడుదురా

  వునన్నతతోనఁ గొనగోర నటూనఁదితేనఁగాక
   కనున్నలనఁ జూచితేనే కానఁకలనఁ దిటట్టి దురా

    పనిన్న నే మరాత్మిల సనఁక బలికితేనఁగానఁక
చ. 3:    పచచ్చెడము గటట్టితేనే పకక్కన నలతురా

  కొచిచ్చె సదమదముగానఁ గటూడితేనఁగాక
   ఇచచ్చె నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడేల మరదురా

 అచచ్చెపటలమేలత్మితగ వారడెపైతేనఁగాక



రేక: 1677-3కాతబోదిసత: 26-458
పలల్లవ:    ఇటవలనఁ జేసుబోనఁ యతతవారిని వలప

   తొటకన గటట్టి చటూప దపప్పుల దేరీని
చ. 1:    తలవతచకొనన్న యాప తమక మానఁపనఁగలేక

    బలిమ నీ మోము తపప్పుక చటూచని
   తొలతనే సిగద్గీవడి తొయతలి ఆసలచేత

   పలచమాటల నీక బద్రియము చెపీప్పుని
చ. 2:  పతతములడినయాప పాయమువటట్టినఁగలేగ

   ఇతతలోననే నీక జేయతత్తి మొకీక్కని
    వతతువాసు లతచకొని వనిత కమత్మిట నేనఁడు

   ఇతతలోనే పలవకే ఇతటకి వచచ్చెని
చ. 3:    యడమాటాడితచేయాప ఇటట్టి ఆస మానప్పులేక

   తొడినఁబడ తానే నీపొతదులనఁ గటూడని
   అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ నీక

  వుడివోనిరత యిచిచ్చె వురమెకీక్కని



రేక: 1677-4రామకిగయ సత: 26-459
పలల్లవ:    ఏమే చినన్నదానవా యితతరో నీవు

   నీమగనినఁ జూడరాదా నినున్న మెచచ్చెనఁగాను
చ. 1:    శిరసేల వతచేవ సిగద్గీలేల పతచేవ

  బెరసి యాతనఁడు నీతోనఁబెననఁగనఁగాను
    మరగి యేల పట ట్టివ మాటలేల చటేట్టివ
   అరదపై యాతడు సుదుద లడునఁగనఁగాను

చ. 2:    చనున్నలేల మటూసేవ సనన్నలేల సేసేవ
  చెనున్నమర నినిన్నతనఁడు చెనకనఁగాను

     వునన్నత నెతత లోనఁగేవ వడుడ క యేల వనఁగేవ
   వనెన్నల నితనఁడు నీక వలవనఁగాను

చ. 3:    బలిమనేల నవవ్వెవ పతతములేల తవవ్వెవ
  యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డెనయనఁగాను

   అలమేలమతగవు నీ వకక్కన నెట ట్టిరసేవ
   మలసి యతనఁడు నీక మరగనఁగాను



రేక: 1677-5ఆహిరినాట సత: 26-460
పలల్లవ:   ఈతనిమనసలల్ల నీ వఱనఁగనిదా

   ఘతల సదితచి యేల కాకసేసేవ
చ. 1:    పొలసి యవవ్వెతతోనునఁ బొతదుసేయ నననఁగానే

   చలపటట్టి పత నెతత సాదితచేవ
   అలగననుచ నీతో నానల వటట్టి కోనఁగానే

   సొలపమానఁటలో నేల సటూడు వటేట్టివ
చ. 2:   మకక్కవనఁ గడవారితో మాటలడనననఁగానే

  వకక్కసాన నీవల వతగెమాడేవ
   చొకిక్క తనమేను నీక సదనలియతనఁగానే

   నెకొక్కని యపప్పుట నేల నితదవసేవ
చ. 3:    బెరసి నీమనఁద మరి పతడాల్ల డనననఁగానే

   పరకాతతనఁ దచిచ్చె యేల పపైనఁదోసేవ
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

    తొరలి నవవ్వెనఁగా నేల దొమత్మి సేసేవ



రేక: 1677-6కాతబోదిసత: 26-461
పలల్లవ:   చెపప్పునఁగదరే యమాట చెలవునికి

    ఇపప్పుడు తనవుతగర మద నాచే నునన్నది
చ. 1:   బాసల సేయనఁగనేల బయలీనఁదితచనఁగనేల

  ఆసకొలిప నామగనఁడెపైనానఁడు తాను
   వసాల నేనేమనేర వకక్కసము లడనేర

    సేసపా లివగో నా శిరసుపపై నునన్నవ
చ. 2:    చెకక్కల నొకక్కనఁగనేల సిగద్గీ వడిపతచనేల

   వకక్కటపై నాయితటలోన నునాన్ననఁడు తాను
   పకక్కననఁదనున్ననఁ దడవ పాడిపతతాల దడవ

    చకక్కగానఁ దన ముదద్రిల చనున్నలపపై నునన్నవ
చ. 3:    కలవల వయనేల కడు వనఁడుకొననేల

   నలి శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నలనఁ దాను
   బలముల చటూపవదుద పటట్టి పననఁగనఁగవదుద

   చలనఁగి తనసుదుద ల చితత్తిములో నునన్నవ



రేక: 1678-1రామకిగయ సత: 26-462
పలల్లవ:    దానికేమదోసము తపప్పు లతచనఁ జెలల్లదు

 అనుకొనన్నమగవాని కాదరతచవలయు
చ. 1:    మనసుల సదితతుర మచిచ్చెకల చటూపదుర

   కనుసనన్న గావతతుర కానఁక సేతుర
   గనుతుర సొలతుర గటట్టి దలసుకొతదుక

   వనితల పతమనఁద వలనఁప చలల్ల దుర
చ. 2:    ఆసలలల్ల రేనఁతుర ఆయము లతటదుర

  బాస సేయితచకొతదుర భద్రిమఇతతుర
   పాసివుతడ రొరతుర పపైకొని పననఁగదుర

    వాసి నితతు రిటాల్ల నే వలప చలల్ల దుర
చ. 3:     కడు సేవల సేతుర కానఁగిటనఁ గటూడుదుర

 బడివాయకతడుదుర పపైకొతదుర
   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    వడి నావల నితదర వలప చలల్ల దుర



రేక: 1678-2నాట సత: 26-463
పలల్లవ:     ఎటట్టి నమత్మివచచ్చె నినున్న నితత కాతరీనఁడవు

   యిటట్టి యేపొదుద ను నాయితటనే వునాన్ననఁడవు
చ. 1:     అపప్పుడే బాససేసిత వాప ఇట పొలసితే

   తపప్పుక చటూచేవు మత దలపోసేవు
    ముపప్పురినఁ దలవతచేవు ముదిత పాట పాడితే
   కపప్పుళతచి పతజెమట గరిసేవు మేనను

చ. 2:     ఆయడనఁ బతతమాడిత వాకె దతడ గటూచతడితే
  కాయము సనఁకితచేవు కరనఁగేవు

    నాయముల నడపేవు నడుమ నాప నవవ్వెతే
   పాయప మదముతోడ భద్రిమసే వదుటను

చ. 3:     అడరి ననేన్నలితవ అస లప చటూపతేను
   కడు సిగద్గీ వడిచేవు కానఁగిలితచేవు
    బడినే శ్రీవతకటేశ పాయ కాప నిలిచితే

   వుడివోని రతులను నొరసేవు సారెను



రేక: 1678-3భపైరవ సత: 26-464
పలల్లవ:     పతతో వరహమతది పాడి పాడి సొలసేవు

 అతనినీతగవుల అటవలనఁగదవ
చ. 1:    జకక్కవల చనున్నలట చతదురనఁడె మోమట

  యకక్కడి చటట్టిరికమే యరెతటకి
    నికిక్క అలలే కరల నాసికమె సతపతగ

  వకక్కసప నేసాత్తి ల వగటాయనఁగదవ
చ. 2:    కరికతభాలే పరనఁదు ఘనసితహమే నడుము

   సరినఁ బొతదు లటవల జరగీనే
     అరిది నెమలినడక అదివో నీ యార పాము
   గరిమనఁ జెలిమ యటట్టి కడతేరీనే

చ. 3:    తామెరల కనున్నలయ తగనీనవవ్వె మతచాయ
   ఆముకొనన్న కూటము లటట్టిబుబ్బునే యినఁక

  శ్రీమహలకవ నీవు శ్రీవతకటేశనఁడతనఁడు
   నేమప పొతతనా లటట్టి నెరవరెనే



రేక: 1678-4మధతమావత సత: 26-465
పలల్లవ:    మగవానఁడు భద్రిమసితే మగవల దలిపేరా

  తగలపై వుతడనఁగానే తలనఁచకతడుదురా
చ. 1:     కడునఁ జలల్లనిచటూపల కాతత నినున్ననఁ జూడనఁగాను

   యడలేని కానఁకల నీకేల రేనఁగెను
   వుడివోని కొనగోర నటూనఁది యచచ్చెరితచనఁగాను

   అడరి నివవ్వెరనఁగల అమరనా నీక
చ. 2:    సతతోసపమాటల సత నీతో నాడనఁగాను

   ఇతతలోనే వడచితత లేల వచెచ్చెను
    వతత వతత నగవుల వమార నవవ్వెనఁగాను

   చెతతనుతడి పతతముల చెలల్ల నా నీక
చ. 3:   వాడికకానఁగిట నినున్న వనితనఁగటూడనఁగాను

   యేడలేని తమకము లేల వచెచ్చెను
    యడనె శ్రీవతకటేశ యకె నినున్న మెచచ్చెనఁగాను

   ఆడుకోల బీరముల అతదమౌనా నీక



రేక: 1678-5శదద్ధదేశి సత: 26-466
పలల్లవ:    మొగమోటము దరచ మొదల నాక

   యగసకేక్క లడనోప నీతని నేమతదునే
చ. 1:     కడు బద్రియాల చెపప్పుగా కాదని పననఁగరాదు

  అడరి పపైకొననఁగాను అలగరాదు
  వడియ మొసగనఁగాను వసారకొననఁగరాదు
    యడసి ఇపప్పుడు వచెచ్చె నీతని నేమతదునే

చ. 2:    మోముచటూచి నవవ్వెనఁగాను మొనసి తటట్టినఁగరాదు
  దోమట దొడుకనఁగాను తొలనఁగరాదు

   చేముతచి చెనకనఁగాను సిగద్గీల వడనఁగరాదు
   యేమరితచి కానఁగిలితచ నీతని నేమతదునే

చ. 3:   చనవు నాకియతనఁగాను సమత్మితతచననరాదు
  పనుల చెపప్పునఁగాను ఓపననరాదు

    యనయుచ శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   యినుమడితచె వలప లీతని నేమతదునే



రేక: 1678-6ఆహిరి సత: 26-467
పలల్లవ:   ఎట ట్టిరచకనాన్ననఁడవో ఇటవతట వలపల

  దటట్టిప నీశతతానక దయవుట ట్టినాక
చ. 1:      యకక్కడ నెపప్పుడు నినున్న నెవవ్వెత సేసనో నీ-

   చెకక్కలరేకల చటూచి చిమడ మత
    మొకక్కలన నపప్పుట నీ ముతగరల నొసలిపపై

   చికక్కవడడవలల్ల నఁ జూచి చెమరితచ నేను
చ. 2:    బెడిదమెపై మరెవవ్వెత పననఁగి నినోన్నడితచెనో

   కడునీయలప చటూచి కతపతచ నేను
   తొడిబడ నద మోవతుదనునన్నగతట చటూచి

   కడలేని చితతతోడ కతటగితచ మొగము
చ. 3:    జటట్టిగొని మరెవవ్వెత చనున్నల నినొన్నతత్తినో

    గటట్టి నీవురము చటూచి కరనఁగీ గతడె
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    నెటట్టిన నీరత చటూచి నిగిడ నానతదము



రేక: 1679-1శ్రీరాగత సత: 26-468
పలల్లవ:   ఎటవతటరాతగతడె య చెలియది

   ఇటల బుదిదచెపప్పునా నెతతపైన గరనఁగదు
చ. 1:   మగవాని నెతతకెపైనా మటట్టి పటట్టి కొనవచచ్చె

  మగవల చలముల మానుపరాదు
   నగతానే పతతగాని నయానకనఁ దేవచచ్చె

   జగడగతత్తిను మరి చాయకనఁ దేరాదు
చ. 2:    జూటరిపతనఁ జొకిక్కతచి చటట్టిమునఁ జేసుకోవచచ్చె

 ఆనఁటదానికోపము అణనఁచరాదు
   నీటన నుదదతడని నేమానకనఁ దేవచచ్చె

 మేటమొకక్కళపదాని మెపప్పుతచరాదు
చ. 3:  శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ .  జెనకి కూడనఁగవచచ్చె

  భావతచి సవత నొడనఁబరచరాదు
    యవళ ననేన్నల నీతనఁ డతనితో నవవ్వెవచచ్చె

   కావరి గరవ్వెప కాతతనఁ గరనఁగితచరాదు



రేక: 1679-2కేదారగళ సత: 26-469
పలల్లవ:    మతచిదాయనఁ గానీవ మనభాగతమాయ నది

   కతచముపొతుత్తి లటలనఁ గలసనో కాని
చ. 1:      సలవుల నవువ్వె లటూరె సిగద్గీల మోముననఁ గపప్పు

  అలరచనఁ జెలల యేకాతతమాడనఁగా
   తలియరాదు మాట దకొని యడుగరాదు

  పలకనఁబతతము లటట్టి ఫలితచెనోకాని
చ. 2:     నికెక్కను మేననఁ గళల నిలవలల్ల నఁ బులకితచె

   చకక్కనఁగా లేకల లోలో జదువుకోనఁగా
  పకక్కన సదితచరాదు బలిమసేయనఁగరాదు
   ఇకక్కవ వలప లటట్టి యడేరెనోకాని

చ. 3:      చనున్నల జెమట నితచె చవుల మోవ నెసనఁగె
  కనున్నల శ్రీవతకటేశ గనునఁగొననఁగా
  యనిన్నక లటూహితచరాదు యరకసేసుకోరాదు

  వునన్నతరతు లివటట్టి వుపొప్పుతగెనోకాని



రేక: 1679-3శతకరాభరణత సత: 26-470
పలల్లవ:   ఇదుద రను నొకటే యపప్పుడును

   బుదుద ల చెపప్పునఁగనఁ బొలనఁతుల వశమా
చ. 1:   చకక్కనిపతతో జరయుచ నాడేవు

 యకక్కడిమాట లివమటకి
 లకక్కవతటవ లలనలమనసుల

   గకక్కననఁ గరనఁగను కరకరి యేలే
చ. 2:   కతదువ నాతనినఁ గడుజతకితచేవు

  యతదానఁకానఁ జల మేమటకే
  పొతదగవయసుల పొదదగ వతతల

  బతదల దగలౌ పననఁగనఁగనేలే
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ జెనకచనఁ గటూడేవు

  యవలనఁ బతతము యేమటకే
  వవల సిగద్గీల వనెన్నలవతటవ

  చేవలదేరను చిడుముడి యేలే



రేక: 1679-4వరాళ సత: 26-471
పలల్లవ:   ఆనఁటది గటూళయపైతే నతదేమునన్నది

 మాటసేసుకొని ఆకమడిచిచేచ్చెవమే
చ. 1:     బతత్తిసేసి నావదద పాయ కితనఁ డుతడనఁగాను

   పొతుత్తి ల మాటాడి నీవు పొదిగేవమే
   గతత్తిపగబబ్బుల ననున్ననఁ గచిచ్చె కానఁగిలితచనఁగాను

     హతత్తి వడిగాల సేసే వపప్పుట నీ వదేమే
చ. 2:    పాడితోనఁ బగడసాలపతదే లతనఁ డొడడనఁగా

  ఆడుమనుచనఁ బాసిక లతదిచేచ్చెవమే
     వడెము నా చేతకిచిచ్చె వతదుల మో వయతనఁగాను
    నోడలనఁ బెటట్టి పతకి నోరటూరే వమే

చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్న చితత్తిగితచి కూడనఁగాను
    వావుల చెపేప్పువు సారె వాకిట నేమే

   ఆవళ దయసేసి ఆతనఁడు నినేన్నలితేను
   దేవులవపై వచిచ్చె నాతో దకొనేవమే



రేక: 1679-5సౌరాషట్టి సత సత: 26-472
పలల్లవ:   ఇచచ్చెకపమాటల యిలల్ల ల నేను

   దిచచ్చెరిమాటల నేర తలసుకో నీవ
చ. 1:    యిముత్మిలనఁ జేసేపనులలల్ల నఁ జేసివచిచ్చె నాతో

   సమత్మితతచనఁ జెపప్పుతవ చాలదా యిది
   అమత్మిరో యితకా నినున్న నౌనఁగాదనేదేమ

    దిముత్మి రేనఁగె వలపల తలసుకో నీవ
చ. 2:     చలల్లనఁగా నానావధన చవులలల్ల నఁ జూచి వచిచ్చె

   చెలల్లబెటట్టివు సుదుద ల చితత యేటకే
   వలల్లవరి నితద నీపపైవయనఁగా వచేచ్చెదేమ

   తలల్లమాయనఁ బనులలల్ల తలసుకో నీవ
చ. 3:     బటూమెలల్ల నఁ దిరగలడి పొతదులలల్ల నేరిచ్చె వచిచ్చె

   కామతచి ననేన్నలితవ కడమ లేవ
   గోమున శ్రీవతకటేశ కొసరనఁగా నినఁకనేమ
    దమసాన నే నవవ్వెత తలసుకో నీవ



రేక: 1679-6హిజిజజి సత: 26-473
పలల్లవ:     ఏల మముత్మినఁ జెనకేవు యతతటవారము నేము

   మటూలనుతడి నీవారమెపై మొకేక్కము గాక
చ. 1:   యగసకేక్కలడరాదు యదుర మాటాడరాదు

  నగనోపదుమా నీతో నయముగాను
  తగవులనఁ బెటట్టిరాదు తారకాణతచనఁగరాదు

  జగడితచనఁగలమా చాయల సనన్నలను
చ. 2:  వరసలడుగరాదు వలపచలల్లనఁగరాదు

 సరసములడేమా సమత్మితగాను
   తరవుల వటట్టిరాదు తమకితచి దటూరరాదు

   బెరసి కానఁగిట నినున్న బగిఇతచనఁగలమా
చ. 3:   గటట్టి సేసుకతడరాదు కూడితే మాననఁగరాదు

  బటట్టిబయలీనఁది నినున్న పనిగొనేమా
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

  పటట్టినచల మడేరె పచారితచనఁగలమా



రేక: 1680-1రామకిగయ సత: 26-474
పలల్లవ:   ఇతతసేసిననఁగాక నీవల చికేక్కవు

   చెతతనే నే మునాన్నరము చేకొననఁగరాదా
చ. 1:    తరవసుకొని యాప తేనేలమాట లడితే

  కరనఁగనఁచ గటూడెనతటా కానఁతాళతచేవు
    వరలచెత డపప్పుటని వలి నీపపై వసితేను
  తరితీపననఁ జేనఁబటట్టి తమకితచేవు

చ. 2:     సరణగతడల్ల నాకె సొలసి నినున్ననఁ జూచితే
   మేరతో లోనికినఁబోనఁ దిమరి తటూరేవు

  గారవతచి నయముగా కలకలనవవ్వెతేను
   ఆరసి మదనరత కట పదరేవు

చ. 3:     అటట్టి కొనగోర నినున్న నవవ్వెలనుతడి వదితే
  గటట్టిగా పారపచేరి కలసితవ
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    గటట్టి సేసితే సారెక కోరి వలచేవు



రేక: 1680-2నాదరామకిగయ సత: 26-475
పలల్లవ:    ఇయతకొతట నీ మాటల యితకానేల

   నెయతమెలల్ల నఁ గానవచెచ్చె నేర మెతచనేనఁటకి
చ. 1:    వలయ నతదరితోడా వసరక నవవ్వెవు

  చలమరిసరసాల సాజమే నీక
   పలవకతొలల్ల వచిచ్చె పీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడేవు

   బలిమ తమకముల పచిచ్చెదేరె నీక
చ. 2:    సొరిది నెతదరినెపైనా సటూటగానే చటూచేవు

   తరితీపల యాసల తగవ నీక
  మరిగి నాతో నీవు,  మాటల ననాన్నడితచేవు

   సురతాన నటూరికెలల్ల జటట్టి మవ నీవు
చ. 3:    కముత్మిక యతదరినెపైనానఁ గానఁగిలితచి కూడేవు

   యిముత్మిల నిచచ్చెసబనా లితవ నీక
   కమత్మిర శ్రీవతకటేశ గకక్కన ననేన్నలితవ
    నెమత్మిది నీ కీరిత నితడుకొనె నిపడు



రేక: 1680-3దాబ్రావళభపైరవ సత: 26-476
పలల్లవ:    కడనఁగి యాతనఁడు నీక గాచకనాన్ననఁడు

  వుడివోనిరతనఁ గటూడి వోలలడనఁగదవ
చ. 1:    వలయ మాటాడవల వభునితో నవవ్వెవల

 చలపాదితనమేలే సతులకను
  తలవతచకొననేల తపప్పుల వదకనేల

   పలిచ నాతనఁడు నినున్ననఁ బద్రియముచేకొనవ
చ. 2:    అతకెలో మెలనఁగవల ఆయము లతటనఁగవల

  మతకదన మతతయేలే మగవలక
    జతకెనల చటూపనేల సడినఁ బెటట్టి నతతయేల

    పొతకాన నెదురచటూచ పొతుత్తి కిటట్టి రావ
చ. 3:    గటట్టి న నుతడనఁగవల కూరిమనఁ బెననఁగవల

   వటట్టి బతకా లివయేలే వనితలక
   చిటట్టికములేల నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

  గటేట్టియ మయనిన్నకల కానఁగిలితచకొనవ



రేక: 1680-4దేసాళత సత: 26-477
పలల్లవ:    ఏల వడనఁబరచేవు యతదానఁకా మముత్మి

  చాలకొనన్న మగణల సరియుబేసియునే
చ. 1:    నితడుక ఇతదరిలోనా నీవు మతచివానఁడవ

  కొతడుకనీచేనఁతలే గొరబు గాని
    కొతడలలల్ల నునన్ననే కోరి దగద్గీరి చటూచితే

  మెతడుకొనన్నరాలను మకక్కటప మాకలే
చ. 2:   అలరిననీమోవ అమస్కృతము వతటదే

 అలవోకమాటలే అగడుగాని
   జలనిధియతతా మరే చవగొన చటూచితేను
  వలగలవారనఁ గడునుపప్పులపై వుతడును

చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడ నీవు చితతతచ దేవరవ
    ఏవళ నీకస్కృప గడు నెకక్కడు గాని

   భావతప ననేన్నలితవ బలిమ తతకాయమనఁదు
   చేవదేర లోపలలల్ల జిగిమతచనఁ దపల



రేక: 1680-5సాళతగత సత: 26-478
పలల్లవ:   నీకెటల్లతవాయనో నే నెరనఁగను

   ఆకడ నినాన్నడుకోనఁగా నరదాయ నాక
చ. 1:     కొతత్తిగా వరొకసత కొతగ నినున్ననఁ బటట్టినఁగాను

   చితత్తిమెలల్ల నీరాయ సిగద్గీన నాక
    వతత్తి యటమనఁద నీక నొటల్లలల్ల నఁ బెటట్టిగాను

    మతత్తిలి కోపము రేనఁగె మచచ్చెరాన నాక
చ. 2:     దాయక పాయక నినున్ననఁ దగవుకనఁ బలవనఁగా

   కాయమెలల్ల నఁ జెమరితచె కానఁకల నాక
   చేయిచానఁచి చేయరాని సేనఁతలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

   చాయల పతతములకెక్క సముకాన నాక
చ. 3:      అవవ్వెల నినాన్నకె గటూడె అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    నవువ్వెల సలవనఁ దేరె నతటన నాక
   దవువ్వెలనుతడే తాను తమకము రేనఁచనఁగాను

   చివవ్వెన శ్రీవతకటేశ చిమత్మిరేనఁగె నాక



రేక: 1680-6ఆహిరి సత: 26-479
పలల్లవ:    ఏమటకి వరవవు యతత గటట్టి వాయువు

    బటూమె లితత నేరకతటే పొదదటట్టి వనఁగీని
చ. 1:      సొలసి నినున్న నేనఁ జూచి చొపప్పులలల్ల నెతత్తితేను

   వలప చలిల్లతనతటా వడి నవవ్వెవు
   తలపోసి నీచేనఁతల తారకాణ చేసితేను

   నలి నిజమాడేనతటా ననున్న మెచేచ్చెవు
చ. 2:  శిరసు ముటట్టినఁగా,    నేను చేత నినున్ననఁ దోసితేను

 సరసమాడితనతటా చనవచేచ్చెవు
   తరవసుకొని వతటనఁ దేనఁకవతో నుతడితేను

    సరవనఁ గటూడనఁ బలిచే సనన్న లనేవు
చ. 3:    దగద్గీరనఁ గటూచతడి నేను తలవతచకతడితేను

 సిగద్గీవడివునన్నదతటానఁ జెపప్పుకొనేవు
  యగద్గీలేక శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచకొతటే

   బెగిద్గీల నీరతుల మెపప్పుతచిత ననేవు



రేక: 1681-1ముఖరి సత: 26-480
పలల్లవ:     వతత వతత రచలనె వడుక వుటట్టితచవల

   ఇతతులనునఁ దోడుచటూడు మతదు నొకొక్కకక్కతనె
చ. 1:     జాడల నీవతత నాతో సరసము నెరపనా

  ఆడినమాటల సారె నాడరాదు
    వాడికె రతులకను వడి నపప్పుణ ఇచిచ్చెతే

  కూడినటల్లనె మరి కూడరాదు
చ. 2:    సేసవటట్టి నీ వనిన్నసేవల సేయితచకొనాన్న

   చేసిన సేనఁతల మరి సేయరాదు
   మోసలేక నీవు మరత్మిముల గిలిగితచితేను

    రాసి నవవ్వెనటట్టి మరి రత నవవ్వెరాదు
చ. 3:     యేచిన చకక్కనఁదనాన యదుట నీ వుతడితేను

  చటూచినటల్లనె మరి చటూడరాదు
   చేచేత శ్రీవతకటేశ చేకొని ననేన్నలితవ

   లచి మెచిచ్చెనటాల్ల వలల్లనఁగె మెచచ్చెరాదు



రేక: 1681-2సాళతగనాట సత: 26-481
పలల్లవ:    ఊరకతడగానే యేల వకొక్కకక్కట గడియితచేవు

  మేరతో నుతడితేనే మెచచ్చెనిదాననా
చ. 1:     వడయనఁడ వతదరికి వకతనఁ జూచి నీవు

   నడుమ నవవ్వెతే నేను నవవ్వెవచచ్చెనా
   పడనఁతనితతే నేను పకక్కన వనయముతో

  అడనఁకవ నుతడితేనే అలిగినదాననా
చ. 2:     వనర మోహితచి నీవు వకతగణము లిటట్టి

  కొనియాడితే నేనునఁ గొనియాడేదా
    నిను బెతడాల్ల డినదాన నేను కడు సిగద్గీతోడ

  వనరనఁ దలవతచితే కినిసినదాననా
చ. 3:     వకక్కటపై కానఁగిటనఁ గటూడి వకతకనఁ బద్రియపడి

   మొకిక్కతే నేను నాపక మొకక్కవలనా
   నికక్కప శ్రీవతకటేశ నీవలినదాన నేను

   చొకిక్కవుతట నాపపైపపై నీసున నునన్నదాననా



రేక: 1681-3బౌళ సత: 26-482
పలల్లవ:    నీవ అలవపైతవా నెయతమున నీతనికి

   వావుల నే జెపప్పుతేను వతకలొతేత్తివమే
చ. 1:    యిటట్టి నాపతమాటల యగద్గీల నేనెతచితేను

   వటట్టి చకక్కటల్ల చెపప్పువచేచ్చె వదేమే
   దటట్టిపనఁగానఁకలతోడ తపప్పు కాతనినఁ జూచితే

    పటేట్టివు మాటగా జేయి బతకాన నిదేమే
చ. 2:   తగిలి యాతనిచేనఁత తారకాణసేసితేను

   బగిసి లేదని యానవటేట్టి వదేమే
    నగతా నాతనిమేను నాట గోర నటూనఁదితేను

   వగచి మతదుల వటట్టివచేచ్చె వదేమే
చ. 3:    కతదువ నాతనిమేను కాగిలితచి కూడితేను

   సతదడి నలపార వసరే వదేమే
    యితదులో శ్రీవతకటేశనఁ డతని నే నవవ్వెతే
    అతదుకోల జాణతనా లడి మెచేచ్చె వదేమే



రేక: 1681-4కాతబోదిసత: 26-483
పలల్లవ:     ఏమటకె చెలలల యతత ననున్న సదితచేరే

  పేగమపనారమణుని బెడనఁ బాయనోపనే
చ. 1:    మొగమాట గలిగితే మోవ నెతతాడినాను

   నగవులే సలవ నునన్నత మతచను
   తగవ నడిపేనతటే తపప్పునఁదోవకనఁ దసితే
   వగరెపై తోనఁచనఁగాని వడనఁబాటపై వుతడదు

చ. 2:   చటట్టిరికమెపైనచోట సొటల్లతత మోపనాను
   మటట్టి లేని సతతోషమే మతనఁ దోచను

    అటట్టి తాలిమ గలితే ఆయముల నాటతచినా
   బుటట్టి కే లోనౌనఁగాని గణము వడువదు

చ. 3:    కూడివునన్నవళను గరతు లనిన్న చేసినా
  వడుకలపైవుతడునఁగాని వత రేనఁగదు

    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు ననున్న నేనఁడు
   జోడుగటూడే వుతడుగాని సటూటదపప్పు దపడు



రేక: 1681-5వరాళ సత: 26-484
పలల్లవ:    పాయపవానఁ డతనఁడూ పడుచనఁదనము నీది

  చేయరాని వనయాలనఁ జెలనఁగనఁగాను
చ. 1:    సిగద్గీల వడుదురటే చెలవునఁడు మాటాడితే

    వగిద్గీ తానఁ జేతకిలోనెపై వునాన్ననఁడు నీక
   వగద్గీళతతురటవ వస నిటట్టి మోహితచి

 తగద్గీలేనిరతులక దమకితచనఁగాను
చ. 2:   శిరసువతతురటే చెనకి యతనఁడతటతే

   సొరిది నిటట్టి యదురచటూచ నీక
   గరిసితతురటవ కానఁకల నాతనఁడు వతది

   పొరినఁబొరి నీ గణల పొగడనఁగాను
చ. 3:    చినన్నబోఇవుతదురటే చేరి యతనఁడు గటూడనఁగా

   కనున్నలనఁ జూచినతతనే కరనఁగీ నీక
   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు నినిన్నతతలో

  పనిన్న పననఁగదురట బానఁతపడనఁగాను



రేక: 1681-6పాడి సత: 26-485
పలల్లవ:     కాతతగాగ ఇతకా మనఁదనఁ గనేవు నీవు

      చెతత నుతడి నే నీక చెపప్పుత నీ సుదుద ల
చ. 1:    బలిమనఁ గొసరెనట పతతమాడెనట ఆప

   చెలి నీతో ఆమాట చెపప్పుదాయనా
   చలము సాదితచెనట సాటకి బెననఁగెనట

   వలదిసుదుద ల నీవు వనవా ఇతకాను
చ. 2:    యద దటట్టి కొనెనట యమెత్మిలలల్ల నఁ జూపనట

   యిదలల్ల నీ వతపనాప యచచ్చెరితచదా
   వుదుటన నవవ్వెనట వరకె జతకితచెనట

  కొదలేకివ దలసుకొనవా ఇతకాను
చ. 3:      లోనికినఁ దా వచెచ్చెనట లోలో నినున్ననఁ గటూడెనట

   తానే నీ దటూతక మటూసిదానఁచదాయనా
    పూని శ్రీవతకటేశనఁడ పొతదితవ ననున్న నేనఁడు
   సనల చతదద్రికళల చటూడవా ఇతకాను



రేక: 1682-1ముఖరి సత: 26-486
పలల్లవ:    ఆనఁటది చేసినమేల అది వచారితచవపైత

  గానఁటాననఁ బెననఁగదురా కాతరానను
చ. 1:      సితగారితచకొని యిటట్టి చెలి నీ యతడక రానఁగా

 ముతగరలతటదురా మొకక్కలనను
    సతగతగా మోవ చటూప చవుల వుటట్టితచనఁగాను
  కొతగవటట్టి తీతురా గొరబుగాను

చ. 2:    పకిక్కటవడెముతోడ పొలిత నీతో నవవ్వెనఁగా
  పకక్కననఁ బసుకదురా పాలితడుల్ల

   అకక్కరతో నీక వడె మతదియతరానఁగాను
  తకక్కక గిలిగితతురా తతత్తిరానను

చ. 3:    కడు మోహమున నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొననఁగాను
  బడల నలయితతురా పచచ్చెదేరను
    అడరి శ్రీవతకటేశ అతగన నినున్ననఁ గటూడనఁగా
  తడవ వగిరితతురా దపప్పుదేరను



రేక: 1682-2దేసాళత సత: 26-487
పలల్లవ:    కూడుదు రారా ఇనఁకనఁ గొరతలేల

   వడుకల దపైవారీ వడెమెపైనా నియతరా
చ. 1:    కదుద రా నీసుదుద ల కడనఁగడల వతటమ

   వదుద రా యితతేల మముత్మి వలనఁబెటేట్టివు
   ఇదదరము వగినతతా యిటవల నుతడనఁగాను

     నిదుద ర కనున్నలనఁ దేరీ నీవు ననున్ననఁ జూడరా
చ. 2:    మేలరా నీగణముల మకిక్కలిజాణ నౌదువు

  యేలరా నావదదనుతడే యతతసేసేవు
    కేల రాజసాన నీవు గిలిగితచి పటట్టితవ
   చాల రాయడిసేసి చనున్నల ముటట్టికరా

చ. 3:     పోకరా ఇనఁకనెకక్కడా పొతచి ననున్ననఁ గటూడితవ
   యకరా పరకాతతల కిటట్టి చనవు

  చేకూర ననేన్నలితవ శ్రీవతకటేశనఁడ
    నీక రమణ నేనెపైత నెయతమెలల్ల నఁ జూపరా



రేక: 1682-3బౌళ సత: 26-488
పలల్లవ:    నీవల పతకితచేవు నీక నీకే

    యవలనఁ బొడిమల నీ కితకానఁ గటేట్టిరా
చ. 1:     కతదువ నిపప్పుడు వచిచ్చె కతలలల్ల నఁ జెపేప్పువు

   అతదర నెఱనఁగరా ఆ సుదుద ల
    చెతది యాచారలలల్ల నఁ జేసేవు నా ముతదరను
    నితద లవవ్వెరెపైనా నీ మనఁద నాడేరా

చ. 2:    నలిరేనఁగి యతదరిలో నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెవు
  చెలలకనఁ గొతత్తిల నీచేనఁతలలల్ల ను

    చలవల వుటట్టినఁ గడు చదువులే చదివవు
    నిలవున నినున్న నినఁక నేరము లతచేరా

చ. 3:     యడనే కానఁగిట నితచి యితతతో ననున్ననఁగటూడేవు
   వాడవా రెరనఁగవా నీ వలపలల్ల ను

   పాడిపతతాల చెపేప్పువు పకక్కన శ్రీవతకటేశ
   యేడనెపైనానఁ గలల్లతనా లతచేరా నీమనఁదను



రేక: 1682-4శతకరాభరణత సత: 26-489
పలల్లవ:   ఆలిమగనికి నౌనఁగాము లేడవ

 మేలగలిగితే మెచచ్చెటగాక
చ. 1:    జతకితచనేనఁటకి సారెక నే నీ-

  వతకలడి కడు వలచితని
   మతక గొలల్లతల మతదనుతడి రాగా
  కొతకక కూడితేనఁ గటూడితగాక

చ. 2:    అలగనేనఁటకి యపప్పుడే నే నీ-
 పలకలకే భద్రిమసిత

  బలవ నీతల పదారవపర
  కలిమ గెపైకొతటేనఁ గెపైకొతటగాక

చ. 3:    సదితచనేనఁటకి చొకిక్క నినున్ననఁ గటూడి
  సాదితచి నీమోవ చవగొతట
   యదస శ్రీవతకటేశ నీ వవవ్వెరి
  బోదితచి పొతదినానఁ బొతదుదుగాక



రేక: 1682-5సాళతగనాట సత: 26-490
పలల్లవ:    కానీలేవ నీ వతదరికెతటే నెకక్కడా

   నాననఁబెటట్టి సరినఁగానఁగ నవువ్వె నవవ్వెవలనా
చ. 1:    వతతులకే పననఁగేవు వాసులకే తరిగేవు

    యితతటలో నీక నేడు యమెత్మి వచెచ్చెనా
    కాతతలలల్ల వడిగాల కడునఁ బతకినఁ జేయనఁగా

   దొతతరెపై నీ వతనితొడ యకక్కవలనా
చ. 2:    మురిపమే చటూపేవు ముదుద లే గనిసేవు

  దొరతనములే నీక తొటట్టి కొనెనా
   వరసక నాడువార వచిచ్చె నిలచతడనఁగాను

  వరసి యతనిమనఁద నటూనఁదుకొనవలనా
చ. 3:    కపప్పురమే యడిగేవు కానఁగిటనే కూడేవు

   దపప్పుతో రతుల మకనఁ దడనఁబడెనా
    ఇపప్పుడె శ్రీవతకటేశనఁ డితతతోనె ననున్న నేల
  అపప్పుడే యతనివురమతదు నుతడవలనా



రేక: 1682-6వరాళ సత: 26-491
పలల్లవ:   ఇరమొనసటూదివల నెతదుకౌను నీమనసు

   వరసి నటట్టినడుమ నునాన్ననఁడవు గాక
చ. 1:    చెనకి గోరనటూనఁదుచ చెపీప్పునద నీతోను

   చనవుల మనవుల సారెక నాప
     మన సకక్కడనే కాక మామనఁద నునన్నదా నీక
    చొనప కనున్నల మముత్మినఁ జూచేవు గాక

చ. 2:      సతదడినఁ జనున్నల నొతత్తి చవుల చటూపీ నీతోను
   పొతదులను వతదులను బోరన నాప

   కతదువ లడనేకాక కడునాస ఇతదునన్నదా
   సతదు సుడివలపల చలేల్లవు గాక

చ. 3:    కూడి కానఁగిటలోననే కూడపట ట్టి నీతోను
   వాడికల వడుకల వరస నాప
    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    వోడక రతుల నితకా నొరసేవు గాక



రేక: 1683-1లలిత సత: 26-492
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరతడుటా నెఱనఁగ వతత సిగద్గీవడిచేవు

    దవువ్వె చెరవల నెతత తగవురా నీది
చ. 1:     నలిరేనఁగి వరకెపైనా నవువ్వెల నవవ్వె వచేచ్చెవు

    చెలనఁగి యవవ్వెత నీకనఁ జెపప్పురా యిది
   చలమున నీచేతుల సారెకనఁ బెపైవసేవు
  తలపోయ నెటవతటతమరా నీది

చ. 2:    కమత్మిరనఁగమత్మిర నిటట్టి కాణతాళలే నెరపేవు
    నెమత్మిది నెవవ్వెత యితత నేరప్పురా యిది
   వుమత్మిడి నితదరిలోనే వడివటట్టి పననఁగేవు

   పమత్మినేనఁడు యటవతట బలపరా నీది
చ. 3:    కలపకోలగ నిటట్టి కానఁగిలితచి కూడేవు

   పొలసి యవవ్వెత యగపోసరా నీక
   అలమేలమతగను నే నవుర శ్రీవతకటేశనఁడ

   మొలచిన దటవతట మోహమురా నీది



రేక: 1683-2దేవగాతధరి సత: 26-493
పలల్లవ:   ఎతతటమోహమో యేమని చెపప్పుదు

 వతతరతులనఁ గడువలయితచేవు
చ. 1:    చెలప చెమటల చెలిపపైనఁ దొరగనఁగ

  వలపల చలేల్లవు వరనఁడవు
   మొలకల పలకల మోసుల నాటనఁగ

   కెలయుచ నిట కానఁగిట నితచేవు
చ. 2:    నిటటూట్టిరప్పు సురటల నెలనఁతక వసరచ

  గటట్టి న వలపల గరిసేవు
  తటట్టిల మోవులతేనెల గారనఁగ

  తొటట్టి కొననఁగ వతదుల వటేట్టివు
చ. 3:   వలయనఁగనఁ గానఁగిలి వడిదలసేయుచ

  చెలనఁగి కానఁపరము సేసేవు
   అలమేలత్మితగను అద శ్రీవతకట -

  నిలయునఁడ పొతదుల నెరవరేచ్చెవు



రేక: 1683-3సితధురామకిగయ సత: 26-494
పలల్లవ:     మేల మేల నీ సుదుద ల మేనబావా

    వోలవయ కినఁక మాపపై నో మేనబావా
చ. 1:    బచచ్చెన మాటలడి పలమార నవవ్వెనఁగాను

   మెచిచ్చెతనఁగా నే నినున్న మేనబావా
   లచెచ్చెనల మేననితచి లవులనఁ బెననఁగనఁగాను
   వచెచ్చెము లేదతటనఁగా నీ కోమేనబావా

చ. 2:     దటట్టిమెపై నావదదనె సతదడి నీవు సేయనఁగాను
   మెటట్టితనఁగా నీ పాదము మేనబావా

    చటట్టిమవపై నాక నీ సొముత్మిలలల్ల నఁ బెటట్టినఁగాను
   వటట్టి లేదతటనఁగా నీ కోమేనబావా

చ. 3:    తాలిమతో వతటవతటనఁ దగిలి ననేన్నలితవ
 మేలగా శ్రీవతకటాదిద్రిమేనబావా

   ఆలనతటానఁ బొగడేవు అలమేలమతగ నేను
  వోలివటట్టితవ నాక నోమేనబావా



రేక: 1683-4శతకరాభరణత సత: 26-495
పలల్లవ:    ఎగద్గీలగా బటట్టి కినఁక నీవ

  అగద్గీలిక చెలల్ల నానఁటదానికి
చ. 1:    కూరిమ గొసరి కొమత్మి నీమనఁదను

   సారెక వలపల చలీ ల్ల నద
   పేరకొని యటట్టి పలిచనఁ గమత్మిర

  మేరతో నగనఁదగ మేనదానికి
చ. 2:    అతట గానఁగిలితచి ఆయాల సనఁకనఁగ

   నతటన నీతో నవవ్వె నద
  వతటవటట్టి కొని పననఁగీ నితతలో

   వతట రా నమర యితటదానికి
చ. 3:    అటట్టి నినున్ననఁ గటూడి యలమేలమతగ

   రటట్టి గా నాసలనఁ బెట ట్టి నద
  గటట్టినఁగా శ్రీవతకటేశనఁడ నీతో

  గటట్టి దగ సేసుకొనన్నదానికి



రేక: 1683-5మాళవగళ సత: 26-496
పలల్లవ:   ఇతకనెపైనా వుపదేశమపప్పుతచకో యాపచే

  సతకెలేక యిటవల సటకానఁడవపైతవ
చ. 1:    వలలేని మానఁటలలల్ల వసరక నీవాడనఁగ

   సొలసి వరొకక్కతకనఁ జూపీనఁ జెలి
   నెలకొని యాకెవల నేరవపైతవ మోనము

  కలకాలమును నిటట్టి కతకారివపైతవ
చ. 2:   పచిచ్చెదేర నటూరనఁగలపనులలల్ల జేయనఁగాను

   చెచెచ్చెర నవవ్వెల సనన్నసేసనఁ జెలి
    కొచిచ్చె నీవు నటాల్ల నే గటట్టి న నుతడవపైతవ
   వచిచ్చె నేడు నీవునఁ గావడివానఁడవపైతవ

చ. 3:  కనన్నచటాట్టి లనెలల్ల ను కాగిలితచకొననఁగాను
   మనన్నక యకక్కడనెపైనా మెచచ్చెనఁ జెలి
   అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యలమేలమతగ నేను

   ననున్ననఁ గటూడితవ యిటట్టి నాటకనఁడవపైతవ



రేక: 1683-6మతగళకౌసిక సత: 26-497
పలల్లవ:     ఏమ ననము నేము యితదుక నినున్న

   దమసాన నాప గటట్టి తలసుకోవయాత
చ. 1:     చెపప్పుసిగద్గీవడే నద చెలి నీతో మానఁటల

  అపప్పుడే యేకతమున నడుగవయాత
   తపప్పుగాదు మఱనఁగన దతడనే వుతడేముగాని

  చపప్పుడుసేయ కిదదర సతదితచకోరయాత
చ. 2:       నవవ్వెనఁగ లోనఁగీ నద నాత నీ మొగము చటూచి

  అవవ్వెలను వడుడ వటట్టి అరయవయాత
  మువవ్వెతకలను చెవుల మటూసుకవుతడేవుగాని

   నివవ్వెటలల్ల నాసుదుద ల నీవు వనవయాత
చ. 3:     సనన్నలే చేస నద సకియ నీకానఁగిటకి

  మనిన్నతచి కలసితవ మరగవయాత
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యితదే యనసేముగాని

   పనిన్నన మ వలపల పచారితచరయాత



రేక: 1684-1శతకరాభరణత సత: 26-498
పలల్లవ:    మాన వపడు నీ మతకముల

 కానుకలిచచ్చెట గరిసితచటల
చ. 1:    మొగము చటూచితే మొకక్కనఁగ వలదా

 యగసకెక్కములని యతచేవు
  అగపడి తలియక అడిగేనితతే
  దగవులనఁ బెటట్టినఁగనఁ దలనఁచితవా

చ. 2:   వరక పలిచిన నటూనఁకొనవలదా
 కేరడములనుచనఁ గెలసేవు

   కారణము దలిప కపప్పుత నితతే
   గారవములే యివ కడు వతగెముల

చ. 3:   మెలపననఁ గటూడిన మెచచ్చెనఁగవలదా
  చలములనుచనఁ గడు జరసేవు

  యలమతో శ్రీవతకటేశ కూడితవ
  అలమేలత్మితగ నే అలయితచితనా



రేక: 1684-2ఆహిరినాట సత: 26-499
పలల్లవ:   అదేల నీవాపచేత నాడితచేవోయి

   సరదాననఁ దనున్న నేను సాదితచితనా
చ. 1:     పపైపపై నినేన్న వతగెముల పలికి దటూరితనఁగాక

   ఆపనేమెపైనానఁ గోపతచి అతటనా నేను
   రాపల నినేన్న కొసరి రాయడితచితనఁగాక

  చానఁపచనఁజేతులనఁ దనున్న జరసితనా
చ. 2:     తవరి నీ మేనునానఁట దిషిట్టితచి చటూచితనఁగాక

  సవతతటానఁ గనున్నలను జతకితచితనా
   పవళతచమని నినేన్న బలిమ సేసితనఁగాక

    తవలి కేరడముతో తనున్న నే నవవ్వెతనా
చ. 3:     చలపటట్టి నినున్ననఁ గోరి సనన్నల చేసితనఁగాక

  తలకొని చెలల్లలతటానఁ దడవతనా
    నెలవపై శ్రీవతకటేశ నినున్న నే మెచిచ్చెతనఁగాక

   అలమేలమతగను నే నటట్టి తనెన్నతచితనా



రేక: 1684-3దేసాళత సత: 26-500
పలల్లవ:   సేసవటట్టినాప యేమసేసినానఁ జెలల్ల

    రాసికెకిక్క నీ సుదుద ల రావయత యితటకి
చ. 1:    తమకితచి పపైకొతటేనఁ దపప్పుల వదకరాదు

  సముకాననఁ గొసరితే జరయరాదు
   నెమకి గోరనటూనఁదితే నేరము లతచనఁగరాదు

   పగమదాననఁ జే చానఁచితే పతతమాడరాదు
చ. 2:    సొలసి కొతగవటట్టితే సటూడుక దగలరాదు

  తలకితచి చటూచితేను దనఁకొనరాదు
   వలచి తటట్టి దిటట్టితే వానికినఁ బెననఁగరాదు

  కలయుచ నవవ్వెతేను కానఁతాళతచరాదు
చ. 3:    రతుల నలఇతచితే రానఁపల సేయనఁగరాదు

  సతమెపై పతగితచితేను సాదితచరాదు
   ఇతవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   అతవ లేమనినాను అవునఁగా దనరాదు



రేక: 1684-4ఆహిరినాట సత: 26-501
పలల్లవ:   నీవు నేరిప్పుతవో నెలనఁతగణములో

  వవల గనునఁగొని వరగయతని
చ. 1:    సాముల సేయుచ సరసప మాటల

  పేగమ మదవవ్వెత పతచని
   దోమట దొడికిన తొయతలి యుతడనఁగ

  యమగ వనఁటకె యిరవుకొనీని
చ. 2:    కానుక లొసనఁగచ కమత్మిరనఁ గమత్మిర

  తానెవవ్వె రిచటనఁ దగలీని
   తోనె పతడిల్ల కూనఁతుర నిలచతడనఁగ

  ఆనుక నీకేల ఆసపడని
చ. 3:   కలకలనవువ్వెచ గడునఁ బానుపపపై

  చెలముల తానేల చేసని
   అలమేలమతగ నీ కద వురమెకక్కనఁగ

   బల శ్రీవతకటపత యిది యొకత



రేక: 1684-5నాగవరాళ సత: 26-502
పలల్లవ:   ఇతదుకనఁగానే యితత యితతసేసను

  అతదుకలోనెపైననఁగాని ఆయముల నానఁటవు
చ. 1:   వలపతతగలిగినా వరనితోడుత సత

  చలపటట్టి పననఁగక చవగాదు
 సొలసి పాయనఁగరానిచటట్టిరిమెపైనాను

  పలిపతచకొనన్ననఁగాని పగయము లమరవు
చ. 2:    చన వతతగలిగినా సారెక మానఁటలడి

   సానిప దటూరక రత సటూటగాదు
  ననిచి ఎటట్టి తడినాను నవువ్వెతాను

   కొనగోర చెనకిననఁగాని సొతప చేకూడదు
చ. 3:    తగ లతతగలిగినా తమకము పడరేనఁచి

  జగడితచి కలయక చకక్కనఁగాదు
    మగవ గటూడిత వటట్టి మనిన్నతచి శ్రీవతకటేశ

  అగపడియునన్ననఁగాని ఆసల దపైవారప



రేక: 1684-6హిజిజజి సత: 26-503
పలల్లవ:   తలసుకొతద మనిన్నయునఁ దలల్లమగాను

  కొలచి పతడిల్లపీనఁటపపైనఁ గటూచతడుమనవ
చ. 1:    మనసులోనఁ గలమేల మాటలలోనఁ గానరాదా

   అననీవ నీవల వదదనే వపడు
  ననిచినతమకము నవువ్వెలలోనఁ గానవచచ్చె

   అనుమానా లినఁకనేల అతడక రమత్మినవ
చ. 2:   జిగిగొనన్నమనన్ననల చేనఁతలలోనఁ గానరాదా

  మొగము చటూడనియతవ మొకక్కలమేల
    మగలనఁ గానఁక గలితే మేనిమనఁద గానవచచ్చె

   వగట లినఁకనేనఁటకి వడియ మమత్మినవ
చ. 3:    చొకక్కప వడుకలలల్ల చటూపలలోనఁ గానరాదా

  నికిక్క తరదియతనీవ నేరమెతచక
   యికక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁగటూడె

    మకిక్కలి నివవ్వెరగేల మేల మాడు మనవ



రేక: 1685-1రామకిగయ సత: 26-504
పలల్లవ:  అనిన్నటా పతతగతత్తివపైతేనేమ

   సనన్నలనే మోవచటూప చవగొననఁ గదవ
చ. 1:   చలము లేమటకే సాదితచనేమటకే

 వలపలనఁ బెనగొనన్నవనితవు
  పలిచ నినన్నతనఁడు పగయముచెపీప్పునతనఁడు
   మలసి యలకలలల్ల మానవ యితతటను

చ. 2:  పతతములడనఁగనేలే బలిమచటూపనఁగనేలే
  చెతతలనఁ బెతడాల్ల డిన చెలియవు
    కతతుని గరనఁడతనఁ డకక్కరెపైన పత యతనఁడు

   చితతలలల్లనఁ దర సేవసేయవ యితతటను
చ. 3:   కేరలితచే వదేమే గేలిసేసేవమే

 మరిగినయలమేలమతగవు నీవు
   సిరిగలవానఁ డతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు

    నిరతనఁ గటూడిత వతప నితచవ యితతటను



రేక: 1685-2తలనఁగనఁగాతబోది సత: 26-505
పలల్లవ:     ఇతక నీ మనసు యనస నావలప

  జతకితచినతతనే జలల్లనె మేను
చ. 1:   తలనఁపలోన నినునఁ దలనఁచినమాతగన

  పలకల మొలకల పొదలనివ
  పలిచి పేరకొని పగయపడినతతనె

   నిలవుననఁ జెమటల నితడె నివ
చ. 2:   గఱిగా నిను గనునఁగొనినయతతనె

   గిఱిగొన నటూరప్పుల కెరల నివ
 చిఱనవువ్వెల గడునఁజితదినతతనె

   వఱగల కనున్నల వలస నివ
చ. 3:   కెపైవశమెపై నినునఁ గలసినతతనే

  భావపముదముల బలిస నిద
   శ్రీవతకటేశ నే జిగి నలమేలత్మితగ-

   సేవల నారతు నెసగె నివ



రేక: 1685-3నాదరామకిగయ సత: 26-506
పలల్లవ:   తలిసిత నీగణల తేటతలల్లమగాను

   చెలరేనఁగి నాకేల చెపేప్పువు నీవు
చ. 1:    తలవతపలే చెపీప్పు దగ నీసుదుద లలల్ల

  పలికేయానత చెపీప్పు బలనితదల
     లలి మెపైకానఁకల చెపీప్పు లగల నీ వరహము

   పలమార ననేన్న లొడనఁబరచేవు నీవు
చ. 2:    సలవనవువ్వెలే చెపీప్పు చితత్తిములో యానతదము

   పలక జొతపాలే చెపీప్పు బొతదులలల్ల ను
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిట నినున్న నేలితవ

  సొలపలేనఁటకి తోడుచటూపేవు నీవు



రేక: 1685-4తలగగాతబోది సత: 26-507
పలల్లవ:  ఓరవనఁగదవ వకయితచకవడి

   నీ రమణునఁడు మనిన్నతచ నిపడు
చ. 1:    వనెన్నలలే పో వసవ యతడల

  వునన్నత భువ వరహులకెలల్ల
  పనీన్నరే వతబాల వలల్ల వల

  కనున్నలదుట నివ కాలమహిమల
చ. 2:   వడినఁ జిగరలపో వజాబ్రాయుధముల

బడివాసినదతపతులకను
  సుడిగొనుపపొప్పుడి చొకక్కమతదు లివ

  కడకమెరస నివ కాలమహిమల
చ. 3:   మొనసిన వరలే పో. మోహనాసత్తి సముల

  చనవున నలిగిన జాణలక
  యనసిత శ్రీవతకటేశ నలమేలత్మితగ
  కనునఁగొన నితపాయ కాలమహిమల



రేక: 1685-5ఛాయానాట సత: 26-508
పలల్లవ:    ఎతతవోరపో నీది యేమ చెపేప్పుది

   పతతాన జతకితచితేను పచిచ్చెనవువ్వె ముతచెను
చ. 1:     చతడిపటట్టి మానఁటలడి సత నినున్న దటూరనఁగాను

   నితడుకొనెనఁ బులకల నీ మేనను
  కొతడలవతట చనున్నగబబ్బుల నినొన్నతత్తిగాను

   అతడనే నీమనసలల్ల నపప్పుడే కరనఁగెను
చ. 2:      మునుకొని బలిమ నీ మోవ పపప్పు సేసితేను

  తనివోని చెమటల దపైవారెను
   పననఁగి కరములను బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచనఁగాను

   చెనకల వలపల చిమత్మిరేనఁగె మకను
చ. 3:     కడలేని రతులను కదిమ నినున్ననఁ గటూడనఁగా

  జడిగొని సతతోసాల జాజకొనెను
    అడరి శ్రీవతకటేశ అతగన నినున్ననఁ గటూడితే

    కడు నీమోముననఁ జతదద్రి కళలలల్ల నఁ దేరెను



రేక: 1685-6పాడి సత: 26-509
పలల్లవ:   అతదరము నతదరమె అవునఁగాదననఁగలమా

    పొతదుల గావతచ నేరచ్చె పషాప్పుసుత్తి స డొకనఁడె
చ. 1:    బలిమకాడవు నీవు పాయపదాన నేను

  మెలపరాలవతటవ మేనఁట చనున్నల
   తలపోయ నినఁక మతచితనము లటట్టిబుబ్బునో

  వలరాజొకక్కనఁడె నేరచ్చె వపైపలగావతపను
చ. 2:     నాములకక్క నీ నవువ్వెల నాతలము బెటట్టిదము

    గామడి నా చటూపల కడు గబుబ్బుల
   యేమని పొసనఁగితచే దవవ్వెరితచ కోపదుర

   కామునఁడొకక్కనఁడె నేరచ్చె కెపైవసము సేయను
చ. 3:    శ్రీవతకటపతవ చేకొతటవ నీ దేవని

  హివరి నావలపది వలవతటది
  చేవదేరేరతులను చికక్కదేరే దేగతనో
   భావజనఁడొకక్కనఁడే నేరచ్చె పతత మడేరితచను



రేక: 1686-1శతకరాభరణత సత: 26-510
పలల్లవ:    తరణ చినన్నగన తలవతచ నిద

 సరసములడుచ చనవరాదా
చ. 1:    వలచనియలనఁగననఁ బాడనఁ జెలి నిను

  వలనుతడి నీవు వనవయాత
   చెలనఁగి నినున్ననఁగని సిగద్గీవడ నిద
  నిలిచి కానఁగిటను నితచనఁగదయాత

చ. 2:    వరసనఁ గరతబుల వాబ్రాస నీపేర
  సరసనఁ గటూరచ్చెకొని చదువవయాత

   గరిమ నతదుకే మరనఁగన నవవ్వె
   తల నీ వపప్పుడే తయతనఁగదయాత

చ. 3:     సొలయుచనునఁ దోనఁగి చటూచ నీ దికక్క
   జల జల సేసల చలల్లవయాత

  కలసను శ్రీవతకటేశ నినీన్నకె
   యలమ నీ కెమోత్మివ యియతనఁగదయాత



రేక: 1686-2హితదోళవసతతత సత: 26-511
పలల్లవ:     మతచిద నీ జనత్మిము మగవలలో నెలల్ల

   పతచకె నీ కనున్నల పదదలయనఁగదవ
చ. 1:    మొక మచచ్చెమానఁటలే మునుకొని ఆడియాడి

 వకలివపైతవగద వలనఁద
     వక వక నవవ్వె నీవు వభునినఁ జిమత్మిరేనఁచనఁగా

  చికరము జారి కడునఁజీనఁకటాయనఁగదవ
చ. 2:      వుబుబ్బున నాతని దికక్క వుడివోక చటూచి చటూచి

  గబబ్బువపైతవ గదవ కలికీ
     నిబబ్బురప జవవ్వెనాన నీ వతని నొతత్తినఁగా నీ-
  గబబ్బుల పోలితచ పూవుగతుత్తి లయనఁగదవ

చ. 3:      వావుల చెపప్పుచ నీవు వరసనఁ గానఁగిట నితచి
  దేవులపైత గద తఱవ
    యవళ శ్రీవతకటేశ డతనఁ డిటట్టి నినున్ననఁగటూడె
   వవళక నీ మోవ వతదులయనఁగదవ



రేక: 1686-3బౌళరామకిగయ సత: 26-512
పలల్లవ:    గరిమ మవళ మర కాచకనాన్నర

  యిరవాయ వలపల యేమసేతురయాత
చ. 1:    పడనఁత యిచచ్చెకరాల పపైకొనీ నీకెపప్పుడును

  కడలేని నీవపైతే కాతరీనఁడవు
    బడి బడి నిదదరను పాయరాని బతదుగల

  యడపల సతులలల్ల నేమసేతురయాత
చ. 2:     నెలనఁత నీక మేలది నేమముతో నునన్నది

  నలి నీవపైతే పాబ్రాణనాథనఁ
   పొలసి మకిదదరికి పోరాని నేసాత్తి ల

  యలమ సతగడికాతత లేమసేతురయాత
చ. 3:    శ్రీమహలక యకె జిగి నీవురమెకెక్కను

   నేనుప శ్రీవతకటేశ నీవు పతవ
   పేగమాన మ కిదదరికి పతడిల్లసబనము

   య మగవలనునఁ గటూడి రేమసేతురయాత



రేక: 1686-4నాదరామకిగయ సత: 26-513
పలల్లవ:   ఇదివో రమణునఁడ యమెత్మిలక

  సుదత వనఁడుకొనీ సొముత్మిలక
చ. 1:   వలనఁది నినున్ననఁగని వడుకమాటల

  వలపల చలిల్ల వాడికెక
  తొలకరిమెఱనఁగల తొలనఁకేట చటూపల

  సొలపల నితచ సటూటలక
చ. 2:     కాతత నీ యదుట కతదువ నవువ్వెల

  వతతుల వట ట్టి వాసులక
   వతత బాగలను వడుక చెనకల

  పతతము చటూపీ బలములక
చ. 3:     వనిత నీ కానఁగిట వటగ వ చనున్నల-

   మొన లట చటూపీ ముదుద లక
   యనయుచ శ్రీవతకటేశ నిను రతుల

  వనయము చేసి వతదులక



రేక: 1686-5దేవగాతధరి సత: 26-514
పలల్లవ:     వదదనేమా నినున్న నేము వటట్టిగజ రీడనేల

  తదదవదు నీగణల తలసుకోరాదా
చ. 1:     తలవ కానుకతపగానఁ దచిచ్చెన చెలల మతత

  అఱిముఱి జాణతనా లడనేనఁటకి
    తఱనఁగ మొఱనఁగలేల దవువ్వెగా దాపక నీక

 పఱిదియతకనన్నదిద పననఁగనఁగరాదా
చ. 2:    చెలిమార వడిగాల సేయనఁగవచిచ్చెత మతత

  బలిమతో మాకొతగ పటట్టినేనఁటకి
   కలగతప సటలేల కాచకనన్నదాకె నీక

  పలికి యాప వడనఁబరచనఁగరాదా
చ. 3:     పడనఁతవదిదకి నినున్న బటట్టి తీసిత నితత

   యడచొచిచ్చె మముత్మి గటూడ నితతయేనఁటకి
    కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కలసిత వాకె నిటట్టి

   జడియకతడా మోవ లతచము లియతరాదా



రేక: 1686-6ముఖరి సత: 26-515
పలల్లవ:     ఇతచకితచక వతటని యడా నాడా నాడుకోనఁగా

    కొతచితచి నాతోనఁ బలకనఁ గొతకేవు నీవు
చ. 1:   తతత్తిరితచి లోలోనే తలపోయనేమటకి

  చితత్తిములోనఁ గలమాట చెపప్పురాదా
     గతత్తిప గబబ్బుల నినున్న కోమలి నాట నొతత్తినో

   కొతత్తిగానఁగా సిగద్గీవడి కొతకేవు నీవు
చ. 2:   దతటవపై దమసమున దానఁచకొననేమటకి

  నతటన వలల్లవరిగా నవవ్వెరాదా
   బతట పతతపరతుల భామ నినోన్నడితచెనో

   గొతటవపై పచారితచక కొతకేవు నీవు
చ. 3:   తాటతచి పరాకసేసి తలవతచనేమటకి

    సటూటగా నా మో మటట్టి చటూడరాదా
    యటన శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    కూటమ నాకెనఁ గటూడెనో కొతకేవు నీవు



రేక: 1687-1గళ సత: 26-516
పలల్లవ:    నీవల కానఁతాళతచి నెలనఁతనునఁ తటేట్టివు

  వోవరిలో సిగద్గీవడవదాద యపకను
చ. 1:    కొపప్పుదువువ్వెకొననఁగాను కోమలినఁ జూచి నీవు

  చిపప్పులనఁగ వరగతది చెమరితచేవు
   గొపప్పుయపైన పయతదలో కచముల గానరానఁగా

   వపప్పుగా సిగద్గీల వడవదాద యకెకను
చ. 2:    చర గటట్టి కొననఁగాను చెలియవదిదకి వచిచ్చె

   వరకే చొకక్కచ నిటటూట్టిరప్పు వుచేచ్చెవు
  తోరమెపైన మెఱనఁగారతొడలలల్ల గానరానఁగా
  వోరపతో సిగద్గీపడవదాద యపకను

చ. 3:     పఱపపపైనఁ బతడుతడనఁగా పకక్క నీవనఁ బవళతచి
  అఱిముఱి రతనఁగటూడి యలసేవు
   మఱియు శ్రీవతకటేశ మరత్మిముల గానరానఁగా
  వఱపతో సిగద్గీవడవదాద యపకను



రేక: 1687-2దేశక సత: 26-517
పలల్లవ:    ఏల వరకతదానవు ఇదదరమునఁ జూచేము

    మటూలల నొదుగనేల మొకక్కవ నీ పతకి
చ. 1:    చెతగావచర గటట్టి చెమటల గారనఁగాను

  అతగమలయ వచిచ్చెత వదదమరేయి
  సతగత గొలవునాన్ననఁడు సవరాజతమేలదువు

   ముతగెపైమురవులచేత మొకక్కవ నీ పతకి
చ. 2:   నితచినయసదముతో నిదుద ర గతటతబెటట్టిక

   మతచమెకేక్కవు కాదారి మాదారి పొదుద
   మతచి మోవతేనే నీక మనఁదతుత్తి కొనునాన్ననఁడు
    ముతచి కోలదువుగాని మొకక్కవ నీ పతకి

చ. 3:   సరసపరతులను సాములలల్ల జేయుచను
  వరతనఁ గానఁగిలితచేవు నిశివళను

   అరిది శ్రీవతకటేశనఁడటట్టి మమెత్మిలల్ల నేల
    మురిప మేమట కినఁక మొకక్కవ నీపతకి



రేక: 1687-3శతకరాభరణత సత: 26-518
పలల్లవ:  వనయమేమేల వఱఱ్ఱైవగకతట

 పనుతమకాల బేలవపైతవ
చ. 1:    చెలరేనఁగి నీక సేవలలల్ల నఁ జేసి

  జలజాక నినున్న సాదితచెను
  పలకనఁబతతము పడనఁత కీడేరె

 బలిమకానఁడవపై భద్రిమసితవ
చ. 2:    చెతతనుతడి యకె సలవుల నవవ్వె

   కాతత నీ మనసు కరనఁచెను
  శతతముననే సకియ గెలిచె

  వతత మదమున వరహివయిత
చ. 3:    చెలిమతో గటూడి శ్రీవతకటేశ ని-

 నన్నలమేలమతగ వలపతచెను
  చలవతోడనే సత వురమెకెక్క

  తలపల నాక దకిక్కతవ



రేక: 1687-4దేసాళత సత: 26-519
పలల్లవ:     మేల మేల అనిన్నటాను మెచిచ్చెత నినున్న

   నాలితో నటూరకతడితే నవవ్వెనతతే ఫలము
చ. 1:      నగతానే వచిచ్చె నీవు నాక నాపకను నేడు

  తగవుల చెపప్పుగానే తనిసితని
    యగసకేక్కలే లడేను యేమ వచచ్చె నితదువతక

   మొగము చటూచితేను మొకిక్కనతతే ఫలము
చ. 2:     సమత్మితతచి నిదదరికి సరికి బేసికి నీవు

 నమత్మికలియతగానే ఆనతదితచితని
 కమత్మిటనేలదటూరేను కానవచిచ్చెనపనికి

    కమత్మి నావదద నుతటేనే కెపైకొనన్నతత ఫలము
చ. 3:    వటట్టి క పానుపమనఁద వకరొకరినఁ దలిప

  యిటట్టి కానఁగిలితచితేనే యిరవపైతని
 నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ,  నెమత్మిది మమేత్మిలితవ

   అటట్టి సేసచలిల్లతే పతడాల్ల డినతతే ఫలము



రేక: 1687-5ఆహిరినాట సత: 26-520
పలల్లవ:    చెలలల యేమ బుదిదచెపేప్పురే నాక

  పలచకరానఁగదరే పగయుని నికక్కడికి
చ. 1:    తలనఁప లోలోననే దానఁచవచచ్చెనఁగాక మరి

   వలప దానఁచవచచ్చెనా వడి నెతదపైనా
  చల మెపప్పుడెపైనాను సాదితచవచచ్చెగాక

  వలరాజ సాదితచవచచ్చెనా పడమని
చ. 2:    వనెన్న లమెత్మిలకనఁ జూపవచచ్చెతగాక తొడినఁబడ

  చనున్నల చటూపవచచ్చెనా సబలోనను
   పనిన్నన పతతమె కడుత బచారితచవచచ్చెనఁగాక

  సనన్న దమకము పచారితచవచచ్చెనా
చ. 3:    వడుకతో గొలవులో వడె మయతవచచ్చెనఁగాక

  యేడనెపైనా మోవతేనె లియతవచచ్చెనా
   యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననేనఁడు

 కూడుమనవచచ్చెనఁగాక కొతచమనవచచ్చెనా



రేక: 1687-6బౌళ సత: 26-521
పలల్లవ:   మగవానఁ డెటతడినా నమరనఁగాక

 తగవుదపప్పువచచ్చెనా తరణులక
చ. 1:    కొలదితో కూరిముల గొసరట యితతేకాక

  బలిమసేయుచ నినున్ననఁ బటట్టివచచ్చెనా
    వలసి నొలల్లములపైనా వదదనే వుతడుట గాక
   తలనఁగ వచచ్చెనా మరి తరణులక

చ. 2:   వటట్టినమోహముతోడ నొడనఁబరచట గాక
  దిటట్టితనము నినున్న దిటట్టివచచ్చెనా

   యటట్టి సేసినా మరి యిచచ్చెకమాడుటగాక
  దటట్టితచి మరవచచ్చెనా తరణులక

చ. 3:    మొకక్కచనఁ బద్రియముతోడ ముతదర నుతడుటగాక
  వకక్కసమెపై నీపపై తపప్పువయవచచ్చెనా

   యికక్కవతో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
  తకిక్క యలగవచచ్చెనా తరణులక



రేక: 1688-1శ్రీరాగత సత: 26-522
పలల్లవ:    ఎటట్టి నమత్మితచవచచ్చెనే ఇపప్పుడు నినున్న

   చటట్టి చటట్టి రమణుని సొలయవచేచ్చెవు
చ. 1:     ముసునఁగ దరచి నీమో మతనఁడు చటూడనఁగాను

   కొసరే వదేమటకే కొచిచ్చె కొచిచ్చె
    యసనఁగి పానుప మనఁద నితదానఁకా నిదిదరితచితే

  పొసనఁగ రతులయలపలని యాడేవు
చ. 2:     మలనఁగపపై నొరగచ మాటల నీతో నాడితే

   బులియుచనఁ జూచేవమే పొతచి పొతచి
   కొలవున నితదానఁక కూచతడి వచిచ్చెతేను

   పొలసి యవవ్వెతోచితతనఁ బొరలీ ననేవు
చ. 3:   కడనుతడేతతచి నినున్ననఁగానఁగిలితచి కూడితేను

   మెడయతత్తి నవవ్వెవమే మెచిచ్చె మెచిచ్చె
   యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డితదానఁకా వచిచ్చెతే

   పడనఁత దొరకకతటే పపైకొనె ననేవు



రేక: 1688-2పాడి సత: 26-523
పలల్లవ:    నవవ్వెవారి నెఱనఁగవు నడుమ నినున్న

   రవవ్వెచేసి యితతేసి రాజసము చటూపేమా
చ. 1:    వాసులకే వచేచ్చెవు వతతులకే పననఁగేవు

 సేసవటట్టితనతటావ చెలనఁగేవు
  నీసరివారమేకామా నేమెలల్ల నాతనికి

   ఆ సుదుద లతదరితోడా నాడుకోనేమా
చ. 2:    దగద్గీరనఁ గటూచతడేవు దతటమాట లడేవు

   యగద్గీ సిగద్గీల నెతచక యదరితచేవు
   కగద్గీని సవతులముకామా నీక నేనఁడు

  వగద్గీళతచి పతతముల వదచలేల్లమా
చ. 3:    చేవమరనఁ జూచేవు చిరనవువ్వె నవవ్వెవు

   కావరితచతనినఁ గటూడి కడు మతచేవు
    శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు చెనకచ మముత్మి నేల

   యవళ మేనరికాన యమెత్మి చటూపేమా



రేక: 1688-3ఆహిరి సత: 26-524
పలల్లవ:   ఆయనాయ నీజాడల కడాడ లడేనా

   రాయడితచ కినఁకనఁ గాతరాలేల యియతడల
చ. 1:   కలికితనాల లేనికత గడియితచనేల

 కలసినదానఁకా నెకక్కడిసటలే
     లలి నితత చాలదా నీ లగరిచేనఁతలల్ల నఁ గతట
    కల కల నగక ఇకక్కడికి రారాదా

చ. 2:     జగడా లదేలే నీ చకక్కనఁదనాలనఁ జాటక
   యగ సకేక్కలితతటనే హచెచ్చె ననేరా

    అగడాయనఁ గటకటా ఆడానీడా నీ యాస
  తగనాడనఁజెలల్ల దినఁక తరదియతరాదా

చ. 3:   సరసాన సారెసారె చలల్లనికానఁకల
  గరగరనఁగా తరగరి తనాల

   ఆరసి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననేన్నలితవ
   కరకరి యేల చకక్కట నతటరాదా



రేక: 1688-4సౌరాషట్టి సత సత: 26-525
పలల్లవ:    మనసుక మనసే మరి సాక

   తనివోని తమక మతతటా రాసులయను
చ. 1:     కల గని చెలితోను కామని యాడుకొననఁగా

   కళల మోముననెలల్ల నఁ గడు నితడెను
   యలమ నాకెను నీవు యేమసేసితవోకాని

   పలకరాక ముదము పచిచ్చెదేరె నదివో
చ. 2:   తనతలనఁపలోరత దతడవారితోనఁ జెపప్పునఁగ

  తనువుననఁ బులకల దటట్టిమాయను
  పొనునఁగనిమలోని భోగము లటవతటవో

   పననఁగకే వలపల పనురానఁప లయను
చ. 3:     నినున్ననఁ జూచి మతతనాల నెనఁలతలతో నాడనఁగ

    చినిన్న నవువ్వె సలవులనఁ జితదనఁ జొచెచ్చెను
    ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యకె నెతత గటూడితవో

    యనన్నరాకె నేరపల ఇట వహి కెకెక్కను



రేక: 1688-5కాతబోదిసత: 26-526
పలల్లవ:    ఏనఁటకి వనఁగిరపడే వపప్పుడే నీవు

  సటూటగా నిదదరిదికక్కనఁ జూడనఁగరాదా
చ. 1:     వలయనఁగ నే వనక వనన్నవతచేనఁగాని నీక

  చెలరేనఁగి యాపమాట చెపప్పునీరాదా
    తలకొని మరి నీవు దగవు దిదేదవుగాని
  వలచక సుదుద లల వనరాదా

చ. 2:    సిగద్గీరిదానను మరి సేవలలల్ల నఁ జేసేనఁగాని
  యగద్గీలే సతగతులలల్ల నఁ దలసుకొనేవుగాని

  దిగద్గీన సతగతులలల్ల నఁ దేలసుకొనేవుగాని
   అగద్గీమెపై మా కోరికె లడుగరాదా

చ. 3:    కూడిత శ్రీవతకటేశ గరతయేతనఁగాని నేను
   ఆడ నాపనఁగటూడి గోర నదుమరాదా

    జాడతో మాలో మముత్మి సతతము సేసేవుగాని
  పాడిపతతా లొతడొరలనఁ బచారితచరాదా



రేక: 1688-6బౌళ సత: 26-527
పలల్లవ:    ఇతతటది గలిగితే నీడేర వలపల

   వతతతనము గానిదే వస ఘనురాల
చ. 1:     వగిద్గీ రమణునఁడు తన వడివటట్టి తీసినాను

  సిగద్గీతోడ నుతడినదే చెలియ
   కగద్గీలేక యాతనఁడే కాతరితచి చెనకితే

   అగద్గీమెపై వోరిచినదే యనిన్నటా నేరపరి
చ. 2:    కూరిమతోడుతనఁ బత కొతగవటట్టి పననఁగితే

  మేరల మరనిదే మెలనఁత
   కోరి మరత్మిములలల్ల కొనగోర నతటతే

   ఆరీత నాడుకోనిదే యనిన్నటా నేరపరి
చ. 3:    కపప్పు శ్రీవతకటేశనఁడు కానఁగిలితచి కూడితేను

  వపప్పుకొని పాయనిదే వువద
   తపప్పుక వోచెలలల తమలో సమత్మితులపైతే
   అపప్పుడే గటట్టి సేసిన దనిన్నటా నేరపరి



రేక: 1689-1సామతతత సత: 26-528
పలల్లవ:   నే నటవతటదాననా నిజమాడేదానను

   తా నెటఱ ట్టినా నుతడునఁగాక తలవతచనేనఁటకే
చ. 1:     అనిన్నటానఁ గొసరితేను అటేట్టి తనతోనే కాక

 కనన్నవారితోనెలల్ల కారణమేమే
   నినన్నటనుతడి తనున్న నితదలడిత ననీని

  వనేన్నకానఁడేమసేసినా వటట్టి వరపేనఁటకే
చ. 2:    తత బతతము చటూపనా తనవదదనేకాక

  ఇతరకాతతలవదద నేమ గలదే
   మతలేక మాయితట నెమెత్మిల మెరసితననీ

   అత రాజసపవాని కతత లోనఁగనేనఁటకే
చ. 3:    కడు వలసినా తనకానఁగిటలోననే కాని

  యడసి తరలో నుతడనేమటకే
   బడి ననున్న శ్రీవతకటపత కూడిమెసిత్తిననీ

  యడవాయకనన్నవానఁడు యితతవసా లేనఁటకే



రేక: 1689-2మాళవగళ సత: 26-529
పలల్లవ:     మాసటల మరేదపైనా మగిడి మగిడి నేనఁడు

    గోస నాసచేసి యేల కొతచేవు నీవు
చ. 1:       వడుకక నాకె నీపపై వసనఁ జానఁచె నితత చేయి

  పాడిపతతా లితదుకేల పచారితచేవు
    పోబ్రాడగన యాప నినున్న బొమత్మిల జతకితచితేను

   వోడక ఇతదుకనేల వరసేవు నీవు
చ. 2:     తమకాన నొకమరి తడవ నితత మాట

   సముకాన సారె నేల సాదితచేవు
    అమరనఁ గనక ఇతత ఆయముల ముటట్టితేను
   పగమదాన నితతేసి పరచేవు నీవు

చ. 3:     తరణ అడియాసల తపప్పుక చటూచె నితత
   గరిమ నపప్పుట నేల కానఁతాళతచేవు

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలిత వాకె మొకిక్కతే
    బెరసి యపప్పుట నెతత పననఁగేవు నీవు



రేక: 1689-3బౌళ సత: 26-530
పలల్లవ:     చెలలము నేమెపైనానఁ జెపప్పువల బుదిద నీక

   అలకల పనిలేవు ఆఱడి బెటట్టికవు
చ. 1:    మతతనాననునన్నవళ మరి తగదే సిగద్గీల

 పతతములడేటవళ భయములేల
 సతతోషమెపైనపప్పుడు చలపటట్టినఁగటూడదు

    రతతుల దటూర కతని రమత్మినవ ఇతటకి
చ. 2:    యదురబడివుతడే యేల సాకిర లడుగ

  వుదుటల నెరపతా నొడుడ కోవదుద
  చతురలడేచోట జగడాల పనిలేవు

   పదరనేల యిటట్టి పత కిచచ్చెలడవ
చ. 3:     కూడితరి మ రిదదర గతపన లినఁకనేనఁటకే

  యడెపైన చటట్టిరికాన కెగద్గీలేడవ
   వడుకతోడ నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడు పతడాల్ల డె

   జాడతో యతనిమనఁద జలల్లవ యసేసల



రేక: 1689-4సామతతత సత: 26-531
పలల్లవ:      మముత్మినఁ జూచి నీకేల మఱనఁగల సేయ వతత

  సమత్మితతచి ఇనఁకనెపైనా చనవయరాదా
చ. 1:   పరాకన నీవుతడనఁగా పాదములొతీత్తినాకె

  మరిగి ఇతకనెపైనా మాటాడరాదా
   కరి కరినఁబెటట్టిరాదు కానఁకల సొలయరాదు

   తరణ వనయానకే దయనఁ జూడరాదా
చ. 2:     పవళతచి వుతడనఁగాను బాగా లియతచిచ్చె నాప

   అవలన నేమ చటూచేవు అతదుకోరాదా
   జవళ జతడిపటట్టిదు చలము సాదితచదు

  జవరాలివడిగము సారె మెచచ్చెరాదా
చ. 3:    సిగద్గీతోడ నీవుతడనఁగా చెనకవచచ్చె నాప

  యగద్గీలేదు కానఁగిటలో నెనయరాదా
    నిగద్గీల నిటట్టి పొగడ నినున్న శ్రీవతకటేతశనఁడ
   అగద్గీప టలమేల్ మతగ నాదరితచరాదా



రేక: 1689-5బౌళ సత: 26-532
పలల్లవ:     వచారితచకో నీవ వనకా ముతదరా నితచి

  పచారితచి వభునఁడవు పతతమాడవలనా
చ. 1:   అతడనుతడి యిచచ్చెకములడేవారము గాక

  మెతడుకొని నీమాట మరేవారమా
   నితడుకొన బద్రియముల నెలతతల చెపప్పుతేను
   కొతడవతట దొరకను కోపగితచనఁ దగదు

చ. 2:   ననుపతో మోముచటూచి నవవ్వెవారముగాక
  కినిసి వరకే తమకితచేవారమా

  తనవారెపైనా యటట్టితరణుల నిలిచ్చెతేను
 ఘనునఁడెపైనవానికి కాదనగదగదు

చ. 3:    సేవలలల్ల త జేసి బుదిద చెపేప్పువారముగాక
   వావాత దటూరి నినున్న వతచేవారమా

    ఆవళ నలమల్ మతగనయి నినున్న బెతడాల్ల డిత
   శ్రీవతకటేశ నీక సిగద్గీవడనఁ దగదు



రేక: 1689-6వరాళ సత: 26-533
పలల్లవ:      చెపప్పువయాత ఇనఁక నేమ సేతము మనము నేనఁడు

   చెపప్పురాని వలపల చిగిరితచనఁ జొచెచ్చెను
చ. 1:      వడుకక వల దేమ వనెన్నల చేతకి రాదు

  ఆడేటసవతమాట అతదము కాదు
   వడె మయతవచేచ్చెవు వభునఁడవు నీవపైతే

    నీడనుతడే యలసేను నే నినున్ననఁ జూచి
చ. 2:      కోరికె కేడ మొదల కచా లపప్పుడునఁ గదల

 సేరపతోడియాసల నితడువదల
  చేరేవు నీవయితే సేసవటట్టినవానఁడవు

   నీరలేక మునితగేను నితడు జెమటలను
చ. 3:      సిగద్గీల కేడ నెలప చేకొన నీవు గలవు

   అగద్గీమెపైన రతకి కాయమే వళవు
   నిగద్గీలో శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
   దగద్గీరకే కూడితమ తలనఁపలో నినున్నను



రేక: 1690-1ఆహిరి సత: 26-534
పలల్లవ:      ఏమ సేతమె చెలి ఇవ నినేన్నతపనఁగనఁ జొచెచ్చె

   నీమగనినఁ దోడితచేచ్చె నిమత్మిలన నుతడవ
చ. 1:   చితత్తిజనడిదాలపైన చిగరాకల మేయనఁజొచెచ్చె

    హతత్తి కోవలల కెతదు నాజజ్ఞ లేదు
    బతత్తిలేక వసతతుని పతటలలల్ల వటనఁ బుచెచ్చె
   కొతత్తిలపైన చిలకల కొవువ్వె మానచ్చెలేర

చ. 2:     పోరచనఁ జెఱకవతట పూవుటముత్మి లతటనఁ జొచెచ్చె
  ఆరయ తుమత్మిదలక నాజజ్ఞలేదు

  నేరపతో చతదరవనెన్నలల గో శ్రోలనఁజొచెచ్చె
  బీరపనఁ జకోరాలబతక ముడుపలేర

చ. 3:   మదనవదాలలల్ల మాటల నమలనఁజొచెచ్చె
   అద శరికల కెతదు నాజజ్ఞలేదు
    కదిసి ఇతతలో శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ గటూడె

  యదిరితచి వరెలల్ల నేమనఁజేయలేర



రేక: 1690-2వరాళ సత: 26-535
పలల్లవ:   కలదిది సహజము కాతతలక

    నెలకొని యట కస్కృప నితచేవో కాని
చ. 1:    నెపము లఱనఁగదుర నేరప్పు లఱనఁగదుర

  వుపమ లఱతగదు రవదల
   కపట మెఱతగర కాతతుని సొలతుర

  యిపడినఁక నీమన సటనన్నదో
చ. 2:    కూరిమ మఱవర కూటమ మఱవర

  వోరప మరవర వువదల
    పోరల మఱతుర పొరినఁ బతనఁ గలతుర

   చేరి యేమ ఇనఁకనఁ జేయనఁగనఁగలవో
చ. 3:   పొరగక వతుత్తి ర భోగితచవతుత్తి ర

  వరిమెక వతుత్తి ర వువదల
 వరపతోడ శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడ
  యిరవుగనఁ గటూడిత వతపమరేదో



రేక: 1690-3భపైరవ సత: 26-536
పలల్లవ:     ఏతటకి ననెన్నలయితచి యితత చేసనే తన-

   కూటము లబబ్బునదాకా కొలవుల సేసేనే
చ. 1:    తమకితచవదుద గాని తనపనుల నామేను

 చెమరితచినతదానఁకానఁ జేసేనే
 భద్రిమఇతచవదుద గాని పకక్కననఁదానామనఁద

  మమత వుటట్టినతదానఁకా మాటలడేనే
చ. 2:    వసరితచవదుద గాని వడుకతోనఁ దా నాపపై

  ససవటట్టినతదానఁకానఁ జేరి మొకేక్కనే
 పాసివుతడవదుద గాని బతత్తిచేసినతదానఁకా

  లసి తనతోనే మేలములడేనే
చ. 3:  చలపటట్టివదుద గాని చనవచచ్చెనతదానఁకా

  కొలవులోనఁ దొడమనఁదనఁ గటూచతడేనే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

 వలసినతదానఁకాను వడుకచేసేనే



రేక: 1690-4బౌళ సత: 26-537
పలల్లవ:     ఏల సాదితచ దాను యరనఁగమ సేసుకొని

    వాలఇతచి ఆ సుదుద ల వాసితనే నేను
చ. 1:    మటూలనుతడి తనతోను ముచచ్చెటకే యాడుకోనఁగా

   ఆలకితచి వతటనే యపడే నేను
  కేలిసలపచ లోలోనఁ గిలకిలనవువ్వెకోనఁగా

   వోలినఁ దమవాకిటనే వుతడితనే నేను
చ. 2:     పటట్టి మతచముపపైనఁ దాము పతడుతడనఁగానఁ జెలలను

   అటట్టి సాకపటట్టితనే యపడు నేను
    దిటట్టిలపై నెరల చికక్కదసుకోనఁగా నాడ కేనఁగి

  గటట్టి న నెఱకసేసుకొతటనే నేను
చ. 3:    రతగగనఁ దామదదరను రతుల నలయనఁగాను

   అతగముల ముటట్టితనే యపడు నేను
  అతగవతచి శ్రీవతకటాధీశనఁడె ననున్ననఁగటూడె

    సతగడి సేసల పపైపపైనఁ జలిల్లతనే నేను



రేక: 1690-5వరాళ సత: 26-538
పలల్లవ:    ఎతదుకెపైనా నోపదువు యేల బతకాలడేవు

  మతదలితచి చెనకితే మానుమనేవా
చ. 1:    పాలగలయాకె నీతో పతతములే యాడెనఁగాని

   కాల దానఁకితచితే నీవు కాదనేవా
    చేలకొతగ వటట్టి నినున్న సిగద్గీలే పరచెనఁగాని
  వాలఇతచి పననఁగితే వదదనేవా

చ. 2:   తగవఱిగినయాప తపప్పుక చటూచెనఁగాని
  వగి నొటట్టి వటట్టితే నోపననేవా

   అగపడి యపప్పుటని ఆయములే ముటట్టినఁగాని
  తగిలి కొపప్పువటట్టితే తగదనేవా

చ. 3:     గకక్కన గటూడి యాప కపప్పురమె ఇచెచ్చెనఁగాని
  వకక్కటపై వడెమచిచ్చెతే వలల్లననేనా
   వుకక్కన శ్రీవతకటేశ వరకె జతకితచెనఁగాని

 వకక్కసాలేమయాడినా వనననేవా



రేక: 1690-6నాదరామకిగయ సత: 26-539
పలల్లవ:   చటూచేయటట్టి చెలలలల్ల సదతమతదేర

  చేచేత మమోహములే చెపప్పుచటూపీనఁగదవ
చ. 1:      పతతము లతనఁ డాడగ పకక్కన నీవు నవవ్వెనఁగా

  వతతగానఁ జెమట వలిల్లవరిసనఁగద
   మతతనపనఁజేనఁత లివ మరొక రెఱనఁగరాదు

    బతత మ సరసముల పచిచ్చె దేరీనఁగదవ
చ. 2:      చేరి యాతనఁడు చటూడనఁగ సిగద్గీల నీవు చలల్లనఁగా

   సారె మోముననఁ గళల జడిసనఁగదే
   తారకాణనఁ బెటట్టిరాదు తగవు దేరచరాదు

  కూరిము లిదదరివని కపప్పులయనఁగదవ
చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁ డతటనఁగా జిగినఁ జనున్నల నొతత్తినఁగా

 కోవరపతతత్తిరాల గరిసనఁగదే
   యవళనఁ గటూడితరి మమేత్మిమ నననఁగరాదు

  తావుల మరతులలల్ల దపైవారీనఁగదవ



రేక: 1691-1ముఖరి సత: 26-540
పలల్లవ:     ఆపవదిదకేలతపదు వదోద మము సారె సారె

  కెపైపసేతు రాచెలికతేత్తిల నతదరిని
చ. 1:     పడనఁత మోనాన నవవ్వె పకక్కన దానఁచెనఁగాని

  వడికాన వనన్నపాన కతత్తిరమదు
    నడుమ నెఱఱ్ఱైగనేన్నర ననల పపై వసనఁగాని

    బడి నీవు పలేచ్చెవతటే పకక్కన రాదాయను
చ. 2:     తగ నినున్ననఁ బేరకొతటే తల దువువ్వెకొనెనఁగాని

    అగపడి యతదునఁ గొతత యాస చటూపదు
    అగడుగానఁ బువువ్వెలగతత్తి యటట్టి పపై వసనఁగాని

    మగటమ నీ కమత్మిప మారగమత్మి వటట్టిదు
చ. 3:    మకక్కటమెపై కేల యణమె టల్లగముటట్టినఁగాని

    ఇకక్కవ నీ సుదుద లక నేమ ననదు
    అకక్కర శ్రీవతకటేశ ఆకె యలమేల మతగ
   ఇకక్కడనఁ గటూడితవ నీవట నితడుకతడెను



రేక: 1691-2దేసాళత సత: 26-541
పలల్లవ:   చితత్తిగితచవయాత య సిరలలల్ల ను

    హతత్తి నీ భాగతములే అనిన్నటా మెరసను
చ. 1:    చకక్కతదనమే కాదా సతకి సితగారము

   చెకక్కట చెయేత కాదా చెలవమెలల్ల
  నికక్కనఁజనున్నలే కావా నితడినగతభీరముల

  వకక్కటకక్కటే పొగడ నువదలవసమా
చ. 2:   జవవ్వెనపాయమె కాదా జడిగొనన్నమోహనము

    నవవ్వెట నవువ్వెలే కావా నానా భోగాల
   పవువ్వెల కొపేప్పు కాదా పొతదులలల్ల రేనఁచేది

   ఇవవ్వెదాన వరిరతచ నీ తరణులవశమా
చ. 3:     కనున్నల చటూపలే కావా కానఁగిటనఁ గటూడితచినవ

  సనన్నలమోవులే కావా చవులయేతవ
  అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగెపైనదకె

    మనన్ననమరతు లతచ మా బోతటల్ల నేరతురా



రేక: 1691-3పాడి సత: 26-542
పలల్లవ:   ఇటవతట రమణుని నెతతసేసేవ

   అట నిట నవవ్వెనఁగాని అలగనఁడుగదవ
చ. 1:    వడడరము లడనఁడు వడివటట్టితీసి నినున్న

  వడుడ వటట్టి వనఁడుకొతటే వసరనేలే
    జిడుడ దేర నీవతనినఁ జేసిన చేనఁతల కెలల్ల

  వడిడతచకొనీనఁ గాని వోపనననఁడుగదే
చ. 2:    తతత్తిరితచనఁ డేమటకి తములమొసగీ తాను

   బతత్తి నీపపైనఁ జేయనఁగాను పతగితచనేలే
   యతత్తినమదాన నీవు యతత కరకరితచినా

   హతుత్తి కవునాన్ననఁడు గాని అలయనఁడు గదవ
చ. 3:      చతడి చేసి పననఁగనఁడు సనన్నలనే మోవ చటూప

   నితడు గానఁగిటనఁ గటూడనఁగా నివవ్వెరగేలే
   అతడనె శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు నీరతులక
   దతడిగా మెచచ్చెనఁగాని తలనఁకనఁడు గదవ



రేక: 1691-4సౌరాషట్టి సత సత: 26-543
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేము యతదానఁకా నీతో

   దోమట దొడుకవయాత తొలసారె చెలిని
చ. 1:   చెపప్పురానిమోహము చితత్తిములో నునన్నది

  కపప్పుళతచే మదమెలల్ల గబబ్బులపపైనునన్నది
   కపప్పున కానఁకలలల్ల ను కాయముపపై నునన్నవ

   చొపప్పుతోనె రావయాత చటూతువు యచెలిని
చ. 2:    ఘనమెపైన అడియాస కనున్నలనే వునన్నది

   మనుకొనన్న సతతోసము మోముననే వునన్నది
   పనగొనన్న మాటలలల్ల పదవపపై నునన్నవ

   కనుగొతదువు రావయాత కమత్మిట యచెలిని
చ. 3:   కడలేనితమకము కానఁగిటలో నునన్నది

   చిడుముడి సిగద్గీలలల్ల సలవుల నునన్నవ
    బడినే శ్రీవతకటేశ భామ నిటట్టి కూడితవ

   యడయకవయాత ఇటట్టి య చెలిని



రేక: 1691-5పాడి సత: 26-544
పలల్లవ:   మాయలేల చటూపేవు మాముతదరనే

  నీయితప లివయలల్ల నేనెరగనా
చ. 1:     వడుకక నాప నీపపై వలగొని మటతేను

  పాడిపతతా లితతలోనే పచారితచేవు
   యడ మాముతదర గాగా యగద్గీలవటేట్టివుగాక

  కూడి యేకతాననెపైతే కోపగితచగలవా
చ. 2:     నవువ్వెతా నపప్పుట నాప నతటన జతకితచితేను

   ఇవవ్వెల వాసులతచేవు ఇపప్పుడే నీవు
    యవవ్వెరెపైనా నాడేరతటా యేటకో లోగేవు గాక

  పవవ్వెళతచేపానుపపపై పటట్టి పనగేవా
చ. 3:    వలచినయాపపై నినున్న వడినఁ గానఁగిలితచితేను

  కలసితవ ననిన్నటట్టి కాతరానను
    నిలిచి శ్రీవతకటేశ నే నలమేల మతగను
   చెలనఁగే వటాల్ల నతదటూనఁ జితత్తిగితచమెచేచ్చెవా



రేక: 1691-6లలిత సత: 26-545
పలల్లవ:   చెలల మదదరికిని సేవలసేసేవారము

   యలమ నీతలనఁ పానతయతవయత యినఁకను
చ. 1:     సయగపనఁ జూప చటూచి సొతపల నీకరేనఁచి

   పాయకనన్నది నీవదద బడత నేడు
  మోయరాని మోపలయ మోహములనిన్నయునఁగటూడె

  చేయనఁగలపనులినఁకనఁ జెపప్పువయత మాకను
చ. 2:     తమకపమాట లడి తనువుపపై జేఇ వసి

    పగమదమె చలీ ల్ల నీపపై భామని నేనఁడు
    గమురలపై పలకితచె గటట్టి న మత గరనఁగె

   సముకాన నియతవయాత చనవుల మాకను
చ. 3:     సలవుల నవువ్వె నవవ్వె సిగద్గీల పలచనఁజేసి

  మెలనఁగచనఁ గటూడె నలమేలమతగ
  చెలరేనఁగె వడుకల శ్రీవతకటేశవ్వెర

   కలకామును మేలే కదవయాత మాకను



రేక: 1692-1రీతగళ సత: 26-546
పలల్లవ:     కోరిన కోరిక లిటట్టి కొనసాగక మానవు

  నేరపలలల్ల నేనఁడే నితచవలనఁగాని
చ. 1:     పొలనఁతులదుట నీవు పొదుద వోనిమాట లడి

  వలపల రేనఁచితవ వానఁటముగాను
   తలవతచకొని ఇనఁకనఁ దపప్పుతచకొతటేనఁ బోదు

   వలయ రతుల వఱఱ్ఱైవనఁగ వలనఁగాని
చ. 2:    సిగద్గీవడేవారినఁ వదద జేయరానిచేనఁత సేసి

  వగద్గీళము నవవ్వెతవ వడుకగాను
  బగద్గీన నితతటమనఁదనఁ బరాకసేయనఁగరాదు

  కగద్గీలేక రత కొడిగటట్టివలనఁగాని
చ. 3:   చెలికతత్తియలతోడనఁ జేరి యేకతములడి

  చిలికితవ యాసల శ్రీవతకటేశ
  అలమేలమతగ నేలి తౌనఁగాదననఁగరాదు

  యలమ రతకినఁ జనవయతవలనఁగాని



రేక: 1692-2శదద్ధదేశి సత: 26-547
పలల్లవ:    ఆనతయతవయాత మాట అమర జోడితచకొని

    వనులరా నే నది వని మెచేచ్చెనఁగాని
చ. 1:      పచిచ్చెదేర నవవ్వె నీక బాదము లొతుత్తి చ నితత

  వచచ్చెనవడి ననిన్నయు వనన్నవతచెను
     కచచ్చెపటట్టి నీవు నటట్టి కనున్నల నోరా వతటవ

   హచిచ్చె ఇతదువతకను మేలేమ గతటవయాత
చ. 2:     చిముత్మినఁ జూపలనునఁ జూచి చేతవడెమచిచ్చె లేమ

  యమెత్మిలనఁ దనవలప లరకసేస
    సమత్మితతచితవ నీవు సరికి బేసికి నిటట్టి

   కమత్మిర నీకేమ దారకాణవచెచ్చె ననియా
చ. 3:    యేకతాననఁ గానఁగిలితచి ఇటట్టి యలమేలమతగ

  దాకొని శ్రీవతకటేశ తలనఁపతచెను
   ఆకడ ననేన్నలియును అవయు నియతకొతటవ
   కెపైకొని అతదునా నేమ గటట్టి కొతటవయాత



రేక: 1692-3పాడి సత: 26-548
పలల్లవ:     నే మెఱనఁగమా యేమే నీ సుదుద ల

   మాముతదరనే యతత మాయల సేసేవ
చ. 1:    బలిమనఁ గొతగవటట్టితే పతతానకే పననఁగేవు

  చలమేల పతతోను సతులకను
  తలతపలో వలపల దటట్టిమెపైవుతడనఁగాను

   వలిబతకాలేల పతచి వతతల సేసేవ
చ. 2:     చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొతటే సిగద్గీలనే పొరలేవు

  వకక్కసమతత యేనఁటకే వభునితోను
  పకిక్కట నీముచచ్చెటల పరవురమననఁగాను

   మొకక్కలప గటట్టి తోడ మోనమేల చటూపేవ
చ. 3:    నతటననఁ గానఁగిలితచితే నవువ్వెలే నవవ్వెవు

  వతటనే వసాలేల శ్రీవతకటేశతో
   యితటనే యలమేలత్మితగ వతనాలవపై యుతడనఁగా

   దతటతనముల నెతత తరితీప సేసేవ



రేక: 1692-4వరాళ సత: 26-549
పలల్లవ:   తగదని చెపప్పురే తరణులల

   వగటనఁ జేనఁతల లేనివసాల చేసని
చ. 1:   సుదుద లడిగినవానఁడు సొరిది వనవలదా

    వదిదక నే జెపప్పుత బోతే నొడుడ కొనీని
   అదుద కొని తనమరత్మిమతదు నేమెపైనా నునన్నదా
   పొదుద వోక తానే మాటపోలిక లతచని

చ. 2:   సనన్నల చేసినవానఁడు చనవయతవలదా
   చెనన్నలర నే నతటతే సిగద్గీవడని

  యనన్నరానిగిలిగితత లేమెపైనా నతదునన్నవా
  తనున్ననఁదానే వఱఱ్ఱైవనఁగి తపప్పుతచకొనీని

చ. 3:    చేరనఁ బలిచినవానఁడు చెకక్క నొకక్కవలదా
   తారి గబబ్బుల నొతత్తితేనఁ దపప్పుతచకొనీ
   ఆరీత శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను

   నేరపతో ననున్ననఁగటూడి నీటల చటూపీని



రేక: 1692-5నాదరామకిగయ సత: 26-550
పలల్లవ:    నీవు మగవానఁడవు నెరజాణ వనిన్నటాను

   యే వధన మనిన్నతచినా నియతకొనేవారము
చ. 1:    యకక్కవ తకక్కవలపై యటవల నుతడినాను

  చకక్కనే నీమానఁటల సబలోనను
   వకక్కణ లడుగనేల వతకలొతత్తి దిదదనేల
   నెకొక్కని యాచరితల నీకే తలసును

చ. 2:    నితచిన చలముతోడ నేరిచినా నేరకనాన్న
  మతచివ నీచేనఁతల మహిమనఁదను

    పొతచి యవ చటూడనేల పోలిక వదకనేల
    అతచ నటఱ ట్టినా నీ కనిన్నయు నమరను

చ. 3:    చెతది యగసకేక్కలపైనా చితత్తిము వచిచ్చెనవపైనా
  అతదములేని నవువ్వెల అతవలక

  నితదలేల శ్రీవతకటనిలయ ననేన్నలితవ
   కతదువ నిదలల్ల నీకనఁ గలిగినగణము



రేక: 1692-6మతగళకౌసిక సత: 26-551
పలల్లవ:    వటట్టికాతరాన నీవు వసివాడే రితతేకాక

   చటట్టిరికము నెరప సొతపలలల్ల రేనఁచదా
చ. 1:     చెపప్పునటట్టి సేసేనని చితత్తిము నీ సొమత్మిని

   అపప్పుడే వనన్నవతచదా ఆప నీతోను
   యపప్పుడు నలగనని యిచచ్చెకము సేతునని

   ముపప్పురి నొడనఁబరచి మోహమెలల్ల నఁ జూపదా
చ. 2:     తానే నీవపై యుతడేనని దకక్క వలచితనని

   ఆనలలల్ల నఁ బెటట్టిదా ఆప నీతోను
   మానలేని పొతదులని మఱనఁగల వటట్టినని
    కానుకల నీక నిచిచ్చె కడు బతత్తిసేయదా

చ. 3:    వతగెములడనని వస నినున్ననఁ బాయనని
    అతగజ కేలినఁ గటూడదా యాప నీతోను
   రతగగా శ్రీవతకటేశ రతకెకక్క చనవని

   సితగారితచకొని వచిచ్చె సేసలలల్ల నఁ బెటట్టిదా



రేక: 1693-1హిజిజజి సత: 26-552
పలల్లవ:      ఏల మముత్మి నొరసేవు యేలికవు నీవు మాక

  కోలముతదుగా మేలకొదిద చటట్టిరికము
చ. 1:   మనన్ననగల కొలనఁదే మతదమేళమతతయును

  చనున్నల వచిచ్చెనయతతే జవవ్వెనము
   కనున్నల గొపప్పులయితే మొగము చకక్కనెపైమతచ
   వనన్నవతచే నేరప్పుగలితే వనుల కితపను

చ. 2:   బలిమగలయతతే వతతమెలల్ల నీడేర
  వలచిన పాటే వాడికయును

  సలవనవువ్వెలలోనే చేనఁతలలల్ల నేరపడు
   పలపల చవులపైతే పగయముల నాటను

చ. 3:   వడుకతోడి లతకె వకక్కసపనఁదమకము
  వడిగమెతత అతతే వుబుబ్బునఁజెమట

    కూడితని ననున్న నేనఁడు కొతకక శ్రీవతకటేశ
  యడెపైనరతులపైతే యిచచ్చెకమెపై వుతడును



రేక: 1693-2ఆహిరి సత: 26-553
పలల్లవ:     ఏమని చెపప్పుదుమయాత ఇతత నీపపైగల బతత్తి

    నేమాననఁ బటూనుక వచచ్చె నీకనఁ గానేయిపడు
చ. 1:     నిడువాలనఁ జూప చటూచి నీమనసు నాటనని

  పొడినఁబడ నతతలోనె పొలనఁత
   కడునవవ్వెనఁగా నీకనఁ గానఁక రేనఁగెనోయని

  వుడివోని తలపోనఁత నుసుత్సరనీని
చ. 2:    మచిచ్చెక మాటాడి నీమరత్మిము సనఁకెనోయని

    కొచిచ్చె కొచిచ్చె లోలోనె కొతకీనఁ జెలి
    తచిచ్చె గబబ్బుల నొతత్తినఁగా తనువు నొచెచ్చెనోయని

  వచచ్చెనవడి నపప్పుడే వరగతదని
చ. 3:    నినున్న వగినతతానఁ గటూడి నిదుద రలేదోయని

  కనున్నల దేలగితపచనఁ గానఁతాళతచని
   ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యప నీవురమెకిక్క
    సనన్నల చాయల నీక సారె మొకీక్కని



రేక: 1693-3ముఖరి సత: 26-554
పలల్లవ:    ఎటట్టి నేరచకొతటవ యమెత్మిలలల్ల నఁ జూపనఁగ

   పటట్టిరా వనన్నతోడను పనన్ననానఁడే మవార
చ. 1:     ఇదదరి మన తగవు దిదిద తేరిచినవానఁడు

  వదదనే వునాన్ననఁడుగదే వువద
   పదదరికే లితతులతో బెటట్టి గా నాడుకొనేవు

   సుదుద ల నీచేత వని సదతమయతనఁగదవ
చ. 2:    జతటపై మనమాటలక సాకిరియపైన చెలల

   వతటా నునాన్నర గదవ వలనఁది
     వతటనే నే జాణనతటా వక వక నవవ్వెవు
  కతటమ నీగణముల కతలయనఁగదవ

చ. 3:     కతదువ నినటూన్న ననున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడినవానఁడు
   యతదును శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడే కదే

   ముతదే దొరతనాన మురిపము చటూపేవు
  అతదిపొతది నీవసా లగడాయనఁగదవ



రేక: 1693-4కాతబోదిసత: 26-555
పలల్లవ:   ఎటవతటదానవ యేమే నీవు

   సటల సేసే వాతనఁడు చనవయతనఁగాను
చ. 1:    కనున్నలనే సొలసేవు కానఁకలనే యలసేవు

   మనిన్నతచి యాతనఁడు నీతో మాటలడనఁగా
   సనన్నలనే వరసేవు సముకాన జరసేవు

మనన్నక,    యపప్పుటనఁ దాను మతచి నవవ్వెనఁగాను
చ. 2:    కూరిముల గొసరేవు కతచెపటట్టి వసరేవు

   చేరి యాతనఁడే నినున్న జెనకనఁగాను
   నేరపల చటూపేవు నెపములే మోపేవు

    కోరి నీక వడెము గకక్కన నియతనఁగాను
చ. 3:    పతతములే యాడేవు పదముల పాడేవు

  యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డెనయనఁగాను
  సతతోసాల నెరపేవు చవులలల్ల నఁగరపేవు

   బతతనే రతుల తాను పచారితచనఁగాను



రేక: 1693-5సాళతగత సత: 26-556
పలల్లవ:   చేకొని వడిగాలలల్ల నఁ జేయితచకొనవయాత

   యకడనఁ గొలవవచెచ్చె నిదివో నినున్నను
చ. 1:    పతతగాతడవపై వతట నీపానుపపపై నుతడనఁగాను

 మతతనమాడవచెచ్చెను మగవ
   చెతతల నీ మేనెలల్ల నఁ జెమరితచియుతడనఁగాను
   ఇతతలో వసరవచెచ్చె నిదివో నీకను

చ. 2:    గరిమతో సతతోసాననఁ గడుమతచి నీవుతడనఁగా
 సరసములడవచెచ్చె సకియ

  తరణలపపైనఁ గాతక్ష తలపోయుచతడనఁగాను
   అరదుగా నినున్న బెతడాల్ల డవచెచ్చె నిపడు

చ. 3:    ఆదిగొని నిదద్రిలేచి ఆనతదాన నుతడనఁగాను
   పాదము లొతత్తినఁగ వచెచ్చెనఁ బడనఁత
    యదస శ్రీవతకటేశ ఇతత నిటట్టి కూడితవ

  మోధముతోడుత నీక మొకక్కవచెచ్చెనఁగటూరిత్మిని



రేక: 1693-6పాడి సత: 26-557
పలల్లవ:    ఇతతకతట నేమసేతు వనఁక నీవు

   పతతము చేకొతటవ పడనఁతచే నీవు
చ. 1:      వచిచ్చె వచిచ్చె నినున్ననఁ జూచి వలపలనఁ గొసరనఁగ-

   నిచిచ్చెతవ చనవు నీ వతతకిని
   పచిచ్చెదేర నపప్పుటని పానుపపపైనఁ గటూచతడి

  మచిచ్చెకసుదుద ల వని మరగనఁజేసితవ
చ. 2:     సారెసారె జూజమాడి సరినఁ బొదుద నఁ గడపక

   చేరి మనిన్నతచిత వటట్టి చెలియను
    గారవతచి యిపప్పుడును కాయము గాయము సనఁక

   పేరడి నీతో సరి పనగజేసితవ
చ. 3:     కూడి మాడి నీకానఁగిట గరతుల ధరితచనఁగ

   వోడక దొరనఁ జేసిత వువదను
    యడనె శ్రీవతకటేశ యిటట్టి నవువ్వె నవువ్వెచ

 వడుకెపైనరతులను వలయనఁజేసితవ



రేక: 1694-1శదద్ధవసతతత సత: 26-558
పలల్లవ:      అపప్పుట నీ సుదదలలల్ల అడుగనఁ బుతత్తితచె ననున్న

 తపప్పుకచటూచినవానఁడు తానఁగానఁడా
చ. 1:     నగతా నతడక వచిచ్చె నాక నాపకను

   తగవు చెపప్పునవానఁడు తానఁ గానఁడా
    జిగిమాపయతద లతట సిగద్గీల నేము నవవ్వెనఁగ

   అగడు సేసినవానఁడు అపప్పుట తానఁగానఁడా
చ. 2:    జమళపానుప్పుమద సరసాన నాప ననున్ననఁ

 దమరేనఁచినవానఁడు తానఁగానఁడా
   పగమదాన నిదదరికి పతతముల సరిచేసి

 తములమడినవాడు తానఁగానఁడా
చ. 3:   అరసి యకక్కచెలల్లతడల్లమెపైనను మత్మితతలోనే

  దరిచేరిచ్చె కూడినానఁడు తానఁగానఁడా
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితటలోననే వుతడి
   తరమెపై మనిన్నతచినానఁడు దేవునఁడు తానఁగానఁడా



రేక: 1694-2ముఖరి సత: 26-559
పలల్లవ:     ఏల వాసు లకిక్కతచేవు యరనఁగవా నీవమెపైనా

   గెలిసేసితే నేమెపైనానఁ గేరడమే కాదా
చ. 1:    పతతమాడరాదుగాక బలవపైన నా చనున్నల

   యతతట కొతడలకెపైనా యకక్కడే కాదా
   వతతుపటట్టిరాదు గాక వానఁడినా కనుచటూపల

  కతతునియముత్మిలకతట కడు వాతడిగావా
చ. 2:   సరిపటట్టిరాదుగాక సతతతము నాతురము

   గరిమ జీతకటకతట ఘనమే కాదా
  పరడితచరాదుగాక పొతదపైన నాకరముల

   పొరినఁ దిగెలకతట నబుబ్బురములే కావా
చ. 3:    రటట్టి సేయరాదుగాక గటట్టి న నాపరనఁదుల

   తొటట్టి పలినాలకతట దొడడలే కావా
    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   నెటట్టిన మనసొతదుల నేరపలే కావా



రేక: 1694-3బౌళ సత: 26-560
పలల్లవ:    ఇపప్పుటవడుకే చటూచ నిదివో తాను

   అపప్పుటపప్పుటకి తన కాడికలపై వుతడవా
చ. 1:     చేతులరానఁ జేసేచేనఁత చెపప్పుతే సిగద్గీయత నాక

  ఆతనినే యడుగరే అతవలల
   కాతరప మగవానఁడు కాదు గటూడదనరాదు
   యతల నెవవ్వెత వనాన్న నేతువలతేత్తిడరా

చ. 2:    నోరనితడా మాటాలడె నొడుగరా దతదరిలో
   చేరి పత నడుగరే చెలలల

  దటూరినా నియతకొననఁడు తటూరవలచినవానఁడు
   కారణల చెపప్పునఁబొతే కడవార నవవ్వెరా

చ. 3:     అకక్క మోవనఁ గానఁగిలితచె నటట్టి వరగయతని
   మొకిక్క తనున్న నడుగరే ముదితలల
    ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశత డతనఁడే ననున్నత గటూడె

     తకక్కక ఇతదు కితదర తపప్పు కిటట్టి చటూడరా



రేక: 1694-4కాతబోదిసత: 26-561
పలల్లవ:    తరణచేసిన చేనఁత తగవ కాదా

    సరికి బేసికి నినున్ననఁ జలము సాదితచెను
చ. 1:     ఇటట్టి కానుకిచిచ్చె యాకె యగటనే వుతడనఁగాను

   కటట్టినఁగడ యాపనే చకక్కనఁ జూచేవు
     దిటట్టిగనక యకె నీ దిమత్మిరి చేనఁతలక జేతనఁ

    బటట్టిన నిమత్మిపతడు నీపపై నిటట్టి వసను
చ. 2:   కేలవటట్టి కనన్నయాప కిలకిల నవవ్వెనఁగాను

  మటూలనునన్న యాపతోడ ముచచ్చెటాడేవు
     తాలిమ గలదిగాన తగ నీ పరాక దేర

   కోలముతదుగా నినున్న కొనగోర నొతత్తిను
చ. 3:    పోదినఁ గానఁగిలితచినాప పొతతనే వుతడనఁగాను

  పాదమొతేత్తియాపను గొబబ్బున గటూడేవు
   యదస శ్రీవతకటేశ యకె నేరపరిగాన

     మొదమున నీక నిటట్టి మొకక్క మొకిక్క కూడెను



రేక: 1694-5పాడి సత: 26-562
పలల్లవ:    నీవల జతకితచేవు నెలనఁతలదికక్క చటూచి

  కావరితచి సవతుల కానఁతాళతచవలదా
చ. 1:      సతగడి నుతడి నీతో సరస మాకె యాడనఁగా

   అతగనల దటూరి నినున్న నాడకతదురా
   సితగారాల చటూప చటూప చలరేనఁగచతడనఁగాను

  కొతగవటట్టి తీశకెతో గతపతచకతదురా
చ. 2:     కొసరచ నాకె నినున్న కచముల నొతత్తినఁగాను

   కసరి ఇతతుల గొణనఁగక వుతదురా
  మసిమ దనసలిగె మెరయుచనుతడనఁగాను
    పసగానఁ జేతుల చానఁచి పతతమాడ కతదురా

చ. 3:    కతదువనుతడి నినాన్నప కెపైవసమెపై కూడనఁగాను
  అతది చెలలలల్ల సొలయకవుతదురా

  ఇతదుకె శ్రీవతకటేశ ఇతతులలల్ల నఁగలసిరి
   ముతదరియాపను ఇటట్టి మోచి దితచకతదురా



రేక: 1694-6లలిత సత: 26-563
పలల్లవ:    ఔలే నిజము నిషటూ ష్ఠూరమతదుర లోకమువార

   నీలగల దడవతే నేడు సిగద్గీయతనా
చ. 1:     పచచ్చెల వోవరిలోన బతగార పీనఁటల మనఁద

   పచిచ్చెదేర నవవ్వెదా పడనఁత నీతో
     తచిచ్చె ననెన్నతత చటూచేవు తలనఁచకో ఇతకా నీవ

    అచచ్చెట సుదిద చెపప్పుతే నాయముల సనఁకెనా
చ. 2:    పరగనఁ దరమాటన పకక్కనే పవళతచి

   సురట వసరదా సుదత నీక
   అరదతదనేల నో ననిన్నయును తలసుకో

   ఇరవుగానఁ జెపప్పుతేనే యగసకెక్క మాయనా
చ. 3:    వుడవోని నీకానఁగిట వదిదకెపైన రతులను

   బడివాయక కూడదా భామత తోను
    అడరి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ

    వడి నినున్న మెచిచ్చెతేనే వలపల రేనఁగెనా



రేక: 1695-1రామకిగయ సత: 26-564
పలల్లవ:     ఈపకనఁ గలగబతక మేల నీక లేదాయ

   మాపదానఁక నీవతత మనసు చటూచేవు
చ. 1:     వడాడ నఁ బెటాట్టి మాటలడి వువద జతకితచనఁగాను

  వడుడ వటట్టి నీవతత వనఁడుకొనేవు
  వడిడవారీనా ఆప వలపలేమెపైనాను

   యడడవపై నేనఁడానఁట దానికేల కితదుపడేవు
చ. 2:     సరికి బేసికి నితత చలము సాదితచనఁగాను

   అరదుగా నితతేసి పగయాల చెపేప్పువు
  గరివడనా తనకతదువపైన ననుపలల్ల

   మరిగి యిలల్ల లికేల మతలోనఁ గొతకేవు
చ. 3:     కోరి వనఁడియాప నినున్న కచముల నొతత్తిగాను

   సారె సారె నీవతత చనవచేచ్చెవు
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    చేరి పతడిల్లకూనఁతు కెతత సేసేవు చవుల



రేక: 1695-2కేదారగళ సత: 26-565
పలల్లవ:      నేనఁడు నాభాగత్మిమే కాదా నీ చితత్తిము వచిచ్చెనది

   పోనఁడిమ నితదుకనఁగానే పొగడేము నినున్నను
చ. 1:      యవవ్వెత బుదిద చెపప్పునో ఇతటకి వచిచ్చె నాతోను

  నవవ్వె సరసమాడేవు ననుపగాను
   రవపైత్త్వాత ననున్నలమని రామచేనఁ జెపప్పుపతపత
   చివవ్వెన నినున్నళల్ల వచిచ్చెతవా ఇయతడక

చ. 2:    యేమ దలచకొతటవో ఇటట్టి ననొన్నడనఁబరచి
   కామతచి చటూచేవు ననున్ననఁ గాతరానను
    వమార నినాన్న మొనాన్న వనన్నపాలలల్ల నఁ జేసిత

    పేగమాన నిటాల్ల నఁ దొలిల్ల పటట్టితవా సేస
చ. 3:    మనసటట్టి గలిగెనో మమకరితచి నీవు

   యనసిత వట ననున్న ఇతతలోననె
   అనువపై శ్రీవతకటేశ ఆసపడి నేనుతడిత

   తనిసే నతదుతడే యపడు తనిసితనా



రేక: 1695-3పూరవ్వెగళ సత: 26-566
పలల్లవ:    తానేల యగద్గీలవట ట్టి తనమన సరనఁగను

    యే నెపము నెతచను యడక రమత్మినవ
చ. 1:     సవతపపై కానఁకల వసారి తను దటూరీత

   వవరితచి చటూచకొతటే వతతా తాను
   పవళతచి నానఁడతదుక పకక్కన జినన్ననఁబోయి

    ఇవల దా మతచివానఁడే యడక రమత్మినవ
చ. 2:      ఆకె యమెత్మిలలల్ల నఁ చటూచి ఆరడి తనునఁ బెటట్టి

   పపైకొని తలసుకొతటే పగల తాను
   దాకొని బాసలసేసి తనలోనే కరనఁగచ

   యేకపోనఁ దనకనేల యడక రమత్మినవ
చ. 3:     అకక్కతోడి వరసల నటట్టి తనున్న నానఁగిత

   ఇకక్కవ దలనఁచకొతటే యరవా తాను
   చికిక్క ననున్ననఁ గటూడినానఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరతడు

    యికక్కడా నకక్కడా నేల యడక రమత్మినవ



రేక: 1695-4భపైరవ సత: 26-567
పలల్లవ:   వడుకకానఁడవు నీక వరపేనఁటకి

    యడువటట్టి నీ సుదుద ల కేమ ననమయాత
చ. 1:      ఇతటలోన నాకె మాట యేమని చెపప్పునో నీక

   వతటవతట వచిచ్చె ననున్న వనఁడుకొనేవు
  దతటయపైనవానఁడవు దపైనన్నమేటకినఁ నీక

   గొతట నీసుదుద లవవ్వెతకనునఁ జెపప్పువయాత
చ. 2:     సరగన నాకె యేమ సనన్నసేసనో నీక

   అరదుగా ననున్ననఁ గడు నాదరితచేవు
  బరదుగలవాతడవు పగయము చెపప్పుతగనేల

   యరవుల నీసుదుద లేడాత దడవమయాత
చ. 3:      ఇపప్పు డిటట్టి యాప గణమేమ నేరెప్పునో నీక

   కపప్పుళతప జెమటతోనఁ గటూడిత ననున్న
   వపప్పు శ్రీవతకటేశడ వడుడ కోనేటనఁకి నీక

    కపప్పు నీసుదుద ల నే మగడు సేయమయాత



రేక: 1695-5వరాళ సత: 26-568
పలల్లవ:    పలిచ నీరమణునఁడు పగయము చేకొననఁగద

   కొలచితేనఁ దమకము కపప్పులపై నిలచను
చ. 1:    ఇచచ్చెకమెఱనఁగనటట్టి ఇతత పొతదు సేసితేను

  మచచ్చెరము రేనఁగను మగవానికి
   వచచ్చెనవడి నటూరకె వతగెములే యాడితేను

   వచిచ్చె వచిచ్చె యేడాలేనివాసులే పటట్టి ను
చ. 2:    చెతతనుతడి కూడని చెలితోడ నవవ్వెతేను

  పతతములే మగలను పతవదదను
  రతతుచేసి యేకతాల రచచ్చెలవసితేను
   చితతతోడ మగలను సిగద్గీలే నెరసును

చ. 3:  సమత్మితతచనఁజాలనిసతనఁ గానఁగిలితచితేను
  యమెత్మిలే మతచ శ్రీవతకటేశనక

    కమత్మి యాతనఁడె ననేన్నల కతలిటట్టి చెపప్పుతేను
    నెమత్మిన మలరత గడు నెయతములే పటట్టి ను



రేక: 1695-6కాతబోదిసత: 26-569
పలల్లవ:   ఏనఁటకినఁ బొడినఁబడేవు ఇతతమనికితముతో

    సటూటగా వనేవార చటూచి ఇటట్టి నవవ్వెరా
చ. 1:    కలలో నెవవ్వెతో నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొనెనతటా

   వలయ మాతోత జెపేప్పువు వసాలక
   కలికపపై వల పతత గలిగినవానఁడవు
    తొలత కాళల్లక మొకిక్క తోడి తచచ్చెకోరాదా

చ. 2:     తరణ యవవ్వెతో నీ తలనఁపననఁ బారెనతటా
   కెరలి మాతోనఁ జెపేప్పువు కేరడాలక
   మరిగి యాపమనఁదను మచిచ్చెక గలవానఁడవు

   ఇరవుగా బాస ఇచిచ్చె ఇతటనఁబెటట్టి కోరాదా
చ. 3:     దేవుల యవవ్వెతో నేడు దిషట్టిముగానఁ గటూడెనతటా

   శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్ననఁ జేరి కూడేవు
   తావున నాపపపై నితత తగలగలవానఁడవు
  కావరాన నాప మెడనఁగటట్టి కొనరాదు



రేక: 1696-1వరాళ సత: 26-570
పలల్లవ:    నాకేల లోనఁగేవు నడుమ నీవు

   పపైకొని నే నితదుకనఁగా పచారితచేనా
చ. 1:     కలికినఁ బొరగాపనునఁ గని నామోము చటూచేవు

  వలచి తచచ్చెకోనఁగాను వదదనేనా
  మొలకచనున్నల గడుమొనలతటానఁ బొగడేవు

  కలికి పటట్టిచటూనఁడగా కోపగితచేనా
చ. 2:     సారె నాప నవవ్వెతగాను సనన్నలనఁ జూపవచేచ్చెవు

  చేరి కానఁగిలితచకోనఁగా చేయివటేట్టినా
    చేరనఁ డేసి కనున్నలతటా చితత్తిగితచి బద్రిమసేవు
  ఆరసి పతడాల్ల డనఁగా నౌనఁగాదనేనా

చ. 3:     వస నాప మాటాడనఁగా వనుమని ననన్ననేవు
 వసముచేసుకోతగాను వారితచేనా

    కొసరి శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నిటట్టి
  పసగానఁ జనవయతనఁగా పతతమాడేనా



రేక: 1696-2మాళగళ సత: 26-571
పలల్లవ:      ఇతతపపైనఁ గలగ బతత్తి ఇనఁక మాకనఁ జెపప్పునేల

    వతత నీ నవువ్వెలలోనే వసనఁ గానిపతచెను
చ. 1:    గానఁటమెపై మాచెలిమనఁదనఁ గలిగిన మోహమెలల్ల

    తేటలనీ మోము చటూచే తలిస మాక
   తాటతచి నీ మనసులో తమకములలల్ల ను
   మాటల నీవాడేయతదే మరి తలల్లమాయను

చ. 2:   మలసి యాసకియను మనిన్నతచేమనన్ననలలల్ల
  తలకితచి చటూచినతదే దిషట్టిమాయను

   కలకాలమును నీవు కెపైవసమెపై వుతడేదలల్ల
   పలమార నీవునన్న భావాననే తోనఁచెను

చ. 3:    అపప్పుట నీవాదరితచే ఆదరము లలల్ల ను
  కపప్పురమనఁగానే యరనఁగనఁగ వచెచ్చెను

   ఇపప్పుడిటట్టి శ్రీవతకటేశ ఇతత నేలితవ
   వపప్పుల నీరతులలో నొగి సరివచెచ్చెను



రేక: 1696-3పాడి సత: 26-572
పలల్లవ:   మమేత్మిల సాదితచేవు మాటమాటకి

    యమెత్మిల కాతనఁడే నీ యగట నుతడనఁగను
చ. 1:   బలిమగాలదానవు పతతాన మగనితోనే

  పలిచి సాములసేసి పననఁగవమాత్మి
    చెలనఁగి మాపపైనేల చేతుల చానఁచేవు నీవు

   కొలనఁదిమర నాతనఁడే గరి నీవుతడనఁగాను
చ. 2:   బతకముగలదానవు బగిసి యాతనితోనే

  సుతకమోప నీవుదుట చటూపవమాత్మి
    మతక నీపదదరికాల మాతో నితత యేమటకి

  వతకలొతత్తి నాతనఁడే నీవదదనుతడనఁగాను
చ. 3:   నేరపరిదానవు నేనఁడు శ్రీవతకటేశతో

   కూరిమనఁ గానఁగిట నితచి కూడవమాత్మి
    సారె ననేన్నల నితతడు సలిగెల నెరపేవు

    పోరచి నాతనఁడే నీక బుదిద చెపప్పునఁగాను



రేక: 1696-4ఆహిరి సత: 26-573
పలల్లవ:   నీమనసటట్టి నన్నదో నే నెరనఁగను

   గామడెపైనా నాయతగాని కాతతతో నవవ్వెతని
చ. 1:     సతగడి జాణతనాల సత నీతో నాడనఁగాను

  వతగెమెపైనా నాయతగాని వతటానుతటని
   సతగతగా నెలనఁగెతత్తి సారె నినున్ననఁబాడనఁగాను
   పతగెనెపైనా నాయనఁగాని పపైపపై మెచిచ్చెతని

చ. 2:     ఆసరేనఁచి ఆకె నీ యాయాల ముటట్టినఁగాను
   దోసమెపైనా నాయనఁగాని తొతగి చటూచిత
    వోసరితచ కపప్పుడే నీ వడిగాల సేయనఁగాను
  వసాలపైనా నాయనఁగాని వడుకపడితని

చ. 3:     నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నినున్న నాకె గటూడనఁగాను
  యమెత్మిలపైనా నాయనఁగాని ఇయతకొతటని

    కమత్మిర ననేన్నలితవ కతదువ కాప రానఁగాను
   దొమత్మియపైనా నాయనఁగాని తొలల్ల రమత్మితటవ



రేక: 1696-5రామకిగయ సత: 26-574
పలల్లవ:    నీవతట వలపే కాదా నెలనఁతలకెలల్ల ను

   కావరితచి సవతులనఁ గాక సేతురా
చ. 1:   రవవ్వెలేలసేసేరే రమణుని తోడత

   అవవ్వెల నెవవ్వెతో మొకెక్క నాతనికతటా
    యివవ్వెలనఁ గొలవుల నీ వతనికినఁ జేసేవళ

    నివవ్వెటలల్ల నాపవచిచ్చె నినున్న వతగె చటూడెనా
చ. 2:    పతతములేలడేవ పపైకొని నీ వతనికి-

   నితతలో నెవవ్వెతో వడెమచెచ్చె నతటాను
    కాతతప నీ వతనికినఁ గానఁపరము సేసేవళ

    మతతనాన నాకె నీతో మచచ్చెరితచ వచెచ్చెనా
చ. 3:   సలవనేల నవవ్వెవ శ్రీవతకటేశవ్వెరని

   లలి నెవవ్వెతో యతని లలితచెనతటా
    కలికి మ రిదదరనునఁ గటూడి రతసేసేవళ
    చెలనఁగి యాప మముత్మి సిగద్గీల వరచెనా



రేక: 1696-6బౌళ సత: 26-575
పలల్లవ:    ఏనఁటకినఁ బతతాలడేవు యిపప్పుడు మాతో

    గానఁటప నీ బలిమెలల్ల నఁ గానవచచ్చె నిపడే
చ. 1:    మచిచ్చెక నీకానఁగిటకి మనసు పటట్టినయాకె

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె యపప్పుడునునఁ గటూడకతడనా
   కచచ్చెపటట్టి సారెసారెనఁ గానుకలిచిచ్చెన యాప

  చొచిచ్చె చటట్టిరికమెలల్ల నఁ జూపకతడనా
చ. 2:     చలముమెరసి నీతో సనన్నల చేసిన యాప

  సులభాన మోవ చవచటూడకతడనా
    వలపల నీ మనఁద వదలక చలిల్లనాప
   చలివాయ నీపపైనఁ జేయి చానఁచకతడనా

చ. 3:     ననుపన నీ వదద నవువ్వెల నవవ్వెనయాప
  అనువుగా నినున్ననఁ బెతడిల్లయాడకతడనా
    యనసిత వట ననున్న యిదివో శ్రీవతకటేశ
  కొనగొలనే తానటూనఁ గొసరకతడనా



రేక: 1697-1సామతతత సత: 26-576
పలల్లవ:   ఆయనాయ నుతడరే యతగనలల

  పాయకవాని నతతేసి పరచనఁగనఁగలనా
చ. 1:     నిచచ్చె నిచచ్చె నాతనిపపై నేరము లతచెదాననా

   మెచిచ్చె మెచిచ్చె వలపల మెరతునఁగాక
   రచచ్చెవసి చెలలలల్ల రమణుని నాడేరేమే

  వచచ్చెనవడి నవలల్ల వననఁగలనా
చ. 2:   సారెసారె నాతని జరసేటదాననా

  చేరిచేరి కానఁగిటనఁ జేకొతదునఁగాక
    తారకాణనఁ బత నెతత తపప్పులతచే రిదియేమే

   వరకే నే నితదుకనఁగా వడాడ రితచనఁగలనా
చ. 3:    నవవ్వె నవవ్వె శ్రీవతకటనాయకనఁ దిటేట్టిదాననా

   తవవ్వె తవవ్వె రతులలల్ల దాటతతునఁగాక
    ఇవవ్వెల ననున్ననఁ గటూడెను యతని సాదితచేదేమే

    వువవ్వెళటూల్లర మ బుదుద ల కొడనఁబడనఁ గలనా



రేక: 1697-2దేసాళత సత: 26-577
పలల్లవ:   మగవలనఁ జేకొనక మానవచచ్చెనా

   నిగిడి సరసముల నేరపరి యితనఁడు
చ. 1:   దపప్పుదేరీ మోవనతటా తపప్పులతచనేనఁటకే

   కొపప్పు జారెనతటానఁ బతనఁ గొసరనేలే
   రెపప్పుల దేలితచెనతటా రేసుల చటూపకవ

  యపప్పుడునఁ బదారవల నేలినవానఁడతనఁడు
చ. 2:    వాడె నలమోమనుచ వకక్కణ లడుగకవ

  తోడనఁ జెమరితచెనతటా దటూరకవ
  వడుకకానఁడనుచ వతగెము లడకవ

   మేడెప గొలల్లతలక మేనఁట మగనఁడతనఁడు
చ. 3:    నిటటూట్టిరప్పు లేడవని నేరము లతచకవ

  వట ట్టినఁ బులకలనుచ నొరయకవ
  పటట్టిప దేవుళల్లను బహుసతీజనులను
   వటట్టిలేక కూడేట శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు



రేక: 1697-3పాడి సత: 26-578
పలల్లవ:     చెపప్పునఁ గొతత్తిలయ నీ చేసేట కానఁపరము

  దపప్పుదేరే మోవతోడ తలవతచకవ
చ. 1:    కొడిమెలనున్నచ నినున్ననఁ గోపగితచి నతటాను

  పడనఁతకేల లోనఁగేవు పతతగానఁడవు
    అడరి నీ మరత్మిమెలల్ల నాపచేత నునన్నదా

    జడిశప దికేక్క నీవు సారెకనఁ జూచేవు
చ. 2:   యవల నావల యేతువలతత్తినతటా

  దేవులకేల కొతకేవు దిటట్టివానఁడవు
   భావతచ నితత నీపాలిట దేవరాయనా
   కావరితచి మాట కత కడవనఁగనఁజాలవు

చ. 3:   దతటతనమున నినున్న దపప్పులతచనతటాను
  ఇతటయాపకేల వనఁగే వతతవానఁడవు

    నతటన శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ నేనఁడు
  అతటముటట్టి యాపనే అపప్పుణడిగేవు



రేక: 1697-4హిజిజజి సత: 26-579
పలల్లవ:      నీవతటదే కాదా నెటట్టిన నేనఁ డాప యాస

  దేవులవపైతే మరి తలసుకోరాదా
చ. 1:   పతవదద నుతడినభామనేల పలిచేవ

  కతలకడిచి వటట్టి కచిచ్చెతానను
    ఆతని గటూడగ నీక ననువు గావలసితే
  వతదర నొకతర వసుకొనరాదా

చ. 2:    యితత వడెమయతగాను యేల సనన్నచేసేవ
   కాతతునిపపై నీవు వటట్టి కాతరానను

  యితతవడుకెపైతే నీవు నితనిపచచ్చెడములో
  కాతతక మఱనఁగగాను కపప్పుకొనరాదా

చ. 3:   పరగనఁ దామదదరనునఁ బవళతచియుతడనఁగాను
  అరసేవలే వటట్టి యాగడానను

   గరిమ శ్రీవతకటేశనఁ గెపైకొననఁగ మనసపైతే
  నిరత నావలిపకక్క నీవుతడరాదా



రేక: 1697-5కనన్నడగళ సత: 26-580
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు కరణనఁ జూచే వయితతని

   కపప్పుళతచి మానఁటలనే కొసరీ నినున్నను
చ. 1:     చికక్కనితేనెల మోవనఁ జిపప్పులనఁగానఁ జెలి నినున్న

    పకక్క పగయముల చెపప్పు పలిచ నిద
    మకక్కలి చెమటలలల్ల మేన నిటట్టి తురగగా
   పకక్కటలల్ల రతులకనఁ బెననఁగీ నీతోను

చ. 2:   తామెరలవాసనల దటట్టిముగా దొలనఁకనఁగా
    కోమలపనఁ జేతులనఁ జెకక్క నొకిక్క నిద

    కామతచి కచములల కాతతల నీపపైనఁ గపప్పునఁగా
   దమసాన నొడివటట్టి తీస ననిన్నతటకి

చ. 3:     నతటన నవువ్వె వనెన్నలనాము సలవ నితడనఁగా
   అతట చెవలో నేకతమాడ నిద

    జతటల శ్రీవతకటేశ సమరత సేసి నినున్న
   వతట నలపారిచ్చె యిపప్పు డొడనఁబరచని



రేక: 1697-6ముఖరి సత: 26-581
పలల్లవ:   బతుకరయాత మర పచిచ్చెదేరను

   కతలనఁ గారణలగానఁ గతటనఁగా యమేల
చ. 1:     యలమ నేనుతడనఁగానే యకె వచిచ్చె నీతోను

 మలనఁగమఱనఁగననే మాటలడను
   అలనీదేవులో యకె ఆకె చెలికతత్తియో

    కలిగె నీక నేనఁడు కతటనఁగా యమేల
చ. 2:       దతడ నేనునఁ జూడనఁగానే తా వచిచ్చె నీమేను ముటట్టి

   చతడిపటట్టి పననఁగతా సనన్న చేసను
    మెతడగ నీచటట్టిమో మెలత నీ పొరగాపో

    గతడికానఁడ నీక నబెబ్బునఁ గతటనఁగా యమేల
చ. 3:      నీతో నేనునఁ గటూడనఁగానే నెటట్టిన వచిచ్చె యసత

   యేతుల నినున్న నెనసి యితతచేసను
   జాతగల కొలమాపో చనవది వలయాలో
   ఘతల శ్రీవతకటేశ కతటనఁగా యమేల



రేక: 1698-1ఆహిరి సత: 26-582
పలల్లవ:    ఏమేమ సేసినాను ఇతవ కాక

   కామతచి మరను నిచచ్చెకము లడవలదా
చ. 1:   ఇదదరిమాతలనఁపల నేకమెపై వుతడనఁగాను

  సుదదలేమ చెపేప్పురే సుదతులల
   కొదిదమరి వలపల కోటకొతడలపై వుతడనఁగా

   అదోద పాయవచచ్చెనా ఆలికి మగనికి
చ. 2:    యపప్పుడు నాతనఁడు నేను ఇయతకొనివుతడనఁగాను

  తపప్పుకచటూచే రదేమే తరణులల
 వపప్పుగవడుకలలో నోలలడుచతడనఁగాను

   అపప్పుడే దటూరవచచ్చెనా ఆలికి మగనికి
చ. 3:     రవవ్వె మొకక్కరొకరము రతనఁ జొకిక్క యుతడనఁగాను

  నవవ్వెరేలే యిపప్పుడిటట్టి నాతులల
  ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు

   అవవ్వెలేమ నెతచనేలే ఆలికి మగనికి



రేక: 1698-2బౌళ సత: 26-583
పలల్లవ:    ఱటట్టి సేసుకొనక మాఱిడియేల నీక నీవ

  పటట్టితనతతే నీకొతగ బయలీనఁదనేనఁటకే
చ. 1:     అతటకొని నీ వపొదుద నాపవతటనఁ దిరగనఁగా

   నతటన నీమోము చటూచి నగరాదా
    బతట పతతమా యేమెపైనానఁ బచారితచ నీతోను
     అతట నితతే సనన్నక సనన్నతత కెకక్క డేనఁటకి

చ. 2:     సతతము నీవు నాప సరసము లడనఁగాను
   మతతనాన నే నొక మాటాడరాదా

   దొతతపూనఁటా యేమెపైనా తొడరి బలిమసేయ
    కొతత కొసరిత నితతే గరిసేయ నేనఁటకి

చ. 3:    ఆరితేరి యాప పతడిల్లయాడి వచిచ్చెయుతడనఁగాను
    కూరిమ నీ కానఁగిట నేనఁ గటూడరాదా

   మోరతోపా యేమెపైనా మొకిక్కత శ్రీవతకటేశ
   తారకాణతచిత నితతే తమకితచ నేటకి



రేక: 1698-3పాడి సత: 26-584
పలల్లవ:   ఆనతచిచ్చెతే నేమాయ నతదుకేమే

  వని నేమెతతడిగినా నటూరకతడేవమే
చ. 1:   చకక్కనఁగా నీయాతనిసతదివావ యటట్టిదతటే

  చెకక్కచేతతో సిగద్గీన జెతదేవమే
    పకక్కటలిల్ల మ మేనుల పతజెమట గారీనతటే

  తకక్కక ఇతతటలోనే తలవతచేవమే
చ. 2:     గటట్టిగా నీతో నాతనికతల నేనఁ జెపప్పునఁగాను

  గటట్టి తో నుతదానవు వనఁకొనవమే
   జటట్టిగా మముతదరను సరివడేల వటట్టితే

   నటట్టినడుమ నటూరకె నవువ్వె నవవ్వెవమే
చ. 3:    తలిసి చెలలమెలల్ల నఁ దరమరనఁగ వసితే

  చలకనఁగానఁ బెననఁగచ సొలసేవమే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్ననఁ గటూడె

   చలివాయనఁ బొగడితే సారె మెచేచ్చెవమే



రేక: 1698-4కాతబోదిసత: 26-585
పలల్లవ:     అడుగవ నాగణము అది తానే యరనఁగను

   అడరి నేనఁ గలపకోలపై వుతడనటవ
చ. 1:    పతతమాడవదుద గాని పపైకొని రమణునఁడు దా

   వతతుక నవవ్వె తటట్టితే వదదనేనటే
  వతతసేయవదుద గాని వడుకతో నటూడిగాల

  యతత సేయితచకొనాన్నను ఇయతకొననటవ
చ. 2:   గటట్టి సేయవదుద గాని కూడిమాడి నాతోను

  గటట్టిగానఁ బెననఁగితేను కాదనేనటే
   రటట్టి సేయవదుద గాని యిటట్టి రత నేకతాన

  యటట్టి సేయితచకొనాన్నను యగద్గీలతచేనటనే
చ. 3:    వాసి చటూపవదుద గాని వడి శ్రీవతకటేశనఁడు

   ఆస నెతత గటూడినాను అలసేనటే
  వసరితచవదుద గాని వలయ ననేన్నలినానఁడు

  చేసిన మేలలల్ల నునఁ జేకోనటవ



రేక: 1698-5నటట్టినారాయణ సత: 26-586
పలల్లవ:    ఏల వసాల చేసేవు యఱనఁగనివానివల

   ఆలేమ వదినెయతటా నానల వటేట్టివు
చ. 1:     నీవు నాప యేకతాన నిలచతడి ననున్ననఁగని

  చేవమర సనన్నలేల సేసేవపడు
    దేవ దేవరావల దిషట్టిముగా మముత్మి గతట

    కావరాన నే నేమెపైనా కానఁతాళతచి తటేట్టినా
చ. 2:    మేడమనఁద మరిదదరనఁ గటూడియుతడి ననున్ననఁగని

  ఆడకేల పలిచేవు అపప్పుటననున్న
    వడని దతపతులని వస మముత్మినఁ దలిసిత

  పాడిదపప్పు నినేన్నమెపైనానఁ బచిచ్చెసేయవచేచ్చెనా
చ. 3:    పీనఁటమనఁద నొతడొరల పననఁగతా ననున్ననఁగని

   మాటవటట్టి ననున్న నెతత మనిన్నతచితవ
   చాట శ్రీవతకటేశ యసత లకయనివతట

  నీటన నినేన్నమెపైనా నేరములతచేనా



రేక: 1698-6రీతగళ సత: 26-587
పలల్లవ:     తమ జాడలేల మాను తతు లొనగటూడితే

  మమకారముల సేసి మరిగేముగాక
చ. 1:   వలయనఁగ మదనునివతటనారినఁ దగిలితే

  కలవ పవువ్వెలేకావా కానఁడిపారేవ
   అలరి మకిక్కలి వరహపవళ వచిచ్చెతేను

  చిలకపలకలే కావా చిమత్మిరేనఁచేవ
చ. 2:   లవుగా వసతతకాలము లదిరితచితేను

  కోవలకూనఁతలే కావా గరిదానఁకేవ
  వావ గలపనచోట వలపలగద్గీలమెపైతే

  చేవపైనమనసే కాదా చితతసేసేది
చ. 3:  సటలకలగినాను చెతదోబ్రాదయమయితే

   పటకపరాయే కాదా బాద పటేట్టిది
    యిట శ్రీవతకటేశనఁడు యేలినాడు ననున్న నేనఁడు

   అట చలల్లగాలే కాదా అలపారేచ్చెది



రేక: 1699-1రామకిగయ సత: 26-588
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకానఁడ వమయాత నీవు

  వతతురాకతొలతనే వలప చలేల్లవు
చ. 1:    మొకేక్కనని చేతుల మొగి నుదేతగితచనఁగానే

   దికక్కన నతదుక ముతదే దవతచేవు
   అకక్కరతో నవువ్వె నవవ్వె నాఇతపడనఁగానే

   చకక్కనఁగా చేముతచి నీవు సరసమాడేవు
చ. 2:    తొడినఁబడ మాటలడ దొరకొనే నననఁగానే

  చిడుముడి నపప్పుడే మెచిచ్చెతననేవు
   అడరి నీమోము చటూడ ఆసపడేనననఁగానే

   జడియక నామోము సారెనఁ దోనఁగిచటూచేవు
చ. 3:   చనున్నల నొతేత్తినని సవరితచకొననఁగానే

   వునన్నతనఁ గానఁగిట నితచి వదిదకయేతవు
  చెనున్నగా శ్రీవతకటేశ సేసవటేట్టినననఁగానే

    ననున్న నేలి నీవు కతకణము గటేట్టివు



రేక: 1699-2శదద్ధదేశి సత: 26-589
పలల్లవ:    ఏమచెపేప్పు వాకెసుదిద యేరా నాతోను

   నేమము గలదియపైతే నితడుకొని యుతడును
చ. 1:    యమెత్మిల చెపప్పుకొనేది యతదపైనా నొకతగాని

  వుమత్మిడి నిలల్ల లపైతే నటూరకతడును
  నమత్మిక బాసడిగేది నడుమతతగపదిగాని
  ఇముత్మిల మేనదియపైతే నెదురాడకతదును

చ. 2:    కోపగితచ కొనియేది కోటకి నొకతగాని
  కానఁపరము సేసేదపైతే కానఁగకతడును

 ఆపసపాననఁబడేది ఆరడికతత్తియనఁగాని
    వోప బతత్తి గలదపైతే వదిదకతో నుతడును

చ. 3:    కావరితచి తటేట్టిది గయాతళ యొకతగాని
  వావవరత్తినదియపైతే వచిచ్చె మొకక్కను

    శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జేరి కూడితవ నేనఁడు
    దేవులపైనది యపైతేను దని కిటట్టి మెచచ్చెను



రేక: 1699-3ఆహిరి సత: 26-590
పలల్లవ:    తరణనఁ జూచి నాక దయపటట్టిను

   పరగ నెతదానఁకా నెతత పరచితవయాత
చ. 1:    నిలవుననఁ బులకితచె నితడానఁ జెమటగారె

  చెలి నేమసేసితవ చెపప్పువయాత
   అలకలలల్ల నఁ జెదరె ఆయముల గరనఁగెను

   సొలసి నీ బలిమెతత చటూపతవయాత
చ. 2:     కనున్నలకనఁ గెతపకెక్క కడు నిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగె

   కనెన్న నపప్పు డేమతటవో కదవయాత
    చెనున్న మరె నలపల సలవుల సిగద్గీదేరె
    మనన్నక నీ నేరప్పు లనిన్న మెరయితచితవయాత

చ. 3:    పఱపపపైనఁ బవళతచె పచిచ్చెదేరె మేనెలల్ల
  గఱిగా నీసతనెటల్ల గటూడితవయాత
    నెఱయ శ్రీవతకటేశ నితడె కళల మోమున

  జఱసి సరసమేమ జరపతవయాత



రేక: 1699-4సామతతత సత: 26-591
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరతడే రెఱనఁగర యదుట సిగద్గీవడవు

   పవువ్వెలనే వసేవు పూనఁచి పూనఁచి
చ. 1:   వస నాపమాటల వనవడుకయతనో

   కొసరచ నడిగేవు కొచిచ్చె కొచిచ్చె
   యసగ మోముచటూడ నేనఁకటతో నునాన్నడవో

   ముసునఁగవటట్టి తీసేవు ముతచి ముతచి
చ. 2:    మలసి సరసమాడ మనసాయనో నీక

  కెలయుచ నవవ్వెవు కేరికేరి
    చలివాసి మోవతేనే చవ నీకనఁ బుటట్టినో

   పొలయుచ వనఁడేవు పొతచి పొతచి
చ. 3:      అటట్టి యాప చనున్నలపపై ఆస నీకనఁ బుటట్టినో

   గటట్టి తోడనఁ గొలచేవు కోరి కోరి
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నేడలమేలత్మితగ యాకె -

    నిటట్టి కూడి ననేన్నలిత వతచి యతచి



రేక: 1699-5కేదారగళ సత: 26-592
పలల్లవ:     నీ వళళ్ళదే కలల్లగాక నెలనఁత యేమచేసు

  యేవధమెపైనా నాయ సేమసేయవచచ్చెను
చ. 1:   గటట్టి తోడియాటదానినఁ గొతగవటట్టి తయతనఁబోతే

   తటట్టివదాద యాప నినున్న దిషట్టిముగాను
   పొటట్టినఁ బొరగాపతోను పూనఁచి నవవ్వెనఁబోతేను
    యటట్టి చేసినానఁ జేస యేమ సేయవచచ్చెను

చ. 2:   వోరపది గలదియతటా వకటకటాడితేను
    గీరవదాద ఆప నీ మెపై కేరడానను

   వరిలోనిసత నీవు వతటనుతడి పలిచ్చెతేను
   యేరీత మరినా మరె నేమసేయవచచ్చెను

చ. 3:   చెపప్పునటట్టి సేసునతటా సిగద్గీలవరచితేను
   తపప్పు లతచవదాద నినున్న దమకానను
    అపప్పుడే శ్రీవతకటేశ ఆప నిటట్టి కూడితవ

   యపప్పుడు మెచిచ్చెనా మెచెచ్చె నేమసేయవచచ్చెను



రేక: 1699-6గళ సత: 26-593
పలల్లవ:     ఇతదవయాత కానికె ని నిన్నతత దోడితమత్మినె

 పొతదపైనచోటను పొసనఁగనఁగవలదా
చ. 1:    వలచినదిగనక వనిత నినున్ననఁ బాసి

   యలమ దటూరితే నెగద్గీలేల పటేట్టివు
   చెలనఁగి పకక్కసతులనఁ జేసుకొనన్న వానఁడవు

  పలమార మానఁటలనఁబడ కినఁకనఁబోవునా
చ. 2:     అనుపపైనది గనక నగతా నీతోనఁ బెనగి

  చెనకితే నాఱడేల సేయవచేచ్చెవు
  వనర నెతదరికెపైనా నొడిగటట్టినవానఁడవు

  తనివోని చేనఁతలకనఁ దపప్పుతచకోవచచ్చెనా
చ. 3:    వురముపపైది గనక వువద నీరతులను

 వరసికూడితేనేల వడుడ కొనేవు
  సరవ శ్రీవతకటేకశ జారపరషనఁడవు

  తరమెపైన చనున్నలతో దకొననఁగవసమా



రేక: 1700-1ముఖరి సత: 26-594
పలల్లవ:    ఎతత వసరితచవచచ్చె యేపొదుద నినున్న

    పతతగానఁడ నీ చితత్తిము భాగతము నాది
చ. 1:     నిచచ్చె నిచచ్చె నీక నవువ్వె నేరపనఁగనఁగలనా

   కచచ్చె పటట్టి నీయతతనే కలితేనఁగాక
  మెచచ్చెలగా వలపల మెడనఁగటట్టినఁగలనా

    పచిచ్చెగా నాయతదు నీక బతత్తి గలితేనఁగాక
చ. 2:    వడివటట్టి నినొన్నదదనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టినఁగలనా

   బడి నీయతతనే ననున్ననఁ బెపైకొతటేనఁగాక
  గడిగొననఁ జెమటల కరియితచనఁగలనా

  కడలేని తమతోడ గరనఁగితేనఁగాక
చ. 3:   మలసి బలిమచేసి మరిగితచనఁగలనా

  చెలిమ నీయతతనే చేసితేనఁగాక
   యలమ శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగనెపై నేను

    కలసిత నితకా నీవ కరణతతు గాక



రేక: 1700-2సాతళగత సత: 26-595
పలల్లవ:     ఎతతటవానఁడవు నీవు యేమని మెతుత్తి ము నినున్న

   పతతముల చెలిల్లతచి పపైకొతటవ ననున్నను
చ. 1:   సనన్నసేయవచచ్చెనఁగాక సతగతకి వచిచ్చెతేను

 యనిన్నకతోడుతనఁ జనవయతవచచ్చెనా
   పనిన్న నవవ్వెవచచ్చెనఁగాక పపైకొని పననఁగితేను

  నినున్నవలనఁ కూరిముల నితచవచచ్చెనా
చ. 2:    పొతదు సేయవచచ్చెనఁగాక పొతతనుతడి మొకిక్కతేను

  చెతది చెపప్పునటట్టిలల్ల ను సేయవచచ్చెనా
  అతదుకొనవచచ్చెనఁగాక అటట్టి వడెమచిచ్చెతేను

  యితదే నీవలను మోవయతవచచ్చెనా
చ. 3:    చేయి వయవచచ్చెనఁగాక చేరి కానఁగిలితచకొతటే

 ఆయములతటతు కలయనఁగవచచ్చెనా
    యయడ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్న నేలితవ

  నాయమెరినఁగి నీవల నమత్మితచవచచ్చెనా



రేక: 1700-3బౌళ సత: 26-596
పలల్లవ:    ఇతతపపై మొగమోటాన నేల లోనఁగేవు

   సతతసాన నీవు నాప సతదిసేయరాదా
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి సేసల చలీ ల్ల నాకె

   సలవ నవవ్వె నీవల సిగద్గీవడేవు
   నిలవ దమకముల నితడుకనన్న వాకెమనఁద

   పలిచి సరికి బేసినఁ బెనతగరాదా
చ. 2:      వచిచ్చె వచిచ్చె నీ మనఁద వసతతమాడ నాకె

   తచిచ్చె తలవతచి యేల తడబడేవు
   మచిచ్చెకతో బులకల మలగొనన్న వాకెమేన

   పచిచ్చె సరసా లదురబడి నాడరాదా
చ. 3:      సారె సారె నినున్న గటట్టిచనున్నల నొతీత్తి నాకె

   కూరిమ నీవల యితకా గటట్టి చేసేవు
   యరీత శ్రీవతకటేశ యేలిత వాకె, కానఁగిట
  మేరతోడ నీడుజోడెపై మెలనఁగనఁగరాదా



రేక: 1700-4పళవతజరత సత: 26-597
పలల్లవ:  నితడుకొనియుతడినదే నేరపగాక

  కొతడుక పాయపవానినఁ గోపగితచవలనా
చ. 1:    యేదో సతులతో నీ వలటాలడితవతటా

   ఆడరాని మాటల నే నాడవచచ్చెనా
    వడుకకానికి మరి వవరితచ నేడ పాట

    చటూడ నతదుక దోడు నిషష్ఠూ రము గావలనా
చ. 2:    చాయలనఁ బొరగాపక సనన్నల చేసితవతటా

   చేయరాని సేనఁతల నేనఁ జేయవచచ్చెనా
 దాయగానఁడెపైనవానికి దాకణతమేమునన్నది

    రాయడి నిదనఁ గొతత రవవ్వె సేయవలనా
చ. 3:   యవవ్వెతకెపైనా నీవు యిచచ్చెకముసేతువతటా

   నవవ్వెరాని నవువ్వెల నే నవవ్వెవచచ్చెనా
    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   అవవ్వెల నితకా రత నలయితచవలనా



రేక: 1700-5భపైరవ సత: 26-598
పలల్లవ:   చెలవునఁడు చేసినటట్టి సేయరాదా

   సొలతురా నయములే చటూపదుర గాక
చ. 1:    సరసమాతనఁ డాడనఁగా సణనఁగ రాలతురట

  వరసతో నిచచ్చెగితచవలనఁ గాక
   శిరసతత్తి మాటాడనఁగా సిగద్గీల వడుదురట

  సరగ మోహముల రేనఁచనఁగవలనఁగాక
చ. 2:    చెకక్కలతనఁడు నొకక్కనఁగా సలసి జతకితతురటే

 వకక్కణతోనఁ గడుమెచచ్చెవలనఁగాక
  దకిక్క చేయిచానఁచగాను తపప్పుతచకోనఁదగనటే

  యకక్కవ నీమోవతేనే వయతవలనఁగాక
చ. 3:     కళ లతనఁ డతటనఁగాను కానఁగిట మలతురటే

 యలసినటాల్ల నఁ గటూడవలనఁగాక
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేల నలయితతురటే

  కెలప రతులను చొకిక్కతచవలనఁగాక



రేక: 1700-6బౌళ సత: 26-599
పలల్లవ:      ఆతనఁ డొకక్కట సేయనఁగా అటట్టి వకటసేయ -

  కీతరినఁ జేకొనరాదా యలయితచనేనఁటకి
చ. 1:    ముపప్పురి నీరమణునఁడు మోహముల చలల్లనఁగాను

  రెపప్పులతత్తి చటూడరాదా రేసులేనఁటకి
     తపప్పులగా నవవ్వెనఁగాను తేనె మోవ ఇచిచ్చె నీవు

  దపప్పు దేరచనఁగరాదా తపప్పులతచనేనఁటకి
చ. 2:    చెలనఁగి నీమేనబావ చెనకి పలవనఁగాను

 పలకరాదా వటట్టిపతతాలేనఁటకి
    చెలిమ సేయనఁగాను చేరి వడెమచిచ్చె నీవు

 అలపారచనఁగరాదా అడడమాడనేనఁటకి
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జేకొని కలయనఁగాను

   సేవల సేయనఁగరాదా సిగద్గీ లేనఁటకి
   యవల నినున్నరమున యిడుకొని వుతడనఁగాను
  గావతచి మెచచ్చెనఁగరాదా పరవశమేనఁటకి



రేక: 1701-01 దేసాళత సత: 27-001
పలల్లవ:   అనిన్నటా నేరప్పురలపైత రౌనయాత

  పనిన్న పానుపమనఁదటనఁ బవళతచరయాత
చ. 1:    పననఁగనఁగనఁ బెననఁగనఁగనఁ బెతజెమటల గారీని

  మనసు లొకక్కటలయ మానరయాత
   వనితక నీకను వలపల సరిదానఁకె

  ననుప లొనగటూడెను నవవ్వెరయాత
చ. 2:    తగలనఁగనఁ దగలనఁగ తమకముల రేనఁగెను

   తగ నిదదరికి సిగద్గీ దానఁచకోరయాత
     మొగముల నీక నీక ముతచె నివ కళలలల్ల

  తగవాయ వడుకలనఁ దనివతదరయాత
చ. 3:    కూడనఁగనఁ గటూడనఁగ కూరిముల నితడుకొనె

  జోడాయ మతనువుల చొకక్కరయాత
    తోడనె శ్రీ వతకటేశ దొరస మరతులలల్ల
  పాడితో నేకాలమునునఁ బాయకతడరయాత



రేక: 1701-02 వరాళ సత: 27-002
పలల్లవ:    ఏమసుదుద లడిగేవు ఇతకా మముత్మి

   గామడివపైత వననఁగా కడనఁగి మెచిచ్చెతమ
చ. 1:    వాడలలోనెలల్ల నీవు వలప చలిల్లతవని

   వడుకగా మాటలలల్ల వతటమ నేము
   వాడికతో నీక ననిన్నవావు లొకక్కటాయనని

   ఆడుకోనఁగా నేము వరగతదిత మతదరము
చ. 2:    కోరికతో నీవు పతడిల్లకొడుకవపై యుతడనఁగాను

   చేరి సతతోసాలలల్ల నఁ జూచితమ నేము
   దటూరగా నీమోవ గొలల్లదోమటాయ నననఁగాను
   నారకోనన్న పేగమతోడ నవవ్వెత మతదరము

చ. 3:  సుదతులకెలల్ల ను చటట్టిమవపైనతదుక
   కెలసి యానతదాననఁ జొకిక్కతమ నేము

     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ మముత్మి నేనఁడు
  కలసినరతులనఁ బొగతడి మతదరము



రేక: 1701-03 పాడి సత: 27-003
పలల్లవ:     ఆనఁటదానినఁ గతటేనఁజాల అటట్టి లోలనఁడ వౌదువు

   మానఁటల నాపతోనఁ గటూడ మరచివచిచ్చెతవా
చ. 1:      తతతోడ నీ వపప్పుడు తన ఇతటకి రావతటా

   సత నినున్ననఁ గొసరీని సముకానను
  మతలేనివాడలలల్ల మెటట్టివచిచ్చెత వతదానఁకా

   వతదర నాడకనఁబో వళ లేదాయనా
చ. 2:   సారెనఁ దనతో సరసములడవపైతవతటా

   వరకె తపప్పులతచ నీవదదనే వుతడి
  నేరపతో కతలలల్ల నేరిచినవానఁడవు

  యరీత నీపవలప యరనఁగలేవపైతవా
చ. 3:    అనిన్నటాను తనున్ననఁగటూడి ఆయా లతటవపైతవతటా

   కనున్నల సనన్నల చేస కానఁగిటలోను
     ఇనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
  తనన్ననఁగా నాపవలప తలసుకోవపైతవా



రేక: 1701-04 శ్రీరాగత సత: 27-004
పలల్లవ:   సుదత నీచరితల చటూచనఁగాక

  యదిరితచి పపైకొతటే నేమనేవు
చ. 1:    సితగారితచకొని వచిచ్చె చెలి నిలచతడనఁగాను

   అతగవతచి వదిదకి రమత్మిని యనవు
    కొతగవటట్టి తీసి నినున్ననఁ గటూరిమగొసరి మోవ

   యతగిలి చేసితే నాప నేమనేవు
చ. 2:     కలవల గానుకిచిచ్చె కాతత నీమోము చటూడనఁగ

  పలిచి యాపనఁగటూచతడనఁబెటట్టి మనవు
   బలిమ నినున్ననఁ బరపపపైనఁ బవళతచనఁజేసి

   యలమ నాప మరితే నేమనేవు
చ. 3:     అటట్టి గతదవడి చలిల్ల అలమేలమతగ నవవ్వెనఁగా

  దిటట్టివపై సిగద్గీలదేరనఁ దరవయవు
     గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడె నినున్న నీకె యినఁక
  యటట్టి దమకితచినాను యేమనేవు



రేక: 1701-05 శదద్ధవసతతత సత: 27-005
పలల్లవ:  ఊరకనన్నయానఁటదాని నొకటాడేవు

   మేర మరేనా నినున్న మెరయితచెనఁగాక
చ. 1:     రామలతో నీసుదుద ల రానఁపగానఁ జెపప్పునా యితత

   బటూము లరనఁగనఁగ నినున్ననఁ బొగడెనఁగాక
   చేముటట్టి నీమేన నితడానఁ జేనఁతలలల్ల నఁజేసనా
  సాముల నేరతువని జరసనఁగాక

చ. 2:     కినిసి నీపపైనఁ జెలి కేరడము నెరపనా
   ననుప చేసుక కొతత నవవ్వెనఁగాక

     యనలేక నినున్ననఁ గడు యతగిలి సేసనా నేనఁడు
  చనవున మోవతేనె చవచటూపనఁగాక

చ. 3:    అలమేలమతగ నిను నలమటనఁ బెటట్టినా
  సొలపలరత నీకనఁ జూపనఁగాక

     యలమ శ్రీ వతకటేశ యప గోర నటూనఁదనా
  కళలనేరప్పుల నీకనఁ దలిపనఁగాక



రేక: 1701-06 మధతమావత సత: 27-006
పలల్లవ:    మరెపైనా బుదిద చెపప్పురే మెలనఁతలల

  యరీతవానితో నే నేమననఁగనఁగలనే
చ. 1:      యేకతాననఁ దాను నాప యితటలోన నుతడనఁగా మముత్మి

 సాకిరివటట్టి తలేదా సతులల
    దకొని సాదితచవచచ్చె తరిగి తరిగి నాతో

   యకడ నీతని నే నేమననఁగనఁగలనే
చ. 2:   మనసిచిచ్చె తానునఁదాను మాటలడుకొననఁగాను

  వనిపతచనా మక వలనఁదులల
   పనివడి యామాటక పరాకల సేసని
  యనసి యిటట్టివానితో నేమననఁగనఁగలనే

చ. 3:    అనిన్నటానఁ దాము జూజాలడుకొననఁగా మక
  సనన్నలనఁ జూపటలేదా సకియలల

   చినిన్నయలమేలత్మితగను శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె
   యనన్ననఁగ ననటూన్న నేల నేమననఁగనఁగలనే



రేక: 1702-01 శదద్ధవసతతత సత: 27-007
పలల్లవ:    రమణునఁడ నామన సరయవు గాక

  సముకాననే సేసచలల్లనఁగ వదదనేనా
చ. 1:    యమెత్మిల వరకే బయలీనఁదితచవదుద గాని

   కమత్మి నీ వతటకిరానఁగానఁ గాదనేనా
    నమత్మికల కూరకే నవువ్వె నవవ్వెవదుద గాని
    చిముత్మిచ బతత్తితో నేమ సేసినా వదదనేనా

చ. 2:    అగడుగా యడమాట లడితచవదుద గాని
  తగిలి చనున్నలతటనఁగానఁ దగదనేనా
   సొగిసి యాసలనఁబెటట్టి జోలిసేయవదుద గాని

   వగి నెతత పననఁగినా నోపననేనా
చ. 3:   ఇచచ్చెకములడి ననున్న యలయితచవదుద గాని

   కొచిచ్చె యిటట్టి యేలితవ కూడదనేనా
    అచచ్చెప శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    నిచాచ్చె సేవ సేయుమతటే నేర ననేనా



రేక: 1702-02 ఆహిరి సత: 27-008
పలల్లవ:    ఓరచక గటట్టి తోడ నుతదాననఁ గాక

     సారె నేనఁ దడవతేను చతడి సేస ననవా
చ. 1:    కూరిముల చలల్లనఁగాను కోపగితచరాదు గాక

    నేరము లతచేనతటే నీ యతదు లేవా
  తారకాణతచవచేచ్చెవు తగవుల నెరపేవు

    నేరప లితదేమునన్నవ నీ మన సరనఁగదా
చ. 2:    యేకాతతమాడ రానఁగా యేమననరాదు గాక

   కాక చేసితే మారాడనఁగలవా నీవు
    నీక నీవ బగిసేవు నిజముల చేసేవు

   వాకచచ్చెనేనఁటకి నినున్న వాడవా రెరనఁగరా
చ. 3:    చనవచిచ్చె కూడనఁగాను సాదితచరాదు గాక

   వనకట నీ సుదుద ల వనవచచ్చెనా
    నిను శ్రీ వతకటేశనఁడ నే నలమేలమతగను

   పననఁగినా మనలోన భేద మునన్నదా



రేక: 1702-03 వరాళ సత: 27-009
పలల్లవ:     నీకేమ యితదరిలో నేనే రటఱ ట్టితనఁ గాక

    చేకొని మగవానఁ డేమ సేసినానఁ జెలల్ల ను
చ. 1:   వగటగా నేను నీవతటవతటనఁదిరగనఁగా

  నగనఁబాటలయనఁగా నా వలప
    నిగిడి కటట్టి గాచక నీవాకిట నుతడనఁగాను
   నగర వుటట్టినఁగా నేనఁడు నావలప

చ. 2:    నేను నీవునఁ గటూడుక నితడుసరసాలడనఁగ
   నానాటనఁ బెరిగెనఁగా నా వలప

   పేని పటట్టి నీతోడ బెననఁగలడనఁగాను
   నానెనఁగా చెమటల నా వలప

చ. 3:     కూరిముల నీమనఁద కొసరి నేనఁ జలల్లనఁగాను
   నారకొని బలిసనఁగా నా వలప

     యరీత శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
  నారతుల తలిపనఁగా నావలప



రేక: 1702-04 వరాళ సత: 27-010
పలల్లవ:    ఏల ననున్న గబబ్బుయనే వతదుకగాను

   చాల నవవ్వెతనఁగాక చలమా నీతోను
చ. 1:    తరలోనఁ దురమువటట్టితీసి దటూరలలల్ల దటూరి

   సరసమాడితనఁ గాక చలమా నీతో
   వరయుచనఁ గాతరాన వడివటట్టితీసి రత- -

   సరవ చటూపతనఁగాక చలమా నీతోను
చ. 2:    బలిమనఁ జనున్నల నొతత్తి పతతముతోడనఁబెననఁగి

  చలివాపతనఁగాక చలమా నీతో
    ములవానఁడి కొనగోర నటూనఁది మోవమనఁద గతటసేసి

   సలిగె చటూపతనఁగాక చలమా నీతోను
చ. 3:    కవగటూడి యేకతాన కానఁగిటలోనఁ జొకిక్కతచి

   జవళనఁ బెపైకొతటనఁగాక చలమా నీతో
     ఇవల శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   చవుల చటూపతనఁగాక చలమా నీతోను



రేక: 1702-05 గళ సత: 27-011
పలల్లవ:    తానేల లోనఁగీ నిద తనలోనఁదాను

   వనిన పతతములక వరసేనా నేను
చ. 1:   పోరచిసతులతోను బొతదు లతతసేసినాను

  తారకాణతచవచేచ్చెనా తనతో నేను
    సారె సారె వనన్నపాల సతులచే వతటేను
   ఆరసి చెపప్పుమనుచ నడిగేనా నేను

చ. 2:    చకక్కనఁదనా లవవ్వెరిని చవులగానఁ బొగడినా
   కకక్కసితచి వదదనేనా కమత్మిట నేను
    కికిక్కరియ మరి నెతత కితదుపడి గటూడినాను
   చికిక్కతచ కెవవ్వెరికెపైనానఁ జెపేప్పునా నేను

చ. 3:    చెలలచే నేమేమ సేవల సేయితచకొనాన్న
   చెలరేనఁగి యాగడాల సేసేనా నేను
    యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడేలినానఁడు తానె ననున్న
   చలము లేమటకెపైనా సాదితచేనా నేను



రేక: 1702-06 రామకిగయ సత: 27-012
పలల్లవ:     ఈకెక నీక నితకా నేమ పగయము

   కెపైకొను మతదులో నీకనఁగలవలల్ల నఁ బద్రియము
చ. 1:    తగలపైన రతులక తలపోనఁతలే పగయము

   నగవునఁ జూపలక సనన్నలే పగయము
   తగని కోరికెలక తయతమోవులే పగయము

   పలకనఁ జేనఁతలకను పలకలే పగయము
చ. 2:    జటట్టి గొనన్నమోహలక సరసములే పగయము

  చటట్టిరికములక మెచలే పగయము
   నెటట్టి కొనన్న యాసలక నిలకడలే పగయము

  గటట్టియపైనపొతదులక గరవ్వెములే పగయము
చ. 3:     మతతనాన నునన్నతదుక మతద మేళలే పగయము

  పొతతనేరపలక నోరప్పులే పగయము
    ఇతతట శ్రీ వతకటేశ యేలితవ చెలియను

   సతతతప కూటమకి చనవులే పగయము



రేక: 1703-01 సామతతత సత: 27-013
పలల్లవ:   కతటమ మసరితల కతదువగాను

   ఇతటకి రావయాత యడనేల చెనకేవు
చ. 1:   మగవయు నీవును మాటలడుకొననఁగాను

  చిగరాక మోవులపపై చిలల్ల లయను
   నగవుల లోలోనె నవవ్వెనఁగాను దటట్టిములపై
   బగవునఁ జెకక్కల మనఁదనఁ బేతటాల్ల యను

చ. 2:    తనియక వతడొరల తమకాననఁ బెననఁగనఁగా
  తనువున చెమటల ధరలయను

     గొనకొని మనఁద మనఁదనఁ గొచిచ్చె కొచిచ్చె చటూడనఁగాను
  పొనునఁగక మెడలక పూదతడలయను

చ. 3:     చెలనఁగి మరిదదరనఁ బెపై చేతుల చానఁచకొననఁగా
  పలకల నిలవులనఁ బోగలయను
    యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇతతలో ననేన్నలితవ
  తలకొనన్న వలపల తారమారలయను



రేక: 1703-02 పాడి సత: 27-014
పలల్లవ:   అటట్టి కాచకనన్నదాన నపప్పుటనుతడి

 గటట్టి వాయతనమేల కరణతచరాదా
చ. 1:     వాసితో నీసేవ సేయవచిచ్చె నేనఁ గాచకతడనఁగా

  ఆసలనే పటేట్టివు అపప్పుటనుతడి
     సేస నీపపై నేనఁ బెటట్టినఁగా చెమరితచె నామేను

   గాసినఁ బెటట్టి కినఁకనెపైనానఁ గరణతచరాదా
చ. 2:    పాయలేక నీకొతగపటట్టి నేనఁ బెననఁగనఁగాను

  ఆయితాలే సేసేవు అపప్పుటనుతడి
     చేయి నీపపైనఁ జానఁచనఁగాను చిమత్మి రేనఁగె మెపైనఁగాక

  కాయకప మాటలేల కరణతచరాదా
చ. 3:     కతదువనుతడి నే నినున్ననఁ గానఁగిట (ట?)  కినఁ బలిచితే

   అతదాలగా నవువ్వె నవవ్వె వపప్పుటనుతడి
     పొతదిత వపప్పుడు ననున్న పొసనఁగ శ్రీ వతకటేశ
   కతదుదేరె నినఁక నిటట్టి కరణతచరాదా



రేక: 1703-03 బౌళ సత: 27-015
పలల్లవ:   కూడినవళ గణము కొతత్తిలయను

   వడుక వదచలిల్లతే వరగాయ నీక
చ. 1:      చాయల నాపక నీక జగడము దిదిద నేను

  నాయముచెపప్పుతే నేనఁడు నవువ్వెలయను
    కాయజ కేలిని నీవు కళదానఁకి చొకక్కనఁగాను

   చేయివటట్టి తీసితేను సిగద్గీలయ నీక
చ. 2:     వునన్నత మరిడుకొనన్న వటల్ల వదదని నేను

  వనన్నవతచి మొకిక్కతేను వతతలయను
  కనెన్నపాయపమదాన కడు వరగతదనఁగాను

   సనన్నలనే మెచిచ్చెతేనఁ దచచ్చెనలయ నీక
చ. 3:     మముత్మినఁ జాయలకనఁ దచిచ్చె మెరయనఁ గటూడితచితేను

   సమత్మిత శ్రీ వతకటేశ చవులయను
   ఇముత్మిల ననేన్నలితవ ఇతతలోనే వలపల

   కమత్మిరితచితే రతుల గరలయ నీక



రేక: 1703-04 సాళతగనాట సత: 27-016
పలల్లవ:    కానఁగిటకి వచిచ్చె నీవు కలసినపప్పుడుగాక

    మానఁగిన మోవ చటూపనఁగ మరి లభమేమ
చ. 1:   జటట్టిగొని నాతోను సరసములడేవు

   వటట్టి జోలి దవవ్వెనఁగాను వచేచ్చెదేమ
    చటట్టి చటట్టి యపప్పుటని చటట్టిరికాల చెపేప్పువు

   బటట్టిబయ లతదులో పనిగొనే దేమ
చ. 2:     నాననఁబెటట్టి నీవు నాతో నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

  పూనిపటట్టి ఇతతలోనే పొతదేదేమ
     మానలేక పపై పపై యడమాట లిటట్టి యాడితచనఁగా
    కానిమత్మిని ఇనఁక మరి కటట్టి కొనే దేమ

చ. 3:    తేరకొని నాదికేక్క దిషిట్టితచి చటూడనఁగాను
  మేరమరి నాపతతము మెరసేదేమ
    గారవతచి ననేన్నలిత గకక్కన శ్రీ వతకటేశ

   కోరికె చెలల్లను యితకానఁ గొసరేదేమ



రేక: 1703-05 మతగళకౌసిక సత: 27-017
పలల్లవ:    ఏల వరకతదానవు యిటేట్టి నివవ్వెరగతో

    మటూలనఁ బొదుద వుచిచ్చెతేను ముచచ్చెట వాసనా
చ. 1:    మతతన మాడేవళనే మాటల వలచకొని

  కాతతుని చితత్తిమెలల్ల ను కనుకోరాదా
 సతతసతులలో (తో?)   నెనిన్న జాణతనా లడినాను

   యతతపైనా రతకేలికి నీడు వచచ్చెనా
చ. 2:   పననఁగేట వళనే పగయునిచేఇడుకొని

   చెనకి సేనఁతక సేనఁత సేయరాదా
    యనయక రచచ్చెలోన యతత చేయి ముటట్టినాను
  తనువుల సనఁకినటల్ల దపప్పుదేరీనా

చ. 3:      భావతచి కూడేవళనే పపై పపైనఁ బద్రియాల చెపప్పు
   శ్రీ వతకటేశ చనవు చేకొనరాదా

   వవరిలోనఁగటూచతడి వుపమ నెతత నవవ్వెనా
  తావమకానఁగిటవల తనివ నొతదనా



రేక: 1703-06 దేశి సత: 27-018
పలల్లవ:    ఏల సేసేవు మాయల యతదానఁకానెపైనాను

    చాలనఁ జాల నాప కిటట్టి చనవయతరాదా
చ. 1:     చేరనఁడేసి కనున్నలప చేరి నినున్ననఁ జూడనఁగాను

  దారకప నీచేనఁతల దానఁచనఁగలవా
  గోరగీరి వలపలయేరల పపైనఁబరపనఁగా
   ఆరితేరే నీమనసు అడడ పటట్టినఁగలవా

చ. 2:   తీవలవతట చేతులవఱవ నినన్నతటనఁగాను
  ఆవలికి నీకోరికె లతపనఁగలవా

    మోవ తీప నాములలల్ల ముతచి తలకెకక్కనఁగాను
   కావరప నీమరల కడు దితచనఁగలవా

చ. 3:    కొతడలతతల చనున్నలకొమత్మి నినున్ననఁ గటూడనఁగాను
   అతడ శ్రీ వతకటేశ పాయనఁగనఁగలవా
    దతడి వడుకల సతపదల మనఁదనఁ గపప్పునఁగాను

   మెతడెపైన పరవశల మరనఁగనఁ గలవా



రేక: 1704-01 దేవగాతధరి సత: 27-019
పలల్లవ:     తానేల సిగద్గీవడని తనతో నే నేమనేను

   పూనిపటట్టి చెలలల బుదిద చెపప్పునఁగదరే
చ. 1:     చిపప్పులనఁ దానటూ నేనునఁ జేసుకొనన్న బాసలక

   తపప్పులతచ నునన్నదా తనపపై నేను
    కపప్పుళతచి పతజెమటనఁ గరియనఁగా నే మొకిక్కతేను

   పపప్పుగటట్టినఁ బెదవులనఁ బలవరే వభుని
చ. 2:   సొగసి ఇదదరికిని చటట్టిరికమెపైనతదుక

   తగదని కోపతచేదా తనతో నేను
    నిగిడి నిటటూట్టిరప్పుల నితడనఁగా నేనఁ బెననఁగేను

    జిగి ననున్న నేలమని సేయరే సేవల
చ. 3:   బెరసి మేనవారమెపై పతడాల్ల డినయతదుక

   వరసి గోరగీరేనా వళల్లపపై నేను
     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ నినిన్నటా నేనఁ బొగడేను

  నిరతప మనన్ననల నితచమననఁగదరే



రేక: 1704-02 భటూపాళత సత: 27-020
పలల్లవ:    ఏమేమ నేరెప్పునో యరమణ నీకను

    వమర నాకె బుదుద ల వలసేవు నీవు
చ. 1:     నెటట్టిన నితదానఁకా నాతో నిజముల పచరితచి

   ముటట్టివచిచ్చెతే నాప మోము చటూచేవు
   గటట్టిగా నేరచ్చెకొనితకానఁ గొనిన్న గలిగితే

   అటట్టి మరనఁగననఁ బోఇ అడుగనఁగరాదా
చ. 2:    జోకగా నపప్పుటనుతడి చటట్టిరికములే చటూప

  దకొతటే నాపనఁ దోడుదచచ్చెకొనేవు
   మేకొని యాప బలిమ మెరఇతచవలసితే

   యేకతాన నుతడి సాము లరనఁగకోరాదా
చ. 3:   అతకెల నీవవ (నీవ?)    పప్పు డిటట్టి ఆసతోడ ననున్ననఁగటూడి

   జతకితచితే నీ వాపక సనన్నసేసేవు
     ఇతకా శ్రీ వతకటేశ నేనఁ డనఁడు చటూపవలసితే
   కొతకక నీయితట నిడుకొని వుతడరాదా



రేక: 1704-03 లలిత సత: 27-021
పలల్లవ:   వచారితచకోవుగాక వడుకకానఁడవు నీవు

    పచారితచనఁ బోతేను నీపపై నిటట్టి మోవదా
చ. 1:    సొలసి మాటలడేట సుదతని వభునఁడవు

  పలకలలో నెగద్గీల పటట్టినఁదగనా
  వలపతచిత వాకెను వదదనుతడనినేరమ

    నెలకొని వదకితే నీ వళల్లదే కాదా
చ. 2:    కొసరి చేతుల చానఁచే కోమలిచేనఁతలకనఁగా

  యసనఁగ వాసులవతతు లతచవచచ్చెనా
   వసనఁ బెతడాల్ల డిత వవల కోరవ్వెకతడితే

    అసుదుగా నినెన్న దటూరి అతదరటూను నాడరా
చ. 3:     కతదువ నినున్ననఁగటూడిన కాతతను శ్రీ వతకటేశ

  పొతదుల రతులయలపల చటూతురా
   సతదడినఁ బెననఁగితవ సారె మెచచ్చెకమానితే

   కితదట పనులక నీకె దయవుటట్టిదా



రేక: 1704-04 బౌళ సత: 27-022
పలల్లవ:    సేయనఁగలటట్టిలల్ల నీవు సేతువు గాక

  పాయప మదమువానినఁ బనిగొనవసమా
చ. 1:     చెనకి యవవ్వెతకెపైనానఁ జేతుల చానఁచేవు నీవు

    మనసు మరత్మిము లేమ మరి యతచవు
   ఘనునఁడెపైన మగవానఁడు కడు మతమరితేను

   చనవున నెవవ్వెరికినఁ జకక్కనఁబెటట్టి వచచ్చెనా
చ. 2:      నతటన నెవవ్వెతనఁ గనాన్న నవువ్వెల నవవ్వెవు నీవు

    అతట ముటట్టినఁ దగవళ లని చటూడవు
   కతటలేని బలదొర కకూక్కరిత సేసితేను

    యితటకాడ సతులలల్ల నినఁక దిదదనఁ గలరా
చ. 3:      గకక్కన నెవవ్వెతనఁ గనాన్న కానఁగిటనఁ గటూడేవు నీవు

   తకిక్కన నేరప లేమనఁ దలపోయవు
     యికక్కడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
  యకక్కడా జాణపై నవాని నెలయితచనగనా



రేక: 1704-05 కాతబోదిసత: 27-023
పలల్లవ:     ఏమ సేతు ననున్న నేనే యేమనుకొతదును

     ఆముకొని నీపపై మోహ మడడ పటట్టినఁ జాలను
చ. 1:   చలములకోపనటూ సాదితచ నోపను

   వలవ నోపదు నీక వాసితోను
   మొలకల చనున్నలటూ మొగమెలల్ల నఁ గనున్నలటూ

    సొలసి సొలసి నినున్ననఁ జూడకతడనఁ జాలను
చ. 2:    మాయలేమ నేరనటూ మచచ్చెరితచ నేరను

    పాయకతడ నేరతు నీ పాదాల వదద
అ(అ?)     యాల దానఁకె సిగద్గీల అతట నవువ్వెలముగద్గీల

   చాయల సనన్నల సరసము లనఁపనఁజాలను
చ. 3:     వసాల నేనఁ జేయను వస నితదవయను

    సేవ వతు నీమనఁద శ్రీ వతకటేశ
     రాసి నీవ కొనగోళల్ల రతుల వనెన్నల పోళల్ల

   బాసలిచిచ్చె కూడితవ పచిచ్చె సేయనఁజాలను



రేక: 1704-06 వరాళ సత: 27-024
పలల్లవ:   అనిన్నయు నేనెఱనఁగదు ననున్నకోనేల

    కనన్న వనన్నవలల్ల నీ కతలే కదా
చ. 1:     పచచ్చెరేనఁగి సారె సారె పగయములతత చెపప్పునా

   మచిచ్చెక గరనఁగేది నీమనసే కదా
     ముచచ్చెటతో నిటట్టి నే మొకక్క లనిన్న మొకిక్కనాను

    కచచ్చెపటట్టి చటూచేవ నీ కనున్నలే కదా
చ. 2:     బోరన వనఁడుకొనుచ బుదుద లినిన్న చెపప్పునాను

   కోరి మతచిదయేతది నీ గణమేకదా
   గారవతచి నేనెతత కరముల చానఁచినాను

   మేరతో లోనయేతది నీ మేనేకదా
చ. 3:     తలపోసి తలపోసి తమ యతత రేనఁచినాను

    కలసి వుతడేది నీ కానఁగిలే కదా
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననీన్న నేనఁడు

  నెలకొనన్నవానఁడవు నీవ కదా



రేక: 1705-01 ఆహిరి సత: 27-025
పలల్లవ:    అదోద యకక్కడిసుదిద అతతేసి కోపనఁగలనా

   గదిదతచ నీతో నాకనఁ బెదదరికమా
చ. 1:     చెలనఁగి నీవమ చేసినానఁ జేసితవ గాక

  చలముల సాదితచ సరిదాననా
     సలవుల నవవ్వెవు నీ చితత్తిము కొలనఁది గాక

   మలసి నే మారనవవ్వె మతదమేళమా
చ. 2:      కొచిచ్చె కొచిచ్చె నీ వతత కొతగవటట్టి తీసినాను

  పచిచ్చెదేరనఁ బెననఁగ కోపపదాననా
     యచచ్చెరితచి సారె సారె నికక్కవ లతటేవు నీవు

    గచచ్చెల నేనటూ నొరయనఁ గతడ గరవ్వెమా
చ. 3:     యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యేలితవతటా నేను

    నికిక్క యమెత్మి సేయ నీతో నీటదాననా
   మకక్కవచేసి ననున్న మనిన్నతచితవ రతుల

  అకక్కరతోనఁ గొసరనఁగ ఆసదమా



రేక: 1705-02 నారాయణ సత: 27-026
పలల్లవ:     నమత్మి వ చెలి ఇతదుక నాపూనఁట

  వుమత్మిడినఁ దలవతచక వరకతడనేలే
చ. 1:     తపప్పుక చటూచినవానఁడు తానే యితటకి రానఁడట

   దపప్పులనఁ బొరలి యేల తమకితచేవ
    కపప్పురాన వసి తాను కానఁగిటనఁ బొతదకతడనా

  చిపప్పులనఁగానఁకల నీకనఁ జినన్ననఁబోనేలే
చ. 2:   మాటలడినవానఁడు మరత్మిము సనఁకితచనఁడట

  గానఁటప వరహముననఁ గలనఁగకవ
    తేటగా నవవ్వెన తాను తేనెమోవ యొసనఁగనఁడా

   చటకి మాటకి నీకనఁ జితతతచనేలే
చ. 3:    సేసల వటట్టినవానఁడు సిగద్గీల దేరచనఁడట

  వసాలక నీవల వరగతదేవ
    ఆసల శ్రీ వతకటేశనఁడతతలో నినిన్నటట్టి కూడె

   రాసికెకెక్క వలప వరప లతచనేలే



రేక: 1705-03 భపైరవ సత: 27-027
పలల్లవ:   పాయక ననేన్నలమని పడనఁతులల

  నాయకనితోడుత వనన్నపముల సేయరే
చ. 1:      చితతల వలిల్లవరిసనఁ జెకక్క పపైకినఁ జేయి వచెచ్చె

    ఇతతసేస నా మన సేమ సేతునే
   మతతనాన నుతడరాదు మరేమటానఁ బొదుద వోదు

   పతతగానఁ డితనితోనఁ దపప్పుక చెపప్పురే
చ. 2:    పొదల నిటటూట్టిరపల పొతద నడియాసల

   యదురెకెక్క నా వలప యేమసేతునే
    పదరితేనఁ జవ గాదు పాసివుతడనఁ బనిలేదు

   వుదుటవానఁ డితనికి నొడనఁబడనఁ జెపప్పురే
చ. 3:    తనువలల్ల నఁ బులకితచె తతగొనెనఁ జెమటల

   యినుమడితచెనఁ దమక మేమ సేతునే
    చెనకి యితకేలవాదు శ్రీ వతకటేశనఁడు సాదు

    కొనబువానఁ డితనఁ డిటట్టి కూడుమని చెపప్పురే



రేక: 1705-04 గళ సత: 27-028
పలల్లవ:     ఎటట్టి సేసినానఁ జేయి యేమననఁగనఁగల నినున్న

   పటట్టినవగతము నీకే పాల పటేట్టినఁగాక
చ. 1:     అలకల సొలయచ నటట్టి నీతోనఁ బెననఁగచ

  చలము సాదితచేనా సారెసారెక
   తొలత నమత్మితచితవ దోసమునఁబుణతము నీది
   మెలనఁగి పాయము నీకే మనఁదుకటేట్టినఁగాక

చ. 2:    పొతతల చనున్నలనొతత్తి బొమత్మిలను జతకితచి
   పతతము నీచేనఁ గొనేనా బలిమతోను

   చితతతో ననేన్నలిన సిగద్గీపటట్టిలల్ల నీది
   బతత నాయాసల నీపపై వసేనఁగాక

చ. 3:     నెటట్టిన నినున్ననఁ గటూడిత నేరపలలల్ల నఁ జూపత
  అటట్టి నినన్నలయితచేనా ఆరడిగాను

     కటట్టి కో శ్రీ వతకటేశ కడునఁ గీరితలల్ల నీది
   జటట్టిగొని యినఁక నీ కిచచ్చెకమాడేనఁగాక



రేక: 1705-05 శోకవరాళ సత: 27-029
పలల్లవ:     ననున్న నెతత మనిన్నతచెనే నా రమణునఁడు

  చనున్నల నొతత్తినఁగానెపైనా సరిగానఁబెననఁగెనఁగా
చ. 1:     అలయిచ నేనఁ దనున్న నాడరాని మాటలను

   సొలయనఁగనెపైనా మోము చటూచెనఁగా నేనఁడు
   బలిమతో నపప్పుటని పపైకొని కానుకలిచిచ్చె

  పలవనఁగనెపైనాను పగయము చేకొనెనఁగా
చ. 2:    కకక్కసితచి తనవళనఁ గాచకతడి వనయాన

   మొకక్కనఁగానెపైనా పాదము మోచెనఁగా నేనఁడు
    చికిక్కతచక సేయరాని సేవలలల్ల నఁ జేసి చేసి

    చెకక్క నొకక్కనఁగా నెపైనా చితత్తిమట వచెచ్చెనఁగా
చ. 3:    పసగా నేకతముననఁ బానుపపపై నేనిటట్టి

  కొసరనఁగానెపైనాను కూడెనఁగా నేనఁడు
     యసగ శ్రీ వతకటేశనఁ డేలినానఁడు నే రతుల

    నెస భోగితచనఁగ నెపైనా వడుకతో నవవ్వెనఁగా



రేక: 1705-06 లలిత సత: 27-030
పలల్లవ:     ఎటవతట నీపపై బతోత్తి యకెక నేనఁడు

    తటకన నీ సుదుద ల తాలిమనఁ బొతదని
చ. 1:      సలవుల నవువ్వె నవవ్వె చేతుల నీపపైనఁ జానఁచి

 తలపోనఁతలనే కడునఁదనివతదని
   పలపల నొకకొతత పననఁగలటలనఁ గొతత

  చెలరేనఁగి తనునఁదానె సేదదేరీని
చ. 2:     అనువుగా మాటలడి అతడ నిటట్టి కూచతడి

  మనసులో తమకము మతదలితచని
   వనయప సేవచేత వమార సనన్నలచేత

  నినుప సతతోసాల నితచకొనీని
చ. 3:      సటూటగా నీమోము చటూచి సొముత్మిల చేతనఁ దడవ

  వానఁటప వరహమెలల్ల వారితచని
     యటన శ్రీ వతకటేశ యితత నిటట్టి యేలితవ

  తాటతచి నీరతులను దపైవారీని



రేక: 1706-01 వరాళ సత: 27-031
పలల్లవ:    వసివాడ నీకేల వనితలలో నెలల్ల

   సుసరాన నీ చేతనె సటూడువటట్టితచెను
చ. 1:    దపప్పుదేరే మోముతోడ దగదొటట్టి వునాన్ననఁడవు

   యిపప్పు డిటట్టియాప నినున్న యేమచేసనో
    చెపప్పురాదా నీకేనఁటకి సిగద్గీల వడనఁగ నేనఁడు

  చొపప్పుగా నీచేతనె సటూడువటట్టితచెను
చ. 2:    పల చెమటలతోడ భద్రిమ సివునాన్ననఁడవవ్వె(వు?)

  అలివణ నినెన్నతత అలఇతచెనో
   తలివ దచచ్చెకోరాదా దమసము మాతోనేల

  సులభాన నీచేతనే సటూడువటట్టితచెను
చ. 3:    గటట్టి తోడ లోలోనే గబబ్బుతలిల్ల వునాన్ననఁడవు

  పటట్టిపదేవ నినెన్నతత పనిగొనెనో
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నాకె
     చటట్టి చటట్టి నీ చేతనే సటూడు వటట్టితచెను



రేక: 1706-02 ముఖరి సత: 27-032
పలల్లవ:      తనక లేకనాన్న నేను తనపపై బతత్తి గలనఁగా

  తనతతనే నామనఁద దయదలనఁచనే
చ. 1:     తలనఁపగలిగితేనఁ గదా తా నితదుక వచేచ్చెసు

  వలవతతనఁ గొసరనఁగా వచేచ్చెదేమే
    పలవక రానతటా పననఁగీనఁ దా రమణునఁడు

    వలప గలతతే కాక వడి నెకక్కడౌనా
చ. 2:     చేతకిలోనెపైతేనఁ గదా చెపప్పు నటట్టిలల్ల నఁ జేసు

  కాతరితచి యేమనినానఁ గరనఁగీనటే
    యేతులనఁ జేసేనతటా ఇపప్పుడు దా ననన్నడిగీ

   రీతనఁ దన తమకము రేనఁచవచచ్చెనటవ
చ. 3:    ఇతవపై యుతడితేనఁగదా ఇనిన్నటకి నిచచ్చెగితచ

  తతగొని పపైకొననఁగా తనిసేదేమే
     సతమెపై శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁ డిటట్టి ననున్న నేల

    రతులలో పగయముల రవవ్వె సేయనఁ దగవా



రేక: 1706-03 పాడి సత: 27-033
పలల్లవ:     చేరి మొకక్కరే నామార చెలలల ఆతనికి

  ఆరజము సేయరాదు అవుననరాదు
చ. 1:     వలల్లవరాయనఁ బనుల వడుకతోనఁ దనున్ననఁ జూచి

   కొలల్ల వ నవవ్వెనఁగరాదు కొసరా రాదు
     పలల్ల ననఁ దా నితత చేసి పగయముల చెపప్పునఁగాను

 పలల్లదమాడనఁగరాదు పపైకొనరాదు
చ. 2:     పయతదపపైనఁ జేఇ వసి బాసలలల్ల నియతనఁగాను

  ఇయతకొనరాదు మరి యేనఁచనఁగరాదు
    కొయతకానఁడెపై నాకనఁ గోరి మోవ యొసనఁగనఁగా

  సయాతటమాడనఁగరాదు జరయ రాదు
చ. 3:      ఇతతలో శ్రీ వతకటేశనఁ డేలి ననున్ననఁ బొగడనఁగ

 సతతోసితచకొనరాదు సాదితచరాదు
     పొతతనే నాతో నెతగిలి పొతుత్తి దానఁ గలయనఁగాను

 పతతములడనఁగరాదు పాయనఁగరాదు



రేక: 1706-04 కాతబోదిసత: 27-034
పలల్లవ:      నీవతట చటట్టిము నాక నితడు నిధనము గాదా

   పూవుల నీ పాదముల పూజితతునఁగాక
చ. 1:     చెనకి నీ వమతపప్పుచేసి వచిచ్చెతవో నేనఁడు

  వనయములనే ననున్న వనఁడుకొనేవు
   కినిసేనా నేనేమెపైనా కెలసి ఇతదుకనఁగాను
  చనవున ననిన్నటకి సమత్మితతతుగాక

చ. 2:    తలకితచి యవవ్వెతనునఁ దచచ్చెకొతటవో నీవు
   పలవధముల నాపపై బతత్తి సేసేవు

     నెలకొని య పనికి నేరమ నీపపై వసేనా
  పొలసి నినిన్నతదరిలోనఁ బొగడుదునఁగాక

చ. 3:    పొతదుల నెకక్కడి తలపోనఁతల నునాన్ననఁడవో
  కతదువ ననున్ననఁగతటానే కానఁగిలితచేవు

   యతదపైనా శ్రీ వతకటేశ యగసకెక్కమాడేనా
    అతదప రతుల నినున్న నాదరితతునఁ గాక



రేక: 1706-05 సౌరాషట్టి సత సత: 27-035
పలల్లవ:     రచచ్చెల ననెన్నలయితచ రమత్మిననే యిట నేనఁడు

     మచిచ్చెక నాక ఘనము మరి యేమ సేతునే
చ. 1:    వుడివోని మాటలటూ వులల్ల సపనఁ బాటలటూ

   యడనెడనఁ బచరితచ యేమ సేతునే
   వడువదు మదము వరహమే వుమత్మిదము

     జడిస నామేన నిద సరి నేమ సేతునే
చ. 2:    పచిచ్చె వచిచ్చె చేనఁతల బటట్టిబయలీనఁతల

    యచచ్చెరితచ నీక నినఁక నేమ సేతునే
    వచెచ్చె నాకిచిచ్చెన బాస వదలదు నాయాస
    కొచచ్చె నిద నావలప కోరి కేమసేతునే

చ. 3:    సేసనే నెపము సిగద్గీలకేదే రపము
    యే సుదుద లను నెరనఁగనఁ డేమ సేతునే

    రాసికెకక్క శ్రీ వతకటరమణునఁడు దా నేల
    పోసరితచ నా ముదము పొతచి యేమసేతునే



రేక: 1706-06 దేశక సత: 27-036
పలల్లవ:      ఎతతమేల గటట్టి కొనాన్న యిద నీ చితత్తిము కొదిద

   సతతోసములలల్ల నాయ సమత్మితతచే నినఁకను
చ. 1:       ననున్న నీ వఱనఁగదువు నాక నీపపై బతత్తి గదుద

  వనన్నవతచ నేమునన్నది వనఁగినతతాను
   మనిన్నతచిత వనిన్నటాను మనసొకక్కటాయ నేనఁడు

    సనన్నల నేమ సేసినా సమత్మితతచే నినఁకను
చ. 2:      యేలకొతట వట ననున్న ఇనిన్నటా నమత్మిత నినున్న

   జోలితోనఁ బెననఁగనేల చటట్టి చటట్టి
     లలన మవలల్లనఁ గదుద లగాయ నా బతుకిది

     చాల నీ పొతదుల కెలల్ల సమత్మితతచే నినఁకను
చ. 3:       నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ నేనఁ దొలల్ల నీ సొమత్మినయిత

  వావుల చెపప్పునఁగనేల వరసతోను
     శ్రీ వతకటేశ నీక చెలనఁగి దేవుల నెపైత

    సావ వోరాదు వలప సమత్మితతచే నినఁకను



రేక: 1707-01 కరతజి సత: 27-037
పలల్లవ:    చాలనఁ జాల నీవల సాదితచేవ

    నీ లగ లనిన్నయును నే నెఱనఁగనటవ
చ. 1:     చెతతల నాతనఁడు నాకనఁ జెపప్పునటట్టి సేయనఁగాను

  పతతము లేలడేవ పనిలేదు
  కాతతలదుట ముదుద టతగరము నాకిచిచ్చెనానఁడు

  వతతుక నాతో బెననఁగవచచ్చెనటవ
చ. 2:     పనివడి యతనఁడు నాపరప పపై నుతడనఁగాను

  చనవున నేలతటేవ చవగాదు
    చెనకి నా చనున్నలపపై చేతుల వసుకనాన్ననఁడు
 గనిసి ననీన్నడువటట్టి కొనవచచ్చెనటవ

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్ననఁ జేరి కూడివుతడనఁగాను
  చేవమర నేమటకి చెపప్పుకోరాదు
    భావతచి ననున్న రతులనఁ బటట్టిము గటట్టినవానఁడు
   సేవతచిత నినఁక వతత సేయవచచ్చెనటవ



రేక: 1707-02 ముఖరి సత: 27-038
పలల్లవ:     సతతోసితచే అతదు కిటట్టి సవతనెపైతే నేమ

   చితతలేక చెపప్పువయాత సిగద్గీవడ నేనఁటకి
చ. 1:       ఆసల సే సేవు నీవు ఆప నీకనఁ జటట్టిమా

   సేసల వటట్టితవా చేతుల కొదిద
   పోసరితచి యనిన్నటాను పొతతనాల గటూడెనా
   మోసపోక చెపప్పువయాత మటూసి దానఁచనేనఁటకి

చ. 2:    వలపల చలేల్లవు వావుల గలసనా
   లలినఁ బోనఁక ముడిచిరా లలనలలల్ల

    కలిమ మెరసి నేనఁడు కతత నడపతచితవా
   వలయనఁగనఁ జెపప్పువయాత వరవనఁగ నేనఁటకి

చ. 3:     సుదతనఁ గటూడిత వటట్టి సబాననఁ బాడితచితవా
   పొదలచ మోవతేనె బువావ్వె లతటనా

     ఇదివో శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
     పొది గాకెనఁ జెపప్పువయాత బొతక నినఁక నేనఁటకి



రేక: 1707-03 పాడి సత: 27-039
పలల్లవ:    ఏమనేము నినున్న యగసకీక్కనఁడ వనిన్నటా

  ఆముకొనన్న సటకానఁడ వౌదువయాత
చ. 1:   మాటలడవచచ్చెనఁగాక మనసులో కానఁతాళము

  మటూటగటట్టివచచ్చెనా ముతదరనఁ దచిచ్చె
   సటూటచేసి నావలప చటూపమనే వదుటను

   నీట జాణతనాల నేరత్తి వయాత నీవు
చ. 2:     మొకక్క మొకక్కవచచ్చెనఁ గాక మొగముపపై నగవుల

    మకక్క వయ వచచ్చెనా మాప దానఁకాను
    అకక్కరెపైన నావలప లతగడినఁ బెటేట్టివు నీవు

  దికక్కలరినఁగినయటట్టి దిటట్టివయాత నీవు
చ. 3:      పొతది కూడవచచ్చెనఁ గాక పొతచి పొతచి మోవతేనె

   బతదనఁ బోయవచచ్చెనా పకక్కమాటల (ల?)
    ఇతదరిలో శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ

   కతదు వరినఁగిన యతదనఁగానఁడవయాత నీవు



రేక: 1707-04 సామతతత సత: 27-040
పలల్లవ:     ఇతకా నెవవ్వెరటూ వనర యేనఁటకి సిగద్గీవడేవు

    పతకితచ కితదరి నొడనఁబరచే నే నిపడు
చ. 1:       ముతచె మెపైనఁ జెమటవాన మోవ నద తేనె సన

  మతచముపపైనఁ బెననఁగితే మగవకను
     వతచక నీవు మోము వదదనేమా నినున్న నేము

     ఇతచ కితచకే నీ సుదుద లరినఁగిత మపడు
చ. 2:     కరనఁగెనఁ గసటూత్తిరి పూనఁత కలిగె నటూరప్పులమోత

   సొరిది నీతో నుతడనఁగా సుదతకిని
      వరవు గలవు నీవు వస నిది నాక లవు

    పరిపాట నీ చేనఁతల బయలయ నిపడు
చ. 3:    హచెచ్చెనఁ గానఁగిటరతుల ఎరవాయ సతగతుల

   వచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడనఁగాను వనితకను
     ఇచచ్చెల శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    మచిచ్చెకతో నీ పొతదుల మరిగిత మపడు



రేక: 1707-05 లలిత సత: 27-041
పలల్లవ:     ఇపప్పుడు గలగ బుదిద అపప్పుడు లేదా

   తపప్పుక మెలనఁగితేను తగనని ఆడరా
చ. 1:     వదదనుతడి యాకె నినున్న వకటకట ఆడనఁగా

   గదిదతచేవు బొమత్మిలను కాతతను నీవు
   కొదిదమర మతతేసి కోపకానఁడవు తొలల్ల

  వదిదకెపైన వోజతోడ నుతడనఁగరాదా
చ. 2:      నతటన నీ మోము చటూచి నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

   కతటగితచి కసరేవు కాతతను నీవు
   ఇతటలోననఁ బతతముల ఇతత నెరపేవానఁడవు

    జతటవపై అతదర మెచచ్చె చకక్క నుతడరాదా
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ జేరి కానఁగిలితచకోనఁగా

   కావరితచి వరసేవు కాతతను నీవు
  యవల ననేన్నలితవ ఇతతగలవానఁడవు

    మా వానఁడ వతదరి నడుమనే వుతడరాదా



రేక: 1707-06 గళ సత: 27-042
పలల్లవ:   ఏమటకి నపప్పుటని వలయితచని

   కామతచి యనిన్నయు నేనే కనుగొతటనే
చ. 1:    సిగద్గీవడ నేరచ్చెనట సలవ నవవ్వెనేరనఁడా

   అగద్గీమెపై తనక ననిన్న యమరినవ
  వగద్గీళతచ నినఁకనేలే వడుకకానఁడనిన్నటాను

  యగద్గీలతచ తనలగ లఱనఁగదునే
చ. 2:   మాటలడనోపనట మచిచ్చెక చటూపనోపనఁడా

  బటూటకాలనీన్ననఁ దనక పొసనఁగినవ
   చాటచెపప్పు మరియేలే జాణనఁడు యపనులక

  యటలేని తనసుదుద లియతకొతటనే
చ. 3:    సేస చలల్లనఁగలనఁడట చెలనఁగి కూడనఁగలేనఁడా

  దోసములే దనిన్నయును దొరసినవ
     వసరనేలే తానే శ్రీ వతకటేశనఁ డేలే ననున్న
  పోసరితచి రతులనునఁ బొసనఁగితతునే



రేక: 1708-01 శదద్ధవసతతత సత: 27-043
పలల్లవ:     తగ నీకూ నాపకను తమకితచి పననఁగనఁగ

  మొగముల చటూచకోనఁగా మొరయనేలే
చ. 1:     చనవు గలిగినాప సారె సారె నీతోను

  మనవుల చెపప్పునఁగాను మచచ్చెరమేల
    ననిచి యపప్పుట నీతో నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

   కొన చటూపలనునఁ జూచి కోపగితచనేల
చ. 2:      చితత్తిము వచిచ్చెన యాప చేరి నినున్ననఁ జెనకనఁగా

   హతుత్తి కొని నినున్న వతగేలడనఁగ నేల
   బతత్తిగలిగినది నీపపైనఁ బనీన్నర చలల్లనఁగా

    కొతత్తి కొతత్తి మాటలను కొసర నేల
చ. 3:      చటట్టిమెపై యుతడిన యాప సొరది నినున్ననఁ గటూడనఁగా

  బటట్టి బయలీనఁదితచి పతగితచనేల
     యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
  గటట్టి చేసుకొతదునఁగాక గరిచటూపనేల



రేక: 1708-02 దేశక సత: 27-044
పలల్లవ:      కడుగోల య చెలి కరణతచ మనఁక నీవు

   అడియాలప నవువ్వెలే అచిచ్చెవచచ్చె మకను
చ. 1:    వతత సేయవదుద గాని వడుకతో నానఁటదాని

    నెతత సనఁకనఁ బలికినా ఇతవ కాదా
    ఇతతటవానఁడవు నీవు ఇతటకి వచిచ్చెతేనఁ జాల

    దొతత నునన్న వలపలే తోడయత మకను
చ. 2:    సిగద్గీ వడవదుద గాని సేసక లోనెపైనదాని

    అగద్గీల మెతత నవవ్వెనా అరదే కాదా
    కగద్గీలేని చటట్టిమవు కాయము ముటట్టితేనఁ జాల

   వగిద్గీ తమకములే మేలొనరితచ మకను
చ. 3:   మఱవనఁగవదుద గాని మనసువచిచ్చెనదాని

    తఱి నెతతనఁ గటూడినాను తగవ కాదా
     యఱినఁగి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ మా చెలిని

    జఱసి జాణతనాలే చవ చటూప మకను



రేక: 1708-03 ఆహిరి సత: 27-045
పలల్లవ:    ఇతతనఁ గనునఁగొనవయాత యటవతట మోహమో

   బతత మోవతేనియల బచిచ్చె దేరీని
చ. 1:    చనున్నలపపై పయతద జారినద నెరనఁగదు

    నినున్ననఁ జూచే వడుకను నివవ్వెర గతది
   వనెన్నలనఁ జెకక్కచెమట వడిసేది దలనఁచదు

  వునన్నతపనఁ దమకాన నుమత్మిగిలీని
చ. 2:    వనఁపననఁ దనతురము వడినదనఁ దలియదు

    పపై పపై నీతో మాటలడే పరాకనను
   రానఁపల నిటటూట్టిరప్పుల రవళ నాలితచదు
  యేపననఁ బరవశన నీనఁదులడని

చ. 3:    వరసతోనఁ బోనఁకముడి వదలినద నెతచదు
  గరిమ సరసమాడే కాతరానను
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యేలిత వకెను నేనఁడు

   సిరల సతతోసాననఁ జిమత్మి రేనఁగీని



రేక: 1708-04 దేసాళత సత: 27-046
పలల్లవ:     నీ జాడలలల్ల నఁ దొలేల్ల నే నెరనఁగనా

   వోజతో నీ సుదుద లలల్ల వపప్పుగొనేనఁగాక
చ. 1:    మొనసి వకరిమనఁద మోహమునన్నదా నీక

  మనసు చటూడవలసి మాటలడేవు
   చెనకి ఇతతలోననే చెలల్ల నా మతదమేళము
  వసర నేమనినాను వనఁకొనేనఁగాక

చ. 2:    సమత్మితతచి ఇతతులను సరకగొనేవా నీవు
   నమత్మికల కూరకెపైనా నవువ్వె నవవ్వెవు

   పమత్మి ఇతతటలోననే బలిమ చటూపవచచ్చెనా
  ఇముత్మిల నీకతలలల్ల నియతకొనేనఁగాక

చ. 3:     అతదప గాతతల నీక నబుబ్బురమా యేమెపైనా
   కతదువల ననున్న నిటట్టి కానఁగిలితచేవు
    అతదుక నితతలోననే ఆడేనా శ్రీ వతకటేశ
   సతదడిలో నీకూటమ సతతోసితచేనఁ గాక



రేక: 1708-05 హితదోళత సత: 27-047
పలల్లవ:    ఏమయాత ఇతతటలోనే యేల లోనఁగేవు

  ఆముకొనన్న నీవడుక కడడగితచేనా
చ. 1:    చేరనఁడేసి కనున్నలప చెతగలితచి చటూడనఁగాను

  కూరిముతోనఁ దలవతచకొతదురా నీవు
     చేరి ననున్ననఁ గని యేల సిగద్గీవడే వతతలోన

    తారకాణ చేసి నీపపైనఁ దపప్పు వసేనా
చ. 2:    వుతగరాల చేతులకె వడివటట్టి తయతనఁగాను

    సతగత గాదనుచ సనన్న సే సేవు
     చెతగట నే నుతడనఁగాను చెలల్లనఁబో యేల కొతకేవు

   అతగడినఁబెటట్టి వలప లరడి చేసేనా
చ. 3:    మొలకచనున్నల యాప ముతచి కానఁగిలితచకోనఁగా

   చెలనఁగి నాతో నేమ చెపప్పువచేచ్చెవు
     అలరి శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ

   నెలకొనన్న పనులక నినున్న నవవ్వెనా



రేక: 1708-06 ఆహిరి సత: 27-048
పలల్లవ:   కటకటా వటట్టిదటూర కటట్టి కొతదురా

  సటల సేయనఁగనేలే జవరాలికి
చ. 1:     అలకలేమ గలల్ల ను అపప్పుట కపప్పుడే కాక

  చలపాది తనమేలే సతకి
   బలిమ నొడనఁబరచే పతమానఁట వతటకాక

   పలచనఁ దనము లేలే పగయురాలికి
చ. 2:    వటట్టిడుకొతటే వనక నోజక వచచ్చెటగాక

 గటట్టి వాయతనమేలే కామనికి
    చటట్టిమెపైన పతమోము చటూచితే లోనఁగట కాక

  వటట్టినఁ బొరలనఁగనేలే వలనఁదికిని
చ. 3:   పతతములడుకొతటేను పపైనఁకొని మెచచ్చెటగాక

   వతతుల వాసుల నేలే వనితక
      బతతనే శ్రీ వతకటాదిద్రి పత నినున్ననఁ గటూడె నిద

   పొతతనా లితకా నేల పొలనఁతకిని



రేక: 1709-01 భపైరవ సత: 27-049
పలల్లవ:    మా యితటకి రావయాత మాటలేనఁటకి

   చాయల సనన్నల నీపపై సతతోసమేనాకను
చ. 1:      మోముననఁ గళల దేరీ ముకక్కన నిటటూట్టిరప్పు లటూరీ

    నీ మతకప చేనఁతక నే నేమనేను
   గామడి వననఁగరాదు కలల్ల మోపనఁబనిలేదు

    యేమెపైనా నీ పనుల ఇయతకోలే నాకను
చ. 2:      చెకక్కలనఁ జెమట మతచ సలవ నవువ్వెల ముతచ

   నెకొనన్ననీ యమెత్మిలక నే నేమనేను
     కకక్కసితచి నినఁక వదుద కడువగె నిద పొదుద

   యకక్కడనుతడి వచిచ్చెనా ఇయతకోలే నాకను
చ. 3:     మోవపపైనఁ గెతపల రానఁగీ భావమెలల్ల నఁ జిమత్మిరేనఁగీ

   నీవతత కాక సేసినా నేనేమనేను
    శ్రీ వతకటేశ ముతదు చేకొను రతులవతదు

   యవళ ననేన్నలితవ ఇయతకోలే నాకను



రేక: 1709-02 గళ సత: 27-050
పలల్లవ:    నీ వాపక మగనఁడవు నేరపరివ

   సేవ లప చేసినవ చేకొననఁగరాదా
చ. 1:    సరసమాడనఁగనఁబోతే చనున్నలపపై కొతగ జారె

   కరముల మొకిక్కతే కతకణల జారె
     శిరసు వతచి యతదుక సిగద్గీవడి వునన్న దిద
   తరణ నుపచరితచ దతడక రారాదా

చ. 2:     పొతచి కానుకియతనఁగాను పోనఁక ముడి వదలను
   కొతచక పాదాలొతత్తినఁగా కొపప్పు గదల
   అతచెల నతతలోననే అలసి నివవ్వెరగొతద

  చెతచెలక సేదదేరిచ్చె చనవయతరాదా
చ. 3:     గతదము నీకనఁ బటూయనఁగా కానఁగిటలోననఁ దగిల

    సతదడినఁ బలక్కనఁగా మోవ చవుల రేనఁగె
   అతది శ్రీ వతకటేశనఁడ ఆనతదితచకొనన్నది

    ఇతదుముఖ బాలనఁ జికిక్క ఇతప చటూపరాదా



రేక: 1709-03 బౌళ సత: 27-051
పలల్లవ:   వరసక నీమగనఁదు వచచ్చెనఁగాక

  సరసురాలగ నీకనఁ జలపటట్టినేనఁటకి
చ. 1:    వాసితోడనఁ బతమనఁద వలప గలదానికి

 వసరనఁగనేనఁటకే వమారను
    రాసికెకక్క నేనఁడు సితగారమున నుతడి నీక
  సేసకొపప్పు వనఁకమతటానఁ జితతతచనేనఁటకే

చ. 2:    పనివడి నాయకనినఁ బాయలేని దానికి
  పననఁగనఁగ నేనఁటకే బగియుచను
    వనుకొని జవవ్వెనాన వఱఱ్ఱైవనఁగే యటట్టి నీక
    చనునఁగవ గటట్టి యతటా జడియనఁగ నేనఁటకే

చ. 3:    అనిన్నటా శ్రీ వతకటేశనాలవపైన దానికి
 సనన్నసేయనేనఁటకే సముకమున

    వనెన్నల నవువ్వెలతోడ వడక పడే నీక
   కనున్నలివ గొపప్పులతటా కావరితచ నేనఁటకే



రేక: 1709-04 వరాళ సత: 27-052
పలల్లవ:     ఏల కితదుపడేవు నాకెతత పగయాల చెపేప్పువు

   యేలగ నడచినా యదురేది నీకను
చ. 1:      కలల్లలడవదుద గాని కడనఁ బొతదు సేసి వచిచ్చె

   చలల్లనఁగా నాతోనఁ జెపప్పుతే సతతోసితచనా
   చెలల్లదా నీకేమెపైనా చేసిన చేనఁతలలల్ల

   బలిల్లదునఁడవు తొలతే భయమేల నీకను
చ. 2:    మటూసి దానఁచవదుద గాని మోహమెతదు గలిగినా

   ఆసత దోడి తమత్మితటే నౌనఁగాదనేనా
    దోసమెతచేరా నినున్న దొరవు గావా నీవు

    బాస ఇచిచ్చె ఇనఁక సిగద్గీవడనేల నీకను
చ. 3:    వాదితచ వదుద గాని వాడవారినఁ గటూడినాను

  సాదవపై నావదదనుతటే సమత్మితతచనా
     యదస శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    ఆదుకొన రతులబెబ్బు నల పేల మకను



రేక: 1709-05 దేసాళత సత: 27-053
పలల్లవ:    ఇతదుకే పతడాల్ల డితవ యరినఁగి మముత్మి

  చెతది మావడిగాలపైనా జేకొననఁగవలదా
చ. 1:    జలజాకతో నీవు సరసములడి యాడి

  అలసేవు కమత్మిటని అతతలోననే
  వలినునన్న మాచేత వసరితచకొనరాదా

      పలమార నేము సే సే పని యేమ నీక
చ. 2:     అపప్పుడే యాప పొతుత్తి న ఆరగితచి యారగితచి

  దపప్పునఁ బొరలేవు కడునఁదమకమున
   ఇపప్పుతచకొనరాదా వడె మేతులక మాచేత

   వపప్పుగా నేమ చెపప్పునా నోపమనేమా
చ. 3:     సరిగా మరిదదరను సాముల చేసి చేసి

   పొరలచనఁ బానుప పపై బుసకొటేట్టివు
  బెరసి మమేత్మిలితవ పసికితచకొనరాదా
    సిరల శ్రీ వతకటేశ సేవచేసే మపడు



రేక: 1709-06 ఆహిరి సత: 27-054
పలల్లవ:     మేలయాత నీ సుదుద లక మెచిచ్చెత నేను

   నీలగ లొరసితే నేనఁడు గొతత్తియతనా
చ. 1:    చనవున నాప నీతో జాణతనాలడెనతటా

   పనగొని యనేన్నసి బీరా లడేవు
   మనసురాని యడల మతచితనాల సేసితే

 యనసినతతేకాక యకక్కడయతనా
చ. 2:     వదదనుతడి యాకె నినున్న వడివటట్టి తీసనతటా

   గదిదతచి యతదానఁకా బతకాల చటూపేవు
   పదదరికానక నెతత పగయముతో మొకిక్కనాను

   తదుద కొనే మతటేను చేతకి లోనయతనా
చ. 3:    కమత్మిర నపప్పుట నాప కానఁగిలితచకొనెనతటా

   నమత్మితచి బాసల మనన్నక చేసేవు
     ఇముత్మిల శ్రీ వతకటేశ యేలితవ మా చెలిని

    సమత్మితాయ నినఁక మరి జతట వాసనా



రేక: 1710-01 శ్రీరాగత సత: 27-055
పలల్లవ:    పలవరే రమణునినఁ బద్రియము తోడ

   నెలనఁతవు యతగవు నీ వఱనఁగవా
చ. 1:      మనసు రతజిలల్లనఁ జేసి మగనినఁ బెపైకొతట కాక

  చనవు గలిగితేను సాదితతురా
   ననుప చేసుకొని నవువ్వెటే నేరపకాక

  కినిసి వతగెములడి కెరలితతురా
చ. 2:   చలల్లని మాటలడి జటట్టిగొనవలనఁగాక

 చెలల్ల బడిగలదతటా చెనకదురా
  మెలల్లనే సేవచేసి మెపప్పుతచవలనఁగాక

  పలల్లదాన నేరాలతచి పతగితతురా
చ. 3:    కతదువలనఁ జేఇ చానఁచి కానఁగిలితచవలనఁగాక

  మతద మేళమాయనతటా మారకొతదురా
      యితదునె శ్రీ వతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

   అతదప మోవపపై కెతప లలరితతురా



రేక: 1710-02 ఆతదోళ సత: 27-056
పలల్లవ:     ఎటట్టి మఱవనఁగవచచ్చె యిటవతట చేనఁతల నా

   గటట్టి చేకొతటవగా నీ కచిచ్చెతానను
చ. 1:     నవువ్వెలే సారెక నవవ్వె నావలప లితదరిలో

  రవవ్వెలనఁ బెటట్టితవగా రాజసానను
    పవువ్వెలనే వసివసి పొదుద ల గడప యాస

 లవవ్వెళటూల్లరితచితగా వుదుటనను
చ. 2:     మాటలే ఇతదానఁకా నాడి మరత్మిముల గరనఁగితచి

  నాటకమే చటూపేవుగా నమత్మికతోను
   పాటతచి సేవలగొని బయలీనఁతలనే పటట్టి

  జూటవపై మతచితవగా చటట్టిరికమునను
చ. 3:      చేతుల పపైనఁ జానఁచి చానఁచి సిగద్గీల వడనఁగనఁజేసి

  జాతులనఁ బెటట్టితవగా సరాసానను
     యేతుల శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
  కాతరాన మరేవుగా కానఁగిటలోను



రేక: 1710-03 గళ సత: 27-057
పలల్లవ:    కత నిటట్టినేరప సతాదేవకినఁ గలిగె

   తతతోడ దశరథ తనయుని యడను
చ. 1:      పత చితత్తి మెరినఁగి తపప్పుక వడిగము చేసి

   అతనినే తన దపైవమని తలనఁచి
  సతమెపై యనేక వుపచారములనఁబోషితచి
   వగతము గెపైకొని యుతడవలయు సతకిని

చ. 2:    పరపరషనఁ జూడక పాబ్రాణేశవ్వెరనే కోరి
   సరవతో నతని పగసాద జీవయపై

    దొరసి యడవాయక తోడు నీడయపై యుతడి
   వరస మరక యుతడవలయు సతకిని

చ. 3:    యదురాడక శ్రీ వతకటేశవ్వెర కితదిరవల
   కదిసి యతని కిచచ్చెకముగ గటూడి

   అదనెరినఁగి యేపొదుద నతకెక లోనెపైవుతడి
  వదలక బతత్తిసేయవలయు సతకిని



రేక: 1710-04 రామకిగయ సత: 27-058
పలల్లవ:     ఊరకె గటట్టి చేసుక వుతడుట గాక

   వారి వరివల దటూరవచచ్చెనా నాకను
చ. 1:       యపప్పుడునఁ దా నాడా నీడా నేమ సేసి వచిచ్చెనాను

  తపప్పులతచవచచ్చెనా తనతో నాక
    చిపప్పులనఁ దనచెకక్కల చెమట లతత గారినా

   చొపప్పులతత్తివచచ్చెనా చటూచి చటూచి నాకను
చ. 2:     సిగద్గీవడక తా నెతత చిమత్మిరేనఁగి వుతడినాను

   యగద్గీ పటట్టివచచ్చెనా యిదివో నాక
     అగద్గీమెపై తా నతదరిలో నట సరస మాడినా

  వగద్గీళతచవచచ్చెనా వతతలగా నాకను
చ. 3:     కాతతునఁడు తా నెటవల కానఁగినఁటనఁ బెననఁగినాను

  పతతమాడవచచ్చెనా పకక్కన నాక
      ఇతతటా శ్రీ వతకటేశనఁ డిద తానె ననున్ననఁ గటూడె
   వతతుల వటట్టివచచ్చెనా వలపల నాకను



రేక: 1710-05 నాగవరాళ సత: 27-059
పలల్లవ:     తొలిల్ల ఇతత నేరతువా దొరవపైతే నౌదుగాక

    చలల్లనఁగా నినున్న రేనఁచేది జాణ ఆపకాదా
చ. 1:    తగవుల చెపేప్పుది తమకము వుటట్టితచేది

   అగపడి నీకేపొదుద నాప కాదా
   నగవుల నవవ్వెది ననుపల సేసేది

     నిగిడి యనిన్నటా దిదద నినున్న నాప కాదా
చ. 2:     గటట్టి నీకనఁ జెపేప్పుది కొలవుల సేయితచేది

    అటట్టి నినున్ననఁ బనిగొనే దాప కాదా
    చటట్టిరికము చేసేది సొరిది గదద యకేక్కది

    పటట్టిప దేవులపైన దిపప్పుట టాప కాదా
చ. 3:     కడు నినున్న మెచిచ్చెనది కానఁగిటనఁ జొకిక్కతచినది

   అడియాలల చేసిన దాప కాదా
    యడయక శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ

   వడనఁబరచెను నినిన్నపప్పుడు నాప కాదా



రేక: 1710-06 నాదరామకిగయ సత: 27-060
పలల్లవ:   మాటలడవచచ్చెనఁగాని మరి లేదననఁగరాదు

    సటూట దపప్పుకతడా నిటట్టి చటూచకొమత్మి పనుల
చ. 1:     నెచెచ్చెలి తోడుతనఁ దన నేరాల నీవతచనఁగాను

   వచచ్చెనవడి నాతనఁడే వతటా నునాన్ననఁడు
    యచచ్చెరితచ వచిచ్చెత నీ కితవరి దాననెపై

    కచచ్చె పటట్టి మనఁదటతుత్తి గనుకొమత్మి యినఁకను
చ. 2:    పలమార నతదరితో పతతాల నీవాడనఁగాను

  నలిరేనఁగి తరమాటననే వునాన్ననఁడు
     తలిసి దానఁచనఁగరాదు తగ నీ చటట్టిమ నేను

    యలమ నతదుకనఁ దగ నెతచకొమత్మి బుదుద ల
చ. 3:     పగమదాన నీతో నేమో పలకచ నుతడనఁగాను

  తమతోడనఁ బానుపమనఁదనే వునాన్ననఁడు
    సుముఖునఁడెపై యేల నినున్ననఁజూచి శ్రీ వతకటేశనఁడు

   తమలక వనన్నవతచే దిదుద కొమత్మి సుదుద ల



రేక: 1711-01 దేవకిగయసత: 27-061
పలల్లవ:     నీ వడుక చెలిల్లతచేదే నేరప నాక

  భావతచకొనలేక పదరేవు గనక
చ. 1:       హతత్తి నీతో నవవ్వెనఁ జమ ఆప వదద నుతడనఁగాను

  చితత్తిములోపలను కొతచేవు గనక
    పొతుత్తి ల నారగితచనఁగా పొతచి తొతగిచటూడనఁ జమ

   మతత్తిలి సిబబ్బుతతోడ మానేవు గనక
చ. 2:    కొతగవటట్టి తయతనఁ జమకొమత్మితో మాటాడనఁగాను

   చెతగట నీవట చితతతచేవు గనక
     పొతగి వడే లతదుకోగా పోరచి యడుగనఁ జమ

    సతగ తఱనఁగక నీవు జారేవు గనక
చ. 3:     చెకక్క నొకక్కనఁజమత్మి నినున్న చెలిమోవ యానగాను

   చికిక్క చినన్ననఁబోయి యలసేవు గనక
     ఇకక్కడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   కకక్కసితచనఁజమత్మి యాపనఁ గాదనేవు గనక



రేక: 1711-02 పాడి సత: 27-062
పలల్లవ:    పొదుద వోక నే నటూరకే పొదిగేనఁగాక

  తదదరాని గణముల తీరవడనా
చ. 1:    పొరలితప మాట లడి పొదుద గడపేవాని

 కరకరినఁబెటట్టినఁగాను కలిగేదేమ
   గొరబెపైన వలపల కపప్పుచేసి రమణుని
  దరవుల వటట్టినఁగాను తనివయతనా

చ. 2:   చటట్టిరికములే చటూప చొకక్కలనఁబెటేట్టివాని
  నెటట్టి కొని సొలయనఁగా నిలిచేదేమ

   బటట్టిబయల నవువ్వెల పచరితచి రమణుని
  జటట్టిగొని పననఁగనఁగా సవులయతనా

చ. 3:    ఆయము లటూరకే యతట ఆసలనఁబెటేట్టివాని
  చేయిచానఁచి చెనకనఁగా చేరేదేమ

    యియతడ శ్రీ వతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్ననఁగటూడె
   వయపైనానఁ దనక నినఁక వసటయతనా



రేక: 1711-03 బౌళ సత: 27-063
పలల్లవ:     నవవ్వెవారి నెఱనఁగనఁడు నలవతకనఁ దనున్ననఁ జూచి

  దివవ్వెలతుత్తి నఁబొదుద కాడ తవరీ నిదేనఁటకే
చ. 1:   చెకక్కలవతటాను పతజెమటల గారనఁగాను

  యకక్కడనుతడి వచెచ్చెనే ఇపప్పుడితనఁడు
  పకిక్కటబతటయపైన బుసకొటల్ల తోడుత

   మకక్కళతచి యటవతట మాట లడనే
చ. 2:     వరల కొపప్పుననుతడి వడి వడి రాలనఁగాను

   బరదుతో తా నెతత పననఁగాడనే
   గరిమతో నిదుద రల కనున్నలనే తేరనఁగాను

   పరగ పానుప్పుపపై నెటట్టి పవళతచనే
చ. 3:     అలపల తనమేన నట తొటగ కొననఁగాను

   పలిచి కానఁగిట నెతత బగియితచనే
     యలిమ శ్రీ వతకటేశనఁడతనఁడే తా ననున్ననఁ గటూడె

  కొలవులోపల నెతత కొనియాడనే



రేక: 1711-04 ఆతదోళ సత: 27-064
పలల్లవ:     ఏమనన వరకతడి యేమ గటట్టి కొనీ నేనఁడు

    నా మనఁద జేఇ వయవదాద నవవ్వెవానఁడుతాను
చ. 1:    వలప రేనఁచినవానఁడు వాడుదేరిచ్చె బుజజగితచి

   కలయనఁగ వదదటవ కానఁగిట నేనఁడు
  పలవనతపనవానఁడు పనగొనన్న సిగద్గీల

   చలి వాపవదదటవ సారెకనఁ దాను
చ. 2:    సరసమాడినవానఁడు చవగొన మోవ ఇచిచ్చె

  ఇరవుకోవదదటవ ఇతతలో నేనఁడు
  శిరసువటట్టినవానఁడు చేసనన్నలక లోనెపై

  మరగనఁగవదదటవ మతచివానఁడు తాను
చ. 3:    పానుప చేరినవానఁడు బలిమెపైన నాచనున్నల

  ఆనుకొనవదదటవ అతకెల నేనఁడు
    సేనగా రతులనఁగటూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్న

    య నేరప్పు చటూపవదాద యినాన్నళల్ల తాను



రేక: 1711-05 దేసాళత సత: 27-065
పలల్లవ:     అతదుకేమ దోసమా అనిన్న పనులనునఁ దేరీ

    చెతదుచ నాచేనఁతలలల్ల నఁ జేసి చటూప నినఁకను
చ. 1:      పానుప పపైనఁ బవళతచి పాదాల నాపపైనఁ జానఁచి

  మానలేక సతతోడ మాటలడేవు
    కానీరా నీతలపల కానవచెచ్చె నాక నేనఁడు
   నేనాపనఁ జెనకకతడా నెపము చేసితవ

చ. 2:      కోరి పచచ్చెడము గపప్పు కచముల నావ వటట్టి
   నారకొన కాతతతోడ నవువ్వె నవవ్వెవు

    నేరతువౌరా మేల నే నాప దడవకతడా
   వరటగా నిదియొక వుపమ చేసితవ

చ. 3:     తరలోననే వుతడి తయతని నామోవ యాని
  గరిమతో నతగనను కానఁగిలితచేవు

     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యే నాపనఁ గారితచకతడా
   సరవతో నిటవతట చతదము చేసితవ



రేక: 1711-06 సౌరాషట్టి సత సత: 27-066
పలల్లవ:  వవా (చా?)   రితచకొమత్మినవ వభునినఁ దనలోనఁదానె

    పచారితచితే వలప పపై పపైనే వునన్నది
చ. 1:   మెకక్కలీనఁడెపైనవానఁడు మోహముల చలిల్లతేను

  వకక్కసములపై మతచదు వలనఁదికిని
    చొకిక్క వనయప సత సొలపల దిటట్టితేను
    అకక్కర గలగ పత కమస్కృతమెపై తోనఁచను

చ. 2:   పలల్లదనఁ డెపైనవానఁడు పచిచ్చెమాటలడితేను
  వులల్లములో నుతడి (డు?)  కెతత్తి దివదకను

  మెలల్లనే నయగారెపైనమెలనఁత వతగెమాడితే
   చలల్లనఁగా నాయకనికి చవులపై పరగను

చ. 3:   కాతరీనఁడెపైనవానఁడు కనున్నలను మొకిక్కతేను
  ఘతలపై వసరితచవు కామనికిని
     యతల శ్రీ వతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

    రాతరి బగల నాక రతకెకెక్క ముదము



రేక: 1712-01 సామతతత సత: 27-067
పలల్లవ:   ఏమ నేరచకొతటవ యగసకేక్కల

  నీమతకమతతయును నీకే తలసును
చ. 1:      వలపల మునున్న రేనఁచి వదిదకి వచిచ్చెతే మరి

  చలముల సాదితతురా సకియలను
   పలిచి పేరకొననఁగా పగయమున నటూనఁకొతటే

 పలకకతడుదురా పతతముతోను
చ. 2:    అగద్గీలముగా నవవ్వె ఆయముల గరనఁగితే

  సిగద్గీల వరతురా చెలవలను
    వగిద్గీ యాసల వుటట్టితచి వరకే కాలదొకిక్కతే

  యగద్గీల వటట్టి దురా ఇతతలోనను
చ. 3:     జటట్టిగానఁ గానఁగిటనఁ గటూడి సమరతనఁ గొసరితే

  తటట్టి ల దిటట్టి దురా తఱవలను
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   గటట్టి సేతురా ఇనఁకనఁ గటూరిమతోను



రేక: 1712-02 దేశక సత: 27-068
పలల్లవ:       ఏమ చెపేప్పు రినఁక నీక యతత లేద సతతోసము

   వమర నినాన్నప ఇతత వలయితచెనఁగా
చ. 1:      మనసు రతజిలల్లనఁ జేసి మతతనము నీతో నాడి

   తనివనఁ బొతదితచెనఁగా తరణ నేనఁడు
   చనునఁగవ దానఁకితచి సతగడినే కూచతడి

  పనుపొతదని మోహము పడరేనఁచెనఁగా
చ. 2:      సలవుల నవువ్వె నవవ్వె చేరి నీకనఁ బాదాలొతత్తి

   అలపలల్ల నఁ దేరెచ్చెనఁగా అతగన నేనఁడు
    సొలపనఁ జూపలనఁ జూచి సురట నటవసరి
  యలమ నీకోరికె లీడేరెచ్చెనఁగా

చ. 3:     కపప్పురప వడెమచిచ్చె కానఁగిట నినున్ననఁ గచిచ్చె
   నుపప్పురినఁ జొకిక్కతచెనఁగా ముదిత నేనఁడు

     ఇపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవు
   తపప్పుక నినాన్నప యితత తమరేనఁచెనఁగా



రేక: 1712-03 వరాళ సత: 27-069
పలల్లవ:    తలనఁచి యిటవతటవ తపప్పుతచకొననఁ బటట్టి

   చెలలల వభునికినఁ జేరి వనన్నవతచరే
చ. 1:      వగిద్గీ నేనఁడు తా నాప నొడివటట్టినఁగానఁ జూచిత

  సిగద్గీల వడడునఁగదా చెలవునఁడు
    అగద్గీలమెపై ఇతదుకనఁగా అటట్టి తనున్న దటూరిత
   యగద్గీల వటట్టినఁడుగదా ఇపప్పు డితనఁడు

చ. 2:    యనసి యిదదరతడనఁగా నితటలోనికి వచిచ్చెత
   మనసు నొవవ్వెదుగదా మరి తనక

  యనలేని తమజాడ లరకలచేసుకొతట
  వనకతయతనఁడుగదా వఱపన నితనఁడు

చ. 3:      కచచ్చె పటట్టి యాప కూడిగము సేయనఁగా వదదతట
  మచచ్చెరితచకోనఁడుగదా మగనఁడు తాను

     తచచ్చె శ్రీ వతకటేశనఁడు తను నేనఁ బెతడిల్లయాడిత
  రచచ్చెలనఁ బెటట్టినఁడుగదా రతులలల్ల ను



రేక: 1712-04 లలిత సత: 27-070
పలల్లవ:   ఇపప్పుటనుతడి మాటలేల నీతోను

  తపప్పు మోపకతడితేను తారకాణతచరాదా
చ. 1:    సనన్నలనే నీగణము చాయకనఁ దేకతడితేను

   ననున్ననఁజూచి నీ వపప్పుడు నగరాదా
   చినన్ననాట నా పతతాల చెలిల్లతచకోకతడితేను
   వునన్నతతోనఁ బెటట్టిరాని వటట్టి వటట్టిరాదా

చ. 2:     చటట్టిరికాననే నినున్న సటూడు వటట్టి కతడితేను
   అటేట్టి ననున్న యగసకేక్క లడరాదా
    రటట్టి సేసి నినిన్నతటకి ఇటట్టి రపప్పుతచకతడితే
  పటట్టిన చలన సిగద్గీపరచనఁగరాదా

చ. 3:    పచిచ్చెగా రతులనఁ గితదుపడనఁ జేయకతడితేను
   కచచ్చెపటట్టి మరి నీవు కాదనరాదా

     ఇచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   మచిచ్చెకల చటూప నాతో మారకొనరాదా



రేక: 1712-05  శదద్ధ దేశిసత: 27-071
పలల్లవ:     నినున్ననఁ జూచి వరగయత నేనఁడు మాకితదరికిని

   యనిన్నకె కెకిక్కనవానఁడ వతత సేయనఁదగనా
చ. 1:    సిగద్గీవడనఁగానే చెలినఁ జేయివటట్టి తీసేవు

  యగద్గీనౌ యవవ్వెరతటా నెఱనఁగవు
   అగద్గీలము మోహమెపైతే నాడేవారినఁ జూడవదాద

   వగిద్గీ మగవానఁడ వతత కొడిగటట్టినఁదగనా
చ. 2:    తపప్పుతచకొననఁగానే తరణ చనున్న లతటేవు

    ఇపప్పుడేనఁట కనవు నీ యమెత్మి మానవు
   ముపప్పురినఁ జటట్టిమవపైతే ముతదువన కెతచవదాద
   చెపప్పురాని దొరవపైతే చేనఁత సేయనఁదగనా

చ. 3:    తరవసుకొననఁగానే దకొని ఇతతనఁ గటూడేవు
  అరిదిపడవు సారె నతటవాయవు

    ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యేలితవ మముత్మినెలల్ల
   సరసునఁడ వతతేసి వసాల సేయనఁదగనా



రేక: 1712-06 కాతబోదిసత: 27-072
పలల్లవ:   పవవ్వెళతచ మపడిటట్టి పానుపమనఁద

  దవువ్వెలనే యవళ తలవతచేవయాత
చ. 1:     రవవ్వెలయ నామోహము రచచ్చెకెకెక్క నీ తగవు

 నవవ్వెనటలనే వుతడి(డె?)  నాక నీకను
   పవువ్వెవతట జవవ్వెనము పూనఁచరాదు దానఁచరాదు

  చివవ్వెన నీవనఁటకి సిగద్గీవడేవయాత
చ. 2:     మేర మరె నావడుక మెరసను నీచలము

   నారకొనెనఁ గోరికెల నాక నీకను
   భారమెపైన తమకము పటట్టిరాదు ముటట్టిరాదు
  దారకాన నీవల తలపోసేవయాత

చ. 3:      కడు మతచె నా కాగిలి కానవచెచ్చె నీగణము
    నడుమనఁ బతతము దకెక్క నాక నీకను

    యడయక శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న
  తడనఁబడి నీవల దపప్పుదేరేవయాత



రేక: 1713-01 ముఖరి సత: 27-073
పలల్లవ:      ఇనిన్నటా జాణవు నీక యవవ్వెర గదిద చెపేప్పుర

   యనిన్నకె కెకిక్కన నీ ఇతటలోనివారము
చ. 1:    అకక్కరతోడనఁ బొరగాప నినున్ననఁ జెనకనఁగా

      చెకక్క నొకిక్క ననున్న నెతత చిమత్మి రేనఁ చేవు
   పకిక్కటబతట వలప పోరచి నీకరానఁగాను

   పకక్కటలల్ల నితదు వలవటట్టి కొనవలనా
చ. 2:      వడుకతో నాప నేనఁడు వతదు నీకనఁ జెపప్పునఁగాను

    యడ నిటట్టి మాపొతుత్తి క నేల వచేచ్చెవు
    వడని చటట్టిరికము వతట వతటనఁ దగలనఁగా

   యడు వటట్టి మాపొతదుల కేనఁకరనఁగవలనా
చ. 3:   కూరిమతోడుత నాప కొతగవటట్టి కతడనఁగాను

   గారవతచి ననున్న నెతత కానఁగిలితచేవు
    ఆరీత శ్రీ వతకటేశ అతదునఁదరితీప లటూరె
   ఆరసి మామోవతేనె లడుగనఁగ వలనా



రేక: 1713-02 గళ సత: 27-074
పలల్లవ:   వగిరితతునా యతతవసట గలిగినాను

  చేగదేరితే వలప చిమత్మిరేనఁగీనఁగాక
చ. 1:     యకక్కడనెపైనానఁ బత యేమ సేసి వచిచ్చెనాను

 వకక్కసాలడవచచ్చెనా వలనఁదికిని
   పకక్కలనఁగలనఁ బెననఁగి పగయముల చెపప్పునఁగాను

   మకక్కవ నాతనఁడే మరి మనిన్నతచనఁగాక
చ. 2:      నెటట్టిన నాతని మేన నితడా గరతు లతడినా

  పటట్టి చటూపవచచ్చెనా పడనఁతకిని
   గటట్టి తోడనే వుతడి కొలవుల సేయనఁగాను

  జటట్టిగొని యాతనఁడే చనవచచ్చెనఁగాక
చ. 3:      యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డెతత రతనఁ గదిమనా

 అలఇతచవచచ్చెనా అతగనకను
    మెలనఁగి నావలనఁ గటూడి మేర మరకతడనఁగాను

   చలవనఁగానఁ దానే మోవ చవచటూపీనఁగాక



రేక: 1713-03 పాడి సత: 27-075
పలల్లవ:    పరిణములయ నాక పతతము లీడేరెను

    ఇరవపై మాదవన లితకా నేల సతుల
చ. 1:     మొనసి నీతో సరసములడనఁగా నేనఁడు నాక

 చనవచిచ్చెతవగా సముకానను
  మనసిచిచ్చె యపప్పుటని మాటలడేయటట్టి గాను

   ననుప నటతచి ఇటట్టి నవవ్వెతచితవగా
చ. 2:     సనన్నసేసి ఇపప్పుడు నీసతగడినఁ గటూచతడే యటట్టి

 మనిన్నతచితవగా మకక్కవతోను
     వనెన్నల నీతో నేను వాడిక నవువ్వె నవవ్వెనఁగా

 యనిన్నకనఁగా బెదదరికమచిచ్చెతవగా
చ. 3:     మేడలోన ననున్ననఁ గటూడి మేనరికప వావులను

  గటూడి కెకిక్కతచితవగా వడుకతోను
    తోడనె శ్రీ వతకటేశ దొరనఁజేసి యితదరిలో

  యడేరితచితవగా యినిన్నటా ననున్న



రేక: 1713-04 పళవతజరత సత: 27-076
పలల్లవ:  ఎటవతటజాణవు నినేన్నమనేది

    తటకన నితదు కెతత తమకితచే వపడు
చ. 1:     కతదువ నాప నీవునఁ గానఁపరాల సేయనఁగాను

   సతదడి సరసమాడ సతగతా నాక
    వతదువటట్టి ఆప నీక వడెము చేతకియతనఁగా
   నతదుకొని నేను నీక నాకమడిచితుత్తి నా

చ. 2:      వువవ్వెళటూల్లర నీవు నాప వకక్క పానుప్పుపపై నుతడనఁగా
    చివవ్వెన వలప చలల్లనఁ జెలల్ల నా నాక

    నివవ్వెటలల్లనఁ బొతచి యాప నీమోము చటూడనఁగాను
   నవువ్వెల నవువ్వెదునా నడుమ నేను

చ. 3:     రటట్టి గా నాప నీవు ఇటట్టి రతసేయనఁగాను
    వటట్టి కూడిగాల సేయ వడుకా నాక
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

  చటట్టిమ నయినమనఁద చొపప్పులతత్తినేనఁటకి



రేక: 1713-05 సాళతగత సత: 27-077
పలల్లవ:    చేసినటట్టిలల్ల మకనఁ జెలల్ల నఁ గాక

   బాస చేసుకొనన్న మముత్మినఁ బచారితచనఁగలమా
చ. 1:    బలిమకానఁడవు నీవు పటట్టిపదేవు లప

   యలమ సాకిరల నే మెటట్టి చెపేప్పుము
    వలపలల్ల నీ సొముత్మి వాసులలల్ల నితతపాల

  కలిగినటల్లనే తగవు దిదదవసమా
చ. 2:     చకక్కని జాణవు నీవు వదురలనఁడి యాప

  పకక్కన మమెత్మిటట్టి వడనఁబరచేము
   యికక్కవ లఱనఁగదువు యియతకొనెనాప తొలల్ల
    యకక్కవ తకక్కవ లేక యిచచ్చెలడ నోపేమా

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడవు చెలియ భావజ తలిల్ల
    చేవదేర నే మెటట్టి సిగద్గీ వాపేము

     కెపైవశ మాపక నీవు కాదన దాకె నీమాట
  వవలకనఁ గటూడితరి వనుతతచనఁదరమా



రేక: 1713-06 సాళతగనాట సత: 27-078
పలల్లవ:  ఎఱకమాలినదాని నేమనేది

   అఱమఱలేక నీవు నతద కూడుకొతటవ
చ. 1:   చనున్నలపపైనఁ బయతర చకక్కనఁబెటట్టి కొతటాను

   సనన్నలనే మాటలడ సత నీతోను
    యనిన్న నేరెచ్చె వడమాయలివ నీకనఁ బద్రియమాయ

   కనన్నవారెలల్ల నవవ్వెది కటకటా చటూడదు
చ. 2:    మలయుచనఁ బుకిక్కట తములము మారచకొతటా

    సలవుల నవువ్వె నవవ్వెనఁ జెలి నీతోను
   నిలవలల్ల వసాలే నీవతదుక భద్రిమతువు

   చెలల గేలిగొనేది చెలల్లనఁబో యరనఁగదు
చ. 3:   వానఁడినకెమోత్మివ తేనెవాసనల చలల్ల కొతటా

    కూడని శ్రీ వతకటేశ కొమత్మి నీతోను
 జాడలీప వటాల్ల నే;   సరి ననున్న నేలితవ
    ఆడవార సతతోసితచే దయతయోత తా మెచచ్చెదు



రేక: 1714-01 ఆహిరి సత: 27-079
పలల్లవ:   అలయికెరనఁగవదాద ఆనఁటదాని యడలను

    యలనఁగెతత్తి తటట్టితేను యేమ సేసే వనఁకను
చ. 1:     మొకిక్క మొకిక్క చేతులతత్తి ముదిత వడిడతచకోనఁగా

  కకక్కసితచి చెనకేవు కాతరానను
  జకక్కవలనఁ బోలిన మునుముకక్కల

   ఇకక్కడ నినున్న నాటతే నేమసేసేవనఁకను
చ. 2:     చటట్టి చటట్టి పాదాలపపై సుదత యానవటట్టినఁగా

   ఱటట్టి గానఁ గానఁగిలితచే వాఱడిగా నీవు
    దిటట్టిలయిన చకోరాల తీరల కనున్నల చటూప

     లిటట్టి నినున్న సొలసితే నేమ సే సేవనఁకను
చ. 3:      మళల్ల మళల్ల రతులను మగవ నినున్ననఁ గటూడనఁగా

  పలల్లదాన నవవ్వెవు పచిచ్చెదేరను
    మెలల్లనె వజాబ్రాలవతట మెరనఁగ గోర లతటతే

     యలల్లగా శ్రీ వతకటేశ యేమ సేసే వనఁకను



రేక: 1714-02 కనన్నడగళ సత: 27-080
పలల్లవ:    చితత్తిగితచరాదా ఈ చెలి భావము

  బతత్తిగలవారము చెపప్పుకపోదు నీకను
చ. 1:    కలికి నీయితటకి రానఁగా యదురతానఁకెపై

  తళకన నినున్ననఁజూచి తలవతచెను
   వలలేని వలపల వనన్నపము సేయనఁబోఇ
   సలవుల నవువ్వెదేర సిగద్గీవడె నదివో

చ. 2:      అతగన కానుక నీకియతనఁగ చేఇనఁ జేఇ దానఁకి
  చెతగటనే కళరేనఁగి చెమరితచెను
    సతగతగా నటూడిగాల సారెకనఁ జేయనఁగ వచిచ్చె
   అతగవతచి పరవశమతది వునన్న దిదివో

చ. 3:     పొలనఁత సేసల చలల్లనఁబటూని మకనఁ దారకాణపై
  తలనఁప లొకక్కటలపై తమకితచెను
    యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇపప్పుడె నినున్ననఁగటూడి

    బలిమ నీతోనఁ బెననఁగి పచిచ్చెదేరె నదివో



రేక: 1714-03 గళ సత: 27-081
పలల్లవ:   తలనఁచకో మనఁదటతుత్తి తతత్తిరపడవలదు

   చలముల మాని ఇనఁకనఁ జకక్కనుతడరాదా
చ. 1:     కాతత తోడుత నీవు కానఁతాళతచి పననఁగేవు

   అతతేసి కోపదువా అపప్పుడు నీవు
   పతతమాడవచచ్చెనఁగాని బలిమ చటూప టరదు

   సతతమెపై మలో మర చకక్కనుతడరాదా
చ. 2:    మగవ పలవనఁగాను మారకొని బగిసేవు

   అగడు కోపదువా అపప్పుడు నీవు
  నగవచచ్చెనఁగాని వనక వనఁడుకోరాదు

   జగడాల మాని ఇనఁకనఁ జకక్కనుతడరాదా
చ. 3:    కలికి పానుపమనఁద కానఁగిటలో మతచేవు

  అలయనోపదువా అపప్పుడు నీవు
    చెలనఁగి శ్రీ వతకటేశ చెపప్పువచచ్చెనఁ జూపరాదు

   సలిగె మెరసి మర చకక్కనుతడరాదా



రేక: 1714-04 సౌరాషట్టి సత సత: 27-082
పలల్లవ:    సేసినటట్టిలల్ల నీకనఁ జెలల్లదా నేనఁడు

    సేస పాలలల్ల నఁ జితద చేరి నవవ్వెకినఁకను
చ. 1:     చొపప్పు లతత్తినేల నాక సదితచనేనఁటకి నినున్న

   యపప్పుడు నీవోజల నే నెరినఁగినవ
   తపప్పుతచకో నెటట్టి వచచ్చె తారకాణలపైనచోట

   పపప్పుగట ట్టి మోవ యానవటట్టి కోక మనఁకను
చ. 2:    పతగితచగా నేమవచచ్చె పతతమాడానఁ బనిలేదు

   సతగత నీవలపల సాజమే నీక
   ముతగిట వసుకోరాదు మటూలనునన్న సిగద్గీల

     వతగెమయత సారె సారె వసనఁ జూడ కినఁకను
చ. 3:     పననఁగనఁగవదుద నీతో బెటట్టి నినున్న దటూరనోప

  ఘనమెపైనయాస నీక గలిగినద
     యనసి శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిద

   తనివయత రతులను తమకితచ కినఁకను



రేక: 1714-05 కాతబోదిసత: 27-083
పలల్లవ:     కాచకనన్న దితదుల కీ కలికి యపప్పుటనుతడి

   యేచి చనవయతరాదా ఇనఁకనేల లోనఁగను
చ. 1:     చెపప్పురాదా కతలలల్ల చెవులొగిద్గీ వనీ నాప

  కపప్పురప వాసనల గానఁకదేరను
    వ పప్పు కానఁగిలితచరాదా వడివటట్టితీస నాప

  చిపప్పులనఁ బెతజేమటలచే నలపారను
చ. 2:     చేరి వడెమయతరాదా చేతుల చానఁచ నాప

  సారెక మెపైసనఁకల చలివాయను
    నేరపతో నవవ్వెరాదా నీ దికక్క చటూచనాప

    వరేట మోవతీపల నొగి దపప్పు వాయను
చ. 3:    పతతముతోనఁ జానఁచరాదా పాదములొతీత్తి నాప

 మతతనపనఁజేనఁతల మనసారను
     ఇతతలో శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   సతతోసమే పతచరాదా చవులలల్ల రేనఁగల



రేక: 1714-06 గజజరి సత: 27-084
పలల్లవ:    అపప్పుడే నీ వానతయతవపైతవ గాక

   చెపప్పురాని పనులపైతే చెవులొగిద్గీ వనేనా
చ. 1:    మకక్కవ నీవు చటూపనఁగా మాటలడితనఁగాక

  కకక్కసమెపై తోనఁచితేను గాసినఁబెటట్టినా
  తకక్కక లలితచనఁగాను దతడనుతడితనఁగాక
   మకిక్కలి వసటలపైతే మేరతోనే వుతడనా

చ. 2:     చనవు నీ వయతనఁగాను సతగడినఁ కూచతటనఁగాక
   మనసు రాకతడితేను మలల్ల వోరేనా
   వననఁగానే నీ కనిన్నయు వనన్నవతచితనఁగాక

   ననుచకతడితే గటట్టి ననే నీక మొకక్కనా
చ. 3:    కతదువక రానఁగాను కానఁగిటనఁ గటూడితనఁగాక

 మతదటలడనఁబోతేను మతత్సరితచేనా
    ఇతదరిలో శ్రీ వతకటేశ ననున్న నేలితవ

   అతదగారితనమెపైతే నటట్టి నినున్న నవవ్వెనా



రేక: 1715-01 కాతబోదిసత: 27-085
పలల్లవ:    రమణునఁడు ననున్న నెతత రవవ్వెచేసనే

   అమరనఁగనఁ జెలలల అటట్టి వనన్నవతచరే
చ. 1:   సరసమాడితేనేమ సతగడి నుతడితేనేమ

   గరిమనఁ గటూడినటల్ల కాతక్షనఁ దరీనా
   సరల దిదిదతేనేమ సనన్నల చేసితేనేమ
   అరిదినఁ బెతడాల్ల డినటల్ల అకక్కర వాసనా

చ. 2:    పయతద ముటట్టితేనేమ భావతచి చటూచితేనేమ
   తయతని మో వచిచ్చెనటట్టి దిషట్టిమయతనా
  వయతనే నవవ్వెతేనేమ వడివటట్టితేనేమ
  ఇయతడనఁ గానఁగిలితచిన టట్టిచచ్చెకమయతనా

చ. 3:    పొతుత్తి క వచిచ్చెతేనేమ పూవుల వసితేనేమ
  హతత్తి వనోదితచిన టల్లతదమయతనా
     ఇతత్తిల శ్రీ వతకటేశనఁ డేలీ ననున్న నిటాల్ల నే

   బతత్తిసేస నినఁకనఁ దనునఁ బతగితచవచచ్చెనా



రేక: 1715-02 దేసాళత సత: 27-086
పలల్లవ:   అనిన్నటా భాగతవతతునఁడ వౌదువయాత

    కనున్నలదిట నిధుల కాతతల నీ కెపప్పుడు
చ. 1:     సతదడినఁ బాదము దొకిక్క సరినఁ బెతడాల్ల డితనతటా

   ముతదు ముతదే చటట్టిరికముల చెపేప్పువు
   యతదరినఁ గెపైకొతటవో యిటవలనే తొలిల్ల

    అతదుకోలవావు లిటల్ల అబెబ్బు నీక నిపడు
చ. 2:     చెలనఁగి పోచిళల్ల చలిల్ల సేసల వటట్టితనతటా

   మలసి పతడిల్లవడేల మాకనఁ బెటేట్టివు
    ఇల పపై నెవవ్వెరెవవ్వెరి నిటాల్ల నఁ జేసుకొతటవో
    లలినఁ బొరగ నేసాత్తి ల లభితచె నిపడు

చ. 3:   మెచిచ్చె కానఁగిలితచకొని మేనదాననని
   కచిచ్చె పతడిల్లకూనఁతురతటా గరి సేసేవు
     ఇచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ ఇది నీక నలవాట
    చెచెచ్చెర నీ కోరికల సిదిద్ధతచె నిపడు



రేక: 1715-03 వరాళ సత: 27-087
పలల్లవ:    నే నెపప్పుడు నునన్నదాన నీపాలిటదానను

  పూనిమనఁదతత్తిని వలపల చేకొనరాదా
చ. 1:       మొనగోర నినున్న నటూనఁది మోహ మాకె పపైనఁ జలిల్ల

  కనుసనన్నలనఁ బలిచనఁ గతదువలక
    ననునేల చెనకేవు నాతో నేమ నవవ్వెవు

  మనసుపటట్టి నాపను మనిన్నతచరాదా
చ. 2:     కెలసి సరసాలడి కెల గేలనఁ గీలితచి

  సొలయుచనఁ బెననఁగీ నీసురతానక
   బలిమేల చేసేవు పటట్టినేల నాచెరనఁగ

 కలయవచిచ్చెనాపను కానఁగిలితచరాదా
చ. 3:     చిగర మోవ చటూప సిగద్గీలలల్ల నఁ గటూడపటట్టి

   తగిలి చేయి చాచ నీతములనక
   అగపడి శ్రీ వతకటాధిప ననేన్నలితవ

  జిగి నేనఁకరేయాపను చేతనతటరాదా



రేక: 1715-04 మతగళకౌసిక సత: 27-088
పలల్లవ:   సిగద్గీవడిచినమనఁద చెలల్లదు పోదు

    యగద్గీగాదు తనకనఁ జెయతతత్తి మొకేక్క ననెరే
చ. 1:    వలప వగద్గీళమెపైతే వాదితచనఁ బనిలేదు

  చలమెపప్పుడెపైతే వతచన చెలల్లదు
    కెలయనఁ జొచిచ్చెతే మరి కితదుమదు లతచరాదు

   తలనఁచకొమత్మినవ య తగవు లతనిని
చ. 2:    ననుప లొనగటూడితే నమత్మిక లడుగవదుద

  మనసు రాకతటేను మాటలేనఁటకి
   పననఁగ లడనఁబోనఁతే పగయముల చవగావు

    కనునఁగొనమనరే య గతుల తా నెరనఁగ
చ. 3:   చటట్టిరికమెనసితే చెపప్పులతత్తి మరియేల

  వటట్టి నవువ్వెనవవ్వెతేను వడుకేడది
    ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడేలినానఁడు ననున్న నేనఁడు

  గటట్టి తో నుతడుమనవ గణమెలల్ల నఁగతటని



రేక: 1715-05 అమరసితధు సత: 27-089
పలల్లవ:   తగవతచకొన వలదా తరణకిని

    మగనఁడెపై కెపైకొనన్నవానఁడు మరి యేమ సేసునే
చ. 1:    జకక్కవలవతట నీ చనున్నల వసికెనతటా

   వకక్కసా లడే వదేమే వభునితోను
     మకిక్కలి మరబాణల మేల గడురేనఁ చనఁ గాను
    మకక్కవ గలగవానఁడు మరి యేమ సేసునే

చ. 2:      చెతతనుతడి నీ తురము చేతనఁ బటట్టి తీసనతటా
  పతతము లడేవమే పతతోను

    వతత వతతలపై వయసు వడుకల వుటట్టితచనఁగా
    మతతనాన వునన్నవానఁడు మరి యేమ సేసునే

చ. 3:      చనవుతో నిపప్పు డిటట్టి సరసము లడె నతటా
   యన సేవమే శ్రీ వతకటేశవ్వెరతోను

    తనువులో తమకము తతగొని నుతడనఁ గాను
    మనసు పటట్టినవానఁడు మరి యేమ సేసునే



రేక: 1715-06 బౌళ సత: 27-090
పలల్లవ:    అతదర నొకక్కసరిగా నాడక నీవు

    మతదలితచి మముత్మి నిటట్టి మనిన్నతతువు గాని
చ. 1:    పగయ మెరినఁగినకాతత బగియదు పలిచితే

   నయగారి దపప్పుడు నానల వటట్టిదు
   నియతగలిగినది నేరము లేమ నెతచదు

   కిగయ దలిసినదతదటూ గినుకనునఁ జొరదు
చ. 2:   గటట్టి తోడిదపైతేను కూరిముల గొసరదు

  చటట్టిరికమెపైనది యసుల రేనఁచదు
   నెటట్టిన వలనఁచినది నితదల పపైవయదు

   దిటట్టియపైనది గకక్కననఁ దగవల చటూపదు
చ. 3:    ఇచచ్చెకమెపై యుతడేది యరవుల సేయదు

  వచచ్చెములేనిది తగవులనఁ బెటట్టిదు
     యిచచ్చెట శ్రీ వతకటశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   మచిచ్చెక సేసినది వమర కెదురాడదు



రేక: 1716-01 కొతడమలహరి సత: 27-091
పలల్లవ:    ఇయతకొతట రావయాత యడక నీవు

   పయతదలో చనున్నలతట బాససేయ నేనఁటకి
చ. 1:    వనితలతదర నీపపై వలపల చలిల్లనాను

  మనసుగలచోనఁ గాక మాటలడేవా
    వనయ మపప్పుట నీక వమారనఁ జేసినాను

  ననుపపైనచోటనఁగాక నవువ్వె నవవ్వెవా
చ. 2:    నియతాన మరెతదర నినున్ననఁ బెతడాల్ల డినాను

  దయగలచోటనఁ గాక తమకితచేవా
     రయముననఁ దాము నినున్న రత కెతత దసినాను

   పగయము గలచోనఁగాక బెరసి కూడేవా
చ. 3:     నిగిడి ఇతదర నిటట్టి నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొనాన్న

  తగల గలచోనఁగాక తనివతదేవా
   జిగి ననున్ననఁగటూడితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడవు

   సొగసిన చోటనఁగాక సొతప నెరపేవా



రేక: 1716-02 పాడి సత: 27-092
పలల్లవ:     పడనఁతు లితదరిలోనా బతత్తి నాకే నెరసని

 వుడివోనిచేనఁతల ననోన్నడితచవలనా
చ. 1:     ఆమని తనరతుల నలసి నే నుతడనఁగాను

   యేమటకి వడుకొనీ నితకానఁ దాను
    పగయము గలవానఁడవు పగయ మెతత చేసని
   సమతచి ఇపప్పుడే నాకనఁ జూపనఁగవలనా

చ. 2:    ముటట్టి తన చెనకల ములకచనుతడనఁగాను
    అటట్టి యేల తడవని అపప్పుటనఁ దాను
     దిటట్టి తానే ఇనిన్నటాను తలిసి రితదర నేనఁడు

మెట(టట్టి?)    తన బీరాల మెరయనఁగ వలనా
చ. 3:     నను పపైన సరసాన నవువ్వెతా నేనుతడనఁగాను

    పననఁగి యతత కూడనే బెరసి తాను
   ఘనునఁడెపైన శ్రీ వతకటపత తానౌను

  చనవచిచ్చె యవళనే జటట్టిగొనవలనా



రేక: 1716-03 తోతడి సత: 27-093
పలల్లవ:      నాతో నేమ చెపేప్పుర నాటకప మ సుదుద ల

    నీతతో మముత్మి మటట్టి న నిలిపేనా నేనఁను
చ. 1:    యగసకెక్కప మాటల మరిదదర నాడుకోనఁగా

    తగవుల చెపేప్పునా దతడ నే వుతడి
   అగపడి పటట్టిరాని ఆనలలల్ల నఁ బెటట్టి కోనఁగా

    మగటమ మెరసి నే మానిపేనా మముత్మిను
చ. 2:    పపైకొని మరిదదరను బాసల చేసుకొననఁగా

   సాకిరెపై నే నుతడేనా సతదుసుడిని
    వాకల దరచి లోలో వావుల దలపకోనఁగా

 ఆకడకడనుతడి మమౌత్మినఁగాదనగలనా
చ. 3:     కలసి యాకె నీవునఁ గడు నివవ్వెరగతదనఁగా

    యలమ నే గోర నొతత్తి యచచ్చెరితచేనా
     అలమ శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ

   బలిమచేసి నేను పతతము లడేనా



రేక: 1716-04 వరాళ సత: 27-094
పలల్లవ:    ఏమ గటట్టి కొతటవ నీ వతదువతకను

  కామతచినమే లొకక్కటే కటట్టి కొనరాదా
చ. 1:     కలవపవువ్వెల వసి కానఁకల మనఁదటనఁ జలిల్ల

  చలవక వనఁడికి సరిచేసేవు
    తలప గొబబ్బున మటూసి తనువునఁ దనువురాసి
  చెలరేనఁగి వలపల చిమత్మిరేనఁచేవు

చ. 2:     నెయతమున నవువ్వె నవవ్వె నిమత్మిపతడల్లనే రవవ్వె
  చయాతటాల రెతడు సరిచేసేవు

    పయాతడి శిరసు దువవ్వె పతతముల లోలోనఁదవవ్వె
  వుయాతలమతచముమనఁద వల వసేవు

చ. 3:    కపప్పురము నోరికిచిచ్చె కనునఁగొనలనే కొచిచ్చె
 చపప్పుచారసరసాల సరిచేసేవు

     యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
  వుపప్పుతలల్ల నఁ దమకము లొననఁగటూరిచేవు



రేక: 1716-05 ముఖరి సత: 27-095
పలల్లవ:    ఊరకే వుతడనఁగరాదు వరసి యడుగరాదు

  తారకాణతచకోవల తపప్పుల లేకతడాను
చ. 1:     కొలవులోపల నుతడి కొమత్మి నీతో నవవ్వెనఁగాను

  చెలరేనఁగి నీవతత సిగద్గీవడేవు
    యలమ మలో నవ యటవతట మరత్మిములో   తలసుకోవల మాక తేటతలల్లమగను

చ. 2:    పగటన మోహితచి పడనఁత సనన్నసేయనఁగా
    మొగము చటూచి నీవతత మటూసి దానఁచేవు

     వగి మలో నివ యటట్టి వడనఁబాట సుదుద లో
  తగ వచారితచవల తనియుదరనఁగను

చ. 3:     ముతదు ముతదుగా నీక ముదిత మోవయతనఁగాను
   సతదడిలోననే వుతడి చవ గొనేవు

     అతది శ్రీ వతకటేశనఁడ అటట్టి ననున్న నేలితవ
   పొతదుల చటూడనఁగవల పొతదొక వతతలగా



రేక: 1716-06 పాడి సత: 27-096
పలల్లవ:    చటూడనే మతచివానఁడవు సుదుద లనెపైన్నైనానఁ గలవు

   వాడికెనే చొకిక్కతతురా వతతున నీవు
చ. 1:   కిగయలఱనఁగదునతటా కేరి నవవ్వెనేరత్తి నతటా

  బయలీనఁదితతురా నీవు పడనఁతులను
  దయనఁగలవాడనతటా తపప్పులతచ నేనతటా

   నయాననే సాదితతురా నడుమ నీవు
చ. 2:    సనఁకితచిత గోరనతటా చటట్టిమనయిత నతటా

  చనఁకట దవవ్వెతతురా చెలవలను
   వానఁకమాయ వలపతటా వనెన్నకానఁడ నేనతటా

   యానఁకట నలయితతురా అపప్పుడే నీవు
చ. 3:     యిటట్టి కూడితనతటా యినిన్నటా జాణనఁడ నతటా

   గటట్టి వడిపతతురా కొమత్మిల నీవు
    కటట్టి గా శ్రీ వతకటేశ నెటట్టిన ననేన్నలితవ

   మటట్టి మర మనిన్నతతురా మకక్కవతో నీవు



రేక: 1717-01 రీతగళ సత: 27-097
పలల్లవ:    ఇదదరము నునాన్నరము యిదివో నేము

   బుదుద ల మర చెపప్పుతే పొసనఁగేమునేము
చ. 1:    పగటలదాన నేను పతతములవానఁడు తాను

  తగవుల దేరచ్చెరే తరణులల
   చిగరలవట నాది సేవతతవాట తనది

    జగడాల దిదదరే సతులల వరసేటదాన నేను
చ. 2:   వుదదతడపవానఁడు తాను సర

  సరవుల చెపప్పురే సకియలల
   గొరబెపైనమాట నాది కొసరమాట తనది

  వరసనఁ గటూరచరే వనితలల
చ. 3:       చెలనఁగి శ్రీ సత నేను శ్రీ వతకటేశనఁడు తాను

  అలకల మానుపరే యతగనలల
   తలపోనఁత యిది నాది తమకమెలల్ల నఁదనది
  కలసితమ మెచచ్చెరే కామనులల



రేక: 1717-02 ఆహిరినాట సత: 27-098
పలల్లవ:      ఇతక నినున్న నేమనేది యరినఁగిత నీ గణల

  అతకెలనే తమరేనఁచి యలయనఁజేసితవ
చ. 1:    నగేవతటా నుతటనఁగాని నాలిసేస పొదుద వుచిచ్చె

  పగల సాదితచేది భావతచనెపైత
  యగసకేక్కల నేమనెఱనఁగనినఁదాన ననున్న

 తగరానిబాసలిచేచ్చె తలల్లవారితచితవ
చ. 2:    మెచేచ్చెవతటా నుతటనఁగాని మేకలక మాటలడి

 గచచ్చెలనఁబెటేట్టిది యరనఁగలేనెపైత
    బచచ్చెన సరసముల పయతదలో చేయి చానఁచి

 తచచ్చెనమెపైసనఁకలనే తనివతదితచితవ
చ. 3:      కూడేవతటా నుతటనఁగాక కోక గపప్పు నిదద్రి వుచిచ్చె

  యడ గేలిసేసేది యతచనెపైత
    తోడనే శ్రీ వతకటేశ దొరయ ననేన్నలితవ

  వడెమచిచ్చె యినన్నటాను వలయనఁజూచితవ



రేక: 1717-03 దేసాళత సత: 27-099
పలల్లవ:  మాపదానఁకా మాతోడి(డ?) మాటలేనఁటకి

   తీపలనఁబెటట్టి యాప తమలితచ నినున్నను
చ. 1:      మనసు వచిచ్చెన మాట మరి వన నితపను

   చనవు గలగ మాట చవవుటట్టి ను
     వనయము తోట మాట వడుకల కడు రేనఁచ

    వనవయత నీక నేనఁడు వనన్నవతచ నాకె
చ. 2:    వడనఁబాటపైన మాట వులల్లము గరనఁగనఁజేయు

 వుడివోనిమేలమాట వదిదకెపైవుతడు
  అడియాలమెపైనమాట ఆసలలల్ల నఁ బొడమతచ

  వడువని తమకాన వనన్నవతచనాకె
చ. 3:   తారకాణలపైనమాట తలనఁపతచ మరత్మిముల

  నేరపతోడిమాట నితచ వలప
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్ననేనఁడు

     చేరి చేరి కానఁగిలితచి చెపప్పు చటూపీ నాకె



రేక: 1717-04 మాళవగళ సత: 27-100
పలల్లవ:    ఇయతకొతట రావయాత యడకే నీవు

  పయతద నీవతటనఁగా పదరనేమటకి
చ. 1:     వలప గలినఁగితేనఁగాక వతతులక సారె సారె

  చలము సాదితచనఁబోతే చవవుట ట్టినా
    అలరి ఇతకానేల ఆ సుదుద ల దడవనఁగా
  అలమ పపైకొనేనీతో నలనఁగనేమటకి

చ. 2:    చితత్తిము వచిచ్చెననఁగాక చేయివటట్టి నీతోను
  వతత్తి వనన్నవతచనఁబోతే వడనఁబడేనా

  తతత్తిరితచనేమటకి తలనఁచిన పనులయ
  కొతత్తిలగా నవవ్వెనఁగాను కొసరనేమటకి

చ. 3:   ఆదరితచితేనఁగాక ఆసదాననఁ గానఁగిలితచి
  ఆదుకొని పననఁగితే నతదమయతనా
     యదస శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   సాదవపై యుతడిన ననున్న జతకితచనేమటకి



రేక: 1717-05 రామకిగయ సత: 27-101
పలల్లవ:   ఓరపతో చటట్టి వల నుతడునఁగాక

  ఆరజీనఁడెపైనవానికి నౌనఁగాము లేడని
చ. 1:    యేడలేని వనితల యనిన్నమాట లడినాను

  వడుకకానికి మరివత యేడదే
    పాడి దపప్పు యపప్పుటని పపైకొని గతపతచినాను

 కోడెకానఁడెపైనవానికి కోపమేడది
చ. 2:     చేగదేరి యతదరను చేతుల పపై చానఁచినాను

  వగిరకానికి మరి వరపేడదే
     వగి నతతానఁ గానఁక చలిల్ల వసటలనఁ బెటట్టినాను

  ఆగడపవానికి నట సిగద్గీలేడని
చ. 3:    పడనఁతులతదర గటూడి బలిమనఁ బెననఁగినాను

  గడుసరివానికి పొతకము లేడవ
    అడరి శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్ననఁగటూడె

 యడయనివానికి నెగద్గీలేడవ



రేక: 1717-06  మతగళ కౌసిక సత: 27-102
పలల్లవ:      మే మతతేసి కోపము మక మకే యలవాట

   ఆ మొరగలలల్ల మక నలవాట
చ. 1:   కాకరిమాటలను కానఁతాళప సాలపల

   ఆకెక నీక నవ యలవాట
   రాకపోక తరితీప రచచ్చెలలో యమెత్మిలను
  ఆకొలనఁది కాకొలనఁది యలవాట

చ. 2:     కేరి కేరి నవువ్వెలను కేనఁకరితచే సనన్నలను
  ఆరజము లవయే మకలవాట

    బీరప బొమత్మి జతకెల బగిసేట పగయముల
   నారి తేరితరి లోలో నలవాట

చ. 3:   చిడుముడిమతతనాల చిమత్మిరేనఁగే పననఁగల
  అడియాల లపప్పుడూ మకలవాట
    యడయక శ్రీ వతకటేశ మముత్మి నేలితవ

  అడరే మగణల మకలవాట



రేక: 1718-01 ధనాన్నసి సత: 27-103
పలల్లవ:     చెపప్పు పతపవలనట చెలవునఁడు నా వదిదకి

   వపప్పుగొతట రమత్మినవ వదదనేనా తనున్నను
చ. 1:    మనసులే కలసితే మరి యడమాటలేల

  గొనకొనన్న సతతోసాననఁ గటూడుటనఁగాక
   చనవు వగద్గీళమెపైతే జగడాల మరియేల
   ననిచి వసటలేక నవువ్వెట గాక

చ. 2:    కూరిములే కలిగితే గణల వదకనేల
  నేరప లొతడొరలపపై నితచటకాక

   కోరికె లేడేరితేను కొసరనఁగ నినఁకనేల
  మేరతోడి చేనఁతలకే మెచచ్చెటగాక

చ. 3:     చేతకి లోనెపైతేను సిగద్గీల వడనఁగ నేల
  కాతరాన రతులలల్ల గెపైకొతటగాక
     యతల శ్రీ వతకటేశనఁడిద తానే ననున్ననఁ గటూడె
  కోతరపనఁ బద్రియములనఁ బొసనఁగటగాక



రేక: 1718-02 దేశక సత: 27-104
పలల్లవ:   పేగమముతో నితదరినినఁ బెతడాల్ల డితవ

   కామతచి యేరీత నేలి కరణతచేవయాత
చ. 1:    కలికి కానఁగిటలోనే కానఁపరము సేయనఁగాను

   వలనఁదులకెలల్ల నినఁక వళ యేడది
   చలపటట్టి యేపొదుద సరసము లడనఁగాను

    మలసి ఇతరలక మరి వళ యేడది
చ. 2:      చనవున నాప మతచి సారె మోవ యాననఁగాను

  వనకటసతులక వళ యేడది
    కనునఁగొని యటట్టి తనకతలే నీకనఁ జెపప్పునఁగా

    మనవ చెపేప్పువారికి మరి వళ యేడది
చ. 3:      చెతత నీ శిరసుమనఁద సేస లప వటట్టినఁగాను

   వతత సవతులకెలల్ల వళ యేడది
     ఇతతలో శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   మతతనప చటాట్టి లక మరివళ యేడది



రేక: 1718-03 దేసాళత సత: 27-105
పలల్లవ:    ఇతతటవానఁడవు నినున్న యేమని పొగడేము

   బతతనే నాపాలిట భాగత ఫలమవు
చ. 1:     తగవు దపప్పుక యేలే తగమగవాని పొతదు

  జగములో పతకి సతసారఫలము
   మొగమోటగలవాని ముచచ్చెట మాటల చవ

    తగని తతగేట జతట తేనెలలో తేట
చ. 2:   సరవతో మనిపేట సరసునికానఁగిలి

  నిరతనఁగాతతక నితడు నిధనము
 నిరతపజాణకానినెయతముతోడి నవువ్వె

   సురతప మరత్మిముల సొబగల సన
చ. 3:    భావమెరినఁగి కూడేట పాబ్రాణేశ కూటమ

  కెపైవశమెపై ఫలియితచే కలప్పుతరవు
     యవళ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   చేవదేరిన వలప చేతలో మాణకము



రేక: 1718-04 వరాళ సత: 27-106
పలల్లవ:    నీవమ సేతువు నినన్నననఁగనఁ బనిలేదు

   చేవదేరనఁ జేసినవ సిగద్గీలే కావా
చ. 1:    వుడివోనియటట్టి యాస లొకటకట రేనఁచి

  బడలితచినది నాపాబ్రాయమే కాదా
     అడరి నీ మోము చటూప ఆయముల గరనఁగితచి

   తడనఁబరచినది నా తమకమే కాదా
చ. 2:    తనువుపపైనఁ గానఁకరేనఁచి తరితీప చేసినది

   మొనసిన నాలోని మోహమే కాదా
  వనర నీరతులక నుడిగటట్టినఁజేసినది

   వనువతటనఁ దిరిగే నావడుకే కాదా
చ. 3:      నా యిచచ్చె కొలనఁదినే ననున్న నినున్ననఁ గటూడితచి

  పాయనీకతడినది నాభాగతమే కాదా
     యయడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి
    చాయకనఁ దచిచ్చెనది య సరసమే కాదా



రేక: 1718-05  హితదోళ వసతతతసత: 27-107
పలల్లవ:    ఇతతులల చటూడరే యటవతటవానఁ డితనఁడు

  అతతటలో నేమటకి నానవటట్టి కొనీనే
చ. 1:    తగవుల చెపప్పునఁగాను తనిసి వనఁకొతటనఁగాక

  యగసకెక్కము చేసేనా యతతపైనాను
  మగవనెపైతేనే తనమరత్మిము నేనెఱనఁగనా

  జిగిమతచ తానేల సిగద్గీవడనే
చ. 2:     దతడనే కూచతడనఁగాను తపప్పుక చటూచితనఁ గాక

   చతడి పటట్టి వతగెముగా సాదితచితనా
   నితడిన జవవ్వెనినెపైతేనే తనున్న జతకితచేనా

 దతడిగలవానఁడితదుక తలవతచనేనఁటకి
చ. 3:    చనవచిచ్చె కూడనఁగాను చనున్నల నొతత్తితనఁగాక

   మొనల పపైనఁ జూపేనా మొకక్కలనను
   వనిత నేనెపైతేనే వాసులక మరేనా

    యనస శ్రీ వతకటేశనఁ డేల వనఁడుకొనీనే



రేక: 1718-06 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 27-108
పలల్లవ:   వనన్నవతచరే వలయ నీతనికి

   సనన్నలనఁ జాయల జరగదు పొతదు
చ. 1:    కనుగొన చటూపలనఁ గాతక్షల దరవు

 కినియనిరత బెననఁగిననఁగాని
   మనవుల చెపప్పున మరత్మిము గరనఁగదు

పననఁ(పన?)   గొని తనువుల బెరసిననఁగాని
చ. 2:    యేతుల నవువ్వెల నెనయదు కానఁగిలి

 చేతుల పపైనఁజానఁచిననఁగాని
   దటూతకల కతననఁ దొలనఁగవు చలముల

  నీత వనయముల నెరపననఁగాని
చ. 3:    సేసల వటట్టిన సిగద్గీల వడవు

 రేసులలేక మరిననఁగాని
   యసరి శ్రీ వతకటేశనఁడే ననేన్నల

   ఆసల వడువవు అలపలే కాని



రేక: 1719-01 భటూపాళత సత: 27-109
పలల్లవ:    మెచాచ్చెయనయాత నేనఁడు మ యిదదరివనోదాల

   పచిచ్చె దేరేనవువ్వెలతో భామ సిగద్గీవడెను
చ. 1:    మలనఁగపపై నొరగతడి మగవ కినెన్నరలోన

   వలచి నీపపై గీతాల వాఇతచనఁగాను
   వలిప తరమాటన తలవనఁచి మెచిచ్చెతవ
    అలరి యానీడ గని యాప సిగద్గీవడెను

చ. 2:    వుపప్పుతలిల్ల యేకతాన నుతడి నాటకసాలలో
    నపప్పుడు నీపపై చితదుల కాప యాడనఁగా
    చొపప్పుల సరణగతడల్లనఁ జూచి నీవు చెలితోడనఁ
     జెపప్పునఁగానఁ జపప్పుడు వని జిగి సిగద్గీ వడెను

చ. 3:     పొదుద వోక నీరటూప పూనఁచి చితగ పలకపపై
   కొదిదమర వాబ్రాసి పరాకన నుతడనఁగా
   వదిదకతో శ్రీ వతకటతత్తిమ కానఁగిలితచిత

   వదదరిపాటన దానటూ నట సిగద్గీవడెను



రేక: 1719-02 బతగాళత సత: 27-110
పలల్లవ:    ఏమ సేయవచచ్చె నతదుకేమ చితతతచక

   సాములనాతోడి పొతదు చకక్కదిదదనఁ బనుల
చ. 1:     వగిలే చెవవ్వెతమో వసనఁ జూచి వచిచ్చెతవో

   చేగదేర నాగోర నీచెకక్క దానఁకెను
    వాగమెపై యవవ్వెత నీక వచిచ్చెనవళ గణమో
   ఆగడప మాటలక నట గరియపైతవ

చ. 2:     యకక్కడ నెవవ్వెత మోవయతగి లతటన దోసమో
  నికిక్క నాపలసనఁకల నీసతదులతట

    కకక్కసాన నెవవ్వెతను కానఁగిలితచి వచిచ్చెన ఫలమో
   తొకక్కల నీమేను నాచేతోదోపలనఁ జికెక్కను

చ. 3:    తొరవ యవవ్వెతకాల దొకిక్కన భాగతమహిమో
    వరసి నా చనున్నల నీవురము నానఁట
    ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యవవ్వెతమేల వతకనో
     పరగ నా ఇతటనఁ గటూడి పాయక నీవుతటవ



రేక: 1719-03 ఆహిరి సత: 27-111
పలల్లవ:     వటట్టి సిగద్గీ లినఁకనేల వలపల దపైవారె

   జటట్టిగొని నవవ్వెదే జాణతన మనఁకను
చ. 1:    సతగడినఁ గటూచనన్నదాకె చనున్నల నొతీత్తినాప

    ఇతగిత మెఱనఁగవు నీ కేడ పరాక
    వుతగరము వలనఁ బెటట్టి వడనఁబడ మాటలడి

   సతగతగా మనిన్నతచటే జాణతన మనఁకను
చ. 2:    చెనకి నవవ్వెనాప సేసల వట ట్టినాప

  యనసివుతడనఁగా నీకేడ సిగద్గీల
    మనసు రతజిలల్లనఁజేసి మరత్మిముల సారె నతట
   చనవచిచ్చె మనిన్నతచటే జాణతన మనఁకను

చ. 3:      కలవల వస నాప కానఁగిటనఁ గటూడ నాప
   యలమనఁ బెతడాల్ల డనఁగా నీకేడ వరగ

     అలమ శ్రీ వతకటేశ అటట్టి సతతోసితచనఁ జేసి
    సలిగె యిచిచ్చె మెచచ్చెటే జాణతన మనఁకను



రేక: 1719-04 వరాళ సత: 27-112
పలల్లవ:   వగిరితచనఁ బనిలేదు వభునితోను

    చేగదేర నవవ్వెతేనే చేతనఁ జికక్క నితనఁడు
చ. 1:    వాసులలల్ల రేనఁచని వలపల లోనఁచని

  వసరకవ నీవు వభునితోను
     ఆసల నీక గనము ఆతనఁడు నీపపై బతత్తి

    సేసినటట్టి సేసితేను చేతనఁ జికక్క నితనఁడు
చ. 2:    మతతనాలలల్ల నాడని మనసుల సదితచని

   వతత లినఁకనఁ జేయకవ వభునితోను
    పతతము నీ వచిచ్చెతవ పాయలేనఁడు నినన్నతనఁడు

    చెతతనే కానఁచకతడితే చేనఁతనఁ జికక్క నతనఁడు
చ. 3:    సరసములడని సారె నినున్ననఁ గటూడని

  వరసాలేవ శ్రీ వతకటేశతో
    మరిగిన దేవులవు మగనఁడు నీక నతనఁడు

   శిరసువతచి మొకిక్కతే చేతనఁజికక్క నతనఁడు



రేక: 1719-05 నాదరామకిగయ సత: 27-113
పలల్లవ:    ఒదద నిదదరనాన్నర వడో డలగమెపై వునాన్ననఁడు

   కొదిదమరి లోకమేలే గణవతతునఁ డతనఁడు
చ. 1:     తమకమే కలిగితే తానే నాయితటకి వచచ్చె

  రమణుని దటూరకరే రామలల
     సముకమున నే నుతటే చనవు తానే యిచచ్చె

   తమురచ నీతనితో దకొననఁగ వచచ్చెనా
చ. 2:    మనిన్నతచవలసితే మాటల తానే యాడ

  సనన్నల నాడితచకరే సతులల
     పనిన్న నే సేవసేయనఁగా భావము దానే కరనఁగీ

   వనన్నపము లిటట్టి చేసి వనఁగిరితచవచచ్చెనా
చ. 3:     కరణ గలిగితేను కానఁగిటనఁ దానే కూడ

  పరసా లడకరే పడనఁతులల
     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డతనఁడిద ననున్న నేనఁడె
  అరదపై పననఁగనఁగాను అవునఁగాదనవచచ్చెనా



రేక: 1719-06 హితదోళవసతతత సత: 27-114
పలల్లవ:      ఎకక్కడ పరాక నీక నేనఁటకి వచిచ్చె సిగద్గీల

   మకక్కవ నీపపైనఁ జలీ ల్ల మానఁటలడవయాత
చ. 1:     సాననఁబటట్టిన చటూపల సత నీపపై వదచలిల్ల

  కానుకలిచచ్చె నిద కెపైకొనవయాత
   వానల చెమటల మెపైవడియతగనఁ దనచనున్న

  లనుకొని వనన్నవతచ నాలకితచవయాత
చ. 2:    సలవుల నగవుల చిడుముడినఁ బచారితచి

  పలమార పాదాలొతీత్తి పపైనఁజానఁచవయాత
   లలినఁ దొడలకాతతుల వలిపములోనఁ జూపటట్టి

   కొలవుసేస యిద చే కొననఁగదవయాత
చ. 3:    కొనగోరి తానఁకల గరతపై ఆయములతట

   యనసి కానఁగిట నితచ నేలకోవయాత
     ననిచి శ్రీ వతకటేశ నతటన సేసల వట(ట ట్టి?)
   వనిత యినిన్నటానఁ జనవరినఁ జేయవయాత



రేక: 1720-01 గళ సత: 27-115
పలల్లవ:    ఎతత సేసే వమయాత ఇతతలోననే

 మతతనములడితేనే మలసేటదాననా
చ. 1:     వానఁడి గోరనఁ జెకక్కనొకిక్క వదనము చేతనెతత్తి

   వనఁడుకొనే వటట్టి ననున్న వతతదాననా
   పోనఁడిమ నతడక వచిచ్చె పొతత్తిననఁబెటట్టి కొతటవ

    నేనఁడు ననున్న మనిన్నతచితే నీ సరిదాననా
చ. 2:    చటట్టిరికముల చెపప్పు చొకక్కలనఁబెటట్టి తగిలి

  అటట్టి పొదిగేవు నీవయతపదాననా
  బెటట్టి గా సరసమాడి పేగమనఁజనున్నలతటతవ
   నెటట్టి కొని నవవ్వెతేనే నీట చటూపేదాననా

చ. 3:    గరిమనఁ దపప్పుక చటూచి కానఁగిటలోపలనఁగటూడి
  తొరలితచేవు రతుల దొమత్మిదాననా

     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిపడు
 మరిగితచినతతలోనే మరత్మిమెతేత్తిదాననా



రేక: 1720-02 వరాళ సత: 27-116
పలల్లవ:     నీ గణమతతయునఁ దొలిల్ల నే నెరనఁగదు

   చేగదేరె వలపల చెపప్పుకమ సుదుద ల
చ. 1:    చనవరి గనక యసత జాణతనాలడ

   వనరాదా ఇపడు నీ వనులరను
   పనిమాలిన పరాక పచారితచే వదియేల

    వనితల ముతదరను వదుద సుమత్మి యమెత్మిల
చ. 2:    పతడిలడెనఁగనక ముపప్పురి గొననఁ బొలసని

 దతడనఁబెటట్టి కొనరాదా తమతోడను
   మెతడుకొనన్న గరవ్వెము మెరఇతచ నినఁకనేల

    పతడెను నీ మనసిదే పటట్టికమ యగద్గీల
చ. 3:     పటట్టిపదేవ గనక పపైకొని నినున్ననఁ గటూడ

  గటట్టి తో నేలకోరాదా కొతకదేరను
    నెటట్టిన శ్రీ వతకటేశ నేరపల దానఁచనేల

  దటట్టిమాయనఁ గోరికల తపప్పుకమబాసల



రేక: 1720-03 లలిత సత: 27-117
పలల్లవ:    ఎదురబడి వునాన్నర ఇదదర మర

   సుదత భావము లతచి చటూచకొనవయాత
చ. 1:    చెకక్కననఁ జేఇ మాటచేసి చిముత్మినఁజూపలనునఁజూచి

  చొకీక్కనఁ దనలోనఁదానే సుదత
   ముకక్కర గదలనఁగాను ముచచ్చెటాడి చెలికిని

   దికక్క చటూపీనఁ గమత్మిటని తలసుకోవయాత
చ. 2:    బలవుగానఁ గొపప్పువటట్టి పాపట దువువ్వెకొతటాను

   కొలవు సేస నీకనఁ గోమలి
    పలవరస మెరవనఁ బదాల నీపపైనఁ బాడి

   కలవల నినున్న వసనఁ గనుకొనవయాత
చ. 3:      పరగ నొతత్తిలి నీ పాదముపపైనఁ జేయి చానఁచి

   మరకేలి నినున్ననఁ గటూడి మగవ
    నిరత శ్రీ వతకటేశ నీకిద కానుకలిచచ్చె

     సరినఁ దన చనున్న లివ సారె మెచచ్చెవయాత



రేక: 1720-04 శతకరాభరణత సత: 27-118
పలల్లవ:     నీవు మాక బురిగాక నేరము లితదేమునన్నది

   ఆవటతచి మనసులో నౌనఁగాము లనన్నవా
చ. 1:     శ్రీ పతవపైన నీవు చేపటట్టి ననేన్నలితవ

  యేపనుల చెపప్పునాను యేమాయను
   వోప నీక మొదలనే వడిగపవారమట

   యేపొదుద చటూచిన మాక నెగద్గీపటట్టినునన్నదా
చ. 2:    దేవునఁడవపైన నీవు తేనెమోవ ఇచిచ్చెతవ

  భావతచి నీవమనినా పతగెమునన్నదా
    చేవమరి నీక నేను చేతలోని దాననట
   కావరితచి నీతో మాక కానఁతాళతచనునన్నదా

చ. 3:     గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కానఁగిలితచి కూడితవ
   యకక్కడు నినున్ననఁ గొసర నేమునన్నది

   చికక్కని నవువ్వెల తోడి సేసపాలదాననట
    పకక్కన నేనఁ డినఁక నీతో పతతమాడనునన్నదా



రేక: 1720-05 నటట్టినారాయణ సత: 27-119
పలల్లవ:     ననిచి మరీనఁ గొతత నవవ్వెవు గాక

   కొనముటట్టి నేము నీతోనఁ గోపగితచేమా
చ. 1:      చనవు సేసుక నీతో సారె సారె నవవ్వెతేను

   కనలి తపప్పుక చటూచి కానఁతాళతచేవు
   పననఁగి నీవతతేసి బరదు లకిక్కతచకొతటే

  వనితలమతతే నీతో వాదులడేమా
చ. 2:     కాయము పపైనఁ జేయివసి కతదువ లతటతేను

   ఆయముల సనఁక నాతో నానవటేట్టివు
   చాయలక నీవతత చలము సాదితచితేను

   పాయప వారము నేము పతగితచేమా
చ. 3:     నేరపన నినున్ననఁ గటూడి నివవ్వెరగ నొతదితేను

    గోరికొన నెచచ్చెరితచి గరి సే సేవు
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యతత పతతమాడినాను
  మేరతోడి వారము మతమరేమా



రేక: 1720-06 పాడి సత: 27-120
పలల్లవ:    అతతే పని గలితే నానతీవయాత

  వతతవారమా నేము వఱపేలయాత
చ. 1:    తలనఁప లేకములపైతే తగవుకనఁ బనిలేదు

 చెలలసాకిరలేల చెపేప్పువయాత
    నిలచనాన్ననఁడ వపప్పుట నీ కెతత పనిగదోద

   యలమ మాతో జోలి యతదానఁకానయాత
చ. 2:    బాసలే నీజములపైతే పదరనఁగనఁ బనిలేదు

  గోసనాసగా వనఁడుకొన నేలయాత
   ఆసపడాడ నఁడవు నీవు అడడమాడ దోసము

  సేసపాలదాన నీ చితత్తిమనఁకనయాత
చ. 3:    కూడిన యిపప్పుటమనఁద కొసరనఁగనఁ బనిలేదు

  నోడలనఁ బెటట్టి చనఁ జెకక్కనొకక్కనేలయాత
    యడనే శ్రీ వతకటేశ యనసితవ పాయప

 వడెమచెచ్చెలసితవ వగినతతానయాత



రేక: 1721-01 లలిత సత: 27-121
పలల్లవ:     పొదుద వోని చెలలలల్ల బొమత్మిలనఁ గాటక వటట్టి

    రదదము చటూచకో నీవు అదివో తగవు
చ. 1:    నేరపగలయమత్మి నికిక్క నికిక్క చటూచితేను

  వోరపగలయమత్మి వడివటట్టితీస నినున్న
     యరీత నినున్ననఁ దిటట్టి యవవ్వెరి కేమ గారణ

   మారసి వచిచ్చెనవానఁడ వదివో తగవు
చ. 2:    వడుక నొకక్కసత వతదుకనఁ జెపప్పుతేను

    వాడికె గలయాప వడిడతచె మోవ తేనెల
   ఆడుకో నీకనేల అతదగానఁడవు నీవపైతే
    ఆడనీడనఁ జెలల్లనఁబెటేట్టి వదివో నీ తగవు

చ. 3:    మనువుక వచిచ్చెనాప మతచానకనఁ బలిచితే
    చనవు గలిగినాప సతగడినఁ గటూచతడె నిద

    యనసిత వకక్కమాటే యిదదరి శ్రీ వతకటేశ
   అనువాయననిన్నటా నీ కదివో తగవు



రేక: 1721-02 సాళతగనాట సత: 27-122
పలల్లవ:      వదుద వదుద నీ వతతేసి వపైతాళల నీ

  సుదుద లలల్ల నెఱనఁగదు సదతపడనేనఁటకి
చ. 1:    చెకక్కలేల గిలేల్లవు చేరి వనఁడుకొనేనతటా

   వకక్కణతచి నీవు మతచివాని వలనే
  కకక్కసమేల పటేట్టివు కానఁగిలితచకొనేనతటా

    వకక్కసమెపై నినున్ననఁ గడు వగద్గీళతచే దాననా
చ. 2:    ముతదలేల పటేట్టివు ముడిచేనతటానఁ బటూవుల

   చెతది నాక నితవరి చేనఁతవలనే
  సతదడినఁ బెననఁగనేల సరసములడేయటట్టి
   కతదువ నీతో నేను కపటాలదాననా

చ. 3:   ఆయములే లతటేవు అతగవతచికూడేనతటా
   చాయల నాక దకిక్కన సాదువలనే

     యయడ శ్రీ వతకటేశ యనసిత వట ననున్న
    వోయయత నినున్న మెచచ్చెక వరసేట దాననా



రేక: 1721-03 తోతడి సత: 27-123
పలల్లవ:   అవురవురా బాలనఁడా ఆయమతటే వతతలోనె

   సారెసారె ముదుద లలల్ల చలేల్లవరా బాలనఁడ
చ. 1:    ముతగిటనునన్నవారి మటూలకనఁ బలిచి నీవు

    యతగిలి సేసేవు మోవ యేరా బాలనఁడ
   అతగవతచి బెటట్టిమాట లడెనతటా నోరమటూసి

  వుతగరాలవళల్లనేల వనఁచేవరా బాలనఁడ
చ. 2:   యేకతమాడేనతటా యేడేడో బటూతుమాటల

  పపైకొని ఆడేవరా పసిబాలనఁడ
   కాకసేయక మనుచ కమత్మిర పరాకగాను

   కేకిసలపై గిలిగితచి కేరేవరా బాలనఁడా
చ. 3:      అపప్పు లపప్పు లడే నతటా నతతలోనె కానఁగిలితచి

   చిపప్పులనఁ గటూడిత వవురా చినిన్నబాలనఁడా
    మెపప్పుతచి శ్రీ వతకటాదిద్రిమనఁద ననున్న నురమున

  తపప్పులనఁదేలితచితవ దిమత్మిరి వోబాలనఁడా



రేక: 1721-04 పళవతజరత సత: 27-124
పలల్లవ:    ఆకెక నీకనఁ దలసు ననిన్నపనుల

    యకడ మముత్మి నటట్టి యేమ చటూచేవయాత
చ. 1:     కతకఱచిన మాట కలికి నీతో నాడె

   యితవుగా నవవ్వెతని ఇతదుక నీవు
    రతకెకిక్కతరి మర రచచ్చెల నినిన్నటా నేనఁడు

    చతురత మముత్మి నేమ సారెనఁ జూచేవయాత
చ. 2:      సేయరాని చేనఁత నీ చెకక్కల నటట్టి సేస

  చాయలక నీవవ సమత్మితతచిత
     బాయిటనఁ బడెను మ పపై పపై వలపలలల్ల

    మయడ నీవు మముత్మి నేమ చటూచేవయాత
చ. 3:    కనురెపప్పు మఱనఁగెపైతే కానఁగిలితచకొనె నాప

మనసిచిచ్చె,   కరనఁగె నీ మరత్మిముల
     ననిచి శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ యిటట్టి

   యినుమడితచెను మోహ మేమ చటూచేవయాత



రేక: 1721-05 ఆహిరినాట సత: 27-125
పలల్లవ:     అనకవ నీవు ననున్న అవునఁగాదనుచ నేనఁడు

   కనుగిరపల సేనఁత కతటవటే నీవు
చ. 1:    తయతని మానఁటలలోనే తరమరనఁగల చేస

   వయతనే వనవ నీవు వోచెలియ
   వయితతట కొకట నేను వచిచ్చెచెపప్పునఁబోతేను

   కయతములకనఁ దిరిగీ కతటవటే నీవు
చ. 2:   సలవనవువ్వెలలోనే చెనకల వదచలీ ల్ల

   తలనఁచకతడవ యిది తరణ నీవు
  చలివాప నేనిది సానఁకిరివటట్టినఁగనఁబోతే

    కలపీనఁ దన పతతాల కతటవటే నీవు
చ. 3:     కతదువ సిగద్గీలలోనే కానఁగిటను ననున్ననఁ గటూడె

    అతదియతనఁ గదవ వడె మతవ నీవు
    వతదులమో వచిచ్చెత శ్రీ వతకటేశనఁ డితనికి

    గతదము వస నిద కతటవట నీవు



రేక: 1721-06 నాదరామకిగయ సత: 27-126
పలల్లవ:     అటని మాననఁగలేవు అనిన్నటాను నీ పొతదు

   యటవలనఁ జేసినాను యియతకొతట మపడు
చ. 1:     చనవుననఁ దిరిగేము సారెసారె నీ వదద

  మనసుమరత్మి మెఱనఁగ మరిగితని
    వనకట నీ చెలల వమార నేమతదురో

   తనిసి వునాన్నరము నీ తగవులచేతను
చ. 2:     సలిగెకనఁ బెననఁగేము సతగతగా నీక లోనెపై

   కొలచిన గణముల కొలనఁది చటూడ
     పలచ నీ చేనఁతల పగయ మెటాల్ల నునన్నదో
    సొలసిత మపడు మా సనఁగల కనున్నలను

చ. 3:    ఆసలనే కూడితని అరమరపల నినున్న
   వాసుల నీరతులలో వపైప దలియ

    సేసవటట్టితవ నాక శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీవు
రాసికకక్క(కెకక్క?)   నీవలప రచచ్చెలనఁ బెటట్టితమ



రేక: 1722-01 సామతతత సత: 27-127
పలల్లవ:    మొదలివారము నేము మోహమెపడు గలదే

  మదమతత్సరము లినఁక మాకేనఁటకే
చ. 1:    కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతురవు కోరి వతగేలడనఁ జెలల్ల

   వతత్తి నేమెపైతే నితతేసి కోపమమాత్మి
   హతత్తిన వతతొకచటూప అతదుర వనఁడొకచని
   మతత్తిలి నీ వోజల మాకేనఁటకే

చ. 2:    యిగర వలపలన వమెపైననఁ జేయనఁజెలల్ల
  యగసకేక్క లితతేసి కెరనఁగమమాత్మి

     చిగర పానుప్పు మెతత్తిన చెలనఁగి ననల వానఁడి
  మగవ నీమతకాల మాకేనఁటకే

చ. 3:    వడుకకతత్తివు నీవు వమారనఁ గటూడనఁజెలల్ల
  జాడతో వసరితచనఁగనఁ జాలమమాత్మి

    యడుతో శ్రీ వతకటేశనఁ డిదదరి నొకక్కటనఁగటూడె
  మాడుపటతటలో సిగద్గీ మాకేనఁటకే



రేక: 1722-02 పూరవ్వెగళ సత: 27-128
పలల్లవ:     రావయత మా ఇతటకి రచచ్చెలో నుతడనఁగనేల

   కెపైవసమెపైతవ నాకనఁ గలనఁగక మనఁకను
చ. 1:    నవువ్వెల కేమనినాను నముత్మిదు నీమాటలలల్ల

    మవవ్వెప నీ చేనఁతలను మతచి వతదును
    యవవ్వెరేమ చెపప్పునా నీ కెదుర పూనుకవతుత్తి

     ఇవవ్వెల నా మోము చటూచి యేల లోనఁగేవయాత
చ. 2:    చెనకిన చెనకల చెలరేనఁగి ఇచచ్చెగితచ

   పననఁగినా వనఁడుకొని పగయము రేనఁతు
    మనసు మరచినాను మరత్మిముల దలనఁ పతతు

    ననిచి సిగద్గీల మతచ నాతోను వలనా
చ. 3:    చపప్పునెపై కలసినాను చవులటట్టి వుటట్టితతు

   తపప్పుల గలిగినాను దానఁతు ననిన్నయు
    ఇపప్పుడు శ్రీ వతకటేశ ఇచచ్చెగితచి కూడితవ
   ముపప్పురినఁ దొతటపనికి మొకక్కనఁగ నేమటకి



రేక: 1722-03 ముఖరి సత: 27-129
పలల్లవ:     ఎదిట పతము లేల ఇతటలోనికి రారాదా

  కదియనఁగ మెచచ్చెకతటే గడుసవనేను
చ. 1:     నినున్న నేను చెనకనఁగ నేమపమాట లడేవు

  యనిన్నకబాస లవవ్వెత కిచిచ్చెనానఁడవో
    చనున్నల నొతత్తి చటూడనఁగ సరసనఁ గరనఁగకతటే

  వనెన్నల రాయివతటవానఁడవనే నపడు
చ. 2:    ఆయముల బుటట్టితేను ఆచారాల చెపేప్పువు

   యేయడ నెతత చదివ యరినఁగితవో
    సయగపమో వయతనఁగా చొకిక్క లోను గాకతడితే

  చాయల మాకవతటజడునఁడ వనేను
చ. 3:    మలసి కానఁగిలితచితే మతచిపొదుద వదకేవు

   బల శ్రీ వతకటేశనఁడ పతతమెటట్టిదో
      వలయ నేనఁ గటూడిత వసా లినఁకనఁ జెపప్పు కతటే

   తొలనఁగచ మొరసేట తుమత్మిద వనేను



రేక: 1722-04 ముఖరి సత: 27-130
పలల్లవ:   సేసినపాపము నేనఁడు చెపప్పుకపోదు

    నీ సుదుద ల నాగణము నీకే తలసును
చ. 1:   మచిచ్చెకనీచెలలతో మాటలే యాడుదునఁగాని

  మచచ్చెరము మతనెపైతే మానదు
   ఇచచ్చెకమాడుదు నీతో యడనెడ వతగేల

  వచచ్చెనవడి నాడక వడువను
చ. 2:     వాడిక నీ చెలలతో వతతుక నతపదుగాని

 యేడలేనికోపమెలల్ల ఇతదుకొతదును
   వడెము నీవచిచ్చెతేను వడుకనఁ గెపైకొతదునఁగాని

  యేడదోయనుచ లోలో నెతచకొతదును
చ. 3:     నీ కాతతల మొకిక్కతేను నేనటూ మొకక్కదునఁగాని

 రాకలనఁబోకల రారానఁపసేతును
    యకడ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

   కెపైకొతటనఁగాని నీరత కమత్మిటనఁ బోలదును



రేక: 1722-05 కాతబోదిసత: 27-131
పలల్లవ:   ఎఱనఁగక దగద్గీరితే నెడడనతదుర

   వఱవక నాకితదుక వవరితచ వభునఁడా
చ. 1:    నునన్నని చెకక్కలమనఁద నటూనఁగరేనఁగెనఁ బులకల

   సనన్నప చెమట మేన జాలవారెను
   అనిన్నయు నాకనఁగానొ అవవ్వెల వరొకతకొ

   యనిన్నకవలప నాక నెఱినఁగితచ వభునఁడా
చ. 2:   తలపకెక్కనఁ గనున్నలను తేరకొనపప్పుటనుతడి

  కళలకెక్క మోమునను కడునఁగడును
    తలనఁప నామనఁద నుతదో దవువ్వెల నెకక్కడనుతదో
   యలమ నీవడుక నాకెఱినఁగితచ వభునఁడా

చ. 3:    నవువ్వెల సలవులను నారకొనె మనఁదమనఁద
    రవవ్వెనఁగా శ్రీ వతకటేశ రతనఁ గటూడిత
    యివవ్వెల నాపపై మనన్ననో యవవ్వెరెపైనానఁ జెపప్పురో

   పవవ్వెళతచితవ నాపపై పచారితచ వభునఁడా



రేక: 1722-06 తోతడి సత: 27-132
పలల్లవ:     మా తోడి గొడవల మాపదానఁకా నీకను

    యతలనఁ జితతనసేయు మతకా నీ వపడు
చ. 1:     చెలరేనఁగి యాప నీకనఁ జెపప్పున బుదుద లలల్ల

   తలనఁచి తలనఁచి నీక దానఁటరాదుగా
   చలమున నాప నీక చదివతచినవజజల

    నెలవుల యినఁకనఁ గొనిన్న నేరచకో ఇపడు
చ. 2:    వదదనుతడి యాప నీక వుపదేశితచినదలల్ల

 తదదరానివదములపై తరమాయనఁగా
     పొదుద వదుద నీక నాప బోదితచిన గరవు

   సుదుద లలల్ల మరవక చొకక్కము నీవపడు
చ. 3:      చెకక్క నొకిక్క కూడి యాప నేసినటట్టి వనన్నపాల

 చకక్కనెపై మదనరహసతములయనఁగా
    యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యనసిత వటననున్న

    తకక్క కాప అపప్పుణతచె దపైవము నీకిపడు



రేక: 1723-01 దేసాళత సత: 27-133
పలల్లవ:    చాలనఁ జాల మాతోను సటలేనఁటకి

    కోల ముతదుగా మాతో గటట్టి సేయవలనా
చ. 1:    పతతగానఁడవు నీమోవ పచిచ్చె ఇతతేటకాయ

 చితతలేనివానఁడవల చెమరితచేవు
   బతతనునాన్న రిదదరను భావముల గానవచెచ్చె

   కొతత గొతత మాతోను గటట్టి సేయవలనా
చ. 2:  మనసుగలవానఁడవు మాటలేనఁటకానఁడవు

 కినిసినవానఁడవల కితదుపడేవు
  పననఁగేర మలోని పగయమెలల్లనఁగానవచెచ్చె

   కొనబునఁజేనఁతల మాతో గటట్టి సేయవలనా
చ. 3:   తమకితచనివానఁడవు తగవులేల పటేట్టివు

  తమలనివాడవల తేరి చటూచేవు
     అమర శ్రీ వతకటేశ ఆప ననున్ననఁ గటూడితవ

    గమతాన మాతో నితత గటట్టి సేయవలనా



రేక: 1723-02 మాళవ సత: 27-134
పలల్లవ:    ఏనఁటకి సిగద్గీవడేవు ఇతకా నీవు

  గానఁటప నీమోహనము కడగరతులేదే
చ. 1:   బలిమ నీజవవ్వెనమే పటట్టినఁగరాదుగాని

     అల నీ చనున్నల వటేట్టి దదేమ దొడేడ
   చలపటట్టి పతతముల సారె నాడరాదుగాని

    మలసి నీ మరత్మిముల మాట లడవచచ్చెనే
చ. 2:   వల పతతతతని చెపప్పువశముగాదుగాని

  కొలనఁదివటేట్టినే నీయకక్కవ పరనఁదు
   వలవ వటట్టినఁగరాదు వయపైనా నీవడుకక

  తులనఁదటూనఁచవచచ్చె మనదొమత్మి సమరతుల
చ. 3:   పననఁగేట నీగటట్టి భేదితచరాదుగాని

   చెనకి పోనఁకముడి మచిచ్చెకనఁ దసేనే
    యనసిత శ్రీ వతకటేశనఁడ నయిన నాక

  చనవచిచ్చెతవ ఇనిన్న సాదితచవచచ్చెనే



రేక: 1723-03 పాడి సత: 27-135
పలల్లవ:    ఊరకే వునాన్ననఁ డితనఁడు వోరపతోడ

   ఆరీత మాటలడ అరహమా ఇపడు
చ. 1:    మతతనము లడెనతటా మగవతో నీవతని

   నెతతకెతత సేసేవ ఇపప్పుడు నీవు
   వతతుల దపప్పుకవుతడవచచ్చెనఁ గాక రమణునఁడు

   అతతేసి మాటలక నరహమా ఇతనఁడు
చ. 2:    అతగనచేత వడెమాక నతదుకొనె నతటా

  యతగిలి మాటాడకవ యగసకేక్కన
   జతగిలిలో నీతోడ సరసము నాడనఁగాక

   అతగమతట ఇతతసేయ నరహమా ఇతనఁడు
చ. 3:    మేడమనఁదనునన్న చెలి మేలమాడి కూడెనతటా

  ఆడుకొనే వతతలోనె అతదరితోడ
    వోడక శ్రీ వతకటేశనఁ డొడివటట్టి నినున్ననఁగటూడె

    ఆడ నీడా గేలిసేయ నరహమా ఇతనఁడు



రేక: 1723-04 వరాళ సత: 27-136
పలల్లవ:    ఆప గలిగతడనఁగాను అనుమానాలినఁక నేల

   కోపగితచేమా నేము కొతకనేల నీకను
చ. 1:     పూసగచిచ్చెనటట్టి నీక బుదుద ల చెపీప్పు నాకె

  వసరక వనవయత వమారను
   ఆసలసలనఁ దిరిగే మతతనితత నీవతట

    వసమతత మముత్మినఁ జూచి వఱపేల నీకను
చ. 2:    తమలితచి నీగణల తదుద కవచచ్చె నాప

   అమర నడవవయత ఔనఁ గాదనక
     తమకితచి నీ యితట తావపై వుతడేము నేము

    వమలప మముత్మినఁ జూచి వఱపేల నీకను
చ. 3:     నెయతమున నినున్ననఁగటూడి నేరపరినఁ జేస నాప

  ఇయతకోల గొనవయత ఇతదరిలోన
    చయతననఁ గటూడితమ ఇచచ్చెటనే శ్రీ వతకటేశ

    వయతయినా మముత్మినఁ జూచి వఱపేల నీకను



రేక: 1723-05 దేసాళత సత: 27-137
పలల్లవ:     దేవర వనిన్నటా నీక దేవుల నేను

   నీవనిత నెపప్పుడూను నేర మెతచకవయాత
చ. 1:      చెకక్క నొకిక్క నీక నేను సేసినటట్టి వనయాల

    వకక్కణగా నీ మనసు వచచ్చెనా నేనఁడు
   కకక్కసితచనఁగదా నీకనఁ గపప్పురవడె మచిచ్చెత

  దకిక్కవునన్నదానను నాతపప్పు లతచకవయాత
చ. 2:      పాదము లొతత్తి నే నీపనుల నుతడిన మేల

   యదస నీవడిగాల కెకేక్కనా నేనఁడు
    తోదోపల గావుగదా దొముత్మిలగా నే మొకిక్కత
    ఆదినుతడి నినేన్న కోరే మౌనఁగాదనక వయాత

చ. 3:   కతదువనీకానఁగిటను కలసిన భోగముల
    చెతది నీక నినిన్నటాను సలవా నేనఁడు

     సతదడి సేయనఁగదా నీ సరస శ్రీ వతకటేశ
   యతదును నీ మేనవార మెరవుగాకవయాత



రేక: 1723-06 గళ సత: 27-138
పలల్లవ:     మనఁటతే నవస నవ మకిక్కలి మపాయముల

  వానఁటమెపై నవవ్వెనఁగదవ వాసులేనఁటకి
చ. 1:     మొగము చటూచిన మనఁద మోనము లేమటకే

  తగినమాటాడవ ఆతని తోడను
   వగరాయ నలకల వడినినఁ (ని?)  డె వలపల

  చిగర మోవయతనఁగదే సిగద్గీలేనఁటకి
చ. 2:     తనువుల సనఁకె నినఁక తలవతప లేనఁటకే

 మనసియతనఁగదవ రమణునికిని
   కొనసాగెనఁ దమకము గరలేస మదనునఁడు

  చెనకి కానఁగిలితచవ చితతలేనఁటకి
చ. 3:   ఆయముల గరనఁగెను అనుమానాలేనఁటకే

   చేయిచానఁచి కూడవ శ్రీ వతకటేశ
   రేయాయనఁ బగలలల్ల రిచచ్చెలయ మరతుల

   చాయక వచిచ్చెత వనఁక సటలేనఁటకే



రేక: 1724-01 సాళతగనాట సత: 27-139
పలల్లవ:     ఏరా నీ గటట్టిలల్ల నే నెఱనఁగనిదా

   తేరి చటూడరాదా మముత్మి తఱవలలోనను
చ. 1:    తోడనే వలితౌనా నీ దొరతనమునకను

   నీడల నావదద నిటట్టి నిలచతటేను
   జాడ దపీప్పునా నీ జవవ్వెనమదమునక

   వడెము నా కతదిచిచ్చెతే వలనఁదులలోనను
చ. 2:     ఇతచకతత దరగీనా యిపప్పుట నీ సతుత్తి వలో

    పతచల నా చెపప్పునటట్టి పని సేసితే
    నితచిన నీ చలములో నెరసుల దొరలీనా

  మతచముపపైనఁ గటూచతడి మానఁటలడితేను
చ. 3:      వరకె నీవు వటట్టిన వటట్టి నీపపై మోనఁచనా

    యేరా నాకనఁ బతతము లిచిచ్చెతే నీవు
    ఆరీత శ్రీ వతకటేశ అతతలో ననున్ననఁగటూడిత

  తారకాణౌనా నాతో తమకితచితేను



రేక: 1724-02 ఆహిరి సత: 27-140
పలల్లవ:   ఎతతక నెతతేకాక యకక్కడేనఁటకి

   మతతనాన బుదిద చెపప్పు మనిన్నతచరాదా
చ. 1:      కనున్నల నీవు చటూచితే కామని యతదుకనఁ బత

  చనున్నల నొతత్తినద సరియాయను
   సనన్నల నితకానేల చలముల సాదితచేవు
   కినెన్నర యదిగో మనఁట గిలిగితచరాదా

చ. 2:     పలకల నవవ్వెతేను పడనఁత యతదుక నీతో
  సలవుల నవవ్వెనదే సలవాయను

    మలసి యపప్పుట నేల మారకొననఁ దలనఁచేవు
   వలప చితత్తిరవున వా ( వాబ్రా? )  సి చటూపరాదా

చ. 3:      ముటట్టి నీవు చెనకితే మోహము రెటట్టితచ నాప
  పటట్టి పననఁగినదే బలవాయను

     యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ యిరవపై యినఁకనఁ బాయవు
    గటట్టిగా తలనఁప దర కపప్పుర మరాదా



రేక: 1724-03 బౌళ సత: 27-141
పలల్లవ:   అతగనమోహము నీపపై నటవతటదా

    యితగిత మెఱనఁగవా నీ వతత దొరవు
చ. 1:     సిగద్గీవడి యాప నీతో శిరసు వతచకతడనఁగా

   దగద్గీర లోనఁగే వదేమ దతటవానఁడవు
  యగద్గీన నీ వలనఁ(లల్లనఁ?)   దపప్పు యేమెపైనానఁ గలదోనేనఁడు

    వగిద్గీ నీక ఆప యితదు వరటలడనా
చ. 2:     కనెన్నపాయ మటగాన కాతత పలకనఁగ వుతటే

   పనిన్న యేల పపైనఁకొనవు పబ్రాఢవానఁడవు
  యనిన్నకల యేమెపైనా యతచకొనన్నవనఁగలవో

   అనిన్నటా నీ వమనినా అవునఁగాదనీనా
చ. 3:    నెలనఁత నినున్ననఁ గలసి నివవ్వెరగెపైయుతడనఁగాను

  యలయితచక శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడవు
    అలకదేరి కూడిత వాస లేమెపైనానఁ గలవో

   చెలియ నీ చెపప్పునటల్ల సేయకమానీనా



రేక: 1724-04 వరాళ సత: 27-142
పలల్లవ:     ఏది వాట నీ మాటల కెదురాడేమా

  సాదవౌదు వనిన్నటాను సతనఁగటూడరాదా
చ. 1:    మొలకచనున్నల చెలి మొనల నాటతచితేను

   బల గబబ్బు యిదియతటానఁ బతతమానఁడేవు
     సలవ నవువ్వెల దిది సిగద్గీల పపైనఁ బటూసితేను

   అలరచ గేలి సేసనని యాడేవు
చ. 2:     చెతదమత్మిగోళల్ల చెలి చెకక్క లిటట్టి నొకిక్కతేను

  కతదువ లతటతచెనతటా గదిదతచేవు
    మతదయాన యిది నినున్న మలసి కాలదొకిక్కతే

  మతద మేళమనుచను మతత్సరితచేవు
చ. 3:     ఆయ మెరినఁగిన చెలి యటట్టి కానఁగిలితచకొతటే

    చేయి ముతచెనతటా నీవ చిమత్మి రేనఁగేవు
    యయడ శ్రీ వతకటేశ ఇటట్టి యాపనఁగటూడితవ

  మాయలడి యిదియతటా మనిన్నతచేవు



రేక: 1724-05 మాళవగళ సత: 27-143
పలల్లవ:     ఏనఁటకి చెకక్క నొకేక్కవు యితకా నీవు

   మానఁటకి మానఁటకి నీక మతచిదాననా
చ. 1:     తీపల మోవులనే తేనెల గారనఁగ నాప

  మాపదానఁకా నీతోను మానఁటలడని
     కోపము రేనఁగి నేనెపైతే గొణనఁగి తటట్టిత నినున్న

    మా పొతదే సేసే వపప్పుట మతచిదాననా
చ. 2:    సనఁగలకనున్నలనే సదాతల సేసి చేసి

   తీగెలసాగనఁగా నాప తేరి చటూచని
    ఆగడముల సేసి నినున్న అదరితచిత రెపప్పుల

  మాగరతులే మెచేచ్చెవు మతచిదాననా
చ. 3:      చిగరనఁ జేతుల నాప శ్రీ వతకటేశవ్వెర నినున్న

   తగిలి కానఁగిటనఁ గటూడె తమకానను
   వగరనఁగచములను వతత్తి నే నినున్ననఁగటూడిత

  మగటమనే నీక మతచిదాననా



రేక: 1724-06 నాదరామకిగయ సత: 27-144
పలల్లవ:    ఒడివటట్టితయతక నే నోప నతదుక

   చిడుముడినఁ బెననఁగేవా చినన్నదాన నేను
చ. 1:      నీక మోహితచిత నేను నీ వపప్పుట నెవవ్వెతక

   యేకడ మోహితతువో యవవ్వెనఁ డెఱనఁగ
   ఆకెను ననొన్నకట కమత్మినుచనఁ గటూడనఁగటేట్టివు
   మాకేల నీకేకాక మానినుల గొడవ

చ. 2:      నీతో నవవ్వెత నేను నీ వపప్పుట నెవవ్వెతతో
  యేతులక నవువ్వెదువో యవవ్వెనఁడెఱనఁగ

   చేతులవటట్టితచే వాపచేతను నే నికక్కనఁగాను
    నీతతో నీవ బతుక నేరము నేమతతేసి

చ. 3:       నినున్న నేనఁ గటూడిత నిద నీ వపప్పుట నెవవ్వెతను
  యనిన్నకతోనఁ గటూడుదువో యవవ్వెనఁడెఱనఁగ

    యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యిదదర మొకక్కటపైతమ
  మనిన్నతచవయాత మముత్మి మతకాలఱనఁగము



రేక: 1725-01 దేసాళత సత: 27-145
పలల్లవ:   నేరతువు కరియమాణకెక్క దేవునఁడా

  నీరపము కరియమాణకెక్క దేవునఁడా
చ. 1:     మకక్కవ నాతోనఁ బెననఁగి మతచానకనఁ దసేవు

  నికక్కమా కరియమాణకెక్క దేవునఁడా
     అకక్కరతో బతత్తి సేసి ఆయము లతటేవు నాక

  నికక్కలయనఁ గరియమాణకెక్క దేవునఁడా
చ. 2:     చేవదేర నీవు ననున్ననఁ జేయివటట్టి పననఁగనఁగా

   నీవ జారెనఁ గరియమాణకెక్క దేవునఁడా
  కెపైవశమెపై పాయలేను కపప్పురవడేలకే
  నీవదదనే కరియమాణకెక్క దేవునఁడా

చ. 3:    అచచ్చెప గరతులలల్ల నఁ ఆనతచిచ్చె రపప్పుతచిత
  నెచెచ్చెలిచేనఁ గరియమాణకెక్క దేవునఁడా
   ఇచచ్చెగితచి శ్రీ వతకటేశనఁడవపై కూడితవ

  నిచచ్చెలనునఁ గరియమాణకెక్క దేవునఁడా



రేక: 1725-02 మధతమావత సత: 27-146
పలల్లవ:    ఎగద్గీపటేట్టివు గనక యరవా నాక

    సిగద్గీ వడిపతచే నితతే చెలల్లదా నాక
చ. 1:    చెనున్నమర నినున్న సాము సేఇతచేకొరకనఁగాక

    చనున్నల నొతత్తిక నీతో చలమా నాక
     తనన్నని నీగణ మటట్టి దిదుద కొనే మతతే కాక

    పనిన్న నినున్న జతకితచనఁ బతతమా నాక
చ. 2:    దకిక్కన పతడిల్లనాట తగవు నేరిపేనఁగాక

    గకక్కననఁ గాల దానఁకితచ గరవ్వెమా నాక
   లకక్కవల గరనఁగితచి లవుల నెరపేనఁగాక

   పకక్కమారల వననఁగ బగవా నాక
చ. 3:     యతగిలి పొతుత్తి గలసి యనసే కొరకనఁగాక

   సతగతగా మోవయత రాజసమా నాక
     కతగక శ్రీ వతకటేశ కూడిత మేలకే కాక

   అతగమెలల్ల నలయితచ నతతపగా నాక



రేక: 1725-03 వరాళ సత: 27-147
పలల్లవ:     నే మెరినఁగిన పనికి నిజము నెరపనేల

  భామలను వతతవారి భద్రిమయితచరాదా
చ. 1:    మచిచ్చెకల మనసుక మనసే తారకాణ

   ఇచచ్చెల నీమోహము నాకేల చెపేప్పువు
  యచచ్చెకతదు లేమగలల్ల యరనఁగనివానితోనే

   పచిచ్చెగానఁ దలిప చెపప్పు పచారితచరాదా
చ. 2:     చేసినటట్టి చేనఁతలలల్ల చేతకినఁ జేయే దిషట్టిము

   యతల నీసనన్న లితకానేల సేసేవు
   ఘతల నీ చెనకల కడమవారిమనఁదనే

   యేతులక చటూప మోప యలయితచరాదా
చ. 3:    కతదువయిన కానఁగిట కానఁగిలే ముయికిముయి

  వతదువల ననున్ననేల వనఁడుకొనేవు
    చెతది కూడితవ ననున్న శ్రీ వతకటేశవ్వెర

  పొతదుల వదిదవారితో బోదితచరాదా



రేక: 1725-04 శదద్ధవసతతత సత: 27-148
పలల్లవ:     ఇతదువతక నేమ వచచ్చె నేల తలవతచేవు

   పతదముల వసి వసి పపైకొతదువుగాక
చ. 1:   సరసములడనఁగాను చలము సాదితతురా

  నొరసి వభునితో నవువ్వెదురగాక
   శిరసువటట్టి కతడనఁగా సేసేదేమ నీ వనఁక

  సరిగా నీకచముల సాదితతువుగాక
చ. 2:     వావు లిటట్టి చెపప్పునఁగాను వాదులక వతుత్తి రా

  సేవలలల్ల నాతనికినఁ జేతురగాక
  మోవ నాతనఁడాడనఁగాను ముతదరిమాటనఁకనేది

  కావరపనఁదిటల్లను కరనఁగితతు గాక
చ. 3:    పటట్టి కానఁగిలితచకోనఁగా బలముల సేతురా

  వటట్టి క కానఁగిట గటూడివుతదువుగాక
    గటట్టిగానఁ గలస శ్రీ వతకటపత పాయరాదు

    జటట్టి గొనన్న రతులలో జతకితతువు గాక



రేక: 1725-05 బౌళ సత: 27-149
పలల్లవ:      నీకే భారము మా నేరప లేమునన్న వనఁక

   వాకచిచ్చె వనన్నవతచేట వపైప లట ట్టికాని
చ. 1:    చెలనఁగి పననఁగేనఁగాని సేసవటట్టి తానే చేతు

  లలసనఁ గొలిపీనొకొ ఆయమతటతే
    తలనఁపలల్ల భద్రిమసను దగద్గీరి నినున్ననఁ జూచి
     యలమ నీ రతు ల టల్లరినఁగీనో కాని

చ. 2:    సరసములడేనఁగాని సరి నీతో నవువ్వెతానే
   కరనఁగె నాయములలల్ల నఁ గడమ లట ట్టి

   పరగెను పలకల పపైకొని నినన్నతటతేనే
  తరవాత పనులటట్టి దపైవారీనోకాని

చ. 3: వుపమలతచ(చేనఁ?)    గాని వగి నినున్ననఁ గటూడనఁగానే
   తపము ఫలితచె నాక దపైవకమెట(ట ట్టి?)

   రపమాయ శ్రీ వతకటరాయ మనకిదదరికి
   నపరటూపా లినఁక నెటల్లయతనో కాని



రేక: 1725-06 శ్రీరాగత సత: 27-150
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా వనన్నపాల యేమ సేసేవు

    కతదువల చటూపనఁగానే కరనఁగీ నీ మనసు
చ. 1:    యిచచ్చెకములే నీక నెటవల నాడవచచ్చె

   వచచ్చెని వలపలే యటట్టి వయవచచ్చెను
   పచిచ్చెకసటూత్తిరి నటూరి పటట్టి వటట్టి కొని వచిచ్చె

   తచిచ్చె నీవదదనుతడనఁగా దయవుట ట్టినఁ దానె
చ. 2:      కూరిములే సారె సారెనఁ గొసరనఁగ నెటట్టి వచచ్చె

  ఆరీతనఁ గనున్న లటాట్టి రచ్చెవచచ్చెను
   గారవాన నిమత్మి పతడు కాతతవటట్టి కవుతటే
   నేరపల మతచనఁ గరణతచేవు నీవ

చ. 3:    నయగారాల కెతదానఁకా నవువ్వెల నవవ్వెనఁగవచచ్చె
  కిగయఱినఁగిన నినెన్నటట్టి గెలవవచచ్చె

     నియత శ్రీ వతకటేశ నినున్న నేనఁ గటూడివుతదాన
   జయముగా రతులలల్ల చవవుటేట్టి నివుడె



రేక: 1726-01 రీతగళ సత: 27-151
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా భోగితతుగాక ఇనఁక నెనన్ననఁడు

  యనిన్నకల సమకూడె నియతకొనవయాత
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చెపీప్పు నాప నీతోను

  వలనఁది వనన్నపముల వనవయాత
    కలికి కలికి నినున్ననఁ కచములనఁ గమత్మియతీత్తి

  కలికి చేనఁతలకనఁ గరనఁగవయాత
చ. 2:       సారె సారె నినున్ననఁ జూచి సనన్నలలల్ల నఁ జేస నాప

   తేరకొననఁ జూచి నీవు తలియవయాత
     కేరి కేరి నవువ్వెతాను గీరీనఁ జెకక్కల గోర

 కూరిములనిన్నయునునఁ జేకొనవయాత
చ. 3:      నికిక్క నికిక్క చటూచి నినున్న నెయతపనఁగానఁగిటనఁ గటూడె

  యికక్కవ లతటచనఁ జనవయవయాత
    అకక్కరతో శ్రీ వతకటాధిప నీరత యితత
  దకక్కగొనె నీమేల చకక్కనఁగొనవయాత



రేక: 1726-02 బౌళ సత: 27-152
పలల్లవ:     ఏనఁటకి జాగల సేసే వతదానఁకా సరసాల

      వానఁటము సేస యా ప పపై వతచరాదా నవువ్వెల
చ. 1:      పతతము నీమనఁద వసి పాదాన నేలల వాబ్రాసి

   చితతతోడ నునన్న దద చెలియ
    వతతతో మారలగక వదిదకి వచిచ్చె ఆప

   సతతోసప మాటలడ చలల్లరాదా వలప
చ. 2:    కెతపనఁగనునఁగవ మర గీరనామము జార

  తతపతోడ నునన్నదద తఅ(ఱ?)వ
   ముతపన నెగద్గీపటట్టిక ముచచ్చెటల బుజజగితచి
   ఇతపలనే చెకక్కనొకీక్క ఇయతరాదా చనవు

చ. 3:     కాయమెలల్ల నఁ బులకితచి కానఁకల నీమనఁద నితచి
  చేయిచానఁచె నీకనఁగానే చెలియ

     యయడ శ్రీ వతకటేశ ఇతత నిటట్టి కూడితవ
   తీయనిమోవ ఇచచ్చె తపప్పురాదా చలము



రేక: 1726-03 పాడి సత: 27-153
పలల్లవ:    అతతనేరపరి మాయతగన నీతో నేనఁడు

   యితతసేసి దిషట్టిముగా నిట చటూపవలనఁబో
చ. 1:     పలికినతతనే పోదు పాయప బీరాల నినున్ననఁ

   గలసి కానఁగిటనఁగటూడి ఘత చటూపక
     చలపటట్టి నతతనఁ బోదు సారప నేరప్పుల చలిల్ల
   వలపతచి వలచి భావము చటూపక

చ. 2:      చెతతనఁ జూచినతతనఁ బోదు చెనకి మరాత్మిల కొచిచ్చె
  పతతముల నెరపచ పపైకొనక

     రతతు సేసినతతనఁ బోదు రాసి చనున్నల నురము
  వతతలగ మెరయుచ వడుజోడెపైయుతడక

చ. 3:    దగద్గీరినతతనే పోదు తలనఁపనఁదలనఁపనఁ గటూడ
  నిగద్గీదేర రతసేసి నీటచటూపక

    అగద్గీమె శ్రీ వతకటేశ అతవ నీవునఁగటూడిత
   యగద్గీలలల్ల నఁ దర నిటట్టి యియతకొనక



రేక: 1726-04 భలల్ల ట సత: 27-154
పలల్లవ:     ఇటవతటనే నీక యేవ బానఁతని వచేచ్చెవు

   యటవతట నేరప్పురివ యేమని నుతతతును
చ. 1:     మనసు మరత్మి మెరినఁగి మాటలడనేరచ్చె నాప

  నిను వతగేలడనేరత్తి నేనెపైతేను
    పననఁగక నీతో నాప పగయము చెపప్పునఁగనేరత్తి

    చనవు సేసుక నేను సాదితచ నేరత్తి ను
చ. 2:    మకిక్కలి చితత్తిమెరినఁగి మెలనఁగనఁగనేరచ్చె నాప

   పకక్కటలల్ల నఁ జనున్నల పపైనఁ బెటట్టినోపదు
     గకక్కక నీ చేనఁతలలల్ల గటట్టి సేయ నోప నాకె

  వకక్కసప నీమోవ వలయిచచ్చె(వలయితచ?) నోపదు
చ. 3:       ననుప సేసుక నీతో నవవ్వె నాప కడు జాణ

    నిను నెచచ్చెరితచి కూడ నే జాణను
   యనసిత శ్రీ వతకటేశవ్వెర మమత్మిదదరిని

   యినుమడి నీవతక నిదదర జాణలము



రేక: 1726-05 ముఖరి సత: 27-155
పలల్లవ:     ఇచిచ్చెతమ కానుక యితతక తొలతే నీక

   తచేచ్చెము మా సిగద్గీ దగద్గీరిరావయాత
చ. 1:   పతతము లేమనాడర పడనఁతులయినవార

  చితతలనే వలపతచి చికిక్కతతుర
   అతత నేరపరివపైతే అతదుకేమ దోసమా

   దొతతనునన్నది మా గటట్టి దోసిలోగద్గీవయాత
చ. 2:    యగసకెక్కము సేయర ఇతతులపైన యటట్టివార

  తగలయముల చటూప దకక్కనఁగొతదుర
     నగ నీవు దొరకొతటే నాక నీక దోసమా

   చిగిరితచె మాకోరికె చేఇ చానఁచవయాత
చ. 3:   కకక్కసితచి పననఁగర కాతతలయినవార

   గకక్కననఁ గెమోత్మివ ఇచిచ్చె కానఁగిలితతుర
     యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గలసిత
   పకక్కటలల్ల మా చనున్నల బగిఇతచవయాత



రేక: 1726-06 లలిత సత: 27-156
పలల్లవ:   దొరవౌదు వనిన్నటాను దోసమెరనఁగవుగాని

   తరమఱనఁగే సుమత్మి తలిస ననిన్నయును
చ. 1:    నగితనా నీతోను నాలోని పగయముల

  చిగరెపై వడలనఁగాక సలవులను
    మొగము చటూచి నీమోవనే యేల తటేట్టివు

   వగరే పలసుగాదా వరయక నీవు
చ. 2:    జతకిచితనా నినున్న చనవు మనవులలల్ల

   వుతకవలపై నితడెనఁగాక వగి బొమత్మిల
    కొతకక దగద్గీరి మముత్మి కొతగలేల పటేట్టివు

   సుతకలే పాలకొనవా సుదుద లేల మాతోను
చ. 3:     కానఁగిట బగితచితనా గకక్కన శ్రీ వతకటేశ

 చేనఁగలవలపలే చికిక్కతచెనఁగాక
    రానఁగి నీవు మముత్మినేల రచచ్చెలనఁబెటట్టి కూడిత
    వానఁగి కెరగననఁగాదా అటట్టి వనన్న వుటేట్టిది



రేక: 1727-01 పళవతజరత సత: 27-157
పలల్లవ:    ఏలయత నీక నాక యినేన్నసిమాటల

 మేలగలదతతయును మెరయునఁగాక
చ. 1:   తగల గలగవార తగవులతచనునన్నదా

   వగట లేమ సేసినా వలయునఁగాక
    తగవుల గలవార దికక్కల చటూడ నునన్నదా

  పగటలగలవలల్ల నఁ బచిచ్చె దేరనఁగాక
చ. 2:   మనసునమత్మినవార మతకమెతచ నునన్నదా

  చనవులనిన్నయు లోలో జరనఁగగాక
 వనయముగలవార వకక్కసాలడనునన్నదా

 పననఁగినతతవడి బీరములౌనఁగాక
చ. 3:   కానఁగిలితచకొనన్నవార కడమ వటట్టినునన్నదా

  చేనఁగదేరనఁ గటూడితమ చెలల్ల నఁగాక
    మటూనఁగచ శ్రీ వతకటేశ ముతచి మనవతటవార

  తోనఁగనఁ జమటలచేత దొమత్మియౌటనఁగాక



రేక: 1727-02 సాళతగత సత: 27-158
పలల్లవ:   ఆప ఆతనిబుదిద అతదాలకనఁదచచ్చెనఁగాని

  కోపల సారెసారెనఁ గొసరకరే
చ. 1:    మొగము చటూచినపప్పుడు మోహము రెటట్టితచనఁగాని

  జిగి నతదానఁకానఁ గకక్కసితచకరమత్మి
    నగిన యపప్పుడు తానే నయానక వచచ్చెనఁగాని
  పగట బలిమచటూచి పతతములడకరే

చ. 2:   మానఁటలడినపప్పుడే మతకల మానీనఁగాని
  గానఁటాననఁ జేయివటట్టి పననఁగకరమత్మి

  కూటమవళనే మేల కొనలసాగీగాని
    పాటతచి సారె సారెక బలిమ సేయకరే

చ. 3:  యేకాతతమయినపప్పుడే ఇయతకోలయతనఁగాని
   చేకొని ఇతతేసి రటట్టి సేయకరమత్మి

     యకడ శ్రీ వతకటేశనఁ డితతని గకక్కననఁ గటూడె
    వాకిచిచ్చె మరేమ నినఁక వతతుల వటట్టికరే



రేక: 1727-03 పాడి సత: 27-159
పలల్లవ:   పతతములేనఁటకి పడనఁటతోడ నీ

 సతతసములే పపైనఁజలల్లనఁగదయాత
చ. 1:   అననఁగచనఁ బెననఁగచ ఆయములతటచ

  చనవుల మెరస జవరాల
    కినియక యినఁక నీకేల చానఁచి సత

  మనవుల చేకొని మనిన్నతచవయాత
చ. 2:    మొకక్కచ నికక్కచ మొరనఁగల చటూపచ

  దకక్కనఁగొనీ నిను దరలక
   తకక్కలనఁ బెటట్టిక దయతో నవువ్వెచ

 చెకక్కనొకిక్క రకతచనఁగదయాత
చ. 3:    కపప్పుచనఁ బయతద కానఁగిట బగియుచ

  పపప్పుసేస నినునఁ బద్రియురాల
   యిపప్పుడె శ్రీ వతకటేశ కూడితవ
  తపప్పుదర దయ దలనఁచనఁగదయాత



రేక: 1727-04 సామతతత సత: 27-160
పలల్లవ:    ఇచిచ్చెతవా కానికె తా నేమనీనే

   తచిచ్చె తచిచ్చె తనమానఁట దలనఁచకొమత్మినవ
చ. 1:    చిగిరితచెనఁ జితత్తిము చెమరితచె నామేను

  యగెసకెక్కప వభునఁడు యేమనీనే
  నగవులయ వలప నావతటవారిలోనెలల్ల

  తగవపైన తనబాస తలనఁచకొమత్మినవ
చ. 2:    చిమత్మిరేనఁగే వయసుచే చేవదేరీ నాయాసల

 యమెత్మిలరమణునఁడు తానేమనీనే
   వుమత్మిడి నునన్నది గటట్టి వరెలల్ల నఁబెనురటట్టి

 తమత్మిరేక తనవానఁ(వాబ్రా?)  త తలనఁచకొమత్మినవ
చ. 3:   వలినఁబడె సిగద్గీల వరగాయరతుల

   యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డేమనీనే
    కలసనఁ దనక నాక కానఁగిటనే వావుల

   తలపోసి య చేనఁతల తలనఁచకొమత్మినవ



రేక: 1727-05 సౌరాషట్టి సత సత: 27-161
పలల్లవ:     ఏమ నవవ్వెవ నాతో నితకా నీవు

   వాములయ వలపల వటట్టి జోలేలే
చ. 1:    సరసము లడనఁగానే జామువోయ నిదివో

 తరమరనఁగననే తలల్లవారెను
   యరవులేక వభునఁడు యేమ నననఁజాలనఁడు

   వరవాత నినఁకనెపైనా వచేచ్చెవో రావో
చ. 2:    ముతగరల దిదదగానే మొనలకెక్కనఁ గొనగోర

 సితగారితచకోనఁగానే సిగద్గీముతచెను
  సతగతఱినఁగినపత చలముల సాదితచనఁడు

    యితగిత మెఱినఁగి మోవ ఇచేచ్చెవో యయవో
చ. 3:     చేతుల పపైనఁజానఁచనఁగానే సలవుల నవువ్వె ముతచె

   గాతలనఁ గానఁగిలితచనఁగ కానఁక దరెను
    యతల శ్రీ వతకటేశనఁ డిచెచ్చెరినఁగి నినున్ననఁగటూడె
   యేతుల యవుపకార మెతచేవో యతచవో



రేక: 1727-06 లలిత సత: 27-162
పలల్లవ:     నీవు సేసే చేనఁతలక నేనఁడు నాక

  తావున వరకేవుతడి తలవతచనఁదగదా
చ. 1:   తలిప చెపప్పునదానఁకానఁ దరనఁదసితనితతే

  తలపోనఁతే తరగాదా తరవాతను
 మొలకనవువ్వెలటూరకె ముతచనఁగాక

    సలవుల చెలల మోము చటూచితే సిగద్గీవడనఁదగదా
చ. 2:  మనసువచిచ్చెనదానఁకా మాటలడితనితతే

   కనుచటూపే మాటగాదా కడు గటట్టి న
    ఘనమెపై చెకక్కల వతటనఁ గళలదేరీ నేలో

   వనిత లితదరిలోన వాసి నుతడనఁదగదా
చ. 3:    రతుల మెచిచ్చెనదానఁకా రాజసాననుతట మతతే

  అతరాజసము గాదా అరమరప
    యితవపై శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

  మతమరవలదా మెలనఁతుల వదదను



రేక: 1728-01 భపైరవ సత: 27-163
పలల్లవ:   ఏమరిపాటన నితత నితతసేతురా

   దోమటాయ వలపల తోడనఁదోడ మాకను
చ. 1:   నివవ్వెరగతోడనఁ జెలి నిలచనఁ(చత?)  డుతడనఁగానఁ జూచి

   రవపైత్త్వా వుతటవతటనఁ గపప్పురాన వసేవు
     దవువ్వెల నినున్న నాప అదరిపడి నినున్ననఁ జూచె

   పవువ్వెటముత్మిలపై తాకె పొతచి నీమరత్మిముల
చ. 2:     చితతతోడనఁ గడునఁ జెలి శిరసు వతచకతడనఁగా

   పతతాన నాపను పూబతత చేసేవు
      అతతలో చేతనఁ దటట్టితే నాప గోర నినున్న సనఁకె
   కతతునికెపై తపప్పులయ గకక్కన నీమేనను

చ. 3:    సిగద్గీవడివునన్న చెలినఁ జఱనఁగవటట్టి తీసేవు
    బగద్గీన నాప గబబ్బుల పపై మోపను

    యగద్గీనక శ్రీ వతకటేశ మర గటూడితరి
  వగద్గీళపరతులను వవలయ వలప



రేక: 1728-02 ఆహిరి సత: 27-164
పలల్లవ:   ఇతతని మనిన్నతచటక నిదేవళ

   వతత సేయక లోనికి వచేచ్చెయరాదా
చ. 1:     రచచ్చెలనఁబడె వలప రాసులపై నితడె వలప

    యిచచ్చెట నాయకడవు యేమ సే సేవు
  పచచ్చెకపప్పురప ధటూళపాలయ వరహము

  తచిచ్చెచటూచి ఇనఁక దయనఁతలనఁచరాదా
చ. 2:     దొతతుల నితడెనఁ గోరిక దొడుల్ల చొచెచ్చెనఁగోరిక

     ఇతతు లితదరిలో నీవు యేమ సే సేవు
   చితత చెకిక్కటచేనఁతకి సలవాయ జవవ్వెనము

   కాతతునఁడ వప నితతటనఁ గరణతచరాదా
చ. 3:    అడియాలమాయ రత ఆయములతటను రత

   యడయక మకక్కడ నీవమ సేసేవు
    చిడుముడి గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ సతని

 పడికిటపాలనఁ గస్కృపపటట్టినఁగరాదా



రేక: 1728-03 గళ సత: 27-165
పలల్లవ:     పకక్క సతుల గలగ పతడిల్ల కొడుకవు

    దికక్కని నమత్మిత నినున్న దేవరప నీవు
చ. 1:    నవువ్వెలవల నునన్నవ నయాగారి నీమానఁటల

  పవువ్వెలవల నునన్నవ బటూటకముల
    జవవ్వెనప దాన నేను సమత్మితతతు నెతదుకెపైనా

    యవవ్వెనఁడెఱనఁగ నీగణ మేమ సే సేవో
చ. 2:    మేడలపొడవులయ మెచేచ్చెట నీ పగయముల

   గోడకతట దటట్టిము నీగటట్టి చేనఁతల
    నీడవతటదాన నేను నీ చెపప్పునటట్టి సేతును

   పాడిబతతమెఱనఁగను భాగతము నీ చేతది
చ. 3:      గతపల గతపల గటట్టి కూడిన నీ భోగముల

   దితపరాని మోపల నీ తీగెమొకక్కల
     ముతపల శ్రీ వతకటేశ ముతచి నే నినున్ననఁగటూడిత
    అతపలేను నే నినున్న అడడమాడ కినఁకను



రేక: 1728-04 వరాళ సత: 27-166
పలల్లవ:     ఎతత మతద మేళమని యతచవదుద ననున్నను

   పతతమున నుతడితేను బయల పరతును
చ. 1:    మచచ్చెము పపైనఁబెటట్టి కొని మౌనముతో నుతడనేల

  కొచిచ్చె పడిచితే తలగటట్టి కొతదురా
    ముచచ్చెట నితతానఁ దిరిగి మొకము సుకిక్కతచకొతటే

 పచిచ్చెగానఁ గనఁ(గత?)   బముమాట బయల పరతును
చ. 2:     కపటాల పపైవసుక కడనఁ జేఇ చానఁచనేల

   చపలనఁడవపై కోపము సారె నేనఁటకి
   వుపముల వదకేవు వదదనుతడే ఇటట్టియితే

  అపడే నీముచిచ్చెమ బయలపరపదును
చ. 3:     ఇనిన్నయు బోధితచి వచిచ్చె ఇటట్టి సిగద్గీవడనేల

   వనెన్నల మొకిక్కతే రాయివల నుతడేవు
    ననున్న శ్రీ వతకటేశనఁడ ననుపననఁ గటూడితవ
   పనిన్నన నీ గటట్టిలల్ల బయలపరతును



రేక: 1728-05 గళ సత: 27-167
పలల్లవ:     మోము చటూచితనఁ గనక మొకిక్కత నితతే

   సాముల సేయకవయత చాటచెపేప్పు నీక
చ. 1:    నినున్న నేల తడవను నీవాపవదదనుతడనఁగా

  వనెన్న నీమానఁటపప్పుగితచ వచిచ్చెతనఁగాక
   సనన్నలల సేసేవు సారెకనేల లోనఁగేవు

   పనిన్న వఱవకవయత బాసయిచేచ్చె నీక
చ. 2:       అతదుకే యేల నవవ్వె నాప నీ చెకక్క నొకక్కనఁగా

  చెతదిన నీవోజ సతతసితచితనఁగాక
  కితదుపడనేమటకి గేలిసేయనఁ గలతగక

    పతదము వసినటట్టి బాస ఇచేచ్చె నీక
చ. 3:      కయాతనకేల వచేచ్చెను కాతత నీ సొమత్మియి వుతడనఁగా

   వయతనే కానఁగిలి నీ కొపప్పుతచేనఁగాక
   ఇయతడ శ్రీ వతకటేశ ఇదదరమునఁగటూడితమ
    పయతది నీపపైనఁ గపప్పు బాసయిచేచ్చె నీక



రేక: 1728-06 దేసాళత సత: 27-168
పలల్లవ:   కెపైకొనేనఁగాక నేనిటట్టి కాదనక

   దకొని నీసుదుద ల నేనఁ దలియనివా
చ. 1:     పవువ్వెవల నాప నీ పొతత నుతడితేనఁజాల

  యవవ్వెరితోడి సడడ యేలనాక
     పవవ్వెళతచి మాతో పని పయిప చారము లితతే
   నివవ్వెటలల్ల నీతో పొతదు నేనెఱనఁగనా

చ. 2:     మొకక్క మొకిక్క యాప నీమోము చటూచితేనఁజాల
  యకక్కడెకక్కడిసతుల యతత లేదు

   మొకక్కలప మాకొలవు మటూకపాపలక నితతే
   చొకక్కప నీ గణముల సదితచనివా

చ. 3:    వుడివోక ఆప నీవురముపపై నుతటేనఁజాల
   యడపల వారెలల్ల నేమ బానఁత

     నడుమ శ్రీ వతకటేశ ననున్న నిటట్టి కూడితవ
   తడవ నీమేల నేనఁ దలనఁచనిదా



రేక: 1729-01 బతగాళత సత: 27-169
పలల్లవ:      ఆతనఁడు నీకనఁ దగ నాతనికి నీవు దగ

   గాతలనఁ జెలలమెలల్లనఁ గతటమ యనేరప్పుల
చ. 1:    కనున్నలవానఁడి చటూపేవు కమత్మినిమోవ ఇచేచ్చెవు

   పనేన్నవు మాయల రెతటా బతతోను
     నునన్నని చెకక్కల నొకిక్క నోటనే పగయాల చెపప్పు

    మనిన్నతచె నినున్న నాతనఁడు మారక మారకను
చ. 2:    నాటతచేవు చనున్నలను నవవ్వెవు సలవులను

   యేనఁటకే య పగటల ఇరదసల
   కూటముల పచరితచి గరతుల సనఁకితచి

   చాట వలపతనఁడు సరికి బేసికిని
చ. 3:    కపప్పురప బాగాలిచేచ్చెవు కానఁగిట బగితచేవు

    వపప్పుతచేవు దారా మోనా నొకక్క చోటనే
    ఇపప్పుడే శ్రీ వతకటేశనఁ డనఁడువటట్టి కొని కూడె

   తొపప్పుదోనఁగి ముదముల తులదటూనఁగె నితనఁడు



రేక: 1729-02 గళ సత: 27-170
పలల్లవ:    ఆపక నమరనా ఆరడి నీపనుల

  వోపకగలవానఁడవు వోయమత్మి వరవవు
చ. 1:    సిగద్గీవడివునన్న చెలినఁ జెకక్క నొకక్కనఁబోతే

  అగద్గీలము గాదా అతదరిలోన
   యగద్గీలోని పోబ్రాడదొర వఱనఁగరాదు నీకెపైతే

   వగేద్గీవు నీవతదుకెపైనా వోయమత్మి వరవవు
చ. 2:    పాయపనఁ గోమలితోడనఁ బటట్టి వననఁగనఁగనఁబోతే

  రాయడివల నుతడదా రచచ్చెలోనను
   మాయదారి మగనఁడవు మఱనఁగలేదు నీకెపైతే

   వోయయత ఆడికలక నోయమత్మి వరవవు
చ. 3:    గటట్టి తోడి వనితను కొతగవటట్టి తయతనఁబోతే

  దిటట్టితనమెపై వుతడదా తఱవలలో
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ యప నిటట్టి కూడితవ

   వటట్టి సతతములకను వోయమత్మి వఱవవు



రేక: 1729-03 పాడి సత: 27-171
పలల్లవ:    ఇతత నినున్న గదిమతే నేమనేవయత

 వతతులలల్ల నెతచకొతటా వదదనఁగాచకతడెను
చ. 1:     మకక్కటముగా నపప్పుడు మర మరనఁ బెటట్టి కొనన్న-

  యకక్కవ తకక్కవ వటేల్లమాయను?
   ఇకక్కడికి వచేచ్చెసిత వతతలోనె తపప్పుతచక
   వకక్కసమెపై యాప నినున్న వతకతానుతడెను

చ. 2:     నగతా నపప్పుడు మర నతటసేసి యాడుకొనన్న-
  యగసకేక్కప బీరము లేమాయను

  పగటన నామనఁదిపరాకన నునాన్ననఁడవు
    తగిలి యడక వచేచ్చె దానతటా నుతడెను

చ. 3:      కూడి మావాకిట మర కొపప్పుల వటట్టి తీసిన-
  యడుజోడు సరసము లేమాయను

     యడ ననున్ననఁ గలసిత వతతలో శ్రీ వతకటేశ
   మోడా మోడితనమున మొకేక్కనతటా నుతడెను



రేక: 1729-04 లలిత సత: 27-172
పలల్లవ:    ఆయనాయ రావయత అతగనతోనఁ గటూడవయత

  కాయజకేలిని వకక్కకత చెపప్పువయాత
చ. 1:    పవువ్వెవతటవలప బుజముల దానఁకా మోనఁచి

 జవవ్వెనికచములపై జడిసనిద
    నవువ్వెలనే పతడిరాలి నాముల చటూపలనఁ బారి

    ఇవవ్వెల రచచ్చెల సేసే వది యేనఁటదయాత
చ. 2:    చిగరవతట మదము చెతపలవతటా జారి

  మగవకనఁ దురమెపై మలసనద
     వగర చెమటపై వళల్ల వుదుట పలక లబబ్బు

   యగసకేక్కలేల చటూపే వది యేనఁటదయాత
చ. 3:   పతడులవతటరతుల పొగర మెగానకబబ్బు

   దితడు కటట్టి చెలిమోవపై తేనెగారీని
    అతడనె శ్రీ వతకటేశ ఆయమతట కూడితవ

    యితడులలల్ల నితడెనఁ దమ ఇనఁక నేనఁటదయాత



రేక: 1729-05 గళ సత: 27-173
పలల్లవ:     రాక రాక నీ వతత రవవ్వెసేయను

  చేకొని పతతముల నాచేతగోరనునన్నవ
చ. 1:   చలము సాదితచనఁగానె సరసములడెపైన

 నలయితచకేలమానే నాసుదిదకి
   నిలవున వనయాల నీవతత సేసినాను

    కలికి నా కోపము గతడెలోనే వునన్నది
చ. 2:   గఱిగా నలగనఁగాని గతపనమొకక్కలనెపైన

    యఱినఁగితచే నీగణల య నీ చేనఁతక
   తఱితోడ నీవతత దయవుటట్టినఁ బెననఁగినా

    మఱియును బీరాల మా పదవ నునన్నవ
చ. 3:    కొసరి నే దిటట్టినఁగాని కూడినకూటమనెపైన

   పసచటూపే నీ మోహప పతతములక
     యసగి శ్రీ వతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గలసిత
     వసదు నీ వలప నా ఆతుమలో నునన్నది



రేక: 1729-06 హిజిజజి సత: 27-174
పలల్లవ:     నీకేల పగయము చెపప్పు నెలనఁతల కెవవ్వెరికి

  వాకెపైనవారేకా నీ వనితల
చ. 1:     బతకమాడేయటట్టి వళ పగయముల చెపప్పు నీక

  వతక లొతత్తినఁగలరగా వదిదవార
  జతకితచేట సతులతో సతదిమాటలడియాడి

   లతకెల సేసేరగా నీ లలనల
చ. 2:     తపప్పు మోనఁచినటట్టి వళ తగవులలల్ల నెరప

   వపప్పుల సేతురగా నీ వదిదవార
   అపప్పుటపప్పుటకి నితతు లలిగి వుతడేవళ

 కపప్పురవడే లటూడిగాలవారితుత్తి రగా
చ. 3:    వగద్గీళతచినటట్టి వళ వసాలలల్ల నీకనఁజూప

   వగిద్గీ నినున్న మెతుత్తి రగా వదిదవార
    యగద్గీదర శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   సిగద్గీల వాపేరగా నీ చెలిమకతత్తియల



రేక: 1730-01 గళ సత: 27-175
పలల్లవ:    ఏమ వనన్నవతచేము యతదానఁకా నీతోను

నాలి(ము?)   సేయకితతటను నవువ్వె నవవ్వెవయాత
చ. 1:  వలపల తల(ల?)   చటూప వనిత కచములను

   బల వరహప వళ పయతదడలి
  చలివాస సిగద్గీలలల్ల జవవ్వెనమదమునను

 తలినఁగనున్నలను సతదికక్కనఁజూడవయాత
చ. 2:    వయసు దపైలవారె వనిత నెఱినఁగరల

  రయముననఁ గానఁకలలల్ల రారానఁపల(లపై?)
   పగయమెపైన తేనెపతడు బేనఁటలతీత్తి నటూరవ్వెలను
   దయతోడ నీ యితతదతడ చేరవయాత

చ. 3:   వనెన్నల తళకచటూప వనితమొగమునను
    యనన్న శ్రీ వతకటేశ నీవటట్టి కూడనఁగా
   సనన్నప జెమటలను జడివటట్టి జాలవారె
  కనిన్నయ కిటవలనే కపరమవయాత



రేక: 1730-02 దేసాళత సత: 27-176
పలల్లవ:    ఎతతవడి నీయలక యతదానఁకా వటల్ల

   పతతప నీరమణునఁడు పపైకొనీ నిదివో
చ. 1:     చిలకనఁదేరెను మోవనఁ జితద ననుచ నీవు

 పలకవదేమే పతతోను
    కలకనఁ గచాల వుబుబ్బు కతగీననుచ నిటట్టి

  అలమ వదేమే ఆతనిని
చ. 2:     నునువానఁడి కొనగోర నొగిలీ ననుచ నీవు

 చెనకవదేమే చెలవునిని
    అనునఁగ నీకనుచటూప లతట ననుచ నిటట్టి

  యనయనఁ జూడవలే యతనిని
చ. 3:     పాయప నీజవవ్వెనము పచచ్చె గతదనని నీవు

   చేయిచిచ్చె దగద్గీరవమే శ్రీ వతకటేశ
      యయడ నాతనఁడే వచిచ్చె యిట నినున్న నేనఁడు గటూడె

  నీయతత నెఱనఁగవమే నితడుదతటతనము



రేక: 1730-03 సాళతగత సత: 27-177
పలల్లవ:    ఎకిక్కనవానికినఁ జూడ యేనిగె గజజనుమాట

   నికక్కముగా భువలోన నీవలల్ల గతటమ
చ. 1:   మొగము చటూడనఁగానే మటూటమాటలడేవు

  తగనా ఆతనితోడ దతటతనము
   నగేవానితోడ నీవు నతటసేసి గొణగేవు

   అగపడితేనఁ బత అలసతే నీక
చ. 2:    దగద్గీరి రానఁగానే నీవు తలవతచకొనియేవు

   యగాద్గీ ఆతనఁడు నీక యేమెపైనాను
   వగిద్గీ చేయిచానఁచేవాని నొడుడ కొతటా బెననఁగేవు

  వగద్గీళతచకతడితేనే వతతవానఁడా ఇతనఁడు
చ. 3:    కొతగవటట్టి తయతనఁగానే గొబుబ్బున సిగద్గీవడేవు

  సతగతా ఇదదరి మసరసవళ
   యితగితాన శ్రీ వతకటేశనఁడిటట్టి నినున్ననఁగటూడె

   ముతగిట నిలచతటేనే ముచచ్చెటల చెలల్లనా



రేక: 1730-04 ముఖరి సత: 27-178
పలల్లవ:      వదుద వదుద కోపము వదినె నితతే నీక

   సుదుద లేల చెపేప్పువు సొలసిత నినున్నను
చ. 1:   మారకొనన్న దాననఁగాను మాటాడినదాననఁగాను

   యేరా నాతోనేల యగద్గీ పటేట్టివు
     గీరిత నితతే గోర కెలని పరాక రానఁగా

   కూరిమ నిటేట్టి వనఁడుకొనేను నినున్నను
చ. 2:     గతపతచినదాననఁ గాను గొణనఁగిన దాననఁ గాను

   తతపన నేరా ననున్న దకొనేవు
    చెతపల చెమట జార చేనఁతనఁదుడిచిత నితతే

   అతపలేను ఆయమతట ఆదరితచే నినున్నను
చ. 3:   పాసివునన్నదాననఁ గాను పదరినదాననఁగాను

  వసరక ననున్ననేల వడుడ వటేట్టివు
     ఆసల శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   మోసలేదు నీకనాక మొకక్కమెచేచ్చె నినున్నను



రేక: 1730-05 ఆహిరి సత: 27-179
పలల్లవ:   కానీవయాత అతదుకేమ కాదనేనా

   మోనాన నుతడనఁగ నినున్న మోవనాడేనా
చ. 1:   పొతుత్తి ల మానఁటలలోనే బువవ్వెమారగితచితరి

   అతత్తి మోవులనే వడే లతదుకొతటరి
    యతత్తిన చలముతోడ యేల నాతో బొతకేవు
   కొతత్తిలగ వరే నినున్ననఁ గోపగితచేనా

చ. 2:    తలినవువ్వె సిగద్గీలనే తరల వటట్టితచితవ
  తలనఁబాల వోసితవ తమకముల

     చలము సాదితచి యేల సారె నానల వటేట్టివు
   వలినుతడి వరే నినున్న వతగెమాడేనా

చ. 3:   గొపప్పుకచముల బటూజకతడలనునఁ బటట్టితవ
  పపప్పునఁగానఁగ రతులను పతడాల్ల డితవ

     ఇపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    నెపప్పున నాపక నీక నితద గటేట్టినా



రేక: 1730-06 సాళతగత సత: 27-180
పలల్లవ:    ఇకక్కడ నితదరిలోన నేల లోనఁగేవు

 పకక్కన సిగద్గీవడిచి,  పదరాదా లోనికి
చ. 1:    కొపప్పు దువవ్వెనతటా నాపనఁ గ(గొ?)   ముత్మిడి వటట్టి తీసేవు

  కపప్పుర మచేచ్చెనతటా కాలదొకేక్కవు
    ముపప్పురి నీ యిదదరిలో మటూసిమతతనము లేల
    యిపప్పుడే నోటనఁ బలిచి యేనఁగరాదా లోనికి

చ. 2:    కతల చెపేప్పునతటా కనుసనన్నల సేసేవు
  పతవటేట్టినతటానఁ జేయిపటట్టి తీసేవు

   యితవపైతే మాముతదర నితతేసి వగలేల
    రతకేలి కాప నీవు రారాదా లోనికి

చ. 3:    పతదేల వసేనతటా బలముల సేసేవు
  కతదువల చటూపనతటా గానఁగిలితచేవు

    యితదుకనఁగా శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
    దితదుపడ నాప నితకానఁ దియతరాదా లోనికి



రేక: 1731-01 వరాళ సత: 27-181
పలల్లవ:    కాదని తొలనఁగరాదు కెపైకొని మెలనఁగరాదు

   వదరవలిల్ల పొతదుల వతదులపై వుతడును
చ. 1:    వలపనఁదేనెలమోవ వతచి నీవు మాటాడితే

 తలిసినవారికెలల్ల తయతనుతడును
    కలసేట నీ కానఁగిట కాతతలకనఁ జూచితేను

   యలమనఁ బదారవల యతగిలపై వుతడును
చ. 2:    చలల్లనిమేనితో నీవు సారెనఁ గానఁగిలితచకొతటే

   యలల్లవారికినినఁ జూడ ఇతపపై వుతడును
  పొలల్ల గానినీ సతుల భోగితచదొరకొతటే

   గొలల్లతల మానముల గరతులపై వుతడును
చ. 3:    సితగారపనఁ గొనగోళల్లచేయి నీవు వసితేను

  అతగజముదద్రిల వవలపై వుతడును
    ఇతగితప శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    సతగత నీవ నాక సమత్మితులపై వుతడును



రేక: 1731-02 ముఖరి సత: 27-182
పలల్లవ:    కతదువ కానఁగిటనఁ గటూడి కరనఁగచతదువుగాక

   నితదలేని నీబోటకి నివవ్వెరగ చెలల్ల నా
చ. 1:  చనవరికతత్తిలము జగడాలడుతుమా

    చెనకి నీకే పగయాల చెపేప్పుము కాక
   పననఁగచ నీకనీవ బతకముల నెరపేవు

  వనితలతోడ మగవానికితత గలదా
చ. 2:  పటట్టిపదేవులమతత పతతాలడుదుమా

  వటట్టి క నీవదదనఁ గాచకతదుముగాక
  వటట్టినవువ్వెల నవవ్వెవు వాసులకనఁదిగిగేవు

  దిటట్టిమగవలతోడ దమసము వలనా
చ. 3:    వడిగాల సేసేవార మొరటల పటట్టి దుమా

   వడుకనఁ గటూడి బారము వతుముగాక
    యడనే శ్రీ వతకటేశ ఇట ననున్ననఁగలసిత
   జాడతోడి మాతోడ చలము సాదితతురా



రేక: 1731-03 బౌళ సత: 27-183
పలల్లవ:    అతదుకతదుకను సరి ఆతనఁడే జాణ

  మతదమేళమున నినున్న మనిన్నతచెనఁగదవ
చ. 1:      మతచము పపై నీవుతడి మచిచ్చెక నాతనఁడు రానఁగా

   ఇతచకతతఇన లేవ వది యేనఁటదే
    పతచ నాతనఁడు దిగవ పరప పపైనఁగటూచతడి

   వతచకొని నినున్ననఁ దనవదిదకినఁ దసనఁగదే
చ. 2:     వుదాద ల మెటట్టి కొని వదిదకి నాతనఁడు రానఁగా

  వుదదతడాన నవ కడకూరచవమే
    చదిదకి వనఁడికి నినున్న జలకేళకినఁ దసి

   గదిదతచి అతతలో నినున్న గానఁగిలితచెగదవ
చ. 3:      వోరవాకిలి సేస వతట నీవు లోన నుతడి

   రారమత్మినాన్న నెదురగా రావు గదవ
       య రీత శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్న నేనఁడు గటూడె

  తారకాణ రతులలల్ల తలనఁపతచెనఁగదవ



రేక: 1731-04 సామతతత సత: 27-184
పలల్లవ:    రవవ్వెలపైనా నాయనఁగాని రానఁపపైనా నెపైతనఁగాని

   రివవ్వెల నీమోవతేనె రేనఁచవదాద ఇతదుక
చ. 1:      చివవ్వెన నెతదుతడో వచిచ్చె చేముటట్టి తీసి నీవు

   నవవ్వెనఁగా నీతో నేను నవవ్వెవదాద
   దువవ్వెటపనఁ బయతదను తుడిచేవు నీచెమట

    జవవ్వెనమదము నీ పపైనఁ జలల్లవదాద ఇతదుక
చ. 2:     వలల్లనే వదదనఁ గటూచతడి వడివటట్టి రమత్మితటా

   గిలల్లనఁగా నేనటూ నతదుక గిలల్లవదాద
     మొలల్లల నీ కొపప్పువలల్ల ముడిచేవు నా కొపప్పున

   పలల్ల న నాతముత్మిలము పటట్టివదాద ఇతదుక
చ. 3:    గకక్కనను నీవు ననున్ననఁ గానఁగిలితచకొననఁగానే

   వుకక్కవతట నా చనున్నల నొతత్తివదాద
    ఇకక్కవ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

   మొకక్కలములలల్ల మాని మొకక్కవదాద యితదుక



రేక: 1731-05 సాళతగనాట సత: 27-185
పలల్లవ:   కడు నేరపరినతటా గరివ్వెతచేవు

  జడియక యవలపసతగ తరినఁగితచవ
చ. 1:   మాటలడనేరతువు మనసుక మరత్మిమేదే

  ఆనఁటదాన వదఱనఁగనతటేనఁ గొరత
   యటన నాతనఁడు నీవు నిదదరొ(ర) వకక్కరెపై

  కూటప నీ భారములగఱతరినఁగితచవ
చ. 2:    సుదుద లనిన్న నేరతువు చటూపలక సటూటేదే

  కొదిదమరి ఇదఱనఁగకతటే గొరత
   చదిదపతడో వనఁడిపతడో సరస మమోవుల
   తదుద కొని ననున్న సమత్మితతచనఁ జేయవ

చ. 3:     ముదుర జాణవు నీవు మోహనకనఁ జోటేదే
   ఇది యఱనఁగకవుతటే ఇతతానఁ గొరత
     కదిసి కూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు నినున్న ననున్న

   వదయ చతదురలక వళ చెపప్పువ



రేక: 1731-06 ఆహిరి సత: 27-186
పలల్లవ:     గయాతళతనము నేర ఘనునఁడు నీ వనిన్నటా

    నెయతముల చటూప మాపపై నేరపల చలల్ల మ
చ. 1:     ముసి ముసి నవువ్వెలతో ముతదర నిలచతదాన

    యసగి యేమానానఁ జేయు మపప్పుడు నీవు
   వసముగాక నీతో వాదులడువనఁగ లేదు

    పస ఇతతే కలది నాపడనఁత తనమున
చ. 2:  చిఱజెమటలతోడ చేయివటట్టి కనన్నదాన

   యఱినఁగి పాలిచచ్చెకొముత్మి ఇపప్పుడు నీవు
   మఱనఁగలదాననఁ గాను మాట ఇతతేసాడనోప

   గఱి ఇద కలది నాగణములోపలను
చ. 3:    తటూలని ఆసలతోడ తొడమనఁద నునన్నదాన

   యలీలనఁ గలసితవ ఇపప్పుడు నీవు
    ఆలరితనము నేర అనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ

    వళ యిద నీక నాక వనన్నవతచకొనను



రేక: 1732-01 ఆహిరి సత: 27-187
పలల్లవ:    సరి నెఱినఁగితచవయత జాడతో నడచేనఁగాని

   కరణనిధిని నీకనఁ గనున్నల మొకేక్కను
చ. 1:     తగరాని చటాట్టి లక దమస మెతతపైనానఁ గదుద

   నగవుల చటాట్టి లక నాలే కలరి
   పగతోడి చటాట్టి లక పటట్టినదలల్ల నఁ బతతము

   సొగిసిఇతదులో నీవ చటట్టిమవు నాక
చ. 2:   ఆసపడడవారికి నడాడ నఁకలే లేవు

  వాసుల దలనఁచకొతటే వటట్టినేరాలే
  వసరేటవారికి వతతలే లోకములలల్ల

    యసరి నెనున్నకొతటేను యవవ్వెర నీవు నాక
చ. 3:      కూడినటట్టి నీక నాక గణములే మనఁద మనఁద

  వాడు దేరేవారికి వలవతతలే
     యడనే శ్రీ వతకటేశ యనసిత వట ననున్న

  పాడితో నునన్నవారికి భాగభోగాతలే



రేక: 1732-02 కాతబోదిసత: 27-188
పలల్లవ:    ఉనన్నదాన నేనటూ వకరీత నిపడు

  తనున్ననఁదానే అయతనఁగాని తమకితచకరే
చ. 1:    చనవులేని దాని చల మేనఁటచలమే

  పననఁగనఁబోతేనఁ గడునఁ బరితీసును
    నను నేల పొగడేవ నావభుని ముతదరను
   వనక ననీన్ననఁ జెపేప్పు వగిరితచకరే

చ. 2:    సరసమాడనిదాని సలి గేనఁట సలిగే
    వరయనఁ బోతే నది వలల్లనఁ బెటట్టివును

   సరవులేలడిగేరే సారె సారె ననిన్నపడు
   తరదసే నిటమనఁద తీదపల మానరే

చ. 3:    చెలల్ల బడిలేని దాని చెలి మేనఁటచెలిమే
  మలల్ల డనఁబోతేను మటట్టి మరను

    యిలిల్లద శ్రీ వతకటేశ నిటట్టి కూడితచితవ
    వలల్లవర లినఁకనఁ జేసే వడుకతో నుతడరే



రేక: 1732-03 హితదోళత సత: 27-189
పలల్లవ:     దానికేమ దోసమా తాను నేను నొకటయితే

   మోనాననుతడి చటూచితే మొద లేరపడదు
చ. 1:  చలములేనివలప సాదితచవసమా

  అలయిక బెటట్టినుచ నతదురగాక
  తలిసినవారికే దిషట్టిమెపై వుతడనఁగాను

    కొలనఁది వటట్టినఁగనఁ బోతే గరిగా దొకటయు
చ. 2:   ననుపగాని పొతదు నవవ్వెతచవసమా

   అననఁగి పననఁగమని యతదుర గాక
   వన నేరిచ్చెనవారే పనిగొన నేరత్తి ర
   కినిసి మొకక్కనఁగనఁబోతే కితదుపడు బనుల

చ. 3:   గకక్కననఁ గటూడినమనఁద కాతరితచవసమా
  అకక్కరదర వలననెతదుర గాక
    యికక్కవ శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

   తకిక్కనవ దడవతే తడనఁబడ మనసు



రేక: 1732-04 ఆహిరి సత: 27-190
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా నెడమాట లేనఁటకి తలవతపల

    ముతదర నుతడితేనఁ జాల ముచచ్చెటలల్లనఁ బాసును
చ. 1:     నెఱజాణ రమణునఁడ నీకేమ బుదిద లేదా

  మఱి పొరిగితతకెపైనా మానములేదా
   మఱగేల మలోన మాటలడే అతదుకనఁగా
  తఱవల నడిగితే తేటలలల్లమౌను

చ. 2:   అతగజగరనఁడ నీవపైనా మరచితవా
  అతగనెపైనా దలనఁచక ఆడవదాద
   వుతగిటలల్ల నీలోన వతదినవ అతదుకనఁగా
    ముతగిట నుతడితేనఁ జాల మోహమెలల్ల రేనఁగను

చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ నీకెపైన చితత్తిము నేనఁడు వచెచ్చెనా
   వావరి నేనఁ డాపకెపైన వరసాయనా

   యవల గటూడితరి మరిదదరను నొకక్కమానఁటే
  భావతచకొనునఁడు మపతతమెలల్ల దకక్కను



రేక: 1732-05 లలిత సత: 27-191
పలల్లవ:    నలగడనఁ దనయమెత్మి నాముతదరనే యేల

  సొలసి కొలిమనఁగటూనఁట సటూదలమత్మివలనా
చ. 1:   పతతమాడనోపనఁగాని బలిమెతతయినా గలదు

   చెతతనఁ దా నాతోనేల చెనకీనే
    వతతులక రానఁగా నీవల పలల్ల నాసొమేత్మి

   వతతవారి వదదనఁ దనవదత చటూపమనవ
చ. 2:    ఆనవటట్టినఁ జాలనఁగాని అనిన్నటాను నిజమరినే

   పానిపటట్టి ననున్న నేల పచారితచనే
   నాననఁబెటట్టినఁగాని నా నవువ్వెలే సలవులలల్ల

  తానెతదపైనా సతులతో తమకితచమనవ
చ. 3:     మతత్సరితచి పతచనఁగాని మతకలలల్ల నా సొమేత్మి

  ఇచచ్చెగితచి నాతోనేల ఇయతకొనీనే
    అచచ్చెప శ్రీ వతకటేశనఁడనిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె

   వచిచ్చె చెపప్పు ఇతదరికి వనిపతచమనవ



రేక: 1732-06 బౌళ సత: 27-192
పలల్లవ:    ఆ మనఁది పనుల ననన్నడుగనేల

    చేముటట్టి మక బుదిద చెపప్పుత నితతే
చ. 1:  కాదనేదాననఁగాను కెపైకొలిపేదాననఁగాను

    గీద పోరి యేల సాకిరి గోరేవు
    వాదడువకనఁ డనుచ వదదనుతడి నీవు నీవు

   తోదోప లడనఁగాను దొబబ్బుత నితతే
చ. 2:    ఱటట్టియి మతగవు దిదద ఱతగతడెదాననఁగాను

   వటట్టియానలేల నాకనఁ బెటేట్టిర మర
  చెటట్టివటట్టి మరిదదర సేసేనఁమలోని
   చిటట్టికాల పాదముననఁ జిమత్మిత నితతే

చ. 3:   లోచి వలదానను లోనయినదానను
    యచాయ ననున్ననఁగటూడి య యితతనఁ గటూడేవు

     చే చేతనఁ బెననఁగనఁగ శ్రీ వతకటేశనఁడ మముత్మి
    చటూచి చటూచి మనేరప సదితచిత నితతే



రేక: 1733-01 దేశక సత: 27-193
పలల్లవ:    ఇనిన్న వనన్నపములను ఇతదులోనె వునన్నవ

    అనిన్నటాను చెలియ పణతము నీచే నునన్నది
చ. 1:   వలవ నేరిచ్చెనవార వాదులడనేరర

   పలక నేరిచ్చెనవార పగ నేరర
    వలవసి సతమనఁద వటట్టి దటూరల గటట్టిక
   నిలవునఁ బతమవల నీముతదర నునన్నది

చ. 2:    తగవు గలగవార దతటమాట లడర
  మొగమోట గలవార మొరనఁగలేర

   బగిసి కామనిమనఁద పననఁగనఁగనఁ బనిలేదు
   నిగిడి చిలకవల నీచేతలో నునన్నది

చ. 3:   కూటమగలగవార కొరతలే యతచర
   మాట పటట్టి గలవార మచచ్చెరితచర

     యటన శ్రీ వతకటేశ యప నీవునఁ గటూడనఁగాను
   గానఁటపనఁ బెనిన్నధివల కానఁగిటలో నునన్నది



రేక: 1733-02 మాళవగళ సత: 27-194
పలల్లవ:     వదుద వఱవక తోడు వచేచ్చెనఁగాని నీక

    యిదదరిలో నాకనఁగా నీ వతత సేసేవా
చ. 1:   కొనగోర దానఁకితచితే కోపగితచకొనేవు

   చనవు సేసుక నినున్న జరసితని
    వనక నొకెక్కత నినున్న వతగె మాడనతటాను

  తనువు రేకలకే తలల్లడితచేవు
చ. 2:     గతదము నేనఁ బటూసితేను కడు నలనఁచివసేవు

   పొతదుల సేసుక నినున్ననఁ బొదిగితని
   నితదవసి యవవ్వెతపైనా నినున్ననఁ దిట ట్టినతటాను
   వతదుల సితగారాలకే వరచి లోనఁగేవు

చ. 3:     తగిలి నేనఁ గటూడితేను తమకితచిత వపప్పుడు
  మొగచాటకాకతడా మోవ ఇచిచ్చెత

    నగిత శ్రీ వతకటేశ నమత్మితవ యితతవ
  దగదొటట్టి పయిపపైనే తలవతచేవు



రేక: 1733-03 పాడి సత: 27-195
పలల్లవ:     ఏమే వచారితచే వతతవని గదుద నీక

  నాములవార నవవ్వెటననుప కతత్తిలము
చ. 1:    అగద్గీమెపై కతబము మాటనతదు గొలవుసేయనఁగ

  వగద్గీళతచి యవవ్వెరతటా వచారితచేవు
   నిగద్గీల నీవఱనఁగవా నీతో సరసమాడి
  సిగద్గీల వడిపతచేట చెలిమకతత్తిలము

చ. 2:   వనకదికక్కననుతడి వతజామర వయనఁగాను
   మొనసి యదరిపాట మోము చటూచేవు
   ననుప మఱచితవా నయగారాల నీచేత
  పనుల సేఇతచకొనన్న పతతగతపైలము

చ. 3:      కడనుతడి వచిచ్చె నినున్ననఁ గానఁగిట నేనఁ గటూడనఁగాను
  వడమోవ లతచమచిచ్చె వనఁడుకొనేవు

    తడవ శ్రీ వతకటేశ తగవు నీవఱనఁగవా
   అడరి నీవు మనిన్నతచే యాసదకతపైలము



రేక: 1733-04 భపైరవ సత: 27-196
పలల్లవ:   ఇతకనెపైనా నుపకార మెఱనఁగకొమత్మి

  తతకి నాగణలిటేట్టి తలసుకొమత్మి
చ. 1:   తపప్పుల వటట్టితతునా తరణులచేతనెలల్ల

  చిపప్పుల నతదుకేమనఁ జినన్ననఁబోకమ
   కపప్పుతతునా నీమేని ఘతల కసటూత్తిరివసి

  చపప్పునఁగాక ఇతదుకెపైనా సతతోసితచమ
చ. 2:   కొతగల వటట్టితతునా గరతపైనవారిచేత

  అతగవతచి సిగద్గీవడి అలయకమ
   ముతగిట నాడితతునా ముతదే నిజమరివని

  చెతగట నాపతతముల చితత్తిగితచమ
చ. 3:   నవువ్వెల నవవ్వెతతునా నావతటవారిచేత

 జవవ్వెనమదముచేత జడియకమ
     ఇవవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    నివవ్వెటలల్ల నా మోహము నీ వఱనఁగమ



రేక: 1733-05 ముఖరి సత: 27-197
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా నాపని యిటమనఁద నీపని

     చెతది నినున్న నినఁక రటట్టి సేయనఁ జమత్మి యిపడు
చ. 1:    చితత్తిము వచిచ్చెనదానఁకానఁ జేసితని వడిగము

  పొతుత్తి క వచిచ్చెనదానఁకానఁ బొదిగితని
    కొతత్తిరతులను ననున్ననఁ గొసరే వపప్పుట నీవు

    వతత్తి నినున్న నలయితచనోపనఁ జమత్మి ఇపడు
చ. 2:     మొగము చటూచినదానఁకా ముతదు ముతదే మాటాడి

  తగిలినదానఁకా నీతోనఁ దమకితచిత
    బగవునఁగానఁగిట నాతోనఁ బెననఁగే వతదుకనఁ బత

 వగరగానఁజనున్నలను వతుత్తి నఁ(తత్తినఁ)  జమత్మి ఇపడు
చ. 3:   యేకతమఇనదానఁకా యియతకొతటనఁ బనులలల్ల

  కెపైకొని కలయుదానఁకానఁ గదిమతని
     మేకల శ్రీ వతకటేశ మెచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడితవ

     ఆకడి వతగేల నినున్న ఆడనఁ జమత్మి ఇపడు



రేక: 1733-06 బౌళ సత: 27-198
పలల్లవ:   పతతములిచిచ్చెన మనఁదా బలిమేల

   సతతకూటముల పొతదు చవచెపప్పునఁ జూతురా
చ. 1:    చిగరాయనఁ జితత్తిము శిరసుక (కొ?)  ముత్మిడి జారె

   మగడి మాతో నవువ్వెల మానరాదా
    యగసకేక్క లితతేసి యవవ్వెత నేరిప నీక

   వగరెపైతే వలపల వడినఁ బెటట్టి కొతదురా
చ. 2:    గొపప్పులయనఁ జనున్నల కొనగోర గరలయ

  దపప్పుదేర మముత్మి దయదలనఁచరాదా
  ఇపప్పుటనీవోజల యనాన్నళల్ల చదివతవ

    పపప్పు గటట్టితే వయసు పతడి వతురా
చ. 3:     తేనె గారెనఁ గేమోత్మివ తేటలయనఁ గనుచటూప

   మోనాన నీపాద మటట్టి మోపరాదా
    యనయాన శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

    నానితేనే రతులను నలి నలి సేతురా



రేక: 1734-01 సౌరాషట్టి సత సత: 27-199
పలల్లవ:     ఆయనాయనఁ జాలనఁ జాల అతత మాకేల

   పాయక సవతులక పతతముల రేనఁగవా
చ. 1:     ననిచిన చెలి నీతో నవువ్వెల నవవ్వెనతటా

   పనివడి మముత్మి నవవ్వెనఁ బాలపటేట్టివు
   వనుకొని నీకనతత వడుకెపైతే నాయనఁగాక

   గనిసే సవతులక కోపముల రేనఁగవా
చ. 2:    చెలియ నీమాటలక శిరసు వనఁచనతటా

  వలిసి మముత్మిను శిరసటూనఁచమనేవు
    వలసిన నీక నివ వపైపపైతే నాయనఁగాక
   పలచ సవతులక బగవుల వటట్టివా

చ. 3:    అతగన నీవోజలక నటట్టి చొకీక్కనతటా
   సుతగల మమటూత్మి నటట్టి చొకక్కమనేవు
     ముతగిట శ్రీ వతకటేశ ముతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

   వతగలి సవతులక వరహల నితడవా



రేక: 1734-02 సాళతగత సత: 27-200
పలల్లవ:    నేనటూ నాపనఁ గలిగిన నెరజాణవు

  కానుకగా మనఁదటతుత్తి కనుకొనవయాత
చ. 1:      సగము ముసునఁగవటట్టి సత నినున్ననఁ దొతగి చటూచి

    నగి నగి యేమో సనన్నల సేసను
    చిగరనఁ బెదవ వటట్టి చికిక్కతచక వునన్నదాన
  తగవటట్టి నెరసేవు తలనఁచకోవయాత

చ. 2:      దోమతర గొతత యతత్తి దొమత్మినఁ జేతుల దటూరిచి
   కామని వాబ్రాసిచటూప కానఁక చలల్లను
    ఆమని నీరత నేను అలల్ల కొని వునన్నదాన

   యేమసేసే వనఁక బుదిద యతచకొనవయాత
చ. 3:     చనున్నల వనఁపన నొతత్తి సతగడివారి మొరనఁగి

  కనిన్నయ నినిన్నటవలనఁ గానఁగిలితచెను
     ఇనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ ఇదదరి నే నలముక
    యనిన్ననఁ గటూడిత నినఁక నెటట్టి బొతకేవయాత



రేక: 1734-03  శదద వసతతత సత: 27-201
పలల్లవ:   మమేత్మిమ చెపేప్పువు మానినులము     వుమత్మిగిల నాప నీ వడివటట్టి తీసును
చ. 1:    నీక మోహితచినయటట్టి నెలనఁతదే భాగతము

  కాకరితనాన నీకాల దొకక్కను
    రాకొటట్టి ల గొటట్టి ల సాజసము చటూప మోప

   దాకొని నీవదనాననఁ దముత్మిలము వటట్టి ను
చ. 2:     తకక్కక నీ సేవసేసే తరణదే భాగతము

  చెకక్కమనఁదనఁ జేయివసి సేదదేరచ్చెను
  చకక్కలవల మోవపపై సటూదివాటల్లతటతచను

    గకక్కక పూవుల చెకక్కనఁ గొపప్పువటట్టి తీసును
చ. 3:     వావ నీకనఁ గలసిన వనితదే భాగతము

   బటూవప టతగిలి పొతుత్తి పొసనఁగితచను
     యవళ శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

     ఆవలి యవలి వారితో నాప నినున్ననఁ దిటట్టి ను



రేక: 1734-04 దేసాళత సత: 27-202
పలల్లవ:    నీవ ఆతనఁడు గావా నేటదానఁకా

   వావలి నాతనిలోని వలప చేకొనవ
చ. 1:    పతతములడనఁ జూచితే పలకలినిన్న లేవు

   చితతతచనఁ జూచితేను చికెక్కతత లేదు
     యితతటకి సలవు నీ యితటకి వచెచ్చె నాతనఁడు

   వతతలేక మనసుతో వడుక చెలిల్లతచవ
చ. 2:     వాసులతచనఁ బోతేను వకక్కణ లనిన్న లేవు

   పాసితేను వరహతాప మెతత లేదు
   ఆసపడి వభునఁడు నీయలక దేరిచెనేనఁడు

  తాసువల సరిదటూనఁగి తలనఁపీడేరితచవ
చ. 3:    తగవులనఁ బెటట్టినఁబోతే తపప్పులనేన్నసి లేవు

  చిగిరితచి నవవ్వెనఁబోతే సిగెద్గీతతలేదు
   అగపడి శ్రీ వతకటాధిపత నినున్ననఁగటూడె

   మొగమోడి రతులలో ముచచ్చెటల చెపప్పువ



రేక: 1734-05 ఆహిరి సత: 27-203
పలల్లవ:    యేమని వనన్నవతచేము యవవ్వెరినినఁ గాదనేము

  కోమటసాకిరలయ గొబుబ్బున మామానఁటల
చ. 1:    సరసము లడనఁగానే జామువోయనఁ దలల్లవారె

   తరవుల వటట్టి మాక దగదొటట్టిను
   శిరసు వటట్టి చెనకనఁగనఁ జెనకనఁగ
   తరణ సిగద్గీలవడి తలవతచె నదివో

చ. 2:    యగసకేక్కలడనఁ గానే యతడగాస నీడవచెచ్చె
   తగవుల చెపప్పు మాకనఁ దడవాయను

   బగవకెక్కనఁ గచముల పలవనఁగనఁ బలవనఁగ
  మగవ జవవ్వెనమున మదమెతత్తినదివో

చ. 3:    చేతుల చానఁచనఁగానే చనఁకటలల్ల వనన్నలయ
   నీతుల బోదితచ మాక నెపమాయను
      యేతుల శ్రీ వతకటేశ ఇటట్టి నీవు గటూడనఁ గటూడ

     య తరణ వురము పపై నిరవాయ నిదివో



రేక: 1734-06 దేశి సత: 27-204
పలల్లవ:   ఆనఁటదాని చేతదే ఆయపనఁగానఁపరమెలల్ల

  నీటన నీకనిన్నయును నేరపనఁగవలదా
చ. 1:    నినున్న దటూరనఁదగవా నీతోనఁ బొతదుసేసిన

  వనెన్నల సతుల దటూరవచచ్చెనఁగాక
    మనన్నక దొరతనాన మతచి మతుత్తి డవపై యుతటే
    తననఁగానఁ దామెలల్ల నినున్న తదిద తీరచ్చెవలదా

చ. 2:      అలగ నీతోనఁ దగనా అతడనునన్న నీ సతుల
  నలిని యేమసేసినా నమరనఁగాక

    కలసేట జవవ్వెనప గజర నీకనఁ బటట్టితే
  తలిప నినున్ననఁ జాయకనఁదచచ్చెకొనవలదా

చ. 3:    కొతగవటట్టి నీగణల కొసరితే నమరనా
    సతగడి నీ ఇతతులనఁ గొసరట గాక

     ముతగిట శ్రీ వతకటేశ ముతచి ననున్ననఁ గటూడితవ
   వుతగిటగొనన్న నినున్ననఁ దామొరయనఁగ వలదా



రేక: 1735-01 గజజరి సత: 27-205
పలల్లవ:   మాతోడనఁ దనకేల మచచ్చెరముల

  పోతరితచి తానేల పలల్లసిలీనే
చ. 1:     మలసి మమేత్మిల దటూరీ మగనఁడెపైనవానినఁ దానే

 వలపతచవలదా వనితపైతేను
   వలయ నాతనఁడు నావతటవతటనఁ దిరిగితే

   కలికి తానేల యితత కానఁకరేనఁగీనే
చ. 2:    సవతులనఁ దానేల సాదితచ నాతనినే

  యేవలనఁ బోకతడా భద్రిమయితపతచరాదా
   రవళ నాచెపప్పునటల్ల రమణునఁడు సేసితేను

  చివుకననఁ దానేల చిమత్మిరేనఁగినే
చ. 3:   అతడనునన్నవారినేల అదదలితచ నాయకని

    బతడు బతడు సేసి యటట్టి పటట్టి కోరాదా
     దతడి శ్రీ వతకటేశనఁడు తానే ననిన్నట గటూడె

  బెతడుపడి తానేల పచచ్చెరేనఁగీనే



రేక: 1735-02 ముఖరి సత: 27-206
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరి మాటల నేనేల వనేను

   దివవ్వెలతత్తి నియతవయత తేనెల నితచేను
చ. 1:     నవువ్వెలకనఁ గడమా నాక నీవు గలిగతడి

    రవవ్వెలగ మనఁద మనఁద రానఁప సేయనఁగా
   పవువ్వెవతటదాన నేను పూనఁపవతట వభునఁడవు

   బువావ్వెనక రావయాత బుదిదచెపేప్పు నేను
చ. 2:    సతతోసాల బానఁతే సారె నీవతదరిలోనా

   చితతదర వనఁడుకొని చెకక్క నొకక్కనఁగా
    పొతత నిద నావలప పొరగే పోనీవావ

    మతతనాన వనవయత మాట చెపేప్పు నేను
చ. 3:     ఆసక లకక్కవునన్నదా ఆయాల మోవనఁగ నీవు

   సేసవటట్టి పతడాల్ల డి చేరి కూడనఁగా
     వాసి నలమేల్ మతగను వడి శ్రీ వతకటేశనఁడ

   యసులేక కూడితవ యనశతడే నేను



రేక: 1735-03 బౌళ సత: 27-207
పలల్లవ:     ఇసత్స నే నెఱనఁగనా యపాట నేను

   అసాత్సరాన నడచేనా అనిన్నటా నేను
చ. 1:     కేరి కేరి నీవదద గెలసి నవువ్వెదునఁగాక

  నేరములతచేనా నీతో నేను
   ఆరీతనే కొనగోర నాయము లతటదునఁగాక
   బీరము లడేనా పననఁగతా నేను

చ. 2:    చనున్నమొనల నరసి చవుల వుటట్టితతునఁగాక
   నినున్న నానవటేట్టినా నీతో నేను

    వనెన్నల చటూప మోప వలప చలల్లదునఁగాక
   కనున్నల జతకితచేనా కసరతా నేను

చ. 3:     గకక్కన నిటట్టి నినున్ననఁ గానఁగిటనఁ గటూడుదునఁగాక
    నికిక్క నికిక్క చటూచేనా నీతో నేను

     యికక్కవ శ్రీ వకతటేశ యిరవపైత వట నాక
   తకక్కల నలయితచేనా దకక్కనఁగొతట నేను



రేక: 1735-04 రామకిగయ సత: 27-208
పలల్లవ:    ఏకతాన నీ వుతడుటవవ్వెనఁ డెఱనఁగ

    ఆకడ నీవ వచేచ్చెవని యతటా నుతటని
చ. 1:    తర వసివుతడనఁగాను తరిగివచిచ్చెత నేను

  యిరవపైన నీగటట్టి లవవ్వెనఁడెఱనఁగ
     బెరసి నీక నితతుల పకక్క గలర గనక
   అరసి నీక వళగాదనియతటా నుతటని

చ. 2:    పానుపపపై నీవుతడనఁగా పలకకతడిత నేను
   యనెపాన నీ మన సవవ్వెనఁడెఱనఁగ

    వనుల నీ సుదుద లలల్ల వతటానుతటమ గనక
   పూని యితతులతో రతనఁబొతదేవని వుతటని

చ. 3:     చేతుల నీవు చానఁచనఁగ సిగద్గీతోనఁ దలవతచిత
  యేతుల నీవలపల యవవ్వెనఁడెఱనఁగ
    యతల శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

   రాతరి వచేచ్చెవతటా రాజసాన నుతటని



రేక: 1735-05 పాడి సత: 27-209
పలల్లవ:   వతటేనఁ గోపమురేనఁగీ వనన్నవారికి

   దతటవౌదు వనిన్నటాను తడవక మనఁకను
చ. 1:  మొగమోటలోనునన్నది మోహము

   నగినతదులో నునన్నది నను పలల్ల ను
   చిగరబాసల నాకనఁ జేయనేనఁటకి నీకే

    తగనా సుదుద ల మరి తడవక మనఁకను
చ. 2:    దటట్టిపనఁ జూపలలో నుతది తగలలల్ల ను

  గటట్టి లోపల నునన్నది గణమెలల్ల ను
  అటట్టి మాతోనేల ఆనల

   దటట్టిమాయ నీవసాల తడవక మనఁకను
చ. 3:    కూడినతదులో నునన్నది కోరికె మాట

  జాడలలోనే వునన్నది చనవలల్ల ను
    యడనె ననున్న శ్రీ వతకటేశ కూడిత

  తాడుమనఁది తపసుల తడవకమనఁకను



రేక: 1735-06 శదద్ధవసతతత సత: 27-210
పలల్లవ:    మాతో నేల లేదనేవు మాటమాటకి

    చేత దిషట్టివపై వుతడనఁగా చితత్తిముననఁ బెటట్టివు
చ. 1:      చనున్నల నొరస నాప సారె గొపప్పు దువవ్వెనతటా

    సనన్న సేసి మాటలడె సతగడి నతటా
    యనిన్నకతో నీకాప యినఁక నేమ సేయవల
    చెనున్నమర నితకా నీవు చితత్తిముననఁ బెటట్టివు

చ. 2:     కదిసి కూచతడేనతటా కాల దొకెక్క నతతలోనె
   వదినెనతటా నీతో వావ చెపప్పును

     యదుట నీక దనివ యతతట గాని నితడదు
  చెదరదవలపతకా చితత్తిముననఁ బెటట్టివు

చ. 3:     ఆక మడిచిచేచ్చె నతటా ఆయములలల్ల ముటట్టి
 చేకొనే వడిగాలతటానఁజేరికూడెను

     యకడ శ్రీ వతకటేశ యడా ననున్ననఁ గటూడితవ
   చకాక లపరత చితాత్తి ననఁ బెటట్టివు



రేక: 1736-01 బౌళ సత: 27-211
పలల్లవ:    ఆనతీవయత నాతోను అలల్లదివో చెలియ

    పూని నీ మనన్నన లటట్టి పొసనఁగితచేవయాత
చ. 1:     దపప్పుదేరే మోముతోడ తరణ నినున్ననఁ బలిచ

  అపప్పుడాడిన మాట కేమతటవయాత
   చిపప్పులనఁ జెమటతోడ చేసనన్నసేసి నతదుక
  ఇపప్పుడు నీచితత్తిములో నెటట్టి నన్నదయాత

చ. 2:   సిగద్గీతోడనఁ దలవతచ చెలలచేతనతపన
  అగద్గీపనఁగానుక లేమ నతదితవయత

    వగద్గీళతచి ఆప నినున్న వసినపూల చెతడు
   దగద్గీరి నీకళ యేడ దానఁకెనయాత

చ. 3:     కొతగవటట్టి తీసి తానే కూరిమ గొసరితేను
  వుతగిట నీమొగ మెట ట్టిడివయత

    ఇతగితాన శ్రీ వతకటేశ కూడిత రిదదర
   పొతగేట వలప లతదు వోసేవయాత



రేక: 1736-02 మతగళకౌసిక సత: 27-212
పలల్లవ:    అతదుకేమ నీతో నే మాడుకోము

  చతదముగానఁ బెననఁగితే సమత్మితతచనఁజేతుము
చ. 1:    పతతమెలల్ల నీడేరె నీ పడనఁతకి

   కాతతునఁడవు నీ కరణ గలగనఁగాను
    వతతులేల పటేట్టివు మావారి సతది నీ

    వతత మనిన్నతచితే నే మెతతకెపైనా గలము
చ. 2:    చలమెలల్లనఁ జెలల్లను యసతకి నేనఁడు

  బలవునఁడ వటట్టి చేపటట్టినఁగాను
  పలవక మదదరిని పేరవర

   వలచితే వలపల వడిడకినఁ బారితతుము
చ. 3:   దొరతనమెలల్ల వచెచ్చె దొయతలికి

   సరసనఁ బెటట్టి క నీవు చనవయతనఁగా
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ

   నిరత నీవుతడితేను నినేన్న మెపప్పుతతుము



రేక: 1736-03 గళ సత: 27-213
పలల్లవ:   నీగణమే ఆతని నిలవలల్ల ను

   చేగదేరెనఁ బనులలల్ల చితత్తిగితచ మనఁకను
చ. 1:   కాటకకనున్నలతోడికలికి నీ చటూపల

  నాటనఁగా నాతనిమేను నలల్లనాయను
  తేటలనీ యధరపతేనె లిచిచ్చెనయతదుక

 యటలేకాతనిమోవ యఱఱ్ఱైనాయను
చ. 2:      చేరి నీవు నవవ్వెనఁగాను చెమట ముతేత్తిల రేనఁగి

  తేరి యాతనిభావము తలల్లనాయను
    వరట నీమేని పస పొరయనఁగా నాతని

  గారవపనఁబచచ్చెడము కడునఁ బసిమాయను
చ. 3:    కోకొమత్మిని నీవు నీకొపప్పుదవన మాతని

   కాకడ ముడువనఁగా నతట పచాచ్చెయ
    యకడ వతకటేశ కీమతజిషిట్టి నీ పయతద

    పపైకొని కపప్పు కూడనఁగా పతచవనెన్న నాయను



రేక: 1736-04 వరాళ సత: 27-214
పలల్లవ:    చెలి జాణగాకతడితే చేతుల బటట్టినఁగరాదు

   యలమ నీనానుడి యఱనఁగరా తాము
చ. 1:     జటట్టిగొని నీవు నాక చనవయతనఁగానఁ జమ

 కటట్టినఁగడవారికెలల్ల కానఁకరేనఁగెను
   వటట్టి వకరినోముల వకరికి వచచ్చెనా

  దటట్టిమెపైనతమ వఱిఱ్ఱైతన మతతేకాక
చ. 2:   వుపప్పుటతచి యితతలోనే వరనఁగలవారెలల్ల

 కపప్పురమచిచ్చెతవతటా కానఁతాళతచేర
   చిపప్పులి వతొత్తికటయునఁ జెట ట్టికట నౌనా

    తపప్పులతచే తమ యడడతన మతతే కాక
చ. 3:      శ్రీ వతకటేశ నీవు చేరి ననున్ననఁ గటూడితేను

  యవల సవతులలల్ల యిచచ్చెలడేవు
    చేవదేర రాజ వలచినదే దేవుల గాదా

  తావులను తమమతకదన మతతేకాక



రేక: 1736-05 హితదోళత సత: 27-215
పలల్లవ:   నేనేమ నెఱనఁగనఁజమత్మి మచేనఁతల

  పూనిపటట్టి నీవమ బుదిదదలనఁచితవో
చ. 1:    పతతములడక నినున్న బళయని మెచిచ్చెతే

  చితతతోడనఁ దలవతచి సిగద్గీవడేవు
   వతతుకెకిక్కన వతగె మామరేమెపైనా నతటనా

   కొతత గొతత నీవనఁటకినఁ గొతకేవోకాక
చ. 2:      వాసులలల్ల నెతచక నీ వదిదకి నే వచిచ్చెతేను

  వోసరితచి మొకమోడి వడుడ కొనేవు
     నీ సుదుద ల దడవనా నినున్న నే సదితచేనా

  వసమతత పనికేల వచారితచకొనేవో
చ. 3:     కనున్నల జతకితచక కానఁగిట నే నితచితేనే

  వనెన్నకానఁడవపై కడు వరగతదేవు
     యినిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యరవు నీకనఁ జేసేనా
   మనన్ననల నీవతత మాకియత నునాన్ననఁడవో



రేక: 1736-06 నాదరామకిగయ సత: 27-216
పలల్లవ:   బటట్టిబయలయ నేనఁడు పనులలల్ల ను

  గటట్టి తోడితమకము కోరి యతదానఁకానే
చ. 1:    సేసపాల వలపల చెతపలవతటనఁ గారి

  లేసులయనఁ జెమటల లేదనేవమే
   వాసికెకిక్క కోరికల వడిడవారీనఁ బతమనఁద

   మటూసి మతతనాల నాముతదర నీకేనఁటకే
చ. 2:    సిగద్గీతోడి చెలముల చరవతటనఁ గారీని

  కగద్గీదేరి మోముకళ కాదనేవమే
   బెగోద్గీల మొగమోట పేరడాయ నాతనికి

   ముగద్గీవతట నవువ్వెల నాముతదర నీకేనఁటకే
చ. 3:   జవవ్వెనప వడుకల చనున్నలవతటనఁగారీ

  నివవ్వెటలీ ల్లనఁ గటూటముల నివవ్వెరగేలే
    చివవ్వెన మనకూటాల శ్రీ వతకటేశవ్వెర కబెబ్బు

   మువవ్వెతక పతతాల నాముతదర నీకేనఁటకే



రేక: 1737-01 శదద్ధవసతతత సత: 27-217
పలల్లవ:    ఏడకేడ నీ బలవు యతతవానఁడవు

   యడనె అనిన్నయునఁ గతట మెతతవానఁడవు
చ. 1:    కొమత్మి నీకనఁగలిగిన గణము లడిగితేను

  యమెత్మిలలల్ల నాడుకొతట వతతవానఁడవు
తమత్మిరేర(కనఁ?)    గనున్నలను తరణ నినున్ననఁ జూచితే

  ఇముత్మిలను వఱఱ్ఱైవనఁగే వతతవానఁడవు
చ. 2:     అతదముగా మేల మేలని నినున్ననఁ బొగడితే

  ఇతదరిలో వఱఱ్ఱైవనఁగే వతతవానఁడవు
   పతదగానఁడ వౌదువతటే పతతముల నెరపేవు
   యతదుకని నినున్న మెచేచ్చె నెతతవానఁడవు

చ. 3:     పచిచ్చెదేరే నినున్ననఁ జూచి పాదాలక మొకిక్కతేను
  ఇచచ్చెగితచి ఇయతకొనే వతతవానఁడవు

     మెచచ్చెల శ్రీ వతకటేశ మతచి ననున్ననఁ గటూడితవ
 యచచ్చెకతదులలల్ల నఁదేరె నెతతవానఁడవు



రేక: 1737-02 కాతబోదిసత: 27-218
పలల్లవ:   ఓరిచేను నీసుదుద ల వడనఁబడడదానఁకాను

   జీరవారెనఁ జెకక్కమనఁదనఁ జేయవయాత చేనఁతల
చ. 1:    తపప్పుక చటూచినతదుకే తగవులనఁ బెటేట్టివు

    ఇపప్పుడు గొతగ వటట్టితే నేమ సేతువో
    కపప్పులపై యిరగ పొరగలవార చటూచి చటూచి
    చెపేప్పుర నీక బుదిద సేయవయత చేనఁతల

చ. 2:   మాటలడినతదుకే మతకనఁదనాల రేనఁగేవు
  యటన వతగెమాడితే యేమసేతువో

   జూటరిచెలల నీ చటాట్టి లయేత నవవ్వెర
    చటకి మాటకి నీవు సేయవయత చేనఁతల

చ. 3:    చేయి చానఁచినతదుకే సిగద్గీలతోనఁ బెననఁగేవు
   యయడనఁ గానఁగిలితచితే నేమ సేతువో

     పాయక శ్రీ వతకటేశ పపైకొని కూడిత ననున్న
   చేయిమనఁదాయనఁ బనుల సేయవయత చేనఁతల



రేక: 1737-03 లలిత సత: 27-219
పలల్లవ:   ఇతతకమకిక్కలిసుదుద లరనఁగము నేమెపైతే

   బతతుల నునన్నవ నీపపైనఁ బాయపనఁగోరికల
చ. 1:    మెలనఁత చటూపలనే మల నెదురెకిక్కతచే

  వలవసితవ నీవు వలపలను
    సలవుల నవువ్వెలనే చెలమల దవవ్వె నాప

   యలఇతప మాటల నీ వనఁదులడితవ
చ. 2:    సత చనున్నమొనలనే జకక్కవపటట్టిల రేనఁచే

   తత నుర లొడిడతవ తమకముల
   కతకారి మాటలనే కణనఁజాల గటట్టినాప
   రతరాజ బతడారాల రతుల నితచితవ

చ. 3:    యితత దననడపల యేనుగల దకొలిప
   దొతత కూటాల వయాతళ దోలితవ

    యితతలో శ్రీ వతకటేశ యిదదరమునఁ గటూడితమ
   వతత చటట్టిరికముల వయాత లతదితవ



రేక: 1737-04 సాళతగత సత: 27-220
పలల్లవ:    ఎతత పాప జాతనో యఱనఁగనెపైత

    చితతదర నినిన్నటకి చేరి మొకేక్కనఁ జమత్మి
చ. 1:    మొకక్కలన నీవదద ముసునఁగ వటట్టి కవుతడి

  పకక్కననఁ బలిచినాను పలకనెపైత
    చెకక్కనొకిక్క నీవు ననున్న సేదల దేరిచ్చెనాను

   తకక్కలతో నేడలేని తటట్టి ల దిటట్టితని
చ. 2:    శిరసువటట్టి క నీవు చేతుల చానఁచినాను

 కరలతటకమనుచ కోపగితచిత
    సరసమాడుచ నాతో చలల్లనఁగా నీవు నవవ్వెనా

   అరగనున్నల జతకితచి యానల వటట్టితని
చ. 3:     వడివటట్టి తీసి నీవు వడనఁబరచినా నేను

  వడుమని కాతరాన వసారకొతట
    అడరి శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

    తొడినఁబడ నినున్న రత దొమత్మి సేసితని



రేక: 1737-05 సాళతగనాట సత: 27-221
పలల్లవ:    మఱితే వారికెదురా మనఁదునఁగితదు నెతచికాక

   ఆఱడయతనఁ జమత్మి తాను ఆడనేలనాన్ననఁడే
చ. 1:   తానేమ సేసనే లోన,  తరణుల వాకిటను

  కానుకల దచచ్చెకొని కాచకతడనఁగా
   లోనికేవతుత్తి ర వార లోకల మెచచ్చెవలసి
   మానవతుల గనక మటట్టి న నునాన్నర

చ. 2:   చపప్పుడేమసేసనే సతులలల్ల దనచేనఁత
   కపప్పురప నోళల్ల నాడనఁ గాచకతడనఁగా

  వుపప్పుతతచనేరరా వరెలల్ల మెచచ్చెవలసి
   ముపప్పురి నిలల్ల తడుల్ల గాన మోమోట నునాన్నర

చ. 3:   ననేన్నలొడనఁబరచనే నాతులలల్ల గతపగటట్టి
  కనెన్నపాయా లొపప్పుగితచనఁ గాచకతడనఁగా
    ననున్ననఁగటూడె శ్రీ వతకటనాయకనఁడు నే మెచచ్చెనఁగా

   చనన్నల తామునునఁ గటూడి సమత్మితతచనాన్నర



రేక: 1737-06 పాడి సత: 27-222
పలల్లవ:    ఎఱనఁగవు నామనసు యటట్టిదతా నితకాను

   తఱవ నితతే నీతో దకొనేనా
చ. 1:     వసాలో నిజమో వనఁడుకొనే వట ననున్న

  ఆసపడేదాన నీతో నలిగేనా
 పాసివునన్నవానఁడవపై పలమారటూనఁబొదిగేవు

  వసమతత పనికినఁగా వసిగేనా
చ. 2:    చలమో బతత్తిగలిగో చానఁచేవు నాపయినఁజేయి

  వలచినదాన నేను వదదనేనా
  యలయితచినవానఁడవపై యిచచ్చెకాల సేసేవు

  పలచనఁ బనికినఁగాను బగిసేనా
చ. 3:     నగవులో తగవుల ననున్న నిటట్టి కూడితవ

  మొగమోటదాన నేను మొఱనఁగేనా
     పొగర శ్రీ వతకటేశ బొతకి యాన వటేట్టివు

  తగిన పనికినఁగాను తమకితచేన



రేక: 1738-01 సాళతగనాట సత: 27-223
పలల్లవ:    నేరపల పచరితచ నే నీతోనా

   ఆరితేరిన పనుల కమత్మిరో నీతోనా
చ. 1:    దిటట్టివపై మాటలడేవు తలపమతటా వచేచ్చెవు

   నెటట్టిన జగడాలక నే నీతోనా
    పటట్టిన చలముతో య పనులకే తరిగేవు

   మటట్టి మరి మాటలడ మరి నీతోనా
చ. 2:     పనిన్న వతదు లడిగేవు పతతములడ వచేచ్చెవు

    నినున్న రమత్మిని పలవ నే నీతోనా
  ఇనేన్నసి నేరకతడితే యితతవానఁడవలయేతవు
     సనన్నల నే నవువ్వె నవవ్వె సరి నీతోనా

చ. 3:    బదుద లకనఁ బవళతచి పాదాల గదుద మనేవు
    నిదుద ర వటట్టితచ నేనఁడు నే నీతోనా

     గదదరి శ్రీ వతకటేశ కానఁగిటనఁ గటూడిత ననున్న
   కొదిదమరి రతుల దకొన నీతోనా



రేక: 1738-02 సితధురామకిగయ సత: 27-224
పలల్లవ:    వగిర మేనఁటకి నాక వయపైనాను

   చేగదేర నీవ దయసేసేవు గాక
చ. 1:     పతతాల నీతో నేను పచారితచే దాననా

    పొతతపనఁ జూపలనఁ జూచి గడిసేనఁ గాక
    వతతుల నే నాడేనా వలపల చలల్లనఁగాను

    చెతతల నీవ దయ సేసేవు గాక
చ. 2:     చెనకితే నీక మార చేయి చానఁచేదాననా

  కొనగోరి తానఁకలను కొసరేనఁగాక
   పననఁగేనా నీతోను పేగమముల నీమనఁద
   చినుకనఁగా నీవ దయసేసేవు గాక

చ. 3:     మకిక్కలి నీ రతులను మరేట దాననా
   వకక్కటపై ముయికిముయి వపప్పుతచే గాక

    వకక్కసాలడేనా శ్రీ వతకటేశ నినున్ననఁ గటూడి
    చెకక్క నొకక్కనఁగాను దయ సేసేవు గాక



రేక: 1738-03 పూరవ్వెగళ సత: 27-225
పలల్లవ:     సటకానఁడు మకిక్కలిని సరసునఁ డతనఁ డినిన్నటా

  తటకన వలపతచి దకిక్కతచకొనవ
చ. 1:    సిగద్గీల వడకవ చెఱగవట ట్టి నతనఁడు

   అగద్గీలపవటట్టి జాగ అదియటూనఁ గొతత
     వగిద్గీ యాతని మెలల్లనే వతుత్తి క వచిచ్చెత మతదు

    వగద్గీళతచి నీ యిలిల్లనఁక వళల్లనఁగ నియతకవ
చ. 2:     నవువ్వెల నవవ్వెకవ ననుప సేస నతనఁడు

    అవవ్వెల నీ తరితీప అదియటూనఁ గొతత
   యవవ్వెర నెఱనఁగకతడా నెలయితచి తచిచ్చెతమ
   పవవ్వెళతచే యితటలోన బాస సేయితచకోవ

చ. 3:   తలవతచకోకవ దగద్గీరనునాన్ననఁ డతనఁడు
   అలసివుతడిన భావ మదియటూనఁ గొతత

      యలమ శ్రీ వతకటేశ నిట గటూరిచ్చెత నే నినున్న
   మలసి నీ కానఁగిటనే మరిగితచకొనవ



రేక: 1738-04  మతగళ కౌసిక సత: 27-226
పలల్లవ:     కపటము లినఁకనేలే కనున్న లదుట నునాన్ననఁడు

    నెపముల వసి యతత నీట చటూపేవ
చ. 1:    మతతనాల గొతతవడి మాటలనునఁ గొతతవడి

    యతతవడి వటట్టి జాగ లేమ సేసేవ
    వతతుక నాతనఁడు వచిచ్చె వదదనఁ గాచకనన్నవానఁడు
   కొతతపనఁ జూపలనేల కొచిచ్చె చటూచేవ

చ. 2:    నవువ్వెలనే కొతతవడి నటనలనఁ గొతతవడి
    యవవ్వెత మాటల వతట వది యేనఁటదే
    బువావ్వెన నాతనఁడు నినున్న బోతసేతము రమత్మితటే

  పవువ్వెలవాటలనేల పూనఁచి వసేవ
చ. 3:    సిగద్గీలనే కొతతవడి సితగారాలనఁ గొతతవడి

    యగద్గీలనఁ దపప్పులనఁ బటట్టి నితదులో నేదే
     అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశనఁ డాతనఁడే తా నినున్ననఁగటూడె

   వగద్గీళతచి మఱీ నేల వఱఱ్ఱైవనఁగేవ



రేక: 1738-05 పాడి సత: 27-227
పలల్లవ:      ఏడ సుదిద ననున్ననఁ జూచి యేల కొతకేవు

   ఆడా నీడా నినొన్నరయ నతకకతత్తినా
చ. 1:    యిచచ్చెక మాడేదాన యగద్గీల వటేట్టినా

   వచచ్చెన వడుల మక వఱపేనఁటకి
    చెచెచ్చెర నితకా నీవు సేసినటట్టి సేతుగాక

    పచిచ్చె తటట్టి దిటట్టి నీతో పతతగతత్తినా
చ. 2:    లోనెపైవుతడినదాన లోనఁగి రటట్టి సేసేనా

  పేనిపటట్టి మానఁట మఱపతచనేనఁటకి
  నేనీడనుతడనఁగానే నీవ మనిన్నతతువుగాక

   ఆనవటట్టి పననఁగ నే నాసకతత్తినా
చ. 3:    గకక్కననఁ గటూడినదాన కడమ వటేట్టినా

   చెకక్క చేతతోడనీకనఁ జితత యేనఁటకి
    యికక్కడ శ్రీ వతకటేశ యిరవపై వుతదువుగాక

    పకక్క బుదిదచెపప్పు నీకనఁ బెలిల్ల కతత్తినా



రేక: 1738-06 నాదరామకిగయ సత: 27-228
పలల్లవ:   ఏమనినా నవువ్వెదుర యిరగపొరగవార

   తామసితచనఁ బనిలేదు తగలయనఁ బనుల
చ. 1:   తగవలేనఁటకి పని తేటతలల్లమెపైనమనఁద

  నగవులేకాక నాక నీక
  మొగముల చటూచితమ మొకక్కలనునఁజేకొతటమ

   తగనినఁక జెపప్పువయత తఱవాత పనుల
చ. 2:     చెతచలము లేమట కిచచ్చెటనఁ జేతకి లోనెపైతే

  మతచివ కాక మనమాటలలల్ల ను
  మతచమెకిక్కతమ తరమఱగను వసితమ
   యతచనేమునన్నది మరి యిటమనఁది పనుల

చ. 3:    కనుసనన్న లేమటకి కానఁగిటనఁ గటూడియుతడనఁగ
  మనసులేకమే మనక నేనఁడు

    ననిచే శ్రీ వతకటేశ నమత్మికల చేకొతటమ
   కొనలసాగేమే య కూడినటట్టి పనుల



రేక: 1739-01 పాడి సత: 27-229
పలల్లవ:   ఇరమొనసటూదివపైత వమతదు నినున్న

    తొరలీ సిగద్గీల నీ దొరతనము చటూచి
చ. 1:  చిగరవతటమోవని చేవదేరేవలపల

  మగవ నీకనఁజూపీ మాటలలోనె
     తగిలే వపప్పుట ననున్న తల రాయి సేసుకొని
    నగవు వచచ్చె నాక ననున్న నినున్ననఁజూచి

చ. 2:    పవువ్వెలవతట చేతుల పూనఁపలవతట వయసు
   జవవ్వెని నీకనఁ జూపీ సనన్నలలోనె
    రవవ్వెగా ననున్న నతటేవు రాజసము చేసుకొని

    నివవ్వెరగయత నాక నీ గణము చటూచి
చ. 3:    చకెక్కరవతట మేననఁ జతదమామ గటకల

   గకక్కన నీకితత చటూపీ కానఁగిటలోన
    యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁగటూడితవ

   నెకొక్కని వడుకవుట ట్టి నీరతుల చటూచి



రేక: 1739-02 హిజిజజి సత: 27-230
పలల్లవ:   ఇతతక నోపదుమా ఇయతకొననఁగలమా

   బతతులను వలపల పచిచ్చెవచెపైచ్చై వుతడును
చ. 1:    తరమఱనఁగ మాటల తీపల దతపతులక

  గరిసితచి యడిగితే గసిగటట్టి ను
   దొరవు నీతోడిపొతదు తొలతనే పగయముల

  గెరసుదాటతేనే గిజిగిజెపై తోనఁచను
చ. 2:    మటూనఁకలోని నగవుల ముతగిటపపైనఁడెపై వుతడు

  కానఁకల వుటట్టితచనఁబోతే కసుగతదును
   ఆనఁకల నీఅడియాస అతడనుతటే దమరేనఁచ

   చనఁకటవడితే నద చితదువతదపై జారను
చ. 3:     పతడిలిలో పననఁగల పగయములపై కడు మతచ

   గతడి గడిచితే నది కలఇకౌను
    కొతడలౌ శ్రీ వతకటేశ కూడిన నీనారతుల
  చతడియపై కొసరనఁబోతే సదమదమౌను



రేక: 1739-03 బౌళ సత: 27-231
పలల్లవ:      ఇతదుకే పో నినున్న దటూరే దపప్పుడు నోయి

   దితదుపడ నీగణల తలసుకో వోఇ
చ. 1:    చెటట్టివటట్టి తయతనఁగాను చేసనన్న సేయనఁగాను

   వటట్టి పరాకల నేనఁడు వలదోయి
    నెటట్టిన నే నవవ్వెనఁగాను నేరపల చటూపనఁగాను
   కటట్టిగడ వారితోడి కత లేలోయి

చ. 2:     చెకక్కల నే నొకక్కనఁగాను చిగరమో వయతనఁగాను
  యకక్కడ చటూచేవు చితత్తిమెతదునన్నదోఇ

   మొకక్కల నే మొకక్కనఁగాను మోహములచలల్లనఁగాను
  మకక్కళతచి చెలలతో మాటలేనఁటకోయి

చ. 3:   కమత్మిర జతకితచనఁగాను కానఁగిలితచకొననఁగాను
  యమెత్మిలనేతుల నితకా నేనఁటకోఇ

    నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నీవ ననున్ననఁగటూడితవ
   చిముత్మిల నావయసు నీచేతది గదోయి



రేక: 1739-04 సౌరాషట్టి సత సత: 27-232
పలల్లవ:    సతగడినఁ గటూచతడ నీ సరివారమా

   చెతగట నునాన్ననఁడవు నీ చితత్తిమతతేకాక
చ. 1:    కాతతలము నేము నీతో కానఁతాళతచేవారమా

  పతతములిచిచ్చెన మనఁదనఁ బగలేనఁటకి
    కొతతపనఁ జూపల జూచి గోలదాన నేమసేసే

  రతతుల వభునఁడవు నీరపమతతేకాక
చ. 2:    కోమలల మట నినున్న కొసరేటవారమా

   చేముటట్టి మొకిక్కన మద సిగద్గీలేనఁటకి
     మోము వతచకొని నినున్న ముదదరాల నేమ సేసే

   కోమలపవానఁడవు నీగణ మతతే కాక
చ. 3:    వనితల మట నినున్న వడినఁబెటేట్టివారమా

  చనవు చేకొనన్నమనఁద సడియేనఁటకి
   యనసితవ శ్రీ వతకటేశ ననిన్నతతటలోనె
    ఘనునఁడవు నీ వలప కడు మతచెనఁగాక



రేక: 1739-05 వరాళ సత: 27-233
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా రావపైతవతటా యేల గరిసితచేవ

  మతదమేలమేల మతచిమాట లడవ
చ. 1:   వతకలడవలనఁగాక వలచిన పతతోడ

 అతకకతత్తివలనేల అఱఱ్ఱైదిమేవ
  మతకలడనఁదగనా మగవానితోడ నీక

   కతకణల చేత నిటట్టి కానఁగిలితచవ
చ. 2:    చేరి నవవ్వెవలనఁగాక సిగద్గీవడడ పతతోడ

 తేరకతత్తివలనేల తేలనాడేవ
   బీరము చటూపనఁదగనా పగయునిముతదట నీక
    గోరికొన కొతత సనఁక కొతగవటట్టి తయతవ

చ. 3:    చెకక్క నొకక్కవలనఁగాక శ్రీ వతకటపతతోడ
  పకక్కటకతత్తివపై యేల పొతచకతడేవ

   వకక్కటపై యాతనఁడు నినున్న వురముననఁబెటట్టి కొనె
  దకక్కనఁగొని మదనముదద్రిల నితచవ



రేక: 1739-06 లలిత సత: 27-234
పలల్లవ:    ఉతడనుతడనఁ జవులౌను వువదల వలపల

    మెతడుగ నాప నీతో మేలమాడనఁ గాని
చ. 1:     పలకకతడనఁగ నీతోనఁ బతతమా ఆప కేమ

  తలపోనఁత పరాకననఁ దగిలనన్నది
   బలిమకానఁడవు నీవు పటట్టి పననఁగనఁగరాదా

   మలసి యాప నీతో మానఁటలడనఁగాని
చ. 2:    యదురకొనక నీతో నెమెత్మిల యాపకేమ

  వుదుట మదమునను వోలలడని
  చదురకానఁడవు నీవు చనవులియతనఁగరాదా

   పొదిగి యాప నీతో భోగితచనఁగాని
చ. 3:     సేవల సేయక నీతో సిగద్గీల ఆపకేమ

  నీవధల దలసుకో నిలచనన్నది
     భావతచి శ్రీ వతకటేశ పడనఁతనఁ గటూడిత వటట్టి
   వవలగా నాపపై నినున్న వలయితచనఁగాని



రేక: 1740-01 సామతతము సత: 27-235
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరికి నేమ వోదు యదురాడేమా

   నివవ్వెటలల్లనఁ జేసేవార నీవారే సుమత్మి
చ. 1:     నగవుల నీమాటల ననున్న నేమ యడిగేవు

  తగిలితేనఁ జెపేప్పుర యతరణులే
    యగసకెక్కముల గావు యియతకోల సేసే నితతే
  నెగలదరిచేవార నీవారే సుమత్మి

చ. 2:    నాటకాల నీచేనఁతల నామోమే చటూచేవు
  పాటతచితే తలిపే రీపడనఁతులే

     యట వటట్టి కొన నీతో యితతా వచారితచే నితతే
   నీటన నడపేవార నీవారే సుమత్మి

చ. 3:      నమత్మిత నీపొతదు లివ నాకేల బాస సేసేవు
  సమత్మితతచితే మెచేచ్చె రీసవతులే

     కముత్మిక శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న
   నెమత్మిదినఁ బొగడేవార నీవారే సుమత్మి



రేక: 1740-02 ఆహిరి సత: 27-236
పలల్లవ:     ఎతత నీవు సేసినా నేనేల మానేన

   పతతముల నెరప నేనఁ బెపైకొనేనతటాను
చ. 1:     నెటట్టిన మొకక్కల మొకక్క నేరచకతటవ నీవు

   తటట్టి ల దిటట్టి యేమెపైనానఁ దలిపేనతటా
    చటట్టిమవపై నాతోనే సుదుద ల చెపేప్పువు నీవు

   జటట్టిగా నినున్న జతకితచి సాదితచేనతటాను
చ. 2:      వనయాల చటూప నాతో వసాల సేసేవు నీవు

  ననుప నీచేనఁతలక నవవ్వెనతటా
    మనసు నమత్మినదానఁకా మతదుల నటూరేవు నీవు

   పననఁగి నేనిటాల్ల నే చెలిల్లతచే నతటాను
చ. 3:    నిలవుననఁ గానఁగిలితచి నివవ్వెరగతదేవు నీవు

    తలపతచి నీ గణల తడవ నతటా
     అలర శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   చెలరేనఁగి నినున్న రటట్టి సేసే నతటాను



రేక: 1740-03 కాతబోదిసత: 27-237
పలల్లవ:    సిగద్గీల వడుతురా చెలల్లనఁబో యతతపైనా

    బగద్గీన ననిన్నయు నేనఁడు బాయిటనే పడెనఁగా
చ. 1:    మతతనాన నీవు నేను మాటలడినసుదుద ల

    అతతయు నాప చెపీప్పు నది యేనఁటకి
     వతతచటాట్టి లిట నీక వరే యతత గలిగిన

   పొతతనే రతులలోని భోగాల చెపప్పుదురా
చ. 2:    మొకక్కలన నీక నేను ముడిచినపవువ్వెల

    వకక్కట నాప కొపప్పులో నుతడ నేనఁటకి
    తకక్కక నీక వరే దానఁపరము గలిగితే

    వుకక్కన నొకరి యతగి లొకరికి నితుత్తి రా
చ. 3:    కతదువ మనయిదదరి కానఁగిట పరిమళము

   అతదమెపై యాప చనున్నల నతటనఁదగనా
    యితదుకనఁగా శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   పొతదుల సతులనెలల్ల పొతుత్తి గలపదురా



రేక: 1740-04 ముఖరి సత: 27-238
పలల్లవ:     ఏమటకయత నీవు ననేన్నల నిషటూ ష్ఠూరినఁ జేసేవు

    చేముటట్టి నీపాదాల సేవ సేసే దానను
చ. 1:   ఆపవదద నుతడనఁగా అదదలితచనోపదునా

  దాపలను మొగమోటదాన నేను
    కోపమెతత గలిగినా గరి నీపపైనఁ జూపదువా

   తీపగా నీక నామోవతేనె వసేదానను
చ. 2:      ఇతత నినున్ననఁ గటూడుతడనఁగ యడర నేనఁ జేతునా

  చెతత దోసాలక వఱచినదానను
    పతతపదాన నేనెపైతే బలిమ నీక జూపేనా

  యతతపైన నీవదద నిచచ్చెలడేదానను
చ. 3:    సవతపై యితట నుతడనఁగ జగడాలడుతునా

  కవగటూడి బలనఁగము గలదానను
     ఇవల శ్రీ వతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గలసిత
   తవలి నీక నిటట్టి తమకితచేదానను



రేక: 1740-05  తలనఁగనఁ గాతబోది సత: 27-239
పలల్లవ:    ఏమసేసినా నీచితత్తి మతతయు నాభాగతము

    వమర నీతో పొతదు వడువలేనఁ జమత్మి
చ. 1:     కలర పదారవల కాతతల తొలల్ల నీక

  వలయ నేనలిగితే వఱచేవా
   నెలవపై నాకెపైతేను నీవ యేడుగడయు
    మలసి నీతో పొతదు మానలేదు సుమత్మి

చ. 2:     చేరి నినున్న గొలల్లతల సిగద్గీలలల్ల వడిచిరి
   వారియాస గదుద నాచేవాట వడేవా

    కోరిన కోరికక గఱతు నీవ నాక
   భారపడి నిమషమునఁ బాయలేను సుమత్మి

చ. 3:    యితదిరయు భటూసతయు నిరవతక నునన్నవార
     చెతది నే దటూరిన దటూర చెవనఁ బెటేట్టివా

     కతదువ శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న
    నితదవసి ఇనఁక నినున్న నేర మెతచనఁజమత్మి



రేక: 1740-06 పళవతజరత సత: 27-240
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరేమ బోదితతురో యఱనఁగ నేను

    పవువ్వెవల ననున్ననఁ బొతదేవు పణతము నీచేతది
చ. 1:     తరణులలో నినున్న తగవులనఁ బెటట్టి నోప

   వరసి నినున్న మెపప్పుతచనోపదునఁ గాని
   నెరతనీనఁడవు నీవు నేరనిదాన నేను

    పొరసి ననున్న నడపే పణతము నీచేతది
చ. 2:    వుకక్కమరి నినున్ననఁ గడునొతత్తి మానఁటలడనోప

  వకక్కటపైతే నొడనఁబడనోపదునఁ గాని
    నికిక్క నీవు ఱటట్టిడివ నేనెపైతే గోలదాన

    పకక్కట గాక మనిన్నతచే పణతము నీచేతది
చ. 3:    పలమార నీతోను పతతము లడనఁగనోప

  వలసి పగయము చెపప్పునోపదునఁగాని
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యిద ననున్ననఁ గటూడితవ

    పొలసి ననున్న రకతచే పణతము నీచేతది



రేక: 1741-01 దేసాళత సత: 27-241
పలల్లవ:    మాతోనే యాడనఁగరాదా మాటలేమ గలిగినా

    యేతుల నెమెత్మిల సారె నినఁక నేనఁటకి
చ. 1:      పతతము నీ కీడేరె భద్రిమసిత నినున్ననఁ జూచి

    మతతన మాపతో నితకా మరి యేనఁటకి
      చెతత నీ చేఇ మనఁదాయ చేయతత్తి నీక మొకిక్కత

    ఇతతకతట నవువ్వె నేనఁ డితకా నేనఁటకి
చ. 2:     కోరినటట్టి ఆయ నీక కొలవుదాన నేనెపైత

    యరీత నాపతో సనన్న లినఁక నేనఁటకి
   నేరపరి వౌదువు నేనితత యఱనఁగనెపైత

     యేరా ఆప మోము చటూచే వనఁక నేనఁటకి
చ. 3:     మెపప్పుతచకొతటవ నీవు మేలదాన నెపైత నేను

    యపప్పుట కెపప్పుట యాన లినఁక నేనఁటకి
     తపప్పుక శ్రీ వతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ

   యిపప్పుడే వనయముల ఇనఁక నేనఁటకి



రేక: 1741-02 వరాళ సత: 27-242
పలల్లవ:    ఉనన్నవారినఁ దడవనా వరకె నేను

   పనిన్న యిటట్టి తలపోసి భావతచకోవయాత
చ. 1:      నీ యితతపపైనఁ గోపతచట నీమనఁది వల పది

    ఆయడ వారినఁ దిటట్టి ట అది నీనుత
    చేయతత్తి సేసినచేనఁత చెకక్కల నీక నొకక్కట
   పాయప వభునఁడ ఇటట్టి భావతచకోవయాత

చ. 2:     వతగెము నీసత నాడుట వడుక నీమనఁదిది
    కతగి యాప కలగట కెపైకొతట నినున్న

   కొతగవటట్టి తీసుటలల్ల కూరములే కొసరట
    పతగెన గా దిప డిటట్టి భావతచకోవయాత

చ. 3:      సారె నీకాతత దటూరట సమత్మిత నినున్ననఁ జేసుట
   వారినఁ దపప్పుకచటూచట వాడికె నీది

     యరీత శ్రీ వతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ
  భారము వసుటగాదు భావతచకోవయాత



రేక: 1741-03 ఆహిరి సత: 27-243
పలల్లవ:   ముతదరెరిగి బదుకమోహపదాన నేను

   సతదడి జాణతనాల చాలనఁజాల నినఁకను
చ. 1:   జగడాలదాననా సరసపదాననఁ గాక

   యగసకేక్క లితతులచే నే లడితచేవు
    నగినటల్లనే వుతడు నాట దా కొనగోర
    వగరల మాతోడ వదుద వదుద నీక

చ. 2:   పతతములదాననా పపైకొనేటదాననఁ గాక
   వతతులేల పటేట్టివు వాసు లకిక్కతచి
    కాతతునఁడ ముదిరితేను కలియే మేడిద గాదా

     వతత గణముల ఇనఁక వడు వడు నీవు
చ. 3:    అలకలదాననా నెయతపదాన నేనఁ గాక

   పలకల ననున్న నేల భద్రిమయితచేవు
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యనసిత మనఁక నుపప్పు

     యిలనఁ జితదితే రెటట్టితచ యేల జోలి మనక



రేక: 1741-04 దేసాళత సత: 27-244
పలల్లవ:     అపడే లోనెపైత నీతో నడడమాడేనా నీ

   రసమాయ మముత్మి నినఁక రవవ్వెసేయనేనఁటకి
చ. 1:     మనసొకక్కటపైతేనఁ జాల మాట లటట్టి నాన్న నేమ

  కొనమొదలేల దిదుద కొనేవు నీవు
     పననఁగి చటూచిత నీతో పగయము చెపప్పునఁ జూచిత
   వనకట సుదుద లక వనఁడుకొన నేనఁటకి

చ. 2:    పగయముగలితేనఁ జాల బరదులడితే నేమ
  కిగయఱినఁగి ఇనఁకనేల కితదుపడేవు
   దయతోడ నుతడిత నీదతటతనాన నుతడిత
   నియతప నీసతాతల నెరపనఁగ నేనఁటకి

చ. 3:     కూటమ గలితేనఁ జాల కొసరితేనఁ దపేప్పుమ
   మటూటగటట్టి మాకనేల మొకేక్కవు నీవు

    గాటప శ్రీ వతకటేశ కలసిత మెలసిత
   పాటతచి నీ బాసల పచరితచనేనఁటకి



రేక: 1741-05 ఆహిరినాట సత: 27-245
పలల్లవ:    ఏమనేము నినిన్ననఁక యతత సేసినా

   నేమపవారము నేము నీచితత్తిము కొలనఁది
చ. 1:     మగిడి మగిడి నీతో మానఁటలడనఁగాను నీక

  మొగచాటాయనేమో మోహము నాపపై
    యగసకేక్కలక నాతో యకక్కడో వారి సుదుద ల

   నిగిడి యానతచేచ్చెవు నీచితత్తిము కొలనఁది
చ. 2:     చనవు సేసుక యిటట్టి సరసమాడనఁగ నీక

   తనిసిత వమో నాతో తమకముల
   పనిమాలిన పనికి పరలసొముత్మిల దచిచ్చె

   నినువుగా నాకిచేచ్చెవు నీచితత్తిము కొలనఁది
చ. 3:     యరవు లేక నేను యిచచ్చెకాలడనఁగ నీక

  తరితీప వుటట్టినేమో తతరతకి
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   నెరలపనఁ బోలిచేవు నీచితత్తిము కొలనఁది



రేక: 1741-06 మాళవగళ సత: 27-246
పలల్లవ:   సరసునఁడ వనిన్నటాను చలమేనఁటకి

 యరపరికములేల యియతకొనరాదా
చ. 1:     చేయతత్తి మొకిక్కత నినున్ననఁ జెనకిన చేనఁతలక

    వాయతత్తి పాడిత నీతో వాదు దరను
     యయడ నితకా నీక నేమ సేయవల నేను

  మాయకానఁడ అలగక మాటలడవయాత
చ. 2:      నవువ్వెల నవవ్వెత నీతో నానాట యలప దర

   పవువ్వెల వసత సొలపల దరను
     చివవ్వెన నితకా నీపపైనఁ జితత్తి మెటవల వచచ్చె

  రవవ్వెకానఁడ మాతోను రాయడితచకవయాత
చ. 3:     శిరసు వతచిత నీతో సిగద్గీల వడినతదుక

   కరనఁగితచితని నినున్న కానఁక దరను
    దొరకె నారత నీక తుదమొదలే లేదు
    నిరత శ్రీ వతకటేశ నేరప చెలల్ల నయాత



రేక: 1742-01 శతకరాభరణత సత: 27-247
పలల్లవ:      ఊరకే నే గటట్టి సేసుకనన్నదాననఁ గాక నేనఁడు

    తేరి తపప్పుక చటూచితే దిషట్టిము గాదా
చ. 1:     మొగము చటూచితే నీవు మొకేక్కవు । నాక

   నగవు వచచ్చె నీ నయములక
   వగరతో నీవు వుతడేవునికికిని । నినున్న
   తగవులనఁ బెటట్టితేను తపప్పు మోవదా

చ. 2:    చేయివటట్టి తీసితేనే సిగద్గీవడేవు । నా
  కాయము చెమరితచ నీకతలకను

    ఆయముగా నీవు వటేట్టి యానలకను । యిటట్టి
   చాయల దకొతటేను చలమే కదా

చ. 3:     కోరి నినున్ననఁ బలిచితే కొసరేవు నాక
   తారకాణ లయను నీతలనఁ పలల్ల ను

    కూరిమ శ్రీ వతకటేశ కూడితవ ననున్న
    నేరపల మెచిచ్చెతేను నీవ నేనఁ గానా



రేక: 1742-02 నటట్టినారాయణ సత: 27-248
పలల్లవ:    చటూడుమా నీవఱనఁగని సుదుద లనన్నవా

    యేడ నునన్నదో నీచితత్తి మేమతదు నీతోను
చ. 1:     నగరాదు నీతోను ననున్న నిది యేనఁటకని

  అగడుగానఁ జెపప్పుమతటా నానవటేట్టివు
    నిగిడి నీభావము నీక నీకే తలసుకో

   యగసకేక్కలడ నేర యేమతదు నీతోను
చ.2:      కనున్న సనన్న సేయరాదు కాతతలతో నది నీక

  వనన్నవతచమని ననున్న వనఁడుకొనేవు
    యినిన్నయు నీవ యడుగ ఇరనఁగ పొరగవారి

   యనన్ననేర నీగణల యేమతదు నీతోను
చ. 3:      చతగననఁ బొగడరాదు సారె సారె ననున్న నీవు

   వతగెమో నిజమో యతటా వచారితచేవు
     చెతగటనఁ గటూడిత వటట్టి శ్రీ వతకటేశ ననున్న
   యితగితా లలమేలత్మితగ నేమతదు నీతోను



రేక: 1742-03 సామతతత సత: 27-249
పలల్లవ:    అడవ చెతచెతలము అతతేసి నేరము

  నడుమ నీగోపకను నవవ్వెకతడేరా
చ. 1:    పచిచ్చెకసటూత్తిరి గమెత్మిటట్టి పారిటాక చరపటట్టి

   బచెచ్చెన పసినఁడి కాకిపపైనఁడి బొటట్టి
    వచిచ్చెతవ వలచి మావాకిటకి నీవు నేనఁడు
  నచచ్చెలనఁ బురసతుల నవవ్వెకతడేరా

చ. 2:     చినిన్న పొదల మేడల చిగరాక గోడల
  మనున్న మెకములలోని మావాడల

   వునాన్ననఁడవు మావదద నొతట చటట్టిరికముల
   ననేన్న మెచిచ్చె నినిన్నతదర నవవ్వెకతడేరా

చ. 3:    జతటతేనె మాకూడు సొతపమానఁకల మాతోడు
   పతట కోవలపాట మా పలకలీదు

    వతటరి శ్రీవతకటేశ కూడితవ మముత్మి నేనఁడు
  నతటన గొలల్లసతుల నవవ్వెకతడేరా



రేక: 1742-04 కాతబోదిసత: 27-250
పలల్లవ:     ఏమ నేరిచితవ యేడలేని సుదుద లేల

   వమార గొలల్లతలను వడిచిరి సిగద్గీల
చ. 1:    తేనెలటట్టిపడ నీవు తయతనిమాట లడేవు

   నాననఁ బెటేట్టివు వలప నయములనె
     లోను గాకెటట్టి మాను లోలత నీ చేనఁతలక
   దనికే పరసతుల తేలిరి నీవాగెక

చ. 2:     వనెన్నల రసాల గార వడుకక నవవ్వెవు
   కనున్నలనే తరితీప గాదనఁ బోసేవు
    కనన్నవార వనన్నవార కాక గాక మానుదురా

   మునిన్నతదుకే చపప్పునానఁత మోహితచె నీకను
చ. 3:    పాలగారే సిగద్గీలను బతతకూళల్ల గడిపేవు

   కేల సానఁచి మరాత్మిలతట గిలిగితచేవు
     యలీల శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    ఆలకితచి కబజ నీక ననిన్నటా వలచెను



రేక: 1742-05 సాళతగనాట సత: 27-251
పలల్లవ:     ఎటట్టి దేవరవు నీవు యతతటవానఁడవు మరి

    యిటట్టి మముత్మి నీవనఁక యేల తడవవు
చ. 1:   మచచ్చెరాలలేనివారి మానఁటలలల్ల నఁ జకక్కనే

   యిచచ్చెగితచి వనేవారి యితప చకక్కన
  ముచచ్చెటలనసినటట్టి మోహమెలల్ల నఁ జకక్కనే

   యచిచ్చెనమా చకక్కనఁదనా లేల పొగడేవు
చ. 2:    చనవు గలగవారి చతదాలలల్ల నఁ జవులే

  ననుపగలగచోట నవువ్వె చవుల
   పననఁగనేరిచ్చెన చోట బగవలల్ల నఁ జవులే

   యనసి మామోవ చవులేల యడిగేవు
చ. 3:    ఆయాల సనఁకినవారి ఆసలలల్ల మతచివ

 పాయపవారలచేపటట్టి మతచిది
    వయిటకి ననున్నను శ్రీ వతకటేశ కూడితవ

    నీయడ మామతచితనా లేమ చెపేప్పు దయాత



రేక: 1742-06 శతకరాభరణత సత: 27-252
పలల్లవ:  ఎవవ్వెరిభాగతత బెటట్టి తడునో

 జవవ్వెనభారము చలివనఁడాయ
చ. 1:     తరగ నాప నినునఁ దిటట్టి ల దిటట్టినఁగ

  సరవుల నీకవ చవులయ
    గిరికొన నీక మొకిక్కన మా మొకక్కల
   వరవున నీకవ వతగెము లయ

చ. 2:     తగలనఁగనఁ జెలి నిను తమత్మిను వయనఁగ
  నగవున నీకది నయమాయ

    వగి నే నపప్పుడు వసనఁగిన కానుక
   పగటన నీ కవ పతగెములయ

చ. 3:    పడత నీమదను పాదము వయనఁగ
  యడయని రతులక నితవాయ

   బడి శ్రీ వతకటపత నాకూటమ
  తొడినఁబడ శభముల దొతతరలయ



రేక: 1743-01 బౌళ సత: 27-253
పలల్లవ:    ఇదదరము మనలోన నెగద్గీ లేడవ

   గదిదతచకమ నినున్న ఘతల సేసితని
చ. 1:     వాసులకే పననఁగేము వలచి వలచి నీక

  వసరకోక మెతతపైనా వడువరాదు
   నీసరినఁ గటూచతడుదుము నీవటట్టి మనిన్నతచనఁగానే

    దోసము లేదనుమ నేనఁ దొకిక్కత నీపాదము
చ. 2:    చనవులే నెరపేము సారెకను సారెకను

   మనసు దియతక పొతదు మాననఁగరాదు     మనవుల చెపప్పుదుము మాకనఁ బతప సేయనఁగాను
   యనసి కడుగకో మోవతగిలి సేసితని

చ. 3:     యమెత్మిలే పచరితచేము యరినఁగి యరినఁగి నీతో
  కమత్మిరితచకమ సిగద్గీ కొదువలేదు

     దిముత్మిల శ్రీ వతకటేశ తేరి ననున్ననఁ గటూడితవ
   సమత్మిత నోరచకొమత్మి చనున్నల నొతత్తితని



రేక: 1743-02 పాడి సత: 27-254
పలల్లవ:    ఇటవతట సుదుద లక యరినఁది సాకిరెపైవచచ్చె

 వటకకిక్కతనాలలల్ల వరగతదిచటూతుము
చ. 1:    తగవరినఁగినవానఁడు తానే కనక మరి

  జగడాల దిదదని సవతులక
  తగవగలదొకత తటట్టిదాయ నతదులోన
  పగడతనాలలల్లనఁ బద్రియముతో వతదుము

చ. 2:    అతకెల నెడమాటల ఆడనేరచనఁ గనక
   వతక లొతత్తి కూరిచని వనితలను

   కొతకలేకతదొకతపైనా గొబబ్బుననఁ జెపైక మోపదాయ
   బతకప తనలవుల పేరకొని మెతుత్తి ము

చ. 3:      మతతుకెకిక్క య పనికి మాసటనఁడు తానె కన
  పతతము లిపప్పుతచని పడనఁతులక
      వతతనఁగా ననున్ననఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి వచిచ్చె
   ఇతతవని ఇపప్పుడెపైతే యడేరితతునఁ బనుల



రేక: 1743-03 గళ సత: 27-255
పలల్లవ:      ఎతదు వోయే నే నీక నెపప్పుడునఁ గలదాననే

   గొతదివలపల చలిల్ల కూడవయత ఆపను
చ. 1:    కాలదొకిక్క సేసవటట్టి కపప్పురము నోటకిచిచ్చె

    జాలినఁబడ నాప నీతో సారె సారెక
   ఆలకితచ వతతటను ఆనఁడునఁగొల నీకేల

   కూళతనముల మాని కూడవయత ఆపను
చ. 2:    కొతగవటట్టి కొపప్పుదువవ్వె గోరికొన దానఁకితచి

    అతగమచచ్చె నాప నినున్న నతతా నితతాను
   ఇతగితమేమ నెరనఁగ వతతులగోడు నీకేల

   గతగిలి గేలిసేయక కూడవయత ఆపను
చ. 3:     నవువ్వెనవవ్వె నమత్మికిచిచ్చె నయముల చవ చటూప

   రవవ్వెసేస నాప నినున్న రారానఁపల
     యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యనసిత వట ననున్న

   కవవ్వెలగా రతకేలినఁ గటూడవయత ఆపను



రేక: 1743-04 సామతతత సత: 27-256
పలల్లవ:     నే మేమనాన్న వతగెమౌను నీ చితత్తిము

     నీ మోహము ఆప సొముత్మి నీ చితత్తిము
చ. 1:     మకక్కవ నాపను నీవు మనిన్నతతువని నేను

    నికక్కల గతటని యినఁక నీ చితత్తిము
     చెకక్క చేతతో నినేన్న చితతతచి నీ రాకలక

   నికిక్కచటూచనఁ బలమార నీ చితత్తిము
చ. 2:    గానఁటాన మరిదదరను కాలదొకిక్క పతడాల్ల డనఁగ

  నీట సకినములయ నీచితత్తిము
     పాటతచి లేకల నీకనఁ బతపనఁ దన సఖులచే

   నేనఁట వరస సుదిదకి నీచితత్తిము
చ. 3:     వచిచ్చెతవ వాకిటకి వనిత లోన నునన్నది

    నిచచ్చె పొతతనాల గటూడె నీ చితత్తిము
     పచిచ్చెగా శ్రీ వతకటేశ పడనఁతనఁ గటూడిత వటట్టి
    నెచెచ్చెల లలల్ల మెచిచ్చెరి నీ చితత్తిము



రేక: 1743-05 ఆహిరినాట సత: 27-257
పలల్లవ:    ఔనే నేరచకొతట వపప్పుడే నీవు

  మౌనాన నాతనితోడ మతదమేళమా
చ. 1:   మతకతోడి వటల్ల మాయదారితటల్ల

  యితకా వభునితోడ నేమటకే
   జతకితచేవు బొమత్మిలను జరసేవు కనున్నలను
  బతకమున నితదువతకనఁ బెదదరికమా

చ. 2:   నయగారి మొకక్కల నానఁటకపనొకక్కల
   పగయునితో నిపప్పు డిటట్టి పతచనేనఁటకే

  దయనఁజూడు మపప్పుడే తపప్పులతచకితని
  రయమున నితతలోనే రాజసముల

చ. 3:   చేవదేరే సిగద్గీల చిరనవువ్వెముకక్కల
   శ్రీ వతకటేశవ్వెర మనఁదనఁ జిమేత్మివమే

     య వల నితనఁడే కూడె యియతకోలగా నినున్న
   భావతచ నీకిది నేనఁడు బలపతతమా



రేక: 1743-06 పాడి సత: 27-258
పలల్లవ:     ఇతత గడుముదదరాల యినిన్నటా జాణవు నీవు

  మతతుకెకక్క మెలల్లనె సమతుసేయరాదా
చ. 1:     చిగరాకనఁబెదవమనఁదనఁ జేవ దేరీ నద సిగద్గీ

  మొగము చటూచితేనే మొకీక్కనఁజెలి
    నగదురా యితతలోనే నతటన నితత సేసిత

  వగటమానఁటలనఁబెటట్టి వడుడ వటట్టిరాదా
చ. 2:     అదదపనఁజెకక్కల మనఁద ఆము కవసనఁ గళల

  వదిదకి రమత్మితటేనఁ దలవతచసత
     అదోద పచిచ్చె సేతురా అనిన్నయు నీ మహిమలే

  పదదరికముల సేసి పననఁగనఁగరాదా
చ.3:   నిటటూట్టిరప్పుగములతో నిగద్గీలదేరీ రత

   గటట్టి బయల సేసితే కొతకినఁగాతత
    ఇటేట్టి శ్రీ వతకటేశ యనసిత నిదదరను

  నెటట్టి కొని సతతోసాల నితడుకతడరాదా



రేక: 1744-01 భపైరవ సత: 27-259
పలల్లవ:   ఎతతవానఁడవు నినున్న నెవవ్వెనఁడెఱనఁగ

    సతతసాల సేసి మోవ చవ చటూపరాదా
చ. 1:   మనసవవ్వెనఁడెఱనఁగ నీమతక మెవవ్వెనఁడెఱనఁగ

  ఘనునఁడ నీచేనఁతలే కనేముగాక
   పననఁగేవు రమత్మితటా పగయముల చెపేప్పువు

  ననునఁబాయనని ఇటట్టి నమత్మితచరాదా
చ. 2:     గఱతవవ్వెనఁ డెఱనఁగ నీ గణమెవవ్వెనఁ డెఱనఁగను

   మెఱసే నీసుదుద లక మెచేచ్చెము గాక
   చెఱనఁగ వటట్టి కొనేవు చెకక్కల నొకక్కవచేచ్చెవు

    మఱనఁగల నీ సిగద్గీల మరి చెపప్పురాదా
చ. 3:     వలపవవ్వెనఁ డెఱనఁగ నీ వాడికె యవవ్వెనఁడెఱనఁగ

    కలసిన నీ రతయే కనేము గాక
      బలిమ శ్రీ వతకటేశ పపై కొతటవ ననున్న నిటట్టి

  నలవతకవార మెచచ్చె నమత్మితచరాదా



రేక: 1744-02 ముఖరి సత: 27-260
పలల్లవ:    ఆతనికి నాలవపైతే నౌదువు గాక

    యేతుల నెమెత్మిల మాతో నేమటకి యిపడు
చ. 1:     నెయాతన నే నాతనిపపై నెరసు వదకితేను

   చయాతటాలక రానేలే సారెక నీవు
   నియతతత నేనేరనా నీవ బతత్తిగలవా

   పయతక దటూలతనాల పోరకనే ఇపప్పుడు
చ. 2:      కోరి వనఁడి నే నాతని గటూరిమ గొసరితేను

  ఆరీత నీవపడేల అతదుకొనేవ
    యరసము నాకనన్నదా యితత నీవు చటట్టిమవా
   వరతత్తిరాల మాతోను వడువవ ఇనఁకను

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెరని చేకొని నేనఁ గటూడితేను
  కావలితచి నీవల కానఁతాళతచేవ

    భావతచ నే నేరనా పతతగతత్తివా నీవు
   పూవుకనఁ దుమత్మిదవల పొదిగే వమటకే



రేక: 1744-03 వరాళ సత: 27-261
పలల్లవ:    నీచేతనఁగాని కాదు నెటట్టిన నీపనులలల్ల

   వాచవ తన సుదుద ల వదదననఁగరాదా
చ. 1:    నాతోడి వరసదా నాతోడి వతతులదా

    యేతులక నీతో మేల మేల ఆడని
    చేతుల నేనఁ జానఁచినాను సిగద్గీవడ నేరనఁడు
   పోతరప మగనఁడవు బుదిద చెపప్పురాదా

చ. 2:      నేనెతత దా నెతత నేరప దన కేడది
    నాననఁబెటట్టి నీతో నేల నవువ్వె నవవ్వెని
    సాననఁబటట్టి నేనఁ జూచితే సనన్నక మేలఱనఁగదు

   పూనుకవచిచ్చె నీవపైనా బుదిద చెపప్పురాదా
చ.3:    పతడాల్ల డినదా నినున్న పేరటమాప యితతే

   యితడుల్ల దా దొతగిచటూడనిది యేనఁటకి
    కతడల్లనే జతకితచిత గకక్కన శ్రీ వతకటేశ

   ఆతడుల్ల గల పతని ఆప ననరాదా



రేక: 1744-04  దేవ గాతధరి సత: 27-262
పలల్లవ:     పటట్టిక పటట్టిక ననున్న బలిమ నీవు

    చటట్టి కొని యితత మముత్మి సనఁకనఁగ నేమటకి
చ. 1:    సిగద్గీల నెగద్గీలకను శిరసువతపల దాప

  కగద్గీలేని చెకక్కలక కళలదాప
  నిగద్గీలపచనున్నలక నీమే నిదియదాప

  దగద్గీరి మాకెపైదతడదాపల నీకేనఁటకి
చ. 2:    జలజాక వయసునక జవవ్వెనమదమె దాప

   సొలసే సొలపలక చటూపల దాప
     పల సనఁకలక నెలల్ల పచిచ్చె నీమోవ దాప

    తల నిదద్రిక మా తొడదాపల నీకేనఁటకే
చ. 3:     ననుపలినిన్నతటకి నీ నవవ్వెట నవువ్వెల దాప

  కనుచటూపలక రతకతదువ దాప
    యనసి శ్రీ వతకటేశ యడ ననున్ననఁగటూడితవ
    మనసిజ తతతాబ్రాల మా మతచముదా పేనఁటకి



రేక: 1744-05 శతకరాభరణత సత: 27-263
పలల్లవ:  ఇతక నీతలనఁపలటాల్ల నో

  మతకనకను నామనసు గొలపదు
చ. 1:    నగి సరసమాడ నాలక సమకొను

 జగడాలడువనఁగ సమకొనదు
   మొగము చటూచితే మొకక్కను చేదోయి

  తగవలకెపైతే తమలదు నాక
చ. 2:     నయమున నా చటూప ననుచను నీపపై

  భయపరచనఁగ మరి పపైకొనదు
   పగయముననఁ బెననఁగనఁగ పరగను చనునఁగవ

    చేయి వదలదు నీ చెలవప రతని
చ. 3:    జతకితచవు నిను సారెక బొమత్మిల

  పొతకప సనన్నకనఁ బొదలీని
   అతకెల శ్రీ వతకటాధిప కూడిత
   కతకిగ నలయదు కాయత బదివో



రేక: 1744-06 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 27-264
పలల్లవ:    ఎతత వడుకో యిది నీక

   కొతత చెలియ సిగద్గీననఁ బొదలీని
చ. 1:    వదనకమల మట వతచక నీతో

  కదిసి మానఁటాడనఁ గలికి
   పదవులపయి నీవు పతచిన చేనఁతక

   కొదలచ కడు సిగద్గీననఁ బొదలీని
చ. 2:    గకక్కననఁ బయతద గపప్పుక నీవదద

  సుకక్కచ మెలనఁగీ సుదత
   జకక్కవ చనున్నల చతదుగ ల నితచనఁగ

   గకక్కచ కడు సిగద్గీననఁ బొదలీని
చ. 3:    నిటటూట్టిరపలను నిలిప నిలిప నిను

  గటట్టి ననఁ బొదిగీనఁ గోమలి
    యిటట్టి శ్రీ వతకటేశ నీ వనయనఁగ
  గొటట్టి గెలిచి సిగద్గీననఁబొదలీని



రేక: 1745-01 భటూపాళత సత: 27-265
పలల్లవ:    వరా నాక నీక వతతదాననా

   సారె సారెకను నినున్న సతతోషితతునఁగాక
చ. 1:     బలిమ నీవు ననున్ననఁ బచిచ్చె యతతసేసినాను

  చలము సాదితచేనా జతకితచేనా
    నెలకొనన్న వభునఁడవు నీక నటూడిగప దాన
   చలివాసి నీగణల సారె మెతుత్తి నఁగాక

చ. 2:     సతనతటా నీవు నాతో జాణతనా లడితేను
   పత మాటలడేనా బాస గొనేనా

   మతమరి నీక నే మేనరికమెపైనదాన
   యితవపై నీ సుదుద లలల్ల నియతకొతదునఁగాక

చ. 3:      సిగద్గీదర నీవు నాపపై చేతు లతత చానఁచినాను
  వగద్గీళతచేనా మరి వసరేనా

    యగద్గీలేక శ్రీ వతకటేశ నీ కూటమదాన
   నిగద్గీల నీతోనఁ జనవు నెరపదునఁగాక



రేక: 1745-02  దేవ గాతధరి సత: 27-266
పలల్లవ:   మరిగినమనఁద నయత మనమెతచకొనన్నటట్టి

 కరి (ర)    కరినఁ బెటట్టికరే కడునఁగడు మర
చ. 1:     తలనఁచనఁగనఁ దలనఁచనఁగ తానే యడక వచేచ్చెస

  కలచ పరచకరే కాతతలల
  నెలకొనన్నరమణుని నేనే సాదితచేనఁగాని

   అలరి యపప్పుట మానఁటలడకరే మర
చ. 2:    మన మాడేమననఁగానే మాటలతనఁడే యాడె

  మనసు వరచకరే మగవలల
  వనకముతదరికెలల్ల వడుక సేసేనఁగాని

    చెనకి యాతని రటట్టి సేయకరే మర
చ. 3:      చెఱనఁగ నేనఁ బటట్టినఁగానే చేరి యాతనఁడు కూడె

  గఱిగా దటూరకరే కొమత్మిలల
     తఱి శ్రీ వతకటేశనఁడు తాను నేను నొకక్కటే

    యఱనఁగ ననిన్నయు నేరా లతచకరే మర



రేక: 1745-03 ఆహిరి సత: 27-267
పలల్లవ:    ఇతతతో మాటాడవయత ఇనఁక నేనఁటకి

    చెతతలనఁ జెలి వుతడితే సిగద్గీ వయతనా
చ. 1:     తేనెల గారేట మోవ త టాల్ల పనఁ(ప) దిటట్టితేను

  దాననే మగతనము తకక్కవయతనా
   నాననఁబెటట్టి సలవుల నవువ్వెల నవవ్వెతేనేమ

  కోనలనీ బరదుక కొతచెమయతనా
చ. 2:      చేగల దేరేట గోర చెకక్క లప నొకిక్కతేను

  సాగిన దొరతనము చవుకయతనా
   బాగగ నీ పాదముననఁ దొకిక్కతేను
  వగిరపనఁ బతతానక వలితయతనా

చ. 3:     పాలగారే చనున్నలను పపైకొని యాప యొతత్తితే
  మేలిమ నీమనసలల్ల మెతత్తినయతనా
     యలీల శ్రీ వతకటేశ యితత నినున్ననఁ గటూడెనిద

   ఆలరి నీ వలపల అతగడికెకీక్కనా



రేక: 1745-04  కనన్నడ గళ సత: 27-268
పలల్లవ:    నికక్కమెపైన మాబతుక నీ చేతదే

   యకక్కడి కెకక్కడ మముత్మినేల కొసరేవు
చ. 1:     యితదు రమత్మిని పలవ యేలకొనన్న దాననా

  మతదటలడి పననఁగ మతకదాననా
    వతదుల చెపప్పునఁగ నీక వయాతల దాననా

   యతదుదాన మముత్మి నీవు యేలకొసరేవు
చ. 2:   అతడనఁ గాచకతడేనతటే అదిదకపదాననా

   దుతడగాననఁ బటట్టి తయత దొమత్మిదాననా
   బతడుగా నవువ్వెల నవవ్వె పలల్లదపదాననా

   యతడలలల్ల నఁ బాపతవ యేల కొసరేవు
చ. 3:      సారె నీక బుదిద చెపప్పు చదివతచే దాననా

   మేరల మరనఁగ నీతో మేనదాననా
     ఆరితేరి శ్రీ వతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడితే (త)
    యరీత మొకిక్కత ననున్న యేల కొసరేవు



రేక: 1745-05 వరాళ సత: 27-269
పలల్లవ:     నమత్మిత నీ మాటలక నాయ మేలయాత

  సమత్మితతచిన పనికి సాకిరేలయాత
చ. 1:    ముచచ్చెటల నాడితరి మొదలనే నవవ్వెతరి

  తచచ్చెనల మాతోడనఁ దగదయాత
     నిచచ్చె నిచచ్చె నీగణల నే నెఱనఁగని వునన్నవా

  అచచ్చెలౌదు రినిన్నటాను ఆనలేలయాత
చ. 2:      కను సనన్న సేసితరి కలల్లల నిజా లతటరి

  పనన్నదాన నాతోనేల పననఁగేవయాత
     పనిన్నన నీ మాయలలల్ల బయల నేనఁ జేయనివా
   నునన్నని చెకక్కల మావ నొకక్కకవయాత

చ. 3:    యేకతాల నాడితరి ఇతదరి మెపప్పుతచితరి
    మాక మక నితత యడమానఁట లేలయాత

     కెపైకొని శ్రీ వతకటేశ కతదువ ననున్ననఁ గటూడిత
    రేక చితత్తిమాయ మర ఇటట్టి వుతడరయాత



రేక: 1745-06 బౌళ సత: 27-270
పలల్లవ:       ఏమ చెపేప్పు నినఁక మరి యతదు చటూచినానఁ దగదు

  కోమలప సతులక గరియపైనవానఁడవు
చ. 1:     చేర నీవు రాకతడనఁగ చెలలనఁ గోపతచేనతటే

  దటూరరానియటట్టి బలదొరవు నీవు
   నేరక వలచితని నేనే అనుకొనేనతటే

  సారమెపైన మేళల్లచిచ్చె సతమెపైనవానఁడవు
చ. 2:      మది నినున్ననఁ బాసి వుతడి మరనినఁ దిటేట్టినతటే

   వదలని మహిమ దేవరప నీవు
    పదరి నేనెపైనా గొతత పరాకెపై వుతడేనతటే

   యదలోననఁ బాబ్రాణమవపై ఇరవపైన వానఁడవు
చ.3:     శిజాగ నీవు సేయనఁగాను సవతుల ననేనతటే

  భోగితచనేరిచ్చెన వలల్లభునఁడవు నీవు
   బాగగ నినున్ననఁ గటూడిత పతతములడేనతటే

  చేగలదేరినయటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడవు



రేక: 1746-01 మాళవగళ సత: 27-271
పలల్లవ:    నీయతదునే కతటమ నెటట్టి కొనన్న మతకలలల్ల

  వాయతత్తితేనఁ గోరగొనేవార గలరా
చ. 1:    పతతము లేమటకే బలవునఁడాతనఁడు నీక

   అతతట నితతటనునఁ బద్రియాల చెపప్పునఁగా
   బతతనే దయదలనఁచి పాలనఁగటూడునఁ బెటట్టితేను

  వతతులక నోకిలితచేవార గలరా
చ. 2:    కోపము లేమటకే కోడెకానఁడతనఁడు నీక

   చేపటట్టి నవువ్వెల నవవ్వె చెకక్కనొకక్కనఁగా
   యేపల నిధనము యదురకటల్ల నుతటే

  వపైపల మారమోమయేతవార గలరా
చ. 3:    సిగద్గీల నీకేనఁటకే శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు

  దగద్గీరి కానఁగిటనఁగటూడి తమకితచనఁగా
   వగిద్గీన రతులలోన వరకెపైనా వలపల

  వగద్గీరితచి చవగొనేవార గలరా



రేక: 1746-02 ఆహిరి సత: 27-272
పలల్లవ:      ఇతదు నునన్న దతదటూ నునన్న దితతా మోహము

   కతదువలలల్ల నితడె ఘనమెపైన మోహము
చ. 1:     కనున్నల నినున్ననఁ జూచి కాతక్షల తనివతదవు

   వునన్నత రెపప్పులతుద నుతది మోహము
    చనున్నలను నినున్న నొతత్తి జవవ్వెనము తనివోదు

   పనిన్న వురమునతదే పాదుకొనె మోహము
చ. 2:    పాటతచి మాటలడి భావము తనివతదదు

   వోటలేక పదవుల నుతది మోహము
   చిటకాననఁ జెనకియు చేతులను దనివోవు
    వటవ గటూడి గోళల్లకొన నుతది మోహము

చ. 3:      నికిక్క నీ సేవల సేసి నిలవలల్ల నఁ దనివోదు
   వకక్కటపై దేహముమనఁద నుతది మోహము
     గకక్కక శ్రీ వతకటేశ కూడి ఇతకానఁ దనివోదు

   పకక్కరత బతధలనఁ బెననఁగొనీ మోహము



రేక: 1746-03 శ్రీరాగత సత: 27-273
పలల్లవ:     ఇచచ్చెకరాల నీక నితత సే సేనా

     అచచ్చెవల నుతడ నినున్న నతత సే సేనా
చ. 1:     తగవులనఁబెటట్టి నాప తమకితచి తటట్టి నాప

    యగసకేక్కన నేనెపైతే యితత సే సేనా
   నగతానే వదదనుతడి నాయము దరిచ్చెతనఁగాక

    అగపడడనినున్న రటట్టి అతత సే సేనా
చ. 2:      సనన్నల సేస నాప చలము సాదితచె నాప

    యనిన్నకలగా నినున్న యితత సే సేనా
     పనిన్న నే నడుమ నినున్ననఁ బటట్టి క వుతడితనఁగాక

     అనిన్నటా నాపక లోనెపై అతత సే సేనా
చ.3:     కఱకఱినఁ బెటట్టి నాప కానఁగిలితచకొనె నాప

     యఱవుల చటూప నినున్న నతత సే సేనటూ
    వఱవు తోడుతను శ్రీ వతకటేశ నేనఁగటూడిత
     అఱలేక చొకిక్క నినున్న నతత సే సేనా



రేక: 1746-04 ఆహిరి సత: 27-274
పలల్లవ:    నేరపరినెపైతే నానఁడే నినిన్ననిన్నటా మెపప్పుతచనా

    వరకే నే మొగమోడి నుతదాననఁ గాక
చ. 1:    మతకదాననెపైతే నినున్న మాటలడ నితుత్తి నా

   బతకప దాననెపైతేను పచచ్చె రేనఁచనా
   అతకకతత్తినెపైతే గోర నాయము లతటతచనా

   పొతక మెఱనఁగక నినున్ననఁ బొదిగేనఁగాక
చ. 2:    పతతగతత్తినెపైతే నీక బలముల చటూపనా

  వతతదాననెపైతే నినున్న వసరితచనా
  జతతదానివలనెపైతే చలము సాదితచనా

    అతతేసి నేరక నీక నాలనెపైతనఁ గాక
చ. 3:     కపటప దాన నెపైతే కానఁకలను ముతచనా

  కపరలదాననెపైతే గత గటూడనా
     యిపడె ననున్ననఁ గటూడిత వరినఁగి శ్రీ వతకటేశ

    వుపమతచి చటూడక నే నొకక్కటపైతనఁ గాక



రేక: 1746-05 రామకిగయ సత: 27-275
పలల్లవ:     ఏమ నవవ్వెవ నామాట యిది నీవఱనఁగనిదా

   చేముతచి పరలకనఁ జేసినదివో యపప్పుడు
చ. 1:     చనవరి వౌదువ సత నీవు పతకిని

   పొనునఁగక నాపపై బతత్తి కటట్టితచరాదా
   యనసి తమకనఁదామే యవవ్వెరెపైనా బతకేర

    ఘనత నొరల వుపకార మౌటే యకక్కడు
చ. 2:      నేరపరి వౌదువ నీ వభుని మా ఇతటకి

   కోరి వనఁడి తోడితచిచ్చె కూడితచరాదా
   ఆరీత తాము భోగితచిన దవవ్వెరెరనఁగదుర

   పేరడిగానఁ జటాట్టి లకనఁ బెటట్టినదే యకక్కడు
చ. 3:     బలదాన వౌదువ పకక్కన శ్రీ వతకటేశ

  గలయితచిటట్టి మేల గలగరాదా
    వలవ నేరరా తాము వనితల లోలోన

   వలపొరలకనఁ జవ వడిడతచటే యకక్కడు



రేక: 1746-06 సాళతగత సత: 27-276
పలల్లవ:     నీ తలనే వగెనా నెలనఁత యిది

  యతలనఁ బతమానఁటల యియతకొననఁగదవ
చ. 1:    తలపోనఁత లకక్కడెపైతే తమకము గనమౌను

   బలిమనఁ గలిగితేను పతతము రేనఁగ
   చలముల మగిలితే సాదితపల కొనసాగ
   వలచినవారి కిది వదలని సాజము

చ. 2:    కానఁకల దఱచయితే కనుచటూప వానఁడౌను
 ఆనఁకవరహములపైతే ఆసమతచను

   వనఁకమెపైన వయసపైతే వరపలనిన్నయునఁ బాసు
   యేనఁకట గలవారికి యపప్పుడును సాజము

చ.3:     సిగద్గీల దఱచయితే సలవుల నవువ్వె నితడు
   నెగద్గీళతచనఁ జూచితేను వడుక దకక్క

     అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశనఁ డపప్పుడే నినిన్నద కూడె
   దగద్గీరిన చటాట్టి లక తపప్పుదు యసాజము



రేక: 1747-01 గళ సత: 27-277
పలల్లవ:     ఒదద నునాన్న రదిగో వరి వారెలల్ల

    ముదద గటేట్టి ఆసలలల్ల మోనఁప గటట్టి కోరాదా
చ. 1:    పతతముల నీతోనా బలముల నీతోనా

   ఇతతట దొరవు నీతో నేమనవచచ్చె
      కాతతలము మముత్మి నేల కడు రటట్టి సే సేవు

    దొతత నునన్న వలపల తొడికి తయతరాదా
చ. 2:    చలముల నీతోనా సాదితపల నీతోనా

   యలమ దేవరవు నినేన్నమన వచచ్చె
   చెలలము మముత్మినేల సిగద్గీల వరపతచేవు

  వలగలవారీ నవువ్వె వడిగటట్టి కోరాదా
చ. 3:    దిటట్టితనము నీతోనా దమసము నీతోనా

    ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ నినేన్నమన వచచ్చె
   మెటట్టి క కూడిత వలమేలమతగనెపైన ననున్న

    జటట్టి గొనన్న వడుకల జాళనఁ బోసుకోరాదా



రేక: 1747-02 సౌరాషట్టి సత సత: 27-278
పలల్లవ:   చెపప్పునటట్టిలల్ల నీకనఁ జేసేనయాత

   తపప్పులనఁ దారల మరి తలనఁచకవయాత
చ. 1:     చెనకిన దాననెపై చేరి మొకేక్క నదివో

  మనసులో చలముల మానవయత
   పననఁగినదాననెపై పగయము చెపేప్పు నేను

   యనలేని బీరముల ఇనఁక నేలయాత
చ. 2:    తటట్టిన నోరనే దవతచే నిదివో

     రటట్టి సేయ కినఁక నీ వటట్టి రావయత
    పటట్టిన పతతము మేననఁ బనిసేస నిదివో
   ఇటట్టి నటట్టి మారమానఁట లినఁకనేలయాత

చ. 3:     కడునఁ జానఁచిన చేతనే కానఁగిలితచే నిదివో
   నడుమనఁ గటూడిత వటట్టి నవవ్వెవయాత

    అడరి శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను
  సడిదర బొతదితని సతతోసితచవయాత



రేక: 1747-03 లలిత సత: 27-279
పలల్లవ:    చటూచినవార నవవ్వెర సుదత నినున్న

   నీచేత జారినకొపప్పు నీవు ముడుచకోవ
చ. 1:    యవవ్వెరి నేరపల యవవ్వెరికి వచచ్చెనే

  నవవ్వెనవారి సొమేత్మి నాయకనఁడు
   నివవ్వెటలేల్ల చెమటతో నీవల వతగెమాడేవ

  దువవ్వెటము పయతదను తుడుచకోవ
చ. 2:    తటట్టి వడ నీవల తగవుల చెపేప్పువ

   నెటట్టి కొనన్నవారి సొమేత్మి నితడు భోగాల
  నిటటూట్టిరప్పుగములతో నీవల యలసేవు

   వటట్టి దర సురటని వసరకోవ
చ. 3:    మతదగితచి నీవల మచిచ్చెకల చటూపేవ

   కతదువయివవారి సొమేత్మి కానఁగిట రత
    అతది శ్రీ వతకటేశనఁడు అలమేలమతగ నేను

    పొతదితమ యినఁక నీవు బువావ్వెనక రావ



రేక: 1747-04 వరాళ సత: 27-280
పలల్లవ:    ఇతదరికి నొకచాలే య సుదుద ల

    సతదడి వలప మొగచాట దోనఁచ నీక
చ. 1:    చలము సాదితచేవార సారెక నవువ్వెదురా

   అలిగినవార నీ యతడ నుతదురా
    యలమ గొడవలలల్ల యేల కకెక్కవు మామనఁద
    పలవరా చెపప్పుతచే నీ పగయురాతడల్ల చేతనే

చ. 2:    తపప్పుల వటేట్టివార తగిలి వడెపతుత్తి రా
  వుపప్పుటతచేవార నీతో నొదిదకవునురా

    నెపప్పున నీవల మాపపై నెపముల వసేవు
   చెపప్పుతచే పలవరా నీ చెలవలచేతనే

చ. 3:    సొలసేటవార నినున్న చెకక్కలనఁ బెటట్టి దురా
   కలసిత నిద శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడ

    అలమేలమతగ నేను అతత యేల కొసరేవు
    తలిపేనఁ బలవరా నీ తఱవల చేతనే



రేక: 1747-05 ముఖరి సత: 27-281
పలల్లవ:    ఏల వగిరపడనే యితతలోనఁ దాను

   మేలలల్ల నొకరటూపపైన మెచచ్చెలనఁడు గానఁడా
చ. 1:     అలిగి మానఁటాడనతటా అతదుకే తా వనఁడుకొనీ

   తలనఁపలోనఁ దలనఁపది తనున్ననే కాదా
    పలిచి పేరొక్కన నతటా పగయముల చెపీప్పుని

   తలకొనన్న పాటలలో తనముదద్రి కాదా
చ. 2:    మొగమచిచ్చె చటూడనతటా మోహముల చలీ ల్లని

    తగిన నా వయసలల్ల తనకే కాదా
    నగనతటా నట నిట ననుపల పచరితచ

   తగడే సరసాలలో తేటల తానఁగానఁడా
చ. 3:     నేనే పపై కొననతటా నెయతముల ముతచని

    నానిన తన కానఁగిలే నాది గాదా
    తానే శ్రీ వతకటేశనఁడు నే నలమేలమతగను

    కానుక య రతులలల్ల కతలపై నిలవవా



రేక: 1747-06 భపైరవ సత: 27-282
పలల్లవ:    ఇలల్ల తడేల్లవర య రసము లేవర

     చలల్లనెపై నీ యతత నీవ సతతమౌట గాక
చ. 1:    కతదువల దలిపేనా కాతతలక నీకను

    నితదలడే వారి మానఁట నే ననేనఁగాక
    అతది నినున్న యితదుకనఁగా అపరాదాల నెతచేనా
    సతది నీగణల నీవ చకక్కనౌట గాక

చ. 2:    మచచ్చెరముల చటూపేనా మగవలకను నీక
   పచిచ్చె చేనఁత లతచేవారిపాట నేనఁగాక

  వచెచ్చెమని నినిన్నతదుక వరయనఁజూచేనా
     యిచచ్చెల నీ తగవు నీ వరనఁగట గాక

చ. 3:    చలముల సాదితచేనా సతులక నీకను
   కొలవు వారి పొతుత్తి ల కొసరేనఁగాక

     యలమ శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁ గటూడితవ
    బెళకగ నీవ నాక పగయమౌట గాక



రేక: 1748-01 హిజిజజి సత: 27-283
పలల్లవ:     నావలల్ల నెపైనదిది నీవలల్ల నయేత దేదో

     య వడుకలక వల యఱనఁగ నే నినఁకను
చ. 1:      మతతనాల నీతో నాడి మెపై ముటట్టి సరసమాడి

   యితతపైత నీ రటట్టి ఇతదరిలోన
     దొతత వటేట్టివు వలప దోమట దొడుక వచేచ్చె

      వతత సే సేవో నీవు యఱనఁగ నే నినఁకను
చ. 2:    కపప్పురవడే లతది కనున్నలనఁ గానుకలతది

 వుపప్పుతతపలలోనెపైత వదిదవారిచే
      కపప్పుల సే సేవు నవువ్వె గోరి మొనల చటూపేవు

    యపప్పుడు చనవచేచ్చెవ యఱనఁగ నే నినఁకను
చ. 3:      చేతుల నీపపై వసి చెరనఁగ నీపపై వసి

   యేతులలల్ల నాడుకొతట య చెలలలో
    కాతరితచి కూడితవ గకక్కన శ్రీ వతకటేశ

     య తరితీప లనేన్నశో యఱనఁగ నే నినఁకను



రేక: 1748-02 బౌళ సత: 27-284
పలల్లవ:    నీవతక నేరమేదే నిజమెతచి చటూచితేను

    పూవుల మొగద్గీలే కావా పూనఁపలక మొదల
చ. 1:     పడనఁతరో నీ వదేమే పటాట్టి డే వాతనికినఁగా

  యడమాట లడనఁబోయి యనసితవా
   నడుమ వతదారగితచే నాలిక యటతడనఁగాను

   తొడికే చేయేకాదా తొలతనఁ బెపైకొనును
చ. 2:     మానిని అదేమే వాని మతకల చెలల్లనఁబెటేట్టివు

  కానుక లియతనఁగనఁబోఇ కలసితవా
   మానలేక వలచిన మనసటేట్టి వుతడనఁగాను

     కోనల చటూపలే కావా గరి గానఁడి పారను
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెర ననున్ననఁ జేకొని కూడితచితవ

   నీ వళల్లకడమ నితడ నెలకొతటవా
   కెపైవశప మేనికిని కానఁగిలి యటతడనఁగాను
    రావాడే చనున్నలే కావా రతకెకక్క నడుమ



రేక: 1748-03 లలిత సత: 27-285
పలల్లవ:     ఆపక మాకను నేనఁడు అతతర మెతత

    కానఁపరాల వరె వరె కనుకొతట గాక
చ. 1:    మాటలమతదుల నటూరి మరిగితచకొనె నాప

   యట వటట్టి కోము నేము ఇలల్ల తడల్లము
     చటకి మాటకి నీతో సిగద్గీల వడని నాప

  కూటముల నేమెపైతే గటట్టి గలవారము
చ. 2:      చెవలో మతతాబ్రాల చెపప్పు చే చికిక్కతచకొనె నాప

  తవరి వతతసేయము దేవుళల్లము
     చవులగా మోవ ఇచిచ్చె చనవుల చటూప నాప

    ఇవల నేమెపైతే నీక ఇచచ్చెకప వారము
చ. 3:    జతగిలి మాయల సేసి జటట్టిగొన(నె)  నినున్న నాప

  కతగవటట్టి కోము నేము గరితలము
    అతగవతచి శ్రీ వతకటాధిప ననున్ననఁ గటూడిత

    సతగత నీక నేమెపైతే సతమెపైన వారము



రేక: 1748-04  మతగళ కౌసిక సత: 27-286
పలల్లవ:       అది నామేలే కాదా ఆ వనిత నేనే కానా

    పోదిగొన న నిన్నతదు కిపడే మెచెచ్చెనఁగాక
చ. 1:     దగద్గీరి వచెచ్చెనా ఆప తమకితచెనా నీపపై

   సిగద్గీల వడక నాతోనఁ జెపప్పురాదా
   వగద్గీళతచెనా నినున్న వరప నీకేమటకి

  నిగద్గీలనఁ బరిణమతచి నితడుకొనేనఁగాక
చ. 2:     అతగన నీతో నవవ్వెనా ఆక మడిచిచెచ్చెనా

   చెతగనేల నాతోనఁ గొతత చెపప్పురాదా
     కతగ వటేట్టినా నీతో కలల్ల గటట్టి నీకేనఁటకి

   పొతగచ నీ గణముల పొగడేగాక
చ. 3:    కలిసితరా ఇదదర కానఁగిలితచెనా నినున్న

   చెలరేనఁగి నాతో నిటట్టి చెపప్పురాదా
     అలరి శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  చలివాసి యరెతటకినఁ జనవచేచ్చెగాక



రేక: 1748-05 మాళవగళ సత: 27-287
పలల్లవ:     ఎతత సే సేవు నాతోను యరవులదాననా

    వతతలగానఁ జూచేనా వడుక నీ పొతదుల
చ. 1:      కమత్మిరనఁగమత్మిర నాతోనఁ గడు బాసల సే సేవు

   నమత్మినా తొలిల్ల నినున్న నాటకీనఁడా
   కమత్మిరితచేవు వలప గొనకొనన్న పగయముల
    సమత్మితతచనా నేను సరి నీ యానతకి

చ. 2:      అతదు నితదు నిచచ్చెకము లటట్టి యేల చటూపేవు
   పొతది నినున్ననఁ గోపతచేనా బటూటకీనఁడ

   చితదేవు వనయాల చెకక్కల నొకక్కలనే
    నితదవసేనా నీపపై నీ మొగము చటూచి

చ. 3:    లలినఁదేనెగారే మోవ లతచమేల చటూపేవు
  కలయక మానేనా కాతరీనఁడ
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యిదదరమునఁ గటూడితమ

      అల సేనా నే నినఁక అటట్టి నీ రతులను



రేక: 1748-06 లలిత సత: 27-288
పలల్లవ:     ఎచచ్చెరితచవపైతవతటా యేల ననున్న దటూరేవు య

  తచచ్చెనను గరిసేయనఁదగవా నాక
చ. 1:     కనెన్న నీక వదదనుతడి కపప్పురవడె మయతనఁగ

    సనన్నల సేసి పలవ సతగతే నాక
    పనన్నమ వనెన్నలలోన పొతదుల మర చేయనఁగ

     పనిన్న నే వదిదకి రాను పాడియౌనా నాక
చ. 2:    మతచముపపై నాప నీవు మాటలడుకొననఁగాను

   పతచలనఁ గానుకలియత భావతమా నాక
   మతచిన వడుకతోడ మరిదదర నిదిద్రితచనఁగా

   అతచెలను లేప నాయమౌనా నాక
చ. 3:      మచిచ్చెకనఁ గాతతనునఁ గటూడి మా ఇతటకి రానఁగాను

    వచచ్చెముల మముత్మి నెతచ వోజా నాక
    ఇచచ్చెగితచి శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ

   రిచచ్చెల సిగద్గీలవడ రీతయౌనా నాక



రేక: 1749-01 ఆహిరి సత: 27-289
పలల్లవ:     ఏమ సేసినా నీక యదుర వనన్నవతచము

   కామతచి మముత్మి మనిన్నతచ కెపైవశపవానఁడవు
చ. 1:    కారణములేనిమాట కడు నాతో నాడేవు

వరకే,  నామనసపైతే వడనఁబడదు
    ఆరితేరెనఁ బనుల నీయతకె కెలల్ల వచిచ్చెతని

   దటూర నీపపై వసుకోక దొడడవానఁడవు
చ. 2:     పనిలేని సరసాల పపై పపైనే నెరపేవు

ననిచి,    నా సలవుల నగవు రాదు
   చనవుల సరివచెచ్చె సతమెపై వునాన్నరము

  నిను మోవనఁజేసుకోక నిజాలవానఁడవు
చ. 3:    చెపప్పురాని సిగద్గీలలల్ల సలవుల ముతచేవు

  దపప్పుదేరి యతదువతకనఁ దమకితచను
    అపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను

   దపప్పురాననఁ గటూడితవ దమసప వానఁడవు



రేక: 1749-02 బౌళ సత: 27-290
పలల్లవ:   మొగమోటదాన నేను మొదలనే, తనతోను

  యగసకేక్కనకనెపైన యేకతము లేదా
చ. 1:  చితత్తిములోపలిమాట చెపప్పునఁజాలకతడితేను

  వతుత్తి వట ట్టి మాననఁ డూరకెపైనాను
    పొతుత్తి ల నునన్నది కీల భోగితచినవానఁడు తాను

    ఇతత్తిలనఁ దనక గొతత యేకతము లేదా
చ. 2:     సిగద్గీల మరిన చేనఁత సేయనఁ జాలకతడితేను

  అగద్గీలమెపై వరిగితచ నతదానఁకాను
   వగద్గీళతచె వలపల వఱపఱనఁగనఁడు తాను
   యగద్గీల దరచకోను యేకతము లేదా

చ. 3:   ననుపపైన సుదుద లక నవవ్వెనఁజాలకతడితేను
   చెనకి మొగము చటూచి చిమత్మిరేనఁచని

    అనుగ శ్రీ వతకటేశనఁ డలమేలమతగ నేను
    యనస నిపప్పుడు తన కేకతము లేదా



రేక: 1749-03 భపైరవ సత: 27-291
పలల్లవ:    వరవు లరనఁగదువు వవగ రావయత

    ఇరవపైన అపప్పుణ నీ కిచెచ్చెనఁ గదవయాత
చ. 1:      దపప్పు గొతట నతటాను తరణ నీ కెమోత్మివ

  కపప్పురము మారగాను కెపైకొనన్నదట
     చెపప్పు నాక నానవాల చేరి నాతో పొతదుసేసి
   ఇపప్పు డిటట్టి నాక జనవయతవయాత

చ. 2:     చలిగొనీ నతటాను సకియ నీ పచచ్చెడము
    నిలవు గపప్పుల గపీప్పు నీతా నట
    యలమ నీ కికక్కవగా యమాటే చెపప్పుమనె
  వలపల ననున్ననఁగటూడి వదలకవయాత

చ. 3:      తాను నీవు నొకక్కటతటా తరణ శ్రీ వతకటేశ
   నానిన రతులనఁ గటూడి నవవ్వెనట

     ఆనెలనఁత వావ చెపప్పు అలమేల మతగ నేను
    పూని ననున్ననఁ గటూడితవ పొతతనా లీవయాత



రేక: 1749-04 రామకిగయ సత: 27-292
పలల్లవ:   ఎతతవానఁడవయత నీవు యకక్కడెకక్కడ

    పొతత నీ జాణతనాల పొగడేము నేము
చ. 1:    మాటలనే తేనెలటూరీ మతతనాన నోరటూరీ

    యేట వటేట్టి నీ మహిమ లకక్కడ
    తేటల నీచేత వని దేహమెలల్ల నఁ జెమరితచె

   మటూటలగా నవవ్వెతమ మొకేక్కము నీక
చ. 2:     చటూపలనే వానఁడి రేనఁగీ సొలపల నాసరేనఁగీ

   యేపన నీయమెత్మి లివ యకక్కడెకక్కడ
    తీపల నీపాలనఁ జికిక్క తదుద పడె గణమెలల్ల

   మోపగా వలచితమ మొకేక్కము నీక
చ. 3:      కతదువల దమ వుటట్టి కానఁగిట బీరము వుట ట్టి

   ఇతదులోని నీ నేరప లకక్కడెకక్కడ
    పొ౧దిత శ్రీ వతకటేశ భోగము రతులకెకెక్క
   ముతదర నితకొకమానఁట మొకేక్కము నీక



రేక: 1749-05 సాళతగత సత: 27-293
పలల్లవ:   ఇతత సేసినవానఁడవు యడేరచ్చెవయాత

    కొ౧తపైనా నీ దమసము కొమత్మి కియతవయాత
చ. 1:      వలపల వడ దానఁకె వనిత నినున్ననఁ బాయగ

   అలరి చలి మతదుల కపప్పుణీవయాత
   నిలవలల్లనఁ జెమరితచె నీతోడి సరసముల
  పొలపగ మతచిగతదవడి గటూరచ్చెవయాత

చ. 2:      ఆసల నుతగిట గొనె అటట్టి నీకెదుర చటూచి
  సేసచలల్ల చ వదదని చెపప్పుతచవయాత

    రాసికెకక్కనఁ బులకితచె రత నీయడ మాటల
    వాసినఁ గచిచ్చె ముతేత్తిలగానఁ జేసి దానఁచకోవయాత

చ. 3:     రతనఁ బరవశమతద రవవ్వెగ నీవు గటూడనఁగ
  సతని కొనగోర నెచచ్చెరితచవయాత
     మత ననున్న జతకితచె నెమత్మిదిని శ్రీ వతకటేశ

   తతవచెచ్చె నీ బాసల దలనఁచకోవయాత



రేక: 1749-06 వరాళ సత: 27-294
పలల్లవ:     నిజము లొలకనేల నీక నీకే మాతోడ

   గజిబజి చేనఁతలనే గయాతళతచే వపడు
చ. 1:     కపటము లేక మదినఁ గానఁతాళము వడమదు

  నెపము గలితేనఁగాని నితదితచరాదు
     కపరగ నీ యతద కతటమ యరెతడు నేనఁడు

   వుపమ లితదరివల వరకతడ వపడు
చ. 2:     కనున్నసనన్నల సేయక కతదువ నాస పటట్టిదు

   వనెన్నల వటట్టితేనఁగాని వతగెము గాదు
     ఇనిన్నయు నతదరికి నీ వచిచ్చెన వదతల నేనఁడు

    వనన్న కనన్నచోట వలల్ల వరి సేసే వపడు
చ. 3:    దగద్గీరి కూచనన్ననఁగాని తమకముల రేనఁగవు

  సిగద్గీ వడిచిననఁగాని చెనకరాదు
   యగద్గీదర శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁగటూడితవ

   వగద్గీళతచి రతులలో వరగతదే వపడు



రేక: 1750-01 గజజరి సత: 27-295
పలల్లవ:      చెపప్పుక చెపప్పుక నాక చేరి నీవు పచిచ్చెసేసి

    చొపప్పుగా నీవు చటూచిన చటూపలే గరతు
చ. 1:    మోహము గలవారికి మొగచాట గలదా

దాహపటడియాసలతము(గ)  లే కాక
   పోహణతచి యేల నాకనఁబుటట్టితచేవు తరితీప

   యహల మరనిపూవు టేటేల్ల గరతు
చ. 2:   ఇయతకోలపైనవారికి యరవుల గలవా

  నెయతప సరసములో నేరపేకాక
    వయతనే ఇతతేసి యేల వపప్పుగితచేవు నీమేల
    ముయతక ముతదు మొకిక్కన మొకక్కలే గరతు

చ. 3:    తగల గలవారికి తచచ్చెనల గలవా
  నగిన సలవులలో ననుపేగాక

    అగపడి శ్రీ వతకటాధిప ననున్న గటూడిత
   జిగిమరనఁ జేసినటట్టి చేనఁతలే గఱతు



రేక: 1750-02 వళవళ సత: 27-296
పలల్లవ:     ఎతత సేసే వతదుకనఁగా యేల లోనఁగేవు

   వతతవారి వల నినున్న వసరితచేనా
చ. 1:    పూసగచిచ్చెనటట్టి నినున్ననఁ బొగడేట దానను

  రాసికెకక్క నితదరిలో రవవ్వెసేసేనా
      సేస వటట్టి ఇటట్టి నీపపైనఁ జేయి చానఁచే దానను

  వసమతత పనికినఁగా వతగెమాడేనా
చ. 2:    నగతానే నే నీక ననుపపైనదానను

  తగవులనఁబెటట్టి నేనఁడు తమకితచేనా
   మొగము చటూచి సారె మొకేక్కటదానను

   పగటనఁదనాల సేసి పతతము చటూపేనా
చ. 3:    కొసరి కొసరి నినున్ననఁ గటూడినటట్టిదానను

   కసి గతప నీవలప గోరసేసేవా
   యసగ శ్రీ వతకటేశ యియతకొనన్నదానను
   సుసరి వపైతవ నీపపైనఁ జొపప్పులతేత్తినా



రేక: 1750-03 ముఖరి సత: 27-297
పలల్లవ:   ఎలయితచే అతదులక నెవవ్వెరమెపైతమేని

  పొలసి పూచినమనఁద పూనఁపలయతనఁగాని
చ. 1:      కతదువల నీకనఁ జూప కానఁకల మతలో నితచి

    సతదడినఁ బెటట్టినఁగా ఆప సారె సారెక
    అతదుకొని ననున్ననఁ జూడు మాపకతట భద్రిమఇతచి

      వతదు వటట్టి కాల దొకిక్క వతట దిపేప్పు నినున్నను
చ. 2:     కొతగవటట్టి తీసి నినున్న కొలవులోపల నవవ్వె

    అతగడినఁ బెటట్టినఁగా వల కాప తొలత
     సతగడినఁ జూడు నానేరప్పు సరి నాప వలనే

    అతగమతట మనఁద మనఁద నాసల రేనఁచేను
చ. 3:     కావరితచి మొకక్క మొకిక్క కానఁగిలితచకొని మెచిచ్చె

    చేవదేర నాప సేవ సేసనఁగా నీక
    శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁజేరి కూడితవ చటూడు
    వవ లపకతట వలల్ల వరి సేసే నిపడు



రేక: 1750-04  – రేవగపత్తి అటతాళత సత: 27-298
పలల్లవ:     కడమ లకక్కడి వనఁక కానవచిచ్చెన పనికి

   జడిసి దోమట వతదు చవవుట ట్టినా
చ. 1:     మానిని మాటలే నీక మదన రహసతముల

    నాననఁగా నినన్న వడుగ నాకనఁ దగవా
    తేనెగారే అధరప తేనెల నీ తలకెకెక్క

వనుల(ల)  వరనఁగతల వననఁగటూడనా
చ. 2:     యితత కానుకల నీక యిచిచ్చెన సతచకరవు

   దొతతులపైన వవ మాక తోయవసమా
    చెతతల నెగరవయ చేతులక నీకనఁ జికెక్క

  యతతవార పలిచినా నియతకొనేవా
చ. 3:      పొలినఁతనఁ కానఁగిలి నీక భోగప పతడిల్ల చవకె

    చెలలము మా యదుట సిగద్గీ వడేవా
   కలగతపలయనఁ బొతదు కడపలోపల నేనఁడు

   అలరి శ్రీ వతకటేశ అడడమాడేవా



రేక: 1750-05 నాదరామకిగయ సత: 27-299
పలల్లవ:    ఆతనఁడే నీవు గావా అతదుకేమే

  కాతరప సరసాల కడురేనఁచవలనా
చ. 1:    తమకప రమణునఁడు దగద్గీరనఁ గటూచతడితేను

  జమళసిగద్గీ లేటకి జళపతచేవ
   కొమరెప నినాన్నతనఁడు కొతగవటట్టి పననఁగితే

  వుమురకూటపనఁజూప లగద్గీడితచ నేనఁటకే
చ. 2:     నయగారి నీ వభునఁడు నవువ్వెల నవవ్వెతేను

  పగయమున బతకాల పనచనేలే
    కిగయయరినఁగి నీమనఁద కేల చానఁచి కొసరితే

  నియతపనఁ బెనువటల్ల నీకేనఁటకే
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చెకక్కల నినున్న నొకిక్కతే

   నీవల రతుల భద్రిమయితచ నేనఁటకే
    కెపైవసమెపై నీవతనఁడు కపప్పుర వడె మచిచ్చెతే

    వవగనఁ గటూడి మరి వరగతద నేనఁటకే



రేక: 1750-06 సామతతత సత: 27-300
పలల్లవ:     మేల మేల జాణవౌదు మెచిచ్చెత నినున్న

    కాల దానఁకి నతతలోనె కతదువ లతటేవు
చ. 1:   నెయతప చేనఁతలకెలల్ల నేరపరివతటేను

   పయతద కొతగ వటేట్టివు పలమారను
   తొయతలల రతకిని దొడడవానఁడ వతటేను

    తయతని మో వడిగేవు తేకవ మెరయను
చ. 2:     నతటన నీమోము చటూచి నవువ్వెల నవవ్వెతేను

   వతట వతటనఁ బొదిగేవు వసారప
    వతటరి వనుచ నీ కొలవును సేసితేను

  అతటముటట్టి సరసములడనఁ జూచేవు
చ. 3:    సమత్మితతచి యినిన్నటాను చనవు చెలిల్లతచితేను

   దిమత్మిరి వదతలనఁ గటూడి తరవసేవు
     నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నీక నే నెదురాడేనా

    కమత్మిరితచి వలపల గరి సే సేవు



రేక: 1751-01 దేసాళత సత: 27-301
పలల్లవ:      ఎతదానఁకా వటట్టి జోలి యఱనఁగనా నేనఁ దొలిల్ల

    చతదమాయ సుదుద లలల్ల చాలనఁ జాల నినఁకను
చ. 1:      చెపప్పుమతటా ననున్న నేల చేరి వడుడ వటేట్టివు

  తపప్పుక చటూచితేనే తలవతచిత
   దపప్పుదేరి నీమోవ దగదొట ట్టి నితదువతక

    చపప్పుచారెపై యలసేవు చాలనఁ జాల నినఁకను
చ. 2:      పగయముల చెపప్పు యేల పననఁగ వచేచ్చెవు నాతో

   నయముల చటూపనఁగాను నవువ్వె నవవ్వెత
    కిగయలలల్లనఁ గానవచచ్చె కేల మనఁదపై యితదువతక

    జయమాయ వగిరాల చాలనఁ జాల నినఁకను
చ. 3:     కొతగవటట్టి తీసి యేల కూడిత వతతటలోనె

   ముతగిటకి నీవు రానఁగా మోహితచిత
   అతగమాయ శ్రీ వతకటాధిపత ఇతదువతక

     జతగిలి కొసర లలల్ల చాలనఁ జాల నికను



రేక: 1751-02 పాడి సత: 27-302
పలల్లవ:    దయగలవానఁడు తాను తపప్పు లేనఁటవ

  నయగారి తనముల నవవ్వెతతునఁగాక
చ. 1:    తలనఁపలల్లనఁ దానె తనకేనఁట వనన్నపము

   చెలనఁగి తానఁ జేసినటట్టి చేసుగాక
    చెలవలేమ చెపేప్పుర చేతనఁ జికెక్కనిద ముదద్రి

   వలలేని వడుకల వగితతు గాక
చ. 2:    పనులలల్లనఁ దానె పటట్టి పననఁగేదేది

  చనవచిచ్చెన కొలనఁది జరపనఁగాక
  ననుపలేమెతచేము నాలకనునన్నది పేర

   కనుకలి వనుకలినఁ గెపైకొతదునఁ గాక
చ. 3:     కానఁగి లలల్లనఁ దానె కతదువకనఁ దసేదేమ

  మానఁగిన మోవతీపల మరపనఁగాక
     చేనఁగ దేరేదేమ తానె శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె

  వనఁగనిరతనఁ జొకిక్కతచి వలయితచనఁగాక



రేక: 1751-03 గళ సత: 27-303
పలల్లవ:    ఎతత నీరాజస మదియేమే నీవు

    పతతపనఁ జేనఁతల నినున్న భద్రిమఇతచ నేరనఁడా
చ. 1:    చకక్కని వదనమున సనన్నచేస నాతనఁడు

    యకక్కడి పరాక నీక యేమే నీవు
   వకక్కసప చనున్నలతో వఱఱ్ఱైవనఁగేవు గరావ్వెన

   మకిక్కలి రతులనవ మెదుపనఁగ నేరనఁడా
చ. 2:    చిలకగోళల్ల చేతుల చెయివటట్టి నాతనఁడు

   యలమ మార మలసేవమే నీవు
    నిలవునఁ దురముతోడ నీవు కపటాల చటూప

     అలరి పతతాల చటూప నాతనఁ డితత నేరనఁడా
చ. 3:     దొతతర సరసముల దొమత్మి చేస నాతనఁడు

  యితతలోనె సిగద్గీవడేవమే నీవు
   మతతనాన పయతదను మఱనఁగవటట్టి కూడిత

    వతతపైనా శ్రీ వతకటేశనఁడిని మర నేరనఁడా



రేక: 1751-04 మాళవగళ సత: 27-304
పలల్లవ:      కడు ల వరవు దాను కానమా నేము

 యడపదొడపనఁగాగ యదిరితచనఁగలమా
చ. 1:    నయగారి సటకానఁడు ననున్ననేల తడవనే

   పగయురాతడల్ల తోనే పననఁగనఁ గాక
     కిగయ యతత యరినఁగితే కిముత్మిల కతబము లేదా

  దయతోడిలేమలము తన కోపనఁగలమా
చ. 2:     కొతత్తి కొతత్తి కోడెకాడు గోళల్లల రానఁచనే

  చితత్తిము వచిచ్చెనవారినఁ జెనకనఁగాక
    వతత్తి రాచవలసితే నటూరకే రాళల్ల లేవా

   తతత్తిరప టతతులము తన కోపనఁగలమా
చ.3:      నీట శ్రీ వతకటేశనఁడు నేనెటట్టి ననున్ననఁ గటూడెనే

  వానఁటమెపైన వారికే వలచనఁగాక
    పాటతచి పటట్టి బగితచ బయలకానఁగిట లేదా
   తాటతచి నితడురతని తన కోపగలమా



రేక: 1751-05 పాడి సత: 27-305
పలల్లవ:    ఔనే మతచిదాన వౌదువ నీవు

  సాననఁబటట్టి వలపల జళపతచేవు
చ. 1:     చెలనఁగి యాతనఁడు నీకనఁ జెపేప్పుట పగయాలకా

  చలపటట్టి దగద్గీరక జతకితచేవు
   మొలకనవువ్వెల నవవ్వె ముతచిన మోహనకా

   వలవని జాగతోడ వతచేవు శిరసు
చ. 2:    చితత్తిగితచి నీమనఁద జేయి వసినతదుకా

   కొతత్తిలగా నీవు కొనగోరనఁ జిమేత్మివు
      బతత్తి సేస నీక మతచి బాగా లిచిచ్చె నతదుకా

  యతత్తిన మదముతోడ యసడితచేము
చ. 3:    కచిచ్చెపటట్టి కానఁగిలితచి కూడిన యితదులకా

   హచిచ్చె శ్రీ వతకటేశవ్వెర నెలయితచేవు
  బచచ్చెన సరసముల పతతమచిచ్చెనతదుకా

   వచచ్చెనవడుల నీవు వసాల సేసేవు



రేక: 1751-06 ఆహిరి సత: 27-306
పలల్లవ:  అవవ్వెలిమో మే(మేనఁ)  టకే అతతవానితో

   నవువ్వెల నవటవళ ననుపలే కాక
చ. 1:   ఆనఁటదానికేనఁటకే అతతేసి చలముల

  పేటగా మగవానితో పగయమేకాక
   యటవటట్టి నీకతనఁడు యతత కితదుపడినాను

   చటకి మాటకి సేవ సేయవలనఁగాక
చ. 2:    మగవక నేనఁటకే మాసటని పతతాల

    మొగము చటూచి సనన్నల మొకక్కలే కాక
    జగడము దర నెతత చనవు నీకిచిచ్చెనాను

    మగల నీ వనయాలే మతచవల గాక
చ. 3:    సతకి నితతేనఁటకే సరిచేసి బతకాల

  యితవపైన మనసుల యేకమేకాక
      వత దర నినున్నను శ్రీ వతకటేశనఁ డిద కూడె

   మతలే కితదుకే నీవు మెచచ్చెవలనఁగాక



రేక: 1752-01 శదద్ధదేశి సత: 27-307
పలల్లవ:     ఎతదు వోయ నతనఁడు యేమనే నేను

   చతదమాయనఁ బనులలల్ల చలమేలే ఇనఁకను
చ. 1:     తమకమెలల్ల నఁ గతట తలనఁ పలల్ల నీడేరె

    రమణునఁ డనీన్న నెఱనఁగ రావ నీవు
   కొమరె వయసుగాన కోడెకానఁడనిన్నటా దాను

   వమలమాయ మనసు వడువవ చెఱనఁగ
చ. 2:     యయకొతటనఁ దనసుదుద లితదర దనున్న మెచిచ్చెరి

   రాయడితచ కాతనిని రావ నీవు
   చాయల నడతు నేను సరసునఁడినిన్నటానఁదాను
    బాయట నతదరనఁ జూడ పటట్టికనే ఇనఁకను

చ. 3:     మతక మతదులో నేదే మచిచ్చెకల దపైవారె
    రతుల ననిన్నటానఁ గటూడె రావ నీవు

     తత శ్రీ వతకటేశనఁడు తాను యతని ఇతతని
  కత లీతనిపగయాల కెపైకొననఁగరాదా



రేక: 1752-02 పాడి సత: 27-308
పలల్లవ:   అనుమానితచక మాతో నానతీవయాత

   పననఁగి వారి పొతదుల పడరేనఁతునా
చ. 1:     చెనకి నవవ్వెనయాప చేరి పసత్తిరితచనఁ గాక

  పనిమాలి వనఁడుకోను పరలకేల
    మనసు దిగ వసుక మతతనాన నునాన్ననఁడవు

   మునుపట సతకే ఇముత్మిలనే చెపప్పుదునా
చ. 2:    తటట్టినటట్టి యాప నినున్న దవతచవలనఁగాక

   కటట్టినఁ గడవార మొకక్కనఁగా గారణమేల
    వటట్టి వసటతోనఁ దలవతచక నీ వునాన్ననఁడవు
   రటట్టి సేసినతవనే ఇటట్టి రపప్పుతతునా

చ. 3:    కాల దొకిక్కనాప నినున్న కానఁగిలితచకొనుగాక
   యేల పొరగవారికి నితతేసి పని

    యలీల శ్రీ వతకటేశ ఇట ననున్ననఁగటూడితవ
   ములనునన్న తొతట ఇతతమొకము చటూపతతునా



రేక: 1752-03 బౌళ సత: 27-309
పలల్లవ:    మొగమోటదాన నేను మొకేక్క నీక

   ఇగరనఁబోనఁడిని నేను యవవ్వెరి దటూరదును
చ. 1:      సారె సారెనఁ బొగడనఁగ సనన్నల నీవు సేయనఁగ

    కోరి నినున్ననఁ దిటట్టివచిచ్చె కొతకిత నేను
   నేరములతచనఁగనఁబోఇ నీక లోనాయ మనసు

   యరీతనే వరగెపైత నెవవ్వెరి దటూరదును
చ. 2:    ఇచచ్చెకము నెరపనఁగ యదురగా నవవ్వెనఁగాను

   మచచ్చెరితచవచిచ్చె యటట్టి మానికి నేను
    పచిచ్చెసేయ దొరకొతట భద్రిమయితచె నా వయసు
    యచచ్చెరికె నాక లేదు యవవ్వెరి దటూరదును

చ. 3:     వతచెనతోనఁ గటూడనఁగాను వపైపగా శ్రీ వతకటేశ
   మతచనఁదలనఁచి రతుల మెచిచ్చెత నినున్న

     కతచము పొతుత్తి క వచిచ్చె కడు నోరటూరితచెనఁ బొతదు
   ఎతచరాదు తరితీప లవవ్వెరి దటూరదును



రేక: 1752-04 దేసాళత సత: 27-310
పలల్లవ:   చితత్తిడి చెమటమేని శ్రీనివాసా! కడు

   చితత్తిడి వానఁడవుగ దో శ్రీనివాస
చ. 1:    చెలల్ల నీక నీచేనఁతల శ్రీనివాస! నా

  చెలల్లలితో నవవ్వెతవ శ్రీనివాస
  చెలల్లనఁబో యితతదొరవు శ్రీనివాస! నీ

   చిలల్లర వదతల బెటట్టి శ్రీనివాస
చ. 2:   చేరితమ నీవదద శ్రీనివాస! మేను

  జీరలయ నితతలోనె శ్రీనివాస
   చరనఁగారీ మా వయసు శ్రీనివాస! నీకనఁ
   జేరవగా మా యిలల్ల శ్రీనివాస

చ. 3:    చికక్కని మాట లడేవు శ్రీనివాస! మా
   చికెక్కలల్ల బాసను నేనఁడు శ్రీనివాస

   చెకక్క నొకిక్క కూడితవ శ్రీనివాస! వావ
   చికెక్క శ్రీ వతకటగిరి శ్రీనివాసా



రేక: 1752-05 నాదరామకిగయ సత: 27-311
పలల్లవ:    చెపప్పునటేట్టి సేతునఁగాక చేరి నీక

  తపప్పులనఁ దారల నెతచతగవద
చ. 1:       నినున్ననఁ జూచి నవువ్వె వచెచ్చె నీమనఁది కోపము దరె

  అనిన్నటా దొడడవానఁడవు ఆనలేల
    కనున్నల నినున్న గతటమ కాయమెలల్ల నఁ జలల్లనాయ
   పనేన్నట మాయల కినఁకనఁ బనియేది

చ. 2:     మానఁట నీకనఁగా వళ ల్ల మతకలలల్లనఁ బెడనఁబాస
  చాటవ గెలిచితమ సాకిరలేల

    నేనఁటనే తపప్పుదినఁకను నీక నేను వునాన్నరము
  వానఁటాల సేయనఁగ నీవలల్లనేది

చ. 3:      కొనగోర నినున్న సనఁకె కూటము లతద కలిగె
 పనిమతతునఁడవు వడనఁబాటలేల

    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసిత మపప్పుడిటట్టి
   చనవు చేకొనుచోట సాదితచ నేది



రేక: 1752-06 రామకిగయ సత: 27-312
పలల్లవ:    ఇదదరికి దపైవము యటట్టి గటూరెచ్చెనో

   గదదరి తనములతద కలిగె కొసరల
చ. 1:      సొలసి సొలసి నినున్ననఁ జూచి నేనే భద్రిమసిత

   బలిమ నీ మనసతత భద్రిమసనో
  నలపల తలపల నాకనున్నలసాజము

    తలిసితే నలపలనఁ దలప నీ చేనఁతల
చ. 2:     నలవతక నీతోడ నవవ్వె నవవ్వె యలసిత

   అలరి నీ తనువతత యలసనో
   మలకల కొలకల మా కరలసాజము

    అలరి మలకల నీ యనిన్న గణములను
చ. 3:      కావరితచి నీ కానఁగిట కలసి నే వలసిత

   వవలపై నీమోవ యతత వలసనో
    శ్రీ వతకటేశనఁడ మాక సిగద్గీలలల్ల సాజము

    యవల నీక సిగద్గీ లతదు వచెచ్చెనో



రేక: 1753-01 కాతబోదిసత: 27-313
పలల్లవ:    ఇదఱనఁగనెపైత నేను యేమసేతు నాయకనఁడ

   చెదరి నీమత కెతత సిగాద్గీయనో
చ. 1:    నికిక్క చటూడనఁబోతేను నీచేనఁత బాయిటనఁబడె

  మొకక్కనఁబోతే కొనగోరిమొన దానఁకెను
    చెకక్క నొకక్కనఁబోతేను చెమట చేతకి వచెచ్చె

   చికిక్క నీక నపడెతత సిగాద్గీయనో
చ. 2:   మానఁటలడనఁబోతేను మరాత్మిల దొరలివచెచ్చె

  మటూనఁటగా నవవ్వెతచితేను మోవరేనఁగెను
   కూటమకి దగద్గీరితే గరతువాసన లబెబ్బు

  చటకిమాటకి నెతత సిగాద్గీయనో
చ. 3:    పేగమనఁ గానఁగిలితచకొతటే బేతటఱల్లరాల గతదము

   ఆమని రతసేసితే ననీన్న దలిస
    నేమప శ్రీ వతకటేశ నీవు నేనునఁగటూడితమ

   చేముతచి మెచిచ్చెతే నెతత సిగాద్గీయనో



రేక: 1753-02 సామతతత సత: 27-314
పలల్లవ:  చరలియతనఁగదవోయి చెనన్నకేశవా! చటూడు

   చేరనఁడేసి కనున్నల వో చెనన్నకేశవా!
చ. 1:    పొతుత్తి ల మగనఁడవపై పోరచినవువ్వె నవవ్వెవు

  చితత్తిడిగణములే లో చెనన్నకేశవా
    చితత్తిర పతమలమెపై సిగద్గీ నీ కొపప్పుతచిత! నీ
   చితత్తిము నా భాగతము చెనన్నకేశవా

చ. 2:    యమెత్మిలక జవవ్వెనాన ఇతతగానఁగ నోమతమ
  చిమత్మివోయి నీకరణ చెనన్నకేశవా

    కమత్మిట నవవ్వెవు మాతో కడలేదు నీయాస
   చిముత్మినఁ జెమటల వో చెనన్నకేశవా

చ. 3:    గరిమ నతదరి నొకక్కగానఁడినఁగటట్టి కూడితవ
  శిరసుపూవుల రాల చెనన్నకేశవా

   ఇరవపై శ్రీ వతకటాదిద్రి యిదియతటానఁగటూడితవ
   గొరబు చేనఁతలనఁ గతడిగోట చెనన్నకేశవా



రేక: 1753-03 రామకిగయ సత: 27-315
పలల్లవ:    చెనకచ నీవ రటట్టి సేసుకొతటవ

   వనితలతదర నా వతటవారే కారా
చ. 1:    కూరిమ గొసరతాను గణము చటూపతగాక

    కోరి నినున్న నితతసేయ కోపమా నీతో
     ఆ రీత నతదరితోడ ఆ మాటేల చెపప్పుతవ

   యేరా నీయితతులకెలల్ల యతత్తిచచ్చెట గాదా
చ. 2:    నికక్కము వభునఁడవతటా నేరప చెపప్పుతనఁగాక

    వకక్కసము లడ నాక వతగెమా నీతో
    చకక్కగ నీ కొలవులో సాకిరలేల పటేట్టివు

   యికక్కవ వనన్నవారెలల్ల నిద పావసేయరా
చ. 3:     రతవళ గాగ నినున్న రాశి కెకిక్కతచితనఁగాక

   పతకినఁ బతసేయనఁగ పతతమా నీతో
     యితవపై శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    యితర సతుల నినున్న యితదులకే మెచచ్చెరా



రేక: 1753-04 ముఖరి సత: 27-316
పలల్లవ:      వదుద వదుద నీవతత వాదు వటట్టి కోక మనఁక

   తదిద రతులనే నినున్ననఁ దమలితచదా
చ. 1:     పనివడి యాప నీతో పతతమాడ నేనఁటకి

  చనుమొనలే చటూప సాదితచదా
    మనసఱనఁగవు గాక మానిని నీ యడక
  కనునఁగొనలనే చటూచి కరనఁగితచదా

చ. 2:   కెలపతటల్ల నినున్న కితదుపరచనేనఁటకి
   సలవనే నవవ్వె యాప చిమత్మిరేనఁచదా

    బలిమెఱనఁగవు గాక పడనఁత నినున్న నేనఁచితే
 పలచనిచేనఁతలనే భద్రిమయితచదా

చ. 3:     కెపైవశము సేయ నీతో కతలలల్ల నేనఁటకి
   మోవ తేనెలే చటూప మోహితచపతచదా

     యవళ శ్రీ వతకటేశ యితత నీవు గటూడితవ
  వవల సరసముల వలయితచదా



రేక: 1753-05  అమర సితధు సత: 27-317
పలల్లవ:    ఆడనుతడి వచిచ్చె నాక ఆసపడేవు

   జోడుకూడి నినున్న రతనఁ జొకిక్కతచదాయనా
చ. 1:      పపైపపై ననున్ననఁ జెనకేవు పానఁచి మేనితో వచిచ్చె

   ఆప వోపనపప్పుడెలల్ల నడడమా నేను
   కోపము గాదుగా గొబబ్బున నినన్నడిగిత

    ఆ పాట నినున్ననఁ దనివ నతదితచదాయనా
చ. 2:    పటట్టి వడె మడిగేవు పరనఁగడుపనవచిచ్చె

    వటట్టి యాప వడిగాల కూరటా నేను
   దిటట్టితనమున నినున్ననఁ దలియవలసి యితత

  బెటట్టి గనఁ దముత్మిలమెపైనానఁ బెటట్టిదాయనా
చ. 3:     వతచి నామోము చటూచేవు వరవాత లేచివచిచ్చె

   అతచెనాచేనఁతను చటూడ నడడమా నేను
     కొతచక శ్రీ వతకటేశ కూడితవ ననున్న నీక

   మతచి మొగాలవారి నెమత్మిదినఁ జూపదాయనా



రేక: 1753-06 వరాళ సత: 27-318
పలల్లవ:    కానీ కానీ యతదుకేమ కతలేనఁటకి

  మేనరికమే నీమెడగట ట్టి నినఁకను
చ. 1:     బతత్తితోడ నేను నీపపైనఁ జేయి వసితేను

   హతత్తి యదరిపడేవు అదేమ నీవు
   రితత్తివలపా నాది రేకకెకెక్కనఁ గొనగోర

   సతత్తిముగలదపైతేను జాణ జేస నినున్నను
చ. 2:    తగవు నెరప నీదగద్గీర గటూచతడితేను

    అగడుగా నటట్టి లోగే వదేమ నీవు
    మొగచాటా నా పొతదు మొనలయనా చనున్నల

   తగడి నిజాలదపైతే దిటట్టినఁజేస నినున్నను
చ. 3:    కలసి మెలసి నినున్ననఁ గానఁగిలితచకొతటేను

   అలసి బుసకటేట్టి అదేమ నీవు
    మెలగి శ్రీ వతకటేశ మెరసనా జవవ్వెనము
    బలిమ గలదియపైతే బతటనఁ జేస నినున్నను



రేక: 1754-01  సాళతగ నాట సత: 27-319
పలల్లవ:     కానీ కానీ యతదుకేమ కనేము గాక

   మోనాన నీకేవళ మొకేక్కమో నేము
చ. 1:     నెటట్టిన నీ మగవల నీతోనే నవవ్వెనఁగాను

   చటాట్టి లమెపై యనన్ననఁడినఁకనఁ జూచేమో నేము
    దిటట్టిలపై యతదుర నినున్న తేనఁకవతోనఁ దిటట్టినఁగాను

   వటట్టికి నేనఁగతనుతడి వనేమో నేము
చ. 2:    పొలనఁతులితదర నినున్న బొమత్మిల జతకితచనఁగాను

    చెలనఁగి సాకి రెనన్ననఁడు చెపేప్పుమో నేము
     అలగి వార నీమనఁద నటట్టి చేతుల చానఁచనఁగ
   తలిప మవాదేగతనఁ దరేచ్చెమో నేము

చ. 3:      కోరి నీ కొలవు వార కొతగవటట్టి తయతనఁగాను
   మారకొని యనన్ననఁడవ మానేప్పుమో నేము

    యరీత శ్రీ వతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ
   తేరకతత్తిల నేగత దిదేదమో నేము



రేక: 1754-02 వరాళ సత: 27-320
పలల్లవ:    ఏకతములో సుదుద ల ఇతదరిముతదర నేల

  దకొని రతులోనే తలసుకోరాదా
చ. 1:     చెపప్పురాని మాటలక సిగద్గీల వడుటే గరి

   అపప్పుట నేలడిగేవు ఆపను నీవు
   దపప్పుదేరే మోములోనే తలనఁపలల్లనఁ గానవచచ్చె

  తపప్పులనఁదేలి ముచచ్చెట తలసుకోరాదా
చ. 2:    సేయరాని సేనఁతలక సలవనవువ్వెలే గరి

   చాయల నేలొరసేవు సారెక నీవు
   కాయముపపై కానఁకలనే కతదువలల్లనఁ గానవచెచ్చె
  తీయనాయ వడుకల తలసుకోరాదా

చ. 3:     ముటట్టిరాని పనులక మొకక్కల మొకక్కటే గరి
   గటట్టి లేల వచేచ్చెవు కొతకక నీవు

   ఇటట్టి కూడితరి మ యమెత్మిలలల్లనఁగానవచెచ్చె
   దిటట్టివు శ్రీ వతకటేశ తలసుకోరాదా



రేక: 1754-03 ఆహిరి సత: 27-321
పలల్లవ:    సవతు లితదర నినున్న సతతోసితచేరిద

   రవళ నౌభళశని రాణ వౌదువమాత్మి
చ. 1:    ఆతనిమోము చటూచితవద తొడ యకిక్కతవ

  నీత నీవఱనఁగదువు నీకేమమాత్మి
   ఆతుమార రమణుని అలకెలల్లనఁ దరిచ్చెతవ

   రాతరినఁ బగల నటట్టి రాజతమేలవమాత్మి
చ. 2:    వాసినఁ బతతాలడితవ వలపతచిత వభుని

   నీ సరి గారెవవ్వెరన నీకేమమాత్మి
    సేస వటట్టి చెపప్పునటట్టి సేయితచకొతట పనుల
   ఆసనఁ బటట్టిము గటట్టి క అతడనుతడవమాత్మి

చ. 3:    పగయమునునఁ జెపప్పుతవ బగెద్గీ గానఁగిలితచితవ
   నియత నో లకిమమత్మి నీకేమమాత్మి
    దయతో శ్రీ వతకటాదిద్రినఁ దమకితచి కూడితవ
  నయమెపై నరసితహసనాన మతచవమాత్మి



రేక: 1754-04  మాళవ గళ సత: 27-322
పలల్లవ:     వదదనాన్న మానదు చెలి వలపల తోడతట

    పొదుద న నాపక నీక బుదిద చెపప్పురాదా
చ. 1:  నీతోడి (డ)    మాటల నే నెయతముతో నాడనఁగాను

    ఆతలనఁ దా నేలడ నతడ (నడడ) మానఁటల
    చేతుల చానఁచి నినున్న చెకక్కలిటట్టి నొకక్కనఁగాను
    ఘతల తన గోరేల కడల దానఁకితచని

చ. 2:     సమత్మితతచి నీమోము సారె నేనునఁ జూడనఁగాను
    దొమత్మినఁ దా నపప్పుటనేల తోనఁగి చటూచని
    చిముత్మిల సరసముల చేరి నేనటూ నాడనఁగాను

    వుముత్మిడినఁ జెనకీ నేల వరకెపైనా దాను
చ. 3:     కతదువ నేను నీవు గానఁగిలితచ కొననఁగాను

    సతదడినఁ గాలేల తొకీక్క జవళ నుతడి
    ఇతదులో శ్రీ వతకటేశ ఇదదరమునఁ గటూడితమ

  నితద నీపపైనేలవస నిచచ్చెనిచాచ్చెనవవ్వె



రేక: 1754-05 ఆహిరి సత: 27-323
పలల్లవ:      చాల నటూరకే రావయత సారె సారె రేనఁచక

    కోలముతదపై నీ పగయాల కొతకలదేరీ నవ
చ. 1:   గరిసితచరాదుగాని కాతతక నీచేనఁతలలల్ల

  తరమఱనఁగ దసితే తదదరానివ
   వరసతో రావుగాని వనెన్నల నీగణముల

 తొరలితచకొతటేను దొమత్మిసేసేవ
చ. 2:    వలఇతచరాదుగాని వలనఁదికి నీ నవువ్వెల

  తలిప చెపప్పునఁగనఁబోతే తీగెసాగేవ
  తలనఁచనఁగరాదుగాని తపప్పుని నీబాసలలల్ల

  ములిగి మోవనఁగనఁబోతే మోనఁపనఁడేసివ
చ. 3:    ఇయతకొనరాదుగాని యితతకి నీ కూటముల

   చెయాతరనఁ గానఁగిట నేనఁడు చేకొనన్నవ
    ఇయతడ శ్రీ వతకటేశ యిదదరటూ నొకక్కటపైతరి

    ముయతనఁబోతే మనఁద మనఁద మొనల చటూపేటవ



రేక: 1754-06 పాడి సత: 27-324
పలల్లవ:     నేరప చాలక నీవ నేరములతచేవు గాక

     సారె నీవు చెనకితే సరి దానఁ జెనకదా
చ. 1:    వుతడనుతడ మోహముల వటనీట చెలమల

   మెతడుగానఁ గొసరితేను మసాలపపై తేనెపైయుతడు
    దతడి సిగద్గీతోనఁ జెలి తలవతచితే నేమాయ
     అతడ నీవు నవవ్వెతేను ఆప తానే నవవ్వెదా

చ. 2:    సేయనఁజేయ జెలముల చెటల్లపపై కాయల
   రాయడితచి పననఁగితే రాలనఁబతదలపై వుతడు

    పాయప వనిత నీతో పతతమాడితే నేమాయ
     ఈయడనఁ జేఇ వసితేను యప నీపపై వయదా

చ. 3:    కూడనఁగటూడనఁ గటూటముల గోరగీరిన యేరల
   వాడికల లేకతటే వానవలల్ల లపై వుతడు

     జాడతో శ్రీ వతకటేశ సత మతచితే నేమాయ
    వడె మచెచ్చెన సితవ వడుకూళల్ల వటట్టిదా



రేక: 1755-01 లలిత సత: 27-325
పలల్లవ:     ఆప నేను సవతుల మామానఁట నామాట

   తీపల వుటట్టితచితని తలసుకో ఇపడు
చ. 1:      ముతదర నునన్నది చెలి ముసి ముసి నవువ్వెలతో

   వతదుల వట ట్టి మక వడెపమోవ
      చెతది నీక మేల సుదిద చెపప్పుత నిదివో నేను

    ఇతదుక నాకేమ మెచచ్చె ఇచేచ్చెవో ఇపడు
చ. 2:      చేయి చానఁచ నాప నీపపై సేసపాల దోసిటతో

  చాయల గపప్పుములిచచ్చె జతటచనున్నల
    సయగప సగినాల చటూచి చెపప్పుత నిదివో

    తీయని నారణ మెటట్టి తీరేచ్చెవో ఇపడు
చ. 3:    పొతకక కానఁగిలితచని కొనగోరి పతతాలతో

   వుతకవల వట ట్టినఁ జనవుల రతుల
     పొతకప శ్రీ వతకటేశ బుదుద ల చెపప్పు కూడిత

    నితకా నాకనఁ జనవు లటల్లచేచ్చెవో యిపడు



రేక: 1755-02 తోతడి సత: 27-326
పలల్లవ:      చేరి నీక నేమెలల్ల సేవ సే సేము

  చేరనఁడేసి కనున్నలతో సిగద్గీవడకినఁకను
చ. 1:    చెతదమత్మి రేకల వస సేవతతపూవులవస

  కతదువల చెపప్పునాప కలవలల్ల ను
   నితదమోనఁచి నీవురాని నీకడమ ఇతతేకాని

    పొతదుల వలిత లేదు పోరాదా లోనికి
చ. 2:      పనీన్నర నీపపైనఁ జలల్ల బాగాలనునఁ బెటట్టి పతప

  వనన్నపాలనిన్నయునఁ జేస వలల్లవరిగా
   సనన్నల దలసుకోని జాణతనము నీదితతే

    పనిన్న వునన్నది వలప పదవయత లోనికి
చ. 3:      తర నీ నడుమ మోనఁప తలిప లోలోనఁగటూడె

   శిరసడ గరిచటూప సేసనఁ గతల
     తరిగి ననున్ననఁ గటూడిత దికక్కయి శ్రీ వతకటేశ

  మరిగితవ రావయత మాఇతటలోనికి



రేక: 1755-03 దేశి సత: 27-327
పలల్లవ:    అతతేని మే మెఱనఁగము ఆనఁడువారము

   సతతలో నేరచకొని జాణము గారాదా
చ. 1:     కూడిమాడి వుతడి నీతోనఁ గోపగితచిత ననేవు

   వాడికెవారి నవువ్వెల వచచ్చెనా మాక
    వడుక కానఁడవు నీక వగిరము గలితేను

   నీడల నటూరివారితో నీవు నవవ్వెరాదా
చ. 2:    వోముక మారమొగమెపై వరకతదాన ననేవు

   దోమట గొలల్లమాటల తోనఁచనా మాక
   పేగమమున నీక నితత పకక్కలడవలసితే
    నీమాటల నా మాటల నీవ యాడరాదా

చ. 3:    కనున్నలనఁగతటానే వచిచ్చె కానఁగిలితచకో ననేవు
  నినన్నటవారి నేరప్పుల నేరేచ్చెమానేము

    అనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ ఆయములతట కూడిత
    వనిన్న గలవు నీ పొతదు లనయనఁగరాదా



రేక: 1755-04 సామతతత సత: 27-328
పలల్లవ:    చితత్తిగితచ నీ వాపను చెనన్నరాయ! యప

  చితత్తిణ గొడగమఱిఱ్ఱై చెనన్నరాయ
చ. 1:      చికక్కని గబబ్బుల మనఁద చేయి నీవు వసితేనే

   చికెక్కను నీపాల నాప చెనన్నరాయ
     చొకిక్కతచి నీవు గోర సనఁకితచనఁగా కమత్మిట నీ
  చెకిక్కటపపైనఁ జేయివట ట్టి చెనన్నరాయ

చ. 2:     దిమత్మిరి మాటల య తఱవతో నాడనఁగాను
  చెమత్మిగిలనఁ జెమరితచె చెనన్నరాయ

     తముత్మిలము నీ వడనఁగ తమకితచి యటట్టి యాప
   చిమెత్మిను నీమనఁదను సిగద్గీ చెనన్నరాయ

చ. 3:     ఆ రీతుల నేకతాన అలకల దేరచ్చెనఁగాను
   జీరల వళ ల్లలల్ల నితడె చెనన్నరాయ

     య రీత శ్రీ వతకటాదిద్రి నిదదర నేకమెపైతరి
  చరకొతగ వదలక చెనన్నరాయ



రేక: 1755-05 నాగవరాళ సత: 27-329
పలల్లవ:     ఎటట్టి వలసిననఁ జేయు మనఁక నీవు

   గటట్టి చకక్కనెపైతేను కోరిక లీడేరను
చ. 1:    చపప్పునాయ నీమోవ సతులలల్ల నతజనఁగాను

   తపప్పురి నే నతటనఁగాను తయతనాయను
   వుపప్పుచాల దలకూర కొలల్లనివళ నతదుర

   వుపొప్పులి కినుమడౌను వలిసిన వళను
చ. 2:     కడునఁ బపాప్పుయ నీమేను కాతతలలల్లనఁ బొతదనఁగాను

    వడిస రసాల నే నీవదద నుతడనఁగా
  పడిసనఁడౌను సిగద్గీల పపప్పుతచకొనేవళను

   పడికెడేసి వలప పటేట్టి సేసవళను
చ. 3:     బెతడుపడె నీ మనసు పననఁగి యితదరిచేతా

    నితడుకొనెనఁ దమ నేను నీవునఁ గటూడనఁగా
     గతడె రాయౌ నొకవళ కోపాన శ్రీ వతకటేశ

  కొతడలౌను చనున్నలివ కొతకదేరేవళను



రేక: 1755-06 బౌళ సత: 27-330
పలల్లవ:      నేమా యఱనఁగ మతదుక వతకటేశ నేమా యఱనఁగమతదుక

    నేమము దలనఁచకొని నిల నిల మనఁకను
చ. 1:     సారెక నినున్ననఁ జూచితే జతకితచనే బుదిదవుట ట్టి

     చేరి చేరి నీవు ననున్ననఁ జేసే చేనఁతక
     ధీరత నీవు నవవ్వెతే తటల్ల నోటకి వచచ్చె

    వరకతడు చాలనఁజాల వదుద వదుద ఇనఁకను
చ. 2:    సతదడినఁ బెననఁగనఁబోతే చనున్నలక వాతడెకీక్క

   చితదరవతదర నీవు సేసే చేనఁతక
   అతదాల చెపప్పునఁగనఁబోతే అపనమత్మికలే తోనఁచ

     పొతదే ఆన లనిన్నలేవు పోక పోక మనఁకను
చ. 3:    కచిచ్చె కానఁగిలితచకతటే కోరికల దపైవారీ

    చెచెచ్చెర నీవు రతులనఁ జేసే చేనఁతక
    యిచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ యనసిత మదదరము

    వచచ్చెన వడాయ మతక వడువడు మనఁకను



రేక: 1756-01  మతగళ కౌసిక సత: 27-331
పలల్లవ:    దనికేమే దోసమా తీప మొగచాటపైతే

    పూనుక నడుమనఁ గొతత పలసును నతజరా
చ. 1:    మతచముపపైనఁ గటూచతడి మాయలలల్ల నటఇతచి

   కతచము పొతుత్తి వలప కలసితవ
    అతచెల నా మానిసివపై అతటకొతట వతతలోనె

    యతచేదేమ ఇనఁక బాసలేల సే సేవ
చ. 2:    వదదనుతడి పాటవాడి వరసల వటట్టి కొని

   చదిద కూటపపై నుమసి సాదితచితవ
   అదుద క రాయబారాల ఆడుతానే మతచితవ
    తదుద క ఇతకానేల దిషాట్టి ల సే సేవ

చ. 3:    అతకెలనఁ బాదములొతత్తి ఆయముల సనఁకితచి
   కతకి సేసి తగవుల గెపైకొతటవ

     వుతకవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డొనరె నా కానఁగిటను
   పొతకాన నావశమెపైత బుదుద లేల చెపేప్పువ



రేక: 1756-02 గళ సత: 27-332
పలల్లవ:    మమేత్మిల వనుమనేర మాటల మఇదదరిని

    నమత్మితచి మ చెలలము నవువ్వెదుము గాక
చ. 1:    తగవుల చెపప్పునేల తలనఁప లేకములపైతే

   మగిలేవ కడు మతదమేళలే కాక
    తగవల మరియేల తేరెను మ జగడాల

   మగల మమత్మిదదరిని మెతుత్తి ము గాక
చ. 2:   వడనఁబరచనఁగనేల వునుకొను చకక్కనెపైతే

  అడియాలముల మేను లమరగాక
    వడనఁబడ నినఁకనేల వచెచ్చెను మ పతతముల
  వుడివోని నుతులను వుబబ్బుతతువుగాక

చ. 3:    బుదుద ల చెపప్పునఁగనేల భోగముల గలసితే
  కొదిదలేని చనవులే కూడితచనఁగాక
    పొదుద న శ్రీ వతకటేశ పొతదితరి సతబటటూర
   ముదుద ల చెనున్ననఁడ మక మొకక్కదుముగాక



రేక: 1756-03 పాడి సత: 27-333
పలల్లవ:      ఎతత లేదు వటట్టి సట యప నీతోను

   బతతని నీవ సారెనఁ బాలరేచ్చెవు
చ. 1:     చేకొని ఇతదరిలోన సిగద్గీల వడనఁ జెలి

  యేకతాన నుతడరాదా ఇయతకొనీని
   దకొని వడనఁబరచితే నానలలల్లనఁ బెట ట్టి
   దాకొని కానఁగిలితచమా తానే లోనయతని

చ. 2:     తపప్పుక చటూడనఁగ నీతోనఁ దలవతచకొనీనఁ జెలి
   కొపప్పు వటట్టి తయతరాదా కొతకదేరీని

   ముపప్పురినఁ జెనకితేను మొకక్కలములలల్ల నాడ
    కపప్పుమా పచచ్చెడ మటట్టి కరనఁగీ నికక్కవల

చ. 3:     నాననఁబెటట్టితే వలప నవువ్వెల నవవ్వెనఁ జెలి
  మానము లతటనఁగరాదా మనసిచచ్చెని

     తానె శ్రీ వతకటేశ దగద్గీరి నినున్ననఁ గలస
   కానిమత్మిని వనరాదా కతల చెపీప్పుని



రేక: 1756-04 ముఖరి సత: 27-334
పలల్లవ:    అతతసేసినటట్టి నినేన్న అతదుము గాక

   యతతకెతత వలపల యితకా రేనఁచేమా
చ. 1:    వనెన్నల బయటనుతడి వసవ యతడలనేట

   కనెన్నక నేమని చెపప్పునఁగలము నేము
  సనన్నపగాలినఁ జూచి జాజరకానఁడననఁగాను
  వనన్నవతచేమా నేము వలనఁదికిని

చ. 2:     ముడిచే పవువ్వెల చటూచి ముతచి మరనముత్మిలనే
  పడనఁత నేమని మటట్టి పరచేము
    నొడిగే కోవలనఁ జూచి పడుగల పకయతటే
   తడవ యేమ చెపేప్పుము తరణతోను

చ. 3:     మలసే తుమత్మిదనఁ జూచి మాసటనఁడని భద్రిమసే
   పొలితకి నేమని బుదిద చెపేప్పుము

    అలరి శ్రీ వతకటేశ అతతలో నీపనఁగటూడిత
    తలిస నితదు వతకనే దేవర చితత్తిము



రేక: 1756-05 సామవరాళ సత: 27-335
పలల్లవ:     ఇతక నేలే కొతకను యిదదరము నునాన్నరము

   సతకెలలల్ల దేరె నాక చనవచచ్చెనఁగాక
చ. 1:    మచిచ్చెక సేసినవానఁడు మనసేమ చటూచనే

   చెచెచ్చెర నా చెపప్పునటట్టి సేసునఁగాక
   వచచ్చెన వడెపైనవానఁడు వనకముత దేలచచ్చెనే

    కచిచ్చె కచిచ్చె నామేలే కొసర గాక
చ. 2:    గకక్కన నవవ్వెనవానఁడు కడమలేల పట ట్టినే

  వకక్కసపనఁ జనున్నలపపై వలయుగాక
   వకక్కటపైనవానఁడు నాతో నటూరకే సిగద్గీలేలే

   నికిక్క నికిక్క రతనేరప్పు నెరపనఁగాక
చ. 3:    మతచముపపై నునన్నవానఁడు మఱనఁగలేల పట ట్టినే

   కతచప మోవ యొసనఁగి కెపైకొనునఁగాక
     యతచక శ్రీ వతకటేశనఁడడ నిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

   మతచి మతచి నాపొతదులే మెరయునఁగాక



రేక: 1756-06 వళవళ సత: 27-336
పలల్లవ:     మర మర నేకమే మేమును మవారమే

  కూరిమతో కొసరల కోపమయతనా
చ. 1:     తరమఱనఁగ దసితే తేరె మక సిగద్గీల

   వరసితే వలపల వడి నితడెను
   గరిమ నతదరికినినఁ గలిగిన దొకక్కచాలే

  సరసప జగడాల సతమయతనా
చ. 2:    మొగము చటూచితేనే మొలచెను నవువ్వెల

  అగపడితే నీడేరె నాసలలల్ల ను
   తగిన వయసువారితలనే వగె నీపని

  బగవుల బతకాల పేరడయతనా
చ. 3:     మతతనాన నుతడితేనే మనసు లేకము లయ

  సతతసితచకొతటేనే చలము వాస
    యితతలో శ్రీ వతకటేశ యనసిత రిదదరను

   బతత నునన్న రతవతదు పతగెనయతనా



రేక: 1757-01 సామతతత సత: 27-337
పలల్లవ:     ఎనన్నట కెనన్నట సుదుద లతచేవా నీవు

   కనున్న లదిటవారినే కరణతతు గాక
చ. 1:   వదిదక రాణవాసాలపైవునన్నవారినఁ దలనఁచేవా

 వదదనునన్నవానికే వలతుగాక
    తదిదని నీగొలల్లత దికక్క నీవు చటూచేవా

   పదద మధురసతులే పగయమతతే కాక
చ. 2:    వడుకతో వరసల వలనఁదుల నీవతచేవా

   వడిగాలవార నీవు నుతడుదు గాక
   యడనఁ బెతడాల్ల డినయటట్టి ఇతతులనే తనిసేవా

   కూడగొటట్టి వనితలనఁ గోరదువు గాక
చ. 3:    కపప్పురపనఁబడివారి కతల నీవు వనేవా

   యిపప్పు డురముపపైవారి నెనతు గాక
     తపప్పుక శ్రీ వతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడితవ
  అపప్పుట నీతొతటవారి నతటదువుగాక



రేక: 1757-02 రామకిగయ సత: 27-338
పలల్లవ:     ఉపప్పుచిత దునుమడాయ వుతడనఁగానే నీ బదుక

   లపప్పుల కసటూత్తిరి పూనఁత లబమాయనయత
చ. 1:     నే నీక మేలదాన నీవాప మేలవానఁడవు

   సానల నిదదరిమేల సరికి బేసి
    నానెను చెమట నిట నడుమ నీమేనెలల్ల
  పానిపటట్టి నీవలప పతడవతడనయాత

చ. 2:     నవవ్వెత నినున్నజూ చాపనవువ్వెలక నీవు లోను
   జవవ్వెన పదదరిమేల సరికి బేసి
     పవువ్వెల పూజలయ నీ భోగము మా జతటలను

  పవవ్వెళతచి నీకోరికె పలమతదనయాత
చ. 3:       కూడిత నే నినున్న నాప కూటముల నీక నచెచ్చె

    జాడల మా కూటముల సరికి బేసి
    యడనె శ్రీ వతకటేశ ఇయతకొతట వరెతటకి

   పాడితో మోవులే నీక పలల్లదొరలయాత



రేక: 1757-03 ఆహిరి సత: 27-339
పలల్లవ:     నాకొరక వనన్నవతచ ననున్న భోగితచేట నీక

   జోకల యయలమట సనఁకీనని కాని
చ. 1:     సవతుల మాటలక జడిసి నేనఁ జినన్ననఁబోనఁగా

   నవకమెపై నీకెటల్ల నవువ్వె వచెచ్చెనో
    కవగటూడే వపప్పుట య కతలనే వనఁగినటట్టి

  ఇవల నామేనెటల్ల నితవాయనో
చ. 2:    వాడవారి చేనఁతలక వాడుదేరి నేనుతడనఁగా

  జాడ నీకెటల్ల సతతసములయనో
   తోడనే పొతదేవు య వదు(దుద్ధ )  లనఁబడి నిటటూట్టిరప్పుల

   వడు పడడ నామోవటట్టి పగయమాయనో
చ. 3:    దుతడగీలసటలక తోడనే నీ కొపప్పుతచనఁగా

   గతడె దానఁకెటల్లనఁ జలకల వుటట్టినో
    నితడుగ శ్రీ వతకటేశ నేనఁడెనసి మనిన్నతచిత

    దతడి నీక నాపపై నెటట్టి దయవుటట్టినో



రేక: 1757-04 పాడి సత: 27-340
పలల్లవ:     ఇసుక తకక్కరి వతట ద వలప

     అసము దితచక నవవ్వె వది నే నెఱనఁగనా
చ. 1:      చేరి నేనఁ జెనకనఁగాను చెననఁకేవు నీవు ననున్న

    నీర కొదిద దామరాయ నీ వలప
     యరీత నెతదు వోతవ ఇతదానఁకా నే నీక
   నేరపనఁగా నేరిచ్చెతవ నే నెఱనఁగనా

చ. 2:     అతడ సరసముల నే నాడినటేట్టి యాడేవు
    నితడు రొతపలో కతబము నీ వలప

    మెతడుగా నేనఁ దొలతనే మేలబతత వటట్టియతనఁగ
    కొతడసలవపై తటూరేవు గటట్టి నే నెఱనఁగనా

చ. 3:     గకక్కక శ్రీ వతకటేశ కూడినటట్టి కూడేవు
  నికిక్క యదద్ధములోనీడ నీవలప

   పకక్కరతుల నేనఁ దలనఁపతచనఁగానఁ దలనఁచకొని
     చొకిక్క ననున్ననఁ జొకిక్కతచేవు సటూట నే నెఱనఁగనా



రేక: 1757-05  బౌళ రామకిగయ సత: 27-341
పలల్లవ:   కానీవయత నీమేల గెపైకొతటని

    సాననఁ బటట్టిన చటూపల సతతసితచే నినఁకను
చ. 1:     చెపప్పునటట్టిలల్ల నీవు సేయని వానఁడవా నాక

    చెపప్పుడు బుదుద ల యితత సేసేవు గాక
   తపప్పుక యిపప్పుడెపైనా దయవుటట్టినఁగా నాపపై

    చపప్పుడుగా నవువ్వె నవవ్వె సతతసితచే నినఁకను
చ. 2:     రటట్టి గా మా యితటకి నీవటట్టి రానివానఁడవా

    పటట్టిడి వారి భద్రిమలనఁ బెదదయిత గాక
    గటట్టిగా నేడెపైనాను కరణతచిత గా ననున్న

    జటట్టిగొని నినున్న మెచిచ్చె సతతసితచే నినఁకను
చ. 3:    పననఁగేవళ నీ వతత బరదులడేవానఁడవా

   వనర నేసాత్తి లవారి వోజల గాక
    యనసిత శ్రీ వతకటేశ ననున్న మనిన్నతచిత
   చనవుల మెఱయుచ సతతసితచే నినఁకను



రేక: 1757-06 సౌరాషట్టి సత సత: 27-342
పలల్లవ:     అతదుకే యదుర చటూచ నాకె నీమోము

   మతదలితచి మలోపని మాకెలల్ల దలసునఁగా
చ. 1:     చిపప్పులనఁగనఁ జెమరితచి సిగద్గీవడనఁ జెలి యద

   చెపప్పురాని మానఁట లేమ చెపప్పుతవో
     నెపప్పున నీ సేనఁత లలల్ల నీవ తీరచవల

    తపప్పు నే మెలల్ల ను తగవు చెపప్పునఁగలమా
చ. 2:    కాయమెలల్లనఁ బులకితచి కానఁగిలితచకొనెనఁ జెలి

   ఆయము లకక్కడ నీవు అతటతవో
    చాయ నీవ చటూపనవ చకక్కనఁబెటట్టివల నీవ

   చేయివటట్టి నేము నినున్న చిమత్మిరేనఁచేమా
చ. 3:      కొతగవటట్టి నినున్ననఁ దసి గొబుబ్బున నెనసనఁ జెలి

  యితగితాన నెతత చనవచిచ్చెతవో
     రతగ శ్రీ వతకటేశ నీరతుల నీకే చెలల్ల
   సతగత నేమెలల్ల యివ సాదితచేమా



రేక: 1758-01 దేసాళత సత: 27-343
పలల్లవ:     వనన్నపము నేనఁ జేసేది వతటవా వోయి

  కనెన్నను ననిన్ననఁకనెపైన కరణతచవోయి
చ. 1:     పకక్కన నే నీతోను పతతము లడితనతటా

    యకక్కవ తకక్కవ లడ యేమోయి యప
    చకక్కని నీమనఁది బతోత్తి సవత మచచ్చెరమో
    తకక్కవ నీ కిదేమెపైనానఁ దలసునా వోయి

చ. 2:     చేయి చానఁచి నీమనఁద సేసల చలిల్లతనతటా
    రాయడితచె నినన్న మొనన్న రతతుల నీప

   పాయప వకారమో పతబతదమో తాను
   నాయము దిదదనేరత్తి వా నతటన నీవోయి

చ. 3:      నెమత్మిది శ్రీ వతకటేశ నినున్న నేనఁ గటూడితనతటా
    కమత్మిట తా నుసుత్సరని కరనఁగీ నీప

    యమెత్మిల దా నెరపనో యడడతనము చేసనో
    చిముత్మిల నితతట బుదిద చెపేప్పువా వోయి



రేక: 1758-02 ఆహిరి సత: 27-344
పలల్లవ:      నీవు చేపటట్టినఁగానఁ గాక నే నినాన్నళల్ల నఁ గొసరేనా

    వావుల చేకొనన్నమనఁద వరస నీ చేతది
చ. 1:     చితతతో నే నుతడనఁగాను చెలలలల్ల నవవ్వెనఁగాను

     యతత కెతత సేసేవు నీ కేమ గటూడెనో
    బతతనే నీక మొకిక్కత భవమెలల్ల నీకిచిచ్చెత
    పొతతల నినఁక మనఁదట పణతము నీచేతది

చ. 2:    కానఁకలతో నేనుతడనఁగా కడవార మొరయనఁగ
   యేనఁకట నటూరకనాన్ననఁడ వది యేనఁటది
      సనఁకనఁగ నీ సొమత్మి నేను సొలసి సేవ సేసిత

   ఆనఁ కలరతులలోనిఆయము నీ చేతది
చ. 3:     నివవ్వెరగతో నుతడనఁగ నీ సతు లిచచ్చెలడనఁగ

    చివవ్వెన ననున్న మనిన్నతచే చితత్తి మెనన్ననఁడు
    ఇవవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యనసిత మదదరము

    జవవ్వెనప వభవాల సరవ నీ చేతది



రేక: 1758-03 సౌరాషట్టి సత సత: 27-345
పలల్లవ:   ఎదురెపైత మదదరము నేమతదును

   యదలో నునన్నది వల పేమతదును
చ. 1:      ననున్న నేనే చటూచకొని నా వరహ మెతచకొని

   ఇనిన్నటా జాణవు నినున్న నేమతదును
   సనన్నలేమ సేసేవు చవులేమ చటూపేవు

    మనన్నన సతని యినఁక మరియు నేమతదును
చ. 2:    మునుపే వడనఁబాటల మొగమోటము లిపప్పుడు

   యినుమడితచె నీ నవువ్వె లేమతదును
    తనివ లేదు నీకెపైతే తమకమే తఱచాయ

   పననఁగేటదాననఁ గాను పలిచి యేమతదును
చ. 3:     పరప పపైనఁ గటూచతడి భావమెలల్ల నఁ జేకొని

  ఇరవపైన నీతోను యేమతదును
     గరిమ శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   వరసిత ననిన్నటాను వరకే యేమతదును



రేక: 1758-04 కాతబోదిసత: 27-346
పలల్లవ:     నావలనఁ గాదువో యప నతటన నోరచకోను

   చేవల మరనఁగనఁబోతే చెలి ఇతతకోరచ్చెనా
చ. 1:   చలల్లనిచటూపలనఁ జూచి సళపతచినతదులోనే

   కలల్ల లేమాడితవో ఆకాతత తోను
    అలల్ల నీవోజెఱనఁగనా అతది నాతో నాడినటేట్టి

    చిలల్లరలీడ నాడితే చెవ ఇతత కోరచ్చెనా
చ. 2:    చాయల సనన్నలనఁ జేసి జతకితచినతదులోనే

   చేయార నేమసేసితో చేరి యపను
     మాయల నే నెఱనఁగనా మముత్మి నీవు సేసినటేట్టి
   సేయనఁబోతే గొణనఁగక చెలి ఇతతకోరచ్చెనా

చ. 3:    పకక్కననఁ గానఁగిటనఁ గటూడి పచిచ్చెసేసినతదులోనే
   ఇకక్కవ లతదతటతవో య ఇతతని
     తకిక్కతచి శ్రీ వతకటేశ తగ ననున్ననఁ గటూడినటేట్టి

   చికిక్కతచకొతటే నేనఁడు చెలి ఇతతకోరచ్చెనా



రేక: 1758-05 పాడి సత: 27-347
పలల్లవ:     మెతత్తినెపైతే దిగనఁబడే మేకల వానఁడవు నీవు

    హతుత్తి కొనె నీలోని ఆస యతత ఇనఁకను
చ. 1:     చలల్లని చటూపలనఁ జూచి సరసములడి ఇతత

    వలల్లవరి సే స నితకా వలితేది
     కొలల్ల న నవువ్వెచ నితకా కొసరే వాపను నీవు

 అలల్లనానఁడినఁ (డే)    దకక్కనఁగొతట వాస యతత ఇనఁకను
చ. 2:    తగలనఁగ మానఁటలడి తనువుల సనఁకితచి

  వగటగా వలపతచె వలితేది
  మొగమచచ్చెలడుతానే మొకేక్కవాపక నీవు

     అగడు సేసితవ నీ యాస యతత ఇనఁకను
చ. 3:      కతదువల నీకనఁ జూప కానఁగిట బగితచి కూడి

 వతదువటట్టి (టట్టి)   నీక మోవ వలితేది
     అతది శ్రీ వతకటేశ నీ యకక్కననఁ బెటట్టి కొతటవ

   అతదాలగా సితగారితచేవాస యతత ఇనఁకను



రేక: 1758-06 లలిత సత: 27-348
పలల్లవ:   కడనునన్నవార నేనే గరివ్వెనతదుర

   కడురటట్టి సుమత్మిమత్మి కతల యతనివ
చ. 1:     వడుకల దపైవారె వతగెముల మేన నితడె

  యేడవారితో గొడవలేల తనక
   వాడికక వచిచ్చెతమ వలస నొలల్లనిపతనఁ

   జూడరమత్మి చెలలల సుదుద ల యతనివ
చ. 2:     కళల మోమున మతచె కానఁపరాల వతటవచెచ్చె

   పలవుర మనఁద నెలల్ల బానఁతయేనఁటకి
   వలచినదాన నేను వాసుల వదకీనఁదాను

    తలసుకోరమత్మి మర తేటల య మాటల
చ. 3:    రచచ్చెనఁబడెనఁ దమకాల రతకెకెక్క వయసుల

    తచచ్చెనల కినఁక నేమ తత గాదు
     పచిచ్చెగానఁ గటూడిత నేను భద్రిమస శ్రీ వతకటేశనఁ
   డెచచ్చెటనఁ దలనఁచరమత్మి యతని భావముల



రేక: 1759-01 ముఖరి సత: 27-349
పలల్లవ:    ఇతతులతో నిషటూ ష్ఠూరము యేనఁట దొరతనము

   వతతువాసు లతచవు నీవతటవానఁడే ఘనునఁడు
చ. 1:   అనువరినఁగి సరసమాడవదాద నీవల

   ననుచ నినొన్నక చెలి ఆడుకొనెను
   మెనుకలే కితతులచే మెపప్పుతచకొతటవ గాన

   నినుపల జాణనఁడవు నీదివో జనత్మిము
చ. 2:    యలల్లవారికి నిచచ్చెక మెరినఁగి కూడుదువని

   చలల్లనఁగా నినున్న నొకత సతతోసితచెను
   కలల్లగాదు సతులక కళల రేనఁతువుగాన
   బలిల్లదునఁడ నీదివో పటట్టిన పతతము

చ. 3:      నగతా నాపనునఁ గటూడి ననున్ననునఁ గటూడిత వటట్టి
 తగవరినఁగిదదరము దకక్కనఁగొతటమ

    సగము పతచిచిచ్చెతవ సరగ నీవయ సలల్ల
    నిగడి శ్రీ వతకటేశ నేరపలల్ల నీదివో



రేక: 1759-02 రామకిగయ సత: 27-350
పలల్లవ:    మకక్కటప సుదుద ల నీమనఁద నునన్నవ

      దకెక్క నాక నీ పగయము దానఁచనఁగ నే నోపను
చ. 1:     రవవ్వెలేల సేసేవు రాతరెలల్ల నీవు మాతో

    నవవ్వెన నవువ్వెల నీపపై నానఁగ వారీని
   వువవ్వెళటూల్లరెనఁ జెమటల వుపొప్పులి కినుమడాయ

     జవవ్వెనమె పపై తరవు సాదితచ నే నోపను
చ. 2:     పానఁచి కానఁగి లేమటకి పటట్టిపగలే నీవు

    రేనఁచిన రేనఁపల దన రెటట్టి గొనీని
     పూనఁచి పలకల నితడె పూనఁప లలల్లనఁ బతదలయ

    దానఁచరాదు సిగద్గీ నినున్ననఁ దపప్పులతచ నోపను
చ. 3:      కొసరక మనఁక ననున్ననఁ గటూడిన కూటమ నీక

   ముసరి యాస మురిగి ముమత్మిడయతని
    వస నీవు మనిన్నతచనఁగ వరహమే చవులయ

     పొసనఁగ శ్రీ వతకటేశ బొతకనఁగ నే నోపను



రేక: 1759-03 భపైరవ సత: 27-351
పలల్లవ:    కానీవయత దానికేమ కెపై కొతటని

  మానా పతులపైనవార మటట్టి పడవలదా
చ. 1:     కోపమెతత నేనెతత కోరి నీవు మానఁటాడితే

   వోపకనన్ననఁ గొతత కొతత వనఁకొతదునఁగాక
   తీపల మగవానఁడవు తేనెల గరియనఁగాను

   పపైపపై వలనఁచినవార భద్రిమయక వుతదురా
చ. 2:     పతతమేడ నేనేడ బలిమ నీవు వటట్టితే

   చితతతో నునాన్ననఁ జనవు చెలిల్లతతునఁగాక
    బతతనే మగవానఁడవు పాల నీవు వోయనఁగాను
    మతతు కెకక్క నోరటూరక మానుదురా సతుల

చ. 3:     చలమెటట్టి నేనెటట్టి సరి నీవు గటూడనఁగాను
   అలిగినా మాని నినున్న నతటదునఁగాక
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యితత నీవు మనిన్నతచనఁగా

   తలనఁప గలగవార తమకమే పతతుర



రేక: 1759-04 దేసాళత సత: 27-352
పలల్లవ:      ఏల పాటల్లనఁబడేవు యితదర నీ పటట్టి నఁ జటేల్ల

     పాల నేయపైననఁ బోసేర పపై పపై గొలల్లతల
చ. 1:     అలయకమతత నీవు అటట్టి మాపపై నొరగేవు

  పలసతులనఁ జెనకి బడలితవ
     మలగ వసిత మద మతచము పపైనఁ బవళతచ

    పలిచి పటేట్టిర దామే పగయురాతడుల్ల వతదుల
చ. 2:       దపప్పుగొన కతత నీవు తగ మా మోవ యానేవు

 వపప్పుగరతుల నసుత్సరసరెపైతవ
    కపప్పురము కోవ నద కెపైకొను పానకమెపైన

   కపేప్పు రెవవ్వెరెపైనాను కాతతల పయతదల
చ. 3:     కనున్న లరచ్చెకతత నీవు కడునేల జోగిలేవు

    కనెన్నల మదాల నీపపైనఁ గపప్పును నేనఁడు
    ఇనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యిట ననున్ననఁగటూడితవ

   పనిన్న వడిగెపవార పాదము లొతేత్తిర



రేక: 1759-05 సాళతగత సత: 27-353
పలల్లవ:     ఆయలే యతత లేదు నీయట మటాల

    వయు మారలేల మముత్మి వనఁడుకొనే వపడు
చ. 1: ఆరటూడి(ఢి)      గా నినున్ననఁ దిటట్టి ఆయము లతటతేనఁ దటట్టి

   నేరములతచే సతుల నీకనఁ బద్రియము
    చేరవ గానఁచక వుతడి సేవలలల్ల నీకనఁజేసి
    మేరల మరని మముత్మి మెచేచ్చెవా నీవు

చ. 2:      చెకక్కల సారెక నొకిక్క సిగద్గీతో పాదాల దొకిక్క
    నికిక్క నికిక్క చటూచేవార నీకనఁ బద్రియము

    మొకక్కచనఁ గతదువ చటూప మోహముల రెటట్టితపతచి
   మకక్కటమెపైన వారి మెచేచ్చెవా నీవు

చ. 3:     బలిమ నినున్ననఁ గలసి పతతములనే సొలసి
   నెలకొని వుతడేవార నీకనఁ బద్రియము
    యలమ శ్రీ వతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

   మెలనఁగి వకపాటవారి మెచేచ్చెవా నీవు



రేక: 1759-06 బౌళ సత: 27-354
పలల్లవ:    ఏల కొతగ పటేట్టివు మేరపరచమతటాను

    ఆలరి వనుచ సారె నాడేనా నినున్నను
చ. 1:      వడుకక వల లేదు వనెన్నల కడడము లేదు

    వాడికెక నీక నెతదు వావ లేదు
    కోడెకాడనఁ నీవ మానఁట గొలల్లతలనే యడుగ

   పాడితోనఁ జీకనఁటతపప్పు పటట్టితనా నినున్నను
చ. 2:     కోరికకనఁ దుదిలేదు గటట్టి తుమత్మిదక లేదు

    వారితచి నీ గణముల వతకర వోదు
    గారవప నీమానఁట గతదము కబజ నడుగ
    పేరకొని నే నారడినఁ బెటేట్టినా నినున్నను

చ. 3:     నగవుక వళలేదు ననలకనఁ గతప లేదు
    తగిన నీ మనసుక తనివ రాదు
     నిగిడి శ్రీ వతకటేశ నీవ ననున్న నడుగ
    సొగిసి ననున్ననఁ గటూడిత సదితచేనా నినున్నను



రేక: 1760-01  మాళవ గళ సత: 27-355
పలల్లవ:    సేయనఁగలవలల్ల నఁ జేసి చెవనఁబెటట్టినఁ డేమాట

    దాయివల నునన్నవానఁడు ఱటట్టి సే సనతటాను
చ. 1:      మార మాట లడకతటే మరి వాదులే లేవు

   చేరి తలవతచకతటే సిగద్గీ దోనఁచదు
    నేరిచినానఁ డ వదతల నెరజాణ తనమతటా

   రారానే తనకొదేద రవవ్వెలినఁకనఁ జూతము
చ. 2:     యకక్కడో పరాకెపైతే యగద్గీల దపప్పుల లేవు

    పకక్కన నవువ్వె నవవ్వెతే భయము దర
   చికిక్కతచకొనాన్ననఁ డేడనో చితత్తిడ ముదుద లలల్ల

  కకక్కసితచకవ తనకత లలల్లనఁగతదము
చ. 3:    ముసునఁగ వటట్టి కవుతటే ముతచ దరితీపలలల్ల

  కొసరకతటే వలప కొనసాగను
     యసనఁగ శ్రీ వతకటేశనఁ డి దరినఁగి ననున్ననఁగటూడె

   వసిగితచకరే తన వడుకల చటూతము



రేక: 1760-02 సాళతగత సత: 27-356
పలల్లవ:    నవవ్వెవతటా నుతడితమ నమత్మి యితదానఁకా

   జవవ్వెనప దానను సాదితచక మానను
చ. 1:   వలపల రేనఁచితవ వాసులలల్లనఁబటూనఁచితవ

    చెలల సుదుద ల మాతోనఁ జెపప్పు చెపప్పు
     మలకల సట లివ మాతోనే వదుద సుమత్మి

  పలచనఁబతతాలదాననఁ బెననఁగక మానను
చ. 2:    ఆసల వుటట్టితచితవ ఆయాల పటట్టితచితవ

   వసాల సతులనఁ గొనవసి వసి
       ఆ సుదుద ల మముత్మి నినఁక నల ఇతచ వదుద సుమత్మి

   బేస బెలిల్లతనముననఁ బెననఁగక మానను
చ. 3:      కనున్నల సనన్నల చేసి కానఁగిట సారెక డాసి

    పనిన్నత మాయ లితతులనఁ బాడి పాడి
     మునిన్నట శ్రీ వతకటేశ మోసముల వదుద సుమత్మి

   కనెన్నను నేనఁ గటూడితని గదిదతచకమానను



రేక: 1760-03 ఆహిరి సత: 27-357
పలల్లవ:     నేరప లినిన్నయు నినఁక నీ చేతది

   సారె వలపల సతతోసాన నుతదానను
చ. 1:     కానఁకల నీమనఁదనఁ జలిల్ల కానఁతాళముతో నుతడిత

   చేనఁకట నీవు పటట్టితే సిగద్గీవడిత
    యేనఁకటతో నీవ ననున్న ఇతతానఁ జేసేవానఁడవు

  వనఁకప జవవ్వెనముతో వరతగెపైవుతదానను
చ. 2:    యేకతమెపైనపడే నినెన్నల ఇతచేనతటా నుతదు

  వాకచిచ్చె మాటాడితే నీవసమౌదును
    పపైకొని నీవ ఇతతా భద్రిమ ఇతచేవానఁడవు

    దా కొని మొగమోటక దగలపై వుతదానను
చ. 3:     నితచిన రతుల నినున్న నీరేనతటా నుతడిత

    అతచెల నీవు గటూడితే నటట్టి వుతటని
    నితచి శ్రీ వతకటేశనఁడ నీవతతానఁ జేసేవానఁడవు

   దితచని సతభద్రిమముతో తరమెపై వుతదానను



రేక: 1760-04 హిజిజజి సత: 27-358
పలల్లవ:     ఎతత కతతే చాలనఁ గాక యకక్కడేనఁటకి

   వతతులక మముత్మినేల వాసుల రేనఁచేవు
చ. 1:    మొగము చటూచినతదుక మొకిక్కతేనే చాలదా

  నగవు లితదుకనఁదోడు నగవలనా
   అగడుసేసి నీతో నలిగేట వారమా

   వగటగా మమేత్మిల వతతల సేసేవు
చ. 2:    చేసనన్న సేసినతదుక సిగద్గీవడుటే చాలదా

   ఆసపడి అతడకరా నతత వలనా
   వసమతత పనికినఁగా వసరితచే వారమా

  రాసికెకక్క మముత్మినేల రానఁపలనఁబెటేట్టివు
చ. 3:    వడివటట్టిన యతదుక వరకతడుతే చాలదా

   సడినఁబెటట్టి కానఁగిలితచ సారె వలనా
    చిడుముడినఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశ ననున్న
   కడవారమా యేల కతల సేసేవు



రేక: 1760-05 సాళతగనాట సత: 27-359
పలల్లవ:     ఈసుల వాసుల మాక నేల రేనఁచేవు

      నీ సటూటకి రాని సేనఁత నేము సే సేమా
చ. 1:     ఆ రీత కోపనవార అలగదురితతే కాక

   మారకొని నే నీతో మచచ్చెరితచేనా
     పేరడి నీ కివ యలల్ల నఁ బద్రియమెపైతే నౌనఁగాక

   మేరల దపప్పునపని మేము సేసేమా
చ. 2:   ఱటట్టిడియపైనవార పటట్టి బగతురగాక

   కటట్టిడినెపై నే నీతో కానఁతాళతచేనా
    నటట్టి కొటట్టి నీక నివ నవువ్వెలపైతే నవునఁగాక
    మెటట్టిపటట్టి కితతవని మేము సే సేమా

చ. 3:     పలకనఁ బతతాలవార బలిమ సేతుర గాక
     తొలతనే నే నినున్న దొమత్మి సే సేనా

     యలమ శ్రీ వతకటేశ యనసిత మట నీలో
    మెలగతా నితతవని మేము సే సేమా



రేక: 1760-06 వరాళ సత: 27-360
పలల్లవ:    ఎతచినటట్టి వడునా యనిన్నకె లవవ్వెరికెపైనా

    దితచని తమకమున తేరి నవవ్వె నేను
చ. 1:     గనియుచ నినునఁ బాసి కోపగితచేనని వచిచ్చె

    ననుప నీ మాటలక నవవ్వె నేను
    అనువుల నీ చేనఁత నినన్నడిగే నేననఁగానే

   ననునఁ జేయివటట్టి కొతటే నవవ్వె నేను
చ. 2:     ఆలరి మానఁటల నినున్న నాడేనతటా వచిచ్చె

     నాలి నీ యానల కిటట్టి నవవ్వె నేను
    జాలినఁ బెటట్టి బొమత్మిల జతకితచి వలచిన

    నాలగ లిట చటూచి నవవ్వె నేను
చ. 3:      కలికి కలికి నినున్న గోరనఁ జిమేత్మినని వచిచ్చె

     నలి నలి మేను చటూచి నవవ్వె నేను
    చెలనఁగి మతడెములోన శ్రీ వతకటేశ కూడిత

  నలవతక చెలలతో నవవ్వెనేను



రేక: 1761-01 వళవళ సత: 27-361
పలల్లవ:      నీక వడుకెపైతేనఁ జాల నే మెటట్టియినా నుతడేము

    యేకడ చటూచిన నీవ యేలవయత రాజతము
చ. 1:      తీపల వుటట్టితచి నీవు తేరి సనన్నల సేయనఁగ

  కోపాల రేనఁగకతడునా కొమత్మిలక
     ఆప నేను యేమ సేతు మాడువార మెఱనఁగము

    యేపన నితతేసి సేసి యేలవయత రాజతము
చ. 2:      ఆసల రేనఁచి నీవు అసము లిచిచ్చె నవవ్వెనఁగ

   వాసుల వుటట్టి కతడునా వనితలక
వోసరితచదాప,   నేను వోరవనఁజాల నితదుక

   నీసరి నిదదరివతక యేలవయత రాజతము
చ. 3:    మలసి కొతగలవటట్టి మతచముపపైకినఁ దియతనఁగ

  కళల వుటట్టికతడునా కాతతలక
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యనసితవ మముత్మిను

   యలయితచి యలయితచి యేలవయత రాజతము



రేక: 1761-02 గళ సత: 27-362
పలల్లవ:   పదము దపప్పునమనఁద పతతమచేచ్చెవా

  చెదరని ఆసలలల్ల చితత్తిగితచరాదా
చ. 1:    చెపప్పునఁజాలక వలప సిగద్గీవడనఁగాని చెలి

  చొపప్పున మొకమువాడు చటూడరాదా
   కపప్పుళతచి ఇతదరిలో గటట్టి వడువదుగాని

  చిపప్పుల పతజెమటల చితత్తిగితచరాదా
చ. 2:    గఱిగాని మనసే గబబ్బుతలీనఁగాక చెలి

  కఱకన సురసుర కనొద్గీనరాదా
  తఱి వచిచ్చెనతదానఁక తమకపడదుగాని

  చిఱనవువ్వెతోడి చితత చితత్తిగితచరాదా
చ. 3:      వలక కతడ వయసు వటట్టి నీ కొపప్పుతచగాని

  సొలపల మోముకళ చటూడరాదా
     యలమ శ్రీ వతకటేశ యనసిత వప నిటట్టి

   చెలనఁగి నినన్నద మెచచ్చె చితత్తిగితచరాదా



రేక: 1761-03 పాడి సత: 27-363
పలల్లవ:    కానీవయత అతదుకేమ కెపై కొతటని

    య నిజమే నెరపతే నెతదువోయనఁ బనుల
చ. 1:      చే పటట్టి తీసి నాతోనఁ జెలరేనఁగి పననఁగేవు

  వోపతేనఁ జాలనఁగాక వదదనేనా
   తీపలలల్ల నఁ జిలికితచి దిమత్మిరిమాట లడేవు

     య పటట్టి క నినున్న మరి యతదువోయనఁ బనుల
చ. 2:     వతత్తి నాకనఁ జెపప్పురాని వడిగాల చెపేప్పువు

     చితత్తిము వచిచ్చెతేనఁ జాల సేవ సే సేను
    పొతుత్తి కనఁ బలిచి ననున్న పొలనఁతుల నతటతచేవు

    ఇతత్తిల నీవ నేను యతదువోయనఁ బనుల
చ. 3:    పానుపపపైనఁ గానఁగిలితచి పతతాలకనఁ గటూడేవు

  దానికేమ తలనఁచని తలనఁపాయను
    పూనుక శ్రీ వతకటేశ భోగితచిత మదదరము

     య నయము నీకే చెలల్ల నెతదువోయనఁ బనుల



రేక: 1761-04 వరాళ సత: 27-364
పలల్లవ:    మాది కేక్కమచటూచేవు మాట మాటకి

 సాదునఁగొయతతనాలక సాదితచవలదా
చ. 1:    ఆడుమతటానఁ బాడుమతటా నలఇతచితవ చెలి

   వడుక కానఁడవపై నీవు వనఁగినతతాను
    వడె మమత్మినుచ నీవు వగిరితచే వపప్పుటని

   జాడల నీవోజ కాప జతకితచవలదా
చ. 2:     రమత్మినుచనఁ బొమత్మినుచ రవవ్వె సేసితవ చెలి

  దిమత్మిరి ఊడిగేలనే తలల్లవారెను
    కమత్మి యిటట్టి నవువ్వెమతటా కానఁతాళతచే వపప్పుటని
  కొమత్మి నీచేనఁతలకను కోపతచవలదా

చ. 3:    వుతడుమతటానఁ బతడుమతటా వరడితచితవ చెలి
    అతడనే శ్రీ వతకటేశ అతకెలనఁ గటూడి

    చతడి పటట్టి పాదాలొతత్తి సమకటేట్టి వపప్పుటని
     మెతడు నీయాసల చటూచి మేర మర వలదా



రేక: 1761-05 ముఖరి సత: 27-365
పలల్లవ:      గొలల్ల దోమటాయ నేనఁడు కొమత్మిలక నీతో పొతదు

    మెలల్లనే సరసమాడ మేము నిటట్టి వలనా
చ. 1:     వాసులకే మాటలడి వటట్టి చనవు సేసుక

   రాసి కెకేక్క రదివో నీరామలలల్లను
    వసరిననఁ బోనీక వడుక నవువ్వెల నవవ్వె

    నీ సరికే వచిచ్చెరిగా నేనఁడు వరెలల్ల ను
చ. 2:     సతదడి జాణతనాల సారెక నీపపై వసి

  కతదువకే వచిచ్చెరిగా కాతతలలల్ల ను
    వతదుల మోవుల చటూప వమారనఁ గొలవుసేసి

  యితదరెపైరిగా నీక నిలల్ల తడుల్ల
చ. 3:    వసతతములడుతానే వడి నినున్ననఁ గానఁగిలితచి

  యసరెతత్తిరిగా మోహలితతు లలల్ల ను
    యసనఁగ శ్రీ వతకటేశ ఇద ననున్ననఁగటూడితవ

   దొసకల వసిరిగా తొలిల్లటవా రిపడు



రేక: 1761-06 బౌళ సత: 27-366
పలల్లవ:   ఇటట్టి బద్రిమసివుతదాన యేమనీనఁదాను

  యటట్టికేలక నవవ్వెత మేమనీనఁదాను
చ. 1:     మొదలనఁ దనపపై నేను మోహము సేసినతదుక

 యదురగదురగాను యేమనీనఁదాను
    పదరక తనక నేనఁ బతతము లిచిచ్చెనతదుక
    యిదివో యితదర మెచచ్చె యేమనీ దాను

చ. 2:    చెతతలనఁ జెపప్పునటట్టిలల్ల సేసి మొకిక్కనయతదుక
  యతతగదుద తనయాస యేమనీనఁదాను
   మతతుకెకక్క నేనఁ దనమాటల నమత్మినతదుక

   ఇతతలోనె వగిరితచి యేమనీనఁ దాను
చ. 3:    కనుసనన్న చేసి తనున్న కానఁగిలితచకొనన్నతదుక

  యనలేని సతతోసాన యేమనీనఁదాను
    చనవచిచ్చె శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడె తా ననున్ననఁగటూడె

 ఇనుమడితమకాల యేమనీనఁదాను



రేక: 1762-01 రామకిగయ సత: 27-367
పలల్లవ:    ఱటట్టి సేసనఁగాక మముత్మి ఱతగతడెతో

   గటట్టిగ వాకిట వచిచ్చె కాచకతడనా
చ. 1:    తనతో మాటాడనతటా తపప్పుల వటేట్టివానఁడు

    యనసి య పొదాద య యేడ నుతడెనే
   అనకతడరాదా మాట ఆయాల సనఁకేవళ

   పననఁగి ఇతదానఁకా నేను పలిపతచనా
చ. 2:    యదురగా రానతటా యగద్గీల వటేట్టివాడు

  వుదుట సేనఁతలకేల వడిగటట్టినే
    వదిగి వుతడనఁగరాదు వరసి తా మతచనఁగాను
    అదననఁ జెలల నతప ఆనల వటట్టితచనా

చ. 3:     నేనే ముతదు గటూడనతటా నెరసు లతచేవానఁడు
  పానిపటట్టి తానేల పతతాలడనే

   కానిమత్మితటానఁ బుటట్టిపరిత్తికానఁడ శ్రీ వతకటేశవ్వెర
   యనెపాననఁ గటూడిత నే నెచచ్చెరితచనా



రేక: 1762-02 వరాళ సత: 27-368
పలల్లవ:   నివవ్వెరగతో నాప నితడుకనన్నది

   జవవ్వెనము రేనఁచిపటట్టి చలమనఁకనఁ దగనా
చ. 1:     వతత్తి వనన్నవతచలేక వదద నిలచనన్న దితత

  చితత్తిగితచి యామాట సేయరాదా
  బతత్తితోడ నియతరానిబాసలలల్ల నిచిచ్చెతట

   పొతుత్తి గడిచితవట బొతకనితకనఁ దగనా
చ. 2:     కకక్కసితచలేక నీపపై కానఁకల చలీ ల్ల నితత

   చికక్కల ఆప చనవు చెలిల్లతచరాదా
   మకిక్కలి యాపక నీవు మేలవానఁడవనట

  దకిక్కవునాన్ననఁడవనట తచచ్చె నితకనఁదగనా
చ. 3:      చేవటట్టి తయతనఁగ లేక సిగద్గీల వడ నితత

  సేవల సేయితచకొని చెలల్లనఁగరాదా
    శ్రీ వతకటేశవ్వెర ఇటట్టి చేకొని కూడితవట

    భావము మాలోనిదట పతత మనఁకనఁ దగనా



రేక: 1762-03 ఆహిరి సత: 27-369
పలల్లవ:   వనన్నవతచరే యమాట వలనఁదులల

    పనిన్న తన సుదుద లేమ బాయిట వయనే
చ. 1:     జగమెలల్ల నెరనఁగనఁగ సత నయితనఁ దనక

   తగ వతచకతతా దపప్పు తనపాలికి
   వగటగా దానెతత వడుక కానఁడెపైనాను
  నగేనఁగాని వతతతనము సేయనే

చ. 2:     సిగద్గీ నెగద్గీల నెతచక చితత్తిమురా నడచిత
   దగద్గీరి దకిక్క వుతటని తనపాలికి

  వగద్గీళతచి తనసేనఁత వలల్ల వరలపైనను
    వగిద్గీ తనున్న మెచేచ్చెనఁగాని వరటల చటూపనే

చ. 3:    కలసి మెలసి వుతడి కానఁగిలితచకొతటని
  తలనఁప వపప్పుగితచిత తనపాలికి
    యనస శ్రీ వతకటేశనఁడినఁక నేమ సేసినాను

  చనవచేచ్చెనఁగాని మరి సాదితచనేరనే



రేక: 1762-04 కాతబోదిసత: 27-370
పలల్లవ:     చటట్టిప వరస వచిచ్చె సొలయుచ నునాన్నరము

  తటట్టిరగదా తరితీపల నునాన్నరము
చ. 1:    తగవుల చెపప్పునఁగాను తపప్పులేమ రావుగదా

  మగలర సరసమాడే మలోనను
    నగవుల నగనఁగాను ననేన్నమ ననర గదా

    తగని కోపము మ కానఁతాళముల చటూచి
చ. 2:      సాకిరెపై నిలవనఁగాను సడి మాక రాదు గదా

  మేకల పతతములడే మలోనను
    రాకపోకలక మముత్మి రవవ్వెల సేయర గదా

   కాకరితనముల మ కతదువల చటూచి
చ. 3:       నికిక్క మముత్మినఁ గటూడితచనఁగా నితద మాక రాదు గదా

  మకిక్కలి జవవ్వెనముల మలోనను
    యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ యిదదర నెనసితరి

   చొకిక్కతచరగదా మమా సుదుద లలల్లనఁ జూచి



రేక: 1762-05 గళ సత: 27-371
పలల్లవ:     నినున్న మోనఁచి వచచ్చెనతటా నేరపల దిరిగేవు

      సనన్న లిటట్టి సే సేవు నీజాడ నే నెఱనఁగనా
చ. 1:    మొగమచచ్చె లడలేక మోనాన నుతడితనఁగాక

  తగవులే పలికితే తగనననా
    జగడితచి యాప నేను సాకిరి నినన్నడిగితే
   నగవుల నవవ్వెవు నీ నాటకాలఱనఁగనా

చ. 2:   యిచచ్చెకాల సేయనఁగాను యియతకోనెపైతనఁగాక
  అచచ్చెముగా నడచితే నవునననా
    మచచ్చెరితచి యాప నేను మతకల దేరచమతటే

     తచచ్చెనల సే సేవు నీ తలనఁప లఱనఁగనా
చ. 3:   చలపటట్టినఁగా నీతో సాదితచకతడితనఁగాక

   యలమ శ్రీ వతకటేశ యితదుకనేనా
   అలమేలమతగను నినాన్నప నేనునఁ బలిచితే

   కలసిత వదదరిని కత లివఱనఁగనా



రేక: 1762-06 బౌళ సత: 27-372
పలల్లవ:     ఇతదులోననఁ దపప్పులేవ యేల ననున్న దటూరేవు

   నతదనతదనునఁడ నాలో నవవ్వెత నేను
చ. 1:   ఆమనిగా నితదానఁకా ఆపమానఁటల, డిపప్పుడు

  నామానఁట లడనఁగాను నవవ్వెతనేను
   జాముదానఁక ఆప దికక్క సతతోసాననఁ,  జూచి చటూచి

   నామోము చటూడనఁగాను నవవ్వెత నేను
చ. 2:      పోయిన రాతరి యలల్ల పొరగితట కాడ నుతడి

    నా యితటకి రానఁగాను నవవ్వెత నేను
    చాయల కాప సుదుద ల సతులచేనఁ దడవతచి

    నాయాల నీవు చెపప్పునఁగా నవవ్వెత నేను
చ. 3:     అడరి శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను

    నడుమ నీవు గటూడనఁగా నవవ్వెత నేను
     యడపల యాపనఁ దచిచ్చె యిటట్టి నాక మొకిక్కతచనఁగా

    నడవడి చటూచి నినున్న నవవ్వెత నేను



రేక: 1763-01 కాతబోదిసత: 27-373
పలల్లవ:     చెపప్పునటట్టి సే సేనఁగాని చెలివ నీవు

    కపప్పుళతచ నావలప కొతత నాన నీవ
చ. 1:    పననఁగేట వభునితో బగియనఁగరాదు నేను

    చనవు గడు నిచిచ్చెతే చలము వోదు
    వనుకొని నీవల వనఁడుకొనే వట ననున్న

   తనునఁదానే నాయకనఁడు దతడక రానీవ
చ. 2:    చెకక్కనొకిక్క పతతోడ సిగద్గీవడరాదు నాక

    యికక్కడ నే నియతకొతటే యసు దరదు
   వకక్కమానఁటే ననేన్నల వడనఁబరచేవ యితత

  తకిక్కతచనా యతనఁడే తమకితచనీవ
చ. 3:     కూడిన శ్రీ వతకటేశనఁ గొతగవటట్టిరాదు నాక

   యడెపైత అలమేలత్మితగ నెదుర లేదు
   వడుకాయ ఇనఁకనేల వసరితచేవ నీవు

  వడెపమో వతనికి వతదువటట్టినీవ



రేక: 1763-02 మాళవగళ సత: 27-374
పలల్లవ:     నీ యడక నతతేసి నే మోపము

  దాయిదతడగా నవ తలనఁచకోరాదా
చ. 1:     వోటలేక యవవ్వెతో నినొవ్వెక చోటనఁ దిటట్టితేను

   మానఁటల నేరచ్చెకవచిచ్చె మముత్మి దిటేట్టివు
    పేటలగ నీక నవ పగయములపైతేనఁ గనక

   చటకి మాటకి కొతడసలనఁ దిటట్టిరాదా
చ. 2:      తొలత మరి నెవవ్వెతో తురము నినున్ననఁ బటట్టితే

    కొలనఁది మరనఁగ మా కొపప్పు వటేట్టివు
    యలమ నవ నీక యితవులపైతేనఁ గనక

   పొలసి మొగళ ల్లకిక్క పూవుల గోయరాదా
చ. 3:    నలిగా నతదరిచేత నవవ్వెతచకొని వచిచ్చె

   అలమేలత్మితగను ననున్న అటట్టి నవవ్వెవు
   కలసితమ శ్రీ వతకటేశనఁడ వడుకెపైతే

   సొలసి యదదమునీడ చటూచి నవవ్వెరాదా



రేక: 1763-03 కేదారగళ సత: 27-375
పలల్లవ:      ఈప యేమ సేసును యితత గడు ముదదరాల

   వోపక నీకనఁ గలితే వరసుకోవయాత
చ. 1:     సిగద్గీలవడే వారికి సలవ నవువ్వెల వచచ్చె

   యగద్గీవటట్టి గరిసితచ యేలయత నీక
    వగద్గీళతచి ఇది నీక వతగములపైతేనఁ గనక

  దిగద్గీన నటూరివారితో తలపకోవయత
చ. 2:     ముచచ్చెటలడే వారికి మొకక్కల వళమే వచచ్చె

  యచచ్చెరి వుదిరిపడనేలయత నీక
    పచిచ్చెదేరి యిది నీక పతగెములపైతే గనక

    కచిచ్చె నీ పొరగవారి కొతగ వటట్టివయాత
చ. 3:     వురముపపై నుతడేవారి కొదిదక బీరము వచచ్చె

   యరవుల పతతము లేలయత నీక
    అరిది శ్రీ వతకటేశ ఆప యలమేలమతగ

  సరినఁగటూడె నొదిదవారి సాకిరెతచవయాత



రేక: 1763-04 ఆహిరి సత: 27-376
పలల్లవ:     మరిగిత మద నినున్న మా భాగతము

   తరి తీపలనఁబెటేట్టిర దతడనునన్న చెలల
చ. 1: గఱ(ఱ)     తుల నీ మేనివ గొబుబ్బున వలల్ల వరల

   మఱనఁగల మొఱనఁగల మా మాటల
    మఱి దొరవు గనక మానుపరావు పనుల

   వఱపల నొరసేర వదదనునన్న చెలల
చ. 2:   తలనఁపల నీలోనివ దటట్టిపరాలవతట

   మలకల మొలకల మా వయసుల
   బలిమకానఁడవు గాన పటట్టిర నీగణముల

    సొలసేర మముత్మి నెపైతే చటాట్టి లపైన చెలల
చ. 3:     గదిగొనన్న పగయముల కూడిన నీ కూటముల

   మదముల ముదముల మా సిగద్గీల
    అద శ్రీ వతకటేశనఁడ అలమేలమతగ నేను

     పదరర మతో మముత్మినఁ బాడేర మా చెలల



రేక: 1763-05 దేసాళత సత: 27-377
పలల్లవ:   వతతవార నినేన్నమనాన్న వననఁజాలము

   మతతుక బదుకవయత మాక సలవుగను
చ. 1:    చెకక్కలను నొకిక్కతవ సేసలనునఁ జలిల్లతవ

    యకక్కవపైత మతక మాక నేమ గొరత
    దికక్కల సతుల నినున్న దవతచేటటట్టి గాను
    మకక్కవ బతుక నీవు మాక సలవుగను

చ. 2:     సలవుల నవవ్వెతవ చేయి మాపపై వసితవ
    చెలనఁగిత మనఁక మాక చితత యేడది

   చెలిమ సేసినవార చేయతత్తి మొకేక్కయటట్టి గ
   మలసి బతుకవయత మాక సలవుగను

చ. 3:    కతదువల చటూపతవ కానఁగిటనునఁ గటూడితవ
   అతది యలమేలత్మితగను అకక్కర లేదు

    ఇతదునే శ్రీ వతకటేశ యిరగపొరగ వారి
   మతదలితచి బతుకమ మాక సలవుగను



రేక: 1763-06 పాడి సత: 27-378
పలల్లవ:     ఏల బలిమ సేసేవు ఇతతలో మముత్మి

   వాలక రెపప్పుల తలవతచటే సుకము
చ. 1:     మాయదారి వారి తోడ మతతనాలడుట కతట

  చాయల సేసుకతడుటే జాణతనము
  చేయి మనఁదఇనవారినఁ జెనకటకతటేను

   ఆయమెరినఁగి నవువ్వెటే అది మతచితనము
చ. 2:    యేతుల నెరపేవారి యదుట నిలచకతటే

   దటూత పనుల సేయుటే దొరతనము
  కాతరితచేవారితోడ కతల చెపప్పుటకతటే

   నీతతో మోనానుతడే నేరపే నేరప
చ. 3:    వసాల నెరపేవారి వడుక చటూచటకతటే

    వాసితో జూజ మాడితే వపై పపైవుతడు
     ఆసల శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  నీసొబగ యిటాల్ల నుతటే నిచచ్చెకలతణముల



రేక: 1764-01 సామతతత సత: 27-379
పలల్లవ:   కొమత్మిల పాదాలొతత్తినఁగా గోవతదునఁడు

   యమెత్మిలకే పవళతచె నిదివో గోవతదునఁడు
చ. 1:    సరిగా గొలల్లతలతో సరసాలడి యలసి

   నిరతతోనఁ బవళతచె నేనఁడు గోవతదునఁడు
    అరసి బస్కృతదావనాన ఆవులనఁ గాచి వచిచ్చె

   ఇరవుగనఁ బవళతచె నిదివో గోవతదునఁడు
చ. 2:    కదిసి గోపాలలతో కచచ్చెకాయ లడివచిచ్చె

  గదిగొననఁ బవళతచె గోవతదునఁడు
     మొదల గోవరద్ధనాదిద్రి మోనఁప మోనఁచి వచిచ్చె నేనఁడు

   యదుటనే పవళతచె నిదివో గోవతదునఁడు
చ. 3:     నితచి శ్రీ వతకటాదిద్రిని నిలిచితదునఁ బవళతచె

  కొతచక తరపతలో గోవతదునఁడు
   అతచెలనఁ బదారవల నలమ వారివరస

   లతచకొతటానఁ బవళతచె నిదివో గోవతదునఁడు



రేక: 1764-02 గళ సత: 27-380
పలల్లవ:     ఇతదువతక నేమ గదుద యతత సేసినా

    పొతదినవానఁడు తానే బుదిద చెపీప్పు మనక
చ. 1:    చలము లేమటకే జగడా లేమటకే

  అలరి పొతుత్తి లమగనఁడాతనఁ డుతడనఁగా
    కలికి యతత గలితే కొతగవటట్టి దము రావ
    బలిమ వలప దానే పతచిపట ట్టి మనక

చ. 2:    మచచ్చెర మేమటకే మతతన మేమటకే
   అచచ్చెమయిన పరషనఁ డాతనఁ డుతడనఁగా

    ముచచ్చెట యితత గలితే ముదులకితతము రావ
    ఇచిచ్చెన చనవు దానే యేరప్పురచ మనక

చ. 3:    మతక లివమటకే మరనఁగ లేమటకే
    అతకెల శ్రీ వతకటేశనఁ డాతనఁ డుతడనఁగా
    తతకినే తానే కూడె తలసుకొతదము రావ

   సుతకల సలిగెలలల్ల చటూరలిచచ్చె మనక



రేక: 1764-03 హిజిజజి సత: 27-381
పలల్లవ:    ఇతరల చేత నౌనా యపనుల

    తత ననిన్నటకి గరి తానే కదవ
చ. 1:     బగిసి యాపయు నేను బీరము లడేటవళ

   తగవునఁ జెపప్పునఁగలనఁడు తా రమత్మినవ
  అగడుగా నిదదరము అవునఁగాదనుకొనేవళ

   వగట దరచ నితదు వచేచ్చెయుమనవ
చ. 2:    బలిమ నొకొక్కకక్కరము పతతములడేట వళ

   సొలప దరచ్చె నేరచనఁ జూడుమనవ
     యలమ మాలో నేము ఇతత రేసయిన వళ

   వలసినటల్ల సేసును వదదనుతడు మనవ
చ. 3:   దగద్గీరి సవతులము తమకితచేయటట్టివళ

    సిగద్గీ వాప మముత్మినఁ గటూడనఁ జెలల్ల ననవ,
   నిగద్గీల శ్రీ వతకటాదిద్రినిలయునఁడు తానఁగలస

   వగిద్గీతమ మా చేనఁతల కొడుడ కోకమనవ



రేక: 1764-04 లలిత సత: 27-382
పలల్లవ:    ఏమని నే నాడినాను యసడితచేవు

   వమార మరలిగితే వనఁడు కొననఁదగదా
చ. 1:     తగవు చెపప్పుతనా తరణకి నీక నేనఁడు

 అగడుమవోజ తగదతటనఁగాక
 తగలగలదానను దతడనునన్నదానను

   మగటమ మవాదుల మానుపనఁగద గదా
చ. 2:     గటట్టి వళల్లవసితనా కోమలికి నీక నేను

  పటట్టిన వటల్ల తలనఁపతచితనఁగాక
   పటట్టిన సేసదానను పగయముతోడి దానను

   మటట్టి ల మరితే మముత్మి మచచ్చెరితచనఁదగదా
చ. 3:    చెనకల రేనఁచితనా చేతుల మముత్మినఁబటట్టి

  పననఁగితచి మవలప పతచితనఁగాక
     ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న

  చనవుగలదానవు సాదితచనఁ దగదా



రేక: 1764-05 సామతతత సత: 27-383
పలల్లవ:    ఆప వచెచ్చె అవునోకాదో అడుగవయత

   యేపొదాద య జాగల మమేత్మిల పటేట్టివయాత
చ. 1:    తపప్పుక చటూచితేనే తలనఁపలల్లనఁ గానరాదా

 చెపప్పువలనా నీచేనఁతలలల్ల ను
    కపప్పుళతచె పతజెమట గబబ్బున తురము వడె
   దపప్పుగొతట నీసుదుద లతదానఁక వతదునయాత

చ. 2:    వదదనఁగటూచతడి నతతనే వలపలల్లనఁ గానరాదా
   ముదుద మోము చటూప మాక మొకక్కవలనా

    చదిద నిటటూట్టిరప్పుల రేనఁగె జవవ్వెనము వనఁకమాయ
   వదదన వఱతు నే నెవవ్వెరికినఁగానయాత

చ. 3:    నిలచక వుతడితేనే నిజమెలల్ల గానరాదా
  చెలరేనఁగి సతతమును సేయవలనా

    నెలవపై శ్రీ వతకటేశ నీవ ననున్ననఁగటూడితవ
  అలసిత వడెమచేచ్చె నతదుకొనవయాత



రేక: 1764-06 బౌళ సత: 27-384
పలల్లవ:     ఇతదుకే వరగయత మా కితదులో నినున్ననఁజూచి

 సతదడిసరసముల చలముకొనేవ
చ. 1:     కానఁకల వభునినఁ జూచి కనురెపప్పు వయవు

    యేనఁకట నీమది నితక నెతత గలదే
   ఆనఁకల మెడగటట్టి క అతనఁడు నీకనన్నవానఁడు
   వానఁకల వలప పరవతజ కొనేవ

చ. 2:     నునన్నని మాటలడియు నోరనఁ గాయ వయవు
    యనిన్నక నీమది నితక నెతత గలదే
   చనున్నల తుదలనే సరసునఁడు వునన్నవానఁడు

   పనిన్నన రతులకెలల్ల బార చానఁచేవ
చ. 3:    నితడనఁ గానఁగిలితచకొని నీలోననఁ దనియవు

    యతడల నీడల యాస యతత గలదే
    అతడ శ్రీ వతకటేశనఁడు అతది పాయకనన్నవానఁడు
    గతడి తమకము లలల్ల గాదనఁ బోసేవ



రేక: 1765-01 వరాళ సత: 27-385
పలల్లవ:     మేలదానరా నే నీక మేల దానరా

   యేల యేనఁచేవు ఇతటకి రారా
  మేలదానరా కొతడలయత మేలదానరా, అపప్పుకొతడ మేలదానరా

చ. 1:      కోమలప నాచనున్నల నీక గరతు కానిక లివరా
 చేముటట్టి చేకొనరా,   నీమోము చటూపమోవ యియతరా

చ. 2:      తనువుపపై నీచేనఁతల నినున్ననఁ దలపతచ నే పొదుద ను
 చెనకచ నితడునఁగానఁగిటనాతోమనసిచిచ్చెమాటలడరా

చ. 3:    పచిచ్చెగానఁగ ననున్ననఁగటూడిత నీ భావమునాలోనఁజికెక్కను
   మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశనఁడ నీపచచ్చెడము పయినఁ గపప్పురా



రేక: 1765-02 సాళతగనాట సత: 27-386
పలల్లవ:   కానీరా వోరి కానీరా

   కానీరా అటట్టి కానీరా నేనఁడు
   దానికి మానఁటచిచ్చె తపప్పువు నీవు

చ. 1:    వతదు నేనఁ జెపప్పునఁగ వనకతీసేవు
   కతదువ నీగటట్టి కతటరా నేను

చ. 2:    రాయడితచి నినున్న రతకినఁ బలిచి
   చేయి చానఁచినాను చికక్కవు నీవు

చ. 3:    నావానఁడవపై కూడి నవవ్వె వాపతోడ
   శ్రీ వతకటేశవ్వెర చెలల్ల ర నీక



రేక: 1765-03 పాడి సత: 27-387
పలల్లవ:   చకక్కనుతడవ మాతోడిజగడాల నీకేల

   నికిక్క లోనయినవార నినున్ననఁ బోలరా
చ. 1:   వచిచ్చె వచిచ్చె మాతోడి(డ)  వతతులకే పననఁగేవు

  మెచిచ్చెన గొలల్లతలనానఁ డెతదువోతవ
   ముచచ్చెటదర నితనఁడు మోహితచి తోసినయటట్టి

  నెచెచ్చెల లితతకతొలిల్ల నీకొలనఁదివారల
చ. 2:     వుతడుతడి నీవు మాతో వరయనఁగ వచేచ్చెవు

  నితడి పదారవలలో నీపేరేదే
   గతడికానఁ డితనఁడు పొతది కదుపననఁబెటట్టినటట్టి

   అతడనునన్న సతుల నీయతత నేరరయాత
చ. 3:    నవవ్వె నవవ్వె మాతోను నతటసేయనఁదొడనఁగేవు

 యవవ్వెతవ పటట్టిపవారెనతడద్రిలో
      రవవ్వె శ్రీ వతకటేశనఁడు రత ననున్న నిట గటూడె

  జవవ్వెనుల నీవల సాదితచనోపరా



రేక: 1765-04 సామతతత సత: 27-388
పలల్లవ:   వారిగో వరిగో వాడలవాడల

  కోరిక మరనఁగ గోపాలల
చ. 1:   జోరననఁ గారీని చొకక్కపవుటల్ల

  పేరని పాలను పరగను
  వారల వటేట్టివు వాకిటవుటల్ల

  కూరిమనఁ గస్కృషరనఁడు గోపాలల
చ. 2:     తొట తొట రాలీ దొతడల్లయి వుటల్ల

 చిటబెలల్ల లను చిమత్మిరను
   తటకననఁ బటట్టి దాపేర పకిక్కళల్ల
  గటకల మతగి గోపాలల

చ. 3:    వానల గరిస వరస వుటల్ల
  తేనెలత బతడుల్ల తతకాయల

   ఆనేర శ్రీ వతకటాధిపతనఁ గటూడి
  గోనల గొతదుల గోపాలల



రేక: 1765-05 పళవతజరత సత: 27-389
పలల్లవ:      ఇతత వుపకారి నెపైత నిది నీకనఁ జాలదా

   బతతనఁబెటట్టిత వలప భావతచకో తగవు
చ. 1:      ఆలరి యాప దిటట్టిన ఆ తటల్లలల్ల దానఁచి

    జాలినఁ బెటట్టినెపైత నినున్న చాలదా ఇది
     పోలితచి నీవు బొతకిన బొతకలలల్ల చెలల్లనఁ బెటట్టి

    మేల మేలని మెచిచ్చెత మెచచ్చెవదాద ననున్నను
చ. 2:    చివుకన ఆపచేసే సేనఁతలక నడడమెపై

   చవుకల సేయనెపైత చాలదా యిది
    తవలి నీవు దలనఁచే తలనఁపలల్ల నీడేరితచి

   కవ గటూరిచ్చెనతదుక చొకక్కనఁగవదాద మనసు
చ. 3:    కలశప నవవ్వెనఁగాను కానఁగిలితచకొని నినున్న

 చలముల మతచి(చ)   నెపైత చాలదా ఇది
    నిలిచి శ్రీ వతకటేశ నెరవరిచ్చె నీపనుల
   బలిమ సేసితని చేపటట్టివదాద యినఁకను



రేక: 1765-06 ఆహిరినాట సత: 27-390
పలల్లవ:      ఏనఁటదే మా వలప యితతా నీదే వలప

    రోనఁటతేనఁ బదియునఁ బది రొకక్కమాయ వలప
చ. 1:     నిటట్టి చటూపలపై నీక నితడుకొనె వలప

    ముటట్టి వచిచ్చెతే పదద మోపాయ వలప
   అటట్టి గొరసరాయనఁ డాయగా నీవలప

   నటట్టి క కతబముమానఁట నవువ్వెలయ వలప
చ. 2:     బటూమ మనఁద వనఁడుకొతటే పొడవాయ వలప

   గోమున నొరసితేను కోపమాయ వలప
   వమార నడవులలల్ల వదకితచె వలప

   ఆముకొని గొలల్లదోమటాయ నద వలప
చ. 3:    వతతవారెదుట సిగద్గీ వడిపతచె వలప

    బతతనే వచిచ్చె రాతకినఁ బాబ్రాణమాయ వలప
   పతతము నీవయతనఁగా మాపాలయ వలప
    కాతతునఁడ శ్రీ వతకటేశ కపప్పును నీవలప



రేక: 1765-07 సాళతగనాట సత: 27-391
పలల్లవ:     ఏల వచెచ్చెనే గరవ్వెము ఇటేట్టి తనక

   తాలిమతో నుతడితేను తానే ఆనఁటది
చ. 1:      పలకల పని యేమే పపై పపైనే ఆతని

   తలనఁప దలిసితేనే తానే ఆనఁటది
 చలములక వచెచ్చె(చిచ్చె)   నా సరసునఁ డాతనెదుట

   తలనఁగక నిలిచితే తానే యానఁటది
చ. 2:    కినుక యితతేసేనఁటకే కెరలితచి రమణుని

   తనివనఁ బొతదితచితేను తానే యానఁటది
   చనవులనఁ బొరలినా సతగడినునన్న వానిని

   తనవోజ పటట్టితచితే తానే యానఁటది
చ. 3:      అపప్పుడే బీరము వదేద అతదుతడే వచెచ్చె నితనఁడు

    తపప్పుక తానఁ జూచితేనే తానే యానఁటది
     యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశనఁ డితటలోన ననున్ననఁ గటూడె

    తపప్పు లతచ నోపతేను తానే యానఁటది



రేక: 1766-01 సాళతగత సత: 27-392
పలల్లవ:     అతట ముటట్టిన పనుల ఆతనఁ డెరనఁగ

     వతట వతట మర ననున్న వనఁడుకొన నేనఁటకే
చ. 1:      నగిన దొకక్కటే కాని నాక నేమనఁ దలియదు

    అగవునఁ దగవు లలల్ల నాతనఁ డెరనఁగ
  జగడాలడిచితనా సరవతో నునన్నదాన

    వగటగా ననున్న మర వనఁడుకొన నేనఁటకే
చ. 2:      మొకిక్కన దొకక్కటే కాని ముతదు వనక లతచను

    అకక్క డికక్కడి సుదుద ల ఆతనఁ డెరనఁగ
   తకక్కలనఁ బెటేట్టినా తనదాననే నేను
    వకక్కసాన మర ననున్న వనఁడుకొన నేనఁటకే

చ. 3:      కూడిన దొకక్కటే కాని గటట్టి బాఇట వయను
   ఆడుకొల బాసలలల్ల నాతనఁ డెరనఁగ

     యడనే శ్రీ వతకటేశనఁ డిరవుగా ననున్ననఁ గటూడె
    వడుకక ననున్న నితత వనఁడుకొన నేనఁటకే



రేక: 1766-02 సామతతత సత: 27-393
పలల్లవ:     మే మెఱనఁగమా తనున్న మెచచ్చెల గొలల్లతలము

   గోముల మరిగి రాసకొడుకాయ నిపడు
చ. 1:      పలగ వతట గఱఱ్ఱైము పొలము వతటది యాల

   చిలవ వతట పరప సేరె(రెనఁ) దనక
   తొలత మాగొలల్లవానఁడే దొరతన మబెబ్బునతటా
   కొలము దాసుక రాసకొడుకాయ నిపడు

చ. 2:     కొకక్కరవతట సతకము కదుర వతట కెపైదువ
    అకక్కమనఁది కొక పూస అబెబ్బునఁ దనక

    యకక్కవ నావులనఁ గాచె నినాన్నళల్ల మావదద
   గకక్కక మకక్కక రాసకొడుకాయ నిపడు

చ. 3:     పసప వతటది సర పసినఁడిపతమ సొముత్మి
   యసనఁగ శ్రీ వతకటాదిద్రి యకక్కకొనాన్ననఁడు

 వసముగాని సతుల(ల)   వారినఁగటూడి మముత్మినఁ గటూడి
  కొసరితచకొని రాసకొడుకాయ నిపడు



రేక: 1766-03 బౌళ సత: 27-394
పలల్లవ:     నీ మానఁటే నిజము నెలనఁతల పకక్కలపైతే

    మోముల చటూచి చటూచి మొగచాటే కాదా
చ. 1:      వపప్పుగా ఆకెయు నేను వక పోలి కనేవు

    కపప్పురము దినన్న నోటనఁ గలల్ల లడేవా
   యపప్పుడు దామెరపవువ్వె లచచ్చెకతదులపైతే నేమ

   దపప్పురప పవువ్వెనఁదేనె తీప కాదా
చ. 2:      వగటపై రెతడు చేతుల వడే లొకక్కప రిచేచ్చెవు

  తగవరి వనిన్నటాను తపప్పునఁజేసేవా
    బగిసి కతటమాలలో పనన్న పదదముతేత్తి లతటే
   జగతనఁ బెటేట్టివారికి సరియే కాదా

చ. 3:    యవళ నానలవటట్టి యిదదరిని గటూడితవ
   శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీవు సిగద్గీవడేవా

   కెపైవశప మొగవానఁడు కపేప్పునని కూరిచితే
    భావతచ రెతడు చరల పచచ్చెడము గాదా



రేక: 1766-04 శతకరాభరణము సత: 27-395
పలల్లవ:     ఓ యమత్మి యశోద వదదనన్న మాననఁడు

  ఖోయని యారిచ గోవతదునఁడు
చ. 1:    పయతద లడలనఁ బటట్టిర గొలల్లత

   లొయతన తానఁ గొట ట్టి నుటల్ల
  తయతనిపరగ తేనె వారవట ట్టి

  కూయనఁగనఁ గటూయనఁగ గోవతదునఁడు
చ. 2:    చాడెల దియుతచ సతుల నవవ్వెనఁగ

  ఆడవారిచనున్న లటట్టి తీస
   యేడకెపైన చానఁచ లతత్తిన కోలల

  కోడెకానఁడు గద గోవతదునఁడు
చ. 3:    యమెత్మిల నెరపీ యితదిరయునఁ దాను

   అమత్మిరో శ్రీ వతకటాదిద్రి వథలను
   కమత్మి గోపకల కానఁగిటనఁ గటూడనఁగ

  కమత్మిరితచ సిగద్గీ గోవతదునఁడు



రేక: 1766-05 నాదరామకిగయ సత: 27-396
పలల్లవ:     ఆనతీవయత యేమటా నడడము లేదు నేనఁడు

    నేను నీకీ వడిగాల నేరచ కొనేను
చ. 1:      కొతత గొతత నీ నిలవునఁ గొపప్పు జారివునన్నదిద

   పతతమున నెవవ్వెతపైనానఁ బటట్టి తీసనో
     పొతతనె యదుగాను నీ పకిక్కటనఁ దమత్మి వునన్నది

  అతతరతగమెపైనచోట నాదాయము వచెచ్చెనో
చ. 2:       తొలతే నీ పచచ్చెడము తొపప్పునఁ దోనఁగి వునన్న దిద

   నిలచతడనఁగా నాప పనీన్నర చలల్లనో
   అలసి బుసకొటేట్టివు అకక్కడివార నినున్న

   బలిమనఁ జెపప్పునఁ గారానిపనుల సేయితచిరో
చ. 3:       య రీతనఁ బటూవుల దతడ లినిన్న నీమెడ నునన్నవ

   పోరానివారే నీక బటూజ సేసిరో
    చేరి యలమేలత్మితగను శ్రీ వతకటేశ కూడిత

    వారసి బుదిద చెపప్పురో అతదరటూనునఁ దగర



రేక: 1766-06 బౌళ సత: 27-397
పలల్లవ:     ఇతకనెపైనా మొకక్కవ నీ వనిన్నటకి శలవుగా

     కతకి సే సేవు వలప కటకటా యేమే
చ. 1:    యేకతాననఁ బతతోడ నేమనాన్న నమరగాక

   వాకచిచ్చె ఇతదరిలోనా వా దడతురా
     ఆకడ నవవ్వె నతనఁడు ఆనల వటేట్టివు నీవు
     కాక సే సేవు వలప కటకటా యేమే

చ. 2:      చెతతనుతడే యటేట్టి వళ చెనకనఁగనఁ జెలల్ల నఁ గాక
   పతతముననఁ గొలవులోనఁ బచిచ్చె సేతురా

    సతతసితచె నినున్న నాతనఁడు జతకితచేవు నీవపైతే
    గతత గటేట్టివు వలప కటకటా యేమే

చ. 3:      కూడిన యిపప్పుట వళ కొసరనఁ దగవు గాక
  యేడనెపైనా రటట్టి సేసి యచచ్చెరితతురా

    యడనె శ్రీ వతకటేశనఁ డితవాయనఁ గలసేవు
    గాడినఁ బెటేట్టివు వలప కటకటా యేమే



రేక: 1767-01 ముఖరి సత: 27-398
పలల్లవ:      ఎవవ్వెరి వసము గానఁడు యతత్తినవారి చే బడడనఁడు

     నొవవ్వెక నోకి కనన్న నీ నోముఫల మదివో
చ. 1:      వగి లేచితే సుదుద ల వనన్నల దొతగిలీ నవ

 బాగెపై నీరాటే(డేనఁ)   రేవు పచిచ్చె సిగద్గీలే
    చేగదేరె బతడె డేసి చేనఁతల ముతగిటనే
    యగత బడడనఁడు వుటట్టి నెశోద నీకమాత్మి

చ. 2:     పొదుద నఁగటూకితే కనన్నవ పొతచి చనఁకట తపప్పులే
    మదుద ల వరిచ నవ మతద బయట

  పొదుద మరినఁ బొడిచితే(తేనఁ)  బటూతకి చతటకతలే
   యదుద వతట బీరాలవానఁ డెతతసేస నమాత్మి

చ. 3:     నిచచ్చె నిచచ్చె వసేవ నితడు గొలల్లముతజలే
   రచచ్చె కెకిక్కనది గోవరద్ధన మహిమ

    ఇచచ్చెల శ్రీ వతకటాదిద్రి నిరవాయ నీకిగషరనఁడు
   యిచచ్చెకానఁడు నేనఁ డితని కెదురేడదమాత్మి



రేక: 1767-02 ఆహిరి సత: 27-399
పలల్లవ:    ఆనఁడు జనత్మిమే మేల అతదరికిని

   పోనఁడిమతో నీవతట పరషనఁ డుతడనఁగను
చ. 1:     గోపకల కొరకె కొతడ గొడ గెతత్తితవ

   గోపకల కొరకె గోవులనునఁ గాచితవ
    యపాట వానఁడవు ఇతతులనఁ గతటేనఁ జాల

  యేపనియపైనానఁ జేతువు యరినఁగితమయత
చ. 2:    పొతచి సతతభామకనఁగా పవువ్వెలమానఁక మోనఁచిత

   పొతచి సతతభామవదద పోటబతటవపై మతచిత
    ఇతచకతతా లోనఁగవు ఇతతు లొదదనుతటేనఁ జాల

   యతచ కనిన్నయునఁ జేతువు యరినఁగితమయత
చ. 3:     మనున్న సాదితచి తచిచ్చెత మెరసి పదారవల

    మనున్ననేలనఁ గటూడపటట్టి మతచి రకిత్మిణనఁ జేకొతట
    ఇనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ ఇరవపైతవ మాపాల

  యనిన్నయపైనానఁ జేతువు నినెన్నరినఁగితమయాత



రేక: 1767-03 పాడి సత: 27-400
పలల్లవ:     చేరి నీక వనన్నపాల సే సేవారమా

  కూరిమతో నీవ పపైకొతదువుగాక
చ. 1:    పలవ నేరతుమా పేరకచిచ్చె నినన్నతత

   చెలరేనఁగి నీవ లిచేచ్చెతువు గాక
     సొలయ నేరతుమా చటూచి చటూచి నేము నినున్న

  తలనఁపలోపల దయదలనఁతువు గాక
చ. 2:    నవవ్వెనఁగ నేరతుమా ననుపతో నీతోను

  అవవ్వెల నీవ సరసమాడుదుగాక
    రవవ్వెసేయ నేరతుమా రాజసాన నీవ వచిచ్చె

   పవువ్వెవతట వలప పపైనఁబోతువు గాక
చ. 3:     మెచచ్చెనఁగ నేరతుమా మతచి ననున్ననఁ గటూడితవ

   చెచెచ్చెర నీవ సతతసితతువు గాక
   యిచచ్చెకనఁడ శ్రీ వతకటేశ మనరతులలల్ల

   తచిచ్చె యాడనేరతుమా తనుతువు గాక



రేక: 1767-04 రామకిగయ సత: 27-401
పలల్లవ:    ఆసపడడపడు రాక అలసినపప్పుడు వచిచ్చె

   వసరితచేవు రతకి వళల గానీరా
చ. 1:     చివవ్వెననఁ దియతకరా చేయివటట్టి నీవు ననున్న

  పవువ్వెవతటదాన నొపప్పుల కోపను
    ఇవవ్వెల బానుపపపై నీ కెదుర చటూచకొతటా

    పవవ్వెళతచి వుతటని యే పరాకెపై వుతటవో
చ. 2:     కపప్పుకరా పచచ్చెడము కానఁగిటలో నీవు నాక

   కపప్పురము వతటదాన కానఁక కోపను
   చెపప్పురాని కోరికతో సిగద్గీలలల్ల నఁ బారవసి

   అపప్పుటనుతడియు నుతట నాడనేల నుతటవో
చ. 3:      మగలనఁ బసుకకరా మతచి నా చనున్నల నీవు

   చిగరవతట దానను చేనఁత కోపను
     తగిలి శ్రీ వతకటేశ దకక్క ననున్ననఁ గటూడితవ

   అగపడి యుతటని యేమనుచ నీవుతటవో



రేక: 1767-05 ఆహిరి సత: 27-402
పలల్లవ:     నీవ నేరతు నేనఁ జసే వలప

     పూవు వతటది గణము బుదిద చెపప్పు నాకను
చ. 1:    పాడి మెపప్పుతచేనతటే పలచన నాయలనఁగ

   కూడి మెపప్పుతచేనతటే కచముల గటల్ల
    ఆడి మెపప్పుతచేనతటే అతగాల నీచటూప లతట

     యడుదాననఁ గాను నీక నేమ సేతు నినఁకను
చ. 2:    చెనకి మెపప్పుతచేనతటే సిగద్గీలే నానిలవలల్ల

   తనివ మెపప్పుతచేనతటే తమకితచ వయసుల
   మనసిచిచ్చె మెపప్పుతచితే మటట్టి మరె మోహము

నినున్న(ను)   నమత్మివునన్నదాన నేరపమ చేనఁతల
చ. 3:    చటూపల మెపప్పుతచేనతటే సటూదులకతటే వాతడుల్ల

    తీపల మెపప్పుతచేనతటే తేనె నా మోవ
     యేపన శ్రీ వతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    య పనులకే మెచిచ్చెత యతచకమ రతుల



రేక: 1767-06 నాదరామకిగయ సత: 27-403
పలల్లవ:     ఎతత వానఁడిసే సే వరా మముత్మి

కతతునియముత్మిలకటట్టిలమా
చ. 1:   ఆసపడి నీయతగము లతటతే

  వోసరితచి లోనఁగేవు వడుడ కొతటా
  దోసమెఱనఁగవు తొయతలల పొతదు

   సే సేమతటే చేతనఁ జికక్కవదాద
చ. 2:   మరిగి నీమోవ మనసయతనతటే

  శిరసు వతచేవు సిగద్గీతోడ
  సరవులతచవు సతుల వలప
 పరగితచేమతటే పలకవదాద

చ. 3:    కూడి మాడి చనున్నలకొనల నొతత్తితే
   వాడేవు యలసి వతత్తి వల

   యడనె శ్రీ వతకటేశ నీదేవుల
  మక వననఁగిత మెతచవదాద



రేక: 1768-01 దేశక సత: 27-404
పలల్లవ:    మాపపై బారాల వయక మతకానను

  చేపటట్టినవానఁడవు నీచేతవ మహిమల
చ. 1:     రాసికెకక్క నీవు మముత్మి రానఁపసేసిన సుదుద ల

  వాసికెకెక్క మాగణము వలపతోను
     ఆస యేమటానఁ దరదు అతడక నీవు రానఁగాను

   సేసేట పనుల నీచేతనునన్న వనఁకను
చ. 2:     దొతతుల నితడెను నీవు తొలిల్లచిచ్చెన చనవుల

  వతతుల గాచకతడె నావనెన్నలమోవ
    పతతము దరదు నీవు పలమార వనఁడుకొనాన్న

   చెతతల మనిన్నతచేది నీచేతదే ఇపడు
చ. 3:    వడుకాయ నీవాడితచే వమార యడమాటల

   వాడికాయ నవ నాక వడదేరెను
     వడదు కానఁగి నిద శ్రీ వతకటేశ కూడితమ

    చేడె లేమ చెపేప్పుర నీచేతవ భోగముల



రేక: 1768-02 బౌళ సత: 27-405
పలల్లవ:      ఎతతపైన నీ యాల నితతే ఇతదులో తపప్పులతచక

   మతతనాన నీవు నామనవ చేకోవయత
చ. 1:     వచచ్చెన వడిని నీతో వమార నవవ్వెతని

   ఇచచ్చెకమౌనో కాదో యఱనఁగ నేను
   పచిచ్చెసేసి కమత్మిటని పపైకొని చెనకితని

   మచిచ్చెక సేసుక ననున్న మనిన్నతచవయత
చ. 2:    పయతదకొతగ వటట్టితే పలమార మొకిక్కతని

   ఇయతకోతానో కాదో యఱనఁగ నేను
   నెయతపమాట లడనఁగానే నీక మారాడిత

  చెయాతరా నాచనవు చెలిల్లతచవయత
చ. 3:   కెపైవశమెపైతననుచ కానఁగిలితచి కూడితని

  యేవధమో నీగటట్టి యఱనఁగనేను
     శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీ చితత్తిము నా భాగతము

    య వలన ననున్న మెచిచ్చె యడేరచ్చెవయాత



రేక: 1768-03 ఆహిరి సత: 27-406
పలల్లవ:     చెల లితతే మరేమ సేతురే నేనఁడు

   అలరి ఆతనిపతత మమరనఁ గాక
చ. 1:    తలనఁప నే నెఱనఁగనా తరణులనఁగతటేను

   చెలిమ దానఁ జేసును సేయనఁడునని
   మలసిన మగవాని మా కననఁగవచచ్చెనా

  చెలవునఁడు సేసినటేట్టి చెలల్ల నఁగాక
చ. 2:    తనగణ మెఱనఁగనా తత మానినులతోడ

  పననఁగను పననఁగనఁడు పగయాననని
  ఘనునఁడెపైనవాని మాక గదిదతచవసమా

  తనివగలిగినతతా దకక్క గాక
చ. 3:     కరణ నే నెఱనఁగనా కడనఁగి మావతటవారి

  కరనఁగితచ కరనఁగ దానఁగలనఁడని
     యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డిపప్పుడిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
   అరదపైన నెరతన మమరనఁ గాక



రేక: 1768-04 ముఖరి సత: 27-407
పలల్లవ:    ఆడుకోనఁగలిగె మాక నతదరమునఁ జెలలము

   జాడల సతుల నీసరి యవవ్వెరమాత్మి
చ. 1:     అదివో పతనఁ బలవ నతప రపప్పుతచకొతటవ

  యదుట నాపనితొడ యకక్కకొతటవ
  మెదలనియతక అటట్టి మెడగటట్టితచకొతటవ

    వదకి పవువ్వెలదతడ వసి తీసి కొతటవ
చ. 2:     తేరాని వపైనానఁ జెపప్పు తపప్పుతచకొతటవ నీవు

   మేరల సేసుక వనఁపమనఁద నుతటవ
    కూరిమ నీవ దకిక్కతచకొతట వడవుల వతట

   చేరి పచచ్చెనిఅలమెపై శిరసు నితడితవ
చ. 3:     వతదుల నీవ పదారవల రటూపలపై మతచిత

   వతదు నీపేరే మొదల నెతపతచితవ
    కతదువ శ్రీ వతకటేశ కానఁగిటలోపల నితడి
  సతదడిత చాతనిసరవ్వెసతపదవు నెపైతవ



రేక: 1768-05 సామతతత సత: 27-408
పలల్లవ:      మాకేల అవునఁ గాదన మగవారి తోడ నితత

    నీక పగయము గాకతటే నీవు సేసేవా
చ. 1:     చేరి నాచేతనే వారి సేవలలల్ల నఁ జేయితచేవు

     నేర పది గాకతటే నీవు సే సేవా
    సారె మాట మాటలను జగడాల దఇతచెవు

   నీరపము గాకతటే నీవు చేసేనా
చ. 2:    జరయుచ మాచేత సతగడి మాటాడితచేవు

     నెఱినఁ దగవు గాకతటే నీవు సే సేవా
   గఱల బయటవసి గటల్లలల్ల నెతత్తిచేచ్చెవు

    నెఱజాణవు గాకతటే నీవు సే సేవా
చ. 3:     ఆసల వుటట్టితచి ననున్న నతదరిలోనఁ గటూడితవ

     నీ సటూటకి రాకతటే నీవు సే సేవా
    వాసుల శ్రీ వతకటేశ వనెన్నలలల్ల నితచితవ

    నే సమత్మితతచకతడితే నీవు సే సేవా



రేక: 1768-06 సితధురామకిగయ సత: 27-409
పలల్లవ:    ఎదుట నుతడిన వారినేల దటూరేవు

  పదియార వలవారినఁ బతగితచవ
చ. 1:     చటూపల నాతని దికక్క చటూచితేనే కోపతచేవు

  కాపరాల సేసేవారి గానవటే
    పపైపపై నే మానఁటాడితే పదరేవు యలగల

  చానఁపేట గొలల్లతలను సాదితచవ
చ. 2:    నడుమ వనోదాల నవవ్వెతేనే గోణనఁగేవు

  కడనుతడి పొతదేవారినఁ గానవటే
   తడవతనతటా నాపపైనఁ దమకితచే వతతలోన

  యడపల పవువ్వెలప నీడువటట్టి కోవ
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశవ్వెర సేవ సేసితేనే పననఁగేవు

 కావరితచివుతడేవారినఁ గానవటే
    యవళ నాతనఁడే కూడె యిదదరిని వకక్కమానఁటే

 నీవతటవారినే నేరమెతచవ



రేక: 1769-01 మతగళకౌసిక సత: 27-410
పలల్లవ:    అలకెలల్ల మానితని అటేట్టి కానీవ

    చెలలల మక నిది సలవు గానీరే
చ. 1:      తపప్పు లనిన్న గలిగినా తనున్న నేనఁ గోపగితచేనా

   అపప్పుటమాటల వతట నటేట్టి కానీవ
    అపప్పుస మతదర మర అతడనుతడి ఆతనికినఁగా

    చెపేప్పురట నేనటూ నటేట్టి సే సేనఁగాని
చ. 2:    వడాడ రపవానఁడెపైతే వరసి నే నితదుకనఁగా

    అడడమాడే దాననా నీక నటేట్టి కానీవ
   వడుడ వటట్టికరే మర వతటమాట; నాలికెను

    జిడడతటనా అటేట్టి సే సేనఁ గానీవ
చ. 3:     వాసుల దానఁ బటట్టితేను వదదనేనా పొతదులక

   ఆసపడడదాన నేను అటేట్టి కానీవ
     వసరర మర శ్రీ వతకటేశనఁ డిద కూడె

    సేసవటట్టితని యిటట్టి సే సేనఁ గానీవ



రేక: 1769-02  హితదోళ వసతతతసత: 27-411
పలల్లవ:      ఆతని మహిమో నాది అతత మెతత్తిని మనస

    యేతుల నెమెత్మిల మతో నేమ చెపేప్పునే
చ. 1:    కోపగితచి చటూడనఁబోయి గొబుబ్బుననునఁ గరనఁగిత

   చేపటల్లక దగద్గీరి చేరి మొకిక్కత
    రాపలనఁ బెననఁగనఁ బోయి రతకేళకినఁ దసిత
    యేపన నాపతత మనఁక యేమ చెపేప్పునే

చ. 2:     జతకితచనఁ బోయి నా చనుకటల్ల వదలిత
   వతకలొతత్తినఁ బోయి వానివలనఁ జికిక్కత

  బతకములడనఁబోయి పగయములలల్ల నఁ జెపప్పుత
     యితకా నా సుదుద ల నే నేమ చెపేప్పునే

చ. 3:   చలము సాదితచనఁబోయి సరసములడిత
   బలవు చటూపనఁగనఁబోయి పటట్టి కూడిత
    యలమ శ్రీ వతకటేశనఁడెనస నాతో నితత

   యలగెతత్తి నాగణల యేమ చెపేప్పునే



రేక: 1769-03 గళ సత: 27-412
పలల్లవ:    మచచ్చెరితచి మాప దానఁకా మానఁటలేనఁటకి

    రచచ్చెలనఁ బెటట్టిక యిటట్టి రావయత లోనికి
చ. 1:      వతత్తి నే వనన్నవతచనఁగా వోజక వచేచ్చెవా నీవు

  చితత్తిములోపలి మాట చెపప్పుతనఁగాక
  తతత్తిరితచి యతతలోనె తలవతచకోనేల

    కొతత్తిల సేయక ఇతద కోవయత వడెము
చ. 2:     మొకక్కనఁగ నిపప్పుడే నాక మునుకొని వలచవా

    వకక్కసాన నీపపై వల వసితనఁ గాక
    చెకక్క చేతతో నిపప్పుడు సిగద్గీవడ నీకేల

   పకక్కటలల్లనఁ దమకము పటట్టివయత సేసల
చ. 3:      కొసరి నే నడుగనఁగా గటట్టి నాకనఁ జెపేప్పువా

     యసనఁగి నా మనసు నీ కిచిచ్చెతనఁ గాక
     పొసనఁగ శ్రీ వతకటేశ పొతదితవ ననున్న నేనఁడు

   అసురసు రేనఁటకి ఆనఁపవయత వలప



రేక: 1769-04 శతకరాభరణత సత: 27-413
పలల్లవ:     ఇదివో మా బల వమానఁటే చెపప్పురే

  యదుట నాతనఁడు యేమనీనే
చ. 1:    బతకము లడేమా పగయుని తోడుత

  జితకితచి బొమత్మిల సాదితతుము
  అతకెక లోనెపైన యతతటమనఁదట

  కతకిగ రతులనఁ గకక్కసితతుము
చ. 2:   తపప్పులితచేమా తనతోడ నేము

  రెపప్పులతత్తి రేసు రేనఁతుము
   కపప్పుర వడేలనఁ గలసిన మనఁద
  కపప్పుల చెమటనఁ గరియితతుము

చ. 3:   సిగద్గీవడేమా శ్రీ వతకటేశతో
  బగెద్గీనఁ గానఁగిటను బగితతుము

    యగద్గీలతచక తా నిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
 వగద్గీళతచితే వనఁడుకొతదుము



రేక: 1769-05 సితధురామకిగయ సత: 27-414
పలల్లవ:  మటూనఁకలో నెదుర(రె)   దుర ముతగిట నుతటననవ

   యేనఁకటతో మాయితటయికక్క వదే యనవ
చ. 1:     జమళ నా చటూపల చానఁచినదియే గఱతు

  రమణుని నికక్కడికి రమత్మినవ
     కొమరెచనున్నల తన కొలవు సే సే నపడే

  తమతోడ మఱవక తలనఁచకొమత్మినవ
చ. 2:     మారకొని తనతో నే మానఁటాడినదే గఱతు

  చేరి నాతోడుత పొతదుసేయమనవ
    వరెడి తేనెల మోవ వుపారమాయ నపప్పుడే

   తారకణౌనో కాదో తలనఁచ కొమత్మినవ
చ. 3:      కొపప్పు వడనఁగా నేను కొతగ వటట్టి టే గఱతు

   చిపప్పుల మనిన్నతచి దయసేయు మనవ
     యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశనఁ డేడనుతడో వచిచ్చె కూడె

   తపప్పుక య భావము తలనఁచకొమత్మినవ



రేక: 1769-06  నారాయణ దేశకసత: 27-415
పలల్లవ:    అతతటనఁ బోనీయరా నినాన్నయములతట కరనఁచి

    చితతదర నపప్పుడు నే సలవతుత్తి నఁ గాని
చ. 1:      యకక్కడో దవావ్వెది చెవ నిడుక వచిచ్చెనపప్పుడు నా

    చెకక్కలనఁ బటూసుటే రత సలవా నాక
   దకిక్కతచ కనిన్నపనుల దతడకవ చొచ్చెకమాట

    చికక్కని నవువ్వె నవవ్వెతే సలవా నాక
చ. 2:      యే యడనో భోగితచి యితటకి నిటట్టి వచిచ్చె

    చేయి మనఁద వసితేనే సలవా నాక
     చాయలకనఁ దిరిగాడి చకక్కటకి నీవు సే సే

   సేయరాని వనయాలే సలవా నాక
చ. 3:     ఆసలకక్కడ నితడితచి అతదరటూనఁ జూడనఁగా ననున్ననఁ

   జేసుకొతట వతతలోనే సలవా నాక
     వాసికి శ్రీ వతకటేశ వడి నొకమాటే నాతో

   సేసవటట్టి కూడితవ సలవా నాక



రేక: 1770-01 శతకరాభరణత సత: 27-416
పలల్లవ:  శమతచకోవయత సరావ్వెపరాధల

 కొమరెవయసు గణలదాన
చ. 1:    తొకిక్కతనఁ బాదము తొలత నతదుక

  మొకిక్కత నిదివో ముమాత్మినఁటకి
   గకక్కన నాచటూప కానఁడిన గతటల్ల
  చికక్కని నవువ్వెల చిలికితచేను

చ. 2:   వతత్తితనఁ జనున్నల వరటవాయనఁగ
  పొతత్తిగనఁ బటూవులనఁ బటూజితచేను

   లతుత్తి క నతటన లచచ్చెన నొసల
  మెతేత్తిను గతదము మనఁదనెలల్ల

చ. 3:    కూడితనఁ గానఁగిట కొసర దరనఁగ
  వడెమతద శ్రీ వతకటశ
   వాడితచిత మోవ వనెన్నల వుటట్టినఁగ

   కూడ నే నెతచేను గఱతుల



రేక: 1770-02  ఆహిరి నాట సత: 27-417
పలల్లవ:     మగవ లతత మేటపైనా మగవానికే లోను

  తగవుల నెరపతే తపప్పుతచకొతదురా
చ. 1:   చెలల్ల బడిగలవార చేయివటట్టి తీసితేను

  పలల్లదమాడుదురా పతతమా యిది
   చలల్లనఁగా నలకదర జాజల ముడిచితేను

  తలల్లమగానఁ గొపప్పువటట్టి తయతకమతదురా
చ. 2:    కలప కోలపైనవార కపప్పురము చలిల్లతేను

   బలిమ వదిలితతురా పతతమా యిది
   కలప బతత్తితోడను కసటూత్తిరి వసితేను

    అలమ మా చనున్న లతతేసి అతటకమతదురా
చ. 3:    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడు చెకక్కనొకిక్క కూడితేను

   భావము సదితతురా పతతమా యిది
    మోవతేనె నీక నిచిచ్చె మోహము నితచితేను

    చేవదేరీ నతదు గతట సేయక మతదురా



రేక: 1770-03 నాదనామకిగయ సత: 27-418
పలల్లవ:     తనకేలే య మతక తరణుల కితతేకాక

  చనవచిచ్చెనటట్టి వానఁడు సమత్మితతచనఁగాక
చ. 1:    నెయతము సేసినవానఁడు నేనఁడేల యగద్గీపట ట్టినే

  వయతనె నాచేనఁతలక నోరచ్చెనఁగాక
  తయతనిమానఁటలవానఁడు దిమత్మిరిమానఁట లేనఁటకే

    పయతద లోనికి లోనెపై బతమాల గాక
చ. 2:    చెనకిన యటట్టివానఁడు శిరసేల వతచనే

  గనియక అనీన్న నియతకొనునఁగాక
  ఘనునఁడెపైనయటట్టివానఁడు కపటాల దనకేలే

   వనకట తనబాస వచారితచ గాక
చ. 3:   సిగద్గీవాపనటట్టివాడు సలవలో నవవ్వెదేలే

  నిగద్గీల రితపగయాల నేరపగాక
      అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశనఁ డతట తానె ననున్ననఁ గటూడె

    తగద్గీ లేక నాక దకిక్క తమకితచనఁగాక



రేక: 1770-04 శ్రీరాగత సత: 27-419
పలల్లవ:     ఇపప్పుడుగా నీవు నేను ఇదదరమటూ గటూడితమ

   పపొప్పుడినఁ దేనియు నొకపవువ్వెన నునన్నటట్టి
చ. 1:     నినున్ననఁ బాసి కొతతవడి నీగణల దలనఁచిత

  వనెన్నలగాసినయటట్టి వసనఁగి లోన
  వనన్నవనుకలలోన వడక నోలలడుదు

   వనన్నల వుటట్టిన యటట్టి వనఁడిపాలలోన
చ. 2:     తరమఱనఁగన నుతడే తయతని మోవ చటూపదు

   పరలో తేనె వునన్నటట్టి పరగతాను
    సరగ నీ చెలలతో సరసము లడుదు
   గరిమ మెఱనఁగ మేఘము నతదుకొనన్నటట్టి

చ. 3:    ఇటట్టి దగద్గీరతానే యదురచేతుల చానఁతు
  కటట్టిల వరచినటట్టి కనన్నతదుకెలల్ల
     రటట్టి గ శ్రీ వతకటేశ ముటట్టి రతనఁ జొకిక్కతచిత

   పటట్టి మని ఇచిచ్చెనటట్టి భాగతము లనిన్నయును



రేక: 1770-05 కాతబోదిసత: 27-420
పలల్లవ:    ఏల తమకపడేవ యేనఁటకే యితత

  కోలముతదపై వలచితే గదిగొనవలదా
చ. 1:    తాలిమగలదానికి తనతతనే వచచ్చె మేల

   ఆలరి కతత్తికనఁ గదాద ఆపసపాల
    బేలనెపై నే నుతడనఁగాను పలవకేవచెచ్చె పత

   వవ కాతాళతచకొతటా వతటనే వచిచ్చెతవ
చ. 2:    గటట్టి గలదానికి కోరినటట్టిలల్ల నవును

   రటట్టిడితచితనఁ గదాద యిటట్టి రారానఁప
    కటట్టినఁగడ నే నుతడనఁగా కరణతచె ననిన్నతనఁడు

  వటట్టిమానఁటలడుకొతటా వతటనే వచిచ్చెతవ
చ. 3:   కగద్గీలేనిదానికి కెపైవశమౌనఁ బనులలల్ల

  కిగాద్గీడిదానికినఁ గదాద కీసకాటల్ల
     సిగద్గీతో నే నుతడనఁగాను శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె
   వగద్గీళతచి దటూరకొతటా వతటనే వచిచ్చెతవ



రేక: 1770-06  తలనఁగనఁ గాతభో(బో)ది సత: 27-421
పలల్లవ:    ఏమతటా నుతడెనో యిటేట్టి వగినతతా

   పేగమాన నిపప్పుడు పగయము చెపీప్పుని
చ. 1:     పొతచి నా వభునఁడు పొదుద ననే వచిచ్చె

 అతచెల వనఁడుకొనానవట ట్టి
  మతచిదానవ మతతనాన నీతో
  యతచకొనన్న సుదుద లఱినఁగితతురా

చ. 2:    యితతరో నితనఁడు యితటకినఁదా వచిచ్చె
  పతతమచిచ్చె నాక బాససేసని

   యతత సేసితవ యడ వరహన
  చితతతచినవ యలల్లనఁ జెపప్పుదురా

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు చేర ననున్న వచిచ్చె
  చేవమరనఁ గటూడి చేపటట్టిను

   నీవ నేనఁ గానటే నినన్నమాపటతత
  వవల నాడితే వగిరితతురా



రేక: 1771-01 దేవగాతధరి సత: 27-422
పలల్లవ:    ఆతనికి లోనెపైతే నౌదువు గాక

   ఆతుమెపైన చెలిమ ననన్నతత సేయవలనా
చ. 1:    పలమార మాటాడితచ పతతమా నాతోను

 తలవతచకతడేదాని తమకానను
   యలమ నాతనికే యతత్తియతవ మానఁటల

  కలనఁగి వుతడినవళ గాసినఁబెటట్టివలనా
చ. 2:     సారె ననున్న నవవ్వెతచ చలమా నాతోను

  వరకే చితతతచేదాని వులల్లసానను
   కేరనఁగాని ఆతనినే గిలిగితచవ నీవు

   వరకే వుతడినదాని నుడికితచ వలనా
చ. 3:    చేవటట్టి కానఁగిలితపతచ చెలిమా నాతోను

   వోవరిలో నునన్నదాని వదిదకినఁ దసి
    శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె చిమత్మిరేనఁచవ యతని

   కెపైవశమెపై వునన్నదాని కదుమనఁగ వలనా



రేక: 1771-02 దేసాళత సత: 27-423
పలల్లవ:    ఆడవదాద నే మానఁటల ఆపకేమ

   యడకనఁ దోడి తచిచ్చెత వనఁకనేమ
చ. 1:       నికిక్క నినున్ననఁ బాసి నేను నీ కెదుర చటూచకొతటా

  అకక్కడ నెతతవుతడినా నాపకేమ
     వకక్కసప నవువ్వె నవవ్వె వనఁడుకొనీ నిపప్పు డిటట్టి

  దకీక్క దనపతతమెలల్ల తనకేమ
చ. 2:    నిలిచి బలిమనెపైనా నినున్ననఁ దోడితచేచ్చెనతటా

    అలసి నే వచిచ్చెతేను ఆప కేమ
     అలకల ననున్ననఁ దేరిచ్చె అటట్టి శతతాల నెరపీ

    యలయితచెనఁ దా మునుపే యినఁక నేమ
చ. 3:      కదిసి శ్రీ వతకటేశ కలసిత వపడు నే

  నదను గాచకవుతటే నాపకేమ
    పొదిగి నాక బొకిక్క బొగడితచకొని నీచే

   హస్కృదయము చలల్లనాయ నినఁక నేమ



రేక: 1771-03 వసతతతసత: 27-424
పలల్లవ:      మేల మే లీబుదిద వుటట్టి మేనఁటవ నీక

   మెపైలదర మణునఁగాయ మతచిదాయనఁ గాలము
చ. 1:    తగవతచి నేనఁడు దయదలనఁచితగా కినాన్నళల్ల

   నగవులే కావా నీవు నవవ్వెటవ
    వగటగ నాపపైనఁ జేయి వసితవగా కిపడు
    మొగము చటూచేదా కాదా ముటట్టి దాని వలను

చ. 2:    యేనఁటకో కొతగవటట్టిత వటమునుప లలల్ల ను
    మాటలే కావా సారె మాతో నాడేవ

   కూటమకి నావదదనఁ గటూచతటవగా కిపడు
    పోట సరసాలే కావా పారగాప వనును

చ. 3:      కానఁగిట శ్రీ వతకటేశ కలసిత వద నానఁడు
   దానఁగిలి ముచచ్చెలే కావా తగరతుల
   చేనఁగదేర మనిన్నతచి చెకక్కనొకిక్కతగా కిపడు

    ఆనఁగకవుతడే కాదా అపప్పుడే నీ వలను



రేక: 1771-04 వరాళ సత: 27-425
పలల్లవ:     ఏమ నవవ్వెవ నాతో యిపప్పుడే యరినఁగితచిత

   గామడెపైన పత తొలేల్ల కెపైలటకానఁడు
చ. 1:     పాయప దానవు నీవు పతతగతత్తినే నేను

  చాయరినఁగి మాటలడు సముకానను
   చేయి చికిక్క వునన్నవానఁడు చెలవునఁడిదదరికిని

     తోయలేనఁ డాతనఁడు మన దొమత్మి వోప కొలనఁది
చ. 2:     పనన్నదాన యితచకతత పదదదాన నిద నేను

   సనెన్నరినఁగి నవువ్వె నవువ్వె సముకానను
   ఇనిన్నటా జాణనఁడితనఁడు యవవ్వెరెతత పననఁగినా
    మనిన్నతచి వడేలవట ట్టి మన వోప కొలనఁది

చ. 3:     దొరవు నీ వతతకతటే దొరను నేనటూడిగాల
   సరవ యఱినఁగి సేయు సముకానను

     సిరలతో నినున్న ననున్న శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడె
   తరమఱనఁగితతే మన తలివోప కొలనఁది



రేక: 1771-05 హిజిజజి సత: 27-426
పలల్లవ:    సవతులమెపైన నేము సాదితచక మానరాదు

  పవళతచి నీవకతపాలికే వచచ్చెనా
చ. 1:     తలల్లవారి జామెకెక్క తేనెల గారీ మోవ

   యలల్లవారనఁ గానఁపరాల యిటట్టి సేతురా
    ఇలల్ల వళల్లనఁడతటానఁ బత కిచేచ్చెవు వడేల

  యిలల్ల తడెఱ ల్లనవారి నితతులలల్ల నవవ్వెరా
చ. 2:     కలయ నెతడలగాస కావ దేరీనఁ గనున్నలను

   యలమ నీవతటవారి నిట చటూడవా
   అలసనతటా బోనా లకక్కడనే పటేట్టివు

  చలివాసి గరితలసరిత నిటేట్టియా
చ. 3:    పొదుద మదాతనన్నమాయను భోగాల మరినఁగితవ

    అదోద లోకము మెచచ్చె నణనఁక వదాద
    బుదిదతో నీరేతరి పొతదనఁడా శ్రీ వతకటేశనఁ

 డి ద(దద)    ర గేసుత్తి రాతడల్లమే యతచకోరా చెలల



రేక: 1771-06 గళ సత: 27-427
పలల్లవ:    ఎదిటకి రమత్మినవ యేమచెపప్పునానఁ జేసే

   సదరమా నేనతత సటల వదదనవ
చ. 1:   పలవవచేచ్చెదానవు పగయముల నేరవా

  అలిగినాతనఁడే వచిచ్చె ఆడవలనే
    చెలియవు నీవు నేనునఁ జెపప్పునఁబోతే నొకక్కటే

   తలపమాటన నుతడేతన కితత దగనా
చ. 2:     వకక్కట సే సేదాన వడనఁ బరచనేరవా

   తకిక్కతచి నాతనఁడే ఇతదు దగద్గీరగాక
   మొకక్కనేలే యానఁడునఁబొతదు మొదలనఁ గలిగినదే

    కకిక్క నీచే కదుళల్లలో గఱ ఱ్ఱైలనఁ దోలితచనా
చ. 3:    వడివటట్టినదానవు వునన్న సుదిద నేరవా

    బడినే శ్రీ వతకటాదిద్రిపత తానఁ బటట్టి
   పడతవపై వపప్పుగితచి పటట్టి తరవసితవ

    యడయక ననున్ననఁ గటూడె యినఁక మరనఁగేనఁటకే



రేక: 1772-01 ఆహిరి సత: 27-428
పలల్లవ:    ఎఱనఁగను నేను నీతో యదురమాటలడను

   తఱి నీవ యతచకొని దయసేయవయాత
చ. 1:      చొపప్పున నీవు ననున్న చటూచితే నేనటూనఁ జూడక

  అపప్పుడు దలవతచిన దపరాధము
   చిపప్పులి ఆడుదాననెపై సిగద్గీవడిత నితదుక

   తపేప్పుమటనఁ దర నీవ దయసేయవయాత
చ. 2:     నిగిడి నీవు నవవ్వెనఁగ నితడుసబలోన నేను

 నగకవుతడినదే నానేరమ(ము)
   తగిలి కనెన్నగనక దతటతన మొలల్లనెపైత
   తగిన బుదుద ల చెపప్పు దయనఁజూడవయాత

చ. 3:      గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కానఁగిట నీవు గటూడనఁగా
   యికక్కవల గరనఁగిన దిదియే తపప్పు

   మొకిక్క యలమేలత్మితగను మోహములలల్ల నితచిత
   తకక్కక ననున్న మనిన్నతచి దయనఁజూడవయాత



రేక: 1772-02 శ్రీరాగత సత: 27-429
పలల్లవ:    ఇతకనేల నీవ ఆనతయతవయాత నీ

  అతకె దలసుకొనేను ఆనతీవయాత
చ. 1:     పతతము దపప్పుదు నీతోనఁ బలికిన మాతగమున

    యతత లేదు వనే నాన తయతవయాత
    చెతతల నీ చెపప్పునటట్టి సేసితే నాకేమాయ

  అతతరతగమెలల్ల నిటట్టి ఆనతయతవయాత
చ. 2:      వనెన్న దరగదు నీ వదద నుతటే నేమాయ

  యినిన్నయు నాతో నానతయతవయాత
    మనన్ననక లోనెపైతే మరి నాక నేమాయ

  అనిన్నటా జాణవౌదువు ఆనతీవయాత
చ. 3:     జవవ్వెనము సమయదు సారెనఁ గటూడితే నేమాయ

  ఇవవ్వెలనఁ జేకొతట నానతయతవయత
     రవవ్వెగ శ్రీ వతకటేశ రతుల మతచిత వటట్టి

  అవవ్వెలనఁ దడవనని ఆనతీవయాత



రేక: 1772-03 పాడి సత: 27-430
పలల్లవ:     బుదిదమతతురాల నెపైత పూనఁచి నీ కతాలను

   ఇదదరికి సతతోసము ఇద జాణతనము
చ. 1:    నిచాచ్చె నినున్న సతతలతో నితదలగటట్టినోపక

   ఇచచ్చెలడ దొరకొతట నిదివో నేను
     తచిచ్చె నీతో నే నలిగి తలవతచకో నోపక

     ముచచ్చెటల దర నీ మోము చటూచే వదివో
చ. 2:     వుపప్పుతతచి మచచ్చెము నీ వళల్లనఁ జూపనోపక

  కపప్పుదొరకొతట నీ గతులలల్ల ను
    తపప్పు వసి నీ సతుల తలనఁగమననఁజాలక

   చెపప్పురాని వడిగాల సేయితచ నేరిచ్చెతని
చ. 3:    చలము సాదితచి నినున్న జతకితచనోపక

   అలమ కానఁగిలితచిత నపప్పుడే నేను
    యలమ శ్రీ వతకటేశ యనసిత మతతలోనె

   సొలయనోపక నీ చటట్టిమ నెపైతని



రేక: 1772-04 కాతబోదిసత: 27-431
పలల్లవ:    ఘనునఁడవు నీకేమటానఁ గడమ లేదు

   మనలో నిటల్లనేల మరనఁగెలల్ల నఁ బాసను
చ. 1:     యపప్పుటకి నీచితత్తి మొటవల వచిచ్చె వుతడు

  అపప్పుటకినఁ దగమానఁట లడేనేను
    ఇపప్పు డడుగదేరి మా ఇతటకి వచేచ్చెయవయత

    చెపప్పునటేట్టి సే సేను నీసేనఁతలలల్ల దకెక్కను
చ. 2:     యవవ్వెత పొతదు సేసిత వదియును లోనఁగొనేను

   యివవ్వెల నీకెతత పతతమచేచ్చె నేను
    చివవ్వెన వసుకనేల శిర సితచ కెతత్తివయత

   నవవ్వెనటేట్టి నవవ్వెను నయము నీకాయను
చ. 3:      యటవల మెతుత్తి వు నీ యిచచ్చెకమే సే సేను

  యిటవలనఁ గటూడితవ యియతకొతటని
    ఘటన శ్రీ వతకటేశ కతట నలమేలత్మితగను

   తటకన మొకిక్కతని తలనఁప లీడేరెను



రేక: 1772-05 నాదరామకిగయ సత: 27-432
పలల్లవ:     వనన్నపాల నేనఁ జేసితే వతగెమెపై తోనఁచ

     నినున్న నీవ చటూచకొనే నేరప్పు నీక వలదా
చ. 1:    యగసకేక్కనక నినున్న యవవ్వెత వగడినాను

  జిగితో నవవ్వెవుగాని సిగద్గీవడవు
   మొగము చటూచితే నీమోవనే మచచ్చెమునన్నది

  తగనఁదగదని యతచి తలనఁచకోవలదా
చ. 2:     గటట్టి దలియవలసి కొమత్మి వకత మెచిచ్చెతే

   అటట్టి యౌనతటా నీవు నతగవతచేవు
    పటట్టి యిచచ్చె నీవళల్ల పరకాతతల భోగాల

   రటట్టియేత ననుచ పదరక వుతడవలదా
చ. 3:     యతగిలి సేయవలసి యవవ్వెత వడె మచిచ్చెనా

  సతగతాయనతటా నటట్టి చవగొనేవు
    కతగక శ్రీ వతకటేశ కూడిత నలమేలత్మితగను

  యితగితాకారాల నీవ యఱనఁగకోవలదా



రేక: 1772-06 లలిత సత: 27-433
పలల్లవ:   అతదుకేమ రావయత అతతవానఁడవు

    చతదాల సేస నిద చకక్కని నీరటూపము
చ. 1:     గొపప్పుల మా చనున్నల కొతచము మానడుము

    యపప్పుడు మా వళల్ల లేవా యచచ్చెకతదుల
  తపప్పుల నీవలల్లనుతటే తలవతచకోనేల

   కపప్పుపోయ పూసినటట్టి గతదపనఁ బటూనఁతలను
చ. 2:     తలల్లని మా కనున్నలలో దిషిట్టితచి నలల్లగడుల్ల

   అలల్ల కొని రెతడు నీపపై నాడితచేము
   కలల్లల నీమాటలపైతే కడు సిగద్గీవడనేల

     చెలల్ల బడాయ ననీన్న నీ సేసిన బాసలనే
చ. 3:      జతకెల మా బొమత్మిలనున్న సరి నవువ్వె సలవుల

   వుతకవపై శ్రీ వతకటేశ వకక్కటపైతని
    లతకె నలమేలత్మితగను లలి భటూసతనఁ దచిచ్చెత

   పొతకమాయ నీవపడు భోగితచిన భోగము



రేక: 1773-01 రామకిగయ సత: 27-434
పలల్లవ:     ఏల నీక నితతగటట్టి యేమగటట్టి కొనే వతదు

  మేలిమచేనఁత నితడితే మెచచ్చెకతడేరా
చ. 1:    కొతత్తిగతదవడి చలల్ల కొనేవు నీమేనినితడా

  చితత్తిడి చెమటలక సిగద్గీయతనా
       హతత్తి సే సేవు వడేల అటట్టి మోవ వపప్పు యపైతే

   ముతత్తిరము చెలలలల్ల ముతచి నవవ్వెరా
చ. 2:    నేరపతో పవువ్వెదతడ నెతత్తినఁ జటట్టి కొనేవు

   బారప జాఱ దురము పటట్టిఇచచ్చెనా
   సారె వసరకొనేవు చపప్పుడుగా నితతలోనె

    ఆ రీత బుసకొటల్ల నీకాఱ డయతనా
చ. 3:   ముదిత లితదరిలోనా ముసు(సునఁ)  గ వటట్టి కొనేవు

  మదనకళల కిది మరనఁగయతనా
    కదురెపై శ్రీ వతకటశ కూడిత వలమేలత్మితగను
   పదరక మతతలోనె పచిచ్చె దోనఁచనా



రేక: 1773-02 ఆహిరి సత: 27-435
పలల్లవ:    ఆయనఁ దొలల్ల అనిన్నవను లపకేమ

    ఆయా లలల్ల నఁ జేకొనె నాప కేమ
చ. 1:      వడె మచెచ్చె నినున్ననఁ బటట్టి వతతచేనఁతలలల్ల నఁ జేస

    ఆడనుతడే నవువ్వె నవవ్వె నాప కేమ
   వాడుదేరనఁజేసి నావదిదకి నినన్నతప చటూచ

  ఆడికెక వఱవదు ఆపకేమ
చ. 2:     చిపప్పుల నెతగిలిసేసి చేరి నినున్న నాకిచెచ్చె

   అపప్పుసము గాచకొనన్న దాప కేమ
    వపప్పుగ నాయితటలోనె వురమెకెక్క తాను నీక
   అపప్పుడు నిపప్పుడునఁదానె యాప కేమ

చ. 3:    నేను తొలసిదేవని నీపాదాల పూజితపతచి
   ఆనుక తా వఱఱ్ఱైవనఁగీ నాపకేమ

    తానె యలమేలమతగ తగ శ్రీ వతకటేశనఁడ
   ఐనతగవు నెరప నాప కేమ



రేక: 1773-03  దాబ్రావళ భపైరవ సత: 27-436
పలల్లవ:      ఏమ సేయవచచ్చె నినఁక యిటట్టి తడెను నీ పణతము

    కామనుల భోగ మెతత కానఁగలదో నీక
చ. 1:    మతచివానఁడవ నీవు మతకవనితను నేను

    యతచి మాతోనఁ గటూడి నీవు యడడవపైతవ
    కతచము పొతుత్తి న నేల కదిసి యారగితచేవు

     ఇతచకతత యతగి లతట ఇనఁక నెతత యౌదువో
చ. 2:    తగవరివ నీవు తమకపదాన నాతో

  తగలనఁగా నీవతత తకక్కరివపైత
   పగటన నేనఁ బతడేపానుపపపైనఁ బతడేవు
    యగవ దిగవలను యినఁక నెతత యౌదువో

చ. 3:     అటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁడ వలమేలమతగ నేను
  తొటట్టి వురమెకిక్కతచక దొరవపైతవ

  బటట్టిగొని అపప్పుటని సరసములడేవు
     యిటట్టి నీ జాణతనాల యినఁక నెతత యవుదువో



రేక: 1773-04 వరాళ సత: 27-437
పలల్లవ:   మొగమేమ చటూచేవు ముదదరాలను

   వగటపైనదాననఁ గాను వఱవక మనఁకను
చ. 1:    చలమెతత గలిగినా చనవ మెరసేనఁగాని

  బలిమసేయను నీవు పతతగానఁడవు
   అలకెతత గలిగినా అతదుక మొకేక్కనఁగాని

    వలపల దటూర నినున్న వఱవక మనఁకను
చ. 2:     వాసి యతత గలిగినా వదదనే వుతడేనఁగాని

  పాసిపోను నేరపల బలవానఁడవు
    వసటతత గలిగినా వడుకతో నుతడేనఁ గాని

   వసమతతానఁ బదరను వఱవక మనఁకను
చ. 3:    కూరిమెతత గలిగినా కొతగవటట్టి కతడేనఁ గాని

   మేరల దపప్పును నీవు మేనవానఁడవు
    ఆరీత శ్రీ వతకటేశ అలమేలమతగ నేను

   వరవార నేమనేర వఱవక మనఁకను



రేక: 1773-05 సాళతగనాట సత: 27-438
పలల్లవ:    ఆతనఁడు నీవాడినటట్టి అనిన్నవనులనునఁ జేసు

  శ్రీతరణని మముత్మి రకతచవమత్మి
చ. 1:     యేలవమత్మి మముత్మిను యకిక్కతతవ పత వురము

   నీలీల లేమ సేసినా నీకనఁజెలల్ల ను
    బాలకి వనిన్నటా నీవు పనిగొతట వాతనిని

   కీల నీచే నునన్నది రకతచవమాత్మి
చ. 2:    మనిన్నతచవమత్మి మముత్మి మగనఁడు నీచేతవానఁడు

   సనన్నల నీచేనఁతలలల్ల సాగి వచచ్చెని
   అనిన్నటానఁ జకక్కనిదాన వటమనఁదట దొరవు

    యనిన్నకె కెకెక్క నీబద్రిదు కినఁకనఁ గావవమాత్మి
చ. 3:    యడేరితచవమత్మి మముత్మి నిటట్టి యలమేలత్మితగవు

   గటూడిత శ్రీ వతకటేశనఁ గోరినటట్టిలల్ల
   యడులేనిదానవు నే మటూడిగాలవార మద

   వడుక లలల్ల నీసొమేత్మి వలయితచవమాత్మి



రేక: 1773-06 ఆహిరి సత: 27-439
పలల్లవ:    నెటట్టి కొనన్న మగనఁడవు నీవ కదా

    యిటట్టి నేనఁ బదరనఁగా యేమాయ నాకను
చ. 1:    పతగితచి నినున్న బలిమనఁబటట్టి పననఁగనఁగనేల

   సతగడివారితో పాట చాలదా నాక
    యితగిత మెఱినఁగి నేనిటట్టి వుతటే మేలగాక
   యతగిలి సేసుకోనఁగా యేమాయ నాకను

చ. 2:    వాదడిచి నినున్ననఁ గడువతచక తరగనేల
  సాదననిపతచకొతట చాలదా నాక

    నీదయ గోరకవుతటే నీవ మెచేచ్చెవు గాక
   యేదియని కొసరనఁగా నేమాయ నాకను

చ. 3:     సలిగె శ్రీవతకటేశ సారె నీతోనఁ జెపప్పునేల
  అలమేలమతగవార మౌట చాలదా

    వలపతో నేనుతటే వచిచ్చె కూడితవ గాక
    యలమ రటట్టి సేయనఁగా నేమాయ నాకను



రేక: 1774-01 దేసాళత సత: 27-440
పలల్లవ:   నేను నీవతటదాన నేరమెతచేనా

   దానికేమ నీలోనే తలనఁచకో పనుల
చ. 1:      మగనఁడు వదద నుతడగా మాట మానఁటలను నీతో

  జగడములడచేనా సాదవు నీవు
     నగవు నీవు నవవ్వెనఁగా నాకేల కోపము వచచ్చె

    తగవుల నీవ చెపప్పు తలనఁచకో పనుల
చ. 2:    ఆతనికి నీవటట్టి ఆక మడిచియతనఁగాను

   చేత నినున్న దొబేబ్బునా సిగద్గీదానవు
    నీతతో నడవనఁగాను నినున్న దటూరేనా నేను
  దపైతతన మెవవ్వెరతదో తలనఁచకోపనుల

చ. 3:     అలమేలత్మితగవు నీవు ఆతనఁడు శ్రీ వతకటేశ
    డలిగేనా నే నీతో నతత దొరవు

   మలసి వభునిచేత మనిన్నతపతచితవ నేనఁడు
   తలనఁపలల్ల నొకక్కటాయ తలనఁచకో పనుల



రేక: 1774-02 మాళవగళ సత: 27-441
పలల్లవ:   మేలఱనఁగనిదాననా మకిక్కలి నేను

   చాలకొనన్న నీగణల చకక్కనఁగాక మానీనా
చ. 1:     చెలల్ల బడెపై నీవు నాక చెపప్పునటట్టి సేయనఁగాను

  గొలల్లతల సుదుద లకే కోపగితచేనా
   చలల్లనఁగా నీవు నాతో సరసములడనఁగాను

    వలల్లనే నీ నేరముల వోర వలనా
చ. 2:    అతకెల నీవు నాయానక లోనెపైవుతడనఁగా

   ఇతక నెవవ్వెరినఁ దచిచ్చెనా యసడితచేనా
    సతకెదర నీవు నాక చనవలల్ల నియతనఁగాను
   వుతకవపై నీవు చెపప్పునఁగా నొడనఁబడకతదునా

చ. 3:     ఇతత ననున్ననఁ గటూడి వురమెకిక్కతచక వుతడనఁగాను
  పతతాన నీవతతవునాన్న పాడిదపేప్పునా
    చెతతల శ్రీ వతకటేశ సిగద్గీదేర నవవ్వెతవ

   వతతువాసు లతచి నినున్న వలనఁబెటేట్టినా



రేక: 1774-03 బౌళ సత: 27-442
పలల్లవ:    చనవు చెలిల్లతచ నేరేచ్చె సరసునఁడవు

    నిను ముదు లడుగక నీఇలల్ల చేకొతటని
చ. 1:     ఆసతోడ నినున్న నేను అతటముటట్టి పననఁగదు

    వాసివతతు లతచను నే వనిత నెపైనా
   సేసవటట్టిన సలిగె చితత్తిముననఁ బటట్టి కొని

   నీ సిరలకెలల్ల ను నేనే కరత్తినెపైతని
చ. 2:     సతతోసాన నీతోను సారె సారె నవువ్వెదును

    వతత సేసుకొనను నే వలనఁది నెపైనా
   పొతతనఁ జేయివటట్టినదే భోగతము సేసుకొని
   రతతుల నేనే నీరాజతమెలల్ల నేలిత

చ. 3:     గకక్కన శ్రీ వతకటేశ కానఁగిలితచి కూడితని
   తకక్కరి తనము సేయనఁ దరణనెపైనా

    దకిక్క నాపాల నునన్నదే దరిదాప సేసుకొని
    వకక్క మనసున నీక వదిదకెపై నేనుతటని



రేక: 1774-04 సాళతగత సత: 27-443
పలల్లవ:     రామలక సహజమే రమణునఁడు నేమ సేసు

   మోముల చటూచకొతదము మోనాననఁ జెలలము
చ. 1:   పూనఁచినటట్టి చేతమొకక్క పరషనిమనఁదను

 చానఁచిన వతగేలేల(లల్ల)  సవత మనఁద
    తటూనఁచి చలీ ల్ల నొకక్కమానఁటే తొయతలి ఇదదరిమనఁద

    దానఁచకొనీ వడనవువ్వె తా నడుమ నాతనఁడే
చ. 2:   కానుక తామెరపవువ్వె ఘనునఁడుపాబ్రాణేశనికి

  సాననఁబటట్టినటట్టి చటూప సవతకిని
   ఆనితచ నిదదరికిని అతగననఁ దానొకక్కమానఁటే
    నానవస వలపల నడుమ దా నతనఁడే

చ. 3:    చితదేట మోవతేనె శ్రీ వతకటేశవ్వెరనికి
  సతదడినఁగాకతడనఁ దర సవతకిని

     పొతదు సే స నొకమాటే పొతుత్తి ల నిదదరికిని
   మతదలితచ నడుమను మానఁటలనే ఆతనఁడు



రేక: 1774-05 వరాళ సత: 27-444
పలల్లవ:      మతచిదాయ దానికేమ మముత్మినఁ గావ నీకే పోదు

    నితచి యితకా నీవ కరణతచేవు గాని
చ. 1:   యపప్పుడు జవవ్వెనధరత్మి మెఱనఁగనివానఁడవా

   చెపప్పునేల నీక నిద చితతగాదా
   తపప్పుక యపని నాతలనే వగినదా

    చొపప్పుల నాపపైనే నీవు చటూపేవు గాని
చ. 2:    ముతచిన వలపలక మొదలివానఁడవు గావా

    యతచనేల నీక నిద యితవు గాదా
    పతచి యకతల నాకె పేరవారి వునన్నవా

   అతచెలను నాక పగసాదితచేవు గాని
చ. 3:      నే నినున్ననఁగటూడిన రత నీవు నేరిప్పునవ గావా

     మేను ముటట్టి నీవు ననున్న మెచచ్చెనఁ గలిగె
    కోనేట శ్రీ వతకటేశ కొదదరిచ్చె కూడితవ
    వనుల చలల్లనఁగా నితకా వనఁడుకొనేవు గాని



రేక: 1774-06 రామకిగయ సత: 27-445
పలల్లవ:       లేలే యాప తటల్ల లకక్కసే సే వపప్పు డిటట్టి

    చాలనఁజాల మక లోలో చవుల గావా
చ. 1:      తగవు లనేన్నసి లేవు దగద్గీరి నీవు చెపప్పుతే

   వగటపైన యతదానఁక వతదునే నేను
   యిగరనఁబోనఁడికి నీక నెపప్పుడునునఁ గలదే

    పగటన నాప నీక పాబ్రాణము గాదా
చ. 2:    తారకాణ యతతలేదు తగవు నిలిపతే

   కూరిమ నెతదానఁకానఁ గనునఁగొతదుము నేము
   యరీత తచచ్చెనల యిదదరికినఁ గలదే
    కోరినటట్టి యాప నీక కొతగపపైనఁడి గాదా

చ. 3:     చతదాల సే సేకొనేవు సరి నాపలోనెపైతే
   యతదానఁకా నవువ్వెదును యితదుక నేను

     చెతది ననున్న నేలితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెర నీవు
   నితదలేక యాపపప్పుడు నీ నేసత్తికతత్తికాదా



రేక: 1775-01 సాళతగనాట సత: 27-446
పలల్లవ:     చటూడవయత నీతో పొతదు సులభమా ఇతదరికి

    వడుక పపైనఁబటూయక వరే నీవు మెచేచ్చెవా
చ. 1:     చెపప్పునటట్టి సేసి మ చెలలకెలల్ల నేను

   నెపప్పున నిచచ్చెలడక నీవు మెచేచ్చెవా
     చపప్పుడు సేయక పపై పపై సరసము లడుకొతటా

     తపప్పు నీపపై లేదనక తగ నీవు మెచేచ్చెవా
చ. 2:     మోమెతత్తి పటట్టి క నీక మోహముల చలల్ల కొతటా

    నీ మనసు గరచక నీవు మెచేచ్చెవా
   దమసము సేసుకొని తలివదచచ్చెక సారె

     ఆమని నవువ్వె నవవ్వెక అట నీవు మెచేచ్చెవా
చ. 3:     కాతరితచి వనన్నపాల కడు నీక వనన్నవతచి

    నీతో నిటాల్ల నఁ గటూడక నీవు మెచేచ్చెవా
     యతల శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న వల
    జాతనీత నెరయక సరి నీవు మెచేచ్చెవా



రేక: 1775-02 లలిత సత: 27-447
పలల్లవ:     ఇదివో మా సాజము యఱనఁగ వనన్నవతచిత

   కదిసి మనిన్నతచవయత కాదనము పనుల
చ. 1:    వతకలొతీత్తి నాప నీవలపల మానఁటల

  అతకెవచిచ్చె నటట్టిలల్ల నీవాడవయత
  సతకెలేక నిజమాడి సాదితచనేకాని
  పొతకాల సేయనేరము బటూటకములలల్ల ను

చ. 2:      చకక్క గపీప్పు నాప చకక్కని నీమేని చేనఁతల
   దకిక్కతచ కొతటవ మముత్మి దగద్గీరవయత

  పకక్కన నెరసులతటే బయటవయనేకాని
  మకిక్కలి దానఁచనేరము మెరమెచచ్చెలలల్ల ను

చ. 3:     పేరనఁబెట ట్టి నాప నీపలచ మోవ తేనెల
   చేరి మాక నియతవయత చేకొనేము
    కోరి శ్రీ వతకటేశవ్వెర కూడితవ సతదుననే

   ఆరీతనఁ జెపప్పునేరము ఆయప నీరతుల



రేక: 1775-03 పాడి సత: 27-448
పలల్లవ:   భద్రిమయకమనరమత్మి పనిగదుద యినఁకమనఁద

   తమకితచి తనవలల్లనఁ దపప్పు వసేవారమా
చ. 1:    సిగద్గీతోడ నునన్నదానినఁ జేరి యలిగితనతటా

   యగద్గీలలల్ల గడిఇతచే వడ లేనివ
     కగిద్గీ యాడో ఆనఁటదాని కాతాళలనఁ బడి వచిచ్చె

   వగద్గీళతచి మా మనఁద వళల్లతచవలనా
చ. 2:   మానాపత నెపైనదాని మారమాటలడనతటా

   సాననఁబటేట్టివు పతతాల సారె సారె
   నాననఁబెటట్టి తానెవవ్వెతోనాలినఁబడి ఇతదు వచిచ్చె

   ఆనుకొని మాగణల అటాల్ల నఁ జూచని
చ. 3:    రత నలసినదాని రాజసము చటూపనటట్టి

  కతలలల్ల గడిఇతచి కానఁగిలితచని
     యితవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డితనఁడు ననేన్న కూడి
    యితర సతులవల నిట ననున్న మెచచ్చెని



రేక: 1775-04 ముఖరి సత: 27-449
పలల్లవ:     ఇపప్పుడు దా దకెక్కనేమో యవవ్వెనఁ డెఱనఁగ

   చిపప్పులనఁగ నవవ్వెతేనే సేసినవార గార(రా?)
చ. 1:    పొదుద వోక ఆతనితో పొతదుల సేసుకొతటా

   కొదిదమర గోళల్లల గోడ రాచేవ
     అదదరిపాట నే రానఁగా నట కొతకితరి గాక

    వదద లేకతటే కూడినవార మర గారా
చ. 2:    వతచిన శిరసుతోడ వాడికెల సేసుకొతటా

  మతచమెకిక్క పతనేల మరిగితచేవ
   అతచెల నేనఁ గననఁగాను ఆత(అత)  తట నునాన్నరగాక

   ఇతచకతత మఱనఁగెపైతే ఇటట్టి కూడుకొనరా
చ. 3:    నవవ్వె కానఁగిలితచకొతటా నమత్మిక లిపప్పుతచకొతటా

   రవవ్వెలేల సేసేవ రానఁగా నేనఁడు
    యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశనఁ డెనస ననిన్నతతలోనె

   దవువ్వెల నుతటేను పతతాలవారే కారా



రేక: 1775-05 బౌళ సత: 27-450
పలల్లవ:     ఏల మముత్మినఁ గొసరేవు యతతగదుద నీయాస

   వోలినఁ జెలల నీరత కోరవ్వెనఁగవశమా
చ. 1:   పదవపపై తేనెల పేరకొనవచచ్చెగాక

   పొదిగి తచిచ్చె కతడలనఁ బోయవశమా
   కదుర గబబ్బులమనఁద కపప్పుసేయవచచ్చె గాక

    చిదిమ తచిచ్చె వయసు చేతనఁ బెటట్టివశమా
చ. 2:     సిరిమతచే నవువ్వెల సలవుల నుతడునఁ గాక

  వరసనఁ జితత్తిరవున వా(వాబ్రా)యవశమా
   సరసపనఁ జూప నీపపైనఁ జలల్లనఁగవచచ్చెనఁగాక

     జరసేట వళ గతటే సరి జూప వశమా
చ. 3:   కరనఁగిన మోహముల కానఁగిటనఁజూపటనఁగాక

  బెరఇతచి వోరప్పుననఁ బెటట్టివశమా
     గరిమ శ్రీ వతకటేశ కలసిత వట ననున్న

   తరలోననే కాక తలపనఁగ వశమా



రేక: 1775-06 శ్రీరాగత సత: 27-451
పలల్లవ:    చెలలల చటూడరమత్మి చేసినది లేదతదుర

   అలివణబొతక కతటే అద జాణతనము
చ. 1:      మొనమాట నే నాడితే మొలక నవువ్వెల నవవ్వె

   తన మనసఱనఁగని తగ వునన్నదా
   యనసిన రమణునఁడు యదుటనే వునాన్ననఁడు

     అన నేమునన్నది తన కద జాణ తనము
చ. 2:      తపప్పుల నేనఁ బటట్టితేను తానే పొతదు సేయవచచ్చె

   నెపప్పున తా నేరనినేర పనన్నదా
    చొపప్పులతత్తి నిదదరికి చటట్టి మడ నునన్నవానఁడు
   అపప్పుసము గాచకనన్న దద జాణతనము

చ. 3:      మొగము నేనఁ జూచితేను ముచచ్చెట సనన్నలనఁ జలీ ల్ల
  వగటపైన వనయాల వదచలల్లనఁడా

      యగ సకేక్కన శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి మముత్మినఁ గటూడె
   ఆగడు దరచ్చెకొనుట అద జాణతనుమ



రేక: 1776-01 సామతతత సత: 27-452
పలల్లవ:     సే సేట మా సేనఁతలలల్ల సితగారాలే

   మటూసిన ముతేత్తిలము మొనలతత చటూపము
చ. 1:     చటూపలక వాతడుల్ల సటూటయపై వుతడును తొలల్ల

   కోపగితచకొనన్ననఁ బటూవు కొతత్తిగా నీపపై
     నీ పనులక మతలో నీక నీకే తోనఁచనఁగాని

  తీపలమోవవారము తగవల సేయము
చ. 2:     వతుత్తి నఁ జనున్నల గటట్టి లపై వుతడేది సాజమే

   మెతత్తినఁ జేసితేనఁగావు మతచి నీచేత
   హతత్తిన నీగతడెవతక నవ రాఇకొనెనఁగాని

  నితత్తిపనఁగోమలలము నిషటూ ష్ఠూరము చటూపము
చ. 3:    చేతులకనఁ గొనగోళల్ల చిగిరితచేది సాజమే

  కాతతరితచితేనఁ బోము కలకాలము
    యేతుల శ్రీ వతకటేశ యతచనేల కూడితమ
    ఆతుమెపైన వారము అతత రటట్టి సేసేమా



రేక: 1776-02 బౌళ సత: 27-453
పలల్లవ:    ఊరకతటే నేమతదువో వడిగము సేయనని

    ఆరటూఢి నేనఁ బెపైకొతట ఆయము నేచేతది
చ. 1:     చేయతత్తి పలిచితేను చేరి నే నిలిచితని

    యే యితతనఁ బలిచితవో యఱనఁగ నేను
    వాయతత్తి మాటాడితేనే వడిగా నేమ యతట
   నీయిచచ్చె దలియనఁగాని నేనే సతతోసితచిత

చ. 2:      మునున్న నీవు నవవ్వెతేనే యొకక్కచ నేనటూ నవవ్వెత
   యనిన్నకె లవవ్వెతపపై యఱనఁగ నేను
    కనున్నల వచిచ్చె చటూచితే గకక్కననఁ జెమరితచిత

    సనన్న దలియదు గాని చనవు చేకొతటని
చ. 3:     పానుపపపై నీవుతడనఁగా పపైకొని నేనఁ గటూడితని

    యనయము నాకే యౌత యఱనఁగ నేను
    పూనితవ వలపల పొదిగిత నే ననిన్నయు

    దనికె శ్రీ వతకటేశ తేనఁకవలల్ల నఁ గతటవ



రేక: 1776-03 శతకరాభరణత సత: 27-454
పలల్లవ:   అతదానఁక నీరప మవునఁగాదనను

   కతదువ వళనే కెపైకొనేనఁ గాక
చ. 1:   వలచినదాన వదదననఁ గలనా

   చెలనఁగి నీ వమ సేసినను
   మొలక చనున్నల మోపేట వళనే
   చలము లనిన్నయు సాదితచేనఁ గాక

చ. 2:  కోరకొనన్నదాన కోపగితతునా
   మేరల నీ వతత మరినను
   సారపనఁ గెమోత్మివ చవగొనే వళ

 బీరములనిన్నయు పనచేనఁగాక
చ. 3:     కూడి నటట్టి దాన గటట్టి దానఁచేనా

   యడనే శ్రీ వతకటేశ నినున్న
  మేడెపరతులమనఁద నునన్న వళ

   పాడి పతతములనఁ బతగితచేనఁ గాక



రేక: 1776-04 సారాషట్టి సత సత: 27-455
పలల్లవ:    ఇతవరలమయేత ని నిన్నతతకనఁ దచిచ్చెతమ

   కతలకెలల్ల నికిక్కన కడు దొడడవానఁడవు
చ. 1:     చేరి నినున్ననఁ గటూడేమతటా చెమట లతటతతుము

   మేరతో కొపప్పువరల మనఁద రాలను
     యరీత మాతోడి పొతదు ఇతతకనఁ దచెచ్చెను నినున్న

  పోరచి నతదరిచేత పూజగొనేవానఁడవు
చ. 2:     మోవ తేనెలిచేచ్చెమతటా ముతచి యతగిలి సేతుము

   భావతచి పననఁగనఁబోతే పాదాల సనఁక
    వావుల మాతోడను వానఁటాల సేసను నినున్న

   దేవరవపై ఇతదరిలో తేజమెపైన వానఁడవు
చ. 3:    రతుల మెపప్పుతచేమతటా రసము లబబ్బుతతుము

   చతురత మాటలలల్ల సాదితప లౌను
     ఇతవపై శ్రీ వతకటేశ ఇట ననున్ననఁ గటూడితవ

    సతుల పకక్కల గల సవరనివానఁ డవు



రేక: 1776-05 పాడి సత: 27-456
పలల్లవ:     దానికేమ తపప్పు గాదు దయదలనఁచ కొతటేను

   వనుల మామాటలలల్ల వనవమత్మి చెలియ
చ. 1:    చలమెలల్ల నొకక్కటే సతులకనఁ బతులక

   బలిమ కొలనఁదినే పతతాల గాని
    నిలచనాన్ననఁడు నీపత నేము వడనఁ బరచేము

   నెలకొని ఇతతట మనిన్నతచవమత్మి చెలియ
చ. 2:   బగవలల్ల నొకక్కటే పననఁగేటవారికి

  నగవు కొలనఁదినే ననుపగాని
    మొగము చటూచ నతనఁడు మొకేక్కము నేమెలల్ల

   నిగిడి యవళను మనిన్నతచవమత్మి చెలియ
చ. 3:    రతయలల్ల నొకక్కటే రసికల కెలల్ల ను

  మతులకొలనఁదినే మరప గాని
      యితవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డిద కూడె మముత్మి మెచచ్చె

    సతమెపై నీ సరసాల చలల్లవమత్మి చెలియ



రేక: 1776-06 భపైరవ సత: 27-457
పలల్లవ:      వదుద వదుద రమత్మినవ వలవని జాగ లేల

  నిదుద రకనున్నలతేట నేనే యరనఁగదునే
చ. 1:     మతచము మనఁదట మానఁట మరచెనా తానేమెపైన

    కతచము పొతుత్తి ల చవ కాననఁడా తాను
    ఇతచకతత వటట్టి గటట్టి లేల మాతోనఁ జేసని

    నితచేట తన లగల నేనే యఱనఁగదునే
చ. 2:     గబబ్బుల గజజనగటూళల్ల గోర నటూనఁది చటూడనఁడా

  వుబుబ్బునఁగవణప పకిక్క లనన్నదిగద
   మబుబ్బువయసు మదము మాపపైనేల కపీప్పునే

   నిబబ్బురప తనతమ నేనే యఱనఁగదునే
చ. 3:    బీరప కానఁగిటపస బగిఇతచి మెచచ్చెనఁడా

   సారె జారనఁగొపప్పు గరి సరసాలక
     యరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్ననఁ గటూడె

   నేరప నేరములలల్ల నేనే యరనఁగదునే



రేక: 1777-01 రామకిగయ సత: 27-458
పలల్లవ:   ఒపప్పుగితచితనతటాను వరకేల మమత్మినేవు

     నెపప్పున నే మొరసితే నినున్న సనఁకి రాదా
చ. 1:    సలిగె గలిగినాప సణనఁగల రాలిచితే

   నిలవుననఁ జేకొననఁగ నీకె హితవు
    అలరి సవతులము అతది వాదు లడిచితే

    నెలకొనన్న మానఁటలలల్ల నినున్న సనఁకి రాదా
చ. 2:    చితత్తిము వచిచ్చెనయాప చేతకొన దానఁకితచితే

   హతత్తి నీకె సరసములపై వుతడును
   పొతుత్తి ల మగవలము పూనుకొని వచిచ్చెతేను
   నితత్తిమెపైన అలవాట నినున్న సనఁకిరాదా

చ. 3:     కదిసిన యాప నీ కతదువల రేనఁచితే
    యిద శ్రీ వతకటేశ నీ యమత్మి(మెత్మి)  ల మతచ

   అదునుగానఁగా నేము అలమ భోగితచితమ
    నిదురకనున్నల నవువ్వె నినున్న సనఁకి రాదా



రేక: 1777-02 కాతబోదిసత: 27-459
పలల్లవ:     ఎడమాట లడవ మా ఇదదరి సతదు

    గడుసునఁ దనము మానచ్చెనఁ గలనా యతనిని
చ. 1:     తగవరినఁగితేనఁ జాల తపప్పుల నేనఁ బటేట్టినా

   మొగమెతుత్తి మనవ నే ముతచి చటూచేను
  జగడాలడువడట చలము సాదితచేనా

  నగమనవ వలప నాననఁబెటే(టేట్టి) ను
చ. 2:     నేమముతో నుతడునట నెరసు నే నెతచేనా

    ఆమానఁట ఆడు మనవ అతది వడేల
  ఆముకో వలచనట అనుమానితచేనా
    దోమటకి రమత్మినవ తొడికే నే మొదల

చ. 3:     పననఁగనఁగా నేరిచితే సిరి తీసేనా ఇనఁక
   చన వమత్మినవ ఇటట్టి సమత్మితతచేను

    యనస శ్రీ వతకటేశనఁ డెదురెదురనే ననున్న
    వనుమనవ మనవ వతదు మోవనఁ బెటేట్టిను



రేక: 1777-03 బౌళ సత: 27-460
పలల్లవ:   వచారితచకోవు గాక వనకముతదు

  పచారాలవల బటట్టినఁబయట బెటట్టి దురా
చ. 1:    చెనకచ మగవానఁడు సిగద్గీవడువనఁగనఁ జెలల్ల

  అనిశము వడువరా దానఁటదానికి
   చనునఁగవ చటూపమతటా సారెసారెనఁ దిటేట్టివు

   మొనలపైవుతడును అవ ముటట్టితేనే నానఁటవా
చ. 2:     కనన్నచోటనఁ బతులక కడునఁ దమకితచనఁ జెలల్ల

  అనిన్నటాను అణకవ ఆనఁటదానికి
    వనెన్నలమోవ ఇమత్మితటా వచిచ్చె వచిచ్చె జతకితచేవు

   నునన్నవపై వుతడును అది నోరటూరితపతచదా
చ. 3:    యడానాడా నినుబోనఁట కెమెత్మిలడుకోనఁ జెలల్ల

  ఆడికెనఁ బడనఁగరాదు ఆనఁటదానికి
     కూడితవ రత ననున్న గొబుబ్బున శ్రీ వతకటేశ

   వాడికెపై వుతడును అది వ(ద)  లపల రేనఁచవా



రేక: 1777-04 ఆహిరినాట సత: 27-461
పలల్లవ:    కానవచెచ్చె నీగణల గకక్కన నదదరిపాట

   ఆనుక మతకనఁదనాన కతతదాన వవుదువ
చ. 1:     నెటట్టి క ఆతనఁడు నేనటూ నీఇతటకి వచిచ్చెతేను

   అటట్టి కూచతడి లేవవు అతతదానవ
   చటట్టిరికము సేసితే సటూడువటేట్టి వతతలోనె

    అటట్టి నీపత యడక నతతదాన వౌదువ
చ. 2:    చాయసేసుకొని నేము సరసనఁ గటూచతడితేను

  ఆయముగా వతుత్తి కోవు అతతదానవ
   నాయముల నడపతే నటనల సాదితచేవు

   ఆయలేని రమణుని కతతాదాన వౌదువ
చ. 3:      చేతుల చానఁచి నేము చెకక్కల నినున్న నొకిక్కతే

  ఆతలీతలనఁ దిపేప్పు వతతదానవ
     యతల శ్రీ వతకటేశనఁ డిదదరినఁ గటూడెను వానఁడె

   ఆతనియడక నీ వతతదాన వౌదువ



రేక: 1777-05 భపైరవ సత: 27-462
పలల్లవ:      వటట్టి చితత నీక నేల వతచిన శిరసులేల

    పటట్టి మా అతదిచేచ్చె నాప బాగాల నీకను
చ. 1:    కూరిమ గలవానఁడవు కోపాలనఁ బడనోపవా

   యరసాలప యాడినా యేమాయ నీక
   చేరి మాముతదరగానఁగా సిగద్గీవడేవో యేమో

   రారమత్మి వకక్కటసేసే రమణని నినున్నను
చ. 2:   చెటట్టివటట్టినవానఁడవు చెనకలక లోనఁగేవా

  యటట్టి నినాన్నపసేసినా నేమాయను
     గటట్టి గతటమని మాకనఁ బొతకి వునాన్ననఁడవో యేమో

  నెటట్టి కొలిపేరమాత్మి నెలనఁతల నినున్నను
చ. 3:     తగిలిన నీవు రత తపప్పులక నోపవా

     యగ సకేక్క ల పేమనాన్న నే మాయను
     నగి శ్రీ వతకటేశనఁడ ననటూన్న నాపనఁ గటూడితవ

    జగడాల దిదేద రమాత్మి సకియను నినున్నను



రేక: 1777-06 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 27-463
పలల్లవ:     అటట్టి కాదా ఆస నీ కెతతో

  యటట్టి క యితనికి నీవకెక్కతవా
చ. 1:   వాలకచటూపల వతచితవ గదవ

  యేలిన రమణునఁడు యేమనెనే
 కోలముతదుగానఁ గోపములేలే

   తాలిమ మా కిట దయివారనఁగాను
చ. 2:    కొతచెప మానఁటలనఁ గొసరితవ గదవ

  యితచక రమణునఁడు యేమనెనే
   మతచమెకిక్క మరి మతక లదేలే

   పొతచక నేమెలల్ల బొతదిత మదివో
చ. 3:     కలికి కలికి రతనఁ గటూడితవ గదవ

  యలయితచిన పత యేమనెనే
   కలసితమ శ్రీ వతకటపత నతనినే

  వలపలమాకను వతతాయ నిపడు



రేక: 1778-01 ఆహిరి సత: 27-464
పలల్లవ:     మెతత్తినిది నా మనసు మేటవ నీవు

   యతత్తిన యాసలదాన యేమసేసే నినున్నను
చ. 1:     కోపగితచవచిచ్చె నేను గొబుబ్బున నీమోము చటూచి

   నాపతతము వడువకే నవవ్వెత నేను
    చేపటట్టి నీ చితత్తిము వచిచ్చెనటట్టి సేయవయత

     యపాటదాన నేను యేమ సే సే నినున్నను
చ. 2:      చేయి చానఁచేనని వచిచ్చె చిముత్మిల నీమానఁట వని

   ఆయాల గరనఁగి లోనెపైత నీకను
    నీ యిచచ్చెలోనిదాన నేనఁ డిటట్టి మనిన్నతచవయత

    యయడనఁ జేతలోదాన నేమ సేసే మతదును
చ. 3:    కూరిమ గొసరవచిచ్చె కూడిత నీకానఁగిట

   నేరప గలిగినటట్టి నీ మహిమల
   సారప శ్రీ వతకటేశ సతమెపైనయటట్టిదాన

  యరసములేనిదాన నేమసేసే నినున్నను



రేక: 1778-02 సాళతగనాట సత: 27-465
పలల్లవ:    నావదద నునన్ననఁ దడవు నానఁటకాలేల

     నీ వధమే యిది యతతా నీవ బుదిదయతవోయి
చ. 1:     వాసులక నీపపై నే వలపల చలిల్లతేను

  బేసబెలిల్ల తానేల పేనఁడుకొనీని
   ఆసపడితే వచచ్చెనా అవవ్వెలివారి సొముత్మి

    నీసటూట మానిసి యాప నీవ బుదిదయతవోయి
చ. 2:     చనవున నీతో నేను సరసము లడితేను

  పనిమాలినాప తాను పతతాలడని
   పననఁగితేనఁ బుటట్టి నా పగయముల లోలోన

    నినునఁ జటట్టి కొనీ నాప నీవ బుదిదయతవోయి
చ. 3:     జవవ్వెనాన నే నినున్న సాదితచి కూడితేను

   పవవ్వెళతచి తాను నటట్టి పపైకొనీని
     యివవ్వెల శ్రీ వతకటేశ యిదదరము సరే నీక

     పవవ్వెక పూచె నీ కాప బుదిదయత వోయి



రేక: 1778-03 నారాయణ సత: 27-466
పలల్లవ:     నలినాక నినున్ననఁ జూచి నవువ్వెవచెచ్చె మాకెలల్ల

  చలపటట్టితే పతతము చవుకాయను
చ. 1:     తలనఁచనఁగనఁ దలనఁచనఁగ తనలోనె మర డుతడె

    చెలి బెదరి యటట్టి నీచేయి వటట్టిను
   అలిగి యవవ్వెరిమానఁట అటమునున్న వనదాయ
   వులికి యిపప్పుడు తానె వకక్కటాయను

చ. 2:    చెకక్క చేతనఁబెటట్టినఁగానే చిగర బాణమాయ
  గకక్కన నీరెతట మనఁమత)  త గపప్పుకొనెను
      మొకేక్క రమత్మినాన్న రాదు మొదల నీ గాత వతక

     చికిక్క నేనఁడు తానే నీ చేతకి లోనాయను
చ. 3:     కతదువ నిదిదరితచితే కలలో నీవు గటూడిత

    వతదుకే తా నినున్ననఁ గటూడె యిచచ్చెకానను
    సతదడి శ్రీ వతకటేశ సరివచెచ్చె మామానఁట
   పొతదిక లొకొక్కకక్కటకి పోదులపై నిలిచెను



రేక: 1778-04 దేసాళత సత: 27-467
పలల్లవ:    నేరిపేవు మాక నిది నీటతోడను

   నీరచన నితత వచిచ్చె నేనాడవలనా
చ. 1:      సిగద్గీ గలదపైతే నినున్ననఁ జేవటట్టి తీసునా నీవు

   వగద్గీళతచినా దా వఱఱ్ఱైవనఁగనఁ గాక
    కగద్గీలేని బతత్తిదతటా కడు నాతోనఁ బొగడేవు

   నిగద్గీల యితదలిమేల నీసతత మెఱనఁగదా
చ. 2:     యితగిత మెఱినఁగినది యదుర నీతో నవువ్వెనా

    సతగత నినున్న బొమత్మిల జతకితచనఁ గాక
     చెతగట నీప జూప చేసనన్నల సే సేవు
  అతగడి ఆడికానఁడవు అదఱనఁగవా

చ. 3:    పొతదరినఁగినవ యపైతే పొదుగతగనఁ జూచనా
   కతదువల నుతడే నినున్ననఁ గలసునఁగాక
     యితదులో శ్రీ వతకటేశ యడుక ననున్ననఁ గటూడిత

    వతదాల మాలోనిని నీ యరచేతవ కావా



రేక: 1778-05 సాళతగనాట సత: 27-468
పలల్లవ:     ఇదివో మా వనన్నపము యనిన్న సేసినా

   వుదుటకక్కటే వారి వుపమల వతతల
చ. 1:     చలిమ బలిమగల సత నే నీక

   యలయితపనఁ గాతతల మరెతదర లేర
    వలపే సరి గాని వాడికె లచచ్చెకతదుర
    అలర లొకక్కటే వాస నతదులోన వరల

చ. 2:     నతటన నీవు మనిన్నతచే నగవు నాది
    యితటతట మరి నవువ్వెల యతత లేదు

    కతట యితపే గరిగాని గాలి ముడె(డి) గటట్టిరాదు
   వతటక మొకక్కటపైనా వడల్లపేర వరల

చ. 3:     గకక్కన నీవు కూడిన కానఁగిలి యిది
    యకక్కడి సతుల కానఁ గిలతత లేదు

   చకక్కనఁదనమే సొముత్మి సకలమునఁ గలిగినా
    యకక్కవ శ్రీ వతకటేశ యితరల వరల



రేక: 1778-06  కనన్నడ గళ సత: 27-469
పలల్లవ:      ఇతవుగా మత కోప మతతయునఁ దరిన మనఁద

    కతక గాళల్ల చెపీప్పునఁ గడమ లేదయాత
చ. 1:   నెలనఁతలతో నినున్న నిషటూట్టిరాలడుకొతటా

  సొలయుచ నీకెదుర చటూచకొతటాను
   అలసేట వళనే అతడక వచేచ్చెసితవ

   కలికి యా నోరనే కొనియాడేమయాత
చ. 2:     వరకే నినున్న సాదితచే వుపమ దలనఁచకొతటా

   సారె నీకనఁ గమత్మి వా(వాబ్రా)  సి చదువుకొతటా
    యరీత నే నుతడనఁగా ననిన్నతతలో మనిన్నతచితవ

  కూరిముల ఆనోరనే కొనియాడేమయాత
చ. 3:     సరవ నీ బాసల సాకిరల వటట్టి కొతటా

    ధర నీ చకక్కనఁ దనాల తలనఁచకొతటా
    వరయనఁగా శ్రీ వతకటతత్తిమ ననున్ననఁ గటూడిత

   సరగ య నోరనే సనున్నతతచేమయాత



రేక: 1779-01 కాతబోదిసత: 27-470
పలల్లవ:     కాదతదునో అవునతదునో గరిమల నీవ చటూచి

    సదితచి తలసుకొని చొకిక్కత నిటట్టి నేను
చ. 1:      నగితే నీ సలవుల నయమెపై వనెన్నల గాస

   మొగము చటూచితేను ముదుద గారీని
   యగసకేక్కలడేనతటే యటట్టి మనసు గొలప

    పగట నీ చేనఁతలక బద్రిమసిత నేను
చ. 2:    మానఁటలడి చటూచితేను మతచితనాలే వరీ

    వానఁటప నీ చటూపలను వలపే నితడ
    ఆనఁ టదాన జతకితచ నతదుకెటట్టి వడనఁబడే

    కూటవ నీ మనన్ననల గరతపైత నేను
చ. 3:    సారెనఁ గానఁగిలితచకొతటే సతతోసములే మతచ

    కూరిమ నీవు గటూడిన కూటమే చెపీప్పు
    యరీత శ్రీ వతకటేశ యేమని పొగడవచచ్చె

   తారకాణ నీరతులనఁ దనిసిత నేను



రేక: 1779-02 రీతగళ సత: 27-471
పలల్లవ:      మేల మేల నీ గణల మెచిచ్చెత నేను

    తాలిమ మాకితత నుతటే తరణుల మౌదుమా
చ. 1:     వరవున నే నెతత వగిరితచి దటూరినాను

   సరవ దపప్పువు నీశతత మెటట్టిదో
     యిరవుగ నీ గతడె ఇతత బలవు గాకతటే

   తరలి పకక్క సతులనఁ దచచ్చెకొతదువా
చ. 2:     కాతరినెపై నే నినున్న కరకరినఁ బెటట్టినాను

   ఆతుర పడవు యతత అభాతసమో
    భీత వడిచితత నీక బరదు గలగకతటే

   ఘతల గొలల్లతలనఁ జీనఁకటతపప్పు సేతువా
చ. 3:     నిబబ్బురపరత నినున్న నే నెతత పననఁగినాను

 వుబుబ్బు సడు(డ)    లవు యతత వటట్టిన యాస
    గబబ్బువపై శ్రీ వతకటేశ కడునీట మరకతటే

   తబబ్బుబుబ్బులేక ననిన్నతత తపప్పుక యేలదువా



రేక: 1779-03 దేసాళత సత: 27-472
పలల్లవ:    అతదరితోడి పాట అటేట్టి కానీవయత

  సతదడితచి వనఁడుకోనఁగా చలపటేట్టినా
చ. 1:    కపప్పురాల మానఁటల కారాల చేనఁతల

     యపప్పుడు మ పొతదుల సతు లటట్టి సేతురో
     తపప్పు వటట్టిరాదు నీక తమక మెతతపైనా గదుద

    నెపప్పున నీ యానత నేనఁ గాదనేనా
చ. 2:    నిగరాల బాసల నెరసల మాయల

   మగవల నీకే యటట్టి మరపదురో
   తగవులే నెరపేవు దపైవారీ వలపల

    నిగిడి నీ యానత నేనఁ గాదనేనా
చ. 3:    చెలవము మొగము చెనకల మేనెలల్ల

     బలిమ నీ యితతు లటట్టి భద్రిమనఁ జికిక్కరో
     కలసిత వట ననున్న గకక్కన శ్రీ వతకటేశ

    నెలవపై నీ యానత నేనఁ గాదనేనా



రేక: 1779-04 వరాళ సత: 27-473
పలల్లవ:     వార చెపప్పునటట్టి సే సేవారి వారము

    యరీత పనుల కపప్పు ణపప్పుతచమా నాకను
చ. 1:      కోరేట యానఁడు వారము కోపాల కెలల్ల మొదల

    యేరా నీతోడి పొతదు కేమ బానఁత
     చేరి మముత్మినఁ జెనకేవు చేయి మేము చానఁచితేను

   దటూర రాదా నీతొతట తొయతలలచేతను
చ. 2:    పతతప మాటవారము పటట్టినతదుకెలల్ల గరి

  ఇతతటవారి మెపప్పుతచ నెఱనఁగదుమా
  మతతనము లడేము మరచమాటాడితేను
   సతతసితచేరా నీ సవతు లితదరను

చ. 3:     వడుకవళ దానను వవల రతుల పోగ
   కూడిత శ్రీ వతకటేశ గటట్టిరినఁగేనా

   వడిగేలక మెచేచ్చెవు వదదనే నీదేవయని
    తోడ నాపసమత్మితే యితతు లలల్ల నవవ్వెర



రేక: 1779-05 ముఖరి సత: 27-474
పలల్లవ:     తొలిల్లతత నేరవు నీవు దొరకొనన్న కచిచ్చెతాల

   చలల్లనిదే కాదా వలిల్ల చాపకితదిది
చ. 1:   పయతదలోపలినా బలపగబబ్బుల నీవు

   చెయతతటక తలసునా జిగి నామేను
    వయతన నా మనసేమ వరసేవు మానఁటలను

   గయాతళతనా లవవ్వెత గరపవో నీకను
చ. 2:    పానుప మనఁదట నాపతతపరతుల నీవు

   మేనుచొకక్క కెఱినఁగేవా మతచ నాగటట్టి
    మోనాన నుతడి నాతమ ముతదేమ వలచకొతట
   వానటన లనాన్నళల్లనుత డటట్టి నేరచ్చెకొతటవో

చ. 3:    కానఁగిటలోపలి నాకరనఁగ లిటాల్ల నీవు
   చేనఁగదేరక నమేత్మివా శ్రీ వతకటేశ

   మానఁగినమోవ చేకొని మనిన్నతచిత వతతకెతత
    వనఁగని మహిమ లనిన్న వవల గలవో



రేక: 1779-06 రామకిగయ సత: 27-475
పలల్లవ:    చెకక్కనొకిక్క మనిన్నతచ చేతులతత్తి మొకేక్కము

   దికక్కల కెకిక్కతచి యినఁక దిగవడువకమ
చ. 1:     వనితల నీక బానఁతా వదదనుతడి సేవసేసి

    మనసు పటేట్టిము గాక మా కొరక
   నిను మెపప్పుతచే వారమా నీవారమనన్నవారి

    యనసి మనిన్నతచేదే యకక్కడు నీ బరదు
చ. 2:        నీ కెతద రిషట్టి ల లేర నీ పొతదు సేసి నినున్న

   మెపైకొని దకక్కనఁగొనేము మా కొరక
     నీక నీడు వతుత్తి మా నీ సలిగె పటట్టి వారి

    యకడ మనిన్నతచేది యకక్క డిది సుమత్మి
చ. 3:      నిచచ్చెపతడిల్ల యతత లేదు నీక నేము సేసవటట్టి

    మచిచ్చెక చలేల్లము గాక మా కొరక
     చెచెచ్చెరనఁ గటూడిత ననున్న శ్రీ వతకటేశ నీవారి

   హచిచ్చెతచి మనిన్నతచటే యకక్కడెపైన కీరిత



రేక: 1780-01 సామతతత సత: 27-476
పలల్లవ:    భావతచకో రమణునఁడ పచారితచిత మద

   నీ వచిచ్చెన సలిగె నేరచకొనాన్నరము
చ. 1:    కనున్నల జతకితతుము కానఁకల చలల్ల దుము

   ఇనిన్నయు నీపపై మోహమే యసుగాదు
   కనెన్నలము నేమట కాతతునఁడవు నీవట

     నినున్న మరే పను లేవ నీదయ గోరదుము
చ. 2:     అటట్టి వతగే లడుదుము ఆయము లతటతతుము

    గటట్టి న నీతో పొతదుకే కోపము గాదు
     పటట్టి మాక నీవ యట బలిమ నీచేతదట
    నెటట్టిన నీ కెదురేది నేనెతత వారము

చ. 3:    రతులనఁ బెననఁగదుము రాజసము చటూపదుము
    ఇతవు నీకనఁ జేసేదే యరవు గాదు

     గత మాక నీవ శ్రీ వతకటేశనఁడ కూడితవ
   మతకాల నీ మనఁదనా మచిచ్చెకెపైనవారము



రేక: 1780-02 ఆహరి సత: 27-477
పలల్లవ:    వనుల చలల్లనఁగా ఇటట్టి వనేనఁగాక

  యనయగారి నీతో యదురాడేనా
చ. 1:      చతదురనఁడు నీ చటూప ఆ చాయలది నామోము

   సతదడి నితదుకే యటట్టి సరియౌదును
    చెతది ననున్న మనిన్నతచి చెపేప్పువు యసమత్మితధము
    ఇతదు నీ చితత్తిము కొలనఁ దదురాడేనా

చ. 2:      పాము నీ పరప ఆబాగలది నా యార
    సామని యితదుకే యటట్టి సరి యౌదును
    చేముటట్టి చటట్టిరికాల చెపప్పు ననున్ననఁ బొదిగేవు

  యేమనినా నీమాట కేదురాడేనా
చ. 3:       చటట్టి నఁ జకగము కతత్తి యా సటూటవ నా కచముల

    జటట్టిగా నితదుకే యటట్టి సరి యౌదును
    గటట్టి న శ్రీ వతకటేశ కూడితవ వావులకె
   యటట్టి ననేన్నలినా నీక నెదురాడేనా



రేక: 1780-03 లలిత సత: 27-478
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా నీతనిచితత్తి మెఱినఁగి చేకొనవమత్మి

   యనన్నటకి నలగక ఇచచ్చెకాలే వలను
చ. 1:   సిగద్గీలేలే యితనితో చెలియ

  సిగద్గీల గొలల్లతలను చేతులతత్తితచె
   వగద్గీళతచకవ వని వమార తొలిల్ల

  వగద్గీళతచిన సతని వసనఁబనన్ననఁజేసేను
చ. 2:    యితటలో దానఁగకవ యత నెదుట

    యితటలోని గొలల్లతల నెతగిలి సే స
   దతట తనమేనఁటకే తగ వనితో

   దతటల సురసతులనఁ దానె లోనఁగొననఁడా
చ. 3:   ఆఱనఁడినఁ బెటట్టికవ యాతనిని

  ఆఱనఁడి గొలల్లతలను ఆతడల్లనఁజేస
    మఱి శ్రీ వతకటేశనఁడు మెచిచ్చె నినేన్నల

   మఱినవారే కారా మెలనఁత లీతనికి



రేక: 1780-04 రామకిగయ సత: 27-479
పలల్లవ:     బాప బాప నేనఁజేసిన భాగత మెటట్టిదో

     తాప కతత్తినఁ జేసి ననున్న దయనఁ జూచితవగా
చ. 1:     మనసొకక్కటాయ నేనఁడు మగవా నీవును రానఁగా

    యనసి వుతడిన పొతదు కిది గరతు
    ననిచిన వారము నాక నీకనఁ బోవునా
   ఘనమెపై యకక్కడు వసేత్తి కెపైకొతదువుగాక

చ. 2:     నమత్మిత నీమానఁటలలల్ల నాయితట నీపనఁ బెటట్టినఁగా
   యిముత్మిలనఁ గొతకదేరట కిది గరతు

   సమత్మితపైన మనలోన సరవుల దపీప్పునా
  వుమత్మిడివార వచిచ్చెతే వరడితతుగాక

చ. 3:      యకక్కవ భటూసతనఁ గటూడి యిట ననున్న మనిన్నతచిత
     వకక్కడ శ్రీ సత వౌట కిది గరతు
     దకిక్కత శ్రీ వతకటేశ తపప్పుల మనక లేవు

   మకక్కటప యపరత మెతుత్తి వు గాక



రేక: 1780-05 మధతమావత సత: 27-480
పలల్లవ:      అతతా నీ మహిమే ఆనఁటది యేమ యఱనఁగ

   పొతతల మమెత్మితత నీవు పొగడేవయాత
చ. 1:      నీ వవవ్వెత మనిన్నతచినా నేరప గలమత్మి యాప

  భావతచి చటూచితేనే పటట్టిముదాప
  కెపైవసము నీవపైతేనే కలికితనాలదాప
    పోవులగ మముత్మి నేమ పొగడే వయాత

చ. 2:      సలవ నీవు నవవ్వెతే సేసిన పణతము దాప
   పలికితే ననిన్నటాను బలిమ దాప

    సలిగె యిచిచ్చెనపప్పుడే సరావ్వెనకనఁ గరత్తి యాప
   పొలసి మమేత్మి యతత పొగడేవయాత

చ. 3:     కానఁగిట నీవు కూడితే కలిమగలది యాప
    ఆనఁగి కూడిత శ్రీ వతకటాధిప ననున్న
    పీనఁగి యాపననితదానఁకా పేరకొతట ననున్న నేనే

   పోనఁగెతత్తి యటాల్ల ననున్ననఁ బొగడేవయాత



రేక: 1780-06 మాళవగళ సత: 27-481
పలల్లవ:    నావదద నునాన్ననఁడు వనఁడె నావభునఁడు

    చేవ మరనఁ జూడరమత్మి చెలలల మర
చ. 1:      జాలినఁ బడి వరనఁగల సవతు లతత చెపప్పునా

   యేలిన రమణునక యేల పొయతనే
    చాల నాపపై బతత్తిగల సరసునఁడు నాసొమేత్మి
   కూళ సతులక కషట్టిగణమే దకెక్కను

చ. 2:      చటూడనఁ జాలని వారల సటూట యతత దపప్పుతచినా
   వడుక నాపత యేల వడిచనే
    వాడిక గల మగనఁడు వసము నాకెపైనానఁడు

   వాడ సవతులక నెవవ్వెగలే నిలిచెను
చ. 3:    పొదుద వోని మగవల బోదితచి పననఁగినా

  వదదనునన్న యతనఁడేల వోరసేసనే
      గదదరి శ్రీ వతకటాదిద్రి ఘనునఁడు దా ననున్ననఁ గటూడె

   బదుద ల కాతతలక వుపప్పుతతపలే మతచెను



రేక: 1781-01 ఆహిరినాట సత: 27-482
పలల్లవ:     ఏమని నీక మొకేక్క నిటవతటదాన నేను

   ఆముకొని యపప్పుటని ఆదరితచేవు ననున్న
చ. 1:     కదిసి నీదేవనెపైన గరావ్వెన నే నాడితని

   యదుర మాటల నీతో యనిన్నయపైనాను
    మదన పరవశన మరినఁ గొనిన్న సేసిత

   చెదరి యవవ్వెరితోడానఁ జెపప్పురాని చేనఁతల
చ. 2:    మనిన్నతచేవనుచ నీతో మతదమేళల నవవ్వెత

   సనన్నల చాయల నిటట్టి సరిబేసికి
   చినన్నదాననఁ గనక నీసిగద్గీల వడిపతచిత

    కనన్న వారికెలల్ల నవ కమత్మిని గరతుల
చ. 3:      కొసరి నీవు గటూడిన కూటాలక నే నొకిక్కత

    పసిమ నీ చెకక్కల నేనఁ బలమారను
    యసనఁగిత శ్రీ వతకటేశ నీకీడు గనక

   రసికలకెలల్ల నవ రహసతప కతల



రేక: 1781-02 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 27-483
పలల్లవ:      నీవచిచ్చెన సలిగెనే నినున్న నే నితత దటూరిత

   కావరితచ కతత నీవు గరడిలోపలను
చ. 1:    తపప్పులేదు నీయతదు తగిన జాణనఁడవ

    చపప్పునాయ మోహము సారె నే రానఁగా
    వుపప్పునఁ జేసి ఇతచకతత వుతడరాదా ఇతటలోన

   ఇపప్పుడేల పదరేవు యదురెపైన వళను
చ. 2:       వగట లేదు నీ యతదు వభునఁడవు నాక నీవ

   మొగచాటాయ నారత ముతచి పొతదనఁగా
   పగటనఁదమ వుటట్టితచె పవళతచరాదా యినఁక

   మొగమేమ చటూచేవు మొగసాల లోనను
చ. 3:      కొఱత లేదు నీవలల్లనఁ గోరి శ్రీ వతకటేశనఁడ

   తఱితోనఁ దరితీపాయ దమ రేనఁచనఁగా
    గఱిగానఁ గటూడిత వటట్టి గటట్టి తోడ నుతడరాదా
   మఱనఁగేల దోమతర మతచము లోనను



రేక: 1781-03 పాడి సత: 27-484
పలల్లవ:        ఆప ఎఱనఁ గనిదా అతత నీవు సే సే మేల

   తీపల నీమోవ ఇచిచ్చె తదుద కొనరాదా
చ. 1:   కూరిమగలదానికి కోపము గలితేనేమ

   చేరి యతదులొనే చవ చేసుకోరాదా
     నీరాక కెదుర చటూచి నినున్ననఁ దిదిదతే నేమ

   గారవతచి నవువ్వె నవవ్వె కానఁగిలితచరాదా
చ. 2:   మనసిచిచ్చెనదానికి మతదమేళమెపైతే నేమ

  చెనకి యద చవచేసుకోరాదా
    చనవు నీ వసనఁగనఁగా జతకితచితే నేమ

   తనివతది రతుల చితత్తిరినఁ జేయరాదా
చ. 3:    పాయకనన్న దానికి పతతమాడుకొతటే నేమ

  సేయరాని సేవ చవచేసుకోరాదా
     యయడ శ్రీ వతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ
   కాయముపపై కళలతట కడు మెచచ్చెరాదా



రేక: 1781-04 సౌరాషట్టి సత సత: 27-485
పలల్లవ:    నీ సుకము చెరతురా నీవారము

    లసి తనతత వచేచ్చెది లభము గాదా
చ. 1:      బతడు బతడుగా నెవవ్వెత వటట్టి నినున్ననఁ దసినాను

  కొతడవలనఁ జూచకతడే కొలవులోను
    వతడియు నెవవ్వెత వచిచ్చె వతగెమాడి తటట్టినాను

     అతడ వరకతడే వతటా నద నా సేవ
చ. 2:     పటట్టి నినెన్నవుత తన పనుల సేయితచినాను

   పొటట్టినఁ బొరగన నుతడే పొగడుతాను
    రటట్టిడిరత కెవవ్వెత ఇటట్టి నినున్ననఁ దసినాను

     అటట్టి బయము దలిపే నద నా సేవ
చ. 3:      వతదు నీ కెవవ్వెత వచిచ్చె వతటనే చెపప్పునాను

    అతదు నీ పొతుత్తి ల నుతడే నారగితచనఁగా
     కతదువ శ్రీ వకతటేశ కలసిత వట ననున్న
    అతదరికి నపప్పుణచేచ్చె అద నా సేవ



రేక: 1781-05 నాదరామకిగయ సత: 27-486
పలల్లవ:    ఎఱనఁగను మరితతేసి యిదదరిమాలో సనన్నల

  వఱపల చటూపనేల వునన్నటేట్టివుతడరే
చ. 1:    దయగల వభునికి తరణులలల్ల సరే

    నయము రేనఁచక మర నవవ్వెర గాని
    కిగయ దలసుక నేము కినియ మాతనితోడ

  పగయముగల యాటది బరదులడునా
చ. 2:    సారమెపైన జాణనికి సరసమెలల్ల సరే

   నేరపల పచరితచి నికేక్కర మర
    తారకాణపై వుతడనఁగాను తపప్పు లతచ మాతనిపపై

   యరీత లోనెపైనచెలి యిచాచ్చెడక మానునా
చ. 3:    శ్రీ వతకటపతకి చెణకలలల్ల సరే

   వావుల సేసుక మర వదినఁ(డినఁ) బొతదేర
     యవళ ననున్ననఁ గటూడె యితనఁడు మర మెచచ్చెను

   కెపైవసమయిన యితత కడునఁ దమకితచనా



రేక: 1781-06 శ్రీరాగత సత: 27-487
పలల్లవ:     ఇతదానఁకా నినున్న దటూరిత నెఱనఁగక రమణునఁడ

   గొతదినఁ బాసికూడిన కూటమేకా చవుల
చ. 1:     వరహతాపము మానప్పు వచేచ్చెసిత వడ వటట్టి

  వరసితే నా కిదతతవుపకారము
     సరి నీవు నవవ్వెతేను చలల్లనారె నా కోపము

    మరగనఁ జేసిన య మనన్ననెతత నాక
చ. 2:      అలపలల్ల నఁ దర నీచేయి అటట్టి నాపపై వసితవ

  వలిసిన నా కిదతతవుపకారము
     పలికి మోము చటూచితే పలల్లవతచె నా మనసు

   కలకాలమునఁ జేసిన కరణతత నాక
చ. 3:     వడువక యిపడు శ్రీ వతకటేశ కూడితవ

  వడలికి నా కిదతతవుపకారము
    అడియాల మచిచ్చెతవ అతదరిలో యతత కీరిత్తి

   వుడివోని వలపల కతకవాయ నాక



రేక: 1782-01 మాళవగళ సత: 27-488
పలల్లవ:    వదిదవారి నెఱనఁగదు వలపల నీమనఁద

 వుదదతడానకే చలేల్ల(లీ ల్ల)  వుదుటగా యిది
చ. 1:    చటూపల నీపపై వతచి సాయగపటలనఁగన

  తీపలగా మానఁటలడనఁదిటట్టినఁగా ఇది
    కోపగితచకో దతతపైనా కొసరి కొసరి నినున్న

    రాపగా జోలినఁ బెట ట్టిని రవవ్వెగా ఇది
చ. 2:     సలవుల నినున్న నవవ్వె చేయి మానఁటసేసుకొని

   లలి నీక నెతత్తిత (తత్తి)   చచ్చె లతడుగా ఇది
     పలవకే తా వచిచ్చె పరనఁదుల నినున్న నెతచి
   చలివాస రతులక జాణగా ఇది

చ. 3:      గకక్కననఁ బెపైనఁ జేయివసి కలస ని నిన్నతతలోనె
   మొకక్కమొకిక్క ఇచచ్చెలడ ముగద్ధగా యిది

    యికక్కడను శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   పకక్కసుదుద లడిగీని పదదగా యిది



రేక: 1782-02 కాతబోదిసత: 27-489
పలల్లవ:    ఇతకనేడ సదుద ల యడేరిత వనిన్నటాను

   వతకలొతత్తినఁ బోతేను వతగదువా సటూటకి
చ. 1:      చనున్నల కానఁకల నొతత్తి చలివాప నీక నాప

   యనిన్నకల మరి సేయకినఁక లోనఁగేవా
    నినన్న మొనన్నటవారము నేనఁడు మాక వఱచేవా

   కనున్నల జతకితచిన మాకలల్ల ఇతతేకాక
చ. 2:      కతదువ చేనఁతల మోవ కాయల గాపతచె నాప

   గొతది మోవపతడల్ల చవుల కోరకతడేవా
    మతదలితచి కనెన్నలము మా దిదుద బడి వచేచ్చెవా

    సతదడితచి పోరేట మాసట లితతే కాక
చ. 3:     కలసిన రతులచే కళల రేనఁగితచె నాప

   పలమార మాతో సాము బడలితచనా
    కలికి శ్రీ వతకటేశ కూడితవ నీవారము
   అలమ పాయనిమాలో నాస లితతేకాక



రేక: 1782-03 బౌళ సత: 27-490
పలల్లవ:     అనిన్న బనాన్నణల నేరత్తి వవునే నీవు

   మనిన్నతచిన జాణనికి మరి కోపమునన్నదా
చ. 1:    వనఁకొనని మాటలక వుతత్తిరాల చెపేప్పువు

   వనఁకల నాతనఁడు నీక వఱచనటే
   కానఁకల చటూపలకేల కపప్పురాల నటూరేవ

   వానఁకమెపైన సరసునఁడు వదదనీనా నినున్న
చ. 2:    మనసులో నవువ్వెలక మరి వడిడతచకొనేవు

  ఘనునఁ డాతనిచితత్తిము కతటనటవ
    పొనునఁగ నీమోవ నేల బోనాల వతడేవు

   తనిసిన పాబ్రాణేశనఁడు తపప్పుల వట ట్టినా
చ. 3:    కానఁగిటలో రతులక గాదల గటట్టి కొనేవు

   ఆనఁగి శ్రీ వతకటేశనఁడు అచచ్చెనటవ
     వనఁగక యతనినఁ గటూడి వతదు వటేట్టివు వలప

   చేనఁగదేరెను ధీరనఁడు సిగద్గీల వడనా



రేక: 1782-04 ఆహిరి సత: 27-491
పలల్లవ:    కకక్కసితచనేనఁటకి ఘనునఁడ నీ వపప్పుటని

    చెకక్క నొకేక్కవు నీమానఁట సేయ ననేనా
చ. 1:     చేరవనఁ గటూచతడితవ చేయిపపైనఁ జేయి వసేవు

   గారవతచే వనిన్నమేళల్ల గతట నీవలల్ల
    సారపనఁగాతతల చలేల్ల సణనఁగల కేమ సేతువు

   వరట నీతోడి పొతదు వోపననేనా
చ.2:     వడెము నా కిచిచ్చెతవ వడుకల రేనఁచేవు

   పాడితోడ నావలప పతడె నీవలల్ల
   వడిగప నీకాతతల వుపప్పుతతపల కేమతదు

  మేడెప నీరతులక మెచచ్చెననేనా
చ. 3:     కలసిత వద నాపపైనఁ గపప్పురాల చలేల్లవు

   నలవతకనఁ దని వతద నామనసు
     నిలిచి శ్రీ వతకటేశ నీవారి నెటట్టి నమత్మితతు
    కొలనఁది మరితే ననున్ననఁ గొరనఁ తతచేనా



రేక: 1782-05 సాళతగనాట సత: 27-492
పలల్లవ:     ఎఱనఁగదా నీమనసు యేల వనన్నపము సేయ

     యఱక సే సేవు మాతో నితతేసి వలనా
చ. 1:  పతతమచిచ్చె (చేచ్చె)  ఆనఁడువారె పాలమాలితేనఁగనక

    యతత చెపప్పునానఁ జెలల్ల యేతుల నీక
    వతతుతో నీవదదనుతడి వాసికే సేవల సేసే

   అతతరతగమెపైన మాపపై నతతేసి వలనా
చ. 2:   సిగద్గీగలవనితలే చేతులతత్తి మొకిక్కతేను

   వగద్గీళతచ నమరను వవల నీక
    యగద్గీలనఁ దపప్పులనఁబటట్టి కిచచ్చెకము నీక నాడే

   అగద్గీమెపైన మాపపైనే అతతేసి వలనా
చ. 3:     మానాపత మగవల మత గటట్టి వడిచితే

    నీ నేరపలే యతతటా నిలచ నితదు
    పూని శ్రీ వతకటేశనఁడ భోగితచిత నీకానఁగిట

   అనుకొనన్న మాపపైనే అతతేసి వలనా



రేక: 1782-06 నాదరామకిగయ సత: 27-493
పలల్లవ:    మొదలనే చేతులతత్తి మొకిక్కనార మలల్లనానఁడె

   పదినఁ బదిగా నినఁక బతకితచవయత
చ. 1:      యతత నీతో నలిగినా నేమ ననక పోదు

    వతతుక నీవు వచిచ్చెతే వదదననఁ జాల
      యితత మెతత్తిని మనసు యితతని నినేన్నమ సే సే

   పతతము నీ కిచిచ్చెతని పాలితచవయాత
చ. 2:     ఆలికిని మగనికిని ఆస లపప్పుడునఁ దరవు

   మేలిమ మానఁటాడితేను మెచచ్చెక మాన
     తాలిమ మొగదాకిరి దానను నినేన్నమ సే సే
  కాలమెలల్ల నమత్మితనఁ గరణతచవయాత

చ.3:     యిదివో నీవు గటూడిత వయతకొనకతటేనఁ బోదు
    అదన శ్రీ వతకటేశ అవునఁగాము లతచ

       యదుట నీ కిచచ్చెలడి యినఁక నినున్న నేమ సే సే
  చదురనఁదనాల నినఁక చనవయతవయాత



రేక: 1783-01 ముఖరి సత: 27-494
పలల్లవ:      ఇలల్ల మతచము నునన్నది ఇదదరము నుతడే మడ

   తలల్లమగ నాకొసర దిదుద క రారాదా
చ. 1:     ఆపమోము చెమరితచె నటట్టి నీమెపై చెతగలితచె

   యేపన మమోహల మాకేల దానఁచేర
    వోపక నే మతదరము వుతడితే నీకేమాయ

   లోపలికినఁబోఇ అటట్టి లోనఁగొని రారాదా
చ. 2:      తపప్పుక చటూచ నాప తలనఁప నీ కతదునన్నది

   ఇపప్పుడు మమోహల మాకేల దానఁచేర
     చెపప్పుక నే మెఱినఁగితే సిగద్గీల మకేల వచెచ్చె

   దుపప్పుట మఱనఁగవటేట్టి తొకక్కరాదా పాదము
చ. 3:      సలవ నాప నవవ్వె చే సనన్నల సేసితవ

    యలమ మ మోహల మాకేల దానఁచేవు
     తొలతే శ్రీ వతకటేశ దొమత్మిగానఁ గటూడిత మటట్టి

   మలనఁగపపై నునన్న దాప మాటలడరాదా



రేక: 1783-02 పాడి సత: 27-495
పలల్లవ:    ఇయత కొనవోయి మాట యేమోయి

   నెయతప నెచెచ్చెలలక నీరాయ మనసుల
చ. 1:     మొకము చటూడనఁగానే మోహము చలీ ల్ల నాప

 యకసకేక్కలడేవు యోమోయి
     చికర భరము వతచి సిగద్గీ వడె నతతలోను

   సుకాననఁ జూచవారికి చరకనె గతడెల
చ. 2:   సితగారితచకొననఁగానే చేయివటట్టి తీసనాప

  ఇతగిత మెఱనఁగలేవు యేమోఇ
    ముతగిట నివవ్వెరగతది మోనన నునన్న దితదుక

   సతగడినునన్నవారికి జలల్ల ననె మేనుల
చ. 3:      కతదువ నీ కతడనఁగానే కానఁగిటనఁ గటూడె నాప

  ఎతదరిని భద్రిమఇతచే వమోఇ
    అతది శ్రీ వకతటేశనఁడ అటట్టి ననున్ననఁగటూడితవ

   ముతదు వనకవారికి మటూనఁడేశయ మటూనఁపల



రేక: 1783-03 లలిత సత: 27-496
పలల్లవ:      వటట్టి వఱపేల నీక వదదనేనా నే నినున్న

   పొటట్టినఁ బొరగ పోరచి పచచ్చెకొనరాదా
చ. 1:      మలసి నీతో నాప మాట చెపప్పునఁ దిరిగీని

  వలయ లోనికినఁదసి వనరాదా
   చలపటట్టి మాతోడి సరసా లతదువోయని
  వలినునన్న వలపల వలచకోరాదా

చ. 2:     ననుపన నాప నీతో నవవ్వెనతటానఁ బటూనఁచని
  మనసొగిద్గీ వళయిచిచ్చె మనిన్నతచరాదా

  చెనకేట మాచేతసేవ లతదువోయని
   పనగొనే ముచచ్చెటల పరి దటూరరాదా

చ. 3:     యితతలో నినాన్నప గటూడి యేతులకనఁ బొదిగీని
   చెతతల నా చనవుల చెలిల్లతచరాదా
     వతతగా శ్రీ వతకటేశ వస ననున్ననఁ గటూడితవ

  బతత చటట్టిరికముల పనిగొనరాదా



రేక: 1783-04 వళవళ సత: 27-497
పలల్లవ:    మరిగితమ గనక మనభాగతమే యితతా

    పరి పరి వధముల పతటవతడె వలప
చ. 1:       చెవ సనఁకె నీ మాట సలవకి నవువ్వె వచెచ్చె

   వవరితచనఁ బోతేను వతత వతతల
   రవళ మనపొతదుల రవవ్వెలయనఁ బొరగెలల్ల

   పవళతచే ఇతటలోనే పతటవతడె వలప
చ. 2:    కనున్నలనతట నీరటూప కాయమెలల్ల నఁ జెమరితచె

  పనిన్న చటూపనఁబోతేను బటట్టిబయల
   సనన్నల మనమాటల చలివాస నితదరిలో

   పనీన్నటకాలవలనఁ బతట వతడె వలప
చ. 3:     చేతులనఁ జికెక్క నీ రతసిగద్గీల పలచనాయ

  ఆతుమ దలనఁచకొతటే ఆనతదాల
    ఘతల శ్రీ వతకటేశ కలసిత మదదరము

     పపై తరవు తమకాన పతట వతడె వలప



రేక: 1783-05  వసతత వరాళ సత: 27-498
పలల్లవ:   నెరజాణ వనిన్నటాను నేరచకొమత్మి

   వరపపైన సరసాల కతకవ సొమత్మి
చ. 1:     కలికి నీక నతపన కపప్పురపనఁ బలపల

   చలివనఁడి మోహలక చాకిరి సుమత్మి
    అలరి మాచేత నీక నతపన యడమానఁటల

   తలపోనఁత ధనానక దానఁపరము సుమత్మి
చ. 2:      పడనఁత నీక నతపన బతగార సుర టది

   అడియాలప రతుల కాసల సుమత్మి
    వడలిపపై వాబ్రాసి నీక వుతత్తిరాలగా నతప
    వడిగొనన్న సిగద్గీలలో వకక్క ణది సుమత్మి

చ. 3:   యవళ నితతయతపన యితదద్రినీలపతగరము
    భావప నీ కూటమకి పాబ్రాణము సుమత్మి

      వావరి శ్రీ వతకటేశ వచిచ్చె నినున్న సత గటూడె
     మోవుల మ తేనెల చిముత్మిల వతదు సుమత్మి



రేక: 1783-06 గళ సత: 27-499
పలల్లవ:   ఎఱనఁగమా మరాజస మతతకతొలిల్ల

   మఱనఁగల మాని నాతో మానఁటలడరాదా
చ. 1:      మొగము చటూచి నేనఁడు మొకిక్కతచకో నెతత లేదు

    నగ వతత లేదు నీక నలినాకతో
     తగ నీక నాపకను దగద్గీరి వచిచ్చెన యటట్టి

   మగవను నాతో గొతత మానఁటలడరాదా
చ. 2:     వడుక నాపచేనఁతక వరగతద వతత లేదు

    యడు జోడుగానఁ బెననఁగ నెతత లేదు
    కూడితరి మరిదదర గరియపై నే నితతలో
   మాడల రాలనఁగ నాతో మానఁటలడరాదా

చ. 3:      చతచల సనన్నల సేసి చనవయత నెతత లేదు
    ఇతచ కితచకే కొసర నెతత లేదు
     కొతచక శ్రీ వతకటేశ కోరి ననున్న నేలితవ

   మతచము పపైనే నాతో మానఁటలడరాదా



రేక: 1784-01 గళ సత: 27-500
పలల్లవ:   ఏమ గటట్టి కొతటవ ఇతతేసికచిచ్చెతాలను

  నేమప మాతమకాల నితచనీరాదా
చ. 1:     మెలపన నీ యమెత్మిలే లరసేవు పతతోడ

   చెలనఁగి మా వనన్నపాల సేయనీరాదా
   అలరి యవళనే అడాడ ల పొలసేవు
   సొలసి కనున్నలనఁ గొతత చటూడనీరాదా

చ. 2:     బయల పడ నతని పరాకలే సేసేవు
   నయమున మముత్మినఁ గొతత నవవ్వెనీరాదా
   నియమతచి ఆసదాన నీవ కొతగవటేట్టివు

  రయమున నావదిదకి రానీరాదా
చ. 3:     వరకె నీవభునఁడతటా వడిగేల సే సేవు

   కూరిమ నాచేత సేవ గొననీరాదా
    యరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డతనఁడిటట్టి ననున్ననఁగటూడె
  గారవాన నామేలలల్ల నఁ గననీరాదా



రేక: 1784-02 సౌరాషట్టి సత సత: 27-501
పలల్లవ:      పేగమము నాపపైనఁ బటూసేవు పదదరికము సే సేవు

    యేమయత నాయకనఁడ నీ హస్కృదయ మెఱనఁగను
చ. 1:     చనవు లిచిచ్చెనవార సరసము లడనఁ జెలల్ల

   మనసు లనయువారి మానఁటల చెలల్ల
  ఘనమోహములవారి గబబ్బుతనముల చెలల్ల

    యనసి నే నితదులో నీకెవవ్వెరో యఱనఁగము
చ. 2:    సిగద్గీల యతచనివార సేసేదలల్ల నమర

   వగద్గీళతచి వునన్నవారి వడు కమర
   బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచవార పననఁగినతతా నమర

   యగద్గీలేదు ఇతదులో నీకెవవ్వెరో యఱనఁగము
చ. 3:    వావగలమేనవార వచిచ్చె కాల దొకక్కనఁదగ

   చేవ మరినవార మెచిచ్చెతేనఁ దగను
    శ్రీ వతకటేశవ్వెరనఁడ చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ

    యవళ నే నితదరిలో యవవ్వెరో యఱనఁగము



రేక: 1784-03 బౌళ సత: 27-502
పలల్లవ:    అనుమాన మనఁకనేల అతకెవచెచ్చె నీవళ

  వనరి ఇటట్టి వదదనుతడవయాత
చ. 1:    కోపమెలల్ల నఁ జలల్లవారె కూరిమకి నోరటూరె

   రాపలనఁ బెటట్టిక యిటట్టి రావయాత
     తీపల మోముల నితడె దిషట్టిమెపైన వలప పతడె
    యేపన నీచేత వడె మయత వయాత

చ. 2:      సలవుల నవువ్వె వచెచ్చె చెకిక్కళల్లనఁ జెమట హచెచ్చె
   చెలరేనఁగి మా మొకక్కల చేకొనవయత

    నిలవు నివవ్వెరగతద నీక నా వనన్నపమతద
   పలిచి రతనఁ జొకిక్కతచేనఁ బెననఁగకవయాత

చ. 3:      చనుల చతదుగ ల నికెక్క సమరతు లివ దకెక్క
   మనసలల్ల నఁ గతట మనఁక మనిన్నతచవయాత

     ననిచె శ్రీ వతకటేశ నాక నీకనఁ బోదినఁక
  యనసిత మదదరము యిరవుకోవయాత



రేక: 1784-04 వరాళ సత: 27-503
పలల్లవ:     ఇతతటనఁగాని యఱనఁగ వమసేతు నీ బుదిద

   పతతప నీగటట్టి నేనఁడు బయటనఁబెటట్టితని
చ. 1:     వలప పేరనఁబెటట్టి వాసి తచిచ్చె చలల్లసేసి

   కొలచక నీక నమత్మి గొలల్లత
    పలిచినా నెఱనఁగవు పేరకొని నే నినున్న

   కలికి యచచ్చెరికగా గోర నినటూన్ననఁదితని
చ. 2:      కానఁకల నెయిత గానఁచి గసివట ట్టి సారె సారె

 కూనఁకటపాయపనీక గొలల్లత
     మానఁకవల నునాన్ననఁడవు మన సాప మనఁదనఁ బెటట్టి
     సనఁకితచితనఁ బలల్ల నీ సనఁక మోవ నితదుక

చ. 3:     నితడురతనఁ దరివటట్టి నీకె వలప్పులక మొకీక్క
  కొతడలవతట కచాల గొలల్లత

     అతడనె శ్రీ వతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    గతడి బొమత్మి జతకెనల ఘతల సేసితని



రేక: 1784-05 కాతబోదిసత: 27-504
పలల్లవ:    ఇతదరివలనా నీ యిలల్ల ల నేను

   కతది నీవు తలవతచకోకమ ఇనఁకను
చ. 1:     నీ మనసే పటట్టి నేను నెరవరదునఁగాని

   కెపైమరి చేనఁతల సేసి గయాతళతచను
    మోమోటాన నీక నే మొకక్కలే మొకక్కదునఁగాని

   వాములపైన పతతాలను వానఁటాల సేయను
చ. 2:    యతత సేసినా నీక నిచచ్చెకమాడుదునఁగాని

  వతతవారివల నీపపై వగిరితచను
    మతతనాన మరి నేను మనవ చెపప్పుదునఁగాని

   కొతతము లగరవసి గరల సేయను
చ. 3:     చనవు సేసుక మోవచవుల నేనఁ జూతునఁగాని

  వనకట సుదుద లక వతగెమాడను
    ఘనునఁడ శ్రీ వతకటేశ కలసిత మదదరము

     పనులలల్ల నఁ జూప నినున్ననఁ బెపైపపై ఱటట్టి సేయను



రేక: 1784-06 శ్రీరాగత సత: 27-505
పలల్లవ:     నేనతత నిషటూ ష్ఠూరినఁ గాను నీ యడక

    కానునన్న పనులే నీపపై గటట్టియాయనఁ జమత్మి
చ. 1:     చితత్తిములోని దాన నీవు చెపప్పునటట్టి సేతు

    చటూచి చటూచి నినున్న నెటట్టి సనఁకనాడేను
     యేచి నీవు పటట్టిపగ లీప నీవు నునన్నతదుక

    రా చిలకలే మముత్మి రవవ్వెసేసనఁ జమత్మి
చ. 2:    తగలపైనదాన నీక తపము సేయుచతడుదు

   వగటగ నీతో నేనఁడు వతగెమాడేనా
     జిగి నాపతో నీవు సేసిన సనన్న లివవ్వెల

    పగటనదదము నిద పటట్టి యిచెచ్చెనఁ జమత్మి
చ. 3:      కూడిన కానఁగిటదాన కోరి నీ కిచచ్చె లడుదు

   వాడిక రతుల నినున్న వతచకొనేనా
     యడనె శ్రీ వతకటేశ యనసిత వట ననున్న

     వడెప నీ మోవ వలల్ల వరిసేసనఁ జమత్మి



రేక: 1785-01 ఆహిరినాట సత: 27-506
పలల్లవ:      వదుద వదుద నాతోను వటట్టి యమెత్మిల చటూపను

    బుదుద లక లోనెపై నీ పొతతనే వుతదానను
చ. 1:    ఆసలనేల పటేట్టివు ఆయములేల ముటేట్టివు

   సేసినటట్టిలల్ల నీ చేనఁతక లోను
   వసాల కొకరివల వరపతచకొన నేర

    యసులేక ఇదివో నీ ఇతటలో నుతదానను
చ. 2:     యేనఁటకి నవువ్వె నవవ్వెవు యగసకేక్క లేలడేవు

  మానఁటమాతగమున నే నీమతలోదాన
    పాటతచి యొకతవల పచిచ్చె సేయ నేనేర
   చాటన నీపాదాల సరస నుతదానను

చ. 3:    గోరనేల గీరేవు కొతగవటేట్టిల తీసేవు
  కేరచ నెపప్పుడు నీకానఁగిటలోదాన

     చేరి ననున్ననఁ గటూడితవ శ్రీ వతకటేశవ్వెర నేనఁడు
    యరీత నీ పచచ్చెడము యికక్కవ నుతదానను



రేక: 1785-02 తలనఁగనఁగాతబోది సత: 27-507
పలల్లవ:    నాయకనఁడే ఇతతసేస నా మోహము

   పాయరాని భాగతముల పతతప నామోహము
చ. 1:    చవులగా నీతోను సరసము లడితచె

  నవకపవధముల నా మోహము
   చివురవతట నాచేతు లతత్తి మొకిక్కతచె

   సవరనఁదనముల నా జవవ్వెనప మోహము
చ. 2:     తగిన వరహవళ దయ వుటట్టితచెను నీక

   నగవు సమేళముల నా మోహము
   మగటమ నీచేత మనన్ననల చేకూరెచ్చె

   నిగిడి నామతలోన నితడుకొనన్న మోహము
చ. 3:    రయమున నీ కానఁగిటరసముల గరియితచె

నయగారితనములనామోహము
     నియత శ్రీ వతకటేశ నినున్న నాతోనఁ గటూడితచె

    పగయముల నేపొదుద నఁ బెననఁగే నా మోహము



రేక: 1785-03 సామతతత సత: 27-508
పలల్లవ:    చెపప్పునఁబోతే యమరత్మిము సిగద్గీ ముతచని

    పపప్పు దొరల నీవలల్ల పగయురాతడల్ల కెలల్ల
చ. 1:     మతచిమాట లడుతానే మనసు చొకిక్కతచి నీచే

   లతచము గొనెనఁగా మోవ లలన
    యతచ నేమునన్నది ఇనఁక యతగిలిసేస నినున్న

  కతచము పొతుత్తి గలస(ప)  కాతతలక నెలల్లను
చ. 2:     కనున్నలను నవువ్వెతానే గతదము వసిన మేన

   చనున్నల ముదద్రి లొతత్తినఁగా సకియ
   వునన్నవలల్ల నఁ జెపప్పునేల వకతతో భోగితచి
  కనెన్నలకెలల్ల వడిడతచె కడమదొడమల

చ. 3:    సతగడినఁ గటూచతడుతానే చకక్కనఁబెటట్టి కొనె నినున్న
   రతగగ శ్రీ వతకటేశ రమణ
    పొతగేట జవవ్వెనముననఁ బొదిప నినున్న గటూడి
  ముతగిట మమత్మిగటూడితచె ముదితలనెలల్లను



రేక: 1785-04 వరాళ సత: 27-509
పలల్లవ:    ఇది నీ పదదరికమే యఱనఁగకొమత్మి

    పదిలననఁ గపేప్పుది నీ పచచ్చెడమే నేను
చ. 1:     చెనకి వభుడ నీవు చెపప్పునటట్టి సేయనఁగాను

  మునుకొని సవతుల మొకక్కనఁగాను
    నినుప గరవ్వెముతోడ నీవు వచేచ్చె దఱనఁగక

    వనరి మతచము మనఁద నుతదాన నెమత్మిదిని
చ. 2:      చితతదర నీ సొముత్మిల చేరి నామేన నుతడనఁగా

    పతతప నీపపై పదాల పాడి మెచచ్చెనఁగా
    ఇతతట నీవు నమత్మిన దఱనఁగక పరాకన

    యితతపపైనఁ గాళల్ల చానఁచక యమెత్మితో నుతదానను
చ. 3:     శ్రీ వతకటేశ నీవు చేయివసి ననున్ననఁగటూడనఁగా

  భావతచి చిలకలటట్టి పలకనఁగాను
    యవలనఁ జెకక్కనొకిక్కన దఱనఁగక నీ మద

     కావరినఁ జనున్నల మోవ కడు నటూనఁద నిపడు



రేక: 1785-05 దేసాళత సత: 27-510
పలల్లవ:     ఇయతకోల సేసే మనఁద నేమ గలల్ల ను

  వయతప సమత్మితధలవడె మతదవయత
చ. 1:     ముచచ్చెట లడేట వళ ముదుద ల గరతునఁగాక

   యచచ్చెకతదు లడుదునా ఇపప్పుడు నీతో
    ఇచచ్చెకము సేసితవ ఇతటకి వచేచ్చెసి నీవు

   అచచ్చెప మామోవ వతదు ఆరగితచవయాత
చ. 2:    కనున్నల నవవ్వెటవళ కతదువ లతటదునఁగాక

   సనన్నల నోరారత్తి నా సారెక నీతో
    మనన్నన నా కిచిచ్చెతవ మరలగొతటవ నాక

    పనిన్నన నా చనున్నలనఁ గపప్పుమునఁ గొనవయాత
చ. 3:     రతులనఁ గటూడేట వళ రసము లనితతునఁగాక

    తత దపప్పుతతునా మరి దాకొని నీతో
    కతగా శ్రీ వతకటేశ కలసిత మదదరము

   మతమరి మోహముల మెపప్పుతచ కోవయాత



రేక: 1785-06 బౌళ సత: 27-511
పలల్లవ:   పటట్టినతతే పతతము బలిమగలవారికి

   చిటట్టికాల మానుమాను చెపప్పునా నీకను
చ. 1:    చాలనతటే మానరాదా సరసాల మాతోడ

 కాలదొకిక్కనతదులోనే కానవచెచ్చెను
    వాలక చటూపల గొతత వతచవలనా ఇతకా

    మేల మేలనుచ దొలల్ల మెచచ్చెనా నినున్నను
చ. 2:    అడిగితేనఁ జెపప్పురాదా ఆయములపైన కతల

   కడు లోలో నవవ్వెనతదే కానపచెచ్చెను
    వడ లేమ నిమరేవు వరకెపైనా నపప్పుటని

   గడుసునఁ జనున్నల మత కరనఁగితచనా
చ. 3:     యియతకోల సేయరాదా యిపప్పుట నీ చేనఁతలలల్ల

  కయతము పటట్టినీయతదే కానవచెచ్చెను
     వయతప శ్రీ వతకటేశ నీవు ననున్ననఁ గటూడితవ
    వుయాతల మతచము మనఁద నొరయనా నేనఁడు



రేక: 1786-01 శదద్ధవసతతత సత: 27-512
పలల్లవ:       ఒదుద వదుద ననున్న నేల వడనఁ బరచేదే మర

   సుదుద ల చెపప్పునతతనే సటూడు వాసనటవ
చ. 1:     నవువ్వెలేల నిజమౌనే నాయము నాయమే కాక

   రవవ్వెకానఁడెపై ననెన్నతత రచచ్చె వసనే
   పవువ్వెల ముడిచినతల పూరి మోవవచచ్చెనా
    యవవ్వెతనఁ దానఁ బొగడినా నేల వనేనే

చ. 2:     మొకక్కలేల తగలౌనే మోహము మోహమే కాక
   వకక్కసనఁడెపై ననున్ననేల వడుడ వట ట్టినే

    చికక్కని తేనెల మోవ చేనఁదు మేయవచచ్చెనా
   పకక్కన సవతకేల పతత మచెచ్చెనే

చ. 3:     వసటేల సతమౌనే వడుక వడుకే కాక
   ఆసకానఁడెపై ననున్న నేల అతటకొనీనే

      బాస ఇచిచ్చె శ్రీ వతకటపత ననున్న నిద కూడె
  బేసబెలిల్ల వారికేల పరితేసేనే



రేక: 1786-02 రామకిగయ సత: 27-513
పలల్లవ:    నాలిసేయ నేమటకి నాతో నీవు

  ఆలరి తనములేల ఆనతయతరాదా
చ. 1:    చేతులతత్తి మొకక్కనఁగాను చిటకనవల వటట్టి

   పాతురాడితచిన యటట్టి పటట్టి తీసేవు
    యేతులక నీచేనఁత యటట్టి వలసినా వచచ్చె

 ఆతుమలోపలిమాట ఆనతయతరాదా
చ. 2:       కానుక నే నియతనఁగాను గకక్కన నా కొతగ వటట్టి

    సానదిపప్పునటల్ల దిపప్పు సాము సే సేవు
    అనుకొనన్న య నటన లనిన్నటకినఁ బొతేత్తివుతడు

   ఐన దయతనఁగాని నిజ మానతయతరాదా
చ. 3:      పాదాల నేనఁ బసుకనఁగా పపైకొని కానఁగిటనఁ బటట్టి

   సేదదేర ననున్ననఁగటూడి చెకక్క నొకేక్కవు
     యదస శ్రీ వతకటేశ యిది గమత మారద్గీము
    ఆదరితచి నీ గటట్టి నా కానతయతరాదా



రేక: 1786-03 సామవరాళ సత: 27-514
పలల్లవ:     సిగద్గీవడ కతత నీవు చితత్తిమెఱనఁగదు నేను

   యగద్గీ లవవ్వెరెతచినా నియతకోల నేను
చ. 1:    కతదువ నావానఁడవపై కలిగి నీవుతడనఁగాను

  యతదరినినఁ దచచ్చెకొనాన్న నేమాయను
    అతదుకనఁగా దటూరేర అతవ లితదర నినున్న

   వతదువల నీమానఁట వననోప నేను
చ. 2:      యడ నా చెపప్పునటట్టి ఇటట్టి నీవు సేయనఁగాను

  యేడనుతడి వచిచ్చెనాను యేమాయను
    వాడవారితదర నినున్న వడి నితదుకే నవవ్వెర

     చటూడనఁ జాల నిది నేనఁడు సవలగా నేను
చ. 3:     ఆయమతట నీవు నా కానఁగిటలో నుతడనఁగాను

   యే యితతచే మొకిక్కతచినా నేమాయను
    యయడ ననున్ననఁ గటూడితవ చెలలలల్ల మెచిచ్చెరి
    పాయలేను శ్రీ వతకటపత నినున్న నేను



రేక: 1786-04 ముఖరి సత: 27-515
పలల్లవ:      పొడగనే నిద నినున్న పొలనఁతుల వరె వరె

    అడియాల లతత్తితచే నే నతదరిని నీకను
చ. 1:      సలవ నవువ్వెల నినున్ననఁ జేతకి లోనఁ జేసుకొనన్న

   కలికివో యప నీకనఁ గానుకిచచ్చెని
    మొలక చనున్నల చటూప మోహితపతచె నినీన్నసత

   యలయితచె మాటలనే య వనిత
చ. 2:     మోవతేనె చటూప నీచే మొకిక్కతచకొనన్న దయితత

    కేవల మెపప్పుడు తా సాగిలి మొకీక్కని
 వావుల చలల్ల(లిల్ల)    నినున్న వలపతచె నీ మగవ
     పూవుల వసి నినున్ననఁ బొతదను య తరణ

చ. 3:     గకక్కననఁ గానఁగిటనఁ బటట్టి కరనఁగితచె ననీన్నకాతత
   చెకక్కనొకిక్క తానే ముతదు సేసనఁబెట ట్టిని

    యికక్కవతట శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ గటూడితవ
   యకక్కడెపైత నితదరిలో నితదువతక నేను



రేక: 1786-05 దేశక సత: 27-516
పలల్లవ:     చెపప్పురాదు నీ సొతప చిమత్మిరేనఁగె వడుకల

 కపప్పురగతదిమొగము కానవచెచ్చెను
చ. 1:      కళల రేనఁగె నీ మోము కాతతనఁ దలనఁచకొతటవో

   వలనెపై యాప యడక వచేచ్చెననెనో
   తొలనఁగక గవాక్షుల తొతగిచటూచెనో నినున్న
  వలినుతడే తనెలనఁగ వనుపతచెనో

చ. 2:      పలకితచె నీ చెకక్కల పొలనఁత సేస చలల్లనో
  కలవరేకలదతడ కాను కతపనో

    కొలనఁది చనున్నల వాబ్రాసి గరతుల వుతత్తితచెనో
    పలమార నీ మనఁది పదముల వాడెనో

చ. 3:     చెలవుల నవువ్వెదేరి చెలి నీలోన నునన్నదో
  కలసి నీవురముపపై కానఁపనన్నదో

   యలమ మరిదదరను యేలితరి మముత్మినిటట్టి
    అలరి శ్రీవతకటేశ ఆప బుదిద చెపప్పునో



రేక: 1786-06 శదద్ధదేశి సత: 27-517
పలల్లవ:      నీవు సేసినదే చేనఁత నీ వతదుక నోనఁచితవ

    యవల నవవ్వె వారి నెఱనఁగము గాని
చ. 1:    వనన్నపము సేసినతతా వనీనతటానఁ బతతోడ

   యనిన్న సనన్నల సేసేవ యతదానఁకానే
   కనున్నల నవవ్వెముగాని కానఁతాళతచ మతదుకెలల్ల
   మనన్నన నోరపగల మగనఁడు గలిగెనో

చ. 2:    వసరనఁడతటా నాతని వగినతతానఁ బొదిగేవు
    ఆస యతత నీక గదేద ఆడనఁజాలమే

    నీ సటూటకి వచిచ్చెనటట్టి నేసత్తికతత్తిలము నేము
   సేసవటట్టిన యతనఁడు చేతలో వానఁడాయనే

చ. 3:     మొగమోడ యతనఁడతటా ముతచి చనున్నల నొతేత్తివు
   యోగసకతమా యిది యేనఁటదే యితత

    తగ శ్రీవతకటేశనఁడు తానే మముత్మినఁగటూడె నేనఁడు
     తగ వఱినఁగెనఁ దా నతత తారకాణ వచెచ్చెనే



రేక: 1787-01 హిజిజజి సత: 27-518
పలల్లవ:     ఒదద నుతడి యావళ వుతత్తిరమచేచ్చె నేను

   పదదరిక మాతనిపపైనఁ బెనచరే యిపడు
చ. 1:    తలయతత్తి నేనఁజూచితే తమకితచి నవవ్వెనానఁడు

   తలనఁపలల్ల నొకక్కటే తనక నాక
   చెలలల మకేమెపైనానఁ జెపప్పునా అతదలిమాట

   అలిగివుతదాన మరే అడుగరే యిపడు
చ. 2:     సతదడి నేనఁ దగిలితే చాయలకే లోనఁగినానఁడు

   ముతదు వనకల సరే మోహములోన
    మతదలితచి మ మనసు మఱనఁగల వాపనా

    వుతదాన గటట్టి ననఁ బత నొరయరే ఇపడు
చ. 3:    కాయము నే నొరసితే కానఁగిలితచకొనాన్ననఁడు

  నాయములేల తపప్పు ననుపపైతేను
    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డెరినఁగెనా మ భావము

    చేయి మనఁదపై వునన్నదాన చెలనఁగరే ఇపడు



రేక: 1787-02 లలిత సత: 27-519
పలల్లవ:    ఇపప్పుడు నీ వమాడిన యమెత్మిలతదువు

    చపప్పుడు సేయక నుతటే చవవుట ట్టి నపడు
చ. 1:    చలము సాదితచవదుద సవత మచచ్చెరమున

  చెలవునికి బుదుద ల చెపప్పువమాత్మి
    వలచిన సవత నేను వదదనుతడే నావళ

   తలసుకొతదము నీనా తేజమెలల్ల నపడు
చ. 2:     కచిచ్చెతము సేయవదుద గణము మతకనఁ దనాన

   పచచ్చె వరిగి పతతోనఁ బెననఁగవమాత్మి
   మెచచ్చెల నాచనవుల మెరసేను ఆవళ

      కచచ్చె పటట్టి నీ నా నేరప్పు కనుకొతద మపడు
చ. 3:    మనసు చటూడనఁగవదుద మాయదారి తనమున

   యనసి వభుని కపప్పుణయత వమాత్మి
   చెనకి ననున్ననఁ గటూడెను శ్రీవతకటేశనఁడితనఁడు
    నిను మెచిచ్చె నీకరణ నితచకొనే నపడు



రేక: 1787-03 ఆహిరి సత: 27-520
పలల్లవ:       ఏల జాగల సే సేవు ఇటట్టి రానఁ గదవయత

     వళ గాచకొని చెలి వనన్న వతచ మనెను
చ. 1:     చెలరేనఁగి బాగాల చేతనఁ బటట్టి కతడి నినున్ననఁ

  బలచకరమత్మిని నీ పగయురాల
    పల పగయముల చెపప్పు పదివలగా నీక

   నలవుననఁ దనమార ననేన్న మొకక్కమనెను
చ. 2:     అతదముగ సబనప టక్షతల నీకనఁ బెటట్టి

    వతదు చెపప్పు రమత్మినె నీ వలనఁది
   మతదలిత చడుగలక మడునఁగల వరచక

    చెతది నీ వతటనఁగొలిచి చేరవ రమత్మినెను
చ. 3:     కొతత్తిలగా మోవ చవగొతదువతటా నినున్ననఁ దన

  పొతుత్తి ననునఁ బెటట్టి మనె పొలనఁత
    యితత్తిల శ్రీ వతకటేశ యేలిత వతతలోవచిచ్చె

    మతత్తిలి నినేన్న తాను మరిగిత ననెను.



రేక: 1787-04 భపైరవ సత: 27-521
పలల్లవ:    ఇతటకి రమత్మిననే యడమానఁట లినఁకనేల

    వతటనఁ దన సుదుద లలల్ల వసాలినఁక నేనఁటకి
చ. 1:      చటూడనఁ జూడ వడుకాయ సొరిదినఁ దన చేనఁతల

   యడ లితదరిలోనఁ దను నమనేనే
    కోడెకానఁడు మొదలనే గరతుల మెయి నునన్నవ

   కూడి సతతోసితచేనఁగాక కొఱత లతచేనా
చ. 2:    వతడ వతడనటాల్ల య వలచిన వలపల

    చతడి సేసి తను నినఁక సాదితచేనా
    నితడుదొర తాను మరి నేరచ మానఁటలలల్ల ను

   అతడనఁ బాయకతడేనఁగాక ఆఱడినఁ బెటేట్టినా
చ. 3:     వర నటూర నటూటలయ నొదిదకనఁ దనమోహము

    మేర మరి ఇనఁకనఁ దను మెచచ్చెకతడేనా
     చేరి ననున్ననఁ దానె కూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు

  సారెకనఁబొగడేనఁ గాక చదురలడేనా



రేక: 1787-05 పాడి సత: 27-522
పలల్లవ:     ఇతకనేల బొతకేవు యితత బానఁత పడనఁగాను

    అతకెల నీ వాతని యానత మరకవ
చ. 1:     అటట్టి పాట పాడి యతతలో వభునినఁగని

   గటట్టి తోడ సిగద్గీవడి కూచతట వమే
   గటట్టిగ వడుకతోడనఁ గడమని నేనతటా

    పట ట్టి దనపపై నానల పననఁగక పాడవ
చ. 2:      నీలోనే నవువ్వెతా వచిచ్చె నెటట్టిన నాతనినఁ గని

   తాలిమనఁ జెలియపొతత దా కొనేవమే
     ఆలితచి తా నతతలో ని నన్నతదుకే వడుకపడి

     చేలకొతగ వటట్టి తీస చితత్తిము రా నవవ్వెవ
చ. 3:    చేరి పవవ్వెళతచియుతడి శ్రీ వతకటేశనఁగని

    వరకే లేచి నిలచ కతడే వమే
   గారవతచి వుతడుమని కానఁగిలితచకొనీ నినున్న

   సారె నీవాతనితోడ జతటపై పవవ్వెళతచవ



రేక: 1787-06 శతకరాభరణత సత: 27-523
పలల్లవ:    ఏనఁటకినఁ బరాక లినఁక నీక

    కోట సేసు నిద కోమలి వలప
చ. 1:   వనవయాత నా వనన్నపము

  మునుకొని నీకిద మొకెక్కనటూ
   పననఁగక సత నినునఁ బలిచని
    యనయనఁ బనుల నీ కెనెపైన్నైననఁ గలవ

చ. 2:   యియతవయా తనవనఁక నాకూ
  యియతడనఁ గానుక లిచేచ్చెనటూ

   చెయాతర సనన్నల సేసనఁ జెలి
    నెయతము చటూపనఁగ నీ కిది వళ

చ. 3:  పలకవయాతపప్పుక నాతో
  నెలకొని వనఁడుకొనే నినున్ననటూ

   వలనఁది యేలితవ శ్రీ వతకటేశనఁడా
   యిల నీపతతము లీడేరె నిపడూ



రేక: 1788-01 ధనాన్నసి సత: 27-524
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా వనఁగిరితత కిచచ్చె నుతటని

   చెతదితవగా ఇటట్టి చితత్తిగితచ ననున్నను
చ. 1:   చెనకినవానఁడవు చేపటట్టిక మానేవా

   చనువుల గలగ దానఁకా చకక్కనుతటని
    నిను నెతచి చటూచితేను నేరపరి వనిన్నటాను

    యనసి వరసితవ యినఁకనఁ జూడు ననున్నను
చ. 2:    నవవ్వెనటట్టి వానఁడవు నమత్మితచక మానేవా

   రవవ్వెలపైన యతదానఁకా రాక వుతటని
    యివవ్వెల నీ మహిమల యితదరనఁ దలిసినవ
   జవవ్వెనమే తరవాయ చకక్కనఁజూడు ననున్నను

చ. 3:     కూడినటట్టి వానఁడవు గరతు గాక మానేవా
   యడు చటూచకొనన్నదానఁకా యితట నుతటని
     యడనె శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    పాడి పతతముల చేర భావతచ ననున్నను



రేక: 1788-02 ఆహిరి సత: 27-525
పలల్లవ:      నీవు సేసినటట్టి మాయో నే వలచిన వలపో

    చేవల మరి యుతడుదు సిగద్గీవడు నిపడు
చ. 1:     అలగ మనసురాదు అటట్టి నీవమ సేసినా

   పలతు సారెక నినున్ననఁ బేరకొనుచ
     తొలనఁగ మనసు రాదు దొమత్మి నీవు సేసితేను

    నిలచతదు నీ యదుట నీచేతకి లోనెపై
చ. 2:    వతగెమాడనఁ గొలపదు వతతలే నీవటట్టి తడినా

  సతగతగా నవువ్వెదును సరసమాడి
   కతగవటట్టినఁ గొలపదు గరవ్వెముతో నీవుతడితే

   యతగిలిమోవ యడిగి ఇచచ్చెకమే సేతును
చ. 3:     పతతమాడ సొగయదు పపైకొని నీవు గటూడితే

   సతతోసాలే పటట్టితతు సారె సారెక
     ఇతతట శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

   మతతనాలే ఆడుదు మచిచ్చెక దపైవారను



రేక: 1788-03 లలిత సత: 27-526
పలల్లవ:    చెఱక దపతటా నేమ సేయవచచ్చెనే

     మఱి మరి వభునితో మారక మారే కాక
చ. 1:    మనవ వనీనతటా మాపదానఁకానఁ జెపప్పుదురా

  చనవు గలదతటాను సాదితతురా
  చెనకనేరతునతటా చేతగోర దానఁకితతురా

   యనసే మగవానితో నెతత కెత(కత)  తే గాక
చ. 2:    సరసమాడేనతటా సారెకనఁ బెననఁ గదురా

 ఇరవపైనదాననతటా నెలఇతతురా
    తరితీప సే సేనతటా దతడక రాకతడుదురా

  మరిగినమగనితో మటట్టి కమటేట్టి కాక
చ. 3:   కూరిమగలదతటాను కొసరి పపైకొతదురా

 గారవతచెనతటాను కకక్కసితతురా
     యరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి నినున్ననఁగటూడె

    కోరి యేలినవానితో మేరక మేరే కాక



రేక: 1788-04 గళ సత: 27-527
పలల్లవ:     చేసనన్నకే వచిచ్చె వానినఁ జెటట్టివటట్టి తయతనేల

  బాసయిచిచ్చె ననున్ననేలనఁ బదరకరే
చ. 1:  మకక్కవసేసినవానఁడు మనిన్నతచనేరనఁడా

    కకక్కసితచి పతనేల కాక సే సేవ
   నికక్కమాతని మనసు నేనే యఱనఁగదును
  మొకేక్కనఁగాక మరేల మోవనాడేరే

చ. 2:   కనున్నలనఁ జూచినవానఁడు కరణతచనేరనఁడా
  సనన్నల నాతనినేల సాదితచేరే

    తనున్ననఁదానె వచచ్చెనఁగాక తగవు దపప్పునఁ డతనఁడు
    పనిన్న నేనే వనఁడుకొనే పపైకొని దటూరకరే

చ. 3:   కదియవచిచ్చెనవానఁడు కానఁగిలితచ నేరనఁడా
    యదుట నునన్నవాని నే మెగద్గీ లతచేరే
    యిదివో శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁగటూడె

    వదలక సేవ సేసే వాసినఁ బెననఁగకరే



రేక: 1788-05 నటట్టినారాయణ సత: 27-528
పలల్లవ:   చితత్తిగితచనఁ గదవయత చెలియసితగారము

   హతత్తి నీక దేవులగా ననిన్నటానఁదగినది
చ. 1:   కపప్పుసవరముతోడ కొపప్పువటట్టి వరలతో

   ముపప్పురి గీలితచె ముతత్తిముల పాపట
   కపప్పులదేర నొసల గసటూత్తిరి బొటట్టిమరితచె

   వపప్పుగా రతాత్తి లకమత్మి లొనరితచె వనుల
చ. 2:    కతకణ సటూడిగముల కెపైకొనె సతదిదతడల

   కొతకె మెడనఁ బదకముహరాల నితచె
  పొతకముగ చతదద్రిగావపటట్టిము ధరితచకొనె

   లతకితచె నొడాడ ణము బలల్లల మొలనటూలను
చ. 3:     పటట్టి నతదలనఁ బెతడెము బెరయనఁ బాదాలను

  మటట్టిల మోనఁతలతోడ మలయనఁగాను
     ఇటట్టి శ్రీ వతకటేశ ఇతత నిటట్టి యేలితవ

   పటట్టిము గటట్టి క నీపానుపపపై నునన్నది



రేక: 1788-06 బౌళ సత: 27-529
పలల్లవ:    యగేద్గీ తోనఁదుగదా యఱనఁగనఁ జెపప్పునఁగదవ

   వగద్గీళప రాజసాన వలసని యతనఁడు
చ. 1:    సిగద్గీవడి వుతడితేను చితత్తిమెటట్టి తడునో యతటా

    దగద్గీరి కాల దొకిక్కత దగవ కదే
    అగద్గీమెపై తలవతచితే నలిగితన నీ నతటా

    వగిద్గీ సనఁక నాడితే నుచితమే కదవ
చ. 2:    సతగడికి రాకతడితే చలమరి ననీనతటా

   యతగిలిమోవ యిచిచ్చెత యితనే కదే
  కతగన మానఁటాడితేను గయాతళతనమౌనతటా

    రతగ గబబ్బుల నొతత్తిత యితగితమౌ గదవ
చ. 3:     గటట్టి న నటూ కతడితే కచిచ్చెత మౌనోయతటా

బెటట్టి(టట్టి )   కానఁగిలితచకొతట బద్రియమే కదే
    యిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁగటూడె

   చటట్టిమనయిత నినఁక సులభమే కదవ



రేక: 1789-01 కాతబోదిసత: 27-530
పలల్లవ:     ఇదివో నా తలపోనఁత యేమ సేతును

    కదిసి గాలి ముడియ గటట్టిరాదు గాని
చ. 1:    వగినతతా మాటలడి వసారదు నామనసు

   జాగక నీ వోపవతటా జడిసేనఁగాని
   ఆగడనఁడవు తొలతే అది సాదితచినానఁడవ

    ఆగత నినిన్నతత నేను అనరాదు గాని
చ. 2:     నీమోవ తేనియలని నితడదు నాలో నాసల

   కోమల మోరవదతటా కొతకేనఁ గాని
    కామతచి తొలేల్ల అదియు కాయలగాచి వునన్నది
   చేముటట్టి యిపప్పుడు రటట్టి సేయరాదుగాని

చ. 3:     బగవునఁ జనున్నల నొతత్తి పరితయతదు పతతము
    మొగి నీ వల సేవతటా మెరనఁగేనఁగాని

     తగ శ్రీ వతకటేశనఁడ దకిక్క ననున్ననఁ గటూడితవ
    నగిత వతదుక నే సనన్నల సేసేనఁగాని



రేక: 1789-02 దేసాళత సత: 27-531
పలల్లవ:      కాదనేమా నినున్నను కడు మెచేచ్చె మతతే కాక

   సాదితచితవ వలప జాణకానఁడ వవుదువు
చ. 1:    నయగారి మాటలలల్ల నాకనఁగా నేరిచితవ

  కిగయ లరనఁగకొతటవ గేసుత్తి రాతడల్లలక
   దయదలనఁతువు నీవు తరణులపైతేనఁ జాల

   జయములే యపప్పుడును జాణకానఁడ వౌదువు
చ. 2:    నగవుల సలవుల నాకనఁగానఁ దచచ్చెకొతటవ

  అగపడిత వటట్టి పదారవలక
   జిగిమతచ గొలల్లతల సిగద్గీలక లోనెపైతవ

    జగడము లేదు నీక జాణకానఁడ వౌదువు
చ. 3:     నతటన కానఁగిటనఁ గటూడి నాకే లోనెపైతవ

   అతటక బానఁ పతలవత దారగితచిత
   వతటనె శ్రీ వతకటేశ వడుకకానఁడవపై

    జతటవాయ వట ననున్న జాణకానఁడ వౌదువు



రేక: 1789-03 పాడి సత: 27-532
పలల్లవ:    ఇతత గడుజవరాల ఇతతట మనిన్నతచరాదా

    చెతతనుతడి చటూచిచటూచి చిపప్పులీ మా మనసు
చ. 1:      జల జలనఁ జెమరితచె జాజల కొపప్పున జారె

    చెలితో నేమ సాముల సే సేవయత
   తవరమోవ వాడి తమకము గదురేనఁగె

  మలసి యతదానఁకాను మాటలడితచేవయత
చ. 2:    చెదరెను ముతగరల చిటల్ల గతదపబొటట్టి

   సుదత నవువ్వెల నెతత చొకిక్కతచేవయత
    వుదుటగబబ్బుల రాస నొయతనే పయతద జారె

   ఇద నీపాదా లొతత్తితచే వతదానఁకానయత
చ. 3:      కనున్నలనఁ గెతపల దేరె కళల మోమున నితడె

    కనెన్న నెతత రతులను గదిమే వయత
    ఇనిన్నటా శ్రీ వతకటేశ యేలితవ వడుకతో
   యనేన్నసి తరితీపల నితప పటట్టితచేవయాత



రేక: 1789-04 ఆహిరినాట సత: 27-533
పలల్లవ:    ఔనయాత నీవమెపైనా నతటవ గాని

    య నెలనఁతనఁ జితత్తిగితచ యేమననఁగ వచచ్చెను
చ. 1:     మొలకలపైన చనున్నలే మోవరాని మోనఁప లౌను

  కలికి కనున్నలచటూప గాలపవనఁట
    పలచని కెమోత్మివ పతడి పచిచ్చెతేనె గార

    కెలననఁ గాతతల నెటట్టి గెలవనఁగ వచచ్చెను
చ. 2:      వమర నాడే మాటలే వస నతట జిగరల

  ఆముకొనన్న బొమత్మిజతకె లసవలల
   దోమట చటట్టిరికాల తోయనఁగరాని తగళల్ల

   భామలగతటే మనసు పటట్టినెటట్టి వచచ్చెను
చ. 3:     నేరపల వనయాల నెరి నడప నీడల

 కూరిమచెనకల చొకక్కలమతదుల
     యరీత శ్రీ వతకటేశ యకె నిటట్టి యేలితవ

     చేరి సతుల రతుల చెపప్పు నెటట్టి వచచ్చెను



రేక: 1789-05 ముఖరి సత: 27-534
పలల్లవ:   అదదమరేతరికాడ నానలేల పటేట్టివు

     ఇదదరికినఁ దగ నివ యితకానఁ గొతత వలనా
చ. 1:      పొరగన నుతడి యాప పొతదుల నీతోనఁ జేయనఁగ

   వరలను సారె సారె వయనఁగాను
     దొరకొని నీ మొగము తొతగి తొతగి చటూడనఁగాను

    మరిగె నీమనసతదు మరి యేనఁట సుదుద ల
చ. 2:    యదుటనే వుతడి యాప యడమాటలడితచనఁగా

   పదవ సనన్నల నినున్ననఁ బలవనఁగాను
    వదకి వదకి నీక వనఁడుకొని మొకక్కనఁగాను

    తుదకెకెక్క నీ మోహము దటూరనేల నినున్నను
చ. 3:      పానుప పపైనుతడి యాపపై బతత్తి నీపపైనఁ జేయనఁగాను

  నాననఁబెటట్టి పదరక నవవ్వెనఁగాను
     పూని శ్రీ వతకటేశనఁడ పొతచి ననున్న నేలితవ
    తానటూ నినున్ననఁ బెతడాల్ల డె తపప్పులేదు నీకను



రేక: 1789-06 గళ సత: 27-535
పలల్లవ:     ఎదుటనునాన్ననఁ డతనఁడు ఇదివో నా భాగతమున

    పొదిగొనీ వడుకల పొతచి యేమ సేతునే
చ. 1:    మొగము చటూచేనతటే ముపప్పురిగొనీ సిగద్గీల

  నగితే మతదమేళల నానుకొనీని
   తగిలి పననఁగేనతటే తతగొనీనఁ బులకల

    ఇగిలితచ నాకోరిక లినఁక నేమ సేతునే
చ. 2:     వరల వసేనతటే వస నాక దయవుట ట్టి

   సరి గానఁగిలితచేనతటే చనున్న లొతీత్తిని
  మరిగితచకొనేనతటే మగనితో గరవ్వెమయత

   నిరత నాగణమది నేనేమ సేతునే
చ. 3:     కడురతనఁ గటూడేనతటే కరనఁగీ నాతని మత

   తొడపపై నుతటే పాదముతుద దానఁకీని
    యడయక శ్రీ వతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె

   తడనఁబడ నాయాసల దాని కేమసేతునే



రేక: 1790-01 రామకిగయ సత: 27-536
పలల్లవ:     మొకేక్క మ వుపకారమునక మేము నీక

   ఇకక్కవక చటూపతవ యేమ గొరతయాత
చ. 1:    పడనఁతుల గరవ్వెముల పత యాదరితచినతతా

  జడియని నవువ్వె సరసములతతాను
    మడుప మాట పలక మతద మేళములయతతా

   యడమచిచ్చెనానఁడవు మా కేమ గొరతయాత
చ. 2:    సతమెపైన రాజసము చనవు లిచిచ్చెనయతతా

  రతులలో నేరపల రమతచెనతతా
  పగతలేని వలపల భావతచకొనన్నతతా
   ఇతవుగా మా కిచిచ్చెత వమగొరతయాత

చ. 3:     మోవతేనియ వతదుల ముతచి యాస గలయతతా
  చేవమరిన పనుల సేసినతతాను

     శ్రీ వతకటేశ ననున్ననఁ జేకొని కూడిత వటట్టి
    యవల నా మనన్ననల కేమ గొరతయాత



రేక: 1790-02 బౌళ సత: 27-537
పలల్లవ:    పచిచ్చెదేరెనఁ బనుల పతతము లీడేరెను

    ఇచచ్చె యఱనఁగదును మా ఇతటకి రావోయి
చ. 1:     మొదల మేను నీమోవ చటూచి నోరటూరిత

   కొదవటట్టి ఇనఁక నినున్ననఁ గోపగితచేనా
   వదలనఁ బయతదకొతగ వలప నీరపమాయ

   హస్కృదయాల గలసను ఇతటకి రావోయి
చ. 2:     సతగతగా నిదివో నీ సరసానక లోనెపైత

      రతగగా నే నినఁక నినున్న రవవ్వె సే సేనా
   అతగమెలల్లనఁ జెమరితచె ఆయము నీవఱనఁగదు

   వతగితాకారాల గతట నితటకి రావోయి
చ. 3:     కతలగా నేనఁడు నీ కానఁగిటలోననఁ జొకిక్కత

    పతగా నే నినఁక నీతో పతతమాడేనా
   సతమెపైనకళ లబెబ్బు సమమోహముల నితడె

    హితవపై శ్రీ వతకటేశ ఇతటకి రావోయి



రేక: 1790-03 వరాళ సత: 27-538
పలల్లవ:    ఏకాతతములోని సుదుద లనన్ననఁడూ మఱవరాదు

    యకడనఁ జెలియ నీతో నేమని చెపప్పుదుమే
చ. 1:      వడిన నా తురమున వరల నితడా ముడిచె

   వాడుదేర మోమున జవావ్వెది సమరె
   తోడనే చెకక్కచెమట దుడిచె కెతగేలను

    యడనే వోయమత్మి నీతో నేమని చెపప్పుదునే
చ. 2:    నుదుటకసటూత్తిరి బొటట్టి నునుగోరనే దిదద

    అదననఁ గపప్పుర మచెచ్చె నలప వాయ
  చెదరినహరముల చికక్కలలల్ల నెడలితచె

    యిది యటట్టికొతోత్తి నీతో నేమని చెపప్పుదునే
చ. 3:     కోమలము నామేనతటానఁ కతకమ గతదము పూస

  కామతచి నేనఁగోరినటట్టి కరణతచెను
    యమేర శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటాను చనవచెచ్చె

    యేమ సదతమో నీతో నేమని చెపప్పుదునే



రేక: 1790-04 కనన్నడగళ సత: 27-539
పలల్లవ:     ఎతత ననున్న వనఁడుకొనే వలల్ల ల నేను

    చెతత నిటట్టి యేలకో నీ చితత్తిములోదానను
చ. 1:    మోవ చటూప నోరటూరితచె మొకమచచ్చెమాటలడి

 వావచెపప్పుకొనేయటవతట దాననా
   కావరితచి సనన్నసేసి కలపకోల సేసక
   తావుకొని రతులకనఁ దగిలేనఁట దాననా

చ. 2:      వాడిక వలప చటూప వటట్టి తరితీప సేసి
 జోడుకనఁ బెననఁగేటవాసులదాననా

     వడుక నవువ్వెల నవవ్వె వసాల పగయాల చెపప్పు
   యేడనెపైనా మేలమాడే యేతుల దాననా

చ. 3:     చనవుల సేసుకొని జకక్కవ గబబ్బుల నొతత్తి
   చెనకచ నాసల రేనఁచే దాననా

    యనసితవ శ్రీ వతకటేశ యితతలో ననున్న
   పనివడి నేరపలే పచరితచే దాననా



రేక: 1790-05 పాడి సత: 27-540
పలల్లవ:     ఆకె వతటే నేమెపైనా ననదా నినున్న

    మేకొని యితతేసి యాల మేర మరేవు
చ. 1:   నవువ్వెతానఁ జెలియాడిన ననుపలమాటలలల్ల

  యివవ్వెల నీవపకనఁ జెపీప్పు(పేప్పు) వచచ్చెకాలక
    నివవ్వెటలల్లనఁ గానుకగా నీ కిచిచ్చెన కపప్పురము

   జవవ్వెనులకెలల్ల నేల సారెకనఁ బెటేట్టివు
చ. 2:     పొతచి యాప నీమెపైనితడానఁ బటూసినతటట్టి పణునఁగ

   యితచకితచకే చెలల కేల పూసేవు
   అతచెల నీమనఁది బతత్తినతపన జాజివరల

   మతచి కొలవుసతులమనఁద నేల చలేల్లవు
చ. 3:     వతతలగా నాప నీక వలనఁబెటట్టిన వుతగర

  మతతలోనఁ బొరగవారికేల చటూపేవు
     కాతత నినున్ననఁ గటూడిన యేకాతతము శ్రీ వతకటేశ

    రతతుల నితదరితోడ రవవ్వెలేల సే సేవు



రేక: 1790-06 భపైరవ సత: 27-541
పలల్లవ:   ఆడుకొతటేనఁ బెదదరికమే వుతడునఁగాని

     యడు జోడెపై ననున్ననఁ బాయనఁ డెతతబతేత్తి ఇతనఁడు
చ. 1:      చెపప్పున నామానఁట వను సేసు నే పనులపైనాను

  అపప్పుసము నామేలవానఁడెపై వుతడునే
    తపప్పుక నాపపై నానక తానితతా జవదానఁటనఁడు

   యపప్పుడును నామనఁద నెతతబతేత్తి ఇతనఁడు
చ. 2:    మొగమోడు నాకనఁగడు ముచచ్చెటల దానఁచనఁడు

  నగవుకెపైనా బొతకనఁడు నాతోడను
     తగ నా చెలల గతటే దయతోడ నాదరితచ

   ఇగిరితపతచ నామత యతతబతేత్తి ఇతనఁడు
చ. 3:     చెలిల్లతచ నా సలిగెల చేతకి లోనెపైవుతడు

  చలల్లనిచటూపలనఁ జూచి చనవచచ్చెనే
     వలల్లవరిగా నేల శ్రీ వతకటేశనఁ డిద ననున్న

   యలల్లవారిలో నామనఁద నెతతబతేత్తి యితనఁడు



రేక: 1791-01 సామతతత సత: 27-542
పలల్లవ:    కతటనఁగా తమ పొతదుల కనున్నలరాను

   ఇతటలో నా చటట్టిరిక మెతదువోయనే
చ. 1:    యే పొదటూద బాయనివారి నెగసకేక్కలడనేల

   కానఁపపైపరాల సే సేవారినఁ గలనఁచనేల
   రానఁపపై వలచినవారి రవవ్వెలనఁ బెటట్టినఁగనేల

  ఆనఁపరాని తమకము లడడపటట్టివసమా
చ. 2:   ఆసపడివునన్నవారి యనువు దపప్పుతచనేల

 బాససేసుకొనన్నవారినఁ బాపనఁగనేల
   వసారక వుతడేవారి వలికినఁ బలవనేల

    మటూసిమతతనప గటట్టి ముతగిటకి దే వచచ్చెనా
చ. 3:   యనసి వుతడినవారి నెఱకసేసుకోనేల

 పననఁగలడేవారి బెలిల్లతచనేల
    నను శ్రీ వతకటేశనఁడు నయముననే కూడె

  పనులలల్ల నఁ జకక్కనాయ పదరనఁగనేనఁటకి



రేక: 1791-02 సాళతగనాట సత: 27-543
పలల్లవ:   వటట్టి నిషటూట్టిరమేనఁటకే వనితలక

   చటట్టిరికము సేయనఁగా సటూడు వటట్టినఁదగనా
చ. 1:      యగసకేక్క లేలడేవ యదుట నీ వభునఁడు నా

   మొగము చటూచితే నేను మొకక్కనఁగరాదా
      నగనేలే నీ వపప్పుట నా యితట కితనఁడు రానఁగా

    సొగిసి నే నితచకతత చోటయత వలదా
చ. 2:   వసరకోనేనఁటకే వడుకతో నాతనఁడు

  నాసతగడి నుతడనఁగనఁ జెనకనఁగరాదా
    వాసులేల నెరపేవ వాలయితచి నా కాతనఁడు
    చేసనన్నల గావతచనఁగా సేవ సేయ వలదా

చ. 3:     చేతులేల చానఁచేవ శ్రీ వతకటేశనఁడు నాక
  ఆతనఁడే వడెమయతనఁగా నతదుకోరాదా

   కాతరితచ నినఁకనేలే గటట్టిగా ననేన్నలినానఁడు
    నీతో గటూడె ననటూన్న మనిన్నతచె మెచచ్చెవలదా



రేక: 1791-03 పాడి సత: 27-544
పలల్లవ:    సవతుల కీమానఁట సమత్మితగాదు గాని

    యివల నీవటతడినా నినఁక నేనఁ గాదనేనా
చ. 1:       వదుద నా కేమ చెపేప్పువ వలచ నీ కాతనఁడతటా

  కదుద లేవ నీమానఁట కలల్లనఁగాదు
     సుదుద లలల్ల వతట నానఁడే సదతము గాదు నాక

    అదోద నీ పదదరిక మతదర నెఱనఁగరా
చ. 2:      చటూపనేలే నీ కాతనఁడు సొముత్మి లిచెచ్చె నతటాను

   యేపన నీకనఁ దగనే ఇటవతటవ
    వపైపాయ నీ సితగారము వడి సతతోసితచకొతట

    ఆపాట నీ దొరతన మతదర నెఱనఁగరా
చ. 3:    పటేట్టివమే వడేల పతడాల్ల డె నినాన్నతనఁడతటా

  గటట్టి గలవారి కిదే గణముగాదా
     యిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల

    అటేట్టికాదా మపొతదు నేనఁ డతదర నెఱనఁగరా



రేక: 1791-04 నాదరామకిగయ సత: 27-545
పలల్లవ:   వనయమే మతచిది వభునితోను

   ననునఁజూప కాతనితో నవవ్వెవ నామార
చ. 1:    వచిచ్చెతేనేమే వభుని వదదననఁగ వచచ్చెనా

  మచిచ్చెకతోనఁ బీనఁటవటట్టి మానఁటలడవ
  నిచచ్చెపతడిల్లకొడుకతో నిషటూట్టిరము చెలల్ల నా

   ఇచచ్చెకములే యాడవ ఇపప్పుడే నామార
చ. 2:    వనఁడుకొతటే నేమాయనే వతతవానఁడా తానేమ

    నానఁడే కోపమెలల్ల నఁ దరె నావానఁడే తాను
    ఆనఁడుదాననఁ దనతో నే నౌనఁగాదననఁ బనియేమే

   పోనఁడిమతో వడెమవ పొదుద న నామార
చ. 3:   సరసమాడితేనేమే చవులగాక మానీనా

   యరవు లేకతడితే మే లియతకొనవ
     ఇనవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
    గరిమ నీ వతదుకనఁ బొగడవ నామార



రేక: 1791-05 దేసాళత సత: 27-546
పలల్లవ:     నేరపే కలిగితేను నెయతము దానే కూడు

   తారకాణ వచిచ్చెతేను తలనఁపలల్ల నొకక్కటే
చ. 1:    మళల్ల మళల్ల చటూచితేను మానఁటలనెపైన్నైనానఁగలవు

   వలల్లవరిగా ననీన్న వతటనే నేను
   చెలల్ల బడి గలవార సేసినదే చేనఁతగాదా

   యలల్లవార వననఁగా ననేన్న లొడనఁబడచనే
చ. 2:    తపప్పుక చటూచితేను తనివతతపైనానఁ దరదు

  వపప్పుగ తనవదదనే వుతదాననఁగదే
   యపప్పుడూనునఁ గలవారి నెవవ్వెరెపైనానఁ గాదతదురా

    ముపప్పురి నమత్మికలేల ముతచి తానఁ జేసనే
చ. 3:    వడుకక నవవ్వెతేను వలవటట్టి వసగాదు

   ఆడినటేట్టి దేవుల నేనెపైతనఁ గదవ
     యడనే శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల

    మేడెప నారతు లతత మేకొని మెచచ్చెనే



రేక: 1791-06 సామవరాళ సత: 27-547
పలల్లవ:     నీచితత్తి మెటట్టి తడునో నినున్న నే నడుగరాదు

    చటూచి చటూచి వోరవ్వెరాదు సుదుద చెపప్పువయా
చ. 1:     ఆరగితచితవో లేదో ఆపనఁ జూచే వడుకల

    వరకె మఱచి యటేట్టి వుతటవో నీవు
    నేరపల జాగరాల నిదద్రి వచెచ్చెనో రాదో

    కోరి య వచారాననే గబబ్బుతలి వుతటని
చ. 2:     జలకమాడితో లేదో సతనఁ గటూడే పరాకన

  చెలప చెమటలనే చిపప్పులితవో
    యలమనఁ దలల్లవారిన దరక పడెనో లేదో

   తలపోసి నీకనఁగానే తతత్తిరితచి వుతటని
చ. 3:   సితగారితచకొతట లేదో చెనకేటతమకాన

  వుతగిటతో మోవకి నోరటూరచతటవో
   అతగవతచి శ్రీ వతకటాధిప ననేన్నలితవ
  చెతగలితచి నీగణమే చెపప్పుకొతటానుతటని



రేక: 1792-01 రామకిగయ సత: 27-548
పలల్లవ:   నాతోనేల పననఁగేవు ననెన్నతతొడనఁబరచేవు

  ఆతనిచితత్తి మెటట్టిదో అడుగనఁగరాదా
చ. 1:     పనిన్న సరసమాడితే పపై కొతటగాక వరకే

  సనన్నల సేయనఁగనఁబోతే సమత్మితులౌనా
   కనున్నలదుట నునాన్ననఁడు కదియనఁగా వదదనేనా

    చినన్నదాన నేమనఁ జేయ సిగద్గీయత నాకను
చ. 2:    మలసి మానఁటాడితేను మచిచ్చెక చటూపటగాక

  పలిచి కొసరనఁబోతే పగయములౌనా
   కొలవులో వడెమచెచ్చె గటట్టి సేయ నినఁకనేల

   తలిప చెపప్పుదనతటే తేనెగారీ మోవని
చ. 3:    గకక్కననఁ దా నవవ్వెతేను కానఁగిలితచకొతటనఁగాక

  ఇకక్కవలే యతటనఁబోతే నితవులౌనా
      అకక్కరెపై శ్రీ వతకటేశనఁ డతతలోనఁ దా ననున్ననఁ గటూడె

   చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకోవ చిమత్మిరేనఁగీ మనసు



రేక: 1792-02 ముఖరి సత: 27-549
పలల్లవ:   ఈ మేటతోనఁబుటేట్టినట మాయలమేలమతగ

   ఆమేలే చటూతురగాని అవునఁ గాదనకరే
చ. 1:   చటూడరమత్మి అలల్లవానఁడే చకక్కలరాజ

 వడుకలవదచలేల్ల వనెన్నలరాశి
  కూడపటట్టి దానఁచినటట్టి కూడేటబుదిద

   వోడక జలధిపాలి వుబబ్బురిమతదు ముదద
చ. 2:    మెచచ్చెరే వానఁడె మరని మేనమామ

  మచెచ్చెముతోడి మఱిఱ్ఱైమాని వతుత్తి
   పచిచ్చెదేరే వరహప పాముతడే పటట్టి

  కొచిచ్చె దేవతలపాలి గజజనగటూడు
చ. 3:    యితనఁడేసుతడి శ్రీ వతకటేశ మరనఁది

   తతనఁ బనీన్నరటూరే యమస్కృతతపనఁ జలమ
 సతులమోములనఁ బోలేసరియలత

    గత గటూడిన పదార కళల నిధనము



రేక: 1792-03 ఆహిరి సత: 27-550
పలల్లవ:     కోరి వతద వట రారే గొలల్లతలల

   మేరతో మన కతనఁడు మేనమరనఁది
చ. 1:     ఆవుల మతదలలోన నద పలల్లనఁదుర లటూద

   చేవమరే వడుకతోనఁ జినిన్న కస్కృషరనఁడు
   పూవులతోనఁటలోన పొతచి గొబబ్బుళల్లనఁ బాడని

   వవల చతదాలతోడ వనన్నముదద కస్కృషరనఁడు
చ. 2:    రచచ్చెకొటాట్టి లలో నుతడి రాగాన నీలలవట ట్టి

   గచచ్చెల సేయుచ కోడెకానఁడు కస్కృషరనఁడు
    తచిచ్చె నీలటరేవుల తగిలి సనన్నల సేస

  పచిచ్చెమానఁట లడుకొతటా బాలకస్కృషరనఁడు
చ. 3:    దొరకొని యమునలో తుతుత్తి రనఁగొముత్మి వట ట్టిని

   అరదుగా శ్రీ వతకటేదిద్రి కస్కృషరనఁడు
   వరసతోనఁ గినెన్నరల వాయితచి ఇతడల్లకవచిచ్చె

    ఇరవపై మనలగటూడె నిటట్టి ముదుద నఁ గస్కృషరనఁడు



రేక: 1792-04 కరనఁ(రత)జి సత: 27-551
పలల్లవ:    నీగణలలల్ల వతట నినన్న మొనన్ననే

   ఆగడా లేమసేతువో అతత్తితట కోడలను
చ. 1:    చదిదకి వడికి నాతో సరసమాడవచేచ్చెవు

    వదుద సుమత్మి వోయి మావారే మతదురో
    వుదదతడనఁడవు నీవపైతే వతట నునన్నదాన నేను

    అదోద నీవమ సేతువో అతత్తితట కోడలను
చ. 2:    నటట్టితటలోనికి వచిచ్చె నాతోను నవవ్వెవు

   చటాట్టి లేమతదురో నినున్ననఁ జూచకొమత్మి
    పటట్టినఁడేసి గబబ్బులదాన పాయప వానఁడవు నీవు

    అటట్టి ననేన్నమ సేతువో అతత్తితట కోడలను
చ. 3:      వావ చెపప్పు పకక్కనఁ బతడి వలచి కానఁగిలితచేవు

  యవల వనన్న కనన్నవారేమతదురో
   శ్రీ వతకటేశనఁడవు చినిన్న చకక్కనిదాన

    ఆవటత చేమ సేతువో అతత్తితట కోడలను



రేక: 1792-05 నాదరామకిగయ సత: 27-552
పలల్లవ:    ఏడ నేరచకొతటవ యితతేసి దిటట్టితనాల

    మేడెము గటూడి చెలల మెచేచ్చెర నినున్నను
చ. 1:      ముసి ముసి నవువ్వెలతో ముదుద లేమ గరిసేవ

  కొసరి వభునినినున్ననఁ గొలవులోన
   కసునఁగాట వలపల కతకారి వవుదువ

     వస నినున్ననఁ జూచి చటూచి వరగయత నాక
చ. 2:     చెకిక్కట చేతతోడ సిగద్గీ లేమ నెరపేవ

  మొకక్కలన రమణుని మొగమెదుట
   వకక్కసపనఁ జేనఁతల వడుకకతత్తి వవుదువ
   చొకక్కచ నీసుదుద లక సదతమయత నాక

చ. 3:     సరికి బేసికి నుతడి జాణతనా లేమాడేవ
   పరగ శ్రీ వతకటేశపానుప మనఁద

   యిరవపై ననిన్నతనఁడేల యిచచ్చెకరాల వవుదువ
    తొరలి నీ బుదిదకి సతతోసమయత నాక



రేక: 1792-06 లలిత సత: 27-553
పలల్లవ:     అటవతట వదతల నీ యతదు వునన్నవ

    నటన లతదటూ నొలల్లవు నాకే దకిక్కతవ
చ. 1:    ముతచి యవవ్వెతకెపైనాను మోహితచిన మగవానఁడు

  కొతచితచ మానఁటలడ కోమలలతో
   వతచితచక నమత్మికల వడి నొసనఁగినవానఁడు

  అతచెల వటట్టియాచారాలనిన్నయు నెరపను
చ. 2:    ననిచి యవవ్వెతకెపైనా నమత్మిక లిచిచ్చెనవానఁడు

   యనసి నవవ్వెనఁ జాలనఁడు యితతులతోడు
  మనసిచిచ్చె యొకక్కతనే మరిగియుతడినవానఁడు

   చెనకిన లోనుగాక చెలిల్లతచ నేమముల
చ.3:    వాడికె నెవవ్వెతకెపైనా వసమెపై యుతడినవానఁడు

  చటూడనోడు నటూరకెపైనా సుదతులను
    యడ నిటట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
    యేడా నీవతటవానఁడు లేనఁ డిచచ్చెక మటట్టి తడును



రేక: 1793-01 బౌళ సత: 27-554
పలల్లవ:   మేల మేల నీచేనఁతల;  మెచిచ్చెత నినున్న

  వాలఇతచి ఇతదరిలో వలపతచకొతటవ
చ. 1:    వలినుతడి కలనఁకల వదకేవు మానఁటలక

  తలముల సనఁకితచి తమకితచేవు
    ములనఁగచ వలపల మోక గటట్టి యతేత్తివు

   తలనఁచితే నేడనెపైనా తగనఁ బొడచటూపేవు
చ. 2:  గటట్టి ననఁ గొలచినతడే(దే)  కొలచే వపనికెపైనా

     యటట్టి కలమెపైనా నటట్టి నిటట్టి సే సేవు
   రటట్టి గా సతులకెపై రానఁపలనే పననఁగేవు

   వటట్టికినఁ గొతడయపైనాను వలనే యతేత్తివు
చ. 3:     సిగద్గీ లగద్గీ లతచక చెలలతో మానఁటాడేవు

   వగిద్గీ తటూరలకేక్కవు నీ వుదాద తడనను
    అగద్గీమెపై శ్రీ వతకటేశ యనిన్నటా జాణవౌదు

  వగద్గీళతచితే రటూపల వవలయేతవు



రేక: 1793-02 సాళతగనాట సత: 27-555
పలల్లవ:    నేరపరియౌ నీప నెలనఁతలలో నెలల్ల

    వరకె నడుము దటూరి వటట్టికాయ నీకను
చ. 1:     పయతద చెరనఁగ జారనఁ బగటతోడుత వచిచ్చె

    వయతనే మగవ నీ వదదనఁ గటూచతడె
   యియతడ నీకేమవునో యతతపని గలిగెనో

    నెయాతన నీతన సతది నేసత్తిమెలల్ల నఁ జూపను
చ. 2:    కతకణల గదలనఁగా కడుసలిగె తోడుత

    పతకితచక ఇదివో నీ పాదా లొతత్తిను
   వుతకవ యేమగొనెనో వడనఁబడి కెటట్టిదో

   అతకెనఁ దనచటట్టిరికమతతా నేనఁడు చటూపను
చ. 3:   గతదపబేతటల్ల రాల గబబ్బుతనముననే

   కతదువ దలిప నినున్న కానఁగిలితచెను
    చతదముతో శ్రీ వతకటేశవ్వెర ననున్ననఁ గటూడితవ

   ఇతదులకే మెచిచ్చె తనఇతవలనఁ జూపను



రేక: 1793-03 పాడి సత: 27-556
పలల్లవ:    తరవయరే సిగద్గీల దేరీనఁ దమకనఁదమకే

    మరనఁడే బుదుద ల చెపీప్పు మతతనప వారికి
చ. 1:     మనసుగలయు చోట మాటల దానే తోనఁచ

  తనువుల సనఁకితేనే తమవుటట్టి ను
  పననఁగలడనఁబటూనితే పగయముల గడురేనఁగ

   మనము చెపప్పువలనా మగవకనఁ బతకి
చ. 2:     చటూప చటూప నతటకొతటే చటట్టిరిక మొనరితచ

  యేపన నవవ్వెనఁజొచిచ్చెతే నిపలసనఁగ
    కానఁపరాల సేయనఁగానే కళల దానే కరనఁగ
   యపనుల నేరిపేమా ఇతతకి వభునికి

చ. 3:    యపప్పుడునఁ బాయకతడితే నేకములౌ మనసుల
  ముపప్పురినఁ దగిలితేను మోహమెచచ్చెను

   వపప్పుగనఁ బానుపమనఁద నొదిదకయపై వునాన్నర
   చెపప్పునేల సతకిని శ్రీ వతకటేశనక



రేక: 1793-04 వరాళ సత: 27-557
పలల్లవ:    కతటవగా నేనఁడు దనికతకారి తనముల

  పతటవటట్టి కొని నీతో పచచ్చెవరిగీని
చ. 1:    పాపట దువువ్వెకొతటాను పడనఁత నీయదుటను

   పూనఁప చనున్నల పయతదనఁ బొదుగకొతటా
    చటూపల నానఁట రెపప్పుల చొకిక్క యలల్ల రచకొతటా

   యప యనిన్నచేనఁతల నీయదుటనఁ జేసని
చ. 2:    తములము సేసుకొతటా తమకితచ లోలోనె

  చెమటల కొనగోరనఁ జిముత్మికొతటాను
   బొమముడి వటట్టి కొని పొతచిపొతచి నవువ్వెకొతటా

   సముకాన నెతతేసి వసాలనఁ బొరలీని
చ. 3:    కొపప్పు చకక్కనఁబెటట్టి కొతటా కూరిముల చలిల్లచలిల్ల

    చిపప్పులమెయి సనఁక నినున్ననఁ జెనక కొతటా
    చొపప్పుగా నీవు ననేన్నలనఁజూచి శ్రీ వతకటేశనఁడ
    ఇపప్పుడు నీ ముతదరనఁ దా నేమనటతచని



రేక: 1793-05 ముఖరి సత: 27-558
పలల్లవ:     సత నీనఁ జేసనతటా సాకిరలేల పటేట్టివు

 కతకారితనమతతే గరవముకాదయాత
చ. 1:    పతతముల బగవుల పలకల కొసరల

   కాతతల కెపప్పుడు నివ గలిగినవ
   చెతతనఁ జెకిక్కటచేతుల చిరసిగద్గీల నవువ్వెల

   ఇతతులక సాజమది యగద్గీపటట్టి రాదయాత
చ. 2:    యలఇతపనఁ జేనఁతలను యలిల్లదాల పలల్లదాల

  అలివణులక నివ యలవాటలే
  కలికితనముల బతకముల బీరములను
 చెలవచతదాల రటట్టి సేయనఁగరాదయాత

చ. 3:    సరసాల జతకెనల సరివాలనఁ జూపలను
  సరసిజాక్షుల కివ సతగతులే

     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
   తరణుల వోజ లివ తగదనరాదయాత



రేక: 1793-06 గళ సత: 27-559
పలల్లవ:    ఊరకే తమలనా వుదుటపైన నీమనసు

   తారకాణల దలిసి దయవుట ట్టినఁ గాక
చ. 1:    తరణ గబబ్బుల నినున్ననఁ దానఁకినపప్పుడుగదా

   మరిగి యాప చెపప్పునమానఁట వతదువు
  అరిది బొమత్మిజతకెన లతటనపప్పుడుగదా

   వరసల దపప్పుకతడా వతుత్తి వు నీవు
చ. 2:      నికిక్క సేయరాని చేనఁత నినున్న మోనఁచిననునఁ గదా

   అకక్కరతోనఁ జేతకి లోనెపై వుతదువు
   కకక్కసపనఁ జూపల కానఁడిపారిననునఁ గదా

     తకక్కక యాప నే పొదటూదనఁ దలనఁతువు నీవు
చ. 3:    సొలపనఁ బలక నినున్న సనఁకినతతటనఁగదా

  తలవతచి సిగద్గీతోడ దతడవాయప(వు)
    చెలి నేలిత వతతలో శ్రీ వతకటేశవ్వెర
    కలసి యిటఱల్లతేనఁ గదా కరనఁగదువు నీవు



రేక: 1794-01 ముఖరి సత: 27-560
పలల్లవ:      నా దికక్క చటూచి నీవు నవువ్వెలతత నవవ్వెవు

   దాదాత నీలోని తలనఁప లీడేరెను
చ. 1:   సలిగె గలదానవు సరసములడనఁగదే

  కొలవపైవునాన్ననఁ డతనఁడు కొతకనఁగనేల
    చెలల మానఁటన నుతడి సిగద్గీవడ నేమటకి

  వలయనఁగ వలపల నెలల్లవరలయను
చ. 2:    చటట్టిమవపైనదానవు సుదుద ల చెపప్పునఁ గదవ

   యిటట్టి నీఇతటకి వచెచ్చె నెరవులేల
    వటట్టి సనన్నలనఁ జాయల వల దితదరిముతదర

   తటట్టిలపైన మ పొతదుల తేటతలల్లమాయను
చ. 3:    తగలగల దానవు దతడనఁ గటూచతడనఁగదవ

  మొగముచటూచి నినేన్నల మొరనఁగలేల
      తగ శ్రీ వతకటేశనఁడు తానే నినటూన్న ననటూన్న నేల

   జిగిమతచి య కతల చెపప్పునఁగొతత్తిలయను



రేక: 1794-02 సామతతత సత: 27-561
పలల్లవ:     చేరి నీతో సతగాతాల సేయమనేవు ననున్న

    గారవతచి నీవ ననున్ననఁ గరణతతువు గాక
చ. 1:    వులివటట్టి కొని యాప నొడనఁబరచనఁగ నీతో

   నెడచొచిచ్చె మానఁటలడ నెటట్టి వచచ్చెను
    అడరి మతచముమనఁద నటట్టి మర గటూచతడనఁగా

     నడుమ నపప్పుట నీతో నవవ్వె నెటట్టి వచచ్చెను
చ. 2:    యేకతాననఁ దరలోన నిదదరటూను నుతడనఁగాను

   యకడ నినున్ననఁ బలవనెటట్టి వచచ్చెను
     మేకొని మలో మర మతచి వడేల సేయనఁగా

     నాక మడిచియత నీక నది యటట్టి వచచ్చెను
చ. 3:    ముచచ్చెట నొకరొకర మొగముల చటూచకోనఁగా

   యచచ్చెరితచి సనన్నసేయ నెటట్టి వచచ్చెను
     ఇచచ్చెట శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నీడ
     మెచిచ్చెత నెతతపైనా నినున్న మర నెటట్టి వచచ్చెను



రేక: 1794-03 లలిత సత: 27-562
పలల్లవ:   అనిన్నటా జాణనఁడు అలమేలమతగపత

   పనిన్న నీక మేలవానఁడెపై పరిగివునాన్ననఁడు
చ. 1:     పటట్టినదే పతతమా పతతోడ నీ కిపప్పుడు

   యిటట్టి నినున్న వనఁడుకోనఁగా నియతకోరాదా
   వటట్టి యపప్పుటనుతడి నీవడి వటట్టి కొనన్నవానఁడు

   గటట్టి వాయ తనమేల కరనఁగనే మనసు
చ. 2:     చలములే సాదితతురా సారె సారె నాతనితో

  బలిమనఁ బలవనఁగాను పలకరాదా
  కలపకోల సేసుక కానఁగిలితచకనన్నవానఁడు

  పలచనఁదనములేల పననఁగవ రతని
చ. 3:     చేరి ఇటట్టి బగతురా శ్రీ వతకటేశవ్వెరనితో

  మేరతో నినేన్నలనఁగాను మెచచ్చెనఁగరాదా
    యరీత నినున్ననఁ బెతడాల్ల డె యడయక వునన్నవానఁడు

  వరిడితనములేల వలయవ మరిగి



రేక: 1794-04 శదద్ధదేశి సత: 27-563
పలల్లవ:    ఇతతవడుక గలితే నితటకి వచేచ్చెయరాదా

   చెతత నీవు చెపప్పునటట్టి సేవసేసేనఁగాని
చ. 1:     సిగద్గీలే చనఁదరగొతటే చెలి ఇనఁక నేమసేసు

  వగిద్గీ కతచెపప్పుమని వడివటేట్టివు
   వగద్గీళప వలపలవలిల్ల యటట్టి యనఁదవచచ్చె

 అగద్గీవకోరికలక నాసపడేవు
చ. 2:    నవువ్వెలే చిమత్మిరేనఁచితే నలినాక యేమసేసు

  చివవ్వెన మానఁటాడుమని చెకక్కనొకేక్కవు
    వువవ్వెళటూల్లరే మోవతేనె వుటట్టినఁగటట్టి నెటట్టి వచచ్చె
   పవువ్వెవతట తమకము పోదిసే సేవు

చ. 3:      పాయమే కారకమత్మితే పడనఁతనఁ దా నేమ సేసు
  కాయజకేలి యిమత్మిని కానఁగిలితచేవు
    యయడ శ్రీ వతకటేశ యేలిత వలమేలత్మితగను

     చాయల నీచేనఁత లినీన్ననఁ జవుల సే సేవు



రేక: 1794-05 కేదారగళ సత: 27-564
పలల్లవ:     చెపప్పురాని నేరప లీ చెలివదదనే వునన్నవ

    యిపప్పు డెతచితే వావ నేమౌనో నీక
చ. 1:    చేటనఁడేసి నవువ్వెల సలవుల నుతడనఁగానే

   మటూటనఁడేసిమానఁట లడ ముదిత నీతో
   గానఁటమెపైన చెమటల కాలవలగటట్టి పారీ
   వానఁటముగ నెతదుతడి వచెచ్చెనో తాను

చ. 2:     పటట్టినఁ డేసి గబబ్బులపపైనఁ బయత దుతడనఁగానే
  పటట్టినఁడేసి సిగద్గీలనునఁ బెననఁగలడ
   నెటట్టి కొనన్న వడుకతో నిటటూట్టిరప్పుల చలల్ల కొతటా

    గటట్టి తో నీవల పతదునఁ గటూడపటట్టి కొనెనో
చ. 3:    బారెనఁడేసి వతటగ కల బలకొపప్పు జారనఁగానే

   చేరనఁడేసి కనున్నలనఁ జూచ నినున్నను
    కోరి యలమేల మతగకనఁబత శ్రీ వతకటేశ

    యరీత ననేన్నలితవ యటట్టి పొతదో తనక



రేక: 1794-06 బౌళ సత: 27-565
పలల్లవ:     మాతోనఁ జెపప్పునఁగదవ మగవ నీ సుదుద లలల్ల

    యతల నీ వడుకల ఇనీన్న నేనఁడునఁగతటమ
చ. 1:       కనున్నలనఁ దేటల నితడె కమత్మి మెపైనఁ జెమట లటూరె

   వునన్నత యితదానఁకా నెతదునుతడి వసిత్తివ
     సనన్నప నీ పదవుల చాలనఁ బపప్పుల గటట్టి

    పనిన్న యవవ్వెరితో మాట పలక లడితవ
చ. 2:      గటట్టి కొపప్పు వడ జారె కళల మోముననఁదేరె

   అటట్టి యేపనుల నీ వలసితవ
    కటట్టిన చెతగావచర కడు నెరి వరిగెను(వనఁగెను)

బెటట్టి(టట్టి )   నీ వవవ్వెరితోడనఁ బెననఁగితవ
చ. 3:     సలవనవువ్వె మెరస చేనఁతల మేన నెరస

   అలరి సతతోస మెటల్లబెబ్బునే నీక
  అలమేలమతగపతయపైన శ్రీ వతకటేశనఁడు

    కలసనో నినున్న నే భాగతముల సేసితవ



రేక: 1795-01 వరాళ సత: 27-566
పలల్లవ:    మొదలనే నేనెపైతే మొకదాకిరి దానవు

   యదురాడనఁ జాల నినఁక నేమతదునే
చ. 1:     మతతనాననఁ జటట్టి చటట్టి మానఁటలలల్ల నఁ జెలల్లనఁబెట ట్టి

    నతతేసి గరతుల మెపై నటట్టి వుతడనఁగా
   వతత వాసనలతోనే వమార వనఁడుకొనీని

  యతతనేరపరి యతనఁ డేమతదునే
చ. 2:     సేసిన చేనఁతలకెలల్ల నఁ జెలల్లనఁబో నెపాల చటూప

   లస చిరనవువ్వెల సలవనఁ దేరనఁగా
    సేసపాల రాలనఁగానే చెపప్పురాని బాస లిచచ్చె

  య సుదుద లవటరతో నేమతదునే
చ. 3:    కానవచిచ్చెన పొతదుల గతపనఁగమత్మి పొసనఁగితచ

   ఆనుకొని తనచటాట్టి లతడ నుతడనఁగానే
      పూని శ్రీ వతకటేశనఁ డా పొతదుతోనే ననున్ననఁ గటూడె

  యనానఁటకప వభుని నేమతదునే



రేక: 1795-02 ఆహిరి సత: 27-567
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదురయత ఇటట్టిది నాకానఁపరము

    నీ మేలలోనిదాన నేనఁ జమత్మి రమణునఁడ
చ. 1:    నిలిచి యొకక్కకమార నీ వాదరితచినదలల్ల

   తలనఁచ కొతటేను చితత్తిము గరనఁగ
    యలిమనఁ బొదుద వోకక యడనెడ నీగణల

   చెలలచే వతటేను చిపప్పులి సతతోసము
చ. 2:     చేముతచి నీ వకతాననఁ జేసిన గరతులలల్ల

   నామేననఁ జూచకొతటే నవువ్వె వచచ్చెను
    కామతచి నీవతపనటట్టి కసటూత్తిరి నేనఁ బటూసుకొతటే
  పేగమపనఁ దమకముల పడరేనఁగను

చ. 3:     అదదరిపాటగాను నా యతడక నీవు వచిచ్చెతే
  కొదిదమరిన వడుక గదిగొనును

     వదిదకెపై శ్రీ వతకటేశ వగి ననున్ననఁ గటూడితవ
   చదిదవనఁడి రతు లిటట్టి సమకొనును



రేక: 1795-03 పాడి సత: 27-568
పలల్లవ:     ఇటట్టి నాక బద్రియము లతత చెపేప్పువు

   నెటట్టి కొనన్న నాగణము నీ వరనఁగవా
చ. 1:    చితత్తిగితచి నీవమ సేసినా నియతకొనేనఁగాక

    ఇతత్తిల నా ఇచచ్చెల నీ కెదురాడేనా
   బతత్తితో నీమనన్ననల పదివలగానఁ జూచక

    మెతుత్తి గాక నీ యడక మేర మరేనా
చ. 2:    నాక నీవ మానతచిచ్చెనా సమత్మితతచేనఁగాక

  కాకరితనాల నీతోనఁ గానఁతాళతచేనా
    పపైకొనన్న నీ యాదరణే కాణచిగానఁ జేసుకొని
  నీకితవపై వుతదునఁగాక నెపాలతచేనా

చ. 3:    యేరీత ననేన్నలినా నెనసి వుతడేనఁగాక
   కూరిమ గొసరి నినున్న గతపతచేనా

    కోరి శ్రీ వతకటేశ నీకూటమ కొతడసేసుక
  సారెక మొకక్కదునఁగాక సాదితచేనా



రేక: 1795-04 సాళతగత సత: 27-569
పలల్లవ:      పొదొదక వధమెపై యుతడు పొతదు లతచి చటూచితేను

    బుదిద చెపేప్పుమాట వని వదిదకి రమత్మినవ
చ. 1:    వనుకలి యాసల వతతచవులపై తోనఁచ

   కనుకలినఁ దమకము గనమెపై తోనఁచ
   మనసులో తలపోనఁత మరితరితీపపై తోనఁచ

    యనసిన మనఁద ననీన్న నితపలపై తోనఁచను
చ. 2:    సరసపనఁ జెనకల సమరతులపై తోనఁచ

   పరగిన సనన్నల లభములపై తోనఁచ
   సొరిది మొగమోటల చటట్టిరికాలపై తోనఁచ

   తరవాత నివయే తగళఱ ల్ల తోనఁచను
చ. 3:    నెటట్టి కొనన్న కానఁగిళల్ల నిధనములపై తోనఁచ

  గటట్టి తోడినవువ్వెలే గరలపై తోనఁచ
    యిటట్టి శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటానుననున్న నేల

   చటట్టి కొతటే సతతోసాల సులభమెపై తోనఁచను



రేక: 1795-05  శదద్ధ వసతతత సత: 27-570
పలల్లవ:     తా నెకక్కడ నే నెకక్కడ తగిలీనఁదాను

    వని ననున్న వనఁడుకొనీ నోయమత్మి తాను
చ. 1:      వదద వచిచ్చె కూచతడి వతట నుతడనఁగా ననున్న

   సుదుద లడిగీ నెతత చటట్టిమే తాను
     చదిదకి వనఁడికి వటట్టి సనన్న లటూరకే సేస

    వదదనాన్న మాననఁడు గదే వోయమత్మి తాను
చ. 2:     పకక్కన మోము చటూచి పయతద జారితేను

    చకక్కనఁ బెట ట్టి నెతత యిచచ్చెకతడే తాను
   చికిక్కతచక యేకతము చెపేప్పునతటానఁ జెవలోన

  వకొక్కకక్కమానఁటే యాడ నోయమత్మితాను
చ. 3:     పూనఁచి శ్రీ వతకటేశనఁడు బోదితచి బోదితచి

    రేనఁచ వావు లతత మేనరికమే తాను
    ఆనఁచి కానఁగిలితచి కూడి అతగడినఁబెట ట్టి సిగద్గీల

   వనఁచనఁడు వానఁచనఁడు సటూడు వోయమత్మితాను



రేక: 1795-06 కాతబోదిసత: 27-571
పలల్లవ:   అనిన్నటా జాణనఁడు తాను,   ఆటదాన నితతే నేను

   వనన్నపముల ఇనఁక వస నెచచ్చెరితచేవ
చ. 1:       యిటట్టి తా నినున్న మనిన్నతచి యేలితే నేలనఁగాక నా

  వటట్టి వనయముల వలపతచేవ
    చటట్టిమెపై తా వచిచ్చెతేనే సులభమౌనఁగాక నా

  దిటట్టిచేనఁతల తనున్ననఁ దమలితచేవ
చ. 2:      సనెన్నరినఁగి తానే నాతో సరస మానుత గాక

  కనున్నల మొకక్కల తనున్నగరనఁగితచేవ
     ననున్న నాదరితచి తానే నవవ్వెతే నవవ్వెనఁగాక నా

   చనున్నల మొనల తనున్న సాదితచేవ
చ. 3:      గొనకొని తానే ననున్ననఁ గటూడితేనఁ గటూడెనఁగాక నా

   పననఁగ లటల తనున్ననఁ బెడరేనఁచేవ
    యనసను శ్రీ వతకటేశనఁడు తానే ననున్న

   చెనకల తనున్న నేనఁడు చిమత్మిరేనఁచేవ



రేక: 1796-01 హిజిజజి సత: 27-572
పలల్లవ:     నావలల్ల గడమ యేదే ననేన్నల గోరసేసనే

 యేవళకావళ ఇతపసేయనెపైతనా
చ. 1:      సటూడిదగానఁ దా నెవవ్వెత సుదుద ల నాతోనఁ జెపప్పునా

   వడుకతోనఁ జెవులొగిద్గీ వన నెపైతనా
   యేడనుతడి వచిచ్చెనాను యదురకొని మోమెతత్తి
   జోడుగటూడి తన దికక్క చటూడనెపైతనా

చ. 2:     చిడుముడి వతత వతత సితగారాలతో నుతడనఁగా
   నడుమ నతదుక మెచిచ్చె నవవ్వెనెపైతనా

   కడువనఁడి చెమటల గారనఁగానఁ దనమేను
   వడువక సురటని వసర నెపైతనా

చ. 3:    ఇటట్టి పరిమళల యవవ్వెరివ పూసుకొనాన్న
  గటట్టి తోడనఁ గానఁగిలితచకొన నెపైతనా

    నెటట్టిన శ్రీ వతకటాదిద్రినిలయునఁడు ననున్ననఁ గటూడె
  చటట్టిరికము లలల్ల ను చటూపనెపైతనా



రేక: 1796-02 లలిత సత: 27-573
పలల్లవ:   ఇవనఁగొనిన్నవటట్టి పగయాలేల సేసనే

  తవలి నాకానఁగిటను తనివతదునఁగాక
చ. 1:      యితత నాపపై బతత్తి గలేత్తి నెడమానఁట లేనఁటకే

   మతతనాన తానే వచిచ్చె మానఁటాడునఁగాక
   వతతలేక మెలనఁగితే వడసనన్న లేనఁటకే

  సతతోసాన నతదరిలో చనవచచ్చెనఁగాక
చ. 2:      మనసు నాపపైనఁ బారితే మళల్ల మళల్ల చటూడనేలే

   ననిచి వదద గటూచతడి నవువ్వెనఁగాక
    తనకే నే బానఁతపైతే తలపోనఁత లేనఁటకే
  చెనకి నారతులకనఁ జితత్తిగితచనఁగాక

చ. 3:   దేవులనఁ గావలసితే దరమరగేనఁటకే
 మోవతేనెపొతుత్తి లక మొనయునఁగాక

     శ్రీ వతకటేశనఁడు చేరి తానే ననున్ననఁ గటూడె
    పూవుల వయ నేనఁటకే పొతదివుతడునఁ గాక



రేక: 1796-03 వరాళ సత: 27-574
పలల్లవ:   కడువరగయత నీప కతకారితనాలక

  బడిబడినఁ జితత్తిగితచి భావతచకోవయాత
చ. 1:   వడుకతో నాప వనయపమానఁటలడ

   యేడ నేరిచెనోకాని య వసాల
    వడిగా లలల్ల నఁ జేసి వదదనే కాచకనన్నది
   జాడతో యితదుకే యతత చదివనోకాని

చ. 2:     అతదుకొని సేవసేసి ఆస నీకనఁ బెడరేనఁచ
  యతదుతడి తచచ్చెకొనెనో యనయాల

    పొతదుగా నేపొదుద నీపపైనఁ బొతచిపొతచి బతత్తిసేస
  చెతది ఇతదుకెతత సాముసేసనోకాని

చ. 3:      సనన్నల సేసి నీమోము సారెనఁ జూచి నవవ్వెని
  యనన్ననఁడు సాదితచెనో యమాయల

     ననున్న నిటట్టి కూడితవ నతటన శ్రీ వతకటేశ
   నునన్ననఁగానఁ దా యితదుకెతత నోమెనోకాని



రేక: 1796-04 హితదోళత సత: 27-575
పలల్లవ:    ఇతతలేసి కోపనా యప నీతోను

   మతతనాన గటట్టి తోనే మనిన్నతతువు గాక
చ. 1:    కలవపూవుల వసి కనుసనన్న లటసేసి

  తలకొని జవరాలినఁ దమరేనఁచేవు
    మొలకనవువ్వెల నవవ్వె మోవనే యాసల చటూప

   యలయితచి ఆనఁటదాని నెతత సేసేవు
చ. 2:      పనీన్నర మనఁదనఁ జలిల్ల పకక్కననఁ గతదువ చెపప్పు

    కనన్న చోటనే యితతనఁ గరనఁ గితచేవు
     చనున్న లటూరకే పొగడి సళపనఁ జూపలనఁ జూచి

   అనిన్నటాను ముదదరాలి నలయితచ నేనఁటకి
చ. 3:    కపప్పురము నోరనిచిచ్చె కానఁగిటను బగియితచి

   చొపప్పులతత్తి పవువ్వెనఁ బోణనఁ జొకిక్కతచేవు
     యిపప్పుడే శ్రీ వతకటేశ యకె నిటట్టి యేలితవ

     వపప్పుగ నీ యిలల్ల లి వగి బాయ కినఁకను



రేక: 1796-05 శ్రీరాగత సత: 27-576
పలల్లవ:     ఇతదానఁకా వదకితవ యిద నీవభునఁడు వచెచ్చె

   పొతదులకోరికె లితత పోగవోయ నేనఁటకే
చ. 1:    వకక్కసప నవువ్వెలనే వనెన్నలగా ఇతచవ

   చెకిక్కటచేత చితతల చక దవవ్వెక
   పకక్కన వయోమదాననఁ బదను లకిక్కతచవ

   యకక్కవ వరహముల యతడగాయ నేనఁటకే
చ. 2:    చెలవతప మాటల చిలకలనఁ బలవవ

   కలనఁక నిటటూట్టిరప్పు గాలి రేనఁచక
   కలవ కనుచటూపలనఁ జలవల చలల్లవ

   తలపోనఁత వుమత్మిదాల దపైవార నేనఁటకే
చ. 3:    వునన్నత నీమోవతత్తి చతదోబ్రాదయము గావతచవ

   చినిన్న మోవ చకక్కలకెపై సిగద్గీవడక
     నినున్ననఁ గటూడె శ్రీ వతకట నిలయునఁ డితతటలోనె
   సనిన్నల సతతోసాల సతదడితచ నేనఁటకే



రేక: 1796-06 పాడి సత: 27-577
పలల్లవ:    కానఁపరాల సేసేది యేకాలమో కాని

   ఆనఁపరాని తమకము లతదుకోనే పటట్టిను
చ. 1:    వాసులకే పననఁగీని వతతులకే లచని

   వసర దతతపైనానఁ జెలి వభునితోను
   ఆసలనే పొరలీని ఆయములే కరనఁగీని

    సేస వటట్టిన మొదల చెనకనే పటట్టిను
చ. 2:     యగెద్గీఱనఁగక నవవ్వెని యిటట్టి మోవకి నోరటూరీ

  అగద్గీళకెతతో కాని అతగనకను
     వగిద్గీ సనన్న లలల్ల నఁ జేస వయాతరాలే చటూపీని

   సిగద్గీల వచారితచి చరగటాట్టి నఁ బటట్టిను
చ. 3:   మునుపగానఁగానఁగిలితచ ముచచ్చెటలే యాడని

  తనివ యతతటనో తరణకిని
     తను నితతలోనఁ గటూడె తగ శ్రీ వతకటేశనఁడు

   చనవుల చెపప్పుకోను సతతోసితచానఁ బటట్టిను



రేక: 1797-01 సామతతత సత: 27-578
పలల్లవ:   మగవానితో నేలే మతదమేళల

  తగవరినఁగి యాతనఁడే దయనఁజూచనఁగాక
చ. 1:    ఇచచ్చెకములే సేసి ఇతప చలల్లవలనఁగాక

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె రమణునినఁ గొసరదురా
  అచచ్చెముగా సరసములడి మెపప్పుతచటగాక

   పచచ్చె వరినఁగి బలిమనఁ బెననఁగదురా
చ. 2:    ననుపల వచరితచి నవువ్వె నవవ్వెవలనఁగాక

   చెనకి చెనకి పతనఁ జిమత్మిరేనఁతురా
   వనయపనఁ జేనఁతలనే వడుడ వటట్టి దురగాక

 చనవుగలదతటాను సాదితతురా
చ. 3:   తలనఁపరినఁగి రతులనఁ దనియితచవలనఁగాక

   అలమ యలమ వభు నలయితతురా
      యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

  కలికితనాల నితత గరిసితతురా



రేక: 1797-02 శ్రీరాగత సత: 27-579
పలల్లవ:    చెలలల చటూడరే చెలియ చకక్కనఁదనము

  తలనఁచరా దితతతతని తలనఁచకతడారాదు
చ. 1:     పోలతమా జకక్కవల పొలనఁత చనున్నల నేనఁడు

   పోలచరా వవ పాయునఁ బొదుద గతకితే
   మేలిమెపైన కరల తుమత్మిదలని యతదమా

     ఆ లీల ననక మవ యలక సతపనఁగలక
చ. 2:    యడౌనా యపతోడ లేపన ననతటల్లతో

    యడు గావు పొరపొచేచ్చె లతచితే నవ
   జోడుసేతమా మొగము సొరదినఁ జతదుగ నికిని

  జోడుగాదు దినమొకజోకవానఁ డతనఁడు
చ. 3:    యనసేతమా చిగర యప కరపాదాలక

   యనసేయ కొకవళ ఇవ ముదుర
    పనతమా యలేమను పేగమ శ్రీ వతకటేశతో
   పనచనేల కూడిరి పతపన నిదదరను



రేక: 1797-03 ఆహిరి సత: 27-580
పలల్లవ:    తమక మాపగరాదు తలనఁప నిలపనఁగరాదు

   కొమరెపాయప వలప గబబ్బుతలనఁ దొడనఁగె
చ. 1:     పలతునా యతని నేనఁ బేరకొని యొకమానఁట

  సొలతునా కొనగోర సనఁకనొకిక్క
   తలతునా తనమనసు తేరకొన మాటాడి

   యలమ నాకోరికల యడేర టపడే
చ. 2:     వతుత్తి నా నీవతట వరస నాతనినఁ జూడ

   తతుత్తి నా ఇతటకిని తలిప చెపప్పు
   ఇతుత్తి నా వడెతబు యదురకొని చేతకిని

    హతత్తి యేమనునొకో యతనఁడు నా యడక
చ. 3:    వతతునా తనమనఁద వడిగొనన్న మోహతబు

  నితతునా రతనఁగటూడి నేరప్పులలల్ల
     యితతలో శ్రీ వతకటేశనఁ డిద నను నేల
   సతతసపనఁ గోరికల జతటలయి పరిగె



రేక: 1797-04 ముఖరి సత: 27-581
పలల్లవ:    తలసుకోవ నాబుదిద తేట తలల్లమగాను

    ఇల నోరప గలితే నినిన్నటకి మతచిది
చ. 1:     వతగెము దొలత నాడి వనక వనఁడికోవదుద

   ముతగిటనుతడే పతకి మొకక్కట మేల
    కతగ వటట్టి కొని పాసి కానఁకలనఁ బొరలవదుద

  అతగజకేలి మరిగి యాసపడేదానికి
చ. 2:     వరకే వటట్టి వటట్టి క వుతడలే కలయవదుద

   సారెక గటట్టి తోనుతడే శతతమే మేల
   బీరముతోడనఁ బెననఁగి పగయము చెపప్పునఁగవదుద

   మేరతో మగనిమనఁద మేలగల దానికి
చ. 3:    యఱనఁగక సిగద్గీవడి యదుర చటూడనఁగవదుద

  మఱనఁగలేక తగిలేమచిచ్చెకే మేల
     గఱిగా నినున్న నిపప్పుడే కూడె శ్రీ వతకటేశనఁడు
    నెఱయ నీతనఁడు దకక్క నీవతట దానికి



రేక: 1797-05 పాడి సత: 27-582
పలల్లవ:   ఏనఁటకి వగిరితచేరే యితతులల

   దానఁటపదొర యాతనఁడే కరణతచనఁ గాక
చ. 1:    మనసఱనఁగక తొలేల్ల మాటల టాట్టి డనఁగవచచ్చె

  ననిచిననఁగాక యటట్టి నవవ్వెవచచ్చెను
   మునుక వనకెతచక ముచచ్చెట లటాట్టి డవచచ్చె

   ఘనునఁ డాతని తలనఁప గనుకొతదమే
చ. 2:    సరసమాడక తొలల్ల చవులటట్టి గొనవచచ్చె

  పరిగొన సనఁకకెటట్టి పననఁగవచచ్చె
   తరదియత కెటవల తేరకొననఁ జూడవచచ్చె

  గరిమె నాతనిబుదిద గనుకొతదమే
చ. 3:     చేరవక రాకతొలల్ల సేస లటట్టి వటట్టివచచ్చె

  కూరిమెఱనఁగక యటట్టి గొసరవచచ్చె
     యరీత శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

  గారవత చాతనిమేల గనుకొతదమే



రేక: 1797-06 సౌరాషట్టి సత సత: 27-583
పలల్లవ:      సతకినఁ బతతము చటూపనఁ జనదు రమణుని తోడ

  మతమర వనయమున మెలనఁగతగవలను
చ. 1:     వలచి పపైకొనిన నవవ్వెలి పరాకెపై యునన్న

   చెలనఁగి పత కిచిచ్చెకము సేయవలను
     పలికినను వస మరచి పలక కతడిన నతని

  కొలవుసేయుచ రతులనఁ గొసరతగవలను
చ. 2:    కనునఁ గొనిన రాజసతబుననఁ గనునఁగొనకయునన్న

    ననుప చలల్ల చ నతనినఁ జెనకతగ వలను
   పననఁగినను గటట్టి తో బెననఁగ కూరకయునన్న
   చనవుసేసుక మోవ చవ చటూపవలను

చ. 3:      సొరిది నవవ్వెన మనసు చటూడ నట నవవ్వెకనన్న
   నిరతమగపొతదు లట నెరపతగ వలను

     అరిది శ్రీ వతకటేశనఁ డాతనఁడే నినునఁ గటూడె
    సరికి బేసికి నిటల జటట్టిగొన వలను



రేక: 1798-01 రామకిగయ సత: 27-584
పలల్లవ:    పొతదుసేసి రతుల పతడి పొలల్లవోవనితుత్తి రటవ

   సతదడితచెనఁ దమక మతనినఁ జకక్కనఁజూడవ
చ. 1:    కోటకొతడలపైన మనసుకోరికలక గొలనఁది లేదు

  వానఁటమెపైన జవవ్వెనతప వయసువారికి
   వటలగచ మోహరసము లటూరనటూర నేరలవును

   యేనఁట కితతసిగద్గీ పతతో మానఁటలడవ
చ. 2:      అనలనఁ గొనల సాగినటట్టి యాసల గడితచ రావు

  తనివలేని చటట్టిరికప తగలవారికి
    తనువు మనఁది చకక్కనఁదనము దటట్టిమగచ మోపలవును

    ననిచె నీక సిగద్గీవడక నవువ్వె నవవ్వెవ
చ. 3:     యదుర దొటట్టి వడక్కలలల్ల యనఁతలయ దానఁటరావు

  వదరాని కానఁగిళల్ల వలపవారికి
     యిదివో శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

    ముదురసిగద్గీ లితకనేల మోవ చవుల చటూపవ



రేక: 1798-02 ఆహిరి సత: 27-585
పలల్లవ:    సదరమా ధపైరతతబు సతులకనునఁ బతులకను

   చెదర కిటవలనఁ బొతదు సేయవలనఁగాక
చ. 1:    గదిగొనన్న తమకముల కూటములకనునఁ దగల

   పొదల నేసత్తిముల వలపలకనఁ దగల
   సదమదపనఁ గోరికల సరసతబులకనఁ దగల

  యదురచటూపల తగనియితపలకనఁ దగల
చ. 2:    మునుకొనన్న తలపోనఁత మోవచవులకనఁ దగల

    ననుప లేపొదుద మరి నవువ్వెలకనఁ దగల
   పనగొనన్న యడియాస పగయములకనఁ బెనునఁదగల

    చెనకనఁ జేనఁతల మదన చిహన్నలకనఁ దగల
చ. 3:    పోదిమానఁటల మగల భోగతబులకనఁ దగల

  ఆదరితపల సతములగటకనునఁ దగల
    యదసల శ్రీ వతకటేశనఁ డితతులనఁ గటూడె
   పాదుకొను మొకక్కలే పనులకనునఁ దగల



రేక: 1798-03 పాడి సత: 27-586
పలల్లవ:    సుదతనేరప్పు లవవ్వెరికినినఁ జూపచెపప్పు వసముగాదు

   అదరిపాట నీక నాప కతదుకోళల్ల యను
చ. 1:      వరల నితడనఁ గొపప్పువటట్టి వలనఁది నినున్న నికిక్కచటూచి

    సురట చాటవటట్టి కొనుచ చొకిక్క వలప దానఁచెను
  వరసనఁ జెమటనఁ దొపప్పునఁదోనఁగివలిపపయతదతటకొననఁగ

   శిరసువతచి వనకమరలి సిగద్గీదేర నవవ్వెను
చ. 2:       అతవ వణ మనఁట నీవు యచట నాలకితచ టఱినఁగి

    సతుల మానఁటసేసి యొదిగి చదురనఁదనము దానఁచెను
   మతగరనఁగి యతతలోనె మదనకళల వుపప్పుతలనఁగ

   రతులయాస చిలకనఁజూచి రమణ సనన్నసేసను
చ. 3:     వనిత పరిమళముల వసి వాసనల నీమనఁదనఁబొదువ

   పననఁగలేక గటట్టి తోనె బగవులలల్ల దానఁచెను
     యనసితవ శ్రీ వతకటేశనఁడ యకె నినిన్న చతదములను
   చెనకచను నినునఁ బలదఱతగల చితత్తిమలరనఁజేసను



రేక: 1798-04 హిజిజజి సత: 27-587
పలల్లవ:     చటూడనఁ బనన్నవుగాని నీ జూటనఁజేనఁత లతచరావు

    యడు మగిలినటట్టి పగట లతదు నేరచ్చెకొతటవ
చ. 1:    చొకక్కపమోవనఁ దేనెలొలక సుదుద ల చెపప్పుచనాయకనకను

    చకక్కనిమోము చటూప యతని చనవు చేకొతటవ
    జకక్కవచనున్నల దానఁకనఁగదసి చలల్ల నఁజూపల మనసు గరనఁచి

   యకక్కడలేని కలికితనము లతదు నేరచ్చెకొతటవ
చ. 2:     నవువ్వెల చెకక్కల నారకొననఁగ నయమునఁ బద్రియముదపైలవార

    పవువ్వెల వసి యతని నెటట్టి పొతదుసేసుకొతటవ
      దువవ్వెటతప చెఱనఁగ మొరయ తోడు దోడ సురట వసరి

    ఇవవ్వెల నతని మరపకొననఁగ నెతదు నేరచ్చెకొతటవ
చ. 3:      సిగద్గీల చేనఁతల బయల పడనఁగ సేవల సేసిచవులరేనఁచి

   వగద్గీళమెపైనయతని మనన్నన వలయనఁ జేసుకొతటవ
     నిగద్గీల శ్రీ వతకటేశనఁడు నేనఁడు ననున్ననఁ గానఁగిటనఁగటూడె

    యగద్గీలలేని రతుల నీవు నెతదు నేరచ్చెకొతటవ



రేక: 1799-01 నాదరామకిగయ సత: 27-588
పలల్లవ:   పతకి వనన్నవతచనఁగదరే పడనఁతులల

     యకె తఱనఁగ కతల చెపప్పునేల యతనఁడే కరణనఁజూచనఁగాక
చ. 1:      చిమత్మిరేనఁగి చెలియమేననఁ జెలప చెలప చెమట లటూరె

  వుమత్మిగిలచ మోహజలధి వుబెబ్బునోకాక
    ముమత్మిరముగనఁ గొపప్పుగాను ముడిచినటట్టి నెరల చెదరె

   అమత్మిరో సతపతగనాసిక కలల బెదరెనోకాక
చ. 2:      కారకమత్మి మగలనఁ గలికి కనున్నలతదునఁ గెతప దేరె

  తోరమగమదరాగరసముల తొటట్టినో కాక
   నారకొనుచ బులకగముల నవకముగను నితడుకొనియ

    కోరికల జవవ్వెనపనఁ బదనున కొనలసాగెనో కాక
చ. 3:     వకక్కసతప టటూరప్పు లపడు వసరనఁదొడనఁగె లోలోనె

   తకక్కకీ తమకముల రత కెడతానఁకచనన్నవోకాక
     యికక్కడికినఁ దా వచిచ్చె మగవల యేలశ్రీ వతకటగిరీశనఁడు

    చకక్కనఁగా నిప డకె నోముల సఫలమాయనోకాక



రేక: 1799-02 పాడి సత: 27-589
పలల్లవ:     ఎఱనఁగ మతత వకలివవుత ఇతతగాలము నున్ననఁబెతచిత

    గఱతు లనన్ననఁడునఁ గాన మపడు కొతత్తిలయనే
చ. 1:    ముకక్కచెరమల నిటటూట్టిరప్పుల ముతచి చనున్నలమనఁదనఁబొలయనఁగ

   చెకిక్కట చెమటల గోరికొనలనునఁ జిముత్మికొతటాను
     చికక్కలదేరిన నెరల పాపట చేత నొయతనే వయతనదువువ్వెచ
   యకక్కడనుతడి వచేచ్చెవ చెలియ యతతబనాన్నణవ

చ. 2:     వడియు వడని తురములోని వరల మెలల్లనెరాలనఁగాను
    చోడుముటట్టి చ వనుల జవావ్వెది సొరిది జారనఁగా

    వాడిన చిగరమోవమనఁది వనెన్నల చేత నదుముకొనుచ
    యేడనుతడి వచేచ్చెవ చెలియ యతత వయాతరివ

చ. 3:     మేలిమ పలక జాజిననల మేనునితడ జాజకొననఁగ
  వాలనఁగనున్నలకెతపడాల వలప దలపనఁగా

    యలీలనఁ జనవులొసనఁగి శ్రీ వతకటేశనఁడు నినునఁగటూడనఁబోల
   యేల ఇతక బొతకలనెరప నెతతబతత్తిరివ



రేక: 1799-03 శతకరాభరణత సత: 27-590
పలల్లవ:     జవవ్వెనతబు రటూపరేఖ చాలనఁ గలిగినటట్టి ప(ఫ)లము

   పవువ్వెవతట యాసతోడి పొతదు కామధేనువ
చ. 1:   మనసుమరత్మిమెరినఁగితేను మాటలలల్ల సమత్మితవును

  చనవు గలగనఁజేసుకొనిన సలిగెనఁగలగను
     పననఁగ నేరప్పు గలిగితేను పగయము లతతకతత కడర

   వనితలకను మగనిమనఁది వలప కామధేనువ
చ. 2:     తగ వరితగి మెలనఁగితేను తలనఁపలలల్లనఁ జకక్కనౌను

   నగమొగతబు సేసుకొనన్న నానఁటనఁ బద్రియముల
    మగలననుప సేసుకొనిన మేలమాడనఁ జవుల వుటట్టి

     చిగర గలిగి కొనల సాగ చెలిమ కామధేనువ
చ. 3:     ఇచచ్చెకముల నెరప నెరప నినిన్నటాను మేలగలగ

   కచచ్చెపటట్టి కాచకనన్ననఁ గలగ వడక్కల
     యచచ్చెరితచి శ్రీ వతకటేశనఁ డిపడె నినున్ననఁ గటూడె

  మెచచ్చెనఁజేసి కలయురతులమేల కామధేనువ



రేక: 1799-04 ముఖరి సత: 27-591
పలల్లవ:   ఈవలసతబులను య చకక్కనఁదనములను

   భావతచి చటూడ నీపడనఁతకే తగను
చ. 1:     నలినాక చెకక్కలివ నవువ్వె వనెన్నల పొలము

  వలసాముగరిడి బొమత్మిలక నొసల
   పలకనఁజిలకక మోవ పతజరప దతడెతబు

 నలినఁగతతలములకాణచి పనునఁగొపప్పు
చ. 2:      గర కచము లివయే సిగద్గీలకనఁ బుటట్టిన ఇతడుల్ల

   సరసముల కిరవు హసత్తిముల కదల
    సురత వభవముల దానఁపరమున నెయతప బరనఁదు

   కరలయానముల నిలకడ వనము తొడల
చ. 3:     అనున్నవగ నడుము గటట్టినెడి సితహప నెలవు

    తనన్నని మొగము కళల దేర తతకి
    మనిన్నతచి యేలితవ మరిగి శ్రీ వతకటేశ

   ఇనిన్న సితగారముల లనస నీలలన



రేక: 1799-05 ఆహిరి సత: 27-592
పలల్లవ:   వనన్నవతచరే పతకి వలనఁదులల

   సనన్నలనే ఆసలలల్ల జాజకొనెనఁ గదరే
చ. 1:    తలపోసి తలపోసి తమకము దపైలవారె

  మొలకలపై పలకల మోసులతత్తిను
   పలవనఁగానఁ బలవనఁగా పగయముల చిమత్మిరేనఁగె

   కలికి భావము చెపప్పు గతలయనఁగదరే
చ. 2:     యదురల చటూడనఁ జూడ యదురెకక్కనఁ గోరికల

  ముదిరి నివవ్వెరగల ముపప్పురిగొని
   వదకనఁగా వదకనఁగా వడుకల దొటట్టి కొనె

   సుదత చతదము లితత సటూటకెకెక్కనఁగదరే
చ. 3:     నవవ్వె నవవ్వె నటాల్ల నే నానఁటకొనె మమతల

  వువవ్వెళటూల్లరి చెమటల వటలతత్తిను
    ఇవవ్వెల శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె కూడనఁగాను
  జవవ్వెని సతతోసాల సతమాయనఁగదరే



రేక: 1800-01 ఆహిరి సత: 27-593
పలల్లవ:     ఏల తనున్న దటూరేను ఇకక్కడికి రమత్మినవ

   తాలిమ గలిగితేను దయవుటట్టి నఁ గాక
చ. 1:     ఇచచ్చెకము లడితేను ఇతదు రమత్మితదును గాక

   కొచిచ్చె వతగేలడితేను కూడునా పొతదు
   వచిచ్చెనటేట్టి వచిచ్చెతేను వలప చవౌనఁగాక

   యచచ్చెకతదపై పననఁగితే నెరవులే కావా
చ. 2:    వనయముతో మొకిక్కతే వడుకల వుటట్టి నఁగాక

  వనరనియడియాస లొదిదక లౌనా
   ననపతో నవవ్వెతేను నానఁటనఁగాక పగయముల

   మనసురాని పనుల మరి ఇతపలౌనా
చ. 3:    బతత్తిసేసి పలిచితే భావము గరనఁగనఁగాక

  వతుత్తి కోళఱ ల్లనరతు లొడనఁబడనా
     ఇతత్తిల శ్రీ వతకటేశనఁ డేలినానఁడు ననున్ననఁ దానె

    హతత్తి ఇతత లేకతడితే నాటపాట వలప



రేక: 1800-02 ముఖరి సత: 27-594
పలల్లవ:    ఎతతసేసనఁ జూడరే ఇతత జవవ్వెనపాయము

    అతతలోనె వడుకలటూ నటట్టి యొన గటూడెను
చ. 1:   తగనియాసదము తీగెల సాగిసాగి

  సొగసి వలపలపై చటట్టి కొనెను
   తగల వరలపైనటట్టి తమకము లపప్పుతలి

   మొగము చటూడనఁగానే ముతచకొనెనఁ బే ద్రిమము
చ. 2:    వులివచిచ్చె తలపోనఁత లమత్మిగిలి వుమత్మిగిలి

  చెలికినఁ జటట్టిరికమెపై చిగిరితచెను
   చలిమ బలిమతోడి సరసము లకక్కమరి

   నిలవుక నిలవ నితడె నివవ్వెరగల
చ. 3:     చేవ మరిన సిగద్గీల చిమత్మిరేనఁగి చిమత్మిరేనఁగి

  వవల మతతనములపై వలిల్లవరిస
   శ్రీ వతకటేశవ్వెరని చితత్తిజకేలి రతుల

   యవళ నలమేలత్మితగ కిరవాయనఁ గళల



రేక: 1800-03 కాతబోదిసత: 27-595
పలల్లవ:      ఏమ సేసితవో చెలి ఇతత నీక మోహితచె

   చటూమరసేయక ఇతతనఁ జూతువు రావయాత
చ. 1:    వనిత చెకిక్కటచేత వలపల దొతతవటట్టి

  వనరనఁగ నాసలక వడిగటట్టిను
   తనివోని మతతనాల తమకము వదవటట్టి
   జనుగక రమణనినఁ జూతువు రావయాత

చ. 2:    పకక్కననఁ దలపోనఁతల బయలవతదిలి వటట్టి
  చికక్కని చిరసిగద్గీననఁ జీరగటట్టి

    వకక్కలపనఁ గోరికల ముసునఁగ నితడానఁ బెటట్టి
   చొకక్కముగ జవరాలినఁ జూతువు రావయాత

చ. 3:    వసివానఁడుమోవ దేనె వపైపగానే వడివటట్టి
  కొసరచ గటట్టి ననే గోడవటట్టి

    యసగ శ్రీ వతకటేశ యేలిత వలమేలత్మితగను
  సుసరాననఁ జెలినేరప్పు చటూతువురావయాత



రేక: 1800-04 మధతమావత సత: 27-596
పలల్లవ:   పచచ్చెవరిగీ నితతపగయముల లోలోనె

  యిచచ్చెక మేమాడుదమే నెచెచ్చెలలల
చ. 1:   తమకము లపప్పుతలిల్ల దపైలవారనఁదొడనఁగి

  చెమరితచె మేనెలల్ల చెలియకను
    కొమరెపాయ మతదుపపై కపప్పుల దపప్పుల నాయ

ఇముడక,  వుపచారా లేమసేతమే
చ. 2:     తలపోనఁత లకక్కమరి తడనఁ బడనఁగనఁ దొడనఁగి

   పలకితచెనఁ జెకక్క లిటట్టి పొలనఁతకిని
   పలచవలప పతడిల్ల పేరటముగా వడిస

   కలికి భావము చెపప్పు గతలయనే
చ. 3:     సరసము లడచొచిచ్చె చవుల రేనఁచనఁ దొడనఁగి

  కరనఁగితచె నెమత్మినము కలికికిని
    యిరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలో నీసతనఁగటూడె

 యరవులేనీతనితో నేమతదమే



రేక: 1800-05 ముఖరి సత: 27-597
పలల్లవ:    కడుమేట జవరాల కలికిచేనఁతల కీల

   పడికిటతలనఁబాల పట ట్టి నీకెనఁ జూడరే
చ. 1:   కనున్నల చటూపలతేట కముత్మినఁజెమటలవట

  పనన్నమొగముపపై గొపప్పు పటట్టినికోట
   యనన్ననఁగనఁ గతఠనాదము ఇముత్మిల కోవలపాట
   యనిన్నటకి గరియాయ నితతనఁ జూడరే

చ. 2:    జకక్కవచనున్నల వపప్పు చకక్కనఁదనముల చొపప్పు
   పకక్కన జారిననునునఁ బయతద కపప్పు

   అకక్కజపనె నన్నడుము అరిది సితగమునెపప్పు
   యికక్కవపైన సితగారాల యకెనఁ జూడరే

చ. 3:     సలవ నవువ్వెల నిగద్గీ చిపప్పుల రతులసిగద్గీ
 కెలనఁకల మోవమనఁదికెతపలకగద్గీ
     యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డిపప్పుడిటట్టి యకెనఁ గటూడె

   వలలేని వడుకల వలనఁదినఁ జూడరే



రేక: 1800-06 భపైరవ సత: 27-598
పలల్లవ:      ఈ సొబగ లచటనఁగల వప యతదే కాక

   వాసివతతుల నీకెను వరిరతప వసమా
చ. 1:    అతవ పదిత్మినిగనక యలికతతలి యనదగ

   సితచతదద్రిముఖగాన జిగినఁ జకోరాక యగ
    తతనఁ బువువ్వెనఁబోడినఁగన తగలనఁ బకవాణ యన

  చతురబసహసత్తిగన శతఖగళ యగను
చ. 2:    హరిమధతగన చెలియ దిద్రికచ యనదగను

    గరిమ నాభి సరసిగన వళతరతగ యగ
  వురచకగజఘనగన యటూరయుగ యనదగను

  గరహతసయానగన కూరత్మిపద యగను
చ. 3:    కలిత కనకాతగిగన కాతతమణనఖ యగను

   జలధి గతభీరగన సరసామస్కృతాదర యగ
    యలమ శ్రీ వతకటేశనఁ డెనసనఁగన సిరియగను

   కలిత శస్కృతగారగన కలతణ యగను



రేక: 1801-1శతకరాభరణత సత: 28-001
పలల్లవ:    పటట్టిరానిది వయసు పడనఁత నేమనవచచ్చె

   చటట్టిమగపతనఁ దచిచ్చె చటూపరే సతకి
చ. 1:    దుముత్మిలగయనఁగ వలప దటూరపతీత్తినఁ జెలియ

 నుమత్మిగిలచనన్న నిటటూట్టిరపలను
   చిమత్మిరేనఁగచనునన్న సిగద్గీల నాననఁగనఁ బెటట్టి

    చెమత్మినఁ జెమటల నేమ సేతమే ఇనఁకను
చ. 2:   వుడివోనితమకముల నుమురనఁబెట ట్టినఁ జెలియ

  పొడవు దమకముల తలపోనఁతలోన
   యడనెడల జిరనవువ్వె లతడనఁబోస నదివ

  కడలేని వరహనఁపనఁగానఁకలనునఁ జెలనఁగి
చ. 3:    గదిగొనన్న కోరికలనఁ గటూడపట ట్టినఁ జెలియ

   తుద నెదురచటూపల కనున్నదోయి యతదు
  అదనెరితగి శ్రీవతకటాధిపనఁడు గటూడనఁగా

  సదమదపకానఁగిటను సమరతులనఁ బెననఁగె



రేక: 1801-2సామతతత సత: 28-002
పలల్లవ:      మే మెఱనఁగమా యేమ మ సుదుద లినిన్నయును

   పేగమముల దమకముల పనగొనీ మక
చ. 1:   పలకవ పతతోడ పగడవాతరనోర

   కలకవ మచిచ్చెకల కొసరి కొసరి
  చిలకవ మోహముల సలవనవువ్వెలతేట
   నెలకొనన్న వడుకల నీయతద కలవు

చ. 2:   చటూడవ నిడువాలసగచటూపల నితని
  ఆడవ సరసతబు లతటవుటట్టి
  కూడవ కానఁగిటను గబబ్బుచనునఁగవనొతత్తి

   వాడికెల మగల నీవలననే కలవు
చ. 3:     కలయవ పానుప్పుపపై కళల మోముననఁ బొదల

 వలయవ రతరాచవభవములను
     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁ డిపడె నిను నేల

   కలికి చతదముల నీకతననే కలవు



రేక: 1801-3గళ సత: 28-003
పలల్లవ:    పతముతదర నెతతేసి పగటల చటూపీనే

  కతకారి చేనఁతలనే కడునఁబరగినది
చ. 1:     మాటలనఁ దేనెల గారీ మగవ నేరపలను

  తేటల వనెన్నలగాస తలినఁగనున్నల
    కోటసేయనఁ గొపప్పువటట్టి కొనల వళళ్ళనఁ దురిమె

   యాటలేదు దనియమెత్మి లేమని చెపప్పుదమే
చ. 2:     నపప్పుల ముతాతల రాలీ నలినాక చేనఁతలను

  జవవ్వెనపనఁబోడి చితద చనున్ననఁగవను
     పవువ్వెవతట చర గటట్టి పొతదుగా సొముత్మిల వటట్టి

    ఇవవ్వెల నీకె సితగారా లేమని చెపప్పుదమే
చ. 3:    సనన్నల మచిచ్చెకలటూరీ సతసేయు నేసత్తిముల

   వనెన్నల కళల దేరీ వదనమున
    యినిన్నటాను తొలల్ల ననున్న నేల శ్రీవతకటేశనఁడు

   యనన్నరా దవయాసదా లేమని చెపప్పుదమే



రేక: 1801-4శతకరాభరణత సత: 28-004
పలల్లవ:    వనన్నవతచనెటట్టి వచచ్చె వలనఁదియునన్నచతద మదివో

    కనున్నలర నీవ చటూచి గతుల దలసుకోవయా
చ. 1:      తరణ నినున్ననఁ దలనఁచి తలనఁచి తమకమానఁప నలవగాక

    శిరసు వతచి చితతలతదు చిగరగోయనఁ దొడనఁగెను
   పరిగొనతగ నినున్ననఁబాసి పొదుద గడపలేక కెరలి

  సరగ గాలిమతటపమున సాముశయనఁదొడనఁగెను
చ. 2:     వలప నిలపలేక కోరికలను తాడు వనఁడిపేనఁడి

    ఆలరి వగదానఁక ముతత్తియముల గచచ్చెనఁ దొడనఁగెను
   కలయుదానఁక నోరవ్వెలేక కడునఁబరాక సేసుకొనుచ

   నెలనఁత తమత్మికొలనఁకలకను నీర నితచనఁదొడనఁగెను
చ. 3:     దపప్పుదేర నీగణల దడవ వరహ మారచ్చెకొననఁగ

    కపప్పురనఁపనఁ బలకలలల్ల గాదనఁ బోయనఁ దొడనఁగెను
   యిపప్పుడిటట్టి శ్రీవతకటేశ నీవు గటూడనఁగాను

    చెపప్పురాని ననలనఁ బటూజసేయ నినున్ననఁ దొడనఁగెను



రేక: 1801-5రామకిగయ సత: 28-005
పలల్లవ:       –మగవలకనఁ బతులకను తొలల్ల మరనఁడువాబ్రాసినవాబ్రానఁత లివ యా

   తగలగలిగినవారికే భువనఁ దారకా ణవునఁగాక
చ. 1:    మచిచ్చెకలసతమెపైనవారికి మఱవు లేడవ యతచిచటూడనఁగ

  వచచ్చెనవళళ్ళయినవారికి వఱప లేలతడు
  యిచచ్చెకములలవడినవారికి యగద్గీసిగద్గీల వదకనేనఁటకి

  చెచెచ్చెరను సేసినవచేనఁతల చెలల్ల బళళ్ళవునఁగాక
చ. 2:    మనసులేకములయినవారికి మరియు సతశయమేల కలగను

   వనయముల నేరిచినవారికి వగటలే లేవు
   చనవులనె పననఁగేటవారికి సరసవళలనఁ గొతకవలవదు
    ఆనునఁగనఁ బద్రియముల నాడినవయే ఆట లవునఁగాక

చ. 3:      పాతదులక లోనయినవారికి పొలయలక లవ యేల చెతదును
    యతదు గపటములేని వారికి నీసులే రావు
   కతదువల శ్రీవతకటశనితగలసి పాయకవునన్న వారికి
    యితదరికి రతనఁ బలకనఁ బతతము లేకమవునఁగాక



రేక: 1802-1దేసాళత సత: 28-006
పలల్లవ:   కొమత్మిచే నేమ సేయితచకొతటవయత

   కమత్మిటనఁ దామొకిక్కనటట్టి కారణ మేమయాత
చ. 1:     వలనఁది వనన్నపముల వమారనఁ జేస నీక

    సొలపనఁ జూపల నినున్ననఁ జూచి చటూచి
    చెలరేనఁగి యపప్పుట నీచెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొనె
   యలమ మ ముసగమ లేనఁటవయాత

చ. 2:      వతతగా నినున్న నవవ్వెతచి వడుక లలల్ల నఁ బుటట్టితచె
   చెతతనుతడి కొనగోరనఁ జిమత్మి చిమత్మి

    పతతపగబబ్బుల నొతత్తి బలిమనఁ గానఁగిట నితచె
   అతతలేసి నీపను లవ యేనఁటవయాత

చ. 3:    కపప్పురపలపప్పు నీకనఁ గానుకగానఁ జేతకిచెచ్చె
    చొపప్పుగానఁ బద్రియాల మోవనఁ జాసి చటూప

   ఇపప్పుడె శ్రీవతకటేశ యిట ననున్నణగటూడితవ
   అపప్పుట నీసుదుద ల నెయతము లేనఁటవయాత



రేక: 1802-2ఆహిరి సత: 28-007
పలల్లవ:      ఎదుట నునాన్ననఁ డితనఁడు యేల సిగద్గీల వడేవ

   అదనాయ సతతోసము లడనఁచనఁగ నేనఁటకే
చ. 1:   మనసు దలసుకొతటే మాటలడనఁగవల

  ననుప గలిగితేను నగవలను
  పననఁగనేరిచితేను పలిచి పపైకొనవల

  చనవు గలిగితేను సాదితచవలను
చ. 2:    తగలయ మెపైతేను తమకము చటూపవల

  మొగమోట లబబ్బుతేను మొకక్కవలను
   చిగిరితచే యాసలక చెపప్పునటట్టి సేయవల

   తగ వావులొనరితే దకిక్క వుతడవలను
చ. 3:    వడుకల వుటట్టితేను వడెము లతదుకోవల

  యడెపైన వయసులపైతే నెనయవల
    కూడె నినున్న నిపప్పుడే చేకొని శ్రీవతకటేశనఁడు
   వాడిక లిటేట్టి కలితే వలవనఁగవలను



రేక: 1802-3రామకిగయ సత: 28-008
పలల్లవ:   వనన్నవతచితమ నీక వలనఁదిభావములలల్ల

    మనిన్నతచ నితతట నీకె మరిగె నీరీతని
చ. 1:    అతవ ముతగిలలల్ల ను అడుగిడుగానఁ దొకెక్క

   తత నీ కదురవచేచ్చె తమకానను
    కతలగా మోమెలల్ల నఁ గనున్నల చేసుక చటూచె

   రత నీ వతటకివచేచ్చె రాకలకను
చ. 2:    జలజాక వురమెలల్ల నఁ జనున్నలగానే పతచె

   చెలనఁగి నినున్ననఁ గానఁగిలితచే యాసల
  పొలమెలల్ల నునఁ జిలకపలకలే వదవటట్టి

   నెలవుక నినున్ననఁ బలిచే నేరపలను
చ. 3:    కొమత్మి దననిలవలల్ల నఁ గొపప్పుగానే నికిక్కచెచ్చె

  నెమత్మి సేసవటట్టితచకొనే వడుకల
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యతతలో వచిచ్చె కూడిత

    వమెత్మిల నీకె వలస నితదుకే యినిన్నటాను



రేక: 1802-4భపైరవ సత: 28-009
పలల్లవ:     సేయనఁగల వనన్నపాల సేసిత మదివో నీక

  నీయతతనే ఇతతనఁగరణతచవయత ఇపడు
చ. 1:    నివవ్వెటలల్ల నేపొదుద నీకే యదురచటూచి

   జవవ్వెని యితతేసి ఇనఁక జూలినఁబెటట్టిక
   పవువ్వెవలనఁ బానుపపపైనఁ బొరలీని వరహన
  రవవ్వెసేయక చటూతువురావయత లోనికి

చ. 2:    తలనఁచితలనఁచి నీకే తమకితచ రతులక
  వలచినముదదరాలి వడి నేనఁచక

   అలసి కానఁకలచేత నసురసురెపై వునన్నది
   నెలకొని ఇతతట మనిన్నతచవయత యాకెను

చ. 3:    కతదువల నీకే కతకణము గటట్టి కనన్నది
  యితదుముఖ కడుగోల యలఇతచక

    చెతదిత వకె నితతల శ్రీవతకటేశనఁడ వచిచ్చె
    యతదు నిటట్టి కలకాల మేలవయత చెలనఁగి



రేక: 1802-5ముఖరి సత: 28-010
పలల్లవ:     ఎట ట్టిరచకనాన్ననఁడవో యాప సే సే చేనఁతలక

     అటట్టి నేము చటూచి చటూచి ఆనఁపలేము నవుప్పుల
చ. 1:     నెతత్తిము పతదముతోడ నేను నీవు నాడనఁగాను

   యతుత్తి చెపీప్పు నీక నాప యవవ్వెతోకాని
  హతుత్తి క వదదనఁగటూచతడి ఆటచటూచేపరాకన

   గతత్తిపగబబ్బుల నొతీత్తి కమెత్మిలగా నీమేను
చ. 2:     నేను నీవు నెదుర కినెన్నరల వాఇతచకోనఁగా

   తానాల నీక నేరిపీనఁ దానెవవ్వెతో
  వనుల నీవాదాతల వనేటవడుకలను
    మేను బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచి మెచచ్చె పరివకగా

చ. 3:    కతదువ నిదదరమును కతల చెపప్పుకోనఁగాను
    సతదడి నటూనఁకొనినఁ దా నీసత యవవ్వెతో

   చెతది ననున్న నేలితవ శ్రీవతకేశనఁడ
   అతద యచచ్చెరికక గోరతటతచ నీమెనను



రేక: 1802-6పాడి సత: 28-011
పలల్లవ:    ఆతని యిచచ్చెలోదాన ననిన్నటా నేను

   కాతరితచవదుద ననున్ననఁ గరణతచనఁ దానే
చ. 1:    చేరి యాతనికణలే చెలలల పొగడరే

   దటూరకరే సారె సారె తొయతలలల
    కోరి కోరి వనయాన గటట్టి తోడ వనఁడుకొనరే

  బీరాననఁ కొతగవటట్టి పననఁగకరే
చ. 2:   ఆసలనఁ గాచకతడరే యవసరమెపైనదానఁకా

  వసటల చటూపకరే వలనఁదటూలల
   రాసికెకిక్క వనయాన రమత్మిని పలవరే
  గాసినఁబెటట్టి గొబుబ్బుననఁ గకక్కసితచకరే

చ. 3:    కలపకో లఱినఁగితచి కాలకలే యాయరే
  చలపటట్టికరే మర సతులల

    చెలనఁగి తానే వచిచ్చె శ్రీవతకేశనఁడే కూడె
     బలిమ నితకా నతని పపై పపైనఁ గొసరకరే



రేక: 1803-1ముఖరి సత: 28-012
పలల్లవ:     నీవఱనఁగవా తగవు నేము చెపేప్పు దేమునన్నది

   కెపైవశమెపైతవ నీవ కాదా యితనికి
చ. 1:     చేరి చేరి యతనఁడు నీచెఱనఁగ వటట్టినతటాను

   సారెక బొమత్మిల నెతత జతకితచేవ
   యారీత నీ వదుటకి నెలఇతచవచిచ్చెతేను

   నేరపతోనఁ జెనకితే నేరమా ఇతనికి
చ. 2:     వచిచ్చె వచిచ్చె యతనఁడు నీవదదనఁ గటూచతడెనతటాను

  కొచిచ్చెచటూ చతనినేల గతపతచేవ
     ఇచచ్చెట నీ చటట్టిరిక మట నీవు నెరపనఁగా

    తచిచ్చె నీతోనఁ బొతదు సేయనఁదగదా ఇతనికి
చ. 3:      నొకిక్క నొకిక్క నీ చెకక్కల నునుగోర నటూనఁదనతటా

  వకక్కసముగా నేమ వతగేలడేవ
  యికక్కడ శ్రీవతకటేశనెదపపై నీవుతడనఁగాను

   చికిక్కతచక రతనఁగటూడనఁ జెలల్లదా యితనికి



రేక: 1803-2మాళవగళ సత: 28-013
పలల్లవ:  ఎతతవగిరకానఁడవు యేమయాత

  కాతతునఁడవు ఆనఁటదానినఁ గాకసేయనఁదగనా
చ. 1:   చనవుగలదుగాన సరసములడెనఁ జెలి

   పననఁగి కచము లితత పసుకదురా
     ననిచి వావ చెపప్పునఁగా నవువ్వెల నీతో నవవ్వె
    చెనకి ఇతతేసి నీవు సిగద్గీపడనఁ జేతురా

చ. 2:     నీవు మనిన్నతతువుగాన నిమత్మిపతట వస నితత
  మోవ గతటసేసి పతతములడుదురా

   దేవులగనక నినున్ననఁ దిలకితచి కాలదొకెక్క
    సవలగ మానము పపై సనఁకనఁగనఁ దిటట్టి దురా

చ. 3:      చటట్టిమ వుగాన నినున్న సొలసి సలిగె చటూప
   ఆటట్టి రతనఁ గటూడికూడి అలఇతతురా
    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీకనఁ దననేరప్పు చెపప్పు

   బటట్టిబయలగా దిటట్టి పచిచ్చెగా నాడుదురా



రేక: 1803-3సాళతగత సత: 28-014
పలల్లవ:      చెపప్పురాని సుదుద లివ చెలలల మా పొతదుల

   తపప్పుక సటూచితచరే తలనఁపయతనఁ బతకి
చ. 1:      నా మోహము తా నెరనఁగ నమత్మితనఁ దనమాటల

   యేమని వనన్నవతచేనే ఇతకానఁ దనక
     చేముతచి సేసల వటట్టి శిరసలల్ల నితడె నాక

   ఆమేల మఱవనఁ దనయానతలో దాననే
చ. 2:     ఇనిన్నటా మనిన్నతచెనఁ దాను ఇచచ్చెకరాలను నేను

   సనన్నల నెతతని తనున్న సాదితచేనే
   కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచె కడు సతతోసితచకొతట

   యనిన్నకలలల్ల నీడెరె నితవాయ ననరే
చ. 3:     కతకణము దానఁగటట్టి కరము చానఁచిత నేను

  పొతకమాయనఁ బనులలల్ల నఁ బొదిగేదేమే
     అతకెల శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి తా ననేన్నల నేనఁడు

    సతకెలలల్ల నఁ బాస నిటట్టి చనవు లొసనఁగెను



రేక: 1803-4వరాళ సత: 28-015
పలల్లవ:    తనక బుదుద ల చెపేప్పుదాననా నేను

    నను మనిన్నతచి ఇతతేసి నవవ్వె నేమోకాక
చ. 1:    ఆడుకోల మాటలలల్ల నాపరనఁగ తానెరనఁగ

 యాడనునన్నసాకిర లేమడిగీనే
  యాడుజోడెపై చటట్టిరికాలనసినవార తాము

   కూడిమాడి వుతడినదే గరతుల గాక
చ. 2:     మనసుల మరత్మిముల మరి తమకే తలసు

  ననిచి నాకేమసనన్నల సేసనే
   పొనునఁగ కినాన్నళళ్ళదానఁకా పొతదపైవునన్నవార తాము
   వనగొని పాయనిదే పదదరికము గాక

చ. 3:    చెలి యలమేలమతగ శ్రీవతకటేశనఁడు తాను
    నలినఁ దమవల పతత నాకనఁ జూపీనే
    అలరి ననేన్నలినానఁడు ఆనిన్నటా జాణల తాము

  నిలకడెపై మెలనఁగటే నేరపలగాక



రేక: 1803-5సాళతగనాట సత: 28-016
పలల్లవ:    సేవతచరో మొకక్కరో చెలలల నరలల

  కెపైవశమెపై వునన్నవానఁడు కరణకరతడు
చ. 1:   బాసికము గటట్టి కొని బతగారగదదమనఁద

  లసి కూచనాన్ననఁడదివో లకిమమత్మితో
  సటూసకపవనితల సబాననఁ బాడనఁగాను

   భాసురమెపై యొపప్పు నద పగహల్లదవరదునఁడు
చ. 2:   మునుల చదువనఁగాను ముతజేతకతకణలతో

   యనసి లవువ్వెల నవవ్వె నితదిరతో
  అనయమునఁ బేరనఁటాత డాల్ల రతులతత్తినఁగాను

  పనివని వరాలిచచ్చెనఁ బద్రిహల్లదవరదునఁడు
చ. 3:    పొలనఁతుల వడిడతచనఁగా బువావ్వెననఁ గటూచతడి

  చెలనఁగి సరసమాడ శ్రీదేవతో
   యలమ శ్రీవతకటాదిద్రి నీతనఁడే యతదుచటూచినా

  బలవతతునఁడెపై వునాన్ననఁడు పగహల్లదవరదునఁడు



రేక: 1803-6భపైరవ సత: 28-017
పలల్లవ:    చెలలల యేమనిచెపప్పుదునే యా సుదుద ల

  అలరి యతతపదదరిక మతదురతటానఁగాని
చ. 1:   మరిగినటట్టి యాపతో మాటలడనఁగాని

   కరణ నాపపై నునన్నది కాతతునికి
  సిరలతోనఁ గొలవుల సేయితచకొనీనఁగాని

    సొరిదినఁ బత కనన్నవ చటూపల నామనఁదనే
చ. 2:   బలిమ నతదరివనన్నపముల వనీనఁగాని

   తలనఁప నామనఁదనే యాతని కనన్నది
  అలరి నాటకసాలయాటల చటూచనఁగాని

  నెలకొనన్నకోరికల నెటట్టిన నాయతదునే
చ. 3:     పకక్క సతుల నటూరకె పతడాల్ల డునఁగాని తాను

  అకక్కర నామనఁదనే యాతనికిని
   చొకిక్క శ్రీవతకటేశనఁ డెచోచ్చెటనెపైనా నుతడునఁగాని

    యికక్కడ వచిచ్చె ననేన్నల యిరవు మాయితటనే



రేక: 1804-1గళ సత: 28-018
పలల్లవ:     మేల మేలే యతతవానఁడు మకిక్కలి సతతోసితచిత

   వాలయమునఁ గాదనక వలతు నేననరే
చ. 1:    పొగడిత తనగణతబుల చెవులరా వని

  తగిలితనఁ దలచకక్కనఁదనాల చటూచి
   తగడితనఁ దనతోను తేరి సరసాలడనఁగ

    నిగిడి తా నినిన్నటాను నెరవాది యగనే
చ. 2:    మెచిచ్చెతనఁ దననేరప్పుల మగల వడుకతోడ

   ఇచిచ్చెతనఁ దనక మోవ ఇతవరినఁగి
  యిచిచ్చెతనఁ గాగిటతనుగరతపైన మనన్ననక
    అచచ్చెముగ నెతచితేనఁ దా ననిన్నటాను జాణనఁడే

చ. 3:  చొకిక్కతనఁ దననెయతపసొతపగరతులకను
 దకిక్కతనఁ దనవాడికతరితీపల

  ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డేనలమేలమతగను
   నికక్కముగనఁ దా ననిన్నటా నేరపరిగదవ



రేక: 1804-2వరాళ సత: 28-019
పలల్లవ:    చెలలితదరనఁ జూడనఁగా సిగద్గీవడ వతచకతతా

 కలికితనాల నెతతగయాతళతచేవ
చ. 1:   మాటలడనేరత్తి నతటా మగనితో సారెసారె

  తాటతచి యతతేసికతల చెపేప్పువ
   సటూటదపప్పుకతడాను సొలసి యటట్టి యతని

  కాటకకనున్నలనఁ జూచి కరనఁగితచేవ
చ. 2:   సాముసేయనతటా జమళ నీతనితోను

  ఆముక యత (యత)   త పననఁగలడేవ నీవు
    గామడితన ముననఁ బకక్కన నవవ్వె యాతనికి

   మోముచటూసి యతతేసి దిముత్మిల రేనఁచేవ
చ. 3:     తానాల నేరతునతటా తగిలి యాతనినఁ బాడి

   పూని చేనఁతలలల్ల నెతత పోగవోసేవ
  యేనలమేలమతగను యేల శ్రీవతకటేశనఁడు

   ఆనితచి నీవతకా నెతత ఆసలనఁబెటేట్టివ



రేక: 1804-3బౌళ సత: 28-020
పలల్లవ:  మతచితనమువారికి మారకొననేమటకి

 మతచినవడుకతోనే మెరయవలనఁగాక
చ. 1:    సారెక మాతటాడనేల చలము సాదితచనేల

  కేరడము లడనేల కెలయనేల
  వరకె కొసరనేల వడిడతచకొననేల

   చేరి సత కిచచ్చెకమే సేయనఁగరాదా
చ. 2:   బలిమ చటూపనఁగనేల పతతములడనఁగనేల

  సొలయనేల మనసు సదితచనేల
   మలసి దటూరనఁగనేల మరత్మిము లతత్తినఁగనేల

  చెలవుని కితపగొనే చెనకరాదా
చ. 3:   వతగెము లడనఁగనేల వనఁడుకోనపప్పుటనేల

 ముతగరలతటనఁగనేల మొకక్కనఁగనేల
   సతగడి శ్రీవతకటేశ సత వలమేలత్మితగవు

  సతగతగానఁ గటూడితవ సరసమాడరాదా



రేక: 1804-4గళ సత: 28-021
పలల్లవ:    చెలలల బుదుద లనిన్న చెపేప్పురే నాక

  చెలవునఁడే వలనతటే సేసవటేట్టినఁగాక
చ. 1:     తలనఁపొకచో నుతడనఁగా తమ యటట్టి రేనఁచవచచ్చె

  పలప లలితచనఁగాను పననఁగటటట్టి
పలపొ(  కొ )    కచో నుతడనఁగా భావమెటట్టి గరనఁగీని

    బలిమ నే నెటవలనఁ బెపైకొతదునే యతని
చ. 2:     నవువ్వె లొకచో నుతడనఁగా ననుపటట్టి సేయవచచ్చె

   మువవ్వెతకలనఁ జూడనఁగా మొకక్కట యటట్టి
   వువవ్వెళళ్ళకక్కచో నుతడనఁగా వడివటట్టి యియతనేల

   రవవ్వెసేసి నేనెటట్టి రతకినఁ బలతునే
చ. 3:      వడు కొకచో నుతడనఁగా వస నతట నెటట్టి వచచ్చె

  వాడికల చటూపనఁగాను వదదనుటటట్టి
  పొడితో నలమేలత్మినఁగపత శ్రీవతకటేశనఁడు

   కూడె ననున్న నితకానెటట్టి కొసరదునే



రేక: 1804-5పళవతజరత సత: 28-022
పలల్లవ:   కొతకకచెపప్పువ యాకొతత్తిల వనేనఁగాని

    లతకెగా నితనఁడు నీక లలినఁ జటట్టిమటవ
చ. 1:     తగిలి తగిలి నీవు తపప్పుకిటట్టి చటూచేవు

  మగవరో నీకితనఁడు మగనఁడటవ
     నగతా నపప్పుట నీవు నతటనఁ గడు నెరపేవు
   పగటన నీక మేనబావ యటవ

చ. 2:    సతకెలేక యితనితో సారెక మానఁటలడేవు
  కతకణము గటట్టినటట్టి కాతతునఁడటవ

    అతకె నేపొదటూద నీతని యతడనే కూచతడేవు
  బతకము తోడుత నీపతడిల్లకొడుకటవ

చ. 3:    సతతతము నీతనితో జాణతనాలే యాడేవు
  మతతుకెకక్క నీతనఁడు మరవయటవ

  యితతట శ్రీవతకటేశనఁ డేనలమేలమతగను
   వతతగా ననేన్నల నీకూ వభునఁడటవ



రేక: 1804-6శతకరాభరణత సత: 28-023
పలల్లవ:    ఎతతని పొగడవచచ్చె నితతట నీదేవులను

  సతతోసాననఁ గటూడితని జాణవౌదువయాత
చ. 1:   జిగిమతచ ముదుద గారే చిలకపలకలే

   మగవ నోరనుడిగే మానఁట లలల్ల ను
   వగట లేని యటట్టి వనెన్నలలపోగలే

  చిగరనఁ బెదవులపపై చిరనవువ్వెలలల్ల ను
చ. 2:   తొలకరికాలప తోరవు మెఱనఁగలే

  సొలసి రమణచటూచే చటూపలలల్ల ను
  పలచ గతడునఁదుమత్మిదలపలల్లల మటూనఁకలే
 నిలవునఁ గొపప్పువటట్టిననెరలలల్ల ను

చ. 3:   కడలేనికాతతుల కలకపనఁ గతడలే
 పడనఁతగటట్టిచనున్నల బాగలలల్ల ను

  అడరి శ్రీవతకటేశ యలమేలమతగయాకె
  యడయని నీభాగతమే యాగరతులలల్ల ను



రేక: 1805-1భపైరవ సత: 28-024
పలల్లవ:   మచిచ్చెకెతతగలిగినా మఱనఁగ మొఱనఁగలేదా

   ఇచచ్చె యరినఁగి లోలోనే యనయుటగాక
చ. 1:    గటట్టి తోడ జవరాల కచముల దానఁచకోనఁగా

 చటట్టిమువలనే తొతగిచటూడవచేచ్చెవు
  చిటట్టికముల సేయనఁగా సిబబ్బుతగలయానఁటది

   వటట్టి వటట్టిక మానునా వరకె జతకితచేవు
చ. 2:    వాసితోడ ముదదరాల వదనము వతచకొతటే

  సేసకొపప్పు జారనఁదసి చెకక్కనొకేక్కవు
 బేసబెలిల్లచేనఁతలక పేరకలపూవునఁబోణ
  యాసడితచవలదా నీవల తమకితచేవు

చ. 3:    వజతోడ చదురాల వోవరిలో నుతడనఁగాను
  రాజసాననఁ బచిచ్చెదేర రతనఁగటూడేవు
   తేజముతో మనిన్నతచనఁగా తేనఁకవగల కోమలి

  సాజవు శ్రీవతకటేశ సతతోసితచకతడునా



రేక: 1805-2బౌళ సత: 28-025
పలల్లవ:    సరివయసు లిదదరికి సతములపై వనగటూడె

  యరవులినఁకనఁ బచరితచనేనఁటకే చెలియ
చ. 1:    వనన్నవతటది మనసు వడకానఁకలకే కరనఁగ

  వనెన్నలవతటది నవువ్వె వడుకొదవు
  తనున్నదా నేఱనఁగనీవు తతగొనన్నతమకముల

  యనిన్నలగలనఁ జలములేనఁటకే చెలియా
చ. 2:    వతదువతటది వలప వతతలపై చవచటూప

 మతదువతటదిచటూప మరిగితచను
  అతది పాయనఁగనీవు అడియాసకోరికల

  ఇతదులకనఁ బొలయలకలేనఁటకే చెలియా
చ. 3: (జి)    చిగరవతటది వావ చికిక్కతచి పననఁగితచ

(జి)   చిగరవతటది చెలిమ చెతగలితచ
    జిగిమతచి నినున్ననఁ గటూడె శ్రీ వతకటేశవ్వెరడు

  యగసకెక్కముల సొలపలేటకా చెలియా



రేక: 1805-3లలిత సత: 28-026
పలల్లవ:  వటట్టిసిగద్గీలినఁకనేల వరవాతాను

   చటట్టిపవరస నీకనఁ జూపతానే వునన్నది
చ. 1:     యకక్క డపరాక నీక నితతనఁ జితత్తిగితచరాదా

   చొకక్కపనఁ జూపల నినున్ననఁ జూచనద
  మకక్కవతోడుత నిటట్టి మాటపలకాడరాదా

   ఇకక్కవ లరసుకొతటా ఇతటకి వచిచ్చెనది
చ. 2:    కోరివనఁడి నీదతడనునఁ గటూచతడనఁ వటట్టి కోరాదా

  నేరపననఁ గొలవులో నిలచనన్నది
   చేరవచిచ్చె ఆదరితచి చేత నతదుకోరాదా

   మేరతో వడెమయతనఁగ మనఁదతుత్తి క వునన్నది
చ. 3:   చనవచిచ్చె కొతతగొతత సరసమాడనఁగరాదా

  గొనకొని నీతో నవువ్వెకొతటానునన్నది
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ ఇతతలో ననున్న
   పననఁగరాదా యాపతో పగయమున నునన్నది



రేక: 1805-4శ్రీరాగత సత: 28-027
పలల్లవ:      నిరహము వలవదు రసికల వనరో చాటచనఁ జెపప్పుద

   తరితీపనుచెఱకన నితత్తిరినఁ బతడువతడె నిద
చ. 1:      బగి వాయనఁగరా దినఁక దతపతులక నెకక్కడ చటూచిన

   చిగరకనఁ జేనఁగల వచెచ్చెను చితత్తిజరాజతమున
   తగిలి తగిలి కోవలకూనఁతల మొగసాలలకెకెక్కను

  జగమున వరసపనఁబవనునఁడు చలల్లవవానఁడాయ
చ. 2:     పొసనఁగనఁగ నెవవ్వెరికెపైనను పొతదుల జరపనఁగ వలసను

  పసిమొగద్గీల వాడెకెక్కను వసతతకాలమున
     ముసగస లడెడు తుమత్మిద మోతల చలముల చెలల్లను

  సుసరముననె పగరాజను చటట్టిమువానఁడాయ
చ. 3:    కలఇకలే కలకాలము కాణచలగానఁ బరగెను

  ఇలలో శ్రీవతకటపతయిచిచ్చెన సతపదను
    యలమని పదారవలక ఇతనఁడే మగనఁడెపై నిలిచెను

   కలగొని మనసనియడి చెలికానఁడునునఁ దోడాయ



రేక: 1805-5పాడి సత: 28-028
పలల్లవ:    ఒకక్క టకొకక్కట లతకె లొనగటూడెను

  చొకక్కపసతలగల చటూడరమత్మి చెలల
చ. 1:    వుమత్మిగిల తలపోత లలల్లములో నుతడనఁగాను

  చెమత్మినఁజెమటల గారీ చెకక్కలవతట
  కమత్మిమోవనఁదేనెల కడు నితడుకొననఁగాను

  తుమత్మిదకరల వాళనఁ దొయతలిమోమునను
చ. 2:    కానఁగిటకినఁ గోరికల కాచకొని వుతడనఁగాను

   మటూనఁగీ నిటటూట్టిరపల ముకక్కన నిటట్టి
  లోనఁగక యదురచటూపల కనున్నలనుతడనఁగా

   చేనఁగలకిక్క పలకల చిమత్మిరేనఁగీ మేనను
చ. 3:    నెటట్టిన నివవ్వెరగల నిలవున నుతడనఁగాను

  చటట్టిరికముల నోర సుదుద లయను
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డితత నేలకొననఁగాను

    దటట్టిమెపై యొపప్పు రతుల తగలపై చనున్నలను



రేక: 1805-6గళ సత: 28-029
పలల్లవ:   వతగెము లడకరే వభునితోను

   సతగతతో నతని కిచచ్చెకరాల నేను
చ. 1:    అదదమరేతరికాడ నాతనఁ డితటకి వచేచ్చెస

  గదదపీనఁట వటట్టిరే కాతతలల
  వదిదకతో మాటలడనోపనఁ గడునేరపరి

   సుదుద లలల్ల నడుగరే చటట్టిప వరసను
చ. 2:   అలసినచెమటతో నద నిలచనన్నవానఁడు

  జెలకము వటట్టిరే సతులల
   నెలకొనన్న కనున్నలను నిదుద రదేరినఁ దనక

   లలినఁ బానుప వరచి లలితచరే
చ. 3:    అతదు నితదునఁ దిరిగాడి ఆనఁకలిగొనాన్ననఁడేమో

  వతదువటట్టిరే పతకి వలనఁదులల
   చెతచె ననున్న నితతలోనె శ్రీవతకటశనఁడితనఁడు

    పొతదు లితదరికినఁ జేసనఁ బొగడరే మర



రేక: 1806-1శ్రీరాగత సత: 28-030
పలల్లవ:    చెలలల పతనఁ గకక్కసితచకరే పలమార

   యలమతోడుతనఁ దొలల్ల యేలినానఁడు ననున్నను
చ. 1:     మరిగితచి వకమానఁట మనసు వటట్టితేనఁ జాల

  తరవాతపనులలల్ల తా నెరనఁగను
    గరిమ నాసలతోడనఁ గనున్నలనఁ జూచితేనఁ జాల

  వరవుల పచరితచి వనన్నవతచవలదు
చ. 2:     మకక్క టమెపైన వయసు మనఁదుకటట్టితేనఁ జాల

   మకక్కవనఁ దానే మరి మనిన్నతచని
   అకక్కరతో నేపొదుద నతడ నుతడితేనఁ జాల

  పకక్కన నితడుమోహము పచారితచవలదు
చ. 3:     సేయనఁగల చేనఁతలలల్ల సలవు సేసితేనఁ జాల

  చాయకవచిచ్చె తానే సతమయాతని
   యాయడ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననేన్నలినానఁడు

    చేయి చానఁచి సారెసారెనఁ జెనకనఁగ వలదు



రేక: 1806-2పాడి సత: 28-031
పలల్లవ:    ఇతకనేల వటట్టిగటట్టి లదిరితచె వలపల

   పొతకమాయ నీతనితో పొతదుల చేకొనరే
చ. 1:    చెతతనుతడి రమణునఁడు చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొనీ

 యతతటపనికెపైనాను యియతకొనవ
   వతత వతతమాటలడి వమారను లలితచ

  సతతోసాన నతదుకను సమత్మితతచరే
చ. 2:      సారె సారె వడుకతో సనన్నల నీకనఁ జేస

  మేరతోడ ననిన్నటకి మేకొనరే
   వరడితచి వరడితచి వడనఁబరచ నినున్న

  ఆరీత నాతనిచేనఁత లతగవతచరే
చ. 3:     చెతది నినున్న బుజజగితచి సేసవటట్టి చనవచచ్చె

   కతదువల నీవు నీటట్టి కానిమత్మినవ
   యితదరిలో శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే నినేన్నల
   మతదలితచి ఇపప్పుడిటట్టి మనసు చొకక్కవ



రేక: 1806-3కాతబోదిసత: 28-032
పలల్లవ:    మఱవకవ చెలియ మదనరహసత మది

   యఱనఁగకొతటే మేల ఇతదులోనే వునన్నది
చ. 1:    సేయరాని వనయము సేసితే దతపతులక

 పాయనిచటట్టిరికమెపై పపైకొనును
   యేయడా మొగమోటము లపప్పుడు గలిగితేను

  మోయరానిమోపలపై మునుకొను మోహము
చ. 2:    యేపొదుద మతచితనాన నెనసితే జాణలక

  దానఁపరాలపై వడుకల తతగొనును
  కానఁపరపసరవులే కడునఁగడు కరపతే

  ఆనఁపరాని తమకము లలవడివుతడును
చ. 3:   తరమెపైన రతులదిదతే నేరపరలక

  సరససలల్ల పముల చవుల మతచ
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁగటూడె

   వరసతో మెలనఁగితే వలప లీడేరను



రేక: 1806-4నాట సత: 28-033
పలల్లవ:   పారరో యసురల పతచబతగాళమెపై

  వరనస్కృసితహునఁడు వదకీ నదివో
చ. 1:   వానఁడులపై వునన్నవ వజద్రినఖతబుల

   మటూనఁడవక నన్నద ముతచ మతటల
   వనఁడిమ చలిల్ల వస నిటటూట్టిరప్పుల

  వనఁడె నస్కృసితహుడు వదాదిద్రిమనఁద
చ. 2:    కతుత్తి ల నటూరీ కఠినపనఁ గోరల

  కొతత్తినురగలటనఁ గరిస లలల
  కతత్తికలోపలనఁ గలికీ నురముల

  హతత్తి వనఁడె గరడాచలమతదు
చ. 3:    శభముల సురలకనఁ జూపీ పాదముల

  తద్రిభువనతబులను తరమేన నివగొ
   –వభవతబుల శ్రీ వతకటనాయకనఁ

 డభయతబొసనఁగీ నహోబలమున



రేక: 1806-5సామతతత సత: 28-034
పలల్లవ:     ఒకట కొకటకి లతకె వువదలకనఁ బతులకను

  మొకమచచ్చెలనునఁ గలసి మొనయవలనఁగాని
చ. 1:    పలగొనన్న చటట్టిరికము పగయములకనఁ గారణము

   ననుపలకనఁ గడలేని నవువ్వెల గారణము
 తనవోనియాసలక తలపోనఁతనఁగారణము

   మనసు లనయుటక సమత్మితుల గారణము
చ. 2:     మరిగి తగలటక నెడమాట లవ గారణము

  సరసముల కొడనఁబడినచనవు గారణము
   సురతములవాడికక సొలప లిట గారణము

   గరిమనఁ జెనకలక తమకముల గారణము
చ. 3:    సతతతప వడుకక జవవ్వెనము గారణము

   మతతనపనఁ గటూటమకి మనసు గారణము
    ఇతతరో శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె

   చెతత మకిదదరికి చెలిమ గారణము



రేక: 1806-6లలిత సత: 28-035
పలల్లవ:   అదివో లకిమమత్మి అహోబలేశవ్వెరతోడ

   పదివల చతదముల పరగీ రతులను
చ. 1:    సరసనే కూచతడి జవళనఁ గొతడలమనఁద

  యిరల చలల్ల లడ వభునఁడునఁదాను
  పరిపరివధముల భవనాశి దరలను
  సరసములడని సాటకి చేటకిని

చ. 2:   యదురనఁగానఁగిళళ్ళతోడ నెనసి మానఁకలనీడ
  పదవతేనె లనీని పేగమమునను

  నిదినిధనాలవల నిచచ్చె వానపడలను
   సదమదమెపై నవవ్వెని చతురత మెఱసి

చ. 3:     తొడనఁదొడనఁ గదియనఁగ దోమట గదదల నుతడి
  జడియక పననఁగీని సమరతని

  యడయక శ్రీవతకటేశనఁడే నరసినఁహునఁడెపై
   అడరనఁగనఁ బతడెల్లడ నత సతతోసమున



రేక: 1807-1పళవతజరత సత: 28-036
పలల్లవ:    అనిన్నటా నెరజాణనఁ డాతనఁడే యరనఁగను

   వనన్నపములలల్ల నఁ జేసి వడుకనఁ బొగడరే
చ. 1:    ఆసల రేనఁచినవానఁడు అతడక రాకతడునా

   సేసల వటట్టివానఁడు చెనకనఁగ మానీనా
  వాసులకిక్కతచినవానఁడు వనెన్నకెకక్క మనిన్నతచనఁడా

  గోసనాసనఁ బతనేమనఁ గొసరకరే
చ. 2:    తమ వుటట్టితచినవానఁడు దయ నాపపైనఁదలనఁచనఁడా

   మమత లతచినవానఁడు మరగక మరచనా
    నెమకి వచిచ్చెనవానఁడు నేనఁడు ననున్ననఁ గెపైకొననఁడా

  సముకాన నాతని జరయకరే
చ. 3:    చెకక్కల నొకిక్కనవానఁడు సిగద్గీల దేరచనఁడా

   మొకక్కక లోనెపైనవానఁడు మునుకొని మెచచ్చెనఁడా
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

  తకిక్కనచేనఁత లినఁకనఁ దడవకరే



రేక: 1807-2ఆహిరి సత: 28-037
పలల్లవ:    పలవరే నాయకని పగయములనిన్నయునఁ జెపప్పు

  తలనఁవులో వడుకల దపైవారనఁగాని
చ. 1:   తనివోనిమోహములో తరవాయనఁ జెలియక

  వనుకలి కథలలల్ల వరలయను
   గొనకొనన్న కోరికల కొమరానఁకలయ నవ

  యనలేనివడజాగ లినఁక నేనఁటకే
చ. 2:    పొదిగి యడమాటలే పోదులపై పనిగొనియ

  యదురచటూపలయాస లదుర దొటట్టి
   ముదురనఁ దమకమెలల్ల ముపప్పురినఁ బెనగొనియ

   పొదిగొనన్నవటట్టి తలపోనఁత లినఁక నీలే
చ. 3:   తగలపైన మచిచ్చెకల తరితీపలసగితచె

  మొగమోట తాలిమల మొలపతచెను
    సొగసి శ్రీ వతకటేశనఁడు తానె సతనేల
   నిగిడి దిన కొతత్తిల నెరపనేమటకే



రేక: 1807-3పాడి సత: 28-038
పలల్లవ:    ఆనఁటది యితత కోపనా అతటమోసువతటది

  మానఁటలనే లలితచి మరపకోవయాత
చ. 1:    సిగద్గీరితనాన నాపపై శిరసు వతచకతడనఁగా

   యగద్గీపటట్టి వునన్నదతటా యేల లోనఁచేవు
    నిగద్గీదేరనఁ జేతులతత్తి నీక నిటట్టి మొకక్కనఁగాను

  బెగిద్గీలనఁ గచములేల పసికేవయాత
చ. 2:    ముగదతనాన నాప మోనముతో నుతడనఁగాను

  నగమతటా గోరనేల నాతటతచేవు
   తగిలి నీపాదాలపపై దానె యానవటట్టినఁగాను
  తగడి కొపప్పువటేట్టిల తీసేవయాత

చ. 3:   గోలతనమున నాప గటట్టి సేసుకతటనఁగాను
  చేలకొతగవటట్టి యతత చిమత్మిరేనఁచేవు

   యాలీల శ్రీపేతకటేశ యితత పాదాలొతత్తినఁగాను
   తాలిమతోనఁ గటూడి యతత మేలమాడేవయాత



రేక: 1807-4పాడి సత: 28-039
పలల్లవ:     చటూడనఁ జాడ వడుకయాత సుదత నీబాగల

    వాడలోన నీసుదుద ల వనెన్న కెకెక్కనఁ జెపప్పువ
చ. 1:     కొలనఁది మరిన నీ కోరకె నీడేరెనటే

   కళలదేరీ మోముననఁ గలికి నీక
   బలిమ నీవాడిన పతతముల చెలల్లనట
   సలవుల నవువ్వెల చితద నేనఁడిపడు

చ. 2:    మునున్ననీవు నోనఁచిన నోముల ఫలియితచెనట
  వునన్నత సతతోసాన నోలలడేవు

    తనున్ననఁదానె నీ యనిన్నక తారకాణ వచెచ్చెనట
    పనన్నమచెదుగ ని వలనఁ బొదలీ నీ మోము

చ. 3:   మగవలలోన నీ మనసొకక్కటాయనట
   మగల సొతపల నీవు నెరసేవు

    జిగి నినున్ననఁ గటూడెనట శ్రీ వతకటేశనఁడు
   నిగిడి రతచిహన్నల నిలవలల్ల నితడెను



రేక: 1807-5భపైరవ సత: 28-040
పలల్లవ:     ఇతత పరణమము నీ కిదివో వనన్నవతచిత

   వతతసేయక లోనికి వచేచ్చెసి చటూడవయాత
చ. 1:     అలరి నీవు సతతో నాడినమానఁట దలనఁచి

  నలగడ నవవ్వెననవువ్వె దలనఁచి
   చెలమ మగల నీవచిచ్చెనమనన్నన దలనఁచి

  వులివచిచ్చె సిగద్గీలతో లోలలడుచనన్నది
చ. 2:     చేరి నీవు చెనకిన చెనకలలల్ల నఁ దలనఁచి

   సారెక నాడిన సరసము దలనఁచి
   కూరిమ వరనఁగ కొపప్పుదువువ్వెట తలనఁచి

   మరాక కెదురచటూచి నెమత్మిదినఁ దానునన్నది
చ. 3:     యేకదాననఁ జేసిన నీ యిచచ్చెకముల దలనఁచి

   చేకొనన్న కానఁగిటలో మచిచ్చెక దలనఁచి
   యేకమెపై శ్రీవతకటేశ యారతముతద తలనఁచి
  మేకొనన్న సతతోసమున మెచచ్చెకొతటానునన్నది



రేక: 1807-6సాళతగత సత: 28-041
పలల్లవ:       ఇది మా వడుక గాదా యేల మాక దానఁచేవు

    వదకనఁ బోయిన తీగె యదురగా వచెచ్చెను
చ. 1:   చిపప్పులనఁగళలతోడ చిరనఁ జెమటలతోడ

   దపప్పుదేరే వదేమె తరణ నీవు
     యపప్పుట చతదము గాదు ఇపప్పుటనన్న నీ భావము

   చెపప్పునఁగదవ మాతోను సిగద్గీలేల ఇనఁకను
చ. 2:    చొకక్కదేరే కనున్నలతో సొరిది నిటటూట్టిరప్పులతో

   మకిక్కలి యలసేవమే మెలనఁత నీవు
    యకక్కడ నబెబ్బునోకాని యిటవతట నీ సొబగ
  నికక్కము చెపప్పునఁగదవ నీవలకొతకేవు

చ. 3:    వడిన తురముతోడ వనెన్నల నవువ్వెలతోడ
  వడుక నెరసేవమే వలనఁదినీవు

 నే (  నేనఁ )     డు శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న రతనఁ గటూడెనట
   వోడక చెపప్పునఁగదవ వదిదకతో మాక



రేక: 1808-1శ్రీరాగత సత: 28-042
పలల్లవ:    వనన్నవతచితమ నీక వలనఁది భావములలల్ల

   మనిన్నతచటే ఇనఁక మతచి జాణతనము
చ. 1:    మరిగి పాయనఁగలేక మగవ చెనకనఁగాను

  సరసము లడేది జాణతనము
    వరల వసి సనన్నల వమారనఁ బలవనఁగాను

   మరకేలినఁ బెననఁగేదే మరి జాణతనము
చ. 2:    ననుపల పచరితచి నవువ్వెల నవవ్వెనఁగాను

  చనవచిచ్చె పపైకొనేది జాణతనము
    తనివోక సారె మోము తపప్పుక చటూడనఁగాను
   మనసు చొకిక్కతచేదే మరి జాణతనము

చ. 3:     చెతతనఁ గటూడి చెపప్పురాని సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను
 సతతోసితచకొనియడి (  యేది ? ) జాణతనము

    ఇతతలో శ్రీవతకటేశ నీకె నినున్న వనఁడనఁగాను
   మతతనాననఁ గలసేదే మరి జాణతనము



రేక: 1808-2ఆహిరి సత: 28-043
పలల్లవ:   అతదుకే దయవుటట్టి నాతనికిని

   యతదును వనితలక ఇచచ్చెకమే మేల
చ. 1:   గనఁటమున రమణుని గడవనాడుటకతట

    మానఁట మానఁటగానఁ బొగడే మచిచ్చెకే మేల
  సాటబేటకి బొమత్మిల జితకితచటకతటే

    సటూటగా మోము దపప్పుక చటూచటే మేల
చ. 2:   మోనముతోడ ముగము మునుచకవుతడుకతటే

   నాననఁబెటట్టి సలవుల నవువ్వెటే మేల
  ఆనవటట్టి క వననఁగి అదలితచటకతటే
   కానుకిచిచ్చె వరకతడే ఘనతే మేల

చ. 3:    చేరవనుతడి లోలోనే సిగద్గీల వడుటకతటే
  కూరిమతేనఁ గానఁగిలితచకొనుటే మేల

    గారవతచి నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడు మెచిచ్చె యేల
   నేరపగలదానవు నీక నిదే మేల



రేక: 1808-3బౌళ సత: 28-044
పలల్లవ:    పతవదద నేనఁడే నీవు పచరితచేవు

 –  కతకారితనా లతదు గడిఇతచకొతటవ
చ. 1:   చిగరాకమోవ మనఁది చినన్నలేనఁతమాటల

   నిగిడి యనన్ననఁడు నీవు నేరిచితవ
   మొగమచచ్చెలకనఁ జూచే ములవానఁడి చటూపల

   తగిలి ఇనాన్నళళ్ళ యతదు దానఁచకవుతడితవ
చ. 2:     గతత్తిప చెకక్క జెమట కొనగోరి చిముత్మిల

  బతత్తిరాన నెటట్టి గటూడపటట్టి కొతచివ
 చితత్తిణతనములోని చిరిసిగద్గీలనవువ్వెల

  తతత్తినఁగటట్టి యేడనుతడి తచచ్చెకొతటవ
చ. 3:  కదిసినయటట్టిరతకళలలో గరతుల

  పొదపటట్టి యటట్టి గటూడపోసుకొతటవ
     అదన శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి నినున్న ననటూన్ననఁ గటూడె

  చదురనఁదనము లనిన్న సవరితచకొతటవ



రేక: 1808-4భపైరవ సత: 28-045
పలల్లవ:     చితాత్తి న మఱవక యాచెలి నిటట్టి మనిన్నతచ

   వతత్తి వనన్నవతచే మప కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతుర
చ. 1:    సలవుల నవువ్వెదుర చేసనన్నల సేతుర

  వలపల చలల్ల దుర వనితల
  అలతుర సొలతుర ఆయములతటదుర

  బలిమనెతతపైనా నెగద్గీపటట్టిరాదు పతకి
చ. 2:    చనవుల మెరతుర జతకితతుర బొమత్మిలను

  కనునఁగవ చటూపల కానఁడితతుర
   వననఁగదు వరకెపైను బగతుర పతగితతుర

   యనసి యతతపైనా నేరాలతచరాదు పతకి
చ. 3:    మతదమేళన నుతదుర మనసులనఁ గరతుర

   కతదువ రతకినఁ దసి కానఁగిలితతుర
   ఇతదుముఖ నేలితవ ఇతతలో శ్రీవతకటేశ

   వతదువలనఁ బాయకతడు వడరాదు పతకి



రేక: 1808-5దేసాళత సత: 28-046
పలల్లవ:     చటూచి చటూచి నాక గడుసదతముగ దయవుట ట్టి

     యచి నీసేవ సేసే మా ఇతటకి రావయాత
చ. 1:    వలలేని వడుకతో వగినతతా నవవ్వెతవ

  అలవోక సరసాల నాపతోను
     పలకనఁదేనె తీపల పపై పపైనఁ జవ చటూపతవ

  అలపదేరేచ్చెనఁగాని మాయాడక రావయాత
చ. 2:     –మనసు దనియలేక మాపదానఁకనఁ బెనగిత

  వనేకరీతుల గోరి యాపతోడను
   వనోదితచితవ చాల వచచ్చెనవడి నకక్కడ

   నిను సేదదరీచ్చెను మానెలవుక రావయాత
చ. 3:     –ఇకక్కవలతట యాసల నితదానఁకా భోగితచిత

  వకక్కజమెపైన రతుల నాపతోడను
    నెకొక్కని శ్రీవతకటేశ నేనఁడు ననున్ననఁ గటూడితవ
    నికక్కము నినున్న మెపప్పుతచే నిచచ్చెల రావయాత



రేక: 1808-6లలిత సత: 28-047
పలల్లవ:    నీకితత బానఁతపైతనఁగా నేనఁజేసినదే భాగతము

    కెపైకొనవయాత పాదాల గడిగే నే నీకను
చ. 1:    వడుక కొకమానఁట వలనఁదిచేనఁ జెపప్పుపతప

  వాడికల కితదానఁకా వచిచ్చెతవమో
   యాడవారితోడ పొతదు యతతగదుద అయినానఁగాని

   వడె మతదుకోవయాత వచేచ్చెసిత వడక
చ. 2:    చనవచిచ్చెనటవల సారెకనఁ దపప్పుక చటూచి

   మనసు సదితచ మాతో మానఁటాడేవమో
    చనకినాన్నళళ్ళ సరక సేతువా నేనఁ డేమకొతోత్తి

   ఘనతనఁ గటూచతడవయాత గదదపీనఁట మనఁదను
చ. 3:     సమత్మిత నోవరిలోన సరస ననున్ననఁ బెటట్టి క

  నమత్మికగా నాతోడ నవవ్వెవమో
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యనసిత వతదుకేమ

    పమత్మి నీకనఁ జేత మొకేక్క బాయకతడవయాత



రేక: 1809-1వరాళ సత: 28-048
పలల్లవ:   రావ యాతనికడకరమణ నేనఁడు

    నీవు నాతనఁడునఁ బొతదపైతే నెమత్మిది నుతడుదుర
చ. 1:    చేరి తనరమణునఁడే చెతకొతటేనఁ జాలనఁగాక

   సారె సారె దటూరనేల సవతులను
   ఆరితేరి యాతనఁడే మాటాడితేనఁ జాలనఁగాక

  వరిడెపై కోపతచనేల వడచిలకలను
చ. 2:   అకక్కరగలవభునఁడు యాసిచిచ్చెతేనఁ జాలనఁగాక

 కకక్కసితచనేల చెలికతత్తియలను
    చొకిక్క తనది కాక్కతనఁడు చటూచితేనఁ జాలనఁగాక
  గకక్కన జతకితచనేల కతతునిబాణలను

చ. 3:    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డబబ్బుతేనఁ జాలనఁగాక
 తడవనేల పతచినదాదులను
    యడయ కితతలో వచిచ్చె యాతనఁడే నినున్ననఁగటూడె

  కడుసగినాల చటూడనఁగానేల యనులను



రేక: 1809-2పాడి సత: 28-049
పలల్లవ:    ఉదదగిరికస్కృషరనఁ డాతనఁ డొకక్కనఁడొ జాణనఁడతటవ

   వలయ లతదునాన్నమాకిదదరికినఁ బొసనఁగనే చెలియా
చ. 1:   వలనఁ దాతనిగణల వగిననఁతానఁజెపప్పుతవ

   వలయ నెతదునాన్ననఁడే వలనఁది వానఁడు
    కలనఁ దాతనఁ డతదరికతటనఁ జకక్కనివానఁ డతట-

   వలరనఁ దోడితేవ నాయనఁడక నేనఁడు
చ. 2:    పొది గాతనినేరప్పుల పొగడిత వతదానఁకా

    సుదత మొకేక్క వటట్టి చటూపవ నాక
  చదురనఁదనము రాజసము గలవానఁడతటవ

  యదిటకినఁ దానెపప్పుడెపడ వచచ్చెనే
చ. 3:     వడి నాతనికి నాక వలప వుటట్టితచితవ

   కడనఁగి నాతోనఁ జటట్టిరికము సేయవ
   యడయక శ్రీవతకటేశనఁడే తానట ననున్ననఁ

   దడవ యేనినానఁడౌనె తపప్పుదు నీమాట



రేక: 1809-3నాట సత: 28-050
పలల్లవ:    నీపొతదులలల్ల గతటమ నేనఁడు నీపతతాలచెలల్ల

 భటూపతచెరవుచెతత భోగితపచనాన్ననఁడవు
చ. 1:    ముచచ్చెట లడుకొతటా మొగముల చటూచకొతటా

  హచిచ్చె యతతచనవచేచ్చె వతతులకను
    తచచ్చెనల చటూపకొతటా తమకము లత చకొతటా

  కొచిచ్చె యతతనవవ్వెవు కొలవులోను
చ. 2:    పవువ్వెలను వసుకొతటా వుపొప్పుడి చలల్ల కొతటా

  రవవ్వెలేమ సేసేవు రమణులను
  వువవ్వెళటూళ్ళరితచకొతటాను వడివటట్టి తీసుకొతటా

    చివవ్వెన నెతత పచిచ్చెగానఁ జెనకేవు నీవు
చ. 3:    సనన్నల సేసుకొతటా చవుల వుటట్టితచకొతటా

  మనిన్నతచి యతతకూడేవు మగవలను
   యనిన్నకతో ననేన్నలిత వతతలో శ్రీవతకటేశ

   చనున్నలేల పటేట్టివు సరసము లడుతా



రేక: 1809-4భపైరవ సత: 28-051
పలల్లవ:       మేల మేలే యితతడు నేరప్పును మెచిచ్చెత ననిన్నటా నీతనికూటమ

    కోలముతదపై యిటలనఁ గోరప్పుల కొనలసాగని దేనఁటదే
చ. 1:      మనసు గరనఁగనఁగనఁ జేయనఁ జాలనిమానఁట లినిన్నయు నేనఁటవ

   చనవు మగలనఁగ నోలలడనిసరసముల మరియేనఁటవ
      తనివనఁ బొతడనఁగ రతులనఁ గలయని తాలిముల గొడ వనఁటదే

    చెనకి చెనకితచకొని కొసరినిచేనఁత లేమయు నేనఁటవ
చ. 2:       పదవ తేనియ లొలకనఁ జెపప్పుని పగయము చేకాన నేనఁటదే

   యదురచటూపలయాసలను బయలీనఁదని వల పేనఁటదే
   సదమదతబుగనఁ బుకిక్కటతముత్మిలము చవులగొననిది యనఁటదే

     ముదురనఁ దమకము మనఁదనఁ జలల్ల చ మొకక్కలడని దేనఁటదే
చ. 3:    చెలపచెమటలగార సాలయుచ చిమత్మిరేనఁగని దేనఁటదే

    తలనఁపనఁదలనఁపనునఁ దారకాణపై తగిలి చొకక్కని దేనఁటదే
    యలమతో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డేల ననిన్నప డతముదతబున

     చెలియ నీతో నిటట్టివడుక చెపప్పు చటూపని దేనఁటదే



రేక: 1809-5ముఖరి సత: 28-052
పలల్లవ:     ఎపడు వతుత్తి వోయనుచ యదుర చటూచనఁ జెలియ

   వుపమతచి చెపప్పుతమ వువదనఁ జెతదవయాత
చ. 1:    –నలనఁతకనుగనువలక వమోమునఁ జతదురని

  నలరతగనఁ జూపగదవయత నేనఁడు
   కలికి చకక్కనఁదనతబు కడనఁగి పగతబతబతచ

  తళక నీచెకక్కటదదముల చటూపవయాత
చ. 2:    నిరత మెఇనఁదగెకను నీటాహుశఖ లివ

  అరడుగానఁ జూపనఁగదవయత నేనఁడు
  సరినఁ జనున్నజకక్కవల జతటవాయకయుతడ

  తొరల తనుసటూరతకాతతుల చటూపవయాత
చ. 3:   గళనాద పకములక కడునీజవవ్వెనమదము

   అలమ చోటగనఁ జూపవయత నేనఁడు
   వలచి శ్రీవతకటేశవ్వెర యాకెనఁ గటూడితని

   కలకాలమును నిటలనఁ గరణ చటూపవయాత



రేక: 1810-1వళవళ సత: 28-053
పలల్లవ:      ఇనిన్నటా ఘనునఁడు తాను యతచితే నే నెతతదాన

   సనిన్నధినుతడి నాక చనవచచ్చె నితనఁడు
చ. 1:   చకక్కనిదాననతటాను సారెసారెనఁ బొగడని

  చెకక్కనొకిక్క వలపరేనఁచ నితనఁడు
   యకక్కడ నేరిచినానఁడో వడలేని మాటలడి

    గకక్కన నా మనసలల్ల నఁ గరనఁగితచ నితనఁడు
చ. 2:      నా మొగము చటూచి చటూచి నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెని

  ఆముకొని చనుగబబ్బులతట నితనఁడు
   యేమ దలనఁచకనాన్ననఁడో ఇచచ్చెకములలల్ల నఁ జేసి

    కామతచి మెచచ్చెల మెచిచ్చె కానఁగిలితచ నితనఁడు
చ. 3:     కపప్పురపవడె మచిచ్చె కడు ననున్న మనిన్నతచని

   చెపప్పురాని చేనఁతలలల్ల నఁ జేస నితనఁడు
   ముపప్పురి నెతతజాణనఁడో మోహములలల్ల నఁ జలిల్ల

    ఇపప్పుడే శ్రీవతకటేశనఁ డితతసే స నితనఁడు



రేక: 1810-2శ్రీరాగత సత: 28-054
పలల్లవ:    ననిచి యాతనితోనే నగత నుతడెదనఁగాక

 చనవుగలిగినవనక జరయనఁదగనటవ
చ. 1:    భావ మాతని మనఁదనఁ బాదుకొలిపనవనక

  చెవదేరనఁగ నలగనఁ జెలల్ల నటవ
  కావరపవలప లొడినఁగటట్టి కతడిన వనక

 వావాతమచిచ్చెకల పదలనఁదగనటవ
చ. 2:     మగల నతనికి మోవ మనఁదుకటట్టిన వనక

   జిగిమతచి ఇనఁకనఁ బలకనఁ జెలల్ల నటవ
   పగటతో వయసు తనపాలనఁ బెటట్టినవనక

    మగిడి మొగమోట లట మానెతదగ నటవ
చ. 3:     లవ భోగ మతనితో లతకెసేసిన వనక

  చెలిమ సేయక మరవనఁజెలల్ల నటవ
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో ననునఁగటూడె

  వలలేనితమక మనఁక వడవనఁదగనటవ



రేక: 1810-3సామతతత సత: 28-055
పలల్లవ:    ఏమతదునే చెలియ ఇతతసేసను వయసు

   నామనసు చొకిక్కతచి నమత్మితచె వయసు
చ. 1:    పడివోని తమకముల నుబుబ్బురేనఁచెను వయసు

    కడనఁగి యలకల దేరిచ్చె కలప వయసు
    అడియాసలే పతచి యారడినఁ బెటట్టిను వయసు

   బడినఁ గోరికలబయల వానఁకితచె వయసు
చ. 2:     సాగిసి రాకల కెదురచటూడనఁ జేసను వయసు

   తగిలితచి రతుల కెడతాకితచె వయసు
   వగటగానఁ దగవలక వఱపనఁదలిపను వయసు
   జిగిమతచి తలపోనఁతనఁ జికిక్కతచె వయసు

చ. 3:     వకరి కొకరికి లతకె లొనకనఁజేసను వయసు
   మొకమోటలనె ననుప ముతచె వయసు

   వకలియపై కూరిచ్చె శ్రీవతకటేశతో వయసు
   పగకటమెపై నాకిటల్ల ఫలియితచె వయసు



రేక: 1810-4ఆహిరి సత: 28-056
పలల్లవ:       చెపప్పునఁగదవ చెలియ వనియద చెవుల చలల్లనఁగ నతని సుదుద ల

     కపప్పులనఁ దపప్పుల గానఁగనఁ గటూడిన గరతు లలల్లనునఁదలనఁచనా
చ. 1:      తనక నాకను తొలల్లట మానఁటల తారకాణల దలనఁచనా

     చెనకి చెనకి మరత్మిములతటనఁగ సిగద్గీల వడుట దలనఁచనా
   చనవుతోడుత నడాడ నఁకలేక సరసమాడుట దలనఁచనా
    దినదినమును మోముల చటూచక తపప్పులనఁదేలట తలనఁచనా

చ. 2:     పానుపమనఁదట మదదర మొకక్కటపై పాయకవుతడేది దలనఁచనా
     ఆనల మరచ సరకిబేసికి ఆయము లతటట దలనఁచనా

    మేనులనఁ జెమట లపప్పుతలల్లనఁగ మతచిపననఁగట దలనఁచనా
  తానకమయినబోగములను దపైలవారట దలనఁచనా

చ. 3:      యపప్పుడునఁ దానును నేనును నెనసి యరవులేనిది దలనఁచనా
   చొపప్పుకనఁ గలసిమెలసివుతడేట చటట్టిరికముల దలనఁచనా

 తపప్పుక .....       నా ఇతటకి వచేచ్చెసి తానే ననున్న మనన్నతచి ఏలను
   ఇపప్పుటవలనే శ్రీవతకటేశనఁడు యితతటాననున్ననఁ దలనఁచనా



రేక: 1810-5రామకిగయ సత: 28-057
పలల్లవ:     వనఁడివో నీయదుట నునాన్ననఁడు వవలచతదాల లరజాణనఁడు

   పోనఁడిమతోడుతనఁ గలకాలమును పోదిగి భోగితచవ
చ. 1:    సేసపాల పతడిల్లకూనఁతురవు చినదానవటవ నీవు

   మోసులవార నవువ్వెచనఁ బతకి మోముచటూపవ
   నీసరివారినఁజూచి చేనఁతల నేరచకొనవ కడమలేల

  ఆసలరేనఁగ సరసమాడి ఆయములతటవ
చ. 2:    పోనఁకలతతలచనున్నలదానవు బుదుద ల నేరపవలనా నీక

   యేనఁకటవాయ మనసునఁగరనఁచి యితపల చలల్లవ
   వానఁకమెపైన జవవ్వెనపాయము వచెచ్చెను మతలోనఁదలనఁచకొనవ

   తేనఁకవతోడుత ముదుద బలకల తేనెల గరియవ
చ. 3:    చకక్కనఁదనముల చకెక్కరబొమత్మివు చవుల చటూపనఁగవలనఁగదవ

    గకక్కన శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె కానఁపరము సేయవ
   మకక్కటమెపైన కలికితనాల మెరసి దికక్కలమెపప్పుతచకొనవ
    వకక్కసముగను రతుల మెపప్పుతచి వడుక సేయవ



రేక: 1811-1 ఆహిరి సత: 28-058
పలల్లవ:     నీ వనఁక నేమనాన్నను నీక నీతోడు

    కెపైవసమాయనఁ బనుల కడమ లే లినఁకను
చ. 1:  వలిపపయతదలోని వాసనగబబ్బులతోడు

  పలకవ చలముల పచరితచక
  పలచనెపైన నీ పచిచ్చెకెమోత్మివతోడు

   సొలసి తలవతచక చటూడవ నాదికక్క
చ. 2:   సిగద్గీలదానఁచికటట్టి చెతగావ చరతోడు

   వగిద్గీ పటట్టివ వడెము వుదదతడాలేల
   దిగద్గీననఁ గసటూత్తిరి యలనఁదిన నీచతకలతోడు

   దగద్గీరి కూచతడవ వతతలేల నీక
చ. 3:    తరితీప చటూపల నీతళకనఁ గనున్నలతోడు

   గిరిగొన నీటట్టి కానఁగిట నితచవ
  చిరినఁజెమటలతోడి శ్రీవతకటేశనఁడ నేను

    మెరస నీనా పొతదు మతమరి యిపడు



రేక: 1811-2 రామకిగయ సత: 28-059
పలల్లవ:     నీ చితత్తి మటమనఁద నేము చెపేప్పుటదేమ

    చేచేతనఁ గటూడి దయసేయ వలనఁ గాక
చ. 1:     పేరకొని యొకమానఁట పలచ వరక నినున్న

  కోర మనసునను నీకూటతబుల
     –దటూర దపైవతబు నట తుదరెపప్పు లతదునఁగ

     నీన్నర నితచను సారె నెలనఁత నినునఁ దలనఁచి
చ. 2:     భావతచి యొకమార పలకపపై నిను వాబ్రాసు

  వవగనఁ దలయటూనఁచ వరగపడును
   నీవు రానఁగలగను నిటటూట్టిరప్పు నిగడితచ

     పూవునఁ బానుప్పుననఁ బోరల పొలత నినునఁ దలనఁచి
చ. 3:     పకక్కనను నొకమానఁట బయల నీతో నవువ్వె

   చెకక్క చేతనునఁ జేరచ్చె చితతతచను
   ఇకక్కడనె శ్రీవతకటేశ ఇద కూడితవ

    వకక్కసతబుగనఁ బొగడు వలనఁది నినునఁ దలనఁచి



రేక: 1811-3 శ్రీరాగత సత: 28-060
పలల్లవ:      తగను మ ఇదదరికి తలనఁచకో నా మానఁట

    నెగడె మ కూటముల నీకక్కముల నేనఁడు
చ. 1:   వదలనఁదగనా పగయము వలపగలవారికిని

  యదురకొని వనయముల హచచ్చెవలనఁగాక
  చెదరనఁదగనా మనము చెలిమగలవారికిని

  పొదలి ఇచచ్చెకములనే పొరలవలనఁగాక
చ. 2:   వడువనఁదగనా యాస వడుకగలవారికిని

  వుడివోని తమకమున నుతడవలనఁగాక
  కడవనఁదగనా మాట కెపైవసవువారికిని
 కొడిసాగనఁబను లియతకొననఁగవలనఁగాక

చ. 3:   మఱవనఁదగనా మేల మమతగలవారికిని
   మెఱసి రతులను నేరప్పు మతచవలనఁగాక

  వఱవనఁదగనా చనవు వలఇతచవారికిని
  యఱినఁగి శ్రీవతకటేశ నెనయవలనఁగాక



రేక: 1811-4 ఆహరి సత: 28-061
పలల్లవ:      వనికేలే వఱవ నీకను వభునిపొతదే సేయు మతకను

     మానవ యితక చితత యాతని మనన్ననల చేకూరెను
చ. 1:      తలనఁవునఁ దలనఁవునునఁ దారకాణపై తగిలి యుతడిననఁ జాలనఁగాక

   కలవలనునఁ దామరల నెవవ్వెరి గానఁడిపారీనే
  పలనఁగనఁబలనఁకనునఁ బొసనఁగనాడుక పదరకనఁడిననఁజాలనఁగాక

    చిలకలనునఁ గోవలలనఁ జేసేటచేనఁత లేమతక నునన్నవ
చ. 2:      మొగము మొగమునునఁ జూచకొని యిట ముచచ్చెటాడిననఁ జాలనఁగాక

   చిగరలనునఁ దగెలను యవవ్వెరినఁ జెనకవచచ్చెనే
   నగవునగవునునఁ గలయనవువ్వెచ ననిచివుతడిననఁ జాలనఁగాక

   తగిలి చతదుగ డు చలల్లగాలియునఁ దడవుపనులేమునన్నవ
చ. 3:      కరమునఁగరమును సనఁక రతులనునఁ గానఁగిలినునఁ గానఁగిలినఁచిననఁ జాలనఁగాక

    మరనఁడు బలములనఁ గటూడి యవవ్వెరి మచచ్చెరితచేరే
    యిరవుకొని శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డితతలోనఁదా నినున్న నేలను

     తరగనఁ దిరగను వనన్నవతచేట తరనఁగ లినఁక లేమునన్నవ



రేక: 1811-5భపైరవ సత: 28-062
పలల్లవ:     ఎతచి చటూడ నెనిన్నలేవు యాకె తలపోనఁతల

  నితచనవడుక లినఁక నెరవరచవయాత
చ. 1:     వర నటూర నటూటలయ నుడివోని తమకము

 నీరకొదిదదామరాయ నితడుమోహము
  గోరగీర నేరలయ కొమత్మికోరికలలల్ల ను

  గారవతచి యినఁకనెపైనానఁ గరణతచవయాత
చ. 2:     పటట్టినఁ బటట్టినఁ బాములయ పరగ నడియాసల

  ముటట్టినదే ముయాతయ ముతచినేసత్తిము
   చెటట్టిడువనఁ జేటనఁడాయ చెలరేనఁగి వావుల
  గటట్టి తోనే యినఁకనెపైనానఁ గొమత్మినేలకోవయాత

చ. 3:    చెపప్పునఁ జెపప్పునఁ గొతత్తిలయ చెలియవరహమది
   తపప్పుపపై వోలయనఁ దరితీవు లలల్ల ను

    యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి యేలితవ
   తపప్పుక నీవనఁకనెపైనానఁ దగ మనిన్నతచవయాత



రేక: 1812-1పాడి సత: 28-063
పలల్లవ:     తానే యఱగను అనిన్నదగవుల దయనఁదలతచ నిపడెరమణునఁడు

    వని యొకమానఁ టచచ్చెరితచవ పొసనఁగ నోచెలియా
చ. 1:    మచిచ్చెకలగలచోట పొతదుల మఱవలటవల వచచ్చెనే

    ఇచచ్చెకముతోమెలనఁగ సరసము లరవు లే లగనే
   వచచ్చెవరిగిన ననుపలలల్లను వనలగొనకే లతడునే
    నచచ్చెకొటట్టిక యిటల్లనే వనన్నసము సేయవ యతనికి

చ. 2:     మరిగి పాయనఁగరాని తగలమ మాననెటవల వచెచ్చెనే
   దొరసివుతడినవయసు లేగతనఁ దొలనఁగ దొబేబ్బునే

   సరవగలవడనఁబాటమానఁటల చవుల రేనఁచకవుతడు నటవ
    వరవుతోడుత వనన్నపము వవగనఁ జేయవ యతనికి

చ. 3:   తనివదరనిరతులసొతపల తాళనెటవల వచచ్చెనే
   తనకనఁగా మనఁదతుత్తి కతడినతమక మెటవల దానఁతునే

     యనస నను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డిటకనఁ దానే వచిచ్చెకరణను
   వనయమున నాసతతసతబుల వనన్నవతచవ యతనికి



రేక: 1812-2శతకరాభరణత సత: 28-064
పలల్లవ:     నీక నతనికినఁ బోదు నేము చెపేప్పుటదేమ

   కెపైకొనన్న మకతల కతటమే చెలియా
చ. 1:    తగరాని పొతదులక తలిసి వోరవనఁగవల

  మొగమోట రిచచ్చెకము ముతచవలను
  నగనేరిచ్చెనతదుకను నతట చటూపనఁగవలను

  తగలయన రతులకను తరితీపవలను
చ. 2:    యనయు నడియాసలక లడమానఁట లడవల....

  ననుపలకనఁ గనుచటూప నానఁటవలను
  పనగొనన్నవడుకక పగయము చటూపనఁగవలను

   తనివనఁ బొతదినయడక తగ మెచచ్చెవలను
చ. 3:  సమత్మితనఁచినపనికి సరినియతకొననఁగవల

  నమత్మినతదుక నిజము నడపవలను
   యిముత్మిలను శ్రీవతకటేశనఁ డిట నినునఁగటూడె

  పముత్మికొనుచేనఁత లినఁకానఁ బచరితచవలను



రేక: 1812-3ఆహిరి సత: 28-065
పలల్లవ:    ఎతతమోహమో కాని ఇతనఁడు నీమనఁదను

   సతతతమునఁ బాయకిట సరస నునాన్ననఁడు
చ. 1:    పలకవ పతతోడ పగడవాతర దరచి

  చిలకవ సలవులను చిరనవువ్వెల
  మొలకసిగద్గీలివల మోనతబు లితకనేల

    కలయికక వచిచ్చె ఇద కాచకొ నాన్ననఁడు
చ. 2:    కనునఁగొనవ వకమానఁట కలవకనున్నల నితని

 పననఁగవ కక్క( క? )   రములను పగయము చలిల్ల
   పొనినఁగేట తమకమేల పొసనఁగి గటట్టినఁకనేల

 నినునఁగదియువడుకను నిలచనన్నవానఁడు
చ. 3:    కొసరవ యావళ కూరిముల సారెకను

   వసరవ సణనఁగ లిట వమారను
    వస రతుల మరిగి శ్రీవతకటేశనఁడునఁ గటూడి

  సుసరమున నీతోడనఁజొకక్క చనాన్ననఁడు



రేక: 1812-4ముఖరి సత: 28-066
పలల్లవ:     నీవలల్ల నే మెపైనాను నెరసుల గలవో

   వవల నీ చతదాలక వరగయాతమాక
చ. 1:     బతత్తితోడ నాప నీక పచచ్చెడము గపప్పుతేను

  చితత్తిగితచి నవవ్వెనేల చిఱనవువ్వెను
    కొతత్తినఁగానఁ బటూవుల దచిచ్చె కొపప్పు నీకనఁబెటట్టితేను

     హతత్తి తపప్పుక చటూచేవు అది యేమ యాకెను
చ. 2:   అటట్టి నీవదదనునఁడినయదదము చటూడుమతటేను

  చిటట్టితటనఁదనాల నీక సిగద్గీలేనఁటకి
    గటట్టి న సితగారాల కొచిచ్చె కొచిచ్చె మెచిచ్చెతేను

  నటట్టినడుమనేల ఆనల వటట్టి కొనేవు
చ. 3:     చేరి చేరి నీమేని చెమట దుడిచితేను

  గారవత చెతతలోనెతత కానఁగిలితచేవు
   యారీత శ్రీవతకటేశ ఇదదరనునఁ గటూడితరి

   కూరిముల సారెనేమ గొసరేవు చెలిని



రేక: 1812-5దేసాళత సత: 28-067
పలల్లవ:   ఇదదరము నొకక్కటే ఇతతేశలోయి

   తదుద కొని యలల్ల కొతటే తీగెలే పొదలగావా
చ. 1:    చలము సాదితచితేను చటాబ్రాయి నుగద్గీలౌను

  యిల గోరగీరితేను యేరెపైపార
     వలప రేనఁచవచేచ్చెవు వదుద సుమత్మి వయి నీవు

  మొలకలే పరిగితే మటూకమాకలగావా
చ. 2:   పతతములడుకొతటేను బయలలల్ల బతదితౌను

   చితతతచితేను మతచము చెతతనే నుయత
   యతత చెనకవచేచ్చెవు యేనఁటకోయి వసాల
    అతతటా పూపలపైతేనే యటట్టి పతదల గావా

చ. 3:   కోరికల వతచితేను కోటాననఁగోట ల్లను
  పేరనఁబెటట్టితే పాలే పరగను

    యారీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   నేరపతత గలిగితే నీవ నేనఁగానా



రేక: 1813-1ముఖరి సత: 28-068
పలల్లవ:     చెలల మోముల చటూచి చిరనవువ్వె లేమటకి

   చెలనఁగి యాతనిసేవ సేయవ ఇనఁకను
చ. 1:    మనసు లేకములపైన మరియేల యడమానఁట

  వనయమే కలిగితే వతతలేదు
   చెనకలక లోనెపైన సిగద్గీలకనఁ బనియేమ
   వనగటూడి యతనితో నుతడవ ఇనఁకను

చ. 2:     తేరిచటూచన మనఁద తరమఱనఁగ లవ యేల
  కూరిముల దొరకితేనఁ గొసరవలదు

 తారకాణపై నచో తగవులడుగనఁగనేల
   చేరి చటట్టిరికతబు సేయవ ఇనఁకను

చ. 3:   సేసవటట్టినవనకనఁ జెపప్పునేనఁటకి వావ
  బాసలే వనరితేనఁ బాయనేల

   యాసరిని శ్రీవతకటేశనఁ గటూడిత వపడు
   వాసితో నీవతని వదలకవ ఇనఁకను



రేక: 1813-2పాడి సత: 28-069
పలల్లవ:    రానఁపల సేయక ఇనఁక రావయాత

    మాపదానఁకా మాటలేల మరి ఇనఁక రావయాత
చ. 1:    కొచిచ్చె కొచిచ్చె సతచేత కొలవుసేయితచకోనఁగా

  రచచ్చెకేకేక్క వలపల రావయాత
     తచిచ్చె యాప నినున్ననఁ బాసి తమకితచనఁ బానుపపపై

    నిచచ్చెట నేమసే సేవు ఇనఁక రావయాత
చ. 2:    ఆయనాయ జాగలేల అతగననఁ జూచితేను

  రాయపైనానఁ గరనఁగను రావయాత
    చేయి మనఁదాయ నీకను చెలల్లను పతతములలల్ల

    కాయజపపై యాన నీక గకక్కన రావయాత
చ. 3:    సముకాన వనన్నవతచనఁ జాలక చెలలచేత

  రమణ వలవనతప రావయాత
   తమతో శ్రీవతకటేశ తగవచిచ్చెకే నేలిత

    సమరతనఁ గటూడ నిటేట్టి సతతతము రావయాత



రేక: 1813-3బౌళ సత: 28-070
పలల్లవ:     అతత నీక వడుకెపైతే నటేట్టి వతడాల్ల డరాదా

  ఇతతసిగద్గీల రచచ్చెనేల వసేవు
చ. 1:     కాటక కనున్నల నినున్ననఁ గానఁడనఁ జూచెనతటాను

  ఆనఁటదానినేల నీవు అదదలితచేవు
   గానఁటపగబబ్బుల చటూపీ గబబ్బుతనాన నతటాను

   నీటన నీకెపపైనేల నెపాల వసేవు
చ. 2:     నికిక్క మోవనే మాటాడి నినున్న నోరటూరితచెనతటా

   గకక్కన మానినినేల కాక సేసేవు
   చకక్కనఁదనముల చటూప చవుల వుటట్టితచెనతటా

  చికిక్కతచక గోరనేల చిమత్మివచేచ్చెవు
చ. 3:    మలసి నీముతరను మనసు గరనఁచనతటా

   కలికి నెతతేసి బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచేవు
   యలమ శ్రీవతకటేశ యేలిత వవనితను
   నలిరేనఁగి యతతవడి నవువ్వెల నవవ్వెవు



రేక: 1813-4వరాళ సత: 28-071
పలల్లవ:    తలనఁచితే సిగద్గీయాత దగద్గీరనునాన్ననఁ డతనఁడు

    చెలలల నాక మర చెపప్పురే బుదుద ల
చ. 1:    వనయమే మేసితే వగటపైతోనఁచదు గదా

  ననిచి పాదాలోతత్తితే నవవ్వెనఁడుగదా
    తనునఁ దపప్పుక చటూచితే దతట యిదననఁడుగదా

    చెనకి పతకి నెటట్టి సేవల సేతువ
చ. 2:     కదిసి కూచతడితేను గరవ్వెమ దననఁడు గదా

   యదుట నుతడితే నెలయితచడు గదా
   అదననఁ దలవతచితే నటట్టి పననఁగడుగదా
  పొదిగి యాతనితోడ పొతదులటట్టి సేతునే

చ. 3:     చెవలల్లనఁ గానఁగిలితచితే సిగద్గీల రేనఁచనఁడు గదా
   మోవడిగితేనఁ బలల్ల మోపనఁడు గదా

    యావళ శ్రీవతకటేశనఁ డితదువచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె
     యే వరసల నితని నెతతని నే మెతుత్తి నే



రేక: 1813-5కేదారగళ సత: 28-072
పలల్లవ:    సేయనఁగల వనన్నపము సేసితమ నీతోడ

   పాయ కినఁక నీయితతనఁ బాలితచవయాత
చ. 1:    అడియాసలనునఁ గొతత ఆతుమను తనివతదు

  యడమానఁటలనునఁ గొతత ఇతపొతదును
    కడునఁదమకములనఁ గొతత కడపనఁ పొదుద ల సారె

  పడనఁతచతదతబు లివ పరికితచవయాత
చ. 2:    యదురచటూపలనఁ గొతత యసనఁగి సతతోసితచ

  మదరాగముననఁ గొతత మనసుపటట్టి
   వదకేటగతులనఁ గొతత వడుకలనఁ జెలరేనఁగ
  సుదతభావతబు లివ చటూడనఁగదవయాత

చ. 3:    తలపోనఁతలనునఁ గొతతదడవు మకిక్కలి చెలనఁగ
  వలపలను వకకొతత వాడుదేర

   యలమనఁ గటూడితవ నీవపడె శ్రీవతకటేశ
   చెలియ నిటవలనె దయసేయనఁ గదవయాత



రేక: 1813-6లలిత సత: 28-073
పలల్లవ:     నీవ ఇది దలనఁచి మనిన్నతచితవ జవరాలి

    భావతచి యతతని మెచిచ్చె పలికేము నినున్నను
చ. 1:    నయాన గారవతచితే నతటసేతుర చెలల

  పగయముల చటూపేతేను బెరయుదుర
   నియతమే నడపతే నెటట్టి కొని వలతుర

   యరినఁగి మగవానఁ డతకెల నేలవలను
చ. 2:    ఇచచ్చెగితచి కూడితేను ఇతపసేతుర సతుల

  మచిచ్చెకల చలిల్లతేను మరగదుర
   అచచ్చెలన నవవ్వెతేనే ఆయాల గరనఁగదుర
  కచచ్చెపటట్టి నాయకనఁడే కరణతచవలను

చ. 3:    చనవచిచ్చె యేలితేను సతమౌదుర కాతతల
  ననుప నటతచితేను నముత్మిదుర

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యితతలో నీకెను
   వనితకనఁ బత వటవలనే కావలను



రేక: 1814-1భపైరవ సత: 28-074
పలల్లవ:    నమత్మివ నామానఁటల నవువ్వెల గావు

    పమత్మి నీమనఁదనఁ గడు బతత్తిగలనఁ డతనఁడు
చ. 1:    చితతతచ నీకేనఁటకే చెకక్కచె యితదేనఁటకే

  వతతుక నీరమణునఁడు వచచ్చెనఁగాక
   సతతోసమే కలగిని సగినాల మతచివయాత

  వతతవడుకనుదుద లే వనేవు నీవు
చ. 2:  యకతాలడనేనఁటకే యవవ్వెరిదటూరినేనఁటకే

   కెపైకొని యాతనఁడే నినున్ననఁ గలసనఁగాక
   నీకోరిక లీడేరి నీవునన్నదికక్క మతచిది

   జోక ననిన్నసబనాల చటూచేవు నీవు
చ. 3:   తలపోనఁత లేనఁటక తలవతచనేనఁటకే

   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్నను
   వలపల ఫలియితచ వచిచ్చెనవళ మతచిది

   చెలరేనఁగి సేవలితకానఁ జేసేవు నీవు



రేక: 1814-2నాదరామకిగయ సత: 28-075
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదునే యిటట్టిది నాయాతదోళము

   కామతచాతని చితత్తి మేగత నునన్నదో
చ. 1:   మాటలడినటట్టి తడు మరి నవవ్వెనటట్టి తడు

  తాటతచి వభునిరటూవు దలనఁచకొతటే
   గానఁటాన వచిచ్చెనటల్ల తడు కరము చానఁచినటల్ల తడు

   పాటతచాతని సుదుద ల పలమార వతటేను
చ. 2:    సరసనఁ గటూచనన్నటల్ల తడు సారెనఁ జెనకినటల్ల తడు

  ఇరవపై తనమనన్న లతచకొతటేను
   వరల వసినిటల్ల డు వనఁడుకొని నటల్ల నఁడు
  గరిమనఁ దనచేనఁతల గనునఁగొతటేను

చ. 3:   చెకక్కల నొకిక్కనటల్ల తడు చేరికూడినటల్ల తడు
  నెకొక్కని పానుపమనఁద నెలకొతటేను
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచిచ్చె ననేన్నల

      దకెక్క నా కితనఁడు నేనఁడు తానే గత యతటేను



రేక: 1814-3పాడి సత: 28-076
పలల్లవ:    ఆడిగినానఁ జెపప్పుదా ఆతగన తనచేనఁతల

  సుడిగొనీ వలపలత జూడరమాత్మి
చ. 1: చెకక్కననఁబెటట్టినచేయిచిరనఁజెమటనొసల

   చకక్కల గాసేట మోవ చటూడరామాత్మి
   జకక్కవ చనున్నలమనఁద జారిన పయతదకొతగ

 చొకక్కవుకళలమోము చటూడరమాత్మి
చ. 2:      నెరల చెదరనఁ గొపప్పు వరల రాలేట చొపప్పు

  సొరిది లేనఁతనవువ్వెల చటూడరమాత్మి
  గరమతోడనఁ జిటల్ల గతదాల ముతజేత

  సురతప సితగారాల చటూడరమత్మి
చ. 3:      పననఁగే హరాల మెడ పేగమనఁ జొకేక్కనఁట తనువు

   జనినఁగే శిరసు వతప చటూడరమాత్మి
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితదానఁకానఁ దను రతుల

  చొనిపీ నేరపలలల్ల నఁ జూడరమాత్మి



రేక: 1814-4సౌరాషట్టి సత సత: 28-077
పలల్లవ:    ఆతనఁడు నీరతులక నాస సేయనఁగా

    చేతులరా సేవ సేసి చిమత్మిరేనఁచ వలదా
చ. 1:    సలవ నేమనవవ్వెవ సిగద్గీలేల పతచేవ

  చెలిమసేసి వభునఁడు చెకక్కనొకక్కనఁగా
  తలవతచకొననేలే తమకమేల దానఁచేవ

  కలికితనాల మత కరనఁగితచవలదా
చ. 2:     తొరలకేల లోనఁగేవ తొతగి తొతగేమ చటూచేవ

   తరయతత్తి యాతతడు నీదికక్క చటూడనఁగా
   సరియేమ వననఁగేవ చనున్నలేల మటూసేవ
  సరసముల నతని సాదితచవలదా

చ. 3:     మొకక్క లేల మొకేక్కవ ముసునఁగేల వటేట్టివ
  వకక్కటపై శ్రీవతకటేశనఁ డొడివటట్టినఁగా

     గకక్కన నెతత మెచేచ్చెవ కానఁగిట నెతత మతచేవ
  ఇకక్కవలతట నీగోర నెచచ్చెరితచవలదా



రేక: 1814-5వరాళ సత: 28-078
పలల్లవ:      నే నెదుట నునన్నదాన యా చేనఁతలటూనఁ జూచేనఁగాక

  వనులరా నీగణల వనేనఁగాని
చ. 1:    వతతువటట్టి క మగని వలపతచవలనఁ గాక

  పతతాల సవతులతోనఁ బలకనేలే
    యితతే కలితే నతని నీయితటకి రపప్పుతచకోవ
   కాతతవు నీపగటలల్ల నఁ గానవచచ్చెనఁ గాని

చ. 2:     సరస నుతడి యతని జటట్టిగొ నవలనఁగాక
 సరవారితోనేలే సాదినఁపల
 నెరవాదివపైతేను మరపకోవలనఁగాక

    తరవ నీనేర పలల్ల నఁ దేటపడనఁ గాని
చ. 3:   పేగమ శ్రీవతకటేశతోనఁ బెనగనఁగవలనఁగాక

  యేమటకే తమకితచ యేరాతడల్లతో
    మోము చటూడవ ఇతనిమతదపై ననున్న నీతనఁడేల
   లేమవు నీకోరికల లకక్కకెకీక్కనఁ గాని



రేక: 1814-6రామకిగయ సత: 28-079
పలల్లవ:   ఇతతట మనిన్నతచరాదా యేమయాత

  వతతసేయ కినఁకనెపైనా వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:    వడుకతో వచేచ్చెవతటా వలనఁది గాచకనన్నది

  యాడ నేమసేసేవు యేమయాత
    యేడలేని పనులను యనెపైన్నైనానఁ గలవు నీక

  వడె మతదుకొతదువు వచేచ్చెయవయాత
చ. 2:     అతదతదే చెలలనెలల్ల నతప నినున్ననఁ బలవనఁగ

   యతదానఁకా నవువ్వెల నవవ్వె వమయాత
    సతదడినఁ గొలవుసేసే సతుల దరచ నీక

 వతదారగితతువుగాని వచేచ్చెయవయాత
చ. 3:      మనసు నీపపై నిలిప మరిగి యదు రచటూచ

  యనయరాదా యిటట్టి యేమయాత
   ఘనునఁడ శ్రీవతకటేశ కలసిత వతటలోన

  వనయము చేకొతదువు వచేచ్చెయవయాత



రేక: 1815-1ముఖరి సత: 28-080
పలల్లవ:     మేలమేలే నినున్ననఁ జూచి మెచిచ్చెత నేను

    నాలగ లితతకతట ననున్ననఁ జూడు మనఁకను
చ. 1:    చనున్నలను దానఁపరాల సరసాన గానఁపరాల

  పనున్నక యతతసేసేవ పతతోను
   కనున్నలను జూగరాల కానఁగిటకి వగిరాల

   చినన్నదాన వతతేసి నేరిచ్చెతవ నీవు
చ. 2:    చెలలతో మతతనాల చేసనన్నల బొతతనాల

  వలయితచే వమటకే వభునివదద
   కలసేట కారణల పలకల దోరణల

   కలగె నీకత లటట్టి గడిఇతచకొతటవ
చ. 3:    చదురల బతత్తిరాల సమరత తతత్తిరాల

 వదచలేల్లవవునే శ్రీవతకటేశతో
   వుదుటల పోతరాల వుడివని కాతరాల

    అదన ననిన్నయ నీక నమరెనే నేనఁడు



రేక: 1815-2మాళవగళ సత: 28-081
పలల్లవ:    ఎటట్టినోము నోనఁచితవో ఇదివో నీభాగతము

  చటట్టిరికము లలల్ల ను చటూపవమాత్మి
చ. 1:     యతతబతోత్తి నీమనఁద నితటకి వచెచ్చె నతనఁడు

  చెతతనుతడి పూడిగాల సేయవమాత్మి
    వతతుక నీమనఁద నిద వలపల చలీ ల్లని

   వతతల సేయక ఇనఁక వడెమయతవమాత్మి
చ. 2:    యేమవడుకోకాని యేకదాల నీతో నాడి

  వమార సుదుద లడిగీ వనవమాత్మి
   దోమటనఁ బాదాల నీతొడలపపైనఁ జానఁచని
   మోము చటూచి వనఁడుకతో మొకక్కవమాత్మి

చ. 3:     యేరీతమనన్ననో నేనఁడు ఇనిన్న చతదముల నేల
  చేరి ఇచచ్చెకములలల్ల నఁ జేయవమాత్మి

   గారవతచి నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడు గరణతచె
  కూరిమ నిటవలనే కూడివుతడవమాత్మి



రేక: 1815-3ఆహిరి సత: 28-082
పలల్లవ:  చెలియునన్నచతదమెపైతేనఁ జెపప్పునఁగరాదు

   నెలకొని యటాల్ల మనిన్నతచేవో కాని
చ. 1:    వమార చెలిసుదుద ల వనన్నపాల సేయనఁగాను

   యేమని వునన్నదో చితత్తి మెఱనఁగమయాత
   కామని యతపనయటట్టి కానుక నీకిచిచ్చెతమ
   చేముటట్టి కెపైకొతట వమసేసేవో కాని

చ. 2:     సతకడక రమత్మిని సారె నినున్ననఁ బలవనఁగా
  ఇతవు నీకెటట్టి నన్నదో యఱనఁగమయాత

    –అతవమొకక్కల నీక నపప్పుగితచిత మాప
    కతలటూ వతట వపప్పుడు గలసేవో కాని

చ. 3:    గటట్టి తోడ నితతకినఁగానఁ గొచిచ్చెకొచిచ్చె కొసరనఁగా
  యటట్టి నన్నదో నీయనిన్నక యఱనఁగమయాత

    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలిత వతతలో వచిచ్చె
    చటట్టిమ వపైతవ యతత చొకేక్కవో కాని



రేక: 1815-4దేశక సత: 28-083
పలల్లవ:    చితత్తిమెఱనఁగక లోలో సిగద్గీతోడ నునన్నదాన

   హతత్తి నాక ననిన్నటకి నపప్పుణయతవయాత
చ. 1:   సతదడితచి నీతోను సరసములడనఁగాను

  అతదరిలో మతదమేళ మనవుగదా
   చెతదినవడిగాల నీకనఁ జెలరేనఁగి సేయనఁగాను

  యతదుకో లచనని యతచవుగదా
చ. 2:    గటట్టి తోడ నేపొదుద కొలవుల సేయనఁగాను

  అటట్టి వలపతచవచెచ్చె ననవుగదా
    చటట్టి చటట్టి నీతోను సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పునఁగాను

   బటట్టిబయ లీనఁతలని భావతచవు గదా
చ. 3:    సరస గటూచతడి మోవచవుల నినన్నడుగనఁగా

  అరదతది యాసకతపై ననవుగదా
    ఇరవపై ననున్న శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి కూడితవ

  వరసితే చనున్నలక నొడిడతచకోవుగదా



రేక: 1815-5బౌళ సత: 28-084
పలల్లవ:    నీవ నేరతువ నేరపలనిన్నయునఁ జెలి

   కెపైవస మాతని నితతగానఁ జేసుకొతటవ
చ. 1:   తలనఁపలో మెలనఁగితే తగలయమౌనఁగాక

  చలముల సాదితచితే చవవుట ట్టినా
  చెలముల సేసితేనే చెలల్ల బడియౌనఁగాక
   బలముల చటూపతేను భావము గరనఁగనా

చ. 2:    నవువ్వెల నవవ్వెతేనే నాటనఁగాక పగయముల
  రవవ్వెసేసితే సేవల రతకెకీక్కనా

   వువవ్వెళటూల్లరనఁ బెననఁగితే వనరనఁగాక వడుక
  దవుప్పులను మానఁటాడితే తనివయతనా

చ. 3:   వనయమే సేసితేను వచచ్చెనవడియౌనఁగాక
 మనసియతకతడితేను మరత్మిమతటనా

   యనసను శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో నినున్న
   ననుపతత గాకతడితే నమత్మిక ఇతతౌనా



రేక: 1815-6వరాళ సత: 28-085
పలల్లవ:      నే నినున్న వదదనేనా నెపాల వసేవు గాక

   కానిపనే ఇది యేమ కెపైకొననఁగవలదా
చ. 1:    వనిత కూనఁచిపటట్టి క వావులలల్ల నఁ జెపప్పునఁగాను

  వనవదాద నీకేల వడసిగద్గీల
   పననఁగి వడెమయతనఁగా పేగమ నతదుకోవదాద

 పనిలేనియాచారాల పచారితచవలనా
చ. 2:    వువవ్వెళటూళ్ళర బుజజగితచి వడనఁబరచనఁగా మెచిచ్చె

  నవవ్వెవదాద నీకేల నాలితనాల
    నివవ్వెటలల్ల సబనాల నెరపేది మేల గాదా
  జవవ్వెనితో చలముల సాదితచవలనా

చ. 3:    నెయతపనఁ జటట్టిరికము నెరపనఁగా నీవునటట్టి
  ఇయతకొనవదాద నీకేల యదురాడను

    యియతడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నాకె-
    నొయతనే నినున్న బోదితచ టచితమే కాదా



రేక: 1816-1ఆహిరి సత: 28-086
పలల్లవ:   మరిగినచోటకి మతచితనమే మేల

   తరవాత పనులలల్ల తానెఱనఁగ ననరే
చ. 1:     తను నేమ దటూరరాదు తమక మాపగరాదు

  వనయాన మొకేక్కనని వనన్నవతచరే
   పననఁగనఁగరాదు మరి పగయము చెపప్పుకపోదు

   తనరటూపే మనసులో తలపోసే ననరే
చ. 2:     వచిచ్చె కకక్క సితచరాదు వలప నిలపరాదు

  వనయాన మొకేక్కనని వనన్నవతచరే
  కొచిచ్చె కోపగితచరాదు కోరికనుడుపరాదు

  నిచాచ్చెనఁదనకతలే వనేనని యనరే
చ. 3:    చెనకరాదు చెనకి సిగద్గీల పడనఁగరాదు

  తలమేల దాననని తలనఁపతచరే
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనఁదా వచిచ్చె ననున్న
   తనిసితనఁ దానాక తగలయ ననరే



రేక: 1816-2రమకిగయ సత: 28-087
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా రటట్టిడివౌదు వఱనఁగదు నీ జాడల

   మనన్ననల చేకొతటవ మచిచ్చెకల చలల్లవ
చ. 1:    పతతా లడవదుద గాని పడనఁత వభునితోడ

  చెతతనుతడి వనన్నపాల సేసుకొనవ
  వతతసేయవదుద గాని వడుకతో వడెమచిచ్చె

   సతతోసాల రేనఁచి మోవ చవచటూపవ
చ. 2:    గబబ్బుతనా లొదుద గాని కదిసి వనయముతో

  వుబుబ్బురేనఁ చటూరక పాదాలొతత్తినఁగదవ
   సిబబ్బుతతత వదుద గని చెలరేనఁగి పొతదుచటూసి
  గబబ్బులనొతత్తి వలప గమత్మిరితచవ

చ. 3:    –గయాతళతచవదుద గాని కానఁగిట శ్రీవతకటేశ
   నియతడనఁ బొదిగి కడునితపల చటూపవ

    కొయతతనా లొదుద గాని కూడె నినిన్నతనఁడు నేనఁడె
  వయతనొయతనే నేరవు లొనరితచవ



రేక: 1816-3బౌళ సత: 28-088
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా జూజాలడే వతతులతోను

  పొతదరినఁగి యాపనిటట్టి బుజజగితచవలదా
చ. 1:      సొలసి చెలియ నినున్ననఁ జాచి చటూచి వసారె

   వలినుతడి వరలను వసి వసారె
   పలమార నీపదాల పాడిపాడి వసారె

   కలికినఁ దలతత్తి చటూచి కరణతచవలదా
చ. 2:      నవువ్వెచ నీ యదుట సనన్నల సేసి వసారె

   వువవ్వెళటూళ్ళరనఁ గొనగోర నటూనఁది వసారె
     చివవ్వెననఁ బనీన్నర నీపపైనఁ జిమత్మి చిమత్మి వసారె

  జవవ్వెనితో మానఁటలడి చనవయతవలదా
చ. 3:      సతగడి వచిచ్చె కూచతడి చనున్నల నొతత్తి వసారె

   చెతగటనఁ దొడపపై తొడచేరిచ్చె వసారె
   యితగితము శ్రీవతకటేశ యరినఁగి వచిచ్చె

    అతగననఁ గటూడిత వతకా నపప్పుట రావలదా



రేక: 1816-4హిజిజజి సత: 28-089
పలల్లవ:   ఇతకనేలదానఁచేవ యరినఁగిన పనులక

   పొతకప సతతోసాలనఁ బొదలేమే నేము
చ. 1:    సలవుల నవువ్వెదేరెనఁ జెకక్కలనఁ జెమటగారె

 తలిగనున్నలచటూపలనునఁ దలల్లవారెను
   వులివచిచ్చె మోవతేనె లవువ్వెచ నువవ్వెళటూళ్ళరె

    మలసి నీపత నీతో మానఁటాడె నటవ
చ. 2:     అటట్టి తురము వడె నతగమెలల్ల వసివాడె

  దటట్టిప సిగద్గీలలల్ల నునఁ దలకూడెను
   రెటట్టితచి నిదుద రలద రెపప్పులనె యలల్ల డె

  లటట్టిన నీరమణునఁడు నినేన్నలనటవ
చ. 3:    నీమెపైగరతుల నితడె నిలవు నటూరవతడె

  ఆము కాతనిసొముత్మి నీకమరతడెను
    యేమ నోము నోనఁచితవో యిదివో నీపకక్కనఁబతడె

  పేగమ శ్రీవతకటేశనఁడు పతడాల్ల డెనటవ



రేక: 1816-5సామతతత సత: 28-090
పలల్లవ:   వలపతచనఁబోయి నీవ వలచితవ

    యిల నెతత జాణలక నిటట్టి తడునఁ బనుల
చ. 1:      ఆఱడినఁ బెటట్టి యాతని నాసలేల కొలిపే వ

   జాఱనఁ గొపప్పుతతక చకక్కనఁ బెటట్టివ
    మఱి మఱి యపప్పుటని మేలము లేమాడేవ

   జోఱననఁ గారీనఁ దుడుచకొనవ చెమట
చ. 2:    మానఁటలనఁ జొకిక్కతచాతని మరత్మిమేల కరనఁచేవ

   గానఁటప నీచర లనత్స కటట్టి కొనవ
   నానఁటనఁజూచి యాతని మనసతత మరిగితచేవ

   పాటతచి నీగబబ్బులపపై పయతద గపప్పుకోవ
చ. 3:     చేతుల చానఁచి యతని సిగద్గీలేల వరచేవ

  నీతలపలోని తమ నీవతచకోవ
   యాతనఁడే శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్ననేల
  కాతరమేల రేనఁచేవ కడుమోహితచితవ



రేక: 1816-6పాడి సత: 28-091
పలల్లవ:   ఇతనఁడు నామగనఁడౌట యఱనఁగవటే

   రతకెకక్కనఁ జెనకేవు రమణుని నిపడే
చ. 1:     పొతదుల చటూపే వదుటనఁ బుకిక్కటనఁ దమత్మిదాపేవు

 యితదునఁగానియపగట యరనఁగరటే
   కతదువక వచేచ్చెవు కానుకల నిచేచ్చెవు
     యిదరలో నా నీక నెతత పని గలదే

చ. 2:     సారె సారెనఁ బొలసేవు చనవుతో సొలసేవు
  నేరప లితదుననఁగాని నెగడవటే

   మేరమరి నవవ్వెవు మేలముల దవవ్వెవు
   వరకే వలపలలల్ల నుమత్మిగిలీ నటవ

చ. 3:     జిగిచనున్నలనఁ గమేత్మివు చెమట గోరనఁ జిమేత్మివు
  తగల నీకితదునఁగాని దాకొనతటే

   నిగిడి శ్రీవతకటాదిద్రి నిలయునఁడు ననున్ననేల
    మొగము చటూసేవు నీక మోహమెతత గలదే



రేక: 1817-1సామతతత సత: 28-092
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా సతతోసమాయ నిట మమత్మిదదరినఁ జూచి

  మనిన్నతచినమనన్ననలే మతతుకెకెక్క నిపడు
చ. 1:     కలవ లవవ్వెరినఁ గానఁడ కతతునఁడెకక్కడ నేస

   నెలనఁతను నీవు గరణతచితేనఁ జాల
   చలవలే వనఁడియౌనా సతులకనఁ బతులక

 వలచినవలపలే వడిగొనీనఁగక
చ. 2:     చతదురనఁ డెవవ్వెర నేనఁచ చలల్లగాలేమ సాదితచ

  ఇతదువదనను నీవలితేనఁ జాల
   గతదము మొగజాటనా కాయములనఁ బటూసితేను

   పొతదు సేసినపొతదులే పోదిసేసనఁ గాక
చ. 3:    తుమత్మిదల కేడపగ దటూరనేల చిలకల

    కొమాత్మి నీవ నిటాల్ల నే కూడితేనఁ జాల
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిచచ్చెక మెరవులౌనా

  నెమత్మినఁ గోరినకోరిక నెటట్టి కొనీనఁగాక



రేక: 1817-2పాడి సత: 28-093
పలల్లవ:   మేట నేరపరలల మెలనఁతలల

   కూటము లిదదరికినినఁ గటూరచరె యపడు
చ. 1:   చెపప్పునఁగానే నోరటూరీ చెలవునిచేనఁతల

   చొపప్పులతత్తితని నాకనఁ జూపనఁ గదరే
   కపప్పువడ గోరికల గణముల వతటేను
   వపప్పుగానఁ బొతదుల నాక నొనరితచరే

చ. 2:    వననే వడుకవుట ట్టి వభుని చకక్కనఁదనాల
  అనువుగా నిదదరి మాటాడితచరే

  మనసయాత నాతనిమతచితనాల చటూడనఁగా
   యనయనఁగ నాతని నితటకినఁ దోడితేరే

చ. 3:    తలనఁచనఁగానే వచెచ్చె తానె శ్రీవతకటేశనఁడు
  తలపరే నామోహము దేవునికిని
    తలకితచి చటూచి ఇటట్టి తరముగానఁ బెతడాల్ల డె

  కలకాలమును ననున్ననఁ గరణతచమనరే



రేక: 1817-3దేసాళత సత: 28-094
పలల్లవ:    నీవఱనఁగవా చెలియ నెరజాణ వనిన్నటాను

    వావరి నేనఁ జెపప్పునేల వలపజాడ లివ
చ. 1:    వనయము గలిగితే వడుకల సమకూర

  మనసనసితేను పేగమము వుటట్టి ను
   ననుప గలిగితేను నానఁటకొను మోహము

   వనితకనఁ బతకిని వలపరజాడ లివ
చ. 2:    వోరప గలిగితేనే వనరనఁ జటట్టిరికాల

  నేరపే కలిగితేను నేసత్తిమడేర
   కూరిమ గలిగితేను కొనసాగ భోగముల

   వారక యవప్పురికెపైనా వలపజాడ లివ
చ. 3:    యిచచ్చెకము గలిగితే నితపలలల్ల నితడుకొను

  ముచచ్చెట లొనరితేను ముదమలర
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్న నితతలోనె

    వచిచ్చె యిద వునాన్ననఁడు మవలపజాడ లివ



రేక: 1817-4ధనాన్నసి సత: 28-095
పలల్లవ:     కతకణము గటట్టితవ కాతత నీక దేవులయ

     ఇతక నిటట్టి వుతడరయత ఇది మా వనన్నపము
చ. 1:    దయతో మనిన్నతచవయాత తరణ నీకెపప్పుడును

  పగయురాల సేసపాల వతడిల్లకూనఁతుర
   నియతాన నేలవయాత నేరాల వయకవయత
  నయగారి పాయరాని ననుపపైనచటట్టిము

చ. 2:    కలశీలము గలది గణవతతురాల యాకె
  నలినాక నీక మేనమఱనఁదల

   తలనఁపననఁ బెటట్టివయత తగల వాయకవయత
 ఇలవరసగలది యాడుజోడెపైనది

చ. 3:    గరిమ నెలల్లకాలము కానఁపరము సేయవయత
   ఇరవపైన జవరాల ఇలల్ల ల యాకె

   మరిగి శ్రీవతకటేశ మతచివళనఁ గటూడితరి
   తరణ నీమనఁద సతతతభకిత్తి గలది



రేక: 1817-5వరాళ సత: 28-096
పలల్లవ:    తరవాత పనులలల్ల నఁ దలచితత్తిమే యఱనఁగ

   ఇరవపై వునాన్ననఁడు తల కెచచ్చెరితచేదేమే
చ. 1:    పలవనఁగానఁ బలవనఁగా పగయముల సమకూర

   తలనఁచనఁగానఁ దలనఁచనఁగా తమ వుటట్టి ను
  చలపటట్టి వలనతటే సాదితచవచచ్చెవలప

   కొలనఁదిమరి తనున్న నేనఁ గొసరేదేమే
చ. 2:    చెనకనఁగానఁ జెనకనఁగా చితత్తిముల గరనఁగను

   పననఁగనఁగా బెననఁగనఁగా బెరయనఁ (  యునఁ ? ) బొతదు
    తనకే సమత్మిత యపైతే తగలనఁ జటట్టిరికము

   వనువతటనఁ దనక నే వనన్నవతచేదేమే
చ. 3:    చటూడనఁగానఁ జూడనఁగాను సురతకాతక్షల వుటట్టి

   కూడనఁగానఁ గటూడనఁగా గతదుకొను ముదము
   యాడనె శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనఁదా ననున్ననేల

    జోడువాయ మనఁక మరి చొకిక్కతచే దేమే



రేక: 1817-6బౌళ సత: 28-097
పలల్లవ:     ఎనేన్నసి చేనఁతల చేస నీప నీముతదరను

    సనన్నల చాయల నీక చవుల చటూపీని
చ. 1:     అతవ నీమోము చటూచ నద చితత్తిగితచవయత

   కతచెపీప్పు వనవయత కమత్మిట నీవు
   తతరితగి బతత్తిసేస తగిలి చేకొనవయత

   మతలో నీ యాసదము మరినెతతగలదో
చ. 2:    పొలనఁత నీముతదరను పొలస నదిగోవయత

   కొలవుల సేసనఁ జే కొనవయాత
   సలవుల నవవ్వెని చేరి చనవయతవయాత
   తలకొనన్న వలపల తనకెతత గలదో

చ. 3:   దిసి కూచనన్నది కానఁగిలితచకొనవయాత
   వదిగి రతుల నిటట్టి బోగితచవయాత
   అదన ననేన్నలితవ యనిన్నటా శ్రీవతకటేశ

   పొతలిన యాప తలపోనఁత లతతగలదో



రేక: 1818-1కాతబోదిసత: 28-098
పలల్లవ:   ఒరప నేరతువ వోయమాత్మి

  సరగన నతని నాసలనఁబెటేట్టివ
చ. 1:  కలవకనున్నలను కానఁటకలొలకనఁగ

   సొలసి యతత పతనఁ జూతేవ
 సలవులనఁ జితదేటచిరనవువ్వెలతో

  పలక లతతవడి పచరితచేవ
చ. 2:     శిరసు పపై నెరల చెతపల జారనఁగ

  సరసము లతదానఁగ జరపేవ
  అరిమురి గళబెళమను వయతదతో

   వరల నే లతని వసేవ
చ. 3:    చనుమొనలనఁ జెమట జడిగొని వడియనఁగ

  వనరనఁ బాదము లట ల్లతేత్తివ
   యనసను శ్రీవతకటేశనఁడు నను నిద
  పననఁగచ నాతని బెరసేవౌనే



రేక: 1818-2తలనఁగనఁగాతబోది సత: 28-099
పలల్లవ:    ఏమసేతు నమత్మిలల యిదివో నాచతదము

   వమర నాతని కిటట్టి వనన్నవతచరే
చ. 1:    చెలరేనఁగీనఁ బులకల చిగిరితచనఁ గోరికల

  తలనఁపలో నాతనినఁ దలనఁచితేను
   నిలవలల్ల నఁ జెమరితచ లటట్టి కొనీనఁ దమకము

  చెలలచే నాతనిచేనఁతల వతటేను
చ. 2:      నిరతనఁ గరనఁగీ మత నిటటూట్టిరప్పు లచచ్చె ముకక్కన

   బెరయ నాతని నిటట్టి పేరకొతటేను
   వరగ లపప్పుతలీ ల్ల వకక్కసమయాత నాసల
   తరిగి యాతనియితట దికక్క చటూచితేను

చ. 3:    పచిచ్చెదేరీనఁ జెనకల పపైకొనీ సలవనవువ్వె
   మెచిచ్చె యాతనిసొముత్మిల మేననఁ బెటట్టితే

    యిచచ్చెటకి వచిచ్చె నినున్న నేల శ్రీవతకటేశనఁడు
   మచిచ్చెకతో వడుకయాత మతతనాన నుతటేను



రేక: 1818-3వరాళ సత: 28-100
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే కతటమ నేనఁడు యకొతత్తిల

   కపప్పులనఁ దపప్పులనాయ గరతు లనిన్నయును
చ. 1:    ముపప్పురి నీ సలవుల ముదురవనెన్నలగాస

   చొపప్పుగా మోవమనఁదనఁ జకక్కల గాస
    కొపప్పున నుతడి మెలల్లనె కరిసనఁ బువువ్వెలవాన

   చెపప్పువ నీకతలలల్ల సిగద్గీలేల ఇనఁకను
చ. 2:     జిగినఁ జనున్నగొతడల పపై సలయేరల వారీ

   మొగము పపై జారిజారి మొయిలవారీని
   మగలనఁ జెకక్కలమనఁద మెరనఁగగళల మతచ

   తగ నాక నటూచితచవ తలవతచనేనఁటకి
చ. 3:     మఱి నీ కనునఁగొనల మాణకము లపప్పుతలీ

  వుఱకమెపై జాజినన లపప్పుతలీని
  జఱసి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు నినేన్నలనఁబోల

   యఱినఁగితచవ నాక నిటట్టి సతతోసితచేను



రేక: 1818-4ముఖరి సత: 28-101
పలల్లవ:   నీవుగలచోటనే యనిన్నయునఁ గలవు

  చేవదేరీ నీమేన సితగారాలనిన్నయును
చ. 1:     నిమత్మిపతడు కానుకగా నీవమ ఇచేచ్చెవ చెలి

   నిమత్మిపతడల్లతతలే కావా నీ చనున్నల
  తమత్మిపవువ్వె లలల్ల ను తలనేలముడిచేవ

  తమత్మివువువ్వెలే నీహసత్తిముల గావా
చ. 2:    చిలక ముతజేతనఁబటట్టి చేరి పలికితచనేలే

   చిలకపలకే కాదా చెలి నీమానఁట
   కొలవు సేసేవమే కోరి వనఁడినతగజని

    కొలవుకూటమే కాదా కొమత్మిరో నీ కానఁగిలి
చ. 3:     చిగరల నేల వసేవ నీవు పలమార

   చిగరవతటదే కాదా చెలి నీమేను
   జిగి ననున్ననఁ గటూడేవమే శ్రీవతకటేశనఁడనని

    జిగిబగి పొతదులే మతచి కూటమ గాదా



రేక: 1818-5భపైరవ సత: 28-102
పలల్లవ:     చితత్తిగితచవయాత యేమ సిగద్గీల వడేవు నీవు

   తతత్తిరితచనఁ దమకము తవవ్వెతవవ్వె యిపడు
చ. 1:      పవువ్వె వతట జవవ్వెనము పొలనఁత మేననఁ బెటట్టి క

   వువవ్వెళటూళ్ళరీ నీయదుట నుతడి యిదివ
   నవువ్వెల సలవులను నానవసి నానవసి
  కవవ్వెవోస వలపల గరతుమాటలను

చ. 2:    కడలేని కాతక్షలను కనున్నలలో నితచక
   పడనఁత నీమోము చటూచనఁ బలమారను
    గడిగొ నన్నసరసాల కొనగోర నితచి నితచి

   చిడిముడి మటూటగట ట్టి చిముత్మినఁ జెనకలను
చ. 3:    కతదువపైన రతులలల్ల కానఁగిటలో నిలపక

   చితద మోవతేనెల చేరి నీవదద
   పొతది శ్రీవతకటేశ భోగములనఁ గటూడికూడి

   అతదిచచ్చె నీక సతతోసా లసలసలను



రేక: 1818-6గళ సత: 28-103
పలల్లవ:   ఇలల్ల లికినఁ దగనటే యితతరటట్టిడితనము

  వలల్లనే మతమేరతో నొనగటూడవలదా
చ. 1:    రవవ్వెలగా నవవ్వెవు రతకిటట్టి లచేవు

  చివవ్వెన పతముతదర సిగద్గీవడవు
   వువవ్వెళటూల్లరనఁ జనున్నలను వనఁదేవాతని వనఁపన

   ఇవవ్వెలనఁ గొతచితచవు యతత మతదమేళమే
చ. 2:     తపప్పుక మోము చటూచేవు తగన మాటాడేవు

  కపప్పుళతచేవు మోహము గటట్టిరనఁగవు
   ముపప్పురి నేడనెపైనాను మోవతేనె లడిగేవు
    చెపప్పురాదే వరగయాత చెలల్లనఁబో నీ పగట

చ. 3:     తోకేక్క వాతని పాదము దోమటకినఁ బెననఁగేవు
   తకక్క వాతని ఘనత దలనఁచకోవు

    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్న నేల
    చకక్కనఁ జూడవ నీవు జాణవౌదు వపడు



రేక: 1819-1పళవతజరత సత: 28-104
పలల్లవ:   ఎతతబతత్తిరాల యిది యేమచౌపేప్పుది

   కాతతునఁడవు నీవు నాకనఁ గలిగివునాన్ననఁడవు
చ. 1:    కూరిముల నీమనఁద గపప్పుల వోసిపోసి

  తటూరపతత్తి పోలిచట ట్టినఁ దోడుతోడనె
  నేరపననఁ జెమటతో నిలవునఁగొలవునేసి

  వరనఁబోసినఁ దమకము లబబ్బురితనానను
చ. 2:     మతతనాన నీతోను మాటలలల్ల నాడి యాడి

  దొతతనఁబెట ట్టి వలపల తోడుతోడనె
   సతతోసాన నీవదద సారెక నవువ్వెలలల్ల ను
   సతతనఁబెటట్టి యమత్మినఁజాప చవుల సేసని

చ. 3:       వడాడ రాన జనున్నల నినొన్నతత్తి పపై పపైనఁ గటూడి కూడి
    దొడిడనఁ బెట ట్టి వలపల తోడు తోడనె

    జిడుడ దేర మోవ యాని శ్రీవతకటేశ మెపప్పుతచె
    వడిడగొనీ మనన్ననల వనిత ని నిన్నపడు



రేక: 1819-2శ్రీరాగత సత: 28-105
పలల్లవ:     కతటమే నీయతదు నేనఁడు కనున్నల పతడుగగాను

   పతటలపైన సతతోసాల పనగొనీ నీకను
చ. 1:  కలికితనాల మతచికనునఁగొనచటూపల

 సలవనవువ్వెలలోని చిరిసిగద్గీల
 బలచనున్నలమనఁది పయతదజారలను

 వలపనఁదేనెమోవ వసివాడుల
చ. 2:   సమత్మితతచ నాడేట సణనఁగలమాటల

   చెమత్మినఁ జెమటలలోని చే సనన్నల
  వుమత్మిగిలేవరపల వుబబ్బురిమోము కళల

  తమత్మిల వుకిక్కళళ్ళ తరితీపల
చ. 3:    గటట్టి తోనే వదచలేల్ల కొసరల సళపల

  తటట్టిమెపైన యాసల తమకముల
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డిట నినున్ననఁ గటూడనఁగాను

   నెటట్టి కొన రతులలో నేరపల సిరల



రేక: 1819-3సౌరాషట్టి సత సత: 28-106
పలల్లవ:    తానటూ సవతనతటా తారకాణకేల వచచ్చె

  మానుమనరే యమెత్మిల మదిరాక్షులల
చ. 1:    చెపప్పురాని మాటల చెవయొగిద్గీ వనరాదు

  పపప్పులో నిరసముల పతడుకోరాదు
   వుపాప్పునఁ జపాప్పుగాని చవులటట్టినఁ బెటట్టి కొనరాదు

   చెపప్పురే యాపక బుదిద చెలియలల
చ. 2:    వలవని వలపల వతచి వడినఁగటట్టిరాదు

  పలవని పేరనఁటము పనచరాదు
  మొలవనిమొలకల మోపల గటట్టినఁగరాదు

  తలపరే యావధము తరవలల
చ. 3:   ఆనఁపరానికోరికల అతగడినఁ బెటట్టినఁగరాదు

  చటూపరాని గఱతుల చటూడనఁగరాదు
    యేపన శ్రీపేతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

  మాపొతదుల వగడరే మగవలల



రేక: 1819-4హితదోళవసతతత సత: 28-107
పలల్లవ:    పోలిచితే నీబాగల పొదొదక వతతలయ

      మేల మేల నినున్ననఁ జూచి మెచేచ్చెరే నీ చెలల
చ. 1:   ముచచ్చెటలడనఁ దుమత్మిదమటూనఁకల నీనొసలిపపై

   రచచ్చెకెకీచ్చె జకక్కవల రాస నకక్కన
  పచిచ్చెతేరీనఁ జిగరాక పలకలవాతరను

 గచచ్చెలనీసితగారాల కతలయనఁగదవ
చ. 2:  వనెన్నలలగాసని వడుకనీసలవుల

  కనున్నలనఁ జకోరా లేకతమాడని
   మనన్నక జాజితీగె మేకొనుచ ననలొతీత్తి
  కనెన్నరో సితగారాల కతలయనఁగదవ

చ. 3:    నెటట్టి కొని చలిగాలి నిగిడ నీముకక్కనను
    తొట ట్టి నీపపై వరగల తోడు తోడనె
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁగటూడె
  గటట్టిగ నీసితగారాల కతలయనఁగదవ



రేక: 1819-5మాళవగళ సత: 28-108
పలల్లవ:     ఏమని పొగడవచచ్చె నిదదరి నీ నేరపల

   ఆముకొనన్న జాణతనా లమర నీకెపడు
చ. 1:    –నానఁటకొన నీవాడే నయగారితముల

  మానఁటలకే వలచెను మగవ
     –చటకి మాటకి నీవు చెతదమత్మికనున్నలనఁ జాచే

  జూటరిచటూపలకే చొకిక్క మరిగినది
చ. 2:     –వువవ్వెళటూళ్ళర నేపొదాద నీవుడివోని సలవుల

  నవువ్వెలకే తగలయ నలినాక
     –రవవ్వెలగానఁ జెకక్క నొకిక్క రతవళ నీవచేచ్చెట

   నివవ్వెటలల్ల మోవకే నినున్న మరిగినది
చ. 3:     హతత్తి నీవు పాయలేక ఆసయిచిచ్చె లలితచే-

   బతత్తికే నీపాలనఁ జికెక్క పడనఁత
    యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యాకె నిటేట్టి యేలితవ

   కొతత్తిగ నీచేనఁతలకే కూడి మెచిచ్చెనది



రేక: 1819-6తలనఁగనఁగాతబోది సత: 28-109
పలల్లవ:     ఎతత నీపపై వలపో యటవతట కూటములో

     వతత వతత వనోదాల వచారాల వల స
చ. 1:  గటట్టి తోడ నినెన్నదురకానేటపరాకన

   గటట్టిచనున్నలనఁ బయతద గపప్పు మఱచె
    చటట్టి చటట్టి నీమొగము చటూచేట వడుకను

   అటట్టి చెలిచేతయాక అతదుకోను మఱచె
చ. 2:    మలసి నీతోడుతను మానఁటాడె తమకమున

   తలకము లొసలను దిదద మఱచె
   నలవతత నీతోను నవవ్వె నిబబ్బురమున
   తొలనఁగనఁ జెకక్కనఁజెమట దుడుచకో మరచె

చ. 3:    కతదువక నినున్ననఁ దసి కానఁగిలితచయాసదాన
    ముతదు ముతదుగానఁ దలవు ముయత మఱచె

   యితదుముఖ శ్రీవతకటేశ నీవు గటూడనఁగాను
 పతది (  ద ? )    మాడి కొనగోరనఁ బచిచ్చెసేయ మఱచె



రేక: 1820-1కనన్నడగళ సత: 28-110
పలల్లవ:     పచిచ్చెదేరి జవవ్వెనము పరవము వచెచ్చె నీక

   వచచ్చెనవడాయ నేనఁడు వరల మరేనఁటేకే
చ. 1:   వలిపపయతదలోని వలద చనున్నలకాతత

   వలికి నురికీనఁ గదే వలనఁది
  సలవుల నితడుకొనన్న చిరతనవువ్వెలసిగద్గీ
   పలియనఁ బెటట్టికవ పొదుద కనఁ బొదుద కను

చ. 2:   రెపప్పులమఱనఁగనను రేనఁగిన చితకచటూపల
  వుపప్పురా లగసనఁగదే వువదా

  ముపప్పురిగొనీ సారె మోవమనఁదనఁబలకల
  కపప్పుల వయకవ కొసరలను

చ. 3:   మురిపపనఁ బరదుల మొలనటూలిగతటలతో
   సురతము చాటనఁ గదే సుదత

     యిరవపైన శ్రీ వతకటేశనఁడ నే ననున్ననఁ గటూడి
   వరగల వడకవ వలస నీపొతదుల



రేక: 1820-2రామకిగయ సత: 28-111
పలల్లవ:     నేరపరి తొలల్ల చెలి నీవు నెరజాణవు

   యేరపర చితకానఁ గతలేల చెపేప్పువయాత
చ. 1:    మానఁటల నీవాడితేనే మనిన్నతచేవని తలిస

   నానఁట గోరనటూనఁదితేను నవవ్వెవని తలిస
   చోటచిచ్చె రమత్మితటేనే చొకిక్కతచేవని తలిస
    యేనఁటకి నాపక బతత్తి యతత చెపేప్పువయాత

చ. 2:    కొనచటూపలనఁ జూచితే కూడేవని తలిస
   లనిచి చెకక్కనొకిక్కతే నమత్మితచేవని తలిస

   చెనకనఁగానే నీ చేతలనిన్నయునఁ దేలిస
   యనస నీతలనఁపల యేమ చెపేప్పువయాత

చ. 3:    లలినఁ జెయివటట్టితేనే లలితచేవని తలిస
    మొలక చనున్న లతటతే మోహమతతయునఁ దలిస
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇతత నిటట్టి యేలితవ

   యలగెనఁతత్తి నీవడుక లనిన్న చెపేప్పువయాత



రేక: 1820-3పొడి సత: 28-112
పలల్లవ:   పొలనఁతులే వలపలపటట్టి గల పొలముల

   తలియనఁగ నెటట్టి వచచ్చె దేవునఁడే యఱనఁగను
చ. 1:  సొలపనఁగనున్నల మతచనఁజూపలవతత్తినముల

  లలి దతతముల నవువ్వెలమొలకల
   పలచని పదవుల పలకల చిగరల
   తళకనఁ జెకక్కల సొతపనఁగళల మారాకల

చ. 2:     బరయునఁ జేతుల రతనఁ బెనగొనే తీగెల
   కరముల చేనఁతల కతగప వరల

    సరస జనున్నల మతచి జవవ్వెనపనఁ గాయల
   సరవనఁ జకక్కనఁదనాల సతసారప పతటల

చ. 3:   కటసొబగల రతకాణచి కణజాల
 కటలకతతలలే కొమత్మిలబాగ

  ఇటవల శ్రీవతకటేశవ్వెరని వడుకల
    వటవట జనులతదు వల పపై నీకతల



రేక: 1820-4మాళవగళ సత: 28-113
పలల్లవ:   చెపప్పురాని ముచచ్చెటల చినన్నదానవు

   ఇపప్పుడిటట్టి యితదరిలో నేమ నేరచ్చెకొతటవ
చ. 1:    తగలనాడే యటట్టి తరితీప మానఁటల

  చిగరనఁ బెదవమనఁది చిరసిగద్గీల
   మొగము చటూపలలోని ముపప్పురిగొనే నవువ్వెల

   ఇగరనఁబోనఁడివ నీవు యకక్కడ నేరిచ్చెతవ
చ. 2:      పతతప మానఁటల తోడి పచిచ్చె పచిచ్చె చేనఁతల

 దొతతుల వరిచేయటట్టిదొరతనాల
   మతతనాన రేనఁచేట మఱనఁగల సొలపల
   యతతకెతత జవరాల వటట్టి నేరచ్చెకొతటవ

చ. 3:    తనివోని తమకప తరితీపనఁ జెనకల
  వనయప టచచ్చెగితప వడుకల
  ఘనునఁడు శ్రీవతకటకడపరాయనినఁ గటూడి
   యనలేని సరసము లతదు నేరచ్చెకొతటవ



రేక: 1820-5దేసాళత సత: 28-114
పలల్లవ:    ఎతదానఁకా పటట్టిజోలి యేల సేసేవు

   కతదువక పచిచ్చెతవ కరణతచ మనఁకను
చ. 1:       కొతత్తి కొతత్తి మాట లడి కొమత్మి నీపదాల వాడ

  చితత్తిగితచి వనవయత సిగద్గీలేనఁటకి
    గతత్తిపగబబ్బుల చటూప గరతు నీమెపై మోపీ

   బతత్తి చేకొని యాపనునఁ బెపైకొననఁగరాదా
చ. 2:     కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కానఁపరములక లచ

  మనిన్నతచి ఇతతటనెపైనా మాటాడరాదా
     సనన్నలనే మోని ఇచిచ్చె సముకాన నినున్న మెచచ్చె

  చెనున్నమరనఁ గానఁపరాల సేయనఁగరాదా
చ. 3:      కూరిముల నీపపై నితచి గటట్టి తో రతకి బొతచ

  గారవతచి వడుకతోనఁ గెపైకొనరాదా
    చేరి ననున్న నేలితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర నేనఁడు

  నారకొన నీపతోడా నవవ్వెనఁగరాదా



రేక: 1820-6భపైరవ సత: 28-115
పలల్లవ:    ఇతదులకే వరగయాత నిచచ్చెట నాక

     చెతది నాపపై బతుత్తి వడనఁ జేసనే తాను
చ. 1:  చెకక్కలచెమటతోనే చెదరినకొపప్పుతోనే

   యకక్కడనుతడి వచచ్చెనే యిపడు తాను
   పకిక్కట తమత్మితోనే కొతత నిటటూట్టిరప్పులతోనే
   ఇకక్కవ లేలతటనే యిదివో తాను

చ. 2:   చిపప్పులనఁ గళలతోనే చిటల్ల గతదాలతోనే
    తపప్పుక యేమ చటూచినీ తగిలి తాను

 కపప్పునరెతటముతోనే కరనఁగజవావ్వెదితోనే
    ఆపప్పుట ననెన్నతత చేరి నదివ తాను

చ. 3:   చిముత్మినఁ జెనకలతోనే చిగరసిగద్గీలతోనే
    యమెత్మి లటట్టి చటూపీనే యదుటనఁ దాను
     అమత్మిరో శ్రీవతకటేశనఁ డటట్టి వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె
    పమత్మిట నెనిన్న చెపీప్పునే పగయాల తాను



రేక: 1821-1ఆహిరి సత: 28-116
పలల్లవ:    ఎదురచటూచనఁ జెలియఇతట కిటట్టి రారాదా

    ఇదివో ఇకక్కడ నీవు యమ సేసేవయాత
చ. 1:    పగయముల చెపప్పుయపప్పు పలవనతపనే పటట్టి

   నయముతోనఁ జెలియక నాథనఁడ నినున్న
   దయవుటట్టి మాటలడితగల నితదానఁకానఁ బటట్టి
  నియతాన నెపప్పుడు మనిన్నతచేవయాత

చ. 2:    తమతోడ నీరటూప తలపోయనే పటట్టి
   మమకారాన సతకి మగనఁడ నినున్న
    సముకానక లేకల సారె వాబ్రాయనే పటట్టి
  జమళగటూడి యపప్పుడు చలవచేచ్చెవయాత

చ. 3:    కాతతలతో నీగణల కడునఁబొగడనే పటట్టి
  ఇతతకిని శ్రీవతకటేశనఁడ నినున్న
     యితతలో నీకెనఁ గటూడిత వడకే నీవు వచిచ్చె

   వతతులో దినము నిటట్టి వరమయతవయాత



రేక: 1821-2సాళతగత సత: 28-117
పలల్లవ:   బుదిదచెపేప్పుము నీక పటట్టినయితటవారము

   పొదుద వదుద మగనికి పొతదుల మరపవ
చ. 1:       –గతత్తిప గబబ్బుల నటూనఁది కొపప్పు దువవ్వెవ పత

   చితత్తిమురా వళగాచి సేవ సేయవ
   హతత్తి ఇచచ్చెకపమానఁట లడి పపైకోవ

  కొతత్తిపతడిల్లకూనఁతుర యాగణలఱనఁ గకోవ
చ. 2:     వనయాల చటూప చటూప వడె మయతవ

   ననుపల సేసుకొని నవువ్వె నవవ్వెవ
  తనివారా భోగమచిచ్చె తమరేనఁచవ

  వనరినకొమెరెవు వోజ నేరచకోవ
చ. 3:    మోవతేనియ లోసనఁగి మోము చటూడవ

  శ్రీవతకటేశనఁ గటూడి చెలగితచవ
  కెపైవసముగ మెలనఁగి కానఁగిలితచవ

   యావల నలమేలత్మితగ వనీన్ననఁ దలసుకోవ



రేక: 1821-3పాడి సత: 28-118
పలల్లవ:    అలమేలమతగవు నీవౌనే పతనఁ జేకొతటవ

   నెలకొని యాచేనఁతల నీవ నేరతువ
చ. 1:    మొగము చటూడనఁగనే ముతచకొను నగవుల

   నగనఁగనే పనగొని నానఁటనఁ దగల
   తగలనఁగనఁ దగలనఁగానఁ దమకము చిగిరితచ

 చిగిరితపనాసల చిమత్మిరేనఁచవలప
చ. 2:    పలవనఁగా వలవనఁగా వడినఁబెటట్టి నఁ దలనఁపల

   తలనఁచనఁగా నోరికబుబ్బు తానే పలప
  పలవనఁగానఁ బలవనఁగానఁ బెనలనఁగొనునఁజెలిమ

    చెలిమ గడునఁ జేయనఁగా చెలరేనఁగ మనసు
చ. 3:     మనసు పటట్టినఁ బెటట్టినఁగా మలల్లడిగొను ననుప

   ననుచనఁగా ననుచనఁగా నతట లనయు
   యనయనఁగా శ్రీవతకటేశనఁ డేలేగటట్టి గను

  కనునఁగొననఁగానే చెతగలితచ మొగము



రేక: 1821-4దేశక సత: 28-119
పలల్లవ:     వటట్టిసిగద్గీ లేనఁటకి వదిదకి వచెచ్చె వభునఁడు

    గటట్టిగా నిదదర నిటట్టి కానఁపరాల సేయరే
చ. 1:   చెలిమ పతచనఁజొచిచ్చెతే చేనఁగలకక్కను

   బలిమనఁ బెపైకొతటేను పతత మలర
   కలిమ నొనగటూడితే కడనఁగ నితప
    అలమ చొకిక్కతచవ అదివో నీ మగనఁడు

చ. 2:   కలికితనాలవతకనఁ గళ లబుబ్బును
  చిలికితే వలపల చిమత్మిరేనఁగను

   పలికి బొతకకతడితే బాస లీడేర
    కొలికికినఁ దచిచ్చె పత గటూడవ రతులను

చ. 3:    కలసి మెలనఁగితేను కరనఁగ మత
   సొలసి మాటాడితేను సొతప గలగ

   వలసి నీకానఁగిటతే నలమేల మతగ
  వలస నిదివో శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 1821-5సితధురామకిగయ సత: 28-120
పలల్లవ:    ఎతత ఆసదకానఁడవు యేమ చెపేప్పుది

  బతతనఁబెటట్టి తమకమే పచారితచేవు
చ. 1:     చెతగలితచి యాప నీపపై సేసపాల చలల్లనఁగాను

   యతగిలి నామోవకి యేల లచేవు
    ముతగర లతట యపప్పుట మొలల్లల ముడువనఁగాను

   సితగారితచేనతటా నాపపై చెయేతమ చానఁచేవు
చ. 2:     కూరిమ గొసరి తాను కొతగవటట్టి తయతనఁగాను

    యేరా నా చనున్నలక నీవ కోరేవు
    గారవతచి చెకక్క నొకిక్క కమత్మిట వనఁడుకోనఁగాను
   నారకాన నాతోను నవువ్వెల నవవ్వెవు

చ. 3:    వదిదక నలమేల్ మతగ వురమెకక్కకతడనఁగాను
  పదదరికమున ననున్ననఁ బెతడాల్ల డేవు

     సుదుద ల చెపప్పుతా మరి చటూపల నినున్ననఁ జూడనఁగా
    అదుద క శ్రీవతకటేశ యటట్టి ననున్న నేలేవు



రేక: 1821-6దేసాళత సత: 28-121
పలల్లవ:     నీవఱనఁగవా బుదిద నీక నేము చెపేప్పుదేమ

   దేవులవు నీ వనీన్ననఁ దలిసినవ
చ. 1:    యగద్గీల పటట్టినఁగరాదు యేమాడినా బతతోను

  కగిద్గీ యలగనఁగరాదు గబబ్బుతనాన
   సిగద్గీల వడనఁగరాదు చేరి కొతగవటట్టితేను

  వగిద్గీ యిచచ్చెగితచి వరకతడవలనఁగాని
చ. 2:    పతతము లడనఁగరాదు బలిమనఁ బెననఁగితేను

  వతతల సేయనఁగరాదు వకక్కసానను
    చితతనఁ దలవతచరాదు చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొతటే

    సతతోసాన వలప పపైనఁ జలల్లవలనఁ గాని
చ. 3:   కసరల చటూపరాదు కానఁగిలితచకొతటేను

  పొసనఁగక యానఁపరాదు బటూటకానను
    యసనఁగి శ్రీవతకటేశనఁ డేల నలమేల్ మతగవు
   సుసరాన నినున్న నిక జొకక్కవలనఁగాని



రేక: 1822-1శదదవసతతత సత: 28-122
పలల్లవ:   తరితీప వలపల తకక్కరీనఁడ

    సిరలనఁ దొలనఁకనఁ బెపైపపైనఁ జెనకేవు ననున్నను
చ. 1:    వులివచిచ్చెమానఁట లడి వువద వలవనఁగానే

   కలవల వసేసేరా కమత్మిట ననున్న
    అలరి పగయములలల్ల నాప నీకనఁ జెపప్పునఁగానే
    చెలిమ సేసి యిటేట్టి చేరేవు ననున్నను

చ. 2:    ముపప్పురినఁగొననఁగ నవవ్వె మొకక్కలప మొకక్కనఁగానే
   తపప్పుక చటూచేవరా తగిలి ననున్న

   చిపప్పులనఁ గటూరిమతోడ చేతకి వడెమయతనఁగా
   అపప్పుట మోవతేనె లడిగేవు ననున్నను

చ. 3:     కచచ్చెపటట్టి రతులక గాచ కాప వుతడనఁగానే
   అచచ్చెముగనఁ గటూతేవరా అతతలో ననున్న

    –కొచిచ్చె శ్రీవతకటగిరి గోవతదునఁడవపై యిదిదరి
   మచిచ్చెకలక చోనెపై మరిగేవు ననున్నను



రేక: 1822-2సాళతగనాట సత: 28-123
పలల్లవ:   అటట్టి నెరవాదివ నీవలమేలమతగవు

    నెటట్టిన నీరమణునఁడు నినున్న మెచచ్చె నితదక
చ. 1:    ఇయతకొతచే మానఁటలలల్ల నితపలపై యుతడు

 నెయతముగలిగినటట్టి నెలనఁతలక
   వయతనే వచారితచితే నుపమ వుటట్టి

  యయతడా నలకలేని యితతులకను
చ. 2:   వునన్నది నేమసేసినా నొడనఁబాటను

 సనన్నయఱినఁగినయటట్టి సతులకను
   వనన్నకనన్న సేనఁతలలల్ల వడుకెపై తోనఁచ

  అనిన్నటా నొరపగల యతవలక
చ. 3:    కతదువనఁ దలిసితేనఁ గరనఁగ మత

  అతది వవకముగల యానఁడువారికి
  యితదరిలో శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

   పొతదు లిటట్టిని నీవనఁట పొలతతులకను



రేక: 1822-3నాదరామకిగయ సత: 28-124
పలల్లవ:    ఆమత్మిరో యతతట సాహసివ నీవు

    కమత్మిర నాతనఁడే నినున్ననఁ గరణతచనఁ గాక
చ. 1:    వుడివోని వలపల వడినఁగటట్టి కొని వుతడి

  జడియక పతనెతత జతకితచేవ
    చిడుముడినఁ దలనఁబాల శిరసు పపైనఁ బెటట్టి కతడి

   బడిబడి నతనితో పతతాలే లడేవ
చ. 2:    గటట్టిగా నీతమకము గాదలనఁ బోసుకవుతడి

   అటట్టి బతకాన నెతత యదదనితచేవ
   మటట్టి లేని కోరికల మనసులోనఁ బెటట్టి కతడి

   నెటట్టిన నాతనినేల నేరము లతచేవ
చ. 3:    సమరత జవవ్వెనము చనున్నలపపైనఁ బెటట్టి కతడి

  కొమరెవు యినఁకనేల గటట్టి సేసేవ
    అమర శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
    తమరి యతని నెతత దిషట్టితచి చటూచేవ



రేక: 1822-4ఆహిరి సత: 28-125
పలల్లవ:    వనన్నవతచరే యామానఁట వభునఁడెదుట నునాన్ననఁడు

   ఇనిన్నటా ననాన్నదరితచె నేమనీనో ఇనఁకను
చ. 1:   తగరానిచోటల్లను దమసమే సతగత

  నగరానిచోటల్లను నాలి సతగత
   మొగమోడే చోటల్లను మోనములే సతగత

   తగవులనఁ బెటేట్టినా తన చితత్తిమనఁకను
చ. 2:   పాయరానిచోటల్లను పదరినిదే సతగత

  తోయరానిచోటల్ల పొతదుల సతగత
   ఆయము లతటచోటల్ల నతగవతచటే సతగత

    యాయడనఁ దనతో నేను యేమనేనే ఇనఁకను
చ. 3:   సమత్మితతచినచోటల్ల సరినఁగటూడుటే సతగత

   నమత్మి కెపైనచోటల్లను నతట సతగత
    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్న నేల

    కమత్మి యతత మనిన్నతచినా గాదనేనా ఇనఁకను



రేక: 1822-5శ్రీరాగత సత: 28-126
పలల్లవ:    అడుగవ చెలియా ఆతని నీవు

    యడయక తనతో నే నెగసకేక్క లడేనా
చ. 1:    యతదుతడి పచిచ్చెతవతటే యేల తలవతచనే

    కతద నీమోవ యతటేను కతలేమ చెపీప్పునే
   గతదము చిటల్లనతటే కడునేల జతకితచనే

   చితదనఁ జెమటలతటేను సిగద్గీవడ నేనఁటకే
చ. 2:     కొపప్పు జారెనతటేను కొచిట్టి యేల నవవ్వెనే

    వుపప్పుతలీనఁ గళలతటే వురిమ యేల చటూచనే
   కపప్పుకొ నీమేనతటే కతదువలేల దానఁచనే

   దపప్పు యతత గొతటవతటే తలపోనఁతలేనఁటకే
చ. 3:    వతతవాస లేడదతటే వనయాలేల సేసనే

   సతతోసితచే వమయతటే సారె వనఁడుకొనీనేలే
   ఇతతసేసి శ్రీవతకటేశనఁడు నినిన్నట గటూడె

   చితత నీకెతదునన్నదతటే చెకక్కనొకక్క నేనఁటకే



రేక: 1822-6గళ సత: 28-127
పలల్లవ:    ఏమ తనకెతతచన వనన్ననఁడూ లేమ

   కామతచి వచచ్చె వావుల గలపకొతటాను
చ. 1:       చేరి చేరి వడిగాల సేస నాకె నీక నేనఁడు

  నేరపతో సలిగెల నెరపకొతటా
   సారెకనఁ దఱచగాను సరసము లడని

  పేరడి చటట్టిరికము పనచకొతటాను
చ. 2:       మళళ్ళ మళళ్ళ వచిచ్చె నీతో మనవు లలల్ల నఁ జెపప్పు

  మొలల్లల తురముతోడ మురసుకొతటా
  వలల్లవరి నేపరేనఁగి వకవకనవవ్వెని

 చెలల్ల బడినఁ దరితీపసేసుకొతటాను
చ. 3:     కొచిచ్చె కొచిచ్చె యాసదాల కొనచటూపలనునఁ జూచి

  పచచ్చెరేనఁగీ గరవ్వెముల పతచకొతటా
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితని ననున్న నేనఁడు

   తచిచ్చె నినున్న తానటూనఁగటూడి తగలకొతటాను



రేక: 1823-1గళ సత: 28-128
పలల్లవ:    ఆతని మానఁటలో దాన వౌదువుగాక

    నాత నీ వభునితో నాలితనా లేనఁటకే
చ. 1:    మతతనాన నిదదరికి మనసు లొకక్కటలపైతే

  పతతములడనఁగ మరి పనియేమే
   వతతలగా కానఁపరప వడుకల వుటట్టితేను

  చితతతో చెకిక్కటనఁబెటేట్టి చెయేతనఁటకే
చ. 2:    సులభాన బాయరాని చటట్టిరిక మమరితే

  పలచగత పనలతో బగవులేలే
  మొలకనవువ్వెలతోడి ముచచ్చెట లబబ్బుతేను

    చిలకనఁ జూపలనఁ జూచి సిగద్గీవడ నేనఁటకే
చ. 3:    గొనకొనన్న కూటముల గొబబ్బుననఁ బొసనఁగతేను

  తనివోని తమకము దానఁచనేనఁటకే
  యనసను శ్రీవతకటేశనఁడు నినిన్నతతలోనె

  నినుప మోనములతో నివవ్వెరగలేనఁటకే



రేక: 1823-2దాబ్రావళభపైరవ సత: 28-129
పలల్లవ:   ఏమనోము నోమతవ యితతకతొలిల్ల

   కామతచనఁదగనే నీక గకక్కన నీవభునఁడు
చ. 1:    వలనఁది నీమానఁటల వన నితపల

 కలికితనాల చెపప్పునఁగడునఁగొతత్తిల
  తలనఁప నీవనయాల తరితీనఁపల

    వలవ కెటట్టి తడునమత్మి వడి నీక వభునఁడు
చ. 2:   సటూట నీచకక్కదనాల చటూడవడుక

    గానఁటవు నీ చటూపలక కరనఁగ మత
   నీట నీ సితగారమెపైతే నిచచ్చెపతడుగ

    కూటమగా కెటట్టి తడునే కూరిమ నీ వభునఁడు
చ. 3:    నెకొక్కనన్న నీ చిరనవువ్వె నితడువనెన్నల

   చొకక్కప నీ మోవతీప జతటతేనె
   యకక్కడాయ నీ భావాలిటట్టి కానఁగిటనఁ

   జికక్క కెటల్ల తడు నినఁక శ్రీవతకటవభునఁడు



రేక: 1823-3సాళతగనాట సత: 28-130
పలల్లవ:     ఏమని పొగడవచచ్చె నిటట్టి మ జాణతనాల

  భటూమలో చెలల్ల బడెపై పొలపొతదునఁగాక
చ. 1:    చితత్తిములో పాయరాని చెలిమ మొలచితేను

  కొతత్తిలపైన కోరికల కొడిసాగను
   బతత్తితోడి వనయాల పాదుకొని వుతడితేను

   పొతుత్తి ల భోగములకనఁ బోది యకక్కను
చ. 2:     కనున్నలక మోము చటూచే కాతక్షల గలిగితేను

  తనున్ననఁదానే మానఁటలడనఁ దమరేనఁగను
    అనిన్నటా మతచి గణల యలవడి వుతడితేను
  యనిన్నన వడుకలలల్ల నీడేరను

చ. 3:     యాడు జోడెపైన మేనుల నితపల వడమతేను
  తోడనఁదోడ సరసాల తుదముటట్టి ను

    కూడి శ్రీవతకటేశతోనఁ గటూరిసి నిటట్టి వుతడితే
  పాడిపతతముల మలో ఫలియితచను



రేక: 1823-4వరాళ సత: 28-131
పలల్లవ:    నీమనఁద బతత్తిగలనఁడు మ రమణునఁడు

    ఆముకొనన్న చేనఁతల నీ కమరనే నేనఁడు
చ. 1:   సలవ నవువ్వెలముగద్గీ చిపప్పులగళలనిగద్గీ

  కలికి కనున్నలకెతప కాయముసొతప
  పలకదేనెలసన పరగనఁ జెమటవాన

    అలివణ నీక నినీన్న నమరనే నేనఁడు
చ. 2:    ముకక్కన అసురసు మోహప ముదుద నఁగొసర

  జకక్కవ చనున్నలతీర సరాలపేర
  చెకిక్కట జవావ్వెదిరతగ జీరేటపయతదకొతగ
   అకక్కరో నీసితగార మమరనే నేనఁడు

చ. 3:    కొపప్పుపపై ముతేత్తిలసేస గబబ్బుతలే యడియాస
   వపప్పుయిన తరచాట వుతడేట నీట

     –ముపప్పురినఁ గానఁగిట నితచి ముతచి శ్రీవతకటగిరి
    యపప్పునఁడేల నినిన్న నీక నమరనే నేనఁడు



రేక: 1823-5సామతతత సత: 28-132
పలల్లవ:    సేయవ యాతనిసేవ చితత్తిము రాను

  యాయడనఁ గొతకతగనేలే యిలల్ల తడల్లక
చ. 1:    చలములే వదుద గాని సరసమెతతపైనా మేలే

   అలకలే వదుద గాని ఆసలనిన్నయపైనా మేలే
   బలములే వదుద గాని పతతుమ లనెపైన్నైనామేలే

నెలకొనవలచిననెలనఁతలక
చ. 2:    వాదితచవదుద గాని వాడిక లనెపైన్నైనా మేలే

  సదితచవదుద గాని సొలపలనెపైన్నైనా మేలే
   బోదితచవదుద గాని పోరచి యతతపైనా మేలే

 ఆదిగొని తమగలయానఁడువారికి
చ. 3:     నెపముల వదుద గాని నేరప లనెపైన్నైనా మేలే

    వుపముల వదుద గాని వదిదక లనెపైన్నైనా మేలే
   ఇపడే శ్రీవతకటేశనఁడేల నినున్న నీవలనే
  తపము సేసిన తరణులక



రేక: 1823-6నాదరామకిగయ సత: 28-133
పలల్లవ:   చెలియరో నీవతత చేనఁతలనఁడివ

   వలయ నిపప్పుడే యనిన్నవసాల సేసేవ
చ. 1:    పదవతేనెల తీప బెరయితచి పతతోను

  ముదము రెటట్టితచి యతతమానఁటలడేవ
    కదలనఁ గనున్నల చటూప కడనఁగితచి రెపప్పులను

   వదల కెతదానఁగాను వలప చలేల్లవ
చ. 2:     గొపప్పు చనున్నల మెఱనఁగ గలికి యడియాసల

  వుపప్పుతల నెతతేసివుబుబ్బు రేనఁచేవ
     ముపప్పురి నీలల కొపప్పు మురిపేల చటూప చటూప

   చొపప్పులవసి యతత చొకక్కలనఁ వటేట్టివ
చ. 3:     చకక్కని నీమొగమెతత్తి సారెక నయాల నితచి

   పకక్కన నపప్పుల నెతత భద్రిమయితచేవ
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్న నేల

    నికిక్క నికిక్క చటూచి యేమ నివవ్వెరగతదేవ



రేక: 1824-1ముఖరి సత: 28-134
పలల్లవ:   ఎతతచటట్టిమోకాని యాప నీక

   వతత వతతవడుకల వతదుచెపీప్పు నీకను
చ. 1:     తొతగిచటూచి యాకె నినున్ననఁ దొరలనఁగ మాటలడి

  అతగన వలిచి వడెమతదుకొమత్మినీ
    ముతగిట కపప్పుట వచిచ్చె ముతజేయివటట్టి తీసి

    చెతగటనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి సవలలల్లనఁ జేసను
చ. 2:    పనీన్నర చలిల్లచలిల్ల పాదాలగడిగి నీక

    చనున్నల పపై మొతుత్తి కొని సారెనఁ బటూజితచ
    కనున్నలనే మొకక్కమొకిక్క కానఁగిట యాసల చటూప
   ఆనిన్నటానఁ జెపప్పురాని పగయములలల్ల నఁ జెపప్పును

చ. 3:     ఆరగితచనఁజేసి నీక నతడనఁ బానుప వరచి
   కోరి బాగాలొసనఁగి యాకల చటట్టిచచ్చె
    చేరి నీవు గటూడనఁగాను శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁడు

   నేరపలలల్ల మెరసి నినిన్నటట్టి మెపప్పుతచెను



రేక: 1824-2పాడి సత: 28-135
పలల్లవ:    సిగద్గీవడ దితచకతతా చెలలలల్ల నుతడనఁగాను

   వగద్గీళతచకతడా బుదిద వగమే చెపప్పువయాత
చ. 1:    వతతలేక నీతోను వమార నవవ్వెని

  కాతత యిదవవ్వెతయాత గబబ్బుతనాన
   చెతతనుతడి వడిగాల సేయవచచ్చె నటూరకెపైనా

   ఇతతచేనఁతలనఁడి నీక నెటట్టి గలిగెనయాత
చ. 2:    చటట్టిమువలనే నీక సుదుద లలల్ల నఁ జెపీప్పుని

  రటట్టిడి ఇదవవ్వెతయాత రానఁపనఁదనాన
    వటట్టివావుల సేసుక వలప నీపపైనఁ జలీ ల్ల

   పటట్టి నఁ గతకారి నీకెపప్పుడు దొరకెనయాత
చ. 3:    చలపటట్టి నీతోను సతగాతాల సేసవ

  నెలనఁత ఇదవవ్వెతయాత నీటనఁదనాన
    కలసిత నిట ననున్న గకక్కన శ్రీవతకటేశ

   యలయితప నయగారి యటట్టి నీకబెబ్బునయాత



రేక: 1824-3సామతతత సత: 28-136
పలల్లవ:   వలల్లవరలయ నేనఁడు వడుకనీచేనఁతలలల్ల

   యలల్లవార సతతోసాన నిటట్టి మెచిచ్చెరయాత
చ. 1:    ములవానఁడి చెనకల మోవమనఁద నుతడగానఁనే

  వలపేల దానఁచేవు వదిదవారితో
   చలపల చెమటల చెకక్కలపపైనఁ గారనఁగానే
  నెలకొనన్న సిగద్గీల నీకేలయాత

చ. 2:    గఱతపైన వడజార కొపప్పున నుతడెతగానే
  మఱనఁగేల పటేట్టివు మగవలక

   కఱనఁగిన భావముల కనున్నలలో నుతడనఁగానే
 చిఱనవువ్వెతోనేల చిమత్మిరేనఁగీవయాత

చ. 3:    మునుకొనన్న కళలలల్ల మోముననఁ దేరనఁగానే
   కను సనేన్నల సేసేవు కడవారికి

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ మముత్మి నికక్కడనే
  అనుమానములతోడి ఆన లేనఁటకయాత



రేక: 1824-4లలిత సత: 28-137
పలల్లవ:    చినన్నదానవా నీవు సిగద్గీలేల పతచేవు

  సనన్నలనే మోవతేనె చవచటూపవమాత్మి
చ. 1:    మొకేక్కర చెలలలల్ల మొగమెతత్తి చటూడవమత్మి

  మకక్కవ నీపతతోడ మానఁటాడవమాత్మి
  చకక్కనిదాన వతతులచనవు చేకొనవమత్మి

  పకక్కన నీవాతనికి పాదాలొతత్తిమమాత్మి
చ. 2:     వమారనఁ జేస చెలల వనన్నపాల వనవమత్మి

  చేముటట్టి వభునిసేవ సేయవమాత్మి
   మామతడాటాలక నీక మనన్నన లొసనఁగవమత్మి

  నాముదేర మగనితో నవవ్వెవమాత్మి
చ. 3:    భావతచి నీచెలల పతతము చెలిల్లతచవమత్మి

  శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁ జెనకవమత్మి
  కెపైవశమో యితదరికినఁ గానఁగరణతచవమత్మి

    నీవు నీవనఁ గటూడి యిటట్టి నెలకొనరమాత్మి



రేక: 1824-5మతగళకౌశిక సత: 28-138
పలల్లవ:     ఏమ సేసనో వభునఁడు యదురచటూచే నేను

   పేగమప సతతోసాల పనగొనీ నాకను
చ. 1:   మగనఁడు దనతోడుత మానఁటనాడినటట్టి తడు

  తగల మనసులోననఁ దలపోసితే
 నగినటల్లలేవుతడు ననుపటట్టిదోకాని

  ఇగిరితచనఁ గోరికల యేమసేతునే
చ. 2:    తమతో నోకొక్కకమానఁట తపప్పుక చటూచినటట్టి నఁడు

   మమత నాపతమనఁద మరినఁ బెటట్టితే
    అమరివుతదునఁ గానఁగిట నాస యటట్టిదో కాని

    తమరితచ వడుకల దని కేమ సేతునే
చ. 3:    పానుపపపై నాతోను పరగ నవవ్వెనటట్టి తడు

   మేను మేను మోనఁకెనని మెదలితచితే
    ఆనుక శ్రీవతకటేశనఁ డతతలో వచిచ్చె ననేన్నల

    యానిజ మపప్పుడే కతట నితకా నేమసేతునే



రేక: 1824-6బౌళ సత: 28-139
పలల్లవ:    చెలిచితత్తి మెఱనఁగక చిమత్మిరేనఁగే వతతేకాక

   తలనఁప లిదదరికిని తారకాణే కాదా
చ. 1:      చటూపల సొలసి నినున్ననఁ జూచె నితతేకాక వరే

  కోపగితచకొనెనా కొమత్మి నీతోను
    పూనఁపననఁ బటూనఁచి పూనఁచి పపవ్వెల పపైనఁజలల్లనఁగాక
    మోపల గటట్టి వసనా ముపప్పురినఁ బతతాల

చ. 2:     పొదుద వతక చటూసి నీక బొమత్మిలరెచ్చె నితతేకాక
  అదదలితచివసనా యతగన నినున్న

   పదదరికాన నితటకినఁ బలిచి వననఁగెనఁగాక
    వుదదతడాల సేసి నినున్న వడివటట్టి తీసేనా

చ. 3:     తోదోపల నీతొడపపైనఁ దొడ వస నితతేకాక
   పాదము దానఁకితచెనా పడనఁత నినున్న
   యాదస శ్రీవతకటేశ యనయనఁగా మెచెచ్చెనఁగాక
   నాదితచి వనోదాలక నవవ్వెతచెనా నినున్నను



రేక: 1825-1సామతతత సత: 28-140
పలల్లవ:    రావ చటూతువుగాని రమణ నీభాగతమాయ

   నీవలసా లితని నేనఁ డితతసేసనే
చ. 1:   కలికితనాల వ కనుబొమత్మిజతకెనల

  పలిచేపదవుల పపై పగయముల
  సలవులనఁ జితదేట చిరసిగద్గీనగవుల
   వలపతచి రమణుని వాకిటకినఁ దచెచ్చెనే

చ. 2:    మునుకొని సొలసే నీములవానఁడి చటూపల
  ననుపల దొలనఁకేనునన్ననీ మానఁటల
   పనచిపటట్టిన నీ పనునఁగొపప్పు మురిపేల
   ఘనునఁడెపైన వభుని నీకెపైవసము సేసనే

చ. 3:     కావరపనఁ జెలకల గయాతళ నీ చేనఁతల
   తావుల గబులకొనే తను సనఁకల

   భానముల గరనఁగితచే పతతప సరసముల
   శ్రీవతకటేశవ్వెర నినున్ననఁ జికిక్కతచి కూడితచెనే



రేక: 1825-2పళవతజరత సత: 28-141
పలల్లవ:      తొలత గతపన చటూప తోడనె పగయాల చెపీప్పు

   అలివణనఁ గరణతచ మానఁపలేదు మనసు
చ. 1:     కానఁతాళతచి చటూచి నినున్ననఁ గమత్మిట వనఁడుకొనీని

   యానఁతల మోనఁతలనాయ నితత వలప
    బానఁతపడి నినున్న దటూరి పాదాలక మొకిక్కని

 చేనఁతలకొలనఁదిగావు చెలియపతతముల
చ. 2:     రానఁవుగ నినున్న జతకితచి రతకినఁ జేసనన్నసేస

  పూనఁపలనఁబతదలనాయ పొలనఁత యాస
    యేపల నినున్న సొలసి ఇచచ్చెకములే సేస

   మోపలకొలనఁది గావు ముదిత నేరపల
చ. 3:     గతడుమరి నినున్న నవవ్వె కడవనయము సేస

   కొతడలనఁ గోటల్ల నాయ కొమత్మిల కాతగిలి
   వుతడితడి శ్రీవతకటేశ వుబుబ్బురేనఁచి మోవయానీ

   బతడల్లకొలనఁది గాప భామ కానఁపరముల



రేక: 1825-3పాడి సత: 28-142
పలల్లవ:     నా కితనఁడు మోహితచి నావదదనే వుతడనఁగాను

  యాకడ నీవనఁకరేవు యతతజాణతనము
చ. 1:     కచచ్చె పటట్టి క పతకినఁ గతకణము గటట్టివ

  ముచచ్చెటదరనఁగ నీమోము చటూపవ
  నవడితోవచిచ్చె వడెము చేతకియతవ

   ఇచచ్చెట నచచ్చెటనుతడి యేమ దొతగిచటూచేవు
చ. 2:    అతతే బతత్తిగలిగితే ననిన్నసేవలనఁ జేయవ

  మతతనాన కిటవచిచ్చె మాటలడవ
   వతతలగా నవువ్వె వడుకల చటూపవ

   తకక్కక యతదానఁకాను తగిలి మొకేక్కవు
చ. 3:    అకక్క రగలదానవు అకక్కననఁ గటట్టి కొనవ

  చొకిక్కతచి చటట్టిరికము చటూపనఁగదవ
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
   తకక్కక యతదానఁకాను తగిలి మొకేక్కవు



రేక: 1825-4శ్రీరాగత సత: 28-143
పలల్లవ:      నీక మేలద చెలియ నిను జరయ దనన్ననఁడును

   చేకొనుము నినన్నపము సేసితమ రతుల
చ. 1:   పతతతబులేమటకి పతతోడ సతులకను

 సతతసము రేనఁచసరసములనఁడనఁగా
  వతతవరసములేల వతగెతబు లేమటకి

  మతతనపరతులలో మచిచ్చెకల నేల
చ. 2:   పొలయలక లేమటకి బొమత్మిజతకెనలతో

  తలకితపనఁదగిన తరితీప లమర
  పలచగరవ్వెములేల బగియుచనఁ బెననఁగనేల

   అలమ మెయిసనఁక లడియాసలే తగల
చ. 3:    మొనసి వలల్లములేల మొగమెదుటనే వుతడి

  తనిసి సిగద్గీలతోడ దగలవలయు
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ యాజవరాలి

  వనయములతో బెననఁగవడుకలే సతము



రేక: 1825-5ఆహిరి సత: 28-144
పలల్లవ:    ఇదివో నామొగమోట మేమని చెపప్పుదునమత్మి

    కదిసి నాచేనఁత లేమనఁ గాదననఁడే యతనఁడు
చ. 1:    అపప్పుటకి నామానఁట లడుదునఁగాని యతని

  వుపప్పుతతచి కోపగితచనోపనే నేను
   చెపప్పురాని వరహన జెతది కసరదునఁగాని
  తపప్పులనిన్న సేసినాను తమకితచనఁజాలనే

చ. 2:    పొతతనుతడి యతదుకెపైనా బొమత్మిల జతకితతునఁగాని
  అతలో నాతని వడనాడనోపనే
   చితతతో రాకతడితేను చిటట్టికాల సేతునఁగాని
  పతతము లతదుకనఁగాను పచరితచనఁజాలనే

చ. 3:    వుతడుతడి యొకొక్కకపరి వటట్టి ల వటట్టి దునఁగాని
  మెతడొడిడ తనమాటల మరనోపనే

  దతడిగా ననేన్నలనఁగాను తనయిచచ్చెనుతదునఁగాని
  అతడనే శ్రీవతకటేశ నలఇతచనఁజాలవ



రేక: 1825-6లలిత సత: 28-145
పలల్లవ:    ఇపప్పుడేల సిగద్గీవడే వరనఁగనిదాని వల

  ముపప్పురిగొన నితదరిముతదరా నీవు
చ. 1:    పచచ్చెరేనఁగి యేకతాన పదవుల పపప్పుగటట్టి

  మచిచ్చెక నీతనితోను మానఁటలడవా
     వచిచ్చె వచిచ్చె లోలోనే వలపను చలిల్ల చలిల్ల

   పచిచ్చెదేర నపప్పుటని పకపక నవవ్వెవా
చ. 2:    వడుకతో మతచముపపై వవల చతదాల

  వడెమచిచ్చె మోవతేనె వతదువటట్టినా
   వాడికతోనఁ గొసరతా వాలికచటూపలనఁ జూచి
   కూడనఁబటట్టి కానఁగిలితచి కచముల నొతత్తినా

చ. 3:    పరపపపై నీతనితో పచిచ్చెగానఁ బెననఁగతాను
  పొరలితచి పొరలితచి పొతదుచటూపవా

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్న నేల
    సరసక వచిచ్చె నీవు సనన్నలలల్ల నఁ జేయవా



రేక: 1826-1సాళతగత సత: 28-146
పలల్లవ:    అతతచకక్కనివానఁడవు అనిన్నటా జాణవు నీవు

   సతతోసాన నుపప్పుతగీ సారెక నామనసు
చ. 1:     పొలసి నినొన్నకమార పూనఁచి తపప్పుక చటూచితే

  వలవక వుతడుదురా వనితల
   నిలవున నెపప్పుడెపైనా నీరటూప దలనఁచకొతటే
  వులివచిచ్చె చెమటల నోలలడకతదురా

చ. 2:    సముకాన నీతోను సతగాతాను సేసితే
 తమకితచకతడుదురా తరణుల

    జమళ మేనుల సనఁక సరసము లడితేను
    మమతల నినున్న నిటట్టి మరగక వుతడుదురా

చ. 3:     యాడుజోడెపై నినున్ననఁ గటూడి యడవాయ కతడితే
  వడుకనఁ జొకక్కకతదురా వలనఁదుల
    యాడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

  యేడవారటూ నీపొతదుల కేనఁకరకవుతదురా



రేక: 1826-2వరాళ సత: 28-147
పలల్లవ:   చెవకవ రమణునినఁ జేతులరాను

   అనుమానితచక నినున్న ననిన్నటా మనిన్నతచెను
చ. 1:    చెలిమే కలిగితేను చేవటట్టి పననఁగవచచ్చె

  సలిగే లోన (  మ )  రితేను సాదితచవచచ్చె
   వలప సతమెపైతేను వాడిక సేసుకోవచచ్చె

   నిలవుక నిలవ నీకేలే సిగద్గీల
చ. 2:   మనసుల గలసితే మానఁటలడనఁగవచచ్చె

  వనయము లితవపైతే వనఁడుకోవచచ్చె
   చనవుల నిజమెపైతే సరసము లడవచచ్చె

   యినుమడితచెనఁ దమక మనఁకనేలే సిగద్గీల
చ. 3:    చటట్టిరిక మబబ్బుతేను సొలసి చటూడనఁగవచచ్చె

  గటట్టిచిచ్చెతే కానఁగిలితచి కూడనఁగవచచ్చె
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్న నితతలోనె

   మటట్టి మరె సతతోసము మరియేలే సిగద్గీల



రేక: 1826-3బౌళ సత: 28-148
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు మెచేచ్చెవోకాని యాకెను నీవు

  చెపప్పురాని గటట్టి తోడ చిమత్మిరేనఁగీని
చ. 1:    చెకిక్కటకి మరనఁగగా చేయివటట్టి కొని యితత

   మకక్కవల చటూప నీతో మానఁటలడని
  పకక్కననఁ జనున్నలమనఁదనఁ బయతదనఁగపప్పుకొతటాను
   మకిక్కలి సిగద్గీల నీమనఁదనఁ జలీ ల్లని

చ. 2:    కనున్నల దేలితచకొతటా కానుకల నీకిచిచ్చె
  వనెన్నలపోగలగాను వస నవవ్వెని

   పనున్నకొనన్న బగవుతో పాపట దువువ్వెకొతటాను
   వునన్నత నీపొతదులక నటూరకె లచని

చ. 3:    పటట్టిరాని తమతోడ పాదమున వాబ్రాసుకొతటా
   అటట్టి నీకానఁగిటకి నాస సేసని

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలితవ
   పటట్టి క తానిపప్పుడే నీపాదా లొతీత్తిని



రేక: 1826-4పాడి సత: 28-149
పలల్లవ:     మనసులోనే దేవునఁడునన్నవానఁడు మరి వనఁడుకొతటే వరములిచచ్చెని

   వనయముతోడ నతతరనఁగటూట వనన్నపముచేసి మొకక్కరే
చ. 1:      కనెన్నక వభునఁడు మేలవానఁడెపై కదిసి నవవ్వెనఁగనఁగ లిగితేను

   వనెన్నల ముగద్గీల దొకక్కదమనుచ వలనఁదులలమొకక్కరే
   చనున్నలమనఁదట నాతనిగోర సతకి నానఁటతచనఁగలిగితేను

    కొనన్ననజాజిమొనలపపైనఁ దపము కొతకక సేయనఁగ మొకక్కరే
చ. 2:      వలల్లవరిగా నితతకి వరహవదన మాని యతనఁడు గటూడితే

    మలల్లలనేపదద కొతడాల రనఁగ మగవలల మొకక్కరే
    బలిల్లదునఁ డాతనఁడు యాకెతో మానఁటపలక లడనఁగలిగితేను
     చలల్లనఁగానఁ గపగపలపప్పుల నిటట్టి వసతతము లడనఁగ మొకక్కరే

చ. 3:      మోమెతత్తి యాతనఁడు రమణనఁ జూచి మోహము చలల్లనఁగనఁగలిగితేను
   తామరపూవులనఁ బటూజసేయనఁగ తరణులల మొకక్కరే

     గోమున శ్రీవతకటేశనఁ డిటాల్ల నే కూడి దోమటల్ల గలయనఁగలిగితే
    భటూమలో తేనెలమోవ దొతతరబోనాల వోయనఁగ మొకక్కరే



రేక: 1826-5రామకిగయ సత: 28-150
పలల్లవ:      వాకిట నుతడే యేమ యడిగేవు వలవని సుదుద ల

  యేకతమాయను యితటలోనికి యేలదువురావయాత
చ. 1:     మగవవసిన కతకమ దుముత్మిలో మలసి సాములసేసిననఁగాక

   పగటతో చనుసతగడాలతుత్తి చ బలిమ చటూపననఁగాక
   తగిలి జతకెనబొమత్మిలవతడల్లనఁ దానఁగనఁగనఁగరల యేసిననఁగాక
     నిగిడి యాపనేరప లటూరక నీక నితతలోనఁ దలసునా

చ. 2:      సుదత జవవ్వెనగరిడికి నెకిక్క సొరిది దాళల దొకిక్కననఁగాక
  పదవమనఁదట గతటదానఁకదానఁకనఁ బెననఁగిననఁగాక

  గదికొన నీకెసితగారపమేనిగోనఁత మురమునమోచిననఁగాక
    వుదుటన నీప జాణతనముల వరకె నీకనఁదలసునా

చ. 3:       ఇతదుముఖ నిటట్టి లలితచే మొకక్కల నెకక్క డుదతడాల దోసిననఁగాక
  పొతదిపొతది జగజెటట్టిరతులనునఁ బొరలిననఁగాక

     కతదువ శ్రీవతకటేశ మరిదదర కానఁగిట నిటట్టి గెలిచిననఁగాక
    చెతదిన యాకె సేవలలోపలిచేనఁత లటూరకె తలసునా



రేక: 1827-1ముఖరి సత: 28-151
పలల్లవ:   కనెన్నదానవపైతేనేమ కానఁపరాల సేసేవళ

    యనేన్నసి వసాల సేసే వదేమే నీవు
చ. 1:    శిరసేల వతచేవ శిగద్గీలేల పతచేవ

   సరస నీరమణునఁడు సారె నవవ్వెనఁగా
   పరాకేల సేసేవ భావమేల మటూసేవ

   మరిగి యాతనఁడు నీపపై చలల్లనఁగాను
చ. 2:     చెకక్క చెయేతల పటేట్టివ చెలలనేల తటేట్టివ

  మకక్కవతో నీవభునఁడు మానఁటలడనఁగా
     చకక్కనఁగా నేమ చటూచేవ చానఁచి గోరేమ రాచేవ
  అకక్కరతో యితనఁడు నినన్నతటవనఁడుకోగాను

చ. 3:    చనున్నలేల కపేప్పువ సణనఁగలేల గపేప్పువ
  అనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచనఁగా
   మనన్నకేల సొలసేవ మెచిచ్చెయతత యలసేనే

   మనిన్నతచతనఁడు రతుల మత చొకిక్కతచనఁగాను



రేక: 1827-2వళవళ సత: 28-152
పలల్లవ:    చటట్టి చటట్టి యారజము చటూపనేలతటానఁగాక

  నెటట్టి కొనన్నసతులలల్ల నీయతత నేరరా
చ. 1:    చిలికేవు కొతతగొతత చిరసిగద్గీ లటూరకెపైనా

  సలిపే వతనితోడ జాణతనాల
   కలపేవు వావుల కడనుతడి యపప్పుటని
  యలమ నీనేరపల యతతచటూపేవ

చ. 2:    నెరపేవు పలమార నీమురిపము లలల్ల ను
  వరసేవు చనున్నలను వదదనఁగటూచతడి

  గిరిపేవు కనున్నల జతకెనబొమత్మిసనన్నలతో
  వరసవటట్టి క యతత వలపచలేల్లవ

చ. 3:     తనిపేవు నీక నీకే తగిలి సరసమాడి
  గనిసేవు ముదుద ల కొతగటట్టి క

    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డితతలో ననున్న
    పననఁగి నీవతకా నెతత పగయము చెపేప్పువ



రేక: 1827-3కాతబోదిసత: 28-153
పలల్లవ:     వలయనఁ జేపటట్టితవ వడువరా దినఁక నీక

   బలవునఁడవు గనక పతతమదే సుమత్మి
చ. 1:    మనిన్నతచిత వనిన్నటాను మచిచ్చెకల సేసితవ

   వనెన్నల నీకస్కృప యినఁక వదలకమ
   పనన్నదాన నెఱనఁగను పగయముల చెపేప్పును
    యినిన్నటా బుదుద ల చెపప్పు యేలకొమత్మి ననున్నను

చ. 2:    వలపతచితవ ననున్న వాసితో నిలిపతవ
   చెలిమ యిటట్టి నడపనఁ జితత్తిగితచమ
    పలక లతతేసి నేర పదివలకను మొకేక్క

  కలకాలమును కీరిత్తిగదుద సుమత్మి నీకను
చ. 3:    చనవచిచ్చెతవ నాతో సరసము లడితవ

   మనవ చేకొని ననున్న మఱవకమ
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ బొగడేను

   దినము సతతోసము లతదిచమ వడుకను



రేక: 1827-4ధనాన్నసి సత: 28-154
పలల్లవ:    ఎటట్టి వలపతచితో యాపను నీవు

  నెటట్టిన నీవనిన్నటాను నెరజాణవయాత
చ. 1:     ననుపసేసుక నీతో నవువ్వెల నవవ్వెనఁ జెలి

    పననఁగి నీపపైనఁ గటూరిమ పతచ నిటేట్టి
    తనివోవ కపప్పుటని తపప్పుక చటూచనఁ దాను
   యనస రతుల యాస యతతోకాని

చ. 2:      చేరి చేరి వనయాన సేవల సేస నీక
   నేరపలలల్ల చటూప నినున్ననఁ గొసరీ

   సారెక నీమనఁదను చలీ ల్లనఁ దమకముల
   కూరి మెతత మటూటగటట్టి కొనీనో కాని

చ. 3:    కానఁటపగబబ్బుల నొతత్తి కానఁగిలితచకొని నినున్న
  మానఁటలే యడుగతాను మతనఁజొకీక్కని
    యానఁటాన శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

    తేటల దానితకా నెతత తలిప (  పీ ? )  నో కాని



రేక: 1827-5సాళతగనాట సత: 28-155
పలల్లవ:    మా పతతము లీడేరెను ,  మనసొకక్కటాయ నీక

    దపతచె మ వడుకల తేవ వడేల
చ. 1:    తరణ నీమతలొన తలనఁపల దలకూడె

   నిరత నీపతవచెచ్చె నీ యితటకి
   యిరవుగ నిదివో నినిన్నదదరి గటూరిచితమ
   పరమోనఁట లితకనేల పటట్టివ వడేల

చ. 2:      భామ నీ నోమన నోము ఫలము చేకూడెను
  పేగమతో నినీన్నతనఁడు పతడాల్ల డెను

  గోముననఁ బానుపమనఁదనఁ గటూచతడనఁబెటట్టితమ
    యేమ మెచేచ్చె వతదానఁకాను యియతవ వడేల

చ. 3:     కాతత నీ పరదుల కలవలల్ల నొననఁగటూడె
    యితతలో శ్రీ వతకటేశనఁ డేల నినున్నను
    మతతనాన మలో మక మచిచ్చెకల సేసితమ
   సతతతము నిటట్టి వసనఁగవ వడేల



రేక: 1827-6లలిత సత: 28-156
పలల్లవ:    మగవానఁ డొకరిసొమత్మి మరనఁగలేల పటేట్టివ

   తగనఁ బటూగతత్తికి తుమత్మిదల చేరవలదా
చ. 1:    కనున్నలనఁ బతనఁ జూచితేనఁ గానఁగిలితచినటట్టియాతనా

   మనన్నక యేనఁట కీకొడిమెల గటేట్టివ
  సనన్నల సేసితేనే చాయలతటకొనీనా
   యనేన్నసి సణనఁగల నీవల రాలిచేవ

చ. 2:   ఆటలడినతతలోనే మనసు చికక్కకొనీనా
  చాటతా నీవల యగసకేక్కలడేవ

  తేటగానఁ గొలవుసేసితే వావగలసనా
  గాటముగా నీవతత గయతళతచేవ

చ. 3:    అతడనఁ గటూచనన్నతతలోనే ఆయముల దానఁకీనా
   వుతడుతడి నీవతత యితదు వుపప్పుతతచేవ
   నితడుకొని శ్రీవతకటనిలయనఁడు ననున్న గటూడె
  చెతదితోడ నీవమ సాదితచేవ



రేక: 1828-1ఆహిరి సత: 28-157
పలల్లవ:     నినేన్న నముత్మికనన్నది నీకనఁ గతకణము గటట్టి

  అనీన్న నీవఱనఁగదువు ఆ(  అ ? )  ననేల ఇనఁకను
చ. 1:    య నాపమానఁటల వనన్నపము సేసితమ

  యలమనఁ గానుకలటూను నిచిచ్చెతమ
   పలిచి పేరకొని పగయముల చెపప్పుతమ

   నెలనఁ తభాగతము మరి నీచితత్తిమనఁకను
చ. 2:     నీ వచిచ్చెన నమత్మికల నీకనఁ దలనఁపతచితమ

   వవల చతదాల నినున్న వనఁడుకొతటమ
   చేవదేర నతదరము చేతులతత్తి మొకిక్కతమ

   దేవులయ నినున్న నీవ తలసుకొమత్మినఁకను
చ. 3:     యిచచ్చెటకి నినున్ననఁ దచిచ్చె ఇదదరినఁ గటూరిచితమ

   కచచ్చె పటట్టి సతతోసాల కనునఁగొతటమ
   యిచచ్చెగితచి యేలితవ యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ
    మచిచ్చెకాయ నితత నిటట్టి మనిన్నతచ మనఁకను



రేక: 1828-2భలల్ల ట సత: 28-158
పలల్లవ:   నేరతువు చేనఁతలలల్ల నెరజాణవవుదువు

    చేరి యాతనికి నీవు సేవలలల్ల నఁ జేయవ
చ. 1:     చికక్క నివనెన్నల లేల చిమత్మి కలయనఁబెటేట్టివ

  రెకక్క లపటట్టిలనేల రేనఁచనఁజొచేచ్చెవ
   చొకక్కప చిగరలేల చెకక్కలపపై నదిమేవ

   తకక్కక నీరమణుని దలయతత్తి చటూడవ
చ. 2:    తుమత్మిదల నెతదానఁకా తొరలనఁ గటూడపటేట్టివ

   తమత్మి రేకల నెతతేసి దతడగటేట్టివ
    ముమత్మిరముగా మేన ముతేత్తి లతత గటూరిసేవ

    నెమత్మిదినఁ బతతో నోర నితడా మానఁటలడపే
చ. 3:     వవక వచిన చితతనఁ బులసేల వదకేవ

 కోవలికూనఁతలనేల గొణనఁగితచేవ
   యావళ నినున్ననఁగటూడి ఇనిన్నటాను మనిన్నతచె

   శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ జేరి మొకిక్క మెచచ్చెవ



రేక: 1828-3గళ సత: 28-159
పలల్లవ:   పతతములే లడేవ పతతోను

   ఇతతతతని నీకతల యటట్టి చెపప్పువచచ్చెనే
చ. 1:    నగతానే వచిచ్చె నానఁటకొను వలపల

   మొగము చటూడనఁగానే ముతచను తమ
   చిగరవలనఁ బొడమ చిమత్మిరేనఁగ సరసాల

   మగవ యటట్టిరినఁగేమే మనసులో సుదుద ల
చ. 2:     మాట మాట వాసులనే మరిగితచనఁ గోరికల

    చటకి మాటకి వచచ్చె సలవ నవువ్వె
    చాట చెపప్పు పొతదు సాగనఁజేయు ననుపల

   యాటవటట్టి మదరాగ మెతచ నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 3:    యదురెదురనే వుతడి యలఇతదు సితగారాల

  కదిసి పాయనియతవు కడురతుల
   ఇదివో శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్ననఁగటూడె

  పదివలక వయసు పటట్టినెటట్టి వచచ్చెనే



రేక: 1828-4బౌళ సత: 28-160
పలల్లవ:    ఏడలేని సిగద్గీతోడ నేల లోనఁగేవు

   యాడుదోడాయను మక నెపప్పుడూనఁ బాయకరే
చ. 1:    ఇచచ్చెగితచి వతటేను ఇతపలౌను మాటల

   కొచిచ్చెకొచిచ్చె కొసరితే కూరిమ నితడు
   వచచ్చెన వళపైళతేను వడుకల సమకొను

   మెచచ్చెదానఁకానఁ బతతోను మేలములే యాడవ
చ. 2:    నయమున నవవ్వెతేను నానఁటకొను మోహము

   పగయము చెపప్పుతే నతట పచచ్చెవరగ
  పగయముటట్టినఁ జెనకితేనఁ గెరలనఁదమకముల

   నియతాననఁ జొకక్కదానఁకా నేరపలే చటూపవ
చ. 3:    మునుకొని పొదిగితే మొగమోట లపప్పుతల

  కనువచిచ్చె చటూడనఁజూడ కరనఁగమత
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో నినున్ననేనఁడు

  తనివతదుదానఁకా నీతనితోనఁ బెనగవ



రేక: 1828-5శతకరాభరణత సత: 28-161
పలల్లవ:  ఏమనిచెపప్పుదు మకెవలసము

 దోమటసరసము దొతతరలయ
చ. 1:   తీగెలసాగీ తఱవ యలనఁగల

 సగమోమునను సొలపడరె
 చేగలదేరీ చెతగలిచటూపల

 బాగల రమణునిబాగతతబాయ
చ. 2:  తేనెలగారీ తయతనిమానఁటల

  నానీ సలవుల నవువ్వెనివ
   వానలనఁ జెమటల వడిపీనఁ జెకక్కల

 వనినవభునికి నుచితతబాయ
చ. 3:  ముపప్పురినఁదొలనఁకీ మోవరసతబుల

  కొపప్పులోన నవ కసుమముల
  యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడనఁగ

  చొపప్పుగ నితనికి సబనమాయ



రేక: 1828-6రామకిగయ సత: 28-162
పలల్లవ:     ఎవవ్వెర బలలో చటూత మదదరిలో నా

   నివవ్వెటలల్ల లేరపల నేరతువు నీవు
చ. 1:    పలకలనే నినున్న బయలీనఁదితచనఁ జెలి

  కలికితనాల మత గరనఁగితచని
  నిలవునఁగొలవుసేసి నినున్ననఁ గడునెలయితచ

    కెలసి నీవప నెటట్టి గెలిచేవో కాని
చ. 2:    చటట్టిరికాలనే నినున్ననఁ జొకక్కలనఁబెటట్టి జెలి

 ఱటట్టిడిచేనఁతల నినాన్నఱడిసేసని
    గటట్టి తో నవువ్వెల నవవ్వె కోరి నినాన్నసలముతచ

     యటట్టి నీ వపతోనఁ బతతా లకిక్కతచేవో కాని
చ. 3:    అతదపనఁజూపల నినున్న నాసలనఁదేలితచనఁ జెలి

   సతదడినే మోవ చటూప చవరేనఁచని
   వతదువల ననున్నను శ్రీవతకటేశ కూడితవ

    మతదలితచి యాప నెటట్టి మరిపేవో కాని



రేక: 1829-1వసతతవరాళ సత: 28-163
పలల్లవ:    ఆతనవదిద కతపతే ననీన్న గడితచకొతటవ

    యాతలనఁ జెపప్పువ మాక ఇనఁకనేల దానఁచను
చ. 1:   వనెన్నల నీమోవమనఁదివసివా ళళ్ళకక్కడివ

 యనన్నరానిమోవకళ లకక్కడివ
   సనన్నపనఁ జెకక్కలమనఁది జారనఁజెమ టకక్కడిదే

    యనన్ననఁడూ లేని గరతు లిపప్పుడిటట్టి కతటమ
చ. 2:     తేలితపనఁ జూపనఁ గనున్నలతేట లివ యకక్కడివ

 యేలటపచిరసిగద్గీ లకక్కడివ
   నాలితనప సలవనవువ్వె లివ యకక్కడివ

    యాలీల నీగరతు లినీన్న నేనఁడు గతటమ
చ. 3:   పచిచ్చెదొలనఁకేట మేనిభావము లివకక్కడివ

 హచిచ్చెననీసతతోసము లకక్కడివ
    యిచచ్చెటకి వచిచ్చె ననున్న నేల శ్రీవతకటేశనఁడు
      యిచచ్చెకప నీ గఱతు లివనఁ గొనిన్న గతట మ



రేక: 1829-2మధక్కమావత సత: 28-164
పలల్లవ:   మతదమేళ మతతయేలే మగనితోను

  చెతది యిచచ్చెకములలల్ల నఁ జేయవలనఁగాక
చ. 1:     చెతతనుతడి రమణునఁడు చెపప్పు చెపప్పు పతపనఁగాను

  యతత సితగారితచకొనే వతదానఁగానే
   అతతేపో వోయమత్మి అదదమేమ చటూచేవ

  దొతతవలపల నీకెదురచటూచ నతనఁడు
చ. 2:    సరసునఁడు మేడలకిక్క సనన్నలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

    సర లేమ దిదేదవ సారె సారెక
  సరవరనఁగవు రాజసములనే పొరలేవు

    మరిగి నీతోడి పొతదే మతనఁగోరీ నతనఁడు
చ. 3:   శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు చేవటట్టి పననఁగనఁగా

   మోవ నేమ మానఁటాడేవ మొకక్కమొకీక్కవ
     నీవు నాతనఁడునునఁ గటూడి నెమత్మిది నిటట్టి వుతడితే

   కెపైవసమెపై నీకెపపడూనఁ గాణచాయ నతనఁడు



రేక: 1829-3పాడి సత: 28-165
పలల్లవ:   ఇటట్టి తడవలదా ఇతపలను సొతపలను

   చటట్టిమెపై యాతనిమోమే చటూచకొతటా నునన్నది
చ. 1:    మనసులో కరనఁగల మాటలలో మొరనఁగల

  వనితకనఁ జూడరే చేవలదేరీని
 తనివోనికోరికల తతత్తిరపటరికల

  పనగొనీ బతమనఁది పగయమెటట్టిదో
చ. 2:    వనులనే వనుకల వడగోరి చెనకల

  తానకమాయనఁ జూడరే తరణకిని
   వనియునన్న మకక్కవల వదదనుతడే ఇకక్కవల

  నాననఁబెట ట్టి నితనిపపై ననుపటట్టిదో
చ. 3:    సలవుల నగవుల చేనఁతలలో తగవుల

  నెలకొనెనఁ జూడరే నెలనఁతకను
   కలసి రతుల మారమలస వనయములే
   పలికీ శ్రీవతకటేశపపై బతత్తి యటట్టిదో



రేక: 1829-4శదదదేశి సత: 28-166
పలల్లవ:    లలన నీకెతతపైనా లనఁతదా యేమ

   తలనఁ పతతగలితే సతతసమాయ మాకను
చ. 1:     యతత వడుకొనుచ నీవమ చెకక్కల నొకేక్కవు

   కాతతనఁ బొతుత్తి క రమత్మితటానఁ గాతరానను
    చెతతనే బాలకిగాన సిగద్గీతో నుతటే నేమాయ

    ఇతత నీక బతపైయితే నియతరాదా మోవ
చ. 2:    ఆన లేలపటట్టివు ఆసలేల చటూపేవు

    పూని పకక్కనఁ బతడుమతటా పొతచి యాసతో
   మానవతగన చెలిమానఁటన నుతటే నేమాయ

   కానీలే నీక నిచెచ్చెతేనఁ గానఁగిలియతరాదా
చ. 3:      కూడి యతత పననఁగేవు గరతులేల సే సేవు

  వడె మతదుకొమత్మితటా వకక్కసానను
   యాడనే శ్రీవతకటేశ యేలితవ జవరాలి
   వడుకెపైతే నాకచటట్టి వలనఁది కియతరాదా



రేక: 1829-5ఆహిరి సత: 28-167
పలల్లవ:    ఎడమానఁట లినఁకనేల యచచ్చెరితప లవల

   పడనఁతులకనఁ బతుల కొడనఁబాటలే కాక
చ. 1:    వనయమే కలిగితే వరమతబు లకక్కడివ

  మనసులే యనసితే మరనఁగేడది
   చనవు సమకూడితే చలములకనఁ జోటేది

  తనివోని మోహముల తావుకొనునఁగాక
చ. 2:   మాటలే పొసనఁగితే మచచ్చెరతబెతదుతడు

  కూటమకి లోనెపైతే గొసరేడది
   సటూటగా వలచితే సొలపలక బనియేమ

 గానఁటతపనఁదమకముల కముత్మికొనుగాక
చ. 3:    రతుల చేకూడితే రారానఁప మరి

  యితవు లిరవపైతేను యరవడది
    పత నేలితవ నీవు సరగ శ్రీవతకటేశ

   సతతతబు మకనఁ గడుసతతసమే కాక



రేక: 1829-6నాదరామకిగయ సత: 28-168
పలల్లవ:   ఇద తనకోరికె లీడేరె

 పదివలకనఁ దనభాగతతబాయ
చ. 1:    కలికి జవవ్వెనము కారకొనీ నిద

  వలపలపరవము వచెచ్చె నిద
  మొలకల చనున్నల మోసులతత్తినవ

   పలిచి తేనఁగదరే పగయుని నిచటకి
చ. 2:    వువదమోము కళ లపప్పుతలీ నివ

  పవడవాతరయునఁ బతడె యిద
   నవకప సిగద్గీల ననలొతీత్తి నవ

 వవరితచిపతని వసనఁదోడితేరె
చ. 3:    యితతచటూప తను నెదురకొనీ నిద

   వతత చెలవముల వలస నివ
  యితతలో శ్రీవతకటేశనఁడు దానె

   కొతతనఁ గటూడె నెపప్పుడు రమత్మినరే



రేక: 1830-1శ్రీరాగత సత: 28-169
పలల్లవ:   తలియరా దయితతతఱనఁగలను మొఱనఁగలను

   అలవాటగలదుగన కవ నీకే తలసు
చ. 1:     తలనఁచ నినునఁ గానఁగిటను తలగడట బగియితచ

   చెలల మొగముల చటూచి సిగద్గీవడును
    కలయ నినునఁ బేరకొను కడలనఁ జెపప్పుకమనుచ
   చిలకనఁ గడుబోదితచి చిఱనవువ్వె నగను

చ. 2:       పదవ పపై నిను సొలసి బతబఫల మట సప
   మదనకళ లసనఁగ దరమఱనఁ గిడుకొను

   వుదుటగబబ్బులను గోరొతుత్తి లట వాసుకొని
  పదకతబు వానఁటపపైనఁ బాదుకొననఁజేసు

చ. 3:      వరప పపై నిను వదకి బయల సరసములడు
   మరచేనఁతలని తలిసి మనసు గరనఁగ

    నిరత శ్రీవతకటేశ నీవు గటూడనఁగనఁ జెలియ
   మరిగి యాకతల వమర నెతచకొనును



రేక: 1830-2శతకరాభరణము సత: 28-170
పలల్లవ:      చెలి పరిణమప సుదుద ల చెపప్పుత మదివో నీకను

    యలమని మావనన్నప మది యినఁక నీచితత్తిమయా
చ. 1:    మతతనమున నీవాడినమానఁటల దలనఁచక తలనఁచక

   వతతల నొకొక్కకపరి నీవలపలనఁ జొకక్కనయా
    వతతలగా నీవపప్పుడు వడుకనఁ జేసిన చేనఁతల

    చెతతలనఁ దనతో మెలనఁగేట చెలలకనఁ జూపనయా
చ. 2:     పానుప పపై నీవనసినబాగల చెపప్పుక చెపప్పుక

    నానావధముల లో లో నవువ్వెల నవువ్వెనయా
   తానకముగ నీవకక్కడనఁ దలకిచిచ్చెన యధరామస్కృత
  మటూనినచవు లిటగొనుచను వుబుబ్బుచనుతడునయా

చ. 3:     కూడుచ నీవట చెనకినగఱతుల చటూచక చటూచక
   వడుకతోడుత నీరత వమర మెచచ్చెనయా

    యాడక వచేచ్చెసి యేలిత వకెను శ్రీవతకటేశనఁడ
    యాడును జోడెపై నీతో నిటవల నుతడునాయా



రేక: 1830-3ముఖరి సత: 28-171
పలల్లవ:    మేలక మేలేకాక మెరమెర లేమటకే

    పోలికల మకనఁ దగ పొతదులలల్ల నఁ జేయవ
చ. 1:    కరణతచి యాతనఁడు కలవల వయనఁగాను

 శిరసువతచకోనేలే చెలియనీక
   సరసములడి నినున్న సారెనఁ గరనఁగితచనఁగాను

   తరమానఁటా మానఁటలనే తేనెలతత చలేల్లవ
చ. 2:     చటట్టిరికముల నీతో చటూచి చెపప్పు తగలనఁగా

   గటట్టి తో నుతదానవమే కోమలి నీవు
   నెటట్టి కొని యాతనఁడు నినున్ననఁజేరి చెనకనఁగా

  వటట్టి సిగద్గీతోనేల వలపదానఁచేవ
చ. 3:      కోరి వనఁడి నీతోను కొచిచ్చె కొచిచ్చె నవవ్వెనఁగాను

     వరకే వుతడనఁ గ నేలే వువద నీక
   యారీత శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా నినున్నమనిన్నతచె

   తారకాణ వచిచ్చెతే నెతదానఁకా వరగతదేవ



రేక: 1830-4గళ సత: 28-172
పలల్లవ:    శిషట్టి లను మనిన్నతచే శిశ వతనఁడు

    దుషట్టి ల నణనఁచి భటూమనఁ దుదకెకక్క నీతనఁడు
చ. 1:  దేవకీదేవవసుదేవులక జనియితతచే

   భావతచనఁ గస్కృషట్టి నఁడు పరబద్రిహత్మిము నేనఁడు
   శబ్రావణ బహుళషట్టిమ సమకూడె నడురేయి

   యావళ రోహిణ యినిన్నటను మతచిది
చ. 2:     గతడముతొనఁ బుటట్టి నద కతసునికి మేనలల్ల నఁడు

  పాతడవుల కతదరికి బావమఱనఁది
   దుతడగప భటూభారము తొలనఁగదొబుబ్బు నీతనఁడు
    యతడనీడ కనున్నలవానఁ డినఁక నితతా మతచిది

చ. 3:     ఆవు లీతనిపేరిట నచిచ్చెవచచ్చె లతచి చటూడ
   వవల గొలల్లతలక వటట్టి నఁ డవును

   శ్రీవతకటాదిద్రి నునాన్ననఁడు చేరి యలమేలత్మితగతో
     యావలనఁ బెదదల చెపప్పు రినఁక నితతా మతచిది



రేక: 1830-5దేవగాతధరి సత: 28-173
పలల్లవ:    వలనఁ గటట్టినటట్టి వవల చకిలల

  కోలలతుత్తి కొని కొట ట్టి వనఁడె
చ. 1:    వుటట్టి ల జతనము వోవో చెలలల

  రటట్టిడి కస్కృషరనఁడు రావాడని
  గటట్టి తోనే వచిచ్చె గోపాలలనఁదాము

   చటట్టి వనన్నలనఁబాల జఱీ ఱ్ఱై వనఁడె
చ. 2:    దొతతుల జతనము దొడుడ ల సతులల

   ఇతతలోనఁ గస్కృషరనఁడు ఇద వచచ్చెని
   రతతు సేసుకొని రయమున వదుల

   వతతగా నడుకల వదకీ వనఁడె
చ. 3:   వాడల జతనము వలల్లవాతగనలల

  వడుకనఁ గస్కృషరనఁడు వలసని
  యాడనే శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగనఁ

    గటూడి నీతో ముదుద గనిస వనఁడె



రేక: 1831-1భపైరెవ సత: 28-174
పలల్లవ:    పయతద మఱనఁగసేసి పతనేల మొఱనఁగేవు

   నెయతతప వడుకల నెరవరచ్చె కొనవ
చ. 1:  మొలకనవువ్వెలతేట మటూటగటట్టినఁగరాదు

  తలపోనఁ తజలనిధుల దానఁటరావు
  కలవకనున్నలచటూప గాదనఁ బోయనఁగరాదు

    యలమ నవలప లినఁక నెటల్ల దానఁచేవ
చ. 2:    కదురగబబ్బుల మెఱనఁగ కొలనఁది వటట్టినఁగరాదు

 పదవతేనెలతీప పతడరాదు
   ముదురనఁ దమకముల మరి మటూలకొదుపనఁగరాదు

   యదిట నీచకక్కనఁదన మెటల్ల దానఁచేవ
చ. 3:   పరగనీచెలవ మేరప్పురచి చెపప్పునఁగరాదు

  మరచేనఁత లతతపైన మరవరాదు
  సిరలనలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశనఁ డేల

  ఇరవాయ నీపొతదులటల్ల దానఁచేవ



రేక: 1831-2గళ సత: 28-175
పలల్లవ:    సలవుల నవవ్వెనేల సిగద్గీల వడనఁగనేల

   అలివణనఁ బోదిసేసి ఆడరాదా మేలము
చ. 1:     కూరిమతో నీక కొమత్మి నినున్న సొలసను

   నేరపల మాటలలల్ల నీతో నాడెను
    చేరి యినఁక దరవాతచేనఁతల నీచేత దితతే

   ఆరీతనే గారవతచి యాడరాదా మేలము
చ. 2:      వనయము లనీన్ననఁ జూప వలనఁది నినున్న మెపప్పుతచె

   చలవుసేసుక నీతో సరి వననఁగె
     తనర నినఁక మనిన్నతచే తగవు నీచేత దితతే

   అనువుగా బుజజగితచి ఆడరాదా మేలము
చ. 3:    మరగచ నలమేలమనఁగ నినున్న దమరేనఁచె

   సరసము నీతోనాడి చవ వుటట్టితచె
    సరగ శ్రీవతకటేశ సరి నీకెనఁ గటూడితవ

   అరిమురి లలితచి ఆడరాదా మేలము



రేక: 1831-3పాడి సత: 28-176
పలల్లవ:    ఒకక్కరికె ఇవయేల వలపక్షమెపై దోనఁచె

   పకక్క వధుముల నతనినఁ జెడరేనఁచనఁదగదా
చ. 1:   సరసతబులేకదా చవులసేసను రతకి

   మరతతతగముల గదా మనసునఁ గరచె
   తరతీవుల కదా తగలయముల చేస
   తొరలితచి తామె పతనఁ దోడితేనఁదగదా

చ. 2:    యడమాటలే కదా యలఇతచె మమతలక
  అడియాసలేకదా యగడు సేస

  నిడుదచటూవులగదా నెయతముల దగిలితచె
   బెడయకతడనఁగ వభునినఁ బలిచితేనఁ దగదా

చ. 3:   మొగమచచ్చెలేకదా ముచచ్చెటల దొరయితచె
  నగవు లివయేకదా నమత్మితచెను

    జిగి నితతలో వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁ డేల
    తగవుతో దిన దిన మతనినఁ గటూరచ్చెనఁదగదా



రేక: 1831-4దేసాళత సత: 28-177
పలల్లవ:     –ఇతదరిముతదర వలపేల దానఁచేవు నీ

  చతదము లఱనఁగదుర సకలలల్ల ను
చ. 1:  లేకలేమ నా( వా? )   సేవ లేటనేమ దువవ్వెవ

   వాకిటకి రమణునఁడు వచిచ్చె వుతడనఁగా
    కాకగా నెతత నవవ్వెవ కతలనిన్న చెపేప్పువ

   పపైకొని పనీన్నటను పాదాల గడుగవ
చ. 2:    శిరసేల వతచేవ సిగద్గీలతత చటూపేవ

    సరస మాతనఁడు నీతో సారె నాడనఁగా
   సరలనిన్న గటేట్టివ జాగలేల లరపేవ

   పరగనఁ గపప్పురముతో బాగా లొసనఁగవ
చ. 3:     కొపప్పుతదానఁకానఁ బెటేట్టివ గటట్టి నీవతత చటూపేవ

  కపప్పు శ్రీవతకటశనఁడు కానఁగిలితచనఁగా
    చిపప్పుత యతత చొకేక్కవ చెమటతత గరిసేవ

   వపప్పుచ మోవతేనెల వతదు వటట్టివ



రేక: 1831-5నటట్టినారాయణ సత: 28-178
పలల్లవ:     ఏమే నీరమణునఁడు యదుట నునాన్ననఁడు వనఁడె

    దోమటగా మోవ యిచిచ్చె దొమత్మిరేనఁచనఁ గలవా
చ. 1:       –సళవునఁ జూపల నీవు సారెకనఁ జూచేవు నీ

   కలక గబబ్బులనేమ కచిచ్చె యతేత్తివా
   పలకనఁ బతతాలలల్ల నఁ బచరితచే వదియేమే

    కెలసి రతుల నతత గెలవనఁగనఁ గలవా
చ. 2:      –చెనకి బొమత్మిల జతకితచేవు చలపటట్టి నీ

   మొనగోరి వానఁడేమ మోనఁచి వచచ్చెని
  పననఁగచ గతపనలనఁ బెచచ్చెవరిగేవమె

   మనసుమరత్మిము లతట మరిగితచనఁ గలవా
చ. 3:      –తకక్కక యాసల గబబ్బుతనాల చటూపేవు నీ

  యకక్కజపనఁ గానఁగిలేమ యతటకొనీనా
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
   మకిక్కలి ఇతదుకతట మతమరనఁ గలవా



రేక: 1831-6పాడి సత: 28-179
పలల్లవ:  ఇయతకోలపైనమనఁద యరవలమాత్మి

  నెయతమున సతతోసాల నితచకోరమాత్మి
చ. 1:      రమణునఁ డితటకి వచెచ్చె రతులను నినున్న మెచెచ్చె

  తమకితచి తపప్పు లతచనఁదగదమాత్మి
     చెమటల మేన నితడె చితత్తిముల మకనఁ బతడె

   జమళ నిదదర సరసము లడరమాత్మి
చ. 2:       చెలవునఁడు నీక దకెక్క చేరి నీ చెకక్కల నొకెక్క

   చలము లితతట నినఁకనఁ జాలనమాత్మి
    మొలకనవువ్వెల మరె మోముననఁ గళల దేరె

   కలసిమెలసి మ రొకక్కటయపై యుతడరమాత్మి
చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె చెతది నీతో జూజమాడె

  యావళ పతతాలడ నేనఁటకమాత్మి
     వావుల మక దొరస వలప లిటట్టి మెరస

  పూవునఁ బరిమళమునెపై పొసనఁగరమాత్మి



రేక: 1832-1దేసాళత సత: 28-180
పలల్లవ:    చెలలల రమణుని చేనఁదలలల్ల నఁ జెలల్లనీరే

   కెలనికినఁ జూడ మకిక్కలి వనెన్నగాదా
చ. 1:    చెలిమ సేసినవానఁడు సలవుల నగనీరే

  చలపటట్టి యతదుకెలల్ల సాదితచేనా
  కలసిమెలసివునన్న ఘనునఁడు చెనకనీవ

  పలచనెపై యాతనితోనఁ బెననఁగలడేనా
చ. 2:    కూరిమగలగవానఁడు కొచిచ్చె కొచిచ్చె చటూడనీరే

   గోరనటూనఁది యతదుక నే గతపతచేనా
   చేరి పాయనటట్టివానఁడు సిగద్గీలలల్ల రేనఁచనీవ

   దారకరాలనెపై తనున్ననఁ దగ దనేనా
చ. 3:    చటట్టి మెపైనయటట్టివానఁడు సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పునీవ

   దిటట్టినెపై నే నతదుకెలల్ల దేకొనేనా
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డెనస జొకిక్కతచనీవ

  అటట్టి గరవ్వెపదాననెపై యవునఁగాదనేనా



రేక: 1832-2ఆహిరినాట సత: 28-181
పలల్లవ:      దయ నాపపైనఁ గలిగితే తానే మనీన్నతచనఁ గాక

   పగయముల రేనఁచిరేనఁచి పననఁగనఁగ నేనఁటకే
చ. 1:    ననుపగలిగితను నవువ్వెల తానే వచచ్చె

  మనసు లనసితేను మచిచ్చెకవుటట్టి
   కనుచటూప నాటతేను కడునాస లపప్పుతల

  వనుకొని పతనతత వసరితచనేనఁటకే
చ. 2:    వలప లొనగటూడితే వాడికల సమకొను

  తలప సరిదానఁకితే తారకాణలౌ
   చెలిమ సతమెపైతేను చిమత్మిరేనఁగనఁ దమకము
   బలిమ నతనితోడనఁ బదరనఁగ నేనఁటకే

చ. 3:    వనుకలి దొరసితే వడుకల లలకొను
   యనకల దలకొతటే చేనఁత లీడేర

    యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల
    గనిసి యాతని నినఁకనఁ గొసరనఁగ నేనఁటకే



రేక: 1832-3వరాళ సత: 28-182
పలల్లవ:    వఱవకవ చెలియా వభునఁడు బతత్తిగలనఁడు

     యఱకతో నినున్న నేలీ నివ యేమ సేసనే
చ. 1:    చతదమామ పోలిక సకియ నీనెమెత్మిము

    చతదనప కొతగగాలి చాయ నీ వరప్పు
  కతదువ చిగరాకలగని మతచకెమోత్మివ

   యతదుతడినా నివ నినున్న నేమసేసనే
చ. 2:    జకక్కవలతోడి యాడు చకక్కని నీచనునఁగవ

 చొకక్కమెపైనతామరలజోడు కనున్నల
  వకక్కణతచితే తీగెలవతటవ నీచేతుల

   యికక్కవలతట నినిన్నవ యేమ సేసనే
చ. 3:    కోవలపాట వతటది కోమలవు నీయలనఁగ

  భావతచనఁ దుమత్మిదగతపబాగ నీకొపప్పు
    చేవదేర నినున్న నిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
    యేవళ నివలల్ల నినున్న నేమ సేసనే



రేక: 1832-4వరాళ సత: 28-183
పలల్లవ:   ఏమతదునే నేను యాతనితోడ

    వమార ననున్న లలితచి వనఁడుకొనీనఁ దాను
చ. 1:   సరవననఁగ వచచ్చెనా సాదితచవచచ్చెనా

  దొరతోడ నెతతపైనా తొయతలలక
    తరని చటూడనఁగద యాతనఁడు సారె సారెక

   వరిబతతులను వసి వడెమచచ్చె నాక
చ. 2:    కాల దానఁకితచవచచ్చెనా కడునఁ జెనకవచచ్చెనా

  యేలికతో వరవక యితతులకను
   తాలిమతో నడుగవ తానెతత నేనెతత

    నాలికా డూరకే వచిచ్చె నవువ్వెల నవవ్వెని
చ. 3:    వావుల చెపప్పువచచ్చెనా వాడిక చటూపవచచ్చెనా

  శ్రీవతకటేశతో డాసి చెలలకను
     యావళ వనవ నేనఁ డతనఁడే ననున్ననఁ గటూడె
   మోవతేనె మరిగితచి ముతచి నమత్మితచని



రేక: 1832-5హిజిజజి సత: 28-184
పలల్లవ:    చనవు చెలిల్లతచరాదా సతకి నీవు

    ననిచి యాపతో నెతత నవువ్వెల నవవ్వెవు
చ. 1:  మేలగలయాటది మతమరవలదా

     యేల నీవు కొచిచ్చె చటూచే వనఁకె నితదుక
 వోలివటట్టివచిచ్చెనది వడివటట్టివలదా

 పేలరితనాననేల పననఁగలడేవు
చ. 2:    బతత్తిగల జవవ్వెని గబబ్బుల నొతత్తివలదా

  వతీత్తినతటా నీవల వడుడ కొనేవు
   హతత్తిన చటట్టిము నీక నాసపడవలదా

   తతత్తిరితచి నిమత్మిపతటనఁ దానఁక నేలవసేవు
చ. 3:  కామతచివచిచ్చెనయాప కానఁగిలితచవలదా

   చేముతచి సనన్నలతదానఁకానఁ జేసి చటూపేవు
   పేగమముతో నేలిత వపను శిగవతకటేశనఁడ

    భామనితో రతవళనఁ బతతా లే లడేవు



రేక: 1832-6రామకిగయ సత: 28-185
పలల్లవ:    వదదని తోయనఁగరాదు వడినఁ దమకితచరాదు

    సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పు చెపప్పు చొకిక్కతచ నితనఁడు
చ. 1:   చనునఁగవ లతటవచిచ్చె జారనఁదోసనఁబయతద

 వనయపమానఁటలను వనఁడుకొనీని
    చెనకి చెకక్కల నొకిక్క చిరనవువ్వె నవవ్వెని

   యనగొని చటట్టిరికా లతతసేస నితనఁడు
చ. 2:     పొతదుల సారెకనఁ జేసి బుజముపపైనఁ జేయివసి

   వతదులగా మోవ యిచచ్చె వడుకతోను
    గతదము పపైనఁ జలీ ల్లని కనుసనన్నల చటూపీని

    సతదడి రతుల కెతత చవరేనఁచ నితనఁడు
చ. 3:    చేరి కానఁగిలితచని చేతకి బాగాలిచచ్చె

    నేరప లలల్ల నఁ జూపీ నేనఁడు నాతోను
    యారీత శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె
    గారవతచి మరీ నెతత కరణతచ నితనఁడు



రేక: 1833-1కాతబోదిసత: 28-186
పలల్లవ:     మగవకనఁ బతతోడ మతదమేళ మతత యేలే

  తగిలి మతచితనాన దకక్కనఁగొనవలదా
చ. 1:    నీకొలనఁదివారమా నీ యతత నేరమా

   యాకడ నీపగటల యటట్టి చటూపేవ
   కాకరినవువ్వె లతతేసే గబబ్బుతనా లిదియేమే

   చేకొని పతముతదర సిగద్గీవడ వలదా
చ. 2:     దేవులము నేమటూనఁ గామా దకొననఁగ నోపమా

  చేవదేర నెమెత్మిలేమ చెపప్పుకొనేవ
    కావరపమానఁట లనేన్న కత లతత నేరతువ

   వవలపైనా పతవదద వనయమే వలదా
చ. 3:    సవతులము గామా జాణతనా లఱనఁగమా

   జవళ సలిగెలేల సారెనఁ బెతచేవ
   యిల శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్ననఁగటూడె

   కవగటూడి పత కిచచ్చెకమే సేయవలదా



రేక: 1833-2ఆహిరి సత: 28-187
పలల్లవ:     –నీవమ సేతువ నినున్న నితతసేసిన

   భావజని చెలల్ల బడి పతత మతతేకాక
చ. 1:    మచిచ్చెకల గెరలనఁగా మరి యతతోరచకొనాన్న

  అచచ్చెమెపైన తమకము లడచరావు
   పచచ్చెరేనఁగి కోరికల పతటలపై పరగనఁగాను

    హచిచ్చెన దమసముల యేడ నుతడు నినఁకను
చ. 2:     తలపోనఁత లతడనఁగాను తల యతత వతచకొనాన్న

 కలికినవువ్వెల దానఁచకొననఁగరావు
   యలమ నడియాసల యేరలపై వుపొప్పుతగనఁగాను
   బలిమనఁ జిరసిగద్గీలపను లతదు కెకక్కను

చ. 3:    జవవ్వెనము మెఱయనఁగా చలమెతత సాదితచినా
  నివవ్వెటలల్ల చితత్తిము నిలపరాదు

   ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁగటూడె
  రవవ్వెలపైన వరహపరానఁప లితకేమునన్నవ



రేక: 1833-3బౌళ సత: 28-188
పలల్లవ:   ఏమే నీపతతమెలల్ల నిటవతటదా

   నేమముతో నావలనే నీట చటూపవలదా
చ. 1:      చేరి నాతోనఁ గానఁపరము సేయనఁగా నాతని మనఁద

    కూరిమ యతత చలేల్లవ కొతత్తినఁగా నీవు
    నేర పతత గలిగినా సలనఁతల వలపల

   యారీతనఁ గాకసేసే దతతపైనానఁ గలదా
చ. 2:    కాతరితచి నాతోను కమత్మిట మాటాడేవాని

   చేతకి వడెమయతనఁ జెలల్ల నా నీక
   పోతరము గలదతటా పొలనఁతుల సిగద్గీల

    యాతల బాయట వసే దతదపైనానఁ గలదా
చ. 3:    చెలనఁగి నాకానఁగిటలో శ్రీవతకటేశనఁ డుతడనఁగా

   వలినుతడి నీవు నవవ్వెవధ మేనఁటదే
   కలిమ గలిగితేను కామనుల భోగముల

   యలమ రవవ్వెలసేసే దతదపైనానఁ గలదా



రేక: 1833-4అమరసితధు సత: 28-189
పలల్లవ:    ఇతతకతటనఁ బని నీక నెతతగలదు

   కాతత యిచచ్చెలనే వచిచ్చె కరణతచవలదా
చ. 1:    చెతులతత్తి చేతులతత్తి చెలి సనన్నసేయనఁగాను

  ఆతల నేమచటూచే వపప్పుటనీవు
   కాతరితచి రతులక కనున్నలనే మొకక్కనఁగాను
  యాతలనఁ పరనఁగినీవు యనయనఁగవలదా

చ. 2:     యచచ్చెరితచి యచచ్చెరితచి ఇతత పూవుల వయనఁగా
   కొచిచ్చె జూజాలేమాడేవు గటట్టి న నీవు
   కచచ్చె పచచ్చెకొనివచిచ్చె కానుక నీకియతనఁగాను

  అచచ్చెముగా మానఁటలడి ఆదరితచవలదా
చ. 3:    వడుడ వటట్టి వడుడ వటట్టి వలనఁది కానఁగిలితచనఁగా

    వడుడ క యేమ నవవ్వెవు వరకే నీవు
    –జిడుడ దేరనఁ జెనకనఁగా శ్రీవతకటేశ కూడిత

    వడాడ నఁక లేక ఇటట్టి అతది పొతదవలదా



రేక: 1833-5వరాళ సత: 28-190
పలల్లవ:   అతదులకె వచారితచే నపప్పుటనుతడి

    కతదువకనఁ బెననఁగనఁగా గబబ్బు ననవు గదా
చ. 1:      పచిచ్చెదేర నీతో నేను పక పక నవవ్వెనఁగాను

  అచచ్చెలన మతదమేళ మనవుగదా
   మచిచ్చెకతో సారెసారె మాటపల కాడనఁగాను

   రచచ్చెలోన నిది యతత రటట్టిడెనవుగదా
చ. 2:       సతమెపై యే పొదటూద నే నీ సరసనఁ గటూచతడనఁగాను

  అతగరివ్వెయతటా ననున్న ననవుగదా
    తతగొని యపప్పుడూ బాదమును నే నొతత్తినఁగాను
   మతమరి మకిక్కలి గామడి యనవుగదా

చ. 3:     గటట్టి తో గానఁగిట నేను గబబ్బుల నినొన్నతత్తినఁగాను
  అటట్టి యాసదకతపై ననవుగదా

   గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వటననున్న
  బటట్టి వలనఁ గొనేడనఁగ బగద్గీడెనవుగదా



రేక: 1833-6పళపతజరత సత: 28-191
పలల్లవ:   సరిబేసివలపల చవులే కావా

    సొరిది నీ నేర పలల్ల నఁ జూపనఁరాదా
చ. 1:    కపప్పురనా వసనతటా కాతతనేల తటేట్టివు

   చిపప్పుల బనీన్నట నీవనఁ జిమత్మిరాదా
   ఆపప్పుటనఁ బాదము దొకెక్కనతటానేల జతకితచేవు
  పపప్పుగానఁ గతదువలతట పననఁగరాదా

చ. 2:     గొర సనఁకితచెనతటాను కొమత్మి నెతత సాదితచేవు
   చేరి నీవ మోని గతటసేయరాదా
    కేరి కేరి నవవ్వెనతటా కెరలి యేమచటూచేవు

  మేరతో మారకమార మేలమాడరాదా
చ. 3:    పతతమాడె నీతోనతటా భామనేల గదిదతచేవు

   చెతత నీవనఁ గచముల చెనకరాదా
    ఇతతలో శ్రీవతకటేశ యాకె నిటట్టి యేలితవ

   మతతనాన నీ రతుల మరిగితచరాదా



రేక: 1834-1శతకరాభరణత సత: 28-192
పలల్లవ:  ఎతతవడేయ నిదేమమాత్మి

 దొతతరతులక నెదురచటూచని
చ. 1:  అలికలవణ యతబుజపాణ

  కలికి మగవ రానఁగదవమాత్మి
 మలయజగతధి మదనవలసిని

  కలయికలక పత గాచకనాన్ననఁడు
చ. 2:  సామజగమనా చకెక్కరబొమాత్మి

  కామని యినఁక రానఁగదవమాత్మి
 భామాతలకమ పసినఁడిసలకా

  నీమగనఁ డదివో నిలచకనాన్ననఁడు
చ. 3:   వడికప నెలనఁతా వపప్పులకపాప్పు

 కడనఁకలసత రానఁగదవమాత్మి
   గడిగొని తరలోనఁ గటూడె నినన్నపడు

  యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డునాన్ననఁడు



రేక: 1834-2మతగళకౌసిక సత: 28-193
పలల్లవ:   చినన్నదాననతటానే సిగద్గీలేల పతచేవు

   సనన్నసేసి మొకక్కవమాత్మి చతురనఁ డతనఁడు
చ. 1:     చనవు నీక నొసనఁగి చవులగా మానఁటలడ

   వనవమాత్మి యిదివో నీ వభునఁడు
    చెనకి చెనకి నినున్ననఁ జెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొనీ

   పననఁగకవమాత్మి నీపపైనఁ బే ద్రిమగలనఁ డితనఁడు
చ. 2:     కపప్పురము నీపపైనఁ జలిల్ల కాచకనాన్ననఁ డెదుటను

   తపప్పుక చటూడమాత్మి యాతని మోము
    చిపప్పులమోవ చటూప సలవుల నవువ్వె నవవ్వె

  తపప్పుతచకోకవమాత్మి తమకితచ నితనఁడు
చ. 3:     గారవతచి కూడి నినున్ననఁ గరణతో మనిన్నతచ

  చేరి కానఁగిలితచవమాత్మి శ్రీవతకటేశ
    సారెక వలప చలిల్ల సరసము లడని
   మేరల మరకవమాత్మి మేలగలనఁ డితనఁడు



రేక: 1834-3మాళవగళ సత: 28-194
పలల్లవ:    ఏకతప మచేనఁత లినఁక నెటట్టివో

    జోకతో మ సతతోసప సొతపలలల్ల నఁ గతటమ
చ. 1:     తళకనఁ జూపల నీవు తపప్పుక చటూడనఁగాను

  చెలియమోమున నితడ చిరనవువ్వెల
   పలకనఁ బతతాల వడనఁబడికల నీకెటట్టివో

   తలియవుగాని మ పొతదికలలల్ల నఁ గతటమ
చ. 2:     జఱసి సనన్నల నీవు సారెకనునఁ జేయనఁగాను

  మెఱస బొమత్మిజతకెన మెలతకను
  గఱతు లొతడొరలక గొనకొనన్నవటట్టివో

   యఱనఁగముగాని మ ఇతపలలల్ల నఁ గతటమ
చ. 3:     సాదితచి వచిచ్చె నీవు చనునఁగవ ముటట్టినఁగాను

  ఆదిగొనె నివవ్వెరగ లతగనకను
   యాదస శ్రీవతకటేశ యనిన్నకల మకెటట్టివో

   సదితచముగాని మ సుదుద లలల్ల నఁ గతటమ



రేక: 1834-4వరాళ సత: 28-195
పలల్లవ:   ఒకట కినుమడాయ నువదసితగారాల

   సకలమునఁ జితత్తిగితచ జాణనఁడవు నీవు
చ. 1:    నిలవు దుర మొకక్కటే నితడునఁజీనఁకటగాని

   నెలనఁత నవువ్వెలపైతే వనెన్నల కపప్పుల
 పలచనికెమోత్మివ పచిచ్చెచిగరితతేకాని

  అలరన దతతములపైతే వజద్రిములే
చ. 2:   పటట్టిరాని నెనన్నడుమే భావతచసనన్నముగాని

 గటట్టిచనన్నలపైతేను కడుగొపప్పుల
   అటట్టి మెఱనఁగనఁదొడ లనఁదోనఁకలపై వుతడెగాని

   మటట్టిలపై నపఱనఁదుల మకిక్కలి బటవులే
చ. 3:    యితచకతతల పాదాలే యఱఱ్ఱైని వనేన్నయనఁగాని

  యతచిచటూడ మేనెలల్ల హేమవరరమే
    కొతచక శ్రీవతకటేశ కూడిత వకెను నేనఁడు
   మతచిన యాపవలప మేలమనఁది మేల



రేక: 1834-5హిజిజజి సత: 28-196
పలల్లవ:    అనిన్నటా జాణవపైత వపప్పుడే నీవు

   యనేన్నసిచేనఁతల సే సే వసుమతతదానవు
చ. 1:    మాటల డనేరతువ మగనితో సారెసారె

 వటచటూపనేరతువ నిలచతడి
    గటూనఁటముగా నినున్ననఁ జూచి కడువరగయాత నాక

  యటతో రటట్టిడివపైత వసుమతతదానవు
చ. 2:   చెనకతగనేరతువ చేతులరా నీవభుని

  వనయాల నేరతువ వవలగాను
    ఘనముగా నవవ్వె నీవు కత గరచినతదుక

   యన సతత జూటవపైత వసుమతతదానవు
చ. 3:   చేరి మొకక్కనేరతువ శ్రీవతకటేశవ్వెరనికి

  కూరిమతోనఁ గాతగిలితచి కూడనేరత్తి వ
    యారీత ననిన్నతనఁ డేల యితదుకే నాకరదయాత

  యేరపరచకవ నీ వసుమతతదానవు



రేక: 1834-6ఆహిరి సత: 28-197
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేము ఇతతచతదముల నీక

   ఆముకొనన్న కరణతో నాదరితతు గాక
చ. 1:      వపప్పుగ నినున్ననఁ దలనఁచి వువద పానుప్పు మద

  నుపప్పుతలల్ల నఁ జెమటల నోలలడని
   ముపప్పురిగొనన్నవయసు ముతచి యాసల రేనఁచనఁగా

  చెపప్పురాని వలపల జిమత్మిరేనఁగీని
చ. 2:    వటట్టిన నీగణముల వకటకటే యతచక

   అటట్టి నిటటూట్టిరటూపల నుయాతల లటూనఁగీని
   గటట్టిగా నీవచిచ్చెనవుతగరము చటూచి చటూచి

  గటట్టి తో దమకముల గబబ్బుతలీని
చ. 3:     గకక్కననఁ జెలల నీకతల చెపప్పునఁగా వని

  వకక్కసపనఁ బులకల వఱఱ్ఱైవనఁగీని
    యికక్కడ వచిచ్చె శ్రీవతకటేశ యితతనఁ గటూడితవ
  పకక్కటలల్ల సతతోసాలనఁ బెనగొనీని



రేక: 1835-1రామకిగయ సత: 28-198
పలల్లవ:    ఇనిన్న నేరపల నీయదుటనే పచరితచ

  సనన్నలనే నివకెను సతతోసితచవయాత
చ. 1:   వలిప పయతదతోడ వటగ వగబబ్బులతోడ

   కొలవుసేస నద కొమత్మి నీకను
   సలవుల నవువ్వెదేర చెమట చెకక్కలనఁగార

  తలిపీనఁ దలవలప తేరిచటూడవయాత
చ. 2:    వాసనపూనఁతల పూసి వనెన్నలకచెచ్చెల వోసి

   ఆసలరేనఁచ నద యతగన నీక
   లసేటచటూపల చటూప లలినఁ గొనగోరమోప

  సేసనఁ దనచేనఁతల చితత్తిగితచవయాత
చ. 3:     వాడికలనఁ జెలరేనఁగి వతతుల నేతులనఁ దటూనఁగి

   వడెము చేతకిచచ్చె వలనఁది నీక
    యాడనే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిటట్టి

    తోడనె తానటూనఁ గటూడ పొతదుల సేయవయాత



రేక: 1835-2దేపాళత సత: 28-199
పలల్లవ:   చెలియరో యనాన్నళపైళనానఁ జినన్నదానవా

   యలమ నీవభునికి నియతవ వడెము
చ. 1:  నేరపగలయతదుక నెటట్టి కమాటాడవల

  వోరపగల యతదుక వడనఁబడివుతడవల
   కూరిమగల యతదుక కూటమ నెరపవల

   వరకే గోలతనాన నుతదురా జవవ్వెనుల
చ. 2:  చనపగలయతదుక సరసమాడనఁగవల

 ననుపగయతదుక నవువ్వెతానుతడనఁగవల
   వనయము గలయతదుక వమార మొకక్కనఁగవల

   పననఁగతా సిగద్గీలలల్ల నఁ బెతతురా జవవ్వెనుల
చ. 3:   వడుకగలయతదుక వర సేయకతడవల

   వాడిక గలయతదుక వపైపగా మెలనఁగవల
    యాడనె శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్న నేల

   తోడుగటూడి వాసులక జొతుత్తి రా జవవ్వెనుల



రేక: 1835-3శతకరాభరణత సత: 28-200
పలల్లవ:  చితత్తిగితచమద చెలియవలసము

 పొతుత్తి లగలపీ భోగతబులక
చ. 1:   వనెన్నలరేకల వదచలీన్న నద

  సనన్నల సలవుల సకియా
 కనున్నలమొకక్కల కానుకలొసనఁగీ

   నినున్ననఁ జూచి యిద నివవ్వెరగలను
చ. 2:  జకక్కవపటట్టిల సతతముసేస

  అకక్కన గపప్పుచ నతవా
  చకక్కనిమోవని చవులట గొలిపీ

  నెకొక్కని నీపపై నేసత్తితబులను
చ. 3:    పలకనఁ దేనియల పలమరనఁ జిలికీ

  మెలపరతుల నలమేల్ మతగ
  యలమని శ్రీవతకటేశ కూడితవ

   అలరీ నీతో నద సరసముల



రేక: 1835-4శదద్ధవసతతత సత: 28-201
పలల్లవ:     నీకొలనఁదిదాననా నీ యతత నే నేరనా

    చేకొని యతతేసి నీవు చేనఁతల సేసేవు
చ. 1:    సరసములడి యాడి సతగాతాల సేసితవ

  మరిగి నావదదనునన్న మగనితోను
   తరమరనఁగన నుతడి తేలితచనేల వచేచ్చెవ

  గరిమల నాకతనఁడు కడుమేలవానఁడు
చ. 2:     వలపల చలిల్ల చలిల్ల వావ గడితచకొతటవ

  బలిమ నావసమెపైన పతతోను
   కొలవులోనే వుతడి కోరి సనన్నసేసేవలే

  కలకాలమతనఁడు నాకడ మేలవానఁడు
చ. 3:     కొపప్పు దువవ్వెదువవ్వె నీ కూటమ నెరపతవ

 ఇపప్పుడు నాశ్రీవతకటేశనితోను
    వపప్పుగ ననిన్నతనఁ డేల వడివటట్టి నేమటకి
   నెపప్పుగ నీతనఁడు నాకనిన్నటా మేలవానఁడు



రేక: 1835-5మాళవగళ సత: 28-202
పలల్లవ:   సిగద్గీన దానఁచనఁగరాదు చెపప్పుకపోదు

   వగిద్గీ వనఁడుకతట మద వపప్పుగొనవయాత
చ. 1:    పవువ్వెవతట జవవ్వెనము పూనఁటవనఁట కెచచ్చెనఁగాను

  నివవ్వెటలల్ల వలపల నెలనఁతకను
    యివవ్వెల నితత సుదుద ల యేమచెపేప్పుమనఁక మక

    రవవ్వెల సేయక ఇటట్టి రావయత యితటకి
చ. 2:      పొటట్టినఁ బొరగ నీ పొతదు పొదులే కితపతచనఁగాను

  నెటట్టి కొని రమణకి నితడువావుల
   వటట్టిజోలి నీ ముతదర వరవాతాలేమటకి

    గటట్టి తోనే రావయాక్క గకక్కన నిటట్టి యితటకి
చ. 3:   చితత్తిములోనియాసల చిమత్మి గడురేనఁచనఁగాను

  హతుత్తి కొనెనఁ దమకము లతగనకను
    కొతత్తిగా శ్రీవతకటేశ కూడిత వకె నితతలో
     బతత్తితో నిటట్టి రావయాత బడి బడి నితటకి



రేక: 1835-6  తలనఁగనఁ గాతబోది సత: 28-203
పలల్లవ:    మగవ నేరతువ మానఁటల - నీవు

  తగిలి తలసుకో తారకాణల
చ. 1:    చెనకేనే వో చెలియా - నీ

  చెనకలే కావా చెకక్కలవ
   పననఁగక చనునఁగవ పసికేనే యవ
   గనముల చేతకినఁ గడు గటట్టి లరా

చ. 2:    నవవ్వెనే వో నలిలక్ష - నీ
  నవువ్వెల నిజమెపైనవ నేనఁడు
  జవావ్వెది మేననఁ జమరేనే

  వువవ్వెళళ్ళయ వలపూరినఁ గదరా
చ. 3:   తలనఁపతచేనే తమకముల - ఆవ

 తలనఁచకతొలేల్ల తలకెకెక్క
  –  –యలమని శ్రీవతకటేశనఁడనే నే

  నలమేలత్మితగను ఆలనే కదరా



రేక: 1836-1కాతబోదిసత: 28-204
పలల్లవ:    ఎతత యాకరీ నీక యాతరణ

    పొతతనే వడుక లతత పొదిగీనో కాని
చ. 1:     చెకక్కలనఁ జెమటగార సేస నీక నటూడిగాల

   యకక్క డెపైనబతత్తితో నీ యితత
   లకక్కవలనఁ గరనఁగతా లలిరేనఁగి నవవ్వెని
   వుకక్కమరి వలపతత వునన్నదో కాని

చ. 2:     మచిచ్చెకల చటూప చటూప మానఁటలలల్ల నాడని
  యిచచ్చెకము సేసుకొతటా యాయితత

     కొచిచ్చె కొచిచ్చె సారె సారెనఁ గొలవుల సేసని
  పచిచ్చెదేరేయాస లతత పగబలీనోకాని

చ. 3:     కదిసి యేపొదుద నీచకక్కని మొగమే చటూచి
  యదుటనే నిలచతడ యాయితత

  మొదల ననేన్నలితవముపప్పురి శ్రీవతకటేశ
    పొదిగీ నినున్న పొతదతత పొదలీనో కాని



రేక: 1836-2నారాయణ సత: 28-205
పలల్లవ:    ఎట వతటవానఁడవపైత వమయాత నీవు

  తటకన నానఁడువారి దయనఁజూడవలదా
చ. 1:    మతతనావ నే నీతో మచిచ్చెకమాటలడితే

   కాతతలతోనఁ జెపప్పు చెపప్పు కాకసేతురా
    వతతలగా నినున్ననఁ జేరి వడుకనవువ్వె నవవ్వెతే
   అతతలోనే మాచేనఁత లతగడినఁ బెటట్టి దురా

చ. 2:     చనవుతో నీక నేను సనన్నల సేసితేను
   వనితలక జూప రవువ్వెల సేతురా
    వనయాన సరసము వరవక నే నాడితే

    వనకొని మా గటట్టి వలల్లవరి సేతురా
చ. 3:    కామతచి నినున్న నేనునఁ గానఁగిలితచకొతటేను

   భామలక నెచచ్చెరితచి పచిచ్చె సేతురా
   గోమున శ్రీవతకటేశ కూడి మొకిక్కతచకొతటవ

   ఆముకొనన్న నావలప లరడినఁ బెటట్టి దురా



రేక: 1836-3వరాళ సత: 28-206
పలల్లవ:    చెపప్పురాదు నీపగట సిబబ్బుతపడ వమటా

  అపప్పుట మురిసేవు నాయతతదానవా
చ. 1:     యతతకొపప్పు వటట్టితవ యేమ నికిక్క చటూచేవ

   జతతవల పతమోము సారె సారెక
   పతతప సతుల లతనిపకక్క నిటట్టివుతడనఁగాను

  యతతేసిచేనఁతల నీవు యలయితచేవ
చ. 2:      సితగారా లతత చటూపేవ చిరన వవ్వెమ నవవ్వెవ

  అతగడి వధినుతడే యాతనితోను
   చెతగట మేటామేటల సేవలలల్ల నఁ జేయనఁగాను

   సతగతఱనఁగక యేమ చవుల రేనఁచేవ
చ. 3:       పతదే లేల వసేవ పపై పపై నేల పననఁగేవ

  యితదరిలో శ్రీవతకటేశనఁ జొకిక్కతచి
    కతదువనఁ గటూడిన నేము కానఁపరాల సేయనఁగాను

  చెతది నీవపప్పుటనేల బెనకనఁజూచేవ



రేక: 1836-4సాళతగనాట సత: 28-207
పలల్లవ:     తానెతత నీవతత తన సుదుద లివగో

    నీనటూ నీవనఁ జటాట్టి లమెపై నెమత్మిది నునాన్నరము
చ. 1:      ముతగిటకి వచిచ్చె వచిచ్చె మొకము చటూప నినున్న

  వుతగరమడిగెనఁ జెలి వయతనొయతనే
   సతగడినే కూచతడి జాణతనాలలల్ల నాడి
      యతగిలి సే స మోవ యాకె యతత రటట్టిడి

చ. 2:      సలవుల నవవ్వె నవవ్వె చెతులతత్తి మొకిక్క యిటట్టి
    మెలనఁగి చనున్నల చటూప మెలల్ల మెలల్లనె

     చెలముల సేసి మరిచేరి సనన్న నీకనఁ జూప
    యలమనఁ బాదముదొకెక్క నీకె యతత రటట్టిడి

చ. 3:     ఇచచ్చెకము లడియాడి ఇతపల నీపపైనఁ జలిల్ల
   కొచిచ్చె కొచిచ్చె తమరేనఁచెనఁ గటూడనఁగటూడనె

    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యిటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
      హచిచ్చె గోరనఁ దా నినన్నతట యాకె యతత రటట్టిడి



రేక: 1836-5పాడి సత: 28-208
పలల్లవ:       నా మొగము చటూచి యేమ నవువ్వెల నవవ్వెవు నీవు

    యా మఱనఁగ లీడేరె నెతత సేసేవు
చ. 1:   చితత్తిరపతమవల చెలి నిలచకనన్నది

   హతత్తి దతడనఁ గటూచతడు మననఁగరాదా
    బతత్తిసేసి నీక నద బాగా లతదిఇచచ్చెని

 కొతత్తివలప నీవతదుకొననఁగరాదా
చ. 2:    మేనమఱనఁదలి వల మెలత సరసమాడ

   వనుల చలల్లనఁగా నీవు వననఁగరాదా
    ఆనుక గబబ్బుల నీక నాస చటూపకవునన్నది
  పేనిపటట్టి వానఁటతోడనఁ బెననఁగరాదా

చ. 3:    వలరారజతలిల్లవల వనిత నీకనఁ గలిగె
   మలసి యనిన్నటా నీవు మనిన్నతచరాదా

   తలనఁపదలిసి ననున్న దయనఁజూచి యేలితవ
   యలమ శ్రీవతకటేశ యాకెనటూనఁ గటూడరాదా



రేక: 1836-6దేశక సత: 28-209
పలల్లవ:    ఎతతలే దపనటన లివయనఁ గొనిన్న

    చెతత ననీన్ననఁ గానవచెచ్చె చెలియ రాగదవ
చ. 1:   యేతరికాతతల సుదుద లవవ్వెరెరనఁగదురమాత్మి

   ఆతనఁడు వలచనఁ దనకతటానఁ జెపీప్పుని
   పోతరితచి పొదుద వోక బొమత్మిల గాటకవట ట్టి

    యాతల నీప వసా లేమని చెపేప్పుదే
చ. 2:    జూట సతులచేనఁతల సదితచేవా రెవవ్వెరమాత్మి

   కూటమ నాతనిమేన గోర చటూపీని
   కోటసేయనఁ బెదవపపైనఁ గటూరవతడి కసవరీ

    యాటన నీప గణము లేమని చెపేప్పుదే
చ. 3:   కావరపతతులజాడ గనన్నవారెవవ్వెరో యమాత్మి

  శ్రీవతకటపతవదదనఁ జేరి నవవ్వెని
   కావతచి ననిన్నతనఁడేల కతకనఁ గాళళ్ళడిగీని
   యావళ యాపనేరప లేమని చెపేప్పుదే



రేక: 1837-1బౌళ సత: 28-210
పలల్లవ:      ఈకె నేమటూ దేవుళళ్ళమెపై యిటట్టి నీ కతడేముగాక

  మాక సమత్మితములయ మరియేనఁటసుదుద ల
చ. 1:    ముచచ్చెటలలల్ల నాడె మోహమున జవరాల

   ఇచచ్చెకము సేస నీవ నియతకొతటవ
   వచచ్చెనవళళ్ళయ మక వడుకల సమకూడె

   మచిచ్చెకాయ మాపదానఁకా మరియేనఁట సుదుద ల
చ. 2:    తలిగనున్నలనునఁ జూచె తయతనిమోవ చటూప

   కలకల నవవ్వె నీవ గెపైకొతటవ
   తలనఁపల సరివచెచ్చె తనిస మమనసుల

  మలస సతతోసాల మరియేనఁటసుదుద ల
చ. 3:     వుదుటగబబ్బుల నటూనఁద వరస నినున్ననఁ జెనకె

   కదిసనఁ గానఁగిట నీవనఁ గానిమత్మితటవ
    ఇదివ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   మదిమది నునాన్నరము మరి యేనఁటసుదుద ల



రేక: 1837-2సౌరాషట్టి సత సత: 28-211
పలల్లవ:      ఇట వతట నీ సుదుద ల యఱగ మనాన్నళళ్ళను

   తటకననఁ జెపప్పువ వతతలగా మాకిపడు
చ. 1:     చెకక్కలనఁ జెమటలరీ చెతపలనఁ దురము జారీ

   చికక్కని నవువ్వెలనే సిగద్గీ దేరీని
    చకక్కని రమణ నీవు సాదువలనే వుతటవ

  యకక్కడ గడితచకొతటవ యావలప
చ. 2:      మోమున గళల గటూడ మోని గడువసి వాడ

   కామతచి నీపోనఁకముడి గకక్కన వనఁడ
   సామజగమన నీవు సాదువలనే వుతటవ

  యేవట గడితచకొతటవ యావలప
చ. 3:      తావుల మెపైనఁ జోడుముట ట్టి తగ నీటటూట్టిరప్పుల దొట ట్టి

  వవలపై పలకలలల్ల గతపగట ట్టి
    –నీ వలమేలమతగవు నినేన్నల శ్రీవతకటేశనఁ

   డేవల గడితచకొతటవ యా వలప



రేక: 1837-3పాడి సత: 28-212
పలల్లవ:       అటట్టి నినున్ననఁ జూని అరదయాత నా కపప్పుట నుతడి

  కటట్టి కొని వలపతత గాదతబోసేవ
చ. 1:    పదవపపై తముత్మిలము చేనఁటల రాలనఁగాను

    కదిసి వభుని కేమ కత చెపేప్పువ
   అదర గబబ్బులపపై పయతద వడజారనఁగా

   యదుటనుతడి యాసల యతత చటూపేవ
చ. 2:     వని చెమటల మేన నటూరచ వడియనఁగాను

   పానుపపపై నుతడి యేమ పాదాలొతేత్తివ
     పూనిన కొపప్పు వరల భుజాల పపై రాలనఁగా

    మోనాననఁ దపప్పుక యిటట్టి మోమెతత చటూచేవ
చ. 3:    కరముల చానఁచకొతటా కానఁగిటలోనఁ బెననఁగతా

   సరికిబేసికి నేమ సాము సేసేవ
   యిరవపై శిగవతకటేశనఁ డేల నలమేలత్మితగను

  వరసక నీవతతవడి నాసపడేవ



రేక: 1837-4దేసాళత సత: 28-213
పలల్లవ:    వడుకలే మనఁద మనఁద వలయునఁగాక

   జోడెపై మరిదద రొకక్కచోటనే వుతడనఁగాను
చ. 1:      వనన్నలకెకక్క డి వనఁడి వరల కెకక్కడి వానఁడి

   కనెన్నక వభునఁడు నీవు గలకాలము
   సనన్నలేల మొగచాట చపప్పునేలౌ మోవతేనె

   యనిన్నకతో నేపొదుద నీవదుట నుతడనఁగాను
చ. 2:      చితత్తిమున కేడ చితత సిగద్గీలక నేడ వతత

    హతత్తి నీ వప కానఁగిట నలరనఁగాను
   బతత్తియేల వరసమౌ పాయమెటట్టి పటట్టివచచ్చె
     కొతత్తిలగా నీ వ రీతనఁ కొమత్మితో నవవ్వెనఁగాను

చ. 3:     వలపలకేది మత వాసులక నేది తత
  చెలిమ మరిదదరనునఁ జేయనఁగాను

   అలమేలత్మితగ నేలిత వపడె శ్రీవతకటేశ
    చెలి యాల మరచ నీచేనఁతల మతచనఁగాను



రేక: 1837-5శదదదేశి సత: 28-214
పలల్లవ:     కతటమ నీ సితగారాల కనున్నల పతడువుగాను

   దతటవపైనతదుక నీ చతదములలల్ల నఁ దగనే
చ. 1:      పవువ్వెల కొపప్పున రాల బుజము పపై రేకలవ

   యివవ్వెల నామోము చటూచి యేమనవవ్వెవ
    కవవ్వెలయనఁ బులకల కరిస మేననఁ జెమట

  జవవ్వెనివపైనతదుక సప (  ఫ ? )  లము లయనే
చ. 2:     మోముననఁ గళల దేరె మోమమనఁద చేనఁటలద

  చేముతచిత వనఁకనేల సిగద్గీవడేవ
   ఆముకొనె నిటటూట్టిరప్పు లతగముననఁ బచిచ్చెదేరె

   యామేర జాణవపైనతదు కినిన్నయు నమరనే
చ. 3:    కలగొనె సతతోసాల కనున్నలనఁ దేటలవ

   అలర మాకెతతేసి పగయాల చెపేప్పువ
    చెలనఁగె నీ వడుకల శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

   అలమేల మతగవు నీకనిన్నయు నీడేరెనే



రేక: 1837-6ఆహిరి సత: 28-215
పలల్లవ:     మేల గలితే నితదుక మెచచ్చెవదాద నీవటట్టి

  యాలేమతో జాణతనా లతతేశడేవయాత
చ. 1:   కలికితనాలనే కరనఁగితచె నీమనసు

   చిలకనఁ జూపల నినున్ననఁ జిమత్మిరేనఁచెను
    నిలవునఁ గొలప సేసి నినున్న మరిగితచకొనె

  చెలితో నీవటట్టి సాముసేసేవయాత
చ. 2:    నవువ్వెతానే నీతోడ ననుపల సేసుకొనె

  వువవ్వెళటూళ్ళర మానఁటాడి వడనఁబరచె
    వవవ్వెటలల్లనఁ గళలతట నినున్న నిటట్టి దకక్కనఁగొనె

  జవవ్వెని నీవటవల సాదితచేవయాత
చ. 3:    చటట్టిరికముననే చొకక్కలనఁ బెటట్టి నినున్న

  గటట్టి తోనే రపప్పుతచకొనె నితటకి
    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కతదువనఁ బెతడాల్ల డె నీతో

   నిటట్టి యలమేలమతగ నెటట్టి గెలిచేవయాత



రేక: 1838-1ముఖరి సత: 28-216
పలల్లవ:     అతనఁ డెతత నీవతత అతతరము లతచకోము

  చేతకి దొరకనతటా సేవలసేసేవు
చ. 1:    చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి సేసేవు వనన్నపాల

    వలయ నాతనఁడు సారె వనీ నతటాను
    మెలనఁగే వదుల మతద మేళమున నపప్పుటని
   నలగడ నీతో నిటట్టి నవవ్వెనతటాను

చ. 2:    తగిలి తగిలి యాతనిమోము చటూచేవు
  నిగిడి నీముతదరను నిలిచెనతటా

   జిగిమతచనఁ గొనగోరనఁ జెనకనఁగ వచేచ్చెవు
   వగి మొగమాటమున నునాన్ననఁ డతటాను

చ. 3:    నాననఁబెటట్టి నాననఁటబెటట్టి సయగారాల చటూపేవు
  కానిమత్మిని నీచేనఁతలనఁ గెపైకొనీనతటా

   యే నలమేలత్మితగను ననేన్నల శ్రీవతకటేశనఁడు
    నీ నేరపల చెపేప్పువు నినున్న నిచచ్చెనతటాను



రేక: 1838-2సాళతగత సత: 28-217
పలల్లవ:      నీకూ నీపకనఁ దగను నేరప లతచి చటూచితే

    చేకొని మెచచ్చెరయాత యా చెలియ సొబగల
చ. 1:     చకెక్కర మోవనఁ దొలనఁక సారెసారె మాటలడ

  జకక్కవచనున్నల చటూప చలీ ల్లవలప
   రెకక్కతుమత్మిద వరల రేనఁచిరేనఁచి కొపప్పువట ట్టి

  చకక్కనఁజూడవయత యసకియ పగటల
చ. 2:     సిగద్గీల సలవనఁ బార చిరనవువ్వె నవవ్వెని

    నిగద్గీల మేన నితడ నీతోనఁ బెననఁగీ
   వగద్గీళతచి చటూపలనే వనెన్నలల వదవట ట్టి

   వగిద్గీ చితత్తిగితచవయాత వువద నటనల
చ. 3:     జోకల కానఁగిటనఁ దేర చటట్టిరికము చెపీప్పుని

  మేకల మురిపమున మెరఇతచని
    యాకెను శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న మెచిచ్చె

  మేకొనవయాత అలమేలమతగ రతుల



రేక: 1838-3గళ సత: 28-218
పలల్లవ:    నీవఱనఁగవా తగవు నెఱజాణ వనిన్నటాను

    వవలక నేమటూ నీక వనన్నవతచే మపడు
చ. 1:   వలచినయాటదాని వదదని తోయనఁదగదు

  తలకొని వదకనఁగా దానఁచనఁదగదు
    పలిచి వనఁడుకోనఁగాను పననఁగ మరి తగదు

  చెలియపగయము లినఁకనఁ జేకొనవయాత
చ. 2:     చేయతత్తి నీక మొకక్కనఁగా సిగద్గీల వడనఁదగదు

   ఆయము లతటనఁగా నౌనఁగాదననఁ దగదు
    పాయక బతత్తి సేయనఁగా పరాక సేయనఁదగదు

  యాయితతకోరిక లినఁక నీడేరితచవయాత
చ. 3:   తాలిమతోనఁ జూడనఁగాను తలవతచకోనఁదగదు

  కేలవటట్టి తయతనఁగా జతకితచనఁదగదు
  యేలితవ శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను

  నీలలకేచన వనఁక లరవరితచవయాత



రేక: 1838-4మతగళకౌసిక సత: 28-219
పలల్లవ:     ఇపప్పుడు నీవు రానఁగాను ఇతత సతతోసితచెనఁగాని

  వుపప్పుతలల్ల నఁ గోరికల నువవ్వెళటూళ్ళరచతడును
చ. 1:  మగవతోనఁ జెపప్పుతపనమాటల

   తగల నీవు సేసిన తమత్మివాటల
  సాగిసి జూజాలడిన చోటల
   నిగిడి తలనఁచకొని నీకెదుర చటూచను

చ. 2:    చటట్టిమవపై నీ వతపన సొముత్మిల
   గటట్టి తో గబబ్బులపపై నీగోరి చిముత్మిల
  జటట్టిగొనన్న నీ సరసముత్మిల

  నెటట్టిననఁ దలనఁచకొని నీకెదురచటూచను
చ. 3:    పొలసి నీవు సేసిన పొతదుల

  వలసిలల్ల నీమోవ వతదుల
  కలసి శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగ
   నిలిచి తలనఁచకొని నీకెదుర చటూచను



రేక: 1838-5నాదరామకిగయ సత: 28-220
పలల్లవ:     ఎతత బతత్తి గలవానఁడ వకె మనఁదను

     వతత మ పొతదుల చటూచి వరగయత మాకను
చ. 1:      కపప్పురప లపప్పునఁ గొని కాతతకొపప్పు దానఁక వసి

  అపప్పుడే వనఁడుకొనే వదేమయాత
    రెపప్పులతత్తి సారెనఁ జూచి రెనఁచితనఁగా వలపతటా
  దపప్పుదేర మోవచేచ్చెవు తగనఁదగనయాత

చ. 2:     మనసు చటూడవలసి మరత్మిము సనఁకనఁ దిటట్టి
  చనవచిచ్చె లలితచేవు సతగతౌనయాత
    కొనగోర గబబ్బులపపై గరతులగా వా (  వాబ్రా ? )ని

    వనయాల సే సే వతత వదతవానఁడవయాత
చ. 3:     బలిమనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి పచిచ్చెదేర వలపతచి

  సలవుల నవవ్వెవది చెలల్ల నయాత
   అలమ శ్రీవతకటే యలమేలత్మితగ నురాన

  నిలిప మనిన్నతచేవు నెరవాదివయాత



రేక: 1838-6రామకిగయ సత: 28-221
పలల్లవ:     నాతో పొతదు లినఁకనఁ జూడు నాలికానఁడా

  నీతలనఁపలలల్ల నఁ గతట నీటకానఁడా
చ. 1:    వడుకకానఁడవపై నీవు వగినతతా చెలలతో

  వాడిక చటూపతవగా వనెన్నకానఁడా
    వడెప సలవులతో వతత వతత మానఁటలడి

   యేడలేని నవువ్వె నవవ్వె వమెత్మికానఁడా
చ. 2:    వుమత్మిడి నతదరిమనఁద నువవ్వెళటూళ్ళర వలపల

 కమత్మిరితచితవగా కోడెకానఁడా
   చిముత్మిచనఁ జెనకలనే సిగద్గీల రేనఁచిరేనఁచి

  పముత్మినఁ జూపలనఁ జూచేటపతతగానఁడా
చ. 3:    చేయిమనఁదుగా నావు చేరి యొకరొకరినే

  ఆయము లతటతవగా అతదగానఁడా
   యాయడ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

  కాయజకేలినఁ గటూడిత కతలకానఁడా



రేక: 1839-1సామతతత సత: 28-222
పలల్లవ:    బతత్తిగల వభునఁడవు భామక నీవు

   యితత్తిల నాకె చనవు యాడేరితచవయాత
చ. 1:   ముపప్పురివనయముతో మోవతేనె లటూరనఁగాను

   చెపీప్పునఁ బద్రియాల నీకనఁ జెలియా
    కొపప్పు నికక్కనఁ బెటట్టి కొని కూరిముల చలల్ల కొతటా

    ఇపప్పుడిద నీక మొకిక్క నితటకి రావయాత
చ. 2:     సలవుల నవువ్వెకొతటా చేరి చేరి బుజజగితచి

   సొలస సారెక నినున్న సుదత
    వలపల చలిల్ల చలిల్ల వాడికల దలపతచి

    పలిచ నాప సతగడినఁ బీనఁట యకక్కవయాత
చ. 3:     సనన్నల సేసి నీక చవులలల్ల నఁ గటట్టితచి

   చనున్నల మోపీ నీక సకియా
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యాకె యలమేలమతగ

   కినెన్నర వాయితచనఁ గానఁగిట నితచవయాత



రేక: 1839-2రీతగళ సత: 28-223
పలల్లవ:     తానే యఱనఁగ వభునఁడు తన ఇచచ్చెలోదాన

   తానకముగా ననున్న దయనఁజూడు మనవ
చ. 1:   తలనఁచితే వలపల తామరదతపరలౌను

   సొలసితే మాటలకనఁ జోట గలగ
  వలనతటే నాసల వతడవతడనటల్లవును
     పలమార నే వనన్నపము సే సే దేమే

చ. 2:   యనసితే దమకము లీనఁతలమోనఁతలనౌను
   మనసు లేకములపైతే మరత్మిము లతట
  అనువపైతే చెనకల అనలనఁగొనలసాగ

   పననఁగిపననఁగి తనున్ననఁ బెరరేనఁచే దేమే
చ. 3:    కూడితే మొగమచచ్చెల కొతడలనఁ గోటలనౌను

   జోడువాయ కతడితేను సొతప లకక్కను
   యడ ననన్నలమేలత్మితగ నెనస నితతటలోనె
   వోడక శ్రీవతకటేశ నొరసే దేమే



రేక: 1839-3పాడి సత: 28-224
పలల్లవ:     ఆనఁడువారినఁ గతటేనఁజాల ఆస నీకెతతపైనానఁ గదుద

   పోడిమతోనఁ మమత్మితటేవు పొదుద వోదా నీక
చ. 1:    యచిచ్చెన తమకముతో నెదురల చటూచకొతటా

    కచచ్చె పతట నీక నాప గాచకనన్నది
   మచిచ్చెకజాణతనాల మాతో నేమ యాడేవు

   అచచ్చెముగా మాతోపొతదు లతతేసి కోపదువా
చ. 2:      కతదువ నినున్ననఁ బెతడాల్ల డి కానఁపరము సే సేనతటా

   పొతదులక నీతో నాప వనఁచకనన్నది
    చెతది మా చనున్నలమనఁద చేతులేమ చానఁచేవు

    అతదముగ మాతో పొతదు లతతేసి కోపదువా
చ. 3:   వడుక నలమేలత్మితగవభునఁడు శ్రీవతకటేశ

   కూడేనతటా నాప నినున్ననఁ గోరకనన్నది
    వాడికగా మముత్మి నీడ వలపతచి యేలితవ

   ఆడుకోల మాతోపొతదు లతతేసి కోపదువా



రేక: 1839-4ఆహిరి సత: 28-225
పలల్లవ:     చెలియ మోహము నీకనఁ జెపప్పునఁగ నలవగాదు

   మలసి నీవ యఱినఁగి మనిన్నతచమనఁకను
చ. 1:     యదురచటూచ నీక యితత నీ సుదుద లడుగ

  వుదుటనఁ గోరికలతో నునివ్వెళటూళ్ళరను
   మదిలోననఁ దలపోసు మచిచ్చెకతోనఁ జెమరితచ

   పదవులనఁ దేనెలటూరనఁ బేరకొని పలచ
చ. 2:     ఆలకితచ నీమాటల ఆసల దనలో నితచ

   వళ గాచకొని వుతడు వడుకతోను
     మేలదపై దానఁ బొగడు నీమనఁది పదముల వాడు

   చాలకొని నీరాకక సకినాల చటూచను
చ. 3:     చేతులతత్తి నీక మొకక్క సేసచలల్లనఁ దమకితచ

   కాత రితచలమేలత్మితగ కళల రేనఁగ
    యాతల శ్రీవతకటేస యేలిత వతతలో వచిచ్చె

    రాతరినఁ బగల నీ రతులలల్ల మెచచ్చెను



రేక: 1839-5శ్రీరాగత సత: 28-226
పలల్లవ:     ఎటవల మనిన్నతతువో యతత మరిగెనో యాకె

    అటవతట జాణతనా లమర మక మకె
చ. 1:     ఇతత నీవాడిన మాట యదలోన నముత్మికొని

  కతతునికి వరవదు కానఁతాళతచదు
   మతతనాన నీమనఁది మచిచ్చెకల దలనఁచక
  సతతతము లోలోనె సతతోసితచకొనును

చ. 2:    ఇతదుముఖ నీచనవు లిటట్టి గటట్టిసేసికొని
  చతదమామ గెపైకోదు జడియదు

     చెతది నినున్ననఁ గటూడే యాస చితత్తిములోనఁ బెటట్టి కొని
   అతదతద చెలలతోడ నాడుకొని మెచచ్చెను

చ. 3:    అలమేలమతగ నీ నెయతపరతులనునఁ జొకిక్క
  చలిగాలి కలకదు జాలిబడదు
    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలిత వతతలో వచిచ్చె

    చెలనఁగి ఇతదుకే నీక సేవలలల్ల నఁ జేసును



రేక: 1839-6తోతడి సత: 28-227
పలల్లవ:    చినన్నదానవపైతేనేమ చెకక్క లనొకీక్క నాతనఁడు

    చనున్నల నొరసి నీవ జయము చేకొనవ
చ. 1:    చనవచిచ్చె కొలవులో సారె సుదుద లడిగీ

  మనసురా నాతనితో మాటలడవ
    పననఁగి పననఁగి నినున్ననఁ బద్రియమున లలితచ

    చెనకచ నీవు నిటట్టి చిరనవువ్వె నవవ్వెవ
చ. 2:      ముచచ్చెటతో నే పొదటూద నీ మొగమే తపప్పుకచటూచ

   కచచ్చె పటట్టి యదుటనే కాచకతడవ
     పచచ్చెడము గపప్పు నీక బానఁత పడి వనఁడుకొనీ

    పచిచ్చెదేర నియతకొని పాదాల నీ వతత్తివ
చ. 3:    లలిమరి వడుకతో లచ నీపొతదులక

  కలపకోల సేసుక కానఁగిలితచవ
  యలమ శ్రీవతకటేశనఁడేల నలమేలత్మితగవు

   కలకాలమును నీవనఁ గానఁపరము సేయవ



రేక: 1840-1ముఖరి సత: 28-228
పలల్లవ:     ఇటవల నుతడవదాద ఇదదరి మ వరపల

   ఘటఇతచే మ వడుకల దొరసునయాత
చ. 1:     చతదురనివతట మోము సతపతగ వతటది ముకక్క

  కతదణమువతటది మేను కోమలికిని
   కతదువల రటూపరేఖ కడునఁగడునఁ జకక్కనిది
    అతదము లతచితే నీక నాకెకనఁ దగనయాత

చ. 2:    చనఁకటవతట తురము సితహమువతట నడుము
  పోనఁకలవతట చనున్నల పొలనఁతకిని

   వనఁకపనఁ బరనఁదుతోడ వతతసితగారము లవ
    యేనఁకటతో నీక నాకె కిటట్టి తగనయాత

చ. 3:    అతచవతట నడలది అతగజ దమువతటది
 మతచనఁదగెవతట దలమేలమతగ

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యేలితవ జవరాలి
    అతచెల నీపక నీక ననిన్నటా దగనయాత



రేక: 1840-2బౌళ సత: 28-229
పలల్లవ:     ఆతనఁడెతత నీ వతత అదేమే నీవు

  యేతరితనము లితత ఇతవానీక
చ. 1:     మొగము చటూచి చటూచి మొలకనవువ్వె నవవ్వెవు

    యగసకేక్క లకనఁ బత నిదేమే నీవు
  చిగరమోవమోటలనఁ జిమత్మిరేనఁగ సొలసేవు

  వగటజాణతనాల వడుకా నీక
చ. 2:    కలకగబబ్బు లదరనఁ గొసరి సనన్నసేసేవు

   యలఇతచే వతని నితేమే నీవు
   చిలక గోరికొనలనఁ జెనకి వనఁడుకొనేవు
  వలలేని సరసాల వడుకానీక

చ. 3:     గటట్టి తో వదదనఁ గటూచతడి కొపప్పు గడుదువవ్వెవు
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ నీదేమే నీవు
   నెటట్టిన ననిన్నతనఁడేల నే నలమేలమతగను
    వటట్టికినఁ గటూడె వతని వడుకా నీక



రేక: 1840-3సాళతగనాట సత: 28-230
పలల్లవ:     చితత్తిణ యాప సుదుద ల చెపప్పు గొతత్తిల

     బతత్తి నీపపైనఁ జేస నెతత పగట తనక
చ. 1:      మలసి మలసి చటూచి మచిచ్చెకతో నీక లచ

   పొలనఁతకి నీ కెనన్నట పొతదోకాని
     చలియక నీ దికక్క చే సనన్నలనే చటూపీ

   లలి నెతతటపని గలదో తనక
చ. 2:     సిగద్గీల సమున బెతచి సలవులనవువ్వె నితచ

   అగద్గీమెపైన తారకాణ లవ యటట్టివో
    దిగద్గీననఁ గనునఁగొనల తేనఁకవతో నీక మొకీక్క
    వగద్గీళమెపై నీపపై నెతత లే (  వ ? )  సుకో తనక

చ. 3:    యే నలమేలత్మితగను ననేన్నలిత శ్రీవతకటేశ
   తానటూనఁ గొసరీ నినెన్నతత తగలయనో

    పానుపపపైనఁ బతడి నీక పకక్కన నెరకసేస
    పూనిన యాస లతత పొదలీనో తనక



రేక: 1840-4సామతతత సత: 28-231
పలల్లవ:     ఎతత నేరపరి యాకె యటవతట కలికి

   మతతనాన నెటవల మనిన్నతచేవ ఇనఁకను
చ. 1:    పొరగ పోరచిగాను పొలనఁత నీతోడుత

   సరసము లడి యాడి చవరేనఁచెను
   తరలోనికి రమత్మిని తలియ సనన్నలగాను
    వరలను వసి వసి వడుక వుటట్టితచెను

చ. 2:    వాడికపొతదుల తాను వనిత తేనియలటూర
   వాడుమోవ చటూప చటూప వలపతచెను

   వాడలో జకక్కనఁదనము వడినఁదనకే కదదని
    గోడ నికిక్క చటూచి చటూచి కోరికవుటట్టితచెను

చ. 3:     చలల్ల వదలగా నీతో సారెక నలమేలత్మితగ
   మొలల్లమగా నవవ్వె నవవ్వె మోహితపతచెను

   వలల్లవరిగా నిటట్టి శ్రీవతకటేశ కూడితవ
    యలల్లచోటా మెచిచ్చె మెచిచ్చె యితపల వుటట్టితచెను



రేక: 1840-5కాతబోదిసత: 28-232
పలల్లవ:     నీవు సేసిన చేనఁతలే నెలనఁతమెపైనఁ గానిపతచె

   చేవద రెతదుచటూచినానఁ జెలనఁగీ గరతుల
చ. 1:    చెలప చెలపలపైన చెమటలతో డుత

   వలపల చెలిమేన వడిస నద
   అలపల నిటటూట్టిరప్పులపై ముని ముకక్కనను
   తలనఁపలో మచిచ్చెకల తగిలీ నవ

చ. 2:    మొనసి మొనసినటట్టి మోము కళలతోడుత
  పనగొని తమకము పరిగీనద

  ననుపతో సలవులనవువ్వెల చెకక్కలమనఁద
   నినుపలపై సిగద్గీల నితడ నవ

చ. 3:     చటూడనఁగనఁ జూడనఁగ నేనఁడు సొతపగ గబబ్బులయతదు
   కూడిన మదరాగము గరిస నద
   యాడనె శ్రీవతకటేశ యాకె యలమేలత్మితగ
   వడుకల నీవలనఁగా వలస నవ



రేక: 1840-6దేసాళత సత: 28-233
పలల్లవ:     ఒయత నొయతనఁ గానవచెచ్చె వువద సొబగలలల్ల

   నెయతమున మెరసను నెటట్టి కొనన్న చేనఁతల
చ. 1:    జలజాక వనుల జవావ్వెది కరనఁగల

  చెలవప చెకక్క చేతసగద్గీలమరనఁగల
  మెలపనఁ గళలమోము మతచలమెరనఁగల
   తలకొనెనఁ జూడరమత్మి తరణ లితదరను

చ. 2:   వనితమోని మనఁదట వాడులేనివళళ్ళ
 వనుకొనన్న నగవులవనెన్నలపొళళ్ళ
  తనువుపపై చెమటచితత్తిడివాన నీళళ్ళ

   మునుకొనెనఁ జూడరమాత్మి ముపప్పురి గొనియను
చ. 3:    అలమేల మతగమేన నడరెనఁ బులకల

 నిలవున జారకొపప్పునెరలమలకల
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డప నిటట్టి కూడనఁగాను
   నెలకొనెనఁ జూడరమత్మి నికక్కప గరతుల



రేక: 1841-1రామకిగయ సత: 28-234
పలల్లవ:    వతగెము సేయదు సుమత్మి వలనఁది

    అతగవతచి తలిసితే నతతా నీపపై మోహము
చ. 1:     చితదేట నీ మేనిమనఁది చెమటల వడగని

  గతదవడి వుతత్తితచె కలికినీక
   కతదువలనఁ దిరిగాడి కడు దపప్పుగొతటవని
    పొతదుగానఁ బనీన్నర చెతబు వుతత్తితచె నీక

చ. 2:    తదుద కో కసటూత్తిరిబొటట్టి తీరగా నొసలనని
   అదదమద వుతత్తితచె నతగన నీక

  నిదుద రకనున్నలకనఁ బటూనినతేట లపప్పుతలల్ల
   పొదుద ననఁ బచచ్చెకపగము వుతత్తితచె నీక

చ. 3:    ఆవళనఁ గటూడి యలపలర ముడుచకొమత్మిని
   సేవతతుల వుతత్తితచె చెలియ నీక

  భావతప నలమేలత్మితగపతవ శ్రీవతకటేశ
   పోవుల పతడిల్లవడేల వుతత్తితచె నీక



రేక: 1841-2హితదోలవసతతత సత: 28-235
పలల్లవ:      ఇతదు నినున్ననఁ దచచ్చెకొతట నినఁక నేమనీనో కాని

    పతదేల వసి పతతాల పలికెనఁబో యాకె
చ. 1:   నేరపల మానఁటలడి నెరజాణతనాలడి

    చేరి నీతోడుతనఁ బొతదుసే సనఁబో యాకె
    కూరిముల వచరితచి గరతుల చెపప్పు చెపప్పు

   కోరి నినున్న లోనుసేసకొనెనఁబో యాకె
చ. 2:     చటట్టిరికముల చటూప చొకక్కలను నినున్ననఁ బెటట్టి

   బెటట్టి గానఁ జెనకి వలపతచెనఁబో యాకె
     చటట్టి చటట్టి వచిచ్చె వచిచ్చె చటూపలనే గిలిగితచి

   గటట్టి తోడ నినున్న బాసగొనెనఁబో యాకె
చ. 3:     కానుకల నీకొసనఁగి కడునఁ గొలవుల సేసి

   మానాన నినాన్నసలను నుతచెనఁబో యాకె
   యే నలమేలత్మితగను ననేన్నలిత శ్రీవతకటేశ

    తా నినటూన్న నినాన్నళళ్ళదానఁకా దగిలనఁబో యాకె



రేక: 1841-3పాడి సత: 28-236
పలల్లవ:   కూడిన సతతోసమే కొతడసేసుకతదానవు

  వోడక నితడురతుల నోలలడవలదా
చ. 1:     సరసమాడనే పటట్టి చవుల చటూడనే పటట్టి

    ఇరవపై పతతో పొతదు లపప్పుడే నీక
    తరదియతనే పటట్టి దిషిట్టితచి చటూడనే పటట్టి

   గరిమ నితనితోడి కానఁపరము లనన్ననఁడే
చ. 2:     చిఱనవువ్వె నవవ్వెవటట్టి సిగద్గీల వడనే పటట్టి

   యఱకతో మోవగవావ్వె లినఁక నెపప్పుడే
   గఱతుల సేయనఁబటట్టి గబబ్బులనొతత్తినే పటట్టి

   మఱియు నితనినఁగటూడే మతతనము లనన్ననఁడే
చ. 3:     సేవల సేయనే పటట్టి చెమరితచనే పటట్టి

    యావల గానఁగిట చొకక్క లినఁక నెపప్పుడే
   నీ వలమేలమతగవు నినేన్నల శ్రీవతకటేశనఁ

   డావటతచి పొగడేనీ యలమెచచ్చె లనన్ననఁడే



రేక: 1841-4పళపతజరత సత: 28-237
పలల్లవ:    ఇనిన్నటానఁ దగవరివ ఇనఁక వనన్నవతచేదేమ

   సనన్నలనే మెలనఁగటే సతగతుల గావా
చ. 1:      బతత్తితోడ నాప నీక పాదా లొతత్తి రానఁగాను

   గతత్తిప గబబ్బు లేనఁటకి గోరనొతేత్తివు
   చితత్తిగితచి ఇతతేసి సిగద్గీల బయటవసి

 హతత్తినయానఁటదాని నారడినఁబెటట్టి దురా
చ. 2:     అటట్టి వడెమచిచ్చె నీక నాక మడిచియతనఁగాను

   చటట్టి మోవపపైనఁ బలల్ల సనఁకితతురా
    మటట్టి మరి చెనకచ మానము లతగడినఁ బెటట్టి
   గటట్టి తోడి యానఁటదాని గోరబు సేతురా

చ. 3:   మచిచ్చెకతో నలమేలమతగ నీతోనవవ్వెనఁగాను
  తచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ తమరేనఁచేవు

    మచచ్చె వసి యితతలోనె మనసలల్ల నఁ గరనఁగితచి
  ముచచ్చెటపైనయానఁటాదాని ముతగిటనఁ బెటట్టి దురా



రేక: 1841-5గళ సత: 28-238
పలల్లవ:    ఇదదరిపొతదుల నేనఁడు ఇతదులోనె కానవచెచ్చె

   కదుద లే మలోని తారకాణ లటవతటవో
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చెలి నీతో మాటలడ

   కలకనఁ జూపల నెటట్టి కొని చటూచని
   వలపల చలల్ల కొతటా వాడికనవువ్వెల నవవ్వె

    అలర నీపక నెతత ఆసల వటట్టితవో
చ. 2:    సారెసారెకను నినున్న చనవుననఁ గొసరీని

   కూరిమతోనఁ గొలవు దాకొని సేసని
    నేరపల వచరితచి నితడు సరసము లడ

    యారీత సనన్నల నీకూ నీపకను నెటట్టివో
చ. 3:     చెనకి చెనకి నీక సేవలలల్ల నఁ జేసని

   గొనకొని వదద నెలకొని వుతడని
   యనస శ్రీవతకటేశ యాకె యలమేలమతగ
  వనరిన మతొతటవడనఁబాట లటట్టివో



రేక: 1841-6రమకిగయ సత: 28-239
పలల్లవ:      ఇపప్పు డెరినఁగిత నేను యాప నీకనఁ బద్రియమౌత

    ముపప్పురి ననేన్నలితవ మొకేక్క నే నీపక
చ. 1:       నికిక్క నికిక్క యాప నేనఁడు నీ మొగమే చటూచని

  చొకక్కముగ నెటవతటచటట్టిమో నీక
    నెకొక్కని సారె సారెక నీతోనే మానఁటలడ
    యికక్క వతోడుత నీపపై నెతతబతోత్తి తనక

చ. 2:      వదిదకి వచిచ్చె నీతో వడిగా నవువ్వెల నవవ్వె
   యిదదరికి మలో సనన్న లటవతటవో
   కొదిదమరి చెకక్కనొకిక్క కొచిచ్చెకొచిచ్చె వనఁడుకొనీ

   ముదుద ముదుద వల నెతతముచచ్చెట తనక
చ. 3:     మోవతేనె లటూరనటూర ముతచి వుపారము చటూపీ

    వవలగా నవ యతత వడుకో నీక
   యావళ శ్రీవతకటేశ యాకె యలమేలమతగ

   దేవులయ నీక నెతతతేజమో తనక



రేక: 1842-1వళవళ సత: 28-240
పలల్లవ:    రమత్మినవ రమణుని రానఁపల సేయనఁగనేల

    సమత్మితాయనఁ బనులలల్ల జాగ లినఁక నేనఁటక
చ. 1:    తనివోని తమకము తనమనఁద నుతడనఁగాను

  మనసులో నాడుకోలమాట లతడనఁగా
   చెనకిన చెనకల చెకక్కలపపై నుతడనఁగాను

   యనసిన చటట్టిరిక మెటట్టి వాయనిచచ్చెనే
చ. 2:     సొరిది నాచటూప తనునఁ జటట్టి కొని వుతడనఁగాను

  సిరలకొపప్పున తనసేస వుతడనఁగా
   పొరినఁ దనతముత్మిలము పకిక్కట నాకతడనఁగాను

  మరిగిన నాయాసల మరవనేలిచచ్చెనే
చ. 3:    చెపప్పున మనవ తనచితత్తిములో నుతడనఁగాను

   చొపప్పుగా నామేననఁ దనసొముత్మి లతడనఁగా
  ఇపప్పుడె శ్రీవతకటేశనఁ నలమేలమతగను
   వపప్పుగ ననేన్నల నినఁక వరయనేలిచచ్చెనే



రేక: 1842-2సామతతత సత: 28-241
పలల్లవ:    చటూడనే పనన్నవుగాని సుదుద లోనెపైన్నైనానఁ గలవు

   యాడువచచ్చె నిదదరికి నినఁకనేల సిగద్గీల
చ. 1:     మొగము చటూపవ ముచచ్చెట దరనఁ బతకి

  నగవ వకమానఁట నయగారాన
  జిగరవతటవలప చితత్తిములో నతటకొనె

   ఇగిరితచె జవవ్వెనము ఇనఁకనేల సిగద్గీల
చ. 2:    కదిసి మాటాడవ కతదువల సనఁకనఁగ

   గదిగొననఁ జెనకవ గబబ్బుల నొతత్తి
    ముదరనఁ దేనియ లబబ్బు మోవపపై లపప్పులగటట్టి

   యదిరితచెనఁ దరితీప లినఁకనేల సిగద్గీల
చ. 3:    మొకక్కవ శ్రీవతకటేశముతదర నిలిచి నీవు

  అకక్కరనఁ గానఁగిలితచవ యలమేలత్మితగ
  మకక్కటపరతులలల్ల మేనితోనే పనగొనె

   యికక్కవల గరనఁగెను యినఁకనేల సిగద్గీల



రేక: 1842-3బౌళ సత: 28-242
పలల్లవ:  ఊరకనన్నదానినేల వుబుబ్బురేనఁచేవు

    నేరచనఁ జమత్మి యాకె నీమత గరనఁచను
చ. 1:   నికిక్కచటూచెనతటాను నిమత్మి పతటవసేవు

   వుకక్కగబబ్బుల నినాన్నకె వతీత్తినఁ జమత్మి
  మొకక్కనఁగాను కొనగోర మోచెనతటానఁగెరలేవు

    చికిక్కతచక నీపపైనఁ దాను చేఇ చానఁచనఁజమత్మి
చ. 2:     కల కల నవవ్వెనతటా కపప్పురము చలేల్లవు

    నెలనఁత జవావ్వెది నీపపైనఁ నితచనఁ రజమత్మి
    కొలవులో పయతదకొతగ దానఁకెనతటానఁ దిటేట్టి -

   వలరి మారకమార అననోపనఁ జమత్మి
చ. 3:    కతదువక వచెచ్చెనతటా కానఁగిట బగితచేవు

    కితదుపడ నినున్న రత గెలిచనఁ జమత్మి
   అతదప శ్రీవతకటేశ యలమేలమతగ యాకె

    అతదికూడిత వటట్టి ని నన్నగద్గీళతచేనఁ జమత్మి



రేక: 1842-4భపైరవ సత: 28-243
పలల్లవ:    ఇతతులకనఁ బతులక నికక్కవ లివ

    చెతతనునన్న యాతనికి సేవ లిటట్టి సేయవ
చ. 1:    కనుచటూపలలో నుతడు కతదువపైన సనన్నల

  పనగలటల నుతడు పగయములలత్మి
  వనయములతదు నుతడు వడుకెపైనమొగమోట
   ననుపలయతదు నుతడు నవువ్వెల సరసము

చ. 2:   కతచము పొతుత్తి లనుతడు కలయుచటట్టిరికము
  మతచిమాటలనె వుతడు మమకారము

    వతచెన మొకక్కల నుతడు వాడికెపైన తరితీప
    నితచిన నేరప్పుల నుతడు నెలకొనన్న సిరల

చ. 3:   పచిచ్చెచేనఁతలలో నుతడు భావములకరనఁగల
   ఇచచ్చెకములో నుతడు ఇతప లమరి

  అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనలమేలత్మితగవు నీవు
    కొచిచ్చె కొచిచ్చె యాగతుల కూడిమాడి వుతడవ



రేక: 1842-5శదదదేశి సత: 28-244
పలల్లవ:      ఎనెన్నఙ్క్తునానఁ గలవు పను లకక్కడ చటూచినా నీక

   కనున్నల మాదికక్క చటూచి కరణతచవయాత
చ. 1:    వలనఁదిమాటల నీక వనన్నపము సేసితమ

  అలరి మారతత్తిరము లనతీవయాత
    తలనఁప దలిసి నీక తనమార మొకక్కమనె

  చెలనఁగి ముమాత్మిటకిని చేకొనవయాత
చ. 2:     లేమ నీ కతపనయటట్టిలేక లిద తచిచ్చెతమ

  మేమరనఁ జదువుకొతట వమనేవయాత
   పేగమతోనఁ దనకనఁదాను పగయముల చెపప్పుమనె

   మా మనవ చితత్తిగితచి మనిన్నతచవయాత
చ. 3:     అలమేలమతగ గర తద నీకనఁ జూపతమ

   కలసి లోన నలల్లద కెపైకొనవయాత
   యలమ శ్రీవతకటేశ యిటవచిచ్చె కూడితవ

    తలనఁప లలల్ల నీడేరె తగలపై యుతడవయాత



రేక: 1842-6పాడి సత: 28-245
పలల్లవ:    ఇనాన్నళళ్ళవలనఁ గాదు ఇపప్పుడు నీవునన్నజాడ

  కనున్నలపతడుగలనఁగానఁ గానవచెచ్చె మాకను
చ. 1:     మొగముననఁ గళలకెక్క ముచచ్చెటల గడు నికెక్క

   మగవ నీపతవచిచ్చె మనిన్నతచె నటే
     నగవు సలవనఁ దేరె ననిచి సిగద్గీల మరె

    మగల నాతనఁడు నీక మేలవానఁ డాయనటే
చ. 2:     కనున్నల వనెన్నలగాస కడునఁ గచముల రాస

   యనిన్నకగానఁ జన వాతనఁ డిచెచ్చెనటవ
    చినిన్నమోవ దేనెలబెబ్బు చెకక్కల గరతు లబెబ్బు

  వునన్నత నీయితటలోనఁ దానునన్నవానఁడటే
చ. 3:    నొసలలల్ల నఁ జెమరితచె నునుమేను పలకితచె

  యసనఁగి శ్రీవతకటేశనఁ డేలనటవ
  మసలక యలమేలమతగవు పగలరేల
   వసమెపైత వతనఁ డిటట్టి వరమచెచ్చెనటవ



రేక: 1843-1వరాళ సత: 28-246
పలల్లవ:     నినటూన్న నాపనునఁ జూచి నివవ్వెరగతదిత నేను

   యినేన్నసిచేనఁతల మక నిదదరెకే తగను
చ. 1:      వతత వతత మాటలడి వలనఁది నీ యదుటను

  దొతతనఁబెట ట్టి వలపల తోడనఁదోడను
   పతతముతో నేరపల పచరితచి పచరితచి
    యతతకెతత సేసి యాకె యలయితచ నినున్నను

చ. 2:     వాడికెగా మోవతేనె వాసనల చటూప చటూప
   కూడపట ట్టి వడుకల గటట్టి తో డను

   వడెప సలవనవువ్వె వదచలిల్ల వదచలిల్ల
   నోడలనఁబెట ట్టి యకెతత నోరటూరితచే నినున్నను

చ. 3:     సారె సారె రతుక సమత్మితతచ వనఁడుకొని
  తటూరపతీత్తినఁ దమక మేతులతోడను

  కోరి యలమేలమతగ గటూడినశ్రీవతకటేశ
    చేరి ననేన్నలిత వాకె చిమత్మిరేనఁచ నినున్నను



రేక: 1843-2లలిత సత: 28-247
పలల్లవ:    నీవఱనఁగవా తగవు నేరపరి వనిన్నటాను

   వవలగతుల నేము వనన్నవతచే దేమ
చ. 1:   చనవుగలగసత సణనఁగల రాలిచితే

  యనసినపత యగద్గీ లతచరాదు
   తనివోని తమతోడ తరణుల జతకితచితే

  వనయముతో డుత వనఁడుకొనవలను
చ. 2:   వడుకగల తరణ వకక్కసములడితేను

 వాడికెపైనమగవానఁడు వదదనరాదు
  కూడినమతదమేళన కొనున్నల గొసరితేను

  పాడిపతతాల నెరసి బతత్తిచటూపవలను
చ. 3:    చటట్టిమెపైన జవరాల సొలసి పననఁగితేను

  జటట్టిగొనన్న నెరజాణ సాదితచరాదు
   ఇటట్టి యలమేలమతగ నేలిన శ్రీవతకటేశ

 పటట్టిపదేవులనఁజేసి పాయకతడవలను



రేక: 1843-3ఆహిరి సత: 28-248
పలల్లవ:    తలసుకోవయాత యాప తఱనఁగ వచారితచి

  వులివచిచ్చెతమతోడ నుమత్మిగిల నేనఁటకి
చ. 1:    తేనెలటూర పాటవాడి తరలోన మాటలడ

   యా నెలనఁత చకక్కనఁదన మెటవతటదో
   తానాల వుటట్టి వణతతతుగ లలల్ల బగిఇతచ
   గానవదత యాప యతత కడునెరవాదియో

చ. 2:     పతతమున నవువ్వె నవవ్వె పయతదలో దానఁచకొనీ
   యతతలేసి గొపప్పులో యాప చనున్నల

     దొతతనఁ బెటట్టి వలపల తొతగి తొతగి చటూచని
    చెతత నిటట్టి యాప యటట్టి చేనఁతలనఁడియో

చ. 3:     చెలలతోనఁ జెపప్పుపతప సేసల నీపపైనఁ జలీ ల్ల
  ఇలనఁ గలికితనాల నెతతటజాణో

   యలమ శ్రీవతకటేశ యాకె యలమేలమతగ
    తలిప పతడాల్ల డె నెతత దిటట్టి కతకారియో



రేక: 1843-4వరాళ సత: 28-249
పలల్లవ:     ఇతకా నేమయడిగేవు యిట మముత్మి సుదుద ల

    తతకినే వనవయాత నీ దేవుళళ్ళ సుదుద ల
చ. 1:   పొలనఁత సలవులను పనన్నమవనెన్నలగాస

   కలసి చనున్నలతో జకక్కవల రాస
   కలకనఁ గతత్తికలోను కోవలల గటూసను

   వసితే వనవయాత వలపల సుదుద ల
చ. 2:   పడనఁతనోరనఁ జిలకపలకల వడరేనఁగె

  తడవకొపప్పుననఁ దుమత్మిదల మటూనఁగెను
   చిడుముడి నడుమను సితహపనఁగొదమ దానఁగె
   యడయక వనవయాత ఇవగో సుదుద ల

చ. 3:   యాలేమపరనఁదున నిసుకదిబబ్బుల వటట్టి
   కోలముతదపై మేన మెఱనఁగల దొటట్టిను

  యేలితవ శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను
   ఆలకితచి వనవయాత అరదపైన సుదుద ల



రేక: 1843-5చాయానాట సత: 28-250
పలల్లవ:     సతదు గలిగితేనఁ జాల చతకనఁ బెటేట్టివు

   యతదరినఁ బెతడాల్ల డితవో ఇటవల నీవు
చ. 1:     వడుకక నీక నాప వతదు చెపప్పువచిచ్చెతేను

  యాడనే మోవతేనియ నిమత్మినేవు
    వాడికక వచిచ్చె నీవదద నిటట్టి కూచతడితే

   తోడనే యితతలో నీతొడ యకక్కమనేవు
చ. 2:    తామరపవువ్వెల నీక తగనఁ గానుకిచిచ్చెతేను

   చేముతచి యాకెను నీవు చెయివటేట్టివు
   పేగమముతో వడెమచిచ్చె పగయముల చెపప్పుతేను

   గోముననఁ బెతచేచనున్నల గోర నటూనఁదేవు
చ. 3:     మలసి యలమేలమతగ మాటల నీతో నాడితే

   పలమార మోమే తపప్పుక చటూచేవు
    యలమ శ్రీవతకటేశ యాకె నిటట్టి కూడితవ
  సలవుల నవవ్వెతేనే సేసవటేట్టివు



రేక: 1843-6మధతమావత సత: 28-251
పలల్లవ:     ఎనిన్నకాయ లోకమున కివగో మ సొబగల

  అనిన్నచతదముల మర అమరివునాన్నర
చ. 1:    కొమత్మికను నీకను గటూడినవళ లటట్టివో

  పముత్మికొనన్న మనోముఫల మెటట్టిదో
   కమత్మిర మపొతదుల కతతునఁడెటట్టి గటూరిచెనో

   ఇముత్మిల బాలను నీర నెనసినటట్టి నాన్నర
చ. 2:    యిదదరికినఁ బొతతనాల యటవలనఁ గటూడెనో

  అదుద కొనన్నమాటపటట్టి లవ యటట్టివో
    బుదుద ల వనన్నతోనఁ బెటట్టి బోదితచినవా రెవవ్వెరో

  వదిదక మోరపమేఘ మొనరినటట్టి నాన్నర
చ. 3:    వువవ్వెళటూళ్ళర మమనసు లొకక్కజాడ లటాట్టి యనో

  జవవ్వెనము లటవల సమమాయనో
   యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యాకె యలమేలమతగ

  పవువ్వెనఁబరిమళమునెపై పొసనఁగి యునాన్నర



రేక: 1844-1శ్రీరాగత సత: 28-252
పలల్లవ:    ఎతత మనిన్నతచినా నీక నీడుజోడయినద

   దొతత సబనాలతోడి తొయతలివో యాప
చ. 1:    కతకణదారాల గటట్టి కపప్పురవడెము లిచచ్చె

   అతకెలనఁ గాలదొకిక్కన ఆపవో యప
   సుతకల చెరిగితచక సొరిదినఁ దోడనీళళ్ళడి

   లతకెనఁ బెతడిల్లపీనఁటకిక్కన లలనవో యప
చ. 2:    తరమఱనఁగన నుతడి దిగద్గీన మొగముచటూపీ

   అరిమురి సేసవటట్టినటట్టి ఆపవో యప
    సిరలనఁ దాళగటట్టి క చేరి బువావ్వె లరగితచ

   సరి బాసికతబుల సకియవో యప
చ. 3:     వరలల్ల నేనఁగివచిచ్చె వగినఁ గటాన్న లిపప్పుతచక

  ఆరతులతత్తితచకొనన్న ఆపవో యప
   యారీత నిలమేలత్మితగ యకె శ్రీవతకటేశనఁడ
   కూరిమ నీదేవులపైన కొమత్మివో యప



రేక: 1844-2కాతబోదిసత: 28-253
పలల్లవ:    మతచితనము సేసితే మచిచ్చెకల సతమౌను

   ముతచి మొకదాకిరిగా మొకక్కవ యతనికి
చ. 1:    సారెసారె మాటల చవులగా నాడితే

   యారీతులనే పత యేమసేసి వచిచ్చెనాను
    చేరి చేరి పగయములే చెపప్పువ యతనికి .

చ. 2:    కడునఁ జటట్టిరికములో కలయ మెలనఁగితేను
  కడవారిమెపైనాను కరనఁగ మత

   గడిగొని యాతనిమెపై గరతు లనున్నతడినాను
   చిడుముడి నిచచ్చెకమే సేయవ యతనికి

చ. 3:    పలిచి పగయముచెపప్పు పననఁగనఁగనఁ జూచితేను
 కలయనివారికెపైనా కడనఁగనఁదమ

   యలమ శ్రీవతకటేడశనఁ డేల నలమేలత్మితగవు
  చెలనఁగికానఁపరముల సేయవ యతనికి



రేక: 1844-3బౌళ సత: 28-254
పలల్లవ:     ఆతనఁ డద నిలచనాన్ననఁ డతడక బలచకోవ

   నాతులకనఁ బతతోడి ననుపలే మేల
చ. 1:   తగరానిచోటలక తయతనిమాటలే మేల

 మొగదానికిరెపైన య(య?)   డ మొకక్కలే మేల
   తగవు దపప్పునియతదు తాలిములే మేల
   వగటేల పతకినఁక వడె మయతవ

చ. 2:   యదురాడరానిచోట నియతకొనుటే మేల
  వదలనిపొతదులక వాడికే మేల

   చెదరవ యాసలపైతే సిగద్గీలవడుటే మేల
  పదరకిటట్టి పతకినఁ బాదాలొతత్తివ

చ. 3:    గటట్టి వడువనిచోట కూడియుతడుటే మేల
  మటట్టి మరరానిచోట మచిచ్చెకే మేల

   నెటట్టిన నలమేలత్మితగ నీక నినిన్నటామేల
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ కితవుతోనఁ గటూడవ



రేక: 1844-4సామతతత సత: 28-255
పలల్లవ:     ఈవనిత నీకె తగ నెతత భాగతమతతురాలో

   వవల తరనఁగల వలస నీకానఁగిట
చ. 1:    జకక్కవ పటట్టిలలలోని చకక్కనఁదనాల చనున్నల

   నికక్కనఁగొపప్పు రతగెపైన నీలల పటట్టి
   ముకక్క సతపతగపవువ్వెల మోహన సితగారము
    యకక్కడ గానఁ బొగడేము యయితత సొబగల

చ. 2:    చిగరటాకల మతచ చలవము కెమోత్మివ
 మొగము చతదద్రికళలమునిముతగిలి

  జగిగలనెనన్నడుము సితహపనఁగొదమ యొపప్పు
    తగ నెటట్టి పోలిచేము తరణ యతగముల

చ. 3:    మరని బతడికతడల్ల మహిముల పరనఁదుల
   సరినఁ బాదముల జలజప సొతపల
   నిరత శ్రీవతకటేశ నీదేవు లలమేలత్మితగ

    అరదు లేమని చెపేప్పు మతవ చతదముల



రేక: 1844-5పాడి సత: 28-256
పలల్లవ:    వతత కెతత నీసుదుద లేమనవచచ్చె

  అతతరతగమెపైన చెతత (చేనఁత?) లతగడినఁబెటట్టి దురా
చ. 1:    చెలియ సలవులను చిరనవువ్వె నవవ్వెనఁగానె

  యలమ నీవకాతతము లేమాడేవు
   మొలక సిగద్గీలతోడ మోము వతచకొననఁగానె

    అలరి తొతగిచటూతురా ఆప మోము నీవు
చ. 2:    వనిత నీకొలవుల వాడికతోనఁ జేయనఁగానె

   పని చెపేప్పువు పానుప పరచమని
    చననవున గటట్టి తోడ సనన్న నీకనఁ జేయనఁగానే

   పననఁగి పచిచ్చెసేతురా పగయురాలి నీవు
చ. 3:   అలమేలమతగ నీయకక్కమనఁద నుతడనఁగానె

    బలిమనఁ గానఁగిట నెతత బతత్తి చటూపేవు
    అలరి శ్రీవతకటేశ ఆప నినున్న మెచచ్చెనఁగానె

   పలకలనఁ జెపప్పుదురా పతతమెలల్ల నీవు



రేక: 1844-6ఆహిరి సత: 28-257
పలల్లవ:     ఈతలనఁ పరినఁగి నీవ యకెను మనిన్నతచవయాత

   కాతరాన నీకనఁగానే కాచకొని వునన్నది
చ. 1:      సారెసారె నినున్ననఁ జూచి సత తన లోలోనె

  వరకె తమకమున నువవ్వెళటూల్లరీని
    చేరి నీవదదనఁ గటూచతడి చిపప్పుల వలపలను

    కోరికె తీరికె లతత్తినఁ గరిసనఁ జెమటల
చ. 2:     మతత్తిలి నీతోడుత మాటలడి యాడి చెలి

   చితత్తిజ కేలి రతులనఁ జిమత్మిరేనఁగీని
    హతత్తి నినున్ననఁ జెనకేట యాసల మకక్కటమెపై
    కొతత్తి కొతత్తి వడుకల గబబ్బుతలీ మనసు

చ. 3:     గటట్టి తోడ మొకక్కమొకిక్క కచిచ్చె నినున్ననఁ గానఁగిలితచి
  అటట్టి నివవ్వెరగతద నలమేలత్మితగ

    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశ కలసిత వకె నిటట్టి
   వటట్టి కొనన్న సతతోసాల నోలలడ నిపడు



రేక: 1845-1దేవగాతధరి సత: 28-258
పలల్లవ:     ఇటేట్టి ననేన్నలితవని యకెతో నే వనన్నవతచే

   చటట్టిమవపైన నీతో జోడాయ మవలప
చ. 1:    నీకనఁగానే పూనుకొని నేరపమాట లడనఁగా

    యకె నీ దేవులని నే మెరినఁగితమ
   చేకొని నీవుతగరము చేతనఁ బెటట్టి కతడనఁగాను
   సాకిరి దలపనేల సతగతాయ వలప

చ. 2:     నీవు వసిన కసటూత్తిరి నెలనఁతమేన నుతడనఁగా
??????????????????????

  దేవర గరతులలల్ల నఁ తలిసితమ
   భావ మేరప్పురచనేల పచిచ్చెదేరె వలప

చ. 3:      నెలనఁత పకిక్కట నిటట్టి నీవు తముత్మిల మడనఁగా
  కలసిన నీపొతదుల కనునఁగొతటమ
   యలమ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   నిలకడలపై మక నెరవరె వలప



రేక: 1845-2భటూపాళత సత: 28-259
పలల్లవ:    ఎవవ్వెర వదదనేర నీవమ సేసినా

   జవవ్వెని వలచి వచెచ్చెనఁ జనవయతరాదా
చ. 1:    కొమెరవయసుకాతత కోరి నీతో మాటలడ

  తమతోడ వనవయాత తలవతచక
   చెమటల గారనఁగాను చేరి నీపాదాలొతీత్తి

    జమళనఁ దొడల మనఁదనఁ జానఁచరాదా ఇపడు
చ. 2:    ననుపగలయానఁటది నవువ్వెల నవవ్వె నీతో

  చెనకి యియతకోవయాత సిగద్గీవడక
   వనయముతో నీక వడెము చేతకిచచ్చె

 కొనగోర (ర?)   సనఁక నతదుకొనరాదా ఇపడు
చ. 3:    దేవులలమేలత్మితగనతవ నీక నీకె మొకీక్క

  వవగ నేలకోవయాత వతతసేయక
    యవళ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

    కెపైవశమెపై వుతడరాదా కలసి నీ వపడు



రేక: 1845-3ధనాన్నసి సత: 28-260
పలల్లవ:     నీవనఁటకినఁ జితతతచేవ నీమగనఁడు నినున్న నేలీ

  కావలసిన పనుల కముత్మికొనీనఁగాక
చ. 1:    తలనఁపలో తమకము దటట్టిమెపై నెరిగితేను

  చెలిమ మకక్కటమెపై చేనఁగయకక్కదా
   తలకొనన్న జవవ్వెనము తతవచిచ్చె పొదలనఁగా
    కలయిక రతుల పోనఁకకనఁ బుటట్టినఁ డమత్మివా

చ. 2:   కతదువచటట్టిరికము కలగనఁ బెననఁగితేను
   ముతదు ముతదే వలపల మోపలగావా

   సతదడితచి మాటల చవులగా నాడితేను
   యితదరికి మోహనరసా లేరల గావా

చ. 3:   తగలపైన కోరికల తారకాణలపైతేను
  నగవుల సలవుల ననలొతత్తివా

    జిగి నినున్ననఁ గటూడె నిద శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
   నిగిడి కానఁగిటసొతప నిచచ్చెపతడిల్ల గాదా



రేక: 1845-4సౌరాషట్టి సత సత: 28-261
పలల్లవ:   చితతతచకరే ఇనఁకనఁ జెలలల

   మతతుకెకెక్క నినీన్న మనీన్నతచల కనకా
చ. 1:    కలికి తుమత్మిదల కడునఁ జటాట్టి ల

   పొలసి కరల వానఁటనఁ బోలనఁగనక
   కలదు మొగమోట మకక్కడ శశికి
   వలలేని యపనవువ్వె వనెన్నలలే కనకా

చ. 2:   పడనఁతకి చిలకల పాబ్రాణపగదము
    అడరి యకె మానఁటల అవ కనక

   వడువరాని పొతదు కోవల లీపక
    తొడరి యప యలనఁగతో సరి గనకా

చ. 3:    అతవక వరల పాయని చెలిమ
   తత నీప మేనితావనఁ దగనఁగనక

  అతనునఁ దపక నెనరెపైనవానఁడు
   యితవపై శ్రీవతకటేశ నెనయితచెనఁ గనకా



రేక: 1845-5  తలనఁగనఁ గాతబోది సత: 28-262
పలల్లవ:     మనవారే యతదరను మత నెతచి చటూచితేను

   పనగొనన్న సతతోసాలే బెరస మకినఁకను
చ. 1:     చితత్తి పనఁజలే కావా చిలకలనఁ గోవలల

  కొతత్తివారతటానేల కొతకేవ నీవు
    మతత్తిలి కొసరితే నీమానఁట పలకలో నివ

    హతత్తి వుతడవలనఁగాక యటట్టి దటూర నేనఁటకే
చ. 2:     వసతతుని చటాట్టి లే కావా తుమత్మిద మటూనఁకల

  మసలక వనఁటనేల మచచ్చెరితచేవ
   సొసనఁగనఁ దలకెతుత్తి క పూజితచనఁదగిన వవ

  కొసరచనఁ గోపగితచకొనకవ నీవు
చ. 3:     చతదుర సిరలే కావా జడిగొనన్న వనెన్నలల

    నితదితచ నేలే యవ నీమోము సొతప
    అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనే నినున్ననఁ గటూడె

   పొతదుసేయవ మేల పొదల సరసము



రేక: 1845-6పాడి సత: 28-263
పలల్లవ:     ఎనిన్న వసాల నేరిచె నిదివో యకె

    నినన్నడిగేనఁ జెపప్పువయాత నేనఁడు నాతో ననిన్నయు
చ. 1:    చెలలచే నాప నీకనఁ జెపప్పుపతపనమాటల

  వలలేని వడుకతో వనుకొతటవా
   కలికితనాల వారి కానుక నిమత్మినతడుల్ల
  అలరచనఁ జేతులరా నతదుకొతటవా

చ. 2:     పొతదుగా నాప నీకనఁ బుతత్తితచిన లేకల
 తుతదుడుకలేక చదువుకొతటవా

  చెతది తనరటూప వా(వాబ్రా?)   సిన చితగప పటము
   కతదువగా నీవు లసత్స కనునఁగొతటవా

చ. 3:      యికక్కడికినఁ దానే వచిచ్చె యిచిచ్చెన యప వడెము
  పకక్కటలల్ల నీపకిక్కటనఁ బెటట్టి కొతటవా

   యికక్కవగా శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
   వుకక్కమర నాపచేత నటూడిగాల గొతటవా



రేక: 1846-1భపైరవ సత: 28-264
పలల్లవ:     మేల మేలే నీకతల మెచిచ్చెరి మగవలలల్ల

   యలగల నీగరిమ లేమని చెపప్పుదమే
చ. 1:    చెపేప్పువు చటట్టిరికాల సేసేవు వనయాల

  దపప్పురాన పతనెతత తేలితచేవ
   కపప్పుళతచేవు పగయాల గదిగచేచ్చెవు చటూపల

    ఇపప్పు డితతేసి చేనఁతల యకక్కడ నేరిచ్చెతవ
చ. 2:    చటూపేవు నయగారాల చొకిక్కతచేవు సొలపల

   నీ పతతము నితతేసికా నెరపతవ
   రేనఁపేవు వలప లటూరితచేవు తమకము

   యపాయాన జాణతనా లనిన్న గరచితవ
చ. 3:    యిచచ్చెకములే యాడేవు యితపలే వదచలేల్లవు

  గచచ్చెల నెనాన్నళల్లనుతడి కాచియుతటవ
   యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ నెనసిత వటాట్టి నే
   పచిచ్చెదేర నినిన్నటాను భాగతము సేసితవ



రేక: 1846-2ముఖరి సత: 28-265
పలల్లవ:      అతదాల సేనుక నీవ నాకెతో నవువ్వెత గాక

   అతదరిముతదరా నీకూ నాన లితతేశలయాత
చ. 1:     పాలసివుతడి వచిచ్చెనాప పలక నేమెపైనా నినున్న

   బాసలనిన్న సేసి వడనఁ బరచేవయాత
   వాసిగలయాప మానఁట వటట్టి తపప్పులతచనఁజూచ

   తాసువలనఁ జూచి యతత తారకాణతచేవయాత
చ. 2:   వలచివచిచ్చెనయాప వలసినటట్టి చేసు

   సొలసి యతత నీ వడిడతచేకొనేవయాత
    బలిమ గలిగినాప పపైకొని నీతోనఁ బెననఁగ

  చలమున బొమత్మిలను జతకితచనేలయాత
చ. 3:     బతత్తిగల యాప గబబ్బుల నొతత్తి కానఁగిలితచ

   కొతత్తి సిగద్గీలతో నేమ గతపతచేవయాత
   ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   చితత్తిగితచి కూడితవ చెనకనఁగ నేలయాత



రేక: 1846-3కాతబోదిసత: 28-266
పలల్లవ:      నినున్న నెతచి చటూచితేను నీక నెవవ్వెర సరి

   మనిన్నతచె నీరమణునఁడు మరియేల కొతకను
చ. 1:     వనిత నీ జవవ్వెనము వలపల కొటార

  పనుపడడ తుమెత్మిదపాళము కొపప్పు
   గొనకొనన్న గతడుమల కొలనఁకల కనున్నల
   మనసిజ బలల నీమహిమలే కదవ

చ. 2:    జలజాక నీవురము చకగవాకముల రచచ్చె
   మలయునఁ జలల్లగాలికి మనికి ముకక్క

   పలకనఁ జిలకలక పతజరము నీనోర
    బలమర బలల నీ భావములే కదవ

చ. 3:    అలమేలమతగ నీమో మలచతదురని గీము
  తళప మెపైసితగారాల దానఁపరము
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

  వలరాచబలల నీవసమే కదవ



రేక: 1846-4పాడి సత: 28-267
పలల్లవ:     నీవరినఁగిన బుదుద లే నేమటూ నీకనఁ జెపేప్పుము

   యేవళనఁ జెలలము నే మెచచ్చెరిచవలను
చ. 1:    పనునఁగచ సరసము పతచితేనఁ బెరగను

   వనయమే నెరపతే వడుక వుటట్టి
   మునుకొని మొకిక్కతేను మొగమోట సమకూడు

   మనసురా మెలనఁగితే మగనఁడు మనిన్నతచనే
చ. 2:    తగల వాయకవుతటే తనునఁదానె దయవుటట్టి

  నగితేనఁ జటట్టి రికము నానఁటకొనును
   తగవు నడిపతేనఁ బతతములలల్ల నీడేర
    మగవ వోరప గలితే మగనఁడు మనిన్నతచనే

చ. 3:    ఇచచ్చెకమే చటూపతేను యితపలౌను రతులలల్ల
  యచచ్చెరితచి కూడితేను యితవపైయుతడు

   కొచిచ్చె యలమేలమతగనఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు
   మచిచ్చెక నీతనఁడే నీమగనఁడు మనిన్నతచనే



రేక: 1846-5దేసాళత సత: 28-268
పలల్లవ:    అదివో కాచకనాన్ననఁ డపప్పుటనుతడి నీవదద

  పొదిగొనన్న రతులను భోగితచరాదా
చ. 1:    చలపాది తనమేల సాదితప లినఁకనేల

   పలిచి పతనఁ గానఁగిట బెననఁగరాదా
   మొలక సిగద్గీలవల ముసిముసి నవువ్వెలేల

  తలిరమోవ చటూప దపప్పుదేరచ్చెరాదా
చ. 2:    వటట్టిగటల్లవయేల వాసి వతతు లితతయేల

  వటట్టి క యతని పాదాలొతత్తినఁగరాదా
     చటట్టి చటట్టి యాడనేల సొలప జతకెన లేల

   చటట్టిరికము గలయ సుదుద ల చెపప్పురాదా
చ. 3:    తమకము దానఁచనేల తరితీప సేయనేల

  తమురచ నీవలప తలపరాదా
   అమర శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు
   మమతనఁ గటూడిత వటట్టి మనిన్నతపతచికోరాదా



రేక: 1846-6వరాళ సత: 28-269
పలల్లవ:     ఎతత చటూచితే నేము ఇదదరికి హితలము

   కతచప మోవుల గలగలపాయ వలప
చ. 1:     యితత నీయవసర మెరినఁగిరా నతప ననున్న

   కాతత నీవు నునాన్నర గదదమనఁదను
  అతతలోనే రేనఁ (రెత?)   ట దపప్పులయను మవలపల

   వతత సుదుద లితకేమని వనన్నవతతునయాత
చ. 2:     తరణ ననన్నతప నీ తలనఁప దలియుమని

  పరిమళము వసవు పడనఁతకిని
   సరిబేసులపైయునన్నవ సతగడి మ వలపల

  వరవుతో నేమని వనన్నవతతునయాత
చ. 3:    అలివణ నినున్ననఁ జూడనతప శ్రీవతకటేశనఁడ

  అలమేలమతగ వునన్నదకక్కన నీక
   కలసితవ ముపప్పురిగా నీపను వలపల

  వలసిత రేమని వనన్నవతతునయాత



రేక: 1847-1వరాళ సత: 28-270
పలల్లవ:   నావానఁడనేయతటా నాకితత దలపనేల

   కెపైవశమెపై వునాన్ననఁడవు కాతత లిదరనఁగరా
చ. 1:    ఆనవటట్టిక నీమనఁద నటట్టి వరవాతును

   కానీలే నీ నిజమెలల్ల నఁ గనేముగాక
    నాననఁ బెటట్టిక నవువ్వెల నడుమ సలవులను

  యనీజాణతనము లితదర నెఱనఁగరా
చ. 2:    పటట్టిక మాచనున్నల పపైపపైనఁ బెరిగేపొదుద

   అటట్టి దాషీ ట్టికనఁడ వపైతే నౌదువుగాని
   గటట్టి తోనఁ దలవతచక గబబ్బుతల వలపల
   నెటట్టి కొనన్న దొరవౌత నెలనఁత లఱనఁగరా

చ. 3:     పననఁగలడ కతతేసి బెటట్టి గా మే నలసని
   యనసితవ కోరికె లీడేరీనఁ గాని

   ఘనునఁడ నే నలమేలత్మితగను శ్రీవతకటేశవ్వెర
   నను నీవు మనిన్నతచేది నాతులఱనఁగరా



రేక: 1847-2ఆహిరినాట సత: 28-271
పలల్లవ:    ఏమని వనన్నవతచేము యప సుదుద ల

   కోమలికోరికె లివ కోటాననఁ గోటల్ల
చ. 1:    పడనఁతుల నీగణల పలమార నడుగను

  వుడవోని సతతోసాల నుమత్మిగిలను
   తడయక కొతతవడి తలనఁచ నీరటూపము
   వడియునఁ జెమటతోడ వలలనఁ బొరలను

చ. 2:     నిలచతడి తొతగి తొతగి నీరాక కెదురచటూచ
   పొలసి యడియాసల బొదుద గడప
    పలక నీవుతడినటేట్టి భావతచి పానుప మనఁద

   అలరి తననీడ నీవని కానఁగిలితచను
చ. 3:     ఆక మడిచి నీకిచేచ్చెనని నోర నతదిచచ్చె

  పపైకొని వోలలడును భావరతుల
     –చేకొని ఇతతలో వచిచ్చె శ్రీవతకటేశ కూడిత

   వకె యలమేలమతగ ఇపప్పు డురమెకెక్కను



రేక: 1847-3సామతతత సత: 28-272
పలల్లవ:    ఎవవ్వెరికినఁ గలవమత్మి ఇటవతట సొబగల

   నివవ్వెటలల్ల ననిన్నయును నీకే తగనఁగాక
చ. 1:    జకక్కవగబబ్బుల మనఁద జారేట పయతదకొతగ

  చెకక్కలపపై వడిసేట చెమటనీర
  పకిక్కట బతటయపైన పొలపనిటట్టి రపల

   ఇకక్కవలపై కనుపటట్టి నేనోము నోనఁచితవో
చ. 2:   కడలేని బతత్తిరప కనుచటూపతేటల

  గడిగొన రాలేట కొపప్పువరల
   జడియక తొలనఁకేట చకక్కని మోముకళల

     అడరి నీవు సేసిన దది యతత భాగతమో
చ. 3:    మొగి సలవులనఁ గమేత్మిముసి ముసినగవుల

  చిగరనఁబెదవ నటూరే చిరసిగద్గీల
  జిగి నలమేలత్మితగవు శ్రీవతకటేశరాణవ

   తగిల నీకీరతుల తపమెతత సేసితవో



రేక: 1847-4భపైరవ సత: 28-273
పలల్లవ:    సుదతకి మరితదరటూనఁ జటాట్టి లపైన ఫలము

  మదనుని వనఁడుకోరే మతచిదనఁగాని
చ. 1:    జలములలో నెలల్ల చతదద్రికాతతాల చలల్లరే

 అలతామరలగరవ్వె మలణనఁగనఁగాని
   చలపటట్టి వనముల జవావ్వెది వాసితచరే

  మలయునఁ జిలకలక మాటమతదనఁగాని
చ. 2:    పొదలపపై సతపతగ పవువ్వెల వదచలల్లరే

  వుదుటనఁ దుమత్మిదమటూనఁక లడునఁగనఁగాని
   పది దికక్కలను రఘుపతపేర దడవరే

  గదిగొనన్న కోవలల కూయకతడునఁగాని
చ. 3:   పాటలలో శతకరాభరణత మాళపతచరే

   నీట చలల్లగాలి సొతప నిలచనఁగాని
   యటన శ్రీవతకటేశనఁ డేల నలమేలత్మితగను
    చాటతచరే యినీన్ననఁ దొతట జాడల నుతడునఁగాని



రేక: 1847-5వళవళ సత: 28-274
పలల్లవ:    తనియదు నామనసు తమతో నీపొతదుసేసి

  యనసినవళ గణ మెటట్టిదోకాని
చ. 1:     చేసనన్న సేసినపప్పుడే చేరే నాకోరిక లలల్ల

   పాసి వుతడలేక కొతగ వటట్టి దునఁగాని
    వసిన పూవులచెతడు వస మరత్మిముల రేనఁచె

 బేసబెలిల్లతనముననఁ బెననఁగదునఁగాని
చ. 2:    వడె మచిచ్చెనపప్పుడే వలస నీమనన్ననల

  వడుకక నీపపై నోలవతునఁగాని
    వాడిక నీమాటలే వడి ననున్న నమత్మితచె

  జోడుగటూడి యపప్పుటని సొలతునఁగాని
చ. 3:   తరదసినపప్పుడే దిషట్టిమాయ సబనము

   సరగ నటూరకే సేస చలేల్లనఁగాని
   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

  సరిమోవచిచ్చెత రితకానఁ జవగొనేనఁగాని



రేక: 1847-6నాదరామకిగయ సత: 28-275
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకానఁడవు యేమ చెపేప్పుది

  మతతనాన బుజజగితచి మనిన్నతచరాదా
చ. 1:   అతవ నీవదదనుతడి ఆకమడిచియతనఁగాను

   కత చెపప్పుమని యతత కకక్కసితచేవు
    మతమరి సిగద్గీతోను మెలల్లని నీక మొకక్కనఁగా

   చతురతల నెరప చనున్నలే లతటేవు
చ. 2:    నెటట్టి కొని బతత్తితోడ నీకనఁ బాదాలొతత్తినఁగాను

   అటట్టి మోవమత్మిని యాల ఆనవటేట్టివు
    చిటట్టికము లేక నినున్ననఁ జెకక్కనొకిక్క వనఁడుకోనఁగా

  వటట్టి క వలపలతత వడినఁబెటేట్టివు
చ. 3:    అకక్కరతో నలపార నాలవటట్టి మడనఁగాను

    పకక్కనఁ బతడుమని యతత బానఁత పడేవు
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   గకక్కన వావ చెపప్పునఁగానఁ గానఁగిలితచేవు



రేక: 1848-1దేసాళత సత: 28-276
పలల్లవ:     నినున్న మోతుత్తి నో యప నేరపల మెతుత్తి నో

    యినిన్నయు మకే తగ నేమతదు నేను
చ. 1:     మటట్టి లేక చేటనఁడేసి మానఁట లప యాడనఁగాను

   వటట్టికి వసటలేక వనేవు నీవు
   పటట్టిడతతల గబబ్బుల పయతదలోనఁ జూపనఁగాను

    చటట్టి చటట్టి రెపప్పులతత్తి చటూచేవు నీవు
చ. 2:       పొతచి వావు లీప నీతో పోనఁకకనఁ బుటట్టినఁ డమత్మినఁగా

   వతచక యాసలసలనఁ గటూడ పటేట్టివు
  కతచపమోవతేనెల కానుక నీకియతనఁగాను

    అతచలను చొకిక్క చొకిక్క యతదుకే నోరటూరేవు
చ. 3:     సారెనఁ జీరనగవుల జాజర పపైనఁ జలల్లనఁగాను

  వరకే వరగవడి వుమత్మిగిలేవు
   యరీత శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

    మేరతో నినున్ననఁ గటూడనఁగా మెచేచ్చెవు నీవు



రేక: 1848-2పాడి సత: 28-277
పలల్లవ:     కతటరటే చెలలల కాతత సొబగల నేనఁడు

    జతటల పోలికల య సకియకే కలిగె
చ. 1:    కొలనఁకలనునఁ దిమత్మిదల కోరి తపములసేసి

  నిలివనఁడేశ పై ఇతత నెరలయను
  వలనెపైన చిలకలను వనవాసములసేసి

   పలవధములను ముదుద నఁ బలకలపై నిలిచె
చ. 2:    జకక్కవల రాతుగ లను సనాతసముల సేసి

   గకక్కన నీపకను చనునఁగవ యాయను
    దికక్కలతదు హతస లివ తీరస్థియాతగల సేసి

   చకక్కని పాదములతదు సరగతు లయ
చ. 3:     ఇముత్మిల గిరలను సితహ లేకాతతవాసము సేసి

  నెమత్మి నలమేలత్మితగక నెనన్నడుమాయను
   పముత్మిక చతదుగ నఁడు భటూమ పగదకణముగానఁజేసి
  తమత్మిల శ్రీవతకటేశదేవులమో మాయ



రేక: 1848-3లలిత సత: 28-278
పలల్లవ:   ఇతతులకనఁ బతులక నెరవునన్నదా

  సతతోసము లీడేర సమత్మితులపైతేను
చ. 1:    ముచచ్చెట లడనఁగవచచ్చె మోముల చటూడనఁగవచచ్చె

  ఇచచ్చెకమెపై మనసుల యనసితేను
   పచిచ్చెదేర నవవ్వెవచచ్చె పటట్టి పననఁగనఁగవచచ్చె

  కచచ్చెక చటట్టిరికము గలసితేను
చ. 2:    సుదుద ల చెపప్పునఁగవచచ్చె చటూపల సొలయవచచ్చె

  వదదకెపైన నేసత్తిము లొనరితేను
  ముదుద ల గనియవచచ్చె మొకక్కలడనఁగవచచ్చె

   పోదుద వదుద సరసాల పొసనఁగితేను
చ. 3:    వాడికల చటూపవచచ్చె వలపల చలల్లవచచ్చె

  తోడనఁడోడ వయసుల దొరసితేను
  యడుజోడెపై శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను

   కూడితవ మెచచ్చెవచచ్చె గణ లిటఱ ట్టి(టట్టి?) యితేను



రేక: 1848-4నాగగాతధరి సత: 28-279
పలల్లవ:   అలమేలమతగ నీవనిన్నటా నొరపరివ

    కలికి నీవళల్ల నివ కతటమే చెలియా
చ. 1:   బలిమగలవారికిని పతతతబు లీడేర

 కలిమగలవారికిని గరవ్వెమమర
  చలముగలవారికిని సరసతబు లనువుపడు

    కలదలల్ల నీ వళల్ల గతటమే చెలియా
చ. 2:   ననుపగలవారికిని నవవ్వెనతతయునఁ జెలల్ల

  చనవుగలవారికిని జరగనఁ బొతదు
  మనసుగలవారికిని మలసి నెననఁగనఁవచచ్చె

   ఘనతలివ నీవళల్ల గతటమే చెలియా
చ. 3:   వరవుగలవారికిని వడుకల నెలవుకొను

  సిరలగలవారికినినఁ జేర కీరిత్తి
   యిరవుకొని శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు నిను నేల

    గరిమ లివ నీవళల్ల గొతటమే చెలియా



రేక: 1848-5నాదరామకిగయ సత: 28-280
పలల్లవ:     పొతదు సేయ నేరచను పూనఁచి మెలల్లమెలల్లనే

   యతదరిని మరిగితచెనో యిటాట్టి నే యతనఁడు
చ. 1:     వరకనన్న నాకనఁ దచిచ్చె వుతగరము చేతకిచిచ్చె

   మేరమరి చెనకినీ మెలల్ల మెలల్లనే
   వోరచకనాన్న మాననఁడు వతటనుతడనఁగా నాతో

    తేరకొన నవువ్వె నవవ్వె దిముత్మిరేనఁచ నీతనఁడు
చ. 2:    గటట్టి తోడిదాన నాప గరిగితజబతత వసి

  మెట ట్టి నాపాదాల మెలల్లమెలల్లనే
     వటట్టి వటట్టినా వడువనఁ డొదద నిటట్టి కూచతడి

     వటట్టి జాణతనా లడి వావ చెపప్పు నీతనఁడు
చ. 3:    అకక్కన నలమేలత్మితగనెపైన ననున్న గారవతచి

  మకక్కటమెపై కానఁగిలితచ మెలల్లమెలల్లనే
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డిదివో నేనఁ బీనన్నదాన

   అకక్కజప రతులను నాదరితచ నీతనఁడు



రేక: 1848-6శదద్ధదేశి సత: 28-281
పలల్లవ:      నినున్న నాపనఁ జూచితేను నేనఁడు నాక వరగయత

  యినిన్నటా నీమతకము లతచకోవయాత
చ. 1:    కాతత యవవ్వెతోకాని కాచకనన్నది వాకిట

  మతతనానకనఁ బలిచి మానఁటాడవయాత
   వతతులక నీతోడివావు లతదరికినఁ జెపీప్పు

    యతత చటట్టిమో అది యరనఁగ కోవయాత
చ. 2:     చెలిమ నీతోనఁ దాను సేసనట యనన్ననఁడో

    లలి నీ వది యటట్టి తలనఁచకోవయాత
   అలరి నీవచిచ్చెనటట్టి అడియాలములనఁ జూపీ
   పలిచి నీ పీనఁటమనఁద బెటట్టి కోవయాత

చ. 3:     చెపప్పు పతపతవట యే చెలియచేతనో రమత్మిని
  యిపప్పుడే యాపనుల సేయితచకోవయాత
   అపప్పునఁడ శ్రీవతకటేశ యలమేత్మిలత్మితగను నేను
   నెపప్పున ననేన్నలితవ నీవాకెనఁ గటూడవయాత



రేక: 1849-1సామతతత సత: 28-282
పలల్లవ:     అనిన్నటా జాణవు నీక నమర నీజవరాల

    కనున్నల పతడుగగాను కతటమ నేనఁ డిపడు
చ. 1:    సేయని సితగారము చెలియ చకక్కనఁదనము

  మోయనిమోప గటట్టిముదుద నఁ జనున్నల
   పూయకపూసిన పూనఁత పతత్తిడి మేనివాసన

  పాయనిచటట్టిరికము పపైకొనన్న చెలిమ
చ. 2:    గాదనఁ బోసినమణుల కనుచటూప తేటల

  వదివసిన వనెన్నల వడుకనవువ్వె
   పోదితో వతత్తినపపైర పొదిలిన జవవ్వెనము

  పాదుకొనన్న మచిచ్చెకల పరగవలపల
చ. 3:     పటట్టిగానఁ బుటట్టిన మేల పోగప సమేళము

   పటట్టినఁ బెటట్టిన సొముత్మిల పనురతుల
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ య యలమేలమతగను
    నెటట్టిననఁ గటూడిత వకె నితడిన నిధనము



రేక: 1849-2రామకిగయ సత: 28-283
పలల్లవ:    చెలియరో నీమగనఁడు చెపప్పునటట్టి మెలనఁగనఁగా

 పలవచారములేలే భాగతవతతురాలవు
చ. 1:  తలనఁచినటట్టి (టట్టి?)   కానఁగా తమకితచ నేమటకే

   పొలసి వలప గాదనఁ బోతువుగాక
   పలికినటట్టి కానఁగా పదరనఁగ నేనఁటకే

   పలిచి వభుని నొదదనఁ బెటట్టి కొతదువుగాక
చ. 2:    సేసినటట్టి కానఁగాను చెకక్క చెయేతమటకే

   సేసవటట్టి పతడిల్ల పీనఁట చేకొతదుగాక
వా(వాబ్రానఁ?)  సినద వానఁ(వాబ్రానఁ?)   తగానఁగా వటట్టి చలమేనఁటకే

  ఆసదర మోవతేనె లనుదువుగాక
చ. 3:     చటూచినటట్టి కానఁగాను సుదుద లినఁక నేనఁటకే

  కాచక రతులమేల గతదువుగాక
   యేచి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డేల నలమేలత్మితగవు
  చేచేత సతతోసాలనఁ జెలనఁగదువుగాక



రేక: 1849-3కేదారగళ సత: 28-284
పలల్లవ:    తరణులల యకత తానే యరనఁగననే(న?)రే

 సరసనఁదా మనిత(నిన్నత?)  చితే సతతోసితచేనఁగాక
చ. 1:      అకక్కననఁ బోసి చటూపే నతటే గొలల్లచలల్ల గాదు

   ఇకక్కవపైన నావలప యేమ చెపేప్పునే
   పకిక్కటనఁ బటట్టివచచ్చెనా పొతగే సముదద్రిము

  అకక్కర మోవతేనియ లసగితచేనఁగాక
చ. 2:     పొతచి యతత్తి చటూపేనతటే పూవుల చెతడుగాదు

   యతచరాదు నాకోరిక యేమ చెపేప్పుదే
     మతచ కతచాననఁ గొలవ మరి చెటల్ల సమకూడు

    అతచెనఁ దనరాక కెదు రట చటూచేనఁగాక
చ. 3:     బాయిటనఁ బెటట్టినతటే పతచవనెన్న ముగద్గీ గాదు

   యయడ నాతమకము యేమ చెపేప్పునే
   చేయి చచ్చెలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశనఁడు తాను

    పాయవు తన కానఁగిటనఁ బాయకతడేనఁ గాక



రేక: 1849-4సామతతత సత: 28-285
పలల్లవ:     చటూడరమత్మి ఇతతులల సుదత చతదము నేనఁడు

   వడుకసితగారాల వతత వతత లయను
చ. 1:    జకక్కవ గబబ్బుల మనఁది సరల

  వకక్కసపనఁ గొపప్పులోని వరల
  చెకక్కటదదపనఁ గాతతుల సిరల

    చకక్కని యకెక నెనిన్న సమకూడె గరల
చ. 2:   నిలవున నొయాతరప నీటల్ల

  వలప పయతద వలల్లవాటల్ల
  మలయు మోము సురటమాటల్ల

   కటకనవువ్వె లీకెకనఁ గొతడలనఁ గోటల్ల
చ. 3:   కావరపనఁ బఱనఁదుల కలిమ

  భావములో వలపల బలిమ
   శ్రీ వతకటేశనఁడు గటూడెనఁ జెలియలమేలత్మితగను

   చేవదేరె నీకెక చెపప్పురాని చెలిమ



రేక: 1849-5శతకరాభరణత సత: 28-286
పలల్లవ:   అనుమానితచనఁగనేల అవగో నీచేనఁతల

    దిన దిన కొతత్తిలలల్ల దిషట్టిమాయ మాకను
చ. 1:     కొసరి యవవ్వెత నీతో కొతగవటట్టి పననఁగెనో

   పసపలల్ల నతట నద పచచ్చెడానను
   యసగి చెకక్కలవటట్టి యతత వనఁడుకొనెనో

   సుసరాన గోరికొన సనఁకల చటూపటట్టిను
చ. 2:     కమత్మిట నాప యేరీత కానఁగిట బగితచెనో

  కమెత్మిలవోయి గబబ్బులగర లనన్నవ
   యిమత్మిల నీవడివటట్టి యతత వడనఁబరచెనో

   నెమత్మిదినఁ గానుకిచిచ్చెన నిమత్మిపతడుల్ల గతటని
చ. 3:     పాదాలక మొకిక్క యటట్టి పానుపపపైనఁ గటూడెనో

   పోదితో మెపైతావ నీపపైనఁ బొలపొతదను
  పాదుగ నలమేలత్మితగపతవ శ్రీవతకటేశ
    యదస ననేన్నలితవ యకె నీకనఁ జటట్టిము



రేక: 1849-6లలిత సత: 28-287
పలల్లవ:     ఇతతు లతత సేసినాను యియతకొనవలనఁ గాక

   వతతులవాసు లతచకొతటే వాములపై నిలవవా
చ. 1:    వచిచ్చె వచిచ్చె పొలతుర వలచినవారల

   యచచ్చె గతదుల దడవ నేమునన్నది
   కొచిచ్చె చటూతు రపప్పుటని కోరికగలవారల

   పచిచ్చెసేసి నవవ్వెనఁబోతే పతతముల రేనఁగవా
చ. 2:   వతగెములే యాడుదుర వడుకగలవారల

యితగితా(త?)   భావాల చటూడ నేమునన్నది
   పతగితతు రపప్పుటని పాయని పొతదులవార
   సతగతుల వదకితే చలముల మరవా

చ. 3:   ఆయము లతటనఁజూరదు రాసగలవారల
  యేయడ సాదితచేమన నేమునన్నది

   చాయల శ్రీవతకటేశ సత యలమేలమతగ
  కాయజకేలిది మక ఘనతేకాదా



రేక: 1850-1వరాళ సత: 28-288
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా జాణవు నీవ యఱనఁగదువు

   సనన్నలనే పతని వసము సేసుకొతటవ
చ. 1:    నయాన నాగినమాట నమత్మికల వుటట్టితచ

   పగయాన మొకిక్కనమొకక్క పేగమ రేనఁచను
   దయతోడి యాదరితప తగలయముల సేసు
   నియతాన మెలనఁగేట నేరవు లివ

చ. 2:    మకొ శ్రోక్కవనఁ జేసినచేనఁత మనసుల గరనఁగితచ
    చొకక్కచ నవవ్వెన నవువ్వె సొతప నితడితచ

    పకక్కననఁ జూచిన చటూప పచిచ్చెదేర వలపతచ
  నొకొక్కనన్న రతులలో నేరపలివ

చ. 3:     పొతచక యుతడిన సిగద్గీ పొలఇతచ దరితీప
  మతచముపపై కూటముల మరిగితచను

    యతచి ని నన్నలమేలత్మితగ యేల శ్రీవతకటేశనఁడు
   నితచకొనన్న మగణల నేరప లివ



రేక: 1850-2పాడి సత: 28-289
పలల్లవ:   జాగలేల సేసేరే సకియలల

    వగమె యచచ్చెరితచరే వడుక వుటట్టి నఁ గాని
చ. 1:    వలనఁది చెపప్పునమాటనఁ వనన్నవతచరే పతకి

  చెలలల వని సతతోసితచనఁగాని
   మలసి యజవరాలిమార సాగిలి మొకక్కరే

  తలకితచి తానతదుక దవతచనఁగాని
చ. 2:    కమత్మిట దేవులతపన కానుక లొసనఁగరే

  కిముత్మిల నాపని చితత్తిగితచనఁగాని
    రమత్మిని పలిచి యాపరతకి వతదు చెపప్పురే

   వుమత్మిడినఁ జటట్టిరికమెపై వనగటూడునఁ గాని
చ. 3:      తరలోనఁ బెతడిల్ల కూనఁతుర దికక్క చకక్కనఁ జూపరే

 సరసాలపాల జరపనఁగాని
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనఁ దానెకూడె

  గరిమలనఁ బొగడరే కరణతచనఁగాని



రేక: 1850-3ముఖరి సత: 28-290
పలల్లవ:    ఆలిమగని జాడల అతదరికి నివయే

   మేలమనఁదుగా వభుని మెపప్పుతచవ నీవు
చ. 1:     వతత లేక మెలనఁగితే వడుక నెరపవల

 సతతోసితచితేను మెచచ్చెనఁగవలను
  మతతనానక లోనెపైతే మరిగియుతడనఁగవల

   పతతము లడనఁగరాదు పతతోడనఁ జెలికి
చ. 2:    ననుప గలిగితేను నవువ్వెల నవవ్వెనఁగవల

  మనసు లనసితే సమత్మితతచవల
   వనయాల నేరిచితే వమార వనఁడుకోవల

  పననఁగలడనఁగరాదు పగయునితో సతకి
చ. 3:    వావు లేకములపైతే వడినఁ బొతదుసేయవల

  దేవులపైతేనఁ దనబతత్తి దలపవల
   శ్రీవతకటేశనఁ డేలితే సిగద్గీల మాననఁగవల

   కావరితచి మరరాదు కాతతునితో నితతకి



రేక: 1850-4ముఖరి సత: 28-291
పలల్లవ:  మగవానితోనేల మతదేమేళల

  సొగసి యిచచ్చెకములే చటూపవలనఁగాక
చ. 1:    చేతులతత్తి మొకిక్కతేను చితత్తిము గరనఁగగాక

  యేతులక జతకితచితే నితవులౌనా
   నీతతోడ మాటాడితే నిలచనఁగాక మోహము
    పోతరితచి పలికితే పొతదు లొన గటూడునా

చ. 2:    నగతానఁ గొసరితే ననుపల వుటట్టి నఁగాక
  బగిసి వరకతడితే పగయములౌనా

   మొగమోట గలిగితే ముచచ్చెట లీడేరనఁగాక
   యగ సకేక్కలపైతేను ఇతపలౌనా రతుల

చ. 3:    గటట్టిగానఁ గానఁగిలితచితే కళల దపైవారనఁగాక
    వటట్టి సిగద్గీన నుతటే కెపైవసము లౌనా

    యిటేట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్న నితతలోనే
    నెటట్టిన నిట గాకనన్న నేరపల మతచనా



రేక: 1850-5సామవరాళ సత: 28-292
పలల్లవ:    చటూచితేనఁ జినన్నవుగాని సుదుద ల కోటకొతడల

    యేచి యచేనఁతల సేయ నెటట్టి నేరిచితవ
చ. 1:    సలవుల నవువ్వెకొతటా చితత్తిము గరనఁగకొతటా

   చెలియ వభుని నెతత చిమత్మిరేనఁచేవ
   వలపల చలల్ల కొతటా వావు లడుగకొతటా

    సొలసి సొలసి యతత చొకక్కలనఁ బెటేట్టివ
చ. 2:    కనున్న లరచకొతటాను కడు నెలఇతచకొతటా

   చనున్నల నొరసి యతత జతకితచేవ
   సనన్నల సేసుకొటా సరసము లడుకొతటా
    పనున్నక యతని కెతత పచిచ్చె సేసేవ

చ. 3:    సతగడినఁ గటూచతడుకొతటా సమత్మితుల సేసుకొతటా
    అతగజ రతుల కెతత ఆస చటూపేవ
    చెతగట నితతలో ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

    యతగిలిగా నీవనఁ గటూడి యతత లచేవ



రేక: 1850-6శ్రీరాగత సత: 28-293
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పుదునే యివగో తారకాణల

   నీమతనఁ దలనఁచకోవ నెలనఁత నామానఁటల
చ. 1:      కనున్నలనఁ జూచిన చటూప కడు నాసల వుటట్టితచ

    వనన్న వనుకల మరి వడుక రేనఁచ
   పనిన్నన యడమానఁటల భావముల గరనఁగితచ

   యనిన్నలేవు మరతతతాబ్రా లతచి చటూచకొతటేను
చ. 2:    తలనఁచిన తలనఁపల తమకము లపప్పుతలిల్లతచ

  సలవ నవవ్వెననవువ్వె చెనకితపతచ
   వలచిన వలవుల వాడికల వడమతచ

   పలిచి నెపప్పునఁగరావు పతడిల్ల వడుకల
చ. 3:    మతచముపపై సరసాల మరత్మిముల సనఁకితచ

  కతచముపొతుత్తి కానఁగిటనఁ గలఇతచను
   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డెనస నినిన్నతతలోనె

   పతచ జనవ్వెనమదము పగయము లనిన్నయును



రేక: 1851-1సాళతగత సత: 28-294
పలల్లవ:    బాస ఇచిచ్చెనవానఁడవపై పరగితేనేమ నాక

  ఆసపడడదానినఁ గొతత యాదరితచరాదా
చ. 1:      పననఁగి పననఁగి నీక పగయము చెపప్పు నితదానఁక

   ననిచి యాపతోనఁ గొతత నవవ్వెరాదా
   వనయముతో నినున్న వనఁడుకొనె నపప్పుటని

   చనవచిచ్చె ఇనఁక సరసము లడరాదా
చ. 2:      మొకక్క మొకిక్క తేరకొన మోము చటూచ నేనఁకటతో

  మకక్కవతో నిచచ్చెగితచి మాటాడరాదా
    చకక్కనఁగా నీకూడిగాల సారె సారెనఁ జేసని

   అకక్కరతోనఁ బాదాలొతత్తి నపప్పుణయత రాదా
చ. 3:    కానఁపరాల సేసేనతటా కాచకవునన్నది తాను

   ఆపగక నీచెలి చనున్న లతటనఁగరాదా
  చేపటట్టి ననేన్నలితవ శ్రీవతకటేశవ్వెర

  యేపననఁ దనవలప లియతకొనరాదా



రేక: 1851-2సామతతత సత: 28-295
పలల్లవ:    ఎరవుసేయ దతతపైనా నినిన్నటా నీదేవుల

  పొరసి యగణలతోనఁ బొగడొతదునఁగాని
చ. 1:   వడకకత త్తైనది వసారదు పతపపైని

  జాడతో వలపల చలల్ల నఁగాని
   వాడిక గలిగినది వతతువాసు లతచదు

  కూడిమాడి కూరిముల కొసరనఁగాని
చ. 2:   తగలయమెపైనది తనియ దతతపైనాను

  జిగిమతచ నితవులే సేసునఁగాని
    మగలనఁ జటట్టిమెపైనది మరి పలక దపప్పుడు

  పగటన నోరపలే పచరితచనఁగాని
చ. 3:    ఆసకరాలపైన ది అలయదు రతులను

   పాసి తొలనఁగ దపప్పుడు పపైకొనునఁగాని
   సేసతో నిలల్ల లపైనది శ్రీవతకటేశనఁడ నీక

   రాసికెకక్క నిటట్టి కానఁపరము సేయునఁగాని



రేక: 1851-3ఆహిరి సత: 28-296
పలల్లవ:     మనసులో తమకము మాక నిటట్టి కానరానఁగా

    నను నెతత తేలితచేవు నాటకనఁడ నీవు
చ. 1:      పవువ్వె వతట జవవ్వెనము పొదొదక వతతపై రేనఁచ

    రవవ్వెల సేయక ఇటట్టి రావయాత నీవు
   వువవ్వెళటూల్లరీనఁ జెమటల వటలపై నీమేనను

     నవువ్వె లేమ నవవ్వెవు నాతో నితకా నీవు
చ. 2:    కొడిసాగి కోరికల గతపలగా నలల్ల కొనె

  అడియాసలేల వడె మతదియతవయాత
   కడనఁగి నివవ్వెరగల కానవచెచ్చె నీవలల్ల

     వడి యాల పటట్టి పాడే వరకే నీవు
చ. 3:    చిమత్మిరేనఁగిన సిగద్గీల చిడుముడి సతదడితచె

   నెమత్మిదినఁ గటూచతడవయాత నీవు నావదద
    యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ

    నమత్మిక ల నిన్నచేచ్చెవు నయాననే నీవు



రేక: 1851-4రీతగళ సత: 28-297
పలల్లవ:    గటట్టి తోడిదాన ననున్న గొరబేల సేసేవోయి

   గటట్టిగా సేసవటట్టితేనఁ గాదతటనా నినున్న
చ. 1:    చనున్నలతట వచేచ్చెవు జాణతనా లడేవు

  ఇనేన్నసి చేనఁతలక నీకేమౌదునోయి
    సనన్న లటూరకె సేసేవు సతదులక లచేవు

  కనన్నవారెలల్ల నినున్న గామడివానఁడనరా
చ. 2:    కపప్పురము చలేల్లవు కతలలల్ల నఁ జెపేప్పువు

  అపప్పుడే నీకనఁ జటట్టిమనెపైతనావోయి
   కొపప్పు జొరనఁదసేవు కొనగోరనఁ జెనకేవు

  వుపప్పుతతచేవార నినున్న నుదదతడనఁడవనరా
చ. 3:     మోవతేనె లడియేవు మోము దపప్పుక చటూచేవు

   వావు లితత గలపనఁగవలనా వయి
   శ్రీవతకటేశ ననున్ననఁ జెలరేనఁగి కూడితవ

  యవలవలివార యిచచ్చెకనఁడ వనరా



రేక: 1851-5నాదరామకిగయ సత: 28-298
పలల్లవ:    ఎపప్పుడు గరణతచేవు యేమయాత నీవు

   చెపప్పురాని వనయాలచే నినున్న మెపప్పుతచెను
చ. 1:   చెకక్కలవతటనఁ గారే చెమటలతోడనే

   పకక్కన నితదానఁకా జెలి పాదాలొతపైను
   ముకక్కన నిటటూట్టిరపల ముతచి బుసకొటట్టినఁగానే
   అకక్కరతోనఁ గొతతవడి యాలవటట్టి మడెను

చ. 2:    గబబ్బులపపై రాలేట కతకమ బేతటల్లతోనే
    వుబుబ్బుననఁ జేసను నీక నటూడిగా లలల్ల
    గబబ్బుతల వరలతో కొపప్పు గొతత జారనఁగానే

     నిబబ్బురాన సారె సారె నినున్ననఁ జూచి మొకెక్కను
చ. 3:    పదవులపపై నటూరే పచిచ్చెల తేనెలతనే

  పదిమారలను వనన్నపము సేసను
    యదుట శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

    అదివో తముత్మిలను ని నన్నపప్పుట నడిగెను



రేక: 1851-6భపైరవ సత: 28-299
పలల్లవ:   పదివలక మామానఁట పాలితచవయాత

  ఇదివో చెలికోరిక లీడేరచవయాత
చ. 1:    చెపప్పురాని పగయముల చెపప్పుమనె జవరాల

  వపప్పుగొని చితత్తిగితచి వనఁకొనవయాత
   తపప్పుక తనపపై దయదలనఁచకొమత్మినె నినున్న

  అపప్పుడవ యేనఁటకో అవధరితచవయాత
చ. 2:     సేయరాని వడిగాల సేసితనఁ దా ననుమనె

   ఆయడ నితపపైతే నీ వానతీవయాత
   చేయతత్తి ముమాత్మిటకిని చెలనఁగి మొకిక్కతననె
    పాయక దేవర యినఁకనఁ బరాక మానవయాత

చ. 3:    యనన్నరాని తలపోనఁత నెదురచటూచిత ననె
  వనన్నపమద పతడిల్లకి వచేచ్చెయవయాత

    వనెన్నగా శ్రీవతకటేశ వచిచ్చె యిటట్టి కూడితవ
   కనెన్న నిటట్టి పాయక మనిన్నతచవయాత



రేక: 1852-1పళవతజరత సత: 28-300
పలల్లవ:    గటట్టి తో మతచితనాలే కోరి చటూపవలనఁగాక

    యటట్టి యదుటనే వుతడి ఇతత యలఇతతురా
చ. 1:  వడినఁగటట్టినవలప లమత్మిగిలచతడనఁగాను

  సడినఁబెటట్టి పతనేమ సాదితచేవ
   తడిసి పతజెమటల తనువులనఁ గారనఁగాను

  పడరేనఁచి యాతనితోనఁ బెననఁగలడుదురా
చ. 2:     కొపప్పుననఁ బెటట్టిన సేస కొనికల జారనఁగాను

   కపప్పు పయతదతో నేమ గయాతళతచేవ
    చిపప్పుల నవవ్వెన నవువ్వె సలవుల నితచనఁగాను

   వుపప్పుతతచి యాతనితో నొడాడ రా లడుదురా
చ. 3:   మనసులో కోరికల మలల్లడిగొనుచతడనఁగా

  వనక ముతదరలేమ వసనఁజూచేవ
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్న నేనఁడు

   చెనకల మెపైనుతడనఁగా సిగద్గీన లోనఁగదురా



రేక: 1852-2వరాళ సత: 28-301
పలల్లవ:    మతచితనమే మేల మగవాని తోడుతను

    మతచి చెకక్కనొకక్కనఁగానే మేర మర నేలే
చ. 1:    చికక్కని వనెన్నలతేట సలవుల నుతడనఁగానే

  చకక్కనఁగా వభునినేల జతకితచేవ
   మకక్కవల నితడుకొని మనసులో నుతడనఁగానే

   చొకక్కప కనునఁగొనల సొలయనఁగ నేలే
చ. 2:    పనగొనన్న మతచిమాట పదవపపై నుతడనఁగానే

   కొనగోరనఁ జిమేత్మిట గతపన లేలే
   నినుపలపై మొగమోట నిలవున నుతడనఁగానే
   ననుపల సిగద్గీల నాననఁబెటట్టి నేలే

చ. 3:    కడలేని యాసల కానఁగిటలో నుతడనఁగానే
  చిడుముడితో జోలిసేయనఁగ నేలే

   యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో నినేన్నల
   వడెము నీకియతనఁగానే వగిరితచ నేలే



రేక: 1852-3దేసాళత సత: 28-302
పలల్లవ:    ఎటవతట వానఁడవయాత యేమయాత నీవు

  తటకన నినఁక దయదలనఁచకోవయాత
చ. 1:     యడమాట లడితచి ఇతతతోనఁ బొతదుల సేసి

   తడవవు తానఁకవు తగవా నీక
    అడియాల లలల్ల నఁ జెపప్పు ఆసలసలనఁ బెటట్టి

   వడవడగా నవవ్వెవు వడుకా నీక
చ. 2:     సనన్నల సారెకనఁజేసి చవు లీపకనఁ బుటట్టితచి

   పనున్నగ జూజూలడేవు పతతమా నీక
   యనిన్నకగానఁ బెతడాల్ల డి ఇకక్కవల గరనఁగితచి

   వునాన్ననఁడ వఱనఁగనటేట్టి వుచితమా నీక
చ. 3:     తరితీవులను ముతచి తమకము లితత నితచి

    సరి జాగలనఁ బెటేట్టివు చలమా నీక
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలిత వకె నితతలో

    సరల దిదేదవు యిద సనఁదా (సతదా?) నీక



రేక: 1852-4మధతమావత సత: 28-303
పలల్లవ:    రమణకి నీకనఁ బోదు రావయాత

   అమర నినిన్నకె యేమనినా నేమాయను
చ. 1:    పతతము లడుకొతదుర పలమార సొలతుర

   ఇతతులక నివయలల్ల నెగద్గీల గావు
   కొతతగొతత దటూరదుర కూరిమ గొసరదుర

   వతతలేని వభునికి వగట గాదు
చ. 2:    చటూపల నదదలితతుర చొపప్పుల వదకదుర

   రాపల నివలల్ల నేరముల గావు
    వోప సరి వనుగదు రొటల్లలల్ల నఁ బెటట్టి దుర

   పపైపపై గతపనలకాని పలల్లదాల గావు
చ. 3:    బలతుర పలతుర బొమత్మిల జతకితతుర

   తలపోసితే నివలల్ల తపప్పుల గావు
    యలమ శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి యేలితవ

   మలసి వరగతదితే మరపల గావు



రేక: 1852-5  హితదోళ వసతతతసత: 28-304
పలల్లవ:    నామానఁట వనవయాత నవువ్వెల మరెయతనఁగాని

  కామతచినపప్పుడే కలయుటే మేల
చ. 1:    పలకలనఁ బెలల్లవారె పతతమెలల్ల నీడేరె

  చెలియిచిచ్చెన కానుక చేకొనవయాత
  వలపతచినవానఁడవు వటట్టి జోలినఁబెటట్టివదుద

   పలిచినపప్పుడే వచిచ్చె బెరయుటే మేల
చ. 2:    సితగారితచనే పటట్టి సిగద్గీలలల్ల నఁ దుదముటట్టి

   అతగన నెపప్పుడు గటూడే వదేమయాత
    వుతగర మతపన వానఁడ వరకే వుతడనఁగవదుద

  కొతగవటట్టినపప్పుడే కూడుటే మేల
చ. 3:    ముచచ్చెటల గడురేనఁగె మోవపతడూల్ల మానఁగె

  నెచెచ్చెలిని యిపప్పుడే మనిన్నతచవయాత
   యిచచ్చెటనఁ బెతడాల్ల డితవ యకెను శ్రీవతకటేశ

    మచిచ్చెక లిటేట్టి సేసి మరగమే మేల



రేక: 1852-6నాగవరాళ సత: 28-305
పలల్లవ:    మరిగి వలచితేను మరి వసరనఁగరాదు

   సరసము లతనితో జరపవ చెలియా
చ. 1:    యిచచ్చెకములే యాడితే యిగిరితచ మనసుల

    కొచిచ్చె కొచిచ్చె కొసరితే కూరిమ వుటట్టి
   కచచ్చెక కాచకతడితే కెపైవశములౌనఁ బనుల
    మెచచ్చెనఁ బత తలనఁపలో మెలనఁగవ చెలియా

చ. 2:      సారెక మోము చటూచితే సరి నాస లపప్పుతలల్ల
  చేరి సేవసేసితేను చెలల్ల బడౌను

   నేరపతో నవవ్వెతేను నితడుకొను సతతోసాల
    కోరి యతనినఁ బాయక కొలవవ చెలియా

చ. 3:    ననుపలే నెరపతే నమత్మికల సతమౌను
  వనయమే సేసితేను వడుకలౌను

   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితదుకొరకె నినున్న
    వనరి యిదదరటూనఁ గటూడి వుతడరే చెలియా



రేక: 1853-1దేసాళత సత: 28-306
పలల్లవ:    అపప్పుట మాతోడి పొతదు లసపడేవు

    కపప్పురము నీ వయతనఁగా కాదు గటూడదనేమా
చ. 1:     జతకెన చటూపలనఁ జూచి జాజరపాటల వాడి

   అతకెలకనఁ దచచ్చెకొనె నాప నినున్నను
     కతకమ గబబ్బుల సనఁక కొనగోరనఁ గొపప్పు దువవ్వె

   కొతకక యినిన్నటా దకక్కనఁగొనెనఁ గదవయాత
చ. 2:      సలవుల నవువ్వె నవవ్వె చేతుల నీపపైనఁ జానఁచి

  వలపతచకొనెనఁగా వనిత నినున్న
   సొలపల మాటలనే చటట్టిరికముల సేసి
  యలమ నినిన్నతత యలయితచెనఁగదవయాత

చ. 3:    వడెము చేతకిచిచ్చె వమార సరసమాడి
   వాడికె సేసుకొనెను వపైపగా నినున్న

    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    జాడతోనఁ దా నీపపై సేస చలల్లనఁగదవయాత



రేక: 1853-2మాళవగళ సత: 28-307
పలల్లవ:     ఇపప్పుడేల వగిరితచే వతతలేదు నీ పగట

  కపప్పురమువాసన లేకడనెపైనా దానఁగనా
చ. 1:     మతదలితచి నీ యమెత్మిల మాతో నాడవదుద గాని

   చెతది యాతనితోడనే చెపప్పువ నీవు
     అతదరి ముతదరానఁ బతతా లవ యాల నెరపేవ
   కతదువ నీపతవదదనఁ గానవచచ్చెనఁ గాక

చ. 2:   వాడలోన నీరటూప వరిరతచకోవదుద గాని
   సటూడిదగా నాతనికే చటూనవ నీవు

     వడెవు మోవ సారెక వచిచ్చె యేల నవవ్వెవ
  వడుక నీపతవదద వలవట ట్టినఁగాక

చ. 3:    నేరప లకక్కడనెపైనా నెరపనఁగ వదుద గాని
   నీరచన లతనిపపై నితచవ నీవు
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న నేమనేవ

   కోరిక నీపతవదద గొనసాగీనఁ గాక



రేక: 1853-3  కేతా (దా?) రగళసత: 28-308
పలల్లవ:  కకక్కసితచనేమటకే కాతతలల

   మకక్కవ సేసను తొలల్ల మనిన్నతచనఁగాక
చ. 1:     నామోము తానఁ జూచితేను నవువ్వెల నవవ్వెనఁగాక

   వమారనఁ బెపైకొతటేను వసట గాదా
   చేముటట్టి చెనకితేను సేవల సేసేనఁగాక

   ఆముకొని కొసరితే నతదము లయతనా
చ. 2:    పేరకొని పలిచితే బెటట్టి వనఁకొనేనఁగాక

  వరకే మానఁటాడితేను వదిదకయతనా
   తారకాణ వచిచ్చెతేనే తనున్న నెచచ్చెరితచేనఁగాక

    సారె సారెనఁ బెననఁగితే చాయక వచచ్చెనా
చ. 3:   కావలననిన దానఁకా కాచకవుతడేనఁగాక

   యవల వగిరితచితే నిచచ్చెక మౌనా
    చేవదేర ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు నేనఁడు

   కావరితచితే నిటాల్ల కళల రేనఁగీనా



రేక: 1853-4భపైరవ సత: 28-309
పలల్లవ:    ఎతత బతోత్తి నీమనఁద యరమణకి

  సతతోసములలల్ల రేనఁగ సరసమాడవయాత
చ. 1:      కొపప్పులో వరల రాలనఁ గలికి కలికి నవవ్వె

   చపప్పుడుగానఁ జెలి నీతో సారెసారెక
    కపప్పురప వాసనల కడు బుగల కొననఁగా

   చెపీప్పు నీక బద్రియముల చితత్తిగితచవయాత
చ. 2:    పయతదకొత గిటజార పలమార జెనకీని

   వయాతరపనఁ జూపలతో వదదనే వుతడి
    వుయాతల మతచముపపైకి నటూరకే సనన్నల సేస

    చయతన నెతత వడుకో చన వయతవయాత
చ. 3:     సితగారితచకొని వచిచ్చె చేరి కొలవుల సేసి

   సతగతగా మాటలడ సత నీతోను
    రతగగ శ్రీవతకటేశ రత ననున్న నేలితవ

   అతగవతచి యాకె నినఁక నాదరితచవయాత



రేక: 1853-5పాడి సత: 28-310
పలల్లవ:     వగమె రావయాత నీవు వలనఁది దినదినము

   పోగలపైన సతతోసాల పోదినఁ బెటట్టి కనన్నది
చ. 1:    భామ చిగరాకమోవనఁ బళ ల్లము వటట్టి కనన్నది

   పేగమప వలప దొతతనఁ బెటట్టి కనన్నది
    నేమవునఁ గోరికలలల్ల నీ కెదురతప కనన్నది

  కామతతతగముల వడినఁ గటట్టి కనన్నది
చ. 2:    కపప్పురపనఁ బలకల గాదనఁ బోసుకవునన్నది

  యపప్పుడూ మనసు మనఁదతుత్తి కనన్నది
   కపప్పు జకక్కవచనున్నల కానిక వటట్టి కనన్నది

  దపప్పురప సిగద్గీనను తరవసుకనన్నది
చ. 3:    కతదువకానఁగిలి పానుప్పుగానఁ బరచక వునన్నది

   పొతదుగ రతుల నీకనఁ బటూనఁచికనన్నది
    ఇతదుకే వచిచ్చె శ్రీవతకటేశ ఇతతనఁ గటూడితవ

     చెతది నవువ్వె లితకా నీక సేస వటట్టి కనన్నది



రేక: 1853-6వరవ్వెగళ సత: 28-311
పలల్లవ:    మొగ మచచ్చెదానను మొదల నేను

   తగలయ రమత్మినవ దకెక్కనఁ దనపతతము
చ. 1:    యిచచ్చెకమాడే పతని యేమననఁగ వచచ్చెనే

   కచచ్చె పటట్టి చెనకనఁగా కాదతదునటే
   కొచిచ్చె కొచిచ్చె నవవ్వెనఁగాను గతపతచవచచ్చెనా

   మచిచ్చెకతో రమత్మినవ మాయితటకి నినఁకను
చ. 2:   వడెము చేతకియతనఁగా వతతసేయవచచ్చెనా

  వాడికల చెపప్పునఁగాను వదదతదునటే
   జోడు గటూడి వుతడనఁగాను సొలయనఁగవచచ్చెనా

   వడుకతో రమత్మినవ వనఁటనఁ (వతటనఁ?) దనమానఁటల
చ. 3:   పలిచి కానఁగిలితచనఁగా పననఁగనఁగవచచ్చెనా

  వలచి మోవయతనఁగాను వతచితతునటే
     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితత సేసి ననున్ననఁ గటూడె
   తలిసిత రమత్మినవ దిషట్టిమాయనఁ బనుల



రేక: 1854-1ముఖరి సత: 28-312
పలల్లవ:     చలల్ల లమేత్మి వారమెపైతే సదరమెపైతమా నీక

    యలల్ల చోటలక వచిచ్చె యేల మొకేక్కవయాత
చ. 1:    అచచ్చెమెపైన గొలల్లదాన నౌనయాత మతచివానఁడవు

  పచిచ్చెమాట లడుదురా పలమారను
   నిచచ్చెళమెపై నీచటాట్టి ల నితడ వగరనన్నవార

   యచచ్చెరితచి సనన్నసేసి యేల మొకేక్కవయాత
చ. 2:    ఆవుల మాఇలవలప్పు లతటకమనాన్ననఁ బోనీక

  కావరితచి చెనకేవు గబబ్బుతనాన
     పూవుల నేల వసేవు పూనఁపలయత నా చనున్నల

   యవళనే సనన్నసేసి యేల మొకేక్కవయాత
చ. 3:     య యేనఁడే కొమరెనెపైత యకక్కడెపైన గరితను

   చేయివటట్టి సుదుద లేమ చెపేప్పువయాత
   పాయప శ్రీవతకటేశ పతతాన ననేన్నలితవ
   యేయడా నీకెదురాడ నేల మొకేక్కవయాత



రేక: 1854-2లలిత సత: 28-313
పలల్లవ:     ఎఱనఁగనా నీసుదుద ల ఇపప్పుడు మాఇతట వచిచ్చె

   మెఱయుచ ననున్ననేలి మెపప్పుతచితవ గాక
చ. 1:  యవవ్వెతో మేడెకిక్కయుతడి,   యేనునఁగపపై నీవు రానఁగా

   అవవ్వెళ చేయిచిచ్చె నినున్న నతదుకొనెను
    వువవ్వెళటూల్లరె మలోని వదిదక లపప్పుడు చటూచి
   జవవ్వెనుల మెచిచ్చె మెచిచ్చె సతతోసితచకొనిరి

చ. 2:     తురగము నటట్టి నీవు తోలనఁగా మానిపపైనుతడి
  వరలగోసేలేమ నీవనక నెకెక్క

     సరగన మ ఇదదరి చతదాల పకక్కననఁ జూచి
   సరసిజాక్షుల నవవ్వె జాణలౌదు రనిరి

చ. 3:     నిగిడి పలల్లకిమనఁద నీవు రానఁగానఁ బనాన్నగము
   దిగవసి తనితటకినఁ దచెచ్చె నొకత

    తగ శ్రీవతకటేశ కాతతల నీపొతదుల చటూచి
   మగవలతదర మముత్మి మచిచ్చెకనఁ బొగడిరి



రేక: 1854-3తోతడి సత: 28-314
పలల్లవ:   అపప్పుటనఁ బతతాలడే వాపతోడను

    ఇపప్పుడే రత నలసే వటట్టి గెలిచేవయా
చ. 1:    మానఁటలనే చెలియ నీమసలల్ల నఁ గరనఁగితచె

    గానఁటప గబబ్బుల నొతత్తి కళ రేనఁచెను
    చటకి మాటకి నవవ్వె సిగద్గీల జారనఁగనఁదోస

    యట వటట్టి కొని యకె నెటట్టి గెలిచేవయా
చ. 2:     చెనకి చెనకి నినునఁ చేతకి లోనఁజేసుకొనె

  కనుచటూపల నినున్ననఁ జొకక్కనఁగనఁజేసను
  పననఁగలటలనే పగయుముల పటట్టితచె

   ఇనుపమడితచె నినీన్నకె యటట్టి గెలిచేవయా
చ. 3:     తగలపై వదదనఁ గటూచతడి తమకము వడమతచె

   జగిమోవ చవ చటూప చెతగలితచె
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నినున్ననఁ గటూడి వలపతచె

    యిగిరితచెనఁ గోరక్క లీకె నెటట్టి గెలిచేవయా



రేక: 1854-4భపైరవ సత: 28-315
పలల్లవ:     ఇనిన్నటానఁ దా నేరపరి యిలల్ల ల నేను

   చినన్నదాననఁ బద్రియమెతత చెపీప్పునే తాను
చ. 1:  వడనఁబరచినమానఁట లటూనఁకొతటనఁగదవ

   నడుమనఁ దా నేమనినా నవవ్వెతనఁగద
  అడియాలల చెపప్పుతే నౌనఁగాదననఁగదవ

   తడవ ననేన్నమటకినఁ దగిలీనె తాను
చ. 2:   చలపటట్టి వనఁడుకొతటే సమత్మితతచితనఁగదవ

  సొలసితే తనమోము చటూచితనఁగద
   అలరి వడెమచిచ్చెతే నతదుకొతటనఁ గదవ
    కొలనఁది మర ననెన్నతత కొసరీనే తాను

చ. 3:     పాదముల చానఁచితేను పటట్టి వతత్తితనఁ గదవ
  మోదమున మెచిచ్చెతేను మొకిక్కతేనఁగదే

    యదస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె
   పోదిసేసి ననేన్నల పోదిగీనే తాను



రేక: 1854-5నాదరామకిగయ సత: 28-316
పలల్లవ:     సేసవటట్టి పతడాల్ల డి సిగద్గీల వడితేనఁ బోదు

    బాస యిచిచ్చె నీకితనఁడు బతత్తి సేసని
చ. 1:   మనసిచిచ్చె యాతనితో మానఁటలడనఁగదవ

   వనయాన ని నన్నతనఁడు వనఁడుకొనీని
    పననఁగక పగయములే పతచి పతచి చటూపవ

  మునుకొని చటట్టిరికములే సేసని
చ. 2:     వడుకతో నీమోవ వతదు లిటట్టి పటట్టివ

  వోడక నీతోపొతదు లొనరితచని
   జాడతోడ వనులరా సమత్మితతచి వనవ
   వాడికెతో మేనబావ వావుల చెపీప్పుని

చ. 3:    యితటలో నీబలమెలల్ల నితనికినఁ జూపవ
 జతటయపై నీకానఁ(కానఁగా?)  టలో సాముసేసని

    నతట శ్రీవతకటేశనఁ డునన్నతనఁ గటూడె మెచచ్చెవ
   పతటలపైన రతులను పచచ్చె వరిగీని



రేక: 1854-6రామకిగయ సత: 28-317
పలల్లవ:     ఇచచ్చెక మెఱనఁగవదాద యేమే పత లలితచనఁగా

   రచచ్చె వసేవు వలపరానఁపలివ యేలే
చ. 1:      సరస నాతనఁడు నీమెపై జవావ్వెది వయ రానఁగా

   సరి వననఁగేవు యితత చలములేలే
     పరగి జారిని నీ పయతద చకక్కనఁ గపప్పునఁగా

    కరము బగెద్గీనఁ బటేట్టివు కకక్కస మతతేలే
చ. 2:      మనిన్నతచి యాతనఁడు నీతో మతచి మానఁట లడనఁగాను

  సనన్నల జతకితచేవు యసణనఁగలేలే
   మనన్నక కొసరి తనమనఁద నానవటట్టినఁగాను

    పనిన్న నోరమటూసేవు పతతా లితత యేలే
చ. 3:    మొకక్కలన నాతనఁడు నీమోవతేనె లననఁగాను

    వుకక్క గోర నటూనఁదే వతత వుదదతడాలేలే
     చెకక్క నొకిక్క నినున్న నిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁగా

    మొకక్కచ వనఁగేవు వటట్టి మొఱనఁగ వనఁకేలే



రేక: 1855-1సామతతత సత: 28-318
పలల్లవ:     ఇతతలో వచేచ్చెసితవ యడకే మగవనఁ జూడు

    కాతత ఇద నీరాక గాచకొని వునన్నది
చ. 1:    వుమత్మిగిల జెమటల వరిచి కొనగోరను

    చిముత్మిచ నీ సుదదలే చెలితోనఁ జెపప్పు
    కమత్మిట సతతోసాన కలికి కనున్నల నవువ్వె

  కమత్మిరితచకొతటా నీగరతులే చటూప
చ. 2:      పొతది పొతది నిటటూట్టిరప్పుల పకిక్కళల్ల నానఁచి యానఁచి

   నితచకొతటా చెలితోడ నినున్న సొలస
   వతచిన శిరసుతోడ వలప పలకలతోనఁ

    బెతచి పతచి నినున్ననే పేరకొని పొగడె
చ. 3:    నిలవు నివవ్వెరగతో నీరటూప మదిలోన

    తలనఁచి నీక చెలి ముతదరనే మొకెక్క
   వలనఁదినఁ గరణతో శ్రీవతకటేశ కూడితవ

  నెలకొనన్నరతుల నీనేరపలల్ల మెచెచ్చెను



రేక: 1855-2శతకరాభరణత సత: 28-319
పలల్లవ:   చలల్లరే హరిపపై జాజరజాజ

  చలల్లనఁగా సరసప జాజరజాజ
చ. 1:   సతతప వలపల జాజరజాజ

 చతురలమాటల జాజరజాజ
  సతమగ నవువ్వెల జాజరజాజ

  జతనప సిగద్గీల జాజరజాజ
చ. 2:   సముకప కొసరల జాజరజాజ

 సమరతకరనఁగల జాజరజాజ
  జమళ తమకముల జాజరజాజ

  సమయని యాసల జాజరజాజ
చ. 3:   జడియని పతతప జాజరజాజ

  సడనఁగల చేనఁతల జాజరజాజ
 జడిగొనుచెమటల జాజరజాజ

  జడగొను పననఁగల జాజరజాజ
చ. 4:   చలముల వటల్ల జాజరజాజ

 సలియలపగటల జాజరజాజ
  చలవల వనయప జాజరజాజ
  సళవుల చటూపల జాజరజాజ

చ. 5:   సతగడి మటూనఁకల జాజరజాజ
  జతగిలి మతకప జాజరజాజ
  సతగాత మమరిన జాజరజాజ

  సతగత యరికల జాజరజాజ
చ. 6:   సారప మోవుల జాజరజాజ

  సారెకనఁ బొలసేట జాజరజాజ
  సౌరచి మెచచ్చెల జాజరజాజ

 జారతనతబుల జాజరజాజ
చ. 7:   సతదడి కొలవుల జాజరజాజ

  సతదుల వతుత్తి ల జాజరజాజ
 చతదురపాటల జాజరజాజ

  సతద చనఁకటల జాజరజాజ
చ. 8:   చాలకొను సతుల జాజరజాజ

 జాలివరహముల జాజరజాజ
 చాలమరిగిన జాజరజాజ

 చౌలటూరితచే జాజరజాజ
చ. 9:   చెనునఁగవ గరతుల జాజరజాజ

  చనవుల కొసరల జాజరజాజ
  యనసను శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డతని

 చనుమానతబుల జాజరజాజ



రేక: 1855-3అమరసితధు సత: 28-320
పలల్లవ:     ఎతత పగయాల చెపేప్పువ యేడలేని యాసదాన

   వతత లే కాతనఁడు గారవతచెనతటాను
చ. 1:    చెకక్కలేల నొకేక్కవ చితత్తిమేల కలనఁచేవ

  మకిక్కలి పతతో మతదమేళనను
   వకక్కణ లనన్నడిగేవ వాడికేమ చటూపేవ

   మకక్కవ నాతనఁడు నినున్న మనిన్నతచెనతటాను
చ. 2:     చనున్నల నెతత వతేత్తివ సరసమే మాడేవ

  సనన్నల నాతనఁడేలిన సలిగెలను
     వనన్నపా లతత సేసేవ వడే లనిన్న యిచేచ్చెవ
   పనున్నక యాతనఁడు నీపపై బతత్తిగలనఁడతటాను

చ. 3:      పచిచ్చెగా నెతత నవవ్వెవ పపైకొని యేల చొకేక్కవ
   యిచచ్చె నాతనఁడు గటూడిన యమెత్మిలను

    తచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు తానే నినున్న మరిగితచె
   వచిచ్చె యతత తగిలేవ వలచెనతటాను



రేక: 1855-4సితధురామకిగయ సత: 28-321
పలల్లవ:      సేసే దేమే యినఁక వాని చితత్తిము నాభాగతము

    బాస యిచిచ్చెనానఁడు నాక బతత్తిగలనఁ డతనఁడు
చ. 1:      వలనని వనేనతటే వాని సుదుద లనిన్న లేవు

   పలకలనఁ జెపేప్పునతటే బతడుల్ల నితడు
   తలనఁచితే మనసులో దగల జిగరవల

   కొలనఁది వటట్టినఁగరాక గటట్టి తో నుతదాననే
చ. 2:      నికిక్క చటూచేనతటే వాని నిలవు నటూర పతడు

   చకక్కనఁదనా లతచేనతటే సారె నొరటూర
   తకక్కక పొతదుసేసితే తరితీపల గనము

    ముకక్కపపై వ లిడుకొని మోనాన నుతదాననే
చ. 3:      చెనకే నతటే వాని చేనఁతల మనఁద మకిక్కలి

  పననఁగితే రతులను పచచ్చెవరగ
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేనఁడు

   వనరి నివవ్వెరగతో నటూరకే వుతదాననే



రేక: 1855-5సౌరాషద్రిట్టిత సత: 28-322
పలల్లవ:   చెపప్పునఁగలమానఁటలలల్ల నఁ జెపప్పుత నీక

   మెపప్పుతచి ననేన్నలితవ మేలదాననఁ జమత్మి
చ. 1:    చలపటట్టి వనఁగినతతా సరసములే యాడేవు

   వలవని జాగరాల వదుద వదదయాత
    తలకొని నామేన గతదము వసే వపప్పుటని
   వులివచిచ్చె వలపల వుపప్పుతలీనఁ జమత్మి

చ. 2:     పపప్పు గటట్టి మాపదానఁకా పననఁగి పొదుద వుచేచ్చెవు
   చపప్పుని చెలిమ చాలనఁ జూలనయాత

     ముపప్పురినఁ బనీన్నర నాపపై ముతచి ముతచి చలేల్లవు
   చిపప్పుల నాజవవ్వెనము చిగిరితచనఁ జమత్మి

చ. 3:     పొదుద వదుద తపప్పుకతడా పొతచి కానఁగిలితచేవు
  అదోద యతనేరపరి వౌనౌనయాత

    కొదిదతో శ్రీవతకటేశ కూడి కపాబ్రాన వసేవు
   వదిదకెపై నాకళలతట వువవ్వెళటూల్లరీనఁ జమవ్వె



రేక: 1856-1సాళతగనాట సత: 28-323
పలల్లవ:   ఒకక్కటతటే నొకటనేవోయి నీవు

  వకక్కటపైతే మనపొతదు చకక్కటాయనఁగదవ
చ. 1:   కనున్నల చటూడవోయి కడుగొపప్పుల

     కనున్న లటట్టి వుతడనీ నీ చనున్నల చటూచేనే
   పొనన్నపవువ్వె లతపవోయి పొదుద వదుద న
   పొనన్నపవువ్వె లతపతేనే సనన్నలనఁ దలియవ

చ. 2:    కతల చెపప్పువోయి కడు వనేను
   కత లఱనఁగముగాని రతుల చెపేప్పునే

  తతుల రానియతవోయి దానికేమ
    తతు లపప్పుడే వచెచ్చె మతుల మరేనే

చ. 3:    వావ దలసుకో వోయి వలసితేను
    వావ నేనఁ దలిసినదే మోవ యానేను

  దేవుల నెపైతనఁగదోయి శ్రీవతకటేశ
దేవులౌ(ల?)   గానఁగానే నీసేవల మెచిచ్చెతనే



రేక: 1856-2శతకరాభరణత సత: 28-324
పలల్లవ:    అలమేలత్మితగవు నీవు అకక్కన నుతదానవు

  లలి నీగణమెఱినఁగి లలితచనఁగాక
చ. 1:     కొచిచ్చె కొచిచ్చె పలమారనఁ గొసర నేమటకే

  మచిచ్చెకతో నాతనఁడే మనిన్నతచనఁగాక
  కచచ్చెపటట్టి రతులకనఁ గకక్కసితచనేనఁటకే

  యిచచ్చెకము సేయనఁగానే యనసనఁగాక
చ. 2:    వనన్నపాల నేసి సేసి వసిరితచనేనఁటకే

  తనున్ననఁదానే నీపపై దయదలనఁచనఁగాక
    చనున్ననఁ గొతడలనే వతత్తి చతడిసేయ నేనఁటకే

   యనిన్నకతో వనఁడుకొతటే నియత కొనీనఁగాక
చ. 3:    పకక్కటలల్లనఁ జేయివటట్టి పననఁగనఁగ నేనఁటకే

  యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డేలీనఁగాక
    తకక్క నినున్ననఁ బెతడాల్ల డ తమకితచ నేనఁటకే

   చకక్కనఁగా సేవ చేసితే చనవచచ్చెనఁగాక



రేక: 1856-3నాదరామకిగయ సత: 28-325
పలల్లవ:     ఏమ సేసినానఁ జెలల కినిన్నయు సమరనఁగాక

   కోమలి వడుక లనిన్న కూడపోసేవయాత
చ. 1:    వుపప్పుతలల్ల గనున్న చటూప వడిడతచకోవచచ్చెనా

  ముపప్పురిగొనన్న నవువ్వెల ముయతవచచ్చెనా
  చెపప్పురాని మాటలక చెవులొగద్గీవచచ్చెనా

  కపప్పురగతది నెతత గరిసితచేవయాత
చ. 2:   వుడివోని చటట్టిరికా లొదదననఁగవచచ్చెనా

   తడనఁ బడే తమకము దానఁచవచచ్చెనా
   జడిగొనన్న వలపల చవుక సేయవచచ్చెనా
   పడనఁతతో నినఁక నెతత పతతమాడేవయాత

చ. 3:   వులివచిచ్చె చెనకల కోపననవచచ్చెనా
   బలిమనఁ గటూడిత వనఁకనఁ బాయవచచ్చెనా
   యలమ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   జలజాక నినఁక నెతత సాదితచేవయాత



రేక: 1856-4సామతతత సత: 28-326
పలల్లవ:     చనవు సేసుక మోవచవుల గొతదువు గాక

   తనిసితరి రతుల నినఁకనఁ దలపోనఁతలేలే
చ. 1:    మొగము చటూచినయపడే ముతచకొనునఁ దమకతబు

   నగినయపప్పుడే మగల ననుప గలగ
   తగల గలిగినచోట తరితీప లపప్పుతల

  పగటతో నతని మె(మొ?) డనఁబరచనినఁకనేలే
చ. 2:   సరసమాడినయపడే సతమౌను మచిచ్చెకల

  తరదసినపప్పుడే తేర సిగద్గీ
   తొరలనాడిన వళ తుదిముటట్టి నఁ గోరికల

   పరరేనఁచి వలపలనునఁ బెననఁగ నినఁకనేలే
చ. 3:     యదుట నుతడిన యపడే ఇచచ్చెగితచను మనసు

  కదిసినపప్పుడే మదనకళల వడము
   అదన నలమేలత్మితగ వతడు శ్రీవతకటేశనఁ

    డది గదవ నినేన్నల నడుగ నినఁకనేలే



రేక: 1856-5రామకిగయ సత: 28-327
పలల్లవ:      చెపప్పువ నాకొక బుదిద చెలియ వహితచి నీవు

   యపప్పుడూ నాకోరికల యడేరనే కదవ
చ. 1:     అనిశము నాచటూపల ఇతని మెపైనఁ బారనఁగాను

  మనసులో ననన్నతనఁడు మరచనటే
   వనువతట నాసుదుద ల వనులలోనఁ దగలనఁగా

  ఘనమెపైన వలప రేనఁగనేవలనఁగదవ
చ. 2:     గకక్కన నేనతపన కానుక చే నుతడనఁగాను

  యకక్కడి పరాకల యేలయాతనే
   తకిక్కన నాతమకము తనపపైనఁ బొలయనఁగాను

    కికిక్కరితచి నాపపై దయ కెరలనే కదవ
చ. 3:     చేరి నేనఁజలిల్లన సేస శిరసుపపై నుతడనఁగాను

  వరొకత పొతదులను వలసనటే
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలత్మితగను

    మేరతో ననేన్నలే నినఁక మేలౌనే కదేవ



రేక: 1856-6శ్రీరాగత సత: 28-328
పలల్లవ:   అలమేల మతగపతవని నినెన్నఱనఁగదేమో

    కలికి చేనఁతల నీక గతపల నమత్మిని
చ. 1:    నెరవాది తనమెతతో నీవదుట నుతడనఁగా

   తరణ సిగద్గీలనే దడి గట ట్టిని
    గరిమలనఁ దా నెనిన్న కతలనఁ గరచెనో

   పరరేనఁచి వనయాల పేరనఁ బెట ట్టిని
చ. 2:    కచచ్చెక యనాన్నళల్లనుతడి కాచకతడెనో నీతో

  తచచ్చెన మానఁటలనే దతడగట ట్టిని
    బచెచ్చెన వసాల నెతత పరగినదో కాని

   పచిచ్చె నవువ్వెలనే తలనఁబాల వోసని
చ. 3:   తారకొణగా నినెన్నతత దకక్కనఁగినుకొనన్నదో

   సారె సారె వలపల జాజరాడని
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    కూరిమనఁ దానటూనఁ గొతత కొసరి లచని



రేక: 1857-1ఆహిరి సత: 28-329
పలల్లవ:    ఆసల నెదురచటూచ అతవ నీక

   సేస చలిల్ల యిటట్టి దయసేయనఁగరాదా
చ. 1:    మానఁటలనే కొతతవదుద మతతనాలనఁ గొతతువదుద

    యేనఁటకి జతపలనఁ బెటేట్టి వపప్పుడు నీవు
  ఆనఁటదాని నితతేసి అలయితచనేమటకి

   వానఁటమాయ వలపల వచిచ్చెతే రారాదా
చ. 2:      పతదే లడ వళలేదా పాట వన వళలేదా

  ఇతదానఁకానఁ గాచకతడిత నెతతపరాక
   పొతదుసేసినటట్టి చోట పొరపొచాచ్చెల సేతురా
   అతదుకొతటవ కానుక లడకే రారాదా

చ. 3:    పలిపతచకోవలనా పననఁగ నితట వలనా
  తలనఁచకోవదాద యకె తగలయము

    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలిత వతతలో వచిచ్చె
   తలకితచి ఇటట్టి దినదినము రారాదా



రేక: 1857-2పాడి సత: 28-330
పలల్లవ:       ఏమ చెపేప్పుదే నీ సుదుద లనిన్న యయినానఁ గలవు

  దోమట నాగణలతో తులనఁదటూనఁగేవటవ
చ. 1:    చనున్న లతత చటూపనాను సరసమెతతాడినా

   నినన్ననేనఁట మానిసివ నివ కదే
    కనున్న లతత గిరిపనా కతలతత చెపప్పునాను

   యనన్ననఁగ నాతోడ నీవు యడువచేచ్చెవటవ
చ. 2:      సారె నెతత నవవ్వెనాను సతగాతా లతత సేసినా

   నేరపల వచరితచ నీవ కదే
     చేరి యతత గాచకనాన్న చేనఁత లనిన్న సేసినాను

    మేరతో నాతని నీవు మెపప్పుతచే వటవ
చ. 3:      ఇచచ్చెక మెతత సేసినా నితప లనిన్న చలిల్లనాను

  నిచచ్చెలనఁ గటూడేదానవు నీవకదే
    అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి నినున్న నేల

  పచిచ్చెరతులక నీవనఁ బాలిదానవటవ



రేక: 1857-3ముఖరి సత: 28-331
పలల్లవ:   మఱి యేనఁటమాటల మాపదానఁకాను

   యఱనఁగవా నీవమెపైనా నినఁక నీచితత్తిమయా
చ. 1:     చెపప్పురాని పగయము చెపప్పుత ననియనఁ (యేనఁ?) జెలి

  అపప్పుటని వనఁడుకొతటననియనఁ జెలి
   తపప్పుక నీవనన్నమానఁట తలనఁచకొమత్మినెనఁ జెలి

   యపప్పుడు గరణతచేవో యినఁక నీచితత్తిమయా
చ. 2:     ఇద నీక వయసు మదతత్తితననియనఁ జెలి

   అదనాయ నినిన్నటట్టి రమత్మినియనఁ జెలి
   మదిలోననఁ దనబతత్తి మరవకమనెనఁ జెలి

   యదురెదురే చటూచ నినఁక నీచితత్తిమయా
చ. 3:    మచిచ్చెక దయిలవార మనిన్నతచమనియనఁ జెలి

   అచచ్చెమెపైన నీదేవుల ననియనఁ జెలి
     –యిచచ్చెల శ్రీవతకటేశ యితతలో వచిచ్చె కూడిత

   వచచ్చెరితచిత వతదానఁకా నినఁక నీచితత్తిమయా



రేక: 1857-4శతకరాభరణత సత: 28-332
పలల్లవ:     కలిగెను నీవలల్లనఁ గతట మ వలప

   అలరి చెపప్పునఁ గతలయను వలప
చ. 1:    పలవుర సొలయక పతతము నెరపక

   అలగక వుతడిన దది వలప
   చలముల వతచక సడనఁగల రాలచ్చెక

   కలసి మెలనఁగటే కతదువ వలప
చ. 2:    వతగెము లడక వసాల బొరలక

   అతగము చటూపని దది వలప
   చెతగక యేపొదుద సిగద్గీన లోనఁగక
   సతగడి నుతడుటే సతమగ వలప

చ. 3:    తగవుల దపప్పుక తలనఁపన మరవక
   అగడుల సేయని దది వలప

   జిగి నినునఁ గటూడెను శ్రీవతకటేశనఁడు
   మగవ నీకడరె మతచిది వలప



రేక: 1857-5  హితదోళ వసతతతసత: 28-333
పలల్లవ:   కోరి యతదుకెపైనా నియతకోవలనఁగాక

  తారకాణలపైన మనఁద తపప్పుతచకోవచచ్చెనా
చ. 1:    మకక్కవ గలగకాతత మరి యేమానఁటలడినా

   అకక్కరతో వనవల నౌ ననవల
 యికక్కడకక్కడివార నినేన్నమతదురోయతటా

   తకక్కక సిగద్గీతో నీక తలవతచవచచ్చెనా
చ. 2:     చటట్టిమెపైన జవరాల సొలసి యతత నవవ్వెనా

  గటట్టిగా నోరవవల కలయవల
   గటట్టి మరి నీమనఁద గరతుల మోచనతటా

  వటట్టినవలప దానఁచి వరకతడవచచ్చెనా
చ. 3:     బతత్తిగల కోమల పటట్టి యతత వననఁగినా

   చితత్తిగితచి కూడవల చే కొనవల
   యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ

    కొతత్తిగా నాప నెససి కొతక నితకవచచ్చెనా



రేక: 1857-6సామతతత సత: 28-334
పలల్లవ:    తగలమగల చోట తగవు నెరపవదాద

    నిగిడి పొతదుల సేయ నెరజాణనఁ డతనఁడు
చ. 1:   చనవున రమణుని జతకితచినదానవు

   మనసు రతజిలల్లనఁ గొతత మానఁటాడవ
    కొనచటూపలనునఁ గడు కొచిచ్చె చటూచిన దానవు

   వనయాననఁ జెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొననఁ గదవ
చ. 2:    యితదానఁకా నాసలనఁ బెటట్టి యలయితచినదానవు

   కతదువ లతట మనసు గరనఁగితచవ
   చెతది చెనకితే గోరనఁ జిమత్మినటట్టిదానవు

    ముతదుగానే మొకక్క మొకిక్క మోవతేనె లియతవ
చ. 3:      సరి వననఁగి గబబ్బుల సారె నొతత్తిన దానవు

  సురత గతులచేనఁత జొకిక్కతచవ
  యిరవపై శ్రీవతకటేశ నితతసేసినదానవు

   బెరసి చెపప్పునఁదగిన పగయమెలల్ల నఁ జెపప్పువ



రేక: 1858-1మతగళకౌసిక సత: 28-335
పలల్లవ:     ఎతత పొతదోకాని తొలిల్ల యపక నీక

  వతతలేక చెనకీని వలల్లవరిగాను
చ. 1:      పొతచి పొతచి జవరాల పూవుల నినున్న వసని

   కొతచ కిద తరమఱనఁగన నుతడి
    లతచముగ మోవ చటూప లసి సనన్నసేసనినున్న
  మతచము పపైకి రమత్మిని,  మఱవక మనఁకను

చ. 2:      బతగార చిమత్మిననఁ గోవనఁ బనీన్నర నీపపైనఁ జిమత్మి
   సతగతగాను కతబము చాటన నుతడి

     చెతగట నుతడి ముతాతల సేసల నీపపైనఁ జలీ ల్ల
   యితగితాన రతులక నెచచ్చెరితచ నినున్నను

చ. 3:     కతకణల చేతులను కపప్పురము నీక నిచచ్చె
    పొతకమెపై చెలి మానఁటననఁ బటూనఁచక వుతడి

   అతకెల శ్రీవతకటేశ అనిన్నటా ననేన్నలితవ
     కొతకక తా నినున్న జేరి కొసరీనఁ గటూరిముల



రేక: 1858-2వరాళ సత: 28-336
పలల్లవ:     మేల మేల నీగణల మెచిచ్చెత నేను

  పోలితచి యిలగలనే భోగితచవలను
చ. 1:   వసరనఁగరాదు మరి వగిరపడనఁరాదు

  సేసవటట్టిన పతతో చెలలకను
  వాసుల పటట్టినఁగరాదు వతతులడునఁగనఁగరాదు
   తాసువల సరిదటూనఁగి దతడ నుతడవలను

చ. 2:   కనున్నల జతకితచరాదు కరకరిసేయరాదు
  మనన్నన గలదతటాను మాటమాటకి

   యనెపైన్నైనా వదలరాదు యగద్గీల పటట్టినఁగరాదు
   సనన్నలనే మోవతేనె చవ చటూపవలను

చ. 3:   సరివననఁగనఁరాదు చలము సాదితచరాదు
   మరిగిన రతవళ మతచము మనఁద

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
  సరసములడి ఇటట్టి సమత్మితతచవలను



రేక: 1858-3బౌళ సత: 28-337
పలల్లవ:     ఆనతయతవయాత నాతో నకక్కడి సుదుద లలల్ల ను

   పూని నాకానఁగిట నిటట్టి భోగితచేవుగాని
చ. 1:     ఇతదానఁకా నీ వాకె ఇతటనుతడి వచిచ్చెతవ

   వతదు వటట్టినా నీక వడుకతోను
   గతదము పూసుకొతటవా కానవచచ్చె మేనను
   పొతదుగ వడెమచెచ్చెనా పకిక్కట నీకనన్నది

చ. 2:    నానిన చెమటలతో నవువ్వెతా నునాన్ననఁడవు
  పానుప వరచెనా పాదాలొతపైనా
   వనులలో నేమెపైనా వనన్నపాల సేసనా

   ఆనెనా చనున్నల వురమతదు గరతునన్నది
చ. 3:    గరిమతో సతతోసాల కానిపతచ నీమోమున

   సరసము లడెనా చలల్లనా సేస
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యడ ననున్న నేలితవ

    మరిగి తానఁ గటూడెనా నీమనసులో నునన్నది



రేక: 1858-4ఆహిరి సత: 28-338
పలల్లవ:      ఎతతని వనన్నవతచేము యితత నీపపైనఁ గల బతత్తి

     సతతోసాన నీతో పొతదు సారె మాకనఁ జెపప్పుడు
చ. 1:     యదురెదురే చటూచ యేపొదుద నినేన్న తలనఁచ

  మదిరాక చెలలతో మతతనమాడు
   చెదరిన సరలతో చెకక్క చెమటలతోడ

    నిదుర గతటనఁబెటట్టిదు నీపపై తమ యటట్టిదో
చ. 2:      నీ మనఁది పాటల వాడు నిలవుననఁ జెతగలితచ

  ఆముకొని నిటటూట్టిరప లడరితచను
   దమసప గటట్టి తోడ తగని యాసలతోడ
    నీమాటలే యాలకితచ నీపపై తమ యటట్టిదో

చ. 3:     మలగ మనఁద మరగ మదనకళల రేనఁగ
   కలల గను నటూరకె కానఁగిలితచను
    వలనఁది నితదు వచిచ్చె శ్రీవతకటేశ కూడితవ

    నిలిచి నినున్ననఁ బాయదు నీపపై తమయటట్టిదో



రేక: 1858-5శ్రీరాగత సత: 28-339
పలల్లవ:     ఇతత వరహము మానప్పు నిద వుపాయము

   దొతత కత చెపప్పురే సతతోసితచనఁగాని
చ. 1:    కలవల కొపప్పునితడా కాతతక ముడువరే

  అలచతదురనఁడు చటట్టిమెపై యుతడునఁగాని
    తలకొని మేన గతదము చాలనఁ బటూయరే

  మలయానిలనఁ డకెను మనీన్నతచనఁగాని
చ. 2:    భామ వురమున రవ పడ(ద?)  కము వటట్టిరే

  భటూమనఁ జకగవాకాలలల్ల పొతదనఁగాని
  చేముతదుగానఁ గమలలచర గటట్టి కోనియతరే

  ఆమని తుమత్మిదల సహయమౌనఁగాని
చ. 3:     వనిత చేతకి పతచవనెన్న చిలక నియతరే

  తనిసి మరనఁడు దయదలనఁచనఁగాని
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో నీకెను నేనఁడు
    దినమటూ నిటట్టి సేయరే తరమెపై యుతడునఁగాని



రేక: 1858-6పాడి సత: 28-340
పలల్లవ:    ఆతని కితవపై యట నీవుతడనఁగా

  కాతరితచి నినునఁ గాదననేలే
చ. 1:    చకక్కని వనితక సలిగెల చెలల్ల ను

  మకక్కవ గలిగిన మగనియడ
  వకక్కసమాడిన వడుకయపై తోనఁచ

   కకక్కసితచి నినునఁ గాదన నేలే
చ. 2:    ననుపల ఇతతకి నగవుల చెలల్ల ను

  యనసిన తన పాబ్రాణేశనెడ
   పననఁగి బగిసినా పగయమెపై తోనఁచను

  కనుసనన్నల నిను గదిదతచనేలే
చ. 3:   జవవ్వెనపసతకి సరసము చెలల్ల ను

   రవవ్వెగ వలచిన రమణు నెడ
  యివవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నల

  చివవ్వెన నీవావ చెపప్పునఁగనేల



రేక: 1859-1ముఖరి సత: 28-341
పలల్లవ:    ఆపమఱనఁగన నీవమెపైనానఁ జేసినది గదోద

   పూనఁప సనన్నలనే కడునఁబొదుద ల వుచెచ్చెను
చ. 1:     బతత్తిసేసి యాకె నీపపై పదముల వాడనఁగాను

   యితత్తిల నీవతతలోనే యేమ నవవ్వెవు
  కొతత్తిగా సితగారితచకొనన్నతదుక మెచచ్చెనఁగాను

  చితత్తిగితచి నీవతత సిగద్గీవడేవు
చ. 2:    కాయప గరతులపపై కసటూత్తిరి యలనఁదరానఁగా

  చేయివటట్టి పగయాలతత చెపప్పువచేచ్చెవు
   చాయల నీవలపల సారెసారెనఁ బొగడనఁగా

   ఆయముల మోచనతటా నానలేల పటేట్టివు
చ. 3:    ముచచ్చెటతో నాప నీమోవతేనె లననఁగాను

   ఇచచ్చెగితచి పలసనఁక లేల దానఁచేవు
    పచచ్చెకా శ్రీవతకటేశ కొమత్మి నినునఁ బెతడాల్ల డనఁగా

   వచచ్చెన వడాయ నేల వనఁడుకొనేవు



రేక: 1859-2రామకిగయ సత: 28-342
పలల్లవ:   నీవల సిగద్గీవడేవ నెలనఁతలలో

   కావతచి యతదరికినఁ గలిగిన సాజమే
చ. 1:    చిగిరితచనఁ గోరికల చిమత్మిరేనఁగ వలపల

 మగనిపపై బతత్తిగలమగవకను
   మొగాననఁ గళలనితడు మునుకొను నాసల

    తగ నినిన్నయు నీయతదే తారకాణ వచెచ్చెనే
చ. 2:    సలవుల నవువ్వెదేర చెకక్కలనఁ జెమటలటూర

  తలనఁప పతపపైనునన్న తరణకిని
   పలకల జాజకొను పొడము నిటటూట్టిరపల

  కలవలల్ల నీయతదే కనునఁగొతటమే
చ. 3:    తమకము నుపప్పుతల దపైవార వడుకల

  రమణుని పొతదుగల రామకను
   అమర శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే నినున్ననఁగటూడె
   జమళ మయతదే ఇవ సరివచెచ్చెనే



రేక: 1859-3పాడి సత: 28-343
పలల్లవ:    ఇతతగణ మెఱనఁగవా యేమెపైనా నీవు

  వతతసేయక లోనికి వచేచ్చెయవయాత
చ. 1:    సేసిననీచేనఁతలక చెలి యేమ నలగదు

   రాసికెకెక్క నీ వడుక రానఁగదవయాత
   ఆసుదిద దడవనని యానవటట్టి నీమనఁద

  చేసటూటతో నీప నీచితత్తిములోనిదయా
చ. 2:   యటవల నీవుతడినా నెదురమానఁటాడదు

  సటగాదు రావయాత సమత్మితతచెను
     తటకన లేచివచిచ్చె తానే మొకీక్క నీక నద

   యిటచటూడు మప నీక నిచచ్చెకరాలయాత
చ. 3:     యచచ్చెటనుతడి వచిచ్చెనా నెరవు సేయదు నినున్న

   చొచిచ్చె రావయాత యడేరె చటట్టిరికము
   ఇచచ్చెటనఁ గానఁగిలితచె నినిన్నటట్టి శ్రీవతకటేశవ్వెర
   పచిచ్చెదేరె నీకె నీపటట్టిప దేవులయా



రేక: 1859-4దేసాళత సత: 28-344
పలల్లవ:   ఎవవ్వెరెరనఁగదురయాత ఇటట్టివ నీసుదుద ల

  జవవ్వెనప వడుకల సరినోలలడేవు
చ. 1:    తలనఁపననఁ బారెనో తరణ తమగబబ్బుల

  పలమార నిమత్మిపతడే పటట్టియాడేవు
  కలలోనవచెచ్చెనో కలికి చకక్కనిరటూప

  మలసి చితత్తిరపతమల వా(వాబ్రా?)సేవు
చ. 2:      వని నటాట్టి యనో నీక వనుల నాప యలనఁగ

  అనుమానితచక యటట్టి యాలకితచెవు
    మునుకొని యాపపై నీ మోముననఁ గటట్టినటాట్టి యనో

   పనివని వమార భావతచి చటూచేవు
చ. 3:    కూరిమ నాకెమోవపపై కోరికల రేనఁగెనో

   సారె సారె గకిక్కళల్ల చవగొనేవు
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   గారవతచి నాకొరికే కాదుగదా నవవ్వెవు



రేక: 1859-5నాదరామకిగయ సత: 28-345
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా జూజాలడేవమే నీవు

   అతదతది నీతోడిపొతదు లసగితచ నితనఁడు
చ. 1:     చకక్కని నీమోము చటూప సరసము లడవ

   నికిక్క నికిక్క చటూచని నీరమణునఁడు
    చెకక్క కొనగోర నొకిక్క చిరనవువ్వె నవవ్వెవ

   మకిక్కలి నీతోనఁ గడుమేలగలనఁ డితనఁడు
చ. 2:    సరసనే కూచతడి చనునఁగవ నొతత్తివ

   వరలబతతుల వస వభునఁడు నినున్న
    సరగ మోవ యొసనఁగి చవుల మరపవ
    మరగ నేపొదటూద నీపపై బతత్తిసేను నితనఁడు

చ. 3:     జోడుగానఁ గానఁగిట నితచి సొతపలలల్ల రేనఁచవ
   వడుకతో నునాన్నడు శ్రీ వతకటేశనఁడు
    యడెపైన రతులనఁ గటూడె యిచచ్చెకమే సేయవ

   వాడికమకముల వలచ నీ కితనఁడు



రేక: 1859-6సామవరాళ సత: 28-346
పలల్లవ:    ఏమని వునాన్ననఁడోకాని యిపప్పుడు తనమతలో

  కామతచినదాన ననున్ననఁ గరణతచమనవ
చ. 1:   యిచచ్చెకమాడుదునఁగాని యతచి వతగేలడవ

   హేచిచ్చె తనసుదుద ల యనిన్న వనాన్నను
    మచిచ్చెకలే సేతునఁగాని మరి నే నలగనే

   కొచిచ్చె తనమేన నెనిన్న గరతులనాన్నను
చ. 2:    కడు సతతోసితతునఁగాని కనున్నల జతకితచనే

   నడుమనఁ దా నెవవ్వెతతో నవవ్వెనాను
   యడయక మెతుత్తి నఁగాని యగద్గీల నేనఁబటట్టినే

   తొడిబడ నెచచ్చెటనఁ బొతదుల సేసినాను
చ. 3:    వనయమే సేతునఁగాని వకక్కసము చటూపనే

   పననఁగచ రతు లతత పతచినాను
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డినఁక ననుమానితచనే

   ననిచి తా నెటవల నడచినాను



రేక: 1860-1దేసాళత సత: 28-347
పలల్లవ:    సేసిన నా చేనఁతలలల్ల నఁ జెలల్ల నఁగాక

   వాసులక నాయగ వతుత్తి రా కామనుల
చ. 1:     కతదువ నారమణునఁడు గలనఁడు ననున్న మనిన్నతచ

   యతదర సవతు లనాన్న నేమాయనే
    చెతది నా శిరసుమనఁద సేసపాలితనఁడు వటట్టి

  మతదలితచి నాతో మారమలయనఁగనఁగలరా
చ. 2:    ఘనునఁడు వడుకతోడుతనఁ గటట్టి నాకనఁగతకణము

  యనలేని వరసము లేమసేసనే
   వనరనఁగనఁ దనముదుద టతగరము నాక నిచెచ్చె
   పనులలల్ల నీడేరె పరల నాకెదురా

చ. 3:     శ్రీ వతకటేశనఁడు ననున్ననఁ జితత్తిగితచి యేలినానఁడు
   యవలవలి సుదుద ల యతత చెపేప్పురే

   కెపైవశమెపై నాతోనే కానఁపరము సేయనఁజొచెచ్చె
  దేవులనెపైత నినఁకనఁ దలపనఁగవలనా



రేక: 1860-2బౌళ సత: 28-348
పలల్లవ:    ఏమనినానఁ దనతో నే నెదురాడేనా

  వమారనఁ దనకతల వలఇతచేనఁగాక
చ. 1:     చెపప్పుతనఁ గదవ తన చేనఁతలలల్ల నీతోను

   చొపప్పుగా మేన గరతు చటూపతగదే
 తపప్పుక వదిదచెలలనఁదారకాణతచితగదే
  అపప్పుట నితకానేల ఆనవటట్టి కొనీనె

చ. 2:   పటట్టిఇచిచ్చెతనఁగదవ భామ కతపనలేకల
   పటట్టిన సొముత్మిలనఁ దలిపతనఁ గదవ

  ఇటట్టి చటట్టిరికము లేరపరచితగదే
    నెటట్టిననఁ దగవు లతత నెరప వచచ్చెనే

చ. 3:     పతదే లపతో నాడనఁగా పడితాళతచితనఁ గదే
  చితదినకపప్పుర మొపప్పుతచితనఁ గదవ

   వతదువల వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నల
   సతదడిలోనఁ దానెతత చతదాల సేసనే



రేక: 1860-3ముఖరి సత: 28-349
పలల్లవ:    వచిచ్చె యతతదడవాయ వనిత నీవునాన్నడక

  యిచిచ్చెతవ మనన్ననల యడేరితచవయాత
చ. 1:     చటట్టిరికముల చెపప్పు సుదత నీక మొకీక్క

  అటట్టి నీదతడనఁ గటూచతడనఁబెటట్టి కొవయాత
   నెటట్టి కొని కానుకగా నిమత్మిపతడు చేతకిచచ్చె
 గటట్టి తోడ నీవతదుకొనవయాత

చ. 2:    వవరితచి సుదుద లలల్ల వలనఁది నినన్నడిగీని
  చెవలో నేకాతతము చెపప్పువయాత

   తవరి మోవసనన్నలనఁ దేనియల గరిసని
  చవులకొనుచ నీవు చనవయతవయాత

చ. 3:     కోరికోరి జవరాల కొలవుల నీకనఁ జేస
  నేరవుతోనఁ గాగిట నితచవయాత

    చేరి పూనిత వతతలో శ్రీవతకటేశనఁడ నీవ
   సారె నినీన్నకె చెనకీ సరసమాడవయాత



రేక: 1860-4సాళతగనాట సత: 28-350
పలల్లవ:    ఈతనఁడొకక్కనఁడే యనిన్నటా నెనిన్నక కెకిక్కనవానఁడు

   చటూతమురారో చకక్కని రీత గలవానఁడు
చ. 1:   సారెకనఁ బుటమెగరి సాముచేసినవానఁడు

 ఆరితేరిన చిపప్పులహరికెవానఁడు
  పోరి కొముత్మిదారతోడి పోటబతటయినవానఁడు

   చేరి రివులనఁ జెతడాడే చేకతుత్తి లవానఁడు
చ. 2:   పొతచి యడుగడుగకనఁ బొదలేవానఁడు

  చెతచలితచక పగల సాదితచేవానఁడు
   పతచి శరణతటేనఁ గాచే బరదువానఁడు
   మతచి యలవనఁగరాని మేట బలవానఁడు

చ. 3:    పరలనునఁ గడు సిగద్గీ వరపతచేవానఁడు
   తొరలి తొకక్కని చోటల్ల దొకేక్కటవానఁడు

  సురలక నేలికెపై సటూడువటేట్టివానఁడు
  నిరత శ్రీవతకటాదిద్రి నెలకొనన్నవానఁడు



రేక: 1860-5పళవతజరత సత: 28-351
పలల్లవ:     మెచిచ్చె రితదరను నినున్న మేల మేలే

   కచచ్చెపటట్టి చెలలము కతటమే నీమేల
చ. 1:     చెలవునఁడు నినున్న మెచచ్చె సితగారితచకొతట వౌనే

  కొలవులో వడెమతదుకొతట వవునే
    వలిప పయతద పలల్లవాట వసికొతట వౌనే

    మెలనఁగి నీ పగటల మెరసిత వవునే
చ. 2:     పతకి నితపల వుటట్టి పాటల వాడితవౌనే

   కతచెపప్పు మతనఁ గరనఁచిత వవునే
   రతకి సనన్నలసేసి రపప్పుతచకొతట వౌనే

   చతురత లలల్ల ను సాదితచిత వవునే
చ. 3:    మాటాడి శ్రీవతకటేశ మరిగితచకొతట వౌనే

 కూటముల (ల?)   మనన్నన చేకొతట వవునే
   తేట తలల్లమనఁ బటట్టిపదేవులవపైత వౌనే

   నీటన నీతనివదద నెలకొతట వవునే



రేక: 1860-6దేవగాతధరి సత: 28-352
పలల్లవ:      చటూచి చటూచి మ పతడిల్లకి సబాన వాడేముగాక

   మచేనఁత లిటట్టివని మే మెతచనఁగలమా
చ. 1:     చెకక్కల నొకేక్కవు నీవు సలవుల నవవ్వెనాప

   యికక్కవల మలోనివ యటట్టి దలసు
    తొకేక్కవు పాదాల నీవు దొరకొని మొకీక్కనాప

     పకక్కన మ భావా లేరపరచనఁ గనఁ గలమా
చ. 2:    చెనకనఁచటూచేవు నీవు సిగద్గీల వడనాప

   యనసిన నీసనన్న లటట్టి దలసు
     పననఁగే వపప్పుట నీవు పగయముల చెపీప్పు నాప

   వనుకొనన్న మ సుదుద ల వవరితచనఁగలమా
చ. 3:     సరసమాడేవు నీవు చనున్నల నొతీత్తి నాప

    యిరవపైన మ చయాతటా లటట్టి దల
  గరిమ శ్రీవతకటేశ కలసితవటననున్న

  తరలోని మరతుల తలపనఁగనఁగలమా



రేక: 1861-1వరాళ సత: 28-353
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడు నెఱనఁగమయత యిటవతటవలపల

  వనన్నకనన్నవారికెలల్ల వరగయత నిపడు
చ. 1:    వలనఁది నీగణముల వనివని తనియదు

  తలపోసి తలపోసి తనియదు
     సొలసి కనున్నల నినున్ననఁ జూచి చటూచి తనియదు

    యలమ నీపపై మోహ మతకా వతతోకాని
చ. 2:    అటట్టి నీతోడుత మాటలడియాడి తనియదు

   తటట్టి తటట్టి పాదాలొతత్తి తనియదు
    చిటట్టికప కొనగోరనఁ జిమత్మి చిమత్మి తనియదు

     యిటట్టి నినున్ననఁ గటూడే వడు కితకా నెతతోకాని
చ. 3:    అచచ్చెప నీమోవతేనె లనియాని తనియదు

    తచిచ్చె తచిచ్చె నవవ్వె నవవ్వె తనియదు
   కొచిచ్చె శ్రీవతకటేశవ్వెర కూడిమాడి తనియదు

     యిచచ్చెల నీపపై తమక మతకా నెతతో కాని



రేక: 1861-2సామతతత సత: 28-354
పలల్లవ:     ఏల లోనఁగేవు నీచేనఁత నీకె యరినఁగీనతటా

   తాలిమగల దాపక తగ నినున్ననఁబాయదు
చ. 1:      చనవు సేసుక వచిచ్చె సత నినున్ననఁ జెనకనఁగా

  పననఁగి యేమటకినఁ దపప్పుతచకొనేవు
    కనునఁగొని యిటట్టి నీ చకక్కనఁదనాల వగడనఁగా

   ననిచి సలవులను నవువ్వెలేల నవవ్వెవు
చ. 2:    పలమార నీవునన్న బాటలక మెచచ్చెనఁగాను

  చెలనఁగి నీవతదుకెతత సిగద్గీవడేవు
   మలసిమలసి నీతో మతచిమాట లడనఁగాను

   తలకితచి చటూచి పచిచ్చెతటట్టి దిటట్టినేనఁటకి
చ. 3:    కూరిమ నీ సుదుద లక కచిచ్చెకానఁగిలితచకోనఁగా

 తారకాణతచమనేల తలవతచేవు
    యరీత శ్రీవతకటేశ యకే నినున్ననఁ బెతడాల్ల డె
    గారవతచి ఇప డెతత కపప్పుర మచేచ్చెవు



రేక: 1861-3లలిత సత: 28-355
పలల్లవ:     ఎతతేసి వసాల సేస నీతనఁడు నేను

    వతత వతత సుదుద లలల్ల వనరమత్మి చెలల
చ. 1:     మచిచ్చెక నా చటూపల మరత్మిముల గానఁడెనతటా

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె తనకొనగోర నటూనఁదనే
   కచచ్చెపటట్టి నామానఁటల కళల రేనఁగితచెనతటా
   కచిచ్చెతాన నతదరిలో కొతగేల పట ట్టినే

చ. 2:     సలవుల నా నవువ్వెల సిగద్గీల వరచెనతటా
 చలపాదితనమున చనున్నలతటనే

   కలికి నాచేనఁతల కడు వలపతచెనతటా
   పలచ నామోవ యతత పపప్పుసేసనే

చ. 3:    ఇటట్టి నా చకక్కనఁదనము యలయితచెనతటాను
   బటట్టిగానఁ గానఁగిట సారె బగితచనే

   గటట్టి తోడ నారతుల గొనకొని మతచెనతటా
   వటట్టి క శ్రీవతకటేశనఁ డోలలటట్టి వసనే



రేక: 1861-4కాతబోదిసత: 28-356
పలల్లవ:      రమత్మినవ వ చెలియా రమణుని మా యితటకి

   కమత్మిర నడుగనేల కాదనేనా నేను
చ. 1:   కనుసనన్నలనే వటట్టికానఁక రేనఁచవదుద గాక

   మనసారా మాటాడితే మతచిదే కదే
  పననఁగచ నటూరకే బగియనఁగవదుద గాక

   చనవచిచ్చె మనిన్నతచటే సమత్మితౌనే కదవ
చ. 2:   నాలిసేసి నానఁటకము నడపనఁగవదుద గాక

    మేలము నాతో నాడితే మేల కదే
  వోలవసి వలపతచి వోరసేయవదుద గాక

    వళతో వచిచ్చె కూడితే వడుకే కదే
చ. 3:    గటట్టి తోడ నెలయితచి గోర సేయవదుద గాక

    యిటేట్టి వదిదకెపై వుతడితే నితవ కదే
   చిటట్టికము వదుద గాక శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్న

  నెటట్టిననఁ బెతడాల్ల డినానఁడు నేరపదనఁగదవ



రేక: 1861-5మధతమావత సత: 28-357
పలల్లవ:     ఎతతలేదు చటట్టిరిక మెకక్కడ చటూచినా నీక

   మతతుకెకక్కనఁగ నామానఁట మనిన్నతచి రావయా
చ. 1:     వతదుచెపప్పు యాప నీక వళగాచక వుతడనఁగా

  ఇతదువచిచ్చె జూజాల నీవమాడేవు
     పొతదు లనెపైన్నైనానఁ గలవు పూనఁచి నివు వదకితే

     ఇతదుముఖ యాన నీక ఇటేట్టి లేచి రావయా
చ. 2:     ఇతత నీకనఁ బోనఁకవటట్టి యదురెదురే చటూడనఁగ

    పతతాన నికక్కడక వచిచ్చె పాట వనేవు
   వతతలపైన వదతలక వడకకానఁడ వౌదువు
    దొతతుల నాకెపపై యాన తోయకిటట్టి రావయా

చ. 3:     వరసక వచిచ్చె యాప వాకిట నిలచతడనఁగా
   పొరగవారితో నెతత పొదుద సేసేవు

    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలిత వతటకి వచిచ్చె
     తరణపపై యాక లినఁక దానఁట కిటట్టి రావయా



రేక: 1861-6బౌళ సత: 28-358
పలల్లవ:      ఈకెక నీకను దగ యినిన్నటా నెతచి చటూచితే

   వాకచిచ్చె యతతని మము వరిరతచవచచ్చెనయా
చ. 1:       చెలి నీ గణల వని చేతులతత్తి నీక మొకెక్క

    అలరి నీ తోడి పొతదు లసగితచెను
   వలచి నీపేర లే వా(వాబ్రా?)  యనఁబటూని సిగద్గీవడి
   కలికి సుదుద ల చెపప్పునఁ గతలయనయాత

చ. 2:     చకక్కని నీమోము చటూచె సతులతోడనఁ బొగడె
   అకక్కరతో నాడనుతడే యారత యతత్తి

     చొకిక్క నీకనఁ గానుకియతనఁ జూచి తనలోనే నవవ్వె
   మకక్కవ చతదమెతతని మరి చెపేప్పుమయాత

చ. 3:     యితటకి నినున్న రమత్మినె నితతలోనే కానఁగిలితచె
   జతటయపై పానుపమనఁద సరినఁ గటూచతడె

    వతట నీతో మాటలడె నొదిదకెపై శ్రీవతకటేశ
  వతటమ మమచిచ్చెకల వడుకాయనయాత



రేక: 1862-1దేశక సత: 28-359
పలల్లవ:     మగవకనఁ జనవచిచ్చె మనిన్నతతువు గాక ఇనఁక

   మగిడి మగిడి యేమ మమత్మిడిగేవయాత
చ. 1:    యలత గబబ్బుల నీక మనఁదతుత్తి కవునన్నది

  పలచనిమోవ జనెన్న వటట్టి కనన్నది
  పలకనఁదేనెల నీకపారము సేసుకనన్నది

   యలమ నితకా సుదుద ల యేమడిగేవయాత
చ. 2:   వుమత్మిగిలి సితగారాల వుడుపావటట్టి కనన్నది

  తమత్మిమోము సటూడిదగా దానఁచకనన్నది
   కమత్మిన మొకక్కల చేతనఁ గానుకవటట్టి కనన్నది
   ఇముత్మిల నితకా సుదుద ల యేమడిగేవయాత

చ. 3:    నెటట్టి కొనన్న జవవ్వెనము నీసొముత్మి సేసుకనన్నది
  గటట్టి న వలప వడినఁగటట్టి కనన్నది

    నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నీవ యకెనఁ గటూడితవ
   ఇటట్టి యితకా సుదుద ల యేమడిగేవయాత



రేక: 1862-2ఆహిరి సత: 28-360
పలల్లవ:    నీవాపక వలచట నే మెఱనఁగమా

   కెపైవసమెపై యివనఁ గొనిన్న గడితచేముగాక
చ. 1:    వనుమని నీ కపప్పుడే వనన్నవతచనానేను

   వనిత తానే యడ నచచ్చెనని
    నినునఁబాసి మరి యాకె నిమష మెరవనఁగదాద

   మనసరినఁగియు గటట్టి మానవపైతవ గాక
చ. 2:     హతత్తి తారకాణతచనా ఆప నీక నేపొదటూద

  చితత్తిమురా నటూడిగాల సేసునని
    బతత్తి నీపపైనఁ బెటట్టినది పతతాల నెరవునా

   కొతత్తిరాజసము చటూప కొసరితవ గాక
చ. 3:     సరస దిషట్టిము చటూప సొకిరివటట్టినా నీక

   బెరసి నినిన్నటట్టి యకె పతడాల్ల డునని
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యేలిత వనఁకనఁ గొతకనా
    సొరిది నాప నేరప చటూచితవ గాక



రేక: 1862-3రామకిగయ సత: 28-361
పలల్లవ:     చకక్కని గణవతతునఁడు సరి నీక మగనఁడాయ

   యకక్కవపైన నీభాగత మేమని చెపప్పుదమే
చ. 1:     నెలనఁత నీ నోముల నేనఁడె ఫలిఇతచెనఁగదే

  కలల నీకిపడె నికక్కలలయనే
   పలికిన సగినాల పత వచెచ్చెనఁగదవ

    తలనఁచనఁగానే వభునఁడు తానే ఇతదు వచెచ్చెను
చ. 2:    తొలిల్లట మ పూజల తుదకెకెక్కనఁగదవ

  యలల్లగా నీకోరికల యడేరెనే
     చెలల్ల బడి నీ పతతము చేకూడె గదవ

  యిలిల్లదివో నీరమణునఁ డెదుటనునాన్ననఁడు
చ. 3:    నీ వతచిన యనిన్నకల నెరవరెనఁగదవ

 కావలసినవ తారకాణలయనే
    దేవుల వయితవ వావ దిషట్టిములయనఁ గదవ

  శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జేరికూడినానఁడు



రేక: 1862-4గళ సత: 28-362
పలల్లవ:   నీ కొలనఁదివారమా నేమెలల్ల ను

   చేకొని పతతాల మతోనఁ జెపప్పుకోముగాక
చ. 1:    చటట్టిమెపైన పతతోడ సొలతుము కాతతలము

  గటట్టి తోనే జతకితచి కొసరదుము
   అటట్టి నీవతతటలోనే యాతని దవులనతటా

  బటట్టిబయల నీవతత పటట్టిపననఁగేవ
చ. 2:    చనవుగ మగని సాదితతు మలల్ల తడల్లము

  నునుపననఁ గొనగోర నాటతతుము
   పనివడి నీవ కడు బతత్తిగలదాననతటా
    పొనునఁగ కాతని కెతత పూనుక వచేచ్చెవ

చ. 3:    యేలిన శ్రీవతకటేశ నెనతుము సతులము
   కాల దొకిక్క రతులనునఁ గరనఁగితతుము

   మేలమాడి యాతనితో మేలదాన నెపైతనతటా
    చాల నీవాతని కెతత చాయల దిదేదవ



రేక: 1862-5సామతతము సత: 28-363
పలల్లవ:     ఎతత భాగతవతతునఁడవో యకె నీక దేవులయ

   వతతలగా నీకనఁగానే వదకి తచిచ్చెతని
చ. 1:    అలివణ జవరాల అనిన్నటానునఁ జకక్కనిది

  చిలకపలకల ద చెలియ
     కలిగె నీకనఁ గనున్నల గలికి యకె యొకక్కత
    అలరి ఇటట్టి పతడిల్ల యాడుదువు రావయాత

చ. 2:    యితదుముఖ కతబుకతట యినిన్నటా నతదమెపైనది
 చతదనగతది యసకియ

    పొతదుగా దొరకె నీక పవువ్వెనఁబోణ యొకక్కత
     అతది యకె నిటట్టి పతడిల్ల యాడుదువు రావయాత

చ. 3:    జకక్కవ చనున్నలలేమ చకెక్కదబొమత్మి బతత్తిరి
   చొకక్కప సితగారాల ద సుదత

    దకెక్క శ్రీవతకటేశ యతరణ నీక నొకత
    అకక్కరతో నిటట్టి పతడిల్ల యాడుదువు రావయాత



రేక: 1862-6ముఖరి సత: 28-364
పలల్లవ:    ఇతదరిముతదరా నీవు యతత సేసేవు

  కతదువపైన యేకతాననఁ గరణతచరాదా
చ. 1:     ముసి ముసి నవువ్వెలతో మోహన నుతడినదాని

   కొసరి కొసరి యేల కొతగవటేట్టివు
   కసునఁగాట సిగద్గీతోట కాతత నలయితతురా

  యసగి వయతనే వడెమచచ్చెనఁగాక
చ. 2:    చెకక్కల చెమటతోడ శిరసు వతచినదాని

   కకక్కసితచి యిపప్పుడేమ కాల దొకేక్కవు
   పకక్కనను గటట్టి తోడి భామను ఱటట్టి సేతురా

   గకక్కననఁ దానే వడిగము సేసనఁగాక
చ. 3:    చనునఁగవ భారముతో సరసమాడేట దాని

   పననఁగి కానఁగిట నెతత బగియితచేవు
    ననిచి శ్రీవతకటేశ నాత నితత పపైకొతదురా

   యనసి రతుల నినున్న నినఁ(వత?)  కా మెపప్పుతచనఁగాక



రేక: 1863-1దేశక సత: 28-365
పలల్లవ:   కూరిమ నీతోడిపొతదే కొరకనాన్ననఁడు

 తారకాణగా నాతనితలపీడేరితచవ
చ. 1:     జకక్కవ చనున్నలమనఁద సగినాల చటూచనఁ బత

    మొకక్కచనఁ బయతద నేల మటూసి దానఁచేవ
    ఇకక్కవనఁ బలక చిలక్క లేలపరొపప్పుల వనీ
   మకక్కవనఁ గోమలి నీవు మానఁటలడవ

చ. 2:   కొపప్పునఁదేనఁట నలల్లనఁబులగలతీర చటూచని
   వపప్పుగనఁ జెలిమానఁటన నొదుగ నేలే
  కపప్పుకొని కనుపతటగరిమలే వదకీని
    యిపప్పుడు నీమోము వతచ నినఁక నేనఁటకే

చ. 3:      మతచ నడప నెమళల్ల మెటల్ల గతుల చటూచ
 మతచి సు(శ?)  భసటూచనల మలయనఁగదే

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్ననఁగటూడె
   పొతచ యలనఁగగొవల పోచిళల్ల దలపవ



రేక: 1863-2బౌళ సత: 28-366
పలల్లవ:   నతటన నెవవ్వెతతోనో నవవ్వెనతటాను

  జతటవాయ కెతతేసి సాదితచేవ
చ. 1:    చిగరవతటది మోవ చిలకపలక మాట

     వగట లే కే లతని వతగె మాడేవ
   మొగము తమత్మివతటది ముదుద నఁజెకక్క లదదముల
  అగడుసేసి నీవతత అదదలితచేవ

చ. 2:    కలవలే నీకనున్నల కారమెరనఁగలే చటూప
  చలపటట్టి నీవతత జతకితచేవ

    లలినఁ దగెల చేతుల లవణతము నీమేను
   పలచ దనాన నెతత పననఁగలడేవ

చ. 3:    పూవునఁబతతుల కనున్నల పలినాల పరనఁదుల
  శ్రీవతకటేశవ్వెర నేమ చిమత్మిరేనఁచేవ

   వవగ నినిన్నతనఁడేల వలస నీజవవ్వెనము
   లవుగానఁ గానఁగిట నెతత లతకితచేవ



రేక: 1863-3రామకిగయ సత: 28-367
పలల్లవ:     ననున్ననఁజూచి నాక నాకే నవువ్వె వచచ్చెని

   మనన్నక నాజవవ్వెనమే మేరల మరనఁగను
చ. 1:    వలచిన వలపలే వలలపై తగలకోనఁగా

   చెలల దటూరితే నేమ సేయనఁగలవ
   పలికిన పలకలే బాసలపై తొడరనఁగాను
  చలపటట్టి బొమత్మిలను జితకితచనఁబనేమే

చ. 2:    కనునఁగొన చటూపలే కడునాస వుటట్టితచనఁగా
   వనక మరని మనఁద వసారనేలే

   మనసు కొరెక్కలే మరత్మిముల రేనఁచనఁగాను
   పనచి చెకిక్కటనఁ జేయిపటట్టినఁగ మరేలే

చ. 3:   కతదువ చటట్టిరికమే కానఁగిటనఁగటూరచనఁగా
  సతదడి సిగద్గీలతోడ జరయనేలే

    యితదుకే వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పుడే ననేన్నల
   అతదుకోను సరసాల నతత యననఁగనేలే



రేక: 1863-4సాళతగవాట సత: 28-368
పలల్లవ:    మకిదదరికే తలసు మలోని మరత్మిముల

   పపైకొని యదురెదుర పచిచ్చెదేరీ సిగద్గీల
చ. 1:      ముకక్కల గదలనఁగాను ముసి ముసి నవువ్వె నవవ్వె

   చెకిక్కటనఁ జేయివటట్టి క చెలి నీతోను
   యికక్కవల గరనఁగ నీ వమతటవోకాని

   పకక్కన నడుగరాదు పచిచ్చెదేరీ సిగద్గీల
చ. 2:     కతకణల గలల్లననఁగా కాతత చేసనన్నల సేస

   కతకమ చెమట కొనగోరనఁ జిముత్మితా
  వుతకవ మకెటవతట వడనఁబాటలోకాని
   పతకితచక మలోమక పచిచ్చెదేరీ సిగద్గీల

చ. 3:    చితత్తిము గరనఁగనఁగాను చేరి కానఁగిలితచకొని
   గతత్తిప గబబ్బుల నొతీత్తి కొసరకొతటా
   పొతుత్తి ల శ్రీవతకటేశ పొతదినరతు లటట్టివో

   బతత్తితో మభావములనఁ బచిచ్చెదేరీ సిగద్గీల



రేక: 1863-5శదద్ధవసతతత సత: 28-369
పలల్లవ:     వతటవటే యతని వసాల సుదుద ల నేనఁడు

  అతటే ననరాదుగాని ఆగడనఁడుగదవ
చ. 1:     ఇతటకి వచిచ్చెనానఁడు నా ఇచచ్చెలోనే వుతడునఁగాక

  నతటన వతతవారితో నవవ్వెనఁగనేలే
  జతటవాయుకనన్నవానఁడు చనవలల్ల నిచచ్చెనఁగాక

   వతట వరొకతనఁ జూప వటట్టి వటట్టినేలే
చ. 2:   మొగము చటూచినవానఁడు ముచచ్చెటలడుటగాక

  తగ నచచ్చెటపొతదడనఁ దలనఁచనేలే
   మగలనఁ జటట్టిపవానఁడు మేలవాడెపై యుతడునఁగాక
   జగములో నాకోరిక సరి యతచనేలే

చ. 3:     నాతో మానఁటాడినవానఁడు ననున్న నిటట్టి యేలనఁగాక
  యేతుల నాపచే పతతమపప్పుతచనేలే
   యతల శ్రీవతకటేశనఁ డితత మనిన్నతచినవానఁడు

   చేతకి లోనవునఁగాక సిబబ్బుత మరేలే



రేక: 1863-6శతకరాభరణత సత: 28-370
పలల్లవ:   సిగద్గీవడ సుమత్మి చినన్నవయసుది

   వగిద్గీ సారె నెతత వరసేవయాత
చ. 1:   వలచి యేపొదుద వదదనునన్నదతటా

  చెలినేల కాక సేసేవయాత
  చెలిమ సేయనఁగా చెమరితచెనతటా
  నలిరేనఁగి యేమ నవవ్వెవయాత

చ. 2:   కనునఁగొని మత గరనఁగెనతటాను
  చెనకేల గోరనఁ జిమేత్మివయాత

  వనయాన నినున్న వనఁడుకొనెనతటా
 గనిసి యేమాడుకొనేవయాత

చ. 3:    కతదువల నినున్ననఁ గాల దొకెక్కనతటా
  చెతది యేమ సనన్నసేసేవయాత

  యితదుకె శ్రీవతకటేశ కూడితవ
  అతది మరత్మిమేల అతటేవయాత



రేక: 1864-1సాళతగనాట సత: 28-371
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పునఁగవచచ్చె నీతని పగతాపము

   భటూమలో నారదాదుల పొగడే రీతనిని
చ. 1:    పడుగల రాలనఁజొచెచ్చె పనునఁగతభము వగిలే

  వడల నతదులోల వరసితహము
   కడుపచితచి పేగల గకక్కన జతదాతలవస

   పడె హిరణతదపైతుతనఁడు పగదరె నదివో
చ. 2:     ఘోర చకగము గెరల కోలవలల్ల బెదరెను

  ఆరభట గావతచె నాదిసితహము
   ధీరనఁడెపై నెతుత్తి ర నలదికక్కలక వదచలల్ల

   పారిరి రాకాసులలల్ల పగదరె నదివో
చ. 3:     సురల జయవటట్టిరి శభముల భువ నితడె

  తరమాయ శ్రీవతకటదేవ సితహము
    గరిమనఁ బద్రిహల్ల దునినఁ గాచె దాసుల రకతచె

  పరసేనల సమస పగదరెనిదివో



రేక: 1864-2శతకరాభరణత సత: 28-372
పలల్లవ:  ఎతతనేరపరి యలేమ

 దొతతవటట్టి సతతోసముల
చ. 1:   వలనఁది సలవులను వనెన్నలగాస

  చెలల నీసుదుద ల చెపప్పునఁగను
  తలపోనఁతలనే దతడల గచచ్చె

  నెలకొని యదుటను నీవుతడగను
చ. 2:    వనిత చెకక్కలను వానల గరిస

  తనియని వరహపనఁ దమకమున
  కనుచటూపలనే కలవల చలీ ల్ల

  నినుపల వలపల నీరాకలక
చ. 3:    తఱవ పదవులను తేనెల చితద

  మఱి నీవాడిన మానఁటలను
  నెఱి శ్రీవతకటనిలయ కూడితవ

  జఱస నీతో జాణతనముల



రేక: 1864-3ఆహిరీనాట సత: 28-373
పలల్లవ:     కొతత్తి పతడిల్ల కూనఁతురవపై కొతకదేర వతతేకాకా

   యితత్తిల నీతోడివారి నిట చటూడవ
చ. 1:     చనవచిచ్చె రమణునఁడు సనన్నల నీకనఁ జేసితే

   చెనకి యేమ చటూపేవ చెలలకను
    యనసి యాతనఁడు నీతో నేకాతతము లడనఁగాను

   పననఁగచ నెతతేసి బెటట్టిమాట లడేవ
చ. 2:     యికక్కవక వడె మాతనఁ డెఱనఁగనటట్టి యతపనఁగా

   అకక్కర నేనఁటకినఁ జెపేప్పు వతదరితోను
    నికిక్క చటూచి గటట్టి తోడ నిమత్మిపతట వయనఁగాను

    చకక్కనఁగా నతదరి నేమ సాకిరి వటేట్టివ
చ. 3:      మటూసి దానఁపరెము గానఁగ మోవ యాతనఁ డడిగితే

   రాసి కొలవులో నేల రవవ్వెసేసేవ
    ఆసతో శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనే నినున్న నేల

   సేసపాల చలిల్ల యేల సిగద్గీవడేవ



రేక: 1864-4రామకిగయ సత: 28-374
పలల్లవ:     మఱి నేనే చెపేప్పునతటే మతదమేళ మతదుర

    మెఱసనఁ దనగణల మెచిచ్చెత నే ననవ
చ. 1:    అతనినఁ గతటే చెలియ అడిగితననవ

    తత దపప్పుకతడా తనునఁ దలనఁతు నేననవ
   మతలోనఁ దనపొతదుల మరిగిత ననవ
   చతురనఁ డడకవచిచ్చె చనవు లిమత్మినవ

చ. 2:      మొదలనే తనక నే మొకిక్కలి నే ననవ
   పదివలకనఁ దనపపై బతత్తి గలననవ

   చెదరక తనమేల చెపప్పుకొతదు ననవ
   కదిసి న నిన్నతదరిలోనఁ గరణతచమనవ

చ. 3:      మకిక్కలినఁ దనక నేను మేల దాన ననవ
    చకక్కనఁగానఁ దన రతుల సారె మెతుత్తి ననవ

     అకక్కరో శ్రీవతకటేశనఁ దతతలో దా వచిచ్చె కూడె
    యికక్కడనే వుతడి ననున్న నెడయక మనవ



రేక: 1864-5హితదోళవసతతత సత: 28-375
పలల్లవ:    ఆనఁటదాని వలపల అతగడి కెకక్కనఁదగనా

  నీటతోనే పతతముల నెరపవలనఁగాక
చ. 1:     ఆల మగనఁడును లోలో నటట్టి మానఁటలడుకోనఁగా

    ఆలితచి యేమ వనేవ ఆసతో నీవు
  చాలకొని తమలోన సరసములడనఁగాను
   తాలిమతో నీవటట్టి దతడనే వుతదానవ

చ. 2:    మునుకొని వతడొదుర మొగముల చటూచకోనఁగా
   కనునఁగొని ఇనఁకనేమ కత చెపేప్పువ
    చెనకచ నిదదరటూను చే సనన్నల గావతచనఁగా

    కొనకెకక్క నీ వతత కొలవు సేసేవ
చ. 3:     ఆకెనఁ దానటూనఁ గటూడుకొని యటట్టి తరవసుకోనఁగా

  సాకిరిదానవపై యేమ నమత్మితతచేవ
    యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడినానఁడు

    చేకొని ననటూన్న నేల సిగద్గీలేల పతచేవ



రేక: 1864-6సాళతగత సత: 28-376
పలల్లవ:     ఎడమానఁట లినఁకనేల యదుట నునాన్ననఁ డతనఁడు

   పడికిటసేస వటట్టి పలవవ ఇతటకి
చ. 1:    వనయాలే పచరితచి వడుకల వుటట్టితచి

  మనసురా నతనితో మాటలడవ
    చనవు సేసుక కడుసరసము లలల్ల నాడి
    పసనఁగి పననఁగి యిటట్టి పలవవ యితటకి

చ. 2:      చలల్లని చటూపలనఁ జూచి చకక్కని మోము చటూప
  వలల్లవరిగా మొకిక్క వడెమయతవ

    పలల్లము గరనఁగ మేన వుదుటగబబ్బుల నటూనఁది
    పలల్ల ననఁ బద్రియము చెపప్పు పలవవ ఇతటకి

చ. 3:     చటట్టిరికముల చెపప్పు సొతపగా నవువ్వెల నవవ్వె
   గటట్టినఁగా గొసరి యిచచ్చెకము చటూపవ

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్న నేల
    పటట్టిరాని యాన వటట్టి పలవవ యితటకి



రేక: 1865-1ఆహిరి సత: 28-377
పలల్లవ:   అటవలనెపైతే నాయాసల నెరవరను

    తటకన మమత్మిదదరినఁ దగనఁ బెతడిల్ల సేయరే
చ. 1:    కనువచిచ్చె చటూచిచటూచి కానఁకలనఁ బొరలరాదు

  మనసుత్సపటట్టి మరి మరవరాదు
    తనువు సనఁకనఁ జెనకి తమక మానఁపనఁగరాదు

    పననఁగి యతని నాకనఁ బెతడిల్ల సేయరే
చ. 2:    తలపోసి తలపోసి తాలిమ గెపైకొనరాదు

  వలపల కొడిగటట్టి వదలరాదు
  సలవుల నవవ్వె కడునఁజితతలనఁబొరలరాదు

   పలిచి యతని నాకనఁ బెతడిల్లసేయరే
చ. 3:     చేముటట్టి చేముటట్టి సనన్న సేసిసేసి మానరాదు

   వమార సరసమాడి వనఁగనఁగ రాదు
    కామతచి ననేన్నలినానఁ డికక్కడ శ్రీ వతకటేశనఁడు

   పేగమతో నీతని నాకనఁ బెతడిల్లసేయరే



రేక: 1865-2సాళతగనాట సత: 28-378
పలల్లవ:      ఎతత లేదు నీ పగట యేమ చెపేప్పుదే

   రతతుగా మానఁటాడితేనే రతకి నెకిక్కతవా
చ. 1:    కతకణలచేత నీవు కెపైదతడ ఇచిచ్చెనతతలో

   అతకెల నీ వతనికి నాలవపైతవా
    కతకమ గబబ్బుల చటూప కొలవుల సేసితేనే

   సతకె లేక నీవపప్పుడు చనవరివపైతవా
చ. 2:    సితగారితచకొని వచిచ్చె సలవుల నవవ్వెతేనే

 అతగజకేలికి నెకక్కడెపైనదానవా
    సతగడినఁ గటూచతడి నీవు సరసము లడితేనే

  సతగతరినఁగిన యటట్టి జాణవపైతవా
చ. 3:     చెకక్కల జవావ్వెది గార సేసల పపైనఁజలిల్లతేనే

  మకిక్కలి దొరతనాన మేటవపైతవా
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్న నేల

   నికిక్క నికిక్క చటూచితేనే నేరపరిపపైతవా



రేక: 1865-3నాదరామకిగయ సత: 08-379
పలల్లవ:       కొతత్తి పతడిల్ల కూనఁతురవు కొమత్మి నీక బుదిద చెపేప్పు

   యితత్తిల నామానఁట లివ యపప్పుడూనఁదలనఁచవ
చ. 1:     చేరి చేరి చెనకితే చెలిమ మొగచాటను

  సారెకనఁ గొసరితేను చవుకలౌను
    మేరమరి నవవ్వెతేను మగల వసట వుటట్టి
    కూరిమనఁ బత పొతదుల గటట్టి తోనే సేయవ

చ. 2:     సొలయనఁగా సొలయనఁగా సటూట పడదు నేరప
  పలమార మాటాడితే పలచనౌను

   పలచి వరకతడితే పగయముల జరగవు
    కొలనఁది యరినఁగి పొతదు గటట్టి తోనే సేయవ

చ. 3:      వచిచ్చె వచిచ్చె తగలనఁగా వలప కొదద నుతడదు
   పచిచ్చెదేరనఁ గటూడితేను బయలౌ సిగద్గీ

    యచచ్చెరితచి శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్న గటూడె
    కొచిచ్చెన రతుల పొతదు గటట్టి తోనే సేయవ



రేక: 1865-4భపైరవ సత: 28-380
పలల్లవ:    వనయమే నెరపతే వడుక వుట ట్టినఁగాక

   వనిత నీ వతనితో వాసులతచనేలే
చ. 1:    తగరాని యడలక తయతనిమానఁటలే మేల

   మొగమోట గలిగితే మొకక్కలే మేల
    తగల వాయునిచోట తామలి చటూపటే మేల
   మగవ నీ వతనితో మారమలయనేలే

చ. 2:    యరవులేని పొతదుల తయతకొనుటే మేల
   మరిగి పాయనివళ మచిచ్చెకే మేల

   వరసము లేకతడితే వనోదములే మేల
    తరణ యతనితో పతతాల నీక నేలే

చ. 3:     కడు సిగద్గీలకక్కడెపైతే కతదువ నవువ్వెలే మేల
  వుడివోనిరతులక వదిదకే మేల

    యడయక శ్రీవతకటేశనఁ దిటట్టి నినున్న నేల
    పడనఁత నీ వతనితో పచారితప లేలే



రేక: 1865-5ముఖరి సత: 28-381
పలల్లవ:     సిగద్గీలనే పొరలీని చితత నొడినఁ గటట్టి కొని

  అగద్గీలప వనయాన నడుగరమాత్మి
చ. 1:    చెకక్కలనఁ జెమటలవ చితత్తిము దలియరాదు

  ముకక్కన నిటటూట్టిరప్పులవ ముచచ్చెటాడదు
   పకక్కననఁ దురమువడె కలమరత్మిము చెపప్పుదు

  అకక్కరతో సతకోరక్క లడుగరమాత్మి
చ. 2:      పలకల మేన నవ పొతదు లేమనఁ దలపదు

   సలవుల నవువ్వెదేరీ చేనఁత చటూపదు
     కళల మోమున నవ కాననీదు తన గటట్టి
  అలరి యితతకోరిక లడుగరమాత్మి

చ. 3:     నితడెనఁ గనున్నలనఁ గెతపల నెప మెరనఁగనఁనీదు
  పతడుమోవ గరతద భావతచనీదు

    మెతడుగానఁగనఁ దనునఁ గటూడె మెచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు
   అతడనే యకె కోరికె లడుగరమాత్మి



రేక: 1865-6వరాళ సత: 28-382
పలల్లవ:    తానెతత నేనెతత తగల నేమాడనే

   తానకమయిన తన దయలోని దానవు
చ. 1:    కతదువ నాచటూపల కడు వానఁడులతటాను

   యితదరితో సారె నీతనఁ డేమచెపీప్పునే
  పొతదపైన నాకొపప్పు గడునఁబొడవాయనతటాను

     చెతది ననున్న నెతత రటట్టి సేసనే తాను
చ. 2:    కూరిమ నాచనున్న లివ కొతడలనఁబోలనతటా

  వరకే ననేన్నమటకి నుపప్పుతతచనే
   గారవప నామేను బతగార చాయలదతటా

   ఆరితేరి నాకెతత పచాచ్చెరీనే తాను
చ. 3:    బలిమ నాపఱనఁదుల బతడికతడల్లవతట వతటా

   పలమార ననేన్నమ తపప్పుక చటూచనే
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితదసేసి ననున్ననఁగటూడె
  తలకొని యితకానెతత తమరేనఁచనే



రేక: 1866-1మాళవగళ సత: 28-383
పలల్లవ:     ఇనిన్నటానఁ జకక్కనిదేవు లిదివో నీక దొరకె

  చెనున్నమర వడుకతోనఁ జితత్తిగితచవయాత
చ. 1:   వలిపపయతద లోని వలదచనుగబబ్బుల

  కలికి కాటక సగకనున్నలసొతప
  తలకొనన్న పూవులదతడల నిలవునఁగొపప్పు

  చెలియ సొబగలలల్ల నఁ జితత్తిగితచవయాత
చ. 2:   కపప్పురప వడేలచేనఁ గడునెఱఱ్ఱైనగమోవ

 చిపప్పులనఁగళలచేనఁ జెనన్నగమోము
   అపప్పుళతచిన జవావ్వెది నలరిన చెకక్కలను

  చెపప్పురా దపవరప చితత్తిగితచవయాత
చ. 3:     బతగార మొలనటూళల్లతో బాగెపై యుతడిన పఱనఁదు

  అతగమెపైన పాదముల హసత్తిములను
    –సితగారమయిన కొమత్మి శ్రీవతకటేశ వురము

   చెతగట నీకనన్న దిటట్టి చితత్తిగితచవయాత



రేక: 1866-2ముఖరి సత: 28-384
పలల్లవ:    సేసవటట్టిను వభునఁడు సిగద్గీలినఁక నేమటకి

 ఆసలసల నోలలడుచనాన్ననఁడు
చ. 1:    పలకనఁగద జవరాల పతతోడ నెదిరితచి

   చిలకనఁగద చిరనవువ్వె సలవ నితడ
   కలకనఁగద నీ సొలప కొసరనఁజూపలనఁజూచి
  కలయికక నీవదదనఁ గాచకనాన్ననఁడు

చ. 2:    ఆడనఁగదే వకమాట ఆయముల గరనఁగనఁగ
   పాడనఁగద నీయలనఁగ పస దొలతక
   కూడనఁగద సమరతుల గచిచ్చె నీకానఁగిటను

   వాడికల నీకనఁ గడు వలచివునాన్ననఁడు
చ. 3:     కరియనఁగద ముదుద లిట కొదలేని కొరికల

 మురియనఁగద మేననఁగలమురిపతబుల
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిట నిను నేల

  మరిగి నీమచిచ్చెకల మలయుచనాన్ననఁడు



రేక: 1866-3పాడి సత: 28-385
పలల్లవ:    మకిక్కలి వడుకయతని మెచచ్చెల నీకతలక

   చొకక్కముగానఁ జెపప్పువయత సొతపగ వనేము
చ. 1:     చెతత నీవు నికక్కమటూనఁ జేసితవో సేయవోకాని

   వతతలపైన సదుద లలల్ల వతటమ నేము
   అతతలోనె దోసముగా దతదుకేమనఁ గొతచితచక
   సతతోసాననఁ జెపప్పువయత చలల్లనఁగా వనేము

చ. 2:      కతదువ నీవలల్ల నవ కలవో లేవో కాని
    చెతది నీ గణములలల్ల నఁ జెపప్పురి నేనఁడు

  అతదరికినఁ గలచాలే అనుమానితచనఁగనేల
   పొతదుగానునఁ జెపప్పువయత పొతచక వనేము

చ. 3:     వుమత్మిడి నీ తలనఁపన నునన్నదో లేదోకాని
    నెమత్మిది నీ వదత లలల్ల నెగడెనేనఁడు

     నమత్మి లచిచ్చె శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి యేలితవ
   సమత్మితగానఁ జెపప్పువయాత చకక్కనఁగా వనేము



రేక: 1866-4సౌరాషట్టి సత సత: 28-386
పలల్లవ:     ఎతతని వనన్నవతచేము యితత నీపపైనఁగల బతత్తి

  చితతదర నాదరితచి సేవగొనరాదా
చ. 1:   రెపప్పులకొలనఁదులయ రేతరెలల్ల జాగరాల

  కపప్పులనఁదపప్పుల నాయ కోరికల
   చెపప్పురాని తమతోడ చెకక్కచేతతో నునన్నది

  కపప్పురగతది నిటట్టి కరణతచరాదా
చ. 2:     కొతడలనఁ గోటల నాయ గబబ్బుతలి వలపల

  దతడిమటూనఁకల గటట్టిను తమకముల
     నితడు నిధనమువల నీ యదుట నునన్న దితత

  చతడిసేయ కినఁకనెపైనానఁ జనవయతరాదా
చ. 3:     వర నటూర నటూనఁటలయ వుటట్టిపడి మోవతేనె

  తారకాణలయ లోలో తరితీపల
   యరీత శ్రీవతకటేశ యితతలోనే కూడితవ

   చేరి యకె నిటాల్ల నే చితత్తిగితచరాదా



రేక: 1866-5దేశక సత: 28-387
పలల్లవ:    ఈకెమనఁద బతత్తిగలనఁ డిపప్పుడే మనిన్నతచనఁగాక

  చేకొని వోచెలలల చెపప్పురమాత్మి
చ. 1:     చెకక్కపపై నునన్నది చేయి చితత్తిములోనిది నటూయి

  యకక్కడ వగితచనమత్మి యకొమత్మి
    ముకక్కపపైనఁ బెటట్టిను వల ముతచెను చెమటజాల

  గకక్కననఁ బతకినఁ జెపప్పునఁగదరమాత్మి
చ. 2:    వడియు వడని కొపప్పు వరవదనచొపప్పు

  యేడకేడ వోపనమత్మి యకొమత్మి
   వాడుదేరేనఁ యమాత్మివ వచెచ్చెనఁ గనున్నలకనఁగావ

  చెడెభావ మాతనికినఁ జెపప్పురమాత్మి
చ. 3:    నీవ వదలిన జార నివవ్వెరగమేనితీర

  యవధన నునన్నదమత్మి యకొమత్మి
     భావతచి తానఁ గటూడినానఁడు పతతముతో వచిచ్చె నేనఁడు

  శ్రీవతకటేశని కితకానఁ జెపప్పురమాత్మి



రేక: 1866-6శతకరాభరణత సత: 28-388
పలల్లవ:    ఎటవతట సనన్నలో ఇతతకి నీక

   తటకన మ పొతదుల దానఁచనేనఁటకయాత
చ. 1:     తారకాణగా నాప తనమోము నీకనఁ జూప

    కూరిమతో నితదానఁకా నీ కొలవు సేస
    సారె సారెనఁ గతచె వసి చనున్నలనినున్ననొరస

  ఆరీతనే చనవచిచ్చె యాదరితచవయాత
చ. 2:     మనసు గరనఁగ నీతో మానఁటలనన్నయు నాడె

  వనయముతో నీక వడెమచెచ్చెను
   పననఁగతా నీచెకక్కల పదవుల దానఁకితచె

   యనసి యాప కోరిక లీడెరితచవయాత
చ. 3:    పూసిక కమత్మినఁబటూనఁత బగలకోనఁ గానఁగిలితచె

  సేసవటట్టి పతడాల్ల డెనఁ జేతులరాను
    ఆసయిచిచ్చె ననేన్నలిత వపప్పుట శ్రీ వతకటేశ

   రాసికెకక్క నీప నిటట్టి రతనఁగటూడవయాత



రేక: 1867-1సామతతత సత: 28-389
పలల్లవ:   ఆనఁటది మానావత యాసదకతత్తి

   మానఁటాడి మనిన్నతచరాదా మరనఁగేల నీక
చ. 1:     సొలసిసొలసి సారెనఁ జూచ నాకె నినున్న

  యలమ నలల్లతతనుతడి యతతపనికో
   పలిచి యుడుగరాదా పగయమున బుజజగితచి
  చెలనఁగి పరాకేల సేసుకవునాన్ననఁడవు

చ. 2:     సటూటకినఁ జెలికి తనజటట్టిలేలనఁ జూపీ నినున్న
   గాటముగా నది యేమ కారణనకో
   నీటతోడనఁ గొతగవటట్టి నీవు దలపకోరాదా

   యేనఁటకి మటూసిదానఁచే వపప్పుడు నీవు
చ. 3:     వరసగా వణలోన వాయితచి పాడ నినున్న

  సొరిది నీకెటవతట చటట్టిమెపైనదో
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితమ

    సరి నాపనఁ గటూడరాదా జాగలేల సేసేవు



రేక: 1867-2రామకిగయ సత: 28-390
పలల్లవ:    ఏలే యితతపగట యరనఁగకోవ ననున్న

   మేలదాన మోదలనే మకిక్కలి నీతనికి
చ. 1:   ననుపదాననఁగనక నవవ్వెత నాపతతోడ

   కొనచటూపల నీవమ కొచిచ్చె చటూచేవ
     చనవు నా కిచిచ్చెనానఁడు సరసము నే నాడిత

    పని గదాద నీకేమెపైనా పతతాల చటూపేవు
చ. 2:     చటట్టిప వరసలను సుదుద లడిగే నాతని

   కటట్టినఁగడ నుతడి యేల కానఁతాళతచేవ
   గటట్టి సేయ నినఁకనేల కూడును మాఇదదరికి

  బటట్టిబయ లీనఁదనఁగాను ప(ఫ?)  లమేమ నీక
చ. 3:      వరసనఁ గటూచతడి నేను సారెనఁ బాదా లొతత్తినఁగాను

   గరిమల నీవల కానఁక రేనఁగేవ
     ఇరవపై శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటాను ని (న?)  నున్న నేల
   శిరసు వతచక యతత సిగద్గీవడేలే



రేక: 1867-3లలిత సత: 28-391
పలల్లవ:    చితత్తిము వచిచ్చెనటట్టిలల్ల నఁ జేయరాదా నీవనఁక

   కొతత్తి కొతత్తి నేరపల కొసరనఁగనేనఁటకి
చ. 1:   వడుక సితగారాల వలవటట్టివచచ్చెనా

  పాడిపతతాల చేతులనఁ బటట్టివచచ్చెనా
   చటూడనఁజూడ చటూపలక సుతకము గొనవచచ్చెనా

   ఆడనేల జాణతనా లపతోడ నీవు
చ. 2:   వుపప్పుతలల్ల నఁ దరితీప లటట్టినఁబెటట్టివచచ్చెనా

  కపప్పురపనవువ్వె మోప గటట్టివచచ్చెనా
   చెపప్పురాని మానఁటలక చెవు లొగద్గీవచచ్చెనా

   యిపప్పు డిటట్టి వటట్టి వటట్టినేల చెలిని
చ. 3:    పానుపపపై చేనఁతల బాయిట వయవచచ్చెనా

  తేనె మోవలతకె వడతగవచచ్చెనా
    పూని శ్రీవతకటేశనఁడు పొలనఁత నేలిత వటట్టి
   వని సనన్నసేయనేల వనగటూడెనఁ బనుల



రేక: 1867-4ఆహిరి సత: 28-392
పలల్లవ:   ఎలయితపనఁజేనఁత లివ యతదానఁకానే

  కలయికరతులనఁ జొకక్కతగనఁ జేయనఁగదవ
చ. 1:    సనన్నలనె పతతోడ సాములేమ సేసేవ

   కనున్నల చటూపల నెతత కరనఁగితచేవ
     చినిన్న పదవుల మనఁది సిగద్గీ లతత చలేల్లవ
  పనిన్న పానుపపపైనుతడి పాదాలొతత్తినఁగదవ

చ. 2:   బొమత్మిలజతకెనలనే పొతదులేల జరపేవ
  కమత్మిరితపనఁజెనుటల గోరనఁ జిమేత్మివ

  నిమత్మిపతటవాటల్లను నేరపతత చటూపేవ
   యిమత్మిలనఁ గపప్పురవడె మపప్పు డియతనఁగదవ

చ. 3:    యదరెదురనె సారె యేలటా లేలడేవ
 ముదురనఁదమకమే మటూసిదానఁచేవ

     ఇదివో శ్రీ వతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
  సదమదముగ సరసము లడనఁగదవ



రేక: 1867-5వరాళ సత: 28-393
పలల్లవ:    ఏలే జాణతనాల యితతేసి నీక

   యేలేవానఁడవు నీవ యేమని చెపప్పుదురా
చ. 1:    సలవుల నవవ్వెవమే చెలియా నీకె

   సలవుసుమ యది చెపప్పుత నేను
    –పలకల నేరతువ పసలగాను ఆ
  పలకల కరప్పురపబరణవ కదరా

చ. 2:    మనసు దలపవ మగవా అవులే
  మనసుదుద లలల్ల ను మరనఁడెఱనఁగ

  మొనలగానఁ బెతచితవమే ముదుద లగోళల్ల
   మొనల చటూడరా జాజిమొగద్గీలలో నునన్నవ

చ. 3:    పేర చెపప్పునఁగదవ పనన్నదానా పాల
   పేరనఁ దోడతట వటట్టితే పరగవలనే

  సారెసారెనఁ బెననఁగేవ సమరతుల
   సారెల శ్రీవతకటేశ చకక్కనఁగా నాడితచరా



రేక: 1867-6భపైరవ సత: 28-394
పలల్లవ:   సేయనఁగలపని మరి చెపప్పువుగాని

  చాయల సనన్నల సరసములడవయాత
చ. 1:     నెలనఁత నెతత్తిములడి నీవు రానఁగా సిగద్గీపడి

  చెలిమాటన నునన్నది చెకక్కచేతతో
   కలికినఁ గానఁగిటనఁబటట్టి గకక్కననఁ దోడితచిచ్చె

    యలమ నాపక నీవు యతుత్తి చెపప్పువయాత
చ. 2:      యితత కినెన్నర వాయితచి యిటట్టి నినున్ననఁగని వచి

   చెతతనే నిలచనన్నది శిరసు వతచి
     సతతోసాన నాపనఁ దచిచ్చె సరసనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి

  పతతమెకిక్కతచి వాయితచి పాడితచవయాత
చ. 3:     భామ పరపపపైనుతడి పకక్కన నినున్న జూచి

   మోమెతత్తి నవువ్వెల నవవ్వె ముదమలర
   కామతచి శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచి కూడితవ
  చేముటట్టి పవవ్వెళతపతచి సేదదేరచవయాత



రేక: 1868-1వరాళ సత: 28-395
పలల్లవ:    పొతదుసేసి రతులను భోగితచటే మేల

  సతదడెతటా బొమత్మిలను జతకితచనేనఁటకి
చ. 1:      నాము లకిక్క నీ సిగద్గీ నవువ్వెలపై వడలనఁజొచెచ్చె

   మోముననఁ గళలపై మతచె మోహమెలల్ల ను
   గోముననఁ బులకలపై కోరికె లీరికెలతత్తి

   కోమలి నీపతతోడ గటట్టి చటూపనేనఁటకే
చ. 2:      చితత్తిము నీరెపై కరనఁగి చెమటలపై వళనఁ (ళల్లనఁ?) జొచెచ్చె

  గతత్తిప వయసు చనుగబబ్బులయను
   మొతత్తిపనఁ దమకముల ముతగరలపై పనగొనె

  హతత్తిన అడియాసల అడనఁచకోనేనఁటకే
చ. 3:     నెలకొనన్న నీ వలప నివవ్వెరగల గానఁజొచెచ్చె

   లలి నీమదము కనున్నలకనఁ గెతపాయ
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినునఁగటూడె
    పలకనఁ బతతము చెలల్ల పరాక లినఁకేనఁటకే



రేక: 1868-2బౌళ సత: 28-396
పలల్లవ:     చటూతము నీ నేరపల సుదతు లితదరిలోన

   యేతుల నాతో నెతచనేనఁటకే నీవు
చ. 1:      నాతో వభునఁడు నవవ్వెతే నను నేల దటూరేవు

   ఆతనిదే యేమెపైనా నాడవ నీవు
    యతల నాక వలచి ఇతటకినఁ బోకతడితేను

    నీతు లేమెపైనానఁ గొనిన్న నేరపవ నీవు
చ. 2:   చకక్కనఁగా నామాటక జవదానఁటకతడితేను

    చెకక్కనొకిక్క కొతత బుదిద చెపప్పువ నీవు
    మకక్కవ నామనఁది బతత్తి మరిగి పాయకతడితే

    దికక్కల నాతని వోజ దిదదవ నీవు
చ. 3:     ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డేల నీ కబబ్బుతే

    చితత్తిము గరనఁగ సనన్న సేయవ నీవు
    హతత్తి సేసవటట్టి పతడాడినానఁ డనఁతడు నేనఁడు
    కొతత్తి లేల యినఁక నియతకొనవ నీవు



రేక: 1868-3రామకగయ సత: 28-397
పలల్లవ:      ఈకె నీక వలచను ఇనిన్నటా జాణవు నీవు

   కెపైకొనన్న మవడుకల కతదువలే మతచివ
చ. 1:    సలిగెగల సతుల జతకితతుర సొలతుర

   యలమనఁ బతకి నెగద్గీ లతచనఁగరాదు
   తలనఁపలనఁ దలనఁపల తారకాణలపై యుతడితే

  మొలకనవువ్వెలతోడి మోనములే మతచివ
చ. 2:    పేగమము గలగవార బగతుర గతపతతుర

   యేమెపైనా నతదు కెగద్గీ లతచనఁగరాదు
    మోము మోమునఁ జాచకొతటే మొగమోట లపప్పుతల

  దమసముతోడి తరితీపలే మతచివ
చ. 3:    సతతమెపైన చటట్టిముల సాదితతుర బోదితతుర

  ఇతవులేకాని యగద్గీ లతచనఁగరాదు
    తతతో శ్రీవతకటేశ తరణ నేలిత వటట్టి

   చతురత మక సరసములే మతచివ



రేక: 1868-4సామతతత సత: 28-398
పలల్లవ:    సేసిత నిపప్పుడే నేను సేయనఁగలవనన్నపాల

 లసి లసియత(యత?)    తేసి వలప చలీ ల్లనఁ దాను
చ. 1:     చటట్టిరికము దగిలి సుదుద లేమ చెపీప్పునే

   పటట్టి చటూడనేలే చెకక్క పాలగారీని
    పటట్టిక మనవ యాన పతదల దిగేపొదుద

     నెటట్టి కొనన్న దొర తాను నే బానఁతే తనక
చ. 2:     నారకొనీనఁ బులకల నవువ్వె లేమ నవవ్వెనే

   సారె నతటనేలే కొపప్పు మటూరెడయతని
   గోర గీరవదదనవ యేరలవారే కాలము

     నేరపరి తా నినిన్నటా నే బానఁతే తనక
చ. 3:     వుమత్మిగిలీనఁ దమకము వరసి యేమ చటూచనే

  దొమత్మినఁ జనున్నలతటనేలే తుదకెకీక్కని
   నమత్మి కిమత్మినుమనవ ననిచి కూడేవళ
   నెమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడు బానఁతే తనక



రేక: 1868-5నాదరామకిగయ సత: 28-399
పలల్లవ:    కాతతలలోనెలల్ల యటట్టి కలికివపైతవ నీవు

   యతతని పొగడవచచ్చె నిటవతట నినున్నను
చ. 1:    మాటలడి రమణుని మనసతత గరనఁచేవ

   పాటల వాడి యేల భద్రిమయితచేవ
    సటూటగానఁ జూచిచటూచి చొకక్కల నేమ వటేట్టివ

   నీటన నీకత లతదు నేరచ్చెకొతటవ
చ. 2:     అకక్కరతో నవువ్వె నవవ్వె ఆసలతత కొలిపేవ

    చెకక్క గోరనటూనఁది యేల సిగద్గీ రేనఁచేవ
     తకక్కక వదదనఁ గటూచతడి తమ యతత వుటట్టితచేవ
   ఇకక్కవ యచేనఁతలక యతత జాణవపైతవ

చ. 3:     సనన్నలలల్ల నఁ జేసి యతత చాయక దచచ్చెకొతటవ
   చనున్నల నొరసి యేమ సాముసేసేవ
    అనిన్నటా నలమేలత్మితగ వాతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ -

   డెనిన్నకగానఁ బెతడాల్ల డిత వతత వసపరివ



రేక: 1868-6శతకారాభరణత సత: 28-400
పలల్లవ:    చటూడరె చటూడరె సుదతులల యివ

  వడుక లీకెక వవలయా
చ. 1:    చెలియకనఁ జెమటల చెకక్కలనఁ గారీ

  మలయుచ జవవ్వెనమదము వల
   కళల మోమునక కడునఁగడునఁ దొలనఁకీ

  తళకల మెఱనఁగల తరచవల
చ. 2:    సవరని పలకల సకియకనఁ బొడమ

  నవకప జాజల ననలవల
   తవురచనఁ గెతపల దేరీ కనున్నల

  కవ గటూడిన చెతగలవలవలను
చ. 3:    ముకక్కన నతవక ముతచ నటూరప్పుల

 మకక్కటమగ తమెత్మిరలవల
  చొకిక్క శ్రీవతకటేశని యలమేలత్మితగ

   పకక్కననఁ గటూడెను భాగతము వలను



రేక: 1869-1గళ సత: 28-401
పలల్లవ:    ఏమని చెపప్పునఁగవచచ్చె నిదివో మనేరపల

    ఆముకొని చటూచి చటూచి అరదయత నాక
చ. 1:   వలచివచిచ్చెనరాక వాడికల వుటట్టితచ

  పలిచి యిచేచ్చెవడెము పగయమతదితచ
    నిలిచి చటూచిన చటూప నెమత్మినము నాటతచ
    బలిమ మొకిక్కన మొకక్క పతత మడేరితచను

చ. 2:    వనుకలి యడమాట వడుకల గలిగితచ
  ననుపపైన సరసము నవవ్వెతపతచ

    తనువు సనఁకిన పొతదు తమకము గడురేనఁడు
    చెనకి చేసిన చేతనఁ సిగద్గీల మరితచను

చ. 3:     చేయారానఁ జేసిన సనన్న చితత్తిముల గరనఁగితచ
   పాయరాని కూటముల బాస సేయితచ
   యయడ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   మయిదదరి కూటముల మెచిచ్చె పొగడితచను



రేక: 1869-2దేసాళత సత: 28-402
పలల్లవ:   వానఁడివో నీరమణునఁడు వచిచ్చెవునాన్ననఁడు

   వనఁడుకొని వనయాల వవలనఁ జేయవ
చ. 1:    మతచిమాట లడితేనే మనుసుల గరనఁగను

   వతచనతో మొకిక్కతేనే వాడికి వుటట్టి
   ముతచి కానఁగిలితచితేనే మొగమోట సతమౌను
   యతచి రమణునికి నీవచచ్చెకమే సేయవ

చ. 2:    కనున్నలనఁ జూచితేనే కలయనఁగ బుదిదయౌను
  సనన్నల సేసితేనే సమత్మితులౌను

    చినిన్న నవువ్వె నవవ్వెతేనే చిపప్పులనఁ దమకముల
    ఇనిన్నటానఁ బతకి నీవు ఇతపలే రేనఁచవ

చ. 3:    కెపైవసమెపై యుతడితే కడనఁగ జటట్టిరికము
   చేవదేరనఁ బెననఁగితే చేనఁత లీడేర
   యవళ నలమేలత్మితగ వనిన్నటాను నినున్ననేల

   శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు సేవలలల్ల నఁ జేయవ



రేక: 1869-3బౌళ సత: 28-403
పలల్లవ:     ఎతతని చెపేప్పుము నేము ఇవగో మగణముల

    ఇతతా నీ వరిగినదే ఇతటకి రావయాత
చ. 1:     రాసులౌను మనఁది మనఁది రచచ్చెలో మాపగయముల

   ఆసల వుటట్టితచ వనయము లపైతేను
   నేసిన నేనఁతలపై మతచ నెరజాణతనముల
    య సుదదల కోపతేను ఇతటకి రావయాత

చ. 2:    వుటట్టిపడునఁ దేనియల వరకే మామాటల
  చటట్టి కొను వలపల చటూడనఁగానే

  బటట్టిబయలీనఁదితచ పరగనఁ జకక్కనఁదనాల
    ఇటట్టి ఇతత కోపతేను ఇతటకి రావయాత

చ. 3:     కరిఇతచ మదముల కూడిన మా కానఁగిళల్ల
  గరిమలనఁ దమరేనఁచ కనుసనన్నల

   నిరత శ్రీవతకటేశ నే నలమేలమతగను
   యిరవపైత నోపతే నీవతటకి రావయాత



రేక: 1869-4శ్రీరాగత సత: 28-404
పలల్లవ:    ఇనాన్నళల్ల నెఱనఁగము ఇటవతట సుదుద ల

    కనున్నల పతడుగనఁ గాగనఁ గనునఁగొతట మపడు
చ. 1:     వలనఁది నీసలవుల వనెన్నల లతత గాసనే

   పలచని మోవ యేల పచిచ్చెదేరీనే
   నిలవు నివవ్వెరగల నీకెతదుతడి వచెచ్చెనే

   తలప చెపప్పువ మాక తేటతలల్లమగను
చ. 2:     తొయతలి నీ నొసలిపపై తుమత్మిదలేల మటూనఁగీనే

  నెయతపనఁగనున్నలనఁ దొటట్టి నిదుద లయేలే
   చయతననఁ జనున్నల నితడె చతదమామపలల్లలేలే
   వయతనే యరినఁగితచవ వపప్పుగా నీకతల

చ. 3:     వనిత నీ చెతపలక వానలతదుతడి వచెచ్చెనే
  తనువుపపై హరాలేల తడనఁబడనే
  యనసనో శ్రీవతకటేశ నలమేలత్మితగవు
    మనసారా నానతీవ మగవ నీ పొతదుల



రేక: 1869-5పాడి సత: 28-405
పలల్లవ:     కతటలేవ నీసుదుద లికక్కడ నమత్మితోనఁ జెపేప్పును

   వతట వచిచ్చెనదానను వస ననెన్నఱనఁగవా
చ. 1:     యడమానఁట లడవచిచ్చె యేల సిగద్గీల వడేవ

    నడుమ నటూరక యేల నవువ్వె నవవ్వెవ
   చిడుమటూడి నటనతో శిరసు వతచనేనఁటకే

    తొడరి పొతదుల సేసే దటూతకవు నీవు
చ. 2:    చనున్నలమనఁది పయతద జారనేల తోసేవ

  సనన్నలనే మోవతేనె చలల్లనేనఁటకే
   కనున్న లరచకొతటాను కతలేమ చెపేప్పువ
   పనిన్నన రాయభారప పడనఁతవ నీవు

చ. 3:     నిలచతడి నీక నీకే నివవ్వెరగలే లయేతవ
  చెలరేనఁగి మేనేల చెమరితచేవ

     –అలమేలమతగ నేల నపప్పుడే శ్రీ వతకటేశనఁ
    డెలమనఁ జెలికతత్తివు మేలతట వ (టే?) నీవు



రేక: 1869-6  హితదోళ వసతతతసత: 28-406
పలల్లవ:     ఇతత నేరపల నీతో నెతతని చెపప్పునఁగవచచ్చె

   వతతలలల్ల నఁ జూతువు వగమె రావయాత
చ. 1:    చిమత్మిరేనఁగే వలపల చెలియ గాదలనఁబోస

  వుమత్మిగిలనఁ దమకము నొడినఁగటట్టిను
   కమత్మిరితపనఁ గోరికల కూడబెటట్టి కొని నినున్న

   రమత్మిని పలవనతప రామయత ఇనఁకను
చ. 2:    గదికొనన్న వరహము కపప్పులగా వసుకొనె

  ముదురనఁ దలపోనఁతల మటూటగటట్టిను
   పొదలనఁ జటట్టిరికాల పకెక్కట నితచకొనె
    యదుర చటూచ నీక నిటట్టి రావయాత

చ. 3:    కడలేని యాసలనఁ గతకణము గటట్టి కొనె
  సుడిగొనన్న వావులకనఁ జోటచెచ్చెను

   –అడరి శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగనేలిత
   వడయక రావయత ఇటట్టి దినదినము



రేక: 1870-1శ్రీరాగత సత: 28-407
పలల్లవ:   అలమేలమతగపత వనిన్నటా నెరజాణవు

   చెలరేనఁగి చటూడవయత చేతులతత్తి మొకేక్కను
చ. 1:     వాడలోన నినున్ననఁ బాసి వలప నిలపరాక

   ఆడరానిమాట లలల్ల నాడిత నినున్న
   పాడిపతతాల నెరపనఁబనిలేదు ఇతత నువు

    యడుజోడెపై యేలవయాత ఇతత నితతే నేను
చ. 2:    పాయము దాననఁగనక పకక్కనుతడి వడుకక

   సేయరాని చేనఁతలలల్ల నఁ జేసిత నేను
  నాయము లతచనఁగనఁబోతే నగనఁబాటల్లతదరిలో
    యయడ మనిన్నతచవయాత ఇతత నితతే నేను

చ. 3:    నివవ్వెటలల్ల నాసతోడ నీమనఁది బతత్తినఁజేసి
  నవవ్వెనఁగలరీతనెలల్ల నవవ్వెత నేను

    రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రత ననున్ననఁ గటూడితవ
    యివవ్వెలనఁ బాయకవయాత యితత నితతే నేను



రేక: 1870-2కేదారగళ సత: 28-408
పలల్లవ:    ఇతతులకనఁ బతులకే ఇరవపైనది వలప

   సతతతప వడుకలనఁ జవులపైన వలప
చ. 1:    జోకతోడ నిటట్టినది చటూపనఁగరాదు వలప

  వాకచిచ్చె చెపప్పునఁగరాదు వలప
   దాకొని ఇటట్టిరటూపని తలనఁచరాదు వలప
   యేకడ నెవవ్వెరికిని యతచరాదు వలప

చ. 2:     యదుట నునన్నటట్టి వుతడు యఱనఁగరాదు వలప
  వదలితచి తయతరాదు వలప
   గదిగొని మదిలోన కచచ్చెకవుతడు వలప
  సదరాన నేరపరచనఁగరాదు వలప

చ. 3:    పతచనఁబెతచ నెతతపైనానఁ బెరగచతడు వలప
  వతచితచి పొలగనీనఁదు వలప

  అతచెల శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలమతగనఁగటూడె
  పతచసాయకని రాజతపదవ యవలప



రేక: 1870-3పాడి సత: 28-409
పలల్లవ:   పతడిలడేనని పోనఁకవటట్టినానఁడు మొదలనే

   అతడనుతడి యచచ్చెరితచరమత్మి సారెనఁ జెలల
చ. 1:     అతగనకొపప్పు చనఁకట యమాస వనక నద

   చెతగటకి నెపప్పుడు వచచ్చెనే వభునఁడు
   చతగన వరహపవసవకాల మరె వచెచ్చె
   రతగగ జాగసేయక రమత్మినవ యినఁకను

చ. 2:    నెలనఁతమోముకళల నితడునఁ బునన్నమ యదిరె
  మెలనఁగచనఁ గాముని నోమేదపడే

   అలరి నిటటూట్టిరపల ఆయిట వసరనఁజొచెచ్చె
  వలయనఁ దనవలప వదవటట్టి మనవ

చ. 3:    సతపరనఁదుల రథసపత్తిమ నేనఁడె కలిగె
  తత శ్రీవతకటేశనఁడు తగిలనఁగద
    రత కలమేలమతగ రపప్పుతచెను తను నీకె

   మతమరనఁ గటూడె నిటట్టి మెపప్పుతచమనవ



రేక: 1870-4సామతతత సత: 28-410
పలల్లవ:      కతటమ నీ వడుకల కాదనేనా నే నినున్న

  యితటవదద నుతచకొని యేలకొనవయాత
చ. 1:    కనున్నలనఁ జూచినపప్పుడే కాతతపపై నాసలరేనఁగె

   యనిన్నకల మటూసిదానఁచ నినఁక నేలయాత
   చనున్నల నొరసుకొతటా సతగడికి వచిచ్చెనాకె

   ననున్ననఁ జూచి వలపతత నాననఁబెటేట్టివయాత
చ. 2:  మాటలడినపప్పుడే మనసాకెపపైనఁబారె

   యేనఁటకి సిగద్గీలవడే వది యేమయాత
    గానఁటప గోళల్ల సనఁక కానుక దానికిచెచ్చె

    నానఁటకనఁడ నాతో నెతత నవవ్వె నవవ్వెవయాత
చ. 3:    యేకతమెపైనపప్పుడే యకెకే నీకనఁ బొతదాయ

  యకడనేల కొతకేవు యితదుకేమయాత
   కెపైకొని యలమేలమతగను ననున్న నేలితవ

   నాకెతత శ్రీవతకటేశ నమత్మి కిచేచ్చెవయాత



రేక: 1870-5సాళతగనాట సత: 28-411
పలల్లవ:    అని వతకటేశనఁ డాడె నలమేలమతగతోడ

   వనరే వోచెలల వమార నీరీతుల
చ. 1:      తపప్పుక చటూచితే నేమే తరగీనా నీ పతతము

   కపప్పునేలే నీ చనున్నల గరివడనా
    చెపప్పువ నీపేర మోవ చిలల్ల లవో నితతలోనే

  యిపప్పుడు ననిన్నతతసేసి యేమగటట్టి కొనేవ
చ. 2:     వదదనఁ గటూచతడితే నేమే వాసి ముకక్కవోయనా

   గదిడతచే వతతలోనఁ గతడ గటట్టి కొతటవా
    పొదుద వోదు నవవ్వెనఁగదే పోదు నీ బీరమెతతపైనా

   యిదదస ననిన్నతతసేసి యేమ గటట్టి కొనేవ
చ. 3:      సేవల సేసితే నేమే సిగద్గీల నీక ముతచనా

  దేవులవపైతవ వావ తరమాయను
   నీ వలమేలమతగవు నేను శ్రీవతకటేశనఁడ

   యవల ననిన్నతతసేసి యేమ గటట్టి కొనేవ



రేక: 1870-6వరాళ సత: 28-412
పలల్లవ:    నవవ్వెవారి నెఱనఁగవు నడుమ నీవు

  రవవ్వె సేసుకొనకవ రమణులలోనను
చ. 1:    చనువు గలితేనఁ బతసరసనఁ గటూచతడవ

   ఘనముగా మనిన్నతచితే కాల దొకక్కవ
   పననఁగలడ నొపతే పరిదటూరి చెనకవ

   యనసి యాతోనేల యడు వటట్టి కొనేవు
చ. 2:    వయసు మకక్కటమెపైతే వడిగానఁ గొసరవ

  నయగారాల నేరిచ్చెతే నమత్మితచేకోవ
    పగయము నీకెపైతేను పదవ తేనె లనవ
   నియతాన మాతోపొతుత్తి వవల కలసేవు

చ. 3:    వలచితే నాతనికి వావచెపప్పు వనఁడుకోవ
   కలయ వడుకెపైతే గకక్కన మొకక్కవ

   అలమేలమతగను నే నతనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ
   డెలమ ననేన్నల నినఁక నిచచ్చెకమేమాడేవు



రేక: 1871-1శదద్ధవసతతత సత: 28-413
పలల్లవ:   సరిబేసులయను మసరసము నిదదరికి

   మెరసిన మచేతునఁల మెచిచ్చెత మతదరము
చ. 1:     చెలి నీయదుట నుతడి సేనిన చేసనన్నలక

   అలరలదతడ వసి తాకె మనఁదను
   సొలసి కమత్మిట నినున్న సనఁకగనఁజూచినతదుక
   తలకొని మరత్మిముల దగల నాడితవ

చ. 2:      ఆప నీక మొకక్క మొకిక్క యాసల రేనఁచినతదుక
  తీపలమోవ చటూప తేలితచితవ

   రాపన నినన్నతటనఁబటట్టి రతకినఁ దసినతదుక
   యేపననఁ జనవచిచ్చె నీవటట్టి ఇయతకొతటవ

చ. 3:    మరిగితచక నినాన్నప మత చొకిక్కతచినతదుక
  బెరసి నీవురమునఁ బెటట్టి కొతటవ

   యిరవపై శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   సరగననఁ గటూడి సతతోసముల నితచితవ



రేక: 1871-2ముఖరి సత: 28-414
పలల్లవ:    ఇతదుక మెచచ్చెవదాద యపను నీవు

     కతదువ సేవల సేసి కరనఁచ నీ మనసు
చ. 1:      కలికి చేనఁతల సేసి కపప్పురము మోవనఁ జూప

   బలిచ సనన్నల నాకెనఁ (కె?)  బే ద్రి (పేగ)  మతో నినున్న
     మొలక నవువ్వెల నవవ్వె మొగము దపప్పుక చటూచి

  తలనఁపతచనఁ దనపొతదు తమత్మిపూవాటల్ల
చ. 2:    కతకారిమాట లడి కానుకల చేతకిచిచ్చె

   రతకి నాసలరేనఁచ రచచ్చెలో నినున్న
    చతురతలనఁ జెనకి చవుల నీకనఁ బుటట్టితచి

   అతమోహము దలిపీ నతగప సనఁకలను
చ. 3:     సరసనే కూచతడి జమళనఁ జనున్నల నటూనఁది

   తరితీపలలల్ల నఁ జేసి తగిలీ నినున్న
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

  సరినఁగటూడి బుజజగితచ చలల్ల వలపలను



రేక: 1871-3వరాళ సత: 28-415
పలల్లవ:   చటూతము మనమటూరకె చటట్టిపవరసలను

  కాతరితచి తమునఁదామె కలసేరగాక
చ. 1:    కామతచి వచిచ్చెనకాతత కానఁతాళతచి రమణుని

  యేమేమ సేసినాను యగద్గీలయతనా
    ఆముక ఇతదుక మన మడాడ ల చెపప్పునఁగనేల

  తామునఁదామే తలిసి సతతములయేతరగాక
చ. 2:    గానఁటమెపైన వరహిణ కానఁకల కోరవలేక

   మానఁటలనిన్న యాడినాను మానీనా పొతదు
    యటపైన సవతులము ఇటట్టి బుదిద చెపప్పునేల
  పాటతచి మొగమోటాననఁ బెపైకొనేరగాక

చ. 3:    వాడికెపైన యాసతోడ వరసక వచిచ్చెనది
  వడకకెతత నవవ్వెనానే (ను?) వసటయతనా

    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డేల మనల నితదరి
    జోడుగటూడి యపనఁ దానటూనఁ జొకేక్కర గాక



రేక: 1871-4కాతబోతసత: 28-416
పలల్లవ:    మునుపనఁ బదరితేను వనక వనఁడుకోవల

    ఘనునఁ డేమ సేసినానునఁ గెపైకొనుటే మేల
చ. 1:    కొలవు సతులతోడ కొచిచ్చెకొచిచ్చె నవవ్వెనతటా

   చలపటట్టి పత నెతత సాదితచేవ
   అలరి నాటకసాల యాలల చటూచెనతటా

    వలయ నేనఁ డెతతలేసి వతగే లడేవ
చ. 2:    యరవుల కాతతలను యితటకినఁ దచెచ్చెనతటాను

   సరికి బేసికి నెతత జతకితచేవ
  పోరగిరగలవారి పొతదుల మరిగెనతటా

    పరిగొన నిమత్మిపతటనఁ బటూనఁచి యేల వసేవ
చ. 3:   వడిగాల చెలలతో వతటమాటలడెనతటా

   వాడలోన నేనఁటకి రవవ్వెల సేసేవ
    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ గితతలోనే నినున్ననఁ గటూడె

   జాడతో నీతని నేమ సతతోసితచేవ



రేక: 1871-5మధతమావత సత: 28-417
పలల్లవ:    ఎతత మనిన్నతచితవో యకెను నీవు

    వతతలలల్ల నీ ముతదర వదచలీ ల్ల నిపడు
చ. 1:    వనిత నీపపైనఁ జూపీ వాడికల

  వనవయాత వనన్నపాల వడికల
  అనిశమునఁ జెలలతో నాడికల

   వనక చటూడవయాత వనలి వడికల
చ. 2:   వలనఁది పయతదకొతగ వసరల

  కలక నవువ్వెలలోని కొసరల
  కలికి సిగద్గీలలోని కసరల

  తలసుకోవయాత తరితీపల యసరల
చ. 3:    సుదత నీపపైనఁ జలిల్లన సొలపల

   అదన నినున్ననఁ గటూడిన యలపల
  వదలని కానఁగిళల్ల వలపల

   యిద శ్రీవతకటేశ మయిచచ్చెయాత గెలపల



రేక: 1871-6నాదరామకిగయ సత: 28-418
పలల్లవ:     చెపప్పుత బదదల నేను చెలియ నీక

   యపప్పుడూ మఱవకవ యడయదు మనసు
చ. 1:   పతతమాడవచచ్చెనా పడనఁతకి మగనితో

  చెతతనుతడి యిచచ్చెకమే సేయుటగాక
   యతత గోరనటూదినాను యియతకోలే సేసుకొని

   వతత సేయకతడితేను వడుక లీడేరను
చ. 2:     జతకితచ వచచ్చెనా సరసము లడే చోట

  సతకెలేక వలపల చలల్ల టగాక
    పతకితచక చనునఁగవ పటట్టి యతత దసినా

   పొతకముగ నవవ్వెతేనే పొతదుల చేకూరను
చ. 3:   సిగద్గీవడవచచ్చెనా చేరి కానఁగిలితచకొతటే

  వగిద్గీ రతులక లోనెపైవుతడుటగాక
   అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డలయనఁగ నినున్ననఁగటూడె

  వగద్గీళతచకతడితేనే వలయు సబనము



రేక: 1872-1దేవగాతధరి సత: 28-419
పలల్లవ:    అమరెనఁ గద నేనఁ డనిన్నసొబగలను

   సమరత చినన్నల సత నీమేనా
చ. 1:   చెలపల చెమటల చెకిక్కళల్ల

  మొలకల నవువ్వెల మొకిక్కళల్ల
  సొలపల వడుకల చొకిక్కళల్ల
  తొలనఁగని యాసల తొకిక్కళల్ల

చ. 2:   నెఱవగ చటూపల నికక్కళల్ల
  మెఱసను తమకము మకిక్కళల్ల
  గఱతగ నధరము గకిక్కళల్ల

  తఱచగ వలపల దకిక్కళల్ల
చ. 3:   నును గోరికొనల నొకిక్కళల్ల

  పొనునఁగని తములము పకిక్కళల్ల
 ఘనునఁడగ శ్రీవతకటపతకానఁగిట

  యనసను పతతము లకిక్కళల్ల



రేక: 1872-2తలనఁగనఁగాతబోది సత: 28-420
పలల్లవ:    అతదులకే వరగయత నపప్పుటనుతడి నాక

  కతదువ నెనాన్నళల్లనుతడి కాచకవునన్నదియో
చ. 1:       కొతత్తి కొతత్తి మానఁట లడ కొమలి నీ తోడుత

   యితత్తిల వావని నీక నీమౌనోకాని
    హతత్తి కొలవుల సేస నపప్పుట వడుకతోడ
    బతత్తి నీపపై నెతతగదోద భావతచితేనఁ దనక

చ. 2:     సొలసి సొలసి నినున్ననఁ జూచని పలమార
 పొలపగ నేనానఁటపొతదుగాని

    చెలరేనఁగి సేయరాని సేవలలల్ల నఁ జేస నీక
   కొలనఁదిమర నినేన్నమ గోరీనో తాను

చ. 3:     నవవ్వె నవవ్వె మేలమాడ ననుపన నీతోను
   నివవ్వెటలల్లనఁ దనయాస నీపపై నెతతో

    యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యేలితని ననున్న నేనఁడు
    రవవ్వెగానఁ దానఁ గానఁగిలితచి రతకెకక్క నిపడు



రేక: 1872-3భపైరవ సత: 28-421
పలల్లవ:   చెలలముతదర నితత సేసేవుగాక

   వలప లోడినఁగటట్టి క వటట్టి బీరమేనఁటకే
చ. 1:    చేరనఁడేసి కనున్నల చెలియవు మొదలనె

   వర కాతనినఁ జూడ కెటట్టి తడనఁగలవ
  మటూరెనఁడు దురముతోడ మురిసేటదానవు

   యరీతనఁ జెలిమానఁటన నెటట్టి దానఁగేవ
చ. 2:    పటట్టినఁడేసి గబబ్బుల పతతగతత్తి వటమనఁద

  గటట్టి తోడ నెటవల గబబ్బుతలేవ
  వటట్టిన జవవ్వెనమున నువవ్వెళటూల్లరేదానవు
   దటట్టిప టాసల నెటట్టి తపప్పునఁదోసేవ

చ. 3:   సలవ నవువ్వెలతోడనఁ జిపప్పులేటదానవు
  వులివచిచ్చె సిగద్గీల నెట ట్టిలలడేవ

   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్ననఁగటూడె
  తలపోనఁగరత నెటట్టి తనియకతడేవ



రేక: 1872-4దేసాళత సత: 28-422
పలల్లవ:    నా యతతటదానవా నడుమ నీవు

    ఆయలేవ యేమచెపేప్పు వారడి నీ సుదుద ల
చ. 1:    మకక్కవల వదచలిల్ల మానఁటలనే కరనఁగితచి

   దకక్కనఁగొతటవ పతని తరణ నీవు
   పకక్కన నేనెపైతేను పాదరము తొకక్కడులనే

    చొకిక్కతచి నాయితటకినఁ దచచ్చెకొతట నే నితని
చ. 2:    సరసములడి మోవచవుల చటూప చటూప

  మరిగితచకొటవౌనే మగని నీవు
   సొరిది నేనెపైతేనఁ గనుచటూపలనే యలయితచి

  తరితీపలనఁబెటట్టి పతత మపప్పుతచకొతటని
చ. 3:     వరకే చనున్నల నొతత్తి వడినఁగటట్టి వలపల

  కూరిమ రతకినఁ దచచ్చెకొతటని(వ?) తని
   గారవతచి నేనెపైతే కానఁగిటలో సనన్నలనే

   చేరి యిటేట్టి పతడాల్ల డిత శ్రీవతకటేశవ్వెరని



రేక: 1872-5మాళవగళ సత: 28-423
పలల్లవ:    అతనికి నాక నెపైతే నమరనఁగాక

   రతకెకక్కనఁ బాయపవారము మముత్మినఁ జూడవ
చ. 1:    పొలనఁత నీవురముననఁ బోనఁకలతతలే చనున్నల

  యలమ నాతనితోడ నెమనవవ్వెవ
  వులివచిచ్చె సిగద్గీలలల్ల నొడినఁగటట్టి కతదానవు

    సొలసి సొలసి యేమ చటూచేవ నీవు
చ. 2:     నినన్ననే కనెన్నవు మరి నేనఁడే జవవ్వెనివపైతవ

   యనేన్నసి మానఁట లడేవ యతనితోడి
    వనన్నవతటది మనసు వళమే కరనఁగ నీక

   సనన్నల చాయల నెతత సరసమాడేవ
చ. 3:    దొతడపతడు నీమోవ తొడమ యితకానఁబచచ్చెన

 అతడనుతడి నీకెత(వత?)  త ఆసచటూపేవ
   దతడిగా ననేన్నలినానఁడు తానే శ్రీవతకటేశనఁడు

   మెతడుగానఁ జెనకే వతత మేలదానవ



రేక: 1872-6ముఖరి సత: 28-424
పలల్లవ:    చినన్నదాన నతటాను సిగద్గీలేల పతచేవు

   మనిన్నతచె నితనఁడు మఱనఁగేల యినఁకను
చ. 1:    చకక్కర పదవులతో సకియ మానఁటాడవ

    నెకొక్కని సుదుద లడిగీ నీ రమణునఁడు
   జకక్కవ చనున్నలదాన సతగడినఁ గటూచతడవ

   అకక్కరతోనఁ గానఁగిటకి నతగవతచ నతనఁడు
చ. 2:    కలవకనున్నల యమత్మి కాతతునిదికక్క చటూడవ

   అలరచ నీక మొగమెపై యునాన్ననఁడు
    సలవ నవువ్వెల చెలి చేరి సరసమాడవ

  కలసేనతటా నీవళ గాచకనాన్ననఁడు
చ. 3:    కనకప బొమత్మి శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచవ

   మనసు నీకే మనఁదతత్తి మరిగెనఁదాను
   ననిచి తమత్మిచేతుల నాత వడెమయతవ
   వనరి నీరతులలో నోలలడ నిపడు



రేక: 1873-1నాళతగనాట సత: 28-425
పలల్లవ:    కతటవగా వోయి యకె గరవ్వెమెలల్ల ను

    యితటనఁ బెటట్టి కొని యాప కితతేసి నేరిప్పుతవ
చ. 1:    వతచెనల సేసుకొతటా వలపల చలల్ల కొతటా

   మతచముపపై నాప నీతో మాటలడని
     లతచముగా మోప చటూప లవుననఁ గానఁగిటనఁ బటట్టి
  యతచరాని వడుకల నెతతవరలీని

చ. 2:   వడెప సలవులతో వకవకనవువ్వెకొతటా
   తొడపపైనఁ దొడ వసుక దువవ్వెనఁగొపప్పు
     వడనఁగ గబబ్బుల నొతత్తి వతత చేనఁతలలల్ల నఁ జేసి

   బడివాయ కెమెత్మి లతత పచారితచని
చ. 3:    ఇకక్కవ లతటకొతటాను ఇచచ్చెకాల నెరపతా

   చెకక్కనఁజెకక్క మోవ నెతత సేవసేసని
   ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్ననేనఁడు
    మకిక్కలి తా నెతత నీతో మేలమాడని



రేక: 1873-2గళ సత: 28-426
పలల్లవ:    కానఁగల మేలలల్ల నేనఁడే కలిగీనఁగాన

    మానఁగిన మోవుల మర మచిచ్చెకనఁ బొగడరే
చ. 1:    చితత్తిమే చిమత్మిరేనఁగితే చెలవునఁ డేమసేసునే

   హతత్తి మర కేరడము లడేరగాక
    బతత్తి నేనఁ జేసినదే పపైకొని యలయితచనఁగా

   కొతత్తిలగానఁ జతదమామనఁ గొసరనఁగ నేనఁటకే
చ. 2:    జవవ్వెనమే తరవపైతే సక లేమసేతురే

  ఇవవ్వెల మరేల నేరాలతచకొనేరే
   నవవ్వెన నానవువ్వెలే ననున్ననఁ బెననఁగితచనఁగాను
    పవువ్వె వతట మరనినఁ దపప్పుల వటట్టినేనఁటకే

చ. 3:     చటట్టిరికమే మతచితే చటూచి నే నేమసేతునే
 గటట్టి తోడనే ఇయతకొననఁదగను

    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేలి ననున్న మనిన్నతచనఁగా
    చటట్టి నానోము ఫలము సొదితచ నేనఁటకే



రేక: 1873-3పాడి సత: 28-427
పలల్లవ:     చేనఁత యేనేన్నసి సేసని చినన్నది తాను

   లేనఁత నవువ్వెలనే పొదలితచ వలపల
చ. 1:     పొలనఁత కెవవ్వెర తొలిల్ల బుదుద ల చెపప్పురోకాని

 సొలసిసొలసి నినున్ననఁజూచని
   కలికి తనాల యతతగా నేరిచెనోకాని

   చెలరేనఁగి నీమనఁదనఁ జేతుల చానఁచని
చ. 2:   వనయాలలల్ల నీపక వనన్నతోనఁబెటట్టిరోకాని

   గనముగా సారెసారెనఁ గడు మొకీక్కని
   మనసులో నెటవతట మరత్మిము గనెనోకాని

    కొన చనున్నల నొరసి కూరిమ గొసరీని
చ. 3:    గటట్టి తనలో నెతత కూడపోసనోకాని

  నెటట్టి కొనన్న సిగద్గీతోడ నితడుకనన్నది
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

     చటట్టిమెపై తా నినున్ననఁ గటూడి సుదుద ల చెపీప్పుని



రేక: 1873-4ఆహిరి సత: 28-428
పలల్లవ:   చెపప్పురే యమానఁటల చెలవునికి

  అపప్పుసము నాకనాకె ఆడుకొనరాదు
చ. 1:    కలవ నననేల కతతుని దటూరనఁగనేల

   తలనఁచితే మతలోననఁ దా నునాన్ననఁడు
    చిలకనఁ గసరనేల చితతపపై వసునఁగ నేల
  పలిచితే నోరనఁ దనపేరనన్నది

చ. 2:     చతదురనఁ దిటట్టినేల వసతతుని సొలయ నేల
    చెతది నా కొపప్పుపపైనఁ దన సేసలతడనఁగా

    నితదితచనేల వనెన్నల నేరా లలలపపై నేల
    అతదమెపై తన గరతు లతగముపపై నుతడనఁగా

చ. 3:     పూవులపపై వగటేల పపొప్పుడి గాదన నేల
   శ్రీవతకటేశనఁడు తానే చేరి కూడనఁగా

    కోవలనఁ గొసరనేల గతపతచ నేల చెలల
    తావపై వలపల నాకూనఁ దనక నుతడనఁగను



రేక: 1873-5మధతమావత సత: 28-429
పలల్లవ:       వతట నేనఁ గొనిన్న సుదుద ల వరి వారి చేతనెలల్ల

   నతటన నానతీవయాత నాతో నేనఁడు
చ. 1:     చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి సేస నాప వనన్నపాల

   వలయనఁగనఁ జెవులర వతటవా నీవు
    చలవగా వలపల చలల్ల తా గొలవు సేస
  తలనఁపలల్ల నితదువతకనఁ దనివతదనా

చ. 2:  తమరేనఁచి తమ(మ?)     రేనఁచి తా నీకనఁ బాదము లొతపై
   అమరనఁ జటట్టిరికము లబెబ్బునా నీక

   తమురచ సనన్నలనే తయతనిమోవ చటూప
  సమమోహముల నీకనఁ జవులయనా

చ. 3:    కరనఁగితచి కరనఁగితచి కానఁగిట సేవలసేస
  ఇరవుగా ననిన్నయును నియతకొతటవగా

   గరిమ సేలితవ గకక్కన శ్రీవతకటేశ
    తొరలితచి యాప పొతదు దొరకెనా నేనఁడు



రేక: 1873-6వరాళ సత: 28-430
పలల్లవ:   పతతమాడిత వతదానఁకా పతతోడను

   వతతలగా మేలమాడి వడెమచెచ్చె నిపడు
చ. 1:     నెటట్టి కొనన్న వలపల నేరము లతచనఁగ నీదు

  చటట్టిరికములే రేనఁచి చొకిక్కతచనఁగాని
    పటట్టిరాని జవవ్వెనము పాసి యోరవనఁగ నీదు
  బెటట్టి గానఁ బద్రియములే చెపప్పుతచనఁగాని

చ. 2:     యనసిన మనసపైతే యరవు సేయనఁగ నీదు
  పననఁగితచి కోరికలే పతచనఁగాని

    మునుకొనన్న తమకము మోనాన నుతడనఁగ నీదు
  అనిశము మోవతేనె లడిగితచనఁగాని

చ. 3:    చెదరని యడియాస సిగద్గీలవడనఁగ నీదు
  కొదలేక కానఁగిటనునఁ గటూరచనఁగాని
   యిదివో శ్రీవతకటేశ నెనసి మెపప్పుతచితవ
   యదుట నీగణలే నినిన్నతత సేసునఁగాని



రేక: 1874-1దేసాళత సత: 28-431
పలల్లవ:     నినున్న మెతుత్తి మో యాప నేరపల మెతుత్తి మో

    చెనున్నగా మాకేది బుదిద చెపప్పువయాత ఇనఁకను
చ. 1:      ఇతత నీవు వచేచ్చెవతటా నితదానఁకా పతదేల వస

   నతతలోనే వచిచ్చెతవ ఆయ నిజము
     అతతట నీ వడనఁబా టాల్ల పక నీక నెటట్టివో

   చెతతనఁ దారకాణల వచెచ్చెను మాకితదరికి
చ. 2:     ఇచేచ్చెవు సొముత్మిలతటాను ఇతదరికి సాకికి వటట్టి

   తచిచ్చెత వవయునఁ దేట తలల్లమాయను
     మెచచ్చెల మ సనన్నల మలో మకే తలసును

   అచచ్చెప మచేనఁత లొకక్కటాయ మాకితదరికి
చ. 3:     తనకే వలతునని తపప్పుని బాసల చెపప్పు

    చెనకి కూడిత వటట్టి చెలల్లనఁ బతతము
   తనిసి శ్రీవతకటేశ తగలయ మదదరికి

   ఇనుమడితచె సతతోసా లిటట్టి మాకితదరికి



రేక: 1874-2పాడి సత: 28-432
పలల్లవ:   పొదుద వోనివానఁడుగాక పొలనఁతులల

    ఇదదరిలోన నేనఁ దన కిరవౌ తఱనఁగనఁడా
చ. 1:     నినాన్నమొనాన్న నెతదుతడెనో నేనఁడు మాఇతటకి వచెచ్చె

   యనాన్నళల్ల కెనాన్నళల్లపొతదు ఒదేమే తాను
    యనిన్నక నెవవ్వెతనో నాయడు సేయనఁ జూచని

   పనన్నమానమాసా నొక పోలికెపై నుతడునటే
చ. 2:      వపప్పు రేపే బాస ఇచెచ్చె నటూరకె మధతహన్నమెకెక్క

   యపప్పుట కెపప్పుటమానఁట ఇదేమే తాను
    చొపప్పులతత్తి యాప సుదుద లే యపప్పుటనఁ జెపీప్పు

   కపప్పురములో నుపప్పు గలపనఁగ నేనఁటకే
చ. 3:      యేచి నాపపై సేస చలల్ల ఇతతలోనె కానఁగిలితచ

   యేచేనఁత కేచేనఁత ఇదేమే తాను
     య చాయ శ్రీవతకటేశనఁ డితతచే నాక మొకిక్కతచ

    పూచిన పూవుననఁ బతద బొడమతచనఁ గదవ



రేక: 1874-3బౌళ సత: 28-433
పలల్లవ:     పత కిచచ్చెకములడి బతకే వారము నేము

  కతకారితనము కలికివ నీవు
చ. 1:      చకక్కదనా లతత లేదే సరసా లవవ్వె రాడరే

   పకక్క లగల నెమెత్మిల పతచనేనఁటకే
  మకక్కళతచి నీవాడేదిమాటల కేమవచెచ్చెనే

    నికిక్క మముత్మి నెతచితేను నీ కొలనఁదివారమా
చ. 2:     వసాలక దుద యేదే వడుకల బానఁతనఁటవ

  వాసులనునఁ బొరలనివా రెవవ్వెరే
   రాసికెకెక్కనఁ బనులలల్ల రచన లితకానేలే

   నీసుదుద లనీన్న వతట నీ కొలనఁదివారమా
చ. 3:     వనయా లరనఁగమట వతత లనిన్న చటూపేవ

   యనసిన మనఁద నినఁక నెరవులేలే
     ననిచి మనిన్నతచి యేల నను శ్రీ వతకటేశనఁడు
    నినునఁ బెతడాల్ల డితే నేమే నీ కొలనఁదివారమా



రేక: 1874-4వరాళ సత: 28-434
పలల్లవ:     ఇతకా నీదేవులసుదుద లేమ యడిగేవు మముత్మి

   పొతకముగా నీగణలే పొగడుతా నుతడును
చ. 1:    నెలనఁతను నీవు మనిన్నతచే మనన్ననలలల్ల

   చెలలతోనఁ జెపప్పు జెపప్పు చెలరేనఁగను
   నిలకడగానఁ దనతో నీవాడిన యేకాతతాల

  తలనఁచక తలనఁచక దపైవారను
చ. 2:    సొరిది నీవచిచ్చెనటట్టి సొముత్మిల దనమేనను

   సరగననఁ జూచి చటూచి సతతోసితచను
  అరదుగనఁ దనకడతపన నీలేకల
  వురముపపై నిడుకొని వుపొప్పుతగను

చ. 3:     చితుత్తి ర పటాన వాబ్రాసిన నీరటూపమ చటూచి
  హతత్తి సరసములడి యతగవతచను

   కొతత్తిగా శ్రీవతకటేశ కూడిత వతతలోవచిచ్చె
    యితత్తిల నినున్న మఱవ కేకాలము మెచచ్చెను



రేక: 1874-5సాళతగనాట సత: 28-435
పలల్లవ:    గదదమనఁద నునన్నవానఁడు కరణ నిధపైనవానఁడు

    గదదరివానఁడుగద య ఘనునఁడు వో చెలియా
చ. 1:   వనెన్నలమొగముతోడ వడక నవువ్వెలతోడ

  చెనున్నమరీ నిద నరసితహదేవునఁడు
   వునన్నది తొడమనఁదట నొదిదకతో లకిమమత్మి
   ఇనిన్నటా జాణనఁడుగద యతనఁడు వోచెలియా

చ. 2:    అతగపనఁ గాతతులతోడ నలల్ల డే జడలతొడ
  చెతగలితచనఁ గద నరసితహదేవునఁడు

   ముతగిటనఁ బద్రిహల్ల దునఁడు మొకక్కతానఁ బాటలవాడి
  సతగతపైనవానఁడుగద చనవచచ్చెనఁ జెలియా

చ. 3:   బీరప మాటలతోడ పలనఁగిరీటముతోడ
   చేరి నినున్ననఁ గటూడె నదసితహదేవునఁడు

   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డితడెపై వరములిచచ్చె
    ధరణ కాతతునఁడు గద తానితనఁడు చెలియా



రేక: 1874-6లలిత సత: 28-436
పలల్లవ:     ఇదదరి మ సరసము లేమని చెపప్పుగవచచ్చె

  చదిదకి వడికి సతతోషములనోన్నకాని
చ. 1:      ఇద చనవు మనువు లినిన్న నీతోనఁ జెపీప్పుని

  సుదత నీకెటవతట చటట్టిమోకాని
   గదిగొని సారెసారెనఁ గొలవుల సేసని

   పొదిగి నీయడ కెతత పొతదోకాని
చ. 2:    మునుకొని సనన్నల నీముతదరనే సేసని

   యనసిన పను లవ యటట్టివోకాని
   పననఁగచ వనఁడుకొని పగయముల చెపీప్పుని

   వనరిన దటవతట వడనఁ బాటకాని
చ. 3:    నగతానే సొలయుచ నయముల చటూపీని

  మొగమోట మెటవతట ముచచ్చెటకాని
 ఆ (అ?)    గపడి శ్రీవతకటాధిప నినున్ననఁ బెతడాల్ల డె

   మగవక నీక నెతత మచిచ్చెకోకాని



రేక: 1875-1సామతతత సత: 28-437
పలల్లవ:    ఎఱక గలవానఁడవు ఇనిన్నటా నీవు

  తఱితోడ గారవతచి దయనఁజూడరాదా
చ. 1:     చెలియ చెకక్కలనఁ గారే చెమట దుడువవయత

  అలరి సురటవచి యలసినది
   కలవలకొపప్పు జారీ కాతతక ముడువవయత

   సలవుల నవవ్వె నవవ్వె చకాకయినది
చ. 2:    తరణ మోవ వాడె తములమొసనఁగవయత

    పొరినఁ గత చెపప్పు దపప్పునఁ బొరలినది
    సర నురాననఁ జెదరీ చకక్కనఁబెటట్టి గదవయత

  సరగననఁ బాదాలొతత్తి సదమదమెపైనది
చ. 3:     ఇతత చనున్నలపపై కొతగ యడలను కపప్పువయత

  ఇతదవడి నీరతుల నెనసినది
    పతతప శ్రీ వతకటేశ పాయక కూడుతడవయత

    సతతోసాన నీప నీక చాల వలచినది



రేక: 1875-2ఆహిరి సత: 28-438
పలల్లవ:     తలిప చెపప్పుర నా తరనఁగ లతనికిని

  యలమ ననెన్నపడును యడయకతడునఁగాని
చ. 1:    గతత్తిప గబబ్బులమనఁది గరతుల చటూచకొని

  బతత్తితోనఁ దనరటూపము భావతచకొని
    హతత్తి తన వుతగరము లకక్కన నదుముకొని
  వతత్తి వరహతాపము వోరచకతదాననే

చ. 2:    మచిచ్చెకనఁగా నాడిన మాటల దలనఁచకొని
   తచిచ్చె తనపేర నొరనఁ దడవుకొని

   అచచ్చెమెపైన తనగణ లతదరిచే వనుకొని
   కొచిచ్చె కొచిచ్చె తనరాక గోరకవుతదాననే

చ. 3:    పకక్కననఁ దానొసనఁగిన బాసలలల్ల నముత్మికొని
   ఇకక్కవనఁ దన రతుల కెదురకొని

    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనఁ దా ననేన్నలనఁగా
    వకక్క మనసున వచిచ్చె వరకె వుతదాననే



రేక: 1875-3దేసాళత సత: 28-439
పలల్లవ:   ఏమ జూజాలడేవు ఇతతులతోను

   కామతచి నీతోనఁ బెననఁగీ కరణతచవయాత
చ. 1:     వలప నీపపైనఁ జలిల్ల వదదనే కాచకనన్నది

  చెలితోడ నిటట్టి పొతదుసేయరయాత
    కలవల గానుకిచిచ్చె కడునఁ బద్రియముల చెపీప్పు
  యలమ నీపక జనవయతవయాత

చ. 2:    వడుకల వదవటట్టి వయతమతదవచెచ్చె నీతో
   జోడు గటూడి యపరతనఁ జొకక్కవయాత

    వాడికల వచరితచి వచిచ్చె వచిచ్చె వడుకొనీ
   యడ నిటట్టి వనన్నపము లియతకొనవయాత

చ. 3:     ఆసల తోడతటవటట్టి యటట్టి కానఁగలితచ నినున్న
   సేన వటట్టితవ ఇనఁకనఁ జెనకవయాత

    వాసితో శ్రీవతకటశ వనిత నేలిత వటట్టి
    వసరక నీక మొకేక్క వడె మయతవయాత



రేక: 1875-4శ్రీరాగత సత: 28-440
పలల్లవ:    నా వభునితో నేల నగవచేచ్చెవ

   వావరి నాకే యితనఁడు వసమెపైయునాన్ననఁడు
చ. 1:     కొతత్తి కొతత్తి మాటల కొనచటూప తేటల

  హతత్తి చెలల్ల టాలయాట పాటల
   యతత్తిల నేరిచితవో యిటవతట బనాన్నణల
   మతత్తిలి నీవపైతే నిసుమతత దానవు

చ. 2:     పచిచ్చె పచిచ్చె చేనఁతల వుబబ్బురి బయలీనఁతల
  తచచ్చెన నివవ్వెరగల తలపోనఁతల
  గచచ్చెల నెనాన్నళల్లనుతడి గడియితచకొతటవో

   కచచ్చెపటట్టి నినెన్నతచితే కడు గోలదానవు
చ. 3:     సారె సారె జతకెల సమరత యతకెల

 ఆరితేరికూడి పాయనిలతకెల
   యేరీతనబెబ్బు శ్రీవతకటేశతోడి పొతదు నీక

   చరి మొలక చనున్నల చినాన్నరిదానవు



రేక: 1875-5మాళవగళ సత: 28-441
పలల్లవ:     ఆప చెపప్పునటట్టి సేసి యాదరితచనఁదగ నీక

  కానఁపరము లీడేరెనఁ గరణతచవయాత
చ. 1:     అతదలనఁ బాయవటాట్టి ల అటట్టి గలల్ల గలల్లననఁగ

    యితదుముఖ వచెచ్చెను నీ యితటకి నేనఁడు
    గతదము బేతటల్ల మేననఁ గముత్మికొని రానఁగాను

    ముతదుగానే చేతులతత్తి మొకీక్క నీక నిపడు
చ. 2:    కటట్టిన చెతగావ చరనఁ గళబెళమననఁగాను

   చటట్టిమెపై బాగాల దచెచ్చె సటూడిదగాను
    గటట్టి కొపప్పులో వరల కడు బుగలకొననఁగా

    గటట్టి తోడ నీ సతగడినఁ గటూచనన్న దిపడు
చ. 3:     చనున్న మెరనఁగల నీపపై సారెనఁ జౌకళతచనఁగాను

   యనిన్నకగానఁ గానఁగిలితచె నితపల రేనఁగ
    మనిన్నతచి శ్రీవతకటేశ మరి ననున్న నేలనఁగాను

     సనన్నలనే మోవ చటూపీ చవతోనఁ దా నిపడు



రేక: 1875-6పాడి సత: 28-442
పలల్లవ:     ఏనఁకరీ నపప్పుట నుతడి ఇదివో నీక

   ఆనఁక వలపల చలీ ల్ల నడుగరాదా
చ. 1:    నినున్ననఁ జూచి సారెసారె నెలనఁత

  కనన్నచోటనెలల్ల నిచచ్చెకము సేసని
    చనున్నల నొరసుక నీ సతగడి నుతడ
   తనన్ననఁగా నాప తలనఁప దలసుకోరాదా

చ. 2:   మొగమెతత్తి కనునఁగొతటే మొకక్కమొకీక్కని
   తగిలి తగిలి యాకతము లడని

   నగీ నతతలోనె నినున్న నతటసేసుక
   సొగిసి యాప గటట్టి సదితచరాదా

చ. 3:    వావ నీతోనఁ జెపప్పువచచ్చె వకక్కణగాను
  యేవళనఁ గొలవుసేస యదుటనుతడి

   శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్ననఁ జితత్తిగితచి కూడితవ
   కావతచి యాప చటట్టిరికమటూనఁ జేయరాదా



రేక: 1876-1ముఖరి సత: 28-443
పలల్లవ:     ననేన్నల పలిచేవు నగతా నాప యితటకి

    వనన్న సుదుద లే చాల వడుకాయ నాకను
చ. 1:      సరసనఁ గటూచతడి యాప సారె నినున్న జతకితచనఁగా

   వరలనునఁ బటూనఁచి పూనఁచి వయనఁగాను
    తురము కొనగోళల్లను దువవ్వె దువవ్వె తయతనఁగాను

     నిరత నివలల్ల నఁ జూచి నే నోరవనఁ గలనా
చ. 2:     తొడమనఁద దొడ వసి దొరతనాల చటూపనఁగా

    కడనఁగి నీమోవ యాకె గతకి సేయనఁగా
గది(డి?)     గొన రాకొటల్ల గొటట్టి నినున్ననఁ బలవనఁగా

  వడనఁబడి నోనితదుక వోరవనఁగనఁగలనా
చ. 3:    చనుమొనల నానఁటతచి సదమదము సేయనఁగా

  పననఁగలడి నీమేను పపప్పుసేయనఁగా
   ననిచి శ్రీవతకటేశ నాకానఁగిట నీవుతడనఁగా
   వనరి యాప చేనఁతల కోరవనఁగనఁగలనా



రేక: 1876-2శతకరాభరణత సత: 28-444
పలల్లవ:    జాణ వలపల తతకి జవాదివతకి

   నాణమెపైన పతతోడ నవువ్వె నవవ్వెనఁగదవ
చ. 1:   కాటక కనుచటూపల కలికీ

   గానఁటప మానఁటల చిలకల కొలికీ
    చాటవ కెకిక్కన యటట్టి జాజి ములికీ
    పాటతచి నీ వభునికి బాగా లియతనఁగదవ

చ. 2:   నెలకొనన్న నవువ్వెల వనెన్నలతేట
  కలకనఁ గతత్తికలోని కొవలపాట

   వలయనఁ జితత్తిజకేళ వడుక కోట
  తలకొని నీమగనిపాదమ లొతత్తినఁగదవ

చ. 3: గడి(ది?)   కొనన్న లేనఁతసిగద్గీల దొతత
 వదచలల్ల నఁ బులకవరలబతత

  పదిలప నడపల పటట్టిపదతత
   యిద శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డెనస మెచచ్చెనఁగదే



రేక: 1876-3సామవరాళ సత: 28-445
పలల్లవ:    ఏమయాత నాగణము యఱనఁగవా నీవమెపైనా

    గోమున నా సతగడినినఁ గటూచతదువు రావయాత
చ. 1:   వోడక నినన్నతతేసి వరసేటదాననా

  వాడికల చెపప్పుకొని వచేచ్చెదాననా
   యేడ నుతడయినా నినున్న నెలఇతచేదాననా

  కూడుమని నినున్న వనఁడుకొనేదాననఁగాక
చ. 2:     పతతమాడి నినున్న నిటట్టి బాస గొనేదాననా

  చెతతనఁ బెకక్కచరల దసేటదాననా
   రతతుసేసి ని నిన్నతటకి రపప్పుతచకొనేదాననా
   సతతోసాన మొకిక్క సేస చలేల్లదాననఁగాక

చ. 3:    బయల వతదిలి వటట్టి భద్రిమయితచేదాననా
  కిగయ యఱనఁగక పలికేటదాననా

    నియత శ్రీవతకటేశ నీవు ననున్న నేలితవ
   నయమున నినఁక నీతో నవవ్వెదాననఁగాక



రేక: 1876-4దేసాళత సత: 28-446
పలల్లవ:     నెటట్టి కొనన్న బతత్తితోడ నీవు నేను వుతడనఁగాను

   చటట్టిమెపై తానటూ నినున్న సొలయజూచని
చ. 1:    వలిప పయతద వలల్లవాటతోడ నిలచతడి

   నెలనఁత తొతగిచటూచని నినున్న నిదివో
   నలవతకనఁ గమత్మివాసనల బుగల కొననఁగా

    చలవగా సురట వసర కొనీనఁ దాను
చ. 2:    దతతకాతతుల సలవనఁ దళకన మెరవనఁగా

   ఇతత నినున్న పలిచని యలయితపడ
    రతతులగానఁ గతకణల రాసి రాసి మొరయనఁగా

    చెతత నిద మొకీక్కని చేతులతత్తి నీక
చ. 3:     తురము చెతగలవల తొట తొట రాలనఁగాను

   తరణ నినున్న వసని తామరలను
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ ఇతతలోనఁ గానఁగిలితచిత
   వరిది నీమోవతేనె లనీనఁ దానిపడు



రేక: 1876-5ఆహిరి సత: 28-447
పలల్లవ:   చెలల్లవరలపై యినఁక వలసివుతదువుగాక

   చెలల్లనఁబో యితకానేలే చిడుముడి సిగద్గీల
చ. 1:    చనున్నలపపై నితడినవ చతదమామ పలల్లల

   పనీన్నట కాలవల పారీనఁ జెకక్కల
    వునన్నత పతడిల్లవడే లొదిదకనఁ బుకిక్కట నితడా

  వనెన్నలనఁడి ఇనఁకనేలే వలవనిసిగద్గీల
చ. 2:     యదిరితచి తోనఁచె నద యరసతజ కనున్నలను

  చెదరీ సలవులను చిరముతాతల
     గదిగొని మేన నితడె గతపలపై జాజి ననల
    మదిరాక యినఁక నేలే మాయదారి సిగద్గీల

చ. 3:     తతనఁ దురముపపై నవ తలనఁబాల వజాబ్రాల
  కతమాయనఁ దమెత్మిరల సారెసారెక

     ఇతవపై శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డిద ననున్ననఁ గటూడె
    కతకారి ఇనఁక నేలే కాయకప సిగద్గీల



రేక: 1876-6బౌళ సత: 28-448
పలల్లవ:    గటట్టి గల రమణనినఁ గొనియాడుదు రితదర

    చటట్టిరికము నెరప జోడెపై యుతడుటే మేల
చ. 1:   వసమతత పనికెపైనా వగిరపడనఁగవదుద

  వాసితోడ మెలనఁగేట వనితలతక
  ఆసతోడి మగవానఁడు ఆయములతటవచిచ్చెతే

   చేసటూటకినఁ బెననఁగి సిగద్గీవడుటే మేల
చ. 2:    సరసములోన నేనా జతకితచి కెలయవదుద

 దొరతనమెరినఁగిన తొయతలలక
  మరిగినవానఁడు తనమరత్మిము సనఁకనాడితే

    సొరిది దపప్పుక చటూచి చొకక్కటే మేల
చ. 3:    కలలోననఁ గటూడినాను గరవ్వెము చటూపవదుద

  వలవ నేరిచినటట్టి వనితలక
 ఆ (అ?)     లమేల మతగవు నీ వతనఁడు శ్రీవతకటేశ

    డెలమ నినేన్నల నినఁక నియతకొనుటే మేల



రేక: 1877-1సామతతత సత: 28-449
పలల్లవ:    నీ వలమేలమతగవు నెరజాణనఁ డాతనఁడు

   వోవరిలో నుతడనఁ గద వయాతరిదానవు
చ. 1:    గరిమ నీరమణునఁడు కెపైదతడ వటట్టితేను

  శిరసేల వతచేవ చినాన్నరిదాన
     మరిగి నీ కతనఁ డాకమడిచి చేత కిచిచ్చెతే
  వరగ వడనఁగనేలే వయతపదాన

చ. 2:    తగద్గీకతడా నీతొడల తలగడనఁ బెటట్టి కొతటే
  సిగద్గీలేల పతచేవ చేనఁతలదాన

    యగద్గీలేక నీ చెవలో నేకతము లడితేను
  వగద్గీళతచి దటూరనేలే వడుకదాన

చ. 3:     గకక్కన నీ చనున్నల కానఁగిట నదుముకతటే
   మకక్కలి యాల చొకేక్కవ మేనదాన
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్ననఁగటూడె
  చకెక్కరమో వయతనఁగద చనవరిదానా



రేక: 1877-2పాడి సత: 28-450
పలల్లవ:     వానఁడువో నీ రమణనఁడు వరసుక వచిచ్చెనానఁడు

   పోడిమతోనఁ గానఁపరాల పొతదుగానఁ జేయనఁగద
చ. 1:     చెలిమ చెమటల నితడు సేయనఁగనఁ జేయనఁగాను

   కలిమ గతపల కెకక్క కెపైకొతటేను
    బలిమ బతడల్ల వచచ్చె పలమారనఁ బెననఁగితే
   నిలవు నటూరవతడని నేకేలే చితతా

చ. 2:    వడుక వలిల్లవరసు వనోదాల జరపతే
  వాడికల గతపగటట్టి వలనతటేను

    కూడిక రతకి నెకక్క కొతకక చెనకితేను
   యడు జోళల్లకక్కటాయ ఇనఁకనేలే చితతా

చ. 3:     ఆసల పపైపపైనఁ బెరగ నతగముల సనఁకితేను
   బాసలలల్ల నెటట్టి కొను బతత్తి గలితే

   సేసవటట్టి కూడినానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న
   తాసువల మరనాన్నర తగదేలే చితతా



రేక: 1877-3బౌళ సత: 28-451
పలల్లవ:     చినన్నదానవు గనక చెపప్పుత నీకీ బుదుద ల

   పనున్నక నీపొతదులివ పాయకిటట్టి సేయవ
చ. 1:    తపప్పుక చటూచితేనే తగలయముల వుటట్టి

  చిపప్పులనఁగ నవవ్వెతేనే చితత్తిములతట
   చొపప్పునఁగా మాటలడితే చటట్టిరికముల రేనఁగ

   యపప్పుడూను పతపొతదు లేమరక సేయవ
చ. 2:    కొలవుల సేసితేను కోరికల కొనసాగ

  వలినుతడి వనఁడుకొతటే వడుకగలద్గీ
   తలకొని చెనకితే తమకము లపప్పుతల

   మలసి నీపతపొతదు మఱవక సేయవ
చ. 3:    వావుల దలపటట్టితే వాడికల సమకూడు

   మోవతేనె చటూపతేను మోహము మెతడు
   యవళ నినున్ననఁగటూడె ఇదియే యలవాటను

  శ్రీవతటేశవ్వెరపొతదు సేనలగానఁ జేయవ



రేక: 1877-4ఆహిరి సత: 28-452
పలల్లవ:      వఱొకటనఁ గాదు సుమత్మి వలనఁది నీక మేలది

   మఱిన సతతోసాన మకిక్కలి మనిన్నతచమ
చ. 1:    కనున్నల సొలయునఁగాని కడవ మానఁటాడదు

  చనున్నల నొరయునఁగాని జతకితచదు
   సనన్నలనఁ గొసరనఁగాని చలము సాదితచదు
    ఇనిన్నటానఁ జెలికి నీపపై నెటవతట పగయమో

చ. 2:    బలిమనఁ బెననఁగనఁగాని పతతముల నెరపదు
  మలసి చెనకనఁగాని మచచ్చెరితచదు

    అలరల వయునఁగాని ఆస నీపపై వదలదు
    యలమ నీపక నీపపై నెలవతట పగయమో

చ. 3:     చటట్టి నీతో నవువ్వెనఁగాని చటూపదు యగసకాతల
  గటట్టి తోడ నుతడునఁగాని గతపతచదు

   నెటట్టిన శ్రీవతకటేశ నెలనఁతనునఁ గటూడితవ
     యిటట్టి మెచచ్చె నీపపైనఁ దన కెటవతట పగయమో



రేక: 1877-5గళ సత: 28-453
పలల్లవ:    చెలల్ల బడియపైన మనఁద చేనఁతల మరేమటకి

   చలల్లనఁగా నామోవ యాని చవులతచనఁగాక
చ. 1:    మొగము చటూచినవానఁడు ముచచ్చెటక రమత్మినవ

   నగినవానఁ డిమత్మినవ నాకనఁ జనవు
  తగలనాడినవానఁడు దగద్గీరనఁగ రమత్మినవ

    మగిడి ననిన్ననఁక నెతత మరసు సదితచని
చ. 2:    చెలిమ సేసినవానఁడు చేతకి లోనఁగమత్మినవ

  కలయ వచిచ్చెనవానఁడు కెపైకొమత్మినవ
  వలపతచినవానఁడు కెపైవసము గమత్మినవ

   లలి నెతదానఁకాను నాలగల చటూచని
చ. 3:   సరసమాడినవానఁడు సతమెపై యేలమనవ

  తరవసినవానఁడు సతదితచ మనవ
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ బెతడాల్ల డె

   సురతవళల నేమ చొపప్పుల వదకీని



రేక: 1877-6హిజిజజి సత: 28-454
పలల్లవ:   వాసులకే బతకేట వనితలము

   సేసవటట్టి యేలితవ చేరి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    కలికితనము లలల్ల కాతతలక సాజము

  మొలకనవువ్వెల వనెన్న మోములకను
   వలపలకను బోది వాడికెపైన చేనఁతల

   చెలనఁగి మమేత్మిల రటట్టి సేయ వచేచ్చెవయాత
చ. 2:    వనయప సరసాల వడుకలక మటూలము

  చెనకలకనఁ దగల చిరసిగద్గీల
   పననఁగలటక లతకె పగయవాది తనముల

  వనరి మమత్మినఁకనేల వుపప్పుతతచేవయాత
చ. 3:   కానఁగిటరతసనన్నల కనుబొమత్మి జతకెనల

   మానఁగిన మోవయగల మత చొకక్కల
    చేనఁగ దేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్న
    తోనఁగి చటూచి యేల మాసుదుద ల మెచేచ్చెవయాత



రేక: 1878-1వరాళ సత: 28-455
పలల్లవ:    ఏమ చెపేప్పుది నీసుదుద లితదరిలోన

    వమరనఁ జూచి చటూచి వరగయత నిపడు
చ. 1:    మగవరో పతతోడ మానఁటలడనఁ జాలను

  చిగరవతట నీమోవ చిలల్ల లయతనా
    నిగిడి వదద గటూచతటే నీకేమే వలపల

  జిగరవల నతటక చిమత్మిరేనఁచనా
చ. 2:     చెనకి యతనితోడనఁ జేరి పననఁగ వదేమే

   ఘనమెపైన నీ చనున్నల కాయగాచనా
    మొనసి వడుకతోడ మోమెతత్తి చటూచితే నేమే
  ననుపల తమకము నామునెకీక్కనా

చ. 3:     యరవు సేయక బాగా లీతనికిచిచ్చెతే నేమే
  వరస నీకొనగొళల్లవానఁడి వయతనా
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డేల నివవ్వెరగతదేవు

   కరనఁగి నీమనసిటట్టి కాలవ గట ట్టినా



రేక: 1878-2కనన్నడగళ సత: 28-456
పలల్లవ:   ఇటవతట మానావత నితతసేతురా

   తటకన లలితచి దయనఁజూడు మనఁకను
చ. 1:    చెపప్పురానిమానఁట లేమ చెపప్పుతవో చెలితోను

  అపప్పుటనుతడి బొమత్మిల నదదలితచని
   రెపప్పుల తుదలను యేరీత సనన్నసేసితవో

   చపప్పుడుగా వరలను సారెక వసని
చ. 2:    గటట్టి తొడ నెటాల్ల నికక్కవల సనఁకితచితవో

  దటట్టితచి పదవులగదల దటూరీని
   చిటట్టితటనఁజేనఁతల నేడ సిగద్గీల రేనఁచితవో

    చటట్టి చటట్టి ములవానఁడి చటూపలనఁ జూచని
చ. 3:    వడుకరతుల యతత వలల్లవరి సేసితవో

   వోడక పసనఁగతా నీ వడివట ట్టిని
    యడనే శ్రీవతకటేశ యప నెతత యేలితవో

    జోడు గటూడి నినిన్నపప్పుడు చొకక్కతా మెచచ్చెని



రేక: 1878-3లలిత సత: 28-457
పలల్లవ:      మేల మేల జాణవు మెచిచ్చెత నాపను నేను

  నీలగలలల్ల నాప నేరిపనవకా
చ. 1:     కనుసనన్నలనే మొకిక్క కాతత సేవల సేసి

   తనువు సనఁకల నినున్న దమరేనఁచెనఁగా
     చెనకలనఁ బొదుద వుచిచ్చె చెకక్క కొనగోర నటూనఁది

   పననఁగలటల నీకనఁ బద్రియము వుటట్టితచెనఁగా
చ. 2:     చటట్టిరికముల చెపప్పు సొలసి వదదనఁ గటూచతడి

   నటట్టి నడుమనే నినున్న నవవ్వెతచెనఁగా
    గటట్టి తోనే మేలమాడి కొపప్పు దువవ్వె బుజజగితచి

  పటట్టిపగలే నినున్న భద్రిమయితచెనఁగా
చ. 3:      చనున్న లరమున నాని చవులలల్ల మోవనఁ జూప

   వనెన్నలనఁడి ఇతత నినున్న వలపతచెనఁగా
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   తనన్నని రతులనఁ దానటూనఁ దేలితచెనఁగా



రేక: 1878-4  పళవతజరి (రత?)సత: 28-458
పలల్లవ:   వరగయత నీపసేసే వసాలక

   యిరవపైన నీచితత్తి మనఁక నెట ట్టికాని
చ. 1:    వాసులకే పననఁగీని వతతులకే చెనకీని

  వసరదతతపైనా నీతో వడుకలను
   ఆసలనే కెరలీని అతదాలకే లచని
   చేసటూట నీకె యతత చేనఁతలనఁడోకాని

చ. 2:     చటూపలనే సొలసని చటట్టి చటట్టి మలసని
  వోపననదు నీతోడి వరపలను

    తీపలగా మానఁటలడి తేనెల మోవనఁ జూప
    కానఁపరాల కీప యతత కతకారో కాని

చ. 3:    చనువులకే వచచ్చె సరసములకే పొతచ
   తనియదు నినున్ననఁ గటూడే తలపోనఁతల
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ యితతలో ననున్న

   ననుపల కీకె యతత నయగారోకాని



రేక: 1878-5ఆతదోళ సత: 28-459
పలల్లవ:   మురిపములలల్ల నీముతదరనే పచరితచ

   నెరవాది తలమెతత నేరచనో తాను
చ. 1:     కటట్టి కొనె మెడనితడా గటట్టి ముతత్తిప సరల

  పటట్టి కొనెనఁ గొపప్పున సతపతగవరల
   దటట్టిముగనఁ బయతదలో దానఁచెను కచగిరల

   అటట్టి చితత్తిగితచి చటూడవయాత యపదికక్క
చ. 2:     పూసను గతదము మేన పొతచి నెరపూనఁతను

   ఆసలనే చటూపీ నొయాతరి చేనఁతల
    వసరక మొరయితచ వస మటట్టిల మోనఁతల
    సేసవటట్టి యేలవయాత చెలి నీకనఁ గలిగె

చ. 3:    మెలపన నితచకొనె యేనెలల్ల సొముత్మిల
   కలికీ వణలోనఁ గొనగోరి చిముత్మిల

    యలమ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   పలిచి మానఁటడవయత పగయురాల నీక



రేక: 1878-6ఆహిరి సత: 28-460
పలల్లవ:     ఇటవతట వడుకల యిదే నీకనఁ గలిగెను

  తటకన వరమచిచ్చె దయసేయవయాత
చ. 1:    కలికి చటూపల నీక కలవలదతడలయ

 సలవనవువ్వెల మతచిసేవతతులయ
  పలిచిన యధరము పనుమతకెనవవాయ
   కొలనఁది భారము నితడునఁ బటూజలయను

చ. 2:     ముకక్క నిటటూట్టిరప్పుల నీక మొనసి సతపనఁగలయ
  తకక్కక చేసనన్నల తామరలయ

   చెకక్కమనఁది పలకల చెలరేనఁగి జాజలయ
    నెకొక్కనన్న యప చతదము నీకనఁ బటూజలయను

చ. 3:    మచిచ్చెక నీపకానఁగిలి మరవప ననలయ
  కొచిచ్చె కానఁగిటరతుల కరివరాయ

    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యితత నీవనఁ గటూడనఁగాను
   పచిచ్చెదేరి యినిన్నటాను బల పూజలయను



రేక: 1879-1గళ సత: 28-461
పలల్లవ:    ఇటవల నుతడుభాగత మేమని చెపప్పునఁగవచచ్చె

   కటలకతతలి నినున్ననఁ గోరి దకక్కనఁగొనెను
చ. 1:     పతచ పతచ రమణకినఁ బెదదలయనఁ గచముల

   యతచ నెతచ గణముల యనిన్నకటాయ
    ఇతచకతత పడుచతటా నినాన్నళల్ల నుతటమ నేనఁడు
   మతచముపపై రతులను మరిగితచె నినున్నను

చ. 2:     చటూడనఁ జూడ మగవక చటూపలలల్ల వానఁడెకెక్క
   ఆడనాడ మాటలలో నతదాల వుటట్టి

   యడుగాని పడుచతటా నెఱనఁగమెపైత మనాన్నళల్ల
    వాడలో నెతదు చటూచినా వలపతచె నినన్నను

చ. 3:    కాయనఁగాయ వనిన్నలయ కాతతసలవుల నవువ్వె
  సేయనఁజేయ వడుకాయ చేనఁతలలల్ల ను

   పాయక శ్రీవతకటేవ పడుచతటానఁ జూచితమ
    చాయల సనన్నలనఁ గటూడి సాదితచె నినున్నను



రేక: 1879-2పాడి సత: 28-462
పలల్లవ:    చేరి పతడాల్ల డరాదా సేసల వటట్టి

    సారెక నీమోవ చటూప సనన్నలేమ సేసేవ
చ. 1:    పపప్పుగటట్టి నాతనితో పననఁగలడి యతదానఁకా

  వుపప్పుతలనఁ జెమటల నోలలడేవ
     తపప్పుక చటూచి యపప్పుట తమ యతత పతచేవ

   కపప్పుగానఁ గోరిక లతత కూడపోసేవ
చ. 2:    గటట్టి తోడ నిలచతడి కొలవుసేసి యతదానఁకా

  చిటట్టితటనఁ బులకలను చిమత్మిరేనఁగేవ
   బటట్టిబయల వలచి భావమెతత గరనఁగేవ

    దటట్టిప సిగద్గీల నెతత దడి గటేట్టివ
చ. 3:    పానుపపపైనఁ గటూచతడి బానఁతపడి యతదానఁకా

   నాననఁబెటట్టి నాననఁబెటట్టి నవువ్వె నవవ్వెవ
   ఆనుక శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనే నినున్ననఁగటూడె

  పూని సతతోసాలతత పోగవటేట్టివ



రేక: 1879-3లలిత సత: 28-463
పలల్లవ:     వాకిట నుతడి యతత వాడికల సేసేవు

   లోకమెలల్ల నెరనఁగను లోనికి రావయాత
చ. 1:     పడనఁత వనయముల బయల వతదిలి వటట్టి

   తడనఁబాట సిగద్గీలను దడి గటట్టిను
    వుడివోని తమకము నొడినితడా నీక నితచె

   యడమాట లినఁకనేల ఇతటకి రావయాత
చ. 2:    కలికి కనుచటూపలకానెకల నీక నిచెచ్చె

   సులభాన వలపల సటూడిద లతప
   సలవుల నవువ్వెలనే చితత్తిమెలల్ల నఁ గరనఁగితచె

   వలినుతడి జతపలేల వడిదికి రావయాత
చ. 3:     భామ తమత్మి మొగద్గీలనుపానుప్పు నీకనఁ బరచె

   వమర మోవతేనెల వతదుల వటట్టి
    ఆముక శ్రీవతకటేశ యటట్టి యకెనఁ గటూడితవ

   దామెటసనన్న లవల తావుక రావయాత



రేక: 1879-4కాతబోదిసత: 28-464
పలల్లవ:    అపప్పుటనుతడి నవవ్వె నాతనఁడు నీతో

   యిపప్పుడు సిగద్గీ లివలే యియతకొతటగాక
చ. 1:   చలపాదితనమేల సరసమాడేట వళ

  చెలరేనఁగి సొలపల చేనఁతలేకాక
  బలిమ బగియనేల పటట్టిపననఁగేటవళ
    చెలిమ చటూప పగయము చెపప్పుటే కాక

చ. 2:    పతతము లడనఁగనేల పానుపపపైనునన్న వళ
  సతతోసాన వలపల చలల్ల టగాక

   వతతల సేయనఁగనేల వచచ్చెనవడెపైన వళ
  చెతతనే వలసినటట్టి చెనకటగాక

చ. 3:     ముతచి మానఁట లడనేల మోవ చవగొనేవళ
   కతచప పొతుత్తి ల మేల గెపైకొతటగాక

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినునఁగటూడె
   పొతచి పొతచి వడుకల భోగితచటగాక



రేక: 1879-5కేదారగళ సత: 28-465
పలల్లవ:   తలసుకోరాదా తఱవ తలనఁపలలల్ల

   వలినుతడి ముతదే యాల వగిరితచేవు
చ. 1:    వాసితోడ మదిరాక వచిచ్చెనపని వుతడనఁగా

    నీ సుదుద లేమ చెపేప్పువ నేరపలను
   మటూసిన ముతత్తిమువల మొనసి నినున్ననఁజూడనఁగా
    సేసవటట్టిన సతులనఁ జెలి యేమ చటూపేవు

చ. 2:    లలితాతగి నీరతకి లచి కాచకతడనఁగాను
   యలమ జూజాలడ నేమ నేరేప్పువు
  బలిమనఁ జనున్నలొరయనఁ బాదాలొతత్తిరానఁగాను

   మలసి వటట్టిపనుల మరియేల చెపేప్పువు
చ. 3:    పడనఁత నీకానఁగిటలోనఁ బాదుకొని వుతడనఁగాను

   యడయక కతఠహరా లనిన్న గటేట్టివు
   నడుమ శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవపప్పుడు

    వడనఁబరచి యాపను వడి యేల పటేట్టివు



రేక: 1879-6బౌళ సత: 28-466
పలల్లవ:   ఇతదరమునఁ జూడనఁగానఁ దానెవవ్వెతోకాని

     ముతదే ననున్న నేలితవ మొకీక్కనఁ దాను నీక
చ. 1:    తలల్లమగా నీతోను తేనేగారే మోవతోడ

  చెలల్ల బడిమానఁట లడనఁ జెలియ
   గొలల్లతనఁగాబోల నీప గొపప్పుగొపప్పు చనున్నలతో

  కెలల్ల రేనఁగి పపైకొనీని కితదుమనఁదఱనఁగదు
చ. 2:    పతచెపనఁ బయతదతోడనఁ బెడమరలి నీదికక్క

   పొతచక సారెకనఁ జూచనఁ బొలనఁత
    చెతచెతగానఁబోల నీకె చెకక్కల జవావ్వెది నీపపై
  యితచకితచకే చమరీ నెడడతనమునను

చ. 3:    సరసపనఁ జేనఁతలను సగినాల చెపప్పుకొతటా
    నిరతనఁ జేతుల చానఁచ నీపపై వనిత

   యరికెత గానఁబోల నినీన్నకె శ్రీవతకటేశనఁడ
  మరిగితచకొనె నిటట్టి మతచితనములను



రేక: 1880-1కాతభో(బో?)ది సత: 28-467
పలల్లవ:   నెరజాణ వనిన్నటాను నేరపరివ

   తరణుల మనిన్నతచే తగ వఱనఁగదువు
చ. 1:      కొచిచ్చె కొచిచ్చె బతత్తితోడనఁ గొలవుల సేసే నీక

  ఇచచ్చెకములడెనఁ జెలి ఇతదానఁకాను
    మచిచ్చెకతోనఁ గొపప్పు దువవ్వె మనసలల్ల నఁ గరనఁగితచె

   మెచచ్చెవయాత ఇనఁకనెపైనా మేలరినఁగి నీవు
చ. 2:     పయతద చెరనఁగ జార పలమార బాదాలొతత్తి

  నెయతములే పచరితచె నినన్నటనుతడి
    వయతనే గతదమువసి వుచిత మెలల్ల నెరప

   యియతవయాత వుడుగర లితవరినఁగి నీవు
చ. 3:    వడెమచిచ్చె మోవతేనె వతదువటట్టి లలనతో

   వడుకలే పచరితచె వగి నతతాను
    యడనే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీకెనఁ

   గటూడవయాత పొతదుల గరతరినఁగి నీవు



రేక: 1880-2ఆహిరి సత: 28-468
పలల్లవ:    ఏల దటూరేవ వరకే యవవ్వెరినెపైనా

  తాలిమతో నీవభునఁడే దయనఁజూచనఁగాక
చ. 1:    అతది నీలోనివలప లరడినఁ బెట ట్టినఁగాక

   చతదమామ నినున్న వచిచ్చె సాదితచనా
   కతదువపైన నీకోరికె కడు గబబ్బుతలీనఁగాక

  మతదానిలనఁడు నీపపై మచచ్చెరితచనా
చ. 2:   తలపోనఁతలే నినున్న తడనఁబరచనఁగాక

   చిలకల వచిచ్చె నేనఁడు చిమత్మిరేనఁచనా
    యలమ నీ వయసే యితతగానఁ జేసినఁగాక

  కలవపవువ్వెల నినున్న గాసినఁబెట ట్టినా
చ. 3:    చేవదేరి నీచితత చెకక్కకనఁ జేయిచెచ్చెనఁగాక

  కోవలకూనఁతల నినున్న గతపతచెనా
    శ్రీవతకటేశనఁడు తానే చేరి నినున్ననఁ గటూడెనఁగాక

   యవలనఁ దుమత్మిదగతప లడమాట లడెనా



రేక: 1880-3భపైరవ సత: 28-469
పలల్లవ:    చటూడనఁజూడనఁ గొతత్తిలయ సుదతభావము నేనఁడు

   కూడి నీకూటమకినఁ గొలకొల నవవ్వెను
చ. 1:      పకక్కన ననున్ననఁ జూచి పడనఁత శిరసు వతచె

  చెకిక్కటనఁ జేయిడుకొని సిగద్గీవడెను
  జకక్కన చనున్నలమనఁద జారినపయతదకొతగ
   అకక్కన నదుముకొని యతతలోనో నవవ్వెను

చ. 2:     ఆలితచి నీమానఁట వని యాసతోడ ముకక్కనఁమద
 వలవటట్టి కొనుచ నివవ్వెరగతదను
   మేలిమతురము వడి మెడమనఁద గముత్మికోనఁగా

     కేలనఁ జకక్క నొకక్క నొతుత్తి కొతటా కిలకిల నవవ్వెను
చ. 3:     కొచిచ్చె నీవదదనఁ గటూచతడి గొబబ్బుననఁ జెమరితచనఁగా

  మచిచ్చెకనఁ గరనఁగకొతటా మదినఁజొకెక్కను
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ పచిచ్చెచేనఁత సేయుగాని

   పచచ్చెడము గపప్పుకొని పకపక నవవ్వెను



రేక: 1880-4శ్రీరాగత సత: 28-470
పలల్లవ:   ఇచచ్చెకములే సేసి యడేరవలనఁగాక

  పచిచ్చెగా బలిమసేసి పదరనఁగవచచ్చెనా
చ. 1:   వోసరితచి వడుకల కొడిగటట్టినవారికి

 వసరనఁగవచచ్చెనా వగినతతాను
  ఆసలనే తుదకెకిక్క ఆఱడెపైనవారికి

  గోసనాసగానఁ బతని గతపతచవచచ్చెనా
చ. 2:    చటూపలకే లచి లచి చొకిక్కయుతడేవారికి

 వోపననవచచ్చెనా వరకెపైనాను
  యేపన మోవతేనెక నేనఁకరేటవారికి

   మాపదానఁకా జోలిసేసి మఱవనఁగ వచచ్చెనా
చ. 3:   తనివోని కానఁగిట దగలపైనవారికి

  చెనక కతడవచచ్చెనా చేతులరాను
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్న నేనఁడు

 పననఁగలటకాక పరితయతవచచ్చెనా



రేక: 1880-5వరాళ సత: 28-471
పలల్లవ:    ఎపప్పుడూ నావానఁడవ ఇనిన్నటా మనిన్నతచితవ

    చెపప్పురాదా యప సుదిద సిగద్గీలేల నీకను
చ. 1:      వతతవతత మానఁట లడి వడుకల నీకనఁ జేసి

   యితత నీక వావవ యేమౌనోకాని
   దొతతవరలప చలిల్ల దోమట దొడుకవచచ్చె

   యతతగదోద చటట్టిరిక మపక నీక
చ. 2:     సరసపనఁ జేనఁతలను జాజర నీతో నాడ

    తరణకి నీక నెతత తగనో కాని
     పొరగ పొరచి మోవనఁ బొసనఁగ వతదుల వట ట్టి
   యిరవపైన మచిచ్చెకెతతో యపక నీక

చ. 3:     చతురతల నెరప సారెకనఁ జేతుల చానఁచ
   సతకి నీయడ నెటట్టి సనోన్నలోకాని

    తత నినున్న బెతడాల్ల డె తగిలి శ్రీవతకటేశ
    యితవపైన తమ యతతో యపక నీక



రేక: 1880-6కరతజి సత: 28-472
పలల్లవ:      నీవు ననున్న నేలినది నేనఁడు తా నెఱనఁగదేమో

    పూవుల వస నినున్ననఁ బొతచిపొతచి యిపడు
చ. 1:     చెకక్క కొనగోర నొకిక్క చిమత్మిరేనఁగ వనఁడుకొని

   అకక్కరతో వడెమచచ్చె నతగన నీక
    జకక్కవ చనున్నల నటూనఁది చవులగా మోవతేనె
    పకిక్కట బతట గానఁగనఁ బోస వడుకను

చ. 2:    వడివటట్టి కొని నీతో నుబబ్బురిమానఁట లడ
   వడిగా నవువ్వెల నవవ్వె వాడికగాను

   తొడమనఁదనఁ దొడవసి తొరలితచి వలపల
   జడివానలగ నీపపైనఁ జలీ ల్ల సరసము

చ. 3:     నెమత్మిదినఁ గానఁగిట నితచి నేరపల వచరితచి
   వుమత్మిడి రతులనఁ గటూడ వదిదకతోను

   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశ యదురెదురనే యకె
    కమత్మిరితచ నీపపైనఁ బత్తిత కోరికల మరను



రేక: 1881-1ముఖరి సత: 28-473
పలల్లవ:     ఎఱనఁగ మనాన్నళల్ల నేము యిటవతట సుదుద ల

    గఱ గరగా నేనఁడు కానవచెచ్చె మాకను
చ. 1:     మతతనాన నినున్ననఁజేరి మాటల సారెక నాడ

   యతతచన వచిచ్చెతవో యపక నీవు
   సతతోసాల రేనఁచకొతటా సరసనే కూచనన్నది

    ఇతతకి నీకనునఁ జూడ నేనాట పొతదులో
చ. 2:    వరస నీవడిగాలవారికినఁ బనుల చెపీప్పు

   సిరలనఁ బారపతత మచిచ్చెతవో నీవు
   సరసములడుకొతటా చలీ ల్ల వలపల నీపపై

    మరనఁదలి వావ యతదు మరి తచచ్చెకొనెనో
చ. 3:      సలవు నవవ్వె నవవ్వె చేతుల నీపపైనఁ జానఁచ

   సలిగె యటల్లచిచ్చెతవో చకక్కనఁగా నీవు
   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

    కలసిత వకె నెటట్టి గలిగెనో నీక



రేక: 1881-2పాడి సత: 28-474
పలల్లవ:     ఎతత భాగతవతతునఁడవో యకె నీక దేవులయ

  వతతలేక యపప్పుడూ వనోదితచవయాత
చ. 1:    కనున్నల కొలకలను కడనఁగీ మదరాగము

   చనున్నల తుదల రేనఁగీ జవవ్వెనము
     నునన్నని చెకక్కల వతట నటూల కొనీని కళల

   పనన్నది నీకె తగ బెతడాల్ల డవయాత
చ. 2:    నెటట్టి కొని మొగమున నితడెను చకక్కనఁదనము

    అటట్టి తేనియ లటూరీ నాకె మోవని
   తటట్టిలపై వనయమెలల్ల నఁ దేరీ నిలపనను
  పటట్టిను సొముత్మిలనితడానఁ బెతడాల్ల డవయాత

చ. 3:    పరనఁదు బటవుననునఁ బెనగొనీ సితగారము
  కరకమలమునునఁ గెపైకొనె సేస

    యిరవపై శ్రీవతకటేవ యదనఁ బెటట్టిత వకెను
  బెరసితవ నిచచ్చెల పతడాల్ల డవయాత



రేక: 1881-3రామకిగయ సత: 28-475
పలల్లవ:    ఎఱనఁగదునఁ దనసుదుద లినన్నయు నేను

   గఱతులలల్ల నఁ దలిప కోరి చటూచమనవ
చ. 1:    యతచినవ యతచితేను యడతగవు లకక్కల

    పొతచి యతదానఁకా నాతోనఁ బొదుద వుచచ్చెనే
    కొతచి దవువ్వెలనఁ జూచితే కొతడల నునన్ననెపైయుతడు

   వతచెనతో మొకెక్కనఁగాని వచిచ్చెతే రమత్మినవ
చ. 2:    చెపప్పునవ చెపప్పుతేను సేనలౌను మాటల

   చిపప్పుల ననెన్నతత తాను చిమత్మిరేనఁచనే
   వుపప్పు గపప్పురమువల నుతడు పరికితచితేను

   తపప్పురాదు తనయాస తమత్మినవ వడెము
చ. 3:     సేసినవ సేసితేను చేతకినఁ జికక్కనఁ బనుల

   వసటలేక యతత వడుడ వట ట్టినే
    సేసవటట్టి ననున్న నేల శ్రీవతకటేశనఁడు తాను
    మటూసిన ముతత్తిమెపై యుతడె మోవ నాకిమత్మినవ



రేక: 1881-4నాదరామకిగయ సత: 28-476
పలల్లవ:   చటూడరమాత్మి యకొతత్తిల సుదతులల

  వడుకలనిన్నయు వలల్లవరలయ నిదివో
చ. 1:    కొతడలవతట వలప కపప్పులయేత కాలమున

  కొతడలతతేసి చనున్నల కొమత్మికమరె
   దితడుకటట్టి యాసల తీగెలసాగే కాలన

    గతడునఁజేతుల తీగెల కొమత్మి కొపప్పు నిదివో
చ. 2:    చనఁకటవతట చితత్తిము చిమత్మిరేనఁగే కాలమున

    చనఁకట గొనే తురము చెలికి మతచె
   వనఁకమెపైన సిగద్గీల వనెన్నల కాలమున

    మటూనఁక నవువ్వె వనెన్నలల మొలచె నేనఁడిదివో
చ. 3:    పతట వతడే జవవ్వెనము ఫలియితచేకాలమున

  పతటమోవ యితతకి ఫలియితచెను
  నతట శ్రీవతకటేశతో ననిచినకాలమున

    జతట పలక ననల జాజకొనె నిదివో



రేక: 1881-5వసతతతసత: 28-477
పలల్లవ:     పొదొదక వతతల య పొలనఁత బనాన్నణల

    సుదుద లేమని చెపేప్పుము చటూడరమత్మి చెలల
చ. 1:    వసినది వలల్లవాట వలనఁది పయతదకొతగ

  వసినది కసటూత్తిరి బుజాలదానఁక
    మటూసినది చెకక్క చేనఁత ముసిముసి నవువ్వెలతో

   యసత వయాతరాల యేమని చెపప్పుదమే
చ. 2:     కటట్టినది చెతగావ కడు నెరల వరిచి

   పటట్టినది సేవతత బతత చేనఁతల
   పటట్టినది వరలతో పనచక పనునఁగొపప్పు

    ఇటట్టి యకె సితగారాల యేమని చెపప్పుదమే
చ. 3:    మతచినది మేనునితడా నిచచ్చెళప సొముత్మిల

  పతచినది కచముల పదదలగాను
    అతచల శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె ననున్న నేల
    యతచి యకె మురిపము లేమని చెపప్పుదమే



రేక: 1881-6శతకరాభరణత సత: 28-478
పలల్లవ:    దొరతనముల చేసి దొరకొని చెనకీ

  నిరత నాకానఁగిట నీవుతడనఁగను
చ. 1:    కొతత్తిలగా నద కొలల్ల న నవవ్వె

  గతత్తిల గబబ్బుల గొలల్లత
   బతత్తిరి చటూపలనఁ బెననఁగొననఁ జూచ

   జొతుత్తి ల వడేల జూట గొలల్లతా
చ. 2:    మతకల మానఁటల మలయుచ నాడ

  కతకమ చెమటల గొలల్లత
   అతకల గాజల నట మొరయితచ

   జతకెన బొమత్మిల జాణ గొలల్లతా
చ. 3:    చాడెల చలల్లల సారెక నమత్మి

  కూడేట వడుక గొలల్లత
   యడనె శ్రీవతకటేశ నీ వలనఁగ

   తొడనె మెచచ్చె దొడిడ గొలల్లతా



రేక: 1882-1దేసాళత సత: 28-479
పలల్లవ:    ఎనిన్ననఁ గతలనఁ గఱచె నీవనిత

     సనన్నలలల్ల దొతత వటట్టి జటట్టి సేస వలప
చ. 1:      చేరి వదద గటూచతడి చెవ కితపగా నీతో

   నేరపల మానఁట లడ నెలనఁత
    తేరకొన మోము చటూచి తీగెల సాగనఁబెటట్టి

    కేరికేరి నవువ్వె నవవ్వె కెరిలితచ నీక
చ. 2:     మచిచ్చెకల వచరితచి మనసు గరనఁగ నీక

   యచచ్చెకమ లలల్ల నఁ జేస నితత
   పచిచ్చెదేనియల గార పగడవాతర మోప

    ముచచ్చెటలనఁ జూప చటూప ముదిరితచ వలప
చ. 3:      కతకమ గబబ్బుల నొతత్తి కచిచ్చె కచిచ్చె కానఁగిలితచి

   లతకెలక నినున్ననఁ దసి లలన
   అతకెల శ్రీవతకటేశ యనిన్నటా ననేన్నలిత

    పొతకముగ మొకిక్కమొకిక్క పూనఁచ నీకె వలప



రేక: 1882-2సాళతగత సత: 28-480
పలల్లవ:     ఆప వతకనఁ గడవలే దనిన్నయు నీమహిమలే

   కానఁపరము సేసే యితత గరివ్వెతచవలదా
చ. 1:     మనిన్నతచి యకెతో నీవు మతతనము లడనఁగాను

  వునన్నతనఁ బీనఁటపపై బెటట్టి కతడనఁగాను
  చనున్నలతట యపప్పుటని సరసములడనఁగాను
  కనున్నలకలికి యప గరివ్వెతచవలదా

చ. 2:     సారెసారె యాప మోవచవ నీవు గొననఁగాను
 నేరపరితనాలలల్ల నీవతచనఁగాను

   కోరి మేలవాడవపై గణల వగడనఁగాను
  గారవప జవరాల గరివ్వెతచవలదా

చ. 3:    పచిచ్చెగా నీవాపతోను పకపక నవవ్వెనఁగాను
   కచిచ్చె కానఁగిటను నీవు గటూడనఁగాను
    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   కచచ్చెపటట్టి చటూచి కాతత గరివ్వెతచవలదా



రేక: 1882-3భౌళ సత: 28-481
పలల్లవ:    వవలక నీక మొకిక్క వనఁడుకొనేము

  చేవదేరె వలపల చితత్తిగితచిరావయాత
చ. 1:    మతతనాలనఁ గొతతసేనఁప మానఁటలనే కొతతనఁసేప

  యతత జోలినఁబెటేట్టివు యేమయత
    వతతుతో నినున్ననఁ బలవవచిచ్చె తడవాయ నేము

   ఇతత నీకెదురచటూచ నితటకి రావయాత
చ. 2:    నవువ్వెలనే కొతతసేనఁప నమత్మికలనఁ గొతతసేనఁప

   యివవ్వెల బరాక నీక నేమయత
   నివవ్వెటలల్ల వనన్నపాల నీకినన్నయునఁ జేసితవ

  జవవ్వెని గాచకనన్నది సరగరావయాత
చ. 3:     మేలమునఁ గొతత సేనఁప మేకలనే కొతతసేనఁప

  యేలటము లతతచటూపే వమయత
   మేలితవ శ్రీవతకటేశ ఇతతలో వచిచ్చె

   బాలను మనిన్నతచి కలకాలము రావయాత



రేక: 1882-4సామతతత సత: 28-482
పలల్లవ:    ఎనసిన చోటకి నిచచ్చెకములే మేల

   వనయములలల్ల నఁ జేసి వడుకలే చటూపవ
చ. 1:     పగడవాతర నొకిక్క పత నినున్న వనఁడుకొనీ

  మగవరో యితనితో మానఁటలడవ
   మొగమెతత్తి లలితచి ముదుద టతగరము వట ట్టి

    తగ నీచనున్నల సనఁక దతడనే కూచతడవ
చ. 2:     చేతమనఁదనఁ జేయివసి చెపీప్పు నీకనఁ బద్రియముల

   నాతరో నీవతనితో నవువ్వె నవవ్వెవ
     కాతరాననఁ గాల దొకిక్క కపప్పురము నీక నిచచ్చె

   ఆతుమారానఁ గానఁగిలితచి యాస లీడేరితచవ
చ. 3:     పొలయలక దేరిచి పొతుత్తి క నినున్న పలిచ

  చెలియరో యితనితోనఁ జెలరేనఁగవ
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డినన్నటాను నినున్న నేల

   తలనఁచి నటాల్ల నే యతనితో భోగితచవ



రేక: 1882-5గళ సత: 28-483
పలల్లవ:      ఏ పరాకన నునాన్ననఁడో యేమ సేసనో తాను

   చేపటట్టి మనిన్నతచనఁగాని చెపప్పురే యకతల
చ. 1:     పొలనఁత మెయి వలపలే పలకలపై మొలచెను

  కలసేట కోరికల కతతలయను
   తలపోనఁత లమత్మిగిలి తరచనఁ జెమటలయ
   చెలలల వభునికినఁ జెపప్పురే యకతల

చ. 2:     కామని తమకముల గటట్టి చనున్నలపై పరిగె
  నాముకొనన్న సరసాలే నవువ్వెలయను

   తేమరేనఁగే కరనఁగలే తేనియలపై మోవనటూరె
   చేముతచి యాతనితోడనఁ జెపప్పురే యకతల

చ. 3:    నొరిది నాసల కనుచటూపలపై యదురకొనె
  పరరేనఁప నుపప్పుతలిల్ల పలపలయ

     ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి వచిచ్చె యితత నేల
    సిరల నితని కితకానఁ జెపప్పురే యకతల



రేక: 1882-6రామకిగయ సత: 28-484
పలల్లవ:    ఇతకా నెతతసేసేనతటా నీప గాచకనన్నదో

   సతకెలేక నీపతత మచచ్చెట మెఱయవయాత
చ. 1:    కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచి కలవల నినున్నవసి

  సనన్నలనే నీపొతదుల సాదితచెనఁగా
   చనున్నలమనఁది పయతద జారనఁగ సరసమాడి
  ఇనేన్నసిచేనఁతల నినున్న నెలయితచెనఁగా

చ. 2:    చకక్కనఁదనముల చటూప సరసనె కూచతడి
   ఇకక్కవ లతటచ నీకె యలయితచెనఁగా

   పకక్కటలల్లనఁ బెననఁగచ పదవులనే నవవ్వె
   తకిక్కతచి నినిన్ననిన్నటాను తమ రేనఁచెనఁగా

చ. 3:      వతత వతత మానఁట లడి వడుకల పచరితచి
  మతతనప రతులను మరిగితచెనఁగా
    యితతలో శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

    వతతు వటట్టి క నినిన్నటట్టి వరసనఁ జొకిక్కతచెనఁగా



రేక: 1883-1ముఖరి సత: 28-485
పలల్లవ:   ఒకట కొకటకిని వడగాయ

 సకలతబునకను సమరసమాయ
చ. 1:   కలికినెమోత్మిము కళల మెరగలక

   లలినఁ దురము మొగల లవాయ
   తొలి తొలి వలపల తొలకరికాలము

   వలనుగ నిదిగో వచెచ్చెను నేనఁడు
చ. 2:   రమణ కతకణపరవళ వురములక

  చెమటల సనల చెలరేనఁగె
  తమకప టాసల తగవదకాలము
   తమలప ముదముననఁ దలకొనె నేనఁడు

చ. 3:    పడనఁత బొమల సురపత చాపములక
   సడులని పగయముల జడి వటట్టి

 బడి శ్రీవతకటపతరతకాలము
   తొడరి యితతట నెదురకొనె నేనఁడు



రేక: 1883-2రామకిగయ సత: 28-486
పలల్లవ:    ఆతనఁడేడ నీవడ ఆసలేల సేసవ

   కాతరాన నాతనఁడు కెపైవశమెపై యుతడనఁగా
చ. 1:    చనువుల సేసుకొని సతగాతపమాట లడి

  యనస నాపతనేల యలయితచేవ
    వనయము లలల్ల నఁ జేసి వడుకల పటట్టితచి

  పనిలేని పనికేల బానఁతపడేవ
చ. 2:     వటట్టివావులనఁ జెనకి వలవని నవువ్వె నవవ్వె

    చటట్టి చటట్టి పతనేల సొకక్క రేనఁచేవ
    గటట్టి తోడ మోవ చటూప కొలవులో నిలచతడి

  గటట్టి వాయతనముననఁ గరనఁగ నీకేలే
చ. 3:     పపైకొని సరసమాడి పకక్కనఁ బతడి యతతలోనె

   యకడ శ్రీవతకటేశ కేల లడేవ
   నీకితనఁడు మేలవానఁడు ననిన్నటట్టి మనిన్నతచినానఁడు

  కాకరి వదతలనేల కానఁతాళతచేవ



రేక: 1883-3మాళవగళ సత: 28-487
పలల్లవ:    కతటనఁగతట మద కలిగె మాపాలిట

   యితట వలపపై యేలీ వనఁడె
చ. 1:    శ్రీ నరసితహునఁడు చినన్నయ రటూపనఁడు

 నానామహిమల నాటరనఁ(కనఁ?) డు
 దానవాతతకనఁడు దపైవశిఖమణ

  పూని యహోబలపరపత వనఁడే
చ. 2:   పరమ పూరషనఁడు పగహల్ల దవరదునఁడు

  హరి లోకోనన్నతునఁ డనతతునఁడు
  దురిత వదారనఁడు దుషట్టిభతజకనఁడు
  సిరల నహోబలశ్రీపత వనఁడే

చ. 3:   చెలవునఁడు వరదునఁడు జీవాతతరాతుత్మినఁడు
  నిలిచె శ్రీవతకట నిధియతదు

  బలవునఁడు సులభునఁడు భకత్తిరక్షకనఁడు
  లలి నహోబలవలసునఁడు వనఁడే



రేక: 1883-4లలిత సత: 28-488
పలల్లవ:    సరసునఁడ వవుదువు జాణ వవుదువు

   యిరవపైన పనుల మరిదదరికినఁ దగను
చ. 1:      కళల మోమున నితడె కనున్నలనఁ జెతగాని మతచె

  సలవులనఁ జిరనవువ్వె చిమత్మిరేనఁగెను
   యలమ నేకతమున నితత నేమసేసితవో
  వులివచిచ్చె సిగద్గీలను వోలలడని

చ. 2:     చెమట చెకక్కలనఁ గారె చితత్తిము సతతసమతద
   తమ మేననఁ బులకల దపైవారెను

   రమణతో నీవతత రతసాము సేసితవో
   తమురచ సతతోసాన తపప్పులనఁ దేలీని

చ. 3:     మోవపపైనఁ దేనియ లటూరె ముచచ్చెటల నోరికబెబ్బు
    పూవుల కొపప్పున నుతడి పొతదుగ రాల

    శ్రీవతకటేశనఁడు కాతతనఁ జెతది యతత చేసితవో
  వవల వడుకలను వనోదితచని



రేక: 1883-5రామకిగయ సత: 28-489
పలల్లవ:   పడనఁతులల సబాననఁ బాడరమాత్మి

  అడరి పతడాల్ల డని అహోబళశనఁడు
చ. 1:    యదురనఁ గొతడలమనఁద యితదిరానఁ దానునఁగటూచతడి

  మదనకళల రేనఁగ మానఁటలడి
   పదిలపనఁ జూపలనే బాసికము గటట్టి క

  అదివో పతడాల్ల డ నహోబలేశనఁడు
చ. 2:      కను సనన్నల మెలల్లనె కానఁగిటకినఁ జేరి చేరి

   చెనకల నవువ్వెలనే సేసల చలిల్ల
   వనుకొని మోవులను వతదుల వటట్టి కొతటాను

  అనిశమునఁ బెతడాల్ల డ నహోబళశనఁడు
చ. 3:    సతదడితప వడుకల సమరతులనునఁ గటూడి

    కతదున పతడిల్ల పీనఁటపైన గదద మనఁదను
  అతదమెపైన శ్రీవతకటాదిద్రి గరడాదిద్రిని
  అతదుకొని పతడాల్ల డ నహోబళశనఁడు



రేక: 1883-6శతకరాభరణత సత: 28-490
పలల్లవ:  ఇహపరములకను యేలికవు

 బహురటూపతబుల పగహల్ల దవరదా
చ. 1:  వయిగరతబుల వవధయుధతబుల

  దాయల నడనఁచిన దపైవమవ
   నీయతదు నునన్నవ నిఖల జగతబుల

  పాయక మమేత్మిల పగహల్ల దవరదా
చ. 2:    కదిమ దుషట్టి లను గతము సేసితవ

  తద్రిదశలనఁ గాచిన దేవునఁడవు
   వదల కితదరికి వరము లొసతగనఁగ

  బద్రిదికిత మదివో పగహల్ల దవరదా
చ. 3:   శ్రీ వలల్లభునఁడవు చితత్తిజగరనఁడవు

 కావలసినచోనఁ గలగదువు
 శ్రీవతకటాదిద్రిని శ్రీయహోబలనను

  భావతతు నీమటూరిత్తి పగహల్ల దవరదా



రేక: 1884-1రామకిగయ సత: 28-491
పలల్లవ:  కలశపరముకాడ కతదువతోటలనీడ

   వలయుచ నునన్నవానఁడు వనఁడె హనుమతతునఁడు
చ. 1:     తాటతట పతడల్లగొల దాపరి చేతనఁ బటట్టిక

    వాటమెపై దపైతుతలనఁ గొటట్టి వలచె యతత్తి
    గానఁటాన శిరసుపపైకి గకక్కననఁ దోనఁక నికిక్కతచి
   యేటయపై నిలచనాన్ననఁడు మతచి హనుమతతునఁడు

చ. 2:   బాలసటూరతబతబమును పతడుగాను భావతచి
   చాలకొననఁ బాదముల జతగ చానఁచి

    కోలముతదుగా సతవ్వె గటూడ నుర ముబబ్బుతచి
    నేల మనటూన్న మోచినానఁడు నితడి హనుమతతునఁడు

చ. 3:    ముతచిన పగతాపమున మొగము బగితచకొని
   అతచెల ననిన్నటాను జయముననఁ బొతది

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ కితవరి దాసునఁడెపై
    మతచి వరము లిచచ్చెని మాక హనుమతతునఁడు



రేక: 1884-2బౌళ సత: 28-492
పలల్లవ:    మటూనఁడు మటూరతులకెలల్ల మటూల మతనఁడు

   వనఁడె పకక్క మహిమల వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 1:    గోవరదన మెతత్తిన గోవతదునఁ డతనఁడు

   గోవులనఁ గాచిన యటట్టి గోవాళనఁడు
   భావతచ సురలపాలి పారజాత మతనఁడు

  వవల మహిమల వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 2:   చకక్కని గొలల్లతలక జారపరషనఁడతనఁడు

  అకక్కజప వనన్నలక నాసదకానఁడు
    పకక్కన దబ్రాపదినఁగాచే పాచిక వదత యతనఁడు

  వకక్కసప మహిమల వట ష్ఠూలేశనఁడు
చ. 3:   బలవునఁడు పాతడవపక్షపాత యతనఁడు

  వలసిన వారికెలల్ల వరదునఁడు
   అలరి శేగవతకటేశనఁడెపై పొడచటూప నీతనఁడు

  వలసిన మహిమల వట ష్ఠూలేశనఁడు



రేక: 1884-3లలిత సత: 28-493
పలల్లవ:   దొరతనము సేసనఁ దుతగభదాబ్రాతటమున

  సిరల సుగీగవనర సితహదేవునఁడు
చ. 1:   ఇతదిరనునఁ దొడమనఁద నిడుకొని

 పొతదులసనన్నల లోలోనఁబొసనఁగకొని
   అతది సరసప మానఁ టలడుకొని
   చెతది నవవ్వె నిద నరసితహదేవునఁడు

చ. 2:    అద పతడిల్ల కూనఁతురనఁ దానలముకొని
  సదరాన మోవతేనె చవులగొని

  మదనకేలి యపతో మరగకొని
 చెదరకనాన్ననఁడు నరసితహదేవునఁడు

చ. 3:   దేవులనఁ దానునఁ దపప్పులనఁదేలకొని
  వోవరిలో సతతోసాల నొనరకొని

 శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁద జెలనఁగకొని
  చేవమరి చొకీక్క నరసితహదేవునఁడు



రేక: 1884-4సాళతగనాట సత: 28-494
పలల్లవ:   వనయాల సేసేవు వతకటేశనఁడ

  వనువతటనఁ బాయక వతకటేశనఁడ
చ. 1:    వరల వసే వదేమో వతకటేశనఁడ

   వరగయత నీ చేతనఁక వతకటేశనఁడ
  వరివాయ నీసుదుద ల వతకటేశనఁడ
   అరదుగ వతటమోయి అనీన్న వతకటేశనఁడ

చ. 2:   వడుకకానఁడ వౌదువు వతకటేశనఁడ
  వడుదోడాడేవు మాతో వతకటేశనఁడ

   వడెప మోవ నవవ్వెవు వతకటేశనఁడ
   జాడలలల్ల గతటమోయి సారె వతకటేశనఁడ

చ. 3:   వసాల బానఁడవుగదో వతకటేశనఁడ
  వసారవు రతులను వతకటేశనఁడ

    వసేవు నాపపైనఁ జేయి వతకటేశనఁడా ననున్న
  సేసవటట్టి పతడాల్ల డేవు శ్రీవతకటేశనఁడా



రేక: 1884-5మాళవగళ సత: 28-495
పలల్లవ:     శరణు శరణు నీక జగదేకపత కస్కృషర

   వరము నొసనఁగవయాత వాసుదేవ కస్కృషర
చ. 1:    మదుద ల వరిచినటట్టి మాధవ కస్కృషర

   సుదుద ల చెపప్పువయాత అచచ్చెత కస్కృషర
  వదుద రానఁగదవయాత ఉపేతదద్రికస్కృషర

  ముదుద ల గరియవయాత ముకతదకస్కృషర
చ. 2:    గొలల్లతల మరిగిన గోవతద కస్కృషర

  చెలల్ల నయాత నీచేనఁతల శ్రీధరకస్కృషర
  అలల్లన దొతగాడవయత హరికస్కృషర

   మలల్ల ల గెలిచినటట్టి మధుసటూదన కస్కృషర
చ. 3:  గోవులనఁగాచినయటట్టి గోపాలకస్కృషర

  కెపైవశమెపై మమేత్మిల శ్రీకరకస్కృషర
   నా వనన్నపమాలితచ నారాయణ కస్కృషర

   సేవకనఁడనఁ జమత్మి నీక శ్రీవతకటకస్కృషర



రేక: 1884-6ఆహిరినాట సత: 28-496
పలల్లవ:   తద్రివకగమమటూరిత్తియపైన దేవునివల నునాన్ననఁడు

   భువ సేవతచేవారిపాలి పణతఫల మతనఁడు
చ. 1:      అతచె నుదయాసత్తి గిరలతదు నొక జతగ చానఁచి

   వతచితచక మనున్న దానఁక వాలమెతత్తి
   ముతచి బద్రిహత్మిలోకము మోవనఁగనఁ బద్రితాపమున

  పతచినానఁడు తనమేను పదదహనుమతతునఁడు
చ. 2:     తరముగ హసతత్తిముల దికక్కల నితడనఁ బరప

   వరసనఁ గరరము లిరవతకనఁ జికిక్కతచి
    దుర దుర మసత్తికము ధుగ వమతడలము సనఁక

  పరిగినానఁ డిదివో పదదహనుమతతునఁడు
చ. 3:    అకక్కజప రోమము లనిన్నలోకము లొరయ

  మొకక్కచ శ్రీవతకటేశమోహప బతటపై
   పకక్కన నజాతడ కపప్పురము నితడానఁదాను

  పకిక్కటలిల్లనానఁ డిదివో పదదహనుమతతునఁడు



రేక: 1885-1దేసాళత సత: 28-497
పలల్లవ:    ఏమసేతురా నామనసు యతతపైనానఁ బటట్టినఁగలేను

   కామతచిన దాననెపై కడునఁ గొసరేనఁగాక
చ. 1:     సేసవటట్టిన పతని చేరి ననున్న మఱచేవా

 పాసివుతడనోపక పదరేనఁగాక
    నా సొముత్మియినవానఁడవు ననున్న నీవు యడసేవా

  ఆసలసలను నీక నేనఁకరేనఁగాక
చ. 2:   చేపటట్టినవానఁడవు చితాత్తి ననఁ బెటట్టికతడేవా

  ఆనఁపలే కెచచ్చెరితచి మానఁటాడేనఁగాక
   నాపొతదు సేసేవానఁడవు నాక వతతయయేతవా

   తీపల నీమోవ చటూచి తమరేనఁగాక
చ. 3:    సేవగొనేట వానఁడవు చేసనన్నక లోనుగావా

  కావరపనఁ దమతోనఁ గదిమేనఁగాక
  నావానఁడవపైవానఁడవు ననిన్నపప్పుడు గటూడవా

   శ్రీవతకటేశనఁడ బతత్తినఁ జెనకేనఁ గాక



రేక: 1885-2బౌళ సత: 28-498
పలల్లవ:     ఇటట్టి నీమగని సుదుద లతతని చెపేప్పుమముత్మి

   వటట్టి కొని వురముపపై నుతడవమత్మి ఇనఁకను
చ. 1:    కలికి తనప నీకనుచటూప లతటాను

   కలవ దతడల మేననఁ గపప్పుకొనును
  పలచని మోవతేనె పలకలేయతటాను

   చిలకల సారెసారెనఁ జేరి మానఁటాడితచను
చ. 2:    చకక్కని నీ సొబగెపైన నీచనుగబబ్బులతటాను

   పకక్కన నిమత్మిపతడు చేనఁబటట్టి చటూచను
  అకక్కజమయిన నీయతదపనఁ జేనఁతలతటాను

    నికిక్క నికిక్క యదదముల నీడల చటూచను
చ. 3:     నినుపనఁ గాతతులతోడి నీ కొపప్పు నెరలతటా

  మునుకొని నీలలసొముత్మిలే పటట్టి ను
    యనస నినున్న శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి యితదానఁకా

    నిను వాబ్రాసిన రటూపము నీవతటా మానఁటాడును



రేక: 1885-3ఆహిరి సత: 28-499
పలల్లవ:   సరసునఁడ వనిన్నటాను చతురనఁడవు

   తరణ నీక మేలది దయనఁజూడనఁదగను
చ. 1:     తలపోసి తలససి తనలోనె నవువ్వె నవువ్వె

   చెలి నీసుదుద లడిగి చెమరితచను
   సొలసి నీకెదురల చటూచి నివవ్వెరగతదు

  కలదలల్ల నఁ జెపప్పుతమ కరణతచనఁదగను
చ. 2:     చేతులతత్తి యతత్తి మొకక్క సిగద్గీవడు నతతలోనె

   దటూతకల నీక నెదురగా నతప
   రాతురల వగితచ రతులక నాసపడు

   కాతరాన నునన్న యితతనఁ గరణతచనఁదగను
చ. 3:      పలిచి పలిచి నీకనఁ బద్రియముల సారెనఁ జెపప్పు

   అలరనఁగ వాబ్రాసి లేకలతప నీకను
    యలమ శ్రీవతకటేశ యితతలోనె వచిచ్చె కాతత

   గలసిత వటాల్ల నే కరణతచనఁ దగను



రేక: 1885-4భపైరవ సత: 28-500
పలల్లవ:     మచచ్చెరప దాననఁగాను మనిన్నతచ చితాత్తి ననఁ బెటట్టి

   మచిచ్చెకల రేనఁచి నినున్న మరగదునఁగాని
చ. 1:  చనవుగలదతటాను సాదితచనేను

   ననప గలదతటాను నాటతచ గొర
  మనసరనఁగదునతటా మతదమేళము సేయను
 వనయముతోడుతను వనఁడుకొతదునఁగాని

చ. 2:    పతతగతత్తినతటాను బలిమ చటూపను నేను
  అతతరతగరాలనతటా నటట్టి సొలయ

   యితతట దాననతటాను యమెత్మి నెరప
   చెతతనుతడి వావ చెపప్పు చెనకదునఁగాని

చ. 3:   చటట్టిప దాననతటాను సొలయనేను
   దిటట్టినతటా మొకక్కలన దకొన నేను

   యిటట్టి శ్రీవతకటేశ ననేన్నలితవతటా గరివ్వెతచ
   పటట్టిప దేవులనెపై నీ బడినుతదునఁగాని



రేక: 1885-5వరాళ సత: 28-501
పలల్లవ:    వలప దానఁచవచచ్చెనా వడి నెవవ్వెరికెపైనాను

  కలికాలమును నిటట్టి నెవవ్వెరికెపైనాను
చ. 1:    తనివారా నాతని దగద్గీర గటూచతడవ

  గనియుచనేల సిగద్గీన నుతడేవు
   మనసారా వకమాటే మానఁటలలల్ల నాడవ

  గొనకొని నీవల గకక్కకొనేవు
చ. 2:    కనున్నలరానఁ దేరకొన గకక్కననఁ జూడవ

   సనన్నల చాయల నేల జాలిగొనేవు
   చనున్నలరా నాతని చరణము నొతుత్తి కోవ

  చెనున్నమర లోలోనేల చిమత్మిరేనఁగేవు
చ. 3:    చేతులరా వడుకతో చేరి కానఁగిలితచకోవ

  కాతరితచి రతనేల కడునఁగొతకేవు
    ఆతునటూరానఁ గటూడె నినున్న నద శ్రీవతకటేశనఁడు

     నాతో నెతత నీవు యినఁక నవువ్వెతానఁ జెపేప్పువు



రేక: 1885-6సామతతత సత: 28-502
పలల్లవ:      ఇనీన్న నీవ యఱనఁగదువు యేమని చెపేప్పుము నేము

   నినిన్నతదరటూనఁ బోగడేర నేరతువ చెలియా
చ. 1:    మచిచ్చెకల చటూప పతమనసురా మానఁటలడి

  యిచచ్చెకమే సేయవల నితతులకను
    మెచచ్చెనఁ గొలవుల సేసి మేలముల వచరితచి

  ముచచ్చెటలనే కడు మోహితపతచవలను
చ. 2:    కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచి కానుకల చేతకిచిచ్చె

  సనన్నలనే నవవ్వెవల సతులకను
    తనన్ననఁగా మొకక్కల మొకిక్క తేనెమోవనే గొసరి

  వనన్నపముల నేరప లలయితచవలను
చ. 3:    అతగముల సనఁకితచి ఆయముల గరనఁగితచి

  సతగతతో నుతడవల సతులకను
    యితగిత మెరినఁగి నినున్న నేల శ్రీవతకటేశనఁడు

   రతగగ నీ సతవనే రమయితచవలను



రేక: 1886-1రామకిగయ సత: 28-503
పలల్లవ:    రామునఁ డతనఁడు లోకాభిరామునఁ డతనఁడు

   కామతచిన వభీషణునఁ గాచినవానఁ డతనఁడు
చ. 1:   శ్రీదపైవారినయటట్టి సతారామునఁ డతనఁడు

   కోదతడ దక్షా గరనఁ డతనఁడు
    మోదమున నబద్ధ యముత్మిమొనకనఁ దచెచ్చె నీతనఁడు

    పాదుకొని సుగీగవు పగ దరెచ్చె నీతనఁడు
చ. 2:    ఘోర రావణుని తలగతడు గతడనఁడతనఁడు

   వరాధి వరనఁడెపైన వషరనఁ డతనఁడు
   చేరి యయోధతపతయపై చెలనఁగినవానఁ డతనఁడు

    ఆరటూఢి మునుల కభయము లిచెచ్చె నీతనఁడు
చ. 3:    తగ నతదరిపాలిట తారకబద్రిహత్మి మతనఁడు

   నిగమముల నుతతచే నితుతనఁ డతనఁడు
  జగములో శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడెపైనవానఁ డతనఁడు

   పగటన లోకమెలల్ల నఁ బాలితచె నీతనఁడు



రేక: 1886-2గళ సత: 28-504
పలల్లవ:    ఇతతరో పాయపవారి ఇతప లిటవతటవ

   మతతనప వడుకల మరత్మిముల సొనఁకితచ
చ. 1:    మతలోని తమకము మచిచ్చెకల వుటట్టితచ

   సతతము సతగాతము చవుల రేనఁచ
   అతసరసము గడు నాసలక లోనుసేసు

    రత వనోద మెపడు రచచ్చెలనఁ బొతదితచను
చ. 2:   కొనగోరి చెనకల గబబ్బుతలల్ల త(లిత?)  చ మనసు

  కనుచటూపల చటట్టిరిక మతటతచను
   పననఁగలటల లోలో బెరఇతచనఁ బతతముల

   ననుప లలల్లకాలము నమత్మికల నెరవు
చ. 3:   జవవ్వెనప మదముల సరివననఁగితపతచ

    నవువ్వె లటట్టి వలపల నాము లకిక్కతచ
   ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా నినేన్నలినానఁడు

   మవవ్వెప వనయముల మరనఁగనఁగనఁ జేయును



రేక: 1886-3వరాళ సత: 28-505
పలల్లవ:      చెపప్పునఁ జేపప్పునఁ గొతత్తిలయ చెలియ నీ సొబగల

  కపప్పులనఁదపప్పులనెపై గరతుల మరెనే
చ. 1:    కనున్నలపతడుగ గదే కలికి నీరటూపము

   జనెన్న పానఁడిగదే నీచకక్కని మోవ
వనన్న(నెన్న?)    ల తేటలగదే వడుక నీనవువ్వెల

   వనెన్నగా నినున్ననఁ బొతదినవానఁడే భాగతవతతునఁడే
చ. 2:      ముతగిట ముగద్గీల గదే ముదిత నీ సితగారము

    తతగేట జనున్న గదే దతట మానఁటల
    కొతగనఁ బాల గదవ పూనఁటవనఁట నీసిగద్గీల
  అతగన నినేన్నలేవానఁడు అతభాగతవతతునఁడే

చ. 3:     పటట్టిలో సొముత్మి గదవ పగయరాల నీవయసు
   కటట్టిన ముడుపగదే కానఁగిట రత
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్న నేల
   దటట్టిమెపై నీపాలివానఁ డితనఁడే భాగతవతతునఁడే



రేక: 1886-4మతగళకౌసిక సత: 28-506
పలల్లవ:     ఎఱనఁగ మనాన్నళల్లదానఁకా నిటవతట మ పొతదుల

    మెఱసి యపప్పుడూ నాక మేలవానఁడవు నీవు
చ. 1:    వలవని వసాలతో వావులలల్ల నఁ జెపీప్పుని

    సొలసి సొలసి యప చటట్టిమా నీక
   పలమార నీతోడ పచిచ్చెగానే నవవ్వెని

   తొలతనే తనకాల దొకక్కతవా నీవు
చ. 2:     చనువు సేసుక వచిచ్చె సరసము లడని

   గొనకొని మేనమామ కూనఁతురా నీక
   చెనకి చెనకి నినున్న జె(జి?)  మత్మిరేనఁచ మానఁటలను
   వనిత కేమెపైనాను వలతువా నీవు

చ. 3:    కపప్పురము నోరికిచిచ్చె కానఁగిలితచ (త?) లిచచ్చెని
   చెపప్పురాననఁ బటట్టిప దేవుల నీక
    యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

   చెపప్పురాని బాసలలల్ల నఁ జేసితవా నీవు



రేక: 1886-5కేదారగళ సత: 28-507
పలల్లవ:    ఎటవతట పొతదులో మ యిదదరికిని

    తటనక మాక నేనఁడు తారకాణ లయను
చ. 1:      ముసి ముసి నవువ్వెలతో ముచచ్చెట చెపీప్పు నాకె

  వసుగక చెవులరా వనవయాత
    కొసరచనఁ జెలి నినున్ననఁ గొతగవటట్టి పననఁగీని

   సుసరాన లోనెపైతే సటూటకి రావయాత
చ. 2:       సిగద్గీల వడక నినున్ననఁ జెకక్క నొకిక్క వనఁడు కొనీ

  దిగద్గీన నతదుక సమత్మితతచవయాత
   వగద్గీళపనఁదమ తోడ వడెము నీకిచచ్చెని

   వగిద్గీ యతదుకొని సేవవపప్పు గొనవయాత
చ. 3:    వకక్కసముగా నీక వనయాన మొకీక్కని

   చొకక్కచ మోము దపప్పుక చటూడవయాత
     యికక్కడ శ్రీ వతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   తకక్కక యాకె చెనకీ తపప్పుతచకొవయాత



రేక: 1886-6సాళతగనాట సత: 28-508
పలల్లవ:     ఏడ నుతడెనో తాను యినాన్నళల్ల దానఁకా

    యడు జోడయిన సుదుద లీతని నడుగరే
చ. 1:   పూసగచిచ్చెనటవల పొలనఁత మానఁటలడని

  వసర దతతపైనాను వభునితోను
   రాసివోసినటవల రవళతో నవువ్వె నవవ్వె

   యసుదత యవవ్వెతని యతని నడుగవ(రే?)
చ. 2:     వడిడ కిచిచ్చెనటవల వచిచ్చె వచిచ్చె కొసరీని

   వడాడ రాల నెరపతా నటూరకె తాను
   దిడిడ దసినటవల తేరకొననఁ జూచని

    యడడ యిది యవవ్వెతని యతని నడుగరే
చ. 3:    గతపనఁ గమత్మినటవల కానఁగిట బగితచని

  చెతపల చెమటలతో సిగద్గీవడదు
   దితపక ననేన్నలినానఁ డిదివో శ్రీవతకటేశనఁడు

   యితపల నీబెవవ్వెతని యతని నడుగరే



రేక: 1887-1ఆహిరి సత: 28-509
పలల్లవ:    ఏల తమకితచేవ యితతరో నీవు

   వాలయితచి యపప్పుడూ నీవదదనునాన్ననఁ డితనఁడు
చ. 1:    చినన్ననఁబోయి యుతడకవ చెలియ నీవు

   మనిన్నతచ నాతనఁడు నినున్న మచిచ్చెకతోను
   యినేన్నసి నివవ్వెరగల యేనఁటకే నీక

    పనిన్న యపప్పుడూ నీపపై బతత్తిగలనఁ డితనఁడు
చ. 2:    తల వతచకొనకవ తరణ నీవు

   పలవక తొలేల్ల వచచ్చెనఁ బద్రియముతోను
   యలమనఁ జెకిక్కట చెయేతనఁటకే నీక

   మలసి యపప్పుడూ నీక మరిగినానఁగితనఁడు
చ. 3:    వసివాడకవ లోలో వనిత నీవు

   యసగ శ్రీవతకటేశనఁ డేలను నినున్న
   యిసుమతత చిరసిగద్గీ లేనఁటకే నీక

    వసమెపై యపప్పుడూ నీక వలచినానఁ డితనఁడు



రేక: 1887-2దేవగాతధరి సత: 28-510
పలల్లవ:     ఇవగో నీ చెలిసుదుద లినఁకనఁ గరణతచవయత

  వవరముగా వనన్నవతచితమ నీక
చ. 1:     తలపోనఁతనఁ గొతతవడి తరణ పొదుద గడప

   చెలలతోనఁ గొతతువడి చెపప్పునఁ గతల
    నెలకొని కొతతవడి నీరటూప పటాన వాబ్రాసు

   నిలచతడి కొతతవడి నీకెదుర చటూచను
చ. 2:     నేరపతోనఁ గొతతవడి నీమనఁది పాటల వాడు

  కూరిములనఁ గొతతవడి గబబ్బుతలను
    పారితతచి కొతతవడి బయల గానఁగిట నితచ

   సారెనఁ గొతతవడి లోలో సరసములడును
చ. 3:     నెటట్టి కొని కొతతవడి నినున్ననఁ బేరకొని పలచ్చె

   అటట్టి కొతతవడి నీక నాసపడును
    గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడిత వతతలో వచిచ్చె
   గటట్టిగానఁ గొతతవడి నీగరిమ లడుగను



రేక: 1887-3గళ సత: 28-511
పలల్లవ:   చెపప్పుతనఁ జమత్మి నీక,   చెలికతత్తి నే నాపక

   యపప్పుడూను మఱవక యగరతు లిపడు
చ. 1:    చేరనఁడేసి కనున్నలప సలవుల నవువ్వెలప

    మటూరెనఁడు గొపాప్పుప నీక మొకిక్కతే ననె
   తోరపనఁ బరనఁదులప తొతడపనఁ దొడలయాప

 తారకాణలపైపొతదు దలనఁచకొమత్మినెను
చ. 2:    పటట్టినఁడేసి గబబ్బులప పలచని మోవయాప

  అటట్టి నీపరిణమ మడుగమనె
   జటట్టినఁ డేశడుగలప సయగపనఁ జేతులప

   చటట్టిరికప వావు లతచకొమత్మినె నినున్నను
చ. 3:    కొడినఁగెనఁడు మొగమాప కోమలప మేనియాప

   అడరి నీవు తనున్ననఁ బెతడాల్ల డితవనె
   పడికెడు నడుమాప పననఁగి శ్రీవతకటేశ

  యడయక ఇటాట్టి నె యేలకొమత్మినెను



రేక: 1887-4లలిత సత: 28-512
పలల్లవ:     ఆప నీక మేలది నీవాపపపై బతత్తిగలవు

   చేపటట్టి కరణతోడనఁ జితత్తి గితచవయాత
చ. 1:     వలనఁది మానఁటల నీక వనన్నపము సేసితవ

   సొలసి గరతు లలల్ల నఁ జూపతమ
   పలిచిత మతటకిని పగయముల చెపప్పుతమ

  అలరి మారతత్తిరము లనతయతవయాత
చ. 2:     కమత్మిట నాకె యతపన కానుకల నిచిచ్చెతమ

   ముమాత్మిట దానఁకా నీక మొకిక్కతమ
   నెమత్మిది నీబాసల నీకనఁ దలనఁపతచితమ

   యిముత్మిల నీచితత్తి మనఁక నెటట్టి నన్నదయాత
చ. 3:    చటట్టిప వరసలలల్ల సొతపగానఁ దలిపతమ

   బెటట్టి గా నాపచే సేస వటట్టితచితమ
  యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ;  తా సిగద్గీతో

   గటట్టి న నునన్నది తనగణము మెచచ్చెవయాత



రేక: 1887-5శతకరాభరణత సత: 28-513
పలల్లవ:    కాదనేనా నేనినున్న కనున్నలరానఁ జూచిత

   పొదిసేసి ననున్న నెటట్టి బుజజగితచేవయాత
చ. 1:     వనన్నపముల వతటవ వడె మతత కిచిచ్చెతవ

   పనున్నక ననెన్నతత వడనఁ బరచేవయాత
    సనన్న సేసిత వాపతో సరసమటూ నాడితవ

    చనున్నలతట నాతో నేమ సరి వననఁగేవయాత
చ. 2:     తపప్పుక చటూచిత వాప దగద్గీరనఁ గటూచతడితవ

    అపప్పుట నా పొతదుసేసే వది యేమయాత
    కొపప్పు దువవ్వె పటట్టి కాతతకొతగ వటట్టి కనాన్నడవు

    ముపప్పురి నాకిటట్టి యతత మోవ యిచేచ్చెవయాత
చ. 3:     పొసనఁగ నవవ్వెత వాప పొతుత్తి కనఁ బలిచితవ

  కొసరి ననెన్నతత వనఁడుకొనేవయాత
   యసగ శ్రీవతకటేశ యేలితవ మమత్మిదదరి

   రసికనఁడ వలపతత రచచ్చె వసేవయాత



రేక: 1887-6బౌళ సత: 28-514
పలల్లవ:    ఆయనాయ నీసుదుద ల అనిన్నయునఁ గనునఁగొతటని

 పాయపమదాననేల బయలీనఁదితచేవు
చ. 1:     సేవతత వరల వసి చెలికొతగవటట్టి తీసి

   వావుల చెపప్పుతా నెతతవడి నవవ్వెవు
    నీవ నాప చటాట్టి లవుత నేనది యఱనఁగనా

   యివల నాముతదర నీవతత పచారితచేవ
చ. 2:      చెకక్క కొనగొర నటూనఁది చిమత్మి తముత్మిల మొసనఁగి

    మకక్కవ నితచి యతదు కా మాలటాడేవ
   అకక్కరతో నానఁడే మయడియాలల చటూడనా
    యికక్కడ నాకేల నీవు యమెత్మిల చటూపేవ

చ. 3:    కాలదొకిక్క యతతలోనే కానఁగిటను బగియితచి
  వలవటట్టి కొని యిటట్టి వనఁడుకొనేవు

    మేలిమ శ్రీవతకటేశ మ గణల వనమా
    యేలితవ ననున్న మలో యితపలనఁ జూపేవ



రేక: 1888-1సాళతగనాట సత: 28-515
పలల్లవ:    ఏమని పొగడవచచ్చె నిదివో నీదేవులను

   ఆముకొని చకక్కనఁ జూడ నవధరితచవయా
చ. 1:    పొలనఁత చిరనవువ్వెల పనన్నమ వనెన్నలపొళల్ల

  కలికి కనుచటూపల కనెన్నలేళల్ల
   మలయు మోవతేనెల మరని గజజనగటూళల్ల

   అలరి యకె పొతదుల అవధరితచవయా
చ. 2:    గరిమనాడే మాటల కపప్పురపమటూట ల

  పరగనఁ జకక్కనఁదనాల బతడిబాటల
   తరమరనఁగ సిగద్గీ లొదిదకనఁ బెటట్టినికోటల

  అరిమురి వడుకతో నవధరితచవయా
చ. 3:   చెకక్కమనఁది చెనకల సితగారపనఁగళకల

   నికక్కనఁగాతతుల పపైనఁడి వనెన్న తళకల
   ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశ యకెనిటట్టి యేలితవ

  అకక్కజనప సరసము లవధరితచవయా



రేక: 1888-2పాడి సత: 28-516
పలల్లవ:    కానీలేవ యతదుకేమ కతటమ నీజాడలలల్ల

   నానేరప లఱనఁగవా నావానఁడాయ నితనఁడు
చ. 1:    మటూసిన ముతత్తిమువల ముతదరను నిలచతడి

   ఆసల వుటట్టితచే వమే యతనికిని
   పూస గచిచ్చెనటవల పొసనఁగనఁగ మానఁటలడి

   లసిలసి మతని మెలల్లనె దకక్కనఁగొతటవ
చ. 2:     వనము కోవలవల వరసనఁ బాటల వాడి

   మనసు గరనఁచే వమే మగవానిని
   పనచి యటవల పీనఁటమనఁదనఁ గటూచతడి
   చెనకి చెనకి లోను చేసుకొతటవ

చ. 3:      పాయని చటట్టిము వల పకక్కనఁ బతడి యతని
   మాయలనఁ బెటేట్టివమే మానఁట మానఁటకి
     యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    చాయల సనన్నల నీవనఁ జవుల చటూపతవ



రేక: 1888-3సామతతత సత: 28-517
పలల్లవ:     చితత్తిగితచ మగవను సిగద్గీల వడక నీవు

     హతత్తి బాగాల చేతకి నతత యిచచ్చె నీక
చ. 1:    జకక్కవ గబబ్బులమనఁద జారినపయతద తోడ

    నికిక్క నికిక్క చటూచని నెలనఁత నినున్న
  చెకెక్కలనఁ జెమటనఁగారనఁ జెతగలితచకొతటాను

    యికక్కవ నుతడి చేతులతత్తి మొకీక్క నీక
చ. 2:    మొలనటూల దిరిగిరా మోసేట గతటలతోడ

    లలి నీసేవల సేస లలన యిద
    పలకల మేన నితడ బుసకొటట్టి కొతటాను

    పలమార నిటట్టి వనన్నపాల సేస నీక
చ. 3:     కొపప్పున నుతడి రాలేట గొజజతగ వరలతోడ

   వపప్పుగ నీతో నవవ్వె నువద
   నెపప్పున శ్రీవతకటేశ నీవతతలోనఁ గటూడనఁగాను

    చెపప్పురాని తలనఁపలల్ల నఁ జెపప్పు చటూపీ నీక



రేక: 1888-4ఆహిరి సత: 28-518
పలల్లవ:    చితత్తిగితచి చటూడవయాత చెలరేనఁగి దేవులను

    యితత్తిల నీకె సుదుద ల యనెన్నని చెపేప్పుమయా
చ. 1:     కలికి నెమొత్మిగముననఁ గానఁపర ముతడునఁ జతదుగ నఁడు

  వలయ సలవులను వనెన్నలగాయు
   పలకల నేపొదుద పచిచ్చె దేనియలగార

    యిల నితత చకక్కనఁదన మెతతని చెపేప్పుమయా
చ. 2:     నికిక్క చనునఁగవతోడ నేసత్తిము సేయునఁ గొతడల

   చొకక్కప మరతటూపల చటూపల జోడు
    నెకొక్కని తురమునతదు నితడునఁ జీనఁకటల్ల గపప్పు

   యకక్కవ చెలిసితగారా లతతని చెపేప్పుమయా
చ. 3:     పడనఁత మేనిపపై నెలల్ల బతగారపతటల వతడు

   చిడుముడి బాదాలక చిగర దావు
    కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కానఁగిటనఁ గటూడిత వటట్టి

   యడయ నీసతభావా లతతని చెపేప్పుమయా



రేక: 1888-5బౌళ సత: 28-519
పలల్లవ:    గకక్కననఁ జెపప్పువ యనిన్నకతలనఁ గరచితవ

    చొకక్కముగా నినున్ననఁ జూచి సదతమయత నాక
చ. 1:     చినిన్న పదవుల నటట్టి చెపేప్పువు సుదుద లలల్ల

   యనిన్నక నీతనికి నీ వమౌదువ
    కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కరనఁగేవు మనసున
   పనిన్ననవల పతనిపపై నెతత గలదే

చ. 2:     మలయుచ నటూడిగాల మాప దానఁకానఁ జేసేవ
    ఇల నితనికి నీక నెనన్నట పొతదే

    పలచనఁ జనున్న లదర పననఁగి వనఁడుకొనేవు
    చలిమ బలిమ నీక సలిగెతత గలదే

చ. 3:     నాటకప పేగమతోడ నవువ్వె లలల్ల నవవ్వెవు
   యటతో నీయాస ఇతకా నెతతగలదే

    చాలవగా శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డిటట్టి ననున్న నేల
   చాటననే మొకేక్కవు నీసలిగెతత గలదే



రేక: 1888-6నాదరామకగయ సత: 28-520
పలల్లవ:     వఱవకవ నీవు వలనఁది వని కివలల్ల

   మెఱయ నొతడొకటకి మకిక్కలి పొతదేకదే
చ. 1:    జలజాక నీమొగమే చతదురనఁడెపై యుతడనఁగాను

   యలమనఁ గలవబాణ తామరలపై యుతడనఁగాను
   తళక నీకనున్నలే తామరలపై యుతడనఁగాను
    బలిమ తుమత్మిదల నీపపైనఁ బతతము చటూపీనా

చ. 2:      యితత నీ జవవ్వెనవన మటట్టి నీమెపై నుతడనఁగాను
  చెతతనఁ గోవలేనఁటకినఁ జిమత్మిరేనఁచనే

   మతతనప నీపఱనఁదే మరరథమెపై యుతడనఁగా
    రతతుల చిలక లేమ రవవ్వె సేసనే

చ. 3:     అతదపనఁ జనున్నల కొతడలపై నీక నుతడనఁగాను
 మతదానిలనఁడేల మారకొనీనే

   యితదు నిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు నినేన్నలనఁగాను
    కతదువనఁ జితత్తిజనఁ డిటట్టి కాక సేసనా



రేక: 1889-1శ్రీరాగత సత: 28-521
పలల్లవ:    ఇటవతట మనోరథా లితతకి సఫలమాయ

   తటకన నీప నిటట్టి దయనఁజూడవయాత
చ. 1:    తలపోసు నీతోడి తనుభోగముల చెలి

  మలయుచ నటూరకే మానఁటలడును
    చిలక కొనగోరను చిముత్మి నినున్న భావతచి
   తలిరనఁ జేతుల నీతముల మడుగను

చ. 2:     బయల గానఁగిట నితచ పకక్కనే ఉనాన్ననఁడవతట
    పగయముల చెపప్పు నినునఁ బేరనఁ బలచ

     నియతనఁ బరప చటూచి నీవని పాదము చాచ
   నయగారి తనాల సనన్నలసేసి కొసర

చ. 3:    సేసవటట్టి నుతకితచ సిగద్గీవడు నతతలోనే
    ఆసతో నవువ్వె రతకి నటట్టి కొసర
    చేసటూట నతతలో వచిచ్చె శ్రీవతకటేశ కూడిత
    నీసుదుద లలల్ల నఁ దలిసి నికక్కముగా మెచచ్చెను



రేక: 1889-2పాడి సత: 28-522
పలల్లవ:     గఱతులలల్ల నఁ గతటమ గటట్టి సేయ నినఁకనేల

   మఱనఁగల వటట్టికినఁక మాతోనఁ జెపప్పువయాత
చ. 1:    చెలియ ముడుచకొనన్న చెతగలవ పవువ్వెల

   యలమ నీకొపప్పులోని కేల వచెచ్చెను
    పొలపగానఁ జనున్నలపపై బటూసిన గతదము నీమెపై

   వలయనఁగ నతటకొనన్న వధ మానతీవయా
చ. 2:     ఆకాతత గటట్టి కొనన్న యటట్టి చతదద్రిగా (కా?)  వ చర

   నీక దటట్టియపైనటట్టి నెప మేనఁటది
   మేనొని యాపపాదాల మతచలను మెటట్టిలను

   యకాడ నీవళల్లనునన్న దిదేమ చెపప్పువయా
చ. 3:    సుదత చెవలోనునన్న సొతపపైన తటట్టి పణునఁగ

  చెదరి నీపచచ్చెడాననఁ జెతదియునన్నది
    అదన శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ
    పొదలీ మోము కళల బొతకక చెపప్పువయా



రేక: 1889-3సౌరాషట్టి సత సత: 28-523
పలల్లవ:    ఉవదక నీక నెటట్టి వడనఁబాటలో

   జవళ రతుల నీతో సాముసేసని
చ. 1:   నలగడలను నీవు నవవ్వెనఁగాను

  జలజాక సిగద్గీనను జతకితచని
   బలిమనఁ గొతగ సలసి పటట్టినఁగాను

  నిలచతచి లోలోనే నివవ్వెరగతదని
చ. 2:    అటట్టి నీవు సరసము లడనఁగాను

   వటట్టి వటట్టి నినున్న గొర నొరసని
  చటట్టితటనఁజేనఁతల నీవు చెనకనఁగాను

  గటట్టి తోనే వలపల గబబ్బుతలీని
చ. 3:   చనున్నలపపై నీవు చేయచానఁచనఁగాను

  సనన్నలనే తనమోవని చవచటూపీని
  యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలకొతటవ

   మనిన్నతచనఁగా నీతోనఁ దాను మానఁటలడని



రేక: 1889-4వరాళ సత: 28-524
పలల్లవ:     ఇపప్పుడే చెపప్పుత నీక నెఱకగా బుదుద లలల్ల

   చిపప్పులనఁ బెననఁగేవళ సిగద్గీల వదకవ
చ. 1:    మగనఁడు లలితచితేను మానఁటలలల్ల నాడవ

   మొగము చటూచితేను మొకక్కవ నీవు
   నగితే నాతనితోడ ననుప సేసుకొనవ
    జిగినఁ గటూడే రతవళ సిగద్గీల వడకవ

చ. 2:    పలిచితేనే పలికి పగయముల చెపప్పువ
  తలనఁచినపప్పుడే మతనఁ దమరేనఁడవ

   యలమ సనన్నచేసితే నిచచ్చెలో మెలనఁగవ
   చెలరేనఁగి పపైకొతటేను సిగద్గీల వడకవ

చ. 3:    పరపపపైనఁ గటూచతడితే పాదాల నీవతత్తివ
  గరిమ నాసపడితేనఁ గానఁగిలితచవ
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
   శిరసతత్తి వనఁడుకొతటే సిగద్గీల వడకనే



రేక: 1889-5ఆహిరి సత: 28-525
పలల్లవ:     తనక నాకనునఁ బోదు తరణు లతదరనాన్నను

   యనసి నావనన్నపము లిట చేకొమత్మినవ
చ. 1:    తా నాతో నాడినమానఁట తలనఁచకొమత్మినవ

   ఆనవటట్టి చెలినెపైనా నడుగమని యనవ
  మోనాన వరసదినముల యతచకొమత్మినవ

   తానినఁక నాపపై దయదలనఁచమని యనవ
చ. 2:    వాకిట నేవాబ్రాసిన వాబ్రాల చటూచకొమత్మినవ

   కాక తన నామేనరికము నడపమనవ
    చేకొనన్న నా వుతగరము చేతనఁ జూచకొమత్మినవ

    యేకాలము ననున్న నినఁక నెడయక మనవ
చ. 3:     నాయితట వతక చటూచి మనసు గరనఁగమనవ

  సేయరాని నాసేవల చితత్తిమెరనఁగననవ
    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచిచ్చె ననేన్నల

   పాయక యపప్పుడును నాబతత్తి చేకొమత్మినవ



రేక: 1889-6శతకరాభరణత సత: 28-526
పలల్లవ:    అతదుకే వరగయత నా కపప్పుటనుతడి

  కతదువలలల్ల నెటట్టి గడియితచకొతటవ
చ. 1:   సలవ నవువ్వెలలోని చిరసిగద్గీల

  పలకలలోపలి పచిచ్చె తేనెల
  తళక గనున్నచటూపల తరితీపల

  కలికితనా లనిన్న గడియితచకొతటవ
చ. 2:   మొనసి చెలలతోడి ముసగసల

  చెనకల కొనగోరి చిటట్టితటల
  పననఁగేట సరసప పడరేనఁపల

  గనమాయ నెతదుతడి గడియితచకొతటవ
చ. 3:    సారె బొమత్మి జతకెనల సాదితపల

  యరీత నీకేలే యలయితపల
   కోరి శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడెను ననున్న

   కారనాల నీ వతదు గడియితచకొతటవ



రేక: 1890-1దేసాళత సత: 28-527
పలల్లవ:    నానఁడే యఱనఁగదుము నీ నటనలలల్ల

   పోనఁడిమతో మేలమముత్మి పొసనఁగిత వపడు
చ. 1:   యతత సితగారితచకొతట వతరినఁడవు

   కాతతలనఁ గతటేనఁ జాల కాతరీనఁడవు
   పతతాన మమేత్మిల యితత పచిచ్చెసేసేవు
    వతతల నేనఁడు మాక నీవదత లలల్ల ను

చ. 2:   సరసప మాటల సటకానఁడవు
 మరతతతగముల యలమటకానఁడవు

  చెరనఁగవటట్టి ననెన్నతత చెనకేవు
  సొరది వనన్నవకా నీసుదుద లలల్ల ను

చ. 3:   తనివోని వలపల దాయనఁగాడవు
  ననిచి వడనఁబాటల నాయగానఁడవు

  యనసితవ శ్రీవతకటేశనఁడ ననున్న
  పనగొనెనఁగా నీ పదదరికాలలల్ల ను



రేక: 1890-2నాదరామకిగయ సత: 28-528
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా వాకిటనే యదురచటూచిత నీక

    కతదువతో నేనఁడు ననునఁ గడు మనిన్నతచితవ
చ. 1:     సేసిన నావనన్నపాల చితాత్తి ననఁ బటట్టినా నీక

  ఆసుదుద లలల్ల నితవాయనా నీక
    పోసరితచి నాపపై దయపటట్టినా యిపప్పుడు నీక

   ఆసతో నాయితటకి రా నవధరితచితవ
చ. 2:     సారె నతపన లేకల చదువుకొతటవా నీవు

   కోరి నీమానఁట దలనఁచకొతటవా నీవు
   తేరకొన నావలప తలిసితవా నీవు

   ఆరీత నాయితటకి రా నవధరితచితవ
చ. 3:   కొతకక నేనుతడేచోట గరతరినఁగితవా

    లతకెపై నాతోనఁ గటూడనఁ గలల గతటవా
    పొతకమెపై శ్రీవతకటేశ పొతచి ననేన్నలి దినమటూ

   నతకెల నాయితటకి రా నవధరితచితవ



రేక: 1890-3వరాళ సత: 28-529
పలల్లవ:     నమత్మి కిచిచ్చెన వానఁడవు ననేన్నల మఱచేవు

   యిముత్మిలనఁ గలకాలము యేలేవు ననున్నను
చ. 1:     చితత్తిమురా మానఁటలడి చేతులతత్తి నీక మొకిక్క

     హతత్తి నీసేవ సేసేదే యది నా వోజ
   బతత్తితోడ నీరటూప భావతచి సతతోసాన

   యితత్తిల నేనుతడనఁగానే యేలేవు ననున్నను
చ. 2:    కనుసనన్నల మెలనఁగి కానఁపరము నీకనఁజేసి

   వనయము చటూపేది వడుక నాది
   మనసు నీపపైనఁబెటట్టి మచిచ్చెకల నీకనఁజేసి
    యనసి నీతో నవవ్వెనఁగా యేలేవు ననున్నను

చ. 3:     పాయక నీవదద నుతడి పపైకొని నినున్ననఁబొగడి
    నీ యిచచ్చెలో మెలనఁగటే నేరప నాక

   కాయజకేలినఁ బెననఁగి కానఁగిటలో నుతడనఁగాను
   యేయడా శ్రీవతకటేశ యేలేవు ననున్నను



రేక: 1890-4సాళతగత సత: 28-530
పలల్లవ:     చితత్తిమురా నాతని సేవల నేనఁ జేసేను

   కొతత్తిగానఁ జటట్టిరికప గరతుల చటూపవ
చ. 1:     యతత వనాన్ననఁ దనివోదు యలయితచ నాయాసల

   కాతత చెపప్పువ యాతనికత లితకాను
  దొతతర కోరికెలక తుదమొదలతచరాదు
   చితతదర నాతని చేనఁత లఱితగితచవ

చ. 2:      చటూడనఁ జూడ వడుకయత సుదత యాతని రటూప
   తోడితేవ నీతనినఁ దొయతలి నీవు

   వాడిక గలగచోట వలప నిలపరాదు
   యేడనునాన్ననఁ డాతని యికక్కవ దలపవ

చ. 3:    మనసులోనఁ దలనఁచితే మరత్మిముల గరనఁగీని
    యనఇతచనఁ గదవ మా యిదదరి పొతదు

   తనునఁదానే వచిచ్చెకూడె తగ శ్రీవతకటేశనఁడు
    ఘనునఁ డాతనికి నాకనఁ గటట్టివ కతకణము



రేక: 1890-5బౌళ సత: 28-531
పలల్లవ:    రమత్మినవ చెలియా రమణుని నీడక

   వుమత్మిగిలిన వలప లటట్టినఁగటట్టినఁ దగదే
చ. 1:    సతగాతాల సేయనేల జతపలనఁ బెటట్టినఁగనేల

   కొతగవటట్టి తయతనేల కొతకనఁగ నేల
    అతగము చెనక నేల అవవ్వెలిమోము గానేల

  ముతగిటనునన్న వలప మటూలవయనఁదగదే
చ. 2:    ఆసల రేనఁచనఁగనేల అనుమానితచనఁగ నేల

  సేసల వటట్టినఁగనేల సిగద్గీలేల
   పోసరితచి నవవ్వెనేల పొదుద ల గడపనేల

   వాసితోనఁ గటూడే వలప వలనఁబెటట్టినఁదగదే
చ. 3:     సనన్నల సేయనఁగనేల సారె గటట్టి చటూపనేల

   కనున్నల మొకక్కనఁగ నేల గరవమేల
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డితతసేసి ననున్ననఁగటూడె

  యనిన్నకకెకిక్కన వల పడయనఁగనఁదగదే



రేక: 1890-6శతకరాభరణత సత: 28-532
పలల్లవ:    తను నమత్మివునన్నదాన తడవల సేసనే

   ఘనునఁడు తానినిన్నటాను కరణతచ మనవ
చ. 1:   చనవుల సేసుకొని సరసములడిత

  ననుపననఁ బతతోను నువవ్వెనవవ్వెత
    పననఁగి పననఁగి కడునఁ బద్రియములలల్ల నఁ జెపప్పుత

   యనయనఁగనఁ దనమన సపప్పుడు గరనఁగీనే
చ. 2:    యిచచ్చెకములే నెరప యితటకి రమత్మితటవ

   వచచ్చెన వడిగా మొకిక్కత వనఁడుకొతటని
   అచచ్చెపనఁ జటట్టిరికము లనిన్నయు వనన్నవతచిత

     తచిచ్చె నాపపై నెనన్ననఁ దినఁక దయ దలనఁచనే
చ. 3:     చెలరేనఁగి చెటరేనఁగి సేవ లిటట్టి సేసిత

  కలప కొలతనాననఁ గానఁగిలితచిత
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో వచిచ్చె ననేన్నల
   తలకొని ననున్న నెతదానఁకా నెలయితచనే



రేక: 1891-1శదద్ధవసతతత సత: 28-533
పలల్లవ:    కతటవగా వోయి యప గయాతళతనముల

   జతటలకే పననఁగీని సతగతేమ నెతచదు
చ. 1:   యతగిలిమొవతోడ నెదిరితచి నీతోను

  సతగాతప మాటలడ సకియ
   ముతగిటనే నిలచతడి ములవానఁడి చటూపలను

    తొతగి తొతగి నినున్ననఁజూచ దోసమేమ నెతచదు
చ. 2:   చెమటచేతులతోడ సిబబ్బుతపడక తాను

    సముకాన నీక మొకీక్క సారె సారెక
    తమతో బాదాల నీముతదర నిలవనఁ బెటట్టి క
   అమరనఁ గొలవుసేస నౌనఁగాము లతచదు

చ. 3:    వనఁడినతురముతోడ వరల పపై రాలనఁగాను
    వోడక కానఁగిట నితచ వరసి నినున్న

   యడనె శ్రీవతకటేశయేలితవ ననున్న నేనఁడు
   యడువటట్టి కొని నవవ్వె నీకె తగవతచదు



రేక: 1891-2పాడి సత: 28-534
పలల్లవ:     తానెతత మనిన్నతచినాను తన చితత్తిమతతే కాక

   నేనే నాయతత వలప నెరపనఁగవచచ్చెనా
చ. 1:    తలనఁప గలిగితేను తానే వచచ్చెనఁగాక

   బలిమనఁ దనున్ననఁ బలిచేపాట దాననా
   అలరి దయవుటట్టితే నాదరితచనఁగాక ననున్న

   కలికితనాల దనున్న గరనఁగితచ నేరత్తి నా
చ. 2:     చటట్టిరిక మెతచి ననున్న సొరిది నేలీనఁగాక

   వటట్టి వనయాలనఁ దనున్న వతచనఁగలనా
  అటట్టి తనవడుకక నతటపననఁగీనఁగాక

   గటట్టి తోడ మెపప్పుతచి కొసర నావసమా
చ. 3:    మొగమోటముననఁ దానే ముతచి కానఁగిలితచనఁగాక

  నగతానఁ గొనగోరనఁ జెనకవచచ్చెనా
    తగ శ్రీవతకటేశనఁడు తానే ననున్న నేలనఁగాక

    జిగిమతచి తనున్న రటట్టి సేయనఁగ సతగతా



రేక: 1891-3ఆహిరి సత: 28-535
పలల్లవ:     నీ చితత్తి మెటట్టి తడునో నేనెఱనఁగ నాయకనఁడ

   యేచి నాసితగారవ యితతసేస ననున్నను
చ. 1:    గొపప్పుకనున్నలనే రతటా కోరి తలవతతునఁగాని

   తపప్పుక చటూచె యతదుకనఁ దమకితతును
   కొపప్పు జారీనతటాను గటట్టి తో నుతడుదునఁగాని

   ముపప్పురినఁ జేతులతత్తి మొకక్క నుతకితతను
చ. 2:   అలరి చనున్నల పొడవపైవునన్నదతటానఁగాని

  కొలవుసేసే యతదుకనఁ గోరకతదును
 చిలకమోవతేనెల చితదునోయతటానఁగాని

   పలమార మాటలడ బానఁత పడివుతదును
చ. 3:   సొరిదినఁ గొనగోళల్ల సనఁకనోయతటానఁగాని

  వరసి సరసమాడ నటూహితతును
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ ఇతతలో ననేన్నలితవ

    మరిగిత వతటా నొకక్క మనసుతో నుతదును



రేక: 1891-4ముఖరి సత: 28-536
పలల్లవ:     ఎఱనఁగదునఁ జెపప్పువ నీ కితవరిదాన నేను

    నెఱయా నీసుదుద లివ నినన్ననే వతటని
చ. 1:    మనుసులో తమకము మానఁటలోనే కానవచచ్చె

 కనుచటూపలోనే యాసగానవచచ్చెను
   మునుకొనన్న రతకళ మోములోనే కానవచచ్చె

    యనసిన పత పొతదు లేల దానఁడేవ
చ. 2:    నిబబ్బురప వలపల నిలవుననఁ గానవచచ్చె

  గబబ్బులపపైనఁ గానవచచ్చె గరతులలల్ల
  వుబబ్బురిసతతోసాల వులల్లసాననఁ గానవచచ్చె

   అబుబ్బురప నీ పొతదు లడనఁచనేమటకే
చ. 3:    సలవుల నవువ్వెలోనే చేనఁతలలల్ల నఁ గానవచచ్చె

  సొలపలనఁ గానవచచ్చె చటట్టిరికము
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁగటూడె

    కలిగిన నీపొతదుల కపప్పు పటట్టి వలదే



రేక: 1891-5బౌళ సత: 28-537
పలల్లవ:     ఎతతట బటారి యప యటవతట వయాతరి

   కతతను సతతోసితచి పొగడరమత్మి చెలల
చ. 1:   కొమత్మివురమున మతచెనఁ గచగిరల

  తమత్మిలయ నతదుపపై ముతత్తిపసరల
  కముత్మికొనెనఁ గొపప్పులోననఁ గమత్మివరల
   సొముత్మిలతో వఱఱ్ఱైవనఁగీనఁ జూడరమత్మి చెలల

చ. 2:     దోమట తటట్టి పణునఁగ తోడి చెకక్కల
  కామతచిన వలపల కనుచొకక్కల

   కోమలి మోవనఁ బలసనఁకల పకక్కల
   యమేట సితగారాల యతచరమత్మి చెలల

చ. 3:    కలికి కరముల చకక్కని గోరల
   నిలవున మొలనటూలి నీవ జారల

   యరమ శ్రీవతకటేశనఁ డకెనఁ గటూడెను
   మెలనఁత చతదములలల్ల మెచచ్చెరమత్మి చెలల



రేక: 1891-6భపైరవ సత: 28-538
పలల్లవ:    నీతలనే వగెనా నెలనఁతరో యకతల

    నాతుల సాజము లివ నవువ్వె లితతేసేనఁటకే
చ. 1:    వుడివోని తమకము లమత్మిగిలతా నుతడనఁగా

  పడనఁతుల వయసుల పటట్టివచచ్చెనా
    అదియాస లేవు రేనఁగి ఆయముల గరనఁచనఁగా
  తడనఁబాట వలపల దానఁచవచచ్చెనా

చ. 2:   పనగొనన్న వడుకల పరగతానుతడనఁగాను
  మునుకొనన్న సిగద్గీల ముయతవచచ్చెనా

   వనరి మోవతేనియ లటూటలతత్తి వడియనఁగా
  చెనకచ కానఁపరాల సేయకతడవచచ్చెనా

చ. 3:    చిపప్పులి రతవతతల చెలనఁగి చవులపైవుతడనఁగా
  చొపపైత్ర్పన పొతదుల తపప్పుతచకోవచచ్చెనా
   ఇపప్పుడు శ్రీవతకటేశనఁ గితతలోనె నినున్ననేల

   కపప్పున యసతతోసము కాదననఁగ వచచ్చెనా



రేక: 1892-1వరాళ సత: 28-539
పలల్లవ:    ఎనన్నట చటట్టిరికమో యపక నీక

  వనన్నవతచ నీకెమానఁట వననఁగరాదా
చ. 1:     చలిమ బలిమ నినున్న సారెసారెనఁ గొసరీని

  లలన నీవతతటను లలితచరాదా
   సొలసి మలసనఁ దనచటట్టిరికముల చెపప్పు

   తలపకొని నీవాప దికక్క చటూడరాదా
చ. 2:     అననఁగి పననఁగి నీక నాసపడి మొకీక్కని

 మునుకొనన్నవలపల ముతచనఁగరాదా
   చనవ మనవనఁ జూప సరసములడని

  ననుపన నీపతోను నవవ్వెనఁగరాదా
చ. 3:     కలసి మెలసి నినున్ననఁ గానఁగిటకి నేనఁకరీని

  తలకొనన్న మనన్ననలనఁ దననుపరాదా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ
  నెలకొని యకెనటూ మనిన్నతచనఁగరాదా



రేక: 1892-2ఆహిరినాట సత: 28-540
పలల్లవ:     ఇతటకి రావయాత నీక నెదురచటూచ నితత

   జతటలపైన మముత్మినఁ జూచి సతతోసితచకొనేము
చ. 1:   చెలియ చిరనవువ్వెల సలవులనఁగారనఁజొచెచ్చె

  మొలకల చనున్నల మోపలయను
  కలికి కనుచటూపల కడునఁగడువాతడెల్లకెక్క

    నిలవు నటూర వతడె నెలనఁత జవవ్వెనము
చ. 2:      భామ జఘన సతపద పపైకొని బతడుల్ల నితడె

  మోమున జతదద్రికళల ముపప్పురిగొనె
    ఆముకొనన్న సిగద్గీలలల్ల నతత నతతనఁ జిగిరితచె

   తామర దతపరలయ తరణ జవవ్వెనము
చ. 3:     కాతత తురము మొయిల కారకమత్మి తలకూడె

  చితతలోన నడియాస చిమత్మిరేనఁగెను
  ఇతతలోనె శ్రీవతకటేశ యకెనఁగటూడితవ

  దొతతరభోగమ లయ తొయతలిజవవ్వెనము



రేక: 1892-3శ్రీరాగత సత: 28-541
పలల్లవ:     ఇటవతట భాగతముల ఇవ మకె కలిగెను

  తటకన నిదదరికి దగనఁదగనయాత
చ. 1:  వననితపలపైనవ వలనఁదులమానఁటల

 తనువుకితపపైనది గతత్తిపనఁగానఁగిలి
  మనసుకితపపైనవ మచిచ్చెకెపైన పొతదుల

   పనిగొనే మగవాని భాగతము లివయయాత
చ. 2:    గోరమోప నితపపైనవ గొపప్పులపైన చనున్నల

  నోరికి నితపపైనది నునునఁగెమోత్మివ
   కొరిచటూడ నితపపైనది కోమలప నెమోత్మిము

   సారెక మగవానికి సతపద లివయయాత
చ. 3:   నవువ్వెలక నితపపైనవ ననుపలచేనఁతల

  జవవ్వెనాన కితపపైనది చకక్కనఁదనము
   యివవ్వెల శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టికూడితవ

   నివవ్వెటటట్టి మగవాని నేరప్పు లివయయాత



రేక: 1892-4సాళతగనాట సత: 28-542
పలల్లవ:    మాముతదర నితతేసి మతకము లేమటకి

    నీమానఁట లోనిదాన నే నౌత యఱనఁగవా
చ. 1:     చటట్టిము గానఁబోల నీక చటూచ నలల్ల డమతడి

  పటట్టినఁడేసి చనున్నల పడనఁత
   వటట్టి సిగద్గీలేమటకి వలపే కలిగితేను

   గటట్టిగానఁ జేయరాదా కానఁపర మాపతోను
చ. 2:     తారకాణల గానఁబోల తగిలి సనన్నల సేస

  చేరనఁడేసి కనున్నల చెలియ
    పూరకతడనేల నీక వన గటూడ వడుకెపైతే

  చేరి కానఁగిలితచరాదా చేయిముతదుగాను
చ. 3:     సానఁగిన పొతదు గానఁబొల పాటవాడి నీమనఁద

  కానఁగెనఁడేసి పఱనఁదుల కలికి
   చేనఁగెదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న

   మానఁగిన మోవయతరాదా మనిన్నతచి యాకెకను



రేక: 1892-5బౌళ సత: 28-543
పలల్లవ:   ఎరవులలేనిచోట యటట్టి నాన్న మేలే

   తరగని కోరికల తారకాణ గనక
చ. 1:    బరతునని నీతోను పననఁగలడినా మేలే

   సొరిది మేనును మేము సనఁకనఁగనక
    తరలి సారె సారెకనఁ దిటాల్ల డినా మేలే
    తొరలి నీపేర నోరనఁ దొటట్టి కొనునఁ గనక

చ. 2:      పదరి నినున్న జతకితచి పగ చాటనా మేలే
   కదిసి నామోము చటూడనఁగదుద గనక

   వుదుటన మారమోమెపై వరకలిగిని మేలే
  యదలోననఁ దలపోసి యితపరేనఁగనఁగనక

చ. 3:     గకక్కననఁ గానఁతాళతచి కరము చానఁచినా మేలే
  మకక్కవటతట కోపాల మానునఁగనక

    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁదు
   దకెక్కనఁ బనులనీన్న నేలే తగలయనఁగనక



రేక: 1892-6ఆహిరి సత: 28-544
పలల్లవ:    తనున్ననఁదానే రమణునఁడు తగిలి మనిన్నతచనఁగాని

   సనన్నల చాయలనే చలల్లవ వలపల
చ. 1:    బలిమ సేయనఁగవదుద పతతోనఁ బెననఁగవదుద

   మొలకనవువ్వెల నవవ్వె మోము చటూపవ
   చలము సాదితచవదుద సణనఁగల రాలచ్చెవదుద
    తళకనఁ జూపలనఁ జూచి దతడ నిలచతడవ

చ. 2:    పతతాలడనఁ గవదుద పపైకొని వాదితచవదుద
  మతతనాన శిరసతత్తి మానఁటలడవ

   గతతులసేయనఁగ వదుద రానఁగతనముల వదుద
    కొతత గొతత సిగద్గీతోడ గటట్టి న మెలనఁగవ

చ. 3:     రవవ్వెల సేయనఁగవదుద రచచ్చెలనఁ బెటట్టినఁగ వదుద
   యివవ్వెలి మోమెపై చేతులతత్తి మొకక్కవ

   చివవ్వెన ననిన్నతతలోనె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
   నివవ్వెటలల్ల మోవతేనే నీవు చలిచటూపవ



రేక: 1893-1ముఖరి సత: 28-545
పలల్లవ:      నీవు నాక వలతువు నే నీక మేలదాన

   కావరప నీ చేనఁతల కడుమతచివయాత
చ. 1:     అతత నీక బానఁతపైన ఆసలమోసమే కాక

  యతతపైనా నీక మోసమేడయాత
   మతతనాన మముత్మి రేనఁచే మరనినేరమగాక
   పతతములో నీనేరాల పటట్టినఁగ నేలయాత

చ. 2:     మగవుక మోహితచిన మనుసు దోసము గాక
  జగములో నీవలల్ల దోసమేదయాత

   మొగమోడితచి మరిపే మోవదే కొరతగాక
  తగవతచి నీకొరత దడవనేలయాత

చ. 3:     ఇదే ననున్ననఁ బెతడిల్ల సేసిరి (న?)  చటాట్టి లనవవ్వెనఁ గాక
    మది మది నినున్న నవవ్వె మాకేలయాత

    యదుట శేగవతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ
   మొదల వతగెమాడిత మొకక్క మొకేక్కనయాత



రేక: 1893-2వరాళ సత: 28-546
పలల్లవ:     ఇపప్పుట మనన్నవ నాయత దిటేట్టి నిలపమ

   తపప్పుక మగల నాపపై దయదలనఁచితవ
చ. 1:    చటట్టిరికముల చెపప్పు సబాననఁ బాడితచి

   అటట్టి ననున్న లలితచి పతడాల్ల డితవ
 గటట్టిగా నామునఁ(ముత?)   జేతను కతకణము నీవకటట్టి

  గటట్టి తో నీసతగడినే కూచతడనఁబెటట్టితవ
చ. 2:     చాయల సనన్నల జూప చకక్కనఁదనాల వగడి

  సేయరాని బాసలలల్ల నఁ జేసితవ
    చేయి గబబ్బులపపైనఁ జానఁచి సిగద్గీల జారనఁగనఁజేసి

  కాయజకేలిని మది గరనఁగితచితవ
చ. 3:   చెలిమ వచారితచి సలవనవువ్వెలతోడ

  అలరి పొతుత్తి లనిడు కారగితచిత
   యలమ శ్రీవతకటేశ యితతసేసి కూడితవ

  వలిపతచితవ ననున్న వదలకమ



రేక: 1893-3మాళవగళ సత: 28-547
పలల్లవ:    తలిసిత నీసుదుద ల తేటతలల్లమగ నేను

   మలసి ననిన్ననఁక నీవు మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    వువవ్వెళటూల్లర మానఁటలడి వడనఁబరచేవు నీవు

    యవవ్వెత నేరిప నీక నితతేసి యయాత
   నవవ్వెనవవ్వె వనఁగినతతా నలినఁ బొదుద లవుచేచ్చెవు

   అవవ్వెల నీవల పతదు నాహివటట్టితవయాత
చ. 2:     వదిదకె నేనఁ జెనకితే నొడిడతచకొనేవు య

  వదదల యేపళల్లనఁ జదివతవయాత
    చదిదకి వనఁడికి నాపపై సరసాలే నెరపేవు
   అదుద క నీకానఁగిలి యేయతగడి నమేత్మివయాత

చ. 3:     ముతదుగానే పతడాల్ల డి మోవ చవు లడిగేవు
  యతదరిని బెలిల్లతచిత వటాల్ల నయాత

   కతదువ శ్రీవతకటేశ గటట్టిగా ననేన్నలితవ
  యితదుకే నీవయసు మనఁదతుత్తి కతడితవయాత



రేక: 1893-4వసతతవరాళ సత: 28-548
పలల్లవ:     అనిన్నటా నేరప్పురివ నీ కాతనఁడు మేలవానఁడు

   నినున్ననఁ బాయకతడి యిటట్టి నెలకొనునఁగాక
చ. 1:    నినుపలపై తేనెలటూరే నీమానఁటల వని

  యనసి మనిన్నతచక యటట్టి తడునే
    చెనకల కొనగోరి చేత మొకక్క లతదుకొని

    వనరి మతగరనఁగ కూర కెటల్ల నుతడునే
చ. 2:     పసినఁడి కతడలవతట బల నీగబబ్బుల సనఁకి

    వసమౌనే కదే నీక వలచి తాను
   ముసిముసి నీనవువ్వెల ముతదరనఁ బొలసితేను

    పొసనఁగి మరగనఁ గద పొతతనుతడి నీక
చ. 3:     నెమత్మి శ్రీవతకటేశనఁడు నీ చకక్కనఁదనము చటూచి

   వుమత్మిడినఁ బెతడాల్ల డినది వపప్పుద మౌనె
  సమత్మితతచి నీమోవ చవగొనినటట్టివానఁడు

  కమత్మిట నీకానఁగిటకే కాణచియౌనే



రేక: 1893-5మతగళకౌసిక సత: 28-549
పలల్లవ:     ఎనసేట వళను యగద్గీల లే దవవ్వెరికి

   వనర నీక మొకిక్కత నోరచకోవయాత
చ. 1:     కూడిన మతద మేళన కొసరి నినేన్నమతటనో

    పాడి పతటా లతచ కెతత పదరితనో
    యడు వటట్టి కొని నీతో నెమెత్మిలతత సేసితనో

   వడక మొకేక్క నీక నొరచకోవయాత
చ. 2:     పరపపపైనఁ బతడి యతత పాదము దానఁకితచితనో

  సరసమాడుతా నెతత జితకితచితనో
   గొరబుసేసి యపప్పుడు కొనగోర గీరితనో

  వరిమెతో మొకేక్కనీక నోరచకోవయాత
చ. 3:    కడునఁదమతో నెతత కానఁగిట బగితచితనో

   పడరేనఁచి రత నెతత పననఁగితనో
   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   వడికాన మొకేక్క నీక నోరచకోవయాత



రేక: 1893-6నాదరామకిగయ సత: 28-550
పలల్లవ:    సిగద్గీల వడకవ చెలియ నీవతనితో

  వగిద్గీ కలసిమెలసి వుతడుదువుగాని
చ. 1:   యడమానఁటలవలల్లనే యితపలలల్ల నఁ బొడమేవ

    తడవ చే సనన్నలనే తమ రేనఁగేది
   కడకతట చటూపలనే కడునాసల వుటేట్టివ

   గడుసుపడి వుతడితే కలిగే దేమునన్నదే
చ. 2:    సొలసే నేరపలనే చటట్టిరికము లయేతది

 సలవనవువ్వెలనే చిమత్మిరేనఁగేది
  కలకిచేనఁతలనే నికక్కపపొతదు దగిలేది

  వలవని గటట్టి నను వచేచ్చెదేమునన్నదే
చ. 3:    చేసేట వనయాలనే చెలిమ సతమయేతది

  వసరిని రతులనే వడుకెకేక్కది
   ఆసతో శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనె నినున్ననఁగటూడె

   మటూసిదానఁచే సతతోసాన ముచచ్చెట యేమునన్నదే



రేక: 1894-1దేసాళత సత: 28-551
పలల్లవ:    నీవలల్ల దోసములేదు నీ వటవతటవానఁడవా

    రావయత యా యితటకి రవవ్వెసేయ నినున్నను
చ. 1:     వకక్కసిన నాప నినున్న వరల వయనఁగాను

    నికిక్క చటూచితవ గాక నీ నేరమేమ
చకక్క(కెక్క?)   రమోవ చటూప సనన్నలసేయనఁగాను

   చొకిక్కన యతదుక నినున్న సొలయనఁగనేనఁటకి
చ. 2:     చయతన నాప వచిచ్చె చనున్నల దానఁకితచనఁగాను

 ఇయతకొతటవనఁగాక నీవమసేతువు
    వయతనే పలిచి నినున్న నొడివటట్టి తయతనఁగాను
   నెయాతననఁ గటూడినతదుక నినున్న దటూరనేనఁటకి

చ. 3:    కలికి తనాల నాప కానఁగిలితచకొననఁగాను
  కలసిత వతతేకాక కాతరీనఁడవా
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

    యలయితప సుదుద లవ యతచనఁగ నేనఁటకి



రేక: 1894-2పాడి సత: 28-552
పలల్లవ:     నీ మగనఁ డితదుకేకదే నీక మేలవానఁడాయ

   యేమని పొగడవచచ్చె నిటవతట నినున్నను
చ. 1:    తీగయలనఁగల వార తేరకొన నటూనఁకొనేవు

 సగకనుచటూపలను సొలసేవు
   లగలగా దతతకాతతులను వనెన్నల గాసేవు

  చేగదేర నీచేనఁతల చెపప్పునెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 2:   వయాతరిబాగగాను వదకిలి కూచతడేవు

  గయాతళతనముననఁ బకక్కన నవవ్వెవు
    చెయత చెకిక్కటనఁ బెటట్టి క సిగద్గీల వదచలేల్లవు

   నెయతప వలసముల నీవ నేరతువ
చ. 3:    పలచని కెమోత్మివనఁ బతచదారల చితదేవు

  నిలవలల్ల మురిపేలే నిగిడితచేవు
   యలమ శ్రీవతకటేశ నినిన్నటానఁ జొకిక్కతచితవ

  కలికితనాలలల్ల నఁ గతటమే నీవలల్లను



రేక: 1894-3ఆహిరి సత: 28-553
పలల్లవ:    ఏల ననొన్నడనఁబరచే వఱనఁగనా నీగణము

  కోటముతదుగానఁ దానే కొసరీనఁగాక
చ. 1:   వలన నెవవ్వెతకెపైనా వలచేటవానఁడవా

   చెలి తానఁ జటట్టిరికాల చెపీప్పునఁగాక
   పలిచి వటట్టి పొతదులనఁ బెననఁగేటవానఁడవా
  చెలనఁగి నీకాప సేవసేయవచచ్చెనఁగాక

చ. 2:   నతటసేసి వకరితో నవవ్వెటవానఁడవా
 అతటముటట్టి (టట్టి?)  తా సరసమాడనఁగాక

     వతట వతటనఁ జెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొనే వానఁడవా
  దతటతనముననఁ దానే తగిలీనఁగాక

చ. 3:    చేరి నీవు కెలనికినఁ జేయిచానఁచేవానఁడవా
  కోరి తానే కానఁగిలితచకొనీనఁగాక

    కూరిమ శ్రీవతకటేశ కూడితని ననున్న నేనఁడు
   పోరచికి వచిచ్చె తానే పొదిగీనఁగాక



రేక: 1894-4పాడి సత: 28-554
పలల్లవ:     ఈతని నాపొతదుల యినఁకనఁ జూడవ నీవు

   నీత నెకక్కడెపైనదాన నీకతట నేను
చ. 1:    వటట్టి మానఁక లిగిరితచ వాడికమానఁటలడి

  కటట్టి కొతటవ గదే మగనిమనన్నన
   బటట్టిబయల నవువ్వెల పతదిళల్ల గానఁ బెటట్టి

  చటట్టిమువపైతవ గదే సులబాల(న?) నీవు
చ. 2:    ఱలక గిలిగితతల ఱటట్టి గ గబబ్బులనొతత్తి

 ఆలవపైతవగదే యాతనికిని
   గాలిబుడియల గటట్టి కలికితనాల చటూప

   వోలి గొతటవగదే వుదుటన నీవు
చ. 3:    చెఱకననఁ బతడువతడ చితత్తిజకళల రేనఁచి

   గఱియపైతవ గదే గకక్కననఁ బతకి
   మఱి శ్రీవతకటేశవ్వెర మరిగితచకొతట నేను

   వఱగతదితవ గదే వడుకతో నీవు



రేక: 1894-5దాబ్రావళభపైరవ సత: 28-555
పలల్లవ:    ఇపప్పుడే వనన్నవతచిత మదిగో నీక

   తపప్పుక మాలగ లివ తలనఁచకోవయాత
చ. 1:    చటూపలకొనల నుతడు చొకక్కల మాక

  తీపలమోవపపైనఁ గార తేనియల
 పూపచనున్నలతటమా పటట్టి నఁగొతడల

  వోపతేనే మాపొతదుల కొడిగటట్టివయాత
చ. 2:   సరస బొమత్మిలనుతడు జతకెనల

   తురమ వటట్టితే రేనఁగనఁ దుమత్మిదల
  గరిమనఁ గొనగోరల కడువానఁడుల
   మరగ వలసితేను మావదిదకి రావయాత

చ. 3:   నాలిక తుదలనుతడు నయగారాల
  పోలితచితే నిలవుననఁ బుటట్టితచనాన
  యేలితవ శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్న

  యలగల యితవపైతే నిటట్టిమనిన్నతచవయాత



రేక: 1894-6నాదరామకిగయ సత: 28-556
పలల్లవ:    తా నేమసేసినానఁడు తనకేలే వటట్టిసిగద్గీ

    పూనిన తన చేనఁతల వపప్పుగొతట నేను
చ. 1:    మొగము చటూపమను మొకక్కల మొకేక్కనఁదనక

   నగమను బతత్తితోనఁ జెనకే నేను
   సొగిసి మానఁటాడుమను చటట్టిరికము చెపేప్పును

   తగలయనఁ దనకేలే దానఁగి యునాన్ననఁడిపడు
చ. 2:    సరసనఁ గటూచతడుమను సమత్మితతచి వడెమచేచ్చె

    తర యతుత్తి మను నే బతదము లడేను
   సిరలనఁ జేకొమత్మిను సేవలలల్ల నఁ జేసేను

   గరిమ నితకేలే యాడికప లోనఁగనఁదనక
చ. 3:   పవవ్వెళతచియుతడుమను పాదములొతేత్తినఁ దనక

   చివవ్వెనరమత్మిను తన చెకక్క నొకేక్కను
  ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁడితతలోనఁ దావచిచ్చెకూడె

  కవవ్వెలయ వలపల కొతకనఁదనకనేలే



రేక: 1895-1శదద్ధవసతతత సత: 28-557
పలల్లవ:    సటకానఁ డేమటకి వసాల సేసనే

    ఇట నాపపై బతత్తిగల దరనఁగదు ననవ
చ. 1:     పననఁగి నేనఁ బలవనఁగా బగిసి రాకతడేవానఁడు

    తన తమ యకక్కడనఁ బానఁతరనఁ బెట ట్టినే
   చెనకనఁగా నాతోను సిగద్గీల వడేటవానఁడు

    మనసు మరత్మిము లటట్టి మటట్టి పరచనే
చ. 2:    సరసము నే నాడనఁగా చాయససుకొనేవానఁడు

   కరిసేట చెమట లేగొతది దానఁచనే
   వరల నే వయనఁగాను వసనొడుడ కొనేవానఁడు

  యిరవపైనపలకల యటట్టి మానిపీనే
చ. 3:    గోరికొననఁ జిమత్మినఁగాను గటట్టి న నుతడేవానఁడు

   వరేట మోవతేనె లేవుటట్టినఁ బెట ట్టినే
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ దితతలో వచిచ్చె ననేన్నల

  తారకాణసతతోసా లతదానఁకానఁ జెపీప్పునే



రేక: 1895-2ముఖరి సత: 28-558
పలల్లవ:   నాపాటదానవా నానారీతుల నీవు

   యేపన నీమనుసులో నెతచి చటూచకొనవ
చ. 1:    మగనఁడు మనిన్నతచనతటా మానఁట జవదానఁటనఁడతటా

   పగట లేమ చెపేప్పువ పలమారను
   బగవుల చటూపకొతటా పదదకొపప్పు వటట్టి కొతటా

    నగవు లతత నవవ్వెవ నడుమ నీవు
చ. 2:    చకక్కని దాననతటా సరిగె గలదతటాను

  వకాక్కసి వతతపైతవ వలిల్లవరితో
    నికిక్క నికిక్క చటూచకొతటా నీటల నెరపకొతటా
    చొకిక్క యేమ మురిసేవ జూటరివపై నీవు

చ. 3:    పాయప దాననతటా బలిమ కతత్తినతటా
  మాయలేమ సేసేవ మతకానను

    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
    ఆయము లేలతటేవ యాతని ముటట్టి నీవు



రేక: 1895-3కేదారగళ సత: 28-559
పలల్లవ:    నేరపరి వనిన్నటాను నీవ యఱనఁగదువు

    కూరిముల తొలిల్ల మకనఁ గొనసాగి వునన్నవ
చ. 1:   చెపప్పునఁగల పగయముల చెపప్పునఁజెలియ

   ముపప్పురినఁ జేతులతత్తి మొకెక్క నీకను
    కపప్పుముగానఁ బటట్టినఁ దన కమత్మిని మోవ

   యపప్పుడు మనిన్నతచేవో ఇనఁకనఁ జూచేము
చ. 2:   వలవనఁగలటట్టిలల్ల వలచె నితత

   మెలపన జవవ్వెనము మనఁదతత్తి నీక
   నెలకొనన్న చటూపలను నివాళ యిచెచ్చె
   చెలరేనఁగి యటట్టి దయసేసేవో యినఁకను

చ. 3:    బెరసిన దానఁకాను పననఁగెనఁ గాతత
  సరములనే సేస చలల్లనునీక

    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
   సరవతో నినఁక నెటట్టి చనవువచేచ్చెవో



రేక: 1895-4సామతతత సత: 28-560
పలల్లవ:    వతతవానఁడా తానేమ వగిరితచ నేమటకి

  చెతతనుతడి యపప్పుడెపైనా సేవసేసేతనక
చ. 1:    సమత్మితతచితేనే మాట చవులపై యుతడునే

  ఇముత్మిల నేమననఁగాను యటట్టి తడునో
   కమత్మిరనఁ దానే వచిచ్చె కరణతచిణపప్పుడయత

   ముమాత్మినఁటకి నీవళ మొకేక్కనే తనక
చ. 2:    తగలపైన పొతదులే తమకము రేనఁచనే

  మొగమచచ్చెలలల్ల పగయముల రేనఁచనా
    తగిలి నాయితటకి తానే వచిచ్చెన దానఁకా
   పగట మోహము జనెన్నవటట్టి కతడేనఁ దనక

చ. 3:    పానుపపపై నుతడితేనే పతతము లీడేరనే
  నానిననఁగాని కొతత నయమెకక్కదు

   తానే శ్రీవతకటేశనఁడు తగనఁ బేలకరిత్తిలోన
    పూని చెనున్ననఁడెపై ననేన్నల పొతచకతడేనఁ దనక



రేక: 1895-5పాడి సత: 28-561
పలల్లవ: ‘ ’     పేలకరిత చెనున్ననఁ డిద పననఁగీ నే మొకక్కగాను

   చేలకొతగ వటట్టి ననున్ననఁ జెకక్కనొకీక్కనే
చ. 1:    వవల సతులవానఁడు వడుకకానఁ డితనఁడు

   నావతక చటూచి యతతనవువ్వె నవవ్వెనే
   భావజగరనఁడు తాను పచిచ్చెమోవవానఁడు తాను

   వావులలల్ల నఁ జెపప్పు యతత వలపతచేనే
చ. 2:   అతరాజసపవానఁడు అనిన్నటా వనోదకానఁడు

   కతల చెపప్పు ననెన్నతత గారవతచనే
    చతురనఁ డనిన్నటానఁ దాను చకక్కనివానఁడు తాను

  మతనఁగరనఁగ నెతతేసిమానఁట లడనే
చ. 3:    నెరవాది కోడెకానఁడ నెయతపనఁ జేనఁతలవానఁడు

   గరిమ ననెన్నతత సేసి కానఁగిలితచనే
  అరిది శ్రీవతకటాదిద్రియతదు బేరకరిత్తిలోన
    తరమెపై ననేన్నలి యతత తలిప మెచచ్చెనే



రేక: 1895-6ఆహిరి సత: 28-562
పలల్లవ:    మునుపనే వనఁడుకొని మొకిక్కత నీక

     వనరి మనిన్నతచమ నా వదద బాయక నీవు
చ. 1:     మనసుననఁ దలనఁచమ మరి నా వనన్నపముల

   పనులనిన్న గలిగినానఁ బరాక గాక
   కనుకొమత్మి ముతదర నేకావతచ సేవలలల్ల

   అనుమానితచకమ నీ వపప్పు డెతదుతడినాను
చ. 2:    మఱవకమ నా మచిచ్చెక చటట్టిరికము

   జఱసి సతపద లతత సతదడితచినా
   గరతువటట్టి కతడు మ గబబ్బుతలల్ల నావలప

  తఱచ సతులతదరినఁ దగిలినాను
చ. 3:    యతచకొమత్మి నా కానఁగిట యరవులేనిరతుల

   పొతచి యేకాతతాన వనోదితచేట వళ
    అతచెల శ్రీవతకటేశ అటేట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   కొతచకమనీ కెతత గటట్టి గలిగినాను



రేక: 1896-1సామతతత సత: 28-563
పలల్లవ:     తరణకి నీకూ నొకక్క తారకాణనఁ గానఁబోల

    గరిమ నిదదరిపొతదటూ గతటమ నే మపడు
చ. 1:     ఇతత తడవు నీరాక కెదురలచటూచెనఁ జెలి

    రతతుతో నీపపైనఁ బదాల రతగగానఁ బాడె
    కొతతవడి చెలలచే కోరి నీగణల వనె

  చితతతచనఁగానే వచేచ్చెసితవ నీవడక
చ. 2:    బటట్టిబయల నినిన్నటట్టి భావతచి మానఁటలడె

  గటట్టి తోడ లోలోనే గబబ్బుతలను
   నెటట్టిననఁ జిలకలతో నీచటట్టిరికము చెపప్పు

    ఇటట్టి వచేచ్చెసిత ఇతతలో నీ వడక
చ. 3:      తన నీడ నీవతటా తగిలి కానఁగిట నితచె

  వనయాన మోవమత్మిని వనఁడుకొనెను
   యనసితవ సతని యితతలో శ్రీవతకటేశ

    మునుపపై వచచ్చెసితవ మొనసి నీ వడక



రేక: 1896-2ఆహిరినాట సత: 28-564
పలల్లవ:      నీ చితత్తిము వచిచ్చెనటట్టి నీవు ననున్న మనిన్నతచ

   యేచి నీక నెదురాడ నియతకొతదునఁగాని
చ. 1:    కతటకములడనేర కసరల నే నేర

   నతటన నీమోము చేచి నవువ్వెదునఁగాని
   దతటనెపై జతకితచనోప తపప్పుల వటట్టినఁగనోప

   వతట వతటానఁ జెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొతదునఁగాని
చ. 2:     కొచిచ్చె కొచిచ్చె చటూడనఁ జాల కోపగితచకొననఁజాల

  ముచచ్చెటతోనఁ జేతులతత్తి మొకక్కదునఁగాని
     కచిచ్చెతా లతచ నెరనఁగ గతపతచ నెనన్ననఁ డెరనఁగ

   ఇచచ్చెకపదాననెపై ఇతప చటూపదునఁ గాని
చ. 3:   యలయితచెదాననఁ గాను యగద్గీపటేట్టిదాననఁగాను

  చెలరేనఁగి సేవలలల్ల నఁ జేతునఁగాని
   యలమ శ్రీవతకటేశ ఇనిన్నటా ననేన్నలితవ
  సొలపల వడిగటట్టినఁ జొకిక్కతతునఁగాని



రేక: 1896-3రామకిగయ సత: 28-565
పలల్లవ:    ఎటట్టి సాదితచవచచ్చెనే యిటవతట మగవాని

   నెటట్టిననఁ దనతతనే మనిన్నతచితేనఁ గాక
చ. 1:    సలవనే నవువ్వెనఁగాని చెపప్పునఁడే తనగటట్టి

   సొలసి యతత వరసి చటూచినాను
   చెలి మేలేసేసునఁగాని చేతకి లోనుగానఁడే

   పలిచి పపైకొని యతత పననఁగినాను
చ. 2:    మాటలే యాడునఁగాని మనసు గరనఁగనఁడే

   చటకి మాటకి యతత చెనకినాను
   తేటలనే తేలనఁగాని తమలి యసమయతనఁడే

   కూటమకి నే నెతత కొసరినాను
చ. 3:     ఆసలే పటట్టితచనఁగాని అతకెక తానఁ జికక్కనఁడే

 వసరక యత(యత?)  తేసి వనఁడుకొనినా
   బాసయిచిచ్చె శ్రీవతకటపత ననున్ననఁదానే కూడె

   పాసిపోనఁడే యినఁక నెతత బలిమసేసినాను



రేక: 1896-4వరాళ సత: 28-566
పలల్లవ:     ఈకె నీక చెలికతోత్తి యిలల్ల లో కాని

   దాకొని యడుగరా దతలనఁప లవవ్వెరికి
చ. 1:      సలవ నవువ్వెలతోనే చెలి నీ మొగము చటూచ

    యలమ నీ మరత్మి మాకె యరనఁగనఁబోల
    బలిమ నపప్పుట నీతో పతతములే యాడని

   తలియదు మలోని తరనఁగ లవవ్వెరికి
చ. 2:    చికిక్కతచక కొలవులో సిగద్గీవడుతా మొకీక్క

    గకక్కన నాకె నీగటట్టి గననఁగ బోట
  యకక్కడెకక్కడో చటూప యలయితచవచచ్చెని

   వకక్కణతచరాదు మ వరస లవవ్వెరికి
చ. 3:     కనుబొమత్మిలనే నీకనఁ గదిసి సనన్నల సేస

   వనకట గణ లకె వననఁగనఁబోల
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నితతలోనె

   వనకెటట్టి తడవచచ్చె మ వడుక లవవ్వెరికి



రేక: 1896-5దేసాళత సత: 28-567
పలల్లవ:    ఎతత నేరచకొతటవ యేమతదు నినున్న

   మతతుకెకక్క నెతచేనఁగాని మతకము గాదు
చ. 1:   తరణులనఁగతటే నీవు తగిలేయాసదానను

   వరగెపై వుతదాననఁగాని వసాల గావు
  మరిగితచి నీవాడేటమానఁట నయగారాలక

   అరదతదేనఁగాని నీపపై నాగడము గాదు
చ. 2:     తోడనే నీ మొగముననఁ దొలనఁకేకళల చటూచి

   వడుకక నవవ్వెనఁగాని వతగెము గాదు
   యేడనుతడెపైనా వచిచ్చె ఇతపల సేసేయతదుక

   జాడతో మొకేక్కనఁగాని సటల గావు
చ. 3:     ఇచచ్చెకము లలల్ల నఁజేసి ఇటట్టి ననున్ననఁ గటూడనఁగాను

   రచచ్చెకెకిక్క మెచేచ్చెనఁగాని రవవ్వెల గావు
    మచిచ్చెక శ్రీవతకటేశ మనిన్నతచిత వట ననున్న

   కొచిచ్చె సతతోసితచేనఁగాని కొసర గాదు



రేక: 1896-6బౌళ సత: 28-568
పలల్లవ:     నెరజాణ వనిన్నటాను నీవ ననున్న మనిన్నతచేవు

 వరవరినఁగి మా(మొ?)  కేక్కను వగిరితచనేనఁటకి
చ. 1:   కలికితనాల నినున్న గరనఁగితచవసమా

   బలిమతో నీ చితత్తిము పటట్టివసమా
   వలపతచి నినున్న నిటేట్టి వతచకొనవసమా

   చెలనఁగి నీకనఁ బద్రియము చెపప్పునఁగలనఁగాక
చ. 2:    మాటలడి నినున్ననఁ గడు మరిగితచవసమా

  యట వటట్టి కొని యలయితచవసమా
  మేటరతులను నినున్న మెపప్పుతచవసమా

   సటూటతో నా వనయమే చటూపనఁగలనఁగాక
చ. 3:     బెరసి నీతో సిరినఁ బెననఁగనఁగ వసమా

తరమే(మెపై?)  నేరప్పున సాదితచవసమా
   గరిమ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట ననేన్నలితవ

  వరయ వసమా కూడుతడనఁగలనఁగాక



రేక: 1897-1సామతతత సత: 28-569
పలల్లవ:   మొకదాకిరిదానను మొదల నేను

  యకసకెక్కమాడనేర నేమ సేతునయాత
చ. 1:     పొతచి నీవు నవవ్వెనఁగాను బొమత్మిల జతకితచరాదు

   కొతచక చెకక్క నొకక్కనఁగా కోపతచరాదు
  మతచిమానఁటలడనఁగాను మలసి తటట్టినఁగరాదు

    యతచరాని నీ చేనఁతల కేమ సేతునయాత
చ. 2:    ఇచచ్చెకము సేయనఁగాను యరవు సేసుకోరాదు

   కొచిచ్చె నీవు పననఁగనఁగా గతపతచరాదు
   మచిచ్చెక గానఁగిలితచగనఁగా మరి యలగనఁగరాదు

   యచచ్చెటనుతడి వచేచ్చెవో యేమ సేతునయాత
చ. 3:    పపైకొని వడేమయతనఁగా పరాక సేసుకోరాదు

  జోకతో వనఁడుకోనఁగాను సొలయరాదు
   నీక నీవ శ్రీవతకటనిలయ ననేన్నలితవ

   యకడ నీసతతోసాన కేమ సేతునయాత



రేక: 1897-2శ్రీరాగత సత: 28-570
పలల్లవ:     ఇపప్పుడుగా రమణునఁడ యడేరె నా కోరికల

    తపప్పుక నాపపై దయ దలనఁచితవ నీవు
చ. 1:     కామతచి నినున్ననఁ బాసిన కడలేని వరహగిన్న

   నీమేని చెమట పనీన్నటనఁ జలల్ల రె
   పేగమనఁ దలపోనఁతలనఁ బెనగొనన్న చనఁకట

    వమర నీ చిరనవువ్వె వనెన్నలచే బాసను
చ. 2:    గకక్కన నినున్ననఁ జూడని కలవకనున్నలవాడు

   చొకిక్క నీవదనచతదుగ నఁ జూచి తేరెను
   నికిక్క కొపప్పువడిన నెరినఁదేనఁటల కలనఁక
  తకక్క కిటట్టి నీకరపదద(దత్మి?)   ము లతట జారెను

చ. 3:      చేరి నినున్న నెయని సిగద్గీల చితత్తిజ చొకక్క
    దారకప నీ మానఁట మతతాబ్రాలనఁ దలిస
   యరీత శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
   గారవప వలపల కానఁపరా లమరెను



రేక: 1897-3పాడి సత: 28-571
పలల్లవ:     ఇదివో దిద్రిషాట్టి తతాల యచి చటూడరే చెలల

  యదురెదురను మనయితటలోనె వునన్నవ
చ. 1:    మాటలలల్ల మతచివ మనసు లనసితేను

  చాటవకెకక్క పొతదుల సమత్మితతచితే
   వాటమౌనునఁ దమకము వలపల మతచితేను

  పాటతచి కూరిమగలపతకి సతకిని
చ. 2:     చేసినవలల్ల నఁ జేనఁతలే చేరి చటాట్టి లపై యుతడితే

   ఆసల రేనఁగ నెపప్పుడూ సతడనుతడితే
   బాసలలల్ల నీడేర పాయని తగలపైతేను

   సేసవటట్టి పతడాల్ల డిన చెలికి మగనికి
చ. 3:     భావతచిన వలల్ల నౌను బతత్తి కడునఁగలిగితే

   చేవదేరనఁ గోరికల చెనకి తేను
  వావులొననఁగటూడ నిదేవరసనఁ బెతడాల్ల డనఁగాను
 శ్రీవతకటేశనక శ్రీమహదేవకి



రేక: 1897-4ముఖరి సత: 28-572
పలల్లవ:    తారకాణ లినఁకనేల తగలపైన పనులక

    నేరతు వనన్న వదతల నెరజాణ వౌదువు
చ. 1:    సొరిది నీమోవమనఁది సటూదివాటలే చెపీప్పు

   గరిమల నీవు సేసే కానఁపరాలలల్ల
   కరల చెదరినటట్టి గరతులే చెపీప్పుని

 సుతవభముల చొపప్పులలల్ల ను
చ. 2:     చెకక్కలమనఁదట నీ చిరనఁ జెమటలే చెపీప్పు

   గకక్కన నీవు గడితచే కలిమెలల్ల ను
    చకక్కని నీమోము కళకే చాటచాట చెపీప్పుని

 మకక్కవతో నీమనసుమరత్మిములలల్ల ను
చ. 3:     మనుకొనన్న నీ ముసిముసి నవువ్వెలే చెపీప్పు

 పనివోని పొతదులదానఁపరాలలల్ల
య(య?)    నసిన శ్రీవతకటేశ నీకానఁగిలే చెపీప్పు

    జనగని నీనా సతది చటట్టిరికా లలల్ల ను



రేక: 1897-5నాదరామకిగయ సత: 28-573
పలల్లవ:    వనవ నాబుదిద యినఁక వలనఁది

     వనరి యాతనఁడు నీవ నుతడవ య కొలనఁది
చ. 1:    చనున్నలపపై జారె నవ సరల

  వునన్నత రాలీనఁ గోపప్పులోనునన్నవరల
   మనన్నక నితడెనఁగద నీమేన గరల

   యననఁడులేనిది యితత యేలే యమరల
చ. 2:   రాసికెకక్కనఁ గద యకరతల

  యసమతతపైనా వదేద యవతల
  లసి చానఁచేవలే బహులతల

   మోసపోక మనిన్నటకి మటూలమే యకతల
చ. 3:   ముతచి తగలములక మొదల

  అతచెల నలిగితేను అదవదల
  పొతచి వలసితేనఁ గదునఁబొదల
  కొతచక శ్రీవతకటేశనఁగటూడిన సతపదల



రేక: 1897-6తలనఁగనఁగాతబోది సత: 28-574
పలల్లవ:     తానేల మటూసి దానఁచనే తన వలప

    ఆనతమత్మినవ నాతో నటట్టి నవవ్వె నేను
చ. 1:     వనులనఁ దన సుదుద ల వతటే నేమాయనే

   నేనేమెపైనానఁ దనున్న నినఁక నేరమెతచేనా
    తానేమ సేసినానఁ జెలల్ల దగద్గీరి రమత్మినవ

    మోనముతోనఁ జెకక్క నొకిక్క మొదమతదే నేనటూ
చ. 2:    కనున్నలనఁ దనచేనఁతల కతట నేమాయనే

   చినన్నదాననఁ దనున్న రటట్టి సేసి చెపేప్పునా
    యినీన్న నేరచ ననున్న మోమెతత్తి చటూడుమనవ
   సనన్నలనఁ దనగణల సతతోసితచే నేనటూ

చ. 3:    వటట్టి తనమెపై గఱతులతటే నేమాయనే
   పటట్టి సదితచి తనతో పతగితచేనా

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న మేలనవ
    గటట్టితోనఁ దనరతుల కోరి మెచేచ్చె నేనటూ



రేక: 1898-1శతకరాభరణత సత: 28-575
పలల్లవ:    ఎదుర నీతనఁ డుతడనఁగా నిదేమమాత్మి

  పొదిగి నీకూటమకే పూనఁచకనాన్ననఁడితనఁడు
చ. 1:    చెకక్కచే యిదేనఁటకమాత్మి సిగద్గీవడ నేనఁటకమాత్మి

  అకక్కరతో మగనఁడు మానఁటాడనఁగాను
    చకక్కనఁ జూడనఁ గదవమాత్మి సరసము లడవమాత్మి
   గకక్కన నీరతులకే కాచకనాన్ననఁ డితనఁడు

చ. 2:     శిరసు వతచనేలమాత్మి సలవ నవవ్వె నేలమాత్మి
   బెరసి వభునఁడు మతోనఁ బెననఁగనఁగాను

   తరదియతనఁ గదవమాత్మి తచిచ్చె వడేమయతవమాత్మి
   పరగ నీకే బతమ పటట్టి కనాన్ననఁడితనఁడు

చ. 3:   వరకతడనేలమాత్మి వడుడ కొన నేలమాత్మి
  చేరి శ్రీవతకటేశనఁడు చెనకనఁగాను

   గారవతచనఁ గదమాత్మి కడు సతతోసితచవమాత్మి
   కూరిమ నీరతులకే కోరకనాన్ననఁ డితనఁడు



రేక: 1898-2పాడి సత: 28-576
పలల్లవ:    ఇటవతట నీ సుదుద ల యవవ్వెనఁడెరనఁగ

   నటనలే సేసేవు నడుమ నీవు
చ. 1:    పలకనఁ బతతాలనే పలమార మానఁటాడేవ

  చెలనఁగి యనన్ననఁడు నేరిచితవోకాని
  కలికితనాలనే కానఁపరాల సేసేవ

   మెలపననఁ బత నెతత మెపప్పుతచేవోకాని
చ. 2:   దారకపనఁదనాలనే దతడనుతడి బగిసేవ

    బీరము లితకా నెనిన్న పతచేవో కాని
    నేరపలే పచరితచి నీట లతత చటూపేవ
   పేరనఁబెటట్టి యమెత్మి లతత పనచేవోకాని

చ. 3:    మఱనఁగ మొఱనఁగలనే మతతనా లేమాడేవ
   కఱత లనిన్న నీవలల్లనఁ గలవోకాని

   యఱకతోనే శ్రీవతకటేశనఁడు ననిన్నటట్టి యేల
   మఱి నీవతని నెతత మరిపేవోకాని



రేక: 1898-3నాదరామకిగయ సత: 28-577
పలల్లవ:     ఎదుటకి రానఁగదవ యిటట్టి నినున్న మోచేచ్చెను

   పొదిగొన నీనేరప పొగడేను నేను
చ. 1:    సలిగేలే మెరసేవు చనవులకే వచేచ్చెవు

   నలి వభునఁగ నీతోను నవవ్వెనతటాను
     యలమ నాతోనఁ జెపప్పువ యతత గదోద నీపగట

  వలియనఁగానఁ జెవులర వనేనఁగాని
చ. 2:     సాటలకే పననఁగవు సారె వావుల చెపేప్పువు

    సటూటగా నినీన్నతనఁ డిటట్టి చటూచె నతటాను
   పాటతచి నాముతదరను పచారితచవ నీయమెత్మి
   తేటలగా నీ గటట్టి తలిసేనఁగాని

చ. 3:    వతతులకే తగిలేవు వాసులలల్ల నెరపేవు
 యితతలో శ్రీవతకటేశనఁడేలనతటాను

   మతతుకెకక్క ననీన్నతనఁడు మనిన్నతచినానఁడు తొలల్ల
   సతతోస మెరినఁగితచవ సమత్మితతచేనఁ గాని



రేక: 1898-4ముఖరి సత: 28-578
పలల్లవ:     తడవము తానఁకము తానే చెనకీ ననున్న

   కడనఁగి యతనిలగ కతటవటే చెలియ
చ. 1:     పొరినఁబొరి వనములో పూవుల నేనఁగోయనఁ గాను

  సరసము లేమాడనే జాజరకానఁడు
    సరస నే నితతులతో జలకేలి సేయనఁగాను

  దరినుత డేమనవవ్వెనే తచచ్చెనకానఁడు
చ. 2:    మేడలోనుతడి జవావ్వెది మేనఁ బటూసుకొననఁగాను

   వడె మేవయత వచచ్చెనే వడుకకానఁడు
     నీడ చటూచి కసటూత్తిరిని నే బొటట్టి వటట్టి కోనఁగాను

   వోడక యతత మెచచ్చెనే వుబబ్బురికానఁడు
చ. 3:     యనిన్నకతోనఁ గినెదర వాయితచకొతటా నే నుతడనఁగా

  చనున్నలేల చటూచనే జాణకానఁడు
    ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

    కనున్న లతత జతకితచనే గదదరి కానఁడు



రేక: 1898-5లలిత సత: 28-579
పలల్లవ:   చితతకాయ కజాజ యము చెలవునితోడిపొతదు

   పతతముతో నీతని మోపవ గటట్టిచనున్నల
చ. 1:     కొచిచ్చె కొచిచ్చె పననఁగనఁగా గబబ్బుతల వలిపల

    తచిచ్చె తచిచ్చె మానఁటాడనఁగా తమ రేనఁగెను
    హచిచ్చె రారానఁపలవతక నికా నెతత పరగనో

    ఇచచ్చెకమే సేసి పత కియతనఁగదే వడెము
చ. 2:     చిమత్మి చిమత్మి చటూడనఁగాను చనఁదరగోనె వడుర(క?)

   కమత్మి కమత్మి చెనకనఁగా కళదానఁకెను
   యమెత్మిలనఁ బొరలనఁగాను యటట్టి తడి యట ట్టినో

   వుమత్మిడి నీతనినఁజేరి వతత్తివ పాదాల
చ. 3:    మోణ మఱి జతకితచనఁగా మకక్కటమాయనఁదగల

    తటూఱి తటూఱి నవవ్వెనఁగా బొతుత్తి ల గలస
   జాఱక శ్రీవతకటేశ సతగాతమెతత మేలౌనో
  ఆఱడి గానఁగిలితచవ అలమేలమతగవు



రేక: 1898-6శ్రీరాగత సత: 28-580
పలల్లవ:    ఎఱనఁగవా నీవమెపైనా ఇనిన్నటా జాణనఁడవు

మ(మె?)    ఱసి మ మహిమల మెచచ్చెకొతటగాక
చ. 1:    వలప దలకెకిక్కతే వారితచేవా రెవవ్వెర

  మలసి మోవతేనెలే మతదులౌనఁగాక
   తలనఁపే చనఁకటగొతటే తగదన నెటట్టి వచచ్చె

  తలినవువ్వె వనెన్నలచే తేటవారనఁగాక
చ. 2:    వరహమే వనఁడెపైతే వడిపతచ వరవది

 సరససలల్ల పములే చలవౌనఁగాక
   వరపలే తరమెపైతే వడుడ కొనే దటవల

  అరిది రతుల నోలలడుత(ట?) గాక
చ. 3:    పాయమే మరిగితచితే బడివాయ నెపమేది

  కాయజకేలి కానఁగిలే గతగాక
    యయడ శ్రీవతకటేశ యకె నీవునఁ గటూడితరి

  పాయని సతతోసాలనఁబరగట గాక



రేక: 1899-1ఆహిరి సత: 28-581
పలల్లవ:    ఎటవతట రసికనఁడు యేమని సతతోసితతు

   తటకన నావలప తానే ఫతచెను
చ. 1:   కూరిమతోనఁ దనమతచిగణలే చెపప్పుకోనఁగాను

   తారకాణపై మాయితటకి తానే వచేచ్చెసి
    గారవతచి తా మనిన్నతచే కతలే తలనఁచగాను

   చేరి వనఁడుకొని చెకక్కనొకెక్క నిపడు
చ. 2:   ఆముకొని తనమానఁట లలకితచకతడనఁగాను

   పేగమతోడనఁ దానే ననున్ననఁ బలిచినానఁడు
  గోమున సరసయాడనఁగోరక నేనుతడనఁగాను
    చేముటట్టి నాతోనఁ బెననఁగి చిమత్మిరేనఁడె ననున్నను

చ. 3:    నెమత్మినఁ దనకానఁగిటకి నే గానఁచకతడనఁగాను
  వుమమడి నాచనున్నల మేనొతుత్తి కొనెను

   నమత్మితే మనసుక మనసే సాకిరిగానఁబోల
    ఇముత్మిల శ్రీ వతకటేశనఁ డినిన్నటా ననేన్నలను



రేక: 1899-2పాడి సత: 28-582
పలల్లవ:      నీ వదిదకి వనఁడే వచెచ్చె నీకోరికె లీడేరె

  కెపైవసమాయనఁ బనుల కళవళతచకవ
చ. 1:   పనీన్నటకాలవసుమత్మి బాసటపటేర గాదు

    పనన్నమ చతదుగ నఁడు సుమత్మి భటూతము గానఁడు
     వనెన్నల లివ సుమత్మి వసవ యతడల గావు
   కనెన్నరో వభునినఁ బాసి కళవళతచకవ

చ. 2:     కపప్పురము సుమత్మి యది కతతుపటల్ల పప్పు గాదు
    పపొప్పుడి సుమత్మి చొకక్క బటూడిద కాదు

   వపప్పునఁగనఁదేనఁటల సుమత్మి వుతటవతట గతడుల్ల గావు
  కపప్పున వరహముననఁ గళవళతచకవ

చ. 3:      గతదప మానఁకల సుమత్మి కారడవ యది గాదు
    అతదప మొగద్గీల సుమత్మి అముత్మిల గావు

  ఇతదువచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు నినిన్నదకూడె
   కతదువ మనన్నన లిచెచ్చె గళవళతచకవ



రేక: 1899-3శ్రీరాగత సత: 28-583
పలల్లవ:    ఎలయితచి జవరాలి నెతత సేసేవు

   వలవని వపైరాల వారితతువు రావయాత
చ. 1:    వలనఁది నినున్ననఁబాసి వరహన ముతజేత

   చిలకనఁ బారనఁదోల చిగరనఁ దిటట్టి
   పొలసిన కోవలల పూనఁచి వుతటవతటవసి

    చెలనఁగి యపక బుదిద చెపప్పుదువు రావయాత
చ. 2:     వటట్టివరి నీ వాడక వచేచ్చెయని కానఁతాళన

   చలల్లగాలినఁ గోపగితచె జాజల గోస
   పలల్లదాననఁ దుమత్మిదలపపై సతపనఁగల చలల్ల

    మలల్ల డి యప కినుక మానుప్పుదువు రావయాత
చ. 3:    తమకితచి నీవు వచచ్చెదానఁకా వగిరమెపై

   కమలము లతడనఁబెటట్టి కతతు సాధితచె
    మమతతో గటూడితవ మనిన్నతచి శ్రీ వతకటేశ

   పగమదాన నీకె నొడనఁబరతుర రావయాత



రేక: 1899-4బౌళ సత: 28-584
పలల్లవ:     ఇనిన్నటాను నేరపరి యతచి చటూచితే నీతనఁడు

    చినన్నదాన నేనే బుదిద చెపప్పునఁగదే చెలియా
చ. 1:    యిచచ్చెకమే సేసనతటే యరపరికమెపై యుతడు

   పచిచ్చెగానఁ జెనకేనతటే పతతమెపై యుతడు
  కొచిచ్చె కొసరేనతటే గొరబుసేసినటట్టి తడు

   ఇచచ్చెట నీతనిమన సటట్టి గరనఁగితతునే
చ. 2:   మాటలే మాడేనతటే మతదమేళమెపైనటట్టి తడు

 సాటకినఁ బ(బె?)   ననఁగే నతటే చలమెపైయుతడు
  నీటన నటూరకతడితే నితడురాజసమెపైయుతడు
    యట వటట్టి క యతని నేరీతనఁ జొకిక్కతతునే

చ. 3:   చటట్టిమనెపై మొకేక్కనతటే జూటనఁదనమెపైయుతడు
  గటట్టి న నుతడేనతటే సిగద్గీలపైయుతడు

    గటట్టిగా ననేన్నలినానఁడు గకక్కననఁ దానే వచిచ్చె
   ఇటట్టి శ్రీవతకటేవ్వెర నేనిట మెపప్పుతతునే



రేక: 1899-5భపైరవ సత: 28-585
పలల్లవ:    వనరమత్మి చెలలల వడుక లివనిన్నయును

 ఘనమెపైనవలపల కడులబమాయను
చ. 1:    ముతత్తిపనఁ జెమటలలల్ల ముతచి ఏరలపైపారె

  బతత్తితోడి పలకలపపైర లకెక్క
   కొతత్తికొతత్తి వయసుల కోరికల పాలకొనె

   హతత్తిన వలపలతత అగద్గీవ లౌనో
చ. 2:   మొగములోని కళల మొనసిరాసులయ

   తగని సతతోసాల గాదల నితడెను
  అగపడడసరసము లమనిపపై నామనాయ

  తగిలి వలపలతత దారణగలగనో
చ. 3:    అచచ్చెమెపైన కానఁగిళల్ల అతగళల్ల ముతగిళళ్ళనితడె

  ముచచ్చెట చెనకలనే లచెచ్చెనలయ
   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డితతల నిటట్టికూడె
    పచచ్చెరేనఁగి వలపల చేరా లతత యచచ్చెనో



రేక: 1899-6తోలనఁగగాతబోదిసత: 28-586
పలల్లవ:     ఏమసేతునఁ జెలియా యివగో నా చతదముల

    కామతచి ఇతతలో వచిచ్చె కరణతచె వభునఁడు
చ. 1:     కొతత్తి కొతత్తి సిగద్గీలతో గటట్టి న నుతదాననఁగాని

  చితత్తి మాతనినఁదలనఁచి చిమత్మిరేనఁగీనే
   హతత్తిన తమకముల అడనఁచ కతదాననఁగాని
   గతత్తిప వలప లోలో గబబ్బుతలీనే

చ. 2:    నడుమనే సలవుల నవువ్వెల నవవ్వెనఁగాని
 వుడినోనితలపోనఁత లమత్మిగిలీనే

   వడదేరక బీరాన వటట్టిమానఁట లడెనఁగాని
 నిడువాలనఁజూపలపైతే నివవ్వెరగతదనే

చ. 3:    కమత్మిట నటూరకే మోముకళల దేరీనఁగాని
   కమత్మినఁ జెమటల మేనఁ గారకొనీనే

    యిమత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
  కముత్మికొనన్న సతతోసాల కావరితచనే



రేక: 1900-1వరాళ సత: 28-587
పలల్లవ:    ననెన్నతత వనఁడుకొనేవు నయాన నీవు

 మనిన్నతపతచకొనన్నదాన మరిగితచేనఁగాక
చ. 1:    వగటపై యేమసేసినా వతగెమాడేనా నినున్న

  మొగమోట గలదాన మొకేక్కనఁగాక
    నిగిడి యతత మరినా నీతో మారమలసేనా

  తగల గలవానను దకిక్కవుతదునఁగాక
చ. 2:    యతత్తిలనుతడి వచిచ్చెనా నెగద్గీపటేట్టినా నినున్న

 చితత్తిములోదాన సేవసేసేనఁగాక
  బతత్తి యతదునఁగలిగినా పదరిపాదితచేనా

  హతుత్తి గడెపైవునన్నదాన నటట్టి మెచేచ్చెనఁగాక
చ. 3:    సతదడివలప లతత చలల్ల కొనివునాన్న నినున్న

  పొతదపైవునన్నదాననఁ దమవుటట్టితచేనఁ గాక
   ఇతదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

  కతదువపైనదాన నీక గళరేనఁచేనఁగాక



రేక: 1900-2సాళతగనాట సత: 28-588
పలల్లవ:    కాతతల సిగద్గీ లితతేసి కాకసేతురా

  యితత వగిరమేనఁటకి యనసేవుగాక
చ. 1:     వతదువటట్టి యాప నీక వడెము చేతకియతనఁగా

  సతదడితచి పయతదలో చనున్నలతటేవు
    గతదము వసి వడిగముల నీకనఁ జేయనఁగా

   అతది మోవతేనెలక నటట్టి లచేవు
చ. 2:     పవువ్వెల ముడిచి నీకనఁ బటూనఁచి కొపప్పువటట్టినఁగాను

  పవవ్వెళతచమని కొతగవటట్టి తీసేవు
    నివవ్వెటలల్ల సితగారితచి నీక సొమత్మిల వటట్టినఁగా

   చివవ్వెన నీకొనగోర చెకక్కన నటూనఁదేవు
చ. 3:     చొకిక్కతచి యప నీక సురట వసరనఁగాను

  గకక్కననఁ దమకముననఁ గానఁగిలితచేవు
   ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ నీక చలల్లనఁగానే

  మకక్కవనఁ గటూడి సదమదమయేతవు



రేక: 1900-3ముఖరి సత: 28-589
పలల్లవ:   మరిగి పాయకతడితే మతచివపైతోనఁచ

  సరవదపప్పుకరమత్మి సతులల మర
చ. 1:    చెపప్పురాని వరహన చితత్తిము చికక్కవడితే

   కపప్పురము దినాన్నను కారమెపై తోనఁచ
   దపప్పురప వయసే దిముత్మిరేనఁచ దొరకొతటే
   కొపప్పులోని వరలపైన కొతతములపై తోనఁచను

చ. 2:   పనున్నకొనన్నవలపల పసలబారినఁ బడితే
   వనెన్నలల గాసినాను వటట్టియపై తోనఁచ

 వునన్నతపనఁ కో(గో?)   రికత నోలలడ దొరకొతటే
   చనున్నలపపై గతదమే వసటలపై తోనఁచను

చ. 3:    తగరాని సిగద్గీలలో తపప్పులనఁ దేలితేను
  చిగరనఁ బానుపపైనా చేగయపైతోనఁచ

   నిగిడి శ్రీవతకటాదిద్రి నిలయునఁడు గటూడితేను
   వగట లలల్ల నఁబాసి వడుకలపై తోనఁచను



రేక: 1900-4సామతతత సత: 28-590
పలల్లవ:    మేలమేలే వోపదువ మతచి యతతపనికెపైనా

   పోలితచి చెలలమెలల్ల నఁ బొగడేమే నినున్నను
చ. 1:   వాసి గలదానికి వలపలీడేరనే

  వసరనిదానికి వనయము చెలల్ల నే
 మోసపోనిదానికి ముచచ్చెటలొనరనే

 బేసబెలిల్లదానికి సననఁగనఁదగనే
చ. 2:   చటట్టిమెపైనదానికి సొలయనఁ బొసనఁగనే

  గటట్టి గలదానికి సిగద్గీల వడనఁగటూడునే
  దిటట్టియపైనదానికి తటట్టినా నమరనే

 గటట్టివాయదానికినఁ గరనఁగితచవచచ్చెనే
చ. 3:    చెలల్ల బడెపైన దానికి చేనఁతల దగవౌనే

   యిలల్ల లపైన దానికి నెనయ నేరపనే
  వలల్లవరిగాను శ్రీవతకటేశనఁడేల నినున్న

   యలల్లగా నీవతటదాని కినిన్నయునఁ జొపప్పుడునే



రేక: 1900-5ఆహిరి సత: 28-591
పలల్లవ:   చితత్తిమురానఁ దనసేవ సేసేనఁగాక

    హతత్తి ననున్న మోవ చవు లడుగనఁగవలనా
చ. 1:     యపప్పుడు దా నేమనినా నియతకొని నిచేచ్చెనఁగాక

  తపప్పుల వదకేనా తనతో(లో?) నేను
   ముపప్పురి దనక నేను మోహితచివునన్నదాన
  చొపప్పులతత్తి నామనసు సదితచవలనా

చ. 2:    గకక్కననఁ జనున్నలతటతే కానిమత్మిని చొకెక్కనఁగాక
  తకక్కరికెపై పననఁగేనా తనతోనేను
   అకక్కరనఁ దనక నేనాలనెపైత నపప్పుడే

    పక్కన ననిన్నతత వడనఁ బరచనఁగ వలనా
చ. 3:     వతత్తి ననున్ననఁ జెనకితే వపప్పుగొని వుతడేనఁగాక

   తతత్తిరితచి కొసరేనా తనతో నేను
   యితత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్ననఁదగలపైత

    కొతత్తిలగా ననున్న వనఁడుకొన నితత వలనా
రేక: 1900-6సితధురామకిగయ సత: 28-592



పలల్లవ:    నేరపవయాత నాక నీతోడి కానఁపరాల
    చేరి నీక మోహితచిన చినన్నదాన నేను

చ. 1:     కామతచి నీక నేను కడుబతత్తి సేతును
    యేమని వునన్నదో చితత్తి మెఱనఁగ నేను
   చేముటట్టి సరసమాడి చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొతదు

  నేమముతో జొకెక్కతచనేరను నేను
చ. 2:    చనవుసేసుక నీతో సారెక మానఁటాడుకొను

    వనరిన నీ గణము లటూహితచ నేను
    పననఁగి పననఁగి నీపపైనఁ బద్రియముల చలల్ల దు
   తనిసి నీవుదోతగము దలనఁచ నేను

చ. 3:    చకక్కని నీమోము చటూచి సతతొసితచకొతదును
  యకక్కడెపైన నీమనన్నన లతచనునేను

   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచకొతదు నినున్న
  చొకక్కప నీవళల సదితచనేను



రేక: 1901-1ముఖరి సత: 29-001
పలల్లవ:     ఎనిన్న వసాల సేసేర యఱనఁగనతటా నాతో

   సనన్నలనే యితదానఁకా సాముల జరపరా
చ. 1:     ఆదదముల చటూచకొతటా నాకె నీవు నవువ్వెకొతటా

  యిదదరను నుతడరా యేకతానను
  సుదుద ల చెపప్పుకొతటాను సొముత్మిలవటట్టి కొతటాను

   గదదమనఁదనఁ గటూచతడి కానఁపరాల సేయరా
చ. 2:    గతదముల వసుకొతటా కానఁగిటనఁ బెననఁగకొతటా

  సతదడివలపలలల్ల నఁ జలల్లరా మర
    అతది వడే లిచచ్చెకొతటా ఆయాల గరనఁగకొతటా

  పతదలకాడను మర పతడిల్లతడాల్ల డరా
చ. 3:     సరసము లడుకొతటా సారె మోవు లనుకొతటా

 వరలవటాల్ల డరా వడుకతోను
   ఇరవపై శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననేన్నలితగాక
    సొరిది మలో మర చటట్టిములే కారా



రేక: 1901-2పాడి సత: 29-002
పలల్లవ:     ఎకక్కడ చటూచిననఁ దానె ఇతతులతో మెరసని

   చకక్కలటూరి చెనున్ననినఁ జూడరమత్మి చెలల
చ. 1:   చెకక్కల జవావ్వెరితోడ చితదిద్రికదటట్టితోడ

  చొకక్కమెపైన మాణకప సొముత్మిలతోడ
   వకక్కసప రాజసాన వడుకకానఁడెపై యునాన్ననఁడు

   చకక్కలటూరి చెనున్ననినఁ జూడరమత్మి చెలల
చ. 2:    చకక్కని మొగమువానఁడు జాజల దతడలవానఁడు

  వుకక్కమరిన నవువ్వెల వుయాతరివానఁడు
   అకక్కజప సతులచే నాటపాటల వనీని

   చకక్కలటూరి చెనున్ననినఁ జూడరమత్మి చెలల
చ. 3:    పకక్కవరా లిచచ్చెకొతటా బరదుల చటూపకొతటా

  అకక్కజప శ్రీవతకటాదిద్రిపపై నుతడి
   యికక్కవతోనఁ గొలవు సేయితచకొతటా నునాన్ననఁడు

   చకక్కలటూరి చెనున్ననినఁ జూడరమత్మి చెలల



రేక: 1901-3శ్రీరాగత సత: 29-003
పలల్లవ:    ఎతత నేరచకొతటవ ఇతతరో నీవు

   వతత లితదరి ముతదర వలఇతచితవౌనే
చ. 1:    బెలల్ల లవతట మానఁటల పదవులపపై నాడి

  పలల్ల న మగని వలపతచితవౌనే
  వలల్లవససినటవల వాడికల పచరితచి

   కొలల్లగా నాతని దకక్కనఁగొతటవ నీవౌనే
చ. 2:    పవువ్వెలచేనెతత్తినటల్ల పొసనఁగ వావుల చెపప్పు

  చివవ్వెననఁ దమకము రేనఁచితవౌనే
    వువవ్వెళటూళ్ళర మేనుసనఁక వదద నిటట్టి కూచతడి

  యివవ్వెల నాతని సాదితచితవౌనే
చ. 3:   వనెన్నలగాసినటల్ల వడుకచటూపల చటూచి

 యనిన్నకరతుల నెలయితచితవౌనే
     అనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁ డిటట్టి ననున్న నేల
   చెనున్నగ నీ వటట్టి చాయసేసుకొతటవౌనే



రేక: 1901-4భపైరవ సత: 29-004
పలల్లవ:      చెలలల బుదుద లేమ చెపేప్పురే మర నాక

    కలిగె నాతని పొతదు కాణచిగా నాక
చ. 1:    మెగము చటూచినపప్పుడే మొనపనఁ జటట్టిరికము

  నగితేనే వలపల నాటకొనెను
    తగిలి వదదనఁ గటూచతటే దపైవారె వావుల
   బగిసి వటట్టి సిగద్గీల పతచనినఁకనేనఁటకే

చ. 2:    సరసమాడి నపప్పుడే సతమాయ ననుపల
   తరలోనికి వచిచ్చెతే తేరెనఁ బనుల

   పరపపపై నెకిక్కతేనే బలవాయ సతగాతాల
   నిరత నినఁకనఁ బతతాల నెరపనఁగనేనఁటకే

చ. 3:    వడె మతదుకొనన్నపప్పుడే వడుకలలల్ల నీడేరె
   జోడుగా మానఁటాడితేనే చొకెక్క మనసు
    యడనె శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
   యేడలేని తరితీప లతచ నినఁకనేనఁటకే



రేక: 1901-5వరాళ సత: 29-005
పలల్లవ:   చకక్కనిజాణ యినిన్నటా జవరాల

 చకెక్కరబొమత్మివతటది జవరాల
చ. 1:     కనున్నలనఁ దపప్పుకచటూచి కపప్పురాన నినున్న వసి

  సనన్నసేస నదివో జవరాల
    వనెన్నలనవువ్వెల నవవ్వె వడుక నీకనఁ బుటట్టితచి

   చనున్నల నొరస నినున్న జవరాల
చ. 2:   తరమరనఁగననుతడి తేవగార మానఁటలడి

  సరివననఁగీ నీతో జవరాల
   వరల నీపపైనఁ జలిల్ల వతతసేనఁతలలల్ల నఁజేసి

  సరసముల నెరపీని జవరాల
చ. 3:     తమకము నీక రేనఁచి దయవుటట్టి సేవసేసి

  సముకాన గొసరీని జవరాల
   అమర శ్రీవతకటేశ యనిన్నటా నీవుగటూడనఁగా

  జమళరతుల జొకీక్క జవరాల



రేక: 1901-6రామకిగయ సత: 29-006
పలల్లవ:   ఈతనఁడువో రామునఁడు యేకాతగవరనఁడు

  యేతలనఁజూచిననఁ దానే యిరవుకొనన్నవానఁడు
చ. 1:   చిఱతపాయమునానఁడు శివునివలల్ల వఱిచి

   మెఱసి సతనఁ బెతడాల్ల డి మతచినవానఁడు
  తఱినఁ బదునాలగవలదానవుల నిమషాన
  జఱసి తానొకనఁడే చదిపనవానఁడు

చ. 2:    వోడక వలల్లకక్కవటట్టి వరకె వకక్కముత్మినను
  యేడుదాళళ్ళ ధరనఁగటూల నేసినవానఁడు

   జూడగానఁ గొతడలచేత జలనిధి గటట్టితచి
  వడుకతో లతకమనఁద వడిసినవానఁడు

చ. 3:    రావణ కతభకరారది రాకాసుల బరిమారిచ్చె
  యవల నయోధతపటన్న మోలినవానఁడు

  శ్రీవతకటాదిద్రిమనఁదనఁ జేరి మాలతవతతమున
  వవల చతదములను వలసినవానఁడు



రేక: 1902-1కాతబోదిసత: 29-007
పలల్లవ:     ఏమని చెపప్పునఁగవచచ్చె య మగవ నేరవుల

   వమర దరితీపల వతదుల వట ట్టిని
చ. 1:     చెలి నీపపై వలపసేసల చలీ ల్ల నద

   చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి చే సనన్నల
    యలమతోనఁ బెతడిల్ల వాయిదాతల వాయితచ నద

  మొలనటూలన గటట్టిన మురిపపగతటల
చ. 2:    తొయతలి యడియాసల దోమట దొడికీనద

  వయతనొయతనే మోవ వడనఁబాటల
    నెయతపనఁ జటట్టిరికాల నీకే నేరిపీ నద

 కొయతకలిచటూపల కసరలను
చ. 3:   కమత్మినికానఁగిట బటూజగతడల మోచనద

  సమత్మితతచి సమత్మితతచి చనుగబబ్బుల
    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యకెను నీవు గటూడనఁగా
  దొమత్మిరత చెమటలతోడ నీళళ్ళడని



రేక: 1902-2హితదోళత సత: 29-008
పలల్లవ:    ఇతతగలితే నీవు యేకతానక రారాదా

   వతతలలల్ల నితత నీక వనన్నవతచనఁగాని
చ. 1:    కోరి సేవలసేయనఁగా గబబ్బుల దానఁకితచెనతటా

   గోర నేల గీరేవు కోమలిని
    కూరిమనఁ జూచిన చటూప గరతుల మోనఁచెనతటా

   సారె సారె చెలినేల జతకితచేవు
చ. 2:    గకక్కన వడెమయతనఁగా కళల రేనఁగెనతటా

   చకక్కని యాప నేల సాదితచేవు
   మకక్కవతో మానఁటాడనఁగా మనసు గరనఁగెనతటా

  చొకక్కచనేల మానముసనఁకనఁ దిటేట్టివు
చ. 3:    కలసి నవవ్వెనఁగానఁ దమకము లపప్పుతలనతటా

   పలమార నెతత కొతగవటట్టి తీసేవౌ
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి యకె నేలితవ

  నిలచతడనఁగానే యతత నివవ్వెరగతదేవు



రేక: 1902-3రామకిగయ సత: 29-009
పలల్లవ:   చటూడనఁగదవయాత యప జూటనఁదనాల

    వడుకతో దపైవారీ వసా లీడ నెతతో
చ. 1:     బగవునఁ జనున్నల నొతత్తి పననఁగలడ నీతో

   మగవ దతటతనము మరి యతతో
   నగతానే కొనగోర నయమున సనఁకితచ
   తగలపైన నీపపై తమ తనకెతతో

చ. 2:     కరముల చానఁచి కడు నినున్ననఁ జెనకీని
    యిరవపైన గరవ్వె మప కితక నెతతో

    తురములోని వరిదతడ తోడనే నీ మెడవస
    సొరిది నీతోనఁ జేసిన చటట్టిరిక మెతతో

చ. 3:     సారె సారె నీ మోవచవుల నినన్నడిగీని
   మేరమరి యకె మతదమేళ మెతతో
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    కోరి నీవదదనఁ గటూచతడ కోమలియాస యతతో



రేక: 1902-4సౌరాషట్టి సత సత: 29-010
పలల్లవ:      నీ వఱనఁగవా తగవు నేము చెపప్పు నేమునన్నది

  మావతట చెలలను మనిన్నతచటగాక
చ. 1:     చేయి వటట్టితే పతతో సిగద్గీల వడుదురా

   ఆయ మెరినఁగి సరసమాడనఁ గదవ
  నీయతదు బతత్తిసేసితే నివవ్వెరగతదుదురా

   చాయల సనన్నల పొతదు జరపటగాక
చ. 2:   తపప్పుక చటూచితేను తలవతచకొతదురా

  చెపప్పునటట్టిలల్ల నీవు సేయనఁగదవ
    కొపప్పు దువవ్వె పననఁగితే కొతచితచి లోనఁగదురా

   ముపప్పురి నియతకొని ముతచి నగటగాక
చ. 3:   కూరిమనఁ గానఁగిలితచితే గటట్టి సేసుకొతదురా

   సారె సారె వలపల చలల్లనఁగదవ
   కోరి శ్రీవతకటేశనఁడు కూడనఁగా నెలయితతురా
   చేరి సేవలలల్ల నిటేట్టి సేయుటగాక



రేక: 1902-5వరాళ సత: 29-011
పలల్లవ:    ఔనే జాణవౌదువు అనిన్నటా నీవు

   నానెనఁగదవ సలవనవువ్వెల నీ సనన్నల
చ. 1:     చటూడనఁజూడ సటూటల్ల సుదత నీ చటూపల

   వాడ వాడ వలపల వాడికల
   కూడనఁగటూడ గరతుల కొనగోరి చెనకల

యేడనఁ1   గోలదనివటేట్టి మటట్టి చతురతల
చ. 2:    వతడ వతడనటల్ల వడి నీతరితీపల

  వుతడనుతడ వడుకల వునుకలే
    పతడనఁబతడ మచిచ్చెకల పానుపపపై నీ రతుల

   నితడుకొనెనఁగద నీ నేరపల కథల
చ. 3:     పతచనఁబెతచనఁ బెరిగీని పదదలపై నీ చనున్నల

     ముతచ ముతచ నటూరీ నీ మోవ తేనెల
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్న నేల

    మతచెనఁగదవ నేనఁడు మకిక్కలి నీ కతల



రేక: 1902-6నాదరామకిగయ సత: 29-012
పలల్లవ:    ఇతతేసి రటట్టి గలదా ఇలల్ల తడల్లక

   యతతపైనా గటట్టి తోనే యనయవలనఁ గాక
చ. 1:     మొగము చటూప చటూప మోహముల వడరేనఁచి

   మగనితో నెతతేసి మానఁట లడేవ
    నగి నగి వలపల నాననఁబెటట్టి యతతలోనే

  పగటన నెతతేసి బయలీనఁదితచేవ
చ. 2:     చెనకి చెనకి మరి చిగరనఁజేతుల మొకిక్క

  వనయాన నెతదానఁకా వనఁడుకొనేవ
     పననఁగి పననఁగి సారె బగవునఁ జనున్నల నొతత్తి

  కనుమాయలనె యటట్టి గరనఁగితచేవ
చ. 3:    కొసరి కొసరి వావనఁగొనగోర సనఁకితచి

   పసలగా మే నేల పచిచ్చెసేసేవ
   యసగ శ్రీవతకటేశనఁ డినీన్నటాను ననున్ననఁగటూడె
   పొసనఁగ నీవమటకి పొతదుల చటూపేనే



రేక: 1903-1లలిత సత: 29-013
పలల్లవ:    కొతత్తిపతడిల్లకొడుకవు కొతకనేల నినఁక నేనఁడు

  చితత్తిగితచి రతులను చెలరేనఁగవయాత
చ. 1:     కలవరేకలవతట కనున్న లప చటూచ నినున్న

  నెలకొని యదుటను నిలవవయాత
   తలకొని తేనెపదవు లప వలిచని

  పలమార నటూనఁకొని పలకవయాత
చ. 2:    మొనసి చతదురవతట మొగమాప నవవ్వెని

  చనవచిచ్చె వలపల చలల్లవయాత
     గనిసి కొతడల వతట గబబ్బు లప చెనకీని

  కనునఁగొని వడుకతో గానఁగిలితచవయాత
చ. 3:    చిగరటాకలవతట చేతు లప మొకీక్కని

   సొగిసి మనన్నన లిచిచ్చె చటూడవయాత
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నినున్న నిటట్టి పతడాల్ల డె

   మగవ ననిన్నటా నీవు మనిన్నతచవయాత



రేక: 1903-2  హితదోళ వసతతతసత: 29-014
పలల్లవ:     ఎఱనఁగవా ఆప మాక నేలికసాని యౌత

    గఱిసేసి ననున్న నేల గటట్టి తో మెచేచ్చెవ
చ. 1:   సేసవటట్టి పతడాల్ల డినచెలి గాచకతడనఁగాను

   ఆసగితచే వదేమే నీ వాతనికిని
   మోసపోక తమలోన మొగముల చటూచకోనఁగా

    లసి లసి నీవతత వలప చలేల్లవ
చ. 2:    మేనమఱనఁదలయిన మెలనఁత దతడ నుతడనఁగా

    నాననఁ బెటట్టి క నీవమ నవువ్వె నవవ్వెవ
  పానుపన నిదుద రటూ పవళతచియుతడనఁగాను

     పూని పటట్టి నీ వటట్టి పొతచి మానఁటలడేవ
చ. 3:     పటట్టిపదేవు లయిన భామ సతమెపై యుతడనఁగా

    వటట్టికి నీవల వచిచ్చె వడె మచేచ్చెవ
   అటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడూ నాప సనన్నసేసుకోనఁగా

    పొటట్టినఁ బొరగ నీవమ పొతుత్తి గలసేవ



రేక: 1903-3పాడి సత: 29-015
పలల్లవ:     వలనఁది యకె ఇదిగో వనఁడిగో పతడిల్లకొడుక

   యలిమ నుపచారాల ఇనిన్నయునునఁ జేయరే
చ. 1:   అతబుజపాణకిని హరముల గటట్టిరే

  బతబాధరికినఁ గొపప్పు వటట్టినఁగదరే
   కతబుకతఠికిని కపగప బొటట్టి వటట్టిరే

  అతబరమధతకను ఆరతుల యతత్తిరే
చ. 2:   కలవకతటకి మతచికాటక వటట్టినఁగదరే

  తలిరనఁబోణకి పూలదతడ వయరే
  మలయజగతధికి బొమత్మిలపతడె మతదియతరే

  అలినీలవణకి నటట్టి సితగారితచరే
చ. 3:    కరిగమనకను బాగాల చేత కొసనఁగరే

  హరిమధత కొడాడ ణ మమరితచరే
  ఇరవుగా శ్రీవతకటేశవ్వెరనినఁ బెతడాల్ల డె
    తరణకి నితనికి తగ పీనఁట వటట్టిరే



రేక: 1903-4ముఖరి సత: 29-016
పలల్లవ:     మగవాని మాయల మరి యతదుకెపైనా వచచ్చె

   వగట గాకతడానఁ జెలి వనన్నవతచకోవ
చ. 1:   మానఁటలడవచచ్చెనఁగాని మనసు దలియరాదు

  నానఁటనఁ జూడవచచ్చెనఁగాని నవవ్వెతచరాదు
   సటూట చటూపవచచ్చెనఁగాని చొచిచ్చె గరివయరాదు
   తేటగా నాతని బుదిద్ధ తలసుకోవ

చ. 2:    మోము చటూడవచచ్చెనఁగాని మోహము వుటట్టితచరాదు
 కామతచనఁగవచచ్చెనఁగాని కరనఁచరాదు
  సాముసేయవచచ్చెనఁగాని చలము సాదితచరాదు

  గామడి యతనిబతత్తి గనుకొనవ
చ. 3:   తలనఁపతచవచచ్చెనఁగాని తరితీప రేనఁచరాదు

 కలయనఁగవచచ్చెనఁగాని గదిదతచరాదు
   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁగటూడె

   సొలసి యాతని పొతదు సదితచకోవ



రేక: 1903-5భపైరవ సత: 29-017
పలల్లవ:    ఇతతలోనే వలప నీవల దానఁచేవ

   అతతట వభునఁడు నీక నాసనేయనఁగాను
చ. 1:    తపప్పుక చటూచి చటూచి తలవతచకొనేవమే

   ఇపప్పుడు నీపత సనన్నలలల్ల నఁ జేయనఁగా
    చిపప్పుల నవువ్వెల నవవ్వె సిగద్గీవడే వదియేమే

    చొపప్పుగా నీ కాతనఁడు సుదుద ల చెపప్పునఁగాను
చ. 2:    వడెమచిచ్చె ఇచిచ్చె నీవు వరగనొతదేవమే

  జాడతో నాతనఁడు సరసములడునఁగా
    పాడి పాడి లోలోనె భావము గరనఁగేవమే

     యడు జోడెపై యాతనఁడు నీ ఇచచ్చెలో నుతడనఁగాను
చ. 3:    కోరి చెనకి గటట్టి న నుతదానవమే

  యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁగాను
    చేరి వదదనఁ గటూచతడి చెమరితచే వదియేమే

   తారకాణగా నాతనఁడే తమ రేనఁచనఁగాను



రేక: 1903-6దేసాళత సత: 29-018
పలల్లవ:    ఎతత నేరచకొతటవ యేతుల నీవు

    వతతలలల్ల నఁ జూచి నాక వరగయత నిపడు
చ. 1:    వడుకతో సారెసారె వనన్నపాల సేసేవు

   వాడికగా నీ కతనఁడు వలచనతటా
    పాడి పాడి తానాల పచారితచి చటూపేవు

   జాడతో నాతనఁడు మెచిచ్చె సతతోసితచనతటాను
చ. 2:     కడనఁగి వదదనఁ గటూచతడి కవకవ నవవ్వెవు

  యడయ కాతనఁడు చనవచచ్చెనతటాను
    అడియాలముగ గోర నతట యతట చెనకేవు

   కడు నాతనఁడు మరిగి కెపైకొనునతటాను
చ. 3:     చనున్న లొరసుకొతటాను సరసనఁ గొపప్పు దువవ్వెవు

   నినున్న నతనఁడు కానఁగిటను నితచనతటాను
  ఇనిన్నటాను శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నలినానఁడు

  సనన్నసేసే వాతనఁడు సమత్మితతచనతటాను



రేక: 1904-1వరాళ సత: 29-019
పలల్లవ:    చెలల్ల నే నీకినఁకనఁ జేసే చేనఁతలలల్ల ను

  మొలల్లమ నాకతనఁడేల మొగమోడకతడనే
చ. 1:     చెపప్పున బుదుద లతని చెవలోనే వుతడనఁగాను

  కపప్పురగతదుల నేల కెపైకొనీనే
   తపప్పుని బాసల నీవాతనిచేనఁ జేయితచకోతగా

   చొపప్పుగా వాడలోవారినఁ జూడనేల చటూచనే
చ. 2:     వదల కాతని నీ వసము సేసుకతడనఁగా

  యదుటవారితో మరియేల నవవ్వెనే
    కదిసి యాతనితో నేకతాల నీ వాడనఁగాను

  మదిరాక్షులతో నేల మానఁటలడనే
చ. 3:    యేపొదటూద నాతని నీవు యదనఁబెటట్టి కతడనఁగాను

    పపైపపై నెవవ్వెరి కేల బానఁత పడనే
     యేపన శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి ననున్న నేల

  చేపటట్టి నీయపప్పుణేల సేయకమానీనే



రేక: 1904-2గళ సత: 29-020
పలల్లవ:    అతదుకే వరగయత నా కపప్పుటనుతడి

   సతదడివలప నాపపైనఁ జలిల్లత వదేమయాత
చ. 1:      సేయనఁగల వడిగాల సేసి ని నాన్నప మెపప్పుతచె

   రేయినఁ బగలనునఁ దమరేనఁచె నీకను
    మాయదారి చేనఁతల నీ మనసలల్ల నఁ గరనఁగితచె

     యయడ మా యితటకి నేనఁ డెటట్టి వచిచ్చెతవయాత
చ. 2:     ఆడనఁగల మానఁటలలల్ల నాడి నినున్ననఁ జొకిక్కతచె

  వాడికలలల్ల నఁ జేసి వలపతచెను
    వడుకల నీకనఁ జూప వనోదాల మరిగితచె

   యడ మాతో సరసము లతతేశడేవయాత
చ. 3:     నవవ్వెగలటట్టిలల్ల నవవ్వె నతటన నినున్ననఁ దేలితచె

  చివవ్వెననఁ బెననఁగి సతతోసితపతచెను
    రవవ్వెగా శ్రీవతకటేశ రత ననున్న నేలితని
    ఇవవ్వెల నెనిన్న చనవు లిచిచ్చె మనిన్నతచేవయాత



రేక: 1904-3ఆహిరి సత: 29-021
పలల్లవ:    చితత్తిము రా వభునికి సేవసేయనఁగదవ

    హతత్తి యాతనఁడే మనిన్నతచ ననిన్నటాను చెలియా
చ. 1:    మచిచ్చెకతో మానఁటాడితే మనసు గరనఁగనఁగాక

    తచిచ్చె తచిచ్చె దటూరితేను తమ రేనఁగనా
    మెచిచ్చె మెచిచ్చె పొగడితే మకిక్కలి వడుకౌనఁగాక
    పచిచ్చెగా నేరా లతచితే పపైకొన సొగసునా

చ. 2:    ననుపననఁ జెనకితే నవవ్వె నిచచ్చెవుటట్టి నఁగాక
  పననఁగలడనఁగనఁబోతేను పగయుము లౌనా

    వనయాలే సేసితేను వతత రతు లబుబ్బునఁగాక
   గనిసి కొసరితేను కోరిక లీడేరనా

చ. 3:     ఆసతోనఁ జూచిన చటూప లయముల సనఁకనఁగాక
   వాసితో సిగద్గీవడితే వహి కెకక్కనా
   సేసవటట్టి నినున్ననఁగటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు నేనఁడు

   మటూసిపటట్టితే వలప మొదలనే దానఁగనా



రేక: 1904-4లలిత సత: 29-022
పలల్లవ:     ఏమయాత నీ సుదుద ల యటట్టి దలియనఁగవచచ్చె

   వమరను మనిన్నతచేవు వడుకతో ననున్నను
చ. 1:      పలిచి న నాన్నదరితచి పతడెము చేత కిచేచ్చెవు

    తొల తవవ్వెత వటట్టిన తొడవో యిది
   తలనఁచక వచిచ్చె నాక తముత్మిలమడవచేచ్చెవు

    పొలనఁత యవవ్వెత తొలిల్ల పకిక్కటనఁ బెటట్టినదో
చ. 2:    పటట్టి మని పూవులబతత మనఁద వసేవు

   ముటట్టి యవవ్వెత కొపప్పున ముడిచినచో
   పటట్టినఁడేసి చరల పగయముతో నిచేచ్చెవు

    గటట్టిగా నెవవ్వెత యివ గటట్టి వడిచినవో
చ. 3:    చపప్పురమతచముపపై నీ సరసనఁ బెటట్టి కొనేవు

   చిపప్పుల నెవవ్వెత నీతోనఁ జెతదియునన్నదో
    యపప్పుడె శ్రీవతకటేశ యనసి మోవ యిచేచ్చెవు

    ముపప్పురి నెవవ్వెత యాని పపప్పుగానఁ జేసినదో



రేక: 1904-5సాళతగనాట సత: 29-023
పలల్లవ:    ఎతత రటట్టి సేసేవు యమెత్మికానఁడ

    యితత బతత్తి గలిగితేను యితటకి రావయాత
చ. 1:   అతదుకోల వలపల ఆసదకానఁడ

  వతదుల మోవతేనెల వడుకకానఁడ
  సతదడిసేసల చలేల్ల జాజరకానఁడ

   మతదపటట్టి మానఁటలేల మాయితటకి రావయాత
చ. 2:   తరితీప నవువ్వెల దాయగానఁడ

  వరల వటాల్ల డేట వనోదకానఁడ
  పరరేప సనన్నల బేరగానఁడ
    మరిగితే నేమాయ మా యితటకి రావయాత

చ. 3:    నికిక్క నికిక్క చటూపల నేసత్తికనఁడ
  మకక్కటపనఁ బద్రియముల మేలగానఁడ

  పకక్కన ననేన్నలినటట్టి పతతగానఁడ
   యకక్కవ శ్రీవతకటేశ యితటకి రావయాత



రేక: 1904-6నాదరామకిగయ సత: 29-024
పలల్లవ:      ఎనన్నటట్టి పొతదో తనక యరకల సేస నీక

    మునిన్నట వలప నీవ ముతచి చలల్లవోయ
చ. 1:    దొతతరపూవుల వస తొయతలి మేడపపైనుతడి

   వతత వతత మానఁటలడ వనవోయ
    పతతమున మోవ చటూసి బయల నోరటూరితచ
   సతతోసాల నీక రేనఁచనఁ జవగొనవోయ

చ. 2:      చిమత్మిననఁ గోవులనఁ జిమత్మి చేతనఁ జూపీ బాగాల
  పమత్మి పచచ్చెడముకొతగ పటట్టివోయి

   కమత్మిటనఁచెకక్కసనన్నల కానుకల వటట్టి నీక
    నమత్మికగా మోము చటూచి నవువ్వె నవవ్వెవోయ

చ. 3:     నిచెచ్చెన వసుకవచిచ్చె నినున్న వడివటట్టి తీస
  కచిచ్చె యాకెనఁ గానఁగిలితచకొనవోయ

   యచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   హచిచ్చెన దేవులనని యినఁకనఁ జెపప్పువోయ



రేక: 1905-1ఆహిరి సత: 29-025
పలల్లవ:    ఏల కాపసేసేవు యితతుల నీవు

  తాలిమతోనఁ గానఁగిలితచినఁ దయనఁజూడరాదా
చ. 1:     మనన్ననగల యానఁటది మతతనాల సారె నాడు

 వనెన్నలనఁడియపైనది వలపతచను
   కనున్నలకలికి వడుకల దపైవారనఁగనఁ జూచ

   అనిన్నటానఁ జకక్కనిదపైతే నాసలలల్ల రేనఁచను
చ. 2:   కూరిమగలగకాతత కొనగోరనఁ జెనకను

  వోరప గలిగినది వడివటట్టి ను
   గారవపనఁజేనఁతలది కడు వనయాల సేసు

   కోరి వచిచ్చెనది మతచిగణల నెరపను
చ. 3:   మకిక్కలిచటట్టిమెపైనది మెరయితచనఁ బొతదులలల్ల

  వకక్కసపటా సలది వనఁడుకొనును
   అకక్కన శ్రీవతకటేశ యలమెలత్మితగ నేలేవు
    నికక్కము రతుల కీల నీవ యరనఁగదువు



రేక: 1905-2గళ సత: 29-026
పలల్లవ:     ఎతతదడవు వనేవు యటవతట నీ వడుక

  సతతోసితచి కానఁగిలితచి చనవయతరాదా
చ. 1:    సనన్నపటలనఁగనను సరినఁ బాడుకొతటానఁ జెలి

    వనెన్నగానఁ దతతుగ ల మనఁట వాయితచ వణ
   చినిన్న చెకక్కలవతట చెమరితచి దపప్పుగొనె

   మనిన్నతచి నీ పకిక్కటతమత్మిల మడరాదా
చ. 2:     నిగద్గీదేర మెచచ్చెకొతటా నీ నాటకసాల చటూచి

   వుగద్గీళతచి తాళము లొతీత్తి సత
    అగద్గీమెపై బుసకొటట్టి యలసి వునన్నది యటట్టి

    దగద్గీరి నీ వురము గతదము మెతత్తిరాదా
చ. 3:    పలమార నోరనితడానఁ బదాతల చదువుకొతటా

    పొలనఁత నీ బరదుల పొగడనఁ దాను
   నెలవపై శ్రీవతకటేశ నీరతుల గబబ్బుతల

  అలమేలమతగక నొయతనే వసరరాదా



రేక: 1905-3బౌళ సత: 29-027
పలల్లవ:   అలమేలమతగపత యాతనఁడౌత యఱనఁగవా

   బలిమ చేనఁతల నెతత పచిచ్చెదేరేవ
చ. 1:    తళకననఁ జూచేవు తతత్తిరాన లచేవు

   పలకలనఁ గొసరేవు పతని నీవు
    సలవుల నవవ్వెవు చేతనఁ బాపట దువవ్వెవు

  కలికితనాల నెతత కతకారివ
చ. 2:      హతత్తి సేవల సేసేవు అటట్టి పవువ్వెల వసేవు

    గతత్తిప గబబ్బులనఁ బత గచిచ్చె యతేత్తివు
    బతత్తి చటూప సొలసేవు పలమార మలసేవు

   చితత్తిణ గణల నెతత చిమత్మిరేనఁగేవ
చ. 3:    వావు లలల్ల నఁజెపేప్పువు వలపల గపేప్పువు

   శ్రీవతకటేశనఁ గడునఁ జెకక్క నొకేక్కవు
    భావతచి కేల మొకేక్కవు పాదమునునఁ దొకేక్కవు

    కావరి రతుల నెతత కానఁగిటనఁ గటూడేవ



రేక: 1905-4దేసాళత సత: 29-028
పలల్లవ:     ఈడు జోడు లయను మ యిటట్టిచటట్టిరికముల

    వడుకతో నీవ నీకె వలసిత రిపడు
చ. 1:     పలచక వచిచ్చె నీకనఁ బీనఁటవటట్టి వడెమచిచ్చె

  చెలి వనన్నపము లలల్ల నఁజేసుకొనెను
      –చెలరేనఁగి నీవ నటట్టి చితత్తిము గరనఁగి యాకె

    తలనఁపలో మెలనఁగేవు తగ మ యిదదరికి
చ. 2:     వనయాల నీకనఁ జేసి వతదువటట్టి తమరేనఁచి

  చెనకి నినొన్నడనఁబాట సేసుకొనెను
     –చనవచిచ్చె నీవతదుక సతతోసితచి మరి యకె
   కనుసనన్న మెలనఁగేవు కతటమ మపొతదుల

చ. 3:      పరపపపైనఁ బెటట్టి నీక పాదాలొతత్తి బతత్తి చటూప
   సిరలనఁ గానఁగిట లోను సేసుకొనెను

    –అరిది శ్రీవతకటేశ అలమేలమతగ యకె
    సరవనే మెలనఁగేవు సమము మ తలనఁప



రేక: 1905-5పాడి సత: 29-029
పలల్లవ:     ఇదివో తారకాణయ ఇటట్టి వచిచ్చె కూడితవ

  వదలకనన్నది నీవు వలచితవతటాను
చ. 1:    యేడలేని యాసలతో యదురచటూచనఁ జెలి

   వాడికతో నీ వతటకి వచేచ్చెవతటాను
   వడెము చేతనఁబటట్టి క వళ గాచకనన్నది

  వడుకతోనఁ దనపొతదు వలయితచేవతటాను
చ. 2:     పలమార నీ రటూపే భావతచకనన్నది చెలి

    నిలిచి నీ వతదుక మనిన్నతతు వతటాను
    తలనఁచి నీపేర నోరనఁ దడవుకొతటా నునన్నది

  కలకాలమును నీవు కరణతతువతటాను
చ. 3:     కూటమకి నీరాక కోరక వునన్నది చెలి

   నీటననఁ దనున్ననఁ గానఁగిట నితచేవతటాను
   యటన శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

  చోటచచ్చెకనన్నది రతనఁ జొకిక్కతచేవతటాను



రేక: 1905-6లలిత సత: 29-030
పలల్లవ:    వతటరట య సుదుద ల వలనఁదులల

   జతటగా రామునఁడు ముతద జనియితచినానఁడట
చ. 1:      పొతచి కతసుని వధితచి భటూ భార బడనఁచనఁగ

   అతచెలనఁ గస్కృషరదేవునఁడు అవతారమతద నిద
  మతచివళ శబ్రావణమాస బహుళషట్టిమని
   యతచనఁగ నడురేఇ రోహిణ నక్షతగమున

చ. 2:    పాతడవుల రకతప బలకౌరవులనఁ జతప
   అతడవ వసుదేవునియతదు జనియితచె నిద

    దతడి మధురలోపలనఁ దగ రేపలల్ల లోపల
  గతడుమరి పరిగీని గారాబమునను

చ. 3:    దానవుల నడపగ ధరత్మిముల నిలపనఁగ
    పూని దేవకీదేవ పతుగ నఁడెపై పొడమె నిద
   ఆనుక శ్రీవతకటాదిద్రి నలమేలత్మితగయునఁ దాను

   నానాజీవులనఁ గాచి యునన్నత మతచినార



రేక: 1906-1శతకరాభరణత సత: 29-031
పలల్లవ:    ఎచచ్చెటనఁ జూచిన నితనఁడెపై కస్కృషరడు

  మచిచ్చెక నలమేలమతగతో వలస
చ. 1:   కొటట్టిరో వుటట్టి ల గోపాలబాలల

  యిటట్టి కస్కృషరని యదుటను
   పటట్టిరో వారల పాల నేతకిని

   గటట్టిగ జోరననఁ గారీ నవగో
చ. 2:   కూడరో మటూనఁకల కోలలవారల

  వడుకనఁ గస్కృషరని వతటవతట
   ఆడుచ మెసనఁగరొ అడునఁకలనఁ జకిక్కలల

  వాడల వాడల వరసతోను
చ. 3:   నికిక్క తీసుకోరో నెఱవాదికాతడుల్ల

  మకక్కవనఁ గస్కృషరని మఱనఁగనను
  యకక్కరో శ్రీవతకటేశ కొతడమనఁద

   పకక్క నురగల పరగల నివగో



రేక: 1906-2నాదరామకిగయ సత: 29-032
పలల్లవ:    ఎతత యమెత్మిలనఁ బొరలేవమే నీవు

  మతతుకెకక్క నినాన్నతనఁడు మనిన్నతచేనతటాను
చ. 1:    కపప్పురపనఁ బలక్క లనిన్న గాదనఁబోసేవ

  కొపప్పు చనఁకటల్లతతేసి కూడపటేట్టివ
   ముపప్పురి నవువ్వె లతదానఁకా మటూటగటేట్టివ

   చొపప్పు లతత్తి నినాన్నతనఁడు చటూచనతటాను
చ. 2:    వడుక సరసా లనిన్న వదవటేట్టివ

   తోడనే వలప లనిన్న తటూరపతేత్తివ
  మేడెపనఁజూప లతతేసి మేళవతచేవ

  జోడుగటూడి నినాన్నతనఁడు చటూచనతటాను
చ. 3:   చకక్కనఁదనా లనేన్నసి పచారితచేవ

  పకక్కతరితీప లనిన్న పరరేనఁచేవ
  యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
   చొకిక్కతచి ననేన్నల నినున్ననఁ జూచనతటాను



రేక: 1906-3గళ సత: 29-033
పలల్లవ:     ముతదు వనక లతచవు మురిపములే చటూపేవు

     యితదరిలో నీ యాస ఇతకా నెతత చటూపేవ
చ. 1:     చనున్నలపపై కొతగ జారి సనన్నలేమ సేసేవ

    కనున్నల మతచనఁ గాట కెకక్కడ చటూచేవ
      చినిన్న మోవనఁ దేనె చితద సిగద్గీతో నేల నవవ్వెవ

   యినేన్నసి కలికితనా లతత నేరిచితవ
చ. 2:     చెకక్కలనఁ జెమట గారీ శిరసేమ వతచేవ

  వుకక్కగోరివానఁ డేమౌనో వరయకవ
    పకిక్కటతమత్మి మెదిగీ పూనఁచి మాటలే లడేవ
   యకక్కడలేని పగట లతత నేరిచితవ

చ. 3:     బలిమ గచెచ్చెల వడ పాదమేల తొకేక్కవ
    యలమనఁ బువువ్వెల రాలీ యేల మొకేక్కవ

   –ఆలమేలత్మితగపత ననన్నలమె శ్రీవతకటేశనఁ
  డేలయితపలనఁడివ నీవతత నేరిచితవ



రేక: 1906-4సామతతత సత: 29-034
పలల్లవ:     ఇదివో మేలసుదిద మ కినిన్నటా వనన్నవతచిత

   మదిలోన మఱవక మనిన్నతచ మనెను
చ. 1:     కలికి కనున్నల దొక కతకారి । నీక

  వలచితనని చెపప్పు వాడలోన
   మొలక చనున్నలది ముదుద లడి । నినున్ననఁ

    బలిచి లమత్మిని యతపనఁ బద్రియముతో ననున్నను
చ. 2:     చకెక్కర మోవది యా జవరాల । నీక

   మొకిక్కత నను మనెను మొహమున
  చెకక్కటదాద లది కడునఁజేనఁతలనఁడి । తొలల్ల

   మకక్కటప వయసలల్ల మనఁదతత్తిత ననెను
చ. 3:    నీలపనఁ గతతలలది నెరవాది ।  –నీక

   నాల నని యరినఁగితచె నతదరిలోన
   యలీల శ్రీవతకటేశ యితటకి వచేచ్చెలితవ

    చాల నలమేలత్మితగక సవత నే ననెను



రేక: 1906-5దేసాళత సత: 29-035
పలల్లవ:    అలమేలమతగవు నినాన్నతనఁ డేమ యఱనఁగనఁడా

   యలమ నీయడ కాతనఁ డిచచ్చెకనఁడేకదవ
చ. 1:   తపప్పుక చటూచినవానఁడు తగలకేలమానీనే

  కపప్పుర మచిచ్చెనవానఁడు కెపైకొననఁడట
    చెపప్పు పతపనటట్టివానఁడు చేరి యితటకి రానఁడట

    యిపప్పు డితత వరహన నేల పొరలేవ
చ. 2:    వడె మచిచ్చెనటట్టివానఁడు వడుకేల మరచనే

  వాడికెపైనవానఁడు నీక వలవనఁడట
   ఆడుకొల మానఁటవానఁడు అనిన్నటా లలితచనఁడట

   యేడలేని తమకాన నేల పొలలేవ
చ. 3:    ఆస కొలిపనవానఁడు అటట్టి కానఁగిలితచనఁడట

 సేసవటట్టినటట్టివానఁడు చెనకనఁడట
    వాసరినఁగి నినున్ననఁ గటూడె వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు

     య సుదిదకి నవవ్వె నవవ్వె యేల పొరలేవ



రేక: 1906-6సౌరాషట్టి సత సత: 29-036
పలల్లవ:    ఇదదరి నేరపలను యితదులోనె కానవచెచ్చె

   చదిద వనఁడివలపల సతమాయ మకను
చ. 1:    కనున్నలనె మానఁటలడనఁ గలికి నీతో

   యినిన్నటా జాణవు నీవు యఱనఁగరాదా
  చనున్నలనే కానుకిచచ్చె సారెసారెక

    చెనున్న మగలనఁగ నీవు చేయి చానఁచరాదా
చ. 2:   మోవనే వతదులవట ట్టి ముదదరాల

  వావాతనఁ జవగొని వలవరాదా
   చేవలల్లనఁ గోలపసేసి సేస చలీ ల్లనౌ
  సేవగొని నీవతదుక శిరసొగద్గీరాదా

చ. 3:     చెకక్కలనే నీడ చటూపీనఁ జెలియ నీక
  చకక్కనఁదనాల చటూచక చనవరాదా

  మొకీక్క శ్రీవతకటేశ మునివళళ్ళనే
  మకక్కవనఁ గటూడితవటట్టి మనిన్నతచరాదా



రేక: 1907-1కాతబోదిసత: 29-037
పలల్లవ:     వటట్టి సిగద్గీలనఁ బొరలి వాసుల నలయనేల

   చటట్టిరికము చెపప్పుతే చొకక్కచ మనిన్నతచనే
చ. 1:    సేవల సేసితేను చితత్తిము గరనఁగదా

   వావుల దలిపతేను వదిదకి రానఁడా
    మోవ చటూప మానఁటాడితే ముచచ్చెటల గలయవా

    యవల నేపొదటూద బత యదుటనే వుతడవ
చ. 2:    సరసనఁ గటూచతడితేను సరసము లబబ్బువా

   మరిగితచి నవవ్వెతేను మార నవవ్వెనఁడా
   వరసతోనఁ జెనకితే వలపల రేనఁగవా

   యరవుసేయక పత యదుటనే వుతడవ
చ. 3:    తపప్పుక చటూచితేను తలనఁపననఁ బటట్టిదా

  కపప్పుక పననఁగితేను కానఁగిలితచనఁడా
    యిపప్పు డిదదరటూనఁ గటూడిత రిదే మతచిదిగాదా

   యపప్పుడూ శ్రీవతకటేశ యదుటనే వుతడవ



రేక: 1907-2శ్రీరాగత సత: 29-038
పలల్లవ:     ఇతత వయాతరతబు లివ నీక నడడమా

  సతతతప వడుకల సలపవలనఁగాక
చ. 1:    సతమెపైన కానఁగిటకి చనునఁగొతడ లడడమా

  ఇతవులపై మనసు లనయితచనఁగాక
   రతవళ చేనఁతలక రాజసము లడడమా

  కతలగా మరత్మిముల గరనఁగితచనఁగాక
చ. 2:    పననఁగలటలక మరి పనుసిగద్గీ లడడమా

  చెనకితచి సదమదము సేయునఁగాక
   మొనయునఁ గనుచటూపలక మొరనఁగలవ యడడమా

  చొనిప కతదువలలల్ల సదితచనఁగాక
చ. 3:    నితడునఁ గటూటతబులక నివవ్వెరగ లడడమా

   రెతడు వతకలనునఁ దమ రేనఁచనఁగాక
  అతడనే శ్రీవతకటాదద్రిశ కూడితవ

  వతడియును మమేల వలయవలనఁగాక



రేక: 1907-3పాడి సత: 29-039
పలల్లవ:     ఇటవతట నీ సుదుద ల యతతని పొగడవచచ్చె

   తటకన నీక నితదరము మొకేక్కమయాత
చ. 1:     వచిచ్చె వచిచ్చె వనితక వలపల రేనఁచితవ

  గచచ్చెలసేసి మనసు గరనఁచితవ
  మచిచ్చెకతో నవువ్వెతానే మరిగితచకొతటవ

    ఇచచ్చెట నీ నేరపల యేమ చెపేప్పుమయాత
చ. 2:   మతచివానివలనే మాటలనఁ జొకిక్కతతవ

  లతచముగ మోవచిచ్చె యలయితచితవ
   అతచల సనన్నలసేసి యాసల వుటట్టితచితవ

    యతచరాదు నీ నేరప లేమ చెపేప్పువయాత
చ. 2:     చెనకచనఁ గొపప్పు దివవ్వె చెలిమకానఁడ వపైతవ

  వనయాననఁ గానఁగిలితచి వలయితచిత
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను

    ఇనుమడి నీ నేరప లేమ చెపేప్పుమయాత



రేక: 1907-4లలిత సత: 29-040
పలల్లవ:   తలిసిత నలల్లనానఁడే తేటతలల్లమగాను

    వలసిన నీ గణల వతతలగానఁ జూచేనా
చ. 1:     యనిన్నలేవు నీ సుదుద ల యిసుక పానఁతరల

    పనన్నమ వనెన్నల పొళళ్ళ బటూమ మనఁదను
     ననున్న నెతత చోదితచేవు నమత్మిత నపప్పుడే నేను

    అనిన్నటా నీ సరసాల కౌనఁ గాదనేనా
చ. 2:    పటట్టిరావు నీ చేనఁతుల బయలవతదిరల

  దటట్టిప జడివానల తలనఁచరావు
     గటట్టిగా నేమ చటూపేవు కతట నపప్పుడే నేను
    యిటట్టి నీ వతటకి రానఁగా నియతకొనకతడేనా

చ. 3:     తావుకొనన్న నీ రతుల తతగేట జనున్నల
  కావట కాలవల కలకాలము

   యవళ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
     నీవ ననున్న నేలితవ నే నినఁక మఱచేనా



రేక: 1907-5సాళతగత సత: 29-041
పలల్లవ:     తపప్పుక చటూడవయాత తలయతత్తి యకె దికక్క

    వపప్పు లనిన్నయును నీ యువదకే కలిగె
చ. 1:   చకక్కని చతదమామ సతమోము

  చికక్కని తేటవనెన్నల చిరనవువ్వె
  జకక్కవల సొబగల చనున్నల
   అకక్కజప సితగారము లతవకే కలిగె

చ. 2:     గతడునఁ దుమత్మిదల పతడు కలికి కొపప్పు
   పతడునఁ బగడప జోక పసనిమోవ
   మెతడెపైన నిగద్గీటదాద ల మతచ జెకక్కల
    దతడిగల యతదము లీ తరణకినఁ గలిగె

చ. 3:     గొపప్పు తమత్మిరేక లీ కొమత్మి కనున్నల
  చెపప్పురానిచిగర లీ చినిన్నపాదాల

    యిపప్పు డిటట్టి శ్రీవతకటేశ నినున్న రతనఁగటూడె
   మెపప్పుతచె నీవతత లలమేలత్మితగకే కలిగె



రేక: 1907-6నాదరామకిగయ సత: 29-042
పలల్లవ:     ఇతకా నేమ గావలనే యినిన్నతటా సతతోసితచిత

   వుతకవ లిచిచ్చె యేరీత నొడనఁబరచనే
చ. 1:    వతటనఁగదవ తన వడుకెపైన సుదుద లలల్ల

  కతటనఁగదే తనరటూప కనునఁగొనల
    అతటనఁగదవ తొలల్ల యనిన్నతటా తా జాణనఁడని
  వతటనుతడి మరియేల వడనఁబరచనే

చ. 2:   చొకిక్కతనఁగదవ తనసురతప వడుకల
   మొకిక్కతనఁగదవ తనక ముతదే చేతుల

   నికిక్కతనఁగదే తాను నేరిపన చేనఁతుల
   వకక్కమానఁటే ననున్న నెతత వడనఁబరచనే

చ. 3:    నమత్మితనఁగదవ యిటట్టి నయముల వాసుల
  కమత్మితనఁగదవ తను కానఁగిటలోన

  యమెత్మిల శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను
   వుమత్మిడినఁ దా నిపప్పుడేల వడనఁబరచనే



రేక: 1908-1ముఖరి సత: 29-043
పలల్లవ:     అది యవవ్వెత తాను అలమేలత్మితగను నేను

   పొదిగి దానఁచకవ నీపూనిక మెచేచ్చెనఁగాని
చ. 1:     పొలనఁత నీ కెవవ్వెత బుదుద ల చెపప్పునది

  నలపన నాపతతో నవువ్వెమతటాను
   తలపనఁగదవ దాని దమస మెతతో

   చలములో నీతో మరి సాదితచేనఁగాని
చ. 2:     నీ కెవవ్వెత య చేనఁతల నేరిపనది

   జోకతో నా రమణుని సాలయుమని
    నాకనఁ జూపనే దాని వనాన్నణ మెతతో
   మెపైకొని నీతో మరి మానఁటలడేనఁగాని

చ. 3:      వోడక యవవ్వెత నీ కీ వుపదేశ మచిచ్చెనది
  యడ నాశ్రీవతకటేశ నెనయుమని
     వాడలో నెతచవ దాని వాసి యతతో యతనఁడు

     కూడె ననున్న నీతో మరి గటట్టి చెపేప్పునఁగాని



రేక: 1908-2వరాళ సత: 29-044
పలల్లవ:     ఎఱనఁగ మనాన్నళళ్ళ మ యిదదరి సరితలను

    గఱతాయ నేనఁడు మాక గటట్టిలల్ల నఁ దలిసను
చ. 1:      మెచిచ్చె మెచిచ్చె నీతోను మేలమాడ సారె సారె

   మచిచ్చెక నీకీప మేనమామ కూనఁతురా
   రచచ్చెలోన నినున్ననఁగడు రాకొటట్టి పలవవచచ్చె

   పచిచ్చెగా నీకెపప్పుడూను పాయరాని చటట్టిమా
చ. 2:     చేరి చేరి బుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పువచచ్చె నీకను

   కోరి పతడాల్ల డినయటట్టి కొలము నాల
    కూరిమతో నీవదదనఁ గటూచతడి నవువ్వెల నవవ్వె
   నేరపతోనఁ దగలపైన నేసత్తిప జవరాల

చ. 3:       పొతచి పొతచి మోవ తేనె పొతుత్తి గలస నీతో
   వతచనతోనఁదా నీక వాడిక కాతతా

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   కొతచక ననేన్నలితవ కొమత్మి వడుకకతేత్తి



రేక: 1908-3దేసాళత సత: 29-045
పలల్లవ:     ఏల ననున్న నొరసేవు యేమయాత నీవు

 మేలలోనిదానినఁగాక మెరమెచచ్చెదాననా
చ. 1:     వతతలేక నీక నేను వనయాలే సేతునఁగాక

 పతతమాడేదాననా పలమారను
   కాతతునఁడవు నినున్ననఁజూచి కనున్నల మొకక్కదునఁగాక
  జతతతనము నినున్న సాదితచేదాననా

చ. 2:   పొసనఁగనఁగ మానఁటలడి పొతదుసేసేదాననఁగాక
  కొసరేటదాననా గతపతచి నినున్న

  సుసరాన నిచచ్చెకమెపై చటూపేటదాననఁగాక
  అసురసురెపై బొమత్మిల నదదలితచేదాననా

చ. 3:    కపప్పురము నోరి కిచిచ్చె కానఁగిలొతచేదాననఁగాక
 తపప్పులతచేదాననా దతటతనాన

   యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
  వపప్పుగ ననేన్నలితవ వడుడ కొనేదాననా



రేక: 1908-4గజజరి సత: 29-046
పలల్లవ:     వాకిలి దరవయాత వదద నెవవ్వెరనాన్న నేమ

   యకడ నినేన్నమనన దినఁకనేల సిగద్గీల
చ. 1:    మచిచ్చెకతో జవరాల మానఁటాడేనతటా వచిచ్చె

 కచచ్చెపటట్టిపప్పుటనుతడి కాచకనన్నది
   వచచ్చెనవడిని నీక వణ వనిపతచేనతటా

   అచచ్చెప వడుకతో నాయితమెపై యునన్నది
చ. 2:     వతత వతత చవులతో వతదుచెపేప్పునతటా వచిచ్చె

  పతతముతో నక్షతల పటట్టి కనన్నది
     కాతత నీ యరత నుతడి కతల చెపేప్పునతటా

  అతతరతగముననఁ గోరి యాసగితచకనన్నది
చ. 3:     బతత్తితొడ నీక నిటట్టి పాదాలొతేత్తినతటా వచిచ్చె

  కొతత్తిగా నలమేలత్మితగా కోరకనన్నది
   ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ యితదువచచ్చెకెనఁ గటూడిత

   సతుత్తి గా నీచేనఁతలలల్ల సమత్మితతచి యునన్నది



రేక: 1908-5బౌళ సత: 29-047
పలల్లవ:   కకక్కసితచనఁబోతేను కలచపడు వలప

   వకక్కటపై నీవుతడితేనే వోజక వచచ్చెనఁదానే
చ. 1:    సొతటల సదితచనేల సలసి పలకనేల

    ఇతటకి వచేచ్చెనఁగా యాతనఁ డెతదునాన్న నేమే
   కతటకము లడకనే గకక్కన వడెమయతవ

 జతటవాయకతడితేనే చాయకవచచ్చెనఁదానే
చ. 2:    గటట్టి లరయనఁగనేల కూరిమ గొసరనేల

    పటట్టినఁగా నీ కొత గతనఁడు బతత్తితోడను
    వటట్టి యగద్గీ లతచకవ వచిచ్చె పాదములొతత్తినే

   చటట్టిరికమే చటూపనే సటూటకి వచచ్చెనఁదానే
చ. 3:    చొపప్పుల వదకనేల చటూపల జతకితచనేల

   ఇపప్పు డిటట్టి కూడనఁగాని ఇతవరినఁగి
   అపప్పునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగవు నీవు
   తపప్పులగా మో వయతవ తీరపవచచ్చెనఁదానె



రేక: 1908-6కాతబోదిసత: 29-048
పలల్లవ:    ఎతత సిగద్గీరికతపైవు యేమే నీవు

   వతత వతత వాసులేల వదచలేల్లవ
చ. 1:     వలచిన రమణునఁడు వావ నీకనఁ జెపప్పుతేను

  కలికి కనున్నలనేల గదిదతచేవ
    కలవపూవుల వసి కతల ని నన్నడిగితే

  సలవుల నవువ్వెలేల చితదేవ
చ. 2:      చవులగా మోవ చటూప సనన్నల నీకనఁ జేసితే

  జవళ బొమత్మిలనేల జతకితచేనే
    తవురచ నీ చనున్నలది కక్కతనఁడు చటూచితేను

  రవళ సణనఁగలేల రాలిచేవ
చ. 3:    చటట్టిరికమున నినున్న సనఁకనఁ గానఁగిలితచకొతటే

  వటట్టి గా చేతులనేల వడుడ కొనేవ
   యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేల నలమేలత్మితగవు

  గటట్టి న నేరపలేల కమత్మిరితచేవ



రేక: 1909-1సామతతత సత: 29-049
పలల్లవ:   ఇతతసేయకతడితేను యపక వలతువా

    వతతలగానఁ గానవచెచ్చె వడుక మ కతల
చ. 1:    తరమరనఁగన నుతడి తేనెగార మానఁటలడి

    కరనఁగితచ నినున్న నెతత కలికో కాని
     సొరిదినఁ జెలల చేత సటూడిదల సారె నతప

  మెరవుసేయదు నీక నెకక్కడిదోకాని
చ. 2:      తొలకరి మెరనఁగెపై తొతగి తొతగి నినున్ననఁ జూచ

  యలయితపలనఁడి యప యవవ్వెతోకాని
    చిలకక నీపేర చెపప్పు చెపప్పు పలిపతచ

   సొలసి సొలసి యతత చటట్టిమోకాని
చ. 3:      ముసునఁగ వటట్టి క వచిచ్చె ముచచ్చెటల నీతో నవవ్వె

   వసుధ నీకెతత చనవరియో కాని
   వస నలమేలమతగ వభునఁడ శ్రీవతకటేశ

   యసగ ననేన్నలితవ యకె యేమౌనోకాని



రేక: 1909-2ఆహిరి సత: 29-050
పలల్లవ:     ఇదివో వనన్నవతచిత మనిన్నటా జాణవు నీవు

   మదిరాక మే లరినఁగి మనిన్నతచనఁదగను
చ. 1:      చెలి నీవు వచేచ్చెవతటా సిగద్గీల ముగద్గీల వటట్టి

  తళకనఁజూపల తమత్మిదతడల గటట్టి
   పలచని చెమటల పనీన్నర చిలికితచి
    వలయ మోవ తేనెల వతదాయితము సేస

చ. 2:    దొరయ చెకక్కటదాద ల తోరణములగా గటట్టి
    గరిమనఁ దొడ లరనఁట కతబాల సేస
   నిరతనఁ బులకలనే నితచె ముతేత్తిలకచచ్చెల

   పరగ గబబ్బులనే పపైనఁడికతడ లతత్తిను
చ. 3:      కమత్మిని మేని తావుల గతద మటట్టి యమరితచె

   పమత్మి పలకల కపగబాగాల గటూరెచ్చె
   ఇముత్మిల నలమేలత్మితగ యకె శ్రీవతకటేశవ్వెర

     నెమత్మినఁ గటూడిత వతతలో నీవ యితటకి వచిచ్చె



రేక: 1909-3నాదరామకిగయ సత: 29-051
పలల్లవ:    కతటరట చెలలల కనున్నలపతడుగ లివ

     వతట వతట వచెచ్చెనమత్మి వస నీకె సుదుద ల
చ. 1:    సనన్నపనఁజెమట లబబ్బు చనున్నలపపై జాలవారె

  కనున్నలనఁ దేటలదేరె కాతతకను
    చినిన్న పదవులవతట చిరనవువ్వె లిద వరె

    యనన్ననఁ గతలయనమత్మి ఇపప్పు డకె సుదుద ల
చ. 2:    కడువడుకలతోడ కళల మోమున నికెక్క

  తడనఁబాట కోరికల తలకెకెక్కను
    పడనఁత కాతనిపేర పపైపపై పదవులనఁ జికెక్క

    అడియాల లయనమత్మి అటట్టి యకె సుదుద ల
చ. 3:      చెకిక్కటకినఁ జేయి వచెచ్చె సిగద్గీల లోలో హచెచ్చె

  మకక్కటపనఁగొపప్పు వనఁపమనఁదికి వచెచ్చె
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డిద యలమేలమతగ

    దకక్కనఁగటూడె నౌనమత్మి తగ నీకె సుదుద ల



రేక: 1909-4వరాళ సత: 29-052
పలల్లవ:    ఇతత జాణవుగానఁగానే యితతుల వలచిరి

   సతతోసితచి రీడనునన్న సతులలల్ల నినున్నను
చ. 1:     ఆయములతత్తి యాడి యతవ ననున్న దటూరితే

   చాయగా పాటసేసుకొని సారె నవవ్వెవు
    నీయతదు నేరాల మోప నీకనఁ దారకాణతచితే

  యయకోల సేసుకొని ఇచచ్చెగితచేవు
చ. 2:    వలల్లనే యానల వటట్టివదదని పననఁగితేను

 చెలల్ల బడిసేసుకొని చేయివటేట్టివు
   పలల్లదాన వతగేలక పలమార మొకిక్కతేను

 వలల్లవరిసేసుకొని వడుకపడేవు
చ. 3:     అతదరిలో నిమత్మిపతట నటట్టి నినున్న వసితేను

 చతదములసేసుకొని సమత్మితతచేవు
   కతదువ శ్రీవతకటేశ కలికి నినొన్నరసితే

  చెతదకూడి యదే గరిసేసుకొనేవు



రేక: 1909-5ముఖరి సత: 29-053
పలల్లవ:    ఆనఁటదాని కితతగదాద అగడు సేసనఁగాక

   జూటరి దనివదతల చటూడరమాత్మి సతుల
చ. 1:    చిగరనఁ బెదవమనఁద చినిన్నముదుద మానఁట లడ

  మగనితో నితచకతతా మరనఁగలేక
    తగనివలప చలిల్ల తీగె నవువ్వెల నవవ్వె

    సొగిసే దవ వుదుట చటూడనఁ గొతత్తిలయను
చ. 2:     తమత్మికనున్నల దరచి తళనఁకనఁ జూపలనఁ జూచ

   కమత్మిటనఁ బత యదుట గరవ్వెమునను
    సొమత్మిలలల్ల నఁ జూపకొతటా జోలి మొకక్కల మొకీక్క

  యమెత్మిలదనివసాల కేమతదు నేను
చ. 3:    కావరప గబబ్బుల సనఁకనఁగ సేవలలల్ల నఁజేస

  శ్రీవతకటేశనఁ డెదుట సిగద్గీవడక
    వావతో ననిన్నతనఁ డేల వటట్టిసనన్నల తానఁజేస
     భావతచి దని గజర పచిచ్చెనఁ దోచె నిపడు



రేక: 1909-6మాళవగళ సత: 29-054
పలల్లవ:    ఎతతసేసినా నీక యరవులవానఁ డితనఁడు

   సతతతము తొలిల్ల నాక చనవచిచ్చెనానఁడు
చ. 1:    తరమరనఁగన నుతడి తేనెగార మానఁటలడి

   మరిగితచిత వవునే మగని నీవు
   సరసము లడుకొతటా సనన్నల సేసుకొతటా
 తరితీపల నితనినఁదగిలితచకొతటవ

చ. 2:    వతటనుతడి యేకతాన వడనఁబరచి పరచి
  వతటనఁదచచ్చెకొతటవౌనే వభుని నీవు

   నతటల చటూపకొతటా నవువ్వెల నవువ్వెకొతటా
  ఇతటలో గటూడితవౌనే యతనితోను

చ. 3:      గఱతుల మేన నితచి గబుబ్బుల నటూనఁది యటూనఁది
  కఱనఁగితచితవౌనే కాతతుని నీవు

    యఱినఁగి శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్న నేల
   మఱి నీవతని దికక్క మళళ్ళచటూడనేనఁటకే



రేక: 1910-1గళ సత: 29-055
పలల్లవ:    చెలల్ల నమాత్మి ఆతనికి సేసేట చేనఁతలలల్ల

  కొలల్ల న నవవ్వెనఁగదమాత్మి గోవతదదేవునఁడు
చ. 1:    వడెపనఁ బెదవులతో వనోదా లడుకొతటా

   వాడ వనితలనెలల్ల వావు లడిగీ
    వాడికల సేసుకొని వలపల పపైనఁ జలీ ల్ల

  కోడెకానఁడు గదవమాత్మి గోవతదదేవునఁడు
చ. 2:   దతటమానఁటలలల్ల నాడి తమరేనఁచకొతటాను

   సొతటల సదితచనఁ దాను సుదతులను
  అతటముటట్టి చనునఁగవలతదు గరతులనితచ

  గొతటరివానఁడు గదమాత్మి గోవతదదేవునఁడు
చ. 3:    వలల్లవాటనఁ బయతదతో వరసల బెటట్టి కొతటా

  చలల్లనికానఁగిటనఁ గటూడ సతులనెలల్ల
   తలల్లమ శ్రీవతకటాదిద్రినఁ దిరపతలో నునాన్ననఁడు

  కొలల్లకానఁడు గదవమాత్మి గోవతదదేవునఁడు



రేక: 1910-2బౌళ సత: 29-056
పలల్లవ:    అపప్పుటనుతడి నాక నతదుకే వనఁడుకోనఁబటట్టి

    ముపప్పురి వవలకను మొకేక్కనఁ జమత్మి నేను
చ. 1:     మేలమాడేవళ నినున్న మరి నే నేమతటనో

   బేలనెపై నీతో నెతత పననఁగితనో
   చేలికొతగ నీవతటనఁగా చెయేతడనఁ దానఁకితచితనో

    కేలతత్తి నీకిదివో మొకేక్కనఁ జమత్మి నేను
చ. 2:       నీ కూడిగము సేయనఁగా నినన్ననఁ గా లేడ సనఁకెనో

  ఆకమడిచియతనఁగా నినన్నతటనో గోర
    దాకొని నీతో నవవ్వెనఁగా తముత్మిల మేడనఁజితదనో

    యకడ మొకేక్కనఁ జమత్మి యరనఁగను నేను
చ. 3:     చెనకి కానఁగిలితచనఁగా చెమ టతత వడిసనో

    యనయనఁగా నీ చనున్న లతత వతత్తినో
నిను,    శ్రీవతకటేశనఁడ నేనఁ జేసిన చేనఁతకెలల్ల

    మునుపనే వనయాన మొకేక్కనఁ జమత్మి నేను



రేక: 1910-3సామతతత సత: 29-057
పలల్లవ:     ముసి ముసి నవువ్వెలతో మోముల వతచకోకరే

   పసలగా వడుకతో పతసేవ సేయరే
చ. 1:    నెయతముగల చోటకి నేరమ రాదు

  యియతకోలపై పొసనఁగితే నెగద్గీలేదు
  చెయాతరనఁ జెనకితేను సిగద్గీలడయు
  యయతడా వలపజాడ లరనఁగకోరే

చ. 2:  ననిచినవార పననఁగలడర
  మనసులో గలసితే మరనఁగేడది

   చనవుల మరితేను జారనఁ జలము
   గొనకొనన్న వలపల గరతు లివగోరే

చ. 3:    బతత్తి సేసితేనఁ జలము పరిసిపోవు
   పొతుత్తి గలసితే పొరపొచచ్చె మేడది

    యతత్తిల శ్రీవతకటేశనఁ డిట మముత్మి నేలినానఁడు
   హతత్తిన వలపజాడ లని యతచకోరే



రేక: 1910-4పళవతజరి సత: 29-058
పలల్లవ:    కానఁపరాల సేసేవారి గాకసేయనఁ దగనటే

   మాపదానఁకా నీవతత మలసేవ యదుట
చ. 1:     మచిచ్చెక నే నితనితో మానఁటపలక లడనఁగా

   ఇచచ్చెటకి వచిచ్చె నీవమ వనేవ
   అచచ్చెలన నిదదరమటూ నాసతోడనఁ గటూచతడనఁగా

  కచచ్చెపటట్టి క నీవల కాచకవుతదానవ
చ. 2:     ననుపన మాలో నేము నవువ్వెకొతటా నుతడనఁగాను

   పనివని నీవల తపప్పుక చటూచేవ
   పననఁగి వతడొరలము పగయముల చెపప్పుకోనఁగా

  వనుకొని నీవల వరగవడేవ
చ. 3:    అకక్కజపరతుల నే మటట్టి వోలలడనఁగాను

   యకక్కడనుతడో నీవు యటట్టి వచేచ్చెవ
    ఇకక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁగా నే మెచిచ్చెతేను
    చకక్కట నీ వతదానఁకా నెచచ్చెరికల సేసేవ



రేక: 1910-5బౌళ సత: 29-059
పలల్లవ:     నాకే మేలవానఁడనతటా నమత్మిక లిచేచ్చెవు నీవు

    నీక దేనినెపై వుతదాన నే నెదురాడేనా
చ. 1:     కనున్నల చటూపలనే కరగితచె నాకె నినున్న

    సనన్నల చాయలనఁ గొతత చలల్ల వలప
    కినెన్నర మనఁటల మనఁట గిలిగితచె నితతపడి

    యినిన్నటా నాప పొతదుల యటట్టి మరచేవయా
చ. 2:     మతతనప మానఁటలనే మరిగితచె నాకె నినున్న

    వతత వతత నవువ్వెలనే వనఁడు దోడాడె
    చెతతనుతడి వడె మచిచ్చె చిమత్మిరేనఁచె నీమనసు

    యతతపైనా నాప పొతదుల యటట్టి మరచేవయా
చ. 3:     మకక్కటప సేవలనే మెపప్పుతచె నాకె నినున్న

  తకక్కక రతులనే దకక్కనఁగొనెను
   అకక్కరతో ననేన్నలిత వపప్పుట శ్రీవతకటేశ
    యకక్కడా నాప పొతదుల యటట్టి మరచేవయా



రేక: 1910-6కాతబోదిసత: 29-060
పలల్లవ:     ఎగద్గీ సిగద్గీ లఱనఁగర యదుట నెవవ్వెరనాన్నను

  బెగిద్గీలక తమకమే పతతురగాని
చ. 1:   అలతుర సొలతుర అతగనలిఇనవార

  వలచిన పతతోను వదదననేలే
  పలతుర సనన్నసేసి పననఁగలడుదుర

   చెలలల యరకల సేసుకొన నేలే
చ. 2:   కనున్నల జతకితతుర కానఁగిలితచకొతదుర

 మనన్ననలగలవారిని మానుపరాదే
    చనున్నల మోపదుర సారె మరాత్మి లతటతతుర
    కనెన్నలల మర వారినఁ గనునఁగొన నేలే

చ. 3:  మోములచటూచకొతదుర ముచచ్చెటతోనవువ్వెదుర
  కాముకల రవవ్వెసేయనఁ గారణమేమే

   యమేర శ్రీవతకటేశనఁ డితదిరయునఁ గటూడినార
   భామలల మరితత పచారితచ నేలే



రేక: 1921-1రీతగళ సత: 29-061
పలల్లవ:   సిగద్గీలవడనఁగనేల సలవ నవవ్వెనఁగనేల

   వగిద్గీ వడె మతదుకోవ వబుబ్బుతోడను
చ. 1:    వాడికగల సతకి వలప లడేరను

   వడుకలో పతచితే వలయునఁ దమ
  కేడనఁగటూడనఁ గోరికల కొనలసాగ

   చటూడవ వభువ దికక్క సటూటతోను
చ. 2:   పననఁగలడనఁగానే పేగమముల నితడుకొను

  చెనకగానే రత చిమత్మిరేనఁగను
   చనవుననఁ గొసరితే చవవుటట్టి సరసము
   మనసిచిచ్చె యితనితో మతతనము లడవ

చ. 3:    యడయక వదదనుతటే యకక్కడౌనఁ జటట్టిరికము
 జడిగొనన్నకానఁగిళళ్ళ సతముసేసు

    అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డతతలోనే నినున్ననఁ గటూడె
    కడనఁగి మోవ చటూపవ కతదువ లీడేరను



రేక: 1921-2కతతలవరాళ సత: 29-062
పలల్లవ:     ఏలితవ ననున్ననఁ దొలల్ల యితతగా మనిన్నతచితవ

   ఆలితచి నా వనన్నపము లవధరితచవయాత
చ. 1:    కోపగితచరాదు నీతో గతపన చటూపనఁగరాదు

  వపైపగా నిచచ్చెక మాడవలనఁగాని
   రానఁపలనఁ బెటట్టినఁగరాదు రటట్టి సేసి చటూపరాదు

  చేపటట్టి నీవ కస్కృపసేయవయాత
చ. 2:    కనున్నల జతకితచరాదు కడునఁ దమకితచరాదు

  వనెన్నగా బతత్తి నెరపవలనఁగాని
   సనన్నలనఁ గొసరరాదు సారెకనఁ బెననఁగరాదు
   అనిన్నటా నీవ ననున్న నాదరితచవయాత

చ. 3:     పాడి పతతా లతచరాదు పపైపపై సిగద్గీవడరాదు
 వాడికగానఁ గానఁగిలితచవలనఁగాని
    కూడితవ ననున్న నిటట్టి గరిగా శ్రీవతకటేశ
  వడుకతో వరమచిచ్చె వలయితచవయాత



రేక: 1921-3లలిత సత: 29-063
పలల్లవ:    ఎటవతట నేరపరి యతతట జాణ

    తటకన నీగణలే తడవ నే పొదుద ను
చ. 1:     కసునఁగతదని మానఁటలనఁ గడు సరస మాడుతా

    ముసి ముసి నవువ్వెలతో మురిసనఁ జెలి
   వసివాడని చేనఁతల వలపల చలల్ల కొతటా
   కొసరచ ముదుద ల గనిస నీయదుట

చ. 2:   వులివచిచ్చె తమకాన నుమత్మిగిలకొతటాను
   వములవానఁడి చటూపల మురిస నాప

   గిలక మటట్టిల మోనఁత కెరలితచకొతటాను
     పలిచి తా రతులకనఁ బెననఁగీ నీ యదుట

చ. 3:    నినుప నివవ్వెరగల నీటట్టి చటూపకొతటాను
   మునిముతగిట సిగద్గీల మురిసనఁ దాను

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నితతలోనె
   వనయాన మాతోనే వలస నీయదుట



రేక: 1921-4దేసాళత సత: 29-064
పలల్లవ:    ఈతనికి మేలదాన వనిన్నటా నీవు

  చేతకి లోనెపైవునాన్ననఁడు సేసవటట్టివ
చ. 1:     కొసరి కొసరి పతనఁ గొతగవటట్టి దటూరకొతటా

  యిసుకపానఁతరల యేల తవవ్వెవ
   సొసనఁగి యాతనఁడు నీతోనఁ బొతదుసేయవచిచ్చెనానఁడు

    పసలగా వడె మచిచ్చె పాదా లొతత్తివ
చ. 2:      చటట్టి చటట్టి యాతని మెపై సొతటల్ల సదితచకొతటా

    యిటట్టి సముదాబ్రాన కేతా లనిన్న వటేట్టివ
    చటట్టిప వరస నీక సొముత్మిలియత వచిచ్చెనానఁడు

  గటట్టి తోడనఁ బానుప్పుపపై గటూచతడనఁబెటట్టి కోవ
చ. 3:      నికిక్క నికిక్క తానటూ నీవ నీటతోనఁ బెననఁగకొతటా

   దకిక్క బయలవతది లతదానఁకానఁ బెటేట్టివ
   ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే నినున్ననఁగటూడె
      మొకిక్క మొకిక్క మెచిచ్చె మెచిచ్చె మోవ తేనె లియతవ



రేక: 1921-5పాడి సత: 29-065
పలల్లవ:     ఆ సరితచి నానఁటదాని నలఇతచరా దతదుర

   సేసిన నావనన్నపాల చితత్తిగితచ మనఁకను
చ. 1:    కచచ్చెపటట్టి యాప నీకనఁ గాచకవుతడనఁగానే

   వచిచ్చెత వపప్పుడు నావదిదకి నీవు
   ముచచ్చెటతో నపప్పుట నీమోము చటూడనఁగానే

  మచిచ్చెకసేసి నాతో మానఁటలడేవు
చ. 2:    కూరిమతో నాప నీకొతగ వటట్టి కతడనఁగానే

   చేరి నాతో నవవ్వెవు సలవులను
     సారె సారె నీ యదుట సనన్నల సేయనఁగానే

   గారాన ననున్న నిటట్టి కానఁగిలితచేవు
చ. 3:     చేతులరా నాప నీపపై సేసల చలల్లనఁగానే

   యేతుల సరసమాడే వపప్పుడు నాతో
   కాతరాన శ్రీవతకటేశ న నేన్నలితవ

      నీతో నాపనఁ గటూడనఁగానే నీ మోవ నా కిచేచ్చెవు



రేక: 1921-6బౌళ సత: 29-066
పలల్లవ:    ఎనన్ననఁడు నేరచకొతట వటవతట వడుకల

    అనిన్నటా నీ సుదుద ల యతతని మెచేచ్చెమమాత్మి
చ. 1:   పచిచ్చెదేరె జతకెనలపపై పూనఁతల

   తచచ్చెన మరనఁగల పాదప వానఁతల
   కచిచ్చెయతత్తి గోరి చెనకల చేనఁతల

   హచిచ్చె నీవభునివదద నేమ చటూపేవమాత్మి
చ. 2:    పొరగ పోరచి సొలపల తకక్కల

  గరవముతోడి కనునఁగవ మొకక్కల
   సరసప మానఁటల బచచ్చెన తకక్కల

    అరదుగా నీ కినిన్నయు నమరె నోయమాత్మి
చ. 3:   తనిసినన నవువ్వెలతో తరితీపల

   చినుకనఁ జెమట చెకక్కచేత దాపల
  ఘనశ్రీవతకటేశ రేనఁచిన రేనఁపల

   యనసిన యతనితో నివ దగనమాత్మి



రేక: 1922-1వసతతవరాళ సత: 29-067
పలల్లవ:    ఏకతాన మయిదదరి యేలటము లటట్టివో

    నీక వలచ నాతనఁడు నెమత్మిది నుతడనఁగదే
చ. 1:     పననఁగతా రమణునఁడు పగయము చెపీప్పు నీక

  వనవ యాతనిమానఁట వడుకతోను
    మునుకొని సారెరారె మొగము దపప్పుక చటూచి

   యనసని చేతులతత్తి యినఁక మొకక్కవ
చ. 2:     కొపప్పు దువవ్వె బుజజగితచి కొతగ వటట్టి కనాన్ననఁడు

  చెపప్పునటట్టి సేయవ చెలవునికి
    చిపప్పుల మరత్మిములతట చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొనీ

   ఇపప్పు డిటట్టి కానిమత్మిని ఇయతకొనవ
చ. 3:    కడు బతత్తితోడుత కానఁగిలితచకొనీ నినున్న

   వడికమున నొకక్కటపై వుతడవ నీవు
   యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో నినేన్నల

  వడనఁబడికతో రత నోలలడవ



రేక: 1922-2తోతడి సత: 29-068
పలల్లవ:    తారకాణతచకోవయత తరణ తోడుత నీవు

    నేరమగా దతదుకేమ నీ వనిన్నటా జాణవు
చ. 1:     పమత్మి యాపతో నీవు పకక్కన నవవ్వెతవతటా

   కొమత్మి చెలలతో నాడుకొతటా నునన్నది
    సమత్మితతచి యాప నీతో సనన్నలసేస (సే?) నతటా

  ఇముత్మిలనఁ దనలోనే వహితచకొతటానునన్నది
చ. 2:      నికిక్క చటూచి వుతగరము నీ వాప కిచిచ్చెతవతటా

   పకక్కన నటేట్టి మచెచ్చెము పటట్టి కనన్నది
    అకక్కడనే వడెము నీ కాప వసగినదతటా
   ముకక్కపపై వలిడుకొని మోనమున నునన్నది

చ. 3:      చాపలన నాప మోవ చవ నీవు గొతటవతటా
  ఆపనులకే నివవ్వెరగెపై వునన్నది

    యేపన శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి యేలితవ
   ఆప నీక దేవులతటా నాదరితచకనన్నది



రేక: 1922-3పాడి సత: 29-069
పలల్లవ:   కానఁగిటలోదానికితకా నెడమానఁట లేల

  లోనఁగనేల పతయిచచ్చెలోనే రమత్మినవ
చ. 1:     యనసి వుతడినదాని కెగద్గీల వటట్టినఁగ నేల

   చనవరి దానికి సాదితచ నేల
   మనసొగిద్గీనదానికి మరి పననఁగనఁగ నేల

   ననిచిన పతతోను నగను రమత్మినవ
చ. 2:    సేసవటట్టినదానికి సిగద్గీల వడనఁగ నేల

  ఆసగలదానికి నలయ నేల
   వాసివతతులదానికి వటట్టి వచారము లేల

    యసరినఁ బత పతడిల్లపీనఁ టకక్కను రమత్మినవ
చ. 3:     వావ గటూడినదానికి వకక్కణ లడునఁగ నేల

  కెపైవసమెపైనదానికి కాతర మేల
   దేవులయినదానికి తరమరనఁ గినఁక నేల

   శ్రీవతకటపత వచెచ్చెనఁ జేకొను రమత్మినవ



రేక: 1922-4సామతతత సత: 29-070
పలల్లవ:     ఎతతని పొగడేమమాత్మి యతని గణల నేము

    సతతోసాలే నెరపేట జాణనఁడే నీ మగనఁడు
చ. 1:     యనసిన కాతత దను నెతత కొసరినాను

  చనవచచ్చెనఁగాని మరి సాదితచనఁడు
   వనుకొని మరి యనిన్నవనన్నపాల సేసినాను
  వనునఁగాని యనఁతపైనా వసారనఁడు

చ. 2:     సనన్నల చాయల నెటట్టి సణనఁగల రాలిచినా
  మనిన్నతచనఁగాని మరి మచచ్చెరితచనఁడు

     కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కడు నెతత వరసినా
  వునన్నతతో నవువ్వెనఁగాని వుపప్పుతతచనఁడు

చ. 3:    కూరిమ గొసరకొతటా కొతగవటట్టి తీసినాను
  కోరిక చెలిల్లతచనఁగాని గతపతచనఁడు

     యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డితత నినున్న నిటట్టి కూడె
   నేరపతో నేలగాని నీతోనఁగటూడి పాయనఁడు



రేక: 1922-5గళ సత: 29-071
పలల్లవ:   తలనఁచిన తలనఁపల తలకూడెను

   కలకాలమును మక కానఁపర మడేరెను
చ. 1: ఇతత,    నీవు వచేచ్చెవతటా నెదురచటూచె నితదానఁకా

   చెతత సగినా లడిగె జలరేనఁగి
     సతతోసాన నీ గణల సారె బొగడె మాతోను

   వతతలేక యితతలోనె వచేచ్చెసిత వడక
చ. 2:     కనున్నల మటూసి తరచి కలలగనె లోలోనె

   నినున్ననఁ బలవ చెలితో సనన్నలసేస
     వనెన్నగా లేకల వాస వడి నీకనఁ గొతతవడి

   యనిన్నకగా వచేచ్చెసిత వతతలో నికక్కడికి
చ. 3:     వడుకతో మదనుని వనఁడుకొనె నీ రాకక

  కూడే తలపోనఁతలే కోరకతడెను
    తోడనె శ్రీవతకటేశ తొలల్ల తరలో నేలి

   యడుజోడెపై వచేచ్చెసిత వకె యితటలోనికి



రేక: 1922-6కాతబోదిసత: 29-072
పలల్లవ:   మగవలక బలిమ మతచితనమె

   చిగర నవువ్వెలతోడనఁ జితత్తిగితచి వనవ
చ. 1:     చన వతత గలిగినా సతగాతము లమరను

   మనవ యొనగటూడితే మచిచ్చెక రేనఁగ
   వనయము సతమెపైతే వడుక లగద్గీలమౌను

    యనసి నీ రమణుని యిచచ్చెనే మెలనఁగవ
చ. 2:    సరసము లితవపైతే సతతోసముల మతచ

   వరిమ గలిగితేను వుబుబ్బు మనసు
   సరవతోట వలప చవులలల్ల నఁ బుటట్టితచ

   సిరల నీపతకిని సేవలలల్ల నఁ జేయవ
చ. 3:     వావుల దొరసితేను వాడికల తానే వచచ్చె

   కెపైవసమెపై యుతడితేనే ఘనమౌనఁ దమ
   చేవదేర నినున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
    యవల నీమగనఁ డతనఁ డెనన్ననఁడూ బాయకలే



రేక: 1923-1ఆహిరి సత: 29-073
పలల్లవ:     ఏమ గారణమె తమ కిదదరము నొకక్కట

   పేగమము లిర దసలనఁ బెననఁగాననఁగాను
చ. 1:     సేసవటట్టి పతనఁజూచి సిగద్గీన నే నుతడితేను

   వాసితచ పవువ్వెలకేల వానఁడి వచెచ్చెనే
   ఆసతోనఁ దరమానఁటన నటట్టినే నుతడితేను

   మటూసి చిలకలకేల మొగా లఱఱ్ఱైనాయనే
చ. 2:   తనియక లోలోనే తలపోసుకొతటేను

   వనము కోవలకేల వాక వళళ్ళనే
   చెనకనఁగా వాసితోడ శిరసు వతచకొతటేను

   వనరనఁ జలల్లగాలికి నుడుక నేమటకే
చ. 3:   గకక్కన శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిలితచకొతటేను

  నెకొక్కని చితత్తిమునక నివవ్వెరగేలే
   చకక్కనఁగా నాతనితోను సరసము లడితేను
  వకక్కసప రతులేల వలిల్లవరిసనే



రేక: 1923-2భపైరవ సత: 29-074
పలల్లవ:    నీవ మతచితనాల నెరప నేరతువమాత్మి

   సేవసేసి రమణుని చితత్తిము వచిచ్చెనటట్టి
చ. 1:   యిచచ్చెకము లడితేనే యితవులపైయుతడు; నౌనె

  హచిచ్చె వతగేలడితేను యియతకోలౌనా
   అచచ్చెముగ మొకిక్కతేను అటట్టి దయవుటట్టి ; నౌనె
  వచచ్చెనవడినఁ దిటట్టితే వడుకలౌనా

చ. 2:    మొగమెతత్తి చటూచితేను మోహముల రేనఁగ; నౌనె
   తగిలి తలవతచితే తమ వుటట్టి నా

  నగవుల నవవ్వెతేను ననిచివుతడు; నౌనె
   బగిసి వరకతడితే పగయము గలగనా

చ. 3:    పాయక పకక్కనుతడితే భావము గరనఁను; నౌనె
   చాయల సనన్నలవలల్లనఁ జవ వుటట్టి నా
   చేయార శ్రీవతకటేశనఁ జెతదినది మే; లౌనె

  కాయకప సరసాల కతదువలతటనా



రేక: 1923-3వరాళ సత: 29-075
పలల్లవ:    ఎఱనఁగదు నీమనసు యేల దానఁచేవు

   మెఱసి యాప నీక మేలదిగాదా
చ. 1:     చటూపటట్టి క నాతో మరి సుదుద ల చెపేప్పువుగాని

   ఆపతో నిపడు మానఁటలడి రారాదా
   యేపన మాపటతత మాయితటకి వతుత్తి వుగాని

    యేపొదాద డకనఁ బోఇ నీ వటట్టి రారాదా
చ. 2:     పపైకొని ఇచోచ్చెట నాక బాగా లిచేచ్చెవుగాని

   ఆకెను ననుసరితచి యటట్టి రారాదా
   వాకచిచ్చె నా చెలవము వదలకెతతవుగాని
    జోకతోడ నాప మోము చటూచి రారాదా

చ. 3:     యడయక ననున్న నేనఁడే యేలేవుగాని ఇతతలో
    నడుమ నాపతోనఁ గొతత నవవ్వె రారాదా

   కడనఁగి శ్రీవతకటేశ కానఁగిలితచి తయతనఁగాని
   చిడుముడి నాపతోడానఁ జెపప్పు రారాదా



రేక: 1923-4ముఖరి సత: 29-076
పలల్లవ:    ననున్ననఁ జూచి నాలోనే నవువ్వెవచచ్చెని

    యనిన్నక నో చెలలల యేమ సదతమే
చ. 1:     యచచ్చెరితచి సారె సారె నెలయితచ మనసు

   పచచ్చెరేనఁగి తమకము పనచ మనసు
    తచిచ్చె యాతని పొతదుల తలనఁపతచ మనసు

    యిచచ్చెట నో చెలలల యేమని చెపప్పుదునే
చ. 2:    యదుర చటూపతచి బయలీనఁదితచ మనసు

   కదిసేట యాసలనఁ గరనఁగితచ మనసు
   గదిగొని రతులలల్ల నఁ గోరితచ మనసు
   యిదివో చెలలల యేమ సేతునే

చ. 3:    చెపప్పురాని పగయముల చెపప్పుతచ మనసు
    ముపప్పురి నా వలపల ముదిరితచ మనసు
    అపప్పుడు శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడే వచిచ్చె ననేన్నల

   యిపప్పుడు వో చెలలల యేమతదునే



రేక: 1923-5మతగళకౌసిక సత: 29-077
పలల్లవ:    సుదుతుల మెలల్ల ను సబాననఁ బాడేము

   యదుటనునున్న మము నేలిత వపడే
చ. 1:    నితడు నిధనము నెలనఁత జవవ్వెనము

  కొతడలనఁ గోటల్ల కచముల
  పతడువనెన్నలల పలచని నవువ్వెల

  అతడనే కలిగెనఁ బెతడాల్ల డవయా
చ. 2:    కనక వసతతము కామని సరసము

  ఘనముగ నీలపగని కొపప్పు
   చినుకనఁ దేనియల చెలనఁగేట పలకల
  అనువుగ దొరకెనఁ బెతడాల్ల డవయా

చ. 3:    ముతగిట సతపద ముదిత సితగారము
   తతగేట జనున్న బతత్తిరి మోవ
  చెతగటనఁ గలిగెను శ్రీవతకటేశనఁడ

 అతగవతచి పతడాల్ల డవయా



రేక: 1923-6రామకిగయ సత: 29-078
పలల్లవ:     ఏలసిగద్గీల వడేవు ఇతదరి ముతదరా నీవు

   తాలిమతో నీవలప తవువ్వెకొననఁ గదవ
చ. 1:      వచచ్చెన వడాయ నీక వభునఁ డితటకి రానఁగాను

  నచచ్చెకొటట్టినేల యినఁక నవవ్వెనఁగదవ
     యిచెచ్చె నీకనఁ జన వాతనఁ డినఁకనేల కొతకేవు
   పచిచ్చెదేర నీ యమెత్మిల పచారితచనఁగదవ

చ. 2:     పతతమెలల్ల నఁ జెలల్ల పత పకక్కనఁ బెటట్టి కొననఁగాను
  చెతతనునన్న చెలలతోనఁ జెపప్పునఁగదవ

   మతతనమాడ నతడు మరి నీవాడినట ట్టిను
  చితతదరనఁ గానఁపరాల సేయనఁగదవ

చ. 3:    యడేరితవ శ్రీవతకటేశనఁడు ని నేన్నలనఁగాను
  వడుకతో వరముల వనఁడనఁగదవ

    వాడిక నితనఁడు నావదిదకి వచిచ్చె మనిన్నతచె
   జోడయి నీ వకక్కమనసున నుతడనఁగదవ



రేక: 1924-1శతకరాభరణత సత: 29-079
పలల్లవ:   ఎతత వడుకలో యిదదరివ

 బతతనే కనున్నలపతడుగలయ
చ. 1:    సొలప మానఁటల సుదత యాడనఁగా

  కలకల నవవ్వెనఁ గాతతునఁడు
   అలముచ సారెక నాకె వననఁగనఁగా

   వలపల చెమటల వడిస నితనఁడు
చ. 2:   బొమత్మిజతకెనల పొలనఁత చటూపనఁగా

 నమత్మికలిచచ్చె నాయకనఁడు
   తముత్మిల మాకె ముదమున నడుగనఁగా
   కముత్మిక చితత్తిము గరనఁగీ నితనఁడు

చ. 3:     బడి బడినఁ జనున్నల పడనఁత యొతత్తినఁగా
 అడరీ శ్రీవతకటాధిపనఁడు

  అడియాలపరతు లప గొసరనఁగా
  కడునఁదమకతబుననఁ గదిస నితనఁడు



రేక: 1924-2ఆహిరి సత: 29-080
పలల్లవ:    చకక్కనివానఁ డాతనఁడు జాణవు నీవు

   అకక్కరతో నాతని యానత వనవమాత్మి
చ. 1:    వలల్లవాట వసుకొని వానఁడె నిలచనన్నవానఁడు

   యిలిల్లద వడెమతప నీ కితదవమాత్మి
  చొలల్లపనఁ జతుత్తి లతోడనఁజూచ నినన్నపప్పుటనుతట

    యలల్లచతదాల దగ మ యిదదరికి నమాత్మి
చ. 2:    నెతత్తి కొపప్పువానఁడు మతచినీలపనఁ గాతతులవానఁడు

   బతత్తితో గతద మతపను పటట్టివమాత్మి
    చితత్తిము నీపపైనఁ బెటట్టి సలవుల నవవ్వెవానఁడె

  హతత్తి యాతనితో మానఁటలడవమాత్మి
చ. 3:   కపప్పునఁ కటారముతోడి కోడెవయసువానఁడు

   కపప్పురము నీక నతపనఁ గెపైకొనవమాత్మి
     అపప్పుడు శ్రీవతకటేశనఁ డద వచిచ్చె నినున్న నేల

  చిపప్పుల వనన్నపాలలల్ల నఁ జేసుకోవమాత్మి



రేక: 1924-3కాతబోదిసత: 29-081
పలల్లవ:    ఇతతులక నేరపల యిచచ్చెకములే కానఁబోల

   చెతత నినిన్నటాను మెరసితవ నీవు
చ. 1:     యచచ్చెరితచి మొకిక్క మొకిక్క యలయితచేవు పతని

   అచచ్చెమెపైన నెరజాణ వౌదువ నీవు
  పచిచ్చెచేనఁతలలల్ల నఁజేసి పచారితచేవు వలప

   మెచచ్చెలడి వనిన్నటాను మేలే నీవు
చ. 2:    వనయములలల్ల నఁ జేసి వడుకల వుటట్టితచేవు

    చెనకి యితకానఁ గొతత్తిల సేతువ నీవు
    ననుపన మోవ చటూప నాననఁబెటేట్టి వాసల

  మనుకలనఁడివ కడుమేలే నీవు
చ. 3:    చేకొని పాదాలొతత్తి చిపప్పులితచేవు మనసు

    దాకొని య పని కెతతదానివ నీవు
    యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డెనస ననున్నను నినున్న

   మేకలడివ నవవ్వెవు మేలే నీవు



రేక: 1924-4రామకిగయ సత: 29-082
పలల్లవ:    ఆతనఁ డిద నీవద ఆరడియాల

    రాతరినఁ బగల నిటట్టి రత నోలలడవ
చ. 1:    సలిగె గలిగితేను చలము సాదితచనేల

  చెలిమ సతమెపైతేను సిగద్గీలేల
    తలనఁప లొనగటూడితే తారకాణ మరి యాల

  మలసి వభునితోను మానఁటలడనఁగదవ
చ. 2:     ఆసల నిజమెపైతేను అలయనఁగ మరి యాల

  బాసల దపప్పుకతడితే పదరనేల
   వాసుల రటూడికెకిక్కతే వరస లతచనఁగనేల

  సేసవటట్టినపతకి సేవలలల్ల నఁ జేయవ
చ. 3:    తగలయమెపైతేను తరితీప లవ యాల

  మొగమచచ్చెక లోనెపైతే మొరనఁగలేల
    నగతానే వడుకొని నతటసేసి ననున్ననఁ గటూడె

  నిగిడి శ్రీవతకటేశనికి మొకక్కమొకక్కవ



రేక: 1924-5నాదరామకిగయ సత: 29-083
పలల్లవ:    ఎటట్టి సమకూడెనో మక నిదదరికిని

  చటట్టిరికములలో నీ చటట్టిరికము
చ. 1:   కొమత్మి మనసులోపలి కోరికల

   చిముత్మిల నీ కానఁగిటలో చేరికల
  కమత్మిరితపనఁ జూపల కొమెత్మిరనఁగల

   నెమత్మిది మరతతతాబ్రాల నెకొక్కనన్న కరనఁగల
చ. 2:   వలపల కతలతో వాడికల

  వలసిన వడనఁబాట 2 వడికల
  మలసిన సరసప మచిచ్చెకల

  అలవాటపైన రతుల అచిచ్చెకబుచిచ్చెకల
చ. 3:   తనిసిన కానఁగిటలో తాలిముల

  మనుక టానతదముల మేలిముల
   నినునఁ బెతడాల్ల డిన యకె నిచచ్చెపొతదుల

    మునుప శ్రీవతకటేశ మోవ తేనె వతదుల



రేక: 1924-6దేవగాతధరి సత: 29-084
పలల్లవ:     ఇనిన్న చతదాలక గరి యవనితయపై వునన్నది

  యనున్నకొని వడుకతో నేలదువుగాని
చ. 1:     చేరి నీవు వతచిన చిలక గాదుసుమ

   పేరకొని నీ దేవుల పలిచనఁగాని
   కూరిమ నీవనములో కోవల గాదుసుమ

    సారెక నాకె నినున్ననఁ గొసరి పాడనఁగాని
చ. 2:    తొలత నీకొలనఁకల తుమత్మిదల గావుసుమ

   సొలసి చటూచిన యాప చటూపలగాని
    చలన నీపపై వాలిన జకక్కవల గావుసుమ
  కలికి నినొన్నరసేట గబబ్బులగాని

చ. 3:     తత నీపావురాల రొద లివ గావుసుమ
  రత నాప మదనమతతగములగాని

  యితవుగా శ్రీవతకటేశ యితతనఁగటూడితవ
   మతకారి గాదుసుమ మతచి రాయతచగాని



రేక: 1925-1శ్రీరాగత సత: 29-085
పలల్లవ:    ఎటవతట కూరిముల యటవతట ముచచ్చెటల

   ఇటవతటవలల్ల మక నిదదరికే తగను
చ. 1:     నీవు పరాకెపైవుతడనఁగా నిమత్మిపతటనఁ గొని వసి

     మోవ చటూప నాకె నీపపై మోహ మెటట్టిదో
     వోవరిలోనఁ బవవ్వెళతచి వునన్న నినున్న లేప నీక

    వవగను వడె మచెచ్చె వడుక యదటట్టిదో
చ. 2:     కొలవులో నీవుతడనఁగా కొనగోర నినున్న నటూనఁది

   పలిచె రతకేలికినఁ బద్రియ మెటట్టిదో
   నలిరేనఁగి మరపతో నాటకసాల చటూడనఁగా
    పలకనఁ గపప్పుర మచెచ్చె బతత్తి యటట్టిదో

చ. 3:     కూడి చొకిక్కవుతడనఁగాను గబబ్బుచనున్నల ని నొన్నతత్తి
    యడుగా నవువ్వెల నవవ్వె ఇతప లటట్టివో

    జోడెపై శ్రీవతకటేశ సుదత నినున్న మెపప్పుతచె
    యడనే యినిన్న చతదాల ఇత వటట్టిదో



రేక: 1925-2ఆహిరి సత: 29-086
పలల్లవ:    ఇతదుకనఁగా నెగద్గీ దపప్పు లతచకవయాత

    సతదడితచ నా మోహము జతటలపై యరీతని
చ. 1:      వనన్నవతచే నా మాటల వనయ మెతత చటూపనా

   కనున్నలచటూపలపై నినున్ననఁ గానఁడి పారీని
     పనున్నక నా నుదుర నీ పాదాలక మొకిక్కనాను

   నినున్న నా చకక్కనఁదనము నివవ్వెరగతదితచని
చ. 2:      సారె నా చేతుల నీతో సరసము లడినాను

   వారక నాగోళళ్ళ నీపపై వానఁడిమరీని
     నేరపతో నా సలవ నీతో నెతత నవవ్వెనాను

   కూరిమ నా పదవుల కొసరితపచని
చ. 3:       పడమ నా కానఁగిలి నీ పొతదు లతత సేసినాను

   వడినఁ జనున్నల కొతడలవల నొతీత్తిని
   యడయక శ్రీవతకటేశ నీ దేవులనెపైత

 వుడివోనిరతుల నినున్నబుబ్బురేనఁచని



రేక: 1925-3గమత్మికాతభో(బో?)ది సత: 29-087
పలల్లవ:    ఇటట్టి వనన్నవతచరే ఇతతులలల్ల నాతనితో

    దటట్టిమెపైన నా వలప తానే యరనఁగను
చ. 1:   కనున్నచటూపల నునన్నవ కాతక్షల

  చనున్నలపపై నునన్నది జవవ్వెనము
  సనన్నలలోనే వునన్నవ సరసముల
   యనన్నరాని నావలప యేమని చెపప్పుదునే

చ. 2:   పదవపపై నునన్నవ పగయముల
  మదిలోన నునన్నవ మమతల

   పొదిలి మేన నునన్నవ పలకల
   యదుట నావలపల యేమని చెపప్పుదునే

చ. 3:   చెకక్కలపపై నునన్నవ చెమటల
  మొకక్కలలో నునన్నవ ముదముల

    వకక్కటపై శ్రీవతకటేశనఁ డునాన్ననఁడు తానె కానఁగిట
   యికక్కవ నావలపల యేమని చెపప్పుదునే



రేక: 1925-4భపైరవ సత: 29-088
పలల్లవ:    సుదత చతదము నీవ చటూడవయాత

  అదివో యదదరటూ మానఁటలడుకోరయాత
చ. 1:     తలపోయునఁ గొతతవడి తరణ నీ గణముల

  చెలనఁగి తమకముననఁ జెమరితచను
   పలమార నీమనఁది పదముల వాడుకొని

   అలరి యాప సుదుద లతతడిగేవయాత
చ. 2:     పనివని నీ సుదుద ల పడనఁతులతోనఁ జెపప్పును

    ననుప నీ చేనఁతలక నవువ్వె లోలోనె
    వనరనఁ బానుపమనఁద నుతడి నీ కేదురచటూచ

   యనయనఁగ నాప కత లిటవతటయాత
చ. 3:      నీ రతుల భావతచి నెమత్మినఁ జితత్తిము గరనఁగ

   కోరికల నీపపైనఁ బెటట్టి గబబ్బుతలను
     –చేరి యితతలో నీకెను శ్రీవతకటేశ కూడిత

    వ రీతరి నీ దేవుల యరనఁగకోవయాత



రేక: 1925-5దేసాళత సత: 29-089
పలల్లవ:    ఇతతట మెచచ్చెనఁగదవ ఇదదరటూ మర

   మతతనాననఁ గటూడితరి మచిచ్చెక దపైవారను
చ. 1:     తరణ నామాట నీక తారకాణ వచెచ్చెనా

   సిరల నీఇతటకి వచేచ్చెస నితనఁడు
  సరగ నీమనసుక సతతోసమాయనా
   మరిగి నినిన్ననిన్నటాను మనిన్నతచె నితనఁడు

చ. 2:     సాకిరి నేనఁ బెటట్టినటట్టి సరివచెచ్చెనా నేనఁడు
   మేకొని యతనఁడు నీక మేలవానఁడాయ

    యకడ నీ కోరికల యితతట నీడేరెనా
     చేకొని నీ చెపప్పునటట్టి సేస నిద యతనఁడు

చ. 3:     నే నిచిచ్చెన నమత్మికల నీక నీడువచెచ్చెనా
   పూని శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పుడు గటూడెను

   తానకమెపై మపొతదుల తగలము లయనా
   నానారీతుల నీతో ననిచినానఁ డతనఁడు



రేక: 1925-6ముఖరి సత: 29-090
పలల్లవ:    చటూడనఁచినన్నదాన వతత సుదుద ల కోటాననఁగోట

   యేడేడ నేరచకొతటవ వో కలికి
చ. 1:   కినెన్నరమనఁటలలోని గిలిగితతల ।  –నీ

  వనెన్నల కనుచటూపల వలవతతల
  యనన్నరాని యిచచ్చెకప టలయితతల
   యనన్ననఁడు నేరచకొతటవ నో కలికి

చ. 2:    సారెక నెడవాయని సరసముల ।  –నీ
  తారకాణ సనన్నల తమకముల

  గారవతచి బుజజగితచే గమకముల
   యేరీత నేరచకొతటవ వో కలికి

చ. 3:    కతదువ శ్రీవతకటేశ కలయికల ।  –నీ
  యతదమెపైన సమరత యలయికల

  పొతదుల మునిముతగిలి పొలయికల
   యతదతదు నేరచకొతటవ వో కలికి



రేక: 1926-1హిజిజజి సత: 29-091
పలల్లవ:    చెపప్పురే బుదుద లపక చెలలల

    వపప్పుగొని గటట్టి తోడ నుతడుటే మే లనరే
చ. 1:     వావుల గలయనఁజెపప్పు వదద వచిచ్చె కూచతడి

    నా వభునితో నేల నవవ్వెనే తాను
    పావురాలనఁ బలికితచి పాలితడు చటూప మోప

  చేవమర వలపతత చిమత్మిరేనఁచనే
చ. 2:      కలవల గొని వసి కపప్పురము పపైనఁ జలిల్ల

   చెలరేనఁగి సనన్నలేల సేసనే తాను
    చిలకల గానుకిచిచ్చె చేరి యననఁగి పననఁగి
  యలమనఁ దమకమెతత యేసపట ట్టినే

చ. 3:      చేతుల సారెకనఁ జానఁచి సేవ లనిన్నయపైనానఁ జేసి
   పోతరితచ రతకేల పొతచనే తాను
    యతనఁడె శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్ననఁ గటూడిమాడి

    ఆతలనఁ దా నతదానఁకా నాసల సేసనే



రేక: 1926-2ఆహిరినాట సత: 29-092
పలల్లవ:     ఏమని నుతతతునమాత్మి యిటట్టి నీ చకక్కదనము

   కాముని బలము లొకక్క గాడినఁగటట్టితవౌనే
చ. 1:     చెలి నీ కొపప్పుననెపైతే చనఁకటల్ల గమత్మిని

   లలి సలవనే వనెన్నలల గాసని
   తళనఁక గనుచటూపల తమత్మిరేక లపప్పుతలీ

   కలికి మోముననఁ జతదద్రికళల దేరీని
చ. 2:      సత నీ ముకక్కన మతచి సతపతగవాసన మతచ

    తత నీ యారననఁ దుమత్మిదల మటూనఁగీని
     యితవపై నీ యడుగల యేనుగల చొపప్పు దొట ట్టి
   కతకారి నడుము సితగమునఁ బోలీని

చ. 3:     వనిత నీ దతతముల వజాబ్రాలగని మతచె
    పనివని మోవనఁ బుటట్టి పచిచ్చె చిగర

    యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ బెతడాల్ల డనఁగా
     యినుమడి నీ సితగార మట నీక నమరె



రేక: 1926-3ఆహిరి సత: 29-093
పలల్లవ:    ఆసతో ననిన్నమానఁటల నాడిత నినున్న

    మటూసిన ముతత్తిమువల మొకేక్క నే నీకను
చ. 1:    బతత్తితో నాడినమానఁట భావముల గరనఁగితచ

  కొతత్తిమానఁట వడుకతోనఁ గొసిరితపతచ
   పొతుత్తి లమానఁట కమత్మిటనఁ బటూని యడిగితపతచ

   యితత్తిల నామానఁటల నీకెటవల నుతడెనో
చ. 2:   లలనతోడిమానఁట లచి పననఁగితపతచ

  నాలిమాట సలవుల నవవ్వెతపతచ
  మేలమనఁదిమానఁటల సమేళముల పడరేనఁచ

    యలీల నామానఁటల నీ కెటవల నుతడెనో
చ. 3:   ఇచచ్చెకమయినమానఁట ఇయతకోలగానఁ జేసు

 మచిచ్చెకగలగమానఁట మనిన్నతపతచ
   అచచ్చెముగ ననేన్నలిత వనిన్నటా శ్రీవతకటేశ

    యిచచ్చెయిన నామానఁటల నీ కెటవల నుతడెనో



రేక: 1926-4నారాయణ సత: 29-094
పలల్లవ:   ఎతదానఁకా సితగారితచే వతటలోనను

    అతది నినున్ననఁ బెతడాల్ల డే యాసతో నునాన్ననఁడు
చ. 1:   పలకవ జవరాల పతతోడను

   నెలకొని నీ యదుట నిలచనాన్ననఁడు
   చిలకవ నగవుల సలవులను ।  –నీ

  కలయికలక నిద కాచకనాన్ననఁడు
చ. 2:    వసనఁగవ వడె మటట్టి వుబుబ్బురేనఁగను

   కొసరచ నినునఁ గనునఁగొతటా నునాన్ననఁడు
  పొసనఁగవ యాతని పొతదులను

   వసమెపై నీ కానఁగిటకి వలచివునాన్నడు
చ. 3:     వోరయనే చనున్నల నీ వుదుట చటూప

  గరిమ నినేన్నల శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
  దొరయవ రతులను తోడనఁదోడను

   సొరిది నీ చేనఁతులకనఁ జొకిక్కవునాన్ననఁడు



రేక: 1926-5గతడకిగయ సత: 29-095
పలల్లవ:  వడుకగలటట్టిలల్ల ను వనోదితతువుగాక

     యడు జోడెపై వుతడి మరి యరవు లేమటకే
చ. 1:   కనునఁగొనవలనతటే కనురెపప్పు లలసనా

   జనునఁగ కితని మోము చటూతువుగాక
   పనచి మానఁటడితేను పదవు లరగీనా

  మనసు వచిచ్చెనటట్టిలల్ల మానఁటలడనఁగదవ
చ. 2:     చినిన్న నవువ్వె నవవ్వెతేను సలవుల వసరీనా

   యినిన్నటా నీ నేరప్పు మెరయితతువుగాక
   సనన్నసేసితే రతుల చవుల దరగీనా

   వునన్నత నీ కొనగోర నొరయనఁగనఁగదవ
చ. 3:    కదిసితే కానఁగిటలో గటట్టిచనున్నల గతదనా

  గదిగొన నితనినఁ గటూడుదుగాక
    చెదరక నిను నేల శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడు
    వదలీనా తుర మనఁక వతచి మొకక్కనఁగదవ



రేక: 1926-6నాదరామకిగయ సత: 29-096
పలల్లవ:     తనకేమే సారె సారెనఁ దడవ ననున్న

  పనిలేదా పాటలేదా పతతగారివానఁడు
చ. 1:     మోవరాని చనున్నల మోనఁచక నే నుతడనఁగాను

    వావు లేమ చెపీప్పునే వదదక వచిచ్చె
   చేవదేరి మోవపతడు చిపప్పులి తేనెగారనఁగా

  పూవులనేల వసనే పొదుద వోనివానఁడు
చ. 2:   మొగము అదదముతోడ ముచచ్చెటాడనఁగాను

   నగనేల వచచ్చెనే నాతోనఁ దాను
   వగటపైన నాతురము వనఁపవతట జారనఁగాను

   మగిడి యేమ చటూచనే మాయదారివానఁడు
చ. 3:   చకక్కనఁదనమెలల్ల నామెపై చలపటట్టి కతడనఁగాను

   యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డేల ముట ట్టినే
  వుకక్కమరి జవవ్వెనము వడిగటట్టి కతడనఁగాను

   కకక్కసితచి కూడె నేమే కతకారివానఁడు



రేక: 1927-1మాళవగళ సత: 29-097
పలల్లవ:   రమత్మినవ యినఁకనేల రవవ్వెసేయక

  పముత్మికొనన్న తమకము పారిపోవనచచ్చెనా
చ. 1:     తనియని నా మనసు తనునఁ గోరకతడునా

   చెనకి నా పగయముల చేకొనునఁగాక
   మునుకొనన్న చటూపల మోము చటూడకతడునా

   యనసి నా చేనఁతలక నియతకొనునఁగాక
చ. 2:     కోమలప నా వయసు కొతగ వటట్టితచకతడునా

  దమసాననఁ గటూడ సమత్మితతచనఁగాక
    దోమట నా వలపల తొలనఁగనఁగ నిచచ్చెనా

    నా మాటల దోయక ననున్న నేలనఁగాక
చ. 3:   కతదువ నావలపల కలయనఁబెటట్టికతడునా

  ఇతదరిలో నాకనఁ జనవచచ్చెనఁగాక
   పొతదుల శ్రీవతకటేశనఁ బొనునఁగనఁగ నిచచ్చెనా

    చెతద ననున్న నినఁక నిటట్టి చెలనఁగితచనఁగాక



రేక: 1927-2బౌళ సత: 29-098
పలల్లవ:     నీ సుదుద లేమచెపేప్పువు నే నెరనఁగనా

   ఆసవటట్టి ననున్న నితత ఆదరితచేవుగాక
చ. 1:     తారకాణతచితే యిటట్టి దతటవపై యేమ చటూచేవు

    కోరి యాప వడె మతదుకొనవా నీవ
    సారె సారె నతదుకనఁగా చలమేల సాదితచవు
    చేరి యాపనఁ గొనగోరనఁ జెనకవా నీవు

చ. 2:    మచెచ్చెము నీమెపై యుతడనఁగా మరియేలజతకితచేవు
   నచచ్చెకొటట్టి యాపతోడ నవవ్వెవా నీవు

   నిచెచ్చెలల నడిగితచి నిజమెతత నెరపేవు
    పచిచ్చెదేర నాప పకక్కనఁ బతడుతడవా నీవు

చ. 3:     తోడ దిషట్టిము చటూపతే దొమత్మినఁ గానఁగిలితచేవు
    జోడెపై యాప మోవ చవచటూడవా నీవు

    యడనే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    వాడిక నాపకనఁ దొలిల్ల వలవవా నీవు



రేక: 1927-3సామతతత సత: 29-099
పలల్లవ:    ఎతతకెతత సేసేవు యేమే నీవు

    సతతోసాన నీ వాతని చనవు చేకొనవ
చ. 1:    చటట్టిరికము లతనఁడు చటూప మోపీనఁజెపప్పునఁగానే

  ముటట్టికమతటావల మొకక్క మొకేక్కవ
    నెటట్టి కొని యాసతోడ నీ మొగము చటూడనఁగానే

  దిటట్టితనమున నేల తరవసుకొనేవ
చ. 2:   వడివటట్టి కొని పత వడనఁబరచకోనఁగానే

  వడిపతచకోరా కెతత వనఁడుకొనేవ
    తడయక నీ నోరిలోనఁ దముత్మిలము వటట్టినఁగానే

   చిడుముడి నివల చేయి చానఁచేవ
చ. 3:    యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డికక్కవ లతటనఁగానే

   చెనకనియతక యాల చెకక్క నొకేక్కవ
    పననఁగి రతుల నీకనఁ బద్రియముల చెపప్పునఁగానే
    ననిచి సిగద్గీల నేల నవవ్వె కానఁగిలితచేవ



రేక: 1927-4దేవకిగయసత: 29-100
పలల్లవ:   సొలయక మలయక సనఁకనాడక

   వలపలే చలిల్ల కెపైవశము సేసుకోవ
చ. 1:     పగయముల చెపప్పుతేను బెరసి మత గరనఁగ

   నయముల నెరపతే నమత్మిక వుటట్టి
   దయవుటట్టి మెలనఁగితే తగల నాదరితపల

   కిగయతో నాతని రతకేలికి బలవవ
చ. 2:    చెపప్పునటట్టి సేసితేను చేనఁతలలల్ల నీడేర

  వపప్పుగా మానఁటాడితేను వడనఁబాటను
     చిపప్పుల నవువ్వె నవవ్వెతే చెలనఁగి వడుక వుటట్టి

    యపప్పుడు నీ వతనికి నిచచ్చెకమే సేయవ
చ. 3:     పాయక వదద నుతడితే పాదుకొను మచిచ్చెకల

   చాయ దపప్పుక కూడితీ సతతోసాలౌను
    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డినీన్నటా నినున్న మనిన్నతచె

   సేయనఁగల సేవలలల్ల నఁ జేసి మెపప్పుతచకోవ



రేక: 1927-5ఆహిరి సత: 29-101
పలల్లవ:   నెలనఁత నితతటనఁ గరణతచవయాత

   కలికి గబబ్బుచనున్నల కానుకగా నిచచ్చెని
చ. 1:    వకక్కసపనఁ దమకము వనన్నవతచ సిగద్గీవడి

    చెకక్క చెమటల గోరనఁ జిమత్మి నీపపై
   చొకిక్కన నివవ్వెరగల చటూప సొలయనఁజాలక

   ముకక్కన నిటటూట్టిరప్పుల ముతచి పోసని
చ. 2:    వుపప్పుతల వరహము వోలి నెచచ్చెరితచరాక

   కొపప్పులో వాడునఁబువువ్వెల గపీప్పు నీపపై
  దపప్పుదేరే యలపల తారకాణతచనోపక

  లపప్పులచిటట్టి గతదాల లచివసని
చ. 3:    మునుపత నీ పొతదుల ముదులకితచనఁగలేక

  ననలపైన పలకల నానఁటతచనీపపై
   యనసితవ శ్రీవతకటే యిపప్పుడే యకెను

   వనయాన మోవతేనె వతదుల సేసని



రేక: 1927-6మధతమావత సత: 29-102
పలల్లవ:    మగవక నినిన్నయును మతచివపై యుతడనఁగవల

  తగలపై యుతడనఁజేయరే తరణులల
చ. 1:    సుదతకినఁ దుమత్మిదల చటట్టిములపై యుతడవల

   పొదిగి తామరల కొపప్పున నితచరే
  వదలక చతదురని వసముసేసుకోవల

   పదిలననఁ గలవల పానుప వరచరే
చ. 2:    మతదానిలనఁ డితతకి మరి చలవగావల

    గతదము మేను నితడానఁ గడు మెతత్తిరే
  చెతది కోవలలతోడనఁ జెలిమసేసుకోవల

   చతదముగానఁ జిగరాక చపప్పురల గటట్టిరే
చ. 3:    కలికికి మదనునఁడు కానఁపగా నుతడనఁగవల

   చిలకల వాసిన చర గటట్టిరే
   యలిమ శ్రీవతకటేశనఁ డనఁకె నితతలోనఁగటూడె

   వలయవల సబాన వడుకతోనఁ బాడరే



రేక: 1928-1రామకిగయ సత: 29-103
పలల్లవ:    నీవు మొదుల ననిన్నటా నెరజాణవు

   పూవువతటదాన నాతోనఁ బొతదుసేసే వపడు
చ. 1:     చనున్న లతటనఁగ వచేచ్చెవు సరసము లడేవు

  యనిన్నసేసినా నినున్న నేమనేమయాత
     సనన్న లటూరక సేసేవు జవావ్వెది మేననఁ బటూసేవు

   చినన్నదాన ననున్ననఁ గాకసేయ నేనఁటకయాత
చ. 2:     ఇటట్టి నాపపై నొరగేవు యతగిలి మోవడిగేవు

   బెటట్టి గా నీతో నెతదానఁకానఁ బెననఁగేమయాత
    చటట్టి యేకతాలడేవు సొముత్మిల మేననఁ బెటేట్టివు

   గటట్టి తోడిదాన నితత గొర బేనఁటకయాత
చ. 3:    పచిచ్చెగానఁ గానఁగిలితచేవు పానుపపపైనఁ గటూడేవు

   మచిచ్చెకాయ నీతో నినఁక మరనఁగేలయాత
   కచచ్చెక శ్రీవతకటేశ గతదవడి చలేల్లవు

   ఇచచ్చెకరాలనఁ గొసర లినఁక నేనఁటకయాత



రేక: 1928-2సామతతత సత: 29-104
పలల్లవ:     ఈకె గలనఁగనఁగ గదా యినిన్నయును వలవటట్టి

   దాకొని వతడొకటతో దారకాణ లయనే
చ. 1:    పొలనఁత మోముననఁ బోల పనన్నమచతదురనఁడు

    కలికి కనున్నలనఁ బోల కలవ లివ
  నిలవునఁ దురమునఁబోల నెమత్మిదినఁదుమత్మిదగతప
   యలిమె మదనుసిర లతతనోము నోనఁచెనే

చ. 2:     వనిత బొమత్మిలనఁ బోల వరసనఁ జెరకటలల్ల
  చనుగబబ్బులనునఁ బోల చకగవాకాల

   తనువుననఁ బోలను తాలిమతోనఁ జిగరాక
    యనలేని మరసిర లతత నోము నోనఁచెనే

చ. 3:     యితత పరనఁదులనఁబోల యతని బతడి కతడుల్ల
  చెతతనఁ బాదాలనఁబోల చెతదామరల

   సతతోసాన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు గానఁగిటనఁ గటూడె
    యితతటానఁ గతతుని సిర లతతనోము నోనఁచెనే



రేక: 1928-3పాడి సత: 29-105
పలల్లవ:     మేల మేల య మెలనఁత చతదముల

   పోలిక లొకటపై పొదలీ నీక
చ. 1:     తరణ నినున్ననఁ గడునఁ దగలనఁగ నాడ

  తరమగ వావుల దలిపీని
   గరిమల నినునఁ దమకతబుల రేనఁచ

   పొరగన నెనన్నట పొతదో కాని
చ. 2:    చనవుల సేసుక సరినఁ గటూచతడ

  ననుపల మగలనఁగ నవవ్వెని
   మనసు గరతగనఁగ మరత్మిము లతట
   తనియ ది దతతట తగలోకాని

చ. 3:     –కొలవుల సేయుచ కచముల నొరస
  సలిగెతో సేసల చలీ ల్లని

   –యలమని శ్రీవతకటేశ ననేన్నలిత
    వల నినునఁ దా నెప డెనసనోకాని



రేక: 1928-4ఆహిరినాట సత: 29-106
పలల్లవ:    ఎతతపైనా నాతోడిసరే యఱనఁగదుగాక తాను

    ఇతతులల యప యమెత్మి లేమని చెపప్పుదమే
చ. 1:   కొపప్పుననఁ జెరివనవ కొతత్తిగేదతగిరేకల

   చిపప్పుల జవావ్వెది జారీనఁ జెకక్కలవతట
   కపప్పుళతచకొనన్న దిద గబబ్బులపపై గతదవడి

     ఇపప్పు డిద యప యమెత్మి లేమని చెపప్పుదమే
చ. 2:    సతదినఁ గటట్టి కొనన్నవ చతదద్రివతక తాయతుల

   అతదప వలల్లవాట పయతద బుజాన
    కతదువ మొసలిమనఁద కసటూత్తిరి గీర నామము

    యితదరిలో నీప యమెత్మి లేమని చెపప్పుదమే
చ. 3:    పాదముననఁ బెటట్టినది పపైనఁడిబొమత్మిల పతడెము

   మోదాననఁ గటట్టి గతటల మొలనటూల
    పోదిసేసి ననున్న నేల పొతచి శ్రీవతకటేశనఁడు
    యదస నీప యమెత్మిల యేమని చెపప్పుదమే



రేక: 1928-5గళ సత: 29-107
పలల్లవ:    ఆయలేవ నీ పగటలనీన్ననఁ గతటని

    యయడ మెతతపైనా నాతో నీడు వచేచ్చెవా
చ. 1:     పకిక్కట తములముతో పొతచి పొతచి వభునికి

   యకక్కడలేని కతల నేమ చెపేప్పునే
    చెకక్క చెమ టాతనిపపైనఁ జితదనఁగానే యతటముటట్టి
   గకక్కన నెతతేసి వడిగముల సేసేవ

చ. 2:     కొపప్పు పవువ్వెల పతపపై కలికి రాలచకొతటా
   యిపప్పు డెతత చెనకల నెలయితచేవ

    రెపప్పుల చటూపలనఁ జెలరేనఁగి కోమలప మోము
   కపప్పుకొని యతదానఁకా నేనఁకరి చటూచేవ

చ. 3:    గటట్టి చనున్నల శ్రీవతకటేశవ్వెర దానఁకనఁగాను
   యిటట్టి నటట్టి జవావ్వెది యేమ పూసేవ

   నెటట్టివ ననిన్నతనఁడేల నే నలమేలమతగను
    చటట్టిరికముల నీవు సుదుద లేమ చెపేప్పునే



రేక: 1928-6ముఖరి సత: 29-108
పలల్లవ:    మఱనఁగల వటట్టికవ మాతో నీవు

   యఱనఁగ వచిచ్చెన పనికేల దానఁచేవ
చ. 1:    సలవుల నవువ్వెలనే సిగద్గీల వలిల్లవరిస

  పలకల వలపల పొడచటూపను
   చెలప చెమటలనే చితత్తిపకరనఁగ చటూప

    తలనఁపలో భావ మనఁక దానఁచ నేనఁటకే
చ. 2:    కనున్నల తేటలలోనే కానవచెచ్చె వడుకల

   తనన్నని నిటటూట్టిరపలనఁ దలిసనఁ దమ
   పనిన్నన నివవ్వెరగలనఁ బచిచ్చెదేరేనఁ గోరికల

   యినిన్నటా నీభావ మనఁకనేల దానఁచేవ
 చ ౩:     వడజారనఁ దురమున వలస నీ కూటముల

   తొడరి మోముకళల దొటట్టి ననుప
   అడరి శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగ నినేన్నల

    యడయని నీ భావము యేల దానఁచేవ



రేక: 1929-1దేవగాతధరి సత: 29-109
పలల్లవ:     నీ తలనే వగెనా నీవల సిగద్గీవడేవ

    యతల నీ వభునితో నెటట్టి నాన్ననఁ జెలల్ల నే
చ. 1:   మనసులోపలియాస మరత్మిముల వడరేనఁచి

  పననఁగితచి పగయులను బెరయితచను
   తనువుపతః జవవ్వెనము తమకముల వుటట్టితచి

   చెనకితచి సేయరాని చేనఁతుల సేయితచను
చ. 2:   యికక్కవపైన వలపల యతతటవారికెపైనా

  చొకిక్కతచి యదురల చటూపతచను
    మకక్కవపైన మానఁటల మరి చవుల వుటట్టితచి
  వకక్కటసేసి రతుల నోలలడితపతచను

చ. 3:     యేకతప సరసాల యిదదరినఁ గానఁగిటనఁ గచిచ్చె
 చేకొని చటట్టిరికముసేయితచను

    తటూకొని శ్రీవతకటేశతోడి నవువ్వె లిటట్టి నినున్న
    యకటనఁ బెతడాల్ల డితచె ని నిన్నతకా నీడేరితచను



రేక: 1929-2పాడి సత: 29-110
పలల్లవ:    ఊరకనాన్ననఁ బోనీదు వుడివోని జవవ్వెనము

   తారకాణ లివ నీక దానఁగవచచ్చెనటరే
చ. 1:    కనుచటూపల సనఁకితే కలయికల రేనఁచను

   మనసు లనసితేను మరత్మిము లతట
    చెనకల వడుకెపైతే సేసిన చేనఁతల చెలల్ల

  పనచితే నొతదొకట పనులతకెలే
చ. 2:    యడమానఁటల వతటేనే హచచ్చెనఁ దరితీపల

  బడివాయకతడితేనఁ జొపప్పునఁడు జెలిమ
   వడనఁబాట గలిగితే నొనగటూడునఁ గానఁగిళళ్ళ

  తడయ కొతడొకటకినఁ దగలయమే
చ. 3:     నవువ్వెలక లోనెపైతే నాము లకక్క వలపల

   వువవ్వెళటూళ్ళరనఁ బెననఁగితే నుబబ్బుతచ మేను
    ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్న నేల

   నివవ్వెటలల్ల నొతడొతటతో నెరవపైన జతటలే



రేక: 1929-3లలిత సత: 29-111
పలల్లవ:    మొదలనే యాతనికి మోహప దేవులవు

   వదలక ఇచచ్చెలోనే వచిచ్చె చొకిక్కతచరాదా
చ. 1:    తపప్పులతచనే లతనినఁ దగిలి వనఁడుకోనేల

  వపప్పుగా నోరపతోడ నుతడనఁగరాదా
   అపప్పుట జతకితచనేల ఆసల కొలపనేల

   చెపప్పు చటూప కూరిములే చెలిల్లతచనఁగరాదా
చ. 2:   పననఁగనేల ఆనలవటట్టి పలవనఁగనేల

  ననుపన వభునితో నవవ్వెనఁగరాదా
   మొనగోర నటూనఁదనేల మొకక్కల మొకక్కనఁగనేల

  యనసి చెపప్పునటట్టిలల్ల నియతకొనరాదా
చ. 3:    చేరి చెనకనఁగనేల సిగద్గీల వడనఁగనేల

   మేరతోనఁ గానఁగిటనఁ గటూడి మెపప్పుతచరాదా
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డిచచ్చెగితచి నినున్న నేల

    సారెక నీమోవ యిటట్టి చవ చటూపరాదా



రేక: 1929-4కాతబోదిసత: 29-112
పలల్లవ:    ఇటట్టి చకక్కనఁదనాలలల్ల నితదే కాననఁగవచెచ్చె

   చటట్టిచట ట్టిప వరప చటూడరమత్మి చెలల
చ. 1:    నగితే వనెన్నలగాస నలినాక సలవుల

   నిగిడి చటూచితే మతచ నీలలరతగ
   మొగమెతత్తితేనఁ దొలనఁకీ మోవ మదనకళల

    సొగిసి యప వరప చటూడరమత్మి చెలల
చ. 2:    మాటలడితే మెరచ మాణకాల నోరనితడా

   పాటతచితే నిలవలల్ల బతగార నిగద్గీ
   పాటవాడితేనఁ బెదవనఁ బచిచ్చెతేనె లటూరీని

    జూటరి యప వరప చటూడరమత్మి చెలల
చ. 3:    పననఁగితే నురముననఁ బెరిగీని జకక్కవల

   చనకితే గొనగోళళ్ళనఁ జెతద వజాబ్రాల
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డకెనఁ గడు మనిన్నతచి
    జనునఁగ కీప వరప చటూడరమత్మి చెలల



రేక: 1929-5శ్రీరాగత సత: 29-113
పలల్లవ:    సవతపపై మచచ్చెరాన సాదితచకవ యాతని

   కవగటూడ నీమనఁద కడు బతత్తిగలనఁడు
చ. 1:    ఆనల వటట్టికవ ఆతనఁడు వనఁడుకోనఁగాను

   మానవ నీ చలపాది మతకనఁదనాల
   వనుల మటూసుకోకవ వస నొడనఁబరచనఁగా

   కానిమత్మిని యియతకోవ కానఁగిలితచ నినున్నను
చ. 2:     బొమత్మిల జతకితచకవ పొతచి నీకొతగ వటట్టినఁగా

   కమత్మిటనఁ జూపకవ నీ గబబ్బుతనాల
   చిమత్మికవ కొనగోళళ్ళచేత నినున్న నతటనఁగాను
   సమత్మితతచి యతదుకోవ చకక్కవడె మచచ్చెని

చ. 3:    పటట్టి పననఁకవ పపైకొని లలితచనఁగాను
  చటట్టిమవపై యిఐకనేలే జూటదనాల

    ఇటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్ననఁ గటూడె
   నెటట్టి కొని పటట్టి కోవ నీకిచిచ్చెన సొముత్మిల



రేక: 1929-6వరాళ సత: 29-114
పలల్లవ:      ఎటట్టి సతతోసప సుదుద లిట వనవ చెలియ

    గటట్టిగా నాతని మేల కానవచెచ్చె నిదగో
చ. 1:    సరివచెచ్చెనఁ గద మన సగినాల

   వరస నావునాన్ననఁడక వచెచ్చె నాతనఁడు
   నిరత నేనఁ గనన్నకల నికక్కలయనే

   సరసములడి నాకనఁ జనవచెచ్చె నిపడు
చ. 2:  తారకాణలయనఁగద తలపోనఁతల

   చేరి యాదరితచి బతత్తిసేస నాపపైని
    యరీత ఫలితచెనఁగరె హచిచ్చె నా నోము
   గారవాన నిద నాకనఁ గయివసమెపైనానఁడు

చ. 3:     పగతవచెచ్చెనఁ గదవ నా పలక లివ
   గతయపై యతనఁడు ననున్ననఁ గరణతచెను

   రతకెకెక్కనఁ గదవ కానఁపరము లలల్ల ను
    యితవపై శ్రీవతకటేశనఁ డేల నిటట్టి ననున్నను



రేక: 1930-1సామతతత సత: 29-115
పలల్లవ:     అపప్పుటనుతడి వరగయత మ మత్మిదదరినఁ జూచి

  వపప్పుగా సతతోసాల నోలలడేమయాత
చ. 1:   పకక్కసితగారాలతోడి పతడిల్లకూనఁతుర నీక

  యకక్కడనఁ గలిగె నానతయతవయాత
   మకక్కటప చేనఁతల మేనమరనఁదల నేనఁడు

   నెకొక్కని సరసమాడ నీ భాగతమాయనయాత
చ. 2:   రచచ్చెకెకిక్కనటవతట రాణవాసము నీక

   మెచచ్చెగా నెతదుతడివచెచ్చె మేల మేలయాత
  వచచ్చెనవడియపైనటట్టి వడుక నగళళ్ళవార

  అచచ్చెమెపై నీసేవసేయ నతదమౌనయాత
చ. 3:   కానఁపరము నేరిచిన కలికిగేసుత్తి రాల

  దానఁపరమెపై కాచకతడెనఁ దగవౌనయాత
   యేపన ననేన్నలితవ యిటట్టి శ్రీవతకటేశ

    ఆపే నొకత గలిగె నమర నీకయాత



రేక: 1930-2పాడి సత: 29-116
పలల్లవ:    కొమత్మి వలపలకెలల్ల గరి యాతనఁడు

   నెమత్మిది నెచచ్చెరితచరే నెరవరీనఁ బనుల
చ. 1:    చతదమామ నననేల చలల్లగాలి దటూరనేల

   చెతది పతనఁ దోడితేరే చెలలల
     గతద మెతత మెతేత్తిరే కపప్పుర మేమ చలేల్లరే

  పొతదుసేసి యాతనినే బోదితచరే
చ. 2:    వలరాజనఁ దిటట్టినేల వసతతుని గొడవల

  చెలవునికినఁ జెపప్పురే చెలలల
     కలవ లతదుక వచచ్చె కడు బనీన్న రేమటకి

   తలపతచి యాతనికే దయవుటట్టి జెపప్పురే
చ. 3:    కాతత నటూరడితచనేల కనన్నవారి నాడనేల

   చెతతనఁ బతనఁ గొసరరే చెలలల
     ఇతతట శ్రీవతకటేశనఁ డకె నేల దానె వచిచ్చె
   పతతాన నిదదరిని సబాననఁ బాడరే



రేక: 1930-3దేశక సత: 29-117
పలల్లవ:     తోడనఁ బెతడిల్లకూనఁతురా తొలిల్ల తా నేమెపైనాను

    యేడనెపైనానఁ దన పొతదు లచచ్చెరితచ వచచ్చెని
చ. 1:      యేకతాన నితనఁడు నే నిటట్టి కత చెపప్పుకోనఁగా

   వాకిట నదవవ్వెత వాయితచ వణ
   చేకొని లోకములోన సిగద్గీరియానఁట దానికి

   కాకరితనాల నితత గయాతళతచనఁ దగనా
చ. 2:     వనెన్నల బాయిట నేను వడుకతో నుతడనఁగాను

   సనన్నల నదవవ్వెత చలీ ల్లనఁ బనీన్నర
   మనన్నక దొరతనాన మెలనఁగేయానఁట దానికి

   పనున్నకొని యారజప పనులేలే తనక
చ. 3:   యితటలోన శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నలనఁగాను

   వతటన చిచ్చెదవవ్వెత వడె మచచ్చెని
   నతటన వాసితోడ ననిచినానఁట దానికి

   దతటతనమున నితత తగలనఁగ నేనఁటకి



రేక: 1930-4గళ సత: 29-118
పలల్లవ:      ఈకె తొలిల్ల నీక మొక మెరినఁగినది గానఁబోల

   వాకిటకి వచెచ్చె నీవు వలపతచకోవయాత
చ. 1:     సళపనఁ జూపల నీపపైనఁ జలల్ల కొతటా మదిరాక

   నిలచనన్న దిదిగొ నీ యదుట
   పలవని పేరనఁటము పతడిల్లబతడి యకక్కవచెచ్చె
   తలకితచి చటూడవయాత దిషిట్టితచి నీవు

చ. 2:    చటకిమాటకి నీతో చిరనవువ్వె నవువ్వెకొతటా
   మాటలడ నిదిగో మతద మేళన

    పోట గరిత తనాన బువవ్వెము గలయవచెచ్చె
    చోటచిచ్చె తొడపపైనఁ బెటట్టి సుదుద లడుగవయాత

చ. 3:    సారెక శ్రీవతకటేశ చనున్నల నొరసుకొతటా
   గోర నటూనఁద నిదిగో కూడితవతటా

    పోరచి చటట్టిమెపై నీచేనఁ బోనఁక వటట్టితచకోవచెచ్చె
   బార చానఁచి కానఁగిలితచి పకక్కనఁబెటట్టి కోవయాత



రేక: 1930-5వరాళ సత: 29-119
పలల్లవ:    గటట్టి గొతత వలదా కోమలలక

   ముటట్టి మరి వలపల రటట్టి సేయ నేనఁటకి
చ. 1:    చకక్కనఁబెటట్టి కోవ కొపప్పు జాణతనా లేమాడేవు

  ఇకక్కడనఁబత ముతదర నేనఁకారకొతటా
    పకక్కననఁ జనున్నల మనఁది పయతద గపప్పుకోనఁగదే
   నెకొక్కన నితదరిలోన నివవ్వెరగ లేనఁటకి

చ. 2:     తుడుచకోవ చెమట తొతగి యేమ చటూచేవు
  వుడివోని తమ నువవ్వెళటూళ్ళరకొతటా

   వడవడగానఁ బోనఁకముడి వడెనఁ గటట్టి కోవ
  అడియాసలనే పరాకయేత వదేనఁటకి

చ. 3:     సరల దిదుద కోవ సనన్నల నేమ మొకేక్కవు
  పరరేనఁచి తమకము పేరితచకొతటా
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్ననఁ గటూడె

    తరి నీవనఁ బెతడాల్ల డవ తలపోనఁత లేనఁటవ



రేక: 1930-6మాళవ సత: 29-120
పలల్లవ:      పూనఁచి పూనఁచి నీ గణలే పొగడేనఁ గాక

  దానఁచకొని చెలలతోనఁ దడవకతడేనా
చ. 1:    నివవ్వెటలల్ల నతదరిలో నీక వడుకెపైతేనఁజాల

   యవవ్వెతనఁ దచచ్చెకొనాన్న నితవ నాక
  వువవ్వెళటూళ్ళర నీమనసు వడనఁబడితేనఁజాల

   యివవ్వెల నీ చేనఁతలక నెగద్గీపటేట్టినా
చ. 2:    చకక్కనఁగా నీ కిటవల సతతోసమెపైతేనఁజాల

    యకక్కడ నుతడి వచిచ్చెనా నితవ నాక
  పకక్కవధముల నీకనఁ బెదదరికమెపైతేనఁజాల

   తకక్కక నీ యాచారాల తపప్పువటేట్టినా
చ. 3:   వతతలగా నీకితత వనోదమెపైతేనఁజాల

   యతత సరసమాడినా నితవ నాక
    పొతతనే శ్రీవతకటేశ పొసనఁగి న నేన్నలితవ
   రతతుల నీ తమకము రచచ్చెవసేనా



రేక: 1931-1దేసాళత సత: 29-121
పలల్లవ:   ఇచచ్చెకము సేసితేను ఇయతకోవదాద

  పచిచ్చెదేర నవవ్వెతేను పదరదురా
చ. 1:    వరల ముడిచేనతటా వభునఁడు కొపప్పువటట్టితే

   సరగన నీ వటాల్ల జతకితతురా
    పరగ హరాల గటట్టి బయతద దసితేను
   వరసి చేతుల నిటట్టి వడిడతచకొతదురా

చ. 2:      చలల్లనఁ గావలసి మేన సారెనఁ బనీన్నర చలల్లనఁగా
  పలల్ల న నాతనితోడ బెననఁగదురా
   వలల్లనే కచెచ్చెల జారకతడా మొలనటూలిడితే

  వులల్లసాలడుకొతటా వటల్ల వటట్టి దురా
చ. 3:    సిగద్గీ దేరవనతటా చెలితో మానఁటాడరానఁగా

  వగద్గీళతచి తామరను వసరదురా
    అగద్గీమెపై శ్రీవతకటేశనఁ డాదరితచి నినున్ననఁ గటూడె
    నిగద్గీల నీ వతతలోనే నివవ్వెర గతదుదురా



రేక: 1931-2వరాళ సత: 29-122
పలల్లవ:    మకిక్కలి కోమలమెపైన మెలనఁత యకె

   మకక్కవ లీడేరిచ్చె యిటట్టి మనిన్నతచరాదా
చ. 1:    చెమత్మినఁ జెమటలతోడ చిటపొట మననఁగాను

   యిముత్మిల బాదాలొతపై యకె యితదానఁకా
   నెమత్మిదినఁ దాళగతుల నీకెతదానఁకా నాలితచేవు

   కమత్మి యలపలల్ల నఁ దర గానఁగిలితచరాదా
చ. 2:   కతదువనఁ బయతదకొతగ గళబెళమననఁగాను

    ఇతదరితోనఁ గతచ వస నీకె యితదానఁకా
    సతదడితో నారవళ సారెక నేమ వనేవు

    అతదప నీ మోవ ఇచిచ్చె ఆదరితచరాదా
చ. 3:    కడు సకినల సజజ కవకివమననఁగాను

    యడపక నినున్ననఁ గటూడె నీకె ఇతదానఁకా
   అడరి శ్రీవకతటేశ యలమేలమతగ తానే

   తడవతత దలనఁచేవు దయతో మెచచ్చెరాదా



రేక: 1931-3పాడి సత: 29-123
పలల్లవ:     ఇతతటనఁ గరనఁగవదాద యిచచ్చెగితచి నీ మనసు

   చెతతలనఁ జూచినవారి చితాత్తి ల గరనఁగెను
చ. 1:     చెపప్పురాని పగయముల చెపప్పు నీక జవరాల

  వుపప్పుతలల్ల నఁ దమతోడ నటూరకతడెను
    కపప్పురప బొమత్మి నీకనఁ గానుకగానఁ జేతకిచిచ్చె

  దపప్పుదేరి సిగద్గీతోడ దలవతచకొనెను
చ. 2:     సేయరాని వడిగాల సేసి సేసి కాతరాన

  పాయరాక తొడమనఁదనఁ బవవ్వెళతచెను
   కాయజకేలికి నినున్న గమత్మిరనఁ జిలవనఁబటూని

   ఆయడ చిరనవువ్వెతో నటట్టి గకక్కకొనెను
చ. 3:     చటూపరాని మోమమెలల్ల నఁ జూప నినున్న మెపప్పుతచి

   దాపగా నీరెతటములో దానఁ జొచెచ్చెను
   యేపన శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలత్మితగ
    నీపొతదు సేసి తన నేరప మెరసను



రేక: 1931-4ఆహిరి సత: 29-124
పలల్లవ:    ఇదవో నాతలపోనఁత లినిన్నయు వనన్నవతచిత

   యదుట గాచకతదాన యరవు లేదినఁకను
చ. 1:     సేవల సేసితే నీవు చేకొని మనిన్నతతునని

  వావుల చెపప్పుతేను వలతునని
    భావతచి చటూచితేను బతత్తి నపపైనఁ జేతువని

    నీవదద గాచకతదాన నీ చితత్తి మనఁకను
చ. 2:    సతతతమునఁ గొలిచితే చనవలల్ల నితుత్తి వని

   చెతత మొకిక్కతేనఁ గోరిక చెలిల్లతతువని
  మతతనము లడితేను మచిచ్చెకసేతువని

   యితతటనఁ గాచకతదాన నీడేరితచ మనఁకను
చ. 3:    సలవుల నవవ్వెతేను చేతకి లోనౌదువని

  సొలసితే ననున్న దయనఁజూతువని
   అలమ శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను

   యలమ గాచకతదాన యేలము ననిన్ననఁకను



రేక: 1931-5సౌరాషట్టి సత సత: 29-125
పలల్లవ:     మతచి గణములగల మగవల సాజ మది

  యతచకొని దయతోడ నేలకొనవయాత
చ. 1:     మనసు నమత్మిన సత మరి యనుమానితచదు

  ననిచిన వనిత పననఁగలడదు
  యనసిన జవరాల యరవులసేయదు
  పనుపడి రతులక బానఁతపడునఁగాని

చ. 2:    మరిగిన యానఁటది మరి పాయనేరదు
   దొరసిన యిలల్ల ల దటూర దతతపైనా

   సరి నిచచ్చెకపలేమ జరపలనఁ బెటట్టిదు
  యిరవపైన కానఁపరాన కేనఁకారనఁగాని

చ. 3:    తగలపైన కామని తపప్పులేమ నెతచదు
  మొగమచచ్చెకప ఇతత వగటాడదు

   నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీదేవు లలమేలత్మితగ
  సొగిసి యకూనఁటముల జొకిక్కతచనఁగాని



రేక: 1931-6సాళతగత సత: 29-126
పలల్లవ:    వనన్నవనఁ గనన్నవనఁ గావు నీపగటల్ల

     పనన్నమ వనెన్నల పొళళ్ళ పొలనఁత నీ సుదుద ల
చ. 1:     సారె నేమ బులిసేవ సరసుని యదుటను

   కేరి కేరి నవవ్వెవమే కెలసుకొతటా
   వరకే పననఁగేవమే వడివటట్టి తీసుకొతటా

    ఆరజప చేనఁత లివ అటట్టి నీకేతగనే
చ. 2:    సనన్నలేమ సేసేవ సరి నెదురగానుతడి

  చనున్నలేమ చటూపేవ జతకితచకొతటా
   వనన్నపాలేమ సేసేవ వసాల సేసుకొతటా

    వనెన్నవటట్టి మేక లివ వడి నీకే తగనే
చ. 3:    చేతులేమ చానఁచేవ శ్రీవతకటేశవ్వెర మనఁద

 కాతరితచేవమే యానఁకారకొతటా
   యతనఁడే ననేన్నలినానఁడు యితదరిలో మనిన్నతచి

    యేతరితనాలే పతచే వది నీకే తగనే



రేక: 1932-1వరాళ సత: 29-127
పలల్లవ:    ఎఱనఁగ మనాన్నళళ్ళదానఁకా మకె సుదుద ల

    మెఱస నీ కానఁపరము మేలయత నీక
చ. 1:      నెకొక్కని యకె బతత్తితో ని నిన్నతటకినఁ బలిచని

    చికిక్కతచక నీక వతదు చెపీప్పునఁ దాను
   పకక్కవనయాలతోడనఁ బెననఁగీనఁ జేతుల వటట్టి

  చొకక్కముగ నెనాన్నళళ్ళ చటట్టిమోకాని
చ. 2:     సరసనఁ గటూచతడి తన చనవుల నెరపీని

  వరసవటట్టి క నవవ్వెవచచ్చె నీతోను
     వరల ముడిచ నీక వనఁపననఁ జనున్నల మోవ

   సొరది దా నెటవతట చటట్టిమోకాని
చ. 3:     తొలసారె నీమోము తొతగి తొతగి చటూచని

  కలికితనాల మొకిక్క కానఁగిలితచని
    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్న నేలితని

   సొలసనఁ దానటూ నెతత చటట్టిమోకాని



రేక: 1932-2పాడి సత: 29-128
పలల్లవ:    పటట్టిరాకతటే వయసు పానఁతరనఁబెటట్టి దానఁచకో

  ఇటట్టి బటట్టిబయలేల యనఁదవచేచ్చెవ
చ. 1:    కూరిమ గొసరకొతటా కొతకక నాపతతోడ

  సారెక నాడేవమే జాణతనాల
  నేరపగలదతటాను నితడువాని సేసుకొని

   పోరచి వలపలేల పొతుత్తి గలపేవ
చ. 2:    బడివాయ కాతనితో పచిచ్చెమానఁట లడుకొతటా

    నడుమ నపప్పుట నేమ నవువ్వె నవవ్వెనే
   బెడిదప వనయాల పదవపపైనఁ బెటట్టి కొని

   బుడి బుడి యాసలేల పోనఁగవసేవ
చ. 3:  కమత్మిరితపదమతోడ గబబ్బులనొరసుకొతటా

  వుమత్మిగిల రతులేల వడిగటేట్టివ
    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్న నేల

   దొమత్మి చటట్టిరికా లనిన్న తొరలితచకొనేవ



రేక: 1932-3రామకిగయ సత: 29-129
పలల్లవ:    గటట్టి తోడ నుతడవ కొమత్మిలలల్ల మెచేచ్చెర

    గటట్టిగానఁ దానే వచిచ్చె కరణతచి నీతనఁడు
చ. 1:    నవవ్వెకనే యతతేసి నయగారి తనముల

  తవవ్వెకవ వలపల దపప్పుగొనీని
   రవవ్వెకవ మానఁటల రొకక్కముగా నొకక్కమాటే

   నివవ్వెటలల్ల నీకతట నేరపరి యతనఁడు
చ. 2:      మొకక్కకవ సారె సారె ముదిరీ నీ వావుల

  చొకక్కకవ కనున్నలను సొలపదేరి
    నికక్కకవ యతతేసి నేనఁడె నీ సొబగలలల్ల

   నెకొక్కని నీకతటేను నెరవాది యతనఁడు
చ. 3:     పతచకవ పతతాల పననఁగి పననఁగి నీవు

    వతచకవ నీ శిరసు వటట్టి సిగద్గీల
     యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న నీ వతని

    మతచి కూడేవు నీకతట మేటజాణనఁ డతనఁడు



రేక: 1932-4శ్రీరాగత సత: 29-130
పలల్లవ:     ఇతకా వనిపతచవ య కతల వడుకయత

   పొతకముగా జెలియా పొదుద వోదు నాకను
చ. 1:     సొలసి తనతో నేను సుదుద ల చెపప్పునవలల్ల

   తలనఁచక చెపప్పునా తరణ నీతో
    వలద గబబ్బులనఁ జతదద్రివతకల దా నొతత్తినవ

  తలిపనా దానఁచక తేటతలల్లమగను
చ. 2:    తతతోడ నేకతాన తననాసతది పొతదుల

  మఱవక యడిగెనా మతచితనాన
   మఱి ననున్ననఁ గరణతచి మనిన్నతచినీమనన్ననల-

    గఱతు లఱినఁగితచెనా కొతకక నీ కపడు
చ. 3:     వడుకతో నేనటూనఁ దానటూ వనోదితచిన రతుల

   ఆడ నీతోనఁ దడవనా యకక్కరతోను
     యడక వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు దా ననున్న నేల

    జాడల నీతో నితచెనా సరికి బేసికిని



రేక: 1932-5ముఖరి సత: 29-131
పలల్లవ:   ఇతతటదానవౌత యిపప్పుడే యరినఁగితమ

     వతత నీ నేరప లతదు వరే నేరచ్చెకొతటవ
చ. 1:    చాయలగా మానఁటలడి సనన్నల నోరటూరితచి

   పాయప మగని నెతత పనిగొతటవ
   కాయజకేలిని మత గరనఁగితచి యతనిచే

   సేయరాని బాస లలల్ల నఁ జేయితచకొతటవ
చ. 2:    కతచపమోవ చటూప కనున్నలనే తేలితచి

   మతచి చెలవుని నెతత మెపప్పుతచితవ
    వతచనతో మొకక్క మొకిక్క వలపల వడరేనఁచి

  మతచితనాననే యతత మనిన్నతపతచకొతటవ
చ. 3:     వవల చేనఁతల సేసి వడుకల వుటట్టితచి

  శ్రీవతకటేశవ్వెర నెటల్ల చేకొతటవ
     యవళ ననున్న నేల యతనఁడే యితటకి వచిచ్చె

   వావు లతనికినఁ జెపప్పు వలపతచకొతటవ



రేక: 1932-6  శదద్ధ వసతతత సత: 29-132
పలల్లవ:     నీ బలిమ నా బలిమనేనఁడే కాననఁగవచచ్చె

   జూయిల పచారాల జూటనఁదనా లేనఁటకే
చ. 1:     యేతు లేమ చెపేప్పువ యితదరిముతదరా నీవు

   ఆతనఁడు నీతో సరసమాడు నతటాను
     యతల నీ పతని యా యితటకినఁ దచచ్చెకోనఁగాను
   చటూతము నీ సలిగెల చటూపనఁగరాదా

చ. 2:     కేరతా నేమ నవవ్వెనే కీలగతట జారనఁగాను
    చేరి నీ మగనఁడు బతత్తిసేస నతటాను

    గారవతచి నే నీతనినఁ గానఁగిట బగితచనఁగాను
    ఆరితేరి నీ వపప్పుడు ఔనఁ గాదననఁగలవా

చ. 3:     నీ వతత వఱఱ్ఱైవనఁగేవ నీటల మెరసుకొతటా
  శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జెతదనతటాను

    యవళ ననీన్నతనఁడేల యిటట్టి నే బాయకతడితే
    మా వలప దలసుక మరి మెచచ్చెనఁగదవ



రేక: 1933-1ముఖరి సత: 29-133
పలల్లవ:      ఎతత బానఁతో యాప నీక ఇతదుక దొరకొతటవ

    పొత న నొన్నడనఁబరచి పొసనఁగనఁ జెపేప్పువు
చ. 1:     చెలరేనఁగి యాప నీకనఁ జేసేట వనన్నపాలలల్ల

   పలమార నటూనఁకొని తపప్పుక వనేవు
    యలమ నపప్పుట నీక నిచేచ్చెట కానుకలలల్ల

   అలరచనఁ జేయి చానఁచి యతదుకొనేవు
చ. 2:     వడుకతో నాప నీక వతదుల వటట్టినతదుక

   ఆడనుతడి సారె సారె నారగితచేవు
     జోడు గటూడి నినున్ననఁ గడునఁ జొకిక్కతచిన రతులక

    యడక వచిచ్చె నాతోను యతతో కొనియాడేవు
చ. 3:     కూరిమతో నాప నినున్ననఁ గొసరి నవవ్వెనతదుక

  చేరి కానఁగిలితచకొని చెకక్కనొకేక్కవు
   యరీత శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ
  మేరమర కాపతోడ మేలమాడేవు



రేక: 1933-2ఆహిరి సత: 29-134
పలల్లవ:     ఏమయాత తమకితచే వతత యా సదకానఁడవు

   కామతచి చే మొకిక్కతేను కానఁగిలితచేవు
చ. 1:    నిమత్మిపతడుల్ల కానుకనఁగా నీక నియతవచిచ్చెతేను

  అమత్మిరో చనున్నలేల అతటేవయాత
    కమత్మిరనఁ బగడ మటట్టి కపప్పుముగానఁ బటట్టితేను
  వుమత్మిడి మోవకేల నోరటూరేవయాత

చ. 2:    చొకక్కప పసినఁడిబొమత్మి సటూడిదగానఁ జూపతేను
   పకక్కటలల్ల నాతో నేమ పననఁగేవయాత

   పకక్కన నుడుగరగానఁ బచచ్చెడము గపప్పునఁగాను
   అకక్కరతో బయతదకొత గదేల పటేట్టివయాత

చ. 3:     వుతకవ నుతగరము నీ కచితము దచిచ్చెతేను
  కతకణము నాకేలనఁ గటేట్టివయాత

   అతకెల శ్రీవతకటేశ యనిన్నటా ననేన్నలితవ
   పొతకపరతుల కెతత పొతది మనిన్నతచేవయాత



రేక: 1933-3గళ సత: 29-135
పలల్లవ:     ఎకక్కడినుతడి వచిచ్చెత వ వరే నీవు

   చకక్కబొటట్టి వటట్టి కొని సుదుద ల చెపేప్పువు
చ. 1:    ఎపప్పుటనుతడి సరసాలడేవు నా పతతోను

   చెపప్పునే నీ వవవ్వెతవు చెలియా
   కొపప్పు నికక్కనఁబెటట్టితవ కొనల వళళ్ళముడిచి

   పపప్పుగటట్టి వడేల పదవపపైనఁ జేసేవు
చ. 2:    కలసి నామగనితోనఁ జటట్టిరికాల సేసేవు

  తలపవ నీగటట్టి తలల్లమగాను
   పలచనఁగా మేనుమతడానఁ బసవు వసుకొతటవ
    వలిపము గటట్టి నీ భావముల చటూపేవు

చ. 3:    యిటట్టి ననేన్నలే శ్రీవతకటేశతోనే నవవ్వెవు
    యటట్టిదో నీ దమసము యతచవ నాతో
   పటట్టితవ పడికిట బాగాలటూ దలల్లనాకల

    నెటట్టిననఁ జెవనఁ బునునఁగ నితడా నితచకొతటవ



రేక: 1933-4పాడి సత: 29-136
పలల్లవ:     చాట చెపప్పుత మపడే సతతమౌతే మేల

   వాటముగనఁ జెలిమ మఱవకమయాత యినఁకను
చ. 1:    సుదత కనుచటూపలక సొరిది నొడుడ కోరాదు

   అదర వనెన్నలనవువ్వె కడడము లేదు
   తుద బొమత్మిజతకెనల తొలనఁగ దొబబ్బునఁగరాదు

   ముదుర వలపల మగల ముతచకొనునపడు
చ. 2:   కొనగోరివానఁడి మరి గరిదపప్పుకొనరాదు

  చెనకనఁ జేనఁతుల కోరసేయరాదు
  మనసు కరనఁగితపలక మరనఁగవటట్టినఁగరాదు
  తనివోని కోరికల తగలకొనునపడు

చ. 3:    వలద చనుగబబ్బులక వడి మాటకొనరాదు
 కలయుకానఁగిటకి తరనఁగటట్టిరాదు

    యలమ శ్రీవతకటేశ ఇప డకెనఁ గటూడితవ
   కలగనఁ దమకము లిటల్లనఁ గరణతచినపడు



రేక: 1933-5బౌళ సత: 29-137
పలల్లవ:      ఆతనఁ డేమ సేసినాను అతతా నతత వలపే

    కాతరితచక మొకక్కవ కమత్మిర నీ వపడు
చ. 1:     దగద్గీరనఁ గటూచతడి ని నాన్నతనఁడు వనఁడుకొననఁగాను

  సిగద్గీల వడకవ చెలియా
   వగద్గీళతచి నిమత్మిపతట వస నతదరిలోనతటా

   యగద్గీలగానఁ బటట్టికవ యదిరితచి ఇపడు
చ. 2:    వుమత్మిగిల రతులక నొడివటట్టి పననఁగనఁగా

  బొమత్మిల జతకితచకవ పొలనఁతీ
   కమత్మిట నీ కచముల కడునఁబసికెనతటాను

   కమెత్మిలవో నటూనఁదకవ కొనగోర నిపడు
చ. 3:    శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్ననఁ జేరి కానఁగిలితచకోనఁగా

  మోవ గతటసేయకవ ముదితా
    కెపైవసమెపై నీ మనసు కరనఁగితచె నితనఁడతటా
   వవలగా దటూరకవ వడుకతో నిపడు



రేక: 1933-6ఆహిరినాట సత: 29-138
పలల్లవ:    ననెన్నతత లలితచేవు నగతా నీవు

 మనిన్నతచమననఁగలనా మరగనఁగలనఁగాక
చ. 1:    నేరపతో మానఁటలడి నినున్న మెపప్పుతచనఁగలనా

  చేరి నీతోడ బలిమసేయనఁగలనా
   సారెక నినున్న గదిదతచి సరసమాడనఁగలనా    మటూరెనఁడు గొపప్పు వతచక మొకక్కనఁగలగాక

చ. 2:    చాయల సనన్నల నినున్న సాదితచనఁగలనా
  నాయముల పచరితచి నవవ్వెనఁగలనా

   ఆయాల సనఁకనఁ బెననఁగి అలయితచనఁగలనా
   నాయతత నేనుతడి నినున్న నమత్మిగలగాక

 చ ౩:   కచచ్చెపటట్టి నీమత గరనఁగితచగలనా
   మెచిచ్చె నీవు వనఁడుకోనఁగా మరనఁగలనా

    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   కొచిచ్చె యితకా నీపొతదే కోరనఁగలనఁగాక



రేక: 1934-1భపైరవ సత: 29-139
పలల్లవ:    నెలనఁత సితగారము నీ భాగతమాయ

    తలనఁప లడేరె మకనఁ దగనఁ దగనయాత
చ. 1:    భామ చనునఁగవ నద బతగారవానగరిస

  తేమలకిక్క మోవవతటనఁ దేనెగారీని
   మోముననఁ జతదద్రికళల ముతచి కారకమత్మిని

    నీ మోమము తపప్పులపపై నితచి తేలితచవయా
చ. 2:    మొనసి సలవులను ముతాతలపతటల నితడె

  తనువున వలపల దపైలవారీని
   వనరిన యారపొతత నునన్నవ వళతరతగాల
   యనస నీ వడుకల యనఁదులడితచవయా

చ. 3:   ముతచినచకక్కనఁదనాన మోహన రసములబీబ్బు
  నితచెను కానఁగిటను పనీన్నరబుగద్గీల

    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి యేలితవ
  అతచల నీరతు లోలలడితచవయా



రేక: 1934-2ముఖరి సత: 29-140
పలల్లవ:   చినన్నదాననతటా నీవు సిగద్గీవడేవ

  చనున్నలనురసి మోవ చవచటూపనఁగదవ
చ. 1:    చేరి చటూడనఁగనఁజూడనఁగా చనఁకట వలగతదుర

  పేరనఁబెటట్టితే పాలే పరగతదుర
   కోరి కాచకతడితే చిగరలే చేగలతదుర

   వోరపతో నాతని వడిగాలే సేయవ
చ. 2:    మరనఁగగా మరనఁగగా మచిచ్చెకవుటట్టి నతదుర

   పరిగితే పూనఁపలే పతద లతదుర
  నెరల గటూడనఁగాగటూడనఁగా నితడునఁగొపాప్పుయనతదుర

    సరసము లతనితో సారె సారె నాడవ
చ. 3:     మఱి చెపప్పునఁగానఁజెపప్పునఁగా మానఁటలే కత లతదుర

   తఱచ పొదుసేసితే తగ లతదుర
   చిఱనవువ్వెలతో నినున్న శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

  మెఱసి పకక్కరతుల మెపప్పుతచవ



రేక: 1934-3సామతతత సత: 29-141
పలల్లవ:    ఇతతటదానవు నీవు యతతని పొగడవచచ్చెనే

     పొతనఁ గోర కెటట్టి తదునే పొలనఁత నీ వభునఁడు
చ. 1:      సలవుల నవువ్వె దేరీ చెకక్కల మదము గారీ

   నెలనఁత నీమానఁటలనఁ దేనియ లటూరీని
     కలికి వనిన్నటా నీవు గకక్కన నినున్ననఁ జూచితే
    వలవ కెటట్టి తడునే వనిత నీ వభునఁడు

చ. 2:      మోమున వనెన్నల గాస మటూపననఁ దురము రాస
  ఆమని చనున్నలరమునతదుననఁ బెపైసేస

     నీ మతచి చకక్కనఁదనాల నెమత్మిది నెతచి చటూచితే
    కామతచ కెటట్టి తడునే కాతత నీ వభునఁడు

చ. 3:    మోవపపైనే చిగరెకీక్క మొనగోళళ్ళనఁ జేనఁగలకీక్క
  భావతచితే హతసగత పాదాలనఁజికీక్క

   యవళ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్ననఁగటూడె
    సేవగొన కెటట్టి తడునే చెలియ నీ వభునఁడు



రేక: 1934-4దేసాళత సత: 29-142
పలల్లవ:    కాతతునఁ డిద నీకొరకే కాచకనాన్ననఁడు

   సతతోసము లకక్కలేదు జాజర లడేవు
చ. 1:      శిరసతత్తి చటూడనఁగద చెలియ నీ పత మోము

  తరముగా సిగద్గీలేల తరగటేట్టివు
    సరసము లడనఁగద సతగడినఁ గటూచతడి నీవు

  పరరేనఁచి మోనమేల పేరనఁబెటేట్టివు
చ. 2:   మాటలడనఁగదవ మనసార నాతనితో

   మాటసేసి మోవ యతత మానఁగనఁబెటేట్టివు
    వాటముగా నవవ్వెనఁగద వలపల చలిల్ల నీవు

  గానఁటప నివవ్వెరగేల గతపనఁబెటేట్టివు
చ. 3:   చితత్తిగితచి కూడనఁగద శ్రీవతకటేశనితోడ

  గతత్తిప గబబ్బులనేల గటూనఁటనఁబెటేట్టివు
    బతత్తియలల్ల నఁ జూపనఁగద పాదాలొతత్తి యిటట్టి నీవు

  హతత్తిన తమకమెతత అతగడివసేవు



రేక: 1934-5హితదోళత సత: 29-143
పలల్లవ:    ఇటవల నుతడవదాద యిరవపైన మోహము

  తటకన నీమనఁది తగలతతోకాని
చ. 1:     సొరిది నీమోము సారెనఁ జూచియునునఁ దనియదు

  తరణ మానఁటలడియునఁ దనియదు
   సరసము లడియాడి చాలనని తనియదు
   అరదపైన మదిలోని యాస యతతోకాని

చ. 2:    ననుపసేసుక చెలి నవవ్వెయునునఁ దనియదు
  తనువుసతఃకనఁ బెననఁగి తనియదు

   మునుకొని చేతులతత్తి మొకిక్కయునునఁ దనియదు
   యనసి నీపపై వలపతకా నెతతోకాని

చ. 3:    రమణఇ నీకానఁగిట రతసేసి తనియదు
  తమతో గబబ్బులనొతత్తి తనియదు

   జమళ శ్రీవతకటేశ సనన్నసేసి తనియదు
  అమరిన సతతోసమది యతతోకాని



రేక: 1934-6మతగళకౌసిక సత: 29-144
పలల్లవ:    ఒడనఁబరచనఁగనేల వడివటట్టి న నిన్నతతేసి

   వుడివోని సతతోసాన నోలలడే నిపడు
చ. 1:   చెతతనఁగటూచతడినయాప చేయి చానఁచకతడునా

   యతతవడిదానఁకా మానఁట లేమ చెపీప్పునే
    వతతదానతఃగాను తన వడుక చెలిల్లతచితే మేల

   చితతదర మొకేక్కను చేతులతత్తి నేను
చ. 2:   పాదాలగదిదనయాప పకక్కనఁ బతడకతడునా

   నాదస చటూచి యతతనవువ్వె నవవ్వెనే
    కాదనేనా నాకనఁ దనకరణ గలిగితే మేల

   మోదముతో నితకాను మొకేక్కనేనఁ దనక
చ. 3:   యేకతమాడినయాప యతగిలి సేయకతడునా

   చేకొని కూడి ననెన్నతత చెకక్కనొకీక్కనే
    యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డెతత మనిన్నతచినా మేల

   కెపైకొతట ముమాత్మిటకి గకక్కన మొకేక్కననరే



రేక: 1935-1వరాళ సత: 29-145
పలల్లవ:    వతటమ కతటమ తన వడుకకారితనాల

   ఇతటలోననఁ దన నేమా లచచ్చెరితచనేనఁటకే
చ. 1:   చటట్టిమెపైనవానఁడు నాక సొముత్మిలతదినటట్టివానఁడు

    అటట్టి సుదుద లేమచెపీప్పు నాడనే వుతడి
  బటట్టిబయలగనఁ దనభావము దలపనఁగాక

   గటట్టి తోడ సిగద్గీలలల్ల నఁ గపప్పు సేయనేనఁటకే
చ. 2:  తలనఁపఱినఁగినవానఁడు దయగలిగినవానఁడు

   వలప లేమ చలీ ల్లని వాకిటనుతడి
    తళకొతత్తి నా మోము తపప్పుక చటూచనఁగాక

  మొలకనవువ్వెల లోలో మోపగటట్టినేనఁటకే
చ. 3:  సేసవటట్టినటట్టివానఁడు చెలిమసేసినవానఁడు

  బాసలేమ సేసని పానుప్పుపపైనుతడి
    వాసితో శ్రీవతకటాదిద్రివరనఁడు తా ననున్ననఁ గటూడె

 వసాలతననిజాల వదవటట్టినేనఁటకే



రేక: 1935-2కాతబోదిసత: 29-146
పలల్లవ:    తమకితచి వటట్టి జోలి దవవ్వెవుగాక

   జమళ నాతనఁడు నాకే సతమెపైయునాన్ననఁడు
చ. 1:    కొలవులోనుతడి పతనఁ గటూరిమ గొసరకొతటా

  కలికితనాల నెతత కరనఁగితచేవ
    యలయితప సేనఁతల నీ వతత పచరితచినాను

   చెలనఁగి నీతో పొతదుల సేయనిచేచ్చెనా
చ. 2:    వడెము పకిక్కటనితచి వకవక నవువ్వెకొతటా

  వాడికతనాల నెతత వలపతచేవ
   వడుకతో నీవతత వళ గాచకతడినాను

    యడు జోడెపై యతని నీయితటకి రానిచేచ్చెనా
చ. 3:    అదదపనఁజెకక్కల చటూప ఆసల వుటట్టితచకొతటా

   సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పు యనఁత చొకిక్కతచేవ
    అదోద శ్రీవతకటేశనఁ డపప్పుడే నా సొమెత్మిఙ్క్తునానఁడు

    తదుద కొతట యతని నీ దికక్క చటూడనిచేచ్చెనా



రేక: 1935-3దేశక సత: 29-147
పలల్లవ:    అలమేలమతగవు నీ వాతనికి దేవులవు

   వలసి కూడిత వనఁక వరగతదేవమే
చ. 1:     ననిచిన కాతతులక నవువ్వెల వగమే వచచ్చె

 మనసులనసినటట్టి మగనితోను
    చెనకితేనఁ జాలను సిగద్గీల చాల నితడు
   వనితరో నీవల వతచేవ శిరసు

చ. 2:   తగలగలవారికి తనువలల్ల నఁ జెమరితచ
   జిగిమతచ రమణుని చెతత నుతడితే
   మొగమెతత్తి చటూచితేను ముతచ మదనకళల
   వగటగానఁ దర యేల వసుకొనేవ

చ. 3:     వావగల సతులక వలపల గడు రేనఁగ
 శ్రీవతకటేశనఁడెపైన చెలవునొదద

   చేవదేరనఁ బెననఁగితే చినన్నలలల్ల నఁ గానవచచ్చె
  కావరాననఁ బయతదేల కపప్పుకోనేలే



రేక: 1935-4రామకిగయ సత: 29-148
పలల్లవ:    అలమేలత్మితగనే నేను ఆకె నెటవతటదో

   యలనఁగెతత్తి చెపప్పువయాత యియతకొనే నేను
చ. 1:     మతతనము లడెనట మగవ యవవ్వెతొ నీతో

  చెతతనుతడి సనన్నలటూనునఁ జేసనట
    యితతులలల్ల నఁ జెపప్పుకొనే రీ సుదదలే వాడలోన

   యతతటదో చటూపవయత యరినఁగేను నేను
చ. 2:      చెటట్టివటట్టి తీసనతట చెలి నీ చెకక్కల నొకిక్క

  గటట్టి తోడ నినున్న వనఁడుకొనియనట
   బటట్టిబయలయను య పనులలల్ల నటూరిలోను

   అటట్టిదానినఁ జూపవయత అడిగేను నేను
చ. 3:    గతటసేసనట మోవ కానఁగిలితచకొని నినున్న

   వతటదే నీ పాదాల నొతత్తినట
    నతటన శ్రీవతకటేశ ననున్న నిటట్టి యేలితవ

   దతటదానినఁ జూపవయత తగమెచేచ్చె నేను



రేక: 1935-5గళ సత: 29-149
పలల్లవ:    కాతతపపై మకిక్కలి బతత్తిగలిగిన చెలలల

   పొతత నీప వడుకల పొసనఁగనఁగజేయరే
చ. 1:     వనములో కోవలల వటట్టి రటట్టి సేయనేల

  పననఁగి తుమత్మిదల కోపతచనఁగనేల
  పనివడి చతదురనిపపై నేరమెతచనేల

   వనయాన వభునికే వనన్నపము సేయరే
చ. 2:    గటూటలోని చిలకలనఁ గొసరి జతకితచనేల

  నీటననఁ జలల్లగాలిని నితదితచనేల
   పాటతచి వసతతునితో పతతాల దటూయనేల

   మాటలడి వభుని నెమత్మిదిని రపప్పుతచరే
చ. 3:    పతచనునన్న పావురాల బదరి తటట్టినఁగనేల

 పతచసాయకని నొడనఁబరచనేల
     యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డిద వచిచ్చె యితతనఁ గటూడె

   మతచివాయనఁ బనులలల్ల మనవుల చెపప్పురే



రేక: 1935-6నాగవరాళ సత: 29-150
పలల్లవ:    చెలలల యాతనిచితత్తి మనఁక నెటట్టి నన్నదో

   తలియనఁజెపప్పురే నా తరనఁగెలల్ల మర
చ. 1:     చెలనఁగి మానఁటాడితేను సిగద్గీల మోమున నితడ

   అలరి చటూచేనతటే నాసల రేనఁగీ
   తలనఁచితే వడుకతో తనువలల్ల నఁ బులకితచ
    యలమ నా ముచచ్చెటల యేమని చెపప్పుదునే

చ. 2:    చనునఁగవ నొతత్తితేను సతతోసము లపప్పుతలీ
  పననఁగితేనఁ దమకము పచచ్చెవరినఁగీ

   తనతోనే నవవ్వెతేను తరితీప లచచ్చెని
   తనివోని నావలప దానఁచ నెటట్టి వచచ్చెనే

చ. 3:    కాయము సనఁకితచితే గకక్కననఁ గళలతటని
   చేయి చానఁచి చెనకితే చెమరితచని

    యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే ననున్ననఁ గటూడె
   చాయల నీకోరికల సరగ నీడేరెనే



రేక: 1936-1ఆహిరి సత: 29-151
పలల్లవ:     ఎనెన్నని చెపేప్పుమయా నీ యితత సుదుద ల

  చెనన్నగ నీగణలలల్లనఁ జెపప్పుకొతటానునన్నది
చ. 1:    యచిచ్చెన కోరికతోడ యపప్పుడు వతుత్తి వోయతటా

  కచచ్చెపటట్టి కొని యాప గాచకనన్నది
    తచిచ్చె తచిచ్చె నీ పొతదులే తలపోసుకొతటాను

   ముచచ్చెటతో దేవరకే మొకక్కకొతటా నునన్నది
చ. 2:     మానఁగిన మోవ చటూప నీమత గరనఁగితచేనతటా

  కానఁగిటకి కతకణము గటట్టి కనన్నది
    –తోనఁగనఁజెమటతో నినున్ననఁ దోడితమత్మిని చనున్నల

   వనఁగతో నీ నెచెచ్చెలల వనఁడుకొతటామనన్నది
చ. 3:    తేనఁకవతో నినున్న రతనఁ దపప్పులనఁదేలితచదానఁకా

  యేనఁకటతో వయసు మదతుత్తి కనన్నది
     వనఁకతో నీ వలనఁగా శ్రీవతకటేశ నీ గరతు

   వానఁకముగా నీ రటూపే వాసుకొతటానునన్నది



రేక: 1936-2పాడి సత: 29-152
పలల్లవ:     మఱి నేను వడుకతో మానఁటలలల్ల నాడేనఁగాని

   యఱకగా నీ వపప్పుడే యఱినఁగితచిరావ
చ. 1:      బతత్తి నాపపైనఁ గలనఁదో పరాకెపై తా నునాన్ననఁడో

  చితత్తిము దలిసిరావ చెలియా
   హతత్తిన చటట్టిరికము లనిన్నయును వనన్నవతచి
   కొతత్తినఁగా వలప తలకొననఁజేసి రావ

చ. 2:     యడయ కితదు వచచ్చెనో యేమని యానతచచ్చెనో
   అడియాల మట దేవ అతవ

  వడనఁబాటలనిన్నయును వదిదకతో నెచచ్చెరితచి
   వుడివోని తరితీప లొనగటూరిచ్చె రావ

చ. 3:    చేరి వాకిట నునాన్ననఁడో సితగారితచకొనీనో
  నేరపతో దోడితేవ నెలనఁత

    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డిదిగో ననున్న నేల
   గారవాన నినీన్న దారకాణతతు రావ



రేక: 1936-3దేసాళత సత: 29-153
పలల్లవ:    ఎతతని పొగడేమమాత్మి యిటవతట సొబగల

   యితతులలో నెతచిచటూడ నీపకే తగను
చ. 1:     చనున్న లతత గనమే జవరాలికి ।  –య

  కనున్నలతీర చటూడరే కాతతలల
  పనన్నమచతదుగ నఁడుగద పొలనఁత మోము

   యినేన్నసి సితగారాల యపకే తగనే
చ. 2:     తుర మెతత వపప్పుదమే తొయతలికిని ।  –తన

  కరముల చెలవము గతటరటరే
  మరనివతడేల్లకదే మతచి బొమల

   ఇరవపైన చకక్కనఁదనా లపకే తగనే
చ. 3:     నడు మెతత వరపే నలినాకకి ।  –చినిన్న

  యడుగల చిగరల యతదమేకదే
   అడరి శ్రీవతకటేశ నలమేలత్మితగ ।  –య

   యడయని ముచిపము లీపకే తగనే



రేక: 1936-4గళ సత: 29-154
పలల్లవ:    వనఁడివో నారమణునఁడు వతటానఁ దానునన్నవానఁడు

    పోనఁడిమతోనఁ జెలి నీవు పొతచి యచచ్చెరితచవ
చ. 1:      యతచకొతటే తన బతత్తి యతతపైనా నాకనఁ గలదు

   వతచెనతో మొకేక్క మఱవక మనవ
    యితచకతత దడవపైనా యడయనఁడు ననున్ననఁ బాసి
   మతచిదాయ యమేల మనసులోనఁ బాయదే

చ. 2:       చటూచకొతటే తా నిచిచ్చెన సొముత్మిల నా మేన నివ
  వచతదాలనఁ బొగడేను వనమనవ

   కాచకొని నాతోనే కానఁపరముసేసనఁ దాను
  యచేనఁతలకేకదే ఇతత వలచితని

చ. 3:    చెపప్పుకొతటేనఁ దనపొతదు సమలో గతపలకొదిద
    యపప్పుడూ నీ చనవు నా కిచెచ్చెననవ

    వపప్పుగా శ్రీవతకటేశనఁ డొదిదక ననేన్నలనఁ దాను
   తపప్పుకతడా నీసుదుద లే తలనఁపను నాకను



రేక: 1936-5బౌళ సత: 29-155
పలల్లవ:    ఎనన్ననఁడు నేరిచెనో యితతేసి దతటతనాల

   కనున్నలపతడువుగాను కతట మకె చేనఁతల
చ. 1:     సేసవటట్టి పతడాల్ల డిన చెలి నీవదద నుతడనఁగా

    ఆస లేమ చటూపీనే ఆకె నీకను
  వాసివతతులతచకోదు వల పారడినఁబెటట్టి క

   వసాలలల్ల నఁ జేయనఁగాను వరగాయ నాక
చ. 2:     కానఁపరము సేస ఇతత కదిసి సేవసేయనఁగా

   ఆడలేక మాటలడ నపప్పుటనఁ దాను
    యప తగ వఱనఁగక యమెత్మిలనఁ బొరలకొతటా

  పూనఁపనవువ్వెల నవవ్వెని పొదుద వోదోకాని
చ. 3:     పటట్టిప టలమేలత్మితగ పాదాల నీ కొతత్తినఁగాను

    యటట్టి నీతోనఁ బొతదుసేస నెతత చటట్టిమో
    యిటట్టి శ్రీవకతటేశ ఇతదరి నీ వలితవ

    చటట్టి నినున్ననఁ గానఁగిలితచ చటూడు మెతతసదతము



రేక: 1936-6లలిత సత: 29-156
పలల్లవ:     నీకను నాపకనఁ దగ నేము వనన్నవతచేదేమ

    జోకతోడ నీకె మోము చటూచి నవవ్వెవయాత
చ. 1:    మనసు లనసినటట్టి మానఁట లవవ్వెరికెపైనాను

  వన వడుకేకాని వగటగాదు
   వనిత నినేన్నమనినా వకక్కణ లడుగవదుద

   చనవచిచ్చె మెచిచ్చె మెచిచ్చె సతతోసితచవయాత
చ. 2:   చెలల్ల బడియపైనటట్టి మానఁట లవవ్వెరికెపైనాను

   యలల్లవారి కితపేకాని యరప కాదు
   వలల్లనే గోరనొతత్తితే నొడుడ కో నతతేసి

  చెలల్ల బడి సేసుకొని చెకక్కనొకక్కవయాత
 చ ౩:    పొతదుగలిగినచోట పూనఁచి యతత పననఁగినా

  అతదమయేత తోనఁచనఁగాని అలపగాదు
   చెతద నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశ నినున్న

    కతదువగా మోని యిచిచ్చె కడు మనిన్నతచవయాత



రేక: 1937-1సామతతత సత: 29-157
పలల్లవ:   ఇదిగో వనన్నవతచిత మతతలగల

  అదనెరనఁగి తలనఁచి అలపారచ్చెకొనెను
చ. 1:     వటట్టిన నీపపై వరహ మోరచకోలేక యితత

  గటట్టి తో జూజాలడెనఁ గొతతసేప
    అటట్టి తన తమకము ఆనఁపలేక ఇతదానఁకా

  దటట్టిమెపైన వనములోనఁ దాపమారచ్చెకొనెను
చ. 2:     కమత్మి నీవు వచేచ్చెయాస గాలము గడపరాక

   నెమత్మిదినఁ గొతతవడి కినెన్నర మటను
   కొమత్మిల వనన్నపా లియతకొనుదానఁకా వగిరితచి

   తమత్మికొలనఁకల నీనఁది దపప్పు దేరచ్చెకొనెను
చ. 3:     భావములో నీ రటూప పటట్టి పననఁగనఁగరాక

  చేవమర నేదురచటూచె గొతతవదుద
   శ్రీవతకటేశ నీవు చెతదగా నలమేలత్మితగ

   సేవసేసి పానుప్పుపపై సేద దేరచ్చెకొనెను



రేక: 1937-2బౌళ సత: 29-158
పలల్లవ:      ఎతతగదోద నీ యాసద మతకానఁ జూతము కాని

   చెతత నాతనఁ డెపప్పుడూ నాచేతలోనివానఁడు
చ. 1:    చనవుననఁ బతతోను సరసము లడేవు

  మనవుల చెపేప్పువు మాపరానఁకాను
  పనివని ఇతతటకినఁ బరవతజకొతటవ

   తనివోని వలపల తవవ్వె పోసుకోవ
చ. 2:     సారె సారె నవువ్వెకొతటా సతగడినఁ గటూచతడేవు

  పారపతాతల సేసేవు పతమారగా
  వరనఁగల దొరతనా లొడిలనఁగటట్టి కొతటవ
  పారితతచి పగటల బతడినఁబెటట్టి కోవ

చ. 3:    వుకక్కమరి సేయరాని వడిగాల సేసేవు
   కకక్కసితచి గబబ్బులను కడు నటూనఁదేవు

    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల
   తకక్కక నీ కోరికల తలకెతుత్తి కోవ



రేక: 1937-3సామవరాళ సత: 29-159
పలల్లవ:    తలనఁపలనఁ దలనఁపల తారకాణలయ నేనఁడు

   పలమార రతుల తపప్పులనఁ దేలవమాత్మి
చ. 1:    సనన్నసేస రమణుని సతగడినఁ గటూచతడవమాత్మి

  కనున్నలకలికి వో కపప్పురగతది
   చినిన్నమోవనఁ దేనెలటూరనఁ జేరి మాటలడవమాత్మి

   చెనున్నమర నిటట్టి వో చిలకలకొలికి
చ. 2:     పకక్కన నాతనఁడు నవవ్వె భావతచి చటూడవమాత్మి

  చకక్కని చతదద్రివదన జవావ్వెదివతకి
   తకక్కక నీకానఁగిటకినఁ దమకితచి యునన్నవానఁడు
  పకక్కనఁ బతడనఁగదవమాత్మి బతగారబొమాత్మి

చ. 3:    చెలరేనఁగి యాదరితచనఁ జెలవునినఁ జూడవమాత్మి
 పలపమటట్టిలరాణ కోకిలవాణ

     యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె
  తలనఁప లీడేరెనమాత్మి తలిరనఁబోనఁడి



రేక: 1937-4దేశక సత: 29-160
పలల్లవ:      చెలి యనిన్నతటకి నీకనఁ జేతులతత్తి మొకీక్క నిద

   లలి నీపనఁ గానఁగిలితచి లలితచవయాత
చ. 1:     అలసి సొలసి నినున్న నతగనల జతకితతుర

  వలపల పపైనఁజలిల్ల వతచకొతదుర
  గిలిగితతరతులను కెరలి పపైకొతదుర

  వులివచిచ్చె సరసాల వోరచకోయాత
చ. 2:     కూరిమ గొసరి నినున్న కొనగోర నటూనఁదుదుర

   సారె సారెనఁ బతతముతో సాదితతుర
   దటూరదుర కేరదుర తొడమనఁద నెకక్కదుర

  వరక వాడికబీరా లోరచకొవయాత
చ. 3:    కమెత్మిలగానఁ గానఁగిలితచి గబబ్బుల నినొన్నతుత్తి దుర

  కముత్మికొని కెమోత్మిని గతటసేతుర
    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీ వకెనఁ గటూడితవ

   వుమత్మిగిలనఁ జేనఁత లివ వోరచకోవయాత



రేక: 1937-5నారాయణ సత: 29-161
పలల్లవ:    ఇతదానఁకా రతకేలికి నెదురల చటూచితవ

   పొతదు లొనగటూడెనఁగద పూనఁచినటట్టి నీక
చ. 1:    మతతనాన నాతనితో మానఁటలలల్ల నాడితవ

  సతతోసమాయనఁగదవ సకియ నీక
   చెతతనుతడి చేతులరా సేవలలల్ల నఁ జేసితవ
  పతతముల చెలల్లనఁగద పడనఁతులలోనను

చ. 2:    తలకిత చాతనితోడనఁ దేరకొన నవవ్వెతవ
   తలనఁప లీడేరెనఁగద తరణ నీక
   వలపతచి యిటట్టి కెపైవసము సేసుకొతటవ

  వోలసనఁగదవ నీవడుక లనిన్నయును
చ. 3:   రానఁపగ శ్రీవతకటేశరతులలల్ల నఁ జేకొతటవ

   కానఁపరము దకెక్కనఁగద కలికి నీవు
   యేపన నోలలడిత వనసి కానఁగిటలోన

     నీ పగట మతచెనఁగద నేనఁ డితని యదుట



రేక: 1937-6భపైరవ సత: 29-162
పలల్లవ:   ఇతకానేల యడమానఁట లితతతోడను

  లతకెలయ నిదదరికి లలితచవయాత
చ. 1:     మొకక్కలన నీసుదుద ల మునుపనె వనెనఁ జెలి

 చకక్కనఁగా నీతోనాడనఁజాలదుగాని
   అకక్కర నీమతకము లడచకొనన్నది యితత
    చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొతటేనఁ జెపీప్పు వనవయాత

చ. 2:      అగడెపైన నీ చేనఁత లనిన్నయు నెరనఁగనఁ జెలి
   తగవు దలనఁచి లోలో దానఁచనఁగాని

   మొగమోటమున నీక మొకక్కచనఁ గొతకీనఁగాని
   జిగిమతచ వనఁడుకొతటేనఁ జెపీప్పు వనవయాత

చ. 3:     మచిచ్చెకెపైన నీ గణల మరిగివునన్నది చెలి
  యచచ్చెరితచలేక కానుకిచచ్చెనఁ గాని

    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి యేలితవ
   చెచెచ్చెర వనఁడుకొతటేను చెపీప్పు వనయయాత



రేక: 1938-1రామకిగయ సత: 29-163
పలల్లవ:    చినన్నదాన నతటాను సిగద్గీ అతతేసేనఁటకి

   పనున్నక నీ వలసాల పచారితచవ
చ. 1:      చెలియ నీ మానఁటలకనఁ జెవ యొగీద్గీ నాతనఁడు

   వలయ నీ మనవుల వనన్నవతచవ
   పలచని కెమోత్మివకి బానఁతపడ నాతనఁడు

   సొలయుచ నిటట్టి చవ చటూపనఁగదవ
చ. 2:      తకక్కక నీ మోము చటూడనఁ దమకితచ నాతనఁడు

  నెకొక్కని యటట్టినెదుట నిలచతడవ
    వకక్కసపనఁ జనున్న లతట వగిరితచ నాతనఁడు

   గకక్కక మకక్కక దతడనఁ గటూచతడనఁగదవ
చ. 3:     కచచ్చెక నీ పొతదులక గాచకనాన్ననఁ డాతనఁడు

  యిచచ్చెగితచి కానఁగిటకి నియతకొనవ
    ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్న నేల

   మెచిచ్చె మెచిచ్చె పొగడుతా మేలమాడనఁగదవ



రేక: 1938-2మాళవగళ సత: 29-164
పలల్లవ:   ఇనాన్నళళ్ళ నెఱనఁగము నిటవతటవ

     సనన్న నిటట్టి జరగనో సారె మ ఇదదరికి
చ. 1:      పొలసి పొలసి యేమ పొదిగీని యాప నినున్న

  పలిపతచితవో నీవు పగయముతోడ
   మొలక నవువ్వెలతో నీమొగము దపప్పుకచటూచి

    కలవో వడనఁబాటల్ల కడు మ యిదదరికి
చ. 2:     చేరి చేరి వడిగాల సేయనఁగవచచ్చె నీక

  కారణమేమెపైనానఁ గదోద కానఁగిటకిని
   నేరపతో సలిగెల నెరపీ నీముతదరను

    యరీత వడకాయనో యిటట్టి మ ఇదదరికి
చ. 3:      పననఁగి పననఁగి యాప బెరసి నవవ్వె నీతో

   చనవు నీ వసనఁగినచతదమో యిది
   యనసిత శ్రీవతకటేశ యితతలో ననున్న

    మనసు లొకక్కటాయనో మరి మ యిదదరికి



రేక: 1938-3కేదారగళ సత: 29-165
పలల్లవ:     ఎటవతట వడుకలో యివ మకే తలసును

    చిటపొట మ సుదుద ల చెపప్పుకొనే మపడు
చ. 1:    తరణతో నేమతటవో తలనఁచక తలనఁచక

   శిరసు వతచక నవువ్వె సలవులను
  నిరతపభోగముల నేర పటవతటదో

  గరిమతోడుత మోము కళదేరచతడును
చ. 2:     చేరి సరమాడుతా చేనఁత లేమ సేసితవో

  వరకె సిగద్గీలతోడ నుమత్మిగిలను
  గారవతచి మనసతత కరనఁగనఁజేసితవో
  కూరిమతో సతతోసితచకొని చెలరేనఁగను

చ. 3:    యనసి కానఁగిటలోన నెతత మెపప్పుతచితవో
  గొనకొని వనన్నపప్పుడూనఁ గొనియాడును
   చనవచిచ్చె యేలితవ చతదాన శ్రీవతకటేశ

     తనిసి నీ మనన్ననల దా నిటాల్ల నుతడును



రేక: 1938-4ఆహిరి సత: 29-166
పలల్లవ:     ఇదిగో యలమేలత్మితగ యితత బతత్తి నీమనఁద

   పొదిగొనన్న నీక వలపల గమత్మిరితచని
చ. 1:     పడనఁత నీ గణలక పలమార మెచిచ్చెమెచిచ్చె

  వుడివోని సతతోసాన నోలలడని
     కడు నీ చకక్కనఁదనాల కాతతలతోనఁ జెపప్పు చెపప్పు

  వడనఁగనఁ బులకలతో వఱఱ్ఱైవనఁగీని
చ. 2:     నేరపల మచేనఁతల నెమత్మిదినఁ జూచి చటూచి

  కోరికల కొనసాగ గబబ్బుతలీని
    కూరిమతోడుత నీ కొలవుల సేసి చేసి

   చేరి నీతో వడుకలనఁ జెలరేనఁగీని
చ. 3:      సేసవట ట్టి నీపపై నిద సలవుల నవవ్వె నవవ్వె

   ఆసలనఁ గానఁగిట నినున్న నపప్పుళతచన
    రాసికెకక్క నీ వలనఁగా రతుల శ్రీవతకటేశ
  పోసరితచి యనిన్నటాను భోగితచని



రేక: 1938-5కాతబోదిసత: 29-167
పలల్లవ:      అటట్టి నినున్ననఁ జూచి చటూచి అరదతదేర చెలల

    నెటట్టిన నీ యమెత్మిలలల్ల నెరపేవు నీవు
చ. 1:    మొకక్కలపనఁ జేనఁతలను మొసగస మానఁటలను

   యకక్కడ నేరిచితవ యితతేసి నీవు
    చెకక్కననఁ బెటట్టిన చేయి సలవుల నవువ్వెలను

   గకక్కన నపప్పుట నెతదు గడియితచకొతటవ
చ. 2:    నిడువాలనఁ జూపలను నికక్కబొమత్మి జతకెనల

   గడిగొన నెతదు దచచ్చెకొతటవ నీవు
   వడజారనఁబయతదయు వడియు వడని కొపప్పు

   అడియాల లనిన్నయును నమరెనే నీక
చ. 3:    వుపప్పుతల రాజసాల వులివచిచ్చె సిగద్గీలను

   యిపప్పుడెతదునఁ జదివత వతతేసి నీవు
   అపప్పుడు శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను

    నెపప్పున ననేన్నల మరి నీ వనన్నటదానవ



రేక: 1938-6దేసాళత సత: 29-168
పలల్లవ:    ఎనన్నట చటట్టిరికమో యపక నీక

    ననున్న నేలిత వపడు నమత్మితచి యినిన్నటాను
చ. 1:     చెనకి చెనకి నీతో చిరనవువ్వె నవువ్వెకొతటా

   మనవు లతత చెపీప్పుని మగవ
    గనిసి గనిసి సిగద్గీ కపప్పుల వోసుకొతటా

  పననఁగలడె నపప్పుట పకక్కచతదములను
చ. 2:     జరసి జరసి మోవ చవుల వుటట్టితచకొతటా

  మరగలేల పట ట్టిని మానఁటలలోన
    కరనఁగి కరనఁగి బతత్తి కానుకల వటట్టి కొతటా

   గరతులటట్టి చటూపీని గబబ్బులపపై నీక
చ. 3:     తగిలి తగిలి మొకిక్క తమకము రేనఁచకొతటా

  మొగమేమ చటూపీ నీముతదరనుతడి
    –జిగి నలమేలత్మితగను శ్రీవతకటేశ యేలిత

    వగరనఁబోనఁడి నీ కీప నిలల్ల లయి వునన్నది



రేక: 1939-1కాతబోదిసత: 29-169
పలల్లవ:   ఎనన్ననఁడు నెఱనఁగమమాత్మి ఇటవతటది

  సనన్నపనఁ బులకలలల్ల జాజకొనెనే
చ. 1:     వుపప్పుతలల్ల వడుకతో వదదనఁ గటూచతడి యతనఁడు

 చెపప్పురానిమానఁటలడనఁ జెవలోనను
    చిపప్పులి మనసు చొకిక్క చెమరితచె మేనెలల్ల

    ఇపప్పు డిదివో చెలియా ఇది యేటదే
చ. 2:     ఆయముల సనఁకితచి యటట్టి పచచ్చెడము గపప్పు

    సేయరాని చేనఁత సేస చేతుల చానఁచి
     పాయప మదము రేనఁగి పకక్కననఁ గచెచ్చెల జారె

    యేయడనఁ గనన్నది గాదు యటట్టి కొతత్తిలే
చ. 3:    వువవ్వెళటూళ్ళరనఁ బెననఁగతా నుదదతడాననఁ బానుపపపై

   నవవ్వెరాని నవువ్వె నవవ్వె నాతోడను
   చివవ్వెన నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్న

     యివవ్వెల మనిన్నతచి యేల యినఁక నే నేమతదునే



రేక: 1939-2ముఖరి సత: 29-170
పలల్లవ:     ఇనిన్న గరతుల నీతో నీకె వనన్నవతచమనె

    వునన్న దిద తరలోన నొదిదకాయనఁ బనుల
చ. 1:     వనితతో నీ వమో వావుల చెపప్పుతవట

  చెనకతా నేమేమో సేసితవట
   వనరనఁగ నీ వలివతగర మచిచ్చెతవట
   యనసనఁ జటట్టిరికము లితటకి రమత్మినెను

చ. 2:    సముఖన నుతడనఁగానే సనన్నల సేసితవట
  చెమటల కొనగోరనఁ జిమత్మితవట
   తమకితచి కచముల తపప్పుక చటూచితవట

   అమర ననిన్నటా సమత్మితాయను రమత్మినెను
చ. 3:    వడుకతోనఁ జెలలచే వడె మపప్పుతచితవట

  జోడుగానఁ బెననఁగలడి చొకిక్కతవట
   యడక వచిచ్చె శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను

   కూడితవట దినము గొతకక రమత్మినెను



రేక: 1939-3కనన్నడగళ సత: 29-171
పలల్లవ:    తారకాణ వచెచ్చెనా తలనఁచకో నామానఁట

  గారాబు టలమేలత్మితగ కానఁగిటలోవానఁడవు
చ. 1:      అపప్పుడే చెపప్పుతనఁగా నీ వాప మోము చటూచితేనే

  దపప్పురప వలపల దేలితచనని
    ముపప్పురి నది యతతట మొగమాయ మతదులనఁడి
  వపప్పుచ నీతో వనన్నవతచరాదుగాక

చ. 2:     పతదము వసితనఁగా యేపాటమానఁట నీ వాడినా
  యితదుముఖ నినున్న బయలీనఁదితచనని

    యితదరిలో తొలల్ల యది యతత యలయితపలనఁడి
   చెతది యివ వలల్లవరి సేయరాదుగాక

చ. 3:     సాకిరి వటట్టితనఁగా యచచ్చెట నవవ్వెతేనఁ దాను
  చేకొని శ్రీవతకటేశ చెనకనని

    యకడ ననేన్నలిత వది యతత చేనఁతలనఁడి
  జోకతోడది నీగటట్టి చటూపరాదుగాక



రేక: 1939-4సాళతగనాట సత: 29-172
పలల్లవ:    మతదమేళ లమరనా మగవలకనఁ బతతో

   పొతదుల మన కెపప్పుడూనఁ బొసనఁగనేగాక
చ. 1:   వనయముతో మొకిక్క వనఁడుకొననఁగలనఁగాక

  చనవచిచ్చెత వతటాను సాదితచేనా
   మనసారా ననున్న నేల మనిన్నతచినవానఁడవు

  వసరి నాతలనఁపలో నుతడేవుగాక
చ. 2:   ఇచచ్చెకములడి నినున్న నెనయనఁగనఁగలనఁగాక

  పచిచ్చెసేసి నీతోను పతతమాడేనా
     అచచ్చెప వడుకతో నే నాలనెపైత నీకనఁ దొలల్ల

   నిచచ్చె నాపపై నీకరణ నేరపేవుగాక
చ. 3:   సేవసేసి మెపప్పుతచి చెనకనఁగనఁగలనఁగాక

  కావరితచి పననఁగతా గదిదతచేనా
   యవల శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   తావుకొననఁ గటూడితవ తగ లీడేరీనఁగాక



రేక: 1939-5హిజిజజి సత: 29-173
పలల్లవ:     ఎతత బానఁతేయనో నీక యపతోడి పొతదుల

   చెతతనునన్న వారికెలల్ల నఁ జెపప్పునఁ గొతత్తిలయను
చ. 1:    వకక్కసప మాతఃటలడి వడుకల వడరేనఁచి

    చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొని చెలియ నినున్న
   వకక్కటనే కూడపోస నుతదతడాల వనయాల

   తకక్కరితనా లివలల్ల తనకే తగను
చ. 2:      గోరికొన నినున్న నటూనఁది గటట్టి న నపప్పుట నీక

   సారెక మోవతేనెల చవ చటూపీని
    కూరిమతో దతడ గచిచ్చె కచిచ్చెతము మచిచ్చెకయు

   దారకపచేనఁత లివ తనకే తగను
చ. 3:     బొమత్మిలను జతకితచి పొతచి కానఁగిటనునఁ గటూడి

  చిముత్మిచ నలమేలత్మితగ శ్రీవతకటేశ
   సమత్మితుల జతటసేస చలముల సరసాల
   తమత్మికతట యచతదము తనకే తగను



రేక: 1939-6ఆహిరి సత: 29-174
పలల్లవ:    సరసునఁడ వనిన్నటాను జాణవు నీవు

   యిరవుగా మా సతతోస మడేరితచవయాత
చ. 1:     నెటట్టిననఁ జెలి వలప నీక వనన్నవతచిత

    యటట్టి నన్నదో నీ చితత్తి మెరనఁగ నేను
   మటట్టి మరి నీ వచిచ్చెనమానఁటపటట్టి దలనఁచకో

  పొటట్టినఁ బొరగవారెలల్ల నఁ బొగడేరగాని
చ. 2:     సరగననఁ జెలిమార సాగిలి నీక మొకిక్కత

   కరణతచే దేవుడో కనే నినఁకను
   మరిగితచిత వకెపపై మనన్ననల మరవక

    నిరతప నీ కీరీత నితడె దికక్కలను
చ. 3:    అలమేలమతగకాను కదివో నీ కొసనఁగిత

    మెలనఁగి నీ గణలక మెచేచ్చె నేను
    యలమ శ్రీవతకటేశ యకూట మటట్టి నెరప

   కలకాల మదదరికినఁ గలిగే వడుకల



రేక: 1940-1దేసాళత సత: 29-175
పలల్లవ:   అనిన్నటా దొరవయితే నౌదువుగాని

   వనన్నవతచిత నిపప్పుడే వలనఁది చతదముల
చ. 1:    సిగద్గీరిపతడిల్లకూనఁతుర సేసవట ట్టి నిద నీక

  వగిద్గీ తలవతచవయాత వదిదకతోను
    కగద్గీలేక యపప్పుట నీకాల దొకీక్క వడుకతో
  యగద్గీల వటేట్టివుసుమత్మి యితదుకనఁగాను

చ. 2:      కలికి నీ మరనఁదల కతకణము గట ట్టి నీక
   లలినఁ జేయి చానఁచవయాత లలనతోను

   యలయితచి సనన్నలనే యతగిలిమోవ చటూపీని
   మలసి దటూరేవుసుమత్మి మనిన్నతతువు గాని

చ. 3:    దేవు లలమేలమతగ తరదసి చెనకీని
  సేవ సేయితచకోవయాత శ్రీవతకటేశ

   వోవరిలోనికి దసి వురమెకీక్క నితతలోనె
   యేవళ దితచేవుసుమత్మి యిటట్టి వుతదువుగాని



రేక: 1940-2రామకిగయ సత: 29-176
పలల్లవ:    రటట్టిడి మగవానఁడవు రమణ యకె

  దిటట్టితనమున నీతో దకొననఁగనోపనా
చ. 1:    సిగద్గీతోనునన్న చెలిపపై జేయిచానఁచి పననఁగేవు

    వగిద్గీ నీతో సాము సేయనోపనా యకె
   అగద్గీమెపై మోనాననునన్న యాపనేల రేనఁచేవు

   దిగద్గీన ని నిన్నతతేసి సాదితచనోపనా
చ. 2:    కొలవులోనునన్నదాని గోర నటూనఁది చెనకేవు

  కెలసి నినిన్నతదుక జతకితచనోపనా
    నిలచనాన్నపను ముటట్టి నీ వల గిలిగితచేవు

  నలగడరా నీతో నవవ్వెనోపనా
చ. 3:    గటట్టి తో డలమేలత్మితగ గబబ్బులేల పసికేవు

  అటట్టి శ్రీవతకటేశ నినన్నననోపనా
     నెటట్టి కొన గటూడితవ నీ వకె నేల మరేవు
  చటట్టిరిక మడేరె సొలయనఁగనోపనా



రేక: 1940-3కాతబోదిసత: 29-177
పలల్లవ:    అడుగరే యకక్కలల ఆతని మరతదరను

    యడయక ననున్ననఁ గావ నిదేవళ యనవ
చ. 1:     సనన్నల నే కొసరిత సరసము లడిత

  వనన్నపాలలల్ల నఁ జేసిత వడుకొతటని
    తనున్న దటూరరాదు నాక దయగలవానఁడు తాను

   యనిన్నటనఁ గరనఁగనే యినఁకనఁ దనమనసు
చ. 2:    చెలలచేనఁ జెపప్పుతచిత చేతులతత్తి మొకిక్కత

  తలియనఁజెపప్పుత వావ తలదసిత
     యలమ నే వలచిత యితగిత మెఱనఁగ తాను

    మలసి తా నెపప్పుడినఁక మనిన్నతచనే ననున్నను
చ. 3:     నగితనఁ దనతో నేను నమత్మిక లిపప్పుతచకొతట

  తగిలి కానఁగిలితచిత తమరేనఁచిత
   జిగి నలమేలత్మితగను శ్రీవతకటేశనఁడు తాను

     తగవుతో ననున్న నేల తా నినఁక నేమనీనే



రేక: 1940-4ఆహిరి సత: 29-178
పలల్లవ:     చెలియ నా వనన్నపాల చితాత్తి ననఁ బెటట్టి మనవ

   మలసి న నేన్నకాలమటూ మనిన్నతచమనవ
చ. 1:    యిచచ్చెక మాడుదునఁగాని యేమటా వతగెములడ

  కొచిచ్చె కొసరదునఁగాని కోపగితచను
   పచిచ్చెగి నవువ్వెదునఁగాని పతతముల నెరపను

     తచిచ్చె తచిచ్చె నా గణల తా నెరనఁగననవ
చ. 2:     వాడిక చటూపదునఁగాని వాసి వతతు లతచను

  వడుకల వతతునఁగాని వసారను
   వడిగాల సేతునఁగాని వుదుటన జతకితచను

    యడు జోడెపైన నా బతత్తి యతచిచటూడుమనవ
చ. 3:    చేరి కానఁగిలితతునఁగాని సిగద్గీల మరనఁగసేయ

  గారవతతునఁగాని మరి గయాతళతచను
   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డే నలమేలమతగను

  తారకాణగా ననేన్నల తలనఁచకొమత్మినవ



రేక: 1940-5పాడి సత: 29-179
పలల్లవ:    నినున్ననఁ బాయనఁగలనఁడటే నిమషమెపైనా నీతనఁడు

    వునన్నత నీ కతలనే వోలలడు నీతనఁడు
చ. 1:   తాపప వరహమేలే తలవతచకొననేలే

  నీపపై బతత్తినఁగలనఁడు నీమగనఁడు
    మాప దానఁకా చితతలేలే మముత్మి నితతడుగనేలే

    యేపొదుద నీ గణములే యతచకొను నీతనఁడు
చ. 2:    లేకల వాయితచనేలే లేమల నతపనఁగనేలే

   వాకిటకి నితతలోనే వచెచ్చె నీతనఁడు
   జోకతో సగినాలేలే చటూచి తమకితచనేలే

    నీకనఁగానే యాకార నిచచ్చె నిచాచ్చె నీతనఁడు
చ. 3:    చెకిక్కటచే యినఁకనేలే సిగద్గీల వడనఁగనేలే

   ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డేల నినున్నను
  మొకక్కల మొకక్కనఁగనేలే ముసిముసినవువ్వెలేలే

    మకక్కవ నీ రతులే మరిగినానఁ డతనఁడు



రేక: 1940-6లలిత సత: 29-180
పలల్లవ:    తనతటదాననా తరణ నితతే నేను

   పనివని నాతో నేల పతతములడనే
చ. 1:     చిగరవతటది మోవ చెపప్పు చటూప నతటమా

  నగవు వనెన్నలలోని నామువతటది
  మొగలవతటది కొపప్పు ముడుచకనాన్నరము

    జిగిమతచి మముత్మి నేల చెనకీనే తాను
చ. 2:    తలపోయ మా మొగము తామరపూవువతటది

  బలచనున్న లివ నిమత్మిపతడల్లవతటవ
    తొలతనే యివ మా చేతుల తీనఁగెలవతటవ
    చలముల మాతో నేల సాముల సేసనే

చ. 3:     రయమున మా తొడ లరనఁట కతభాలవతటవ
  బయలవతటదివో చెపప్పునఁగ నడుము

   నియతాన మనిన్నతచి నేనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
   దయతో ననేన్నల నేల తమకితచనే



రేక: 1941-1ఆహిరి సత: 29-181
పలల్లవ:   లలితాతగి నితతటను లలితచవయాత

    నెలకొనన్న నీ మోవ తేనెలక నోరటూరీని
చ. 1:      తరణ నీ మోము చటూచి తలవతచి సిగద్గీవడి

   మరిగి తలనఁచ నినున్న మనసులోనె
    వరస నీతో నవవ్వె వలపల సుడిగొని

  నిరతతోనఁ దమకితచి నివవ్వెరగతదని
చ. 2:     అటట్టి నీతో మానఁటలడి ఆసలసలనునఁ జొకిక్క

  గటట్టి ననఁ గోరికలతో గబబ్బుతలీని
   యటట్టినెదుటనే వుతడి యేనఁకటలకనఁ దగల

   చటట్టి చటట్టి తనునఁదానె సదతమతదని
చ. 3:    అలరి వదదనఁగటూచతడి ఆయములలల్ల నఁ గరనఁగి

   చెలరేనఁగి కానఁగిటకినఁ జేయి చానఁచని
   యలమ శ్రీవతకటేశ యరీతుల నీదేవుల

    వలయ నినున్ననఁ బెతడాల్ల డి వడుకతో మతచని



రేక: 1941-2శదద్ధవసతతత సత: 29-182
పలల్లవ:     అకక్కచెలల్లతడల్లము నేము ఆకె నాక వతతగాదు

  చకక్కనఁగా మానఁటలడేరే సతతోసితచకొతటాను
చ. 1:      చెపప్పురే మ రితనికి చెలియ సుదుద లలల్ల ను

   వపప్పుచనఁ జెవుల చలల్లనఁగా వనీనఁగాక
     యిపప్పు డిటట్టి నేనుతడనఁగా నేల దానఁచే రాపనుల
   చొపప్పుగా మొక మొకాల చటూచకొతటాను

చ. 2:      మొకక్కరే మ రితనికి మోహప దేవుల మార
   చొకక్కచనఁ గనున్నలరానఁ జూచి యేల

   యికక్కడ ననున్ననఁ జూచి వరకనన్నవానఁడు
   చెకక్కల చేతులతోడ చేరి నవువ్వెకొతటాను

చ. 3:     యియతరే కానుక లప యిచిచ్చె పతపనవలల్ల
  చెయాతరా నతదుకొని చెలనఁగనఁగాని
    యియతడ శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు ననున్న నిటట్టి

   వయతనే మరేల లోనఁగే రటూహితచకొతటాను



రేక: 1941-3హితదోళవసతతత సత: 29-183
పలల్లవ:     ఆతనఁడే యఱనఁగనఁడా అతవ నీ లగల

     యతల నీ మచిచ్చెక లితకా నెతత చెపేప్పువ
చ. 1:    మనసులో తమకము మానఁటలనే కానవచెచ్చె

  కనుచటూపలనె యితప గనుపటట్టిను
   వనయములనే బతత్తి వలల్లవరియపై మతచె

     యనసే నీ చటట్టిరిక మతకా నెతత చెపేప్పువ
చ. 2:    చెపప్పురాని మోహముల చిరనవువ్వెలనఁ దలిస

   ముపప్పురినఁ గళల మోమున వలస
   కపప్పులపైన పలకల కోరికల దేటపడె
    యిపప్పుడు నీ యనురాగ మేమ చెపేప్పువ

చ. 3:    సరసప చెనకల చనుగబబ్బు లఱినఁగితచె
   మరిగిన మమత మరత్మిముల నితడె
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను నినున్న నేల

    యరవుగా నీవలప యినఁక నేమ చేపేప్పువ



రేక: 1941-4శ్రీరాగత సత: 29-184
పలల్లవ:     నేరము లతచకమయత నీ వనిన్నటా ఘనునఁడవు

  తారకాణగా నినఁక దయసేయవయాత
చ. 1:    చెలిని మనిన్నతచమని సేసిత వనన్నపాలలల్ల

   పలమార మొకిక్కత నీ పాదములక
   వలయనఁగనఁ జెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొతటనఁ జనవున

  తలనఁచి చితాత్తి ననఁబెటట్టి దయసేయవయాత
చ. 2:     పకక్కలగలను నీకనఁ బద్రియము లిద చెపప్పుత

   ఇకక్కడ నీచే నమత్మిక లిపప్పుతచకొతట
   అకక్కరతో నీమనఁది ఆసలలల్ల దలిపత

   తకక్కక చితాత్తి ననఁ బెటట్టి దయసేయవయాత
చ. 3:   చెపప్పురాని వనయాలసేవల కొడిగటట్టిత

   ముపప్పురి నీపపై పదముల వాడిత
    ఇపప్పు డిటట్టి శ్రీవతకటేశ యకె నేలితవ
  తపప్పుక చితాత్తి ననఁబెటట్టి దయసేయవయాత



రేక: 1941-5మధతమావత సత: 29-185
పలల్లవ:   మరేమ బుదిద్ధచెపేప్పురే మెలనఁతలల

    నా రమణుని గణల నాకే తలసును
చ. 1:   సతతోసాన నుతడి సరసములడవచచ్చెనఁగాక

 పతతములడవచచ్చెగా పతతోను
   దొతతర రతుల గటూడి తులనఁదటూనఁగవచచ్చెనఁగాక

   వతత వతత కపటాల వఱఱ్ఱైవనఁగవచచ్చెనా
చ. 2:   చొకక్కముగా సేవసేసి సొలయనఁగవచచ్చెనఁగాక

 కకక్కసితచవచచ్చెనా కాతతునితోను
  చెకక్కనొకిక్క చనవుననఁ జెనకనఁగవచచ్చెనఁగాక

  పకక్కలగల జతకితచి పననఁగనఁగవచచ్చెనా
చ. 3:    కూరిమతో నవువ్వె నవవ్వె కొసరనఁగవచచ్చెనఁగాక

 బీరమాడవచచ్చెనా పగయునితోను
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడే ననున్న నేల
  దారకప చేనఁతలను తపప్పులతచవచచ్చెనా



రేక: 1941-6మాళవశ్రీ సత: 29-186
పలల్లవ:    మెచచ్చెరే యకె నితదుక మెలనఁతలల

   అచచ్చెమెపైన యానఁటదాని కనిన్నయు నమరనే
చ. 1:    కూరిమ గలది పతనఁ గొసరనఁగనఁదగనే

  వోరప గలది వదదనుతడనఁదగనే
  మేరతోడ మెలనఁగేది మేలమాడనఁదగనే

    వరకె మ రాప నేల వుపప్పుతతచేరే
చ. 2:   పగయము గలిగినది పననఁగనఁగనఁదగనే

 నయగారియపైనది నవవ్వెనఁదగనే
   కిగయ యఱినఁగినది మొకిక్క పొగడనఁదగనే

   రయమున నాప నేల రానఁపసేసేరే
చ. 3:  సేసవటట్టినాపక చెనకనఁగనఁదగనే

 ఆసగలదానికి నతటనఁదగనే
   యసరి శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు మమత్మిదదరి
   వసరక యాప నేల వతగేలడేవ



రేక: 1942-1శతకరాభరణత సత: 29-187
పలల్లవ:     వతటమే నీ చేనఁతుల వనుల పతడువగాను

    కతటమే మ వదిదకల కనున్నల చలల్లనఁగాను
చ. 1:    నీటకతత్తివు నౌదువు నేరపరివ నౌదువు

  మాటలడ వలనఁతవ మగనితోను
   పాటతచి యాతని నీవు పకక్కవాయనీయవు

  మేటసతులలల్ల ను మెచేచ్చెరే నినున్నను
చ. 2:     దొరవ నీ వౌదువ దొడడదాన వౌదువ

  బరదు గటట్టి క వలపతచానఁగలవ
   యరవులేక యేపొదటూద యితటనఁ బెటట్టి కతదానవు

  పొరగిరగలవార పొగడేర నినున్నను
చ. 3:    పతతగతపైవు నౌదువ బలదాన వౌదువ

   వతతలగానఁ గటూడి పొతదు వలయితతువ
   ఇతతలోనె శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్ననఁగటూడె
   ఇతతులలల్ల సతతోసాన నెతచేర నినున్నను



రేక: 1942-2పాడి సత: 29-188
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకమే సేయవదాద యితతులకనఁ బతతోను

   కచిచ్చె యతని నేపొదటూదనఁ గొనియాడనఁగదవ
చ. 1:    వాసులకే పననఁగేవు వతతులకే జనినఁగేవు

  సేసవటట్టిన వభునఁడు చెనకనఁగాను
    ఆసలలల్ల రేనఁచేవు అటట్టి చనున్నల దానఁచేవు
    బాసదపప్పు కీతనఁడు నీపపై బతత్తి చటూపనఁగాను

చ. 2:    కపప్పురాన వసేవు కాయమున రాసేవు
   చిపప్పుల నాతనఁడు వచేయి వటట్టినఁగా

    చొపప్పులతత్తి నవవ్వెవు సొలసి కొపప్పు దువవ్వెవు
   తపప్పు కీతనఁడు రతకినఁ దమకితచనఁగాను

చ. 3:     చేతులతత్తి మొకేక్కవు సిగద్గీన మానఁట గకేక్కవు
   కాతరాన దానే నినున్ననఁ గానఁగిలితచనఁగా
    యతల శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్న నేలినానఁడు

   ఘతల వనఁడుకోనేలే యతనఁడు మనిన్నతచనఁగాను



రేక: 1942-3దేసాళత సత: 29-189
పలల్లవ:     ఇతకా నేల దాచేచ్చెవు య సుదుద ల

    కతకణల గటట్టిన నీ కలతణప సుదుద ల
చ. 1:      ముతగిటకి వచెచ్చె నివ మోహప నీ సుదుద ల

   అతగడిలోనికి నెకెక్క నా సుదుద ల
   కొతగబతగారములయ కోరికె నీ సుదుద ల

    యతగిలి మోవకి సనఁకె నీ సుదుద ల
చ. 2:     పొతచలక లోనాయ పొరగల నీ సుదుద ల

    యతచితే నెనెన్నఙ్క్తునానఁ గల వ సుదుద ల
   కతచప పొతుత్తి గలస కడలేనినీసుదుద ల

   దితచరాని మోపలయ దిన దినసుదుద ల
చ. 3:    ఇసుకపానఁతరలయ నిదివో నీ సుదుద ల

    ముసి ముసి నవువ్వెలయ ముతదే సుదుద ల
   యసగి శ్రీవతకటేశ ఇతతలో ననేన్నలితవ
    కొసరితే నిగిరితచ కూరిమ నీ సుదుద ల



రేక: 1942-4బౌళ సత: 29-190
పలల్లవ:    ఇటవతట వనోదము లిదదరికినఁ దగనమత్మి

  తటకననఁ జూడరమత్మి తరణులల
చ. 1:    యదురనఁ గొతడలమనఁద నెకక్కకొని లకిమమత్మి

  పొదిగొననఁ దొతగిచటూచి పొతచకతడనఁగా
  గదిగొన వదాదిద్రిగహలోననఁ గటూచతడి

  అదివో చేతులచానఁచ నోభళశనఁడు
చ. 2:    అతదముగ భవనాశి యదదరిని లకిమమత్మి

   వతదుగానఁ జెలలచే వడె మతపనఁగా
    కతదణనఁప మేడలోన గటూచతడి నవువ్వె నవవ్వె

  అతదుకొనీ వడుకతో నౌభళశనఁడు
చ. 3:   కడపవాకిటనుతడడి గరిమతో లకిమమత్మి

   తడయక మానఁటలడి తమ రేనఁచనఁగా
   తొడమనఁద నికిక్కతచక దోమట పతడిల్లయాడి

  అడరీ శ్రీవతకటాదిద్రి నౌభళశనఁడు



రేక: 1942-5ఆహిరి సత: 29-191
పలల్లవ:    ఆనఁటది బతమాలితే నారజకతత్తి యతదుర

    యేనఁటకి ననున్ననఁ గొసరే వనిన్నటా జాణనఁడవు
చ. 1:     జలజాక యొకత నీ సతగడినఁ గటూచతడనఁగాను

  సొలయక వరొకతకనఁ జోటట్టి నన్నదా
    కలికి యొకత నీకనఁ గెపైదతడ కిచచ్చెకతడనఁగా

  చలపటట్టి పననఁగితే చపప్పునగాదా
చ. 2:    మగవ యొకత నీతో మానఁటలడుచతడనఁగాను

  తగల వరొకతకనఁ దగవయతనా
    మస్కృగనేతద్రి నీ కొకత మేకొని సేవసేయనఁగా
  జిగిమతచి నీతోనవవ్వె సిగద్గీగాదా

చ. 3:     వనిత యొకత నినున్న వసము సేసుకొతడనఁగా
  చెనక వరొకతకనఁ జెలల్ల బడౌనా

   యనసితవ శ్రీవతకటేశ నీవ ననిన్నతతలో
   నినున్న నినఁక మెచేచ్చెదే నేరపగాదా



రేక: 1942-6రామకిగయ సత: 29-192
పలల్లవ:      నినున్ననఁ జూ చెపప్పుటనుతడి నేనఁడు నాక వరగయత

  పనున్నకొని యనేన్నసి పగటలదానవ
చ. 1:     చనవుల సేసుకొని సరసము లడి యాడి

  వనయాననఁ జెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొనేవు
    మనసు రతజిలల్లనఁ జేసి మచిచ్చెకల చలేల్లవు
   యనసి వభుని కెతత యిచచ్చెకరాలవ

చ. 2:     సరసనే కూచతడి సారెకనునఁ గొపప్పు దువవ్వె
    వరల ముడిచి యిటట్టి వడి మచేచ్చెవు

  తరవసుకొని మోవతేనియలే కరిసేవు
    యిరవపై మగని కెతత యితవరి దానవ

చ. 3:    వవగనఁ గానఁగిలితచి వడుకల వడరేనఁచి
  కెపైవసము సేసుకొని కరనఁగితచేవు
    యవళ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల

   నీవ నీతని కెతత నెయతమెపైనదానవ



రేక: 1943-1సామతతత సత: 29-193
పలల్లవ:    భటూపత చెరవుచెతతనఁ బొతచక రతులకను

   యేపొదుద సతులకను యదుర చటూచనే
చ. 1:   నవువ్వెలసలవులతో నానిన చెమటలతో

   పవువ్వెల దతడల వరే బుజాలతోడ
   జవవ్వెన పాయముతోడ జారిన తురముతోడ

   యవవ్వెతనో కూడివచిచ్చె యడ నునాన్ననఁడే
చ. 2:    అరవరి బాగలతో నాయముల కరనఁగలతో

  గరిమల నెమొత్మిగము కళలతోడ
   సురత వాసనలతో చొకక్కప సితగారాలతో

  పరిగొనన్న వడుకతో భోగితచనే
చ. 3:    పకిక్కట వడేలతోడ పలక జొతపాలతోడ

  పకక్కటలనఁ దేనెలటూరే పదవతోడ
    యికక్కవ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల
  వకక్కసపనఁ దమకాన వనోదితచనే



రేక: 1943-2సాళతగనాట సత: 29-194
పలల్లవ:     ఇపప్పు డిద కొలవునాన్ననఁ డితతుల దాను

   వుపప్పుతల మహిమల నుదదగిరి కస్కృషరనఁడు
చ. 1:    గోవులనఁగాచెనఁ గొనాన్నళళ్ళ కొతడ గొడగగ

   కావరితచి మదుద లను గకక్కన దొబెబ్బు
   వావుల గలయ గొలల్లవనితలనఁ బొతదుసేస

   వవల చేనఁతలవానఁడు వనన్నముదద కస్కృషరనఁడు
చ. 2:      మలల్ల లనఁ గొతదరి గొటట్టి మరి కతసు బొదిగొనె

  తలల్ల కోడెరాకాసుల దునిమవస
   తలల్లమగా వసుదేవ దేవకీనతదనునఁ డాయ

   వలల్లవరెపై మెరసని వనన్నముదద కస్కృషరనఁడు
చ. 3:      పొతతనఁ బాతడవులనఁ గాచె భటూ భార మణనఁగితచె

  పతతముతో దేవతల బాలితచెను
   యితతట శ్రీవతకటాదిద్రి నేలినానఁడు మమత్మితదరి

    వతత వతత సొబగల వనన్నముదద కస్కృషరనఁడు



రేక: 1943-3పాడి సత: 29-195
పలల్లవ:    తరణలో నామనసు తా నెరనఁగనఁడా

   తరదసి నే నెతత తలపనఁగవలనా
చ. 1:    వడుకక నవవ్వెతేను వతగెమనీ యిదియేమే

  వాడుమోము చటూచితేను వతచకోనేలే
     చటూడవ తా నతతే కడు సుదాద తుత్మినఁ డెపైతేను

   వోడక తా నొకక్కరీత నుతడవలదా
చ. 2:    దగద్గీరనఁ గటూచతడితేను తపప్పుతచకో నదియేలే

    వగిద్గీ చెనకితే నటట్టి సిగద్గీ లేనఁటకే
   యగద్గీలనఁ దపప్పులనఁ దాను యరనఁగనివానఁడెపైతే

    దిగద్గీన నా మానఁట సమత్మితతచి వుతడవలదా
చ. 3:     చేరి మొకక్కమొకిక్కతేను చెకక్క నొకిక్క వనఁడనేలే

  గారవతచనఁగానఁ బెననఁగనఁగ నేనఁటకి
   యరీతనుతడి శ్రీవతకటేశనఁడు న నిన్నపప్పుడేల

  మేరమర కిటలనే మెలనఁగనఁగవలదా



రేక: 1943-4నాట సత: 29-196
పలల్లవ:    ఈతనఁడే రఘురామునఁ డతనఁ డేకాతగవరనఁడు

    యతనఁడు చేసిన చేనఁత లనిన్నయపైనానఁ గలవు
చ. 1:    ఖరదటూషణదులను ఖతడ తుతడముల సేస

   అరదుగా వాలి నొకక్కయముత్మిన నేస
   సరవనఁ గొతడలచేత సముదద్రిము బతధితచె

   ఇరవపై వభీషణుని కిచెచ్చె లతకారాజతము
చ. 2:  కూడపటట్టి వానరల, కతభకరారదిదపైతుతల

   తోడనే రావణునఁ జతప దురముగెలచ్చె
    వడుకతో సతాదేవనఁ గటూడెను పషప్పుక మెకెక్క

    యడు జోడెపై సితహసన మేల నయోధతలోన
చ. 3:     –పడమయతతయునఁ గాచె పొతదుగానఁ దనతతలేసి

  కొడుకలనఁ గాతచెను కశలవుల
  యడయక శ్రీవతకటేశనఁడెపై వరములిచెచ్చె

   అడరి తారకబద్రిహత్మిమెపై ఇద వలస



రేక: 1943-5గళ సత: 29-197
పలల్లవ:    తారకబద్రిహత్మిమతతగము తానెపై వునాన్ననఁడు రామునఁడు

  ధరణలోనఁ జెలవతద దశరథరామునఁడు
చ. 1:   కొతడలతతల వానరకోటల గొలవనఁగాను

   దతడితోనఁ గొలవునాన్ననఁడు తగ రామునఁడు
   అతడనే సతాదేవ యమరి కూచతడనఁగాను

   మెతడుగ సితహసనాన మెరసని రామునఁడు
చ. 2:    –వామదేవ కౌశిక వసిషాష్ఠూ దులవనన్నపా

   లముకొని వనుచనాన్ననఁ డద రామునఁడు
    గోమున భరత శతుగ ఘున్నల ఛతగ చామరాల
   కామతచి పటట్టి కతడనఁగా కడుమతచ రామునఁడు

చ. 3:   కనకపషప్పుకము చెతగట వరాసనముతో
   ననచి యానతదాన నునాన్ననఁడు రామునఁడు

   ఘన శ్రీవతకటాదిద్రిపపైనఁ గలప్పువస్కృక్షము నీడ
   హనుమతతుని చదువు లలకితచ రామునఁడు



రేక: 1943-6లలిత సత: 29-198
పలల్లవ:     నెపముల వసి వటట్టి నేరాలేల యతచేరే

  వుపమల మరెతత వుపప్పుతతచేరే
చ. 1:    చలిమ బలిమగల సతులకనఁ బతతోను

  చలపటట్టి నవవ్వెనఁదగ సాదితచనఁదగ
   కలికితనాల మకనఁ గాతాళతచ నేమటకి

  అలరి సవతులపైతే నౌదురగాక
చ. 2:    ననిచియుతడిన యటట్టి నాతకి నీతనితోను

  పననఁగితే నెగద్గీగాదు బీరమటూనఁగాదు
   మునుకొనన్న సనన్నలను మోముల చటూచకొనేవ
  అనవలసితే మరటూ నతదురగాక

చ. 3:    సేసవటట్టి పతడాల్ల డిన చెలికి శ్రీవతకటేశనఁ
  బోసరితచి కూడవచచ్చెనఁ బొగడవచచ్చె

   వాసినితతులతో మర వరసల దిగేరేమే
  ఆసగలిగితే మరటూ నతటదురగాక



రేక: 1944-1వరాళ సత: 29-199
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా మేలది నీక యకెను మనిన్నతచవయాత

   వనన్నవతచితమ నేము వలనఁది చతదముల
చ. 1:     వనయములే కలితే వతగెము లనిన్న యాడినా

  పనగొనన్న తమకమే పడరేనఁచను
    మనసే వడనఁబడితే మరత్మి మెతత ముటట్టితచినా

  గొనకొనన్న వలపల కొనసాగితపతచను
చ. 2:    సతగాతమే నిజమెపైతే జతకెన లతతచటూపనా

  అతగవతచి రతులకే యాసవుటట్టి ను
   కతగలేక మెలనఁగితే గబబ్బుతనాన నుతడివా
  యతగిలి మోవకినెపై యేకారితపతచను

చ. 3:     సరసమే నెరపతే సాదితచి యతత మరినా
  తరితీప లపప్పుతలిల్ల తనివతదితచ

    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యితత వటట్టి యేలితవ
 నిరతపనఁగోరికల నెరవరితపతచను



రేక: 1944-2ఆహిరి సత: 29-200
పలల్లవ:      సేసిన చేనఁతుల చెలల్ల చెపప్పున మానఁటల వతట

    రాసికెకెక్క నీ సుదుద ల రకతచ మముత్మిను
చ. 1:    చిగరమోవ వతచి సిగద్గీవడ నేమటకి

   మొగమెతత్తి చటూడవయాత మోకేక్క నీక
 అగడునిటటూట్టిరపల అడనఁచకొననఁదగదు

   నగవయాత వకమాట నాతో నీవు
చ. 2:    కొపప్పు జారినతదుకనఁగానఁ గొతచితచ నేమటకి

   చెపప్పువయాత యేమానఁటపైనా జేరి వనేను
  తొపప్పునఁదోనఁగే చెమటల తుడుచకోనతతయాల

   అపప్పుడే వసరేనఁగాని అతడక రావయాత
చ. 3:    కతదువపైన వాసనల కపప్పుపటట్టి నేమటకి

   ఇతదవయాత జవాది ఇచేచ్చె నేను
   ఇతదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   చెతది యొకక్కమనసుతోనఁ జెలరేనఁగ మనఁకను



రేక: 1944-3పాడి సత: 29-201
పలల్లవ:      నినున్న ననున్న నెతచకొతటే నీవ నేను । నీవు

    మనిన్నతచినదే గరతు మరి యాడ సుదుద ల
చ. 1:     నీ తలనే వగేనా నెలనఁతలనఁ బెతడాల్ల డేది

  కాతరితచేవారికెలల్ల నఁ గలదే ఇది
   నాతో నేమ చేపేప్పువు ననొన్నడనఁబరచనేల

    యతల నీ చేనఁతలలల్ల నియతకొతట నేను
చ. 2:     యవవ్వెర నెఱనఁగనివా యిలలో నీ వలపల

   జవవ్వెనపవా రతడేట జాడలే ఇవ
   తవవ్వెనేల యిసుకపానఁతరల సారె సారెక

   పవువ్వెలవతట గణల పొగడే నిపడు
చ. 3:    మఱవనఁగ వచచ్చెనా మనసులో తలపోనఁత

  పఱరేనఁచి నినున్న రటట్టి పటట్టికతడునా
   యఱనఁగదు శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

    మెఱసి నీ పొతదులక మెచిచ్చెత ననిన్నటాను



రేక: 1944-4దేసాళత సత: 29-202
పలల్లవ:    ఒకటపపై కానఁతాళము వకటపపైనఁ జూపనేల

   వకలివపై నెచెచ్చెలల వనన్నపాల వనవ
చ. 1:     కొమత్మి నీవు నీ పతనే కొసరనఁగవలనఁగాక

   తుమత్మిదల నేనఁటకి దటూరేవ నీవు
    చిముత్మిచ నీ వటట్టి బతత్తిసేసి చటూపదువుగాక

  అమత్మిరో మరనినేల ఆడిపోసుకొనేవ
చ. 2:    వడుక నాతని నితకా వనఁడుకొతదువుగాక

  కూడగొటట్టి గాలినేల కోపగితచేవ
    వడె మచిచ్చె చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొనవలనఁగాక

   నీడనునన్న కొవలను నెరసులే లతచేవ
చ. 3:    గటట్టిగా శ్రీవతకటేశనఁ గానఁగిట నితతువుగాక

  గటట్టి తో చతదరనేల గతపతచేవ
     నెటట్టిన ని నిన్నతనఁ డేల నెమత్మిది నుతదువుగాక

   వటట్టి వసతతుపపై నేల వలవసేవ



రేక: 1944-5మాళవగళ సత: 29-203
పలల్లవ:    బతత్తిసేయనఁగా నీవు పరాక సేయనఁగరాదు

  వుతత్తిలప వలప నోలలడవయాత
చ. 1:     మనసు గరనఁగి నీతో మానఁటలడ జవరాల

  వనవయాత నీవు గడువడుకతోను
   వనర నపప్పుటనుతడి వదదనే కాచకనన్నది

  చెనకి సరసమాడి సేవగొనవయాత
చ. 2:    చలిమ బలిమతోడ సనన్నలలల్ల నఁ జేసని

  తలసుకోవయా నీవు తేనఁకవతోను
   కొలవులసేసి నినున్ననఁ గటూరిముల గొసరీని

  పలిచి లలనతోడనఁ బద్రియమతదవయాత
చ. 3:    మకిక్కలి కానఁగిటనఁగటూడి మెపప్పుతచ రతులను

  తకక్కక చేకొనవయాత దయతోను
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ న నిన్నతతలో

  వకక్కమనసున నీవు వుతడగదవయాత



రేక: 1944-6శ్రీరాగత సత: 29-204
పలల్లవ:   వనన్నవతచవసగాదు వలనఁది భావములలల్ల

   అనిన్నటా నీవ యినఁక నాదరితచవయాత
చ. 1:    చనున్నలమనఁది పయతద జారినదనఁ దలనఁచదు

   సనన్నల నీతోనఁ జేస సతతోసానను
   చినిన్నచెమట చెకక్కలనఁ జితదేద నెఱనఁగదు

   కనున్నల నినున్ననఁ జూచే కాతక్షలను
చ. 2:    తురములోని వరల తొరిగేద నెతచదు

   నిరత నీతో మానఁటాడే నిబబ్బురానను
   మురిపననఁ దనపోనఁకముడి వడినానఁ బటట్టిదు

   సరగ నీపపై వలపచలేల్ల వడుకల
చ. 3:     ముతచి పలకల మే మొలచినదనఁ జూడదు

   అతచెల నినున్ననఁ గటూడేట యాసలను
    కొతచక శ్రీవతకటేశ కొమత్మి నిటట్టి యేలితవ

  చెతచెలితచదు నీరత సరసానను



రేక: 1945-1మధతమావత సత: 29-205
పలల్లవ:    వనయాన వనఁడుకొనే వసనఁ దరవయరే

   చెనకనఁగా నితదరిలో సిగద్గీయత నాకను
చ. 1:    రానఁపసేసి వలపల రచచ్చెనేల పట ట్టినే

  కానఁపరము నేరతునా కనెన్నదానను
    పూనఁపచనున్న లతట యతట పొతదు లతతసేసనే

    దాపననఁ దలిల్ల మరనఁగదాన నితతే నేను
చ. 2:     సనన్నలనఁ జాయల మోవచవు లతత చటూపీనే

  వునన్నతతో గటట్టి సేసుకతడే దానను
   నునన్నని చెకక్కలమనఁద నునుగోరే లటూనఁదనే
 మనన్నక గోలతనపమేలదానను

చ. 3:     రచచ్చెలోన సిగద్గీలలల్ల రాసు లేల పోసనే
  కచచ్చెపటట్టి మోకేక్క యిచచ్చెకపదాను
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు ననున్న నేనఁడు
   మెచచ్చెగా బెతడాల్ల డిన మేనదాన నేను



రేక: 1945-2కాతబోదిసత: 29-206
పలల్లవ:    చటూడవోయి వలపతత చొకక్కలనఁబెటేట్టి ననున్న

    వడుకల మనఁద మనఁద వదచలీ ల్ల నిపడు
చ. 1:     కోరి నీవు రాకతడనఁగా కోపము రావలదా

   వారక యాలోన నవువ్వె వచచ్చెనఁగాక
   గోర గీరనఁగా నినున్న గతపతచనఁగవలదా

  గారవప నామనసు గరనఁగీనఁగాక
చ. 2:    వుదదరతడాల సేయనఁగాను వటట్టి వటట్టివలదా

   కొదిదతో నా గణ మయతకొనీనఁగాక
  బదుద ల వనయాలక పతగితచవలదా

    అదోద నా వయసు ని నాన్నసనడనఁగాక
చ. 3:    కడల నీ సుదుద లకనఁ గానఁతాళతచవలదా

  పొడము పలకలమెపై పొదలీనఁగాక
   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

  జడియవలదా దత చవరేనఁచనఁగాక



రేక: 1945-3నాదరామకిగయ సత: 29-207
పలల్లవ:    ఎదుర చటూచితమ యితదానఁకా నీక

   తుదకెకెక్కనఁ బనుల సతతోసమాయ నిపడు
చ. 1:    చెలివనన్నపము నీక చితత్తిముననఁ బటట్టినా

   వలపల తారకాణ వచెచ్చెనా నేనఁడు
   పలిచిన పలపల పగయమాయనా నీక
   చెలరేనఁగి యితటకి వచేచ్చెసిత వపడు

చ. 2:    కానఁపరాలసేయ నీకనఁ గడు వడుకాయనా
  ఆనఁపరాని తమకము లసరేనఁచెనా

    యేపన నీ వయసు యచచ్చెరితచెనా నినున్న
    చేపటట్టి మా యితటకి వచేచ్చెసిత వపడు

చ. 3:     సరసపనఁ జేతల చవు లయనా నీక
   నిరత నీ కనన్నకల నికక్కలయనా
   సరగ శ్రీవతకటేశ జలజాక నేలితవ

   సిరలలో నితటకి వచేచ్చెసిత వపడు



రేక: 1945-4ఆతదోళ సత: 29-208
పలల్లవ:     చెలికతత్తి మార సేవసేసితే దోసము గాదు

    పొలసి నీవ యాకెక పూనుక వచిచ్చెతవ
చ. 1:     చెపప్పువ యకె సుదుద ల చెలవునఁడు వనీనఁగాని

  చపప్పునఁగాకతడాను వో సకియా
     అపప్పుటనఁ దమ రేనఁచనే ఆ చటట్టిప వరసనే

   తపప్పుగాదు నీవ ముతదే తగలపైనదానవు
చ. 2:     చటూపనే యాకె కానికె సటూట నతదుకొనీనఁగాని

  నీపొతదు మరవకతడా నేరపతోను
   యపొదేద వచిచ్చెనపని యడేరితచకోవ మొకిక్క

  వోపడు వతతటకెపైనా వలపపైనదానవు
చ. 3:     ఇయతవ యాకె లేకల ఇటట్టి చదివనఁగాని

   ఇయతడ నీ వుపకార మెనిన్నకకెకక్క
    నెయతమున ననున్న నేల నేనఁడే శ్రీవతకటేశనఁడు

   చయతన నీవనఁ గటూడవ సతగాతపదానవు



రేక: 1945-5భలల్ల ట సత: 29-209
పలల్లవ:    ఆనతయతవయాత వనే నవనఁ గొనిన్నవడుకల

   వనుల పతడుగగాను వనోదము లలల్ల ను
చ. 1:      తచిచ్చె నీ మోహప కాతత తలనఁపాయనో నీక

    కచచ్చె పటట్టి మోమునితడానఁ గళ రేనఁగెను
   గచచ్చెల నాపనఁ గానఁగిట గానఁగిలితచినటాట్టి యనో
    మచిచ్చెక నీ మేననఁ జెమటల గారీని

చ. 2:      కోమలి నీ మెపై నితచిన గరతు చాచకొతటవో
   నామువార సలవుల నవువ్వె దేరీని

     ఆముక యాప కెమోత్మివ యాస నీక ముతచెనో
   కామతచి మదరాగము కనున్నలనఁ జూపటట్టిను

చ. 3:     పడత నపప్పుడే నీవు భావముననఁ గటూడితవో
  కడునఁగడు మేనెలల్ల గరపారెను
   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

 వుడివోనివలపల నోలలడేవు



రేక: 1945-6ఆహిరి సత: 29-210
పలల్లవ:   అనిన్నటాను మేలదాననెపైత నేను

    కనున్నలనఁ జూడనఁగ నాకనఁ గలిగెనఁగా తాను
చ. 1:     యడ నుతడినానేమ యేమ సేసినా యేమ

   వాడికతో మాయితతకి వచెచ్చెనఁగా తాను
   కోడెకానఁడయితేనేమ గరతు లతడితే యేమ

    జోడుగటూడి నా మొగము చటూచెనఁగా తాను
చ. 2:   యతతపరాకెపైననేమ యవవ్వెతనఁ దచిచ్చెనానేమ

  అతతరతగముతో మానఁటలడెనఁగా తాను
  పతతగానఁడయితేనేమ బయలీనఁదితచితే నేమ

    యితతేసి నమత్మికల నా కిచెచ్చెగా తాను
చ. 3:   పననఁగలడితేనేమ పచచ్చె వరిగితేనేమ

    ననుప సేసుక నాతో నవవ్వెనఁగా తాను
    ఘనునఁడు తానె శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్న నేల

   చనవచిచ్చె వలపల చలల్లనఁగా తాను



రేక: 1946-1శ్రీరాగత సత: 29-211
పలల్లవ:     వలవ కెటట్టి తడునే నీవతక చటూచి రమణునఁడు

  నిలవలల్ల ఇతతేసి నితచకొనన్నదానవు
చ. 1:    పలికితే మానఁటలను పచిచ్చెతేనియుల గారీ

  పొలసితే మెరనఁగలే పోగనియతని
   కలికి చటూచితేను కతకమలే తొలనఁగీని

   నెలనఁతరో నీ వతదు నేరచకొతటవ
చ. 2:     నవవ్వెతేను సలవుల నతటన ముతాతల రాలీ

  రవవ్వెనఁగా గొసరితేను రతజితచని
   చివవ్వెన జతకితచితేను చనఁకటల్ల గదిమని

   జవవ్వెనిరో నీ వతత జాణవపైతవ
చ. 3:     వరసితేనఁ జనున్నలను వుదిరి బతగార రాలీ

  మొరసితేనఁ జితదని మోహరసాల
  సిరల ననేన్నలినానఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు

   తరణదో యనెన్ననిన్న చేనఁతల వలసితవ



రేక: 1946-2ఆరిబ సత: 29-212
పలల్లవ:    నావానఁడనేయతటా నమత్మిక లిచేచ్చెవు నాక

   కెపైవసమెపైతేనఁ జాల కాదనేనా నినున్నను
చ. 1:     వడుకల వదచలిల్ల వగినతతా నాప నినున్న

  వాడికలలల్ల నఁజూప వావ చెపప్పును
   వడుదోడెపై వతదువటట్టి వడెము చేతకిచెచ్చె

   వాడసతులక నీవు వలచేవ యినఁకను
చ. 2:     సతగాతాల సేసి నీతో సరసములడి యాకె

  సితగారితచి మరాత్మిలతట చిమత్మిరేనఁచెను
    చెతగటనఁ గటూచతడి నీచితత్తి మటట్టి కరనఁగితచె

   అతగడివారి పొతదు లసితచేవా ఇనఁకను
చ. 3:     ఇచచ్చెకము సేసి నీక నెతగిలిమోవ యిచిచ్చె

  మచచ్చెవసినటట్టి నినున్న మరిగితచెను
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

  తచచ్చెనకాతతలపొతదు తలనఁచేవా యినఁకను



రేక: 1946-3దేశక సత: 29-213
పలల్లవ:    వనన్నపము సేయవమాత్మి వభునికి సుదుద ల

   చెనున్నగా నేమసేతము చెపప్పురమాత్మి బుదుద ల
చ. 1:   యనలేని వలపల యనఁతల

  మునుకొనన్న నిటటూట్టిరప్పుల మోనఁతల
  పొనుగొని సిగద్గీల పూనఁతల

   వనితక మరనఁడు సేసిన చేనఁతుల
చ. 2:   కలసేట తమకప కరనఁగల

   మలయునఁ జెకిక్కట చేయి మఱనఁగల
  సలసి పయతదజార చెఱనఁగల

  చెలియకే మరనఁడుసేసిన తఱనఁగల
చ. 3:   మరిగిన వరహప మతదుల

  వను కొనన్నభావరత వతదుల
యిరవపై,    శ్రీవతకటేశనఁ డితదులోనె వచిచ్చె కూడె

   తరణ కితతసేసిన తగ పొతదుల



రేక: 1946-4గతడకిగయ సత: 29-214
పలల్లవ:     నీకేల మొగమోట నే నెతతట దానను

  కాకసేసి యితదుకనఁగా కానఁతాళతచేనా
చ. 1:     ఆప నీవనఁ గటూచతడి అతతనేల రమత్మినేవు

  చేపటట్టి కానఁపరముల సేతురగాక
     యేపన ననున్ననఁ జూచి యేల పగయాల చెపేప్పువు
   వోపదు వతతటకెపైనా వదదనేనా నేను

చ. 2:     యిదదరను నవువ్వెకొతటా యేల నాతో మాటాడేవు
  వదిదక సరసలడి వుతదురగాక

    బుదిద దలనఁచక ననున్ననఁ బొతుత్తి లేల కలిపేవు
   కొదిదమరి పతగితచి కొసరేనా నేను

చ. 3:      ఆల మగనఁడునునఁ గటూడి ఆస నాకెతత వటేట్టిర
  కోలముతదపై రతనఁ బెననఁగదురనఁగాక

    యలీల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   పాలితతువుగాక ఇతకానఁ బతగితచేనా నేను



రేక: 1946-5ముఖరి సత: 29-215
పలల్లవ:     నినున్న మెతుత్తి నో యాప నేరపల మెతుత్తి నో

   పనున్నగడలపై ఇటట్టి పరగీని వలప
చ. 1:     వారక యాసత నీక వావ నేమౌనోకాని

    సారెక నవువ్వెల నవవ్వె చలీ ల్ల వలప
    పొరచి నాకెక నీక పొతదులటట్టివో కాని

   పేరనఁబెటట్టి నీముతదరనఁ బెతచని వలప
చ. 2:     వువదక నీకనఁ దొలిల్ల వడనఁబా టటట్టిదోకాని

    తవరి సనన్నల సేసి తవవ్వె వలప
    జవళ మలో మక సమత్మితు లటట్టివోకాని
   రవళనఁ దమకముల రాసిపోసి వలప

 చ ౩:     కలసి యాపక నీక కతదువ లటట్టివోకాని
   కెలసి కానఁగిటను బగితచ వలప

    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ
   కలికితనాలనఁ బొతుత్తి గలసని వలప



రేక: 1946-6నాదరామకిగయ సత: 29-216
పలల్లవ:   కోరినకోరికెలలల్ల కొమత్మియతదే కలిగీని

    చేరి కామయజజ్ఞ మటేట్టి సేయవయాత నీవు
చ. 1:     సుదత మోవ తేనెల సమపానము నీక

  పొదుపపైన తముత్మిలము పరోడాశము
   మదన పరిభాషల మతచి వదమతతగముల

   అద కామయజజ్ఞము సేయవయాత నీవు
చ. 2:     కలికి పయతద నీక కపప్పున కస్కృషారజినము

   నలవపైన గబబ్బుల కనక పాతగల
    కలసేట సరసాల కరత్మి తతతగ వభవాల

   చెలగి కామయజజ్ఞము సేయవయాత నీవు
చ. 3:     కామని కాగిలి నీక ఘనమెపైన యాగశల

  ఆముకొనన్న చెమటలే యవబస్కృథము
   యమేరనే శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలిత

   చేముతచి కామయజజ్ఞము సేయవయాత నీవు



రేక: 1947-1సామతతత సత: 29-217
పలల్లవ:     ఎతత ననున్న వనఁడుకొనే వపప్పుడు నీవు

   పతతముల మరేట పడతనా నేను
చ. 1:     యే పొదటూద సేవ సేసేట యిచచ్చెకరాలనేకాక

  కోపగితచకొనియేట కొమత్మినా నేను
   చేపటట్టి నీ వమనినా చితత్తిములోనఁదాననఁగాక

    నీ పలక మరేట నెలనఁతనా నేను
చ. 2:      యే దసా నీక లోనెపై యనసేట దాననఁగాక

  కాదుగటూడదనేట కాతతనా నేను
   మోదముతో నినున్ననఁ జూచి మొకేక్కటదాననఁగాక

   సాదితచి జతకితచేట సతనా నేను
చ. 3:    మేరతో నీ కానఁగిటలో మెలనఁగేటదాననఁగాక

   సారెకనఁ గొసరేయటట్టి సకినా నేను
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    చేరి మేల మరచేట చెలియనా నేను



రేక: 1947-2వసతతతసత: 29-218
పలల్లవ:    మటూసి మతతనములేల ముతచి వలల్లవరిగాను

   సేసవటట్టి పతడాల్ల డితే చేరి వదదనేనటూ
చ. 1:    తరమరనఁగన నుతడి తేనఁకవతో నాయకని

   వరల నెతత వసేవ వమారను
    అరిమురి నేనఁడు నీక నతత వలపగలిగితే

    సరసనఁ గటూచతడి మోవ చవ చటూపరాదా
చ. 2:    అవవ్వెలిమోము సేసుక యతతలోనే రమణుని

  నవువ్వెచనఁ గివగోరేల నానఁటతచేవ
     యవవ్వెరటూ నేమ చెపేప్పుర యితత నీక వడుకెపైతే

   చివవ్వెన గానఁగిట నితచి చిమత్మిరేనఁచరాదా
చ. 3:    చెకిక్కటనఁ జేయి వటట్టి క శ్రీవతకటేశవ్వెరని

   నికిక్క యేమ చటూచేవ నివవ్వెరగతో
     నెకొక్కని న నిన్నతనఁడేల నీకూనఁ గొతత చటట్టిమెపైతే
   మొకక్క మొకిక్క వనఁడుకొని ముచచ్చెటాడరాదా



రేక: 1947-3గళ సత: 29-219
పలల్లవ:     ఆస గలిగితే నీవ నాతనినఁ జేసుకోరాదా

   రేసు వుటట్టి వలపేల రేనఁచకొనేవ
చ. 1:     యలమ నెపప్పుడు నా యితటనే వునాన్ననఁడతటా

    సొలసి యాతని నేమ చటూచేవ నీవు
   పలమార నామనఁదనే బతత్తి సేసనతటాను

  వలినుతడి నీవతత వరగతదేవ
చ. 2:   మచిచ్చెక నాతోడనే మానఁటలడనితనఁడతటా

   కచచ్చెపటట్టి క యేల యేనఁకారేవ నీవు
    ఇచచ్చెగితచి నా వనన్నపా లపప్పుడూ వనీనతటా

    కొచిచ్చె కొచిచ్చె లోలో నేమ గబబ్బుతలేవ
చ. 3:     మేలవానఁడెపై నా యిచచ్చెలో మెలనఁగి మనిన్నతచనతటా

    వోలి నితదుకే యటట్టి నోరటూరేవ నీవు
    యలీల శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల

    వళ గాచకొని యేమ వసాల సేసేవ



రేక: 1947-4ముఖరి సత: 29-220
పలల్లవ:      కతట నీ సుదుద లలల్ల ను కానీ కానీవ

  అతట ముటట్టినతతలోనె ఆలవయేతవా
చ. 1:    మనసు పటట్టినఁగలేక మానఁటలడి యాతనితో

   తనివ సేసుకొనేవు తగనే నీవు
   చనవున నపప్పుటని జవావ్వెది వసేనతటా

 పననఁగలడేవౌనే పగయునితోను
చ. 2:    పాయరాని తమతోడ పకపక నవువ్వెకొతటా

   ఆయాల గరనఁచకొనే వాసతో నీవు
    యయడ నతతటానఁ బోక యితటకినఁ బలిచెనతటా

   చెయివటట్టి పొతదుల సేసేవౌనే నీవు
చ. 3:      కోలముతదపై వడుకతో కొచిచ్చె కొచిచ్చె చటూచి చటూచి

   తాలిమ సేసుకొనేవు తగిలి నీవు
    మేలవానఁడెపై ననున్న నేల మతచి శ్రీవతకటేశనఁడు

    కాల దొకిక్క మొకేక్కవౌనే ఘనునఁడతనఁ డతటాను



రేక: 1947-5రామకిగయ సత: 29-221
పలల్లవ:     నితడు సబనములయ నీ వుతత్తిర శ్రీరతగేశ

  మెతడాయను వలపల మెలనఁతలకెలల్ల ను
చ. 1:     ముతచి నీవు మానఁటలడే మోవపపై తనెలనే

   కతచము పొతుత్తి గలస కాతతలకెలల్ల
     పొతచి నీవు చటూచే చటూపల ముతగిట ముగద్గీలనే
  పతచల పతడుగలయ భామలకెలల్ల ను

చ. 2:    చితత్తిగితచి నవువ్వె నవవ్వె సలవముతేత్తిలనే
    కొతత్తి కొతత్తి సేప లయ కొమత్మిలకెలల్ల

  తతత్తిరప కొనగోరితానఁకల వజాబ్రాలనే
  హతుత్తి క వుతకవలయ నతగనలకెలల్ల ను

చ. 3:    గరిమ మనసు కోరికల చిగిరతపలవ
   సరినఁ బెతడిల్ల వడేలయ సతులకెలల్ల
    నిరత శ్రీవతకటేశ నీ రతుల వడుకల
   వరల వసతతాలయ వలనఁదుల కెలల్ల ను



రేక: 1947-6కాతబోదిసత: 29-222
పలల్లవ:    నవవ్వెవారి నెఱనఁగదు నడుమనఁ దనచేనఁతక

   అవవ్వెలనుతడే తాను ఆససేస నీక
చ. 1:     వుడివోని వలపల వుటట్టి గటట్టి క వునన్నది

   దడి గటట్టి క సిగద్గీల దానఁచకనన్నది
   పడరేనఁచి వనయాల పేరబెటట్టి క వునన్నది

  అడియాల లనిన్నయును నతదుకొనవయాత
చ. 2:     మతచనఁ గనుచటూపల మనఁ దతుత్తి క వునన్నది

  పొతచి పగయముల రాశివోసుకనన్నది
    కతచప మోవ యటట్టి కానుక వటట్టి కనన్నది
   అతచెలనఁ జేతుల చానఁచి అతదుకొనవయాత

చ. 3:     ముసి ముసి నవువ్వెల మటూటగటట్టి క వునన్నది
   కొసర మానఁటల గటూరచ్చెకొని వునన్నది
    యసనఁగి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

‘ ’   అసమున నాప పోర చెతదుకొనవయాత



రేక: 1948-1పాడి సత: 29-223
పలల్లవ:      ఎనన్నట పొతదో నీక యకె యతత చటట్టిమో

  పనున్నకొని వుతడనఁగాను పరాకలేలయాత
చ. 1:      కడు వడుకతో నీక గతల చెపీప్పు నాప

  వుడివోని సతతోసాన నటూనఁకొనవయాత
   అడియాలముగనఁ జనున్న లద కానుకసేసని

   బడివాయ కిటట్టి తపప్పుక చటూడవయాత
చ. 2:     వలయనఁగ మోవతేనె వతదుల వట ట్టి నాప

  కొలవులో నిటట్టి చవగోనవయాత
     చెలనఁగి నవువ్వె ముతాతల సేసల చలీ ల్ల నీక

   కలసి మెలసి నీవనఁ గెపైకొనవయాత
చ. 3:    చొకక్కప రతులనే జూజములడ నాప

  వకక్కసమేల పతదాతల వయవయాత
   ఇకక్కడనే శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   చకక్కగా మా యిదదరితో సరసమాడవయాత



రేక: 1948-2కతతలవరాళ సత: 29-224
పలల్లవ:     ఎనేన్నసి చేనఁతుల సేసే వటేట్టి మగనితోను

    ననున్ననఁ జూడవ మెపప్పుతచే నయాన నీతనిని
చ. 1:      పకక్కన నేల మొకేక్కవ పాదము లేల తొకేక్కవ

   చకక్కని పతతో సరసము లడుతటూ
    వకక్కసిత చేమ నవవ్వెవ వరలనేల రవవ్వెవ

   తకక్కక నీ తోతటపొతదు తలనఁపతచకొతటాను
చ. 2:      చతదన మేమ వసేవ చనున్న లేల రాసేవ

  చెతది రమణునిసేవ సేసుకొతటాను
     కతదువ లేమ ముటేట్టివ కానుక లేల పటేట్టివ

  సతదడిలో వలపల చలల్ల కొతటాను
చ. 3:      చేతు లేల చానఁచేవ సిగద్గీ లేల రేనఁచేనే

  యతల శ్రీవతకటేశ నెనసుకొతటా
   కాతర మేలపతచేవ కానఁగిట ననిన్నతనఁడేల

  పోతరిత చాచ్చెతనిబతత్తి పొగడుకొతటాను



రేక: 1948-3సితధురామకిగయ సత: 29-225
పలల్లవ:     పలవ వచిచ్చెత నేను పగయురాలి కడనుతడి

    యలమ నా మాటవన యితటకి రావయాత
చ. 1:     పచిచ్చెదేరి వలపల పడనఁతకి నీక నేనఁడు

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె తమకము గబబ్బుతలీని
   వచచ్చెన వడాయను వడుకతో సరసాల

    యచచ్చెగతదు రినఁక నేల యితటకి రావయాత
చ. 2:     నివవ్వెటలల్ల వయసుల నెలనఁతక నీక నేనఁడు

  వువవ్వెళటూళ్ళరీ మలోని వడనఁబాటల
   చివవ్వెననఁ బురిగొనెను చిగిరితత సిగద్గీల

    యవవ్వెరటూ నేమ చెపేప్పుర యితటకి రావయాత
చ. 3:     అతదుకొనె నాసల అతగనక నీక నేనఁడు

  కతదువ రతుల తారకాణలయను
   పొతదుగా శ్రీవతకటేశ భోగితచిత వకెను
     యితదరటూ మెచిచ్చెరి నినున్న యితట కిటట్టి రావయాత



రేక: 1948-4లలిత సత: 29-226
పలల్లవ:   కతద మకెసరితుల కనున్నలరాను

    యతదుతడి వచెచ్చెనో నీపపై నితపల చలీ ల్లని
చ. 1:     తేనెలగార మానఁటాడ తీగె యలనఁగల సాగ

   కానుకిచిచ్చె నీ మనసు గరనఁగనఁజేస
  నాననఁబెటట్టి వలపల నయగారితనమున

   య నేరపలనే నీకెతత తమరేనఁచనో
చ. 2:     చలల్లని చటూపలనఁ జూచ సరసనఁ గటూచతడుకొతటా

    మెలల్లనె నవువ్వెల నవవ్వె మెపప్పుతచె నినున్న
   తలల్లమగా సనన్నసేసి తలపకొనె వావుల
    చెలల్ల బడి నితకా నెతత సేవల సేసనో

చ. 3:     కతకమ గబబ్బుల నొతత్తి కొలవుల సేసుకొతటా
   పొతకపనఁ జేనఁతలనే పొదుద ల వుచెచ్చె

    అతకెల శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్న నేలితవ
    సతకెలేక తనబతత్తి చవ యతత చటూపీనో



రేక: 1948-5సాళతగత సత: 29-227
పలల్లవ:      మేల మేల య కీరిత్తి మకిక్కలినఁ గటట్టి కొతటవ

     నీ లగలలల్ల నఁ జూచి నీక మొకేక్క నేను
చ. 1:     యే లటా లపతోడ నెటవల నాడితవో

   మేలమాడ నేరత్తి వతటా మెచచ్చె నినున్న
  లలితచి మనసేరిత లలినఁగరనఁగితచితవో
   పోలితచి యతదరిలోనానఁ బొగడని నినున్న

చ. 2:    యేకతాననుతడి నీవు యతత చనవచిచ్చెతవో
   తటూకొని వడుకతో సతతోసితచి నినున్న

    జోకగా నేమట నీవు చొకక్కనఁగనఁ జేసితవో
   యేకడా జాణనఁడవతటా యతచని నినున్న

చ. 3:     నెటట్టి క రతుల నెటట్టి నీవు గానఁగిలితచితవో
   జటట్టివలనఁ బలమారనఁ జూపీ నినున్న
    గటట్టి తో శ్రీవతకటేశ కూడితవ ననున్న నేనఁడు

      అటట్టి నా వావ చెపప్పు తా నాదరితచ నినున్న



రేక: 1948-6నాదరామకిగయ సత: 29-228
పలల్లవ:     తానే ముతదుగా వచిచ్చె తడవ ననున్న

   ఆనుకొని వసతతములడిత నే వనక
చ. 1:     కొలవులో నుతడనఁగానే కతకమ నాపపైనఁ జలల్ల

  చిలకనఁజిమత్మిననఁగోవనఁ జిమత్మిత నేను
    కలవలనఁ గొనివస కమత్మిటనఁ దా నామనఁద

   వలినఁదమత్మిగతత్తినఁ గొని వసిత నేను
చ. 2:     తగిలి వతట నే వచిచ్చె తనజడవటట్టితేనే

    మగిడి నా చనున్నల నెమత్మిదినఁ బటట్టిను
   చిగిరబతతనఁగొని వసిత నపప్పుట నేను

    మొగము చటూడనఁగానే మోవ గతట సేసను
చ. 3:     పానఁగిన తమకమున పనీన్నర నాపయి నితచె

   చేనఁగదేరనఁ జేయివటట్టి చిమత్మిత గోర
   యేనఁగివచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడు ననున్న మనిన్నతచి

   కానఁగిలితచి పటట్టి కొని కళల రేనఁగితచెను



రేక: 1949-1రామకిగయ సత: 29-229
పలల్లవ:   చినన్నదానవపైతేనేమ చేనఁతలనీన్న నేరతువు

  పనున్నకొనన్నసుదుద ల గతపల నితతువుగాని
చ. 1:    నితచవ యాతనిమనఁద నెటట్టి కొని వలపల

  పతచవ నీలోననఁగల పగయములలల్ల
    వతచవ యటట్టినెదుట వాలక చటూప లపప్పుట
   కతచప మోవ తేనెల కానఁగలనితతువుగాని

చ. 2:   కోరవ యాతనితోడికూటములే యేపొదుద
  చేరవ పానుపమనఁద సిగద్గీవడక
  నేరవ యాతనిచేత నెయతపసరసముల

  గారవప వడుకల గాదనఁబోతువుగాని
చ. 3:     మొకక్కవ యాతనికి నీ మొనగోరి చేతులను

    తొకక్కవ పాదము లిద తొలత పతడిల్ల
     ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డిట ననటూన్న నినున్న నేల
  చకక్కగా నాసల కణనఁజాలనితతువుగాని



రేక: 1949-2పాడి సత: 29-230
పలల్లవ:   వలనఁది సొబగలివ వనన్నవతచితమ

  నెలకొని ఇనఁకనఁ గరణతచవయా
చ. 1:    చెలపల చెలపల చెమటల గారీ

  వలపననఁ బొడమన వానలివ
   సొలపల సొలపల చటూపల వదలీ
  తలపగ వనెన్నల తేటలివ

చ. 2:   బుసబుసమను నటూరప్పుల చిగిరితచ
వసతతకాలపవరసలివ

    మస మసనఁ గాతతుల మెరనఁగల వారీ
  యసనఁగిన వరహప టతడలివ

చ. 3:     మది మదినఁ గోరక్కల మతచల గరిస
  మదనుని యలహేమతత మది

    యిద యిద శ్రీవతకటేశ యితతనఁ గటూడిత
వదలనికానఁగిళళ్ళవాడికలివ



రేక: 1949-3తలగగా(గాత?)బోది సత: 29-231
పలల్లవ:   తనదేవులనఁగానా తన కెతదురాడేనా

    తనిప రతుల నిటట్టి దపప్పు దేరచ్చెమనవ
చ. 1:    చతదురని వనెన్నలల జాలినేల తోసనే

  మతదానిల వనఁడికేల మెపైకొలిపీనే
    అతది కోవల కూనఁతక నడడమేల తోసనే

    యితదుక వచేచ్చెసి ననున్న నీడేరచ మనవ
చ. 2:  చిలకలపలకలనఁ జిమత్మిరేపతచినేలే

 అలినాదములకేల యపప్పుగితచనే
 పలగోరవతకలబారినేల పట ట్టినే

    తలకొని ననున్న నేలి దయనఁజూడు మనవ
చ. 3:   మనసిజతాపమున మరలితపతచ మనవ

   చనవచిచ్చె వసతతునినఁ జలల్లజేయు మనవ
     యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డిద తానె వచిచ్చె ననున్న

   మనికెపై నావదదనుతడి మనిన్నతచ మనవ



రేక: 1949-4వసతతవరాళ సత: 29-232
పలల్లవ:    దేవరక మోహితచిన తరవల వచిచ్చెనార

  వవలక వనన్నవతచే వనన్నపాలవారము
చ. 1:     బతత్తితోనఁ జనుగబబ్బుల పడనఁత కానుక చటూపీ

   హతత్తి చేయి చానఁచవయాత అవధరితచి
   తతత్తిరాన నివాళచచ్చె తళక చటూపలనె
   యితత్తిల నెచచ్చెరికతో నిట చటూడవయాత

చ. 2:    వడుకతో మోవతేనెవతదుల నీకనఁ దచెచ్చె
  కూడి నోరారానఁ జేకొనవయాత
   వాడిక నవువ్వెలనే సేవతతవర లోసగీని
   తోడనే మేల మనఁద నతదుకొనవయాత

చ. 3:    చటట్టిరికప మానఁటల సొరిది నీకనఁజెపీప్పు
   వటట్టి కొని వక లేమ వనఁకొనవయాత

   ఇటట్టి శ్రీవతకటేశ యితదరిని నేలితని
  గటట్టిగా సేవలగొని కరణతచవయాత



రేక: 1949-5మేచబౌళ సత: 29-233
పలల్లవ:     మఱి నే మెతతడిగినా మాకనఁ జెపప్పుదు

   గఱతుల నీవ చటూచకొతదువు రావయాత
చ. 1:    చేరనఁడేసి కనున్నలప చెతగలి చటూపలది

  నీరాకగోరి వాకిట నిలచనన్నది
   చేరి నవువ్వెకొతటా నీపసినఁడిగదదపపై నునన్నది
   కోరి యాపపే రడుగదువు రావయాత

చ. 2:   పటట్టినఁడెసి చనున్నలది బతగారవతటమేనిది
  పటట్టి పచచ్చెడము నీది పరచకొనన్నది

   దిటట్టియపై నినున్ననఁ బలిచి తమత్మినియతటానునన్నది
    గటట్టి తో నీ వాకెనఁ గనునఁగొతదువు రావయాత

చ. 3:     దతడి మనఁట నీమనఁది పదాల వాడుతానునన్నది
  అతడనె నీవు మగనఁడవతటానునన్నది
   దతడిగా శ్రీవతకటేశ తగవచిచ్చె కూడితవ

   నితడు నిధనమవపై నెమత్మిది నుతడవయాత



రేక: 1949-6భపైరవ సత: 29-234
పలల్లవ:   తనమేలదానని తలనఁపననఁ బెటట్టి మను

   వనయముతోనఁ జెలి వనన్నవతచి రావ
చ. 1:    చితత్తిమున నెటట్టి తడెనో చిమత్మితనఁ గొనగోరను

    కొతత్తి సతుల సుదుద ల కోరి చెపప్పునఁగా
    వతత్తి మానఁటలడిత వదద నతదర నుతడనఁగా

   తతత్తిరపనఁ గాతతలను తపప్పుక చటూడనఁగను
చ. 2:   కోపగితచనఁడుగదా గొణనఁగతానఁ దిటట్టిత

  రానఁపల సతులతో సరసమాడనఁగా
   కానఁపరము సేయుమని గయాతళతచి పననఁగిత

  పపైపపై దిమత్మిరితనాలపడనఁతుల నతటనఁగా
చ. 3:    సతతోసితచకొనెనో సాగిలి నే మొకిక్కత

   చితతదర నామనఁదనే సేస చలల్లనఁగా
   ఇతతలో శ్రీవతకటేశనఁ డేలనఁగా దేవులనెపైత

   మతతనాన ననేన్న కడు మనిన్నతచనఁగాను



రేక: 1950-1దేశక సత: 29-235
పలల్లవ:     వతదువు రావయాత వడుక నీకనఁ గలిగితే

  అతది తలనఁచకోవయాత ఆపనీలోపొతదుల
చ. 1:     కొపప్పు నికక్కనఁ బెటట్టి కొని గబబ్బులనఁడి యొకక్కత

   అపప్పుటనుతడి వాకిట నడిగీ నినున్న
   పపప్పుగటట్టి వడేల పదవనితడానఁ జేసి
    చెపీప్పునద నీ తన చినన్ననాట సుదుద ల

చ. 2:   కనున్నలరచకొతటాను కతకారి తానొకత
   నినున్ననఁ జూడనఁ దమకితచ నెయతముతోడ

    చినిన్న చెకక్కలవతటాను చిపప్పుల జవావ్వెది గార
    కినెన్నరలో వాయితచ మకిక్కలి నీపపై చితదుల

చ. 3:   వాడికమానఁటలలోడ వాకిలి దరచకొని
  యడక వచిచ్చెనది నీయదుటకిని
    కూడితవ ననున్ననఁ దొలల్ల గటట్టి న శ్రీవతకటేశ

      వడె మచిచ్చె మేచచ్చె నినున్న వతత వతత లగల



రేక: 1950-2పాడి సత: 29-236
పలల్లవ:    చెపప్పునఁబోతే వరగయత చెలిమేల దానఁచరాదు

  వుపప్పుతలల్ల రతులను వోలలడుమనవ
చ. 1:    కపప్పులయనఁ బులకల కోమలి చెకక్కలవతట

   రెపప్పులనే యలప దేరీ నిదివో
     చిపప్పులి చెమట లలల్ల నఁ జిమత్మిరేనఁగనఁ జొచెచ్చె మేన

   యపప్పుడు వచచ్చెనే వభునఁ డేమసేసనే
చ. 2:    చితత్తిమెలల్ల నీరాయ సేసకొపప్పు చెదరెను

   హతత్తిన గబబ్బులపపై పయతద జారెను
   వతత్తివలనఁ గెమోత్మిని వసివాడి తేనెగారీ

    బతత్తిసేసి తా నెపప్పుడు పడనఁత నేలీనే
చ. 3:   నిటటూట్టిరపలతోడ నితడుకొనెనఁ గోరికల

  దటట్టిమాయ లోలోని తలపోనఁతల
     ఇటట్టి శ్రీవతకటేశతః డితతనఁ గటూడె నితదు వచిచ్చె

    జటట్టిగొనె నితకా నెతత చనవు లిచచ్చెనే



రేక: 1950-3మతగళకౌసిక సత: 29-237
పలల్లవ:    ఇనాన్నళటూల్ల నెఱనఁగము నీ వతతటవానఁడవౌత

   పనున్నక యవవ్వెత నినున్ననఁ బనుపరచినదో
చ. 1:    మాపదానఁకా నేరపలే మాతోనఁ బచరితచేవు

    యే పళల్లనఁ జదివతవో యితతేసి నీవు
   రానఁపగా జాణతనాల రామలతో నాడేవు

    చేపటట్టి యవవ్వెత నీక సలవుల వటట్టివో
చ. 2:    పూనుకొని యతదుకెపైనా పొసనఁగ మానఁటాడేవు

    యే నెలనఁత నేరిపనో యితతేసి నీక
    నాననఁబెటట్టి నాననఁబెటట్టి నవువ్వెల నవవ్వె వచేచ్చెవు

    సేనగా నీ కలవాట సేసినది యవవ్వెతో
చ. 3:   అతదుకోలవలపల అమత్మివచేచ్చె వపప్పుటని

   యతదు బేరాలడితవో యితతేసి నీవు
   కతదువ శ్రీవతకటేశ కానఁగిట ననేన్నలితవ

    పొతది నినున్న నెవవ్వెత పోరచి మరపనో



రేక: 1950-4శదద్ధవసతతత సత: 29-238
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకానఁడవు యేమతదు నేను

   వతత వతత రతులను వనోదితచేవు
చ. 1:     వలనఁది నినున్న దగద్గీరి వనన్నపాల సేయనఁగాను

  చిలిమ బలిమ నాపచనున్నలతటేవు
   పలమార వడుకతో బాగాల చేతకియతనఁగా

   మొలక నవువ్వెలతోడ మోవ యానేవు
చ. 2:     పనివని నీ కాప పాదములొతత్తి రానఁగాను

   చెనకి కచెచ్చెలమనఁదనఁ జెయి చానఁచేవు
   వనయముతో నీక వరల ముడువనఁగాను

   మనసు పటట్టినఁగలేక మరత్మిము లతటేవు
చ. 3:     వుకక్కమరి యాప నీక వడిగాల సేయనఁగాను

  పకక్కటలనఁ గానఁగిటను బగియితచేవు
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    చొకక్కచ నాపతోడ నా సుదుద ల చెపేప్పువు



రేక: 1950-5ఆహిరి సత: 29-239
పలల్లవ:   ఈకెను మనిన్నతచవదాద ఇతతటనెపైనా

    చేకొని యరీత నీ సేవలలల్ల నఁ జేసను
చ. 1:    వనయముతో నీక వనన్నపము సేయుమని

   తనమార చెలి నతపనఁ దరణ
   చనవుననఁ దనమార సాగిలి మొకిక్కతచమని

  కనకపబొమత్మి నతపనఁ గనునఁగొనవయాత
చ. 2:     నితచి తనమార యిటట్టి నినున్న సితగారితచమని

    మతచిన పూదతడ యతప మెలనఁత నేనఁడు
    పతచనుతడి తనమార పతతము నీ కిమత్మిని

    అతచెల ముతజేత చిలక్క నతపను నీవదిదకి
చ. 3:    నెలకొని తనమార నీకనఁ బాదాలొతుత్తి మని

   మెలపన వజాబ్రాల మతచ లతపను
    నిలిచి శ్రీవతకటేశ నెటట్టివనఁ దానె వచిచ్చె

   కళలతట వనఁడుకొని కానఁగిలితచె నినున్నను



రేక: 1950-6సామతతత సత: 29-240
పలల్లవ:     జెపప్పునఁ జెపప్పునఁ గొతత్తిలయ చేరి వనేవారికెలల్ల

    కపప్పులనఁ దపప్పులనఁ గానఁగ కొమత్మిలల వనరే
రేక: 1951-1నాదరామకిగయ సత: 29-241
చ. 3:      సనన్నల సేయనా మోవ చవుల నేనఁ జూపగా

  కనున్నలరా నీవరీతనఁ గతటవోకాని
   యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న     నీవునినున్ననఁ జూచి కస్కృప యతత నితచితవోకాని



రేక: 1951-2సామతతత సత: 29-242
పలల్లవ:    ఇపప్పుడు ననన్నడిగేవు యపప్పుడు వచిచ్చెతవని

   కపప్పురాన వయనా నీ కతలటట్టివోకాని
చ. 1:     వనన్నవతచనా నేను వనుల చలల్లనఁగా నీక

   కనున్నలను మొకక్కనా కమత్మిట నేను
    సనన్నసేసి చటూపనా చవగా నా మోవతేనె

   వునన్నత నెతదునఁ బరాకెపై వుతటవోకాని
చ. 2:     చేతులరా వనఁడుకోనా చెకక్కనొకిక్క నే నీక

  కాతరాన నీవళ గాచకతడనా
    రాతరెలల్ల నిటట్టి జాగరాల నీతోనఁ జేయనా

  యే తలపోనఁతలతో నీవటతటవోకాని
చ. 3:    పాదాల నీకొతత్తినా పానుపపపై నుతడనఁగాను

     పోది సేస వడె మచిచ్చె పొతదు సేయనా
   యదస శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ
     పాదుకొని నాపపై నెతత బతత్తి నుతటవో కాని



రేక: 1951-3నాదరామకిగయ సత: 29-243
పలల్లవ:    మతతనాన న నిన్నటట్టి మనిన్నతచనఁగాక

   సతతతమటూనఁ జెకక్కనొకిక్క సరస మేమాడనే
చ. 1:   చిగిరితచె వలపల చేగలకెక్కనఁదమకము

    నగతా నాతో నెతత నాని సేసేసనే
   తగలయ వావుల తతవచెచ్చె జవవ్వెనము

  యగసకేక్కలక నేల యడబానఁటలడనే
చ. 2:    పచిచ్చెదేరెనఁజితత్తి మద పదనెకెక్కనఁ దనువలిల్ల

     కొచిచ్చె కొచిచ్చె నాతో నెతత గటట్టి చటూపీనే
   పచచ్చెరేనఁగెనఁ గోరికల పనగొనెనఁ బద్రియముల

     తచిచ్చె తచిచ్చె మరి యాల తరితీప సేసనే
చ. 3:    నమత్మికల తుదకెకెక్క నారకొనెనఁ బులకల

   కమత్మిట సిగద్గీ లివల కపప్పువచచ్చెనే
    నెమత్మిదినఁ గానఁగిటనఁ గటూడె నేనఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
   వుమత్మిడి సారెక నేమ వడివట ట్టినే



రేక: 1951-4తలగగాతబోది సత: 29-244
పలల్లవ:      మగవ నినేన్న కాని మరి యనత మెఱనఁగదు

   జిగి నీపపై వలపల చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    చనున్నలమనఁది పయతద జారినద నెఱనఁగదు

   కినెన్నర మనఁట నినున్న గిలిగితచని
    చినిన్న చెకక్కలనఁ గారేట చెమటల నెఱనఁగదు

    యనిన్నక తానాల తోడ నెలనఁగెతత్తి పాడని
చ. 2:     తురము వడి వరల తొరిగేది నెఱనఁగదు

    సిరల నీపపైనఁ బదాల చెపప్పు చొకీక్కని
   సరగన మొలనటూల సళల్లనద నెఱనఁగదు

    వరస నీ గణలలల్ల వాబ్రాసి వరిరతచని
చ. 3:    పొదలిన మేనెలల్ల బలకితచే దఱనఁగదు

   సదరాన నినున్ననఁ గటూడి సతతోసితచని
   పదవపపై కెతపల బెరసిన దఱనఁగదు

    యిద శ్రీవతకటేశ ని నెన్నచచ్చెరిక సేసని



రేక: 1951-5ఆహిరి సత: 29-245
పలల్లవ:   ఇటట్టి కరణతచవదాద యితతటనెపైనా

  నెటట్టి కొనన్న వనయాన నెలకొనన్నదానను
చ. 1:     మునుకొని చేతులతత్తి మొకిక్కత నపప్పుడె నీక

   చనునఁగవ యే లతటేవు సారెకనని
   ననిచి పటట్టిరానియానలలల్ల నీకనఁ బెటట్టిత

   గానకొని చెకక్కలపపై గోర గీరకమని
చ. 2:      లలి మోవ తేనియాల లతచము లిచిచ్చెత నీక

  తలకితచి మానముపపైనఁ దిటట్టికమని
    పలిచినా చిలక నీ పేరవటట్టి వనఁడుకొతట
    యలమ నా సిగద్గీల బాయిట వయకమని

చ. 3:    కదిసి వనయముతోనఁ గానఁగిలితచకొతట నినున్న
   పదరి యనన్ననఁడూ ననున్ననఁ బాయకమని
    యిద శ్రీవతకటేశ న నేన్నలినతదుక మెచిచ్చెత

   సదరాన నీవ భువ జాణనఁడవని



రేక: 1951-6నాగవరాళ సత: 29-246
పలల్లవ:       నీ చితత్తిము నా భాగతము నేరప లితకే మునన్నవ

   చటూచినటట్టి వచచ్చెనా సటూటతో వలపల
చ. 1:    యితవపైతే మానఁటల యనెన్నఙ్క్తునా నాడనఁగవల

  మతకి వగటపైతేను మాననఁగవల
  కతలప రారానఁపలనఁ గొసరినఁగనఁబోతేను
   చతురత లనెన్నఙ్క్తునానఁ జవుల గానఁబోయనా

చ. 2:   చెలల్ల బళల్లయితేను సేవల సేయనఁగవల
  వలల్లకతటే గటట్టి తోడ నుతడనఁగవల

  పలల్లదాన చనవుల పచారితచనఁబోతేను
  వులల్లములో వడుకలపై యుతడనఁబోయనా

చ. 3:    చటట్టిరిక మబచ్చెతేను సొలసి చటూడనఁగవల
  వటట్టి పొతదులపైతే తలవతచకోవల

    యటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   మటట్టి లేని నీ రతుల మరచితేనఁబోయినా



రేక: 1952-1కాతబోదిసత: 29-247
పలల్లవ:    కడు వలచినదానినఁ గాక సేతురా

  యడయక మనిన్నతచి యేలదురగాక
చ. 1:    చకెక్కర పతట మోవ చవచటూడవచిచ్చెతేను

  చకక్కలటట్టి నితచితవ సుదతకిని
      నికిక్క చటూచి చేతు లతత్తి నీక నిటట్టి మొకిక్కతేను

   జకక్కవ చనున్నలేల సారెనఁ బసికేవు
చ. 2:     వడుకతో నీక నిటట్టి వనన్నపాల సేయనఁగానే

   కూడనఁబటట్టి చెకక్కలేల గోర గీరేవు
   వాడికతోనఁ బాదాలొతత్తి వావుల చెపప్పునఁగాను

  మేడెపరతుల నెతత మేలమాడేవు
చ. 3:     వనెన్నల నవువ్వెల నీతో వమార నవవ్వెనతటా

    పనున్నక మొలనటూ లేల పటట్టి తీసేవు
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యకె నీక దేవులతటా
    మనిన్నతచిత వతకా నేమ మరత్మిము లతటేవు



రేక: 1952-2రామకిగయ సత: 29-248
పలల్లవ:   ఇతతపగతాపము నీవ యఱనఁగకొనేవుగాక

   వతతలగా వరే నేము వనన్నవతచవలనా
చ. 1:     నెలనఁత చిఱనవువ్వెలే నితడానఁ దమ రేనఁచేవ

  కలికితనాలే మత గరనఁగితచేవ
   తలిర మోవ వలప తలకెకక్కనఁజేసేది

  పలమార నేమటకి పతతాలడేవయాత
చ. 2:    వనిత చనున్నమొనలే వసము సేసుకొనేవ

  కనుచటూపలే వానఁడెపై కానఁడిపారేవ
   ననిచిన కొనగోరే నాములపై చొకిక్కతచేది

  యనలేని బతకాల యతదువోయనయాత
చ. 3:    మగవకానఁగిల సారె మరగనఁగనఁ జేసేది

   నిగరనఁజేతులే నీ సేవ సేసేవ
   తగరి శ్రీవతకటేశ తతనీకెనఁ గటూడితవ

   జిగిమతచ నీ నేరప చెపప్పునేనఁటకయాత



రేక: 1952-3కతతలవరాళ సత: 29-249
పలల్లవ:    ఎరనఁగము నీ సుదుద ల యితదానఁకాను

  పరరేనఁపలనే యాస పేరనఁబెటేట్టివటవ
చ. 1:       చటట్టి చటట్టి వచిచ్చె నీవు చటూచే వాతని మోము

   పొటట్టినఁబొరగన నీకనఁ బొతదు గదదటే
     కటట్టిదుర నుతడి మత గరనఁగేవు సారె సారె

   వటట్టి మాక లిగిరితచ వలచితవటవ
చ. 2:    మతదలితచి మతదలితచి మాటలడే వపప్పుటని

   అతదుకొనన్న నీ తమక మానఁపలేవటే
     వతదు చెపేప్పు నెపమున వనఁడుకొనే వట వచిచ్చె

  చతదమామ గటకల చవచటూపేవటవ
చ. 3:      నతట చటూప నతట చటూప నవవ్వెవు సలవుల

   అతటము టట్టితనికి నీ వాలవటవ
    యితటలో శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు ననున్న నేనఁడు

  జతటలపైన రతుల తోడతటవటేట్టివటవ



రేక: 1952-4ఆహిరి సత: 29-250
పలల్లవ:     అలగను సేయను ఆరడి నేల పట ట్టినే

    చెలియ నీవపైనా బుదిద చెపప్పువ యతనికి
చ. 1:     మోము దపప్పుక చటూచిత ముచచ్చెటతో నవవ్వెత

   పేగమముతో మానఁటలడి పీనఁట వటట్టిత
    కామతచి తా వనఁడుకొతటే కానిమత్మిని ఇయతకొతట

 యేమసేయుమనీనే యితకానఁదాను
చ. 2:     వడెము చేతకిచిచ్చె వసనఁ బానుప వసిత

    పాడి పాడి వగినతతా పదా లొతత్తిత
   వాడుదేర నిటట్టి యాలవటట్టిమటూను వసరిత

   యడువటట్టి కొని యితకా నెతత వనఁడుకొనీనే
చ. 3:    చేతులతత్తి మొకిక్కత సేవలలల్ల నఁ జేసిత

  కాతరాన నిమత్మిపతడు కానుకిచిచ్చెత
   యతల శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్ననఁగటూడె
     యేతుల నే నెరనఁగను యేల రటట్టి సేసనే



రేక: 1952-5హితదోళత సత: 29-251
పలల్లవ:     చటూడనఁ జాడ వడుకల సుదత వలసాల

   మేడెప రత భావాల మెచచ్చెనఁగదవయాత
చ. 1:    వలపల వదవటట్టి వనిత నీమనఁదను

  మొలచి తమకముల మోసుకలతత్తిను
    యలిమనఁ దలపోనఁతల యనున్న వళ ల్ల నతతలో

   చెలనఁగి నీ మహిమల చితత్తిగితచవయాత
చ. 2:      కవవ్వెల వోస వయసు కోమలి చనున్నల నీపపై

  నవువ్వెల గాదలనితడె నానాటకి
  వువవ్వెళటూల్లరి సరసము లొకటకినుమడాయ

   చివవ్వెన నీ మహిమల చితత్తిగితచవయాత
చ. 3:     పొతదికల దటూరపతపై పొలనఁత నీ కానఁగిటను

  వతదుసేస మోవతేనె వభవానను
   యితదరిలో శ్రీవతకటేశ యకె నేలితవ

  చెతదిననీ మహిమల చితత్తిగితచవయాత



రేక: 1952-6శ్రీరాగత సత: 29-252
పలల్లవ:    ఆతని చితత్తిము వచిచ్చెనదే పదివలగాక

   చేతులతత్తి మొకేక్క నేను చితత్తిముగితచమనవ
చ. 1:    చెలల్ల బడి గలిగితే చెనకి కొసరవల

  వలల్లనే కొతకితే నటూరకతడవలను
   పలల్లదాన రమణుని బలిమ సేసితేను

    యలల్లవారటూ నానఁట దాని నెతత గయాతళనరా
చ. 2:    మనన్ననల సతమెపైతే మానఁటలలల్ల నాడవల

  వనన్నప మతదకతడితే వడువవల
  సనన్నక లోనఁగానివాని సాదితచనఁజూచితేను

    కనన్నవారెలల్ల నెతత గబబ్బు యిది యనరా
చ. 3:    మనసు చిమత్మిరేనఁగితే మచిచ్చెకతో నవవ్వెవల

 తనిసితే నివవ్వెరగతదనఁగవలనటూ
  యనసిన శ్రీవతకటేశతోనఁ బెననఁగితేను

   వనినవారెలల్ల ననున్న వసాలది యనరా



రేక: 1953-1శదద్ధదేశి సత: 29-253
పలల్లవ:     నీ వమ సేసినాను నీకనఁ జెలల్ల ను

   వవల చతదాలను వనఁడుకొనే నినున్నను
చ. 1:       మానఁటల నాతో నాడుతా మళల్ల చటూచే వమ నీవు

   ఆనఁట దవవ్వెతో చటూచనతటానో నినున్న
    చాటవటట్టి కొని కొతత సనన్నల సేసేవు నాతో

  మాటచచ్చెకనాన్ననఁడవో మరియు నాపకను
చ. 2:    వదదనఁబతడుడ తడి యవవ్వెల నొగినఁ జోటచచ్చెకతడేవు

   నిదదరితచేవళ నాప నీవునఁ గటూడేవో
   వదిదకనఁ బుకిక్కట దానఁచకనాన్ననఁడవు తములము

   చదిద గటట్టిపటట్టితవో సరగ నాపకను
చ. 3:    పొతకముగా జాగరాలనఁ బొదుద వుచచ్చె వాపను

   కతకణము గటట్టి తొలల్ల కలసితవో
   అతకెల శ్రీవతకటేశ అతతలో ననేన్నలితవ

    ఇతక నీక వఱపలే దరనఁగదు నవవ్వెత



రేక: 1953-2పాడి సత: 29-254
పలల్లవ:      మేల మేల జవరాల మెఱసే నీ సితగారాల

    కోలముతదపై నీ కినిన్నటా గఱతుల సేసనే
చ. 1:   చనుగబబ్బుల మనఁదట చతదద్రివతకల

  కనునఁగొన చటూపల కడకెతపల
   తనువుపపై చెమట చితత్తిడి సనల
   గొనకొనన్న రతులక గరతుల సేసనే

చ. 2:   నొసలిపపైనఁ జెదరిన నునునఁగరల
 ముసిముసినవువ్వెల మురిపముల

  అసురసురల తోడి యలయికల
   కొసరేట రతులక గరతుల సేసనే

చ. 3:   ముదముననఁ దేరేట మోముకళల
  పదవపపై నితడిన ముపప్పురిబేతటల్ల

   యదుట శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినేన్నలనఁగాను
   గదివనన్న రతులక గరతుల సేసనే



రేక: 1953-3శతకరాభరణత సత: 29-255
పలల్లవ:     పొదొదక వనెన్నలతోడనఁ బొదలీ నీప సిరల

   వదిదకతోనఁ జూడరమాత్మి వహితచి చెలల
చ. 1:     చెలి చెకక్కలనఁ గాసేవ చిరనవువ్వె వనెన్నలల

  పలకలనఁ దొలనఁకేవ పతచదారల
  పలవరసనునఁ గనుపటట్టినవ మాణకాల

    యిల నీకె చకతనఁదనన మెతతని చెపప్పుదమే
చ. 2:    చనున్నలపపైనఁ దేరేవ చాయల పపైనఁడినిగద్గీల

  కనున్న లజళపతచెవ కారమతచల
   చినిన్న మొగమున మెరసేవ మదనకళల

    యినిన్నటా నీప భావము యతతని చెపప్పుదమే
చ. 3:    నికక్కనఁదురము మనఁదట నితడినవ సితగారాల

  చొకక్కపమేన నితడేవ చకక్కనఁదనాల
    గకక్కన శ్రీవతకటాదిద్రి ఘనునఁడు మనిన్నతచి కూడె

    యికక్కడ నీప చెలవ మెతతని చెపప్పుదమే



రేక: 1953-4సామతతత సత: 29-256
పలల్లవ:    సకలము నెరినఁగిన జాణనఁ డితనఁడు

   మొక మెతదానఁకానఁ జూచేవు మొకక్కనఁగదవ
చ. 1:    వనన్నవతచవ నీవు వభునికి మనవుల

   సనన్నల చాయల నేమ సాదితచేవు
    పనున్నక వదదనఁ గటూచతడి పాదా లొతత్తినఁగదవ
    చనున్నల నీతని నేమ సరినఁ దానఁకితచేవు

చ. 2:    నవవ్వెవ యాతనితోను ననుపల సేసుకొని
   పవువ్వెల నేమవసేవు పూనఁచి పూనఁచి

   వువవ్వెళటూల్లర మోవ యిచిచ్చె వడనఁబరచకొనవ
   చవవ్వెన నీతని నేమ చొకక్కలనఁబెటేట్టివు

చ. 3:     ఆక మడిచియతవ అటట్టి బాగా లొసనఁగి
   దాకొని వరకే యతత తమరేనఁచేవు

   యకడ శ్రీవతకటేశనఁడేల నినున్న మెచచ్చెనఁగద
   మేకల నీతని నెతత మేలమాడేవు



రేక: 1953-5శ్రీరాగత సత: 29-257
పలల్లవ:      ఇతక నినున్న దటూరను యియతకొతట ని యానత

  కతకణము గటట్టిత వకాలమునానఁడే
చ. 1:      యనిన్న లేవు వనన్నపాల యిటట్టి సేసేనతటే నీక

   మనిన్నతచినదే గరతు మాక నీవు
   సనన్నల చాలనఁగలవు సారెనఁ బాచారితచేనతట

    వనెన్నల మా యితటకి వచచ్చెటే గరతు
చ. 2:      యతతని చెపప్పుదు మోహ మటట్టి నీకనఁ జూపనతటే

   యితతగా లలితచినదే యకక్కడు నాక
    వతతుల కలివ యేది వాసుల వటేట్టినతటే

   చెతతనుతడి నాతో పొతదుసేసినదే గరతు
చ. 3:     యకక్కడ గొలనఁది సేవలిటేట్టి నేనఁ గావతచేనతటే

   యికక్కడ ననేన్నలినదే యితప నాక
    నెకొక్కని శ్రీవతకటేశ నీక నే మొకేక్కనతటే

    లకక్క యేది నీ వలినలీలలే గరతు



రేక: 1953-6తలగగాతబోది సత: 29-258
పలల్లవ:   చెలవునఁడ యకెనునఁ జితత్తిగితచమనఁక

    వలసి నీక నిక నివ వడుకలయ
చ. 1:    తలనఁచక తలనఁచిన తరణరాక యిది

  యిల నీకోరిక కిరవాయ
   మొలవక మొలచిన ముసిముసి నవువ్వెల

  నెలకొని వలపల నిలకడలయ
చ. 2:    చటూడక చటూచిన సొలపల చటూపల

  వడని యాసకనఁ దోడాయ
  కూడక కూడిన కచములసనఁకల
  తోడనే రతులక దోమటలయ

చ. 3:   పననఁగక పననఁగినపగయముల కానఁగిలి
 తనివోనితమకినఁ దగలయ

  యనసిన శ్రీవతకటేశ యమగవ
  అనిశము నీకను హరతబాయ



రేక: 1954-1శదద్ధవసతతత సత: 29-259
పలల్లవ:     ఎనాన్నళల్లనుతడి కాచక యితదుకే వుతటవో నీవు

    పనిన్నన నీ కోరికల ఫలియితచె నిపడు
చ. 1:     చేవదేర నాకె నీక చేతులతత్తి మొకిత్తితేను

  దేవులవు గమత్మితటా దవతచేవు
    వావ చెపప్పుమని నినున్న వాలయితచి యడిగితే

  బావనతటా సరసాల పచారితచేవు
చ. 2:     ముదమున నాకె నీమోము దపప్పుక చటూచితే

   ఇద పతడిల్ల లగన్నమతటా నియతకొలేప్పువు
   చెదరక వరకే నీచెతత నిలచతడితే

    యదురేది నీక నాక లీడుజోడౌ ననేవు
చ. 3:      మకక్కవల నాకె నీతో మతచి మానఁటాడితే మోవనఁ

   జకెక్కర చితదనతటానఁ జవ చటూచేవు
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యరినఁగి తా నవవ్వెతేను

  గకక్కన మెచిచ్చెతనతటానఁ గానఁగిలితచేవు



రేక: 1954-2వరాళ సత: 29-260
పలల్లవ:    కానఁపరము సేయవయాత కలకాలము నీరీత

   దానఁపరాలపై మ పొతదుల తారకాణలయను
చ. 1:     కచచ్చెక నీరాక కీప కాచకనన్నతదుక నీవు

  వచేచ్చెసిత వతతలోనె వడుకతోను
    తచిచ్చె మ తలపోనఁతల తాళమువసి నటాట్టి య

   మెచిచ్చెరి చెలలల్ల ను మేల మేలయాత
చ. 2:   మునుకొని యప నీకమొకక్కలమొకిక్కనతదుక

  యనసి కానఁగిలితచిత వదురకొని
     మొనసిన మ చేనఁతల ముయికి ముయత్తిద్వ్య నటాట్టి య
    పొనునఁగక మ గణల పొగడి రితదురను

చ. 3:     పముత్మికొని యాప నీక బాగా లిచిచ్చెనతదుక
  తముత్మిల మొసనఁగితవ తమతోడను

     నెమత్మి శ్రీవతకటేశ మ నేరప్పు సరి బేసులయ
   సమత్మితతో మక నెలల్ల సతతోసములయ



రేక: 1954-3పాడి సత: 29-261
పలల్లవ:   సేయవ మగనిసేవ చేతులరాను

    కాయజ కేలికి వచిచ్చె కాయమెతత దానఁచేవు
చ. 1:     సిగద్గీ లితతే సేనఁటకే చిరనవువ్వె లనఁటకే

    అగద్గీలమెపై నీతో మానఁట లతనఁ డాడనఁగా
    వగిద్గీ వడె మతదుకోవ వదదనఁ గటూచతడనఁగదవ

  యగేద్గీల చినన్నదానవా యనాన్నళ ల్లఙ్క్తునాను
చ. 2:      శిరసు వతచ నేనఁటకే చెకిక్కట చెయి వటట్టినేలే

   బెరసి యాతనఁడు నీతోనఁ బెననఁగనఁగాను
   పరిమళల వయవ పాదము లొతత్తినఁగదవ

   పరిగి పదదవపై ఇతకానఁ బనన్నదానవా
చ. 3:   పయతదకొతగమాటేలే పరాక సేసుకోనేలే

   నెయతముతో నాతనఁడు నినున్ననఁ జూడనఁగా
  చెయాతరానఁ గటూడిన శ్రీవతకటేశనఁడేకదే

    వుయాతల పనన్నదానవా వదగె నీ చనున్నల



రేక: 1954-4కనన్నడగళ సత: 29-262
పలల్లవ:   మనిన్నతచనఁగాక వటట్టి మరనఁగలేలే

   తనన్నని నా గణలివ తలసుకొమత్మినవ
చ. 1:    మొగము చటూచినపప్పుడే మునుకొనె నాసల

  నగినపప్పుడే వలస ననుపలలల్ల
   తగిలి మానఁటాడితేనే తలపోనఁత లీడేరె

    మగనఁడాయ నాకనఁ దాను మనసేమ చటూచనే
చ. 2:    సరసనఁ గటూచనన్నపప్పుడే జతటాయనఁ జటట్టిరికము

  తరదసినపప్పుడే పొతదిక లమరె
  సరసమాడినపప్పుడే సతమాయ భోగముల

  మరతతతగములతోడ మనసేమ చటూచనే
చ. 3:    మేనుల సనఁకినపప్పుడే మేరస సతతోసము

   తేనె మోవచిచ్చెనపప్పుడే తేరెనఁ బనుల
     తానె వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె తగ శ్రీవతకటేశనఁడు

   మానాపతనెపైన నా మనసేమ చటూచనే



రేక: 1954-5మతగళకౌసిక సత: 29-263
పలల్లవ:    ఎతత వగిరకానఁడే యతనఁడు తాను

    అతత బతత్తి గలిగితే నపప్పుడే రావలదా
చ. 1:    దివవ్వెలతుత్తి నఁ బొదుద కాడ దికక్కలనుతడి వచచ్చె

   నవువ్వె లేమ నవవ్వెనే నాతోనఁడాను
   పవవ్వెళతచి యితటలోన పనిలేదు పాటలేదు

     పవువ్వెల నేల వసనే పూనఁచి పూనఁచి ననున్నను
చ. 2:     వరవాతా లేచివచిచ్చె వదదని నే మొకక్కనఁగానె

    సరసము లే మాడనే సారె నీతోను
   యిరవపై తరవసుక యితదుకే కాచకవుతడి
   కెరలితచి యేల గిలిగితచనే ననున్నను

చ. 3:    పటట్టిపగల వచిచ్చె పాదా లొతత్తిమతటాను
   చటట్టిరిక మొతతసేసి చటూపీ నితనఁడు

     యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁడె తా ననున్న నేల
    గటట్టి తోడ మరి యాల కొసరీని ననున్నను



రేక: 1954-6తలగగాతబోది సత: 29-264
పలల్లవ:   మదనునిబాలలవ మరత్మిముల గరనఁచని

   యదుటనుతడి చెలికి యిచచ్చెకమే సేయరే
చ. 1:     చలరేనఁగి పతనఁబాసి చితతతో నునన్న సతకి

  చిలకలనఁ జూపకరే చెలలల
  వలప లతనికెకెక్క వసివాడివుతడేవళ

   కలవపూవుల దచిచ్చె కానుక లియతకరే
చ. 2:   వరహతాపముచేత వసుగతా నుతడనఁగాను

   సురట వసరి గాలి సనఁకితచకరే
    మరిగి రతకినఁ బలమర నేనఁకరేట దాని
   అరిది కోవల వనాలతదు నాడితచకరే

చ. 3:    వుమత్మిగిలి జవవ్వెనాన నుసురసురెపై వునన్నది
  తుమత్మిదలనన్న పొదల దటూరితచకరే

     యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి వచిచ్చె యకెనఁ గటూడె
    నెమత్మిది సబాననఁ బాడి నేరపల చెపప్పురే



రేక: 1955-1బౌళ సత: 29-265
పలల్లవ:     ఇతకా నేల లోనఁగేవు యరినఁగిన పనులక

   సతకెలలల్ల నఁ దేరెను చకక్కనాయనఁ బానుల
చ. 1:     పదవ తేనెలగారనఁ బద్రియముల చెపీప్పు నాప

   అదివో నీ యదుటనే యపప్పుటనుతడి
    కొదదర నిలచతడి కొలవుల సేస నీక

   పదరక మరి యతత పనికోకాని
చ. 2:     కమత్మిట నీ రాకలకే కాచకతడె నితదానఁకా

   వుమత్మిడి నీ వలపల వడినఁబెటట్టి క
    చిముత్మిచ నవువ్వెల నవవ్వె చితత్తిమెలల్ల నఁ గరనఁగితచె

   ఇముత్మిల నీ తలపోనఁత లటట్టి నన్నవోకాని
చ. 3:    కలయికలక లచి కనుసనన్నలలల్ల నఁ జేసౌ

  చెలరేనఁగి చెకక్కలలల్ల నఁ జెమరితచనఁగా
   అలరి ననేన్నలితవ యాకె యలమేలమతగ
  కలిగె శ్రీవతకటేశ కలిమెతతోకాని



రేక: 1955-2వరాళ సత: 29-266
పలల్లవ:    ఎఱనఁగ మనాన్నళల్ల ను యితతట దానవౌత

   గఱతు లనిన్నయు నేనఁడుకూడ పటట్టి కొతటవ
చ. 1:  మొలకనవువ్వెల ముసగసల

 కలికితనతబుల కనుచటూపల
   తలిర మోవ సనన్నల తరితీపల
   నెలతరో నీ వతదు నేరచకొతటవ

చ. 2:   శిరసు వతపల చిరసిగద్గీల
  సరసపనఁ జెనకల చయాతటాల
  తురము సితగారాల మురిపముల
    తరణలో యివ నీ వతత్తిలనఁ దచచ్చెకొతటవ

చ. 3:   కదలనఁ జనున్నల గరగరికల
  వుదుట మానఁటలోని వడనఁబాటల

  యిద శ్రీవతకటేశతో యనయికల
  మదిరాకరో యటట్టి మనిన్నతపతచకొతటవ



రేక: 1955-3మాళవగళ సత: 29-267
పలల్లవ:     ఆకెకూ నీకూనఁ దలసు ననిన్నవనులను నేనఁడు

    యకడ నితకా సుదుద లేమడిగే వనఁకను
చ. 1:     మతతనాన నీ వాడిన మానఁటల దలనఁచకొని

   యితత చిరనవువ్వె నవవ్వె నేనఁటకోకాని
     బతత నీవనఁ దానటూనఁ బతడే పానుపవతక చటూచి

    చితతతోడ మేను నితడా చెమటలే కరిస
చ. 2:     పలమార నీమనఁది పదముల వాడి వాడి

   యలమ సిగద్గీన లోనఁగె నేనఁటకోకాని
    బలవపైన నీ గణల పలకపపై వాసుకొని

  వలపలపలకల వాములగా వసను
చ. 3:     మకక్కటప నీ సొముత్మిల మెడనితడానఁ బెటట్టి కొని

   యికక్కవతో మొకక్క మొకెక్క నేనఁటకోకాని
   ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
    యకిక్క నీ వురముమనఁద నినిన్నటాను వలస



రేక: 1955-4లలిత సత: 29-268
పలల్లవ:    ఇదదరికి నిచచ్చెతవ యిరమేలనఁ జనవుల

   వదిదకెపై రతకి ననేన్న వడనఁబరచేవు
చ. 1:     సనన్నలనే మోవతేనె చవులలల్ల నఁ జూప నాప

  చనున్నల దానఁకితచి సరసములడెను
    యినేన్నసి నేరిచినది యితకా నేమ సేసునో

     ననున్ననఁ జూచి యడ వచిచ్చె నవువ్వెల నవవ్వెవు
చ. 2:    వాడికమానఁటలడి వలపల చలల్ల నాప

    వడుకతోనఁ దా మరల వస నపప్పుట
    యడనుతడి యితత సేస యేమ దలనఁచకనన్నదో

   వోడక నాతో పొతదుల నోలలడేవు
చ. 3:     కతదువక వచిచ్చె నినున్న కానఁగిలితచకొనె నాప

   సతదడినఁ బాదము దొకిక్క జతకితచెను
   అతదప శ్రీవతకటేశ అలమేలత్మితగను నేను
    యితదు నినేన్నమనునో న నెన్ననసి మనిన్నతచేవు



రేక: 1955-5ముఖరి సత: 29-269
పలల్లవ:    తనగరతుల మేననఁ దారకాణలపై యుతడనఁగా

   పననఁగచ నవువ్వెలేల పతచనే తాను
చ. 1:      మాట లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు మళల్ల మళల్ల యాడితేను

    పేటలగా నాన లేల పటట్టినే తాను
     నీటల తన సుదుద ల నినన్ననే వతట నేను
    పాటతచి న నేన్నల వడనఁబరచనే తాను

చ. 2:     తకక్కలనెత్తిన్నైనా గలవు తవవ్వె తవవ్వె పోసితేను
   మకిక్కలి యతతేశి నమత్మితచనే తాను
    గకక్కన తనచేనఁతల కనున్నలరానఁ గతట నేను

   కకక్కసితచి మనసేల కరనఁచనే తాను
చ. 3:     పొతదులనెత్తిన్నైనానఁ గలవు పొతచి పొతచి కూడేనతటే

    ముతదు ముతదుగా ననేన్నల ముట ట్టినే తాను
   చెతద నలమేలత్మితగను శ్రీవతకటేశనఁడు తాను

    అతదుకొతట వడె మేల యడిగీనే తాను



రేక: 1955-6భపైరవ సత: 29-270
పలల్లవ:    వవల సతులగల వడుకకానఁడవు నీవు

    దేవులనఁ గనక నీకనఁ దలిపతనఁ జమత్మి
చ. 1:   మతచిమానఁటలడితేనే మగవల చొకక్కదుర

  పతచనల సేతుర వలతుర
   యితచకతత యడసినా యలయితచి యనఁపనాను

  కతచనఁబదనులవార కామనుల సుమత్మి
చ. 2:     చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొతటే చెలల గరనఁగదుర

  మకక్కవనఁ గానఁగిలితుత్తి ర మరగదుర
   కకక్కసితచి యేలినాను కపటాల నెరపనా

  వుకక్కబదనులవార వువదల సుమత్మి
చ. 3:    తేజముతో నేలితేనే తరవల మొకక్కదుర

  సాజాన సేవసేతుర సమత్మితతతుర
   యజాడ శ్రీవతకటేశ యేలి తలమేలత్మితగను

  గాజనఁబదనులవార కాతతుల సుమత్మి



రేక: 1956-1లలిత సత: 29-271
పలల్లవ:     ఇతదులకే వరగయత నిదదరినఁ జూచి నాక

  కతదువల మనసటట్టి గరనఁగేవోకాని
చ. 1:    వలనఁది గటట్టి మానిసి వడుకకానఁడవు నీవు

  బలిమసేసి కొనఁగేల పటేట్టివోకాని
  పలకనఁ దేనెల దకె,  పతతపవానఁడవు నీవు
   చెలరేనఁగి పొతదు లటట్టి సేసేవోకాని

చ. 2:    కడుసిగద్గీరిది యకె గయాతళవానఁడవు నీవు
   అడరి సరస మెటాల్ల నాడేవోకాని
  కడనఁగి కోమలి యకె,  గడుసువానఁడవు నీవు
    జడియ నీ రతు లటట్టి జరపేవోకాని

చ. 3:    యిచచ్చెకపసత యకె యేలినవానఁడవు నీవు
   నిచాచ్చెనఁ గటూడి యటాల్ల మనిన్నతచేచ్చెవోకాని

    యిచచ్చెట నలమేల్ మతగ యకె శ్రీవతకటేశనఁడ
   మెచిచ్చె పతడాల్ల డిత వతత మెరయితచేవోకాని



రేక: 1956-2సామతతత సత: 29-272
పలల్లవ:     మే లరినఁగి మెలనఁగితే మెతుత్తి ర నినిన్నతతులలల్ల

   పోలితచి పోలితచి వలపల నితచకోవయా
చ. 1:    పలచకవచిచ్చె నీకనఁ బీనఁటవటట్టి వడెమచిచ్చె

   చెలి చటట్టిరికాలలల్ల నఁ జేస నీకను
    మలయుచ య మేల మరవక యేపొదటూద

  తలనఁచక తలనఁచక తమరేనఁచకోవయా
చ. 2:    మతతానాననఁ బాదాలొతత్తి మానఁటలడి వతదుపటట్టి

   కాతత వుపచారాలలల్ల నఁ గావతచె నీక
     దొతతనఁ బెటట్టి య బతత్తి తోడనఁదోడ దానఁచకొని

  సతతోసితచి సతతోసితచి చవసేసుకోవయాత
చ. 3:     కదిసి చనున్నల నొతత్తి కానఁగిలితచి చొకిక్కతచి

   సుదత ఇచచ్చెకాలలల్ల నఁ జూప నీకను
    ఇదవో శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నాకెనఁ
    బొదిగి పొదిగి కొతత పోది సేసుకోవయాత



రేక: 1956-3బౌళ సత: 29-273
పలల్లవ:    మారకూమార నీవ మగవనునఁ జేయరాదా

   దటూరలేల కటేట్టివు తొయతలిపపై నీవు
చ. 1:    తపప్పుక చటూచెనతటా తమకము రేనఁచెనతటా

   వుపప్పుతతచి యాప నేల వడివటేట్టివు
   కపప్పురాన వసనతటా కడు వలపతచెనతటా
   తపప్పులేల మోపేవు తరణపపై నీవు

చ. 2:    చనున్నల దానఁకితచెనతటా చవుల మురిపనతటా
    మనన్నక తటట్టి తా నేల మేల మాడేవు
   సనన్నల సేసనతటా చాల నెలయితచెనతటా

    యనిన్న గొడిమెల గటేట్టి వతతమనఁద నీవు
చ. 3:    మానఁటలనఁ గొసరెనతటా మనసు గరనఁచెనతటా

   పాటతచి యతతేసి నెపాల వసేవు
   గానఁటప శ్రీవతకటేశ కానఁగిట మెపప్పుతచెనతటా

    యేనఁటలేల వసేవు య సతపపై నీవు



రేక: 1956-4ఆహిరినాట సత: 29-274
పలల్లవ:     చేతులతత్తి మొకేక్క నిద చెలియరో వభునికి

    నీతతోడ ననిన్నటట్టి మనిన్నతచి యేల మనవ
చ. 1:    ఆసపడడదాని నితత అలయితచక మనవ

   సేసవటట్టి జాగనేల సేస ననవ
   రాసికెకెక్క నావలప రవవ్వెసేయక మనవ
  మటూసిన ముతుత్తి మువతట ముదుద రాలననవ

చ. 2:     సిగద్గీతోడ నునన్న దానినఁ జెనకక మనవ
   యగద్గీలేనిచోట నేనఁప నేనఁట కనవ

    వగిద్గీ వడె మయతనఁగాను వడివటట్టిక మనవ
   కగద్గీలేని తన వడిగపదాన ననవ

చ. 3:   ననిచినదానితోడ నాలితనమే లనవ
   తనక నాకను పొతదుతగ ననవ
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డియతకొతట ననవ
   మనసు నమత్మిన మేనమఱనఁదల ననవ



రేక: 1956-5మాళవగళ సత: 29-275
పలల్లవ:     ఇటవతట సత పొతదు లతతని పొగడవచచ్చె

     తటకన నీక నబెబ్బునఁ దగ మ యిదదరికి
చ. 1:      చితదేట పదవ తేనె చిపప్పులనఁగానఁ జెలి నీతో

   మతదలితచి నోర నితడా మానఁటలడెను
    చతదమామవతట మోము చకక్క నెతత్తి వడుకతో

    కతదువ నీ ముతదరను కలకల నవవ్వెను
చ. 2:    జారిన పయతదలోని చనునఁగవ గానరానఁగా

   గారవముతోడ నీకనఁ గాను కిచెచ్చెను
  బారెనఁడేసి నెరినఁగొపప్పుపాదాలపపై సనఁకనఁగాను
    కూరిమతో నీక నిటట్టి గరతుగా మొకెక్కను

చ. 3:      బతగారవతట చేతులనఁ బటట్టి నీ చెకక్కల నొకిక్క
    చెతగలితచి వడెము నీ చేత కిచెచ్చెను

   అతగపనఁజెమటతో ని నన్నలమ శ్రీవతకటేశ
   వుతగిటగా రతుల ని నోన్నలలడనఁజేసను



రేక: 1956-6కాతబోదిసత: 29-276
పలల్లవ:      ఈ కాతత నేలిన యతనఁ డెతత భాగతవతతునఁడే

   చేకొనన్న సతతోసాన చెలరేనఁగీ వనఁడివో
చ. 1:     కలికి కనున్నల చటూప కమత్మిమోవ తరితీప

    చెలియ చకక్కని రటూప చెపప్పునఁ గొతత్తిల
    మొలక చనున్నల వపప్పు ముతగరల పనునఁగొపప్పు

  చెలపచెమటచొపప్పు చెలలల చటూడరే
చ. 2:   మొగములోపలితీర ముతపైప కచచ్చెలపేర

   సొగసునఁ బయతద జార చొకక్కమాయనే
     నగవు లోపలి సిగద్గీ నవకప మేని నిగద్గీ
    మగవ మొకక్కల తగద్గీ మతచిదే కదరే

చ. 3:   కడుసితగారాలసొతప కతదువమానఁటల యితప
  నడపలలోని జతప నయమేకదే

    యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి యకెనఁ గటూడె
   వడువని రతపతప వడుకలపై మతచెనే



రేక: 1957-1రామకిగయ సత: 29-277
పలల్లవ:     ఎతత కెతత నీపగట యేమ చెపేప్పుది

  మతతుకెకిక్క నావలనే మనన్ననదానవా
చ. 1:    సారెక నా మగనితో బాణతనాలడేవు

  కూరిముల చలల్ల కొతటానఁ గొసరేవు
   చేరవనే కూచతడి సేవల సేయవచేచ్చెవు
  పేరకొని కావల పతడిల్లకూనఁతురవా

చ. 2:     తపప్పుక చటూచి యతనినఁ దమ రేనఁచవచేచ్చెవు
  యపప్పుడూ నెదుటనుతడి యేనఁకారేవు

    దపప్పుదేర మోవ చటూప తలనఁపతచేవు పొతదుల
    చెపప్పువ నావల నీవ సేసల వటట్టితవా

చ. 3:     గటట్టి న శ్రీవతకటేశనఁ గోరి చాగిలి మొకేక్కవు
   వటట్టి క చనుమొనల నటూనఁది పటేట్టివు

     యిటట్టి న నేన్నలినానఁడు యతనఁడు నీ కేమవునే
    జటట్టిగా నావల నీవనఁ బటట్టిము దేవులవా



రేక: 1957-2పళవతజరి సత: 29-278
పలల్లవ:    చటూతముగా నీవు సేసే చటట్టిరికములలల్ల ను

  నాత నెనిన్నచతదుముల నమత్మితచేవోకాని
చ. 1:     నికిక్క చటూచిత వతతని నెయతముతో నవవ్వెతని

  నెకొక్కని యేరీతుల మనిన్నతచేవోకాని
   మకక్కవతోనఁ జేకొతటవ మానఁటలలల్ల నాడితవ

  తకక్కక యటాల్ల దయదలనఁచేవోకాని
చ. 2:    సతగడినఁ గటూచతడితవ చనవులటూ నిచిచ్చెతవ

   యతగిత మెరినఁగి యపప్పు డేలేవోకాని
   అతగవతచి మెచిచ్చెతవ యాసలనఁ దేలితచితవ

   చెతగట సతతోస మెతత సేసేవోకాని
చ. 3:    గరిమనఁ బెతడాల్ల డితవ కానఁపరాలటూనఁ జేసితవ

  నిరత నెచచ్చెటనఁ గరణతచేవోకాని
    యిరవపై శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
  నెరవుగా రతులనిన్న నేరిపేవోకాని



రేక: 1957-3పాడి సత: 29-279
పలల్లవ:       ఇదివో నా మోహము నీ కెతతని చెపప్పుదు నేను

    కదిసి నీ మోము చటూచి కనున్నమటూయనఁజాలను
చ. 1:     వతత్తి నినున్న దటూరనోప వటట్టి ల వటట్టినఁగనోప

   హతత్తి నీతో నిచచ్చెకము లడేనఁగాని
   కొతత్తిగానఁ గొసరనోప గోరికొన గీరనోప

  చితత్తిమురా సేవలిటట్టి సేసేనఁగాని
చ. 2:    పననఁగి గతపతచనోప బీరము చటూపనఁగనోప

   ననుప సేసుక నీతో నవవ్వెనఁగాని
   పొనునఁగచ దానఁగనోప బొమత్మిల జతకితచనోప

   వనయాన మొకిక్క నినున్న వనఁడుకొనేనఁగాని
చ. 3:    సిగద్గీతో నలగనోప శిరసు వతచనఁగనోప

   వగిద్గీ మోవ తేనెక నోరటూరేనఁగాని
   వగద్గీళముగా ననున్న శ్రీవతకటేశ యేలితవ

    యగద్గీ లతచనోప నినున్న నిటట్టి మెచేచ్చెనఁగాని



రేక: 1957-4ఆహిరి సత: 29-280
పలల్లవ:     ఇతత చతదముల నీక నినీన్న వనన్నవతచితమ

    మతతు కెకక్కనఁ జేసి కూడి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:   మొలకనవువ్వెలనే ముగద్గీల వటట్టి కనన్నది

   వలనఁది యితటకి నీవు వచేచ్చెయవయాత
   తళకనఁ జెకక్కలనే యదదముల గటట్టి కనన్నది

  సొలసి యపవతక చటూడవయాత
చ. 2:    అటట్టి మోవతేనెలవత దాఇతము సేసినది

   చటట్టిమవపై వచిచ్చె చవ చటూడవయాత
    గటట్టి చనున్నల వలప కపప్పుము గటట్టి కనన్నది

  దటట్టిప వడుక నవధితచవయాత
చ. 3:     వతతగానఁ గానఁగిలి నీక వడిది గావతచినది

  సతతోసాన రతులలల్ల సలపవయాత
    ఇతతట శ్రీవతకటేశ యితదు వచిచ్చె యేలితవ

   చెతత నీప సితగారాల చితత్తిగితచవయాత



రేక: 1957-5గళ సత: 29-281
పలల్లవ:     నితడు వలపలతోడ నినున్న నీ వఱనఁగవు

   పతడవ యాతని పకక్క బాగాలిచేచ్చెవుగాని
చ. 1:   చినుకనఁజితత్తిడియపైన చెమట దుడుచకోవ

  వనక నాతనితో నవవ్వెవుగాని
    కొనల వళల్ల వడిన కొపప్పు చకక్కనఁబెటట్టి కోవ

  మునుకొని తలవతచి మొకక్కదువుగాని
చ. 2:     బల చనున్నలపపై జారే పయతద గపప్పుకొనవ

   సొలసి యాతని దికక్క చటూతువుగాని
  పలచనఁ గెమోత్మివమనఁదిబేతటల్ల మటూసుకోవ

  అలరి యాతనితో మానఁటలడుదువుగాని
చ. 3:     నెటట్టిన రెపప్పుల తుద నిదుద ర లడతచకోవ

   గటట్టి న నీతని మరినఁ గటూడేవుగాని
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు ననున్న నేనఁడు

  చటట్టిరికము చెపప్పువ చొకిక్కతతువుగాని



రేక: 1957-6నాదరామకిగయ సత: 29-282
పలల్లవ:     గరి గడవనఁగరాదు కొమత్మి నీ రతులకను

    వరివపైన రతులక వడుక లివ గరి
చ. 1:    మచిచ్చెకలకనునఁ బచిచ్చె మానఁటలే గరి

   యిచిచ్చెకప మానఁటలక యితపల గరి
   నచచ్చెకొటేట్టి యితపలక నవువ్వెల గరి

   అచచ్చెప టతపలకను ఆసల గరి
చ. 2:     కూడే యాసలకనఁ జెనక లివ గరి

   జోడెపైన చెనకలక చటూపల గరి
   వాడిక చటూపలక వాసుల గరి
   మేడెప వాసులకను మెచచ్చెల గరి

చ. 3:    మునుకొనన్న మెచచ్చెలక మోవుల గరి
   పనగొనన్న మోవులక పగయాల గరి
   ననుపనఁ బద్రియాలక వనయాల గరి
   వనయప సతకి శ్రీవకతటేశనఁడే గరి



రేక: 1958-1దేసాళత సత: 29-283
పలల్లవ:        –తా నెతత నీ వతత తగిలి తగిలి నినున్ననఁ

    బటూని వలపతచి యకె పొదలనఁ గదవయాత
చ. 1:     చిడుముడినఁ వడిగాల సేసిసేసి యాప నీక

  కడునఁ జనవరి యాయనఁగదవయాత
     నడుమ నటూరక నీతో నవవ్వె నవవ్వె రాజసాన

  వడనఁగగరావ్వెన వఱవనఁగీనఁ గదవయాత
చ. 2:       మకక్కళతచి యాప నీతో మానఁట లడి యాడి నీక

  గకక్కననునఁ జటట్టిమాయనఁ గదవయాత
   చికిక్కతచక కొలవుల సేసిసేసి నిలచతడి

   వకక్కసపనఁ బతతుములే వలసనఁ గదవయాత
చ. 3:      వపకతోనఁ జనున్నల నినొన్నతత్తి యొతత్తి యాప నీకనఁ

   గానఁపరాల సేయ నేరెచ్చెనఁ గదవయాత
    యేపన శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

     నీ పొతదులనఁ దా నితటలో నిలిచెనఁ గదవయాత



రేక: 1958-2పాడి సత: 29-284
పలల్లవ:     సారె సారె నితనితో సరసము లడేవు

     యేరపరచి నీ వల పతకా నెత గలదే
చ. 1:     –వడుకతో వగినతతా వచచ్చెనవడి నీమానఁట

   లడిత వతనికి నేమౌదువ నీవు
     గోడ నికిక్క చటూచి నినన్ననఁ గొసరితవ సనన్నల
    నీడు జోడెపై వుతదానవు యనన్నట చటట్టిమవ

చ. 2:     మచిచ్చెకతో వడె మచిచ్చె మతచముపపై నుతదానవు
   చొచిచ్చె యనాన్నళల్లనుతడి కాచక వుతటవ

    పచిచ్చెదేర మోము చటూప పకపక నవవ్వెవు
    ముచచ్చెట నితద కెనిన్న నోముల నోమతవ

చ. 3:     కోరి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ గటూడిన నీ భటూమమనఁద
  పోరచిగా నెటవలనఁ బొడమతవ
    యరీత నినున్న మనిన్నతచి యతనఁడిటట్టి యేలినానఁడు
   గారాబాన నీ వతదుతడి కలిగితవ



రేక: 1958-3శ్రీరాగత సత: 29-285
పలల్లవ:       ఏమ చెపప్పునానఁ జేసే యగద్గీ రెతచ నినఁక నినున్న

    గోమున నీవు గోరిన కోరిక లీడేరెను
చ. 1:     వతటనఁగా నీ సుదుద లలల్ల వనుల పతడువగాను

   సొతటల సదితచి నినున్న సొలయనేల
    కతటనఁగా నీ చేనఁతల కనున్నల పతడువగాను

    అతట ముటట్టి నినున్న బాస లడుగనేల
చ. 2:     నమత్మితనఁగా నీ గణల నవువ్వెల పతడువగాను

   సమత్మితతచ కినఁక నినున్న జరయనేల
    దొమత్మినఁ గాల దొకిక్కతనఁగా దోమట పతడుగగాను

  చిముత్మిచనఁ గొనగోళల్లనఁ జెనకనేల
చ. 3:     సేసుకొతటనఁగా నినున్ననఁ జేరి నిచచ్చె పతడుగగా

  వసాలక నితకాను వనఁడుకోనేల
    వాసితో న నేన్నలితవ వచిచ్చె శ్రీవతకటేశనఁడ

   ఆసల నినిన్న పతడుగ లడుకొనేల



రేక: 1958-4సామతతత సత: 29-286
పలల్లవ:     ఇతతకిని నీకనఁ దగ నిటవతట నేరపల

  పొతతనఁ గలకాలమును భోగితచరయాత
చ. 1:     నిలిచి నవవ్వెన నవువ్వె నివవ్వెరగ నొతదితచ

   సొలసి చటూచిన చటూప చొకిక్కతచను
    పలిచి యాడిన మానఁట పగయమెలల్ల నఁ బుటట్టితచ
   తలనఁచి మెచిచ్చెన మెచచ్చె తమరేనఁచను

చ. 2:     చెనకి సేసిన చెలిమ చితత్తితబు గరనఁగితచ
  వనయతబు గలపొతదు వలయితచను

     పననఁగి పటట్టిన వతదు బెరసి చవ వుటట్టితచ
   ననుపపైన సరసతబు నానానఁటనఁ బొదల

చ. 3:     తగిలి వలచిన వలప తరితీప వుటట్టితచ
  మొగమోట నెయతతబు మొకిక్కతచను

    మగల శ్రీవతకటేశ మెలనఁత నిట గటూడితవ
   చిగరనఁ గోరికల మమునఁ జెతగలితపతచ



రేక: 1958-5సౌరాషట్టి సత సత: 29-287
పలల్లవ:    ఎఱనఁగ మనాన్నళల్ల నీ కిటవతటవ

   మెఱసి నీ వలపల మతమరెనే
చ. 1:     చెకక్కలపపై పనఁజెమట చెతపల జారనఁ దురము

   యకక్కడ గలిగెనే యితత నీక
    ముకక్కన నిటటూట్టిరపల ముసి ముసి నవువ్వెల

   అకక్కజమెపైన వతతల అనిన్నయునునఁ గతటమే
చ. 2:      కతదువ మోవ కెతపల కనున్నల కావ వనెన్నల

   యతదుతడి వచెచ్చెనే నీక యితతలోననే
    సతదడి మోము కళల చనున్నలపపై గరతుల

   అతదమెపైన సొబగల నమరి వుతదానవ
చ. 3:    తనువుపపై పలకల తమకప వసివాడు

   కనుపటట్టి నీక నేనఁడు కారణమేమే
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్న నాప

  మనసొకక్కటాయ నీమచిచ్చెక లీడేరెనే



రేక: 1958-6నాగగాతధరి సత: 29-288
పలల్లవ:    వనన్నవతచితమ నీక వలనఁది భావములలల్ల

    మనిన్నతచి నీ దేవులక మచిచ్చెక చటూపవయా
చ. 1:    చటట్టిరికమెపైనవార సనఁక నెతత యాడినాను

  గటట్టి తో నుతడుటగాని గతపతచరాదు
   పొటట్టినఁబొరగలవార పూనఁచి యతత చెనకినా

   అటట్టి నవువ్వెటగాని యౌనఁ గాదనరాదు
చ. 2:    నమత్మికెపైనవార యతత నటట్టి కొటట్టి సొలసినా

 సమత్మితతచటేకాని జరయరాదు
    యిముత్మిలనఁ జెలలపైనవా రెగద్గీ లనిన్న యతచినాను

  కమత్మిటనఁ జేకొతటగాని కానఁతాళతచరాదు
చ. 3:    బతత్తిగలవార యతత పతతముల చటూపనాను

  హతత్తి చొకక్కటగాని మారాడనఁగరాదు
    యితత్తిల శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

  కొతత్తిగా మెచచ్చెటగాని కొసరరాదు



రేక: 1959-1రామకిగయ సత: 29-289
పలల్లవ:     సత నీక మేలది జాణవు నీవు

  మతలోన మరవక మనిన్నతచవయాత
చ. 1:    పలకలనే యితత పచచ్చెనిపతదిలి వటట్టి

  అలరి కూచతడి పతడాల్ల డవయాత
   సలవ నవువ్వెలనే సేసపాలివ చలల్ల

   సొలవక యకె మోము చటూడవయాత
చ. 2:    తనన్నని సిగద్గీలవ తరమరనఁగల వటట్టి

   కనెన్నకనఁ గతకణ మటట్టి కటట్టివయాత
     సనన్నల చాయలనె సరస నీ కాల దొకెక్క
    చనున్నలనఁ బటూజ గతడల సారెనఁ బటూజితచవయాత

చ. 3:   కూరిమసరసముల కొతగలముళల్ల వసి
   గారవతచి మోవ పొతుత్తి గలయవయాత

   యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ వనితను
   చేరి నిచాచ్చె సబనాలనఁ జెలనఁగవయాత



రేక: 1959-2ఆహిరి సత: 29-290
పలల్లవ:     చెపప్పునఁ గొతత్తిలయనఁగద చెలియ నీ సుదుద లలల్ల

    ముపప్పురిగొనన్న వలప మటూల దానఁచ నేనఁటకి
చ. 1:   చనునఁగొతడల మనఁదట చనఁదోదయములయ

  ఘనముగా వనెన్నలలే కాయవుగాని
   పనగొనన్న చిగరపపై పనువాన లపప్పుతల

 యనసియు వాడుదేరదేయోకాని
చ. 2:    అతచెలనఁ జీనఁకటతీగె లటనిట నితడుకొనె

   కొతచితచక యటట్టి పొదుద గతకదుగాని
   పొతచి కెతదామరల గొబుబ్బున వకసితచెను

  ముతచకొని తుమత్మిదలే మటూనఁగవుగాని
చ. 3:     గకక్కన నదదములోననఁ గళల మెరవనఁ జొచెచ్చె

  వుకక్కమరి మేఘము లతదునన్నవోకాని
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డినఁతలోనె నినున్న నేల
   పకక్కన మరనఁడే నీకనఁ బతతత్తిమచెచ్చెనఁగాని



రేక: 1959-3నాదరామకిగయ సత: 29-291
పలల్లవ:    చటూడరమత్మి చెలలల సుదత చెలవముల

   వోడక వతడొతటతోడ నొనగటూడి యునన్నవ
చ. 1:     పొలపపైన మోము శశినఁ బోలితచిన యతదుక

  వలనఁది సలవులను వనెన్నలగాస
    మెలపననఁ బెనునఁ గొపప్పు మేఘమునఁ బోలినతదుక

   చెలనఁగి చెమటవాన చెకక్కలనఁ గరిసను
చ. 2:    పడనఁత కెమోత్మిని దొతడపతడునఁ బోలితచినతదుక

   కడనఁగి పలకనఁ జిలకల మటూనఁగెను
   జడిగొని యపనాభి సరసినఁ బోలినతదుక

   అడరి చనుజకక్కవ లతడనె కలిగెను
చ. 3:    తరణ పసినఁడిబొమత్మినఁ దగనఁ బోలితచినతదుక

  నిరతనఁ బదారవనిన్నయల మతచె
   సిరల శ్రీవతకటేశనఁ జెతదనఁ బోలితచినతదుక
   మరని కొమారికప మనన్ననల మతచెను



రేక: 1959-4వరాళ సత: 29-292
పలల్లవ:    మాపదానఁకా జోలి యేల మననఁగదవ

    చేపటట్టి యాతనఁడు నా చితత్తిములోనఁ బాయనఁడు
చ. 1:   అతనిపపై తమకము ఆనఁపనఁగలేనే

    యితవుగా నీ బుదుద ల యేమ చెపేప్పువ
  మతమరి యతనికి మేలదాననే

   చతురత నీ మానఁటల చవులగావ
చ. 2:    మలసి యాతని పొతదు మాననఁగరాదే

  వలయనఁగ నీవతత వనఁడకొనేవ
 వలపగాదని తోయవచచ్చెనటవ

    పలమార నాతో నేల పటట్టి పననఁగేవ
చ. 3:    మన సాతనిపపైనఁ బెటట్టి మరిగితనే

   నను గిలిగితచే యేమ నవవ్వెతచేవ
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డిదివో ననున్న
    మొనసి యనేన్నసి నీవు మొకక్కల మొకేక్కవ



రేక: 1959-5శదద్ధవసతతత సత: 29-293
పలల్లవ:     ఏమ చెపప్పుకొనేవ యితతులతో నీ యమెత్మిల

    వమర నీ గటట్టి వలల్లవరిసేయ నేనఁటకే
చ. 1:    కలికితనాల నీవు కానఁపరాల సేయనఁగాను

   వలవ కెటట్టి తడునే రవవ్వెగా మగనఁడు
   చలిమ బలిమతోడ జాణతనా లడనఁగాను

   సులబాన నీ కతనఁడు చొకక్కవలనఁగదవ
చ. 2:    యనిన్నకతో నేపొదటూద యదుటనఁ గాచకతడనఁగాను

   మనిన్నతచ కెటట్టి తడునే మరి యాతనఁడు
    సనన్నలనే మోవ తేనె చవులలల్ల నఁ జూపనఁగాను

   మనన్నక నీ చేనఁతలక మెచచ్చెవలనఁగదవ
చ. 3:    కమత్మి సితగారితచకొని కానఁగిటనఁ బెననఁగనఁగాను

  సమత్మితతచ కెటట్టి తడునే సరగదాను
     యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁ డిటట్టి ననున్న నేల

   నమత్మితచి నీ కతలక నవవ్వెవలనఁగదవ



రేక: 1959-6శతకరాభరణత సత: 29-294
పలల్లవ:    వాసితో నుతడనఁగా నీవ వచేచ్చెవుగాక

  ఆసతో సిగద్గీవడిచి అలయనేల
చ. 1:     నితడు వావసేసుకొని నీతో నాప నవవ్వెనఁగాను

  అతడనునన్నవార చటూచి యానఁకారనేల
     కొతడల వతట చనున్నలనఁ గోరి యాప నినొన్నతత్తినఁగా

    బతడు బతడెపై యటట్టి తపప్పుక చటూడనేల
చ. 2:    మచిచ్చెకతో నీవ నాప మానఁటలడుకొననఁగాను

  వచచ్చెనవడి నాలితచి వననఁగనేల
  కచచ్చెపటట్టి యపప్పుటని కానఁగిలితచకతడనఁగాను
  కచిచ్చెతాన లోలోనే గబబ్బుతలనేల

చ. 3:     ఆకె నీతములనక నటట్టి చే యొగద్గీనఁగాను
   ఆకడి వారితో మముత్మి నాడుకోనేల

   యకడ శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ
   పపైకొని నీ చేనఁతలినఁకనఁ బచారితచనేల



రేక: 1960-1భపైరవ సత: 29-295
పలల్లవ:      ఆనఁటదాని ననున్న నేనఁట కారడినఁ బెటట్టినఁ దాను

   గానఁటముగ నెదురాడి కాదనేట దాననా
చ. 1:    వడుక గలిగితేను వడిదికి రానీవ

   యేడనెపైనా నాతోను యేల నవవ్వెని
   వాడిక వలసితేను వదదనఁ గటూచతడనీవ
    వోడక ననేన్నల యితత వరసి చటూచని

చ. 2:     తనక నే బానఁటపైతే తగనఁ బెతడాల్ల డనీవ
   తనియక యనిన్న జాణతనా లడని

    పని గలిగితే నాక బాగాల వటట్టినీవ
     చెనకి మోవ సనన్నల సేసి యేమ చటూపీని

చ. 3:    కరణ నాపపైనఁ గలిగితే కానఁగిలితచకోనీవ
   వరల వసి ననెన్నతత వనఁడుకొనీని
    యరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల

   మరిగి వుతడనీవ మనసతత రేనఁచని



రేక: 1960-2సామతతత సత: 29-296
పలల్లవ:    ఇనిన్నటాను ఘనునఁడెపైను యేలి కితనఁడు

    మనిన్నతచ నీ చేనఁతలక మరిగె నతటాను
చ. 1:    సిగద్గీరితనాల నీవు శిరసు వతచకవ

   అగద్గీమెపై యాతనఁడు చనున్నలతట నతటాను
   బగద్గీడితనాల నతత పదరి పలకకవ

    వగిద్గీ నీపపైనఁ దమకితచి వడివటట్టి నతటాను
చ. 2:   మొకక్కళతనాల బొమత్మిముడి వటట్టి కోకవ

    చికిక్కతచక నినున్న గోరనఁ జిమెత్మి నతటాను
  తకిక్కరతనాలనఁ బతతముల నెరపకవ

    మకిక్కలి యానఁతడు నీతో మేలమాడె నతటాను
చ. 3:    కలికితనాల నతత కడునఁ బెననఁగకవ

    చెలనఁగి నీ మోవ గతటసేస నతటాను
   పలచనఁదనాన యినఁక బగియకవ నినేన్నల

   లలి శ్రీవతకటేశనఁడు లలితచె నతటాను



రేక: 1960-3కాతబోదిసత: 29-297
పలల్లవ:   తపప్పులతచ మరియాల తలవతచచ్చెకొననేల

  చెపప్పునఁగల పగయముల చెపప్పురమాత్మి
చ. 1:    చితతలలల్ల నఁ బెడనఁబాస సలవుల నవవ్వెదేరె

    యితతలోనే వభునఁడు నీ యితటకి వచెచ్చె
     పతతము లడేరె నినఁక బతగార పీనఁట వటట్టి
   వతతలేక యతనికి వడె మయతవమాత్మి

చ. 2:     తనివనఁ బొనఁద మససు తలకూడెనఁ గోరికల
   చెనకి నీమగనఁడు నీచేతకినఁ జికెక్క

   పనులలల్ల నఁ జకక్కనాయ పరపపపైనఁ గటూచతడి
   వనయాన మోవ తేనె వతదువటట్టివమాత్మి

చ. 3:      సేసిన చేనఁతల చెలల్ల సిగద్గీల మోమున నితడె
   ఆసతో శ్రీవతకటేశనఁ డద నినేన్నల

    రాసికెకెక్క నీ వలప రతులను మెపప్పుతచి
   మోసలేక వనఁడుకొని మొకక్క మొకక్కవమాత్మి



రేక: 1960-4గళ సత: 29-298
పలల్లవ:     వదదనేమా నేము మాతో వరిరతచే వాకెను

   పదదరికమున నితత పతచితవ చాలదా
చ. 1:     చకక్కనిదతటా నాకె చతదము లేమ చెపేప్పువు

  గకక్కన నితపపైతే మెడనఁగటట్టి కోరాదా
    నెకొక్కని యాకెనఁ జూచి నివవ్వెరగే లయేతవు

  అకక్కరతోనఁ బలిచి మానఁటాడనఁగరాదా
చ. 2:     మాతో నాకె గణలేల మచిచ్చెకనఁ బచారితచేవు

  చేతులతత్తి మెచిచ్చె సతతోసితచనఁగరాదా
     రాతట యాకె రతుల రచచ్చె నేల వసేవు

   కాతరాననఁ జికిక్క వుడుగర లియతరాదా
చ. 3:     ఆకెనీవావుల యడ నది యాల తడవవు

   చేకొని మలో మరే చెపప్పుకోరాదా
    యకడ శ్రీవతకటేశ యనసిత ననున్న నేనఁడు

   జోకతో నేమ నవవ్వెవు చోటయతరాదా



రేక: 1960-5శతకరాభరణత సత: 29-299
పలల్లవ:    అతదుకే వరగయత నపప్పుటనుతడి నాక

    సతదడి నే పతడాల్ల డ సతులల చటూడరే
చ. 1:     తపప్పుక యేమ చటూచ నే తలవతచకతడనఁగాను

   చెపీప్పు నేనఁటవో సుదుద ల చెవలోనను
    కపీప్పునఁ దనపచచ్చెడము కడు సిగద్గీయత నాక
    ఇపప్పు డితనఁడు వలప లతత రేనఁచనే

చ. 2:      చెకక్క లేల నొకీక్కనే సలవ నే నవవ్వెనఁగాను
   అకక్కరతోనఁ గటూచతడ నతడక వచిచ్చె

    మకక్కవతోనఁ జనున్నలతట మరి సదతమయత నాక
    యికక్కడ నితనఁడు ననున్న నెతత రటట్టి సేసనే

చ. 3:      చేతు లేమ చానఁచనే చెతగట నే నుతడనఁగాను
   కాతరాన సేసవటట్టినఁ గమత్మి కొపప్పుపపై

    ఆతుమారానఁ గానఁగిలితచ నటట్టి వరగయత నాక
   యతల శ్రీవతకటేశనఁ డెతత మనిన్నతచనే



రేక: 1960-6ఆహిరి సత: 29-300
పలల్లవ:    చటట్టిప వరసలనే సబనకాలము వచెచ్చె

  యిటట్టి కలకాలము నేలకొనవయాత
చ. 1:   వలనఁదికి వరహపవసనఁగికాలము వచెచ్చె

  కెలిగె నిటటూట్టిరప్పుల గాలికాలము
  వలపలచెమటల వానకాలమును మతచె

    యల యితప లినఁకనేల ఇతటకి రావయాత
చ. 2:      పడనఁత మెపై పలకల పపైర కాలము వచెచ్చె

  కడునఁగోరికల మతచనఁగాలము మరె
   అడరి యడమానఁటల ఆమనికాలమటూనఁ గటూడె

   తడవుసేయక యటట్టి దయనఁ జూడవయాత
చ. 3:     సత రత చెనకల జాజరకాలము వచెచ్చె

   కతలపై నవువ్వె వనెన్నలకాలమటూ రేనఁగె
    తతనఁ గటూడితవ యకెనఁ దగ శ్రీవతకటేశవ్వెర
  సతమెపై యలగలనఁ జనవయతవయాత



రేక: 1961-1వరాళ సత: 29-301
పలల్లవ:   ఇనాన్నళళ్ళ నెఱనఁగము యిటవతటవ

   సనన్నల మలో మక సరివచెచ్చెనా
చ. 1:      చిమత్మిరేనఁగి నీ కితదానఁకానఁ జేసి నాకె వనన్నపాల

   వుమత్మిడి నీ మనసతదు కొడనఁబడెనా
     కమత్మిట నీ పాదలొతత్తి కదిసి సేవల సేస

    సమత్మితతచి నీ వతదుక సరగ మెచిచ్చెతవా
చ. 2:    నేమమున నీతోడ నెతత్తిమాడెనఁ జికిక్కతచక

   దోమట నీ కిపప్పుడ సతతోసమాయనా
    వాములగా నీమనఁద వలపల చలిల్ల నవవ్వె

   పేగమముతోడుత నీవనఁ బద్రియము చేకొతటవా
చ. 3:    గకక్కననఁ జటట్టిమువలనఁ గానఁగిలితచ కొననాప

   చకెక్కర మోవ యొసనఁగి చవగొతటవా
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   మకక్కవతో మమత్మిదదరి మనన్నన నేలితవా



రేక: 1961-2సామతతత సత: 29-302
పలల్లవ:    చెలలకనునఁ బతులకను సేయనఁగల పనులివయ

   నెలకొనన్న పొతదికల నెరపవల సకియా
చ. 1:     వలవనఁగా వలవనఁగా వాడికల కడునఁ బుటట్టి

   తలనఁచనఁగానఁ దలనఁచనఁగా తమ రేనఁగను
   పలవనఁగానఁ బలవనఁగానఁ బే ద్రియతబు లీడేర
    సొలయనఁగా సొలయనఁగా సొరిది మది గరనఁగ

చ. 2:    చెనకనఁగా జెనకనఁగా జెలరేనఁగ వడుకల
   యనయనఁగా నెనయనఁగా నితప గలగ

   పననఁగనఁగానఁ బెననఁగనఁగానఁ బెరగ జవవ్వెనమదము
   తనియనఁగానఁ దనియనఁగానఁ దగల నివవ్వెరగ

చ. 3:    వరయనఁగా నొరయనఁగా నుపప్పుతల సరసతబు
   మరగనఁగా మరగనఁగా మలయు సుఖము

   యిరవపైన శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు నిను నేల
  పరగనఁగానఁ బెరగనఁగా పగయురాలవపైతవ



రేక: 1961-3పాడి సత: 29-303
పలల్లవ:     అటవతట సత నీక నమరె నాయకనఁడ

   తటకను నీకె తగనఁ దగనయాత
చ. 1:   చలముల నటూరకసారెక దటూరక

  మెలపన నానల మరక
    కిలనఁ కిలనఁ బతతో కెలయుచనఁ గేరక

   తలనఁపలో మెలనఁగ తరణవో జాణ
చ. 2:    పగటల చటూపక పతతాన నేనఁపక

   మొగినఁ దపప్పుల కడు మోపక
  అగడుసేసి వడయాసల రేనఁపక

    నిగిడి రతనఁ గలయు నెలనఁతవో జాణ
చ. 3:    జాగల సేయక జతటల వాయక

  వగిరపడి వల వయక
   యగట శ్రీవతకటేశ మానఁట దోయక
   బాగగనఁ గటూడిన పడనఁతవో జాణ



రేక: 1961-4మాళవగళ సత: 29-304
పలల్లవ:     నీ వళళ్ళనఁ గడమలేదు నేరపరివ నౌదువు

   యవళ నీ మగనఁడు నినేన్నమనీనోకాని
చ. 1:   చరానఁ గటట్టి కొతటవ సితగారితచకొతటవ

  బీరముతోనఁ బెదదకొపప్పు వటట్టి కొతటవ
   గారవాననఁ గనున్నలను కాటక దిదుద కొతటవ

    కోరి నీ మగనఁ డెపప్పుడు గటూడనోకాని
చ. 2:    వడెమటూ వసుకొతటవ వరల ముడిచితవ

   వడుక సొముత్మి వటట్టి క వలసితవ
   వాడుదేరనఁ గసటూత్తిరి వనెన్నగానఁ బటూసుకొతటవ

   యడనే నీమగనఁ డెపప్పు డేలీనోకాని
చ. 3:     వచిచ్చెత వతటకినఁ గొతగ వలల్లవాట వసితవ

   కొచిచ్చె నవవ్వె పరపపపైనఁ గటూచతటవ
    అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డపప్పుడే ననున్ననఁ గటూడె

    హచిచ్చె య మగనఁడే ని నెన్నటట్టినసనోకాని



రేక: 1961-5రామకిగయ సత: 29-305
పలల్లవ:    సలవుల నవవ్వెనేల సిగద్గీల వడనఁగనేల

   సొలస నాప మోము చటూడనఁగదవయా
చ. 1:      కొతత్తి కొతత్తి వనన్నపాల కోమలి సేస నీక

  చితత్తిగితచి వనవయత చెవులరను
    బతత్తితోడ నీక నిమత్మిపతడు గానుక యిచచ్చె

  హతత్తి వడుకతోడుత నతదుకోనఁగదవయా
చ. 2:      గొపప్పు గొపప్పు చనున్నలను కోరి నినున్న నొతీత్తిని

   వపప్పు గొని మెచచ్చెవయాత వదిదకతోను
    ముపప్పురిగొననఁగ తేనె మోవవ వతదుల వట ట్టి

   దపప్పుదేరనఁ జవగొని తనివ నొతదవయా
చ. 3:       మతచి మతచి వడే లిచిచ్చె మచిచ్చెక నీపపైనఁ జలీ ల్ల

   కొతచక కానఁగట నితచి కూడవయాత
    ముతచి శ్రీవతకటేశనఁడ మునుపే న నేన్నలితవ

     పొతచి యాప నీక మొకీక్క బొతదుల సేయవయా



రేక: 1961-6శతకరాభరణత సత: 29-306
పలల్లవ:     ఎదుటనే వునాన్ననఁడు యిద నీ రమణునఁడు

   అదనిద సరసము లడవ యిపడూ
చ. 1:  కలికితనతబుల కతకారీ

  పలకవ వో చిలకలకొలికీ
 తలిర మోవదతతపబొమాత్మి
  సలవుల నవవ్వెనే చెలవునితోడా

చ. 2:  చకక్కనఁదనతబుల జవరాల
  నికిక్కచటూడవ నీ పతని

   జకక్కవ చనున్నల జగ బరదా
 మొకక్కనఁగదవ 1  మొగనికి నిపడు

చ. 3:   పొసనఁగిన నేరప్పుల పూబతతీ
  కొసరవ రతుల చిగరనఁబోనఁడి

  వసమెపై నినేన్నల వలపలను
   వసనఁ బొగడవ శ్రీవతకట వభుని



రేక: 1962-1సామతతత సత: 29-307
పలల్లవ:    కొమత్మి గడుజవరాల కోమలప మేనిది

   నెమత్మిది నుపలలితచి నెయతము చటూపరాదా
చ. 1:    నిలచతడి మానఁటలడ నెలనఁత యపప్పుటనుతడి

   పలిచి వదదనఁ గటూచతడనఁ బెటట్టి కోరాదా
  బలిసిన చనునఁగవభారము మోచకనన్నది

   అలరి నీ భుజముల నానుకొనరాదా
చ. 2:      నితడునఁ గొపప్పు జారనఁగానే నీక వడె మచచ్చెని

   అతడనుతడి గకక్కన నీ వతదుకోరాదా
    మెతడుగ వలప లొడి మెరసి కటట్టి కనన్నది

   దతడితో నీవనఁ గొతత తాళకోరాదా
చ. 3:      పచిచ్చె చెమటలనఁ బక పక నవవ్వె నీతో

   మచిచ్చెకనఁ గానఁగిట నితచి మనిన్నతచరాదా
   ఇచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యేలితవకె నితతలో

     కచిచ్చె నీ పాదము లొతీత్తినఁ గోరి మెచచ్చెరాదా



రేక: 1962-2పాడి సత: 29-308
పలల్లవ:     ఏమ సేసినానఁ దనతో నెగద్గీ పటేట్టినా

   చేముటట్టి బుజజగితచినా సిగద్గీవడనఁ జూడరే
చ. 1:     వనయాన వనఁడుకొతట వతదుగా మోవ చటూపత

  పననఁగి చేతులవటట్టి పలిచిత
    ఘనునఁడు తనచేనఁతల కతటనతటా నే నెతత

   చెనకినా మొగమోడి సిగద్గీవడనఁ జూడరే
చ. 2:     ముమాత్మిర నాన వటట్టిత మొకిక్కతనఁ బాదాలక

   నమత్మితచిత ననుపగా నవువ్వె నవవ్వెత
    పమత్మి తన గరతుల పటట్టి యడిగితనతటా

   చిమత్మిరేనఁగి లోలోనే సిగద్గీవడనఁ జూడరే
చ. 3:   కపప్పుతనఁ బయతదకొతగ కానఁగిలితచకొతటని

  తపప్పులగా రతులనునఁ దేలితచిత
   అపప్పునఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డాసుదిద దడవనతటా
   చిపప్పులనఁ జెమటతోడ సిగద్గీవడనఁ జూడరే



రేక: 1962-3రామకిగయ సత: 29-309
పలల్లవ:     ఈకె నెటట్టి దగిలిత వతతులలల్ల నుతడనఁగాను

   నీకతట మటూరెనఁ డెకక్కడు నీటనఁదనములను
చ. 1:     చెకక్కటదదముల చటూప చెలి నినున్న నెలఇతచె

    జకక్కవ చనున్నల చటూప చలల్ల వలప
      నికక్కనఁ గొపప్పు చటూప కొతత నీ మనసు గరనఁగితచె

    ఇకక్కవలతటట్టి తమక మతకా నెతత రేనఁచనో
చ. 2:     సలవుల నవువ్వె నవవ్వె సిగద్గీలలల్ల వడిపతచె

   సొలపనఁ జూపలనఁ జూచి చొకిక్కతచెను
   వలయనఁగొన గోరటూనఁది వడుకల పటట్టితచె

     మలసి కానఁగిటనఁ గటూచిచ్చె మరి యతత సేసునో
చ. 3:     కరముల పపైనఁ జానఁచి కళ లపప్పుతలనఁజేస

    సరసనే మోవ చటూప చవుల నితచె
   యరవులేక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
     యిరవయి తానటూనఁ గటూడి యిటట్టి యతత సేసునో



రేక: 1962-4ముఖరి సత: 29-310
పలల్లవ:     ఏ కాతత సేసినవో య చేనఁతల

  ఆకె యటవతటదో ఆనతయతవయాత
చ. 1:   పపొప్పుడి దానఁకినచోట పవువ్వెలవసినవాట

    చొపప్పు నీ మేన నునన్నది చటూచకోవయాత
 చిపప్పులిపారేటయేర చిమత్మిననఁగోవపనీన్నర

   తపప్పులనఁ దేలేవు నీవ తలసుకోవయాత
చ. 2:     కరలవటట్టిన పటట్టి కూడని చొలల్లప చటట్టి

   అరసి నీ చెలలనే అడుగవయాత
    వురము ముదద్రిల పొతుత్తి వుదుటనఁజనున్నల వతుత్తి

   సరగ నీక నీవ వచారితచకోవయాత
చ. 3:     చెకక్కన నుతడిన రేక చినిన్నకొనగోరి జోక

   యికక్కవ లవగో నీవ యతచకోవయాత
   గకక్కన శ్రీవతకటేశ కానఁగిట ననేన్నలితవ
   తకక్కక నీ వడుకల తలనఁచకోవయాత



రేక: 1962-5నాగవరాళ సత: 29-311
పలల్లవ:   అవ యేనఁటయేకాతతాలో అడుగవయాత

  తవరీ నపప్పుటనుతడి తలసుకోవయాత
చ. 1:      కనున్నలనఁ దపప్పుక చటూచి కడు బొమత్మిల జితకితచి

   సనన్నలసేస నాకె సారెక నీతో
  చినిన్నపదవుల లోలోసిగద్గీతోనె మానఁటలడి

    ఇనేన్నసి చేనఁతల సేసి యిటట్టి యేనఁకారీని
చ. 2:       చటట్టి చటట్టి లచి లచి సనఁకనఁ గపప్పురాన వశి

   గటట్టి తోనఁ గొలవులోననఁ గొసరీ నినున్న
    పటట్టినఁడేసి చనున్నల పచారితచి నీకనఁ జూప

   నెటట్టిన నపప్పుటనుతడి నీకనఁ బొతచకనన్నది
చ. 3:      చిపప్పులనఁగ నవువ్వె నవవ్వె చేతుల నీపపైనఁ జానఁచి

  చొపప్పువసనఁ జెపప్పురాని చటట్టిరికము
    యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   కపప్పు పయతదమానఁటననఁ గరనఁగితచ నినున్నను



రేక: 1962-6నాదరామకిగయ సత: 29-312
పలల్లవ:    ఊరకె వుతడుమనవ వోరచకతదాన నేను

    సారె సారె నీతో నేమ సరసమాడనే
చ. 1:      మానఁట లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు మళళ్ళ మళళ్ళ యాడితేను

  యేనఁటవటట్టి ననెన్నతత యలయితచనే
   గానఁటముతో నొకక్కసత కాచకనన్నది వదదనే

   ఆనఁటదాన ననున్న నెతత ఆసలనఁబెట ట్టినే
చ. 2:     చేనఁతల కోటాననఁగోట సేసి సేసి చటూపతేను

   బానఁతపడి యితత యాల భద్రిమయితచనే
   కానఁతాళననఁ దనతోను కానఁపరాల ససనాప
  వనఁతవటట్టి క ననెన్నతత వడనఁబరచనే

చ. 3:     చెలిమ చేటలకొదిద చేరి చేరి కూడితేను
   నలిరేనఁగి ననున్న నెతత నమత్మితచనే

  చెలికతత్తియతటానఁ జెపప్పు శ్రీవతకటేశనఁడకెను
    చెలనఁగి కూడి ననెన్నతత చెకక్కల నొకీక్కనే



రేక: 1963-1దేసాళత సత: 29-313
పలల్లవ:      నీ తలనే వగెనా నేనఁ డిటవతట వలప

   కాతరాన నతదరికినఁ గలచాలే కదవ
చ. 1:     కొపప్పు గడు జారినది కూడ ముడుచకోవ

 చిపప్పులనవువ్వెలతో సిగద్గీవడక
  తొపప్పునఁదోనఁగీనఁ జెమటల దుడుచకోనఁగదవ

 దపప్పుదేరేమోవతోడనఁ దలవతచకొనక
చ. 2:    చకక్కబొటట్టి చెదరెను సొతపగా దిదుద కోవ

  గకక్కనను చెకక్కచేతనఁ గపప్పుకొనక
   చకక్కనఁగా జికక్కవడిన సర లమరితచకోవ
   మకక్కవ నీ చెలలను మానఁటవటట్టి కొనక

చ. 3:    కతకణల వదలను కదియనఁ బెటట్టి కొనవ
   కొతకచనఁ బరాక సేసుకొని యుతడక

    అతకెల శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటాను ననున్న నేల
    యితకా నపప్పుట నాతో నీడు వటట్టి కొనక



రేక: 1963-2ఆహిరి సత: 29-314
పలల్లవ:    ఏమని పొగడుదు నినిన్నపడు నేను

   ఆముకొని మేలదాన నెపైత నేను
చ. 1:     చలల్లనిచటూపల నీవు సారె ననున్ననఁ జూడనఁగాను

    వులల్లము గరనఁగి చొకిక్క వుతదాన నేను
   వలల్లవరిగా నిటట్టి వడుకతో నవవ్వెనఁగాను

  చెలల్ల బడిగా సతతోసితచకొతట నేను
చ. 2:   చకెక్కరవతటమానఁటల చనవచిచ్చె యాడనఁగాను

  అకక్కరతోడుత ముదమతదిత నేను
    చొకక్కచ ననున్ననఁ గదిసి చటట్టిరికము సేయనఁగా

    మకిక్కలి నీ గణలక మెచచ్చెకొతట నేను
చ. 3:     మనన్నన కానఁగిట ననున్న మరగితచి కూడనఁగాను

   ననున్ననఁ బాయకతదువని నమత్మిత నేను
     యినిన్నటా నీవు శ్రీవతకటేశ నీ యితట నుతడనఁగా

    మునున్న మునున్నగా నీక మొకిక్కత నేను



రేక: 1963-3వరాళ సత: 29-315
పలల్లవ:   ఆసవటట్టి యానఁటదాని నలయితచరాదతదుర

  వసరక వడుకతో వనోదితచరాదా
చ. 1:    పననఁగచనఁ గొసరీనిపనఁజెమట నీపపైనఁ గార

   పనివడి యపప్పుట గబబ్బుల నొతీత్తిని
   కనుచటూపల సొలస కడునఁ జటట్టిరికముల

   పొనునఁగ కాపతోనఁ గొతత పొతదుసేయరాదా
చ. 2:    చెకక్కనొకిక్క వనఁడుకొనీ చేతులగోళళ్ళ దానఁక

    ముకక్క నిటటూట్టిరప్పుల సనఁక ముచచ్చెట చెపీప్పు
     మకక్కటపనఁ గొపప్పు వతచి మనఁగాళళ్ళపపై నీక మొకీక్క

  అకక్కరదరనఁ గానఁగిట నలమరాదా
చ. 3:     చెపీప్పునఁ బద్రియముల తమత్మిచెదరల నినునఁ జెతద

    కపీప్పునఁ బయతద నీక కతకణల జీర
    ఇపప్పుడు శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    తపప్పుక చటూచి యాపనటూనఁ దగనఁ బలవరాదా



రేక: 1963-4సాళతగనాట సత: 29-316
పలల్లవ:     ఎతతని పొగడవచచ్చె నిటవతట మ గణల

    సతతతమునఁ జూచి మాక సతతోసము లయను
చ. 1:     సరసురాలవు నీవు జాణకానఁ డాతనఁడు మరి

  సరవు లిదదరికిని సమకూడెను
   వరపరిచేనఁత నీది వదిదకెలల్ల నాతనిది

    సరికి బేసికి మ సతగాతాల చెలల్ల ను
చ. 2:     వలపల నీ సొముత్మి వాడికెలల్ల నాతనిది

   తలనఁపల మలో మకనఁ దారకాణలే
    పలపల నీ పాల పగయము లతనిపాల

   కలిగిన మ వడుకల ఫలియితచెను
చ. 3:      నగ నీవు నేరతువు నను పాతనఁడు నేరచ

   నిగిడి మ రతులలల్ల నెరవరెను
    జిగి దేవులవు నీవు శ్రీవతకటేశనఁ డాతనఁడు

   మగలనఁ జటట్టిరికము మెరసను మకను



రేక: 1963-5పాడి సత: 29-317
పలల్లవ:     ఎఱనఁగవా నా మనసు యినిన్నటా నీవు

   జఱసేనా నీ మోవ చవచటూచేనఁగాకా
చ. 1:    పననఁగేటదాననా పగయము లేల చేపేప్పువు

  వనయముతోనే మానఁట వనేనఁగాక
   చెనకేటదాననా చేతు లేల పటేట్టివు

   మొనసి నీ పాదాలక మొకేక్కనఁగాక
చ. 2:    జతకితచదాననా సనన్న లేల సేసేవు

   కొతకక నీ చేనఁత లియతకొనేనఁగాక
  మతకచటూపేదాననా మరేల వనఁడుకొనేవు

  వుతకవగానఁ జనుగబబ్బులొతత్తి పటేట్టినఁగాకా
చ. 3:   వలల్లకతడేదాననా వడివటేట్టిల తీసేవు

  చెలల్ల బడిగా నీ సేవసేసేనఁగాక
    యిలిల్లద శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

   మలల్ల డక నీ రతుల మరిగేనఁగాకా



రేక: 1963-6ఆహిరినాట సత: 29-318
పలల్లవ:      కడు వడుక లీడేరెనఁ గాతత నీవు గలతదుక

   తడయ కెపప్పుడూ నాదతడ నుతడనఁగదవ
చ. 1:    ఆతని చకక్కనఁదనాల అపప్పుటనుతడినఁ జెపేప్పువు

  చటూతము తోడితేనే సుదత
    పోతరితచి వచేచ్చెనతటే పొతచి మావా రేమతదురో
   దటూతకవు నీవ పొతదుల సేయనఁగదవ

చ. 2:     వడెమచిచ్చె పతపేనతటా వస నా చేతకిచేచ్చెవు
   జోడు గటూడనఁ జేయనఁగదే సుదత

   గోడ నికిక్కచటూచేనతటా కొపప్పుజారనో యేమో
   యడెపైన చెలికతత్తివు యిదదరినఁ గటూడితచవ

చ. 3:   తరలోనునాన్ననఁడతటా దిషట్టిముగానఁ జూపేవు
   సొరిదినఁ బెతడిల్ల సేయవ సుదత
     యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁ డిటట్టి ననున్న నేల

   పరగ సతగాతవ సబాననఁ బాడనఁగదవ



రేక: 1964-1ఆహిరి సత: 29-319
పలల్లవ:   తగవపైతే నితతటను దయదలనఁచనఁగవల

   జిగి మా వనన్నపముల చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    వటట్టిమానఁక లిగిరితచ వనిత మానఁటలడని

  వటట్టికి నటూనఁకొనవదుద వనవయాత
    గటట్టి తో రాయి గరనఁగనఁ గొలవుల సేసని

   అటట్టి నిటటూట్టినఁ బరాకగా కవధరితచవయాత
చ. 2:     కోటకినఁ బడగలతత్తి కచముల నీకనఁ జూపీ

  జూటనఁదనముల మాని చటూడవయాత
   తేటతలల్లములగాను తలస వావుల నీక

   నీటన సిగద్గీవడక నెయతము చటూపవయాత
చ. 3:      పోనఁకకనఁ బుటట్టినఁడు సేసి పొతదుగా వలప లమత్మి

  యానఁకటల దానఁచక అతదుకోవయాత
   కానఁకదరనఁ గానఁగిలితచ గకక్కన శ్రీవతకటేశ

   వనఁకల సేయక కూడి వలయితచవయాత



రేక: 1964-2పాడి సత: 29-320
పలల్లవ:    సిగద్గీవడ దితచకతతా చెలలలల్ల నఁ జూడనఁగాను

  బగెద్గీనఁ గానఁగిలితచకొనీనఁ బద్రియమెతతోకాని
చ. 1:    వవల చటట్టిరికాల వడుకతో నెరపీని

  వావ నాప నీకేమగావలనోకాని
    దేవులవలనఁ గడు హతత్తిన సేవలలల్ల నఁ జేస

  భావతచితే నెటట్టి వడనఁబడికలోకాని
చ. 2:      చెపప్పురాని బతత్తి నీపపైనఁ జేసి సేసి చటూపీని

   యపప్పుడూ మ నేసత్తిమ లేనఁటవోకాని
  వపప్పుగపతడిల్లకూనఁతురే వదదనే కాచకనన్నది

  చెపప్పురాని సలిగెతత చెలిల్లతచేవోకాని
చ. 3:    నానఁటకొనన్న తమతోడ నవువ్వెలలల్ల నవవ్వెని

   చాటవపైన మలో నేమ సనన్నలోకాని
    యటన శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
   మాటలడ నాప నీపపై మచిచ్చెకెతతోకాని



రేక: 1964-3గళ సత: 29-321
పలల్లవ:     అమత్మిలల అకక్కలల అవగో వతత సుదుద ల

    నెమత్మిది వతటరటరే నిచచ్చె నిచచ్చె కొతత్తిల
చ. 1:     అలల్ల వానఁడే శబ్రావణ బహుళషట్టిమని నడురేయి

  చలల్లనఁగా రోహిణవళ జనితచినానఁడు
  వలల్లవరి దేవకిదేవకి వసుదేవునికి

  మొలల్లమనఁ గొడుకెపైనానఁడు ముదుద లకస్కృషరనఁడు
చ. 2:   పొతచి యశోదానతదగోపలక సుతునివలనఁ

   బెతచనఁగా రేపలల్లలోననఁ బెరిగీ వనఁడె
   ముతచి యతనికతటేనె ముతదే బలభదుగ నఁడు
  అతచెల రోహిణీదేవ కవతరితచినానఁడు

చ. 3:    మొదల దేవకతలక మటూలభటూత యితనఁడట
  యదుట లోకములలల్ల నేలీనటా

   అదిగో శ్రీవతకటేశనఁడెపై యలమేలత్మితగానఁ దాను
  చెదక కానఁపరాల సేసనటా



రేక: 1964-4లలిత సత: 29-322
పలల్లవ:    మన చేతకినఁ జికెక్కను మగవలల

   వనయాన వనఁడుకోరే వనఁడె కాతతలల
చ. 1:      వుబుబ్బుచనఁ గస్కృషరనఁడు వానఁడే వుటట్టి ల గొట ట్టి నదే

  గొబుబ్బుననఁ బటట్టినఁగదరే గొలల్లతలల
    అబబ్బురపనఁ బాల వనన్న లరగితచి వారవట ట్టి

  దొబబ్బు తీసుకోరమాత్మి తొయతలలల
చ. 2:      యితటతట వాకిట వచిచ్చె ఇద చకిక్కలల దస

  అతట పననఁగలడరే యతగనలల
    దతటయపై గోపాలలనఁ దానటూనఁ బరవుల వట ట్టి

  వతటనే తగలరమాత్మి వలనఁదులల
చ. 3:   కాకసేసి చనున్నలతట కానఁగిలితచకొనవచచ్చె

  యేకతాలకనఁ దియతరే యితతులల
   యకడ నలమేలత్మితగ నేలి శ్రీవతకటేశనఁడు

    మ కోరి కిచెచ్చె మొకక్కరే మెలనఁతలల



రేక: 1964-5శ్రీరాగత సత: 29-323
పలల్లవ:     ఇతత మేలవానఁడవపై యితకా జేల జరసేవు

 సతతోసముతోడనే చనవయతరాదా
చ. 1:   చెలిచిరనవువ్వెలనే చితత్తిము గరనఁగితవ

    యలమ నాపతోనఁ బతతా లే లడేవు
  కలికిచటూపలకే కాయమెలల్ల నఁ జెమరితచె
  పలచనఁదనాల నేల పననఁగలడేవు

చ. 2:   పదవపపైమానఁటలకే పదదగా వలచితవ
   యదిరితచి యాల యలయితచ వచేచ్చెవు

   వుదుట గబబ్బులకే వుబబ్బు మొగమోడితవ
  మదిరాకతో నేల మారకొనేవు

చ. 3:      అటట్టి చే సనన్నలకే ఆ సాసలనఁ జొకిక్కతవ
   దిటట్టి సరసాలనే తటట్టినఁ జూచేవు

   గటట్టి న శ్రీవతకటేశ కూడిత వలమేలత్మితగను
    వటట్టి క యాకె నితతేల వలలనఁ బెటట్టివు



రేక: 1964-6నాదరామకిగయ సత: 29-324
పలల్లవ:      ఎతత కాతరప వానఁడె యలయితచ నిద ననున్న

    వత వతత రతులను వనోదితచ నితనఁడు
చ. 1:     ఆనల నేనఁ బెటట్టినఁగానే యటట్టి వడివట ట్టిని

   మోనాన నుతడనఁగానే మోవ యానీని
    పూనుక వదదనుతడనఁగా పపొప్పుడి నామనఁద జలీ ల్ల

     తా నెతత నే నెతత తమరేనఁచ నితనఁడు
చ. 2:    తలవతచకతడనఁగానే దతడనఁ గటూచతడ వచచ్చెని

   నిలచక వుతడనఁగానే నితచనఁ గానఁగిట
   బలిమనఁ బెననఁగనఁగానే పట ట్టి గబబ్బుచనున్నల
    వలపల చలిల్ల చలిల్ల వావచెపీప్పు నితనఁడు

చ. 3:   పరపపపైనుతడనఁగానే పకక్కనఁబతడి చెనకీని
  గిరగొని నవవ్వెనఁగానే గిలిగితచని
  యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁడే నలమేలమతగను

    గరిమ ననున్ననఁ బెతడాల్ల డి కాలదొకీక్క నితనఁడు



రేక: 1965-1శతకరాభరణత సత: 29-325
పలల్లవ:   ఊరకే చతదముసేసుకతదాననఁ గాక

    నేరపల నీ గణల నే నెఱనఁగనా
చ. 1:   యగద్గీలేని యాకెనీలో యడమానఁటల

  సిగద్గీరితనాలలోని చే సనన్నల
  వగిద్గీ యియతకొనన్నటట్టి వడనఁబాటల

    నిగద్గీదేరె మ సుదుద ల నే నెఱతగనా
చ. 2:    తకక్కక మ రెతచకొనన్న తలపోనఁతల

  చెకిక్కట చేతుల తోడిచిరనవువ్వెల
   దకిక్క మక సరివచెచ్చె తారకాణల

   నికక్కమెపైన నేసాత్తి ల నే నెఱతగనా
చ. 3:   తలకొనన్న రతులలో తరితీపల

   కొలనఁది మరిన మత కోరికల
   చెలరేనఁగి న నేన్నలిన శ్రీవతకటేశ
    నిలిచిన మ చేనఁతల నే నెఱతగనా



రేక: 1965-2ముఖరి సత: 29-326
పలల్లవ:    ఎతతపైనానఁ దనతో నే నెగద్గీపటేట్టినా

  చెతతనుతడి నాచే సేవసేయితచకొనునఁగాక
చ. 1:     సేయనఁగలవలల్ల నఁ జేసి సిగద్గీల వడనఁగ నేలే

   చాయ సేసుకొని పొతదు జరపనఁగాక
     యే యడనో వుతడి వచిచ్చె యేల వడనఁబరచనే

   నాయతదు కూరిమ చలిల్ల నవువ్వెనఁగాకా
చ. 2:      ముత దవవ్వెతనో పతడాల్ల డి మొక మేమ చటూచనే

  అతదాల సేసుక మానఁటలడునఁగాక
     వతదు లతదో ఆరగితచి వడెము లే లడిగీనే

   అతది నా పానుపపపైనే యవధరితచనఁగాకా
చ. 3:      చటాట్టి ల సురభి తాను చొకక్కల నేల పట ట్టినే

   గటట్టి తోడ నా కానఁగిటనఁ గటూడునఁగాక
     యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేలి న నేన్నల మెచచ్చెనే

  జటట్టిగానఁదనకే మోవ చవచటూపనఁగాకా



రేక: 1965-3రామకిగయ సత: 29-327
పలల్లవ:    నీ వఱనఁగవా తగవు నెరజాణవు

  వోవల నెగద్గీపటట్టిక వోరచకోవయాత
చ. 1:    చటట్టి కొనన్న వలపల సటూటకి రాకతడితేను

  తటట్టి దుర మగవానినఁ దరవల
  గటట్టి తోడనఁ దమకము గబబ్బుతలకొతటాను

   వటట్టి ల వటట్టి సారెక నుపప్పుతతతుర
చ. 2:   వడుకతోడనఁ గానఁగిలివళ కొదగకతడితే

  యేడనెపైనా సొలతుర యితతుల
    తోనఁడ దోడ నాసల దొమత్మినఁ జిమత్మిరేనఁచితేను

   జాడతోనఁ జేతుల చానఁచి సాదితతుర
చ. 3:    తలనఁచిన తలనఁపల తారకాణ రాకతడితే

  బలిమనఁ బెననఁగదుర పడనఁతుల
    యలమ శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
  లలనల యిటలపైతే లలితతుర



రేక: 1965-4శదద్ధవసతతత సత: 29-328
పలల్లవ:     తలనఁచకో నీమతకినఁ దారకాణ య వలప

    తలిప చెపప్పునఁగనఁబోతే తీగె సాగ వలప
చ. 1:    కావలననన్నవారికి కడునఁ దప వలప

   వవలక దానఁచకొతటే వలవటట్టి వలప
   చేవదేరనఁ బెననఁగితే చిగిరితచ వలప
   భావతచి పోదిసేసితే పతటవతడు వలప

చ. 2:   నేరపగలవారికి నిధనము వలప
   కూరిమనఁ జేకొతటేను కోటసేసు వలప

   వరకే తలపోసితే నువవ్వెళటూళ్ళర వలప
   గారవతచి తచచ్చెకొతటే గాదనితడు వలప

చ. 3:   కెపైకొనన్నవారికి కాణచి వలప
   యేకడానఁ బాయకతడితే యడేర వలప

    దాకొని శ్రీవతకటేశ తరణనఁ గటూడిత వటట్టి
    నీకూ నీప కేకాలము నితడుకతడు వలప



రేక: 1965-5కాతబోదిసత: 29-329
పలల్లవ:    కతటలేవ చెలియా కతకారినీ చేనఁతల

  దతటతనమున నితకా తారకాణతచనేలే
చ. 1:      కళల మోముననఁ దేరె కనున్నలనఁ గెతజాయ మతచె

   తలకూడెనఁ బను లితకనఁ దానఁచనేనఁటకే
    పలవనఁ బోతవ నీవు పగయునఁడు నినిన్నతతసేస

   వలప పటట్టిరానిది వటట్టిమానఁట లేనఁటకే
చ. 2:      వాసనల మేన నితడె వడియనఁ జొచెచ్చెనఁ జెమట

    సేసిన చేనఁతల చెలల్ల సిగద్గీ లేనఁటకే
    నా సుదుద ల చెపప్పుతవ నడుమునఁదానఁ బెతడాల్ల డె

   ఆసల కొతడలవతట వాతనఁ డేమసేసునే
చ. 3:      చినన్నల చెకక్కల నితడె సలవ నవువ్వెల రేనఁగె

  పనున్నగడ లొకక్కటాయ బయమేనఁటకే
    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డడక వచిచ్చె ననేన్నల
   చినన్నపాయ మతత సేస చెపప్పువలనటవ



రేక: 1965-6కదారగళ సత: 29-330
పలల్లవ:     పతవ నీతో నాక పతతము గాదా

    రతవళ యిది సుమత్మి రానఁపసేయ కినఁకను
చ. 1:      నినున్ననఁ బాసి తమకము నిలపనఁ జాలక నేనఁ

  గనున్నల జతకితచితనఁ గసరితని
    మనిన్నతతువు గనక నా యతదమేళ మటట్టి తడె

     చినన్నదాననఁ జమత్మి నీ చితత్తిము నే నెఱనఁగ
చ. 2:    వరహతాపముచేత వసిగి నీవు రావతటా

   వరలనఁ గొని వసిత వసరితచిత
   మరిగితచితవగన మదము నా కిటట్టి తడె

   సదసమాడితనఁ జమత్మి చలము సాదితచను
చ. 3:     పాయప టాసలచేత బలిమనఁ బెపైకొని యిటట్టి

   చెయి నీపపై వసితనఁ జెనకితని
   యయడ శ్రీవతకటేశ యితతలో ననేన్నలితవ

    వయిటకి మొకేక్కనఁ జమత్మి వనన్నపము సేసిత



రేక: 1966-1సామతతత సత: 29-331
పలల్లవ:     నీ యతత నేరమా నే మెలల్ల ను

  చేయరానఁ బతయిచచ్చెలోనఁ జెలనఁగేముగాకా
చ. 1:     ఆటలనెత్తిన్నైనానఁ గలవు అటట్టి జూజా లడితేను

   చోట లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు చొచిచ్చెవళల్లతే
     నీట లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు నికిక్క నికిక్క నికిక్కచటూచితేను

  యేనఁటకితత రమణుని నెలయితచేవ
చ. 2:     బాస లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు పలమారనఁ జేసితేను

   ఆస లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు అడిగేనతటే
    వసా లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు వగినతతా సొలసితే

   రాసికెకక్కనఁ బత నెతత రవవ్వెసేసేవ
చ. 3:     చేనఁత లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు చికిక్కతచక చెనకితే

   వాత లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు వాసేనతటే
    వనఁతగా శ్రీవతకటేశనఁ డొదిదకతో ననున్న నేల
   కానఁతాళత చేతని నేల కానఁగిలితచేవ



రేక: 1966-2ముఖరి సత: 29-332
పలల్లవ:     ఎటట్టి మనిన్నతచేవో యిటవతటది నా వోజ

     యిటట్టి చితాత్తి ననఁ బెటట్టి యిది నా వనన్నపము
చ. 1:      చటూడకనాన్న నా కనున్నల చటూపల నీపపైనఁ బార

   ఆడకనాన్న నోర మానఁటలడు నీతోనే
    యేడనునాన్ననఁ బాదాల నీ యితటకే రపప్పుతచను

   యడులేని నావలప యితతసేస ననున్నను
చ. 2:     తల వతచకతడినాను తలనఁప నీపపై నుతడు

   అలసినానఁ గటూడితచ నాస నీతోను
    చెలనఁగి సిగద్గీన నునాన్న సలవుల నవవ్వెతపతచ

    యలమ నా తమకము యతతని చెపప్పుదును
చ. 3:    గటట్టి తోడనుతడేననాన్న గబబ్బుల ని నొన్నరయితచ

    ముటట్టికనాన్న నా చేతుల మొకిక్కతచ నీక
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    యటట్టిదో నా వడుక యేమసేతు నినఁకను



రేక: 1966-3వరాళ సత: 29-333
పలల్లవ:     ఇనాన్నళల్ల నఁ బనన్నదిగాని యిపప్పుడు వయసు వచెచ్చె

   వనన్నవతచితమ నీక వడుక చటూడవయాత
చ. 1:    మొలచి గబబ్బుచనున్నల మొన లతత్తిను

  చెలరేనఁగి కోరికల చిగిరితచెను
   నలగడ జవవ్వెనము నన లొతపైను

   చెలియతో వనకేలి సేతువు రావయాత
చ. 2:     యితత చెకక్క చెమటల యేరల వారె

   వతతనవువ్వెల పూవుల వరియనఁ జొచెచ్చె
   చెతతనే గతడుమల మతచెను కనున్నల

   చితతదర జలకేలి సేతువు రావయాత
చ. 3:    చకక్కని మోమున నితడె చతదద్రికళల

   మకిక్కలి మరబలల మేనిపపై వాల
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యకె నినున్ననఁ బెతడాల్ల డె

   గకక్కన సురతకేలి గావతతువు రావయాత



రేక: 1966-4రామకిగయ సత: 29-334
పలల్లవ:    ఎదిరినఁ దనెన్నరనఁగదు యపప్పుడూ వలపతదుర

    కదిసి యామానఁట నేనఁడు గానవచెచ్చె మాకను
చ. 1:    వలనఁది మటట్టిల నీవలనే వుతడనఁగానే

    చెలరేతఃగి ననున్న నెతత చెకక్క నొకేక్కవు
   పలసనఁకల పదవనఁ బాదుకొని యుతడనఁగానే

   మలసి యపప్పుట నాతో మానఁటలడేవు
చ. 2:     కొమత్మి ముడిపవువ్వెల నీ కొపప్పులోన నుతడనఁగానే

  ముమాత్మిటకి చేతులపపై మొకక్కవచేచ్చెవు
    కమెత్మిలపై గబబ్బులొతత్తిన గరతు మెపై నతడనఁగానే

    కమత్మిట సిబబ్బుత లేక కానఁగిలితచ వచేచ్చెవు
చ. 3:    పడనఁత కసటూత్తిరిపూనఁత పచచ్చెడ మతటతడనఁగానే

   అడరి నామనఁద గపప్పు యాదరితచేవు
    యడయ కిటట్టి శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   నడుమ నాకె వుతడనఁగా నమత్మికిచేచ్చెవు



రేక: 1966-5పాడి సత: 29-335
పలల్లవ:    ఆతని చితత్తిము వచిచ్చెనటేట్టి మెలనఁగవదాద

   కాతరితచి మరి యాల కకక్కసితచేవ
చ. 1:   వలపగలవారికి వాసులేమ నెతచరాదు

  పలిచితే నౌనఁగాదని పననఁగరాదు
   మలసి యవవ్వెతతోనో మానఁటలడె నాతనఁడతటా
  చలపటట్టి పతనేల సాదితచేవ

చ. 2:   చటట్టిరిక మమరితే సటూళళ్ళవదకరాదు
  పటట్టి కానఁగిలితచకొతటే పాయనఁగరాదు
   తొటట్టి వడిగపదానితో నాతనఁడు నవవ్వెనతటా

   ఇటట్టి రమణుని నేరాలేల యతచేవ
చ. 3:    వావుల గలసితేనే వోదదని తోయనఁగరాదు

   వోవరిలోనఁ గటూడె నినున్న వడుడ కోరాదు
    సవగానఁ బొరగ సతనఁ జూచి చనున్నలతటనతటా

   శ్రీవతకటేశవ్వెర నేల చెకక్క నొకేక్కవ



రేక: 1966-6కాతబోదిసత: 29-336
పలల్లవ:      ఎపప్పుడూ నీ కానఁగిటనఁ బాయక యిటట్టి వుతడునమాత్మి

   తపప్పుక యితతేసి నీతోనఁ దారకాణతచనేలే
చ. 1:    చతదమామవతటమోము సత నీకనఁ గలగనఁగా

   వతదువలనఁ జిరనవువ్వె వనెన్నల మతచె
  కతదువతోనఁ బదారగళల దొలనఁకనఁజొచెచ్చె

     అతది వలచి నీ మగనఁ డతట కెటల్ల తడునే
చ. 2:    మెఱనఁగనఁదగెవతట మేమను నీకనఁ గలగనఁగా

   గఱిగా మేఘమువతట కొపప్పు వలస
   మఱియు మోవపతడు మానఁగి తనేగారీని

    మఱనఁగలేక నీ పత మనిన్నతచ కెటల్ల తడునే
చ. 3:  నిమత్మిపతడల్లవతటనీచనున్నల గలగనఁగా

   కమత్మి జవవ్వెనవనము కడు నమరె
    వుమత్మిడినఁ జెమటవాన లటూరి పోదిసేస నిద
   యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డెనయ కెటల్ల తడునే



రేక: 1967-1సామతతత సత: 29-337
పలల్లవ:    చెలికతత్తి లితదరను సేసేర వనాన్నపాల

   నెలనఁత చకక్కనఁదనాల నీకే తగనయాత
చ. 1:      కపప్పురము దినన్న నోర కలికి కతల చెపీప్పు

   వపప్పుగానఁ జెవులర వని వనఁకొనవయాత
  కపప్పుసవరముతోడ గొపప్పుగానఁ దురమువటట్టి

  చొపప్పుగానఁ గనునఁగొనలనఁ జూడవయాత
చ. 2:    కతకణల వటట్టి కొనన్నకరముల నీక మొకీక్క

    తతకి నుతడి నీ వతదుక దవతచవయాత
     కతకమ గబబ్బు లదర కొసరి నీతో నవవ్వె
  లతకెలగా నాపక వలవనఁగదవయాత

చ. 3:     గతదము వసుకొనిన కానఁగిట నీతోనఁ బెననఁగీ
   చెతది నీ వతదుక సతతోసితచవయాత

   ఇతదరిలో శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
  చతదమాయనఁ గానఁపరము చనవయతవయాత



రేక: 1967-2శతకరాభరణత సత: 29-338
పలల్లవ:   కాదననఁగనఁ దగదు కాతతునికి

 మోదపసతులక మోహములే
చ. 1:    పలమర సొలసిన పపైపపైనఁ గొసరిన

   చెలలక నవ యొచచ్చెము గావు
   పలకల దటూరిన పతతము లడిన

   చలముల గా వవ సహజములే
చ. 2:    చనవున నొరసిన సనన్నలనఁ దిటట్టిన

   వనితల కవ కొదవల గావు
   చెనకచనఁ గసరిన చేతుల చానఁచిన

  పననఁగటల గావు పేగమములే
చ. 3:    పగటల చటూపన పాదము దొకిక్కన

   మగవల కవ కడమల గావు
    తగిల శ్రీవతకటతత్తిమ నిను మా యితత

   వగటల గా వవ వడుకలే



రేక: 1967-3శతకరాభరణత సత: 29-339
పలల్లవ:      ఇవవో నీ కాతత సుదుద లేమని చెపేప్పుమనఁక

   జవళ నీవనఁ గటూడితే సతతోసాలయతని
చ. 1:   వుడివోనితమతోడ నుమత్మిగిలీ జవరాల

  వడలి చెమటలతో నోలలడని
   చిడుముడి కోరికల చితత్తిమెలల్ల నఁ జతచలితచి

   అడరి నిటటూట్టిరప్పుల నుయాతల లటూనఁగీని
చ. 2:    వరహప వదనల వడు దోడాడుకొతటాను

  సరి నెదురచటూపల జాజరాడని
   మరగిన మమతల మకక్కళతచి మకక్కళతచి

   తురము వడి చనఁకటనఁ దులనఁదటూనఁగీని
చ. 3:      చెలలతో నీ సుదుద ల చెపప్పు చెపప్పు పలకల

  వలపల రతులక వతతులడని
    యలమ శ్రీవతకటేశ యితతలో నినున్ననఁ బెతడాల్ల డి

    మొలక నవువ్వె లలల్ల ను ముపప్పురి వసని



రేక: 1967-4నాదరామకిగయ సత: 29-340
పలల్లవ:   ఏమ నెఱనఁగవు యినాన్నళళ్ళ

   నీమతకము లివ నెగడెనే కదవ
చ. 1:    వాడిక మానఁటల వలపల చేనఁతల

  యేడ నేరిచ్చెతవ యతనితో
   వడుక నవువ్వెల వసాల సొలపల
    చటూడనఁ జూడనఁ గడు సదతము గదవ

చ. 2:    పాపట దువువ్వెల పయతద మానఁటల
  పపైపపై నెటవలనఁ బనుపడేనే

   చటూపల చొకక్కల సురతప రేనఁపల
   నీపాలనఁ గలిగి నెలకొనెనఁ గదవ

చ. 3:    తీగెల యలనఁగల తగని గరవ్వెముల
  సాగి యేసబలనఁ జదివతవ

   యగత శ్రీవతకటేశనఁడు న నేన్నల
    నీ గతు లతనికి బాగాయనఁ గదవ



రేక: 1967-5మతగళకౌసిక సత: 29-341
పలల్లవ:       నా మొగ మేమ చటూచేవు నడుమనే యిది యేమే

  గామడివపై సాదితచనఁగలవా నీవ
చ. 1:     కాతరితచి పననఁగేవు కవ కవ నవవ్వెవు

   ఆతనఁడేడ నీవడ అవునే నీవు
   చేతులరా నీడుగాని చేనఁతల సేసితేను
    నాతులలల్ల నినున్ననఁ జూచి నవవ్వెరా యితదరను

చ. 2:    సరసనఁ గటూచతడేవు సరసము లడేవు
   దొరతోడి పొతదు కోపదువట నీవు
   యరవుల వారితోడ యమెత్మిల చెపప్పుకొతటేను

    సరి సవతు లలల్ల ను జాతుల సేయరా
చ. 3:      చిముత్మిచ గోర నటూనఁదేవు సేసల పపైనఁ జలేల్లవు

    నెమత్మి మగనినఁ జొకిక్కతచ నేరత్తి వా నీవు
     యిముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డితనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె

    పముత్మిక మ యితటవారే పతగితచరా నినున్నను



రేక: 1967-6సితధురామకిగయ సత: 29-342
పలల్లవ:     ఆలి మగని తగవులవగో చెపప్పుత నీక

  వాలయముగా మఱవక తలనఁచకొమత్మి
చ. 1:    యడసిన తమతోడ నెతతయినా సొలతుర

 పడనఁతులయితనవార పతని
   అడరి నీవు రావలనని చెలికతత్తిలచే
    యడ మానఁటల దటూరిత నెగద్గీపటేట్టివు సుమత్మి

చ. 2:    కానఁకనఁ బొరలినతదుక కెపైమరి చెనకదుర
   యేనఁకరిన సతుల త మేత్మిలినవాని
    తేనఁకవతో నీవు ననున్న దిషిట్టితచి చటూడవలసి

   పోనఁక పూనఁబలవసిత పొతచి వోరచకొమత్మి
చ. 3:      అతచెలనఁ గటూడేట వళ అటట్టి యేమెపైనానఁ జేతుర

  పొతచకనన్న వనితల పొతదపైనవాని
    యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యనసేవళ నీ మోవ
   యితచక గతటసేసిత నేమ ననకమ



రేక: 1968-1రామకిగయ సత: 29-343
పలల్లవ:      కానవచెచ్చె నీ గణల గకక్కన నీ చేనఁతలనే

    పూని యిటట్టి వలపల పొదుద జరపేవా
చ. 1:     వనరి గోర నటూనఁదితే వోదదతటా వడుకొనేవు

  గనిసి నినెన్నవవ్వెతపైనానఁ గోపగితచనా
   పననఁగి కొతగవటట్టితే పేగమ నొడనఁబరచేవు

   యనయ వరొకతక నికక్కవ చెపప్పుతవా
చ. 2:     మతచిగతద మలనఁదితే మగడ నాకనఁ బటూసేవు

   ముతచి మోహపాకె మచచ్చెముల పట ట్టినా
    వతచనతోనఁ జెనకితే లతచము మోవ ఇచేచ్చెవు

    అతచల మ యితటవారి కాసల వటట్టితవా
చ. 3:     పూవులదతడ వసితే పొతచి వడినఁ బెటేట్టివు

    నీ వనిత యితదుకనఁగా నినున్న నవవ్వెనా
    యవళ శ్రీవతకటేశ యేలి ననున్ననఁ బొదిగేవు

   వావ నీనేగికతత్తిక వరస ఇచిచ్చెతవా



రేక: 1968-2శ్రీరాగత సత: 29-344
పలల్లవ:     ఈరీత నావలపల యతతని చెపప్పుదు నీక

   కోరిన నా కోరికల కొనసాగెనయాత
చ. 1:      చెలికతత్తి లలల్ల నినున్ననఁ జెపప్పునఁగానే వని వని

  వలలేని వడుకల వఱఱ్ఱైవనఁగీని
   కలవరేకలవతట కనున్నల నిపప్పుడు చటూచి

   తలివతో నానతదాన తపప్పులనఁ దేలీని
చ. 2:     వదదనుతడి ఇతతవడి వడిగాల నీకనఁ జేసి

   పొదుద ల వుచచ్చెక కొతత భోగితచని
    సుదుద ల నీతోనఁ జెపప్పు చటట్టిరికాల నెరప

   అదుద క సరసమాడి ఆయము గరనఁగిత
చ. 3:   చితత్తిమెరినఁగినదానఁకా సిగద్గీవడి పానుపపపై

   బతత్తితో నీ కూటముల భావతచకొతట
    ఇతత్తిల శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్న నేలితవ

   నెతత్తిమాడి సతతోసాన నెమత్మిది నవవ్వెత



రేక: 1968-3హితదోళత సత: 29-345
పలల్లవ:     ఇదివో నా కానఁపరము లరనఁగ వనన్నవతచిత

   మదిలోన మఱవక మనిన్నతచ ననున్నను
చ. 1:    తనువు సిగద్గీతోడుతనఁ దగిత యితటలోనుతడు

   మనసు నీపపైనుతడు మరిగెనఁ గాన
   కనుచటూప లివ నీరాకల కదురెపైవుతడు

  తనివోని వలపల తలకెకిక్కయుతడు
చ. 2:    చేతుల చితతతోడుత చెకక్కలపపైనే వుతడు

   ఆతుమ నీ దేవులయేత యాపలనుతడు
    వాతర మోనము మనఁద వదలనటట్టి వుతడు

    యతల నాలిక నీ పేరెతచకొతటా నుతడును
చ. 3:   చనున్నల గటట్టి తోడుత సరినఁబయతదలోనుతడు

  కనెన్నపాయము నీకనఁగానఁ గాచకవుతడు
    ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    సనన్నల చాయలను నీ సరసముల నుతడు



రేక: 1968-4మాళవగళ సత: 29-346
పలల్లవ:   చెపప్పునే వనేనఁగాని సిగద్గీవడక

   యిపప్పుడు నామగనికి నేమౌదువ నీవు
చ. 1:     చెతతనుతడి రేనఁగి రేనఁగి సేసేవు వనన్నపాల

   యతత చనవరివ నీ వతనికిని
   కాతతలలల్ల నుతడనఁగాను గదదపపై నెకక్కవచేచ్చెవు

    యితత గదాద చటట్టిరిక మతదరిలో నీక
చ. 2:  మోముచటూప మోముచటూపముచచ్చెటలడవచేచ్చెవు

  గామడివపై కతలనిన్న గరచితవ
    చేముతచి తీసుకొనేవు చెవలో తటట్టి పణునఁగ

    యేమే య సలిగెల యతదునఁ దచచ్చెకొతటవ
చ. 3:     సారె సారె నవువ్వెతాను చనున్నలనే వరసేవు

   కూరిమ నీతనఁడు నినున్ననఁ గటూడెనటవ
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడె ననున్న నేల
    నేరపరి తనముల నీ కేడనఁ గలిగెనే



రేక: 1968-5నాగవరాళ సత: 29-347
పలల్లవ:     ఇతదానఁకా నెఱనఁగనెపైత నిటట్టి నీ మతచితనాల

   అతదమాయనఁ బనులయాత ఔదువయాత జాణవు
చ. 1:      చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకోనఁగా చితత్తిము గరనఁగె నాక

  మొకేక్కమయాత నీక ముదమలర
    మకిక్కలి బుజజగితచనఁగా మతచిన కోపము దరె

   ఇకక్కవక రావయాత ఇతదవయాత వడెము
చ. 2:     లలితచి కోనఁగలితచనఁగా లలి మొక దాకిరాయ

    ఆల నెపైతనయాత నీక ననిన్నటా నేను
    మేలిముల నీ వాడనఁగా మేలదాననెపైత నీక

  యేలకోవయాత చనవయతవయాత నాకను
చ. 3:    చేవటట్టి గారవతచనఁగా చితతలలల్ల నఁ బెడనఁబాస

   సేవ సేసేనయాత నీక చేతులరాను
   శ్రీవతకటేశ కూడనఁగా నెలవుల నవువ్వెవచెచ్చె

   కెపైవసమెపై వుతడువయాత కానీవయాత నమత్మిత



రేక: 1968-6బౌళ సత: 29-348
పలల్లవ:   ఎరవుల మరిలేవు యవవ్వెరికిని

  సరససలల్ల పముల సమకొను నపడు
చ. 1:    యియతకోలే వనఁకొతటే ఇనిన్న వనన్నవతచవచచ్చె

  నెయతమెపైతే చనవుల నెరపవచచ్చె
   చెయాతరానఁ జెననఁగితేను సిగద్గీ వడిసితచవచచ్చె

   తొయతలలక నీవల తొడనఁగి లలితచతే
చ. 2:    చేకొని సమత్మితతచితే చేనఁతలనిన్ననఁ జేయవచచ్చె

  జోకయపై పాయకతడితే చొకిక్కతచవచచ్చె
   చేకొలనఁదికి వచిచ్చెతే చెనకి మెపప్పుతచవచచ్చె

    యే కాతతకూ నీవల యిచచ్చెగితచి కూడితే
చ. 3:    వాలయితచితే రతుల వాడికల చటూపవచచ్చె

  మేలమాడితే నేరప మెరయవచచ్చె
   యలీలనే శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

     నీ లేమ నయిన నాక నీవల మనిన్నతచితే



రేక: 1969-1సాళతగనాట సత: 29-349
పలల్లవ:      నినున్న మెచిచ్చె పొగడేము నీ చెలలము గనక

   యనిన్నక కెకిక్కతవమాత్మి యినిన్నటాను నీవు
చ. 1:    వనయాల నేరతటూవ వభుని వలపతచను

   పననఁగ నేరతువ పగయము రేనఁచ
   చెనకనఁగ నేరతువ చితత్తిమేలల్ల నఁ గరనఁగితచ

    మనుకల జవరాల మేల మేలే నీవు
చ. 2:    సనన్నసేయ నేరతువ సరసుని రపప్పుతచ

  వనన్నవతచ నేరతువ వడుకవుటట్టి
   కనున్నలరచ్చె నేరతువ కడు నిచచ్చెకముగానఁగ

   అనిన్నటా జాణకతత్తివు అవునౌనే నీవు
చ. 3:    సేసవటట్టి నేరతువ శ్రీవతకటేశనఁ జొకిక్కతచ

   ఆసచటూప నేరతువ ఆయల సనఁక
     రాసికెకక్క నినున్న నేల రమణునఁ డితనఁడె వచిచ్చె
    బాసతోడి యిలల్ల ల బాప బాప నీవు



రేక: 1969-2హితదోళవసతతత సత: 29-350
పలల్లవ:     ఒకటకటే గడితచే వరకనన్న యాకె మనఁద

  యకసకాత లినఁకనేల యరనఁగదుమయాత
చ. 1:    సరసక వచెచ్చెనతటా చనున్నల సనఁకితచెనతటా

  తరణపపై గోరేల తానఁకితచేవు
   మరిగి యాపపపై నీక మనసువారితేను

   వరసతోనఁ బెతడాల్ల డనఁగా వదదనీనా నినున్నను
చ. 2:    పడమళళ్ళ చటూచెనతటా పదదకొపప్పు వటట్టినతటా

   పడనఁతపపై నేనఁటకి నెపాల వసేవు
    వడిగా నీ కాపమనఁద వలప గలిగితేను

  వడిగటట్టి తయతనఁగాను వోపననీనా
చ. 3:    నినున్ననఁ జూచి నవవ్వెనతటా నిలచతడిమొకెక్కనతటా

    కనెన్న నేల పటట్టి తీసి కానఁగిలితచేవు
    యనన్ననఁగ శ్రీవతకటేశ యేలిత వకె నితతపైతే

    సనన్నల నితకానఁ గటూడనఁగా చాల నననఁగలదా



రేక: 1969-3రామకిగయ సత: 29-351
పలల్లవ:      వకక్కసప నీ కతల వని వని వగటయత

     యకక్క డెకక్కడ నీ పగట యవవ్వెరినఁ బోలదువ
చ. 1:      ఆతనఁడు నీ మగనఁడనే వాలనెపైత నీ వనేవు

  యేతులేమ చెపేప్పువ యితదరితోను
    రాతరినఁ బగ లీతని రతకినఁ గాచకతడిన

   య తరణమణులలో నెవురినఁ బోలదువ
చ. 2:      నినున్ననఁ బాయలేనఁ డనేవు నీక వలచ ననేవు

  యనిన్నలేవ నీయానఁట వడిగాలవారిలోన
  వునన్నత నాతనివదిద వడుగాలవారిలోన
     యనిన్న చెపేప్పు మతటే నీవు యవురినఁ బోలదువ

చ. 3:      నీక ననుచ ననేవు నీ వావుల దలిపేవు
    యకడ నీ మేకలక నేది గరతే

   చేకొని న నేన్నలినానఁడు శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు
   య కలకాతతలలో నీ వవవ్వెరినఁబోలదువ



రేక: 1969-4దేసాళత సత: 29-352
పలల్లవ:   తోడనఁబెతడల్లడికూనఁతురవా తొయతలి నీవు

   బేడుకోలవపై సతదడినఁ బెతడాల్ల డ వచేచ్చెవు
చ. 1:      కడనఁగి యాతనఁడు వరే కాతతనఁ బేరనఁ బలవనఁగా

   యడచొచిచ్చె పలికేవు యిదేమే నీవు
    బడినే యాకెక మరి బాగా లొసనఁగనఁగాను

   నడుమనఁ జేయొగేద్గీ వది నాయమౌనటే
చ. 2:     ఆముక చకతనిదని యాకె నే పొగడనఁగాను

   నీ మోమునఁ జూపవచేచ్చెవు నేరపనటే
    గోముననఁ దొడపపై కాపనఁ గొతగవటట్టి తయతనఁగాను

    యేమరితచి కూచతడిత వది మేలే నీవు
చ. 3:      యనసి యాతనఁ డాకె తో నేకతాల చెపప్పునఁగాను

    వనే నతటా నీవల వను లొగేద్గీవ
    మన సాకెపపై నుతడనఁగా మరి శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ

   జనునఁగవ నొతత్తికూడ సతగతౌనా నీక



రేక: 1969-5ముఖరి సత: 29-353
పలల్లవ:    ఎతతవని సేసితవో యితదానఁకా నీవు

     చెతత నినున్న గిజి గిజి సేసిన దవవ్వెతయాత
చ. 1:    చెకక్కలవతటా నితడునఁ జమటల గారనఁగాను

   యకక్కడ నుతడి వచిచ్చెత వమయాత
     మకక్కవతో నినున్ననఁ జూచి మనసు నీరెపై కరనఁగె

   అకక్కడ నెవవ్వెత నినున్న నలయితచెనయాత
చ. 2:    వనఁపవతటానఁ గొపప్పువడి వరల రాలనఁగాను

   యేపన వడదేరీ యో మదేలయాత
   వోపన నీ యలమటకొగినఁ గనికరమాయ

    రానఁపల నినున్ననఁ బెటట్టిన రమణ యవవ్వెతయాత
చ. 3:   సలవులవతటానఁ దమత్మిచెదరల రాలనఁగాను

   యలమనఁ గపగమడిగే వతత కెతతయాత
    అలరి శ్రీవతకటేశ యటట్టి ననున్న నేలితవ

   పొలనఁత యవవ్వెత నినున్ననఁ బుతత్తితచెనయాత



రేక: 1969-6పాడి సత: 29-354
పలల్లవ:    చెలలల చటూడరే చెలవుని మనన్ననల

     యలమ నా భాగత మనఁక నేమని చెపప్పుదునే
చ. 1:    ఆనలవటట్టి పలిచి యాసలతత రేనఁచనే

    తా నెతత నే నెతత తమకితచని
     ఆనుకొని నా వలప ఆరడి నేల పట ట్టినే

   మోనముతోనఁ జేతులతత్తి మొకక్కతా నుతదానను
చ. 2:     కాల దొకిక్క మనసతత కరనఁగితచి చొకిక్కతచనే

   యేలినవానఁడు తాను యిలల్ల ల నేను
    మటూలనునన్న నా సిగద్గీ ముతగిట నేలవసనే
  గోలతనమున వనఁడుకొతటా నుతదానను

చ. 3:     కూడి యతత సతతోసాన గబబ్బుతలనఁ జేసనే
    వడుకక ముతదే తను వనక నేను
    యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డెనసి యాల మెచచ్చెనే

   ఆడ నీడానఁ దనునఁ గొనియాడుతానుతదానను



రేక: 1970-1సామతతత సత: 29-355
పలల్లవ:      వాకిట నేమ సేసేవు వనిత నీక మేలది

   దాకొని నీ వడనఁబాట తపప్పుకవయాత
చ. 1:     వనెన్నల బాయటనుతడి వలనఁది నినున్ననఁ బలిచ

   పనున్నకొని మరియేమో పని గదదతటా
    యినిన్నటా నే మాడిగితే నితచకతతపైనానఁ జెపప్పుదు

   వనన్నపమేమ సేసనో వతదువు రావయత
చ. 2:     మేడలోననుతడి నీక మెలనఁత లేక లతప

  జోడుగటూడి సతతోసప సుదుద లకను
   వోడక ముదుద రతోనే వునన్నవ నేమెరనఁగము

   జాడతోడ నీక నీవ చదువుకోవయాత
చ. 3:     యితటతోనుతడి వుతగర మతత నీకనఁ జూపమనె

   తొతటమానఁట నీవ తలనఁతు వనుచను
    జతటపై వచిచ్చె కూడితవ సరగ శ్రీవతకటేశ
   అతట యకెతో నేకత మాడుకోవయాత



రేక: 1970-2పాడి సత: 29-356
పలల్లవ:     ఏమ సేసే వకక్కడను ఇతత మనోరథముల

   వాముల వసుకనన్నది వపైళమే రావయాత
చ. 1:     వతతుల వటట్టి క నీపపై వలపలలల్ల నాడ

  దొతతుల వటట్టి కనన్నది తొయతలి
   చెతతనే చెకక్కచేతతో చెమటల కాలవల

    చితతలక నీర గట ట్టినఁ జితత్తిగితతువు రావయాత
చ. 2:     –జాలితోడ వరహన సారెక నిటటూట్టిరప్పుల

   గాలి ముడియల గట ట్టినఁ గామని
   తాలిమతోనఁ గోరికలనఁ దగిలితచి రతులక

   గాలల వసుకనన్నది కనునఁగొతదువు రావయాత
చ. 3:     రానఁపల నీవు వచేచ్చెట రాకల కెదురతడి

   చటూపలనఁ బౌనఁజల వట ట్టి సుదత
    –యేపన శ్రీవతకటేశ యేలితవకెను మోవ

    తీపల వతదుల వట ట్టినఁ దిలకితతువు రావయాత



రేక: 1970-3దేసాళత సత: 29-357
పలల్లవ:     తా నటూరకే యాపనుల దడవనఁ గాక

  నేనేమెపైనానఁ దనమనఁద వసేనా
చ. 1:   యటట్టి తడినా నమత్మిక తనెన్నగసకాక్కలడేనా

  పటట్టిరాని యానలేల పటట్టి కొనీనే
   గటట్టి తోడనఁ దలవతచకొని వునన్నదాన నేను
   నటట్టినడుమనఁ దానేల నవువ్వెల నవవ్వెనే

చ. 2:     యతతసేసినానఁ దనపపై యిటేట్టి నితదల మోపేనా
   కాతతలనఁ దచేచ్చెల తారకాణ సేసనే

   సతతోసాన నాలో నేనే సమత్మితతచకనన్నదాన
    చెతతనుతడి మరి నేల సిగద్గీల వడనే

చ. 3:    యేరీత మెలనఁగినాను యగద్గీపటట్టి దటూరేనా
   సారె ననేన్న లొడనఁబరచనఁగ వచచ్చెనే
    కోరి శ్రీవతకటేశనఁడు కూడినానఁడు దా ననున్న

   గారవతచి యాల యిచచ్చెకముల నెరపీనే



రేక: 1970-4శతకరాభరణత సత: 29-358
పలల్లవ:     సతతోసములయ మాక సరి మమత్మిదదరినఁ జూచి

    వతత వతత నేరపల వలయవ చెలియా
చ. 1:     వదలక నీ వభునఁడు వదక వచెచ్చెనఁగదవ

  యదురెదురే చటూచిత వతదానఁకాను
   కొదదర మానఁటపలకల నీతో నాడెనఁగదే

  కదలక యితదుకే యానఁకరకొతటానుతటట్టివ
చ. 2:   చనవచిచ్చె యపప్పుటని సరసములడెనఁగద

  యనయనఁగనఁ గోరిత వతదానఁకాను
    కనునఁగాని నినున్ననఁ గటూడి కానఁపరము సేసనఁగదే
  జనుగచ సగినాలే చటూచకొతటానుతటవ

చ. 3:    చకక్కనఁగా నీ కానఁగిటకి సతమాయనఁగదవ
  ఇకక్కవనఁ గాచకతడిత వతదానఁకాను

   నికిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు నినున్న నేలనఁగదవ
   చొకిక్క యలమేల్ మతగప మొకక్కకొతటానుతటవ



రేక: 1970-5బౌళ సత: 29-359
పలల్లవ:     ఇతకనేల సిగద్గీవడే వదదర నునాన్న రీడను

    కొతకక ననున్న మనిన్నతచి కూడితవ నానఁడే
చ. 1:     కతకణలచేత నాప కానుక లిచచ్చె నీక

  అతకెలనఁ బరాకమాని అతదుకోవయాత
   సతకెలేల నీముతదర చకక్కనఁగా నిలచనన్నది
   పతకితచక నీ మోము చటూపనఁగదవయాత

చ. 2:     మటూరెనఁడు దురమువతచి మునుకొని మొకీక్క నీక
  తేరకొననఁ జూచాకెను దవతచవయాత
    కూరిమ గొసరి నీ కొలవుల సేసని

   సారెకను మెచిచ్చె మెచిచ్చె సతతోసితచవయాత
చ. 3:      వలయ కపగప నోర వనన్నపాల సేస నీక

   లలినఁ జెవువ్వెలరా వని లలితచవయాత
    అలమేలత్మితగను నే నీ యాలను శ్రీవతకటేశ

   వలచి వచిచ్చెనాపను వడినఁ జేకొనవయాత



రేక: 1970-6శ్రీరాగత సత: 29-360
పలల్లవ:    ఎతత గటట్టి నెరపేవ యతదానఁకాను

   పొతతనే మగనితోనఁ గాపరము సేయనఁగదే
చ. 1:    వుమత్మిగిలనఁ జెమటల వుపప్పుతలీ నీమేన

  కముత్మికొనన్నవలప లకక్కడ దానఁచేవ
    నెమత్మిది నీ తలపోనఁత నిటటూట్టిరపలే చెపీప్పు
   అమత్మిరో నీ వరహ మెటట్టిడతచకొనేవ

చ. 2:    సురతప టాసల చటూపలలోన నునన్నవ
    వరస నీ తమక మేవతకనఁ బెటేట్టివ

    నిరతప నీ మరాత్మిల నివవ్వెరగలే చెపీప్పు
    సొరిది నీ మోమువాడుచొ పప్పుటట్టి మాపేవ

చ. 3:    చేవదేరి పలకల చెకక్కలను నితడుకొనె
   కావరప సిగద్గీ లేడ గాదనఁబోసేవ

    –నీ వలమేలమతగవు నినేన్నల శ్రీవతకటేశనఁ
 డవల మదనచినలేగతపనఁగమేత్మివ



రేక: 1971-1శదద్ధదేశి సత: 29-361
పలల్లవ:     ఊరకే మన మదదరి నుపప్పుతతచే మతతేకాక

   వరెపప్పుడూను నొకక్కటే వనరమత్మి చెలల
చ. 1:     సలవ నవువ్వె నవువ్వెల చితత్తిము గరనఁగితచనఁగా

  పలక చటట్టిరికెము పపైకొలపనఁగా
  కలికిచటూపల దమకముల రేనఁచనఁగాను

   వలవ కెటట్టి తదురమత్మి వనితలనఁ బతుల
చ. 2:     తకక్కక మోవ తేనెల తరితీప సేయనఁగాను

  మకక్కవ సరసముల మరిగితచనఁగా
    చకక్కనఁదనముల లోలో సరి నాస వుటట్టితచనఁగా

  చికక్కకెటట్టి తడుదురమత్మి చెలనఁగి దతపతుల
చ. 3:   కొనగోరిచెనకల గటట్టి వడిపతచనఁగాను

 తనువులకానఁగిళళ్ళ తగిలితచనఁగా
   యనసి శ్రీవతకటేశనఁ డ యలమేలమతగను
    ననుచ కే లతదురమత్మి నాయకీ నాయకల



రేక: 1971-2లలిత సత: 29-362
పలల్లవ:      ఎతత సులబమో నీవు యకె యిత సేయవచెచ్చె

   చెతతనఁ దన యగద్గీలిక చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:     కలికి నీ మనసలల్ల నఁ గరనఁగ మానఁటాడవచెచ్చె

   సొలసి సొలసి నినున్ననఁ జూడవచెచ్చెను
    వలప నీపపైనఁ జలిల్ల వాడిక సేసుకోవచెచ్చె
   పలిచి యాపను వదదనఁ బెటట్టి కొనవయాత

చ. 2:    తడవ చటట్టిరికము దలనఁపతచనఁగ వచెచ్చె
    వడివటట్టి నినునఁ గడు నుబబ్బుతచ వచెచ్చె

    కడు వనయాల సేసి కానఁగిలడుగనఁగ వచెచ్చె
   యడయ కాప నీడనే యదురకోవయాత

చ. 3:      ఆయముల ముటట్టి నీక నాసల రేనఁచనఁగ వచెచ్చె
   కాయజకేలి నినున్ననఁ గలయ వచెచ్చె
   యయడ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

    పాయక న నేన్నలితవ భామనునఁ గటూడవయాత



రేక: 1971-3బౌళ సత: 29-363
పలల్లవ:      సేసినవ చేనఁత లినఁకనఁ జెలనఁగరే మ రిదదర

   మోసపో వవలపల ముయికి ముయౌను
చ. 1:     యడు జోడెపై పననఁగిత నితతులకనఁ బతులక

   వడు కెతత గలిగినా వసటగాదు
   పాడి పతతా లొకక్కపపై పరగినవారికి

    చటూడనఁ జూడనఁ జేకొనన్నదే చటట్టిరిక మగనే
చ. 2:   చిగిరితపనఁ జితత్తిములనఁ జెనకేటవారికి

   తగిలి యతత గటూడినానఁ దనివలేదు
  పగటననఁ బొతదుగలిద్గీ పాయకనన్నవారికి

  నగితే నెదురబడి నాములకక్కను
చ. 3:     బతత్తితోడ నే పొదటూదనఁ బాయకతడి వారికి

    చితాత్తి లతత గరనఁగినా సిగద్గీ వుటట్టిదు
   హతత్తి శ్రీవతకటేశనఁడు అలమేలత్మితగ నినేన్నల

   పొతుత్తి ల రతుల మకనఁ బోరచలౌను



రేక: 1971-4ఆహిరి సత: 29-364
పలల్లవ:     ఏమ సేతునఁ జెలియా యలయితచ నితనఁడు

    కామతచి కామతచి కరనఁగీ నా మనసు
చ. 1:     చెలిమ సేసినవానఁడు చేరి యపప్పుడు వచచ్చెనో

   మలసి యేమని నాతో మానఁటలడనో
   నలిరేనఁగి యటవల నవువ్వెల నవవ్వెనో

    తలనఁచి తలనఁచి కడునఁ దమకితచ మనసు
చ. 2:    మొగము చటూచినవానఁడు మోహమెతత నెరపీనో

   తగలపై యటాల్ల ననున్న దయసేసనో
    మగలనఁ జటట్టిరికమెపై మెచిచ్చె యేమ యిచచ్చెనో
   చిగిరితచి చిగిరితచి చిమత్మిరేనఁగీ మనసు

చ. 3:    సేసవటట్టినటట్టివానఁడు సేవ లటలనఁ గొనీనో
   వసరక రత నెతత వలయితచనో

   ఆసల శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
    లసి లసి కూడె వులల్ల సితచ మనసు



రేక: 1971-5వరాళ సత: 29-365
పలల్లవ:  కతతునఁడుసేసినమాయ గడవరాదు

   యతతపైనానఁ దపప్పుతచకొన నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 1:      నికిక్క చటూచిన చటూపల నితడా నాసల వుటట్టితచ

    మొకిక్కన మొకక్కలే కడు మొగ మోడితచ
    పకక్కన నవవ్వెన నవవ్వె భావముల గరనఁగితచ

   యకక్కడానఁ దపప్పుతచకొన నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 2:    తలనఁచిన తలనఁపలే తగలయముల సేసు

  పలికిన పలకలే పాదకొలప
   సొలసిన సొలపలే చటట్టిరిక మొనరితచ
   యలమనఁ దపప్పుతచకొన నెటట్టి వచచ్చెనే

చ. 3:    పననఁగిన పననఁగలే పగయముల వడరేనఁచ
  ననిచిన ననుపలే నతటకొలప

   చెన కెలలమేలత్మితగను శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె
   యనసి తపప్పుతచకొన నెటట్టి వచచ్చెనే



రేక: 1971-6ముఖరి సత: 29-366
పలల్లవ:    వలనఁది చతదములలల్ల వనన్నవతచిత మదిగో

   తలనఁపరినఁగి మనిన్నతచి దయనఁజూడు మనఁకను
చ. 1:      చెలలతో నీ కతల చెపప్పు గొతత తనివతదు

  తలపోనఁతలనునఁ గొతత తమకమారచ్చె
    కలలోన నీ రటూప గని సతతసితచకొను

   కలికినఁ గానఁగిట నెపడు గలసేవోకాని
చ. 2:      పొదలి నీ కెదుర చటూపలనఁ గొతత చెలరేనఁగ

   కదియు రత వడుకలనఁ గానఁకలరచ్చె
      ముద మలర నీ పదతబుల వాడి మది గరనఁగ

    ఇది యరినఁగి చన వటల నిచేచ్చెవోకాని
చ. 3:      నిను బయల గానఁగిటను నితచి కొతతపొదుద జరప

   వనుకలినినఁ దనలోని వరహ ముడుప
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను
  ననుపలినఁక నెటవలను నడపేవోకాని



రేక: 1972-1ముఖరి సత: 29-367
పలల్లవ:      మేల మేల చెలలలల్ల మెచిచ్చెరి నీ చేనఁతలక

    చాల నేరపల నీతో సరి యవవ్వెరమాత్మి
చ. 1:    పదవనే మానఁటలడి పలిచేవు రమణుని

   కదలనఁ గనున్నలనఁ జూచి కరనఁగితచేవు
  వదచలల్ల నవువ్వెలను వడుకల రేనఁచేవు

   చదురనఁదనాల నీతో సరి యవవ్వెరమాత్మి
చ. 2:    సనన్నలనే యాతనితో సాములలల్ల నఁ జేసేవు

   తనన్నని తురము చటూప తేలితచేవు
   చనున్నలతట వలపల చవుల వుటట్టితచేవు

   సనున్నతతచేనతటే నీతో సరి యవవ్వెరమాత్మి
చ. 3:    వతతగా మొకక్కతానే శ్రీవతకటేశ నుబబ్బుతచేవు

   పొతత నలమేలత్మితగవపై పోది సేసేవు
     యితతలోనే నినున్న నేల యతనఁ డినిన్నటా వలచి
    సతతతము నీతో నితత సరి యవవ్వెరమాత్మి



రేక: 1972-2దేసాళత సత: 29-368
పలల్లవ:  ఇతతటదానవౌత యఱనఁగమమాత్మి

   పతతాన నీకతటే నేను బలిల్లదురాలనమాత్మి
చ. 1:     కనున్నలరచ్చె నేరతటూనే కత చెపప్పు నేరతువ

   సనన్నల సేసేట వసాల నేరత్తి వ
   యినిన్నచేనఁతుల సేసేకా యతని దకక్కనఁగొతటవ

   మనన్నక వరకతడితే మెచేచ్చెరా సతుల
చ. 2:      ననుప సేయ నేరత్తి వ నవువ్వెల నవవ్వె నేరత్తి వ

   పననఁగలడి బతత్తి పతచ నేరత్తి వ
    చెనకి చెనకి యితత సేసితవ మగవాని

  జనిగితే మెరసునా సుదతులపగట
చ. 3:      చెలిమ సేయ నేరత్తి వ చేరి కూడ నేరతువ

   వలపతచి రతులక వతచ నేరత్తి వ
   అలమె శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను

  కలపకోలిటాల్ల నే కావదాద యితతులక



రేక: 1972-3సాళతగనాట సత: 29-369
పలల్లవ:     వటట్టి చటట్టిరికముల వడిగానఁ జేసే వదేమే

    యిటట్టి మేలవానఁడు యినిన్నటా నా కితనఁడు
చ. 1:    యితత్తిల నాతనఁడు నేనటూ నేకతములడనఁగాను

   పొతుత్తి ల మానఁటాడేవు పొదుద వోదటే
   మతత్తిలి సరసముల మాలో నేమాడనఁగాను

  హతత్తి తోరలితచకొనే వపప్పుటనేమే
చ. 2:     జతటలపై నే మదదరమటూ జవాది వసుకోనఁగా

   అతటతచకో వచేచ్చెవు అదో నీవు
    నతటతోడ మాలో నేము నవువ్వెల నవువ్వెకోనఁగా

    వతట నీవనఁ దోడతటేవు వడుకాయ నటవ
చ. 3:     శ్రీవతకటేశనఁడు నేనటూనఁ జేరి కానఁగిట నుతడనఁగా

   వావ గలపనఁ జూచేవు వపైపనటవ
   యవళ నలమేలత్మితగ నీతని దేవులనెపైత

    నీవనఁ దగల సేసుకొనేవు మేల మేలే



రేక: 1972-4కాతబోదిసత: 29-370
పలల్లవ:    నాతులలల్ల నఁ బొగడేర నలినలోచన నినున్న

   నీతులలల్ల నఁ జచరితచ నీవ నేరతువ
చ. 1:     యితవపైన చోటకి యేమ సేసినా సమత్మిత

   రతకెకిక్కన మనఁదట రారానఁప లేదు
   సతమెపైన పనులక సాదితచనఁ బనిలేదు
    చతురత లివయలల్ల సత నీవ నేరత్తి వ

చ. 2:     మొగమోట లోనరితే ముతదు వనక లతచర
   నగితేనే మనసుల నమత్మిక వుటట్టి

    తగవు దపప్పుకతడితే తాలిమ తానే కలగ
    నిగిడి య పనులక నీవ నేరతువ

చ. 3:    మచిచ్చెకల నెరపతే మరత్మిముల గరనఁగను
  ఇచచ్చెకము సేసితేను యరవుగాదు

   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగ నినేన్నల
    నిచచ్చెల య సొబగల నీవ నేరతువ



రేక: 1972-5శతకరాభరణత సత: 29-371
పలల్లవ:     వడు కిది దానఁచరాదు వలల్లవరినఁ జేయరాదు

   కూడిన తారకాణల గటట్టి తోనే వునన్నవ
చ. 1:    ఆడుకోలమానఁట గదుద ఆతనికి నాకను

   తోడితేవ వనన్నవతచే తోడనే నేను
   జోడిత చొకరితోనఁ జెపేప్పుసుదుద ల గావు
     జాడతో నే నెరనఁగదు సరినఁ దా నెరనఁగను

చ. 2:      సేసిన గరతు గదుద చేరి మా యిదదరికి
  రాసికెకక్కనఁ జూచెను రమత్మిననఁగద

 మటూసిమతతనములపైన మొరనఁగలవ
    ఆసల నాయతదు నునన్నవా తనతదు నునన్నవ

చ. 3:    యేకతప పొతదు గదుద యిదదరికిని
  జోకతో శ్రీవతకటేశనఁ జూపనఁగదవ

   మాకె తలసు నలమేలమతగను నేను
     యకడ నా మగనఁ డతనఁ డతని దేవులను



రేక: 1972-6మాళవగళ సత: 29-372
పలల్లవ:    కతటమే నీ యమెత్మిలలల్ల నఁ గనున్నలరాను

   యితటలోనుతడేసతుల కితత రటట్టి వలనా
చ. 1:    చకక్కనిదాన వౌదువ సరసురాల వౌదువ

  పకక్కటలల్ల పరనఁదుల పదద వౌదువ
     పకక్కన నీ మురిపము పత ముతదరనఁ జూపేవు
   నెకొక్కని య కాతతలలల్ల నీకొలనఁదివారా

చ. 2:    పపొప్పుడి చలల్ల కొతటవ పవువ్వెల ముడిచితవ
  కొపప్పు నికక్కనఁబెటట్టి కొని గరియపైతవ

     చొపప్పుగా నీ సితగారాలే చటూపే వతని యదుట
     యిపప్పు డ కొమత్మిలలో నీ వవవ్వెరినఁ బోలదువ

చ. 3:    సొలపలనఁ జూచేవ జూటవపై మెరసేవ
   కలికితనాల యతత కడునఁ జూపేవ

   అలమె శ్రీవతకటేశనఁ డలమేలత్మితగను నేను
   యలనాగ వతదరిలో నెవవ్వెరినఁ బోలదువ



రేక: 1973-1వరాళ సత: 29-373
పలల్లవ:    చినన్నదాననఁ జెపేప్పునతటే సిగద్గీయత నాక

     తనున్ననఁ దానే తలసుక దకిక్క వుతడు మనవ
చ. 1:   సొలపనఁజూపల తొలిల్ల చటూచినచటట్టి రికము

   పలమార నెడతానఁకి పాయని చటట్టిరికము
   తలపోనఁతలనే కడు దకిక్కన చటట్టిరికము

    కలదు తనక నాకనఁ గరణతచ మనవ
చ. 2:    మానఁటలనే మరిగిన మచిచ్చెక చటట్టిరికము

   నాటకొనన్న వలపల నమత్మిన చటట్టిరిము
   తేటల సరసముల తగని చటట్టిరికము
    పూనఁట వనఁట కిటాల్ల నే పొదలితచ మనవ

చ. 3:    యనసిన కానఁగిళళ్ళలో హచిచ్చెన చటట్టిరికము
   మనసు మరత్మిములనే మానఁగిన చటట్టిరికము

    తన దేవ నలమేలత్మితగను తానే శ్రీవతకటేశనఁ
    డొనర ననేన్నల నితకానఁ జనవు లిమత్మినవ



రేక: 1973-2బౌళ సత: 29-374
పలల్లవ:     ఎకక్కడనుతడి వచెచ్చెనో యేనఁకరి నీ రతులక

  చికిక్కతచక కానఁపరము సేయవయాత
చ. 1:     లకక్కవలనఁ గరనఁగీని లలన నీ మానఁటలక

   చొకక్కచ నాప వలప చటూడవయాత
    మొకక్కచ వనయాన నీ ముతదర నిలచనన్నది

   అకక్కర యతత గలదో అడుగవయత
చ. 2:     జిగరవల నతటని చెలియ నీ పొతదులక

  తగని చటట్టిరికము తలియవయాత
    నగతా సారెక నీతో ననుపలే పచరితచ

  చిగిరితపనఁ గోరికల చెలిల్లతచవయాత
చ. 3:     తేగెవల నలల్ల కొనీ తరవ నీ కానఁగిటకి

   జాగల సేయ కది వచారితచవయాత
   యగత శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
   బాగగా ననేన్నలిత వాపడనఁత నేలవయాత



రేక: 1973-3పాడి సత: 29-375
పలల్లవ:   కతటమ వతటమ కతలలల్ల ను

   జతటలపై మ కోరికల సాదితచకోరాదా
చ. 1:     చెలిమ సేసినవార సిగద్గీల వడ నేనఁటకి

   నలిరేనఁగి వడుకతో నవువ్వెట గాక
    మొలచిన వలపల మటూసి దానఁచ నేమటకి

  చెలరేనఁగి వలల్లవరి సేసుకొనరాదా
చ. 2:    ఆస గలిగినవార నుమానితచ నేనఁటకి

   తాసువలనఁ గటూడి మాడి దకక్కటగాక
    సేసవటట్టి పతడాల్ల డుతటూ శిరసు వతచ నేనఁటకి

  పోసరితచి వరవక భోగితచరాదా
చ. 3:    చనవు గలగవార జడియనఁగ నేమటకి

   పననఁగి రతుల పపైపపైనఁ బెతచటగాక
  యనసితవ శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను

    నను వలనే యాకెతో నతట సేయరాదా



రేక: 1973-4నాదరామకిగయ సత: 29-376
పలల్లవ:    పొదుద వో దిదొకకత పూనఁచి యానతయతవయత

     గదదరి నీ చేనఁతలక కాదు గటూడ దనను
చ. 1:    కాతతనఁ జూచి వచిచ్చెతవా కనున్నలరాను

  మతతనాన నోరారా మానఁటాడితవా
   సతతోసితచి యాప సరసము లడెనా
   వతతలలల్ల నఁ జెపప్పువయాత వనే నేను

చ. 2:   చటట్టిమవపై వచిచ్చెతవా సుదతకిని
   నెటట్టిన నీ కానఁగిట నితచకొతటవా

    అటట్టి వతదుల నీక నాప వటట్టినా
   నెటట్టి కొని చెపప్పువయాత నినున్న మెచేచ్చెను

చ. 3:   కాలదొకిక్క వచిచ్చెతవా కలకతటని
   మేలవానఁడ వపైతవా మకిక్కలి నీవు

    యలీల శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ
   ఆలిసుదద చెపప్పువయాత అడిగేను నినున్న



రేక: 1973-5పాడి సత: 29-377
పలల్లవ:     ఇతత లగలలల్ల నీక నెరినఁగితచితమ నేము

   మతతు కెకిక్కతచి యపను మనిన్నతచవయాత
చ. 1:   యదురల చటూచ నీక;యితతులనునఁగొతతదటూర

   వుదుట గబబ్బులపపై నిటటూట్టిరప్పు చలల్ల ను
    చెదరనఁగరల దువువ్వె చెకక్కపపైనఁ జేయి చేరచ్చె

     యిదివో నీ సత సుదుద లితకా నడుగవయాత
చ. 2:     నిలవలల్ల నఁ జెమరితచ నీపపై పాటల వాడు

   తలనఁచ నీ రటూపము తమకితచను
    సొలసు నటూరక నినున్న చొకక్కనఁదనలోనె తాను

   వలనఁది వలప రీత వనన్నవతచితమయాత
చ. 3:     నివవ్వెరగతో నుతడు నీక లేకల వాసు

   పవవ్వెళతచి నీ రతుల భావతచను
    ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశ ఇతత నిటట్టి యేలితవ

   రవవ్వెలయ నీకనఁగానే రమణనఁ జూడవయాత



రేక: 1973-6లలిత సత: 29-378
పలల్లవ:      ఎఱనఁగదునఁ దన సుదుద లినిన్నయునఁ దొలల్ల నేను

  తఱచాయ ముచచ్చెటల తలనఁచకొమత్మినవ
చ. 1:    ననుపల నిజమెపైతే నవువ్వెల సేనాసేన

   మనసు లనసితేను మానఁటల పకక్క
   వనయము నెరిచితే వలయు సతగాతము

   తనతో నెదురాడేనా దగద్గీరి రమత్మినవ
చ. 2:     చటూపల నానఁటనఁ జూచితే చొకక్కల కోటాననఁగోట

   వోపకల గలిగితే వడి నితడును
   కానఁపరాల సతమెపైతే కెపైవసమౌ వలపల

    యే పనుల చెపప్పునాను ఇయతకొతట ననవ
చ. 3:    సరసము లొనరితే చనవుల చెలల్ల బడౌ

   సరవుల చకక్కనెపైతే చవుల వుటట్టి
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పుడు వచిచ్చె ననేన్నల

   మరిగిత నిటల్లనే మనిన్నతచ మనవ



రేక: 1974-1రామకిగయ సత: 29-379
పలల్లవ:    ఇనిన్నటా మతచిదానవు యతని నొరయనేలే

    మనన్నక సేవల సేసి మెపప్పుతచవలనఁ గాకా
చ. 1:     చకెక్కర వతటది మోవ జవావ్వెదివతటది తావ

   జకక్కవలనఁ బోలను చనున్నల నీవ
    వకక్కసా లే లడేవ వభునఁడు చెనకెనతటా

  చొకక్కచ వనయములే చటూపవలనఁగాక
చ. 2:    చిగరవతటది మేను సితగమువతటది కౌను

  మొగము చతదద్రికళల మటూనఁకలనాను
   బగియుచ దటూరనేలే పనునఁగొపప్పు ముటట్టినతటా
  జిగిమతచనఁ బద్రియాలలల్ల నఁ జెపప్పువలనఁగాకా

చ. 3:    పతత్తిడివతటది రటూప పూవులవతటది చటూప
   గతత్తిపనఁ బరనఁదు కరికతభాల దాప
   వతత్తినేలే శ్రీవతకటతత్తిమునఁడు గటూడె నతటా
   పొతుత్తి ల నీతని మేల పొగడవలనఁగాకా



రేక: 1974-2పాడి సత: 29-380
పలల్లవ:      నాపపై బతత్తి గలనఁడు ననున్న మనిన్నతచ నితనఁడు

     రేప మాపనఁ జితత లినఁక రేనఁచకరే మర
చ. 1:    చెలిమ సేసినవానఁడు సేవ గొనకతడునా

   పలమార పతకినఁ జెపప్పుకరే మర
  వలపతచినటట్టివానఁడు వాడిక లరనఁగనఁడా

  బలిమసేసి కొతగవటట్టికరే మర
చ. 2:    యితటకి వచిచ్చెనవానఁడు యనయక వుతడునా

    అతట ముటట్టి సారె సొలయకరే మర
   జతటయపై పాయనివానఁడు చనవలల్ల నియతనఁడా

   దతటతనాన నేమనఁ దడవకరే మర
చ. 3:    నమత్మిక లిచిచ్చెనవానఁడు ననున్న నేలకతడునా

   కమత్మిటనఁ గమత్మిటనఁ బెననఁగకరే మర
     ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁ డిట వచిచ్చె ననున్ననఁ గటూడె

   చిముత్మినఁగొనగోళల్ల సనన్న సేయకరే మర



రేక: 1974-3బౌళ సత: 29-381
పలల్లవ:    నామనఁది బతత్తితోడ ననున్ననఁ బాయకనాన్ననఁడవు

  వమర నుపాయాల వచారితచకోవయాత
చ. 1:    ఇతటకి రావపైతవతటా యకక్కడనో వుతటవతటా

    కతటకము లే మాడునో కలికి నినున్న
   దతటతనాన నేమని తపప్పుతచకొనేవు నీవు

    కతటే మొకదాకిరి గన మాప యడక
చ. 2:      చెమట మెఇ నునన్నదతటా చెదరె నీ కరలతటా

   తమకితచి యేమనునో తరణ నినున్న
   అమర నెటాల్ల మాటలడుకొనేవో నీవు

  సముకాన నిచచ్చెకనఁడవు నీవు
చ. 3:    నాక మేలవానఁడవతటా నమత్మిక లిచిచ్చెతవతటా

    యకె రత నెతత యలయితచనో నినున్న
   చేకొని న నేన్నలితవ శ్రీవతకటేశనఁడ
   పపైకొని యాప నెట ట్టిడనఁబరచేవో నీవు



రేక: 1974-4దేసాళత సత: 29-382
పలల్లవ:      ఆతనఁ డెతత నీ వతత అమత్మిరో నీవు

     చేతులతత్తి మొకక్క మొకిక్క సేవ సేయనఁ గదవ
చ. 1:     మెలనఁగి యాతనఁడు నీక మకిక్కలి వలచనతటా

  కలికితనాల నెతత గయాతళతచేవ
   కలకాలము నీతోనే కానఁపరము సేసనతటా

    నలి రేనఁగిరేనఁగి యేమ నవువ్వె నవవ్వెవ
చ. 2:     చెతది నీ చనువు లలల్ల నఁ జెలిల్లతచనతటాను

   మతద మేళమున నెటట్టి మానఁటలడేవ
    సతదడితచి నీ యితటకి సారెక వచచ్చెనతటా

    గొతది నుతడి యేల రాకొటట్టి గొటేట్టివ
చ. 3:      యనసి యాతనఁడు నినున్న నెగద్గీ లతచనఁ డతటాను

    పననఁగి యేనఁటకి మోవ పపప్పు సేసేవ
   వనయాన నితనఁడే శ్రీవతకటేశనఁడు నినేన్నల

   గొనకొని యతదానఁకానఁ గోరి కొసరేవ



రేక: 1974-5రామకిగయ సత: 29-383
పలల్లవ:      –ఎవవ్వె రెరనఁగదురమాత్మి యిటవతట నీ సుదుద

     లివవ్వెల నేనఁ డపప్పుట మా యితటకి వచిచ్చెతవ
చ. 1:   కలికితనములనే కరనఁగితచితవ పత

   సలవ నవువ్వెల నవవ్వె చిమత్మిరేనఁచిత
  మలకల మానఁటలడి మరిగితచకొతటవ
    యలమ నీతని నితకా నేమ సేతువో

చ. 2:      చేతులతత్తి మొకిక్క మొకిక్క చేతకి లోనఁ జేసితవ
   యేతులలల్ల నఁ జూప చటూప యలయితచిత

     కాతరాననఁ గాల దొకిక్క కడునఁ జోకనఁ జేసితవ
    యతల నీతని నితకా నెతత సేతువో

చ. 3:     సనన్నల నీ మోవనే చవుల గొలిపతవ
  పనున్నక చెనకలనే భద్రిమయితచిత

     యినిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి ననున్ననఁ గటూడె
    యనిన్నక చేనఁతల నీవు యతత సేతువో



రేక: 1974-6మాళవగళ సత: 29-384
పలల్లవ:    నవవ్వెవారి నెఱనఁగవు నాతరో నీవు

    పవువ్వెవతట సిగద్గీ దచిచ్చె పొలల్ల సేయవలదే
చ. 1:     హతత్తి నేనటూ నాతనఁడు నతట సరసమాడనఁగా

 పొతుత్తి గలయవచేచ్చెవు పొసనఁగనటే
    కొతత్తిగానఁ గనన్నకలల కోరి నేము చెపప్పుకోనఁగా

    వతత్తి యరాస్థి లడిగేవు వుతడనఁబటట్టి దటవ
చ. 2:    జాడతో నిదదరము సేసల చలల్ల కొననఁగాను

   తోడనఁ బెతడాల్ల డ వచేచ్చెవు దొరసునటే
    నీడల చకక్కనఁదనాల నే మదదములోనఁ జూడనఁగా

    ఆడ నీ మొగము చటూపే వమరనటే
చ. 3:    తేరకొన మాలో నేము తరవసుకతడనఁగాను

   పోర చెడుగ వచేచ్చెవు పొదుద వోదటే
    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా న నేన్నలనఁగాను

   నేరిపేవు రతు లోతనికినఁ దగనటవ



రేక: 1975-1సౌరాషట్టి సత సత: 29-385
పలల్లవ:    ఎటట్టి నన్నదో నీ చితత్తిము యఱనఁగమయాత

  చటట్టిప వరసలివ చటూచకొనేవయాత
చ. 1:      చెలిచే నపప్పుడు నీవు చెపప్పు పతపన సుదుద ల

  వలనఁది వడుకతోడ వనెనయాత
   వలపల లేకలపపై వానఁతలనఁ జదువుకొని

  నలిరేనఁగి పకపక నవవ్వెనయాత
చ. 2:     అచచ్చెలన నీ వుతగర మానవాల చటూచకొని

  ముచచ్చెటతోనఁ జేతులతత్తి మొకెక్కనయాత
    మచిచ్చెక నీవు మనిన్నతచే మనన్నన దలనఁచకొని

    కచచ్చె పటట్టి సతతోసాననఁ గడునఁ బొగడేనయాత
చ. 3:     కడు బతత్తి సేసి నీవు కానఁగిలితచకొనన్నతదుక

  కడనఁకతోడ మనసు గరనఁగెనయాత
    యడయక శ్రీవతకటేశ నీ గణ మెరినఁగి

   బడివాయనని నీతో బతమ వటట్టినయాత



రేక: 1975-2సామతతత సత: 29-386
పలల్లవ:    మతచివాయనఁ బనులలల్ల మడునఁగలో మెపైలలేలే

     నితచి నితచి నీ మగనఁడు నీతో నవవ్వెనఁగాను
చ. 1:    బొమత్మిల వతడేల్లమటకి పూనఁచి యకక్కవటేట్టివ

  కమత్మిరితపనఁజూపలనే గరతులేల యేసేవ
 వుమత్మిగిలనిషటూట్టిరము లొడినఁగటట్టి కొననేలే

   వుమత్మిడి నీతనఁడు నినున్న నొడనఁబరచనఁగాను
చ. 2:      మాటల కతుత్తి లేనఁటకి మరి యతత నటూరేవ

     చాట వటట్టి క గబబ్బుల సాము లతదానఁకానఁ జేసేవ
   గానఁటపచలము లితత గాదనఁ బోసుకోనేలే

   కూటమ కితనఁడు వనఁడుకొని కొసరనఁగను
చ. 3:      సిగద్గీల యరిగె లేల చేరి చాట వటేట్టివ

    బగద్గీననఁ దమకముల పనఁజ లతత చటూపేవ
    వగిద్గీ కానఁగిటలోనఁ బతతా లటూరకే నెరపనేలే

  యగద్గీలేక శ్రీవతకటేశనఁడు నినేన్నలనఁగాను



రేక: 1975-3బౌళ సత: 29-387
పలల్లవ:    చటూడనఁ బనన్నదానవు జూటనఁదనాల గనము

   వాడికెతోనఁ బత నెతత వలపతచేవ
చ. 1:  తలరమనఁగలలోని తేటమానఁటల

  వరలనఁ బటూనఁచి వసేవడుకల
 పొరగననఁ గొసరేటపోరచల

  నిరతతో నెనన్నడూ నేరిచితవ
చ. 2:   కలికితనాల మతచ కనుచటూపల

  తలకొనన్న చెనకల తమరేనఁపల
 వులివచిచ్చెసిగద్గీల వడనఁబాటల
   కలిగితచకొతట వతత కత కరచితవ

చ. 3:    బడి బడి రతులలో పడితాళల
  కడనఁగి సరసాలలో గబబ్బుతనాల
   తొడరి శ్రీవతకటేశ తోడి కూటాల
   కడలేని చేనఁత లతదు గడిఇతచకొతటవ



రేక: 1975-4రామకిగయ సత: 29-388
పలల్లవ:      నామన సేమ చటూచేని నతటననఁ దానే నేను

     యేమ నన నినఁక నేల ఇతటకి రమత్మిననే
చ. 1:   పాయని చటట్టిరికము పరిసిపోదతతపైనా

  నాయముతోడి నడక నమత్మివచచ్చెను
    చేయి మనఁదిఇనచేనఁత చెలల్ల బడి గాక పోదు

   యేయడానఁ గొతకనఁగనేల యితటకి రమత్మినవ
చ. 2:   మచిచ్చెకతోడివలప మానుపరా దతతపైనా

  అచచ్చెలమెపైనసరస మాస రేనఁచను
    కొచిచ్చె కొచిచ్చె పననఁగితే కూటముల చవవుటట్టి

   యచచ్చెరిక సేయనేల యితటకి రమత్మినవ
చ. 3:    దటట్టిమెపైన వనయాల దానఁగనియత వతతపైనా

  నెటట్టి కొనన్న పొతదుల నెరవరచ్చెను
  జటట్టిగొని శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు ననిన్నపడేల

    యిటట్టి దిన దినమటూ నితటకి రమత్మిననే



రేక: 1975-5వసతతవరాళ సత: 29-389
పలల్లవ:    ఎనేన్నని వనన్నవతచే మపడు నీక

   అనీన్న నీవ తలసుక యాదరితచవయాత
చ. 1:  అలివణమదిలోని ఆడియాసల

  పలకల వనయప పరిబాసల
   చెలరేనఁగి పటట్టిన దోసిట సేసల
   చెలియ చతదము లివ చితత్తిగితచవయాత

చ. 2:  కముత్మికొనన్న తమకపకనుచటూపల
  తముత్మిలప మోవతేనె తరితీపల

   పమత్మిట సనన్నల సేసే పరరేనఁపల
  నెమత్మిది నీవచటూచి మనిన్నతచనఁగదవయాత

చ. 3:  వదిదకెపైననీపపై మొగమోటల
   కొదిదలేని నీ రతుల కూటముల

   ముదదరాలి నేలితవ ముపప్పురి శ్రీవతకటేశ
   పొదుద వదుద దపప్పుకతడా భోగితచవయాత



రేక: 1975-6మాళవగళ సత: 29-390
పలల్లవ:  సరిలేని వలపలజాణకానఁడవు

   యిరవపైనేమెలల్ల నీక నే నెచచ్చెరితచవలనా
చ. 1:     చెయివటట్టి చెయివటట్టి చెలి చదుద ల చెపప్పునఁగా

   యేయడ పరాక నీక నేమయాత
   ఆయాలతట ఆయాలతట యపప్పుట వనఁడుకోనఁగాను

   కాయజ కేలికి నీకెనఁ గరణతచవయాత
చ. 2:     సనన్నసేసి సనన్నసేసి సారె నినున్ననఁ బలవనఁగా

  యనన్ననఁడు మనిన్నతచేవు యేమయాత
     చనున్న లొతత్తి చనున్న లొతత్తి సాముల నీతోనఁజేయనఁగా

   చెనున్నగా నీకె చనవు చెలిల్లతచనఁదగదా
చ. 3:    సేవసేసి సేవసేసి చేతులతత్తి మొకక్కనఁగాను

  యేవళనఁ జితత్తిగితచేవు యేమయాత
   వవల చతదాలను శ్రీవతకటేశ కూడితవ

    యవధన నేలి యకె నితత సేయనఁదగదా



రేక: 1976-1నాదరామకిగయ సత: 29-391
పలల్లవ:    అరవరిబాగల యతవ నీ వవుదువ

    సొరిది నీ వయాతరాల చటూడనఁ గొతత్తిలయనే
చ. 1:   నిదుర కనున్నలతోడి నివవ్వెరగల

  చెదరనఁ గరల చిమత్మినఁజీనఁకటల
 వదచలల్ల నవువ్వెలవనెన్నలల
    తుదకెకిక్క రది గఱతుల నీ కొనరెనే

చ. 2:   పచిచ్చెదేరేట చెకక్కలపపై చెమటల
 ముచచ్చెటలడుకొనేట మోవవాడుల

   కొచిచ్చె కొచిచ్చె సొలసేట కొనచటూపల
   అచచ్చెముగ నీమేని కనిన్నయు నమరెనే

చ. 3:   ముపప్పురి సమరతుల మోముకళల
  కపప్పులగా రాలేట కొపప్పువరల

   వపప్పు శ్రీవతకటేశనఁ గటూడునన్న చొపప్పుల
     యిపప్పు డ శితగారాల యివ నీకే తగనే



రేక: 1976-2ముఖరి సత: 29-392
పలల్లవ:       వచిచ్చె వచిచ్చె మటూడనఁ జొచిచ్చె వాత వళల్ల నేమటకే

    మచిచ్చెక నీతనఁడు ననున్న మనిన్నతచెనఁ జూడనఁగద
చ. 1:     సతగడి నుతడి పతకి చనవరి వపైతవ

   అతగము లతట యతట ఆలవపైతవ
   యతగలి మోవ చటూప యితరివపైతవ

    అతగడి నీ దొరతనాలవ యేమ చెపేప్పుదే
చ. 2:    సుదుద లలల్ల నఁ జెపప్పుతానే చటట్టిమవ నెపైతవ

   పదదగా నవువ్వెల నవవ్వె పగయమెపైతవ
   బదుద ల మొకక్కల మొకిక్క పానఁతదానవపైతవ

     చదిద వనఁడినీ బీరాల సారె నేమ చెపేప్పుదే
చ. 3:    వనెన్నగా సేవల సేసి వాడికకతపైవపైతవ

  సనన్నల సేసిసేసి సతమతమెపైతవ
    యినిన్నట శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్ననఁ దొలతనే

    యనిన్నక నీ కానఁపరాల యేమ చెపేప్పుదే



రేక: 1976-3ఆహిరి సత: 29-393
పలల్లవ:      నీ మేలలోనివారము నీ వల సిగద్గీ వడేవ

   దోమట నీ చేనఁతల సతతోసితచేముగాక
చ. 1:     చెకక్కల మనఁదటనఁ గారే చెమటలే చెపీప్పుని

    నెకొక్కని యాతని తోడి నీ పొతదుల
    జకక్కవ చనున్నల నుతడే చతదమామలే చెపీప్పుని

  యకక్కడలేని యానలేల పటట్టి కొనేవ
చ. 2:    వుమత్మిగిలచనన్న నీ నిటటూట్టిరపలే చెపీప్పుని

  వుమత్మిడినఁ బెననఁగలట వుదుటలలల్ల
    కముత్మికొనన్న నీ మొగముకళ లివ చెపీప్పుని
     యిముత్మిల నీ సాదునఁ దనా లేమ నెరపేవ

చ. 3:     తొడరి జారిన నీ తురమద చెపీప్పుని
   కడలేని రతుల నీ కలయికల

   యడయని శ్రీవతకటేశ వుతగరమే చెపీప్పు
     యడ నెడ నీ పతతా లనిన్న చెపేప్పువ



రేక: 1976-4సామతతత సత: 29-394
పలల్లవ:    ఇటవతట వానఁడవుత యఱనఁగమమాత్మి నేము

    నటయితచి మనన్ననల నాక నిచచ్చె నితనఁడు
చ. 1:     యితత బతేత్తి కలిగితే నితటకి రావలనఁగాక

    సతత వలపల మనఁదనఁ జలల్ల నేనఁటకే
   వతతవారెలల్ల నఁజాడనఁగా వడె మయత వచచ్చెని

    కాతతనెపైతనే ననున్ననఁ గాక సేతు రటవ
చ. 2:   మకిక్కలి చటట్టిమెపైతేను మేలమాడవలనఁగాక

    మకక్కటప నవువ్వె నవవ్వె మర నేనఁటకి
  పకక్కననఁ గొలవులోన పయతదకొతగవట ట్టిని

   చకక్కనిదాననెపైతేనే చతడి సేతు రటవ
చ. 3:    కూడ వడుకెపైతేను గటట్టి సేయవలనఁగాక

   యడనెపైనానఁ జెనకీని యిది యేనఁటకే
   వడుకతో ననేన్నలి శ్రీవతకటేశనఁడు చొకీక్కని

   యడెపైనదాననెపైతేనే ఇతత సేతు రటవ



రేక: 1976-5ముఖరి సత: 29-395
పలల్లవ:     మెచిచ్చె మెచిచ్చె పొగడుటే మకిక్కలి నేరపగాక

   పచిచ్చెదేర నాడనేల పలమర నినున్నను
చ. 1:     వటట్టి ల నేనఁ బెటట్టితేను వడివటట్టి పననఁగేవు

  గటట్టి న నటూరకతడితేనఁ గొసరేవు
    తటట్టి చేత నొడుడ కొతటే తగిలి వనఁడుకొనేవు

   యటట్టి గెలవనఁగవచచ్చె నిటవతట నినున్నను
చ. 2:     సిగద్గీతోడనఁ గొతకితేను సేసల పపైనఁ జలేల్లవు

  అగద్గీమెపై సొలసితేను ఆదరితచేవు
   వగిద్గీ ననున్ననఁగటూడితవ వదిదకెపై శ్రీవతకటేశ

    యగద్గీ లటట్టి లతచవచచ్చె నిటవతట నినున్నను



రేక: 1976-6శ్రీరాగత సత: 29-396
పలల్లవ:      ముతదు ముతదుగానఁ బతకి మొకిక్కత ననరే మర

   మతదలితచి తనమేల మరచేనా నేను
చ. 1:    చలల్లనఁగానే మానఁటలడి చవులలల్ల బుటట్టితచి

   పలల్ల న ననిన్నటా వలపతచెనఁగా తాను
    యలల్లవారిలోనా నినఁక నెటట్టి ననున్న మనిన్నతచినా

  చెలల్ల బడిగానే సతతోసితచకొనే నేను
చ. 2:     పవువ్వెలనే ననున్న వసి బుజజగితచి సనన్నసేసి

   రివవ్వెననఁ జటట్టిరికము రేనఁచెనఁగా తాను
     రవవ్వెగానఁ దన నా పొతదు రతకెకిక్కన వనక
    నవువ్వెతా నొకక్క మనసుననే వుతడే నేను

చ. 3:      గటట్టి న నుతకవ వటట్టి కూరిముల చలిల్ల చలిల్ల
    అటట్టి ననున్ననఁ గానఁగిటనఁ బెతడాల్ల డెనఁగాను తాను

    పటట్టిప దేవనఁగా నిటట్టి పాలితచె శ్రీవతకటేశనఁ
    డెటట్టి ననున్ననఁ భాలితచినా నియతకొనే నేను



రేక: 1977-1సామతతత సత: 29-397
పలల్లవ:   ఊరకె జతకితచెనటా నుపప్పుతతచేవు

  గారవపదాని కెతత గడిఇతచేవయాత
చ. 1:      చెపప్పున నీ మానఁటలలల్ల నఁ జెవు లలకితచి వనె

    కొపప్పు వటట్టి తీసితే మకక్కవ జేకొని
     కపప్పుర వడె మచిచ్చెతే గకక్కననఁ దా నతదుకొనె
    యిపప్పు డితతకెతటనఁ జెలి యేమ సేసునయాత

చ. 2:    పేరకొని పలిచిరతే పగయముతో నటూనఁకొనె
   సారె నీవు నవవ్వెతేను సమత్మితతచెను
     చేరి నీవు చెనకితే చెతులతత్తి నీక మొకెక్క

    యరీత దా నితతకతట నేమ సేసునయాత
చ. 3:     చెకక్క నీవు నొకిక్కతేను చెతగలితచి వడనఁబడె

   గకక్కననఁ గానఁగిలితచితే కరనఁగె మత
   చకక్కని శ్రీవతకటేశ సతనిటట్టి యేలితవ

   యకక్కవాయ నితతకతట నేమ సేతునయాత



రేక: 1977-2ముఖరి సత: 29-398
పలల్లవ:     తనతతనే వచెచ్చె మేల తరవుల వటట్టినేల

   తనిసి తనిసి లోలోనఁ దలనఁచకొతటనఁగాక
చ. 1:    చనవచిచ్చె యాతనఁడు నాసతగడి నుతడనఁగాను

   మనప లేమ చెపీప్పునే మానఁటమానఁటకి
    ననునఁ జూచి యాతనఁడు నవువ్వెల నవవ్వెనఁగాను

  వనయముతో నితకా వనఁడుకొనవలనా
చ. 2:    సరసములడి నా చనుగబబ్బు లతటనఁగాను

  మరిగితచకొనేలే మానఁప దానఁకాను
    వరస దపప్పుక నాపపై వలపల చలల్లనఁగాను

    తరితీప సేసి యటట్టి తమ రేనఁచేవ
చ. 3:    కెపైవసమెపై ననున్న నిటట్టి కానఁగిలితచకొననఁగాను

    వావు లేమ చెపీప్పునే వతట వటట్టి క
    శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి చితత్తిగితచి ననున్న నేల

  వవలక నాడుకొన వడుకాయనఁగదవ



రేక: 1977-3శ్రీరాగత సత: 29-399
పలల్లవ:    ఎనిన్ననోముల నోనఁచిత నీతనికినఁ జెలియా

  సనన్నల చాయల నీకేసతమెపైనానఁడు
చ. 1:     తరణ నీ తలనఁచిన తలనఁప నీడేరెనే

  వరసతో వటనఁడు నీవానఁడాయను
   సిరల నీ చనవుల చెలిల్లతచకొతటవ

    యరవులే కితనఁడు నీ యితటనే వునాన్ననఁడు
చ. 2:    సేసిన నీ చేతనఁల చెలల్ల బళల్ల యనే

   సేసవటట్టి నీ మగనఁడు సేవగొనెను
    వాసితో నీ వలచిన వలప రతకెకెక్కనే

   ఆసయిచిచ్చె నినీన్నతనఁడు అనిన్నటా మనిన్నతచెను
చ. 3:     కోరిన నీ కోరికల కొనసాగి మతచెనే

   యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినేన్నల
   తారకాణపై నీ చకక్కనఁదనము ఫలితచెనే

    మేర మర కితనఁడు నీమనఁద బతత్తిగలనఁడు



రేక: 1977-4రామకిగయ సత: 29-400
పలల్లవ:     చెలియ నా వనన్నపము చితాత్తి ననఁ బెటట్టి మను

   తలిపేనతటే నతత దిటట్టినఁగాను నేను
చ. 1:   ఆసపడడ ముదదరాల నలయితచవదదను

   సేసవటట్టి మరి రటట్టి సేయకమను
    పాసి పోక మొకక్కనఁగాను పరాక సేయకమను
    రాసి కెకెక్క నా వలప రకతచమను

చ. 2:   కానఁపరము సేయనఁగాను కాకసేయదగదను
  చేపటట్టి వదలరాదు చెపప్పుతనను

   యేపొదటూద నేమొకక్కనఁగాను యరవు గాకతడుమను
    నా పసలనీన్న నెరనఁగ ననున్న నేలకొమత్మిను

చ. 3:    నే నలమేలమతగను నెపాల చపప్పుకమను
    పూని నాతో నవవ్వె నినఁకనఁ బోకమను
   తాను శ్రీవతకటేశనఁడు తగలపైత నుతడుమను
   తానక మాయ పొతదు తలపోసుకొమత్మిను



రేక: 1977-5పాడి సత: 29-401
పలల్లవ:    ఒకక్క మనసాయ నినఁక నుతడవయాత

   మకక్కటప నీ చేనఁతల మెచిచ్చెతనయాత
చ. 1:     తగవులనఁ బెటట్టి పటట్టి తగిలి పతడాల్ల డితవ

   నగి నగి కొనగోర నానఁటతచితవ
    మొగము చటూప చటూప ముటట్టి వలపతచితవ

    అగడు సే సితకా నెతత ఆసలనఁబెటేట్టివయాత
చ. 2:     సరసము లడి యాడి చవులలల్ల రేనఁచితవ

   పొరగన నుతడి వుతడి పొతదుకొతటవ
   తరవసి తేరవసి తేనెమోవ యానితని
   తరితీప లపప్పుట నెతదానఁకానఁ జేసేనయాత

చ. 3:     మళల్ల మళల్ల చటూచి చటూచి మరిగితచకొతటవ
   తలల్లమగానఁ గటూడి కూడా తేలితచితవ

   యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యినిన్నతటా ననేన్నలితవ
  పలల్లదాన మరియేమ బానఁతపడేవయాత



రేక: 1977-6ఆహిరి సత: 29-402
పలల్లవ:      ఇనిన్నటానఁ గనునఁగొతటమ ఇతత నీపపైనఁ గల బతత్తి

   వనెన్నల తేటనవువ్వెల వలయితచే దపడో
చ. 1:      పొతగనఁ బొతగనఁ బొతగలయ పొలనఁత కోరిక లవ

  అతగడి బేరాలయ నడియాసల
   ముతగిట ముగద్గీలయ మునుకొనన్న సిగద్గీల
   అతగనను దయనఁజూచి యాదరితచే దపడో

చ. 2:      చటూడనఁ జూడనఁ బౌనఁజలయ సుదత కను చటూపల
  వడనఁగటట్టి దలలయ వడనఁబాటల

   వడెప బుకిక్కళల్ల య వనుకలి వరహల
    యడులేని జవరాల నేలే దినఁక నెపడో

చ. 3:     ఊర నటూర నటూటలయ నువద తమకముల
   గోర గీర నేరలయ కూరిముల

    యరీత శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ
    తారకాణ నీ మానఁటల తలనఁపతచే దపడో



రేక: 1978-1సాళతగనాట సత: 29-403
పలల్లవ:     చెలివపై పటట్టితేనేమ సిగద్గీ గొతత వలదా

    పలవని పేరటము పరి దటూరి వతుత్తి రా
చ. 1:      పతగితచి నా కానఁగిటలో పతతో నేల నవవ్వెవ

   యతగిలి రతులక నీవల లచేవ
    ముతగిట నితనఁడు నా మోవతేనె లనినానఁడు

    చెతగట నటట్టిమానఁటక చెవ యే లొగేద్గీవ
చ. 2:     వల నామటట్టి లతడనఁగా వభునేల పటేట్టివ

  కూళతనములకేల కొతగ లొడేడవ
     తాలిమ నా చెమటల దడిసి తా నునాన్ననఁడు

   యలీలనఁ బెననఁగలట కెటట్టి వచేచ్చెవ
చ. 3:     తొడపపై శ్రీవతకటేశతో నేమ పొతదు సేసేవ

  వడనఁబడని మేలలల్ల వడినఁగటేట్టివ
    అడరి నీ కొపప్పు పవువ్వెలతదునే పూజగొనాన్ననఁడు
    బడినే య వలపేల పపైనఁ జలల్ల కొనేవ



రేక: 1978-2వరాళ సత: 29-404
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా జాణవు నీవు యతతని పొగడవచచ్చె

    నినున్ననఁ జూచి వడుకక నెటట్టిన నవవ్వెతని
చ. 1:    చెతతనుతడి వనన్నపాల సేసిత నితతేకాని

   యితతపపై బతత్తి గలవు యరనఁగదుము
    కొతత గొతత కూరిముల గొసిరిత మతతేకాని

    వతతలపైన మ వలప వతటమ నానఁడే
చ. 2:   యేమరక వకమార యచచ్చెరితచితమగాని

     –కామనిప నీ తమ గతటమ నేము
    చటూ మరల రావని సొలసిత మతతేకాని

   చేముతతు వనుచ సతతోసితచితమ నాడే
చ. 3:    చొపప్పుగానఁ జటట్టిరియము చటూపత మతతేకాని

  యిపప్పుడనఁత నేలేవని యతచకొతటమ
    ముపప్పురి మా చెలికిగా మొకిక్కత మతతేకాని

   తపప్పుక శ్రీవతకటేశ తనిసితమ నానఁడే



రేక: 1978-3ఆహిరి సత: 29-405
పలల్లవ:    ఇవగో నా కోరికల ఇటవతటవ

   వవరముగా నీక వనన్నపము సేసిత
చ. 1:      కనున్నల నినున్ననఁ జూచితే కడునఁ దమకము రేనఁగ

   మనన్నక తలవతచితీ మతచ నాసల
     చనున్నల నీపపై నటూనఁదితే జల జలనఁ జెమరితచ

    వునన్నత సిగద్గీన నుతటే నుమత్మిగిల వలప
చ. 2:      ఆలితచి నీమానఁట వతటే నటట్టి తరితీప వుటట్టి

    నాలినఁ బరాక సేసితే నానఁట వడుక
    మేలమనఁద నవవ్వెతేను మేననఁ బులకల నితడు

   గోలతనాన లోనఁగితే గబబ్బుతల మనసు
చ. 3:     సేవతచితే నివవ్వెరగ చెపప్పునఁగ వసము గాదు

  భావతచితే తలపోనఁత ఫలిఇతచను
   ఈవల శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను
    దేవుల నయిత నితక తరమౌను పనుల



రేక: 1978-4బౌళ సత: 29-406
పలల్లవ:     నీ కెతత వడుకోకాని నితడిన కొలవులోన

   యకడనఁ జూచినవారి కెలిల్లదమెపై తోనఁచను
చ. 1:     వులివచిచ్చె నవువ్వెలతో నోరి యని పలిచని

   అలివణ వావ నీ కేమౌనోకాని
   చెలరేనఁగి రమత్మినుచ చేయివటట్టి తీసని
  సులభాన నెటవతట చటట్టిమోకాని

చ. 2:    యికక్కవలతట నీతోనే యేకాతతము లడని
  మకిక్కలి నీకెతత నమత్మినదోకాని

    పకక్కనే నీ కడిబడి పనులలల్ల నఁ జెపీప్పుని
  గకక్కక నినెన్నతత యేలకొనన్నదోకాని

చ. 3:   మనన్ననతో నలమేలమతగవత నురమెకీక్క
  తనన్ననఁగా నెతత పటట్టిపదేవులోకాని
    అనిన్నటా శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

   తనున్న నేలమనీ నెటట్టి తుగలదోకాని



రేక: 1978-5సితధురామకిగయ సత: 29-407
పలల్లవ:   పటట్టినఁడెసి చనున్నల పాయపదానవు

    యటట్టి వసాల సేసేవ యితదరనఁ జూనఁడగాను
చ. 1:    చెకిక్కట చేతతోడ సిగద్గీల వడేవమే

  అకక్కరతో నాతనఁడు మానఁటాడనఁగాను
    గకక్కకొతటా వలపల గబబ్బుతలే వది యేమే

    చకెక్కర మోవ చటూప సనన్న సేయనఁగాను
చ. 2:    సలవుల నవువ్వెకొతటా శిరసు వతచేవమే

  అలరి యాతనఁడు చనున్నలతటనఁగాను
     వులికి తీగెల సాగ నటూనఁకొనే వది యేమే
  పలిచి యాతనఁడు నినున్ననఁబేరకొననఁగాను

చ. 3:     వరగతది ముకక్కమనఁద వలవటేట్టి వది యేమే
    తరవసు కాతనఁడు నీ దికక్క చటూడనఁగా

    సరి నలమేలమతగప సాదితచే వది యేమే
   యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁడు గటూడనఁగాను



రేక: 1978-6శదద్ధవసతతత సత: 29-408
పలల్లవ:     నీ నేరపేటదే నినున్ననఁ జూచి వరగయత

  కానీవ నినెన్నఱనఁగదు గడుసరిదానవ
చ. 1:      –నడుమ నీ వరకె నా మగనితోడుత

  నెడమానఁట లడితచే వతతదానవ
    వడిగా బువవ్వెలచెతడు వాటగా నాతని వసి

   కడు సనన్నసేసే వతత గయాతళదానవ
చ. 2:     వతతగా నాతనఁడూ నేనటూ వనోదము లడనఁగాను

  వతతులక వచేచ్చె వతటవతటదానవ
   మతతన మాడుతానఁ దరమానఁటననఁ గటూచతడనఁగాను

  రతతుసేసే వనాట రటట్టిడిదానవ
చ. 3:     యకడ శ్రీవతకటేశనఁ డిట నాతో నవవ్వెనఁగాను

   పపైకొననఁ జూచేవు నీ వపాటదానవ
   కెపైకొని నలమేలత్మితగ నెదపపై నుతడనఁగాను

   జోకతోనఁ జెనకే వమ జూటదానవ



రేక: 1979-1దేసాళత సత: 29-409
పలల్లవ:     ఆతనికి నీకనఁ దగ ననిన్నటా నమాత్మి

   రాతరినఁ బగలనఁ గానఁపరము సేయవమాత్మి
చ. 1:    గొపపైత్ర్పన కనున్నలదాన కోడె వయసుదాన

  చిపప్పుల గళలదాన సితగారిదాన
     యిపప్పు డలల్ల తనఁడు మా యేలిక నినున్ననఁ జూచి
   కపప్పుర వడె మతపనఁ గెపైకొనవమాత్మి

చ. 2:    పవడప మోవదాన భాప గబబ్బులదాన
  సవరపనఁ గొపప్పుదాన చకక్కనిదాన

    యివల నిదిగో నీ యదుటనే వునన్నవానఁడు
    రవళ నీ వదిద కిటట్టి రమత్మినవమాత్మి

చ. 3:    తళకనఁ జెకక్కలదాన తలిరనఁ బాదాలదాన
  సలవ నవువ్వెలదాన సిగద్గీరిదాన

 అలమేలమతగపతయపైన శ్రీవతకటేశనఁడు
   మెలపన నినునఁ గటూడె మెచచ్చెనఁగదవమాత్మి



రేక: 1979-2వరాళ సత: 29-410
పలల్లవ:   అడుగనఁగరాదు నినున్న నడుగకతడనఁగరాదు

   చిడుముడి తమకము చిమత్మిరేనఁగీ నాకను
చ. 1:     చెకక్కల చెమట లవ చెతపలవతట గారీ

  యకక్కడనుతడి వచేచ్చెవో యఱనఁగమయాత
     గకక్కన నీ మేననుతడి గతదప బేనఁటల రాళ

    చకక్కనఁగా నే గరిడిని సాము చేసితవయాత
చ. 2:     ఆముకొని నీ మేన నలపల దేరీని

  యేమపని సేసితవో యఱనఁగమయాత
    వమార నీ సలవుల వనెన్నలనవువ్వె గరిస
   దోమట సతతోస మేడ దొరికెనయాత

చ. 3:     కతదువ నీ మోముననఁ గమత్మి నివవ్వెరగల
   యతదునన్నదో నీ చితత్తి మెఱనఁగమయాత

   అతదప శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగను నేను
    చెతదితవ ననున్న నీ చేనఁతుల గతటమయాత



రేక: 1979-3సామతతత సత: 29-411
పలల్లవ:     చెపప్పుత బుదుద ల నీక చెలిమకతత్తినఁ గనక

   యపప్పుడూ బాయకతడవ యతత వనఁడుకొనేవు
చ. 1:     మతతనము లే మాడేవ మచిచ్చెకనఁ జెలలతోను

   దొతతర నవువ్వె లతత తటూరపతేత్తివ
    అతత వడుకెపైతే బతయతడనఁ గటూచతదువు రావ

   ఇతతేసి యడియాసల నేల పొరలేవు
చ. 2:    తలకిత చేమ చటూచేవ తరమరనఁగననుతడి

   వులివచిచ్చె సిగద్గీల నే లమత్మిగిలేవ
   తలనఁ పీతనిపపైనుతటే తగిలి పొతదుసేయవ

    నిలవు నివవ్వెరగల నీ వల యలసేవు
చ. 3:    మకక్కవలేమ చటూపేనే మానఁటలలోనే నీవు

    చొకక్కప నయాల నేమ చొపప్పు వసేవ
     దకిక్క శ్రీవతకటేశనఁడు తానే వచిచ్చె నినున్న నేల

   అకక్కరెపైతేనఁ జెనకవ అదేల కొతకేవు



రేక: 1979-4లలిత సత: 29-412
పలల్లవ:    మఱి యేమ వనన్నవతచే మాపదానఁకాను

   తఱవాత పనులలల్ల తానే యఱనఁగనే
చ. 1:     మగనఁడు లలితచితేను మచిచ్చెక తానే కలగ

  నగితేను మకిక్కలి నమత్మికవుటట్టి
   మొగము చటూచితేను ముతచకొను నాసల

   తగవు తానే యఱనఁగ తలనఁచకొమత్మిననే
చ. 2:      చేరి సేవల గొతటేను చితత్తిము తానే కరనఁగ

   సారె సరసమాడితే సతతోస మెకక్క
   గారవతచి మనిన్నతచితే కానఁపరము లీడేర
  తారకాణ లనిన్నయును తలనఁచకొమత్మినవ

చ. 3:    ననుపల నెరపతే నారకొనునఁ బద్రియముల
    పననఁగితే మనఁద మదనఁ బెరగనఁ దమ

    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె తానే వచిచ్చె
   తననా సతది పొతదుల తలనఁచకొమత్మినవ



రేక: 1979-5శ్రీరాగత సత: 29-413
పలల్లవ:     తానే వచిచ్చె రమణునఁడు దయదలనఁచటే మేల

    నేనా తన కెదుర నేరప లేమునన్నవ
చ. 1:     ఆసల ఘనమెపైతేను అటట్టి పగయాల చెపప్పుతచ

  వసా లకక్కడయితేను వఱిఱ్ఱైవనఁగితచ
    వాసుల మకక్కటమెపైతే వటట్టి యగద్గీల వటట్టితచ

     య సుదుద లేమ చెపీప్పునే యితతుల బతుకల
చ. 2:    చెలిమ వగద్గీళమెపైతే చేనఁతలలల్ల నఁ జేయితచ

   వలపల దరచెపైతే వాడిక రేనఁచ
   పలకల దటట్టిమెపైతే పతతములలల్ల నిపప్పుతచ

   కలవలల్ల నిటలనే కాతతల బదుకల
చ. 3:    నగవు లధికమెపైతే ననుపల వుటట్టితచ

  మొగమోటల మెనఁడెపైతే మొకిక్కతపతచ
     తగ శ్రీవతకటేశనఁ డితట నీడ ననున్న నేల

   జగములో నీడేరెనే సతుల బతుకల



రేక: 1979-6ముఖరి సత: 29-414
పలల్లవ:     కొమత్మిక నీ వటేట్టి పతడిల్లకొడుకవపై వచిచ్చెతవ

  ఇముత్మిల సిగద్గీవడక యేలకోవయా
చ. 1:    పతత్తిడివతటది య పొలనఁత చకక్కనఁదనము

  చితత్తిరవువతటది మతచిన రటూపము
  కొ శ్రోతత్తిమెఱనఁగవతటది కోమలప దేహము

  చితత్తిగితచవయాత యకె సితగారము
చ. 2:    పూవునఁదగెవతటది పొలపపైన యకె తీర

  వావరి బెపైనఁడిసలకవతటది రేక
   సవనఁ జిగరవతటది చటూచితేను నిలవలల్ల
   వవగనఁ జూడవయాత య వలసము

చ. 3:    వనెన్నల నాణముతత్తిమువతటది తన పోలిక
   వనెన్నల సగవతటది వతత భావము

    యినిన్నటా శ్రీవతకటేశ యితత నిటట్టి కూడితవ
   వునన్నత మెచచ్చెవయాత య వయాతరము



రేక: 1980-1సాళతగత సత: 29-415
పలల్లవ:     ఇట తరవాత పనులలల్ల నీ చెతవ

   యటవల మనిన్నతచినా నితవ నాక
చ. 1:    వవలగా గొసరిత వనన్నపము సేసిత

     నీ వమ సేసినా మేలే నీ చితత్తిము
   వావులలల్ల నఁ దలిపత వాడికల మెలనఁగిత

    భావతచి నీ యాలనౌటే పదివల నాకను
చ. 2:    చేతులతత్తి మొకిక్కత చితత్తిము గరనఁగితచిత

    నీ తలనఁపటట్టి నాన్న మేలే నీ చితత్తిము
    కాతరాన వలచిత కనున్నల నినున్ననఁ జూచిత

     ఆతుమలో నీ వుతడుటే అనిన్న యవుల నాక
చ. 3:    కానఁపరాల సేసిత కతకణము గటట్టి కొతట

     నీ పొతదు లనిన్నయు మేలే నీ చితత్తిము
    యేపన శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ
     కాపాడేట నీ కరణ ఘన సతపద నాక



రేక: 1980-2నాదరామకిగయ సత: 29-416
పలల్లవ:      నీ కొలనఁది గార గద నీ చేనఁతల

   యకడ నీ దతటతనా లకక్కడాయనఁగదవ
చ. 1:     కాచియునఁ గావవు నీ చకక్కని చనున్నల

    పూచియునఁ బటూవవు నీ పూనఁప నవువ్వెల
     చటూచియునఁ జూడదు చౌల సొతప నీ మోవ

   యేచి యిసుమతతదాన వతత నేరిచితవ
చ. 2:     కూడియునఁ గటూడవు నీ కొపప్పు వరల

    వడియు వడవు నీ వడ సిగద్గీల
    ఆడియు నాడని వ వయాతరి మాటల

    యడు లటట్టి కొని నాతో నేల పననఁగేవ
చ. 3:    తనిసనఁ దనియదు చితత్తిము రతుల

    మొనస మొనయప నీ మొన గోరల
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలో ననున్న

   ననిచి యతని నేల నతటసేసుకొనేవ



రేక: 1980-3శతకరాభరణత సత: 29-417
పలల్లవ:    ఇతక సిగద్గీవడరాదు యిదదరికి దొరసను

   లతకెలపై య జవరాలి లలితచవయాత
చ. 1:       కొమత్మి చటూచిన చటూపల కోరి నీ చటూచే చటూపల

   తుమత్మిద దతపతులపై తటూరి పతడాల్ల డె
     నెమత్మి నాకె చేతులను నీవు చాచిన చేతులను
   తమత్మి చటట్టిరికములపై తవుల కొనెను

చ. 2:     కలికి పలకలను కతదువ నీ పలకలను
  చిలక నేసత్తిములపై చెలవతదను
     మలసి యాప నవువ్వెల మఱి నీ చిరనవువ్వెల
   పొలప వనెన్నలలపై పొతుత్తి ల గలసను

చ. 3:      య వనిత కోరికల యితపల నీ కోరికల
  పావురప జోళ ల్ల పాదుకొనెను
    శ్రీవతకటేశ మ రత జిపప్పుల మోవతేనెల

   భావతప దరితీపల పపై కొసరలయను



రేక: 1980-4శ్రీరాగత సత: 29-418
పలల్లవ:     ఆతనఁడూ నే నొకక్కటే యరసి చటూడనఁగనేల

   కాతతరితచి చెలలల కడవ నాడకరే
చ. 1:     మకిక్కలి నాతనఁడు నాక మేలవానఁడెపై వునన్నవానఁడు

   యికక్కవ బాసల నా కిచిచ్చెనవానఁడు
    మకక్కవ తోడుత నా మానఁటక లోనెపైనవానఁడు

    ఇకక్కడ నా మగనితో నేల కొసరేవ
చ. 2:     పరగ నా కానఁగిటకి బతమ వటట్టి కనాన్ననఁడు

  మరతతతగముల ననున్న మరిగినానఁడు
    ఇరవపై యేపొదటూద నా యితటలోనే వునన్నవానఁడు

    యరవుగా నిపడు మ రెతత సొలసేరే
చ. 3:    అతదరిలోనా నాకే ఆసపడి వునన్నవానఁడు

    కతదువ నా మోవ పొతుత్తి గలసినానఁడు
   అతదప శ్రీవతకటేశనఁ డనిన్నటా ననేన్నలినానఁడు

   సతదడితచి మ రేమ సాదితచవచేచ్చెరే



రేక: 1980-5దేశక సత: 29-419
పలల్లవ:    ఇతతులల చటూడరే యకె బాగల

    వతత వతత సితగారాల వనోదితచ నిపడు
చ. 1:    వలనఁది నవువ్వెలనే వనెన్నలల గాసని

   తొలతనే మొగము చతదుగ నఁడు గనక
   వలపల చెమటల వానల గరిసని

   మెలపననఁ దురమే మేఘము గనక
చ. 2:    కొనచటూపల దటూరననఁ గోలలగానఁబొతచి యేస

   నును బొమత్మిలే సితగిణుల గనక
   తన మానఁటలను తయతనఁదనముల వదచలీ ల్ల

  నినుపనఁగెమోత్మివ తేనియపర గనక
చ. 3:     వడినఁ గళల బదార వనెన్నలతో మెరసని

   అడరి తానే కనకాతగి కనక
   గడిగొని పదద చనునఁగొతడలతో చెలరేనఁగీ

   యడయక శ్రీవతకటేశ దవ గనక



రేక: 1980-6  హితదోళ వసతతతసత: 29-420
పలల్లవ:     ఎతదానఁకా నీతని రాక లతచి కాచకతడితవ

  చతదమామనఁ బనులలల్ల సతతోసితచవ
చ. 1:     చెలవునఁడు వచెచ్చెనతటానఁ జెపీప్పు గటూనఁటలో చిలక

   యలమ నిటట్టి నీవు యదురకోవ
    నిలవుటదాద ననఁ బత నీడ యిద కానవచచ్చె

   పలిచి వనయముతోనఁ బీనఁట వటట్టివ
చ. 2:    మచిచ్చెకనఁ జెలికతత్తిల మానఁటలడే రాతనితో

    వచచ్చెన వడి నీ వను వననఁగదవ
     వచిచ్చె కూచతడనఁగా మోస వడి సకినల మతచ

    మచచ్చెట వడె మయతవ మతనికి నీవు
చ. 3:    యిద శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డినిన్నటాను నినున్ననఁగటూడె

    వుదుట రతుల నితక నోల లడవ
     కదలి సటూతగ బొమత్మిల కమత్మి సురటల్ల వసరీ
    పదవ తేనియ లని పగయముల రేనఁచవ



రేక: 1981-1దేసాళత సత: 29-421
పలల్లవ:     సొరిది నే మతదరము సబాననఁ బాడేము

   బెరసి యతని నీవు పతడాల్ల డవ
చ. 1:      చెకక్కలనఁ జెమట గారె సలవుల నవువ్వె దేరె

   మకక్కవ నీ వతనితో మానఁటలడనఁగా
     తకక్కక నీ వలపల దానఁచ నినఁక నేమటకి

  పకక్కలేల వడుకతోనఁ బెతడాల్ల డవ
చ. 2:    తనువలల్ల నఁ బులకితచె తలపోనఁత లిగిరితచె

    మోనసి నీ వతని మోము చటూడనఁగా
    అనిశము నీ కోరిక లణనఁచనఁగ వలదినఁక

  పనగొనన్న వడుకతోనఁ బెతడాల్ల డవ
చ. 3:     ముతచి మోవపతడు మానఁగె ముకక్కననటూరప్పుల రేనఁగె

  పొతచి శ్రీవతకటేశనఁడు పొతదుసేయనఁగా
     కొతచక మ కూటముల గటట్టి సేయ నినఁక రాదు
  పతచిన వడుకతోనఁ బెతడాల్ల డవ



రేక: 1981-2బౌళ సత: 29-422
పలల్లవ:   అతదుకే వచారితచే నపప్పుటనుతడి

     చెతదది నాక నొకక్క బుదిద చెపప్పువ చెలియా
చ. 1:     సొలసి యాతని నేనఁచటూచితేను నా చటూపల

  కొలనఁది మరనఁగ నానఁటకొనవుగదా
     కొలవు నేనఁ జేసితేను కోరి నా చకక్కనఁదనము

   తలనఁపలోనఁ జటట్టి కొని తమ రేనఁచదుగదా
చ. 2:     తగిలి మానఁటాడితేను తత మోవతనె గారి

  సొగటవారి యతనఁడు చొకక్కనఁడుగదా
   నగితేను ముతచకొని నాతోడి సతగాతము

  జిగరవల నతటక చికిక్కతచకోదుగదా
చ. 3:      కదిసి కానఁగిలితచితే గటట్టి నా చనున్నల దానఁకి

  పదరి మదనకళ పటట్టిదుగదా
     ఇదివో శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్ననఁ దానె వచిచ్చె

  పొదిగితే మేనెలల్ల నఁ బులకితచదుగదా



రేక: 1981-3రామకిగయ సత: 29-423
పలల్లవ:     చటూచి చటూచి నాక నిటట్టి సదతమయతని

   కాచక తా నెతదుతడి కలిగెనోకాని
చ. 1:    చెలరేనఁగి చెలరేనఁగి సేవలలల్ల నఁ జేసని

    కలికి నీ చితత్తి మెటట్టి గనెనోకాని
    మలసి మలసి నీతో మారకొని మానఁటలడ

    యలమ నీ వతత చన వచిచ్చెతవోకాని
చ. 2:     నాననఁబెటట్టి నాననఁబెటట్టి నవువ్వె లలల్ల నవవ్వెని

   ఆనుక నీ కెతత చటట్టిమాయనోకాని
   కానుకిచిచ్చె కానుకిచిచ్చె కతలలల్ల నఁ జెపీప్పుని
  సేవలగానే సనన్నల సేసితవోకాని

చ. 3:      చేయి ముటట్టి చేయి ముటట్టి చెనకనఁగ వచచ్చెని
   నీ యితవరనఁగ వతత నేరచ్చెనోకాని

    యయడ శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ
   చాయల నాపకూ నెతత సతమయితవోకాని



రేక: 1981-4లలిత సత: 29-424
పలల్లవ:      నీకతట నాతనఁడు మేల నీ వాతనికతట మేల

   చేకొని యాతని నిటట్టి చెలనఁగితచనఁగదవ
చ. 1:     నాలక తుదలనే నయముల నవువ్వెలతోడివ మెచచ్చెల

    తాలిమ చేతవ గణముల తగవులలోనివ మెచచ్చెల
    పోలిక వలనివ రటూపల పూచినకొలనఁదులే పూనఁపల

  జోలినఁబెటట్టిక పతనఁ జొకిక్కతచనఁగదవ
చ. 2:     పననఁగలలతకెలే పొతదుల పదవల మనఁదివ పగయముల

   మనసులోనివ మరాత్మిల మచిచ్చెకగలయతత మానఁటల
     ననుపల వతటవ యాసల నమత్మిన చోటవ చనవుల
  కనునఁగొని పతమత గరనఁగితచనఁగదవ

చ. 3:     వాడికల పొతతవ వరసల దతడలవ మొగమోటల
    వడుకల యతదలివ కోరికల వనోదాల సతగడివచెనకల

    కూడె నినున్న నినన్నటాను కూరిమతో మనిన్నతచి
   యడ శ్రీవతకటేశ కితప రేనఁచనఁగదవ



రేక: 1981-5ఆహిరి సత: 29-425
పలల్లవ:      చేకొని నాక బుదుద ల చెపేప్పు వపప్పుట నుతడి

    జోకతోడ వళలలల్ల నఁ జూచి చెపప్పుతా రావ
చ. 1:     యేకతాన బతవదిద కేరీత నే వతుత్తి నే

  ఆకడ నెవవ్వెత బలవ్వెనతపకనాన్ననఁడో
కాక,    తనున్న నెటాట్టి నికక్కడికి రమత్మితదునే

   కెపైకొని యే పనులక గాచకనాన్ననఁడో
చ. 2:      కామతచి కామతచి యతని కెటట్టి గదిసి వడెమతుత్తి నే

   పేగమ నెవవ్వెతనఁ దరలోనఁ బెటట్టి కనాన్ననఁడో
    ఆముకొని పననఁగనఁగ నది యటట్టి గటూడెనే
     చేముతచి యిపప్పు డాతని చితత్తి మేడ నునన్నదో

చ. 3:    గకక్కన నే నెటవలనఁ గానఁగిలితచకొతదునే
    అకక్కర నే కాతతనఁ బెతడిల్ల యాడినాడో
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనఁ దా ననేన్నల
   తకక్కక నామనఁద నెతత దయసేసినానఁడో



రేక: 1981-6పాడి సత: 29-426
పలల్లవ:   వగిరితచనేనఁటకే వలనఁది నీవు

   జూగలేక వరిచితే సతమయత నతనఁడే
చ. 1:    వచిచ్చె చెపప్పునఁబోతేను వడెమే కారముగాదా

   యచిచ్చె యాతనిపపై నేరాలేల యతచేవ
   తచిచ్చెతేను పరగలో తానే వనన్నవడమదా

   కచిచ్చె కానఁగిలితచకతటే గనిమయత నతనఁడే
చ. 2:    కనునఁగొని సదితచితే కతటలో నలపగాదా

  తనివోక పతనేమ తపప్పువటేట్టివ
   పనిగొతటే చెరకననఁ బతచదార వుటట్టిదా

   ననిచి నవవ్వెతేను నయమయత నతనఁడె
చ. 3:    భావతచితే మోవలోనె పచిచ్చెతేనె వుతడదా

   శ్రీవతకటేశవ్వెర నేల సిగద్గీ రేనఁచేవ
    కావలనని దానఁచితే కాయలే పతడుల్ల గావా

    వావరి యిటేట్టి గటూడితే వసమయత నతనఁడే



రేక: 1982-1సౌరాషట్టి సత సత: 29-427
పలల్లవ:    నీతో సరివారమా నీవ మనిన్నతతువుగాక

  యతల వచారితచితే నిటవతటవారము
చ. 1:    నెరల నిడుపగాను నెమత్మిది బెతతుముగాని

   తురము వనఁకమయేతది తోనఁచ దతతపైనా
   పరనఁదు పకక్కటలితే బీరాన నుతడుటగాని

   గరిమ మతదగమన గది దలియరాదు
చ. 2:     చనున్నల గటట్టి లతటాను సారె గరితతుముగాని

   సనన్నప నడిమ యలసత యతచము
    కనున్నల గొపప్పు లతటాను కానఁడనఁ జూచటేకాని

   మనన్నక తలచటట్టిగా మతచేది దలనఁచము
చ. 3:     చేలి మోవ తేనెయతటా చిపప్పుల టతతేకాని

   వరకె యనున్న వటేట్టిది వహితచలేదు
    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలితవ మముత్మి నేనఁడు
    కూరిమ మా సతతోసాల గరతు వటట్టిరాదు



రేక: 1982-2పాడి సత: 29-428
పలల్లవ:     ఎతదానఁకా నా మనవుల యేమ చెపేప్పును

     చెతది తానే నా సేవల చితత్తిగితచ మనవ
చ. 1:     సేసలక త నెదుట శిరసొగిద్గీత నపప్పుడే

  ఆసలక లోనెపైత నారడిగాను
   వాసులకనఁ బెనగిత వడి సవతులలోను

    రాసికెకెక్క నా వలప రమత్మిననే పతని
చ. 2:    వడుకకనఁ దనతోను వలయనఁగ నవవ్వెత

   వాడికక మేడలోన వచిచ్చె వుతదాన
   ఆడికకనఁ బాలపైత నతదరిముతదరా నేను

    యడ ననున్న మనిన్నతచి యడేరితచ మనవ
చ. 3:     వతదులక మోవ తేనె వమారనఁ జూపత

  పొతదులక మనఁటలడి పొదిగితని
   ఇతదులకే శ్రీవతకటేశనఁడు వచిచ్చె ననేన్నల

    కతదువ నిటేట్టి ననున్ననఁ గరణతచ మనవ



రేక: 1982-3గళ సత: 29-429
పలల్లవ:     ఎతతట జాణ యప యటవతట వయాతరి

   వతతలలల్ల నఁ గతట మద వనోదితచవయాత
చ. 1:     చెకక్క చేయి మానఁటవటట్టి సిగద్గీల వడుకొతటాను

  తకిక్కతచ నినీన్నకె యవదరితచవయాత
    లకక్కబుఱఱ్ఱైవతట నోఱ లలినఁ దరచి మానఁటాడి

    నికక్క కానుక లతదిచచ్చె నీ వతదుకోవయాత
చ. 2:      వరల కొపప్పున రాల వక వక నవువ్వెకొతటా

  కెరలితచ నినున్ననఁ జితత్తిగితచవయాత
    సరినఁ జనున్నలనఁ బయతద జారిరానఁగా మటూసుకొతటా

    సురట వసరీ నీకనఁ జొకిక్క మెచచ్చెవయాత
చ. 3:     కలికి కనున్నల నినున్ననఁ గాతరాననఁ జూచకొతటా

  వలపతచనఁ దొడపపైనఁ బవవ్వెళతచవయాత
    యలమ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ

    కొలవులో నునన్న యాకె కోరికె చేకొనవయాత



రేక: 1982-4వరాళ సత: 29-430
పలల్లవ:    ఎనిన్న నేరచకొతటవ యివనఁ గొనిన్న

   పనున్నకొనన్న జాడల పచిచ్చెదేరె నిపడు
చ. 1:    చెలిమెపైతేనఁ జెటనఁడేసి చిగిరనవువ్వె మటూటనఁడేసి

    జలిమ నెతత చలేల్లవ పత మనఁదను
   వలపల గతపనఁడేసి వాడికల గతపనఁడేసి

     వల పరచ వచేచ్చెవు వతతలే నీ సుదుద ల
చ. 2:    తాలిముల మటూరెనఁడేసి తలనఁపల బారనఁడేసి

    గారి గనఁట వసేవ కమత్మిట నీవు
   మేలముల బతడెనఁడేసి మెచచ్చెలపైతే కతడెనఁడేసి

    చేలలో వదవటేట్టివు చెలల్ల నే నీ చేనఁతల
చ. 3:    సతగాతాల పటట్టినఁడేసి సణనఁగల గొటట్టినఁడేసి

    జతగిలేల కల పేవ సారె సారెక
   అతగవతచి శ్రీవతకటాదద్రిశనఁడు ననున్న నేల

    యతగిలి పొతేత్తిల కూడే వతనితో నీవు



రేక: 1982-5ఆహిరి సత: 29-431
పలల్లవ:     అలయకవ నీవు ఆతనినఁ దోడి తచిచ్చెత

   యలమతో మరిదదరటూ నెనన్ననఁడూ బాయకరే
చ. 1:    వరహ మేమసేసనే వభునఁడు నీవానఁడెపైతే

  యిరవపైన నీకోరిక లేడేరీనఁగాక
   మరనఁ డేమసేసినే మనసు పదిలమెపైతే
   పరరేనఁచి మమత్మిదదరి బెతడిల్ల సేసనఁగాక

చ. 2:    అల లేమసేసనే ఆయముల గరనఁగితే
   కొలికికినఁ దచిచ్చె రతనఁ గటూరిచనఁగాక

   వల పేమసేసనే వదదనఁ బాయకతడితేను
  తలకొనన్న సతతోసాల దగిలితచనఁగాక

చ. 3:    చితత యేమసేసనే శ్రీవతకటేశనఁ గటూడితే
  దొతతర వడుకలలల్ల దొరకీనఁగాక
   మతతన మేమసేసనే మచిచ్చెకలనఁ బెననఁగితే

   చెతత చెమటల రేనఁగి చిపప్పులేనఁగాక



రేక: 1982-6ముఖరి సత: 29-432
పలల్లవ:      మేల మేల యినిన్నటాను మెరస నీ చేనఁతల

   పోలితచి చటూడరమత్మి పొలనఁత భావముల
చ. 1:     చితతలేక సిగద్గీలనే చెకిక్కటనఁ జేయి వట ట్టిని

  పొతతములగానఁ జానఁచని కొనచటూపల
    బతత గటట్టికే నురిపీనఁ బచిచ్చె మోవనవువ్వెల

    యతతని చెపప్పుదమమాత్మి య కాతత భావముల
చ. 2:    అలయకే చెమటల అతగమెలల్ల నితచకొనీ

   పలకల చిలకలనఁ బౌనఁచ వట ట్టిని
     వలిప వలల వస వడినఁ జనున్న జకక్కవల

   తలనఁచరాదమాత్మి య తరణ భావముల
చ. 3:      గరవు చెపప్పుని సాము కచిచ్చె కానఁగిటనే చేస

   తొరలి శ్రీవతకటేశ తోడి రతుల
     పొరి మెయినఁ దగెనే కచచ్చెనఁ బులకల తోరణల

    యిరవపై నిలచెనమాత్మి య యితత భావముల



రేక: 1983-1వరాళ సత: 29-433
పలల్లవ:     చెపప్పువయాత ఇతకా నీప చేనఁతల వనేనఁగాని

   ఇపప్పుడు నీవదదనునన్న దవవ్వెతయాత యప
చ. 1:      వడుకతో నలల్ల నానఁడు వదివతట నీవు రానఁగా

   ఆడరాని మానఁటాడిన ఆపవో యప
   జాడతోడ నీతోను సరి వననఁగకొతటాను

    వోడక నినున్ననఁ జనున్నల నొతత్తినాప యప
చ. 2:     గటట్టి న నెవవ్వెతతోనో కోరి నీవు మానఁటాడనఁగా

   అటట్టి కొతగవటట్టి తీసినాప యప
    పొటట్టినఁబొరగననే నీ బుజాన రేకల దసి

   రటట్టి సేసినటట్టి జగరానఁగా యప
చ. 3:    సేసవటట్టి పతడాల్ల డిన చెలచెలల్ల నుతడనఁగాను

    ఆసల మక రేనఁచిన ఆప యప
  రాసికెకక్క శ్రీవతకటరమణ ననేన్నలితవ

   వాసితో నినున్ననఁ జెనకేవాడికాప యప



రేక: 1983-2శతకరాభరణత సత: 29-434
పలల్లవ:   పొదల నితడునఁగళలపనన్నమ నేనఁడు

    అదను దపప్పుక జాజ రాడుదువు రావయాత
చ. 1:   జలజాక మోమునను చతదోబ్రాదయమాయ

   నెలకొనన్న నవువ్వెల వనెన్నల గాసను
   కలికి కనున్నల నలల్లనఁగలవల వకసితచె
    అలరి యకెతో జాజ రాడుదువు రావయాత

చ. 2:    యనసి జవవ్వెనమున నేతతచె వసతతకాల
   మొనరి మోవనఁ జిగర లపప్పుతలను
   గొనకొనన్న తురముననఁ గటూడె తుమత్మిదమటూనఁక

   అనుమానితచక జాజ రాడుదువు రావయాత
చ. 3:     కతకమ చెమట చనునఁ గొపప్పురల నితడుకొనె

   కొతకక గోళల్ల బుఱఱ్ఱైటకొముత్మి లయను
   లతకెలపై శ్రీవతకటేశ లలనతోనఁ గటూడితవ
    అతకెల నేపొదటూద జాజ రాడుదువు రావయాత



రేక: 1983-3ముఖరి సత: 29-435
పలల్లవ:    ఊరకనాన్నపను నీవ వకక్కకక్కటే రేనఁచితవ

    గారవప టపవలల్లనఁ గడమ లే దతదును
చ. 1:     కిలకిల నవవ్వెనఁగానఁబో కెరవ నీ జవరాల

   కెలసి బొమత్మిల జతకితచె నినున్నను
   బలిమనఁ జెనకనఁగానఁబో పకక్కననఁ దపప్పుతచకొని

    సొలసి నిటట్టి చటూపలనఁ జూచె నినున్నను
చ. 2:    పతతము లడనఁగనఁబో పచిచ్చెదేర చెవలోన

  మతతనాన నొటట్టి వటట్టి మానఁటలడెను
     పొతత జనున్న లతటనఁగానఁబో పొతచి కొపప్పువటట్టి తీసి
    కొతత గొతతముల వానఁడిగోర నటూనఁద నినున్నను

చ. 3:    మోవ తనెడుగనఁగానఁబో మొకక్కలన బెపైకొని
   కావరాన నీ మోవ గతటసేసను
    యవళ శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

    కెపైవశమెపై వుతడనఁగానఁబో కడు మెచెచ్చె నినున్నను



రేక: 1983-4రామకిగయ సత: 29-436
పలల్లవ:    వనోదాన కోపవట వరహన కోపేవా

    యనసి నీ వతని యిచచ్చెలో మెలనఁగవ
చ. 1:    కొనగోరి తాకలక కొచిచ్చె వడిడతచకొనేవు

  యనలేని మరనముత్మి లటేట్టిరిచేవ
   పననఁగాతనఁడు నవవ్వెతే బెటట్టి గా నెగద్గీపటేట్టివు

    వనక వచేచ్చె వనెన్నల వనఁడిగాదా చెలియా
చ. 2:     పచిచ్చె మానఁట లడితేను పతమనఁద సొలసేవు

   హచిచ్చె చిలకపలక లేనఁపనా నినున్న
    ముచచ్చెట గర లతటతే మునుకొని జతకితచేవు

   వచిచ్చె యలల మటూనఁగితే వారితచనఁగలవా
చ. 3:       కదిసి మోము చటూప వ కడు సిగద్గీల వడేవు

   యదురెపైన చతదమామ యతత సేసునో
    వదలక శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁ డిటట్టి నినున్ననఁ గటూడె
   పదరేవు వలపతక పపైపపైనఁ బెరగనఁగదే



రేక: 1983-5పాడి సత: 29-437
పలల్లవ:     ఎనిన్నలేవు పనుల నీ కెతచక సేసేనతటే

  మనిన్నతతువుగాక జోలి మరియేలయాత
చ. 1:     పలక దేనెల మోవ పచారితచి వనఁడుకొనీ

   చెలియ మనవు లితకనఁ జేకొనవయాత
     కొలవు లితదానఁకా జేసి కొసరి నినున్ననఁ బలిచ
   యలమ నీకె ఇతటకి రావయాత

చ. 2:     చిగరనఁ జేతుల నినున్న చెయివటట్టి పననఁగీని
  మగవ చేనఁతలక సమత్మితతచవయాత

    మొగము చటూచి నీక మెకక్కలలల్ల మొకీక్కని
   అగపడి యకె చెపప్పునటట్టి సేయవయాత

చ. 3:     కతకమ గబబ్బుల నినున్ననఁ గచిచ్చె కానఁగిలితచకొనీ
   లతకెలనఁ బాయక ఇనఁక లలితచవయాత

   తతకికి నినున్ననఁబలిచ్చె తరవసుకొనె నీకె
  అతకెల శ్రీవతకటేశ ఆదరితచవయాత



రేక: 1983-6శ్రీరాగత సత: 29-438
పలల్లవ:     పతతము లే లడనమాత్మి పలమార రమణునఁడు

   చెతత నా కిచచ్చెకములే సేసనఁగాక
చ. 1:   మగవల మానఁటలే మదురాల

  మొగము చటూపలే మోహనాల
  నగిన చిరనవువ్వెలే నాననఁబాల
   తగల కెటట్టి తడునమాత్మి తానాప పసలను

చ. 2:   వనితల వనయాలే వడనఁగతడుల్ల
  కొనచటూప లవయ చొకక్కనుతదుల

  వనరిన సరసాలే వుడుగరల
    పననఁగ కెటట్టి తడునమాత్మి పేగమ నాప కానఁగిట

చ. 3:    వలనఁదుల కానఁగిళల్ల వనఁడు బటల్ల
   వళగని రతులే పను సాముల

   యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డేల ననున్న
    తలనఁచ కెటట్టి తడునమాత్మి తగ నాప పొతదుల



రేక: 1984-1వరాళ సత: 29-439
పలల్లవ:     మ కిదదరికినఁ దగవు మేము చెపేప్పువారమా

    చేకొనన్న మ వడిగము చెలలము నేము
చ. 1:   యితతుల పపైకొతటేను యియతకొనవలనఁగాని

   యతతపైనానఁ బెననఁగరాదు యపప్పుడూ నీక
    పతతము లడుకొతటేను పపై పపై నవవ్వెవలనఁగాని
  వతతులక మారకొనవచచ్చెనా నీక

చ. 2:   చనవునన్ననఁ గొసరితే సమత్మితతచవలనఁగాని
    వనక ముత దతచరాదు వతతగా నీక
  చెనకి కానఁగిలితచితే చెలరేనఁగవలగాని

   మనసు సదితచరాదు మలసి నీక
చ. 3:   మొకిక్కతేను పొతదుసేసి మొగమోడవలగాని

   వకక్కసితచరాదు మరి వరే నీక
    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

   చొకిక్క వనోదితచవల సొతపతో నీక



రేక: 1984-2ముఖరి సత: 29-440
పలల్లవ:     పడనఁతరో నీ వనఁటకి పతతములడ వచేచ్చెవు

    అడియాల లలల్ల గతట వౌనఁ గాదననఁగలవా
చ. 1:    కొమత్మి బొమత్మివతడల్లను గరలేస నీమనఁద

  చిమత్మి వడిడతచక సాముసేయనఁగలవా
   కమత్మిటనఁ జిరనవువ్వెల కపగవసతతము చలీ ల్ల

   నెమత్మిది నాకె ముతదర నిలవనఁగనఁగలవా
చ. 2:    నెలనఁత చనుగబబ్బుల నిమత్మిపతడెల్ల గరవస

   బలిమ నీ చేతులను పటట్టినఁగలవా
    సళపల మాటల చలివతది లిద పట ట్టి

  కలసి యతదుక లోనుగాకతడనఁగలవా
చ. 3:      మగవ మోవ సనన్నల మచచ్చెల వస నవగో

   తగల వడక నీవు దాయగలవా
    నిగిడి శ్రీవతకటేశ నీ వకె గటూడితవ
   తగిలీ నినున్న రతులనఁ దపప్పుతచకోనఁగలవా



రేక: 1984-3రామకిగయ సత: 29-441
పలల్లవ:     పటట్టినఁడేసి గబబ్బుల పాయప దానవు నీవు

   దిటట్టివపై రతుల నిటట్టి తేలితచనఁగదవ
చ. 1:    మచచ్చెరమే వదుద గాని మానఁటల దటూరనఁగవచచ్చె

  కచిచ్చెతమే వదుద గాని కొసరవచచ్చె
   వచెచ్చె పటట్టివదుద గాని వరసి జితకితచవచచ్చె

    ఇచచ్చెట నీతనినఁ జూచి ఇనన్నట మెరయవ
చ. 2:   వుపప్పుతతచవదుద గాని వడివటట్టి తయతవచచ్చె

 చొపప్పులతత్తివదుద గాని సొలయవచచ్చె
  తపప్పులతచవదుద గాని తగిలి గతపతచవచచ్చె

    యిపప్పు డతని ముతదర నినిన్నటా మెరయవ
చ. 3:   యలయితచవదుద గాని హచిచ్చె కానఁగిలితచవచచ్చె

 చలపటట్టివదుద గాని సాదితచవచచ్చె
   వలయనఁగ నినిన్నటట్టి శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

    యలమ నీతని చెతత నినిన్నటా మెరయవ



రేక: 1984-4పాడి సత: 29-442
పలల్లవ:     చటూడనఁగదరే యతని సుదుద ల వో చెలలల

   వాడలోన నివనఁ గొనిన్న వటట్టివసాల
చ. 1:     వతగెము లడితనా వస దనదికక్క చటూచి

    చెతగి చెతగి తా నేల సిగద్గీవడనే
    అతగడినఁ బెటట్టితనా ఆరడినఁ దన చేనఁతల
    యతగిలి మోవ మటూసుక యేల నవవ్వెనే

చ. 2:     తపప్పుక చటూచితనా తన మేని గరతుల
   అపప్పుడే పచచ్చెడ మెతత కపప్పుకొనీనే

  తపప్పులవటట్టితనా తా నాడినమాటనఁల
   చొపప్పులగానఁ దా నిదేమ వటట్టి వట ట్టికనీనే

చ. 3:    గోరికొన నటూనఁదితనా కొడిమలలల్ల గటట్టి
    చేరి వనఁడుకొని యాల చెకక్క నొకక్కనే

    యరీత శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల
    తారకాణతచి నా కెనిన్న తగవుల చెపీప్పునే



రేక: 1984-5రామకిగయ సత: 29-443
పలల్లవ:    కానవచచ్చె నీ గటట్టి కలదలల్ల ను

   దని కేమ మనఁదటతుత్తి తలసుకొమత్మి
చ. 1:   కొతగ దానఁకితచెనతటానే గతపతచేవ;  నీ మోవ

   యతగిలి సేసితే నాకె నేముతదువో
  సతగడినఁ గటూచతడితేనే సాదితచవచేచ్చెవు;  –నీ

    యతగము గోర గీరితే నపప్పు డేమతదువో
చ. 2:    నెటట్టి కొని చటూచెనతటా నెపాల వసేవు; ఆప

    యిటట్టి నీ కొపప్పు వటట్టిత నేముతదువో
   వటట్టిమానఁట లడితేనే వాసు లకిక్కతచకొనేవు

    తటట్టి ల దిటట్టితే నెతత తరగ నేముతదువో
చ. 3:    చనునఁగవ సనఁకెనతటా చలమున జరసేవు

   యనసి కాల దొకిక్కతే నేమతదువో
    మునుపే న నేన్నలితవ వముత్మిల శ్రీవతకటేశనఁడ

    వనక నీపనఁ బెతడాల్ల డి వడుక లేమతదువో



రేక: 1984-6సాళతగనాట సత: 29-444
పలల్లవ:    బతత్తిగల జవరాల పాయప పతడిల్లకూనఁతుర

   చితత్తిమురా బతసేవ సేయనఁగదే యినఁకను
చ. 1:      యడయక వభునఁడు నీ యితట కిద వచిచ్చెనానఁడు

  నిడువాలనఁ జూపలను నివాళయతవ
     బడి నీతనినఁ గటూడి పతడుగ దినము నేనఁడు

   గడిగొనన్న నవువ్వెల ముగద్గీల వటట్టివ
చ. 2:     సొలవక నీక దన చటట్టిరికమెలల్ల నఁ జెపప్పు

   వలయ నీ మోవతేనె వతదువటట్టివ
   పొలపపైన తలపోనఁత పొతతనాల నొనగటూడె
   పలకల కపప్పురాల బాగాల వటట్టివ

చ. 3:     మతతనపనఁ గానఁగిటకి మతచి లగినము వచెచ్చె
   బతతనఁ బులకల శస పపైనఁజలల్లవ

    యితతలో శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నతటాను నినున్న నేల
    వతత వతత రతులను వడు దోళళ్ళడవ



రేక: 1985-1ముఖరి సత: 29-445
పలల్లవ:     ఇపప్పుడు వచేచ్చెసి వునాన్ననఁ డెదుటనఁ దాను

   తపప్పుక ననున్ననఁ బాయక దయనఁజూడుమనరే
చ. 1:   యదుర చటూపలవలల్ల యడమానఁటలవలల్ల

   అదననఁ దా వచెచ్చెననే యాసలవలల్ల
    పదవులనఁ దన పేర పేరకొనే యతదువలల్ల
   యదలో నమత్మివుతదాన నిటట్టి వనన్నవతచరే

చ. 2:  తలపోనఁతలవలల్ల తమకతబులవలల్ల
  కలలోన నెనసే సతగతులవలల్ల
   వలయనఁ బెతడాల్ల డిన వడుక లతటనవలల్ల
   యలమనఁ గాచకతదాన నిటట్టి వనన్నవతచరే

చ. 3:    వనుకలినఁ జొకేక్కవలల్ల వడుక సిగద్గీలవలల్ల
   ఘనునఁడు దా నతపన లేకలవలల్ల

    నను దానె వచిచ్చె కూడినాడు శ్రీవతకటేశనఁడు
   యనగొని వుతదాన నిటట్టి వనన్నవతచారే



రేక: 1985-2మాళవగళ సత: 29-446
పలల్లవ:   అనిన్నటాను వగటపైన ఆనఁడువారము

    యనిన్న లేవు మా సుదుద ల యేమసేతుమయాత
చ. 1:     మొలక నవువ్వె నవవ్వెతే మురిపమువల నుతడు

   సొలసితే రాజసము చటూప నటట్టి తడు
   కలికనెపై మానఁటాడితే గయాతళతచి నటట్టి తడు

    యలమ మావోజ లివ యేమ సేతుమయాత
చ. 2:    దగద్గీరనఁ గటూచతడితేను దతటతనమెపై యుతడు

   సిగద్గీవడి వుతటే గరివ్వెతచిన యటల్ల తడు
   వగిద్గీ పననఁగవచిచ్చెతే వుదదతడములపై నటల్ల తడు

    యగద్గీ దపప్పు లఱనఁగము యేమ సేతుమయాత
చ. 3:    అదననఁ గానఁగిలితచితే నారజమువల నుతడు

   యదుట నిలచతటేనే యమెత్మిలపై యుతడు
   వదకివచిచ్చె ననున్న శ్రీవతకటేశ కూడితవ

    ఇదవో మా కానఁపరము యేమ సేతుమయాత



రేక: 1985-3వరాళ సత: 29-447
పలల్లవ:   ఒనరిన చోటకి వలపేమేల

   ననుపల వచరితచి నవువ్వె నవవ్వెవ
చ. 1:     యితత యాలే వగట యిదేమే నీపగట

   అతతేసి వదేద వరహప సొగట
      చెతతనే వభునఁడు వచిచ్చె చెకక్క నొకిక్క వడె మచచ్చె

   సతతోసాన నతదుకొని సతగడినఁ గటూచతడవ
చ. 2:      యేనఁటకే య సొలప యి దేడదే యలప

  గానఁటమాయనఁ గోరికల కలగలప
   యటతోనఁ బువువ్వెలవసి యతనఁడు పొతదుకలస

  చోటచిచ్చె సరసమాడి చొకిక్కతచవ
చ. 3:     యతదానఁకానే మరనఁగ యటట్టిదే నీ చెఱనఁగ

   మతదలితచరాదే నీ మత కరనఁగ
    చెతది నినున్న నితతలోనె శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

   చతదముగా మోవతేనె చవ చటూపవ



రేక: 1985-4ఆహిరి సత: 29-448
పలల్లవ:     తన కెతదురాడేనా తన మేలదాన నేను

  మనలో నొరయనేల మనిన్నతచమనవ
చ. 1:      చెపప్పునఁ జెపప్పునఁ గొతత్తిలయ చేరి తన సుదుద లలల్ల

    అపప్పుడే నే వతటని రమత్మినవ నీవు
   వుపప్పుచిత దినుమడాయ వదదనేనా యటల్లఙ్క్తునా

    తపప్పు లతచనఁ జనిలేదు తనిసిత నేను
చ. 2:      చటూడనఁ జూడ సదతమాయ సొరిది దన చేనఁతల

    యడనుతడే కతట నినఁక నేమ నననే
  వడుకక వలలేదు వతగెమాడేదానగాను

   గోడలేని చితత్తిఱవు కొసరేనా నేను
చ. 3:      సేయనఁ జేయ రాసులయ చెలల్లనఁ దన వలపల

   పాయక నే నియతకొతటనఁ బదరనేలే
    –ఱయి గిలిగితచితేను ఱట ట్టి శ్రీవతకటేశనఁ
   డయడ ననేన్నలినానఁడు యరినఁగిత నేను



రేక: 1985-5  కనన్నడ గళ సత: 29-449
పలల్లవ:     మఱి నీవ కరణతచి మనిన్నతచిత వతతేకాక

   గఱతుల చెపప్పు నినున్ననఁ గొసరనఁగనఁగలమా
చ. 1:    వలనఁది భావము నీక వనన్నవతచితమగాక

   వలపల గొననఁబెటట్టి వసమా మాక
   తలకొనన్న నేసత్తిముల తగవు చెపేప్పుముగాక
    చెలరేనఁగి తమ రేనఁచనఁ జెలల్ల నా మాక

చ. 2:   తరణ లోననన్నమానఁట తలనఁపతచితమగాక
   సరసము లడితచ సతగతే మాక

    సరస మ కిదదరికి సాకిరెపై వుతడేముగాక
     సొరిది మ గటట్టి చెపప్పునఁ జొపప్పుడునా మాక

చ. 3:    యితత జటట్టిరికము నీ కెరినఁగితచితమగాక
   వతతున సరి వననఁగవచచ్చెనా మాక

   యితతలో శ్రీవతకటేశ యకె నేలితవగాక
   పొతత మముత్మి సదితచనఁబోలనా మాక



రేక: 1985-6సాళతగనాట సత: 29-450
పలల్లవ:   మగనితో నేమటకే మతదమేళల

  నగతా నుతడితేనే ననుపనఁగాక
చ. 1:    చనునఁగవ నొరసేవు సతగడినఁ గటూచతడుకొతటా

  మొనగోర మోపేవు మొకేక్కనతటాను
   పననఁగలడ వచేచ్చెవు పగయముల చెపప్పుతానే

    యనలేని నీ బరదు లేల చటూపేనే
చ. 2:    తమలము చితదేవు తగిలి మానఁటాడుతానే

  చెమటల చిమేత్మివు చెనకతానే
   తమకము రేనఁచేవు తగనఁ బాదాలొతుత్తి తావ

    అమరనే నీ చేనఁతల అనిన్నయును గతటమ
చ. 3:     యతగిలి సేసేవు మోవ యేకతము లడుతానే

  కొతగవటేట్టి వపప్పుటని కొసరతానే
   అతగవతచి శ్రీవతకటాధిపడు నినున్ననఁ గటూడె

    కతగలేని నీ వలప కానవచెచ్చె నిపడు



రేక: 1986-1ఆహిరి సత: 29-451
పలల్లవ:    ఇచచ్చెకమే సేసితేను యడేర వలపల

  మచిచ్చెకలే చటూపవల మగవానితోను
చ. 1:    శిరసు వతచకవ సిగద్గీల వడకవ

   తరదసి నినన్నతనఁడు తేరి చటూచని
   మరనఁగ వటట్టి కొకవ మరి తపప్పుతచకోకవ

    వరల చెతడున నినున్న వసితే నేమాయను
చ. 2:     మొకక్కల మొకక్కకవ ముతచి చేయి పటట్టికవ

    పకక్కన నీ చనున్నల పట ట్టి నితనఁడు
    మకిక్కలి జతకితచకవ మరి యాన వటట్టికవ

  పకక్కటలల్లనఁ గానఁగిటను బగియితచనఁగాను
చ. 3:     పననఁగ లడకవ బెటట్టి గోర నటూనఁదకవ

  ననుపన నీతోను నవవ్వెవళను
   యనస శ్రీవతకటేశనఁ డినఁక నేమననకవ
    చనవచిచ్చె తనమోవ చవ చటూపీ నితనఁడు



రేక: 1986-2కాతబోదిసత: 29-452
పలల్లవ:    ఎటట్టి మనిన్నతచేవోకాని యిట తరవాతను

   చటట్టిరికము లలల్ల ను చటూప చెపప్పునఁగా
చ. 1:    కపప్పురము గానుకిచిచ్చె కడు వనయముతోడ

   చెపప్పునఁగా నీకనఁ బద్రియము చెలియా
    అపప్పుటని పొతదులక నాసపడి నీ మానఁటల
  వపప్పుగొని కడునమత్మివుతడెనఁగానఁ తాను

చ. 2:     కదిసి వదదనఁ గటూచతడి కతకణల గలల్లననఁగా
   మొదలనే చేతులతత్తి మొకెక్కనఁగా నీక

    సదరాన నీతోను సరసము లడి యాడి
   మదనకేలికినఁ జొకిక్క మరిగెనఁగా నినున్నను

చ. 3:     చెకక్కలనఁ జెమటగార సేవలలల్ల నఁ జేసి సేసి
    మకిక్కలి కానఁగిట నితచి మెచెచ్చెనఁగా నేనఁడు
    యికక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలిత వపప్పు డకెను
   వకక్కసప సతతోసాన వలసనఁగా యిపడు



రేక: 1986-3సామతతత సత: 29-453
పలల్లవ:      అట గనక నేసత్తిము లమర మ కిదదరికి

    కటలల లేవు మతచి గణములే కాని
చ. 1:  మరిగినవారికి మచిచ్చెకగలవారికి

  యరపరికములేదు యేమ సేసినా
 సరసమాడేవారికి చనవుగలవారికి

   వరసములేదు మరి వడుకే కాని
చ. 2:  ఆసగలవారికి ఆతుమెపైనవారికి

   యసు లేదు మదిలోన యటట్టి తడినా
 వాసిగలవారికి వలపగలవారికి

    వసట లేదు మరి వనోదమే కాని
చ. 3:  యిచచ్చెకపవారికి మెనసినవారికి

   మచచ్చెరము లేదు యనిన్నమానఁట లడినా
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

   హచచ్చెకతదు లేదు మక నితపలేకాని



రేక: 1986-4కాతబోదిసత: 29-454
పలల్లవ:     ఒకక్కచోటనే వునాన్నర వదిదక నాతనఁడూ నీవ

    చెకక్కల చేతులతోడ చితత లినఁక నేనఁటకే
చ. 1:     మనసు లొడనఁబడితే మానఁటలకనఁ జోట గదుద

   తనువుల సనఁకితేను తమ రేనఁగను
   చెనక లగద్గీలమెపైతే సిగద్గీలను నుపప్పుతల
    చనవు సేసుక పత సతగాతాల సేయవ

చ. 2:    మొగమొగాల చటూచితే మోహముల పనగొను
  నగవుల వలపల నాననఁబెటట్టి ను

   తగలయపనఁ జేనఁతల తాలిముల వడమతచ
   వగటలే కితనితో వనోదము లడవ

చ. 3:    అలమ పపైకొతటేను ఆయముల గరనఁగను
  తలపోనఁత కోరికల తనివతదితచ

    యలమ శ్రీవతకటేశఉనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె
    నెలకొనె నీ పతతాల నితడుక వుతడనఁగదే



రేక: 1986-5ముఖరి సత: 29-455
పలల్లవ:      తన వడుకే చటూచ దలనఁచనఁడు నా సిగద్గీ

  వనయముతోనఁ జెలియ వనన్నవతచవ
చ. 1:    నెమత్మిదినఁదాను నాక నికక్కనఁగొపప్పు వట ట్టిని

  యమెత్మిలదాననా నేను యేమెపైనాను
   కమత్మిటని దనవదద గదదపపై గటూచతడమనీ

    ఇముత్మిల నితతేసి నీట ఇలల్ల లికి దగనా
చ. 2:     సారె సారెనఁ దనతోను సరిగా నవువ్వెమనీని

  ఆరజపదాననా నే నతదరిలోన
    చేరవచిచ్చె నాక నిటట్టి చెతపల గతదాలవస

  యరీతుల మరనా యిలల్ల లికి
చ. 3:      మనన్నక నా సితగారాల మెచిచ్చె మెచిచ్చె పొగడని

 వనెన్నవటట్టి దాననా యేవతకనెపైనాను
    ననున్న శ్రీవతకటేశనఁడు నతటననఁ గానఁగిటనఁ గటూడె
   పనున్నక యిలల్ల లి కిది పచారితచవచచ్చెనా



రేక: 1986-6వరాళ సత: 29-456
పలల్లవ:   ఎనిన్న లేవు నీ1   సుదుద ల యతచనఁ బనిలేదుగాక

  పనున్నక యినిన్నటానఁ జెలల్ల బడెపైనవకావా
చ. 1:    అతటే నీ మానఁటలక నడడమాడరాదుగాక

    నతటన గతచె దానితో నవవ్వెవా నీవు
  దతటతనమున నీపపై దపప్పువయరాదుగాక

   యితటకాడనఁ గాళతజాప కియతవా వడెము
చ. 2:     సారె సారె నీ చేనఁతల చకక్కనఁబెటట్టిరాదుగాక

     చేరి యాల వటట్టి మాపనఁ జెకక్క నొకక్కవా
   తారకాణ సేసి నినున్ననఁ దడవనఁగరాదుగాక

   కోరి యడపముదానినఁ గొనగోర నటూనఁదవా
చ. 3:    వడుకతో నినున్న వలల్లవరి సేయరాదుగాక

   వాడికనఁ గటట్టి కాపను వలపతచవా
    యడనె శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

 వడిగాలవారినెలల్ల వకొక్కకవళతటవా



రేక: 1987-1రామకిగయ సత: 29-457
పలల్లవ:     వలప లొడినఁగటట్టి క వచిచ్చెత వపప్పుడు నీవు

     యలమ నీ యాసద మతకా నెతత గలదో
చ. 1:       కొతగ దానఁకీనఁ బత వదదనఁ గటూచతడక ఇట రావ

   ముతగరల పపైనఁ బడని మొకక్కనఁబోకవ
    యతగిలి సనఁకివచచ్చెని యేకతా లే మాడేవ

   సతగతరనఁగ వాతనఁడు సదరమా నీక
చ. 2:     తమత్మి చెదరల రాలీ తతగొని నవవ్వెకవ

   చిముత్మినఁజూపల నాటనఁ గొచిచ్చె చటూడకవ
   చెమత్మినఁజెమట లతటని చెకక్కల నొకక్కకవ

     యమెత్మిల సేసేవు ఆతనఁ డెతత నీ వతత
చ. 3:     వరపల పపైనఁ బారీ నొదద బతడుతడకవ

   గీరల కొనీ సొముత్మిల కానఁగిలితచకవ
    చేరి ననున్న నేలినానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు తొలల్ల

    దారకప నీ బోనఁటకి దకక్కనా యతనఁడు



రేక: 1987-2పాడి సత: 29-458
పలల్లవ:     పననఁగతా నాన లేల పటట్టితచకొనేవ నీవు

    మనసు వచిచ్చెన మనఁద మరచనా ఇనఁకను
చ. 1:    చకక్కరానవు నీవు చదురలడ నేరత్తి వు

    యికక్కడనఁ బత మోహితచ టేమ సదతమే
    జకక్కవ గబబ్బుల మోప సరసము లడితవ

   మకక్కవ నినాన్నతనఁడు మరచనా ఇనఁకను
చ. 2:     నెఱజాణ వనిన్నటాను నీ గణము కోటసేసు

   మెఱసి నీ బనాన్నణల మెచచ్చెవదదటే
   చిఱనవువ్వె వదచలిల్ల చితత్తిము గరనఁచితవ

     మఱి యతనఁడు నీ పొతదు మఱచనీ యినఁకను
చ. 3:    పాయపదానవు నీవు పతప సేసుకోనఁగలవు

    చే యతట పగయా లీతనఁడు చెపప్పునఁజెలల్ల నే
     యయడ శ్రీవతకటేశనఁ డతనఁ డిటట్టి నినున్న నేల
     మాయితట దా నుతటే నినున్న మరచనా యినఁకను



రేక: 1987-3భపైరవ సత: 29-459
పలల్లవ:     గటట్టి సేసి దానఁచరాదు గరిసేసి చటూపరాదు

    ఇటట్టిది నా యాతదోళము యితత యేమసేతునే
చ. 1:    మచిచ్చెక కొతడవతటది మనసు మెయిలవతటది

    హచచ్చె నిదే తుమకము లేమ సేతునే
   ముచచ్చెట చెపీప్పునతటే ముతచకొనీ సిగద్గీల

   పచిచ్చెదేరీ నుడిగితే భావ మేమసేతునే
చ. 2:    చెలిమ తీగెవతటది చితత వనమువతటది

  యలఇతచనఁ గోరికల యేమసేతునే
   తలనఁచకొతటే సలవనఁ దతగొనీ నవువ్వెల

   చెలరేనఁగీ వడుకల చెలి యేమసేతునే
చ. 3:    పాయము పవువ్వెవతటది భావము పతడువతటది

   యేయడ చటూచినా దామే యేమసేతునే
   పాయక శ్రీవతకటాదిద్రిపత ననున్న నేలినానఁడు

   పాయమెలల్ల నఁ బులకితచ కాతత యేమసేతునే



రేక: 1987-4ముఖరి సత: 29-460
పలల్లవ:    మచిచ్చెక గలిగితేనేమ మరనఁగ వదాద

  పచిచ్చెదేర నేమటకి బయలీనఁదేవ
చ. 1:      కొలవు లోపల మోము కొచిచ్చె కొచిచ్చె చటూచకొతటా

   మలసి సొలసి యేమ మానఁటలడేవ
     నలి నీ యమెత్మిల చటూచి నవవ్వెవారి నెరనఁగవు

    యలమ నీ పగటల యతత చటూపేవ
చ. 2:    పొటట్టినఁబొరగన నుతడి బొమత్మిల జతకితచకొతటా

   ఇటట్టి బీరాన నెతత యలయితచేవ
   చటట్టి కొనన్న వలపల సుదుద ల దలనఁచకోవు

  చటట్టిరికాలనే యతత సటూడువటేట్టివ
చ. 3:    సతగడివ కూచతడి చనున్నల నొరసుకొతటా

   యతగిలి మోవనే యతత యితపరేనఁచేవ
   చెతగటనే ననున్ననఁ గటూడె శ్రీవతకటేశనఁడు
     ముతగిట నీ యాస లనిన్న మొలవనఁ బెటేట్టివ



రేక: 1987-5కేదారగళ సత: 29-461
పలల్లవ:     తపప్పు లతచ నే నినున్ననఁ దరణీ

    యిపప్పుడే చెపప్పుతనఁ జమత్మి యితతరో నీక
చ. 1:     గతద మచిచ్చె రావ చెలి కాతతునికి

    నితద లేమ వచచ్చెనో నే నోపనమాత్మి
   అతదియతవ వడెము నీ వాతనికి,  నీ పత

    చెతది తమత్మి వటట్టితే నేమతదువో నీవు
చ. 2:     కమత్మి వళ చటూచి రావ కలికీ

     నెమత్మి నాతో నవువ్వె నేమో నే నోపనమాత్మి
   రమత్మిని పలవవ దటూరక చేయివటట్టి
    అమత్మిరో మేను సనఁక నేమతదువో నీవు

చ. 3:    ఆముక యదురకోవ అద వచచ్చెని
    నీమార న నన్నతటనేమో నే నోపనమాత్మి

   దోమట శ్రీవతకటేశతోనఁ గటూడి రావ
   ఆమఱనఁగన నుతడి యేమతదువో నీవు



రేక: 1987-6ఆహిరినాట సత: 29-462
పలల్లవ:     నా మేలవానఁడెపై యాతనఁడు నావదదనే వునన్నవాడు

     య మతకముల మరి యినఁక నీకనఁ దగనే
చ. 1:    ఆసల రేనఁచకొతటా నాకెక నీతనికిని

   రాసికెకక్క నే మాడేవ రాయబారాల
   సేసవటట్టిననాపతనఁ జేరి నే నెఱనఁగకతడా

    మటూసి దానఁచి పొతదుసేయ మనేన్నడ నేరిచ్చెతవ
చ. 2:     సనన్నల సేసుకొతటా నారె సారె నిదదరికి

  యనిన్నమార లతదితచేవ యడమానఁటల
    పనున్నక నా కానఁగిటలో పాయకతడిన యతని

    వనెన్నల నెలయితచ నే వతకనఁ గలిగితవ
చ. 3:    కడనుతడి నవువ్వెకొతటా గలపే వకరొకరినఁ

   దడవక మానవ నీ తాపతనాల
  యడయక శ్రీవతకటేశనఁడు ననేన్నలినానఁడు

    అడరి నా కితవరివ యతటట్టి వచిచ్చెతవ



రేక: 1988-1రామకిగయ సత: 29-463
పలల్లవ:    లలితచి కూడనఁగరాదా లలన కడునఁగోమలి

   పాలితచిత వనఁక నేల పచిచ్చెసేసేవు
చ. 1:    వనెన్నలబాయట నాప వనన్నపాల సేయనఁగానే

   చనున్నలేట టసికేవు సారె సారెక
    కనున్నల జతకితచి యటట్టి కాళల్లక మొకక్కరానఁగానే

    నునన్ననఁగా మానఁటడి మొలనటూ లేల పటేట్టివు
చ. 2:      చేవలల్లక వచిచ్చె యాప చేరి వడె మయతనఁగానే

    మోవ యేల యానేవు ముతదుగా నీవు
     పూవులను వసి నినున్న పూనఁచి చెకక్క నొకక్కనఁగానే

  కావరితచకొతటా నేల కానఁగినితచేవు
చ. 3:       జమళనఁ గటూడి నీ కాప సరినఁ గత చెపప్పునఁగానే

    తమలము వటట్టి యతత తమ రేనఁచేవు
   ఆమర శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగ నననఁగా

   సమరత నితతయేల సాము సేసేవు



రేక: 1988-2పాడి సత: 29-464
పలల్లవ:    ఎనన్ననఁడు నేరిచితవో ఇతతేసి కతల

     నినన్న మొనన్నట దానవు ని నెన్నతచి చటూచితేను
చ. 1:      సడనఁగల చలిల్ల చలిల్ల చటాబ్రాత నా రొలిచేవు

   తడయక సిగద్గీలనే దడి గటేట్టివు
    అడనఁకవ నయాల బయల వతదిలి వటేట్టివు
   బడినుతడి రమణునినఁ బనిగొననఁ గలవ

చ. 2:     యలయితప మానఁటలనే ఇసుకనఁ దాడు వనఁడేవ
  సొలపనఁజూపలనే సొకక్క చలేల్లవు

   సలవుల నవువ్వెలనే జిగరనఁగతడె లోడేడవు
   యలమ నీ వనిన్నటాను యడేరనఁగలవ

చ. 3:    కతకారి తనాలనే గాలి మటూటగటేట్టివు
  రత యొయిలలేనివాన రపప్పుతచేవు

   యితనఁడు శ్రీవతకటేశనఁ డేల నలమేలత్మితగను
   చతురత నీవనఁ గొత సాదితచనఁగలవ



రేక: 1988-3సౌరాషట్టి సత సత: 29-465
పలల్లవ:    మముత్మి నేమ యడిగేవు మాపదానఁకాను

  చిమత్మిరేనఁగె సతతోసాల చితత్తిగితచవయాత
చ. 1:    మచిచ్చెకల చెలియాడే మతతనాలలో నునన్నవ

   ముచచ్చెటల తేనెగారే మోవ నునన్నవ
   కచచ్చెకొనన్న వడుకల కనుచటూపలో నునన్నవ

   వచచ్చెన వడిగా నీవు వచారితచకోవయాత
చ. 2:     చిడుముడి కోరికల చెకక్క చేతలో ననన్నవ

  అడియాసల జాగరాలత దునన్నవ
    గడి గొనన్న సిగద్గీల గబబ్బులపపై నునన్నవ

  తడనఁబడక నీలోనే తలనఁచకోవయాత
చ. 3:    నాటకొనన్న సరసాల నగవులలో నునన్నవ

   గానఁటపనఁ గళలలల్ల మొగాన నునన్నవ
   యటతో శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ

   తేటల నీ వలితవ తలసుకోవయాత



రేక: 1988-4దేసాళత సత: 29-466
పలల్లవ:    నా మానఁటలోనివానఁడవు నమత్మినదానను నేను

   చేముతచి నా సేవలలల్ల నఁ జితత్తిగితచవయాత
చ. 1:     చటట్టిప వరస నినున్న సొలసిత నితతేకాక

    యటట్టి సేసినా నేరా లతచేనా నేను
    నెటట్టి కొనన్న వలపల నీ దికక్క చటూచితనఁగాక

    చటట్టి నీ మెపై గరతుల సదితచేనా
చ. 2:    మతచితనమున నీ మరత్మిము లతటతనఁగాక

   చతచల నినున్ననఁ జెనకి సాదితచేనా
   కొతచక సతతోసాన గొబుబ్బున నవవ్వెతనఁగాక

   నితచి యగసకేక్కలలల్ల నీయతదునఁ జేసేనా
చ. 3:    చెలిమకతపైనెపై నీ చెరనఁగ వటట్టితనఁగాక

   బలముల సేసి నీతోనఁ బచారితచేనా
   యలమ శ్రీవతకటేశ యే నలమేలమతగను

   మలసి ననేన్నలితవ మానఁట మరేనా



రేక: 1988-5ముఖరి సత: 29-467
పలల్లవ:     ఇనిన్నటా వడుకకానఁడు యేమ సేసినానఁ జెలల్ల ను

   యనిన్నకాయ దన సుదుద లేల సిగద్గీవడనే
చ. 1:   కూరిమతోనఁ జూతునఁగాని కోపగితచనఁజాలనే

 గారవతతునఁగాని యలగనఁగనఁగాని
  సారెనఁ బొతదుసేతునఁగాని జతకితచనఁజాలనే

    యరీత నా గణ మదియేల సిగద్గీవడనే
చ. 2:     మతచిమానఁ టాడుదునఁగాని మరి వతగే లడెనే

  కొతచక నవువ్వెదునఁగాని గతపతచనఁజాలనే
   వతచితచి మొకక్కదునఁగాని వడి నొడాడ రితచనే
     యతచితే నా కత లివ యేల సిగద్గీవడనే

చ. 3:    చటట్టిమనెపై వుతదునఁగాని సటూడునఁబాడు బటట్టినే
   మెటట్టి సేవసేతునఁగాని మేర మరనే

   పటట్టి పలమేల మతగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
   యిటట్టి ననేన్నలినానఁడు యేల సిగద్గీవడనే



రేక: 1988-6బౌళ సత: 29-468
పలల్లవ:       ఇతకా నేమ సేసనో ఇది నీ కెతత పగయమో

    పొతదకముగానఁ జూచి చటూచి పొగడేము నేము
చ. 1:      గతత్తిప గబబ్బుల నొతత్తి గోర చెకక్కపపైనఁ బెటట్టి

    చితత్తిమురా నీక సేవ సేసనఁగా తొలల్ల
     తతత్తిరాన నితదుమనఁద తన మోవ తేనె యిచిచ్చె

      బతుత్తి లలల్ల నఁ జూపగా నీ పపై నీప నేనఁడు
చ. 2:      మేడలోననఁ గాల దొకిక్క మెడదతడ నీపపై వసి

   జోడుగా జటట్టిరికాల చటూపనఁగా తొలల్ల
    వడుకతో నపప్పుటని వతటకల దానఁక మొకిక్క

     కూడి పొతుత్తి గలపనఁగా కోరి నీతో నిపడు
చ. 3:     తొడమనఁదనఁ గటూచతడి దొమత్మినినఁ గాల దానఁకితచి

   చిడుముడినఁ జేనఁతలలల్ల నఁ జెసనఁగా తొలల్ల
   అడరి శ్రీవతకటేశ యలమేలమతగను నేను
    తడవ ననేన్నలితవ తా మెచెచ్చెనఁగా ఇతదుక



రేక: 1989-1ఆహిరి సత: 29-469
పలల్లవ:   వనన్నపము లలకితచి వనవయాత

   యనిన్నకనఁగా నీకె పొతదు నేడేరితచవయాత
చ. 1:     తలనఁచ నెపప్పుడు నినున్ననఁ దమకితచ రతులక

  పలచ మచిచ్చెకతోడనఁ బేరకొని
    చెలలతో నీ సుదుద ల చెపప్పుకొను బలమార

   కలికి చతదము లివ కరణతచవయాత
చ. 2:      నికిక్క నికిక్క చటూచను నీ రాకలో కోర

    మొకక్క నివునన్న దికక్కక మొగమెపై యుతడి
    అకక్కన నదుముకొను నటట్టి నీ వుతగరము

   గకక్కన నితత నితతట గారవతచవయాత
చ. 3:      నీ రటూప పటాన వాబ్రాసు నివవ్వెరగతో నిలచ

    సారె నీ మోవ తేనెక నోరటూరను
   యరీత శ్రీవతకటేశ యక యలమేలమతగ
   కూరిమ నేలితవ మకక్కవనఁ బాయకవయాత



రేక: 1989-2శ్రీరాగత సత: 29-470
పలల్లవ:    ఏమతదు నే నినఁక యతనితోను

  కామతచి నాకనఁగానే కాచకవునాన్ననఁడే
చ. 1:      పొటట్టినఁ బొరగన నుతడి పవువ్వెల చెతడున వసి

  చటట్టిప మానఁటలడ సరణగతడల్ల
   యిటట్టి సిగద్గీతోడ నే నివవ్వెలిమోమెపైతేను

   పటట్టి చమత్మిననఁగోవుల పనీన్నర చిమత్మినే
చ. 2:     మునిముతగిటకి వచిచ్చె ముచచ్చెట నవువ్వెల నవవ్వె

  తనునఁదానే పాటవాడ తలపదతడ
     పొనిగి గడె దరచి బుదుద ల నేనఁ జెపప్పుతేను

  పనిగలవానివల బాగా లిచచ్చెనే
చ. 3:    వుయాతలమతచ మెకిక్క వచమని కానఁగిలితచి

  యియతడనఁ జెలనఁగీ నటట్టితటలోనను
  పయాతడి యలమేలత్మితగపత శ్రీవతకటేశనఁడు
   వయతనే రతుల న నోన్నలలరిచనే



రేక: 1989-3సామతతత సత: 29-471
పలల్లవ:    ఎతత భాగతవతతునఁడవో యినిన్నయును నొనగటూడె

   మతతనాన నీకె నిటట్టి మనిన్నతచవయాత
చ. 1:     చెలిమ చేటనఁడు చలల్ల చెలియ నీమనఁదను

   కలికితనాల నీక గతపలనఁ బెటట్టి
     వలపల నీ యదుట వాములగానఁ గటూడ పటట్టి
   యలమ నీ కోరికె లేడేరెనయాత

చ. 2:      నగవుల మటూనఁట గటట్టి నలినాక నినున్ననఁ జూచి
    పగటట్టి నఁ జేనఁతుల నీక బతడల్లనఁ బెటట్టి

     మొగమచచ్చె లలల్ల నీ ముతదరి దొతత వరిచె
  తగలయముల నీక దలకూడెనయాత

చ. 3:      వాపల గాదనఁ బోస వనిత నీ పొతదుసేస
    మోవ సనన్నల నీమానఁద మోప గటట్టిను

   యవళ శ్రీవతకటేశ యకె యలమేలమతగ
   దేవులయ నీ వడుక తరమాయనయాత



రేక: 1989-4రామకిగయ సత: 29-472
పలల్లవ:    చటూచి చటూచి నాకెపైతే సదతమయతని

    య చేనఁతలలల్ల మక నిదదరికే చెలల్ల ను
చ. 1:      సారె సారె నాప నీపపై సణనఁగల చలల్లనఁగాను

   వోరచక యటట్టి నాన్నవో వోయమత్మి నీవు
    బీరాన నపప్పుట నీతో పనునఁబతతా లడనఁగాను

    యరీత నేమ ననవు యతత మొగమోటమో
చ. 2:     వడ వడగా నినున్న వకక్కసాన సాదితచనఁగా

   వడనఁబాట లటాట్టి యనో వోయమత్మి నీక
   జడియక నీమనఁద జతకెనల చటూపనఁగాను
    యడనెల నవువ్వె నవవ్వె వనఁట చటట్టిరికమో

చ. 3:    పకక్కమార లితతసేసి పగయముల చెపప్పునఁగాను
    వకక్కటపైత వ గణమో వోయమత్మి నీది

    ఇకక్కడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు
    యికక్కడి కాపనఁ దచేచ్చెవు యతత జాణతనమో



రేక: 1989-5వరాళ సత: 29-473
పలల్లవ:     ఇనిన్నతటకి సలవుగా నిదిగో నీక మొకేక్కను

   మనిన్నతచి సాపపై కరణ మఱవకవయాత
చ. 1:    కలికితనాల నినున్న కడునఁగడునఁ గొసరిత

   కలకల నవవ్వె నవవ్వె కరనఁగితచిత
    మొలక చనున్నల నొతత్తి మొగమోడితచిత నినున్న
   యలమ నా వుదదతడాల యనిన్నలేవయాత

చ. 2:     సారెక వలప చలిల్ల చనవు సాదితచిత
  కూరిమగొసరి నినున్న గతపతచిత

    పేరకొని నా యతగిలి పదదవులనఁ బలిచిత
    యరీత నా తమకము యేమ చెపీప్పునయాత

చ. 3:    చకక్కదనముల చటూచి సరసము లడిత
  పకక్కలగల రతులనఁ బెననఁగిత

   యికక్కవలతట శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ
   యికక్కడ నా కోరికల యడేరెనయాత



రేక: 1989-6సాళతగనాట సత: 29-474
పలల్లవ:    ఇతదర నెరినఁగినవ య పనుల

  పొతదులలల్ల నీడేరె బోగితచనఁగదవ
చ. 1:   కొనచటూపల నవగో కొసరల

  వనరె ముకక్కన నసురసురల
  మునుకొనెనఁ జెమటల ముసురల

    తనిసి రత చినన్నల దానఁచ నినఁకనేనఁటకే
చ. 2:    మోవపపై నవ నవువ్వెల మొరనఁగల

  కావరప మనసులో కరనఁగల
   తేవలనఁ గొపప్పు జారిన తరనఁగల

   చేవనఁదేరెనఁ బను లినఁక సిగద్గీవడనేనఁటకే
చ. 3:    గబబ్బులపపై నితడె నవ గఱతుల

   గబబ్బు పచిచ్చె మానఁటల కఱతల
  గొబుబ్బున శ్రీవతకటేశ కూటముల

   అబెబ్బు నీక యచేనఁత లడనఁచనఁగనేనఁటకే ఇతద



రేక: 1990-1నాదరామకిగయ సత: 29-475
పలల్లవ:    తానే వచచ్చెనఁగాని తడవకవ పతని

    చేనతట మునుపే నాక సేస వటట్టినానఁడు
చ. 1:  తలనఁపలకొలనఁదివ తగలయాల

 వలచినకొలనఁదివ వాడికల
 పలపలకొలనఁదివ పగయముల

    బలిమ సేయనఁగనఁ బోతే పచిచ్చెదేరనఁ బనుల
చ. 2:   ఆడినకొలనఁదివ యాస మానఁటల

 కూడినకొలనఁదివ కూటముల
 వడుకకొలనఁదివ వనోదాల

  వాడుకొననఁబోతేను వసగావు పనుల
చ. 3:  ననిచినకొలనఁదివ నగవుల

  యనసినకొలనఁదివ యితప సొతపల
  చెనకి ననేన్నలినానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు

  పననఁగనఁగనఁబోతేను పచచ్చెరేనఁగనఁ బనుల



రేక: 1990-2ముఖరి సత: 29-476
పలల్లవ:     నినున్ననఁ జెపప్పు చటూపతేను నెరజాణ వనిన్నటాను

  ననున్న నెనిన్నచతదాల నిమత్మితచేవయాత
చ. 1:  మొలకచనున్నలదాన మోవతేనెలదాన

   నలిరేనఁగి నాతో నేమ నవవ్వెవయాత
 చిలకనఁజూపలదాన సిగద్గీరితనాలదాన

  పలమార నెతత వడనఁబరచేవయాత
చ. 2:    కొతచెప నదిమదాన కోమలప మేనిదాన

   పొతచి పొతచి యితతయేల పొదిగేవయాత
   అతచ నడపలదాన అనున్నవ పాదాలదాన

   వతచనతో మొకేక్క నేల వలపతచేవయాత
చ. 3:    కొడిదనఁడు మోముదాన కోవల యలనఁగదాన

  చిడుముడి నెతదానఁకానఁ జెనకేవయాత
   యడయక శ్రీవతకటేశ ననున్న నేలితవ

   కడుమేలదాన నెనిన్న కతల చెపేప్పువయాత



రేక: 1990-3పాడి సత: 29-477
పలల్లవ:    కాతరపదాన నేను ఘనునఁడు తాను

   ఘతల నితత కోపతే కరణచమనవ
చ. 1:    కొపప్పువటట్టి తయతరాదు కొనగోర నటూనఁదరాదు

    చెపప్పు తన పొతదు లటట్టి సేయుమనీనే
   ముపప్పునఁ దిటట్టినఁగరాదు మోవ గతటసేయరాదు

  అపప్పుట సరసమెటాల్ల డు మనీనే
చ. 2:    తముత్మిలను వటట్టిరాదు తతనఁగాల వయరాదు

   నమత్మితచి తనతో నెటట్టి నవువ్వెమనీనే
    కిముత్మిల రా కొటట్టిరాదు కితదు పరచనఁగరాదు
   కమత్మిట తన మేనెటల్ల కానఁగిలితచమనీనే

చ. 3:    చేముటట్టి చెనకరాదు చేరి పనిగొనరాదు
  ఆముకొని యటట్టి పతడాల్ల డుమనీనే
    యమేర శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల
    కామతచి తనక నెటట్టి కత చెపప్పుమనీనే



రేక: 1990-4శ్రీరాగత సత: 29-478
పలల్లవ:     ఎతచితే నొకట కొక టకక్కడాయ సితగారము

    మతచిన యప వరప మకిక్కలి సితగారము
చ. 1:   చెలివదనమునక చిరనవువ్వె సితగారము

  పలవరసక ముదుద నఁబలక సితగారము
    కలికి కనున్నలక చితక చటూపల సితగారము

   నిలవు దారమునక నెరల సితగారము
చ. 2:    గరిమ మొగమునక కళల సితగారము

   వురమునక చనున్నల వుదుద ట సితగారము
   సరస బొమత్మిలకను జతకెనల సితగారము

    సిరి దొలనఁక మేనికి సిగద్గీల సితగారము
చ. 3:    పనునఁ బరనఁదుక మురిపముల సితగారము

 వనరిన 2   వతులక వయాతరాల సితగారము
   ననిచి శ్రీవతకటేశనక నీక దేవులయ

   పనగొనన్నరతు లివ పతడిల్ల సితగారము



రేక: 1990-5రామకిగయ సత: 29-479
పలల్లవ:     చటూడనఁ బనన్నవానఁడు గాని సుదుద లనెత్తిన్నైనానఁ గలవు

   వడుదోడెపైన దేవళ వట ష్ఠూలేశనఁ డితనఁడు
చ. 1:     –పలల్లనఁగోవ రాగాల బెరియితచి గొలల్లతల

   వులల్లముల గరనఁగితచ నుబుబ్బుల రేనఁచి
   పలల్లదాన వనెన్నల బయట యమునలోన
   వలల్లవరినఁ గటూడిన యావట ష్ఠూలేశనఁ డితనఁడు

చ. 2:    కొలనిలో నీళల్ల డే కొమత్మిలను వలపతచి
   చెలనఁగి మానాల చటూచి చరలిచిచ్చె

   కొలనఁదిమర వారి కోరిక లేడేరనఁజేసి
    వలసి యుతడిన యా వట ష్ఠూలేశనఁ డితనఁడు

చ. 3:    వోడక మధురలో నువదచే గతదమతది
   యడులేని తన మహిమెలల్ల నఁ జూప

   జాడతో శ్రీవతకటాదిద్రి శ పైలముపపై నిలచతడి
  వడుకకానఁడెపైన యావట ష్ఠూలేశనఁ డితనఁడు



రేక: 1990-6దేసాళత సత: 29-480
పలల్లవ:    మొకక్కరమత్మి చెలలల మోమనాకారనఁడు వనఁడె

  వకక్క సపచేనఁతల శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 1:     సతతోసాన నాద పతడిల్ల చవకెలోనఁ గటూచనాన్ననఁడు

   మతతనము లదు కొతటా మగవలతో
    పొతతనే సరసాలడ భటూపత చెరవు దతడ

  వతత సితగారాలతో శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 2:    జోడెపైన రతాన్నల సొముత్మిల వటట్టి కనాన్ననఁడు

  వాదికెపైన వడిగపవారితోనఁ గటూడి
    వడెముల సేసుకొతటా వక వక నవువ్వెకొతటా

 వడుకకానఁడెపైనానఁడు శ్రీవతకటేశనఁడు
చ. 3:     తలకొనన్న కమత్మినఁ బటూవు దతడలతో నునన్నవాడు

   లలినఁ బటూసిన పరిమళల మతచగా
    పలరతుల దనిసి బాగగా దేవుళళ్ళనఁ దాను

  వలసిలీ ల్ల నిదిగో శ్రీవతకటేశనఁడు



రేక: 1991-1రామకిగయ సత: 29-481
పలల్లవ:    అలల్లవానఁడె గదదమనఁద నతగనల గొలవనఁగా

   వులల్ల సముతో నవవ్వెని ఉదదగిరి కస్కృషరనఁడు
చ. 1:   పచచ్చెనఁబటట్టి దటట్టివానఁడు బాలకస్కృషరనఁడు

   పచిచ్చె దేరే పదవుల బాలకస్కృషరనఁడు
  బచచ్చెన చకగముచేత బాలకస్కృషరనఁడు
  పచాచ్చెరి వలపలనే బాలకస్కృషరనఁడు

చ. 2:   బలరోలనఁ గటట్టి వడె బాలకస్కృషరనఁడు
   బలిమ మదుద ల దోస బాలకస్కృషరనఁడు

   పల గోపకలనఁ గటూడె బాలకస్కృషరనఁడు
  బలరాము తముత్మినఁడు బాలకస్కృషరనఁడు

చ. 3:   పటట్టినానఁడు వనన్నముదద బాలకస్కృషరనఁడు
  పటట్టి నఁగొముత్మి సురలక బాలకస్కృషరనఁడు

   బటట్టి బయట మెరసే బాలకస్కృషరనఁడు
  పటట్టిప శ్రీవతకటాదిద్రి బాలకస్కృషరనఁడు



రేక: 1991-2పాడి సత: 29-482
పలల్లవ:     ఏనఁటకి సిగద్గీలవడే వతతలోనే ననున్ననఁ జూచి

    చాటవ నా నీతనితో సరసము లడవ
చ. 1:  చనవుగలదానికి సాదితచవచచ్చెను

 ననుపగలదానికి నవవ్వెవచచ్చెను
  వనయపదానికి వవల నాడవచచ్చె

   చెనకి పతముతదర చేనఁతల నెరపవ
చ. 2:   బలిమగలదానికి పతతము నెరపవచచ్చె

  కొలవుదానికినఁ గడు గొసరవచచ్చె
  వలపగలదానికి వాడిక మెరయవచచ్చె

  పలమార వభునికి బతత్తిసేయవ
చ. 3:   ఆసలగలదానికి ఆయము లతటనఁగవచచ్చె

 వసాలదానికి వనఁడుకోవచచ్చె
    యసరి శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు ననున్న నేనఁడు

   సేసవటట్టి నీవు గొతత చెలిమసేసుకోవ



రేక: 1991-3ముఖరి సత: 29-483
పలల్లవ:     ఎతతలేదు నీ యాసద మేమ చెపేప్పుది

   వతత వతత రతులనే వనోదితచేవు
చ. 1:   యడమానఁటలడేట ఇతతతో సారెసారెక

   తడవ తడివ జాణతనా లడేవు
   కడనుతడి వరొకత కానుకియత వచిచ్చెతేను

   నడుమ నటూరకె నీవు నవువ్వెనవవ్వెవు
చ. 2:    పేరటమువచిచ్చె నాప పతడిల్లపాట వానఁడగాను

   కూరిమ గొసరి యేల కొతగవటేట్టివు
   నేరపతోడ నొకతే నీవడుక చటూడనఁగాను

    పోరచి వలప చలిల్ల పవువ్వెల వసేవు
చ. 3:     సాకిరెపై వచిచ్చెనయటట్టి సత వదద నుతడనఁగాను

  మేపలక సాపతోను మేలమాడేవు
    యకడ శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   పపై కొసరవారి కేల బానఁతపడేవు



రేక: 1991-4సామతతత సత: 29-484
పలల్లవ:    ఎనన్ననఁడూ నెరనఁగము ఇటవతట కొతత్తిల

    ఇనిన్నటా నీ కీప పొతదు లటల్లబెబ్బునయత
చ. 1:      కరనఁగి కరనఁగి సారె కాతత నీతో మానఁటలడ

   యరవో సతమో యకె యవవ్వెతయాత
      కెరలి కెరలి లోలో కిల కిల నవువ్వె నవవ్వె

  తరలోని కెతదుతడి తచచ్చెకొతటవయాత
చ. 2:     తగిలి తగిలి నీకనఁ దమకము రేనఁచని

   చిగరో చేనఁగో యపనఁ జెపప్పువయాత
    మొగమెతత్తి మొగమెతత్తి మోవ నీకనఁ జూపీని

   సొగిసి నీ కెనాన్నళల్ల చటట్టిరికమయాత
చ. 3:       వడె మచిచ్చె వడె మచిచ్చె వనఁడుకొనీ జెకక్క నొకిక్క

    వడుకో వాడికో యప వధ మేదయాత
    యడనే శ్రీవతకటేశ యిట ననున్న నేలితవ

    వాడలో నీ వకె నెటాల్ల వలపతచితవయాత



రేక: 1991-5శ్రీరాగత సత: 29-485
పలల్లవ:       ఎతతని చెపీప్పు మనఁక ఇతత నీపపైనఁ గల బతత్తి

     పొతత నీ చకక్కనఁదనాల పూనఁచి పూనఁచి వాసును
చ. 1:     తరణ నీతో పొతదు తలనఁచక తలనఁచక

  గరివతో నాడుకొను కాతతలతోను
   సొరిది నీ గరతుల చటూచకొని

   వరగతది పలమార వడుకతో నవువ్వెను
చ. 2:      జలజాక నీ గణల సరినఁ బొగడి పొగడి

  చెలరేనఁగి మేనెలల్ల నఁ జెమరితచను
    యలమ నీ మనన్ననల యతచకొని యతచకొని
   నిలవునఁ బులకలతో నిటటూట్టిరప నితచను

చ. 3:     కొమత్మి నీపపై వలపల గబబ్బుతలి గబబ్బుతలి
   ఇముత్మిల నీకనఁ జేతులతత్తి మొకక్కను

    నెమత్మిది శ్రీవతకటేశ నీవు వచిచ్చె కూడితవ
    కమత్మి యకె సతతోసాన గడు నోలలడను



రేక: 1991-6పాడి సత: 29-486
పలల్లవ:     చటట్టిప వరస ననీన్న సుదత సితగారమాయ

   దటట్టిమెపై యొకట కొకట దాపలయనఁగదవ
చ. 1:     తొలతనే సత మోవ దొతడపతడెపై యుతడనఁగాను

   పలకనఁ జిలక లతదు పరనఁగనఁగదే
    తళకనఁ గనున్నల మతచి తామరలపై వుతడనఁగాను

   అలర నెరినఁ దుమత్మిద లమరనఁగదే
చ. 2:    సరసనే నెమోత్మిము చెతదురనఁడెపై వుతడనఁగాను

    గరిమ నవువ్వె వనెన్నలనఁ గాయు గదవ
   గర కచముల పదదకొతడలపై వుతడనఁగాను
    సిరల నడు మనేట సితహము చేరగదే

చ. 3:     కడలేని యకె మేను కనకమెపై వుతడనఁగాను
   వుడివోని మతచ వనెన్న లతడునఁగదవ
    జడియక పరనఁ దిది చకగమెపై వుతడనఁగాను

  బడి శ్రీవతకటేశనఁడు పటట్టి కతడునఁగదవ



రేక: 1992-1గళ సత: 29-487
పలల్లవ:    అతదుకే సతతోసమాయ ననిన్నటా నాక

   కతదువ నిటట్టి మముత్మినఁ గరణతచవయాత
చ. 1:    యచచ్చెటనుతడి నీవు యేమేమ సేసినాను

   వచిచ్చెతవగా నేనఁడు మా వాకిటకిని
   వచచ్చెనవడిని నీవు వడుకకానఁడవపై వునాన్న

  మచిచ్చెకతోనఁ గటూచతడి మానఁటలడితవగా
చ. 2:     కామతచి నీ వనెన్ననిన్న కతలనఁ బొరలినాను

   నామోము చటూచి ఇటట్టి నవవ్వెతగా
   వమర నీ చేతల వలల్లవరలపైనాను

  ఆముకొని కానఁగిలితచి యాదరితచితవగా
చ. 3:      ఆసలనఁ జొకిక్క నీ వతత ఆయముల గరనఁగినా

  సేసలటట్టి పతడాల్ల డి చేకొతటవగా
    నీ సుదిద శ్రీవతకటేశ నితడుకొని వుతడినాను

  వాసితో ననేన్నలి నావానఁడవపైతవగా



రేక: 1992-2సామతతత సత: 29-488
పలల్లవ:     ఒకక్కచోటనే వునాన్నర వదిదకెపై మ రిదదరను

  అకక్కజప రత నోలలడుదురగాక
చ. 1:      వలపల దల కెకెక్క వావుల కాల దొకెక్క

   చెలియరో పతతోడ సిగద్గీ లితకేలే
     సలవుల నవువ్వె దేరె చెమటల మేననఁ గారె

   పలమార జాగల పచారితచ నేనఁటకే
చ. 2:      చిగరనఁ గెమోత్మిని మానఁగె చితత్తిప టాసల రేనఁగె

  బగియుచ గటట్టి తోడనఁ బెననఁగనేలే
   మొగమున వసివాడె మోహముల దలకూడె

   తగలయముల లోలో దానఁచ నేనఁటకే
చ. 3:    కనుచటూప వాడికాయ కానఁగిలిటట్టి వడికాయ

 మొనగోరి చెనకలమోనములేలే
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్న నేనఁడు
   చనవరి మొకక్కలతో సనన్నల మరేనఁటకే



రేక: 1992-3దేసాళత సత: 29-489
పలల్లవ:    ఎదుటనే వుతడనఁగానే యడమానఁట లేమటకే

   కదిసి పననఁగలడే కలయికలే మేలే
చ. 1:     మచిచ్చెకల నెరపతే మనసు లేకము లౌను

   ఇచచ్చెకము తచిచ్చెతేనే యితపల వుటట్టి
   ముచచ్చెటల గలసితే ముదుర నడియాసల
   మెచచ్చెలగా బతతోడి మేలములే మేలే

చ. 2:    నగవు లపప్పుతలితే ననుపల సమకూడు
   మొగమాట గలిగితే మొనయు దమ
   తగలయా లొనరితే దటట్టిమౌను వలపల
  మగవానితో మతచిమాటలే మేలే

చ. 3:    చటూపల తారసితచే సొతపల మకక్కటమౌను
   కానఁపరాల దొరకితే గటట్టియౌనఁ బొతదు

    పపైపపై నీమనఁది బతత్తినఁ బాయక ననేన్నలినానఁడు
   చేపటట్టి శ్రీవతకటేశ సేవలే మేలే



రేక: 1992-4ఆహిరి సత: 29-490
పలల్లవ:    చెలయ మతచిగణల చితత్తిముననఁ బటట్టినా

    వలయ నినిన్నయు వనన్నవతచిత నే నీక
చ. 1:     మొగము చటూచి నీతో ముచచ్చెటలే యాడునఁగాని

   యగసకేక్క లడనేర దతతపైనా సత
   నగతాను వదదనుతడి ననుపే నడపనఁగాని
    వగటల చటూప మోప వసరితచనఁ జాలదు

చ. 2:    మతతనాన సేవసేసి మచిచ్చెక నెరపనఁగాని
   పతతముల నీ ముతదర బచారితచదు

    సతతోసాన మోవ చటూప చవుల గొలపనఁగాని
    వతత సేసుకొని నినున్న వతగన సాదితచదు

చ. 3:    కతదువక నినున్ననఁ దస కానఁగిలితచకొనునఁగాని
  మతదమేళమున నీక మటట్టి మరదు

    ఇతదుకే శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి యేలితవ
   సతదడి నీ రతులక జవదాటదు



రేక: 1992-5దేసాళత సత: 29-491
పలల్లవ:     వగమే యానతీవమాత్మి వన వడుకయత నాక

   యగత నునన్నవ నీ ఇతగితాకారముల
చ. 1:    కాతతునిమెపై గరతుల కతటవో యేమెపైనాను

  చెతతనుతడి నవవ్వెవు చిరనవువ్వెల
    వతత సుదుద లేమెపైనా వతటవో యాతనిమనఁద

   ఇతతలోనే చెలలతో నేకాతతా లడేవు
చ. 2:    చేతకి నతగమచాచ్చెల చికెక్కనో నీకేమెపైనా

   కాతరాన సొలసేవు కమత్మిట నీవు
    నీ తలపన నేమెపైనా నెపముల వారెనో

  పోతరితచి లోలోనఁ దలపోసుకోనేవు
చ. 3:    నికక్కముగా నాతని నిజము దలిసితవో

  గకక్కన శ్రీవతకటేశ గానఁగిలితచేవు
    ఇకక్కవల గరనఁగి నీ యనిన్నక లీడేరెనో
   వుకక్కమరి కలలలల్ల నుపప్పుతలీ నీకను



రేక: 1992-6వరాళ సత: 29-492
పలల్లవ:    కాదని తొలనఁగరాదు కెపైకొని మెలనఁగరాదు

   యదస నాతని చితత్తి మెటట్టి తడునో
చ. 1:    వతత్తి మానఁటలడితేను వకటకట తోనఁచను

   మతత్తిలి నవువ్వె నవవ్వెతే మతదమేళమౌ
    బతత్తి సేయనఁగా జేయనఁగా పపైపపై మొగచాటను

    ఇతత్తిల పతతోనఁ బొతదు లటవల జేతునే
చ. 2:      సారె సరస మాడనఁగా చలముల మరి వచచ్చె

    చేరి చేరి చటూడనఁగాను సిగద్గీల నితడు
   మేరిమరి కొసరనఁగా మకిక్కలి వసటలౌను
    నేరపల వచరితచ నే నెటట్టి నేరతునే

చ. 3:     చెనకి కానఁగిలితచితే చితత్తిము నీరెపై కరనఁగ
   పననఁగితే తమకముల పచచ్చె వరగ

    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేనఁడు
   పను లీతనివ యతత పచారితచవచచ్చెనే



రేక: 1993-1శతకరాభరణత సత: 29-493
పలల్లవ:     తానే వచచ్చె నాతనఁడు తడవకరే మర

    తానకమెపై నా కోరిక తగల కేలదునే
చ. 1:    వలచిన కొలనఁదినే వాడికల సమకూడు

  తలనఁచినకొలనఁదినే తమ రేనఁగను
  పలికినకొలనఁదినే పతతముల నీడేర

    కలది గలతతేకాక కడమ లే లవునే
చ. 2:   నగినకొలనఁదినే నానఁటకొనునఁ బద్రియముల

 సొగిసినకొలనఁదినే చటట్టిరికము
  మొగమచచ్చెకొలనఁదినే మొనయు సరసముల
  తగలపైనకూటముల తతులేల దానఁటనే

చ. 3:   కూడినకొలనఁదినే కూరిముల కొనసాగ
  యడెపైనకొలనఁదినే ఇతపల వుటట్టి

    వడుకతో న నిన్నటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డేలినానఁడు
    వడని జతటల యటట్టి వచిచ్చె చెపప్పువచచ్చెనే



రేక: 1993-2పాడి సత: 29-494
పలల్లవ:     పతవదద గటూచతడవ బాగాల చేత కియతవ

    తత గొనన్న నీ వలప దానఁచిపటట్టివచచ్చెనా
చ. 1:     వగిద్గీ మానఁట లడితేనే వడనఁబాటపై వుతడునఁగాక

   దగద్గీర కలల్లతతనుతటే తమ వుట ట్టినా
   యగద్గీలేని చటట్టిరిక మెతచినటట్టి వచచ్చెనఁగాక

   సిగద్గీల వగద్గీళమెపైతే చితత్తిము గరనఁగనా
చ. 2:    ననుపగా నవవ్వెతేనే నమత్మికలపై వుతడునఁగాక

  వనరని సరసాల వదిదకయతనా
    మనసు వచిచ్చెన పొతదు మచిచ్చెకల రేనఁచనఁగాక

  పననఁగలటలపైయపైతే పగయముల వుట ట్టినా
చ. 3:    యరవుగాని కానఁగిలి ఇతవులపై వుతడునఁగాక

  పొరపొచచ్చెప రతుల పొసనఁగతడనా
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె నినున్ననఁ గటూడె

    సిరల మ వడుకల చెపప్పు చటూపవచచ్చెనా



రేక: 1993-3గళ సత: 29-495
పలల్లవ:    ఇపప్పుటనుతడియు నినున్న ఇతతేసి దటూరనఁగనేల

   చెపప్పునేల నీవమెపైనానఁ జేయవయత చేనఁతల
చ. 1:    వతగెము లడిననఁగాక వరచేవా సతులక

  అతగము సనఁకినగాక అలసేవా
  కొతగవటట్టితేనఁగాక కొసరక లోనయేతవా

    చెతగట నేమెపైనా నీవు సేయవయాత చేనఁతల
చ. 2:    కనున్నలనునఁ దిటట్టిననునఁగాక కడునఁ గరనఁగేవా

  చనున్నల నొతత్తిననఁగాక సమత్మితతచేవా
    చినిన్న గో రటూనఁదిననఁగాక చేతకి వసమయేతవా

   చెనున్నమర నేమెపైనానఁ జేయవయాత చేనఁతల
చ. 3:     కాల దొకిక్కతేనఁగాక కానఁగిట నీవు గటూడేవా

   కేల పపైనఁజానఁచిన గాక కితదుపడేవా
    యలీల శ్రీవతకటేశ యేలితవ నను నేనఁడు

    చేల కొతగిచిచ్చె యేమెపైననఁ జేయవయత చేనఁతల



రేక: 1993-4దేసాళత సత: 29-496
పలల్లవ:      వతత వతత బాగలలల్ల వలయ నీవలల్ల గతట

  అతతరతగముల నీతో నానతయతవయాత
చ. 1:     తలనఁపననఁ బారెనో యే తరణ నీకేమెపైనా

  కలలోన వచేచ్చెనోకాక యేమెపైనా
   పలకన నాపేర పకక్కననఁ దొరలనో

    చెలనఁగి నా మోము చటూచి సిగద్గీవడేవు
చ. 2:    కనున్నలనఁ గనన్నటాట్టి యనో కామతచినయాప చటూప

     వనన్నటట్టి వుతడెనో నీ కీవళ నా మానఁట
   చినిన్న మోవతేనెక మచిచ్చెకల నోరటూరెనో

   ననున్ననఁ జూచి నిలవునే నవువ్వెకొనేవు
చ. 3:     కానఁగిట నిటట్టి తోనఁచెనో కడల మునిన్నటరత

   లోనఁగిటనే వునన్నదో పోలచ నీపొతదు
   చేనఁగదేరనఁ గటూడితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న

    వనఁగక నావతక చటూచి వరగ నొతదేవు



రేక: 1993-5రామకిగయ సత: 29-497
పలల్లవ:    చెపప్పునటట్టి నీ సేవ సేసేనఁగాక

   ఇపప్పు డితదరిలోనా నేనఁట బాసలయాత
చ. 1:     పచిచ్చెదేరెనఁ బనులలల్ల పడనఁత నీవదద నద

  వచచ్చెనవడాయ నినఁక వరపలేదు
    మచిచ్చెకల మేన నవ మరనఁగన దానఁచరాదు

    యచచ్చెకతదు లేదు యినఁక నేనఁట బాసలయాత
చ. 2:      వలల్లవరాయనఁ జేనఁతల వడె మచచ్చె నాప నీక

    తొలిల్ల నీ కోరినటాట్టి య దొరకె మేల
  కలల్లలలల్ల నిజమాయ కదుద లోలననఁగరాదు

   యలల్లవార గనన్నపని కేనఁట బాసలయాత
చ. 3:      పటట్టిన పతతాము చెలల్ల పారము లొతీత్తి నాప

  చటట్టిరిక మడేరె సదితచనేల
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

    యటట్టియిన మేల యినఁక నేనఁట బాసలయాత



రేక: 1993-6సాళతగనాట సత: 29-498
పలల్లవ:    గటట్టి తో నుతడటే మేల కోమలలక

  చటట్టిప వరసరతనఁ జొకిక్కతచేనయాత
చ. 1:     సరసనఁ గటూచతడనఁగాను చనున్న లొరసునో యేమో

   సిరల మతచనఁ గొలవు సేసేనయాత
   మరలి చటూడనఁగానే మరత్మిముల సనఁకనేమో

  వరసతోడుత దలవతచక మొకేక్కనయాత
చ. 2:      చేరి వడె మయతనఁగాను చెమట లతటనో యేమో

  వరకే వుయాతలమతచ మటూనఁచేనయాత
    కోరి కొపప్పు దువవ్వెనఁగాను కొనగోర దానఁకనేమో

  నేరపతోనఁ గతచెవసి నిలచతడేనయాత
చ. 3:    చేముటట్టి పననఁగనఁగనఁగాను చితత్తిము గరనఁగనేమో

   దోమట దొడికి కాల దొకేక్కనయాత
    యమేర శ్రీవతకటేశ యిటట్టి ననున్న నేలితవ

   నాములకక్క నినఁక నీతో నవవ్వెనయాత



రేక: 1994-1దేసాళత సత: 29-499
పలల్లవ:      ఆతనికి నీవు మేల ఆతనఁడు నీక మేల

   చేతులతత్తి మొకిక్క ఇటట్టి సేవసేయవ
చ. 1:    మనసు లడసినాను మతచిమానఁటల మేల

  ననుచకతడినాను వనయమే మేల
   పననఁగలడినాను పేగమప నవువ్వెలే మేల

  అనిశము పతతోడ నానఁటదానికి
చ. 2:    కోపము గలిగినాను కొసరనఁజూపల మేల

   తోప నటూపడెపైనా సతతోసాలే మేల
    రానఁప లకక్కడెపైనా నటూరకె వోరచటే మేల

  చేపటట్టిన పతతోడ చెలియకను
చ. 3:     వవల నేరములపైనా వడుకతో నుతటే మేల

   కావరితచ యొరసినా కానఁగిలే మేల
  భావతచి నినేన్నలినానఁడు పటట్టిపదేవులనఁజేసి

    శ్రీవతకటపత మేల చేరీ మగవ నీక



రేక: 1994-2ఆహిరి సత: 29-500
పలల్లవ:     వసరక చెలియా వగమె వచచ్చె నాతనఁడు

   ఆసల దానే నినున్న నాదరితచనఁగాని
చ. 1:     వలవటట్టి కొతటే రాదు వడుకెపైన వలప

  తలనఁప కొలనఁదినే తగలనఁగాని
   బలిమకి లోనఁగాదు బానఁతయపైన వలప

  చెలనఁగి మతచిమానఁటల చేకూడుగాని
చ. 2:     పటట్టి తీసితే నబబ్బుదు బాగెపైన వలప

  చటట్టిప వరసనే సొగియునఁగాని
   బటట్టిబయటను లేదు పాదుకొనన్న వలప

  దటట్టిప వనయాలనే తలకొనునఁగాని
చ. 3:    వడినఁబెటట్టితే నుతడదు వుదుటపైన వలప

  వుడివోని రతులనే వదిదకౌనఁగాని
    యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డిద నినున్న నేల

   వడువ కిటల్ల నుతటే వనోదయౌనఁగాని



రేక: 1994-3శ్రీరాగత సత: 29-501
పలల్లవ:   ఉలల్లములో తలపోనఁత నోలలడుచనన్నదాన

   వలల్లవరిగానఁ జెపప్పువ వడుకయతనఁ జెలియా
చ. 1:     వచచ్చెనొకో ఆతనఁడు నా వాకిటకి నెపప్పుడెపైనా

   మెచచ్చెనొకో నాతోను మేలము లడి
     యిచచ్చెనొకో చనవు నా కితదరిలో నా నేనఁడు

    హచెచ్చెనఁ గోరికల నాలో నేముతదునే చెలియా
చ. 2:    కతదునొకో యాతనినఁ గనున్నలయదుట నేను

  వతదునొకో మానఁటల వనులరను
    పొతదునోకో నాకానఁగిట బుజజగితచి ఇటట్టి తాను
  సతదడితచనఁ దమకమెతచనఁగరాదే చెలియా

చ. 3:     యకక్కనొకొ నా సేవ లినిన్నయును నాతనికి
   చొకక్కనొకొ నా రతుల సులభానను
   దకక్కనొకొ యననఁగానే తానె శ్రీవతకటేశనఁడు

    ఇకక్కడికె వచేచ్చెసి యేల ననున్ననఁ జెలియా



రేక: 1994-4పాడి సత: 29-502
పలల్లవ:    వలచిన యానఁటదాని వదదతటే దోసముగాదా

  వలేని మనన్ననల వలయితచరాదా
చ. 1:     సేసకొపప్పువతచి మొకిక్క చెలి యదుట నునన్నది

   ఆసతోనఁ గానఁగిట నితచి యలమరాదా
    రాసికెకక్క ముతాతల యారత నీక నెతీత్తిని

   వాసి వనెన్నతోడ నాప వదదనఁబెటట్టి కోరాదా
చ. 2:     కతకణల చేతులను కానుక నీక నిచచ్చెని

  అతకెలను గారవతచి యతదుకోరాదా
    సుతకమోవ నవువ్వె నవవ్వె చటట్టిరికాల చటూపీని
    పొతకముగా నాప తోడి పొతదు సేయరాదా

చ. 3:    వనయాన మోవతేనెవతదు నీకనఁ జెపీప్పుని
  చెనకచనఁ గానఁపరాల సేయరాదా
   యనసితవ శ్రీవతకటేశ ననున్న నితతలోనె

  మనిసిచిచ్చె యాపతోడ మానఁటలడరాదా



రేక: 1994-5భపైరవ సత: 29-503
పలల్లవ:      నగి నగి మకక్కటమెపై నా గణల ఇతతసేస

     తగరాని నా వలప తదద నెటట్టి వచచ్చెనే
చ. 1:   వతత్తిన మరబాణల వడుడ కొనవచచ్చెనఁగాక

  చితత్తిమే చనఁదరగొతటే సేసేదేమే
  మతత్తిలి వనెన్నలకానఁక మానఁటకొనవచచ్చెనఁగాక

   హతత్తి చనున్నలే వనఁగెపైతే ననేదేమే
చ. 2:    తగద్గీక తుమత్మిద దాడి దపప్పుతచకొనవచచ్చెనఁగాక

  సిగద్గీలే చిమత్మిరేనఁగితే సేసేదేమే
  వగద్గీక కోవలకూనఁత లోరసితచవచచ్చెనఁగాక

   కగిద్గీ కోరికె కోనఁడెపైతే గరిసితచేదేమే
చ. 3:   సయగప వసతతుని జనుగనఁగవచచ్చెనఁగాక

  పాయమే చలపటట్టితే పదరేదేమే
   యయడ శ్రీవతకటేశ నిటట్టి కూడవచచ్చెనఁగాక
   ఆయములే కరనఁగితే నటట్టి సాదితచేదేమే



రేక: 1994-6సామతతత సత: 29-504
పలల్లవ:    ఎతతని వనన్నవతచేను ఇవ దనక

     చెతతనే వా వోజ ఇది చితత్తిమే యరనఁగను
చ. 1:    జవవ్వెనమే వరివాయ జతకెనల యరవాయ

   నవువ్వెలే తరవాయ నాకనఁ దనక
   దివవ్వెలతుత్తి నఁ బొదుద లయ దిన మొకసుదుద లయ

    రవవ్వెల సేయక ఇనఁక రమత్మిననే వభుని
చ. 2:    వనుకలే కతలయ వరహమే వతలయ

   ననుప సమత్మితాలయ నాకనఁ దనక
   మన సళజోతుత్తి లయ మానఁటలే కొతత్తిలయ

   పనగొనినఁ దమ తలనఁపతచవ వభుని
చ. 3:     మోవ తనె వతదులయ మొరనఁగలే మతదులయ

    నా వలపే పొతదులయ నాకనఁ దనక
   వావుల చకక్కటాల్ల య భావము లొకక్కటాల్ల య

  సేవతచే నెచచ్చెరితచవ శ్రీవతకటవభుని



రేక: 1995-1భపైరవ సత: 29-505
పలల్లవ:   మచిచ్చెకతో ననున్ననఁజూచి మనన్నతచెనఁగాక

   ఇచచ్చెకరాలనెపైత ఇనఁక నాకనఁ దగనే
చ. 1:   చనువుగలవారికి సాదితచినానఁ దగ

 ననిచినవారికి జెనకనఁదగను
 యనసినవారికి నేమసేసినానఁదగ

 ననుబోనఁటవారికి నగనఁదగనటవ
చ. 2:   చెలిమగలవారికి చేరి పననఁగనఁగనఁదగ

 బలవుగలవారికి పపైకొననఁదగ
  కలసినవారికి కనున్నల జతకితచనఁదగ

  అలవోక మాకెలల్ల నతటనఁదగవటవ
చ. 3:  వడుకగలవారికే వగిరితచినానఁదగ

 వాడికెగలవారికి వతతులదగ
    యడనే శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల

  కూడి మావతటవారికి కొతకనఁదగనటవ



రేక: 1995-2వరాళ సత: 29-506
పలల్లవ:     ఈడు జోడెపైన పోలిక లితదులోనే తలిసని

    జాడల చటూడవ వకక్క సతగతయేత వునన్నవ
చ. 1:     పొలనఁత నెమోత్మి మద పనన్నమచతదుగ నఁడు వానఁడె

    కల లతదు నెపప్పుడో కతద మనఁకను
     కలికి కనున్నల నివ కలవ రేనఁకల నివ

   బలిమ యతదు వతకనో భావతచవ
చ. 2:      అతగన తురము నిద అలల పజ లవ

  సితగార మెతదునన్నదో చెపప్పువచచ్చెని
    సతగడి చనున్నల నివ చకగవాకముల నవ

  యితగితాకారము లితదే యేరపరచనఁగదే
చ. 3:      మగవ రటూపము నిద మతచి పపైనఁడిబొమత్మి యద

    తగనఁ జకక్కనఁదన మేదో తానే తోనఁచని
     జిగి నీప కానఁగి లిద శ్రీవతకటేశనఁడు గటూడె

  తగలపైన నేరపల తారకాణసేయవ ॥ ॥ఈడు .



రేక: 1995-3సాళతగనాట సత: 29-507
పలల్లవ:     ఎతత వడుకో తనక యవవ్వెరతటా నెరనఁగదు

    దొతతర వలపలను తొతగి చటూచ నినున్నను
చ. 1:      నవువ్వెతానే నీ మోము నలినాక చటూచి చటూచి

  వువవ్వెళటూల్లరీ లోలోనే వుమత్మిగిలతా
   పవువ్వెల కొపప్పులోనివ బుజముపపై రాలనఁగాను
   జవవ్వెనప మదముతో జతకితచ నినున్నను

చ. 2:     మానఁటలడుతానే నీ మరత్మిముల ముటట్టి ముటట్టి
  గటూనఁటనఁబెట ట్టి సిగద్గీలలల్ల గబబ్బుతలల్ల తా

  గానఁటపనఁబయతద చనున్ననఁగవపపైనే జారనఁగాను
   తానఁటతచి రాజసముతోనఁ దమరేనఁచ నినున్నను

చ. 3:     సనన్నల సేసుకొతటానే సరసము లడి యాడి
  కనున్నలనే చొకీక్కని కరనఁగకొతటా

    ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశ ఇతతలో నీవు గటూడనఁగా
    పనిన్న మోవతేనె లటూరనఁ బచారితచ నినున్నను



రేక: 1995-4రామకిగయ సత: 29-508
పలల్లవ:    ఏనాట చటట్టిరికమో యప నీక

   నాననఁబెట ట్టి వలపల నయముతో నిపడు
చ. 1:    మొలకసిగద్గీలతోడ ముసిముసి నవువ్వె నవవ్వె

    కలికి చటూపలనఁ జూచ కాతత నినున్న
   పలకనఁదేనెల చితద పలమార మానఁటలడి

   తలనఁపతచనఁ దనపొతదు తా నెవవ్వెతోకాని
చ. 2:     చెదరనఁ గరలతోడ సేనఁసకొపప్పు గొతత వతచి

    కదుర గబబ్బుల నొతీత్తి కోమలి నినున్న
    ముదుర గోళల్లచేత మొకక్కల నీక మొకిక్క
  యదుటనే నిలచనన దవవ్వెతోకాని

చ. 3:     కరనఁగనఁ జెమటతోడ కానఁగిట నినున్ననఁ బటట్టి
   మెరనఁగనఁజెకక్కల మెచచ్చె మెలనఁత నినున్న

    గరిగా శ్రీవతకటేశ కూచితవ ననున్ననఁ దొలల్ల
  యరినఁగితచనఁ దనరాక ఇదవవ్వెతోకాని



రేక: 1995-5లలిత సత: 29-509
పలల్లవ:    అనిన్నటా బలిమకానఁడ వోదువు నీవు

    సనున్నతతచి నీక నేము సాగిలి మొకేక్కమయాత
చ. 1:     వతటమ నీ సుదుద ల వరిచిన మదుద ల

  బతటపతతప చాణటూరపపై గదుద ల
    గొతటరి నీ బుదుద ల గనిసేట ముదుద ల

   ఇతటతట వారెలల్ల నివ యతచకొనేరయాత
చ. 2:     చటూచిత నీ చేనఁతల సుగతదప పూనఁతల

    లచి యమునలో నీ మేలప యనఁతల
     తానఁచి నానఁగేట కీనఁతల తగ జాతర మేనఁతల

    యే చాయనఁ జూచినా సతు లతచకొనేరయాత
చ. 3:     తలిసిత నీ పొతదుల తేర వదురవతదుల

    నలి నుటల్ల గొటట్టిన గోనాల గొతదుల
    యలిమ శ్రీవతకటేశ ఇటట్టి ననున్న నేలితవ
   యిలలో నీ గరిమలే యతచకొనేరయాత



రేక: 1995-6గళ సత: 29-510
పలల్లవ:    సరికి బేసికి మరె జాణలపైతరి

   తరమాయ వలపల దిషట్టిముగా నిపడు
చ. 1:      కలవల నాకె వస కాల దొకిక్కతవ నీవు

   యలమ సాకిరల నేమేము చెపేప్పుము
    కలికి గటట్టి తోడిది గదదరికానఁడవు నీవు

   వలసినటట్టి సేసితే వదదనేవా రెవవ్వెర
చ. 2:      కొదిద మరి నవవ్వె నాప కొతగవటట్టితవ నీవు

    యిదదరికి దగవు నే మెటట్టి చెపేప్పుము
   పదదరికప సకియ పగయమువానఁడవు నీవు
   తదుద కొని మక మకే తేరదురగాక

చ. 3:     గకక్కననఁ గొసరె నాప కానఁగిలితచితవ నీవు
    యకక్కవ తకక్కవల నే మేమ చెపేప్పుము
    యికక్కడ నీ దేవులని యేలితవ శ్రీవతకటేశ

   చకక్కనాయనఁ బనులలల్ల సాదితచ నేమటకి



రేక: 1996-1శ్రీరాగత సత: 29-511
పలల్లవ:     నతటన నినున్న మరిగె నా మనసు

   జతటలయ నిదదరికి సరియాయ మనసు
చ. 1:    చిగిరితపనఁ గోరికల చిమత్మిరేనఁగె వలప

   మొగము చటూపలవలల్ల మోసులతపై మనసు
  తగలవరిమానఁటలనఁ దగలయ మనసు

   నగవుల సరసాల ననుపాయ మనసు
చ. 2:    కొనగోరి చెనకల గదిగొనె మనసు

   వనయప చేనఁతలనే వయతమతద మనసు
   పనగొనన్న యాసలనె పకక్కటలల్ల మనసు

   యనసే తమకమున యేపరేనఁగె మనసు
చ. 3:   పలల్లదపమనమున పచిచ్చెదేరె మనసు

   వలల్లవరి సనన్నలనె వలసను మనసు
    యలల్లగా శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

   వులల్లప సతతోసాన వుపప్పుతలల్ల మనసు



రేక: 1996-2నాదరామకిగయ సత: 29-512
పలల్లవ:       కొతత్తి పొతదో పానఁత పొతదో కొసరి చటూచ నినున్న

   పొతుత్తి లవానఁడవు నీవు పొలనఁతుల కెలల్ల ను
చ. 1:     వుడివోని వలపల వడి నితచక వునన్నది

   కడు నాసల కనున్నలనఁ గపప్పుకనన్నది
   బెడిదప వనయాల పదవనఁ బెటట్టి కనన్నది
    సడినఁబెటట్టి కాప దికక్క చకక్కనఁ జూడవయాత

చ. 2:    అతదప జవవ్వెనము పయతదలో దానఁచకనన్నది
  పొతదులలల్ల మనసుననఁ బటూనఁచకనన్నది

   సతదిట రతభోగాల సవరితచక వునన్నది
  మతదలితచి యాపతోడ మానఁటలడవయాత

చ. 3:     కోరికల పతచి పతచి కొపప్పు ముడుచకనన్నవ
   కూరిముల లోలో గది గచచ్చెకనన్నవ

    యరీత శ్రీవతకటేశ యేలిత వతతలో ననున్న
    దార దపప్పు కాప నిటట్టి దయసేయవయాత



రేక: 1996-3పాడి సత: 29-513
పలల్లవ:     పటట్టిక తొలల్ల యనిన్న బటూమెలదాన వపైతవ

   దటట్టిప నీ కోరికల తలనఁచినటాట్టి యనే
చ. 1:    కపప్పురాన లేసేవు కానఁగిటకి లసేవు

   వుపప్పుతలిల్ల పతమనఁద నొల వసేవు
     చెపప్పురాద నీ పగట చేనఁత లతతకూ వగట
    ఇపప్పుడు నీ నేరపల యేమని చెపప్పుదునే

చ. 2:     కొచిచ్చె కొచిచ్చె దటూరేవు కొనగోర గీరేవు
   పచిచ్చెగా నవవ్వె పానుపపపైకినఁ జేరేవు
     మెచిచ్చెరే నీ సుదుద ల మేరమరె నీ బుదుద ల

    చెచెచ్చెర నీ గణముల చెపప్పునఁ గతలయనే
చ. 3:    మురిపేన సొలసేవు ముతదరనే పొలసేవు

  గరిమ నానారతుల గలసేవు
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల

   వరవులపై నీ గణల వలల్లవరలయనే



రేక: 1996-4రామకిగయ సత: 29-514
పలల్లవ:    కాతత సిగద్గీరికతత్తి గయాతళతచ నేరదు

  సతతోసముతోడ నిటట్టి చనవయతవయాత
చ. 1:     చెలి యాననఁ వటట్టినఁగాను చేతులతత్తి మొకక్కనఁగాను

   బలిమతో చనున్న లేల పటేట్టివయాత
   పలమార వడునఁకోనఁగా పతతము లియతనఁగాను

   కెలననఁ గటూచతడి యతత గిలిగితచేవయాత
చ. 2:   పననఁగలడనఁగాను పగయముల చెపప్పునఁగాను

  కొనగోరనఁ జెకక్కలేల చెనకేవయాత
   మునుకొని వడుడ కోనఁగా మోవ లతచమయతనఁగాను

  యనగొని నిమత్మిపతటనేల వసేవయాత
చ. 3:     సారె సారె సొలయనఁగా సతగడినఁ గటూచతడనఁగాను

  చేరి వుదదతడాలేల సేసేవయాత
    యరీత శ్రీవతకటేశ యకె నినున్ననఁ బెతడాల్ల డనఁగా

    కోరికె లీడేరె నేమ కొలనఁది వటేట్టివయాత



రేక: 1996-5దేసాళత సత: 29-515
పలల్లవ:   అవధర వనవయాత అతగనతగవుల

   జవళనఁ గటూడి సతకినఁ జనవయతవయాత
చ. 1:   కాతతలక సాజము గబబ్బుతనపనఁజేనఁతల

   పతతాన మగనఁడు యగ పటట్టినఁదగదు
   వతత బొమత్మిజతకెనల వడుకక మటూలము

  సతతోసాన జెలరేనఁగి సమత్మితతచవలను
చ. 2:    రటట్టిడ సతులకను రారానఁపల సాజము

  గటట్టి తో వభునఁడు మారకొనదగదు
  చిటట్టితటనఁజెనకల సితగారాల మేనికి

   చటట్టిరికము తోడనే చొకిక్క మెచచ్చెవలను
చ. 3:    చతడిపటట్టి క నవవ్వెది సతులక సాజము

 పతడిలికూనఁతురను గతపతచనఁదగదు
    అతడనె శ్రీవతకటేశ యటట్టి కూడిత వకెను

   మెతడగ మ వలపల మెరయనఁగవలను



రేక: 1996-6మాళవగళ సత: 29-516
పలల్లవ:     పటట్టిరాని తమతోడ బానఁత పడే మతతేకాక

    యటట్టి సేసినా నీక యరప సతమయతనా
చ. 1:     వసదారి మానఁటలడి వడుక నవువ్వెల నవవ్వె

    ఆసల నెతత వటేట్టివ ఆతని నీవు
   ఆ సుదుద లట వటట్టివ యటవతటవానఁడుగానఁడు
    నా సొమత్మియినవానఁడు నీ సనన్నలక లోనయతనా

చ. 2:    సొలసి సొలసి చటూచి చొకక్కలనలల్ల నఁబెటట్టి
  యలయితచనేమటకే యాతని నీవు

    చలము లినఁక మానవ సమత్మితతచనఁ డాతనఁడు
    తొలతే ననేన్నల నీ పొతదులకనఁ జికీక్కనా

చ. 3:      కపప్పురము మోవనఁ జూప కానఁగిటకి లనఁచి లచి
   అపప్పుటనఁ గొసరేవవ యాతని నీవు

    యిపప్పుడు శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల
    వపప్పుగ నా రమణునఁడు వదిదక నీకయతనా



రేక: 1997-1సామతతత సత: 29-517
పలల్లవ:     ఏమని చెపప్పునఁగవచచ్చె నిదివో నీ సుదుద ల

   ఆముకొనన్న నీ నటన లరడాయనఁగదవ
చ. 1:    మొకక్క మొకక్కరానఁగాను మునిగొపప్పు జారెనఁగద

   నికిక్క చటూచితే సిగద్గీల నితడెనఁగదవ
   కకక్కసితచి నవవ్వెనఁగాను కడునఁ జెమరితచెనఁగద

    ఇకక్కడనఁ బత సతగాతా లితత సేసనఁగదవ
చ. 2:    చెలముల సేయనఁగాను సేసల పపైనఁబడెనఁగద

  సొలయనఁబోతే మత చొకెక్కనఁగదవ
   వలినఁ గానుకియతనఁగా చనున్నల గానవచెచ్చెనఁగద

    యలమ నీ చేనఁతలే నినిన్నతత సేసనఁగదవ
చ. 3:    కదిసి కానఁగిలితచనఁగా కళల రేనఁగెనఁగద

   అదన మో వయతనఁగానఁ గతటేయనఁగదవ
   వదలక శ్రీవతకటేశవ్వెరనఁడు తానె కూడె

   యదుటనే నీ భాగాత లితతసేసనఁగదవ



రేక: 1997-2ఆహిరి సత: 29-518
పలల్లవ:      ఎతత ననున్న వలపతచె నిదివో నా పాబ్రాణేశవ్వెరి

      వతత వతత సుదుద లివ వతటవా వో చెలియా
చ. 1:     చటూచినటట్టి వునన్నది సుదత చకక్కని రటూప

   యేచి నవవ్వెనటట్టి నన్నది యదుట నాతో
   కూచనన్నయటట్టి వునన్నది గొబుబ్బున నాసతగడిని

    యచాయ నా తలపోనఁత లేమతదునే చెలియా
చ. 2:     పటట్టినటట్టి వునన్నవ పడనఁత చనున్నల చేత

  అటట్టి నాతో మానఁటలడినటట్టి నన్నది
    ముటట్టినటట్టి నన్నది తన మొనగోర నా చెకక్కల

   ఇటట్టిటట్టిని చెపప్పురాదు యేమతదునే చెలియా
చ. 3:    కూడినటట్టి వునన్నది కొమత్మిను కానఁగిటలోన

   తోడనఁ బతడినటట్టి నన్నది దొరకి నాక
  వడుకెపైనటట్టి నన్నది శ్రీవతకటేశనఁడ నేను

    యడ నినీన్న నిజమాయ నేమతదునే చెలియా



రేక: 1997-3శ్రీరాగత సత: 29-519
పలల్లవ:   ఇతకనేలే వచారాల యతచినటట్టిలల్ల నాయ

   కొతకలేని మనలోని కోరికె ఫలితచెనే
చ. 1:    చితత్తిము చిమత్మిరేనఁగె సిగద్గీల వలిల్లవరిస

  హతత్తిన సతతోసాల అలగవారె
    కొతత్తి వలపల నితడె గదిగొనెనఁ దమకము

   బతత్తిగల జవరాలి భాగత మాయనే
చ. 2:    వడుకల పకక్కటలల్ల వభవాల దలకొనె

   వాడిక వనోదాల వతతు కెకెక్కను
   యడు జొళల్లకక్కటాయ యియతకోలయనఁ బతతాల

    కూడి నాప నోముల చేకూరి మతచెనే
చ. 3:    నగవుర గారకమెత్మి ననుపల నెటట్టి కొనె

  మొగముననఁ గళలలల్ల ముతచకొనెను
   నిగిడి శ్రీవతకటేశని పొతదుల సతమాయ

   తగలపైన దేవుల తలనఁప లీడేరెనే



రేక: 1997-4ముఖరి సత: 29-520
పలల్లవ:     మునుకొనన్న సిగద్గీలతో మోము వతచ నేమటకే

   దిన దిన భోగముల తపప్పునఁదేలగదే
చ. 1:    చెలముల సేయనఁగానే చిగిరితచ మోహముల

  పలకలవలల్లనఁ గొతత పదనెకక్కను
   సలవుల నవువ్వెలను చితత్తిముల గరనఁగను

   కొలవుల సేసి పతనఁ గొసరనఁగనఁగదవ
చ. 2:    సరసము లడనఁగానే చవులలల్ల నుపప్పుతల

  మరిగితచకొతటేను మరత్మిము లతట
    సరి నెదుర చటూపల జడిగొను వడుకల

   బెరసి వభుని రతనఁ బెడరేనఁచనఁగదవ
చ. 3:    చనున్నల నొరయనఁగానే సతతోసా లొననఁగటూడు

   సనన్నల చాయలనే యాసల వుటట్టి ను
     ఇనిన్నటా శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి వచిచ్చె నినున్ననఁ గటూడె
  పనున్నక యతని నెడవాయకతడనఁగదవ



రేక: 1997-5భపైరవ సత: 29-521
పలల్లవ:      వచిచ్చె చెపప్పు నెటట్టి వచచ్చె వరహుల గరిమల

    కచచ్చె పటట్టి తముత్మినఁ దామె కలయుటనఁగాక
చ. 1:    పటట్టిరానిది వయసు పాయరానిది కూటమ

   నెటట్టిన దానఁచరానిది నితడు వలప
     గటట్టి లేనిది నగవు గరి లేనిది మనసు
    యటట్టి వగితచనఁగ వచచ్చె నినఁక వరహులక

చ. 2:    చెపప్పునఁగరానిది సిగద్గీ చికిక్కతచరానిది బుదిద
 తపప్పుతచకోరానిది తగలయము

   తపప్పురానిది గణము తగరానిది మమత
  అపప్పుట నెట ట్టిరవ్వెవచచ్చెనమత్మి వరహులక

చ. 3:    పతచరానిది యలక బగియరానిది పొతదు
  కొతచితచరానిది తలకొనన్న ననుప

     యతచనఁగ శ్రీవతకటేశనఁ డకె నిటట్టి కూడెనఁ గాక
   వతచితచి యటట్టి గెలవవచచ్చె వరహులక



రేక: 1997-6కాతబోదిసత: 29-522
పలల్లవ:     ఎనేన్నసి వుపచారా లతత సేసేరే నాక

    మనిన్నతచి యాతనఁడు నాక మగనఁడాయ నిపడు
చ. 1:     అనిశమునఁ జెపప్పురపప్పు ఆతని సుదుద లే నాక

  వన వడుకయతని వమారను
   వనితలల నేను వలతు నాతనిని

   నను మనిన్నతచ నాతనఁడు నతటతోడను
చ. 2:     వాడికతోనఁ జూపరమత్మి వదల కాతని నాక

   చటూడ వడకాయతని సొతపగా నేనఁడు
     జాడతో నాతని పొతదు సారె మరగిన దాన

    యేడ నుతడెయినా వచిచ్చె యనయు ననన్నతనఁడు
చ. 3:    పలిచి తేగదరమత్మి బెరయు శ్రీవతకటేశనఁ

    గలయ వడుకయత నా కానఁగిటనఁ దచిచ్చె
   మెలపన నాతనికి మేనమరనఁదల నేను
   బలవుగా నాపయిని బతత్తిగలనఁ డతనఁడు



రేక: 1998-1పాడి సత: 29-523
పలల్లవ:    ఆతనికి నీవ వక ఆలవపైతవా

    యేతలనఁ జూచిన సతు లతదరెపైనానఁ గలర
చ. 1:    వతతలగా రమణునఁడు వమార వనీనతటా

  మతతనము లేమాడేవ మాపదానఁకాను
   సతతోసాన నాతనఁడు సమత్మితతచి వునాన్ననఁడతటా

   దొతత వటట్టి వలపేల తటూరపతేత్తివ
చ. 2:    వువవ్వెళటూల్లర నాతనఁడు వదిదకనఁ జూచనతటా

    నవువ్వె లేమ నవవ్వెవ నడుమ నీవు
   నివవ్వెటలల్ల నపప్పుటని నీక మేలవానఁడతటను

    తవవ్వె తవవ్వె తమ యతత తలకెతేత్తివ
చ. 3:   శ్రీవతకటేశనఁడు నీక చేతలోనివానఁడతటా

   భావతచి యేమ చటూచేవ పలమారను
    యవల నాతనఁడే ననున్న యేలినానఁడు తొలతనె

    చేవదేరె నితకా నేమ సేసల చలేల్లవ



రేక: 1998-2బౌళ సత: 29-524
పలల్లవ:    ఎకక్కడనుతడి వచెచ్చెనో యప నీక

    గకక్కన య చేనఁతలను కడు నతదగారి
చ. 1:   మొగము చటూపకొతటాను ముతదురనిలచనన్నది

   వగటగా నవవ్వె నెతత వడవకారి
   చిగరమోవ తేనెల చితదనఁగానే మానఁటలడ

   పగటన నిది యతత బయకారి
చ. 2:     కనున్నల సొలసుకొతటా కానుక నీ చేతకిచచ్చె

   సనన్నల చాయల నెతత సటలకారి
    చినన్న చెకక్కల మనఁదట చెనకల కొనగోర

    మనన్నక చిమత్మి నెతత మేనఁట నయగారి
చ. 3:     వాలయితచి మెచచ్చెకొతటా వలపల చలిల్ల చలిల్ల

   కాల దొకీక్క ని నెన్నతతకతకారి
    యలీల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నేనఁడు

     వోల వస దా నెతత నీ కపకారి



రేక: 1998-3ఆహిరి సత: 29-525
పలల్లవ:     నెలనఁతలజాడ లివ నేర మెతచేవు గనక

   పలమార నననఁగా నీ బతత్తిగలనఁజమత్మి
చ. 1:    కూరిమ గలిగినది గటట్టి తోనే వుతడునఁగాని

   చేరి పతతో సారెనఁ జెపప్పుకొనదు
   గారతప జవరాల కడు సిగద్గీవడునఁగాని
   మేరమరి యతదరిలో మేలము లడదు

చ. 2:    చకక్కనఁదనము గలది సాజాననే వుతడునఁగాని
   పకక్కనను రటూప చటూప భద్రిమయితచదు

   నెకొక్కనన్న చటట్టిమెపైనది నేరపలే చటూపనఁగాని
  కకక్కసితచి పననఁగతా గయాతళతచదు

చ. 3:    మతచిగణము గలది మరి ఇచచ్చెలడునఁగాని
   ముతచి రత మతదమేళముల సేయదు

   యతచనఁగ శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ
 వతచెనతోడిది యేగరవ్వెయులనటతచదు



రేక: 1998-4సామతతత సత: 29-526
పలల్లవ:      జవవ్వెనాల మ సొముత్మి సరసాల మ సొముత్మి

  వువవ్వెళటూల్లరే వలపల వడినఁగటట్టి కోరయా
చ. 1:   చిలకనఁ జూప లపవ,   చిముత్మినఁ జెనకల నీవ

  పలకనఁ దేనె లపవ,  బాసల నీవ
    యలమ సరికి బేసి కిదదరటూ బలవతతులే

 కొలనఁదిలేనివలప కూడపోసుకోరయా
చ. 2:  పగయము లపవ,    సేసే పను వనయాల నీవ

 నయము లపవ,  కడునతటల నీవ
    నియతప నేరపల నీక నాకె కొకక్కరీతే

  జయమాయ వలపల సతదినఁబెటట్టి కోరయా
చ. 3:  అడియాస లపని,  ఆదరితపల నీవ

  యడయని పొత దాపది,  యితపల నీవ
    అడరి శ్రీవతకటేశ అటట్టి ననున్ననఁ గటూడితవ

  కడలేని వలపల గతపకెతుత్తి కోరయా



రేక: 1998-5ముఖరి సత: 29-527
పలల్లవ:   అదదములోనఁ జూచకోవ అలమేలత్మితగా

   నిదదప సితగారాల నీకే కానవచచ్చెని
చ. 1:    మొలక చనున్నలమనఁది ముదుద చతదద్రివతకల

   తళకనఁ జెకక్కలమనఁది తమలతప టతటల్ల
   నిలవునఁ దురముమనఁది నెయతపనఁ జేపటల్ల
   బయల నీ వలపలల్ల నఁ బచిచ్చెససనఁగదవ

చ. 2:    చిగరమోవమనఁది చినిన్న చినిన్న కెతపల
   జిగిమతచ నొసలిపపై చిరత చెమటల
    మొగములో వసివాడు ముసి ముసి నవువ్వెల

   పగట నీ వలపల పచిచ్చెసేసనఁగదవ
చ. 3:     చకక్కని నీ మేనిమనఁది జవావ్వెది కరనఁగల

   మొకక్కలప కచచ్చెలపపై మొలనటూలి జారల
   వకక్కసప కానఁగిట శ్రీవతకటేశ కూటముల

   పకక్కన నీ వలపల పచిచ్చెసేసనఁగదవ



రేక: 1998-6మాళవగళ సత: 29-528
పలల్లవ:     నీవ గొనిన్న బటూటకాల నెరపే వతతేకాక

    యవల నెతతపైనా నా యడుక రానఁగలవా
చ. 1:     అతది వడె మచచ్చెనతటా నాతనఁడు మనిన్నతచనతటా

    యితదరిలో నీ సుదుద లేమ చెపేప్పువ
   గతదము నా కిచిచ్చెనానఁడు కానఁగిలితచకనాన్ననఁడు

   మతదలితచి ఇనఁక నీవు మానుపనఁగనఁగలవా
చ. 2:     సనన్న సేసనతటా మోవ చవుల చటూపనతటా

    పనున్నక నీ యమెత్మి లతత పచారితచేవ
    ననున్ననఁ బెతడాల్ల డినానఁడు నాతో నవువ్వెతా నునాన్ననఁడు
   వునన్నత నీ నేరవుల నొదదననఁగనఁగలవా

చ. 3:     నికిక్క నికిక్క చటూచెనతటా నీపపై బతత్తినఁగలనఁడతటా
   వకక్కసాన నీ వతత వఱఱ్ఱైవనఁగేవా
   యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా ననేన్నలినానఁడు

  చకక్క నెలమేలత్మితగను సాదితచనఁగనఁగలవా



రేక: 1999-1గళ సత: 29-529
పలల్లవ:    ఊరకనాన్నపను నీవ వకొక్కకక్కటే రేనఁచితవ

    తారకాణ మా మానఁట తలనఁచకో యినఁకను
చ. 1:    మగవల మానఁటాడితే మటట్టి న నిలచనా

  తుగలక వులల్లముల దానఁకనఁగాక
  నగదొరకొతటేను నడుమ నిలచనా

    చిగర చేనఁగల సేసి సిగద్గీ రేనఁచనఁగాక
చ. 2:    కొచిచ్చె చటూడదొరకొతటే కొదిద వటట్టివచచ్చెనా

  నచచ్చెకొటట్టి మరాత్మిలలల్ల నానఁటనఁగాక
    అచచ్చెలననఁ జే చానఁచితే నతతట నిలచనా
  పచచ్చెవరినఁగి వలప పదదసేసునఁగాక

చ. 3:     మేను సనఁకనఁ బెననఁగితే మత మేరలనన్నవా
   సన చెమటల గారనఁ జొకిక్కతచగానఁక

   ఆనుక శ్రీవతకటేశ యలమేలత్మితగ పతవ
   తానకమెపై యకె పొతదు తలనఁపతచనఁగాక



రేక: 1999-2బౌళ సత: 29-530
పలల్లవ:     ఏనఁటకి నెగద్గీల వటేట్టి వపతో నీవు

  మానఁటలనే లలితచి మనిన్నతతువుగాక
చ. 1:     ఇతత నీతో మొగమోట మేమ ననదాయనఁగాక

    రతతుల దిటట్టినఁ జెలల్లదా రచచ్చెలో నినున్న
     చెతత నీ దేవ గనక సిగద్గీవడి వుతడెనఁగాక

    యతత నినున్న సాదితచినా యేలనేవా నీవు
చ. 2:     ఆలి మగని వరస నటట్టి వరకతడెనఁగాక

    గేలిసేయ బాడి గాదా కెరలి నినున్న
    మేలది గనక నినున్న మరలేక మొకెక్కనఁగాక

   వాలయితచి జతకితచితే వదదనేవా నీవు
చ. 3:     ఇచచ్చెక మెరినఁగి రత నెనసి చొకిక్కతచెనఁగాక

   కొచిచ్చె సదితచకోవదాద కొసరి నినున్న
   అచచ్చెప శ్రీవతకటేశ యలమేలమతగ యకె
    పచిచ్చెగా నినున్ననఁ జేసితే పతగితచేవా నీవు



రేక: 1999-3ముఖరి సత: 29-531
పలల్లవ:      తనక దేవుల నేను తా నాక మగనఁడు

   వనయాన ననున్న నెతత వనఁడుకొనీనే
చ. 1:   సిగద్గీలవడితనఁగాక చేరి యలిగితనా

   వగిద్గీ కెపై దతడిచిచ్చెతనఁగా కొరసితనా
    దగద్గీరి కూచతటనఁగాక తటట్టి గోర నటూనఁదితనా

   వగద్గీళతచి పత యతత వనఁడుకొనీనే
చ. 2:   కొతగ దసుకొతటనఁగాక కోపగితచితనా

  యతగిలతటనఁగాక మోవ ఇయతనెపైతనా
   తొతగి చటూచితనఁగాక పొతదుల సదితచితనా

    వతగెము లీ వతట నెతత వనఁడుకొనీనే
చ. 3:   సరసమాడితనఁగాక చలము సాదితచితనా

  మరిగి పపైకొతటనఁగాక మలసితనా
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల

   వరల ముడిచి యతత వనఁడుకొనీనే



రేక: 1999-4వరాళ సత: 29-532
పలల్లవ:     నీక నవువ్వెలపైతనఁగాని నీపపై బతత్తి గలదాన

   యకడ నీకె సుదుద లటల్లయతకొతదునయాత
చ. 1:      పలల్లదాన నాప నినున్న పచిచ్చె తటట్టి తటట్టినఁగాను

   వలల్లవరిగా నే నెటట్టి వతదునయాత
    వులల్లసాననఁ బాదము ని నటూన్నరకె తానఁకితచనఁగాను

   యలల్లవారిలోనా నే నెటట్టి చటూతునయాత
చ. 2:      యదురగా వచిచ్చె నీక నెతగిలి మో వయతనఁగాను

   వుదుటన నే నెటట్టి వోరతునయాత
   గదిగొనన్న వడుకతో కొపప్పువటట్టి తయతనఁగాను

  సదరాన నేనెటట్టి సమత్మితతతునయాత
చ. 3:   పవువ్వెలచెతడున నినున్ననఁబటూనఁచి యాపవయనఁగాను

   వువవ్వెళటూల్లరి నే నె టటూట్టిరకతదునయాత
    ఇవవ్వెల శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నిద
   చివవ్వెన నాప పొతదటట్టి చెలిల్లతతునయాత



రేక: 1999-5సౌరాషట్టి సత సత: 29-533
పలల్లవ:    ఏల న నొన్నడనఁబరచ యతతవడియపైనాను

   వాలఇతచి కూడేనతటే వదదనేనా నేను
చ. 1:    గకక్కననఁ దనతో తారకాణలక నోపనఁగాని

   తకక్కక తాననన్నమానఁట తానే యరనఁగ
  పకక్కననఁ దనచేనఁతల పటట్టియతనోపనఁగాని

   మకక్కటప గరతుల మోనిపపైనే వునన్నవ
చ. 2:     తలకొని నే నతతేసి తపప్పువయ నొపనఁగాని

   తలనఁచితే తనసుదిద తానే యరనఁగ
   సొలసి తను నతతేసి సదితచనోపనఁగాని

   కలదలల్ల ముతజేత కతకణన నునన్నది
 చ ౩:    సరగనఁ దన గణల చకక్కదిదదనోపనఁగాని

   తరవాత పనులలల్ల తానే యరనఁగ
    ఇరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   సిరలనఁ దనవలప శిరసుపపై నునన్నది



రేక: 1999-6పాడి సత: 29-534
పలల్లవ:      నీక వనన్నవతచితమ నీ దేవుల సుదుద లివ

    చేకొని మనిన్నతచి ఇటట్టి చితాత్తి ననఁ బెటట్టివయాత
చ. 1: ఇతదుముఖ,   నీవు దనఇతటకి వచేచ్చెవతటా

  కతదువ నపప్పుటనుతడనఁ గాచకనన్నది
   సతదడితచి తనపపై సేసల వటేట్టివతటాను

  చెతదిన వడుకలతో సితగారితచకనన్నది
చ. 2:    మతతనాననఁ దనతోను మానఁటలడే వతటాను

   పొతత బానుప వసుక పొతచకనన్నది
   సతతతము నీ రతుల సాముసేసనతటాను

   వతత కానఁగిట గరడి వలఇతచకనన్నది
చ. 3:     వవలగ నీకనఁ దానే వతదుల వట ట్టినతటా

  మోవపతట బోనాల మోచకనన్నది
    యవళ శ్రీవతకటేశ యిటట్టి యకె నేలితవ

   చేవదేరే యానతగాననఁ జిమత్మిరేనఁగి వునన్నది



రేక: 2000-1దేసాళత సత: 29-535
పలల్లవ:    సాకిరలేల పటేట్టివు సతవలల్ల నేరమేది

   కాకసేయనఁ బనిలేదు కరణతచ మకనఁను
చ. 1:    సుదతకినఁ బతతోడ సొలసితే నేమాయ

  వుదుట మరనఁగనఁ దిటట్టినొదుద గాని
   సదరాన బొమత్మిలను జతకితచితే నేమాయ

  యదుటనుతడి యలిగి యేనఁపవదుద గాని
చ. 2:     కూరిముల సారె సారెనఁ గొసరితే నేమాయ

  వారితచి యానల వటట్టివదుద గాని
   బీరముతో గొతగవటట్టి పననఁగితే నేమాయ

  దారకాన దరలోన దానఁగవదుద గాని
చ. 3:    గటట్టి తోడనఁ గానఁగిలితచి కూడితే నేమాయ

  వటట్టి నేరము లతచనఁగవదుద గాని
    యిటట్టి శ్రీవతకటేశ యేలిత వకెను నీవు

  చటట్టిమెపైతే నేమాయ సదితచవదుద గాని



రేక: 2000-2సామతతత సత: 29-536
పలల్లవ:     ఆప వలల్ల వలి తతచకతతా లేదు

    యేపననఁ జేసే సేవ వనిన్నయునునఁ జేసను
చ. 1:      సనన్నలనే చటూపదా సత తా నుతడేట మేడ

  కనున్నలనే మొకక్కదా కడలనుతడి
   వనన్నవతచదా వావ వడుకతో నేకతాన

    కనెన్నను నీ వలకోని కద మతతేకాక
చ. 2:    తామెరల వయదా తలనఁపతచి తలనఁపతచి

    మోము చటూప పొలయదా ముతదర నిలిచ్చె
   సాముసేసి పననఁగదా సరసమాడే నెపాన

 కామతచి 1   చితత్తి మెపప్పుడు గరనఁగీనోకాక
చ. 3:      ఆకన వాసి చటూపదా అటట్టి తన వరహము

   వాకచిచ్చె చెపప్పుదా లోలో వలపలల్ల ను
    యకడ శ్రీవతకటేశ యకె గటూడిత వతతలో

   నీ కరణ కిటాట్టి నే నిలిచెనోకాకా



రేక: 2000-3ఆహిరి సత: 29-537
పలల్లవ:     ఇతత చతదముల నీతో నెతతని వనన్నవతచేము

   వతత వలసము లివ వలల్లవరలయను
చ. 1:    చితతల చనఁకటలను చిమత్మిరేనఁగి వలపల

   చెతతనునన్న చెకిక్కటకి చేయి వచెచ్చెను
  మతతనపనఁగోరికల మటట్టి మరి చటూడనఁగానే

   వతతపైన నిలవునఁగొపప్పు వనఁపమనఁద వాలను
చ. 2:     వరహప టడవుల వసవ యతడల గాసి

   వరగతది ముకక్కపపైకి వల వచేచ్చెను
    బెరసే తమకమున పత జెమటవాన వుటట్టి
  సరస చనునఁగొతడలసతది నేరవారెను

చ. 3:     చితత్తిజ కేలిని నీవు శ్రీవతకటేశ కూడనఁగా
   కొతత్తినఁగా మేనికి కొనగోర వచేచ్చెను

  హతత్తిన సతతోసాన ఆయములలల్ల నఁగరనఁగి
   పొతుత్తి ల మోవతనె బువావ్వెల గలసను



రేక: 2000-4గళ సత: 29-538
పలల్లవ:     కలిగె నీక నేనఁడు కాతత రతవళను

   అలప మరనఁగ నిటట్టి యవధరితచవయాత
చ. 1:     పడనఁత చెమట నీక పనీన్నట జలకాల

   తడియొతుత్తి లప యతదప గబబ్బుల
   జడిగొను మేని వాసనల పరిమళల

  చిడుముడి సిగద్గీలే చనాతబరముల
చ. 2:    అతగన నిటటూట్టిరలే యాలవటట్టిముల నీక

   రతగగ మానఁటలే కపప్పురపనఁ బలక్కల
    పొతగార మోవతేనెలే పొతుత్తి గటూడిన బోనాల

   చెతగట తముత్మిలములే చేకొనన్న వడేల
చ. 3:      కొమత్మి కానఁగిలే నీక కతదనపనఁ బెను మేడ

    చిముత్మి గోరి తానఁకలే మతచిన సొముత్మిల
    ఇముత్మిల శ్రీవతకటేశ యకె నిటట్టి కూడితవ

    నెమత్మిది మ వలపలే నితడు నిధనముల



రేక: 2000-5రామకిగయ సత: 29-539
పలల్లవ:    చటూడనఁ బనన్నదానవు సుదుద ల కోటాననఁగోట

   వడుకతో నీ వభునఁడు వరగతదనఁగదవ
చ. 1:    దవువ్వెలనుతడే మొకక్కల తలపోనఁత చొకక్కల

   నివవ్వెటలల్ల నెనన్ననఁ డివ నేరిచితవ
   పవువ్వెల వసే వాటల్ల పొటట్టినఁబొరగనీటల్ల

    మువవ్వెతక నీ పత చటూచి మోహితచెనఁగదవ
చ. 2:    కడకతట చటూపల కడునఁ దరితీపల

   వడవడగా నెతత వద చలేల్లవ
   చిడుముడి మరనఁగల చెమటల కరనఁగల

    బడినే నీ పత చటూచి పాయలేడుగదవ
చ. 3:     కావరప మాటల కానఁగిట రత తేటల

  లవుగా నెతతేసి కలయనఁబెటేట్టివ
    మోవపపై పల సనఁకల మొనగోరి తానఁకల

   శ్రీవతకటపత చటూచి చేరి కూడెనఁగదవ



రేక: 2000-6వరాళ సత: 29-540
పలల్లవ:      మగని చితత్తి మెరినఁగి మటట్టి తో సేవ సేయవ

   వగట గాకతడితేనే వడుకల మతచను
చ. 1:    పలమార మానఁటాడితే బయటనఁబడును గటట్టి

    మలసి నవువ్వె నవవ్వెతే మతద మేళమౌ
   నిలిచి చటూచితేను నితడును మొగమోటము

    వలి వళల్ల తరిగితే వరపలల్లనఁ బాసును
చ. 2:     సారె నితటకి వచిచ్చెతే జడియునఁ బెదదరికము

   వరకె పననఁగనఁబోతే వ ళల్లలసును
    యరాని వడిగితేను యేచి వలప వరగ
   నేరపల చెపప్పునఁబోతే నిగడు నారజము

చ. 3:     వనయ మెదుగా నెపైతే వసటలపై తోనఁచను
    మనసు సధితచనఁ బోతే మరాత్మి లతటను
    యనస శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనే నినున్న నేనఁడు

   చనవు వగద్గీళమెపైతే సతతోసాల రేనఁగను



రేక: 2001-1శ్రీరాగత సత: 29-541
పలల్లవ:     చెలియా రమణునికి చెపప్పువ య సుదుద లలల్ల

   తలకొనన్న నేరపల తానే నేరచను
చ. 1:    చటూపలనే మరగని చటట్టిరిక మేనఁటకే

    రానఁపనఁగానఁ దమకితచని రతు లవ యేనఁటకే
    యేపననఁ జొకక్క జేయని యడతానఁక లేనఁటకే
   చాపలననఁ బెననఁగని సరసము లేనఁటకే

చ. 2:     మనసు గరనఁగనటట్టి మానఁట లవ యేనఁటకే
   చనవుమెపై సనఁకని సరియానఁక లేనఁటకే

    ననుప పడరేనఁచని నవువ్వె లవ యేనఁటకే
   తనివనఁ బొతదితచని తరితీప లేనఁటకే

చ. 3:     కలియితచనఁ జాలని కత లినీన్న నేనఁటకే
    తలనఁప నానఁటని చకక్కనఁదన మది యేనఁటకే
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె

   అలరి మరత్మిములతటే యానఁకట మరేనఁటకే



రేక: 2001-2గళ సత: 29-542
పలల్లవ:      ఉవద చటూడవ యతనఁ డొక టకట గడితచి

     కవ గటూడ నేనఁ దనక కామతచిన దానను
చ. 1:    మొగము చటూచితనఁగాక మొనసి జతకితచితనా

  నగితనఁగాక గోర నానఁటతచితనా
   తగలనాడితగాక తను నే దటూరితనా

   యగసకేక్కలతటా నేల యగద్గీల వట ట్టినే
చ. 2:   తలవతచకొతటనఁగాక తనతో గరివ్వెతచితనా

  అలసి కూచతటనఁగాక అలిగితనా
  సొలసి మొకిక్కతనఁగాక సనఁకనఁబెననఁగితనా

 చలమరినతటానేల సాదితచనే
చ. 3:   తరవసుకొతటనఁగాక తేరి యలఇతచితనా

   అరసి మోవచిచ్చెతగా కౌనఁ గాదతటనా
    యిరవపై శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్న నేల
    యరప లేదతటా నెతత ఇముత్మినఁ గొనీనే



రేక: 2001-3దేసాళత సత: 29-543
పలల్లవ:    మొగచాట సేయకరే ముదితలల పతకి

   తగవతచి చటూచకొని తానే వచచ్చెనఁగాని
చ. 1:    వడువక మటూనఁకొతటే వరదా బసురవసు

   తడవుగా వడెమెపైతే తాలిక గటట్టి
   వుడుగక మానఁటాడితే వనఁకొన వసటవును
   తడవకరే పతని తానే వచచ్చెనఁగాని

చ. 2:    పలమారనఁ గొసరితే పచిచ్చెదేర వలపల
   తలపటట్టి మొకక్కనఁ బోతే చతడిపడును

    కెలసి సారె నవవ్వెతే కేరడములపై తోనఁచ
   తలనఁపతచ దటూరకరే తానే వచచ్చెనఁగాని

చ. 3:      చెకక్క నొకిక్క వనఁడుకొతటే చెమటలే చేయి నితడు
   వకక్కసాననఁ బెననఁగితే వడునఁ దురము

    యికక్కడ శ్రీవతకటేశనఁ డితతలోనె ననున్ననఁ గటూడె
   తకిక్కతచకరే దినమటూ తానే వచచ్చెనఁగానీ



రేక: 2001-4పాడి సత: 29-544
పలల్లవ:    ఏడనుతడి వచిచ్చెతవ యడక నీవు

    వాడిక సేసుక యేమ వదదనఁ గటూచతడేవ
చ. 1:    పవవ్వెళతచియునన్నవాని పాటల వాడి లేప

   యివవ్వెల నటూరకే యతత యలయితచేవ
  దివవ్వెలతుత్తి నఁ బొదుద కాడ తరలోననునన్నవాని

   రవవ్వెనఁగా బలిచి చదరతగా లేమాడేవ
చ. 2:     ఆకడి మోమెపైనవాని నటట్టి చెకక్కనొకిక్క తీసి

    కాకరి మానఁటల నేమ కత చెపేప్పువ
   నాకడనుతడినవాని నవువ్వె నవవ్వె కొనగోర

    రేక దసి తమ యతత రేనఁచవచేచ్చెవ
చ. 3:   అలసియునన్నవాని నటట్టి కౌనఁగిలితచకొని

   మలసి మోవచిచ్చె యతత మరిగితచేవ
    యలమ శ్రీవతకటేశనఁ డిపప్పు డిటట్టి ననున్ననఁగటూడె
    వలపల రేనఁచి యేమ వావుల చెపేప్పువ



రేక: 2001-5శదద్ధవసతతత సత: 29-545
పలల్లవ:      వటట్టి జతప లినఁక మాతో వదుద వదదయాత

 చటట్టిరికాలిదదరివనఁ జూచకోవయాత
చ. 1:   పతతమాడవచచ్చెనఁగాని పాయరాదు సతులను

   రతతులేల మా యితటకి రావయాత
  చెతతనుతడి కొతతవడికి సిగద్గీవడవచచ్చెనఁగాని

  మతతుకెకిక్కన వలప మఱవరాదయాత
చ. 2:    తేలనఁజూచి యానఁడువారినఁ దిటట్టి దిటట్టివచచ్చెనఁగాని

  లోలో తమకము నిలపరాదయాత
  పాలపడి రాజసము పచరితచవచచ్చెనఁగాని

  వోలి వరహపకానఁక లోరవరాదయాత
చ. 3:   బగిసి చెలలతోడనఁ బెననఁగవచచ్చెనఁగాని

  తగలపైన పొతదికల దానఁచరాదయాత
  అగపడి శ్రీవతకటాధిప ననేన్నలితవ

   జిగిమతచె నీ కతల చెపప్పురాదయాత



రేక: 2001-6ఆహరి సత: 29-546
పలల్లవ:     పొతదుసేయ నేరిచ్చెన య పరషనఁడే వలనఁగాని

  ఇతదుముఖులభాగత మెతత చేసుకోరాదే
చ. 1:    చెలిమసేయ నేరిచ్చెతే చితత్తిమే కామధేనువు

   పలక నేరిచ్చెతే నోరే పారిజాతము
  సొలయనేరిచితేను చటూపలే చితతామణుల

   యలమ గాతతలభాగత మేమ సేసుకోరాదే
చ. 2:    సతతోసితచ నేరిచితే సరసమే నిధనము

   వతతుననఁ గటూడనేరిచ్చెతే వాడికే పతడిల్ల
   చెతత నవవ్వెనేరిచ్చెతే సిగద్గీలే రతాన్నలరాశి

  యితతటానఁ జెలలభాగత మెతతసేసుకోరాదే
చ. 3:    పపైకొన నేరిచితేను పాయమే బతగారకొతడ

   యకడ మెచచ్చెనేరిచ్చెతే యప సతజీవ
   జోకతోడ శ్రీవతకటేశనఁడు యితదరినినఁ గటూడె

    యేకాల మతతుల భాగత మెతత సేసుకోరాదే



రేక: 2002-1శతకరాభరణత సత: 29-547
పలల్లవ:    సతులకనఁ బతులక సాజము లివ

   సతమాయ వడుకల సరసము లడవ
చ. 1:   తలపోతనఁ లనిన్నయును తగలపైనతదానఁకనే

  చలము పయతదకొతగ జారదానఁకనే
  నలవతక కసరల నవవ్వెనయతదానఁకనే

   బలిమ యతతట మనఁదనఁ బచరితచనఁదగదు
చ. 2:   మొనసిన గతపనల మొకిక్కనయతదానఁకనే

  చెనకల కొనగోరనఁ జిముత్మిదానఁకానే
  తనివోని యాసల దగద్గీరినయతదానఁకానే

  పననఁగలటల మరి బెరియితచదగదు
చ. 3:   కడలేని సిగద్గీల కానఁగిలితచినతదానఁకానే

 పొడిమెలమానఁట లియతకొనన్నదానఁకానే
    యడయక శ్రీవతకటేశనఁ డిటట్టి నినున్న నేల

  వడచేనఁత లతతటపపై వచారితచనఁదగదు



రేక: 2002-2గళ సత: 29-548
పలల్లవ:     ఏల పచిచ్చె సేసేవు న నిన్నతదరిలోనా

   యేలినవానఁడవు నీవు ఇలల్ల ల నేను
చ. 1:   గటట్టి తోడిదాననని గోర ననటూన్ననఁదకమని

   నెటట్టి కొని మొకిక్కతనఁగా నేను నీక
  చిటట్టికాల మానుమని సిగద్గీవరచకమని

     గటట్టిగా నీ చెకక్క నొకిక్క కడు వనఁడుకొతటనఁగా
చ. 2:   పననఁగలడకమని పసుకక చనున్నలని

   వనయము సేసితనఁగా వమార నీక
   వనర బొతకకమని వటట్టి ల వటట్టికమని
    యనసి నే నిటేట్టి సేవలలల్ల నఁ జేసితనఁగా

చ. 3:    యపప్పుడూనఁ బాయకమని యినిన్నటా వలతునని
  చెపప్పుతనఁగా పగయముల సేనమారల

    యిపప్పుడే శ్రీవతకటేశ యేలితవ ననున్న నీవు
    మెపప్పుతచి రతుల నీతో మేలము తాడితనఁగా



రేక: 2002-3లలిత సత: 29-549
పలల్లవ:      పటట్టిక పటట్టిక నీ పాదాలక నే మొకేక్కను

    జటట్టి గొనన్న నీ మేలక సతతోసితచకొతటని
చ. 1:      యవళ నీ చెకక్క నొకిక్క యతతేసి వనఁడుకొనేవు

    నీవు ననున్న మనిన్నతచేది నే నెరనఁగనా
    ఆవటతచి నాపపై యాన లదేల పటట్టి కొనేవు

    చేవదేరే నీ వలప చితత్తిజనఁ డెరనఁగనఁడా
చ. 2:      కచిచ్చె కానఁగిలితచి ననున్న కోరి యతత లలితచేవు

   మచిచ్చె నీ మనన్ననల మఱచితనా
    తచిచ్చె తచిచ్చె వరివారి దారకాణతచ నేనఁటకి

    ముచచ్చెట నీ వోజల మొగాన గానరాదా
చ. 3:      వలయ నీ మోవతేనె వతదు లతత వటేట్టివు

   కలకాలము నీ పొతదు కాణచికాదా
   యిలలో శ్రీవతకటేశ యినిన్నటా ననేన్నలితవ

   వలసిన నీ గణల వనయాలేకావా



రేక: 2002-4రామకిగయ సత: 29-550
పలల్లవ:      నీకతత గలిగితేను నీవు నా యడుక రావ

    చేకొని నీ యమెత్మి లేమ చెపప్పువచేచ్చెవ
చ. 1:    పతతములే వలసితే పను లీడేరితచవల

   వతతులకనఁ బెననఁగితే వాసి వలను
   చెతతల మానఁటాడితేను చెలల్ల బడి గావల
   ఇతతరో నాతోడి సాట కేలవచేచ్చెవ

చ. 2:    దొరతనమే కలిగితే తోడ సరినఁదటూగవల
   సరసము లడేనతటే జాణ గావల

   వరస వత తడిగితే వలపతచనేరవల
    తరణరో నాతో నెతత తగవుక వచేచ్చెవ

చ. 3:    రచచ్చెకెకక్కనఁ జెనకితే రతులనఁ జొకిక్కతచవల
  యిచచ్చెగితచి నవవ్వెతేను యితపగావల

   యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటా ననేన్నలినానఁడు
    నెచెచ్చెలిరో ననున్న నేమ నికిక్కచటూడ వచేచ్చెవ



రేక: 2002-5నాదరామకిగయ సత: 29-551
పలల్లవ:    తలిసితే నీయతదే తేటతలల్లమౌ నిది

  అలమేలమతగ నీయతదే కనుకొనవ
చ. 1:    యతచరాదు పతచరాదు యనిన్నగలవ చకక్కల

  ముతచితేనఁ జేటలకొదిద ముతత్తియముల
    పతచక పరగె నవ పనునఁజీనఁకట తీగెల

     అతచె నీ యారచి కత కారనెలల్ల గళవు
చ. 2:    అనరాదు వనరాదు అగద్గీవాయనఁ దమెత్మిరల

   కనకపనఁ గొతడ లకెక్కనఁగద చతదుగ నఁడు
    మొనసి మరని బాణముల గెతజాయల రేనఁగె
    యనసిన య మారచి కేడాది గళవు

చ. 3:    కచచ్చెరాదు తచచ్చెరాదు గతపలయను నవల
  పచిచ్చెదేరెనఁ గదవ పాయమెలల్ల ను
    యిచచ్చెట శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్న నేల
    యిచచ్చెల నీ యారచికి నెనాన్నళ ల్లఙ్క్తునా గళవు



రేక: 2002-6పాడి సత: 29-552
పలల్లవ:    ఎతత వడుకకానఁడే యిదివో తాను

    చెతత నితదరటూనఁ జూడనఁగా జెనకీ ననున్న
చ. 1:   వరనఁగల వలపలల్ల నొడినఁగటట్టి కొనివచిచ్చె

    నారకొన నాతో నేమ నవువ్వె నవవ్వెనే
   తేరకానఁడు మోవతేనె లరగితచి యనున్నవటట్టి
   పారితతచి వదద నేమ పవవ్వెళతచనే

చ. 2:     తరణుల వావు లలల్ల తలమోచక యలసి
   పొరగక వచిచ్చె దపప్పునఁ బొరలనేలే

    వరసి చనునఁగొతడల వతుత్తి న మేను కమెత్మిలపై
    యిరవపై మా యితట గసటూత్తిరేమ మెతుత్తి కొనీనే

చ. 3:    నెటట్టి కొనన్న రతులలల్ల నేరచక చెలరేనఁగి
   గటట్టి తో నాపపై నెతత గదిగచచ్చెనే

    యిటట్టి శ్రీవతకటేశనఁ డినిన్నటాను ననున్ననఁ గటూడె
    చటట్టి తనచేనఁత లితదునఁ జూపనేల వచచ్చెనే


