
    తలగ కక క స సవ భక స గతల-   వక ట నటట
    కర సనల పడచ ఆయన ఆవరణమలల పప వశశచడ.  ఆయనన ససతశచడ.

కర సనల100:4

పట పట/

 పజ నశ
పట పట/

 పజ నశ
అ ఎ
  అబబ తశడప అన 1  ఎశత దరమక న 3

  అనశత జజ న నక 2   ఎశడపయన 12

  ఆశలనన న మదన 67  ఎట చచన 57

 అవ మకననవ 68  ఎశతక న నమమదగన 58

      అద అద ఆ రజ 61 ఐ
ఆకశమశదనన 29  ఐకకతన ఇవవవ 4

అదిగో న నవ 30 ఒ
ఆలకశచడ పప యున 39   ఒకకడ యస 14

అనభవనక వచచ్చెన 40 క
అదిగో అదిగో 75 / 76  కశతసప కనపడ 65

ఈ   కప సస సకగ నవ 66

ఈ జీవత ఈత 11   కప సస నశద ఉననవరక 15



పట పట/ పజ
నశ

పట పట/

 పజ నశ
 కషష మచచ్చెనపడ కద 16 న

    కమమర ఓ కమమర 69 నడ ఇకకడ రేప 47

 కక క స సవశడ కదలరవయక 74 న యతప కడన 25

గ న వశడగా ఈ లకశల 26

గాఢశధకరమల 62 న సఖీ నవ 43

చ  నసగెద యసనత 44

చచచనన 33   న ససత పతత డ 13

చీకటి కలమ 70   న చేతత ననన 36

ద న దవడ పప త 35

దక వజనల కవల 34   న వకకమ ననన 55



పట పట/ పజ
నశ

పట పట/

 పజ నశ
ప మరతన న యసన 22

  పరటశ ఆతమయ 19 మ ఇశటి పర 7

 పప భువ కచతవ 53 మశదిరమలనక 71

పలచచననడ 54 య
పప కటిశతనయక 32 యసయక న హహృదయ 20

పరమ యెరషలేమ 38 యసయక న యసయక 49

బ యుదద మ యెహోవద 50

బశగార బొమమవ 48 యస వశటి సశదరడ 27

మ యసశటే దవడ 28

మరర్పులేన మనవశడ 17 ర
మూడనళళ్ళ మచచ్చెట 18   రకడన రక ల బశడ 23

మ ననన యశటిక 51 రశడ రశడ దారల 41

మన మన టెకేల 52 రక్షనన ఓడ 42

మశదిరశ పప భున 21 రేయశబవళళ్ళలన 73



పట పట/ పజ
నశ

పట పట/

 పజ నశ
వ ససతలక పతత డ 63

వకరద మ వకరద మ 24 సూరకన ధరశచ 64

వడవన నన 8 హ
శ హలల లూయ హలల లూయ 46

శాశవతమక న పప మత 45 హోసననయనచ ససత 31

స హహృదయమ అగాధమక న 37

ససతశచదన - ననన 56

సహోదర పప ణేశవర 9

 సరవమ యస 10

 సిలవల సగశది 59

సమయమిద 60

సీయోన యతప కలశ 5

ససత వసస మ 6



     తలగ కక క స సవ భక స గతల -  వక ట నటట
పాట: 1

     అబబ తతడడ అన పాడ రర తచదమ
   వజజ పనల యచనల కకతజజ తససతల చలల తచదమ

 1.     వశశస పాడ రర న రగన సశసర పరచన
    ఏకతత పాడ రర న ఆతతన బలపరచన
   కననట పాడ రర న కనకరమ పటట తచన. || అబబ||

 2.     ఉపవస పాడ రర న ఉజజ వత కలల తచన
    సహవస పాడ రర న చర నతడ వడపతచన

   ఆతతల పాడ రర న అభషకత నతపన. || అబబ||

 3.    కనపటట పాడ రర న దరరనమ కలల తచన
      వజజ పన పాడ రర న ఆతతలన కపాడన

   ఆసకసత పాడ రర న అదదతమల జరగతచన. || అబబ||
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పాట: 2

       అనతత జజ న నక అలలడన నక సహవసమ
     మహమనశత నక మటట నక న నక సనహమ

    కకప ఇద న కకప
    కవలత న కకప

 కకపా ...  కకపా ...   కకపా ....   కకపా ||అనతత||

1.       కటల ద జనలల గర సతచవ కరకన కమరనగ లకకతచవ
      కమతచ మనసట కలగ ఫలతచ జవమచచ
   పరలక పరనగ నన చసవ. ||కకపా||

2.     అపలగతచకననన న కకపక నన
     గపల దవడ న సననధల ఉననన
     పలచన వడ ననన గలచన వడ
    పడ మతచ పడ రపతచ సర ర పరచన వడ. ||కకపా||
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పాట: 3

     ఎతత దరమక న అద ఎతత భరమక న
        యస వక ప చడ న భరమతత తర తరనక చర

1.    నడచ నడచ అలసపయనవ
   నడవలక సమతసలల నలచపయనవ

     కలవర గర దనక సలవ మసన
    నజరయడస న మతద నడవగ ||యస||

2.    తలస తలస జరపయనవ
   తలయరన చకటల చకకబడనవ

   నశధల పడ కశతచ చరతజవడ
     పరతజజత యస న మతద నడవగ ||యస||
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పాట: 4
  ఐకజతన ఇవశవ పడ భ

   సమక కజతన మ సహదరలల ఉతచవ

1.    పటట నడయ సతన కలహతబలన
   చదరగటట నడయ వశశసలన
   గదద తచవ తతడడ అపవదన

     ఆతత బలమన మకయజవ పడ భ ||ఐకజత||

2.     సడలన మ చతలన బలపరచయజ
    కకతగన మ కళళన దద డపరచయజ
  తత సరలల హకదయలన ధక రజపరచయజ

   వశశసమల మమత సర రపరచయజ ||ఐకజత||

3.      ఆతతయ పరటత మక నరలయజ
   యదర మల జయమన మక ఇమతయజ

    జవతపజయమ న ఆతత న
     ఆతతల భరమ మకయవ పడ భ ||ఐకజత||

4.      కచనవ సతఘమన న దయ వలన
      నతపనవ బతడపక న కకప వలన
  చరకలత ఐకజతన బతధకమలత,       సదర పరచయజ న రకడ కరక ||ఐకజత||
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పాట: 5

    సయన యతడ కలత సలవ సక నకలత
    వశశస యధలత శడ యస శషజలత

    సలవన చటదత పడ మన చపదత
    పడ భ యస కరక జవతచదత

    హలల లయ జయత మనద

1.     చతటట పాడదత బకల ఊదదత
    ఆతతత పరడదత ఆరబటత చసదత ||సలవన||

2.     ఎరకన కలచదత ఎడతగక పాడ రద తచదత
   సతననఎదరతచదత జయభర మమ గతచదత ||సలవన||

3.     దవటల వలగతచదత పడ భ రకడ చటదత
    సరశ లకమనక సకరర మక నలచదత ||సలవన||
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పాట: 6

      ససత వసస మ ధరతచ న సననధల నన
      యజకన వల ససతడ బలల జహశ ఫలమల అరలతతన

1.      రకణ పాతడ న చతబన న ససతడ మన పడ చరతతన
        పడ ధన యజకడ నవ మదరగ నత వసస మత సవ చసదన ||ససత||

2.      లకమనక జజత వలన సతజ సకగ జవతచన 

      సత కడ యలన జరగతచ రకణ వసస మత తజరలల దన ||ససత||

3.         సదర పడన సతఘ వధవగ పతడల వతదక న చరన
    నతన యరషలమక పరశదర కడ యలత

     పతడల వసస మత వరన చరదన ||ససత||
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పాట: 7
     మ ఇతట పర పశవల పాక

    పడ కకతట పర ఒలవల తట
     ఎదరతట పర కలశర కతడ ||మ||

1.      మ తతడడ యస పశవల పాకల
    కమరడ కడ సస ఒలవల కతడల

     మకళళ కననళళ పాడ రర తచ చడ ||మ||

2.      మ ఆతత దవడ కలశర కతడల
   సతపరర సమరలణ చసన

    చడ తగల తప పాడ రర న సమరలణత
     మరల మ సతజమ జవమ ||మ||
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పాట: 8
   వడవన నన ఎడబయనన

    న కభయ మసతగన దవ -    న కభయ మసతగన దవ

1.    నరమలనన చస చస -     దర తపల తరగతనయజ (2)
   నరమ బపమ దవ -      న దరన నడపమ దవ ||వడవన||

2.     పతదల మపచ ఆకల బధల -    పటట న కరన నచడనయజ
        న దర చరతనయజ న తతడడ వ నవగదయజ ||వడవన||

3.      మహమ వసస మ సమధనప జడన నక తడగతవయజ
       గపలగ వతదల చరచ న కమరనగ చసతవ ||వడవన||

4.      సతదరమక న వతదలల పరశదద లత కలపతవయజ
     నతడగ న హకదయమత దవ వతదనమరలతచదన ||వడవన||
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పాట: 9

       సహదర పాడ ణశశర న పడ యరల న పావరమ

1.      న పడ మ ఎతత మధరత మధరత
    న జహశ కడ తద మధ కరమతడ
     న చగరల దడమ వనమ ఆ ...

    వతతక న శడ షట ఫల వకకమల ||సహదర||

2.    మయబడన ఉదజన వనమ
   మత వసన జలకపమ
    ఉదజన వనమ జలశయమ ఆ ... 

   లబనన పరశత పడ వహమ ||సహదర||

3.       ఒక చపత నన వశ పరచకతటవ
    ఒక హరమత వశ పరచకతటవ

    లబనన వడచ న తడ రమత
    పరలక తట ల పరణయమడ ||సహదర||
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పాట: 10
      సరశమ యస నక సరశమ యస
      రవశతతక న సఖమ లన ధరణల దఖమల

1.     ఆయన ఆలచన సనహతడ సహయడ
        ఆయన నన నడపతచ జజ న పరర డసడ ||  సరశమ ||
2.     తలల య తతడడ య బతధవ సనహతడ

     సతతష సమస స మళళ సతపరర భగజమ ||  సరశమ ||
3.    చతతలతదదరణ కతటలన జజతయ

     కషట వజధ పడకలతద చతననన ఔషదత ||  సరశమ ||
4.       రక పకలతద నక బధకడ పడ య తతడడ య

      ఆదరతచ నద పడ య మతద డ న పడ భవ ||  సరశమ ||
5.     ఆససయ సతపాదన ఆభరణమ నయన

      వక దజడ న వమచకడ పడ య మధజ వర సయ ||  సరశమ ||
6.      పరమ జవహరమ కపర న వతఛయ

      ఆనతదతశయత నద పడ యడ జయ గతమ ||  సరశమ ||
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పాట:  11
    ఈ జవత ఈత ఈదలకననన -                న చయ పటట క న యస నధ గల

     తఫనలక కలగ తరతగమల కటట బడచననన గన ...దవ

1.        సరహనప సతసరబద లన సగలకననన సయతబ రవ సర కరణ
      రసధరల నసగమ సగపవన మతదక శక సన నకమత ||   ఈ జవత ||

2.     సతఘ సతబతధమగ శతత లకపయ -   సమనతతశతబ సమసపయ -  సదరల
  నక శతద వలక ర -      సమధనమ నసగ సరగన రవ దవ ||ఈ||

3.           బయట పరటమల భయపటట చతడన భరజ పతడ దలచ బధలనన కలగ
      బధలననయ బయ బహ తశరగ రవ ||   ఈ జవత ||

4.      రజజతబ పక రజజతబ రతక వయచతడ -      రషట కమ పక రషట కతబ రగలచతడ
-     రజలక రజవక రయమగ రవయజ -     రజజమలన తశరల రమత రమత ||  ఈ

 జవత ||
5.        సక తన చలరగ సమయతబక లదన సతహతబ రత గరజ తచచతడ -  సతకళళత

        వచచ సక తనన బతధతచ సమధన రజజత సర పతప రవ ||ఈ||
6.     మదట జమయజన మరతక రరయజ -    రతడవ జమన జడలద -  మడవ

   జమయజ మరతక రలద -     నలల వ జమన నడచ వససననవ ||ఈ||
7.         పతడల కమరడ పడ భవక న కడ ససతడ పతడల సతఘత ఆతతయ పలచచతడన - 

        పతడల వతదల నన పతడల వసస మతన హలల లయ యన పాడదన ||   ఈ జవత ||
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పాట: 12
  ఎతడపయన ఎమకలల ర
  నదడ తచచనన సదరలర

   యసయజ సశరమన వనతడ
    పడ భ చతత చరతడ జవనన పతదతడ

1.       మటట త ననన చసన జవతత నల పసన
      తన రప నకచచన మహమత ననన నతపన

     యసయజ ననన పలవగ సగల త పరగడనల ||ఎతడ||

2.       సతత దడడ మరచవ మరణమరల మన నవ కరవ
     జవహరమ లక నవ జవచచవమక యననవ

     యసయజ ననన చడగ ఎతడపయ మగలవ ||ఎతడ||

3.     జవధపత ననన పడ మత పలచచతడన
      నతన సకషట చయ తన కరమల చపయతడ

      ఇతత గపల రకణ నరల కజమ చయకమ ||ఎతడ||
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పాట: 13
     న ససత పాతద డ న యసయజ
    న ఆరధనక నవ యగజడవయజ ||  న ససత||

1.     న వకజమ న పరవశమ
     న వకజమ న ఆతతక ఆహరమ
     న వకజమ న పాదమలక దపమ ||  న ససత||

2.     న కకపయ న ఆశడ యమ
     న కకపయ న ఆతతక అభషకమ
      న కకపయ న జవన ఆధరత ||  న ససత||

3.    న సతదరజమ యరషలమ
    న పరపరర త సయన శఖరమ
     న పరపరర త న జవత భగజమ ||  న ససత||
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పాట: 14
    ఒకకడ యస ఒకకడ -  ఒకకడ పరశదర డ
     ఒకకడ మహ దవడ మహమననతడ
     లకనక రకకడ యస ఒకకడ

 1.   పాపన వడపతచవడ -   యస ఒకకడ
   పాపన పడ మతచవడ -   యస ఒకకడ
   జవ మరల మక -     సతజ దక వమక మకనక చరచవడ యస
 2.     అదశతయ దవడ యస ఒకకడ
     అదదతమల చయవడ యస ఒకకడ
      ఆదరతచ ఆశడ యమచచ అనకణమ కపాడ యస ఒకకడ
 3.     నతజమ పడ మతచవడ యస ఒకకడ
      నతజ శతత నచచవడ యస ఒకకడ
         న వదనల న బధలల న అతడగ నలచవడ యస ఒకకడ
 4.    మరణమ గలచనవడ యస ఒకకడ
      మరల రననన వడ యస ఒకకడ
       పరశదర లన ఆ పరమనక కనపవవడ యస ఒకకడ
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పాట: 15
     కడ సస నతద ఉననవరక ఎలల పడ జయమ

     జయత జయత హసనన హలల లయ హసనన

1.     ఎనననన కషట లచచన ననమ భయపడన
     ఎవరమ అనకనన ననమ దగల చతదన ||కడ సస||

2.       న యస మతద నడవగ నకపడ జయమ
     న చయజ పక కత స హసనన పాడదన ||కడ సస||

3.      సతన అధకరమ న యస పడగటట న
     సలవల బతధతచ నన పక క లవనతసన ||కడ సస||

4.     పాపాల పగటట న న శపాల తలగతచన
    యసన రక సమచ సశసర త నతదతన ||కడ సస||
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పాట: 16
   కషట మచచనపడ కద పాడ రర న

   నక ఇషట మచచనపడ కద పాడ రర న
   నక నషట మచచనపడ కద పాడ రర న

1.       పరక మతడ త కక క స సవడన పడ భ వకజమనక లబడకతడ
      కకకల చత పామల చత కరపతచక వససననర

2. ట.       వ ల సనమల చస కళళన చడగటట కన
      శకల ల పరగ చతశరమసస పడ భ సననధక వససననర

3.     మరమనసట పతదకతడ మయమటల చబతతటర
       ఆ దవనక ఈ దవనక మమ కక మమ కక మదలవతననడ

4.      నననవల న పరగవరన పడ మతచలన భదసస
     పరగవరన దశషతచ ఓ పడ భవ కపాడతటవ

5.     ఆదవరమ మతదరమనక రవ
    చడడ చడడ పనల చససతటర
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పాట: 17
    మరలలన మనవతడ తరలదనత దగలవ

  సదర తరలదనత దగలవర

1.      మర మనసట నతదన న తరన
    జవ గడ తధమతద లన పరన

   అసహజతచకనన దశషతచన
      ఎరగడనచ యస నన ఎతచన బసతచన ||మరల||

2.        ఘర పాపగ నవ కనబడ నరససడగ నవ నలబడ
   తడ యబడ నరకన కలబడ

     కలబడ పదవఖయమహయమ ||మరల||

3.     రకణ యస నదద నననద
    నరల కజత నయదద నననద

   ఇద అనకలమక న సమయత
     ఇద రకణ దనత అతదమ పతదమ ||మరల||

4.     సలవ రకసమ వకద చయక
   చజతల ఉర వసక చవక

      మన ఘన ధన పరలకత మరవక వరవక ||మరల||
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పాట: 18
       మడనళళ మచచటకసత ఈ మనష పడ తపన చడర

       నటబడగ లతటద ఈ జవతత ఏనడ సమసపవన ఎరగత

1.     మనషక తన మనస చరసలర
    అవ మమతల మమకరల బతధలర

       వళళకట వరకర భవబతధల న కలల నక చరవర అనబతధల
       కలల లక న కలల మనక ఎలల వళల పడ భన వడక ||మడనళళ||

2.    ఇతదడ ధనసట లతటదయ సతసరమ
     అద కనపతచ మయమయ రతగల వలయత

    గడడ పవశ లతటదయ ఇలల సఖజత
     అద పాపానక జతమర మనషక మరణత

        నతజమక న సఖమ వదకర నరతమ ఆ పడ భన కరర ||మడనళళ||

3.    తపలదమల దచవడ వరద లల డ
     అవ ఒపకన వడచపటట ఓ సదర

     జగటగల ఊబ నతడ పక క లప
     న పాదమలన సర రమగ నలపన పడ భవ

       తరల తరచబడకమనప తపలక ఆ పడ భన కరర ||మడనళళ||
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పాట: 19
   పరటత ఆతతయ పరటత

     చవర శశస వరక ఈ పరటత ఆగద
      సగ పవచననన సలవన మసకన న గమజ సర ననక

1.    న యసత కలస పరడచననన
   అపజయమ ఎరగన జయశలడయన

    న యస కరక సమరలతచకననన
  ఆగపన నన సగపవచననన. ||పరటత|| 

2.      న యస వళళన మరల మ లనన
  అవమనమలక న ఆవదనలక న

     న యస కకప నతడ దరపరచలవన
  ఆగపన నన సగపవచననన. ||పరటత|| 

3.     ఆదయ అతతమ లనవడ న యస
  ఆసనడయజడ సతహసనమతద

   ఆ సతహసనత న గమజసర నత
  ఆగపన నన సగపవచననన. ||పరటత|| 
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పాట: 20
      యసయజ న హకదయ సలతదన నవ కద
    వశశమతత న నమమ ఘననయమ

1.        నవ కనపతచన రజన ఒకక కణమక యగమగ మరన
        నవ నడపతచన రజన యగయగల తలప మద నతడన ||యసయజ||

2.        నవ మటల డన రజన న కనలక నదద ర కరవయన
        నవ పదవపలన రజన న సననధ పచచక బయలయన ||యసయజ||

 
3.       నవ వరనగ వచచయవళ న తలపల పతట పతడన

       వధవనక నన నన చరగ యగయగల నననల కతదవన ||యసయజ||
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పాట: 21
   మతదరత పడ భన మతదరత -   సతదరమక నద చడదగనద

  మరపరనద మరవజలన -   పరశదర మక నద పావనమక నద

1.    మనషజల చత వసరజ తపబడ
   దవన చత ఏరలరచబడనద

      సజవమక న రళళ చత కటట బడనద ఈ మతదరత ||మతదరత||

2.   అనజజనలల కదలక కలగన
   కదలర వర కనకలత

    అరలతచర తమ ఇషట వససవల
    నతపర మహమత ఈ మతదరమన ||మతదరత||

3.    కషట పడర తన సవకలతత
   నషట మనక మన దవన పనకక

 పససలతడర    ఆతతల కరకక పాటపడర   ఈ మతదరత ||మతదరత||

4.    మనపట మతదరమ కనన మతచనదక
    కడవర మతదరమ మహమత నతపబడ

  కనబడచననద కతతవతతమగ
   నతడయననద శతత సమధనత ||మతదరత||
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పాట: 22
       మరతన న యసన కలనక న మరతన న పడ భవన

     నజరయన పలపన న యసన పడ మన

1.      నన పలచన న పడ భవ నతమతతడ
     న దవడ ఏనడ మట తపలడ

    వడవడ నన ఎడబయడ ఏనడ
     నక నతజజవమససనన పలకన యసయజ మటన ||మరతన||

2.     సతజ మరల మతద నన సగపవదన
    నతజ రజజ మహమలన పాల పతదదన

   కడవరక వశశసత కనసగతచ
    ఆ కరణమయన కననలర వకతచదన ||మరతన||

3.     ఇతత గపల శక సమతతడస ఉతడగ
    ఎతత గపల శధనక న ఎదరనలచన

    చతతయల జవతన కడ సస ఉతడగ
     అతజతతమక న పడ భవ నక అతడ ఉతడగ ||మరతన||
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పాట: 23

    రకడన రక ల బతడ వససననద
     రతడవ రకడన రక ల బతడ వససననద

    పరశదర లకతదలచటననద మతచచటననద
    భలచటననద చకకనచటననద

1.    నతయన దశరమ దనకననద
   పాపలన కమతచ బడ కలననవ

   సడన బడ కలననవ ||రకడన||

2.    రకనన టకకటల దనకననవ
    మర మరమనసట పతద మర

      మతదక రతడ టకకటట కనతడ ||రకడన||

3.     పాపలనన సట షనల బతడ ఆగద
     పరశదర ల సట షనల బతడ ఆగన ||రకడన||
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పాట: 24

వజరర మ వజరర మ సదర యసలన బడ తక నక వజరర మ 
వజరర మ వజరర మ సదర యసలన రజతత వజరర మ 
యసన నమతకతటే సశరల మ సశరల మ 
యసన నమతకతటే నరకమ నరకమ 

1. మణుల మనజల ఎనన నక ఉనన 
తరగన ధనరసల న ఇతట ఉనన 
బతధూబలగల అమతమగ నకనన 
పాపాలన కమయతచ యసయజన లకనన  ||వజరర మ||

2. సకషట న పరకతచ జజ నమ నకతతనన 
సకషట న పజతచ అనభవమ నకనన 
చతడ  చతడ  పనల చస చరతడ క ఎకకతనన 
ఈ సకషట  క మలమక న యసయజన లకనన  ||వజరర మ||

3. కవల కలలనత దవళళన చసకనన 
భక సల భడ మ చతద గోపరల కటట కనన 
మతమౌఢజత రపకతటూ రజజల ఏలతనన 
దవళళక దవడక న యసయజ లకనన  ||వజరర మ||
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పాట: 25
    న యతడ కడన న కక క స సవడన
      న పయనత యసత న పయనత కడ ససత

1.      న యస మరల మల కషట ల ఎనన
     కననర ఎతత ఎదర దబబల ఎనన
    కరవల కరవల కరవల కరవల

   అయనన పయనత ఆగద ||  న యతడ కడన||

2.    శదతపబడనతతల ఎతత ఆనతదత
    ఎతత సతతషత పరమ ఆనతదమ
   జవమ జవమ జవమ జవమ

    అయనన పయనత ఆగద ||  న యతడ కడన||

3.      న యతడ మగసనతతల వవల దతల
  పరశదర లతదర పదద లతదరత

    ఉతదన ఉతదన ఉతదన ఉతదన
    అయనన పయనత ఆగద ||  న యతడ కడన||
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పాట: 26  
      న వతడగ ఈ లకతల నకమ అకకరలద

     నకద అకకరలద న దవ న పడ భవ
        న తడయ నకతత ధనజకరమ న యసవ న రకక

1.       న జనత ఏ పాటద తలపస భయమతదతన
     ఈ ఓట పాతడ న మహమక శశరజమత నతపావ
     న పాదమపడ న చతత నతడ

   నకమ కదవగన యసయజ ||నవతడగ||

2.      తలల గరబన నతడ సతన సతబతధన
    ఈ మటట పాతడ న కలషతబలన కడగవ
      న నతడ మదల న గతడ గదల

     న కనన వర లరయజ ||నవతడగ||
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పాట: 27
      యస వతట సతదరడ ఎవశర ఈ భవల

     ఎననడ న చడలద ఇక చడబనగ
   పరపరర సతదరడ భవలన జవతమనక

      నవ చల వరవశర నద పడ య యసయజ
   మటట కసత మణకజమన వడచపటట న

   పాడ మటట కసత మణకజమన వడచపటట న. 

1.    పరపరర సతదరడ రకతచకతటవ
     ననన సతపరర మగ ననన నక అరలతచదన ||యస||

2.     యరషలమ కమర సల ననన చటట మటట ర
     నపక ననన పడ మన తలగతచబనర ||యస||

3.    దనదనత నపక నపడ మ పతగచననద
      యసయజ వగమ వచచ ననన చరమ ||యస||
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పాట: 28
    యసతటే దవడ అతదరక దవడ

  ఏమనకననవ ఎవరనకననవ

1.     దవళళక దవడ దయజలక దవడ
    దవతలతదరపక మహతజమనన మహరజ ||యసతటే||

2.       నళళన రసమగ మరచ నట మద నడచనడ
      నమతన తన భకసన నట మద నడపతచనడ ||యసతటే||

3.      కతట గద డడ మగ చవట బగచసనడతడ
    చనపయన లజరన మటత బడ తకతచనడ ||యసతటే||

4.     చచచపయ లచనడ సమధన గలచనడ
      చచచన నన లపతడ చవతటే భయమ లద ||యసతటే||

                                                                                                                                               Page   28



పాట: 29
  ఆకశమతదనన ఆసనడ

   న తటట కనలతసచననన -  నన
   న తటట కనలతసచననన

1.     దర తపలన గరడ న నన
    తడ వ కనక తరగచననన

   కరణతచమ యస కపాడమ
    న తటట కనలతసచననన ||ఆకశ||

2.    గయపడన గరడ న నన
  బగచయమ పరమవక దజడ ||కరణతచమ||

3.    పాప ఊబల పడవననన
  లవనతసమ బగచయమ ||కరణతచమ||

4.    ఎతడపయన ఎమకన నన
   ఆతత నతపమ బడ తకతచమ ||కరణతచమ||

5.     పనక రన పాతడ న నన
   సరచయమ పడ భ వడకనమ ||కరణతచమ||
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పాట: 30

అదగో న నవ బయలదరచననద 
అతదల యస ఉననడ న నవల కడ సస ఉననడ

1. అలలనన వచచన అదరన 
వరదలనన వచచన వణకన 
ఆగపయ అడడ లచచన 
సగపయ సహయతబ ఆయన ||అదగో||

2. లతక న దరల పవచననద 
సడగతడలనన తరగచననద 
సరజడక న ఆగపయన 
చకకన మతడ త సగపవన ||అదగో||

3. నడజమ రతడ ల నడచన
నడసతదడ మ మధజల నలచన
నడపతచన న యస
ననన అదద రక నడపతచన ||అదగో||
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పాట: 31

హసననయనచ ససత పాడచ సయనక చరదత 
హసనన... హసనన...

1. ఈ లకయతడ ల బటసరలత 
ఈ జవన కడలల పరదశలత 
కణభతగరత ఈ కయ జవతత 
అకయ నగరత మనక శశశతత ||హసనన||

2. మననయన ఈ దహత మహమరపమక  
ధవళవరర  వసస మల ధరయతచదమ 
నధడసక నవ వధవలమ
నత పాలనలన యవరణులమ|| హసనన||

3. పడ త భషల బతదవన తడచవయన 
చతతలనన తరచ చతత నలచన 
ఆకల లద దపలక లద 
ఆహ మన యసత నతజమనతదత  ||హసనన||

                                                                                                                                               Page   31



పాట: 32

పడ కటతతనయజ పడ త చట న పడ మ వర స
యసయజ పడ చరతత నద సవర స మసటయజ 
రరతడ జనలర రరతడ పడ జలర 
నన చసనవనన నత చపలనవనన చశనతడీ 
అతడ మసటయజ ఆయన యసయజ

1. ఎతడ వళల ఎతత అలస ఒతటరగ ఒకనడ 
యకబ బవ దగల ర కరచననడ 
నటకక  నన వళళగ దహమమతన నననడగడ  ||అతడ||

2. ఎరగకన ఎనన పడ శనల వసరక అడగన 
వసకక నక వవరతగ చపాలడ 
ననచచ నళళ తడ గత ఎననడ దపలక కవననడ ||అతడ||

3. జవజలత తనననడ  జవత తనననడ 
ఆ జలమల తడ గలతటే పాపపకతడ వడవలతట 
ఆ కతడన అచటే వదల ఆయన సకగ ననచచన  ||అతడ||
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పాట: 33

చచచనన దవడవయజ ననన చచనవ 
న పరమటో ఎరగనయజ 
న పరత ననన పలచవయజ 

1. శరయ మటల వననన అబడ మక భరజనయజన 
ఈ అరణజ దరల ఒతటరనక  
దకకలక తరగతనన హగరన నన హగరన  ||చచచనన||

2. ఇషతయలక తలల నక తన 
అయనవరత తడ సవయబడతన 
కననకడక మరణమన చడలక 
తలల డలల పతనన తలల న నన  ||చచచనన||

3. పసవడ మరన ఆలకతచవ 
జవజలమలనచచ బడ తకతచవ 
న సతతతన దవతతనన 
వగద నమచచన దవడవ నవ గపల దవడవ  ||చచచనన||
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పాట: 34

దక వజనల కవల కవల 
దక వజనల లవల లవల 
పడ భసవక పరగలతసవర 
పడ భకసత పాడ ణమచచడవర  

1. నశతచ పవ దశమ కరక 
కననర కరచడ వర 
పడపయన పాడ కరల కటట గోర నహెమజల 
తన పడ జల పాపాలకక  వలపతచ సమయలల  

2. పడ భ పలప వనన వతటన 
వలల వడచ వతబడతచన పతర వతట శషజల కవల కవల 
ఎలష వతట వర కవల లవల 

3. కతతత వససరమ కసడ పన వర కదవగ 
పలమల పనచయటక వససవ నవ వససవ
న పనక జతమననద బహమనమననద కరటమననద
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పాట: 35

న దవడ పడ త అవసరమన తరచన మహమక శశరమల 
తలల  వల పడ మతచన తతడడ  వల పషతచన 
కపర వల నడపతచన వక దజనల సశసర పరచన

1. కలవరపడ న కతడలవక ప కననలతసదన 
న సహయమ నవగ న యస న రజ  ||తలల ||

2. జవతచచననద నన కద జవతచ కడ స సస 
న మటట కక త బడ తకట కడ స స చవక త నక లభమ  ||తలల ||
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పాట: 36

  న చతత ననన పటట క - న ఆతతత ననన నడప 
  శలల చతల శలన నన - అనకణమ ననన చకకమ 
1. అతధకర లయలన సతచరతచన భయమలద 
  న వకజత శక స గలద - నతడ వక నతజ వలగ  ||న చతత ||
2. ఘర పాపన నన తతడడ  - పాప ఊబల పడయతటన 
  లవ నతసమ శదద  చయమ పతదనమత నద పడ మన   ||న చతత ||
3. ఈ భవల రజ నవ న హకదల శతత నవ 
  కమతరతచమ నద ఆతతన - జవతతతత న సవచసదన   ||న చతత ||
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పాట: 37

హకదయమ అగధమక న లయర 
మనవలన మలచ కరర నర 
మతచ చడల మళతమ పాప పణజ ఫలతమ 
మనష మనష దచకన చటర 

1. ఆదలన హవశ పడన - ఆ లయల 
ఆదమన హతమరచన - ఆ లయల 
పాపమపడ పటట నద - ఆ లయల 
పరటకతద ఏడచనద - ఆ లయల  ||హకదయమ||
2. ఆశలణగ దడ కకన - ఆ లయల 
యూద ఇసకరయతన - ఆ లయల 
రణువలక నణెమలక దసడయన 
ఘర మరణమతదన ఆ లయల  ||హకదయమ||
3. ఎదనన దరపరచ ఆ హకదయమ  
సలవ రహదర వస ఆ హకదయమ 
మదన పడక మరమనసట  తదక వడమ 
హకదయమచచ తలల వతచ తదక వడమ ||హకదయమ||
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పాట: 38

పరమ యరషలమ - పరశదర  భషణలత 
వరనకక  అలతకరతచ సదర పడ వధవ సతఘమ 
ఆమన హలల లయ - ఆమన హలల లయ 
ఆమన హలల లయ - ఆమన హలల లయ 

1. న గరడ ల న సశరమ వతటయ
 అవ ఎననడ ననన వతబడససయ - అననడ పడ భ యస
 అనసరతచ పడ భ యసన ||పరమ||
2.రకకల కడ తద తన పలల లన చరచకన పడ మతడ 
 పలచన కడపల పలచడ పడ భ ననన 
 వనదయజక పడ భనతడ ||పరమ||
3. తన గరదన పటట న బడడ న ఏ తలల న మరచన 
 మరవవచచన పడ భ ననన మరవడ
 మరవవదద  పడ భ యసన ||పరమ||
4. శడ మలల పరశదర త కపాడక - శధనలల 
 వశశసత కపాడక - పడ భకరక సదర పడమ
 గరడ పలల  జవకనజక ||పరమ|| 
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పాట: 39

ఆలకతచడ పడ యన సశరమ వనబడచననద 
ఇదగో న పడ యడ వచచచననడ 
ఆనతదత ఆనతదత ఎతత ఆనతదత
పడ యడస సహవసత ఎతత సతతషత 

1. దవళవరర డ రతనవరర డ అత పరశదర డ 
ఎవర సట లర పట కద పడ యడసక ||ఆనతదత||

2. ఆదరతచ సదదరచ పడ యడ న వడ 
హతసకనన ఎతసకనన ఎతత ధనజడన ||ఆనతదత||

3. పాపత తస శదర  చస సతదరజమ నచచన 
పడ యన పక న ఆనకనచ సగపయదన ||ఆనతదత||

4. మఘమలపక  పడ యడ తశరగ రనక యననడ 
మహమ ధరతచ మఘమలపక  పడ యన చరదన  ||ఆనతదత||
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పాట: 40

అనభవనక వచచన అతతలన వదన 
దక వవకకన మరనతదక పడన నక కఠిన శక 

1. మటట నతడ మనషగ పడ భ ననన మలపనడ 
పడ కకటమకల పడత చస నక తడగ పతపనడ 
భవన సశరల మ చస మతచ చడలన తలపనడ  ||అనభవనక||

2. రజ నవ రలపడతవ రయ రపలల మధజన 
కలక మటక వలవ ఫలమగ కషట మల ననన మసరన 
ఆదరతచన పడ కకత నన వకకతమగ మరచన  ||అనభవనక||

3. మనష మనగడ వలవ ఫలమగ జనత పాపమ అతటగటట  
ఆర ఋతవల కల చకడ త పాపభరమ తలన పటట  
తరతరలగ జతన మరణ భయమన తడ సనవ   ||అనభవనక||
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పాట: 41

రతడ రతడ దరల ఏ దర కవల మనవ 
ఒకట పరలకత మరయకట పాతళత 

1. పరలకత గపల వలగత ఉననద పరశదర లకసత 
రతడ  ఉతడద పగల ఉతడద - సరజడతడడ చతదద డతడడ 
దవడక న పడ భవ పడ కశతచచతడన - యగయగమల పరలక రజజమలచతడన 
- యస పడ భన నమతక పరలకత చరక  ||రతడ||

2. పాతళత అగనగతడమ ఉననద ఘర పాపల కసత 
అగన ఆగద పరగ చవద - అగనలన ధనవతతడ బధపడచతడన 
అబడ హమ రొమతన లజరన చశడ - లజరన చస దహమన అడగడ - 
యస పడ భన నమతక పరలకత చరక  ||రతడ||

3. పడతవ నవ దగతబరగ వళతవ నవ దగతబరగ - గల మడల ఎనన కడతవ - 
నకతటే ఎవశర ఉననరతటవ 
లకతల ఘరమక న పాపాల చససవ - ఆ పాపాల ననన అగనపాల చససయ 
అగనలన పడకతడ యస పడ భన నమతక  ||రతడ||
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పాట: 42

రకనన ఓడ తలప తరవబడతద - నట కతటే నడ మర చరవల ఉతద ఆలసజత 
చయకతడ కవ తసక - అవకశత ఉతడగన రవ చరక

1. నటరవద వతటరల నవహ సవర సన 
లకకచయలద మర వకకరతచర పడ జల 
వరర మకకవయతద  ఓడ తలపయతద 
తటట  తడవ చసన తలప మయబడతద   ||ఆలసజత||

2. చకకడ కయల కరత ఒకపట కటకరకక  
జషట తశత అమతకన బడ షట డక న ఏశవ 
ఒకక దవనక న నక దకకలద తతడడ యన 
సమపతచ ఏడచన శపమ మగలతద  ||ఆలసజత||

3. మల ఒకకర ననన అపలగతప నననరన చపలగన 
పడ భన మట ఒపకలద యూద 
తపకన తరలపయ తలల కతదల పడ 
నటట నడమ బడ దద లక  నశయతచనడ చడ  ||ఆలసజత||
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పాట: 43

న సఖీ నవ సతదరజవతతరలవ 
న పదవల చడగ తనయ లలకచననవ 

1. పడ మ సతతషత సమధనమ చపతూ 
కడవరక సర రపడ నలకడ కనసగమ ఆ.. ఆ ..
ఆరవతదల అరవద ఆర మదడ  ధరణ ల దగయతడగ 
ఉపచరమ చయచతడమ అపచరమ మనవయమ  ||న సఖీ||

2. మనసట పటట బక ధనత మద
ధనత మద ఆశత పడ భన ఎదరచస మసపక సదర  ||ఆర|| ||న సఖీ||

3. దషట  కడ యల అకడ మమల కడ మపరచ కత సర 
వకజమన కత సరల కత సరతచబడవల  ||ఆర|| ||న సఖీ||

4. పదలమగ కటట కనమ పదమతదన బగ చయమ 
నత నడమ కటట కన ఢాల చతబటట కన  ||ఆర|| ||న సఖీ||
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పాట: 44

 నసగద యసనత - న జవత కలమతత
 యసత గడపద - యసత నడచద 
 పరమన చరగ న వళళద - హనక వల  సగద..  
1.  తలల య మరచన తతడడ య వడచన -  బతధవల  నన వలవసన -   
    బలవతతనత సగద.. ||నసగద||
2.       వనక శతద వల వతటడనన
              మతద సమదడ మ ఎదరొచచన మష వల సగ ద  ||నసగద||
3.  లకప శడ మల - నననదరతచన - కఠినల రళళత
    హతసతచన - స సఫన వల సగద.. ||నసగద||
4.  బడ తకట  కడ స స  చవక త  మల  
    కడ ససకక   హత  సకగ మరన పల వల  సగద   ||నసగద||
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పాట: 45 

శశశతమక న పడ మత పడ మతచవయజ 
కకప చతన రకతచవయజ 
న పడ మ గపలద న జల గపలద 
న కకపా గపలద న దయ గపలద 

1. అనధగ ఉనన ననన వదక వచచతవ 
జల చప ఆదరతచ నడపతచతవ ||న పడ మ||

2. అసర రమక న లకతల తరగతనయజ 
సటలన యసయజ చరచకతటవ ||న పడ మ||

3. తలల  గరదమతద  ననన ఎరగయతటవ 
తలల ల ఆదరతచ నడపతచతవ ||న పడ మ||
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పాట: 46

హలల లయ హలల లయ హలల లయ హలల లయ 
పడవ సగపతతద పరలక తరనక 
గడవ దటపతతద రకణ పతదటనక 
అదగదగో తరమ అలల దగో పరలకమ 

1. సతఘమన పడవదగో సతధజరగతబత 
సగపవచననద సశమ యసత   ||అదగదగో||

2. అమరమపక  యసతడగ  భయమతదక 
పరమపర చరటక సగమతదక ||అదగదగో||

3. నయకడ నవకడ న యసడ 
ననన ఆదరతచవడ న దవడ  ||అదగదగో||
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పాట: 47

నడ ఇకకడ రప ఎకకడో తలయన పయనమ ఓ మనవ 
దగతబరగ నవ పడతవ దగతబరగన నవ వళతవ 

1. నవ ఉననపడ యస పడ భన నమతక 
నమతకతటే నవ మకమనక పదవ ||దగత||

2. అద నద ఇద నదన అదర పడతవ 
చవరక ఏద రద న వతట ||దగత||

3. ఎపడ పవన ఎవశరక తలయద 
ఎకకడ ఆగన ఎవశర ఎరగర  ||దగత||
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పాట: 48

బతగర బొమతవ నవమత వధవ సతఘమ రవమత 
శకతగర పడ భవ యసమత వరడ కడ సస గరయ పలల మత 

1. పశచతసపమ పతడల  చపలమత- పాప కమపన నశచతరద మమత 
వరగన మనస వరన కటనమమత- నలగన హకదయమ పళల  పతడ కమత 
గరయ పలల  రక సమల తడచన - పవతడ  కనజవక  నలచవమత ||బతగర||

2. కరడ దబబల పతడల  నలగమత- అసయ దశషల సగతధ దడ వజమమత నతసట 
ధరల పళల  చరమత - మళళ కరటమ పతడల  మసగమత పడ కశమనమక  
నరతలమయమక  పరశదర  కడ యలక  నడచవమత  ||బతగర||

3. కలశర కతడ పళల  పీటమత - దవన దతల పతడల  సక్షులమత 
సలవ దతడన పతడల  సతడ మమత - దషణ కడ యల పతడల  అకతతలమత 
సవరర మయమక  సశచచమక న సలటకమవల మరసవమత  ||బతగర||
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పాట: 49

యసయజ న యసయజ ఎపడయజ న రకడ 
రమత రమత యసనథ వగమ రరమత 
ఆమన ఆమన హలల లయ ఆమన హలల లయ  

1. చచటకనన వతతలననవ ఈ భవలన 
చడగ ఎతదర ఘనలననర ఈ ధరలన 
ఏమ చచన ఎవరన చచన ఫలమమ 
న కననలర ననన చడల యసయజ   ||రమత||

2. న రపమ మరనతట ననన చచవళ 
ననన పల ఉతడదనతట నవ వచచ వళ 
అనతతమక న న రజజమ న సశదశమయజ 
అతదతడ సరశ సతపదలనన న సశతతమయజ   ||రమత||

3. అమలజమక న రతనమలత అలతకరతచబడ - గరడ పలల  దపకతతత 
పడ కశతచచనన- అతధకరమ లన ఆ దవజనగరమతద 
అవధల లన ఆనతదమత నత నతడదన   ||రమత||
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పాట: 50

యదర మ యహవద - యదర మ యహవద - యదర మ యహవద
యస కరక నలచననవడ యస కరక జవతచవడ 
జయతచమ అనకణమ జయతచమ దనదనమ 
1. రతడతచల ఖడల మన పటట కన పాడ రర తచమ - న పటట  వదలక సలవ పక న గరన 
నలలమ చరవరక న గమజసర నమ  ||యదర మ||

2. పరలకమ న పకమతడగ పడ భ యస న పడ కకనతడగ 
పరడ నన గలచనవశర  పడ భవకనన బలవతతడవశర  ||యదర మ||

3. భకసలతదర నక మతదగ శక సన పతద సగచతడగ 
పడ భవ వరన నడపచతడగ పడ యడ ననన నడపకతడన ||యదర మ||

4. మష ఏలయ మదలగవర పల పతర పరమ భకసల ఎతదరతదర మతద 
నడవగ- ఏల భయమ ఇక మతదతజవయ ||యదర మ||

5. యహెజకల యషయ దనయల దవద మలక ఎతదరతదర మతద నడవగ-
ఏల భయమ ఇక మతదతజవయ ||యదర మ||
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పాట: 51

మ ననన యతటక నన వళళల 
న తతడడ  యసన నన చడల 
మ ననన యతటల ఆదరణ ఉననద 
మ ననన యతటల సతతషత ఉననద  
మ ననన యతటల నటజమననద

1. మగర లన మరయలగ న పాదల చరదన 
కననటత నన కడగదన 
తల వతటద కలత తడచదన  ||మ||

2. బతనయ మరయలగ న సననధ చరదన 
న వకజమన నన ధజనతచదన 
ఎడతగక న సననధ చరదన  ||మ||

3. న దవజ సననధ నక మధరమగ ఉననదయజ 
పరలక ఆనతదత పతదదన 
ఈ లకమన నన మరచదన ||మ||
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పాట: 52

       మన మన టకల ఉఫరటనమన మన టకల ఉఫరటన
    వడ సన శసనత దవన చతత

   దవన తడ సల నవ తలపదవ

1.     నజయమక న తడ సల ననతూచన
    ఆజజ లన రళళ వస తలచన
    రజగ బలర జర తలపయన

     మర న గత ఏమవతతద తలసక ||మన||

2.    సల రజ తలపయన
   అహబ రజ తల కలన

     న కడ యలన బటట తరల తరచన
    మర న గత ఏమౌతతద తలసక ||మన||

3.   ఘనడవక న అలలడవక న
  ఈ లకమల అధపతవక న

కడ సస నజయపీఠమ ఎదట 
మర న గత ఏమౌతతద తలసక  ||మన||
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పాట: 53

 పడ భవ కచతవ ఇతత కలత-  
 చవక న బడ తకక న న కరక దవ - 
 న సకగ న జవతతనయజ ||పడ భవ||

1. కర వలచవ నబడ తక - మలచవయ 
 మరణ చయల అననటన - వరచవయజ 
 ననన తలచవల మర పలచవల
 న అరచతలల నన  చకక కననవల   ||పడ భవ||
2. నలవలల  గోరప వషమనయజ
 మనషగ పటట న సరలనయజ 
 వషత వరచవల పాపత కడగవల 
 నన మనషగ ఇలల నలపావల  ||పడ భవ||
3.    బధల బపతవ నవనయజ

    న కననర తడచతవ నవనయజ
    ననన దవతచతవ ననన పషతచతవ

    న కగలల ననన చరచకననవల ||పడ భవ||
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పాట: 54

పలచచననడ పడ యమక న యస 
పరశదర  సర లమనక ఎతత పాపవక న 
పడ మతచనడ న జవతమన 
ఏ భదమ లక వగమ రరతడ 
నవ న ఇతట వర నతన ఉతడవర 
నజమక న దవడన వశశసతచటక ||పలచ||

1. వలగక  యననవడ న చకట తలగససడ 
మతచ గతధప మటల న మదల కరపససడ 
ర .. ఏ రగవక నన న పాపాల కడగన 
మరమనసట పతద పడ మ కలగయతడ 
పడ భయస దవడన సకజమచచటక ||పలచ||

2. మడ చటట  ఎకక మరగక  యతడలవ 
యస వచచ వళ నదరతచక పడ భన మరచ 
ర .. దగ రమత కడ తదక ఏ అధకరవక నన - యస న యతటక వచచ 
నడ రకణ ఇచచ- పరలక రజజమల ననన చరచటక  ||పలచ||
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పాట: 55
    న వకజమ ననన బడ తకతచన

  భధలల నమతద నచచన
    కకపా శకస దయ సతజ సతపరర డ

  వకజమక యనన యస వతదనమయజ
1.    జగటగల ఊభనతడ లవనత సన

   సమతలమగ భమపక ననన నలపన
  న పాదమలక దపమయన

   సతజమక న మరల మల నడపచతడన ||  న వకజమ||
2.      వడ గల రతడతచల ఖడల మ వలన

      న లన సరశమన వభజతచ శధతచ
   పాప మలనజమ తలగతచ వయచ

     అనకణమ కడ త స శక స నచచననద ||  న వకజమ||
3.    శతద వలన ఎదరొకన సరశతగ కవచమక

  యదద మనక సదద మనస నచచచననద
   అపవద వయచనన అగన భణమలన

   ఖడల మవల అడడ కన ఆరలవయచననద ||  న వకజమ||
4.     పాల వతటద జతట తన వతటద

   న జహశక మహ మధరమక నద
  మలమ బతగరకతటేమననయక నద

    రతన రశలకనన కరతగనద ||  న వకజమ||
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పాట: 56
 ససతతచదన -    ననన నన మనసర
 భజతచదన -    నన ననన దనదనమ
 ససతడ రర డవ -   నవ పడ భ

  సమస సమ న కరలతచదన

1.  పజరర డవ -  పవతద డవ
  పాపన కమయతచ -  మతద డవ
  పరమ చరచ -  ఫలమలచచ

  పావనడగ మ -     పడ భవ నవ ||ససతతచదన||
2.  కకపాకనకరమల -   గల దవ

  కరణజప -  కనకరతచ
 కతటరపలవల -  కపాడ

  కడవరక మమత -   కవమయ ||ససతతచదన||
3.   సరశశక స గల -   మ పడ భవ

  సజవ సకగ -  చయమయ
  సర రపరచ మమత -  బలపరచమ

    సద నక ససతడ లరలతతన ||ససతతచదన|| 
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పాట: 57
    ఎట చచన యదర సమచరల
    ఎట చచన కరవ భకతపాల
    ఎట చచనదపడదరజ నజల
    ఎట చచన ఎనన అతజచరల

      ఓ సదర సదర రకడ గరతలన తలసక
    తనటక తడ గటక ఇద సమయమ

1.      మతదసత ఈ పడ జల గడరమల నవసససతడగ
     యవబ న సవకల దతడల ఉతడగన

     తనటక తడ గటక భరజ త ఉతడటక
     ఇద సమయమ ఇద సమయమ అన

    ఆనడ ఊరయ దవద నడగడ
     ఈనడ ననన కడ పడ భవ అడగచననడ ||ఎట||

2.      న పతరలయకక సమధలతడ పటట ణమ
  పాడక పయన పాడక పయన
     యరషలమ గమతమల అగన చత కలచబడగ
      సతతషమగ ఉతడటక ఇద సమయమ అన ఆనడ

  నహమజ ఫర రజనడగడ
     ఈనడ ననన కడ పడ భవ అడగచననడ ||ఎట||
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పాట: 58
  ఎతతక న నమతదగన దవడవయజ

    న పకమన యదర మడశరడవయజ
   తటద పడ పాడ యమల ననతడగ

     న కడమ ఆధరమ న యసయజ
   హలల లయ హలల లయ హలల లయ హలల లయ

1.     ఎలల పడ పడ భవ ననన వడనడడ
    యవశన కలమన కడమయ నరనక

      కకపన బటట జల పడ న దవడ
    న పాడ రర నక చవయగల నతసరజడ ||హలల లయ||

2.    కమనతదనదషనన అనకనవదద
     ననన కదనకన ననన కడ పలచచననడ

     సగల వడ బడయపడక పడ భన వడ
   ఆపదల అతడక న మహదవడ ||హలల లయ||
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పాట: 59

 సలవల సగతద యతడ  కరణమయన దయగల పాతడ  
 ఇద ఎవర కసమ.... ఈ జగత కసమ ఈ జనల కసమ...

1. పాలగర దహమపక న - పాపాతతల కరడలనన 
 నటజమడ నయ నడ వదల నడపాయ 
 నరతరవ లదయ పడ మ...బదల పలక లదయ పడ మ  ||ఇద||

2. వనక నతడ తననతద ఒకర - తనమతద నలచ నవశతద మరయకర 
 బతతలడనర పల బధల పటట నర 
 నరతరవ లదయ పడ మ...బదల పలక లదయ పడ మ  ||ఇద||

3. చళళమన కటట తద ఒకర - తన మమపక న ఊసతద మరయకర
 గలచస నర పరహస మడనర 
 నరతరవ లదయ పడ మ...బదల పలక లదయ పడ మ  ||ఇద||
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పాట: 60 
    సమయమద సమయమద సతఘమ సమయమద
    సయనల చరటక సతఘమ సమయమద

1.       చడమ భమ మద పాప చకట కడ మతయననద
     జజతవల జవతచ జవవకజమ పటట కన ||సమయమద||

2.       ధూళదలపకనమ న మడ కటల వపకనమ
      సతదరమక న వసస మ వగత ధరతచ సదర పడమ ||సమయమద||

3.     నలవమ సతజమకక సవర సక పరడమ
        సవన చస నవ తజగత చయమ పాడ ణమన ||సమయమద||

4.      సయన శతద వల సగల పడదర నశచయమగ
     సయన న పరగ తదమటట తచమ తశరతమగ ||సమయమద||

5.       సయనల వసతచ సరశశకసడ న దశర
     శధతప ఈ దనమ మరలనతదమ సలటకమగ ||సమయమద||

6.      పలపక తగనటల గ నవ నడవమ పడ భయసత
    పడ మలన నలవమ నతజజవమ చపటట మ ||సమయమద||

7.       సయన రరజ ననన చచ ఏతతచదర
మహమగల కరటత నక ఆయన  ఇచచదర  ||సమయమద||
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పాట: 61

            అద అద ఆ రజ యసయజ ఉగడ త రజ
    ఏడతడల శడ మల రజ పాపలతత ఏడచరజ

1.               వడగతడల కరస రజ భమ సగత కలరజ నకతడ మల రల రజ నర చద
        అయజ రజ ఆ నర సవతచన మనషలతత చచచ రజ ||అద||

2.      సరజడ నలపయజ రజ చతదద డ ఎరపయజ రజ
     భకతపత కలగ రజ దకకలక అరచ రజ

       ఆ రజ శడ మ నతడ తపలతచ నధడ లడ ||అద||
3.          మడతల దతడచచ రజ నర రక సమయజ రజ కపాగన రగల రజ పరశతమల

 పగల రజ,        ఆ రజ శడ మ నతడ తపలతచ నధడ లడ ||అద||
4.      వజభచరల ఏడచ రజ మసగళల మసల రజ

    అబదర కల అరచరజ దతగలతత దరల రజ
       ఆ రజ శడ మ నతడ తపలతచ నధడ లడ ||అద||

5.       పలల జడ తలల క లద తలల జడ పలల కలద
       చటట కకరక పటట కకరక అనధలక అరచ రజ

     ఆ రజ శడ మనతడ తపలతచ నధడ ||అద||
6.       ఓ మనష యచతపవ న బడ తక ఎల ఉననద

       బలమ చచ భతగ పడకమ ధనమ చచ దగ పడకమ
      ఆ రజ శడ మనతడ తపలతచ నధడ లడ ||అద||
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పాట: 62
 గఢాతధకరమల -   నన తరగనన

  ననల భయపడద-    న తడ నవతడగ

1.     ఎనననన ఆపదల ననన చటట నన
    ననన తలచనచ అనన వడనడ (2)
    అనన కలమల ననన సతరయతత (2)

    ఎననరనవయ నకనన సగణమల ||గఢాతధ||

2.   నకనన మనజలలల -   ననన వడచనన
   న దవ ఎపడక న -   ననన వడచతవ (2)
   న హకదయ కలశమన -    నన నన నలపదన (2)

   న పాద కమలమల -   న దవ కలచదన. ||గఢాతధ||

3.      న బడ తక దనమలల నననల మరచదన
     న ఘన కరజమల ననపడ సతరయతత (2)
    న ఉపకరమల ననపడ తలచదన (2)
    న యస పాదమల ననపడ కలచదన. ||గఢాతధ||
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పాట: 63
    ససతలక పాతద డ ససతతచచననన నజరయడ

      న హకదల న సననధల మరవక వడవక ససతతచచననన

1.        సగల పడతన న సననధల ఘనడ న కరక
      నవ నకక చసన మలల కరకక ||ససతలక||

2.       న సననధల నలచత నన న సకగ
        నవ పలచన పలపన పడ చరమ చయ నలచత సకగ ||ససతలక||

3.      పాడచతటన న సననధల ఆతతత సతజమత
      నన ఆడచతటన ఆనతదమత గతతల వయచ ||ససతలక||

4.        భజనల చసద న సననధల ఘనడ న కరక
     భజయతతన భజయతతన ఘనడ న కరక ||ససతలక||
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పాట: 64

     సరజన ధరతచ చతదద న మద నలచ
    ఆకశతల కనపతచ ఈమ ఎవర

1.     అద అపససలల ఉపదశమలన మకటమగ
     ధరతచయనన కడ త స నబతధన సతఘమ ||సరజన||

2.     ఆతతల భరత ఆతతభషకత ఆతతవరమల
     కలగయనన మహమ కలగన సతఘమ ||సరజన||

3.      జయ జవతమ పడ సవతచటకక వదన పడచ
     సకయక యనన కకపల నలచన సతఘమ ||సరజన||
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పాట: 65

    కతతసప కనపడ అతతలన మయమయజ
      ఆవరవతటదర ఈ జవతత లకన కదద శశశతత

        యస నజ దవడ నతజ జవమససడ మరణమక న జవమక న ననన వడవడ

1.    ఎదరవతరతదర న పయనమల -     నలచద ఎతదర న అకకరల
    వచచదవర నత మరణమ వరక -      ఇచచదవర ఆపక నతజజవత నక ||యస||

2.     చమటోడచ సఖమ వడచ కషట మలరచ -     ఆససల సతపాదతచన శతత ఉననద - 
     ఈ రతడ దవడ న పాడ ణమడగత -    సతపాదన ఎవరదగన యచతచతవ ||యస||

3.      న శపమ తనమస పాపమతస -       రకణ భగజమ నకక సదర మ చస
 వశడ తతనయజగ నననపలవగ-    నరల కజమ చసన తపలతచకతదవ ||యస||
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పాట: 66
   కడ సస సకగ నవ ఉతటవ
  నద సకజమ నలపకతటవ

    అనజజనల మధజన కడ సస మధరనమమ
  న వలన దషతపబడచననద
    న కడ యల వలన అవమనత పతదచననద

1.     యవశనడ యసప ఐగప స దశమతదన
  యహవన ఘనపరచడ

      పతఫర భరజయకక కమ కడ ధ చషట లక
     లతగక తపలతచకననడ తన సకజమ నలపకననడ ||కడ సస||

2.     చరలనననయూద దస సరయ దశమతదన
  యహవన ఘనపరచతద

       కషట రగ నయమననషమమ నక వళల మననద ఎలష పడ వక సయదద క,
    తన సకజమ నలపకననద ||కడ సస||

3.     దక వజనడ దనయల బబలన దశమతదన
  యహవన ఘనపరచడ

     తన దవనక తపల అనజమక న పడ తమలక
   ఏ మతడ త మకకనననడ

   తన సకజమ నలపకననడ ||కడ సస||

                                                                                                                                               Page   66



పాట: 67
       ఆశలనన న మదన న ఆశలనన న మదన

    నరకణ కలగ ఎదర చచచతటన
    చదరన మనసట నలగన హకదయత
   ఎతడన ఎమకక ననతటన

1.      పకరజ యవశనత వల నతన పరచమ
    అలయక సలయక పరగత సద సవల

     న కరకక ఆశ కలగనటట వర ధనజల
     గపలల వపల న కరక తరచమ ||ఆశలనన||

2.    వలగనచచ జజతనక ఉతడలన
   లకమనక ఉపనక బడ తకలన

   రగలక ఔషదత అవశలన
    జవజలప నదగ నన పడ వహతచలన ||ఆశలనన||

3.     మతడచనన సతఘమలన పడ భకరకక కటట ద
     కటల ద ఆతతలన సలవ చతత చరచద

    దకకలన వరక ఆదరణగ నతడద
     కడవరక న పడ మన లకమతత చటద ||ఆశలనన||
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పాట: 68 
    అవ మకననవ అవ మకననవ

    వనగల చవల కనగల కనల
     న కకప చటేససత గతమల

      వరగ నలగన హకదయమ నతడ వలచన కననర

1.        ఇచచనవనన నవ దవ ఉననవననయ న ఈవల దవ
     ఈనట దనమ న దనమ దవ

       నద జవమ నకనన సశరమ న కకప దవ
         ఎతచచడయ తతచచడగ న వనన నవ దవ ||అవ||

2.         ఎడల క బదల మద పదవల ససత యగమగ సదర మ దవ
   ఎమవశగలన న సననధలన

      ఏ తక లమలన బలపశవలన న మతదక తన
         ఎతచచడయ తతచచడగ న వనన నవ దవ ||అవ||

3.     మరణమ నతడ మలనజమ నతడ
     పాపమ నతడ పల భయమల నతడ

   వడపతచతవ నన నడపతచతవ
     పాపప చర సతకళళన తతచ కరణతచతవ

         ఎతచచడయ తతచచడగ న వనన నవ దవ ||అవ||
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 పాట: 69

      కమతర ఓ కమతర జగతతలత సదర
             జగట మనక న న న వతక చలల గ చడమయజ

1.       పనకరన పాతడ నన పారవయకమ
         పతగ పరల పాతడ గ ననన నతపమయ ||  కమతర || 

2.           సవర సలన పాతడ లనన శడ యసన పగడచతడ
            సకగ నతడ పాతడ గజస సతజమత నతపమ తతడీడ ||  కమతర || 

3.            వలవలన పాతడ న నన కనవర లరవశర
              వలలన నద రక సతబత వలగతద పాతడ గ చయమయజ ||  కమతర || 

4.          ఆటతకమల నతడ తపలతచ ననన ఎలల పడ కవమయజ
         పగలయనన పాతడ న నన సరచస వడమయజ ||  కమతర || 
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పాట: 70
1.    చకట కలమ వచచచతడ -   కకపకలమ నపయగతచ

      తలపల తరచ యతడగన వరగన మనసటత సగదవ
పలల వ:       తలపల తరచ యతడగన వరగన మనసటత సగదవ

    కలమపాయమగ నతడ సమయమ సదశనయగతచ

2.   బడ భమలధకమగ -    చసన నవ సగర
   యసన వరక చపతచ -     పడ మ వరసన చటతచ ||తలపల||

3.   ఎనన రజజమలనడ -   దవన పనక మయబడ
  తరచన తలపల యదరతడన-   పడ వశతతర జజ నల ||తలపల||

4.   వశశసల సహవసమన -    పడ మ ఐకజత గలద
   అన చపలడ దనమల -    మన మధజక రవలన ||తలపల||

5.   రనక యనన బధజతల -   మనకధకమ పడ యలర
   మనక జయమ గలగటకక -   వనయమన పరడదమ ||తలపల||

6.    మద హకదయమల నతప -     నద పడ మత మ పడ భవ
   హతద దశప వధలల -    నధ ననన చటదమ ||తలపల||
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పాట: 71
  మతదరమలనక రరతడ
  వతదనయడసన చరతడ

   కలవరమక న కలతల ఉనన

పలల వ:    తలగపవన ఆలయన చరన
    కలగ సఖమల ఆ పడ భన వడన

1.     దవన తజసట నలచ సర లమద
  కమమ కలగతచ ఆశడ యపరమద
    వతటడ భయమలక న వడన అపజయమలక న ||తలగపవన||

2.      సతజమ భదతచ దవన బడ ఇద
     పడ మన చటతచ మమతల గడ ఇద

    శడ మలవలన చతతలక న శతద వలత చకకలక న ||తలగపవన||

3.     శతత పడ సదతచ దవన గకహమద
    సశసర త కలగతచ అమకత జలనధ

     కదటపడన రగమక న ఎదన తలచ వదనక న ||తలగపవన||
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పాట: 72
 జతట తన ధరలకనన యస నమమ మధరత 
 యసయజ సననధన మరవజలన 
 జవత కలమతత ఆనదతచద- యసయజన ఆరధతచద
1. యసయజ నమమ బహ పజజనయమ
 నపక  దకషట  నలప సతతషట గ నన ఉతచ 
 నననతతగన దవతచ - జవజలప ఊటలత ఉజజ వతపజసన ||జతట||
2. యసయజ నమమ బలమక న ధరల మ 
 నతడక  నలచ కమమగ నన దచ
 నననతతగన కరణతచ - పవతడ  లఖనలత ఉత సజతపజసన  ||జతట||
3. యసయజ నమమ పరమళ తక లమ 
 నల నవసతచ సవసనగ నన మరచ
 నననతతగన పడ మతచ - వజయతటవలత ఊరగతపజసన  ||జతట||
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పాట: 73
    రయతబవళళలన వలల ట తడ వలన ||2||

      యసయజ నల మరతవ నవ కణతబలన లకతబనడతవ ||2||

1.     ఎకకడకయ నవ యతడ పయద నవ ||2||
       న ఇలల సర రమ కద ఒళళ మరచదవ ||2||

     ఈలకత నద కద పరదశవ నవ
      వచచన దరన వచచన దరన వళల పవల ||రయ||

2.      సక తన దరలన చటట ఎడర నక ||2||
    ఇరకక న దరలన బరవక న కడమయ||2||

   పడ ధన ఖడల మత బయలదరల
      పడ భ యసన పాడ రర తచ పజతచ సవతపరర ||రయ||
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పాట: 74
       కక క స సవతడ కదలరవయజ కలషతతలక ఈ సలవశక సన చటవమయజ ఎతడ
     వనలనయ జడస ఎతతకలమ మలనతదవ ||2||

        కతడలన పడ మతతవమయజ ఈ మటట కతడల ఎతత పతచన మటట కననన

1.         వసధల పడ జలలల ర యస వకజతబ వనక్షుదబదగన వదతచ చతడగన
       మషనలలల మషలచత మటట పడచ వదమలచ యస బధన మరచనరనన

     నవతత కలమ వర చతత వతదవరనన ||కక క స సవతడ||

2.          సతజ వకజమ సతతల దలప భదకల దరల భతజమలపక భతతల నలప - 
      చత సమగ అనకల బధల చస పడ జల మసగతచ -   సతడ దరల చరరదయజ - 

      సఖ భగమడచ సతజ వకజమ చటరవయజ ||కక క స సవతడ||

3.       శక సహనడవతద వమయజ సజనజమగ శదర తత శక సన పతదకనమయజ - 
      భకసహనత పారదడ ల భషట మనస బయల పరచ -    శక సత సవర స చటదవ

     సవర సచ జయమతద ఆతతల రకతచదవ ||కక క స సవతడ||

4.    నతకక భకసద పరలలల -      నజ వశశసమ నలపకన పరడర చల -    
        కతసపటల రళళ దబబల కరకగల రతపమల కతల -   బత సమల కరడల

       దబబల పక బడ చరచ దహమ వలలడన రక సమ భమపక ||కక క స సవతడ||
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5.          దతలక లనటట పరచరజ ఓ పడ య సఖడఖజతగ నకచచ గడ తధతబ - 
       ఖతయల వనమ గడ తధమ తనవల మధరమగ నతడన -   జజ నమ నకబబన

      హతడ జజ నతబ నతద సశమన సవతచమ సఖడ ||కక క స సవతడ||

6.    ఆద సతఘమ నరలటకనతచ -       ఆ దషట నర అధపత చలరగ గరశతచ -  ఆద
         కక క స సవ భకసల సర తభమల గటట తర పస అగనన మటట తచ కలశతగ - 

       ఆ సతఘమచచ అధపత అపడ నశయతచ ||కక క స సవతడ||

                                                                                                                                               Page   75



పాట: 75
      అదగో అదగో అదగో అదగో రతడవ రకడ

      అద ఉపలన లగ వససతదతడ రతడవ రకడ

1.      పడ ళయత వల వచచనతడ రతడవ రకడ
     అద పరశదద ల కరకనతడ రతడవ రకడ

2.       మతగళ ధశనల మతటగ మమ గన రతడవ రకడ
      పడ ధన దత శబద మ తన రతడవ రకడ

3.      మఘరడక వచచన యస రతడవ రకడ
     ఎవరక వర ఎత సబడదర రతడవ రకడ

4.      శబద త వనన సదరలతత రతడవ రకడ
     ఎవరక వర ఎత సబడదర రతడవ రకడ

5.      మగలన వరక మపలతపలల రతడవ రకడ
     తపకనటక తవ లద రతడవ రకడ

6.      ఆకశమతద వతతల కలల న రతడవ రకడ
      శకసల కదల మతటన రలన రతడవ రకడ
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7.      భరతచలన బధల కలగన రతడవ రకడ
     చదద మనన చవ రద రతడవ రకడ

8.       సరజ చతదద ల చకట కలగన రతడవ రకడ
     ఎకకడ చచన అతదకరమ రతడవ రకడ

9.      ఇదద ర తరగల వసరచతడగ రతడవ రకడ
     అతదల ఒకర ఎత సబడదర రతడవ రకడ

10.   ఇదద ర పలమల -     పనక వళళగ రతడవ రకడ
     అతదల ఒకర ఎత సబడదర రతడవ రకడ

11.       బసటల డక కవర ఎగర పవన రతడవ రకడ
     బసట గతటల బలసపడన రతడవ రకడ

12.     శవమన మసకపవచతడగ రతడవ రకడ
     మధజల శవమ లచపవన రతడవ రకడ

13.      బడల పలల ల చదవచతడగ రతడవ రకడ
     అతదల అతదర ఎత సబడదర రతడవ రకడ

14.       తపలవ తపలల తకకన వరక రతడవ రకడ
     తపకనటక తవ లద రతడవ రకడ

15.       నదల నళళ రక సత అగన రతడవ రకడ
     తడ గలతటే నర దరకద రతడవ రకడ

                                                                                                                                               Page   77


