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వచనసాహిత్య ం

వచన్ మనేద్ద వ్వదాలు, బైబల్, కురాన్వ
ల లె రవిప్త
సాహితయ ిం. క్న్న డ భాష్లో బసవాద్ద శ్రణ్మల్ రన్నన ిండవ
శ్తాబిం
ద లో సమకూర్చిన్ "వచనసాహిత్య ం" అన్ింతమైన్
విశ్వ సాహితయ ింలో అతయ ింత విల్క్షణ్మై, వైశిష్య ట యుతమై
నితయ

నూతన్ జీవింత తొణిక్కసలడుతూవుింద్ద. అింద్రికీ

ప్ేయొదాయక్మైన్ ఒక్ కత ీ చైతన్య మయ జీవన్ విధానానిన
ీ
ీ
రూప్పించి, ఆ జీవన్ సౌష్వ
ఠ తను ఎత్తచూ
పే సమవస్త్సిం
నిరే దశిించి కీకారణ్య ిం లింటి మాన్వ జన్మ రథింలో చెట్లల
మిటల
ట
రడగొటి,ట ముళ్ళే రాళ్ళల తొల్గిించి క్రుణాతమ క్మైన్
మాన్వతవ పు రాచబాటను రరచిన్వాడు మన్ భక్క ీ భిండారి
బసవన్న . ఆ దారిలో న్డుసూీ సుల్భింగా గమయ ిం చేరడానిక్క
ఆనాటి

శ్రణ్మల్ింద్రూ

చలవ్వింద్దరాలూ,

సాత్తవ కాహార

వచనాలు. మరికనిన

నిల్బెటిటన్
విప్శింత్త

దారిదీపాలూ,
ధామాలూ

వారి దారిలోనే న్డచి తతవ

చేసిన్ తదురరి కాల్పు శ్రణ్మల్ రచన్లు.

ఈ

వివ్వచన్
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గురు బసవనన (Guru Basava)
అింగము పైన్, లింగ సాహితయ మైన్ ప్పద్ర
సాథవర దైవాల్కు ప్మొక్క కూడదు
తన్ పురుషుని వద్ల నుయ ల్త కూడిక్ తగునా?
క్ర స థల్మున్ దేవుడుిండగా
ధరణిపైని ప్రత్తష్థల్కు ప్మొక్కక తే
న్రక్ింలో వుించుతాడు మా కూడల్ సింగమదేవుడు/4
నాడు నేడు మరో నాడన్వదుద
నేడే సరి శివ శ్రణ్మను వారిక్క
నేడే తగు హర శ్రణ్మను వారిక్క
నేడే మించిద్ద మా కూడల్ సింగని మాన్క్ తల్చేవారిక్క. -గురు బసవన్న /8
నాయన్ మా మాల్ చెన్న యయ
పెద్నాయన్ మా డొక్క ల్ క్క్క యయ
చిక్క యయ మా అయయ క్న్వయయ
అన్న యయ మా క్కన్న రి ప్బహమ యయ
న్న్నన ిందుకు గురుత్తించరు కూడల్ సింగయాయ ? - గురు బసవన్న /14
ల్క్క ను త్తని క్రగే దైవాన్నన ల ఒపుప కనేద్యాయ
మింటను చూడగానే మొరిగే దైవాన్నన ల ఒపుప కనేద్యాయ
అవసరింవస్తీ అముమ కనే దైవాన్నన ల ఒపుప కనేద్యాయ
బెద్దరిన్పుడు పాత్తపెట్టట దైవాన్నన ల ఒపుప కనేద్యాయ
సహజభావుడు నిజైకుయ డు కూడల్ సింగమ దేవుడోక్క డే దైవిం. /17
ఎల్లపుప డూ లోకుల్ ఇళే వాక్కళే వద్ ద
కాచుకని వుింటునాన యి కనిన దైవాలు
పోమమ నాన పోవు
కుక్క క్నాన హీన్ిం కనిన దైవాలు
లోకుల్ను వ్వద్దించుకని త్తనే కనిన దైవాలు
తామేమి ఈయగల్వు కూడల్ సింగమదేవా./33
ఆదుయ ల్ వచనాలు రరుష్వ్వద్ద చూడనాన
సదాశివుడను లింగిం న్ముమ తుింద్ద
న్మమ డింత నీద్ద గెలుపు క్నుమనాన
అధరానిక్క చేదు ఉద్రానిక్క సావ దు (రుచి)
కూడల్ సమగని శ్రణ్మల్ వచనాలు వ్వము జుప్రిన్టు!ల - గురు బసవన్న /39
ఎవరు కోప్పించి మాప్తిం మమేమ మి చేయగల్రు
ఊరిక్క ఊరే కోప్పించినా మమేమ మి చేయగల్రు
మా వరునిక్క క్నేన నీయక్ిండి
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మా శున్కానిక్క తళియలో పెటటక్ిండి
ఏనుగు పై పోయేవాణిణ కుక్క క్రవగల్దా?
మాకు మా కూడల్ సింగడున్న ింత వరకు? - గురు బసవన్న /51
ఇరువురు మువువ రు దేవుళే ని రెచిచ పోయి మాట్ళే డకు,
ఒక్క డే చూడిండిరా, ఇరువ రనేద్ద అసతయ ిం చూడుమా
కూడల్ సింగమదేవుడు గాక్ ఇహలేద్న్న ద్ద వ్వద్ిం./61
త్తనే క్ించింలోని క్ించు వ్వరుకాదు
చూచే అద్ిం
ద యొక్క క్ించు వ్వరుకాదు
భాిండిం ఒక్ట్ట భాజన్ిం ఒక్ట్ట
మెరిస్తీ అద్మ
ద నిప్పించిన్ద్యాయ
తెలుసుకింట్ట శ్రణ్మడు - మరచిపోతే మాన్వుడు
మరువక్ పూజిించు కూడల్ సింగని! /65
క్ల్వారు శివాల్యిం క్టిటించారు
పేద్ను నేనేమి చేయగల్న్యాయ
నా కాళెే స థింభాలు, దేహమే దేవాల్యిం
శిరసుు రసిడి క్ల్శ్మయాయ
కూడల్ సింగమదేవా విన్వయాయ
సాథవరానిక్క క్షత్తవుింద్ద, జింగమానిక్క లేదు. - గురు బసవన్న / 75
ఎిందెిందు చూసినా అింద్ిందు నీవ్వ దేవా!
సక్ల్ విసాీ రపు రూపు నీవ్వ దేవా
"విశ్వ త: చక్షు"వు నీవ్వ దేవా
"విశ్వ తముఖుడ"వు నీవ్వ దేవా
"విశ్వ తబాహ"వు నీవ్వ దేవా
"విశ్వ త పాద్మీవ్వ" దేవా, కూడల్ సింగమదేవా! - గురు బసవన్న /85
మావాళ్ళే పుప కింట్ట శుభల్గన మన్ిండయాయ
రాశి కూటిం, ఋణ్ సింబింధిం వుింద్ని చెరప ిండయాయ
చింప్ద్బల్ిం తారాబల్ిం ఉింద్ని చెరప ిండయాయ
రేరటి క్నాన నేడే మించిద్ని చెరప ిండయాయ
కూడల్ సింగమదేవుని పూజాఫల్ిం మీద్యాయ -గురు బసవన్న /101
ఎపుప డొచాచ రు బావునాన రా అన్న ింతనే
మీ ఐశ్వ రయ ిం ఎగిరి పోతుిందా?
కూరోచ ిండి అింట్ట నేల్లో గుింత రడుతుిందా?
వ్వింటనే రలుక్రిస్తీ మీ తల్ రగిల పోతుిందా?
పెటటలేక్ పోయినా ఒక్క గుణ్మైనా లేకుింట్ట
ముకుక ను కోయక్ వద్దలేనా కూడల్ సింగమదేవుడు - గురు బసవన్న /112
నాగశిల్లు క్నిరస్తీ పాలు పోయమింట్ళరు
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నిజమైన్ పాములన క్న్రడగానే చింరమింట్ళరయాయ
త్తన్గోరే (ఆక్లత) జింగముడొస్తీ రద్రద్ మింట్ళరు
నిన్లేని లింగానికె బోన్ిం చేయమింట్ళరయాయ
మా కూడల్ సింగని శ్రణ్మల్ను చూచి ఉదారన్ిం వహిస్తీ
రాత్తని ప్గుదుదకన్న మటిటపెళే ల ఔతారయాయ /148
కాక్క ఒక్ మెతుక్గరడాడ ప్పలువదా తన్ బల్గానిన ?
కోడి ఒక్ పురుగును చూస్తీ ప్పలువదా తన్ కులన్న ింతా?
ీ
శివభకుీ డై భక్కరక్షింగా
లేకుింట్ట కాక్క కోళే క్నాన హీన్ిం క్దా?
కూడల్ సింగమదేవా! - గురు బసవన్న /152
కీటక్ిం రటుటదారాల్ గూడు చేసుకని చుటిటన్టుల
దారానిక్క నూలేడనుిండి తెచిచ ింద్యాయ
రాటన ింలేదు, దాన్క్క దూద్ద మొద్ట్ట లేదు నేసిన్ వారెవరో
తన్దేహపు నూలు తీసి ప్రసరిింర జేసి
అిందులో నాన్ింద్ింగా ఆటలడి
చివరిక్క తన్లోనే దానిన దాచుకన్న టుల
తన్వల్ల నైన్ జగత్తని తన్లోనే చేరుచ కోగల్డు
మా కూడల్ సింగమదేవుడు - గురు బసవన్న /160
న్రకువాడే మాద్దక్ మురిక్క త్తనువాడే మాల్
కుల్మేదీ? వారల్ కుల్మేదీ?
సక్ల్ జీవాతుమ ల్కు మేలున్న కోరెడు
మా కూడల్ సింగని శ్రణ్మలే కుల్జలు - గురు బసవన్న /175
చిలుక్ ఇతరుల్కు జోసయ ిం చెప్పప ఏమి ఫల్ిం?
ప్పలల వచుచ టెరుగదు
జగమింతా చూచుక్నున
తన్ను చింపు బాణానిన చూడనేరదు
ఎద్దరి గుణ్ిం తెలుసున్ింట్ళరు, తమగుణ్ మెరుగరు
కూడల్ సింగమదేవా - గురు బసవన్న /185
జింబూ దీవ ర న్వఖిండ రృథ్వవ లో
విన్ిండయాయ ఇరువురు చేసిన్ బాసలు
చింపుతాన్నే బాస దేవునిద్ద గెలుసాీన్నే బాస భకుీ నిద్ద
సతయ మనే మొన్దేలన్ క్త్తీని చేబటిట
సద్భ కుీ లు గెలచారు క్నుమా కూడల్ సింగమదేవా - గురు బసవన్న /200
జగమింత, గగన్మింత మిక్కక లయింత మీయింత
పాతాళనిక్క ప్క్కిందుగా అటటటుట మీ ర ీ చరణ్ిం
ప్బహామ ిండింపై అటటటుట మీ ర ీ మకుటిం
అగమయ అగోచర అప్రత్తమ లింగమా! కూడల్ సింగమదేవా
నా క్రస థలనిక్క వచిచ చుల్క్ నైత్తరయాయ - గురు బసవన్న /201
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జాప్గతసవ రన సుషుపుీలోల మరొక్టి తలస్తీ
తల్రిందెిం తల్రిందెిం
పొల్లయితే దేవా తల్ద్ిండిం తల్ద్ిండిం
కూడల్ సింగమదేవా
మీరుగాక్ ఇతరుల్ తలస్తీ తల్ద్ిండిం తల్ద్ిండిం./204
జాత్తని బటిట మైల్ న్ననున తావు
జోయ త్తని బటిట చీక్టిని వ్వదుకుతావు
ఇదేలోయ్ ప్పచిచ మాన్వా? జాత్తలో ఆధికుడింట్ళవ్
విప్ర శ్తకోటులుిండినా ఫల్మేమొయ్
"భకుీ డె శిఖింణి" అింటుింద్ద వచన్ిం
మా కూడల్ సింగమదేవుని శ్రణ్మల్ పాద్రరుషానిన న్ముమ
చెడిపోకు మాన్వా - గురు బసవన్న /205
జోన్న వాళినిగాను వ్వళవాళి వాణిణ నేన్యాయ
మాలమిచెడి రరుగెతే బింటును నేను కాన్యాయ
విను, కూడల్ సింగమదేవా
మరణ్మే మహారన వమి - గురు బసవన్న / 206
జానన్బల్ింత అజాననానిక్క కీడు చూడవయాయ
జోయ త్తబల్ింత కారుచీక్టిక్క కీడు చూడవయాయ
సతయ బల్ింత అసతాయ నిక్క కీడు చూడవయాయ
రరుసవ్వద్ద బల్ింలో అవలోహాల్కు కీడు చూడవయాయ
కూడల్ సింగని శ్రణ్మల్ అనుభావ బల్ింత
నా భవానిక్క కీడు చూడవయాయ - గురు బసవన్న /207
తనువు మీద్న్న మీద్ట నాకు వ్వరే తన్వు లేదు
మన్సు మీద్న్న మీద్ట నాకు వ్వరే మన్సు లేదు
ధన్ము మిద్న్న మీద్ట నాకు వ్వరే ధన్ము లేద్యాయ
ఇటుల ప్త్తవిధాలూ మీవని తెలసికనాన క్
నాకు ఇతర విచారాలుింట్ళయా కూడల్ సింగమదేవా - గురు బసవన్న /208
తన్ నాప్శ్యిించిన్ రత్త సుఖిం, తాను త్తనే భోజన్ిం
ఇతరుల్త చేయిించవచుచ నా?
తన్ లింగానిక్క చెసె నితయ నేమాలన తానే చేయాలగాని
ఇతరుల్ చేతుల్త చెయిించవచుచ నా
ఊరక్ న్నపానిక్క చేస్తరుకాని
మిముమ న్నక్క డ తెలయగల్రు కూడల్ సింగమదేవా! -ధరమ గురు బసవన్న /215
దాసి పుప్తుడుకాని వ్వశయ పుప్తుడుకానీ
శివదీక్ష గొన్న ప్పద్ర సాక్షాత్ శివుడని వింద్దించి పూజిించి
పాదోద్క్ ప్రసాదాలు సివ క్రిించుట్ట ఉచితిం
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అలగాక్ ఔదీరన్య ిం పూని తొల్గేవారిక్క
రించ మహాపాతక్ న్రక్ిం క్నుమా
కూడల్ సింగమదేవా - గురు బసవన్న /224
దేవా, దేవా విన్న ర (మవధారు) మాలించు
విప్పుడు మొద్లు అింతయ జుని వరకూ
శివభకుీ లైన్ వారి న్నల్లరినీ ఒక్ట్ట అింట్ళను
బారన్ మొద్లు శ్వ రచుని వరకూ
భవియైన్ వారి న్నల్లరినీ, ఒక్క ట్ట న్ింట్ళను
ఇటలని న్ముమ తొింద్ద నా మన్సు
ఈ రలక్కన్ రలుకుల్త సూద్దమొన్ అింత తేడావునాన
రళుే క్నిప్పించేల ముకుక కోస్తయ్ కూడల్ సింగమదేవా - గురు బసవన్న /229
దేవుడొక్డు పేరుల్ అనేక్ిం
రరమ రత్తప్వతకు వరుడొక్డే
మరొక్రిపై వాలతే చెవిముకుక లు కోసాీ డు
రలువురు దేవతల్ ఎింగిల త్తనేవాళే నేమనేద్ద
కూడల్ సింగమదేవా!/230
దేవలోక్ మరయ ీ లోక్ిం అనేవి వ్వరుగా లేవు చూడిండిరో
సతయ ిం చెరప డమే (రల్క్డమే) దేవలోక్ిం మిథయ నాడటమే మరయ ీ లోక్ిం
ఆచారమే సవ ర గిం, అనాచారమే న్రక్ిం
కూడల్ సింగమదేవా నీవ్వ ప్రమాణ్ిం -గురు బసవన్న /231
దేవలోక్ిం మరయ ీ లోక్ముల్ని వ్వరుగా ఉనాన యా?
ఈ లోక్ింలోనే మళిే అన్ింత లోకాల?
శివలోక్ిం శివాచారమయాయ
శివభకుీ డున్న ఠావ్వ శివలోక్ిం
భకుీ ని ముింగలే వారణాసి, కాయక్మే కైలసిం
ఇద్ద సతయ మయా కూడల్ సింగమదేవా! - గురు బసవన్న /232
దేవ సహితుడై భకుీ డు ఇింటిక్క వస్తీ
కాయక్ మేద్ని అడిగిత్తన్ింట్ట
మీ ఆన్! పురాతనులన్! తల్ద్ిండిం తల్ద్ిండిం
కూడల్ సింగమదేవా భకుీ ల్ిందు కులనిన ఎించితే
మీ రాణివాసింపై ఆన్. - గురు బసవన్న /233
న్మిమ న్ భారయ కు మగడొక్డే చూడిండిరో
న్మమ గల్ భకుీ నిక్క దేవుడొక్డే చూడిండిరో
వదుద వదుద అన్య దైవాల్ సింగము! నీచిం
వదుద వదుద రరదేవుల్ సింగము నీచిం
కూడల్ సింగమదేవుడు చూస్తీనే ముకుక కోస్తసాీ డు చూడిండిరో/241
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రేపు రానున్న ద్ద మాక్కనాడే రానీ
నేడు రానున్న ద్ద మాక్కపుప డే రానీ
దీనికెవరు బెదురుతారు దీనికెవరు అదురుతారు
"జాతసయ మరణ్ిం ధృవిం" అని వున్న ిందున్
మా కూడల్ సింగమ దేవుడు ప్వాసిన్ ప్వాతను తప్పప ించగా
హరిప్బహామ దుల్ క్ల్విగాదు - గురు బసవన్న /249
నీళుే క్నిప్పస్తీ మున్క్ లేసాీ రయాయ
చెటుట క్నిప్పస్తీ ప్రద్క్షిణ్లు చేసాీ రయాయ
ఇింక్కపోయే నీటిని, ఎిండే చెటుటను
మెచుచ కనేవాళుే మిముమ న్నక్క డ తెలయగల్రు
కూడల్ సింగమదేవా/257
రలక్కతే ముతాయ ల్ హారింల వుిండాల
రలక్కతే మాణిక్య పు కాింత్తల వుిండాల
రలక్కతే సఫ టిక్పు శ్లక్ల వుిండాల
రలక్కతే లింగిం మెచిచ ఔనౌన్నాల
రలక్కన్టులగా న్డవకుింట్ట
కూడల్ సింగమ దేవుడేట్ళల ద్య చూసాీ డయాయ . - గురు బసవన్న /260
నేల్ ఒక్ట్ట మాల్వాడకూ శివాల్యానికీ,
నీరొక్ట్ట శౌచాచమన్ముల్కు
కుల్ిం ఒక్క ట్ట తనున తాన్నరిగిన్ వారిక్క
ఫల్మొక్ట్ట ష్డర
ద శ న్ ముక్కక్కీ
నిలువొక్ట్ట కూడల్ సింగమదేవా నినేన రిగిన్ వానిక్క! - గురు బసవన్న /263
నాయ యనిషుఠరి, దాక్షిణ్య రరుడ గాను
లోక్విరోధి శ్రణ్మడెవరికీ బెద్దరేవాడు కాడు
కూడల్ సింగమ దేవుని రాజతేజింలో ఉిండటిం వల్న్ - గురు బసవన్న /266
రటటముక్టిటన్ ప్పద్ర ల్క్షణాల్ న్నించడమా?
లింగదేవుని పూజిించి కుల్మడుగుతారా? అయాయ
కూడల్ సింగమ దేవుడు
ీ
భక్కాయిం
మమకాయ మనాన డు క్దా! /267
రరచిింతలు మన్కేల్న్యాయ మన్చిింతలు మన్కు చాల్వా?
కూడల్ సింగమదేవుడు ప్రసనున డయాయ డో లేదో న్న్న చిింత
రరచుకోనూ వుింద్ద క్పుప కోనూ వుింద్ద - గురు బసవన్న /268
వచిచ న్దేమైనా సివ క్రిించడిం నేమిం
ఉన్న దాింట్లల వించన్ చేయకుిండుట్ట నేమిం
న్డచి తరప కుింట్ట నేమిం రలక్క బింక్ కుిండుట్ట నేమిం
మా కూడల్ సింగని శ్రణ్మలు రాగా
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ఆ దొరల్కు సిరుల్ నొప్పప ించడమే నేమిం - గురు బసవన్న /271
జలరి నీరు తేటగా నుింట్ట మాప్తమేమి?
చెల్లని రూపాయి మరెక్క డుింట్టనేమి?
ఆకాశ్ మామిడి రిండైతే మాప్తమేమి?
కయయ లేదు మెయయ లేదు
కూడల్ సింగుని శ్రణ్మల్ అనుభావిం లేనివాడు
ఎక్క డుింట్టనేమి? ఎల వుింట్టనేమి? - గురు బసవన్న /274
ీ భకుీ ని ఇింటికస్తీ భృతాయ చారిం చేయాల
భక్డు
ీ కాళుే క్డిగిించుకింట్ట
క్రగా
మునున పూనిన్ భక్కక్కీ హాని
ల్క్ష ఆమడలు దారిని పోయి
భకుీ డు భకుీ ణిణ చూడటిం సదాచారిం
అక్క డ క్ల్సి దాసోహిం చేశరా
క్ల్సుకింట్ళడు మా కూడల్ సింగయయ తానుగా - గురు బసవన్న /294
భకుీ లన చూడగానే బోడుల్ప్పప రయాయ
సవణ్మల్ చూడగానే బితీల్ ల్ప్పప రయాయ
బారన్ల్ చూడగానే హరినామ మింట్ళరయాయ
వారివారిని చూచన్పుప డు వారివారిలగా!
ల్ింజకు పుటిటన్ వారిని చూరక్వయాయ
కూడల్ సింగయయ ను పూజిించి అన్య దైవాల్కు ప్వాల
భకుీ ల్నిప్పించుకనే అజానన్ల్ను నేనే మిందున్యాయ ?/296
మటిట మూకుడు దైవిం, చేటదైవిం, వీధిలో రాయి దైవిం
దువ్వవ న్ దైవిం, విింటినారి దైవిం క్న్ిండిరో
కల్తస్తరు దైవిం, చిరుచెింబు దైవిం క్న్ిండిరో
దైవము దైవమే అింతా నిిండి కాలూన్ చోటులేదు
దేవుడొక్క డే! కూడల్ సింగమ దేవుడు./309
మూకుడు చేయాల్ింట్ట మొద్ట మనున ిండాల
సిింగారపు న్గల్కు మొద్ట బింగార ముిండాల
శివరథిం ప్గహిించానిక్క మొద్ట గురురథిం రట్ళటల
కూడల్ సింగమ దేవుని తెలయాల్ింట్ట
మొద్ట శ్రణ్మల్ సింగిం కావాల - గురు బసవన్న /310
ఇలుల చూస్తీ పేద్లు ఉల్లిం ఎింత ఘన్ిం
జవవ నుల్ ఎడ శుచులు సరావ ింగా లోల మొన్గాళుే
సరకుల్ క్నువులేదు తద్వసరానికున్న ద్ద
కూడల్ సింగని శ్రణ్మలు సవ తింప్త ధీరులు - గురు బసవన్న / 313
లోక్పు వింక్రలు మీరెిందుకు ద్దద్డ
ద ిం
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మీమీ తనువులు సరిచూసుకోిండి
మీమీ మన్సులు సరిచేసుకోిండి
పొరుగిింటి దు:ఖనిక్క ఏడేచ వారిని మెచచ డు
మా కూడల్ సింగమదేవా! - గురు బసవన్న /352
విషుణవును పూజిించి భుజము కాలప ించుకన్డిం చూచా
జినుని పూజిించి బతీలయగుటను చూచా
మైలరుని పూజిించి కుకైక మొరిగిింద్ద చూచా
మా కూడల్ సింగము పూజిించి దేవా
భకుీ ల్నిప్పించుకనుట చూచా/357
వ్వదానిన వ్వదానిక్క ఒర క్డతా
శస్త్సాీ ల్కు సింకెళుల వ్వసాీను
తరక ిం వీపున్ తలు వలుసాీను
ఆగమాల్ ముకుక కోసాీను చూడవయాయ
మహాదాని కూడల్ సింగమదేవా
మాద్దక్ చెన్న యయ ఇింటిబిడను
డ నేన్యాయ - గురు బసవన్న /359
వ్వద్ిం గడగడ వణిక్కింద్ద
ీ జారి నేల్కూలింద్యాయ
శస్త్స ిం
తరక ిం తరిక ించడిం తేలయక్ ముకుక రటుటకోన్న ద్యాయ
ఆగమాలు ద్వువ గా తొలగిన్వయాయ
మా కూడల్ సింగయయ
మాద్దగ చెన్న యయ ఇింట భుజిించి న్ిందుకు - గురు బసవన్న /360
వ్వదాలు చద్దవితేనేమీ? శస్త్సాీ లు విట్టనీమి?
జరిం చేస్తీ నేమీ? తరిం చేస్తీనేమీ?
ఏమి చేస్తీ మాప్తమేమి?
మా కూడల్ సింగయయ మన్సులో దూరన్ింత వరకు? - గురు బసవన్న /361
శ్రణ్మడు నిప్ద్దస్తీ జరిం చూడిండిరో
శ్రణ్మడు మేలుకోని వుింట్ట శివరాప్త్త చూడిండిరో
శ్రణ్మడు న్డచిిందే రవిప్తిం చూడిండిరో
శ్రణ్మడు రలక ిందే శివతతవ ిం చూడిండిరో
కూడల్ సింగని శ్రణ్మని కాయమే కైలసిం చూడిండిరో - గురు బసవన్న /363
ీ ఘన్మిందునా? క్రమ ను భజిసుీ ింద్ద
శస్త్స ిం
వ్వద్ిం ఘన్మిందునా? ప్పాణి వధను చెబుతింద్ద
ప్శుతులు ఘన్మిందునా? ముిందుించి వ్వతుకుతాయి
అక్క డెక్క డా నీవు లేవు క్నుక్
ప్త్తవిధ దాసోహముల్ దావ రా కాక్ చూడరాదు
కూడల్ సింగమ దేవుని!/364
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శివజన్మ లో పుటిట లింగైకుయ లై
తన్ అింగిం మీద్ లింగిం ఉిండగా
అనుయ ల్నే పాడి, అనుయ ల్నే పోగిడి
అనుయ ల్ వచనాల్ను పోగిడితే క్రమ వద్ల్దు భవబింధన్ిం తరప దు
శున్క్యోనిలో వచుచ ట తరప దు
అిందువల్న్ కూడల్ సింగమదేవా
మిముమ న్మీమ న్మమ ని డాింభికుల్కు
ఇసుక్ గోడనుక్టిట నీట క్డిగిన్టలయిన్ద్యాయ /366
సింసారమను అడివిలో పులులుిండే ఎలుగులుిండే
శ్రణ్మడు వ్వరవడు వ్వరవడు మహాధీర శ్రణ్మడద్రడు బెద్రడు
కూడల్ సింగని శ్రణ్మనిక్క నిరభ యము - గురు బసవన్న /373
సత్తరత్తలద్రూ
ద
రరసప రిం సమరసింగా వుింట్ట
అదే చెయదము
కూడల్ సింగమదేవా దేవుని కూడే కూటము - ధరమ గురు బసవన్న /378
సార స జను
ు ల్ సింగమద్ద మించిద్ద క్నుమయాయ
దూర దుర ునుల్ సింగమద్ద భింగమయాయ
సింగములు రెిండుింట్ళయి. ఒక్టి రటుట రెిండొ దొడగొటుల
మింగళమూరి ీ మా కూడల్ సింగని శ్రణ్మల్ సింగములు. - గురు బసవన్న /383
సారిం స జను
ు ల్ సింగము సలురద్గిన్ద్ద
దూర దుర ునుల్ సింగిం వద్యా
ద
య
ఏపామైతేనేమి? విష్ిం ఒక్క ట్ట
అలింటివారి సింగిం వద్యా
ద
య
అింతరింగిం శుద్ిం
ధ గా లేనివారి సింగిం
హాలహల్ిం కాల్కూట విష్మొ కూడల్ సింగమదేవా. - గురు బసవన్న /384
సెటిట అన్గల్నా? సిరియాళుని
మడివాలుడన్ గల్నా? మాచయయ ను
డొక్క ల్వాడన్ గల్నా? క్క్క యయ ను
మాద్దగవాడన్ గల్నా? చెన్న యయ ను
నేను బారడన్ింట్ట కూడల్ సింగయాయ న్వువ తాడయాయ - గురు బసవన్న /388
పాల్వాగులో బెల్లమే బురద్ చకెక ర ఇసుక్
తవరాజపు మీగడ లగా ఆదుయ ల్ వచనాలుిండగా
మరో బావిని ప్తవివ ఉపుప నీరు ప్తాగేవాని గత్తల
అయిపోయిిందీ నామత్త, కూడల్ సింగమదేవా! - గురు బసవన్న /404
పాల్ నేమిం, పాల్మీగడ నేమిం
మీగడ త్తసిన్ ప్పద్ర క్కచిచ డి నేమిం
వ్వన్న నేమిం, బెల్లిం నేమిం
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అింబల నేమిం వారి న్నవరిని గాన్!
కూడల్ సింగని శ్రణ్లోల
అింబల నేమింవాడు మాద్దగ చెన్న యయ - గురు బసవన్న /405
పాల్ ఎింగిల దూడద్ద; నీళే ఎింగిల మతాు య నిద్ద
పూల్ ఎింగిల తుమెమ ద్ద్ద
ఎల పూజిించేద్ద శివశివా! ఎల పూజిింతును?
ఈ ఎింగిళే ను దాటడిం నావల్ల కాదు
ద్క్కక ిందే గైకో కూడల్ సింగమదేవా! - గురు బసవన్న /406
ముటుట నిలచికాక్ ప్పిండిం న్నల్వుకు ఆప్శ్యమేద్యాయ
శుక్ ల - శోణితముల్ వయ వహారిం ఒక్ట్ట
ఆశ్ - ఆమిషాలు, రోష్ హరాాలు, విష్యాదులునీన ఒక్ట్ట
ఏమి చద్దవి, ఏమి విని, ఏమి ఫల్ిం?
కుల్జు డన్డానిక్క ఏమిటి సాక్షయ ిం?
"స రీధాతు సమిం ప్పిండిం సమయొని సముద్భ విం|
ఆతమ జీవసమాయుక్ింీ వరాణనాింక్కిం ప్రయోజన్ిం?|
అన్డింవల్ల కాచి క్మమ రియైనాడు! ఉత్తక్క చాక్లయైనాడు
మగ గింరటిట సాలెయైనాడు! వ్వద్ము చద్దవి పారుడైనాడు
చెవులోలించి పుటిటన్వారునాన రా? లోక్ింలో
అిందువల్ల కూడల్ సింగమదేవా
లింగస థల్ మెరిగిన్ వాడే కులీనుడు - గురు బసవన్న /428
మాల్ మాద్దగ భకుీ డైతే ఆతనిింటి కుక్క ను
రించమహావాదాయ ల్త సనామ నిించనా?
న్నల్వు ప్రక్టిించి ఊఘే ఛింగు భళాయని
కుల్మెకుక వ పారుని సిద్దక్క
ధ మెచచ నా?
మీ శ్రణ్మల్ మహిమ గొరప కే గొరప
ఒరే ఒరే కూడల్ సింగమదేవా మిము న్మమ నివాడే మాల్? - గురు బసవన్న /429
పోలయుింటుిందా లింగ మున్న చోట
కుల్ముింటుిందా జింగమ మున్న చోట
ఎింగిలుింటుిందా ప్రసాద్ మున్న చోట
అరవిప్తపు మాటలడే సూతక్మే పాతక్ిం
నిష్క ళింక్ నిజైక్య ప్త్తవిధ నిర ణయిం
కూడల్ సింగమదేవా మీ శ్రణ్మల్కు గాక్ వల్లకాదు./ 431
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అలలమప్రభు (Allamaprabhu)
ఆజానన్మనే ఉయాయ ల్లో
జానన్మన్న శిశువును రడుకోబెటిట
ీ
సక్ల్ వ్వద్శస్త్స ము
ల్నే తాళుల క్టిట
రటిట ఊపుతూ జోల్ పాడుతింద్ద
ప్భాింత్త అనే తల.ల
ఊయల్ విరిగి తాళుల తెగి
జోల్ పాట నిలువక్ పోతే
గుహేశ్వ రుడనే లింగిం కాన్లేము - అల్లమప్రభు/447
అమృతసాగరింలోనే వుిండి ఆవును గురిించిన్ చిింత ఎిందుకు?
మేరువు మధయ దాగి బింగరు పోడిని క్డిగే చిింత ఎిందుకు?
గురునిత చేరి తతవ విద్య ల్ చిింత ఎిందుకు?
ీ గురిించి చిింత ఎిందుకు?
ప్రసాద్ింలో వుిండి ముక్కని
క్రస థలన్ లింగమున్న తరువాత
ఇింక్ వ్వరే చిింతలెిందుకు చెరప రా గుహేశ్వ రా?/ 451
బింగారు మాయ అింట్ళరు - బింగారు మాయకాదు
అింగన్ మాయ అింట్ళరు - అింగన్ మాయకాదు
క్నుముింగిట మటిటమాయ అింట్ళరు - మటిటమాయ కాదు
మన్సు ముింగిట ఆే మాయ క్న్మా గుహేశ్వ రా. - అల్లమప్రభు /464
రెిండు క్ళ లకు ఒకే చూపైన్టుల
ద్ింరతులేక్ భావింత నిలచిన్పుడు
గుహేశ్వ ర లింగానిక్క నివ్వద్న్మైన్ద్ద సింగన్ బసవన్న -అల్లమప్రభు/472
క్లయ ణ్మను ప్రమిద్లోన్
ీ
భక్క రసమను
నూన్నను పొసి
ఆచారమన్న ఒత్తీత
బసవన్న అను జోయ త్త తాక్కించగా
పూని వ్వలుగు చుిండెన్యాయ శివుని ప్రకాశ్ిం
ఆ వ్వలుగులో ఒప్పప యుిండిరయాయ
అసింఖయ త భక్ ీ గణ్ములు
శివభకుీ లున్న క్షేప్తమే అవిముక్ ీ క్షేప్తమన్నద్ద అబద్మా
ధ ?
గుహేశ్వ ర లింగమిందు
నా రరమారాధుయ ని సింగని బసవన్న ను గని
ప్బత్తక్కత్తని క్నుమా సిద్రా
ధ మయాయ . -అల్లమప్రభు/496
కుమమ రి పురుగుల
ఒింటిక్క మన్న ింటకుిండ వునాన వుగా బసవనాన
నిటిలోని తామర (పువువ )ల
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తడిసి తడియన్టుల వునాన వుగా బసవనాన
జల్ింలోని తామరల
అింటి అింటన్టుల వునాన వుగదా బసవనాన
గుహేశ్వ రలింగిం అన్త్త మీద్
దేహాభిమాన్ మతుీలైన్
ఐశ్వ రాయ ింధ కుల్ మతము
నేమి చేయ వసిీవయాయ
సింగన్ బసవనాన -అల్లమప్రభు/509
తనువు బతీల్గా నుింట్టనేమి శుచి కాకున్న ింత వరకు
తల్ బడైతేనేమి భావము బయలుకాన్ింత వరకు
భసమ ము పూసితే నేమి?
క్రణాదుల్ గుణాల్ నొత్తీ ప్తొక్కక కాల్చ న్ింత వరకు
ఇట్ళలింటి ఆశ్ల్ వ్వష్పు భాష్కు
గుహేశ్వ రా నీవు సాక్షిగా ఛీకడతాను. - అల్లమప్రభు/530
తలలద్ింప్డులు లేని క్నాన
నీకు నీవ్వ పుటిట పెరిగిత్తవి క్దా
ీ ఉింద్ద క్దా!
నీ రరిణామమే నీకు ప్పాణ్తృప్పగా
భేద్కుల్కు అభేదుయ డనై నినున నీవ్వ వ్వలుగుచునాన వు క్దా!
నీ చరిప్త నీకు సహజము గుహేశ్వ రా - అల్లమప్రభు/536
దేహింలో దేవాల్యముిండి
మరినేరే దేవళ మేల్యాయ
రెిండిింటిని చెరప రాద్యాయ
గుహేశ్వ రా నీవు రాయివైతే నేనేమౌతాను? - అల్లమప్రభు/541
మానులోని ఆకులూ రళుల
ప్క్మానుగుణ్ింగా క్నుప్పించిన్టులగా
హరునిలోరల ప్రక్ృత్త సవ భావాలు
హరుని భావ్వచఛ త కానుప్పించు కింట్ళయి
లీల్ యైతేను ఉమారత్త
లీల్ మానితే సవ యింభువు గుహేశ్వ రా - అల్లమప్రభు/587
మరయ ీ లోక్ములోని మాన్వులు
దేవళమిందొక్ దేవుని చేయ
నేన్బుి ర రడిత్తని
నితాయ నిక్క నితయ ింగా అరచ న్ పూజన్లు చేయిించి
వైభోగము న్నరపే వారిని చూచి నేన్బుి ర రడిత్తని
గుహేశ్వ రా
మీ శ్రణ్మలు, గతమున్ లింగమునుించి పోయారు - అల్లమప్రభు/588
మాటన్న ద్ద జోయ త్తరి లింగిం సవ రమనేద్ద రరతతవ ిం
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తాళవాద్య సింపుటమన్న ద్ద నాద్బిిందు క్ళాతీతిం
గుహేశ్వ రుని శ్రణ్మలు
మాట్ళలడి మైల్చెింద్రు విన్రా ఉనామ దీ. - అల్లమప్రభు/592
సాన నిించి దేవుని పూజిింతున్నే సిందేహి మాన్వా విన్రోరీ
సాన నిించదా చేర? సాన నిించదా మొసల?
తాను సాన నిించి తన్మన్సు శుచికాన్ింత వరకు
ఈ మాయల్ మాటలు మెచుచ నా మా గుహేశ్వ రుడు. - అల్లమప్రభు/593
మబుి ల్ మాటున్ మెరపుల
బయలు మాటున్ ఎిండమావిల
శ్బదము మాటున్ నిశ్య బదముల
క్నున ల్ మాటున్ వ్వలుగుల
గుహేశ్వ రా మీ తీరు. - అల్లమప్రభు/596
వ్వదాల్నేవి ప్బహామ యయ బూటక్ిం
ీ
శస్త్స ము
ల్నేవి సరసవ తమమ ప్పతలటక్ిం
ఆగమాల్నేవి ఋషుల్ ఉనామ ద్ిం
రరాణాల్నేవి పూరువ ల్ నాటక్ిం
ఈలగున్ వీటిని తెలసిన్ వారిని వీధిక్కలగి
నిజింగా నిింద్దించేవాడే గుహేశ్వ రునిలో
అచచ ింగా లింగైకుయ డు. - అల్లమప్రభు/607
ీ
వ్వద్ిం ప్రమాణ్ిం కాదు శస్త్స మూ
ప్రమాణ్ిం కాదు
శ్బదిం ప్రమాణ్ిం కాదు చూడిండహో లింగానిక్క
అింగసింగిం న్డుమ నుిండి, దాచుకని వాడకనాన డు
గుహేశ్వ రా మీ శ్రణ్మడు - అల్లమప్రభు/608
వ్వద్మనేద్ద చదువుల్ మాట
ీ నేద్ద సింతల్ సు దుదలు
శస్త్స మ
పురాణ్ముల్నేద్ద దోింగల్ గోష్ఠఠ
తరక మనేద్ద టగరుల్ పోరు
ీ
భక్క అనేద్ద,
కోరి, అనుభవిించే లభిం
గుహేశ్వ రడు అింద్ని ఘన్ము. -అల్లమప్రభు/ 609
వ్వదాలు అిందుకోవడిం తెలయక్ చెడాడయి
శస్త్సాీ లు సాధిించుటెరుగక్ చెడాడయి
పురాణాలు పూరిించుట తెలయక్ చెడాడయి
పెద్లు
ద
తముమ తా మెరుగక్ చెడాడరు
తమ బుద్ద,ధ తమనే త్తన్న ద్ద
మిమేమ క్క డ తెలస్తరురా గుహేశ్వ రా. - అల్లమప్రభు/610
సత్తని గాించి ప్వత్తయైనాడు బసవన్న
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ప్వత్తయై ప్బహమ చారియైనాడు బసవన్న
ప్బహమ చారియై భవరహితుడైనాడు బసవన్న
గుహేశ్వ రా మిలో బాల్ప్బహమ చారియైన్ద్ద బసవన్న ఒక్క డే. -అల్లమప్రభు/618
చుటిట చుటిట వస్తీ లేదు ల్క్ నగింగలోల మునిగిన్ లేదు
కటటకన్ల్ మేరుగిరిన్నక్కక కెక్లడిన్ లేదు
నితయ నేమముత తనువు తాక్కనా లేదు
నితాయ నిక్క నితయ ిం తల్చే మన్సును
ఆనాటి కానాటిక్క అటిటటుట త్తరిగే మన్సును
చితీింలో నిలురగలగతే నిరమ ల్మైన్ వ్వలుగు గుహేశ్వ రలింగము - అల్లమప్రభు/625
పాల్ నేమము రటిటన్వాడు ప్పలలయై పుడతాడు
శ్న్గల్ నేమము రటిటన్వాడు గుప్రమై పుడతాడు
ఆర ఘయ పు నేమము రటిటన్వాడు క్రప యై పుడతాడు
పూల్ నేమము రటిటన్వాడు తుమెమ దై పుడతాడు
ఇద్ద ష్డు స థల్మున్కు వ్వలురల్నే సుమా
ీ
నిజభక్క లేనివారిని
చూసియు మెచచ డు గుహేశ్వ రుడు - అల్లమప్రభు/635
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చెన్నన బసవనన

(Chennabasavanna)

అింగింపై లింగసాహితయ మైన్ ప్పద్ర
తీర థ క్షేప్తయాప్త లెిందుక్యాయ !
అింగిం మీద్ద లింగిం సాథవర లింగానిన తాక్కతే
దేనిన ఘన్మన్ను! దేనిన చిన్న ద్న్గల్ను!
తాళ సింపుట్ళనిక్కరాని ఘన్ిం తెలయక్ చెడాడరు
జింగమ ద్రశ న్ిం శిరసు తాక్క పావన్ిం
లింగ ద్రశ న్ిం క్రిం తాక్క పావన్ిం
ద్రిసున్న లింగానిన మిథయ చేసి
దూరాన్నున్న లింగానిక్క మొకేక
వయ ర థప్వతుణిణ చూప్పించక్యాయ
కూడల్ చెన్న సింగయాయ /653
అింగిం మీద్ లింగదారణ్ మయాయ క్
మళిే భవిని మిప్తుడని క్లప్పతే
కోిండమారిక్క బలకావడిం తరప దు
రచిచ మటిటత చేసిన్ కుిండ అగిన ముఖిం నుిండి వచాచ క్
అద్ద తన్ పూరవ కులనిన క్ల్పుకుింటుిందా?
అగిన ద్గ ధ ఘట: ప్పాహొరన భూయొ మృత్తీకాయతే|
తచిఛ వాచార సింగేన్ న్పున్రామ నుషో భవ్వత్|
అిందువల్,ల నాసిీ పూరవ కుదైన్ భకుీ డపూరువ డు
కూడల్ చెన్న సింగమదేవా/654
త్తనేద్ద త్తనిప్పించేద్ద శివాచారిం
ఇచేచ ద్ద పుచుచ కునేద్ద కులచారిం అనే
అనాచారరరుని మాట విన్రాదు
విప్పుని మొద్లు అింతయ జునిదాకా శివభకుీ లొక్క ట్ట అని
ఇచిచ పుచుచ కోవడిం సదాచారిం, తక్కక న్ద్ింతా అనాచారిం
అదెలగింట్ట
సఫ టిక్ క్ల్శ్ింలో మరక్ను వ్వద్క్కన్టుల
తీప్పలో చేదు వ్వద్దక్కన్టుల
రజసూయ తక్ిం, కుల్సూతక్ిం, జన్న్ సూతక్ిం
ప్పేతసూతక్ిం, ఉచిచ ష్ ట సూతక్ిం - అింట్ట
వాన్క్క గురువులేడు, లింగింలేదు, జింగమింలేదు, తీర థ ప్రసాదాలు లేవు
ఇల ఈ రించ సూతకాల్ను తొల్గిించుకుింట్ట తరప భకుీ డు కాడు
ఇలింటి భకుీ ల్లో ఇచిచ పుచుచ కోవడిం సదాచారిం
కూడల్ చెన్న సింగమదేవా/ 707
ఉద్య, మధాయ హన , సాయిం, సింధాయ కాలల్ను చూసి
చేస్త క్రిమ షుఠడివి, నీవు వినుమా
ఉద్య మేమిట్లయి శ్రణ్మన్కు?
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అసీమాన్ మేమిట్లయి శ్రణ్మన్కు?
మహా మేరువు మరుగున్ నుిండి
తమనీడ వ్వతుకోక నే భావ ప్భమితుల్ మెచచ డు
మా కూడల్ చెన్న సింగమ దేవుడు /712
క్రమ జాతుని తొల్గిించి గురులింగ పుణ్య జాతుని చేసిన్ ప్పద్ర
శివకుల్ింకాక్ అన్య కుల్ిం శ్రణ్మని కున్న దా?
శివధరమ కులేజాత: పూరవ జన్మ వివరి ుత:|
ఉమామాతా ప్పతారుప్ద్ ఈశ్వ రిం కుల్మేవచ|
కూడల్ చెన్న సింగయాయ
మీ శ్రణ్మల్కు ఎదురులేదు, శివుని కుల్ింకాక్ -చెన్నన బసవన్న /738
జాత్త సూతక్ిం విడువదు, జన్న్ సూతక్ిం విడువదు
ప్పేత సూతక్ిం విడువదు, రజసూు తక్ిం విడువదు
ఎింగిల సూతక్ిం విడువదు, ప్భాింత్త సూతక్ిం విడువదు
వర ణ సూతక్ిం విడువదు
వీరెలింటి భకుీ లు
పైపూతత క్షుప్ద్ దేవతను చేస్తీ
నోటిక్క బెల్లిం పూస్తీ
స దుగరు లింగడు ముకుక కోయక్ వద్లుతాడా?
కారుచిచుచ త గరిక్ గడి డ కోయిించి న్టులిండాల భక్క ీ
వ్వనుక్ మెద్లేదు, ముిందు గడిలే
డ దు
ీ థల్ిం
అిందువల్ల కూడల్ చెన్న సింగని భక్క స
నీ శ్రణ్మనిక్క కాక్ రరుల్కు ల్భిించదు./ 777
పాతాళగింగను తాడులేక్ తేవచుచ నా?
సోపానాల్ బల్ింతకాక్ తేవచుచ నా?
శ్బద సోపానాల్మరిచ మడిపారు పురాతన్లు
దేవ లోకానిక్క దారిని, చూడిండిరా
మరుీ య ల్ మనోమాలన్య ిం పోగోట్ళటల్ని
గీత రలుకుల్నే జోయ త్తని వ్వలగిించి ఇచాచ రు
కూడల్ చెన్న సింగని శ్రణ్లు/ 833
బసవన్న మరయ ీ లోకానిక్క వచిచ మహాగృహానిన నిరిమ ించి
ీ న నాల్నే దీరమెత్తీ చూరగా
భక్క జా
సు జానన్మనే ప్రభ ప్రసరిించిింద్యాయ లోక్ింలో
వ్వలుగులో తెలసి చూడిండి
విడిపోయిన్ శివగణ్మింతా చేరి ఒక్క టింద్యాయ
కూడల్ చెన్న సింగమదేవా
మీ శ్రణ్ బసవన్న క్ృరత
ప్రభుదేవుల్ నిజమెరిగి నిశిచ ింతుల్యాయ రయాయ
శివగణ్మింతా -చెన్న బసవన్న /840
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ప్బాహమ ణ్మడు భకుీ డైతేనేమయాయ ? సూతక్ పాతకాల్ను విడువడు
క్షప్త్తయుడు భకుీ డైతేనేమయాయ ? ప్కోధిం విడువడు
వైశుయ డు భకుీ డైతేనేమయాయ ? క్రటిం విడువడు
శూప్ద్డు భకుీ డైతేనేమయాయ ? సవ జాత్తని విడువడు
ఇలింటి జాత్త డింభికుల్ను మెచుచ కుింట్ళడా కూడల్ చెన్న సింగమ దేవుడు -చెన్నన
బసవన్న /848
తల్మాసితే మహామజన్
ు ిం చేయాల
గుడ డ మాసితే చాక్ళే కు వ్వయాల
మన్సు మైల్ క్డగాల్ింట్ట
కూడల్ చెన్న సింగయయ శ్రణ్మల్ అనుభావిం అభయ సిించాల /862
మాింసపు ప్పిండమనికాక్ మింప్త ప్పిండమనిప్పించాడు బసవన్న
వాయు ప్పానికాక్ లింగప్పాణి అయాయ డు బసవన్న
ీ కాింక్షిించక్, శ్రణ్ భరిత లింగమయాయ డు
జగద్భ రితుడనే కీరిని
కూడల్ చెన్న సింగయయ నిలో బసవన్న - చెన్న బసవన్న /872
వారాలేడు కులలు రదెని
ద మిద్ింట్ళరయాయ
దానిన మేము కాద్ింట్ళము
రాప్త్త ఒక్ వారిం, రగలొక్క వారిం
భవి ఒక్ కుల్ిం భకుీ డొక్ కుల్ిం
మాకు తెలసిన్ద్ద, క్నుమా కూడల్ చెన్న సింగమదేవా -చెన్నన బసవన్న /900
శ్రణ్మడు శ్రణ్మడిని చూచి
ీ
’శ్రణ్’ని చేతులు జోడిించడమే భక్క ల్క్షణ్ిం
శ్రణ్మడు శ్రణ్మడిని చూచి
పాద్భివింద్న్ిం చేయడమే భక్క ీ ల్క్షణ్ిం
శ్రణ్మని పాదాలు రటటక్
చూచీ చూడక్ వ్వళిే నాడింట్ట
కూడల్ చెన్న సింగని శ్రణ్మలు మనిన ించరయాయ / 905

రల్వింతులు రల్వింఉల్ింట్ళరు మాక్కద్ద తెలయద్యాయ
అింగన్ల్ అధరపాన్ిం
తన్ క్డుపులోనిక్క పోతున్న ింతకాల్ిం రల్ మెక్క డిదో?
ఈష్ణ్ ప్తయమనే శున్క్ిం వ్వన్న ింటి వసూీవుింట్ట రల్మెక్క డిదో?
వ్వనుక్ింజ వ్వసి మన్సు మహాశివునిలో నిలస్తీ రల్ిం
రరిణామిం ల్భిస్తీ రల్ిం
అిందువల్ల కూడల్ చెన్న సింగనిలో రల్వింతులు విరళిం. - చెన్న బసవన్న /911
రల్ిం రల్మని గరివ ించి రలుకుతునాన రు, రల్మేద్ని తెలయరు
ఉన్న దానిన వించన్ చేయక్ ఇవవ డమే రల్ిం
లేన్ిందుకు త్తరిపెము వ్వడకుిండడమే రల్ిం

25
ీ కాశ్రడకుిండుటె రల్ిం
రరధన్ రరస్త్రల్
రరదైవ రరసిదాధింతాల్ కోరకుిండుట్ట రల్ిం
గురునిింద్ దేవనిింద్ జింగమనిింద్ విన్కుిండుట్ట రల్ిం
కూడల్ చెన్న సింగని శ్రణ్మల్ రాక్కు
మన్సారా సింతష్రడ గలగితే అచచ పు రల్ిం - చెన్న బసవన్న /913
ీ లేదు
రల్ిం రల్మింట్ళరు రల్ిం భక్కలో
కారణ్మదేమింట్ట
ధాన్య ిం ధరణి ఎింగిల
క్ల్శ్ జల్ిం మేఘపు ఎింగిల
రరిమళిం గాల ఎింగిల
పాక్ిం అగిన ఎింగిల
చేత్తలో ద్దవ్వవ రటుటకుని
క్నున లు కాన్క్ తొప్టురడిపోయే కుటిల్ రలుల్ను మెచుచ తాడా?
కూడల్ చెన్న సింగమ దేవుడు - చెన్న బసవన్న /914
సారభూత రదారాథనిన వ్వద్కాల్ని
శ్రణ్మడు మరయ ీ లోకానిక్క వచిచ
తన్ ఇరవైఐద్దింప్ద్దయాల్ను భకుీ ల్ను చేసి,
మెల్లమెల్లగా వారి పూరావ ప్శ్యాల్ను తొల్గిించి
క్లప తిం లేకుిండా అరిప తిం చేయగా
ఇింప్ద్దయాలు తమతమ రీత్తలో ప్గహిించజాల్క్
కూడల్ చెన్న సింగనిక్క కావాల్ని రటుటకనే వునాన యి./924
సోమవారిం మింగళవారిం శివరాప్త్త అని ఆచరిించె భకుీ ల్ను
లింగభకుీ నిక్క నేన్నల సరి అన్గల్న్యాయ ?
ద్దన్ిం ప్ేష్ఠమా? లింగిం ప్ేష్ఠమా?
ద్దన్ిం ప్ేష్ఠమని చేస్త
రించ మహాపాతుకుల్ ముఖిం చూడరాదు
సొమే భౌమే వయ త్తపాతే సింప్కాింత్త శివరాప్తయో:|
ఏక్ భుకోీర వాస్తన్ న్రక్ిం కాల్మక్షయమ్|
అిందువల్,ల కూడల్ చెన్న సింగయాయ
ఇలింటి వారి ముఖిం చూడరాదు. /928
పాలుించుకని వ్వన్న వ్వద్క్డమా?
లింగిం రటుటకుని పుణ్య క్షేప్తానిక్క వ్వళే డిం తగునా?
లింగ సింగిం చేశన్నే వానిక్క అన్య దైవ భజన్ ఎిందుక్యాయ ?
ఇష్ల
ట ింగమ విశ్వ సయ యోన్య దైవ ముపాసతే|
శవ న్ యొని శ్తిం గతావ చిండాల్ గృహ మాచరేత్|
ఇల అన్న ిందువల్,ల
ఇలింటి పాతక్కక్క ఘోర న్రక్ిం తరప దు క్నుమా!
కూడల్ చెన్న సింగమదేవా. - చెన్న బసవన్న /934
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క్న్క్ిం కోసిం వచిచ న్వాడు కాడు, కాింత కోసిం వచిచ న్వాడు కాడు
అశ్న్ిం కోసిం వచిచ న్వాడు కాడు, వసన్ిం కోసిం వచిచ న్వాడు కాడు
కూడల్ చెన్న సింగయయ
ీ రాగనిన చూరవచాచ డయాయ బసవన్న -చెన్న బసవన్న /939
భక్క మా
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సిద్ధరామేశవ ర (Siddharameshwara)
మా ఒక్ వచన్ పారాయణానిక్క
వాయ సుని ఒక్ పురాణ్ిం సమిం కాద్యాయ
మా నూటెనిమిద్ద వచనాల్ అధయ యనానిక్క
శ్తరుప్దీయ యాగిం సమిం కాద్యాయ
మా సహప్స వచనాల్ పారాయణానిక్క
గాయప్తీ ల్క్షజరిం సమిం కాద్యాయ
క్ప్పల్ సిద్ ధ మలలకారుునా/969
కుల్జుడినై నేనేమి చేయాల్యాయ ?
కుల్ిం చెింత దేవుడవుకావు, మన్సు క్లగిన్ దేవుడవ్వ, సరి,
ఏయొన్జుడైతేనేిం?
నీవను ప్గహిించిన్ వాడే కుల్జుడయాయ
క్ప్పల్ సిద్ ధ మలలకారుునా - సిద్రా
ధ మేశ్వ ర/995
కుల్మని పోరాడే అన్న లరా విన్ిండోయి
డొక్క లునిద్ద కుల్మా? మాద్దగద్ద కుల్మా? దురావ సునిద్ కుల్మా?
వాయ సునిద్ద కుల్మా? కుల్మా వాలీమ క్కద్ద? కుల్మా కిండినుయ నిద్ద?
కుల్ిం చూస్తీ గొరప లేదు
వారి న్డత చూస్తీ అల న్డిచేవారు ములోలకాల్లో లేరు క్న్వొయి
క్ప్పల్ సిద్ ధ మలలకారుునా - సిద్రా
ధ మేశ్వ ర/996
తనువుత దాసోహిం చెసి గురు ప్రసాద్ద అయాయ డు బసవన్న
మన్సుత దాసోహిం చెసి లింగ ప్రసాద్ద అయాయ డు బసవన్న
ధన్ింత దాసోహిం చెసి జింగమ ప్రసాద్ద అయాయ డు బసవన్న
ఇల ఈ ప్త్తవిధ దాసోహిం చెసి
స దుగరు క్ప్పల్ సిద్మ
ధ లలకారుునా
మీ శ్రణ్డు సవ యిం ప్రసాద్ద అయాయ డయాయ బసవన్న - సిద్రా
ధ మేశ్వ ర/1015
తాను సృష్ఠిం
ట చిన్ స్త్ర ీ తన్ తల్న్నక్కక ింద్ద
తాను సృష్ఠిం
ట చిన్ స్త్ర ీ తన్ ఒడికెక్కక ింద్ద
తాను సృష్ఠిం
ట చిన్ స్త్ర ీ ప్బహమ నాలుక్కెక్కక ింద్ద
తాను సృష్ఠిం
ట చిన్ స్త్ర ీ నారాయణ్ ఎద్కెక్కక ింద్ద
అిందువల్ల స్త్ర ీ స్త్ర ీ కాదు, స్త్ర ీ రాక్షసి కాదు
స్త్ర ీ ప్రతయ క్షింగా క్ప్పల్ సిద్ ధ మలలకారుును డే క్న్వయాయ . - సిద్రా
ధ మేశ్వ ర / 1018
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అక్క మహాదేవి (Akkamahadevi)
కామారిని గెలచాను రసవా మీవలన
సోమధరుని పట్టుకొనాన ను రసవా మీ దయ్వలన
నామంలో ఆడదనన పేరైనంత్లో ఏమిలోట్ట
భావంచి చూస్తే మగరూపు రసవా మీ కృపవలన
అతికామి చెనన మలకా
ి రుుని తందరించి
మరియొకటెరుగక కూితిని రసవా మీ కృపవలన. - అకక మహాదేవ/1161
త్న వనోదానకై తానే సృజంచెను సకల జగము
త్న వనోదానకై తానే దానికి కట్ుబెటె ును సకల డ్రపపంచము
త్న వనోదానకై తానే డ్రతిపెె ను సకల భవ దు:ఖములందున
ఇట్టి నా చెనన మలికారుునుడను పరశివుడు
త్న జగనాన ట్కము చాలైన పిమి ట్
తానె డ్రర ంచి వేయును దాని మాయాపాశము -అకక మహాదేవ/1191
నేలదాగిన నిధానంలా
పండున దాగిన చవలా
రాతిని దాగిన పుత్ేిలా
నువుు లలో దాగిన నూనెలా
మానులదాగిన తేజంలా
భావమునదాగి డ్రరహ్ి మై వునన
చెనన మలికారుునుని నిలువు రలయ్లేము -అకక మహాదేవ/1199
వేదశాస్తసే ఆగమ పురాణ్ములనిన
పొలుి న దంచిన నూకతౌడు కనండహో
ఇవ దంచనేల? ద్దంచ నేల?
అట్ట ఇట్ట పరుగుదేయ్ మనసు లోతులను రలసికంటే
పట్టత్
ు నపు రట్ురయ్లు చెనన మలికారుునా - అకక మహాదేవ/1225
సంగము నుంి కాక అగిన పుట్ుదు
సంగము నుంి కాక వతుే మొలకెత్ేదు
సంగము నుంి కాక పూవు వకసించదు
సంగము నుంి కాక ఏ సుఖమూ అనుభవమునకు రాదు
చెనన మలికారుునయాయ
మీ మహానుభావుల సంగంత నేను
పరమ సుఖియైతినయాయ -అకక మహాదేవ/1227
చావులేని, కీడులేని, రూపలేని, అందగాణ్ణణ నేవలచాను
ఎడంలేని కడయులేని, రరవులేని, గురుతులేని
అందగాణ్ణణ నేవలచాను అమి లారా
భవములేని, భయ్ములేని, నిరభ యుడందగాణ్ణణ వలచాను నేను
ఊరలేని, పేరులేని వానిని వలచాను నేను
చెనన మలికారుునుడను మగని
ఎకెక కుక వ నేవలచాను అమి లారా! -అక్క మహాదేవి/1230
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అకక మమ
కామిక్క ప్వతిం వుంట్టందా? నిష్కక మికి కాక?
డ్రకధికి డ్రవత్ం వుంట్టందా? ఓరుె గల వానికి కాక?
లోభికి డ్రవత్ం వుంట్టందా? ఉదారికి కాక?
ఇలాంట్ట క్షమ, దమ, శాంతి, ఓరిమి, సంపద మొదలుగా
గురులంగ జంగమాలకు, త్ను మన ధనాలత నిరతుడై
త్న శకికిే త్గినట్టు చిత్ే శుదాాతుి డై ఉండే
ే కృత్య ం లేని శరణుడు
మహా భకడే
ఆత్ని పాదం నా హ్ృదయ్ంలో అచ్చొ తిేనట్టుగా ఉంట్టంద్ద
అచారమే డ్రపాణ్మైన రామేశు ర లంగం
వారి ఎదుిలను కట్టవే
ు స్త గూట్మై వునాన డు. /1246
దుష్ల
ు కు భయ్పి కఠినమైన డ్రవతానిన చేపట్ువచ్చొ నా
ఆ డ్రవత్ వచారం ఎలాంట్టదంటే
వంట్ట మొన కంట్టన నేతి రుచిని లాలసత నాకితే
ఆ బాణ్ం పదును నాలుకకు త్గిల ఆ డ్రపాణ్ణ కనలనట్టిగా
డ్రపేమలేని భకి,ే పట్టుదల లేని నిష్ ు
బూరుగ చెట్టు మీదునన వహాంగంలాగు,
ఇలాంట్టదే మూలానెన రుగని వారి డ్రవత్నిష్ ు
హ్త్య , ఆశుచి, సూత్కాలకు అనువైనద్ద
ఆచారమే డ్రపాణ్మైన రామేశు రలంగానికి వయ తిరేక నియ్మం./1254
డ్రవత్మంటే ఏమిట్ట? వసుీవును చూడడానిక్క నిచెచ న్
డ్రవత్మంటే ఏమిట్ట? ఇండ్రద్దయాల సందిని కూలేొ కులకుఠారం
డ్రవత్ం అంటే ఏమిట్ట? సకల వాయ పకాలకు దావానలం
డ్రవత్ం అంటే ఏమిట్ట? సరు దోష్ నాశనం
డ్రవత్ం అంటే ఏమిట్ట? చిత్ేం జాడ్రగత్ేత
వసుేవును చూడడానికి కట్టన
ు కపె ం
డ్రవత్మంటే ఏమిట్ట? ఆచారమే డ్రపాణ్మైన రామేశు రలంగం
వారికి చినాన రి కొడుకై వుంటాడు. /1259

అముగె రాయమమ
ఉతీమమైన్ గుప్రానిన చరాన కలత అదలంచిన వాళ్ళ ంటారా?
పట్ుణానికి దొర అయాయ క జాతిగోడ్రతాలను రలుసుకొనేవాళ్ళ ంటారా?
పరమ సుజాానికి డ్రపాణ్ం మీద తీపి ఉంట్టందా?
లంగానిన నమిి న శరణుని ఎవరెవరో దూషిస్తే, సందేహించాలా?
ఇహ్లోకంవారు తిటాురని బాధపడం
డ ఎందుకు?
అముగేశు ర లంగానిన రలుసుకునన శరణునికి
ఎవరు పొగితే ఏమిట్ట? ఎవరు తిితే ఏమిట్ట? /1266
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ఆయ్దక్కక లక్క మమ
అంగానికి పేదరికం కాని
మనసుకు పేదరికం ఉంట్టందా?
కొండ ఎంత్ కఠినంగా ఉనాన
ఉలమొన పదునుగా ఉంటే పగులదా?
ఘన శివ భకుే లకు పేదరికం లేదు
సతుయ లకు దుశక రి ం లేదు
నాకు మారేశు రడ్రపియ్ అమరేశు ర లంగం ఉనన పుె డు
ఎవు రి హ్ంగూలేదు మారయాయ / 1291
ఆశ అనేద్ద రాజుకు కాక
శివభకుీ ల్కు ఉింటుిందా అయాయ
రోష్మనేద్ద యమదూతల్కు కాక్
అజాతుల కుంట్టందా అయాయ
బ్బయ్య ం ఆశ నీకేందుకు, ఈశు రుడొపుె కడు
మారయ్య డ్రపియ్ అమరేశు రలంగానికి దూరం మారయాయ /1293
భకుే ల కాయ్కం అని దాయ్గారికంగా రచిొ
దాసోహ్ం చెయ్వచ్చొ నా?
ఒకక మనసుు త రచిొ ఒకక మనసుు త చేసి
రెమడు వధాలు కాక మునుపే
మారయ్య డ్రపియ్ అమరేశు రలంగంలో చెలుిబాట్ట కావాల మారయాయ /1296
మనసుు శుదం
ా గా లేనివాికి డ్రదవాయ నికి పేదరికమేగానీ
చిత్ేశుద్దత
ా కాయ్కం చేస్తట్పుె డు
సదభ కుే నికి లక్ష్మి ఎకక డ చూస్తే అకక డ తానే అయి ఉంట్టంద్ద
మారయ్య డ్రపియ్ అమరేశు ర లంగం కొలువు ఉనన ంత్ వరకు /1297

ఉరలంగపెద్దదగారి పుణ్య స్త్ర ీ కాళవ్వె
కృత్య కాయ్కం చేయ్నివారు భకుే లు కాదు
సత్య ం శుదం
ా కానిద్ద కాయ్కం కాదు
ఆశ అనేద్ద భవ బీజం
నిరాశ అనేద్ద నిత్య ముకి ే
ఉరిలంగ పెద్దరే
ి నిలో సరికాదు కనవమాి ? - ఉరలంగపెద్దగా
ి రి పుణ్య స్తరే కాళవ్వవ /1298
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ఊక్త వ్వసిన్ మంట్లా మండేవాడు భకుే డా?
అసత్య మాి రచిొ చేస్తవాడు భకుే డా?
భకుే ల కులానెన తిే నింద్దంచేవాడు భకుే డా?
నిందయా శివభకాేనాం కట్ట జని ని సూకర:
సపేజని ని భవేత్ కుష్ట ు దార గరేభ షు జాయతే|
అన్న టులగా, తన్ డ్రపాణ్ం మీద కొచిొ నారానీ, వీళ్ళ ను వద్దలేయాల
వదలకుంటే ఉరిలంగపెద్దరే
ి డు ఒపుె కడమాి /1299
డ్రవత్మనేద్ద నాయ్క రత్న ం
డ్రవత్ అనేద్ద పులుకిగిన ముత్య ం
డ్రవత్ అనేద్ద జీవనకళ్
డ్రవత్ అనేద్ద సమాధానం
డ్రవతానిన త్పిె తే ఉరిలంగ పెద్దరే
ి డు ఒపుె కడమాి ! /1301

ఎడమఠం నాగిదేవయ్య గారి పుణ్య స్త్ర ీ మసణ్మమ
కాక్క రెట్ును తినన వాళ్ళ లేరు
డ్రవత్ డ్రభష్టుని కూిన వాళ్ళ లేరు
కుకక కు రతాేయిపండు నచ్చొ తుందా?
లోకంలోని నరులకు డ్రవత్ం చెలుి తుందా శివబీజానికి కాక
నీవే సాక్ష్మ నిజగుణేశు ర లంగంలో / 1302

క్ద్దర రెమమ వవ
నేను త్తపేప రాటన ిం కుల జాతులను వనండనాన
కింద పీట్ డ్రరహ్ి , తరణ్ం, వష్టణవు
నించ్చనన బొమి మహారుడ్రదుడు
రుడ్రదుని వెనక ఉనన వ రెండు సూడ్రత్కరాణలు
జాానమనే కద్దరు, భకి ేఅనే చేతిలో తిపె రి
చ్చట్టుకుంద్ద నూలు, కద్దరు నింింద్ద
రాట్న ం తిపె లేను, నా భర ే కొటాుడు
ఇంకేం చేయ్ను, కద్దర రెమిి యొడెయ్ గుమేి శు రా /1303

క్నన డికాయ్క్ద (అదదంపనుల) రెమమమ
చేత్తలో అ ద్ిం
ద ఉండగా త్నను తాను చూచ్చ కొనరాదా?
లంగ జంగమ డ్రపసాదానికి త్పిె తే దంింపకూడదా?
ే
దంించినపుె డు ముకిలేదనే
వారి నోట్
కావలవాని పాదరక్షను కుకుక తాను
త్ల నెత్ేంిరా డ్రభష్ ు భవులారా
చనిపోయిన కుకక తకను ఎత్ేలేకపోతే
నాలకను చీలొ ంిరా సదుురు సంగ నిరంగలంగంలో /1304
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కాటకూటయ్య గారి పుణ్య స్త్ర ీ రేచవచ
గొడుడట్ళవుకు పాలుింట్ళయా?
డ్రవత్హీనుిని కూడవచ్చొ నా?
నీవు కూినా కూడు, నేనొలిను నిజశాంతేశు రా /1305

కాలక్ంటి కామమమ
నా క్రణాల్ను లంగంలో కడతాను
గురులంగ జంగముల కాళ్ళ కడతాను
డ్రవత్డ్రభష్టుల ఊపిరితేసాేను
కాలొ తురుతురుమని మంట్ రేపుతాను
నిర్భభ తి నిజలంగంలో. /1306

కండ మంచనన గారి పుణ్య స్త్ర ీ లక్షమమ
ఆయుసుు తీరితే మరణ్ం
డ్రవత్ం త్పిె తే శర్భరమే తుద్ద!
మేలు డ్రవత్మనే ఆరాభ ట్ం మెచొ డు
మా అగజేశు ర లంగం /1307

కటటణ్పు (దంపుడు) సోమమమ
అద్నుతప్పప ద్ించడానిక్క నూకలే కాని బియయ ిం లేవు
ే
డ్రవత్హీనుని దరి నరకమేకాని ముకిలేదు
రలయ్కుంటే పోనీ, రలసి కలసిన వాడనైతే
కాలొ న కతిేత చెవని కసాేరయాయ
మంచి రలసిన వాడనయాయ
మీ ఆన నిరజే
ి ుశు రా / 1308

గజేశ మసణ్య్య గారి పుణ్య స్త్ర ీ మసణ్మమ
రంగారనొన ద్దల లంగానిన ఆరాధించమని అంటారు
రంగారానికి లంగానికి వరోధం ఉందా?
స్తరేని వద్దల లంగానిన చేరమని అంటారు
స్తరేకి లంగానికీ వరోధం ఉందా?
మనున నొదల లంగానిన చేరమంటారు
మనున కు లంగానికి వరోధం ఉందా?
అంగానిన వదల లంగానిన చేరమంటారు
అంగానికి లంగానికి వరోధం ఉందా?
ఇండ్రద్దయాల నొద్దల లంగానిన చేరమంటారు
ఇండ్రద్దయాలకూ లంగానికి వరోధం ఉందా?
జగానిన వద్దల లంగానిన చేరమంటారు
జగానికి లంగానికి వరోధం ఉందా?
ఇద్ద కారణ్ం, పరంజ్యయ తి పరమ కరుణ్ణ
పరమ శాంతుడనే లంగం
అలగిన కారణ్ం చించివేస్తే చూడవచ్చొ
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మరచిపొతే చూడలేం
రలవత చూచినపుె డు కలగినదే సుఖం
మసణ్య్య డ్రపియ్ గజేశు రా. - గజేశ మసణ్య్య గారి పుణ్య స్తరే మసణ్మి /1309

గండయ్య గారి పుణ్య స్త్ర ీ కేత్లదేవి
నున్న ని మనున త త్పె కుండను చేయ్లేం
డ్రవత్హీనునిత కూడజాలం
కూితే నరకం త్పె దు
నాకొదుి రలుసు కనుక కుంభేశు రా /1310
మగవాడు మొహిించి స్తరేని పట్టుకునన పె డు
ఆమె ఒకని సొముి అని రలుసుకవాల
స్తరే మొహించి పురుష్టని పట్టుకునన పె డు
ఉత్ేరమేమిట్నుకవాల?
ఈ రెంట్ట య్ందల ఉభయ్తాు నిన
చెరపి సుఖి తానవగలగినపుె డు
నాసిేనాథుడు పరిపూరుణడని అంటాను - గొగ ువె /1311
చనున లు పొంగివస్తే ఆడదంటారు
మీసం మొలచివస్తే మగ అంటారు
ఈ ఉభయాల జాానం
ఆడా? మగా? నాసిే నాథా! - గొగ ువె /1312

దసరయ్య గారి పుణ్య స్త్ర ీ వీరమమ
చరణాయుధ వ్వళను రలుసుకండయాయ
భకుే డు డ్రవత్హీనుని తెలుసుకుని ద్రి చేరడయాయ
దరిచేరినచో నరకం గురుశాంతేశు రా / 1313

దుగ్ గలదేవి

భకుీ డైతే బసవణ్ణ వంట్ట వాడవాు ల
జంగమమైతే డ్రపభుదేవునివంట్ట వాడవాు ల
యోగి ఆయితే సిదరా
ా మయ్య వంట్ట వాడవాు ల
లంగభోగి అయితే చెనన రసవణ్ణవంట్ట వాడవాు ల
ఐకుయ డయితే అజగణ్ణవంట్ట వాడవాు ల
ఇలాంట్ట వాళ్ళ కారుణ్య డ్రపసాదానిన గొని
చచిొ నట్టిండాల కాని త్త్ేు మనే మాట్ నాకెందుకయాయ
దాసయ్య డ్రపియ్ రామనాథా / 1314

నాగలంబిక్

మనోనాథుడు మహాదేవుడు మనసు పడాడడని
మునుష్టల చేత్ ఒకొక కక ట్ట మాటాిిసుేంటాడు
ఇందుకు కలత్పడకు మనసా, ఆతురపడకు త్నువా
నిజానిన మరజపోకు చూడు, నిశిొ ంత్గా ఉండు మనసా
రసవనన డ్రపియ్ చెనన సంగయ్య
కొండంత్ట్ట అపరాధానిన ఒకక డ్రవేలత తుడుసాేడు. /1315
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నీలమమ
బాగుకు కపించకు
ఓగుకు వెంట్పడకు
ఆహా మనసా, నినున నీవు సమాధానించ్చక
బాగు నీవశం, కాదు, ఓగు నీ ఇచఛ కాదు
భోగాద్ద భోగానిన సంగయ్య ఆధీనంలోవే కదా! / 1316
ఆకులు రాలన చెట్టు నుంి నీడను వెదకలేము
కొిగట్టన
ు దీపంలో కాంతిని వెతుకలేము
ే రూపానిన వెతుకలేము
గురుే మాసిన మూ రిలో
ర
ర
శ మ
ి ణ్గి నిశయ మై
ి న రసవనన లో శబాినిన వెతుకలేము
సంగయ్య లో కాయ్ంలేని కరుణ్ణనయాయ ను నేను /1317
పారు తిదేవ రూపానిన చూచి పరశివుని సంగం నిసు ంగమై
త్లి కుమారుని అంగం నుంి త్నువునష్మై
ు నిరాభార రూపనొంద్ద
రసవనన అనుభవం వలి వవరానిన రలసి
వచారపతిన నయాయ సంగయాయ / 1318

బత్ీలేశె రుని పుణ్య స్త్ర ీ గడడమమ
త్నువు రత్ేలైతే మాడ్రత్మేమిట్ట, మనసు రత్ేల కానపుె డు
డ్రవత్ం ఉంటే ఏమిట్ట, డ్రవత్హీనులైన త్రువాత్
అట్ చేరడం నరకమయాయ నింబేశు రా / 1319

బాచికాయ్క్పు బసవయ్య గారి పుణ్య స్త్ర ీ కాళవ్వవ
కాయక్ిం తప్పప తే సహించ కూడదూ
డ్రవత్ం త్పిె తే అసలు సహించ కూడదూ
కరి హ్ర కాళేశు రా / 1320
చేయి త్పిె చెకిక తే కాలకి మూలం
మాట్ త్పిె పలకితే నోట్టకి మూలం
డ్రవత్హీనుని చేరితే నరకానికి మూలం
కరి హ్ర కాళేశు రా /1321

బంతాదేవి
ఊరి లోపల రయ్లు
ఊరి రయ్ట్ రయ్లనేవ ఉంటాయా
ఊరి లోపల డ్రబాహ్ి ణ్ రయ్లు
ఊరి రయ్ట్ మాల రయ్లని ఉంట్టందా
ఎకక డ చూసినా రయ్లొకక టే
గోడకు లోనరయ్ట్ అనే పేరుందా
ఎచట్ చూచి పిలచినా ఓ అనేవాడే బ్బడాి - బొంతాదేవ/1322
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ముకాీయకక

తెలవిని ద్వడలో నుంచ్చకొని నములుతంద్ద మరయ ే లోకమంతా
రలవని దాచ్చకడం రలయ్క లోకం అంతా చెింద్ద
నేనెలా రత్కగలననాన
చీకట్ట వెలుగును చూచే సందేహిని నేనొకక రను
నా కళ్ళ కట్ట ు అ దం
ి చూపింద్ద కదా అజగణాణ నీయోగం! /1324
పూవులో దాగిన పరిమళ్ంలా
అరక నిలో అణ్గిన అనలంలా
శశిలో దాగిన షోడశ కళ్లా
సిలో అణ్ణగిన వాయువులా
ఉరుములో అణ్గిన గాడ్రత్ తేజంలా
ఉండాలయాయ యొగం, నా అజగనన త్ండ్రిలా! /1325
చెడు మాట్ల నాడకూడదు
చెడు నడత్ల నడువకూడదు
పలకితే ఏమిట్ట? పలుక కుంటే ఏమిట్ట
పట్టన
ు డ్రవతానిన వడవనపుె డు, అదే మహాజాానాచరణ్ం
అంటాను అజగనన త్ండ్రి! /1329

మొళిగె మహాదేవి
ఊరు శి కరుె రానిన నమిల
అందరికి ముద్దస్తే
ి మెచ్చొ తారు కాని
పంద్ద కరూె రానిన తిని
అందరిని చ్చంబ్బ స్తే మెచ్చొ తారా
హుడుహుడు అని తలుతారు తరప
మాట న్డవడి శుద్ిం
ధ గా లేనివారు
పురాత్నలు వచనాలను చద్దవతే
అనుభావం చూపితే మెచొ గలరా?
మాట్ నడత్ శుదం
ా గా లేనివారు
పురాత్నలు వచనాలను చద్దవనపుె డు
ఆ పంద్దకంటే కనాకష్ం
ు
మా అయ్య డ్రపియ్ ఇమి ి నిష్క ళ్ంక మలికారుునా! /1332
కాణీ కసం పొరాి కనకనానిన పొగొట్టుకవడం ఎందుకు?
తొణ్కుతూ నింిన బ్బందెను ఎతిే పడేయ్డం ఎందుకు?
నీ అంగాన గురువచిొ న లంగమనే దొకట్ట గురుే గా ఉనన పుె డు
ఆ నిజలంగ సంగానిన ఎరుగక
సందుగొందులోికి దూరుతాననే గొందలమెందుకు
తానునన చోట్ పొయిన నగను మరోచోట్, డ్రభాంతిత వెతికితే
అద్ద తిరిగి త్నకు దకుక తుందా
ఘనలంగం నీ అంగంలో ఉనన ట్టగా
ు , చూశాను, చూడలేననే
నీ నిజానిన నీ ఉనన తావునే సందేహానిన తీరుొ క
నా డ్రపియ్ ఇమి ి నిష్క ళ్ంక మలికారుునునిలో /1335
పలకిన డ్రపతిమాట్ మహా డ్రపసంగం అయిన త్రువాత్
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లెకక లేననిన వేదాలు, అసంఖ్యయ త్ శాస్తసాేలు
అదయ ంత్ మధాయ లు లేని పురాణాలను చదువడం ఎందుకు?
కతిే దూయ్డం రలసిన వాికి శస్తసే భయ్ం ఎందుకు?
అలుగు కవచం గలవాికి బాణ్ంవలి గాయ్ం బెదురు ఎందుకు?
శరిం ముగ ామైన వానికి ఇచఛ రలపి కుచితుేడు కావడం ఎందుకు?
అద్ద త్న మూలంగానే అవును-కాదు అనడానికి ఋజువుగా అయింద్ద
వెలుగు ముఖం నుంి వెలుగు కళ్ను రలుసుకునన ట్టు
నీనుంి నీవే రలుసుక
నా అయ్య డ్రపియ్ ఇమి ి నిష్క ళ్ంక మలికారుునుని
గురింద్దన మరో భావంలేకనే /1339

రాయ్సం మంచనగారి పుణ్య స్త్ర ీ రాయమమ
గరడీలో కాక్, కడ్రర యుదం
ా లో ఉంట్టందా
భవకి మంచి డ్రవత్ం పునర్భ ిక్ష కాక భకుే నికుంట్టందా
ే
డ్రవత్ం త్పిె నా డ్రపాణ్ంపోని పాపికి ముకిలేదు
అముగేశు ర లంగంలో / 1340

రేవణ్ సిద్ధయయ గారి పుణ్య స్త్సి ీ రేకమమ
లింగబాహయ ని, ఆచారప్భషుటని డ్రవత్ం త్పేె వాిని
గురులంగ జంగమలకు త్పిె న వానిని
పాదోదక డ్రపసాద దూష్కుని
వభూతి రుడ్రదాక్షల నిందకుని చూసినపుె డు
శకి ేఉంటే సంహారం చేయాల
శకి ేలేనపుె డు కళ్ళ చెవులు మూసుకుని
దేవ (శివ) మండ్రత్ం జపించాల
అంత్కూడా కాకపోతే, ఆ సలాలానిన వద్దలేయాల
అలా కాకుంటే కుంభిపాత్ నాయ్క నరకంలో ఉంచ్చతాడు
ర ీ గురు సిదేశ
ా ు రుడు /1341

సత్య కక
అరచ న్, పూజ నియ్మం కాదు
మండ్రత్ త్ండ్రతాలు నియ్మం కాదు
ధూప దీపారతులు నియ్మం కాదు
పరధనం, పరస్తరే, పరదైవాలకు లొంగనిదే నియ్మం
శంభు జకేక శు రునిలో ఇవే చూడండనాన నిత్య నియామాలు /1342
దారిలో రంగారు వస్తసేం పివుంటే
నేను చేతిత దానిని తాకి ఎతిేతే
మీ ఆన, మీ డ్రపమథులపై ఆన
ఆదేమిట్ట అంటే, నీవు పెట్టన
ు భిక్షలో ఉనాన ను కనుక
ఇలా కాకుండా నేను కొంచబుద్దత
ా
పరడ్రదవాయ నికి ఆస పినట్ియితే
నీవపుె డే ననున నరకంలో అ ద్ద ి
నీవు లేచి వెళ్ళళ పోరా శంభుజకేక శు రా / 1346
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వక్షొజాలు, కొపుె ఉనన దే స్తరే అనన ద్ద డ్రపమాణ్ం కాదు
కాసె, మీసం, కఠారి ఉంటే పురుష్టడని నిరాారణ్ కాదు
అద్ద లోకం తీరు, రలసిన వాళ్ళ చెపిె న నీతి కాదు
ఏ రకం పండైనా దనిలో తీపియే కారణ్ం / అందంగాలేని
కుసుమానికి వాసనే కారణ్ం
దీంట్లిని అందం నీకే రలుసు శంభు జకేక శు రా. - సత్య కక / 1348

సిదధబుదధయ్య గారి పుణ్య స్త్ర ీ కాళవ్వవ
ప్వతప్భషుటని, లింగబాహయ ని చూసినపుె డు
చచిొ న కుకక ను కాకిని చూసినట్టి
వాళ్ళ త మాటాిడకూడదు భీమేశు రా / 1350

సూళె (వేశ్య్) సంకమమ
ఒరప ింద్ిం చేసుకుని మరో ఒపె ందానిన పట్ును
అలా పితే రట్ులూడదీని చంపుతారయాయ
డ్రవత్హీనుని రలసి కలుసుకుంటే
వేి కతిేత చేయి, చెవులు, ముకుక కసాేరయాయ
ఒదొిదు,ి రలసినద్ద కనుక నీ ఆన నిరజే
ి ుశు రా! /1351

అడపం అపప నన గారి పుణ్య స్త్ర ీ లంగ్మమ
ఆశ్ అనేద్ద ఉనాన క రోష్ం వదలదు
కామం ఉనాన క కలవరం వీడదు
కాయ్గుణ్ం ఉనాన క జీవన బుద్ద ా వడదు
భావిం ఉనాన క్ కోరిక్ పోదు
నడక ఉనన పుె డు పలుకుట్ తరప దు
ఇవనిన ముిందుిండగా వ్వనుక్ను రలుసుకునాన ననన
సందేహులారా, మీరు విన్ిండిరా
మా శ్రణ్మలు వ్వనుక్ను ఎల తెలుసుకునాన రింట్ట
ఆశ్ను వదలారు, రోషానిన వీడారు
కాముని కాలచ రు, క్ల్వరానిన మిింగారు
కాయగుణానిన మాపారు, జీవన బుద్దని
ా వీడారు
భావానిన బయలు కావంచారు కోరెక ను అరగదీశరు
వ్వనుక్ను రలుసుకుని, ముందు లంగమే గూడైన శరణులను
ఈ సందేహులెలా రలుసుకుంటారు. అపె నన డ్రపియ్ చెనన రసవనాన /1357
కళ్ళ ముందు మాణ్ణకయ ం ఉంి ఎందుకు చూడరయాయ
వాకిల ముందు పాల సండ్రదం ఉంి గుంట్లోని నీళ్ళ కు పరిగెతిేనట్టి
కళ్ళ ముందు మహాశరణుడు ఉంి చీకట్ట అనడం ఎిందుకు?
మరి వ్వరే లింగానిన వెతుకుతాను అనడం ఎందుకు?
ఆ మహా శరణుడు మా అపె నన డ్రపియుడు చెనన రసవనన యే వుండగా? /1358
కైలసిం మరయ ీ లోక్ిం అని అంటారు
కైలాసం అంటే ఏమిట్ల
మరయ ే లోకం అంటే ఏమిట్ల
అకక డ నడత్ అంతా ఒకక టే
ఇకక డ నడతా ఒకక టే
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అకక డ పలుకూ ఒకక టే, ఇకక ి పలుకూ ఒక్క ట్ట
చూడిండయాయ అింట్ళరు
కైలాసం వారె దేవరుక ల్ని అింట్ళరు
మరయ ే లోకం వారే మహాగణాలని అంటారు
సురలోకంలో వేయి ఏళ్ళ కుకాని తుద్దలేదని అంటారు
న్రలోక్ింలో చచిచ , చచిచ పుడుతుింట్ళరు
దీనిని చూసి మా శరణులు
సురలోకానిన , నరలొకానిన త్ృణ్మని భావంచి
భవానిన దాట్ట త్మ పుట్టుకను ఎగిరి,
మహావెలుగును కూి వెలుగులో రయ్లయాయ రయాయ
అపె నన డ్రపియ్ చెనన రసవనాన /1361
నరులను వేడను, సురలను పాడను
కాముని వలకు చికక ను డ్రభాంతికి లోనవను
డ్రపణ్వ రించాక్షరిని జప్పించాను
తనువును మరచి నిజముకుే రాలనయాయ
అపె నన డ్రపియ్ చెనన రసవనాన / 1365

హాద్రద్ మారయయ గారి పుణ్య స్త్ర ీ గ్ంగ్మమ
ఏ కాయక్ిం చేసినా ఒకక టే కాయ్కం అయాయ
ఏ డ్రవత్ం అయినా ఒకక టే డ్రవత్ం అయాయ
అపాయ్ం త్పిె తే చావులేదు, డ్రవత్ం త్పిె తే కూడలేదు
కాకపికాలవలె కూడడం నాయ్క నరకం
గంగేశు ర లంగంలో - హాదరద మారయ్య గారి పుణ్య స్తరే గంగమి /1374

అంగసంకు లంగత్ందె (త్ండ్రడి)

చెట్టులోని అగిన త్నను తానె దహించగలదా
రాతిలోన వెలుగు, త్నకు తానే కాంతి నివు గలదా
అలాంట్టదే కుట్టలుని భకి,ే నీచ్చని వరకి ే
ే చూడలేం
మధించికాని ద్దట్మై
ు న వరకిని
సతాయ సతాయ లను డ్రపత్య క్షంగా ఋజువు చేయ్కుండా
నిజం రలుసుకలేం
గురువైనా లంగమైనా జంగమమైనా
పర్భక్ష్మంచి డ్రగహించని భకి,ే వరకి ే
చిలుల రడిన్ కుిండలో నీరు, సూడ్రత్ం రగిన (గాలపట్ం) బొమి
నిజ నేడ్రతానికి త్పిె న దృషి ు
వేళ్ళ పైకి ఉనన చెట్టుకు నీళ్ళ పోస్త ఆలనపాలన వుందా?
ఇలా ఏ డ్రకియ్లో అయినా భావ శుదాాతుి డైన ఆలనపాలన ఉండాల
భోగ బింకేశ్వ రలింగ సింగింలోని శరణుని సుఖం /1375

అంబిగర (సరంగ) చౌడయ్య

అగిన ద్దట్మైనదంటే అదసత్య ం, కాష్ం
ఠ లేకపోతే!
కాష్ం
ు లో అణ్గి మండని భేదానిన రలుసుకునన పుె డు
డ్రపాణ్లంగి అని అంటాననాన డు అంబ్బగ చౌడయ్య / 1379
అడవకి పంపింద్ద
ఉడుకు నీట్లో అ ద్దం
ి ద్ద
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జడలు కట్ట ు భసాి నిన పూసింద్ద
ఉడుపులూడ దీసింద్ద
పట్ట ు ఒతిే కేశాలను లాగింద్ద
ఎదురు డ్రపశన లిగింద్ద ఊళ్ళళ అంతా
ఈ డ్రభాంతి మాయ్ల
రడాయి సమయుల మాట్లకు
సిగుుపడతాడు అంబ్బగ చౌడయ్య /1380
అడవలో వెతికేట్పుె డు చెటుట చేమలును కాదు
మడుగులో వ్వత్తకేటపుప డు మత్ు య మండూకం కాదు
త్పసుు చేస్తట్పుె డు వేష్కనికి వలచేవాణ్ణణ కాదు
దేహానిన దంింపజేసుకొని వేడగా ఇచేొ అపుె లవాడు కాడు
అ ష్ ు త్నుములోి దాగిన లంగానిన
తొంగిచూసి కాంచాడు అంబ్బగ చౌడయ్య -అంబ్బగర చౌడయ్య /1381
అసుర మాలలు లేవు
డ్రతిశూల డమరుకం లేదు
డ్రరహ్ి కపాలం లేదు
భసి భూష్ణ్ం లేదు
వృష్భ వాహ్నం లేదు
ఋష్టల వద ి ఉనన వాడు కాదు
పైరిన సంసారం గురుే లేదాత్నికి
పేరేదీ లేదు అనాన డు అంబ్బగర చౌడయ్య -అంబ్బగర చౌడయ్య /1387
క్టిన్
ట (ఇష్)ట లింగానిన తకుక వుగా చేసి
కొండ మీద లంగానిన పెదద్ద
ి చేసిన పదతి
ా ని చూడు
ఇలా ఉండే డాంబ్బకులను చూస్తే
గట్టగా
ు ఉనన పాదరక్షలను తీసుకుని
లొట్లొట్మని కొట్ుమనాన డు మన అంబ్బగర చౌడయ్య / 1393
రాతి దేవుని పూజను చేసి
కలయుగాన గాిదలాి పుటాురు
మట్టదే
ు వుని పూజంచి, మానహీనులయాయ రు
టె
క్ టనే దేవుడని పూజిించి మట్టలొ
ు కలశారు
దేవుణ్ణణ పూజంచి సు రాునికి చేరలేక పోయారు
జగదభ రియ్మైన పరమ శివునిలో
స్తవకుడైన శివభకుే డే డ్రేష్టఠడనన వాడు
మా అంబ్బగర చౌడయ్య / 1395
పరు త్ లంగానిన పెదద్ద
ి చేసి వలువనిచేొ మూ రుులారా
వదల పెట్ుంి మీ ఇష్ల
ు ంగానిన
మా చేతికి ఇవు కపోతే
నట్ుని నీటీలో పడేసి
కట్ట ు ముంచి
మిముి లను లంగైకుయ లను చేసాేననన వాడు
మా అంబ్బగ చౌడయ్య / 1407
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బెలాినికి చతురడ్రసం కాక తీపికి చతురడ్రసం ఉంట్టందా
చిహాన నికి పూజకాక జాానానికి పూజ ఉంట్టందా
రలవ జడమైతే చేతిలోని చిహాన నికి
అకక డే లోపం అనాన డు అంబ్బగ చౌడయ్య / 1408

అగ ఘవణి హంపయ్య
నీచంగా మాటాిడడు భకుే డు
వయ సనానికి లోరడడు భకుీ డు
విష్యాల్తన్క్క తృణ్ిం చూడుమా
కరేవాడు కాదు భకుే డు
దయ్ అనేద్ద ఆత్ని చేతిలో
సి రణ్ అనేద్ద అత్నికి తొత్ేయి ఉంట్టంద్ద
కపం ఎలాంట్టదో అత్డెరుగడు
తాపడ్రత్యాలత్ని నంట్వు
వాయ పుేలణ్గి ఉంటాయి
లంగానిన లోగొనన పరిణామి
ఆత్ని పథం లోకానికి కొత్ే
అత్ని కొకక టే లింగధాయ న్ిం
ఘనుల్ఘనుని మహిమను పొగడడం నాత్రం కాదు
పనన గధరుడా వనవయాయ , చెనన పంప వరూపయాయ
మిముి నమిి న సత్య శరణుడు పరిణామి /1417

అగ ఘవణి హొనన య్య
అయిింద్వనీ కానిద్ద కాకపొనీ అనకూడదు
నియ్మం కలవాికి పట్టుదల కవాల, పట్టుదల కావాల
పట్టన
ు ద్ద వడవడం కుదరదయాయ
హిలగిరి వరద సోమనాథుడు
మసనసు తాకిన ధిరులకు కాని లొంగేవాడు కాదు /1418

అజగనన
సూరుయ ణిణ కాించిన్ చీకట్టలా అయింద్ద నా గురూపదేశం
వాయువు చేతిలో దీపంలా అయింద్ద నా గురూరదేశ్ిం
మింటల్లోని క్రూప రింల అయింద్ద నా గురూపదేశం
మహాఘన సౌరాస్తష్ ు సోమేశు రుని
సదుురువు నా కరసలాలాన కృప చేసిన కారణాన
సకల డ్రపపంచం తొలగి పొయింద్ద / 1419

అనామిక్ నాచయ్య
ఆక్లక్క చావు లేదు - వష్యాలకు కులం లేదు
మరణానికి మనన న లేదు - ఆశకు అంతు లేదు
వీట్టకి వంచకుడు, అనామిక నాచయ్య డ్రపియ్ చెనన రామయాయ / 1420
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అప్పప దేవయ్య
మగువ - మనున - కనకాలను విపించని గురూపదేశానిన నేనొలను
ి
రోష్కనిన , హ్రాానిన , చెరపని లంగానిన పూజంచను
తామస డ్రభమను మాపని జంగమానికి దాసోహ్ం చేయ్ను
పరమానందం కాని పాదోదకానిన తీసుకను
పరిణామంలేని డ్రపసాదానిన తినను
నేననేదానిన చెపని ఈశు ర్భయ్
వరద మహాలంగానిన ఏమని అనను. / 1421

అమరగండ మలికారుున త్ండ్రడి
కాయమనే రటటణానిక్క సత్య మనే కట్నుకట్ట ు
ధరాి ర లా కామ మొక్షాలనే
కావపలావాళ్ళళ లేవంి, లేవంి
భయ్ం ఘనం, భయ్ం ఘనం
అ జాానమనే తీడ్రవ త్మసుు మర్భఘనం, మర్భఘనం
నవదాు రాలు జాడ్రగత్ే చేయ్ంి, జాడ్రగత్ే చేయ్ంి
జాాన జ్యయ తిని డ్రపరలం చేయ్ంి, డ్రపరలం చేయ్ంి
ఐదుగురు దొంగలు కనన ం త్వుు తునాన రు
జాప్గతీగా ఉిండిండి, జాప్గతీగా ఉండంి
జీవధనం జాడ్రగత్ే చేయ్ంి, జాడ్రగత్ే చేయ్ంి
భళ్ళరా భళ్ళరా
ఆ పట్ుణ్ మూలసాలాన శిఖరం మీద
దాు రానిన రరచి, నడవడమే సుపథం సు య్ంభునాధుని వదకు
ి
దీనినెరిగి మహామహిమ మాగుడ మలికారుున దేవుని వద ి
హెచొ రికను కలోె కంి హెచొ రికను కలోె కంి / 1422

అముగి దేవయ్య
శివుని తలుస్తీ భవం పోతుందనన
అపవాదుల మాట్ వనకూడదు
చెపె కండయాయ
జ్యయ తిని త్లుస్తే చీకట్ట పోతుందా?
ఇష్కునాన నిన త్లుస్తే పొట్ు నిండుతుందా?
రంభను త్లుస్తే కామ కలవరం అణుగుతుందా అయాయ ?
త్లుస్తేకాదు, నిజం నిరాారించి తాను తాను కానంత్వరకు
సదుురు సిద ా సోమనాథ లంగానిన త్లచరాదు /1430
దుముి సోకని గాలలా
కాట్టక అంట్ని కంట్టపాపలా
జడం
డ ట్ని నాలుకలా
కుమి రి పురుగుకు మనున కలవనట్టి
సిద ా సోమనాథా
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మీ శరణుడు సకల సుఖ్యలను
అనుభవసూే నే వేరుగా ఉండడు / 1431

అరివిన మారిత్ందె (త్ండ్రడి)
నీళుే మనున కలసి ఘట్ం అయినట్టి
చితుే శకి ేకలసి నాకు ఇష్ల
ు ంగమై నిలచాయి కదా!
చిత్ేం నిలుచ్చట్కు గురుతై
ఆ చిహ్న ం మరపులో
నేను పొంద్దన సకలేండ్రద్దయాలను ఈదడానికి రపె వై
భవసాగరం దాట్టంచావు కదా!
భకి డ్రే పియ్ సత్య కరండ మూ రి ే
సదాశివ లంగమా
నా అంగంలో క్రగిపోక్ ఉిండు /1432
పాలచేొ పశువుకు త్ృణ్ ధానాయ లను వేసినపుడు
పాలను అధికంగా ఇచిొ నట్టు
డ్రతిశుదత్
ా త మన: వచన కాయాలు
డ్రతికరణ్ శుద్దగా
ా ఉనన పె డు
వసుేవు ఆధికయ ం లభి సుేంద్ద
అనిత్య త్ వీి వెలుగు నిండుతుంద్ద
సదాశివమూ రి ే లింగ సింతషానిక్క న్నల్వు. /1439
రాయి, రపె , మనున ల మాట్టన పూజలందుకునేద్ద వసుేవా?
త్న మనసుు లోని రలవ కాని
అకక డునన ద్ద రలసికొనే రలవ తానే నిజవసేవై వెలుగుతుంద్ద
సదాశివమూ రి ే లింగమై /1441

అవసరం రేక్ణ్ణ
వ్వరచెటుట క్కింద్ కూచ్చని
బెలాినిన తింటే చేదు అవుతుందా?
అంధకుడు అమృతానిన తాగితే పులుపు త్గులుతుందా?
కుంట్టవాడు పయ్నానికి దారిలేదు అంటే
అత్నిని చంపేవాళ్ళ నాన రా?
ఇద్ద డ్రకియా డ్రశద,ా శుడ్రశూష్క భావం సదోయ జాత్ లంగానికి /1467
చెటె ుకక నిదే పండు కయ్వచాొ
కుసుమం లేకుండా వాసనున ధరించవచాొ
ఉపదృష్ ు లేకుండా నిజదృష్ను
ు చూడవచాొ
ీ ిం సాధాయ మౌతుిందా
డ్రకియా డ్రశద ా లేనిదే డ్రతివధ క్రతవ
ే నం
ఇద్ద కారణ్ం, గురువు ఎడల సదాభ వం లంగం పట్ి మూ రిధాయ
జంగమంలో డ్రతివధమల దూరుడై ఉండాల
సదభ కుే ని అంగం, చిదన
ఘ వసుేవు సంగం, సదోయ జాత్లంగానికి సుసంగం. /1468
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ఆదయ్య
ముతయ ింలో కాింసయ ింల
అంచ్చలోని పట్టునూలులా
రంగారంలోని రంగులా
చీరలోని నూలు పోగులా
నాలో భినన ం లేక ఉనాన వు కదయాయ
సౌరాస్తష్ ు సోమేశు రా! /1478
కరసలాలంలో లంగం ఉండగా
ఈ హ్సేమే కైలాసం, ఈ లింగమే దేవుడు (శివుడు)
ఇద్ద కారణ్ిం, ఇకక డే కైలాసం
ఇద్ద కాకుండా వేరే వెంి కొండయే కైలాసం అని
అకక డుండే రుడ్రదడే శివుడని
కైలాసానికె వెళ్ళళ ను వచాొ ను అనన డ్రభాంతి వదుి వనండనాన
కాయ్ంలోని అనుడ్రగహ్ లంగంలో డ్రశద ా లేకుండాపోతే
ఇంకెకక ి నమి కం అయాయ
అకక ికక డకు చిందరవందరై చెిపోకు వనండనాన
అంగంలోని లంగాంగ సంగానీన రలుసుకుని
లోపలరయ్ట్ ఒకక ట్టగా
శిఖి సంగంలో కరూె రం మంట్లా అయేయ ట్టు
సరాు ంగంలో లంగం సోకి
అంగభావం చెరిగి, లంగభావం త్ని య్ం అయేయ
త్దత్
ు సుఖం ఉపమాతిత్ం అయాయ
సౌరాస్తష్ ు సోమేశు రా. - ఆదయ్య /1482
రాయిలో రంగారం తాపడం చేస్తే
రంగారం రాయ్కి స్తవకత్ు ం చేసుేందా
ే ఒద్దగితే
ముత్య పుచిపె లో మౌకికం
ముత్య ం చిపె కు కింకరమౌతుందా?
ధరలో సురత్రు నడగితే, సురత్రువు ధరకు కింకరమౌతుందా?
జనని ఉదరంలో ఘన శరణుడు ఒద్దగితే
జనని జని జునికి కింకరత్ు ం చేసుేందా
సౌరాస్తష్ ు సోమేశు రా మీ శరణులు
సు త్ండ్రత్ రలురు అడ్రగగణుయ లు. /1483
ఘటానిన చేసిన కుమి రి ఆ ఘటింలో ఉిండన్టుట
రింటను నాటిన్ వాడు ఆ పంట్లో ఉండనట్టు
రథానిన చేసిన రథికుడు తా నా రథంలో ఉండనట్టు
సరు మునాించే ఈశరుు డు య్ండ్రత్ య్ండ్రతిగా ఉనన ందువలన
సరు మూ శివుడనే అ జాానులను మెచ్చొ తాడా
మా సౌరాస్త్ష్ ట సోమేశ్వ రుడు? / 1491
చౌష్షి ు వదయ లను నేరిొ తే మాడ్రత్ం ఏమిట్ట?
అ ష్కుష్షి ు క్షేడ్రతాలను మె ట్టతే
ు మాడ్రత్ం ఏమిట్ట?
వద్దలతే ఏమిట్ట? కితే మాడ్రత్ం ఏమిట్ట?
రలుసుకునన ఆచారం తడుకుని పోనంత్ వరకు
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ఘనలంగం వెలుగు సు య్ంగా శరణునికి కాక
సౌరాస్తష్ ు సోమేశు రలంగ సుఖం అలవడదు. / 1492
వేదాల వెనుక తిరుగాడకు, తిరుగాడకు
శాస్తసాేల వెనుక తిరుగకు, తిరుకగు
పురాణాల వెనుక పడకు, పడకు
ఆగమాల వెనుక వేలాడకు, వేలాడకు
సౌరాస్తష్ ు సోమేశు రుని చెయిని పట్ట ు
శరిజాలానికి వేసరిలికు, వేసరిలికు./ 1511

ఆనందయ్య

సాలావర లంగానిన పట్ట ు మారికి గురియౌతారు
ఘోసిగొని జన్మ జన్మ లోల వసాేరు
ఈశు రుని చూసాేననన ద్ద ఉట్ట ు ఆశ
ఈ దోష్టలను
ఆనందసింధు రామేశు రుడు అసహియ ంచ్చకొంటాడు / 1518

ఆయ్దక్కక (పరిగబియ్య ం) మారయ్య
కాయక్ింలో నిమగన మైన్పుడు
గురు దరశ నమైనా మరచిపోవాల
లంగపూజనైనా మరచిపోవాల
జంగముడు ఎదుట్ నిలరడాడ దాక్ష్మణ్య ం చూపరాదు
ఎందుకంటే కాయ్కమే కైలాసం కనుక!
అమరేశు ర లంగమైన కాయ్కం త్రువాతే - ఆయ్ికిక మారయ్య /1520
నేమము చేసికొని భకుే ల ఇళ్ళ లోి దూరి,
కాయ్కం వదల, ధనం రంగారం వేడడమనేద్ద,
సదభ కుే నికి కష్ం
ు కాదా?
ఆ గుణ్ం అమరేశు రలంగానికి దూరం. - ఆయ్ికిక మారయయ /1524
భకుీ ల్కు పేద్తన్ముింటుిందా? సత్య వంతులకు కరి ఉంట్టందా
ే స్తవ చేస్త భకుే నికి
మనసూూ రిగా
మరయ ే లోకం కైలాసం అనేవకలవా?
అత్డునన దే సుక్షేడ్రత్ం
అత్ని అంగమే అమరేశు రలంగని సాంగత్య సుఖం - ఆయ్ికిక మారయ్య /1526
కాణీ పనిచేసి వరహ్నిమి ంటే
అద్ద నిజమైన కాయ్కమయేయ నా?
భకుే ల చేసినదానికి త్కుక వ కొరడమే
అమరేశు రలంగానికి చిత్ేశుద ా కాయ్కం. - ఆయ్ికిక మారయ్య /1527

ఉగ ఘడింపుల గబిి దేవయ్య
జానన్మా రా, మాయా, వెళ్ళ అని పంపిసుేనాన ను
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రలవీ రా, అ జాానం వెళ్ళ అని పంపిసుేనాన ను
ని:కల రా, సకల వెళ్ళ అని పంపిసుేనాన ను
నిడ్రష్ె పంచం రా, డ్రపపంచం వెళ్ళ అని పంపిసుేనాన ను
కూడల సంగమ దేవునిలో రసవనన నెరిగిన వారిని లోనికిపంపి
రలయ్నివారిని రయ్ట్నే ఆపుతునాన ను /1528
భావ డ్రభమలో జీవంచేవారు రాకంి
జాాన హీనులు త్ు రగా వెళ్ళళ పోంి
డ్రతివధ మలాలకు గొడవ రడేవారు దూరింగా ఊిండిండి
నిరంత్రం సు యానుభావులు రంి
పరడ్రరహ్ి సవ రూరలు రిండి
ఏక్లింగ నిష్కఠపరులు, దృఢవంతులు రంి
సనామ రుగలు , సప్త్తక యావింతులు రిండి
అని నాకు కాయ్కం ఏరె రిచాడు
కూడల సంగమదేవునిలో రసవనన . /1529

ఉపప రగడి సమిదేవయ్య
తానే దేవుడయాయ క్
పూజలందే వారి వదకు
ి మాట్టమాట్టకీ ఏట్టగట్ికు రావడమేందుకు?
తాను పరమ నిరాు ణ్ంలో తిరిగి
మాటాడే వారిని కూడేవారిని
కొంత్ సండ్రభమంత, పలకేవారిత కూి
త్లుపు, చావి యింట్లి
నిలు, రా పో అనిపించ్చకవడం ఎందుకు?
వారెకక డ కనిపిస్తే, అకక డనే చూచి
వారు సలిలలు చేయుట్ం వని
అకక డే పరమానందంలో సుఖియైన మహాతుి నికి
అకక డ ఇకక డ అనే డ్రభమలు లేవు
గారుడేశు ర లంగానిన డ్రగహించిన శరణునికి! /1530
పాములో వష్ం ఉందంటే
సరాు ంగాలో వష్ం త్పె కుండా ఉంట్టందా?
వష్మునన సలాలం ఒకక టే కదా!
పృథిు లో నిధి దాగి వుందంటే
అకక డకక డా అనిన సథలలోల దాగి వుంట్టందా?
శరణ్కులంలో పరవసుేవు పరిపూర ణమైనదంటే
దరశ న పాష్ండులోి పరవసుే పరిపూరుణడై వుంటాడా?
ఉంటాడు - సత్య సమి కుే లలోనే కాకుండా, పరమ వరకుే నిలోనే కాకుండా,
వష్మునన నోట్టని మూసి ఊించడిం
నేల్లో వునన నిధానము నెరిగి డ్రత్వు ట్ం
ే
దాగి ఉనన పరవసుేవును గురించి
పూజంచడం
ఇలా ఈ ఆశకు, ఆశల సముహానికి డ్రతివధ మలాలు
య్శసుు కై భూత్హిత్ డ్రపదరశ న
ఎరిగిన వారిత ఎడబాటు లేని కలయిక,
ఈ డ్రపపంచంలో జాానవంతుని ఆనందం
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ఇట్టవంట్టవ డ్రపపంచంలో రలసి చేస్త వారి ప్రమోదాలు,
గారుడేశ్వ రలింగిం అద్దు తీయ్మౌ కలయిక /1531

ఉరిలంగదేవుడు
అింతరింగింలో ఆవరిించి
బాహాయ ింగా క్నిప్పసాీవు
క్ింటి కలుకులొల రూరమై
మన్సు మొన్లో క్నిప్పసాీవు
నా ప్బహమ రింప్ధింలో క్న్బడే రరింజోయ త్త
నువ్వవ న్యాయ ఉరిలింగదేవా! / 1532
ప్ప్పయుని రూరిం నా క్ళే లోల నిిండిింద్ద,
ప్ప్పయుని మాటలు నా చెవులు నిిండాయి,
ప్ప్పయుని సుగింధిం నా నాసిక్ నిిండిింద్ద,
ప్ప్పయుని చుింబన్ింత నా జిహవ నిిండిింద్ద,
ప్ప్పయుని ఆలింగన్ింత అింతరింగ బహిరింగాల్లోల,
ప్ప్పయుని ప్పేమ, నా మన్సులో నిిండిింద్ద
కూడి సుఖినైత్త ఉరిలింగ దేవునిత! /1539

ఉరిలంగపెద్దద
అమృతిం అింద్రికీ అమృత్ంగానే వుంట్టంద్ద కానీ
కొందరికి అమృత్మూ, మరి కొందరికి వష్ము కాదు.
ఎంత అంతే,
ర ీ గురువు అందరికీ గురువై వుిండాల్యాయ
ఉరిలింగ పెద్దడ్రి పియ్ విేవ శ్వ రా! /1543
ప్బహామ , విషుణవు మొదలైన దేవదానవ మానవులందరిని
ఆశ వెంటాి వేధిసుేంద్ద
మహ్త్ేయ మైన డ్రవత్ నియ్మ గురుత్ు త్త్ు మునన వాళ్ళ ని
చెిపి, పలుచన చేసి పరిహాసం చేసుేంద్ద
ఈ సామర లాయ ం వునన పురుష్టలను గాయ్పరచి, ఓించి
తాను గెలవగలగిన సామర లాయ ం కలద్ద ఈ ఆశ! ఇదేమిట్ల
అని వచారిస్తే
ే
శివ సంరంధుడు ఆశకు ఆసకడైనపుె
డు
శివుని ఆజచే
ా వేధిసుేంద్ద
శివుని దయ్గనువారిని చేరజాలదయాయ
ఉరిలంగ పెద్ద ి డ్రపియ్ వేు శు రా! - ఉరిలింగపెద్ద/ద 1573
లింగవింతుడు లింగిం లేని వారిని ఆశిస్తీ ఆతనిక్క లింగము లేడు
లింగిం లేని వాడు ఎవరికీ ప్రయొజన్ిం లేదు
ప్రయొజన్ిం లేని వారిత ఎవరూ స్తన హిం చేయరు ఎవరూ ఏమి ఇవవ రు
ఇద్ద కారణ్ిం
దురాశ్ను వద్దల నిరాశవింతుడై
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లింగణిణ ఆప్శ్యిించిన్పుడు ప్రసాద్ిం ల్భి సుీింద్ద
ప్రసాద్ిం వల్ల ఇహ రర సిద్ద ద
ఉరిలింగ పెద్ద ద ప్ప్పయ విేవ శ్వ రా! /1579
లింగానిన తెలుసుకున్న లంగవంతుడు సరాు ంగ లంగమూరి ే
అత్ని మాటే వేదం
అత్ని నడతే శాస్తసే పురాణ్ ఆగమ చరిడ్రత్లు
ఆ మహామహుని మాట్లత త్రిక ంచకూడదు
నడత్లో నాసిేకత్ వెద్దకితే నరకం త్పె దయాయ
లంగణ్ణణ రలసుకునన మహా మహనిక్క న్మో న్మో అింట్ళను
ఉరిలింగ పెద్ద ి డ్రపియ్ వేు శు రా! /1581
సూరుయ డు లేకుిండా పగలుంట్టందా? అయాయ
దేపం లేకుండా వెలుగుంట్టందా? అయాయ
పువుు లేకుండా పరిమళ్ళనిన రలుసుకగలమా? అయాయ
సకలం లేకుండా నిష్క లం చూడట్ం కుదరదు
మహాగణ్ నిరాళ్ పరమశివుణ్ణణ
లంగం చూపించింద్ద, ఉరిలంగ పెద్ద ి డ్రపియ్ వేు శు రా! /1588
చనుబాల్సుధ ప్తాగే శిశువు చకెక రన్డుగుతాడా?
రరసవ్వద్ద దొరిక్కించుకన్న పురుష్టడు రంగారు రజనును కడుగ నిచఛ సాేడా?
దాసోహ్ము చేస్త భకుే డు మొక్షానాన శిసాేడా?
ఈ ముగుురుకి మరే ఇచాఛ లేదు
రుచియైన పదారాలాంలా, లంగ పదం సహ్జ సుఖవయాయ
ఉరిలంగ పెద్ద ి డ్రపియ్ వేు శు రా! /1590

ఉళియుమేశె ర చిక్క నన
నేను భకుీ ణి,ణ నేను శరణుణ్ణణ, నేను లంగైకుయ డనంటే
లంగం నవు దా?
పంచేండ్రద్దయాలు నవు వా?
అరిష్డు రాులు నవు వా?
నా శ్రీరింలోని
సతవ రజతమో గుణాలు న్వవ వా?
చెపె య్వయాయ ఊళ్ళ ఉమేశు రా! /1592
నా మనసుు మంచం చేసి
నా త్నువు పానె చేసి పరుసతాను రావయాయ
నా అింతరింగింలో వుిందువు రావయాయ
నా రహిరమగంలో వుందువు రావయాయ
నా శివలంగ దేవుడా రావయాయ
ే
నా భక వత్ు
లా రావయాయ
ఓం నమ:శివాయ్ అని పిలు సాేను
ఉళ్ళ ఉమేశు ర లంగమా రావయాయ ! /1593
వారణాసి, అవముకి, ే ఇకక డే వునాన డు
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మంచ్చ కేదారుడు, వరూపాక్షుడు ఇకక డే వునాన డు
గోవర ణ స్తతు రామేశు రడు ఇకక డే వునాన డు
ర ీలల మలికారుునుికక డే వునాన డు
సకళ్ లోక పుణ్య క్షేడ్రతుడు ఇకక డే వునాన డు
సకల లంగ ఉళ్ళ ఉమేశు రుడు త్నలో వునాన డు!/ 1595

ీ
ఎచచ రిక్ కాయ్క్పు ముక్నాథయ్య
అంగ వకారము చాలు లేవంి
రహువైవధయ మయ్ డ్రపకృతిని మరచి లేవంి
ే
కుే ల లంగపు చేరిక త్లచి లేవంి
మీ భకి ము
మీ గురువాజను
ా
మీ వరకి ే జాానపు సావధానత్ రలసి లేవంి
చాట్టం పైనద్ద, రెపె వేస్తే లేదు
శుద ా సిద ా డ్రపసనన కురంగేశు ర లంగమును కలయ్నెరిగితే లేవంి! /1596
నాలుగు జాములోి ఒక జాము
ఆకల, కరిక, మిగిలన వష్యాశకు సరిపోయింద్ద
మరొక జాము నిడ్రద, సు పన ం, కలత్ నానా అవస లాలకు వద్దలంద్ద
మరోక జాము స్తరేల వక్షస లాలం, ఆధర చ్చంరనం
వంట్ట అనేక విధ అింగ వికారాల్త చచిచ ింద్ద
ఇంకొక జాముంద్ద
మీరు మీరు వచిొ న దారిని తెలసి
ముింద్రి బాగోగుల్ను గమనిించి
నితయ నియ్మాలను వసేరించ్చకొని
మీ శివారొ న, పూజ, డ్రపణ్వపు డ్రపమధాళ్ళ
ే కి ే
భావం రలుపు, వరకద్దే వడుదల, సదభ కిము
ే పు కట్ుళ్ళ త్పె కంి
ఇటీి కరవయ
అరణోదయానికి ముందే
ఖగ, విహింగాలు, రశుమృగాలు, నరమను కులం లేవకముందే
ధాయ నారూఢులు కంి
శుద్ ధ సిద్ ధ ప్రసిద్,ధ ప్రసన్న
కురింగేశ్వ ర లింగిం కలయ్నెరిగితే...! /1597

ఎలెగార (ఆకుల) రామయయ
ఆకు రక్వ మై ఆరునేలలు వుంట్టంద్ద
డ్రవత్ం చెడగా ఆక్షణ్ం డ్రభష్టుడంటారు
ఆకు ఎంినా అద్ద శివారె ణ్ం
డ్రవత్ం నష్ం
ు చెింద్దన్ క్షణాన్ మరణ్మేన్యాయ
ఆతురేశు ర లంగమా! / 1598
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ఏకాంత్ రామిత్ందె (త్ండ్రడి)
అశ్న్ిం, వయ సన్ిం, సరు వష్యాలలొ మునిగిపోయి
పిసినిగొట్టుత్నంత నసుగుతూ
చేస్త పూజత స దుురువుకి సంరంధం లేదు
నువులనూనె - నీట్ట బేధంలా
ముత్య ంలోని - దారంలా
కుపుె సం వద్దలన పాము శర్భరంలా
గురుస లాల సంరంధం
నా త్ండ్రి చెనన రాంమేశు ర లంగమును రలుసుకగలుతే /1599
త్నువులోి భేదాలుంి
ఆత్ి ఒకటే అనడం అదెట్టుమాట్
నిపుె త వచిొ న వెలుగు కాలొ గలదా నిపుె లేకుండా?
కొనిన ఘటాలోి వారివారి దారులోి అనుభవసూే
మరొక్ దానిలో కూటసమై
థ న్ సుఖం వుంట్టందా?
ఈ గుణ్ం నా త్ండ్రి చెనన రాముని రలుసుకొనన పుె డే! /1600

ఏలేశె రం కేత్య్య
ఏ ప్వతిం నేమిం పట్టునా
ఆ డ్రవత్నేమభావం శుద్ిం
ధ గా వుిండాల
క్త్తీ, కృషి, యాచక, వాణ్ణజయ తాు ల దాు రా వచిొ న డ్రదవాయ లోి
బాహ్య ంలో వాడకం - అంత్రంగంలో డ్రకమం
ఉభయాలోల శుదుధడై వున్న భకుీ ని అంగమే ఏలేశు రలంగపు అంగం! /1602
త్ండ్రిని కొడుకు, పిలచి, కొడుకును త్ండ్రి పిలచి
బావ మరిద్దని పిలచి, మరిద్ద బావను పిలచి
ఇలా త్మ రంధువులను జంగములని కలుసుకుని భుజంచే
నిసిు గుుల నియ్మం సుసాంగత్య ం కాదు, ఏలేశు ర లంగానికి! /1606

ఒక్క లగ (కాపు) ముదదణ్ణ
అింగమే నేల్యై లంగమే పైరై
వశాు సమనీ పరిపంట్ పంి
భుజంచి సుఖంగా ఉండాలంటాడు కామ భీమ జీవధనాధీశుడు /1612
వేద శాస్తసాే లను చదవడానికి డ్రబాహ్ి ణ్ణణ పంితుణ్ణణ కాను,
సాముచేసి మెరిపించడానికి క్షడ్రతియుణ్ణణ కాను,
వాయ పారం చేయ్డానికి వైశుయ ణ్ణణ కాను,
దుకిక దునేన కాపు కొడుకుని త్పెె ంచక ఒపుె కొనవయాయ
కామ భీమ జీవధానాధీశుడు నువ్వవ ఎరుగుదువు /1613
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క్ంబం మారిత్ందె (త్ండ్రడి)
నానా జన్మ లోల వచిొ నా

నానా యుకుే లోి పలకినా
నానా లక్షణాలలో డ్రశుత్ దృష్ ు అనుమానాలను
లక్ష్మంచి రలకేటపుప డు
ఏమవుతుింద్ద? ఏమి కాదు అనన సత్య ం రలుసుకవాల
మాటాిడ వసుే ందని పలుకక
నీతిమంతుణ్ణణ ఊరికే వుిండక్
సమయానిక్క తగునీత్త నెరిగి
సాతిు క లక్షణాలత వునన వాని లక్షణ్మే నిర్భక్షణ్ం
కదంరలంగా! /1614

క్నన డి (అదదం) కాయ్క్పు అమిమ దేవయ్య
ఏయే జాత్త గోడ్రతాల నుంి వచిొ నా
త్మ త్మ కాయ్కానికి, భకికిే సూత్కం ఉండకూడదు
ఏ డ్రవతాలను సిు కరించినా
ఎదుట్ట దాక్ష్మణ్య ం మరచి
త్న డ్రతికరణ్ శుద్దగా
ి సాగాల
పర పురుష్కరాినిన మూగ అరిగించ్చక(గలడా)
మేధావులు చెపాె రని అమంగళ్ళనిన కలపవచాొ ?
ఇలా డ్రకియ్లో భావశుదుాడై
భావంలో ద్దవయ జాాన పరిపూరుణడైన గురుచర భకుే నికి
చెనన రసవని సాక్ష్మగా
కమలేశు రలంగము తానే అని భావసాే డు - అదం
ి కాయ్కపు అమిి దేవయ్య /1615
ద్దవటీ పట్టున వానికి సందేహ్ం కానీ
మండే కాంతికి సందేహ్మా?
సంసారపు సందిలో
మని థుని ఆత్ృత్లో
మునిక్క వ్వగేవానిక్క ఒత్తీడి కానీ
నిజ డ్రపసంగి నిరతిశయ్ లంగాంగి, పరడ్రరహ్ి పరిణామి
లోకపు జంజాట్ంలో చికిక పరిడ్రభమణ్కు లోనవుతాడా?
ఈ నిజం రలుసుకునన వాడే
చెనన రసవనన సాక్ష్మగా
కమళేశు ర లంగము తానే అనాన డు /1616

క్నాన ల మారిత్ందె (త్ండ్రడి)
చీకట్టలో కనన ం వేస్తే
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ే భంగం
నాకు కతిేనిచిొ న కరకు
వారు మరచి వునన పుె డు ఇలుి దూరితే
నా చోర త్నపు రలవకి భంగం
మరచిన వారిని హెచొ రించి వారికి వారి సొముి లు చూపి
నా సొముి లు రచాొ ను మారుని వైరి మారేశు రా! /1617

క్రుళ (పేగల) కేత్య్య
ఎపె ట్టకైన మరణ్ం త్పె దని రలసిన త్రువాత్
డ్రవత్ భంగుడై చావడమెందుకు? మాట్ట మాట్టకీ
నిందకు గురికాక ముందే
లంగము గెలచి చిత్ేం నిజలంగం చేరుొ
హ్ృదయ్ మనోహ్ర శంకేశు ర లింగానిన కూడు /1618
త్నకు కాని దేహ్ం సె రశ త్గిలతే అకక డే నరికేసాేను
త్నకు కానిద్ద చెయియ ముట్టుతే అకక డే వరిచేసాేను
త్నకు కానిద్ద చెవ వంటే అకక డ గూట్ం ద్దంపుతాను
త్నకు కానిద్ద నాసిక వాసన చూస్తే అకక డే మూత్లు బ్బగిసాేను
దృషి ు గతిత్పిె చూస్తే అకక డే పెకిలంచి వేసాేను
చిత్ేం గతిత్పిె మరొకట్ట త్లస్తే
ఆత్ి ను అకక డే పీకి పారేసాేను
దీనికి మీరే సాక్ష్మ
హ్ృదయ్ మనోహ్ర శంకేశు ర లంగా! /1619

క్లకేత్య్య
వ్వడుకోవడమెింద్కు కాయక్ిం చేశానని
ఇవు కపోతే కలరి తిట్ుడమెందుకు
జంగములకు, భకుే లకు చేశానని
పొలమేరలోి, మంద్దరం, ముందర సందులోి
నిలరి ఎదురు చూడడమెందకు?
ఈ గుణానిన కాయ్కం అంటారా?
ఈ గుణ్ం కడుపుకు దొరకని సమసార సితి
లా సు రూపం
ఉభయ్ డ్రభష్టునికి ఇచిొ న డ్రదవయ ం
మేఖలేశు ర లంగానికి అందకనే పోయింద్ద /1620

క్కన్నన ర డ్రబహమ య్య
మీగడ పాల్త రంగారపు పళ్ళ ంలో భుజంచడం భూష్ణ్ం కానీ
మట్టు పళ్ళ ం భూష్ణ్ం కాదా!
తాను చేస్త (శివ) ఇష్ల
ు ంగపూజకు త్నవు పవడ్రత్ంగా, కాక
అపవడ్రత్మెలా? డ్రతిపురాంత్క లంగమా? /1621
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నీ ఎలడ్రపాయ్ం రూప సౌందరయ ం, మాట్ జాణ్త్నం
సిరుల సంతష్ం
ఏనుగు, ఆశు ం, రథం, పదాతి గుంపుల
సతి, సుత్ రంధువుల సమొహాల
నీ కులాభిమానాల
గరాు నిన వడువు, మరులు కొనబోకు
అకట్కట్ రోమజునికనన వృదుాడవా?
అనంగునికనన అందగాివా?
సురపతి కనన సంపనున ివా?
వామదేవ వసిష్టఠల కనన కులజుివా?
య్ముని దూత్లు వచిొ చెయియ పట్టుకులాగిగొని పొయేయ ట్పుె డు
మాట్లాడడానికి సమయ్ ముండదు వనరా మానవుడా
నా మహాలింగ ప్త్తపురాింతక్ దేవుని పూజస్తే
చెడని మార ుం లభిసుే ంద్దరా! పిచిొ వాడా! / 1622
అసత్య మనే ఖడాునికి శర్భరమే గురి ఆయింద్ద
ఏమందు నేమందు వధి చేత్ని
శమదమాలు నెలవూనక పోయాయి
మహాలంగ డ్రతిపురాంత్కుని శరణులే
నా డ్రపభువులని రలయ్ని కారణ్ంగా
రరపు మరపులోి అవ మరుగయాయ యి /1623

క్కలరం భీమణ్ణ
క్రూప రపు ప్రమిద్లో వతిేవేసి వెలగించవచాొ ?
మంట్ల మధయ లో నిలరి చెడుతుందని
గి డ గాదం రచిొ మంించవచ్చొ నా?
పదునుగా వుందని త్న మేనిని పొడుచ్చకొని
ఖడం
ు పదును సులలత్ మనవచాొ ?
ఆ గుణ్ం అకక డకక ికే సరి
ఇద్ద నిశొ య్ం నిజలంగాంగికి జాాన బేధం
కాల కరి వరహిత్ డ్రతిపురాంత్క లంగని రలుసుకొనన వాని తీరు / 1624
వేట్గానిలా, జాలరిలా, పసిిదొంగలా
ఇలావంచక దొంగలాి మాట్లోి డ్రరహ్ి ం పలకి
సరు సంసారంలో లేసూే మునుగుతూ
వేగుతూ జ్యగుతూ మరి
డ్రరహాి నందపు సుఖులెట్టివుతారో?
ఇలా అనకూడదు సమయానిన త్పె కూడదు
డ్రకియ్ను రలుసుకొని జాానానిన మరవకుడదు
ఈ బేధానిన రలుసుకొని ముందుసాగిన వానికి గాక
కాల కరి వరహిత్ డ్రతిపురాంత్క లంగము సాధయ ం కాదు /1625

53

కూగిన (కూత్ల) మారయయ
నారీ, కయాయ క్లసి వింగి న్ిందువలేల
బాణ్ిం వద్ల్డానిక్క అనువయియ ింద్ద
భకీ, ీ విరకీ, ీ క్లసిన్ిందువలేల
వసుీ వును తెలుసుకోవడానిక్క వీల్యిింద్ద?
ఆ వసుీ వు ప్త్తక్రణాల్ను వ్వధిస్తీ త్తరిగి మూడు గుణాలు న్ష్ిం
ట
ఆ న్ష్ిం
ట లో రించేింప్ద్దయాలు నాశ్న్ిం అవుతాయి
స రీధాతువుల్ విస ర ున్ిం. అష్మ
ట దాలు పుటుటవు చెడిింద్ద
రద్హారుల్ తొడిమలు జారిింద్ద. ఇరవై అయిదుల్ దారితప్పప ింద్ద
సదాభ వనిష్ఠ నాశ్న్మయిింద్ద
వీటిక్కలోనైన్ కుల్వాసన్ దారి తపుప తుింద్ద
నేన్నవరన్న ద్ద తెలసిన్పుడు
కూతల్ కులనిక్క దూరమయిింద్ద
మహా మహిమ మారేశ్వ రు న్నరిగిన్ిందువల్!ల /1626
ప్రకాశిించే ఆభరణానిక్క రక్షణ్ కానీ
నిజ రల్ కాింత్త తరింగానిక్క రక్షణ్ వుిందా?
సింసారిక్క ప్రక్ృత్త సహజ రాగ దేవ షాలు కానీ
మన్సు, మహింలో, విలచిన్ లింగాింగిక్క
ఈ రెిండిింటి భేద్ిం వుింటుిందా!
ఈ గుణ్ింతటి అింగ, లింగాింగాల్ సింగిం
మహా మహిమ మారేశ్వ రా! /1627

కోల శంత్యయ
చేగప్ర (్)ఱ , భిక్ష పాప్త ధరిించి
ఫాల్ నేప్తుని లీల్లు పాడుతూ
క్డుపు నిింపుకోవడానిక్క త్తరగడిం బాల్ చేష్గా
ట క్
ఫాల్ నేప్తుని న్నల్వుకాదు
పొలుల మాటల్ను విడిచి మూడక్షరాల్ న్నల్వును తెలసికో
పుణాయ రణ్య ద్హన్ భీమేశ్వ రలింగ నిరింగ సింగా! /1628
దారి తెలయకుిండా ఇష్ల
ట ింగానిన క్ట్టట గురుడు
వ్వలుతురుకు చిక్కక న్ మిణ్మగురవయాయ డు
గురువు చేత్తలో చిక్కక న్ శిషుయ డు
కీటక్ిం చేత్తక్క చిక్కక న్ ఈగలింటివాడు
చేటి దాసుల్ కూటమిల అయిింద్ద
అదెక్క డి తేడా నినున నువువ తెలుసుకో
పుణాయ రణ్య ద్హన్ భీమేశ్వ రలింగ నిరింగ సింగా! /1633

54
ప్వత నియమిం ప్రద్రిశ ించి
ీ
మొసింత చేస్త భక్క క్ింట్ట
రశువును చింప్ప రచిచ మాింసిం భక్షిించడమే మేలు
రశురత్త భకుీ డై అసతయ ింత అింద్రినీ వించిించి
ప్పసినిగొటుట తన్ింత హిింసిించి, వ్వధిించి తెచుచ కోవడిం క్షుప్దునికే సరి
అద్ద అబద్ిం
ధ కాదు నినున నీవు తెలుసుకని చూడు
పుణాయ రణ్య ద్హన్ భీమేశ్వ రలింగ నిరింగ సింగా! /1640

గ్జేశ మసణ్యయ
కగిలలో సప రశ సుఖనిన నిరాక్రిించే మన్సుక్నాన
గొప్డాలుగా వుిండటిం ఎింత మేలు చూడమామ
అతని క్ింటి చూపు మన్సుు సహిింరదు
సిద్ ధమై వ్వచివడలన్ విధాన్ిం చూడమామ
ఈక్లు పెరిక్కన్ హింసల అయాయ న్యాయ
మహాలింగ గజేశ్వ రుడున్న తావున్! /1644
వల్చిన్ వారిని చింపాల్ింట్ట నాన్బెటిటన్ క్త్తీవాద్ర ఎిందుకు?
వారిని వల్ద్న్న చాల్దా?
వడగళుే క్రగిన్టుల
వారి తడుగా క్రగిపోతే చాల్దా?
ఇసుక్ బమమ పాదాల్కు నీరు పోసిన్టుల
వారితడుగా క్రగితే చాల్దా? అమామ !
మహాలింగ గజేశ్వ రుని శ్రణ్మల్ను విడిపోతే
నేయిత మింటనారిప న్టలయాయ న్మామ ! /1651
క్ల్ల్ చెల కాడు ఇింటిక్క వస్తీ
తల్చేద్దింకెవరిని చెరప మామ
కూడే ప్క్కయలో సుఖిించడిం కాక్
తల్చేద్దింకెవరిని చెరప మామ
తల్చుకనే తొింద్ర ఏల్న్మామ
మహాలింగ గజేశ్వ ర దేవుని క్న్న తావున్ ఎడబాసితే
ప్పలువబడడింలో నేనేవైనా రాత్తగుిండె దానినా? /1655
మాతింగుల్ వాగులో ఉతీముని నీడరడితే
రూరిం చెడిపోతుిందా అయాయ
మరయ ీ లోక్పు మనుషుల్ జతలో శ్రణ్మడు త్తరిగితే
శ్రణ్మడు మైల్రడతాడా అయాయ
ీ
మరయ ీ డైన్ భవుని మాట వరమాన్మను
జీవుల్
తీసి విసరక్ మానునా మహాలింగ గజేశ్వ రయయ ! /1656

గావుది మాచయయ
తన్ దేహిం తన్కే భారమయాయ క్
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తాను ఇక్ మొస్తదేమిటి?
తన్ను తెలపే జానన్ిం తానే మరచిపోయాక్
తాను తెలుసుకునేదేమిటి?
ఇద్ద కారణ్ిం, ప్త్తపురాింతక్ లింగింలో
గావుద్ద మాచయయ చెపేప మాటలు సతయ మన్రనాన ! /1659
భకుీ లు ధనానిన సింపాద్దించగానే
తమ తనువున్న ింత వరకు గల్ గురులింగ జింగమునిక్క అరిప ించాల
ఇదే సద్భ క్కక్కీ దారి
తాను పోయాక్ త్తరిగి తన్ బిటటల్ కోసమింట్ట
అద్ద ఆచారానిక్క భింగిం
ఆతడు సావ మి ప్దోహి
ఇద్ద తెలుసుకని క్ళాయ ణ్ ప్త్తపురాింతక్ లింగింలో
గావుద్ద మాచయయ చెప్పప న్ద్ద విని అింద్రూ
సతాయ నిన తెలుసుకిండనాన ! /1660

గుర ీ మంచనన
కాలనిన తెలుసుకోవడానిక్క కోడిన్యాయ ను
ఋతువు కాలల్ను తెలుసుకోవడానిక్క కోక్కల్న్యాయ ను
శఖ చింప్క్మణ్ిం తెలుసుకోవడానిక్క కోత్తన్యాయ ను
రించేింప్ద్దయాల్ మరణానిన తెలుసుకోవడానిక్క మల్ప్తయానిక్క దూరమయినాను
నారయణ్ ప్ప్పయ రామనాథుడు! /1662
క్త్తీ లేనివానిక్క క్ద్న్ముింటుిందా?
ఆతమ లేని దేహానిక్క చైతన్య ముింటుిందా?
జన్మ రహితుని నీత్తని తెలయనివాడు
ఖచిచ తమైన్ జోయ త్తరమ యుని తెలయునా?
ఇష్ల
ట ింగమునేరుగని వాని మాటల్ నీత్త
ఓటి కుిండలో దాచిన్ నీరు
నారయణ్ ప్ప్పయ రామనాథ! /1666
లోక్ము గురిించైతే ఆచారపుమాట
తన్ గురిించైతే అనాచారపుమాట
ఆచార సింరనున ల్నేక్క డైనా చూసాీను
అనాచార సింరనున ల్నేక్క డా చూడలేదు
భవి భకుీ డు కావచుచ ను కానీ భకుీ డు భవికారాదు
వ్వన్న నుిండి నేయిగానీ, నేయి వ్వన్న కాగల్దా?
తరువు ఎిండిన్ మొడుగానీ, మొడేిండిన్పుప డు తరువుింటుిందా?
ఇద్ద అఘటితిం, అనామయిం
నారయణ్ ప్ప్పయ రామనాథా! /1670
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గురుపురం మలలయయ
నా పాద్మే పాద్పీఠమై
నా కాళ్ళే చెక్కక న్ సీింభాలై
నా భుజాలే నాగవ్వద్దక్యై
నా అసియే
థ
చుట్టట బదెలై
నా అధరాలే లోరలవాక్కలై
నా గురుక్రుణ్యే లింగమై
నా అింగమే రింగమధయ మై
నా హృద్యక్మల్మే పూజయై
ీ
నా చెవులే కీరిముఖలై
నా జప్పించే నాలుకె గింటయై
నా శిరస్తు సువర ణ క్ల్శ్మై
నా న్యన్మే ఆరని జోయ త్తయై
నా చరమ మే నిరమ ల్మైన్ దురప టియై
నా మద్దయే మీకుపాహారమై
గురుపురిం మల్లయయ యునాన డు...! 1671
పూటకక్ రీత్త వున్న మన్సుు ను చూచి
రొజుకక్ రీత్త వున్న తనువును చూచి
అపుప డపుప డు భయమనిప్పసుీ ింద్ద
ఒక్ నిమిష్ింలో అన్ింతింగా సమ రిించే మన్సుు ను చూచి
అపుప డపుప డు భయమనిప్పసుీ ింద్ద
ఈ మన్సుు మిముమ సమ రిించనీయదు
మన్సుు రగత ఉన్న ద్యాయ
స దుగరవా పురిం మల్లయాయ . /1672

గోరక్షుడు
ప్పిండిముద్త
ద బమమ కు కాళుే చేతులు చేసి
నేయితేన్నల్లో తడిప్ప
నిపుప పై కాలచ త్తన్న పుప డు
మళ్ల ల కాలుచేతుల్ బమమ ఉింటుిందా
ఇద్ద నిశ్చ యవసుీ సవ రూరిం
లోక్పు ద్ృష్ఠ ట ద్ృశయ ల్కు నిశ్చ యమై వునాన డు
ఆతమ ల్క్షయ ిం నిర లక్షయ ిం
గోరక్షపాల్క్ మహాప్రభు సిద్ ధ సోమనాతలింగిం /1673

ఘట్టివా ళయయ
సముప్ద్పు ఘోష్ పైకెగసి
నిరభ ర నిరేవ గింత విరుచుకురడుతుింట్ట
రటుటకోగల్రా ఎవరైనా దానిన ?
ఆకాశన్ ప్పడుగు ఆరాభ టింగా గరిసుీ
ు న్న పుప డు
ఆపే శ్క్క ీఉన్న దా?
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మహాదుభ తమైన్ అగిన ముిందు
సారిం లేని తృణ్కాష్ిం
ట నిలువగల్దా?
సరవ మయమైన్ నిష్క ళింక్ నిరింజనుడన్ ఐకాయ నుభావిక్క
అిండప్పిండ ప్బహామ ిండ అబిద ఆకాశ్ ఆతమ లు ఉింట్ళయా?
చిక్క యయ ప్ప్పయ సిద్ల
ధ ింగ లేదు లేదు ఆగుమాగుము.
(చిక్క యయ ప్ప్పయ సిద్ల
ధ ింగ ఇల్ల ఇల్ల నిలుల మాణ్మ) /1674
రగిలన్ కుిండ సరిగాగ అతుకోక గల్దా?
కాలన్ చీర చాక్ల బిండపై ఉత్తకేిందుకు నిలుసుీ ిందా?
బద్భ
ధ వుల్ని వద్దలేసిన్ తరావ త కాల్ింత పొింద్దక్ను
ఆశిించటమెిందుకు?
చిక్క యయ ప్ప్పయ సిద్ల
ధ ింగా లేడు లేడు అనాన ను!
(చిక్క యయ ప్ప్పయ సిద్ల
ధ ింగ ఇల్ల ఇల్ల నిలుల మాణ్మ) /1675
భూమి గొరప ద్నాల? మరి పాదాల్కు లోబడిింద్ద
ఆకాశ్ిం గొరప ద్నాల? మరి క్ళే కు లోబడిింద్ద
మహతవ ిం గొరప ద్నాల? మరి మాటల్కు లోబడిింద్ద
ఘన్ిం, ఘన్మనేద్ద ఇింకెక్క డిద్దరా?
తెలవిక్క ఆచారిం లేదు, గురుీ కు న్నల్వు లేదు
చిక్క యయ ప్ప్పయ సిద్ల
ధ ింగా లేడు లేడు అనాన ను!
(చిక్క యయ ప్ప్పయ సిద్ల
ధ ింగ ఇల్ల ఇల్ల నిలుల మాణ్మ) /1679

చందిమరసు
చింప్దుని వ్వలుగులో చింప్దుణిణ
సూరుయ ని వ్వలుగులో సూరుయ ణ్ణ
దీరిం వ్వలుగులో దీపానిన చూడగలగిన్టుట
తన్ వ్వలుగులో తన్నే చూడగలేగ
నీ సవ రూరిం నీవ్వ
సిమమ లగె చెన్న రామా /1683
తన్దైతేనేమి, ఇతరుల్దైతేనేమి అద్ిం
ద ?
తన్ రూరిం క్నిప స్తీ చాల్దా?
స దుగరువ్వవరైతేనేమి?
తన్ను తెలసికన్జేస్తీ చాల్దా?
సిమమ లగె చెన్న రామా /1693
దారిబటిట వ్వళుీ న్న మనిష్ఠ ఒక్డు
పుల, కారిచ చుచ , రక్క సి, అడవి ఏనుగులు
నాలుగ ద్దశ్లోల తరుముకు రాగా
భయింత ద్దకుక తచక్
బావిని చూసి, తల్వించి రడేవ్వళ
పాముని చూసి, ఎలుక్ కరిక్కన్ తీగ రటుటకుని నిలోచ గా
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తేన్నటీగ ఒింటిపై ప్పాక్క
ముకుక కసపై ఒక్క బటుట తేన్న రాల్చ గా
ఆ మధువును చూసి, రడిన్ క్షాటల్న్ింతా మరిచి
నాలుక్ కసత ఆ తేన్నను నాక్కన్టుటగా
ఈ సింసార సుఖనిన లోతుగా చూస్తీ అద్ద దు:ఖసాగరిం
దానిన తెలసి తెలర అనిన విష్యాల్లో సుఖమిలింటిద్ని
నిరివ ష్యియై నిలుచ న్న మూరి ీ నీవ్వ
సిమమ లగె చెన్న రామా /1699

జగ్ళగ్ంట్ట (జగ్డాల) కామనన
ీ దుద
న్శిించే దేవుడు వదు,ద భావిం మాయని భకీ వ
ఏ విధింగానూ క్ిందాచారాలు కూడా వదుద
కామేశ్వ రుడన్న దొక్టినే ఎరుగుదును /1713

జేడర దాసిమయయ

అసలైన శివైకుయ ికి డ్రపొదుినేన అమావసయ
మిట్ు మధాయ హ్న మూ సండ్రకాంతే,
మళ్ళళ అ సేమయ్ం, పౌర ణమి, పునన మి;
భకుే ని ఇంట్టముంగెలే వారణాసి కనరా రామనాథా!/ 1714

నేల్ నీ భిక్ష, రింట నీ బీక్ష
గిప్రుని త్తరిగే గాల నీ భిక్ష
నీ దానానిన త్తని, ఇతరుల్ను పొగిడే
కుక్క ల్ను ఏమన్ను రామనాథా! /1722
ఇరుసుకీల్ లేని బిండి రడిపోక్ మానునా
ఇరుసుకీల్ బిండిక్క ఆధారిం
ఈ మహా గరవ మెక్కక న్ దేహమనే బిండిక్క
శ్రణ్మల్ (భకుీ ల్) నుడుల్ గుడులే ఇరుసుకీల్ రామనాథా! /1735
గాడిద్కేిం తెలుసు క్సూీరి వాసన్?
వ్వశ్య కేిం తెలుసు గురు పెద్లు
ద తీముల్ని?
ీ
భక్కన్నరుగని
వయ ర థజీవులు
మిముమ వారెక్క డ ఎరుగుదురు? రామనాథా! /1737
కులపంతాలు వద్దల మిమి లన డ్రపేమించే భకుే లకు
త్లవంచ్చతాను కులజలుగా ఒపిె నేను
చకక గా దరిచేరి మిముి మెపిె ంచిన శరణులకు
త్లవంచని వాిత్ల శూలానికి చికిక న త్ల కనుమా రామానాథ! /1739
భారయ డ్రపాణానికి సేనాలూ, కొపూె ఉంటాయా?
పారుని డ్రపాణానికి ఉంట్టందా య్జ్యాపవీత్ం?
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ఆఖరున ఉనన అంత్య జనుని డ్రపాణ్ం పట్ట ు ఉందా పిికర్ర?
నీవు పెట్టన
ు అ డం
డ కిని ఈ జడులైన లోకులెలా రలుసుకుంటారు
రామనాథా! - జేడర (సాలె) దాసిమయ్య /1760
చనున లూ, జుటుట పెరిగితే ఆడదంటారు
గడాడలు, మీసాలు వస్తే మగాడంటారు
మధయ న తిరుగాడే ఆత్ి
ఆడకాదు మగకాదు కనుమా రామనాథ! - జేడర (సాలె) దాసిమయ్య /1764
పతిపతులొకటైన భకి ేహిత్మైనద్ద దేవునికి
సతిపతులొకట్టకాని వారి భకి ే
అమృత్ంలో వష్ం కలపినట్టు కనుమా రామనాథా! - జేడర దాసిమయాయ /1771
సతితి పొందును, ఆకలకాహార స్తవన,
పృథ్వు పతి పూజను
రలవుంటే ఇత్రుల చేత్ చేయించేవారుంటారా రామనాథా! -జేడర దాసిమయాయ /1772

జోద్ర మాయణ్ణ
మొద్ట రరసత్తని పారవ త్తయని
న్డిప్పించిింద్ద రలక్కించిింద్ద గురువచన్ిం
తరువాత న్నున శ్రణ్సత్తయని
న్డిప్పించిింద్ద రలక్కించిింద్ద గురువచన్ిం
ఇక్పై సతుల్ింద్రూ గురుసతుల్ని
న్డిప్పించిింద్ద రలక్కించిింద్ద గురువచన్ిం
న్డిచిింద్ద తరప క్, రలక్కింద్ద పొలులపోక్
న్డిప్పించిింద్ద రలక్కించిింద్ద గురువచన్ిం
క్ల్వరింలేక్ కులకే మన్సు ను
శ్ింభు సోమనాథలింగని సింగిం
సుసింగిం చేసిింద్ద గురువచన్ిం / 1779

డకాక బొమమ నన
చేతక్త్తీత పోరాడేపుప డు అద్ద
క్త్తీయా, చేయా, మన్సా?
అింగ లింగిం సింబింధింలో సింధిించేపుప డు
అింగమా? లింగమా? ఆతమ యా?
ఈ మూడింగాల్ను ప్గహిించిన్పుప డు
కాలింతక్ భీమేశ్వ రలింగమును ప్గహిించిన్ట్టల /1780
నిిండిన్ రడవలోని ఒక్ సరింగు వల్లనే
సుఖింగా ప్క్మిసాీ రు క్దా రడవలోనివారు
సక్లేింప్ద్దయాల్నే అింగమనే రడవలో
లింగమనే సరింగువల్ల ప్క్మిించేదారి చూరవయాయ
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కాలింతక్ భీమేశ్వ ర లింగమా! /1781
ప్బహమ కు సరసవ త్తగా వేనన ంట్ట వచిొ ంద్ద మాయ్
వష్టణవుకు లక్ష్మి గా భవమునకు నిపించింద్ద మాయ్
రుడ్రదుికి ఉమాదేవగా త్లపై తొడపై వేధించింద్ద మాయ్
నువుు గింజకు నూనెలాగా, ములుి కు మొనలాగా, పూవుకు గంధంగా
వారివారి అంగాలోి మాయ్ని డ్రపతిరూపమై
ఎడరరిపిలేకుండా వేధిసోే ంద్ద మాయ్
డకక చపె డు నిలవకముందే ముందే నిరాలారంచ్చకంి
కాలాంత్కుడైన భిమేశు రలంగుని రలుసుకవాలని - డకాక డొమి నన /1782

శిల్ అనే భావిం చూసి రూరమైింద్ద శిలప చేత్తలో!
పాషాన్భావిం ఇింక్క క్ళగా మారిింద్ద ఆచారుయ ని చేత్తలో!
క్ళ న్నల్వైింద్ద పూజిించేవాని చితీింలో!
చితీిం రరవసుీ లో క్లసి కాలింతక్ భీమేశ్వ రలింగమైింద్ద /1784
సతి గుణానిన పతి చూడాల కానీ
పతి గుణానిన సతి రలుసుకవచాొ ? అంటారు
సతివలి కలగే కళ్ంకం పతికి కీడు కాదా?
పతివలి కలగే కళ్ంకం సతికి కీడు కాదా?
ఒక అంగం క్ళుే రెిండిట్లల, ఒక్టి చితికిపొతే
భంగమెవరికని రలసినపుడే
కాలాంత్క భీమేశు ర లంగానికి చకక గా అతికింద్ద. - డకాక బొమి నన /1785

డోహార (డొకక ల) కకక యయ
నా క్ష్కు
ట ల్పు సూతక్ిం
సీ
మీ హ స ప రశ త పోయిింద్ద
శుక్శోణితిం
ల
వల్న్ వచిచ న్ సూతక్ిం
ట
మిముమ ము టగా నే బయలైన్ద్ద
తాక్కన్, ముటిటన్ సుఖల్న్నిన టినీ
లింగముఖనిక్క అరిప ించిన్ిందున్
నా రించేింప్ద్దయాలు బయలైనాయి
నా అింతరింగింలో జానన్జోయ త్త ప్రసరిించి
లోరల బయలైింద్ద
సింసార సింగమ అవస థను మీరిన్ ప్క్కయలో
న్నమమ ద్ద క్ల్గడింత బహిరింగిం బయలైింద్ద
ఆభిన్వ మలలకారుునా
మిముమ ముటుటకున్న ిందున్ నేనూ బయలైనాను /1786
న్నున క్ష్ ట కుల్ింలో పుటిటించావయాయ
ఓ లింగ తింప్డీ
చెడాడన్యాయ మిముమ తాక్రాద్ని భావిించి
నా చెయియ తాక్కుిండా వుింట్ట మన్సుు త తాక్లేమా?
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అభిన్వ మలలకారుునా! /1787

త్లారి కామిదేవయయ
ఎదుగా
ద ఉిండి భుజిం ఇవవ న్ింట్ట సరియా?
తొతుీగా ఉిండి చెప్పప ింద్ద విన్న్ింట్ట మెచుచ కుింట్ళరా?
భకుీ డిగా ఉిండి గురువుల్నాద్రిించక్పోతె అద్ద వయ ర థమింట్ళను
కామహరప్ప్పయ రామనాథా! /1788
వయ వహారిం చేసూీ లభిం గడిించక్పోతే
ఆ వయ వహారమెిందుకు?
గురులింగజింగముల్కు ఖయ త్తకై చేస్తీ
పెటుటబడి తప్పప లభానిన కోరిన్టుట
కామహరప్ప్పయ రామనాథా! / 1789

తురుగాహి (రసులకారరి) రామనన
క్ప్రత రలువన్నన ల్ గోవుల్ను క్ద్ల్క్ ఆప్పన్టుట
ఏక్చితుీడవై సరవ వికారాల్ను క్టిట పెటిట
ఇింప్ద్దయాల్ ఇచఛ లో ప్త్తవిధాల్ను రటుటకున్న వారి సిందులో దూరక్
వసుీ వు అింగింలోనే తన్ అింగిం తలీలన్మై ఉిండడమే
గోరత్తనాథ విేవ శ్వ రలింగుని తెలుు కోవట్ళనిక్క దారి! /1790

తెలుగేశ మసనయయ
కామసనిన భుడై తాను అింద్గాడైన్చో
కామినీ జనుల్ింద్రూ మెచుచ కోవాల
దాన్గుణ్రలయై ప్పలచి పెడుతుింట్ట
యాచక్జనుల్ింద్రూ మెచుచ కోవాల
వీరుడైతే వైరులు మెచుచ కోవాల
దుష్డై
ట తే తన్ను తాను మెచుచ కుింట్ళడు
నా దేవుడైన్ తెలుగేశ్వ రుడి భకుీ డైన్ యెడల్
దేవుడూ మెచుచ కుని జగమూ మెచుచ కుింటుింద్ద! /1791
గురు క్రుణ్ పోింద్టనిక్క గురుీ ఏద్ింట్ట
అింగిం పై లింగిం వ్వల్సి వుిండాల
అింగిం పై లింగిం సాయతిం లేకుిండానే
ఉటిటనే గురుక్రుణ్ క్లగింద్న్ింట్ట అదెట్ళల?
లింగవిహీనుడయిన్పుడు గురుక్రుణ్ క్లుగతుిందా?
ఆ మాట విన్లేిం
కాబటి,ట లింగధారణ్ముిండడమే సదాచారిం
లేక్పోతే అనాచారమింట్ళన్యాయ , తెలుగేశ్వ రా! /1792
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ద్శగుణ్ సింగిదేవయయ
సత్తసుత మాతాప్పతుల్క్ని రవ క్రిస్తీ మీపై ఒటుట చూడుమా
మాన్వుల్ స్తవ చేస్తీ మీ పై ఒటుట చూడుమా
మిముమ గాక్ అన్య ల్కు ప్మొక్కక తే మీపై ఒటుట చూడుమా
నా సత్తనిగాక్ అన్య సత్తపై ఆశ్రడితే మీపై ఒటుట చూడుమా
తనుమన్ధనాల్ వించన్ వుింట్ట
నాచయయ ప్ప్పయ మలలనాథయాయ , మీ పై ఒటుట చూడుమా /1793
పేళాే ిం ప్పల్లలు వ్వశ్య లు
బింటులు రగవారు తపుప నాదేన్యాయ
ీ తపుప నాదేన్యాయ
జాప్గత్ సవ రన సుషుప్పలో
నాచయయ ప్ప్పయ మలలనాథయాయ ,
నీవున్న వారిని నీవన్ని తపుప నాదేన్యాయ . /1794

ద్సరయయ
రృథ్వవ అింశ్ిం అింగమై
నీటి అింశ్ిం శుక్శోణితమై
ల
తేజిం అింశ్ిం ఆక్లయై
వాయువు అింశ్ిం జీవాతమ యై
ఆకాశ్పు అింశ్ిం ప్బహమ రింప్ధమై
ఇల ఈ ఐదుగుణాలున్న యెడల్ గెలుపు ఓటమి వద్ల్వు
వీటిన్నక్క డవక్క డే దూరింగా ఉించి
ఈ లల్న్ను వద్లించవయాయ
నాత మీకు దాగుడుమూతలు వదుద
అద్ద నా తాక్కడి కాదు
అద్ద నీ తాక్కడే ద్సరేశ్వ రలింగా! /1795

దాసోహల సంగ్ణ్ణ
కుిండలో విండిన్ అనాన నిన ఒక్ మెతుక్కాక్
రటిట రటిట ప్పసక్తగునే?
గురుప్దోహిని లింగబాహయ ని జింగమనిిందుకుని
ఆఛరప్భషుటని జానన్హీనుని
తెలర చూర చేరుకుింట్ట
మాింసానిన వద్దల చేరకై ఎగబడే న్క్క లగా కాదా?
సదాచారింలో చేరి ఉిండాల
క్ట్ళటచారింలో నిలచి వుిండాల
శ్ింభువుకీవల్ సవ యింభుకావల్ అత్తబలుడు చూడుమా
మాతుళింగ మధుకేశ్వ రుడు /1796
చూచేవాళే ింతా ఆడగల్రా?
మట్ళలడేవాళే ింద్రూ లింగాింగయొగిం ఎరుగుదురా?
సాధన్ చేస్త బాలురింద్రూ రణ్రింగింజొచిచ పోరాడగల్రా?
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ఈ మాటల్హారాల్ సింసారపు దొింగయొగుల్ింద్రూ
లింగాింగనిహిత యొగిం ఎరుగుదురా?
శ్ింభువుకీవల్ సవ యింభుకావల్ అత్తబలుడు చూడుమా
మాతుళింగ మధుకేశ్వ రుడు /1797
ఆడపిలి మింగిన పుంజు
త్న కాలానికి సరిగాు లేచి కూసుే ందా?
లంగానిన రలుు కునన చిత్ేం
సంసారపు సందిలో మునుగుతుందా?
ఈ దు ందానిన రలుు కుని యొగసంరంధిగా ఉండాల
శంభువుకీవల సు య్ంభుకావల అతిరలుడు చూడుమా
మాతుళ్ంగ మధుకేశు రుడు. /1798
మటిటలో పుటిటన్ బింగారిం, రాత్తలో పుటిటన్ రతన ిం
ఆలచ రప లో పుటిటన్ ముతయ ిం, వృక్షింలో పుటిటన్ గింధిం
అవి తమ సవ స థలల్ను మీరి
రరస థలల్లో నిలచ ప్పాప్ప ీ పొింద్దన్టుట
ప్పిండాిండింలో పుటి,ట అిండానిన వద్దల నిజ ప్పిండమైన్టుట
గురువు క్రక్మల్ింలో పుటిట
లింగమూరి ీ సరావ ింగింలో పెరిగి
జింగమమైన్ నిరాకార ప్రసాద్ింలో క్లసి ఆన్ిందుడైన్వాడిక్క
బింధమోక్షక్రామ ల్ వ్వింటరడడిం కూడదు
అద్ద నిరింగవసుీ వు
శ్ింభువుకీవల్ సవ యింభువుకావల్ అత్తబలుడు చూడుమా
మాతుళింగ మధుకేశ్వ రుడు /1799
1800
వాదాయ నికి రంధంకానీ నాదానికి రంధమునన దా?
రలవకి రంధంకానీ రలుసుకునేదనికి రంధమునన దా?
రలుసుకునాన ననన డ్రభమ జాానం లభించిందనన గురుే
ఉభయ్మూ లేనపుె డు బావశుదత్
ా లేదు
శంభువుకీవల సు య్ంభుకావల అతిరలుడు చూడుమా
మాతుళ్ంగ మధుకేశు రుడు.
1801
శిలళొ నిపె నన ర్భతిగా
ఆద్దమధాయ ంత్ము లనక
ఎకక డ తాకితే అకక డ నిపుె కణ్ణక జు లంచినట్టు
సరాు ంగలంగుడైన శరణుికి ఏ ర్భతిగా చూచినా
అకక డెలంగం ముందుంట్టంద్ద
త్నుగానిద్ద భినన మను ముట్టు సూత్కాల చడ్రటాలేం లేవు
పండులో వష్ం పెటెునందువలన పండు వసుే ందా
ఆ పండు రసం తాగినవాడు కాక?
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ఈ గుణ్ం సరాు ంగలంగి సంరంధం కలద్ద
శంభువుకీవల సు య్ంభుకావల అతిరలుడు చూడుమా
మాతుళ్ంగ మధుకేశు రుడు.
1802
ర ీ గురుడు గురుతునిచిొ
గురుతు అండత రలుు కొమి ని చెపాె డని
ఆ రెంింట్టనీ మరిచి వేరే రలవ ముఖంలో
చేరుతునాన ననే మాంసపు దొంగలను చూడరా
మేక, కుకక దూడ మొదలైనవ కూడ త్మ య్జమానిని ఎరుగును
ఇలా గుణానిన రలుు కక ఊరికే వాగేవాళ్ళ ను దరిచేరడు
శంభువుకీవల సు య్ంభుకావల అతిరలుడు చూడుమా
మాతుళ్ంగ మధుకేశు రుడు.
1803
సరె ం తాకితేనేమి వష్ం తీసిన త్రాు త్:?
ే
లౌకయ వరనం
ఉంటేనేమి చత్ేం వసుే వులో చేరిన త్రాు త్?
డ్రత్వదాలను తాకి పూజస్తేనేమి?
డ్రత్వధమలడ్రత్యానిన పట్టు ముకక లుచేసిన పిదప!
మాట్ల మాలకలత దైు తాదైు తాలను ఎంత్ పలకితేనేమి?
చిత్ేం వసుే వులో లేకపోయిన త్రాు త్?
ే భృతుయ డనే
ఇవనీన రలుసుకుని గురుకరజాతుడైనవానికి కరø,
సూత్కపు జాడలేదు
శంభువుకీవల సు య్ంభుకావల అతిరలుడు చూడుమా
మాతుళ్ంగ మధుకేశు రుడు.
1804
సుగంధపు వసుే వును భరిణెలో మూసి పెట్టునందున వాసన నిలచింద్ద కానీ
గాలచేతి గందానిన భరినెలో వేసి మూసిపెితే
నిలొ ందా ఆ సువాసన?
ఈ గుణ్ం లంగాంగి సంగం ఇరవు
శంభువుకీవల సు య్ంభుకావల అతిరలుడు చూడుమా
మాతుళ్ంగ మధుకేశు రుడు.
1805
పట్టుకు పాములాగా, నీట్టకి నీట్టపాములాగా
కొమి కు కతిలాగా వారివారి అండలో
అజబీజానికి కాచ్చకొనన నకక లాగా తిరగట్మెందుకు?
ఆయుసు తీరితే మరణ్ం, ఐశు రయ మ పోతే దారిడ్రదయ ం రావట్ం
ఎకక డునాన త్పె దని రలుసుకునన త్రాు త్
నోరుమూసుకుని చచిొ నట్టునన వాి వధమే
ే
కి పథం
ే
భకి వర
శంభువుకీవల సు య్ంభుకావల అతిరలుడు చూడుమా
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మాతుళ్ంగ మధుకేశు రుడు.

నగెయ (నవువ ల) మారిత్ందె
అలలన్ వల్ రరిచి గీింజలు చలల
ప్పటటలు రట్టట దోింగులగా
వాగదైవ తానిన నేరుచ కుని
సింసక ృతిం మాటల్ అింగడిని ముిందు పెటుటకుని
చేరనోటిలో ప్గాసిం వ్వస్తటటుటగా
అదేిం మాట? చాటు మాట
ఆతురవైరి మారేశ్వ రా? /1806
క్త్తీని చేసిన్ క్మమ రి ధీరుడౌతాడా?
ీ నే ఆధారింత
చితీింలో ధాయ న్ింత శస్త్స మ
క్వితవ పు ల్క్షణాల్త
అనితయ మనితయ మని ఇతరుల్కు చెపేప క్రృీ కాకుిండా
ఆ ప్పాణ్లింగాింగయొగిం తానేకావాల
ఆతురవైరి మారేశ్వ రా /1807
గురువులో గుణ్ిం లేన్పుప డు పూజుయ నిగా ప్మొక్కక ించుకోవడిం
లింగింలో ల్క్షణ్ిం లేన్పుప డు ప్త్తసింధాయ కాల్ింలో పూజలుగైకన్టిం దేనిక్క?
జింగమింలో జాత్తలేన్పుప డు చిన్న పెదాద అని ఆరోపాలేిందుకు?
ధినేన మనాల?
గురువు భవానిక్క లోన్యాయ డు లింగిం ల్క్షణానిక్క లొన్యియ ింద్ద
జింగముడు జాత్తక్క లోన్యాయ డు
ఇద్ింతా చెప్పప చెప్పప
నాక్కద్ద మించిదో చెడో క్రటిం వదుద
ఆతురవైరి మారెశ్వ రా /1808
1809
తాను మరణ్ణంచేట్పుె డు ఆయుధం రమి ని పిలుసేందా?
తీరాన ఉంి మడుగులో పడేట్పుె డు
ఆ మడుగు కలుదాిం రమి ని పిలుసుే ందా?
చీకట్ట ఆవరించిన ఇలుి పిలుసుే ందా జ్యయ తిని
నీవొచిొ న పనికై ననున ఉండనట్టి చేసాేవని
ఆశొ రయ ంగా అంట్టనాన డు అతురవైరి మారేశు రుడు.
1810
నిచే కాలం, సాచే చెయియ , యొచించే నోరు
సరు ములో కలస్త కరిక కలు
ఘనలంగమందు త్ని యుడైనవాని అంగం
పిచొ వాడు కనన కలలా, మూగవాని కావయ ంలా
నీట్టపై రాత్లా, మండే ధూమంలాగా
ఇదెవరికైనా అసాధయ మే అతురవైరి మారేశు రా
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1811
వత్ేనంపగిల చిగురు మొలకెతేేట్పుె డు ఆకు ఎకక డుంట్టంద్ద?
ఆకు ముడత్లు వీి చేలేపుె డు కొమి ఎకక డుంట్టంద్ద?
కొమ్మ వివి పూవు కనపడేపుె డు పండు ఎకక డుంట్టంద్ద?
పండు ముద్దరి రసం నిండేట్పుె డు రుచి ఎకక డుంట్టంద్ద?
రునిచి జుడ్రరుకుని అద్ద జీ ర ణమైన పిదప అదేమి సుఖం?
వీట్నిన ట్ట నీతిని రలుసుక అతురవైరి మారేశు రా
1812
మట్టుయ్నేసి దేహ్ం, రంగారమనేద్ద కాంక్ష
స్తరే అనేద్ద సకల సుఖభోగాలు
అనాన , ఇద్ద చెపె క మట్టు ముదను
ి చేతిలో పెట్టు
తినన గా వెలాివు అతురవైరి మారేశు రా
1813
సమత్కు సమాధానం చెపేె పుసేకం ఎదుిపైన
కొటేు దుంగ చేతిలో, బాగునన ద్ద ఈత్ని ఇరవు
మాట్లో ఆగమం, మనసుు లో చిలుినన కుండపై ఆశ
ఇద్ద నీతికాదు అతురవైరి మారేశు రా

నిజగుణ్యోగి

నేనున్న ింతవరుకు నీవునాన వులే మాయా!
నేను లేకున్న నీవు లేవు
నేను నీవనే రెిండూ న్శిస్తీనే
ఆన్ింద్ నిజగుణ్యొగిం. /1814

నివృత్తీ సంగ్యయ

న్చరాచరాల్క్ింతా ఆశ్యే ప్పాణ్ిం
న్చరాచర చతురప్సబలల్లోన్
ఆశ్లేకుిండా చరిించే లింగింగిని చూపుమా
ఆశ్యా బదెధతే లోక్: క్రమ ణా బహ చిింతయా
ఆయు:క్షీణ్ న్ జానాత్త వ్వణ్మసూప్తిం విధీయతే
అన్న టుటగా ఆశ్ను ధిక్క రిించి
నిరాశ్లో న్డిచేవారిని సరియుింట్ళను చూడుమా
నివృత్తీ సింగయయ /1815

నులయ (నులకల) చంద్యయ
1816
ఏయే కాయ్కంలో వచిొ నా భావశుదం
ా గా
గురులంగ జంగమాలకు చేస్తదే (శివ) దేవపూజ
చేస్తపని చేయ్క మాట్కు మాట్ చెపె ట్ం
అదెలాంట్ట పూజ?
అద్ద చందేశు రలంగానికి ఒపె దు, మివాళ్య్య . /1816

67
క్ింద్జేసి, కుింద్జేసి, బింధిించి క్న్బడిన్వారిని ప్బత్తమలడి తెచిచ
జింగమానిక్క చేశమనే క్ష్ర
ట కావ న్న ిం లింగానిక్క నైవ్వద్య ింకాదు
తనువు క్రిగిించి మన్సుు ప్శ్మిించి వచిచ న్ జింగముని అనువు ప్గహిించి
ఎడింలేక్ సింశ్యింలేక్ జింగమలింగానిక్క
దాసోహిం చేస్తద్ద కాయక్ిం
గుమమ డికాయ అడవి ఆకుకూరైనా
కాయక్ింత వచిచ ింద్ద లింగారిప తిం
చెన్న బసవన్న ప్ప్పయ చెిందేశ్వ ర లింగానిక్క నైవ్వద్య ిం చెలలింద్ద /1817
క్త్తీ రటుటకున్న వారింద్రూ న్రక్గల్రా?
సాధన్ చేస్త బాలురింద్రూ యుద్ిం
ధ చేయగల్రా?
ఆశ్రడి రనిచేస్తవారింద్రూ సద్భ కుీ లౌతారా?
అద్ద చిందేశ్వ రలింగానిక్క కూడని రని /1818
1819
గురువును డ్రగహిస్తే ఉత్ె తిేకి ఆవల వుండాల
లంగానిన డ్రగహిస్తే సితి
లా కి ఆవల వుండాల
జంగమానిన డ్రగగిస్తే లయానికి ఆవల వుండాల
ఈ గుణానిన డ్రగహించక సదభ కుే డు కాడు
చనన రసవనన డ్రపియ్ చందేశు రలంగానిన చ్చడలేడు
గురువైనా కాయక్ించేతనే జీవనుమ క్క ీ
లింగమైనా కాయక్ించేతనే రాత్తగురుతు తొల్గేద్ద
జింగమమైనా కాయక్ిం చేతనే వ్వష్ింయొక్క పాశ్ిం తెగేద్ద
గురువైనా జింగమ స్తవ చేయాల
లింగమైనా జింగమ స్తవ చేయాల
జింగమమైనా జింగమ స్తవ చేయాల
చన్న బసవన్న ప్ప్పయ చిందెశ్వ రలింగ జానన్ిం ఇదే! /1820
1821
త్నువు గురువుకనన పుె డు, మనసుు లంగానికనన పుె డు
ధనం జంగమానికినన పుె డు
మరో దానిపై ఆశత పొగడట్ం దేనికి?
ఆ గుణ్ం చందేశు రలంగానికి దూరం
1822
జలచరానికెందుకు రపె కనికరం?
వహ్ంగానికెందుకు ఆడుగుల గురుే ల మెట్టి?
మధుర రసానికెందుకు పైనుమి తీపి?
కలె వృక్షానికెందుకు ఋతువుల కనికరం?
దాసోహానిన డ్రగహించి చేస్తవానికి ఇంకెందుకు పూజలూ పుణాయ లు?
చనన రసవనన డ్రపియ్ చందేశు రలంగానికి ఎడరరపి లేదు.
1823
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నేనంటూ ఉనన ంత్వరకు గురుపూజ చేయాల
నేనంటూ ఉనన ంత్వరకు లంగపూజ చేయాల
నేనంటూ ఉనన ంత్వరకు జంగమపూజ చేయాల
నేనూ నీవనన ఉభయ్ం పోతే
చనన రసవనన డ్రపియ్ చందేశు రలంగానిన ఏమీ అనలేదు
సతయ శుద్ ధ కాయక్ిం చేత వచిచ న్ ప్ద్వయ ింలో
చితీిం చలించకుిండా ఉిండాల
నియమరరమైన్ కూలలో నితయ నియమింలో తపుప ిండకూడదు
నియమమైన్ కూలని వద్దల
హేమింపై ఆశ్త కామిించి ప్ద్వాయ నిన ప్గహిస్తీ
తాను చేస్త స్తవ న్ష్మ
ట యాయ
నీ ఆశ్ల్ వ్వష్పాశనాక్క నీవ్వ వ్వళుే
నాకు మన్ జింగముని ప్రసాద్ింలోనే
చిందేశ్వ రలింగానిక్క ప్పాణ్మయాయ /1824

పురం నాగ్ణ్ణ
జిప్పించే మన్సుు కు మటిట చూపావు
ీ చూపావు
ద్రిశ ించే క్ళే కు స్త్రని
పూజిించే చేత్తక్క బింగారిం చూపావు
ఇల ప్త్తవిధాల్ను చూప్పించి
మరుపునుించావయాయ
అమరగుిండిం మలలకారుున్యాయ
నీవు చేసిన్ వినాన ణానిక్క నేను నివ్వవ రపోయాను /1825

ప్రసాది భోగ్ణ్ణ
తతాీవ ల్వల్న్ గురిని చూడగలగన్ింట్ట
మరక ట ద్రప ణ్ింలగే, నాతాడిన్ట్టట కాని
వ్వరొక్ గుణ్ిం ఉిండదు.
కిండ గుహాలోల ప్పలుపు ప్రత్తధవ నిించిన్టుల
విశవ సమెింత అింతే
చెన్న బసవన్న ప్ప్పయ భోగమలలకారుున్లింగడు అల వుింట్ళడు. /1826
1827
ే
ే
భకి అనన
ద్ద వేళ్ళ , వరకియ్నన
ద్ద చెట్టు, ఫలమనేద్ద జాానం
పకాు నికి వచిొ ందనన పుె డే అవధిజాానం
తొిమ వద్దలనపుె డే పరమజాానం
రుచి చూసినపుె డే అంత్ర్భయ్జాానం
సుఖత్ని యుడైనపుె డే ద్దవయ జాానం
ద్దవయ తేజసుు త్గ ునపుె డే పరిపూర ణ జాానం
అద్ద మహాకాయ్మనటానికి ఆసె దం లేదు
చనన రసవనన డ్రపియ్ భోగ మలికారుునలంగం
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అడ్రపమాణ్మైన కారణ్ంగా.
1828
లోహ్పు పిండమైనా
ఖడం
ు కాక ముందే నరకగలదా?
పూలమొకెక తే పూవుు వాసనత
వకసించే ముందే ఆ మొకక ఆకుకు సువాసన వుంట్టందా?
ఇలాగే దైు తాదైు త్ భేదాల ఉభయ్స లాల వవరముంట్టంద్ద
చనన రసవనన డ్రపియ్ భోగ మలికారుునలంగంలో
1829
గాల వీవనపె ట్ట మహార ణవంలాగా
నదం చూసిన త్ని య్త్ు ంలాగా
శూనయ ం లేశమాడ్రత్ం లేని నిశొ య్ంలాగా
వసుే వులో లేపమైన సుచితుేని అంగం
చనన రసవనన డ్రపియ్ భోగ మలికారుునలంగం కూడే కూట్మి.

డ్రపసాద్ద లెంక రంకనన
1830
డ్రపసాదమే అంగమయ్న వాని ఆసిేత్ు ం ఎలాంట్టదంటే
ఎండని కుండ పగిల ముకక లైనట్టు
మర్భచికా జలానిన నింపి పోసిన అంగంలాగుండాల
మంట్ మధయ లో కరిగే కరూె రపు కొండలాగుండాల
మహాడ్రపసాదానిన గైకొనేట్పుె డు మళ్ల ి రదులు ఇచ్చొ కకూడదు
ఆడంరరం లేకుండా దహ్న చంికేశు రలంగంలో
కూి వుండాల

రహూరూపి చౌడయయ
1831
పగలురాడ్రతులనేవ డ్రపమిదయై
సంవత్ు రాలు వతిేయై
జీవజాతి వెలుగును వెలుగుత డ్రగహిమచాల
వెలుగునన చోట్ ఆత్డు నిపించినట్టు నడవాల
వెలుగునన చోట్ ఆత్డు పలకినట్టు పలకాల
చమురనే జవు నం త్రగక ముందు
వెలుగు చీకట్టగాక ముందు
రేకక ణ్ణడ్రపియ్ నాగినాథా, వెలుగును, వెలుగుత డ్రగహించాల.
1832
ఆడాను ఐదుగురిత కలసి
చేసాను శివుని సంగం
చూసాను నేను వీవనన భేదం చూసి
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చేరాను చెడులేని గుంపులో
ఆట్ ముగిసింద్ద, చూపు చూసింద్ద
రేకణ్ణ డ్రపియ్ నాగినాథా.
నోటిలోనున్న రుచిని ఊమిి వేసి మింగనౌనా?
కంట్లనునన రూపానిన ఎడంచేసి చూడగలమా?
చేతిలోని వసుేవును వద్దల పట్టుకగలమా?
త్నలోని ఘనానిన భినన ంగా పెట్ట ు చూసాేరా?
రేకణ్ణ డ్రపియ్ నాగినాథా
రసవుని వలి డ్రరతికాయి ఈ లోకాలనిన - రహూరూపి చౌడయ్య /1841

రళేళ శ మలయ్
ి య
1844
అపార మహిమానిు తుడంట్టంద్ద మీ ఢంకా
కరుకునన ద్దచేొ వాడంట్టంద్ద మీ త్పెె ట్
జగవంద్దత్ లోకనాయ్కుడంట్టంద్ద మీ శంఖం
పరదైవం లేదంట్టంద్ద మీ ఢమరుకం
శివుడు వేధించడనేవారి నోట్టని డ్రతిశూలంత పాడుసాేనని
రళేళ శు రలంగని చాట్టంపు ములోికాలలోనిదయాయ
1845
ఏ డ్రపాణ్ణకి నొపిె కలగించ్చదుి
పరస్తరేల సంగం వదుి
పరధనానికి ఆశపడవదుి
పరదైవానికి నమసక రించవదుి
ఈ చతురిు ధాలు త్హ్త్హ్గా చేసుే నన పుె డు
పరులు చూసాే రు, చూడలేదని అనుకవదుి
రళేళ శు రలంగునికెవరు చాట్ట చెయ్య కూడదు గనుక
అఘోర నరకంలోకి నెట్టుతాడు.

బాచికాయ్కం బసవన్న
కుల్గోప్తాజాత్త సూతకాల్ చేత్
చెినవారు కటానుకట్ట
జనన సూత్కంచేత్ చెినవారు అనంత్కట్ట
మాట్ల సూత్కంచేత్ మొసపొయినవారు
మను మునిసొే మ అగణ్ణత్ కట్ట
ఆత్ి సూత్కంచేత్ అహ్ంకరించి చెినవారు
హ్రిహ్ర డ్రరహాి దులందరూ
య్దృష్ం
ు త్నన ష్ం
ు అనన ద్ద డ్రగహించక
పదునాలుగు లోకాలు పురాకృత్ కరి మూలంగా
మళ్లళ మళ్లళ పుడుతూనే ఉనాన రయాయ
ఇలా సూత్కపు డ్రపపంచానిన వదలలేని పాష్ండులైన కుమతులకు
పరడ్రరహ్ి ం డ్రపాపి ేసుేందా అయాయ ?
ఈ కారణ్ంచేత్ నామరూప డ్రకియ్లకు దొరికేవాడు కాదయాయ
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అగమయ అడ్రపమాణ్ అగోచరమయాయ
రసవడ్రపియ్ వశు కరి టానికి కాళ్ళకావమల
రాజేశు రలంగం కాక మిగిలనవారికి లేదంటాను. -బాచికాయ్కం బసవన్న /1846

1847
భూమిచాట్టన సు ర ణంలాగా
చిపె చాట్టన ముత్య ంలాగా
నీట్టచాట్టన అగిన లాగా
అదం
ి లో దాగిన మహా డ్రపకాశంలాగునన
ఘనలంగానిన డ్రగహించ్చ
రుడ్రద వష్టణ డ్రరహాి దులు
త్మ ఆత్ి జాానం (నిశిొ ంత్) అనే నిజానిన పొగొట్టుకునాన రు
ఇష్డ్రు పాణ్భావ సంరంధులైన
సదాభ వాచారం కూిన శరణునికి కాక
మిగిలన దురాచారులకు సాధయ ంకాదు
రసవడ్రపియ్ వశు కరి టానికి కాళ్ళకావమల రాజేశు రలంగం
1848
వడ్రజంత చేసిన కుండను సూద్ద గుచొ గలుగుతుందా?
భడ్రదగజం మేకమందచేత్ గరి ుంచ్చకొరడుతుందా?
నిర ారభట్టడు గజదొంగచేత్ అద్దలంచరడతాడా?
ఇవనీన ఇరాారంగా రలుు కునన పె డు సకల వష్య్, రోగ, రుచ్చలోి
మిగిలన తాపడ్రత్యాలకు లంగాంగి శర్భరానిన చ్చొ కుంటాడా?
ఇవనీన చూచి మోచేతి కంకణానికి అద ిమెందుకు?
తాను చూచి రలుు కునాన క ఇంకెవరో చెపె ట్మెందుకు?
ఇద్ద డ్రగహించి రసవనన డ్రపియ్ వశు కరి టానికి
కాళ్ళకావమల రాజేశు రలంగం జని లేనివాడయాయ డు.

బాలబమమ నన
1849
పాము బ్బలంలో కడ్రర ఉంచినంత్నే
కడ్రర వెంటే పాముపైకి వచిొ నట్టి పరవసుే వు
ఇద్ద నెలసిన వెంట్నే నిజవసుే వు యొకక గుణ్మొహ్ంలో అచ్చొ తిేనట్టి
రెండు మాసిపోవాల, వీరశూర రామేశు ర లంగంలో.

బాల సంగనన
1850
రంగారానికి రహిరంత్రము లుంటాయా?
కరూె రం, చందనం, అగరు, రంతి, చామంతి
ముల,ి మలేి, మందారం, మరువం, దవనం
పచొ , సంపెంగ, మొగల మొదలైన
సకల పడ్రత్ పుష్కె లనిన ంట్టకి రహిరంత్రము లుంటాయా?
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త్మలో అందం ఉనన ంత్వరకూ సరాు ంగములలో
సుగంధం పరిపూర ణంగా ఉనన టేి
కమఠేశు రలంగంలో ఉభయ్ సూత్కములు
మాసినట్టింట్టంద్ద శరణుని ఉనికి.

బాహూరు బొమమ నన
1852
కాగిన్ లోహ్ంపై నీరు చలితే
నీట్టని డ్రతాగింద్ద వేియా? (లోహ్మా?) ఇనుమా?
డ్రగహించ్చటే అంగలంగ సంరంధం
పాలు పొంగినపుె డు గమనించి నీరు చలితే
ఆ నీట్టని డ్రతాగింద్ద పాలా? పాడ్రతా?
ఇద్ద డ్రగహిమచ్చటే
డ్రకీయాజాానం ఆత్ి లంగ సంరంధం
ఇటేి ఉభయ్ముల లోతు నెరిగినపుె డు
ే
డ్రకీయ్కు వరనం
ఎరుకకు సంగము
ఈ గుణ్ం సంగన రసవని డ్రకీడ
డ్రరహ్మి శు ర లంగం లోతు రరిగినవారి వనోదం.
1854
కృషిత రెపట్ట ఫలానిన పొందునట్టి
కతిే సాముత రాగల శత్ృ రలానిన గెలుచ్చనట్టి
సడ్రతిక యామారి ంలోని మరి ధరాి లు డ్రగహించి
ఎదురయేయ అసుర కరాి ల త్మో రంధాల నీద్ద
గెలవాలంటే ఇంత్కు మించిన మార ుంలేదు
ఇద్ద వసుే వూజారి వశాు సం - సంగన రసవని సంరంధం
డ్రరహ్మి శు ర లంగానిన రలుసుకవడానికి నమి కమైనదారి.
1859
నోరు మూసి ముకుక త తినవచాొ ?
ముకుక మూసి నోట్టత వాసన చూడవచాొ ?
కళ్ళ మూసి చెవత చూడవచాొ ?
చెవ మూసి కళ్ళ త వనవచాొ ?
ఇలా వీట్టకి ఆత్ి ఒకక టే అని అంటే
త్మత్మ సు సాలానాలలో కాక నిదరశ నాలు వెదుకరాదు
ఏ స లాలానిన నమిి నా, ఆ స లాలంపై వశాు సం ఉండాల
ఇద్ద సంగన రసవని భకి ే
డ్రరహ్మి శు ర లంగము నెరుగుట్కు ఏరె ిన మార ుం.

బిబిి బాచయ్య
1866
గుివా
డ డు అదాినిన పట్టుకొని వునాన ఏమిలాభం
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రధిరునికి గాంధరు మునాన సు ర సంచయ్ం రలయునా?
అజాానికి దేహావసర పూజలేకాక
ఏణాంకధర సోమేశు రలంగం గురించిన
జాానం సనన ద ామై ఉండాల.
1868
తిలలో దాగిన తైలమును దంచి తీసినట్టి
చందనం మరుగునునన గంధానిన అరగదీసి శాు సించినట్టి
సారంగ వాదయ నాదానిన రంపి డ్రగహించినట్టి
ఇష్ ు జాానమును రలసికొనుట్కు ఇదే దృష్కుంత్ము
ఏణాంకధర సోమేశు రలంగంలో డ్రపాణ్లంగి స లాలమిద్ద.
1871
నీరూ మనున లా, వేరు సారంలా, గంధము చెట్టులా
ఒకట్ట నొకట్ట వదల ఉండలేనట్టి
అంగ లంగ డ్రపాణ్యోగ సంరంధంలో ఎడము లేదు
ఏణాంకధర సోమేశు రలంగానికి.
1876
రుచిలేని పండు, వాసనలేని పూవు
సారములేని డ్రదవం, అవ ఎవరికి యొగయ ం?
అజాాని ఇచాఛ నుసారపు వట్టు డాంభిక పూజ
చేరేనేలేదు, ఏణాంకధర సోమేశు రలంగందరికి

బక్క సం చిక్క నన
1878
గాంధరాు నికి రాగాల పేరుి పెట్టునట్టి
సు ర మొకట్యినా, సంచార సంగతి గతి వర ణములు వేరయినట్టి
ఆవులవనెన లు వేరయినా పాలవనేన ఒకట్యినట్టి
కాయ్కాలు ఎనన యినా
చేస్త చేత్, శరణులత నడత్
లంగమును కూడే కూట్ం ఒకక ట్యి ఉండాల
రసవనన డ్రపియ్ నాగరేశు ర లంగము నెరుగుట్కై
1879
చల ఉనన ంత్వరకు వెచొ చేసికవల
వేిమి ఉనన ంత్వరకు చలిదనము సమకూరుొ కవాల
డ్రపొదుినేన మేలొక ని, రాడ్రతి పడుకనే వరకు
అదైు త్ం అనేద్ద అసత్య ం చూడుమా
ఇద్ద కారణ్ం, డ్రకియ్ మరువలేదు
ఎఱుక శూనయ మని వడువలేదు
అద్ద శిలలో దాగిన అగిన , నువుు లోిని నూనె

74
వాని పొంద్దకలో కులమును చూడాల
రసవనన డ్రపియ్ నాగరేశు ర లంగము నెఱుగుట్కై

భోగనన
1880
అయాయ మీ శరణుల ఉనికి
వెలగుతునన ద్దవటీలా ఉనన దయాయ
మీ శరణుల చినెన
పవనుడు మోస్త పరమళ్ంలా ఉనన దయాయ
అగిన అనే గదెిపై
కరూె రమనే రాజును కూరోొ బెట్ుగా
రాజు గదెిను మింగెనా?
గదెి రాజును మింగెనా? అనే నాయ య్ంలో
కనున ల గదెమీ
ి ద
స దుురు లంగమనే రాజును కూరోొ బెట్ుగా
ఆ లంగము కనున లను మింగెనా?
కనున లు లంగమును మింగెనా?
ఈ ఉభయ్మును డ్రమింగిన వయాయ రపు వలాసం
నిజగురు భోగేశు ర! మీ శరణులలోనే కాననగును.
1881
రెకక లు వరిగిన పక్ష్మలా
అవాలు తినన ఎదుిలా
అదాినిన చూచి మైమరచిన జంకలా
తుమెి దలకు వష్మైన సంపంగి పూవులా
నా త్ను మన కులములకు
నీ జాాపకమను జాు ల తాకి
చావకుండానే చచిొ తినయాయ
పచొ గట్టు మోపులో కట్టున నిపుె లా
నిజగురు భోగేశు రా! మీ సంగసుఖ మదేలా?

మడివాళ మాచిదేవుడు
1889
తింటే భూత్ మంటారు
తినకుంటే చకరి అంటారు
ఊళ్ళళ ఉంటే సంసారి అంటారు
అడవలో ఉంటే మరక ట్ మంటారు
మాటాిితే వదరుబోతు అంటారు
మాటాిడకపోతే నంగనాచి అంటారు
నిడ్రదపోకుంటే చోరుడంటారు
నిడ్రదపోతే జడదేహి అంటారు
ఇట్టి వసుధలో ఈ ఎనిమిద్ద వధాలను
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పోగొట్టుకవట్ం మన వశం కాదు, చూడరా! కలదేవర దేవా!
1893
పృథిు పైనుండు శిలను రచిొ డ్రపతిమలు చేస్త
శిలె కారుడట్ గురువైనాడు, రాయి శిష్టయ డైనాడు
ముందువెనుక లెరుగని గురువు
తొలుత్ డ్రపశిన ంచని, ఉపదేశమును డ్రగహించని శిష్టయ డు
ఈ రెండూ, శిలె చేతి రాళ్ళ బొమి లాగున కనుమా
కలదేవయాయ !
1895
వచన రచనలను చెపేె పగట్ట వేష్గాళ్ళ ంతా
భకుే లవుతారా అయాయ ?
వచనం త్నలా ఉండదు, తాను వచనంలా ఉండడు
అదెట్ింటే
త్ను మన ధనములననీన వెనుక ఉంచ్చకొని
మాట్ల గివా
డ మిని ముందుంచ్చకొని
య్జమానిని చూచి కుకక తక నాించినట్టిగా
అయినదనాన డు కలదేవుని దేవయ్య !
వ్వద్ిం, విప్పుల్ బోధ
శాస్తసేం, సంత్లో సంది
పురాణ్ం, తుంట్రుల గోషిఠ
ఆగమం, అనృత్పు మాట్
త్రక వాయ కరణ్ం, కవత్ు డ్రపౌఢి
ఇలా వీరి అంగము మీద లంగములేని భాష్
ఈ కారణ్ింగా
తనున తాన్నరిగిన్ అనుభావకనాన మినన లేద్నాన డు
క్లదేవుడు /1896

1898
సిింహిం ముందు జంక చిందులా?
డ్రపళ్యాగిన ముందు మిణుగురుల వలాసమా?
సూరుయ ని ముందు కీట్కాల గంతులా?
మీ ముందు మా ఆట్లా? కలదేవర దేవా?
1899
సవ యింభూలింగానిక్క ప్రత్తష్ఠఠత శిలాె లకు
కట్టున లంగం డ్రకింద వాలేట్టి సాగిలపడే
పైన పటారం లోన లొటారుల నేమందునయాయ ? కలదేవర దేవా!
1900
కాంత్కై చస్తే చావు పుట్టుకలు
కనకానకై చస్తే చావు పుట్టుకలు
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మట్టుకై చస్తే చావు పుట్టుకలు
పరధనం పరకాంత్లకై చస్తే చావు పుట్టుకలు
శివభకుే డై ఏకలంగ నిష్కఠ సంపనున డై
ే
శివాచారమునకై చస్తే ముకి అని
చెపెె ను కలదేవయ్య .

మడివాళ మాచిదేవుని సమయాచారపు మలలకారుునుడు
క్రసథల్ింలోని లింగానిన వదల
ధరలోని డ్రపతిమలకు ఒరిగే
నరకపు కుకక ల నేమందునయాయ
పరమ పంచాక్షరమూ రి ే శాంత్ మలికారుునా./ 1901

1902
సత్తని చూచి సింతష్ఠించి
సుతుల్ను చూచి సమొి ద్దంచి
అతిబుద్దత
ా మైమరచి వాల
సతీసుతులను సమసారంలో మతిచెి
ఉనాి దులైన వారిని ఏమందును
నా రరమ రించాక్షరమూరి ీ శింత మలలకారుునా!

మధువయయ
1903
ఆహారిం ఆకలగొని త్నున తాను తినన దెవరూ ఎరుగరు
నీళ్ళ దపిె కగొని నేలను డ్రతావుట్ నేవరూ ఎరుగరు
దేవుడు రూపం దాలొ అందరిలో గతిచెడుట్ నెవరూ ఎరుగరు
వపర్భత్పు చినెన అయింద్ద
అరేక శు రలంగని లక్షయ ంలోనికి వచిొ న కారణ్ంగా!
1904
రరచాప స లాంభంపై కాకిలా
జీవ ఎంత్ ఆరాటరడినా
ఆశ్యను వల్కు చికిక న వారెవరైనా
నిశ్చ యము నేఱుగ గల్రా?
కూటికోసిం కట్ట వేష్కలు వేస్త
చితీ శుదాధతమ లేని వారిని ఒపె దు అరేక శు రలంగము
1905
త్నవు నిరాు ణ్ం -మనసుు సంసారం
మాట్ డ్రరహ్ి ం -నీతి అధమం
ఇదెట్టు జాానం?
హ్ంత్కుని చేతి కతిేలా
ఇద్ద త్గినద్ద కాదు, అరేక శ్వ ర లింగము న్నరుగుటకు
1906
లింగము న్నఱిగి అింగము లయ్ం కావాల,
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మొలకెతిే బీజం నష్మై
ు నట్టి
సు య్ంభువే వెలసి డ్రపతిష్ఠ అకక రలేనట్టి
అరేక శు రలంగము నెరిగిన గురిపై వలపు.

మనసంద మారిత్ందె (త్ంప్డి)
1907
ఇష్ల
ట ింగిం డ్రపాణ్లంగములని
వేరొక కట్ుిని చేయ్వచ్చొ నా?
చెట్టు వతుేలో దాగి
వతుే చెట్టును డ్రమింగిన ర్భతిగా
ఇష్ ు డ్రపాణ్ములు కలసిపోయి ఉండాల
చిపె లోపడ డ చినుకు ముత్య మైనట్ట,ు ఉభయ్ముల లక్షయ ం తానే
మనసనన ద్ద మారేశు రా!
1908
రాయి ఒరపిిత రత్న మైనట్టి
నీరు సారము చికక నై లవణ్మైనట్టి
వాన గాలత చేరి రలమైనట్టి
పూరు త్ తొలగి పునరాుతుడైన పిదప
నావాళ్ళ ంటూ కలసిపోతే
ఆ పదతి
ా అచారానికీ దూరంగా ఉంద్ద
మతాపిత్ సహోదర రంధువులని
మనసు కలపి కలసినపుె డు
ఆచారానికి భంగం, వచారానికి దూరం
పరమారాలానికి చెలిదు
వీట్టననీన కడగికొని నిలచినపుె డు
మనసనన ద్ద మారేశు రా!
1909
దేహ్మునన మత్ వరకు శివభకుే నకు కాయ్కమే కైలాసం
కాయ్కము లేని వాని జాానం వయ ర లాం
పూట్ కూలలా కుండ గంజని ఆశించవదుి
ఇసాే రని ఒకరింట్టకి మాట్టమాట్టకీ పోవదుి
ఇట్టు వీరి అడుగులను చూచట్కు ముందే అణ్ణగితివకదా,
మనసనన ద్ద మారేశు రా!
1910
కీరి ే కసం పూజ, అద్ద ఐశు రాయ నిన కరిగించడం మొదలైంద్ద
వైరాగయ పు వరకి ేమూింట్టకి తావచిొ ంద్ద
వాగదైు తాల ఈరాు య పరుల
గెలుపోట్ములకు రాతిగుండెగా మారింద్ద
ఇవనీన రలసి కలదు లేదు అనుట్లోనే
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మనసనన ద్ద మారేశు రా!

మనుముని గుమమ టదేవుడు
1920
అమృతిం గుట్కేయ్క మరచి
అంరల కాశపడువానిలా
శంరరవైరి త్నలో ఉంి
కుజాతీమయుని వెంట్ పోవువానికి
గుమి ట్నాథుని అగమేయ శు ర లంగం లేదంట్టని
1921
ఉతప త్తీ గురువులో, సిత్త
థ లింగింలో
ల్యిం జంగమంలో
మూట్టని రలసి మీరిన ఘనకూట్ం వసుే వులో
ఇద్ద చేరువైనద్ద గూట్టలోని దానినెరిగి కలుసుక
గుమి ట్నాథుని అగమేయ శు ర లంగమును.
1922
కాయ్ సూత్కం మాసి జీవుని భవము తొలగి
జాాన గురువు ఇచిొ న భావ లంగం ఉండగా
మరి దేనినో చూచ్చటెందుకు?
పతి ఉనన సతి దరికి మరొకడు వస్తే బాగుంట్టందా?
దానివలే మీకయినద్ద
లంగం ఉనన ట్టి జీవుల అంగమును చూచి
డ్రరతికిత్మను భడవల కెందుకు?
గుి గుమి ట్నాథుని అగమేయ శు ర లంగం
వారి న్నఱిగిన్వాడు క్నుక్, ఒలిడు
1925
దారి చఊపిన వారందరూ
భయానికి నిరభ య్లు కాగలరా?
వేదశాస్తసే పురాణాగమములను చెపుె వారందరూ
శోధించి గలరా నిజతతీవ మును?
ప్పరిక్కవాని శ్ృింగారిం, సూరుయ ని తీక్షణ్త్ అందం
రలయ్ని వాని సంగం
ఈ ర్భతి వీరి సందేహ్ం తీరుొ
గుి గుమి ట్నాథుని య్జమాని అగమేయ శు ర లంగంలో
ఎడబాయ్క జత్గూడుము.

మరుళ శంక్రదేవుడు
1926
సంసార సాగరానిన దాటేట్పుె డు
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ఎరుకనే రపె ను రచిొ
జాానమనే సరంగు రపె లో కూరోొ ని
సు జాానమనే గట్టు గెడగకొయ్య ను పట్టు
నేనీ వాగును చూచి సరంగు నిగితే
నేను దాట్టసాేననాన డు
నేను నినున నమిి రపె నెకా సరంగనాన అని
నేను రపెె కిక కూరోచ ని వాగులోక్క పోబోతే
కామమనే పెద ి మొదుి అడుడపింద్ద
డ్రకధమనే సుిగుండంలో
అహ్ంకారమనే తిమింగలం వచిొ నిలచింద్ద
మాయ్ అనే మొసల నోరు రరుచ్చకొని వుంద్ద
మొహ్మనే గడుసు అలలు లేచి పడుతునాన యి
లోభమనే చీకట్ట సండ్రదంలోనికి లొకొక ంట్లంద్ద
మరపు అనే గర ున తసూే వునన ద్ద
మత్ు రమనే సుిగాల త్లడ్రకిందులు చేసోే ంద్ద
వీట్నిన ట్టనీ పరిహ్రించి
ననున నద్దని దాట్టంచాడు సరంగు
ఈ నద్దని దాట్టంచిన సరంగు కూలకై ననన డగాు
కూల ఇవు డానికేమీ లేదంటే
చేతులు కట్టు ననున లాకెళ్ళళ డయాయ
అరువచిొ న కూలకి త్న పశువులన కాయించాడయాయ
రలయ్క రపె ను డ్రపవాహ్ం దాటిించిన్ కూలక్క
రశువుల్ కాచాను కనుమా!
శుద ా సిద ా డ్రపసనన డ్రపభూ
శాంత్ చెనన మలికారుున దేవయాయ
మీ దయ్, మీ దయ్, మీ దయ్!
1927
సామానయ రాలకి రంభత్ు ం ఉంట్టందా?
సండ్రభమం అణ్ణగినపుడు నవరసాంగముల కళ్ ఉంట్టందా?
భకుే నికి సమయ్మను సండ్రభమం ఉంట్టందా?
పరుసవేద్ద ద్దశనుంి పాష్కణ్త్ు ం మూసినట్టి నీవు వచాొ వు కదా!
శుద ా సిద ా డ్రపసనన డ్రపభువా!
శాంత్ చెనన మలికారుున దేవయాయ
డ్రపభుదేవుని కారుణ్య ంత డ్రరతికితిని.

మలికారుున పండితారాధ్యయ డు
1928
ధనం, య్వు నం ఉనన పుె డు శివ! శరణ్ం అనని
మానవా! త్లచ్చక, నీవు చెట్టపోకముందే!
ధనం నిలవదు, యౌవనం నిలువదు, నీ డ్రపాణ్ం నిలువదు
దీనిని రలసికొని ర ీ మలికారుును ని త్లచ్చక

80
నీవు చెడకముందే.

మళుబావి సమనన
1929
లేనిసిరి, అయువులేని డ్రరతుకు
సుఖంలేని సంసారం
అలాిించే శర్భర సంగం
అలసట్ రచేొ జీవ భావం
వీట్ట క్ల్వరిం మోసిపోనిదే
మళుబావి సోముని రలసికొనలేము.
1930
నడవి, నుి సిదాాంత్మైతే కుల, వెల, సూత్కములు లేవు
నుి డ్రేష్ఠము, నడవి హీనం ఐనపుె డు
అదే వడుదలలేని అంత్య జత్ు ం
దొంగత్నం, వయ భిచారంత దారి రలయ్కుండా
చెడు నడవిత మరల కులజులమని బుకాయించే వారునాన రా?
అచారమే కులం, అనాచారమే అంత్య జత్ు ం
ఇటేి ఉభయ్ములను రలసి డ్రగహించాల
చేతి ఉల, కతిే పాదగూటానికి డ్రకిందవు కు!
రలుసుక నిజాతాి రామ రాముని!

మాదార చెనన య్య
వేద శాస్తసేములకు డ్రబాహ్ి ణుడై
వీరవత్రణ్కు క్షడ్రతియుడై
సరు ము నెంచి చూచ్చట్లో
వైశుయ డై వాయ పారానికి లోరి
కృషి చేయుట్కు శూడ్రదుడై
ఇటీ ి జాతి గోడ్రత్ములకు లోనైన నీచ, డ్రేష్ము
ఠ లను
రెండు కులములుకాక
అంత్య జులు పదునేనిమిద్ద జాతులనన కులాలు లేవు
డ్రరహ్ి ను రలసినచో డ్రబాహ్ి ణుడు
సరు జీవహిత్ కరి లకు లోరినపుె డు చరి కారుడు
ఈ ఉభయ్మును రలసి మరచిపోలేదు
ఉల, కతిే, పాదగూట్మునకనాన డ్రకిందకావదుి
నిజాతాి రామ రాముని రలుసుక! - మాదార చెనన య్/1931
శుక ిం, శోణ్ణత్ం, మజ ు, మాంసం, ఆకల, దపిె క
వయ సన వష్యాదులు ఒకటే భేదం
చేయు కృషి వయ వసాయ్ం, ఎనోన కానీ
కానవచేొ చూపులకు, జాానాత్ి యొకటే తేడా
ఏ కులమైనా రలసినచో పరత్త్ు భావ
మరచినచో మలమాయా సంరంధి
ఇటీ ి ఉభయ్ముల రలసి మరువలేదు
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ఉల, కతిే, పాదగొటాలకు డ్రకింగుగావదుి
నిజాతాి రామ, రాముని రలుసుక! -మాదార చెన్న యయ /1932

మాదార (మాదిగ్) ధూళయయ
1936
త్తల్లోలని తైల్ిం, ఫల్ింలోని రసిం
హేమింలోరల వర ిం
ణ , మాింసింలోని క్షీరిం
చెరుకుగడలోని సారిం, రుచి
లోరలద్ద వ్వలురల్కు రానిదే కుల్ సూతక్ిం విడువదు
ఇష్ టలింగింలో క్నిప్పించు విశవ సిం ద్ృష్ టము కానిదే
శిల్ యోక్క కుల్ సూతక్ిం విడువదు
విడిచేదాక్ జానన్ శూన్య త లేదు, కామ ధూమ ధూళ్ళశ్వ రా?
1937
ఎిండమావుల్ నీరు ప్తాగిన్ వారునాన రా?
హరివు లులను బటి ట అలుగు సింధిించిన్ వారునాన రా?
రడగళే కు సూప్తము కూరిచ న్ వారునాన రా?
బయలులో దాగిన్ ప్బహమ
శిల్లోరల్ ఆడే తీరు తెలయని సూతుకుల్కు
మహా ఘనానిక్క దారి ఎిందుకు? కామ ధూమ ధూళ్ళశ్వ రా!

సతయ శుద ా కాయ్కమును చేసి రచిొ
వంచన లేక డ్రపపంచమును మరచి
నిత్య జంగమ దాసోహ్మును చేయు
సదభ కుే ని హ్ృదయ్ంలో అచ్చొ తినట్టనా
ి న డు
కామ ధూమ ధూళేశు రుడు! - మాదార ధూళయయ /1938

మారేశవ రొడెయయడు
1940
వడిస్తీ
డ త్తన్దు, వ్వింటనే మాట్ళలడదు
చూడదు, రలుక్దు, వ్వడదు, పీడిించదు
ఎిండిన్పేడను చేత్తక్ింద్దించి
చెరప కే పోయిత్తవ్వ మారేశ్వ రా!

మెరె మిండయయ
1941
అింగింలో ఉిండి చేత్తలోక్క వచాచ వు
చేత్తలోించి మన్సుకెిందుకు రావయాయ ?
నేను పాడితే, నీవు విని, నోరు చెవి నొవవ వా అయాయ ?
నీవు చచేచ ద్దన్ిం లేదు, నేను మిగిలే ద్దన్ిం లేదు
నీ అింగిం అణ్గదు, నా మన్సు ఉడుగదు
ప్క్కయ అనే కలమిలో చిక్కక
మేలెరుగక్ మిడుకునాన ను
ఐఘట్ళనిక్క ఠావు చెపుప మా! ఐఘటదూర రామేశ్వ ర లింగమా!
1947
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బింగారిం విశిష్ిం
ట , మనున అధమిం అన్న పుప డు
అద్ద నిలచి క్రగుటకు
మటి ట బాన్ ఇల్లయిన్ద్ద
ఇష్మె
ట రిగిన్ వసుీవును న్మమ డానిక్కదే నిద్రశ న్ిం
ఐఘటదూర రామేశ్వ ర లింగము న్నరుగుటకు
1949
తన్వారనుయ లు కారు
కాింతా క్న్క్ిం మటి,ట రటిపో
ట రడిం వల్ల
ఆ మూడిింటినీ వద్లతే అనుయ లు తన్ వారవుతారు
తెలసిన్ వానికీ సరి, జగతాక యుడైన్ వానికీ సరి
ఆశ్ ఒక్ట్ట తేడా, ఉభయానిక్క వ్వలగా ఉిండు
ఐఘటదూర రామేశ్వ ర లింగము న్నరుగుటకు
1955
ఫల్ిం రసమును నిింపుకని ఉన్న టుట
నేల్ నిధాన్మును నిలుప కని ఉన్న టుట
తలల గరభ మలో శిశువును పోష్ఠించుటలో ఓరిమిత వున్న టుల
ఉింటివిక్దా నీవు గురై
తెలయద్గు ఆతమ ను దాచుకని ఉింటివిక్దా జానన్ సింపాద్న్కు
ీ అింగమును మరచి, వసుీవును మరువకుిండా వుిండు
గురుతైన్ మూ రిలో
ఐఘటదూర రామేశ్వ ర లింగము న్నరుగుటకు

మేద్ర కేత్యయ
1961
భకుీ డిక్క సుఖమా ఒక్ట్ట దు:ఖమా ఒక్ట్ట!
మింట రింట్ళ ఉభయమూ ఒక్ట్ట
అ టలవకుింట్ట భకుీ నికే హాని
జింగమమని ప్రమాణీక్రిించి
తన్ క్ళే ముిందే ఎవరెవరినో భజిించట్ళనిక్క
తన్ అింగము వినియోగిస్తీ
తీర థప్రసాదాల్కు అతడేవుడో క్డుదూరమా గవరేశ్వ రా.
1962
పెటుటబడి లేక్ లభ ముింటుిందా?
నిరీక్షణ్ లేక్ రరీక్ష వుింటుిందా?
గురువు లేక్ లింగముింటుిందా?
ఇలింటి వ్వష్భాష్ల్కు రోసిపోయాను క్నుమా గవరేశ్వ రా.

మైదున (మరిది) రామయయ
1963
మించురాళుే నీళే లో క్లప్పన్ రీత్త
ఉపుప రాయి ఉద్క్ింలో వ్వసిన్ రీత్త
క్రూప రిం ప్రమిద్లోని జోయ త్త వ్వలుగులో క్లప్పన్ రీత్త
మహాలింగ చెన్న రామేశ్వ ర లింగింలో క్లప్ప
రెిండు మాసి ఒద్దగితే నిజలింగైకుయ డు
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1964
ఇసుక్లో రసముిందా? నీడకు అ డుడిందా?
రణ్ింలో తరముిందా?
స్తన హిం చెటిన్ ప్పద్ర మోహము న్రయవచుచ నా?
మహాలింగ చెన్న రామేశ్వ రా
మన్సు విరిగిన్ ప్పద్ర క్ళే కు విష్మయాయ
1965
శివ శ్రణ్మల్ రాక్ను గని
తల్వమచి చేతులు మోడిచ విన్యిం చూపాల
శ్రణ్మన్ నొల్లదీ మన్సుు
ఆ క్షణ్ింలో సతఫ ల్లభాల్ భక్క ీన్నరుగదు క్నుక్
శ్రణ్ మన్ నొల్లదీ మన్సుు
పాల్కుల్ని న్మీమ న్మమ కున్న ిందున్
మహాలింగ చెన్న రామేశ్వ రుడు నావైపు చూచి న్వువ తునాన డు.

మోళిగె మారయయ
1971
తెలవి తెలయవచేచ వరకు అరచ న్ కావాల
పుణ్య ము న్నరెగే వరకు పూజలు కావాల
తానేమిట్ల తెలస్త వరకూ అనిన నియమాలు పాటిించాల
కాల్ిం, క్రమ ిం, జానన్ిం, భావిం తానున్న ింత వరకూ భజిించాల
తనున మరచి వసుీవుకై నిలచి మళ్లే
బతీల్ పోయేవాడిక్క ఎక్క డా భయింలేదు
ని:క్ళింక్ మలలకారుున్
రాత్తలో మటిలో
ట చెట్టలో
ు దేవుళ్ళ నాన రని
ఎకెక డెకక డో యాత్న పడే అనన లారా వనండహో
అవనిన అకక కక డ వుంచిన ఘనత్కు గురుతేకాని
ఆత్డు మాట్ల కతీతుడయాయ
మనసెకక డ వుంట్టందో అకక డే ఆత్ని వునికి
ని:కళ్ంఖ మలలకారుునా/1981

1983
చేతులోీ లింగపూజ చేసూ
మన్సులో సింసార గుింజాటన్రడూీ
ఇదెక్క డి లింగపూజ
ఇదెక్క డి జింగమపూజ
ఇలింటి సిగుగలేని ముకుక తెగిన్వారిని చూరవదుదరా
ని:క్ళింక్ మలలకారుున్

రాయసం మంచనన
2022
క్త్తీ మొన్నే గటిటగా రటట గలగిన్పుడు

84
క్త్తీ ఏమి చేయ గలుగుతుింద్ద
పాము నోరు తెరువక్ముిందే దాని తల్ను ప్పడిక్కట బటిటతే
విష్మేమి చెయగలుగుతుింద్ద
మన్సులో వికారాలు తలెతీక్ మునుస్త,
మన్సులో మహము నిలురగలగితే
ఇింప్ద్దయాలేమీ చేయలేవు జాింబేశ్వ రా!
2023
ప్వాసి మళ్ల ల తుడిప్పతే ఆ ప్వాత శుద్ిం
ధ కాద్ింట్ళను
ఎరుక్ గలగ మళ్ల ల మరచిపోతే అద్ద ఎరుక్కు భింగమింట్ళను
చచిచ న్ ప్పద్ర సముప్ద్మూ ఒక్ట్ట, గుకెక డు నీరు ఒక్ట్ట జాింబేశ్వ రా
2024
మరాళిం పాలునీరు సింగమింలో
నీరువద్ల పాల్నే ప్గోలే భేద్ిం చూడుమా
నూన్న నీటిత కూడిన్పుప డు అద్ద తన్వల్లనే వాయ రీమై
అద్ద చక్క గా మిండే విధిం చూడుమా
మింటిలోించి వచిచ న్ బింగారిం మటిటని తప్పప ించుకని
వ్వల్పెరిగిన్ భేద్ిం చూడుమా
తన్లో తానుిండి తన్ను తెలుసుకోక్
రోద్దించే వినాన ణ్ము క్నుమా!
బాగా ప్శ్మిించే అన్న ల్ింద్రూ రసిడి, కాింత, మటిట వీటి వల్లో చిక్కక
నీధులున్న అన్న ల్ వాక్కళే లో నిలచి
రింగు మాసిన్ వారిని చూచి
న్వువ కింటునాన డు జాింబేశ్వ రా.

లదెె సోమయయ
ఏ కాయక్మైనా నీవే చేసి
గురులంగ జంగముల ముందుంచి
సమరిె ంచి దయ్త మిగిలొ ంద్ద రు కరించి,
రగులు వస్తే పొగులు వేి చేస్తే రగులు
జీవంపోతే చావు, దీనికంతా దేవుి దాక్ష్మణ్య మెందుకు
బాపురే లదెి సోమేశ్వ రా/2025

వచనభండారి శంత్రసు
2026
మలనిన క్డుగ వచుచ గానీ
అమలనిన క్డగ గల్మా? అయాయ
మాట్ళలడ వచుచ గానీ తరిక ించ వచుచ గానీ
ప్భహామ నిన తెలయ గల్మా? అయాయ
రని చేయవచుచ గానీ
మరమ కూటిం కూడన్యేయ నా? అయాయ
యుద్ ధ వ్యయ హిం చెరప వచుచ గానీ
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పోరాడ గల్మా? అయాయ
మాటలు క్లప్ప క్విత చెరప వచుచ నే కానీ
ఉమకాింతుని తెలయగల్రా?
ఈ మాటల్ మాటకు బెద్దరి
అలేఖుడైన్ శూన్య శిల్లోనిక్క చేరాను చెరప రా

వీర గొలాల ళుడు
2027
రాయి లింగము కాదు ఉల మొన్కు రగిలింద్ద
మాను (చెటుట) దేవుడుకాదు మింటలో కాలింద్ద
మనున దేవుడు కాదు నీటిచుక్క కు క్రగిింద్ద
ఇటిట ఇవనీన తెలుసుకన్న చితీిం దేవుడు కాదు
అవయవ చేష్ల్
ట మొతాీనిక్క లోనై సతవ ిం కోలోప యిింద్ద
ఇల వుిండి పోయిింద్దపోగా మిగిలన్ వసుీ వు అదేద్ింట్ట
క్న్న , క్న్న వాళే కు చేయిచారక్
పూనిన్ ప్వతింలో మరొక్టి క్ల్రక్
విశవ సిం ప్గహిించి నిలువగలతే
గ , ఆ నిజలింగిం కాక్
మరొక్టి మరొక్టి అని వ్వదుక్క్ నిలచ న్ వాడే సరావ ింగలింగి
వీర బీరేశ్వ ర లింగానిక్క లోనైన్ శ్రణ్మడు.

వ్వద్మూరి ీ సంగ్ణ్ణ
2028
సమయిం తెలసి కకక రకో అని అరిచే కోడిపుింజుకు అదెటిట జానన్ిం?
ీ
మధుర రసాల్ తావు గురిించి
వ్వళ్ళే చిరు చీమకు అదెటిట జానన్ిం?
తను భుజిించి మద్దని తల్చిన్దే తడువుగా
ీ
శిశువుకు తీప్పక్లగే
తాబేటి జానన్మేద్ద
ఇల జీవ జాల్మింతా జానన్మయిం
తెలసి న్డిస్తీ వ్వద్వ్వదుయ డు
తెలసి న్డిస్తీ శస్త్స ీ సింబింధి
తెలసి న్డిస్తీ పురాణ్ పుణ్య వింతుడు
తెలసి న్డిస్తీ సక్లగమ భరితుడు
ఇదే రించాక్షరికీ మూల్ష్డక్షరుల్కూ తేడా
జగత్తక్క ఆధారమెవవ రని, అద్ద ఏక్మేవా ద్దవ తీయుడని తెలసి
సోహిం కోహింల్ న్ర థము చేసికని
తెలసిన్దానిలోని నిజానిన వసుీ వుకు ఒడల్ని ప్రమాణిించి
మాటకూ న్డతకూ ఏక్తవ ిం క్ల్వాడే వ్వద్వ్వదుయ డు క్నుమా
తానే ల్లమ భీమేశ్వ ర లింగమైన్ కారణ్ింగా

వైదుయ డు సంగ్నన
2029
భకుీ నికక్ట్ట వాక్య ిం ప్బదుకు కక్ట్ట ఫల్ిం
విరుకుీ డు వద్లన్ దానిని రటిటన్పుప డు మళ్లే తాక్కతే కుక్క చచిచ న్ దుర గింధిం

86
అలగే సప్త్తక యలో న్డచేవాడు తన్ నితయ నేమములు తప్పప
చెడు న్డతల్కులోనై, మళ్లే సొముమ లు సమరిప ించి
భకుీ ల్, సావ ముల్ వద్ ద దోష్ రరిహారిం చేసుకనాన న్ని వచేచ
మటిట పెళే లలింటి మూరుుల్ చూడగానే
మరుళ శ్ింక్రప్ప్పయ సిద్రా
ధ మేశ్వ ర
లింగమైనా కూడ ఒపుప కోలేను

శంకర దాసిమయయ
2030
జిింక్ యత్తల, కాక్క కోయిలల స్తన హింగా వుిండకూడదా?
గిప్రున్ త్తరిగి చప్రున్ మరగి బడలపోయే
వారి నీచాత్త నీచమైన్ అసహయ త క్నుమా
రగలురేయన్క్ త్తరిగేవారిని చూచి అసహయ రడుతునాన ను
ఎరిగిన్ శ్రణ్మడు మరచిన్ మాన్వుడు
కుళిే న్ క్సవును మోసూీ ఊరూరూ త్తరిగి అముమ కనే
కాషాయింబరిధారుల్ నొల్లడు నిజగురుడు శ్ింక్రదేవుడు.

శివ నాగ్మయయ
2031
అింగింపై లింగిం వున్న తరువాత లింగహీనుల్త క్ల్వరాదు
అింగింపై లింగమున్న తరువాత
లింగ ముఖింగా ప్క్కయల్నీన చేసుకుపోవాల
అింగిం ముఖింగా చేయరాదు
లింగ సింబింధయై కూడ అింగముఖింగా వున్న వారు లింగానిక్క దూరమయాయ
నాగప్ప్పయ చన్న రామేశ్వ రా.
2032
అింగిం రటిట కగిలించి క్నుల్నిిండుగా చూచి
చేతులరా వ్వనుదీయక్ పూజిించి
మన్సుకు తెరప్పవవ క్ మథన్ముచేస్త నిరింతర సుఖిం
ఈశన్య మూరి ీ మలలకారుున్ లింగింతడి క్ల్యిక్
2033
కాయక్మింట్ట కాయానిన ప్శ్మ పెటటక్, తనువు క్రుగక్, మన్సు నొవవ క్
వ్వగిించి, వ్వధిించి చేస్తద్ద దాసోహమా?
ఏకాయక్మైనా ప్పాణ్మే చివరిదై, ప్ద్వయ ిం మొద్లుగా
చితీ శుద్దత
ధ ప్పేమత వచిచ న్దానిక్క సింతసిించి
లింగ దేహాల్క్ింతా ఒకే ప్రమాణ్ింలో సమరిప ించిన్ద్ద
ఈశన్య మూరి ీ మలలకారుున్ లింగానిక్క తృప్ప ీ

శివలంక మంచన
రరధనానిన వద్న్
ద డమే డ్రవత్ం
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పరస్తరేలను కూడకుండా వుండడమే రలం
ఈ డ్రపాణ్ణని చంపకుండా వుండడమే నేమం
సతాయ సతాయ ల మరచివుండట్మే నిత్య నేమం
ఇద్ద ఈశానయ మూ రి ే మలికారుున లంగమనకు సందేహ్ంలేని డ్రవత్ం /2039

2040
రసానిన ప్గహిించేిందుకు నాలుక్గా వచిచ
గింధానిన ప్గహిించేిందుకు నాసిక్గా వచిచ
రూపానిన ప్గహిించేిందుకు న్యనాలుగా వచిచ
శ్బాదనిన ప్గహిించేిందుకు చెవుల్గా వచిచ
సప రశ ను ప్గహిించేిందుకు చరామ నివై వచిచ
ఇల ఘటిం (దేహిం) మధయ లో నిలచి
రించవస్త్కుీడవైనావయాయ
ఈశన్య మూరి ీ మలలకారుున్ లింగమా
2043
అనాటికానాటిక్క నూరేళుే నిిండాయన్న దైరయ ముిండాల
గత్తించిన్ పురాతనులన తలుచుకింట్టిండాల
జింగముడు మఠానిక్క వస్తీ వించన్ లేకుిండా స్తవిించాల
నాక్కదే వర ప్రదాన్ిం
బసవప్ప్పయ కూడల్ చెన్న సింగమ దేవా!

సంగమేశె రపు అపప నన

తిథి వారాలంటూ రలయ్నయాయ - శుభలగన , దుర ిగాన లనన వీ
రలయ్నయాయ
దీనెన రిగి తిథివారాలు పదెని
ి మిద్ద కులాలంటారు
నేనివనీన రలయ్నయాయ
రేయొకక వారం పగలొకక వారం
భవదొక కులం భకుే ిదొక కులం
మాకు రలసింద్ద ఇంతేకదా!
రసవడ్రపియ్ కూడల చెనన సంగమ దేవా! /2047

2050
భకుీ లైన్ వారు (భకుీ ల్) ఇింటిక్క వచిచ న్పుడు
తమ ఇళే లోల తామున్న టులిండాల
అద్రక్, బెద్రక్, చెద్రక్ తమ శుద్దలో
ధ తాముిండాల
ల
తాము ప్రభువులు క్దా బింటు ల వుింట్ట
బసవప్ప్పయ కూడల్ చెన్న సింగడు రళ్ళే డగొట్టటను!

సకలేశ మాదిరాజ
2057
అశ్న్ వయ సన్రరు ల్న్ింతాన్ింతాలు
కాషాయాింబర ధారుల్న్ింతాన్ింతాలు
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సక్లేశ్వ ర దేవా
నీవు తరప ఇతరము న్నరుగని వారు ఎక్క డో ఒక్క రు.
2058
జింజాటిం వద్ని
ద అడవుల్కు పోవడింలో
ప్రయోజన్ిం లేదు అదో మూర ుతవ ిం
ఊళ్ళే ఉింట్ట న్రుల్ హింగు
అడవుల్ నుింట్ట తరువుల్ హింగు
ల్భిించిన్ రదారాథనిన లింగారిప తము చేసి రవ క్రిించే
శ్రణ్మడే జాణ్, సక్లేశ్వ ర దేవా.
2059
ఆశ్లున్న వారిక్న్న అలుప లు లేరు
ఆశరహితల్ క్న్న అధికులు లేరు
ద్యక్లగ వుిండటిం క్న్న ధరమ ిం లేదు
ఆలోచన్ల్ క్న్న సహాయకులు లేరు
సచరాచర లోకానిక్క సక్లేశ్వ రునిన వద్ల, దైవిం లేదు.
2063
చెరువును క్టటవచుచ గానీ నీరు నిింరగల్మా?
క్త్తీ నీయవచుచ గానీ మొన్గాని తన్మీవచుచ నా?
పెళిే చేయవచుచ గానీ మగతన్ిం కూరచ వచుచ నా?
ఘన్మును చూరగల్మే గానీ తల్పులోల నిలురగల్మా?
చదువు ఒక్వింతు బుద్ద ధ మూడు వింతులు
అనే లోక్ింలోని సామెతలగా
సదుగరు కారుణ్య మునైనా సాధిించిన్ వాడులేడు సక్లేశ్వ రా.
2064
క్ర ీ యొక్డే దేవుడు, సతయ మే మించిమాట
భృతాయ చారమే ఆచారమయాయ
మరో దేవుడు లేడు, మరో ఆచారము లేదు
మరో మించిమాట లేదు
మహింతు సక్లేశ్వ ర దేవుని మెప్పప ించిన్ పురాతనుల్ దారియిద్ద
సిందేహాల్నిన మాని న్మమ వల్సిన్ద్ద.

సగ్రం బొమమ ణ్ణ
2094
మీ అింగ ద్రశ న్ిం చేత క్నున ల్ మైల్ తొలగిింద్ద
మీ తల్పుల్ న్నమరువ్వతలో మన్సు మైల్ తొలగిింద్ద
మీ గురిించిన్ మాయని తెలవత అనిన మైల్ల్ ప్భాింత్త తొల్గిింద్ద
ఇటువింటి నానా విధాలైన్ భేదోరభేదాల్నీన
మీ కారుణ్య ింలో ల్యమైనాయి
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సగరిం బమమ ని ఒడయడా తనుమన్ సింగమేశ్వ రా
2095
శ్రీర వయ వహారింలో వుిండి క్రణాలు చెప్పప న్టటలల ఆడకుిండా వుింట్ట
శ్రీరింత సింగమే మేలు
ఇింప్ద్దయాల్ సింస ర గింలో వుిండీ వాటి తాక్కడి
సింగిం తెలసివుింట్ట ఇింప్ద్దయాల్త సింగమే మేలు
అజానన్ింలో వుిండి, బయటరడి తన్ చావు న్నరిగితే
సావయవమే మేలు
సగరపుబమమ ని ఒడెయడు
తనుమన్ సింగమేశ్వ ర లింగము కూడి సింగమిించిన్ ప్పద్ర.
2096
బురుజుల్ మీద్నిలచ పోరాడేవారికేమి భయిం?
రాత్త అరుగు పైనున్న గుడివా
డ రికేమి భయిం?
నా సుఖ దు:ఖల్కు సింతసిించాను
నీవు ముిందు నేను వ్వనుక్గా వున్న ప్పద్ర
నాకచిచ న్ అయాసమేమి?
స్తవుకునికైన్ అవమాన్ిం యజమానిదైన్టు,ల
సగరిం బమమ ని ఒడెయెడైన్ తన్మన్ సింగమేశ్వ ర లింగా
నీ వుిండగా నాక్కింకేమి భయిం?

సత్తీగె (గొడుగుల) కాయకం రామయయ
ఉద్యింలో ఉతప త్తీయై, మధాయ హన నాన నిక్క సిత్త
థ ని చేరి
అసీమయ వ్వళల్యిందే దేహానిన పొింద్దన్ ప్పద్ర
నిశిచ ింతగా నిలచ క్షాటలు విడివడే ఠావు చూరరా
రగలు ఆక్ల, దాహిం, రేయిక్క విష్యవయ సన్ వాయ పారాలు
ఇలింటి దేహింలో చేరి
రమచ భూతాలైద్దింటిక్క న్నల్వైత్తవిక్దా ఐఘింట్టశ్వ ర లింగమా /2099
కాయక్మని క్లప ించుకని చేస్తవ్వళ
దొింగలగ పెళాే ిం, ప్పల్లల్ కోసమని
దాచుకన్న బుటటలో తీసుకనిపోయి
రరమ రవిప్తమైన్ద్ద ఇచిచ నా
అద్ద గురు రర, చర ఈ మూడిింటి ప్రసాద్ము కాదు
అటిటవాడు మృఢ భకుీ డని వాడిింట్లల చేరి త్తింట్ట
కుక్క త్తన్గా మిగిలచ న్ ఎింగిల మాింసానిన న్క్క లు త్తన్న టుల
ఐఘింట్టశ్వ ర లింగము సాక్షిగా...! /2100

సిదాధంత్త వీరసంగ్యయ
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నీటి చినుకు వల్న్ ఏరప డిన్ ముతయ ిం
శింతింగా వున్న తట్ళక్ జల్ింలో వ్వయగా
తొలుతటి తన్ సవ రూరిం వచిచ ింద్ని
తాను గటిటరడలేదు
ఈ ముతయ ిం అరీత్తగా నీటి చునుకుల మారలేదు
ముతయ ిం చినుకుల్ భేదానిన ప్గహిించిన్ వారిని
దైవ తాదైవ తాలు తెలసిన్ వారింట్ళను
అలకాక్ గెలుపోటముల్కు పోరాడే
రాత్తగుిండెల్ వారిక్క ఎక్క డ?
గోళకాకార విశ్వ విరహిత లింగము సాధయ మయేయ ను? /2101
సుింక్రి బింక్న్న
అింగింలో వుిండి అవధానివై
భావింలో వుిండి భవచేఛ ద్న్మై
సుఖింలో వుింట్ట ప్పాణాింతకుడవై
సక్ల్భోగాల్ న్నుభవిసూీ భోగవిరాగియై
బింకేశ్వ ర లింగానిన చూసూీకూడ
చూడ న్టులిండు మద్దలోని ఘన్ింలో నిలచి! /2102
ీ
అన్న ింపైని ఆస క్క నిప్ద్పైని
ఆస క్క ీ
ీ
అింగన్ల్ పైని ఆస క్క లింగముపై
నుిండాల
(ఇష్)ట లింగింలో మోహ మల్వరచుకుింట్ట
తనున తానీయగల్డు మన్ చెన్న బింక్ నాథదేవుడు /2103
క్షయకారణ్మనే రటణా
ట నిక్క ల్యకారణ్మడనే ప్రభువు
పొలగాడు ప్రధాని, మదోన్మ తుీడు తల్వరి
ఇలింటి రటటణ్ ప్రభువు
మరపుల్ మహారాజాయ నిన పాలసూీిండగాను
అతనిక్క అడుగుల్ పైబడి బెద్దరే వారెవరూ లేరు
తను బింకేశ్వ ర లింగానిన క్ని తెలయని కారణ్ింగా /2105
మన్సు, బుద్ద,ధ చితీిం, అహింకారము ల్నేవ్వ తన్ వైరులు
నిరమ ల్ సుచితీిం ద్దవయ జానన్మే తన్ క్యిన్వాళుే
రగను మరవగలగతే
తన్ను తాను తెలుసుకింట్ట దాని ప్రత్తసప ింద్నే ద్దవయ జానన్ిం
ఇటీట రెింటిని తెలుసుకో బింకేశ్వ ర లింగింలో /2107

సొడడళ ’బాచరసు’
అన్న ల్మనే అన్న ల్ను వ్వక్కక రిించిింద్ద రసిడి
అన్న ల్మనే అన్న ల్ను వ్వక్కక రిించిింద్ద రడత్త
అన్న ల్మనే అన్న ల్ను వ్వక్కక రిించిింద్ద వసుధ (మనున )
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రసిడిని క్న్న ప్పద్ర అన్న ల్ క్న్న లునాన రా?
రడత్తని క్న్న ప్పద్ర అన్న ల్ క్న్న లునాన రా?
వసుధను క్న్న ప్పద్ర అన్న ల్ క్న్న లునాన రా?
రసిడి, రడత్త, వసుధల్నే మచుచ ను జగత్త క్ళే లోల
పోసి మిముమ తల్చేిందుకు తెరవు చూరవుక్దా
ముక్క ింటి సొడళ
డ గరళధరా! /2110
త్తనిత్తని, మెక్కక త్తరిగే వారింతా యోగుల?
ఆహారానికేడుచ వాడు యోగియా?
వయ సనాల్కు దాసుడైన్వాడు యోగియా?
వీరిని యోగుల్ింట్ట వ్వింటనే ముకుక లు కోసాీ
యోగుల్ యోగి శివయోగి
సొడలు
డ డా! సిద్రా
ధ ముడొక్డే యోగి /2112
దాత్ మానవుడంటే
త్రమూ నోట్టని చెరువుగుంత్లోకి
మానవుని హ్ృదయ్ంలో తానీశు రుడు దూరి
అవరసమైనంత్ ఇపిె సాేడు దేవరాయ్ సొడళ్ళ
డ /2115

లింగదేవుడే క్ర ీ శివభకుీ డే ఉతీముడు
చింరకుిండుట్ట ధరమ ిం
అధరమ ింగా వచిచ న్ దాని నొపుప కన్నిదే నియమిం
భయిం లేకుిండా ఉిండటమే ప్వతిం
ఇదే సతయ రథిం మిగిలన్దెలల మిథయ మని చూడరా
దేవరాయ సొడళా
డ /2125

అడపం అపప నన
అన్న ము పెటిటన్ నేమి? బింగార మిచిచ న్నేమి?
మగువ నిచిచ న్నేమి? మటిట నిచిచ న్నేమి?
పుణ్య ముగల్ద్ిందురు
వారి నుిండి అయిన్ సోమేమ మి? వారివవ డానిక్క
ఇిందులో పున్నన మేద్ద? పారమేద్ద?
న్దీ జలనిన న్ద్దక్రిప ించి,
తన్కు తను పుణ్య ిం క్ల్ద్నే బడుగు బారన్వానిల,
న్ద్మల్ మైన్ చిర మహాఘన్ లింగాన్నన రుగక్,
ఇటిటవ్వమి చేసినా చివరిక్క నిష్ప ల్ మన్న వాడు
మన్ బసవప్ప్పయ కూడల్ చెన్న బసవన్న /2134
అయాయ , మీ శ్రణ్మల్ వ్వషాలు చూప్ప ప్గాసానిన వ్వడుకనువారు కారు!
దేశలు ద్దరిగి నేరిచ న్ రలుకులు రలుకువారు కారు.
బాగుగా రలుకుదురు, ఆశ్లు లేక్ న్డిచెద్రు, రోష్మూ లేక్
రలుకుదురు.
హరి ాించక్ విిందురు, విరసిం లేక్ ముటుటకిందురు
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సరసమున్న చోటనే వసిింతురు
ఈ విధాన్ క్ల్గల్వుకని అన్య ము లేని
నిజైకుయ నిక్క న్మో న్మో అింట్ళను
బసవప్ప్పయ కూడల్ చెన్న బసవన్న ,
ఇటువింటి శ్రణ్మల్ ఉనిక్కని నేనేక్క డ ఎరుగుదున్యాయ

/2135

నిింగినే న్నటుటతున్న వాడిక్క
నిచెచ న్ దాక్షిణ్య ముింటుిందా?
ఒక్క మన్సును ఆరగల్రా?
వ్వరొక్ సాకారముింటుిందా?
కావాల, వదుద అనేవి రెిండూ లేనివాడిక్క
ఇహలోక్పు దాక్షిణ్య ముింటుిందా?
ఈ హచచ రిక్ మీలో ఏక్మైయున్న శ్రణ్మనిక్క తరప
లోక్పు మాన్వుల్కుింటుిందా,
మీ ఉనిక్క తెలుసుకోవడిం?
బసవప్ప్పయ కూడల్ చెన్న బసవన్న /2137
లోక వసాేరమూ, నింగి వసాేరము
పాదము పాతాళ్ము నుంి అ ట్ుట్టు
మకుట్ం డ్రరహాి ండము నుంి అ ట్ట్ట
ు ు
వశు డ్రరహాి ండానిన త్న కడుపున దాచ్చకొనియునన
దేవుిపుె డు నా దైవం.
ఆ దేవునిలో నేను దాగి, నాలో ఆ దేవుడు దాగవునాన ము
ఇట్ట ు దేవుని నమిి "నేను" చెి ముకుే డనయాయ ను.
ఈ దేవుని ఎరుగక
జగమంతా రాతి దైవాలు, మట్ట ు దైవాలు, కొయ్య దైవాలని
వీట్టనారాధించి చెినారే.
సు ర ు మరయ ే పాతాళ్ము వారందరూ
నా దేవుి నెరుగి అరిొ ంచలేదు,
పూజంచలేదు, భావంచలేదు.
ఇద్ద కారణ్ము, ఏ లోకము వారైనా కాని,
నా దేవుినెరిగితే
భయ్ము లేదు, రంధనము లేదు
నెర నమిి తే, మన రసవడ్రపియ్ కూడల చెనన రసవనాన /2147
రలవంతులు, రలవంతులంటారు
శిలత్ు మునెవరు ఎరుగుదురు చెపుె మా?
నేలకు రల మనవచ్చొ నా?
శు పచ పదెని
ి మిద్ద జాతుల నడవి నుడువులకు ఒకటే ఆయింద్ద.
నీళ్కు
ి రలమందునా?
చేప మొసళ్ి ఖగమృగాలు జలకాలాిన ఎంగిల.
రంగారానికి శిల మందునా?
రొముి కు రరువు ఆయినద్ద.
మగువకు రల మందునా?
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కళ్ళ చెద్దరించి వేధిసుేంద్ద.
రలమింకేద్ద చెపె ండనాన
దీనికి వశమైనవారంతా దు:రలులు.
దీనిన పట్ట ు పట్ుక, వదల వదలక,
త్న మనసుకు రలమైయుండడమే.
అచొ మైన రలమురా,
రసవడ్రపియ్ కూడల చెనన రసవనాన . /2164

అడరం రేచనన
భకుీ డింట! ప్త్తవిధ మల్ింలో ఉించుతాడా చితాీనిన ?
విరకుీ డింట! సక్ల్ వాయ పారానిక్క సరేవ ింప్ద్దయ వర గింలో,
సుచితుీనొద్ల మళ్లే విరకుీ డౌనా?
ఈ ఉభయ భావానిన నిశ్చ యిించుకింట్ట,
కుసుమ గింధింల, ముకుర బిింబింల,
మిండే క్రూప రముల్ ఉనిక్కల,
ని:క్ళింకుడు కూడల్ చెన్న సింగమదేవుడు తానైనాడు శ్రణ్మడు. /2180
కయయ దేవునిక్క నిపుప త పూజలుింట్ళయా?
మటిట రడవలో నిిండుచేరును దాటవచుచ నా?
ప్పరిక్కవాడిని న్మిమ రణ్రింగానిక్క పోవచుచ నా?
ఇటిట గుణ్ముల్ను క్నిప్పసుీ నాన క్డతేరిచ ,
ప్రమాణిించినా దేనిక్క తగును?
అల ఉత్తీ గరివ షుటల్, ఆచారప్భషుటల్ విటుల్,
చరాచ గోష్ఠఠని జరపేవారల్, బహయాచుక్ల్,
బడాయి రరిహాసకుల్, ప్త్తవిధింలో సూతక్మును వ్వదుకు
విశవ సఘాతకుల్, అప్రమాణ్పాతకుల్,
ీ రటటగా భకుీ డింట్ట,
భక్కని
ీ చేరటటగ క్రుీ వింట్ట,
విరక్కని
దీక్ష బూన్గ గురువు అింట్ట,
తపుప క్నిప్పస్తీ ఎత్తీ చూప్పసాీను
గుటుటలో చితాీనిన విడువకుింట్ట,
ఇద్ద మీకు నిశ్చ యము కాద్ింట్ళను,
మరీ వీటిని వద్ల్క్పోతే
ని:క్ళింకుడు కూడల్ చెన్న సింగమదేవుణ్నా
ధ ణ ఎత్తీ వ్వసాీను. /2181

హావినహాళు కలలయయ
ఆయానాటి ప్పొదుదటి సింసారిం ఆయా ప్పోదేద ప్గహిసుీ ింద్ద
ఎన్న డయాయ మిముమ సమ రిసాీను? ఎన్న డయాయ మిముమ పూజిసాీను?
సమచితీింత మిమమ లన సమ రిస్తీ
రేరటిక్నాన నేడే మించిద్ద మహాలింగ క్లేలశ్వ రా /2182
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ఏ నేమానిన చేరటటడు, ఏ క్రామ నీన పొింద్డు,
ఏ రలనిన ప్గహిించడు, ఏ తరసుు కీ పూనుకోడు
ఏ గోడవల్కీ పోడు, కేవలతమ కుడు.
సాకారుడు నిరాకారుడనిప్పించుకున్న సహజుడతడే
మీ శ్రణ్మడు, మహాలింగ క్లేలశ్వ రా /2187
ఒప్పప ఒప్పప ించుకోవాల, ఒరప కుింట్ట లేదు,
రలు కమమ ల్కు ఎగురకు, అజానని!
గెింటి చూసాీ డు, తాక్క చూసాీ డు,
తటిట చూసాీ డు, నొక్కక చూసాీ డు,
గెింటితే, తటిటతే, నిష్ఠ నొద్ల్కుింట్ట,
తనున తానిచచ కింట్ళడు మహాలింగ క్లేలశ్వ రుడు / 2192

హంజినకాళగ్ (కోడి రందాయ ల) దాసయయ
ఓడిన్పుింజును పెించుకింట్ళను
ప్వతము చేడిన్వారిని చూడను,
చింప్ద్ చూడేశ్వ రలింగమా /2212

హండద్ (సారాయి) మారయయ
మటిటయనే ఘటము న్డుము
బింగారమనే సుర పుటిటింద్ద
మగువ అనే గిన్నన లో అల తాగగా
మతుీ తల్కెక్కక ింద్ద
ఈ ఉన్మ తీతలో మగున లైన్ వారింద్రూ
వారు పెద్వా
ద లెరా కాగలురురా?
క్క
ీ
క్క
ీ
భ విర అనేద్ద ఇచటనే ఉిండిపోయిింద్ద,
ధరేమ శ్వ రలింగిం వైపు మళిే న్టుటలేదు. /2213

హొెయహలల బంకనన
క్టెను
ట నిపుప లో పెటటగా,
ఆ క్టెటలోని నిపుప నేనునాన ను, నువొవ ద్ని
ద అన్న దా?
/2214

క్రసథల మలికారుునదేవుడు
అంత్రంగంలో ఎరుక లేనపుె డు
రహిరంగ డ్రకీయ్వలన ఫలమేమి?
అద్ద డ్రగుివా
డ ని డ్రరదుకు లాంట్టద్ద
రహిరంగంలో డ్రకియ్ లేనివాికి
అంత్రంగంలో ఎరుక కలు ఫలమేమీ?
అద్ద అడవగాచిన వెనెన ల లాంట్టద్ద
అంత్రంగంలో ఎరుకా, రహిరంగంలో డ్రకియ్
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ఈ ఉభయాంగాలు ఒకక టై వుండాల
అదేమంటే "అంత్ర్జాాన రహి:డ్రకియా ఏకీభావో వేష్త్:"
అనుట్ వలన
అంత్రంగంలో ఎరుక, రహిరంగంలో డ్రకియ్గల మహాతుి డే
భకుే డు, మహ్మశు రుడు, డ్రపసాద్ద, డ్రపాణ్లంగం, శరణుడూ ఐకుయ డూ కాగలడు
మన పరమగురుడు శాంత్మలికారుును డు తానే కాగలడు /2235
వారధిలోని వడగళ్ళ చీలొ
దూలాలూ స లాంభాలుగా పేరిొ ఇలుి కట్టుకొని
కావుండగలమా అయాయ ?
అగిన లో రడిన్ క్రూప రము భరిణ్ను చేసి
పరిమళ్ము నింపి, వూసికొని
సుఖించగలమా అయాయ ?
వాయువు నందల పరిమళ్మును రట్టు
మాలలలుికొని శిగలోపల
ముడువనౌనా అయాయ ?
దవుు ల నెండమావుల నీరు క్డవలో నిింప్ప
మొసికొనివచిొ వంట్జేసికొని
తినగలమా అయాయ ?
మీ నెలవు నెరిగి చేరి పరవశుడై
త్నున మరచిన రరశివయోగిక్క
త్తరిగి రరిభవాలుింట్ళయా?
రరమగురు శింత మలికారుునా /2236
సతులను చూచి సంతషిసూే
సుతులను చూచి సమోమ ద్దసూీ
అత్త రలవచేత్ మైమరచిపోయి
సతి సుతులనే సంసారంలో
మతిచెి మూరుులైన వారినేమంటాను?
నా పరమగురు శాంత్ మలికారుునా /2237

కాడసిదేధశె రుడు
గురువంటే నశిసుే ంద్ద భవగజం
గురువంటే తొలగుతుంద్ద రహుజని ల దోష్ం
గురువంటే మూనూన ట్రవద్ద నాళ్ళ రోగబాధలు చచిొ పోతాయి
గురువంటే కాల, కామ, మాయాదుల ముళ్ళ కాలపోతాయి
గురువంటే సకలైశు రాయ లు దొరికిపోతాయి
ఇట్టవంట్ట గురువుగారి ర ీ చరణాలకు తల్వించి
న్మోన్మో అని ప్బత్తకాన్యాయ
కాట్లోనునన శంకరడ్రపియ్ చెనన కదంరలంగమా! నిరాి య్డ్రపభూ /2243
జంగములన చూస్తే తిడతారు
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సనాయ సి, జ్యగులకు నమసక రిసాే రు
లంగానిన చూస్తే చెలరేగుతారు
భంగు సారాయి కలవారికి త్లవంచ్చతారు
హ్రపూజ అంటే నింద్దసాే రు
నరపూజకైతే పొంగుతారు
గురువచిొ న లంగానిన నమి రు
విప్పులు మోద్లుగా శ్వ రచుడు తుద్దగా
నొటొకక కులాలవాళ్ళ కూి చేరి
ఒక అడవరాయిని రచిొ లంగమని
డ్రపతిషిఠంచిన దానికి ఒకపూట్ ఉపవాసం ఉంి
నియ్మనిష్ఠలత నడుచ్చకొనేవారు
శరణులంటే మీ డ్రపమథులంతా నవుు తారయాయ
శివా దయ్గనుమంటే
ఇలాంట్ట డ్రవత్డ్రభష్టఠలైన లంజలకొడుకులను
ఎలా దయ్చూసాే డయాయ
కాట్లోపల శంకరడ్రపియ్ చెనన కదంరలంగమా! నిరాి య్డ్రపభూ /2244
పద్దమంద్దకిపెట్టు పదకొండవానికి పెట్ునివాడు
భకుే డా? కాడు కాడు
భిక్ష నిచేొ ట్పుె డు మొహ్ం చూచి పెటేువాడు
భకుే డా? కాడు కాడు
గణారాధన చేస్తవేళ్
లోనోకట్ట రయ్టొకట్ట విం
డ చేవాడు,
భకుే డా? కానే కాడు
కారణ్ం ఏమిట్ంటే వారు తామస భకుే లు
ఇలాంట్ట తామస భకుే లకు
శివా దయ్చూడు దయ్చూడు అంటే ఎలా దయ్ చూసాే డయాయ
కాట్లోపల శంకరడ్రపియ్ చెనన కదంరలంగమా! నిరాి య్డ్రపభూ /2255

కుష్టగి క్రిబసవేశె రుడు
నాడు హ్నుమంతుడు సముడ్రదం లంఘంచాడని
నేడు కతి అరుగుల మీదుగా ఎగిరినట్టి
రాణ్ణగారు మేడపై నెకిక ందని
దాసి తిపె పై నెకిక నట్టి
రాకుమారుడు గుడ్రరమెకాక డని
కతి కుకక పై న్నక్కక న్టుల
మద్దించిన్ ఏనుగు సోమవీధిని చెరలడిింద్ని
మద్దంచిన మేక బోయ్లవీధి నొచిొ గొంతు వరుచ్చకొనన ట్టి
ఎదపై నునన మగణ్ణణ కాద్ని
పెరపూరి జారుని కొనియాడే జారిణ్ణలా
కనన , కనన వారి నంతా పూజంచే భండముండల
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ముకక ి మొగాలను చూడజాలము కాక చూడజాలము
శివుని సాక్ష్మగా
అఖండ పరిపూర ణ ఘనలంగ గురు చెనన రసవేశు ర
శివుని సాక్ష్మగా! /2257
ఒిని లంగము విచి గుిని లంగము ముందు నిలచి
పదములు లెక్కక ించే
తుింటరి (తాగుబోతు మాద్దగల) ముఖము చూడకూడదు
అఖండ పరిపూర ణ ఘనలంగ గురు చెనన రసవేశు ర
శివుని సాక్ష్మగా! /2258
లంగ సు రూపము నెరుగని వానికి
జంగముని జడుడనన వానికీ
గురువును నరుడనన వానికీ
పరమ డ్రపసాదము నెంగిలనన వాికి
కుంభీ నరకము త్పె దు కనుమా
అఖండ పరిపూర ణ ఘనలంగ గురు చెనన రసవేశు ర
శివుని సాక్ష్మగా! /2266
పంద్దని అందలమెకిక స్తే రాజు కాగలదా అద్ద?
కుకక కు రంగారు జీనువేస్తే
గుడ్రరము కాగలదా? అద్ద
కనెన పిలి మచొ ల వెలయాలు కాగలదా తాను?
కనకము ఇనుము కాగలదా?
ే
వయాయ రపు భకి చూపి,
త్పెె ి
అనయ కారుల ముఖము చూడరాదు
అఖండ పరిపూర ణ ఘనలంగ గురు చెనన రసవేశు ర
శివుని సాక్ష్మగా! /2268

గణ్దాసి వీరనన
కులాలెనిన య్ంటే రెండే కులాలు
ే
అవేవంటే భవులదొక కులము, భకలదొక
కులము
అష్కువరణ్ములే అంగముగా
పంచాచారాలు డ్రపాణ్ముగా నునన
భకుే ని కులమెంచగ చూస్తే
రారాని భవములోి వచ్చొ ట్ త్పె దు
నీట్ట చినుకతనైన ముత్య ము తిరిగి నీరు కాగలదా?
ఆకాశమున కెగసిన పొగ తిరిగి వెనుకకు వచ్చొ నా?
మట్టుత చేసినకుండ తిరిగి పాత్మనున కాగలదా?
వెనుక వామనముని మహాభకదతుల గృహాల
వనన పమాలంచి కూడా
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కులమునకు బెదరి తిననొలిక పోయిన కారణ్ంగా
హావనహాళ్ కలియ్య గారింట్ట
కుకక యై పుట్ులేదా?
కనుక శివభకుే ల తిని మిగిలొ న
డ్రపసాదముగొని తీరవలేను
ఇట్ినన వాడు శాంత్ కూడల సంగమ దేవుడు. /2269
శివ భకుే డేవూళ్ళళ వుంటే నేమి?
ఏ వాడలో నుంటే నేము?
మూలవాడలో నుంటే ఏమి?
శివ భకుే డునన దే కైలాసం
ఆత్ని ఇలేి శివుని రాచనగరు
ఆత్ని ఇంట్ట చ్చటూు రావునన లోకమంతా శివలోకం
సాక్ష్మ:
ే త
చాండాలవాట్టకాయాం చ శివభకసి
లా య్ద్ద|
అడ్రతాపి శివలోక: సావ త్ తద్ృ
గ హిం శివమింద్దరమ్||
అనన ందున
ఇట్టు శివభకుే ని అంగణానిన చూస్తేనే
కట్ట డ్రరహ్ి హ్త్య లు, కట్ట శిశుహ్త్య లు
అనీన అనీన అణ్ణగిపోతాయి
ఆ భకుే లకు సాష్కుం నమసాక రం చేసిన వారికి
అటై ుశు రాయ లు, అష్మ
ు హాసిదుాల ఫలం చేకూరుతుంద్ద
వారు తినగా మిగిలన డ్రపసాదం గైకొనన ంత్నే
సదోయ నుి కుే లు కావడం త్పె దు
ఇట్టవంట్ట శివభకుే లను ఎవరిత ఉపమించాలయాయ
ఆత్డు మహాదేవుడు గాక వేరా?
అత్డు అగమయ అగోచర అడ్రపమాణ్ ఆనందమహిముడు
అట్టవంట్ట సదభ కుే ని ర ీచరణ్ములు నాలోనే చూపినవాడు
మన శాంత్ కూడల సంగమ దేవుడు. /2270

గరు సిదదే
ధ వుడు
అంగం మీద లంగం ధరించి
శివభకుే లని రలపి శివాచార మార ుం విచిపెట్టు
భవలవదైవాలకు లంగం నేల తాకెట్టి సాష్కుంగపి
శరణ్మనే తొతుేలకు శివజని ం ముగిసి
సూరయ చండ్రదులునన ంత్ వరకూ ఇరవై ఎనిమిద్ద కట్ి నరకాలు త్పె వు
ఆ నరకాలు ముగియ్గానే శునక, సూకర జని లు త్పె వు
ఆ జనాి లు ముగిసిన పిమి ట్ రుడ్రదడ్రపళ్య్ం త్పె దనాన డు కనుమా
సంగన రసవేశు రుడు /2271
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గహేశె రయ్య
జాాన వరనం,
ే
జాాన మయ్భాష్ణ్ం
జాాన మూలం రలసిన శరణుల పాదాలోల న్నున ించి
కాపాడవయాయ గొహ్మశు ర డ్రపియ్ నిరాళ్లంగా! /2272
ఆకాశంలో ఎగిరిపోయే పక్ష్మ గమనమారాునిన
వెంరిసుే నన పక్ష్మకి రలుసుే ంద్ద గానీ నేలమీద కికి రలుసుే ందా?
ఆ లంగంతి సంగసుఖ్యనిన డ్రపాణ్లంగులు రలయుదురు గానీ
మరపులో వుంి మాటాిడే మూరుులు
మీ మారాునిన వారెటాి రలుసుకగలరయాయ
గొహ్మశు ర డ్రపియ్ నిరాళ్లంగా! / 2273
ఊరికే శివశివా అనన ంత్నే భవం తొలగిందనే
రలవ హీనుల మాట్లు వనకూడదు
అదేమి కారణ్మంటే
చీకట్టంటొి వుంి దీపానిన త్లచ్చకంటే
వెలుగు డ్రపసరిసుే ందా?
కామ జు ర పీితులు రంభను త్లచ్చకొంటే
కామ జు రం చలాిరుతుందా?
ఇలాంట్ట క్షులిక మనుజులు అనేద్ద వని
నవుు తునాన డు మా గొహ్మశు ర డ్రపియ్ నిరాళ్లంగుడు! /2274
మతిలేని రంట్ట చేతిలో ముపైె రెండాయుధాలుంటేనేం?
జారస్తరే సరాు భరణాలు పట్టుకొంటే నేమయాయ ?
అంధుని చేతిలో అదము
ి
ంినా ఫలమేమయాయ ?
ధరి దూరుని చేతిలో ఎంత్ ధనమునాన ఏమయ్య ?
రలవ లేనివాడు రూపవంతుడైతే మాడ్రత్మేమయాయ ?
డ్రపాణ్లంగము నెరుగుని క్షులిక మనుజులు అంగంపై
లంగము కట్టుకొని ఫలమేమయాయ ?
ఇలాంట్ట ఆరు వధాలు తేడాలు రలయ్ని భవులు
మీ మార ుం ఎలా రలుసుకొనగలరయాయ ?
ఇటాి పూజంచే ఆ డ్రదోహులను నేనేమందునయాయ ?
గొహ్మశు ర డ్రపియ్ నిరాళ్లంగా / 2275

గోణి మారయ్య
ఖడ ు డ్రపహారం త్పిె ంచ్చకొనన పిదప కూడ
కతిేమున తాకింద్ద కదా అనే మూరుులమాట్ వనలేము
జాానం, డ్రగహించిన మనసులో మరపుకు చోట్టంట్టందా?
నిష్ఠలో నిష్ఠ కలగితే, త్పె
నిష్కఠచరణ్ అలవడదు
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అంత్ట్టకి, శరణ్ని అందరి ఇళ్ళ లోి
భిక్ష రవ క్రిించి
స ల్లలత భావులైన్ శరణునకు
గొనెలమాట్టల చికుక తొడకులు లేవు
కేటేశు ర లంగముతానే తానైన కారణ్ంగా / 2276

చెనన య్య
ఇష్ల
ు ంగానికి చూపి మృషాఠన్న ిం త్తన్డమింట్టనేమి?
ఆ ఇష్ల
ు ంగ ముఖంగా మీకు త్ృపి ే కలుగలేదా?
ఆ శరణుని ముఖంలా లంగ త్ృపి ే అవుతుంద్ద గానీ
అంగ ముఖంగా శరణ్ త్ృపి ే పొందలేము
"వృక్షశయ వదనం భూమీ లంగశయ వదనం జంగమం"
అనే శృతిని చూచి డ్రభమించిన భంగితులకు
శివలంగం మొదటేలేదని చెపిె నత్డు మీ శరణుడు
చెనన య్య డ్రపియ్ నిరాి య్డ్రపభూ /2277
వృక్షానిక్క భూమి ముఖమా? భూమికి వృక్షం ముఖమా?
శరణునికి లంగముఖమా, లంగానికి శరణ్ ముఖమా?
ఈ భేదం రలసినవాళ్ళ చెపె ంి
వృక్షానికి నీరుపోస్తే భూమి ఫలసుే ంద్ద
భూమిలో నీరుపోస్తే వృక్షం ఫలసుే ంద్ద
శరణ్ ముఖంగా లంగం త్ృపి ే పొందుతుంద్ద
లంగ ముఖంగా శరణుని త్ృపి ే కలుగుతుంద్ద
ఆ లంగ ముఖం శరణుడని రలయ్ని భంగితులకు
ఇష్ల
ు ంగం మొదటే లెదనన వాడు మీ శరణుడు
చెనన య్య డ్రపియ్ నిరాి య్డ్రపభూ /2278

జకక ణ్యయ
ఉపుప ఉద్క్ము కలసినట్టి
నిపు కపుె రాలు కలసినట్టి
వచనము పరిమళ్మూ కలసినట్టి
ఆకాశం రయ్లూ కలసినట్టి
తాను తానుకావడం త్ననుతానే కలసినట్టి
ఝంకార నిజలంగ డ్రపభూ /2282
గురువులో గుణ్ మెంచలేదు
లంగములో సౌందరయ మెంచలేదు
జంగమములో కులము నెంచలేదు
ఈ కారణ్ంగా భేదమేంచి
గురువులో గుణ్ము నెంచానా
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కరి లకు చికుక కొంటా నయాయ
లంగంలో సౌందరయ ము నెంచితే
భవం పాలౌతా నయాయ
జంగమము కులము నెంచానా
అఘోర నరకంలో పడతానయాయ
ఇందుకు సాక్ష్మ, నిపుె లోి సకల వృక్షాలాద్దగా రచిొ
కాలొ భసి ము చేయ్గా
ఆ భసి ం తొల సు రూపం గూరిొ పలుకలేమయాయ
ఝంకార నిజలంగ డ్రపభూ / 2288
సరాు ంగాలలోనూ రయ్టా వునన పరడ్రరహ్ి లంగం
కరకమలానికి వచిొ ంద్ద చూడరా!
లంగానిన సాధించి రహ్సయ ం ఛేద్దంచడం రలయ్క
అనయ దైవాలకై వఆల భవానికి గురియైనారు చూడరా
అందువలన ఈ లంగ త్తాేు నెన రిగి పరత్త్ేు ంలో కూి
పరిపూర ణత్ నందగలగితే అత్డే నిరుి కుే డు చూడరా
ఝంకార నిజలంగ డ్రపభూ /2298

తంటద సిదధలంగ శివయోగి
చేతిలో పండు నుంచ్చకొని మానెకిక కొమి వంచి
కాయ్ను కసుకొనే మందమతిలా
అనాద్ద మూలాధపుడు
త్న కరస లాల, మనస లాలాలలో నునన ద్ద తానెరుగక
వేరెలంగముంద్ద, వేరె క్షేడ్రత్ముంద్ద అని
భినన లంగములకై పరిపరి యాచించ్చ
ఈ వేశాయ పుడ్రతులకు
గురువులేదు, లంగములేదు, జంగముడులేదు డ్రపసాదంలేదు
ే
ముకి అనే
దేనాట్టకీ లేదు క్నుమా
మహాలింగ గురు శివసిదేశ్
ద వ ర ప్రభూ /2322
మగనిత సిగుుపడే భారయ బిడల్
డ న్నటులక్న్ గల్ద్యాయ ?
లింగముత సిగుగరడే వాడు శ్రణ్మ డెట్లినయాయ ?
ఈ లజ ు సిగుులనే పాశమిదేమయాయ
సంకలె వకలాె లచే సందేహించే డ్రభాంతియే లజయ్
ు యాయ
ఔనో? కాదో? ఏమొ? ఎట్లి అని
పట్టుకొంటూ, వదలుతొండే లజాుడ్రభాంతి తొలగి వుండాలయాయ
మగని గురురరుగని సతికి లజ్జ ు సిగుులు కలుగునయాయ
లంగము నెరుగని వానికి
సంకలె వకలె మనే సందేహ్ డ్రభాంతి కలగేనయాయ
ఈ ఎరుక, మరవులనే ఉభయాల ముసుగు తీసి
నెరుగా ఎరుకలో సనిన హిత్మవు ని జడులకు
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లంగానుభవము జత్గూడునా అయాయ ?
మహాలంగ గురు శివసిదేశ
ి ు ర డ్రపభూ /2325
త్లి లేని త్ండ్రి లేని
పుట్టు లేని, ఎవు రికీ కాని
అయోని సంభవుడవు నీవై నందున
నినున నేను ని:కల లంగమనాన నయాయ
మహాలంగ గురు శివసిదేశ
ి ు ర డ్రపభూ /2336
నూన్నను డ్రతాగినవతిే జ్యయ తి తాకుత జ్యయ తియైనద్ద గనుమా
సదభ కి ే స్తన హ్ మొహ్ంత లంగ సె రశ ను పొందగా
ఆభకుే ని త్ను, మన, కరణాలనీన లంగమైనవ గనుమా
లంగమునంట్ట మరిదేనిని తాకని నిరోి హిని
మహ్మశు రుడంటాను గనుమా
మహాలంగ గురు శివసిదేశ
ి ు ర డ్రపభూ /2337
దేహ్మే దేవలం, కాళేళ కంభాలు, శిరమే శిఖరం గనుమా
హ్ృదయ్ కమల కరి ణకావాసమే సింహాసనం
మహాఘన పరత్త్ు మనే డ్రపాణ్ లింగానిక్క రూరమిచిచ
మహాద్ళ పది పుష్ె ంత పూజంచి
పరమ పరిణామమనే నైవేదయ ము సమరిె ంచి
డ్రపాణ్లంగానికి డ్రపాణ్ సంరంధమైన
పూజను చేసుే నాన ను గనుమా
మహాలంగ గురు శివసిదేశ
ి ు ర డ్రపభూ /2338

సవ త్ంప్త్ సిద్ధలంగేశవ రుడు
అింధుని ముింద్ర బహభింగుల్ న్ృతయ ము చేసివాఏమి?
గాించి సప ింద్దించునా అయాయ
చెవిటిక్క సింగీత సాహితయ ములు వినిప్పింరనేమి?
విని, ప్గహిించి సప ింద్దించు నా అయాయ
జాననానుభావము, లేనివారు ఏమి చద్దవి, ఏమివినాన నేమి
నిజగురు సవ తింప్త సిదేశ్
ధ వ రుని న్నరగని వారి విద్య , వినుక్డ
బధిరాింధకుల్ వినుక్డ, ద్రశ న్ింల వుింటుింద్ద /2384
పాముల్వాడు పాముల్నాడిించే టపుప డు తన్ను జాప్గతీగా
కాచుకింట్ట పాముల్ నాడిించిన్టుల
ఏమాట మాట్ళలడినా ఆచితూచి మాట్ళలడాల
అదెలగింట్ట
తన్ వచన్మే తన్కు వయ త్తరిక్ింీ కావచుచ ను గనుక్
అనుయ ల్ నుిండి వచిచ ింద్న్రాదు
మలగినా వ్వలగినా తన్ వచన్ింలోనే వుింద్ద
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నిజగురు సవ తింప్త సిద్ల
ధ ింగేశ్వ రా రగా-రగా
తన్ వచన్మే తరప వ్వరుకాదు /2417

దేశికేంప్ద్ సంగ్న బసవయయ
చింప్ద్మౌళి యనిప్పించుకని
కాముని కాలేచ న్ింటె న్వువ వచిచ ింద్ద నాకు
మాయాకోలహలు డనిప్పించుకని
జడలో సుద్త్తని దాలచ నాడింట్ట న్వొవ చిచ ింద్ద నాకు
ని:క్ల్ గురునిరింజన్ చన్న బసవలింగ డనిప్పిందుకని
నాకు రత్తయై భోగిించిన్ద్ద చూసి న్వొవ చిచ ింద్ద నాకు /2427

నిరాలంబ డ్రపభుదేవుడు
ర ీ గురుసాు మి కరుణ్ణంచి ఇచిొ న ఇష్ల
ు ంగం
కర, మన, భావలోి వుంచి పూజంచడం రలయ్క
డ్రభష్ ు వడ్రపుని మాట్వని నష్కునికి గురయేయ
కంచ్చ, తాడ్రమం మొదలైన అనత్దేవుళ్ళ భజనలు చేస్త
మి డ జడమానవుల నాకెపుె డూ చూపకుమయాయ
నిసు ంగ నిరాళ్ నిజలంగ డ్రపభూ /2436

పరంజ్యయ తి
కాయ్ముదాలొ మాయ్ వదలాలను మొదుిలకు
మాయ్ వద్దలేదెట్ియాయ
దేహ్ముదాలొ చూచి గాంచి
ఆ అమృత్ం భుజంచామని పలుక తారు
ఆ అమృత్ం తినన పిదప ఆకలుంట్టందా? చెపె రా
డ్రపళ్య్ వదయ , వాత్, పిత్,లా కే ిష్కి లను డ్రతావ
ఆ అమృత్ం డ్రతాగామనన వారికి
ఏనాట్టకి కొరకదు కనరా
ఇట్టవంట్ట డ్రభాంతులు, డ్రభమితులు పడపా
డ ట్ికు
కొనలేదు మోదలేిదు
చితేే తానైన మహాతుి నికి
లయ్లేదు, భయ్ంలేదు, అనువులేదు
దేహ్ంత చూడగల కతిచేష్లు
ు , ఎనన ట్టకీ లేవు
త్ే
మహొత ముడైన
వరనాగుని గురువీరుడే పరంజ్యయ తి మహావరకి /ే 2437
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బసవలంగదేవుడు
అయాయ మంట్టపై నాసత మోహించేనయాయ
నా జవాత్ి
కనెన లపై నాసత కరగి మరగిందయాయ
నా అంత్రాత్ి
పొనున పై ఆశామలంలో కంద్ద కుందెనయాయ
నా పరమాత్ి
ధనధనాయ లపై నాసత పొి పొియైనదయాయ
నా నిరి లాత్ి
త్లిత్ండ్రి రంధు రలగమనే
ఆశల కొలనిలో పోటాిి చచెొ నయాయ
నా జాానాత్ి
అనన దముి లు, అకక చెలేిళ్ి, వద్దన మరదళ్ళ ను
ఆశల సంకెళ్ళ లో చికిక నదయాయ
నా భూతాత్ి
ఇటీి జడాతుి ల సంగంవలి సత్య డ్రభష్టుడైతినయాయ
గురువరాయ ఇంక నాకు గతియేదయాయ
ర ీ గురులంగ జంగమమా
హ్రహ్ర శివశివ జయ్జయ్ కరుణాకర
మడ్రతాె ణ్నాథ, మహా ర ీ గురుసిదల
ా ంగేశు రా /2438
అయాయ నాలో మీరెంత్ వెద్దకినా
రవు ంత్ సుగుణ్ం లేదయాయ
నాలో మీరు గమనించితే
స పే సముడ్రదాలంత్ స పేదీు పాలంత్ అపరాధ ముందయాయ
త్ండ్రి నా అపరాధములు లెకిక ంచక
మీ కరుణాస్తర ా దృషిత
ు కావుమయాయ
పరమారాధయ పరాత్ె రమూరి ే
ర ీ గురులంగ జంగమమా
మీకు ఈరేడు లోకాలలోనూ
అపరాధ క్షమితులను బ్బరుదునన ద్ద కదయాయ
హ్రహ్ర శివశివ జయ్జయ్ కరుణాకర
మడ్రతాె ణ్నాథ, మహా ర ీ గురుసిదల
ా ంగేశు రా /2439

బాలసంగయ్య

ఈ వచనాను భావము నందునన అ ర లాము
సకల వేదాగమశాస్తసే పురాణాలోినూ ఉనన ద్ద గనుమా
ఈ వనాను భావార లాము
సకల వేదాగమ శాస్తసే పురాణాలోినూ లేదు కనుమా
ఈ వచనాను భావార లాము
సకల వేదాగమ శాస్తసే పురాణాలకు అందదు గనుమా
ఈ వచనాను భావార లాము
సకల వేదాగమ శాస్తసే పురాణాతీసము గనుమా
అడ్రపమాణ్ కూడల సంగమదేవా. /2441
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నాదేహ్ం అనే డ్రపాకారంలో
మనసు నే శివాలయ్ం గనుమా
మనసు నే శివాలయ్ంలో
చిడ్రదూపమనే సింహాసనం గనుమా
చిడ్రదూపమనే సింహాసనం మీద
చిడ్రత్ె కాశమనే లంగం నెలకొలె
నిశిొ ంత్ అనే హ్సేమును తాకి పూజంచగా
భవమాల రగి భవరహితుడైతిని కనుమా
అడ్రపమాణ్ కూడల సంగమదేవా /2443
రాతిదేవుడు దేవుడుకాడు
మట్టదే
ు వుడు దేవుడుకాడు
కొయ్య దేవుడు దేవుడుకాడు
పంచలోహాలత చేసిన దేవుడు దేవుడుకాడు
స్తతురామేశు రము, గోకర ణము, కాశి, కేదారము
మొదలైన అ ష్కువషి ు కట్ట (86 కట్ి) పుణ్య క్షేడ్రతాలు లోనునన
దేవుళ్ళ దేవుళ్ళ కారు
త్నున తానెరిగి తానేమని రలసిన
తానేపో దేవుడు చూడుమా
అడ్రపమాణ్ కూడల సంగమదేవా! 2444
డ్రరహాి -దేవుడుగాడు వష్టణవు దేవుడుకాడు
ఈశు రుడు దేవుడుకాడు సదాశివుడు దేవుడుకాడు
సహ్డ్రసశివ, సహ్డ్రసాక్ష సహ్డ్రస పాదుడైన వరాట్టె రుష్టడు దేవుడుకాడు
వశు తముఖ, వశు తచక్షు, వశు తబాహు
వశు తపాదుడైన పరమపురుష్టడు దేవుడుకాడు
సహ్జ నిరాలంరమే తానని రలసిన మాహాశరణుడు తానే దేవుడు కనుమా
అడ్రపమాణ్ కూడల సంగమదేవా/2453

మడివాళపప
నాకాలు నాచేయి నాకనున నాముకుక
ననోరు నాఒళ్ళ నామనసు నాడ్రపాణ్ం
ఇవ మోదలుగా సమసేము నాదనేద్ద అదేద్ద?
ఏద్ద అవునో అదే తానయేయ కదా!
నిరుపమ నిరాళ్ మహ్డ్రత్ె భు మహాంత్యోగి /2464
వచిొ నద్ద వదలక రానిదాని కాసపడక
ష్డ్రడసము లొకక ర్భతిని చేకొని చవగ భుజంచి
చింత్విచి సంతష్ మలుముకొని
నగవులకు పగలకొకక టై త్ళ్త్ళ్మని మెరసి
వైరాగయ మే ఆరోగయ మై ఉండక, భవరోగ వాయ ధికి నెలవునై
స తుే చచిొ పోయింద్ద అనంత్కాల మనంత్ జని లందు
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నిరుపమ నిరాళ్ మహాడ్రత్ె భు మహాంత్యోగి / 2465

ముమిమ డి కారేయ ండ్రుడు

వతుేలో వుండే వృక్షఫలానిన రుచిచూడగలమా?
బ్బందువులో నుండే సతీ సంభోగము సంఘట్టంచేనా?
వాన చినుకులో నుండే హురమంజ ముతాయ లు
మూలగాచేసి కంఠంలో ధరించగలమా?
పాలలోవునన నెయియ వెద్దకతే దొరికేనా?
చెరుకులోనునన బెలిం కళ్ళ కు కనిపిసుే ందా?
త్నలోవునన శివత్త్ు ము త్లచిన క్షణ్ంలో అనుభవానికి వసుే ందా?
భావంచి రలసి, మధించి డ్రపయోగాంత్రంలో డ్రపసనన ము చేసికని
ఆ అనుభవ సుఖంలో ఓలలాడడం
అతిచతురుడైన శరణునికి గాక అనయ లకు వీలుందా?
మహాఘన దొడ డ దేశికారయ గురుడ్రపభూ /2466
ే
భకి అనే
పాలను మనసుు లో పేరనిచిొ
దానిత గడగ
డ ట్టున ధృఢత్ు పు పెరుగును
శర్భరమనే పాడ్రత్లో నింపి
త్త్ు మనే కవు ంత చిలుకగా
లంగమనే నవనీత్ము తేలరాగా దానిన రు కరించి
జాానాగిన లో వెచొ పెట్ుగా
నిజవాసనత డ్రపకాశిసుే నన నేయిని స్తవంచగా ఆ రలంత
ఆత్ి యే లంగమయింద్ద కనుమా
మహాఘన దొడ డ దేశికారయ గురుడ్రపభూ /2467
పగట్టవేళ్ చీకట్ట వుంట్టందా?
రాతిరివేళ్ పగలుంట్టందా?
జాడ్రగత్ు మయ్ంలో సు పాన లుంటాయా?
దు:ఖమునన పుె డు ఆనందముంట్టందా?
నీవు డ్రపసనున డవై నపుె డు నేనునాన ను?
నేను డ్రపసనున డనై నపుె డు నీవుంటావా?
నీవునన కడ నేను లేను నేనునన కడ నీవు లేవు
మహాఘన దొడ డ దేశికారయ గురుడ్రపభూ /2468

ష్ణుి ఖసాు మి
రసవన పేరు కామధేనువు చూడండహో
రసవన పేరు కలె వృక్షము చూడండహో
రసవన పేరు చింతాంణ్ణ చూడండహో
రసవన పేరు పరసవేద్ద చూడండహో
రసవన పేరు సంజీవనమూలక చూడండహో
ఇట్టవంట్ట రసవ నామామృత్ము
నా నాలక పైనింి పోంగిపోరల మనసు నింింద్ద
ఆ మనసుు నింి వెలువి సకల కరణేండ్రద్దయాలోి నింింద్ద
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ఆ సకల కరణేండ్రదయాలు నింి పోంగిపోరల
సరాు ంగాలు రోమంచనమై నందున
నేను రసవాక్షరమనే పడవనెకిక
రసవ రసవ రసవా అని
భవసాగరము దాటానయాయ అఖండేశు రా. - ష్ణుి ఖసాు మి/2480

హేమగలుల హింర
అన్న పు గొడవలేని వాడిక్క
ఆరాట్ళల్ గొడవుింటుిందా?
ఖేచర రవన్ సాధకునిక్క
భూచరమింద్డుగిడు కోరిక్ వుింటుిందా?
వప్జక్వచిం ధరిించిన్ వాడిక్క
బాణ్పు భయ ముింటుిందేమయాయ
నిరామ యునిక్క మాయపు ఆరాభ ట ముింటుిందా?
నిరవ య సనిక్క వయ సనాల్ బెద్రుింటుిందా?
రరమగురు రడవిడి మలలకారుునిలో చేరిన్వాడిక్క
అన్య దైవాల్ భయిం ఉింటుిందా? /2489
ఉల బాడిసల్కు లొింగని మోడు
గొడల
డ కడవళే కు లొింగునా?
పురాతనుల్ వచనామృతమను ఉలత చీలచ
బాడిసత చెక్కక తే సిగిల్
గ లని మన్సు
వ్వదాగమాల్నే గొడల
డ కడవళే కు తెగేనా? తెగదు
మోడైన్ మన్సుు , పీడైన్ మన్సుు , పాడైన్ మన్సుు
బింధిత మన్సుు , రగిలన్ మన్సుు , సరవ చిండాల్పు మన్సుు యోక్క
సింగపు వల్లో చిక్కక భింగరడుతుింటినిరా
నిరభ ింగ నిరే లర నిజగురు నిశిచ ింత సవ యింభూ
రరమగురు రడువిడి సిద్ ధ మలలనాథ ప్రభూ /2490
న్డువలేని కుింటివాడిక్క ప్గుడి డ పెళాే ము దొరిక్కతే
న్డువగల్దా వారి జీవితయాన్ిం?
మాట్ళడలేని మూగకు వహారాజు రటటిం ల్భిస్తీ
ప్రజా, రరివార, రాజాయ ల్ను న్డిప్పించ గల్డేమయయ ?
అజానన్ గుణాల్ మాయతెగక్
సు జానన్ సింసార ముింటుిందా అయాయ
జీవన్ గుణ్మున్న ింతదాక్ రరమాతమ ని బోధకు రరుగులడితే
సవ సిర
థ చితుీడయాయ
సింసార మాయయే ప్పాణాధిక్ింగా నున్న వారిక్క ని:సింసార
ముిండగల్దా అయాయ
రరమగురు రడువిడి సిద్ ధ మలలనాథ ప్రభూ /2494

