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భీవములు గల చేశము ప్రత్యుకమునరకమునకు పపట్టుగొమ్మ
కార్మ్మీకూము, కర్రకులు ఎల్లరు ఒక్కచోటచేరి ఒక్క
గొంతుకతో తమచేశమా+త్సంస్మృరణము 'జేయగలుగుదడు

జరేవి ధన్యులు. ఈభజనావళి పొత్తములోని గీతములు
మానవుని స్వాతంతు వికాసమునకు సవహాశ్రారముగ

- నున్నందున అందరును చదివి పితిదినము వానిని పఠిం
చుచుండుట లోక_శేయస్క్య-రముగ

.

నుండునని మా
నమ్ముకము,

ఈచిన్నిపాత్తము మామితు)డగు కీర్తికేషు
లెన ఉష్పు పెద్ద సాగసంగప్పగారి క్షైపకార్ధమై

(శ్రచురింపబడినది. “నాగసంగక్స. తన యావ్వనదశలోనే
అకాలమరణము వాత్సబడినను ఆయనయొుక్క_ ప్ల్జ్జానము
ఆదర్భవములు, శాళ్వతమ్ములై నవి,

_

నాగసంగప్పగారి

వ్యాదయమున నవీన స్వాంతంత్ర్య ధర్మములుపీతము౨
నప్పుడుడెల్లను, యుత్సాహము, దేశధర్జముసీకతి, తన
స్వ దేళాభిరతియు, తద్ధర్శనిర్వవాణము .యశంసాపాత్రల

యుసకులక్మారకును వంనది. వారు బతికి  



గా

యున్నప్పుడు నంద్యాలలోని న. కడు

'నుత్చాహవంతముగ నుండెడిది వారు నంద్యాలళృవజన

సమితికి కార్యదగ్శ్భిగానుండి తన ధర్మమును చకథాగా నెర...

వేది తన 88-వ యేట 19084సం॥5 జూన్ 31-_వ బేదీన

శాలధర్శము నొందిరి. నాగసంగప్పగారు ప్రకృతము

తన భాతిక దేవామును పడినను వారి ఆత్మ సంతతను

దేశోద్ధరణమునకై (థయతల్నించుచు'నే యుండును గాన

పరమాళ్శు అయనకు అత్మశాంతి ననగ నారి యీాప్సిత

ముల నెరవేర్చుగాత.

మాతృ పూజా ధ్యాన తత్పర

వొతి బవిత) స్నాతు డవునై

విశ్వ మందిర పుణ్య భూమికి

“వెడల తావోయీ
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మఅంభకక్ననిసంలాలాగులగాజూ+న్వఅుజణగ్యస్తఅంజయాన్వ

తి భొోతె్ళ్

అవ (య.

ఎగరాలి ఎగశళాలి మాఎరిజెండా!

అదురు పెదురూలేక అడ్జ్యైయునులేక [లగళాలి!

సావమ్రూజ్యవాదంబు సమసిపోవంగ

ధనిశ్రవాదంచింఠ ద్గమైషోవ ॥ఎగరాలి!

కార్మికుల కర్షకుల్ కరము కరమూగల్సి
మనకు _చయంచు. జేజేలుళాట్టంగ క

వగళశాలి వగళాలి మూ ఎర్రజెండా 



 

ల

"కేతక్ |కారిక ఛోదరా
కరూలోణ్నినేనవంచు గొందిగొందియును

వఏలతిరుగుగ- వోయి. కూలిసోదరుడా॥

ఛ్రాగ్యవంతులునీకు కవిని.గల్పించి

పోవీ.చుటు త్తెది పఫుడపింలో వేదు

శల్యాగతుండవె చిక్కిపోనవుచును

వటికీబితుకని వడ్చు కార్మికుడా

కూలి వారలనిల్ల గుమిగూర్చినీవు

ఐక్యమొందగజెప్పు అందర్కొ-న పుడు!

ఒక];దారిని మనము కలసిపోదాము

ఒగారొకరిని మనము (వేవించుదాను+!

(వేమించి కష్టాల్ని తెల్పుకొందాము

"తెబ్బళొని మనమెల్ల ధీరులాదాము॥

భీరతగ్గిమును బొంది దిటముగామసము

కలసిపోదామప్టు కార్చికులమంచు।  



ము

త్ర

శా శోర్నీకు లకష్టాలు గశ్రైక్కు. వరకు

-వీలిపోవకమనము వేరిఉందావము. |

౯ వేఉండినమన* శీఘు్రంబుగాను

చిక్కు-లన్నియుదీరు స్థరమునానమ్మూ [కూ1 (ఈ )

త
"వీదవారలబట్టి వేధింపుచుండుకే.

తమయార్షనంబులకు తనువులర్పించు-టి_

"కానికార్యములందు కాలంబుగడుపుకే

ధనవంతులకునెంతొ గన మోదమగుచుండ్యె

యింకెట్టుజీవించు = శీచారిగనరాదు ....

కూూడుగుడ్డా లేని కూలివారలమొరల్

వినేమ్క కనలేమ్సి చిరుదులేటికిమోాకు ...

ధవవంత్నులెమోర్వు ఘనపాటిలైమిర్కు
గలిగియుడిన వంత గాలదన్నరిబేమి ...

నిజమాడజగమెల్ల నిష్ధురంఇబెసోయె 



 

శ
న.

కల్లవాదంబులె యున్లమలరగజీసే

అయ్యో? అన్నమోయనువారి గ న్నె త్తీజాడనీ-
వారేలభువిలోన వాశేల _ వాటేల...

యింకెట్లుజీపంచు "'ేలజీవించినను

క్_ర్తవ్థమింశేది క_ర్తవ్యమి౦శేది-క

ఉత8టి సూర్యనారా యణరావు,

దీనులు

మరచి పోకుము! మరచి పోకుము! బెసబజేసిన మోలుడో

1హూడులేకను కూలివాండ్లు కొమిలిపోవుచునుండిరదిగో

చిక్కిపోయి చింతనొందుచు దిగులుచెందుచు నుండినారట

చం.

పిల్లలాజేరంగదీసియు తల్లులెందుకు వడ్చుచుండిరి

ఫిల్లలండరిముఖములెందుకు వాడిపోవుచునుండెజూడుము

ను... బె... 



. ర్
గా

కన్నతల్రులకండ్రనీరు కదున్నలె పారంగజూచియు

భయముచేతను విస్లలందరు తల్లుల 5గిండ్ల జేరిరి

తండి"దెచ్చిన బొన్నవిండి తనీరొశ్రుగకాల్చియిచ్చిన

తండ్సి్రిపిల్లలు తగన్సలాడగ తల్లిదుఃఖము నొందు చుం జెర

వము...

తల్లిదుఃఖము జూచిపీల్లలు తగవులాటను నూనివేసియు

కండ్రనుండీనీరుకారగ కన్నతల్లిని జేరబోయిరి

మ; సౌ...

తట్లిపిల్లలు తిండిలేకను ధరనుప+జలకు తెలిసిరాగా

పొణముల గోల్పోయి రక్వుడు (పజలు వాః హః

రవము "ెళ్చగ

మరచిపోకుము! మరచిపోకుము! బాసజేసినచాలుడా

సమాస న వాపరి 



తో

6

--కూలిషాట,.
ణం కూలిలందరు ఏకమైతే, కూటికీతరుగేమిరా

కూలివాండ్లలోనె౪బలమిా కాలమందుననుంజెరా

కూలివాంద్లమైన మకు కులము లెందుకు తెలంపరో

కూలివారన్లమైన మనము కలసియుందనము సోదరా)

అన్నా కూలీ లేకము కావలెరా!

| కష్టపడి యా మేడ-న్నీ కట్టినది వమునమేుశచా

కపష్షపడి యా'ఫెస్టిక్షగరీలం ఫుట్టివారల క స్టిి

కస్ట్రజీవ్రలమైన మనకి గుడి”పీలేగలియాయెరొ 1

కనన డి పనిజేయుచున్నను కడుపునిండుటలేదురా
అన్నా!

ఎండవానల కోర్చిమనము కండలను కఠగించియు

దండిగా రకరకమ్ములెన ఛానష్థ్రములపండి స్తినిమి

_ చఉండినపంటంత సోమం౭పోతులకు "తెచ్చి స్తిమి,

తిండిలేకను ెట్టుగుట్టల తిరుగుతూ అటక

1! అన్నా 



ర్రపోము గుడ్డలు నే

మనము. యిండ్లు కట్టయిస్తే వాళుకాపురముండిరి

మనము కండిస్పేను న్ు వాష్లతిను చూనుండిరి

మనము కష్టము జేయుచుంకు వాస్త్ససుఖముగనుండిరి

॥ అన్నా!

మనము మనుజుల మన్నసంగతి మరచిఫోయిరివారలు

మనము వేసిన కష్టమంతా వముంటలోకలిపే

మనము మూథులమంచ్ముపెగా మాటలన్నోపల్క్రి

కనికరము సుం_లైన లేకను కఠినముగ కాధించిరి'అన్నా!

ఒకడుఅన్నముతినుటయెందుకుఒకడుమూడుటయెందుకు)

ఒకడు పేుడలొ యుండుకుందుకు

ఒకడు గుడినెైలూ ముందుకు)

ఒకడు అధిశారుదుకూ మరియొకడు డాసుండె-దుకు

ఒకడు యొక్కు_ుపయెందుకూ

యింకొక్షడు తక్కువ మెందుకు |[అన్నా । 



రి

౭ ధనముధాన్యము తరగనంతా జీభమందుననుఠజేగా

త్రిమటకున్నప్పటికి దానికి దూరమైపోయామురా

ధనికుజే యాసంపదంతయు అనుభవించుచునుండిరి

లినుటకన్నము లేని మనకు చానిలో వాక్కు-.౦దిరా

( ॥ అన్నా

సమ్మెలోనే సాగసుయుస్నది సూటిగాయో'చించళా

సమ్మెజేస్తే కూలియెక్క-ప చక([-గామనకొచ్చురా

సమ్మెయే మనసాహుకార్షకు సుత్తెబెబ్బగతగులురా
సమ్మెయేకూలీలకెల్లను చక్కని గురుమంత)ము

అన్నా కూలీలేకము కావళెరా!

-- కూలీ!
మాంసహీనము సీశరీరము

మకిలిబిండెను నీదు. తనువున

5కృహీనము నీదు ముఖమే

వ్యక్తపరచును నిన్ను _- కూలి   



ర

ఆలు బిడ్డలు "చెట్టుక్రిందను

అన్నమేబతేకుండ మాడగ

నిర్ణయునసి యజమాని 'వేడగ

సిప్ లాభము లేదు _... కూలీ

' నీదు జీతమే సీకు యూయక

వాదులాజెడు స్వామి యేనీ

"కేడుగ డయైనాడు, యింతటి

క్రీడుగఖైనె మున్ను --_ కూలీ
ధనపుమదమున కన్నుగానక
తన్నినాడొాళా జీతమిాయక
మంచిరోజులు తావ వానిని

మట్టుపెట్టంగా --- కూలీ

సీదుకష్టార్దితపు సొమ్మును
సనీదుస్వామియె మింంగినాడా-

కానిలే కల కాలమిట్టుల

గడచునా. _._. కూలీ 



గే౮

నిన్నుమానన్దరీతిగా నా

నిర్ణయుడు య జమాసనిదచూడడు

రజల సుఖయి”చు రోజులు

రావొళే కూలీ

నీన్సు మ వ్ శక్తిగల్లును

సికు అందరితోటి పాశ

చింతజేసిన స్థితిననిినూర్నునట

చేతగాబేమోా _. కూలీ

సామ్యవాదము నీదువాక్కుఅ

చక్కగా రథీంచ గల్టును

వాలకాలము వమూటలాడితి_

సత్వరమె పొమాగ్హి వు | (విభ)

న ఏస తా,ధర్మము

" శాను రామ ఫ్రూరామా రావమా..రానూరఘురామా

త క్కె- శ్లజగ్దని ధర్ముబోధలు-తలపుననిలపండి 



 

శ్
రే! శే

ఆదిశోలేమున అుదరుజనులు-_అన్నదమ్ములండి

నదులు వనంబులు వానామృగముల-నాల్దుసంద,9ములును

శొండలు వండలు జలములు ఫపాలములు-గుంటలునెలయేళ్లు

కాయలు పండ్లు పాడిపంటలు -ఘనమయినాయిండ్డ్లు

అంతరువులాభేదములేక _-అందరిసామ్మూండి

కుడవాగట్టూ వొకరికిబెట్టా- కాదవే లేదండి

నానీభేదములేక లోరము-నడుస్తువుంటేది

మనసులోపనలా-చీకుచింతలు-మందునలేవు

తొతులదొఠల భేదముబీని-తోడుబంటులండీ

అందలమె'కే_ మోసేభేదము_లసలేలేవండి

ధనికుల పేదల. తారతమ్యుముల్_తలలుచూపలేదు

అరుకువ ఆకలి బాఫలక్వు కు-అంకురించలేదు

ధనమునుగొాల్బే దుష్టరోజులు_దాపరించలేమ

తిరిపెముళొర_3 'ధనికుల బీదలు_దేవురించ లేదు

కూటికి గుడ్డకు గుడ్డికుంటులు-గోడుచెందలేదు

మాపులు పులు. మలము౪-నూకుచు మూఖలెండలేదు  



య

భోగములోక్క_ట పప స్తులొక్కట-పొందియు డశేదు

దొరలు మత్తులె సచభోగము ల-దొర్హుతుండలేదు

పహటుపడడమే

-

పరువుతక్కుపను. ఛా్రంతిలొపడలేదు

రామరామ *.*

కృృతయుగమందలి ధర్భుములెల్ల-క్రందుమిదుగాగ

పాపముతోటీ కలియుగమంత-పండిపోయెనండి

పాపధరములు లోకవుంతట-పరిసిపోయెనండి

యకడదూచిన ఆర్సాటములే-యెక్క-డఘోపములె

చెొక్క-డజూచిన పోటీలండి-యెక్క-డకలవరమె

సన్మార్షంబున జీవయాతలు--సలుపుటద్యుగర్షగరటము

లోకమందున చకఏవరిమకైలుముండు

లోకములోని [దన్థమంతయు-_లోభులపరమయ్యె

అంతానాదే అంతానాబే.. అంద రుజనులండి

అంతావము. బే యనెడ రోజులు.అంతరించెనండి

పరుగి? కాకులు యిండ్లమిాదుగ--_ ఫరవెఅచునండి

యె-గిలీచేయీా కాకులల_వైపు-నిఫరదుయిల్లాలు 
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నాంర్ ఇన్నులు యిల్తే యంటు.నడుతురు యింటింట

యెొవరోళొందరు అరువుళొందురు..యొల్లద)వ్యములను

కోటిళాక్కమై వున్నారండి-కోటీశ్వరులంటు

కుచేలు లందరు అయినారండి-ళోట్లకాలదిగా ను

కజోట్రీవ్య్వగులకు నిష్పిబిద్దలూ--కోట్రకుకర్తలంట

మనవులగాదూసమరహ్రశుహేజటటట

అనువుచెప్పితె అడ్లిగకూలి-పనికిపాతి3ెంట

రామరామ(శ్రైరమారామా రమారఘుకామొా

తక్కెళ్లజగని ధగ్భుపన్న ముల్-_తలచి బ్రదుక రండి

ధనికులు బార్రలనిమురుకో దురు.తలపరొగ రిబాగు

చేతులవేళ్ల శునులుము ట్రక-చెడి సోమరులయిరి ,

శాలిమోాదనె కాలువేసుకొని..కాలంబుచ్చేరు

ఛాగ్యువంతులకు వీదలెల్లరు-బానిసలయినారు '

పాద్దుగూకులు ఇాకిరిచేస్తురు-బొ క్కె-డుకూటికి గా

యెంతిచేసినా తృ ప్పిలేదరూూ-యజనూనులకెల్లి

రోగంరాని నొప్ప రీాసీ_నాగాదప్పదయా న 



 

కూలికి :విలువ గలదని మిోరు-గుట్టుతెలుసుకాండి గ

కూలికిదగిన విలువపుచ్చుకునే-కూలికిమ5ిపోండి

నీళ్లకూలికి వొప్పుకుంటి రా.నెనరుచెరుపుకాందు

పనివాండ్హందరు యీకమైతిరా-పిపంచమేమిాది

ఐకమత్యమే అన్నిపనులకు.ఆధారమునుండి

(గేణులుగట్టి సమ్మెగట్టి కేచెల్లునువానూట

కాట్టావద్దు తృట్టావద్దు-కోర్కెలునెరవేరు౯

అసహాయయోగము తరుణముచూచి..అవలంబించండి

దానికీమిగిలిన ముంత)తంతిములు-ధరలోలేవండి

శంకలుదక్కి-.మోరలెల్లరు-స్పఏథముచేయండి

సమాతాధర్భం, (ప్రవంచమందునం-స్థావింతురుగాని

కశృతయుగధర్శ్మం లోకమంతటా-కుదుటబ్య్బైగలగు.

ఫ్రైారామారామా. రామా రఘుఠామా

తక్కెె్లళ్లజ్టని ధరస్త తప్తససాష్టంకి,

[ (మాలకల్లి)  



క్

౧ కందిపప్పుక.

వూచబిల్యాపు అయ్యిదనమూూూ -

పటపట యెముగిల పగులాగొట్టి

వీండీపీిండీ వాదువొళ్లు ల

పండించిన. నెత్తురు చుక్కల ఫలితంగాడా?

కమ్ముకమ్మానీ నేతిబొట్టులూ

తియ్యతియ్యని జున్ను*పరుగులు)

ముళ్లముటిల డొంకడొరుిల
ఎండకు వానకు యొండి. చిలిక్షీ
తిరిగి తిరిగి పశువులమేపీన
నాదు కుబ్బడి లేతకొొవ్యూ

ముద్దల్ గావా?

'మెత్తనిపరుపుల మేనులవాల్చీ
ఈబ్నీచెరులొ _బైళాయించీ 
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శాస్ర్రచర్చలూ ఇచేస్తూవుండు;

చల్లసగలిలొా సరసాలాడు

సరసులందరు సంభారించు,._

'మేడలన్నీ నాదుయెముకల

గూడుల్ గావా? "*

“దీనిబంధుకు వున్నాడంటూ”

“ఫూర్వక రా ఫలితాలంటూ”

“ఉటనినోజున పుటదంటూ”
ల యట్

దొంగధశ్శపూ వుచ్చులపన్న్స్

నాదుగుడిసె, చినిగినగోచ్చీ

గంజీనీళ్లు కడుపుముంటా

కలిమేనంటూ కబుర్లుచెప్పే

కలిమోనొాధుల కావరమ౦ంఠా.

కాలకుంటుందా? 



1/

గయకు,

౧ ఆకలిమంటను మలవులవమాడే

- అనాధులందరు "లేవండోయ్!

హింసారతిని సహించగలే కా

ఈసడించినది ధర్మంబెల్లా.

మంచిదినాలు రానున్నాయా

మనకందరకును లేవండోయ!

సాంప్రదాయములె కొంపద్నెన్

సంకెళ్లనువే నెగురగొట్టగా

చాసత్వమును తరివి'వేయగా

జాసులందరును జేవండోయ్!

ఇంతకాలమూ అనామకులుగా

వమూలనొ మన్నఇచియుంచిర)

అంతర్జాతీయ పత,మే

అశేవనూనవకులమై పోవున్. 



కేర్

.వధానమగునీ పోరాటములో

పాల్ష్లొననంద్రరు "లీవంచోయ్!

"నేలకు _రైలాకు నిధులకు గను లకు

"నేత్శలైనవారందర గనుడీ

వారిభోగమూ వారలదర్హా

వారియోగమూ వారలదర్చం

ఏవరక్క_ల కస్టం బోకాదా!

ఈగతిమున. కప్పార్టితమంతా

ఎవరోళొందరి భోగతృపి.కె

ఇనుపపెళ్టాయల వమూలుగుచున్నది

ఇప్పుడుదానిని తిరిగియిమ్మాని

ఇందరమొక తొందరజేయుట

న్యాయముగావమిన కొచ్చేదెంతో

అదిరాబట్టుటకే సుమ్ముండీ

కరక కార్మిక సంయోగంచే

కష్టజీవ్రలందరి కలయికయే 



శ్రే0

పాటుబజే మన యందరిపతము

మనదేశము [పజలముమనమే

ఇఉనికీిదొంగలా వాగకి యిచ్చట

పనిలేదండీ (వవేశింపగా

అబ్బబ్బా! మన రక్తవమూ౨సముల

హరించి ఎందకు "తెగ బలి ళారూ!

పిజల యశాంలికి శారణమగునీ

రక్షవీపాసుల పీడవదలితే

'జే4ళమంతటను శాంతలేజమే!

దికు;,.దిక్కులను అనందమ్మే!

అంతర్జాతీయ పతమే

అ'శేషమానవ కులమైపోవు౯
(పధానమగునీ పోరాటములో

పాల్టూననందరు 'లేవండోయ్ం.
[|| 



లి

భాగ్యవంతుల ఇత్తన౦బు

౧ నదురా ! మనకొదురా !!
౧౬ | ౬ స్స

యిక

భఛాగ్యవంకుల 'పెత్తీనంబు,

వద్దురా ,...

ఇాధలెన్నో పెట్టి మనలను

కానిసలు జేసిళొానియు

తృప్పీజెందక తిరుగుచున్న

లిరుగుబోతుల పె_తృ్సనంబు

వధ్ధురా

౨ పొపఖభీతిని ఇంచుకంతయు

పడకవారలు సంతసముతొ
కార్మిక బృదంబునంతను

కష్టపెళ్తెడి పెతృనంబు =

వద్దుఠా

లం 



లే

3 కష్టాకడియు పొట్రనిండక
గణనజేసుక గంంజ్మితావ

మదముతలకూ ఎక్కెనసియు

మనల తిెడి న్_త్తనంబు

వద్దురా ....

ళ్ కష్టపడకయె కడుపునిండా

కమ్ముని పశ్వాలు తినియు
మనలబాధా పెట్టు సోవురి

మందభాగ్యుల జు_త్తనంబు

 



ల

కచాాతో!

సర్వ సముడయ్యే సర్వెశు ఒంక.

కొందరు కోట్లతో కులుక”గ చేలా?

ఎందరోకూటికి కుంద” నేలా?

కరుణానిధియా పరమేశువ౦క్రు_

కార్యముజగతిని వలగ నేలా?

ఇాంతముధూళిని దొర్హగనేలా?

(చేమమూూ_ర్తియా (పభుడొకడుంకు
జ్వేపాలేన్న్నో పెకుగగనేలా?

రక్తపుశ్రేరులు పారగనేలా?

వీనరతుకుడు దేవుడెవుంకే-
దికుః-దికు,.నా _దెన్యంబేలా?

త్రనీబిడ్డల౩ ఎడవాసేలా!

శార్ణ ఇంకకేశ్వరరావుం . 



 

అవయంత
లోకాలెల్ల సృజించియు దయతో

సాఆడువాడొక ేవుండుంళు

సౌాఖ్యములెల్లను కొాందరకూ్యూూ అగ

ఇాశ్లు కొందరి కవమురుపనేలా?

నానా భంగుల నిరంతరంబును

దీనులబో)ెడి 'దేృంకుంళకే

మానవ పమనులభంగి ధ నాఢ్యులు

దీనులదోచుక సుఖపడుకులా?

అనవరతంబును దిక్కు-లేని పిజ

గనుగొని బోచే 'బేశ్రండుంళే

తినను కట్టుకొన లేక కోట్టపిజ
దినదినమును పడి చావగనేలా?

ఆపన్న శరణ్యుండై యార్తుల

శాపదదీన్చే 'దేశ్చండుంళు  



య.

పాపము పుణ్యములేని ధనాఢ్యుల

పరజనవీడన సాగుటలేలా?

చడానము ధర్మములేనివారివె

దాడివెడలగల 'ేవ్రండుం'కే

మాననుడాక మానవుడు అన్నమనవి

మాడిచచ్చినా ఛభజుపడజేలా?

ధర్మాధర్భ విచతణజేయును

ధర్మబద్ధుడె 'దేవ్రంద:౦శేు

ధర్ధముగా చెమటోడ్చి బిదుకుప)జ

డారిద్యంబున మ' గ్రగనేలా?

అనుచితవరృనులను దండింపగ

ఫఘనుడనగాబడు. దేవ్రండుంకే

మనుజుడు సోదరమనుజుని గొంతుక
ధవమున్నకె. తెగగోయుటలేలా?

వయేకడ నెపుడేమిజరుగునది

ఎరుగక గలిగిన .దేవ్రుండుంకే 



జీ విగ్

మాయలఅర్చకులు “దేవ్చడిచేరును
నూనోరని (ప్రజదోయుటలేలా?

ఆది అంతరహితుండై జగముల
కన్నిటికిని ఒకటేన్రండుంశే

మాదేశ్రండని మిాటేవ్రండని
మనుజులు పోరుట నూన్చడజేల్యా

ఎల్లజగమ్ముఅ కేశళ్వరు.డై
'వెలి7డి దేవండొకరుండుంకు

స. లోకమ్మును
చీకాళొనసుప మాన్సడటేలా?

అణువుమొదలుగా చరాచరంబుల
ఆత్భలన్నిటను. బేవ్రండుంకు.

మనుజుడు తనె ప్రికృతిసర్వమును
మారణజేయుట మాన్సడటదేలా?

సకలజీవ్రలూ సుఖపడునట్టుగ
సంరథ్నీంచెడి దేశ్చండుంశు 



"విర్ర

ఒకరినిదోచుక ఒకరుసుఖంచుట

ఒకనాజేనియు నూన్ప్సడదేలా!
పాపముజేసిన నోపక దుస్తుల

ఒట్టి శిమలిడు బేశ్చండుంకే

పొపములందే బితికేవారికి

అఆపద్మలెనా గూగ్పడదేలా?

అనయము సత్కా-ర్యాచరణాత్ముశ్రల

పనిగొని బోచే దేవ్రుండుంళు

భునులగు సజ్జనులే. నిరంతరంబును

కషనవముల 'పాల్చ్పడుకులా€
న్ రం

అతని సృషిలా సకల పొాణులరా
ను పీ

ఒకశుయనబకు బేవుండుంకు

నుతమని గితమని మాయలుచేసే _
పతితుల నతగాజేమవజేలా! 



ఎ.
జగములంతటా నిబిడికృతుడె

___భగవుతుండగు బేవ్రుండుంకే

జగముపుట్టినది మొదలు, యేరికిని

సాక్షాత్తుగా కనువీచడచేలా

వాసీరెడ్డి నాగేశ్వరరావు. (పపి)

మింగివేస్తున్నారు.

(మింగివేస్తున్నారు "లండోయి

లోకాలు కు)౧గిపోతున్నాయి రంశోయి

కూడుగుడ్డాలేని కూలివారలమొరల్

వినకున్న కనకున్న వాంేల వాశేల॥

అన్నమోలినువారి కన్నెత్సిమూడని

వాశేల భువిలోన వాళ€ేల వాళేల మింగి!

మెలమెంల్లదరిజేరి కలరూపుదావేసి

కులుకుతూ 'తెలుపశే గోయితీస్తున్నారు

“తెల్టకళ్లనువిప్పి చల్లమాపులుజూచి

కల్ణమూాటలతోట విల్ణలను బృసురు [మింగి! 



 

 

 



ఉపాసలలో వమళలలో ఫొగలిపొగలిసరకు

పుట్టంచి యిచ్చేది మనవంతా?

సు సొగసు తొయ్యలులతోకులికి.

“విరగబకుచుండు టింకాకరొంతా?

కూలివాలక కడుపుమాడుతూ గుహలలో

స్ కొందుతూ కుళ్లడము. మావంతా?

, గా లిమడలలోను కమ్ముతావులలోను

గర్వముగభోగ మింళాళళొంతా?

న: సముళ్థా,, స్వతర్శతతా.... న

సత్యములే యుప'వార్మర్థంబునకులా .
క౦ిమమైన పునాదులు సూ
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