శ్రీ నాన్న గానామృతం

1

సద్గురు నాన్న రావయ్యా

సద్గురు నాన్న రావయ్యా సందేహములను తీర్చితివి
ఎంతటి దయగల తండ్రీవయ్యా ఎన్నటికైనా మరువమయ్యా
భవభందములను ద్రంచితిర్చ బంధవిముక్తిని చేసితిర్చ
జ్ఞానామృతమే పంచితిర్చ ఆన్ందములో ముంచితిర్చ
సుఖద్గుఃఖముులు శూన్ాములేన్ని సుఖ జీవన్మే తెలిపితిర్చ
తాపత్రయంబులు దగధమయ్యాడి ఉపయమంతయు తెలిపితిర్చ
చలలని చూపులు చూచితిర్చ సంశయములను తీర్చితిర్చ
అమృత పదవిక్త దార్చని చూపి అంతా తాన్ని తెలిపితిర్చ
2

అరుణాచలా కరుణాలయ్య

అరుణాచలా కరుణాలయ్య అవతారమెతిితివే
జిన్ననరు నివాసిగా శ్రీ నాన్న దేవుడవై
గతములో అరుణాద్రి పై శ్రీ రమణ రూపము తో
వెలసి నీవు జగతిన్ంతా చిన్ుయము జేయ
చూడజ్ఞలని భాగాహీనుల కోర్కె తీరుిట కై
శ్రీ నాన్నగా అరుదంచినావా దీన్జన్ పాల
3

మౌన్ముగ చిరుపలుకు తో నీ బోధలందగనే
పరమ సుఖమును మోక్ష శంతిని పందిరట జనులు
మంద బుద్గధలమైన్ మాకు ప్రవచన్ము తోడే
బోధ చేయగ వచిితివ శ్రీ నాన్న గురుదేవా
నీ సనినధిని పందేంద్గకై బహుదూర దేశల
జనులు కూడ అరుణగిర్చక్త తరలి వచిిరట
గిర్చని వీడక నిలచిన్ ఆ రమణ దేవుడవే
కరుణతో ఆ కండ దిగి మా ఇంటికచిితివా
అదవయుడవు అఖిలజగమున్ కాది పురుషుడవు
త్రిలోకాల నిండి ఉన్న విశవరూపుడవు
దేశకాలాతీత నీవే దేహివైనావే
నీ భకిజనులను బ్రోవగా శ్రీ నాన్న పరమాతాు
సతామును విజ్ఞాన్మును ఆన్ందమును నీవే
నిత్యాడవు నిరభయుడవు సచిిదాన్ందా
నామ రూపాతీత నీవే నామి వై నావే
శ్రీ నాన్న రూపము దాలిితివా అరుణగిర్చనాథ

4

సరవహృదయ నివాసి నీవు వాసుదేవుడవు
చావు పుట్టుక లేక వెలిగే శశవత్యడవేలే
వేదముల చేజికెని పరబ్రహుమై కూడా
మా వేదన్లకు రోదన్లకు కరగి వచిితివా
జన్న్ మరణ చక్రమంద్గ చిక్తెనామెట్లల
చేర్చతిమి శరణంటిమయ్యా నినున పరమేశ
తండ్రి నీవే తలిల నీవే నీద్గ బిడడలము
దీనులము మమాుద్గకో జిన్ననరు పురవాసా
జన్ు జనాుర్చితము మాది జంత్య ప్రవృతిి
నీవు మాత్రం నిరంజనుడవు నితాముకుిడవు
దివామగు నీ జ్ఞాన్ దృష్టు అంధులము మాపై
నిలిి మా కలుషము కడుగ కదలివచిితివా
సౌమారూప భుక్తిముకుిల దాత నీవయ్యా
హేత్యరహిత దయ్యనిధే నిన్నడుగ పనిలేద్గ
మంగళకర నినున గాంచిన్ భాగా జీవులము
నీ దృష్టు పడిన్ది చాలు మాకు ధనుాలము మేము

5

జిన్ననరు వాసం శిరసా న్మామి

జిన్ననరు వాసం శిరసా న్మామి, శ్రీ నాన్న దేవం మన్సా సురామి
అరుణాచలేశం సతాసవరూపం, శ్రీ రమణ దేవం జ్ఞాన్ సవరూపం
ఆన్ందకందం అవతార పురుషం, భవరోగ వైదాం ప్రతాక్ష దైవం
భక్త్ిైవ సాధాం వేదాంత వేదాం, జగదీశితారం జగదేక గమాం
ఆదాంతరహితం భూతాదివాసం, ప్రభుమదివతీయం పరబ్రహురూపం
విజ్ఞాన్మూర్చిం వైరాగానిలయం, శుదాధతి శుదధం మోక్ష సవరూపం
మరనోర్చు నాశం కరుణాసముద్రం, సంతాప హరణం సంసార తరణం
కమనీయ గాత్రం రమణీయ రూపం, లోకాభిరామం భకాినురాగం
వేదాది వినుతం రాగాది రహితం, శోకాదివతీతం శంత సవరూపం
6

న్డిపించవో తండ్రి

న్డిపించవో తండ్రి న్డిపించావోయి న్డిపించీ నీ కరుణ కుర్చపించవోయి
న్డిపించవో తండ్రి న్డిపించావోయి న్డిపించీ నీ కరుణ కుర్చపించవోయి
గారాల నా మన్సుు కవివంచినా, మారాము నా మన్సు వేధించినా
నా వెంట నీవుండి కనిపెటువోయి నా మదిని నా హృదిలో నిల పెటువోయి
భోగాల వడిలోన్ పవళంచినా, శోకాల సుడిలోన్ చేజిక్తెనా
నా వెంట నీవుండి కనిపెటువోయి నా మదిని నా హృదిలో నిల పెటువోయి
అలదూర తీరాన్ విహర్చంచినా, ఆశల క్తరటాల తేలాడినా
నా వెంట నీవుండి కనిపెటువోయి నా మదిని నా హృదిలో నిల పెటువోయి
నా హృదయ గగనాల పలిమేరలో, ఆన్ందసాగర తీరాలలో
నా హృదయ దీపానిన వెలిగించవోయి, నీ దివా రూపానిన చూపించవోయి
7

కరుణామయులూ మా నాన్నగారు

కరుణామయులూ మా నాన్నగారు, కలతలు బాపును శ్రీ నాన్నగారు
రమణ పుత్రుడు మా నాన్నగారు, మరువం మరువం మదిలో ఎపుిడు
జిన్ననరుపురమున్ దివాకాంత్యలతోను, న్రుడై పుట్టును మా నాన్నగారు
శివకుమారుడు మా నాన్నగారు, తతివబోధను చేయును శ్రీ నాన్నగారు
సిితప్రజ్ఞాలు మా నాన్నగారు, సూటిగ జ్ఞాన్ం దలిపెటివారు
దేహమోహంబును గూలిగ వారు దీక్షబూనిన్ మా నాన్నగారు
నేను నేన్నె నేను కాన్నీ ఆ నేన్ంటే ఎవరో దలిపెటివారు
8

నీ చరణ కమలాల

నీ చరణ కమలాల నీడయ్య చాలు, మాకేలనో తండ్రి కలివృక్షాలు
మీద్గ చలలని కరుణ మాకున్న చాలు, మాకేలనో తండ్రి న్ందన్వనాలు
మీ చిరున్వువలే మాకు వెనెనలలు, మీ కంటి చూపులే మాకు రతానలు
మీ మృద్గవు వాకుెలే మాకు దీవెన్లు, మీ మందహాసముతో మేను పులక్తంచు
మీద్గ చలలని సిరశ సోక్తన్ంతగనే, పాపముులనినయు పర్చగెతిిపోవు
పరమపావన్మైన్ మీ పాదముల చంత, మీ పాదదాసులకు ఒక్తంత చోటిముు తండ్రి
మీద్గ చలలని ఒడిలో వ్రాలిన్ంతగనే, కోటి సవరుసుఖాల కన్న మిన్న దొర్చకేను
9

రావయ్యా రావయ్యా జిన్ననరు వాస

రావయ్యా రావయ్యా జిన్ననరు వాస,
మమేులుకోవయ్యా శ్రీ నాన్న దేవ
మమేులుకోవయ్యా నినున మరువలేమయ్యా,
మనినంచవయా మముు నినేన న్మిునామయ్యా
ఇంటింట నీ పూజలు మా కంటిక్త కాంత్యలయా,
మా భాగాము ఏమయ్యా నీ సేవలే చేత్యమయా
ఆహా! నీ మహిమ పగడ బ్రహుకైన్ తరము కాద్గ,
నీ కీర్చిని వింద్గమయ్యా నీ మూర్చిని కంద్గమయ్యా
రమణ రామకృష్ణా నీవేన్ని వింటిమయ్యా
ఏది ఒకెసార్చ మాకు చూపుమయా అపురూపం
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చిరున్గు మోముల శ్రీ నాన్న

చిరున్గు మోముల శ్రీ నాన్న, శ్రీ రమణ హృదయమే మా నానాన
భరత మాత ముద్గుబిడడగ పుటిు మాధవుడైన్ శ్రీ నాన్నకు
పుటిున్ రోజ్ఞ వేడుక చేయగ రారమాు జనులారా
చిరున్గు మోముల శ్రీ నాన్న, శ్రీ రమణ హృదయమే మా నానాన
క్రోధాగినలోన్ మునిగిన్ మాకు జ్ఞానాగినతో మముు బ్రోచిన్ నానాన
మీ చలలని చూపులు క్తరణాలు మాలో వెనెనల విరజ్ఞజి మల్లలలు పూయ
చిరున్గు మోముల శ్రీ నాన్న, శ్రీ రమణ హృదయమే మా నానాన
జన్ని జన్కులు శ్రీ నాన్నగారు మము దయతో బ్రోచిన్ మా నాన్నకు
శివ పారవత్యలే హారత్యలివవగ చూతము రారే జనులారా
చిరున్గు మోముల శ్రీ నాన్న, శ్రీ రమణ హృదయమే మా నానాన
11

వందన్మని వందన్మని వందన్మన్రే

వందన్మని వందన్మని వందన్మన్రే
సద్గురుని చేర్చ శరణమంది శంతి నందరే, హృదయ శంతి నందరే
జ్ఞాన్గురుడు శ్రీ నాన్నయని మదిని న్మురే
ఆ మారుమంద్గ న్డవనేర్చి సంతసించరే
వందన్మని వందన్మని వందన్మన్రే
సద్గురుని చేర్చ శరణమంది శంతి నందరే, హృదయ శంతి నందరే
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ఒకనాడు సవపనమంద్గ శ్రీ నాన్నకు విచిత్రము జరుగ
శ్రీ రమణుడే నాన్నను తన్ వడిని చేర్చి ముద్గులిడి
తన్ హృదయమివవగా, రమణ హృదయమివవగా
వందన్మని వందన్మని వందన్మన్రే
సద్గురుని చేర్చ శరణమంది శంతి నందరే, హృదయ శంతి నందరే
మన్లోని దేహ వాసన్ దహితము చేయ, ఆ దైవమె శ్రీ నాన్నగ రూపందను కాదా
వందన్మని వందన్మని వందన్మన్రే
సద్గురుని చేర్చ శరణమంది శంతి నందరే, హృదయ శంతి నందరే
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శ్రీ నాన్నగారు మా నాన్నగారు

శ్రీ నాన్నగారు మా నాన్నగారు జోహారు మీకు జోహారు మీకు
శ్రీ నాన్నగారు మా నాన్నగారు జోహారు మీకు జోహారు మీకు
కన్న బిడడలను దిద్గుకన్గా భువికేతెంచిన్ శ్రీ నాన్నగారు
మీ నోటి మాట రతనాల మూట, మీరు చూపే బాట మరు మల్లల తోట
అజ్ఞాన్ తిమిరాన్ జగమెలల నిండ, విజ్ఞాన్ క్తరణాలు ఉదయించ నేడు
మీ కీర్చి వర్చాంప నేనెంత దాన్, మనినంచి మమేులు శరణంటి మేము
యుగయుగంబున్ అవతర్చంచిన్ రమణుని కుమారుగ శ్రీ నాన్నగారు
ఏ నోము వరమో ఏ పుణా ఫలమో, మన్ముంద్గ కద్గలాడె మా నాన్నగారు
14

ఓ నాన్న

ఓ నాన్న ఓ నాన్న
ఓ నాన్న నీ హృదయం వెన్న, అమృతం కనాన అది ఎంతో మినాన
ఓ నాన్న నీ హృదయం వెన్న, అమృతం కనాన అది ఎంతో మినాన
ఓ నాన్న ఓ నాన్న
ఆతుబాటలో నీవు న్డిచావు, పరమాతువై ఎద్గట నిలిచావు
ఊరూరు తిర్చగావు ఇంటింట న్డిచావు జ్ఞానామృతం మాకు పంచావు
ఓ నాన్న ఓ నాన్న
మన్సు లేని చోట నీవు ఉనానవు మంచి మాటల్లనోన మాకు చపాివు
నీ ప్రేమ గుణమే మా మూల ధన్ము నీవే మా పాలి దైవము
ఓ నాన్న నీ హృదయం వెన్న, అమృతం కనాన అది ఎంతో మినాన
ఓ నాన్న ఓ నాన్న
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శ్రీ నాన్న క్తదే పూజ పాద పూజ

శ్రీ నాన్న క్తదే పూజ పాద పూజ, మంచి మన్సు తో చేసే మల్లలల పూజ
కలకాలం నాన్నక్త కన్కాంబర మాల, చయిావదల రాదనీ చేమంత్యల మాల
శ్రీ నాన్నక్తదే మల్లల పూల మాల, దయగల శ్రీ నాన్నకు దవలపుమాల
శ్రీ నాన్న క్తదే పూజ పాద పూజ, మంచి మన్సు తో చేసే మల్లలల పూజ
గుండెలోన్ నాన్నకు గులాభీల మాల, సరావంతరాామిక్త సంపెంగల మాల
మమతల మా నాన్నకు మంధారమాల, మంచి మన్సు తో చేసే మల్లలల పూజ
శ్రీ నాన్న క్తదే పూజ పాద పూజ, మంచి మన్సు తో చేసే మల్లలల పూజ
లీలమానుషధార్చక్త లిలీలపూలమాల, కనువింద్గ చేసేటి కమలాల మాల
దివినుండి దిగిన్ నాన్నకు దీపాల పూజ, మంచి మన్సు తో చేసే మల్లలల పూజ
శ్రీ నాన్న క్తదే పూజ పాద పూజ, మంచి మన్సు తో చేసే మల్లలల పూజ
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అంతరవర్చువి నీవే అంతరాామివి నీవే

అంతరవర్చువి నీవే అంతరాామివి నీవే మా అంతరాంతరాల అనుభూతివి నీవే, అనుభూతివి నీవే
ఇలపై వెలసిన్ దేవ శ్రీనాన్న గురుదేవ మా హృదిలో నిలిచిన్ మహానుభావ, శ్రీనాన్న గురుదేవ
అంతరవర్చువి నీవే అంతరాామివి నీవే మా అంతరాంతరాల అనుభూతివి నీవే, అనుభూతివి నీవే
విశవముగా వాాపించే విషుాండవు నీవే, వసియించు వర్చించు వాసుదేవుడవు నీవే
జీవునిగా దిగి వచిిన్ నారాయణుడవు నీవే
ఇలపై వెలసిన్ దేవ శ్రీనాన్న గురుదేవ మా హృదిలో నిలిచిన్ మహానుభావ, శ్రీనాన్న గురుదేవ
అంతరవర్చువి నీవే అంతరాామివి నీవే మా అంతరాంతరాల అనుభూతివి నీవే, అనుభూతివి నీవే
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పరమయోగ సాధకుల పరదైవం నీవే, పరమ ప్రేమ భకుిలకు పరమాతు నీవే
తంత్రాది వేదాల పరాశక్తి నీవే, ఇలపై వెలసిన్ దేవ శ్రీనాన్న గురుదేవ,
మా హృదిలో నిలిచిన్ మహానుభావ, శ్రీనాన్న గురుదేవ
అంతరవర్చువి నీవే అంతరాామివి నీవే మా అంతరాంతరాల అనుభూతివి నీవే, అనుభూతివి నీవే
మోక్ష మారుమునసగు ఉపనిషత్యి నీవే, ఆచర్చంచి అందించిన్ భాగవతము నీవే
కరివాం వివర్చంచిన్ నితాగీత నీవే, ఇలపై వెలసిన్ దేవ శ్రీనాన్న గురుదేవ,
మా హృదిలో నిలిచిన్ మహానుభావ, శ్రీనాన్న గురుదేవ
అంతరవర్చువి నీవే అంతరాామివి నీవే మా అంతరాంతరాల అనుభూతివి నీవే, అనుభూతివి నీవే
అన్ంతమౌ జ్ఞాన్మును ప్రబోధించు నీవే, శశవతమౌ వేదమును ప్రతిష్టుంచు నీవే
యుగయుగముల యోగమును ఉపదేశించు నీవే, ఇలపై వెలసిన్ దేవ శ్రీనాన్న గురుదేవ,
మా హృదిలో నిలిచిన్ మహానుభావ, శ్రీనాన్న గురుదేవ
అంతరవర్చువి నీవే అంతరాామివి నీవే మా అంతరాంతరాల అనుభూతివి నీవే, అనుభూతివి నీవే
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గురుపాద సనినధి ఎన్లేని పెనినధి

గురుపాద సనినధి ఎన్లేని పెనినధి శ్రీనాన్న సనినధి మన్కు ఎన్లేని పెనినధి
గురుపాద సనినధి ఎన్లేని పెనినధి గుర్చతపిని నిజ దృష్టుక్త గురేి తాన్న్నది
మరచిపోకు అన్నది, శ్రీనాన్న సనినధి మన్కు ఎన్లేని పెనినధి
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జపములేల తపములేల సాధన్ సంపదలేల,
సతతము నిను మది తలచిన్ చాలును పమున్నది
చపుిడు మాటలను విని చడిపోకు అన్నది
ఎపిటిక్త నీవే తన్ ఏరుఘటన్ అన్నది, మరచిపోకు అన్నది
గురుపాద సనినధి ఎన్లేని పెనినధి గుర్చతపిని నిజ దృష్టుక్త గురేి తాన్న్నది
మరచిపోకు అన్నది
కులశైలములక్తలల తెగి వచిి పై పడిన్, జలరాశులే పంగి ప్రళయమే కలిగినా
చలియించని భకుినికే కలద్గ సాిన్మన్నది
కలనైనా ఇలనుగూర్చి కలవరపడకన్నది, తెలియును నిజమన్నది
గురుపాద సనినధి ఎన్లేని పెనినధి గుర్చతపిని నిజ దృష్టుక్త గురేి తాన్న్నది
మరచిపోకు అన్నది, శ్రీనాన్న సనినధి మన్కు ఎన్లేని పెనినధి
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నాన్న నామ సురణమే
నాన్న నామ సురణమే చితిశంతి తెలియుమా
మూఢ జగతి మూడునాళళ ముచిటేను రా
దార్చ చూపు దీపమకటి నాన్నపదము రా
శ్రీసద్గురు నాన్నను మదిని నిలుి మాన్వా
నాన్న నామ సురణమే చితిశంతి తెలియుమా
మూఢ జగతి మూడునాళళ ముచిటేను రా
దార్చ చూపు దీపమకటి నాన్నపదము రా
నాన్నపదము పలుకలేని నాలుక్తంద్గకు
నాన్న మహిమ విన్గలేని చవులు ఎంద్గకు
నాన్న సేవ చేయలేని చేత్యల్లంద్గకు,
సద్గురు నాన్న సేవ చేయలేని చేత్యల్లంద్గకు
శ్రీ నాన్నను కాంచలేని కనులు ఎంద్గకు
శ్రీసద్గురు నాన్నను మదిని నిలుి మాన్వా
నాన్న నామ సురణమే చితిశంతి తెలియుమా
గుర్చయైనా గురువైనా సద్గురు నానేన
మన్కు గుర్చయైనా గురువైనా సద్గురు నానేన
సాటిలేని నితా సతా మూర్చి నాన్న రా
పిలచి ప్రేమ పంచిన్టిు గురువు నాన్నరా
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మన్ను పిలచి ప్రేమ పంచిన్టిు గురువు నాన్నరా
నీలోనే ఉనానడని నిజము తెలియురా
శ్రీసద్గురు నాన్నను మదిని నిలుి మాన్వా
నాన్న నామ సురణమే చితిశంతి తెలియుమా
వేలాది జన్ులలో మాన్వ జన్ు,
సరోవతిమమైన్దన్న సతాము ఘనుమా
పాపకరు కూపమంద్గ మునిగి పోకుమా,
నితా పాపకరు కూపమంద్గ మునిగి పోకుమా
పరమారిపదము నాన్న పాదమే సుమా
శ్రీసద్గురు నాన్నను మదిని నిలుి మాన్వా
నాన్న నామ సురణమే చితిశంతి తెలియుమా
మూఢ జగతి మూడునాళళ ముచిటేను రా
దార్చ చూపు దీపమకటి నాన్నపదము రా
మన్కు దార్చ చూపు దీపమకటి నాన్నపదము రా
ఓ నాన్న శ్రీ నాన్న సద్గురు నాన్న,
ఓ నాన్న శ్రీ నాన్న సద్గురు నాన్న,
ఓ నాన్న శ్రీ నాన్న సద్గురు నాన్న,
సద్గురు శ్రీ నాన్న గురవే న్ముః
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జ్ఞాన్ం పంచే గురువే

జ్ఞాన్ం పంచే గురువే జిన్ననరు నాన్నగారు, సద్గురు నాన్నగారు
జీవిత సతాం తెలిపే మారుదర్చశ మీరేన్ండి, మా మారుదర్చశ మీరేన్ండి
రమణ మహర్చి మహా తపస్వవ మహా తపస్వవ
జిన్ననరు నాన్నగారు మహాసద్గురు మా సద్గురు
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అంధకారం ఓ వైపు అజ్ఞాన్ం ఇంకో వైపు, అజ్ఞాన్ం ఇంకో వైపు
వీటినుండి మాన్వాళక్త ముక్తినిచేిది ఎవరు?
మలిన్మైన్ మన్సుులను కడిగే సద్గురువు ఎవరు?
ఒకరే ఒకరే ఒకరే శ్రీ జిన్ననరు నాన్నగారు, శ్రీ జిన్ననరు నాన్నగారు
రమణ మహర్చి తతాివనిన విశవనిక్త చాటిందవరు,
విశవనిక్త చాటిందవరు?
అహము క్రోధము విడువమని జ్ఞాన్బోధలు చేసిందవరు?
నిరాడంబర జీవితానిన సాగిసుిన్నదవరు? సాగిసుిన్నదవరు?
మారుదర్చశగా మాన్వాళని న్డిపిసుింది ఎవరు? న్డిపిసుింది ఎవరు?
ఒకరే ఒకరే ఒకరే... సద్గురు నాన్నగారు, శ్రీ జిన్ననరు నాన్నగారు
24

నాన్నగారు మాకు చాలు

నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పాదకమల సేవ
నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పలుకు తేనెధార
అమువడిలోన్ మేముంటే అన్ాచింతలు మాకేలా
వడిడంచిన్ విసిరుంటే వంట చేయు యతనమేల
నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పాదకమల సేవ
నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పలుకు తేనెధార
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అసలు నేను మిథ్యా నేను అహంకారం మదటి తలంపు
ఆ తరెములేల మాకు ఆ చికుెలు వలద్గ మాకు
నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పాదకమల సేవ
నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పలుకు తేనెధార
జన్న్మరణ చక్రముుల గణాంకాలు మాకు వద్గు
న్రక సవరు పాపపుణాాల పర్చగణలు మాకు వద్గు
నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పాదకమల సేవ
నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పలుకు తేనెధార
ఎనిన జన్ులు ఎతిినా అనినటా మిముు మరువకుంటే
ఎనిన యుగాలైతేనేమి నాన్నగారు మీరుంటే
నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పాదకమల సేవ
నాన్నగారు మాకు చాలు మీ పలుకు తేనెధార
26

జిన్ననరుపురమున్ పుటిున్

జిన్ననరుపురమున్ పుటిున్ వెంకటలక్ష్మీ న్రసింహ భూపతి రాజ్ఞగా
నేడు శ్రీ నాన్నగారనే బిరుద్గతో ఖాాతి నందిన్ రమణ కుమారుడుగా
రమణుని బోధలు రామాంబుగాను, మధురంబుగాను
గలగల పారే సెలయేరుగాను
రమణుని కరుణ ఉపింగగాను మహాంకురములు
న్శియించును అని బోధించును నాన్న బోధించును
27

తండ్రి ఆజా పాలింపగ మీరున్న, గ్రామ గ్రామంబున్కు తరలి వెళలయు
జ్ఞాన్ బోధామృతమును చేయుచు దేహ మోహంబు గూలిగా దీక్షతో
నేను నేను అనేటి ప్రతి తలపున్న బంధించుమా
రాగదేవషములు మది పెంచును తలపులు మరచి రమణుని తలచి
మీ హృదయ కుసుమాలు అర్చించుమా యని
బోధించును నాన్న బోధించున్న

28

ప్రేమ సవరూప ఆశ్రిత వతుల

ప్రేమ సవరూప ఆశ్రిత వతుల కరుణంచగ రావా శ్రీ నాన్న గురుదేవా
ఎంద్గకు పుటాుమో ఏమై పోతామో ఏమి తెలియని బ్రత్యకులు మావి
జీవిత గమాం తెలుపగ వచిిన్ మోక్షప్రదాత గురుదేవా శ్రీ నాన్న దేవా
ప్రేమ సవరూప ఆశ్రిత వతుల కరుణంచగ రావా శ్రీ నాన్న గురుదేవా
గుడిలో దేవుడు గుండెలోన్ నిండునానడని రాగదేవషం తెంచుకని
సమతవ భావన్ పెంచుకని బ్రహు భావన్ నిలుపుకని
సాధన్ చేసేి పరమాతువు నేనేన్ని తెలిపిన్ దేవ గురుదేవా శ్రీ నాన్నదేవ
ప్రేమ సవరూప ఆశ్రిత వతుల కరుణంచగ రావా శ్రీ నాన్న గురుదేవా
పరుగిడు తలపులు త్యంచగ రావా ముసిరే వాసన్లు ముంచగ రావా
భవబంధములను తెంచగ రావా నీ అనుగ్రహధారలో తర్చయింపవా
రావా దేవా శ్రీ నాన్న గురుదేవా
ప్రేమ సవరూప ఆశ్రిత వతుల కరుణంచగ రావా శ్రీ నాన్న గురుదేవా
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రమణుని నామం అమృత పాన్ం

రమణుని నామం అమృత పాన్ం, శ్రీ నాన్న హృదయం రమణుని రూపం
జీవిత నావకు చుకాెని నీవని, శరణము వేడితి బోధించ రావా
దర్చచేరుి భారము శ్రీ నాన్న నీదే, ఇహ పర దైవముగా
వేదము నీవని, జ్ఞాన్ము నీవని, వెలిగించనా నే కరూిర దీపం
అర్చించనా హృదయం శ్రీ నాన్న నీకు రమణుడే కలువుండగా
రమణుని నామం అమృత పాన్ం, శ్రీ నాన్న హృదయం రమణుని రూపం
30

సద్గురు నాన్న వేంచేసారు

సద్గురు నాన్న వేంచేసారు భకుిలందరూ దర్చశంచండి
సుందర మూర్చిని కలవండి జ్ఞాన్గంగలో మున్గండి
జన్ుజన్ుల అనుబంధముతో మన్ హృదిలోనే ఉనానరు
ప్రవచనాలను అందిసూి ఆతుసంపదను పెంచారు
చినిన చినిన ప్రయతానలతో ఆతువిచారణ చేదాుము
నాన్న ఋణానీన తీరుికుందాం శరణాగతినే పంద్గదాం
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చూతము రారే జనులారా

చూతము రారే జనులారా నాన్నగురుదేవుల జన్ు వేడుకలు
నాన్న దేవుల జన్ుదిన్ వేడుకలు, నాన్న దేవుల జన్నోతువ వేడుకలు
పావన్ గౌతమి తీరమున్ జిన్ననరు రమణ క్షేత్రమునా
అరుణాచల రమణులైన్ సద్గురువులు శ్రీ నాన్న దేవులా జన్ు వేడుకలు
నాన్న గురుదేవుల జన్ుదిన్ వేడుకలు, నాన్న దేవుల జన్నోతువ వేడుకలు
చూతము రారే జనులారా
శంతము క్షమయు సహన్ము జీవమై
దయయు ధరుము దాన్మే గుణమై
మాన్వుడుగ వెలసిన్ సద్గురువులు
నాన్న దేవుల జన్ు వేడుకలు, నాన్నగురుదేవుల జన్ుదిన్ వేడుకలు
నాన్న దేవుల జన్నోతువ వేడుకలు, చూతము రారే జనులారా
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అములారా విన్రే

అములారా విన్రే ఓ అయాలారా కన్రే
అములారా విన్రే ఓ అయాలారా కన్రే
తొలి జన్ుంబున్ చేసిన్ పుణామో ఫలియించను మన్ కనుల ముందరే
అములారా విన్రే ఓ అయాలారా కన్రే
33

వేద తరువున్కు కాసిన్ పండట మదమలర మన్ చేతిక్త అందన్ట
అములారా విన్రే ఓ అయాలారా కన్రే
మన్ హృదయముున్ గగన్ తరంబున్ నెనెరత తిర్చగెడి జ్ఞాన్చంద్రడట
అములారా విన్రే ఓ అయాలారా కన్రే
పావన్మగు జిన్ననరు క్షేత్రమునా పరమహంస న్డయ్యడుచుండెన్ట
అములారా విన్రే ఓ అయాలారా కన్రే
అరుణాచలున్కు ప్రియతన్యుండట కరుణతో కాచడి గురుగుహుడేన్ట
అములారా విన్రే ఓ అయాలారా కన్రే
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మంగళం
అరుణాచలేశవరాయ జిన్ననరు పురీశవరాయ
శ్రీ నాన్న మహేశవరాయ మహిత మంగళం
కమురపుర జ్ఞతాయ జిన్ననరు పురసిితాయ
భకిహృదయ సంసిితాయ భవా మంగళం
శ్రీ సూరా నారాయణ రాజప్రియ న్ందనాయ
రాజ్ఞయమాుతుజ్ఞయ రమా మంగళం
శ్రీ వెంకట లక్ష్మీ న్రసింహ రాజ్ఞయతే
నాన్న నామ కీర్చితాయ దివా మంగళం
పుండరీకాక్షాయ పూరాచంద్ర వదనాయ
శ్వవత వస్త్ర శోభితాయ చారు మంగళం
విమల రూపాయ వివిధ వేదాంత వేదాాయ
సుముఖ చితి కామితాయ శుబధ మంగళం
శ్రీ రమణ బోధామృత సారసరవసావయ
అదివతీయ్యయతే సదైవ మంగళం
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చద్గవు నేరేి
చద్గవు నేరేి గురులక్తదే మా వందన్ం
జ్ఞాన్ దాతల చరణ ధూళక్త వందన్ం
శంత మూరుిలు సవచఛ కీరుిలు
సుజన్ చంద్రలు సుగుణసాంద్రలు
గురులు సురతరులు, గురులు సురతరులు
చద్గవు నేరేి గురులక్తదే మా వందన్ం
జ్ఞాన్ దాతల చరణ ధూళక్త వందన్ం
రామున్కు విలువిదా నేర్కిను మౌని విశవమిత్రుడు
కృషుానే చదివించ సాందీప జ్ఞాని పవిత్రుడు
ఎంత ఘనులకునైన్గాని గురువులే ప్రతాక్ష దేవులు
చద్గవు నేరేి గురులక్తదే మా వందన్ం
జ్ఞాన్ దాతల చరణ ధూళక్త వందన్ం
రాధాకృషుాలు రామకృషుాలు విశవకవులు
వివేకాన్ంద్గలు శంకరులు వేదవాాసులు
ఎందర్కందరో జగత్యురువులు
చద్గవు నేరేి గురులక్తదే మా వందన్ం
జ్ఞాన్ దాతల చరణ ధూళక్త వందన్ం
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కోటి సూరుాలునాన కోటి చంద్రలునాన
గురువు బోధ లేకుండా ఎద చీకటి పోత్యందా
జ్ఞాన్ జోాతి వెలిగించి మము ప్రగతిక్త న్డిపించే
గురువే బ్రహు గురువే విషుావు గురువే మహేశవరుడు
ఆ త్రిమూర్చి రూపున్క్తదే వందన్ం, ఆ హృదయ్యంతరంగున్క్తదే వందన్ం
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