
వీర స ింహనె నారస ింహనె దయ పారా 
వారనె భయ నివారణ నిగు.రణ 
సారిదవర సింసార వ్రకి్శద మూల 
భెరరసి  కెళువ భిరదిు భయింక్ర 
ఘోరవతార క్రాళవదన ఆ 
ఘోర దురిత సింహార మాయాకార 
క్రూ రద ైతయర శోక్ కారణ ఉదుభవ 
ఈరెళు భువన సాగరదొ డ య 
ఆరౌదనిామక్ వీజయ వ్రఠ్ఠ ల నరస ింగ 
వీరరసాత ింగ కారుణయపాింగ 
మగువను రక్కసను హగలిరుళు బిడద  
హగెయిందలి హొయుు  నగపననగ వనద ి
గగన మిగలిాద ఆగణిత భాదయిలి 
నెగదు ఒగదు సావు బగదెు కొలళుతిరలళ హ ే
జగద వలుభనే సుగుణానాదిగన ె
నిగమా విందతినె పొ గళిద భక్ళతర 
తగలి తొలగనెిందూ మిగె క్రగుతలిరలళ 
యుగ యుగదొ ళు దయాళుగళ దవేరదేవ 
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యుగాది కరూతనామా వ్రయజ వ్రఠ్ఠ ల హో  హో  
యుగళ క్రవ ముగిదు మగువు మొరె ఇడలళ 
కేళిదాక్షణదలి లాలిస  భక్తనన యౌళి వేగదలి పాలిసువెిందు 
తాళిసింతోషవ తూళి త ింబిదింత  
మూలోక్దపతివాలయదిింద సు 
సతత ల దుల.రభ నామ వ్రజయ వ్రఠ్ఠ ల ఫింఛ 
యౌళి మానవ క్ింభ సతళి మూడది దవే 
లటలటా లటలటా లటక్టిస  వనజ ిండ 
క్టహ పట పట పుటుతకటది భిఛుుతలిరలళ 
పుట పుట పుటనగెెదు చీరహిారుతత  ప 
లకటాక్టా క్ట క్డదిు రోషదిింద 
మిటిమిటి మిటనె రకాత క్షియలిి నోడ ి
తటితోకట ిఊభ.రటగ ెఆభ.రటవాగిరలళ 
క్ళటిల రహిత వయక్త వ్రజయ వ్రఠ్ఠ ల శక్త 
దిట నిటలి నతే ిసురక్టక్ పరిపలా 
బొ బిిరియో వీర ధ్వనియింద తనిగడిి 
హబిి ముించోణి ఉరి హొరగెదుు  సుత త  
ఉబిస రవ్రగాగె ఆబజ  నడుగుతిర ె
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ఆబిు సపుత ఉకరక హొర చ లిి బరుతిర ె
ఆబుజ భవాదగిళు తబిబిి గ ిండార ి
ఆబిరవనేెనుత నభద గోళెయు తగయిె 
శబు  త ింబిత  ఆవాయకరూతాకాశ పరియింత 
నిబిర తరుగిరి ఝరి ఝరసిలళ 
ఒబిరిగోశవలిద నమాా వ్రజయ వ్రఠ్ఠ ల 
ఇబిగెయాగి క్ింభదిింద పొ రమటాట  
ఫుడిఫుడసిుత కోటి స డిలళ గరిిగె బిందు 
హొడ దింత  చరేి బొ బిిడుతలి లింఘిస  
హిడిదు రక్కసనన కెడహి మడహిి త డికర 
తొడ య మేలిరిస  హెరూడల క్రరుగురుదిింద 
పడువల గడల తడియ తరణయి నోడి 
క్డుకోపదలిి సదబడిదు రక్కసన కెడహి 
నిడిగరళను కోరళెడియలిి దరిస ద సడగరద ద వై 
క్డుగలి భూభూ.రవ వ్రజయ వ్రఠ్ఠ ల 
పాలగ డలొడ య శరణర వడ వె వడనొడనె 
ఉరిమసగె చత ద.రశ దరణి తలిణసిలళ 
పరమేష్ ఠ  హరసురరు స రిదేవ్రగె మొరయెడలళ 
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క్రుణదిిందలి తనన శరణనన సహతి నినన 
చరణకెక ఎరగలళ పరమ శాింతనాగ ి
హరహిద  దయవనన సురరు క్ళసుమ వరుష 
గరియలళ భేరి వాదయ మొరె ఉతత రర ెఎనుత 
పరిపరి వాలగ వ్రసాత రదిింద కెైకొళుుతత  
మెరెదు సురరుపద ిహరసి  పాలక్న కాయెు  
పరద వై గింభీరాతా వ్రజయవ్రఠ్ఠ ల నిమా 
చరిత  దుషట రగిె భీక్రవో సజజ న పాల 
పహిిాదవరద పసినన కేిశభింజనన 
మహహవ్రష్ె వ్రజయవ్రఠ్ఠ ల నరమిిగవేషా 
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