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vలakఘ సంాËSైన >షt
 భగKానుడ1 కRS అం3ేQా fాపపIణ ఫలప9&త/ fాపపIణ లక?తంQా
ÊవIల= ఉద( ంచగలడ1. అల6QO ఈ ద బB9హNణ కAటxంబB= కRS fాపపIణ లక?తంQా ఉద( ంచగలడ1.
అంతటj Qపi ారణ =

వ¹ంచగల >షt
 భగKానుడ1 v చూపIలA తQలzస^ అత= శmరమ

పIలాం^తమÍతtం&ి. తమ6ల వృª=కAన బÎSిYల
Z ల6ంటj ´గ{ లpద ఆడ తtabNద ఎల6$రగతtన &ో
అల6 vచూపIలA ారణ పర aన
bc >షt
 భగKాను= శmరమ pద !8Oస^ హ^ పIలాంకAాలA కgQ
అKL ఆభరణలAQా మ6ా}.
vచూపIలను అంQmకంUన >షt
 వI¬క" మహ&నందమనకA ారణabc అ¿ల >భ తtలకR
సకలౖశTర మలకR పIటjy=లA7KGౖన తÀ7 లీN &ేÆ! ఆ చల7 = చూపIలA ఒక!ా మ6వంక ప9సంపజO_n >షt

భగKానుడ1 అనునయంQా మ6 fాfాలను 3£లగ 34!ాడ1, త&Tా vవI మ6కA సమస మంగళమలA
కg{ ంెదవIQాక !
సందర ం ప9ారం: తÀ7 ! fాfాలFW

కgQ పIణ ా¯లz= ఈ దబB9హNణ కAటxంబ fాfాలను

3£లగ34యగgQన శ^ఉన దంపతtలA pర, ఏాద¯ వ9తం ే_ి &Tద¯ fారణ KLU ఉF రంటD ఆ 
హ= పÏంచుKాOక&, &=&Tా Kా fాfాలను ధTంసం ేయడం pకA !ాధ ak. ఇక పIణ ం
>షయ6=^ వ_n ఇ&ిQ) ఇపsSే Fే$ల, ఉ_ిాయ &నం ే_ంి &ి, ఆ %ంత పIణ = %ండంత పIణ ంQా
మ6O కరణమ రలA pర, అ&ి అడ¢ ం YZటy j ఈ బB9హNణ కAటxంబB=^ సంప$ = కలAగజO_ి &ద9
ధTంసనం ే_ి ఉద ం చు.

~72!! మQా మహÐÑ >దధ? వదFL మాO:
Ynమ
9 ప9fాత ప9ణ·
 3
¸ = గ3గ3= !
మ6ల6 దృ~Ñ మధుకmవ మÒతiలz
మÒతiలz య6
!ా ak ¯యం &ిశతt !ాగర సంభKాయ6:
సంభKాయ6 !!
3 : ఒక YZద( కమలమ చుటxyత ఆQ-ఆQ పభ9oంచు తtabNద వల >షt
 మ  ¬క" మYZౖ
KGల7 Aవల$న Yn9మను మ6టjమ6టj=
^ ప9సం పజOయ  మలీN&ే> కటBe పరంపర FకA సంపదల
ననుగ·ం¸ చు Qాక !
>వరణ: ఈ ~7కంల, >షt
 భగKాను= "మాOః" అ= సంబింర బBల శంకరలA. మా అంటD మర
అFL ాeసు= చంYినKాడ1 లz& శతt9వI అ= అరlం. మాసురడ1 బ9హNQా %ర తపసు ే_ి ల,ాలv
జ}ంచటం%రకA 3ను ఎవFGౖ3ే మటxy కAంటBSో Kార మరణంేటటxy వరం ఇవTమF డ1 (ఇంJ
>ధంQా అనT}_n తన ే$34 మటxyకAన &ే&ో తనే ఓSిం పబSg అంటD తన సTంతమKాTg). అటxవంటj
మాసురడ1 తరKాత &ేవతలYZ
ౖ ^ దంSె$ KGÉ3ే &ేవతలందర YZద( యద ంలzకAంSFL fాf8య6ర.
అమావ$= !ంతం ేసుకA= >ల6!ాలననుభ>సూ
 తన KాహనంYZౖ ల,క సంరం ేస ూ భ opదకA
వడ1. భ o pద సరయ

/ గంQా ?రంల, రఘమా* &ేవతల Jసం యజ¨ ం ేయటం చూ_ి

JపQంU &ేవతలకA హ>సు ఇవTాదు అ= ఆజ¤¨Yిండ1, కRడదంటD తన34 య&=^ రమNF డ1.
అంతల, వ¯షt
y డ1 అనునయంQా మ6టB7Sి ఈ భ oYZౖ ÊవIలనందv యమ ధరNా* సంహస ుంటBడ1
ాబటjy నువIT ఆయన34 యద ం ే_ి Qg_n అం3 v&ే అవIతtం&ి అ= ెపiQా మరడ1 యమసదF=^
KG½¾¦డ1. మర= ాక గంU వ¯షt
l = ఉfాయం గంU 3ెలAసుకAన

యమధరNా*, మర=^

!ాTగతం ెf ాడ1. మరడ1 యమణ య&=^ ఆT=!ాడ1 యద ం వద( నుకAంటD భ o pద ఎవTv
చంపవద( = ఆ&ే¯ !ాడ1. అంత యమధరN ా* మర=34 అల6 ేయటB=^ తన^ అిారంలzదv ే_F
ి 
తన YZౖ అిాన
 >షt
 వI తనను దంSి! ాడ= ెపiQా మరడ1 అ&ే&ో >షt
 వI34FL 3ేలAకAంటBన=
KGౖకAంఠం KG½ ¾డ1. KGౖకAంఠం ల, ీ9ర సమద9ం మధ ల, >ల6సంQా ఆ&ి~¡షt= pద పడ1కA"= ఉన  హ34
ఆ మాసురడ1 య&(=^ రమN= రంKL! ాడ1, జQన
 &ి 3ెలAసుకAన

హ ఆ మాసుర=34

యద ం సOాv F34 యద మంటD vగంSె ఎందుకA అల6 భయం34 %టxyకAంటÔం&ి. F34 యద( మంటD
vకA భయంల6గం&ి అ= అనQాFL మరడ1 తత రపSి FకA భయమ6 ఎవగంSె %టxyకAంటÔం&ి అ= తన
ే$= తన గంSె pదYZటy xకAంటBడ1 KGంటFL ఆ  హ తన చాయధం34 మర= ే$34స ఖంSింU
సంహం డ1.
అటxవంటj హ= తన !ాగరమథనం జQనపsడ1 అందుల,ంU YZౖ^ వUన తg7 Kన
Gౖ నువIT చుటµ
y
ఎంతమం&ి ఇతర &ేవతలAF ) రక"సులAF ) కRS చూడకAంS మగ( ల6 అమ6యకAాgల6 ఆ

మాసుర= సంహంUన ఆ హ ఈయFL అ= కF రiకAంS హం34 చూ_ిన చూపIలA మ6కA
_ిసంపదలA కటBించుQాక. అల6 చూసున

చూపIలA అందర చూసు
 F ర= గ·¸ం U , కలAవ pద

మÕ¦ మÕ¦ వU ేO ఆడ తtabN ద ల6Qా, v చూపIలను మరg మరg, $Yిi $Yిi, Yn9మ + _ిగ{ ల
&ొంతరల34  మ>షt
 వIను మగ( హనంQా చూ_ిన చూపIలAన ఓ తÀ7 ! లీN &ేÆ! మమNలను v
ఆ చల7 = చూపIలA అనుగ·ం¸ చుQాక!
సందర ం ప9ారం: మాసురడంటD ఎవT YZటyకAంS అం3 తన&ే అ= &చుకAFLKాడ1. అటxవంటj
fాపగణ= ఎవT YZటyక అం3 F&ి FLను అన ే}34 స హ =రNgండ1. పరTజనNల,
ఒక^ YZటyకFL క& ఈ జనNల, ఈ బB9హNణ కAటxంబం దదం9 అనుభ>!8ం&ి ఆ &నం ేయ= fాfా=
హ =రNgంచగలడ1 తÀ7 అ= అంతm7 నంQా మాసుర= సంర వృ3ంతం సంO$ంర.
~73!! >~ాTమOం ద9 పద >భ9మ &నదe
మ6నంద ·Øతtరికం మర>&ిT|8Yి !
ఈష= Ùీదతtమ} eణpeణరl
ov( వ)దర సÒదర o=( ాయ6ః!!
ాయ6ః
3 : ఇం&9&ి &ేవతలకA మల,7కమలను అమావ$= కటy బట
Û y గgQన దయ34 కRSిన >షt
 భగKాను=
ఆనందమను వృ&ి ేయ చూపIలA కgQన తÀ7 , చతtరNఖ బ9హN^ !8దm ! ఒక" eణమ v కరణపత
చూడ1"లA మ6YZౖ ప9!ారమేయదువIQాక!
>వరణ: ఇక"డ కRS >షt
 మ = ప)eంQా మా అ= మర>&ిT|8Yి అన పద ప9గం &Tా
సంబింర శంకరలA. &నమ ేయకAంS తన&ిQా అv &చుకAన Kా=^ శతt9KGన
ౖ మ>షt
 వI
&ేKాం&9దులకA సTా{&ి ల,కమలను తన దయ34 &నoడ1. ఇ&ి ఎపsడ1 జQం &ి ఎల6 జQం &ి అ=
చూ_n . ఒాFÜకFడ1 దుాT!8 మహ¹ అమNKాUన పIషiా= ేత బటxyకA= KGళ ÝండQా &ేKంL దు9డ1
ఐావతం pద ఎదున
 పsడ1 &ేKంL దు9=^ మంగళం ెYిi ఆరT&ిం U దుాT!8 మమ= ఇందు9=^
అమNKాUన పIషiా= ఇర. తరKాత అహంారం34 ఉన &ేKంL దు9డ1 ఆ ా= ఐావతం
pద^ >_ి KGÉ¦f8య6డ1. త&ో( షంQా లీN &ే> fాల సమద9ంల,^ KGÉ¦f8}ం&ి. ఇందు9= అహంారం
వల7 లీN &ే> &ేవల,ాFL ాక KGౖకAంా= కRS వ&ిg fాల సమద9ంల, ేf8}ం&ి. తరKాత ఇందు9డ1
అ= బBధలA పS¢డ1, తరKాత ీర !ాగర మథనం జQ లీN &ే> YZౖ^ వU  మ>షt
 వI= మÕ¦
ేం &ి(ప9కటంQా ేం&ి, Kాద(ర >SివSిన&ెన డ1 గనక?). అటxవంటj అహంా, v ప9!ాదabన
c
పIషiమ6లFL $రస"ంUనKాడ1 ాజ భ9షy tSౌ3ే, సTయంQా  మ>షt
 KL ఇందు9=^ తమNడ1Qా,
పFG ండ1 FGలలA గర Kాసం ే_ి KామFవ3రab$, ఇందు9=^ తమNడ1 కనుక ఉYnం దు9డను Ynర
YZటy xకA=, ఒక^ ఇవTడak ఎQన
 హ, బg చకవ వద( ే}U &నమSిQ మ డ1ల,ాలనూ %gU
బg= fా3½¾=^ 3£9^" అల6 &నంQా సంfా&ింUన ాజ¤ =

ఇందు9=^డ1. అటxవంటj >షt
 మ 

గంSెలల, ఉంSే&=> vవI. v చల7 = చూపIల34 అంత దయగgQన >షt
 మ O ఎం34 ఆనం&=
కgQంే&నవI. >షt
 మ  నల7 = కలAవ పIKGౖT3ే అందుల,= !ßకAమ6ర ం అం3 ఆయన దయ. &=
మధ ల,నున దుదు( అ$ సుకAమ6రం మధ Bగం ప9ాశవంతం ఇంా చల7 న. చల7 = నల7 = >షt
 మ  అFL
కలAవ పIవITగంSెల,= అత ంత !ßకAమ6ర abcన అత ంత చల7 FGన
ౖ మధ Bగం వంటj లీN &ే>>నువIT.
పIవITకF

మధ Bగంల,FL ఆర(àత, చల7 దనం ఎకA"వ. మ ఆ చల7 = చూడ1"లA మ6YZౖ ప9!ారం ే_ి

మమNg రిం చKా తÀ7 !
సందర ం ప9ారం: ^ం దటj ~7కంల, ేYiి నటx
7 &నం ేయ=Kా^ శతt9KGౖన >షt
 మ  (మా), సTయంQా
3FL ఇందు9=Jసం &నం పటjy, త&Tా వUన &=

ఇందు9=^ &నoే~ాడ1.  హQా fాfాలను

?యగలడ1 ాv &&9= ?_ి పIణ ఫలంQా ఐశTా = ఇవTగల అన &=^ ఉ&హరణQా YZౖన ెYిiన
దుాT!8 మహ¹, అమNKాUన పమ6ల, ఇందు9డ1, ీర!ాగర మథనం, Kామన, బg చకవ కథ
´దలౖన> సూUంర. అంటD భగవంతt=, Bగవతtల పట7 ే_న
ి తపsFL &ి&ి( $Q ఐశTా =
ాజ¤ =

ఇవTగల దయ కgQన హృదయం కgQనKాడ1  మ>షt
 వI. ఆ చల7 = >షt
 వI గంSెలల,

ఇంా చల7 Qా ఉన తg7 > నువIT, ఎం34 దయగల p ఇద( ర,ఈ బB9హNణ కAటxంబం ¬క" fాfాలను ?_ి
Æ= ఉద( ం U ఐశTా = కలAగేయవల_ిన&ి అ= శంకరలA fా9lంర.
~74!! ఆpg3e మిగమ మ& మకAన(
మ6నన( కన( మ=akష మనఙ{ తన ²
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ఆOకర _ిl ర క=vక పదNFLతం9
భ 3ై భKLనNమ భజఙ{ శయ6ఙ{ Fయ6ః !!
3:ఆమ6N లీN&ేÆ! ఎపsడూ ఆనందమ=సూ
 %&ి( %&ి( Qా 3ెరUయన కను లAన Kాడ1, మనNథు=
తంత9మను వశమ ేసు%=నKాడ1, ఆ&ి~¡షt=YZౖ శయ=ంచుKాడ1 ఐన మ>షt
 వI ¬క" ప$ >
vవI. అరl =pNgత FL39ల34 _ిl రabcన చూపIల34 పదNమ వంటj కనుల34  మ>షt
 వIను చూే
చూడ1"లAన తÀ7 p ఈ క½¾ ణ రపమ FకA క½¾ ణ రపమ FకA క½¾ ణమను కgQంచు Qాక.
>వరణ: ఇక"డ శంకరలA మకAన( అన పదం34  మ>షt
 వI= సంబింర. మకAన( అన ప&=^
eమ=చుKాడ1 అ= అరl మ. ఏ సం!ార బBధలA లzక Oవలమ eమను JO Kార ఆశ}ంచు
Kాడ1  మ>షt
 వI. 3ను ఎల7 పsడూ అరl =pNgత FL39ల34 తన భకAలను రిస ూ Kా^ ఆనందమ
కgQంేKాడ1  మ>షt
 వI. ఐ3ే ఆ  మ>షt
 వI మనNథు= తం39= వశమ ేసుకAన Kాడ1 అ=
ఈ ~7కంల, ెfాiర, అసలA మనNథుడ1 ఆయన %డ1O క&, ఆ మనNథు=^ ఉన శ^^ కRS ారణం ఆ
>షt
 KL. ఇక ఆయన భజగశయనుడ1, fామ pద పడ1కA"ంటBడ1. ఈ ంటj అరl ం ఏమంటD జనన
మరణల అ?తంQా ª=

ఇవTగgQనKాడ1. మనNథుడ1 పIటxyకకA ారకAడ1, మనNథ బBణం

తQg 3ేFLక& ÊవIల జననం సంభ>సుం&ి. fామ మృతt వIనకA సంOతం, fామ ాటx KL_ంి దంటD

మృతt వI గ_ంి Uనటxy అ= అరlం. మ  మ>షt
 KÄ, అంద పIటxyక ారణమÍతtన

మనNథుణ±

కన Kాడ1, మృతt వIను తన తలiంQా కgQనKాడ1, అంటD తన అవసా=^ ఆసనంQా, తలiంQా
Kాడ1కAFLKాడ1. అంటD ఈ ంటj^ అ?తtడ1. మ ª= ఇU ామ6= , మరణ= ~ా_ించగలKాడ1
అల6QO తన భకAలv ాfాడ1J గgQనKాడ1. (ఇక"డ  హ= పరబ9హN తత «ంQా సృÙిy, _ిl $, లయలను
ఆXనమల, కలKా=Qా ంర శంకరలA) అటxవంటj హ= పదNమలవంటj తన కళ¦34 కనుfాప
కదలకAంS _ిl రabcన చూపIల34 సగమ మ _ిన కనుల34 చూU మనNథ తFF
¶ L వశమ ేసుకAన 
మÆషt
 వIకA ఆనందమ కgQంచు చూపIలAన తÀ7 ఆ p క½¾ ణ ారకabcన చూపIలA మ6కA కRS
క½¾ ణమను కgQంచు Qాక! అ= fా9lంర.
సందర ం ప9ారం: అమ6N లీN &ేÆ! ఈ Ynద బB9హNణ కAటxంబB=^ ఏపIణ మ

లzదు అ= ా& vవI

ఐశTర oవTS=^ కAదరదF వI. సO, నువIT సTయంQా జనన మరణలకA అ?తంQా ఉంSి తన
భకAలను రింే  మ>షt
 వI^ ఇల67g>. ÆO ఏాద వ9తం ే_ి &Tద¯ fారణ >ిQా ేస ున Kార.
మ  మ>షt
 వI తన భకAలA రింే గణమన Kాడ1. ఆయన^ ఎపsడూ ఆనందం కgQం ే&నవI
నువIT, మనNథు= పIటjyం Uన ఆయనO ఆనందం కgQంే v చూపIలA, ఒక" !ా ఈ ద బB9హNణ
కAటxంబం pద పSి3ే &= వల7 Kార ఉద( ంపబSి3,ే  మ>షt
 వI v చూపIల &Tా తన భకAలA
ఉద ంపబS¢ర= ఇంా ఆనందం fందగలడ1. తÀ7 ఆ p చల7 = క½¾ ణ ారకabcన చూపIలే మ6కంద
క½¾ ణమగ Qాక!
~75!! ాల6ంబ&É లg34ర_ి ట
 BOÑ
ాధO సుâర$ య6 తటjదంగFLవ !
మ6తã సమస జగ3² మహvయ మ Ñ
భ&9ణ ak &ిశతt Bర{ వ నందFయ6:
నందFయ6 !!
3 : మబä మధ ల, abఱయ abఱుపI వల >షt
 మ  ¬క" vలakఘ స= భabcన వe:సl లమనందు
>ల_ిల7 A మహvయ మ , సకల జగFNత,  మలీN భగవ$ FకA సమస Ëభమలను గ ర Qాక !
>వరణ: శంకరలA ఇక"డ  హ= టBO అ= సంబింర, ఇక టBO అన >షయ6=%_n , మధు
టభలFL ాeసులను  మ>షt
 వI సృÙిy ఆరంభంల, సంహంర. మధు టభలA ఇద( ర !8దరలA,
Kావ) ాదు, మధువI=FLను; టభడ1=F&ి అFL గణలA. F&ి అFLటపiటj^ మనం మన ేతtలను
గంSెలpదYZటy j F&ి అంటBం. అటxవంటj గణ=^ ప9$=ి ఐన టభ= సంహం UనKాడ1  హ. అంటD
అటxవంటj గణమనకA శతt9వI అ= అంతm7 నంQా టభ వృ3ం3=

fందు పర శంకరలA.

అం3ేాక ాల6ంబ&É అన పద ప9గం &Tా భగవంతt= కAరవS=^ _ిద(ంQా ఉన నల7 =akఘం34
f8gక KL~ార. హ= vల akఘ ~ా మడ= YిలA!ార, కAరవS=^ _ిద(మQా ఉన

akఘం, pన

ak|ాలA లక"YZటyదు, ఎవరF ర ఎవర లzర చూడదు, & 34 ఉన Kాడ1 ఒక"Sే ఉF డ1 క& ఆ

ఒక"SిO కAర&(మ= akఘమ ఆల,Uంచదు. ఒక"YZటy xన తన దగ{ రన దం3 కA_n_ి KGÉ¦f8తtం&ి.
అటxవంటj హ లgతabన
c హృదయం కలKాడ1. ారణ మFL vటj34 =ంSిన ఈ నల7 మబä గంSెల,
&కA"= ఒక"!ాQా సుâంUన abరపI ?గ/ తటjల7త/ బంQార ?గ  మలిN. abరపI ?గ34 కRSిన
నల7 = మబäలA జనులందరకR ఆ7దారకమలల6Q), అల6 ఒకల, ఒకన
 p ఇద(  దరæనమ మ6కA
భద9మ ేయQాక. అమ6N abరపI ?గ సTరపabcన నువIT ఒక"!ా మ6YZౖ దయ34 ab_ి క=Yి_,n ఆ
abరపIల, akఘ సTరపabcన భగవంతt= చూYింే ారణ మన &నవI (అంటD అమN దయ ఉంటD
అయ Kా

దరæనం

ే}సు
 ం&ి

అన

Bవన,

భగవంతt=

!ßందర

దరæనమ

ే}ంUన&ి అమN. అం3ేక&!). అమ6N నువIT అందరకR తg7 > క& మ అమNKGౖన నువIT ఇల6
కషy పడ1తtన

ద బB9హNణ కAటxంబB=

ఉద( ంgక&. అమ6N అంత ారణ మన

భగవంతt=

గంSెలల, ఉన &నవI నువIT. అమ6N ఆ భగవంతt= ారణ మ, ఔ&ర మ నుKLT క&. అల6 Æ=
ఉద( ంచగgQన శ^Qా ఆయన గంSెలల, ఉన &ి నుKLT కదమ6N!
సందర ం ప9ారం: పరT జనNలల,అల6 F&ి F&ి అ= గంSెలpదFL ె} YZటy xకA= ె} = $రQO_ి
&న ధాNలA ేయలzదు కనకFL ద బB9హNణ కAటxంబB=^ ఇపsడ1 దదం9 ఉన &ి అటxవంటj ద&9=
3£లగ34_n akఘ సTరపabcన భగవంతt= ారణ ం ఇక"డ కAరKాలంటD భగవంతt= దరæనం
ే}ంచగgQ, ఆయన గంSెలల, ఉంSే నువIT ఒక" !ా ారణ =

వ¹ంపజO}. ఈ దబB9హNణ

అమNతనం34 FకA Yn9మ34 ఒక అమNల6 de KL_ంి &ి. అమN తF=O పాాషy నువIT. అ= జగమలకR
అమNవI నువIT. అమ6N మ ఆ అమN ఇUన deను FLను సం34షం 34 _ీTకంలంటD మ ఈ అమN
క|ాy=

?యలzKా. ఎంత ారణ మంటD నువIT భృగమహ¹^ కRతtల6పIటByవI తÀ7 . అంత

ారణ మన pరవIర ఒక"!ా ారణ మృత చూపIలA ఒక"!ా abరపI ab_ినటxyQా ప9స_n
Æ &ద9ం 3£లQf8తtం&ి.
~76!! బB ంతO మధుÏత:
 é య6
మధుÏత ¯తౌసు
ావÕవ హvలమ}¾ >B$ !
ామప9& భగవ34౭
భగవ34౭Yి కటBe మ6ల6
కల6 ణ మ6వహతt ak కమల6లయ6య6:
కమల6లయ6య6 !!
3 :  మ>షt
 వI ¬క" వe: సl లమనందg ౌసుభ మణ Fశ}ంU &= ల,పల, KGలAపల కRడ
ఇంద9vల మణరమలవంటj ఓరచూపIలను ప9సం ప జOయచు Jకలను ?ర లీN&ే> FకA
~¡యసును ేకRర Qాక !
>వరణ:  శంకరలA ఈ ~7కంల,  హ= మధుÏతః అన

Fమం34 సంబింర. YZౖ ~7కంల,

>వం Uనటx
7 మధువI=FLను; టభడ1=F&ి అFL గణలA. మందు F&ి అFL B9ం$= 3£లగ34_ి తరKాత
FLను అFL అహంాా= 3£లగ34యగలడ1  హ అన అాl= సుâంేల6 మందు ~7కంల, టBO అ=

తరKాత ~7కంల, మధుÏê అన Fమ6= KాSర. FLను F&ి అన Bవన f8}నFడ1 మ=Ùి^ fాప
కరNలA ేయవల_ిన ప= ఉండదు, FLను F&ి అన

Bవన 3£లగ3ే అం3 పరబ9హNమను చూసూ


ఆతNQా oQgf8}, తన పక"Kా బBధను తన&ిQా తలU Kా^ వల_ిన &న ధాNలA సయ6లA
ేయగలడ1. మధు టభలను సంహంUన మ>షtవI వeసl లమందు అమN లీN&ే> %లAKGౖ ఉంSి
తన చూపIలను ప9!ారం ేయQా ఆ చూపIలA ఆయన హృదయంల,నూ, బయట ఉన

ౌసుభమణ^

QపiFGౖన ప9ాశమ= ఇవTగgQన చూపIలA ఆ చూపIలA. తన34fాటx సమద9మల, పIటjyన&ే ఐF ఆ
ౌసుభమణ ాంతtలA ఆ అమN చూపIల ాం$ వల7 FL ప9ా¯సు
 F } అన

అరlం కRS

అనTయమ}§ టటxy తg7 లీN&ే>= "కమల6లయ6య6ః" అ= సంబింర. ఆ >షt
 వeసl లKా_ి= ఐన ఆ
తg7 నల7 = చల7 = చూపIలA >షt
 భగKాను= గంSెలYZౖ KL_ిన ఇంద9vలమణల రమలవల ఉF }.
అటxవంటj చల7 = చూపIలA మ6కA ~¡యసునుేకRరQాక.
సందర ం ప9ారం: అమ6N సTయంQా  >షt
 భగKాను= J"లz ?రగల శ^> vవI, >షt
 భగKానుడ1
ఇతరల J"లA ?రసుF డూ అంటD &=^ మ ల శ^> నుKGTకదమ6N! FLను F&ి అన Bవం34టD
f8}నజనNల, ే_ిన పIణ ం లzక ఇపsడ1 దదం9 అనుభ>సుF ర ఈ ద బB9హNణలA. అందJ"లA
?O >షt
 భగKాను=^ ఆ J"లA?Oశ^Qా ఉన &ి నుKLTకదమ6N ఆయన గంSెలల,. అటxవంటj p
చూపIలA ఒక"!ా Æ pద ప9స_n ఆ చూపIలA Kా^ ~¡యసును కgQ! ా} అ= శంకరలA
fా9lంర.
~77!! fా9ప ² పద² ప9థమత:
మత ఖలA యê ప9BKాê
మ6ంగల BÏ మధుమ(= మనNëేన !
మయ6 ప3ేê త&ిహ మంథర peణర ²
మం&లసం చ మకాలయ కన ాయ6:
ాయ6 !!
3 : &ే= ప9Bవమేత మనNథుఁడ1 సమస కల6 ణ గణdామఁSైన  >షt
 మ  ¬క"
మనసునందు

(ఆయనను

మనNథబBధకA

గఱìేయట

&Tా)

´దటj

!ాQా

!ాlనమ

సంfా&ిం చు%F Sో, ఆ లీN&ే> ¬క" FGమN&ైన మఱìయ ప9సన abన
c ఓరచూపI F pద ప9సంచు
Qాక !
>వరణ: ఈ ~7కంల, కRS శంకరలA మధుమ(= అన

ప&=

>షt
 వIకA KాSర, ఆంతరంQా

అమNKా ఈ ప&= KాSర. అల6 ఎల6 అంటD, మధు టభలను హ సంహం Uనపsడ1 జగజí న=
మధు టభలను హపరచS=^ (ామప9దabcన) తన చూపIలను మధుటభలYZౖ ప9సంపజOయQా
&=34 >రÆQన ఆ ాeసులA >షt
 వIO వరం ఇవTS=^ _ిద(పడQా >షt
 వI Kా వIFL వరంQా Jాడ1
అల6 ఆ తg7 తన చూపIల34 ´టy ´దటj ాeస సంరంQా తన చూపIల34 >షt
 వIను అనుగ·¸ంU
అంద అv ఈయగల >షt
 వIకA మధుటభ సంరం అFL Jక ?న&ి. &X=&Tా మధుమ(= అన

Fమం మ>షt
 వIకA అమNKా కRS ెందుతtం&ి. ఏ అమNKా చూపIల ప9Bవంేత
మధుటభలA ంధులౖ సంహంపబS¢), ఏ చూపIల వలన మధువFL ాeసు= చంYn మంగళార ం
హ ేయగgQFW, అటxవంటj చూపIలA కgQన తg7 లీN &ే> (ఇక"డ లీN&ే>= ఆ&ిశ^Qా శంకరలA
%లAసుF ర) >షt
 భగKాను= హృదయమFL !ాlF= అలంకంUనటjy లీN&ే>, =OతtకంQా ´సళî¦
´దలగ కౄర fా9ణలA =వ_ించు సమదు9= కరణంU కRతtరQా పIటjyన తg7 లæð&ే> తన FGమN&ైన,
కరణపతabcన =pNgత FLత9 దృÙిy= మ6YZౖ ప9!ారం ేయQాక.
సందర ం ప9ారం: అమ6N లీN&ేÆ, ఏ ారణమంద= v కరణ34 తనల, ఎFW

కౄరfా9ణల= ఉంU

f8Ùిస ున సమదు9=^ కRతtరవ} లీN&ే> తంSి9 అ= సమదు9=^ =వI? అ&ి v అfార దయ
ారణ ం, అ&ి =Oతtకమ. అల6QO అ&ే ారణ మ34టj ఈ ద బB9హNణ కAటxంబB= ఉద( ం చKా. అమ6N
v హపI చూపIల ప9BవంేతFLక& మధువFL ాeసు= వధ అFL మంగళ ార మను మ>షt
 వI
=రTంUFడ1. ఒO!ా v చూడ1"లA ాeసులA సంహంపబడS=^, మ>షt
 వI ాeస సంరమFL
మంగళార మేయS=^ ·ØతtవIలF
ౖ } క&. మ ఈ ద బB9హNణ కAటxంబB=^ ఏ ·ØతtవIలzక
ఐశTా = ఇవTలzకf83ే, vచూపIలను ప9!ాంU అKL ·ØతtవIలAQా చూYి ఐశTా = కటBించు తÀ7 .
అందJ"లA ?O >షt
 భగKాను= J"లz ?రగgQన vచూపIలA దద9ులన
ౖ Æ= ఉద( ంచగలవI.
ాబటjy v కరణపతabన
c చూపIలను మ6YZౖన వ¹ంపజ}.
~78!! ద& ద( య6నుపవFW ద9>ణంబా
ణంబా
మ_ిNన ^ంచన >హంగ ¯~ñ >షణ± !
దుష"రN ఘరN మపvయ Uాయ దూరం
Fాయణ ప9ణ}v నయFంబKాహ:
నయFంబKాహ !!
3 : లీN&ే> ¬క" vలakఘమల వంటj నల7 = కనులA, ఈ దద9ుఁడFGSి >రగస పి Yిల7YZౖ దయ
అFGSి చల7 = Qాg34 కRడ1%= ÆU, ఈ &ద9మనకA ారణabcన పరTజనNల fాపకరNలను
~ాశTతమQా, దూరమQా 3£లగ&ో9_,ి F pద ధనమFGSి Kాన!8నలను ాళమQా కA}ంచు Qాక !
>~¡|ారl మ : "అ^ంచన" అన ప&=^ 'దద9ుడ1' అ=, 'fాపమలA లz=Kాడ1' అ= ండాlలA.
>వరణ: ఇక"డ  హ= Fాయణ అన

Fమం34 అమNKా= Fాయణ ప9ణ}v అన

Fమం34

సంబింర శంకరలA. Fాయణ అన

ప&=^ vటjకయ లz& పIష"లabcన vరఉన

ప9&శ
ే మ

ఇలA
7 Qా కలKాడ1 అ= అరlమ కRS ఉన &ి. (సమస Êవజ¤లమ

>~ాం$ ?సు%ను ప9&ేశమ అన

అరl మకRS ఉన &ి) vర ఎకA"వQా ావల_ిన&ి బBQా 3పమ, &హమన Kా.^ ఆ vటjFL ఇలA
7 Qా
ేసుకAన Kాడ1 >షt
 భగKానుడ1. మనుKÄT ఆ >షt
 భగKాను= ప$ >. vకను ల=ంS ారణ మ
ఆర(àత అFL vటjakఘ6= కgQ ఉన &=>. అమ6N akఘ6లA ఏంే! ాయమ6N, భంపా= QmషN3fా=
f8Qడ3}. అమ6N QmషN 3పం34 అల67డ1తtన పిYిల7కA కgQO KLSి= దయ అFL చూపIల34 3£లగ34_ి,

>|ాదంల, మ=Qఉన ఈ పి^ v కను ల=ంS నల7 Qా ఉన akఘమFL కరణర(à చూపIలను ప9సంU
ారణ = వ¹ం U 3fా= ?రమ6N.

సందర ం ప9ారం: >హంగ ¯~ñ అFL అరlం34 పిYల
ి 7 అన అరlం34fాటx, బB9హNణలA అన అరlం కRS
వసు
 ం&ి. పి గడ1¢Qా ఒక!ా Yిల7Qా ఒక!ా జ=Nసుం&ి ాబటjy &ిTజ అ= అంటBర. అల6FL బB9హNణల^
కRS ఉపనయనం అ} నతరKాత &ిTజ అ= సంబి! ార. ాబటjy >హంగ ¯~ñ అ= అన పsడ1 ఈ
బB9హNణల^ అన అరlం కRS అనTయమÍతtం&ి. 3పం34 ఉన Kా^ v_n సf8తtం&ి క& మÕ¦
దయ అFL చూపIల34 KLSి= ?యడabందుకA? అంటD ఇపsడ1 3పం 3£లగతtం&ి మÕ¦KLSి పIటjyనపsడ1
మÕ¦

3పం

పIడ1తtం&ి.

అమ6N

ఐశTర ంfందకAంS అడ1¢Qా ఉన

ఇపsడ1

Æ^

fాfాల= vవI

ావల_ిన

ఐశTర ak

ాదు,

ఇపiటj&ా

దయ34 3£లగ34యలz&, నువIT

Oవలం

ఐశTర oUF Kా పరT fాపం oQgf83ే, &= వల7 అ&ి భ9షyమÍతtం&ి. ాబటjy తÀ7 Kా పరTజనN
fాfాల= ?_ి కAయS=^ _ిద(ం Qా ఉన vకళ¦FL akఘ6ల= KాYZౖ వ¹ంచు. మ fాfాలంటD ?!ాను ా=
ఇవTS=^ పIణ ak&X అ= అంటBKL! ఇ&ిQ) FకA &నం ే_ిన ఉ_ి
 ాయ ఇంా Fే$ల,FL ఉం&ి
అ&ే!ాe ం. దయ అFLసమ&9= ఇలA7Qా ేసుకAన Kాడ1 Fాయణడ1, అత= ప$ KGౖన vKÄ ఆ దయFL
కళ¦ల,7, ారణ FL

చూపIల,7 YZటy xకAన &=> నువIT. p చల7 = చూపIలA మ6&ద9మFL 3fా= ,

పరTజనNfాfాలను f8QటxyQాక.
~79!! ఇ|ాyః >¯షy మత౭
మత౭Yి నా యయ6౭౭
యయ6౭౭
దయ6ర(à దృ|ాy $9>షy పపదం సులభం లభFL !
దృÙిy : ప9హృషy కమల,దర &XY
ి |y ా²
పIÙిy ం కృÙీషy మమ పIష"ర >షy ాయ6:
ాయ6 !!
3 : ఎవర కరణర(à దృÙిy34 చూUనో ఆ¯తtలౖన పంSితtలA (జ¤¼నులA) 3ేgకQా సTర{ మమన
సు¿ంెద), >షt
 మ FL అలంచునటjy KGలAగ34 >ల_ిల7 A ఆ కమల6సనుాలౖన లీN&ే> FకA
ావల_ిన >ధమQా సంపన తను ప9!ాంచు Qాక !
>వరణ: ఈ!త9ం ల, బBల శంకరలA అమNKా= లీN &ే>QాFL ాక మగరమNలAQా స ుF ర, ఎవ
చల7 = కంటj చూపIవలన మ6నవIలA Kాంò ఫలతTమ, QపiFGన
ౖ బ&ి మయ జ¤¨నమను fం&ి
అంత మన సTా{&ి ల,కమలను eమను fందుతtF ) ఆ చూపIలకA ారణabcనటxవంటj బBగQా
>fాiనటxవంటj కమలమల ల6ంటj అందabcన కళî¦ కgQన ( బBQా >fాiన కమలమ మధ ల, చల7
దనమ, తSి óందువIలA ఉంటB}, అంటD అమNKా క= లA బBQా >fాi భకAల ఆ ?రS=^ తSి

ఉన కను లA అ= ెపiటB=^ ఈ ఉపమ6నం KL~ార శంకరలA), పదNమ YZౖ >ాÏg7 న లీN&ే> ¬క"
ఆ చల7 = కృfాదృÙిy మ6 అందYZౖ వ¹ంచు Qాక.
సందర ం ప9ారం: అమ6N నువIT ఈ ద బB9హNణ కAటxంబం ఆ= ?రలz=&నవIQాదు. =ను
ఆశ}ంUన Kా^ Oవలం ఐశTర ak ాదు సకల JకలA ?రగలవI, జ¤¨నoయ గలవI, సTా{దులA
eమ ఇయ గలవI. అందుకA ఋ*వI ల,కంల, ఎంద) పంSితtలA =ను

సు
 $ ేయడakగ&.

అంద అv ఈయగల నువIT ఈ ద బB9హNణ కAటxంబB=^ కgQన 3fా= ?యS=^ v కృfాపర
దృకA"లA మ6YZౖ ప9సంెదవIQాక.
~710!! Qm( వ
O 3ే$ గరడధTజ సుందm$
~ాకంభm$ శ¯~¡ఖర వల7 é$ !
సృÙిy _ిl $ ప9ళయ OÉషt సం_ిl 3 య6
త_Zౖ నమ_ి భ
¶ వFGక
ౖ గ)స
గ)స రణõౖ !!
3 : >షt
 మ ^ Bర }»cన లిNQా, బ9హN&ేవI= ప$ }»cన సరసT$Qా, స&¯వI= అాంQ}న
»c
అపాÏతQా, ~ాకంభm&ే>Qా - ఇట7 FLక రపమల34 ఏ >శTమ6త సృÙిy, _ిl $, ప9ళయ Àలను
!ాQంచుచున &ో, ఆ >~ాTతNకASైన పరమ పIరషt= ఏక Yి9యాg^ నన మహ.
>వరణ: శంకరలA ఇక"డ అమNKా= పరబ9హNమ·¸ÙిQా !ాªê జగదంబ సృÙిy _ిl $ లయ ారకAాgQా,
ల,ాలను f8Ùింే తg7 Qా ంర. సృÙిy కర ఐన బ9హN Qా సృÙిyంే శ^Qా ఉన

సరసT$Qా,

_ిl $ారకASెన
ౖ >షt
 మ ¬క" రింే శ^ ఐన లీN&ే>Qా, లయ ారకASైన చంద9 ~¡ఖర= ¬క" లయ
ారక శ^ ఐన fారT$Qా ఉన మగరమNల మ లశ^> vవI. vకA అ!ాధ abcన&ి ఏ&Xలzదుకదమ6N!, సృÙిy
_ిl $ ప9ళయ6లFL ఆటలను చక"Qా =రTం ే శ^Qా $9మ రలను ఆశ}ంU ఉన

తg7 > vవI. అమ6N

ఒాFÜకFడ1 ªమం వU జనుల^ $నS=^ $ంSిలzక ల,ాలA vర_ింUf83ే, Kా బBధలA చూ_ి
తటxyJలzక శ3ి Qా వU జనుల క|ాyలA చూ_ి శ3ి రపం34 ఆర(àత =ంSిన కను ల34 కరణ
పతabcన చూడ1"ల34 ాfాSవI. ఆ KGంటFL ఎవF
  అSిQాా, తపసు ే~ాా fాప పIణ ఫg3లzoటj
అ= ఆల,Uంచక ఆకg= ?రS=^ సమస F లA, కRరQాయలA, పళî¦ రపంQా వU జనులంద
అపiటjకపsడ1 $నS=^ ావల_ిన ప&ాlలను సమకRావI. అ&ి Oవలం v మ6తృతTBవన వల7 FL
కదమ6N. నువIT అ= జQాల తg7 > కనకFL ఎవర అడగకf8}F అంద అమNQా అv ఇవI.
తÀ7 ! అటxవంటj vకA మల,7కమలకR గరసTరపabcన Kా= ప$ KGౖన vకA ఏo ఇవTగలమమ6N!
Oవలం నమ!ా"రమ తపi.
సందర ం ప9ారం: అమ6N నువIT బ9హN >షt
 మ·ØశTరలA Kార =రTంే సృÙిy, _ిl$, ప9ళయం అFL
ఆటలకA మ ల శ^> నుKLT క&. అటxవంటj &నవI ఈ ద బB9హNణ కAటxంబB=^ Kా fాfాలను హంU,

Kార FకA ఇUన ఈ ఉ_ిక
 &FFL Qపi పIణ ంQా మgU Kా^ ావల_ిన ఐశTా = ఇవTలzKా తÀ7 !
అమ6N ఎవర అడగకf8}F, ల,కంల, జనులందర కరవI ాటాలకA గ}»c ఉండQా శmరమం3
కళî¦ ేసుకA= fా9ణల క|ాyలకA చgంU v వంటj=ంS ఉన

కళ¦ల,= ఆర(àత34 మల,7ాల క|ాyలనూ

?రS=^ ~ాకంబQా అవతం U అంద ఆv ఆకgv ?ావI క& తÀ7 ! మ ఈ ద బB9హNణ కAటxంబం
అపsడ1 ల,ా=^ కgQన కషy ం వంటj కషy ంల,FL ఉF ర. అపsడ1 ఎవర సు
 $ంర ఎవర సు
 $ ేయలz,
ఎవం త fాపమం&ి, ఎవం త పIణ మం&ి అ= చూడకAంS v =ంSెన
ౖ అమNతనం34FL కదమ6N
ల,ాల= ాfాSవI. మ ఈ ద బB9హNణ కAటxంబం ఏం ే_ిందమ6N! Kా= కRS నువIT
అనుగ·ం¸ చవచు క&తÀ7 . అమ6N గరప$ ఎపsడూ ¯షt డ1 గ S అగ S బBQా చ&ిKL KాS
లz& ఐశTర వంతtSలz& అ= చూడదు క& అందర ¯షt ల p& సTపIతt9లల6 మమారం34 ఉంటxం&ి
క&! అమ6N మ నువT ల,ా=O గరKGౖన Kా= ప$ > మ ఎందుకమ6N ఈ బB9హNణ కAటxంబB=
ఉద( ంచడంల, ఆలస ం ేస ుF వI.
~711!! Ë3ై న౭
 ËభకరN ఫల ప9సూ3ె
న౭సు
ూ3ై
ర3ై న౭
 రమణöయ గణర Kా}»c !
న౭సు
శ ÷ న౭
న౭సు శతపత9 =OతF}»c
పIÙZy ø న౭
 పIర|8త మ వల7 B}»c !!
న౭సు
3 : Ëభమలన
ౖ ~ñత, !ాNర కరNలకA సమUత ఫలమల=చుKLదమ6తృసTరపIాలౖన లీN&ే>^
నమ!ా"రమ. ఆనందపఱచు గణమలకA సమద9మ వంటj >~ాఅమగ ర?&ే> సTరపIాలన
ౖ మ6తకA
ప9ణమమ. నూఱు దళమల పదNమYZౖ ఆ_ీనుాలౖన శ^సTరపIాg^ వందనమ. >షt
 మ ^
Yి9యాలౖ పIÙిy FÜసగ ఇం&ిా&ే>^ నమ!ా"రమలA.
>వరణ: KLదరYిణ}»c సకల Ëభ ఫలమలను ఇచు KLదసTరపabcన తg7 ^ నమ!ా"రమ, KLదమ
సకల Ëభ కరNలకA Ëభఫలమల=చు సTరపమ, ~ñత !ాNర కరNలను ఒనగ రKా^ సకల Ëభ
ఫలమల=చున&ి. KLదమ సTరపమ ధరN సTరపak ాబటjy ధరNవర నులకA Ëభ కరN ఫల6ల=చు
శ^కలౖQన
 Ë$ సTరపabcన తg7 ^ నమ!ా"రమ. FF రత మలను తన గర మల, &చు%=న
>~ాలabన
c సమద9వల, రమణöయabcన గణమలకA సమద9మవంటj&న
ై ర?&ే> (అనుభవపరTకమ
ేయ శ^Qాఉన టxవంటj తg7 , మనNథుడ1= Jక; ర$=అనుభవమల,=^ వచుట) వంటj తg7 ^
నమ!ా"రమలA. నూర దళమలA కgQన పదNమల, నుండ1 అ=

శకAలకR ఆరభ తabcన శ^^

నమ!ా"రమ. పIర|8త మSైన హ^ పIÙిy= సూâ= కgQంచు తg7  లీN &ే>^ నమ!ా"రమ.
సందర ం ప9ారం: అమ6N KLద సTరపabcన తg7 > vKL క&, KLదమ Ëభ కరNలకA Ëభ ఫలమgచును
క&, YZౖQా ఇంత దద9మల,నూ అధరN మ6ర{ మ పటy క ఉంఛవృ$ 34 Êవనమ !ాQస ూ !ాT యం
ేసుకAంటµ గడ1పIతtన కAటxంబం ఈ బB9హNణ కAటxంబం. KL&= , ధాN= నoN నలAగ బధ

ేయవల_ిన బB9హNణ కAటxంబB=O Ëభ ఫలమల34 ఐశTర మ=వTకf83ే KL&= , ధాN= fాటjంే
Kార కరKGౖ ధరN లAప మÍతtం&ి తÀ7 . ల,కంల, ధాN=^ ఆపద వUనపsడ1 ధాN=

ాfాSే Kాడ1

పIర|8త మSైన మ>షt
 వI అటxవంటj  మ >షt
 వIO సూâ= పIÙిy= ఇే&నవI vవI, vవI
Æ^ ఐశTర మ=U KL&= ధాN= నoNనKా^ ఆపదలA, ఇక"టx
7 లzకAంS ేయవల_ిన &నవI
నుKLTక&తÀ7 . అమ6N Oవల ధనవృ&ి 34FL ఐశTర వంతtలA ాలzర క&తÀ7 , ఆ ధన న
అనుభKGక
ౖ KLద మKాTg ( మనNథుడ1 JకకA రపabc3ే ఆయన ప$

వృ&ి

తg7 ర?&ే> ఆ Jక

అనుభవమల,^ వUనపiటj అనుభ $) సమద9మ ఎంత >~ాల, ఎ=

ర3 లను అందుల,

&చుకAన &ో అంత Qపi అనుభKGక
ౖ KLద abcన అనుభ తtలను ఇవTగgQన తg7 > నువIT. తÀ7 Æ^
ఐశTర మ=U, fాపమలను ?_ి ఆ ఐశTర మను అనుభKGక
ౖ KLద మగ ేయగల తg7 >. అమ6N అ=
శకAలకA మ లabcన శ^> నువIT vకA ఈ అనుగ= కAYంి చుట అ$ 3ేgన ప= అమ6N అంత Qపi
తg7 KGౖన vకA పIనః పIనః పIనః ప9ణమ6లA.
~712!! న౭
 FÕక =BనF}»c
న౭సు
న౭
 దుQ)ది జనNభ abc !
న౭సు
న౭
 !8మ6మృత !8దా}»c
న౭సు
న౭
 Fాయణ వల7 B}»c !!
న౭సు
3 : పదNమ వంటj మఖమ గgQన మంగళ&ేవతకA నమ!ా"రమ. fాల కడg= తన జనN!ాlనమQా గల
 ప&Nలయ6 &ే>^ వందనమ. అమృతమనకAను, &=34 fాటxQా ఉద >ంUన చందు9=^= 34బటxyKGౖన
&ే>^ ప9ణమమ.భగKాÃ >షt
 మ ^ Yn9మ6సiదుాలౖన ల,కమ6తకA దండమలA.
>వరణ: పదNసదృశabcన ప9ాశమ కgQన తg7 లీN &ే>^ నమ!ా"రమ, ఇక"డ FÕక=BనF}»c
అన పsడ1 లీN !ాlనమలల, ఒకటౖన ప&N= ఉటం^ంర. ఐదు లీN !ాlFలA, పదNమ, Q) పృషy మ,
మ6Oడ 1 దళం KGనుక తటxy, _ీ ¶ fాపట, ఏనుగ కAంభసl లమ. !ßBగ ప9దabన
c మఖమ కgQన మంగళ
&ేవతకA నమ!ా"రమలA అ= ఈ ~7ా= fా9రంdంర బBల శంకరలA. తరKా$ fాదంల, అమ6N v జనN
భ o fాల సమద9ం. fాల సమద9ంల, అనంత ఐశTర రiదabన
c వసు
 వIలR ఉF } లీN &ే> fాల
సమద9ం ల,ంU YZౖ^ వUనపsడ1 ఆab34fాటx అFLక వసు
 వIలA బయటj%}. ఆab పIటjyల7 A
fాలసమద9ం ఐశTా ల^ పIటjy=లA7. అమ6N v పIటxy=లA
7 అటxవంటj&.ి ఐశTర మం&ిా= ఆ)గ మ
ఆయషt
¹ , ఆ7దమ వంటj> సంశయం అం&మ6, సTయంQా అమృతమ, చందు9డ1 v !8దరలA.
ఆ)గ మ ఆయషt
¹ అమృతమ ఇసుం&ి, అంద ఆ7&=

ఆనం&=

చందు9డ1 కgQంU Kా

3fాల= ?!ాడ1. అటxవంటj Kార !8దరలAQా కgQన పIటjyల7 A కgQన&ి. f8v అత Kాల7 A ఏమF
తకA"వ& అం&మంటD Fాయణ= మనసు &ోచుకAన

తg7 > నువIT. Fాయణడ1 అంటD సకల

fా9ణల >~ాం$ !ాlనమ అ= క& అరl మ, అంటD అంద ª= ఇవTగgQనKా= మనసు&ోచుకAన

తg7 > vOo తకA"వమ6N! పIటúy పIటy QాFL పIటjy=ంటj abటy j అ$ ంటj  3ెUన&నKGన
ౖ తÀ7 లీN&ేÆ vకA
ప9ణమమలA.
సందర ం ప9ారం: పదNంల6Qా ప9ాశవంతabcన మఖమ కgQన తÀ7 vకA నమ!ా"రమ, అమ6N నువIT
ఉంSే ఐదు లీN !ాlFలల, పదNమ ఒకట3
ౖ ే మకటj _ీ ¶ fాపట క&, మ ఈ ద బB9హNణ _ీ ¶ సు_ి=,
భర ¬క" ధనమను గSించలz= శ^= ^ంచపరచకAంS fా$వ9త ం34 తన భర ఉంఛవృ$ 34 3ెUన
Qంజలను వంSి భర కA YZటy xట ఎదుర చూసున తg7 ఈ మంగళ&ేవత, మ ఈab ¬క" fాపటనందు
కRS =వ_ింU Kా &&9= f8Qటy లzKాతÀ7 ! అమ6N Æళ¦= ఉద( ం ేశ^ vదగ{ రలzదనలzవI ఎందుకంటD
పIటúy పIటy QాFL పIటjy=ల7 øన fాల సమ&9=^ ఎం34 =వI. v పIటjyలA సTయంQా ర3 లకA
ఐశTా =^ =లయabన
c &ి, v !8దరల, ఆయవI=, ఆ)Qా = , ఆ7&= , మ6న_ిక పIÙిy= ఇేKార.
అంత Qపi పIటjyల7 A కల&నవI క& మ ఈ బB9హNణ కAటxంబBFG ందుకమ6N ఇంత దదం9 34 ఉంవI.
f8v v భర అశకAడ1 అత Kాల7 A Qపi&ిా& అంటD, ఆయFL సTయంQా Fాయణడ1. Uవ^ అంద
e !ామ6జ¤ =

ఇవTగgQనKాడ1. eak ఇవTగgQన అ3ల7 A కgQన vకA Æ^ ఐశTా =

కటBించటం YZద( పF అమ6N!... అంత Qపi కAటxంకAాలKGౖన తÀ7 లీN&ే> vకA నమ!ా"రమ!
~713!! న౭
 ·Øమ6ంబజ Yీ
 ా}»c
న౭సు
న౭
 భ మండల F}ా}»c !
న౭సు
న౭
న౭సు
 &ేKా&ి దయ6పా}»c
న౭
 ~ాాûయ
ü ధ వల7 B}»c !!
న౭సు
3 : బంQార పదNమFL తన YీఠమQా అివ_ింU యన

మనNలీN భగవ$^ నమ!ా"రమ.

సమస భ మండలమనకAను ప9భతTమ వ·¸ం U యన  Bర{ Æమ6తకA వందనమ. &ేవ, &నవ,
మను|ా దులందఱìపట7 దయýపజ¤gన ఆ మశ^ సంపను ాg^ ప9ణమమ. ~ారþüమను ధనుసును
ధం Uన భగKాÃ >షt
 మ ^ o^"g కRరన&ెన
ౖ  కమల6&ే>^ దండమలA.
>వరణ: బBల శంకరలA  హ ల,కరeణ&ి గణమలA కgQనKాడ1 అన అరlం కలగటB=^ ~ాాûయ
ü ద{
అన Fమ6= KాSర. భగవంతt= ే$ల,= ధనసుే ఇక"డ భగవంతt= రeణ !ామాl= , ఆయన
భక జనులను రించటB=^ ఎంత తయ6రQా ఉంటBడ1 అన &ి 3ెలపటB=^ ఈ Fమం KాSర. ఆ
>షt
 భగKానుSే Bగవతంల, ఇల6 ెfాiడ1

Ëద !ాధులందు సురలందు Ëతtలందు
Q)వIలందు >ప9Jటjయందు
ధరNపద>యందు దQg Fయందు Kా
Sెన డలAగ FSె ·¸ంసFÜందు (f8తన కృత మ6&ంధ9 Bగవతం)

.... అంటD >షt
 వI Ëద !ాధులకA, సురలకA, KL&లకA, Q)వIలకA, >పI లకA, ధాN=^ =
కలAగvయకAంS ~ారûüమFL ధనసు34 _ిదం Qా ఉంటBడ1 అ= 3ెలiటం మఖ &ే( శం. శంకరలA ఇక"డ
ఇం%క చమ3"రమ ే~ార, YZౖ ~7కంల, లీN&ే> పIటjyంటjv abటy j=ంటjv ంUF, అమNKార
F&ేమం&ిలz అ&ి FపIటjy=లA
7 abటy j=లA7 Qపiదనం FLను Æ^ ఐశTర ం ఇవTలzను FLను fాప పIణ ల
ఆరంQాFL ఫgతo!ాను అ= అనకAంS అమNKా^ మందాళ¦ బంధం KL_న
ి టxyQా ఈ ~7కంల,
అమNKా= ంర. అమ6N నువIT బంQార పదNమFL ఆసనంQా ేసుకA= ఉన &నవI. ´త ం ఈ
భ మండల6=O

Fయ^>.

(భ మ6త

ఈab}క
§ &).

ఎFW

మ6ర7

&ేవ3&ి

గణమల

పట7

దయýYిన&నవI. ఆర రeణ, దుషy ¯eణ ేయ &ైవ సTరపం >షt
 భగKాను= Yి9య ప$ >. అటxవంటj
భ మండల F}కKGన
ౖ vకA నమ!ా"రమ, తÀ7 ఈ ద బB9హNణ కAటxంబB= రించ వల_ిన&ి.
సందర ం ప9ారం: అమ6N హ Ëద !ాధులకA, సురలకA, KL&లకA, Q)వIలకA, >పI లకA, ధాN=^ =
కలగvయన= వ9తం కgQనKాడ1. అంతటj భక రeణ దురంధరడ1 v భర . మ ఇక"Sే >ప9 కAటxంబమ
ధాNవలంబనం ేస ూ, KL&= నమNకA= Ëద !ాధుÊవనం గడ1పIతూ దదం9 34 బBధ పడ1తtF ర
Kా= రించగల&=> ~ాాûüయధుSెన
ౖ హ ఇల67g> vKL, vకA నమసులA. ఇక v >షయ6=%_n ,
పIటjyల7 A, abటy j=లA7, భర లz QపiKార అ= నువIT తYిiంచుకAంటBKL తÀ7 , నువIT కRరFL
ఆసనak బంQార పదNమ. నువIT సTయంQా ఈ భ మండల6=^ F}కవI. ఇక vదగ{ ర లz=&ి నువIT
ేయలz=&ి ఏమందమ6N, &ేKాదులO v దయ అFL deను ఎFW

!ార7 కలAగజO_న
ి తÀ7 vకA

నమ!ా"ాలA.అమ6N ఈ ద బB9హNణ కAటxంబB= కRS కరణ34 రింU ాfాడ1.
~714!! న౭
 &ేKGౖ భృగ నందF}»c
న౭సు
న౭
 >|8 రర_ి _ిl 3}»c !
న౭సు
న౭
 లN
N  కమల6లయ6}»c
న౭సు
న౭
 &దర వల7 B}»c !!
న౭సు
3 : బ9హN ¬క" మ6నస పIతt
  లల, ఒక"Sైన భృగవను ఋÙి ¬క" వంశమనం దుద >ంUన&ియ,
తన భర }న
»c
>షt
 మ  ¬క" వe:సl లమ నివ_ింU యన &ియ, కమలమలz తన
ఆలయమలAQా గల&ియనగ మకAందYియ
9 6&ే>^ నమ!ా"రమ.
>వరణ: ఈ ~7కంల, శంకరలA అమNKా ారణ =^ అనుగ=^ పాాషy FL సూUంర= ెపsJవచు.
అత దు తంQా ఈ ~7కంల, అమNKా !ßలB =

గరే_ి అమNKా

=రäంింUనంత ప= ే_ి

మందాళ¦ బంధం KL_n~ార. ఇక"డ అమNKా= భృగ నందF}»c అ= ´దటj fాదంల, ంర.
ఒాFÜక సమయంల, భృగ మహ¹ బ9హNQా ఆ&ేశం akరకA తపసు ే_ి లీN &ే>= కRతtQా fం&ర.
ఆ లీN&ే> భృగమహ¹¬క" తపసుకA abU కRతtQా పIటjy భృగనందన అన = కటy బÛటy ంj &ి.
&X=^ ·ØతtKLpలzదు Oవలం YZద(లA ెYiి న మ6ట >నటం తపసు ేయటం తపi. అ&ే భృగమహ¹ మ)

సమయంల, లీN =Kాస!ాlనabcన >షt
 వeసl ల6= తన ాg34 తF డ1. అందువల7 ఆab FÜచుకAం&ి
ాv భృగమహ¹^ ఏ >ధabన
c v ేయలzదు. తన^ అపారం ే_ిన మహ¹^ కRS భృగనందన అన
=Uన తg7  మలీN&ే>. అటxవంటj తg7 ^ నమ!ా"రమ. అమ6N నుKLT కమల6లయవI,
పదNak ఆలయంQా కల&=>. f8v పదNakabcF Qపi Qపi వృªలకA పసు
 ం& అంటDలzదు,
పv టjవంటj జల6లల,నూ పయదు. ఏo ారణ మమ6N p&ి ఎవTర వద( నుకAFL బరదల, పIటjyన
3మరపIవIT v ఇల67!!!!... అంతారణ ం !ßలభ ం కgQన తÀ7 vకA నమ!ా"రమ. మ p ఆయFW
&దరడ1. ఏp 3ెgయ= Q)పకAలంల, పIటjy Q)పాంత ఐన య~ద తన %డ1న కృషtడ1 అల7  ే_ి
KGన

&ొంగతFలA ేస ుF డ= fాలA , YZరగ UgO fాత 3ళî¦ ?సు%U బ9Nండమం3=ంSిన

పరమ6తN= కటy బ} భంగపడfతtంటD, తg7 య~ద బBధచూ_ి తg7 = QgYింUటB=^ సమస
ల,కFధుSెన
ౖ సమస మ
కటjyం చుకAF డ1.

3FGౖన పరబ9హNం ఐF కృషt
 డ1Qా &ొ^ f8} నడ1మచుటµ
y 3ళ¦34

అబäబäబBä...ఏo

!ßలభ ం

తÀ7

o

ఇద( &.X

ఇటxవంటj

!ßలభ ం

కరణ

ఇంక"డ1ంటxందమ6N. అంత సులభSి మFWాÏ¨ KGౖన vకA నమ!ా"రమలA.
సందర ం ప9ారం: అమ6N సO Æర పరT జనNల,FW గతంల,FW vపట7 FW !ాTo పట7 FW అపరం ే!ార
అందుకA ఇపsడ1 Kానుద( ంచడం కAదరదు అనుకA"ం&మ6. అమ6N నువIT >షt
 వeసl లKా_ి=>
అ&ే>షt
 వeసl ల6=

త= న భృగవంశంల,పIటjy భృగనందన అన

Ynర34 భృగవం~ా=

అనుగ·¸ంU

ఇపiటj భృగKారంFడ1 పజలందుకAంటxన &=>. Æర vపట7 ఏ&ైF తపsే_n కడ1పIల,YZటy xకA=
Kా= రించు తÀ7 . నువTల6 &ిQవU రించగలవనS=^ !ాe ం ఏంటÔ 3ెలA!ా, నువIT అంద
అందుబBటxల, ఉండS=^ బరదల, పIటjyన 3మరFL ఆలయంQా ేసుకA= ఉంటBవI. మ p ఆయFW
ఆయన

!ßలభ akమ=

ెపiగలం

Bగవతమం3

అ&ేకదమ6N,

ఆ

!ßలభ ం34FL,

దయ34FL

&దరడయ6 డ1. అటxవంటjpకA నమసులA.
~715!! న౭
 ాం3ై కమలzeణ}»c
న౭సు
న౭
 భ 3ై భవన ప9సూ3ై !
న౭సు
న౭
న౭సు
 &ేKా&ిd ర3}»c
న౭
 నం&తNజ వల7 B}»c !!
న౭సు
3 : కమలమల వంటj కను లA గల ాం$సTరపIాg^ నమ!ా"రమ. ప9పంచమలను గన

తg7 ^

వందనమ. &ేKాదులే పÏంపఁబడ1 తg7 ^ ప9ణమమ. నందకAమ6రSైన కృషt
 = Yి9య యగ &ే>^
నమ!ా"రమలA.
>వరణ: కమలమల వంటj కను లA కgQ, కమలమల ాంతtలవంటj చూపIలA కgQన తg7 ^
నమ!ా"రమ. కమలమలA ాం$ వంతంQా ఉF చల7 Qా ఉంటB} అటxవంటj చూపIలA కgQన తg7 ,^
ామ6ి^ నమ!ా"రమ. సకల జగమలను కన తg7 , YిYg
ీ ా&ి పర ంతం అ= ÊవాËలకR తg7 ఐన

జగFNతకA వందనం. &ేవ, గంధరT, ^FG ర, ^ంపIరష, &నవ, ాeస, మ6నవIలA ఇ3 &ి అ=
జ¤తtలKాే పÏంపబడ1 మ6తకA నమ!ా"రమ. =ర$శయ ఆనంద సTరపISైన ఆ నంద కAమ6రడ1
కృషt
 = Bమ అగ  లీN &ే>^ నమ!ా"రం.
సందర ం ప9ారం: అమ6N అమ6యకAలA ఐన Q)పకAలంల, నందు=^ %డ1కAQా పIటjy, అంద ఆనం&=
పంU, భకAల Jక akరకA తనను 3FL ఇచుకAన కృషt
 = అాlంQ> కదమ6N మ ఈ ద బB9హNణ
కAటxంబB=^ Kా &దం9 ?Oంత ఐశTా = కలAగజOయKా.. ధరNం Jసం, అరíను= Jసమ= తనను 3FL
ఇచుకA= అరíను= రథ!ారిQా మ6 రë= నSిYn ఉ&ో గం ేయలz&, Æర కRS ధరN పధంల,FL
ఉF ర ,Kా= రిం చు తÀ7 ! ఆ Fడ1, దదం9 34 ఉF

ధరNం తపiక !ాT యం ేసుకAంటxన

కAేలA= ే$ గYZiడ1 అటxకAలA $= Kా &&9= 3£లగ34యలz&, మ ఈ Fడ1 Æర ధరNం తపiక
ఇంటj^ వUన బ9హN ఐన అ$ëి ే$ల, ఉసుక KL~ాO, మ Æ ద&9= నువIT ?య6g క&,
కమలమల వంటj చల7 = చూపIలAన తÀ7 , అ= జQాలకR నుKLT క& తg7 >, =ను &ేKాదులందర
పÏ!ాO, అంద అv

ఇవTగgQన నువIT Æ^ కRS ఐశTా =

కటBించమ= Jరతూ

ప9ణoలA7తtF ను.
~716!! సంపత"ాణ సకలzం &ి9య నందF=
!ామ6జ &న =ర3= స)రి !
తT
తT వందF= దు3హరణ
హరణద 3=
మ6akవ మ6త ర=శం కలయంతt మ6FL !!
3 : &ేవతలందఱìల,ను మ6ను ాలKGౖన ఓ మలీN ! akమ vకA ేయ ఈ వందనమలA మ6కA
సంపదలను గgQంచున>. మ6 ¬క" ఇం&ి9యమలను సుఖYZటy xన>, fాపమలను f8Qటy గgQన> . అ>
ాజ¤ిాజతTమను _Zౖతమ ప9!ా&ింప గgQన>. ఆ చూపIలA FYZౖ ఎల7 పsడ1 ప9సంU యండ1 Qాక !
>వరణ: కమలమలవంటj చల7 = చూపIలAన తÀ7 , అంద ేత Qౌర>ంపబSి పÏంచబSే తÀ7 ! vకA ఇKL
మ6 నమ!ా"రమలA. అమ6N మ6 ఈ నమ!ా"రం34 మ6YZౖ పSే vచూపIలA మ6కA సకల సంపదలను
కgQంచున> ాKాg. ఆ సంపద అనుభKGక
ౖ KLద abc మ6¬క" అ= ఇం&ి9య6లను తృYి పరచగలQాg,
అమ6N అల6FL ఆ సంపదలA మ6కAన
సంfాదFLQ ాక,

ధరN

బద( ంQా

fాపమలను ?యటB=^ ప=^ాKాg (అంటD ధరNబద( abcన

ఖర

ేయగలAగ

శ^

కRS

ాKాg).

ఒక"!ా

సంfాదన వక మÕ¦ అధరN మ6ర{ ం 3£క"టం మÕ¦ ఆ &ో|ాలవల7 fాfాలA కలగడం వంటj>
ఉండకRడదు. వUన ఐశTర ం ధరN ాా ల^, ధరN బద ంQా ఇం&ియ
9
సుఖ6ల^ ఖర అKాTg తపi ఇంJ
>ధంQాాదు.అటxవంటj ప9Bవం ఉన v చూపIలA =త ం మ6YZౖ ప9సంచుQాక, అ> ఎల7 పsడూ మమNల=
చంటjóడ¢ = !ాకA తg7 చూపIలవల మ6YZౖనFL ప9సంచు Qాక.

సందర ం ప9ారం: అమ6N ! ఎం34 QపiFGన
ౖ చూపIలA కgQ, సకల ÊవIలేత పÏంచబSే తg7 > నువIT.
అమ6N మ6 నమ!ా"రమలే v చూపIలA ఈ ద బB9హNణ కAటxంబం pద వ¹ంచు Qాక, అమ6N ఆ
vచూపIలA సకల సంపదలను Æ^ కgQంే> ఆ} , అ> Kా దు3లను Fశనం ే_n> అKాTg, Kా^
v>ే ఐశTర ం ధరNబద( ం Qా అనుభKGౖకKLద ం అKాTg &=34 Kా^ పరTజనN fాfాలA 3£gQ $Q
ఇటxవంటj కషy ం ఎన డూ ాాదు. అమ6N v చూపIలA Æ= ఎల7 పsడూ చంటjYల
ి 7 లను రిం చు తg7 వల
Kా= ాfాడ1 Qాక.
~717!! యత"టBe సమfాసF >ి:
_nవకస సకల6రl సంపద:
సంపద !
సన FW$ వచFంగ మ6న_Z!
ౖ  ా«²
మా హృద}§శTm² భజO !!
3 : ·Ø మలీN ! ఎవ కటBeమను Q)రచు మన!ా, Kా, కరNణ ఉfా_ింUన భకAలకA
అÙZy øశTర మలA సమకRడ1FW, అటjy హYి9యKGౖన =ను శద34 భÏంచుచుF ను.
>వరణ: అమ6N! మా హృద}§శTm, ఒక^ ఇచుటDా= F&ి అ= &చుJవడం ఎరగ= Kా= తన
హృదయంల, YZటy xకAFL హ హృదయ ాÊ¨ ! ఎవర =ను మన!ా Kా కరNణ _nవేస ూ ఉfా_ిస ుF )
Kా^ vకటBeమవలన సకల ఐశTర మలA కలAగను. అటxవంటj తg7 KGౖన =ను

FLను సరT&

పÏంెదను.
సందర ం ప9ారం: ఈ ~7కం "అన ë శరణం F_ి తTakవ శరణం మమ" అను శరణగ$ వంటj&,ి ఈ బB9హNణ
కAటxంబB=^ ఐశTర మ= ఇంO&వ
ే తలవF ఇవTగలర అ= అంటBKL =ను పÏంU శరణజ³U
=ను

సు$ంUన Kా^ ఐశTర మల=ే తg7 > నుKLTాబటjy v గంU ే_న
ి ఈ !8త9మ &Tా v

కటBeమ= ÆYZౖ వ¹ంU Æ &&9= ధTంసనం ే}.
~718!! సర_ిజ నయFL స)జ హ_n
ధవళ తమ6ంËక
మ6ంËక గంధమ6ల ~é !
భగవ$ హవల7 é మFWజ O¼
$9భవన భ $క ప9_ద
ీ మహ ² !!
3 : అందabన
c &F ! కమలమలవంటj కను లAను, ేతtలAను గల&F ! o^"g 3ెల7FGౖన దువTలAవల
34డను, గంధపI పత 34డను, పల దండల 34డను ప9ా¯ంచు&F ! >షt
 మ ^ Yn9య_ిKన
Gౖ &F !
మల,7కమలకAను సంపదల ననుగ·ం¸ చు&F ! ·Ø భగవ? !  మలీN ! Fయందు సంYీత
9 tాలవI
కమN !

>వరణ: కమలమలవంటj కను లA కgQ, కమలమలను ే$ల, పటxy%ను, 3ెల7టj పటxy పIటy ం కటxyకA=,
చక"= సుKాసనలA కgQన పIవITలను ధంU ప9ాశ వంతమQా abరయనటjy తÀ7 మ6 యందు
ప9సను ాలవI కమN. అమ6N! భగవ$, !ాªê fాపమలను హంచు  హ Yి9యాలవI మFWహరabన
c
&నవI, మ డ1ల,కమలకA ఐశTా = ఇచు&నవI, మ6యందు ప9సను ాలవI కమN.
సందర ం ప9ారం: ఇ&ి కRS YZౖన ెYిiన ~7కం వంటj&,ే అ=

ల,కమలకA ఐశTా =

ఇే తg7 >,

పదNమనందు వ_ింU, పదN FLత9మలA కgQ, పదNమలను హస మలల, కgQన vవI పరమ మంగళ
సTరYి=>, ఆ మంగళ సTరపమ34 సరTమంగళQా =లUన ఈ Ynద బB9హNణ కAటxంబమYZౖ v కరణను
ప9సంU మ6 యం&ి ప9సను ాలవI కమN.
~719!!&ి
&ిగ_ి d:
d కనక కAంభ మఖ6వసృషy
సTాT·¸v >మల రజల పI
7 3ఙú{ ² !
fా9తర మ6o జగ3ం జనv మ~¡ష
ల,ాిFథ గృ·¸ణ ö మమృ3ó పI?9² !!
Bవం: తÀ7 సమస జగతt
 కR తg7 KGౖన=ను fా9తః ాలమనFL సNంచుచుF ను. 3ెల7= వస మ
¶ లA
ధం U, చందF&ి అంగాగమలA పసుకA=, సుకAమ6రabcన పల దండలA ధంU ఉన ఓ తÀ7 vకA
=త మ fా9తః ాలమనందు నమస"స ుF ను. తÀ7 v ఐశTర మFLమ= %లెదను, &ిగ{జమల
Bర లౖన ఆడ ఏనుగలA బంQార కలశమల34 ఆాశ గంగను పటjy3U
ె  ఆ జలమల34 =త మ =ను
అdÙnకమ ేస ూ ఉంటB}. ఐశTర మలల, హదు(Qా మదమ కgQన ఏనుగలను Kా^టకటxyకAన Kా=
ఐశTర మను ెబ3ర, తÀ7 మ vJ &ిగ{జమల Bర లz సTయంQా =త మ అdÙnకం ేస ూ ఉంటB}.
తÀ7 మల,7ాలల,నూ కల QపiFGౖన ఐశTర మను ప9!ా&ించగల తg7 >, Fpద ప9సను ాలవI కమN.
~720!! కమలz కమల6e వల7 é తTం
కరణ పర తరఙj{ 3ెర
ౖ fాఙ{ ఃøø{ !
అవల,కయ మ6 మ^ంUFF²
ప9థమం fాత9 మకృ$9మం దయ6య6:
దయ6య6 !!
3 : అమ6N ! కమల6&ేÆ ! దద9ులల,ల7 దద9ుడను FLF.L అందుేత v కృపకA అందఱì కంట మందు
fాతt9డFGౖనKాఁడను FLF.L F మ6టలల, నటన (కృ$9మతTమ) లzదు. కనుక v కరణపత కటBeమల
(ఓరచూపIల) 34 నFÜ కమ6ర చూడ1మ తÀ7 ! &ేÆ ! మకAందYి9య6 !
>వరణ: అమ6N కమల6&ేÆ! పదN పత9మల వంటj కను లA గలv కళî¦ పదN పత9మల వల చల7 = తనమ
ఆర(àత కల&నవI. సహజమQా &Xనుల }»డ అfార దయగgQనvవI, v సహజ సTBవమే &XనులYZౖ
దయను వ¹! ావI. అటx వంటj దయకA FLను పQ ాfాతt9డను, v దయకA fాతt9లౖన &Xనులల, ´టy

´దటj Kాడను ాబటjy v దయను పపర కరణ34 కRSిన గంటj చూపI34 మందుQా Fpద
వ¹ం చమ6N!.
సందర ం ప9ారం: అమ6N, &Xనులయందు సహజంQా ారణ మ కల&నKGన
ౖ vవI, v చల7 = చూపIల,
పదN పత9మలవల తSి (ఆర(àత) కల&నవI ఐన vవI ఈ &Xనులౖన బBహNణ కAటxంబమనకA కల &Xనతను
v దయ అFL కరణర(àపI గంటj చూపIలను ప9సంపే_ి Kా &Xనతను f8Qటxy. అమ6N నువIT
ాfాడవల_ిన &Xనులల, ´టy ´దట వరసల, ఉన &XనులA Æర, Æ= రిం U అనుగ·ం¸ చు.
~7!! సు
 వం$ }§ సు
 $d రమ d రనTహం
త9}¾మ}¾ం $9భవన మ6తరం రమ6² !
గణిా గరతర Bగ BÏFW
భవం$ 3ే బధ B>3శయ6:
B>3శయ6 !!
3 : ఎవ3ే ఈ సు
 $పరTమలన
ౖ ~7కమల34 KLదమ6తయ, జగజí న=య అ}న  మలీN
భగవ$= ప9$ &ినమను
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