


������శ్వ  వ్ త కలప 

 
 
��������శ్వ  ప�  �వ వరరర 

ఆచలనర: 

ఓర ��శ��య ��్వ�, ����యణ�య ��్వ�, ల�ధ��య ��్వ� (అ� ల�డ���వ�్  �ే ల  వ�

��సు��� ��వ ర  లనుు 

���ర��య నల�, �ష్�� నల�, లధుసూద��య నల�, ేవ�త�ల�య నల�, ��ల��య నల�, 

��ధ��య నల�, హృ�ీ����య నల�,  ద్����య నల�, ���ద��య నల�, సరతవషణ�య నల�, 

��సు����య నల�,  వదుుల�మయ నల�, అ�వ���ద య నల� 

 �వ��� త్ల�య నల�, అ�ోక�్య నల�, ,��వ�ిరవయ నల�, అచుు��య నల�, ఉ��ర��వ య నల�, 

హవ�� నల�, �� తృ��్ య నల�, ��తృష్  వరవహ్ణ� నల� 

���్ రరవధవర �ష�్ ర శశ వ్ర చ్�వ�ర�ర 

 వసనమ  దనర ��ు��్ �వ్ �రమ ��ర్�� 

 
ఓర అ � వ్�  ���వ �� స��్  ��వ ర ర���ి�� 

యస�్��్�కరడ�డ ��కర సర�వురుర్వర �ం� 

�� ���రద ���రద 

ఉ తేషషర్� ర�్�ి�� �� ః�� ర�భ��వ��� ః����ర అ�����న రవహ్తవ్ సల�వ��� ఓరర�� ఓర రప �

ఓరపర సు �, ఓర లహ� ఓర�న� ఓర్ � ఓరపర స్ుర ఓర్్� �్�వ్��ణుర ర�� �� సు �వలయ్

����న�  వ �దయ�� ఓల� � ��ు యవ�� లృ్ర రవహ్ ర�వ�ర సు� ��ర�  �వ ణ�య�లలప  ��ి

��శ�� లప ను స్��రం సరత కర  �య  లను� ల� � త్ దు��్కయ��్�� �� వ��శ్వ  ���దసు ��

 వ��శ్వ �ీవ్ ువవర ��� ��ర�� లపహ ��త ��లవ���్ ����య�  వ వతల�నసు ఆదురవహ్ణ� ��్యయ
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 ����వ ��్్  ��హ త కక �్  స్్ లన్ర్�� తతయప��  వ�ల ��� �రర��వ్�� రవ్  ��ష రవ్�రష�

అ�ి్మ  వతల�న ��ు వ��త  �రదవల���న సర ్�వలప ��వ� ���������� సర ్���, .......ఆయ��, ....... 

ల���, ....... �� ,......ే��, ,,,,,,,,��స�� �ర��� �రతవణ ః రరపణ ���షణ, �శ��ష య�ర, �రే�ౌ

��ల�మ ��� �� వ్� �����ల��య� ఃధవ్  యమ స��్ �ు లల ధ��్వవ ��ల�క చ్���్ధ చ  �వ���వవ

�ిధువవర,  � వ్ ���వ ర ృదద ధవవర, స��్వషష �ిదద ధవవర, �ి��ద �ణ�యత �ీవ్ువవర ��ు����హ���� �� డ��  �వ

 ప�్ర త����ు, ్దరర త ����ధనర త����ు� 

త ససు లప�� �ష�్ � తరకం వ�దవసల�శ�్�, ల� క ్ వ్�ివ�� రవహ్ ల��ు ల�్�వ రణ�స్ృ్�

త������ర��స��్స త �వ్  �  సురధవ, ఋ��్�ోద యయ��్ ద ��ల���ో అధవ్న� అ�్అ స� ��య్��స��్

త ��రరప సల�శ�్�� 

ఆత �� 

��్ : రర��చ యలప��  ె  ���� �� సవస్ే  

నవ్�� �� రదు ������ � క�ి్మ స�మ��ర త�వ�||  

������ ్��� ����వ చ త�� ష్����ుచ ��్ | 

���డవ�వచ  వ��ు���  ర �రర���  వ�్��తే్�  

ఆయ�రక� ��  ప�్వదర లల ఃయ�ల�నసుు దు��్కయ��వ��� త ��ధ��న  ప�్ దవ��ు�

సర �వ కయ�� (త ��లప ల�  ళ్ను  ప�్ దవ ులప �� న, �� ���� న, ్ల శవసు��� న ����ద ��

చ �్ ����తు 

అసు ��  

��ు��ద �్ననర �� ర ్ త��రచనస�మరర, చ్�వ�ర�ర లవ��యర స��్రవణ ర��ి్రత 

�� లవ రణ��� ్�� నల� ��ుయ�భ 

అ��వ రచ� �రద్రదు సువ���్�����శ్వ అ������ సవ్�� ���డరవర సలపదగ  
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�� లవ రణ��� ్�� నల� ఆ��హయ�భ  

ల���త����  �షు�����శ� ����వ�ె మ��్���్ర వ్మ�రివసనర �వ� �ీవ్ువవర  వే రృవు��రత 

�� లవ రణ��� ్�� నల� ఆసనర సలవకయ�భ 

���డ � వ్ నల��తసుత శరతవ �ివయనరదన రృవణ�వ�ధర లయ�ద త్ర రరధ  ���కక�ె వ�ు్ర త 

�� లవ రణ��� ్�� నల� ఆవ�ధర సలవకయ�భ  

ర� తత్ నల��త~సుత స��్వషష  వ��యత ర��త ధ �దుర లయ�ద త్ర రృవణ ��్వ��ననత 

�� లవ రణ��� ్�� నల�  �దుర సలవకయ�భ  

అ������ సవ్�� �డ��్ణ  వ ప�్ రృవణ�చలనర �� , ్�రుర ద త్రలయ�  వ�్ త 

ఆచల యర సలవకయ�భ� 

ద����వ సల�యపతతర ��ల��్��ున సల�్్ర లధు వ్ర రృవణ�దర ర� తత్ర న�సుత �� త 

లధు వ్ర సలవకయ�భ� 

��మనర  ర �లృ�ె ��ద రృవణ రణ��యత అ������ సవ్�� �డ��్ణ రణ ప�్ త 

 ర �లృ్ ��మనర సలవకయ�భ� 

రర����సవ్య��వరు� ఆహృ�ె వలతవ్ ల � ��మనర త�వ�ష్రర��నుల� � వ్ న�సుత ��త 

��ోద దత ��మనర సలవకయ�భ� 

వతత సత ద్్యర  �వ� �� �రురచ లరరళర �ర వదర రృవణ్్ర  రరం దవహ��్్� త 

 సతయ్పర్ర సలవకయ�భ� 

���్ర రహ్సూ వ్ర చ ��రచనర  � త్�డయతర రృవణ సవ్�� �� ర��త ��భషష��యతత 

ఉ �్ర సలవకయ�భ� 
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చరద ��రవ� తవ�కవ తసూత �డ త�రత�ల��్్ర � క నర సువ���ష� �ీవ్ువవర  వేరృవు��రత 

రర��మ సలవకయ�భ� 

అక��మ ధ  ధమ ����ుమ ��్య�రసత రడ� �మ ���మ, రృవణ  వల�నరద ఈశ � వ్ న�సుత ��త 

అక��మ సలవకయ�భ� 

సురర��� సు ���కణణ �్�త�రద లప���చ ఃత �రశే  ��వ ణణ సరరృవణ న�సుత ��త 

 ���కణణ  ప�య�భ� 

�� ���యత అ��ష త్ వ శ్ ��ల  ప�్ 

 

ఓర ర�్న��య నల� ఓర రణ�ధు��య నల�  

ఓర ���య��య నల� 

ఓర �ె ్ల�్���య నల� 

ఓర ��్లప��య నల� 

ఓర  వలప��య నల� 

ఓర సులప��య నల� 

ఓర తృే�� నల� 

ఓర సు వ�వ �త య నల� 

ఓర సు��ధ�� నల� 

ఓర సు��ధు��య నల� 

ఓర సు����ఘ�మయ నల� 
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ఓర లవరణ ్�� నల� 

ఓర ల���ుయ నల� 

ఓర లవ�� �య నల� 

ఓర లవర �య నల� 

ఓర య�వరర�య నల� 

ఓర  రర�ఠ��య నల� 

ఓర హయ�డ���య నల� 

ఓర  వ�ల�య నల� 

ఓర  �వ �్� య నల� 

ఓర  వ���య నల� 

ఓర�దత�ివయ�య నల� 

ఓర �ఘమత��త ్ నల� 

ఓర �ఘమహర��వ నల� 

ఓర �శ్����వ నల� 

ఓర ���కక్�� నల� 

ఓర �� ్�� నల� 

ఓర ��తక్�� నల� 

ఓర శృర����ణ� నల� 

ఓర ఆశ�్ ్� �య నల� 
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ఓర శ �ివయ�య నల� 

ఓర �ఘ�����ణ� నల� 

ఓర ��శ్��య నల� 

ఓర ర �్�్��య నల� 

ఓర ర లదద��య నల� 

ఓర రతత�ధ�� నల� 

ఓర �� రల�ుయ నల� 

ఓర ����్్�్య నల� 

ఓర అర���భ�� నల� 

ఓర లర వ్తృ�� నల� 

ఓర  � తవ  వ��య నల� 

ఓర స��్య నల� 

ఓర స��్ ���ుయ నల� 

ఓర సవ్త��త ్ నల� 

ఓర సవ్ ����వ నల� 

ఓర నవ్��ి�ద వ��య నల� 

ఓర  రచహ��త య నల� 

ఓర  �వ్యనరద��య నల� 

ఓర  వర�� నల� 
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ఓర త�ల�వ రపవ�� నల� 

ఓర త�ర���సువరర���య నల� 

ఓర ��రేల�� నల� 

ఓర ధృేల�� నల� 

ఓర ��భ�� నల� 

ఓర త�ి వ్చ �ివయ�య నల� 

ఓర రవహ్ ���ణ� నల� 

ఓర రవహ్వ��ిణ� నల� 

ఓర లహ� ద��య నల� 

ఓర ల�ో్్క�య నల� 

ఓర లవ���య నల� 

ఓర లరేవణ� నల� 

ఓర లరరళసుస్��య నల� 

ఓర  వల��య నల� 

ఓర �్ుయ�� నల� 

ఓరయ����నమవ�����య నల� 

ఓర రర��సు��య నల� 

ఓర రణ��వ��య నల� 

ఓర రరవవ�న��య నల� 
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ఓర  క�� నల� 

ఓర ��ుే�� నల� 

ఓర అ��� ర్ దం్��ర�� నల� 

ఓర అవషష వ��య నల� 

ఓర లరరళ వ��య నల� 

ఓర అ ుతత వ� �య నల� 

ఓర  ���ణ �వ���య నల� 

ఓర  ప��్ నల� 

ఓర  �ష్��� �� తహవణ�య నల�  

ఓర అర�రణ�ుయ నల� 

ఓర అర� ప�్ుయ నల� 

ఓర అ �తృ్ ��త�ల�య నల� 

ఓర స్ుధ��్ణ� నల� 

ఓర స���ు నల� 

ఓర ����య నల� 

ఓర సవ��రరప�ధ�� నల� 

ఓర లయ���య నల� 

ఓర �శ��ర��య నల� 

ఓర లణణ��ర��ణ� ��� �య నల� 
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ఓర సలసత�� ��ల�వత�� నల� 

ఓర సయ్ష్�� నల� 

ఓర రవహ్���ు�� ��నరప�� నల� 

ఓర �ష�్ �� నల� 

ఓర �ష�్ �ివయ�య నల� 

ఓర రతత����య నల� 

ఓర ఐశ్వు��వణ�య నల� 

ఓర స్�� వే��య నల� 

ఓర �ష్రదృ��నల� 

ఓర �శ్వ�����నతృ�� నల� 

ఓర త ధుణరపవ�� నల� 

ఓర ఉన్ త్����య నల� 

ఓర  వ���� నల� 

ఓర సలసత �ర������య నల� 

ఓర స���్శ్వు వ��య నల� 

ఓర �� ���మశ్��య నల�  

ద��రరర రపర  ల��్ర సురరధర, సుల��హవర, ఉల�సు్ నలసుత రుర రృవణ  వ�ోర త 

ధూ ల�ఘ��  య�భత 

���ుర ేవ ��తసరయపతతర  య్మ���ో ు�్ర లయ�, రృవణ లరరళర �వ ర ఈశ � వ్ న�సుత �� 
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�వ రదవ్య�భ� 

సురర��సుతృ��ర���� �ద��మ ఘృ్ �ం��మ, �్ ��దుర రృహు��రచణలప��ద �  వతతక��మ, 

రకుర చ  కహురచ  �షుర  � య�� చ, ఇదర రృవణ �్ ��దుర లయ�ద త్ర ���యత, 

�్ ��దుర సలవకయ�భ� 

సం���నరద ���మశ  �ష్��� ధ���చ, ర�ల�ుర �ివ��� రర��మ �ీ్త�వ�ష్ ���యత 

సు వ్ �షకర సలవకయ�భ� 

 ప�డచ సల�యపతతర ��ర ్్ ద ద�వ�ు్ర, తవ�కవ చూవ్సరయపతతర ��ర� ర  వేరృహు��ర 

��రర� ర సలవకయ�భ� 

ఘృ్ ��త సహ�� ్శ� శత ల �ివ్ర  ���నర లయ�ద త్ర రృవణ వ�ోర  

 ���నర సలవకయ�భ� 

��������శ్వ  ప�:  

� ర ఢలవ�తర ె  - ద��నర హసత యపర్�� 

����వ��  ��నర ��ు��� ేవ �వ ఘ�ేన�,, �� ������శ్��యనల� ��ునర సలవకయ�భ  

��� �స శ��� వ��ు  �వ్��ు స�య్్ వ�్ 

ఆరచ� �� ����శ లదర��త ధ చరదవ���వ �� ������శ్��యనల� ఆ��హయ�భ 

సు��సువ శ��వ్మ -  వ�వ�ి్  ��రరప� 

����వ�� లదద త్ ల�సనర  వేరపహు��� �� ������శ్��యనల� ఆసనర సలవకయ�భ 

రర��ధవ నల��తసుత - ేవ లచన  ృషరద్� 

ల���త��సన సర��వ య - ������య న�నల� �� ������శ్��యనల�  �దుర సలవకయ�భ 
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అవ�ధర రృవణ రర మ - ర��త ధద త్ ర లయ�శ్వ 

 వయచచ�� లనసుత రుర - ర��త �� భషష��యతర �� ������శ్��యనల� ఆవ�ధర సలవకయ�భ 

లప�ర��మ వద వ���ు��మ్ు ల���ు్ �్ ర � 

����వ�� రర��మ రృవణ� చలనర ��్ �� ������శ్��యనల� ఆచల యర సలవకయ�భ 

��మనర  ర �లృ�ె ��ద �దద ��ోద ద ���వ� ి

రృవణ���డవలణ్్దగ��తన లయ���క్ర �� ������శ్��యనల�  ర �లృ్��మనర సలవకయ�భ 

న�వ� సల�యపతతర లయ�ద త్ లను త్లర 

��మనర �ీ్త�వ�����శ - స��శ న�సుత �� �� ������శ్��యనల� ��మనర సలవకయ�భ 

 సత ్ యపర్ర స���రవర -ల��హవ భదర �రర 

ద��భ �� ����శ ర��తధదర  వేరృవు��ర �� ������శ్��యనల�  సత ్యపర్ర సలవకయ�భ 

స్వ్ య���  �్ర ��రచనర  �్ త �డయతర 

వ���వ కల� య�యపతతర - ద��భ �ీ్త�వ�  వ�్ �� ������శ్��యనల�య ��  �్ర సలవకయ�భ 

సలసత ర�రధదవ��ుణ�ర - �� ్్ల�ి �న్ర�� 

ర��త ధసల��క్ర �ీవ��ు -లయ�రర���� రృహు��� �� ������శ్��యనల� రర��మ ��వయ�భ 

అక�� �ి స్����న - ర��త ��లకయర  దర 

ద���ి��� లదద�ె వక�ె � �ీ��య��ర ర��మ �� ������శ్��య అక��మ సలవకయ�భ 

త క ృక  వసూ�్ స్ర  ప���్ వరు���్ సు���� త�రత��ః �  ���ద�్ ��ర���� లవ���ర లయ� ��

������శ్��యనల�  ���కణణ  ప�య�భ ్్� ఇర��వ ��  లత � త 

 ప�్ర త���ు� శ సు ద��ణ�����{త�ష��్  �} రవహ్ణ�నల� ఉ త్వ���� {ఎడల�్  �} �ష్��నల� ల��ు

������శ్��య నల� 

అ��రర  ప�: 

లయ�శ్��యనల�  ��ౌ  ప�య�భ,  
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ఈశ్��యనల� �ర�� ప�య�భ, 

��లవ� �యనల� �్ను  ప�య�భ,  

హ��యనల� ఊవ�  ప�య�భ, 

ేవ ���ర్��యనల� ర�హుర  ప�య�భ,  

ర��యనల� తక�ర  ప�య�భ, 

రర��ధవయనల� ��రర  ప�య�భ,  

లవ����యనల� ఉదవర  ప�య�భ, 

 �్ ్��నల� హృదయర  ప�య�భ,  

�ి������నల� హ��త మ  ప�య�భ, 

శ��యనల� రప��  ప�యభ,  

శేతర��యనల� తరఠర  ప�య�భ, 

�వ� ���యనల� లప�ర  ప�య�భ,  

ేవ����వ యనల� ����వ ణణ  ప�య�భ, 

వ���వ యనల�   �కర  ప�య�భ,  

శ��్యనల� శవ�  ప�య�భ, 

చరదవల�ళ��నల� ల��ర  ప�య�భ,  

 � ్��నల� స��్ణ�ుర���  ప�య�భ 

������శ్వ అ��ష త్ వ శ్��ల  ప� 

1.ఓరశ��యనల� 55.ఓర�వర��వ యనల� 

2.ఓరలయ�శ్��యనల� 56.ఓరరణ����యనల� 

3.ఓరశరర��నల� 57.ఓర వ�్ ్��నల� 
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4.ఓర�ి������నల� 58.ఓరయ్వణు��్��నల� 

5.ఓరశశ�����యనల� 59.ఓరదువద��ష యనల� 

6.ఓర��ల����యనల� 60.ఓర���డ��యనల� 

7.ఓర�వ� ���యనల� 61.ఓర������యనల� 

8.ఓరత ��ద��నల� 62.ఓరఅనఘ�యనల� 

9.ఓర   లయ్��యనల� 63.ఓరరప�రరర�షణ�యనల� 

10.ఓరశరత��యనల� 64.ఓరర�� యనల� 

11.ఓర�  �ణ��నల� 65.ఓర����ధ�్��నల� 

12.ఓర�క�్ర����నల� 66.ఓర�����ివయ�యనల� 

13.ఓర�ష�్   ్��యనల� 67.ఓరతృ తే��స��నల� 

14.ఓరశ�ి���ష యనల� 68.ఓర �����్��నల� 

15.ఓరఅర�������యనల� 69.ఓరరర ��నల� 

16.ఓర��తర��యనల� 70.ఓర వల���� �యనల� 

17.ఓరరతత ్� �యనల� 71.ఓరలృ్�ుర�య�యనల� 

18.ఓరర��యనల� 72.ఓరసూక్్న��నల� 

19.ఓరశ��్యనల� 73.ఓర�ర��్ధ�ి��నల� 

20.ఓరేవ ల����యనల� 74.ఓర�రదు వ��నల� 

21.ఓరశేతర��యనల� 75.ఓర��ుల����యనల� 

22.ఓరశ���ివయ�యనల� 76.ఓరలవ��న�న��యనల� 

23.ఓరఉ��� యనల� 77.ఓర �వ��త�ల�యనల� 

24.ఓరత �త��నల� 78.ఓరవ���వ యనల� 

25.ఓర��ల�వ��నల� 79.ఓరర�్ ్��నల� 

26.ఓరఅరధ��సువసూద��యనల� 80.ఓర��వ ణ��నల� 

27.ఓరరర��ధ��యనల� 81.ఓరఅయ్వ�గ��మధయనల� 

28.ఓర  �క���యనల� 82.ఓర��రరర��యనల� 
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29.ఓర�� �� �యనల� 83.ఓరఅషషల�వత��నల� 

30.ఓరతృ ��ధ��నల� 84.ఓరఅ������్�� నల� 

31.ఓరవల�యనల� 85.ఓర�� తే ���యనల� 

32.ఓర వ�హ��త యనల� 86.ఓర�దద�ర�వయనల� 

33.ఓరలృర �ణ��నల� 87.ఓర��శ్��యనల� 

34.ఓర�క�ధ��యనల� 88.ఓర�రడ వశ��నల� 

35.ఓర��� �స���ి��నల� 89.ఓరఅ�్యనల� 

36.ఓరత ం��నల� 90.ఓర �శ��చ��యనల� 

37.ఓరత����యనల� 91.ఓరలృష�యనల� 

38.ఓరేవ ���ర్��యనల� 92.ఓర � ్��నల� 

39.ఓర ృ��ర��యనల� 93.ఓర����యనల� 

40.ఓర ృష��వ���యనల� 94.ఓరలవ����యనల� 

41.ఓరర�� ్దూద �్�ర�వయనల� 95.ఓరఅ ుయ�యనల� 

42.ఓర��ల�ివయ�యనల� 96.ఓరహవ��నల� 

43.ఓరసవ్లయ�యనల� 97.ఓర పషదర్ర��నల� 

44.ఓర వ్�ధల�వత��నల� 98.ఓరఅ ు��� యనల� 

45.ఓరఅ శ్��యనల� 99.ఓరద��ధ్వహ��యనల� 

46.ఓరసవ్�్� యనల� 100.ఓరహ��యనల� 

47.ఓర వల�్్��నల� 101.ఓరరర�� వ్ర��నల� 

48.ఓర�� లసూ��ు��మ లచ��యనల� 102.ఓరఅ ు��త యనల� 

49.ఓరహ���నల� 103.ఓరసహ��వ ��యనల� 

50.ఓరయ��లయ�యనల� 104.ఓరసహసవ ���నల� 

51.ఓర�� ల�యనల� 105.ఓరఅ  వ  వ��యనల� 

52.ఓర రచ ��త య్నల� 106.ఓరఅనర��యనల� 

53.ఓరస��శ��యనల� 108.ఓర వ��శ్��యనల�  
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�� ������శ్వ ��్భ��నల� �����ధ  ��లళ  వ్  �షక ప�్ర సలవకయ�భ 

 
 

అధసూ వ్ ప�: 

ఓర శ��యనల�  వధలర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర ��ర��యనల� ��్యయర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర లవ����యనల� ్ృయయర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర  ృషరద్�్యనల� చ్�వదర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర ���డ��యనల�  రచలర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర వ���వ యనల� షష� ర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర  � ్��నల� స తలర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర వల�యనల� అషషలర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర వ్యరర��యనల� న లర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర    లయ్��యనల� దశలర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర హ��యనల� ః��దశర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర స్వహ��యనల� ��్దశర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర ర�� యనల� వ్�దశర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర శరర��నల� చ్�వదశర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర శ��్యనల�  రచదశర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర స��శ��యనల� �� ఢశర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర ఈశ్��యనల� స తదశర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర ఉ��� యనల� అ��ష దశర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర ��తర��యనల� ః��న �రశేర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర   తర��యనల� �రశేర�ర��ర  ప�య�భ 

ఓర లృ్�ుర�య�యనల� ఃత�రశే ర�ర��ర  ప�య�భ 
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ద��రరర ధూ లప�ురచ -హుర��వ ����శ్ర 

ధూ ర సురర�ె వ�్కనమర - ��్ర�ీవణయ్�శర�వ�� ������శ్��యనల� ధూ ల�ఘ��  య�భ 

��డ��ర హృద�� ��్ -  �� న�వ �రత���హు�ి 

ర�హు�వ � లయ�ద��త - రృహు��ర రతత ��వ��� ��������శ్��యనల� �వ ర సలవకయ�భ 

�ె  లతుల�ి �్ ��దుర - ్��త ్ృ�ితసత��రయ్� 

�్ ��దుర రతత��్్ �ుద ృహు��ర వ్ధరరత్్య� �� ������శ్��యనల� లవ�్ ��దుర సలవకయ�భ 

���ునరద స్వ� సత ధర -���హృ్్ల క�ివ్� 

���డశర��త ధలదద త్ ర - ��రర� ర  వేరృహు��� ��������శ్��యనల� ��రర� ర సలవకయ�భ 

అవ�ధర రృవ� రర��మ - ర��త ధద త్ లయ�శ్వ 

 వయచ� �� లనసుత రుర - ర��త ధన భషష��యత ��������శ్��యనల� అవ�ధర సలవకయ�భ 

����శ చరదవ సర��శర - ��ుే సూవుభ����్ర 

ర��త ధ����ుభ తవ�కవ  ���న భదర శ � ��������శ్��యనల� తవ�కవ  ���న దవ�య�భ 

ఓర ్్�కవ���య �ద్య� లవ����య �వలయ్ ్��మవ�దవ�  వ �దయ�� 

న� య్వణుర�హ�� య్వణు  ��్ య య్వణు వ� �య య్వణు  ్�� �� ������శ్��యనల� ���ోతత

సు వ్ �� ు లర వ్ �షకర సలవకయ�భ 

ర���న రప ���వశ - సవ్������  ప�్ 

 వద��ణర త��భ��ుర -  వ్ర �� సచ ర త�వ� �� ������శ్��యనల�  వద��ణర సలవకయ�భ 

హవశర�్ లవ�� - ���్��లవ  ్ర 

శ శరతవ స��్��్ -   తరఠ న�సుత �� ��������శ్��యనల� నల��్��మ సలవకయ�భ 

ఛ వ్ల� �చదయ�భ,  �ల��ణ ��య�భ, నృ్ుర దవ్య�భ, �డ్ర ���  య�భ, ఆర�ో�తర

����హయ�భ, 

సలసత����  �వ,����  �వ,శత�త ధ  �వ,రత�త ధ  �వ, ప�్ర సలవకయ�భ 
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అవషష�ి��ద ర త�వ�� శ�� ుయలయ�శ్వ ్ ర��త ��ర భషష����వదర ల��డతతృ్త �రవ� 

( ప�్ ��వలప యసు��నున �డ�  ��రచు లర వ్రు 

����వ�� ����శ రర నమరర��  ��్ ఃత�రశ��ద�� ్�ి్ మ సూ వ్ర రృవ్లుహర  వ�్్్ 

(��వలప తక�ష ��నుకత�  ��రచు లర వ్రు 

ఆయపశ� ���ుర చ ్�� �ి�రచ ����రు ృ��ద ర త�వ �� ��  

సర��వరవరరప ��ౌ �లరమర ల�రవక ����వ న� నల��త  

(��యనభచు�న �డ�  ��రచున��ు 

����వర  వే రృవ్్� ������ �్ ద��ే చ ����వ��త వ�� ����ుర ������య న� నల� 

 వేల���న లర వ్ర 

����వ  వేల�ర య��్��వ �ుర ����రు ��ద ్��్ద��ు�  వద��న లల�సుత �� వచరచ �్్ 

�� ������శ్వ ��్భ�� నల� ��ిీవ్� సు వస��మ వ�ోర ్� లల ఇషష��ల�ువద ��ి�ద వసుత  

 ప�్ ���నలప సర పవ్లప 

 
�� ������శ్వ  వ్ త� 

 వ��శ్వ�� అ��ద ర��  �వ్ే ్న  ే శ�డవర ల అవద��రర  � రదు �భ త్లప  ��ని  వ్లరప

������శ్వ��  వ్లప� ర����  ెరప��ను� శ�దద�� �న  �ిరద� సూ్�డ� 

��న��దు త�  ె��కను� శ �డ�  �వ్య స��్ �షె ��� �సలపన �రడ� సరయరదు త వ���యపరషెను�

�ిదద-��ధు- ��ర �వ�ష-యక-రరధవ�్ � శ �� 

���రచుచురష���� �� లప� రణలప � శ �� సుత ేరచుచురష���� ఋష� �-లపను �-అ��మ- 

-��యప �- వ�ణపడ�-సూవుచరదువ  �-��వ �-ర�వ �- వలదరణ� �-త�ల�వ��్భ-���యత�డ�-

�వరదువ డ�-నర�వశ్వ�డ� సరయరదు ఉ �ష�్  ల ఉ��మవ�� ��వద 

్�రరప��దు � శ ్ ను ��నర  �సుత ��మవ�� వ�� -�� -్ల �- త�ళ-న����ళ-చరదన- నస-�రర�

 ృకలప ��ను చర త- ���మర- ����్����  ���కదు ��ను 

లణణలయలత�క ��ర్� ��   ె���రదు న�వ నద వ్లప ��ను చ్�వదశరప �� �
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 � ��సుత ��మ��� అక�ష ఆనరద�� �హ లప  ల రృరరప��క� అనరడ� శ రతత 

���ష�ష డ� ఆనరద � ��్�షె ��కుల�డ����ను� అ్డ� ���ద సరర��్లప రప ��కుర్� ��

స��సదు ను, శ �ష�మ �ః�ికరచుచురషెను� శ �ష�్�� అరనర��రం 

అరత్ లపనర  �వ్ే� �ష� �ిరవసనలపనురష�  కం రృరరప��క�� ్న అలృ్ హసతర�� ్క�ష

ఆ�వ్��ర �డ�� అ�� అదనునరదు రృర��  ద ��ర  ర�� 

ల���దు � శ �నత�  వద��ణర ��ి నలస్��ర �వ�� ఇ�� రల�రంన  �వ్య రవతను  ��� ����్ ననుమ

�ష�ం  త� ల� వ్�� ��� � నలస్��రం��� ఆక �క �� 

భలప్ �ః�కిరం  నురష� ననుమ ��వ�  వం ఇకం్   ��ిేవ�  వశమర ెను� అర్ స��శ �డ�

సయలణణ  �వ్ే� సర��కత� యసు��� ���్  వల�వద �దు రప 

�రప �    న  వ��నర త �ర �యరడ � ��మక�్ ఉ����రం ��త� ల� వ్�� నలస్��ర �వ�

���� ��డ�� �����  వ��శ్వ�� ఇ �్ త�్ యపరష� 

య�దరడ వణ�లలప త� ��చు��� అ�రపు�� న� �� ��రం ఈశ్వ���� సల�నలరప�రు్ను

ఆ��జరచు��నుక��� ్ సు��్నవ��క��� �శ��రచు��నమ��� 

��� �సలపను దత శవర ��వ�ద  ర�లప �ర ��ర రవ�డ చత��త  కసలప��యర�� �����ధ

చ  �షక ్వ� ��దు �� త డ����నమ ససు��ుల �ః నక�ష  

��్ల�శ�ల����  ం�ర��� ఆశ�ల��సు ��ఃను చూం అే�� ల��ుద దన��� ్్్  �్ ్వ �

ఎ ����న � ఎచకనురష�  ం�ే�  ��తత� ర అర్ు��భక� 

 �వ్ే�  వశమర �వ�� 

����  వశమ త�  ���్ే భ��్త ఆనర��రంన�ె య �య����� త�్� �  �  � ్�ః ��్లలప�

ఆశ�లలపన �యల���ష ర��ష�ష  ల అ ��వ�  �ణు �వ�ష� ��� 

 ���వ రరన ��� ��ను య్ల ర్��  �ేవతను �����  వ��శ్వ�� ఇ �్ త�� శ ��సే�� ��

��ధు��� సల�నలరప�రు్ను  � రద���� ్ �� �నవ� 

సరతతకరచు����మను� ఇరదు �భ త్�ః  ఆశ�ల����  ం�న��నను అనమ��  �వ్ే� లహవ�ష  ���్

�ర్్ ధుణ�ర �ష� ���్ ��ను ఆశరంన చ లపను  � ర�� 

శ �� అ��ద ర���్ ్��రచుకత� ్��న  వ్లపను ��త� ఉ ��శరచుడ�  �వ్ే ����� ��వ�త�నమ���
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అరదుత� ��్లపడ�  �వ్య ఈ�ి���వద��యతలరప ఉ త్ల 

 వ్ తక�నమ��� అ�� ������శ్వ  వ్లప�  �� వ్లపను ఆచ��రం ల��వషష ��ి�ద�

 � రద  �ిరద��మడ� ��్లపడ�� 

 వ్���నలపను � ��రచల�  �వ్ే ��్లపష�మ ����ర��� �ర�జన ఈ  వ���మ ��దవ దల�సర ల

�త్ అషషభయరదు ఆచ��ర �త� ఆ��యన �ం�� ��మ��దు � 

ఆచ��రం �వ్ �ః న లనసు��� లరరళతవలప రప ఃత�రశే ��వలప��  �ే�� ��వలప� ధ��రం

�� డ��  �వ �ధు ��  ప�ను �వ్య్రం ఆ ��యన 

ఉ ��సలపరడ  లను� ల��మడ� � �్  త� �్�నర ��క�ష ఆ ్వ���్ ఆవవలపను యసు��  లను� ఇ �

 వ్లపను ఆవరరరంన ��క�నురష� అల���సు  వత� 

 ప�్త�లలప�� ������శ్వ�� ఆ����రచ  లను� ల��యప ��ను��శ� � �ి అరదు  పవ్త�రరలపనురం

ఇవ� ���త్  ��ుయలప � సూ వ్లపను చుక�ష  

 క�ష  సతల్ప�� ���� త�ికయపరం న వ్మలప � ��� సు వ్లపను��� ఉరం రరధ  ���కక ��

 ప�ర �త� 

��� ఇవ�్ ఒత్లర�� ర�వ హ్ణప ను వ�ికరం ����  �దలప ను తష��� త వ�రడర్క�ష య������� ధూ 

�వ రరధ  ���కక్ ��  ప�రం రకు-�్�ు, �్ ����ుదు � 

తద� జ � �  నస � ఆవ��ర  ��ి ��రర� ద��ణతం� ��వ ను ్ృ�ిత  వచ  లను� ఈ యవ�న

 వ్ల�చ��రంన����� శ �డ� అనుర�య్రం ల��వషష�ి��ద� 

త �ర �యపన� ��్లపడ�  �వ్ే�� � ��ర �డ�� 

��్లలహ��ష  �ెికన ��� ���నలప ను అనుస��రం  �వ్ే ������శ్వ  వ���మ �షష�� ర��త��

 ��ిర���  వ��శ్వ�డ� సర్���ష ర్వరరపషె ఆ�ః అవ��ష ను��వర 

్న��ను ల సర��రలప  �వ్ే�� అనుర�య్ర నెు� అర్ �ర��రర సర్���ష ర్వరర�గ రవత��

�����సలప ��� �సలపన ����ను� 

 
��ర్�� లపనత� శరతత ��యపణడరప ం��వ రరదుడను రరధవ�్డ� నర����శ్వ��   న

������శ్వ వ్లపను ��� లహ్�త ను �నమ��షె లనుషు లతలపనత� ���� 
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�్ ్ష� �య���� ���నురష� రప���ే రం ఉ�జ� నరవర ల  వ��శరం ఆ నర���మ  �� �తసుత నమ ��య

 �వదర్�నత� ����వ వ్ ������మ � ��ర �డ��  �వదర్� ఆ 

 వ్లపను ఆచ��రం శ��నుర�హలప�� ��వ్�వలపడయ�ుడ�� 

ఆ్దనర్వర ఉ�జ� నరవర ల ర �్ �ునత�  �ణు ే, ��రు ేయను ఇవ� �వ� త�ల���త �

ర వ�� ��వ� ఒత��డ� ్రష�వ�  ��� �న�� ల�త� ����వ  వ్లప 

 �యపకత� అను ��ల్� అష���వ�� అరదు��్డ� �డ� ���్ ��ను ద��దువ డను� ��ల�రప�  ను

సలత వ�ర  �క���డను ��ను�  �� ఆ లచనను 

ల�ను��రడ� త��ను� అరదు�� �్ శు �ేవత �  ఆ ��� ల�త� ధనలప అను ��యు  �నిద�

��వ�త���మవ�� 

����వ� �వ� ఒత  క ృకర���రద త వ��� ��వలపతక�ష ���  ప�ను ర��త��  �సుత���మవ��

లయ�శ్వ�డ� ��వ త�  ప�్��ల����� అనుర�య్ర �డ�� ��వ� త లకతతలప�� 

 వ్ల�చ��ర �వ�� శ �డ� ����్్��రం ������ ఐశ్వులప �, సురదవ వ� లప ను  వ����రం

అర్��్్�డయ�ుడ�� 

ఆ �్ శు  �ేవత త� యపతత యసు  ం�ర��� ��రదవు�� యరర తత��న ఆ �్ శు  �ేవత ల ����ద �ః

 �ణు ే� ఉ�జ� నరవ లవ��య, ం��మ�ః ��రు ే� 

 �ళర� � �డ� ���హర  �సుత���మవ�� ���� ్రష�వయరప �్ �ుడ� ధన��ను సలృ��ద��

����్రలప ��  �్�వ  ను  � ర�� సు�ర�� ��సుత ��మడ�� ల����ర్�� ���� 

ంనమత�ల���త ��రు ే ఐశ్వు ల�ోన్్��� ల ����వ వ���మ లవం � �ర��� అరదు  ్

ఈశ్��నుర�హర �� లక�ర��� ఆ�ః రవత ఆర�వ��� రప���ర��, ఆ�ః రవత 

ఆ�ఃను, త�ల�వ�ష�మ ���ులప నురష� �్డ �లక�ష����డ�� ఆ�ః  డ���  �క�్  డ�్ప ఒత రం య���

ఇరక ఆశ�యర  � ర��ర��� 

ఒత��డ� ఆ�ః ్న త�ల�వ�ష�మ  �వరతం ��య��  ��దద్త్ ఉ�జ�  �వర లవ��ణణ ఆ�ః  దదత�

�్�్ లన �వన�ివే� � ��రం ఆ�ఃను సవయల��జరం యసు��� 

��  �ిరద�  ె�ిక ర�రింర��� అ్డ� ఉ�జ� �� �్�్ ్ల దు�ివే� � ��ర �డ�� ఆ�ః ��ర్

ధనభం� త�ల�వ�ష�మ ��రనర�ిర��� అ్డ� ే���� సుత రడ�� 
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ల�వ లధులరదు లయ�శ్వ�డ�  �వ�� వ� ర ల ���� అడ���రం అ్�  దదర ధ���మ �� ్�లక�ష డ��

అ్డ� �����న ����� భ��్త � ���రం లవ ��దద్త్  దదత� 

�్�్ �����న సరరే� � ��ర �డ�� ఆ�ః లవ � ��ర్ ద���మం�  ర�ిర��� ఈ  ��ుయలప త ష�

ల�వ లధులరదు  �వ�వ� �షె న శ �ష��� లప్ను 

యసు��� � య�డ�� లవ అ్డ� ��దద్త్  దదత� రయ ���వ�� అర్��్య్� నురష� ఈశ్వ�డ� ఓ�్

  � ఎ�మ��వ�్  ��దద్త్ నష��� �� లప్ �చెు�త���మ  ్త్ 

����వ వ్లపను ల�����ిన ��వణర�� ఆ �� లప్  త� దత్ద� య�చ���ర �డ�� ఆ ల�క � �నమ

అ్డ� ేనమ�� ��దద్త్  దదత� �్�్ ��ను �నమ ల�క ను 

�ెతయ  ె�కడ�� 

అ �కష��ః ర��� ఆ లంరం అ్�  �్ ����వ వ్ర  ��రం డ�గం�  ర�ిర��� ్త్�� ����వ  వ్ర

 �య  �ని����  ె కలనమ��� అ్ష� వ��వర ్త్  దదత� �్�్ 

��దద్త్ ఇం�న �� లప్ను ఇం�  వ్ర  �య  �నిద� ��దదల్  ె�ికన ల�క ను   ె�కడ�� రపవ�త

తత��న ��రు ే ర��త�� ����వ వ���మ  ��ిర��� ఆ�ః రవత 

లర�వల�వర లప��  ం� ఆ�ఃను, త�ల�వ�ష�మ �������� యసు��� �్ ధ్డ�� ��రు ే  వే

సర ్�వర ����వ వ్ర  �సూత శ��నుర�హర  � ర�� సు���ర్� �� 

����రుసర ద �� ��సుత నమ��� 

ఎవర� ఈ ������శ్ర వవతమ�ను �యమ�ష్టల�  టల� ్మ�్మ �ాయ�ేు�ద �� ్టమర� ఎ� ్   ష్మ�టష 

ట�� టమ��� సుఖమ�్మ ��ం� �ంతయమ�న  వవమ��నయమ� �� ంేుేుర�. 
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