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ఆచమనప: ఓప ��శ�ాయ �ా్వ�, ���ాయణ�య �ా్వ�, మ�ధ�ాయ �ా్వ� (అ� 

మ�డ��ార�్   �ేకల  ర� ���స���  �్ ్వకవనసన 

���ప��య నమ�, �ష్�� నమ�, మధస�ూద��య నమ�, ే్�కకమ�య నమ�, �ామ��య 

నమ�, �కధ�ాయ నమ�, హృ�ీ���ాయ నమ�, పద్����య నమ�, ���ద�ాయ నమ�, 

�పకరషణ�య నమ�, �ా�స���ాయ నమ�, ప్దసుమ�మయ నమ�, అ�ర���ద య నమ� 

ప�ర��� రతమ�య నమ�, అ�ోకష్య నమ�, ,��ర�ిపవయ నమ�, అచసు �య నమ�, 

ఉ��ప��్ య నమ�, హర�� నమ�, �క కృ�ా్ య నమ�, �కకృష్ పరర్హ్ణ్ నమ� 

��ా్ పరరధరప �షష్ ప శ వర్ప చరషర��షప 

ప్�నమ వదనప ��ు��రతర్ �వమప�ాపర�� 

 
ఓప అప�ర్� ప� �్ �ా ��ా్ వ�ావ ప ్ ��ి�ా 

య�త్��రషలపడ�డ �ాకప �ర�వుబుపరరప �ం� 
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�క ���పద ���పద 

ఉ తేషషపరష బ�ర�ి�ా �� ః � బ�భ��ర�ా� ః ��ాప అ�����న ర్హ్కర్ �మ�ర�సమ 

ఓపబ�� ఓప బ�వ� ఓ్�ప �సవ�, ఓప మహ� ఓపషన� ఓపరప� ఓ్�ప �రుప ఓపరరత 

�రషర్��ణుప బ���  ��వ�ు �యమ � ����న� ప్ �దయ�� ఓమ�త� షఓు �ర�� మృరప 

ర్హ్ బ�ర��వ�సతవ��పమ తా్ణ�య�మమ�  ��ి ��శ�ాకమ�కనస �్��పం �పకకలప 

 �యవకవనసమ మ�తారత  దస��రకయ��్�ా �కపర��శ్ర వ���ద�ు �క పర��శ్ర �ీ్రురవప 

��స ��బ�� మ�హ���త �కమవ���్ �ాషాయ� ప్వరతమ�న�ు ఆదుర్హ్ణ� ��్�య ప�ా��వ 

��్ర వ�ాహ కకలల � �వ�్ర మన్పర�� క�య��� ప్�మతా�� షపర��య్�� బరర వ��ష 

బరరఖప�� అ�ి్మ వరతమ�న �ాువవ��క  �పద్మ���న �పవరతరమ� ��ర� మమమమమమమమమమ 

�పవరత��, .......ఆయ��, ....... మ���, .......ప�� ,......ే��, ,,,,,,,,�ా��� �బ��� 

�బకరణ ఃవప్�ణ ���షణ, � �ాష య�ప, �బే�ౌ �కమ�మ మమమ ��ర్� మమమ��మ��య� ఃధర్ 

ప�మ ���ర�న మమ ధ�ా్రవ �ామ�క చరష��్ధ �క ప�ర��ారవ �ిధురవప, 

ప�ర్త� �్ ్వృదృ దరవప, ��ా్వషష  �ిదృ దరవప, �ి��ద  �ణ�యక �ీ్రురవప ��ు���ాహ���� 

�� డ��ప �ర ప�ష్ప క����ు, రదప్ కక�ా�ాధనప క����ుమ 

కక��ు మ�ఖ� �షష్ � కపకం ర�ద్�మ� కర�, మ�కల రర్�ివ � ర్హ్ మ��ు మ�రష్  ్ణ��్ృర� 

క��� �త్�ా���్�పత  �య్తా వ�సపధర, ఋ��్�ోద యయ��్ద �ామ���ో  అధర్న� అ� అ� �� 

�ా � ����్ కక�ాపర� �మ� కర�మ 

ఆకక�� 

��్ : ్ప��చ యమ���  ె�వ ����వ�� �ర�్ే  

నర్�� �� పదస �ా���� షకల�ి్మ ��మ��ప క�ర�||  
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�ా���� రష��� ����్ చ క�క ష్����ుచ ��ర | 

���డర�యచ ప్ఖ�ు �� పప �్ప�ా� ప్�్��తేర�  

ఆయ�పక� ��వప�ష్రృప మమ ఃయషమ�న�ున దస��రకయ�ార�ా� కక��ధ��న ప�ష్ 

ద్�ాు� �పత�్ కయ�మ (కక�ామ�కల�  ళ్నస ప�ష్ ద్వుమ�క���న, ��వ�����న, రమ 

 ర�సత���న ����ద�ా చక�్ �్�ా�న 

అ�స  �  

��ు��ద� ష్ననప ��వప రపత �ాపచన��మబప, చరషర��షప మవ�ాయప ��ా్బరణ 

బ��ిరప॥ 

�క మవ ్ణ���పర�� నమ� ��ుయ�భ 

అ �్ ్చ� ష్ద్పదు �సర�ాష్��� �శ్ర అ������ �ర్షా ���డ్ర� �మ�దగవ 

�క మవ ్ణ���పర�� నమ� ఆ�ాహయ�భ  

మ���త���� ప�షు�ా���శ� ����ర ె�మ��్�ా�రప రరమ�ిపవ�నప �ర� �ీ్రురవప ప్ే ్ృవు �ప॥ 

�క మవ ్ణ���పర�� నమ� ఆ�నప �మరలయ�భ 

���డప�ర్ నమ��త�సత  శపకర �ి్యనపదన ్ృవణ�ర�దప మయ�దరతప ్పధ ప��ాలక ె�ర�ురప ॥ 

�క మవ ్ణ���పర�� నమ� ఆర�దప �మరలయ�భ  

్షవకత్ నమ��త~�సత  ��ా్వషష  ప్��యక బ�ాత దతాదుప మయ�దరతప ్ృవణ ��్ర��నన॥ 

�క మవ ్ణ���పర�� నమ� తాదుప �మరలయ�భ  
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అ������ �ర్షా �డ�ా్ణ వరప��ర ్ృవణ�చమనప ��వ, రషబుప దరతపమయ� ప్�్ ॥ 

ఆచమ యప �మరలయ�భమ 

ద����ర �మ�య�కతప ��మ��్ష�ున �మ�్రప మధసపరధప ్ృవణ్దప ్షవకత్ప 

న��సత  � ॥ 

మధసపరధప �మరలయ�భమ 

�ామనప పప �మృ ె���దవ ్ృవణ ్ణ��యక అ������ �ర్షా �డ�ా్ణ ్ణప��ర ॥ 

పప �మృర �ామనప �మరలయ�భమ 

్ప�ా���ర్���వబు� ఆహృ ె�రమ�ర్కవ�� �ామనప క�ర�ష్బ్�ానసమ�ప�ర్ న��సత  �॥ 

��ోద దక �ామనప �మరలయ�భమ 

రకతవ�త తద్యప  �ర� ��వ�్ుపచ మప్ళప �బప్దప ్ృవణర్ప కపరవ దరహ�ార్ష ॥ 

వ�త తయ�్్ప �మరలయ�భమ 

�ా�రప రహ్�ూర్ప చ �ాపచనప  � రత�డయకప ్ృవణ �ర్��వషా బ�ాత ��భషష��యక॥ 

ఉప�రప �మరలయ�భమ 

చపద ��్ర� కర�లర క�ూత �డ క�పక�మ��్రప �కలపనప �సర��కష�  �ీ్రురవప ప్ే్ృవు �ప॥ 

్ప��మ �మరలయ�భమ 

అక �మ ధవ ధమ ���ాుమ �ా్య�ప�త పడ�క�మ ���మ, ్ృవణ పరమ�నపద ఈశప�ర్ 

న��సత  �॥ 
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అక �మ �మరలయ�భమ 

�స్ప��� �సప��ాలణణ ష్�క�పద మ�ఖ��చ ఃక �పశే ప �్ ణణ �ప్ృవణ న��సత  �॥ 

ప��ాలణణ ప�షయ�భమ 

అ��ప్ ప�ష 

(ప�షలమ�క � ప��పచవకవనసన 

్ణ్�ాయ నమ� - తా�ౌ ప�షయ�భ 

ఃకదప �య నమ� - ్�క�్ ప�షయ�భ 

�రలక�ా్ య నమ� - ష్నస  ప�షయ�భ 

�ఘమ�ాష్య నమ� - షప�� ప�షయ�భ 

అఖస�ాహ��య నమ� - ఊర� ప�షయ�భ 

 �రపర�య నమ� - కక�ప ప�షయ�భ 

కపరవ ద�ాయ నమ� - ఉదరప ప�షయ�భ 

్ణ����య నమ� - ��్ప ప�షయ�భ 

్ణ్�ాయ నమ� - హృదయప ప�షయ�భ 

�ూవ కకపంాయ నమ� - కపఠప ప�షయ�భ 

్షవ�ాత ్య నమ� - వకతప్ ప�షయ�భ 

�ఘమహప �్ నమ� - ��ర్ప ప�షయ�భ 
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�రలక�ా్ య నమ� - క��్  ప�షయ�భ 

�ాకచప��్ య నమ� - కక�కప ప�షయ�భ 

���్శ్�ాయ నమ� -  ర� ప�షయ�భ 

�ఘమ�ాష్య నమ� - ��ా్ణుప�ా� ప�షయ�భ 

ఃక�పశే పర్ప�ష 

(21 �ధమ�క పర్మ�క � ప��పపవకవనసన 

�సమ�ఖ�యనమ� -మ��పర్ప ప�షయ�భ। ్ణ���తాయ నమ� - రృహ�పర్ప 

ప�షయ�భ। ఉమ�ప� �్ య నమ� - �క్పర్ప ప�షయ�భ। ్ష్న��య నమ� - 

దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ| హర�ూన��నమ� - దర�త రపర్ప ప�షయ�భ। 

కపరవ ద�ాయనమ� - రద�డపర్ప ప�షయ�భ। ్�వ క్ష్యనమ� -అతామ�ర�పర్ప 

ప�షయ�భ। ్షక�ా్ యనమ� - రషక�ీపర్ప ప�షయ�భ| ఃకదప �య నమ� - 

చూరపర్ప ప�షయ�భ| �కక�య నమ� -కర�రపర్ప ప�షయ�భ। ్నమదప �య 

నమ� -�షష్ �కా పరపర్ప ప�షయ�భ| వక��నమ� - ���� పర్ప ప�షయ�భ| 

���్శ్�ాయనమ� - ��వ��ర�పర్ప ప�షయ�భ| �ాకచప��్ య నమ� - మర�వకపర్ప 

ప�షయ�భ|  �రపర�యనమ� - �ిపధస�ారపర్ప ప�షయ�భ| �రలక�ా్ యనమ� -

ష్�పర్ప ప�షయ�భ| �స�ా క్ష్యనమ� - ్పడ�్పర్ప ప�షయ�భ| ఇబవ�ాత ్యనమ� 

- శ పర్ప ప�షయ�భ| ���య�ాయ నమ� -అశ్దదపర్ప ప�షయ�భ| �సర��� �య 

నమ� - అర�జ నపర్ప ప�షయ�భ। క�కి�య నమ� - అరధపర్ప ప�షయ�భ।  

�క ్ణ్శ్�ాయనమ� - ఃక�పశే ప �్ ణణ ప�షయ�భమ 
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�క ���యక అ��ష రతర శర ��మ ప�ష్ 

 

ఓప ్ష్న��య నమ�  

ఓప ్ణ�ధు��య నమ� 

ఓప �ఘమ�ాష్య నమ� 

ఓప ���య�ాయ నమ� 

ఓప �ె�్మ�రష�ాయ నమ� 

ఓప ��్మ�ఖ�య నమ� 

ఓప ప్మ�ఖ�య నమ� 

ఓప �సమ�ఖ�య నమ� 

ఓప కృే�� నమ� 

ఓప �సప్�యతాత య నమ� 

ఓప �సఖ�ధ�� నమ� 

ఓప �స�ాధు��య నమ� 

ఓప �స�ా��ఘ�మయ నమ� 

ఓప మవ్ణపర�� నమ� 

ఓప మ���ుయ నమ� 
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ఓప మవ�ాక�య నమ� 

ఓప మవరక�య నమ� 

ఓప  �రపర�య నమ� 

ఓప కపరషఠ�ాయ నమ� 

ఓప హయ�డక�ాయ నమ� 

ఓప ప్�మ�య నమ� 

ఓప తా్ష్ా య నమ� 

ఓప ప్���య నమ� 

ఓప �దక�ి్య�య నమ� 

ఓప �ఘమక��త ్ నమ� 

ఓప �ఘమహప �్ నమ� 

ఓప �శ్�� �్ నమ� 

ఓప ��ాకలర�� నమ� 

ఓప �కపర�� నమ� 

ఓప �ాకలర�� నమ� 

ఓప శృప�ా��ణ్ నమ� 

ఓప ఆ కరవరతక�య నమ� 
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ఓప  వ�ి్య�య నమ� 

ఓప �ఘ��ా��ణ్ నమ� 

ఓప �ాశ్ �య నమ� 

ఓప రక�్�్ �య నమ� 

ఓప రకలదద �య నమ� 

ఓప బకత�ధ�� నమ� 

ఓప ��వ్మ�ుయ నమ� 

ఓప ���ార్ష్య నమ� 

ఓప అ క్�ాభ�� నమ� 

ఓప మపర్కృ � నమ� 

ఓప  � కర ప్��య నమ� 

ఓప ��ా్య నమ� 

ఓప ���్తా�ాుయ నమ� 

ఓప �ర్క��త ్ నమ� 

ఓప �ర్ �� �్ నమ� 

ఓప నర్�ి��ద ప్��య నమ� 

ఓప పపచహ�ాత య నమ� 
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ఓప తార్�నపద��య నమ� 

ఓప ప్బ�� నమ� 

ఓప క�మ�ర ్�ర�� నమ� 

ఓప క�పష�ా�సరబపష��య నమ� 

ఓప �ాపేమ � నమ� 

ఓప ధృేమ � నమ� 

ఓప �ాభ�� నమ� 

ఓప క�ిరవ�క�ి్య�య నమ� 

ఓప ర్హ్ ���ణ్ నమ� 

ఓప ర్హ్ర��ిణ్ నమ� 

ఓప మహ� ద�ాయ నమ� 

ఓప మ�ోరధక�య నమ� 

ఓప మవ��ాయ నమ� 

ఓప మపే్ణ్ నమ� 

ఓప మప్ళ�స�్�ాయ నమ� 

ఓప ప్మ��య నమ� 

ఓప ష్ుయ�� నమ� 
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ఓప య����నమర��� �య నమ� 

ఓప ్ప�ా�స �య నమ� 

ఓప ్ణ��య�ాయ నమ� 

ఓప ్పవర�న��య నమ� 

ఓప వక�� నమ� 

ఓప షఓుే�� నమ� 

ఓప అ�కా పరపదంర��బ�� నమ� 

ఓప అవషషవర��య నమ� 

ఓప మప్ళప్��య నమ� 

ఓప అవుకత ర�తాయ నమ� 

ఓప ప��ాణప�ర��ాయ నమ� 

ఓప ప���్  నమ� 

ఓప ప�షధ��� ��పతహరణ�య నమ�  

ఓప అ క్్ణ�ుయ నమ� 

ఓప అ క్ప�ష్ుయ నమ� 

ఓప అతాకృరప�ాకకమ�య నమ� 

ఓప �రుధ��్ణ్ నమ� 
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ఓప �ఖ��ు నమ� 

ఓప �ా�ాయ నమ� 

ఓప �ర�ాపర��ధ�� నమ� 

ఓప మ ��ాయ నమ� 

ఓప �శ��ప�ాయ నమ� 

ఓప మణణ��ప��ణ� ��ఖక�య నమ� 

ఓప �మ�త��వ �మ�రత�� నమ� 

ఓప � �ష్�� నమ� 

ఓప ర్హ్���ు�� ��నబ��� నమ� 

ఓప �షష్ �� నమ� 

ఓప �షష్ �ి్య�య నమ� 

ఓప బకత�� �య నమ� 

ఓప ఐశ్రు�ారణ�య నమ� 

ఓప �ర � వే �య నమ� 

ఓప �ష్ ద్ృ��నమ� 

ఓప �శ్ర�����నకృ � నమ� 

ఓప క ధుణ్�ర�� నమ� 
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ఓప ఉన్రత���ాయ నమ� 

ఓప పరష��� నమ� 

ఓప �మ�త  ష్�����ాయ నమ� 

ఓప ����్శ్రుప్��య నమ� 

ఓప �క ���మశ్�ాయ నమ�  

ద�ాప్ప ్� �్కల��రప �స్పధప, �సమ��హరప, ఉమ��సర నమ�సత బుప ్ృవణ వర�ోబవ॥ 

ధూపమ�ఘ�� పయ�భ॥ 

�ాషుప ే్వ��త�పయ�కతప వ �మ���ో ు�రప మయ�, ్ృవణ మప్ళప �యపప ఈశప�ర్ 

న��సత  � 

�యపపదర్య�భ। 

�స్ప���సకృ �ప����వ�ద�ామ ఘృరతాం �మ, � ���దుప ్ృహు �పచణమ���ద � 

ప్క�ల �మ, 

బకుప చ కలహుపచ  �షుప తా య��వచ, ఇదప ్ృవణ � ���దుప మయ�దరతప ���యక, 

� ���దుప �మరలయ�భ। 

�ం���నపద ���మశ ప�షధ�ా� ధ���చ, బ�మ�ుప �ివ �� బ్�ామ �ీ్క�ర�ష్ 

���యక 

�సవర్ప�షలప �మరలయ�భమ 
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ప��డ�క �మ�య�కతప ��్వ్్ ద ద�ర�ురప, కర�లర చూర్�పయ�కతప  �ర�కప 

ప్ే్ృహు �ప 

 �పర�కప �మరలయ�భ। 

ఘృరవ��త �హ���తశ� శకకవ��ివరప  �ాషనప మయ�దరతప ్ృవణవర�ోబవ 

 �ాషనప �మరలయ�భ। 

అ� దూ�ా్య�్్ ప�ష్ 

్ణ���తాయ నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

ఉమ�ప� �్ య నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

అఖస�ాహ��య నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

���య�ాయ నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

ఈశప� �్ య నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

�ర్�ి��ద  ప్��య�ాయ నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

ఃకదప �య నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

ఇబవ�ాత ్య నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

మ��ిక �ాహ��య నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

క�మ�ర్�ర�� నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 

ఃకదప ె�కవదన ర��మ��ిక �ాహ��య నమ� దూ�ా్య�్్ప ప�షయ�భ। 
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క�మ�ర్�ర�� రషబుప అరలయ�భ �సమ�పష�ప మపర్ప�షలప �మరలయ�భ। 

 

ప్ద��ణప క���ాుభ �రరప �దక�ి్య నమ��త  �ఘమ��శన, 

ప్ద��ణ నమ�ాధ�ామ �మరలయ�భ, 

అర�దప ్ృవణ  �రపర �ర్ బద్ ప్��యక ్పధ ప��ాలక ె�ర�ుకతప తార్�వప తాప��శన, 

ప�నరర�దప �మరలయ�భ, 

ఓప ర్హ్���య�ాయ నమ� 

నమ�సత బుప ్ణ్�ాయ నమ��త  �ఘమ��శన, 

ఈ�ితరప�� వరప �� � వరర్చ ప�ాప్ేగ 

���యక నమ�సత బుప �పరరప �దక �ి్య 

���్ఘమప క�ర��� ��వ �ర్ �ా��ుషష �ర్��మ 

�క ���యక వ్ర క� 

్ణపే షననమ�: 

�ూరమహ��ష ��న�ా�� మ�నసకక� ఇకట్   �ె�లనస। ్షమ�ఖసడ�న అ�సర��రకడ� రన 

రప�సత � శపకర�� ���ిలపం �్ర�ా� వరమ� �్����డ�। రననస ువర� వ��పచష్క� 

శ��త�,  వ�డ� రన ఉదరమ�నప�� �వ�పిచవకవన� �్����డ�। ఆ ప్�ారమ�  వ�డ� అర�� 

క���యపదస రప�య అ���డ�। అరడ� అష�య��ె���డ�। 

బరతక� క���న ఈ �ివే తార్� �����  �క� దస�ఖ �రష� �న��, ష్రషత క� శపకర�డ� 
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కల��ివేయ��, ష్��్రయ్� తార్ే బరతనస ����ిపచస ఉతాయమ�న��� �షష్ వ� 

న��వపంన��, �షష్ వ� ్ప����దసద �ా� ��షమ� ధ��పం��దస। నప�యశ్ర�� ్ప����దసద �ా � పక 

��స��� � �్��డ�। ్ప����దసద ����పం ్షమ�ఖ��సర�� ���ిలపం��డ� ్షమ�ఖ��సర�డ� 

ఆనపదప � "ఃభ �ావకయ��� �్ర��్" అ��మడ�। �షష్ ��వ�� వ�ుహమ� ��పంన��,   

ఉదరమపదసనమ  వ�� ��ర��� ఈ నప�యశ్ర�డ� వం���డ�।  వ�� నప�యశ్ర�� వశమ� 

 �య�మ��మడ�। ్షమ�ఖ��సర���� �కహ�� వ�ుహమరవమ�ప��। రనక� అపరు�ాకమ� 

��ప���పంనద� ్���తపం��డ�। అ��� మ�క రప�లక క�దరదస। క���యపదసనమ  వ�� 

ఉ��ద పం "ప్బ� �కహ�� ప్��వమ�న �� ��రమ� మ���య�చసనమ��। �� యనపరరప �� 

 ర�సత ే్కలకప��రమ్�నకట్ , �� చర్మ�నస �రపరరమ�  వ� ధ��పచసనకట్  

అనస క్ �పచవక�ిప��" అ� తా్��వపం రన శ�డరమ�నస నప�యశ్ర�� వశమ�  ��ాడ�। 

నప�యశ్ర�డ� య�దరమ�నస ���  వ���� అపదసప�� �మ���త క��ప �డ�।  వ�డ� 

్షమ�ఖ��సర��  రమ�నస, చర్మ�నస ��స��� �్�ావ ��నస్ఖస�ె���డ�। 

అకధడ తార్ే బరత �ాకనస ్���పం �� పరమ�నపదమ� � బరతక� �ా్్రమ� పక�క�క��� 

���మహమపదసనమ��। రనకల  �నస ఉక్�ి�ూత , �ామ��కప�ారమ�క ప్యరమమ�కల రన��� 

ఉపంన నక�్��ిప�� � ఆ ఉక�్ �మ� � పర��ునమ��ా ాక ప్ేమనస  ��ిన��। అ�� 

చూడమ�చ�కట�న ర�క�డ��ా క��ిపంన��। ����్ తా్ణప్ేష�   �యవకవన��ిపంన��। 

అపరక� ప�ర్�� ఆ�� రన రప��్య్� పర్ర �ాయ ��్�ా ్ణ్శ మపర్మ�నస త� ప��న��, 

ఆ మపర్మ� � ఆ ప్ేమక� తా్ణ ప్ేషష   ��ిన��। ఆ ��వు�సపదర ర�క�� �ా��కనసపం, 

రన పనసక��� కల��� � �్ప��। 

 వ�డ� ే���� వ ��డ�, �ా��క ఉనమ ర�క�డ� అర�� అబుపరరమప��రమ� కల��� 

త� �వ్క �క�వ��పం��డ�మ రన మప��రమ�న రన�� అక�ా�పతాా  వ�డ� ��ద్మ� � ఆ 
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ర�క��  ర �్దమ�  ��ి కల�������డ�। 

ష����న ���� �� తార్ే �క�ిపంప��।  వ�డ� ంపేపం � పక�� రన వదదనసనమ 

్షమ�ఖ��సర��  రమ�నస ఆ ర�క�� �ప�ెమ�నక� అే�� ఆ  రమ�నక� 

�ాశ్రర్మ�నస, ే్కలకప�ష యరనస క���పం��డ�। ్ణ్�డ� ్ష్న��ె�  వతార్రషక 

మ�దసద కపక�ష�ట���డ�। �్ర�వ��ె�న ్షమ�ఖ��సర�డ� అ�పదసు�ె� మ��ిక ర�పమ�న 

���యక�� �ాహన��� �ాశ��ర�ావ నమ�నస త� ప��డ�మ ్ణపే� మ�పదస ప��ప ��: 

్ణ్�డ� అ క్ప�ష య�డ�: 

ఆ�� ��వ�డ� ���మశ్ర�డ� �ా� ప్కృర ్ష్ననమ���త మ�క ఃభక�? ఈ ్ష్ననస��� ఆ 

�ావ నమ� కక�్వక�ి ఉప��।  వ�� ��పడవ క�మ�ర��ె�న క�మ�ర�ా్భ రనక� ఆ 

�ావ నమ�నస �్����దస।  వ�డ� ఇర�వ����్ త� కట ��క�ష ��డ�। " కల ువర� 

మ�కల్ కమ�కకల� ప�ర్న�య �ామ��క�  ��ి మ�పదస�ా ��వదదక� వ ె�ద�� �ా���� ఈ 

ఆ��పరుమ� క్�సత పద��మడ�। క�మ�ర�ా్భ ��్మ��ా �సక�వ��ా �ా�� � �్��డ�। 

్ష్ననసడ�భ���త� ���డ�। ే్కలకమ�క ప�ర్ న�య �ామన �క��యకమ్� 

ఉతాయమ��వపం��డ�। ���యక�� ర���ద  �ూక్రక� మ����ిత� �న పరమ వ�డ� అక�ష  

�క��యకమ్� ���ాయణ మపర్మ�నస అనస క్ �ప �డ�। ��రమ�క� అన�ా షకమ�క�, 

షకమ��మయ� ���ాయణ�� ఆ�య��క�। అన�ా ఆ మపర్ ఆ�యనమ�క�, మపర్ ప్��వమ� 

 �ర ప్� �రవ�ామనమపదసనస క�మ�ర �ా్భ క��మమ�ప�� ���యక�డ� ప్రుకమ� 

�ాష� ��డ�। ���యక���� ఆ��పరుమ� క్పంన��। 

చపదస్ � ప��వ�ప: 

్ణ్�డ� ష్ా న�్ర��,ి అ క్ప�ష య�డ�, ష్ద్పదసుడూ। ఈ �షయమ�నస ��్��పంన 
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చపదస్ డ� ���యక�� �పరర�పమ�నక� �ర్ర�� న�ా్డ�। 

(చపదస్ డ�మన�సతక� �ప��రమ�న ��రమ��ా కలకమ�నక� చపదస్ డననస 

�రణ�య��ె���డ�। ఆర� మ�నుర న పంప��। �పదసుడ���డ�। ఆర��పక్ కలకమ� 

�మ�ఖర వ �ప ��। అన�ా అర�� చూడ�ాదస చూంన �టడక అష్ా నమ� � 

�పదసుడ�నకం్ , కలక�క� క��� అష్ా నసక� �పదసుక� అవ� �ర�। �పదకక� 

్���య్� �ర�। 

చపదస్ ��� క���న �ాపమ� కలకమ�నక� క��� �ాప���న��మ కలక�క� చపదస్ � 

చూడక�పడ�కటకట్ ?  క�ప�పదక మధు �వుమ��ా �ా్�క ుకట్ ? చపదస్ డ� ష����న 

త� రతాకటక� ప�ా� �త పమ�  ెప��డ�మ కలక�క�నస ఈ �ాపమ� నసప�� �మ���త��� 

్ణపే��వ�� అ��వపం��ర�మ కర�ణ�మయ�డ్� ఆ ��వ�డ� �మ���త��� ఉతాయమ� 

�ూంపం��డ�మ ��ద్పద �దృ  చ�ే��డ� రన ప�ష ��ి రన క�నస  ెప�ల��� అకరక� 

 రమ�న ధ��పంన �టడక �షధళపక ��రమ�క� �ాధుమ్�న� అనస క్ �పం��డ�మ 

ఇ�� ుక్���� ���య� వ�ాధణణపచర��న��మ �య�కల ఃమర�తాకట ుపరక��ా���� అ��� 

ర్ద� శుమపరకమణ�ుతాఖ�ునమ� ��్�ా మ��పర �లషషమ�  �యర��న��మ 

శుమపర�్తాఖ�ునమ�: 

చపద్ దర్నప  క�ప�పద: ా�ా�ాక ���యక చరష��వ �పదర�మ�న �క కృష్పరమ�ర్ 

తాకకల చపద్�పరమ�నస చూచసక �పబ�పంన��మ ��� దసష్�రమ� ఆయనక� 

రపలకలదసమ � �్ �రషత  అనస ��రడ� �ూ��ుతా�న � శుమపరకమనస మణణ� 

�పతా��పం��డ�మ ��నమ�నక� ు�భ�� ర�ర�వ�క రప�ారమ�  య్క మణణయ��మ 

అపరక� శ��తవపర���న మణణ ప��తాకక�� వదద  ఉపడద��నద� ధర్యాడ్� �కకృషష్ డ� 
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���పం��డ�మ ఆ �షయమ� � �్ �రషత నక� �ూంపం��డ�మ అర��� ఆ �ూచన 

ర�ంపచకలదసమ 

అనపరరమ� � �్ �రషత  రమ�్డ్� ప్��నసడ� �క��మ��ా ఆ మణణ� ధ��పం��క��� అడ��� 

� �్��డ�మ అ�� ఆర��� ��శన �రష� �న��మ ఆ మణణ� చూం మ�ప�ఖపడమ� బ్భపంన 

�ిపహ�కక� అర��� � పక��� చప�ి మణణ� ��కకరచస��� త� �న��మ 

�షమ�  ె�య� � �్ �రషత  మణణ ప్కలబమ� � �కకృషష్ �� రన రమ�్� చప�ి 

అపహ��ప �డ� అనసమ��పం �పదతాక�  ��ాడ�మ ఆ �పద ర�ప���నసక �కకృషష్ ��� 

ఆవశుక���న��మ 

అడ�కల అ��్షణ �ా��పం��డ�మ ాక �క ప్��నస� క కరరమ� క��ిపంన��మ అచక 

క��ిపంన �ిపహప� �ా�ష్డక � పక �ా�� �  ధ్డ�మ ాక ప్��శమ�న �ిపహమ�, బక�్ కప 

త� �ా��న ష్డక� క��ిప ��మ �కకృషష్ డ� బక�్ కప� �ా�ష్డక � పక �  ధ్డ�మ అ� ాక 

్�హకల�� �  ధ్�మ ్�హకల ాక ర��కక�నమ ఊయక  �క�ష �� మణణ ��క�డ్కషర�� ఉనమ��మ 

�కకృషష్ డ� ఆ మణణ� అపదసక���మడ�మ ఇపరకల బయపకరమ��ా అరచసచస ాక బక�్ కప 

అర���� ర��ప��మ వకర �మరప �ా��ప�� ఓక ��నమ� �ాదస, ��పడ� ��నమ�క� �ాదస, 

ఇర�వ�� ు�భ�� ��నమ�క�మ కకమప�ా ఆ బక�్ కమ�నక� శ��త ��ణణపచష�ం�ప��మ 

అ�� �ామ�ను బక�్ కమ� �ాదసమ మవబక�త డ� శ��తవపరష�ె�న ష్పరవపరషడ�మ �ామ�యణ 

�ాకమ���క� ఆ ష్పరవపరషడ� కర్రపధమ�క� ���వడక ��ంయ���మడ�మ 

అష�య���రడ�మ ువ��వక్నస అరడ� ��ణరక�డ్� ప్��మకలదసమ ాకధ �క�ామచపదస్ � వక్�� 

అ�� �ాధుమ�మ ఈ �షయమ�  ె��ిన ష్పరవపరషడ�  �నస ఇ�మ ��నమ�క� 

త� �ాడ�రషనమ�� �క�ామచపదస్ � ���న� ్���తపం ��త ర్మ�  �య��రప్పం��డ�మ 
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అ��  �్ �య�్ప� �ా�మ ఇ�� ��్పరయ�్మ�మ ఆ యవ �రమ�కల ష్పరవపరష� ��వకక� 

��ం�న �క�ామచపదస్ డ� ాక వరమ� �్ర���మ్న�ా అ���కమ� � ష్పరవపరషడ� 

�్యమ��ా �క�ామచపదస్ � � ద్పద్ య�దదమ�నస �్����డ�మ అ�� �క�ామ�ారుమ� �ాదస 

�ానఅప�లడ� � ర��రకలదసమ అ���కమ� � అరడ� �్��న �్��క ష్పరవపరషనక� �యర��ాక 

కర్రపధమ�న��మ ఇప�లడ� కర్ ప��పక్మ�న��మ ���� ర�పమ�న ఆ ద్పద్ 

య�దదమ� �పఘక��్న��మ అ���కమ� � ��రక��న��మ అహప��వమ� న పంప��మ శ�డరమ� 

 ��కమ�ప��మ �� �చ్ న పంప��మ �కకృష్పరమ�ర్ ర�పమ�న రననస అనస క్ �పచ 

వం�న�� ఆ �క�ామచపద్ ప్బ���న� క్ �పం ప్ణభ�్ ఆ మణణ�, ఆ మణ� � తాకట రన 

క�మ���త ష్పరవే� అపల��పం కర్రపధ �మ���త త� ప��డ� ష్పరవపరషడ�మ 

�కకృషష్ డ� మణణ� ��సక�� న్రమ�నక� � �్ ప�రషనసకనస �ా�పం ష����న 

య��రవమ�నస �వ��పం �పదర�ప�క���మడ�మ �షమ�  ె��ిన � �్ �రషత  క��� 

ప�ా� �త పమ�  ెప�� మణణ� రన క�మ���తయ్� �రు��మనస �కకృషష్ న��ం� ��ాహమ� 

 ��ాడ�మ ధర్యాడ్� �కకృషష్ డ� మణణ� ��ాక��పం �రు��మనస �ీ్క��ప �డ�మ 

���యక వ్రమ�  �యక చపద్�పరమ�నస చూచసక వకన షర�్� �ప�డరమ�నస 

�్యమ��ా అనసబంపంన �కకృష్పరమ�ర్ కలక�క �టడక పరమదయ�ళయ� � ��ద్పద 

�దృ  చ�ే��డ� ���యక�� య��శ��త ప��పం ఈ శుమపరకమణణ క�నస అన�ా అపద� 

 �రరవ ధనస  ెప�ల���, ్ణ్శరర్మ� పక్ బ��త �నయమ�క �  రమ�న అ��పరక� 

ధ��పంన �టడక ��డ� చపద్దర్నమ�  ��ిననస ��ాధరణ �ప�� బయమ�పడద� 

కలక�కక� వరమ� ఇం���డ�మ అ�� �దక� మనక� శుమపరకమణణ �ా�నస �నసక 

�ాపప్��యమ�న��మ 

ప�ష ��ి క�నపరయ� �నస అవ�ాశమ� కల��ార�మమమ �ిపహ ప్��నమవ�య�  �ిపహ�  
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ష్పరవ � హ �� ఇే ర�కక మ���ద� రవ  �ుషశుమపరక� 

�ిపహమ� ప్��నస� చప�ిన��మ ఆ �ిపహమ�నస ష్పరవపరషడ� చప��నసమ కనసక ఓ ����  

ఃడ�వక�మ ఈ శుమపరకమ�  �� అనస అరవమ� ్క ��� ��్ కమ�� ��� పం�పచసక ��్�ా ఆ 

�షయమ� �్��పచద��య�నమద�  ెపలర��న��మ ఇ�� ష్పరవపరష� ్�హకల ఊయకకల� 

�డ�నస క��పచసర� తా��న తాక అ�  ెపలర��న��మ 

���యక చ�ే పదుమ�క� 

తా్రవన : 

 �పడమ� ��కదపరమ�నస  �రప� ర� షజయ� �ామహ�తమ�మ  

��పడ�్ �� య� ్ష�జక�నస ��క్� చూప�క మపదవ�మ�మ మ 

��ప�రక ్�యజ ర�పమ�న �్��న �దుక��క్ �ాషజ�ట� 

య�ప�ె�� తార్� రనయ ఓ� ్ణ���తా  క� �� ��ధదమ మ 

రక ెద�� ్ణ���స� 

రక ెద�� �ఘమపే� దకంనప��ా 

దక ెద��  �రపర�� 

దక ెద �� �ఘమమ�కనస  �క్�క ��రక�మ  

అకటక�క� ��రగ�� పక�క�క� 

ంక�ర�క్మ� ��నసర�్ క�  ెరక�ర�పర�మ  
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�కక�� న క్�సరషనక� 

రకటరరమ�్ �పదస ��ి తా్��వపరష మ��మ మ 

���యక మప్ ధచరణమ�: 

ఓ ర� షజ్ణపయు   రపకట ��నయు ఉప��్ ళ్  ���� దపడ� పపప� 

కమ్���య�య� కడ�మ�దదపప�లనస ర� షజ�ర్ ్��నసచస త� రక���నసచస - షయమప్ళప 

�రు �బమప్ళప 

 
� ప�� ప ద్మ�కల �����క మ� �ుక� ��పడక�్  కమ�క� కకయరవ �ి 

��పడ�్నస వరమ�క� ��డ�పడ ���స��� దప���ా  ��రషత ఘనవరే - షయమప్ళప 

�రు �బమప్ళప 

 
�క మ���త వుపదసనక� ంన్య�నపదసనక� ���స��రషనక� �ాశరషనక� 

�� మ�రధ��రష్ నక� �సపద�ా�ార�నక� �ామర�ప�నక� �క్ణ���సనక� - షయమప్ళప 

�రు �బమప్ళప 

 
ఃకదపరమ�నస ుక్్షవదనపర� ర����న  �పడపర� కడ�ప�్క�్� 

రవ �ె�న మ��ికమ� �� ర��� �ాధడ�చస బవుమ�్ ��వ్ణపే���ప�డ� - షయమప్ళప 

�రు �బమప్ళప 

 
 ెప్క్  �మపే  ెక���� ్��మర�  �మర రప��డ� రరచస�ానస 

ప�షలష్ర� �ెం� ప��పరష ���ప�డ� రహబర��యృ  ్ణపే�� ర�్��ానస - షయమప్ళప 

�రు �బమప్ళప 
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