
�ి��ా��ంధ� �� ట����గం - 3

వ����గం : 8-10
�� ట� ���గం 3 - ��గవత ప���ల�  (�న��)

1. �ేత�ల�రంగ �వ��ఁ బ��ంపఁ�ే�,
��ర� ��వ�ంగ హ������� నుడ�వఁ�ే�,
దయయ� సత�ంబ� ల�ను�ాఁ దలఁపఁ�ే�ఁ,
గల�గ ��ట���ఁ దల�� ల కడ�ప�ఁ జ�ట�.

��వమ�:
ఈ ల�కంల� జ��ం�న ప�� ఒక�డ� �ేత�ల��ా �వ�ణ��  ప��ం���, ���ా�ా ��శవ�ణ��  �����ం���, సత�ం కర�ణ
�దల�ౖన సదు� ణ�లను అలవర�����ా�. అల� �ేయ� ��ా�గ��డ� ఈ ల�కంల� ప�ట�టం �ే��� త�� కడ�ప�
�ెడ��ట�టం �ే���

2. ప������� ��గవత మఁట,
ప���ం�ె���ాడ� �ామభదు� ం డఁట, ��ఁ
బ���న భవహర మగ�నఁట,
ప���ద, ��ఱ� ండ� �ాథ బల�కఁగ ��ల�?

��వమ�:
��ా యబ�ే�ే� పరమ ప�త����న ��మ���గవతం. కర�ణ� సమ�దు� �ౖెన ���ామచంద�ప�భ����
��ా �ం�ే�ాడ�ట. ��ా �ి నందువల�  భవభం��ల� ప���రమ� అవ����ట. అం�ేత ��గవ���� ��ా �ా� ను.
�గ�� ��� ��ా యను.

3. కలఁ డందుర� ��నుల ��డఁ,
గలఁ డందుర� పరమ��� గణమ�ల �ాలం,
గలఁ డందు ర����శలను,
గలఁడ� కలం డ���� �ాఁడ� గలఁ�ో ల�ఁ�ో?

��వమ�:
�ేవ�డ� ఆర�� ల�ౖన �ా�� ��ంట, ఉత�మ�గ�ల �ెంత, అ�� ��క��లల� ఉంట�డంట�ర�. “ఉ���డ�, ఉ���డ�”
అ�� ఆ �ేవ�డ� మ�� ఉ����ో! ల��ో !

���షమ�- అర�ం �ెప�నక�రల�� సుళ���ౖన ప��లల�� ఈ ��ా ర�న ఒక అమృత గ��క. అలం�ారం యమకం,
‘కలడ’ అంట� ��ా స ప�క� అ��ా��� క��� �ా��ం��. ఇక ఓ�ిక సన����ం��, ఇం�� ��క��ల�దు. ఓపక�
ఉ���డ� ఉ���డ� అంట���,. ఆయన �ా�ాడట���� �ావటంల�దు కనుక సం�ేహం వ��� ం��ట.
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4. అ����ద న� కడ�వ��ఁ జను;
న����నఁ దను మగ�డ నుడ�గఁ డ� నడ య�డ�గ��;
��డ��డ �ి��మ��� తడఁబడ
నడ� ��డ�; నడ���డదు జ��మ నడ� ��డ���డల�.

��వమ�:
పద�ం నడకల��� తడబ�ట�ను రకర�ాల��ా చూ�ిన బహ� చక�� ఆణ�మ�త����.
అప��డ� ల����ే� భర�ను అడ�గ���మ� ��గం�ా అడ�గ�ల� ������. అ�����ే మ�ర� పల�క�ే� అ�
అడ�గ�ల ��గం త���ం�ే��. ��ాక��� ��ట�� �ాట��� అడ�గ�ల� ������. మ�� ఆ����. అడ�గ�ల� క���ంచల�క
తడబ�ట��� న���ే��.

5. ��గవతమ� �ె��ి పల�క�ట �త�ంబ�,
�����నఁ ద��చూ����న,
�బ�ధజనుల వలన �న�ంత, కన�ంత,
�ె�య వ��నంత, �ేటపఱత�.

��వమ�:
అ��ే �త���మంట� ��గవ���� చక��ా సమగ�ం�ా అర�ం �ేసుక����ం అ� ఎవర� �ెప�ల�ర�. ఆఖ���� ఆ
���ల���� పరమ�వ��ౖె�� స��, పద�భవ��ౖెన బ�హ��ేవ��ౖె�� స�� అల� అనల�రంట� ఇక �� సంగ� ����
�ె�ా�ల�. అ��� ��ద�ల వల�  ఎంత ������, �ా�� స����ల� ఎంత ��ర��క������, స�యం�ా ఎంత
�ెల�సు��గ��ా�� అదం�� �ేట�ెల�  మ���ల� �ె�ా� ను.

6. �ావ�న, స�ా�త�క�ఁడ�, మ
��భవ�ఁడ�, �ష�� ఁ, ���ఁ ��క���ంప�,
���ంపను, వ���ంపను,
���ంపను ��వ��ఁ డభవ����� న���ా!

��వమ�:
కనుక, �ాజ�ం��� ! ��మ�ర�ంల� పయ�ం�ే �ా���� సర��వ�ా��� ఆత����న �ాడ�, మ���ౖభవం కల�ాడ�,
జగ��శ�ర�డ� అ�న �ష�� �� స���ంచ�����, ���ంచ�����, �����ంచ�����, �ెల�సు������� త��న�ాడ�.

7. ��మ��త �నుత ���జ
��� మ! యశ�ీ�మ! �ాజ�� మ! సు��ర�
���మ! �����త��ర�వ
�ామ! ద�ానన��ామ! రఘ�క�ల�ామ�!

��వమ�:
���ామ�! ��కర���న మ��మ కల�ా��! �ేవతల��ే సంసు� �ంపబడ� �ా��! �����గం��ల వరక� �ా��ిం�ే
యశసు� కల�ా��! చందు� � వల� చల�� ప���ాలన �ేయ��ా��! ��ర�నగ ��ర���! పర��ామ� డంతట�
�ా� భంగపర�న �ర���! ప�� తలల �ావణ�సుర�� త�దమ�ట��ం�న ��ా���ర���! రఘ�వం����� రక
�ామ�! . . . అవధ��ంచు.
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8. �ా��� బహ�సను�త ల�
�ా���ఁ గమ�య వలయ కర���త కం
�ా���ఁ ��పస మ�నస
����� వందనమ� �ే�ి �����ంత� మ���.

��వమ�:
ల��ాల��ట� �ేత �� గడబ�ే��, అంద���న కంకణ�ల� క���న �ే�ల� క�ాల��� ధ��ం�ే��. మ�నుల
మనసు�లల� �హ��ం�ే�� అ�న �ా�మ�తను �� మనసు�ల� ������ా� ను.

9. ��ప��� మత���� నుత
��ప���ఁ ���ల�కప��� గ�ర�జనబ�ధ సం
��ప ��ారణ మ����
బ�� �ితసన�ా�� త��� బహ�తర ధృ����,

��వమ�:
ల����ే��� ప� అ�న�ాడ�, ��క� ఈశ�ర��ౖెన�ాడ�, ఇందు� ��ేత ను�ంపబ��న�ాడ�, మ�ల�� �ాలక�
అ��ప� అ�న�ాడ�, ��ప��ా���న పం��త�ల సం���ా�� ��ా��ం�ే�ాడ�, సనక సనం���� మహర�� లక�
ఆశ�య���న�ాడ�, ��ప� ��ర�డ� అ�న ��కృష�� ���…

10. ప�కట మకర వర�ణ �ాశంబ� లందును
జలమ�లందు ��ందుఁ బ� �య క�ండఁ
�ాచుఁ�ాక నను� ఘనుఁ�ొక�ఁ �ౖె నట��
మత��మ���� �ద�మ�న�����.

��వమ�:
ప�ళయ�ాలంల� ����క��ే ���� ������� ప��ా�ం�ే మ����వ��ర మ���� అ�న మ�ను��వ�డ� నను�
వర�ణ �ా�ాలల� పడక�ం�� జల�లల� ర��ంచును�ాక!

11. �త�ంబ�ల� �ౖె�ల�క� ప
�త�ంబ�ల� భవల�� ల�త�ంబ�ల� స
��త�ంబ�ల� మ��జన వన
�ౖెత�ంబ�ల� �ష�� �ేవ� ����త�ంబ��.

��వమ�:
�ష�� కథల� బహ� �త����న�. చక�ట� ���� లల� మనసులను రం�ంపజ����. మ�ల�� �ాలక� ప�త�తను
ఇ�ే��. ��డవళ�� ���లను క����ం�నంత అవ�ల�ా సం�ార బం��లను �ే��ం�ే�. అ�ల �వ�ా���
ఆప����� ల�ౖన�. వ��లను వసం��ల� �క�ింపజ��ి నట�� , మ�నులను అల��ంపజ����.
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12. "చ���ం��� నను గ�ర�వ�ల�
చ���� ధ�ా�ర� మ�ఖ� �ాస� �ంబ�ల� ��ఁ
జ���న� గలవ� ��క��ల�
చదువ�లల� మర� ��ల� ఁ జ����ఁ దం���!

��వమ�:
“��న��ార�! నను� గ�ర�వ�ల� చక��ా చ���ం��ర�. ధర��ాస� �ం, అర��ాస� �ం మ�న�గ� మ�ఖ� �ాస� �మ�ల�
అ�� చ���, అ�� చదువ�లల�� �ారమ�, రహస�మ� సంప�ర�ం�ా గ���ం��ను.
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