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1. ఇం�ం�ౖె, వట�ఁ��ంత��� మఱ�య�ఁ �� �ం�ౖె న�������ౖ
నం�ౖె ��యదమండల�గ�మ�న కల� ం�ౖె ప����ా���ౖ
నం�ౖె చందు� � కంత��� ధు� వ����ౖ నం�ౖె మహ�ా�ట���ౖ
నం�ౖె సత�ప�ోన�త�ం డగ�చు బ���ం��ంత సంవ������.

��వమ�:
బ�చక�వ��� మ�డడ�గ�ల ��ర భ�� ��ర�� య�ా�� గ���ం�న �ామనుడ� చూసు� ండ�ా��
ఇంత �� ట��  బ�హ�����, ఇంత ఇంత ��ప��న ఎదగటం �దల�ట�� డ�; అంతట�� �� అంత �� డ�గ� ఎ���ాడ�;
అల� ఆ�ాశం అంత ఎత��  �����ాడ�; అ���� ��ఘ�లక��� ��ౖ�� �������� �ా�ాడ�; �ాలప�ంత, చంద�మండలం
అ�� ��ట��ాడ�; అ��గ���� ధు� వ న�త�ం క�డ ��ట��ాడ�; మహ��� కం �ం��� య�డ�. సత�ల�కం క���
ఎత�� �� ఇం�ా ఎత�� �� �������� త��� ఉ���డ�. �త�ం బ���ండ��డం అం�� �ం���� � ������� త����డ�;
ఆ� ఎంతల� ఎంత ���క�మర�పం ��ల���ా�ో ��మ����ాయణ మ� ప�భ�వ�.

2. ఖగ��థుం డమ��ందు�  ���� సుధ మ�� �����న� చందంబ�న�
జగ���థులఁ జ�ౖద�ప�చర�ల� �ా���దుల� ���� భ
ద�గ�ఁ�ౖె చ��� వ��ం�ె �ష�కసుత� �ా�వగం��� రమ�
భగవత�ంశభవ� మ�గ�ణమణ�� బ�ల�మణ�� ర����ణ��.

��వమ�:
ప�ర�ం గర�త�ంత�డ� ఇందు� ణ��  ���� అమృతం గ���ం� నట�� , ���ాల�� ప�ం �ా���న �ా� లంద���
����, ��కృష�� డ� ర����ణ�� ��ం��� �ేడ�. ఈ�� �ష�క�డ� అ�� మ��ా� క�త�ర�. ఈ�� బహ� చక�ట���,
��ప� సుగ�ణ�ల�ా�, ల����ే� అంశ�� ప�ట������.

3. "న��� �� మనంబ�న స��తను ల�ౖన య�మ�మ���ల�
�మ��ఁ బ��ాణదంపత�ల ��ల� భ�ంత�ఁ గదమ�! ��ట� ��
ద�మ�! దయ�ంబ��ా�� గదమ�! హ��ం బ�ఁ జ�య�మమ�! �
న���న�ా�� ��న�ట��� ��శమ� ల�దు గదమ�! ��శ���!"

��వమ�:
“తల�� ల ��ల�  ��ద�మ�! �ార���ే�! ఆ��దంపత�ల� ప��ాణదంపత�ల� ఐన ఉమ�మ��శ�ర�లను �మ���
మనసూ�����ా న�� భ����ా ప��సు� ��� కదమ�. ఎం�� దయ�మ�� కదమ��. �ను� న��న�ా����
ఎప�ట��� �� కల�గదు కదమ�. ��క� ఈ �ాసు�ేవ�ణ��  భర�� �ె�� త��!” అంట� ����ప�జ�ే�ిన
ర����ణ��ే� ��ా ���ంచుక�ంట�ం��. (గమ�క: ర����ణ��� కృష�� డ� వ�ే�డ� �ెల�సు �ా� ఇం�ా కలవల�దు.)
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4. కలఁ డం����ఁ, గలండ� �ా�ఁ, గలఁ ���ాశంబ�నం, గ�ం��ం
గలఁ, డ���� ��శలం బగళ� �శల� ఖ�ో�త చం��� త�లం
గలఁ, �ోం�ారమ�నం ���మ�ర�� లఁ ����ంగవ�క�� లం దంతటం
గలఁ, ���ండ� గలండ�, తం���! ��దకం�ా ��ల �� య� ��డ�.

��వమ�:
��య��! భగవంత�డ� అ�న ��మ��ష�� వ� ల�� ��ట� �శ�మ�ల� ఎక�డ ల�దు. అంతట �ా��ిం���
ఉ���డ�. �ట�ల�, �ా�ల�, ఆ�ాశంల� ఉ���డ�. భ���ద ఉ���డ�. అ���ల�ను ఉ���డ�.
సర���క��లల�ను ఆయన ఉ���డ�. పగల� �ా�� సమయ�లల� ఉ���డ�. సూర��డ� , చందు� డ�, ఆత�,
ఓం�ారం, ��మ�ర�� ల�ౖన బ�హ� �ష��  మ��శ�ర�ల�, �ీ� � ప�ర�ష నప�ంసక అ�� ���ంగ వ�క�� ల� అందర� ఇల�
బ����� �ి�ీలక పర�ంతమందు ఆయన ఉ���డ�. అట��  సర� ప�ర�� డ�, సర��ా��ి, స���శ�ర�డ� ��సం
ఎక��ెక��ో ��ద�ా��న ప�ల�దు. స���, సర��ాల స�ా�వస�లల�ను ఉన�డయ��!

5. అం��జ�సనుఁ �����ాఁగ దృణపర�ంతంబ� ��ా�త��ఁ�ౖె
సం��వంబ�న నుండ� �� � డ �ప�లస�ంభంబ�నం దుండ�ే?
స�ం��ంతర�త�ఁ డయ�� నుండ�టక� �� సం�ేహమ�� ల�దు �
ర�ంభత�ంబ�న ��ఁడ� �ానఁబడ� బ�త��స�ర�పంబ�న�."

��వమ�:
“ఆ ��ా�త��డ� �ష�� వ� బ�హ� దగ�ర నుం�� గ���పరక ���ా సమస�  ప�పంచంల�నూ �ం�� ఉ���డ�.
అట�వంటప��డ�, ఇంత ��ద�  స� ంభంల� ఎందుక� ఉండడ�? ఈ స� ంభంల� పరం��మ�డ� ఉ���డ� అనటంల�
ఎట�వంట� అనుమ�నమ� ల�దు. �స�ం�ేహం�ా ఉ���డ�. �ా�ాలంట� ఇప��డ� ప�త��ం�ా క��ి�ా� డ�
క���”

6. అల ��ౖక�ంఠప�రంబ�ల� నగ��ల� �� మ�ల ��ధంబ� ��
పల మం��రవ��ంత�ామృత సరః ��ా ం�ేందు �ాం��పల�
త�ల పర�ంక రమ������ యగ� ��పన�ప�సను�ండ� �
హ�ల ����ంద�మ� "�ా���ా��" యనఁ గ�య���ం� సంరం����.

��వమ�:
ఇ�� ప�� �ెల�గ��ా� ��టప��� మ�� ప��ిద�  పద�రత�ం.
ఆపదలల� �క�� క�న� �ా��� �ా�ా�ే ఆ భగవంత�డ� ఆ సమయంల� ��ౖక�ంఠంల� ఉ���డ�. అక�డ
అంతఃప�రంల� ఒక పక�న ఉం�ే ��డక� స�పంల� ఒక అమృత సరసు�ం��. ����� దగ�రల�
చంద��ాంత�లల అర�గ��ద కల�వప�ల �ాను���ౖ ల����ే��� �����సు� ���డ�. అప��డ� భయం��

�ా���నం త�ి�న గజ�ందు� డ� �ా�ాడమ� ��ట��  �ర����డ�. గజ�ా�� �ా�ాడ����� ����రప��� డ�.

7. హర� ���ి�ం� మ� త��  �యత�ఁ�ౖె య��ాశగం�ాన���
ధరక�ం �ె�� ���ంత �����ల��ా స� ంభంబ��ా నవ� సు
�ి�ర �లం �తృకృత� మంతయ� ��న���� �ా������క దు
స�ర వంశవ�ధుఁ �� భ��రథుఁడ� �త���కర�ం డల��ఁ�ే?
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��వమ�:
��ప� తపసు� పరమ �ష� �ా �ే�ి భ��రథుడ� పరమ�వ�� ��ప���� ం��, ఆ�ాశగంగను భ����
�సు�����డ�. అఖండ���న తన ����� లతక� ఆ��రం�ా ఉం�ే స� ంభం�ా �ితృ�ార�ం ��ా�డ�. తన వం�ా���
�ాట���న ��ట�ా� క�ా� లను సర�ం ��ల��ం��డ�. ఆ �త� మంగళప�దుడ� భ��రథుడ� �ామ�న����న �ా��?

8. అమృ�����దన యత��ల�ౖ �బ�ధ �ౖె����కమ��, మంద�ా
గమ�ఁ గవ�ంబ�గఁ జ��ి య��దఱువం�ాఁ గవ�ప�ం��ండ �ా
��� మ�నుంగ� హ�� క�ర�ర�పమ�న న���ం ��ల��ఁ దత�ర�త
భ�మణ�ా�జత �ఁప�ఁ��ట శ��ంపం జ�యఁ�ా ��ర��!

��వమ�:
��రద! ప�ర�ం �ేవతల�, �ా�సుల� క��ి అమృతం �ా��ం��ల�� ప�యత�ంల� మందర����� కవ�ం�ా
జ�సు��� ��ర�ాగ�ా�� మ��ం��ర�. ఆ కవ�ప� ��ండ కడ� నడ�మ మ������ �ం��. అప��డ�
��మ����ాయణ�డ� తన �ప�దురద ��ల��ంచు��వట���ా అన�ట��  ��ర��ర �ర�గ�త�న� ����� క�ర�ర�పం
ధ��ం��డ�.

9. అర�దుగ ల��ణ�ండ� జన�ాత�జయ�ం దన��డ ��ఁగ��ే
న���� రఘ�త�మ�ండ� మ�దమ�రఁగ జ��ె�ఁ దర� �ింహ సూ
కర క�� ప�ండ��క క�ి ఖడ�  క�రంగ వృ�ా�� భల�  �ా
సర మ�ఖ వన�సత� �చయ చండత�ాట� దండ�ాట��.

��వమ�:
ల��ణ�డ�, �ీత అడవ�లక� ��ళ�� న� �ామ��� ��ంట �����ర�. అల� రఘ�వంశ లల�మ��ౖెన ఆ ���ామ�డ�
�ివంగ�ల�, �ిం�ల�, అడ�పందుల�, ఏనుగ�ల�, ప�ల�ల�, ��త�ల�, ఖడ�మృ�ాల�, �ంకల�, ���ేళ�� ,
�ామ�ల�, ఎల�గ�బంట�� , అడ� దున�ల� �దల�ౖన అడ� మృ�ాల� వ�ిం�ే అత�ంత �కర���న
దండ�ారణ�ం ప����ం��డ�.

10.హ��ఁ బరమ�త�� నచు�త� ననంత��ఁ �త�మ�లం దలం� సు
�ి�రత ���క ��ఖ�మ�లఁ జ�ం��న ���ధు లన�కృత�మ�
ల�ఱ�య�ఁ జ�య��ల� ర� ;తలం�న నట��దయ�; సు��ందు� ఁడ�ం
బర�వ�� ను��; ద�వ���� �ి�ా�ిత�ఁ�ౖె స�ల��ల��ిత�?

��వమ�:
పరమ�త��డ�, చు�� ల���ాడ�, అంతం ల���ాడ� అ�న ��మ��ష�� � మనసు�ల� �ి�రం�ా ���ం�న
�ాళ�� , ��కం ల�� సుఖ�ి�� �� ందు��ర�. అల�ంట� బ����మంత�ల� భగవంత�� స�రణ తప� ఇతర �ా�ా�ల�
ఏమర��ాట�వ గ�డ �ేయర�. ఆల�����  అ�� అం�ే వర�ం క����ిం�ే �ే��ందు� డ� అ��� ��హం���ిన
�ిమ�ట �ళ���ర��� బ�� త�వ������ పర���డ����.

11. స�ా� బ�ంబ�ల బ�ల�ఁ�ౖె �జభ�జ�స� ంభంబ�న� �ల���
స�ా� హంబ�ల� ���ల�ాజమ� లసచ�త� �ంబ��ాఁ ����, సం
గ�ప���ా ణ�లఁ జ��� మ�ధవ�ఁడ� �����ాలక��ా తమ��
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స�ా� ం���� ప��తభ�ధర�న �ాశ�ర�ంబ� �ం�ంపఁగ�.
��వమ�:
��కృష�� డ� ఏ�ేళ� బ�ల��ౖె ఉ��� ఏడ� ���ల �ాట� స� ంభమ�ల�ంట� తన భ�జమ���ౖ అల��క�ా ���ష� ���న
���లమ� ��వర�న����� ఓ ప��ా�ం�ే ��డ�గ�ల�గ ఎ��  పట�� క����డ�. ��వ�లను ���ాలక�లను ��� మర�గ�న
��� అంద�� ��ా ణ�లను ర��ం��డ�. సప�సమ���� ల�� చుట�బ�� ఉం�ే భ�� నంతట�� ధ��ం�న ఆ
పరమప�ర�ష���� ఇ�� �ంత ప��ం �ాదు.

12. �మంబ�ౖ తలఁ దు� ం� ��ా ణమ�లఁ బ���ం జక� మ� ����య�,
��మ���ధర �ేహమ�ం, జ��తవ�����ంద� సం�ోహమ�ం,
�ామ��� ధన ��హమ��, గరట� రక���ా వ �ాహంబ�, �
�ీ�����హమ�, �త ��హమ�, జయ�� �హమ��, ��ా హమ��.

��వమ�:
��వ��న �� �, చ��ా య�ధం �స� తల� భయంకరం�ా �ెగన����ం��. ఆ మకరం ��ర� పర�తమంత ��ద�
�ేహం గల��, అడ� ఏనుగ�లక� ��ౖతం భయం క���ం�ే��, �ామ��� ��ల�� �ం��న��. గజ�ా� రక���రల
ర��మ����న��, అంత�ల�� ఉ���హం�� అలసటల�క�ండ �� �ాడ�త�ం��, ��ల�ప�� నమ�కం�ా ��ర�త�న���.
�ష�� చక�ం ���� అల�ంట� �స� �రసు�� ఖం��ం� ��ా ణ�ల� ��ిం��.
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