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అంద���  నమ!ా"రం ! 

�ానున� అ$ �%&ి(  �)*లల, శంకర జయం$ పండ1గ�ాబ�34ం&.ి ఆ�)*కల67  శంకర�ల !8� 3�9 లల, ఏ&ో 
ఒక!8� 3�9 =� త=>?�ా చ&ి> నలAగ���34 పంచుకA= ఆ ప9�Bవం34టD, ఆ 3ేFG34ఉన� మనసు34టD శంకర�ల 

జయం$ జర�పI�JKాలFL ఉ&ే(శ	ం34 ఈ !8� 3�9 =� నలAగ���34 పంచుకAం&�మ= అమNKా�O ప9�ోదనం 

�ేయQా శంకర�లA కRS� ఆ�రT&ంిU ఉంటBర�. అందు�O ఎFW� FGలలAQా &X=YZ ౖ>��రణ�&ే�( మన� F� �J��క 

ఇల6 ?రS�=� ̂ _ిద(abcం&.ి శంకర�లశంకర�లశంకర�లశంకర�ల dededede. ఇ&ేఇ&ేఇ&ేఇ& ే F�fాgటF�fాgటF�fాgటF�fాgట కనక��రకనక��రకనక��రకనక��ర. అక"S� ఇక"S� చ&ి>ం&,ి మన 

గ�ర�వIQార� �ెపiQా >న�Kాటjల, F� అలi శ�^�కAన� ప���aిkరకA ఈ !8� 3�9 =� F�ల, _ిl�mక��ంచు�JటB=�^ 
�ే_n ప9యత�o&.ి ఎవ��p&� ర�ద(టB=�J �ాద= YZద(లA గమ=ంU ఆ�రT&ంిచంS.ి 

తపsలAన� �ోట YZద(లను స��&ిద(మ= అ��lసు� F��ను. FLను పంSితtడను �ాను, కvసం �Bషpద �%&ి( Qా 
కRS� పటxy లz=KాS=ి. KాSిన ప&�ల దగ{రనుంU Kాక	 =�ాNణం వరకR, ఎFW� Kా	కరణ &ో|ాలA, 
అeర&ో|ాలA ఉంటB}. ఈ !8� త9ంల,= ~�7 �ాలA చదువIతtన�పsడ1 అందుల, వ�ే� !ాTo Kా��, అమN 
Kా�� F�మ6లను, Kాటj f9ా శ!ా� �=� ప�జ	 గ�ర�వIలA �ెపiQా F� మనసు�ల, _ిl రపSిన>, 
ఇతరKా	ఖ6	F�లA చ&ి>నపsడ1 F� మనసు�ల, మ�ద9 పSిన సంద�ా�లను, ఈ !8� త9ం 
చదువIతtన�పsడ1 F� ఆల,చనలA ఎల6 కదులAతtF��� &�=� ̂అనుగ�ణంQా K9ా _ిన >వరం తపi ఇ&ి 
అనుKాదం �ాదు, 3�తiర	ం �ాదు. అ> �ా_nంత అర�త, అ�ి�ారమ� లz= Kాణ��FLను అన� >షయం మ�) 
!ా�� మన> �ేసు� F��ను. FLను ఎక"డ f�రfాటx �ే!ాFW �ెYiి నను� స��&&ిి�  YZౖabట�yక"S�=�^ 
ఊతoవTంS.ి 

జగదు{ ర�వIల�ౖన �� ఆ& ి శంకర�ల అవ3�రంల, ప9ప9థమంQా సF�	!ాశ�మం ?సు�Jకమ�ం& ే బ9హN����Qా 
ఉన�పsS ే ల,�Jద(రణ��� �ే_ని Q�పi !8� త9o&.ి ఈ !8� త9ం అ$ సులభంQా అందర� ప��ం� ే>ధంQా 3ేg���న 

~�7 �ాల34 ఈ !8� 3�9 =� ఇ���ర�. ఈ !8� 3�9 =� ల,�ా=��̂�ేF�టj� ̂Kార� అ$ Uన�Kార� �ాv అపiటj�O Kార� 
సకల ~ా!ా� � లనూ అవగతం �ేసుకAF��ర�... అల6 అనడంకF�� Kా��� ̂జనN త� వU�న> �ాదు �ాదు జనN 

త� ఉన�KL అంటD స��Qా కAదుర�తtం&�ే.  

ఈ !8� త9ం �� శంకర�లA సF�	సం ?సుకAF��క ఇవTకRడదు �ాబటjy &�=� ̂ప�రTak ఇ���ర�. ఎందుకంటD 
ఒక!ా�� సF�	సం ?సుకAF��క ఇక ఎవర� సF�	_ి= ల��^క �J��కలA �JరకRడదు �J��F� ఆ �J��కల= ఆ 

సF�	_ ిభగవతiరం �ేయ6g ప9యత�ప�రTకంQా �J��కలA ?�O� !8� 3�9 దులA వQ���ాలA ఇవTడం అంత కAదర= 



ప=. �ాబటDy సF�	!ాశ�మ6=� ̂మ�ం& ేఇ���ర�. మ�� బ9హN ����గ&� బ9హN����� ̂ఇటxవంటj !8� 3�9 ల34 ప= 

ఏమ�ం& ిఅ= సం&ేహం �ావచు�. బ9హN���� &�నoU�న Kా��= ఆ�రT&ంిచవచు�. �ద బB9 హNణ� వద(  de 

?సుకAన� తరKాత, ల�ీN&ే>= మ�గ�రమNల మ లపIటమN Qా !8� త9ం �ే_ ి తన ఆ��ాTదంQా ల�ీN 

అనుగ�హం కgQOటటxy  &X>ం��ర�. ఈ !8� త9ం &�T�ా మనకA ~¡��dవృ&ి�  కలగS�=కAన� అడ¢ంకAల= 

3£లగ34సుకA= సం!ా�ా=� నడపS�=�,̂ &�టS�=� ̂�ావల_ిన> సమకRర���JS�=� ̂ మన జ¤$� ̂ Kార� 
YZటjyన de ఈ !8� త9ం.  

ఈ ~�7 �ాలA అపsSెపsSో ��ండ1 KLల ఏళ¦� ̂ప�రTం జ��Q�న కనక��ర మన��ల6 ప=�%సు� ం& ిఅంటD, అపsడ1 
Kార� �ే_ిన !8� త9ంల, బB9 హNణ� Ynర��ా= ఆయన Ynర� �ా= YZటyకAంS� ఎవర� చ&ి>F� Kా�O !8� త9ం �ే_ినటxy  

అనTయమ}§	ల6 !8� త9ం �ేయడం శంకర�ల ప9జ̈, �ాదు Kా�� ప9జ̈� ̂3�©దుgవTS�=� ̂మనabంత. అ& ిKా�� 
అfార కర�ణ34 కRSిన పరమ6న�పI de.  

ఇ& ి �Oవలం ధF�Yne�%రకA మ6త9ak �ేయవల_ిన !8� త9మ6? ఇతర�లA ��ªYne కgQ�నKార� 
�ేయనవసరంలz&�? మ�మ6Nటj�  �ాదు! �Oవలం ధF�Yne కgQ�నKా���O ఈ !8� త9ం శంకర�లA ఇ_n�  Kార� 
జగదు{ ర�వIQా ఎల6 =లబడ3�ర�. ఈ !8� త9ంల, Kార� పరబ9హN త3�� «=� � ���ం��ర�. పరబ9హNమ� ¬క" 

�ార�ణ�	=� � ���ం��ర�. f9ా రబB� =� ఎవర� &�టలzక &�= వల7  కgQ�న ఆటంకం34 పIణ	�ా�ా	లA 
�ేయలzకf8తtన� Kా�� f9ా రబB� =� fార&ోయగల !8� త9o&ి.  

అరl�ామమ�ల నుంU �e !ామ6 జ	మ� వరకR ఇవTగల !8� త9ం కనక ��ర.  

దురదృషy వంతtSి= ఉద(��ంచడం కనక ��ర  

దు��3�ల= 3£లగ34యడం కనక��ర  

ఐశT�ా	=� అనుభKGౖకKLద	ం �ేయడం కనక��ర  

అమN �ార�ణ�	=� ̂దగ{ర �ేయడం కనక��ర  

fాప�ా¯= ధTంసం �ే_ ి��ª=కర�త �ేకRర�డం కనక��ర  

సకల >ద	లనూ కA��Yంిచగల akఘం కనక ��ర  

కనక��ర-�ామ�Jటj  
 

గణ±శగణ±శగణ±శగణ±శ సు� $సు� $సు� $సు� $ / హయQm�వహయQm�వహయQm�వహయQm�వ సు� $సు� $సు� $సు� $ :  

~�7~�7~�7~�7 !! వం&ేవం&ేవం&ేవం& ేవం&�ర�వం&�ర�వం&�ర�వం&�ర� మం&�రమం&�రమం&�రమం&�ర oం&�ిానందoం&�ిానందoం&�ిానందoం&�ిానంద కందళ²కందళ²కందళ²కందళ² !  

అమం&�నందఅమం&�నందఅమం&�నందఅమం&�నంద సం&ోహసం&ోహసం&ోహసం&ోహ బంధురంబంధురంబంధురంబంధురం _ంిధు�ానన²_ంిధు�ానన²_ంిధు�ానన²_ంిధు�ానన² !!  

 



వందనమ�! గజమ�ఖమ� తన మ�ఖమ�Qా కgQ�నటxవంటj, నమస"��ంచుKా�� లz&� శరణ�జ³చు� Kా�� 
fాgట కలi వృeమ� వంటj Kాడ1, తg7 fారT?&ే> ఆనందమ�నకA ´లక వంటj Kాడ1, అo3�శ�ర	మగ� 
మ�నందమ�ను �Jర� జ¤¨ నులనుద(��ంచుKాడ1 (ఇక"డ >F�యకA= పరబ9హN త3�� «=� వ���ం��ర�) ఐన ఆ 

>ఘ� >F�యకA=� ̂నమ!ా"రమ�.  

ఇక జగదు{ ర�వIలAQా KGళ¦వల_ని బBల శంకర�లA ´టy ´దట ఉప&శేంQా పg�న̂ !8� 3�9 =� "వం&"ే 

అంటµ ´దల�టBy ర�. నమ!ా"రం34 ´దలA. అంటD జగదు{ ర�వIQా =లబడబ�}§ బBల శంకర�లA ల,�ా=� ̂

�ెYిiన ´దటj బ�ధ నమ!ా"రం �ెయ	మ= �ెపiడం.  

ఆ నమ!ా"�ా=� ~ాస� ¶ >·¸తంQా ´దలA >F�యకA=� ̂ నమసు�34 ´దలA �ే_ని శంకర�లంతKా�O 
>F�యకA=� ̂´దట �ేయవల_ని నమ!ా"రం, ప�జ గ���ంUన >షయ6=� సF�తన ధ�ాN=� ̂వ	$��క� 
�ాలంల, ధృవ ప����ర�. అందర� >F�యకA=� ̂´దట నమ!ా"రం �ేయవల_ని&.ే  

నమ!ా"రం అంటDఐదు పం�ంే&ి9య6లA ఐదు జ¤¨ FLం&ి9య6లA బ�&ి�= నమ!ా"రం  

ఎవ��� ̂�ేసు� F��� Kా�� పరం �ేయడం.  

నమ!ా"రం �ేయడం అంటD >నయ6=� ఆ>ష"��ంచడం.  

నమ!ా"రం �ేయడం అంటD భ�^�= ఆ>ష"��ంచడం  

నమ!ా"రం �ేయడం అంటD ఎదుటjKా�� Q�పiతF�=� తనల,= తకA"వతF�=� గ����ంచడం.  

నమ!ా"రం �ేయడం అంటD ఉద(��ంచమ= అ��lంచడం..  

నమ!ా"రం �ేయడం అంటD అనుగ��=� వ��¹ంప�_ే ిఆటం�ాల= 3£లగ 34యమ= అడగడak..  
ఇల6 �ెప��  f83ే నమ!ా"రం గ���ంU ఎం3ెFౖ� �ెపs�Jవచు�. (అసలA సుందర�ాండల,= గమNత�ం3� 
నమ!ా"ర ప9�Bవak. సుందర�ాండల,= మలAపIలv� నమ!ా"రమ�, సు� తtల చుటµy FL $ర�గ�తtంటB}. 

అందు�O �ాబ�లA సుందర�ాండ ఉfాసన �ే_ినKార� అంత >నయంQానూ ఉంటBర�)  

&X=FL ఈ �^�ం& ి>ధమ�Qా కRS� అనT�యం �ే!ా� ర�..  

 

3� : నమస"��ంచుKా�� �J��కలA ?ర�� (మం&�రమను) &ేవ3�వృeమ� వంటjKాఁడ1ను, తన ప$�}»cన �� 
మ�ల�ీN&ే> ¬క" ఆనందమ�నకA ´లక వంటjKాఁడ1ను, పంSితtలA (జ¤¼ నులA) అనుభ>ంచు 
బ9�Nనందమ�నకA ��̂mటమ� వంటjKాఁడ1ను అగ� హయQm�వI=� ̂నమ!ా"రమ� �ేయ�చుF��ను. 

~�7~�7~�7~�7 1!! అంగంఅంగంఅంగంఅంగం హ�Oహ�Oహ�Oహ�O: పIలకపIలకపIలకపIలక భ షణభ షణభ షణభ షణ మ6శ�యం?మ6శ�యం?మ6శ�యం?మ6శ�యం?  

భృంQాంగFLవభృంQాంగFLవభృంQాంగFLవభృంQాంగFLవ మ�కA½¾భరణంమ�కA½¾భరణంమ�కA½¾భరణంమ�కA½¾భరణం తమ6ల²తమ6ల²తమ6ల²తమ6ల² !  

అంQmకృ3�¿లఅంQmకృ3�¿లఅంQmకృ3�¿లఅంQmకృ3�¿ల >భ $>భ $>భ $>భ $ రfాంగÀల6రfాంగÀల6రfాంగÀల6రfాంగÀల6  
మ6ంగల	&�మ6ంగల	&�మ6ంగల	&�మ6ంగల	&�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  మమమమమమమమ మంగళ&వే3�య6మంగళ&వే3�య6మంగళ&వే3�య6మంగళ&వే3�య6: !!  

 



3� : ఆడ తtabNద నల7= తమ6ల వృeమ�YZౖ Kాgనటx7 Qా ఏ మంగళ&ేవత ¬క" ఓరచూపI 
vలakఘ~ా	మ�Sైన భగKాÃ >షt� మ ���YZ ౖ ప9స��ంUనపsడ1 ఆ వృeమ� 3£SిQ�న ´గ{లవల� ఆయన 

శ�mరమ�YZ ౖ పIల�ాంకAరమ�లA f�డoనKÄ, అషy_ిదు� లను తన వశమ�నందుంచు�%న� ఆ �� మ�ల�Nీ 

భగవ$ ¬క" కృfా కటBeమ� F�కA సమస�  సనNంగళమ�లను సంత��ంచును Qాక !  

>వరణ: శంకర�లA ఇక"డ మ�ందుQా >షt� భగKాను= F�మ6=� �ెYిi తg7 ల�Nీ&ే>= ప9సన�ం 

�ేసుకAFLందుకA �ే_ిన ´టy´దటj ~�7 కం ఇ&.ి తg7 =3�	నfాయ= క&� >షt� వI= � ���_n�  3�ను ఎకA"వ 

సం34షపడ1తtం&.ి ఇందుల, శంకర�లA హ�Oః అన� F�మ6=� ప9!ా� >ం��ర�. KLర� F�మ6g� ఏÆ 

ప9!ా� >ంచలzదు. హ�� అంటD సకల fాfాలను హ��ం�ేKాడ1 అ= క&� అరlం. ఒకKLళ �ద బB9 హNణ� fాfాలA 
ఎకA"వQా ఉంటD Kాటj= 3ేgకQా ?_nయగgQ�నKాడ1 �� హ��. అందుకA ఈ F�మం KాS�ర�.  

అల6QO తమ6ల వృeం అన� ప&�=� KాS�ర�. తమ6ల వృ�ª=� Çకటj �ెటxy  అ= అంటBర� అ& ి నల7 Qా 
ఉంటxం&.ి ఊ�� బయట సమ�ద9పIటÈడ1¢ న సN~ాF�లల, ఉంటxం&.ి అందర� వ&ిలz_ ి KGÉ¦F� సN~ానంల, 
FLనుF��= �ెYిi fాపపIణ�	లక?తంQా ÊవI=� ̂34డ1Qా సN~ానంల, ఉంS&ే ితమ6ల వృeం. మ�� అల6ంటj 
vలakఘ సం�ాËSైన >షt� భగKానుడ1 కRS� అం3ేQా fాపపIణ	 ఫలప9&�త/ fాపపIణ�	లక?తంQా 
ÊవIల= ఉద(��ంచగలడ1. అల6QO ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబB=� కRS� fాపపIణ�	లక?తంQా ఉద(��ంచగలడ1. 
అంతటj Q�పi �ార�ణ�	=� వ��¹ంచగల >షt� భగKానుడ1 v చూపIలA తQ�లzస��� ̂ అత= శ�mరమ� 
పIల�ాం�త̂మÍతtం&.ి తమ6ల వృ�ª=కAన� బÎSిYZలల6ంటj ´గ{లpద ఆడ తtabNద ఎల6$ర�గ�తtన�&ో 
అల6 vచూపIలA �ార�ణ	ప�ర�abcన >షt� భగKాను= శ�mరమ� pద !8�Oస��� ̂��హ��� ̂పIల�ాంకA�ాలA కgQ� 
అKL ఆభరణ�లAQా మ6�ా}.  

vచూపIలను అంQmక��ంUన >షt� వI¬క" మహ&�నందమ�నకA �ారణabc అ¿ల >భ తtలకR 

సకల�ౖశTర	మ�లకR పIటjy=లA7 KGౖన తÀ7 ల�ీN &ేÆ! ఆ చల7= చూపIలA ఒక!ా�� మ6వంక ప9స��ంపజO_n�  >షt�  

భగKానుడ1 అనునయంQా మ6 fాfాలను 3£లగ 34!ా� డ1, త&�T�ా vవI మ6కA సమస�  మంగళమ�లA 
కg{ం�ెదవIQాక !  

సందర�ం ప9�ారం: తÀ7! fాfాల�FW� కgQ� పIణ	�ా¯లz= ఈ �దబB9 హNణ కAటxంబ fాfాలను 
3£లగ34యగgQ�న శ�^�ఉన� దంపతtలA pర�, ఏ�ాద¯ వ9తం �ే_ ి &�Tద¯ fారణ��� KLU ఉF��రంటD ఆ �� 
హ��= ప�ÏంచుKా�Oక&�, &�=&�T�ా Kా�� fాfాలను ధTంసం �ేయడం pకA !ాధ	ak. ఇక పIణ	ం 

>షయ6=� ̂వ_n�  ఇ&Qి) ఇపsS ేF��ే$ల, ఉ_�ి��ాయ &�నం �ే_ంి&,ి ఆ �%ంత పIణ�	=� �%ండంత పIణ	ంQా 
మ6�O� కర�ణ�మ ర�� లA pర�, అ& ి అడ¢ం YZటjy ఈ బB9 హNణ కAటxంబB=� ̂ సంప$�= కలAగజO_ ి &���ద9 
ధTంసనం �ే_ ిఉద���ంచు. 

 



 

~�7~�7~�7~�7 2!! మ�Qా�మ�Qా�మ�Qా�మ�Qా�  మ�హÐÑమ�హÐÑమ�హÐÑమ�హÐÑ >దధ?>దధ?>దధ?>దధ? వదFLవదFLవదFLవదFL మ��ా�Oమ��ా�Oమ��ా�Oమ��ా�O:  
Yn9మYn9మYn9మYn9మ ప9fాతప9fాతప9fాతప9fాత ప9ణ�·3̧�=ప9ణ�·3̧�=ప9ణ�·3̧�=ప9ణ�·3̧�= గ3�గ3�=గ3�గ3�=గ3�గ3�=గ3�గ3�= !  

మ6ల6మ6ల6మ6ల6మ6ల6 దృ~�Ñదృ~�Ñదృ~�Ñదృ~�Ñ మధుక�mవమధుక�mవమధుక�mవమధుక�mవ మÒమÒమÒమÒతiలzతiలzతiలzతiలz య6య6య6య6  
!ా!ా!ా!ా akakakak �̄యం�̄యం�̄యం�̄యం &శితt&శితt&శితt&శితt !ాగర!ాగర!ాగర!ాగర సంభKాయ6సంభKాయ6సంభKాయ6సంభKాయ6: !!  

3� : ఒక YZద(  కమలమ� చుటxy త ఆQ�-ఆQ� ప��భ9oంచు తtabNద వల� >షt� మ ��� ¬క" �మ�YZ ౖ
KGలA7 వల�$�న Yn9మను మ6టjమ6టj�=̂ ప9స��ంపజOయ� �� మ�ల�ీN&ే> కటBe పరంపర F�కA సంపదల 

ననుగ�·ం̧చు Qాక !  

>వరణ: ఈ ~�7 కంల, >షt�  భగKాను= "మ��ా�Oః" అ= సంబ��ిం��ర� బBల శంకర�లA. మ��ా�� అంటD మ�ర 

అFL �ాeసు= చంYనిKాడ1 లz&� శతt9 వI అ= అరlం. మ��ాసుర�డ1 బ9హNQా�� �%ర��� తపసు� �ే_ ిల,�ాలv� 

జ}ంచటం�%రకA 3�ను ఎవ��FGౖ3 ే మ�టxy  కAంటBSో Kార� మరణ�ం�ేటటxy  వరం ఇవTమF��డ1 (ఇం�J 
>ధంQా అనT}_n�  తన �ే$34 మ�టxy కAన�&ే&ో తన� ేఓSంిపబS�g అంటD తన సTంతమKాTg). అటxవంటj 
మ��ాసుర�డ1 తరKాత &ేవతలYZ�ౖ ̂ దంSె$�  KGÉ3 ే &వేతలందర� YZద(  య�ద�ంలzకAంS�FL fా��f8య6ర�. 
అమ�ావ$= !�ంతం �ేసుకA= >ల6!ాలననుభ>సూ�  తన KాహనంYZ ౖల,క సం��రం �ేసూ�  భ opదకA 
వ���డ1. భ o pద సరయ  / గంQా ?రంల, రఘ�మ��ా* &ేవతల �Jసం యజ̈ం �ేయటం చూ_ి 
�JపQ�ంU &ేవతలకA హ>సు� ఇవT�ాదు అ= ఆజ¤¨ Yంి��డ1, కRడదంటD తన34 య�&�� =�^ రమNF��డ1. 
అంతల, వ¯షty డ1 అనునయంQా మ6టB7 S ిఈ భ oYZ ౖÊవIలనంద��v యమ ధరN�ా* సంహ��సు� ంటBడ1 
�ాబటjy నువIT ఆయన34 య�ద�ం �ే_ ిQ�g_n�  అం3� v& ేఅవIతtం& ిఅ= �ెపiQా మ�ర�డ1 యమసదF�=�^ 
KG½¾¦డ1. మ�ర�= �ాక గ���ంU వ¯షtl = ఉfాయం గ���ంU 3ెలAసుకAన� యమధరN�ా*, మ�ర�=� ̂

!ాTగతం �ెfా� డ1. మ�ర�డ1 యమ�ణ��  య�&�� =�^ ఆ�T=!ా� డ1 య�ద�ం వద(నుకAంటD భ o pద ఎవT��v 

చంపవద(= ఆ&ే̄ !ా� డ1. అంత యమధరN �ా* మ�ర�=34 అల6 �ేయటB=�^ తన� ̂ అ��ిారంలzదv �ే_Fి� 
తన YZ ౖ అ�ి�ా���న >షt� వI తనను దంSి!ా� డ= �ెపiQా మ�ర�డ1 అ&ే&ో >షt� వI34FL 3ేలA�కAంటBన= 

KGౖకAంఠం KG½¾� డ1. KGౖకAంఠం ల, �ీ9ర సమ�ద9ం మధ	ల, >ల6సంQా ఆ&ి~¡షt= pద పడ1కA"= ఉన� �� హ��34 
ఆ మ��ాసుర�డ1 య�&�( =�^ రమN= రం��KL!ా� డ1, జ��Q�న& ి 3ెలAసుకAన� ��హ�� ఆ మ��ాసుర�=34 
య�ద�ం స�O�ాv F�34 య�ద�మంటD vగ�ంS ె ఎందుకA అల6 భయం34 �%టxy కAంటÔం&.ి F�34 య�ద(మంటD 
vకA భయంల6గ�ం& ిఅ= అనQాFL మ�ర�డ1 తత�రపS ిF�కA భయమ6 ఎవ��గ�ంS ె�%టxy కAంటÔం& ిఅ= తన 

�ే$= తన గ�ంS ెpదYZటxy కAంటBడ1 KGంటFL ఆ �� హ�� తన చ�ా� య�ధం34 మ�ర�= �ే$34స� ఖంSంిU 

సంహ��ం��డ1.  

అటxవంటj ��హ��= తన !ాగరమథనం జ��Q�నపsడ1 అందుల,ంU YZౖ� ̂ వU�న తg7KGనౖ నువIT చుటµy  

ఎంతమం& ి ఇతర &ేవతలAF���) రక"సులAF���) కRS� చూడకAంS� మ�గ(ల6 అమ6యకA�ాgల6 ఆ 



మ��ాసుర�= సంహ��ంUన ఆ ��హ�� ఈయFL అ= కF��రiకAంS� �హం34 చూ_ని చూపIలA మ6కA 
_ి��సంపదలA కటB�ించుQాక. అల6 చూసు� న� చూపIలA అందర� చూసు� F��ర= గ�·̧ంU , కలAవ pద 

మÕ¦ మÕ¦ వU� �ే�O ఆడ తtabNద ల6Qా, v చూపIలను మరg� మరg�, $Yిi $Yiి,  Yn9మ + _ిగ�{ ల 

&ొంతరల34 �� మ�>షt� వIను మ�గ( �హనంQా చూ_ిన చూపIలAన� ఓ తÀ7! ల�ీN &ేÆ! మమ�Nలను v 
ఆ చల7= చూపIలA అనుగ�·̧ంచుQాక!  

సందర�ం ప9�ారం: మ��ాసుర�డంటD ఎవT���  YZటyకAంS� అం3� తన& ే అ= &�చుకAFLKాడ1. అటxవంటj 
fాపగ�ణ�=� ఎవT���  YZటyక అం3� F�& ి FLను అన� �ే}34 స� ��హ�� =ర�Ngం��డ1. ప�రTజనNల, 
ఒక��� ̂YZటyకFL క&� ఈ జనNల, ఈ బB9 హNణ కAటxంబం ద��ద9ం అనుభ>!8� ం& ిఆ &�నం �ేయ= fాfా=� 

��హ�� =ర�Ngంచగలడ1 తÀ7 అ= అంత�m7నంQా మ��ాసుర�= సం�ర వృ3�� ంతం సం�O$ం��ర�.  

~�7~�7~�7~�7 3!! >~ాTమ�Oంద9>~ాTమ�Oంద9>~ాTమ�Oంద9>~ాTమ�Oంద9 పదపదపదపద >భ9మ>భ9మ>భ9మ>భ9మ &�నదe&�నదe&�నదe&�నదe  

మ6నందమ6నందమ6నందమ6నంద ·Øతtర�కిం·Øతtర�కిం·Øతtర�కిం·Øతtర�కిం మ�ర>&Tి|8Yిమ�ర>&Tి|8Yిమ�ర>&Tి|8Yిమ�ర>&Tి|8Y ి!  

ఈష=�Ùదీతtమ}ఈష=�Ùదీతtమ}ఈష=�Ùదీతtమ}ఈష=�Ùదీతtమ} eణpeణ�రleణpeణ�రleణpeణ�రleణpeణ�రl  
ov(వ�)దరov(వ�)దరov(వ�)దరov(వ�)దర సÒదరసÒదరసÒదరసÒదర o=(�ాయ6ఃo=(�ాయ6ఃo=(�ాయ6ఃo=(�ాయ6ః!!  

3� : ఇం&�9 & ి &ేవతలకA మ�ల,7 కమ�లను అమ�ావ$= కటyబÛటyగgQ�న దయ34 కRSని >షt� భగKాను= 

ఆనందమ�ను వృ&ి��యే� చూపIలA కgQ�న తÀ7, చతtర�Nఖ బ9హN� ̂!8ద�m ! ఒక" eణమ� v కర�ణ�ప���త 

చూడ1"లA మ6YZ ౖప9!ారమ��యే�దువIQాక!  

>వరణ: ఇక"డ కRS� >షt� మ ���= ప�)eంQా మ��ా�� అ= మ�ర>&ిT|8Yి అన� పద ప9�గం &�T�ా 
సంబ��ిం��ర� శంకర�లA. &�నమ� �ేయకAంS� తన&Qిా అv� &�చుకAన�Kా=� ̂శతt9 KGనౖ ��మ�>షt� వI 
&ేKాం&�9 దులకA సT�ా{ & ిల,కమ�లను తన దయ34 &�నo���డ1. ఇ&ి ఎపsడ1 జ��Q�ం& ిఎల6 జ��Q�ం& ిఅ= 

చూ_n� . ఒ�ాFÜకF�డ1 దు�ాT!8 మహ��¹ అమNKా��U�న పIషi��ా=� �ేత బటxy కA= KGళÝ� ండQా &ేKLందు9 డ1 
ఐ�ావతం pద ఎదు���నపsడ1 &ేKLందు9 =� ̂ మంగళం �ెYిi ఆ�రT&ంిU దు�ాT!8 మ�మ�= ఇందు9 =�^ 
అమNKా��U�న పIషi��ా=� ఇ���ర�. తరKాత అహం�ారం34 ఉన� &ేKLందు9 డ1 ఆ ��ా=� ఐ�ావతం 

pద� ̂>_ి�� KGÉ¦f8య6డ1. త&ో( షంQా ల�Nీ &ే> fాల సమ�ద9ంల,� ̂KGÉ¦f8}ం&.ి ఇందు9 = అహం�ారం 

వల7  ల�ీN &ే> &ేవల,�ాFL� �ాక KGౖకAం�ా=� కRS� వ&gి fాల సమ�ద9ంల, �ే��f8}ం&.ి తరKాత ఇందు9 డ1 
అ=� బBధలA పS�¢ డ1, తరKాత �ీర !ాగర మథనం జ��Q� ల�ీN &ే> YZౖ� ̂ వU� �� మ�>షt� వI= మÕ¦ 
�ే��ం&(ిప9కటంQా �ే��ం&,ి Kా��ద(ర� >SివSని&ెన�డ1 గనక?). అటxవంటj అహం�ా��, v ప9!ాదabcన 

పIషiమ6లFL $రస"��ంUనKాడ1 �ాజ	 భ9షty Sౌ3,ే సTయంQా �� మ�>షt� KL ఇందు9 =� ̂ తమ�Nడ1Qా, 
పFG�ండ1 FGలలA గర�Kాసం �ే_ ి KామF�వ3�రab$� , ఇందు9 =� ̂ తమ�Nడ1 కనుక ఉYnందు9 డను Ynర� 
YZటxy కA=, ఒక��� ̂ఇవTడak ఎ��Q�న ��హ��, బg చక�వ��� వద(  �ే}��U &�నమSQి� మ డ1ల,�ాలనూ �%gU 

బg= fా3�½¾=� ̂ 3£9 �"̂ అల6 &�నంQా సంfా&ంిUన �ాజ¤	=� ఇందు9 =�^���డ1. అటxవంటj >షt� మ ��� 



గ�ంSలెల, ఉంS&ే�=> vవI. v చల7= చూపIల34 అంత దయగgQ�న >షt� మ ����O ఎం34 ఆనం&�=� 

కgQ�ం�&ే�నవI. >షt�  మ ��� నల7= కలAవ పIKGౖT3 ే అందుల,= !ßకAమ6ర	ం అం3� ఆయన దయ. &�= 

మధ	ల,నున� దుదు(  అ$ సుకAమ6రం మధ	 �Bగం ప9�ాశవంతం ఇం�ా చల7న. చల7= నల7= >షt� మ ��� అFL 
కలAవ పIవITగ�ంSెల,= అత	ంత !ßకAమ6ర	abcన అత	ంత చల7FGనౖ మధ	 �Bగం వంటj ల�ీN &ే>>నువIT. 

పIవITకF�� మధ	�Bగంల,FL ఆర(àత, చల7దనం ఎకA"వ. మ�� ఆ చల7= చూడ1"లA మ6YZ ౖ ప9!ారం �ే_ ి

మమNg� ర�ించKా తÀ7!  

సందర�ం ప9�ారం: �^�ందటj ~�7 కంల, �ేYiినటx7  &�నం �ేయ=Kా��� ̂శతt9 KGౖన >షt� మ ��� (మ��ా��), సTయంQా 
3�FL ఇందు9 =�Jసం &�నం పటjy, త&�T�ా వU�న &�=� ఇందు9 =� ̂ &�నo�ే�~ాడ1. �� హ��Qా fాfాలను 
?యగలడ1 �ాv &���&�9 =� ?_ ిపIణ	ఫలంQా ఐశT�ా	=� ఇవTగల అన�&�=� ̂ఉ&�హరణQా YZౖన �ెYిiన 

దు�ాT!8 మహ��¹, అమNKా��U�న ప�మ6ల, ఇందు9 డ1, �ీర!ాగర మథనం, Kామన, బg చక�వ��� కథ 

´దల�ౖన> సూUం��ర�. అంటD భగవంతt=, �Bగవతtల పట7  �ే_ని తపsFL &ి&ి(  $��Q� ఐశT�ా	=�  

�ాజ¤	=� ఇవTగల దయ కgQ�న హృదయం కgQ�నKాడ1 �� మ�>షt� వI. ఆ చల7= >షt� వI గ�ంSెలల, 
ఇం�ా చల7 Qా ఉన� తg7> నువIT, ఎం34 దయగల p ఇద(ర�,ఈ బB9 హNణ కAటxంబం ¬క" fాfాలను ?_ ి

Æ��= ఉద(��ంU ఐశT�ా	=� కలAగ�యేవల_ని& ిఅ= శంకర�లA f9ా ��lం��ర�.  

~�7~�7~�7~�7 4!! ఆpg3�eఆpg3�eఆpg3�eఆpg3�e మ�గిమ	మ�గిమ	మ�గిమ	మ�గిమ	 మ�&�మ�&�మ�&�మ�&� మ�కAన(మ�కAన(మ�కAన(మ�కAన(   
మ6నన(కన(మ6నన(కన(మ6నన(కన(మ6నన(కన(  మ=akషమ=akషమ=akషమ=akష మనఙ{తన� ¶²మనఙ{తన� ¶²మనఙ{తన� ¶²మనఙ{తన� ¶² !  

ఆ�Oకరఆ�Oకరఆ�Oకరఆ�Oకర _ిlర_ిl ర_ిl ర_ిl ర క=vకక=vకక=vకక=vక పదNFLత9ంపదNFLత9ంపదNFLత9ంపదNFLత9ం  

భ 3ె	ౖభKLనNమభ 3ె	ౖభKLనNమభ 3ె	ౖభKLనNమభ 3ె	ౖభKLనNమ భ�జఙ{శయ6ఙ{F�య6ఃభ�జఙ{శయ6ఙ{F�య6ఃభ�జఙ{శయ6ఙ{F�య6ఃభ�జఙ{శయ6ఙ{F�య6ః !!  

3�:ఆమ6N ల�Nీ&ేÆ! ఎపsడూ ఆనందమ�=సూ�  �%&ి(  �%&ి(Qా 3ెరUయ�న� కను�లAన�Kాడ1, మనNథు= 

తంత9మ�ను వశమ� �ేసు�%=నKాడ1, ఆ&~ి¡షt=YZ ౖ శయ=ంచుKాడ1 ఐన మ�>షt� వI ¬క" ప$�> 

vవI. అరl=pNgత FL3�9 ల34 _ిlరabcన చూపIల34 పదNమ� వంటj కనుల34 �� మ�>షt� వIను చూ� ే
చూడ1"లAన� తÀ7 p ఈ క½¾	ణ ర�పమ� F�కA క½¾	ణ ర�పమ� F�కA క½¾	ణమ�ను కgQ�ంచు Qాక.  

>వరణ: ఇక"డ శంకర�లA మ�కAన(  అన� పదం34 �� మ�>షt� వI= సంబ��ంి��ర�. మ�కAన(  అన� ప&�=�^ 
�eమ�=చు�Kాడ1 అ= అరlమ�. ఏ సం!ార బBధలA లzక �Oవలమ� �eమ�ను �J�O Kార� ఆశ�}ంచు 
Kాడ1 �� మ�>షt� వI. 3�ను ఎల7పsడూ అరl =pNgత FL3�9 ల34 తన భకA� లను ర�ిసూ�  Kా��� ̂ఆనందమ� 
కgQ�ం�Kేాడ1 �� మ�>షt� వI. ఐ3 ేఆ �� మ�>షt� వI మనNథు= తం3�9 =� వశమ� �ేసుకAన�Kాడ1 అ= 

ఈ ~�7 కంల, �ెfాiర�, అసలA మనNథుడ1 ఆయన �%డ1�O క&�, ఆ మనNథు=� ̂ఉన� శ�^�� ̂కRS� �ారణం ఆ 

>షt� KL. ఇక ఆయన భ�జగశయనుడ1, fామ� pద పడ1కA"ంటBడ1. ఈ ��ంటj అరlం ఏమంటD జనన 

మరణ�ల��� అ?తంQా ��ª=� ఇవTగgQ�నKాడ1. మనNథుడ1 పIటxy కకA �ారకAడ1, మనNథ బBణం 

తQ�g3FేLక&� ÊవIల జననం సంభ>సు� ం&.ి fామ� మృతt	వIనకA సం�Oతం, fామ� �ాటx KL_ంిదంటD 



మృతt	వI గ�_ంిUనటxy  అ= అరlం. మ�� �� మ�>షt� KÄ, అంద�� పIటxy క�  �ారణమÍతtన� మనNథుణ±�  
కన�Kాడ1, మృతt	వIను తన తలiంQా కgQ�నKాడ1, అంటD తన అవస�ా=� ̂ ఆసనంQా, తలiంQా 
Kాడ1కAFLKాడ1. అంటD ఈ ��ంటj� ̂అ?తtడ1. మ�� ��ª=� ఇU� �ామ6=�, మరణ�=� ~ా_ంిచగలKాడ1 
అల6QO తన భకA� లv �ాfాడ1�J గgQ�నKాడ1. (ఇక"డ �� హ��= పరబ9హN తత� «ంQా సృÙిy, _ిl$, లయలను 
ఆ�Xనమ�ల, కలKా=Qా � ���ం��ర� శంకర�లA) అటxవంటj ��హ��= పదNమ�లవంటj తన కళ¦34 కనుfాప 

కదలకAంS� _ిlరabcన చూపIల34 సగమ� మ _ని కనుల34 చూU మనNథ తF�� ¶FL� వశమ� �ేసుకAన� �� 
మ�Æషt� వIకA ఆనందమ� కgQ�ంచు చూపIలAన� తÀ7 ఆ p క½¾	ణ �ారకabcన చూపIలA మ6కA కRS� 
క½¾	ణమ�ను కgQ�ంచు Qాక! అ= f9ా ��lం��ర�.  

సందర�ం ప9�ారం: అమ6N ల�ీN &ేÆ! ఈ Ynద బB9 హNణ కAటxంబB=� ̂ ఏపIణ	మ  లzదు అ= �ా&� vవI 
ఐశTర	oవTS�=� ̂ కAదరదF��వI. స�O, నువIT సTయంQా జనన మరణ�లకA అ?తంQా ఉంS ి తన 

భకA� లను ర�ంి� ే�� మ�>షt� వI� ̂ఇల67 g>. Æ�O� ఏ�ాద� వ9తం �ే_ ి&�Tద¯ fారణ >�ిQా �ేసు� న�Kార�. 
మ�� �� మ�>షt� వI తన భకA� లA ర�ిం� ే గ�ణమ�న�Kాడ1. ఆయన� ̂ ఎపsడూ ఆనందం కgQ�ం�&ే�నవI 
నువIT, మనNథు= పIటjyంUన ఆయన�O ఆనందం కgQ�ం� ే v చూపIలA, ఒక" !ా�� ఈ �ద బB9 హNణ 

కAటxంబం pద పSి3 ే &�= వల7  Kార� ఉద(��ంపబSి3,ే �� మ�>షt� వI v చూపIల &�T�ా తన భకA� లA 
ఉద���ంపబS�¢ ర= ఇం�ా ఆనందం f�ందగలడ1. తÀ7 ఆ p చల7= క½¾	ణ �ారకabcన చూపIల� ేమ6కంద���  
క½¾	ణమగ� Qాక!  

~�7~�7~�7~�7 5!! �ాల6ంబ�&�É�ాల6ంబ�&�É�ాల6ంబ�&�É�ాల6ంబ�&�É లg34ర_ిలg34ర_ిలg34ర_ిలg34ర_ ి���ట�B�OÑ���ట�B�OÑ���ట�B�OÑ���ట�B�OÑ  

���ాధ�O���ాధ�O���ాధ�O���ాధ�O సుâర$సుâర$సుâర$సుâర$ య6య6య6య6 తటjదంగFLవతటjదంగFLవతటjదంగFLవతటjదంగFLవ !  

మ6తãమ6తãమ6తãమ6తã సమస�సమస�సమస�సమస�  జగ3�²జగ3�²జగ3�²జగ3�² మహvయమహvయమహvయమహvయ మ ���Ñమ ���Ñమ ���Ñమ ���Ñ  

భ&�9 ణ�భ&�9 ణ�భ&�9 ణ�భ&�9 ణ� akakakak &శితt&శితt&శితt&శితt �Bర{వ�Bర{వ�Bర{వ�Bర{వ నందF�య6నందF�య6నందF�య6నందF�య6: !!  

3� : మబ�ä మధ	ల, abఱయ� abఱుపI వల� >షt� మ ���  ¬క" vలakఘ స=�భabcన వe:సlలమ�నందు 
>ల_ిలA7  మహvయ మ ���, సకల జగF�Nత, �� మ�ల�ీN భగవ$ F�కA సమస�  Ëభమ�లను గ ర�� Qాక !  

>వరణ: శంకర�లA ఇక"డ �� హ��= ���ట�B�O అ= సంబ��ిం��ర�, ఇక ���ట�B�O అన� >షయ6=�%_n� , మధు 
���టభ�లFL �ాeసులను �� మ�>షt� వI సృÙిy  ఆరంభంల, సంహ��ం��ర�. మధు ���టభ�లA ఇద(ర� !8దర�లA, 
Kా��వ�) �ాదు, మధువI=FLను; ���టభ�డ1=F�&ి అFL గ�ణ�లA. F�& ి అFLటపiటj� ̂ మనం మన �ేతtలను 
గ�ంSలెpదYZటjy F�&ి అంటBం. అటxవంటj గ�ణ�=� ̂ప9$=� ిఐన ���టభ�= సంహ��ంUనKాడ1 �� హ��. అంటD 
అటxవంటj గ�ణమ�నకA శతt9 వI అ= అంత�m7నంQా ���టభ వృ3�� ం3�=� f�ందు ప����ర� శంకర�లA.  
అం3ే�ాక �ాల6ంబ�&�É అన� పద ప9�గం &�T�ా భగవంతt= కAరవS�=� ̂_ిద(ంQా ఉన� నల7=akఘం34 
f8gక KL~ార�. ��హ��= vల akఘ ~ా	మ�డ= YిలA!ా� ర�, కAరవS�=� ̂ _ిద(మ�Qా ఉన� akఘం, pన 

ak|ాలA ల�క"YZటyదు, ఎవర�F��ర� ఎవర� లzర� చూడదు, &����� 34 ఉన�Kాడ1 ఒక"S ేఉF��డ1 క&� ఆ 



ఒక"Sి�O కAర�&�( మ= akఘమ� ఆల,Uంచదు. ఒక"YZటxy న తన దగ{ర�న�దం3� కA��_n_ ి KGÉ¦f8తtం&.ి 

అటxవంటj ��హ�� లgతabcన హృదయం కలKాడ1. �ార�ణ	మFL vటj34 =ంSని ఈ నల7  మబ�ä గ�ంSలె, 
&�కA"= ఒక"!ా��Qా సుâ��ంUన abర�పI ?గ/ తటjల7త/ బంQార� ?గ �� మ�ల�ిN. abర�పI ?గ34 కRSిన 

నల7= మబ�äలA జనులందరకR ఆ�7 ద�ారకమ�ల�ల6Q), అల6 ఒక��ల, ఒక���న p ఇద(�� దరæనమ� మ6కA 
భద9మ� �ేయ�Qాక. అమ6N abర�పI ?గ సTర�పabcన నువIT ఒక"!ా�� మ6YZౖ దయ34 ab��_ ిక=Yి_n� , ఆ 

abర�పIల, akఘ సTర�పabcన భగవంతt= చూYంి� ే �ార�ణ	మ�న� &�నవI (అంటD అమN దయ ఉంటD 
అయ	Kా�� దరæనం �ే}సు� ం& ి అన� �Bవన, భగవంతt= !ßందర	 దరæనమ�  
�ే}ంUన& ి అమN. అం3కే&�!). అమ6N నువIT అందరకR తg7> క&� మ�� అమNKGౖన నువIT ఇల6 
కషyపడ1తtన� �ద బB9 హNణ కAటxంబB=� ఉద(��ం��gక&�. అమ6N అంత �ార�ణ	మ�న� భగవంతt= 

గ�ంSలెల, ఉన� &�నవI నువIT. అమ6N ఆ భగవంతt= �ార�ణ	మ�, ఔ&�ర	మ� నుKLT క&�. అల6 Æ��= 

ఉద(��ంచగgQ�న శ�^�Qా ఆయన గ�ంSలెల, ఉన�& ినుKLT కదమ6N!  

సందర�ం ప9�ారం: ప�రT జనNలల,అల6 F�& ి F�& ి అ= గ�ంSెలpదFL �ె}	YZటxy కA= �ె}	= $రQO_ి 
&�న ధ�ాNలA �ేయలzదు కనకFL �ద బB9 హNణ కAటxంబB=� ̂ఇపsడ1 ద��ద9ం ఉన�& ిఅటxవంటj ద��&�9 =� 

3£లగ34_n akఘ సTర�పabcన భగవంతt= �ార�ణ	ం ఇక"డ కAరKాలంటD భగవంతt= దరæనం 

�ే}ంచగgQ�, ఆయన గ�ంSెలల, ఉంS ే నువIT ఒక" !ా�� �ార�ణ�	=� వ��¹ంపజO}. ఈ �దబB9 హNణ� 
అమNతనం34 F�కA Yn9మ34 ఒక అమNల6 de KL_ంి&.ి అమN తF�=�O ప�ా�ాషy నువIT. అ=� జగమ�లకR 

అమNవI నువIT. అమ6N మ�� ఆ అమN ఇU�న deను FLను సం34షం 34 _ీTక��ం��లంటD మ�� ఈ అమN 

క|ాy =� ?యలzKా. ఎంత �ార�ణ	మ�ంటD నువIT భృగ�మహ��¹� ̂ కRతt��ల6పIటBy వI తÀ7. అంత 

�ార�ణ	మ�న� p��ర�వIర� ఒక"!ా�� �ార�ణ�	మృత చూపIలA ఒక"!ా�� abర�పI ab��_ినటxy Qా ప9స��_n�  
Æ�� &���ద9�ం 3£లQ�f8తtం&.ి  

~�7~�7~�7~�7 6!! బB�	ంత�OబB�	ంత�OబB�	ంత�OబB�	ంత�O మధుÏతమధుÏతమధుÏతమధుÏత: �̄త�ౌసు� �é�̄త�ౌసు� �é�̄త�ౌసు� �é�̄త�ౌసు� �é య6య6య6య6  
��ావÕవ��ావÕవ��ావÕవ��ావÕవ హ��vలమ}¾హ��vలమ}¾హ��vలమ}¾హ��vలమ}¾ >�B$>�B$>�B$>�B$ !  

�ామప9&��ామప9&��ామప9&��ామప9&� భగవ34భగవ34భగవ34భగవ34౭౭౭౭YిYిYిY ికటBeకటBeకటBeకటBe మ6ల6మ6ల6మ6ల6మ6ల6  
కల6	ణకల6	ణకల6	ణకల6	ణ మ6వహతtమ6వహతtమ6వహతtమ6వహతt akakakak కమల6లయ6య6కమల6లయ6య6కమల6లయ6య6కమల6లయ6య6: !!  

3� : �� మ�>షt� వI ¬క" వe: సlలమ�నందg �ౌసు� భ మణ� F�శ�}ంU &�= ల,పల, KGలAపల కRడ 

ఇంద9vల మణ��రమ�లవంటj ఓరచూపIలను ప9స��ంప జOయ�చు �J��కలను ?ర�� ల�ీN&ే> F�కA 
~¡�యసు�ను �ేకRర�� Qాక !  

>వరణ: �� శంకర�లA ఈ ~�7 కంల, �� హ��= మధుÏతః అన� F�మం34 సంబ��ిం��ర�. YZ ౖ ~�7 కంల, 
>వ��ంUనటx7  మధువI=FLను; ���టభ�డ1=F�& ిఅFL గ�ణ�లA. మ�ందు F�& ిఅFL �B9 ం$= 3£లగ34_ ితరKాత 

FLను అFL అహం�ా�ా=� 3£లగ34యగలడ1 �� హ�� అన� అ�ాl =� సుâ��ం�లే6 మ�ందు ~�7 కంల, ���ట�B�O అ= 



తరKాత ~�7 కంల, మధుÏê అన� F�మ6=� KాS�ర�. FLను F�& ిఅన� �Bవన f8}నF�డ1 మ=Ùి� ̂fాప 

కరNలA �ేయవల_ిన ప= ఉండదు, FLను F�& ి అన� �Bవన 3£లగ�3 ే అం3� పరబ9హNమ�ను చూసూ�  

ఆతNQా oQ�gf8}, తన పక"Kా�� బBధను తన&Qిా తలU Kా��� ̂ వల_ిన &�న ధ�ాNలA స�య6లA 
�ేయగలడ1. మధు ���టభ�లను సంహ��ంUన ��మ�>షt� వI వeసlలమందు అమN ల�ీN&ే> �%లAKGౖ ఉంS ి

తన చూపIలను ప9!ారం �ేయQా ఆ చూపIలA ఆయన హృదయంల,నూ, బయట ఉన� �ౌసు� భమణ�� ̂

Q�పiFGౖన ప9�ాశమ�= ఇవTగgQ�న చూపIలA ఆ చూపIలA. తన34fాటx సమ�ద9మ�ల, పIటjyన& ే ఐF� ఆ 

�ౌసు� భమణ� �ాంతtలA ఆ అమN చూపIల �ాం$ వల7FL ప9�ా¯సు� F��} అన� అరlం కRS� 
అనTయమ}§	టటxy  తg7 ల�ీN&ే>= "కమల6లయ6య6ః" అ= సంబ��ంి��ర�. ఆ >షt� వeసlలKా_ి= ఐన ఆ 

తg7 నల7= చల7= చూపIలA >షt�  భగKాను= గ�ంSలెYZౖ KL_ిన ఇంద9vలమణ�ల �రమ�లవల� ఉF��}. 

అటxవంటj చల7= చూపIలA మ6కA ~¡�యసు�ను�ేకRర��Qాక.  

సందర�ం ప9�ారం: అమ6N సTయంQా �� >షt� భగKాను= �J��"లz ?ర�గల శ�^�> vవI, >షt� భగKానుడ1 
ఇతర�ల �J��"లA ?ర�సు� F��డూ అంటD &�=� ̂ మ ల శ�^�> నుKGTకదమ6N! FLను F�& ి అన� �Bవం34టD 
f8}నజనNల, �ే_ిన పIణ	ం లzక ఇపsడ1 ద��ద9ం అనుభ>సు� F��ర� ఈ �ద బB9 హNణ�లA. అంద���J��"లA 
?�O� >షt� భగKాను=�^ ఆ �J��"లA?�O�శ�^�Qా ఉన�& ి నుKLTకదమ6N ఆయన గ�ంSలెల,. అటxవంటj p 

చూపIలA ఒక"!ా�� Æ�� pద ప9స��_n�  ఆ చూపIలA Kా��� ̂ ~¡�యసు�ను కgQ�!ా� } అ= శంకర�లA  
f9ా ��lం��ర�.  

~�7~�7~�7~�7 7!! f9ా ప�²f9ా ప�²f9ా ప�²f9ా ప�² పద²పద²పద²పద² ప9థమతప9థమతప9థమతప9థమత: ఖలAఖలAఖలAఖలA యêయêయêయê ప9�BKాêప9�BKాêప9�BKాêప9�BKాê  

మ6ంగల	మ6ంగల	మ6ంగల	మ6ంగల	 �BÏ�BÏ�BÏ�BÏ మధుమ��(=మధుమ��(=మధుమ��(=మధుమ��(= మనNëనేమనNëనేమనNëనేమనNëనే !  

మయ6	ప3êేమయ6	ప3êేమయ6	ప3êేమయ6	ప3êే త&హిత&హిత&హిత&హి మంథరమంథరమంథరమంథర peణ�ర�²peణ�ర�²peణ�ర�²peణ�ర�²  

మం&�లసంమం&�లసంమం&�లసంమం&�లసం చచచచ మక�ాలయమక�ాలయమక�ాలయమక�ాలయ కన	�ాయ6కన	�ాయ6కన	�ాయ6కన	�ాయ6: !!  

3� : &ే= ప9�Bవమ��తే మనNథుఁడ1 సమస�  కల6	ణ గ�ణ�d�ామ�ఁSైన �� >షt� మ ��� ¬క" 

మనసు�నందు (ఆయనను మనNథబBధకA గ�ఱì�ేయ�ట &�T�ా) ´దటj !ా��Qా !ాl నమ� 
సంfా&ంిచు�%F��Sో, ఆ ల�ీN&ే> ¬క" FGమN&ైన మఱìయ� ప9సన�abcన ఓరచూపI F� pద ప9స��ంచు 
Qాక !  

>వరణ: ఈ ~�7 కంల, కRS� శంకర�లA మధుమ��(= అన� ప&�=� >షt� వIకA KాS�ర�, ఆంతరంQా 
అమNKా���  ఈ ప&�=� KాS�ర�. అల6 ఎల6 అంటD, మధు ���టభ�లను ��హ�� సంహ��ంUనపsడ1 జగజíన= 

మధు ���టభ�లను �హపరచS�=� ̂ (�ామప9దabcన) తన చూపIలను మధు���టభ�లYZ ౖ ప9స��ంపజOయQా 
&�=34 >ర�ÆQ�న ఆ �ాeసులA >షt� వI�O వరం ఇవTS�=� ̂_ిద(పడQా >షt� వI Kా�� ��వIFL వరంQా �J�ాడ1 
అల6 ఆ తg7 తన చూపIల34 ´టy´దటj �ాeస సం�రంQా తన చూపIల34 >షt� వIను అనుగ�·¸ంU 

అంద���  అv� ఈయగల >షt� వIకA మధు���టభ సం�రం అFL �J��క ?���న&.ి &X=&�T�ా మధుమ��(= అన� 



F�మం ��మ�>షt� వIకA అమNKా���  కRS� �ంెదుతtం&.ి ఏ అమNKా�� చూపIల ప9�Bవం�తే 

మధు���టభ�లA ��ంధుల� ౖసంహ��ంపబS�¢ �), ఏ చూపIల వలన మధువFL �ాeసు= చంYn మంగళ�ార	ం 

��హ�� �ేయగgQ�FW, అటxవంటj చూపIలA కgQ�న తg7 ల�ీN &ే> (ఇక"డ ల�ీN&ే>= ఆ&ిశ�^�Qా శంకర�లA 
�%లAసు� F��ర�) >షt� భగKాను= హృదయమFL !ాl F�=� అలంక��ంUనటjy ల�ీN&ే>, =�O�తtకంQా ´సళî¦ 

´దలగ� కౄర f9ా ణ�లA =వ_ంిచు సమ�దు9 = కర�ణ�ంU కRతtర�Qా పIటjyన తg7 ల� æð&ే> తన FGమN&ైన, 

కర�ణ�ప���తabcన =pNgత FLత9 దృÙిy= మ6YZ ౖప9!ారం �ేయ�Qాక.  

సందర�ం ప9�ారం: అమ6N ల�ీN&ేÆ, ఏ �ారణమ�ంద= v కర�ణ34 తనల, ఎFW� కౄరf9ా ణ�ల= ఉంU 

f8Ùిసు� న� సమ�దు9 =�^ కRతtర�వ}	 ల�Nీ&ే> తంSి9 అ= సమ�దు9 =� ̂� ���=���వI? అ& ిv అfార దయ 

�ార�ణ	ం, అ& ి=�O�తtకమ�. అల6QO అ& ే�ార�ణ	మ�34టj ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబB=� ఉద(��ంచKా. అమ6N 

v �హపI చూపIల ప9�Bవం�ేతFLక&� మధువFL �ాeసు= వధ అFL మంగళ �ార	మ�ను ��మ�>షt� వI 
=రT���ంUF�డ1. ఒ�O!ా�� v చూడ1"లA �ాeసులA సంహ��ంపబడS�=�,̂ ��మ�>షt� వI �ాeస సం�రమFL 
మంగళ�ార	మ��ేయS�=� ̂ ·ØతtవIల�Fౖ�} క&�. మ�� ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబB=� ̂ ఏ ·ØతtవIలzక 

ఐశT�ా	=� ఇవTలzకf83,ే vచూపIలను ప9!ా��ంU అKL ·ØతtవIలAQా చూY ి ఐశT�ా	=� కటB�ించు తÀ7. 
అంద���J��"లA ?�O� >షt� భగKాను= �J��"లz ?ర�గgQ�న vచూపIలA ద��దు9 ల�ౖన Æ��= ఉద(��ంచగలవI. 
�ాబటjy v కర�ణ�ప���తabcన చూపIలను మ6YZౖన వ��¹ంపజ�}.  

~�7~�7~�7~�7 8!! ద&�	ద(య6నుపవFWద&�	ద(య6నుపవFWద&�	ద(య6నుపవFWద&�	ద(య6నుపవFW ద9>ణ�ంద9>ణ�ంద9>ణ�ంద9>ణ�ంబ����ాబ����ాబ����ాబ����ా  
మ_Nిన��ం̂చనమ_Nిన��ం̂చనమ_Nిన��ం̂చనమ_Nిన��ం̂చన >హంగ>హంగ>హంగ>హంగ ¯~ñ¯~ñ¯~ñ¯~ñ >షణ±�>షణ±�>షణ±�>షణ±�  !  
దుష"రNదుష"రNదుష"రNదుష"రN ఘరNఘరNఘరNఘరN మపvయమపvయమపvయమపvయ U�ాయU�ాయU�ాయU�ాయ దూరందూరందూరందూరం  

F��ాయణF��ాయణF��ాయణF��ాయణ ప9ణ}vప9ణ}vప9ణ}vప9ణ}v నయF�ంబ�KాహనయF�ంబ�KాహనయF�ంబ�KాహనయF�ంబ�Kాహ: !!  

3� : ల�ీN&ే> ¬క" vలakఘమ�ల వంటj నల7= కనులA, ఈ ద��దు9 ఁడFGS ి>��రగ�స�  ప� ిYిల7YZ ౖదయ 

అFGS ిచల7= Qాg34 కRడ1�%= ÆU, ఈ &���ద9�మ�నకA �ారణabcన ప�రTజనNల fాపకరNలను 
~ాశTతమ�Qా, దూరమ�Qా 3£లగ&ో9_,ి F� pద ధనమFGSి Kాన!8నలను ���ాళమ�Qా కA��}ంచు Qాక ! 

>~¡|ారlమ� : "అ�^ంచన" అన� ప&�=� ̂'ద��దు9 డ1' అ=, 'fాపమ�లA లz=Kాడ1' అ= ��ండ�ాl లA.  

>వరణ: ఇక"డ �� హ��= F��ాయణ అన� F�మం34 అమNKా��= F��ాయణ ప9ణ}v అన� F�మం34 
సంబ��ిం��ర� శంకర�లA. F��ాయణ అన� ప&�=� ̂ vటjకయ	 లz&� పIష"లabcన vర�ఉన� ప9&శేమ� 
ఇలA7 Qా కలKాడ1 అ= అరlమ� కRS� ఉన�&.ి (సమస�  Êవజ¤లమ  >~�ా ం$ ?సు�%ను ప9&ేశమ� అన� 

అరlమ�కRS� ఉన�&)ి vర� ఎకA"వQా �ావల_ిన& ి బBQా 3�పమ�, &�హమ�న�Kా���.̂ ఆ vటjFL ఇలA7 Qా 
�ేసుకAన�Kాడ1 >షt� భగKానుడ1. మ��నుKÄT ఆ >షt� భగKాను= ప$�>. vకను�ల=ంS� �ార�ణ	మ� 
ఆర(àత అFL vటjakఘ6=� కgQ� ఉన�&�=>. అమ6N akఘ6లA ఏం�ే!ా� యమ6N, భ��ంప�ా= Qm�షN3�fా=� 

f8Q�డ3�}. అమ6N Qm�షN 3�పం34 అల67 డ1తtన� ప�ిYిల7 కA కgQO KLSి= దయ అFL చూపIల34 3£లగ34_,ి 



>|ాదంల, మ�=Q�ఉన� ఈ ప�ి� ̂v కను�ల=ంS� నల7Qా ఉన� akఘమFL కర�ణ�ర(à చూపIలను ప9స��ంU 

�ార�ణ�	=� వ��¹ంU 3�fా=� ?ర�మ6N. 

 

సందర�ం ప9�ారం: >హంగ ¯~ñ అFL అరlం34 ప�ిYలి7  అన� అరlం34fాటx, బB9 హNణ�లA అన� అరlం కRS� 
వసు� ం&.ి ప�ి గ�డ1¢ Qా ఒక!ా�� Yిల7 Qా ఒక!ా�� జ=Nసు� ం&ి �ాబటjy &ిTజ అ= అంటBర�. అల6FL బB9 హNణ�ల�^ 
కRS� ఉపనయనం అ}	నతరKాత &ిTజ అ= సంబ��ి!ా� ర�. �ాబటjy >హంగ ¯~ñ అ= అన�పsడ1 ఈ 

బB9 హNణ�ల� ̂ అన� అరlం కRS� అనTయమÍతtం&.ి 3�పం34 ఉన�Kా��� ̂ v��_n�  స��f8తtం& ి క&� మÕ¦ 
దయ అFL చూపIల34 KLSి= ?యడabందుకA? అంటD ఇపsడ1 3�పం 3£లగ�తtం& ిమÕ¦KLS ిపIటjyనపsడ1 
మÕ¦ 3�పం పIడ1తtం&.ి అమ6N ఇపsడ1 Æ��� ̂ �ావల_ిన ఐశTర	ak �ాదు, ఇపiటj&��ా 
ఐశTర	ంf�ందకAంS� అడ1¢ Qా ఉన� fాfాల= vవI దయ34 3£లగ34యలz&�, నువIT �Oవలం 

ఐశTర	oU�F� Kా�� ప�రT fాపం oQ�gf83,ే &�= వల7  అ& ిభ9షyమÍతtం&ి. �ాబటjy తÀ7 Kా�� ప�రTజనN 

fాfాల= ?_ ికA��యS�=� ̂_ిద(ంQా ఉన� vకళ¦FL akఘ6ల= Kా��YZ ౖవ��¹ంచు. మ�� fాfాలంటD ?!ా� ను �ా= 

ఇవTS�=� ̂ పIణ	ak&X అ= అంటBKL�! ఇ&Qి) F�కA &�నం �ే_ిన ఉ_ి���ాయ ఇం�ా F��ే$ల,FL ఉం&ి 
అ&ే!ాe	ం. దయ అFLసమ�&�9 =� ఇలA7 Qా �ేసుకAన�Kాడ1 F��ాయణ�డ1, అత= ప$�KGౖన vKÄ ఆ దయFL 
కళ¦ల,7 , �ార�ణ�	FL� చూపIల,7  YZటxy కAన�&�=> నువIT. p చల7= చూపIలA మ6&���ద9మFL 3�fా=�, 

ప�రTజనNfాfాలను f8Q�టxy Qాక. 

  

~�7~�7~�7~�7 9!! ఇ|ాy ఃఇ|ాy ఃఇ|ాy ఃఇ|ాy ః >¯షy>¯షy>¯షy>¯షy మత�మత�మత�మత�౭౭౭౭YిYిYిY ిన�ాన�ాన�ాన�ా యయ6యయ6యయ6యయ6౭౭౭౭౭౭౭౭  

దయ6ర(àదయ6ర(àదయ6ర(àదయ6ర(à దృ|ాy �దృ|ాy �దృ|ాy �దృ|ాy � $9>షyపపదం$9>షyపపదం$9>షyపపదం$9>షyపపదం సులభంసులభంసులభంసులభం లభFL�లభFL�లభFL�లభFL� !  
దృÙిyదృÙిyదృÙిyదృÙిy: ప9హృషyప9హృషyప9హృషyప9హృషy కమల,దరకమల,దరకమల,దరకమల,దర &XYి� ��|ాy ²&XYి� ��|ాy ²&XYి� ��|ాy ²&XYి� ��|ాy ²  

పIÙిyంపIÙిyంపIÙిyంపIÙిyం కృÙషీyకృÙషీyకృÙషీyకృÙషీy మమమమమమమమ పIష"రపIష"రపIష"రపIష"ర >షy�ాయ6>షy�ాయ6>షy�ాయ6>షy�ాయ6: !!  

3� : ఎవర� కర�ణ�ర(à దృÙిy34 చూUన�ో ఆ �̄తtల�ౖన పంSితtలA (జ¤¼ నులA) 3ేgకQా సTర{��మమ�న 

సు¿ం�ెద�), >షt� మ ���FL అల��ంచునటjy KGలAగ�34 >ల_లిA7  ఆ కమల6సను�ాల�ౖన ల�ీN&ే> F�కA 
�ావల_ిన >ధమ�Qా సంపన�తను ప9!ా��ంచు Qాక !  

>వరణ: ఈ!�� త9ంల, బBల శంకర�లA అమNKా��= ల�ీN &ే>QాFL �ాక మ�గ�రమNలAQా � ���సు� F��ర�, ఎవ�� 
చల7= కంటj చూపIవలన మ6నవIలA Kాంò� ఫలతTమ�, Q�పiFGనౖ బ�&ి�  మ��య� జ¤¨ నమ�ను f�ం& ి

అంత	మ�న సT�ా{ & ిల,కమ�లను �eమ�ను f�ందుతtF���) ఆ చూపIలకA �ారణabcనటxవంటj బBగ�Qా 
>fాi��నటxవంటj కమలమ�ల ల6ంటj అందabcన కళî¦ కgQ�న ( బBQా >fాi��న కమలమ� మధ	ల, చల7  
దనమ�, తS ిóందువIలA ఉంటB}, అంటD అమNKా�� క=�లA బBQా >fాi�� భకA� ల ఆ��� ?ర�S�=� ̂ తS ి



ఉన� కను�లA అ= �ెపiటB=� ̂ఈ ఉపమ6నం KL~ార� శంకర�లA), పదNమ� YZ ౖ>�ాÏg7న ల�ీN&ే> ¬క" 

ఆ చల7= కృfాదృÙిy మ6 అంద��YZ ౖవ��¹ంచు Qాక.  

సందర�ం ప9�ారం: అమ6N నువIT ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబం ఆ���= ?ర�లz=&�నవIQాదు. =ను� 

ఆశ�}ంUన Kా��� ̂ �Oవలం ఐశTర	ak �ాదు సకల �J��కలA ?ర�గలవI, జ¤¨ నoయ	గలవI, సT�ా{ దులA 
�eమ� ఇయ	గలవI. అందుకA ఋ*వI ల,కంల, ఎంద�) పంSితtలA =ను� సు� $ �ేయడakగ&�. 
అంద���  అv� ఈయగల నువIT ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబB=� ̂కgQ�న 3�fా=� ?యS�=� ̂v కృfాప�ర� 
దృకA"లA మ6YZ ౖప9స��ం�ెదవIQాక.  

~�7~�7~�7~�7 10!! Qm�O(వ3$ేQm�O(వ3$ేQm�O(వ3$ేQm�O(వ3$ే గర�డధTజగర�డధTజగర�డధTజగర�డధTజ సుంద�m$సుంద�m$సుంద�m$సుంద�m$  

~ాకంభ�m$~ాకంభ�m$~ాకంభ�m$~ాకంభ�m$ శ¯~¡ఖరశ¯~¡ఖరశ¯~¡ఖరశ¯~¡ఖర వల7�é$వల7�é$వల7�é$వల7�é$ !  

సృÙిyసృÙిyసృÙిyసృÙిy  _ిl$_ిl$_ిl$_ిl$ ప9ళయప9ళయప9ళయప9ళయ �OÉషt�OÉషt�OÉషt�OÉషt సం_ిl3�సం_ిl3�సం_ిl3�సం_ిl3� య6య6య6య6  
త_Z	ౖత_Z	ౖత_Z	ౖత_Z	ౖ నమ_ి� ¶భ�వFGకౖనమ_ి� ¶భ�వFGకౖనమ_ి� ¶భ�వFGకౖనమ_ి� ¶భ�వFGకౖ గ�గ�గ�గ��)స� ర�ణõ	ౖ�)స� ర�ణõ	ౖ�)స� ర�ణõ	ౖ�)స� ర�ణõ	ౖ !!  

3� : >షt� మ ���� ̂ �Bర	}»cన ల�ిNQా, బ9హN&వేI= ప$�}»cన సరసT$Qా, స&�¯వI= అ�ా� ంQ�}»cన 

అప�ాÏతQా, ~ాకంభ�m&ే>Qా - ఇట7FLక ర�పమ�ల34 ఏ >శTమ6త సృÙిy, _ిl$, ప9ళయ Àలను 
!ాQ�ంచుచున�&ో, ఆ >~ాTతNకASైన పరమ పIర�షt= ఏ���క Yి9య��ాg� ̂న�న�మహ.  

>వరణ: శంకర�లA ఇక"డ అమNKా��= పరబ9హNమ·̧ÙిQా !ా�ªê జగదంబ సృÙిy _ిl$ లయ �ారకA�ాgQ ,ా 

ల,�ాలను f8Ùిం� ే తg7Qా � ���ం��ర�. సృÙిy  కర� ఐన బ9హN Qా�� సృÙిyం� ే శ�^�Qా ఉన� సరసT$Qా, 
_ిl$�ారకASెనౖ >షt� మ ���¬క" ర�ిం� ేశ�^� ఐన ల�ీN&ే>Qా, లయ �ారకASైన చంద9 ~¡ఖర�= ¬క" లయ 

�ారక శ�^� ఐన fారT$Qా ఉన� మ�గ�రమNల మ లశ�^�> vవI. vకA అ!ాధ	abcన& ిఏ&Xలzదుకదమ6N!, సృÙిy  
_ిl$ ప9ళయ6లFL ఆటలను చక"Qా =రT���ం� ే శ�^�Qా $9మ ర�� లను ఆశ�}ంU ఉన� తg7> vవI. అమ6N 

ఒ�ాFÜకF�డ1 �ªమం వU� జనుల� ̂ $నS�=� ̂ $ంSిలzక ల,�ాలA vర_ంిUf83,ే Kా�� బBధలA చూ_ ి

తటxy �Jలzక శ3��ి Qా వU� జనుల క|ాy లA చూ_ ి శ3��ి ర�పం34 ఆర(àత =ంSని కను�ల34 కర�ణ� 
ప���తabcన చూడ1"ల34 �ాfాS�వI. ఆ KGంటFL ఎవ���F� అSQిా�ా, తపసు� �ే~ా�ా fాప పIణ	 ఫg3�లzoటj 
అ= ఆల,Uంచక ఆకg= ?ర�S�=� ̂సమస�  ��F�	లA, కRరQాయలA, పళî¦ ర�పంQా వU� జనులంద���  
అపiటjకపsడ1 $నS�=� ̂ �ావల_ని ప&��ాl లను సమకR�ా�వI. అ&ి �Oవలం v మ6తృతT�Bవన వల7FL 
కదమ6N. నువIT అ=� జQాల�  తg7> కనకFL ఎవర� అడగకf8}F� అంద���  అమNQా అv� ఇ���వI. 
తÀ7! అటxవంటj vకA మ�ల,7 కమ�లకR గ�ర�సTర�పabcన Kా= ప$�KGౖన vకA ఏo ఇవTగలమమ6N! 

�Oవలం నమ!ా"రమ� తపi.  

సందర�ం ప9�ారం: అమ6N నువIT బ9హN >షt�  మ·ØశTర�లA Kార� =రT���ం� ే సృÙిy , _ిl$, ప9ళయం అFL 
ఆటలకA మ ల శ�^�> నుKLT క&�. అటxవంటj &�నవI ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబB=� ̂Kా�� fాfాలను హ��ంU, 



Kార� F�కA ఇU�న ఈ ఉ_ి��క &�F�FL� Q�పi పIణ	ంQా మgU Kా��� ̂�ావల_ిన ఐశT�ా	=� ఇవTలzKా తÀ7! 
అమ6N ఎవర� అడగకf8}F�, ల,కంల, జనులందర� కర�వI �ాట�ాలకA గ���}»c ఉండQా శ�mరమం3� 
కళî¦ �ేసుకA= f9ా ణ�ల క|ాy లకA చgంU v వంటj=ంS� ఉన� కళ¦ల,= ఆర(àత34 మ�ల,7 �ాల క|ాy లనూ 

?ర�S�=� ̂~ాకంబ��Qా అవత��ంU అంద�� ఆ���v ఆకgv ?�ా�వI క&� తÀ7! మ�� ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబం 

అపsడ1 ల,�ా=� ̂కgQ�న కషyం వంటj కషyంల,FL ఉF��ర�. అపsడ1 ఎవర� సు� $ం��ర� ఎవర� సు� $ �ేయలz, 
ఎవ����ంత fాపమ�ం&,ి ఎవ����ంత పIణ	మ�ం& ి అ= చూడకAంS� v =ంSెనౖ అమNతనం34FL కదమ6N 
ల,�ాల= �ాfాS�వI. మ�� ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబం ఏం �ే_ిందమ6N! Kా��= కRS� నువIT 

అనుగ�·ం̧చవచు� క&�తÀ7. అమ6N గ�ర�ప$� ఎపsడూ ¯షt	డ1 �గ�	S� అ�గ�	S� బBQా చ&ిKL KాS� 
లz&� ఐశTర	వంతtS�లz&� అ= చూడదు క&� అందర� ¯షt	ల p&� సTపIతt9 లల6 మమ�ారం34 ఉంటxం&ి 
క&�! అమ6N మ�� నువ�T ల,�ా=�O గ�ర�KGౖన Kా= ప$�> మ�� ఎందుకమ6N ఈ బB9 హNణ కAటxంబB=� 

ఉద(��ంచడంల, ఆలస	ం �ేసు� F��వI.  

~�7~�7~�7~�7 11!! Ë� 3ె	ౖË� 3ె	ౖË� 3ె	ౖË� 3ె	ౖ న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  ËభకరNËభకరNËభకరNËభకరN ఫలఫలఫలఫల ప9సూప9సూప9సూప9సూ3ె	ౖ3ె	ౖ3ె	ౖ3ె	ౖ  
ర3ె	ౖర3ె	ౖర3ె	ౖర3ె	ౖ న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  రమణöయరమణöయరమణöయరమణöయ గ�ణ�ర�Kా}»cగ�ణ�ర�Kా}»cగ�ణ�ర�Kా}»cగ�ణ�ర�Kా}»c !  
శ��÷� �శ��÷� �శ��÷� �శ��÷� � న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  శతపత9శతపత9శతపత9శతపత9 =�OతF�}»c=�OతF�}»c=�OతF�}»c=�OతF�}»c  
పIÙZøy �పIÙZøy �పIÙZøy �పIÙZøy � న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  పIర�|8త�మపIర�|8త�మపIర�|8త�మపIర�|8త�మ వల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»c !!  

3� : Ëభమ�ల�నౖ ~ñ� త, !ాNర� కరNలకA సమ�Uత ఫలమ�ల=చు�KLదమ6తృసTర�పI�ాల�ౖన ల�ీN&ే>� ̂

నమ!ా"రమ�. ఆనందపఱచు గ�ణమ�లకA సమ�ద9మ� వంటj >~ాఅమగ� ర?&ే> సTర�పI�ాల�నౖ మ6తకA 
ప9ణ�మమ�. నూఱు దళమ�ల పదNమ�YZ ౖ ఆ_ీను�ాల�ౖన శ�^�సTర�పI�ాg� ̂ వందనమ�. >షt� మ ���� ̂

Yి9య��ాల� ౖపIÙిy  FÜసగ� ఇం&ి�ా&ే>� ̂నమ!ా"రమ�లA.  

>వరణ: KLదర�Yిణ�}»c సకల Ëభ ఫలమ�లను ఇచు� KLదసTర�పabcన తg7� ̂ నమ!ా"రమ�, KLదమ� 
సకల Ëభ కరNలకA Ëభఫలమ�ల=చు� సTర�పమ�, ~ñ� త !ాNర� కరNలను ఒనగ ర��Kా��� ̂సకల Ëభ 

ఫలమ�ల=చు�న&.ి KLదమ� సTర�పమ� ధరN సTర�పak �ాబటjy ధరNవర�నులకA Ëభ కరN ఫల6ల=చు� 

శ�^�కల�ౖQ�న Ë� $ సTర�పabcన తg7� ̂ నమ!ా"రమ�. F�F� రత�మ�లను తన గర�మ�ల, &�చు�%=న 

>~ాలabcన సమ�ద9వల�, రమణöయabcన గ�ణమ�లకA సమ�ద9మ�వంటj&ెనౖ ర?&ే> (అనుభవప�రTకమ  

�ేయ� శ�^�Qాఉన�టxవంటj తg7, మనNథుడ1= �J��క; ర$=అనుభవమ�ల,=� ̂ వచు�ట) వంటj తg7�^ 
నమ!ా"రమ�లA. నూర� దళమ�లA కgQ�న పదNమ�ల, నుండ1 అ=� శకA� లకR ఆ��రభ తabcన శ�^� �̂ 

నమ!ా"రమ�. పIర�|8త�మ�Sైన ��హ��� ̂పIÙిy= సూâ���= కgQ�ంచు తg7 �� ల�ీN &ే>� ̂నమ!ా"రమ�.  

సందర�ం ప9�ారం: అమ6N KLద సTర�పabcన తg7> vKL క&�, KLదమ� Ëభ కరNలకA Ëభ ఫలమ�gచు�ను 
క&�, YZౖQా ఇంత ద��ద9మ�ల,నూ అధరN మ6ర{మ� పటyక ఉంఛవృ$�34 Êవనమ� !ాQ�సూ�  !ాT��	యం 

�ేసుకAంటµ గడ1పIతtన� కAటxంబం ఈ బB9 హNణ కAటxంబం. KL&�=�, ధ�ాN=� నoN నలAగ����  బ�ధ 



�ేయవల_ని బB9 హNణ కAటxంబB=�O Ëభ ఫలమ�ల34 ఐశTర	మ�=వTకf83ే KL&�=�, ధ�ాN=� fాటjం� ే

Kార� కరKGౖ ధరN లAప�మÍతtం& ి తÀ7. ల,కంల, ధ�ాN=� ̂ ఆపద వU�నపsడ1 ధ�ాN=� �ాfాS ే Kాడ1 
పIర�|8త�మ�Sైన ��మ�>షt� వI అటxవంటj �� మ� >షt� వI�O సూâ���= పIÙిy= ఇ�ే�&�నవI vవI, vవI 
Æ��� ̂ఐశTర	మ�=U� KL&�=� ధ�ాN=� నoNనKా��� ̂ఆపదలA, ఇక"టx7  లzకAంS� �ేయవల_ిన &�నవI 
నుKLTక&�తÀ7. అమ6N �Oవల ధనవృ&ి�34FL ఐశTర	వంతtలA �ాలzర� క&�తÀ7, ఆ ధన ��న	 వృ&ి�  
అనుభKGకౖKLద	మKాTg ( మనNథుడ1 �J��కకA ర�పabc3 ే ఆయన ప$� తg7 ర?&ే> ఆ �J��క 

అనుభవమ�ల,� ̂ వU�నపiటj అనుభ $) సమ�ద9మ� ఎంత >~ాల�, ఎ=� ర3��లను అందుల, 
&�చుకAన�&ో అంత Q�పi అనుభKGకౖKLద	abcన అనుభ తtలను ఇవTగgQ�న తg7> నువIT. తÀ7 Æ��� ̂

ఐశTర	మ�=U�, fాపమ�లను ?_ి ఆ ఐశTర	మ�ను అనుభKGకౖKLద	మ�గ �ేయగల తg7>. అమ6N అ=� 

శకA� లకA మ లabcన శ�^�> నువIT vకA ఈ అనుగ��=� కA��Yంిచుట అ$ 3ేg���న ప= అమ6N అంత Q�పi 

తg7KGౖన vకA పIనః పIనః పIనః ప9ణ�మ6లA.  

~�7~�7~�7~�7 12!! న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  F�ÕకF�ÕకF�ÕకF�Õక =�BనF�}»c=�BనF�}»c=�BనF�}»c=�BనF�}»c  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  దుQ)� ద�ిదుQ)� ద�ిదుQ)� ద�ిదుQ)� ద� ిజనNభ abc	జనNభ abc	జనNభ abc	జనNభ abc	 !  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  !8మ6మృత!8మ6మృత!8మ6మృత!8మ6మృత !8ద�ా}»c!8ద�ా}»c!8ద�ా}»c!8ద�ా}»c  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  F��ాయణF��ాయణF��ాయణF��ాయణ వల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»c !!  

3� : పదNమ� వంటj మ�ఖమ� గgQ�న మంగళ&ేవతకA నమ!ా"రమ�. fాల కడg= తన జనN!ాl నమ�Qా గల 

�� ప&�Nలయ6 &ే>� ̂వందనమ�. అమృతమ�నకAను, &�=34 fాటxQా ఉద�>ంUన చందు9 =�^= 34బ�టxy KGౖన  
&ే>� ̂ప9ణ�మమ�.భగKాÃ >షt� మ ���� ̂Yn9మ6సiదు�ాల�ౖన ల,కమ6తకA దండమ�లA.  

>వరణ: పదNసదృశabcన ప9�ాశమ� కgQ�న తg7 ల�ీN &ే>� ̂ నమ!ా"రమ�, ఇక"డ F�Õక=�BనF�}»c 
అన�పsడ1 ల�ీN !ాl నమ�లల, ఒకట�ౖన ప&�N=� ఉటం�ం̂��ర�. ఐదు ల�ీN !ాl F�లA, పదNమ�, Q) పృషyమ�, 
మ6�Oడ1 దళం KGనుక తటxy , _ీ� ¶ fాపట, ఏనుగ� కAంభసlలమ�. !ß�Bగ	 ప9దabcన మ�ఖమ� కgQ�న మంగళ 

&ేవతకA నమ!ా"రమ�లA అ= ఈ ~�7 �ా=� f9ా రంdం��ర� బBల శంకర�లA. తరKా$ fాదంల, అమ6N v జనN 

భ o fాల సమ�ద9ం. fాల సమ�ద9ంల, అనంత ఐశTర	 రiదabcన వసు� వIలR ఉF��} ల�ీN &ే> fాల 

సమ�ద9ంల,ంU YZౖ� ̂ వU�నపsడ1 ఆab34fాటx అFLక వసు� వIలA బయటj�%���}. ఆab పIటjyలA7  

fాలసమ�ద9ం ఐశT�ా	ల� ̂ పIటjy=లA7 . అమ6N v పIటxy =లA7  అటxవంటj&.ి ఐశTర	మ�ం&�ిా= ఆ�)గ	మ� 
ఆయ�షt¹ , ఆ�7 దమ� వంటj> సంశయం అం&�మ6, సTయంQా అమృతమ�, చందు9 డ1 v !8దర�లA. 
ఆ�)గ	మ� ఆయ�షt¹  అమృతమ� ఇసు� ం&,ి అంద���  ఆ�7 &�=� ఆనం&�=� చందు9 డ1 కgQ�ంU Kా�� 
3�fాల= ?!ా� డ1. అటxవంటj Kార� !8దర�లAQా కgQ�న పIటjyలA7  కgQ�న&.ి f8v అత�Kా��లA7  ఏమF��  

తకA"వ&� అం&�మంటD F��ాయణ�= మనసు� &ోచుకAన� తg7> నువIT. F��ాయణ�డ1 అంటD సకల 

f9ా ణ�ల >~�ా ం$ !ాl నమ� అ= క&� అరlమ�, అంటD అంద���  ��ª=� ఇవTగgQ�నKా= మనసు&ోచుకAన� 



తg7> v�Oo తకA"వమ6N! పIటúy పIటyQాFL పIటjy=ంటj�  abటjy అ$�ంటj�  � ��� 3ెU�న&�నKGనౖ తÀ7 ల�ీN&ేÆ vకA 
ప9ణ�మమ�లA.  

సందర�ం ప9�ారం: పదNంల6Qా ప9�ాశవంతabcన మ�ఖమ� కgQ�న తÀ7vకA నమ!ా"రమ�, అమ6N నువIT 

ఉంS ేఐదు ల�ీN !ాl F�లల, పదNమ� ఒకట�3ౖ ేమ��కటj _ీ� ¶ fాపట క&�, మ�� ఈ �ద బB9 హNణ� _ీ� ¶ సు�_ి=, 

భర� ¬క" ధనమ�ను గSంిచలz= శ�^�= �ం̂చపరచకAంS� fా$వ9త	ం34 తన భర� ఉంఛవృ$�34 3ెU�న 

Q�ంజలను వంS ిభర�కA YZటxy ట��� ఎదుర� చూసు� న� తg7 ఈ మంగళ&వేత, మ�� ఈab ¬క" fాపటనందు 
కRS� =వ_ంిU Kా�� &���&�9 =� f8Q�టyలzKాతÀ7! అమ6N Æళ¦= ఉద(��ం�ేశ�^� vదగ{రలzదనలzవI ఎందుకంటD 
పIటúy పIటyQాFL పIటjy=ల�ø7 న fాల సమ�&�9 =� ̂ ఎం34 � ���=���వI. v పIటjyలA సTయంQా ర3��లకA 
ఐశT�ా	=� ̂=లయabcన&,ి v !8దర�ల, ఆయ�వI=, ఆ�)Qా	=�, ఆ�7 &�=�, మ6న_ిక పIÙిy= ఇ�ే�Kార�. 
అంత Q�పi పIటjyలA7  కల&�నవI క&� మ�� ఈ బB9 హNణ� కAటxంబBFG�ందుకమ6N ఇంత ద��ద9ం34 ఉం��వI. 
f8v v భర� అశకA� డ1 అత�Kా��లA7  Q�పi&�ిా&� అంటD, ఆయFL� సTయంQా F��ాయణ�డ1. Uవ��� ̂అంద���  
�e !ామ6 జ¤	=� ఇవTగgQ�నKాడ1. �eak ఇవTగgQ�న అ3�� ��లA7  కgQ�న vకA Æ��� ̂ ఐశT�ా	=� 

కటB�ించటం YZద(  పF� అమ6N!... అంత Q�పi కAటxం�కA�ాలKGౖన తÀ7 ల�Nీ&ే> vకA నమ!ా"రమ�!  

~�7~�7~�7~�7 13!! న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  ·Øమ6ంబ�జ·Øమ6ంబ�జ·Øమ6ంబ�జ·Øమ6ంబ�జ Y�ీ��ా}»cY�ీ��ా}»cY�ీ��ా}»cY�ీ��ా}»c  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  భ మండలభ మండలభ మండలభ మండల F�}�ా}»cF�}�ా}»cF�}�ా}»cF�}�ా}»c !  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  &Kేా&ి&Kేా&ి&Kేా&ి&Kేా& ిదయ6ప�ా}»cదయ6ప�ా}»cదయ6ప�ా}»cదయ6ప�ా}»c  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  ~ా�ాûüయ�ధ~ా�ాûüయ�ధ~ా�ాûüయ�ధ~ా�ాûüయ�ధ వల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»c !!  

3� : బంQార� పదNమ�FL తన Yీఠమ�Qా అ�వి_ంిU య�న� ��మనN�ల�ీN భగవ$� ̂ నమ!ా"రమ�. 
సమస�  భ మండలమ�నకAను� ప9భ�తTమ� వ·̧ంU య�న� �� �Bర{Æమ6తకA వందనమ�. &ేవ, &�నవ, 

మను|ా	దులందఱìపట7  దయýపజ¤gన ఆ మ�శ�^� సంపను��ాg� ̂ ప9ణ�మమ�. ~ారþüమను ధనుసు�ను 
ధ��ంUన భగKాÃ >షt� మ ���� ̂o�^"g కRర��న&ెనౖ �� కమల6&ే>� ̂దండమ�లA.  

>వరణ: బBల శంకర�లA �� హ�� ల,కరeణ�& ిగ�ణమ�లA కgQ�నKాడ1 అన� అరlం కలగటB=� ̂~ా� ûాüయ�ద{  
అన� F�మ6=� KాS�ర�. భగవంతt= �ే$ల,= ధనసు�� ేఇక"డ భగవంతt= రeణ !ామ�ాl �=�, ఆయన 

భక� జనులను ర�ంిచటB=� ̂ ఎంత తయ6ర�Qా ఉంటBడ1 అన�& ి 3ెలపటB=� ̂ ఈ F�మం KాS�ర�. ఆ 

>షt� భగKానుS ే�Bగవతంల, ఇల6 �ెfాiడ1  

Ëద�  !ాధులందు సురలందు Ë� తtలందు  
Q)వIలందు >ప9�Jటjయందు  
ధరNపద>యందు దQ�g F�యందు Kా  
Sెన�డలAగ� F�S ె·¸ంసFÜందు  (f8తన కృత ��మ6&�ంధ9 �Bగవతం) 



.... అంటD >షt� వI Ëద�!ాధులకA, సుర�లకA, KL&�లకA, Q)వIలకA, >పI� లకA, ధ�ాN=� ̂ �= 

కలAగvయకAంS� ~ారûüమFL ధనసు�34 _ిద�ంQా ఉంటBడ1 అ= 3ెలiటం మ�ఖ�	&ే(శం. శంకర�లA ఇక"డ 

ఇం�%క చమ3�"రమ� �ే~ార�, YZ ౖ ~�7 కంల, ల�ీN&>ే పIటjyంటjv abటjy=ంటjv � ���ంUF�, అమNKార� 
F�&ేమ�ం&లిz అ& ిF�పIటjy=లA7  abటjy=లA7  Q�పiదనం FLను Æ��� ̂ ఐశTర	ం ఇవTలzను FLను fాప పIణ�	ల 

ఆ��రంQాFL ఫgతo!ా� ను అ= అనకAంS� అమNKా��� ̂ మ�ంద���ాళ¦ బంధం KL_నిటxy Qా ఈ ~�7 కంల, 
అమNKా��= � ���ం��ర�. అమ6N నువIT బంQార� పదNమ�FL ఆసనంQా �ేసుకA= ఉన�&�నవI. ´త�ం ఈ 

భ మండల6=�O F�య�^>. (భ మ6త ఈab}§క&�). ఎFW� మ6ర�7  &ేవ3�& ి గణమ�ల పట7  
దయýYిన&�నవI. ఆర� రeణ, దుషy  ¯eణ �ేయ� &ైవ సTర�పం >షt� భగKాను= Yి9య ప$�>. అటxవంటj 
భ మండల F�}కKGనౖ vకA నమ!ా"రమ�, తÀ7 ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబB=� ర�ించ వల_ని&.ి  

సందర�ం ప9�ారం: అమ6N ��హ�� Ëద�!ాధులకA, సుర�లకA, KL&�లకA, Q)వIలకA, >పI� లకA, ధ�ాN=� ̂�= 

కలగvయన= వ9తం కgQ�నKాడ1. అంతటj భక� రeణ� దురంధర�డ1 v భర�. మ�� ఇక"Sే� >ప9 కAటxంబమ� 
ధ�ాNవలంబనం �ేసూ� , KL&�=� నమ�NకA= Ëద�  !ాధుÊవనం గడ1పIతూ ద��ద9ం34 బBధ పడ1తtF��ర� 
Kా��= ర�ించగల&�=> ~ా� ûాüయ�ధుSెనౖ ��హ�� ఇల67 g> vKL, vకA నమసు�లA. ఇక v >షయ6=�%_n� , 
పIటjyలA7 , abటjy=లA7 , భర�లz Q�పiKార� అ= నువIT తYiించుకAంటBKL� తÀ7, నువIT కRర��FL  
ఆసనak బంQార� పదNమ�. నువIT సTయంQా ఈ భ  మండల6=� ̂F�}కవI. ఇక vదగ{ర లz=& ినువIT 

�ేయలz=& ి ఏమ�ందమ6N, &ేKాదుల�O v దయ అFL deను ఎFW� !ార�7  కలAగజO_ని తÀ7 vకA 
నమ!ా"�ాలA.అమ6N ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబB=� కRS� కర�ణ34 ర�ింU �ాfాడ1.  

~�7~�7~�7~�7 14!! న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  &KేG	ౖ&KేG	ౖ&KేG	ౖ&KేG	ౖ భృగ�భృగ�భృగ�భృగ� నందF�}»cనందF�}»cనందF�}»cనందF�}»c  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  >|8�>|8�>|8�>|8�  ర�ర_ిర�ర_ిర�ర_ిర�ర_ ి_ిl3�}»c_ిl3�}»c_ిl3�}»c_ిl3�}»c !  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  ల��ల��ల��ల�� �� ��N�N�N�N� కమల6లయ6}»cకమల6లయ6}»cకమల6లయ6}»cకమల6లయ6}»c  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  &��దర&��దర&��దర&��దర వల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»c !!  

3� : బ9హN ¬క" మ6నస పIతt� � లల, ఒక"Sైన భృగ�వను ఋÙ ి¬క" వంశమ�నం దుద�>ంUన&ియ�, 
తన భర�}»cన >షt� మ ��� ¬క" వe:సlలమ� న�ివ_ంిU య�న�&ియ�, కమలమ�లz తన 

ఆలయమ�లAQా గల&యి�నగ� ��మ�కAందYి9య6&ే>� ̂నమ!ా"రమ�.  

>వరణ: ఈ ~�7 కంల, శంకర�లA అమNKా�� �ార�ణ�	=� ̂అనుగ��=� ̂ప�ా�ాషyFL సూUం��ర= �ెపs�Jవచు�. 

అత	దు�తంQా ఈ ~�7 కంల, అమNKా�� !ßల�B	=� గ�ర�� �ే_ ి అమNKా��� =రäం�ంిUనంత ప= �ే_ి 
మ�ంద���ాళ¦ బంధం KL_n~ార�. ఇక"డ అమNKా��= భృగ� నందF�}»c అ= ´దటj fాదంల, � ���ం��ర�. 
ఒ�ాFÜక సమయంల, భృగ� మహ��¹ బ9హNQా�� ఆ&ేశం akరకA తపసు� �ే_ ిల�ీN &ే>= కRతt��Qా f�ం&�ర�. 
ఆ ల�ీN&ే> భృగ�మహ��¹¬క" తపసు�కA abU� కRతt��Qా పIటjy భృగ�నందన అన� � ���= కటyబÛటjyం&.ి 

&X=� ̂·ØతtKLpలzదు �Oవలం YZద(లA �ెYiిన మ6ట >నటం తపసు� �ేయటం తపi. అ& ేభృగ�మహ��¹ మ�) 



సమయంల, ల�ీN =Kాస!ాl నabcన >షt�  వeసlల6=� తన �ాg34 తF��డ1. అందువల7  ఆab FÜచు�కAం&ి 
�ాv భృగ�మహ��¹� ̂ఏ >ధabcన �v �ేయలzదు. తన� ̂అప�ారం �ే_ిన మహ��¹� ̂కRS� భృగ�నందన అన� 

� ���=U�న తg7 �� మ�ల�ీN&ే>. అటxవంటj తg7� ̂ నమ!ా"రమ�. అమ6N నుKLT� కమల6లయవI, 
పదNak ఆలయంQా కల&�=>. f8v పదNakabcF� Q�పi Q�పi వృ�ªలకA ప�సు� ం&� అంటDలzదు, 
పv�టjవంటj జల6లల,నూ ప�యదు. ఏo �ార�ణ	మమ6N p& ి ఎవTర� వద(నుకAFL బ�రదల, పIటjyన 

3�మరపIవIT v ఇల67 !!!!... అంత�ార�ణ	ం !ßలభ	ం కgQ�న తÀ7 vకA నమ!ా"రమ�. మ�� p ఆయFW 
&��దర�డ1. ఏp 3gెయ= Q)పకAలంల, పIటjy Q)ప�ాంత ఐన య~�ద తన �%డ1���న కృషt� డ1 అల7�� �ే_ ి

KGన� &ొంగతF�లA �ేసు� F��డ= fాలA , YZర�గ� Ug�O fాత 3�ళî¦ ?సు�%U� బ9�Nండమం3�=ంSిన 

పరమ6తN= కటyబ�} భంగపడf�తtంటD, తg7 య~�ద బBధచూ_ ి తg7= Q�gYంిUటB=� ̂ సమస�   
ల,కF�ధుSెనౖ సమస�మ  3�FGౖన పరబ9హNం ఐF� ��కృషt� డ1Qా &ొ��� ̂ f8} నడ1మ�చుటµy  3�ళ¦34 
కటjyంచుకAF��డ1. అబäబäబBä...ఏo !ßలభ	ం తÀ7 o ఇద(��&X. ఇటxవంటj !ßలభ	ం కర�ణ 

ఇం��క"డ1ంటxందమ6N. అంత సులభ�S ిమFW�ాÏ̈KGౖన vకA నమ!ా"రమ�లA.  

సందర�ం ప9�ారం: అమ6N స�O Æర� ప�రT జనNల,FW గతంల,FW vపట7FW !ాTo పట7FW అప��రం �ే!ార� 
అందుకA ఇపsడ1 Kా��నుద(��ంచడం కAదరదు అనుకA"ం&�మ6. అమ6N నువIT >షt� వeసlలKా_ి=> 

అ&ే>షt� వeసlల6=� త=�న భృగ�వంశంల,పIటjy భృగ�నందన అన� Ynర�34 భృగ�వం~ా=� అనుగ�·¸ంU 

ఇపiటj�  భృగ�KారంF�డ1 ప�జలందుకAంటxన�&�=>. Æర� vపట7  ఏ&ైF� తపs�ే_n�  కడ1పIల,YZటxy కA= 

Kా��= ర�ంిచు తÀ7. నువTల6 &ిQ�వU� ర�ించగలవనS�=� ̂ !ాe	ం ఏంటÔ 3ెలA!ా, నువIT అంద���  
అందుబBటxల, ఉండS�=� ̂ బ�రదల, పIటjyన 3�మరFL ఆలయంQా �ేసుకA= ఉంటBవI. మ�� p ఆయFW 
ఆయన !ßలభ	akమ= �ెపiగలం �Bగవతమం3� అ&కేదమ6N, ఆ !ßలభ	ం34FL, దయ34FL 
&��దర�డయ6	డ1. అటxవంటjpకA నమసు�లA.  

~�7~�7~�7~�7 15!! న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  �ాం3ె	ౖ�ాం3ె	ౖ�ాం3ె	ౖ�ాం3ె	ౖ కమలzeణ�}»cకమలzeణ�}»cకమలzeణ�}»cకమలzeణ�}»c  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  భ భ భ భ 3ె	ౖ3ె	ౖ3ె	ౖ3ె	ౖ భ�వనభ�వనభ�వనభ�వన ప9సూ3ె	ౖప9సూ3ె	ౖప9సూ3ె	ౖప9సూ3ె	ౖ !  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  &Kేా&dి&Kేా&dి&Kేా&dి&Kేా&dి ర���3�}»cర���3�}»cర���3�}»cర���3�}»c  
న�న�న�న�౭౭౭౭సు�సు�సు�సు�  నం&�తNజనం&�తNజనం&�తNజనం&�తNజ వల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»cవల7�B}»c !!  

3� : కమలమ�ల వంటj కను�లA గల �ాం$సTర�పI�ాg� ̂ నమ!ా"రమ�. ప9పంచమ�లను గన� తg7� ̂

వందనమ�. &ేKాదుల� ేప�Ïంపఁబడ1 తg7� ̂ప9ణ�మమ�. నందకAమ6ర�Sైన ��కృషt� = Yి9య యగ� ��&ే>� ̂

నమ!ా"రమ�లA.  

>వరణ: కమలమ�ల వంటj కను�లA కgQ�, కమలమ�ల �ాంతtలవంటj చూపIలA కgQ�న తg7� ̂

నమ!ా"రమ�. కమలమ�లA �ాం$ వంతంQా ఉF�� చల7 Qా ఉంటB} అటxవంటj చూపIలA కgQ�న తg7�,̂ 

�ామ6�ి� ̂నమ!ా"రమ�. సకల జగమ�లను కన�తg7, YిYgీ�ా& ిపర	ంతం అ=� Êవ�ాËలకR తg7 ఐన 



జగF�NతకA వందనం. &ేవ, గంధరT, �^FG�ర, �^ంపIర�ష, &�నవ, �ాeస, మ6నవIలA ఇ3�	& ి అ=� 

జ¤తtలKా��� ేప�Ïంపబడ1 మ6తకA నమ!ా"రమ�. =ర$శయ ఆనంద సTర�పISైన ఆ నంద కAమ6ర�డ1 
��కృషt� = �Bమ అగ� �� ల�ీN &ే>� ̂నమ!ా"రం.  

సందర�ం ప9�ారం: అమ6N అమ6యకAలA ఐన Q)పకAలంల, నందు=� ̂�%డ1కAQా పIటjy, అంద���  ఆనం&�=� 

పంU, భకA� ల �J��క akరకA తనను 3�FL ఇచు�కAన� ��కృషt� = అ�ాl ంQ�> కదమ6N మ�� ఈ �ద బB9 హNణ 

కAటxంబB=� ̂Kా�� &���ద9ం ?�Oంత ఐశT�ా	=� కలAగజOయKా.. ధరNం �Jసం, అర�í ను= �Jసమ= తనను 3�FL 
ఇచు�కA= అర�í ను= రథ!ార�ిQా మ6�� రë�=� నSYిn ఉ&ో	గం �ేయలz&�, Æర� కRS� ధరN పధంల,FL 
ఉF��ర� ,Kా��= ర�ించు తÀ7! ఆ F�డ1, ద��ద9ం34 ఉF�� ధరNం తపiక !ాT��	యం �ేసుకAంటxన� 

కA�ేలA= �ే$ గ�YZiడ1 అటxకAలA $= Kా�� &���&�9 =� 3£లగ34యలz&�, మ�� ఈ F�డ1 Æర� ధరNం తపiక 

ఇంటj� ̂ వU�న బ9హN���� ఐన అ$ë ి �ే$ల, ఉసు��క KL~ా�O, మ�� Æ�� ద��&�9 =� నువIT ?య6g క&�, 
కమలమ�ల వంటj చల7= చూపIలAన� తÀ7, అ=� జQాలకR నుKLT క&� తg7>, =ను� &ేKాదులందర� 

ప�Ï!ా� �O, అంద���  అv� ఇవTగgQ�న నువIT Æ��� ̂ కRS� ఐశT�ా	=� కటB�ించమ= �Jర�తూ 

ప9ణoలA7 తtF��ను. 

~�7~�7~�7~�7 16!! సంపత"�ాణ�సంపత"�ాణ�సంపత"�ాణ�సంపత"�ాణ� సకలzం&ి9యసకలzం&ి9యసకలzం&ి9యసకలzం&ి9య నందF�=నందF�=నందF�=నందF�=  

!ామ6 జ	!ామ6 జ	!ామ6 జ	!ామ6 జ	 &�న&�న&�న&�న =ర3�==ర3�==ర3�==ర3�= స�)ర���ిస�)ర���ిస�)ర���ిస�)ర��� ి!  

తTతTతTతT���� వందF�=వందF�=వందF�=వందF�= దు��3�హరణదు��3�హరణదు��3�హరణదు��3�హరణ����ద	3�=ద	3�=ద	3�=ద	3�=  

మ6akవమ6akవమ6akవమ6akవ మ6తమ6తమ6తమ6త ర=శంర=శంర=శంర=శం కలయంతtకలయంతtకలయంతtకలయంతt మ6FL	మ6FL	మ6FL	మ6FL	 !!  

3� : &ేవతలందఱìల,ను మ6ను	�ాలKGౖన ఓ మ�ల�ీN ! akమ� vకA �ేయ� ఈ వందనమ�లA మ6కA 
సంపదలను గgQ�ంచున>. మ6 ¬క" ఇం&ి9యమ�లను సుఖYZటxy న>, fాపమ�లను f8Q�టyగgQ�న> . అ> 

�ాజ¤��ిాజతTమ�ను _Zౖతమ� ప9!ా&ంిప గgQ�న>. ఆ చూపIలA F�YZ ౖఎల7పsడ1 ప9స��ంU య�ండ1 Qాక !  

>వరణ: కమలమ�లవంటj చల7= చూపIలAన� తÀ7, అంద�� �ేత Qౌర>ంపబS ిప�ÏంచబS ేతÀ7! vకA ఇKL 
మ6 నమ!ా"రమ�లA. అమ6N మ6 ఈ నమ!ా"రం34 మ6YZ ౖ పS ే vచూపIలA మ6కA సకల సంపదలను 
కgQ�ంచున> �ాKాg. ఆ సంపద అనుభKGకౖKLద	abc మ6¬క" అ=� ఇం&ి9య6లను తృYి�  పరచగలQాg, 

అమ6N అల6FL ఆ సంపదలA మ6కAన� fాపమ�లను ?యటB=� ̂ ప=��̂ాKాg (అంటD ధరNబద(abcన 

సంfాదFLQాక, ధరN బద(ంQా ఖర�� �ేయగలAగ� శ�^� కRS� �ాKాg). ఒక"!ా��  
సంfాదన వ���క మÕ¦ అధరN మ6ర{ం 3£క"టం మÕ¦ ఆ &ో|ాలవల7  fాfాలA కలగడం వంటj> 

ఉండకRడదు. వU�న ఐశTర	ం ధరN �ా�ా	ల�,̂ ధరN బద�ంQా ఇం&ి9య సుఖ6ల�̂ ఖర�� అKాTg తపi ఇం�J 
>ధంQా�ాదు.అటxవంటj ప9�Bవం ఉన� v చూపIలA =త	ం మ6YZ ౖప9స��ంచుQాక, అ> ఎల7పsడూ మమ�Nల= 

చంటjóడ¢= !ాకA తg7 చూపIలవల� మ6YZౖనFL ప9స��ంచు Qాక.  



సందర�ం ప9�ారం: అమ6N ! ఎం34 Q�పiFGనౖ చూపIలA కgQ�, సకల ÊవIల�ేత ప�ÏంచబS ేతg7> నువIT. 

అమ6N మ6 నమ!ా"రమ�ల� ే v చూపIలA ఈ �ద బB9 హNణ కAటxంబం pద వ��¹ంచు Qాక, అమ6N ఆ 

vచూపIలA సకల సంపదలను Æ��� ̂కgQ�ం�ే> ఆ}	, అ> Kా�� దు��3�లను F�శనం �ే_n> అKాTg, Kా��� ̂

v>�ే� ఐశTర	ం ధరNబద(ంQా అనుభKGౖకKLద	ం అKాTg &�=34 Kా��� ̂ ప�రTజనN fాfాలA 3£gQ� $��Q� 
ఇటxవంటj కషyం ఎన�డూ �ా�ాదు. అమ6N v చూపIలA Æ��= ఎల7పsడూ చంటjYలి7 లను ర�ించు తg7వల� 
Kా��= �ాfాడ1 Qాక.  

~�7~�7~�7~�7 17!! యత"టBeయత"టBeయత"టBeయత"టBe సమ�fాసF�సమ�fాసF�సమ�fాసF�సమ�fాసF� >�ి>�ి>�ి>�:ి  

_nవకస	_nవకస	_nవకస	_nవకస	 సకల6రlసకల6రlసకల6రlసకల6రl సంపదసంపదసంపదసంపద: !  

సన�FW$సన�FW$సన�FW$సన�FW$ వచF�ంగవచF�ంగవచF�ంగవచF�ంగ మ6న_Z!ౖా� «²మ6న_Z!ౖా� «²మ6న_Z!ౖా� «²మ6న_Z!ౖా� «²  

మ��ా��మ��ా��మ��ా��మ��ా�� హృద}§శT�m²హృద}§శT�m²హృద}§శT�m²హృద}§శT�m² భజOభజOభజOభజO !!  

3� : ·Ø మ�ల�ీN ! ఎవ�� కటBeమ�ను Q)ర�చు మన!ా, Kా��, కరNణ� ఉfా_ంిUన భకA� లకA 
అÙZøyశTర	మ�లA సమకRడ1FW, అటjy  హ��Yి9యKGౖన =ను� శ�ద�34 భÏంచుచుF��ను.  

>వరణ: అమ6N! మ��ా�� హృద}§శT�m, ఒక��� ̂ఇచు�టD�ా= F�&ి అ= &�చు�Jవడం ఎర�గ= Kా��= తన 

హృదయంల, YZటxy కAFL ��హ�� హృదయ �ాÊ̈! ఎవర� =ను� మన!ా Kా�� కరNణ� _nవ�ేసూ�  ఉfా_ిసు� F���) 
Kా��� ̂ vకటBeమ�వలన సకల ఐశTర	మ�లA కలAగ�ను. అటxవంటj తg7KGౖన =ను� FLను సరT&� 
ప�Ïం�దెను.  

సందర�ం ప9�ారం: ఈ ~�7 కం "అన	ë� శరణం F�_ి�  తTakవ శరణం మమ" అను శరణ�గ$ వంటj&,ి ఈ బB9 హNణ 

కAటxంబB=� ̂ ఐశTర	మ�= ఇం�O&వేతల�వ���F� ఇవTగలర� అ= అంటBKL� =ను� ప�ÏంU శరణ�జ³U� 

=ను� సు� $ంUన Kా��� ̂ ఐశTర	మ�ల=�ే� తg7> నుKLT�ాబటjy v గ���ంU �ే_ని ఈ !8� త9మ� &�T�ా v 

కటBeమ�= Æ��YZ ౖవ��¹ంU Æ�� &���&�9 =� ధTంసనం �}ే.  

~�7~�7~�7~�7 18!! సర_జిసర_జిసర_జిసర_జి నయFLనయFLనయFLనయFL స�)జస�)జస�)జస�)జ హ_n�హ_n�హ_n�హ_n�   
ధవళధవళధవళధవళ తతతతమ6ంమ6ంమ6ంమ6ంËకËకËకËక గంధమ6ల	~��éగంధమ6ల	~��éగంధమ6ల	~��éగంధమ6ల	~��é !  
భగవ$భగవ$భగవ$భగవ$ హ��వల7�éహ��వల7�éహ��వల7�éహ��వల7�é మFWజO¼మFWజO¼మFWజO¼మFWజO¼   
$9భ�వన$9భ�వన$9భ�వన$9భ�వన భ $క��భ $క��భ $క��భ $క�� ప9_దీప9_దీప9_దీప9_దీ మహ	²మహ	²మహ	²మహ	² !!  

3� : అందabcన&�F� ! కమలమ�లవంటj కను�లAను, �ేతtలAను గల&�F� ! o�^"g 3ెల7FGౖన దువTలAవల 

34డను, గంధపI ప�త 34డను, ప�ల దండల 34డను ప9�ా¯ంచు&�F� ! >షt� మ ����^ Yn9య_ిKGనౖ&�F� ! 

మ�ల,7 కమ�లకAను� సంపదల ననుగ�·̧ంచు&�F� ! ·Ø భగవ? ! �� మ�ల�Nీ ! F�యందు సంYీ9తt�ాలవI 
కమ�N !  



>వరణ: కమలమ�లవంటj కను�లA కgQ�, కమలమ�లను �ే$ల, పటxy �%ను, 3ెల7టj పటxy  పIటyంకటxy కA=, 

చక"= సుKాసనలA కgQ�న పIవITలను ధ��ంU ప9�ాశ వంతమ�Qా abరయ�నటjy తÀ7 మ6 యందు 
ప9సను��ాలవI కమ�N. అమ6N! భగవ$, !ా�ªê fాపమ�లను హ��ంచు �� హ�� Yి9య��ాలవI మFWహరabcన 

&�నవI, మ డ1ల,కమ�లకA ఐశT�ా	=� ఇచు�&�నవI, మ6యందు ప9సను� �ాలవI కమ�N.  

సందర�ం ప9�ారం: ఇ& ి కRS� YZౖన �ెYిiన ~�7 కం వంటj&,ే అ=� ల,కమ�లకA ఐశT�ా	=� ఇ�ే� తg7>, 

పదNమ�నందు వ_ంిU, పదN FLత9మ�లA కgQ�, పదNమ�లను హస�మ�లల, కgQ�న vవI పరమ మంగళ 

సTర�Yి=>, ఆ మంగళ సTర�పమ�34 సరTమంగళQా =లUన ఈ Ynద బB9 హNణ� కAటxంబమ�YZ ౖv కర�ణను 
ప9స��ంU మ6 యం& ిప9సను��ాలవI కమ�N.  

~�7~�7~�7~�7 19!!&గి&గి&గి&గి 		 		_ి�d_ి�d_ి�d_ి�d: కనకకనకకనకకనక కAంభకAంభకAంభకAంభ మ�ఖ6వసృషyమ�ఖ6వసృషyమ�ఖ6వసృషyమ�ఖ6వసృషy  
సT�ాT·v̧సT�ాT·v̧సT�ాT·v̧సT�ాT·v̧ >మల>మల>మల>మల ��ర�జల��ర�జల��ర�జల��ర�జల పI7 3�ఙú{²పI7 3�ఙú{²పI7 3�ఙú{²పI7 3�ఙú{² !  

f9ా తర�మ6of9ా తర�మ6of9ా తర�మ6of9ా తర�మ6o జగ3�ంజగ3�ంజగ3�ంజగ3�ం జనvజనvజనvజనv మ~¡షమ~¡షమ~¡షమ~¡ష  

ల,�ా�Fి�థల,�ా�Fి�థల,�ా�Fి�థల,�ా�Fి�థ గృ·ణ̧öగృ·ణ̧öగృ·ణ̧öగృ·ణ̧ö మమృ3�ó�మమృ3�ó�మమృ3�ó�మమృ3�ó�  పI?9²పI?9²పI?9²పI?9² !!  

 

�Bవం: తÀ7 సమస�  జగతt� కR తg7KGౖన=ను� f9ా తః �ాలమ�నFL సN��ంచుచుF��ను. 3ెల7= వస� ¶మ�లA 
ధ��ంU, చందF�& ిఅంగ�ాగమ�లA ప�సుకA=, సుకAమ6రabcన ప�ల దండలA ధ��ంU ఉన� ఓ తÀ7 vకA 
=త	మ  f9ా తః �ాలమ�నందు నమస"��సు� F��ను. తÀ7 v ఐశTర	మ�FLమ= �%ల�ెదను, &ిగ{జమ�ల 

�Bర	ల�ౖన ఆడ ఏనుగ�లA బంQార� కలశమ�ల34 ఆ�ాశ గంగను పటjy3Uె� ఆ జలమ�ల34 =త	మ  =ను� 

అdÙnకమ� �ేసూ�  ఉంటB}. ఐశTర	మ�లల, హదు( Qా మదమ� కgQ�న ఏనుగ�లను Kా�^టకటxy కAన�Kా= 

ఐశTర	మ�ను �ెబ�3�ర�, తÀ7 మ�� v�J &ిగ{జమ�ల �Bర	లz సTయంQా =త	మ  అdÙnకం �ేసూ�  ఉంటB}. 

తÀ7 మ�ల,7 �ాలల,నూ కల Q�పiFGౖన ఐశT�ర	మ�ను ప9!ా&ించగల తg7>, F�pద ప9సను��ాలవI కమ�N.  
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Mahalakshmi blessings - Kanakadhara Stotram . 

Translated by P. R. Ramachander ( Let us thank him with prayers for his family ) 

1 

Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi, 

Bhringanga neva mukulabharanam thamalam, 

Angikrithakhila vibhuthirapanga leela, 

Mangalyadasthu mama mangala devathaya. 

To the Hari who wears supreme happiness as Ornament, 

The Goddess Lakshmi is attracted, 

Like the black bees getting attracted, 

To the unopened buds of black Tamala[1] tree, 

Let her who is the Goddess of all good things, 

Grant me a glance that will bring prosperity. 

2 

Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare, 

Premathrapapranihithani gathagathani, 

Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya, 

Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya. 

Again and again return ,those glances, 

Filled with hesitation and love, 

Of her who is born to the ocean of milk, 

To the face of Murari[2], 

Like the honey bees to the pretty blue lotus, 

And let those glances shower me with wealth. 

3 

Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam 

Anandakandamanimeshamananga thanthram, 

Akekara stiththa kaninika pashma nethram, 

Bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya. 

With half closed eyes stares she on Mukunda[3], 

Filled with happiness , shyness and the science of love, 

On the ecstasy filled face with closed eyes of her Lord, 

And let her , who is the wife of Him who sleeps on the snake, 

Shower me with wealth. 

4 

Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya, 

Haravaleeva nari neela mayi vibhathi, 



Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala, 

Kalyanamavahathu me kamalalayaya 

He who has won over Madhu[4], 

Wears the Kousthuba[5] as ornament, 

And also the garland of glances, of blue Indraneela[6], 

Filled with love to protect and grant wishes to Him, 

Of her who lives on the lotus, 

And let those also fall on me, 

And grant me all that is good.. 

5 

Kalambudhaalithorasi kaida bhare, 

Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva, 

Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy, 

Badrani me dhisathu bhargava nandanaya 

Like the streak of lightning in black dark cloud, 

She is shining on the dark , broad chest, 

Of He who killed Kaidaba[7], 

And let the eyes of the great mother of all universe, 

Who is the daughter of Sage Bharghava[8], 

Fallon me lightly and bring me prosperity. 

6 

Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath, 

Mangalyabhaji madhu madhini manamathena, 

Mayyapadetha mathara meekshanardham, 

Manthalasam cha makaralaya kanyakaya. 

The God of love could only reach , 

The killer of Madhu[9], 

Through the power of her kind glances, 

Loaded with love and blessing 

And let that side glance , 

Which is auspicious and indolent, 

Fall on me. 

7 

Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham, 

Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi, 

Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham, 

Indhivarodhara sahodharamidhiraya 



Capable of making one as king of Devas in this world, 

Her side long glance of a moment, 

Made Indra[10] regain his kingdom, 

And is making Him who killed Madhu [11] supremely happy. 

And let her with her blue lotus eyes glance me a little. 

8 

Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra, 

Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe, 

Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam, 

Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya. 

To her devotees and those who are great, 

Grants she a place in heaven which is difficult to attain, 

Just by a glance of her compassion filled eyes, 

Let her sparkling eyes which are like the fully opened lotus, 

Fall on me and grant me all my desires. 

9 

Dhadyaddhayanupavanopi dravinambhudaraam, 

Asminna kinchina vihanga sisou vishanne, 

Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram, 

Narayana pranayinee nayanambhuvaha. 

Please send your mercy which is like wind, 

And shower the rain of wealth on this parched land,, 

And quench the thirst of this little chataka[12] bird, 

And likewise ,drive away afar my load of sins, 

Oh, darling of Narayana[13], 

By the glance from your cloud like dark eyes. 

10 

Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi, 

Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi, 

Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya, 

Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai. 

She is the goddess of Knowledge, 

She is the darling of Him who has Garuda[14] as flag, 

She is the power that causes of death at time of deluge, 

And she is the wife of Him who has the crescent, 

And she does the creation , upkeep and destruction at various times, 

And my salutations to this lady who is worshipped by all the three worlds. 



11 

Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai, 

Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai, 

Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai, 

Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai. 

Salutations to you as Vedas[15] which give rise to good actions, 

Salutation to you as Rathi[16] for giving the most beautiful qualities, 

Salutation to you as Shakthi[17] ,who lives in the hundred petalled lotus, 

And salutations to you who is Goddess of plenty, 

And is the consort of Purushottama[18]. 

12 

Namosthu naleekha nibhananai, 

Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai, 

Namosthu somamrutha sodharayai, 

Namosthu narayana vallabhayai. 

Salutations to her who is as pretty. 

As the lotus in full bloom, 

Salutations to her who is born from ocean of milk, 

Salutations to the sister of nectar and the moon, 

Salutations to the consort of Narayana. 

13 

Namosthu hemambhuja peetikayai, 

Namosthu bhoo mandala nayikayai, 

Namosthu devathi dhaya prayai, 

Namosthu Sarngayudha vallabhayai. 

Salutations to her who has the golden lotus as seat, 

Salutations to her who is the leader of the universe, 

Salutations to her who showers mercy on devas, 

And salutations to the consort of Him who has the bow called Saranga. 

14 

Namosthu devyai bhrugu nandanayai, 

Namosthu vishnorurasi sthithayai, 

Namosthu lakshmyai kamalalayai, 

Namosthu dhamodhra vallabhayai. 

Salutations to her who is daughter of Bhrigu[19], 

Salutations to her lives on the holy chest of Vishnu, 

Salutations to Goddess Lakshmi who lives in a lotus, 

And saluations to her who is the consort of Damodhara[20]. 



15 

Namosthu Kanthyai kamalekshanayai, 

Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai, 

Namosthu devadhibhir archithayai, 

Namosthu nandhathmaja vallabhayai. 

Salutations to her who is light living in Lotus flower, 

Salutations to her who is the earth and also mother of earth, 

Salutations to her who is worshipped by Devas, 

And salutations to her who is the consort of the son of Nanda[21]. 

16 

Sampath karaani sakalendriya nandanani, 

Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi, 

Twad vandanani dhuritha haranodhythani, 

Mamev matharanisam kalayanthu manye. 

Giver of wealth, giver of pleasures to all senses, 

Giver of the right to rule kingdoms, 

She who has lotus like eyes, 

She to whom Salutations remove all miseries fast, 

And my mother to you are my salutations. 

17 

Yath Kadaksha samupasana vidhi, 

Sevakasya sakalartha sapadha, 

Santhanodhi vachananga manasai, 

Twaam murari hridayeswareem bhaje 

He who worships your sidelong glances, 

Is blessed by all known wealth and prosperity, 

And so my salutations by word, thought and deed, 

To the queen of the heart of my Lord Murari[22]. 

18 

Sarasija nilaye saroja hasthe, 

Dhavalathamamsuka gandha maya shobhe, 

Bhagavathi hari vallabhe manogne, 

Tribhuvana bhoothikari praseeda mahye 

She who sits on the Lotus, 

She who has lotus in her hands, 

She who is dressed in dazzling white, 

She who shines in garlands and sandal paste, 

The Goddess who is the consort of Hari, 



She who gladdens the mind, 

And she who confers prosperity on the three worlds, 

Be pleased to show compassion to me. 

19 

Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta, 

Sarvahini vimala charu jalaapluthangim, 

Prathar namami jagathaam janani masesha, 

Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem. 

Those eight elephants from all the diverse directions, 

Pour from out from golden vessels, 

The water from the Ganga[23] which flows in heaven, 

For your holy purifying bath, 

And my salutations in the morn to you , 

Who is the mother of all worlds, 

Who is the house wife of the Lord of the worlds, 

And who is the daughter of the ocean which gave nectar[24]. 

20 

Kamale Kamalaksha vallabhe twam, 

Karuna poora tharingithaira pangai, 

Avalokaya mamakinchananam, 

Prathamam pathamakrithrimam dhyaya 

She who is the Lotus, 

She who is the consort, 

Of the Lord with Lotus like eyes, 

She who has glances filled with mercy, 

Please turn your glance on me, 

Who is the poorest among the poor, 

And first make me the vessel , 

To receive your pity and compassion. 

21 

Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham, 

Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam, 

Gunadhika guruthara bhagya bhagina, 

Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo. 

He who recites these prayers daily, 

On her who is personification of Vedas, 

On her who is the mother of the three worlds, 

On her who is Goddess Rema[25], 

Will be blessed without doubt, 



With all good graceful qualities, 

With all the great fortunes that one can get, 

And would live in the world, 

With great recognition from even the learned. 
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