
అనంత పద్మ��  వతం 

మ�ందు�ా గణప� ప�జ �ేయ��. తర��ాత కలశ ప�జ��ేిన �ిదప యమ�మ� ప�జ �వా రంంం���.  

యమ�మ� ప�జ 

��యనంం  

��్ ం  �����రర  వం�ంభే ేందవదల వమపవమప, 

��యనం క��� యమ�మ�  �షర రణ� ిన వుస భ.ే 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ ��యనం వమరమయ��. 

 

ఆ�ాహనంం 

��్ ం యమ�మ�భే నమవుస �యం వర  రామ పవ��ప్, 

ఆ�ాహయ�� �రాస ్ భ� ం ంా్ా�యం క్ర� వు వభే. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ ఆ�ాహయ��. 

 

ఆవనంం  

��్ ంనమవస��� యమ�మ� వర �ా�ా పవణ�్్  

రతా�ింంవనం �ే�� �� క్ర��  మయ��యమతం. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ ఆవనం వమరమయ��. 

 

�ాదయంం  
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��్ ం �ింంవన వమ�రణ�ే �ే శర�స వమ్ భ,ే 

�ాదయం గగంణ �ే��్  వర లవణ వంయ�భే. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ �ాదయం వమరమయ��. 

 

అర్్ంం 

��్ ం నం���ా�ే నమవుస �యం వర �ాప ్�ా�యణ,ా 

అర్్ం గగంణ యమ�మ� మదదతస  �దమ�తసమం. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమఅర్్ం వమరమయ��. 

 

ఆచమదయంం 

��్ ం ంర��ౖడూరయ వంయ�ర�స వర ల్కల�భే ్��,  

గగంణ�చమదయం �ే  శంక�ారధ ����యణా . 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమఆచమదయం వమరమయ��. 

 

ంాానంం 

��్ ం �ే వ�లల నమవుస �యం వర ల్క ల�భ�ేివప� 

వర �ాప పవశమ్ తషమ�� మగ�ేవ న వుస భే. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ ంాానం వమరమయ��. 

 

 వస ్య�గ్ంం 
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��్ ం గ�ర��ా�ే నమవుస �యం వర లవణ వంయ�భ,ే 

వు వతం క్ర��� � ే తషంగ��ేవ న వుస భే. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ  వస ్య�గ్ం వమరమయ��. 

 

మ�ుపరసంం  

��్ ం కగ�ర��ణా నమవుస �యం కగ�ర��ణా వులవణస  

మ�ుపరసం గగంణసదం మయ�దతసం ం�పవ�.ే 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమమ�ుపరసం వమరమయ��. 

 

ఆ�రమ�ణా ం 

��్ ం నం���ా�ే నమవుస �యం శంక�ారధ ����యణ ా 

వర ల్కల�భ ేతష�యం ంమర�రయౖ న వుస భే. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ ఆ�రమ�ణా వమరమయ��. 

 

గం�ంం 

��్ ం కగ�ర  �ాద వమదూదభ ేగం���వపద �ా�్, 

జటగ�ట వమదూభే వర రామమలపవ�ే. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ గం�ం వమరమయ��. 

 

అవతల్ం  
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��్ ం ���� �య నమవుస �యం వ�ా ం�్ పవ��ప్, 

�� క్ర��  జగద ం�యే అవభ�అ నమల�అ ంమగఅ. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమఅవభ�అ వమరమయ��. 

 

ప���ౖమ ప�జం 

��్ ం మం����� �ా�యజజభరవౖస �ాటల���క చంపర��  

ప�జయ�� త ��వభరయౖ  ం�ే �కస  త లల . 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ ప��ామణా ప�జయ��. 

 

అ��ంగ ప�జం 

ఓం చంచల�ప�� నమమ - �ా�ౌ ప�జయ�� 

ఓం వుజంఘ�య నమమ - జం�� ప�జయ�� 

ఓం చపల�ప�� నమమ - జజనుద ప�జయ�� 

ఓం ప�ణ�యప�� నమమ - ఊరణం ప�జయ�� 

ఓం కమల�ప�� నమమ - కట�ం ప�జయ�� 

ఓం ���� ���య నమమ - వ్మ� ప�జయ�� 

ఓం � మ�్మ�యౖ నమమ - కంటం ప�జయ��  

ఓం తషంగ ���వ ప�� నమమ - మ�ఖం ప�జయ�� 

ఓం వుంద���య నమమ - లల�టం ప�జయ�� 
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ఓం �ే��యౖ నమమ - మ�భేవ ప�జయ��  

ఓం ప�ణయ శశ ణ ర�రసమ�ప�� నమమ - క��ర  ప�జయ�� 

ఓం వుమ��రిాప�� నమమ - మ��రిాం ప�జయ�� 

ఓం మగ��ర�రౖయ నమమ - ్రమ ప�జయ��  

ఓం యమ�మ���ే�ౖయ నమమ వ�ా ణయం�ా్ ప�జయ��.  

 

�ూపంం 

��్ ం ద�ాంగం గగ�� ల్��తం చందమ�గర� వంయ�తం  

యమ�మ�ప�� నమవుస �యం దూ�ూ యం పవ�గగంయభ�ం. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ�ూపం వమరమయ��. 

 

��పంం 

��్ ం ఘ�� త �యస వమ�య�కసం భర్ౖల్కయ���ాపహం  

గగంణ మంగళం ��పం వ�� శ �� న వుస భే. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ��పం దర్య��. 

 

మ�ౖ��దయంం 

��్ ం � ��యవస మచజ�ౖయవస �ా�ి ���ి వ మం తం  

మ�ౖ��దయం గగంయభ�ం ��ే యమ�మ�ప�� న నమమ 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ మ��ౖ�దయం వమరమయ��. 
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భ�ంబంలంం  

��్ ం కరణమర �ా�తిం చూరరం కశమ�రా�రౖయ వ మ్ తం 

భ�ంబంలం గగంయభ�ం �ే� యమ�మ�ప�� న వుస భే. 

యమ�మ���ే�ౖయ నమమ భ�ంబంలం వమరమయ�� 

 

ద�ాజనం, మంతవప��మం, నమంాస�ాఅ వమరమయ��. 

 

�శ అనంత పద్మ�� ప�జజకలమం  

��యనంం 

��్ ం కశ్ భ� దరద మ�యం �ే ం ప�య��న వమ్ తం  

మమ�ౖవపసం �ా �్ం �ిం�ాల�వంచ చతషర�దజం 

ద �మ�గశక�� పద్ం శంఖం తంాయప�య రా�� 

చకశమంరధ్క�� హ�� గ��ంతంాయ పదయ రా�� 

అ యయం వర ల్ర�శం ��భ�ం�ర�రం హ�యం 

అనంతపద్మ�మగయ నమమ ��యనం వమరమయ�� 

 

ఆ�ాహనంం 

��్ ం ఆగ��సనంత �ే��శ భేజే�ా�ా జగతమభ ే

ేమ�ంమయ�క్శ తం ప�జజం గగంణ వురవతసమ. 
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అనంతపద్మ�మగయ నమమ ఆ�ాహనం వరమయ��. 

 

ఆవనంం 

��్ ం అనంభ�య నమవుస �యం వహవవ ్ర�  నమమ  

రతా�ింంవనం ��ర� ��వతయరధం పవ�గగంయభ�ం. 

అనంతపద్మ�మగయ నమమ ఆవనం వమరమయ��. 

 

భ�రంాస పనంం 

��్ ం తంాయగశభ� దగడం వూతవం క్ంక్మ�కసం వు�ోరకం 

చతషరద్ గశం�� వంయ�కసం  �పకలమ్ పవజజజజప�  

అనంతపద్మ�మగయ నమమభ�రంాస పనం క�య�ాయ�. 

 

అర్్ంం 

��్ ం అనంతగ�ణ రభ�ాయ  శ రణప ��ాయ చ  

అర్్ం ద���భర� ే మ��ా��పతప� నమమ  

అనంతపద్మ�మగయ నమమ అర్్ం వరమయ��. 

 

�ాదయంం 

��్ ం వ�ా త్అ వర ల్ర�శ వర �ాయ�అి వమ�తన 

�ాదయం గగంణ �గ�ాఅ �� యరణప న వుస భ ే
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అనంతపద్మ�మగయ నమమ �ాదయం వమరమయ��. 

 

ఆచమదయంం 

��్ ం �� దర న వుస భే నరరారర భ�రక 

గగంణ�చమదయం � ే మయ�దతసం ల� ర�శ�ా. 

అనంతపద్మ�మగయ నమమ ఆచమదయం వమరమయ��. 

 

మ�ుపరసంం 

��్ ం అనంభ�నంత �ే��శ అనంత మల��యక 

ద�� మ�� జయ న�శశం మ�ుపరసం ద���భ ే

అనంతపద్మ�మగయ నమమ మ�ుపరసం వమరమయ��. 

 

పం��మగతంం 

��్ ం అనంతగ�ణ గంంర  శ రణప ��ానమ 

పం��మ�� భరౖవస  ��  భ� సపయ�� దయ�్�ే. 

అనంతపద్మ�మగయ నమమ పం��మగత ంాానం వమరమయ��. 

 

ం�ోద దక ంాానంం 

��్ ం గం��చ యమ�మ��రౖ  ���� �య వరవ � 

నర్� ే�ిం�ు రా���య జలల�ి్అ వ్ా��ం క్ర� 
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ంాానం పవకలమప�్రధం వర �ాప పవమ�కసప� 

అనంతపద్మ�మగయ నమమ ం�ోద దక ంాానం వమరమయ��. 

 

 వస ్ య�గ్ంం 

��్ ం �శ��ాయ నమవుస �యం  �ర�� పరమ�త్మ� 

��భ�ంబరం పవ��ంాయ� అనంభ�య న వుస భ ే

అనంతపద్మ�మగయ నమమ వస ్ య�గమ వమరమయ��. 

 

యజే్ ప�తంం 

��్ ం మ��ాయణ న వుస భే భ�వ ల�ం మ�ం మగ ంా�ా�ాా 

బవహ్ వూతవం ��తస��యం గగంణ ప�ర��ూ తసమ. 

అనంతపద్మ�మగయ నమమయజే్ ప�తం వమరమయ��. 

 

గం�ంం 

��్ ం �శగం�ం చందమ�్్శశమం క్ంక్మ��� ంర్ తం 

 లలపనం వుర�ాశ�్ ��వతయరధం పవ�గగంయభ�ం. 

అనంతపద్మ�మగయ నమమ గం�ం వమరమయ��. 

 

అవభ�అం 

��్ ం �ా�య�అ తండంల�అ రంయ�అ మయ�దభ�స అ ంమగ ంఅ 
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అచుయభ�నంత �� ంద అవభ�అ ��  క్ర��ా  పవమచ  

అనంతపద్మ�మగయ నమమ అవభ�అ వమరమయ�� 

 

ప��మప�జం 

��్ ం కర���� �ాా �క్వు�ు� శసమమర�� ర క్ల్ంౖమల ౖ 

�ాతపభర్ౖశస కల�� ��� రరసప� ప�ర��ూ తసమ. 

అనంతపద్మ�మగయ నమమ ప��ామణా ప�జయ��. 

 

అ��ంగ ప�జం  

ఓం అనంభ�య నమమ - �ా�ౌ ప�జయ�� 

ఓం �ా�య నమమ - గ�ల�ద ప�జయ��  

ఓంరాల�త్మ� నమమ - జం�� ప�జయ�� 

ఓం  శ రణ�ాయ నమమ - జజనుద ప�జయ�� 

ఓం జగమ�ా��య నమమ - గ�హయం ప�జయ��  

ఓం పద్మ�మగయ నమమ - మ�ంం ప�జయ�� 

ఓం వ�ా త్మ� నమమ - క్ �ం ప�జయ�� 

ఓం �శ  త  వ�  నమమ -  వవ్లం ప�జయ�� 

ఓం చకశహంాస య నమమ - హంాస అ ప�జయ�� 

ఓం ఆజజనుబగహ�� నమమ - బగహ�అ ప�జయ�� 
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ఓం �శ కంటగయ నమమ - కంటం ప�జయ�� 

ఓం చందవమ�ఖ�య నమమ - మ�ఖం ప�జయ�� 

ఓం �ా��వమతప� నమమ -  కస ్ం ప�జయ��. 

ఓం ర�శ�ాయ నమమ - మ��ిరాం ప�జయ�� 

ఓం మ��ాయణ�య నమమ - మ�భేవ ప�జయ�� 

ఓం �� ం��య నమమ - ��శ భేవ ప�జయ�� 

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ - ్రమ ప�జయ�� 

ఓం  �ర�� నమమ - వ�ా ంగణ�య్ ప�జయ��  

 

అనంతపద్మ�� ంా � అ�ూ ��తరమ�  

 
ఓం �శకగ�ార య నమమ 

ఓం కమల�మ���య నమమ 

ఓం �ావు�ే�ాయ నమమ 

ఓం వమ�తమ�య నమమ 

ఓం  వు��ేాత్జజయ నమమ 

ఓం ప�ణ�యయ నమమ 

ఓం �ల�మ�ను� గశంయ నమమ 

ఓం �శ త ర�వుస ���ాయ నమమ 

ఓం య���� త ల�య నమమ 

ఓం హరప� నమమ 

ఓం చుస ర�దజజతసచరశా �ిగ�� శంఖ�ంబ�జజయ���య నమమ 

ఓం � ేర�నందమ�య నమమ 
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ఓం �శ�ాయ నమమ 

ఓం నంద��ప�ివయ�త్జజయ నమమ 

ఓం యమ�మ���గవంం�యణస నమమ 

ఓం బల�దవ�ివయ�నుజజయ నమమ 

ఓం ప�తమ�� తహరణ�య నమమ 

ఓం శకటగవుర�ంజమ�య నమమ 

ఓం నంద వజజమ�నం��మ� నమమ 

ఓం వ�స��నంద గశంయ నమమ 

ఓం న దత ��ాస ం�ాయ నమమ 

ఓం న దతనటగయ నమమ 

ఓం అనఘ�య నమమ 

ఓం న దతన�ాం�ాయ నమమ 

ఓం మ�చుక్ందపవంాదరాయ నమమ 

ఓం �ూ డశ��స ్వహ� వ�ాయ నమమ 

ఓం �వ�ం�యమ� నమమ 

ఓం మ�ు�ాకగతప� నమమ 

ఓం ంక�ాగమగభ��ధ ందమ� నమమ 

ఓం �� ం��య నమమ 

ఓం ��యమ�ంపతప� నమమ 

ఓం  త �ాటచ�ాయ నమమ 

ఓం అనంభ�య నమమ 

ఓం �ేనుకవుర�ంజమ�య నమమ 

ఓం తగణ�కగతతగణ� �ాస య నమమ 

ఓం యమ��ర�ా న�ంజమ�య నమమ 

ఓం ఉభ�స ల్భ�స లమపభేవ నమమ 
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ఓం తమ�ల�ాయమల�కగభ�ప� నమమ 

ఓం ��ప����శ �ాయ నమమ 

ఓం ��యమ� నమమ 

ఓం ర�ట�వూరయవమపవమగయ నమమ 

ఓం ే��పతప� నమమ 

ఓం పరంజ�య��  నమమ 

ఓం య�ద��ం��వ య నమమ 

ఓం య�దూద ంయ నమమ 

ఓం  నమ��మ� నమమ 

ఓం ��త�ావ�  నమమ 

ఓం �ా�యజజభ�పహరరాయ నమమ 

ఓం �� రధమ�చల్దధ��స ్ నమమ 

ఓం ���ాల�య నమమ 

ఓం వర �ాలరాయ నమమ 

ఓం అజజయ నమమ 

ఓం ్రంజమ�య నమమ ఓం రామజనరాయ నమమ 

ఓం కంజల్చమ�య నమమ 

ఓం మ�ు��ా నమమ 

ఓం మ�ు�ామ���య నమమఓం �� రరామ�యరాయ నమమ 

ఓం బ�మ� నమమ 

ఓం బగం�� మ�ంతవం���యణస నమమ 

ఓం తషల����మ�ం�ణ�య నమమ 

ఓం శయమంతమణాహ��స  ్నమమ 

ఓం నరమ��ాయణ�త్రాయ నమమ 

ఓం క్బగా కగ�ార ంబర��ాయ నమమ 
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ఓం మ�పమ� నమమ 

ఓం పరమప�ర��ాయ నమమ 

ఓం మ��ి్రావుర��ణంర మల్య�దధ   �ార��య నమమ 

ఓం వంంార��ౖ�యణస నమమ 

ఓం మ��ా�యమ� నమమ 

ఓం నరరాంతరాయ నమమ 

ఓం అమ���బవహ్���యణస నమమ 

ఓం కగ�ార  యవనకర్రాయ నమమ 

ఓం ్ం�ాల్ర�సేభేవ నమమ 

ఓం దు��య�నక్ల�ంతకగభే నమమ 

ఓం  దు�ాక�శ ర ర��య నమమ 

ఓం  శ రణపపవదర్రాయ నమమ 

ఓం వతయ�ాచప� నమమ 

ఓం వతయవంకల�మయ నమమ 

ఓం వతయమగమ�రభ�య నమమ 

ఓం జపమ� నమమ 

ఓం వు���వ ప�ర జజయ నమమ 

ఓం  �ర�� నమమ 

ఓం ం�్మ�ర�సపవ��యరాయ నమమ 

ఓం జగదు� ర�� నమమ 

ఓం జగమ�ా��య నమమ 

ఓం ��ణ�మ�ద �ార��య నమమ 

ఓం  గ�మగవుర � ం�మి� నమమ 

ఓం బగణ�వురక�ాంతకగభే నమమ 

ఓం య����్రపవ��ా్ భేవ నమమ 
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ఓం బ�య�బర� తంవరాయ నమమ 

ఓం �ార్ంార��ప� నమమ 

ఓం అ యరాస య నమమ 

ఓం �శహ�ద�ప���భ�మగతమ నమమ 

ఓం రా�యమణామ�ణాకయరంంత �శప��ంబ�జజయ నమమ 

ఓం �� ద�ాయ నమమ 

ఓం యజ్మచర�స ్ నమమ 

ఓం ��న��ందవ మ�శరాయ నమమ 

ఓం మ��ాయణ�య నమమ 

ఓం పరబవహ్ణస నమమ 

ఓం పమ�ా�ాశన�ాహమ�య నమమ 

ఓం జలర�శ��వమ�వకస����  ంాస త పంరరాయ నమమ 

ఓం మ��ాయణ�య నమమ 

ఓం పరబవహ్ణస నమమ 

ఓం పమ�ా�ాశన�ాహమ�య నమమ 

ఓం జలర�శ��వమ�వకస��� ి ంాస త పంరరాయ నమమ 

ఓం ప�ణయ��్ రాయ నమమ 

ఓం ్రధకగభే నమమ 

ఓం ��ద����యయ నమమ 

ఓం దయ�్�ప� నమమ 

ఓం వర ్�ాధ త్రాయ నమమ 

ఓం వర గశహరణ�ిణస నమమ 

ఓం ప�ాతమ�ాయ నమమ 
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భ�రగశ��ం ప�జం 

ఓం కగ�ార య నమమ - పవ�మ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం  �ర�� నమమ - �� ్య గశం��ం ప�జయ��  

ఓం ం�ర�� నమమ - తగ్య గశం��ం ప�జయ��  

ఓం రాల�య నమమ - చతషరధ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం బవహ్మ� నమమ - పంచమ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం మగవస�ాయ నమమ - ��్మ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం �ా�య నమమ - వపసమ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం ంూ మ�య నమమ - అ�్మ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం ఈశ �ాయ నమమ - న మ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం  �ా త్మ� నమమ - దశమ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం మంరాల�య నమమ - ఏరాదశ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం వగ�ి్�ి్తయంతరా�యణస నమమ - �� దశ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం అచుయభ�య నమమ - తవ�దశ గశం��ం ప�జయ��  

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ - చతషరదశ గశం��ం ప�జయ��  

 

�ూపంం 

��్ ం  నవమ� ర��ౖ�యద��ౖయ �ాామ� గం�రౖశస వంయ�తం 

ఆ���య వర �ే�ామ�ం దూ�ూ యం పవ�గగంయభ�ం 

16

16



ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ దూపమ�ఘ�� పయ��. 

 

��పంం 

��్ ం ంాజయం �వ �యస వంయ�కసం  �్మ�ం �ంమ�మ్య�  

గగంణ మంగళం ��పం భర్ౖల్కయ ���ా�ాహం  

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ ��పం దర్య��. 

 

మ�ౖ��దయంం 

��్ ం మ�ౖ��దయ గగహయ ��ే�శ �ర�స�� హయ��ల�ంక్ర� 

ఈ�ి తం ��  రం � ేల� పరతవచ ప�ాం గ�ం 

అనాం చతష�య �ం � ��య ర��ౖ ���ద వమ్ తం 

మయ�్����తం తష�యం �� క్ర��  జమ�రధన. 

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ మ�ౖ��దయం వమరమయ��. 

 

భ�ంబంలంం 

��్ ం మ��� మల వమ�య�కసం మ�గ �్ ద�ద�ర�యతం  

కరణమర చూరర వమ�య�కసం భ�ంబంలం పవ�గగంయభ�ం. 

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ భ�ంబంలం వమరమయ��. 

 

ద�ాజనంం 
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��్ ం వమ వర ల�భ��ాద య జగ����ర మంరసప� 

వగ�ి్  �ిస తయంతయరణ�ాయ అనంభ�య న నమమ  

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ ద�ాజనం వమరమయ��. 

 

పవద �ణ నమంాస�ాఅం 

��్ ం య�్రా్చ �ా�ా్ జమ�్ంతర కగభ�్చ 

భ�్భ�్ పవనవయం� పవద �ణ ప�ేప� ే 

�ా�ూ హం �ాపక�ా్హం �ా�ాభ�్ �ాపవం�  

భ�వ ల�మ�ం క్శ పయ��ే  శరణ�గత  త ల  

అనయ�� శరణంమ��ిస  త ��  శరణం మమ  

తంా్మ రార�ణయ మగ��న రవ రవ జమ�రధన  

నమ� స  �ే���ే��శ నమ� స  �రణ��ర 

నమ� స  వ�ా మ���ందవ నమ� స  ప�ర��ూ తసమ. 

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ పవ��వణ నమంాస�ాఅ వమరమయ��. 

 

భ�రగశహణంం 

��్ ం ���యదవ్ మ��ామ��ాద య ప�తవ �్తవ పవ �్ దదప�  

అనంభ�ఖయ ��డం వూతవం ��రయ�మయమ మ�తసమం 

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ భ�రగశహణం క�య�ాయ�. 
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భ�రనమంాసరంం 

��్ ం అనంత వంంార వమ�దవ 

మ�గాం మమ��యదదర �ావు�ే  

అనంతరణ�అి  ్�జయవ  

హయనంత వూభ�వ య న వుస భ ే

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ భ�రనమంాస�ాఅ వమరమయ��. 

 

భ�రబం�నంం 

వంంార �ాం రగ�ంవు వుఖం  హర�స ం  

�ానసం� ఏ క్ర� క్ల్ద మ ందదవభ�  

వంప�జయచ �వ�� మ�శ మనంతరణపం  

బదాం� దవణ రా��  ర�ోరకం భే. 

ఓం అనంతపద్మ�మగయ నమమ ట�ర బం�నం క�య�ాయ�. 

 

�రాభ�రణం  వరానంం 

��్ ం అనంభ�నంత �ే��శ హయనంత మల��యక  

వూతవగశం���ష వంంా్ య  శ రణ�ాయభే నమమ 

 

ఉ�ాయన��నం ం 

��్ ం అనంతమ పవ�గ�శ హాస� అనంభ��� ౖద���చ  
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అనంత ంాస రర�మగమగయ మనంభ�య న నమమ  

 

 వత ��నమ� ం  

మ�ందు�ా ఓ మండ�ా్ా ఏ�ామట్�ేవుర��ా� . అందుల్ ప��ాల్గ� పడగల్ గల అనంతషడం్ 

తయ�ర��ే�ి పవ��ి్ ం��� . ంామ�నమ��ా దరిలను ఉప �యం� అనంతషణార  తయ�ర��ేంాస ర� . 

మ�ందు�ా గణప�్ , న గశంలను ప�ంం�న తర��ాత ' యమ�మ� ప�జ ' �ేయ�� . యమ�మ� ప�జ 

అంట� దట�్ ప�ంం��� . �ం�రభ� దట�్  భరచుసర�్ , ఆ దట�ల్ర� యమ�నను ఆ�ాహనం ��ేి 

ప�ంం��� . తర��ాత అనంతషడం్ �ూ డ��ప���ాలభ� ప�ంం� , బలల్మ� భ� �ే�ని ేర��ౖ  ్��� 

అ�య��లను మ��ౖ�దయమ��ా ��టగ్ � .  వతకర �రప�మర�్ అనంతపద్మ��ంా �ర� నమవస�యం� అవతల్ 

తల��ౖ చల్్ ర��ా� .  వతమ�భ� భ�రమ�ను కట్్ ర��ా� .  ర�ప� రంగ�ల్ ప��ాల్గ� �ూ చలభ� తయ����న 

భ��ా్ా ��యం��� . 

 

అనంతపద్మ��  వత కర 

 

వూత�్�ాణకా్డం ��నరా�� మహర�ష లను �ాం� పట్్ప�� ఓ మ�్�ాశ�ష్ ల��ా� ల్కమ�న మను�షయల్ 

���యదవ్మ�� ే����ంప బడంచు �్�య . అట�్  ���యదవ్మ�ను భ�ల�ా�ేయ�నట�్  ్క  వత �ాశ�్ంబ� కలదు. ��్్ 

జ���మద  నుడం. ప�ర మ� �ాండం�ా� ప�తషవ �రౖన �ర్�ా� తమ�్లభ�డ అరణయ �ావమ� �యే�చు 

అమ�ా క�్మ�లను అను� ం� ్కమ�డం �శకగ�షర ్ �ాం� "ఓ మంభ�్� మ�ను తమ�్లభ� కల�ి అమ�క 

��నమ�ల్�ా అరణయ �ావమ� �ేయ�చూ  మ�ా క�్మ�లను అను� ంచుచుమ�ాను. ేట�్  క�్ంా�ారమ� 

నందుం�� కడభేర�నట�్   ��ాయమ�ను �రపమ లలయ�న్ �వా ��ం�న �శకగ�షర డం పట్్ప�. 

 

"ఓ �ర్�ాజ� ప�ర��షనక్ను, ��స ల్క్ను వకల �ాపంబ�ల �ూ ��ట�్  వకల రారయమ�ల వమక�ర�సనట�్  

అనంత �ావ తమను ్క  వతమ� కలదు. మ�యయ� ఆ అనంత  వతమ�ను మగదవపద ంక్ చతషరద్మ�డం 
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�ేయ ల్య�ను. అట్్  �ా ం�న ర��యసయ�ను, వుఖమ�ను, ం�మ�ను, ప�తవల��మ�ను గల్గ�నుు 

అ్  �ం�న �ర్�ా� పట్్ప�. 

"ఓ ర�ర�్ణ� �వా న ల్మగ� ఆ అనంతషడను �రౖ ంబ�   ర�? అత�� ఆ���ా�ష��� లలక త���� లలక వగ�ి్కరస 

ప��న బవహ్య�� లలక పరమ�త్ వ రణప���ు అ్ అ���యన �శ కగ�షర డం పట్్ప�. 

"ఓ �ాండంప�తవ� అనంతషదను�ాడను మ�మ�తపమ మ�య  �� రాదు.వూరయ గమనమ��ే కల�క�్ 

మ�హ�రసమ�ల్య�, పగల్ �ాతవ్య�, య�గవం త ర  తష మ�వకలమమ్య� ద వంజ్ కల్గ 

మ�ప�మచునా రాలమ� ఏ�� కల�ో  అ��ప� మ� వ రణపమ�. మ�మ� రాలవ రణప�డను, అనంతషడను � ర�న 

�ంమగరమ� త�య�ంచుట ర�రక్ను, �ావవ వంంరమ� ర�రక్ను �ావు� ే�్ గగహమ�న జ్్ం��్. 

ననుా కశ్ ంా్�ాను,  �షర  � �ాను, హ�యహరబవహ్ల్గను, వర �ాయపక పర��శ ర వ రణప�్�ాను, 

వగ�ి్  �ి్� లయ రారన�ంతష్�ాను, అనంతపద్మ���్�ాను, మత ్ క��ా్దయ భ�ర 

వ రణప�్�ాను  ర�గ�దుర�. ఈ మ� హగదయమ�నం�ే పదుమ�ల్గ� ేందువ ల్ను, అ�ా్  వు �ల్ను, 

ఏరాదశ ర�దువ ల్ను, �� ద�ా��తషయల్ను, వపస   �షల్ను, �ంర�ద  వ స��్ రాదుల్ నునా�న అట�్  మ� 

వ రణపమ�ను దక్ భర��ి�్ు అ్న �ర్�ా� �శ కగ�షర ్ �ాం� ు ఓ జగమ�ా�� ద �  �ం�న 

అనంత  వతమ�ను ప�తషల ఆచ�యమ�స లలయ�ను? ఆ  వతమ� ఆచ�యం�న ఏ� పహలమ� గల్గ�ను? 

ఏప� ��నమ�ల్ �ేయ ల్య�ను? ఈ �రౖ మ�ను ప�ంంప ల్ను? ప�ర ం   ���మ� ఈ  వతం ఆచ�యం� 

వుఖమ� జ�ం���య? అ్ �ర్�ా� అడంగ�ా� �శకగ�షర డం పట్్ప�. 

 

"ఓ �ర్�ాజ� �ర�ాడ  నుమ�. ప�ర మ�  ్�్ ��భ�వ దద �డం , ��ద �ావస ్ వంపనుాడం అగ� 

వుమంతషడం అను ్క బగవ ంహ్ణ�డం కలదు. అతనర� ��వ గ�మహ�యష ప��వకయగ� �� ��ే  అను మగరయ 

కలదు. ఆ �� �� ేభ� వుమంతషడం వంభ��మ��ా రాప�రమ� �ేయ�చుండ�ా ర�ంత రాలమ�నక్ 

�� �� ే గరదమ� ���స వుగ�న �యగ� ్క కనయను గమ�ను. ఆ బగ�కక్ ��ల� అను మ�మకరణమ� 

�ే�ి�య.  
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ేట్్   �ండ�ా ర�్ా ���లక్ �� �� ే భ�ప జ రమ��ే మగ� �రం�రను. �ిదప వుమంతషడం ���ౖ�క 

కర్ల్ప �యంబ��ే కరసశ యను ్క కనయను  �ాహమ� �ేవుర�మ�ను. ఆ కరసశ  ంభ� కట�న 

�తషస �ాల్�ాను, గయ�య��ాను, కలంరా�యణా �ాను, ఉం�రను. ేట్్ ండ  దట� మగరయయగ� �� ��ే  

ప��వకప��న �ల తం��వ గగహమ�నమ� ��ర�గ�చూ, ��డల యందును, గడపలయందును, �తవ రరంబ�లభ� 

పవ�మలను �ావ య�చు, క�టమ�  దలగ� ంా్ లమ�లయండం శంఖ ప��్దుల ల్ మ�� గ�� ల్ ��ట�్చు 

�రౖ �ర�సగల�రౖ య�ం�రను. ేట్్ ండ�ా ఆ�లక్  �ాహ  యవు  �సన��. అప�మడం వుమంతషడం 

ర�ం��నయ మంమ�్ ర�్ా��నమ�ల్ తపవు �ే�,ి �ిదప ��ం��్  �ేవుర� లలయ�న్ ర��యకగ��య 

�ేశ�ేశమ�లను �ర�గ�చూ ఈ వుమంతష్ గగహమ�నక్  �రసను. అంత వుమంతషడం ర�ం��నయ 

మంమ�్ర� అర్్�ాదయమ�ల� ేప�ంం� ం���నమ�న ఆ మంమ�్ర� తన క్మ���స యగ� �లను 

ే�స  �ాహమ� �ే��ను. ేట్్   �ాహమ� జ�య�యన �ిమ్ట వుమంతషడం అల్్ ్ర� ఏ�రౖమ� బహ మ�నం 

ే  దల� తన మగరయ యగ� కరసశ  దదక్ �ూ ప ుఓ �ివయ��ాల�� మన అల్్ ్ర� ఏ�రౖమ� బహ మ�నం 

ే   లలయ�ను�ా��� ఏ� ే��ద మ� అ్ అడంగ�ా, ఆ కరసశ � �క్సన లల� ల�ప�ర� ���� తల్ప�ల్ 

గ��య��వుర�్ ేకసడ ఏ�య� లలదు �� మ్మ�ను. అంత వుమంతషడం  ంభ� �ం�ం� ���య 

బట�్మ�నర��న ే  క్ం�� పంప�ట మం��� రాద్ తల� ��ం��్ ర� �ేయబ�� ��య�న ��లప��ంి�� ే�స 

అల్్ ��భ�్�స క�తషర�్ పం��ను. అంత ర���నుయడంను వ����ర వంపనుా�ాలగ� మగరయభ�డను 

బం�� ర�స �నా�ా తన ఆశశమమ�నక్ బ  �చూ మ��యహా��ళ అపనందున వం��య ందమ��� ర�శయల్ 

జర�ప�టర�� బం�����య తటగకంబ�నర���ను. మ�ట���నమ�న అనంతపద్మ�� చతషరద్ �ా �న అచసట ్క 

పవ�ేశమ�నందు అమ�క మం�� ��స ల్్ ప�రశ్  వసమ్�లను ��యంచుర�్  ంభ� �ర�సశశదదలభ� అనంత పద్మ�� 

 వతమ� �ేయ�చుండ�ా ర���నుయ్ మగరయ యగ� �ల అ�� చూ� �ుల్�ా ఆ ��స ్ల  దదక్ ����, "ఓ  ్భ� 

మణ�ల��ా� �ర�  � ే�్ ప�ంంచుచుమ�ార�? ఈ  వతమ� � ���? మ�క్ వ ంాస రమ��ా భరల్పగలర� 

అ్ �వా �యధంచ�ా, ఆ ప� వతల్ పట్్�య. "ఓ ప�ణయ � �ర��మదమ�  నుమ�. ే�� అనంత పద్మ�� 

 వతమ�. ఈ  వతమ�ను �ే�ిన�� అమ�క మలమ�ల్ కల్గ�ను.  
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మగదవపద ంక్ చతషరద్ మ�డం న�� ్రమ�నక్ �ూ ప ంాానమ� ��ేి ంబవ�ు�న  వస ్మ�లను కట్్ ర�్ 

ప�యందద�ు�న వ్లమ�ను ��మయమ�న�ే అ�ర� వర భ� మగదవంబగను  న��� దళమ�ల్ గల తమ 

ప��మమ�  ంట� మండలమ�ను ్�య్ం�, ఆ మండలమ�నక్ చుట్్ నూ పంచ రరప� మ�గ�� లభ�ను, 

భరల్్ �యయప� �ిం���తేను అలంక�యం� మ�మ� � మ�గ�� లను ��ట�్  ఆ����కక్ ద �ణ �ార్సమ�న 

 �దకప��యత కలశంబ� నుం� ఆ ����క నడంమ వర �ాయపక్నదపమ� అనంత పద్మ��ంా �్ 

దరదభ� ఏరమర� అందు ఆ�ాహనమ� �ే�ి. 

��్ ం క్శ భ� ద�ాదమయం �ే ం �ా త�� �  �ి్తం హ�యం, 

వమ్ తం వపసమణఫ ౖ�ిం�ాల�వం చతషర�దజం. 

 

అను ఈ ��్ కమ� �ేత �ా త �� ప�ా�ియగ�, �ిమ�� ల��డగ�, వపసమణా ంాల�తషన�గ�, శంఖ చకశ గ�� 

�ర�ను� �ాను ��యనమ� �ే�,ి కల్మకస పవరారమ��ా �ూ డ��ప��ర ప�జ ��ేి, పవద �ణ నమంాసరమ�ల్ 

�ా ం�, పదుమ�ల్గ� మ�ళ�� గ��య క్ంక్మభ� తడ�ిన ర�శ తస  భ�రంబ�ను ఆ పద్మ�� ంా � 

వ�పమ�న  �ం� ప�ంం� అపడంపల్ ���ుమ�ిం��భ� ేర� ��  న��� అ�రవమ�లఅ జ��ి 

మ�ౖ��దయమ� ��ట�్  భ�రంబ� గట్్ ర�్ పదుమ�ల్గ� అ�రవమ�లను బగవ హ్ణ�లక్ �ాయవ��నమ� ే�స 

తర�సన �ా్్ భ�ను ��ంమమ లలయ�ను. మ�యయ� ప�జజదవ యమ�ల్ాయ� పడంల�ల్��� ి

 �ండ లలయ�ను. �ిదప బగవ హ్ణ వమ��ా�న  న�యస అనంతపద్మ�� ంా �్ ��య్ంచుచు 

నునద లలయ�ను. ఓ �ల�� ేట్్   వతమ� ప�యవమ�పసమ���ేి పవ� వం త రమ�  ��� వనమ� �ే�ి 

మరల  వతమ� ఆచ�యనుసచునద ల్ను. అ్ ఆ  ్భ�మణ�ల్ �ర�మి�య. అంట ఆ ��ల� తవణంబ�న 

ంాానం �ే�ి ఆ ��స ్ల వంయమ�భ�  వతమ� ఆచ�యం� భ�రమ�ను కట్్ ర�్ ���య బట�్మ�నక్�ాను 

భర�సన వతషస �ిం��్ �ాయన��న��స భ�నును ��ంం� వంతష�్ ప��, మచజమ�డంల�ే వంతషవ ప�స �రనౖ 

తన ��్ �ట�భ� బం��మ�ర�స ఆశశమమ�నక్ బ ప�ను.  
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అంతట �ల అనంత  వతం ఆచ�యం�న మంతయమ� లన ఆ ఆశశమమ� అంతయ� వ రరమయమ��ాను, 

గగహం అ�్  శ రయ య�కసమ��ాను ఉండంట చూ� ఆ దంపతషల్ ేర� �ర� వంభ�� ��యతషల్ ౖ

వుఖమ��ాను ద్�య. �ల�-������క ప��య�ాగ మరకత మ�ణారాయ�� మణాగణ ఖ�త �ం�ణ �ం�ితష�ాల్ౖ 

అ��� వభ�సరమ�లఅ �ా ంచుచుం�రను. 

 

అట్్ ండ�ా ్కమ�డం దంపతషల్ ేర� �ర� క�ర�సం�� య�ండ�ా ��ా్తష్ండగ� ర�ం��నుయడం �ల 

వం��తమ�నుండం భ�రమ�చూ� ుఓ రాంభ�� ద � వం��యం�ొక భ�రమ�ను గట్్ ర�్య�మ�ా �క��� 

అ��  ందులక్ కట్్ ర�ను య�మ�ా �? ననుా  శయమ� �వేుర�నుతరా లలక మ�య�క�య్  �యంబ� 

�వేుర�నుతరా అ్ అ����ను. అప�మడం ��ల� ేట్్ప�. 

 

"ఓ �వా ణ మ�యరా� అనంతపద్మ��ంా � ్ ��యం�య�మ�ాను. ఆ�ే �్ అనుగశహంబ�న  లనమ� 

మనర� �న��మ�య�� వంపతషస ల్ గ��య య�నా ్ు భర���ను. అప�మడం ర���నుయడం �ర�స� ర��ూ ��వక్స �రౖ 

కం�ర్ రశజ��ి అనంతషదన�ా ప� �ే �డం అ్ దూ్ంచుచూ ఆ భ�రమ�ను భరవం� మగమగ మండంచుం�ే�� 

అ�యా ల్ పద���రను. అంత ఆ �ల ంంరారమ�ల్ �వేూస  ప�య��తషస క్ంట� ���� ఆ భ�రమ�ను ్వుర�్ 

 �స �ాలల్ తడ�ి ��టట్ను.  

 

�ిదప ర�్ా ���లక్ ర���నుయడం �ే�ని ేట�్  అప�ా�మ� లన అత్  శ రయమ� అంతయ� న్ం� 

���నమ�ల్ �ొంగల �ాలగ�ను. గగహమ� అ�యా�ాలప�యను. మ�యయ� గగహమ�నండంనా  వుస  �ల్ 

 కస��  అకస�ే న్ం�రను.   �యభ� మ�టగ్ ��మ�ను ఆరారణమ��ా కలహమ�ల్  చుసచుం�రను.  

 

అంతటగ ర���నుయడం ఏ�య�ను�ోచక ���యదవ్మ��ే ����ంప బడంచూ అడ �లందు పవ��్ం� ���ద�� 

����తషం�ర ౖఅనంతపద్మ�� ంా ���ౖ జజ్ పకంబ� క��య ఆ మం�ే ���్ ప�ట్్  చూడగలన్ మనవుల్ 

��య్ంచుచూ �ూ ప ్క ��ట ప��మ మల మగ�యతమగ� ��పమ మ���� �రట్్ ను చూ� ఆ �రట్్ ��ౖ ్క 
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ప �ప��మ�ను �ావ లక్ండంట చూ� ఆశసరయం క��య ఆ �రట్్ భ� ేట్్ప�ం ఓ  �్ వ�ాజమ�� అనంతషడను 

మ�మమ�గల �ర ౖమ�ను చూ���ా? య్ అడంగ�ా ఆ  గవమ� మ� మ�ర��ాన్ �ర��మను.  

 

అంత ర�ం��నుయడం మ�యర�ంత దూరమ��ూ ప ప�స�ా��దల్ ేట్అట్ �ర�గ�చునా దూడభ� గం��న ్క 

�� �ను చూ�, ఓ రామ�ేను�ా� అనంతపద్మ�� ంా �్ చూ���ా అ్ అడంగ�ా అనంత 

పద్మ��ంా �   �� మ� మ�ర��ాను అ్ �ర��మను.  

 

�ిదప ర�ం��నుయడం మ�యర�ంత దూరమ� ����  రాల్ మతషస  ప�సకల్ ్ల్చునా ్క  �్ �ామగమ�ను 

చూ� ఓ  �్ �ామగ�ాజమ�� అనంతపద్మ�� ంా � ్ చూ���ా అ్ అ���యన, అనంతపద్మ�� ంా � 

  �� మ�క్ భర�యదు అ్�ే��మను.  

 

�ిమ్ట మ�యర�ంత దూరమ� �ూ �ా ్క��ట రమయ�ు�న మమ�హర�ు�న ��ండం ర�లనుల్ తరంగంబ�లభ� 

గం��య�ను కమల కల�� ర క్మ��ోతతలంబ�ల భ�డ గం��య�ను, హన రారండ  చకశరాడంలభ� 

గం��య�ను, ్క ర�లనునుం�� జలంబ�ల్ మ�య క ర�లనుర� �ూ �ాల్చును� తయ�ను చూ�, ఓ 

కమల�కరంబ�ల��ా� �ర� అనంత పద్మ�� ంా � ్ చూ���ా య్ అ����ను. అందులక్ ఆ 

ప��స�య్ల్ �� ��ర�గమ్ �రపమ�ా, ర�ం��నుయడం మ�యర�ంత దూరమ� �ూ �ా ్క��ట ్క �ా��దను ్క 

ఏనుగ� ్ల్చు్ య�ం�రను. �ాట�్ �� �ర� అనంత పద్మ�� ంా �్ చూ���ా అ్ అ����ను. 

అ  అనంతపద్మ�� ంా �   �� మ�క్ భర�యదు అ్ వమ���న��స�య.  

 

అంతటగ ర���నుయడం  ంభ�  ��రమ�భ� బగ�భ� మంరసబ ప ర�శందప�రను. అప�మడం �గ ంతష్ కగప 

గ��య  గదద  బగవ హర ణ రణప��ర��రౖ ర���నుయ్ �రంతక్  �స ు ఓ  �ూవ తసమ�� ేట్ రమ్్ �లి్చుర�్ తన 

గగహమ�నక్ ్వుక�ూ  ను. అంతటగ ఆ గగహమ� న రతా మణాగణ ఖ�తంబగ� ��ేాంగనల భ�డ 

గం��య� ఉండంట చూ� ఆశసరయంబ� �రం��, వ�� గర�డ �  తషను� �ాను, శంఖ చకశ �ర�ను� �ాను నుండం 
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తన వ వ రణపమ�ను పద్మ�� ంా � చూ�ంి�న ర�ం��నుయడం వంభ�� ంా�ారమగ�ామ�గ�  �గ ంతష్ 

ఈ  �ంబ��ా �వా �యధం�రను.  

 

నమ� స  ��క్ౖంం �శ త  ంమగల�నసన త నామ వ్రణ� భ�మపమ�ా�ం నమపవణశయ�, న నమ� స  �� ం�� 

మ��ాయణ� జమ�రదమ�ు య్ ేట్ల అమ�క  �మ�ల్�ా ంూస తవం�ే�ణి అనంత పద్మ�� ంా � �గ�ల 

వంతష�ష్ �రౖ ుఓ  �ూవ తసమ�� ద � �ే�ని ంూస తవంబ��ే మ�ను  ంభ� వంత�ంి��్. మ�క్  ల్పమట�ర�్ 

���యదవ్మ� వంమగ ంచక్ను� నట్లను, అంతయరాలమ�న �ాశ త  ంాల్కమ� గల్గ�నట్్   రమ� 

ే�స�్ అమ�ను.  

అప�మడం ర�ం��నుయడం ఆనందమ�భ� ేట్మ�ను. 

 

ఓ జగమ�ా��� మ�ను మ�ర్ మ�యల్ చూ�న ఆ మ���� �రట్్   గభ�స ంతమ� ఏ�ట� ? ఆ ఆ �  కస����? 

ఆ  గ�ం��  కస��నుం��  �రసను? ఆ ర�లను  �ా�మ� ఏ�ట�? ఆ �ా��ద ఏనుగ�, బగవ హ్నుల్   ర�? 

అ్ ఆ �గ ంతష��్ అ����ను. అప�డం ఆ పరమ�తష్డం. 

ఓ బగవ హర ణ �ాశ�ష్ ��� ప�ర మ� ్క బగవ హర ణ�డం వకల  దయల్ మ�ర�సర�్ గర ంబ��ే    �యర�్  దయ 

�రపమక �ూ  �ట�ే అడ ల్   �యర� ఉప�గపడ్ మ���� �రట్్ �ా జ్్ం�రను. ్కడం మం 

మగగయ ంతష�రౖ య�ం�� తన � త రాలమ�నందు  నాడంను బగవ హర ణ�లక్ అనా పవ��నమ� 

�యేనందున పం ��ా ప�ట�్  గ���  �న మ�ర� ఆడక ప�స గ���ల్ �ర�గ�చుమ�ాడం. ప�ర మ� ్క �ా� 

�నమ��నుద �ర ౖ

బగవ హర ణ�లక్ చ � �ం�్ ��నమ� జ��ినందున ఆ �ా�  �్ ��ంబల ౖఅడ ల్ �ర�గ�చుమ�ాడం. ఆ 

ర�లంక్ల్ ��ండంను ్కట� �ర్మం, మ�య కట� అ�ర్మ�. ్క మ�న �డం వర �� పర�లను 

దూ్ంచుచూ ను ద్నందున �ా��దప�� ప�ట�్  �ర�గ�చుమ�ాడం. ప�ర మ� ్క ప�ర��షడం తన ��దదల్ 

�ే�ిన ��న�ర్మ�లను భ�మ�  కశపం� ��నర�వుర�నుట  లన అత�ే ఏనుగ��ా జ్్ం�రను. అనంత 

పద్మ���దమ�నౖ మ�మ� బగవ హర ణ రణపమ�భ� దక్ పవతయవ�ు��్. రా �న ద � ఈ  వతమ�ను పదుమ�ల్గ� 
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వం త రమ�ల్ ఆచ�య్ స���్ దక్ నవతవ ంా్ నమ� ే�రసదన్  �ం� �గ ంతషడం అంత�ాద నమ� 

మ�ం�ేను. 

 

�దిప ర�ం��నయ మ�్ తన గగహమ�నక్  �స మగరయభ� జ�య�యన  గభ�స ంత మంతయ� జ��ిమ పదుమ�ల్గ� 

వం త రమ�ల్ అనంత �ావ తంబ� మ�చ�యం� ేహల్కమ�న ప�తవ�్భ�వ �� వంపద అను� ం� 

అంతయరాలమ�న నవతవమందలమ� �ే��ను.  

 

ఓ �ర్�ాజజ� ఆ మంతష్ండగ� ర�ం��నుయడం నవతవ మండలంబ�నండం రాన బడంచుమ�ాడం. మ�యయ� 

అగవస ్ మంమ�్ ఈ �ావ తంబ� ఆచ�యం� ల్కంబ�న పవ�ి��ద  �� ం�రను. ంాగర, ���ప, మగరత, హ�యశసందవ, 

జనక మం�ా�  దలగ� అమ�క �ా�ల్ ఈ  వతమ�ను ఆచ�యం� ేహల్కంబ�న �ాజయమ�ల 

నను� ం� అంతయంబ�న వ ర�మ�ను బు ం���య. రా �న ఈ  వత కరను వంగమ�  ను�ారల్ 

ేహల్కంబ�న అ��గ్శ రయంబ�ల్ నను� ం� వ ర�ల్క �వా �ిస  �� ందుదుర�.  
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