
వరల��్ వ్రతలలప్ 
ఇంట�ల� ఈ�ానయ పమలల� స్లప్నన  ���ద్�ే ,అ��� , �యయ్ప  ేంం���  ాా ,రంగ్ల చూర్ప్ల�� 

 ాా ,ప్గ్గ లల  �ట��  ,�ెవౖ �ా్ ్న ా�రతత్� �త   టనన ు య��   ట ప మ �రఎత  ా  ాా ,ప మ ్ల్ప్ ా 

 ాా ఉండత�డదన . దే్ ఆ   టతల త�ం� చత్ ా ్సన్ప ుా్ �ే ,తలంతలప�� బ� ట��   �ట��  ,వ �  ంేం� 

(�యయ్ప  ంేం�  �� ప్గ్గ  ు య�� �ా��ర�ం ా అ �  దట ్��్� ్  ు �ాత రర .్ప� ద్��ుారర రతరరల 

ప్ఖం ా త� �్ుా� .. �ైుాా్ ్పపంచ బ రఎ��్ � ఆ �ైవం �త్ ్్్పనన  ాా ,�ర్్టం  ాా 

ఆ   ట �ౖ ఉంద�� .ప్ందన ా ్సన్ప�� గ�్్ా రయ�రర ద్�ే (్సన్పనన  ఎప�రర అంగ్టం ��ౖ�ల� 

్్��� ఆతక్ల� ప్ద� ా ద్�ే   ��ా�� తలంతలప బ� ట��   �ట��  ,  ేద్ �త ్��్ంల�  ాా ,��� రత  రఎండడ గ్డడ  

�ద  ాా �యయం  � � ే��ా �ౖ �త రపల ాతల ఉం� ,అందన ్సన్ప గ�్్ ననం� అగరరవరఎత లల 

ు�� �ంద�� .ఇ్పలడడ ్ప�తల �ావల�నే వసనత వపలనన అపరర్��ుా� .�  ా ాాన ��ౖరర్ ��శల� 

ద్యవల�నన. 

�  ా ాానతల �ావల�ేన వసనత వపలల -�  ా ాాన ���నప్ : 

�  ా ాాన ద్య్టతల తలం�� (్్�ద   ు�ంం���  ాా ,ఇరతం� ��  ాా ,పట����  ాా ుాడ వచన్నన. 

తలం��ల� 3 అడడ  వరఎత లల 1 తలంభ వ త్  (పాయల�   ు �ే నూ���� రడ్వల�నన . ఇం��త అడడ  వ త్  నూ���� 

రం� ే .త �ర్ల�(తర�లర �ర్�� ుాం్ వసనత వప   ు � ేప్ందన ా .త �ర్ల� ు �నే వ త్ా 

అ �గ్పల్�� ు�� �ం� ,ు�� �ం�న వ త్�� తలం��ల�ా 1 అడడ  వ త్  1 తలంభ వ త్  ు�� �ంచ వల�నన. ర ాార 

ద�్ తడడతల్ా నూ�� తలం�� ాంం� ు �ే  దే్ ఆ తలం���� పమడడ ద�ట్ తలంతలప అలం�ారప్ 

దయ్వల�నన . ర ాార అఅరలల ు �ే �  ా ాదననన ల��్ సార�్ప్ ా ా �ం� నప�ా్రప్ 

ద్యవల�నన . తలం��ల� � ��న  �ండడ అడడ  వరఎత లల ్ప�జ సపయంల� ాూ్ప్ చూ ేన రరరుార 

� ్ప్ చూ ంేచనటతల ుాడవల�నన.�  ా ాానతల ననవపాల నూ�� ాా ,��బ్ � నూ�� ాా ,ఆవప ���య 
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 ాా ుాడవచన్నన . ఈ �ాం ా � ్ం ు�� �ం� ఘంటనన ుా�సూత  నపస్ �ం� ఈ ���ం�� � ్ తప్నన 

చదనవప ��నవల�నన. 

ఘంట  ��దప్ : 

� ్  || ఆగ ప�రధంరఎ �ు్ా��ం గప��రధంరఎ రఅ �ామ 

తల ాయ దదంట రవం రర్ �వ్�� �ా్న ల�ంచనమ 

పనప్ ఆచపనప్ ద�్ేనట�వంట� ్ంచ  ార్ల�ా  టళ్ �్వపా ్ప�తల �ా� �ంచ  ాదన. 

్ప�తల �ం� ా �త  ా్ సన  ాా ,దెంబ్  ాా �సనతలా ��ాల�  దధ  �లప్నన  � �ే ఆ దెంబ్నతల 

తల�ా ాాన ద్�ే ఆ  టళ్ ప�ర్తర �వ్పా ్ప�తల ఉ్� �ంచ వల�నన. 

�� వరల��్ వ్రప్నతల �సన��నవల�ేన ప్ఖయ వసనత వపలల : 

వరల��్ ��్ బ� ప్ (శ�ాత తనన �ారప్ ా బం ారప్ �ాా ు�ంం� �ాా   ల �� �ర్ ్టప్ ,వరల��్ 

�్�ా ��ందరర ��బ్ ��ాయతల ్సన్ప ్ప�ే ,బ� ట��   �ట��  తలశం  �ౖ  �ట��  ్పప�ాత రర .ప � ��ందరర ఈ 

�ాం ా రయ�రర ద�్ే ్పప�ాత రర. ��బ్ ��ాయతల   చన ��ే �ాయనన బ  ా  మ�� , ననన్ ా ద్�ే 

,��ం�పనన  �ౖ�� వద్్ల� ఉంచనతలా ,్సన్ప  ా�ే  �ానప, త్��� ల �� ్సన్పప్ద��� ద్�నే ప్తల్ 

దెవపలల అప �్ ,�ాట�తనన ్పల్�� �సనతలా తటళ్ ,తననబ� పలనన  మ�ే,తట్ ల�్ల ��న బ�ట��న సన���  

ప్త్�� �లెల్ప రంగ్  మ�ే పరల తనన ా్తల �ాట�తనన పాయల� గ్ండ్ప్ ా  �ట��  ,��రర ్లతప్�� 

 ాా �ప �ే�్ ��  ాా  �ట��  ,ఈ బ� ప్నన  �ద�  దంెబ్  �ౖ  ాా ,�ం�ె  �ౖ  ాా అపరర్��రర. ��రత  �జ��ట��  

గ్డడనన ్్భ్�జ �ారప్ల� పడ�  �ౖన ��ం�పతల ��డడగ్��రర. ��రత   రనన తట��  ,ఆభర�ప్ల�� 

అలంత �ం� ఈ �ాం ా ద్�ేన బ� ప్నన వరల��్  ��్ ా ా �ం� ్పప�ాత రర. 

ఇంతనన ్ప�తల �ావల�ేన వసనత వపలల : 

్ప�తల బం ారర �ాా ,ు�ంం��� �ాా ద్�ేన �ాసన ( � ా ా ��ందరర ్్్ సంవరతరప్ ��రత�� �సనతలా 

�్� వద�  ఉం� ్పప�ాత రర. ��ందరర �త�ా � �సనతలన్�్ ్్్ సంవరతరప్ ��్ వద�  వపం� ్పప�ాత రర 

  దూ్ప్నతల �ాంబ ్ �ణ ,అగరరబ త్  ,�  ా ాదనతల తలం��లల ,ఆవప���య ,అ �గ �టట�  ,్ త్�� ద�్ేన 
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వరఎత లల ప �య్ అఅరలల (్సన్ప�� త� నే �యయం ����� ా   ,్సన్ప ,తలంతలప, ్పవపాలల, గంాం, 

�ర్ తర�లరం, ్టళ్, ��బ్ ��ాయలల, ��రప్లల, (��రప్నన ���్�� వరసలల ా ��ే ్సన్ప  ా�ే 

���్�� ద�ట్ ్పవపాల�� ���్�� ప్డడలల ు �ే �ేద�ప్ ా ఉంచన��నవల�నన. ాు దనతల � త ీ �వ్�� 

 ాానతల ్్�్యతం ా చ��ం�( �యయం  ేంం�, బ�ల్ం�� ద్�ాత రర    ానతం ( ద�త్�న  ట�ల� బ�ల్ం త� ే 

.ల�ా్య  � ం� , � �య�ల  � ం� �����  ా తలల్ప��రర.   ప� ��ుౖ దయప్ ��రతల పం� భఅయప్ల�� 

త�ం�న ా��నప్ ���్�� ర�ాల  ేంం� వంటలల రతప్నతల ���్�� ద�్ పలన ్��్ప్ల� ఉం� 

,��ా �ౖ ��రప్నన,��ంబమలప్ నన (పమడడ రపల ాతలలల ,వత్, ్ండడ ,్పవపాలల   �ట��  

ప్�ె�తదనవపనతల ుాయనప్ ఇవావల�నన.(శ��త ఉన్ుారర �జ��ట��  గ్డడ  త�ం�  �ట�  వచన్నన.  వ్రప్ 

్ప �త అ�న రరరుార ఆ  �� �ాయంర్ప్ �ల�ౖనద� ��ందరర ప్�ె�తదనవపలనన  �ే� ��ంబమలప్ 

ఇ�ాత రర. ఇవా్య్ అపరర్ ��ాన రరరుార ్ప�తల �ేద�ప్ దస్న��ాన  ేప్ట య�ప�ననలల 

(్ప� ద�్�ుారర   

ఈ ��గ్వ ��శవ ��ప�లనన స్ �సూత  ఆచపనం ద్య�� ఈ ��పప్లల �రతం 24 తలవప. 

 
1 ఓం ��శుాయ �ాా�   అా దె్పల��ా ద్్ ల�  రర �సన��ా ల�ా�� �సన��ుా� 

2 . " ఓం �� ాయ��య �ాా�  అనన��ా �త�ా � 

3 . " ఓం ప�ాుాయ �ాా�   అనన��ా �త�ా � �లప్నన ్పచన్��నవల�నన .రరరుార 

4 . " ఓం  ��ం��య నపః   అా ద్రఎలల తడడగ్ ��ుా� . 

5 . " � ్ు  నపః   అననతలంటట  టళ్ ��్  �, పాయ ు ్లల , బ� టన ు ్ట్�� తటళ్ రఎడడచన��ుా� . 

6 . " ఓం పానసూద��య నపః   అా  �ౖ  �ద�ా తలం� ననం� �డప�� ాప్రర��ుా� . 

7 . "ఓం ్్�త�ప�య నపః   ���ం��  �ద�ా తలం� ననం� �డప�� ాప్రర��ుా� . 

8 ,9 ." ఓం ుాప��య నపః     ఓం ��ా ాయ నపః   ఈ  �ండడ ��ప�లల స్ �సూత  రల �ౖ ��ందంె 

 టళ్ చలల్  ��ుా� 

.10 . ఓం ్క�  ���ాయ నపః �డప ద్్ ల�  టళ్ చల�్ � . 

11 . ఓం ్ద్��ా య నపః  ా��ల �ౖ ���్త్ చనత్  రర చలల్  ��ుా� . 

12 . ఓం ���ద ాయ నపః �రసనత �ౖ �లప్నన  �్ ��ంచన ��వల�నన . 
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13 .ఓం సంతరష��య నపః ద్్ ు ్టళ్  ���్ ల� వపం� గడడప్ రఎడడచన��నవల�నన . 

14 . ఓం ుాసన�్ుాయ నపః ు ్ట్�� ప్తల్నన వదనలల ా ్ట�� ��నవల�నన . 

15 .16 . ఓం ్్దనయప�్య నపః ఓం అారర��� య నపః � ��్ లల ��తవల�నన . 

17 .18 .ఓం ్పరర�� రతప�య నపః ఓం అ��అ�జయ నపః  �ండడ దెవపల� ��త వల�నన 

19 .20 ఓం ��ర �ేం�య నపః ఓం అచనయ��య నపః బ� డడడ నన సలక�ంచ వల�నన . 

21 .ఓం ���రధ��య నపః ద్్ ు ్ట్�� వఅ స్లం , ్కదయం ��తవల�నన . 

22 . ఓం ఉ �ం��్ య నపః ద్్ ��న�� �రసనత ��తవల�నన . 

23 .24 .ఓం ్ర�� నపః ఓం �� తక�ా్ య నపః తలం� పమ్పరప్నన �డప ద్్ ��నన , �డప 

పమ్పరప్నన తలం� ద్్ ��నన ఆచపనం ద�్నే రరరుార ఆచపనం ద్�ే ,ు�ంట�  సంతలలప్ 

దె్పల��నవల�నన . 

ఆచపనప్ అ�న రరరుార ,��ందెం  రర ద్్ ల�  � సనతలా � ల �ౖ �లత �ంచనరత ఈ � ్ తప్నన 

్ట�ంచవల�నన . 

� ్  || ఉ త్ �ంరఎ భమర  �ేాద�ః ���్ భమ� ా ర�ాః 

���్�ాప � ��్న బ్్్ తర్ సప�రా� || 

 ా్��య�పపయ: 

ఓం భమ : -ఓం భ్వః ఓం సనవః - ఓం ప్ః -ఓం �నః ఓం ర్ః - ఓగ సరయం -ఓం రత స�రఎరా ��యం 

భ �గ  �్వసయ � ప�� � � �నః ్్ద�దయ�త - ఓం ఆ � ��య్ర �� పకరం బ్్్ భమరర�వ సనతవ �ం 

అా సంతలలప్ దె్పల ��నవల�నన. 

సంతలలప్: 

పప ఉ ారత  సపసత  దన �రఅయ ��ా ా �� ్రతరశార ప్���శయ �� ్రతరశార   ర్యరధం  ా� � భన 

ప్్� �త అదయ బ ్ ్్�ః (ఇత్డ �� ప� ���్   ా�జణ య అా త�ం� దె్ లవచన్   ��ా�య ్ ా �� � ార 

వ ా్ తల ల ు�ౖవసార పనాంర � త�య్ � ్్ాప  ా�్ �ంబమ � ా � భరర వ �ష భరర ఖంం్ తర �ర���� 

�� ా్ � �� ���లసయ ఈ�ానయ ్్�్�  (పనతల �����లప్ ్్��న ��ర్ప్ �ావపన పనప్ �����లప్నతల . 
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��తల్న ఉ��్� ఆ ��తల్ దె్పల��నవల�నన  , తక�ా్   ���వ �య : పాయ ్్�్�  (పనం . . నదనలతల 

పాయన ఉ��్� ఆయ� నదనల  �రర్  దె్ పల��నవల�నన  , � భన గక�� (అ�ె�  ఇలల్  లనద� వస్ గక�� 

అాయ్ , �� ంర ఇల్�నద� సాగక�� అాయ్ దె్పల��నవల�నన  , సపసత  �వ్�� బ ్ ్్� ్ � ్ర 

సా్�� అ�ే్్ వరతప��  ుాయవ� �త ద�ంద్ప�� న .......... సంవరత � , (ఇత్డ �లెలగ్ 

సంవరతరప్నన అంటట ్ప� ద్య్న్పడడ . సంవరతరప్ �రరగ్ చనన్��  ఆ సంవరతరప్ �త్ 

 �రర దె్ పల��నవల�నన.   ......... ఆయ�  , సంవరతరప్నతల  �ండడ ఆయనప్లల - ఉరత ాయ�ప్, 

ద����యనప్ . �నవ � 15 పతర సంత�ప�ం �దలల �ల�ౖ 14 త ా్టత సంత�ప�ం వరతల 

ఉరత ాయ�ప్ , �ల�ౖ 15 త ా్టత సంత�ప�ప్ ననంం� పరల �నవ � 14  �ద�  ్ండడగ అన ా పతర 

సంత�ప�ప్ వరతల ద����యనం ్ప� ద్య్న్పడడ . ఆయనప్ �రరగ్చనన్��  ��ాా 

దె్లవల�నన  ............రఎ : (వసంర , మ� ్ , వరష � || .రఎవప లల� ్ప� సపయప్ల� 

�రరగ్చనన్ .రఎవప  �రర  ............ప��� , (దైర్ , ు�ౖ�ాఖ � || ్��్ండడ ప�సప్లల� 

్ప�జసపయంల� �రరగ్ చనన్ ప�సం  �రర   .......్�� , (��లతల  �ండడ ్అప్లల  �ర్��� ప్ందన 

 త్ ్అప్ , అప�ుాసయతల ప్ందన తక ్ ్అప్లల �ట�ల� ్ప� �రరగ్చనన్ సపయప్న గల 

్అప్  �రర   ........్�� , (ఆ �� ్��   .........ుాస � (ఆ  �� . ుారత్�న�� దె్ పల��ా    భ నఅ�్్ , 

 భ� � , భ తర�� .వంగ్� ��  � ���ా� య�ం  భ ్�� పప ఉ ారత  సపసత  దన �రఅయ 

��ా ా �� ్రతరశార ప్���శయ �� ్రతరశార   ్రయరధం ్పరర ఎల�ౖనద� ��ప�్ ........... �ర్సయ 

........��ప�్యః, ��పరయః ,  �ర్సయ ,��ప�య్సయ అాయ్, � త ీల�ౖనద� ��ప్ ,  �ర్వ్ , ��ప�్యవ్, 

��ప��యః , �ర్ వ��యః, ��ప�్యవ��యః , అాయ్ (్ప�దయ్్ుా �  �ర్ప్ , ��పప్ దె లే   

��ప�్యసయః ార్్�్ సతరరసయః (్పరర ఎల�ౖనద� ) పప స్ తలట�ంబసయ ,��ప ���్ రయ, �రయ , 

��య ,అభయ ఆయ్ ా �గయ లశా ాయా వకద� తరధం, ా ా్రధ �ాప �అ కల ్పరర�ారధ �దే� తరధం , ్పర్ 

 ���్ ా వకాయరధం,సతల �ా ప��ుాంద�కల �దే� తరధం , �� �� వరల��్ �వ్�� ప్���శయ వరల��్ �్వ�� 

  ్రయరధం (. �వ్పా ్పపంచన చన��్� ఆ �వ్పా�త్  �రర దె్పల��ా   సంభ వ��� రర్ద� �� : 

సంభవ��ా యతరన సంభవ�� ్్�ా �� య�వచ్��త (��తల ���న  మ్ ల� ,��తల ���న ాయపప్ల�� 

,��తల ���న �ాప్ ా ,భ��త శ�ద�ల�� సప �లంచన తలంట�న్ ్ప�   ��య�� ుా్���� �� డ� ్ద�ర 

్ప�జం త ���య .రదంగ తలశ ్ప�జం త ���య ||  ేద్ తల�ా ాదననన దయ్వల�నన . 
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తలశ ్ప�నన గమ �్న �వర� :ు�ంం� ,  ా �, ల త తంచన  ా్ సనలల (ల �� ్ంచ  ార్లల    �ంం�ంట�ల�  దధ  

�లప్నన �సనతలా �త ��ాయందన ఉద� ��ణా ,  �ండవ ��ాయందన అఅరలల ,రపల ాతల, ్పవపా 

ఉంచన��నవల�నన.  �ండవ  ార్తల బయట పమడడ ు�్ౖపల� గంాప్నన ుా్ �ే తలంతలపనన అద�వల�నన. 

ఇట�్  ద్య్న్పడడ  ా్ సననన గ్ండ్ప్ ా ్్్పలచూ గంాప్నన  ాా ,తలంతలపనన  ాా ్పయ ాదన 

.గంాప్నన ఉంగర్ప ు ��� ్పయవల�నన. తలంతలప అఅరలల వ �� ా బ� టన,పాయ, ఉంగర్ప ు ్ట్నన 

త�  ేసప �లంచవల�నన. య�ప�ననలల (�త్ ���్ �తరర, దం్రఎల�ౖ�్ ఇద�ర�నన   ఆ తల�ాా్ తలం� 

ద్్�� పమ�ే ఉం� ,ఇల� అనన��ుా� .ఈ �ాప్ ా తలశప్నన రయ�రర ద�్ే ్ప�నన దయ్్న్పడడ 

�దట ా ఈ � ్ తప్నన చదనవ వల�నన. 

పం || తలశసయ ప్ఖ� � ఎ్  : తంటట రరద్ సతప���రః 

 పమల  రర్ �ే్�� బ్్్ ప�య్ ప�రక గ�� స్క��ః || 

 . �ా��  ా య� �ాద �ాతప ు ��  ్యారా�ః 

 అం ��శ్ స���� సత �ా తల�ాంబ్ సప�����ః 

� ్  || గం ��చ యప్�  దైవ  ���వ � ,సరసా్ ,నర్�� �ేంాన �ాు  �య �ల �ే్్ సా్ాం తలరర.|| 

అ�  ఈ � ్ తప్నన చదనవపతలా ఈ ���ం�� �ాం ా ్పపంచ వల�నన. 

.వం తలశ ్ప�జం తల ాయత ,్ప�జరధం పప దన �ర అయ �ార�ాః తల� ద��న ఓం �వ్ం సం �్ అయ 

(తలశ పంద� ఉదతప్నన �వ్పా �ౖ చల�్ �   ,ఓం ఆ��్నం సం �్ అయ అా (ఆ  ట�ా రన �ౖ చలల్ ��ుా� 

  ఓం ్ప�జ ద్ుాయ�ణ సం �్ అయ (్ప�జ ద్వయప్ల �ౖ త�ం� చల�్ �   తలశ పంద�  ట�ా  �ౖ పంర్ం 

చదనవపరత ్పవపా��  ాా ,ఆతల��  ాా చల�్ � . 

ప�రజనప్: ఓం అ్�ర్ః ్���్ ుా స ాా వ�ా్ ం గ�� ేుా 

 యస్ � రఎలండ మ �ాఅం సా �యభయంరర  త� : 

అా  ేద్ �ా�ేన అఅరలల ,్సన్ప �� వరల��్ �్� ్్్ప �ౖ ు �ే ,ఆత్నన ���� నపస్ �ంచవల�నన. 

 ా్రధన : � ్  || ్��్స�  ్ద్త � సరా ల����త ్పప� ్

 �� ాయ�  ే్�� ��్ సన  ్�� భవ సరా�� 

�� వరల��్ �వ్����� నపః  ా్రధ�� నప�ా్రం సపరలయ�� అా �్��� నపస్ �ంచ వల�నన . 
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�� వరల��్ �్వ��ం ఆచప యం సపరలయ�� అా ��్ ప్ఖప్  భ్ప్ ద్సన ��ననటతల  రర 

ఇచన్నట�్  ా �ం� �లప్నన ు  �త  ార్ల�ా�� వదల వల�నన. అ �ు �ంల� వదల ాదన .� ా�  

పం� రర ��్ప్ �రర్ ��ననటతల ఇచన్నట�్  ా ా �ంచవల�నన. 

సూచన :అరదతం ,  ాదయం, ఆచపనం, �దలగ్ ుాట��� ఉద� ��ణ��  రర ు  �త  ార్ల� వదలవల�నన. 

అ �ు �ంల� వదల ాదన. 

్ంద�పకర �ా్నం : � ్  || ్� ద�� ఘ్� ��  �రం శర్ ా పాన సంయ్రం , 

 ్ంద�పకర �ా్న �దం గక�� తపల�ల�� || 

�� వరల��్ �వ్��ం ్ంద�పకర �ా్నం సపరలయ�� అా �ా్నప్నతల ్ంద�పకరప్ల�� త�ం�న 

 రర ఇచన్నట�్  ా �ం� ఆవప���య, ఆవప ాలల, ఆవప �రరగ్, �్�� ,్ంచ��ర త� ేన 

్ంద�పకరప్నన �్� �ౖ ఉద� ��ణ�� చల్వల�నన. 

 ��� దత �ా్నం : � ్  || గం ా�లం పయ� రం ప��్వ �రః �ే్రం , 

  ��� దత �దం �ా్నం గక�� �ాన �� ద మ || 

�� వరల��్ �వ్��ం  ��� దత �ా్నం సపరలయ�� అా ్ంచ  ార్ల�ా  దధ   ట�ా ్పవపా�� ��్ �ౖ 

చల్వల�నన. 

వసత  ీయ్గ్ం : � ్  || సన ా �్��ంం�� య్�� దనత�ల వసన  ే్�� , 

 వసత ీ య్గ్ం ్్���ాయ� గక�� ్ � వల్ా� || 

�� వరల��్ �వ్��ం వసత  ీయ్గ్ం సపరలయ�� అా ్ట��  ల �� శ��త�� ర �న  భ్త్�న వసత ీప్లనన 

�్��� ఇసనత న్ట�్  ా ా �ం� ప్ందన ా రయ�రర ద్సనతలన్ ్్ త్�� ద�్ేన వసత ీ య్గ్ప్నన (్్ త్ా 

గ్ండ్ా �ట్ ా ద�్ే రం� ద�్�త  ్సన్ప ,తలంతలప �సనతలా  �ండడ ు�్ౖపల� అ���   �ండడ రయ�రర 

ద్సన��ుా�   �� వరల��్ ��్�� తలశం  �ౖ �డప ు�్ౖప ు యవల�నన. 

ఆభర��ా : � ్  || ��యమర తంత�ణౖ రధు�యౖ  ా� ర నూ్పల తరఖల�ః 

 �భమ  ��నయ పమల�ా గక�� .�ే ్పప� ్|| 

�� వరల��్ �వ్��ం ఆభర��ా సపరలయ�� అా ��రత ా ��న్ ల��్ ర�్పనన, ఇంతనన బం ారర�ాా 

ు�ంం� �ాా ఆభర�ప్లనన (శ��త అనన�ారప్   �్��� సప �లంచ వల�నన .అ� ల ాద� ్సన్ప ,తలంతలప 

,అఅరలల ు �ే నపస్ �ంచ వల�నన. 
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ఉ్�రం :� ్  || ర త్  ��ప తకరం సూర్ం ప్�ాత  ��ప �భమ�ేరం , 

 ఉ్�రం �దం ��్ గక��రాం  భ్్�|్| 

�� వరల��్ �వ్��ం ఉ్�రం సపరలయ�� అా ్ త్ా పమడడ ల �� ��లలగ్ అంగ్టప్లల  � డవప ా 

పాయ పాయల� ్సన్ప�� అదన� రత న� నే య��ణ ్�రప్ నన �్��� సప �లంచవల�నన . 

గంాం : � ్  || తర�ల ాగరర తసూత  మ  �చ���� ారాారం, 

 గంాం ���ాయపయ్ం ��్   ్రయరధం ్్్ గ్్య��ం || 

�� వరల��్ �వ్��ం గంాం సపరలయ�� అా తలం�ద్్  బ� టన ు ్లల, పాయ ు ్లల�� గంాం �సన��ా 

�్� �ౖ పమడడ ��లలగ్ చనత్లల ్డడనట�్  ా చల్వల�నన. 

అఅ��్ : � ్  || అఅ��్ దవ�ద్ ��ుాయ్ �ా్ య�్ సత ండడల�్  ా ్ , 

 ్ ���్  తలంతల�  ���్ గక�య�� ప�ధ  ్ప్్�� || 

�� వరల��్ �వ్��ం అఅ��్ సపరలయ�� అా అఅరలనన (్సన్ప త� నే �యయప్నన   �్� �ౖ 

చల్వల�నన. 

్ప ల ్ప� : � ్  || ప�్�ా �జప తలసనత్� శ్ం ్���రా తల��� సత��, 

  ల�రలల�ౖ : శ్తల��  �� : ్ప�య�� ్ � ే�్� . 

�� వరల��్ �వ్��ం ్ప��ౖల: ్ప�య�� అా అా్రతప్ల ్పవపల�� ��్ా ్పపంచవల�నన. ఈ 

�� డ� ్ద�ర ్ప �త అ�న రరరుార అ��ంగ ్ప� ద్యవల�నన. 

అ��ంగ ్ప� 

తలం� ద్్ ల�ా�� ��ా్ అఅరలనన �సనతలా ���ం�� ��ప�లనన చదనవపరత అఅరలనన ��్ � ౖచల్వల�నన 

.్సన్ప ల �� తలంతలప�� ��ౖననూ ్పపంచవచన్నన. 

ఓం చంచల���� నపః  ా�� ్ప�య��; ఓం చ్ల���� నపః �జనన  ్ప�య��; ఓం   ��ంబర 

ా ా��� నపః ఊర�ం ్ప�య��; ఓం తపల ుా�ే��యౖ నపః తట�ం ్ప�య��; ఓం ్��్లయ���� 

నపః ��ాం ్ప�య��; ఓం పదన ప��్్ నపః సత�� ్ప�య��; ఓం ల������ నపః భ్� 

దాయం ్ప�య��; ఓం తంబ్ తంటటౖయ నపః తంటం ్ప�య�� ; ఓం సనప్ఖ���� నపః ప్ఖం 

్ప�య�� ; ఓం ����� నపః ����  ్ప�య��; ఓం సన���ే�ా��� నపః ���ే�ాం ్ప�య��; ఓం 
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సన� �ైీ నపః � ర్ం ్ప�య��; ఓం రప���� నపః త �్  ్ప�య��; ఓం తపల���� నపః �రః 

్ప�య��; ఓం వరల���్త నపః స ాాం�యం ్ప�య�� . 

 ేప్ట 108 ��పప్లల తల ల��్ అ��� రతర శర��ప�వ� �� ్్్ ��పప్నతల అఅరలల ల �� 

్సన్ప ల �� తలంతలపనన ��్ � ౖు సూత  ���్త్ పంర్ప్నన చదనవ వల�నన . 

�� ల��్ అ��� రతర శర��ప�వ� : 

ఓం ్్తక�ైయ నపః ,  

ఓం �తక�ెయౖ నపః ,   

ఓం ���య��� నపః ,   

ఓం సరా భమర ్్�����నపః  

ఓం శ���� ��� నపః  

ఓం �భమ�ెయౖ నపః   

ఓం సనరా�ౖయ నపః  

ఓం ్రప�్్�ా��� నపః  

ఓం ుాదైయ నపః   

ఓం ్��్లయ���� నపః 10  

ఓం ్��్��� నపః   

ఓం  దైయ నపః  

ఓం �ాా���� నపః  

ఓం సా����� నపః   
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ఓం సన����� నపః   

ఓం ా��య��� నపః   

ఓం ��ర�్��� నపః  

ఓం ల���్త నపః   

ఓం ారయ ్ప�ా� ��� నపః   

ఓం �ా వ ��య నపః 20  

ఓం ఆ���ెయౖ నపః   

ఓం �  ాత ��� నపః   

ఓం వసన����� నపః  

ఓం వసన��ర�ణౖయ నపః  

ఓం తపల���� నపః  

ఓం �ాం����� నపః  

ఓం �ాప����య నపః  

ఓం ��� ా సంభుా��� నపః 30 

ఓం అననగ�్ ్్����� నపః  

ఓం బ్�ెయౖ నపః  

ఓం అనఘ���� నపః  

ఓం ్ � వల్ా ��� నపః  

ఓం అ� �ా��� నపః  
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ఓం అపక����� నపః  

ఓం �  ాత ��� నపః  

ఓం ల�త � త ������యౖ నపః ,   

ఓం ార్ ాలయ��� నపః ,  

ఓం తరర����� నపః  

ఓం ల�త ప��్్ నపః 40  

ఓం ్ద్  ే్య���� నపః  

ఓం ్ద్ ్�ాత ��� నపః  

ఓం ్ద్ సనంద ��య నపః  

ఓం ్ద్ ప్ఖ��య నపః   

ఓం ్ద్��భ  ే్య���� నపః  

ఓం రప���� నపః  

ఓం ్ద్ ప�ల� ా ా��� నపః  

ఓం �ు్�యౖ నపః 50  

్��్��ౖయ నపః   

ఓం ్ద్ గం����ౖయ నపః  

ఓం ్ప�య గం����� నపః  

ఓం సన్్స��్��� నపః  

ఓం ్్�ా��ా ప్ఖ��య నపః  
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ఓం ్్ా ��� నపః  

ఓం చం��్ ��� నపః  

ఓం చంద్ స హ్ ద ��య నపః 60  

ఓం చరఎరర��జ��� నపః  

ఓం చంద్ ర� ా��� నపః  

ఓం ఇం�� ా��� నపః   

ఓం ఇందన �రల���� నపః   

ఓం ఆ�్ద �న��ౖయ నపః   

ఓం ్ప���్ త నపః  

ఓం �ుా��� నపః  

ఓం �వ త ��త త్ నపః  

ఓం స�ెయౖ నపః  

ఓం �పల���� నపః  

ఓం �శా �న��యౖ నపః 70  

ఓం ్ప���్ త నపః  

ఓం �� �ద్త �����యౖ నపః  

ఓం   ్్ ్ప ్ ��ణౖయ నపః 

ఓం �ాం����� నపః 

ఓం  త్ ప�ల�యంబ ా��� నపః 
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ఓం ����� నపః 

ఓం ా స్ ��య నపః 

ఓం �లా ాలయ���� నపః 

ఓం వ ా ����� నపః 

ఓం యశ�ేా��ౖయ నపః 80 

ఓం వసనంద ా��� నపః 

ఓం ఉ�� ాం ా��� నపః 

ఓం ్ ��ణౖయ నపః 

ఓం ��ప ప����యౖ నపః 

ఓం ాన ��నయ త ��తత నపః 

ఓం �ే�ెయౖ నపః 

ఓం ��ౖీత� ��ప�య��� నపః 

ఓం  భ ్్����� నపః 

ఓం నక్ ు శ్ గ��నం����� నపః 

ఓం వరల���్ నపః 90 

ఓం వసన్్����� నపః 

ఓం  ా ��� నపః 

ఓం సప్ద్ రనయ���� నపః 

ఓం �య���� నపః 
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ఓం పంగ�ద �ు్�ౖయ నపః 

ఓం � ఎ్  వఅస్ల �ే్����� నపః 

ఓం � ఎ్  ్�ై్త నపః 

ఓం ్్స��్���య నపః 

ఓం ఓం �� ాయ� సప�������� నపః 100 

ఓం �� �ద్త దాం�ే��ౖయ నపః 

ఓం �ు్�యౖ నపః 

ఓం స �ా్ద్వ ుా ��ణౖయ నపః 

ఓం నవ దన ాగ ��� నపః 

ఓం ప� �ా���య నపః 

ఓం బ్్్ � ఎ్  �ుా్్�ా��� నపః 

ఓం ్్�ాల �జణ న సం్��్��� నపః 

ఓం భ్వ� శా ��య నపః 108 

ల��్ అ��� రతర శర��ప ్ప�జం సపరలయ�� . 

ాూ్ం : � ్  || ద�ాంగం గగ్గ ల�  �రం సనగంాంచ ప��్రం, 

 ాూ్ం గక�� తల�య�ణ భ��తరాం ్్్ గక�య��మ || 

�� వరల��్ �వ్����� నపః ాూ్ం సపరలయ�� అా  �ండడ అగరర వరఎత లనన �సనతలా ు�� �ం� 

దూ్ప్నన ��్�� చూ ంేచవల�నన. �ాంబ ్ �ణ  � గనన త�ం� ు యవచన్నన . 

� ్ ం : � ్  || ఘ్� ��వ �త సంయ్తతం పంా�ార ���శతం 

 � ్ం ���ాయ� �్��్ గక�� ప్���� భవ. 
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�� వరల��్ �వ్����� నపః � ్ం సపరలయ�� అా ు�లలగ్రఎన్ � ్ప్నన ( �ండడ అడడవరఎత లల 

,�త తలంభ వ త్  ఉన్  �ండవ తలం��ల� నూ�� ు �ే తర�లర �ర్ ్��్ప్ల� ు�లలగ్రఎన్ � ్ ప్�� 

ు�� �ం� ఆ � ్ప్నన ు�� �ం� �్��� చూ ంేచ వల�నన   

��ౖు దయం : � ్  || ��ౖు దయం  డ్��  �రం ద�� ప��ా�య సంయ్రం, 

 ���� భఅయ కల� �రం గక�� ్ � వల్ా� . 

�� వరల��్ �వ్����� నపః ��ౖు దయం సపరలయ�� అా ��్�� ్్�య్��ం� ద్�నే  ేంం� వంటలల , 

 ాయసం,  ానతం, ( ద�త్�న  ట�ల� బ�ల్ం, .ల�ా్యల  � ం�, � �య�ల  � ం�, తలల్వల�నన   

వడ్్పల ( భ్ప్ ద�్ే  ట��� ��న బ�ట��  ��ాన ్్పలనన �ం� ా �� ే �ట��  ��నవల�నన   ప �య్ 

ప� ��ౖు దయం ��రతల ద�్ేన అన్ం, ���య, ్్పల, త�రలల �||� ్ప� వద�   �ట��  ప���ౖు దయం 

�్��� సప �లం� నపస్ �ంచ వల�నన. ్టళ్ ��బ్ ��ాయ �దలగ్న� త�ం� ��్ వద�  ఉం� 

్పవపా��  టళ్ చలల్ రత �డప ద్��త  గంట ుా�సూత  'ఓం  ా్��య �ాా� , ఓం అ ా��య �ాా� 

,ఓం ుాయ��య �ాా� , ఓం ఉ����య �ాా� , ఓం సప���య �ాా� ,�� వరల��్ �్వ����� నపః 

��ౖు దయం సపరలయ�� ' అంటట ఆరర ప�రర్  ద్్ �� (ద్్ ల�ా ఉద� ��ణ��   �ాా��� ాు దనం 

చూ ేంద�� . దే్ ��ౖు ��యనంరరం' ్��త  ్్�రట య�� ' అా ఉద� ��ణ�� ్ంచ  ార్ల�ా  రర ప్ందన 

దె లేన అరదత  ార్ (్ంచ  ార్ �ాతలంం� �ం� ా దెంబ్ల�  �ట�� తల�   ట్  ార్ )ల� వదల�� . రరరుార ' 

 ా�� ్్�రట య�� ' అా ప ��ా �  రర అరదత  ార్ల� ఉద� ��ణ�� వదల��. ్పనః  ��� చప యం 

సపరలయ��. అా ఇం��త ్ ాయయం  రర వదల�� రదనంరరం ........ 

 ా యం : � ్  || ఘన �ార సనగం�న్ ���రం ్ప ల ుా�ేరం 

  ా యం గక�య��ం ��్ �రలం సనప��్రం . 

�� వరల��్ �వ్����� నపః  ా యం సపరలయ�� అా ా��నం అ�న రరరుార ��్ గ్టతల  రర 

ఇ�్నట�్  ా �ం� తలం� ద�్�త   ట�ా చూ్పరత �డప ద�్�త  గంట ుా�ంచ వల�నన. 

��ంబమలం : � ్  || ్ప మ కల సప�య్తతం ��గ వ్్ ద���రరయరం 

 తర�లర చూర్ సంయ్తతం ��ంబమలం ్్్ గక�య��ం . 

�� వరల��్ �వ్����� నపః ��ంబమలం సపరలయ�� అా ��ంబమలప్నన అన ా పమడడ 
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రపల ాతలలల , �ండడ  � త దతె్లల ు �ే ��్ వద�  ఉంద��. ��ంబమలం ు సనతల��్త ��రర 

తడడ��్ననటతల  రర ఇసనత ��్పా రలలసూత  ,'��ంబమల చరవ��నంరరం  దధ  ఆచప యం 

సపరలయ�� ' అంటట ఉద� ��ణ��  రర అరదత  ార్ ల� వదల�� . 

 పే్ట తర�లరం ు�� �ం� ....... 

  ా�నం : � ్  ||   ా�నం సప� రం తర�ల �� సపాారం 

 రఎభయం ���ాయ పయ్ం �్� గక�య��ం � ఎ్  వల్ా� || 

�� వరల��్ �వ్����� నపః   ా�నం సపరలయ��. అంటట తర�లర �ర్ ు�� �ంద్ ్��్ంల� 

తర�లరం �ట్లనన ు � ేప్ందన ా �  ా ాానతల ు�� �ం�న � ్ం�� ు�� �ం� ,�డప ద్��త  గంట 

ుా�సూత  తలం� ద్��త  �ర్ ్��్ం ్ట�� తలా ్్్ పలరత �� వరల��్ �్��� �ర్ ఇవావల�నన. �ర్ 

 ాటలల  ాడ వచన్నన. తర�లర �ర్ా �త ్్త్తల  �ట��  �త చనత్ ్ంచ  ార్ ల�ా  రర �ర్ 

్��్ంల� ు యవల�నన. 

పంర్ ్ప లం : � ్  || ్��్స�  ్ద్ త � సరా ల����త ్పప�్ , 

 �� ాయ�  ే్�� ��్ సన  ్�� భవ సరా�� || 

�� వరల��్ �వ్����� నపః పంర్ ్ప లం సపరలయ��. అా ��ా్ ్పవపాలల ,అఅరలల ద్్ ల�ా�� 

�సనతలా ,ల � ాలబం� నపస్ �ం� ఈ ్పవపాలల ,అఅరలల �్� �ౖ ు � ేత� �్న వల�నన. 

్్ద����్ : � ్  || య�ా�ాాచ  ా ాా ���్ంరర తక��ాచ, 

 ��ా ��ా ్్�శయం్ ్్ద��� ్�్ ్�్. 

�� వరల��్ �వ్����� నపః ్్ద���ం సపరలయ�� అా ద్్ ల� అఅరలల ,్పవపాలల �సనతలా ల � 

ాలబం� పమడడ �ారర్  ఆర్ ్్ద��� ద�్ే (అన ా రప ల� ��ప్ చనటట�  ్ � �   �్��� నపస్ �ం� 

,�ా�ా� ంగ దండ ్్ప��ం ద�్ ే(అన ా పగుారర ్ప �త ా ్డడతలా రలనన � లతల ఆా్ ,ఆడడుారర 

��ాట్ �ౖ ్డడతలా తలం��ాలల �డప�ాలల  �ౖ ు �ే  రరరుార �్� � ౖద్్ ల� ననన్ అఅరలల ్పవపాలల 

�్� �ౖ ు యవల�నన . 

ుాయన ��న పంర్ః 

ఇం�� ా ్్్ గక�్రఎ ఇం�� ా ు�ౖద ��్చ , 
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ఇం�� ా ��ర�� ా ా యం ఇం�� ా��� న� నపః 

�� వరల��్ �వ్����� నపః ుాయన ��నం సపరలయ�� అననతలా శనగలల (��న బ�ట��న� 

 ,��ంబమలం (పమడడ ఆతలలల ,వత్ , అరట� ్ండడ  , ర�తల (�జ��ట��   గ్డడ  ,్పవపాలల ప �య్ 

రయ�రర ద�్నే  ేంం� వంటలనన �త ్��్ప్ ల�ా�� 9 రతప్లల రతప్నతల 9 వంరఎన  ాా (ల �� 

�వ � శ��త అనన�ారప్ ా ుారర   �సనతలా ప �త ్��్ప్ �� పమ� ే �నౖ ��ంగ్నన త ేల ప్�ె�తదనవపతల 

బ� ట��   �ట��  ఆత్నన వరల��్ �్� ా ా �ం� ఈ ుాయనప్నన అం��సూత  ఇచన్ుారర ఇ�ేతనప్ 

ుాయనం అా, ్పచన్తలన్ుారర ్పచన్ ��ంట�నప్ ుాయనం అ��� . ఈ �ాం ా పమడడ �ారర్ నన 

,�� ుాయనం అందనతలన్�వెరర అా ఇద్్ుారర ,� నప�్ వరల��్ �్�ా అా ్పచన్తల� ుారర అ��� 

. ఈ �ాం ా పమడడ �ారర్ నన ,అం� �్ వరం అా ఇచన్ుారర ,ఇ�ేత  వరం అా ్పచన్ ��ననుారర పమడడ 

�ారర్  అ��� .ఈ �ాం ా ుాయనప్నన �్��� సప �లం� నపస్ �ంచవల�నన. 

ఆ  �� �ాయంర్ప్ ప్�ె�తదనవపలనన  �ే�  �రంటం ద్సన��న వచన్నన. ( �రంటం అన ా ్సన్ప 

,తలంతలప , గంాం, ప్�ె�త దనవపలతల ఇ�్ శనగలల (��న బ�ట��న�  , ��ంబమలం (పమడడ ఆతలలల ,వత్ 

,అరట� ్ండడ  , ర�తల (�జ��ట��    గ్డడ  ,్పవపాలల ఇవా వల�నన. 

్పనః ్ప� : ఓం �� వరల��్ �ు్�యౖ నపః ్పనః ్ప�జంచ త ���య అా దె్ పలతలా, ్ంచ  ార్ల�ా  ట�ా 

ద్్�� ���� ,అఅరలల ��్ �ౖ చలల్ రత ఈ ���ం�� పంర్ప్లల చదనవప ��నవల�నన . 

ఛర్ం ఆద�్దయ�� ,ద�పరం ��య��, నకరయం దరరయ��,  మరం ��ా వయ�� .సపసత   ా��్ద�ర 

,శ��త త్ ద�ర ,భ��త త్ద�ర ్ప�జం సపరలయ��. అనన��ా ,నపస్ �సూత  ఈ ���ం�� � ్ తప్నన చదనవప 

��నవల�నన . 

.రర్లం �� వరల��్ ప���రల� పసనత  అంటట అఅరలల  ట���  ాట� అరు �ంల� వదలవల�నన . 

 పే్ట ' �� వరల��్ �వ్�� ్్�ాదం �ర�ాగక�్�.' అననతలా �్� వద�  అఅరలల �సనతలా రప రప 

రలల �ౖ ు సన��నవల�నన. ఆ  ేద్ ్సన్ప గ�్్ ఉన్ ్��్ప్ ��త�ా �  �ౖ�� � త్  ్ � � ���ంద ఉం� 

్��్ప్ ల� ఉన్ ్సన్ప గ�్్ా ��ే �్వపా   టప్  �ౖ ఉంచ వల�నన. � ాా ఉ��ాసన దె్ లటం 

అంట రర. 

� ్  || యసయ స్క��యచ ����ాత తర ్ః ్ప�జ ���య���  ఎ, 

 నూయనం సం్పర్ ��ం య�్ స��య వం�్ రపచనయరం , 
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 పంర్ ��నం ���య���నం భ��త ��నం ���రధన , 

 యరతలపరం పయ��వ్ ్ �్పర్ం రదసనత �్. 

అనయ� ��యన ఆుా్���� �� డ� ్ద�ర ్ప�య�చ భగుానత ాార్తః 

�� వరల��్ �వ్�� సనత  ్�� వర��  భవరఎ ,�� వరల��్ �్వ�� ్్�ాదం �ర�ా గక�్� . 

ఇ్ ్ప�జ ���నమ సం్పర్మ 

వరల��్ వ్ర త��  ా్రంభప్ 

సూర  � ా�ణ తలండడ ��నతలడడ �దలగ్ ప్రరష లనన చూ� �ట్ా�� : ప్ా వరరయల� ా � త ీలతల 

సతల ��ా గయప్లల తలలగ్నట��  �త వ్ర  ా�ంబ్నన ్రతరశారరడడ  ారా� ��్�� దె �లనన. ��ాా 

దె �లదనన �ననడడ. 

�త్పలడడ ���ల�స ్రారప్న వ�్ప్లల, ు�ౖడూరయప్లల, ప�్లల, �దలగ్ ుాట��� త�ం�న 

�ేం�సన పందన ్రతరశారరడడ త�రర్ంం� య్ండ ా  ారా� �్� ్రతరశారరనతల నపస్ �ం� '�్ుా 

! ల�తప్న � త ీలల . వ్రప్ ద�్ేనద� సరా ��ా గయప్లల ,్పర్  ���్ దనలల త� � సనఖంబ్ ా ననందన � 

అట��  వ్రప్ ��తల దె్పల పాన ఆ ్రతరశారరడడ ఈ �ాం ా ్���నన. 'ఓ ప��్ మ ! � త ీలతల ్పర్ 

 ���్ �� సం్రఎత లనన తలలగ ద్��ం� వరల��్ వ్రప్ అనన �త వ్రప్ తలదన. ఆ వ్రప్నన ��ా వ� 

ప�స  త� ్అ ్ప �్పతల ప్ందన ా వదె్ం�  త�ుారప్ ��డడ దయ్వలయ్ ' నాన  ారా� �్� 

�ట్ా�� . 'ఓ ల��ా ా��య !   ుాన్�్న వరల��్ వ్రప్నన �ట�్  ద్య వలయ్నన? ఆ 

వ్రప్నతల ������? . �్వరనన ్పపం్ వలయ్నన? ్పరాప్ �వ �ద ్ఈ వ్రప్ ఆచ �ం్ 

బం�న��? �ా ��ల్ �వరప్ ా దె్ల వలయ్ ' నా  ా్ �ధం్ ా ్రతరశారరండడ  ారా� �్�ా చూ� 

�ట్ా�� - 'ఓ �ా��య�  ! వరల��్ వ్రప్ �వరప్ ా ద ె�లదనన �ననప్. పగా �్శప్న 

తలంం�నప్ అనన ��త ్ట��ప్ తలదన. ఆ ్ట��ప్ బం ారర  ా్�ారంబ్ల ��డనన ,బం ారర  �డలల 

గల ఇండ్ ��డనన గమం� య్ంంనెన.అట��  ్ట��ప్ నందన ద�రరప్ యనన ��త బ ్ ్్� � త ీ తలదన. ఆ 

వా�� ప�ణ  �ా�ట�ా (భరతా   �్వపా�� సప�నప్ ా రల� ్్్ ��నప్నన ఉదయప్న తరలల్ా 

�ా్నప్ ద�్ే ్ప లప్లద ్ �ా�ట�ా  (భరతనన   ్ప� ద్�నే  దే్ అరత  ప�పలతల అ� త 
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�ాప్ల�ౖన ఉ్ద�రప్లల ద�్ ేఇంట� ్ననలనన ద�్ే��ా ,గయ�య�  ాత �రప్ ానన , ే్యప్ ానన 

ా �ేంచనచన ననంంనెన. 

ఇట�్ ండ ా ఆ ప� ్్వ్ర యందన ప�ల��్ �్��� అననగ�్ప్ త� � �త��డడ సా్్ంబ్న 

్్సన్��� ' ఓ ద�రరప� ! � నన వరల��్ �్�ా , యందన ��తల అననగ�్ప్ త� � ్్రయఅ త్�్ా 

.��ా వ�  త్ ్ప �్పతల ప్ందన ా వదె్డడ  త� ుారప్ ��డడ ననన్ ���ం�నద�  తల �� �న 

వరప్�దె్ ద ' నా వ�ందనెన. ద�రరప� ��్ సా్్ప్ల��  వరల��్  �్��� ్్దఅ� నప�ా్రప్లల 

ద్�ే - 

� ్  || నప��త  సరా ల��ా��ం �న��ౖయ ్ప�య పమరత�� , 

శర��య ్్�గ దాం�్ా � ఎ్  వఅ స్ల� ల��|| 

అా అ� త �ాప్ల ��త ర్ప్ ద�్ే 'ఓ �గ�జన  !   తట అంబ్ గ� � � ా  �ననలల ాననయలగ్నన, 

���ాంసనలలగనన , సతల సం్నన్లలగనన, న��యదరర. � నన �� ���్ంరరప్న ద్�ేన ్ప�య 

��  ప్ వలన �  ాడ దరరనప్ ��తల త� �నా నపస్ �ందెనన. ప�ల��్ సం�� ప్ దెం�� 

ద�రరప్�� అ� త వరప్��్ అంర ా� నంబ్ (అదకశయ ప��యనన   ��ం�ెనన. ద�రరప్ రఅ�ంబ్న 

(ు�ంట�    ాదనర తరలల్ా ఇంట��� ��లలగ్ ్్త్లం �� వరల��్ �్�ా  ానత ' ఓ్� ! పనప్ 

తలగంట� 'పా ఆ సా్్ వక��త ంరప్నన  �ా�ట� (భరత   - ప�ప ారర �దల�ౖన ుా ��� దె్ ల ా , 

ుారర ' ఈ సా్్ప్ ద�ల� ఉరతప త్�నదా ,��ా వ� ప�సప్ వ�్న ��డ�  వరల��్ వ్రప్నన 

ర్లత ద్యవల�ేన 'దా , దె ేల �. 

 ేప్ట ద�రరప� �్�య్నన ,సా్్ంబ్నన �న్ � త లీనన ��ా వ� ప�సప్ �్పలడడ వచన్�� యా 

�దనరర చూచన చనంం� � . ఇట�్ ండ ా � � ా  �య దయంబ్న (అదక �ప్ వలన   ��ా వ� ప�స ్ప �్పతల 

ప్ందన ా వదె్ం�  త�ుారప్ వదె్నన. అంర ద�రరప్ �దలగ్ � త లీందరరనన ఈ ��నతర త�� 

వరల��్ ��్ ద ెేలన ��నపా ఉదయంబ్�  తరల�్ం� �ా్నప్ ద�్ే  భ్త్�న వసతపీ్లనన తట�� తలా 

ద�రరప� ��్ గక్ప్న �త ్్�్శప్ నందన  � పయంబ్ద్ (ఆవప  �డద్  అ��� పంట్ప్నన 

.రల �� అందన �త ఆసనప్ ు�ౖ� ��ా �ౖ �యయప్  � �ే తలశం .రల �� అందన వరల��్ �్�ా 

ఆుా్నప్ ద్�ే ద�రరప్ �దలగ్ � త లీందర� �గ్ల భ��త య్తలత ల�ౖ �ాయం�ాలప్న - 
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� ్  || ్��్స�  ్ద్త � సరాల����త ్పప� ్

�� ాయ�  ే్��� ��్ సన  ్�� భవ సరా�� || 

అనన � ్ తప్ద ్��య�� ుా్���� �� డ� ్ద�ర ్ప�లనన ద�్ే ���్�� సూర్ప్లల గల ��రప్లనన 

ద��� ్సతప్న (తలం� ద్్ యందన   తట�� తలా వరల��్ ��్�� ���� �ా భఅయ ా��యంబ్లనన (అా్ 

రతప్ల  ంేం� వంటలనన   ��ుౖ దయప్ ద�్ే , ్్ద���ప్ ద�్ే � . 

ఇట�్ త ్్ద���ప్ ద్య ా �� � త ీలతంద ��� �ాట్ యందన ఘలల్  ఘలల్  పనన ��త శబ�ప్ త� �నన .అంర 

�ాట్నన �చన��ాన గ��జలల �దలగ్ ��భర�ప్లల త� � య్ండ ద�రరప్ �దలగ్ � త లీందర� 

'ఓ్� ! ఇ� వరల��్ ��్ తట అప్ వలన త� �న� ' అా ్రప�నందప్  � ం�� ప ��త 

్్దఅ�ప్ ద్�ేన ్సతప్లందన ాగ ాగ త్రయ్ చనండడ నవరర్ ఖ�రప్ల�నౖ తంత�ప్లల 

�దలగ్ ఆభర�ప్లల ఉండడట చూ� �. 

ఇంత దె్ ల� ల ! పమడవ ్్దఅ�ప్ ద్�ేన ��డ�  ఆ � త ీలందర� సరా భమ � అలం�ార భమ�రే ల� 

ద�రరప్ �దలగ్ ఆ � త ీల గక్ప్ల ��ల్ సార్ పయప్ ల� (బం ారప్�� ాంం�   రా గ� 

రఎరగ (రాప్లల, .ననగ్లల ,గ్ర�ప్ల��   ుా్నప్ల ��డ ాంం� య్ంంెనన. 

అంర ఆ � త ీలనన ��ే��ా గక్ప్లతల  � వపటతల ుా � ుా � ఇండ్ ననంం� గ్ర�ప్లల ,.ననగ్లల, 

రాప్లల ,బండ్నన వరల��్ ��్ా ్పపంచన చనండడ స్లప్నతల వ�్ ా�� య్ంంెనన . దే్ 

ద�రరప్ �దలగ్ � త లీందర� రపతల తల�లతత ్్�ారప్ ా ్ప� ద�్ం�న బ ్ ్్�మరతప్ా గంా 

్ప�ాలఅరలద్ ్పపం� ్ంంె్ండడ తలడడప్లల , ాయస ��నం��్ ద��� ��ంబమలప్ల ��సం � 

నప�ా్రప్ ద్�ే బ ్ ్్�మ రతప్ాద్ ఆ� ాాదంబ్ ��ం�� వరల��్ �్��� ాు దనప్ ద�్ేన 

భ�రయదనలనన బందనవపల ��డ �ల్రరనన భ్పం� , రప ��రతల వ�్ �ాచన��ా య్న్ గ్ర�ప్లల 

,.ననగ్లల, �దలగ్ ుా్నప్ల ����్ రప రప ఇట్తల  � � �. అ్పడడ ుారర �త ��� ��తరర ' 

ఆ� ! ద�రరప� ��్ ా గయంబ� పా దె్ ల వచన్నన. వరల��్ ��్ రనంరట ���  సా్్ప్ల� వ�్ 

్్రయఅ ప��యనన. ఆ ద�రరప� �్� వలన�  గ�� పన��ట��  ప�ా గయ సం్రఎత లల గ� �నా ద�రరప� 

�్�ా ���్�  � గడడచన రప రప ఇండ్తల  � � ద్ � � . ��ట� ననంం� య్ ద�రరప్ �దలగ్ � త ీ 

లందరరనన ్్్ సంవరతరప్ ఈ వ్రంబ్ ద్య్చూ ్పర్  ���్ ా వక���  త� � ాన తనత వసనత  
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ుా్నప్ల ��డ గమడడతలా సనఖంబ్గ ననంం� �. 

�ావపన ఓ  ారా� ! �ద ఉరతపత్�న వ్రప్నన బ ్ ్్���� ��లలగ్ �జరఎలుారరనన ద్యవచన్నన 

.అట� లలన �్ న సరా ��ా గయప్లల త� � సనఖప్గ ననందనరర .ఈ తఈనన �నన ుారలతల ,చదనవప 

ుారలతల వరల��్ ్్�ాదప్ వలన సతల �ారయంబ్లల ��ే�� ంచననన. 

ఆ ద�రరప� ��్ ద�్ేన వ్రప్నన ల�తపం�� ద్�ారర .ల�తపం�� ద్�నే వ్రప్నన పనపమ ద్�ాప్ 

.వ్ర ల�్త్��� తా ల�్ం �ా ాదన. భ��త ర ేల�� కలం ర్ల ాదన.స �ా ���ః సన �� భవంరఎ అా 

నప�ా్రప్ ద్యవల�నన. 

ఇ�� భ��� యరతర ్ప ా�ప్ నందన  ారా� ్రతరశార సంుాదత్�న వరల��్ వ్ర తలల త�� సం్పర్ప్ 
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