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కమలకర�� రమణ�య రసమయ �ాంత�లల� 

అ� సూ����  నల"ార� సు$%మ మర&మ'ల( 

)*"+� మస�న ,-., మద"01త మధ3 4ాదు5 స నమసు6మంజల7ఁల7 
9:5మత�ర�;ౌ మధవ>న�ానందమ' ?యక@Aవ>,-. 
  

త�దండC5 ల మనసు మర&మ' ననుస"0ంచు Eారల( 

అజFయ4ాG నమ' ,%కH.ంచు IH"ామ' ,- దలంత� 

మ'�)J య'K, ప>,%Mమనరక �Eారణ%రN��  పOత5 

ప>త5�ా�PQిS  యజTమ',UMర9ిన VWతమ' ,- VWరOంత� 

  

XేXీ9ి[  మర&మ'లందల"ార�చు( ప5\ాంత 	త[వదను;ె ౖ

ఐ àక Eాంb%వం	త లవణKవ� cీత మ,efర�చులం 

Xీర1బh�న రఘ'"ామ' iేతల,-మనగలను 
)*మ� బkగడ గలను, ,-"+� గనగలను? 
  

ఆE-శంబ'న దప1 అవ�ల� అ�తర 4ాధKమ'�ా� 
EUౖ"ాగK మర&మ'న చ"0ం	, త"0ంచు భరత�� బoఁల7 మనుpలqందర�? 
V0టrs వరక7 వలయ' శ�t[నంతయ' @5ా ణ�uఁట��t 
సమసహన wxవమ'న ,yసఁగ' �� zే5య' మమతలqంద"{ఱుఁగ'? 
  

ధన"ా}ల�Mయ' $%ర@Aయ'దుననM, �ాదు @~మ�� 
Xైవదర�,e@ాయమర&.మ�� @A"0న మ'�స� �� zే5) గ'ణమ', 
భ"0ంప నలO �ా� Xినమ'ల బడ�క సకలమ' 
నపహ"0ం	 c:ద Xీ"{�డC శరత�ందు5 � చల7వ ?భ'O ,Uటr� వచు�? 
  



 
 

 
 
 

  

అరOంX%�� జ�T ,%మృz%వ�ల� బ5త�క7నవల��tంప ,-"0�న 

అ�మనవ�)J న(, }wxంV0 స� ల�ి� అచంచలO\ా�స సూ�"0[( 
�వన�రణ సం�గ సంఘటనల ,Uదు"��నుననM ,-. యశ�రKమ'? 
ఇంతక7 .ం	, సతKమh"0[ అసతKమ'ను, ��ం;ొక �"0�EాX%ం\ాప�"0త తడవ>లఁ 
	Xి�ల\ాన పల7క7ననM నమ�గలమ'. 
  

మత�PXౖెన,-. మ�Qి మనEా�త�డగ'టక7 మం	 i%ల7 

iేయబh�న మం	,-జFయ' కృz%fలQి, .తwxQి, దర�సవదను( 
మట�sల� మణ�కKంబ'ను బoల7, శ�\ాన Eాట�కలం జF"ాడC ?శ�ర�( 
బ�ఁగ వ"0ం	న �ా�Pశ�"0, స� @ార�� మ,efలషల7 Xీరక@Aవ>ట�టr� ? 
  

4ాంప5X%యక �Oతమ' గర�ప ,-"0�న �తK ప�జ��ష�S  
స�ధ"ా�చరణ%బదుN ;ౌ సOత�5  ,%"ాయణ'( "ామ'న��గ ,yంXిన మ�ల�ి�, cీతక7 
)Jలq� డల( సంప�ర� "ాగwoVాKదుల7 Vాక7నM, EUౖభవల�N  �F.టxటంకమ'? 
  

4ాగఱమ'ఱ�ఁ�, O"ాగ మ,eగత�;ై ప5\ాంత 	త�[ ;ై నటrల Xో	న( 
గర�మ'న VFఁ� జFఁయ'H , జగ,e�హను బంధు, Oశ�ప� ఆE-శ �uపX%Eాగ'Mలం జల� ర1 
,-ర1"0యW àమవత�1�5 సమనమ� �ా�Pశ�"0�tఁ దప1 �తర 4ాధK�P? 
  

ఇహమ'న }భమ' కల& వలqననM తలయవలయ' శంఖర� ,%మమ'� 

మ�Qి�t i%లదు వట�s  4 wxగKమ'నM, \ాం� Vావలయ' 

\ాం� @~ందనలO �ాదు \ాంభO కఱుణ ల�ట�ౖన 

"{ంట�,yందV¡"0న గలదు అరN,%"+శ�రర¢పమ' జనుల7 V�లవ 

  

cీ[ £ప>ర�ష 4ామరసK సమనత Vాం	న మ�Qి�t ల¤దు ��దువ "{ంట��t 
ఇర�ల,y�F ఐకKర¢పమ'న ¥ఁడగల7గ' wxగK.మ�� E-డCదు ,%భగవంత� ,-ను. 
  

శ"+ర $%Kస ,yసఁగ' బ5హ�, OX%Kబ'దుN ల¦సఁగ' \ారదల ప5wxవమ'iే 
మనసున ఉద)ంiే అరN,%"+శ�ర ర¢ప దర�న మతKంత మధురమ' గX%! 
  

IHరసు[  }భమసు[  
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