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భ���తత�రతన �త�ప�జ����నమ�ల��  
బత�క! గరప#చుం'ె'ి త*+ ,-ంపకమ�ల. 
త*+/�ట1 తనయ�'ై ధను�'ై5�డ7 
పాతత9���సల. పల!మ;ర<+  
=ివ�దృBిD  సంపనEతన FGల!HIం=ిన 

య;JKక! LడMNO �ె*యక5P HQ*5�డ7� , 

అ=��ST�ానుభ�తFాయ�వ#ల బUల�మం=ే. 
�ానునE స���5P9షణ�=XY�Z[ 
మ;ర\మ� సుగమమ�, ,]^రణ యగ�ట�_` 

పరమప=ిం/ెను త*+ 5�త� �aమ;ర�మం=ే. 
 
,ిల+లందర< క*bి పదు5cకండ7గ�Z[న, 

అషdమ�డ7 ���ష
మ���, తమ�Tడ7 ����నందుల! 
నుం'ి� తం'ి^ ,-ంపకమందు కడ7కe�T��ను 
f'ిgయ�ండ 5hపIకi=ినJKOన MNందు�Z[న. 

 

ప̂పంచ =ివ�jవన సమ;జkదlరణక! 5��ిపత�మ� వmnంప 

JKO�ే^య�వంటo ల.�pత�ర =ివ�ప#ర<ష�ల ,]^రణల5�దరవ#గ 

ప̂మ�ఖుల! లr'stటu, అ�vb-ంటU�దుల! 
5Gం,ికజ_bి� ,-దwFా�� ప=ివతxరమ�ల వయసుండగ.  

yడవలbి వ/ెz {ామ;న�, b]9/�zయ�త jవనమ�ను 
తం'ి^ Lడయ�, �ెల!గ�5�డ7ను �pర<d |ర<� J}రక! 
బత�కనE5P` =ె*య� పదు5c�~ం'ేళ� �ా̂యమ�ల. 
తనకధ�ారం�UలంబనJ}=ి� 5Gర<గల�� bి�Sల. 
MNందుక5h అ�vb-ంట1�� అంగ+=ేశమ�నక! 



 
�య�త�లrౖ 5P�z� చదువ#ల! 
సం{ాiరమ�, సంసiృత�ల! గ�డ 
�యమమనE=ి MNందు�p =ె*యక!నE fనయమ�గ 

5�గ�కతను, సర9మత bి=�l తమ�ల గ�డ 5Pర9గలbినంత 

�ా�ాz�త�ల! బ��ింg నట1ల 
 

,-దwFా�, ���ష
 , దృBిD  �జమనE5P� =ె*యHQZ5G Hా� 

=ె*యక!ం'ె =��కడ�ంబ�య�=ో 5Gంత య;ల.gంgన 

���నమ� fడ7వక /ేయ�చుం'ె ప^S=ినమ�T. 
ప̂కృSయనE ,]^మ;నుాగమ�ల మmnమ M�` 
పంచభ�తమ�ల ఆ�ా9దమ�ల ఫల`, M�`  
అదృశ� వ�క!� ల ఆ�సుxల వలన5P` 
��ం=ెను జ�� 5�నుభ�S �ాలక�మమ�న 

పల!మ;ర<+  |F�̂ష
తన =ేహసూ��� ��M5�నంతరమ� 
MNనల�� 5cప�ల =ేహ సు=ిl  5cం=ిన తదుప�. 
అను�� అ�ాలమరణ�క ,-నుత��ా5Gౖ 
త�'ిgFPb-ను `హమ��E�9��షమ�గ  
 
��/ెను మను�ల బంధ�ారణమ� 
�ాం/ెను 5�ల.చనల జనTరహస�మ�ను 
�ె*b-ను Fా� ప�ర9 �_త^ FGౖభవమ�ను 
త,ిం/ెను ఆ అనుభవ�తర<ల�� బంచు�~నగ 
 
=ివ�jవన సమ;జప# ల.�ా�ిపత��వ9 
సా9�ి�ా�FGౖ సంస�5P రదుw జ_bి�వంతల.5G 
JKO�ే^య� వరమ� MNంg సహచర<�ల F�,ి�ంg 
చదువ#సభ�తల 5P��ంg ��Bింg ,-ంg 
{ాటoల�� 5�యక!�గ �య�ంgన 
అ�vb-ంట1 5�JK సహచర<ల య;శల! 
య; సమ;జప# ను��� 5cకi FPట1న వమ�T జ_bి5�వ# 
అనంత ���� ప^SషD ల �చుz నవ�ాశమ� వదw�5�వ# 
ఆర�u ఆ  =ి {ాd u అద�Y పదf fర�ంg5�వ# 
 
అందలJK��iంప MNందQ �ాచుక!నునE 
ధనాసుల నందు�~� ధను�ల జ_యమ� 
అనుచర<ల!గ నుండ7 నవ�ాశ�మT� 
ఇందరమ�ండగ అండfm¢నుడFGౖ నుండ M�ల� 
MNందQ ను'ిfన, Fా� య;దరణ �ాక�ంg5�వ# 
 
అండదండల!, ఐశ9ర� ��ర<� ల! �ాం�ించుFార< 
అజ�� తలrౖ, అf�ేయ�లrౖ య�ండల�ర� 
జ�� నమ;ర\మ�న b]9ఛ¥గ జ�ంచల�ర� 
అ��5P�, ,]దFGౖ FP=ికను f'ిg5�వ# 
L=ి �ాగల {¦�Uగ�మ�ను వదw�5�వ# 
అత�� L మ;నbిక bి�S MNట1d ం'ె5h 



 
 

 
 
 

Lజ�� 5�నుభవమ� M�JKO య�ండ75h? 

 
ఆ �ైర�ం �ెH�ంప# సత�వర�న 

ఆ �{ా9రlం �రహం�ార ప^వ#S�  
ధన����పదవ#లనE �ాకర§ణ 

ఆ బU¨�ంతర©g���స 

FGౖభవల�ిTయనE fాగమ� 

అLE కలగ*bి రª��ం=ిన 

ఆ L మ5hగS� య�mnంపల�ను 
ఆ bి�S��జ_�zన అనుభవమ�ల�F� =ె*యల�ను 
ఈశ9ానుగహమ�/ే నూmnంపగలను� . 

 

బmnర¬మ;ణమ�ల! అనుకరణ®gతమ�, ఆచరణ¯యమ�లrౖనను 
సర9ప^మ;ణమ�లన�ిగ�ంg అల.చనలకంద� సదౄపమ�ను 
స9ప^మ;ణ�నుగతమ�గ 5Gర<గవలrన� వ�ాiణ±ంg5�వ# 
 

జ�� న స9రª�ానుభ�S మ;ర\�²
తమ� Hా� �_త^మ� 

=�ర<లనEf య;ల.చనలవల+5P రªపమ�ల 5cందున� 

ఆల.చ5�స^వంత�ల! ల�శమ;తమ̂� ల�� మ;నసJ} సు�_తమ̂� 

నటod  సు�_త^మ�ల. 5Gర<క�� మ�*H�య�నE మ³�యగ�న� 

నత�� సా9ంతా��యa జ�� న�_త^మ� /ేర<వవ#న� 

�ITహమ;టమ�గ �కigzHా జZ,ి�న వ���� �� ���ష
మ���. 
 

సంస�ల! వ�వస�ల! మ;నF�దwరణక� �ా̂రంభమగ�ను 
�ా9హక!ల!, సభ��ల! త9రల.5G yటoనుదl�ంపమ;త^J} నునEFారగ�దుర< 
బUహ�ప^మ;ణమ�ల!, గ�ర<త�ల!�ల! అ=��ST�ావరణ�ప^FPశమ�Lయ�5P� 

ఆ ఆవరణ�ంతరమ�ను �´�ింg సుదlపరమపదమ�5cంద {�ంతమ�గ జ_యవలbిన=ే. 

 
ప̂మ;ణరmnత {ాధ5�క�మమ� 
{ామ;ను�ల�ాచరణ¯యమ� �ాక��M5� 
ఉ=�హరణల! య�పమ;నమ�ల!ల�� 

సం�Uషణ�రªపగతమ³ Fా� సతxంగ సభల! 
{ా��రణ ��రణ�సంపనుEల5�క�§ంపక!5�E 

ప̂పంచమ�న పల! మత, �ా��¶య fజ�� న రంగమ�లల. 
ప̂ఖ;�SHాంgన J}��సంపనుEల పమ̂;ణమ�లక|త�'ై 
ప̂భfంg జ�� న�H�MNO స9ప^�ాశమ;ను�'ై 
fా·*+న ధన�jf �� ·డ7�  ���ష
మ���. 
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