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భతతరతన తపజనమల
బతక! గరప#చుం'ె'ి త*+ ,-ంపకమల.
త*+ /ట1 తనయ'ై ధను'ై5డ7
ప ాతత9సల. పల!మ;ర<+
=ివదృBిD సంపనEతన FGల!HIం=ిన
,
య;JKక! LడMNO ె*యక5P HQ*5డ7

అ=STానుభ తFాయవ#ల బUలమం=ే.
ానునE స5P9షణ=XYZ[
మ;ర\ మ సుగమమ, ,]^రణ యగట_`
పరమప=ిం/ెను త*+ 5త aమ;రమం=ే.
,ిల+లందర< క*bి పదు5cకండ7గ Z[న,
అషd మడ7 షమ  , తమTడ7 నందుల!
నుం'ి  తం'ి^ ,-ంపకమందు కడ7కe Tను
f'ిgయండ 5hప Iకi=ినJKOన MNందుZ[న.
ప^పంచ =ివjవన సమ;జkదl రణక! 5ిపతమ వmnంప
JKOే^యవంటo ల.pత ర =ివప#ర<షల ,]^రణల5దరవ#గ
ప^మఖుల! లr'stటu, అvb-ంటUదుల!
5Gం,ికజ_bి  ,-దwFా ప=ివతxరమల వయసుండగ.
yడవలbి వ/ెz {ామ;న, b]9/zయత jవనమను
తం'ి^ Lడయ, ెల!గ5డ7ను pర<d|ర< J}రక!
బతకనE5P` =ె*య పదు5c~ం'ేళ ా^యమల.
తనకధారంUలంబనJ}=ి 5Gర<గల bిSల.
MNందుక5h అvb-ంట1 అంగ+ =ేశమనక!

యతలrౖ 5P z  చదువ#ల!
సం{ాiరమ, సంసiృతల! గ డ
యమమనE=ి MNందుp =ె*యక!నE fనయమగ
5గ కతను, సర9మత bి=l తమల గ డ 5Pర9గలbినంత
ాాzతల! బింg నట1ల
,-దwFా, ష, దృBిD జమనE5P =ె*యHQ Z5G Hా
=ె*యక!ం'ె =కడ ంబయ=ో 5Gంత య;ల.gంgన
నమ fడ7వక /ేయచుం'ె ప^S=ినమT.
ప^కృSయనE ,]^మ;ను ాగమల మmnమ M`
పంచభ తమల ఆ ా9దమల ఫల`, M`
అదృశ వక!ల ఆసుxల వలన5P`
ం=ెను జ5నుభ S ాలకమమన
పల!మ;ర<+ |F^షతన =ేహసూ   M5నంతరమ
MNనల 5cపల =ేహ సు=ిl 5cం=ిన తదుప .
అను అాలమరణక ,-నుతా5Gౖ
త'ిgFPb-ను `హమE 9షమగ
/ెను మనుల బంధారణమ
ాం/ెను 5ల.చనల జనTరహసమను
ె*b-ను Fా పర9 _త^ FGౖభవమను
త,ిం/ెను ఆ అనుభవతర<ల బంచు~నగ
=ివjవన సమ;జప# ల.ాిపతవ9
స ా9ిా FGౖ సంస5P రదుwజ_bవంతల.5G
ి
JKOే^య వరమ MNంg సహచర<ల F,ింg
చదువ#సభతల 5P ంg Bింg ,-ంg
{ాటoల 5యక!గ యంgన
అvb-ంట1 5JK సహచర<ల య;శల!
య; సమ;జప# ను 5cకi FPట1న వమT జ_bి5వ#
అనంత    ప^SషD ల చుz నవాశమ వదw 5వ#
ఆర u ఆ

=ి {ాdu అదY పదf fరంg5వ#

అందలJKiంప MNంద Q ాచుక!నునE
ధన ాసుల నందు~ ధనుల జ_యమ
అనుచర<ల!గ నుండ7 నవాశమT
ఇందరమండగ అండfm¢నుడFGౖ నుండ Mల
MNంద Q ను'ిfన, Fా  య;దరణ  ాక ంg5వ#
అండదండల!, ఐశ9ర ర <ల! ాంించుFార<
అజతలrౖ, అfేయలrౖ యండలర
జనమ;ర\ మన b]9ఛ¥గ జ ంచలర
అ5P, ,]దFGౖ FP=ికను f'ిg5వ#
L=ి ాగల {¦Uగమను వదw 5వ#
అత  L మ;నbిక bిS MNటd 1ం'ె5h

Lజ5నుభవమ MJKO యండ75h?
ఆ ైరం ెHంప# సతవర న
ఆ {ా9రlం రహంార ప^వ#S
ధన  ప
 దవ#లనE  ాకర§ణ
ఆ బU¨ంతర©gస
FGౖభవలిTయనE f ాగమ
అLE కలగ*bి రªం=ిన
ఆ L మ5hగS య mnంపలను
ఆ bిSజ_ zన అనుభవమలF =ె*యలను
ఈశ9 ానుగహమ/ే
నూmnంపగలను.

బmnర¬మ;ణమల! అనుకరణ®gతమ, ఆచరణ¯యమలrౖనను
సర9ప^మ;ణమలనిగంg అల.చనలకంద సదౄపమను
స9ప^మ;ణనుగతమగ 5Gర<గవలrన వాiణ±ంg5వ#
జన స9రªానుభ S మ;ర\  తమ
²
Hా _త^మ
=ర<లనEf య;ల.చనలవల+ 5P రªపమల 5cందున
ఆల.చ5స^వంతల! లశమ;త^మ ల మ;నసJ} సు_తమ
^ 
నటod సు_త^మల. 5Gర<క మ*HయనE మ³యగన
నత  స ా9ంత ాయa జన_త^మ /ేర<వవ#న
 ITహమ;టమగ కigzHా జZ,ిన వ  షమ
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సంసల! వవసల! మ;నFదw రణక ా^రంభమగను
 ా9హక!ల!, సభల! త9రల.5G yటoనుదl ంపమ;త^J} నునEFారగదుర<
బUహప^మ;ణమల!, గర<తల!ల! అ=STావరణప^FPశమLయ5P
ఆ ఆవరణంతరమను ´ింg సుదl పరమపదమ5cంద {ంతమగ జ_యవలbిన=ే.
ప^మ;ణరmnత {ాధ5కమమ
{ామ;నులాచరణ¯యమ ాకM5
ఉ=హరణల! యపమ;నమల!ల
సంUషణరªపగతమ³ Fా  సతxంగ సభల!
{ారణ రణసంపనుEల5క §ం పక!5E
ప^పంచమన పల! మత, ా¶య fజన రంగమలల.
ప^ఖ;SHాంgన J}సంపనుEల ప^మ;ణమలక|త'ై
ప^భfంg జనHMNO స9ప^ాశమ;ను'ై
f ా·*+ న ధనjf  ·డ7 షమ  .
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