
�� సతయ్���ాయ  �ా్ � త్ర 

 
 
��్ లల.��్ ్లం రం్ ం �ష ్ ణం�ంష్ ్త�ంచత�్ 

ప ససన�్స్ ం�య�యత�ంా ంరనప��్త�య� 

 
ఆ్్స్: ఓ్ ��ణ��ా  �ావ, ఓ్ ్���ాయ�ా  �ావ, ఓ్ ్�ర��ా  �ావ, ఓ్ ��ం్��ా 

స్ః అసు్ూ �ళ్సు ���్ ్దక �్ద �దలసుల 

 
(త్ుప�� స్ �్ం్ర  �ా ర్ు   ���్ �� ్్త ్రదసు ప �్్�దలసున 

 
ఓ్ ��ం్��ాస్ః, ఓ్ ం ష�� స్ః, ఓ్ ్రుసూ్్�ాస్ః, ఓ్ � ంద�్ �ాస్ః, ఓ్ 

��్్�ా స్ః, ఓ్ ��ర��ాస్ః, ఓ్ హృ�ీ����ాస్ః, ఓ్ ప్్్���ాస్ః, ఓ్ 

���్��ాస్ః, ఓ్ స్దంషయ�ాస్ః, ఓ్ ��సు����ాస్ః , ఓ్ ప ్ుయ్�నాస్ః, ఓ్ 

అ�ంచ��ధ ాస్ః, ఓ్ ప�ంచ�� తత్�ాస్ః, ఓ్ అంోక�్ాస్ః, ఓ్ ్�ం�ి్ వాస్ః, ఓ్ 

అ్ుయ్�ాస్ః, ఓ్ �్�ంద్�ాస్ః, ఓ్ ఉ��్�� ాస్ః, ఓ్ హం�యస్ః, ఓ్ ��దృ��ష ాస్ః 

 
స్దదప్: ్్ ఉ �తత  ్ు��తకా��ా�� �� పం �ణాం �ీ తయంధ్ .�త ��ధ �్ ్రహ ��త �� 

్వం��ష ��ాఙ� ా� ప �ంత్�ససయ అ్యల హ్యః ��ా�మాప����ధ �యా త���హదద�ప �తవ�సాత్సా్త�� 

ద�ార�� ప ర్ ��� �్లబ�మా �� ��ంత���ష ధంతభ్త�  ���ంధ�రయ ����త�� �����దణయ  ��సయ ప ���య ే్�� 

������� �ం్్య���య ధే�గ స�నం� అ�ి్అ �ంత్�స ��య�వ��ద  �్  ్్� �్సలల స్�త���లల 

ఆా �్లల ్���లల ప��లల ���లల ��స��లల .ధసక్� ,.ధ���, .ధదంయ� ఏ�్ేరయ ం�య య ంం��్ ా�్ 

.ధ��� ��్ �అలల ��త ఃలల ్�్ం�ాఃలల రం్ప�నస �తః ��్తఃలల ��త సయలల ్�్ం�ాసయ 

రం్పపనస �తసయ ్్ సదకసక్లసయ ��్  ��మ ంయ ం�ా అధా ఆార����ేయ ాణా��య �ృ ధ్ �ంధ్ 

ర��్ంధ��్�క ్త�ంార ప�ంచ పద���యపత �ంధ్, �్�త్్�ంథ �ి్ ధ �ంధ్, ��సతయ్���ాయ్ర��దణయ 
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��సతయ్���ాయ�ీ తయంధ్ అసా�ం�య్���హ్��� �� ���ప �ంపప�్్ద����య, 

ఆ�����ావనప��స్�పత �ం ్ ��్వేయప� పప�్్ ద����య, త్్ేదద ����ం�స్ ద����యల  

 
దద����రస: (దదణ్రసదక ే్ర్ర, దక్దక్ల� సక్  ��సట్ ,ఒద ప� ప్, ����ద�� అకతదక���,ి దకతర ��్� 

దదణ్రసు ్బ�ి   ���్ �� ్్త ్రసు  �పప�దలసునల  

 
��్ లల దదణసయ్రభ�ం �ష ః ద్ �ంచ  ్ స్�ం్� ః ్బద�తత �ి ్� ల హ్్ం�య ్�తృేయ�స్ృ్�ః 

దక��త�  �ే��స��ా  సపత�మా � �సు్ర�� ���ా �ోథ ాో��ా్  ��్���ో  హయ్ంాయః 

అ్���ణ్ సస�్�స��ా దద�ల్లరస్�ం�్�ః ఆా�్త� ���ంద�ల్ పప�్ంధ్ ్ు��తకా ��ం��ః 

 
 
��్ లల ే్��్ ా్ర �్ �వ� ������� సంసా�  

సం్�� �ి్రు ������ �ద��ి్ అ స�నం�్దకంచ ఏ�్ దదణపప�్ః 

 
అ� ప �్� ఆ �సట� �������వ, పప�్  ్�య్రద��వ, త్��వ అ్తస�్ద్�దలసుల 

 
సతయ్���ాయ �ా్ ప �్సు త్ద �దక ��వ ఉ్�   ���్ �� ంర్ర�� ప్ �్ృ్రద్� .��ధ  

 �ా �దలసుల 

 
 �దక: ఆ �యాసాస �త�్� ంణాత � �్ �ృ�ిషా్, ధ�� ���సయ స్ే��ల 

 
��ంచేర: ్ం���� ��య�ష  అ���� ్, ���ష ంణాసయ���సః సుం ్� 

్రభ�దంత రయ ఆాబే్ ్��� గల 

 
త్�య: .ద�్�ి �జయ�ం� ి్��జ� ి���ే�స�ం్�త�ప్� 

తా���� య పం్� య � �  సూ�ంయసయ ంం్ ఃల 

 
్� త్: ్రు��్� �్�ా్� ్రుకం్� �ి్ ర�ః, ్�ంమా ంనస�్్�ా ంమః 
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్రుసదత్ర్��ి ్రు్్���� �ే్ ం�ః, 

్రు��యంసుసః �ి్�, ్రు్�్�న �ససప� 

ం్రు్�ే్ అసుత సూంయః, ్�ంమా��ా �ే ధ�్త�సఃల 

 
.�ోద ్ద్:  �ా్ుః ప�సా ����యా �స్ �్ 

 �ా్ు��్�� ా సుహ��త� ్� �న, 

 �ా్ు��్ ్� ా �ంచయ�ా��ా�� 

లృహసపత�య ్రు్�్ే్ అ��ధయఃల 

 
 
.�ోధ ్ద �నస్  

ఆ � స���్  ్�ధర�  �త స న���్ం�తస, ్స�ంయ�ా ్క��, 

��ం్�త�ంససతసయ ���ా్�హసః, 

ఉణప���్�తంః, త �్ అం్ే్�్�ే 

ాసయకా�ా �సాథ, ఆ � �సా��్సఃల 

 
 � య�ప ���్ పస్  

 
ఓ్ అసయ ��  � యప ���్ పస ్వ్్త సయ ల హ్ ం �ష ్స�ణా�� � ా, �ేయో ��్�రంాయ�� 

ఛ్��్�,ి  � యణ్��తః, ప�����్� వ�్ ��్, స��్ ణ��తః, ��� ్ ��దద్ �� సతయ్���ాయ  � యప ���్ ��� 

ం��ేః,  

 
దం్�యస్  

 
వ�్ అ్ేర��్ ��య్స్ః, 

స��్ తం����య్స్ః, 

హ � ్ ్రయ్���య్స్ః, 
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హ�� ్ ద��ి్ ����య్స్ః, 

హ�ః దంతదదం పృ��్ ��య్స్ః, 

స��� ్ అ్�్����య్స్ఃల 

 
అ్ే్�యస్:  

 
వ�్ హృ్ా�ాస్ః, 

స��్ ంం�� �ావ, 

హ � ్ ంభ����� ట, 

స��� ్ ద� �ాహ�్, 

హ�� ్ �్త త ా�ా �  ట 

హ�ః ఆసత ృాపట 

ధబంచత�సు����్� ��ే త్రః 

 
 
ం�యస్ 

 
��్ : ం�య�త�తయ్ ేరయ�పత్ ేరయత ా స్�ాత్, 

ద�ద్�థ్ � ద���ణ్ ��సుత ��ధంయ్ హ��్ 

�ీ్�్లం్ �ద�ంష్ ���త�ప్ధబ�ిత్ 

��ం్్్ ��దకద�స్్్ ల వ్��వయం పప�త్ 

��సతయ్���ాయ  �ా్ �్ స్ః ం�యా�్ ం�యస్ స్ంపా�్ల 

 
ఆ��హస్  

 
్్: ఓ్ సహస ���ష ప�ంచ ః, సహ � కస�హస  �గ 

సధబ్్ ంణా్� �ృ్�ా, అతయ� ్  ్ ��్ేరద్ 
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��్ : �జయ� ��్్త్ సంాద���్తంస  �్����భయ్ ���హృ��ధ �సే్య్ 

 �్ే్ ణ��త్  �ారర్ ధ��త���య్ స��ా��ం్ ం �ష ్���హా�్ల  

 
ఆసస్  

 
్్: ఓ్ ప�ంచ  ఏ ��్ే్ సంా్, ా్ూతత్ ా్�ధ�య్ 

ఉ్�్ృతతా��య��సః ా్ �్న్�� ��హ� 

��్ : దదప్ు ్బద� ్య  ���్ం�య �ి్వసఅ్ సాంష్ా్ ం�త ్ 

ం�త � �త త �ృత్్ుయత ప �ప ేృవయ ద�ల్రంయ ్స్�ాత, 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః స�ంతన భ�త�ి్వసస్ స్ంపా�్ల 

 
 �్య్  

 
్్: ఏ్���ససయ ్స�్ �అ్��్యా�ే్్పపంచ ః 

 ��ోసయ ంణాధబ్��, �  �్ �య్ృత్��ంల 

్���ాయ స్��తసుత  సం��ంష�్�ంద 

 �్య్ ేృవయ ����ణ ్్  �భయ్ ం�ంధా 

�� సతయ్���ాయ  �ా్ �్ స్ః  �్�  �్య్ స్ంపా�్ల 

 
ఆం్�్  

 
్్: �  �్ూంధధ ఉ��వత�పంచ ః,  ��ో��యవధ��త�పసః 

త్�ం ప�ా���� ్గ  �ణ్�సణ �్ అ  

�య��త �యదత సాం  �ా హృ�ీదపత�య స్ః  

్ా� �����్� ధ��త � హయ��్ �ా్ ప �ేృహయ్�్ 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః హసత�ః ఆం్�్ స్ంపా�్ల 
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ఆ్్�ా్  

 
్్: త �్��ా����్ాత, ం���జ అం� పపంచ ః 

స �్్�తయ��్ యత, ప���్ూత్ ్ంోప�ంః 

్్����్�యసుత ా��ా�� సంా �పహం్ .ధ్ 

త��్్ ద�పత్ ���స్య��్్య్�్ ం�ప 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః . �్ ఃఆ్్�ా్ స్ంపా�్ల 

 
 �నస్  

 
్్: ాత�పంచ��య హం��, ���� ా �ా ్తసాత, 

�స్్� అ �య�ీ ���య్, ��� ్  ర్ణ్ం ధ్ంఃల 

��్ : ప��ధ ్���: ��్్సదక్ధస్ ��మ  

సు����ి్�వ ��ద� దృ �ం ������ః, 

్ా���పత్  �నసంం�్  ేృవయ 

 ���ల�  � ష్ �త స�మప ��హ 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః సనపా�్ల 

 
ప్ �్ృత �నస్  

 
( �దకన ఆ �యాసా స �త� ్� ంణాత  � �్ �ృ�ిషా్ల ధ�� ���సయ స్ేం�: (��ంచేరన ్ం���� ప�య�ష  

అ���� ్, ���ష ంణాసయ ���సః, సుం ్� ్రభ�దంతపృయ ఆాబే్�ి ్��� గ: ( త్�యన .ద�్ �ి 

�జయ�ం�ి్��జ�ి ���ే �స�ం్�త�ప్� తా���� య పం్� య � � సూ�ంయసయ ంం్ ః (్� త్న ్రు��్� 

�్�ా ్� ్రుకం్� �ి్ర�ః, ్�ంమనంనస�్్�ా ంమః, ్రుసదత్ర్�� ి్రు్్�ప��ధ�ే్ ం�ః, 

్రు ��యంసుత  సః �ి్�, ్రు్�్�న �ససప�ం్రు్�ే్ అసుత  సూంయః, ్�ంమా��ా �ే ధ�్త�సః, 

(.�ోధ ్ద్న  �ా్ుః ప�సా ����యా �స్ �్  �ా్ు��్�� ా సుహ��త� ్� �న,  �ా్ు��్్� ా 
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�ంచయ�ా ��ా�� లృహసపత�య, ్రు్�ే్ అ��ధయఃల  

��్ :  �నస్ ప్ �్ృ్�వ��ద� ేృవయ ప�ంచ�� తత్ 

అ్�ర్�ర సంా �ా ����ాయ ప య��ి ాల 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః ప్ �్ృత �నస్ స్ంపా�్ల  

 
.�ోధ ్ద �నస్  

 
ఆ � స���్  ్�ధర�  �త స న���్ం�తస, ్స�ంయ�ా ్క��, 

��ం్�త�ంససతసయ ���ా్�హసః, 

ఉణప���్�తంః, త �్ అం్ే్�్�ే 

ాసయకా�ా �సాథ, ఆ � �సా��్సఃల 

��్ : స�మ్�్  �వ� స��ా � ్��త్ �ం్ద�్ద్ 

 �నస్ �ీాదకంచ ����ణ ్ా�్తత్ సు��ణాం 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః .�ోధ ్ద �నస్ స్ంపా�్ల 

 
�సత ్్   

 
్్: స �త  �యససప��రాః, � స�పత  స్రః దృ్�ః 

����ా్య �ా్ త్�ా్�ః, అలరనసుపంచ ్ ప.్ 

 
��్ : ��్సూదత స్�ార��త ా �ా �్ స్�ా్� 

సంా�ంష ప �� ��� ��స�ీ ్� ం���్్� 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః �సత ్ారే్్ స్ంపా�్ల 

 
ాాజ� పపత్  

 
్్: త్ ా �ా్ ల����ి  � కఅ ప�ంచ ్ �్త్ �ేతః 
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్�స ���� అా�్త  �ం�య � ాణ్�య 

 
��్ : ల హ్ ం �ష  ్స���స్ ���్త్ ల హ్సూత ద్ 

ేృవయ ధే��అ ం��్ స��ా ్పద�ో  ధ� 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః ాాజ� పంత్ స్ంపా�్ల 

 
ే్ర్  

 
్్: త �్ ్యాఙ�  త�ంా హ�తః స్ధృత్ �ృ ���య్ 

ప�గ  �త గ ణ్��� ��ా��యఅ అంయ�యఅ ��� ్�యణ్�య 

 
��్ : ��భ్�్ ్్్స్ ���య్ ే్ం��య్ సు్్�హం్ 

ంద�పస్ సుం�య� ్ �ీ తయం ్ ప �ేృహయ్�్  

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః ���య��్్్స్ స్ంపా�్ల 

 
ఆధంయ్  

 
్్: త �్్యాఙ�  త�ంా హ�తః �్ ��్������� 

్్��గ � ి����� త �్గ ాోసత �్్�్ాత 

 
��్ : స�ంయయ వం ��ాబం ������ా ్య ద్దయకవః 

సువం్ ధబ యకవంచయదత్ ేృవయ ప�ంచ�� తత్ 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః ఆధంయ్ స్ంపా�్ల 

 
ప� ప్  

 
్్: త �్��్ధ అ�్ా్త, �య��  �ధా� ్త:  

���ేహ ����� త �్గ, త �్ ాఙ� ్� అ�్�ాః 
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��్ : ్�్���� సుే్ంమ� ్�ద్�య�మ� �తవ ప �ప 

్ా�హృ్�� పప�్ంధ్ ప���పయ  ప �ేృహయ్�్ 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః, ప���పయ  స్ంపా�్ల 

 
 
అ��్ేపప�్ 

 
ఓ్ ��ణ��ా స్ః  ��� పప�ా�్ 

��ం్��ా స్ః ేరద�్ పప�ా�్ 

 ్����పత�య స్ః �్�� పప�ా�్ 

అసవ�ా స్ః �్సు� పప�ా�్ 

�్�ంధ్�ా స్ః నం  పప�ా�్ 

ం ్ంణ���� స్ః దసట్ పప�ా�్ 

దక�ర � థదధర�్�ా స్ః ఉ్ం్ పప�ా�్ 

ణ్భ్ద�ే����ంర� �య�యస్ః స్ః ల�హ అ పప�ా�్ 

ద్లరద్ �ా స్ః ద్ఠ్ పప�ా�్ 

పప��ష్్ు �ధ���త �ా స్ః �దతృ్ పప�ా�్ 

దక్్దకస్ద్్్�ా స్ః ్్్�అ పప�ా�్ 

్� � �ే్���త��ా స్ః ్��ి��్ పప�ా�్ 

సూంయ్్�� ��న ం���య� స్ః �్్�  పప�ా�్ 

సహస ంం�� స్ః ంంః పప�ా�్ 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స��ాయయ్��� పప�ా�్ 

 
�� సతయ్���ాయ అ��్ తతం ణత్�్పప� 

 
ఓ్ ్���ాయ�ా స్ః ఓ్ స��ా స్ః ఓ్ �లం�య స్ః ఓ్  �్ అద� �య�య స్ః ఓ్ 
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�్�ంధ్�ా స్ః ఓ్ ��సు����ా స్ః ఓ్ �ే�ో యస�య స్ః ఓ్ ��్్�ా స్ః ఓ్ 

ాఙ� సప్���ా స్ః ఓ్ ���ద్��ా స్ః ఓ్ �ే్�న��ా స్ః ఓ్ ్త�ం ్ంత�య స్ః ఓ్ 

�ేయ్����ా స్ః ఓ్ హృ�ీ����ా స్ః ఓ్ ణ్ద��ా స్ః ఓ్ ేంచ�రా�్ా స్ః ఓ్ 

పం్�జయ��� స్ః ఓ్ ఆత్�జయ��� స్ః ఓ్ �� �్��్��ా స్ః ఓ్ అథద�ం���ా స్ః ఓ్ 

సంాద�దప�ప ధ�� స్ః ఓ్ � ంద�్ �ా స్ః ఓ్ � ��దాఙ� ్�ా స్ః ఓ్ � ం� �న స్ః ఓ్ 

దంచయ�ద��ా స్ః ఓ్ సంాాఙ� ా స్ః ఓ్ సంా��ా స్ః ఓ్ సంా��వ్ స్ః ఓ్ స��ా��ా స్ః 

ఓ్ సంా ��ర��ా స్ః ఓ్ హ��య� స్ః ఓ్ ����� �్ స్ః ఓ్ హం�య స్ః ఓ్ �య��ా స్ః ఓ్ 

హద�ారం�ా స్ః ఓ్ సహస ��హ�� స్ః ఓ్ అ�య��త ా స్ః ఓ్ సహ � ��ా స్ః ఓ్ 

అక��ా స్ః ఓ్ క��ా స్ః ఓ్ ే�్��వ�నా స్ః ఓ్ ��ణ��ా స్ః ఓ్ ్�ం�ి్ వా స్ః 

ఓ్ ్వ����ా స్ః ఓ్ సాా్ధర�� స్ః ఓ్ ధర� �్ణా��ా స్ః ఓ్ ��ర��ా స్ః ఓ్ 

�����ప�్� ా స్ః ఓ్ అ్ుయ్�ా స్ః ఓ్  �ం  �ంథ�య స్ః ఓ్ ఆ్్్ద�ా స్ః ఓ్ 

ణ్భ �య�య స్ః ఓ్ ��ం్ంధ్�ా స్ః ఓ్ ���స��ం�య స్ః ఓ్ అం��యం�య స్ః ఓ్ 

��్��ా స్ః ఓ్ ద్ద�కయ�ా స్ః ఓ్ హ్సణత �� స్ః ఓ్ ఆరం్ణత �� స్ః ఓ్ 

��దక్� థా స్ః ఓ్ భే��హ్�ా స్ః ఓ్ �ద�్లర్రుయత�య స్ః ఓ్ �్�యా స్ః ఓ్ 

�తయతృ �త ా స్ః ఓ్ �్�యస్్��ా స్ః ఓ్ సు��రయ��ా స్ః ఓ్ �ంాదద�పా స్ః ఓ్ 

�ం్�్�ా స్ః ఓ్ ల హ్య�యా స్ః ఓ్ పృ��ప్���ా స్ః ఓ్ �ీత��స�� స్ః ఓ్ 

ేరవణ�ా �ా స్ః ఓ్ ��్ే��తా స్ః ఓ్ ంధ�� స్ః ఓ్ ం ష�� స్ః ఓ్ ��్్� స్ః ఓ్ 

్�వ్ద�దయధబ య�ా స్ః ఓ్ ా �ా్బంత�య స్ః ఓ్ అ �ా�త్ �్ స్ః ఓ్ �ం��ా స్ః ఓ్ 

��స��సు�్ా స్ః ఓ్ �్�్�� ా�ా స్ః ఓ్ �త��� ం�ా స్ః ఓ్ స్్ృ ్�య స్ః ఓ్ 

స్�త్�ా స్ః ఓ్ ధదత�ి ా �ా స్ః ఓ్ �ేతషప�్యా స్ః ఓ్ పం్�త్ �్ స్ః ఓ్ 

అసు��్త��ా స్ః ఓ్ సంాద���్�్్త��ా స్ః ఓ్ అస్్�ా స్ః ఓ్ అస్తంద�్�ా 

స్ః ఓ్ ్�ా�ం���ా స్ః ఓ్ ���ం���ా స్ః ఓ్ స��ాం���ా స్ః ఓ్ రంర��ా స్ః 

ఓ్ � ్ళ్��ా స్ః ఓ్ ����� �ా స్ః ఓ్ � ��ప్ �ా స్ః ఓ్ ���్ా�ా స్ః ఓ్ 

ధదత���యా స్ః ఓ్ ్హ� ్��ా స్ః ఓ్ ప�యయ��ంత�య స్ః ఓ్ ప���త్�ా స్ః ఓ్ 
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� ��దాఙ� ా స్ః ఓ్ ం ్ంణ���� స్ః ఓ్ ్త�ంచత�్ా స్ః �� సతయ్���ాయ �ా్�య స్ః  

�� సతయ్���ాయ �ా్�యస్ః ్�్�ంర ప��్ ళ,పత ,ప� ప పప�్్ స్ంపా�్ల 

 
రూప్  

 
్్: ాత�పంచ ్ �య్రుః ద�ం��యదదపాఅ 

్రభ్ ��్సయ �� ల�హ  ��పపం   ���� �య్� 

 
��్ : ్��్ే్ ేరేబా ద్��త్ సుే్ర్స్్�హం్ 

రూప్ ేృవయ ����ణ సంా���స్స్ృత 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః రూప్�వ�పా�్ల 

 
�మప్  

 
్్: ల� హ్య�సయ్రభ్బ�ిగ ల�హ ���సయః దృతః 

నం  త్సయ ా��వాణయః ప��త�ే్ ��ో  అ�్ాత 

 
��్ : వృ్�దత���తస్ారదత్ �స�నస ��త్ �ి ా ్ 

�మప్ ేృవయ ����ణ ్�వద్�దయ్�్��పహ్ 

�� సతయ్���ాయ  �ా్ �్ స్ః �మప్ ్ం్ా�్ల 

 
త్వ��్ య్  

 
్్: ్్  ్్� ్స � �్తః ్కసూ���య అ�్ాత 

్రభ���్  ్��్��నణ్  � య���ాార ం�్ాత 

 
��్ :  ��ంష � �్ం�య్య ేయభ�్� ��వృ్���త అ సుప��ాఅ 

ధ��యఅ �ప�్య్ణ్ ద�వయసప��్ తం �అ  � య్్సన్ �ం�ా 
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్�్������ం ��త్ ్ం�్రు సేర��లం  ��ాారదత్ 

్�్లబద్  ��ి ం��ష ః ప ����స్హ్ ్�స�� దదపా�్ 

���్సన్ సూపస్ారదత్ ��ద � య స్�ాత్ 

వృతధకయ స్�ారదత్ త్వ��్య్ ప �ేృహయ్�్ల 

ఓ్ ధబంచత�సు��ః, ఓ్ తత�ంత�ంా��యయ్ ధ��ా ���సయ �మ్ స� ం���సః ప  �్ ా�గల 

సతయ్ తా��తస ప���ి్ �్, అ్ృత్సుత , అ్ృ్�పసతంయ్�,ి 

ఓ్  � య�ా� �ావ - ఓ్ ఆ �్�ా �ావ - ఓ్ ��య్�ా �ావ - ఓ్ ఉ��్�ా  �ావ - ఓ్ 

స్�్�ా  �ావ - ఓ్ ల హ్య� �ావ 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః, ్వ త్వ��్ య్ స్ంపా�్ 

అ్ృ్��ిం�స్�,ి ఉతతం � ణస్స్ంపా�్ల 

హ �త ప ��ళా�్,  ��� ప ��ళా�్ల .��ధ ్్�ా్ స్ంపా�్ల 

 
్�్లబద్  

 
్్: ్���య ఆ�ీ్త��క్�్ ��ష ��యస�్ �ంతత 

పం�త�్ ధబ్��ధణ����్� అ త��ద���ే్ అదదపాఅ 

 
��్ : పప��పదలవ స�దం ప�����నే�న్ ్�్లంచయత్ 

్ర��త ్ూంష స్�ారదత్ ్�్లబద్ ప �ేృహయ్�్ 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః ్�్లబద్ స్ంపా�్ల 

 
����స్  

 
��్ : ����స్ ేృవయ����్ ప్్���త స్�ాత్ 

్��జ ��ం్ా్ ్తత్ ేృవయతా్ సు��సాంల 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః దం పం ����స్ స్ంప 
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్్త ప� ప్  

 
��్ : ఓ్ ���్ం����్ా ప సహయ  �స� �్ స� �ా్ �తవ� �య�ా దకం్స� 

స � ��్�అ ��్ ��్�ా ్హయ్ �� �ణా�� �తవణ��య�్��త� 

దక�త��ా �తవ ణ��్�ా ్వ���్ా స్ః 

ఓ్ త్��వ్్ ఓ్ త��ాాః ఓ్ త��్�్ ఓ్ తత�తయ్ ఓ్ తత�ంా్  

ఓ్ త్ుా ��ంష్ః అ్తణ్ం� ధబ్� � ేరవా�్ ంణా్బ��త � తా్ ా �ాసత ధ్ � స�్ం సత ధ్్  ్ 

సత ధే్ ంచ  ్సత ్ ం �ష సత ధ్ ల హ్తా్ ప �్ప�ః తా్ త��� ఆ � �జయప ం � ్ృత్ 

ల హ్ధబంచత�సు����్ల ్���ాయ�ా ం్్స�  

��సు����ా ంమ్ స� త్�నం �ష ః ప  �్ ా�గల 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః సు�ంష ���య్్త ప� ప్ స్ంపా�్ల 

 
ప ్�రయ స్ �్ం్ 

 
��్ : ా����� ్  � �� �్�్్తం దృ్�� ్  

్�� ్�� ప యణయ్� ప ్�రయ ప��ప�� 

 � � హ్  �పద��్హ్  � �్�్  �పస్ధ�ః 

� స�్�్ దృపా���� ణంయ�ేత�త�ద 

అసయ�� ణంయ్ ్��ిత  తా �� ణంయ్ ్్  

త �్ ్�్ంచయయ ����స ంక ంక �్�ంధస 

ప ్�రయ్ ద����య్ సంాధ ్���ంయ్ 

స్ �ం �ే��్�్్ తా్్ర ద్ంసా ్వప �ప 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః, ప ్�రయ స్ �్ం్ స్ంపా�్ల 

 
స��ాప �ం్ 
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ఛత ్ స్ంపా�్ల  �్ం్ స్ంపా�్ల ��త్��� �ా�్,సృతయ్ ్ం్ా�్ల ్�సయ్ 

స్ంపా�్ల స్సత  ���జప ���అ స్ంపా�్ల 

 
 � ంధస 

 
��్ : అ�వ్ ప�్�����క్ సృ�ి్హ్ ��వతయసూ్స్ 

హృ�ీ��ణ్ �ే్�నథ్ ����ణ్ �ం��ాద్ 

సేరయ్ ్ ేరయ�పత్ ��ం్్్ ేంచ��ా�్ 

�్�ంధస్ �్�స్్్ �్స���ద్ధ్ హ��్ 

ప య�్�్ స�� ధ��త � ్���ాయ ్�్ పం్ 

్ుంా � ం  � ర�� ణత� య�ప���తీర్ � 

ం �త ంాత� స��ా � త��� ్ ధ�య � ్ 

్�్� �్య్�� స్��ంత� పదఫ�ి�త ్�ప�నా�గ 

సతయ్���ాయ్ ���్ �్��హ్ ��్్్ ప ధర్ 

నద�ా� ంతత్ ంణా్ �యస త��వ్ స�స్ః 

�� సతయ్���ాయ �ా్ �్ స్ః  � ంధ్� స్ �్ం్ స్ంపా�్ల 

 
పద్ 

 
��్ :  ్్ పద్ ్ా����  � �ిత్ ప�ంతసత� 

్�స  � సపద����ిత ంత�� ��స్� �స్� 

�� సతయ్���ాయ  �ా్ �్ స్ః పద్ స్ంపా�్ల 

 
��్ : ాసయ స్ృ్�య ్ స���త � తపః పప�్ ���ా ��� � 

సూయస్ స్పపంష్�్ ా�� స�ోయ �్�� త్్ుయత్ల 

 
��్ : ్్త స�స్ ���ా �స�స్ ధ��తస�స్ �్�ంధస 
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ాతషప�త్ ్ా���� ప��పపంష్ త్సుత ్� 

అసా� ం�యస��హ్��� �� ���ప �ంపప�ా� ్ ధే��స���ాత్దః 

 
�� సతయ్���ాయ సు��ీ ్ ��ం�ో  ధ�త�ః 

�� సతయ్���ాయ ప  �్్ ంం � ేృవష ్ల 

 
 
 
�� సతయ్���ాయ  �ా్ � త దథ  

 
ప థ�ం�యాః  

 
పపంా్ర ఒద్��డ ��దం్లబవస త్వ్��ంయయ్రస్్ు ప���య�దసు  �ప�పసద� ం�య ప �ాదద��త�వస 

��సూత్హ��ష�, �లస���� ్వ్రసుదక ��్్ంచ  ���  స్తర����ల  

 
ఓ  ���య ద ల వ్� సూత్హ��ష� ్�స��దక ఏ� త్ర  ��ిస ����స ����దదక ప�్�  హ, 

పంద�ద�ి��ద�  � ్��్��, ఏ తపసు�  ��ిస దలద � ్��్ �� ్�దక సం�ం్ర�� అ్తార ంసనం్్్తరల 

అ� అతర��ంచల  

 
అ��ంసన సూత��డ ఓ ్ర��య� �్ ద���� పపంారదప�ప�డ �����ష���స ్�ం్ు�డ �� ్వం �ష ��సు 

ఫంతర��సస�్  అతర���డల ధే��సు�ేర �� ్వం �ష �� సాా్�� ్�ం్్హ��ష��  ��పిస��� త్ ఫదక 

 ���ప్సు ణ�్ ద �� ంస్తర� అ్�న�డల  

 
పపంారదప�ప�డ, ద�దస్ �ం�ి ారత�వస ్�ం్ు�డ సంాద���దసు ��ంచేర్ూ 

సంాద���సు �ేహ��్�రత�త�వ ధబద������ � �్�డలధబద�ద్రద� పపంా�స్దం్పద్రద � 

పదక�స్ద త్త�త తష పదకద ్్రదసుధం్్ు్ుసన ్�స��దసు ��, �్�పతర ప�� ద ్్రదసు 

ద�్�ంచ్ ఉ �ా ���ా � ం ���్్ు్ూ ం �ష ద�ద్రసదక �త��్�డల �����ష���స ్�ం్్హ��ష, 

ం �ష ద�ద్ద� ్త�ంచతో�డసు, ్�ద్� ణ��ం్ేద���డసు, ణ్భ, ్ద� ే�� ప్్�స్�ద 
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ంధబ�ిత��డసు, అేర ధే�్త�త�వస ్���ాయర� ్ూ� సుత �్్ ����డల  

 
్ససు�దక��� ్�సదదక��� నస�్� �ప�పసదక అదం��� అపత త�స ం ప్రదద���డసు, 

ఆ��్ ం�య్తంస�త��డ �ంచా యర�డ, సుేర్�త్దకత�వస ఆ��ప�ంచ��� ధదకత ద ల�రదసు ్ ద��్్ు 

ధే�్త�త�� ��్్�న��ాయ�� �దక స్ �్ం్రల ఆ  �త ్� �న ంసన ��్వం �ష �� స్త�ి్� 

్�ం్ు�్�  స్్�న�డల ఓ ్�ం్్హ��ష� ���దదక ��ంయ �్? � ����ద ఏ్సట?  �ప�ప పంచ �త సు 

అ్�న�డల  

 
ఓ ద�ల్�ద్��� ��్్�న��ాయ�� �ే  ్క��� ధబద�ద్్్� �సుద్్ం  లహ��స్ద్� 

 �పదం్్రదసుధం్్ు్ు్�నంచల ����ద ్్రదసు ద�్�ంచ్ ఉ �ా ���వ్�  ��ిప ్ా్� 

అసు �ేస�్ప�్ర అ�  � ��ధ్ ��డల  

 
��్వం �ష ��  సక్   �ప�పత�్�న�డ � ఓ ్�ం��� ద���సు �ేహ��్క్� ్్� ం ా�సనతర����� 

 �ద� ల�ేరసన��ల ్�స��దక ��� � స్ �ం �� ్�� �్� సుభస్్���ద్ల్��్�� అసట్  

సుద�ప �ా్రదసు  �లర్�సు, ంస్్�న�డల ధబద�ద్్్ుసు, సాంాద�ద్్్ుసుద్త� 

్ుం్ధ త�స ్వప�యయప ్ త�స � తరదసట దద్ుల �ా్్� ��త�దయ్ర � ���� 

 �ప�ప్ు్�నసుంసుల అ�� సతయ్�న��ాయ � త్రల ���� ంం�ంం�స్రస ధ��త ణ�్ ధద్� 

ఆ్��్�స��ంచ  హద�ద్రస సంాసుభ్రదసు అసుధం్� పంద�ద్రస �క్రసు  � ్��్ంచల 

్�ం్ు��డేర్ు్�న�డ� ఓ ్వప ధబ� ఆ � ్�్�న్��్ ్ుస �దస ్స��్  ప�త్ �సుత ్��? ఆ 

� ్�్�న్��్్ుస�సక్ ?  ్తదక పపంా్ర   � ్��న ��ి ప�త్  � ్��స��������సదద��?   

� ్� త్నప��డ ఆ్��్ �� అ్తార ్�దక సంసతం్�� ్�దకప�ద�ి్్� �����డల  

 
ధే�్త��డ  �ప�ప్ు్�న�డ�   � త్ర ప �ద ద ్స��్ దసు ం ����న  � ���డత�్��ల 

రసం�సయ్రదసు �ృ��ద్ల్��్్ుసుల  ���ేయదం త�స స్్�్��న, సంా్�  ం�ా��న ప  ���సుత ్��ల 

్�వ, �తవ��భ, ����తద ్�స్రద్్ు���, ఏ��వ్� .ధ��స్్్ు��� ఆ్��్ ్�దలసుల ార ద్  

 � ం్ధ్్్ుసు, ద ్్రదల�్సప��డసు, ����  ్�్ర స్ధం్�సప��డసు, అం ్ ద�� � ��సదక   
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� త్�్��్ ��ల�మ�� ణ��తేద��ంచ ప � త్ద� ఆ్��్ప�్ు్సుల ద��� ణ��త� లసట్  స్�త�ం్రద� 

ఒద్ ����ససు �ంచప����్ు్సుల  

 
ఏ��్ం ��ోస��� ,  �ంష్ ��ోస��� ,సూంయస్ద�్య్ ��ోస���,   సతయ్���ాయ � త్రసు 

 �ా�్ు్సుల ఉ్ా� �్న సూ��య్ా� పపంా � ద�� ్్తం��్���  �న్��� �తయదృతయ్రదసు 

�ంా��త్� .�ం తత�త�వ ధే�ేత���� స్స్��్� � �ా్ సతయ్�న��ాయ� � అసు �ేహ � �ిత ��� 

ధ��తణ�్ దద్� �్�� త్ర ఆ్��్్ు్ు్�నసు , ్���వ ్ా ్ూప�్ర� అ్స� �ణ్దధ��త్� ధే�్త�� 

ం�య�్ ��ల  

 
అసక్  స్ద�ప్� ్ం�యహనస్ా్రస్్ు ద్త� స్ం�య�్్్�్ుదసు త్ం��ంచ్��� 

 �ా్��ద్ ్ంద  �నస్�్��్�, ప �ో ��ద్ర�అసుం స్రయ��ళ� ��సటస �ి్ ్స � తపప� 

ఆం్ ్ ��ల పప�్ప �����న స ద.��ద   �ా��ల ్సట్ ్�డ్  దద��ంచ ��్ా్్� అ��� 

్ద్�్రేరా దక ��స�్ �ల ����ి్తర్ � సవ అ�్ు ం్ేరద  � �డద్� అ్్ త�స, .ధదం త�స ్రేరా దక 

��సట్ , ఆ ్రేరా ద��వ అ్్ుదకసన ��తత  �సత ్్ రసు పం ��ల ఆ లస్��వ లాయ్ర � �ి ్రయద� ణ��త�లసట్  

�త్తర��� �������,  తతతర్����  ��సి దద��సున్ ��ల ్�� ల��� ��్ �����స � ్సట్  దద�� త్వనససూ 

ఉ్్�్ు్సుల ణ��తఉ్తర ద�ధతా్ర ్ూప��్ుల ణ��త��ద�� సదద్ర ఆ్��్  ��ల దదణ్ర��వ ్ంద 

��తత� �త త �న పం ��ల  

 
ఆ సూతస�సత ్్ ర��వ సతయ్�న��ాయ  �ా్ ప �్సు్� పప�్ ��ల �సలబవ ేర����్�ద��త�త  

ల్��ం్ర్���� ���ద� సే్ర���, ద�ద  ం�తవేర����్�ద��త�త  ల్��ం్్����  ��ిస 

సతయ్���ాయ �ా్ ప �్సు ఉ్ ��ల ఆ ప �్సు ప్ �్ృ్�ద్�( �దక,��ంచేర, త్�య,్� త్,�ంచన 

.��ద   ��ి ్్�ప్రద� ఉ్్�దలసుల ప ర్్�� ం��నణాంచ�, తంచ��త ద�ల్��ం�, ం �ష ్బ��త� , 

ం���డ �ంా��, ఆ��్�య�� స� �ేవదసు , ్�� ��అ ్����పదదకదసు, ఆ�����తదసు, ప తయం����తదసు 

పప�్ ��ల ����స ����� ్ర్్ు�� ఆ��హస్ర  �ా��ల ఓ్ ప ర్్�� ర్స దదణ్రసుసన 

�ంచయ����� ఆ��హస్ర  ��ి ంతర�� పప�్ ��ల �ి్ ్స ం��నణాంచ�డ ్రసనేర ా్ుేరంచ 

���తదసు దదణ్దక ఉతతం��ణా్్ుల, ్్త ్రద్� ఉ్దస్��ిత �� ఆ��హస్ర  ��ి పప�్ ��ల 
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సూ��య�� �ేహ్రదసు, ����పదదకదసు ఆా�  � స్రద్్ు ఆ��హస  ��ి పప�్ ��లఅసక �ి్ ్స 

సతయ్���ాయ �ా్ దదణ్్్ు ప ��ి్్� పప�్ ��ల అస�� అ ్����పదదకదసు తషంచప ర్దేర 

��్�� ��ణద్్ు ప ��ి్్� పప�్ �� �ి్ ్స సతయ�����(సతయ్�ంాయ  �ా్న దదణఫ్ 

పప� �ా��ల  

 
్�దకేర ���ష ద��ంచ అస�� ల� హ్య,క� ా,�తవణయ,�్ు దక,ఆ���ంచ ద్త�   పప�  �ా�్ు్సుల 

ల� హ్యరదక ్రసనేర��ంచ దద�పదత ప ��ం్ర�� �తవం�దప���య ్్త ్రద్�సు, ల�హ్యరదక ��� 

��ంచ ���ద్ర  ���య ద ్్త ్రద్�సు పప�్్�దలసుల ్సు �దలవస��ంచ ధ��తణ�్ దద్� ఏ 

��ో త్వససు   � త్రసు  ��ి��స�్ు్సుల ��� పేదక ఉప��స్రఉ్తర  �ా్స్ా్్�� 

సతయ్���ాయ �ా్� పప�్ ��ల  � త్రసు ల� హ్యరదక ల్రు��ద్� 

దద�ి �సు�����లఅంసటప్�డ్ ,ఆ�� �దక,ఆ�� �్�,�యంచ్ల���,��రు్సూద��స, ���సూద్���� 

��సట�� ప్్��ం ద��ి ప  �్్  ��ి  �ా్�� �����్ ��ల ్��్ంద�� � లబద్్రేబత�  ం 

అంఅ�నార 1 1/4���  �ప�పస  ���్ ప  �్్ర ��ి  �ా్�� ���్ స �ా��ల  

 
 సక్   �ా్�� �����్�స త్వ��్య్రసు అ్్ందక ప్� ఆం��్� ల� హ్యరదసు ణ��త��ద�� 

్�రయ్�్లరద�్ుద్� సత్��్�, �మ�తసద్్ు���, ల� హ్యరద్� సవ అ్్ం   �  � ��త 

�ప�స్�ం��్ ��ల సతయ్���ాయ �ా్� సృతయ��్��� ్వ���జప �ం్రద్� స్త� �్ �  �ా��ల 

ద�ారే్ద� ధబద�ద్్్ు,్�స��దక త్ ��్్�ంద్రదసు పంచ్��సుసదక సుదధ త�స 

� త్�ంా్���యల ్�స��దక త్ ����్దసు పంచ్��సుసదక  ్తద్సత సుదధ� త్�ంా్ 

 ్��దసటద�్ులఅ� ��్్�న��ాయర�డ ్�ం్ు��� ఉప��ం్ �స�, సూత్హ��ష �లస����్రసుదదక 

ంసనం్ ��డల  

 
��ాపా�ం�యాః  

 
ఓ ్రసుద���� పపంా్ర   � త్�్��్�స ����� ేర��్�  ���ప్సు ంస్తరల పపంా్ర 

���సేం్రద� దసటద్��్ు త�వస ఒద �ంచ��్  ల� హ్యర�డ ఉ్త����డలఅత�డ ్��  ్ల�రససుధంసూత  
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అసన�సత ్్రదక ద�ద �తయ్ర ఆద�్ప�పద్� అద్సటసుత ్త����డల ప���� �సక్ ప�డతష 

�ంచేర్ు్త����డల ల� హ్య�ి ార�ేర ధే�్త��డ ల�రప�డ్ుసన ల� హ్యర� �� 

్ాతద�,�ృ ద్ల� హ్య ం ప్రసు ర��్� అత� �్ుస �ద� �ఓ�� ం � తత్�� ��త్్ుదక 

్ుఃథసూత  �ంచేర్ు్�న��? � �ృ్�త ్త్్తార  �ప�ప్్�న�డ�ల  

 
అ్తస ల� హ్యర�డ�ఓ ్వత్� �్్లద ంప�� �సు� ్��్� ్��్ు � త్వ ల��సస్ర్� 

�ం్్ు్ు్�నసుల ప���� �సక్ ప�డ్ూ  ్సట్సట�� �ంచేరత�్�నసుల్� ్��్  �్ర  � �య 

్�ంా ���వస ఉసన �  ��ిప  �ాబత��ా్తర  �ా్� అ� ���డదక్�న�డల అ్తస �ృ ద్ల� హ్యర�డ �ఓ 

��ా�జతత్�� ��సతయ్���ాయ  �ా్  ���త�త  ��్్�న��ాయర� అ�్�ం � ే��� ఆ 

సతయ్���ాయ �ా్� పప�్్ుల � ద ్్రద�న ్ ద�� � ్��లసతయ్���ాయ� త్రసు 

ఆ్��్్ు్రల అ�  ��పి,� తంం�ంం�స్రసు ంసనం్� ఆ �ృ ద్ల� హ్యర�డ అ �్ స �్ 

అ్ృ.యత���సుల అ��ంసన ల� హ్యర�డ స్్��ి్� ఆ �ృ ద్ల� హ్యర�డ  ��ిపస 

సతయ్���ాయ �ా్ � త్రసు ��ప� �సు�� త్్స� స్ద�ప్్ు��� ��� �్ తద్్ు��సు్ు 

�  ్ేబ���ద �స�్  ్ంచ్��డ  � ్ుద �్న ద�� �  ��ో తపపద సతయ్���ాయ� త్ర  �సు��్్ుస�� 

్ంద అసు��సన��త�వ ాం�ంం���  ��ససదక లాదక�����డల  �ా్ ్ా�దస ఆ ��ోస 

ల� హ్యరసదక  �ద�  ్�య్ర ద ్�్��ల ���్� అత�డ ల� హ్యరదసు,ల్రు��దసు �ి�� 

సతయ్���ాయ  �ా్ � త్రసు ధ��తణ�్ దద్� ఆ్��్ ��డల  

 
ఆ � త ్స�్ �దస ఆ ల� హ్యర�డ ����  ్�ం్రదకత త�వ సంా్ుఃభ్రదసు ్ ద��్్ు��సన��త�వ 

సదదస్ప్ద్� ంద��్ి్��డల అ��ర్దక ఆ ల హ్యర�డ త్ద త్ద� ం�డ�ద సతయ్���ాయ �ా్ 

� త్రసు ధ��తణ�్ దద్� ఆ్��్్ ����డలఆంర్�� త్ద త్ద� సతయ్���ాయ � త్  �ాస్�దస 

ల� హ్యర�డ ్హ��వణాంయ�్త�త�వ సంా �ప్రదసు్తర ం్ర��త � ్��స��త�వ, ్ంయ�్తం్రస 

�క్రసు  � ్���డల ధబద�ద్్������స ఆ ల� హ్యర�డ  ��ిససక్  సతయ్���ాయ � త్రసు 

 ��ిస � ���� సంా్ుఃభ్రదక ్ ద�� సుభస్్���ద్� ఉ్�ేదంచలఓ ్రసుద����  ంర్ర�� 

��్్�న��ాయర�డ ్�ం్్హ��ష��  ��ిపస� త్రసు ఫదక ంసనం్ �సు అ� సూత్హ��ష  � �ప�డల  
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అ్తస � �దక ్ంద సూత్హ��ష�స్తర��ంచ �ఓ ్హ��ష� ఆ ల హ్యర��దస ంసన��������ససూ 

 � త్రసు ఆ్��్ ����  �పప్తర ్�దక ం్�ద�ార్��� అ� అతర��ంచల సూత్హ��ష 

 �లరత�్�న�డ �్రసుద���� ఆ ల� హ్యరతణద్��డ తస ంధ�్ర��ద�� ల� హ్యరదసు, ల్రు��దసు 

ల����� � త్ర  �ా్�ం్ ్ ��డల అ్తద� ఒద దస�్ద్ర్��సు���డ అ్్సదక ��్ 

దస�్ద�ప�సు లాసదక ��్ప����, ద�ప�����్ � త్రసు ్ూ� ����డల అత�డ ్��్� ్�ిపద 

ేద��త�వససు, ల� హ్యర�డ �ార్ుసన � త్రస్తార ఓ�ది్� ్ూ�ి �������, ల� హ్యర��� 

స్ �్ం్ర  ��ి �ఓ ల� హ్య�తత్�� ఫ��ప�ప�డ  ��ిస పప�����్? ����దస ద��� ప�త �్సట? 

ం�ం్��  �పప్�� అ��ధ్ ��డల ంప�� తరసక్   ���పసు ల ఓ���  �� సతయ్�న��ాయ� త్ర   

� త్రసు ��సి � సంా��ంయ�ి��ద  దదకేరసుల ����స����దదక 

ప�్్ుసులసదదలవణాంయ�్త�దక���్ు్సులఆ ల� హ్యర�డ  ��ిపస���� ణ�్ ద ��ంసన ఆ 

దస�్ద్ర్���డ ్ేరద స్్��ి్� తస��హ్ పంచ్���,  �ా్���� ప  �్్రసు �ీాద��్� 

తసాబ����  � ��సుల  

 
అత�డ సతయ్�న��ాయ  �ా్ �్ ్ససుద� ం�య�్్ు్ు � త్ర �ా స్ద�ప్్ుదకసన��త�వ,   

దస�్ద �ప�సు అ్్�� ��్స రస్ర్� సతయ్�న��ాయ� త్ర  �ా ర్ుస� తద ��డల అత�డ 

దస�్దస్ర్సదక ్ంచససట ��స్రస సేం్రద� రస�్త�దకసన  ్�్�తవప�  � ��సుల  �ా్ 

అసు �ేహ్ర � అత���్��డ ��సట్ ్ప�ద�ధ్ ��్్��ల ���దత�డ ్��్� స్్��ి్� అంసటప్�డ్ , 

ప్్��ం,ఆ�� త్�య, ఆ��  �దక,�యంచ్ల��� ��రు్సూద, పప�్ �్����స్తసట� పసు���  ్సట�� 

 � ా��డల అత�డ ల్రు��ద్్��� �ి�� ంం�ంం�స్రస సతయ్�న��ాయ� త్రసు  � ��డల ఆ 

� త ్స�్  �త అత�డ రసం�సయ్రద్�సు, ప�త  �్� ్ుద్�సు సంాస్పత్ంచత�వ, సదద 

 �భయ్రదసుధం్� అ్తయ��ద్రస సతయద�ద్రస�����డల  

 
తృప�ం�యాః  

 
సూత��డ ్ంద  �ప�ప్ు్�న�డల�ఓ ్రసుద���� ఫదక ్��ద దథసు  ���ప్సు ంస్తరల పపంా్ 

ఉద�్్రభు� �్ ��ో్త����డల అత�డ  ్�� ా్రదసు ��్�స��త�వ,సతయ�్త�త�వ ప ���స్ర 
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����దా్రసదక ల� � అ్స ల� హ్యరదదక రస్ర��్ ����� స్తృ�ితపం�,��వ�్ం్స్  �సు��� 

 � �����డల అత� ��ంయ  �ద�  �్్ంయ��,సుేరయ�� ఆ����ద్��డ రం్ప�న స �త�త�వ ధ  ్�ద� 

స�మపం్రస సతయ్���ాయ� త్ర  �ా ����డల  ్తద�  �రు� �్ ఒద �ంతదక�డ అ �ం త�స 

రస��.ద్�సు,�సుత ��ద్�సు ఉసన తస ్��సు పం్రస ���ి � త్ర  �సుత సన ��ో్ేాందక ��్ 

ంసా్ర్� �స్తర���డల  

 
 �రు��, ఓ ���్� ధ��తణ�్ దద్� ఫంచ  �సుత సన   � త �్సట? ్ా ��ి ్�దక ం���్ ్్తరల 

్�దకసు����దసు్��� అ� అతర���డల అ్తస ��ో, ఓ  �రు� ప�త స్్�స � �ిత ���  �్ ర   

సతయ్���ాయ� త్ర  �ార్ు్�న్ర అ�  � �ప�డల ్వ��ో  ��ిపస ్�సదక ంసన  �రు�� � ఓ 

���్� ్�దక ేబత� స్్�స్ద�్ుల   సతయ్���ాయ� త్రసు  ��సి � స్్�స్ర దదకేర్ుసన � 

�్సుేబత�   � త్�్��్ �్స్�న�డల తంచ��త  �రు�� తస ��య �ం్రసు ్ర��్ ్ు��� 

 ్సట����్ ��ంయ���స నద���్� సతయ్���ాయ � త్రసు ేబ��్ ంసనం్ ��డల స్్�స్ర 

ద���స � తపపద   � త్రసు ఆ్��్ �్స్�న�డల  

 
ఒద్��డ నద��� రం్ప��ాయర��దలవ, ధంత్� సుథ్�్��ల తత్�త్ర�� ేంత����� 

ప్�్�స్రస ప్�్సట ���దసు ప సం్�్��లఆ ల��ద .ద్పక ్్్ు ��దల 

��స��సప �ంధ్�స్��్ ్��ల త�్్్�డ ద� తదక �ద����� అ �్ ��ంచ ��స�్ ంచల అప�ప�డ 

నద���,ధంత్� �్�ం�� ్సదక స్్�స్ర ద���స � సతయ్���ాయ� త్రసు  ���్ స్సట�� ే��� 

్సదక ప�� ద ఉ్�్�స��ే��� దసుద � త్ �ా్తర అ్��ల ������ంతదక�డ, "నద��� ్స 

అ్�్� ం��హస్ా్ద� తపపద � త్ ���ద ్� ��ంయసు స్�ం�సపం� ��య �ం్ప�ఫ్ 

సే�����  � ా��డల సక్  ద���� దసనత్తర   ్స ��ంచేరతష ారదత �ాసు�దక  �ంచదకసన��ల అ�� 

ే్�్�  �రు�� తస సహ్ంచద్�్�ద��్� �ంచ� �త్ ుదకసదక ్ూతసు ప్ ��డల  �రు�సక్  

ఆాఙ� �ి్్�� ్ూత ��్్ససే����� ల� � అద్తణద ్ద్� �ేరయత�వ్ � �ంతదక� దక్�ంచ���, 

�త్స ్�తణ్�� �్�డల అ్్��త�వస ఆ �తవ��దయల�దదక� ��స  �రు�� తస దక్���త��్ 

ంం�ంం�స్రస ��్తర్  � ��డల ప�� ��ం��వస్్్రద� పతరస ఆ  �రు�� ��్తర్ ���డదదద�లతర 
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సతయ్���ాయ� త్రసు ్�� ��డల అ్్ుదక  �ా్�� ఆ �ేహ్ ��్్��ల తంచ��త ��్త��ద����, 

��య �ం్కతేద  �రు�� ��య �ం �్తత త� తస అదక్ �్�సవ లాదక����, స్ర  ్పం్రస��సన 

ంతన �సుప�ం్ �్ సే����� లాదక�����డల  

 
ఆ ప�ం్రసు ్్  ్��త�� �్ ్వ��ో  ��్్ుత�్త����డల ���ి్�స సతయ్���ాయ �ా్ 

� తప � �ాసు ్ం� � �స  �రు��సు ణ�ి్్లబసు��్�న�డల � త్ర  � �త స� ్ం�స  �రు��సు, 

"అతయ్త ��ంచయ్ర,�� �సయతేద ్ుఃభ్త��� దదకేర��ద� ా� ణ�ి్ ��డల ��ప ప ���్�దస ఆ 

్�త� ��ో���� ర్���ం్రద���� ��్్ంచ �ణ్ేదక ప ��ం్�,రస్రసు అపహ��్� ��� ధసకదక �త్స 

తంచ్రత�్���,  �రు�� �ంతదకదక ఉసన�తవప�దక పంచ��్�త ంచల ��ోధసకదసు ్ూ�స �ణ్ేదక 

ధాపతర ఆ రస్రసు  �రు�� ,�ంతదకదక ఉసన �స ప��తవ�  ��� � ా�ంచల ���ధసకదక ��్, 

�ంతదకద � ద్సుసన ���రస్రసు �� ఆ �ంతదకద� �ణ్ేదసు��� �ణ్�్్ు��సన�����  �రు��సు, 

అదక్ తర� ల్ం�్� ��ో� ద్దక పసు��� � ా�ంచల ఆ ���ధసకదక,్వ���్� ్స్ర్�ద్త� 

�ణ్ేదసు పసట్  పసు���� �్్రలం ���్� ం�ర్ ్్తరల అ� స్్� ్ర్�  � �పంచల అ్తస ��ో, 

ం �ంయ�సం్ర ద�్సు��సు్ు �ప���  �ం �దద� ల్ం�్్్తర� అ్�న�డలధసకద�  ద్ంచ �ంతదకదసు 

������ం్రస ల్ం�్ �ంచల�ంతదకదల్త రత�త దక్�న, సతయ����� ్�ా �త ���� త్�ాంచ 

పసట్ ్్ు��సద�్ుల  ్దసు ్్  ్��త�్వ��ో ���� ప��దా్్ుసన రస్్తసట� తస 

ర్���ం్రసదక  ���ప్ �సుల సతయ�������ప్ర �  ్సటా్్ుసన  �రు�� ��ంయద్త� 

ద��్ ద �ద�య్��ల �����్ససుసన రసం�సయ్రద్తసట� �ణ్ేదకపతర అపహ��్్ు��� � ా�ంచల 

�ంతదక���ంయ ప�  ్్���రస్� ��ే �ేసుత ��ద���సుల �సస���� �్తరద�ద,  ్సట్సట�� ����� క తత�త ��� 

ల త�ద  ���్��ల దక్���త ద����ద్త� ఆద��� అద్సటసూత   క తత�త ��స  ���్ ��ల అద��ంచేరతష 

ఒద్�తణద ల� హ్యర�  ్సట��  �ంచదక్��ల అద్త�ల� హ్యర�డ సతయ్���ాయ � త్  �ార్ు్��� 

్ూ�్��ల దర అ్తార ం�, దంచయ ్ � �� ��్�  �ా్� ్సఃసూ్��త�� ���డ��సన��ల ప  ����న 

ేబత� �ీాద��్� ల���  � ్ుద  � �స త��ాత  దక్  �ంచదకసన��ల ఆదసయ్����్స ద����� �� 

నద��� �� ్్�  స్సన��ల  
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అ్�్��  ్త��� �ందక �ద్�డ్�న��? � ్ససు�ద� ఏ్రసన��?  �ప�ప్సన��ల �త్స �్ 

ద���� �అ్�్� �్్లద ల� హ్యర�  ్స సతయ్���ాయ� త్ �ంచేర్ు్��� ్ూసూత  ఉ్తర � ా�సుల 

అ్�్� ఆ � త్ ����స����దదక పంచ్ససే���� అసన��ల అ్తస నద��� ప�� ద ్�సదక ం� 

� త్ �ాస్ద�ప్�్��ల �ంతదక���ంయ���స నద��� ల్రు్త� ద్� ద��,ి్��్� ధ��తణ�్ దద్� 

సతయ్���ాయ� త్  ��ి � �ాఫ� ్� అప��ర్ర ్�న్్్తరల ్్్�న క్్� ్� 

ధంతార,అదక్ �డ సుభ్ర��  దక్   �ంచససక్  �మం్్్తరల అ�  � ��ధ్�్��ల నద���  ��సి � త్రసదక 

సతయ�����డ స్్��ి్ � ఆ���  ్్  ్��త�్వ��ో దదద� ద��ి్� ����్� ��� ల్ం�్�స���� ద్ ం  

�ణ్ేదక��ంచల ��ంచ �ంతదకదక, ��ప� ఉ్ా� �్న ���� ద్ ��� ంతర�ి్�, ����రస్ �������్ 

ప్�ి��ార్ర ద�� � ��� సంా్�ణస్ేరససక్   ���్ స�  � �ప�డల ్ంచ్��డ ఉ్ా� �్న ��ో 

సధద� తస���్స సా �న�న ం���్� ఆ �ంతదకదసు ంతర�ి్� పసుదకం్�� ధసకద్�ాఙ� �ి్ ��డల 

��ంసత్   ��,ి �ంతదక� ద్��� ��ో� ద్దక ్��్ ���్ �ంతదకదసు ్��్్�్�  � �పంచల ఆ �ంతదక� ద్ం  

��ోదక స్స్��్� ేతస్ేత�దక తద్్ు��సు్ు త్���్స ద��్ ��� �్�్్ు్ూ ధా�� ్త�దలవ 

��య్ �్ దలవ �దక్ు్�నంచల అప�త���ో �ంతదకదసు �� ��ంతద �య� �్ ద���� ఫ�� ఆప్ ��వ��ణ్రస 

స్ధం్�స��ల ధాప�ద్తర�ల అ� ఓ����్ ����� ల్రం్రదకత దసు  ��,ి ������ ప�ంచ �దదక 

అద్��ం త�స �ంద��్్ుదసు  ��్� సూతస �సత ్్ రద్� సత్��్�, ���� ద్��� స్్� పం ��డల 

��ో  ్దసు ����� అ �్ద ంర్రద ��ంం్�  �ాంమస్ �సు��సన రస్రసదక ��సట్ ్ప� �్ ���� ద్ ��� 

స్లంప�� ��డల ్్  ్��త�్వ��ో ���� ద్ ��� సదద్��య్ద్� సత్��్� ఫ��్ద సుభ్ర�� 

ఫ ్సట��  � �్ు్సు అ� � �ప�డల �ంతదకదక పం్�స్్ధ��త�దలవ ��ోసు అ �్దంం�ద ���ా�తర 

��ద��పసు��� త్ ���స్రద������ల  

 
్త���ధ ం�యాః  

 
సూత్హ��ష  �లరత�్�న�డల అసక�ి్్స �తవ.య� ద్ంచ, ంప�� దదక ��సరం్్రదలస్�� పంధా�త దక 

 �ార్ు సాసేం్రసదక లాదక�����డల స్ర  ్్రస్్ు ����ంర్ర�� ��్త్ూం్ర 

ప ా�య్ర  ��ి�� సతయ������� ్ంద ����� ప���ర్ �ద �్ ����ద ద���్ ��ల �త్స �్ స్�య�ి 
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ం ప్రసు ర��్� �్�ాసద���� ఫ ప��ద� ఏ్రసన��� అ� అతర���డల రస్��్త�దలవస ఆ 

�తవ.యదక, స్�య�ి� �� ప��హ�సిూత  ్� ప��ద� ఏ్రసన�ో  ���్్ుదక? ్� రస్రసు 

అపహ��్ �ద� ్ూసుత ్�న��? ప��ద� ఆదకదక,అద్రదక తపప ్��్ార ద���ల �తళ్్� ల్ుదక 

 � �పంచల అ్తస స్�య�ి �ంచస��ాసంా �అసత్  అేర��ద� అ్�న�డల  

 
అసక్  ప���స ఆ స్�య� ిస�మపం్రస్�� ��్త్ూం్రద� �దలతర  �్ య్ర ్ూ� ����డల స్�య�ి 

అద��తళ్�� �్  �రు�ంతదక�డ ��దదృతయ్రదక పంచ్దక���్, ప��ద������,ఆణ్ంయ � � 

��య్ �్ �ా�య�డల ్ుఃభ్ర్� ్బ��్ద�్ �డ, ్��ం��్స తంచ��త త్ రసం�సయ స్ప్ద�న 

ఏ త� � �స�ేస� ంద�ి్ ్ ����డల అ్తస అదక్ �డ ్�్సు�� �్�్ా�య� ఏ�ాస్�దస 

ప ��స �్?  �రుేరయ�త�్త�వస స్�య�ి� ప��హ�ి్�స్్ు�దస �్ ్స�� ్ు�ి � ��సట�్్��ల 

స్�య�ి ��ప్�ద్ �్ సంాసా్ ��ద�పా�్రల దసుద ఆాస్� ���డ��్��్ల ఆాస �్ ణంయర ��ంచ��్ల 

్స�న తపపద దంచయ  �త �డల ్స ����దదక త్ం��ంేద��� అ్�న�డల అదక్ � ్�సద్�ద��్�స 

 �రు�� పంచేరపంచేరస ఆ స్�య�ి � ద్దక �త�్ ్స ��� స్స్��్� ంసా్ర్� � �ా్� 

ాఙ� స�సుయ� త్వ ్్ర్దసు ప��హ�ి్ �సుల ్� తప�పసు ్�న్్్తరల క్్� ్���వ ్ా 

్ూప్తర� అ� ప��ప��ంం�దక��  � ��ధ్ ��డల �పంచస ంద�ి్ ��డల అ్తస ఆ స్�య�ి �ఓ��� ్� 

� త్ర  ���్స�  ��పి ్��� � ��స ���య్� ్ు ్లర��ద్� ఉసన �దక దసుంప�ప ద���్ �ద �్ �్సు 

��ప్ర   �్సుల ్� ��ప్�ద్ �్ ��� ్ు�ి � స్ధం్�్��ల �పపసట���్ � ్�దకసు��్సట��� అ్�న�డల  

 
అ్తస  �రు�� � �ాఫ� ప�్�������� ద�ద్్తార � ్�ా�హ్రస పతర 

��సక్ ్స�్ �డ్ుసన��ల ల వ్�����తద� � ్�ాసు��సద�దక్�నంచల�సున ్�దకసు��సద�దక్�నంచల 

్�స�్�త� �సు, �్ త్్త���సు త్తల � � ్�ాద� �దక్దకసన సూక్ అాఙ� ��ల � 

అసు �ేహ్రసదక ్ూం త� త�ి్్ు్ుసన అ��ేరయ�సు �సున ్�దకసు��సుస ్� తం్  �ాఫ� ్� 

అప��ర్రసు ్�న్ప�్రల  దఫ్స � త్నప��డ ్ంచ�ద పప�్ �్సుల ణంయసన����� ం�ర్్ు 

దంచయ�స్ర్ు ���, ససున అసు �ేస�్్ు ్� ంతత్రసు ్����ిప్్్�� ప��ప��ంం�దక�� 

 � ��ధ్ ��డల  �రుధద్  � ంధససు ్�న్�స  �ా్ ఆత� ����దసు ప��్ అ్త��ధ స్��యసుల 

24



అసక�ి్్స  �రు�� తస ్��� ద్దక ��్్ూ��� అ�� అ్తార రస��.ద్� �్తరార్�డససు 

ే్�్� స్త���్ ్తం్ేరత�వ ఆ సతయ����� ్ా�ద్ �్ తస����ద ప��స్సు��� తస ప����ం్్� సవ 

 �ా్� పప�్� సాేృహ్రసదక ప ా�య్ర  ���్ �సుల ��్త��పసట�� తస స్ప్సు స్ం�రసుత సన 

అదక్ �్� �అదక్ త�� ్స్ ్స ంతనప�ం్రసదక  ���్ర� అ్స� త్ ��దసు ్�దకప�స��� ఒద 

్ూతసు  ్సట�� ప్��సులఆ ్ూత సే����� � � నద���్� అ్�్� స్ �్ం్ర, ్స అాయ��ంచ, 

అదక్ �డ��ంచ � �్ంచల ల్రు్్� ్ుద్్��్ � ద�� ి��్ � �ంచల  ప�పత� ప����్్��ల అ� ��ంతసు 

 � �ప�డల అ్తస నద���, ్ూత్�సదక ం� ,స్లంపతర, అ్�్�� ద���ప� సతయ్���ాయ� త్ 

తాం�� ్ర��్ ���్�్� �్సు ్�� � ద్దక  � ��్ు్�నసు, � త్తర �, ధంతసు ్ూ్ుసదక తాం�� ��� 

అ�  ��ిప్��ల త�్ ్�సదక ంసన ద���� హత�ంతర�� � త్ర ్ర��్ � ప  ����న ధర�్్స్ ్ం� 

పంచేరపంచేరస తస ప�� �్ుసదక  � �్��ల ప  ����న ఆం��్్స్్ుదక సతయ�����డ ���ి్� 

రస్రసు స్ం�రసుత సన అదక్ �్�సవ ప�� �సటద� ్ర��� � �యససక్   � ��డల అ��్ూ�ి 

ఒ�డ సుసన��ంచ వవ����దక  � �ంచల నద���, ద���� ్��్� ్ుఃథ్్ ���ంచలహ �త�త �� ప�� 

్ర��� � ��ససు ��స త�్ త్�త్�ం  ల�్ుదక్స�, ంద�ిసూత , ధంత్� స్సన��ల �ఏ్్తర� అదక్ �డ 

అ్త హ �త�త �� ప��్�సవ �స�్  ్ర��� � ా��డ?  ్్్� ����� ్�ా��ద ్��్ సట? అ్స� 

్ుఃభప� ���్ ��ల ద���� ధంత ్ర��� � �స్్ుదక పతరపతర ఏ�ా ���్��ల తస ధంత తసద�్్్ుస 

్ర��� � ��ససు ��స ద���� అత�  �్ుదదసు పసు���, ��సట్� సవ సహే్స్ర 

 �ాస���� �ి ద్పతర్��ల  �రు��  ్్తార��, ్ేరద్ుఃథ్్ు్ు, ఆద��్�, " ్్్�  �ా్ 

్స� � అ���్సక్్�� నస�్� ణ��త��ద��  �ా్� పప�్ �్ స� తద్� అ్్��్ �ల�సక 

 �ా్� ��తర��స ����డల అ్తస  �ా్  �రు��సు దంచయ ్� అ్ృణయం ప్రద� ఉ్తర అత�్� 

ఓ��� � దక్���త ధంతసు ్ూత�ద �్ ్ ్్ంద� ్�ప  �్్రసు ఆం��్్ుస ్ం�స��ల ఆ త ్ంద 

 ్సట�� � � ప  �్్రసు ధర�్���్స � అ్తార .ధ � �ంచేరస�  � �ప�డల ఆ��ణ��య  

పదకదకదకంసన ద����, �త్స �్  ్సట���త�్ ప  ����న ప�్ు్��� తప�పసు ్�న్్్� ���డ��� 

����� స్ర  ్పం్రసదక � �్సుల ఆణ్ంయ్ర�� తసధంత ్��్�సవ �సట��వ ్��ార్�డస�� 

స్్� పతర్ ��ల అ్్ంచ ఆస్��్ �ంచల అ్తస ద���� త్తర ్� �త్తల �  ద ఆదసయ త్ ్ుదక?  ్సట�� 
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 � ��్్రం్ర్� అ త్సు అ్తస  �రు�� అద్త� అ్్��్� ద��ి సతయ్���ాయ � త్ర  ���ి�� 

 ్సట��  � ా��డల అసక�ి్్స ఆ �తవ.య�డ తస �ం్�్త��ద్ర�ందక ప �  �ంష్ �ం�ా్్ుసు, 

ంంస్ద�్ య స్ా్్్ుసు, సతయ్���ాయ �ా్ � త్ర  �సూత  సంా �భయ్రదస్�� 

అ్తయ్రస అ్ంద���������డల  

 
ప్్�ం�యాః  

 
సూత్హ��ష  �లరత�్�న�డ, ఓ ్ర��య� �్ ద��� ఫదక ్��ద దథసు ంసనం్ �్సుల ణ�్ ద ��ంస్తర 

పపంా్ర త�్ేరాో� �్ ��ో ్ేరద రం్ప��ాయరత�వ ప �దసు దసనల� ద�ద��్ు్ు ���య �దస 

 �సుత ్�న�డలఆ ్వ��ో ఒద్��డ ��స��� అ�ం��ల� � ������్ు్్ు ్�ంా ్్రయ్ద� ం��� ్� 

పసు��్స�్లద ్����డ �సక్  ���్ ్ ��్త్్�� ��ద్దక త్ ల్రు్త� ద్�సవ 

� త్ర �సు��సు్ు్��� ్ూ�ార  �ా్�� స్ �్ం త�ససు  �ా ద �ం్కయ్ర � ��డల � త్ర 

పపంత�సతంచ��త �� �దకంచ ప  ����న ��ో�������్ �ీాద��్్్్�నంచల �� �దకం్్ం  

ప  ����న �్�నంచల ��� ��ో������ అహ్��ం్అతణ �్ ఫంచ��తర్� �్సు �సస �్ ససు���, 

ప  ����న అద్త� ంతర���సట్  �త�్ � ా��డల అ్తస  �ా్ ���ి్� ��ో��వ ఆ �ేస�్  ��డలతత్�త్�� 

��ోధద్ �్్్్�� దక్�ంచదక ్� � ా�ంచలసంాస్ప్దక సంా్�ణస త�్��లద�్ ్�� 

����  ్�్ స్ధం్�్��ల అ ్ద��్ ద �దా�య�డల  ్్తార ్ూ�స ��ో ఆద��్�,  సక్  తద �  ��డ 

�ఆవ� ్��డ ��ద్దక �్స  �ా్���� ప  ����న �్సు �సస �్ స� �ంస్��్�స్్ు�ద్ �్ 

 �ా్ ్���వ ఆ �ేహ్ర �్�� ్���సక్  ���ిత  ��ం్ ��డ�ల అసు��� �త్స �్ ��ద్దక �్తదక  � � 

�ా్� ్ద్�, ధ��తణ�్ దద్� సతయ����� � త్ర ఆ్��్ ��డల అ్తస  �ా్ ్ాతద� ్ంద 

రసం�్�య��ద స్ప్దసు, 100 ్్�� ప�త� దసు, ���యసుభ్రద��్ అసు �ేస�్ ��డల ��ో 

సంాసుభ్రదసు అసుధం్్ు్ు ద�్ ్తపపద  �ా్���� � త్రసు  �సూత  అ్తయ��ద్రస 

సతయద�ద్రస�����డల  

 
్హ� సనత త�స   � త���్రసు ధ��తణ�్ దద్�  ��ిస��ంచసు, � త్రసు్ూ�స��ంచసు, 

దథంసన��ంచసు సతయ్���ాయ �ా్ అసు �ేహ్రసదక  �త� ద��య్ంచల ఆాస దృప � 
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రసం�సయస్పత�త దసు, ప�త  �్� ��స్త��  � ్్ేదంచ  హపంద���ద�్  

సంా �భయ్రదసుధం్్ు్ు �క్ర్ల్్ేదంచల   � త్రసు ధ��త్�  ��ిస � ్��్ ు �దక 

రస�్త�దక ��ేదంచల ల్రం్ర��త్ల్్ేదంచల ధా్ర్�దేరసుల అసట్  ధదకత దక �ణ్ా్�� 

సదద� �ి్�ి��ద్ల్�� అ్తయ్రస సాంాద�ద్రస��ేర్ుంచల ����స ఓ ్రసుద���� ్�స��దసు 

సంా్ుఃభ్రదసు్తర ం్ర��త  �ా ర ్స�్ ేద ��సతయ్���ాయ� తంం�స్రసు, 

���ప�త్రదసు ఆ్��్� ్ర��త్ల్��స���� దథదసు, ంసనం్ �సుల ం�య�ి్� ద�ారే్రద� 

సతయ్���ాయ� త్రసు ్్�స��ద�్ుల  �� ప తయక పదప ్ త�స��ల   ద�ారే్రస 

సతయ్���ాయ �ా్� ��్్ంచ సతయ������, సతయ్���ాయా�, స��ాణాంచ�� �ిదక్��్స�ంచల 

��ా����ంచ్� ��ి�స ����్ దకప��్  �ా్ సతయ్���ాయ �ా్�యల  

 
్హ� సనత త�స   � త���్రసు ధ��తణ�్ దద్�  ��ిస��ంచసు, � త్రసు్ూ�స��ంచసు, 

దథంసన��ంచసు సతయ్���ాయ �ా్ అసు �ేహ్రసదక  �త� ద��య్ంచల ఆాస దృప � 

రసం�సయస్పత�త దసు, ప�త  �్� ��స్త��  � ్్ేదంచ  హపంద���ద�్  

సంా �భయ్రదసుధం్్ు్ు �క్ర్ల్్ేదంచల   � త్రసు ధ��త్�  ��ిస � ్��్ ు �దక 

రస�్త�దక ��ేదంచల ల్రం్ర��త్ల్్ేదంచల ధా్ర్�దేరసుల అసట్  ధదకత దక �ణ్ా్�� 

సదద� �ి్�ి��ద్ల్�� అ్తయ్రస సాంాద�ద్రస��ేర్ుంచల ����స ఓ ్రసుద���� ్�స��దసు 

సంా్ుఃభ్రదసు్తర ం్ర��త  �ా ర ్స�్ ేద ��సతయ్���ాయ� తంం�స్రసు, 

���ప�త్రదసు ఆ్��్� ్ర��త్ల్��స���� దథదసు, ంసనం్ �సుల  

 
ం�య�ి్ � ద�ారే్రద� సతయ్���ాయ� త్రసు ్్�స��ద�్ుల  �� ప తయక పదప ్ త�స��ల   

ద�ారే్రస సతయ్���ాయ �ా్� ��్్ంచ సతయ������, సతయ్���ాయా�, స��ాణాంచ�� 

�ిదక్��్స�ంచల ��ా����ంచ్� ��ి�స ����్దకప��్  �ా్ సతయ్���ాయ �ా్�య.  

 

27




