
మానష భజరై గురు చరణం 

గురు బ్రసమ గురు ళుశేణ ుః గురురేైలో మశేవవరుః 

గురు సహక్షాత్ రబ్రసమ తవ్మమ శీ్ర గురలే నముః 

గురుఴు అనగహ త్రరమూరతి షవరౄుడె. అనగహ మనలో  బ్రసమగహ మంచి 

బీజములు నాటి, ళుశేణ  ఴలే లహటిని నోు ఴంచి, శిఴుడి రౄంలో 

దురుు ణములను నుహరద్రరలు లహడె. 

గురుఴు అనగహ “గు”అంటే అంధకహరము, “రు”అంటే నిలహరతంచు లహడె. 

అటుఴంటి గురుఴునే ూజంచే షంరద్ాయం భారతీయులద్ి. ూరణమ నై 
ప్రరమతో నిండిన ది్నమే నుౌరతణమ.ఆషహఢ ళృదధ  నుౌరతణమను “గురునుౌరతణమ” 
గహ జరుుకుంటారు. సహధకులు తమ ఆధ్ాాత్రమక గురుఴులను 
రతాక్షంగహ కహనీ, రోక్షంగహ కహనీ ఆరహధ్ించి, కృతజఞతలు రకటించే 
ళుతరమ ైన రోజు గురునుౌరతణమ  



లహాష నుౌరణమి: 

  షతాఴత్ర రహవర మసరతష యొకక కుమారుడె లహాషుడె. ఇతని అషలు 
ప్రరు కృశణ ద్్మవనుహయనుడె. భగఴత్ తతావనిి లోకహనికి అంద్ించుటకు 
అఴతరతంచిన లహషుద్ేఴుని అంవం కనుక లహాషుడె అని ప్రరు. లేద 
సహరమును అందరతకీ అరథమయయా రీత్రలో త్యౌప్నందుఴలన లేదలహాషుడె 
గహ ప్రరు ను ంద్ాడె. నాలుగు లేదములే కహక అషహా దవ ురహణములను,  
శ ందూ షంషకృత్రకి మూలమ ైన ళహషిరము లనిింటిని రచించినలహడె. 
భాగఴతమును, మహభారతమును రచించటమే కహక, కురుఴంళహనిక ి
మూల ురుశేడ్మనలహడె.  

ఆయన నుండి అనుహరమ ైన జఞఞ ననిధి్ని ను ంది్న ఆయన శిశేాలు లహాషుడి 
ఴదేకు ఴచిి” లహరత యొకక గురుభకిిని, కృతజఞత ను ఏ ళుధంగహ 
త్లుుకోలహయౌ”? అని అడిగహరు. అుుడె లహాషమసరతష షంఴతసరంలో 
ఒక రవది్నానిి గురుఴులకు అంకితం చేవ, లహరతప్్మ భకిిని, కృతజఞతలు 
రకటించుకోండి” అని త్యౌనుహరు. అుుడె శిశేాలందరౄ చేరత “చందుర డె 
దహరు కళలతో రతూరుణ డ్మ రకహశించు రోజు నుౌరతణమ”,లహాషుడె 
జనిమంచినది్ ఆషహఢ ళృదధ  నుౌరణమి.  



లేద ళహషిరము లకు మూలమయన ఆది్ గురుఴు కనుక లహాష జనమది్నం 

“గురునుౌరణమిగహ” మారతి, గురుఴుకు కృతజఞత త్లుు రోజుగహ 

రకటించారు. రత్ర యుగంలోనూ గురుఴులను గౌరళుంచు 

సహంరద్ాయానిి ఏరురచారు. 

కృతయుగంలో ద్ేఴతలు లహరత గురుల మన 

బ్ృసషుత్రని గౌరళుంచారు.తేరతాయుగంలో  

శీ్ర రహమ లక్షమణ భరత వతేర ఘుిలు లహరత 

గురుల మన ఴశిశేా ల లహరతని ఆరహధి్ంచారు. 

ద్ావరయుగంలో శీ్రకృశణ  బ్లరహములు లహరత గురుల మన షందీ్ మసరతష 
ఴదే ళుదానభావంచి, షముదరంలో డినోు యఴుని గురుుతేర నిి 
తీషుకుని ఴచిి తమ గురుభకిిని రకటించారు.షముద్ార నిి ద్ాటుటకు 
నాఴ ఎంత అఴషరమో, భఴసహగరహనిి ద్ాటుటకు గురుఴు అంత 
అఴషరం. అందుకై భారతీయులందరౄ  
షదుు రుఴును ఆవయీసహి రు. భారతద్ేవం ఋశేలు, 
మునులు, యోగులు, గురుఴులకి నిలయము. 
అటుఴంటి గురుఴులను గురతంచి 
త్లుషుకుంద్ాము. 



ఆద్ివంకరహచారా - దమ నుహదుడె  

ఎనిమిదఴ వతాబే్ములో కైరళలోని కహలడి అన ే గహీ మంలో నంబ్ూది్ర 

ఴంవమునకు చ్ంద్ిన ఆరహాంబ్,శిఴగురుఴు  దంతేల కుమారుడె 

వంకరుడె.  చిని ఴయషుసననే తండిర మరణ ంచగహ, తయిౌ ఎంతో ప్రరమతో 

ప్్ంచ్ను. వంకరుడె బ్ాలాంనుండే లేదములను చద్ిళున 

రజఞఞ ళహయౌ. వంకరుడె  తన తయిౌ  ూరహణ నది్కి సహినానిక ి

ల ళిలేకనోు ఴడం గమనించి, ూరహణ నది్ని తమ ప్్రటిలో 

రఴశ ంచమని నుహర రతథంచి, నది్ని ఇంటిఴదేకై రప్ుంచ్ను. 

ఒకరోజు వంకరుడె ూరహణ  నది్లో సహినం చేయుచుండగహ అతని 
నుహదములను ఒక ముషయౌ టాి నీటిలోనికి లాగహగహ 
వంకరుడె “అమామ! ననుి ముషయౌ టాి లాగు 
చునిద్ి. నాకు మరణం తుదు” అని చ్ప్్ును. ఇద్ి 
చూచి తయిౌ ఎంతో భయడ్ను. అుుడె వంకరుడె 

“అమామ! ఈ మరణ కహలమున షనావంచుటకు అనుమత్రనిముమ” అని 
నుహర రతధంచ్ను. ఎంతో అయశాతతో ఆరహాంబ్ షనావంచుటకు 
అనుమత్రచ్ిను. ల ంటనే వంకరుడె షనావంచి దే్వ యాతర చేయుటక ై 
ఇలుి  ఴది్యౌ ల ఱళెను.  



ల ళైెటకు ముందు “తయిౌ తనను ఎుుడ షమరతంచునో అుుడె ఆమ  
ఴదేకు ఴచ్ిదనని లహగహే నం చేవ” తయిౌని వరళుంచుట బిడడల కరిఴాం అని 
లోకహనికి చాటిచప్్్ును. 

 గురుఴుక ై ల తేకుత నరమద్ా నద్ీతీరంలో గోళుంద భగఴతాుద్ాచారుాల 

ఴదే శిశేానిగహ చేరత, ఏడె షంఴతసరములలో షకల లేద్ాంత 

రసషాములను నేరుికున ను. 

గురులహఙి ప్్మ కహశ్రనగరం చేరత అకకడ ండితేలతో లహదనలు చేవ  

లహరందరతని జయంచి అద్్మవత వద్ాధ ంతమయన “ జీఴుడే బ్రసమము, 

బ్రసమమే జీఴుడె” అని చాటి చ్ప్్ును.  

వంకరుడికి లేదలహాషుడె దరశనమిచిి ది్గతవజయయాతర చేయమని 
ఆద్ేశించగహ భారతద్ేవమంతా రాటించ్ను. వంకరహచారుాల ఴదే  దమ 
నుహదుడె అనే శిశేాడెండేలహడె. అతని ప్రరు షనందుడె. గురు వరఴ 
చేయటం అంటే ఆయనకు చాలా ఇశాం.  



చదుఴులో చాలా ల నకబ్డి ఉండేలహడె. అందుఴలి తోటి ళుద్ాారుథ లంతా 

చులకన చేవరలహరు. ఒకరోజు షనందుడె గురుఴుగహరత ఴషిరములు ఴుత్రక ి

నది్ మధా ఴుని ఇషుక త్రని ప్్మ ఆరబె్టుా  చుండగహ, సఠహతేి గహ నది్ 

ను ంగత ఇషుక త్రన ిలను ముంచి లేవ్ను. ఇషుక త్రన ిలప్్మ ఆరలేవన 

బ్టాలు నది్లో కొటుా కుని నోు ఴటం చూవన షనందుడె, గురుఴు 

ఴషిరములను త్చుిటకు నుహర ణములను త్గతంచి నది్లో ది్గ ను. 

ఆవిరాంగహ అతను నడెచుటకు ళూలుగహ  అడెగడెగునా దమములు 

రతాక్షం అయయాను. తన నుహదము ప్్టాిన రత్ర చోట దమము ఏరుడెట 

కఱళెరహ చూవన శిశేాలందరతక ీ ఆవిరాం కయౌగ ను. లహరంతా అతనిక ి

గురుఴుప్్మ కల భకిి ళుళహవషములే ద్ానికి కహరణమని త్లుషుకొనిరత. ఆ 

రోజు నుంచి అతడె దమనుహదుడెగహ ప్లుఴబ్డ్ను. గురుఴుప్్మ 

ఏకహగీచితిం మరతయు అచంచల భకిి ళుళహవసహలు కయౌగత ఏ నిచేవనా 

గురుకృ ఎళెలేళలా ఉంటుందని నిరౄప్ంచాడె దమ నుహదుడె.   

 



రహమకృశణ  ళులేకహనందులు 

ఖుద్ీరహమ్ చటోనుహధ్ాాయ, చందరమణ  ద్ేళు ుణాదంతేల కుమారుడె 

రహమకృశణ  రమసంష.  ఆయన చినినాటి ప్రరు గద్ాధరుడె. 

చినితనం నుండే ఆధ్ాాత్రమక ళుశయములందు ఎకుకఴ ఆషకిి 

చూప్రలహడె.తండిర మరణానంతరం లహరత కుటుంబ్ము కలకతాి  ల ళెగహ, 

అకకడ దకి్షణేవవర కై్షతరమున కహళీమాత దే్లహలయము నందు ఆయన 

అనిగహరయన రహమ కుమారుడె ూజఞరతగహ నియమింబ్డిరత. కొంత 

కహలమనకు ఆయన అనారోగా కహరణం ఴలి, రహమకృశేణ నికి కహళిమాత 

ఆలయంలో అరికుడిగహ నియమించిరత. రహమకృశేణ డె కహళీ ళుగీసమును 

మాతృమూరతిగహ భాళుంచిరత. అతను నిరంతర సహధనకు కహళీమాత 

అనుగీశ ంచి నిజరౄంతో దరశనమిచ్ిను. ఈయన శిశేాలలో 

ముఖామ ైన లహరు సహవమి ళులేకహనంద, బ్రహమనందుడె ముదలగులహరు. 

కంసహయౌ నగలు తయారు చేయుటకు బ్ంగహరమును అగతిలో 

కహయౌి ,సహగదీ్వ, ముకకలుగహ చేవ ఒక బ్ంగహరు ఆభరణము  



ఎలా తయారు చేసహి డర  గురుఴు కడా శిశేానిి అనేక ళుధములుగహ 

రీక్షించి, తగతన ళుధంగహ శెచిరతంచి, షూచనలు ఇచిి 

ఆతమజఞఞ నరతూరుణ నిగహ రౄను ంది్సహి డె. మరత అటుఴంటి షంఘటనను 

త్లుషుకుంద్ాం. రహమకృశణ  రమసంష శిశేాలలో రత్రది్నము ఒకరు 

దకి్షణేవవరం నుండి కలకతాి కు డఴలో ల ళిి కహఴలవన షరుకులు 

త్చేిలహరు. ఒకరోజు బ్రహమనందం అనే శిశేానిక ి ఆ ఴంతే ఴచిినది్. 

అతను డఴలో గురుదే్ఴుని షమరతషూి  కరుినాిడె. ఆ డఴను 

ఎకికన ఒక టాణలహవ మిగతయౌన రయాణ కులతో “ఇద్ిగో చూడండి. 

యతనికి మరతయు యతని గురుఴుకి ఎటుఴంటి ని నుహట లేదు. ఈ 

రహమకృశేణ డె కలకతాి  లోని యుఴకులందరతనీ నుహడె చేషుి నాిడె.” 

అంటృ శేళనగహ మాటాి డాడె. 

బ్రహమనందం షవతహగహ చాలా షరళ షవభాళు. గురునింద ళునఴలవ 

ఴచిినందుకు చాలా బ్ాధడినాడె. కహనీ లహరతని ఖండించే ధ్్మరాం 

లేకనుో యంద్ి. 

 



ఆవమీం చేరతన తరహవత గురుఴుతో డఴలో జరతగతనదంతా చ్నుహుడె. అది్ 

ళుని రహమకృశణ  రమసంష అతనితో  “గురునింద ళుని ఴూరుకోఴడం 

మహనుహం. ఇదే్నా నీ గురుభకిి” అని కోంగహ అనాిడె. ఇదంతా 

సహవమి ళులకేహనంద ళుంటృ ఴునాిడె. ఒకసహరత  ళులేకహనందుడె కలకతాి  

ల ళిఴలవన ఴంతే ఴచిింది్. డఴలో రయాణం చేషుి నాిడె. 

ఎుటిలాగై ఒక ఴాకిి రహమకృశేణ నిి అతని శిశేాలను నింది్ంచటం 

ముదలుప్్టాా డె. ల ంటనే ళులేకహనందుడె లేచి అతని ఴదేకు ల ళిి “మా 

గురుఴుగహరతని శేళన చేవరి  ఴూరుకోను. డఴలో నుంచి నది్లోనికి న టాి 

లేసహి ను జఞగీతి” అని గదేి్ంచాడె. 

ఆవమీం చేరుకోగహనే తన గురుఴు గహరతకి డఴలో జరతగతనదంతా చ్నుహుడె. 

రహమకృశణ  రమసంష చాలా కోంతో “ఛీ! ఛీ! ఇద్ేమి ని?  కహషహయ 

ఴషిరం కటుా కుని లహరతకి అంత కోం తగదు” అనాిడె.   



“ళులేకహనందునిక ి గురుఴు గహరత మాటలు ఏమి అరథం కహలేదు. గురుఴును 

షమీప్ంచి ళునయ ళుధ్ేయతలతో  ” సహవమి! మీరు కొదేి్ రోజుల కితీం 

బ్రహమనందునితో గురునింద ళుని ఴూరుకోఴడం మహనుహం అనాిరు 

కద్ా. మరత నేను ఈ రోజు గురుఴుని నింది్ంచిన లహరతని, కోుడిత ే

ఎందుకు ఇలా మాటాి డెతేనాిరు?  

దయచేవ నా షంద్హేనిి తీరిండ”ి అనాిడె. రహమకృశణ  రమసంష 

చిరునఴువతో “అందరతకీ ఒకై ఉదే్వం ఇఴవటం సహధాం కహదు. ఎఴరతక ి

తగతనది్ లహరతకి ఇలహవయౌ. బ్రహమనందుడె షసజంగహ సహత్రవక షవభాఴం 

కలలహడె. షమయ షందరహాలను బ్టాి కొంత నుౌరుశం రదరతశంచాయౌ”. 

కనుక అతనికి అలా చ్నుహును. 

“నీఴు షసజంగహ ఉద్ేరక షవభాళుళు. నినుి 

కొంత ళహంతరతచే ఉదే్వం నీకు 

అంద్ించఴలవ ఉనిద్ి” అనాిడె. 

గురుఴు మారు  షూచిక (Guide post) 

ఴంటిలహడె. ఆధ్ాాత్రమక  రయాణంలో సహధకుని 

గమాం చేరుిటకు షర ైన మారహు నిి షూచించు లహడె. 



శీ్రకృశణ  రమాతమకు అరుు నుడ్టాి శిశేాడర , ళృకమసరతషకి జనకమహరహజు 

అటాి శిశేాడె. 

నుహర చీన ఋశేలు షో డవ కఱళూరుణ డయన 
భగఴంతేడిని గురుఴుగహ ళువవవంచారు. అటాి 
ళువవగురులే భగలహన్ శీ్ర షతా సహయ బ్ాబ్ా. 
సహవమిలహరత తాతగహర ైన కొండమ రహజుగహరు 
మరతయు లహరత ఴంశ్రయుడె, గురుఴు అయన ల ంకహఴధూత సహధు 
షతేురుశేలకు షంరక్షించుటకు, ఈ ళుళహవనికి ల లుగుబ్ాటను  
చూుటకు కయౌయుగంలో అఴతరతంచమని శీ్రమనాిరహయణుని నుహర రతథంచగహ 
భగలహన్ శీ్ర షతా సహయబ్ాబ్ా లహరు రతాికరఴంవంలో, భారద్ావజ 
గోతరంలో ఈవవరహంబ్ా, ప్్దే ల ంకమమ రహజుల తనయుడెగహ అఴతరతంచిరత. 
సహవమి మానఴ రౄంలో మానలహతీత వకిిగహ అఴతరతంచి, ఆధ్ాాత్రమక 
గురుఴుగహ తన నుహతరను చినినాటినుండే నుహర రంబుంచారు.  



 1940 అకోా బ్ర్ 20ఴ తేదీ్న తాను “సహయబ్ాబ్ాను”అని రకటించి,   
“మానష భజరై గురుచరణం దుషిర భఴసహగర తరణం”  అనే భజన 
ద్ావరహ “ఈ షంసహర సహగరహనిి ద్ాటుటకు షదుు రు నుహద్ాలను 
ఆవయీంచండి” అని షందే్ళహనిి ఇచాిరు. గురునుౌరతణమకు రళహంత్ర 
నిలయమునకు ఴచిిన భకుి లకు “గురుఴు అనగహ గుణాతీతేడె, రౄ 
రశ తేడె. అటాి గురుఴు భగఴంతేడె ఒకకడే” అని చ్నుహురు. 

1961ఴ  షంఴతసరంలో గురునుౌరతణమ రవది్నాన సహవమి రభాత నుహర రథన 

షుఖ వయన నుహర రథనలను అంది్ంచారు. లహటి సహరహంవం “ నేను చేవర అనిి 

కరమలు ళుతరమ నైళుగహఴుంచి, మంచి మాటలు, మంచి చేతలు చేయంచి, 

ఎఴరతని బ్ాధి్ంక, నేను బ్ాధడ కుండెనటుి  ననుి నడిప్ంచుము. 

నేను చేవన నులనీి నీ ప్రరరణతోనే చేషుి నాిను. ఈ ది్నము నా 

యొకక ఴరతము రతషమాిమ నైది్.నాకు చిర ళహంత్ర, షుఖములను 

రసహద్ించేద్ి నీ ఒడి ఒకకటే”. 

 



1963ఴ షంఴతసరం జూన్ 29ఴ తేద్ీ సహవమి వరీరహనికి ఎడమల మున 

క్షలహతం ఴచిినద్ి. ఒక లహరం రోజులు సహవమి 

యొకక ఎడమ కహలు మరతయు ఎడమ చేయ 

బిగతంచుకొని నుో య ఉనిద్ి. అద్ి చూచిన 

భకుి లందరౄ ఎంతో బ్ాధడసహగతరత. తరహవత గురు 

నుౌరణమి రోజు సహవమి” ఇద్ి నాకు ఴచిిన జబ్ుు 

కహదు. నేను తీషుకుని జబ్ుు. మీర ఴరు బ్ాధడకండి” అని 

కషూి రగహరతతో మ ైకులో చ్ప్ుంచారు. ద్ాని సహరహంవం ఏమనగహ 

తేరతాయుగంలో భారద్ావజ మసరతష “షళుతార ” యాగహనిి చేయ 

నివియంచుకుని, ద్ానికి వకిిని ఆహవనించుటక ై క లైాసహనికి ల ఱళెడె. 

అుుడె శిఴనుహరవతేలు నృతాంలో 

తనమయుల మ ఉనాిరు. భారద్ావజ మసరతష 

నుహరవతీ ద్ేళు తన కోరతక 

ళునిళుంచుకోఴటానికి 7 రోజులు లేచి 

ఉనాిడె.  



  ఆ తరహవత ఎడమ కహలు ఎడమ చేయ సహవధ్ీనం తప్ు చచుి 

డినోు యాయ. అది్ చూచిన శిఴవకుి లు భారద్ావజ మసరతషప్్మ తమ 

కమండలంలోని నీటిని నోుర కి్షంచి ూరవవథత్రని కయౌుంచారు. అుుడె 

శిఴవకుి ల ఇదేరౄ “నీ యాగహనిక ితుక ఴసహి మని”లహగహే నం చేళహరు.  

భారద్ావజ యాగం ూరతి అయనది్. శిఴ వకుి లు 

యదేరౄ మసరతష తో “భరద్ావజఞ! మేమిదేరము  

కయౌయుగంలో నీ గోతరం లో మూడె సహరుి  

అఴతరతసహి ము.ముదట శిలహంవగహ శిరతడి సహయబ్ాబ్ా 

రౄంలో,శిఴవకిి అంవగహ షతాసహయ రౄంలో వకిి 

అంవతో ప్రరమసహయ గహను అఴతరతసహి ము” అని త్యౌప్రత. ఇుుడె నీఴు 

బ్ాధడి నటుా  గహ, శిఴవకిి అఴతారమ ైన షతాసహయ అఴతారం లో ఏడె 

రోజులు బ్ాధను అనుభళుసహి ము”. అని త్యౌయజైవరత. 



 తరహవత సహవమి నీటిని త్ప్ుంచి, కుడి చేత్రతో ఎడమ ల ము వరీరం ప్్మ 

మూడె సహరుి  చలాి రు. మరుక్షణం లేచి నిలబ్డి “ప్రరమషవరౄలారహ!” 

అంటృ భకుి లనుదేే్శించి ఒక గంట వరు ఉనాాషం ఇచాిరు. 

ఈ అదుాత షనిిలేవం ద్ావరహ తమ శిఴవకిి అఴతార రసషామును 

సహవమి  గురునుౌరతణమ రోజు త్యౌయజైళహరు. 

1986ఴ షంఴతసరము గురునుౌరణమినాడె సహవమి తమ భకుి లనుదేే్శించి 

“నేను మీకు ంచాక్షరీ మహమంతరం కహనీ, అషహా క్షరీ మహ మంతరం కహనీ 

ఉదే్శించటం లేదు. ద్-ేఴు-డె-నాి-డె అని ంచాక్షరీ మంతార నిి 

ఉదే్శిషుి నాిను. భగఴంతేడె ఉనాిడె. దీ్నిని మీరు మరఴకండి. 

బ్ాగహ త్లుషుకుని ఆచరతంచండి.ఈ మహ మంతార నిి అందరతక ీ

చ్ుండి”అనాిరు.మరతయు“ఉనాిడయా ద్ేఴుడెనాిడయా కనుిలకు 

కనిప్ంచకునాిడయా” అని గైయానిి నుహడారు.“ద్ేఴుడెనాిడె. 

కంటికి కనిప్ంచకుండా త్రచాటున ఴుండి ఈ జగనాిటకహనిి 

ఆడిషుి నాిడె.  



  
 అని ఈ నుహట ద్ావరహ త్యౌయజైళహరు. 1970 ఴ షంఴతసరంలో గురు 

నుౌరణమి నాడె సహవమి తన భకుి లకు 5 సహధనాంవములను నిరేైశించారు. 

అళు:1.నివశబే్త 2. రతళృభరత 3. వరఴ 4. ప్రరమ 5. అదే్వషహా  

షరవభూతానాం 

షజునుల సహంగతాము చేరత, ుణా కహరాములను చేవ, ఏది్ నితాము?       

    ఏద్ి అనితాము? అని ళుచారణ చేయమని త్యౌనుహరు.  

 

 

 

1988ఴ షంఴతసరంలో గురు నుౌరణమి రోజు “ఉనిద్ి ద్్మఴం ఒకకడెరహ! 

దే్ఴుడి మరుఴకురహ! శెచుిషందలు ఴచిినగహని ఏనుగు గుఱఱము 

న కికన కహనీ దే్ఴుని ఴదలకురహ” అని గైయానిి నుహడి, కీరతి రత్రశాల 

 కొరకు నుహర కులాడే మానలహళికి లహరత యొకక నిజ తతావనిి త్యౌయజైవన 

ళువవగురులే శీ్ర షతా సహయబ్ాబ్ా. దే్హతమ బ్ుది్ధతో అంధకహరంలో 

ఉనిలహరతకి దే్సం యొకక నిజ తతావనిి త్యౌయజైవన ళువవగురఴు  

శీ్ర షతా సహయ బ్ాబ్ా. 



  అంతేకహకుండా “షతా ,ధరమ, ళహంత్ర, ప్రరమలతో నీ నితా జీఴనయాతర 

సహగతంచు” అంటృ ఈ మానఴతా ళులుఴలను సహధనములుగహ చషేుకుని 

నీ జీఴన యాతరను సహగతంచమని వ్లళుచాిరు. 

 

ఆ గురుఴు చూప్న బ్ాటలో గమాానిి చేరు కోఴడమే మన జీళుత 

లక్షాం. కనుక ఇుటి నుండి మన మనషులను ప్రరమమయం 

చేషుకుంద్ాము. షతా ధరమ ళహంత్ర ప్రరమ అశ ంషలను నిలబె్టాి 

ళువవళహంత్రని న లకొలుుద్ాము. 

                భుక్తి విద్యలన్నీ బో ధ ించి తెలిపేటి 

                 గురువు లెలల  పరము కూరప గలర? 

               ముక్తి విద్య తెలిప మోహింబు తెగటారుప 

               గురువు కలడు సత్య గురువరుిండు. 

మనయౌి ఉదధరతంచడానికి అఴతరతంచిన ళువవ 
గురుఴు శీ్ర షతా సహయ నాధుని 
చరణారళుందములకు అంజయౌ ఘటిద్ాే ము. 

 షమషి లోకహుః షుఖినో భఴంతే 


