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>ైనన>ే: పటlపగల�ౖన న>ే:య� ల�దు �స�<ా! 54  

 

ఉ. >/నమ� &�యఁ "r<=న వ>/ను!న N�యఁగ శNmK ల�BTో  
4�ౖనఁ బ<rపNారమ�నNL� ~క >?క6�నఁ >ె;P nopన �ఁ   
బ]నును; x|ఘ�డంబ��?Nmఁ బ©n జలంబ�లఁ >ె;P nÜయఁ. ే  
�ాన సమసK  ¼వ�లక6 �ాంèత :ంijసల�ర �స�<ా! 55  

 

ఉ. >/నమ�ఁ జIయ4dరB య�/<=_క6 సంపద య�ం. ియ�ం.ియ��   
>/4� పల�యనంబగ�ట తథ!మ�; బ]ర$గ� మ�Û ను "ా;న� ,  
>/B ఫలంబ�ల�రక వృº/ప.tి²వ�� noం. ి"ాFTేఁ  
"ానలల�న 4d:ట�Nmఁ"ాక, య©జ!మ�లÕట �స�<ా! 56  

 

చ. నడవక ;Nm�ల�: యగ�4/ఁడc Bజéదర t²షణ/ర�xyp  
య.ి"= భ��ంచుటW  నర$ల Nారయ వ!ంగ!మ�Nాదు; tాండవ�W   
గడc బలEాల6ల�వ�ర$ నఖండ�భ]zఁ >ొలం"= °ౖ9!మ�W   
గ�డcవ<L n»కచకDప�<=ఁ గ�ంzయ�ఁ >/<vకTోట �స�<ా! 57  

 

చ. నుడcవ�ల 4dర$� T/లB మనుషJ!ఁ.ెఱుంగక తప�4/.నిం  
గడcఁ గృప��ఁ జLలంగ�దుర$ NాB యదల�ర$ తu- ల�లZ ఁ; ద  
ప�టడcగ�ల6 ��టkl చు నCడcచునప5డc బ�ల6B మ�దుA  Tయేఁ"ా  
>ొడcగ�దు <=ం�ెNాB పడఁ>ో%య�దు<I noవ<L�న �స�<ా! 58  

 



___________________________________________________________________ 

   మ�గంట� వం	 
హ�                 www.maganti.org             maganti.org@gmail.com 

 

ఉ. 4d<=; బ�>?wమంతJఁడz �z��dకమ� >ెF�నం జLడం  
"ారణమ�నC�ాB క>? NL�N�నఁగ]డదు Bక�x|; దు<ా  
T/ర$ఁడc <ావణ/సుర$ఁడసహ!మ�4�ందఁ. ెTటేkNాలమ�ం  
జIర$వnopన4/ఁడc Bర&ంి; �Êషణ� బ�>?w  �స�<ా! 59  

 

చ. 4�"=Fన �dళ 4�ంతట� ఘనుండcను ద4�Cక <vక� 4dర$���  
నగప. ిt²% >?&�యక తనంతట బF_Nm<ాడc Bక�x|;  
జగమ�న న"=Cnopనఁ గడc సనC"=లంబ.యి�నC, Bంధనం  
బ°గయగఁ >ో%; య]దక మఱÑటkZ  రవ�లf�న 4dర$P �స�<ా! 60  

 

ఉ. పం.తిJల�ౖన�ార$ >?గ�వం దగనుండగ, నల6�ఁ .ొక�డc  
దwండతఁ êఠxyNm�న బ�ధ ప%కరంబ�లNI: noగ\గ�� ;  
N�ం.ొకN�zఁ జLటkl  N�నN�మ_ల నుండగ, "=ందD  గండ �  
ర$ండ మ>ేభ &ింహBక6రంబమ�ల6ండ�� Tే<= �స�<ా! 61  

 

ఉ. పటkl గ Bక6�చు�  మదమ�ఁ బట�l  మ`తJ_లఁ దూల4/.ినం  
బట�lన Nార!మ�W  Tెడcను బ�% ణమ��ëవ� Bరర�>ోషమ�W   
ప�టkl , మUÒ�ఁ "ాదB క6బ�>?w  4�న<=Pన యజ- తంత%మ�W   
మ�టlక t²n ద¨BNm 
సమ� వTెPఁగదయ! �స�<ా! 62  

 

చ. పరUVతxypన Nార! మz�రమ� ��.>ి?nopనఁ బ]ను స  
తJ�ర$షJఁడc ల�కమ�లf�గడఁ బ]రQమ�నం>ొక ఱాలవర¬మ��   
గ�<=యఁగ జ¯;Pన�  గ>?& ి"vబ�Îన "rజనర9ణ/ర�xyp  
"=<=4�క NIల 4��ెKనట కృషJ� ఁడc ఛత%మ� �z �స�<ా! 63  

 



___________________________________________________________________ 

   మ�గంట� వం	 
హ�                 www.maganti.org             maganti.org@gmail.com 

 

చ. పల6చB U�నమ�నవ�ఁడc tాట�ఁదలంపక BషJÐ <rక6K లం  
బల6క6చు నుండcఁ"ాB, మz �సుర$ఁ.ెనౖ గ�ణప%ప¡ర$� ఁడ  
ప�ల6క6లఁ బల�ఁబ©వఁడc Bబ>?wగ 4�టZ న; ��FKక6ండఁ >/  
>ొలక6చునుండcఁ "ాB మఱ��íల6�4� Bండcఘటంబ� �స�<ా! 64  

 

చ. పల6మఱు సజ¶నుండc iి%య�షల� పల6�ఁ గÔrర�ాక!మ�W   
బల6కఁ.ొNా4�కప5డc న� పF�న� ◌ఁ " డcను "ాదు Bక�x|;  
చల6వక6 వ;P x|ఘ�ఁ.ొక జ,డను >/ వడగండZ  <ాFPన�   
¢లలగ� 4Oటk �d"=రxy 	తల�రమ� "ాక �స�<ా! 65  

 

ఉ. tాపప�ఁ >ో%వ�ాB N�కపటkl న x|ను �Nాస�ం>?న�   
ల�పల దుర$\ ణంబ° ప%బల6ం గద! నమ_గఁ గ]డ >/తB� ;  
బ�పటNాయక6�  నునుప� ijౖపn గF\నఁ గల6\ "ాక n»  
ర¿ప�న >/Bల�ఁగల �ర$దwప�ఁ జIదు న¢ంచు �స�<ా! 66  

 

ఉ. ప¡Bన �గ!<Iఖ T.ెిt²nన iిమ_ట 4�ట�lమ�నవ�ం  
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బ�ట�lన ప�తK ÷క6ండc తన ప�ణ!వశంబ�న >ొడgధను!ఁ.ౌ;  
4�టlన మఱ�Ù�తJK  మ�నుijంతయ�ఁ "vంTెమ� >/నఁబ�టkl 4/  
Tెటkl  మøనCతతQమ�ను జLంద> ెEాఖలBం. ి�స�<ా! 91  

 

చ. వలనుగఁ "ానలందుఁ బ%zవర¬మ�నం బ�F 4/ల6"L�దు i ి 
లZలఁ గను దూడ4�క�ట� Bలం గను �ేనువ� <Lండcమ]ఁడc 4dఁ  
డcల కటkల�నౖ బ°బ�ÎF క6టkంబమ� లల�మ�ల�no 4/లమం  
దల6 గడcవృ>?w ఁ జLంద�� యధర_మ� ధర_మ�ఁ >ెల� �స�<ా! 92  

 

చ. వలవదు క�D రసంగz యవశ! �కప5డc &�యఁబడgTోఁ  
"vల>?noఁ "ాB noక6�వల6 గ]డవ�; తమ�_లtాక6 ల�పలం  
గల&ిన సునC:ంచుకయ Nాక మఱ�ంచుక noక6���ౖనTో  
నల6గడఁ uఱుÙ చుఱుÙ మB 4/ల6క t¾క�క య�4�C �స�<ా! 93  

 



___________________________________________________________________ 

   మ�గంట� వం	 
హ�                 www.maganti.org             maganti.org@gmail.com 

 

ఉ. �ాBNm �ద!Tేత &ి<=వTెP నటంచును �ద! 4dరQఁ"ాఁ  
బ]Bనఁ బ]నుఁ"ాక తన ప�ణ!మ� T/లక �గ!<Iఖక6ం  
బ]నఁగ 4�వQఁ.ోప�; స<=t² T�ె ijంచును "ాకదృషl�/  
U�నుఁడc కర�భ]షణమ� ల�టkZ  గ.ింపఁగ4Oప�? �స�<ా! 94  

 

ఉ. సంతత ప�ణ!EాF 4�క జ,డను సంపద �ా&tి²n �/  
నంతటఁ బ©క 4�టkl N�B యప�ట�యటZ  వ&ిం;య�ండc; మ�  
Xాంతమ�నందుఁ జందుర$B నBCకళW  ijడఁబ�& ిt²nనం  
"ాంz వUVంపఁడటùటk? zర$గంబ. ి>ేహమ�Bండ �స�<ా! 95  

 

చ. సకలజన iి%యతQమ� Bజంబ�గఁ గF\న ప�ణ!EాF N�  
N��కnoడ 4/ప>ెనౖఁ దడవ�ండదు �dగxy tా&tి²వ�"ా;  
యకల6షమ]<=Knopన యమృ�/ం�ఁడc <ాహßవ� తనుC :Ûం"=నం  
డకటక మ�B య�ండఁ.!ె దృఢ&ి�z 4�ప�ట�యటZ  �స�<ా! 96  

 

చ. సనుCత Nార!ద¨ఁ.ొక T/య Bజప%భ యప%Nాశxyp  
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