
శ్రీ ఆశారామాయణ్ 

 

గురుచరణ రజం తలనిడ,ి మదలిో రూపు తలంచి | 

శ్రీ ఆశారామాయణ్ కథను, న(ే తెలిపెద వేద ంతసారం ॥       

ధరమకామారథ మోక్షాల నిచచు, రోగశోకముల మాన్చు | 

భకతితో స్మరoిచచవారకిత, ముకతినొస్గు శ్రఘ్రం ॥ 

భారత స ింధూ నదీమ తీరిం, నవాబు జిల్ాా ల్ో ఊరు బెరాణ ి | 

ఉిండవేారొక సఠేు గుణవింతుడు, పేరు థావుమల్ స రూ మల్ానీ ॥ 

అదుపాజ్ఞల్ోా  ఉిండ ేసాధ్ీీ, పతీపరాయణ పేరు మహoగబీా | 

పిందొమ్మిది త ింబెై నాల్ుగు చ తైరిం, ఆరున ఆసుమల్ అవతర ించ ను ॥ 

అమి మనసుున ప ింగె సుఖసిందరిం, వాకటి నిలిచ ను ఒక వాాపార  | 

అతడు త చ ె నతి సుిందర ఊయల్, అది గని తిండరర మనసు పుల్కిించ  ॥ 

అింతా చకితుల్ె ఈశ్ీరమాయకు, తగ న సమయమున కెల్ా వచ ె నని | 

ఈశ్ీర లీల్ ఇద ిఎింతో గొపపది, బాల్కుడ వరో మహాతుిుడని ॥ 

హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హర ిఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం 

స్ంతు సవే మరి శీ్రతి శ్వీణం, మాత,పిత ఉపకారం | 

ధరమపురుషుడవెరో జనించె, పుణయ ఫలంబది ఎంతో ॥ 

బాల్ుని మోము అతి సుిందరము, పుటటు కతోన ేచూపెనదుుతము | 

సమాజ్మిందొక నమికముిండ ను, పరచారమిందని నానుడర ఉిండ ను ॥ 

ముగుు రు అకకల్ మాటటన పుటటు , పుతుర డు తేరఖణు డనబడతాడు | 

అశుభుడు అమింగళ కరుడని, భార  దర దరత త సాా డతడని ॥ 

అయింది మాతరిం అిందుకు భిననిం, ఇింటికి ల్క్ష్రియ ెవచ్చెనటటా గ | 

ముల్ోా కoబుల్ గద ెల్ు కదల్గ, కుబేరుడే భిండారము త రువగ | 

పేరు పరతిష్ుల్ు ఇింకను పెించ ను, అిందర  మనమున శాింతి నిింపె ||       



హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హర ిఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం 

తేజోమయుడగు బాలునితో, పరెిగెన ంతొ ఆన్ందం | 

శ్రలశాంతుల ఆతమధన్ం, చెయయసాగె విసాి రం ||  

ఒకకనాడు థావూమల్ ఇింటికి, కుల్గురు పరశురాముడు వచ ెను | 

ఒకిింత చూసనెు బాల్ుని మోమును, సునాయాసముగ ఇల్ాగ పలికనెు || 

కాడ ీబాల్ుడు సామానుాడని, ద ైవిక ల్క్షణ తజే్స ీ యని |   

నేతరముల్ిందున సాతాిిక భావిం, ఈతడర చతేల్ విల్క్షణతీిం || 

అవుతాడరతడొక మహాసాధువు, తర ింపజ్ేసాా డరతడిందర నీ | 

గురువు పలికని భవిష్ావాణికి, గదుదుడాయనెు స రూమల్ానీ | 

  మాతయు తనయుని నుదుట ముదిెడ , బాల్ుని ఎతుా కు ముర స రిందరు ॥ 

హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హర ిఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం 

జఞా ని వ ైరాగి ఎవవరో మీ, ఇంట జనించెన్చ చూడు | 

పూరవపు యోగి ఎవవరో మీ, పుతుర ండ యెన్చ నేడు ॥ 

పావన్ మాయెన్చ మీ కులం, తలీ్ల నీ ఒడి ధన్యం | 

అమరం అగునిక మీ న మం, పురుషారాాల్ స్ంపూరణం ॥ 

నల్భెై ఏడున దేశ్ విభజ్నిం, స ింధుల్ో విడరచ్చర  భూపశు ధనముల్ | 

భారత అహమదబాదుకు చరే ర , మణ ీనగరుల్ో విదాాభాాసిం ॥      

బహు విల్క్షణిం జ్ఞఞ పక శ్కిా, ఆసుమల్ కు గల్ ఆశుయుకిా | 

సూక్షిబుదిి  ఏకాగతీ నమరత, కారాశ్రఘ్రత సహనశ్రల్త ॥ 

ఆసుమల్ పరసననముఖుడ పుడు, ఉపాధ్ాాయుల్ు స ితముఖుడనేరు|     

వెనన మ్మశ్రీ మర  మర  ఇసూా , తలాి నరేేపది ధ్ాానిం పూజ్ ॥ 

ధ్ాానింల్ో రుచ్చ ఎపుడు కలిగెనో, జ్ల్ానిన వీడని మీనిం వోల్ెను ॥ 

బరహి విదాకు యుకుా డాయెను, ముకిానిచేెద  అసల్ు విదాయని |          

ఎింతోసపేు పాదముల్ొతుా ను, తిండరర దవీనెల్ు నిిండుగ ప ిందు ॥ 



హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హర ిఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం 

స్ద  కుమారా జగతుి లో, పేరు నిలుచచ నీది | 

కోరికలనీీ అందరకిీ, నీ వలన్న  తీరు ॥ 

తల్పెై తిండరర నీడ త ల్గెను, అపుపడ  మాయ వల్ను పననెను | 

అననయాాయెను చిండశాసనుడు, తలాి పరయతనిం వారథ మాయెను ॥ 

వెళ్ళె స దిపూర్ సాధన కోసిం, కృష్ుు ని ముింగ ట కనీనట తడరసె | 

మ ైతిరతో కొలిచ ను సేవకుడపుపడు, గోవిింద మాధవుడింతట మ చ ె ను || 

ఒకనాడ వరో తలాి వచ ె ను, పుతర దు:ఖాన ఉనాననననెు | 

ఖూని కసేుల్ో ఇరువురు పుతుర ల్ు, జ్ెలై్ు పాల్ెైర  కాపాడమననెు || 

అసుమల్ అనె మించ ేజ్రుగును, నిరపరాధుల్ు విడుదల్ౌదురని | 

పుతుర ల్ు ఇింటకిి తిర గ  చేరగా, ఆమ  అతని పాదాల్ వరా ల్ె || 
హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హర ిఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం 

అస్చమలుీ కు ధృఢమయెయ అలౌకతకమౌ పరభావం | 

వాక్ సదిిి  శ్కతికత, అయంది పరా దచరాావం ॥ 

స దిపురింల్ో మూడేిండుా  గడరపనెు, అహమదబాదుకు మరలి వచ ె ను | 

ల్క్ష్ీి  నరానిం మొదల్వసాగెను, అనన మనసుున మారుప త చ ె ను ॥         

స నిమా అింటట అతడరక ిపడదు, కాదని త సేా  రోదసిుా  పో వు | 

ఏ అమియతే ధ్ాానిం నేరపెనో, ఆ తలాికిపుడు చ్చింత కలిగనెు || 

అమి కోరదేి ఆతని పెళ్ళె, ఆసుమల్ుా కు మనసు వెరైాగ  ॥ 

అయనా అిందరు వొతాిడర త చ్చెర , వెింటనె చసే ర  పెళ్ళె నిశ్ెయిం ||            

పెళ్ళెక ిమనసుు మొగుు  చూపగా, ఆసుమల్పుపడు  పార పో యెను ॥ 

వెదకిి వదెిక ివేసార  పో యర , దొర కె బరూచ్చల్ో అశోకాశ్మీిం || 

ఎింతో కృష తో త లిసెను మారుిం, పరతిష్ఠ  కోసిం తపపదాయెనిక |            

ఇింటకిి త చ్చెర  నచెజ్పె పర , ఊరేగ ింపుతో ఆదపిుర్ చేర ర  || 



వివాహమ నైను గటిు మనసుుతో, భకుా డు భారాకు త లియజ్పెెపను | 

ఎపుపడు కల్ుగునొ సాక్ష్ాతాకరిం, అపుపడ  జ్రుగును మన సింసారిం | 

ఆతికాయముల్ు కలిసుననటటా , వెైరాగా మాయల్ుగ మనముిందాిం ||      

హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హర ిఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం 

న్శంచచవాడన్చ కాన్ని, స్చిుద న్ందం ననే్ని | 

జీవింపసాగెన్చ ఆ సిథతిలో, ప ందచచచ పరమాన్ందం ॥    

మూల్ గీింథముల్ అధాయనానికి, సింసకృత భాష్యె తగ న సేతువని | 

సింసకృత భాష్ను అభాస ించ ను, సాధనా గతిని ఇింకను పెించ ను ॥    

ఒకక శోా కము మదిల్ో నిలిచ ను, నిదుర ించ్చన వెరైాగాము ల్ేచ ను | 

ఆశ్ త ల్గ  నెైరాశ్ాము కలిగ త , ఆతడర విదాల్ు పూరాయనటటల్ే ॥ 

ల్క్ష్ీి దవేిక ిత లియజ్పెెపను, ఈశ్ీర పరా ప ాయె ధ్ేాయిం అననెు | 

ఇపుడ  ఇల్ు వీడర వళె్ళెద నననెు, ల్క్షాము సాధ్ిించ్చ వచ ెద నననెు ॥ 

కేదారనాథుని దరశనమింద ను, గురువును వదెుకుచు ముిందుకు సాగనెు |      

చేరనెు కృష్ుు ని మధుర క్ష్తేరమును, బృిందావని పూప దల్ వీధుల్ను | 

కృష్ుు డ  మనమును అటట మర లిoచ ను, నెనైితాల్ుకెై పయనము సాగెను ॥  

అచెట శోీతిరయ బరహినెైష ఠ కుడు, సాీమీ లీల్ాషాహు  పరతిష్ుు డు |       

ల్ోన వనెన పెకైేమో కఠ నిం, నిర ీ కల్ుపడగు త లా్కాగ తిం | 

పూరు సీతింతుర డు పరమ ఉపకార , బరహిస థతిని ఆతి సాక్ష్ాతాకర  ||       

హరి ఓం, హరి ఓం, హరి ఓం, హరి ఓం హరి ఓం, హరి ఓం, హరి ఓం, హరి ఓం 

ఈశ్వర కృపతోనే గురువు, గురువు లేక లేదచ జఞా న్ం | 

జఞా న్ం లేకన్చ ఆతమయె లేదచ, ఘోషించచ వదే పురాణ ల్ ॥         

ఎరుక కోసమ  ైసాధకుని స థతి, డ బబద ిదనిముల్ పరకీ్ష సాగనెు |   

కించనమును అగ నల్ో కాల్ెెను, గురువు ఆసుమల్ుా ను ప లిప ించ ను ॥ 

గృహసుథ నిగ నీ కరిల్ు చయేుము, ధ్ాాన భజ్న గృహమిందే చేయుము | 



ఆజ్ఞను దాలిె ఇింటిక ివచ ెను, పక్షముల్ోన ేమోటకిోరల్ చరేనెు ॥ 

నరిద తటపిెై ధ్ాానిం నిలిపనెు, సింత్ ల్ాల్ జీ హర ితుడాయెను | 

భగవద్ భకిాక ిముగ్ధు డాయనెు, దతాకుటరీుకు తోడొకనివళె్ళెను||  (ముగ్ధు డాయనెు) 

ప ింగ  ప రల్ెను పరభువుల్ో పేరమ, అనుషాఠ నము నల్ుబది దనిముల్ు | 

అర ష్డీరుముల్ింత మాయెను, బరహి నిష్ఠ తయె సహజ్మాయెను ॥ 

శుభాశుభాల్ు సమిం రుదనిం-గానిం, ఉష్ుిం శ్రతిం మానావమానిం | 

ఆకలి దప పకల్ిందును తృప ాయె, మహల్ కుటరీిం  ఆశ్ నిరాశ్ల్ు | 

భకతా యోగ జ్ఞఞ న అభాాస కి, సమానమయె మగహర్ మర  కాశి || 
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భావన్ తోన  ఈశ్రడు, కాదచ స్వరణ శలాుదచలు | 

స్త చిత ఆన్ందరూపుడు, వాయపకుడు భగవాన్చడు|| 

బరహమ ఈశ్వర జన రిన్, శారద శేషు గణశే్రలు | 

నిరాకార సాకారులు, కలడంతటన్చ భవశే్రడు ॥ 

ఆయె నాసుమల్ బరహాిభాాస , ఎనోన జ్నిల్ సారిం త లిస  | 

దూరమాయనెు ఆధ్ి వాాధ్ి, స దిి  కలిగెను సహజ్ సమాధ్కిి ॥ 

ఒకరెయ నది తటి మనమును దోచ , జ్ోరున వరిిం ఆరింభమాయె | 

మూస న తల్ుపుల్ు వరిండా ఖాళ్ళ, అచటట కూరొెన ెసమాధ్ి స థతిని ॥ 

చూశారెవరో చోరుడనుకొని, కరలీ్ు కతుా ల్ు బల్ేా ల్ు త చ్చెర  | 

ఉరుకుల్ పరుగుల్ హో రెత ాను, భగనమాయెనిక ధ్ాానిం సమాధ్ి ॥ 

చ దరి న కురుల్తో ల్ేచ  సాధకుడు, రాగ దేీషాల  కెింత  అతీతుడు | 

సరళ సీభావుల్ు సాధువని తల్చ్చర , హింతుకుల్ేమొ యముడని తల్చ్చర  ॥ 

భెైరవుగాించ్చ భీతిలాిర  దుష్ుు ల్ు, పహలి్ాీనుల్ు మల్ుా డని చూస ర  | 

కామ్మకుల్ేమో ప రయుడని తల్చ్చర , సాధువుల్ేమో నమసకర ించ్చర  ॥  
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ఏక దృషిి  సారించియ,ే కదిలె స్శాంత గంభీరం | 

ఆయుధ ధ రుల గుంపున్చ, చీలుుకు న్డచిె స్స్హజం ॥ 

ధరిపరవర ాని తలాి వచ ెను, తోడుగ పతీన ల్క్ష్ీి దవేియును | 

ఇరువురు నేడరె ర  భోరుభోరుమని, వార ని చూస  కరుణయ ేఏడ ెను ॥ 

సింత్ ల్ాల్  జీ హృదయము కర గనెు, చూస న పరజ్ కనీనట మునిగనెు |  

అనానరిందరు ఇింటకిళెళెమని, ఆసూమల్ అనె ‘అననల్ార’ అని ॥ 

నల్ువద ిదనిముల్ు పూర ాకానిదే, అసింపూర ా నా అనుసాఠ నమని|  

ఆసుమల్ుా ది తీవర తితిక్ష, తలాియు భారాయు నిరీక్ష్రించ్చర  ॥  

ఏ రోజున ఆ ఊరు విడరచ నో, వకెిక వకెిక రోదిించ్చరిందరూ | 

అహమదబాదుకు పయనమాయెను, మ్మయాగావ్ పెై పయనము సాగెను ॥ 

గురువు కోసమే ముింబయ చరేెను లీల్ాషాహ జీ దరశన మాయెను | 

పరమప త తన పుతుర ని చూసనెు, సూరుాడ  ఆ ఘ్ట జ్ల్ానిన చూసనెు || 

ఘ్టిం పగల్ జ్ల్o జ్ల్ాన కలిసెను, జ్ల్పరకాశ్మే నిింగ ని నిిండ ను | 

నిజ్సీరూపపు జ్ఞఞ నము నిచ ె ను, బరహాినిందమయె రెిండుననర రోజుల్ు || 
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ఆశ్వయుజ శ్రది రెండున్ రెండువేల ఇరవయ్యయకటిన్ | 

మధ యహీం రెండున్ీరకు, ఈశ్రడు కలిసనె్చ ఈశ్రని ॥ 

దేహమంత ఇక మిథ్యయ,ే జగతి అయెయ నిసాారం | 

అయెయన్పుుడే ఆతమతో, అతడకిత సాక్షాత ారం ॥ 

పరమ సీతింతుర  పురుష్ు దర శించ ను, జీవమ  శివునిగ మార పో యెను | 

నే నెర గ తిని శాింత నిరింజ్ను, బింధ్ిింపదు ఏ బింధముననినక ॥ 

ఈ జ్గమింతా నశ్ీరమయేని, నాశ్ముల్ేని శాశ్ీతడననేెయని | 

కనుల్ు రెిండ నై దృష ు  ఒకకటట, ల్ఘ్ు గురువుల్ల్ో ఉనన దొకకడే ॥ 



అింతట ఒకకడ  ఎవర క ిత ల్ుపను, సరీవాాపుా డ టట వచుెనొ పో వునొ | 

అనింత శ్కుా డు అతడవినాశ్ర, ర దీిస దుి ల్ు అతడరక ిదాసుల్ు |      

కేవల్ము సింకల్పిం చాల్ును, శ్వము సెతైము బరతికి ల్ేచు ॥ 
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బరహమసిథతినే ప ందతిే, ఇక మిగిలిందేముంట ంది | 

మోహం మోస్ం చయెయదకి, ఏ మాతరం కోరిక లేదిక ॥          

పూరణ గురువు కృప లభియంచె, స్ంపూరణమగు గురుజఞా న్ం | 

ఆస్ూమలేీ  ఆయెనిక, సాయీ ఆశారామ్ ॥ 

జ్ఞగృత సీపన సుష్ుపుా ల్ల్ోను, బరహాినిందము నానిందిించును | 

తినుచు తరా గుచు మౌనము మాటల్, బరహాినిందపు టించుల్ దేల్ును ॥      

గృహసాథ శ్ీమిం గురు ఆదేశ్ిం, గృహసథ సాధువెై చ యుాపదేశ్ిం | 

గురువు ఇచ్చెన నిిండు దవీనెతో, గుజ్రాత్ డసీా గాీమము చరేెను ॥ 

చనిన గోవుకు పరా ణము పో సనెు, మహమిను ల్ోకుల్ు గుర ాించ్చ ర క | 

వాకటిలి్ో నారాయణ హర యని, ఒకొకకకపుపడు భిక్షకు వచుెను ॥ 

నాట ినుిండర సత్  సింగము చయేును, ఆరుా ల్ిందరూ శాింతి ప ిందుదురు | 

వచ్చెన వార  నుదిరణ చసేనెు, భకుా ల్ెిందర నో తర ింపజ్సేనెు | 

మరణాసనునల్ మనుగడ నిల్ెపను, మదామాింస వాసనముల్ మానెప || 
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ఒకన డు మన్స్చ విసిగింప, వ ళ్ళెన్చ డీసాన్చ వీడి | 

పారవశ్యమున్ ఆ ఫకీరు, ఆ పరణశాల విడిచి || 

ఆతడు నారశే్ీరమును చేరనెు, నరిద తీరము వరకు వళె్ళెను | 

మిందిరానిక ిమ ళైె దూరమున, ఘోరాటవిని మధాకు చేరనెు || 

పెనుమాని కిింద రాతిపెై కూరొెనె, ధ్ాానింల్ోన నిరింజ్న ధరుడు | 

రేయ గడరచ్చ పరభాత మాయెను బాల్రవి, తన మోమును చూపెను ||      



పరా త:పక్ష్ ీకోయల్ గానము, ధ్ాానము వదల్గ ల్ేచ ను సాధువు | 

పరా త:కృతాము ల్ాచర ించ ను, అనుకోని ఆకలి అపుపడ  తోచ ను || 

నేనకెకడరకత వళెెబో ను, ఇచోె టనె కూరొెని ఇపుడ  తిింటాను | 
అవసర మ వర కొ వార ేవతుా రు, సృష ుకరాయే సీయముగ త చుెను || 

ఇటటల్ మనింబున తల్చ్చ నింతనే, అచెటి కొచ్చెర  ఇదెరు రెతైుల్ు | 

తల్ పె ైపాగాల్ను ధర యించ్చ, రెిండు చతేుల్ా అననపానముల్ || 

పలికిర  బరతుక ేసఫల్మాయెనని, అర్ుము గెకైొను మా సాీమ్మయని |   

పలికనెు సాధువు సాగిండర ముిందుకు, మీ వాడ వరో అతడరక ెపెటటు డు || 

అనానరు రెైతుల్ు మ్మమేి గింటమి్మ, రతేిర  కల్ల్ో మారుము గింటిమ్మ | 

ల్ేరు మాకవెరు వరేొక సాధువు, పల్ెా కొచ్చె మా పూజ్ల్ిందుడ ీ|| 

ఆశారాo జీ మనమున తల్చ , నిరాకార ెతనకాధ్ారమని |     

పానీయిం గోీ లి కొనిన పిండుా  తిని, నదీ తటిని పరుగ డ ను జ్ోగ  ||  

ఒకనాడు సాబర్ మతి తీరానికి వచ ె ను, ఋష్ుల్ భూమ్మగా సపిందన ప ింద ను | 

వెల్సనెు మోక్ష కుటీర మకకడ పుణాక్ష్ేతరమయ ెసింతు రాకతో ||      
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అహమమద బాద్ గుజరాత  లో ఉందొక మొటేర గాీ మం | 

బరహమనిషఠ  శ్రీ సాధచవు వ లసని్ పావన్ ధ మం || 

ఆత మన్ందమున్ తేలుచచ ఆడున్చ వదే ంత కీీడ | 

భకతి, యోగ, జఞా న్ముల మేళవించచ స్దచు రువు || 

సాధిక స్ి ీలకు వేరుగా ఆశ్మీం న రీ ఉత థ న్ం |            

న రిశ్కతి జఞగృతము స్ద  దేని సాటి ఇల లేదొ ||           

వటవృక్షింపెై దృష ు  నిలిప ర , కుర ప ించ్చర  తమ కరుణావృష ుని | 



దీని పరదక్ష్రణ చసే న వార కి, అనుకుననవి నెరవేరుతాయని || 

గురుసనినధ్లి్ో సకల్ిం సాధాిం, శ్దిీతో వికస సుా ింద ిజీవితిం || 

బరహిజ్ఞఞ నీ మహిమ అపారిం, శ్రణుకు చరే న వార ద  భాగాిం | 

గాాసు లీకెనై మారణకాిండతో, వణకినెు భోపాల్ నగరమపుపడు | 

విష్పు గాలి అింతట వాాప ించగ, వలే్ాదిగా పరా ణాల్ు కోల్ోపయర  || 

ఆశారాo జీ భకుా ల్ు మాతరిం, అిందరు కుశ్ల్ిం సదుు రువే రక్ష  | 

గురు మింతరిం నితాిం జ్ప ించువారు, అకాల్మృతుావు భార న పడరు || 

ఘోర సునామీ వలె్ుా వతాెగా,  వరదల్తో భూకింపిం వచ ెను | 

ఎపుపడు ఎకకడ ఆపదొచ్చెనా, గురువరుాల్ు తమ సేవల్నింప ర  || 

ఆశ్ల్నినటకిి రాముల్ు వారు,  ప ల్వబడుతారు  ప రయ బాపూగా | 

బాపూజీ యోగ  బరహివేతా  వార  కృపకోర  వచ్చెన నేత  || 

అటల్ జీ ఆశ్రసుుల్ు ప ింది, పరధ్ానమింతిర పదవిని ప ిందిర  |      

ఆపతాకల్ాన తిర గ  అర థించ్చ, పూర ాకాల్ిం పదవిని గడరప ర  || 

హిిందూ, ముస ా ిం, స కుక, కెైసాైవుల్, అిందర  మలే్ును కోరును బాపూ | 

ఎిందర కో సనాిరుము చూప ర , పరమానిందిం వర ిింప చేస ర  || 
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గురు నిందకుల కలయకతో స్కలం స్రవన శ్న్ం | 

గురునిందన్చ విన ీ, చసేిన , తపుదచలే యమపాశ్ం || 

గురువు ఆజాలన్చ పాటిస్ూి , అన్య భావన్ల( విడిచి | 

బరహమజఞా న్మే లక్ష్యంగా ఉండే శషుయడె ధన్చయడు || 
గురు మంత ర నేీ  జపయిస్ూి , పరతి నితయము ధ యన్ము చసే్ూి |       

గురుసవేలో నిమగుీలెైతే తపుక కలుగున్చ విజయం || 

అదుుతమ ైనది గోదరా ఘ్టన, పరపించమింతా నివెీరపడరoది | 

ఆశారాింజీ ఉనన హలెికాఫ్ుర్, కూలిింద ిగోదరా  ధర తిర పెనై || 



ముకకల్ెైన దాని విడర భాగాల్ు, ఆకాశానికి ఎగ ర పడాా య  | 

వేల్ాదిమింది చుటటు వునాన, ఎల్ాింటి గాయిం కాల్ేద వర క ి|| 

టాాింకు పగ లి పటెరర ల్ నిపపింటటకునాన సీయింగానే శాింతిించ్చింది |  

ఇల్ాింటిద ిజ్ర గ  ఇపపటదిాకా, క్ష్ేమింగా బయట పడల్ేద వీరు  ||        

బాపూజీ  వెింటనె మిండపిం చరే , నృతాిం చేసేా  హర ిించ్చ రoదరు |          

ఎననడు ఎరుగని అదుుతానిన, చూస రoదరు తమ ఇిండా నుిండే ||         
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ఎందరెందరో ప గిడిరి  కోటాీ ది అభిన్ందించిరి | 

పదసిెకనీె్ పరమాదమే, కాని జరగిింది మహా అదచాతం || 

మహాకాలునికత కాలుడ,ే చసేె వలేాది పరణ మాల్ | 

స్రవస్మరుి డు స్దచు రువు, స్మరిమ  ంది పరభున మం || 

బాల్ురు వృదుి ల్ు నార ీనరుల్ు, ప ింద ద రిందరు గొపప పేరరణ |   

ఒకకసార  దర శించ్చన చాల్ును, శాింతి అనుభవిం తపపక కల్ుగును ॥ 

నితాము కొతా పరయోగము నేరుపను, నాదాను సింధ్ానము త ల్ుపును |   

నాభి నుిండరయే ఓిం పలికిించును, హృదయిం నుిండరయె రామ్ పలికిించును ॥ 

సామానా ధ్ాానము చసేవేార ని, ధ్ాానపు ల్ోతుల్ చేరుసాా రు  | 

నేరుపను నిరుయ యోగ మిందర కి, ఆతోిననతి కలిగ ించు నలాె్ర కి ॥    

ల్క్షల్ాదకిి వాాధుల్ మానపెను, కోటాా దిమిందిక ిశోకము బాపనెు  | 

అమృత మయమగు పరసాదమ్మచుె, భకుా ల్ రోగ శోకాల్ హర ించు ॥ 

గురూపదేశ్ము ప ిందనివారు, గురు అమృతమును గోీ ల్ుట తథాము | 

యోగ క్ష్ేమాల్ు చూసాా రు వార వి, తాపతరయము దహిింపదు వార ని ॥ 

ధరి కామారి మోక్ష్ాల్ ప ిందుదురు, ఆపద వాాధుల్ బార న పడరు | 
రక్షణ ప ిందుదు రిందరు శిష్ుాల్ు, సరీవాాపా సదుు రువ ేకాపాడును॥ 

నిజ్ముగ గురువే దనీ దయాళళవు, సహజ్ము గానే ధనుాల్ జ్ేయును | 



అిందర  జ్ోల్ెల్ు నిిండ వల్యునని, ఆతిదరశనిం ప ింద వల్యునని ॥ 

నూటయెానిమ్మది మారుా  పఠ ించ్చన, నరెవరేును తమ కోర కల్నీన | 

చ్చింతల్ు బాధల్ు నిరాశ్ ల్ుిండవు, ఫలిసాా య అభిల్ాష్ల్నిన ||       
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అభయ వరద త స్దచు రువు, పరమ భకి కృపాళువు | 

నిశ్ుల పేరమతొ స్మరించితే, తరింపజేయున్చ వారిని ॥ 

మన్స్చలోన్ నీ న మమే అధరాన్ నీ మధచరగాన్ం | 

రవవంతెనై్న్చ చ లున్చ, నీ చరణ ప్రతియే మేలు || 


