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Dవ6||
పదNన± పదNఊK పnNÉ పదNసంభp| త7ంlం భజస7 పnNÉ Aన eఖIం
âwమIహం || ! "#ంబ& D›ÜIనమః zవరQ ¶వIమంU`షºం సమరºŸ•
/©హం /పకరN9ం ......... || ! "#ంబ& D›ÜIనమః ఆతNB¶Áణ నమY&0Ì
సమరºŸ•
అప0ధ blపణ ¬€Uం

అప0ధ సహfý, LయంHఅహO|శం మŸ | n¬య•= lం మ67, bమస7
పర®శ7ర ||

ఊరY ÕరY దృ‡•% మనY వచY తg| పË-%3 క0wI3 క0QwI3
Bణx‡•ంగ B²చIH
ఛUం సమరºŸ•... ...... ...Šమరం EచŸ• .....నృతIం దరfŸ• ..../తం
iవŸ• .....ఆంêj#l‘హŸ• అ"7:‘హŸ•......
గజ:‘హŸ• ........ సమస€ 0ªపŠ0, శ÷€%పŠర, భ÷€%పŠర ,
మంVపŠర, D^పŠర , స‘7పŠర '(ం సమరºŸ•
యYIసNృ6Iచ........ అ:Ÿ ËIన ఆW?న¶ •k°పŠర '(Ÿ భగWÌ
స07తNకః z¯[ zBస#| వరê భవŽ.
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"#ంబ& D) కË మహతIం
"#ంబ& D) lక& కథš D) మ?తN%ం - D) wగవత `0ణం మO¼ çO€
రహసIం (చంm /ఠం lక& అšబంధం) û )వOంచబmం¶. "#ంబ& అంn
వృbసంపద ¹n ç•కలš BY¶ంచడం n70 ఈ BపంŠన|ం6 ©Îంo¶
అ} అర·ం. ఆpš "వనశంకO" ¹n "అడ) Dవత" అ} @q \—Y€K. ఆpÙ
వంద కrs ఉన|ం{న, ఆp అ}|ø( tz€ం¶ #బø• "శ6Á" అ}, అ}| క‡•లš
uలQంg భÙ€లš రÁz€న|ం{న "{0¤" అ}, ©Îంo, B"ంతపOo J9—న|
#రణంÂ "ఉl" అ(, ఆp స7యం B#శం oత "G&" అ} /`ల పటÐ ఆp
BదOfంo భయంకరvనన "పం oత "చంö" అ}, అ}| క‡•లš :శనం o¸
స7wవం oత "#ల# " అ}, మO¼ పర7త 0జ `tక Â "/ర7=" అ(
వIవహOంచబ{Žన|¶.
{0¤మzKw అ± xపº 0bzw కyనvన తపz£ oYw మO¼ :—J
pnలš ఎŽ€Ù©Ÿw. అంH#Ùంq, D•ళÐÙ సమOºంgన యఙµ
ŸJ{ల| p¸ హ)z£ల}| ఆయనÙ oర6A అ} LహN šంm
{0¤మzKనÙ ఒక వరం లÞంgం¶, తn70 Bజలo జKప బÀ యఙµ కృŽ•ల
lక& ఫâ— అత}j ఎÙ&వ శô€ లÞంŠq}ô êహదపq~A. అ*గ•ంచ¹}
అ?}| {0¤మzKw •ంnw.
{0¤lzKw పOÎZ= అంతకంత@ €ƒ‹ 9O ©[ం¶. {0¤మzOm
nK9ల ఫ•తంÂ lనవ •త:I}| ‚కø ఆవ¦ంgం¶ మO¼ œ}| వందల
సంవత£0లû ఎ`ºƒ 0} కK• ‰•} 6ô అ}| „•లš :శనం o‚ం¶.
ఋP— ¦lలŸలû} JహలÙ /O©A {ర¤మN త•Ð} ËI}ంŠK,
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అంత అమNWK WO ²ం{ అతIంత దయ[ Eక&¹న}| కళs[ అనంతvన
వృb/"క సంపద[ YY6&OంŠK. lన•ల {‚Z= t‚ ఆp హృదయం
క¶•ం¶, ఆ…~త[ ఆp కళs šంg క(|rÐ ËరÂ u•N¶ ‘ì— వOyంŠA, అ)
ఒక న¶Â ఏరºmం¶, ఆ న. జâలవలÐ కK• నÕంg ‰•™ మ†s సమృ*‡Â
పంట— పంm, పˆs #య— #యడం వలన అ}| „వ0z— =OQ జవస67}|
•ంnA.
{0¤మzKm šంm pnలš =OQ •ంnల} ఆp ÷సం ఋP— o‚న
అభIరZనÙ B=సºందనÂ, D) దశ మ?)దI—Â మO¼ 64,000 ఇతర Dవ6
"/—J ఆ)ర-)ంg {0¤మzKm[ ¼ద·ం జO\ం¶. gవOô, మ?
శô€వంŽ0‰న {0¤ D) {ర¤lzKm} ఓmంg, తన t!లం [ చం…‚ం¶.
అమNWO అ/రvన దయ, lనవ ©షణÙ o‚న అ{-6లš Gర)ంచÿ}ô
అమNWO} రకర#ల పంwÐ మO¼ @రÂయల[ “"#ంబ&” అమNWO Â
œ—వబwŽం¶. అ*గ•ంచ¹} ‚కø} అ*గ•ంgనం{న ఆp {0¤ D) Â
w‚z€ం¶. "#ంబ& D)± అర9I}ô Dవత "ఆర9I}" Â ఋ¡ pదంû
Bశం‚ంచబmన¶ . "#ంబ& D)} (•రంJ శ&ర²u, అనంతvన కళs[
మO¼ )—Ð cణం ధOంgన "పం| ËIనం oయబwŽం¶.

ఆp ‹క&లû మO¼ ²ఖIంÂ అడ)û సºష•ంÂ క}\z€ం¶. "#ంబ& D)
అ}| BD"లû Bజలš రÁz€ం¶, అ}| ర#ల Blnలš }WOz€ం¶, అం{వలÐ
Bజ— ²ఖIంÂ 0t మO¼ అడ•ల n70 zరÁతంÂ BŸýంoట`ºw
ఆpš žOZY€K. "#ంబ&D)} అందvన (•రంJ శ&రం మO¼ (లం
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కమâల వంø కrs క•Q ఉన| స7"పం| ËIనం oY€K. ఆp ËIనం ఆక•,
nహం, (÷Oక) మO¼ మరణ భŸ}| uలQz€ం¶. ఆp "/}| ËI}ంచడం
oత {ఃŒ—, ఇబ•ం{— u•Q©6A. ఆp తన భÙ€లÙ "శ7తvన ©షణ
మO¼ అమర67}| ఇz€ం¶.

wరతDశం అంతÿ "#ంబ& D) (¹n వనశంకO Â దÁ9న \—Y€K) ÷సం
అ±క BËన DWలŸ— ఉ:|A. œ}| BËన DWలŸల (;6

1) l "#ంబ& ఆలయం - jnR œండ—, ఉత€0ఖంŽ
{0¤lzKm} ఓmంచq}ô D) తపz£ o‚న BDశంÂ ఈ ఆలయం
పOగýంచబwŽం¶. ఇ¶ ఒక BHIక ÑUంÂ పOగýంచబwŽం¶ మO¼
బO" "#ంబ& అమNWOô అంôతం oయబmన `0తన ఆలయం ఇ¶.

2) "#ంబ& శô€ .ఠం - ఉత€ర BD•
ఈ ఆలŸ}| 51 శô€ .•ల | ఒకøÂ పOగýY€K. ఈ ఆలయం స= తల šంm
¹gనÚÐ ‘î6K. ఆ¶శంక0ŠKI— ఇక&డ తపz£ oYK , ఇక&డ అమNWK
మ¦‡zKm} చం/ర} న²N6K.
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3) బనశంకO ఆలయం - cn•, క0Qటక
`09ల B#రం, అగz€%w #ú} )mg ›ళsవల‚ వg‹న`ºw, అతš ఇబ•ం¶
పq~w, #బø• )శ7:’w, #ú B • అత}ô ÷లహ`రంû 'జ— oయమ}
ఆDÕంŠw, అక&డ )శ7:’w మ? లU "పంû ç&€భ)ంŠw. ²} ¸వ
[ సం[Îంgన Dవత వనశంకO Â ç&€భ)ంgన BDసం =ల#రణI వద~
'జ— oయమ} అత}}}^~Õz€ం¶. ఈ BDశంû "#ంబ& D)} ఆ0*ంచడం
[, అగస€% ౠÎô #úô =OQ 0వq}ô అšమ= లÞంgం¶ .
4) l "#ంబ& ఆలయం - Î#R, 0జYZÌ
ఇక&డ D)} WహNý మO¼ K†2 "పంû వIవహOY€K. çO€— /ల0A
మO¼ ఎ… 0Aû ఎ…ø రంJ[ కపºబm ఉంÿA. •z€ 'ర7ం 647 û
}ONంgన ఈ ఆలŸ}| Yq•— }ర7¦z€:|K.
5) బనశంకO ఆలయం - –ంగˆK, క0Qటక
ఈ ఆలయం 1900 ల žరంభంû }ONంచబmం¶. ఇక&డ D)} ఆ0*ంచడం 0O
సమయంû జKJŽం¶, మO¼ D)ô అ}| B=@లతలš అ*గ•ంo శô€
ఉంద} w)Y€K.
6) l "#ంబ& ఆలయం - YంcR సరz£, 0జYZÌ
2,500 సంవత£0ల Lతం, ఈ సరz£š Dవత ఆ žంత BజలÙ ఇŠ‹ర}, సరz£
ఒw~న œ}| 0ళs Lంద ఒక gన| FలÐ} ఆలయం ఆ గÚ•™ }ONంచబmంద}
‘î6K.
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