
 

"మృత్యవు లేని మహజీ్జవనము" 

(THIRUARUTPA-DEATHLESS GREAT LIFE) 

TELUGU LANGUAGE 

 
 

"అనుగ్రహ ించే గొప్పద నై జ్యయతి, అనుగ్రహ ించే గొప్పద ైన జ్యయతి 

అద్వతీయకరుణాజ్యయతి, అనుగ్రహ ించే గొప్పద నై జ్యయతి" 



1.  త్లచి త్లచి అనుభవించి అనుభవించి,ఆస్వవదసి్తూ  నిన్నే! 

నిిండి నిిండి కవరుత్ునే కన్నేరువలల  ఒళ్లింతా 
త్డిచి త్డిచి అనుగ్రహామృత్మే శుభనిధయిే తానుగవ 

జ్ఞా న నరూనమడు  న్ాప్తి న్ాహకకునన్ాయకకుువు న్నవన అని 

స్ుూ తిించి స్ుూ తిించి నమస్నరిదాద ిం రిండి ఓ లోకజ్నులడర! 

మృత్ుయవులేని మహజీ్జవనము జ్జవదాద ిం చతుిండ!ి 

అతిశయము కవద్ు అబద్ధమింత్కింటే కవద్ు స్త్యమిదయిే చ ప్ుత్ున్ాేను 
హ రణయస్భలో స్తక్ష్మస్భలో ప్రవనశించే శుభత్రుణమిద!ే 

 

  2.  ప్రవనశ స్మయమిదచేతుిండి న్ా ప్రరయజ్నులడర!న్నన్న 
చ బుత్ున్ాేను న్ావ అబద్ధప్ు మడటలకు అని అనుకోవద్ుద . 
ప్వర ణాింత్కవలములో బింధువులకు,కనేవవళ్ళు, మిగితావవళ్ళల , 

ఆస్ుూ లకు, లౌకిక వస్ుూ వులకు తోు గవ మనవ ింటరవవు. 
అత్యింత్ రుచికరమ ైన ఇక్షురస్మడ!ఎరరటిఫలమడ!క ింుతేన్ ! 

స్త్ఫలిత్మడ!చేతివస్ుూ వవ!వలకువకటటలేని మణ!ి 

త్గిన అదివతీయమహత్పతి!ద్యడనిధ!ి గ్తి,స్త్యము 
అని అరిచించిండి భకిూతో స్వవమిని నమస్నరిించిండి. 

   

3.  వనముు డ ై వనముు డ ై నమస్నరిించి నమస్నరిించి ప్వుిండ ిఓ లోకజ్నులడరవ! 
హే ప్రింప్ర చిద్ింబర ప్రవప్ర వర! 

త గిించి వచిచన వనదాింత్ శుద్ధ  అనుభవరూప్వ! 
త్ురీయశఖర అనుభవకవరకవ! శుద్ధ  సరదాధ ింత్మ నై 
అద ైవత్సరితి మహత్ుుఖదాత్!స్మరస్స్న్ామరగస్త్య 

ప్రదాత్! ప్రకృతిలో స్త్యమ ైన ఏక ైకప్తి అని 

ప్రిప్కవమనస్ుతో సరిరముగ్ త్లచి స్ుూ తిసతూ  ఆక్ష్ణమే 

చతుని ద్ృశ్వయలకు అన్నే ..........చతడొచుచ రిండ ి. 
   

4. చతసరద్ింతా అనిత్యమే వనేద్ింతా అశ్వస్ూ రమే 

చదవిింద్ింతా అబద్దమే  వృథాయ ే

భుజించినద్ింతా మలమే అనుకకునేద్ింతా లోప్మే 

లోకజ్నులడర ఇప్ుపు దాక నిజ్ఞనిే త లకుస్ుకోలేద?ే 

చ ప్పడానిక ింటి ?ఇక న్నవు స్మరస్స్న్ామరగ  



స్త్యమడరవగ నిే ఆచరిించి స్త్యవస్ుూ వును అనుభవింతో త లకుస్ుకకుని 

స్తక్ష్మమలయింలో స్వవమి అనుగ్రహానిే ప్ ింద్ిండ ి

మరణానిే జ్యించే వరవనిే ప్ ింద్ుదాిం ఆనిందానిే అనుభవదాద ిం 

 

5.  ఆనిందిదాద ిం అనిేలోకవలకు స్ుూ తిించేటటలల  జ్జవదాద ిం 

స్రవస్మరధమ ైన సరదిధ , ద ైవత్వము ప్ ింద్ుదాిం 

ప్రరయజ్నులడరవ!ఇటల రిండి స్మరస్స్న్ామరగమును చేరతి ే

అనూ ః స్వరూప్ము ఇటల హ రణమయస్వరూప్ముగవ మడరి 

కరిగిన బింగవరములడ ప్రకవశస్ుూ నే ప్రకవశప్ు ప్రకవశమే! జ్ఞా న్ామృత్! 

జ్ఞా నప్ూరణ! వనదాింతారధశఖరప్ు అరధరూప్వ! 
ద్ుష్ుట లకు ప్ ిందేింద్ుకకు అరుద నై మణ!ి స్తక్ష్మస్భ యోకన 

మహౌష్ధమడ! అని స్ుూ తిసతూ  ప్వప్వలన్నే తోలగిించును. 
 

6.  చ ు నింత్ మించి అని గొప్పమనస్ుతో అనుగ్రహ ించి 

బాలకునికి అనుగ్రహామృతానిచిచ జ్ఞా న్ానిేచిచన  స్వమరియమ నై 

మృత్ుయవుని తొలగిించిన,ప్రకృతి ఆనిందానుభవస్వరూప్మ ైన 

ఆలయమున క లకువ నై అనుగ్రహమహజ్్ీ యతిని, 
కరుణాస్వరూప్ము కలిగి గ్ుిండ లో నిిండిన 

ఏక వస్ుూ వుని,మహత్నరుణతోకూడనిమహాప్తిని 

మనిం చేరి చావులేని క్ష్ మడనిే ప్ ింద్ుదాిం! లోకజ్నులడరవ! 
మించి త్రుణము ఇద!ే అత్యింత్ శీఘ్ుముగవ రిండి. 

 

          7.  న్నవు వనరవ? న్నను న్నకకు ప్రరయమిత్ుర డనిి కవదా? 

ప్ెద్దమడటలకు చ బుత్ున్ాే కవని అస్త్యమడటలకు చ ప్పటేల ద!ే 

శరణమిచిచ అనుగ్రహమృతానిేచిచ ననుే గొప్పగవ చేసర 
అద్వతీయ మహత్ స్ుఖడనిేచిచన ఏక ైక మహత్ ప్తిగ్ 

గొప్పగవ శుభదనిములో ప్వత్రదేహము ధరిించి 

సరద్ధలీలలకు చసేె మహదిదనము ముింద్ునేద ి

ఇదే మించి త్రుణము! ఇటల రిండి లోకజ్నులడర! 

రిండ!ి అన్నే అనుకకునేటలల  ప్ ింద్ుతారు త్వరగవ! 
   

 



8.  త్వరగవ త్వరగవ ప్ ింద్ుదాిం మేదిని జ్నులడరవ! ఇకను 

నిజ్మే నిజ్మే చ బుత్ున్ాేను మీరు వనరుగవ అనుకోవద్ుద  

వృదాధ ప్యము నుిండి తిరిగి యౌవనిం ప్ ింద్డానికి 
చచిచనవవళ్ళు కూడా తిరిగి లేచేటటలల గవ లీలలకు చేయడానిక ి

త్వరత్వరగవ స్రవము చేయగ్లగ  ప్రభువు సరద్ధప్ురుష్ుు  
వచచే స్మయమిదే వరమును ప్ ింద్ుదాిం. మీరు 
ఏడిచ ఏడచి మనస్ుు కరిగి కింటిలో న్నరు కవరగవ 

కరుణానరూనరూప్ భగ్వింత్ుడనిి గ్ుిండ లో ప్ెటట ిండి ఆనింద్ింగవ. 
 

9.  ఆనింద్ింగవ లోకింలో చిరకవలము లోకమింతా 
జ్జవించేటలట  చసేత అనుగ్రహమహజ్్ీ యతి భగ్వింత్ుు  వచచే త్రుణము 

స్పష్టమయయే స్మయము ఏది అని అనుకోవద్ుద . ఇద!ే 

చచిచనవవళ్ును లేప్త హఠవత్ ఘ్డియ ఇదే లోకజ్నులడర! 

దాచి చ ప్తపవవణిి  కవద్ు న్నను ధృఢమ ైన గొింత్ుతో ఘోషరస్ుూ త్ున్ాేను. 
క ించ ిం కూడా భయిం లేద్ు. యదారిమును గ్రహ ించి చ బుత్ున్ాేను 
స్తక్ష్మమలయములో న్ా త్ిండిర ఇచచే అనుగ్రహానిే ప్ ిందేింద్ుకకు 

కోరిక వుింటే రిండి ఇటల సతేహ త్ులడరవ! 
 

10. కోరిక వుింటే రిండి ఇటల అనుగ్రహమహజ్్ీ యతి, మహత్ుపరుష్ుు  
త్లిలగవ త్ిండిరగవ అనుగ్రహ ించే కరుణామూరిూ, 

న్నరములన్నే తొలగిించి నన్ాేద్ుక ని అనుకకునే వరవలన్నే ఇచిచన 

స్రవము చేయగ్ల సరద్ధప్ురుష్ుు  న్ా ప్వర ణములో కలిస్వు . 
ప్రకవశమ ైన స్హజ్ అనుగ్రహగొప్పనరూనిం చేసతింద్ుకకు 

నిష్నళ్ింక మనస్ుతో అనుగ్రహ ించేింద్ుకకు ప్రత్యక్ష్మయేయ శుభదినమిద!ే 

మోస్మడటలకు అనుకోవద్ుద . భరమప్డొద్ుద  లోకజ్నులడరవ! రిండ!ి 

తిరకవలములోనత న్ాశనము లేని వరమును ప్ ిందేింద్ుకకు. 
            

11. ప్ ింద్ిండి ఓ లోకజ్నులడర ఇదే శుభత్రుణము చతుిండి! 
అనుగ్రహమహజ్్ీ యతి మహత్పతి న్ాత్ిండిర వచచే త్రుణము 

అరుద ైన ద వైవమృతానిే ఆనింద్ముతో ఇచిచ అనుగ్రహ ించాు  న్ాకకు 
మీరు చతుని ద్ృశ్వయలన్నే చతప్రించే త్రుణమిద!ే 

స్ిందహేముతోయెటూ భరమిించొద్ుద  స్ుఖము న్ా లడగవన్న ప్ ింద్ిండ ి



న్నను వనరు న్నవు వనరని అనుకోకకుిండా చ బుత్ున్ాే 

ఛిద్రమత్గోతి నుిండి బయలపడ ిస్త్యమున్న త లకుస్ుక నిండ ి

న్ాశనము లేని ఒక మడరగమ ైన స్న్ామరగము ప్వత్రమడరగమును ప్ ిందివచాచను. 
 

12. ప్వత్ర మడరగిం ఒకనటే అదే స్మరస్ స్న్ామరగము 
శవమడరగము అని త లకుస్ుకకుని ఓ లోకజ్నులడర చేరిండ!ి ఈ 

మడరగములో నన్ాేద్ుక ని అనుగ్రహామృత్ము నిచిచన 

కరుణామూరిూ, శకకుూ లనిేింటిని ప్రస్వదిించిన దవియమూరిూ 
మహత్ మడరగములో లీలలకు చసేర స్వచఛమనస్ుతో అనుగ్రహ ించ ే

మహత్ కరుణా స్వరూప్ముతో వచేచ త్రుణమిద ే

ద్ృష్టమడరగవరూనుల ై స్ించరిించొద్ుద .చించల మవవవద్ుద . 
తీక్ష్బిుదిధతో ఏకవభిప్వర యముగవ స్తాయన్నే ప్లకుకకుత్ున్ాేను. 

 

13.  నిజ్ఞనిే మడత్రమే చ బుత్ున్ాే! ఇటల వచిచ చేరిండి లోకజ్నులడర! 

న్ా ప్లకునలిే స్ిందేహ ించి అసరధరత్విం ప్ ింద్ద్ుద ! 

స్వమడనుయనిగవ భావించవద్ుద  స్రవము చేయగ్లిలగినవవు , 
న్ాలో తిషతే స్ుక ని చ బుత్ున్ాేు  ఇది వనిండి మీరు 

స్పష్టముగవ శుద్ధశవ స్న్ామరగమును........... 
ఆచరిించి త్వరగవ జ్ఞా న్ానిే ప్ ింద్ిండి. స్త్యజ్జవన్ానిే ఇచచేింద్ుకకు 
ద్రశనమిచేచ ఒకనవ ైశషే్యరూప్ుడ ైన భగ్వింత్ుు  అని స్ుూ తిించబడ ే

కరుణానిధి వస్ుూ నే త్రుణమిదే కదా! 
 

14. స్వయముగవ బరహామింుమే న్నవన మళ్శశ ఏమి లేన్నవవు గవ 
ఏక ైకప్తిగవ వుింటలనే న్ా త్ిండిరని న్ా త్లిలని 

ఆకవశమన్న ఆ ఆకవశమూలమున్న, ఆ ఆకవశమూల ప్వర రింభమే 

కరుణాప్రభువని భకకుూ లకు ధాయనిించే అింత్రింగ్మునక లకువ నై 

తేన్ !ఎరరప్వకముల రుచిించే శ్వవతామృతానిే 

స్తక్ష్మస్భలో మహజీ్జవనమును ధాయనిించిండ!ి  లోకజ్నులడర 

జ్నిమించిన శరీరము నశించద్ు, ప్రతి ప్రళ్యకవలములింద్ు ప్ూజించబడ!ే 

అత్యింత్ గొప్ప సరదిధని ప్ ింద్ుతారు ఇది స్త్యవచనము 
  
 



15. స్త్యవనదాింత్మింతా, సరదాధ ింత్మింతా 
ఉనేత్ింగవ త లిసరన జ్ఞా నములో స్వయింయదారిజ్ఞా నము అరుద్ు 

నిత్యస్తక్ష్మ స్భా మధయమున నిింు  నరూనిం చసేత 
నిత్య ప్రిప్ూరిమ ైన నరశఖడమణిని, 

అలడింటి యొక మహత్పతిని,అరుద ైన ఔష్ధానిే, స్రవజా్ఞని, 
ఆత్మని, న్ా ఆత్మలో ప్రతిషరే ించిన ద్యడనిధిని, 

శకిూనింతా న్ాకకు ఇచిచన శవగ్తిని, లోకజ్నులడరవ! 
ధాయనిించి స్ుూ తిించిండి. ప్వప్వలకు అన్నే త్ుబడేటటలట ! 

 
16.  నిింద్లేని మనస్ులో నిిండిన మహజ్ యష్ుే డిని, 
సరితినింతా చతప్రించి అనుగ్రహసరితినిచిచన గ్ురువుని, 

న్ాత్ిండిరని న్ా త్లిలని,న్ా ర ింు  కింటిప్వప్లిే, 
న్ా ప్వర ణానిే న్ాభావవనిే న్ాబుదిధన్ొకన బుదిధని, 

న్ా ధాయనములో మహద్ుర చిని, శ్వవతామృతానిే స్రవమూ... 
చేయస్మరుి ువ నై ఏక ైకప్రభువ నై శవుణిి  లోకప్రజ్లడరవ ! 
ఆదమిలిం, అింధకవరిం, నశించటేలట గవ ధాయనిించిండి. 

మీరు భయడనిే నశింప్జ్ సర అనూ యకవలభయడనిే తొలగిించిండి. 
 

17.   ప్రయతిేించి లోకములో లక్ష్మయనిేచేరని మూఢమతాలకు అన్నే 
నశించి న్ాశనము అయేయింద్ుకకు ఏ మోస్మూలేని 
అభయసరించిన స్న్ామరగము స్రవతార  సరిరమయేయింద్ుకకు 
మన స్వవమి ప్రత్యక్ష్యేయ శుభత్రుణమిదే చతుిండి. 

నిద్రత్రువవత్ మడములకుగవ లేచేటటలట గవ  మరణిించినవవళ్ుింతా 
ప్రత్యక్ష్ముగవ లేచే  స్మయమిప్పటి నుించి జ్రుగ్ుత్ుింద!ీ మీరు 
అభయసరించి త లకుస్ుకకున్నింద్ుకకు త్వరగవరిండి. చద్వని చద్ువున్న 

చదవినదాద ిం. అనుభవదాద ిం. ప్ ిందదేాద ిం స్ుఖడనిే! 
 

18.   స్ుఖడనిే త లకుస్ుకోకకుిండా బాధని మడత్రమే త గిించి త లకుస్ుకకున్ాేరు ఓ లోకజ్నులడరవ! 
కలడల కప్టిం త స్ుస్ుకకున్ాేరు. ప్వతార నిే మడత్రిం త లకుస్ుకోలేకప్ యడరు. 

ఇహప్రవలకు ర ింుత త లకుస్ుకోలేద్ు. ఏింటి మీ ఉదేదశయము? 
ఏించేస్వూ రు మరణమొచేచటప్ుపు ? ఎటల ప్వకకుతారు? అహో  

త్నను తాను త లకుస్ుకోలేనివవరలడరవ! ప్రమడత్మని త లకుస్ుక ని అక్ష్యజ్ఞా నిం 



అమృత్స్వరూప్ము ద్రిశించి అనుగ్రహానిే ప్ ిందదేాద ిం 
న్ా ముఖిం త లీనటలల  వుింటలన్ాేవన! న్నను త లీదా? 

మహాత్ుమలింతా స్ుూ తిించే అనుగ్రహ ప్రమయోగి ప్ుత్ుర ును న్నన్న! 
 

19.      న్నను చ బుత్ునే ప్దాలన్నే న్ాయకకుని మడటలే 
నమమిండి ప్రజ్లడరవ! శుభత్రుణమిద!ే 

ఆకవశిం చ ప్రపన మడణికయ స్భలో నరూనిం చసేత మన ఉత్ూముని 
రవకని ఎద్ురుచతస్తూ  వవని అనుగ్రహముతో వరవలన్నే ప్ ిందేింద్ుకకు 
తేన్ లడ ఉప్ పింగ్ుత్ునే న్ా మనస్ుునుించి లేస్ుూ న్ాేను. మీరు 
త లకుస్ుక ని రిండి. వ ింటన్న మేలకననిండి. సరదిధని ప్ ిందొచుచ 
అన్నే బో ధిించాను. కరుణతో ఉప్దశేించాను చతుిండ ి
న్నను అనుభవస్ుూ నే ఆనిందానిే మీరు ప్ ిందేింద్ుకకు! 

 
20.  ప్రతేయకముగవ చ బుత్ున్ాేను ఇది వనిండి! ఇటల చతుిండ!ి 
వింకరమనస్న్న కోతివలల  లజ్ఞీ వింత్ుల ైన ఓ లోకజ్నులడరవ! 

కళ్ింకముతో కూడిన మీ నుిండ ిఒకన ప్రయోజ్నము కోరుింలేద్ు న్ా 
స్త్యవచన్ానిే అస్త్యవచనముగవ మడరిచ అనుకోవద్ుద . 

చ ప్రపన మతాలకు అన్నే అబదాద లే వవటిలో 
ప్రవనశించొద్ుద  “సరవమ్” ఒకనటే వస్ుూ వు అని అనుభవములో త లకుస్ుకోిండి, 

అరిచించిండి. స్తక్ష్మస్భానరూన్ానిే త లకుస్ుక ని స్ుూ తిించిండి. 
సరదిధనింతా ఈరోజ్  స్త్వరముగవ అింద్ుకోిండి. 

 
21.  చేరిండి ఐకయముతో స్మరస్స్న్ామరగ  

ప్వత్రమడరగమే మహత్ మడరగము సరదిధనింతా ప్ ింద్వచుచ 

త లకుస్ుకోిండి తిన్నింద్ుకకు నిదిరించేద్ుకకు త లకుస్ుకకున్ాేరుగవని 

లోకమింతా చతుబో యే ఒకన రహస్వయనిే మడత్రిం త లకుస్ుకోలేదే 
జ్జవత్కవలింలో అింద్రికీ త లిసతటలట  మృత్ుయవు ఒకటి వుింది. అహో ! 
మృత్ుయవింటే జ్ుము, ఒకన క్ష్ణము కూడా ఆగ్దే స్మమత్మడ 

చేరిండి మరణానిే ఆప్తదాద ిం చతుిండ ి

అదివతీయ స్తక్ష్మస్భానరూన్ానిే ద్రిశించిండి. 
 

 



22.  చేసరన చ ు నింతా క్ష్మిించి అనుగ్రహ స్వూ ు . స్వరూప్యముతో 
ద ైవక నరూనము చసేత మహత్ కరుణా అనుగ్రహమూరిూ అింత్రింగ్మున 

స్త్ జ్ఞా నముతో ధాయనిించిండి. స్మరస్స్న్ామరగము 
చేరు అన్న ఉప్దేశస్ుూ న్ాేను భూజ్నులడరవ! ననుేమీరు 

తిటిటన్ాకూడా ఆనింద్ప్ు మడటలకుగవ ఆశీరవచనముగవ సవవకరిస్వూ ను 
మనస్ులో బాధప్ును ప్రువింతా ప్ యనదారిలో వదిలేశ్వను. 

అబదాధ లకు క ించ ిం కూడా ఆును. స్త్యమే 

చ బుత్ున్ాేను మీరింతా ప్వత్రత్ను ప్ ిందేింద్ుకకు. 
 

23.  భోగవలన్నే అశ్వశవత్ములకు ఇింత్ ఐశవరయమింతా అబద్ధమే 

క త్ూగవ చ ప్పటానిక మిలేద్ు స్తక్ష్మబుదిధతో మీరు చతసరనవన 
భరమలో వునేలోకజ్నులడర! అింధకవరలోకములో మృత్ుయవు త్గ్ద్ు 

మృత్ుయవు లేని మహజీ్జవనము జ్జవించేింద్ుకకు రిండి ఇటల! 
స్త్వస్ుూ వును ప్ ిందేింద్ుకకు చేరు శుద్ధశవస్న్ామరగమును సరిరముగవ 

చేరిండి స్తక్ష్మస్భామృత్ిం తాగ ింద్ుకకు ప్రరయమ ైన 

ద ైవవనుగ్రహముతో అనుకకునేవరవలూ ప్ ింద్ుతారు న్నతో 
చేర వవర గవని నినుేనిలిప్తవవరు ఎవరూ లేరు. 

 

24. త్రువవత్ త లకుస్ుకకుిందాములే అని క ించ ిం ఆగివుింటార ల  కవని, 
మృత్ుయవన్న మహత్ ప్వప్రషరే వవు  వచేచస్వూ డే అహో ! 

క దిదగవ కూడా మీరు దాని ఆప్లేర ! 
స్మరస్స్న్ామరగ  స్ింస్రగలకు త్ప్ప దానిే 

ఎద్ురొనని ఆప్తవవళ్ళు ఏ లోకములో కూడా ఎవరూ 

లేరు చతుిండ!ి స్త్యమ ైన న్ా మడటలతో ఓ లోకజ్నులడర! 

ప్టిటన ప్టలట ద్ల అనిేింటిని ప్టలట కోకకుిండా వదిలినవవళ్ు మనస్ు 
స్రవప్టలట ని ప్టలట కకుింటలింది ఎప్పటికీ మృత్ుయవుని చేరరు. 

 

25. మరణిించిన ప్రద్ప్ మోసతటప్ుపు  ఆరూన్ాద్ిం చసే్ుూ న్ాేర  లోకజ్నులడర! 

మరణిం లేని మహదావరమును మీరు ఎింద్ుకకు ప్ ింద్రు? 

మీరు మరచినటలట న్ాేరు వృద్ధత్వము, రోగవలకు స్మమత్మడ మీకకు? 

మరిచిప్ య కూడా దీనిే స్మరిసతూ  మహాత్ుమల మనస్ుు వణుకకుత్ుింది చతుిండ!ి 

శ్వరయస్నరమ నై స్న్ామరగమొకనటే రోగవనిే వృద్ధతావనిే మరణానిే 



చేరకకుిండా తొలగిస్ుూ ింది.త లకుస్ుక ని రిండి ఇటల. 
ప్ుటిటన ఈ జ్నమలోన్న నిత్య స్త్య జ్జవనము 

ప్ ిందేయొచుచ మహదానిందానిే అనుభవదాద ిం త్వరగవ. 
 

26. త్గిన మడట చ బుత్ున్ాేను ఐకయములో న్నకకు 
మిత్ుర డని్న కవని శత్ుర వునని అనుకోవద్ుద  ఓ లోకజ్నులడరవ 
వదాయవింత్ులకు వదాయరహ త్ులకు నశించేది చతస్ుూ న్ాేము 
ఇిందిరయడలన్నే నశించేటలట  వచచే మృత్ుయవు స్మమత్మేన్ా? 

క ించ ిం కూడా దీనిే స్మమతిించద్ు న్ా మనస్ుు మీ 

స్వమనస్ు ప్వషవణమడ కూర రమడ త లిద!ే 

ఇప్ుపడే దీనిే ఆప్తదాద ిం న్ాతో కలవిండ.ి 

న్ా మడరగము మృత్ుయవుని నశింప్జ్ యు స్న్ామరగము. 
 

27. స్న్ామరగ  మహద్ుగ ణవింత్ుల ప్రభువుని ననుే 

మోస్ుూ నే మహత్ ప్తిని అదివతీయ స్భాప్తిని 

మించి మడరగములో నడపి్రించి స్న్ామరగ  స్ింఘ్ిం 

మధయలో నిలోచబెటిట  అనుగ్రహామృతానిేచిచన న్ాయకకుని 

ప్వప్మడరగస్ుి డికి అరుద నై ప్ుణయవింత్ుడిని జ్ఞా న 

ప్ూరణ స్త్యవస్ుూ గవ క లకువ నై మహౌష్ధానిే 

అస్త్యమడరగమునుించి రక్ష్ిింప్జ్ సర అనుగ్రహ ించి ఆలయములో నరిూించ ే

అనుగ్రహమహజ్్ీ యతిని లోకజ్నులడర! త లకుస్ుకకున్నింద్ుకకు చేరిండ.ి 

 

28.లౌకిక జ్జవనప్వప్వలనుిండి నివవరిించిన వవరి హృద్యింలో 
స్త్యముగవ తిషే్వనస్ుక ని అనుగ్రహ ించే ఉత్ూమ స్ద్ుగ రువుని 

ఎద్ురుప్డి ఎవరివలడల  కూడా త లకుస్ుకోలేని అరుద ైన 

నిత్య ఆకవశవస్ుూ ని అనిే సి్రవలకు తాన్న అయ 

ఎక నింద్ుకకు అనువ ైన ప్రకృతి స్తాయనిే 

స్రవస్మరితావనిే న్ాకకు ఇచిచన ప్తిని 

ఏక ైక బింధువని చేరిండి ఓ లోకజ్నులడర! స్ుూ తిించిండి ఆనిందిించి 

మనస్ింతా ఆనింద్ముతో కరిగి ఉనేది ఉనేటలల  ధాయనిించిండ!ి 

              "అనుగ్రహ ించే గొప్పద ైన జ్యయతి, అనుగ్రహ ించే గొప్పద ైన జ్యయతి అద్వతీయకరుణాజ్యయతి, అనుగ్రహ ించే గొప్పద ైన జ్యయతి" 

Translated by Dr.Sayyad Subani and Ashish Acharya from the book "Footsteps of Saint Ramalingam" with permission from the 

author Mr B Kamalakannan. (Publisher: Vanathi Pathippkam, 2014).                       
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