శ్రీ రామ రమామృతం

ఆవేదకుఁడు
సహృదయుల సహకారంతో

వలభ
ల జ్యో స్యో ల వేంకట రామశ్రరసాదు

మంగళాచరణం

||ఉత్సా హము||

[1]

అెంజల్లెం ప్రాతప ర్ెం తరాెంతర్ెం తమాెంతకెం
భెంజళీ జనావళీ డ్రప్భెంజనెం విభాజకెం
ర్ెంజనెంక్షమ్ెం నిర్ెంతర్ెం సుఖెంతర్ెంజకెం
కెంజర్ెం సమాడ్రశయే నికెంభకెంతకరిి తెం

||ఉత్సా హము||

[2]

సుెందర్ెం మ్నోహర్ెం డ్రప్సూన కెంద మ్ెందర్ెం
బెంధుర్ెం నిబదధ భక ి బెంధనా సుభెంజకెం
మ్ెంధిర్ెం సుభాగ్య నితయ మ్ెంగ్ళా సుభూషితెం
వెందనెం మునెండ్రద వేద వెందితెం ర్ఘోతిమ్ెం

||ఉత్సా హము||

[3]

శ్లాిఘనెం మ్రీచహెంత సాధుకృతయ సాధకెం
సాగ్ర్ెం దయాతర్ెంగ్ సామ్గాన శోభితెం
యోగ్ స్తదిధ కర్కెం, మ్యూఖ రేఖ రాజితెం
రాఘవెం, విప్నన కర్ ి లాలకెం, డ్రప్ణామ్య హెం

||ఉత్సా హము||
నలమేఘ వర్ ణకెం, పునత పాద ప్ెంకజెం,
శైల భడ్రద శోభితెం, తుషార్ వీక్షణీక్షకెం
బాల సూర్య భాసవ ర్ెం తమాెంధకర్ మార్ జకెం
పాలనార్ థ డ్రపార్ థనెం, కృపానిధిెం, ర్మాప్తెం

[4]

[1] డ్రేష్ఠులకెందఱికి డ్రేష్ఠుడైన వానికి, భవసాగ్ర్ెం
దాటుటక మ్ర్మ ము తెల్లయ్జేయు వానికి,
మ్నోడ్రభాెంతని నాశనము చేయువానికి, వెంకర్గా పోవు
జనసమూహపు బాధాకెర్టాలను హతమార్చి వానికి,
ఎలవే
ి ళలా సెంతోషముగానుెంుటక తగినెంత
ఆనెందానిన కలగ్జేస్త జనమ సుఖెంతెం చేయువానికి,
నికెంభుని అెంతెంచేస్తన బలాల్ల హనుమ్ెంతునిచే
ఆరాధిెంచబు దేవత్స డ్రేష్ఠుడైన శ్లర ీ మ్హావిష్ఠణనక
ప్రిర్క్షెంచమ్ని చేమోుప .
[2] విచిి న పారిజాత పుషప మువలె సుెందర్మైన
పుణ్య వెంతునక, భవబెంధాలలో చికు కనన భకి ల
చెఱ విడిపెంచు ఒపప దమైన (ర్మ్ణీయ్మైన) వానికి,
సౌఖయ మునిచుి సాగ్ర్మువెంటి ాశవ త
శుభాలెంకర్చనక, మునిడ్రేష్ఠులచే వేదమ్ెండ్రత్సలతో
శ్లసుితెంప్బబు ర్ఘువెంశోతిముడైన శ్లర ీరామ్చెండ్రననక
అభివాదములు.
[3] మారీచాది రాక్షసులను హతమారిి సాతవ క
కర్య డ్రకమ్ములను నిరివ ఘన ముగా కొనసాగ్
దోహదెంచేస్తనవానికి, కనికర్మ్నే కెర్టాలతో ఉప్ప ెంగే
సముడ్రదమువెంటి సామ్గాన అలెంకృతునికి, సకల
సౌభాగ్య ముల డ్రపాపికి మూల కర్కడై కెంత కిర్ణాలతో
డ్రప్కశెంచే వానికి, విప్తుిలతో నుఃఖమునెంన వారికి
ఉప్శమ్నెం కలగ్జేయు శ్లర ీరామ్చెండ్రననక
డ్రప్శెంసాపూర్వ క అభివాదములు.
[4] నల్లమ్బ్బు వన్నన శరీర్ ఛాయ్తో ప్దమ ముల వెంటి
ప్విడ్రత పాదములుకలవానికి, భడ్రదగిరిపై వెలుగెంది
చలని
ి చూపులతో చూచువానికి, ఉదయ్భాసు ర్చనిలా
చలని
ి కిర్ణాలతో మ్నోవైకలాయ లని కడిగివేయువానికి,
దయాసాగ్ర్చడైన సీత్సప్తకి ప్రిర్క్షెంచమ్ని ఆవేదనెం.

కృతిరతి నియతి
||ార్దూలము||

[5]

[5] విలుి ధరిెంచి దానవ సెంతతకి కలతనిచిి న

వానికి, నుఃఖభరితులను ఆనకొని వార్చ సెంత
స్తెంచునటుి శు దిచే
ధ యు సదాచార్సెంప్నున ల
మోదెంబెంద విప్నున లానకొని సెండ్రపోక్షెంచు భడ్రదాతమ కిన్,
ర్క్షణే సవ భావముగా కలవానికి, గ్జేెండ్రనని
వేదెండెంబ్బను గావ నేబగిడిన సెంవేగ్డ్రప్సనున ెండికిన్,
ర్క్షెంచటానికి ఆడ్రతముగా వెళ్ళి న భ క ి
బాెంధవునికి, వేదములు అవయ్వాలుకగా
వేదాెంగ్ెంబ్బల శోభమానుయ నక నావేదిెంతు నైవేదయ మున్
డ్రప్కశెంౘు పూజనయుడైన శ్లర ీరామ్చెండ్రననికి
(ఈ కవాయ నిన ) నైవేదయ ెంగా సమ్ర్ప ణ్
|| సీసము||
[6]
చేయుచునాన ను.
కఱకెంఠి గ్ర్ళానిన కెంఠాన దిగ్మెంగి
కోదెండెంబ్బను దాలుి దైతయ కల విక్షోభోనన త్సకరికిన్,

నిధుల్లచిి జగ్తనే నిలుపురీత,
శోకగిన జావ లల జూప్క లోలోన
దాచేస్త జీవాతమ దానమచిి ,
లోకన పైకేగు రోత్సరి ి సోకక
చేలాెంచలెంబ్బనే చికు గ్పప ,
పోకర్చి రోగాలు మూగ్క కపాడి
నన్నన ెంతొ నేర్చప గా నల్లగి పెంచ

||తేటగీత||

[7]

న్ననిన కషము
ు
లెందెనో నేమొనవు
వెనన ముదల
ూ తోడనే వేదవీత
సనన టుగుల నాునే సాధుసూకి ి
మ్నన లెెంచక నేరిప నా మాతృమూరి ి

||తేటగీత||

[8]

ఏమ నకివవ గ్లను నేన్నెంతొవలచి
నవు నేరిప న విదయ లే నివిగ తల్లి
పాద ప్దమ ములెంనెంచి భకి ి కొలుి
లల్లత కోమ్ల వేెంకటలక్షమ య్ర్యు

|| ఉతప లమాల||
మాతకి, సర్వ సనుణ్ డ్రప్మాతకి, నిశి ల నిషు ళెంక సెం
ధాతకి, జీవ య్జ ఞ వర్దాతకి, సుెందర్ మ్ెందహాస పూ
రోవ దిత ముగ్ ధభాతకి, ప్రోప్కృత్సర్ థ నిర్ెంతరాడ్రత సెం
డ్రభాతకి, జీవనానయ తకి, వలభ
ి జోసుయ ల వెంశధాడ్రతకిన్

[6] & [7] శెంకర్చబు హాలాహలానిన గెంతులో
దాచుకొని అమ్ృత్సది సెంప్దలను డ్రప్ప్ెంచ
డ్రేయ్సుా క వదిల్లపటిన
ి విధముగా
డ్రప్సవవేదన మొదలగు కషము
ి
లను దిగ్మెంగి
డ్రపాణ్ముపోస్త, ఈ డ్రప్ప్ెంచెంలో చెలరేగుతునన
జుగుపాా కర్మైన పీడలు అెంటకెండా
కొెంగుచాటున దాచి, నాశనముచేయు
భరిెంప్రాని వాయ ధులు రాకెండా చకు గా కపాడి,
నను ఎెంతో చాకచకయ ెంతో కషన
ి షము
ి లను
ఓరిి పెంచటానికి ఎెంత డ్రశమ్నెందావో ఏమో,
ఉగుుపాలతో పాటుగా మోక్షవిషయ్మైన బ్బది,ధ
నడక నేరేప టపుు సాతవ క డ్రప్వర్ ిన అవలీలగా
నేరిప న సర్సవ తీ సమానురాలైన అమామ !

[8] డ్రేమ్తో నక ఏమ ఇవవ గ్లను? నువువ

అెందజేస్తన విజాఞనము ఇదిగో త లీ,ి న పాదాల
ి న ను,
దగ్ ుర్ ఉెంచి వినడ్రమ్తతో డ్రపా రిసు
థ నా
మ్ృనమ్నోహర్మైన అమామ , వెెంకట లక్ష్మమ ,
ప్రీక్షెంచు.
[9] సకల సనుణ్ సెంప్నున రాలైన అమ్మ కి,

[9]

అచెంచలమై ఎటువెంటి కళెంకము లేని
కూర్ప రికి, జీవితమ్నే డ్రకతువును వర్ముగా
ఇచిి న దానరల్లకి, అెందమైన చిఱునవువ తోనూ
ఉదయ్ భాసు ర్ తేజసుా తోనూ డ్రప్కశెంచే
కలాికప్టము ఎఱుగ్ని త ల్లకి
ి , ఇతర్చల
డ్రప్యోజనెం కోసెం ఎలవే
ి ళలా వేగిర్పాటు
ప్ుదానికి, డ్రబతుకతెర్చవు చూపెంచిన
మార్ ుదరిి కి, వ లభ
ి జోయ సుయ ల వెంానిన
పోషిెంచినటువెంటి అమ్మ కి (ఈ కవాయ నిన
సమ్రిప సుినాన ను)

||ార్దూలము||

ఆవేద నివేదన
[19]
[19] ఓ శ్లర ీరామ్చెండ్రదా! పూమాలలతో

రామా! నామ్ది నదనెంగ్, సుమ్మాలాతోర్ణాలెంకృత్స
రామావేశత, సెంసు రిెంప్ నవసెంర్బాూత సమోమ హ మేళా మాలాతృణ్కోదత్స
ు లమ్ట నులాిపెంచు సెందోహమున్
రా, మా శెంకలు దీర్ప గా సుజనపాలాలోల సెంలీలగా

||కెందెం||

[20]

రామా మౌనెంబేమీ?

అలెంకరిెంచిన మ్ెంగ్ళదావ ర్ముగ్ల వనములో
నివస్తెంచు వాడా! మ్ెంచివారిని ర్క్షెంచే యిచఛ
గ్ల వాడా! మా చిెంతలు మ్రియు సెందేహాలు
తీర్ి టానికీ, అజాఞనము, చితివైకలయ ము కల్లస్తన
పర్చగుతునన కోప్ము, గ్ర్వ ము ఎకు వగా కల్లగి,
గ్డిి పుర్చగులాిగా బాధతో నరాా షలాు (గ్టిగా
ి
రోదిెంచు) జన సమూహానిన బాగుప్ర్చటానికీ
మ్నుఃపూర్వ కముగా డ్రపారి ధెంచగానే అసాధార్ణ్
రీతలో ర్ముమ .

రా, మా డెెందమున శెంకలాతశయ్మ్వన్
[20] మా మ్నసులో నవునాన వో లేదోనని
అనుమానము అధికమ్గుచు, కోరికల పుటల
ి యి
మ్మ్మ ల్లన నాస్తికలుగా మార్చసుినాన యి,
మౌనము వీడి వేెంచేయుము శ్లర ీరామ్చెండ్రదా.

కమా నాస్తికలమకన్
క మాడెెందములనెంత కెంక్షల కూప్మ్

||కెందెం||

[21]

మారామేమీ రామా?
మారా మా మొర్ మ్రి మ్రి మౌరా? మామా!
రారా మార్మీమ మా
మారామీరా, ర్మా ర్మ్ెం మా రేమా

||కెందెం||

[22]

రాతని నాతగ్ జేయుడ్రవాతయె పాతత నిాెంత వాసెంతవగ్న్
శ్లసాథతగ్ మగిల్లతవా? రా,

[21] మారాెం ఎెంనక రామా? ఎకు వగు మా
మొర్ మ్ళీి మ్ళీి ఊదిన నాగ్సర్మా? (కినుక)
మానుము మానుము! రా, వచిి కప్టయ ెం
తగ్ ుటానికీ, లక్ష్మమ కళ ఎకు వగా
విజృెంభిెంచటానికీ కిటుక ఇముమ .
[22] రాతని అహలయ గా మారిి న వృత్సి ెంతము
తెల్లయ్జెేప రామాయ్ణ్ కవాయ నిన వాడి, ప్డి,
నల్లగి కృశెంచిన పుషప ెంలాగా మ్ర్చితర్నా,
శ్లర ీరామ్చెండ్రదా, శలార్దప్ెంలో ఉెండిపోయావు?
మా అధికమ్వుతునన సెంత్సపానిన అెంతెంచేసే
నిశి య్ముతో రా సావ మ.

మా త్సప్ నిత్సెంతమారి మాస్తై రామా!

|| తేటగీత||

డ్రేషు సుగుణ్ సెంప్నన విేష్ఠడనిరి

[23]

వికలచితుిల గాయు కోవినడివనియు

[23] డ్రప్శసిమైన సనుణ్ములనన సమ్ృదిగా
ధ గ్ల
మ్హనయుడివన, కలవర్ముచెెందినవారిని
ఆనకొను సుహృదయుడవన డ్రప్స్తది.ధ మా మ్త
డ్రభమ్, శోకము అెంతెంజేయ్కెండా ఎకు డ
ఉనాన వు, కర్చణాసాగ్ర్చడివైన ర
శ్ల ీరామ్చెండ్రదా?

రాకెటేగితవి దయాలలామ్ రామ్
సాకతముచేయ్ తమ్వినాశనమ్వెంగ్?

||చెంప్కమాల||

[24]

సులువుగ్ న్నతినావు శవసూనృత గాెండివ మొెంద సీతనూ
ప్లువుర్చ రాజేఖర్చల పౌర్చషభెంగ్ము సేయ్గానటన్
కొలవగ్ సేవభావమున గోవిదకోటి ప్రాకసేతువే,
తుల్లతులనా జనెంబ్బలు వధూతిమ్ గోరిన శౌర్య సేనలన్?

[24] సీత్సమాతను ప్ెందటానికి అపుప ు
మథిలానగ్ర్ములో అత సునాయాసెంగా శవ
డ్రప్సాదమైన ధనుసుా ని ఎకు పటిశ్లి అనేక రాజ
డ్రప్ముఖుల గ్ర్వ భెంగ్ము కవిెంచావు.శ్లఇపుప ు
ి డ్రపార్ థన
అనేక డ్రప్జాఞవెంతులు ప్ర్మ్భకితో
చేసుిెండగా కినుక ఏల, ఈ డ్రప్జలను మైథిల్లనిశ్ల
కోరివచిి నశ్లరాజ డ్రప్ముఖులతో సరిపోల్లి తవా
శ్లర ీరామ్చెండ్రదా?

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Sri+Rama+Ramamrutam
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