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ప్రతి దినము ఉదయమున నిదుర లేవగనే మనసా, వాచా, కరమణా భగవానుని ధ్ాానిించు 
విధ్ానము ఈ మూడు శ్లో కములలో తలెుప్బడుచుననది. 
 

 

ప్రా త స్స్మరామి భవభీతి మహారతి శ్ాింతెయా, నారాయణిం గరుడవాహన మింజనాభమ్ | 
గ్ాా హాభిభూత మదవారణ ముక్తిహేత ిం, చక్ాాయుధిం తరుణ వారతజ ప్తరనేతరమ్  || 1 

ప్రా త రనమామి మనసా వచసా చ మూరాన ా ప్ాదారవిింద యుగళిం ప్రమస్సా ప్ ింస్సః | 
నారాయణస్సా నరక్ారణవ తారణస్సా ప్ారాయణ ప్రవణవిప్ర ప్రాయణస్సా   || 2 

ప్రా త రభజామి భజతా మభయింకరిం తిం, ప్రా క్ స్సరవ జనమకృత ప్ాప్ భయాప్నుతెయా  | 
యో గ్ాా హ వకిర ప్తితాింఘ్రి గజ ిందర ఘోర, శ్లక ప్రణాశనకరో ధృత శింఖ చకాః   || 3 

 

ఫలశ్రుతి 

 

శ్లో కతరయ మిదిం ప్ ణాిం ప్రా తరుతాన య యః ప్ఠ త్ 

లోక తరయ గురు సి్సస్యమ దదాా దాతమప్దిం హరతః 

 

  

శ్లో క తరయము 
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సతి తరము 1 
ప్రా త స్స్మరామి భవభీతి మహారతి శ్ాింతెయా, నారాయణిం గరుడవాహన మింజనాభమ్ 

గ్ాా హాభిభూత మదవారణ ముక్తిహేత ిం, చక్ాాయుధిం తరుణ వారతజ ప్తరనేతరమ్   1 

 

ప్ద విభాగము 
ప్రా తః - స్సమరామి – భవభీతిమహారతిశ్ాింతెయా, నారాయణిం - గరుడవాహనమ్ - అింజనాభమ్ 

గ్ాా హాభిభూతమదవారణముక్తిహేత ిం, చక్ాాయుధిం - తరుణవారతజప్తరనేతరమ్ 

ప్రతిప్దారధము 

గ్ాా హాభిభూత =  మొస్సలిచేత అణచబడని 

మదవారణ =  మదమునిిండిన గజ ిందుర నిక్త 
ముక్తిహేత ిం =  మోక్షమును ఇచ్చినవాడు 
చక్ాాయుధిం =  చకమాును ఆయుధముగ్ా ధరతించ్చనవాడు 
గరుడవాహనిం =  గరుతమింత ని వాహనముగ్ా గలవాడు 
అింజనాభిం =  క్ాటుకవింటి నలోని క్ాింతి కలవాడు 
తరుణ =  అప్ ుడ ేవికస ించ్చన 

వారతజప్తేర =  ప్దమదళముల వింట ి

నేతరిం =  కనునలు కలవాడెయన 

నారాయణిం =  శ్రామనానరాయణుని 

భవభీతి =  భయింకర అహింక్ారము అనెడ ి

మహారతి =  గ్ొప్ు దుఃఖమును 
శ్ానెయా =  ప్త గటుు ట క్ొరక్ ై 
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ప్రా తః =  ప్రా తఃక్ాలమున 

స్సమరామి =  స్సమరతించు చునానను 

తాతురాము 

అహింక్ారమనెడి ఘోర ఉప్దరవముచే కలిగ్తన తాప్ముచే భీత డనెయ ననేు, ఆరతిశమనమునక్ ై ప్రతి 

దినము ఉదయముననే శ్రామనానరాయణుని స్సమరతించుచునానను. అతడు అిందరతలోప్ల బయట 

వాాప ించ్చ యుననవాడు. ఆరుి ల దుఃఖములను గురతిించ్చ అచిటిక్త నడుప్గల గరుతమింత ని 

వాహనముగ కలవాడు. ఆరుి ల దరతచేరత తాప్ములనుప్శమిింప్ చేయు కృప్ నిిండివనాడు. 
చలోని నలోని క్ాింత లీను ఇిందర నీలప్రవతము వింటివాడు. మదిించ్చన గజ ిందుర ని మదమును 
ఒక మొస్సలి అణచ్చింది. ఆ చేతక్ాని ఏనుగున క్ రుడిన అప్ుటి ఘోర తాప్మును, మన 

ప్ాప్రాశులను త త ి నియలు గ్ావిింప్నేరతిన శ్ర ాస్సుదరశనుని తన శ్రాహసి్సమున ఆయుధముగ 

ధరతించ్చనవాడు, అప్ డప్ ుడే వికస ించుచునన ప్దమప్తరములవింటి విశ్ాల నేతరములు 
కలవాడు, ఆ శ్రాయఃప్తినే నా ప్ాప్ములను తొలగ్తించుటక్ ై స్సమరతింత . 
 

  

mailto:info@jetuk.org


JEEYAR EDUCATIONAL TRUST, UK 
SERVE ALL BEINGS AS SERVICE TO GOD. WORSHIP YOUR OWN…RESPECT ALL 

Reg Charity: 1139951  www.jetuk.org  info@jetuk.org 

 

1000 years of Sri Bhagavad Ramanujacharya - www.statueofequality.org  

www.jetuk.org           www.chinnajeeyar.org 
 Page 4 
 

సతి తరము 2 

ప్రా త రనమామి మనసా వచసా చ మూరాన ా 

ప్ాదారవిింద యుగళిం ప్రమస్సా ప్ ింస్సః 
నారాయణస్సా నరక్ారణవ తారణస్సా  
ప్ారాయణ ప్రవణవిప్ర ప్రాయణస్సా   2 

ప్ద విభాగము 

ప్రా తః - నమామి - మనసా - వచసా - చ - మూరాన ా 

ప్ాదారవిిందయుగళిం - ప్రమస్సా - ప్ ింస్సః 
నారాయణస్సా - నరక్ారణవతారణస్సా 
ప్ారాయణప్రవణవిప్రప్రాయణస్సా 

ప్రతిప్దారధము 

నరక్ారణవ =  నరకిం అనెడు స్సముదరమును 
తారణస్సా =  దాటిించునటిు  
ప్ారయణ =  వేదాద ిప్రబింధ్ాధాయనము నిందు 
ప్రవణవిప్ర =  రుచ్చకల భకుి లయిందు 
ప్రాయణస్సా =  ఆదరము క 

ప్రమస్సా ప్ ింస్సః =  ఉతిమ ప్ రుష డెయన 

నారాయణస్సా =  శ్రామనానరాయణుని యొకక 

ప్ాదరవిింద యుగళిం =  శ్రాప్ాద కమల జింటను 
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మనసా =  మనసార 

వచసా చ =  వాకుకదావరను 
మూరాధ ా =  శ్రరస్సు్తోను 
ప్రా తః =  తెలోవారు స్సమయమున 

నమామి =  నమస్సకరతించుచునానను 

తాతురాము 
ప్రతిదనిము శ్రమానానరాయణుని ప్ాదప్దమ యుగళిని మనసా నమస్సకరతించుచునానను. 
సాష్ాు గము ప్రణమిలుో చునానను. నోరార స్సుి తిించుచునానను. అతడే ప్ రుష్త తిముడు. నరకము 
వింట,ి ఘోర స్సింసార సాగరమునుిండి దాటిించగలిగ్తన ఓడ. తనను కీ్రతిించు భకుి ల యిందుిండు 
ఆదరాతిశయముచే వార మి ఆజాా ప ించ్చన దానిని చేయువాడు కద 
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సతి తరము 3 

ప్రా త రభజామి భజతా మభయింకరిం తిం, ప్రా క్ స్సరవ జనమకృత ప్ాప్ భయాప్నుతెయా  
యో గ్ాా హ వకిర ప్తితాింఘ్రి గజ ిందర ఘోర, శ్లక ప్రణాశనకరో ధృత శింఖ చకాః   3 

ప్ద విభాగము 

ప్రా తః - భజామి - భజతామ్ - అభయింకరిం – తిం, ప్రా క్రవజనమకృతప్ాప్భయాప్నుతెయా 
యః – గ్ాా హవకిరప్తితాింఘ్రిగజ ిందరఘోరశ్లకప్రణాశనకరః, ధృత - శింఖచకఃా 

ప్రతిప్దారధము 

యః =  ఏ భగవింత డు 
గ్ాా హవకిర =  మొస్సలినోట 

ప్తిత =  ప్డిన 

అింఘ్రి =  ప్ాదము కల 

గజ ిందర =  గజ ిందుర ని యొకక 

ఘోర =  తీవరమ ైన 

శ్లకప్రణాశన కరః =  దుఃఖమును ప్త గటిునవాడు 
ధృత శింఖ చకాః =  శింఖ చకమాులను చేత లయిందు ధరతించ్చనవాడు 
భజతాిం =  తనను సవేిించువారతక్త 
అభయకరిం =  అభయమును ఇచుివాడో  
తిం =  అటిు  శ్రామనానరాయణుని 

ప్రా క్ =  ప్రా చీన 
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స్సరవజనమకృత =  జనమలనినింటిలో చేస న ప్ాప్ముల వలోకలిిన 

భయాప్నుతెయా =  భయమును ప్త గ్ొటుు టక్ ై 
ప్రా తః =  ప్రా తఃక్ాలమున 

భజామి =  భజించుచునానను 

తాతురాము 
తనను సవేిించువారల భయములను తొలగ్తించు శ్రామననరాయణుని ప్రతి ఉదయమూ పరరతితో 
సేవిించుచునానను. ఈ జనమ దుఃఖములనే క్ాక ప్ూరవజనమలలో చేస న ప్ాతకమువలో 

కలుగబో వ  దుఃఖములను కూడ ఆతడు బాప్ ను. దానిని నిరూప ించుటక్  గదా ఒక క్షుదర నీటి 

ప్ రుగ్ ైన మొస్సలి నోటబడిన గజరాజుకు కలిిన ఘోర దుఃఖమును నాశనము చేసన్ు. దానివలో 

కలిిన ఆనిందముతో ప్రక్ాశ్రించు శింఖ చకాములును ధరతించ్చనవాడు. భకుి లనెింత రక్ిించ్చన అింత 

ఆనిందప్డు ప్రతవారము కలవాడు. ఆతనినే ప్రతిదినమూ భజింత ను. 
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