ముకుందమాల
(సేకరణ :పి.యల్.నరసుంహాచార్లు.)

ముకుందమాల ~ 1:
~~~~~కులశేఖర వందనము:
ఘుష్య తే యస్య నగరే ~ రంగయాత్రా దినే దినే ~
తమహం శిరసా వందే ~ రాజానం కులశేఖరం:

~~~ త్రరతి దినమూ శ్రీరంగయాత్ర
ర
తో కలకల లాడుతునన నగరములో ముకుంద
సేవో త్రొద్దు గడుపుతూ ఉండే కులశేఖర మహారాజుకు శిరసా అభివాదాలు
చేస్తూ ఉన్నన ను.

~~~ శ్రీవ
ర లత
భే తి వరదేతి దయారరేతి ~ భక ూత్రియేతి భవలుణ్న
ఠ కోవిదేతి ~
న్నథేతి న్నఘశయనేతి జగన్నన వాసే ~ ాయ లారనం త్రరతిరదం
కురుమే ముకుందః:

~~~ ముకుందా! శ్రీరీ!
ర
వరదా! దయాన్నధీ! భక ూత్రియా! స్ంసార బాధలు పోగొట్టే
మహా త్రరభూ! న్నగ తలాా ! జగతుూనంద్ద అంతటా న్నవసంచేవాడా! అనే నీ దివయ
న్నమములే న్న నోట న్నతయ ము వచేే విధముగా అనుత్రగహంచు.

ముకుందమాల ~ 2 & 3:
~~~ జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం

జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణ ో వంశ త్రరదీరః
జయతు జయతు మేఘ శ్యయ మలః కోమలాంగః
జయతు జయతు రృథ్వీ భారన్నశో ముముందః:,

~~~ ముకుంద! మూరానన త్రరా ణిరతయ యాచే
భవంత మేకంత మియంత మర థం
అవిస్క ృతి స్ూ
శ్ర ీ చే రరరవిందే
భవే భవే మేస్తూ భవత్రతా సాదాత్:

~~~ దేవకీ పుత్రతుడై అవతరంచిన దేవదేవుడు జయంచుగాక! తన అవారముో
యద్దవంశమునకు కీర ూ తెచిే న శ్రీ రకృుోడు జయంచుగాక!
నీలిమబ్బు వంటి శరీరచ్చే యో న్నగన్నగలాడు స్తకుమారుడు జయంచుగాక!
భూభారమును పోగొట్టే ముకుంద్దడు జయంచుగాక!
~~~ ముకుందా! నీ దయవలభే త్రరతి జనమ యంద్దనూ న్నకు నీ పాద రదమ ముల యంద్ద
రరాకులేన్న భక్త ూకలువునట్లభే ననున కటాక్షంచవలసందన్న న్ననున శిరసా
నమస్క రంచిఈ వరము ఒకక ట్ట యాచిస్తూన్నన ను.

ముకుందమాల ~~ 4 & 5:
~~~ న్నహం వందే తవ చరణ్యః దీ ందీ మదీ ందీ హేోః
కుంభీపాకం గురు మి హరే! న్నరకం న్నరనేతుమ్
రమాయ రామా మృద్దతనులా నందనే న్ని రంతుమ్
భావే భావే హృదయ భవనే భావయేయం భవంతమ్:
~ న్నసా ధరేమ న వస్తన్నచయే నైవ కమోరభోగే
యదయ దభ వయ ం భవతు భగవన్ పూరీ కరామ ను రూరమ్
ఏతత్ త్రపార థయ ం మమ బహుమతం జనమ జన్నమ ంతరేి
ూ స్తూ:
తీ ాా దాంభోరుహయుగ గా న్నశే లా భక్త ర

~~~~ దేవా! ముకుందా! స్తఖద్దఃఖాలు, కలిమిలేములు, ఈలాటి దీ ందాీ ల
స్ంభంధాన్నన పోగొట్టే నీ పాదాలకు నమస్క రంచడం భరంరరాన్న నరకభాధను
పోగొటవ
ే లసందన్న కద్ద, అరస రలో అందమైన నందనవనములో ొంద్దగా
విహరంచ్చలనీ కద్ద. త్రరతి జనమ లోనూ, త్రరతి క్షణ్మూ నీ దివయ లీలలను నెమరు
వేస్తకుంటూ రరశుదమై
ు న న్న మనస్తస లో న్ననున ఉంచుకున్న అతిశయమైన
ఆనందాన్నన ొంద్దతూ ఉండాలనే నీ పాదరదామ లకు నమస్క రస్తూ ఉంటాను.
(మనస్తస అనేది కోవెల ~ అందలి దేవుడు ముకుంద్దడు).
భగవాన్! న్నకు ధరమ ంపై కోరకలేద్ద. స్ంరదపై ఆశలేద్ద. ఇంత్రదియస్తఖాలపై
ఇచే లేద్ద. పూరీ జనమ లో చేసన కరమ ల ననుస్రంచి జరగేది జరగనీ! నేను
విచ్చరంచను. నేను న్ననున న్నండు మనస్తస ో త్రపార ూంచేది ఒకక ట్ట. జనమ జన్నమ ంతరాలలో
న్నశే లమైన నీ పాదరదమ భక్త.ూ అది అనుత్రగహంచు చ్చలు.

ముకుంద మాల ~ 6 & 7:
~~~~ దివి వా భువి వా మమాస్తూ వాసో
నరకే వా నరకంతక! త్రరకమమ్
అవధీరత శ్యరదారవిందౌ
చృఅణౌ తే మరణేి చింతయామి:

~~ కృష్!ో తీ దీయ రదరంకజ రంజరాంతః
అద్ యైవ మే విశతు మానస్ రాజహంస్ః
త్రపాణ్త్రరయాణ్ స్మయే కఫవాత ితెః్ ూ
కంఠావరోధన విధౌ స్మ రణ్ం కుతసేూ:

~~~ నరక స్ంహారా! న్నకు భూలోక న్నవాస్మే కనీ! స్ీ ర గ న్నవాస్మే కనీ!
నరకములో న్నవాస్మే కనీ! విచ్చరంచను. శరాక ల రదామ లను మించిఅందగంచే

నీ పాదాలను స్మ రస్తూ మరణిసేూ చ్చలు, అదే న్నకు కవలసంది.
~~~ కృష్ణో! న్న త్రపారలు ఈ బందిలోనుంచీ ఎగర పోయే స్మయములో కఫవాత
పైాయ లు త్రకమిమ గొంతుకను బంధంచి వేసేూ, న్ననున స్మ రంచడం అసాధయ ం అవుతుంది గనుక, న్న
మనస్తస అనే రాజహంస్ ఇపుా డే నీ పాదరదామ లనే
రంజరములో త్రరవేశించి నీ న్నమ స్ంకీర ూనము చేస్తూ తరంచు గాక!

ముకుంద మాల ~ 8 & 9:
~~ చింతయామి హరమేవ స్ంతతం ~ మందమంద హసానన్నంబ్బజమ్~
నందగోర తనయం రరాతా రం ~ న్నరదాది మున్న బృంద వందితమ్:
~కరచరణ్ స్రోజే కంతిమనేన త్రత మీనే ~ త్రశమముష్ణ భుజ వీచి వాయ కులే గాధ
మారే గ ~ హర స్రస విగాహాయ పీయ తేజోజలౌఘం~ భవమరురరఖినన ః
ఖేద మదయ తయ జామి:

~ లేత నవుీ వెలుగుో అందాలు చిందే ముఖరదమ ము కలవాడునూ, నందనందనుడై
రరాతా రున్న లీలలో త్రరవర ూంచినవాడునూ, న్నరదాది మహామునుల మొకుక అంద్దకునేవాడునూ
అయన శ్రీహరన్న
ర
ఎలపు
భే ా డూ
న్న మనస్తస లో ధాయ న్నస్తూ ఉంటాను.

~~ ఎడార వంటి ఈ స్ంసారములో రడి బాధరడుతూ ఉనన న్నకు అదృష్వ
ే శ్యతుూ ఒక దివయ
స్రస్తస కన్నించింది. ఆ స్రస్తస లోతు ఇంా అంా
అన్న చెరా డాన్నక్త సాధయ ము కద్ద. చేతులూ, పాదాలూ దాన్నలో రదామ లు; కనున లు
చేరలు; భుజాలు తరంగాలు; దివయ తేజస్తస జలం. ఈ లాంటి అధ్భభ త స్రస్తస
ఎవరో తెలుస్తన్న? శ్రీహర
ర
~ ఆ పురుష్ణతూమ స్రస్తస ను ఆత్రశయంచి ఆ దివయ
తేజోజలమును త్రాగ న్న స్ంసార దాహాన్నన పోగొట్లేకుంటాను.

ముకుందమాల ~ 10 & 11:
~ స్రసజ నయనే స్శంఖ చత్రకే
మురభిది మా విరమ స్ీ చితూ! రంతుమ్
స్తఖతర మరరం న జాతు జానే
హర చరణ్ స్మ రరమృతేన తులయ మ్
మాభీరమ ందమనో! విచింతయ బహుదా యామీ శిే రం యాతన్నః
న్నమీ నః త్రరభవంతి పారరరవ సాస ీ మీ నను శ్రీధరః
ర
ూ
ఆలస్య ం వయ రనీయ భక్తస్తలభం
ధాయ యస్య న్నరాయణ్ం
లోకస్య వయ స్న్నరనోదనకరో దాస్స్య క్తం న క్షమః:

~~ ముకుంద రద ధాయ నం దివయ మైన అమృతం. దాన్నో స్మానమైనది,
శ్యశీ తమైన మోక్షస్తఖము న్నచేే దీ ఇంకొకటి లేద్ద. కనుక, మనసా! శంఖచత్రక
పాణియై భక ూమందారుడైన ముకుంద్దన్న ధాయ నం విడిచి పెటకు
ే .

~~ మందమీ! యమున్నవలభే ఏవేవో బాధలు అనుభవించవలస వస్తూందన్న
భయరడకు. ముకుంద్దడు నీ త్రరభువై ఉండగా ఆలసంచక, భక్తక్తూ వస్తడైన
ీ
శ్ర మన్నన
ర
రాయనన్న ధాయ న్నస్తూ ఉండు స్మస్ూలోకల చీకకులు పోగొట్టే
లోకేశీ రుడు దాస్తన్న ద్దఃఖం పోగొటడ
ే ం ఏపాటి?

ముకుందమాల ~ 12 & 13:
~~~~~భవ జలధ గాన్నం దీ ందీ వాాహాన్నం
స్తత ద్దహతృ కళత్రత త్రాణ్ భారార నాన్నం
విష్మ విష్యోయే మజ జా మరవా
భే న్నం
భవతు శరణ్ మేకో విుోపోో నరారం:
~~ భవజలధ మగాధం ద్దస్ూరం న్నస్ూరేయం

కథ మహ మితి చేో! మస్మ గాః కత రతీ ం
స్రసజ దృశి దేవే ావకీ భక్త ూరేక
నరకభిది న్నష్రో ారయష్య తయ వశయ ం:

~~ ఇంత్రదియ జలాలో అగాధమైన స్ంసారస్ముత్రదములో రడి కష్స్త
ే ఖాలో
కొటాేడుతూ, భారయ లనూ, స్ంాన్ననీన కపాడడమే తలకు మించిన బరువుగా
నలిగపోతూ, ఊిరాడక దికుక ోచక గట్టక
ే క డాన్నక్త శక్త ూలేన్న నరులకు ముకుంద్ద
డొకక డే దివయ మైన రడవ!
~~ మనసా! అగాధమైనదీ, దాట శకయ ముకన్నదీ అయన ఈ స్ంసార స్ముత్రదాన్నన
ఎలా దాటడం అన్న భయరడకు! పుండరీకక్షుడైన ముకుంద్దన్నపై అచంచలమైన
భక్త ూఉంట్ట అదే న్ననున స్తరక్షతంగా గట్టక్త
ే క స్తూంది. (హర భక్త ూవలన స్ంసార స్ముత్రదమును
దాటవచుే అన్న భావం).

ముకుందమాల ~ 14 & 15:
~~~~తృష్ో
ో యే మదన రవనోధ్ధనత మోహోరమ మాలే
దారావరే ూ తనయ స్హజత్రగాహ స్ంఘాకులే చ
ూ మన్
స్ంసారాఖేయ మహతి జలధౌ మజ జాం నస్త్సధా
ూ
పాదంభోజే వరద! భవో భక్తన్నవం
త్రరయచే :
ూ
~ మత్రదాక్షం క్షీణ్పురయ న్, క్షణ్మి భవో భక్తహీన్నన్
రదాబ్జ జ
మాత్రౌష్ం త్రశ్యవయ బంధం తవ చరత మపాసాయ నయ దాఖాయ న జాతమ్
మాసామ ర షం మాధవ! ాీ మి భువనరతే! చేతసారహున వాన్నన్
మాభూవం తీ త్ స్రరయ వయ తికరరహో జనమ జన్నమ ంతరేి:

~~ ముకుందా! అంతులేన్న కోరకలే నీరుగా, మనమ ధ్భడు పెనుగాలియై రేపుతూనన
మోహతరంగాలో హోరెతుూతూ భారాయ రూరమైన స్తడిో,/కొడుకులనే మొస్ళళ ో

భయంకరమైన స్ంసార స్ముత్రదములో మున్నగ దరగా లేన్న మాకు
ూ త్రరసాదించు దేవా! అది న్నవయై మమమ లిన గట్లేకు
నీ రద స్రోజ భక్తన్న
చేరుస్తూంది.
ూ
~~ మాధవా! నీ పాదరదామ లపై భక్తలేన్న
దౌరాభ గుయ లను క్షణ్కలమైన్న చూడను.
త్రశవరనందకరమైన నీ చరత్రతనుకక ఇంకే కథనూ వినను. జగదీదీశీ రుడైన న్ననున
కీర ూంరన్నవారన్న మనసా ఒకక మారైన్న స్మ రంరను. నీ సేవకు నోచుకోన్న జనమ న్న
కెపుా డూ వద్దన.

ముకుంద మాల ~ 16 & 17:
~~ జిహేీ ! కీర ూయ కేశవం, మురరపుం చేో! భజ ీ
శ్ర ధరం
ర
పాణిదీ ంద! స్మరే యాచుే య త కథః త్రశోత్రతదీ య! తీ ం శృన!
కృష్ం
ో లోకయ లోచనదీ య! హరే శ్రర గచ్చే ంత్రి యుగామ లయం
జిత్రఘ త్రఘాణ్! ముకుంద పాద తులసం, మూర నన్! నమాధోక్షజమ్:

~~~ ఓ న్నలుక! కేశవున్న కీర ూంచు. మనసా! మురారన్న భజించు చేతులారా!
ీ
శ్ర రతిన్న
ర
పూజించండి. వీనులారా! విుో కథలే వినండి. కనున లారా! ీ
శ్ర రకృుోనే
చూడండి. పాదములారా! ముకుంద్దన్న ఆలయాన్నకే వెళళ ండి. న్నసక! శ్రీహర
ర
పాదాలపై త్రవాలిన తులసదళములనే ఆత్రఘాణించు. శిరసా! పుండరీకక్షునకే నమస్క రంచు.

ముకుందమాల ~ 17:
హేలోక శృనత త్రరస్తతి మరణ్ వాయ ధే శిే క్తచ్చే మిమాం
యగజాాస్స ముదా హరంతి మునయ యాం యాజ ావలాక య దయః
అంతరోయ జ తి రమేయ మేక మమృతం కృష్ణోఖయ మాపీయాం
తీా తం రరమౌష్ధం వితనుతే న్నరాీ ణ్ మాతయ ంతికమ్:

~~~ మానవులారా! జనన మరణ్ వాయ ధన్న పోగొట్టే గొరా మంద్ద ~ రరమ

యగులు, యాజ ఞ వలుక య డు మొదలైన మహామునులు చెిా నది ~ చెబ్బతున్నన ను. వినండి. ఆ
మంద్ద త్రరతిత్రపాణిక్త ఆతమ యై వెలుగుతూ ఉంట్లంది.
అట్లవంటిది ఇట్లవంటిది అన్న చెరా డాన్నక్త సాధయ ము కన్నది. అమృతమంట్ట అదే. ఆ మంద్ద
పేరు ముకుంద్దడు. ఆ రరమౌష్ధాన్నన సేవిసేూ తిరగ పుటడ
ే మనేది ఉండద్ద. శ్యశీ తమైన
మోక్ష రదం లభిస్తూంది.

ముకుందమాల ~ 18 & 19:
~~~హే మరాూ య ః! రరమం హతం శృనత వో వక్ష్యయ మి స్ంక్షేరతః
స్ంసారార ోవ మారదూరమ బహుళం స్మయ క్ త్రరవిశయ శ్రసా
థ ః
న్నన్నజాాన మపాస్య చేతస నమో న్నరాయరయేతయ ముం
మంత్రతం స్త్రరణ్వం త్రరరమస్హతం త్రపావర ూ ధీ ం ముహుః
~రృథ్వీ రేన, రనః రయాంస కణికః, ఫలుగ స్తు లింగో లఘుః
తేజో, న్నశీ స్నం మరుత్ తనుతరం రంత్రధం స్తస్తక్షమ ం నభః
క్షుత్రదా రుత్రద ితస మహ త్రరభృతయః కీటస స్స మసాూ స్తస రాః
దృష్టవ
ే య త్రత స్ ావకో విజయతే భూమావధ్ధావధః:

~~~ఆరదలు అంతులేన్న తరంగాలై స్తడులు తిపుా తూనన స్ంసారస్ముత్రదములో మున్నగ
బాధరడుతూ విచ్చరంచకండి.
మానవులారా! ఈ బాధలోనుంచీ పైక్తవచేే ఉరయమును చెపాూనువినండి.
యజాాలూ, యాగాలు, జపాలు, తపాలూ, కథలూ, కలాపాలు ఏమీ వద్దు.
"ఓం నమో న్నరాయరయ" అనే ఈ దివయ మంత్రాన్నన చితూశుదిో
ు , త్రరగాడ
ూ మననం చేస్తూ ఉండండి. అదే మీకు చెయయ వలసే మేలు తరా క
హరభక్తో
చేస్తూంది.
~~~ ముకుందా! నీ ముంద్ద మా విశ్యలమైన భూమి చిటికెడు ధ్ధళి. అంతు
లేన్న స్ముత్రదాలు నీటి చుకక లు. దివయ జోయ తియైన అగన ఒక చినన రవీ . మహా

బలుడైన వాయువు నీ న్నటూేరుా . ఆకశం నీ అరచేతిలో ఇమిడిపోతుంది.
రుత్రద్దడూ, త్రబహమ మొదలైన పెదలు
ు
సామానుయ లు. మిగలిన దేవతలు
పురుగులు. అనంతమూ, అధ్భభ తమూ అయన నీ దివయ తేజోరూరము
అంతకు మించినదై విజయమూర ూయై ఒపుా తూనన ది కదా!

ముకుందమాల ~ 20 & 21:

~~~ బదేన్న
ు ంజలిన్న నతేన శిరసా గాస్త్ై స్స రోమోదమై
గ ః
కంఠేన స్ీ రగదదే
గ న నయనే నోదీర
గ ో బాష్ణా ంబ్బన్న
న్నతయ ం తీ చే రరరవింద యుగళ ధాయ న్నమృా సాీ దిన్నం
అసామ కం స్రసరుహాక్ష! స్తతం స్ంరదయ ాం జీవితమ్:
~హే గోపాలక! హే కృపాజలన్నధే! హే సంధ్భ కన్నయ రతే!
హే కంసాంతక! హే గజేంత్రదకరురపారీణ్! హే మాధవ!
హే రామానుజ! హే జగత్రతయగురో! హే పుండరీకక్ష! మాం
హే గోపీజనన్నథ! పాలయ రరం జాన్నమి న ాీ ం విన్న:

~~ రదామ క్ష్య! చేతులు జోడించి శిరస్తస వంచి, శరీరము పులకరంచి గదద
గ
స్ీ రము, అరమోడుా కనుల నుండి ముాయ ల లాగా ఆనంద భాష్ణా లు
రాలుే తూ న్నతయ మూ నీ పాదరదమ ధాయ నముో దివాయ నందామృతం
త్రగోలుతునన మా జీవితం సార థకమవుగాక!

~~గోపాలా! కృపాస్ముత్రదా! క్షీరాబ్దు కన్నయ రీ! కంసారీ! గజేంత్రద రక్షక! మాధవా! బలరామసోదరా!
జగత్రతయగురూ! పుండరీకక్ష్య! గోిక మనోహరా! ననున పాలించు నీవు తరా మర న్నకు రక్షకులు
లేరు

ముకుందమాల ~ 22 & 23:
~~ భకూపాయ భుజంగ గారుణ్మణిః స్త్ైలోకయ రక్ష్యమణిః,
గోపీలోచన చ్చతకంబ్బద మణి స్స ందరయ ముత్రదామణిః,
యః కంామణి రుక్తమ ణీ ఘనకుచదీ ందైక భూష్ణమణిః,
త్రశేయ దేవ శేఖామణిర ుశతునో గోపాల చూడామణిః.
~~~~శత్రతుచేే దైకమంత్రతం స్కలమురన్నష్దాీ కయ స్ంపూజయ మంత్రతం
స్ంసారోాూ ర మంత్రతం స్మురచిత తమస్స ంగ న్నరాయ ణ్ మంత్రతం
స్రైీ శీ రెక
్ ూ మంత్రతం వయ స్న భుజగ స్ందష్ ే స్ంత్రాణ్ మంత్రతం
జిహేీ ! శ్రీ రకృష్ ో మంత్రతం జర జర స్తతం జనమ సాఫలయ మంత్రతం.

~~~పాములను గరుతమ ంతుడు చెదరగొటిన
ే ట్లభే భకుూ ల ఆరదలను పోగొట్లేవాడు, ములోభేకములకు
ఏకైక రక్షకుడు, గోికల చకక న్న కనున లనే
చ్చతక రక్షులకు చికక న్న నీటి మబ్బు నవాడు, రుక్తమ ణీదేవి వక్షమునకు
అలంకరమైన వాడు ~ దేవతలలో శిరోమణి గోపాల చూడామణి మాకు
మేలు కలిగంచుగాక.
~~~ న్నలుక! శత్రతువులను చీలిే చెండాడేది, ఉరన్నష్తుూల స్త్సోథత్రాలకు
శ్రసాథనమైనది, స్ంసారమునుంచీ ఉదర
ు ంచేది, అజాఞనమనే అంధకరాన్నన
పోగొట్టది
ే , స్మస్ థ ఐశీ రయ ముల న్నచేే ది, పాములాభేగా బాధంచే ద్దఃఖాలను
తొలగంచేది, జనమ ను ధనయ ము చేసేదినీ అయన "శ్రీ రకృష్ణో" అనే మంత్రాన్నన
మాటి మాటికీ జించు!

ముకుందమాల ~ 24 & 25:
~~~~వాయ మోహ త్రరశ మౌష్ధం, మున్నమనో వృతిూ శ్రరూవృతూ ఔష్ధం,
దైతేయ ంత్రదార ూకరౌష్ధం, త్రతిభువనీ స్ంజీవనై కౌష్ధమ్,

భకూ తయ ంత హతౌష్ధం, భవభయ త్రరధీ ంస్నైకౌష్ధం,
త్రశేయః త్రపాిూకరౌష్ధం ిబ మన శ్రీ ర కృష్ ో దివ్యయ ష్ధం:
~~అమాన యాభయ స్న్న నయ రణ్య రుదితం వేదత్రవా నయ న్ వహం
మేద శేే దఫలాన్న పూర ూవిధయ స్రేీ

హుతం భస్మ న్న

ీరాథన్న మవగాహన్నన్న చ గజ సాన నం, విన్న యతా ద
దీ ందాీ ంభోరుహ స్ంస్మ ృీరీ జయతే దేవ స్స న్నరాయణ్ః:

~~ మనసా! అజాానమును రూపుమాపేది, మునుల మనస్తస లను శుదిచే
ు సేది
రాక్షస్తలను బాధంచేది, స్ంసార భయములను పోగొట్టది
ే , ముక్త ూన్నచేే దినీన
అయన "శ్రీ ర కృష్ణో" అనే దివ్యయ ష్ధమును సేవించు.
~~ ముకుంద పాదరదమ ధాయ నం చెయయ క వేదాలు వలిం
భే చడం అరణ్య రోదనం.
వేదాలు చెిా న త్రవాలు చెయయ డం మతిమాలిన రన్న. యజ ాయాగాలు ఎన్నన
చేసన్న బూడిదలో నెయయ పోయడమే. ీర థసాన న్నలు ఏనుగు సాన నం వంటివే
ూ స్ంపాదించు.
అవుాయ ~ కనుక, శ్రీమన్నన
ర
రాయణ్ రద ధాయ నముచేస ముక్తన్న
(ఏనుగు తృిూగా సాన నంచేస గట్లేక రాగానే తొండముో మనున ీస పైన
చలుభేకుంట్లంది. సాన నం చేసన ఫలం లేద్ద ~ అలాగే న్నరాయణ్ రరధాయ నం
లేన్న ీర థసాన నం వయ ర థం అన్న భావం).

ముకుందమాల ~ 26 & 27:
~~~ శ్రీమన్
ర
న్నమ త్రపోచయ న్నరాయరఖయ ం
కే న త్రపాపురాీ ంచితం పాినోి
హా! నః పూరీ ం వాక్ త్రరవృాూ న తసమ న్
తేన త్రపారూం గరభ వాసాది ద్దఃఖమ్:
~ మజ జనమ నః ఫలమిదం మధ్భ కైటభారే!
మత్ త్రపార థనీయ మదనుత్రగహ ఏష్ ఏవ

తీ దు ృతయ త్రభృతయ రతిచ్చరక భృతయ భృతయ
భృతయ స్య భృతయ ఇతి మాం స్మ ర! లోకన్నథ:

~~~~ఏలాటి పాపాలు చేసన వారునూన శ్రీమన్నన
ర
రాయనన్న న్నమస్మ రణ్చేస్తూ
ఉంట్ట వార పాపాలు రటారంచలవుాయ. కోరకలు నెరవేరుాయ. న్నరాయణ్
స్మ రణ్ పూరీ జనమ లో చెయయ న్నవారే మళ్ళళ మళ్ళళ తలిభే కడుపున పుటిే స్ంసార
బాధను అనుభవిసాూరు.
~~ మధ్భస్తధన్న! లోకేశీ రా? నేను నీ దాసానుదాస్తడను అన్న ననున
కోరక. అలాగు నీవు ననున కటాక్షసేూ న్న జనమ

అనుత్రగహంచు. అదే న్న

స్ఫలమవుతుంది.

ముకుందమాల ~ 28 & 29:
~~~~ న్నథే నః పురుష్ణతూమే, త్రతిజగా మేకధపే చేతసా
సేవేయ స్ీ స్య రదస్య దాతర స్తరే న్నరాయణే తిష్తి
ే
యం కంచిత్ పురుష్ణధమం కతిరయ త్రగామేశ మలాా ర థం
సేవాయై మృగయా మహే నర మహో! మూక వరక వయమ్:

~~ మదన! రరహర శ్రసతి
థ ం మదీయే
మనస, ముకుంద రదారన్నంద దామిన
హరనయన కృశ్యనున్న కృశోస
స్మ రస న చత్రక రరాత్రకమం మురారే:

~~~~ పురుష్ణతూముడు, ములోభేకములకు త్రరభువు, నమిమ సేవిసేూ ఆపాయ యతో
తన దగ గరకు చేరుే కునేవాడు అయన ముకుంద్దడు భక్త ూస్తలభుడై ఉండగా, ఏవో
రెండు మూడు త్రగామాలకు అధకర, అలా ఫలం ఇచేే వాడునూన అయన

నరాధముణి ో సేవించడాన్నక్త తిరుగుతున్నన ము. ఆహా! చిలిభే గవీ లవంటి
జాలిరడదగన వారము కదా మనము!
~~~ మనమ థ! ముకుంద రదరదామ లకు న్నవాస్మైన న్న మనస్తస లో త్రరవేశించకు.
జాత్రగతూ! శివున్న కంటి మంటకే న్నలువలేక బకక చిక్తక న వాడవు. మురార చత్రక
రరాత్రకమము ముంద్ద ఏమైపోావో! ఆలోచించుకో!

ముకుందమాల ~ 30 &31:
~~ తతీ ం త్రబ్బవారన్న రరం రరసామ త్ ~ మధ్భక్షరంీవ స్ాం ఫలాన్న
త్రపావర ూయ పాజ ాలిరసమ జిహేీ ~ న్నమాన్న న్నరాయణ్ గోచరాణి:
~~~~ఇదం శరీరం రరరమ పేశలం ~ రతతయ వశయ ం శ్రశ భేథస్ంధ జర ఖరమ్
క్త మౌష్ధః శ్రక్తశయభే స మూఢ ద్దరమ తే ~ న్నరామయం కృష్ ో రస్యనం ిబ:

~~~ న్నలుక! అనీన ఆలోచించి తతీ ం చెబ్బతున్నన ను విను! అన్నన టినీ మించిన
స్తయ మిది. న్నరాయణ్ న్నమ అక్షరాలు సాటిలేన్న మధ్భ బ్దంద్దవులను ధారగా
త్రస్విస్తూ ఉంటాయ. వాటికోస్ం దోసలి రటిన
ే వాడను. ఇంతకన్నన కవలసందేముంది?
~~~ ద్దరుు దీ!ు ఈ శరీరం త్రకమత్రకమంగా జవస్ాూ ీ లు తగ గస్ంధ బంధాలు తెగ
హటాతుూగా ఎపుా డో రాలిపోతుంది. సామానయ ములైన మంద్దలో ఎంద్దకు బాధ
రడావు? శ్రీ ర కృష్ ో న్నమ స్ంకీర ూనం అనే దివయ రసాయనం త్రాగు. అన్నన రోగాలు
నయమవుాయ.

ముకుందమాల ~ 32 & 33:
~~~~ దారా వారా కర వర స్తా తే, తనూజో విరంచిః;
శ్రసోథా వేద శ్రస్ూవ, స్తరగణో త్రభృతయ వర గః, త్రరసాదః,
ముక్త,ూ రామ యా జగ దవికలం, ావకీ దేవకీ తే

మాా, మిత్రతం బలరపుస్తత, స్ూ
శ్ర ీ యయ ోనయ ం న జానే:

~~~ కృష్ణో రక్షతు నో జగత్రతయగురుః, కృష్ం
ో నమసాయ మయ హం
కృష్ట ో న్నమర శత్రతవో విన్నహాః, కృష్ణోయ తస్మమ నమః,
కృష్ణో దేవ స్ముథ్థత
ో య దాసోస్మ య హం,
థ ం జగదిదం, కృష్స్
కృష్ట ో తిష్తి
ే విశీ మేత దఖిలం, హే కృష్!ో స్ంరక్షమామ్::

~~దేవా! నీ భారయ క్షీరవారాశి కూతురు. త్రబహమ నీ కొడుకు. వేదం స్త్సోథత్రతం చేసేది.
దేవతలు సేవకులు. నీ అనుత్రగహం ముక్త.ూ ఈ జగమంా నీ మాయో న్నండిఉనన దే. నీ తలిభే దేవక్త.
నీ మిత్రతుడు అరుజనుడు. ఇంత మాత్రతమే న్నకుతెలుస్త.
నీ గురంచి ఇంతకన్నన మరేమీ నే నెరుగను.
~~ ములోభేకలకూ గురువైన కృుోడు మముమ రక్షంచుగాక! న్నతయ మూ కృుోనే
నమస్క రసాూను. కృుోన్నచే రాక్షస్తలందరూ న్నహతులయాయ రు. కృుోన్న కొరకు
మొకుక చెలిస్త
భే ూన్నన ను. కృుోన్న వలనే
భే ఈ జగమంా ఆవిరభ విస్తూంది.
నేను కృుోనకు దాస్తడను. చరచరాతమ కమైన స్ృష్ణ ే అంా కృుోన్న యందే
ఆధారరడి ఉంట్లంది. కృష్ణో! ననున కపాడు.

ముకుందమాల ~ 34 & 35:
~~~ తతీ ం త్రరసద భగవన్! కురు మయయ న్నథే
విష్ణో! కృపాం రరమకరుణికః క్తలతీ ం
స్ంసార సాగరన్నమగన మనంతదీనం
ఉధరుూ
న మర హస హరే! పురుష్ణతూమోస::
~~ నమామి న్నరాయణ్ పాద రంకజం
కరోమి న్నరాయణ్ పూజనం స్దా
వదామి న్నరాయణ్ న్నమ న్నరమ లం
స్మ రామి న్నరయణ్ తతీ ీ మవయ యమ్::

~~~~~భగవాన్! కృష్ణో! నీవు దయాన్నధవి. అన్నథుడనైన ననున దయోచూడడం ధరమ ం కదా! హరీ!
నీవు పురుష్ణతూముడవు కనుక స్ంసార స్ముత్రదములో మున్నగ దికుక ోచక దికుక లు చూస్తూనన
దీనుణి ో ననున
ఉదర
ు ంచు త్రరభూ!
~~~~ న్నరాయనన్న పాద రదమ ములకు మొకుక చున్నన ను. న్నతయ మూ న్నరాయనన్న పూజ
చేస్తూన్నన ను. రరమ పావనమైన న్నరాయణ్ న్నమమునే
జిస్తూన్నన ను. న్నరాయణ్ తతీ మునే స్మ రస్తూన్నన ను.

ముకుందమాల ~ 36:
**** శ్రీన్నథ
ర
న్నరాయణ్ వాస్తదేవ! శ్రీ రకృష్ ో భక ూత్రియ చత్రకపాణే!
శ్రీ ర రదమ న్నభాచుయ త కైటభారే ! శ్రీ రరామ రదామ క్ష హరే మురారే:::
***** శ్రీరీ!
ర
న్నరాయర! వాస్తదేవా! కృష్ణో! భక ూత్రియా! చత్రకపాణీ!
రదమ న్నభా! అచుే య ా! కైటభారీ! రామా! రదామ క్ష్య! హరీ! మురారీ!

ముకుందమాల ~ 37 & 38:

~~ శ్రీ ర న్నథ! న్నరాయణ్! వాస్తదేవ! శ్రీ రకృష్!ో భక ూత్రియ! చత్రకపాణే !
ీ
శ్ర ర రదమ న్నభాచుయ త! కైటభారే! ీ
శ్ర ర రామ! రదామ క్ష! హరే! మురారే!
అనంత! వైకుంఠ! ముకుంద! కృష్!ో గోవింద! దామోదర! మాధవేతి!
ూ
వకుూ ం స్మరోథి న వక్త కశిే
త్~ అహో! జనన్నం వయ స్న్నభి ముఖయ ం:::
~~~~ధాయ యంతి యే విుో మనంత మవయ యం
హృతా దమ మధేయ స్తతం వయ వసూతం
స్మాహాన్నం స్తా భయ త్రరదం
తే యాంతి దిదిం
ు రరమాంశే వైష్వీ
ో ం:::

~~~ ీ
శ్ర రీ!
ర
న్నరాయర! వాస్తదేవా! కృష్ణో! భక ూత్రియా! చత్రకపాణీ! రదమ న్నభా!
అచుే య ా! కైటభారీ! రామా! రదామ క్ష్య! హరీ! మురారీ!
అనంా! వైకుంఠా! ముకుందా! కృష్ణో! గోవిందా! దామోదరా! మాధవా!
అన్న ముకుంద్దన్న న్నమాలు చెరా డాన్నక్త సామర థయ ముండి కూడా మానవు
డెవడూ చెరా డేమి? ఈ మానవుల మతిమాలిన రన్న ఏమన్న చెపాా లి?
అనంతుడూ ~ అవయ యుడూ ~ అన్నన జీవులకు హృదయాకశములో
ఉండేవాడునూన , నమిమ సేవించేవార స్ంసార బాధలు పోగొట్టవా
ే డునూన
అయన విుోవును ధాయ న్నంచే బ్బదిమ
ు ంతులు విుో సాయుజయ మును
ొంద్దారు.

ముకుందమాల ~ 39 & 40 & 41:::
~~~ క్షీరసాగర తరంగ ీకరాసార ారక్తత చ్చరుమూర ూయే
భోగభోగ శయనీయశ్యయనే మాధవాయ మధ్భవిదిీ ష్ట నమః:

~~యస్య త్రియౌ శృతిధరౌ కవి లోక వీరౌ
మిత్రతే దిీ జనమ వర రదమ శరావభూామ్
తేన్నంబ్బజాక్ష చరరంబ్బజ ష్టా దేన
రాజాా కృా కృతి రయం కుల శేఖరేణ్:::
~~~~ కుంత పునరీ స్ జాతం ~ కేరళస్య చోళరటణే
ే ~
కౌస్తూభాంశం ధరాధీశం ~ కులశేఖర మాత్రశయే:::

~~~పాలకడలి అలల తుంపురుల చుకక లో చకక నైన నెమేమ ను కలవాడై
శేష్శయయ పై రవీ ళించే మధ్భస్తధనునకు ~ మాధవునకు నమసాక రము.
స్మృదిగా
ు చద్దవుకునన వారు, కవి సంహులునూన అయన దిీ జనమ వరుడు,

రదమ శరుడు త్రియమిత్రతులుగా కలవాడునూన , ముకుంద చరరరవింద మధ్భరమూ అయన
కులశేఖర మహారాజు ఈ ముకుందమాలను
రచించ్చడు. కేరళకు చెందిన చోళరటణ్
ే ములో పునరీ స్త నక్షత్రతమున
కుంభ లగన మంద్ద పుటిన
ే పురయ తుమ డు, కౌస్తూభాంశో అవతరంచిన భక ూ
కవిరాజు కులశేఖర మహారాజును త్రరశంసతున్నన ను.
~~~ దీన్నో ముకుందమాలా స్త్సోథత్రత వివరణ్ స్మారూము:::

