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భుందభాట. 
 

ఙదళయుఱఔు నభయసాయభు. యౕీ యవణు  శషశరనాభ యతో త్రభునఔు యౕీ నయళహంషన్ ఔఽవుభాచామిగసయు 
అంఖలంఱో రసర ళహన రసీకీన రసమి ఄనభతి తీశకొతు న న తెఱుఖుఱో రసర ఱసన. 5 పహఫరళమి 2005న 
తృసర యంబుంచిన ఇ రసర త్ కసయీఔీభాతుి 17 ళెెటంఫర్ 2011న ూమిో చేఱసన. 6/10/2011 నండి 19/9/2014 
ళయఔు ఔంూీటయుఱో ట ైు చేమడం ూయోభీంది. ఆందఱో నా మిఛఞా నం ఏబౄ ఱేద. ఆది రధానంగస 
యౕ ీఔఽవుభాచామి అంఖలయఙనఔు ఄనరసదం ఄభనా, ఆత్య తెఱుఖు ుశోకసఱనండి కొతుి యవమాఱు 
కసచేఱసన. రసతునతుింటితూ అమా శందమసాఱఱో ేమకానాిన. ఆందఔు అ యఙభత్ఱనండి న న 
ఄనభతి తీశకొనఱేద. కసతు ఆది రసణిఛీరఙయణ కసద ఖనఔ రసయు భతుియసో యతు అయశో నాిన.  

 

నా మఙిమం 

న న ళఽతోిమీతాీ ఎఱక్టిఔల్ ఆంజితూయున. భా శవగసీభం యిభగాదాళమి జిఱాల  ెదర గ.ి రశో త్ం న న 
ఈదయ ీఖమీతాీ భన్ దేఴంఱో భశాట్ నఖయంఱో ఈంటునాిన. నా త్యౌలదండరర ఱు యౕీముత్ణఱు శమాజితూదేయ, 

మసభానఛమసళు గసయుల . యత దయుఱు ఱేవణఫాఫు, భుయయఔఽవు . నా యౕీభతి ేయు బూఱక్ష్ిి. హఱలఱు యయక్యణ్, 
ఄయు.  

  

బఖళనాిభశియణళఱన యబం ఔఱుఖుత్ణందన  ఫాళంతో ఇ యఙనన తృసర యంబుంచాన. న న 
ఴ ైశాఱుళయఔు తెఱుఖుఱో ఙదళుకొనాిన. ఖుయుళుఱనాఴీభంఙఱేద. యసధన చేమఱేద. 
ుణీకసరసీఱు ఙదళఱేద. శంరదామం తెయౌమద. ఔనఔ నా యఙనఱఱో ఈని ఄన ఔ దయయౖసఱన 
యజాుఱు భతుించాఱతు ర డరకొంటునాిన. 

 

ఇ రతితు  www.sadagopan.org  రబ్ ళైెటుఱో రఙమింఙడాతుక్ ళహదధం చేఱసన. ఄందఔు ఄంగీఔమించిన 
ళైెటురసమిక్ ధనీరసదభుఱు.  

 

కసఛ శధాఔయ ఫాఫు 

kajasb@gmail.com 

భశాట్, భన్ - 8 డిళెంఫయు 2014. 
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ఈతృత దాా త్భు 

 

యౕీ యవణు  శషశరనాభ యతో త్రభు అయయాయంచిన మిళహిత్ణఱు మియౕయౌళోే ఎంతో అశక్ోఔయంగస ఈంటాభ. 
ఔుయుక్ష్ేత్ర ముదధంఱో రసటియౌలన ఛనక్షమం, ఔవటనయౖసట ఱు, దఃకాఱళఱన తృసండరసఖజీుడైెన ముధిలహి యుడర 
ఔుీంగితృత భ ఈనాిడర. ఆంకస త్న ళంఱోనితితు కోమిన హరమబ ైన తాత్ బూవణిడర భయణఴమీైె 
ఈనాిడర. తూతి, ధయిభు, బక్ో తోడరగస యసగిన బూయౖసిచాయుీతు శదీయ ాజీళనమాత్రఱో ఄమిజంచిన ఄతుత్య 
ఛఞా న శంద అమనతోన  ఄంత్మించితృత ననిది. 

త్న ఄతుి శందేయౘఱ తుళఽతోి కొరకెై బూవణితు అఴభీంఙభతు తూతి కోయదడర, ధయిత్త్పయుడర ఄభన 
ముధిలహి యుతు ర దరసీశ భయౘభుతు, యౕీఔఽవు బఖరసనడర అదేయంచాయు. రసమి అదేఱసనయసయం బూవణితుక్, 
ముధిలహి యుతుక్ భధీ ఎనని శంఫావణఱు యసక్ష్ాత్ణో  యౕీఔఽవుయభాత్ణితు భమిము ర ద రసీయసది భునఱ 
శభక్షంఱో శభక్షంఱో ఛమిగసభ.  

ఄటుళంటి శంఫావణఱో ఔయసమి – భానళుఱఔు ఄతుి ఫంధభుఱనండి, దఃకభుఱనండి యభుక్ోతు 
ఔయౌగించి, త్యఖతు ఱసంతితు, అనందభున రయసదించే భామసా తుి ఈదేయంఙభతు ముధిలహి యుడర బూవణితు 
కోమసడర. ఇ రఴిభే యౕీయవణు  శషశరనాభ యతో త్ర భయౘభంతరా తుక్ నాంది. శఔఱ ఛనఱ యౌఫాఖీబే దీతు 
ఱక్షీభు. ముధిలహి యుడర, బూవణిడర ఔయౌళహ భనఔు రయసదించిన ెతుిధి ఆది. 
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ఈతృత దాా త్భు - 4 ళ జేీ 

 

యతో త్ర అయవాయణ 

ూయవ ఠిఔఱోతు ఇ ఱోల ఔభు యౕీ యవణు  శషశరనాభ యతో త్రభుఱోతు కొతుి భుకీ ఄంఴభుఱన 
తెయౌమఛేశో ంది. 

ఊలహమసిభాిం శషశరశీ ర దరసీయత  భయౘభుతుః | 
చందయऽనవణట ప్ త్థా దరేో బఖరసన్ దేళకశీత్ః ||  

ఇ యతో తరా తుక్ ఊలహ ర దరసీశడర – బూవి హతాభషృఱు ముధిలహి యునఔు ఈదేయంచిన శషశర 
నాభాఱన అమన చందయ  ఫదధం చేఱసయనిభాట.  దీతు చందశస „ఄనవణట ప్‟ (ఄయధ  తృసదాతుక్ 
ఎతుబృదిభాత్రఱు. తృసదాతుక్ 16 భాత్రఱు.) దేళకీ శత్ణడైెన యౕీఔఽవణు డే ఇ యతో త్రభు దావమస శో తింఫడిన 
దేళుడర. 

ర దాఱన యబజించిన యౕీ ర దరసీశతు యౕీభయౘఫాయత్ ుణీఖంీధభుఱోతు ఫాగసఱే యౕీ భదాఖళదాీత్ 
భమిము యౕీ యవణు శషశరనాభయతో త్రభు ఔూడాన.  యౕీ యవణు  శషశరనాభ యతో తరా తుక్ 40 ైెగస 
రసీకీఱునాిభ. యౕీ అదిఴంఔయుఱ రసీకీ ఄతుింటిఔంటే అదీభు. యౕీబఖళదరా భానజుఱ యవణీఱ ైన 
యౕ ీమసఴయ బటుట  గసయు యయసో యబ ైన రసీకాీనాతుి యచించాయు.  దైెవత్ భామసా నళమిోభ ైన  యౕీ శత్ీశంధ 
మతిమసఛతీయుి ఱరసయు భమకఔ  రభుక రసీకాీనఔయో.  యౕీ ఴంఔయుఱు యచించిన (బఖళదాీత్, 
ఫరషిశత్రభుఱు ళంటిరసతు) రసీకాీనాఱఱో యౕీ యవణు శషశరనాభ యతో త్ర రసీకాీనం బటటబదటిది. 
“గమేం గతీా నాభశషశరం” ఄతు, అమన బఛగాయందయతో త్రంఱో యౕీ యవణు  శషశరనాభ యతో త్ర 
తృసమసమణాభయౘతాిాతుి తెయౌమఛేఱసయు. ఇ యతో త్ర రఴళహోతు  ఖఴీ ంఙడాతుక్ అయు భుకీ కసయణాఱు 
చెపఫడరత్ణనాిభ. 

1) ఆది భయౘఫాయత్ యసయభు 
2) నాయదాది భయౘఫాఖళత్ణఱు, అయవవయుఱు, తాీఖమసఛఞది గేమకసయుఱు త్భ బక్ోకసరసీదఱఱో 

భయఱ భయఱ యౕీభయౘయవణు ళుయొఔా శషశరనాభాఱన రయసో యంచాయు. 
3) యవణు శవయూుడ, ర దఛఞా నాతుక్ అదీడ ఄభన యౕీ ర దరసీశడే శవమంగస ఇ యతో తరా తుి 

చందయఫదధం చేళహ భనఔందించాడర. (రసీయసమ యవణు యూతృసమ, రసీశయూతృసమ యవుర  నమో...) 
4) ఆది ధయిభుఱఱోకెఱల  ఈతో్భభూ, శఱబభూ, శఔఱ ఔయిఫంధయభుక్ో యసధనభూ ఄతు 

బూవిహతాభషృఱు ళెఱయచాియు. 
5) ఇ యతో త్ర తృసమసమణభు దఃకభుఱన దయం చేళహ ఱసంతితూ, శందఱన ఄందిశో ందతు 

యశోఽత్బ ైన యఱసవశభు. 
6) బఖళదాీత్, నామసమణీమభు ళంటి ుణీ ఖంీధాఱఱో చెపఫడిన యవమాఱు ఆందఔు 

ఄనఖుణంగసఈనాిభ. 
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ఈతృత దాా త్భు - 5 ళ జేీ 

 

ఇ యతో త్ర అయయౖసామసతుక్ కసయఔుఱ ైన భయౘత్ణిఱన శిమిళోే ఇ కసయణాఱ ఫఱభు భనఔు భమింత్గస 
ఄళఖత్భళుత్ణంది. ఎళమి ఔఽ ళఱన  యౕీ యవణు శషశరనాభయతో త్ర తృసమసమణాఫాఖీభు భనఔు 
ఱబుంచింది? ఄడిగినరసడర యసభానీడర కసడర. ఄడఖభతు చెహపనరసడర యసభానీడర కసడర. ఄడిగినంత్న  
ళెఱయచిినరసడర యసభానీడర కసడర. 

ఖంగసశత్ణడైెన బూవణిడర జితేందిరముడర. రతిఛఞా తృసఱఔుడర. యౕీఔఽవుయభాత్ి టల  ఄఙంఙఱబ ైన బక్ోచే 
ుతూత్ణడైెనరసడర. ఆంఔ ముధిలహి యుడర ధయినందనడర. నాీమ, ధయి, తూతి భామసా నళమిో. రసీశడర 
ర దయదాీతృసయంఖత్ణడర. బుక్ోకీ, భుక్ోకీ శఱబభూ, ఈతో్భభూ ఄభన ఇ భయౘభంతరోదేఱసతుక్ యసక్ష్ి 
యసక్ష్ాత్తో  యౕీభనాిమసమణుడైెన యౕీఔఽవుయభాత్ణిడే. ఆఱా అయయాయంచిన భయౘతుధిభే యౕీ 
యవణు శషశరనాభ యతో త్రభు. ఆది బూవణిడ, రసీశడ ఔయౌళహ యౕీఔఽవణు తు శభక్షంఱో ముధిలహి యుతు 
తృసర యధనఔు శభాధానంగస భానరసయక్ రయసదించిన ెతుిధి. 

 

యతో త్రయఫాఖభు 

తృసమసమణ చేమఫడే యౕీయవణు శషశరనాభయతో త్రంఱో భూడర యఫాగసఱునాిభ.  

- ూయవఠిఔ: భయౘనఫాళుడర, ధయితుయత్ణడర ఄభన ముధిలహి యుతుక్ బూవిహతాభషృడర 
శషశరనాభభుఱన ఈదేయంచిన శందయా యళయణ 

- యౕీయవణు  శషశర నాభభుఱు: ఄనవణి ప్ చందశసఱో 107 ఱోల కసఱఱో ఔూయిఫడిన యతో త్రభు. 
ఄనవణట ప్ చందశసఱో రతి ఱోల కసతుక్ మెండర తృసదభుఱు (ంఔుో ఱు), రతి తృసదాతుక్ మెండర 
ఄయధతృసదభుఱు, రతి ఄయధతృసదాతుక్ 8 భాత్రఱు ఈంటాభ. 

- పఱయీతి: ఇ యతో త్రతృసమసమణ ళఱన ఔయౌగే యబపయౌతాఱ యళయణ 

చాఱా యతో తరా ఱు ఆదే యధంగస ఄభయిఫడి ఈంటాభ. 

 

ూయవఠఔి 

యౕీయవణు శషశరనాభయతో త్రభు ూయవఠిఔఱో ముధిలహి యుడర, భానళుఱఔు శఔఱ  యఫాఱన 
రయసదించేదాతుతు ఖుమించి బూవణితు అయు రఴిఱు ఄడిగసడర. ఇ రఴిఱు “కబ్ఔేం దెైళత్ం ఱోక.ే...” తో 
బదఱ ైన మెండర ఱోల కసఱఱో ఈనాిభ. అ రఴిఱు ఏభంటే 

1) ఇ ఱోఔంఱో ఔాడే ఄభన దేళుడర (యభాత్ణిడర) ఎళయు? 
2) జీయతాతుక్ యభదబ ైన ఖభీభు ఏది? 
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ఈతృత దాా త్భు - 6 ళ జేీ 

 

3) ఏ దేళుతు భంఖలఔయ ఖుణభుఱన రశో తింఙడం దావమస భానళుడర ఇ ఱోఔంఱో శఔఱ 
యౌఫాగసీఱన, త్దనంత్యం భుక్ోతు తృ ందఖఱడర? 

4) ఏ దేళుతు ధాీతుంఙటళఱన భానళుడర ఇ ఱోఔంఱో శఔఱ యౌఫాగసీఱన, త్దనంత్యం భుక్ోతు 
తృ ందఖఱడర? 

5) ఏ భంత్రభున ఛహంఙటళఱన భానళుడర ఛననభయణ ఙఔీఫంధభునండి యభుఔుో డర 
కసళఙిన? 

6) ఇ భూడర భామసా ఱఱో (భంత్రఛభు, ఄయిన, శో తిధాీనభు) ఏది బఖళదనఖషీభు 
తృ ందడాతుక్ ఈతో్భభతు ఄనబళజాుఱు, ఛఞా నఱు ఄభన త్భ ఄబుతృసర మభు? 

ఇ  రఴిఱఔు బూవిహతాభషృఱ యతరో తో్యభు త్యురసతి దిఱోల కసఱఱో చెపఫడినది. ఄది ఏభంటే ... 

ఛఖత్ ర్బుతు, దేళదేళుతు, ఄనంత్ణతు, ుయుయౖత తో్భుతు యొఔా శషశరనాభభుఱన ఄఙంఙఱబ ైన బక్ోతో 
శిమింఙట ళఱనన, అమసధింఙటళఱనన, ధాీతుంఙటళఱనన, కీమిోంఙట ళఱనన, రణాభభుఱు 
చేముటళఱనన భానళుడర శఔఱ దఃకభుఱనండి యభుఔుో డర కసళఙిన. (“ధాీమన్, శో ళన్, 
నభశీంఙ, మఛభానస్ త్బేళఙ”) 

ఆంకస, ఔభఱాక్షుడైెన ఔఽవణు తు తుయౖసాభభుగస ఄమిింఙట, శో తింఙట ఄతుి ధయిభుఱఱోన 
ఈతో్భభు. 

ఆఔాడ భనం ఔ భుకీయవమాతుి ఖఴీ ంచాయౌ. యతో త్రభు చేముట ఫషృశఱబబ ైన భాయాభు. 
ఆందఔు ఴభీఱేద, కయుి కసద, ఆత్యుఱ శయౘమం ఄళుశయంఱేద. ర మేరసమిైె అధాయడనఔాయఱేద. 
ుమాో్ఴ త్ణడర, ూఛఞదరరసీఱు ఙశకోనళశయంఱేద. ర దయధఱన తుయవఴ ంఙడాతుక్ తుమీుత్బ ైన 
అఴభీతుమభాఱు యతో త్రతృసమసమణఔు ళమిోంఙళు.  కసఱ, దేఴ, ళహితి తుఫంధనఱు ఱేళు.  తుయిఱబ ైన 
భనశ, ళహియబ ైన బక్ో ఈంటే చాఱున. బఔోశఱబుడైెన బఖళంత్ణతు ఔటాక్ష్ాతుక్ ఆది శఖభబ ైన 
భాయాభు. 

ఔుల ోంగస చెతృసపఱంటే .. 

 ముధిలహి యుడర ఆఱా ఄడిగసడర – దఃకభుతో ఔుీంగి ఈని నాఔు త్ఔుాళ ఴభీతో ఎఔుాళ 
రయోఛనభు, ఈఴభనభు ఱబుంచే ఈతృసమాతుి ళెఱయళవండి. 

 బూవణిడర ఆఱా చెతృసపడర – బక్ోతో శషశరనాభాఱన యతో త్రం చేభ. ఆందఔు ఴదీధ  త్ప ఴభీ 
ఄళశయం ఱేద. ఄతుి దఃకాఱు, తృసతృసఱు, డఱనండి దయంగస ఈండడాతుక్ ఆదే దఖార దామ.ి 
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ర భ నాభభుఱు 

యతో త్రంఱోతు శషశర ఄని దాతుక్ „ర భ‟ ఄతు ఄయధభు. యౕీయవణు  శషశరనాభ యతో త్రంఱోతు రధానఫాఖంఱో 
107 ఱోల కసఱఱో యౕీభయౘ యవణు ళుయొఔా ర భ నాభభుఱు తృ ందయఫడి ఈనాిభ. యతుఱో రతి ఔా 
నాభభు యభ యయవటబ ైనది. యభాత్ియొఔా రతేీఔ ఱక్షణభు, ఖుణభు, శవఫాళభు ఱేదా 
యూభు కోానాభంఱో శచింఫడినాభ („మాతు నాభాతు గౌణాతు..‟  - కొాఔా నాభభు యవణు ళు 
యొఔా కొాఔా ఖుణభున రధానంగస తెయౌమఛేశో నిది) 

ఇ ర భ నాభభుఱన ఎందఔు ఎనికొనాియు? ఇ ర భ నాభభుఱతో యభుయువణతు 
శంూయుంగస తుయవచింఙడం యసధీభా? ఄన  రఴిన ఆఔాడ ఄడరఖళఙిన. ఆందఔు శపవటబ ైన 
శభాధానం ఏభంటే – బఖళంత్ణడర ఄనంత్ణడర. ళయునఔు ఄందతురసడర. ఛఞా నంళఱల  కొదిిగస 
ఄనబళయూంఱో తెయౌళహకొనళఙిన మో? కసతు భాటఱయూంఱో తెఱుమసతురసడర. (ఄరసఘమినశ 
గాఙయుడర). భనశఔు, భాటఱఔు ఄందమసతురసడతు ర దభుఱు చెఫుత్ణనాిభ (మతో రసచా తుళయోంత ే
ఄతృసర ీ భనయస శష - తైెతో్మీయోతువత్ణో ). జీయత్భంతా రమతిించినా, భనశ ఄతుింటిఔంటే 
ళడిఖఱదైెనా (ఄన ఛఞదఔేమ్ భనయత  ఛయయో...), యభాత్ి ఖుమించి ఄళఖత్ం కసళడం ఇ భనశఔు 
యసధీం కసదతు ఇఱసరసయత ీతువత్ణో ఱో చెతృసపయు. ఄందళఱన, ఏ ఫౌతిఔ శతరా ఱఔూ ఔటుట ఫడతు 
ఄనంత్యభాత్ిన శో తింఙడాతుక్ ర దుమసణేతియౘశ యసఴ త్ీంఱో ఫషృలభుగస రయసో యంఫడినయ, 
భయౘబఔుో ఱ ైన భునఱచే గసనం చేమఫడినయ ఄభన ఇ ర భ నాభాఱన ఖఴీ ంఙడం ఛమిగింది. ఆయ 
యౕీభనాిమసమణుతు  ర భ భుకీఖుణభుఱన శచించే ుణీఴఫాి ఱు. ఄనంత్ఖుణశంనితు ర భ 
ఖుణాఱన రశో తించే యసధనాఱు. 

యౕీ ర దరసీశ బఖరసనతుచే చందయఫదధం చేమఫడిన ఇ ర భ నాభాఱన ఎందమా భయౘనఫాళుఱ ైన 
అచాయుీఱు యళమించాయు. ూజుీఱ ైన ఇ ఫాఖళత్ణఱ ర భ నాభాఱ టిటఔఱన ఙళోే కొాఔా టిటఔఔు 
కొంచెం కొంచెం ఫేదాఱునాిభ. ఆయ అ భయౘనఫాళుఱుదేయంచిన త్త్వభాయా యఫేదాఱననశమించీ, 
యభుయువణతు ఄనంత్ రైబళభుఱన రసయు ర యు ర యుగస ఄనబయంఙ ఖఱఖడం ళఱనా ఇ శవఱపబ ైన 
తేడాఱు ళచాిభ. 

ఇ ర భ నాభాఱఱో కొతుి నాభాఱు యతో త్రంఱో భయఱ భయఱ చెపఫడినటలతుహయసో భ. యౕీమసఴయబటుట ఱ 
రసీకాీనాతుి ఄనశమించి మెండర నాభభుఱు 4 భాయుఱు, 12 నాభభుఱు భూడర భాయుఱు, 82 
నాభభుఱు మెండరభాయుల  ళయసో భ. ఏదభనా నాభభు ఆంకోభాయు ళచిినుపడర శందమసానయసయంగస 
అ నాభభుయొఔా భమా ఄమసధ తుి యఴదీఔమించాయు. ూఛతూముఱ ైన ఇ రసీకాీనఔయోఱు ఄందఔు   
శిఽత్ణఱనండి యుఱంగస అధామసఱు ఔూడా తెయౌమఛేఱసయు. ఇ యధంగస యతో త్రంఱో ునయుక్ో దయవం ఱేదతు 
తుయూహంచాయు. 
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పఱఴఽతి 

చాఱా శంరదామయతో తరా ఱఱాగసన  యౕీయవణు శషశరనాభయతో త్రం ఔూడా పఱఴఽతితో భుఖుశో ంది. ఆందఱో ఇ 
యతో త్రతృసమసమణం ళఱన ఔయౌగే యబపయౌతాఱఖుమించి చెతృసపయు. 

అమాఖీం కోశభూ, మియదధత్ కోశభూ ఴమీమసతుి యబరం చేశకోళఱళహన ఄళుశయం ఄందమికీ తెఱుశ. 
ఄభతే భనశన యబరయఙకోళఱళహన ఄళుశయం ఖుమించి ఄంత్గస ఄళఖత్ం కసఔతృత ళఙిన. 
ఎందఔంటే ఴమీయంఱాగస భనశ ఔతుహంఙద ఖనఔ. కసతు యబరయఙతు భనశ ఔభీంగస భుమిక్టిట 
రసీధిఖశోీభళుత్ణంది. బక్ోఴదీధఱతో చేళే తృసర యధనఱు భనశన యబరయఙకోళడాతుక్ ఔ యధానభు. ఇ 
రయోఛనభు ఄతుి తృసర యధనఱళఱలన శభఔూయుత్ణంది. 

ఆఔ యౕీయవణు శషశరనాభయతో త్రం తృసర భుకీత్ ఏబృటంటే – ఆఔాడ ఄమిింఫడే బఖళంత్ణడర యసక్ష్ాత్ణో  
రసశదేళుడే (యౕీభయౘయవణు ః యభాతాి యౕీభనాిమసమణో దళేతా; ఴక్ోః దళేకీనందనః; ఆతీదం కయోీతూమశీ 
కఴేళశీ భయౘత్ినః నాభాిమ్ శషశరమ్ దిరసీనామ్ ఄఱలేణే రకమీిోత్మ్; శషశరమ్ రసశదళేశీ 
నాభాిమ్ ఏత్త్ రకయోీభతే్ .....). రసశదేళుతు రఫాళం ళఱలన  శయీఙందర ఱు, నక్షత్రభుఱు, బూబృ, 
యసఖయభుఱు తుమంతిరంఫడరత్ణనాిమతు ర దరసీశఱు చెతృసపయు (శఙందార యా నక్షత్ర కం దఱిో 
బూయిషో దధఃి రసశదళేశీ యమేీ ణ యధఽతాతు భయౘత్ినః). దేళత్ఱు, దానళుఱు, ఖంధయువఱు త్దాది 
శభశో తృసర ణుఱు యౕీఔఽవు బఖరసనతు అదేఱసనయసయబే నడఙకొంటాభ (శశమసశయ ఖంధయవమ్ 
శమక్ష్ోయఖమసక్షశమ్..). యభ ఛఞా తుభ ైన బూయౖసిచాయుీఱు ఈదేయంచినదేభంటే – బక్ో ఴదీధఱతో  
రసశదేళుతు నాభభున ఛహళోే, ఄతుి దఃకభుఱనండి, ఄతుి ఫంధభుఱనండి యభుక్ో ఱబుశో ంది. 
శంక్ష్ిోంగస ఆదే యౕీ యవణు శషశరనాభ యతో త్ర తృసమసమణ ఱభు. 

పఱఴఽతితు తృసమసమణ చేమళఱళహన ఄళుశయం ఱేదతూ, ఄశఱు తృసమసమణం చేమఔూడదతూ కొందమి 
ఄబుతృసర మం. ఄఱా ఠింఙడం కోమిఔఱఔు దయపణభతు రసమి రసదన. ఄభతే ూమీవఔుఱనండి ళశో ని 
శంరదామాతుక్ ఄనఖుణంగస ఇ ఄబుతృసర మం  ఱేదతుహశో ంది. బక్ోఴీదధఱతో చేళహన తృసర యధనఱళఱన కోమిఔఱు 
ళహదిధయసో మతు పఱఴఽతి చెఫుత్ణనిది. తుఛబే. కసతు త్నాతుక్ దామి తీళే కోమెాఱన దయంగస ఈంచి, 
ఓనితాీతుి, భుక్ోతు రయసదించే కోమెాఱు కోయడం తృసర యధన చేళేరసమి యధి. తృసర యధన, త్శసఱచే యబేఴవయుతు 
రశనిం చేశకొతు, యసటిఱేతు ఫఱశంత్ణో ఱన ళయంగస తృ ందిన మసళణాశయుడర అ ఴఔుో ఱన 
దమివతుయోఖం చేశకొతు తృసర ణాఱతో శయౘ శభయసో తుి తృత గకటుట కొనాిడర. 

యౕ ీయవణు శషశరనాభ యతో త్రభుఱోతు పఱఴఽతి, దీతుక్ ఛనాదయణ ఔయౌపంఙడాతుకెై ఎళమా త్యురసత్ ఛోడించినది 
కసద. అదినండీ భయౘఫాయత్ కసళీంఱో ఇ యతో త్రంతోతృసటు ఔయౌళహఈని ఄంత్మసాఖభు. యౕీ ఴంఔయుఱూ, 
యౕ ీమసఴయబటుట ఱూ త్భత్భ రసీకాీనాఱఱో పఱఴఽతిఱోతు ఱోల కసఱనఖుమించి ఔూడా రసీకాీతుంచాయు. 
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ఄంటే ఇ పఱఴఽతిఱోతు యయసో యబ ైన రయోఛనాఱన ఖుమించి యళమింఙళఱళహన ఄళుశమసతుి అ 
ూఛతూముఱు ఖుమోించాయు. ఆదే యౕీ యవణు శషశరనాభ యతో త్ర పఱఴఽతిఱో చెపఫడిన యబపఱాఱఔు 
యసధికసయబ ైన రభాణభు. తుశసంఴమంగస దాతుతు ళవఔమింళఙినతు తెయౌే ఊజుళు. 

బక్ోఴదీధఱతో ఇ యతో త్రతృసమసమణం చేమడంళఱన ఱబుంచే ఔ భుకీబ ైన రయోఛనం – భనశసన 
ఄతుి చెడర అఱోఙనఱనంచి దయభుగస, యబరభుగస ఈంఙడం. తుయిఱబ ైన శంతోయౖసతుక్, ఱసఴవత్బ ైన 
అనందాతుక్ ఆది బదటి బ టుట . బక్ోతో, త్నతో ఇ యతో తరా తుి ఠించేరసమిక్ ఆంకస భననదాయుఢ్ీభు, 
భంచి ఛఞా ఔఴకో్, భనఱసశంతి ఱబుయసో భ. రసమినండి కోభు, ఄశమ, దమసఴ దయంగస ఈంటాభ. 
తుఛఞభతీ ఔయౌగిన బక్ో ఴదీధఱే దీతుక్ ఄతిభుకీబ ైన ఄయహత్ఱు. 

ఇ యతో త్రం ఙదియనరసమికే ఇ రయోఛనాఱు మిబృత్ం కసళు. ఏ కసయణంళఱన గసతు తృసమసమణ 
చేమఱేఔతృత భనరసమిక్ యనింత్న  ఇ రయోఛనాఱు ళహదిధయసో భ. 

 

తృసమసమణభు యొఔా తృసర భుకీత్ 

కొంత్భంది త్భఔు ఇ ఱోల కసఱఔు ఄయిం తెయౌమదతూ, శయభన ఈచాాయణ మసదతూ ఫాయంచి తృసమసమణ 
చేమడాతుక్ శంఴభంళఙిన.  

ఔ ఈనాీశంఱో యౕీ ఙందరఱేకమేందరశయశవతిగసయు బదటి శందేయౘతుక్ (ఄయధం తెయౌమఔతృత ళడాతుి ఖుమించి) 
ఆఱా యళమించాయు. ఄయధం తెయౌమఔుండా తృసర యధనఱు ళయౌలంఙడం ఔూడా పఱదామఔబే. ఄది తాలం చెయ 
ఱేఔుండా ఔ తుధితు ఔనగకనడం ళంటిది. త్యురసత్ తాలంచెయ దొమిక్నుడ అ తుధితు 
తెయుఙకొనళఙిన. ఄంత్ళయఔు అ తుధి భనదఖామే  ఈంటుంది. 

శమెైన ఈచాాయణ మసదతు రనకసడేరసమిక్ శభాధానం యౕీ ఴ చ్.ఛె. అచార్ గసమి ఖంీధం “Sri Vishnu Sahasra 

Nama – A study” (Sharada press, Mangalore) ఱో ఈనిది.  నామింఛండర కసరసఱనకొన  చిని 
హఱలరసడర త్యౌలతు „నాంజి‟ ఄతు ఄడరఖుతాడర. శమిగస ఱుఔఱేదన  కసయణంతో అ త్యౌల రసతు కోమిఔ 
తీయిఔతృత ద. భనశఱో ఈని ఫాళం భుకీం. బక్ో ఴదీధఱతో కోమినటలభతే ఄందమికీ త్య్ల , త్ండీర ఄభన 
బఖళంత్ణడర శమిగస ఱుఔఱేదనన, ఄయధం తెయౌమదనన ళంటి యవమాఱన టిటంఙకొనడర.  

ఇ యతో తరా తుి భుగిశో  యౕీర దరసీశభుతు ఆఱా నొక్ా చెతృసపడర. ఔయసమి కసద, మెండరభాయుఱు – 

యవణు బఔుో తుక ్మసబళభు ఛయుఖద. మసబళభు ఛయుఖద. (నతేమాంతి మసబళమ్,  నతేమాంతి 
మసబళమ్ ఒం నభ ఆతి). ఆంత్ త్ఔుాళ ఴభీతో, ఆంత్ త్ఔుాళ కయుితో, కేళఱం బక్ో ఴదీధఱతో 
యౕీయవణు శషశరనాభయతో తరా తుి తృసమసమణం చేమడం ళఱన ఆంత్ రయోఛనం శభఔూయుత్ణంటే, ఆంత్ఔంటే 
ఱాబయసటి  రమత్ిం ఆంకేభుంటుంది? 
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ఆంకస అశకో్ ఈనిరసయు ఇ క్ంీది ఖంీధాఱన ఙదళళఙిన. 

"Sri Vishnu Sahasranama with the Bhashya of Sri Parasara Bhattar, with Translation in 

English", A. Srinivasa Raghavan, Sri Visishtadvaita Pracharini Sabha, Madras, 1983. 

"Sri Vishnu Sahasranama Stotram", Keelathur Srinivasachariar, The Little Flower Co., 

Madras, Reprinted 1981. 

"Sri Vishnu Sahasranama Stotram", C. V. Radhakrishna Sastri, C. Venkatarama Sastri Trust, 

1986. 

నయళహంషన్ ఔఽవుభాచామి. 

 

“గతీా యసఴ త్ీ యమాభణ”ి  బియుదాంకత్్ణఱ నై యౕీ ండతి్ భెిమసజు మసఛఞమసళుగసయు యచించిన తఱెుఖు ుశోఔం “యౕీ 
యవణు  శషశరనాభ యతో త్రభు – శంఖీష తాత్పయీ యళయణ” ఠిఔఱో రసర ళహన యవమాఱు – 

యౕీ యవణు  శషశరనాభయతో త్ర తృసమసమణ పయౌత్భుఱు ఄనంత్భుఱు. దీతుళఱన ఔఱుఖు ఱౌక్ఔ రయోఛనభుఱు 
ఄన ఔభుఱు. శఔఱ భంఖలభుఱన రయసదింఙ దిళీ శోళబృది. ఄనయౖసి నభు చేళహ దాతు పయౌత్భుఱన తృ ంది 
అనందింఙభతు కోమిఔ. 

శయవమాఖ తురసయణభు – శషశర తృసమసమణభు 

శంయసయ జీయత్భుఱో ఖఱ శఔఱ ఫంధనాఱన తృత గకటుట  భయౘభంత్రభు యవణు శషశరభు.... ఇ శోళభు శఔఱ 
బమషయభు. శంచిత్, తృసర యఫధ , అగసబృ ఔయిఱయొఔా బమంఔయ యూతృసఱనతుిటితు నాఴనభు చేము దిరసీశోరభు 
– దిళీ భంత్రభు – దిరయీవధభు – దిరసీభఽత్భు. 

ఛోీతిఱసశశోరమీతాీ – ఖీషఖత్ణఱు శఔీభభుగస ఱేతురసయున, దవట  ఖీష ఔూటబృచే ళీథఱు తృ ందరసయున 
తృసర మయితో్భుగస యవణు  శషశరనాభ యతో త్రభు తృసమసమణభు చేముదయు. శభశో ఖీష నక్షత్ర దయయౖసదఱన 
ఱసంతింఛేళహ శఔఱ భంఖయవఱన ళమిషంఛేము దిళీనాభఄభఽత్ రయసదబృది.  

ధమసియికసభమోక్ష ఙత్ణమివధ ుయుయౖసమసధ ఱన ళమిషంఛేము శోళబృది.  

బఖళనాిభ గసనాతుక్ యధితులేధాదఱు ఱేళు. ఎుపడెైనన ఎఔాడెైనన చేమళఙిన. కసతు తుమభాఱు, 
యధఱు తృసమసమణభు చేళహన దాతు రయోఛనభు భషో త్ాఽవటభు. 

ఛనిదినభంద, ఛనినక్షత్రభంద, ఏకసదయ, ూమిుభ, యయశంఔీభణఱంద యఱేవభుఖ తృసమసమణభు చేముట 
భంచిది. మాజునఔు నిండర మసీమభుఱు చకుపన  రఫాత్ తృసమసమణభు శయవ ళహదిధరదభతు 
చెపఫడరఙనిది. శంధాీశభమభున ఱేవిీబే. 
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“తుయంత్యభు నని బకో్తో శిమింఙరసమిక్ అత్ి ఛఞా నభున న న  రయసదింత్ణన” ఄతు బఖరసనడర గీతాచాయుీఱు 
రతిఛా చేళెన. ఔనఔ ఇ తృసమసమణభు ళఱన ఐఴ ఔ పఱభుఱు భాత్రబే కసఔ ఱసఴవత్ మోక్ష దయమున 
ఱబుంఙననట  తుశసందేషబే. 

ఆందయౌ నాభభుఱతుిమున బీఛఞక్షయభుఱే.  

ఎంత్ భననషయ త్యంగసయౌయ! ఄందళఱనన  రసీశదేళుడర ఈతో్య ఠిఔఱో “మ ఆదం ఴఽణుమాతుిత్ీం మఱసిహ 
మికీయోభేత్ నా యబం తృసర ుిమాత్ క్ంచిత్” ఄతునాడర. ఇ ఱోల కసఱు కీయోన చేళహనన  చాఱు. శయవ యధభుఱఖు 
ఄభంఖయవఱు తొఱఖున. శయవ యఫాఱు ళమిషంఙన. ఄతు రసీశ రసణి. 

యవణు శషశరనాభ ఛ, కీయోన, ఴళీణమ్ శయవమాఖషయం, శయవ తృసషయం, శయవ యబఔయం, శమసవబూవటరదం, షమిః ఒమ్. 

బఖళదీా త్ – యవణు  శషశరనాభ యతో త్రభు 

గీతాఱసశోరభునఔున, యవణు  శషశరనాభయతో త్రభునఔున ఄయనాఫాళ శంఫంధభు ఖఱద. మెండరన 
ఫాయతాంయాత్భుఱే. మెండింటి ఱక్షీభున ఔాటిభే. గీత్ శయవయోఖ శభనవమ ఱసశోరభు (Yoga of Synthesis).  
యవణు శషశరభున శయవయోఖ శభనవమ ఱసశోరభు.. దెైవతాదెైవత్ శభనవమభు, శఖుణ తుయుా ణ శభనవమభు, 
బకో్ ఛఞా న ఔయిఱ శభనవమభు మెండింటిఱోన శభానభుగసన  గాఙమింఙన. గీత్ఱోతు 10, 11 ఄధాీమభుఱఖు 
యబూతి, యఴవయూ శందయశన యోఖభుఱతో యవణు శషశరభు భమింత్ శతుిఴ త్ శంఫంధభు ఔయౌగిమునిది. 

గీత్ఱోతు దళ ఄధాీమభుఱో శభాయు ఎనఫది బఖళదివబూత్ణఱు గసనభు చేమఫడిమునియ. 
యబూత్ణఱతుిమున బఖళనాిభభుఱే మఖుట చేత్ గీత్ దళ ఄధాీమభుఱోతు  నాభభుఱతుిమున 
నాభశషశరభుఱో కసనళఙిన. 

ఈదా: అదిత్ీః, యవణు ః, యయః, ఛోీతిః, భమీచిః, భయుత్ః, నక్షత్రం, ర దః, యసభః, దేళః, యుదరః, ళశః, తృసళఔః, శాందః, 
భషమిషః, మఛాః, ఄఴవతి్ః, ళఽక్షః, ళహదధ ః, ఔహఱః, ఄభఽత్ః, నయః, అముధం, శయవః;, రసశక్ః, ఄనంత్ః, ళయుణః, మభః, 
కసఱః, మసభః, ధాతా, శిఽతిః, బేధా, క్షభః, ఊత్ణః, ళీళయసమః, రసశదేళః, ధనంఛమః, రసీశః, ఔహః, దండః -  
భునిఖు నాభభుఱతుిమున శషశరనాభభుఱో గసనళఙిన. 

ఆదిభే మీతితు 11ళ ఄధాీమభుఱో యఴవయూభుఱోఖఱ ఎతుియో నాభభుఱు శషశరనాభభుఱో 
రత్ీక్షభఖున 

ఈదా: త్త్పయః, ఄళీమః, యబేఴవయః, రబుః, అదిత్ీః, ళశః, యుదరః, షమిః, యభః, ుయువః, ఄనాదిః, ఄనంత్ఫాషృః, 
ఄయాః, దీతిః, ఄరబేమః, ఱసఴవత్ః, ధయిః, శనాత్నః, శవక్షః, యవణు ః, ఴయి, తేఛః, కసఱః, షఽలకేఴః, అదిదేళః, రసముః, 
మభః, ళయుణః, ఄగిిః, ఴఱసంఔః, రఛఞతిః, హతాభషః, యఔీభః, ఔఽవు ః, ర దీః, ఙత్ణయుాఛః, యఴవభూమోిః – భునిఖు 
నాభభుఱతుిమున యవణు శషశరనాభ యతో త్రభుఱో తృసకఔుఱు ఙడఖఱయు. గీత్ఱోతు యసమసంఴభునంత్మున 
చినిచిని నాభాళయఱో బూవిహతాభషృడర భయఱ గసనభు చేళహనాడేమో ఄతుహంఙన. 

ఆంఔన మియౕయౌంచి ఙడరడర. మెండళ ఄధాీమభుఱోతు ళహిత్రఛా ఱక్షణాఱతుిమున చినిచినినాభాఱఱో 
శషశరనాభయతో త్రభుఱో ఙడఖఱయు. 13ళ ఄధాీమభుఱోతు ఄభాతుతావది ఖుణభఱు, 14ళ ఄధాీమభుఱోతు 
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తిరఖుణాతీత్ణతు ఱక్షణాఱు, 16ళ ఄధాీమభుఱోతు దేళతాఖుణఖణాఱు శషశరనాభాఱఱో యసక్ష్ాత్ామింఙన. ... 
గీతాయసయబే నాభశషశరభు. మెండరన బునియూతృసఱుఖఱ ఔ శవయూబే.  ఔనఔన  “గేమం గీతా నాభశషశరం” 
ఄనాియు యౕీ ఴంఔయుఱు.  

 

యౕీ నయళహంషన్ ఔఽవుభాచామ ియఙన కొనయసగంిు. 

ఆంత్ఔు ూయవభు, ఄయధం తెయౌమఔతృత భనాగసతు, ఈచాాయణ శమిగస ఱేఔతృత భనాగసతు 
యౕీయవణు శషశరనాభయతో త్ర ఛభు యబపయౌతాఱతుశో ందతు యనియంఙకొనాిన. ఆుపడర యౕీ 
భయౘయవణు ళుయొఔా ర భ నాభాఱఔు ఄమసధ తుి యళమించే రమత్ిం చేశో నాిన. భమి ఄయధం 
తెఱుశకోళఱళహన ఄళుశయం ఏబృటతు ఎళమెైనా ఄడరఖళఙిన. తుఛంగసన  ఔ బఔుో డర ఇ-బ భల్ 
దావమస ఇ శందేయౘతుి రయౌఫుచిినాడర. 

“యౕీమసభ మసభ మసబతేి యబ ేమసబ ేభననయబ ే
శషశరనాభ త్త్ణో ఱీం మసభనాభ ళమసనన ” 

ఄతు పఱఴఽతిఱో యబేఴవయుడర తృసయవతి ఄభిరసమిక్ చెహపనటుల గస “మసభ” నాభభు ర భ 
నాభభుఱఔు శమి ఔదా? భమి ర భ నాభభుఱన ఛహంఙడం ఎందఔు? 

యౕీ మసఴయబటుట ఱరసయు ఇ ుణీనాభభుఱ ఄయధయఱేలవణళఱన శభఔూమే ఄదను రయోఛనాఱన 
ఖుమించి ఙఔాతు యళయణ ఆచాియు. – “ఄయధం తెయౌమఔుండాన  నాభ ఛం చేమడం రయోఛనఔయబే 
(ఈకసమణిాభహ), కసతు దయళయణ దావమస ఄంత్మసయధం తెఱుశకోళడం శత్వయబే భనఔు రశనిత్, 
యత్రత్ ళహదిధయసో భ (భనః రశనిత్వమ్ తృసళనత్వమ్ ఙ) 

ఄంతే గసఔ నాభభుఱ ఄమసధ తుి తెఱుశకోళడం యొఔా తృసర భుకీత్ ఖుమించి భయౘఫాయత్ంఱోనండి 
ఆఱాఈదాషమించాయు – “నాభ ఔమసియోయత్ తృసర ుిమామ్ ుయుయౖత తో్భమ్” (ఈదయ ీఖ యవభు – 59) 

నాఔు (ఔఽవుభాచామిక్) శంశాఽత్ఫాయౖసఛఞా నం ఄంత్గస ఱేఔతృత భనపటికీ, ఇ యత్ర నాభభుఱ ఄమసి తుి 
మియౕయౌంఙడంళఱనా, రసీఔయణఴఫి యళయణఱన తెఱుశకొన  రమత్ిం ళఱనా నా భనశసఔు ఎంతో 
ఈఱాల శం ఔయౌగింది. ఎందఔంటే ఇ రమత్ింఱో యౕీయవణు బఖరసనతు ఖుణరైబరసఱన యఱేవంగస ధాీతుంచే 
ఄళకసఴం ఔఱుఖుత్ణనిది.  

(ఆది యౕీ ఔఽవుభాచామి గసమి అంఖల  యఙనఔు ఄనరసదభతు భమకఔాభాయు ఖుయుో  చేశో నాిన. యౕీఔఽవుభాచామి గసమి 
శంశాఽత్ తృసండిత్ీం కొదిితృసటి కసళఙిన మో. నాఔు, ఄంటే శధాఔయఫాఫుఔు, శంశాఽత్ంఱో కసతు, తెఱుఖుఱో కసతు 
తృసండిత్ీం ఏ భాత్రభూ ఱేద – శధాఔయ ఫాఫు) 
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త్భ “బఖళదా ణ దయపణభు” ఄన  ఖంీధంఱో  యౕీ బటుట ఱరసయు యౕీభయౘయవణు ళుయొఔా 
భంఖలఔయబ ైనర భ నాభాఱన ఄన ఔ అధామసఱతో యళమించాయు – రసీఔయణ యఱేలవణ, ఴఫాి యి ళుీత్పతోి, 
భయౘభునఱ ఈదేఴభుఱు ళఖభమసఱతో. రతేీక్ంచి అ నాభభుఱన శందయాభు, రైయవటాభు, 
ఓచిత్ీభున ఫటిట ఔూడా యళమించాయు. ఴఫాి యధ ళుీత్పతోి ఄంటే భూఱ ధాత్ణళుఱనండి ఔ దభున 
యఱేలలహంఙడం ఄనిభాట. ఄంతే గసఔుండా ఔటిఔంట  ఎఔుాళభాయుల  ళచిిన నాభభుఱు శందయాభున 
ఫటిట ర మేవయు ఄయధభుఱు ఔయౌగినళతు ఔూడా యౕీబటుట ఱు త్భ ఈతృత దాా త్ంఱో తెయౌమఛేఱసయు. అ యధంగస 
యౕీయవణు శషశరనాభభుఱఱో ునయుక్ో ఱేదతు యళమించాయు. 

యౕీ బటుట ఱరసయు త్భ యౕీ యవణు శషశరనాభ ఫావీంఱో ఇ ర భ నాభభుఱు ళచేి ఔభీంఱో ఙఔాతు 
శత్రతృసర మబ ైన శంఫంధాతుి ఄనశమించాయు. తృసంఙమసత్ర అఖభ ఱసయసో ా ఱ రకసయం బఖరసనడర య, 
ళూీష, యబళ, ఄయి, ఄంత్మసీబృ ఄన  ఐద ఄళతామసఱు (యధాఱు)గస భూమీోబయంచి ఈంటాడర. ఇ 
ఄభద శవయూభుఱ ఖుణభుఱన ఫటిట ఇ ర భ నాభభుఱు ఔ ఔభీయధానంఱో ఔూయిఫడినాభ. 
ఄంతేగసతు ఇ ర భ నాభభుఱు ఉమికే ఔఱఖయౌహ తృత ర ఖుచేళహన దాఱు కసళు. 

ఈదాషయణఔు ఇ యతో త్రంఱో బదటి 122 నాభభుఱు బఖళంత్ణతు యరసశదేళ శవయూ ఱక్షణభుఱన 
ళమిుయసో భ. త్యురసతి నాభభుఱు ళూీషశవయూభు ఖుణభుఱన కీమిోయసో భ. ఆఱా యౕీ బటుట ఱరసయు 
త్భ యఱేవ రసీకాీనంఱో బఖళంత్ణతు శవయూభుఱు (Manifestations)  ఄభన 44 నాభళయాభుఱన 
ేమకానాియు. యౕీ యౕీతురసయసచామిగసయు త్భ యౕీ యవణు  శషశరనాభ యతో త్ర యళయణ యఙన (Lifco publications, 

1967) శంతృసదకీమంఱో ఇ 44 ళమసా ఱుని యతో తరా తుి 44 తృ యఱుని ఖుఱాబీ ూళుగసన, 
మోక్షభాయాంఱో 44 బ టుల గసన శందయంగస ళమిుంచాయు. భన యౕీ యవణు  శషశరనాభ యళయణాయినఱో 
భుందఔు యసఖుత్త శందమసానయసయంగస అ 44 శవయూభూయుో ఱన శిమింఙదాభు. 

యౕీ యవణు  శషశరనాభ యతో త్ర యళయణఱో యౕీ బటుట ఱరసయు ేమకాని 5 రధాన శవయూభుఱన 
(Manifestations)  ఖుమించిన శంక్ష్ిో యళయణ ఆఔాడ  రసర శో నాిన. 

1) య – వడరా ణ మిూయు శవయూభుఱు 
2) ళూీష – శఽలహట , ళహితి, ఱమఱఔు అధాయబ ైన శవయూభుఱు 
3) యబళ – భుకీ, ఄనళమిో ఄళతాయభుఱు 
4) ఄమసిళతాయభుఱు 
5) ఄంత్మసీబృ ఄళతాయభుఱు 

య శవయూభుఱో బఖళంత్ణడర వడరా ణ మిూయుు డర. (ఛఞా న, ఫఱ, ఐఴవయీ, యయీ, ఴక్ో, తేఛో ఖుణభుఱు 
శంూయుభుగస ఔఱరసడర). ఄళధఱు ఱేతు భయౘయసఖయభుళఱ  అమన శఔఱ రైబళభుఱతో యఱళహఱుల న 
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ఈతృత దాా త్భు - 14 ళ జేీ 

 

(Undifferentiated manifestation of the Lord in His complete glory, in which he has chosen not 

to be limited by anything). ఆది యభాత్ి, యఫరషి, యంధాభుతు శంూయు శవయూభు. 

య, ళూీష, యబళ శవయూభుఱన యళమిశో  యౕీ బటుట ఱరసయు „యసత్వత్ శంఴ త్‟ నండి 
రభాణభుఱన ఈదాషమించాయు. 

వడరా ణీ యఖషీమ్ దళేమ్ ఫాశవఛజఱన తఛేశమ్ 

శయవత్ః తృసణితృసదమ్ త్త్ ఆతి ఈఔభీీ 
యమ్ ఏత్త్ శభాకాీత్మ్ ఏఔమ్ శమసవఴమీ యబుమ్ 

“య శవయూభుఱో బఖళంత్ణడర వడరా ణ మిూయుు డర. ఄశభానబ ైన తేఛశసతో రకసయంఙఙండరన. 
ఄతుిభ డఱ ఔయభుఱు, తృసదభుఱు ఔయౌగిముండరన. ఇ య శవయూభు ఄతుత్యభు, ఄనంత్భు, 
శయవభునఔు అఴమీభు. ఏకెైఔభు” 

బఖళదీా త్ – యఴవయూదయశన యోఖభు (9-17) 

ఏళభుకసో ా త్తో మసఛనియౘయోగేఴవమా షమిః 
దయశమాభాశ తృసమసి మ యభం యూబ ైఴవయమ్ 

 

ఄన ఔళఔోరనమనభన కసదాత్దయశనమ్ 

ఄన ఔదిరసీబయణం దిరసీన కోదీతాముధమ్ 

 

దిళీభాఱాీభబయధయం దిళీఖనాధ నఱేనమ్ 

శమసవఴియీభమం దేళభననోం యఴవతోభుకమ్ 

 

దియ శయీశషశరశీ బర దీఖదతిితా 
మది ఫాః శదఽయౕ యస యసీదాాశశోశీ భయౘత్ినః 
 

ఄన ఔఫాషౄదయళఔోరన త్రం ఱసీబృ తావం శయవతోऽననోయూమ్ 

నానోం న భధీం న ునశోరసదిం ఱసీబృ యఱేవఴవయ యఴవయూ 

 

క్మీటినం ఖదినం ఙకీ్ణం ఙ తేఛోమసయం శయవతో దీహోభనోమ్ 

ఱసీబృ తావం దమిిమీక్షీం శభనాో ద్ దీతృసో నఱాయాదీతిభరబేమమ్ 

ళూీష శవయూభుఱఱో బఖళంత్ణడర కసయీభున ఔనఖుణభుగస ఇ వడరా ణభుఱఱో కొతుి 
ఖుణభుఱన రధానభుగస ఔయౌగిన యూభుఱన ధమింఙన. ఔనఔ య శవయూభునండి కసయణాయధబ ై 
ఈదాయంచినయగస ళూీషశవయూభుఱన భనం ఄయధం చేశకొనళఙిన. బఖళదా ణ దయపణభున 
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ఈతృత దాా త్భు - 15 ళ జేీ 

 

ఄనళదించిన యౕీ ఎ. యౕీతురసశమసగళన్ గసయు „emanations‟ (యబూత్ణఱు?) ఄన  దాతుి రసడాయు. యతుఱో 
ఇ క్ంీది ళూీషశవయూతృసఱు భుకీబ ైనయ. 

 రదీభుిడర – ఐఴవయీ, యయీ ఖుణరధాన శవయూభు – శఽలహట కసయీభు 

 ఄతుయుదధ డర – ఴక్ో, తేఛో ఖుణరధాన శవయూభు – ళహితి కసయీభు 

 శంఔయషణుడర – ఛఞా న, ఫఱ ఖుణరధాన శవయూభు – ఱమకసయీభు 

యసత్వత్ శంఴ త్భుఱో ళూీషశవయూభుఱన ఆఱా ళమిుంచాయు. 

ఏత్త్ ూయవమ్ త్రమమ్ ఙ ఄనాీత్ ఛఞా నాదెైీ ః ఫేదతి్మ్ ఖుణ ఃై 
యదిధ  ఏత్త్ ళూీష శఞ్చి త్మ్ ర ైతుఱేమీశ పఱరదమ్ 

“ఇ య శవయూభునండి ఛఞా నభు ళంటి కొతుి ఖుణభుఱు రధానభుగస ఖఱ భూడర శవయూభుఱు 
(రదీభి, ఄతుయుదధ , శంఔయషణ శవయూభుఱు) ఈదాయంఙన. అ శవయూ ధాీనభు ళఱన అమా 
శవయూభుఱఔు భుకీబ ైన ఖుణభుఱఔనఖుణబ ైన పఱభుఱు బఔుో ఱఔు తుశసంఴమభుగస 
ఱబుంఙన” 

 

యబళ శవయూభుఱు – బఖళంత్ణడర దేళ, భానళ, ఛంత్ణళుఱళంటి యూభుఱఱో ఄళత్మించిన 
శవయూభుఱు. ఄయ భుకీ, ఄనళఽతోి ఄతు మెండర యధభుఱు. యతున  యబళ, యబరసంత్య యూభుఱతు 
ఔూడా ఄంటాయు. 

యబళ శవయూభుఱు నాఱుఖు యధభుఱు 

1. భత్సా, ఔూయి, ళమసషభుఱళంటి శంూమసు ళతాయభుఱు 
2. ర దరసీశతుళంటి ఄంఱసళతాయభుఱు 
3. కొాఔాభాయు అమన త్న ఴక్ోతు కొంత్కసఱం భాత్రం ర మకఔమిఱో రర ఴెటుట న (ఈదా: 

ుయంఛముడర) 
4. ఄమసిళతాయభుఱు – యఖషీ శవయూభుఱో ఄళత్మించినయ 

యౕీ బటుట ఱరసయు త్భ రసీకాీనభుఱో ఄమసిశవయూభున యబళశవయూభుఱఱో ఔ ళయాభుగస 
చెహపనటుల  నాఔు ఄతుహశో నిది. న న (ఔఽవుభాచామి) శమిగస ఄయధం చేశకొతు ఈండఔతృత తే ఖనఔ 
ఫాఖళత్ణఱు శమిచేమఖఱయు. 

యౕీ బటుట ఱరసయు బఖళంత్ణతు యబళ శవయూభుఱఔూ, బఖళంత్ణతుచే శఽలహటంఫడిన ఫరయౘిది దేళత్ఱఔూ 
ఫేదాతుి యళమిశో  తృౌవాయ శంఴ త్భునండి ఆఱా ఈదాషమించాయు 
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ఈతృత దాా త్భు - 16 ళ జేీ 

 

ఛఞా ననదయేౖసట  బఖరసన్ ఔహఱాక్షశో  ఄధయక్షఛః 
యదాీభూమిోః ఙత్ణయవకోో ర ఫరయౘి ర ైఱోఔూజిత్ః 
త్దయసి బూతో ర ైమశీ యఴవ ళీంఛన ఱక్షణః 
ఄయుణ న త్ణర డైెన ఄధయక్షజుడే ఄందమికీ ఛఞా నభు ఈదేయంచే బఖరసనడర. ఇ బఖరసనతు ఄంఴభ ైన 
ఙత్ణయుిక ఫరషి యదాీభూమిో, ఱోఔూజుీడర. బఖళంత్ణతునండి ఱబుంచిన ఛఞా నభున అమన 
ఱోఔభుఱఔందింఙన. 

ఆఔాడ తృసర దమసాళ, తృసర దమసారసంత్య శవయూభుఱ తేడాఱు తెఱుఫడినయ. ఄధయక్షజుడర తృసర దమసాళ 
శవయూభు. ఙత్ణయుిక ఫరషి తృసర దమసారసంత్య శవయూభు. బఖళంత్ణతు శవయూభుఱ ైన య, 
ళూీష, యబళ భూయుో ఱు ర యు. బఖళంత్ణతుచే శఽలహటంఫడిన ఫరషి, ఄగిి ళంటి దైెళభుఱు ర యు ఄతు 
భనం ఖఴీ ంచాయౌ. ఇ కసయణం ళఱలన  ఄఙీత్ణతు అమసధించే దీక్ష ూతునరసయు కేళఱం ఄఙీత్ణన  
అమసధింళఱ న. ఄనీదేళతామసధన రసమిక్ తులహదధభు (తృసర దమసారసనామ్ అమసధీత్వమ్ 
తృసర దమసారసంత్మసణామ్ అమసధన తులేధఴి) 

 

ఇ ఈతృత దాా త్భుతో యౕీ యవణు శషశరనాభ యతో త్రభుఱోతు నాభభుఱ ఄమసధ తుి తృ ందయచే రమత్ిం 
అయంబుయసో న. ఆందఔు యౕీ బటుట ఱరసమి „బఖళదా ణ దయపణభు‟ ఄన  ఖంీధాతుి రధాన అధాయంగస 
తీశకొంటునాిన. యౕీ ఴంఔయుఱ రసమి ఫాయౖసీతుి ఄదను అధాయంగస ఈయోగియసో న. (ఔఽవుభాచామి). 

ఇ నా (ఔఽవుభాచామి) న యుికొన  రమత్ిం ళఱన తెఱుశో నిదేభంటే – అచాయుీఱ ఄనఖషీభు, 
శయౘమభు ఱేఔుండా కేళఱం ుశోకసఱు ఙదియ ఛఞా నం తృ ందడం ఄయసధీం. కసతు ఇ మిళహితిఱో నాఔు 
ఆంత్భాత్రబే యఱుడింది. ఇ యఙనా రమత్ింఱో త్ుపఱు ఄన ఔభతు నాఔు తెఱుశ.  ఙదళయుఱు 
తుశసంకోఙంగస, చకయళగస త్భ శఱయౘఱన, ఄబుతృసర మాఱన చెపళఱళహందతు యనమంతో కోయుత్త, నాఔు 
(ఔఽవుభాచామిక్) తెయౌమళచిినంత్ళయఔూ ఇ ర భ ుణీనాభభుఱ ఄమసధ తుి బౄ భుంద ఈంచే 
రమత్ిం చేశో నాిన. 

(ఄతు యౕీ ఔఽవుభాచామిగసయు రసర ఱసయు.  నా ఄనరసద రమత్ింఱో ఛమిగిన ఄదను దయయౖసఱన భతుింఙభతు తృసర యధన 
– కస.శ. ఫాఫు) 

ఫాఖళతాతుి తతెుగశిో  ఫబ ి య తృత త్నగసయు ఆఱా ఄనాియు 

ఫాఖళత్భు తెయౌళహ ఱుఔుట చిత్రంఫు 
యయౌకైెన త్బృిఙయౌకైెన 

యఫుధ ఛనఱళఱన యనింత్ ఔనింత్ 

తెయౌమళచిినంత్ తేటయత్ణ 
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ఈతృత దాా త్భు - 17 ళ జేీ 

 

యౕీ బటుట ఱరసయు బదటి 122 నాభభుఱన బఖళంత్ణతు „య‟ శవయూభున ళమిుంచే నాభభుఱుగస 
రసీకాీతుంచాయు. „యఴవం‟తో బదఱ ై, 13ళ ఱోల ఔంఱోతు „ళమసమాయౘ‟ ళయఔు – ఆయ వడరా ణ ైఴవయీ 
మిూయుబ ైన, ఄళధఱు ఱేతు, ఄనంత్ యఫరషిశవయూ ళయునఱు ఖనఔ యతో త్రంఱోతు ఇ ఫాఖం 
ముధిలహి యుతు బదటి మెండరరఴిఱఔు శభాధనంగస యౕీ బటుట ఱు దమిశంచాయు. 

1) క్ం ఏఔమ్ దైెళత్మ్ ఱోకే – ఇ ఱోఔంఱో ఔాడే ఐన యభాత్ణిడర ఎళవడర? 

2) క్మ్ రసేీఔమ్ మసమణమ్ – తృ ందదగిన కే ఔ ఖభీబేది? 

 

 

 

 

యీౕ నఽళహంషన్ ఔఽవుభాచామి అంఖల యఙనఔు ఆది తెఱుఖు ఄనరసదభు.   
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ఈతృత దాా త్భు - 18 ళ జేీ 

 

యౕీ ఔఽవుభాచామిగసయు త్భ యఙనఔు రసర ళహన శంఔఱపభు. 

http://kirtimukha.com/chinnamma/sahasra/sahasra.html 

Introductory remarks by Shri Narasimhan Krishnamachari, the author of this 

commentary-series:  

Dear Devotees: 

Some time back, a few friends including Sri M. Srinivasan and me from our 

group joined forces to write an article giving the background behind the 

origin of Sri VishNu Sahasra NAmam.  

I am taking the liberty of submitting this article in two or three parts to the 

learned audience. The material is mostly from the book "Sri Vishnu 

Sahasranama with the Bhashya of Sri Parasara Bhattar, with Translation in 

English" by A. Srinivasa Raghavan, published by Sri Visishtadvaita 

Pracharnini Sabha, Madras, in1983. Any misinterpretation is completely 

mine.  

I seek your forgiveness if I am misrepresenting the accepted and traditional 

concepts;  I look forward to receiving any thoughts that  you may have in 

correcting me or any other additional comments.  

You may record your comments in the guest book placed above or email me at 

the address given below. 

A list of the reference books  may be seen HERE  

http://kirtimukha.com/chinnamma/sahasra/sahasra.html 
Dasan  

Krishnamachari   

champakam@yahoo.com  

List of References: 

1. "SrI VishNu sahasranAma" With the Bhashya of SrI ParASara BhaTTar – With 

Translation in English; A. Srinivasa Raghavan; Published by SrI VisishTadvaita 

Pracharini Sabha, 1983. 

2. "SrI VishNu sahasra nAmam – viLakka urai" – Based on the bhAshya of SrI Parasara 

Bhattar; V. V. Ramanujan, 1994. 

3. "SrI VishNu sahasra nAma stotram" – With explanation in Tamizh; S. V. 

Radhakrishna Sastri, 1986. 

4. "VishNu sahasra nAma stotram", With vyAkhyAnam in samskRt by Sataydevo 

VasishTha and translation in Hindi; Published by Munsiram Sastri; 1986. 

5. "VishNu sahasra nAma with the Bhashya of SrI Samkaracarya", Translated into 

English by R. Anantakrishna Sastry; The Adyar Library and Research Centre; 1980. 

http://kirtimukha.com/chinnamma/sahasra/sahasra.html
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Five e-books of the commentary on Sri VishNu Sahsra Naamam by Sriman KrishNamAchari 

were released for publication on May 1, 2007 - SrI Nrusimha Jayanthi day, by Sriman 

Oppiliappan Koil Varadachari Sadagopan, with the following remarks: 

It is with a great sense of Joy, adiyEn presents  now the monumental work of the Commentaries on 
Sri VishNu Sahasra Naamams by Sriman Narasimhan KrishNamachary, Thiruvadi of SrimushNam 
Sriamth Andavan of Srirangam PeriyAsramam. 

As the Chief Editor of the Sundarasimham and  Ahobilavalli e-book series, it gives me great pleasure 
to release the five e-books on Sri VishNu Sahsra Naamams by Sriman KrishNamAchari . He has 
spent the last ten years to assemble content from a dozen commentators on Sri VishNu Sahasra 
Naamams, which is dear to all AchArya paramparais . He has focused on Swamy  ParAsara Bhattar's 
and Aadhi Sankarar's commentaries for the 1000 NaamAs and Phala Sruthi slOkams. Swamy 
ParAsara Bhattatr's commentary known as Bhagavath GuNa DharpaNam approaches the 
commentary from Bhagavath GuNa Soulabhyam, whereas Aadhi Sankara approaches it from the 
Parathvam of VedAnthic Brahman. The conclusion that both come to following BhaishmA's  counsel 
is: "na tE yaanthi parAbhaavm " (The reciters of  Sri VishNu Sahasra Naamams will never meet any 
disgrace or dishonor) and will attain VishNu Paadham and be blessed to perform nithya Kaimkaryam). 

Sriman Murali DesikAchAri and his Dharma Pathni, Srimathy Jayashree Desikachari have spent 
untold hours  to format these 1479 pages of text and add appropriate and eye-filling divine images of 
the Lord created by our artist in residence, SoubhAgyavathi ChitralEkhA, Tanjore School of 
painters and Sri Nedumtheru  Srinivasan Mukundan, the owner of Pbase Image  archives. I am 
indebted to the Desikachari Dampathis for their enthusiastic and tireless support of  the Kaimkaryam. 

It is a red letter day in the annals of Sundarasimham and Ahobilavalli e-books kaimakryams.Thank 
you all, Team Members!  

 

NamO SrI HayagrIvAya , 

Srimath Azhagiya Singar Thiruvadi , 

Daasan , Oppiliappan Koil Varadachari Sadagopan 

 

 

These e-books can be directly viewed / downloaded from: 

http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol1.pdf 

http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol2.pdf 

http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol3.pdf 

http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol4.pdf 

http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol5.pdf 

OR from the mirror site at: 

 

http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol1.pdf 

http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol2.pdf 

http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol3.pdf 

http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol4.pdf 

http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol5.pdf  

 

http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol1.pdf
http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol2.pdf
http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol3.pdf
http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol4.pdf
http://www.ahobilavalli.org/vishnu_sahasra_namam_vol5.pdf
http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol1.pdf
http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol2.pdf
http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol3.pdf
http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol4.pdf
http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/vishnu_sahasra_namam_vol5.pdf
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యౕీ ఔఽవుభాచామగిసమ ిఄనభతి కొయఔు న న పహఫరళమ ి2005ఱో రసర ళహన ఆ-బ భల్ 

 

k s babu <ksbabu@omantel.net.om> wrote: 
 
Respected Sir, 
  
I am an Electrical Engineer in Muscat, Oman. 
  
By God's grace, I stumbled on your commentary on Sri Vishnu Sahasra NAma. I greatly respect your 
devotion in making these postings. 
  
While reading, I felt it would be more enjoyable for some people like me if this is available in Telugu. 
  
I am not a scholar nor a writer. Yet, as a student's exercise, I would like to attempt to translate your 
commentary in Telugu. I humbly beg your permission and blessings for my attempt. 
  
Regards 
  

  
K S BABU 
  
ksbabu@omantel.net.om 
  
kajasb@hotmail.com 

 

 

యౕీ ఔఽవుభాచామగిసమ ిశభాధానభు 
 

6
th

 February 2005 

 

Respected SrI Babu: 

  

If it benefits more people I have no problem.   I have not done a good job on the write-up of 

the first 500 nAma-s or wo, and might try to rewrite this segment once I complete my first 

pass on the complete set of nAma-s.  So the time you spend translating the first 500 nAma-s 

might be wasted, depending on whether I am able to get to rewrite the first set.  Please let me 

know what you decide. 

  

Regards, 

  

-Krishnamachari 

 

 

 

 

mailto:ksbabu@omantel.net.om
mailto:kajasb@hotmail.com
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కస.శ. ఫాఫు యఙన ఖుమించి- 

ఇ యఙన ఄత్ీధిఔంగస యౕీ ఔఽవుభాచామిగసమి అంఖల  యఙనఔు ఄనరసదం. ఄంతే కసఔుండా న న కొదిి  ఆత్య తెఱుఖు 
యఙనఱన  ఔూడా ఙదియ రసతుఱోతు యవమాతుి శందమసానయసయంగస ఔయౌతృసన. ఄయ భుకీంగస 

1) గీతా యసఴ త్ీ యమాభణి ండతి్ భెిమసజు మసఛఞమసళు యఙన – యౕీ యవణు  శషశర నాభ యతో త్రభు – శంఖీష 
తాత్పయీ యళయణ (గకఱల ూడి యమసయసవబృ శన్, మసఛభండిర). భుకీంగస ూయవఠిఔ భమిము పఱయీతి ఱోతు 
ఱోల ఔభుఱ తాత్పయీభున ూమోిగస యమి యఙననండి కస చేఱసన. ఆందఔురసమి ఄనభతి తీశకోఱేద. కసతు ఆది 
రసీతృసయ రఙయణ కసద ఖనఔ రసయు భతుియసో యతు అయశో నాిన. 
 

2) యౕీయదాీ యఱసయద డాఔటర్ కోీ య తృసయియసయథి యఙన – యౕ ీకైెళఱీ యసయథి  (యళకసబేఴవమి ఖీంథభాఱ, బరభమసంఫాుయం, 
ఔఽవుఱంఔ, యఛమరసడ) నండి కొదిి  ఫాగసఱు. ఆందఔురసమి ఄనభతి తీశకోఱేద. కసతు ఆది రసీతృసయ రఙయణ 
కసద ఖనఔ రసయు భతుియసో యతు అయశో నాిన. 

3) యౕీ ఛమదమాల్ గామందకస – యౕీ భదాఖళదీా త్ – త్త్వయర ఙతూ ఴ ందీ రసీకీఔు తెఱుఖు ఄనరసదభు – 

ఄనరసదఔుఱు: డా. ఎమ్. ఔఽవుభాచాయుీఱు, డా. గాయౌ రంఔటమసభమీ (గీతాెరస్, గాయఖ్ ూర్ రఙయణ) – 

బఖళదీా త్ నండి ఈదాషమించిన ఱోల కసఱఔు తెఱుఖు ఄనరసదం ఇ ుశోఔంనండి మథాత్థంగస రసర ఱసన. ఆందఔు 
ఔూడా ఄనభతి తీశకోఱేద. కసతు ఆది రసీతృసయ రఙయణ కసద ఖనఔ రసయు భతుియసో యతు అయశో నాిన. 

4) ఄనిభమీ కీయోనఱ ళంటియ, భమికొతుి ఫాగసఱన తెఱుఖు యకీడిమా ఱేదా యకీయత ర్స నండి, ఆత్య రబ్ 
ళెైటుఱనండి తీళహకొనాిన.  

ఆత్య యఙనఱన శందమసానయసయం ఈదాషమించాన. 

తెఱుఖుఱో ట ైు చేమడాతుక్ యౕీ టి. దేయకసచామి గసమి తృత త్న కీ-ఫో యుు  యధానాతుి రసడాన  

http://www.kavya-nandanam.com/. 

 

ఄన ఔ త్బృల తృసయమసఱన, శంశాఽత్ ఱోల కసఱన యౕీ ఔఽవుభాచామిగసమి అంఖల  యౌహనంచి తెఱుఖుఱో తియఖరసర ఱసన. 
ఆందఱో ఄన ఔ దయయౖసఱు ఈండళఙిన. భతుింఙ తృసర యధన.  

 

- కసఛ శధాఔయ ఫాఫు 

 

http://www.kavya-nandanam.com/
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1870 కహలం నాటి చితరం. లృకీడుమానండు. 

లీైలక్ష్మమ ఄలతో తోయ వతనాభ లొతో తరభు 
 

ఓం లైీం లేీయ ై నభః 
దేఴయయలహచ:  
దేఴదేఴ భలోదేఴ త్రరకహలజఞ భశేవవయ 
కయుణాకయ దేలేవ బకహో నగసీకహయక 
ఄలతో తోయవతం లక్ష్్మా: ళరీతణబృచ్ాాబృ తతోవతః 
 
ఇవవయ ఈలహచ: 
దేలృ లొహధ భలోభాగే భలోభాగయ రదామకమ్ 
షర్వవవవయయకయం యణయం షయవనుహరణావనం 
షయవదారిదరా  వభనం వఴీణాదభకూోభుకూోదం 
రహజఴవయకయం దిఴయం గులోయదు సయతయం యం 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 2 ఴ ేజీ 

 

దయలబం షయవదేలహనాం చతణశోఴో కఱాషపదం 
దామదీనాం ఴరహంతానాం నిధీనాం నితయదాయకం 
షభషో దేఴ షంవేఴయం ఄణిభాదయశో వదిిదమ్ 
కూభతర ఫసునోకేోన దేలౄ రతయక్షదామకమ్ 
తఴరతాయऽదయ ఴక్ష్్యబృ షభాశితభనావశాణు 
ఄలతో తోయ వతలొహయషయ భలోలక్ష్మమ దేఴతా 
 
కీలం బీజదబృతణయకోం వకూోషో  బుఴనేవవరీ 
ఄంగనాయషః కయనాయషః ష ఆతాయది రకీరిోతః 
 
ధాయనం :- 
ఴందే దమకరహం రషననఴదనాం లొౌభాగయదాం భాగయదాం 
సలొహో భాయ భబమరదాం భణిగణ ై రహననాలృధ ైయభభఴతామ్ 
బకహో బూశో ఴయరదాం సరిసయఫరలోమదిబువేసలృతాం 
నుహరేశవ ఙకజ వఙఖదమనిధిబుయుయకహో ం షదా వకూోబుః 
 
షయవజనమనే షరోజసవోే ధఴళతరహంలక గంధభాలయళరభే 
బగఴత్ర సరిఴలల భే భనోజేఞ త్రరబుఴన బూత్రకరి రవదభసయం  
 
రకాత్రం లృకాత్రం లృదాయం షయవబూత శితరదామ్ 
వదీాి ం లృబూత్రం షయబుం నభాబృ యభాత్రమకహమ్    1 
 
లహచం దామలమాం దామం లచిం లొహవలోం షవధాం షధామ్ 
ధనాయం శియణమయాం లక్ష్మమం నితయ యలహో ం లృభాఴరీమ్   2 
 
ఄదిత్రం చ దిత్రం దీనుహో ం ఴషధాం ఴషధారిణీమ్ 
నభాబృ కభలాం కహంతాం క్షభాం క్ష్మరోదషంబలహమ్   3 
 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 3 ఴ ేజీ 

 

ఄనగసీరదాం ఫుదిి భనఘాం సరిఴలల భామ్ 
ఄళరకహ భభాతాం దీనుహో ం లోకళరకలృనాలేనీమ్    4 
 
నభాబృ ధయమ నిలమాం కయుణాం లోకభాతయమ్ 
దమరమాం దమసలొహో ం దామక్ష్మం దమషందరీమ్   5 
 
దమమదభలహం దమభుఖం దమనాబరమాం యభామ్ 
దమభాలాధరహం దేలౄం దిమనీం దమగంధినీమ్    6 
 
యణయగంధాం షరషనానం రలొహదాబుభుఖం రభామ్ 
నభాబృ చందరఴదనాం చందరా ం చందరషసో దరీమ్    7 
 
చతణయుభజ ం చందరయభనుహబృందిరహబృందలైతలామ్ 
అలోల దజననీం యఴోం లేలహం లేఴకరీం షతీమ్    8 
 
లృభలాం లృవవజననీం తణఴోం దారిదరా నాలేనీమ్ 
రత్రయశకరిణీం ళహంతాం లకలభాలాయంఫరహం లేీమమ్   9 
 
భాషకరీం బిలవనిలమాం ఴరహరోలోం మవవవనీమ్ 
ఴషంధరహ భుదారహంగహం సరిణీం శేభభాలినీమ్  10 
 
ధనధానయకరీం వదిిం వత్ో ైణలొౌభాయం లబరదామ్ 
నాలేవమగతానందాం ఴయలక్ష్మమం ఴషరదామ్   11 
 
లభాం శియణయ నుహర కహరహం షభుదరతనమాం జమామ్ 
నభాబృ భంగఱాం దేలౄం లృశణు ఴక్షషథలవథతామ్    12 
 
లృశణు తీనం రషనానక్ష్మం నారహమణ షభాలేీతామ్ 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 4 ఴ ేజీ 

 

దారిదరా ధవంవనీం దేలౄం షరోవదరఴలహరిణీం    13 
 
నఴదరహు ం భలోకహలూం ఫరసమలృశణు లేలహత్రమకహమ్ 
త్రరకహలజ ఞ న షంనానం నభాబృ బుఴనేవవరీమ్    14 
 
లక్ష్మమం క్ష్మయషభుదరరహజతనమాం లైీయంగధామేవవరీం 
దావబూత షభషో దేఴఴనితాం లోక్వక దీనుహఙ్కకరహమ్ 
లైీభనమంద కటాక్షలఫిలృబఴత్ ఫరశేమందర గంగహధరహం 
తావం త ైలైోకయ కుట ంబినీం షయవజ ం ఴందే భుకుందరమామ్  15 
 
భాతయనభాబృ కభలే కభలామతాక్ష్ు 
లైలీృశణు సాతకభలలహవని లృవవభాత 
క్ష్మరోదజే కభలకోభలగయభగౌరి 
లక్ష్మమ రవద షతతం నభతాం వయణయయ     16 
 
త్రరకహలం యో జేదివదాన్ శణామషం లృజితేందిరమః 
దారదిరా ధవంషనం కాతావ షయవభానుత నతయమతనతః  
దేలౄ నాభషసవేరశణ యణయ భలతో తోయం వతం 
యేన లేీమభలహనుత నత్ర కోటిజనమదరిదరతః  
బాగులహరే వతం ధీభాన్ ఠే దవతసయభాతరకం 
ఄఴతటోవవయయ భలహనుత నత్ర కుఫేయ ఆఴ బూతలే  
దారిదయమోచనం నాభ లొతో తరభంఫాయంవతం 
యేన లేీమభలహనుత నత్ర కోటిజనమ దరిదరతః  
బుకహో వతణ లృయలాన్ భరగహనలొహయలొహసముజయభాయనమాత్ 
నుహర తఃకహలే ఠేనినతయం షయవదఃఖోళహంతయే  
ఠంషో  చింతయేదేేలౄం షరహవబయణబూఴతాం 
 
ఆత్ర లైీలక్షమాలతో తోయ వతనాభ లొతో తరం షభాోం 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 5 ఴ ేజీ 

 

 

 

 

 

 

లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు 
 

 

 

నుహర యిన 

 

 

 

 

|| లై ీలక్ష్మమ నావంస రషనన || 
|| ఓం ||  
 

లకహల ంఫయధయం లృశణు ం వలేఴయుం చతణయుభజం | 
రషననఴదనం ధాయయేత్ షయవలృఘ్ననళహంతయే || 
 

మషయదివయద ఴకహో ాదాయః నుహరిశదాయః యవశతమ్ | 
లృఘనం నిఘననోి షతతం లృశవకేసనం తభావీయే || 
 

లహయషం ఴవశఠ ననుహో యం వకేోః నుౌతరభకలమశం | 
రహవరహతమజం ఴందే లకతాతం తనుత నిధిం || 
 

లహయలొహమ లృశణు యభనుహమ లహయషయభనుహమ లృశులే | 
నమో ల ై ఫరసమనిధయే లహవలహఠ మ నమో నభః || 
 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 6 ఴ ేజీ 

 

ఄలృకహరహమ లదాి మ నితాయమ యభాతమనే | 
షద ైకయభయభనుహమ లృశులే షయవజిశులే || 
 

మషయ షమయణభాతేరణ జనమషంలొహయఫంధనాత్ | 
లృభుచయతే నభషోవతైమ లృశు లే రబలృశులే || 
ఓం నమో లృశులే రబలృశులే 

 

ూయవ ఠకి 

 

లై ీల ైవంనుహమన ఈలహచ 

వాతావ ధరహమనళేఴేణ నుహఴనాని చ షయవవః | 
ముధిఴఠ యః ళహంతనఴం యనరేలహబయభాశత || (1) 

 

లై ీముధిఴఠ య ఈలహచ 

కూమేకం ద ైఴతం లోకే కూం లహऽేయకం రహమణం | 
షో ఴంతః కం కభయాంతః నుహర యనమురహమనలహః లబం || (2) 

 

కో ధయమషసయవధరహమణాం బఴతః యమో భతః | 
కూం జనమచయతే జంతణయజనమషంలొహయఫంధనాత్ || (3) 

 

లై ీబూశమ ఈలహచ 

జగత ర్బుం దేఴదేఴభనంతం యయులత తోభం | 
షో ఴనానభషసవేరణ యయుశషసతతోత్రథతః || (4) 

 

తమేఴ చ్ాయామనినతయం బకహో ా యయుశభఴయమం | 
ధాయమన్ షో ఴననభషయంవా మజభానషోమేఴ చ || (5) 

 

ఄనాది నిధనం లృశణు ం షయవలోక భశేవవయం | 
లోకహధయక్షం షో ఴనినతయం షయవదఃఖాత్రగో బలేత్ || (6) 

 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 7 ఴ ేజీ 

 

ఫరసమణయం షయవధయమజఞం లోకహనాం కీరిోఴయినం | 
లోకనాథం భసదఽభతం షయవబూతబలోధభఴం || (7) 

 

ఏశ మే షయవధరహమణాం ధరోమऽధికతమో భతః 
మదభకహో ా యండరీకహక్షం షోల ైయరేాననయః షదా || (8) 

 

యభం యో భసతోేజః యభం యో భసతోః | 
యభం యో భసద్రసమ యభం మః రహమణం || (9) 

 

లృతరా ణాం లృతరం యో భంగఱానాం చ భంగళం | 
ద ైఴతం దేఴతానాం చ బూతానాం యోऽఴయమః తా || (10) 

 

మతః షరహవణి బూతాని బఴంతాయదిముగహగమే | 
మవమంవా రళమం మాంత్ర యనరేఴ ముగక్షయే || (11) 

 

తషయ లోకరధానషయ జగనానథషయ బూతేః | 
లృలతు రహనభషసషరం మే లీణు నుహబమాసం || (12) 

 

మాని నాభాని గౌణాని లృఖాయతాని భలోతమనః | 
ఊఴబుః రిగీతాని తాని ఴక్ష్్యబృ బూతయే || (13) 

 

ఊఴరహనభానం షసషరషయ లేదలహయలొత  భలోభునిః | 
ఛందమऽనశణో ప్ తథా దేలో బగలహన్ దేఴకీషతః || (14)  

 

ఄభాతాంలెదభలో బీజం వకూోరేేఴకూనందన: | 
త్రరలొహభా సాదమం తషయ ళహంతయరేథ లృనిముజయతే || (15) 

 

లృశణు ం జిశణు ం భలోలృశణు ం రబలృశణు ం భశేవవయం | 
ఄనేకయభద ైతాయంతం నభాబృ యయులత తోభం || (16) 

 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 8 ఴ ేజీ 

 

షంకలపభు 
ఄషయ లైీ లృలతు రిేఴయషసషరనాభలొతో తరభలోభంతరషయ | 
లై ీలేదలహయలొత  బగలహన్ ఊఴః | 
ఄనశణో ప్ ఛందః | 
లైీభలోలృశణు ః యభాతామ లైీభనానరహమణో దేఴతా | 
ఄభాతాంలెదభలో భానరిత్ర బీజం | 
దేఴకీనందనః షరఴోేత్ర వకూో ః | 
ఈధభఴః క్ష్ోబణో దేఴ ఆత్ర యమో భంతరః | 
వంఖబాననందకీ చకీీత్ర కీలకం | 
ళహర ఙుధనావ గదాధయ ఆతయషోంై | 
యథాంగనుహణియక్ష్ోబయ ఆత్ర నేతరం | 
త్రరలొహభా లొహభగః లొహమేత్ర కఴచం | 
అనందం యఫరశేమత్ర యోనిః | 
ఊతణషసదయశన: కహల ఆత్ర దిగభంధః | 
లై ీలృవవయభ ఆత్ర ధాయనం | 
లైీభలోలృశణు రతయరేథ షసషరనాభ జే లృనియోగః | 
 

ధాయనం 
క్ష్మరోదనవత ర్దేళే లచిభణిలృలషత్ వతైకతే భ్కూోకహనాం  
భాలాకుల నుహో షనషథ ః షఫటికభణినిభ ైరౌమకూోక్వయమండుతాంగ: | 
లభ ైయైభ ైయైదభ ైయైురిలృయచిత ైయుమకోమూశఴర్్షః 
అనందీ నః యనీమాదరినలున గదా వంఖ నుహణియుమకుందః || 
 

బూః నుహదౌ మషయ నాబురివమదషయనిలవాందరషఽరౌయ చ నేతేర 
కరహు లహళహః లేరో దౌయయుమఖభ దసనో మషయ లహవోేమభబిిః | 
ఄంతఃషథం మషయ లృవవం షయ నయ ఖగ గో భరగి గంధయవ ద ైత ైయః 
చితరం యం యభయతే తం త్రరబుఴనఴయశం లృశణు బౄవం నభాబృ || 
 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 9 ఴ ేజీ 

 

ఓం నమో బగఴతే లహషదేలహమ | 
 

ళహంతాకహయం బుజగవమనం దమనాబం షరేవం 

లృళహవధాయం గగనషదావం మేఘఴయుం లభాంగం | 
లక్ష్మమకహంతం కభలనమనం యోగిసాదాి ానగభయం 

ఴందే లృశణు ం బఴబమసయం షయవలోక్వకనాథం || 
 

మేఘళహయభం తకౌళేమలహషం 

లైీఴతాసంకం కౌషో భరదాభవతాంగం | 
యణోయేతం యండరీకహమతాక్షం 

లృశణు ం ఴందే షయవలోక్వకనాథం || 
 

నభషసభషోబూతానాభాదిబూతామ బూబాతే | 
ఄనేకయభయభనుహమ లృశులే రబలృశులే || 
 

షవంఖచకంీ షకూరీటకుండలం 

షతఴషోంై షయవయుశేక్షణం | 
షలోయఴక్షఃషథలళరబుకౌషో బం 

నభాబృ లృశణు ం లేయలొహ చతణయుభజం || 
 

ఛామామాం నుహరిజ తషయ శేభవంలోషనోరి | 
అవనభంఫుదళహయభభామతాక్షభలంకాతం || 
చందరా ననం చతణరహబసుం లైీఴతాసంకూతఴక్షషం | 
యుకూమణీషతయభాభాభాయం షశితం కాశుభావయేీ || 
 

లొతో తరభు 
|| సరిః ఓం || 
 

లృవవం లృశణు యవశటాకరో బూతబఴయబఴత ర్బుః | 
బూతకాదఽభతబాదాభలో బూతాతామ బూతభాఴనః || (1) 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 10 ఴ ేజీ 

 

 

ూతాతామ యభాతామ చ భుకహో నాం యభా గత్రః | 
ఄఴయమః యయుశః లొహక్ష్మ క్ష్ేతరజోఞ ऽక్షయ ఏఴ చ || (2) 

 

యోగో యోగలృదాం నేతా రధానయయుఴేవవయః | 
నాయవంసఴయః లైీభాన్ కేవఴః యయులత తోభః || (3) 

 

షయవః వయవః లేఴః లొహథ ణుయభభతాదిరినధియఴయమః | 
షంబలో భాఴనో బరహో  రబఴః రబురీవవయః || (4) 

 

షవమంబూవశంబురహదితయః యశకరహక్ష్ో భలోషవనః | 
ఄనాదినిధనో ధాతా లృధాతా ధాతణయుతోభః || (5) 

 

ఄరమేయో సాఴకేవః దమనాభరऽభయరబుః | 
లృవవకరహమ భనష్తలహో  షథలృశఠ ష థ్లృరో ధర ఴః || (6) 

 

ఄగహీసయః ళహవవతః కాలతు  లోశితాక్షః రతయేనః | 
రబూతవో కైకుఫాి భ లృతరం భంగళం యం || (7) 

 

ఇళహనః నుహర ణదః నుహర ణో జేయశఠ ః ళేశీఠ ః రజ త్రః | 
శియణయగరోభ బూగరోభ భాధలో భధషఽదనః || (8) 

 

ఇవవరో లృకబీౄ ధనీవ మేధాలౄ లృకభీః కభీః | 
ఄనతోమో దరహధయషః కాతజఞః కాత్రరహతమలహన్ || (9) 

 

షరేవః వయణం వయమ లృవవరేతాః రజ బఴః | 
ఄసః షంఴతసరో లహయళః రతయమషసయవదయశనః || (10) 

 

ఄజః షరేవవవయః వదిః వదిిః షరహవదియచయతః | 
ఴాలహకయమేమాతామ షయవయోగలృనిషసాతః || (11) 

 

ఴషయవషభనాః షతయః షభాతామ షంబృతః షభః | 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 11 ఴ ేజీ 

 

ఄమోఘః యండరీకహక్ష్ో ఴాశకరహమ ఴాలహకాత్రః || (12) 

 

యుదమర  ఫసులేరహ ఫబుర రివవవయోనిః లచివలీహః | 
ఄభాతః ళహవవతః లొహథ ణుయవరహరోసో  భలోతనుహః || (13) 

 

షయవగః షయవలృదాభనరివశవకేసనో జనాయేనః | 
లేదమ  లేదలృదఴయంగో లేదాంగో లేదలృతకలృః || (14) 

 

లోకహధయక్షః షరహధయక్ష్ో ధరహమధయక్షః కాతాకాత: | 
చతణరహతామ చతణయభవాసవాతణయేంశోరవాతణయుభజః || (15) 

 

భరా జిశణు రోభజనం భరకహో  షశిశణు యజగదాదిజః | 
ఄనఘ్న లృజయో జేతా లృవవయోనిః యనయవషః || (16) 

 

ఈేందమర  లహభనః నుహర ంలయమోఘః లచియభరిజతః | 
ఄతీందరః షంగసీః షరోు  ధాతాతామ నిమమో మభ: || (17) 

 

లేదమ య ల ైదయః షదాయోగీ లౄయలో భాధలో భధః |  
ఄతీందిరయో భలోభాయో భసో తాససో  భలోఫలః || (18) 

 

భలోఫుదిియమలోలౄరోయ భలోవకూోయమలోదయత్రః | 
ఄనిరేేవయఴయః లైీభానమేమాతామ భలోదిరధాక్ || (19) 

 

భశేలహవలొత  భశీబరహో  లైీనిలహషః షతాం గత్రః | 
ఄనియుదిః షరహనందమ  గోలృందమ  గోలృదాం త్రః || (20) 

 

భరీచియేభనో సంషః షరోు  బుజగోతోభః | 
శియణయనాబః షతనుహః దమనాబః రజ త్ర: || (21) 

 

ఄభాతణయః షయవదాకూసంసః షంధాతా షంధిభాన్ వథయః |  
ఄజో దయమయషణః ళహలొహో  లృలీతాతామ షరహరిలో || (22) 

 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 12 ఴ ేజీ 

 

గుయుయుు యుతమో ధాభః షతయః షతయరహకభీః |  
నిబృలత నిబృశః షరగీవ లహచషపత్రయుదాయధీః || (23) 

 

ఄగణీీరహు ా భణీః లైీభాన్ నాయయో నేతా షబౄయణః |  
షసషరభూరహి  లృళహవతామ షసలొహర క్షః షసషరనుహత్ || (24) 

 

అఴయోనో నిఴాతాో తామ షంఴాతః షంరభయేనః |  
ఄసః షంఴయోకో ఴశినయనిలో ధయణీధయః || (25) 

 

షరలొహదః రషనానతామ లృవవధాగివవవబుగివబుః |  
షతకరహో  షతకాతః లొహధయజసునరహనరహమణో నయః || (26) 

 

ఄషంఖేయయోऽరమేమాతామ లృలేశోః లేశోకాచుచిః |  
వదాి యథః వదిషంకలపః వదిిదః వదిిలొహధనః || (27) 

 

ఴాలహశీ ఴాశభర లృశణు యవాశరహవ ఴాలత దయః |  
ఴయినో ఴయిభానవా లృలృకోః లీత్రలొహగయః || (28) 

 

 

షబుజో దయిరో లహగీమ భశేందమర  ఴషదమ  ఴషః |  
న ైకయభనుత  ఫాసదఽర ః లేలృశోః రకహవనః || (29) 

 

ఓజవోేజోదయత్రధయః రకహళహతామ రతానః |  
ఊదిః షపలహో క్షరో భంతరవాందరా ంలరహభషకయదయత్రః || (30) 

 

ఄభాతాంలెదభలో భానః వవబిందః షరేవవయః |  
ఔశధం జగతః వేతణః షతయధయమరహకభీః || (31) 

 

బూతబఴయబఴనానథః ఴనః నుహఴనోనలః |  
కహభలో కహభకాత్ కహంతః కహభః కహభరదః రబుః || (32) 

 

ముగహదికాదయగహఴరోో  న ైకభాయో భలోవనః |  



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 13 ఴ ేజీ 

 

ఄదాళరయऽఴయకోయభవా షసషరజిదనంతజిత్ || (33) 

 

ఆలతో ऽలృలేశోః లేఴోేశోః లేఖండమ నసులత  ఴాశః | 
కోీధలో కోీధకాతకరహో  లృవవఫాసుయమశీధయః || (34) 

 

ఄచయతః రథితః నుహర ణః నుహర ణదమ  లహషలహనజః |  
ఄనుహం నిధియధిలహఠ నభరభతోః రత్రఴఠ తః || (35) 

 

షకందః షకందధరో ధరోయ ఴయదమ  లహములహసనః |  
లహషదేలో ఫాసదాభనరహదిదేఴః యయందయః || (36) 

 

ఄళరకలొహో యణలొహో యః లెయః ళౌరియజనేవవయః |  
ఄనకూలః వతాఴయోః దీమ దమనిభేక్షణః || (37) 

 

దమనాభరऽయలృందాక్షః దమగయభః వరీయబాత్ |  
భసరిధిరఊదమి  ఴాదాి తామ భలోక్ష్ో గయుడధవజః || (38) 

 

ఄతణలః వయభర బూభః షభమజోఞ  సలృయహరిః |  
షయవలక్షణలక్షణోయ లక్ష్మమలహన్ షబృత్రంజమః || (39) 

 

లృక్షరో రోశితో భారోు  శేతణరహే మోదయషససః |  
భశీధరో భలోభాగో లేగలహనబృతావనః || (40) 

 

ఈదభఴః క్ష్ోబణో దేఴః లైీగయభః యమేవవయః |  
కయణం కహయణం కరహో  లృకరహో  గసనో గుసః || (41) 
 

ఴయఴలొహయో ఴయఴలొహథ నః షంలొహథ నః లొహథ నదమ  ధర ఴః |  
యరిధిః యభషపశోషో శోః యశోః లభేక్షణః || (42) 

 

రహమో లృరహమో లృయతో (లృయజో) భారోు  నేయో నయోऽనమః |  
లౄయః వకూోభతాం ళేలీతఠ  ధరోమ ధయమలృదతోభః || (43) 

 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 14 ఴ ేజీ 

 

ల ైకుంఠః యయుశః నుహర ణః నుహర ణదః రణఴః ాథః |  
శియణయగయభః వతణర ఘ్నన లహయనుతో  లహముయధమక్షజః || (44) 

 

ఊతణః షదయశనః కహలః యమేఴఠ  రిగసీః |  
ఈగఃీ షంఴతసరో దక్ష్ో లృళహీమో లృవవదక్ష్ుణః || (45) 

 

లృలొహో యః లొహథ ఴయఃలొహథ ణుః రభాణం బీజభఴయమం |  
ఄరోథ ऽనరోథ  భలోకోళర భలోభరగో భలోధనః || (46) 

 

ఄనిరివణు ః షథలృలతఠ బూయియమమూనుత  భలోభఖః |  
నక్షతరనేబృయనక్షతీర క్షభః క్ష్్భః షబౄసనః || (47) 

 

మజఞ ఆజోయ భశేజయవా కతీణః షతరం షతాం గత్రః |  
షయవదరీశ లృభుకహో తామ షయవజోఞ జ ఞ నభుతోభం || (48) 

 

షఴరతః షభుఖః షఽక్షమః షఘ్నశః షఖదః షసాత్ |  
భనోసరో జితకోీధమ  లౄయఫాసురివదాయణః || (49) 

 

లొహవనషసవఴళర లహయ న ైకహతామ న ైకకయమకాత్ |  
ఴతసరో ఴతసలో ఴతీస యతనగరోభ ధనేవవయః || (50) 

 

ధయమగుఫియమకాదిరీమ షదషత్క్షయభక్షయం |  
ఄలృజ ఞ తా షసలొహర ంలరివధాతా కాతలక్షణః || (51) 

 

గబవో నేబృః షతోవషథ ః వంసో  బూతభశేవవయః |  
అదిదేలో భలోదేలో దేలేళర దేఴబాదు యుః || (52) 

 

ఈతోరో గోత్రరోు నుహో  జ ఞ నగభయః యరహతనః |  
వరీయబూతబాదమభకహో  కందమర  బూరిదక్ష్ుణః || (53) 

 

లొత భలొత ऽభాతః లొత భః యయుజిత్ యయుషతోభః |  
లృనయో జమః షతయషంధమ  దాళహయహలొహసతవతాం త్రః || (54) 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 15 ఴ ేజీ 

 

 

జీలో లృనయతాలొహక్ష్మ భుకుందమऽబృతలృకభీః |  
ఄంభరనిధియనంతాతామ భసో దధివయోऽంంతకః || (55) 

 

ఄజో భలోయహః లొహవభాలోయ జితాబృతరః రమోదనః |  
అనందమ  నందనో నందః షతయధరహమ త్రరలృకభీః || (56) 

 

భసరిషః కలాచ్ాయయః కాతజోఞ  మేదినీత్రః |  
త్రరదవో దైళహధయక్ష్ో భలోవాంగః కాతాంతకాత్ || (57) 

 

భలోఴరహసో  గోలృందః షఴేణః కనకహంగదీ |  
గుసో య గబూరో గసనో గుోవాకగీదాధయః || (58) 

 

లేధాలొహసవంగోऽజితః కాలతు  దాఢషసంకయషణోచయతః |  
ఴయుణో లహయుణో ఴాక్షః యశకరహక్ష్ో భలోభనాః || (59) 

 

బగలహన్ బగలోనందీ ఴనభాలీ సలాముధః |  
అదితోయ జోయత్రరహదితయః షశిశణు యుత్రషతోభః || (60) 

 

షధనావ ఖండయలరహే యుణో దరలృణరదః |  
దిఴషపాక్ షయవదాగహవాలొత  లహచషపత్రయయోనిజః || (61) 

 

త్రరలొహభా లొహభగః లొహభ నిరహవణం భేశజం బుశక్ |  
షంనాయషకాచుభళహశంతో నిలహఠ  ళహంత్రః రహమణం || (62) 

 

లభాంగః ళహంత్రదః షరలహో  కుభుదః కుఴలేవమః |  
గోశితో గోత్రరోు నుహో  ఴాశభాక్ష్ో ఴాశరమః || (63) 

 

ఄనిఴరీో నిఴాతాో తామ షంక్ష్ేనుహో  క్ష్ేభకాచిుఴః |  
లైీఴతసఴక్ష్్ః లైీలహషః లైీత్రః లైీభతాం ఴయః || (64) 

 

లైీదః లైీవః లైీనిలహషః లైీనిధిః లైీలృభాఴనః |  



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 16 ఴ ేజీ 

 

లైీధయః లైీకయః ళేమీః లైీభాన్ లోకతరమావమీః || (65) 

 

షవక్షః షవంగః వతానందమ  నందిరోజ ాత్రయుణయవవయః |  
లృజితాతామ లృధేమాతామ షతీకరిోలేుననషంవమః || (66) 

 

ఈదీయుః షయవతవాక్షుయనీవః ళహవవతవథయః |  
బూవయో బూశణో బూత్రరివళరకళరశకనావనః || (67) 

 

ఄరిాలహమనరిాతః కుంభర లృలదాి తామ లృళరధనః |  
ఄనియుదమి ऽరత్రయథః రదయమోనబృతలృకభీః || (68) 

 

కహలనేబృనిలో లౄయః ళౌరిః లెయజనేవవయః |  
త్రరలోకహతామ త్రరలోకేవః కేవఴః కేలేలో సరిః || (69) 

 

కహభదేఴః కహభనుహలః కహబౄ కహంతః కాతాగభః |  
ఄనిరేేవయఴయరివశణు రీవరోऽనంతో ధనంజమః || (70) 

 

ఫరసమణోయ ఫరసమకాద్రలోమ ఫరసమ ఫరసమలృఴయినః |  
ఫరసమలృదా్ాసమణో ఫరశీమ ఫరసమజోఞ  ఫరా సమణరమః || (71) 

 

భలోకమీో భలోకరహమ భలోతేజ  భసో యగః |  
భలోకతీణయమలోమజ వ భలోమజోఞ  భలోసలృః || (72) 

 

షోఴయః షోఴరమః లొతో తరం షో త్రః లొతో తా యణరమః |  
ూయుః ూయయతా యణయః యణయకీరిోయనాభమః || (73) 

 

భనోజఴవోయథకరో ఴషరేతా ఴషరదః |  
ఴషరదమ  లహషదేలో ఴషయవషభనా సలృః || (74) 

 

షదుత్రః షతకాత్రః షతాో  షదఽభత్రః షతపరహమణః |  
లెయవేనో మదళేీశఠ ః షనినలహషః షమాభునః || (75) 

 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 17 ఴ ేజీ 

 

బూతాలహలొత  లహషదేఴషసరహవషనిలయోనలః |  
దయపలో దయపదమ  దానుతో  దయిరోథాऽరహజితః || (76) 

 

లృవవభూరిోయమలోభూరిోరీేోభూరిోయభూరిోభాన్ |  
ఄనేకభూరిోయఴయకోః వతభూరిోః వతాననః || (77) 

 

ఏకో న ైకః షఴః కః కూం మతోతపదభనతోభం |  
లోకఫంధరోల కనాథమ  భాధలో బకోఴతసలః || (78) 

 

షఴయుఴరోు  శేభాంగో ఴరహంగవాందనాంగదీ |  
లౄయలో లృశభః లెనోయ ఘాతాలైయచలవాలః || (79) 

 

ఄభానీ భానదమ  భానోయ లోకలొహవబౄ త్రరలోకధాత్ |  
షమేధా మేధజో ధనయః షతయమేధా ధరహధయః || (80) 

 

తేజోఴాలత  దయత్రధయః షయవవషోబైాతాం ఴయః |  
రగసీో  నిగసీో  ఴయగోీ న ైకవాంగో గదాగజీః || (81) 

 

చతణయభమరిోవాతణరహబసువాతణయభవాసవాతణయుత్రః |  
చతణరహతామ చతణరహభఴవాతణరేవదలృదేకనుహత్ || (82) 

 

షభాఴరోో నిఴాతాో తామ దయజయో దయత్రకభీః |  
దయలభర దయుమో దరోు  దరహలహలొత  దరహరిలో || (83) 

 

లభాంగో లోకలొహయంగః షతంతణషోంతణఴయినః |  
ఆందరకరహమ భలోకరహమ కాతకరహమ కాతాగభః || (84) 

 

ఈదభఴః షందయః షందమ  యతననాబషసలోచనః |  
ఄరోక లహజషనః వాంగ ీజమంతః షయవలృజజయా || (85) 

 

షఴయుబిందయక్ష్ోబయః షయవలహగీవవరేవవయః |  
భలోసరదమ  భలోగరోో  భలోబూతో భలోనిధిః || (86) 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 18 ఴ ేజీ 

 

 

కుభుదః కుందయః కుందః యజనయః నుహఴనోऽనిలః 
ఄభాతాంళరऽభాతఴయషసయవజఞః షయవతోభుఖః || (87) 

 

షలబః షఴరతః వదిః వతణర జిచుతణర తానః | 
నయగోీధమదంఫరోऽవవతథళహాణూరహంధరనిశూదనః || (88) 

 

షసలొహర రిాః షోజిసవః షత్ోధాః షోలహసనః |  
ఄభూరిోయనఘ్నऽచింతోయ బమకాదభమనావనః || (89) 

 

ఄణుయబాసతకావః షఽథ లో గుణబానినయుు ణో భలోన్ |  
ఄధాతషసవధాతలొహవషయః నుహర గవంళర ఴంవఴయినః || (90) 

 

భాయబాత్ కథితో యోగీ యోగీవః షయవకహభదః |  
అవభీః వభీణః క్ష్్భః షరోు  లహములహసనః || (91) 

 

ధనయిరో ధనరేవదమ  దండమ  దభయతా దభః |  
ఄరహజితషసయవషసో  నిమంతా నిమమో మభః || (92) 

 

షతోవలహన్ లొహతో్రవకః షతయః షతయధయమరహమణః |  
ఄబునుహర మః రమారహో ऽయహః రమకాత్ రత్రఴయినః || (93) 

 

లృలోమషగత్రరోజ ాత్రః షయుచియుహ తబుగివబుః |  
యలృరివరోచనః షఽయయః షలృతా యలృలోచనః || (94) 

 

ఄనంతో సుతబుగోభకహో  షఖదమ  న ైకదమऽగీజః |  
ఄనిరివణు ః షదాభరీష లోకహధిలహఠ నభదభతః || (95) 

 

షనాతసనాతనతభః కలః కయఴయమః |  
షవవోదః షవవోకాత్ షవవో  షవవోబుక్ షవవోదక్ష్ుణః || (96) 

 

ఄరౌదరః కుండలీ చకీ ీలృకభీూయరిజతళహషనః |  



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 19 ఴ ేజీ 

 

వఫాే త్రగః వఫేషసః లేలేయః వయవరీకయః || (97) 

 

ఄకూీయః ేవలో దక్ష్ో దక్ష్ుణః క్షబృణాం ఴయః |  
లృదవతోమో లౄతబమః యణయవఴీణకీయోనః || (98) 

 

ఈతాో యణో దశకాత్రలో యణోయ దఃషవననావనః |  
లౄయలో యక్షణషసంతో జీఴనః యయఴవథతః || (99) 

 

ఄనంతయభనుత ऽనంతలైీరిజతభనయయభమాసః |  
చతణయళరీ గబూరహతామ లృదిళర లహయదిళర దివః || (100) 

 

ఄనాదియభభయుభలో లక్ష్మమషసలౄరో యుచిరహంగదః |  
జననో జనజనామదిరీభమో బూభరహకీభః || (101) 

 

అధాయనిలయోధాతా యశపలోషః రజ గయః |  
ఉయివగషసతపథాచ్ాయః నుహర ణదః రణఴః ణః || (102) 

 

రభాణం నుహర ణనిలమః నుహర ణబాత్ నుహర ణజీఴనః |  
తతోవం తతోవలృదేకహతామ జనమభాతణయజరహత్రగః || (103) 

 

బూయుభఴఃషవషోయులొహో యః షలృతా రతాభసః |  
మజోఞ  మజఞత్రయయజ వ మజ ఞ ంగో మజఞలహసనః || (104) 

 

మజఞబాదయజఞకాదయజీఞ మజఞబుగయజఞలొహధనః |  
మజ ఞ ంతకాదయజఞగుసయభననభనానద ఏఴ చ || (105) 

 

అతమయోనిః షవమంజ తో ల ైఖానః లొహభగహమనః |  
దేఴకీనందనః షరలహో  క్ష్ుతీవః నుహనావనః || (106) 

 

వంఖబాననందకీ చకీ ీళహయ్గధనావ గదాధయః |  
యథాంగనుహణియక్ష్ోబయః షయవరసయణాముధః || (107) 

 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 20 ఴ ేజీ 

 

|| లై ీషయవరసయణాముధ ఓం నభః ఆత్ర || 
 

ఴనభాలీ గదీ ళహరీ్గ వంఖ చకీ ీచ నందక ీ|  
లైీభాన్ నారహమణో లృశణు రహవషదేలోऽబుయక్షతణ || 
 

ఴనభాలీ గదీ ళహరీ్గ వంఖ చకీ ీచ నందక ీ|  
లైీభాన్ నారహమణో లృశణు రహవషదేలోऽబుయక్షతణ || 
 

ఴనభాలీ గదీ ళహరీ్గ వంఖ చకీ ీచ నందక ీ|  
లైీభాన్ నారహమణో లృశణు రహవషదేలోऽబుయక్షతణ || 
 

||లై ీలహషదేలోऽబుయక్షతణ ఓం నభః ఆత్ర || 
 

 
 

పలలీత్రః  
 

ఆతీదం కీయోనీమషయ కేవఴషయ భలోతమనః | 
నాభానం షసషరం దిలహయనాభళేఴేణ రకీరిోతం || (1) 

 

మ ఆదం వాణుమానినతయం మళహా రికీయోయేత్ | 
నాऽలబం నుహర యనమాత్ కూంచిత్ లొత ऽభుతేరస చ భానఴః || (2) 

 

లేదాంతగో ఫరా సమణః లొహయత్ క్షత్రరయో లృజయా బలేత్ | 
ల ైళరయ ధనషభాదిః లొహయత్ లెదరషసఖభలహయనమాత్ || (3) 

 

ధరహమరీథ నుహర యనమాదియమం ఄరహథ రీథ చ్ాయథభాయనమాత్ | 
కహభానలహయనమాత్ కహబౄ రజ రీథ చ్ాయనమాత్ రజ ం || (4) 

 

బకూోభాన్ మః షదమతాథ మ లచిషోదుతభానషః |  
షసషరం లహషదేఴషయ నాభానమేతత్ రకీయోయేత్ || (5) 

 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 21 ఴ ేజీ 

 

మవః నుహర నుత నత్ర లృయలం మాత్ర నుహర ధానయమేఴ చ | 
ఄచలాం లేీమభానుత నత్ర ళేమీః నుహర నుత నతయనతోభం || (6) 

 

న బమం కవచిదానుత నత్ర లౄయయం తేజవా లృందత్ర | 
బఴతయరోగో దయత్రభాన్ ఫలయభగుణానివతః || (7) 

 

రోగహరోో  భుచయతే రోగహదబదమి  భుచే్యత ఫంధనాత్ | 
బమానమచే్యత బూతషో  భుచే్యతానన అదః || (8) 

 

దరహు ణయత్రతయతాయల యయుశః యయులత తోభం | 
షో ఴనానభషసవేరణ నితయం బకూోషభనివతః || (9) 

 

లహషదేలహవయీో భరోో ా లహషదేఴరహమణః |  
షయవనుహలృలదాి తామ మాత్ర ఫరసమ షనాతనం || (10) 

 

న లహషదేఴబకహో నాభలబం లృదయతే కవచిత్ | 
జనమభాతణయజరహలహయధిబమం న ైలోజ మతే || (11) 

 

ఆభం షోఴభధీమానః వదీాి బకూోషభనివతః |  
ముజేయతాతామషఖక్ష్్ంత్రలైీధాత్రషమాత్రకీరిోబుః || (12) 

 

న కోీధమ  న చ భాతసయయం న లోభర నాలభా భత్రః | 
బఴంత్ర కాతయణాయనాం బకహో నాం యయులత తోమే || (13) 

 

దౌయషసచందరా యకనక్షతరా  ఖం దిళర బూయమసో దధిః |  
లహషదేఴషయ లౄరేయణ లృధాతాని భలోతమనః || (14) 

 

షషరహషయగంధయవం షమక్ష్ోయగరహక్షషం |  
జగదవళే ఴయోతేదం కాశుషయ షచరహచయం || (15)  

 

ఆందిరమాణి భనో ఫుదిిః షతోవం తేజో ఫలం ధాత్రః | 
లహషదేలహతమకహనాయసుః క్ష్ేతరం క్ష్ేతరజఞ ఏఴ చ || (16)  



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 22 ఴ ేజీ 

 

 

షరహవగభానాభాచ్ాయః రథభం రికలయపతే | 
అచ్ాయరబలో ధరోమ ధయమషయ రబుయచయతః || (17)  

 

ఊశమః తరో దేలహ భలోబూతాని ధాతఴః | 
జంగభాజంగభం చే్దం జగనానరహమణోదభఴం || (18)  

 

యోగో జ ఞ నం తథా లొహంఖయం లృదాయః లేలాపదికయమ చ | 
లేదాళహశలొహో ర ణి లృజ ఞ నమేతతసయవం జనాయేనాత్ || (19)  

 

ఏకో లృశణు యమసదఽభతం ాథగూభతానయనేకవః |  
తీరన్ లోకహనావాయ బూతాతామ బుంకేో లృవవబుగఴయమః || (20)  

 

ఆభం షోఴం బగఴతో లృలతు రహవావేన కీరిోతం |  
ఠేదయ ఆచే్ుతణపయుశః ళేమీః నుహర యో ం షఖాని చ || (21) 

 

లృళేవవవయభజం దేఴం జగతః రబుభఴయమం | 
బజంత్ర యే యశకరహక్షం న తే మాంత్ర రహబఴం || (22)  

 

|| న తే మాంత్ర రహబఴం ఓం నభ ఆత్ర || 
 

ఄయుజ న ఈలహచ 

దమతర లృళహలాక్ష దమనాబ షరోతోభ | 
బకహో నాభనయకహో నాం తరా తా బఴ జనాయేన || 
 

లై ీబగలహనలహచ 

యో భాం నాభషసవేరణ లొతో తణబృచుత్ర నుహండఴ |  
లొత ऽసమేకేన ళరల కేన షో త ఏఴ న షంవమః || 
 

|| షో త ఏఴ న షంవమ ఓం నభ ఆత్ర || 
 

లహయష ఈలహచ 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 23 ఴ ేజీ 

 

లహషనాదావషదేఴషయ లహవతం బుఴనతరమం |  
షయవబూతనిలహలొత ऽవ లహషదేఴ నమోషో  తే || 
 

|| లైీలహషదేఴ నమోషో త ఓం నభ ఆత్ర || 
 

నుహయవతణయలహచ 

కేనోనుహయేన లఘునా లృలతు రహనభషసషరకం | 
ఠయతే ండుత ైరినతయం ళరీతణబృచ్ాుభయసం రభర || 
 

ఇవవయ ఈలహచ 

లైీరహభ రహభ రహమేత్ర యమే రహమే భనోయమే | 
షసషరనాభ తతణో లయం రహభనాభ ఴరహననే || 
 

లైీరహభ రహభ రహమేత్ర యమే రహమే భనోయమే |  
షసషరనాభ తతణో లయం రహభనాభ ఴరహననే || 
 

లైీరహభ రహభ రహమేత్ర యమే రహమే భనోయమే |  
షసషరనాభ తతణో లయం రహభనాభ ఴరహననే || 
 

|| లై ీరహభనాభ ఴరహనన ఓం నభ ఆత్ర ||  
 

ఫరసో మలహచ 

నమోऽషోవనంతామ షసషరభూయోయే 

షసషరనుహదాక్ష్ులేరోయుఫాసలే | 
షసషరనామేన యయులహమ ళహవవతే 

షసషరకోటిముగధారిణయ నభః || 
 

|| షసషరకోటిముగధారిణయ నభ ఓం నభ ఆత్ర || 
 

షంజమ ఈలహచ 

మతర యోగేవవయః కాలతు  మతర నుహరోథ  ధనయియః | 



లీై లృశణు  షసషరనాభ లొతో తరభు - లృఴయణ 

 

లొతో తర నుహఠభ - 24 ఴ ేజీ 

 

తతర లైీరివజయో బూత్రయుిా లహ నీత్రయమత్రయమభ || 
 

లైీబగలహనలహచ 

ఄననాయలేాంతమంతో భాం యే జనాః యుయనుహషతే | 
తేలహం నితాయబుముకహో నాం యోగక్ష్ేభం ఴలోభయసం || 
 

రితరా ణామ లొహధఽనాం లృనాళహమ చ దశకాతాం | 
ధయమషంలొహథ నారహథ మ షంబలహబృ ముగ ేముగే || 
 

అరహో  లృశణాు ః లేథిలావా బూతాః 
ఘ్నరేశణ చ లహయధిశణ ఴయోభానాః | 
షంకీయోా నారహమణవఫేభాతరం  
లృభుకోదఃఖాః షఖినో బఴంత్ర || 
 

కహయేన లహచ్ా భనవేందిరయ ైరహవ 
ఫుదాి ాతమనా లహ రకాతేః షవభాలహత్ | 
కరోబృ మదయత్ షకలం యవతైమ 
నారహమణాయేత్ర షభయపమాబృ || 
 

|| ఓం ళహంత్రః  ళహంత్రః  ళహంత్రః || 
 

 

(త లుగు లృకీలొత యుస నండు కహ చే్మఫడునది.) 



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 1 వ ేజీ 

 

 

 

 

 

శ్రీ యషణు  సహసర నామములు 

శ్రీ శంకరుల భాష్ాతుక,ీ శ్రీ భట్టు ల భాష్ాతుక ీతృత యౌకలు, తేడాలు 

 

 

 

 

ఈ భాగంలో, క ది నామములనఽ ఉదాహరణగ తీసకొతు, శ్రీ యషణు  సహసరనామం ై శ్రీ ఆది 
శంకరచారుాలూ, శ్రీ రశరభట్టు లలరూ రచంచన భాష్ాలనఽ తృత యౌి చాదాా ము. ఈ ఉదాహరణలు 
శ్రీ యషణు  సహసరనామ స్తో తరా తుకి శ్రీ .బి. అణాు ంగరచారా స్ామి గరి లాఖ్యానము  యొకక 
ఉతృత దాా తమునఽండి గహీ ంబడాా య. లేయ నామయలలో దినామయలనఽ మయతరం తీసఽకొతు ఈ యధంగ 
యళలేషణ చేయడం అసంూరు రయోగమే అవుతణంది. సఽతుశితమ ైన రిశ్రలన క బిహతాకరాం. 
ముందఽ ముందఽ ఇది జరుగవచఽినఽ. 

అతూీ యవరంగ చదఽవడాతుకి ఆసకిో లేతులరి కోసం – ఈ లాసంలో అనఽసరించన ఆలోచనా ధోరణి 
కుే ోంగ ఇది. శ్రీ అణాు ంగరచారిగరు సపషుంగ చెపనదేమంటే్ – శ్రీ భట్టు లలరు తమ లాఖ్యానంలో 
భకుో లటే్ భగవంతణతు  స్ౌలభా, స్ౌశ్రలా గుణాలనఽ రధానంగ రస్ో యంచారు. శ్రీ శంకరులలరి 
భాషాంలో రబరహమముయొకక రతాము రధానంగ తెయౌయజెపబడింది. 



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 2 వ ేజీ 

 

శ్రీ . శంకరనారయణ్ „శ్రీ యషణు  సహహసరనామము‟ గంీథాతుకి రిచయ లకాలు లర సాో  శ్రీ ఎన్. 
రఘునాథన్ లెయౌబుచిన అబుతృర యయతుీ నేనఽ మరల మరల చెపడాతుకి ఇషుడతానఽ – మనకు 
యయధ లాఖ్యానాల దాార లేరు లేరు భాలరా లు లబుంచనుపడు, అయ కదాతు కొకటి్ తోడైె ఈ 
జఞా నసందనఽ ఎననీరెట్టే   ంచఽతాయతు గహీ ంచాయౌ – ఈ లాస రంరలో నేనఽ (శ్రీ కిషుమయచారి) 
దాదాు ది లాఖ్యానాలనఽండి యషయరంరనఽ సేకరించానఽ. రతి లాఖ్యానములోనఽ ఏదో క 
రతేాకత కనఽసఽో ంది. ఇలయ లేరులేరు రచయతల అనఽభవ సందనఽ లరి లాఖ్యానాలనఽండి తృత ర గు 
చేసఽకోవడంమనకు బహృముఖ్ంగ లబుంచే బహృమయనాల వంటి్య. (Multiple bonuses)  

ఇుపడు కొతుీ యవరలనఽలనఽ రిశ్రయౌదాా ము.  లరి లాఖ్యానాలనఽ తృత యౌి చాసేట్ుడు మనం 
గమతుంవలసన యషయం –  

శ్రీ శంకరులు సఽరసదధ  అదైెాత లేదాంతి. అదైెాత లేదాంతికి తురుు ణ రబరహమమే రమ సతాము. ఆ 
సతా ళోధనామయరుంలో సగుణ బరహమ మతృసన క స్ధనము. ఇందఽ వలన శ్రీ శంకరుల భాషాములో 
శితి, సమితణల ఆధారమునకు, శబాా రా యవరణకు ఇచిన తృర ధానాత సగుణ బరహమముయొకక 
గుణానఽభవవములకు ఇచినట్టే గ అనఽంచదఽ. శ్రీ శంకరుల యవరణలు ముఖ్ాంగ బరహమము 
యొకక సరాధికాతనఽ, సకల శకిోతామునఽ, బరహమజఞా నారజనలోతు కిేషుతనఽ సాచంచఽనఽ. 

శ్రీ రశర భట్టు లు శ్రీ రంగనాథ స్ామి, శ్రీ రంగనాయకి అమమలరే  ంుడు బిడా. ఆయన తండిర 
శ్ర ీకురతాో ఱవాన్ యశిష్ు దైెాత సంరదాయ రయణులు మరియు శ్రీ భగవదరా మయనఽజుల శిషణాలు. 
శ్ర ీభట్టు ల లాఖ్యానములో నామముల శబాా రధ యవరణ తరులత ఆఱవారుల ేరమ, భకిో ూరిత 
అనఽభూతణల దాార రకటి్తమ ైన „ఎం రుమయన్‟ గుణానఽభవముల గురించీ, ఆ సగుణ 
బరహమముయొకక స్ౌశ్రలాత, స్ౌలభాముల గురించీ యులముగ తెలుబడినది. ఇది యశిష్ు దైెాత 
లేదాంతములోతు అంతరుత భావము. 

ఈ ఇరువురు మహాతణమల లాఖ్యానాలలో ఇది ముఖ్ామ ైన భేదమతు అతుసఽో ంది. 

అతాధిక నామముల యషయంలో శ్రీ శంకరులు, శ్రీ భట్టు లు  చెపన భాష్రమ ైన అరాం కటే్. లేరు 
లేరు అరాములు చెపబడిన కొదాి నామముల యషయయతుకొసోే, సంసకిత భాష్రంగ రెండా సరెైన 
అరా లే. తరులత ఆయయ అరా లనఽ యుయ్కరించే దశలో ఈ ఇదారి లాఖ్యానాలలో భేదం కొంతగ 
కనఽసఽో ంది. శ్రీ శంకరులు యీతణలు, సమితణలు ఆధారంగ, లేదాంతరంగ తమ యవరణనఽ 



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 3 వ ేజీ 

 

కొనస్గించారు. శ్రీ భట్టు లు కూడా అలే యీతణలు, సమితణలనఽండి ఉదాహరించారు. అయతే ఆయన 
తెయౌయజేసే సందేశం భకిోరతణో లతో ఆఱవారులు తమ దిలయాదేశములలో తెయౌన సగుణ 
బరహమమునఽ గురించయే. కతు శ్రీ భట్టు లు ఆఱవారుల రచనలనఽండి ఉదాహరణలు చెపలేదఽ. శ్రీ 
రమయనఽజులు కూడా ఆఱవారుల రచనలనఽండి ఉదాహరణలు చెపలేదఽ. దీతుకి కరణం 
ఇంతకుముందఽ ఇదే లేదికలో చరిింబడినది. (శ్రీ కిషుమయచారి గరు లర సన ఈ భాగతుీ నేనఽ 
చదఽవలేదఽ. కనఽక ఈ కరణమేమిట్ో నాకు తెయౌయదఽ. – క.సఽ. బాబు). ఈ ఆఱవారుల జఞా నము 
అనఽభలైెకలేదాము. భకిో, ేరమల దాారనే స్ధాము. భగవంతణతు స్ౌశ్రలాత, స్ౌలభాములనఽ శ్రీ 
భట్టు లు మరల మరల రస్ో యంచారు. తుజమ ైన భకుో తుకి భగవంతణడు అతుీయెడల అందఽబాట్టలో 
ఉంట్ాడు. భకుో లతో కయౌస, భకుో ల తృములనఽ క్షమించ, లరి కషుములనఽ హరించ, కరుణతో 
చేయూతనందించఽట్కు సదా సనీదఽధ డైెన అనంత కితృమూరిో ఆ భగవంతణడు. 

శ్రీ అణాు ంగరచారాస్ామి చెపన యధంగ – (ఎం రుమయన్) సరేాశారుతు మయహాతమయములో 
రతామూ, స్ౌలభామూ కూడా మనము సాకరించవలసన ఉదాతో యషయయలే. కతు ఈ రెండింటి్లో 
రతాము తులకడగ మనలనఽ జఞా నననఽమఖ్ఽలనఽ చేసఽో ంది. స్ౌశ్రలాము భకుో తు హిదయయతుీ 
కదయౌంచ సరేాశారుతుయొకక తృదదాసఽతుగ చేసఽో ంది. 

ఇందఽకు ఉదాహరణగ శ్రీ నమయమఱవారారు  రుమయళ్ళనఽ ధాాతుంచన యధాతుీ 
శ్ర ీఅణాు ంగరచారాస్ామి చెతృపరు.  రుమయళ్ళ రతామునఽ నమయమఱవారుగరు చకకగ 
వరిుంచనుడు ఆయనలో అంతగ భాలయదేాగం కనఽంచదఽ.   ఆ ఆఱవారులే తరులత అదే 
 రుమయళ్ళ స్ౌశ్రలామునఽ వరిుసాో  ఆయన స్ౌశ్రలాగుణాలనఽ సమరించ, రవశించ, ఆరునెలలతృట్ట 
బాహాసమితి లేకుండా యషణు ధాానంలో తుమగుీలయయారట్. 

మయళ మనం గురుో ంచఽకోవలసందేమంటే్ – సరేాశారుతు సకల గుణములూ మంగళ్కరములే. 
స్ౌశ్రలామూ, స్ౌలభామూ, రతామూ – అతుీ గుణాలనా ఆఱవారులు కీరిోంచారు.  కతు ఆ 
తుతాసారులు, యశిష్ు దైెాతాచారుాలు ఆ తండిరయొకక స్ౌశ్రలా, స్ౌలభా అనఽభవములనఽ తరచఽగ 
కీరిోంచ రవశించారు. శ్రీ భట్టు లలరి లాఖ్యానంలో కూడా ఈ ళ ైయౌ రసఽుట్ంగ కనఽసఽో ంది. 

కకలకాంలో చెతృపలంటే్ – శ్రీ శంకరులు రబరహమముయొకక రతామునఽ, ఐశారాము 
(ఈశితాము, ఈశారతాము)నఽ రధానంగ తమ లాఖ్ాలో చాంచగ – శ్రీ భట్టు లు 
 రుమయళ్ళళయొకక స్ౌలభామునఽ, స్ౌశ్రలామునఽ నొకిక వకకణించారు. 



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 4 వ ేజీ 

 

ఇదే అబుతృర యయతుీ యశదీకరించడాతుకి శ్రీ అణాు ంగరచారాస్ామి గరు తమ ఉతృత దాా తంలో 
తెయౌనట్టే  కొతుీ నామయలనఽ ఈ ఇరువురు మహాతణమలు ఎలయ లాఖ్యాతుంచారో రిశ్రయౌంచఽదాము. 

సతకితిిః 

75వ ళోే కము: సదుతిిః సతకితిిః సతాో  సదాూతిిః సతపరయణిః.  

„సతకితి‟ అనే దాతుకి స్మయనామ ైన అరధము – „మంచలైెన నఽలు చేయులడు‟. ఇంకొక అడుగు 
ముందఽకు లేస, ఈ మంచనఽలేమిట్ో యవరించడంలో ఈ లాఖ్యానకరోల అనఽభలలలోతు 
బునీతాము మనకు గోచరిసఽో ంది.  

యశాములోతు సకల తృర ణులనఽ రక్ించడం శ్రీమహాయషణు వుయొకక „సతకితి‟ (మంచతు) అతు 
శ్ర ీశంకరులు అబువరిుంచారు. 

శ్రీ భట్టు లలరు ఈ అరా తుీ మరింత యసోితంగ యవరిసాో , ఇంతకుముందఽ ళోే కంలోతు „లసఽదేవిః‟ 
నామంతో („వసఽరదో లసఽదేలయ వసఽరాసఽమనా  హయిః’) తమ అనఽభలతుీ జోడించారు. 
ముదఽా లొయౌకే బాలుతు రూంలో రమయతణమతు బాలా చేషులనఽ – లెనీనఽ ద ంగియౌంచడం, 
యళోదమమచేత రోటి్కి కటి్ులేయబడడం వంటి్లతుతు – ఈ „సతకితిిః‟ అనేదివానామంతో 
అనఽసంధాతుంచారు. ఇయ మంచ నఽల ందఽకవుతాయ? ఎందఽకంటే్ ఈ య్లలనఽ సమరించనలరికి 
సంస్రబంధనములనఽండి యముకిో లబుసఽో ందతు శ్రీ భట్టు ల రవచనము. 

ఈ రెండు లాఖ్యానములు సముచతములే. ఆఱవారుల కీరోనలలో లెయేౌయరిసన భగవంతణతు 
గుణానఽభవముల స్ౌరభము శ్రీ భట్టు ల లాఖ్ాలో గుబాయసఽో ంది. 

యజితాతామ 

66వ ళోే కము: యజితాతామ యధయేయతామ సతీకరిోిః ఛినీ సంశయిః 

ఈ నామమునకు స్మయనాారధము – „జయంబడిన మనసఽు గలలడు‟ 

శ్రీ శంకరుల భాషాము – తన మనసఽునఽ, ఇందిరయములనఽ తానే తుయంతిరంచనలడు. “యజితా 
ఆతామ మనన యనే సిః యజితాతామ” 
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శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 5 వ ేజీ 

 

శ్రీ భట్టు ల భాషాము – తన భకుో లకు సఽలభముగ వశమగు మనసఽు గలలడు. ఇది శ్రీ శంకరుల 
భాష్ాతుకి ూరిోగ బునీమ ైన అరధ తుీసఽో ంది.  

శ్రీ శంకరుల భాషాము భగవంతణతు రమేశారతామునఽ రతితృదించగ, శ్రీ భట్టు ల భాషాము 
భగవంతణతు స్ౌశ్రలా స్ౌలభా గుణాలనఽ కీరిోంచనది. 

యధయేయతామ / అయధయేయతామ 

66వ ళోే కంలోనే „యజితాతామ‟ తరులత వచేి నామమిది –  యజితాతామ (అ)యధయేయతామ సతీకరిోిః 
ఛినీ సంశయిః. ఇకకడ రెండు లాఖ్ాలలోతు భేదాతుకి కరణం తృఠ్ాభేదము. „యజితాతామ 
అయధేయయతామ ....‟ అనే తృఠతుీ శ్రీ శంకరులు గహీ ంచారు. శ్రీ భట్టు లు „యజితాతామ యధేయయతామ ....‟ 
అతు తీసఽకొనాీరు. 

„యధేయ‟ అంటే్ „అణగి ఉండుట్‟ అతు అరధం. „అయధేయయతామ‟ అనగ „ఎవరికీ యధేయుడు కతులడు‟ 
అతు శ్రీ శంకరులు  భాషాం చెతృపరు. ( న కనేా యధయే ఆతామ సారూమ్ అసా ఇతి అ-యధయే-
ఆతామ). శ్రీ రధాకిషు ళసో  ిగరు ఈ లాఖ్ానఽ „ఎవరి చేతనఽ తుయంతిరంబడతులడు‟ అతు 
(ఆంగేంలోకి) అనఽవదించారు. ఇది తుజమే. భగవంతణడు సరా సాతంతణర డు. ఆయన తన 
ఇచివచినటేే్ నడువగలడు. 

„యధేయయతామ‟ అనగ – భకుో లకు ూరిోగ వశమ ై ఉండేలడు – అతు శ్రీ భట్టు లు లాఖ్యాతుంచారు. 
భగవంతణడు భకో సఽలభుడు. ఆయన సంూరుముగ భకుో ల ఆదేళనఽస్రమే నడచఽకొంట్ాడు. 
“ఇలయ ర. ఇకకడ తులుచ .ో ఇకకడ కూరోి. ఇది తినఽ.” అతు భకుో లు చెపనుడు లరి ఆజానఽ 
ఆయన తృటి్స్ో డు. సొ్ ణువన్ స యద  రుమయళ్ నఽ ఉదాేశించ శ్రీ తిరుమయశయయఱవారుగరు 
“మణివణాు ! తూయకకడ ఉండవదఽా ” అతు చెపగనే ఆ  రుమయళ్ళళ తన ళలషతృనఽపనఽ చఽట్ుగ 
చఽట్టు కొతు ఆఱవారు లెంట్ బయలుదేరడట్. మయళ ఆఱవారు చెపనుడు తన ళలషతృనఽపనఽ 
రచఽకొతు శయతుంచాడట్. అలయగే అరుజ నఽడు చెపగనే కిషణు డు యధేయుడైె రథాతుీ కురుక్ేతరంలో 
ఉభయసేనల మధాకు తోలుకొతులెఱవళడు. 

ఇకకడ తృఠ్భేదం ఆధారంగ ఇదారు లాఖ్యానకరోలు తమ అనఽభలలనఽ మనకు రస్దించారు. 
భగలనఽడు సరేాశారుడతు శ్రీ శంకరులూ, భకోసఽలభుడతు శ్రీ భట్టు లూ కీరిోంచారు. 



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 6 వ ేజీ 

 

సతీకరిో ిః 

ఇది కూడా 66వ ళోే కంలోతు నామమే - యజితాతామ (అ)యధయేయతామ సతీకరిోిః ఛినీ సంశయిః 

శ్రీ శంకరుల లాఖ్యానము – “సతీ (అ-యతథా) కీరిోిః అసా ఇతి సత్-కీరిోిః” – లోక రశసోమ ైన, సతామ ైన, 
దివామ ైన కీరిో కయౌగినలడతు అరాము. తుసుందేహముగ ఇది సరెైన భాలరాము. 

శ్రీ భట్టు లు కూడా ఇదే అరాంతో తృర రంబుంచ, భగవంతణతు సతీకరిోకి కరణం ఆయన స్ౌశ్రలామతు 
యుయ్కరించారు. “స్ౌశ్రలా, సతేా న అతి మహతీ కరీిోిః అసా ఇతి సత్-కరీిో ిః” – భగవంతణడు తన 
కరుణాలతులాముల కరణంగ కీరిోమంతణడయెానఽ. ఆ సతాగుణమూరిో కీరిోతు మయట్లలో 
చెపనలయ కదఽ. 

ఇకకడ ఇదారు లాఖ్యానకరోలూ కే తృఠతుీ, కే అరా తుీ గహీ ంచారు. భగవంతణతు స్ౌశ్రలయాతుీ 
రశంసంచే అవకళతుీ మయతరం  శ్రీ భట్టు లలరు వదఽలుకొనలేదఽ. 

ఛినీసంశయిః 

ఇదీ 66వ ళోే కంలోతు నామమే- యజితాతామ (అ)యధేయయతామ సతీకరిోిః ఛినీసంశయిః 

శ్రీ శంకరుల లాఖ్యానము – అంతటి్తు అరచేతిలో ండువల  సపషుంగ చాచెడిలడు. ఏ యధమ ైన 
సంశయములు భగవంతణతుకి ఉండవు. కనఽక „ఛినీ సంశయిః‟ నామయంకితణడు ఆయన. 

శ్రీ భట్టు ల లాఖ్యానము – భకుో ల మనసఽులలోతు సకల సంశయములనఽ తువితోి చేయులడు.  

„ఛినీ సంశయిః‟ అనీ దమునకు రెండు అరాములూ సరితృత తాయ. శ్రీ భట్టు ల లాఖ్యానము 
భగవంతణడు భకోసఽలభుడతూ, భకుో లనఽ అనఽగీహ స్ో డతూ తెయౌయజేసఽో ంది. “భగవంతణతు 
తెలుసఽకోవడం స్ధామయ? ఆయననెలయ ఆరధించ రసనీం చేసఽకోలయౌ? ఆయన మనకు 
అందఽబాట్టలో ఉంట్ాడా?” వంటి్ సంశయములు ఆయన స్ౌలభా స్ౌశ్రలాతల కరణంగ 
సమసతృత తాయతు శ్రీభట్టు లు యవరించారు. 

ఇకకడ మయళ మనం గమతుంవచఽినఽ – శ్రీ శంకరులు రబరహమముయొకక సరాధికాతనఽ 
రశంసంచగ, శ్రీ భట్టు లు భగవంతణతు కఱవాణదయయగుణములనఽ కొతుయయడారు. 



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 7 వ ేజీ 

 

అతూశిః 

67వ ళోే కము - ఉదరీుిః సరాతశిక్షిః అతూశిః ళశాతసారిః. ఈ దాతుకి సరళ్ంగ చెతృపలంటే్ “ఈయడు 
లేతులడు” లేదా “ఈయడు కతులడు” అతు అరాం. 

శ్రీ శంకరుల లాఖ్ా – ఆయనకంటె్  ైన అధితి లేరొకరు లేరు. రబరహమముకంటె్ లేరు బరహమము 
లేదఽ గనఽక “భగవంతణనకు లేరు భగవంతణడు లేడు. ఆయనే రమేశారుడు” 

శ్రీ భట్టు ల లాఖ్ా – సంకలయపనఽస్రం ఆయన (భగవంతణడు) అధితిగ వావహరించడు. ఇకకడ 
శ్ర ీభట్టు లలరు భకుో తు క్ాన తులచారు. భకుో ల తృర రానలనా, ఆజాలనా కూడా భగవంతణడు ేరమతో 
శిరస్వహ ంచఽనఽ. ద ంగట్లో లేలచేత లరి తయేౌదండుర లు ఒడినట్టే గ భగవంతణడు తన భకుో లకు 
అధీనఽడైె వావహరించఽనఽ. అందఽకే బరహమనఽ కనీ రమురుషణడు గోతృలబాలుడైె నందగోుతు 
ఇంట్  రిగి యళోద చేతికి చకిక రోట్ బంధితణడైెనాడు. శ్రీ అణాు ంగరచారాస్ామిగరు ఇకకడ 
శ్ర ీ రియయఱవారులరి తృయరమునఽ ఉదాహరించారు.  

సమిమతిః / అసమిమతిః 

12వ ళోే కము - వసఽరాసఽమనాిః సతాిః సమయతామ (అ)సమిమతిః సమిః. ఇకకడ ఇదారు లాఖ్యాతలు 
తృఠ్భేదాల కరణంగ లేరులేరు లాఖ్యానాలు ఇచాిరు. 

శ్రీ శంకరులు  „అసమిమతిః‟ అనే తృఠతుీ గహీ ంచారు. “సరెైా ిః అరచిినీిః అమిత ఇతి అసమిమతిః” 
అనగ – దేతువలననఽ మితము (limit) కతులడు. ఏ యధముగనా తురాచం స్ధాము కతులడు. 
రిచేిదము తృొ ందకయునీలడు – అతు అరాము. యీతణలు బరహమమునఽ తెయౌయతుదిగనఽ, 
తెయౌయరతుదిగనఽ వచంచఽచఽనీయ. బరహమము అగోచరమ ైనది. కనఽక భగవంతణడు అసమిమతణడు. 

కతు భకిోమయరుమునఽ అనఽసరించన ఆఱవారులకు భగలనఽడు సఽలభముగ లబుంచఽననఽ 
సంరదాయమునకు అనఽగుణముగ శ్రీ భట్టు లు మయతరము „సమిమతిః‟ అనే తృఠతుీ గహీ ంచారు. 
“హసోసాిః ఇతి సమాక్ రచిినీిః” – భకుో లకు భగవంతణడు కరతలయమలకము వంటి్లడు. 
దశరధఽడు, యళోద వంటి్లరల ముంగిట్ తులచన ముతాము. దశరధఽడు “ఉన ష్త డశ వరోో  మ ే
రమో రజీవలోచనిః” అతుయు, వసఽదేవుడు “మమ అయమ్ తనయో తుజిః” అతుయు 



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 8 వ ేజీ 

 

వచంచనారు. ఇకకడ „నా రముడు‟, „నా తనయుడు‟ అనీ ద రయోగలనఽ యళలషంగ 
గురోించాయౌ. శ్రీ అణాు ంగరచారాస్ామిగరు   రియతిరుముయనఽండి ఉదాహరించారు. 

మహాకోశిః 

యస్ో రిః స్ా వరస్ా ణుిః రమయణమ్ బీజమవాయమ్  
అరోా అనరోా  మహాకోళో మహాభోగో మహాధనిః – 46వ ళోే కము  

„కోశ‟ అనీ దాతుకి రెండు అరా లు సరితృత తాయ – (1) రక్షణా కవచము (2) తుధి, దాచయుంచన 
ధనము 

„కవచము‟ అనీ అరధంలో శ్రీశంకరుల లాఖ్యానం స్గింది. రమయతణమడీ ంచకోశములచే 
ఆవరింబడియునాీడు. (1) అనీమయ కోశము – ఇందిరయ తుగహీముచే అధిగమింవచఽినఽ. (2) 
తృర ణమయ కోశము – ఉచాిాస తుళాసములనఽ తుయంతిరంచఽట్ దాార అధిగమింవచఽినఽ. (3) 
మననమయ కోశము – మనసఽునఽ తుగహీ ంచఽట్ దాార దీతుతు అధిగమింవచఽినఽ. (4) బుదిధమయ 
కోశము – బుదిధతు అదఽులోనఽంచఽకొతు, కోరికలనఽ, రగ దేాష్ది యకరములనఽ తాజించఽట్ దాార 
యజఞా నమయ కోశమునఽ దాట్వచఽినఽ. (5) ఆనందమయ కోశము – ఆతమజఞా నము దాార 
అధిగమింవచఽినఽ. ఈ యధముగ బరహమస్క్ాతాకరము స్ధామతు శ్రీ శంకరుల భాషామునఽ 
„ధరమచకీము‟ రచయత యుయ్కరించనారు. 

శ్రీ భట్టు లలరు కోశము అనగ „తుధి‟ అనీ అరాంలో లాఖ్యాతుంచారు. భగలనఽడు తరగతు  తుీధి. 
భకుో లకు సకల సంతణో లనఽ రస్దించనా అది తరగదఽ.  

మయళ మనం ఈ లాఖ్యాతల అనఽభవ భేదాలనఽ గురోించవచఽినఽ. అస్మయనాము, 
సరాశకిోమంతము, అతురాచతూయము, కషుస్ధాము, అగోచరమునైెన బరహమమునఽ రతితృదించే శ్రీ 
శంకరుల మయరుము దిఢమ ైన, కమీమ ైన దీక్షతో యోగస్ధన చేసేలరికి సాురోిదాయకమతుసఽో ంది. 
అలయ కకుండా భగవంతణతు అనంతకరుణ, భక సఽలభతాము, స్ౌశ్రలాములనఽ కీరిోంచే శ్రీభట్టు ల 
లాఖ్యానము స్ధారణ భకుో లకు కొంగుబంగరము వంటి్ది. 

 



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 9 వ ేజీ 

 

శ్రీ శంకర నారయణన్ గరి „శ్రీ యషణు  సహసర నామమ్‟ (Bhavan‟s publication) గంీధాతుకి 
ముందఽమయట్ లర సాో  శ్రీ ఎన్. రఘునాధన్ గరు మరో నామమునఽ ఉదాహరించారు. 

లాళ్ిః 

10వ ళోే కము - అహసుంవతురో లాళ్ిః రతాయిః సరాదరశనిః. „లాళ్ము‟ అనగ సరపము. 

శ్రీ శంకరులు – „సరపమువల  ట్టు కొనఽట్కు దఽరేభమ ైనలడు‟ అతు చెతృపరు. అనగ భగలనఽతు 
తెయౌసకొనఽట్, చేరుట్ దఽరేభము. బరహమమునఽ తెయౌయుట్ కషుస్ధామతు దీతు భావము. 

శ్రీ భట్టు లు – „భకుో లనఽ  నలేసకొతు యుండులడు‟ అతు చెతృపరు. అనగ భగలనఽడు భకుో లనఽ 
యడచ ట్ుడు. భకుో ల లెంట్ ఉండి, లరి యోగక్ేమములనఽ చకకదిదఽా ట్ ఆయనకు రతికరము. 

ఇతర భదేములు 

శ్రీ భట్టు లు రతినామమునకు శబాా రాభావములనఽ యవరించఽట్యే కక, 1000 నామముల 
కమీములో క సంబంధమునఽ చాతృరు. లేయ నామములనఽ ఆయన 44 సమూహములుగ 
వరగుకరించారు.  రతి సమూహము భగవంతణతు కొకకక అవతారము లేదా యభూతికి 
సంబంధించనది. కనఽక శ్రీ భట్టు ల లాఖ్యానములో రతి నామమునకు సందరూనఽస్రముగ 
అంతకు ముందఽగల నామముతో గల సంబంధమునఽ యవరించారు. 

ఉదాహరణకు – 1 నఽండి 122వ నామమువరకు భగవంతణతు రలసఽదేవ సారూమునఽ, 123, 124 
నామములు సంకరోణ సారూమునఽ వరిుంచఽనఽ. ఇలయ ఈ ుణా నామములనఽ మిగియౌన 
నామములతో అనఽసంధాతుంచ యవరించఽట్లోనఽ, సమరించఽట్లోనఽ మరింత తృరవశాం లబుసఽో ందతు 
చెబుతూ శ్రీ రధాకిషు ళసో ిగరు క ఉదాహరణ ఇచాిరు. అనఽకూలిః, శతావరోిః, దీమ, దమతుభకే్షణిః 
-  అనే నామములు వరుసలో వస్ో య.  

„కూలమ్‟ అనగ డుా .  „అనఽకూలిః‟ అనగ డుా  (గమాము) చేరేి మయరుదరిశ.  

„శతావరోిః‟ – నారుమయరుే  – అనగ అసంఖ్యాక రాయములు – మరల మరల అవతరించ, భకుో లు 
తరించే (గమాము చేర)ే వరకు తోడు వదలతులడు.  



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 10 వ జేీ 

 

„దీమ‟ – చేతిలో తామరూవు ధరించనలడు – తానఽ సఽలభముగ లబుంచెదనతు, 
తుసుంశయముగ తన తోడు చేకొనమతు ధైెరాము చెుపలడు.  

„దమ తుభేక్షణిః‟ – దమములవంటి్ కనఽీలతో భకుో ల భయమునఽ తృత గొటి్ు కరుణతో కతృడులడు. 

ఇలయ ఈ మంగళ్కర నామములనఽ కమీములో సమరించఽట్వలన ఆయన భకోసఽలభుడతు గహీ ంచ, 
రవశించ, తరింవచఽినఽ. 

ఇది శ్రీ  ళసో గిరి సాంత ఉదాహరణ. శ్రీ భట్టు ల లాఖ్ానఽండి గహీ ంచనది కదఽ. కతు నామముల 
మధా సంబంధమునఽ సమరించఽట్ వలన సమకూరే ఆనందమునకు చకకతు ఉదాహరణ. 

మనకు మరంిత రయోజనము 

నేనఽ (శ్రీ కిషుమయచారుాలు) ఈ లాస రంరలో ఎందరో మహానఽభావుల లాఖ్యానములనఽ 
ఉయోగించడం జరిగిందతు చదఽవరులు గమతుంచగలరు. శ్రీ రశరభట్టు , శ్రీ శంకరచారుాలు, శ్రీ య. 
య. రమయనఽజన్, శ్రీ రధాకిషుళసో ,ి శ్రీ సతాదేలయ లసషఠ , ధరమ చకమీు రచయత (ేరు తెయౌయదఽ), 
శ్ర ీ.బి. అణాు ంగరచారా స్ామి, శ్రీ చనమయయనంద, శ్రీ కిషుదతో భరదాాజ, మరికొందరు. 

రతి లాఖ్యానంలోనఽ ఏదో క యశిషుత గోచరిసఽో ంది. అతుీంటి్కంటె్ శ్రీ శంకరుల భాషాము 
ూరామ ైనది. తరులతి అదైెాత లాఖ్యానకరోలందరికీ ఇది మయరుదరిశతు. అలయగే యశిష్ు దైెాత లేదాంత 
లదఽలకు శ్రీ భట్టు లలరి లాఖ్ా ఆదాము మరియు బహృళ ఆధారము కూడానఽ. శ్రీ య.య. 
రమయనఽజన్ గరు నమయమఱవార్ తిరులైెమోయనఽండి, మరియు ఇతర దివా రబంధములనఽండి 
యస్ో రంగ ఉదాహరించారు.  శ్రీ సతాదేలయ లసషఠ గరు రతినామముయొకక లాకరణ, మయతిక, శబా, 
అరాములనఽ (etymology)  కూలంకషంగ రిశ్రయౌంచారు.  ఇంక లరు రతి నామముయొకక 
లాఖ్యానాతుీ తొృ ందఽరుసాో  నామమునకొకక ళోే కం చొుపన 1000 ళోే కలు రచంచారు. „ధరమచకంీ‟ 
రచయత రతి నామమంతరా తుకీ తృర ంచక సంబంధాతుీ యవరించ, ఎంతో యులంగ ఆ 
నామమునఽండి  స్మయనా మయనవులు గహీ ంచవలసన తృఠ్ములనఽ తెయౌయజేళరు. శ్రీ 
రధాకిషుళసో  ిగరు శ్రీ శంకరుల, శ్రీ భట్టు ల లాఖ్యానాలనఽ యవరించ, ఇక యీతణలు, సమితణలనఽండి 
 కుక ఆధారలనఽ కయౌ అందించారు. అలయగే సంసకిత ండితణల ైన శ్రీ కిషుదతో భరదాాజగరు 
యీతణలు, సమితణలనఽండి మరితుీ ఆధారలనఽ అనఽసంధాతుంచారు. శ్రీ చనమయయనంద గరి రచన 



శీ్ర యషణు  సహసరనామ స్తో తరము - యవరణ 

 

శీ్ర శంకరుల శీ్ర భట్టు ల భాష్ాల తడేాలు, తృత యౌకలు  - 11 వ జేీ 

 

సరళ్మ ైన ఆంగే భాషలో చాలయమందికి చదవడాతుకి అనఽకూలంగ ఉంది. శ్రీ .బి.అణాు ంగరచారా 
లరి లాఖ్యానం తమిళ్ంలో ఉంది. శ్రీ భట్టు ల సంసకిత భాషాం చదఽవలేతులరికి ఇది ఎంతో 
ఉయోగకరం. ఇంక శ్రీ అణాు ంగరచారా గరు తమ ఠికలో లర సన శ్రీ శంకర, శ్రీ భట్ు భాష్ాల 
తణలనాతమక రిశ్రలన ఎంతో యశిషుమ ైనది. ఈ యధమ ైన యళలేషణాతమక  రచన లేరే రచయతల దాార 
మనకు అందలేదఽ. 

శ్రీ యషణు  సహసరనామము గురించ ఈ లాస రంర (Postings in Bhakthi list in Internet)   ై 
లాఖ్యానకరోల అనఽభవస్రతుీ తొృ ందఽరచ మీకందించే రయతీము. ఆ మహానఽభావుల 
లాఖ్యానాలలోతు లైెయధాము అనంతగుణ సారూుతు కొతుీ యళలష్లనఽ లేరులేరు కోణాలలో దరిశంచే 
సదవకశంగ మనం గహీ ంచాయౌ. 

ఈ ఉతృత దాా తము చదఽవరుల ఆసకిోతు, శదీధనఽ  ంతృొ ందించ, ఈ మహామంతరస్రమునఽ 
ఆస్ాదించఽట్కు మరింత దోహదం చేసఽో ందతు భాయసఽో నాీనఽ.  (అతు శ్ర ీకిషుమయచారిగరు లర ళరు). 

 

శీ్ర నరసంహన్ కిషుమయచారి ఆంగే రచనకు ఇది తెలుగు అనఽలదము.  
  



వీౄ విశణు  షసషరనాభ వెతో త్రభు - విఴయణ 

 

ూయవ ఠకి - 1 ఴ ేజీ        ళలో కభుల అరహా లు - వీౄ భెౄరహజు రహజారహఴు యచననుండ ి

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

లక్ష్మౄనావుంస భభదేశి కరహఴలుంఫమ్ 

సరిిః ఓుం 

 

 

 

 

 

 

ూయవ ఠకి 

ఈ భాగుంలోతు ళలో కహల అనలహదాతుి వౄీ ెభౄరహజు రహజారహఴుగహరి యచననుండి మథాత్థుంగహ లహర షో నాిన. (1) 
ఆ యచయత్ తెలుగు వేత్ చకకగహ ఉనిది. (2) నాకు షవుంత్ుంగహ అనఴదిుంచే తృహుండిత్ుం లేద (3) ఇుందకు ఆ 
యచయత్నుండి నేన అనభతి తీషకొనలేద. కహతు కహ చేవన విశమాతుి ఫట్టి  లహరికి అబుంత్యుం 
ఉుండదతు ఆవృషో నాిన. లహరి చకకతు యచనన షుంూయుుంగహ చదఴడాతుకి తృహఠకులకు ఆషకోి కలుగుత్ణుందతు 
ఆవృషో నాిన. 
 

ఇది కేఴలుం తాత్ీయభు. అనేక యచనలలో విశముం ఇుంచభుుంచ ఇలాగేఉనిది. కనక నా షవుంత్ దాలన 
జొీుంచడుం భుంచిది కహదతు భావిషో నాిన. 
– కహ.ష. ఫాఫు 
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నభవెహకయళలో కభులు 
 

వుకహో ుంఫయధయుం విశణు ుం వవృఴయుుం చత్ణయభృజుం | 
రషనిఴదనుం ధాయేత్ షయవవిఘ్నిళహుంత్య ే|| 
షవచఛభులగు తెలోతు ఴషోరభులన ధరిుంచినలహడున, అుంత్ట్న లహుంచిమునిలహడున, 
చుందర తుఴుంట్ట భనోసయభగు ళలబతో కూడినలహడున, నాలుగు ఫాసృఴులతోనొుీలహడున, 
భుంగళకయభగు నఴువభృగభుతో రకహవృుంచలహడుననగు విఘ్నివవయభతు షయవ విఘిభుల 
తులహయణాయామ ై ధాతుుంఴలెన. 
 

లహషుం ఴవశీనతృహో యుం వకేోిః తృౌత్రభకలౄశుం | 
రహవరహత్ౄజుం ఴుంద ేవుకతాత్ుం త్తృత తుధుిం || 
యభ విత్రభూరిోమగు ఴవశీ భసరిష యొకక భుతుభనభడున, భవేుయభశణడగు 
రహవయభతు రమనుందనడున, జాా నవెహగయభుండగు వుకదేఴుతు త్ుండిరమునగు లహష బగలహననకు 
ఴుందనభులు. 
 

లహవెహమ విశణు యూతృహమ లహషయూతృహమ విశుల ే| 
నమో ల  ైఫరసౄతుధయ ేలహవవహీ మ నమో నభిః || 
లహషడు విశణు  షవయూుడు. లహషతు యూుంలోనని విశణు ఴునకు, ఫరసౄతుధియ ైన లహవశణీ నకు 
నమోనభ. 
 

అవికహరహమ వుదాా మ తుతామ యభాత్ౄన ే| 
షదెకైయూయూతృహమ విశుల ేషయవజిశుల ే|| 
జనన భయణాది శడాృఴ వికహయ వూనుండున, యభ విత్ణర ుండున, తుయౄల తుత్ 
షవయూుుండున, యఫరసౄభున, షచిిదానుంద షవయూుుండున, భుంగళ భసతూమ దిఴ 
షవయూుుండుననగు వౄీవిశణు బగలహననకు రణాభభులు. 
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మష షౄయణభాతేరణ జనౄషుంవెహయఫుంధనాత్ | 
విభుచత ేనభషోవెైౄ విశుల ేరబవిశుల ే|| 
ఓుం నమో విశుల ేరబవిశుల ే

ఏ భసతూముతు షౄయణ చిుంత్న కీయోన భాత్రభు చేత్నే, జనన భయణ కేోవభులతో గూడిన 
బముంకయషుంవెహయ భవేఫుంధభులతుిమున షభవతృత ఴునో, అట్టి షరహవుంత్రహభుమగు వౄీ 
విశణు బగలహననకు వినమూయవకభుగ నభషకరిుంచచనాిన 
 

 

ూయవ ఠకి 

 

వౄ ీల వైుంతృహమన ఉలహచ 

వాతావ ధరహౄనళేఴణే తృహఴనాతు చ షయవవిః | 
ముధఴిీ యిః ళహుంత్నఴుం ునరలేహబభాశత్ || (1) 

ల ైవుంతృహమన భసరిష జనమేజమ భవేరహజుతో తూరీతిగహ లుకుచనాిడు. 
అబుదమ యుంయలన కలిగిుంచచ, మోక్షరదభులగు ధయౄభులన, తృహబుంజనభులగు 
ధయౄయసషభులన – అుంవమైె యభుండి రఫో ధభు చేముచని యభళహుంత్ గుంభీయభూరిో 
జాా నవెహగయభుండగు భీశౄతాభసృతుతో ధయౄజిజాా షఴగు ముధిఴీ యభుండిట్లో  రవృిుంచచనాిడు. 
షయవధయౄతుధిమగు భీశౄతాభసృడు నన ితుిో  ధయౄభులు, ధయౄషఽక్షౄభులు, 
అనవహీ నభులు భునిగునవి తెలిమునాిడేగహతు – షకల ుయభవహయా వెహధనమ ై, భుకికలి త్కుకఴ 
రమాషతో, అనుంత్భగు భవేపలభున భుకికలి తేలికగన, షఖభుగన తృ ుందనట్టి 
విశమభున గూరిి ఇుంత్ఴయకున చెీముుండలేదే – అతు షుంవయుంచి, ధయౄరహజు ఈ 
దిగుఴనదాసరిుంచిన ఆయభ రవిలన గురిుంచి భీశణౄలలహరితో లుకుచనాిడు. 
 

వౄ ీముధిఴీ య ఉలహచ 

కమికేుం దెఴైత్ుం లోక ేకుిం లహేకుం రహమణుం | 
షో ఴుంత్ిః కుం కభయిుంత్ిః తృహర ుిమురహౄనలహిః వుబుం || (2) 

ఈ ళలో కభునుంద నాలుగు రవిలు అడగఫడుచనివి 

(1) ఈ లోకభునుంద ఒకకడేయ ైన దేఴుడెఴవడు? 
(2) భానఴులు తృ ుందదగిన ఏక ైక భసో నిత్ వెహా నమేది? 
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(3) ఏ దేఴుతు షో తిుంచట్ఴలన భానఴుడు షయవ వుబభులన తృ ుందచనాిడు? 
(4) భరిము ఏ దేఴుతుయొకక ఫావేుంత్య ూజలనాచరిుంచట్ఴలన షకల వుబభులు కలుగున? 
 

కో ధయౄషసయవధరహౄణాుం బఴత్ిః యమో భత్ిః | 
కుిం జనౄచత ేజుంత్ణయజనౄషుంవెహయఫుంధనాత్ || (3) 

(5) అతుి ధయౄభులకుంటె్న యమోత్కాశిభగు భవేధయౄభు ఏదియ ై మునిదతు భూ 
అభితృహర మభు? 
(6) దేతుతు జుంచచనిచో భానఴులు షకల కయౄ ఫుంధభులనుండిమున విభుకిోతు చెుందదయభ? 
అతు భుగిలిన ర ుండు రవిలు.  
 

వౄ ీభీశౄ ఉలహచ 

జిజాా షఴగు ధయౄజుతుయొకక ఆయభ రవిలన వితు షుంత్వుంచి, ఫావేబుంత్య వత్ణర ఴులన లో 
జయుంచిన షయవవిజాా నవెహగయభుండగు వౄీ భీశౄఫరసౄచారి ఇలా అనాిడు. 
 

జగత్్రబుుం దఴేదఴేభనుంత్ుం ుయభవత తో్భుం | 
షో ఴనాిభషసవేరణ ుయభశషసత్తోతాిత్ిః || (4) 

చరహచరహత్ౄకభగు ఈ వివవభునకుంత్కున రబుల ైనలహడున, ఫరవేౄది షకల దేఴతాగణభులకున 
అధితియ ైనలహడున, దేవకహలఴషో ఴులచేత్ రిచిఛనిభు కహతులహడున, క్షరహక్షయభుల కుంటె్న 
ళేశీణీ డైెన యభుయభశణుండగు విశణు దేఴుతు విత్రభులగు లేయ నాభభులచేత్ వెతో త్రభు 
చేముట్ఴలన భానఴుడు షకల దిఃఖభులనుండి భుకిోతు తృ ుందచనాిడు. 
 

త్మఴే చాయిమతుిత్ుం బకహో ా ుయభశభఴముం | 
ధామన్ షో ఴనిభషుంవి మజభానషోమఴే చ || (5) 

అఴముుండగు ఆ యభ ుయభశణతు బకిోూయవకభుగహ ూజిుంచట్ఴలనన, ధానభు 
చేముట్ఴలనన, షసషరనాభభులతో వెతో త్రభు చేముట్ఴలనన, నభవెహకయభు చేముట్ చేత్న  
భానఴుడు షకల దిఃఖభులనుండిము విభుకిోతు తృ ుందచనాిడు. 
 

అనాద ితుధనుం విశణు ుం షయవలోక భశవేవయుం | 
లోకహధక్షుం షో ఴతుిత్ుం షయవదిఃఖాతిగో బలేత్ || (6) 
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జనన భయణాది శడాృఴ వికహయభులు లేతులహడున, షయవ లహకుడున, షయవలోక 
భశేవవయభడున, షకలభునకు వెహక్ష్ియ ై ల లమునట్టి యభుయభశణతు తుయుంత్యభు షో తి చేముట్ 
చేత్ షకల దిఃఖభులనుండిము భానఴుడు విభుకిోతు చెుందచనాిడు. 
 

ఫరసౄణుం షయవధయౄజాుం లోకహనాుం కరీిోఴయానుం | 
లోకనాథుం భసదఽృత్ుం షయవబూత్బలోధృఴుం || (7) 

లేదభులకున, లేదవిదలగు ఫరా సౄణులకున, త్షసనకున, షాఴికయోమగు ఫరసౄకున 
శిత్భు కహవిుంచలహడున (ఫరసౄణుడు), షకల ధయౄలేదిమున, త్న షవవకిో చేత్ షకల 
లోకభులుందన బూత్భులముందన రలేవృుంచి లహట్టతు ఴాదాి తృ ుందిుంచలహడున, షకల 
లోకభులన ళహవుంచి తృహలిుంచలహడున – నఴవడు షకల బూత్జాలభునకున ఉత్ీతోి శేత్ణల ై, 
షరహవధివహీ నమ ై, భవేదృత్ దిఴభూరిోయ ై భావుంచచనాిడో అట్టి యభ ుయభశణతు 
షో తిుంచట్చేత్ భానఴుడు షకల దిఃఖభులకున అతీత్ణడగున. 
 

ఏశ మ ేషయవధరహౄణాుం ధరోౄऽధికత్మో భత్ిః 
మదృకహో ా ుుండరకీహక్షుం షోల యైరేి నియిః షదా || (8) 

తాభయ రేకులఴలె షుందయభులగు నేత్రభులతో త్న సాదమకభలభునుంద రకహవృుంచచని 
బగలహనడగు లహషదేఴుతు తుయుంత్యభు బకిోతో గుణకీయోనభు చేముచ వెతో త్రభు చేముచ 
ఆరహధనాదలన కహవిుంచట్యే అతుి ధయౄభులకుంటె్ భవేధయౄమ ైమునిదతు నా అభితృహర మభు. 
 

యభుం ో  భసతేోజిః యభుం ో  భసతో్ిః | 
యభుం ో  భసద్రసౄ యభుం మిః రహమణుం || (9) 

నఴవడు షయవభున రకహవృుంజేమునట్టి దిఴచైెత్న షవయూభగు భసో నిత్ దిఴ తేజవైెస 
మునాిడో – నఴడు షరహవుంత్రహభుయ ై, షయవ ళహషనకయోయ ై, తృహలనాదక్షుడైె షయవభున 
త్ుంజేముచనాిడో – నలహవడు షత్ధరహౄది భసో నిత్ గుణగణ షుంనిడైె, రిూయు 
యఫరసౄమ ై ల లుగ ుందచనాిడో – నలహవడు ునరహఴాతియూ యశిత్మ ైన ళహవవత్ రషని రళహుంత్ 
యుంధాభుడైెమునాిడో –  

 

వితరా ణాుం విత్రుం ో  భుంగఱానాుం చ భుంగళుం | 
దెైఴత్ుం దఴేతానాుం చ బూతానాుం ో ऽఴమిః తా || (10) 
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ఏ భవేత్ణౄతు యొకక షౄయణ, చిుంత్న, ధాన, కీయోన, ఴుందన భాత్రభు చేత్నే షకల 
ుణతీయాభులకున నఴవడు ుణత్వభున, విత్రత్న రవెహదిుంచచనాిడో , ఏ ుణుయభశణతు 
నాభషుంకీయోన భాత్రభు చేత్ షకలభులగు అవుబభులు, అభుంగళభులు, అళౌచభులు, షకల 
దిఃఖానయాభులు నవృుంచి షయవభుంగళ వుబ ళహుంతి ళలబన షుందలు ఴరిాలుో నో – ఏ కఱాణ 
భూరిోయొకక ధాన చిుంత్నభుల చేత్ షవరహా ది పలభులు ఫరవేౄది భవేలోకభులు 
కూడత్ణచఛభులుగహ కహనఴచినో – నఴడు యభ భుంగళ భసో జవల దిఴభూరిోో , 
షయవదేఴతాగణ వెహయవభౌభుడో , ఏ భవేవకిోషుంనిభూరిో షకలతృహర ణికోటో్కు జనౄదాత్య ై, యక్షకుడైె 
భావలుో చనాిడో – నావనయశిత్ణుండైెన దిఴ షవయూుడెఴవడో – 

 

మత్ిః షరహవణ ిబూతాతు బఴుంతాదమిుగహగమ ే| 
మవౄుంవి రళముం మాుంతి ునరేఴ ముగక్షయ ే|| (11) 

కలాీయుంబ షభమభున ఏ భసతూముతు నుండి షకల బూత్జాలభులున జననభు 
నొుందచనిలో భరిమున కలాీుంత్భునుంద ఏ దేఴుతుముంద ఈ బూత్భులతుిమున 
లమభగుచనిలో – అట్టి షాఴి వాతి లమ కయోమగు భవేుయభశణడెఴవడో –  

 

త్ష లోకరధానష జగనాిథష బూత ే| 
వివతు రహిభషసషరుం మ ేవీుణు తృహబమాసుం || (12) 

అట్టి షయవలోక భశేవవయభుండున, షరహవుంత్రహభుమున, భామాకళుంకయశిత్ణడున, 
తుషసుంగుడున, తురోిుో డున అగు దేఴదేఴుుండగు వౄీ విశణు  బగలహనతుయొకక లేయ 
ుణనాభభులన నేన తూకిుడు విఴరిుంచచనాిన. 
 

ఓ ధయౄరహజా! షభషో తృహభులన సరిుంచనవిమున, షుంవెహయబమతా సయభులెైనవిమున, 
షకల వుబ ళలబన ళహుంతి రషనితా భుంగళకయభులెైనవిమున అగు ఈ దిఴ నాభభులన 
ఏకహగభీగు చితో్భుతో వఴీణభు చేముభు. 
 

మాతు నాభాతు గౌణాతు విఖాతాతు భవేత్ౄనిః | 
ఋఴభిిః రగితీాతు తాతు ఴక్ష్యభు బూత్య ే|| (13) 

ఈ లేయ నాభభులున యభవిత్రభులెైనవి. యభ భుంగళ రదభులెైనవి. బగలహనతు 
గుణవిబూతి లీలా భాధయబరిత్భులెైనవి. భసయభష లు గహనభు చేవనట్టివి. భవేత్ణౄలు, యభ 
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బకోఴరేణులు షోఴభు గహవిుంచినవి. భుంత్రలేతో్లు, భుంత్రదరశిలు విఴరిుంచినట్టివి. ఈ నాభషసషరభు 
షకలుయభవహయా వెహధనభయనది. (ధయౄ-అయా-కహభ-మోక్ష రదభులు). ఇట్టి షరవదా, భనోసయ, 
షుందయ నాభ షసషరభున తూకు వితుుంచచనాిన. వదాీగహ  నాలకిుంుభు. 
 

ఋఴరహిభాిుం షసషరష లేదలహవెత  భవేభుతుిః | 
ఛుందోऽనశణి ప్ త్థా దలేో బగలహన్ దేఴకషీత్ిః || (14)  

 

అభాతాుంవూదృలో బీజుం వకిోరేేఴకనిుందన: | 
తిరవెహభా సాదముం త్ష ళహుంత్రేా వితుముజత ే|| (15) 

 

విశణు ుం జిశణు ుం భవేవిశణు ుం రబవిశణు ుం భశవేవయుం | 
అనకేయూదెతైాుంత్ుం నభాభు ుయభవత తో్భుం || (16) 

 

అష వౄీ వివతు రిేఴషసషరనాభవెతో త్రభవేభుంత్రష | 
వౄ ీలేదలహవెత  బగలహన్ ఋఴిః | 
అనశణి ప్ ఛుందిః | 
వౄీభవేవిశణు ిః యభాతాౄ వౄీభనాిరహమణో దఴేతా | 
అభాతాుంవూదృలో భానరితి బీజుం | 
దేఴకనీుందనిః షరఴేితి వకిోిః | 
ఉధృఴిః క్ష్ోబణో దేఴ ఇతి యమో భుంత్రిః | 
వుంఖబానిుందక ీచకీతీి కలీకుం | 
ళహర ఙాధనావ గదాధయ ఇత్షోరుం | 
యథాుంగతృహణియక్ష్ోబ ఇతి నతే్రుం | 
తిరవెహభా వెహభగిః వెహమతేి కఴచుం | 
ఆనుందుం యఫరశౄేతి ో తుిః | 
ఋత్ణషసదయశన: కహల ఇతి దిగృుంధిః | 
వౄ ీవివవయూ ఇతి ధానుం | 
వౄీభవేవిశణు రత్రేా షసషరనాభ జ ేవితుో గిః | 
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వౄీ విశణు షసషరనాభవెతో త్ర భవేభుంత్రభునకు లేదలహషడు ఋఴ. దీతు ఛుందషస ‘అనశణి ప్’. 
దేఴకీనుందనడైెన యభాత్ౄ వౄీభనాిరహమణభూరిోయే భుంతరా ధివహీ న దైెఴభు. 
‘అభాతాుంవూదృలోభానిః’ అన నాభభులు బీజభు. ‘దేఴకీనుందనిః షరవహి ’ అన నాభభులు వకిో. 
‘ఉదృఴిః క్ష్ోబణో దేఴిః’ అన నాభభులు యభ భుంత్రభు. ‘వుంఖబానిుందకీ చకీీ’ అననది 
కీలకభు. ‘ళహయ్గధనావ గదాధయిః’ అననది అషోరభు. ‘యథాుంగతృహణియక్ష్ోబిః’ అననది నేత్రభు. 
‘తిరవెహభావెహభగవెహసభ’ అననది కఴచభు. ‘ఋత్ణిః షదయశనిః కహలిః’ అననది దిగూుంధభు. 
ఈ రీతిగహ భావిుంచి, దిగూుంధనభు గహవిుంచి, వివవయూభుగ ధానభృనరిుంచి, వౄీభవేవిశణు ఴు 
రతికొయకు షసషరనాభజ తృహరహమణభు చేమఴలమున. 
 

ధానుం 

 

క్ష్మరోదనవత్్రదళే ేవుచిభణవిిలషతెసైకత ేభ్కిోకహనాుం  
భాలాకుో తృహో షనషాిః షుట్టకభణతిుభ రైౌౄకిోక ైయౄుండతిాుంగ: | 
వుభ ైరయభ ైరయదభ ైరయభరవిియచితెయైభౄకోమూశఴర ్షిః 
ఆనుంద ీనిః ుతూమాదరినలునగదావుంఖతృహణయిభౄకుుందిః || 
విత్రభగు క్ష్మయవెహగయభున – షవచఛభులగు వివిధ భణిషభూసభుల దిఴకహుంత్ణలచేత్ 
రకహవృుంచచని ఇషకతిన ిైెతు – భుత్భుల భాలలతో తృ దగఫడి, ళలభామభానభుగహ 
అలుంకరిుంఫడిన దిఴవుంవేషనభునుందనిలహడైె – షుట్టకభణికోట్ట దిఴరకహవభులతో కూడిన 
భణివేయభులతో అలుంకరిుంఫడిన అఴముఴభులతో ళలభిలుో చ – షవచఛభులగు మేఘభులు 
అభాత్ఴయషభు కురిుంచచుండగహ – దిలహనుందభూరిోయ ై – వుంఖ చక ీగదా దౄభులు ధరిుంచి 
రకహవృుంచచని కఱాణభూరిోమగు భుకుుందడు భనలన విత్ణర లన గహవిుంచగహక! 
 

బూిః తృహదౌ మష నాభిరవిమదషయతులవిుందరషఽరౌ చ నేతేర 
కరహు లహళహిః వృరో దౌయభౄఖభ దసనో మష లహవేోమభబా్ిః | 
అుంత్ిఃషాుం మష వివవుం షయనయఖగగో భోగగిుంధయవదెతైెైిః 
చిత్రుం యుంయభత ేత్ుం తిరబుఴనఴుశుం విశణు భూవుం నభాభు || 
ఏ భవేత్ణౄనకు బూభు తృహదభులో – ఆకహవభు నాభిో ,  లహములే తృహర ణమో -  చుందరషఽయభలే 
నేత్రభులో -   దికుకలే చెఴులో, షవయామే వృయవెత స – అగిియే భుఖమో – షభుదరమే దిఴ 
భుందియమో భరిమున – ఏ భవేభూరిోముంద భావలుో చని అనుంత్ వివవభు దేఴత్లు, 
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నయభలు, క్షులు, గోఴులు, షయీభులు, గుంధయభవలు, దైెత్ణలు భునిగులహరితో ఆమాలోకభులతో 
కూడి చిత్రవిచిత్రభుగహ ళలభిలుో చనిదో – భరిము న లహవడు భూడులోకభులు త్న వరీయభుగహ 
కలిగిమునాిడో – అట్టి షయవలహమున, షరేవవవయభడున నగు ఆ షచిిదానుంద యఫరసౄభునకు 
నభషకరిుంచచనాిన. 
 

ఓుం నమో బగఴత ేలహషదలేహమ | 
 

ళహుంతాకహయుం బుజగవమనుం దౄనాబుం షరవేుం 

విళహవధాయుం గగనషదావుం మఘేఴయుుం వుభాుంగుం | 
లక్ష్మౄకహుంత్ుం కభలనమనుం ో గసిాదాా ానగభుం 

ఴుంద ేవిశణు ుం బఴబమసయుం షయవలోక కైనాథుం || 
యభళహుంతి షవయూుడున, ళేశళహయమున, నాభిముంద దౄభు విలవలోినలహడున, 
షయవదేఴతా చకీఴరిోమున, షభషో షాఴికితు ఆధాయబూత్ణుండున – షయవలహ అమున 
తుషసుంగుడున – ళహభషుందయభడున, షకల భుంగళ షుందరహుంగళలభిత్ణుండున, లక్ష్మౄతిమున, 
దౄనేత్ణర ుండున, ో గిుుంగఴుల సాదమదౄభుల విరహజిలుో లహడున, జనన భయణ జరహ 
లహధి బమభులన తృత గ ట్లి లహడున, షయవ లోక ైక చకఴీరిోముననగు వౄీ విశణు బగలహననకు 
వినమూయవకభుగహ నభషకరిుంచచనాిన. 
 

మేఘళహభుం త్కౌళమేలహషుం 

వౄీఴతాసుంకుం కౌషో భోదాృవతాుంగుం | 
ుణోేత్ుం ుుండరకీహమతాక్షుం 

విశణు ుం ఴుంద ేషయవలోక కైనాథుం || 
మేఘభుఴలె ళహభలఴయుభుతో భావలుో లహడున, తాుంఫయధారిమున, వౄీఴత్సలాుంఛనభుతో 
ల లములహడున, కౌషో బ భాణికభుయొకక దిఴకహుంతి ుుంజభులతో ల లుగులహడున, 
ుణభూరిోమున, తాభయరేకులఴలె విళహలభులగు రషని రళహుంత్ షుందయ 
నేత్రభులతోనొుీలహడున, షయవలోకేవవరేవవయభుండునన ైన వౄీవిశణు బగలహనతు 
సాదమూయవకభుగహ ధాతుుంచచనాిన. 
 



వీౄ విశణు  షసషరనాభ వెతో త్రభు - విఴయణ 

 

ూయవ ఠకి - 10 ఴ ేజీ        ళలో కభుల అరహా లు - వీౄ భెౄరహజు రహజారహఴు యచననుండ ి

 

నభషసభషోబూతానాభాదబిూతామ బూబాత ే| 
అనకేయూయూతృహమ విశుల ేరబవిశుల ే|| 
 

షవుంఖచకుీం షకరిీట్కుుండలుం 

షత్ఴషోరుం షయవయభశకే్షణుం | 
షవేయఴక్షిఃషాలళలభికౌషో బుం 

నభాభు విశణు ుం వృయవెహ చత్ణయభృజుం || 
వుంఖచకభీులన ధరిుంచినలహడున, కిరీట్కుుండల బూఴత్ణుండున, తాఫయధారిమున, 
తాభయరేకులఴుంట్ట షుందయ న్ేత్రభులు గలలహడున, ఴక్షషాలభునుంద కౌషో బ భణివేరహది 
ళలభిత్ణుండున అగు వౄీభవేవిశణు ఴునకు వృయషస ఴుంచి వినమూయవకభుగహ 
నభషకరిుంచచనాిన. 
 

ఛామామాుం తృహరిజాత్ష శభేవుంవేషనోర ి| 
ఆవనభుంఫుదళహభభామతాక్షభలుంకాత్ుం || 
చుందరా ననుం చత్ణరహూసృుం వౄీఴతాసుంకతి్ఴక్షషుం | 
యభకౄిణషీత్భాభాభాుం షశతి్ుం కాశుభావీయ ే|| 
 

 

 

 

 

 

గీతా వెహశతి్ వృరోభణి ుండతి్ భెౄరహజు రహజారహఴు యచన – వీౄ విశణు  షసషర నాభ వెతో త్రభు – షుంగీస తాత్ీయ 
విఴయణ (గ లోూడి వీరహవెహవభు షన్, రహజభుండిర) నుండి ళలో కభుల తాత్ీయభులు కహ చమేఫడినవి. 
 

కహసకుకలు: గ లోూడ ివీరహవెహవభు షన్, రహజభుండిర 



శీ్ర విశేు  షసషరధామ స్తో త్రము - విఴరణ 

 

1ఴళలో కముము - 1 ఴ నజేీ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ఒం శ్రీ రమాత్మధ ేనమః 
 

స్తో త్రము 
 

 

 

సర ః ఒమ్ 

 

 

 

ఇ షోఴరహజము „ఒమ్‟ ఄన విణరా క్షరముణో తృహర రంభము ఄగుచననథి. ఒంకహరము మంగళరదము, 
విత్రము ఄగుటచేత్ అరంభమునన, ఄంత్మునన ఇ థిఴయమంత్రము గహనము చేయబడెన. ఆథి 
రణఴమతు నలుఴబడెన. 
„ఒమ్‟ ఄన మంత్రముణో భగలహనతు ఈతృహవంచలహడె ముకూోతు తృ ందనతు రళలనతుశత్ేో  
ణెలుుత్ేననథి. “ఒమిణయేకహక్షరం ఆదగం షరవం” ఄతు మాండెకయయతుశత్ేో  గహనము చేయున.  “ఒం 
త్ద్రహ్మమ ఒం త్థావయుః ఒం త్థాణామ ఒ త్త్సరవం ఒం త్త్సరవం” ఄతు ధారహయణోతుశత్ేో  గహనము 
చేయుచననథి.  
“ఒమిణయేకహక్షరం బరసమలహయసరన్ మామనషమరన్ యః రయాతి త్యజన్ థసేం ష యాతి రమాగతిమ్” 
– ఎఴవడె ఒంకహరమున ఈచఛర ంచచ థేసణాయగము చేయుధో లహడె రమగతితు తృ ందన – ఄన 
గీణాలహకముయము షమరణీయము (గీత్ : 8-11) 
“రణఴః షరవ లథేేశే” – షరవలేదస్హరము రణఴమ ైయుననథి (గీత్ : 7-8) 

“గ రహమవమేేకముమక్షరం” – లహకముుులయంద ధేన ఒంకహరముధై యుధానన (గీత్ : 10-25) 



శీ్ర విశేు  షసషరధామ స్తో త్రము - విఴరణ 

 

1ఴళలో కముము - 2 ఴ నజేీ 

 

“ఒం ఄథ” ఄన ఇ రెండె వబదములున షాఴి తృహర రంభమున బరసమథేఴుతు కముంఠమునండు అవిరభవించిన 
మంగళ వబదములతు వాతి గహనము చేయున. కహఴున మంగళరదమగు ఒంకహర ుణయవబదముణో 
మంగళరదమగు ఇ షోఴరహజము తృహర రంభమగుచననథి. 
“త్షయ లహచకముః రణఴః” – భగలహనతు ధామము రణఴమతు త్ంజయౌ మసర ష ణెయౌనయుధానడె. „ఒం‟ 
ఄననథి భగలహనతు ధామముగహ గీణా ళహషోరమున (17-23) ణెలుబడుయుననథి. 
“ఒం” ఄతు నయౌచినచో “ఒ” యతు భగలహనడె లుకముునతు భకముుో లయొకముు విళహవషము. కహఴున „ఒమ్‟ 
ఄన థిఴయధామముణో ఇ షోఴరహజము మంగళకమురముగహ తృహర రంభమగుచననథి. 
 

 

(ూరవనఠ కము లోతు ళలో కహలకముు ఄనలహదము,  మర యు ‘ఒమ్’ మంత్రమునకముు లహయఖ్య కముడా శ్రీ నెమమరహజు 
రహజారహఴుగహర  రచననండు ఄదికముంగహ కహన చేళహన. ఆకముుడునండు శ్రీ కముాశుమాచార  గహర  అంగో రచనకముు 
ణెలుగు ఄనలహదం తృహర రంభిషో ధానన – కహ.ష.బాబు).  
 

 

 

 

 

 

 



శీ్ర విశేు  షసషరధామ స్తో త్రము - విఴరణ 

 

1ఴళలో కముము - 3 ఴ నజేీ 

 

 

 

 

 

 

 

 

వివవం విశేు రవశటాురో భూత్భఴయభఴత్్రభుః | 
భూత్కముాదఽభత్భాథాభలో భూణాణామ భూత్భాఴనః || (1) 

 

 

 

 

1. వివవమ్ 

 

- వివవము (ధామరౄతృహత్మకముమ ై, చిణరా తి చిత్రమ ై – వికమువంచి, విషోర ంచి, విరహజిలుో చ కహనఴచు షకముల 
చరహచర చైెత్నయషశిత్మగు రంచమే వివవము) – లేథా, వివవమునకముు మూలకహరణమ ైనలహడె. 
- షకముల విశయములందన షంూరుమ ైనలహడె 

ఒం విళహవయ నమః 
 

„విశ్‟ – రలేశంచట – ఄధే దాత్ేఴునండు „వివవమ్‟ ఄధే దం ఴషో ంథి. శ్రీ భటటి లు  
మోక్షధరమమునండు ఇ ళలో కహతున ఈథాసర ంచారు 
లేశణాత్ వివవమిణాయసృః లోకహధామ్ కహశషతో్మ 

లోకహన్ వు వివవమేఴ ఆతి రఴదతోు నరహది 

షకముల లోకముములందన రలేశంచియుననలహడగుటచే భగలహనడె „వివవమ్‟ ఄతు చెబడెన. 
(ఄందఴలనధే లోకముములతునంటితు కముయౌన „వివవము‟ ఄంటారు.) 
 

శ్రీ భటటి లు „వివవమ్‟ ఄధే ధామమున „షంూరుము‟ ఄధే భాఴములో లహయఖ్ాయతుంచారు.  
శ్ర ీవిశేు షసషరధామ స్తో త్రములోతు రధమ ధామము ఄయన „వివవము‟ అ షరవవవవరుతు ఄనంత్ గుణ 
షవరౄ లైభఴమున, అయన రమ తృహఴన థిఴయమంగళ వుభకముర ఄతుత్ర త్త్వమున గహనము 
చేయుట ఎంణో ఈచిత్ముగహ ఈననదతు శ్రీ భటటి లు లహయఖ్ాయతుంచారు. ఇ ర ూరుత్ అయన షకముల రౄ, 
షవరౄ, గుణాథి షకముల షందలకముు ఴర ోంచనతు విఴర షఽో  శ్రీ వి.వి. రహమానజన్ గహరు శ్రీ నమామఱవవర్ 



శీ్ర విశేు  షసషరధామ స్తో త్రము - విఴరణ 

 

1ఴళలో కముము - 4 ఴ నజేీ 

 

„తిరులైమోయ‟ (1.1.1.) నండు ఈథాసర ంచారు. ఄందకవ భగఴంత్ేతు ర ూరుత్న ఈథేశంచే „వివవమ్‟ 
ఄధే ుణయధామము త్కూున 999 ుణయధామములకముు ముందగహ గహనము చేయబడునథి. 
 

శ్రీ వంకమురుల భాశయము – షరవవవవరుడైెన బరసమము వివవమున షాఴించినందన „వివవమ్‟ ఄతు అ 
భగలహనడే చెబడెచధానడె. షాఴించిన బరసమ కహరణము. షాఴింబడున వివవము కహరయము. ఄథైెవత్ 
వథాధ ంణానస్హరము కహరయకహరణముకముు భేదము లేనందన, షమషోమూ బరసమమే ఄయనందన, 
వివవషాఴికమురోయ ైన విశేు ఴున „వివవమ్‟ ఄతు దాయతుంచనగున. 
 

శ్రీ భటటి లు మాత్రము – త్కూున 999 ధామములఴలెధే – „వివవమ్‟ ఄన ధామము కముడా 
విశేు భగలహనతు కహధొకము గుణషవరౄలైభఴమున షఽచించనతు విఴర ంచారు. 
 

త్మ „తిరులైమోయ‟ లహయఖ్ాయనములో శ్రీ లేథాంత్థేశకముులు ఆలా ఄభితృహర యడాా రు – „బరసమము‟, 
„వివవము‟ కముటే ఄనట షమాధాదికహరణయ వథాధ ంత్ము. థీతుతు అఱవవరులు ఄంగీకముర ంచటలేద. వివవము 
లేథా లోకముములు లేథా రంచము – ఄననవి భగలహనతు విభూతి, రకహరములు. షకముల లోకముములు, 
జీఴములు, జడ చైెత్నయ షవభాఴములు – షమషోమునకముు అయధే కహరణము, తృత శకముుడె, ఄదికహర , 
తుయంత్రణకమురో. 
 

శ్రీ చినమయానంద – „వివవరౄము‟ లేథా „విరహడఽర ము‟ అదారముగహ „వివవమ్‟ ఄన దము 
(ధామము)న విఴర ంఴచున. “ష ఏఴ షరవ భూణాణామ వివవరౄతృత  యణో ఄఴయఴః” 
(విశేు ురహణము: 1-2-69). అ వివవరౄుడే షకముల భూత్ములకముున అత్మ. షమషోమున అయన 
వరీరమే. 
 

శ్రీ షత్యథేలో లహవశఠ  – ఇ వివవమంత్యున అయననండుయ  ఈదభవించినథి. మరల షమషోమున 
అయనయంథే లయమగున. కమునకముధే అయన „వివవమ్‟. 
 

ఆకముుడ మనం గమతుంచఴలవన విశయము – లహయకమురణ రంగహ „వివవమ్‟ ఄధే దము నుంషకము 
యౌంగలహచకముము. కహతు ఇ ధామము భగలహనతు షకముల గుణ వకూో లైభఴ ర ూరుత్న తృ ందరచినందన 
“విళహవయ నమః” ఄతు శ్రీ భటటి లు, విశష్హి థైెవత్మారహా నఴరుో లు ఄర ుంచచధానరు. తురుా ణ తురహకహర 
బరసమత్త్వమున రతితృహథించే శ్రీ వంకమురులు, ఄథైెవత్ లేథాంత్ేలు “వివవవెైమ నమః” ఄతు 
దాయతుంచచధానరు. 
 

కముుో ోముగహ – భగలహనడె ర ూరుు డె. అయననండు ఇ వివవమంణా షాజింబడునథి. అయనఴలోధే, 
అయనయంథే ఇ వివవము తులచియుననథి. వివవమంత్యున అయనయంథే లయమగున. 



శీ్ర విశేు  షసషరధామ స్తో త్రము - విఴరణ 

 

1ఴళలో కముము - 5 ఴ నజేీ 

 

 

మర కొతున రమాణములు- 
బరశ్మమ లదేం వివవమిదం ఴర శఠ మ్. ురుశ ఏ లదేం వివవమ్ – ఇ వివవము రబరసమమే. ఇ వివవము 
రమురుశేడే. 
వివతీతి వివవం బరసమ.  
సర మయము వివవమంత్యు సర  వివవమయుండె – షంవయం బతులేద – సర మయము గహతు 
ఴషో ఴు రమాణుఴు లేద – భాగఴత్ము 
 మతో్ః రత్రం ధానయత్ కూంచిదవో  ధనంజయ – గీత్: 7-7 

 లహషథఴేషసరవమితి ష మహ్మణామ షదరోభః –  గీత్: 7-19 

 

2. విశేు ః 
- ఄంత్టన లహయనంచియుననలహడె. షకముల చరహరచర, జడ చైెత్నయ ఴషో ఴులయంద 

ఄంత్విత్ేడైెయుననలహడె. 
- ఄంత్టన అఴర ంచియుననలహడె. 

ఒం విశుల ేనమః 
 

ఇ ధామము మరల 259, 663ఴ ధామములుగహ ఴచున. 
1ఴ ళలో కముము – 2ఴ ధామము – విశేు ః – వివవమ్ విశేు ః ఴశటాురో భూత్భఴయభఴత్్రభుః 
28ఴ ళలో కముము – 259ఴ ధామము – విశేు ః – ఴాష్హశ ీఴాశభో విశేు ః ఴాశరహవ ఴాష్త దరః 
70ఴ ళలో కముము – 663ఴ ధామము – విశేు ః – ఄతురవదవవఴుః విశేు ః వీరోऽనంణో ధనంజయః 
 

„విశేు ‟ ఄన దమునకముు మూల దాత్ేఴులన రెండె విధములుగహ చెఴచున.  
(1) విష్ – లహయతృతో  – అఴర ంచట 

(2) విస్ – రలేవధే – లోల రలేశంచట.  
“షవ విభూతి భూత్మ్ చిత్ ఄచిత్ అత్మకముమ్ షరవమ్ వివతి ఆతి విశేు ః” ఄతు శ్రీ భటటి లు 
లహయఖ్ాయతుంచారు. కవవఴుడె షరహవంత్రహయమి. షమషోమున అయన షంద. అయన థేవ కహల ఴషో ఴులచే 
ర చేఛదము కహతులహడె. వివవమంద ఄంత్టన అయన ఄంత్రముగహన, బాసయముగహన లహయుో డైె 
యుధానడె.  
“లేలవే భూణాతు చరహచరహణ ి– త్త్ షాష్హి ా, త్థలేహన తృహర వివత్” – ఄనగహ భగలహనడె షకములచరహచర 
భూత్ములన షాఴించి, లహతుయంథే రలేశంచెన. 
 



శీ్ర విశేు  షసషరధామ స్తో త్రము - విఴరణ 

 

1ఴళలో కముము - 6 ఴ నజేీ 

 

లహయయ షరహవన్ ఆమాన్ లోకహన్ విత్ః షరవత్ర కవవఴః 
త్త్వు విశేు  ధామావ విళరేహధ ణో రలవేధాత్ 

„విశ్‟ దాత్ేఴునకముు „రలేవము‟ ఄన ఄరిముండెట చేత్, షరవకహలలోకహఴషిలయందన విత్ేడైెన  
కవవఴుడె విశేు ధామాంకూత్ేడయ యన. 
 

మరల 259ఴ ధామములో శ్రీ భటటి లు భగలహనతు „లహయనో ‟ గుణమున మర ంత్ వివథీకముర ంచారు. 
తుుకముున, తృ గకముునఴలె రమాత్ేమనకముున, జీఴులకముున ఄవిధాభాఴషంబంధముననథి. గీత్లో 
చెబడునటటో గహ – “న త్థావో  విధా యత్ స్హయత్ మయా భూత్మ్ చరహచరమ్” – ధేన లేకముుండా చరహచర 
భూత్ములేవియున లేఴు. 
 

శ్రీ వి.వి.రహమానజన్ ఄంథించిన మరో గుణానభఴ కముుషమ స్తరభం – భగలహనతు షకముల లహయనోత్వము 
అయన షకముల చరహచర జడ చైెత్నయ భూత్ములకముు ఄంత్విత్ేడతూ, భగఴంత్ేతుణో షబంధము లేతుథి ఏథీ 
లేదతూ చెడము మాత్రమే కహద. ఇ గుణం అయన స్తశ్రలయ త్త్వమున చాటి చెబుత్ేంథి. షాఴిలోతు 
షకముల ఴషో ఴులనైె నేరమణో కమురుణామాత్మున లదజలుో  నేరమమూర ో అయన. శ్రీ కముాశుదతో్ భరథావజగహరు 
ఇ ఄరహి తున ఆలా విుయ్కముర ంచారు. „విశే‟ ఄధే దాత్ేఴునకముు „వేచధే‟ ఄనగహ „చలుో ట‟ లేథా „తృత యుట‟ 
ఄధే ఄరహి లుధానయ. “లేశతి (వంచతి) భకోము త్రౄన్ అశ్రరహవర భిః ఆతి విశేు ః” 

 

శ్రీ నమామఱవవరు ఆలా కీర ోంచారు – షరవవవవరుడె ంచభూత్ములన షాఴించి, లహతునండు షమషోమున 
షాఴించెన. అయధే షకములభూత్ములుగహ రౄతృ ంథెన. ఄతునంటికూ లోల, బయట అయధే 
లహయనంచియుధానడె. ఄతున వరీరములంద అత్మయ ై యుధానడె. 
 

భగలహనడె ఄంత్టా ఎందకముు లహయనంచియుధానడె? షాఴిలోతు జీఴ ఴషో  షముథాయము ఄంణా 
తుయమానస్హరము నడచకొధేలా చఽడడాతుకూ – ఄతు శ్రీ రహదాకముాశుళహవో రగహరు విఴర ంచారు. ఆందకముు 
ఈథాసరణగహ అయన ణైెతో్రీయోతుశత్ేో లోతు ఇ రవనన, షమాదాధాతున  చెతృహరు. 
రవన – “కవ న మ ేవిధాణ ేఈభ?ే” – రెండె ఴషో ఴులు (గసీ నక్షణరా దలు) ఢీకొటటి కొతు విధవంషము 
కహకముుండా ఈండడాతుకూ కహరణం ఏమిటి?. షమాదానం – “విశేు ధా విధాణ ేభూమీ; ఆతి ఴత్సషయ లతే్ధా”. 
విశేు ఴు కహరణంగహ భూమాయదలు తులచి ఈధానయతు ఴత్స ఊఴ లహకముయము. 
 

ఆథే ధామమునకముు శ్రీ వంకమురులు చెనన అదారహలు 

“ఄంత్ర్ బశవిు త్త్ షరవమ్ లహయయ ధారహయణా విత్ః” (మహ్మ ధారహయణోతుశత్ేో : 1.13) – 
వివవమందంత్టన ధారహయణుడే ఄంత్రముగన, బాసయముగన లహయనంచియుధానడె. 
యస్హమద్ విశిమ్ ఆదమ్ షరవమ్ త్షయ వకహో ే మహ్మత్మనః 



శీ్ర విశేు  షసషరధామ స్తో త్రము - విఴరణ 

 

1ఴళలో కముము - 7 ఴ నజేీ 

 

 

త్స్హమద్ విశేు ర తి ఖ్ాయణో లేఴరే్ దాణోః రలవేధాత్ - (విశేు  ురహణము: 3.1.45) 
త్న మసో ననత్ వకూోచే షకముల లోకముములంథెలోన లహయనంచియుననలహడగుటచే, „విష్‟ (రలేశంచట, 
లహయనంచట) ఄధే దాత్ేఴు అదారముగహ అయన విశేు ఴు ఄతు చెబడెచధానడె. 
లహయనేో  మ ేరోదశ్ర తృహరి కహంతిళచుయదకిహ విణా 
కముమీణాళహుయసమ్ తృహరి! విశేు ర తి ఄభిషంజిిత్ః (మహ్మభారత్ము: 350.43) 
ధేన థిగంత్ములఴరకముు లహయనంచియుధానన. ధా రభాఴము స్హటిలేతుథి. ధేన ములోో కముములన 
ఄడెగులణో కొయౌచియుంటితు. ఄందకవ, ఄరుు ధా, ననన విశేు ఴతు షంబో దింత్ేరు. (ఆకముుడ „కహంతి‟ ఄనగహ 
ములోో కముములన లహయనంచి ఄదిగమించే భగలహనతు థిఴయ ణేజషస, రకహవము ఄతు శ్రీ రహదాకముాశు ళహవో రగహరు 
లహయఖ్ాయతుంచారు.) 
 

ఆకము 663ఴ ధామము „విశేు ః‟నకముు శ్రీ భటటి లు విశేు ఴుయొకముు షమషోలోకములహయోమ ైన వకూోరంగహ విఴరణ 
చెతృహరు. „షరవ వకహో ేత్మధ‟ే ఄధే మంత్రము అదారంగహ అయన ఄతున వకముుో లకముున అలలహలము. 
“యస్హమద్ విశిమిదమ్ షరవమ్ త్షయ వకహో ే మహ్మత్మనః” ఄధే ళలో కహతున కముడా మరల ఈథాసర ంచారు. 
త్న ఄడెగులలో మూడె లోకముములన కొయౌచిన తిరవికముమీుతు  వకవో ఆందకముు ణారహుణము. “విశేు ః 
వికముమీణాత్ థేఴః” (మహ్మ భారత్ము. ఈథయ యగ. 5.68.13). 
  
ఄథే మసతో్ర షరోవననత్ ఄనంత్ వకూోతు నమామఱవవర్ గహరు ఆలా కీర ోంచారు – అయన ననన తుత్య 
షంస్హర నండు తుత్యషఽర గహ మార ులేళహడె. ధా షకముల తృహములన, ధా ముంద త్రములలహర  
తృహములన, ధా త్రులహతి త్రములహర  తృహములన భవమటలం చేళహడె. మేమందరము అ 
షరవవవవరుతు ర జనమ ైధాము. ఆథి అ విశేు ఴుయొకముు మహ్మత్మేమే. షరహవంత్రహయమి ఄతు అయన నేరవ 
చెబుత్ేంథి గథా? 
 

ఆంకహ 661 నండు 664 ఴరకముు ధామములన -  కముాణాగమః, ఄతురవదవయఴుః, విశేు ః, వీరః – ధామములన 
ఄతునంటితూ అ షరవవకూోమంత్ేతు „వకూో‟ గుణధామములుగహధే శ్రీ భటటి లు లహయఖ్ాయతుంచారు. 
 

శ్రీ చినమయానంద ఇళహలహస్త యతుశత్ేో  నండు రస్హో వించారు.  “ఇళహలహషయమిదమ్ షరవమ్ యత్ కూఞ్ు 
జగణాయమ్ జగత్” – ఇ జగత్ేో లో భగఴంత్ేతు షవభాఴము కహతుథేథీ లేద. అన రభాఴమునకముు సదద లు 
లేఴు. అయన థేవ కహల ఴషో ఴులచే ర చిఛననడె కహడె. 
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శ్రీ కముాశుదతో్ భరథావజగహరు మరో చకముుతు లహయఖ్ాయధాతున ఄందజవళహరు –  వి + శేు ః = విశేు ః – విళఴేేణ 
స్హనఴయతి రస్హర ఴయతి భకోము ఄభిలాష్హన్ ఆతి విశేు ః. భకముుో ల కయర కములన ఄమిత్ముగహ మతునంచి 
రస్హథించలహడె. 
 

ఆకముుడ మనం గమతుంచఴలవన మరొకము విశయం – ముదటి ధామము „వివవమ్‟, మర యు రెండఴ 
ధామము „విశేు ః‟ – రెండెన కవ దాత్ేఴు „విష్‟ నండు ఏరడున దములు. కహతు ఄరధ విఴరణ 
మాత్రము భిననంగహ ఈంథి. 
వివవమ్ – భగఴంత్ేడే షమషోము. అయన కహతుథేథీ లేద 

విశేు ః – భగఴంత్ేడె షరహవంత్రహయమి. అయన లేతుథేథీ లేద. 
“ఄనా  ూర ోయల్ ధోకముుు, ఆనా  లహయనోయల్ ధోకముుు” ఄతు శ్రీ వి.వి. రహమానజన్ చమత్ుర ంచారు. ముదటి 
ధామము భగలహనతు ర ూరుత్న, రెండఴ ధామము అయన షరవలహయనోత్వమున విళేఴంచి 
కీర ోషో ధానయ. 
 

శ్రీ రహదాకముాశుళహవో ర – ఇ రెండె ుణయ ధామముల విశశిత్న షమర ంచి దాయతువోే మనము ళహంతి, రళహంత్త్, 
ఄశింష, వేలహ త్త్రత్ లైు స్హగుట త్ధయము. ఎందకముంటే, ఄంణా భగఴంత్ేడతూ, ఄంత్టా 
భగఴంత్ేడెధానడతూ గశీించినలహర కూ భయము, కహమము, స్హవరధము, ఄళహంతినండు విముకూో లభించి 
తీరుత్ేంథి. 
 

ఄమరకయవమునకముు లహయఖ్ాయనములో శ్రీ షఽర గహరు „విశేు ‟ ఄధే దమునకముు „లేషి్‟ ఄనగహ అఴర ంచట 
ఄధే వబదమునండు “లలేేఴి  ఆతి విశేు ః” – అఴర ంచి ఈండెలహడె విశేు ఴు – ఄతు ఄరధం చెతృహరు. 
(త్మిళములో దయఴతితు „లేఴి‟ ఄంటారు. ఄనగహ చటటి కొతు ఈండేదననమాట) 
 

ఆకముుడ కము అషకూోకమురమ ైన విశయం – ఇ మంగళకమురస్తో త్రం నేరవ విశేు షసషరధామము. మర  లేదలహయషడె 
ఇ స్తో ణరా తున “విశేు ర వవమ్ ఴశటాురో..” ఄతు ముదలునెటిిఈండఴచునగథా? ఄలా కహకముుండా అయన 
“వివవమ్ విశేు రవశటాురో ...” ఄతు ఎందకముు తృహర రంభించినటటో ? శ్రీ భటటి ల గుణానభఴమున బటిి ఆలా 
ఄతునషో ననథి – రలహషథేఴుతు శడెా ణ ర ూరుత్వమున కీర ోంచే తృహర థమికము ధామము „వివవమ్‟ – 

ఄంణా అయధే. షంూరుు డె, షమషోము అయధే ఄతు చెబుత్ేంథి. త్రులహత్ ఴచేు „విశేు ః‟ ధామము, 
వివవముయొకముు షకముల లహయనో  షరహవంత్రహయమి త్త్వము ఄధే గుణాతున ణెయౌయజవషో ంథి. 
 

శ్రీ షత్యథేలో లహవశఠ గహరు ణార ుకముంగహ ఆలా రశనంచారు – మర  విశేు ఴు ఄంత్టా ఈంటే మనకెందకముు 
కముతునంచడె? థీతుకూ స్హధనము వదీధ .. 
“వీదధయా విందణ ేఴషః” – ఊగవవదము-10.151.4 
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“వీదధయా ఄగ న షమిధయణ ేవదీధయా సౄయణ ేసవిః 
వీథాధ మ్ భగషయ మూరధతు ఴచస్హ లేదయామవ” – ఊగవవదము-10.151.1 
వీథాధ మ్ తృహర త్ర్ సలహమశ ేవథీాధ మ్ మధయమ్ థనిమ్ ర  
వీథాధ మ్ షఽరయషయ తుమాచి వథీేధ  వథీాధ య స నః – ఊగవవదము-10.151.1 
 

స్హతివకము షవభాఴము కముయౌగ  వదీధణో చర ంచలహడె ఎలోుడె, ఎలెో డల విశేు ఴున దర శంచచధే 
యుండెన. 
 

స్హరహంవము – „విశేు ః‟ ధామము – గడుా  రకమునండు బరసమము ఴరకముు షమషో చరహచరములయంద 
భగఴంత్ేడె లహయనోధొంథియుండెనతు, అయన థేవ కహల ఴషో ఴుల చేత్ ర చిఛననడె కహడతు ణెలుు 
గుణకీరోనము. తిరవికముమీుతు వకూోయ  ఄంత్టికూతు మూలము, అదారము. ఄతునంటికూతు లోల రలేశంచి, 
బయట అఴర ంచి అ కమురుణామయుడె లోకముములన తృహయౌంచి, ళహవంచచధానడె. అయన విళహవకహరము, 
విళహవదారము, వివవ ళహషనము. భకముుో ల కయర కములన దయణో ఴర షంచ షరవవవవరుడెన అయధే. 
 

భాగఴత్ంలో శ్రీ తృత త్న థాయలు 
 

విశేు ఴు ఄతునచోటాో  ఈధానడంటృ రహో్మదడులా ఄధానడె 
కములడంబో ద ికములండె గహయౌ గలడాకహవంబునన్ గుంభితున్ 

గలడగ నన్ థవిలం బగళళ తువలన్ ఖ్థయయత్ చంథార త్మలన్ 

గలడయంకహరమునన్ తిరమూరుో ల థిరయౌంగఴయకముుో లందంత్టన్ 

గలడవీుండె గలండె త్ండుర! లదకముంగహ ధలే ఇ యా య డన్? 
 

ఆందగలడంద లేడతు 

షంథసేము ఴలద చకూ ీషరోవగత్ేం 

డంెథంెడె లదకూ చఽచిన 

నందంథ ేగలడె థానలహగీణ!ి వింట ే

 

ఆలా రహో్మదడె, ఄత్తు త్ండుర త్ర ుషఽో  ఈండగహ విశేు ఴు శ్రీనరవంహ్మకముాతిలో ఄతునంటా విత్ేడైెయుండెన. 
సర  షరహవకముాత్ేలం గలండనచ రహో్మదండె భాఴం ష 

త్వరుడె ైయ ందన లేడె లేడతు షత్ేన్ థెైత్ేయండె త్ర ుం శ్రీ 
నరవంహ్మకముాతినండ ెనచయత్ేడె ధాధాజంగమ స్హి ఴరో 
త్ుర గరభంబుల నతున థవేముల నదధండ రభాఴంబుణోన్ 
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3. ఴశటాురః 
- తుయంతిరంచి, తృహయౌంచలహడె (లహయనంచటయ  గహద, ళహవంచన కముడ) 
- లేదమంత్ర షవరౄన („ఴశట్‟ కూయీకముు గమయము) 

ఒం ఴశటాురహయ నమః 
 

శ్రీ భటటి ల విఴరణ: విశేు ః, ఴశటాురః, భూత్భఴయభఴత్ ర్భుః  ధామములు „వివవమ్‟ ఄన 
ధామముయొకముు లేరవవరు గుణములన వివథీకముర ంచన. „ఴస్‟ – ఆచాఛనస్హరము ఴర ోంచట – ఄధే 
మూలమునండు ఇ „ఴశటాుర‟ వబదం ఴషో ంథి.  
వివవమ్ – భగఴంత్ేడె ఄతునయుధై యుండెన. ఇ శడెా ణయ ర ూరుత్వము అయనకముు స్హవభావికముమ ైన 
గుణము. 
విశేు ః – భగఴంత్ేడె ఄంత్టా లహయనంచెన. ఇ „ఄంత్‟యున అయధే షాఴించాడె. అయధే ఄంత్టికూతు 
సకముుుథారుడె. 
ఴశటాురః – భగఴంత్ేడె త్న ఆచాఛనస్హరము ఎలో లోకముములన తుయంతిరంచన. 
 

ఄంటే ఇ గుణములు బయటినండు అయనకముు అతృహథింబడునవి కహఴు. ఄతూన అయన ఆచాఛనస్హరము 
లలోడు ఄగుచనన గుణలైభఴములు. ఆలా శ్రీ భటటి లు ఇ ధామాలన ఄనషందించారు. వాత్ేలనండు 
మనం గమతుంచదగ న అదారహలు 
షరవషయ ఴళల షరవషయ ఇళహనః – షకములములకముు అయన ళహషకముుడె, తృహలకముుడె. 
జగదవళ ేఴరోణేదమ్ – జగత్ేో  అయనకముు ఴవమ ై ఴర ోంచన. 
 

శ్రీ వంకమురుల భాశయము లేరవ దాకముథములో చెబడుంథి. లేథయ కోముములెైన యజిములలో „ఴశట్‟ ఄధే 
మంత్రంణో సో మం చేస్హో రు. „ఒం‟, „స్హవహ్మ‟ల లాగహధే ఆథి కముడా యజిమంత్రము గనకము 
యజిషవరౄుడె, యజిభోకోముయుధైన రమేవవరుతు „ఴశటాురః‟ ఄతు కీర ోస్హో రు. విత్ర ళలో కము స్తో త్ర 
తృహరహయణమునకముు ముంద ఄంగధాయష, కమురధాయష విధలలో ఇ ఴశటాురము షమర ంబడెన 
(“షసస్హర ర ుః షోజిహ్మవ ఆతి వకె్ోే శఖ్ాయ  ైఴశట్”). కమునకము ఴశటాురము కము మంత్రము. 
మంత్రషవరౄనయ ైన భగలహనడె కముడా ఴశటాురుడే. 
 

4. భూత్ భఴయ భఴత్్రభుః 
- భూత్ కహలము, ఴరోమానకహలము, భవిశయణాులము – మూడె కహలములకముున ఄదితి. 
- మూడె కహలములందయౌ షకములములకముున ఄదిధాథడె. 
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ఒ భూత్ భఴయ భఴత్్రభల ేనమః 
 

తురుకూో – “తిరకహల ఴర ోధామ్ ళఴే” – గత్ము, ఴరోమానము, భవిశయత్ేో లో ఈండెడు ఄతునంటికూతు ఄదితి. 
“భూత్-భఴయ-భఴన్-ధాథః కవవఴః కవశ షఽదనః” ఄతు వాతిలహకముయము. 
 

కహలముగహతు, మరవ బంధములు, ర మిత్ేలు గహతు భగఴంత్ేతుకూ ఴర ోంచఴు. అయనకముు అథి, ఄంత్ము 
లేద. కహలకముమీమున ఄతునయున నశంచన కహతు కహలమునకవ ఄదితియ ైన భగఴంత్ేడె కముుడె, 
ఆుడె, మరెుడఽ షకములచరహచరములకముు ఄదితియ . భగఴంత్ేడె కహలషవరౄుడె, కహలాతీత్ేడె, 
కహలమునకముదీవవరుడె. 
 

5. భూత్కముాత్ 

- షకముల భూత్ములన షాజించలహడె (భూత్-కముాత్) 
- షకముల భూత్ములన ధావనము చేయులహడె (భూణాతు-కముానోతి) 

ఒం భూత్కముాణ ేనమః 
 

“భూణాతు కమురోతి ఆతి భూత్కముాత్”  
“షరహవణ ిభూణాతు షవత్ంత్రః షాజతి” 

షవత్ంత్రముగహ, ఄనగహ ఏ విధమ ైన అదారము లేకముుండా, షరవభూత్ములన షాజించ రమాత్ేమడే 
„భూత్కముాత్‟ ఄతు శ్రీ భటటి లు లహయఖ్ాయతుంచారు. 
 

రజోగుణముననషర ంచి చత్ేరుమఖ్ బరసమ రౄమున షకముల తృహర ణులన షాజించ అ రమాత్ేమడే 
త్మోగుణముధావయీంచి, రుదర తు రౄంలో షకములతృహర ణులన షంసర ంచన (భూణాతు – తృహర ణులన, 
కముానోతి – ధావనము చేయున) కమునకము కముడ అయన „భూత్కముాత్‟ 

 

6. భూత్భాత్ 

ఄతున భూత్ములన తృత ఴంచలహడె “భూణాతు బిభరతి ఆతి భూత్భాత్” 

ఒం భూత్భాణ ేనమః 
 

చకముమీునకముు ఆరుషఴలెనండు, లహతుకహదారమ ై, ఄంత్రహత్మయ ై, మారాదర శగహ భగఴంత్ేడె ఄతున 
భూత్ములన తృత ఴంచన. 
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అథికమురమముగహ మందరగ ర తు ధర ంచినలహడె, శ్రీఴరహసమూర ోయ ై భూమితు ఈదధర ంచినలహడె ఄయన 
శ్రీమహ్మవిశేు లే „భూత్భాత్‟ ఄతు శ్రీ రహదాకముాశుళహవో రగహరు విఴర ంచారు. 
 

నైె మూడె ధామములు (భూత్భఴయభఴత్్రభుః, భూత్కముాత్, భూత్భాత్) కముయౌన – భగఴంత్ేడె షాఴి , వితి, 
లయలకముు అదారమతు  ణెయౌయుచననథి. కహతు అయనకముు అథి, ఄంత్ము లేద. షాఴికూతు, 
కహలమునకముున, భూత్ములకముున అదారము అయధే. 
 

శంవుమారహత్మధా విశేు ః భూరహథీనఽరధాత్ః విణాన్ 

దదేర ళశేత్యా లోకహన్ షోలోకహన్ ఄథః విణాన్ 

శ్రీమహ్మవిశేు ఴు శంవుమార (ముషయౌ) రౄంలో ఉరధాలోకహలన, అథిళేశేతు రౄంలో ఄదయలోకహలన 
ధర ంచియుధానడె. లోకహలయొకముు రక్షణ బాధయత్ శ్రీమహ్మవిశేు ఴుథే. ఄందచేత్ధే 
షత్వగుణముధావయీంచి జీఴులతునటితూ తృహయౌషో ధానడె, తృత ఴషో ధానడె. కమునకము అయన „భూత్భాత్‟. 
 

7. భాఴః 
ఈతుకూయ ైయుననలహడె. “భఴతి ఆతి భాఴః” 

ఒం భాలహయ నమః 
 

త్నంత్ ణాధే, ఄరమేయముగహ, వివవమంత్న షాజించి, విషోర ంచి, విరహజిలుో నథి. 
భూ – ఈండెనథి – ఄధే దాత్ేఴునండు ఇ దము గహీసయము. 
“శోశిణావత్ భాఴ ఇర త్ః” – షకముల విభూత్ేలణోన కముడుఈననలహడె „భాఴః‟ 
 

డా. కయీవి తృహరిస్హరతి ఇ ధామం విఴరణలో భగఴథాీత్ విభూతియోగం నండు ఄధేకము ళలో కహలు 
(భగఴథివభూత్ేలు) ఈథాసర ంచారు. 
 

8. భూణాణామ 

షకముల భూత్ములకముున అత్మయ ైయుననలహడె – “షరవవష్హం భూణాధామ్ అణామ” 

ఒం భూణాత్మధ ేనమః 
 

ఄతున భూత్ములున భగఴంత్ేతు వరీరమే. ఄతున వరీరములకముున భగఴంత్ేడే అత్మ. షకముల 
కహరయములకముున అయధే ఄంత్రహయమి, స్హక్షు. 
 

శ్రీ వంకమురులు బాసథారణయకయతుశత్ేో నండు ఈథాసర ంచారు- 



శీ్ర విశేు  షసషరధామ స్తో త్రము - విఴరణ 

 

1ఴళలో కముము - 13 ఴ నజేీ 

 

“ఏశ త్ అణామ ఄంత్రహయమాయమాత్ః” – భగఴంత్ేడే షకముల భూత్ములకముున అత్మ, ఄంత్రహయమి, 
ధావనరశిత్ము. 
 

శ్రీ చినమయానందగహరు కముఠోతుశత్ేో నండు ఈథాసర ంచారు. 
“ఏకయ ఴశ్ర షరవ భూణాంత్రహణామ రౄమ్ రతిరౄతృత  బశవిు” – బయటకముు వివిధ రౄములలో 
ఴయకోముమగు షరవభూత్ముల లోల ఄంత్రహత్మయ ై కవ రమాత్ేమడె లహషము చేయున. 
 

షరవస్హరోతుశత్ేో  – త్నణో కముడు ఈండె కముటషో డె ముదలెైనలహర ణో భేదములు గల షవరౄతృహతున 
ణెలుషకొధే విశయంలో శేత్ేఴుగన, షకముల థేసములయంద మణులలో థారములాగహ ఴరుషగహ 
లోల ఈండు తుయమించలహడెగన, రకహశంచ అత్మయ  ఄంత్రహత్మ. 
 

ఐత్రవయోతుశత్ేో  – రమేవవరుడె జీఴరహశతు షాఴించిన త్రులహత్, అ వరీరంలో ణాన రలేశంచాయౌ 
ఄనకొధానడె. బరసమరంధరంగుండా లోతుకూ రలేశంచాడె. 
 

ఄదిభూత్ం క్షరోభాఴః ుశళహుదథిెైఴత్మ్ 

ఄదియజోి  ఄసమేలహత్ర థశే ేథసేభాణాంఴరః – భగఴథాీత్ 8.4 

ఈత్తోి విధావ శ్రలములెైన థారధములు ఄతునయున ఄదిభూత్ములు ఄనబడెన. శిరణమయుడైెన 
ురుశేడె ఄదిథైెఴము. థేసదారులలో ళేశీేి డలైన ఒ ఄరుు ధా! ఇ వరీరములో ఄంత్రహయమిగహ ఈనన ధేధే 
– లహషథేఴుడధే – ఄదియజిమున. 
 

9. భూత్భాఴనః 
ఄతున భూత్ములన షాఴించి, తృత ఴంచి, తులుులహడె 

ఒం భూత్భాఴధాయ నమః 
 

„ఴరధయతి‟ – ఄనగహ తృత ఴంచి నెంతృ ంథించలహడె – ఄనన ఄరధంలో శ్రీ వంకమురులు, శ్రీ భటటి లు కముడా ఇ 
ధామమున లహయఖ్ాయతుంచారు. 
 

శ్రీ భటటి లు: “ణాతు దారకము తృత శకము భోగయ రథాధనే ఴరధయతి ఆతి భూత్ భాఴనః” -  ఄతున భూత్ములన 
ధర ంచి, తృత ఴంచి, భాగయములన రస్హథించి ఴర ధలోజవయులహడె భూత్భాఴనడె. 
 

శ్రీ వంకమురులు: “భూణాతు భాఴయతి, జనయతి, ఴరధయతి ఆతి లహ భూత్భాఴనః” – (భా - లలుగొందట) – 

భూత్ములన రకహశంజవవ, షాజించి, ఴర ధలోజవయులహడె భూత్భాఴనడె. 
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ముదటి ళలో కముంలోతు ఇ ణొమిమథి ధామములన ఆలా ఄనషందాతుంఴచున. 
1. వివవః   -  అయధే షరవషవము 

2. విశేు ః  -  అయన ఄంత్ట, లోన, బయట లహయనంచియుధానడె 
3. ఴశటాురః - షరవ షవత్ంత్రే డె, షరహవదితి 

4. భూత్భఴయభఴత్ ర్భుః- మూడె కహలములకముున ఄదితి, కహలాతీత్ేడె 
5. భూత్కముాత్ - షకముల భూత్ములన షాఴించి, నశంజవయున. 
6. భూత్భాత్ - షకముల భూత్ములన భర ంచన. 
7. భాఴః  - ఄతునంటికీ అయధే ఈతుకూ 
8. భూణాణామ - షకముల భూత్ములకముున ఄంత్రహత్మ 

9. భూత్భాఴనః - షకముల భూత్ములన తృత ఴంచి, ఴర ధలోజవయులహడె 
 

1,2,3,4  -  లహషథేఴుడే షరవషవము 

5,6  - ఄతున భూత్ములకముున అథి, ఄంత్ము 

7,8,9  -  ఄతున భూత్ములకముున అదారము. 
 

షరవ భూణాతు క ంణయే రకముాతి యాంతి మామకహమ్ 

కములక్షయ  ునస్హో తు కములాథౌ విషాజామయసమ్ (భగఴథాీత్ 9-7) 

ఒ క ంణేయా! కములాంత్మునంద భూత్ములతునయున ధా రకముాతిధే చేరున. ఄనగహ రకముాతిలో 
య్నమగున. కములాథియంద ధేన మరల లహతుతు షాజించచందన. 
ఈదరష్హి నమంణా చ భరహో  భోకహో  మశవేవరః 
రమాణేమతి చాుయకయో  థశే ేఄవమన్ ురుశః రః  (భగఴథాీత్ 13-22) 

ఇ థేసమునందనన అత్మ లహషోఴముగహ రమాత్మయ . ఄత్డె స్హక్షుభూత్ేడగుటఴలన „ఈదరశి‟ 
యతుయు, యథారి షమమతితుచులహడె ఄగుటఴలన „ఄనమంత్‟ ఄతుయు, ఄతునంటితు ధర ంచి, 
తృత ఴంచలహడె ఄగుటఴలన „భరో‟ ఄతుయు, జీఴరౄములో „భోకోము‟ ఄతుయు, బరహ్మమదలకముున 
స్హవమియగుటఴలన „మశేవవరుడె‟ ఄతుయున, వుదధ షచిుథానంద ఘన షవరౄుడగుట ఴలన 
„రమాత్మ‟ ఄతుయు నలుఴబడెచధానడె. 
గహమావివయ చ భూణాతు దారయామయసమోజస్హ 
ుష్హు మి చౌశదఃీ షరహవః స్త మో భూణావ రస్హత్మకముః  (భగఴథాీత్ 15-13) 

ాతివయంద రలేశంచి, ధేన ధా వకూో థావరహ షకముల భూత్ములన ధర ంచి, తృత ఴంచచధానన. 
రషషవరౄుడధై – ఄనగహ ఄమాత్మయుడైెన చందర డధై – ఒశధలకముు, ఄనగహ ఴనషత్ేతునంటికూతు 
ుఴితు చేకమురుుచధానన. 
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ఄననమయయ కీరోన 

శ్రీలేంకముటేవుడె శ్రీతియు తుత్డే - తృహఴను లైకముుంఠతియున తుత్డే  
భాగఴత్ములో జెనే బలరహముతీరియాత్ర - ధాగమోకోముమ ైన థెైఴ మాత్ డుత్డే  
బాగుగహ బరహ్మమండురహణ దధతి యాత్ డుత్డే - యోగమ ై లహమన ురహణోకోముథెైఴ మీత్డే 
లలయ షోఊశేలు లదకూ రదక్షుణము - లలర జవవన థేఴు డాత్ డీత్డే  
ధలలై కయధేటితృ ంత్ తుత్యము గుమారస్హవమి - కముయౌమి దనము వేవ కముననథేఴు డీత్డే  
య కముుులై బరహ్మమదలు ధుడె తుంథరా దలు - త్కముుకము కొయౌచియునన త్తో్ా మీత్డే  
చకముు ధారథాదల షంకీరోనకముు జొకూు - తుకూున శ్రీలేంకముటాథిర తులయుడె తూత్డే . 
 

 

(1) శీ్ర నరవంసన్ కముాశుమాచార  అంగో రచనకముు ఆథ ిణలెుగు ఄనలహదము.  
(2) భగఴథీా త్ ళలో కముముల ణాత్రయము గీణానెరస్, గోరఖ్ూర్ రచరణనండు. 
(3) „ఒమ్‟ లహయఖ్య శీ్ర నెమమరహజు రహజారహఴు రచననండు.  
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ూతాతాా యభాతాా చ భుక్ో నాాం యభా ఖతిః | 
అవయమిః ుయుషిః స్క్ష ీక్షతే్రజ్ఞో ऽక్షయ ఏవ చ || (2) 

 
 

 

 

 

10. ూతాతాా 

- విత్రభఖు ఆత్ా – “ూతా ఆతాా మసయ స ూతాతాా” – ఏ విధమ ైన ఔయాఱచేత్నఽ ఫద్ఽు డు 
క్నివడు. ఔయాపఱభుఱు అాంటనివడు.  

ఒాం ూతాత్ాన ేనభిః 
 

భన భనోశరీయభుఱు ఔయాస్ధనభుఱు అఖుటచేత్ భనఔు ఔయాపఱభుఱు అాంటుతాయ. క్ని 
బఖవాంత్ణడు వితరా త్ణాడు ఖనఽఔ, ఎఱాాంటి ఔయాపఱభుఱు ఆమననఽ అాంటవు. సఔఱ బూత్భుఱ 
శరీయభుఱు విశవయూుని అవమవభుఱే అయననఽ, సఔఱ బూత్భుఱఱోని అాంత్రత్ా ఆమనే 
అయనా ఔూడా, ఏ విధమ ైన భాలినయ విక్య రగది విషమవసనఱు అాంటనివడే ఆ యభాత్ణాడు. 
 

శ్రీ బటుు ఱు చెిన ఉదాహయణ: ఔ ఉనుధాయముడు ఫెతో్భుతో విదాయరధుని ద్ాండ ాంచినుడు ఫెతో్భు ఇద్దరధ 
శరీయభుఱనఽ అాంటి ఉాంటుాంది. క్ని నొి భాత్రాం విదాయరధుక్ే ఔఱుఖుత్ణాంది. అఱాగే బఖవాంత్ణడు సఔఱ 
బూత్భుఱ అాంత్రత్ాయ ైనా, ఆ బూత్భుఱ ఔయాపఱభుఱు భాత్రభు బఖవనఽనిక్ి అాంటవు.  
 

శిత: “వుభావుబ ఔరాణాభిరయయ న లియత ఔదాచన” – భాంచిగని, చెడుగని ఔయాఱు అాంటనివడు.  
న భాాం ఔరాణ ిలిభినోి న మ ేఔయాపఱే సిిహా 

ఇత భాాం యో అభిజ్ానాత ఔయాభియన స ఫధయత ే– బఖవదగీ త్-4.14 
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నాఔు ఔయాపఱాసక్ిో ఱేద్ఽ. క్వున ఔయాఱు నననాంటవు. ఈ విధభుగ నా త్త్వభునఽ తెలిసనవయు 
ఔయాఫద్ఽు ఱు క్యు. 
 

11. యభాతాా 

యభమ ైన, అాంత్ఔు అధిఔభు ఱేని ఆత్ా. – “యభా ఆతాా అసయ స యభాతాా” 

ఒాం యభాత్ాన ేనభిః 
 

భనాంద్యఔు బఖవనఽడు అాంత్రత్ాయ ైమునానడు. ఆమన చైెత్నయభు వఱోనే సభసోభునఽ 
చైెత్నయవాంత్భఖుచఽననది. అయతే బఖవనఽనఔు భాత్రభు ఆమనే సవమభుగ ఆత్ా, అాంత్రత్ా, 
చైెత్నయభు. అాంద్ఽక్ే ఆమన యభాత్ణాడు. అాంత్ఔు అధిఔుడు ఱేడు. నియుఔోభు యచయత్ చెినటుో గ 
“ఆతాా ఈశవయతావత్ యభాతాా” 

 

శ్రీ ఏఔనాథ ఈశవయన్ గయు సాచిాంచిన గీతా రవచనాం – నేనఽ అాంద్రధఱో ఉనాననఽ. క్ని నాఱో ఎవయూ 
ఱేయు.  (దగనిక్ ిసాంఫాంధిాంచిన శ్లో ఔభుఱు నేనఽ ఖురధోాంచఱేఔనుత మానఽ. చద్ఽవయుఱ సహామాం 
క్ోయుత్ణనాననఽ – అని శ్రీ ఔిషుభాచారధగరధ వినత) 
 

[బఖవదగీ త్ రజ్విదాయరజ్ఖుహయ యోఖభు ఱో 5,6 శ్లో క్ఱఔు నావద్ద ఉనన (గీతారరస్, గయయఖ్ ూర్) 
అనఽవద్ాం రై రవచనానిక్ి భిననాంగ ఉాంది – క్.సఽ. ఫాఫు 
“బూత్బినన చ బూత్స్తో  భభాతాా బూత్భావనిః” 

ఈ బూత్భుఱనినాంటిని సిషుాంచఽనదిము, నుత షాంచఽనదిమునఽ నేనేయ ైననఽ మదాయోభుగ నా ఆత్ా 
వటిమాంద్ఽ సోత్మ ైముాండద్ఽ. 
“త్థా సరవణ ిబూతాని భతాథనాీత్ణయధాయమ” 

అటలో  నా సాంఔఱిభు దావర ఉత్ిననమ ైన బూత్భుఱు (నుర ణుఱు) అనినమునఽ నామాందే 
సోత్మ ైముాండునఽ అని య రఽాంఖుభు. ] 
 

ఇాంక్ శిత్ణఱనఽాండ  రఔుు ఉదాహయణఱు ఖహీ ాంవచఽునఽ. 
“న యమ్ ుాండరకీ్క్షాత్ ద్ిశయత ేబయత్యషబ” 

“యమ్ హ  ుాండరకీ్క్షాత్ న బూత్మ్ న బవిషయత” –ుాండరీక్క్షునిఔాంటె ఉననత్మ ైనది ఏదిమునఽ 
ఱేద్ఽ. 
“న దెవైమ్ క్శేవత్ యమ్” – క్ేశవునిఔాంటె దైెవభు ఱేద్ఽ. 
“భతో్ిః యత్యమ్ నా అనయత్ క్ాించిద్సో” – నాఔాంటెనఽ యభక్యణమ ైనది ఏదిమునఽ ఱేద్ఽ (గీత్-7-7) 
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“యమ్ హ  అభిత్మ్ ఏత్స్ాత్ విశవయూనుత్ న విద్యతే” – విశవయూుడైెన ఆ విరట్ ుయుషణని ఔాంటె 
వేయు యభాభిత్భు ఱేద్ఽ. 
“యిః రణామ్ యభిః యభాతాా” – ఆమన ఉననత్ణఱఔాంటె భహో ననత్ణడు. సరవధిుడు. ఆమనే 
యభాత్ణాడు. (విషణు  ురణభు-1.2.10) 
యభాతాా చ సరవేషమ్ ఆధాయిః యమశేవయిః 
విషణు రనభ సయవవేదషేణ వేదాాంతేషణ చ గమీతే – విషణు ురణభు-6.4.10 

యభాత్ణాడే సభసోభునఔునఽ ఆధాయభు. సయవభునఔునఽ ఈశవయుడే ఆమన. వేద్వేదాాంత్భుఱు 
ఆమననే „విషణు ‟ నాభభున గనభు చేముచఽననవి. 
 

12. భుక్ో నాాం యభాఖతిః 
భుఔుో ఱయన, జ్నన భయణ చఔఫీాంధభునఽాండ  విభుక్ిో ను ాందిన భహనీముఱఔు 
యభాశమీమ ైనవడు. భుఔుో ఱఔు ఇాంత్ఔాంటె ఆశాంవఱసనది భరొఔటి ఱేద్ఽ. 

ఒాం భుక్ో నాాం యభాఖత్య ేనభిః 
 

భుఔుో ఱనగ నెవయు? రఖ దేవష స్ాంఖత్య దోషభుఱనఽ త్యజాంచి, ఔయా ఫాంధభుఱనఽ తెరాంచఽక్ొని, బక్ిో 
జ్ాో న వైెరఖయ స్ధనభుఱతో బఖవాంత్ణని అరధుాంచి, జ్నన భయణ ద్ఽిఃక బూయషుభఖు సాంస్య 
చఔభీునఽాండ  ఫమటడ , ఆ యాంధాభుని ఆశమీభు ను ాందినవరే భుఔుో ఱు. బఖవతేేవయే వరధక్ి 
భాయీభు, స్ధనభు, ఖభయభు. సచిుదానాందానఽబవమే వరధ ఱక్షయభు. అాంద్ఽఱక్ే ఆ యభాత్ణాడు, 
యభుయుషణడు భుఔుో ఱఔు యభఖత. 
 

స్భానయభుగ ఔదాని త్యువత్ భరొఔటిగ ఱక్షయభుఱు రత్యక్షభవుత్ూనే ఉాంటాయ. క్ని 
సచిుదానాంద్ ఫరహాభునఽ ఆశయీాంచినవరధక్ి అాంత్ఔాంటె క్ోయద్గధనదేమిమునఽ ఉాండద్ఽ. అదే వరధక్ి 
యభాఖత. 
 

గీత్. 7.18: “అసోత్ిః సహ  ముక్ో తాా భామేవనఽతో్భమ్” – అటిు జ్ాో నియ ైన బఔుో డు త్న భనసఽేనఽ, 
ఫుదిుని నామాందే సోయభుగనఽాంచి, ననేన యభనుర ుయనిగ భావిాంచఽనఽ. ఈ విధభుగ అత్డు ననేన 
ను ాంద్ఽనఽ. 
ఆఫరహాబువనాఱోో క్ిః ునరవరధోనో అయుు న 

భాభుతే్య త్ణ క్ ాంతమే ునయునా న విద్యతే – గీత్ 8.16 
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అయుు నా! ఫరహాఱోఔ యయాంత్భు ఉనన సభసో ఱోఔభుఱునఽ ునరవిత్భుఱు. క్ ాంతేమా! (ఈ 
ఱోఔభుఱనినమునఽ క్ఱభునఔు రధమిత్భుఱ ైనవి. క్ని నేనఽ క్ఱాతీత్ణడనఽ.) ఔనఽఔ ననఽన 
చేరధనవనిక్ి ునయునాముాండద్ఽ. 
 

ఔఠయనిషత్ణో -3.11 – “స్ క్స్ో  స్ రఖతిః” – అదే యభ స్ధనభు. అదే యభఖత. 
 

శ్రీ బటుు ఱ భాషయభు రక్యభు – బఖవనఽడు భుఔుో ఱఔు యభఖత అవడానిక్ి క్యణాం ఏమిటో 
త్యువత 5 నాభభుఱఱో విశదగఔరధాంఫడ నది. 
13. అవయమిః  ఆమన భుఔుో ఱనఽ భయఱ సాంస్యచఔభీుఱో డనీమడు 
14. ుయుషిః ఆమన భుఔుో ఱఔు యభానాంద్భునఽ రస్దిాంచఽనఽ. 
15. స్క్ష ీ భుఔుో ఱ సచిుదానాందానఽబవభునఽ చాచి ఆనాందిాంచఽవడు. 
16. క్షేత్రజో్ిః భుఔుో ఱఔు ఏది ఉతో్భ స్ో నమో తెలిసనవడు 
17. అక్షయిః ఎాంత్ అనఽబవిాంచినా త్యఖని ఆనాంద్నిధి ఆమన 

 

శ్రీ బటుు ఱ వయకాయనభు వయఔయణ శఫాద యోభుఱఔు రధమిత్ాం క్ఔుాండా, క్ొుఔు నాభభునఔు దాని 
భుాంద్ఽ నాభభునఔు అనఽఫాంధానిన అాంద్ాంగ ను ాంద్ఽయచిాంద్ని భళ్ళీ భనాం ఖభనిాంవచఽునఽ. 
ఇది శ్రీ బటుు ఱ వయకాయనాంఱో ఔ విశషుత్. శ్రీ శాంఔయుఱ వయకాయనాంఱో ఈ విధమ ైన ద్ిక్ోుణాం భనఔు 
అఖుాంచద్ఽ. ఇదే క్ఔుాండా వరధద్దరధ వేదాాంత్ భాయీభుఱ క్యణాంగ అనిాంచే భేదాఱు ఉాండనే 
ఉనానయ. శ్రీ శాంఔయుఱది అదైెవత్ వద్భు. శ్రీ బటుు ఱది విశషు దైెవత్భు.  
 

13. అవయమిః 
- త్ననఽ చేరధనవరధని భయఱ జ్నన భయణ చఔీభుఱో డనీమనివడు. నవీమత ేనయఖభయత ేఇత 
అవయమిః (శ్రీ బటుు ఱ వయకయ). 
- త్యుఖుద్ఱ ఱేనివడు. న అసయ వయమిః ఇత అవయమిః (శ్రీ శాంఔయుఱ వయకయ) 

ఒాం అవయమామ నభిః 
 
శ్రీ బటుు ఱ వయకయ –  యభాత్ణాని సనినధానభు చేరధన భుఔుో ఱు భయఱ త్నభు చెాందే బమభు 
ఱేద్ఽ. మభసాితఱో చెినటుో గ 
సత్వమ్ వహత సాక్షాతావత్ యమ్ నారమణమ్ రబుమ్ 

యభాతాానమ్ ఆస్ద్య యమ్ వెఔైుాంఠమ్ ఈశవయమ్ 



శీ్ర విషణు  సహసరనాభ స్తో త్రభు - వివయణ 

 

2వశ్లో ఔభు - 5 వ జేీ 

 

భుఔుో ఱ ైనవయు వుద్ు సాక్షా సత్వ శరీయభుఱు ను ాంది శ్రీభనానరమణుని సనినధిని చేయుద్ఽయు. అఱా 
ఔభాయు వైెఔుాంఠభున బఖవతారాో  ను దిన త్యువత్ అభిత్త్వభు ను ాంద్ఽద్ఽయు. భయఱ 
ఇహఱోఔభునఔు భయఱయు. 
 

శ్రీ శాంఔయుఱ వయకయ – వయమభనగ నాశనభు. నాశనభు ఱేనివడు, షడ వక్య యహ త్ణడు అవయముడు. 
అాంద్ఽఔు ఫిహదాయణయక్ోనిషత్ణో  (6.4.25)నఽాండ  శ్రీ శాంఔయుఱు రభాణాం చానుయు. “అజ్యిః అభయిః 
అవయమిః”. (1) ఔుిడు ఉాండుట (2) ుటుు ట (3) రయుఖుట (4) భాయుి చెాంద్ఽట (5) క్షీణిాంచఽట 
(6) నశాంచఽట – అనేవి షడ వక్యభుఱు. ఈ ఆయు ఖుణభుఱు ఱేనివడే యభాత్ణాడు ఖనఽఔ ఆమన 
అవయముడు.   
 

14. ుయుషిః 
- భుఔుో ఱఔు ుషుఱభుగ ఫరహాానాందానఽబవభునఽ రస్దిాంచఽవడు – “ుయు సనోత ఇత ుయుషిః” 

- శరీయభాంద్ఽ శమనిాంచిముననవడు – “ురధ సేత ేఇత ుయుషిః” 

- సభసోభునఔు ూయవమే ఉననవడు – “ుర ఆసత్ ఇత ుయుషిః” 

- జ్ఖత్ణో నఔు రధూయుత్నొసఖువడు – “ూయమత ఇత ుయుషిః” 

ఒాం ుయుషమ నభిః 
 

2వ శ్లో ఔభు. 14వ నాభభు. ుయుషిః – అవయమిః ుయుషిః స్క్ష ీక్షతే్రజ్ఞో ऽక్షయ ఏవ చ 

44వ శ్లో ఔభు. 407వ నాభభు. ుయుషిః – వెైఔుాంఠిః ుయుషిః నుర ణిః నుర ణద్ిః రణవిః ిథఽిః 
 

„ుయు‟ అనగ ుషుఱభు. „సనోత‟ అనగ ఇచఽువడు. “ుయు సనోత ఇత ుయుషిః” – ుషుఱభుగ 
పఱభుఱనఽ ఇచఽువడు. “ుయూణ ిపఱాని సనోత - ద్దాత ఇత ుయుషిః” 

తైెతో్రీయోనిషత్ణో  – “యస వె ైసిః యసమ్ హవవమామ్ ఱఫాద ా ఆనాందగ బవత” – ఆమనే సచిుదానాంద్ 
సవయూుడు. ఆమననఽ ను ాందినవయు ఆనాంద్ఽఱఖుద్ఽయు. 
 

శ్రీ శాంఔయుఱు, శ్రీ బటుు ఱు ఔూడా రై భావభునఽ చెనుియు. ఇాంక్ శ్రీ శాంఔయుఱు – శరీయభనఽ  
ుయభునాంద్ఽ వసాంచినవడు ుయుషణడు – అన ఔూడా వయకాయనిాంచాయు. 
నవదావయమ్ ుణయమ్ ఏతెరైావెిైః సభనివత్మ్ 

వయయ సతే ేభహాతాా మసోస్ాత్ ుయుష ఉచయతే – భహాభాయత్భు 12.203.35 

నవ దావయభుఱు ఔలిగధన ుయభు అనఫడే ఈ శరీయభున వయాంచి, వసాంచి ముననవడు ుయుషణడు. 
గీత్ఱో ఔూడ శరీయభు “నవదావరే రే దేహీ” అని రస్ో విాంఫడ నది.  
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శ్రీ శాంఔయుఱ భరొఔ వయకయ – సఔఱ బూత్భుఱఔు ూయవమే ఉననవడు. తైెతో్రీమాయణయఔభు: 
“ూయవమేవ అహమ్ ఇహ ఆసమ్ ఇత ుయుషసయ ుయుషత్వమ్” 

వేద్భాంతరో చాాయణఱో „ుయుష‟ అనే ద్భు క్ొనినభాయుో  „ూయుష‟ అని ఉచారధాంఫడుత్ణాంది. (“అతో 
జ్ాయమాగ్ శు ూయుషిః” – ుయుష సాఔోభు) 
 

“ూయమత ఇత ుయుషిః” -  ఆమన సయవవయ. ఆమనవఱోనే జ్ఖత్ణో  రధూయుభఖునఽ. ఆ 
యభాత్ణాడు, యభుయుషణడు ఱేని జ్ఖభు ఎఱా ఉాంటుాంది? ఆత్ా ఱేని శరీయాంఱాగ, అయుాం ఱేని 
శఫదాంఱాగ, ఖభయాం ఱేని ఖభనాం ఱాగ ఉాంటుాంది. 
 

ఇఱా ఆ యభ ుయుషణని క్ొుఔు నాభభునఔు భహానఽభావుఱ ైన భాషయఔయోఱు వేయు వేయు విధాంగ 
వివయణఱు సభరధిాంచి, ఆ అనాంత్ బఖవతో్త్వభునఽ ఇాంక్ క్ొాంచెభు, ఇాంక్ క్ొాంచెభు తెలిసక్ోవడానిక్ి 
భనఔు సహామభు అాంద్జే్శ్యు. ఇది శ్రీ చినామానాంద్గరధ అభినుర మభు.  
 

15. స్క్ష ీ

- సయవభునఽ రత్యక్షభుగ, ఇాందిరమ స్ధనభుఱు అవుసయాం ఱేఔుాండా చాచఽవడు – “స్క్షాత్ ఈక్షత”ే 

- సభసోభు తెలిసనవడు, సయవజో్ఞడు. 

ఒాం స్క్ష ణ ేనభిః 
 

సాయుయడు అనినాంటిరై రక్శాంచఽచఽనానగని వటి ఖుణదోషఱతో సాయుయనిక్ి సాంఫాంధాం ఱేద్ఽ. అఱాగే 
బఖవాంత్ణడు ఔూడా సభసోభునఽ సఔఱ క్ఱ సోత యూభుఱఱోనా చాసాో  ఉాంటాడు. క్ని వటివఱన 
ఆమన రభావిత్ాం క్డు. 
 

జీవత్ాఱు (సఔఱ బూత్భుఱు) ఔనఽనఱవాంటి ఇాందిరమాఱ దావర రాంచభునఽ తెలిసక్ొనఽనఽ 
(చాచఽనఽ). ఆమా ఇాందిరమభుఱఔు ఉనన రధమిత్ణఱ వఱన వని జ్ాో నభు ఔూడా రధమిత్భు. క్ని 
విశవస్క్ష క్ి ఆ రధమిత ఱేద్ఽ. ఆమన సయవజో్ఞడు, సయవస్క్ష . 
 

శ్రీ బటుు ఱ అద్ను వయకయ –  “వయమభానాంద్మన్ త్ియన్ స్క్ష ీస్క్షాత్ురయత సిః” భుక్ో త్ణాఱ 
ఆనాందానఽబవభుఱనఽ రత్యక్షభుఖ వీక్ష ాంచి ఆ యభాత్ణాడు రసనఽనడఖునఽ. అాంద్ఽవఱన 
భుక్ో త్ణాఱ ఆనాందానఽబూత ఇాంక్ అధిఔభఖునఽ. బఖవాంత్ణడే భుఔుో ఱ యభాఖత ఖదా!. 
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16. క్షతే్రజో్ిః 
- భుభుక్షువుఱ యభాయోమ ైన వుద్ు సచిుదానాంద్ యఫరహాానఽబవభు వరధక్ి ఎఔుడ ఱభిాంచఽనో 
తెలిసనవడు. వరధని అఔుడ క్ి చేయుువడు (శ్రీ బటుు ఱ వయకయ) 
- ఈ శరీయాం అనే క్షేత్రాంఱో విఱసఱుో చా, ఎననడా నశాంఔ, క్షేత్ర త్త్వభునఽ ఎరిగధన యభాత్ణాడు (శ్రీ 
శాంఔయుఱ వయకయ) 

ఒాం క్షతే్రజ్ాో మ నభిః 
 

క్షతే్రనఽో  యభవయయభ భుక్ేోభయయ వతోే నిత్యశిః 
ధాత్ణాం సవనఽబవాం మశు క్షతే్రజో్ిః స త్ణ ఔథయతే 
„క్షేత్రభు‟ అాంటల యభ ద్భు. అది బఖవదోాగనిన క్ొనిన వాంద్ఱరెటుో  విదిు  చేసఽో ాంది. భుక్ిో ను ాందిన 
త్న బఔుో ఱఔు యభద్భుఱో ఆ భయఖభు సోయభుగ ఉాంటుాంద్ని తెలిసనవడు క్షేత్రజో్ఞడు. అాంటల భుక్ిో 
ను ాందినవయు యభద్భునాంద్ఽ శ్శవత్మ ైన ఆనాందానిన అనఽబవిస్ో యని అయోభు. 
 
శ్రీ నారమణుడు వైెఔుాంఠవస. వైెఔుాంఠనుర ోని ను ాందినవయు భయఱ ఇహఱోఔభునఔు తరధగధరయు. 
బక్ిోదగక్షాయుఱ ైన భహాత్సఽవఱఔు భాత్రమే వైెఔుాంఠనుర ో  స్ధయభు. వరహురణాంఱో 
అఖసోయభహాభుని అనన భాట –  

అదాయ త్ాం ఱోఔవయమ్ ధాయమన్ తషా మి సఽవరత్! 
ఔదా నుర యేత్ త్ణ అస్ౌ ఱోఔిః సయవఱోఔ వరయతో్భిః 
నేనఽ ఇాంక్ ఆ ుణయఱోక్ఱ ఖురధాంచిన ధాయనాంఱోనే నిభఖునడనైెమునాననఽ. సయవ ఱోక్ఱఱో 
ఉతో్భమ ైన ఆ ఱోఔభునఽ నేనెుిడు చేయఖఱనో? 
బఖవాంత్ణడు అఖసఽో యనితో ఇఱా అనానడు –  

శయ ఱోఔమిభమ్ భహయమ్ యో న వదేేసఽో  ద్ిశయతే 
త్వత్ రమాయోమ్ అమాం ఱోఔిః ద్రధి త్సేో  దవిజ్ఞతో్భ 

వేద్భుఱవఱో ఔూడ తెలిమరని ఈ నా ఱోఔభునఽ చాడుభు. ఫరా హాణోతో్భా! నీ సాంతోషభు క్ొరఔు 
ఈ ఱోఔ ద్యినభునఽ నీఔు రస్దిాంచఽచఽనాననఽ -  అఖసఽో యనివాంటి భహాభునిక్ి ఔూడ 
వైెఔుాంఠద్యినభు సఽద్ఽయోబభు. బఖవాంత్ణని ఔివఱో భాత్రమే ఆ ఱోఔ ద్యినాం ఱభిాంచిాంది. 
 

శ్రీ శాంఔయుఱు „క్షేత్రజో్ిః‟ అనే నాభభునఽ బఖవదగీ త్ఱోని 13వ అధాయమభు -  క్షేత్ర క్షేత్రజో్ విభాఖ యోఖభు 
– ఆధాయాంగ వయకాయనిాంచాయు. భుకయాంగ 2,3 శ్లో క్ఱు ఇఱా చెఫుత్ణనానయ. 



శీ్ర విషణు  సహసరనాభ స్తో త్రభు - వివయణ 

 

2వశ్లో ఔభు - 8 వ జేీ 

 

ఇద్ాం శరయీాం క్ నేోమ క్షతే్రమిత్యభిధగమతే 
ఏత్దోయ వేతో త్ాం నుర హృిః క్షతే్రజో్ ఇత త్దవిద్ిః – గీత్ 13.2  

క్షతే్రజో్ాం చా భాాం విదిు  సయవక్షతేేరషణ భాయత్ 

క్షతే్రక్షతే్రజో్యోరఞనాాం మతో్ద్ జ్ాో నాం భత్ాం భభ  – గీత్  13.3  

శ్రీ బఖవనఽడు ఇఱా అనానడు – ఒ క్ ాంతేమా! ఈ  శరీయభునఽ „క్షేత్రభు‟ అని ేరొుాంద్ఽయు. ఈ 
క్షేత్రభునఽ ఖూరధు ఎరిాంగధనవనిని క్షేత్రజో్ఞడు అని త్త్వభు తెలిసన జ్ాో నఽఱు తెఱుుద్ఽయు. 
ఒ అయుు నా! అనిన క్షేత్రభుఱ మాంద్ఽనన క్షేత్రజో్ఞడనఽ, అనగ జీవత్ానఽ నేనే అని తెలిసక్ొనఽభు. క్షేత్ర 
క్షేత్రజో్ఞఱఔు సాంఫాంధిాంచిన జ్ాో నభు అనగ విక్య సహ త్ (తరఖుణాత్ాఔమ ైన) రఔిత భరధము నిరధవక్య 
ుయుషణఱ త్త్వభుఱనఽ ఖూరధు తెలిసక్ొనఽటయే „జ్ాో నభు‟ అని నా అభినుర మభు. 
 

(ఇఔుడ „క్షేత్రజో్ఞడు‟ అనగ సఔఱ బూత్భుఱఱోనఽ అాంత్రయమియ ై, స్క్ష య ై ఉనన యభాత్ణాని భరొఔ 
ఖుణవిశ్ేషాంగ, „బూతాత్ణాడు‟ అనన నాభభునఔు భరధాంత్ విస్ో యమ ైన వివయణగ ఔనిసఽో ాంది. 
బఖవదగీ త్ఱో „క్షేత్రజో్‟ ద్భు ఈ అయోాంఱో చెిఫడ నదా ఱేఔ వేరే విధభుగ వివరధాంచవఱ నా అనే 
విషమానిన రధశ్రలిాంచవఱసఉననది.) 
 

17. అక్షయిః 
- భుఔుో ఱు ఎాంత్ అనఽబవిాంచినా త్యఖని అనాంత్ సచిుదానాంద్ ఐశవయయ సవయూుడు – “న క్షయత ఇత 
అక్షయిః” (శ్రీ బటుు ఱ వయకయ) 
- ఎఱోుిడా (ఔఱాిాంత్భునాంద్ఽ ఔూడ) నశాంఔ నిఱచిమాండువడు బఖవనఽడే – “స ఏవ న క్షయత 
ఇత అక్షయిః” (శ్రీ శాంఔయుఱ వయకయ) 

ఒాం అక్షరమ నభిః 
 

బఖవాంత్ణని అధిక్యభు, ఓననత్యభు, వైెబవభు, ఐశవయయభుఱు అనాంత్భుఱు. అవి ఆమన 
ఖుణత్త్వభుఱఔు అాంత్యీత్భుఱ ైన విషమభుఱు. వేయు ఆధాయభునఽాండ  (ఫమటనఽాండ ) 
సాంఔమీిాంచినవి క్వు. ఎననడా త్యుఖవు. నియుక్ిోఱో ఇఱా చెనుియు –  

సదా నఽబూమభానో అ నిసే భ ఖుణగ యవత్ 

భుక్ె్ో ిః ఔవచిత్ న క్షయత ఇత అక్షయిః రధక్ురధోత్ిః 
ఔఱాిాంత్భున సభసోభునఽ నశాంచిననఽ వటత్రశ్య సఔఱ ఖుణ వైెబవ రధూయుు డైె 
విఱసఱుో చఽాండునఽ. ఆమన ఆద్యాంత్ యహ త్ణడు. 
 



శీ్ర విషణు  సహసరనాభ స్తో త్రభు - వివయణ 

 

2వశ్లో ఔభు - 9 వ జేీ 

 

భనభు ఖభనిాంచద్గధనభ భరొఔ విషమభు- 12వ నాభభు „భుక్ో నాాం యభాఖత‟. ఆమన 
భుఔుో ఱఔు యభఖత. ఎాంద్ఽవఱన?  ఆమన అవయముడు. భుఔుో ఱనఽ భయఱ జ్నన భయణ చఔభీుఱో 
డనీమడు. యుషణడైె ూరు నఽబవనాంద్భునఽ రస్దిాంచఽనఽ. స్క్ష య ై భుఔుో ఱతో ఆనాంద్భునఽ 
ాంచఽక్ొనఽనఽ. క్షేత్రజో్ఞడు ఖనఽఔ భుఔుో ఱనఽ త్గధన స్ో నభునఔు చేయునఽ. ఆ అక్షయుడు త్యఖని 
ఆనాంద్నిధి. ఇఱా శ్రీ బటుు ఱు 13నఽాండ  17వ నాభభు వయఔు తెలిన వయకాయనభు 12వ నాభభునఔు 
క్యణభుఱనఽ వివరధాంచఽచఽననవి. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయసాంహన్ ఔిషుభాచారధ ఆాంఖో యచనఔు ఇద ితఱెుఖు అనఽవద్భు.  
(2) బఖవదగీ త్ శ్లో ఔభుఱ తాత్ియయభు గీతారరస్, గయయకూర్ రచఽయణనఽాండ . 

  
 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 1 ళ జేీ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

యోగో యోగయదాాంనతేా రధానుయుఴేఴవయః | 
నాయవహాంషళుః యౕీభాన్ కఴేళః ుయుయౖత తోభః || (3) 

 

 

 

 

18. యోగః 
- భుకతో యసధనకు ఆ బగలసనడీ భాయగభు, యసధనభు, ఉతృసమభు 

- యోగభు ళఱోనే ఆమనన తృ ాందగఱభు 

ఒాం యోగసమ నభః 
 

అభయ కోఴభు(3.3.22)ఱో „యోగభు‟ అనే దాతుకత అనేక అరసా ఱు ఉనానయ – “యోగః శనానషః 
ఉతృసమ ధాయన శాంగతి భుకతోవే”. లసయఖ్ాయనకయోఱు కడా „యోగః‟ అనే నాభభునకు లేయు లేయు 
దఽకధాఱఱో భాలసయాభుఱన యళర ాంఙాయు. 
 

యౕీ బట్టు ఱు „ఉతృసమభు, యసధనభు‟ అనే భాళాంఱో „యోగః‟ నాభభున లసయఖ్ాయతుాంఙాయు. “అవ్యయళ 
తుయుతృసధకి భుకతో ఉతృసమతవభహ ళకతో - యోగః” – భుకతో యసధనకు, యభదతృసర హోకత ఆ 
యౕీభనానరసమణుడీ ఉతృసమభు, భాయగభు. “శ యసముజ్యశయ అననాయకే్షః యసక్షాత్ శతేేః ఇతయయాః” – 

యసముజ్యభునకు యసక్షాతేో  ఆమనే కసయణభు. ఆమనకు లేయు యసధనాఱతో తుభుతోభు ఱేద. ఇాందకు 
యౕీ బట్టు ఱు ఫరషమశతరభుఱు, గీత నాండి ఆధాయభుఱు చతృసయు. 
“తద్ శతేేః లసయదళీసచచ” (ఫరషమశతరభుఱు 1.1.15) – శకఱ బూతభుఱు అనబయాంచ 
యభానాందభునకు కసయణభు ఆమనే. 
“ఏవ శయేళ ఆనాందమాతి” (తియతోరీమ-ఆనాందళయోౌ 2.7.1) 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 2 ళ జేీ 

 

“అషమ్ తావ శయవ తృసభేయయ మోక్షయయౖసయభు” (గీత 18.6) – నేన తునన అతున తృసభుఱనాండి 
యభుకుో తు ఙీముదన. 
 

యౕీ శతయశాంధ తీయా „యోగః‟ నాభభునకు „ఉతృసమభు‟ అనన భాళభుఱోన, ఇతయ భాళభుఱఱోన యౕీ 
బట్టు ఱళఱెనే లసయఖ్ాయతుాంఙాయు. “బూతానామ్ బళతయణ ఉతృసమ ఇతి యోగః” 

 

యౕీ కఽవుదతో బయదావజ్ కడా „ఉతృసమభు‟ అనన అయాాంఱోనే లసయఖ్ాయతుాంఙాయు. “యోగః బకో అభిఱావ 
అధగిభామ అమోఘ ఉతృసమః” – బకుో ఱు తభ కోరకెఱన యసధిాంచకొనట్ కొరకు తియుగుఱేతు 
ఉతృసమభు యోగభు. 
 

యౕీ ఴాంకయుఱు „యోగః‟ నాభభునకు „ఐకయభగుట్, కఱయక‟ అనే భాళాంఱో లసయఖ్ాయనాం ఙితృసయు. అదియవత 
లసదాంఱో జీలసతమ, యభాతమఱకు భేదాం ఱేద. ఇాందిరమాఱన, భనశున తుగశీ ాంచి, తయతభ 
భేదభాళభుఱన అధిగభుాంచి, ఆతమ, యభాతమఱ ఏకతవభున తియౌవహకొనట్యే యోగభు. ఇట్టు 
యోగభుళఱన తృ ాందఫడెలసడె గనక బగలసనడె „యోగః‟ నాభభున కీర ోాంఫడిన. (కసయయ 
కసయణభుఱకు అభేదభు అతు గశీ ాంళఱెన). 
 

[యవేు  శషశరనాభభు, బగళదగగ త, ఫరషమశతరభుఱు, ఉతువతేో ఱు ళాంట్ట తృసర భాణిక గాీంధభుఱ్య 
లసయఖ్ాయనభుఱు యచిాంచట్ దావరస యభాఙాయుయఱు తభ లేదాాంత వహదాధ ాంతభుఱు ఴఽతి, శమఽతి, 
ురసణభుఱకు అనగుణాంగస ఉనానమతు ఆధాయశశ తాంగస తుయౄహాంచదఱఙాయు. యౕీ బగళదరా భానజుఱ 
గీతాభావయ గాీంధభునకు ర చమ ఠ కఱో యౕీ యసవభు అధిదీలసనాందగసయు ఇఱా లసర ళసయు – ఈ 
రమతనాంఱో కోెభాయు తభ లసదభునకు అనగుణాంగస ఉాండీ భాళభు కొరకు భావన, తృసఠభున 
కసశో మెయౌతిరహనట్టో  అతుహశో ాంది. ..... ఇాంకస తభ భారసగ నళయుో ఱన శాంఴమాతమకతనాండి భయయౌాంచి 
ఏకోనమఖ్ఱుగస ఙీమడాతుకత, భరీ యసగదగవహ అనవయాంచినట్టో గస లసయఖ్ాయతుాంచళఱవహన అళుశయాం లసర కత 
అుడుడ కయౌగ ఉాండళచచన – ఈ ర వహాతితు అాందయు లసయఖ్ాయనకయోఱ రళచనాఱఱోన – లసర  
వహదాధ ాంతాఱకు ఆధారసఱు చేరమతనాంఱో – గభతుాంచళచచన. అయతీ ఇఱాాంట్ట అనవమాఱు ఙాఱా 
అయుదగసనే గోచర యసో య. ఈ యవమాతున భనాం యరీతాంగస అయాాం ఙీశకోకుాండా ఉాండడాతుకత 
యౕ ీఅధిదీలసనాంద జ్ాగతోీగస శచిాంచినదీభాంటే్ – అ భయౘనభాళుఱెయన ఆఙాయుయఱు, తృసర భాణిక గాీంథాఱ 
ఆధాయాంగస, తభ వహదాధ ాంతాఱన శేతేఫదధాంగసనే, శాంతఽహోకయాంగసనే శభర ధాంచకొనానయు.  
 

„యోగః‟ నాభభునకు భనకు ఱభిాంచిన లేయు లేయు లసయఖ్ాయనాఱు ఇాందకు క ఉదాషయణ] 

 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 3 ళ జేీ 

 

యౕీ ఫఱదీళ యదాయబూవణ లసయఖ్యఱో „యోగః దభునకు „ధాయనభు, కఱయక‟ అనే రకాండె అరసా ఱన 
కయౌహ అనవయాంచినట్టో గస అతుహశో ాంది. “ముజ్యత ీభనః అవహమన్ ఇతి యోగః శభాధీః యభాఴమీః” – 

యోగశభాధి (ధాయనభు) దావరస బకుో తు భనశు బగళాంతేతుఱో య్నభగున. 
 

యౕీ చినమమానాంద కడా „ధాయనభు‟ అనే అయాాంఱో యళర ాంఙాయు. యోగభు దావరస తియౌవహకొనఫడెలసడె 
„యోగః‟. శరేవాందిరమభుఱన యవమలసశనఱనాండి భయయౌాంచి, భనశున రళసాంతయచి, ఆతమన 
ఙియతనయళాంతభు ఙీవహ, యభ శతయభున తియౌవహకొన జ్ాా నయసధనమే యోగభు. అుడీ అభేద 
భాలసనబళభు కఱుగున. అదీ యోగభు. “శభతవమ్ యోగ ఉచయత”ీ (గీత 12.48) 
 

యౕీశతయశాంధ తీయా „ధాయనభు‟ అనే అయాాంఱోనే „యోగః‟ నాభభున లసయఖ్ాయతుాంఙాయు. “ముజ్యత ీషఽద ి
యోగ భిః ధాయమత ఇతి యోగః” -  యోగుఱఙీ షఽదమభున ధాయతుాంఫడెలసడె „యోగః‟ 
 

లేయు లేయు తృసర భాణిక అరసధ ఱఱో కే నాభభున, తభ తభ వహదాధ ాంతభుఱకు అనగుణాంగస 
లసయఖ్ాయతుాంఙాయనడాతుకత ఈ నాభభు క చకెతు ఉదాషయణ. ఇఱా ఆ భయౘనభాళుఱు తభ 
గుణానబళ ల యయధాయతున భనకు ఱురీతేఱుగస ాంచి ఇఙాచయు. 
 

నాభభు అయాభు యళయణ లసయఖ్ాయనకయో 

యోగః ఉతృసమభు భుకతో తృసర హోకత ఏకకైక, శవతాంతర 
యసధనభు. 

యౕీ బట్టు ఱు 

యోగః ఉతృసమభు బళ తయణోతృసమభు యౕీ శతయశాంధ తీయా 

యోగః ఉతృసమభు కోరకెఱు తీయుట్కు తియుగుఱేతు 
ఉతృసమభు 

యౕీ కఽవుదతో బయదావజ్ 

యోగః శమైెకయత యోగయసధన ళఱన తృ ాందఫడెలసడె యౕీ ఴాంకయుఱు 
యోగః ధాయనభు, 

శమైెకయత 

యోగధాయనభు ళఱన బకుో ఱు 
ఆమనఱో య్నభగుదయు 

యౕీ ఫఱదీళ యదాయబూవణ 

యోగః ధాయనభు యోగుఱఙీ ధాయతుాంఫడెలసడె యౕీ శతయశాంధ తీయా 

యోగః ధాయనభు ధాయనభు ళఱన, శభతవ భాళభు 
ళఱన తియౌమఫడెలసడె 

యౕీ చినమమానాంద. 

 

19. యోగయదాాం నతేా 
యోగయసధన ఙీములసర తు భాయగదర ియ ై, నామకుడియ గభయభు ఙీయుచలసడె. 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 4 ళ జేీ 

 

ఒాం యోగయదాాం నతేీర నభః 
 

ఉతృసమ బకతో యవయ ేత ీచ యోగయదః శమఽతాః 
తీయౖసాం చ పఱయయనో నతేా తురసవషకఴచమః 
కయమ యోగభు, బకతోయోగభుఱన అనశర ాంఙీలసర కత, అయ పయౌాంఙీళయకు యచిిననభు కసకుాండా 
తుయవశ ాంఙీలసడె.  
 

యౕీ ఴాంకయుఱ భావయభు – యోగాం యదతోు, యఙాయమతోు, జ్ానతోు, ఱబనో ఇతి యోగయదః. యోగభున 
రయనాంచి, రమతినాంచి, యసధిాంచి తిఱుశకొనన లసడె „యోగయత్‟. నమతి ఇతి నేతా. భుాందాండి 
నడెులసడె నేత. 
 

అననాయయచాంతమాంతోభామ్ య ేజ్నాః యుయతృసశత ీ

తీయౖసమ్ తుతాయభిముకసో నామ్ యోగక్షభేాం ళయౘభయషమ్ – గీత 9.22 

యమేఴవయుడన యన ననన తుయాంతయ బకతోతో చిాంతన ఙీముచ, తుయౖసెభ భాళభుతో వేయాంచలసర  
యోగక్షేభభుఱన నేనే ళశ ాంచదన. లసర కత యోగభు (నాఱో ఐకయభగు భాగయభు), క్షేభభు (తిర గ  
శాంయసయభునకు రసకుాండె యక్షణ) రయసదిాంఙిదన. అతృసర ో ళశో తృసర హోతు „యోగభు‟ అతుము, తృసర హో ాంచిన 
ళశో యక్షణభున „క్షేభభు‟ అతుము అాందయు. 
 

20. రధాన ుయుఴఴేవయః 
భామ (రకఽతి), ఙియతనయభు (జీళుడె) – రకాండిాంట్టకతతు కడ ఈఴవయుడె 

ఒాం రధాన ుయుఴఴేవరసమ నభః 
 

„రధాన‟ అనగస ఫాంధభునకున, అజ్ాా నభునకున కసయణమైెన రకఽతి ఱేక భామ. „ుయువః‟ అనగస 
ఙియతనయశవయౄుడగు జీళుడె. ఈ రకాండిాంట్టకతతు, అనగస రకఽతి ుయువేఱకు అతీతేడియనలసడె 
యభాతేమడె. 
 

ఫరషమశతరభుఱు – దషీ యోగసదావయత  అహ. శఽఴహు శభమభున ఴరీయ యసాంగతయభుళఱోన, 
రలమకసఱభున రకఽతి (రధాన) ళఱోన ఈ భామ శాంబయాంచి, జీలసతేమడె అజ్ాా న ఫాంధితేడగున. 
అనగస జీలసతమకు రకఽతియే భామాశవయౄభు (అశత్). ఈ ఴరీయభు ఙియతనయ శవయౄభగు జీలసతమన 
భామఱో ఫాంధిాంచ యసధనభు.  రకఽతి, జీలసతమఱ శాంఫాంధభు బగళదగగ త 13ళ అధాయమభుఱో 
యఴదభుగస ఙిఫడినది. 
 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 5 ళ జేీ 

 

రకఽతిాం ుయువాంఙియళ యధయనాదగ ఉభాళహ 
యకసరసాంఴచ గుణాాంళ్చైళ యదిధ  రకఽతి శాంబలసన్ – గీత 13.19 

రకఽతి, ుయువేడె – అన ఈ రకాండెన అనాదియ ైన (శనాతనమైెన)ళతుము, రసగదీవయౖసది 
యకసయభుఱున, తిరగుణాతమకమైెన దాయధభుఱతునమున రకఽతినాండియే ఉతననమైెనళతుమున 
ఎరాంగుభు. 
దియయశయేయౖస గుణభయీ భభ భామా దయతయమా 
భామేళ య ేరదయాంత ీభామమతేాాం తయాంతిత ీ- గీత 7.14 

నా భామ తిరగుణాతమకమైెనది. అఱౌకతకమైెనది. ఇది అధిగభుాంచట్కు యసధయభు కసతుది. కసతు 
తుయాంతయభు కేళఱభు ననేన బజాంచలసయు ఈ భామన అధిగభుాంచి శాంయసయశభుదరభునాండి 
ఫమట్డగఱయు. 
 

రకఽతి, ుయువేఱు అనాదిగసమునానయు. రకఽతి శతవ, యజ్, శోమో గుణముకోమైెనది. ాంచబూతభుఱు, 
11 ఇాందిరమభుఱు (5 జ్ాా నేాందిరమభుఱు, 5 కరేమాందిరమభుఱు, భనశు) కు కసయణభు. ుయువేడె 
ఫదధ డియమునానడె. రకఽతికతతు, ుయువేనకున అధగనడీ యమేఴవయుడె. 
తియుకెలళమ్ యౕీ నయవహాంయౘఙాయుయఱు తభ గీతాభావయభుఱో ఈ యవమభు శయళయాంగస తియౌతృసయు. 
 

కసయయ కయణ కయోఽతవీ శతేేః రకఽతియుచయత ీ

ుయువః శఖ్దఃఖ్ానాాం భయకోఽతీవ శతేేయుచయతీ - గీత 13.20 

కసయయ కయణభుఱన ఉతననభు ఙీముట్ఱో రకఽతియే శేతేళతుము, శఖ్ దఃఖ్భుఱన 
అనబయాంచట్ఱో జీలసతమయే శేతేళతుమున ఙిఫడెచననది. 
 

ుయువః రకఽతియతా శ  బుాంకేో రకఽతిజ్ాన్ గుణాన్ 

కసయణాం గుణశాంగో అశయ శదశదయయతు జ్నమశ - గీత 13.21 
ుయువేడె రకఽతిశా డియ రకఽతినాండి ఉతననమైెన తిరగుణాతమక దాయాభుఱన అనబయాంచన. ఈ 
గుణయసాంగతయమే జీలసతమయొకె ఉతోభాధభ జ్నమఱకు కసయణభగున.  
 

21. నాయవహాంషళుః 
నయుడె, వహాంషభు ఴరీయభుఱు భుఴభీమైెన ఴరీయభు కఱలసడె. ఇది యౕీభయౘయవేు ళుయొకె నాఱగళ 
అళతాయభగు నఽవహాంయౘళతాయభున శో తిాంచ ుణయనాభభు. అబమరదభు. భాంగలకయభు. 

ఒాం నాయవహాంషళుఴ ేనభః 
 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 6 ళ జేీ 

 

నయళత్ వహాంషళదర ాం యోభిబయోయబమ రదమ్ 

మథా కసభనో  బకసో నాాం నాయవహాంషళు ఴచ ళః 
తన బకుో ఱయొకె బమాతున తృత గొట్ుడాతుకత, లసయు కోర న భయుక్షణమే, లసర యొకె కోర క మేయకు నయుడె, 
వహాంషభు – రకాండ కఱవహన యౄభున ధర ాంచినలసడె.  
 

యౕీ బట్టు ఱు యౕీనఽవహాంయౘళతాయభున గూర చ ఎననన భాలసఱన కె లసకయాంఱో ఇభుడిచ ఙితృసయు.  
“శవబకసో యనోరసమ తులసయణమ్ బకోబమాష తదకే్షా శభక్షణ రతిననమథా కసభ దిళయ 
భయౘనఽవహాంష శభాా ననః” 

1. ఈ అళతాయభు తన బకుో ఱకు బకతోభాయగాంఱోతు అడడాంకుఱన తొఱగ ాంఙిన. 
2. తన బకుో ఱ బమభున షర ాంఙిన. 
3. బగలసనడె తన ఇఙాినయసయభు అళతర ాంఙిన. 
4. ఆమన అళతాయభుఱు దిళయభుఱు. 
5. ఆమన బకుో ఱ ఆర ో, తృసర యానఱకు శభాధానాంగస తత్ క్షణమే అళతర ాంఙిన. 
యౕీ రసధాకఽవు ళసవహో  ిబకోశఱబుతు ఈ తతవభున యుఱభుగస ళర ుాంచి, భర కొతున 
భాలసనబళభుఱన రతితృసదిాంఙాయు. 
 

6. భన „యసభానయ‟  శేతే ఫదధత బగళాంతేతుకత ళర ోాంచద. బగళాంతేడె వహాంషభు తఱ, భతుఴహ 
ఴరీయభుతోనే ఎాందకు అళతర ాంఙిన? భతుఴహ తఱ, వహాంషభు ఴరీయభు అయతీ ఫుదిధ  ఫఱభు, 
ఴరీయఫఱభు భర ాంతగస కఱవహ ఉాండీదీమో? – ఇట్టళాంట్ట ఱౌకతక తార ెక యళలోవణ దావరస ఆమన 
గుణతతవభుఱన గశీ ాంచట్ అయసధయభు. ఇాంకస తన బకుో ఱన అనగశీ ాంచడాతుకత ఆమన 
ఏభయనా, ఎఱాగకైనా ఙీయసో డె. యౕీనాయవహాంషృడియ ఆమన రసక్షశతు (శ యణయ కయుతు) చీయౌచ 
ఙిాండాడాడె. యౕీళరసషభూర ోయ ై, ఫుయదకసరే దీషాం ధర ాంచి, రసక్షశతు (శ యణాయక్షుతు) ల ాంట్ఫడి 
చాంతృసడె. యౕీలసభనభూర ోయ ై రసక్షశతు (ఫయౌ) ళదద భిక్షన వవకర ాంఙాడె. అాండాళ్ అభమలసయు 
యౕీళరసయౘళతాయభున ేరభతో “భానమ్ ఇఱాప్ తిు” అతు రయసో యాంచినది. 

 

7. యౕీ నాయవహాంషభూర ో తన లసడిగోలళతో రసక్షశదీషభున చీఱుచట్ చచినలసయు ఎళరకైనన 
బమకాంహతేఱు కసళచచన. కసతు “అడెగడెగునకున భాధలసనచిాంతన 
శధాభాధయయభున మనే భయచలసడెన, శాంతత యౕీభనానరసమణ తృసదదమ ముగయ 
చిాంతాభఽతాయసవద శాంధానాండియన” రయోౘదడె బకతోతో, యనమభుతో ుఱకసాంకతతేడియనాడె. 
యౕీషర  శ యణయకయు బాంజ్నడె. రయోౘద యాంజ్నడె. ఇఱా ళయతిర కోభతుహాంఙీ భాలసఱతో 
యఱవహఱుో ట్ బగలసనతు యయవు గుణభు. 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 7 ళ జేీ 

 

 
8. యౕీనాయవహాంషృతు య ాందయయ శాంననత భర యొక యళలవభు. తుయాంతయ ఱక్షమమశమేతేడియన 

యౕీనాయవహాంషృతు య ాందయయభు తృ ాంగ  తృ యయౌ యఴవలసయోభగు గుణయళలవభు. అాందకే తయులసత 
„యౕీభాన్‟ నాభభుతో ఆమనన శో తియసో భు. 

ఏకేన చకభీరణే కరేణ ఴాంఖ్ 

భనయేన వహాంధ తనమా భళఱాంఫయ తివఠ న్ 

లసమతేరేణ ళయదాబమ షశోభుదార  
ఱక్షమమనఽవహాంష భభదశీ  కరసళఱాంఫమ్ 

  
9. భనభు ఱౌకతక తయెభున అనశర ాంచి, జీళ దాయధభు జీళభునాండి ఉదభయశో ాందతూ, కనక 

జ్డదాయధభు (శోాంబభు) నాండి ల ఱుళడీది జ్డమే అళుతేాందతూ అనకొనళచచన. కసతు యదధ 
శతవ ఙియతనయ శచిచదానాందయౄుతుకత ఇఱాాంట్ట తయెాం అనవయాంచద. 

 

యౕీ యసవభు దీయకన్ తభ దళసళతాయ యతో తరాంఱో, శోాంబాంనాండి యౕీనఽవహాంషయసవభు ఆయయభయాంచడాతున 
యచితరాంగస కయతఱో తృ ాందయఙాయు. ఫరషమన కననతాండిరయ ైన యౕీభనానరసమణుడె 
నఽవహాంషశవయౄుడియ శోాంబభునాండి జ్తుమాంఙిన. కనక ఆ శోాంబభు ఫరషమకే నామనభమగస 
అదఽవుభున శాంతర ాంచకొననదట్. (5ళ ళలో కభు – “భయౘశయ గఽషశా ణ హతాభషయబూత్”) 

 

10. యౕీ శతవదీలో లసవహవఠ  „నాయవహాంషళుః‟ అనన నాభాతుకత – నయుడె, వహాంషాం అళమలసఱు కఱవహన 
దీషధార  – అననట్టో గస కసకుాండా లేరేయధాంగస అయధాం ఙితృసయు. నయుతుళఱె ఆఱోచనాఴకతో, 
వహాంషాంళఱె ఴరీయదాయుఢయభు – ఇఱా అతున యధాఱ ఉతోభగుణశాంననడియనలసడె బగలసనడె 
– అతు. ఈ యధమైెన భావయభు ఙిఫుత ఆమన భరొక ఆశకతోకయమైెన శకతోతు రతితృసదిాంఙాయు. 
ఏదయనా కసయయభు శపయ్కఽతభు కసలసఱాంటే్ కయమ భాతరమే ఙాఱద. కేళఱభు జ్ాా నాం కడా 
ఙాఱద. రకాండ అళుశయమే అతు ఆమన ఴఽతినాండి ఇఱా ఉదాషర ాంఙాయు. 
ఇదమ్ మ ేఫరషమ చ క్షాతరమ్ చ ఉభ ేయీమమ్ అయనతమ్ – (మజురేవదభు 32.16) 
మతర ఫరషమ చ క్షాతరమ్ చ శభాయన్ ఙౌ చయతౌ శషః 
తమ్ ఱోకమ్ ుణయమ్ తృసర జ్ేావమ్ మతర దీలసః శయౘగుననా – (మజురేవదభు 20.25) 
కనక ఏదయనా కసయయభు తఱ్టే్ుట్ుడె అతున యసధాయయసధాయఱన, అతున ర ణాభాఱన 
జ్ాగతోీగస ర యౕయౌాంఙాయౌ. అఱాగే ఴకతో ఉననాంత భాతరా న శర  కసద. ఆ ఴకతోతు ఎఱా ఎుడె 
ఉయోగ ాంఙాఱనేది తియౌమాయౌ. 
 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 8 ళ జేీ 

 

11. యౕీ యసవభుదీయకన్ ఴయణాగతి దగహక (17ళ ళలో కభు)ఱో బగళాంతేతు అళతాయభుఱఱోతు ఆయు 
యషశయభుఱన యళర ాంఙాయు. ఇళతూన యౕీనాయవహాంషళుతు అళతయణఱో భనాం రశపట్ాంగస 
గభతుాంచళచచన. 

 

 నానాయధియః – ఆమన ఇఙాినయసయభు యయధగుణయౄభుఱఱో అళతర ాంచన. ఈ యధాంగసనే 
అళతర ాంచనతు ఙినఱయ కసద. 

 అకట్ యః – ఆమా అళతాయభుఱు ఆమన శాంూయు తుజ్ శవయౄభుఱు. భామళఱననన 
బరభళఱననన అఱా కతుహయసో డనకోరసద. 

 అజ్షత్ శవభాల యః – రతి అళతాయభునాందన ఆమన యతవభు, కఱీయణగుణల యబళభు 
ర ూయుభుఱెయ ముాండెన. అయకొయగస కసద. 

 అతృసర కఽతియః – ఆమన భూర ో శవయౄభుఱు యసభానయభానళుఱళఱె తృసాంచభౌతికమైెనయ కసళు. 
ఏ అళతాయభునాందియనన ఆమన యదధశతవభూర ో. తిరగుణాతీతేడె. 

 తుజ్యయౘయవహది్ధ ః – ఆమన అళతాయభుఱు కయమఫాంధానగుణభుఱు కసళు. ఆమన కయమఱకు 
అతీతేడె కనక, కయమఱ కసయణభుగస జ్తుమాండె. కేళఱభు తన య్ఱానగుణభుగసనే ఆమన 
అళతర ాంచన. 

 ఆతీమమ యక్షణా యక్ష యనాళసరక్ాః – తన బకుో ఱ శాంయక్షణ కొరకు, లసర  ఴతరే ళుఱన 
నయాంజే్ముట్కు ఆ బకోహరముడె అళతర ాంచన. 

 

ఉగాీం యయాం భయౘయవేు ాం జ్వఱాంతాం శయవతోభుఖ్ాం 

నఽవహాంషాం భీవణాం బదరాం భఽతేయభఽతేయాం నభాభయషాం 

 

వహదిధ  ఫుదిధ  రదీ దీయ బుకతో భుకతో రదాయతు 

భాంతరభూరేో శదా దీయ భయౘఱక్షమమ నమోశో తీ 

 

తృత తన భాగళతభునాండ.ి (యౕీ బాండాయు యవతరసళు యచన – ఒాం నమో యౕీ నాయవహాంయౘమ) 
యౕీ నాయవహాంషృతు శకఱ దీళతఱు అనేక యధభుఱుగస శో తిాంచి రణతేఱు అర ాంఙాయు. భయౘభాగళతేడియన 
రయోౘదడె అాంజ్యౌ ఘట్టాంచి నభశెర ాంచి, యసయౖసు ాంగ దాండ రభాణాం ఙీళసడె. అుడా ఴయణాగత ళతుఱుడె, 
కయుణాాంతయాంగుడె, రయోౘదళయదడె  
తృసర బళభృ నతెట్ కఽతృసభతియ  ైకదమిాంగ జీర  శాం 

ళలభిత దఽఴహు  శాంఘభుఱ జూచచ ఫాఱుతు భ్యమాంద ఱో 
కసభినతేాండె ట్్ ు  నశరసాంతకు డెదభట్ కసఱశయ భీ 

తాబమ దాన ఴశోభు ననయగల భాంగల శతేేషశోభున్ 

 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 9 ళ జేీ 

 

ఇఱా తన తఱ్య ఙీతినాంచి అబమదానభు ఙీవహన యౕీషర తు యనమ యలేక బూవణుడియన రయోౘదడె బకతోతో 
యళయాంచి ఙీతేఱు జ్ోడిాంచి శో తిాంఙాడె. 
 

రయసదూయుభుఖ్డియన యౕీ నయవహాంషృతు చచి ఫరషమదీళుడె – ఒ దీళదీలస! అఖిఱాధయక్ష! బూతచయ ూయవజ్! 
తుమభాంతో ధాయతుాంఙీలసతుకత తూ నయవహాంషయౄాం అతున బమాఱన, భఽతేయభీతితు కడా తృత గొడెతేాంది. - 
అనానడె. 
తూ నఽవహాంయౘళతాయాంఫు తువఠ తోడ 

దగ యౌ చిాంతిాంచలసయఱు దాండధయుతు 

ఫాధన ాందయు భఽతేయళు ఫార డయు. 
 

నాయదడె ధయమరసజుతో ఇఱా అనానడె.- 
యౕీ యభణమీమెనై నయవహాంష యయౘయభు తుాందరఴతేర  శాం 

యౘయభు ఫుణయభాగళతేడియన తుళసచయనాథుతర శాం 

ఙాయభు న ళవడియన శయఙాయత యనన ఠ ాంచినన్ యభా 
కసయభు తోడ న ేబమభు గఱగతు ఱోకభు జ్కాంద బూళరస 
 

ఒాం నమో బగళత ీతేబయాం ుయుయౖసమ భయౘతమన ే 
షయయऽేదభత వహాంయౘమ ఫరషమణ ేయభాతమన ే

 

శయవ లదేాాంత లదేాయమ కసయణామ భయౘతమన ే

శయవఱోక ఴయణాయమ యౕీనఽవహాంయౘమ భాంగలమ్ 

 

భాతయనభాభు కభఱే కభఱామతాక్ష ి 
యౕీ యవేు షఽతెభఱ లసవహతు యఴవభాత 

క్షమరోదజ్ ేకభఱ కోభఱ గయభగౌర  
ఱక్షమమ రవద శతతాం నభతాాం ఴయణయే 
 

  

22. యౕీభాన్ 

- యభణీమభగు శవయౄభు గఱలసడె. యౕీనాయవహాంషృడె. 
- శదా యౕీఱక్షమమదీయతు ళక్షశాఱభున ధర ాంచినలసడె 

ఒాం యౕీభత ీనభః 
భయఱ ఈ భాంగలకయ నాభభు 180, 222ళ నాభభుఱుగస ళశో ాంది. ఈ భూడె శాందయభభుఱఱోన 
రభుఖ్ లసయఖ్ాయతఱ అనబళాం కతాీంద శాంక్షిోాంగస ఙిడమైెనది. 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 10 ళ జేీ 

 

 
3ళ ళలో కభు. 22ళ నాభభు. యౕీభాన్ – నాయవహాంషళుః యౕీభాన్ కఴేళః ుయుయౖత తోభః 
యౕ ీబట్టు ఱ లసయఖ్య: అతిభననషయ శాందయ యౕీ నాయవహాంష శవయౄభు 

యౕీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య: ళక్షశాఱభున యౕీఱక్షిమతు ధర ాంచినలసడె. 
 

19ళ ళలో కభు. 180ళ నాభభు. యౕీభాన్ – అతురేదఴయళుః యౕీభాన్ అమేమాతామ భయౘదిరధఽక్ 

యౕీ బట్టు ఱ లసయఖ్య: దిలసయబయణభుఱతో, దిళయ భాఱాయాంఫయభుఱతో ళలభిఱుో లసడె. 
యౕీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య: శకఱెయఴవయయ శాంననడె 
 

24ళ ళలో కభు. 222ళ నాభభు. యౕీభాన్ – అగణీీః గసీ భణఃీ యౕీభాన్ నాయయోనతేా శభూయణః 
యౕీ బట్టు ఱ లసయఖ్య: యౕీముత భతుయ భూర ో. అతున శాందఱన కయౌగ నలసడె. 
యౕీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య: అననయ తీజ్ోభముడె. 
 

65ళ ళలో కభుఱో యౕీధయః యౕీకయః ళలమీఃయౕీభాన్ ఱోకతరమాఴమీః  తృసదభుఱో యౕీ ఴాంకయుఱు „యౕీభాన్‟ అనే 
నాభభున ర గణిాంచగస, యౕీ బట్టు ఱు „ళలమీఃయౕీభాన్‟ అనే నాభభుగస ర గణిాంఙాయు. ఇఱా యౕీ ఴాంకయుఱ 
లసయఖ్యరకసయభు „యౕీభాన్‟ నాభభు నాఱుగుభాయుో  (3ళ, 19ళ, 24ళ, 65ళ ళలో కభుఱఱో) ళశో ాంది. యౕీ 
బట్టు ఱ లసయఖ్య రకసయభు ఈ నాభభు 3 భాయుో  (3ళ, 19ళ, 24ళ ళలో కభుఱఱో) ళశో ాంది. 
 

 

22ళ నాభభు „యౕీభాన్‟న యౕీ బట్టు ఱు యౕీనాయవహాంయౘళతాయాం యాంగస లసయఖ్ాయతుాంఙాయు. యౕీనాయవహాంషభూర ో 
“య ాందయయ ఱాళణాయదభిిః అతి భననషయ దిళయయౄః” అతు యౕ ీబట్టు ఱు యళర ాంఙాయు. రయోౘదళయదడె, 
శ యణయకయు ళసయమోచకుడె అయన యౕీషర  నఽవహాంషయౄభున ఉగభీు, భీకయభు, అూయవభుగస 
ఎనననఙోటో్ ళర ుాంఙాయు. ఆమన రచాండ నేే్తరే డె. కతోిళాంట్ట నాఱుక, ళజ్రా ముధభుళాంట్ట నఖ్భుఱు 
కఱలసడె.  
ఈఴవయ శాంశ తాంఱో ఈ ళలో కాం ఉననది. 
జ్తృసువ రతీకసఴాం దివబుజ్ాం యకోఱోచనాం 

కర ేబూమ ేరతియౖసఠ మ ఱేయషన్ శ చరసచయాం 

ఆయత పట్య బూమ ేఱాాంగూఱాం ుచిముకోాం శరఴేవయాం 

ుచివహాంషభుతి ఖ్ాయతాం శయవఱోక బమాంకయాం 

 

ఈ యౄాం బమానకభతు  కొాందయు అజ్ాా నకసయణాంగస భాయాంళచచన. ఆమన కయుణాభూర ో. యదధశతవ 
శవయౄహ. బకో శఱబుడె. ఆయీత తృసర జ్ాతభు. ఆమన ఎనఱేతు య ాందయయభూర ో. శకఱ బమభుఱన 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 11 ళ జేీ 

 

షర ాంచ యక్షకుడె. యౕీనఽవహాంయౘళతాయభున శమర ాంచినలసయు ఏ బమభున ఱేతు ఱోకభు ఙీయుట్ 
తథయభు. కనకనే ఆ దిళయ శాందయభూర ోతు „యౕభీాన్‟ అతు కీర ోాంఙాయు. 
 

యౕీ ఴాంకయుఱ లసయఖ్య 
“మశయ ళక్షవహ తుతయాం ళశతి యౕీః శ యౕీభాన్” – ఎఱోుడె యౕీఱక్షమమదీయతు ళక్షశాఱభున ధర ాంచలసడె. 
కనకనే ఆమన శకఱ ఐఴవయయ ల యబళ కఱీయణ భాంగల గుణభూర ో . „యౕీ‟ అనగస ఱక్షిమ – యదయ – ధనభు – 

ఐఴవయయభు – ల యబళభు – ధఽతి – క్షభ – ఒజ్శు – తీజ్శు భుననగు దిళయ యబూతేఱతు భాళభు. 
యట్తునాంట్టతు తనానఴయీాంచిన బకుో ఱకు లసర  లసర  అయాతఱన అనశర ాంచి దమతో రయసదిాంచలసడె 
యౕీషర యే గనక ఆమన „యౕీభాన్‟. 

 
యచభగోదాళర  యాంగసుయాం ఆఱమాంఱో యౕీఱక్షమమదీయ యఱాం 
 

 

యౕీ లేాంకటే్ఴవయ రతోి 

ఈళసనాాం జ్గతోశయ లాేంకట్తఃీ యయౖతు ః రసాం ేరమవాం 

తదవక్షశాఱ తుతయలసశయవహకసాం తత్ క్షాాంతి శాంళర ధతూాం 

దామఱాంకఽత తృసణిఱోళ ముగసాం దామశనయసా ాం యీమాం 

లసతుఱాయద ిగుణోజ్వఱాాం బగళతీాం ళాంద ీజ్గనామతయమ్ 

 

యౕీ ఱక్షమయయౖతు తోయ ఴతనాభ యతో తరభు 

యభాాం శ యణయ తృసర కసరసాం శభుదర తనమాాం జ్మామ్ 

నభాభు భాంగఱీాం దయీాం యవేు ళక్షశాఱ వహాతామ్ 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 12 ళ జేీ 

 

 

కనకధారస యతో తరభు 

అాంభయయుషాం జ్నమగఽషాం బళతాయ ళక్షశాఱాం బయోఽగఽషాం భురసరఃే 
కసయుణయతః కఱమ దమలసవ ేయ్ఱాగఽషమ్ మ ేషఽదమాయయాందమ్ 

 

23. కేఴళః 
- శాందయభగు కేఴభుఱతో న ులసడె. దిళయ శగాంధ బర తభుఱెయన యరోజ్భుఱు కఱలసడె. 
- „కేయ‟ అన రసక్షశతు శాంషర ాంచినలసడె. 
- ఫరషమకున, యళునకున భూఱమైెనలసడె. 
- శరసయదఱ కతయణభుఱకు కసయణమైెనలసడె. 
- ఴతరే ళుఱన డిాంఙీలసడె. 
- శకఱ జ్ఱభుఱ్య ఆధితయభు కఱలసడె. 
- (మోక్షభుతో శయౘ) అతున శఖ్భుఱ్య ఆధితయభు కఱలసడె. 

ఒాం కఴేలసమ నభః 
 
ఈ నాభభు రకాండెభాయుో  ళశో ాంది. 
3ళ ళలో కభు . 23ళ నాభభు. కేఴళః - నాయవహాంషళుః యౕీభాన్ కఴేళః ుయుయౖత తోభః 
69ళ ళలో కభు . 654ళ నాభభు. కేఴళః - తిరఱోకసతామ తిరఱోకఴేః కఴేళః కయేయౘ షర ః 
 

“రఴశోః కఴేః శనో  అశయ కఴేళః” – ఆమన ఱక్షమమళఱోబుడగుట్ ఙీత భాతరమే శాందయుడె కసద. 
శవమభుగస ళసయభశాందయుడె. శరసవాంగభననషయుడె. అాందమైెన కేఴభుఱతో యరసజఱుో లసడె.  
కుట్టఱాఱక శాంముకోాం ూయుచాందర తుభాననాం 

యఱశతేెాండఱధయాం కఽవుాం ళాంద ీజ్గదగ యుాం 

 

కాంశతుఙీ ాంఫడిన „కేయ‟ అనే రసక్షశతు ళధిాంచినలసడె గనక యౕీకఽవేు డె కేఴళుడతు హఱుళఫడిన. 
ఇాందకు యవేు ురసణభుఱో ఆధాయభుననది.  
మయసమత్ తవయ ైళ దయౖసు తామ షతః కయేౕ జ్నాయదనః 
తయసమత్ కఴేళ నాభాన తవమ్ ఱోక ేజ్ేాయో బయవయతి 

 

(తయులసత „కేఴళః‟, „కేయయౘ‟ అనే నాభభుఱు ఈ యతో తరభుఱో ళయసో య. ునయుకతో దయవభు ఱేకుాండా 
లసయఖ్ాయతఱు ఈ నాభభుఱకు అరసా ఱన ఙితృసయు. భర  కొాంత యళయణ 654ళ నాభభునకు 
లసర మఫడినది) 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 13 ళ జేీ 

 

 

యౕీ ్భమరసజు రసజ్ారసళు యచననాండి – (1) కేఴభుఱు అనగస కతయణభుఱు. శయయచాందర ఱ దిళయ 
కతయణభుఱే కేఴభుఱుగస కయౌగ  యఴవభున భయౘఙియతనయళాంతభు కసయాంచలసడె యభాతమయే మగుట్ 
ఙీత „కేఴళ‟ నాభభుతో అయచతూముడగుచనానడె. (2) క+అ+ఈఴ+ళ = కేఴళ అతు ళుయతతోి కఱద. „క‟ 
అన అక్షయభు శఽఴహుకయోమగు ఫరషమన, „అ‟ అన అక్షయభు యవేు ళున, „ఈఴ‟ దభు యభ యళుతు 
శచిాంచన. „ళుః‟ అనగస ఈ భూడె శవయౄభుఱన ఴరీయభుగస కయౌగ నలసడతు భాళభు. తిరభూర ో 
శవయౄుడగుట్ ఙీత కేఴళుడగుచనానడె. 
 

24. ుయుయౖత తోభః 
“ుయుఴబేయః ఉతోభః, ుయుయౖసణామ్ ఉతోభః, ుయుఴేవే ఉతోభః” – ుయువేఱఱో భుకతెయౌ ళలవీేు డె. 

ఒాం ుయుయౖత తోభామ నభః 
 

బగళదగగ త 15ళ అధాయమభు ుయుయౖత తోభ తృసర హో  యోగభు. ఈ అధాయమాంఱో ఙిహనట్టో గస ఈ ఱోకాంఱో 
రకాండె యధాఱెయన ుయువేఱునానయు 

(1) క్షయుఱు – రకఽతిఙీత భామా ఫదధ ఱెయ శాంయసయభున ఫాంధితేఱెయనలసయు. 
(2) ఆక్షయుఱు ఱేదా భుకుో ఱు – శాంయసయ ఫాంధభునాండి యభుకుో ఱెయనలసయు. 
యర దదర కాంట్  లేరకైనలసడె, శకఱ ఙీతనాఙీతనభుఱకు ఆధాయమైెనలసడె గనక యౕీషర  ుయుయౖత తోభుడె. 
 

గీత: 15-16,17,18 

దావయభ్ ుయుయౖ  ఱోక ేక్షయళసచక్షయ ఏళ చ 

క్షయః శరసవణ ిబూతాతు కట్యతా ऽక్షయ ఉచయత ీ

ఈ జ్గతేో నాంద క్షయుడె (నఴవయుడె), అక్షయుడె (యనాఴయశ తేడె) అతు ుయువేఱు రకాండె యధభుఱుగస 
గఱయు. శకఱ తృసర ణుఱ ఴరీయభుఱు నఴవయభుఱు. జీలసతమ నాఴన యశ తేడె. 
ఉతోభః ుయువశోవనయః యభాతీమతేయధాషఽతః 
యో ఱోకతరమభాయఴయ బిబయోయళయమ ఈఴవయః 
్య ఇదదర  కాంట్ న ఉతోభుడియన ుయువేడె లేరొకడె గఱడె. అతడీ నాఴయశ తేడియన యమేఴవయుడె. 
యభాతమ. అతడె భుఱోో కభుఱమాందన రలేయాంచి, అాందర తు బర ాంచి, తృత ఴహాంచచనానడె.  
మయసమత్క్షయభతీతోऽషభక్షరసదహ ఙోతోభః 
అతోऽవహమ ఱోక ేలేద ీచ రథతిః ుయుయౖత తోభః 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 14 ళ జేీ 

 

ఏఱనన నఴవయభగు జ్డళయగభు (క్షేతరభు) కాంట్ న నేన శయవథా అతీతేడన. నాఴయశ తమైెన 
జీలసతమకాంట్ న ఉతోభుడన. కనక ఈ జ్గతేో నాందన, లేదభుఱమాందన ుయుయౖత తోభుడనతు 
రవహదిధకకకతెతితు. 
 

 

 

(1) యీౕ నయవహాంషన్ కఽవుభాఙార  ఆాంగో యచనకు ఇద ితఱిుగు అనలసదభు.  
(2) బగళదగగ త ళలో కభుఱ తాతయయభు గీతా్రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనాండి. 

  
 

 

 

తృత తన ఆాంధరభయౘభాగళతాం బకుో ఱతృసయౌట్ట కఱతయుళు. యసశ తీహరముఱకు భధరసననభయజ్నాం. 
తిఱుగులసర  తృసరసమణ తృసర జ్ాతాం. ఇాందఱో యౕీ నయవహాంషళతాయ ళయున భననషయభు, జ్ాా నరదభు, 
భాంగలకయభు, అబమదామకభు. 
 

యౕీ నయవహాంయౘళతాయ ళయున. 
 

కభాయు శ యణయకయుడె రయోౘదతు ఙీయబిఱచి - తూళు ఏభు నేయుచకునానళు? తూకు ఏది బదరభు?- అతు 
రయనాంచగస రయోౘదడె “శయవభు అతతు దిళయకఱీభమభు అతు తఱచి యవేు ళు నాంద షఽదమభు ఱగనభు 
ఙీమట్ మేఱు” అతు ఉతోయభుఙాచడె. రసక్షశఱకు తగతు ఈ ఫుదిధ  తూకకఱా ుట్టు ాంది? షర,ీ గ రీ అతు ఎాందకు 
ేరఱుతేనానళు? అతు తాండిర గదిద ాంఙాడె. ఆాందకు రయోౘదడె 
 

భాందాయ భకయాంద భాధయయభున దీఱు -భధాంఫు లోళునే భదనభుఱకు? 

తుయమఱ భాందాకతతూ యచికఱ దగు - రసమాంచ చనన  తయాంగ ణుఱకు? 

ఱయౌత  యయసఱ ఱోళ ఖ్ాదియ ై ఙొకుె - కోయఱ వేయునే కుట్జ్భుఱకు? 

అాంఫుజ్ోదయ దిళయ తృసదాయయాంద 

చిాంతనాభఽత తృసన యళలవ భతో 

చితోమేరీతి తుతయాంఫు జ్ేయనేయుచ 

యనత గుణయౕఱ భాట్ఱు లేమునేఱ? 

 

యవేు  బకతో నాకు దియళయోగాం ళఱో శషజ్ాంగస శాంబయాంచిాంది. అతు జ్లసబిఙాచడె.  కోహాంచిన రసక్షశ రసజుకు శర దఙిహ, 

భయఱ యయధయతృసమాఱఱో ఫో ధన ఙీయసో భతు రయోౘదతు గుయుకుఱాతుకత తీశకొతు ల ఱీళయు గుయుళుఱు. అకెడ భయళ 
రయోౘదతుకత తభ యదయఱు నర తృత వహ, రసజుళదదకు తిర గ  తీవహకొతు ల ఱీళయు. రసజు తన కొడెకున భుదద ఙీవహ – 
“గుయుళుఱే శాంయదాయాంఴాంఫుఱు జ్కహరో, యదాయ యసయమెయుాంగకోరకద, బళదగయోతెయషభున్ జూలే ననగనన తాండమర” -
అతు అడిగసడె. అుడె రయోౘదడె 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 15 ళ జేీ 

 

 

చదియాంచిర  నన గుయుళుఱు 
చదియతి ధరసమయధ భుఖ్య ళసశోాింఫుఱు 
నే చదియనయ గఱళు ్కుెఱు 
చదళుఱఱో భయమమెఱో చదియతి తాండమర! 
 

అతు ఙి్న.  భర  ఆ భయమభమేభుట్ట? “తన షఽదాభవఱశఖ్యభున్, ఴళీణభున్, దాశతవభున్, 

ళాందనాయచనభుల్, వేళము, నాతమఱో న రకమున్, శాంకీయోనల్, చిాంతనాంఫన తూ తొభుమది బకతోభాయగాంఫుఱ 

శరసవతేమడియన షర న్ నభుమ శజ్జనడియ ముాండెట్ బదరభు. యౕీషర  బకతోఱేతు  ఫరతేకు ళయయధభు. యవేు తు వేయాంచ 
దీషమే రయోజ్నకయభు. ఆ దీళదీళుతు గూర చ ఙిేదీ శతయమెైన చదళు. భాధళుతు గూర చ ఙిేలసడీ శరకైన 
గుయుళు. షర తు ఙీయుభతు ఙిేలసడీ ఉతోభుడియన తాండిర” - అతు యళర ాంఙాడె. 
 

శ యణయ కయుడె భాండి డాడ డె. తన ఴతరే ల యన యవేు ళున కీర ోాంచినాందకు రయోౘదతు కఠ నాంగస యకి్షాంచభతు 
ఆదీయాంఙాడె. కసతు యఱాఱతో తృ డిచినా, ఏనగుఱతో తొకతెాంచినా, భాంట్ఱోో  కసయౌచనా, కొాండఱ్యనాండి తరో యాంచినా 
రయోౘదనకు ఫాద కఱుగఱేద. అతడె షర నాభ శమయణ భానఱేద. అదిచవహ రసజు చిాంతాకసీ ాంతేడమాయడె. 
భరొక అళకసఴాం అడిగ  రసక్షశగుయుళు రయోౘదతు గుయుకుఱాతుకత తీవహకొతుల ఱీళయు. అకెడ రయోౘదడె భుగ యౌన 
రసక్షశ ఫాఱుయకు ఆతమజ్ాా నాతున, షర తతావతున, మోక్షభారసగ తున ఉదీయాంచయసగసడె. ఇఱా ఱాబాం ఱేదతు గుయుళు 
రసజుతో భృయ్ట్టు కునానడె. 
 

కోీ ధాంతో శ యణయ కయుడె రయోౘదతు హయౌహాంచి - నేనాంట్ే శకఱ బూతాఱు బమడతాయ. దికసఱకుఱు నా 
వేళకుఱు? ఇక తూకు దికకెళయు? ఫఱమెళయు? అతు గదిద ాంఙాడె. అాందర కీ ఎళయు ఫఱమో, అాందర కీ ఎళయు దికోె ఆ 
యబుడీ నాకు దికెనానడె రయోౘదడె.  ఆ షర  ఎకెడెాంట్ాడె? అతు దానలేఴవయుడె రయనాంచగస 
 

కఱడాంఫో ధి కఱాండె గసయౌ గఱడాకసఴాంఫునన్ గుాంభితున్ 

గఱడగ నన్ దిఴఱాం ఫగలళ తుఴఱన్ ఖ్దయయత చాందరా తమఱన్ 

గఱడయాంకసయభునాం దిరభూయుో ఱ దిరయౌాంగ ళయకుో ఱాం దాంతట్న్ 

గఱడమయాండె గఱాండె తాండిర! ల దకాంగస నేఱ యీ మా య డన్? 

అనానడె ఫాఱుడె.  ఇాంకస  "చకతీ శరోవగతేడె. ఎాందిాంద ల దకత జూచిన నాందాందీ గఱడె" అతు ఙితృసడె.  
 

షర  శరసవకఽతేఱన్ గఱాండనచ రయోౘదాండె భాఴహాం శ 

తవయుడియ ఎాందన ఱేడె ఱేడతు శతేన్ దియతేయాండె తర జాం యౕీ 
నయవహాంయౘకఽతినాండి నచయతేడె నానా జ్ాంగభ యసా ళరో 
తెయ గయభాంఫుఱ నతున దీఴభుఱ నదధాండ రభాళాంఫుతోన్ 

ఇఱా దియతయరసజు, అతతు శతేడె లసదిాంచకొట్టాండగస యౕీషర  శకఱ జ్డ, ఙీతన దాయధభుఱఱో యౕీ నయవహాంయౘకఽతిఱో 
నాండిన (శరసవాంతరసయభుతవాం) 
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అయతీ “ఈ శోాంబభునన్ జూగఱల  చకతీన్ గ కతీన్?” అతు రసజు రయనాంఙాడె. “ఫరషమ నాండి గడిడతృత చళయకు 
అతునాంట్టఱో యళసవతేమడియముాండీలసడె ఈ శోాంబభునాందిాందకుాండడె? శోాంభాాంతయగతేడియ ఉాండెన. ఏ 
శాందీషభుఱేద. నేడె గసనఫడె రతయక్ష శవయౄాంఫునన్”  అనానడా యభ భాగళతేడియన రయోౘదడె.  “శరే. 
చదాద ాం. ఈ శోాంబాంఱో యవేు ళున చకుాంట్ే తూ తఱతీయయసో న. అుడె షర  ళచిచ అడెడ డతాడా?” అతు 
శ యణయకయుడె ఙీతితో శోాంబాం్య చర ఙాడె. 
 

ఇట్టో  దానలేాందర ాండె ర గుీ షయభాణ ల యయుాండెన, ల యరసనఫాంధ జ్ాజ్వఱయభాన రోయౖసనఱుాండెన, రోయౖసనఱ 
జ్ాంఘనయభాన యజ్ాా న యనముాండెన, యనమ గసాంభీయయ ధియయయ జ్ేగీమభాన షఽదముాండెన షఽదమ 
ఙాాంచఱయభాన తాభశాండెన, తాభశ గుణ చాంకీభయభాణ వ్్ా యుయాండెన నయ  యశరాంబాంఫున షృాంకర ాంచి, 

ఫాఱుతు ధికెర ాంచి షర  తుాంద జూుభతు కనతెనక భణిభమ కాంకణ కీేాంకసయ ఴఫదూయవకాంఫుగస దిగధాంతి దాంత 
భేదన తృసట్ళ రఴశోాం ఫగు షశోాంఫున శభాభాండ శాాంబాంఫు లేరవహన లేరట్ట తోడన  
 

దఴ దిఴఱున భుణుగుయుఱు వ్దయ జట్టయౌ ్ట్టయౌ డ ిఫాంభాజ్యభానాంఫగు నభమయౘశోాంబాంఫు ళఱన రలమ లేఱీ 
శాంబూత శో శెాంద ఫాంధయ శభూయణ శాంఘట్టత జ్ోఘువయభాణ భయౘ ఫఱాషక ళయగ  తుయగత తుబిడ తువేు య దశుష 

తురసా త శాంఘ తురోా వ తుకసశాంఫుఱయెన చట్ చచట్ శపట్ శపట్ ధవతు రభుఖ్ బమాంకరసరసళ ుాంజ్ాంఫుఱు 
జ్ాంజ్నయభానాంఫుఱయె ఎగవహ, మాకసశ కుషరసనోరసలాంఫు తుయళకసఴాంఫు వేవహ తుాండినాం ఫట్టు  ఙాఱక దయదమభాన 

షఽదమాంఫుఱయె, యళశాంఫుఱయెన హతాభష భశేాందర ళయుణ లసము యఖి రభుఖ్ చరసచయ జ్ాంతే జ్ాఱాంఫుఱతోడ 

ఫరయౘమాండ కట్ాషాంఫు గ యౌ ర యత పట్టతాంఫుగస 
  

ఫరపుఱో దమ ముగల శాంకసఴ భాశయ చకీ ఙా షఱ కుయౌళసనెఴ జ్ఱచయ రేఖ్ాాంకతత ఙాయు చయణ తఱుాండెన, చయణ 

చాంకీభణ ఘన యతుభుత యఴవ యఴవాంబరసబయ దౌరేమ దికుెాంభి కుాంభీనశ కుాంభితుధయ కయమ కుఱళలఖ్యుాండెన, 
దగద జ్ఱధ ిజ్ాత యాండాఱ శాండాదాండ భాండిత రకసాండ రచాండ భషో యు శోాంబ ముగలైాండెన, ఘన 
ఘణామభాన భణికతాంకతణీ గణ భుఖ్ర త మేఖ్ఱాళఱమ ళఱయత తాాంఫయ ళలభిత కట్ట రదయీాండెన , తుయజయ 

తుభనగస ళయో ళయుో ఱ కభఱాకయ గాంభీయ నాభి యళయుాండెన, భుఴహు  ర మేమ యనత తనతయ వహనగధ భధయాండెన , 
కుఱాచఱ యసనభాగ శదఽఴ కయెఴ యళసఱ ళక్షుాండెన , దయజన దనజ్బట్ ధియయయఱతికస ఱయతరమాభాశ , యక్షో రసజ్ 

ళక్షో భాగ యశాంకట్కే్షతర యఱేఖ్న చాంచఱాాంగసఱామభాన  రతా జ్వఱన జ్ావఱామభాన ఴయణాగత నమన చకోయ 

చాందర రేఖ్ామభాన ళజ్రా ముధ రతిభాన భాశభాన తుళసత ఖ్యతయ భుఖ్ నఖ్యుాండెన, ఴాంఖ్ చకీ గదా కుాంత 

తోభయ రభుఖ్ నానాముధ భశ త భషో తేో ాంగస భశీధయ ఴఽాంగ శతునబ యయయసగయ లేఱామభాన భాయౌకస 
యరసజ్భాన తుయయగఱీనేక ఴత బుజ్ాయగలైనడ న, భాంజు భాంజీయ భణిుాంజ్ యాంజత భాంజుఱ యౘయకేమూయ కాంకణ 

కతరీట్ భకయ కుాండఱాది బూవణ బూఴహతేాండెన,  తిరళయ ముత యఖ్ర  యఖ్రసబ ర ణదధ  ఫాంధయ కనధయుాండెన, 
రకాంన కాంహత తృసర జ్ాత తృసద ఱోళ రతీకసఴ  కోతృసలేళస శాంచయౌతాధయుాండెన, ఴయతాెఱ మేఘజ్ాఱ భధయభ 

ధగదధగసమభాన తట్టఱోతా శభాన దీదగయభాన దాంయౖసు ర ాంకుయుాండెన, కఱాాంతకసఱ శకఱ బుళన గీశన యఱశన 

యజురభభభాణ శోజషవ జయౘవ తేయౌత తయల తరసమభాన యఫరా జ్భాన జషృవాండెన, మేయు భాందయ భయౘ 

గుయౘనోరసల యయసో య యుఱ ళకోర నావహకస యళయుాండెన, నావహకస యళయ తుశుయ తునబిడ తుయసువశ తుకయ శాంఘట్ున 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 17 ళ జేీ 

 

శాంక్షోభిత శాంతయభాన శోయసగయుాండెన, ూయవ యవత యదయయతభాన ఖ్దయయత భాండఱ శదర క్ష శభాంచిత 

ఱోచనాండెన, ఱోచనాాంచఱ శభుతీెయయభాణ యఱోఱ కీఱాభీఱ యశపయౌాంగస యతాన రోయుధయభాన తాయకస గీష 

భాండఱుాండెన, ఴకీ ఙా శయుచిరోదగీ భయౘ బూర ఱతాఫాంధ ఫాంధయ బమాంకయ ళదనాండెన, ఘనతయ గాండ ళై్ఱ 

తేఱయ కభతూమ గాండ భాగుాండెన, శాంధాయరసగ యకో దాయధయభాయౌకస రతిభ భయౘ ఫరాంకవ తాంతనయభాన ట్టతయ 
శట్ాజ్ాఱుాండెన, శట్ాజ్ాఱ శాంఙాఱన శాంజ్ాత లసత డయఱామభాన ల యభాతుక యభానాండెన, తువెాంహత ఴాంఖ్ 

రసు  భషో యదవకయుు ాండెన, భనధదాండామభాన భాందయ ళశాంధరసధయ ర బరభణ లేగ శభుతదయభాన 

యమనమాండఱ భాండిత శధారసయ కఱోో ఱ యకరసకసయ భాశయ కేశయుాండెన, రసవఖ్యవ యయయ కతయణభమూఖ్ గౌయ 

తనయుషృనడ న, తుజ్ గయజన తునాద తుయదయత కుభుద శరతీక లసభన యరసళత యసయవభౌభ రభుఖ్ ధిగ బరసజ్ కయు 
కోట్యుాండెన, ధళల ధరసధయ దగయాదయళఱోకతుమ దీషృాండెన, దీష రభాట్ఱ తుయమధయభాన ర తుధ  
మాతేదాన తుకుయుాంఫ గరసవాంధకసయుాండెన, ఫరయోౘద శ యణయకయు యాంజ్న బాంజ్న తుభుతాో ాంతయాంగ ఫశ యాంగ 

జ్ేగీమభాన కయుణా యయ యశ శాంముతేాండెన, భయౘ రభాళుాండెన న యన యౕ ీనఽవహాంషదీళుాం డాయయభయాంచినాం 
గనాంగొతు....... 
 

ఇది నయభూర ోకసద, కేళఱ షర భూర ోము కసద. షర భామా యచితమెై ముననదన కొనానడె శ యణయ కయుడె. 
అుడె  
శట్ఱు దయహాంచి గర జాంచి శాంబరభుాంచి 

దఽఴహు  యసర ాంచి ఫొ భఱు ఫాంధిాంచి కకయయౌ 

జషవ మాడిాంచి ఱాంఘ ాంచి ఙీతన డివహ 
ట్ ు  నయవహాంషృడా దితిట్టు  నధి! 

 
చినన తియుతిఱో యౕీనఽవహాంషృతు యఱభు 
యషగేాందర ాండశ  ళరచచ కకైళడి భషో దవఽతోిన్ నఽవహాంషృాండె యస 
గీషృడియ మూయుళుఱాంద ఙీర చ నఖ్ శాంఘాతాంఫుఱన్ ళరఙిచ ద 

శుష దాంభయయ కఠోయదీషృ నచఱోతాుషృన్ భయౘఫాషృ తుాం 

దర షృతాళసాంతక భీకయున్ ఘనకయున్ దియతావనయమ యౕీకయున్ 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 18 ళ జేీ 

 

 

యౕీ నఽవహాంషదీళుడె భీకయాంగస శ యణయకయుతు డివహట్టు  తనయొడఱిో లేవహకొనానడె. లేవహకొతు ళజ్రా ఱళాంట్ట తన 
నఖ్ాఱతో (గోలోతో)చీయౌచ ఙిాండాడాడె. 
 

చిాంచన్ షఽతెభఱాంఫు ళలణితభు ళర షాంచన్ ధరసభాండయౌన్ 

దిరాంచన్ గయెఴ నాడికసళలైఱు భేదిాంచన్ భయౘళక్షభుాం 

దర ాంచన్ భాాంశభు శక్షమఖ్ాండభుఱుగస దయౖసు శయున్ ళరచిచద 

ర ాంచన్ ఫేరళుఱు కాంఠభాయౌకఱుగ గయౌాంచన్ నఖ్ోదాభవహయ ై 
 

ఒాం నమో యౕీ నాయవహాంయౘమ 

ఇఱా యౕీషర  (భతుఴ, జ్ాంతేళూ కసక)నాయవహాంషృతు యౄాంఱో, (గఱ, రసతీర కసతు)  శాంధాయకసఱాంఱో,  (తృసర ణాం 
ఉననయ ఱేతుయ అతు ఙిఱేతు) గోలళతో, (ఇాంట్ా ఫమట్ా కసక) గుభమాంఱో, (బూభు్యనా, ఆకసఴాంఱో కసక) 
తనతొడ్యన శ యణయకయుతు శాంషర ాంఙాడె. ఫరషమ ళయాం ళయయధాం కసఱేద. రయోౘదతు భాట్ తృ ఱుో  తృత ఱేద. 
 

యసవభు భుఖ్ాం భీకయాంగస కనహయతో ాంది. యకోయాంజతమెైన ళజ్రనఖ్ాఱు శాంధాయకసఱు ఎయీదనాతున 
శాంతర ాంచకొనానయ. ేరళుఱన కాంఠభాయౌకఱుగస లేశకొనానడె. జూఱునాండి యకోాం కసయుతోాంది. ఆమన 
తుట్ృు యుఱు ్నగసఱుఱాో  ఉనానయ. దీళతఱు ఆమన్య ువళరసష తున కుర హాంఙాయు. శకఱదీళతఱు శో తిాంచి 
రణతేఱు అర ాంఙాయు. 
 

భయౘభాగళతేడియన రయోౘదడె ఉగీభూర ోగస దయినభుచిచన యసవభుకత అాంజ్యౌ ఘట్టాంచి యసయౖసు ాంగ రభాణాం ఙీళసడె.  
యౕీనాయవహాంషయసవభు తన అబమ భాంగల దిళయ షయసో తున రయోౘదతు తఱ్యనాంచి దగయాంఙాడె.  
 

తృసర బళభృ నతెట్ కఽతృసభతియ ై కదిమాంగ జీర  శాం 

ళలభిత దఽఴహు  శాంఘభుఱ జూచచ ఫాఱుతు భ్యమాంద ఱో 
కసభినతేాండె ్ట్ ు  నశరసాంతకు డెదభట్ కసఱశయ భీ 

తాబమ దాన ఴశోభు ననయగల భాంగల శేతేషశోభున్ 

 

ఇఱా తన తఱ్య ఙీతినాంచి అబమదానభు ఙీవహన యౕీషర తు యనమ యలేక బూవణుడియన రయోౘదడె బకతోతో 
యళయాంచి ఙీతేఱు జ్ోడిాంచి శో తిాంఙాడె. 
తభున్ ళాంఴభు తీజ్భున్ యీతభు య ాందయయాంఫున 

దయయగభున్ తుుణతవాంఫురతా తృ యువభుఱున్ తుయౖసఠ ఫఱ రజా్ఱున్ 

జ్ షో భాంఫుఱు జ్ాఱయఴవయ! బళతుాంతేఴహఠ కతన్ దాంతి మూ 

ధు చాందాంఫున బకతో వేమళఱమున్ దాతయయ శాంముకుో డియ. 
 

ఒ ఈళస! తూళు శతవగుణ తుఱముడళు.  ఈ ఫరయౘమది దీళతఱాంతా తూ ఆనతి రకసయాం నడిఙీలసరే. లసలళాంతా తూ 
ఉగీయౄతృసతున చచి బమడెతేనానయు. అశఱు ఈ యౄాం కసాంతిళాంతాం. ఈ యళసవతుకత తూ యౄాం ళఱో ఐఴవయయాం, 



యీౕ యవేు  శషశరనాభ యతో తరభు - యళయణ 

 

3ళ ళలో కభు - 19 ళ జేీ 

 

కే్షభాం, ఆతమశఖ్ాం కఱగుతాయ. ఫరయౘమది దీళతఱాంతా తూ కోాం ఎుడె చఱాో యుతేాందా అతు లేచిమునానయు. తూ 
నాయవహాంష శవయౄతృసతున రజ్ఱు బమళసాంతికోశాం ఆరసధియసో యు -  అతు రయోౘదడనానడె.  
 

ఖ్యదాంయౖసు ర  బుర కుట్ీ శట్ా నఖ్ము నగీధాయనమున్ యకో కే 

శయమున్ దగయాతరసాంతర  భాయౌకము భాశవనేనతరమున యనన తూ 

నయవహాంయౘకఽతి జూచి నే ల యళ, ఫూయు కాయ దరసవయ ద 
యభయ శాంయసయ దలసగ నకతన్ ల యతే తూ తృసదాఴమీుాం జ్ేమలే 
 

అట్టు  శో తిఙీ యౕీషర  శాంతోఴహాంచి రశననడియ “రయోౘద! బదర! బదరాంతీ రతోషాం తీ శరోతోభ‟ అతునాడె. రయోౘదడె 
యళయాంచి ఱుయధాఱ శో తిాంఙాడె. రశననడియన యసవభు ఏభయనా ళరసతున కోయుకొభమనానడె. 
 

“యసవభూ! నా తాండిర ఙీవహన భాగళతారసధాతున భతునాంచ” అతు కోరసడె రయోౘదడె.  “నామనా, తునన కొడెకుగస 
తృ ాందినుడీ తూ తాండిరతో 21 తరసఱు (తయోౌల యు 7 తరసఱు, తాండిరల యు 7 తరసఱు, రయోౘదతు తయులసతి 7 తరసఱు) 
తృసళనమెైనాయ. నా శయితో తూ తాండిర ుతూతేడియనాడె. తూ తాండిరకత ఉతోయ కతీమఱు ఙీవహ రసజుళు కస. నా మాంద 
భనశ తుయౌహ, యజాుఱ ఉదీళసతున తృ ాందత తృసఱన ఙీయ” అతు ఆయౕయవదిాంఙాడె యసవభు. 
 

రయసదూయుభుఖ్డియన యౕీ నయవహాంషృతు చచి ఫరషమదీళుడె – ఒ దీళదీలస! అఖిఱాధయక్ష! బూతచయ ూయవజ్! 
తుమభాంతో ధాయతుాంఙీలసతుకత తూ నయవహాంషయౄాం అతున బమాఱన, భఽతేయభీతితు కడా తృత గొడెతేాంది. - 
అనానడె. 

తూ నఽవహాంయౘళతాయాంఫు తువఠ తోడ 

దగ యౌ చిాంతిాంచలసయఱు దాండధయుతు 

ఫాధన ాందయు భఽతేయళు ఫార డయు. 
 

ఴాంకయుడె, ఫరయౘమది దీళతఱు యౕీనాయవహాంషృతు రశో తిాంఙాయు. యౕీఱక్షమమ శమేతేడియ యసవభు ల యకుాంఠభునకర గకన. 
ఫరయౘమది దీళతఱు రయోౘదతు ూజ్ఱాందకొతు తభఱోకభుఱకర గ ర . 
 

ఈ అళతారసతున గుర ాంచి ధయమరసజునకు ఙిఫుత నాయదడిఱా అనానడె. 
యౕీ యభణీమమెైన నయవహాంష యయౘయభు తుాందరఴతరే  శాం 

యౘయభు ఫుణయ భాగళతేడియన తుళసచయనాధ ుతర శాం 

ఙాయభు న ళవడియన శయఙాయత యనన ఠ ాంచినన్ యభా 
కసయభు తోడ నే బమభు గఱగతు ఱోకభు జ్కాంద బూళరస! 
 

------- 

ఒ నమో బగళత ీతేబయాం ుయుయౖసమ భయౘతమన ే

షయయऽేదభత వహాంయౘమ ఫరషమణ ేయభాతమన ే
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3ళ ళలో కభు - 20 ళ జేీ 

 

శయవ లదేాాంత లదేాయమ కసయణామ భయౘతమన ే

శయవఱోక ఴయణాయమ యౕీనఽవహాంయౘమ భాంగలమ్ 

 

భాతయనభాభు కభఱే కభఱామతాక్ష ి

యౕీ యవేు  షఽతెభఱ లసవహతు యఴవభాత 

క్షమరోదజ్ ేకభఱ కోభఱ గయభగౌర  
ఱక్షమమ రవద శతతాం నభతాాం ఴయణయే. 
 

(http://srigurupada.blogspot.com నాండి కొాంత భాగభు కస ఙీమఫడినది. కొాంత భాగభు యౕీ బాండాయు 
యవతరసళుగసర   “ఒాం నమో యౕీ నాయవహాంయౘమ” ుశోకాం నాండి. భర  కొాంత భాగాం తిఱుగు యకీడిమానాండి.) 
 

 

 

 

http://srigurupada.blogspot.com/
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షరవః వరవః శిఴః స్హా ణ రభూణాథరిననదరిఴయయః | 
షంభలో భాఴధో భరహో  ప్రభఴః ప్రభ రవీవరః || (4) 

 

 

 

 

 

 

25. షరవః 
షరవమ  ణాధెయ ైనలహడు. షాఴి వాతి లయమ లకు మూలమ . 

ఒం షరహవయ నమః 
 

చరహచర వరరీేశణ లహయనోమాన్ షరవ ఇరనతః స్హా ఴర జంగమాతమకమ ైన ఇ జగతోంణా లహయనంచియ ననలహడు 
 

ఄషతవచ షతళ్చచఴ షరవషయ ప్రభలహప్యయాత్ 

షరవషయ షరవథా జఞా ధాత్ షరవమేనమ్ ప్రచక్షణే – మహాభారతమ  – ఈథయ యగ ప్రవమ  5.68.11 
చేతధాచేతనమ ల ైన షమషోమ నకున అథియ న, ఄంతమ న ఄగ ట చేతన, షరవథా షకలమ న 
ఎరనగననలహడగ ట చేతన అయన ‘షరవః’ ఄతు నలుఴబడెన. 
 

శ్రీ చినమయానంద ఈథాసరణ: ఄలలు ఄతూన షమ దరమ నండి జతుంచి, మరల య్నమగ న. కనక 
ఄలలతునంటితూ షమ దరమధే చెప్ఴచచన. 
 

ఎఴవతుచ ేజతుంచ జగమ ఴవతు లోప్లనండు య్నమ ై 
ఎఴవతుయంద డంిద ప్రమవేవరుడెఴవడు మూలకహరణం 

బెఴవడధాథ ిమధ్యలయ డెఴవడు షరవమ  ణాధెయ నైలహ 
డెఴవడు లహతు ధాతమభఴు తూవవరుధ ేవరణంబ  లేడదెన్ - తృత తన – భాగఴతమ  – గజేందర తు తృహర రాన 



శీ్ర విశణు  షసషరధామ స్తో తరమ  - విఴరణ 

4ఴ ళలో కమ  - 2 ఴ నేజీ 

గోస్హవమి తణలవథాష – వయ రహమమయ షబ్ జగ జఞతూ, కరఈ ప్రధామ జోరన జుగతృహతూ – జగతోంతయ  శ్రీ 
వణారహమమయమతు ణెయౌవకొతు, ధేన ధా ర ండు చేతణలన జోడించి, ఄందఱికితు నమషకరనంతణన. 
 

డా. కరీవి తృహరాస్హరది రచన శ్రీ క చఴలయ స్హరది నండి – బాసథారణయకరప్తుశతణో : షాఴికి ప్ూరవమ  
మానలహకహరంలో ఈనన విరహడాతమ మాతరమే ఈననథి. ఄతతుకనన భిననమ ైనథేథీ లేద.  
ధారహయణోప్తుశతణో : ఇ జగతణో లో ధారహయణ డే తుతణయడు. ఄతడే బరసమ. ఄతడే విశణు ఴు. ఄతడే రుదర డు. 
ఄతడే ఆందర డు. ఄతడే భూమి.  ఄతడే అకహవమ . ఄతడే కహలమ . ఄతడే థికుకలు. న ైనననథి ఄతడే. 
కింీదనననథి ఄతడే. మధ్యనననథి ఄతడే. లోప్ల ఈననథి ఄతడే. బయట ఈననథి ఄతడే. 
భూతభవిశయదవరోమానమ లు ఄతడే.  ఇ షమషోమూ ఄతడే. ఄతడు తుశకళంకుడు. తురంజనడు. 
తురనవకలుడు. ఇ జగతణో లో ధారహయణ డు తప్ లేర ఴరభ లేరు. ఄతడు జగతోంణా అఴరనంచి య ధానడు. 
ఄందచేతధే ఄతడు ‘షరువడు’ ఄనబడుచధానడు. 
 

26. వరవః 
- షకల తృహప్మ లన ప్టాప్ంచలు చేయ లహడు. షకల వుభమ లన కయౌగనంచలహడు. 
- ప్రళయ కహలమ న భూతమ లన శ ంవంచ (ధావనమ   చేయ ) శిఴుడు. 

ఒం వరహవయ నమః 
 

శ్రీ న మమరహజు రహజఞరహఴు రచన నండి: షకల వుభమ లన కయౌగనంచలహడతు భాలహరామ . భగలహనడు 
కలఴాక్షమ , కహమదేనఴు, చింణామణియ ై య ననందన తనన కీరనోంచిన, షమరనంచిన, దాయతుంచిన, 
షో తించిన, నమషకరనంచిన భకుో ల లోరకున లహరన లహరన ఄరహతలకు ఄనకూలమ లగ  ఫలమ లన 
ప్రస్హథించలహడు శ్రీసరనయే ఄగ ట చేత ‘వరవః’ ఄతు గహనమ  చేయబడున. 
 

డా. కరీవి తృహరాస్హరది రచననండి: వరువడు ఄనగహ శ ంవంచలహడు. షవ వరరీ జగత్ దఃఖం వరవః షః స్హయత్ 
వాణతి యః – తనకు వరీరమ ఴల  ప్రతంతణర లగ  షకల తృహర ణ ల దఃఖమ న నశింప్జేయ లహడు. 
ఄవుభం వాణాతి శ ంషతీతి వరవః – తనకు వరీర భూతణల ైన తృహర ణ లయొకక ఄతుశీమ లన 
నశింప్జేయ లహడు. వాణాతి ఆతి వరవః – ప్రళయకహలమ న భూతమ లన శ ంవంచలహడు, శిఴుడు. 
 

శ్రీ కాశుమాచారన రచననండి: ధాకు ఇ ధామమ యొకక భాలహరామ లు షశిమ గహ ఄఴగతమ  
కహఴటమ లేద. ‘వా’ - ఄనగహ మ కకలుగహ చీలుచట, షంసరనంచట, శిక్ించట – ఄధే మూలమ  నండి ఇ 
‘వరవ’ వబదమ  ఈతననమయనదతునషో ంథి. ఄయణే శ్రీ భటటి లు గహతు, శ్రీ వంకరులు గహతు తమ తమ 
భాశయమ లలో ఇ ధామమ నకు వాతణలనండి ప్రమాణమ లన ఈథాసరనంచలేద. ఄలా ఈంటే మనకు 
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ఈప్యోగకరంగహ ఈండేథి. భగఴథీీతనండి గహతు, మరే అదాయతిమక స్హశ తయమ నండి గహతు ‘వరవ’ 
ధామమ న లహడిన షందరూమ న ఎఴర చధా ఈథాసరనవోే, ఇ ధామమ న ఄరధం చేషకరఴడాతుకి ధాకు 
షసకరనంచిటోఴుతణందతు మనవి. 
 

శ్రీ భటటి ల లహయఖయ –  షవ వరరీ భూణాధామ్ ఄవుభమన వాణతి ఆతి వరవః. భగఴంతణడు తన వరీరమ నండి 
దశి భాగమ లన ణొలగనంచన గనక ‘వరవః’ ఄతు కీరనోంప్బడున. బసృళహ థీతు భాఴమ  – భకుో ల 
తృహప్మ లన నశింప్జేయ న – ఄతు కహఴచచన. ఄయణే ‘ఄవుభమన’ ఄనన ప్దమ యొకక తృహర మ ఖయత 
ధాకు (ఄనగహ కాశుమాచారనకి) బో ధ్ప్డడంలేద. శ్రీ భటటి ల లహయఖయన తురుకిో రచయత ఆలా విఴరనంచారు - షవ 
వరరీ జగత్ దఃఖం వరవః షః స్హయత్ వాణతి యః. 
 

శ్రీ వంకరుల లహయఖయ –  వాణతి షంహార షమయ ేషంసరతి షంహారయతి లహ షకలాః ప్రజఞః ఆతి వరవః – 

ప్రళయకహలంలో షమషో భూతమ లన షంసరనంచే (తనలో య్నం చేషకొధే) లహడు వరువడు.  
 

శ్రీ రహదాకాశుళహవో  ివిఴరణ – బియయప్ు గనంజలు ఄననంగహ మారహలంటే లహటి ప్ూరవరభప్ం నశించాయౌ. ఄలాగే 
షరవ భూతమ లు కలాంతమ న నశించినటోయణే మరల షాఴికి వీలు కలుగ న. కనక ప్రళయ కహలమ న 
తృహర ణ లు లయమగ టన థారుణమ గహ భావింప్రహద. 
 

27. శిఴః 
మంగళప్రదడు, వుభకరుడు – వుభ అఴసవచ శిఴః 

ఒం శిలహయ నమః 
 

ఇ మంగళప్రదమగ  ధామమ  27ఴ ధామమ గహన, మరల 607ఴ ధామమ గహన కూడ చెప్బడెన. 
4ఴ ళలో కమ . 27ఴ ధామమ . శిఴః – షరవః వరవః శిఴః స్హా ణ ః భూణాథిః తుదరిఴయయః 
64ఴ ళలో కమ . 607ఴ ధామమ . శిఴః – ఄతుఴరీో తుఴాణాో ణామ షంక్తేృహో  క్మేకాత్ శిఴః 
ష మేఘయతి యన్ తుతయమ్ షరహవరహా న్ షరవ కరమష 
శిఴమిచాాన్ మనష్హయధామ్ తస్హమథశే శిఴః షమాతః – మహాభారతమ  – థయరణప్రవమ  (202) 
ఄతునయ డల, ఄనతుతయమ , తన భకుో లు కరరననఴతునయ న ప్రస్హథించ గ ణమ  కయౌగననందన 
భగఴంతణడు శిఴుడు ఄతు షమరనంప్బడున. 
 

ధారహయణోప్తుశతణో లో విశణు ఴున ‘శిఴః’ ధామమ ణో ప్రస్హో వించిన ఈథాసరణలు. 
ళహవవతమ్ శిఴమ్ ఄచయతమ్ – అయన కహలమ నకు ఄతీతణడైెన ళహవవతణడు. మంగళకరుడు. తన భకుో లన 
ఎననటికీ ప్తనమ  కహతూయడు. 
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ష బరసమ ష శిఴః వంేదరః స్త  ఄక్షరః ప్రమః షవరహత్ – అయధే బరసమ, అయధే శిఴుడు, అయధే ఆందర డు. 
అయన విధావరశ తణడు. ఄందరనకితు ప్రమ ప్రభ ఴు. 
సరనయన ర ండక్షరమ లు 
సరనయంచన తృహతకమ ల నంబ జధాభా 
సరన తూ ధామ మాహాతమయమ  
సరనయతు తృొ గడంగ ఴవమ  సరన శ్రీకాష్హు  –కాష్హు వతకమ  
 

28. స్హా ణ ః 
- వారమ ైనలహడు. భకుో ల ప్టో ఄనగసీమ  కయౌగన తువచయమ గహ ఆశికహమయమ లన వథిధంప్జేయ లహడు.  
- ఴాథిధ  క్షయ గ ణమ లకు లోబడతులహడు. 

ఒం స్హా ణల ేనమః 
 

‘షా’ ఄధే దాతణఴునండి ‘తిశీతి’ ఄధే ప్దం ఴషో ంథి. ‘స్హా ణ ’ ప్దమ  కూడా ఆథే దాతణఴునండి ఴషో ంథి. 
భకుో లయ డల భగఴంతణతు ఄనగసీమ  ఄచంచలమ . ఄతృహరమ . భ కిోతు, మ కిోతు ప్రస్హథించ షలభ 
ఄనగసీ మూరనోయే ‘స్హా ణ ః’ ఄతు శ్రీ భటటి లు లహయఖాయతుంచారు. 
 

షంవమయాయ శిఴం షరవం విళహీణాయన శిఴం బసృ 

షవయం న విళహీమయతి య ష స్హా ణ ః ప్రనకరీనోతః 
తన భకుో లయొకక కశిమ లతూన ణొలగనంచి, లహరు కరరనన కరరనకలతునంటితూ తీరనచ, ణాన హాయగహ 
వివమీించినలహడు స్హా ణ ఴు. 
 

శ్రీ రహదాకాశు ళహవో  ి– ‘స్హా ణ ’ ఄధే ప్థాతుకి – బాగహ మ థిరన, ఎండ లహనలఴలో ప్రభావితమ  కహతు 
మహాఴాక్షమ  – ఄతు కూడ ఄరధమ  చెప్ఴచచన. భగఴంతణడు కహలమ న బటిి గహతు, షాలమ న బటిి 
గహతు మారడు. ఴాథిధ , క్షయమ  ఴంటి స్హవభావికమగ  మారులకు అయన ఄతీతణడు. 
 

(మరల “విస్హో రః స్హా ఴరః స్హా ణ ః” ఄతు మరొక ళలో కం ఈంథి. ఄప్ుడు లేరే విధ్మ ైన లహయఖయలన 
ప్రనశ్రయౌంచథామ ) 
 

ఄచేా థయయ ఄయమ థాసయ య ఄయమ కేోథయ య ఄళలశయ ఏఴచ 

తుతయః షరవగతః స్హా ణ ః ఄచలో ఄయం షధాతనః – గీత 2.24 

ఇ అతమ ఛేథించటకున, దశ ంచటకున, తడుప్ుటకున, ళలఴంప్జేయ టకున స్హధ్యమ  కహతుథి. ఆథి 
తుతయమ . షరవ లహయన. చయౌంప్తుథి (అచలమ ). స్హా ణ ఴు (వారమ ైనథి). షధాతనమ  (ళహవవతమ ) 
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లోకంబ లు లోకవేులు 
లోకషా లు ణగెనన తణథ ినలోకంబగ  న ం 

జీకట ిధెఴవడు లయెౌగ డు 
ధేకహకాతి ణోడ నతతు ధ ే వవేింతణన్ – తృత తన భాగఴతమ  – గజేందర తు తృహర రధన 

 

29. భూణాథఃి 
- షకల భూతమ లచే అతరమ గహ కరరబడులహడు. 
- షకల భూతమ లకు మూలమ , కహరణమ . 
- ప్ంచ భూతమ లకు ప్రధ్మ డు, షాఴికరో. 

ఒం భూణాదయ ేనమః 
 

శ్రీ భటటి ల లహయఖయ –  భూణెఃై షాసణయీతనతయా అథయీణే – ఄతున భూతమ లచే గహఢమ గహ 
లహంచుంప్బడులహడు. (ప్రమప్ద తృహర నోయే షకల భూతమ ల ప్రమారామ .) 
భూణెరైయః తృహర ణాభిరననతయం షాసణీయ తమతవతః 
ఈతృహథాధాథిద  భూణాథ ిరుచయణ ేషనదరహకాతిః 
ప్రమేవవరుడు మికికయౌ షందరమ ైన అకహరమ  కలలహడు. జగతణో లోతు ఄందమంణా అయనయంథే ఈననథి. 
ఄందచేత జీఴులతూన అయనన కరరుణాయ. కహబటిి షమషో జీఴులచేత ఎలోప్ుడఽ గశీ ంప్బడుతూ 
ఈండేలహడు భూణాథి. 
 

శ్రీ వంకరుల లహయఖయ – భూణాధామ్ అథ ికహరణణావత్ భూణాథఃి – ఄతున భూతమ లకున మూలకహరణమ  
గనక భూణాథి. 
 

శ్రీ చినమయానంద – ప్ంచభూతమ లనగహ ప్ాతివ అప్వోేజో లహయ రహకహవమ లు (భూమి, జలమ , ణేజషస, 
లహయ ఴు, అకహవమ ). ధామరభతృహతమక ప్రకాతికి మూలమగ  ఇ ప్ంచభూతమ లకున ప్రమేవవరుడే 
అదయడు కనక భూణాథి.  
 

ధారహయణోప్తుశతణో  – ఇ షాఴి తృహర రంభంలో ప్రమప్ురుశణడైెన ధారహయణ డు తృహర ణ లన షాఴించాయౌ 
ఄనకొధానడు. ఄప్ుడు శ రణయగరుూడు ఈదయంచాడు. అ తరులహత అకహళహథి ప్ంచభూణాలు 
ఈదూవించిధాయ. ఇ రకంగహ శ్రీమధానరహయణ తునండే బరసమ, రుదర డు, ఆందర డు, మరీచి, కవయప్ుడు 
ముదల ైన ప్రజఞప్తణలు, ఏకహదవరుదర లు, థావదళహథితణయలు, ఄశిఴషఴులు, షకల లేథాలు 
ఈదూవించిధాయ. 
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30. తుదరిఴయయః 
- తరగతు న తునది. 
- షమషో తృహర ణికరటటలన ప్రళయకహలమ నంద తనయంథే భదరప్రచకొనలహడు. 

ఒం తుధ్య ేఄఴయయాయ నమః 
ఒం ఄఴయయాయ తుధ్య ేనమః 
 

భగఴంతణడు భకుో లకు కొంగ  బంగహరమ . ఄలమేలు మంగహప్తి అప్దముకుకలలహడు. ఏడుకొండల 
లేంకటరమణ డు. భకుో లు ఄఴుషరమ నకు థాచకొనన తుది. తరగతు న తునది.  తుదయీణ ేఄవమన్ ఆతి తుదఃి 
– జఞగతోీగహ, రసషయమ గహ థాచిన విలులైెన ఴషో ఴున తుదియందరు.  
 

యషథాప్దధన మిఴ తుదేయ ణావ తునద ిషమాతః 
షథయప్భ జయమాధో ఄన కలయాప్యనప్క్షయాత్ 

అప్ద షమయంలో ఈప్యోగనషో ంథి ఄతు థాచిన టిిన ధ్ధాతున ‘తుది’ ఄంటారు. ఄటటఴంటి మహాతుదిఴల  
ఎలోకహలమ  రక్ించలహడు. మామూలుగహ థాచిన టిే తుది ఄయణే లహడుకునన కొథీద  తరనగనతృత తణంథి. కహతూ 
ప్రమేవవరుడు ఄనబడే ఇ తుదితు ఎంతగహ లహడుకుననప్టికీ తరగద షరన కథా న రుగ తూ ఈంటటంథి. 
 

శ్రీ వంకరుల లహయఖయ – కలాంత ప్రళయ కహలమ న షమషో భూత కరటటలు అయనయంథే ఐకయమగ న. 
మరల షాఴి కమీమ న తిరనగన ఈదూవించన. ఆటటో  షమషోమ న భదరప్రచకొననలహడు గనక అయన 
‘తుది’ యనబడెన. అయన షాఴి వాతి లయ వకుో లకు ప్రనమితి లేద గనక ‘ఄఴయయ’ ఄతు 
విళేఴకరనంప్బడెన. కనక అయన ఄఴయయమ ైన తుది. 
తృత తన భాగఴతమ  – గజేందర తు తృహర రధన 

కప్రన జగమ ల లయెౌతుడ ి

యొకప్రన లోప్యౌక ిగొనచ నభయమ  గనచన్ 

షకలారా స్హక్ ియగ  న 

యయకలంకుతు ధాతమమయ తు నరనధంతణ మథిన్ 

 

31. షంభఴః 
- తనకు ణానగహధే (కరహమథి కహరణమ లు, బంధ్మ లు లేకుండా) ఄఴతరనంచలహడు.  
- వథీాధ  భకుో లణో కరరుకుననలహరనకి దరశనమిచచలహడు. 

ఒం షంభలహయ నమః 
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తుదిఴ జఞా తి గూఢయన రహమకాష్హు థ ిభదేతః 
షమధాో దబసృదా జఞత షసంభఴ ప్రనకరీనోతః 
భగఴంతణడు తుదిఴల  గోప్యమ గహ ఄతునంచిధాగహతు, భకో జనల కొఱకు రహమ డు, కాశణు డు ఴంటి ఄధేక 
ఄఴణారమ లలో షంభవిస్హో డు. అయన జనమకు కరమ కహరణమ  కహద. తన ఆచాానస్హరమ , షవయ్లా 
మాతరమ గ, షకల గ ణ ఐవవరయ ళలభితణడైె షంభవించన. కనక అయన షంభఴుడు. తన భకుో డైెన 
ప్రహోాదతు రక్ించడం కరషం శ్రీసరన నరవంహాఴణారంలో షోంభంనండి బయటకు ఴచాచడు. శ్రీకాశణు తు విలహసం 
చఽడలేదతు బాధ్ప్డిన యళలద కరరనక తీరచడాతుకి మరుజనమలో భగఴంతణడు శ్రీలేంకటేవవరుతుగహ 
జతుమంచాడు.  యళలద మరల ఴకుఱాథేవిగహ జతుమంచి తన చేతణల మీదగహ ప్థామఴతీ శ్రీతులహషల కలాయణం 
జరననంచింథి.  
ఄజో ఄన షననఴయయాణామ భూణాధామీవవరోన షన్ 

ప్రకాతిం స్హవమదషి్హీ య షంభలహమాయతమ మాయయా – గీత 4.6 

ధేన జనమ రశ తణడన. తుతణయడన. షమషో తృహర ణ లకున ఇవవరుడన. ఄయనన ధా ప్రకాతితు 
ఄదీనమ లో నంచకొతు, ధా యోగమాయచే ఄఴతరనంచచందన. 
ప్రనణరా ణాయ స్హధ్ఽధామ్ విధాళహయ చ దశకాణామ్ 

ధ్రమ షంస్హా ప్ధారహా య షంభలహమి య గ ేయ గే – గీత 4.8 
షతణరుశణలన ప్రనరక్ించటకున, దశణి లన రభప్ు మాప్ుటకున, ధ్రమమ న షవారమునరుచటకున 
ధేన ప్రతి య గమ  నందన ఄఴతరనంచచందన. 
 

32. భాఴనః 
- (షంభవించిన నదప్) ఄందరనతు, లహరనలోతు మాయౌనయమ లన ణొలగనంచి, ప్ునరుజాీవింప్జేయ లహడు. 
- కహమిణారామ లన ప్రస్హథించలహడు. 

ఒం భాఴధాయ నమః 
 

శ్రీ భటటి ల లహయఖయ – భగఴంతణడు షరవమ  ణాధెయ ైనలహడు (షరవః), తృహప్సరుడు (వరవః). వుభకరుడు (శిఴః). 
వారుడు (స్హా ణ ః). ఄనంత తుది (తుదిరఴయయః). భకో జధోదధరణక చ ఄఴతరనంచన (షంభఴః). ఄలా ఄఴతరనంచిన 
ప్రమేవవరుడు, జగధానధ్డు మన తృహప్మ లన క్ాళనమ  చేవ కొీతో జీవితమ న ప్రస్హథించన. శ్రీ 
భటటి ల ఇ లహయఖయన తురుకిో  రచయణా ఆలా ఴయకోప్రచారు – యో జతుణావ జధాన్ ఈజాీఴయతి షః భాఴనః. 
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శ్రీ వంకరుల లహయఖయ – ‘భాఴన’ ఄనగహ ‘ఆచచట’ ఄధే ఄరధంలో శ్రీ వంకరులు లహయఖాయతుంచారు. ఴర 
ప్రథాతయ ైన భగఴంతణడు తనన షమరనంచి, చింతించి, దాయతుంచి, కీరనోంచి, అణామరణమ  చేయ  భకో కరటటలకు 
షకల కహమిణారామ లన ప్రస్హథించన. 
 

33. భరహో  
భరనంచలహడు. భకుో ల యోగ క్ేమమ లన ఴశ ంచలహడు. షకల లోకమ లకున ప్తి, గతి, ప్రమారామ . 

ఒం భరేో  ేనమః 
 

శ్రీ వంకరుల లహయఖయ – ప్రప్ంచషయ ఄదిష్హీ నణవేన భరణాత్ భరహో  – ఎలో లోకమ కున ప్రభ ఴు, భరనంచలహడు 
భరో.  
 

శ్రీ భటటి ల లహయఖయ – యః ణాన్ ప్ుష్హు తి అతమ థాధాత్ ష భరహో  ప్రనకరీనోతః – తన భకుో లకు ణాధే ఄదీనమ ై 
తృత య (తనన ణాధే లహరనకి ఆచచకొతు) లహరనతు, లహరనకి అదారమ ైన లోకమ లన తృత ఴంచలహడు భరో. 
 

తన భకుో లు తనధే తొృ ందదరతు గీతలో ప్రమాతణమడు న కుకమారుో  చెనధాడు. ఆథి అ ఄనంత 
తుదిషవరభప్ుతు గ ణ లైెభఴమ . 

 
వికనీడయిాలోతు  చితరం 

34. ప్రభఴః 
థిఴయమ ైన జనమమ  (ఄఴతరణమ ) కలలహడు 

ఒం ప్రభలహయ నమః 
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షయ భఴః ప్రకాశి ఆతి ప్రభఴః – అయన జనమమ  ఏ విధ్మ ైన కరమ బంధ్మ  ఴలో గహతు, లోప్మ  ఴలో గహతు 
కలుఴతమ  కహద. థిఴయమ . అయనన దాయతుంచి అరహదించలహడు షకల కరమ జనమ బంధ్మ లనండి 
విమ కుో లగ దరు – ప్రకరేషణ భఴతి. 
 

థేలహథ ిజనలె ైజఞణాయత్ ప్రకాష్తి తతోి మతోవతః 
ఄవిథాయ థయశలె ైదరహయత్ ప్రభఴః ప్రనకరీనోతః 
థేఴతలకు గహతు మానఴులకు గహతు లహరన కరమ ఫయౌణాతున బటిి ఈతోర జనమలు ఴస్హో య. లహరనకి ఄవిథాయ 
థయశమ  కూడా ఈంటటంథి. ఄలాంటి థయష్హలు ఏవీ లేక, తమ జనమ రసషయమ  ణెయౌవనటటఴంటి లహరనకి 
జనమరహశ తయమ  కలుగజేవేటటటఴంటి జనమ కలలహడు. 
 

ఄఴజఞనంతి మాం మూఢా మానఴం తనమాశిీతమ్ 

ప్రం భాఴమజఞనంణో మమ భూత మశవేవరమ్ – గీత 9.11 
ధా ప్రమ భాఴమ న ఎఱగతు మూఢులు షరవతృహర ణ లకున మశేవవరుడన (ప్రభ ఴున) ఐన ననన 
లోక కలాయణమ నక చ ఄఴణారమ లన ఎతోిన కహరణమ  ణెయౌయక స్హమానయ మానఴుతుగహ భావించి తకుకఴగహ 
ఉశ ంతణరు. 
 

35. ప్రభ ః 
షరహవదిప్తి. షరవ వకిోమంతణడు. 

ఒం ప్రభల ేనమః 
 

4ఴ ళలో కమ . 35ఴ ధామమ . ప్రభ ః – షంభలో భాఴధో భరహో  ప్రభఴః ప్రభ ః ఇవవరః 
32ఴ ళలో కమ . 300ఴ ధామమ . ప్రభ ః – కహమహా కహమకాత్ కహంతః కహమః కహమప్రదః ప్రభ ః 
 

శ్రీ వంకరుల లహయఖయ –  షరహవష కియీాష స్హమరాయ ఄతివయలహన్ ప్రభ ః – షకల కహరయమ లందన 
ఄతివయంచిన స్హమరాయమ  కలలహడు.  
 

శ్రీ భటటి ల లహయఖయ – శ్రీ భటటి ల లహయఖయన తురుకిో రచయత ఆలా కుో పో్ంగహ చెతృహరు. 
బరహామథీధామ్ చ షరేవష్హమ్ భోగ మోక్ష షమరణే 
షమరాః ప్రభ ః ఆతణయకోః షరవేష్హి  ఫలథయ మనః 
బరహామథి థేఴతలకు కూడ షకల భోగమోక్షమ లన, ఫలమ లన ప్రస్హథించలహడు ప్రభ ఴు. అయన 
ఇవవరులకు ఇవవరుడు. థేఴథేఴుడు. జగతతి. ఇ ధామ షమరణ షకల ఆశిఫలమ లన ప్రస్హథించన. 
ఒం ప్రభలే నమః. 
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36. ఇవవరః 
- ఄతునంటిన ై షకలాదిప్తయమ  కలలహడు. షకల గ ణవకిోయ తణడు. 
- మరే విధ్మ ైన షహాయమ , ప్రమేయమ  లేకుండా, ఆచాామాతరమ గహ, య్లా మాతరమ గ ఏదయధా 
చేయగలలహడు. 

ఒం ఇవవరహయ నమః 
4ఴ ళలో కమ . 36ఴ ధామమ . ఇవవరః – షంభలో భాఴధో భరహో  ప్రభఴః ప్రభ రవీవరః 
9ఴ ళలో కమ . 75ఴ ధామమ . ఇవవరః – ఇవవరో వికమీీ ధ్తూవ మదేావీ వికమీః కమీః 
 

ఇ ధామమ న ‘ఐవవరయ’ మరనయ  ‘ఆశి’ ఄధే ర ండు ఄరహా లలో విఴరనంచారు. 
తురుతృహదకిమ్ ఐవవరయమ్ ఄషయ ఆతి ఇవవరః – ఄనంతమ ైన వకిో స్హమరాయమ లు కలలహడు గనక ఇవవరుడు. 
ఆఴేి ఆతి ఇవవరః – తన ఆచాానస్హరమ  ఴరనోంచలహడు ఇవవరుడు. ( శ్రీ క చఴలయ స్హరది నండి – ణాన 
ప్రమేవవరుతుగహ ప్రమప్దంలో ఈండేకనన ఄఴణారహల తోినప్ుడు తన వకిో ఎకుకఴగహ ఈప్యోగనషో ంథి. 
కనక ఄఴణారమ ల యంద ఎకుకఴగహ ఆశిమ  కలలహడు) 
 

మనష్హయదయఴణార ేఄన బరహామథంీవచ ప్రయోజధే 
తుయధాో త్ ఇవవరః తృతర కోః తృహర దానయ ఫలథయ మనః 
ణాన క మానఴుతుగహ జతుమంచినప్టికీ, బరహామథి థేఴతలన తనకరషం ఈప్యోగనంచకరగల వకిో 
స్హమరధయమ లు కలలహడు ఇవవరుడు.  
 

భగఴంతణతు ఄనంత వకిోస్హమరాయమ లన గూరనచ కాష్హు వతకమ లో క చకకతు ప్దయమ  
ఄండజ లహసన విన బర 
హామండమ ల బంతణలటటో  యాడడెు తూలహ  
కొండల ధతోెితి ఴందరు 
కొండకి ప్తు గహక థొడు  కొండా కాష్హు  
షకల బరహామండమ లు భగఴంతణతు వకిోఴలన బంతణలఴల  అడుచననవి. ఆక మంధ్ర గనరనతు, గోఴరధన గనరనతు 
ఎతణో ట ఎంతప్తు? ఆథి అయనకు కేఴలమ  అటకహయ తనమే. 
 

 

(1) శీ్ర నరవంసన్ కాశుమాచారన అంగో రచనకు ఆథ ిణలెుగ  ఄనలహదమ .  
(2) భగఴథీీ త ళలో కమ ల ణాతరయమ  గీణాన రస్, గోరఖప్ూర్ ప్రచరణనండి.  
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షవమంబూవశంబురహదితయః ుశకరహక్షో భహాషవనః | 
ఄనాదతిుధనో ధాతా విధాతా ధాతణయుతోభః || (5) 

 
 

 

 

 

37. షవమంబూః 
షవమమేఴ బఴతి ఆతి షవమంబూః – షవమభుగహ, ఆచ్ాానస్హయభు, వేయు అధాయభులు లేకుండ 
జతుమంచవహడు. 

ఓం షవమంబువ ేనభః 
 

 
ఫాలకాశణు తు మభునానది దాటిషో నన ఴషదేఴుడు. భధయలోతు చితరం. వికీడిమానండి. 

బఴతి స్వేచామా యో ఄస్ౌ షవమంబూః రకిరీిోతః 
ఫరహామదలఴలె తనయొకక కయమపలభు ఴలన కహకుండా, షంకలభాతరభు చే్తనే ఄఴతరించవహడు. 
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శ్రీ రహధాకాశు  శ్హస్ో  ిఈదాసయణ – దేఴకీఴషదేఴులకు బిడడ గహ జతుమంచిన శ్రీకాశణు డు షరహవబయణ బూశణ 
శ్లబుతణడ ై, రషననహాష ఴదనడ ై, దివహయముధభులు ధరించిమునానడు. తయోౌకి ఏ విధమ ైన రషఴ వేదన 
కలుగలేద. 
తభదుతమ్ ఫాలకమ్ ఄంఫుజకే్షణమ్ చతణయుుజమ్ వంఖచక ీగదాముధమ్ 

శ్రీఴతస లక్షణమ్ గళ శ్లబు కౌషో బమ్ తాంఫయమ్ స్హందర యోద షందయమ్ 

అ ఫాలుతు జూచి ఴషదేఴుడిలా అనందించ్ాడు 

ఫాలు ఫూరేుంద యుచిజాలు బకోలోక 

తృహలు షగుణాలవహలు గాతృహవిశ్హలు 

జూచి తిలకంిచి ులకంిచి చ్ోదయభంది 
ముబిి చ్ లరగే ిఴషదేఴుడుతసహ ంచ్  
 

ఄుడు దేఴకీదేవి స్హవబృతు ఆలా షో తించింది. 
ఒంట ితుయౌి ురహణయోగులు యోగభాయగ తుయూఢులె ై
కంటిభందయు గహతు తుకకభు గహనర ీబఴదాకాతిన్ 

గంట ిబదరభు గంట ిభాంషు గననలు గనఫో లదీ 
త ంట ియూు దొ లంగఫటెటు భు తోమజకే్షణ మొ్రకకకదన్ 

 

38. వంబుః 
వమ్ భాఴమతి ఆతి వంబుః – వుబభులన, షఖ షంతోశభులన రస్హదించవహడు. 

ఓం వంబవ ేనభః 
 

బగఴంతణడు షకల వుబ రదాత. అ దిఴయ షందయ భూరిోతు తలచిన, చఽచినంతనే వుబభులు ఴరిషంచన. 
శ్రీరహభుతు స్ౌందయయభు రహభామణభున ెకుకచ్ోటో ఴరిుంఫడినది. యూః ఔదాయయగుణ ఃై ుంస్హమ్ దాష్ు 
చితో ఄహారణిమ్ – అ రహభుతు షందయ యూభు, దాతాగుణభు చఽయుల దాష్ుతు, చితోభున 
ఄసరించన. చందరకహంతాననమ్ రహభమ్ ఄతీఴ రమదయశనమ్ – వెనెనలఴంటి మోభు గలవహడు. 
అమన దయశనభు కనలకు ండుగ. 
 

39. అదతియః 
- షఽయయభండల భధయఴరిోయ ై ఫంగహయుఴయుభుతో రకహశంచ ుయుశణడు. 
- దావదశ్హదితణయలలో విశణు ఴు. 
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- షభషోభున రకహశంజేస్ తృత ష్ంచవహడు. 
- ఄదితియొకక కుభాయుడ ైన వహభనడు. 

ఓం అదతిాయమ నభః 
 

ఇ నాభభు రకండుభాయుో  ఴచిన. 
5ఴ శ్లో కభు. 39ఴ నాభభు. అదితయః – షవమంబూః వంబురహదితయః ుశకరహక్షో భహాషవనః 
60ఴ శ్లో కభు. 568ఴ నాభభు. అదితయః – అదతిోయ జయయతిరహదితయః షహ శణు ః గతిషతోభః 
 

శ్రీ బటటు ల వహయఖయ – బగవహనడు తన ఆచ్ాానస్హయభు వేరేవయు యూభులు ధరించటకు ఆది ఒక 
ఈదాసయణభు. షఽయయభండల భధాయనఴరిోయ ైన హ యణమమభూరిో స్హక్షాతణో  శ్రీభనానరహమణుడే. 
ధయేమ షసదా షవితాభండల భధయఴరీో 
నారహమణ షసయస్జాషన షతునవిశుః 
కమేూయవహన్ భకయ కుండల కరిటీ ీ

హార ీహ యణమమ ఴుర్ ధాత వంఖ చకఃీ 
 

త ైతోరీయోతుశతణో లో కూడా ఆలాగే చ్ తృహయు – ష మశ్హిమమ్ ుయుష్ ేమశ్హిస్హవహదితయే ష ఏకః – 

భనశణయల ఄంతరహతమయ ైనవహడు, షఽయయభండల భధయభున ఈననవహడు ఒకే దేఴుడు. 
 

శ్రీ వంకయుల వహయఖయ – బగఴదీగ త విబూతియోగభు (10.21)లో దేఴదేఴుడిలా చ్ తృహడు. 
అదతిాయనాభసం విశణు ః జయయతిషహం యవియంవుభాన్ 

భరచీియమయుతాయస్మ నక్షాతార ణా భసం వశ్ర 

ఄదితియొకక దావదవ ుతణర లెైన అదితణయలలో విశణు ఴున నేన. జయయతియమమ షవయూులలో నేన 
షఽయుయడన. 49 వహము దేఴతలలోతు ‘తేజభు’న నేన. నక్షతరా ధితియ ైన చందర డన నేన. 
(అదితియొకక 12 ుతణర లన ‘అదితణయలు’ ఄతు మందయు. వహరి ేయుో  ఴయుషగహ ధాత, బృతర, అయయభ, వక,ీ 
ఴయుణ, ఄంవ, బగ, విఴస్హవన్, ూశ, షవిత, తవశు, విశణు  – ఄననవి. వీరిలో విశణు ఴు ఄందరికితు రహజు, యభ 
శ్రశీణు డు. కనక బగవహనడు విశణు ఴున తన షవయూుగహ ేరకకనెన. గీత - తతవ వివేచతు నండి) 
 

శ్రీ చినమమానంద: వహభనాఴతాయభున బగవహనడు ఄదితికి కుభాయుతుగహ ఄఴతరించ్ న.కనక 
అదితణయడయ యన. 
 

శ్రీ చినమమ భరకక విఴయణ: బూబృైె షకల జీఴరహషలకు తృహర ణాధాయభు షఽయుయడే. ఄదే విధభుగహ 
షభషోభున తృత ష్ంచవహడు బగఴంతణడు. ఒకకడేమగు షఽయుయడు ఄనేక జలతృహతరలంద ఄనేక 
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షఽయుయలఴలె రతిబింబించన. ఄలాగే యభాతణమడు షకల బూతభలందన ఄంతరహతమయ ై 
రకహశంచచనానడు. 
 

40. ుశకరహక్షః 
తాభయూఴుఴంటి నేతరభులు గలవహడు. బకుో లన ఄనగహీ ంచవహడు. తృత ష్ంచవహడు. 

ఓం ుశకరహక్షామ నభః 
 

5ఴ శ్లో కభు. 40ఴ నాభభు. ుశకరహక్షః – షవమంబూః వంబురహదితయః ుశకరహక్షో భహాషవనః  
59ఴ శ్లో కభు. 561ఴ నాభభు. ుశకరహక్షః – ఴయుణో వహయుణో ఴాక్షః ుశకరహక్షో భహాభనాః 
 

ుశకర ేఄక్షణి ీమషయ ష ుశకరహక్షః 
తృత శమతీ బూతాతు ుశకర ేఄక్షణి ీమషయ ష ుశకరహక్షః 
 

ఄక్షణి ీుండరకీఴే బకహో నగసీ కహరిణ ీ

మస్హయస్ౌ ుండరకీహక్షః స్సేేశుఴయుషో  తృహఴకః 
తన బకుో లన ఄనగహీ ంచడాతుకి తాభయూఴులన ఫో యౌన కననలు గలవహడు. ఇ నాభభు ఄషహు క్షరి. 
తృహఴనకయభు. 
 

శ్రీ చినమమానంద: ‘భనష కంటిలో రతిబింబిషో ంది’ ఄతు నానడి. బగఴంతణతు స్ౌందయయభున రకటించే్ 
భరకక షందయ నాభబృది. అ కభల న్ేతణర తు కననలనండి రకహశంచే్ యభానందభు, శ్హంతి అమన 
బకుో ల సాదమభులనండి షకల దఃఖభులన త లగించన. 
 

59ఴ శ్లో కంలో భయల ఇ నాభభు 561ఴ నాభభుగహ కీరిోంఫడినది. (ఴయుణో వహయుణో ఴాక్షః ుశకరహక్షో 
భహాభనాః) ఄుడు భరకక ఄయథభున గహీ ంచి భనభు తరింఴచిన. 
 

41. భహాషవనః 
గంబూయభగు దిఴయనాదభు యొకక షవయూభు కలవహడు (వేదగహన నాదభు) . 

ఓం భహాషవనామ నభః 
 

ఫాసదాయణయకోతుశతణో  (4.4.10)లో ఆలా ఈంది. ఄషయ భసతో బూతషయ తుఃవవస్తమతేద్ మద్ ఋగ్ వదేో  
మజురవేదః స్హభవదేో  ఄథరహవంగయీషః ఆతిహాషః ురహణమ్ విదాయ ఈతుశదః శ్లో కహః షఽతార ణాయణు వహయఖాయనాతు 
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వహయఖాయనాతు. బగఴంతణడు వేదభూరిో. అమన తుశ్హవషభులే చతణరేవదభులు, ురహణేతిహాషభులు, షకల 
శ్హషోభిులు. 
 

42. ఄనాద ితుధనః 
మషయ అద ితుధనమ్ న ఄస్ో  ష ఄనాద ితుధనః – అది (మ్రదలు, జననభు) భరిము తుధనభు (తణది, 
నావనభు) లేతువహడు. 

ఓం ఄనాద ితుధనామ నభః 
 

(‘తుధన’ దాతున ఎకుకఴగహ ‘ధనరహహ తయభు’ ఄనే ఄయథంలో వహడుతాయు. కహతు ఆదే దాతుకి ‘వినావనభు’ 
ఄనే ఄయథం కూడా ఈంది.) 
మస్హయదతిుధనం నాస్ో  ఄనాద ితుధనవి షః 
ఄనాదతిుధనోతృహస్త య తుతయమౌఴన విగసీః 
తుతయ మౌఴనభు కలవహడు. జనన భయణభులు లేతువహడు ఄనాదితుధనడు.  
 

బగఴనఽమరిో తృహంచభౌతికభు కహద. ఄస్ో భాంషకాత వరీయభు కహద. రకాతి ధయమభులెైన ుటటు ట, గిటటు ట 
ఴంటి అ అదిభధాయంతయహ తణనకు ఴరిోంఴు.  న తషయ రకాతా భూరిోః భాంష మదేో ష్ు  షంబవహ (ఴరహస 
ురహణభు 75.44) 
 

భహాభాయతభు – శ్హంతి యవభు 206.60 –  యూమ్ వహ ఄతీందిరమమ్, ఄంతఃకయణ రతయక్ష తురేేశ్హత్ – 

అమన యూభు ఆందిరమభులకు ఄందతుది. కేఴలభు ఄంతఃకయణభు ఴలోనే గోచయభు కహఴచిన. 
న బూత షంఘ షంస్హథ నో దసేో  ఄషయ యభాతమనః – అమన దేసభు తకికన బూతభుల దేసభుఴంటిది 
కహద. 
ఄతున యూులు తూ యూమ ైనవహడ 

అద ిభధాయంతభులు లేక ఄలయువహడ 

బకోజనల దీనల తృహయౌవహడ 

దీఴనలొషంగ ికహతృహడు దఴేదఴే – గజేందరమోక్షభు 

 

43. ధాతా 
- ఫరహామదలన షాష్ుంచినవహడు. ఫరసమన కనన తండిర. 
- నాభ యూతృహతమకమ ైన ఇ చరహచయ వివవభునంతమున ధరించిన భహాభసృడు. 

ఓం ధాతేర నభః 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

5ఴ శ్లో కభు - 6 ఴ జేీ 

 

5ఴ శ్లో కభు. 43ఴ నాభభు. ధాతా – ఄనాదతిుధనో ధాతా విధాతా ధాతణయుతోభః 
102ఴ శ్లో కభు. 951ఴ నాభభు. ధాతా / ఄధాతా – ‘అధాయతులయో ధాతా ుశహాషః రజాగయః’ లేదా 
‘అధాయతులయోऽధాతా ుశహాషః రజాగయః’ 
 

ఇ నాభభునకు భూల ధాతణఴు ‘ధా’ – జనమతుచిట, ధరించట, ఈంచట, అధాయడుట – ఄనే ఄయధంలో 
గహీ ంచఴచిన. 
ఄచితసభ బూతామాం రకాతౌ చితసభష్ుకమ్ 

గయుం వదేాతమకం ధతేో  మషో  ధాతేతి చక్షతే 
ఄచితసభష్ుమగు రకాతిమంద చితసభష్ుమగు ఫరసమ ఄన గయుభున ధరించవహడు. చతణయుమఖ 
ఫరసమన షాష్ుంచవహడు. ఄజాా నభనే రకాతిలో జాా నభనే ఫరసమన షాష్ుంచినవహడు ధాత. 
 

శ్రీ బటటు లు భౌలషంహ తనండి చఽన  అధాయభు – ధాతా క్షతేేర కయమ-బీజ-బూతమ్ గయుమ్ దధాతి – 

క్షేతరభు (రకాతి) నంద ఄండభు(జీఴభు)న ఈంచి షాష్ుకహయయభునకు భూలమ ైనవహడు ధాత. ఆంతకు 
భుంద క్షేతరజా నాభభునకు విఴరించినటటో గహ – కయమలకు క్షేతరభు ఄనకూల స్హథ నభు. జీఴుడే కయమలకు 
బీజభు. 
 

భభ యోతుయమసద్రసమ తస్మన్ గయుమ్ దధాభయసమ్ 

షంబఴః షయవ బూతానామ్ తతో బఴతి భాయత – గీత 14.3 

ఓ ఄయుు న! నా భసద్రసమ యూమ ైన భూలరకాతి షయవ తృహర ణులకున జనమస్హథ నభు. దాతుమంద చే్తన 
షభుదామ యూమ ైనబీజభున ఈంచ్ దన (స్హథ న చే్సె్దన). అ జడ చే్తన షంయోగభు ఴలననే 
షయవబూతభుల ఈతతోి జయుగున. 
 

షయవ యోతుశణ కౌంతమే భూయోమః షంబఴంతిమాః 
తాస్హం ఫరసమ భసదో యతుః ఄసం బీజరదః తా – గీత 14.4 

ఓ ఄయుు న! నానా యోనలంద జతుమంచ తృహర ణులన తన గయుభున ధరించ భూలరకాతియే అ తృహర ణులకు 
తయోౌ. బీజ స్హథ న చే్ము నేన వహటికి తండిరతు. ఄనగహ షయవ తృహర ణులకున రకాతియే తయోౌ. నేనే జనకుడన. 
 

ఄంటే అమన రధానుయుషే్వవయుడు గనక, రకాతి భరిము అతమలు అమన ఄధీనభులో ఈంటాయ. 
రకాతిలో జీఴ బీజభున ఈంచి, షాష్ుకహయయభునకు కహయణమ ైనవహడు ధాత. 
 

ఆలా చఽచినటోయతే – షాష్ుకయోయ ైన చతణయుమఖ ఫరసమయే ఇ బీజభు ఄతూ, షరహవంతరహయబృయ ైన విశణు వే అ 
ఫరసమన కననతండిర గన ‘ధాత’ ఄతూ చ్ ఴచిన. 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

5ఴ శ్లో కభు - 7 ఴ జేీ 

 

(శ్రీ కాశు భాచ్ారిగహరి ఄదను వహయఖయ: ఇ నాభభునకు షశుమ ైన ఄయథభు నాకు ఄఴగతభు కహలేద. 
భుఖయభుగహ ‘ధాత’, ‘విధాత’ ఄనే నాభభులలో ఈనన ఴయతాయషం ఫో ధడలేద. వేరేవయు భుఖయ అధాయ 
గంీధాలలో వేయువేయుగహ ఇ నాభాతుకి వహయఖాయనం చ్ తృహయు.) 
 

44. విధాతా 
- ఫరసమన కననతండిర 
- విధి విధానభులన ఏయయచి, తగురీతిలో కయమపలభులన ఆచే్ివహడు. 

ఓం విధాతేర నభః 
 

ఇ నాభభు రకండుభాయుో  ఴచిన.  
5ఴ శ్లో కభు. 44ఴ నాభభు. విధాతా – ఄనాద ితుధనో ధాతా విధాతా ధాతణయుతోభః 
51ఴ శ్లో కభు. 485ఴ నాభభు. విధాతా – ఄవిజాా తా షసస్హర ంవుః విధాతా కాతలక్షణః 
 

శ్రీ బటటు ల వహయఖయ – షాష్ుకయోకే కయోయ ై ఫరసమకు జనమతుచిినవహడు విధాత. 
తదగ యు రణిామసే్హయ దావిరహుఴమతి షవమమ్ 

ధాయణాయో్లా మస్హమత్ విధాతా ఄమం రకరీిోతః 
తనన (ఄనగహ ఫరసమన) గయుభున ధరించి, ఄది రికవత చ్ ందగహనే దాతుతు షవమభుగహ 
అవియువింజేమువహడు విధాత.  
 

వహముయయమో ఄగని యవయుణ వశశ్హంకః రజాతిషోేం రతాభసవి 

నమో నభస్ేో షో  షసషరకాతవః ునవి బూయో ఄ నమో నభస్ేో  – గీత 11.39 

తూవే వహముదేఴుడఴు. మభుడఴు. ఄగినవి. ఴయుణుడఴు. చందర డఴు. రజాతియ ైన ఫరసమఴు. ఫరసమకున 
జనకుడఴు. తూకు వేలకొలది నభస్హకయభులు. ఆంకన నభస్హకయభులు. 
 

శ్రీ వంకయుల వహయఖయ – కయమణా తత్ పలమ్ చ కరహో  విధాతా – బగవహనడు కయమలన ేరరేంచవహడు. 
కరహమనగుణభుగహ పయౌతభునొషగువహడు గనక విధాత. 
 

శ్రీ చినమమ – ( విధి-ఏలుట) వివవభునందంతటన విధివిధానభులకు ఄధినాధడు విధాత. 
 

కఠోతుశతణో  – అమన శ్హషనభు ఴలోనే షఽయుయడు రకహశంచన. చందర డు విరహజిలుో న. వహముఴు 
వీచన. ఄగిన రజవరిలుో న.  
అమన కయమ విధాన తురేుత. కయమ పల గయదాత. విధాత. 



శీ్ర విశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - విఴయణ 

5ఴ శ్లో కభు - 8 ఴ జేీ 

 

45. ధాతణయుతోభః 
- ఫరసమకంటెన భుఖయడు. శ్రశీణు డు. 
- రంచభునకు భూలభగు షభషో ధాతణఴులంద రధానభు. 

ఓం ధాతణయుతోభామ నభః 
 

ఫరసమన ‘ధాత’ ఄందయు గనక అ ఫరసమన షాజించినవహడు ధాతణయుతోభుడు. 
 

రంచభునకు ాథివహయది ధాతణఴులు భూలభు. అ భూలధాతణఴులకు భూలమ ైనవహడు 
ధాతణయుతోభుడు. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయస్ంసన్ కాశు భాచ్ార ిఅంగో యచనకు ఆద ిత లుగు ఄనవహదభు.  
(2) బగఴదీగ త శ్లో కభుల తాతయయభు గీతాెరస్, గోయఖూర్ రచయణనండి.  



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో త్రము - విఴరణ 

6ఴ శ్లో కము - 1 ఴ జేీ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ఄప్రమయేో సాషకవేః ప్ద్మనాభోऽమరప్రభుః | 
వివవకరహమ మనష్తష్హా  షథవిశఠ ష్థవిరో ధ్ర ఴః || (6) 

 
 

 

 

37. ఄప్రమయేః 
ప్రమాణముల చేత్ తెయౌయరహతువహడు. స్హమానయ హేత్ణమారగముల దావరహ భగఴంత్ణతు తురవచంచట, 
విఴర ంచట, ఄంచనా వేయుట స్హధ్యము కహద్. 

ఓం ఄప్రమయేాయ నమః 
 

ప్రమాత్ణమ్ న యోగయః ఄప్రమయేః -  త్న త్తావతున వహషోఴ రూప్ంలో తెయౌసకోఴడాతుకి యోగయమ ైనది 
ప్రమేయము. ఄలా కహనటుఴంటిది ఄప్రమేయము.  
 

బ్రహ్మమదీనాన్ కరణ  ైనో మాత్ణమ వకయత ే

ద్రశణా ం సయతృహ ఴప్రమయేః ఴచస్హమప్యగోచరః 
బ్రహ్మమద్లక ైననఽ ఆందిరయములచేత్ చఽడడాతుకి, ఆంత్ ప్ర మాణము కలవహడతు తెలుషకోఴడాతుకి 
వీలుగహతువహడు. ఄవహఙ్మమనష గోచరుడు. కనక అయన ఄప్రమేయుడు.  
 

ఏదైెనావిశయం గుర ంచ తెలుషకోవహలంటే ఄంద్కు కొతున ప్రమాణములు ఄఴుషరం. 
ప్రత్యక్ష ప్రమాణములు – చఽచట, వినట ఴంటి ఆందిరయజ్ఞా నము దావరహ తెయౌయబ్డునవి. భగఴంత్ణడు 
తురహకహరుడు, తురుగ ణుడు గనక ప్రత్యక్ష ప్రమాణముల దావరహ అయనన వఴరూ తెయౌసకొనజ్ఞలరు. 
ఄనమాన ప్రమాణములు – ఒక కహరణము చేత్ మరొకదాతుతు గహీ ంచఴచున. తుప్ు ఈంటే తొృ గ 
ఴచునతు మనకు తెలుష గనక తృొ గన చఽచ ఄకకడ తుప్ు ఈంద్తు ఄనమాతుంచఴచున. 
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భగఴంత్ణడు తుషసంగుడు గనక, వేర ఴవరూ అయనన వేరు ప్రత్యక్ష ప్రమాణంతో తెయౌయకునానరు గనక, 
భగఴంత్ణతు ఄనమానప్రమాణం దావరహ తెయౌయజ్ఞలరు. 
ఈప్మా ప్రమాణము -  వేరు ఴషో ఴులతో తృత లుుట – భగఴంత్ణతు తృత లుుటకు మరొకటి లేద్. అయన 
ఄతుత్రుడు. ఄదివతీయుడు, షంప్ూరుు డు. త్కికనఴతూన భాగములు. కనక ఈప్మా ప్రమాణముల దావరహ 
భగఴంత్ణతు తెయౌయుట స్హధ్యము కహద్. 
వబ్ద ప్రమాణము, అపో్ వహకయము – తెయౌసనవహరు చెన విశయము, తృహర మాణికమ ైన గంీథములలో చెన 
విశయము. ముకుో ల ైనవహరు కూడ అయన ఄనంత్ గుణముల ఄనభఴమున, ఄనభూతితు కొంత్ఴరకు 
తొృ ంద్గలరు. భగఴంత్ణతు తెయౌసనవహరే లేనప్ుడు భగఴంత్ణతు గుర ంచ చెప్గయౌగ నవహర ఴవరు? 
 

భగఴంత్ణతు ఄదీ ఆదీ ఄతు చెప్లేము. ఄలాగు, ఆలాగు ఄతు చెప్లేము. ఆంద్ఴలో, ఄంద్ఴలో ఄతు 
చెప్లేము. కనక అయన ఄప్రమేయుడు. 
 

47. సాషకవేః 
- షకలేందిరయములకు ఄధిప్తి (సాషక + ఇవ) 
- షఽరయ, చంద్ర రూప్ములలో కిరణములు ప్ంచ జ్గములన అనందింప్జే్యువహడు (సాష + కేవ) 

ఓం సాషకశే్హయ నమః 
 

‘సాషకములు’ ఄనగహ ఆందిరయములు – ఄనే ఄరథంలో ముద్టి వహయఖ్యన చెతృహరు. „సాషకహణామ్ ఇవః 
సాషకవేః‟ – అయన షరేవందిరయములకు ఄధినాథడు. అయన ఄనగసీము ఴలోనే మనము కననలతో 
చఽడగలము. చెఴులతో వినగలము. 
 

సాష – సరషము (షంతోశము) కయౌగ ంచనటాి; కేవ – కిరణములు; మనోసరములు, షంతోశప్రద్ములు ఄగు 
కిరణములతో భాసలుో  కహంతిమూర ో సాషకేవుడు. శ్రీ వంకరులు మహ్మభారత్ము శ్హంతిప్రవము 
మోక్షధ్రమమునండి ఇ ఈదాసరణ చెతృహరు. 
షఽరయచంద్రమస్త ః వవఴద్ంవుభః కవేషంజా్ఞత్ః 
బ్ో ధ్యన్ స్హవప్యన్ శ్్ుైఴ జ్గద్తిథష్హఠ త ేప్ాథక్ 

బ్ో ధ్నాత్ స్హవప్నాచెుైఴ జ్గతో సరషణమ్ భవేత్ 

ఄగననస్త మ కాతెరైభేః కరమభః తృహండునంద్న 

సాషకశే్లऽసమీశ్హనో ఴరదో లోకభాఴనః 
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షఽరయకిరణములతో జ్గములన మేలకకయౌ,మరల చంద్రకిరణములతో తుద్రబ్ుచు, లోకములకు 
అనంద్ము కలుగజే్యుచనానన. ఆటుో  ఄగ న (షఽరుయడు), స్త మ కహరయములచే జ్గములన 
తృత షంచవహడన గనక నేన సాషకేవుడన. 
 

శ్ర ీవంకర భాశయమున అంగోములోతుకి ఄనఴదించన శ్రీ టి.వస్. కాశుమాచార  గహరు ఇ గుణానభఴమున, 
ఆంకొకక ఄడుగు ముంద్కు వేస, ఆలా విఴర ంచారు – భగవహనతు కేవములు షఽరయచంద్ర కిరణ రూప్మున 
జ్గములకు సరషమున కయౌగ ంచచననవి గనక అయన సాషకేవుడు. 
 

48. ప్ద్మనాభః 
నాభ (బొ్ డుు ) నంద్ ప్ద్మము కలవహడు. ఇ ప్ద్మమునండియే షాషాకరోయగు బ్రసమ ఈద్భవించెన – 

షరవజ్గత్ కహరణమ్ ప్ద్మమ్ నాభౌ యషయ ష ప్ద్మనాభః 

ఓం ప్ద్మనాభాయ నమః 
 

ఇ నామము మూడుమారుో  ఴషో ంది 

6ఴ శ్లో కము. 48ఴ నామము. ప్ద్మనాభః – ఄప్రమయేో సాషకవేః ప్ద్మనాభః ఄమరప్రభుః 
21ఴ శ్లో కము. 198ఴ నామము. ప్ద్మనాభః – హ రణయనాభః షత్తృహః ప్ద్మనాభః ప్రజ్ఞప్తిః 
38ఴ శ్లో కము. 348ఴ నామము. ప్ద్మనాభః – ప్ద్మనాభః ఄరవిందాక్షః ప్ద్మగరభః వరనరభాత్  

 

ప్రషో త్ నామమునకు శ్రీ భటుా ల విఴరణ –  అయన బ్రసమన కననత్ండిర ఄతు ఆంత్కు ముంద్ – ధాతా, 
విధాతా, ధాత్ణరుతో్మః –  నామములలో చెప్బ్డిన విశయము ఇ ‘ప్ద్మనాభః’ నామములో 
షంగసీప్రచబ్డినది. వలో లోకములకు, చరహచర భూత్ములకు మూలాధారము అయన నాభయే. 
కహలాత్మకం త్ణ యత్ద్మం నాభౌ యషయ ష ఈచయతే 
ప్ద్మనాభశ్హుశాఴరోు  మహ్మషనాో నదో మనః 
కహలాత్మకమ ైన ప్ద్మమున నాభయంద్ కలవహడు ప్ద్మనాభుడు . ఇ నామాతున ‘ఓం ప్ద్మనాభాయ నమః’ 
ఄతు ఄష్హా క్షరన మహ్మమంత్రముగహ జ్ప్ం చేసనటోయతే షత్సంతానము కలుగుత్ణంది. 
 

‘ప్ద్మనాభః’ నామమునకు శ్రీ రహధాకాశుశ్హసో  ిమరొక ఆం ైన విఴరణ ఆచాురు. గరభమునంద్, జ్నన 
షమయమునంద్న బొ్ డుు దావరహనే బిడుకు త్యోౌనండి అహ్మరం లభషో ంది. ఄలాగే షమషో ప్రకాతికి 
అధారమ ైన భగఴంత్ణతు నాభ తామరముగగఴల  ఈననది. అ ముగగ వికసంచటయేబ్రసమ జ్ననము, 
కహలగమనము, షాషాకహరయము ఄనకొనఴచున. 
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49. ఄమరప్రభుః 
ఄమరుల ైన దేఴత్లకు ప్రభుఴు – ఄమరహణామ్ ప్రభుః 

ఓం ఄమరప్రభవ ేనమః 
 

షాష్హా ాదశివ దేవహనాం ఄధికహర ప్రదానత్ః 
ఄమరప్రభు ర త్ణయకోో  నవహరు షసరవదో మనః 
దేఴత్లకు షాషా , సథతి, లయము ముద్ల ైన ఄధికహరము ఆచునవహడు. ‘ఓం ఄమర ప్రభవే నమః’ ఄతు ఇ 
నామాతున నవహక్షరన మహ్మమంత్రంగహ జ్ంచనటోయతే షకలాభీష్హా లు ఇడేరుతాయ.  
 

అ ప్రమేవవరుడే దేఴత్లన షాజ్ఞంచ, వహర కి ఄమరత్వమునొషగ , వహర కి షాష్హా ాది కహరయకమీములన 
ఄప్గ ంచెన. శ్రీ భటుా లు రహమాయణము ఈతో్రకహండనండి ఈదాసర ంచారు. 
మహ్మరువ ేవయనౌప్ుస మామ్ త్వమ్ ప్ూరవమ్ ఄజీజ్నః 
తృహర జ్ఞప్త్యమ్ త్వయా కరమ షరవమ్ మయ తువశేిత్మ్ 

బ్రసమ ఆలా ఄనానడు – మహ్మరుమున వయతుంచయునన తూఴు ననన షాజ్ఞంచ, ప్రజ్ఞప్తి కహరయమున నాకు 
ఄప్గ ంచనాఴు. 
 

ఆంకహ మహ్మభారత్ము (169.19)నండి – 

ఏతౌదౌవ విబ్ుధ్శ్రషీ్ఠఠ  ప్రస్హద్ కోీ ధ్జ్ౌ షమాతౌ 
త్దాద్ర ిత్ ప్ంథానౌ షాషా షంహ్మర కహరకౌ 
అయన ప్రస్హద్, కోీధ్ములనండి ఇ దేఴతోతో్ములు (బ్రసమ, శిఴుడు) ఈద్భవించ, షాషా షంహ్మర 
కహరయములన తురవర ోంచచనానరు. 
 

50. వివవకరహమ 
- వివవమంత్టికితు షంబ్ంధించన షకల కరమలున త్నయొకక కరమలుగహ కలవహడు 
- వివవమున షాజ్ఞంచనవహడు. 

ఓం వివవకరమణ ేనమః 
 

వివవమ్ కరమ జ్గద్ వహయతృహరః యషయ ష వివవకరహమ – బ్రసమ జ్ననమునకు ప్ూరవముగహతు, త్రువహత్ గహతు 
వివవంలో షకల కరమలు అయన కరమలే (కహతు అయనన కరమలు ఄంటఴు). అయనే వివవమునకు షాజ్కుడు, 
తురేదవకుడు, తుయంత్రణకరో. 
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ఆంద్కు వాత్ణలనండి  కుక అధారహలునానయ.  
తైెతో్రనయారణయకము (6)  -  స్త ऽకహమాయత్ బ్సృస్హయమ్ ప్రజ్ఞయయే ఆతి – అయన షంకయౌంచెన. నేన 
ఄనేకములుగహ జ్తుమంచెద్న. 
స్త ऽబిధాయయ వరనరహత్ స్హవత్ సషాక్షః వివిధాః ప్రజ్ఞః – త్న వరనరమునండి వివిధ్ జీఴరహషలన 
షాషాంచటకు బ్రసమము షంకయౌంచెన. 
   
51. మనః 
మననము చేయు మహ్మమహ తాత్ణమడు – మాననాత్ మనః 

ఓం మనవ ేనమః 
 

బ్ాసదారణయకోప్తుశత్ణో  (3.7.23) – నా ఄనోయ ఄతో ఄస్తో  మనాో  – అయనఴంటి షంకలవకిోమూర ో వేరు లేరు. 
ఒక ప్తు చేయకుండా, దాతుతు గూర ు అలోచంచటయే మననము. షంకల లఴమాత్రముననే షకల 
వివవమున షాషాంచనవహడు అయన. భగఴంత్ణతు షంకలమే కహరహయచరణము. 
 

52. త్వష్హా  
- (శియౌఴల ) నానావిధ్ రూప్ములన, నామములన త్యారు చేసనవహడు. 
- బ్ాసత్దారధములన విభజ్ఞంచ షఽక్షమముగహ చేస ప్రళయకహలమున త్నయంద్ ఆముడుుకొనవహడు. 

ఓం త్వషేా  ేనమః 
 

‘త్వక్ష్’ ఄనే మూలమునకు చెకుకట, త్గ గంచట ఄనే ఄరహథ లునానయ. ఆదే అధారంగహ ఆద్దరు భాశయకహరులు 
వహయఖ్ాయతుంచారు. శ్రీ భటుా ల వహయఖ్యలో షాషాకహరయము, శ్రీ వంకరుల వహయఖ్యలో లయ కహరయము 
షఽచంచబ్డినాయ. 
 

శ్రీ భటుా లు – షాషాలోతు మనశయ, ప్వు, ప్క్షి, కిమీి, కీటకహది షమషో చరహచర భూత్ములకున రూప్ము 
దిదిదన మహ్మశియౌయే భగఴంత్ణడు. త్వష్హా రమ్ రూతృహణ ివికురవనోమ్ విప్శిుత్మ్. తైెతో్రనయారణయకము (3.11) 
 

శ్రీ వంకరులు – (ప్రళయ కహళమున) షమషోమున షఽక్షమముగహ చేస త్నయందే భద్రప్రచకొనవహడు. 
 

53. షథవిశఠ ః 
(బ్రహ్మమండమున త్నయంద్ ఆముడుుకొనన) బ్ాసద్ఽర ప్మూర ో. 

ఓం షథవిష్హఠ య నమః 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో త్రము - విఴరణ 

6ఴ శ్లో కము - 6 ఴ జేీ 

 

ఇ నామము ర ండుమారుో  ఴషో ంది. 
6ఴ శ్లో కము. 53ఴ నామము. షథవిశఠ ః – వివవకరహమ మనష్తష్హా  షథవిశఠ ష్థవిరో ధ్ర ఴః 
47ఴ శ్లో కము. 437ఴ నామము.షథవిశఠ ః – ఄతుర వణు ః షథవిష్తఠ  భూరధరమయూతృత  మహ్మమఖ్ః 
 

‘షఽథ ల’ (చాలా  ద్ద ), ‘ఆశా’ ఄనే మూలములనండి – మికికయౌ  ద్దరూప్ముగహ ఈండుటకు 
ఆచుగ ంచనవహడు. 
 

శ్రీ భటుా ల వహయఖ్య – చత్ణరదవ భుఴనములు, షకల భూత్ముల ఆందిరయములు, అ ఆందిరయముల దావరహ 
తెయౌయనగు ఴషో  షముదాయము ముద్లుగహ గల షమషో బ్రహ్మమండమున త్నయంద్ 
ఆముడుుకొననంద్న అయన ‘షథవిశఠ ’ నామమున కీర ోంప్బ్డున. శ్రీ రహమానజులవహర  వ ైకుంఠగద్యములో 
“చత్ణరదవ భుఴనాంత్రమ్ ఄండమ్ ద్వగుణితోతో్రమ్ ...” ఄతు ఇ చత్ణరదవ భుఴనముల ఴరున చేయబ్డినది 
(వ ైకుంఠ స్హథ నమున తెయౌే షంద్రభంలో) 
 

బ్సృభఴంవు షఽక్షమమణాం షఽథ లాఴషథత్యా చ షః 
తుస్హో రఴతాో ాద్య షఽథ లః షథవిశఠ ః ప్ర కీర ోత్ః 
నామరూతృహలు లేనటుఴంటి ఄఴషథలో ఈనన చేత్నాచేత్ములన నామరూప్ములు కలవిగహచేయ 
షంకయౌంచనవహడైె, వహటితు భోకోలు, భోజ్యములు, భోగస్హథ నములుగహ విషోర ంప్జే్శ్హడు. 
 

54. షథవిరః 
షనాత్నడు, షదా ఈండెడివహడు 

ఓం షథవిరహయ నమః 
 

‘షథ’ ధాత్ణఴునండి, ‘తిశఠతి’ ఄనగహ తులచయుండునది – ఄతు ఇ నామమునకు మూలము. కహలముతో 
షాషా  ప్రళయ చకమీు తిరుగుచండఴచున. కహతు అ భగవహనడు మాత్రము కహలాతీత్ణడు. 
ప్ురహత్నమ ైనదాతుకంటెన ప్ూరువడు. 
 

కహలత్ంత్రత్యా ద్గధ ద్ధాయదభిోయ విలక్షణః 
విద్యత ేయషసరవకహలం షథవిరః ప్ర కరీ ోత్ః 
కహలాతుకి ఄధీనమ ై ప్ర ణామం చెందే తృహలు,  రుగు ఴంటివహతులాగహ కహకుండా, షరవకహలములంద్న 
ఈండువహడు షథవిరుడు. 
 



శీ్ర విశణు  షసషరనామ స్తో త్రము - విఴరణ 

6ఴ శ్లో కము - 7 ఴ జేీ 

55. ధ్ర ఴ 

కహలముతో మారు చెంద్క ఒకేతీరున ఈండేవహడు 

ఓం ధ్ర వహయ నమః 
 

సథరతావత్ ధ్ర ఴః – ‘ధ్ా’ ఄనే ధాత్ణఴునండి – తులబ్డుట, కద్యౌక లేకుండుట, తురవహ ంచట – ఄనే ఄరథంలో 
ఇ నామమున విఴర ంచారు. 
 

దీతు ముంద్ నామము ‘షథవిరః’ – ప్ురహత్నము కంటెన ప్ూరువడు. 
ఇ నామము ‘ధ్ర ఴః’ – కహలముతో మారు చెంద్తువహడు. 
 

‘షథవిరః’ నామము ఴలో అయన అద్యలకు అద్యడు, ప్ూరువలకు ప్ూరువడు ఄతు తెయౌయున. ఄంతే కహద్. 
ఄప్టినండి ఆప్టిఴరకు, ఆంకముంద్కూడ అయన మారడు గనక ‘ధ్ర ఴః’ ఄతు కీరోతూయుడు. 
అయనకు కహలము సద్ద  కహద్. అయన ై కహలప్రభాఴము ఈండద్. 
 

షథవిరోధ్ర ఴః 
సథరుడైె, తుత్ణయడైె, కహలాతీత్ణడైెనవహడు 

ఓం షథవిరోధ్ర వహయ నమః 
 

షథవిరః, ధ్ర ఴః – ఄనే ఇ ర ండు నామములలోతు స్హరూప్యత్ఴలోనేమో – శ్రీ వంకరహచారుయలు త్మ భాశయములో 
ఇ ర ండు నామములన కయౌ, ‘షథవిరోధ్ర ఴః’ ఄతు చెతృహరు.  సథరుడైె, తుత్ణయడైె, కహలాతీత్ణడైెనవహడు 
షథవిరోధ్ర ఴుడు. ఆంద్లో ముద్టి ప్ద్ము (షథవిరః – ఄనాదియ ైనవహడు) విశ్రశణము. ర ండఴ ప్ద్ము (ధ్ర ఴః 
– చయౌంచతువహడు) విశ్రశయము.  
 

ఆకకడినండి శ్రీ వంకరుల భాశయము, శ్రీ భటుా ల భాశయములలోతు నామ కమీషంఖ్యలో తేడా 
ముద్లఴుత్ణననది. 
 

 

(1) శీ్ర నరసంసన్ కాశుమాచార  అంగో రచనకు ఆద ితలెుగు ఄనవహద్ము.  
(2) భగఴదీగ త్ శ్లో కముల తాత్రయము గనతా రస్, గోరఖ్ప్ూర్ ప్రచరణనండి.  
 

 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

7ళ ళలో కభు - 1 ళ పేజీ 

 
 

 

 

 

 

 

ఄగ్సీ షయః ళసఴవతః కఽవతు  ఱోశితాక్షః రతయదనః | 
రబూతవహో కికుఫధధ భ వితరం భంగలం యం || (7) 

 
 

 

 

 

 

56. ఄగ్సీ షయః 
తెలిమరసతులసడు 

ఒం ఄగ్సీ వేయమ నభః 
 

వౄీబట్టు ఱ లసయఖ్య – భౌతికభుగ్స బగళంతణతు ఄయథభు చేవహకొనట్ గ్సతు, తుమంతిరంచట్ గ్సతు, అమనన 
ఏమ ైనా చేముట్గ్సతు వెసధయభు కసద.  – న ైనమ్ ఉయధవమ్ న తియయంచమ్ న భధ్యే రజిగీబత్ – ప ైనగ్సతు, 
క్ంీదగ్సతు, భధయగ్సతు (in any dimension) అమనన తెలివహకొనట్ వెసధయభు కసద. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య –  కర్మంద్రరయ ఃై న గ్సీ షయత ఆతి ఄగ్సీ షయః – కర్మంద్రరమభుఱ ద్ావరస తెలిమరసతులసడు –  

మతో లసచో తుళయోంత,ే ఄతృసర య భనవెస శష (తైెతోరీయోతువతణో ) – భనశుచేత గ్సతు, భాట్ఱతోగ్సతు 
అమనన తెలిమజెపట్ వెసధయభు కసద. 
 

వౄీ చినమమానంద – క్నోతువతణో ఱో చెఫడినట్టో గ్స – మత్ చక్షువస న ఴయతి యనే చక్షంవహ ఴయతోు 
తద్ళే ఫరషమతవం విద్రధ  – ఫరషమభుళఱన కనఱు చడగఱళప. కసతు ఫరషమభున చడజాఱభు. ఄంటే్ 
బగళంతణతు కసయణంగ్స భనకు జాా నం ఱభిశో ంద్ర. అమనే చవేలసడు. అమనే చప. కసతు చడఫడునద్ర 
అమన కసద. 
 

అమన ఄరమేముడు (అమనన ఄంచనా లేమఱేభు). ఄగ్సీషయయడు (అమనన తెలివహకొనఱేభు). 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

7ళ ళలో కభు - 2 ళ పేజీ 

ఄననభమయ కీయోన 

ఆతయుఱకు తున న రగతయభా  

శతత శతయళరతణఱు శంూయుమోష వియ - శతిణఱెరగుదయు తున తుంద్రరసయభణా॥ ఆతయుఱకు || 
నారీకట్ధక్ష ట్టనారసచ బమయశిత - వూయుఱెరగుదయు తున చచేట్ిచప  

ఘోయశంవెసయ శంకుఱ రిచేేదఱగు - ధ్ీయుఱెరగుదయు తూద్రళయవిగీషభు॥ ఆతయుఱకు || 
రసగభోగవిదయ యంజితాతణమఱు భవే - భధగుఱెయుగుదయు తున రణుతించ విధభు  
అగమోకోరకసరసభిగభుయఱు భవే - యోగుఱెరగుదయు తూళపండేట్ి ళపతుక్॥ ఆతయుఱకు || 
యభభధగళత దదమవేలసతుజా - బయణు ఱెరగుదయు తూ లిక్ట్ిఱుకు  

యగు తుతాయనంద రిూయు  భానశ - వహథ యు ఱెరగుదయు తున తియులేంకట్ేఴ॥ ఆతయుఱకు || 
 

57. ళసఴవతః 
కసఱభుతో భాయు చెందక, ఎఱోపడు ఈండేలసడు. 

ఒం ళసఴవతామ నభః 
 

ళసఴవత్ బళతీతి ళసఴవతః – శఽవసు ాద్ర కసయయభుఱు ఄవిచిిననభుగ్స జయుగుతూనే ఈంట్ధయ. అ కసయయభుఱకు 
భూఱాధ్ాయభు బగలసనడే. ఏదయనా ళసఴవతభుగ్స ఈండాఱంటే్ ఄద్ర కసఱభునఫటి్ు  భాయకూడద. 
కసఱభునక్ కసయకుడైెన బగళంతణడు ళసఴవతణడు, వహథ యుడు, ధర ళపడు. అమనళఱో కసఱభు భుందకు 
నడచన. కసఱభుళఱో అమన భాయడు. 
 

58. కఽవు ః 
- (శఽవసు ాద్ర లీఱా విఱాశభుఱ ళఱో) శవద్ా శచిేద్ానందభున వినోద్రంచలసడు. 
- దట్ు మ ైన తూఱళయు దే్షభు గఱలసడు. 
- శయవభున అకరిషంచలసడు. 

ఒం కఽవసు మ నభః 
 

ఇ నాభభు రెండుభాయుో  ళచేన. ఇ రెండు శందరసాఱఱోన రధ్ాన భధవయకసయుఱ విళయణ ఆఱా ఈంద్ర. 
7ళ ళలో కభు. 58ళ నాభభు. కఽవు ః - ఄగ్సీ షయః ళసఴవతః కఽవతు  ఱోశితాక్షః రతయదనః 
వౄీ ఴంకయుఱు – తుయతిఴమమ ైన అనందభు, ఄరమేమమ ైన ఄవహో తవభు – ఇ రెండింటి్ శమేమలనభు 
కఽవణు డు. 
వౄీ బట్టు ఱు – ళసఴవతభు, ఄవిచిిననభు ఄయన కీడీావినోదభుచే శద్ా అనందభునకు న ఱల ైనలసడు 
కఽవణు డు. 
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7ళ ళలో కభు - 3 ళ పేజీ 

 

59ళ ళలో కభు. 554ళ నాభభు. కఽవు ః – లేధ్ాః వెసవంగ్ోऽజితః కఽవతు  దఽఢః శంకయషణోऽచయతః 
వౄీ ఴంకయుఱు – కఽవు దైె్వతృసమనడైెన లేదలసయశడు కఽవణు డు. 
వౄీ బట్టు ఱు – నఱోతు ళయుభు కలిగ్ినలసడు కఽవణు డు. 

 
యుక్మణీ శతయభధభా శశితం కఽవు భాఴీయే. గయుతమంతణడు కూడా చితరంఱో ఈనానడు  – వికీపడిమానండి. 

 

ఏకసంతయ లీఱాయశతో తుయవఽతః కఽవు  ఈచయత ే–  లీఱాయశభుతో తుయంతయభు అనంద్రంచలసడు కఽవణు డు.  
శచిేద్ానందభూరిో ఄనే ఄరసథ తుక్ అధ్ాయంగ్స భవేభధయతం ఈద్య యగయవంఱో ఇ ళలో కం (5.68.5) చెఫడింద్ర. 
కఽఴహర్ బూ లసచకః ఴఫదద  ణఴే తుయవఽతి లసచకః వివణు ః 
తద్ాాళ యోగ్సఴే కఽవతు  బళతి ళసఴవతః 
‘కఽఴహ’ ఄనగ్స ‘బూ’. ‘ణ’ ఄనగ్స తుయవఽతి, అనందభు. ఇ రెండింటి్ శమేమలనభగుట్చేత బగలసనడు 
‘కఽవణు డు’ ఄనఫడెన.   ఆకకడినండి వౄీ ఴంకయుఱ భధవయంఱోన, వౄీ బట్టు ఱ భధవయంఱోన శవఱంగ్స భేదం 
కతుపహశో ంద్ర.    
 

‘బూ’ ఄనే ధ్ాతణళపనకు ఄయధభు ‘ఈతుక్’ (బూ, బవ్) ఄతు వౄీ ఴంకయుఱు చెగ్స, ‘తృసతర, అధ్ాయభు, బూభు’ 
ఄతు వౄీ బట్టు ఱు చెతృసయు. కనక వౄీ బట్టు ఱ లసయఖ్య – ళసఴవతభు, ఄవిచిిననభు ఄయన శఽఴహు ళంటి్ 
లీఱావినోదభుఱచే శద్ా అనందభునకు తుఱమమ ైనలసడు కఽవణు డు. వౄీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – తుయతిఴమభగు 
అనందభు, ఄరమేమభగు ఈతుక్, ఇ రెండింటి్ శమేమలనమే కఽవు బగలసనడు. 
(‘శచిేద్ానంద శవయూపడు’ ఄంటే్ రెండు లసయఖ్యఱకు శరితృత తణందతు నాకు ఄతుపహశో ంద్ర – కస.శ. ఫధఫు) 
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‘తూఱమేఘ ళసయభుడు’ ఄతు భవేభధయతం ళసంతియవంఱోతు ఇ ళలో కం (342.79) ద్ావరస చెళచేన. 
కఽవసభు ఽథ్వీమ్ తృసయథ బూతావ కరసష మవెత  షఱః 
కఽవతు  ళయుఴే మ ేమవెసమత్ తవెసమత్ కఽవతు  ఄషమ్ ఄయుు న 

ఆకకడ ‘కఽవసభు’, ‘కయషణ’, ‘కఽవు’ ఄనే భూడు ద్ాఱు గభతుందగ్ినవి. కొకకక దభునండి కొకకక 
ఄయథంఱో ‘కఽవు’ నాభభున విళరింళచేన. ప ై ళలో కంఱోతు మొదటి్ తృసదభునకు ఄయథభు – బూభు గటి్ు  
తొృ యచే కఫడిముననపడు నేన (నఱోతు) నాగటి్ మొనన ై అ బూభుతు దననదన. ‘కఽవసభు’ 
(దననట్) ఄనే కసయయభు చేముట్ళఱో ‘కఽవు’ నాభాంక్తణడు ఄగున. ఄజాా న మోషభుఱచే కయడుగటి్ు న 
బకుో ఱ షఽదమక్ష్తరభుఱన దతున, తృసకయమఱు ఄనే కఱుపమొకకఱన తొఱగ్ించి, జాా నభున ండించి, 
శచిేద్ానందమోక్షపఱభున రవెసద్రంచట్యే ఇ యభాతణమతు ‘కఽవసభు’ కసయయభు – ఄతు 
వౄ ీచినమమానంద చకకగ్స విళరించాయు. ఆక రెండళ తృసదభునకు  ఄయథభు – ఒ ఄయుు నా! నేన నఱోతు ళయుభు 
గఱలసడనగుట్చేత ననన ‘కఽవు’ ఄతుమందయు – ఇ నఱోతు ళయుభు ‘నాగలి మొన’ యంగు కసళచేన. 
ఱేద్ా కసయుభఫుుఱ యంగు కసళచేన. కయుణాజఱభున ళరిషంచ తూఱమేఘళసయభుడు,  నందగ్ోఫధఱుడు, 
వతాభనోషయుడు అమనే కఽవణు డు.  
 

వౄీ చినమమానంద – కఽవణు డు తెలిమరసతులసడు గనక చీకటి్భాట్టన ద్ాగ్ినట్టో  ఄతుపహంచళచేన. తుఴేఱ, 
తుయళధ్రకభగు బక్ో ళఱోనే ఇ ఄంధకసయభున ఄధ్రగభుంచి, భుక్ోభాయగ భున అమనన వేవించి 
తరింనగున. 
 

‘అకయషణ’ ఄనే ఄయథంఱో కూడా ‘కఽవు’ నాభభున విళరించాయు. అమన గ్ోపజన పహరముడు. బకుో ఱన 
ఄమవెసకంతభుళఱె అకరిషంచి, తృసభుఱన తొఱగ్ించ కయుణాంతయంగుడు. కఽవణు డు. నళతూతచ ోయుడు. 
తృసషయుడు. జాా నఱకు గుయుళప. 
 

వౄ ీబట్టు ఱు 58ళ నాభభున యలసశదే్ళ శవయూభగు శచిేద్ానందభూరిోగ్స కీరిోంచి, తయులసత 554ళ 
నాభభున తూఱమేఘళసయభుతుగ్స వేవించాయు. 
  
తృత తన భధగళతంఱో కుంతీద్వేి కఽవణు తు ఆఱా శో తించింద్ర. 
వౄీకఽవసు ! మదబూవణా! నయశఖ్ా! ఴఽంగ్సయ యతానకరస! 
ఱోకద్యర శి నర్ందర ళంఴ దషనా! ఱోక్ఴవరస ద్ేళతా 
తూక ఫధర షమణ గ్ోగణారోి షయణా! తురసవణ శంధ్ామకస! 
తూకున్ మొొకెకద దర ంలే బళఱతల్ తుతాయనకంతృసతుధ్ీ! 
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ఄననభమయ కీయోన 

భుదద గ్సర్ మళలద భుంగి్ట్ి భుతయభు వీడు, ద్రదద రసతు భశిభఱ ద్ేళకీ శతణడు 

ఄంత తుంత గ్ొఱెో తఱ ఄయచేతి భాణికభు, ంత భాడే కంశతు తృసలి ళజరభు 

కసంతణఱ భూడు ఱోకసఱ గయుడ చే ఫూశ, చెంతఱ భాఱో ననన చితున కఽవణు డు 

యతిక్లు యుక్మణిక్ యంగు మోవి గడభు, భుతి గ్ోళయధనప గ్ోమేధ్రకభు 

శతమ ై ఴంఖ్ చకసీ ఱ శందఱ ల ైడయయభు, గతియ ై భభుమ గ్సచేట్ి కభఱాక్షుడు 

కసలుంగుతు తఱఱప ై గపహన పవయరసగభు, యేఱేట్ి వౄీ లేంకట్ధద్రర యందరతూఱభు 

తృసఱజఱతుధ్ర ఱోన ఫధమతు ద్రళయ యతనభు, ఫధఱుతుళఱె ద్రరిగీ్ ఫదమ నాబుడు 

 

59. ఱోశతిాక్షః 
ఱోశతి ేఄక్షణి ిమశయ శః ఱోశతిాక్షః – తాభయూళపఱళఱె శందయభగు ఎయతీు కనఱు గఱలసడు. 

ఒం ఱోశితాక్షామ నభః 
 

అ వుదధ శతవభూరిో శద్ా శచిేద్ానంద లీఱాక్లుమందన వినోద్రంచట్ళఱన అమన కనఱు శంతోవభున 
ఎయుప క్కనవి ఄతు వౄీ బట్టు ఱు తనమమభున అ యలసశదే్ళపతు శమరించినాయు. ఆకకడ – శభా ళఽవభో 
ఱోశతిాక్షః శరోయ వివృేత్ భనాు పనాతణ – ఄనే శంధ్ాయళందన భంతరభున గుయుో  చేశకొనళచేన. 
 

భరో విధభుగ్స – దరసమయుగ ఱన వృక్షించ కసయయభున అమన దవణు ఱప ై అగశీించినందన కరీధభుతో 
అమన కననఱు ఎయుప కెకనతు చెళచేన. ‘వినాళసమ దవకఽతామ్’ అమన ముగముగభున 
ఄళతరించన. 
 

60. రతయదనః 
(రలమ కసఱభున) విరీతభుగ నాఴనమొనరించలసడు. 

ఒం రతయదనామ నభః 
 

‘తరిద’ ఄనగ్స నవృంజ్ముట్. ‘ర-తయద’ ఄనగ్స విరీతభుగ్స నాఴనభు చేముట్. ఆందకు వౄీ బట్టు ఱు 
కఠోతువతణో నండి ఈద్ాషరించాయు – మశయ ఫరషమ చ క్షతరమ్ చ ఈభ ేబళతః ఒదనః – ఫధర షమణుఱు, 
క్షతిరముఱు (ఄనగ్స, శకఱ రణుఱు) అమనకు రలమకసఱభున భోజనభగున. 
మశయ చ ఫరషమ క్షతరఞ్ే షయ యదనం బళతశుద్ా 
రతయదన శు విజ్ా మః శంషయోఽతవరద్య  భనః 
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ఫరషమ క్షతిరమాద్ర చతణయవయుభుఱతోన, ఄనేక జీళరసవుఱతోన కూడిన శభశో రంచభున అవేయభుగ్స 
కఱలసడు. శంవేయకయో. ఇ నాభభున ఒం రతయదనామనభః ఄతు భంతరంగ్స జపహంచినటో్యతే ఴతణర  
శంవేయం   జయుగుతణంద్ర 
 

వౄీ రసధ్ాకఽవు భూరిో – ఆకకడ ‘రతయదనః’ నాభాయథభున ఫటి్ు , దీ్తు భుంద ళచిేన ‘ఱోశితాక్షః’ 
నాభభునకు  ‘కరీధ్ాయుణ నేతణర డు’ ఄనే విళయణ శభంజశంగ్స  ఄతుపహశో ంద్ర. 
 

61. రబూతః 
రిూయుు డైె జతుమంచినలసడు. శయవద్ా శకఱెైఴవయయ శంననడు, 

ఒం రబూతామ నభః 
 

‘ర-బూత’ ఄనగ్స శంూయుతవభుతో జతుమంచట్. బగళంతణతు ఐఴవయయ శంననత కపడు తకుకళ, 
భరొకపడు ఎకుకళ కసద. రలమ కసఱభున శకఱ బుళనభుఱు నవృంచినన అమన యభదభు 
ద్రళయ శంననమే. అమన జాా న, ఫఱ, ఐఴవయయ, వీయయ, ఴక్ో, తేజోగుణభుఱు ఎననడైెనన కొయళడళప. 
 

భోగ్ో కయణం తుతయం తుయమరసయదం యం దమ్ 

మశయ తనే శభఽదధ తావత్ రబూత ఆతి కథయత.ే 
తుతయమ ైన యభదభుతో శభఽద్రధ గ్స ఈననలసడు.  
అమన లసభనతుగ్స కనపహంచినా గ్సతు తిరవికీభుడే. ఫధఱకఽవణు తుగ్స భనన తినన ల ననద్ ంగ నోటి్ఱో శకఱ 
బుళనభుఱు కతుపహంచాయ. (ఄంటే్, చిననపడు కొంచెం ఴక్ో , ప దద యన తయులసత ఎకుకళ ఴక్ో  ఄనే గుణం 
అమనకు ళరిోంచద.)  నందనందనతుగ్స గ్ోళపఱు కసచినపడు, కుయుక్ష్తరభున విఴవయూభున 
చపహనపడు కూడా అమన యలసశదే్ళపడే. 
 

62. తిరకకుఫధధ భ / తిరకకుద్ాధ భ 

- వెసభానయ ఱోకభుకంటె్న భూడురెట్టో  ప దద దయన యభదభు నందండులసడు. 
- భూడు గుణళయగ భుఱకు అఴమీమ ైనలసడు. 
- ఉయధవ, భధయ, ఄధ్య  భధగభుఱు – భూడు భధగభుఱకు అధ్ాయమ ైనలసడు. 
- జాగతీ్, శవన, శవణపహో  – భూడు ఄళశథ ఱఱో లసయపహంచినలసడు. 

ఒం తిరకకుఫధధ మనే నభః 
ఒం తిరకకుద్ాధ మనే నభః 
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ఇ నాభం (‘తిరకకుఫధధ భ’ ఱేద్ా ‘తిరకకుద్ాధ భ’) ఱో భూడు భూఱద్ాఱు భులుతమ ై ఈనానయ. 
* తిర – భూడు 

* కకుబ్ – ద్రఴ, భాయగ శచకభు, ద్రకూుచిఱో క భధగం. ఱేద్ా – కకుత్ – భూప (ఎదద  భూప ఱేద్ా 
యవత వృఖ్యభు) 
* ధ్ాభ – తులసశ వెసథ నభు ఱేద్ా రకసఴళంతమ ైన క్యణభు. 
 

‘కకుబ్’, ‘కకుత్’ ఄనే ద్ాఱన కద్ాతు ఫదఱు భరొకటి్, ఏ ఄయధంఱోన ైనా, లసడుతాయు. ప ై భూడు 
దభుఱకు లేర్వయు ఄరసథ ఱన గశీించడం ద్ావరస ఇ నాభభునకు వివిధ లసయఖ్యఱన చెతృసయు. 
 

‘ధ్ాభ’ ఄనే ద్ాతుక్ ‘రకసఴభు’ ఄనే ఄరసథ తున తీవహకొననటో్యతే, ‘తిరకకుత్’ క నాభభుగ్సన, ‘ధ్ాభ’ 
లేరొక నాభభుగ్సన రిగణింళచేనతు వౄీ బట్టు ఱ ఄభితృసర మభు. 
 

ఄపడు ‘తిరకకుత్’ నాభభు బగలసనతు వౄీళరసవేళతాయభుగ్స కీయోతూమభు. వౄీ ళరసష భూరిో భూడు 
కొభుమఱతో ళలభించాడతు భవేభధయతం మోక్షధయమభు ఱోతు ఇ ళలో కం (343.63) ద్ావరస తెఱుశో ననద్ర. 
తథ్ెలైసऽశమ్ తిరకకుద్య  లసరసషమ్ యూమ్ అవహథ తః 
తిరకకుత్ తనే విఖ్ాయతః ఴరయీశయ యభానాత్ 

నేనపడు భూడు కొభుమఱునన ళరసషయూభున చేకొంటి్తు. కనక ‘తిరకకుత్’ నాభభున 
రవహద్రధ న ంద్రతితు. అ యూభుననే రసక్షశతు శంషరించితితు. 
 

వౄీ బట్టు ఱు ఇ విధంగ్స (రెండు నాభభుఱుగ్స) రిగణింళచేనతు చెపహనటి్కీ, లసర్ రధ్ానభుగ్స 
‘తిరకకుఫధధ భ’ ఄనే ఏకనాభంగ్స రిగణించి లసయఖ్ాయతుంచాయు. వౄ ీఴంకయుఱు కూడా ఄఱాగ్్ క్ నాభంగ్స 
‘తిరకకుఫధధ భ’న లసయఖ్ాయతుంచాయు. 
 

వౄీ బట్టు ఱ లసయఖ్యఱఱో కటి్ – తిర-కకుత్-ధ్ాభ – ఇ వెసభానయ ఱోకభుఱతునంటి్కంటె్ భూడురెట్టో  
ప దద దయన యభదభు తులసశభుగ్స గఱలసడు. భరొక లసయఖ్య – జాా న, ఫఱ, ఐఴవయయ, వీయయ, ఴక్ో, తేజశు 
– ఄనే అయు గుణభుఱన భూడు ళయగ భుఱుగ్స విబజింళచేన. ఇ భూడు గుణళయగ భుఱకు తులసశ 
వెసథ నభు బగళంతణడే గనక అమన తిర-కకుద్-ధ్ాభు. 
 

వౄీ ఴంకయుఱ లసయఖ్య – విఴవంఱో ఉయధవ భధగభున, భధయ భధగభున, ఄధ్య భధగభున – ఄనగ్స ఄంతట్ధ 
లసయపహంచి అధ్ాయమ ైముననలసడు. 
 

వౄీ చినమమానంద – జాగతీ్, శవన, శవణపహో  ఄనే భూడు చేతనాళశథ ఱకు భూఱమ ైన చైెతనయ శవయూప డు. 



వీౄ వివణు  శషశరనాభ వెతో తరభు - విళయణ 

7ళ ళలో కభు - 8 ళ పేజీ 

 

 63. వితరమ్ 

యభ తృసళన శవయూపడు. 

ఒం వితార మ నభః 
 

ఆంతళయకు బగళంతణతు గుణ, ఐఴవయయ, శవయూభుఱు ఄంచెఱంచెఱుగ్స కీరిోంఫడినవి. ఆపడు 
వీట్తునంటి్కీ ఄంతయగ తమ ైముననదీ్, వీతు ద్ావరస భనభు ఄనబూతితు రమతినంచదగ్ినదీ్ ఄయన భుఖ్య 
ఱక్షణభు శో తింఫడుచననద్ర. 
 

‘ూ’ ఄనేధ్ాతణళపనకు ‘తృసళనభు చేముట్’ ఄతు ఄయథభు. తృసళనభు చేము దే్ళపడు అమనే. 
తృసళనమొనయుే వెసధనభు అమనే. అమనన శో తించి, ధ్ాయతుంచి, కీరిోంచట్ ళఱోనే భనశు 
రివుదధ భళపతణంద్ర. 
 

గుణశయ విబలసనాంచ యూశయ చ తుయంతయమ్ 

తుయూకశయ శరెవవఴే తతునయూయం శవయూకమ్ 

ఄనర విఴవళశం శ వితరభుతి శమఽతమ్ 

 

జాా నభు, ఴక్ో మొదఱెైన గుణభుఱచేత, ఈబమ విబూతి నామకతావద్ర భశిభ చేత, ద్రళయ భంగల 
విగవీేదఱచేత, కభీభుగ్స తెలిమఫడే శవయూభు గఱలసడు. ఆట్టళంటి్  యూభుతో, గుణాఱతో 
ఄతునంటి్మంద రలేవృంచి ఈననలసడు. (వౄీ కెవళఱయ వెసయథ్ర) 
 

ఎళతు నాభశమయణభు చేత శకఱ తృసర ణుఱు రిఴదధ భళపతాయో ఄతడు వితణర డు. 
షరమిన రంెడక్షయభుఱు  
షరయించన తృసతకభుఱ నంఫుజ నాభధ 
షర ితూ నాభ భావేతమాభు 

షర ిషర ితొృ గడంగ ళఴమ  షర ివౄీకఽవసు  

 

వౄీ చినమమానంద, వౄీ రసధ్ాకఽవు ళసవహో  ిభరొక విళేవ విళయణ ఆచాేయు. ఆందర తు ళజరా ముధభు (వి)నండి 
యక్షించలసడు (తరా మతే) వితణర డు. ‘ఆంద్రరమాణామ్ రసజా ఆందరః’ – లేద్ాంత ఱాక్షణికసయథభుఱఱో దీ్తు 
భధళభు – ఆంద్రరమభుఱకు ఄధ్రతి ఆందర డు. వెసధకుతు ఴక్ో శందఱు ఄతూన ఆంద్రరమభుఱ 
ఫఱభుళఱన నవృంచన. వౄీ భవేవివణు  ధ్ాయనమే ఇ (ఆందర) ళజరా ముధభునండి వెసధకుతు యక్షించి 
కయోలయయనమఖ్తు చేమున. 
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64. భంగలమ్ యమ్ 

ఄతునంటి్కంటె్న భంగలకయభగు భూరిో . శమయణభు ళఱోనే ఄతున ఄవుబభుఱన తొఱగ్ించి 
భంగలభుఱన రవెసద్రంచలసడు. 

ఒం యవ మై భంగఱామ నభః 
ఒం రసమ భంగఱామ నభః 
ఒం భంగఱామ యవ మై నభః 
 

శయవశమే రతయతూక భననాో ళశథ  ఱక్షణమ్ 

లేద్ాంత తృసయగం తుతయభుచయత ేభంగలం యమ్ 

శభశో దయుగ ణాఱకు శషజ ఴతణర ళప, శచిేద్ానందమే యూభుగ గఱలసడు, యభభంగల రదమ ైనలసడు 
ఄతు లేద్ాఱు అమనన గురించి చెఫుతణనానయ. 
 

వివణు పరసణభునండి వౄీ ఴంకయుఱు చపహన అధ్ాయభు 

ఄవుభధతు తురసచఴేు  తనోతి వుబశంతతిమ్ 

శమఽతిభాతేరణ మత్ పంవెసమ్ ఫరషమ తనమంగలమ్ విదః 
 

యమ్ ఄనగ్స ఄతణయననతభు. ఄంతకు భుంచినద్ర ఱేద. భంగలకయమ ైన ఄతునంటి్కంటె్న 
భంగలరదమ ైనద్ర బగళనానభభు. భీవమపహతాభషయఱు ఇ వెతో తర రిచమభుఱో ‘వితార ణామ్ వితరమ్ 
భంగఱానామ్ చ భంగలమ్’ ఄతు చెపహన వివమాతున గుయుో చేశకొనదగున. ఆకకడ ‘వితరమ్’, 
‘భంగలమ్ యమ్’ ఄనే నాభభుఱు రకకరకకనే ళచిేనవి. 
 

 

 

 

(1) వీౄ నయవహంషన్ కఽవు భాచార ిఅంగో యచనకు ఆద్ర తఱెుగు ఄనలసదభు.  
(2) బగళద్ీగ త ళలో కభుఱ తాతయయభు గ్ీతాప రస్, గ్ోయఖ్ూర్ రచయణనండి.  
 



శీ్ర ళుశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - ళుఴయణ 

8 ఴ ళలో ఔభు - 1 ఴ ేజీ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ఈళహనః ప్హర ణదః ప్హర ణో జ్యే శఠ ః ళరశీఠ ః రజ్ాతః | 
శయిణేఖరభో బూఖరభో భాధలో భధషఽదనః || (8) 

 

 

 

 

65. ఈళహనః 
షయవభున ళహవించలహడు (ఈశ్ – ళహవించట, ఆజ్ాా ించట, సఔకు ఔయౌగిముిండుట. 

ఒిం ఈళహనామ నభః 
 

షరహవఴస్హా ష షరయవషహిం ఴేఴస్హా న శ్రలతః 
ఴషఽో నాిం బఖలహన్ స్హక్షత్ ఈళహనః రకిరీిోతః 
షయవకహల షరహవఴషాలమింద అన్ని దాయధభులన ఔూడా లహటిలహటి సదు లక భూయఔకిండా 
న్నమభుించలహడు ఈళహనడు.  
 

కొన్ని ఆతమలక ఫింధితణలక. భరి కొన్ని ఆతమలక ళుభుఔకో లక. ఇింకొన్ని ఆతమలక యభద ప్హర ోన ిందినళు. 
ళూటన్నిింటిఔింటెన యభాతణమడు లేయు. షయవదా, షయవతర, షఔలాతమలక బఖలహనన్న ళహషనభునఔక అధీనల ై 
ఴరిోించన. 
 

(‘ఈవవయః’, ‘ఈళహనః’ అనే ఈ ర ిండు నాభభులక ‘ఈశ్’ అనే భూలభునిండు ఴచ్చినళు. లహేఔయణభు 
రకహయభు ‘ఈళహనః’ నాభభు ఎలా అనవయించఫడునది? ‘ఈవవయః’, ‘ఈళహనః’ నాభభుల భధే తేడా 
ఏభుటి? అనే ళుశమిం నాఔక అయాిం కహలేద – అన్న శ్రీ ఔాశుభాచారిగహయు లహర ళహయు). 
 



శీ్ర ళుశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - ళుఴయణ 

8 ఴ ళలో ఔభు - 2 ఴ ేజీ 

66. ప్హర ణదః 
- ప్హర ణభులన రస్హదిించలహడు – ప్హర ణాన్ దదాత ఇత ప్హర ణదః 
- ప్హర ణభులన సరిించలహడు – ప్హర ణాన్ దాేత ఇత ప్హర ణదః 
- ప్హర ణభులన రకహశింజ్యములహడు – ప్హర ణాన్ దీమత ఇత ప్హర ణదః 

ఒిం ప్హర ణదామ నభః 
 

ఈ నాభభు 66, 323, 409, 956ఴ నాభభులకగహ నాలకఖుభాయుో  ఴషో ింది. 
8ఴ ళలో ఔభు - 66ఴ నాభభు. ప్హర ణదః – ఈళహనః ప్హర ణదః ప్హర ణో జ్యేశఠ ః ళరశీఠ ః రజ్ాతః 
35ఴ ళలో ఔభు - 323ఴ నాభభు. ప్హర ణదః – అచేతః రథతిః ప్హర ణః ప్హర ణదో లహషలహనజ్ః 
44ఴ ళలో ఔభు - 409ఴ నాభభు. ప్హర ణదః – ల ైఔకింఠః ుయుశః ప్హర ణః ప్హర ణదః రణఴః ాథః 
102ఴ ళలో ఔభు - 956ఴ నాభభు. ప్హర ణదః – ఊయావఖః షతపథాచాయః ప్హర ణదః రణఴః ణః 
 

ఇింతఔక భుింద నాభభులో బఖలహనడు షభషోభున ళహవించలహడు అన్న చెపడమ ైనది. అిందఔక 
తారహుణభు ఈ నాభభు. అన్ని ప్హర ణభులన రస్హదిించనది, న్నలకునది, సరిించనది ఆమనయే. 
 

శ్రీ బటటు ల లహేకే –  అషే ఐవవయేషే రథభమ్ ళుశమమ్ ప్హర ణమ్ దదాత. ఇఔుడ ‘ప్హర ణభు’ అనే వఫుభు 
‘ఫలభు, వకూో’ అనే అయాింలో లహడఫడుింది. తనయొఔు బఔకో లఔక తనన వేళుించకొనడాన్నకూ తగిన ఫలభు, 
వకూో ఇచేిలహడు ప్హర ణదడు. శ్రీ బటటు లక రతేేఔింగహ న్నతేషఽయుల బఖఴతైెుింఔయేభున ఉదాసరిించాయు. 
షఽరిబేః షదా దయశన యూ స్హవనబఴ రచియణానఔూల ఫలదః. న్నతే షఽయులక, జీఴనమఔకో లక అయన 
దిఴేబఔకో లఔక ఆమన రస్హదిించ్చన ఫలభుఴలోనే షదా బఖఴింతణన్న షమరిించ్చ, ధాేన్నించ్చ, యఴశించ 
భాఖేభు ఔలకఖుచనిది. ఇదే లహరికూ ప్హర ణ రదానభు అన్న శ్రీ బటటు లక షఽచ్చించాయు. 
 

శ్రీ వింఔయుల లహేకే –  షింషుాత భాశలో ‘ద’ వఫాు న్నకూ ‘ఇచిట’, ‘నావనభు చేముట’ అనే ర ిండు 
అరహా లకనాియ. ఔనఔ ప్హర ణదాత, ప్హర ణహారి అనే ర ిండు అరహా లూ షభింజ్షభన్న శ్రీ వింఔయులక భాళుించాయు.  - 
ప్హర ణాన్ దదాతళరి శుమత ఇత ప్హర ణదః  
తైెతోరీయోన్నశతణో  2.7 – కోశయే లహనాేత్ ఔః ప్హర ణాేత్ – (ఇది లేఔకిండా) ఎఴయు ఫరతణఔఖలయు? ఎఴయు 
ళహవవింఖలయు? 
 

శ్రీ ఔాశుదతో బయదావజ్ –  భరొఔ అయాింలో ఔూడా బఖఴింతణడు ప్హర ణదడు. తన న్నజ్మ ైన బఔకో లఔక ఆమన 
తనన తానే లహరికూ రస్హదిించ్చ, లహరి ఆనిందభునఔక కహయణభఖున. తన బఔకో లఔక ఆమనే ప్హర ణభు.  
ప్హర ణాన్ జీఴనమ్ దదాత బకయోబేః ఆతామన్ దయశయతావ ఇత ప్హర ణదః 
 



శీ్ర ళుశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - ళుఴయణ 

8 ఴ ళలో ఔభు - 3 ఴ ేజీ 

ఈ నాభభున నాలకఖుభాయుో   శ్రీ బటటు లక, శ్రీ వింఔయులక ునయుకూో లేఔకిండా లహేకాేన్నించ్చన ళుధిం 
ఖభన్నిందగినది. 
నాభభు  శ్రీ వింఔయుల లహేకే శ్రీ బటటు ల లహేకే 
66. ప్హర ణదః ప్హర ణులఔక ప్హర ణవకూోన్న ఇచేిలహడు. కహలకన్న 

(భాతణేఴు)  యూింలో ప్హర ణభులన 
సరిించలహడు. 

తన బఔకో లఔక తనన వేళుించకొనడాన్నకూ తగిన 
ఫలభు, వకూో ఇచేిలహడు. (ప్హర ణభు అనగహ 
ఫలభు) 

323. ప్హర ణదః షాఴు  షభమింలో షయవ బూతభులఔక 
ప్హర ణభులన ఇచిలహడున, భరిము 
రళమకహలింలో బూతభుల ప్హర ణవకూోన్న 
కిండుించలహడు. 

ఔూరహమఴతాయిం యింగహ –  కీ్షయస్హఖయ భథనిం 
షిందయోింగహ దేఴతలఔక అధిఔ ఫలాన్ని 
ఇచ్చినలహడు (ప్హర ణభు అనగహ ఫలభు) 

409. ప్హర ణదః దేఴతలఔక ప్హర ణభులక ఇచిలహడు, రహక్షషల 
ప్హర ణభులన అింతభు చేములహడు. 

అిందరికీ ప్హర ణభులన, చెైతనేభున 
రస్హదిించేలహడు 

956. ప్హర ణదః రీక్షుతణో ఴింటిలహరిన్న ఫరతకూించ్చనలహడు. స్హింస్హరిఔ భోగహషఔకో ల ై తనమ ైనలహరికూ 
ఆతమమజీీఴన భాయగభున రస్హదిించేలహడు. 

 

 

67. ప్హర ణః 
ప్హర ణభు, జీఴనభు, చైెతనేభు 

ఒిం ప్హర ణదామ నభః 
 

భయల ఈ నాభభు 322, 408ఴ నాభభులకగహ ఴచిన. 
8ఴ ళలో ఔభు. 67ఴ నాభభు. ప్హర ణః - ఈళహనః ప్హర ణదః ప్హర ణో జ్యేశఠ ః ళరీశఠ ః రజ్ాతః 
35ఴ ళలో ఔభు. 322ఴ నాభభు. ప్హర ణః – అచేతః రథతిః ప్హర ణః ప్హర ణదో లహషలహనజ్ః 
44ఴ ళలో ఔభు. 408ఴ నాభభు. ప్హర ణః – ల ఔైకింఠః ుయుశః ప్హర ణః ప్హర ణదః రణఴః ాథః 
 

ఉజీీఴనషే శయతణతావత్ నరహణాిం ప్హర ణ ఈరితః – నయులిందయూ జీళుించడాన్నకూ కహయణమ ైనలహడు. ఇఔుడ 
నయులక అింటే షఔల జీఴులక అన్న అయాిం చేషకోలహయౌ. 
 

ప్హర ణతి అననే ఇత ప్హర ణః – ప్హర ణభు ఔయౌగిముిండునది ప్హర ణి. అనగహ జీఴులన్నిింటి భూల చేతనతవభు 
ప్హర ణభునిండుయే ఔలకఖుచనిది. అన్ని జీఴులఔక అింతరహతమయ ై, బరిించ్చ, ప్త ఴించనది బఖఴింతణడే. 
ఔనఔ బఖఴింతణడే ప్హర ణభు. 
 



శీ్ర ళుశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - ళుఴయణ 

8 ఴ ళలో ఔభు - 4 ఴ ేజీ 

కయనోన్నశతణో లో బఖఴింతణడు – ప్హర ణషే ప్హర ణః – అనగహ ‘ప్హర ణభులఔక ప్హర ణభు’ అన్న చెపఫడునది. 
లహముఴునింద జీఴభున న్నలకు ఖుణభు, అనిభునింద జీఴభున న్నలకు ఖుణభు, 
ఆలోచనమింద జీఴభున న్నలకు ఖుణభు, ఆనిందభునింద జీఴభున న్నలకు ఖుణభు ఆ 
షచ్చిదానింద యఫరసమయే. 
 

68. జ్యే శఠ ః 
- ూయువల ఔింటెన, లహరి ూయువలఔింటెన ెదులహడు. ఴాదధతమో జ్యే శఠ ః 
- పొ్ ఖడదగినలహడు 

ఒిం జ్యే షహఠ మ నభః 
 

షయవదానబల ేేే తెైయదాషహు  ప్హయబూతతః జ్యే శఠ ః – భుభుక్షుఴులచే న్నతేభు అనబళుించఫడుతూ ఔూడ 
అనింతమ ైన ఐవవయేభు ఔలలహడు. 
ఴాదధ లక – ఫాగహ ెదులహయు. (ఴాదధ ః) 
ఴాదధతయః – లహరిఔింటె ెదులహడు. ఫరసమ, షఔల షాఴుఔయో (జ్ాేమన్) 
ఴాదధతభః – ఫరసమఔింటె ెదులహడు. ఫరసమఔక జ్నఔకడు (జ్యేశఠ ః) 
 

69. ళరీశఠ ః 
రవింవిందగిన లహరిలోక లో ఉతోభుడు – రవషేతమో ళరశీఠ ః 

ఒిం ళరషీహఠ మ నభః 
 

ళరీశఠ వితెరైిి తేిం షో తతావదభిదీమతే – రతతమ (భుభుక్షుఴులచే) న్నతేభు స్తో తరభు చేమఫడులహడు. 
 

‘ళరమీ’ అనగహ ల ైబఴ, కీరిో ూరితమ ై రవింవింనీమభఖునది. ళరమీభఖులహన్నలో రధమోతోభభు ళరశీఠ భు. 
అిందకయ ‘ఔభలాక్షునరిి ించ ఔయభులక ఔయభులక, శ్రీనాథ ఴరిుించ జిసవ జిసవ’ అన్న రహోాదడు 
కీరిోించెన. ‘ప్హర ణవే! నీ భింజుభాశణభులక ళునన్న ఔయుయింధరభుల ఔయౌభుయలే! నీఴు భోగిింగహలేన్న తనలత 
స్ ిందయేమలే’ అన్న యుకూమణి లఴరిించెన.  
 

అమభతవయేన రవషేతభ ఇత ళరశీఠ ః – అతవమభుచేత (ఆనిందింతమ) షో తింఫడులహడు. 
భుఔోషింఖుల నై భునలక దిదర క్షులక 
షయవబూతశతిణలక స్హధచ్చతణో లక 
అషదర వ ఴరతాఢుేలక గొలకో ర ఴన్న దఴిేదభు. 
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8 ఴ ళలో ఔభు - 5 ఴ ేజీ 

 

షఔల ళహషనఔయోమయ ైన బఖఴింతణన్న భూడు ళుతర నాభభులక ఴచ్చిన ఔభీభు ఛాిందోగభేన్నశతణో లో 
చెపన ఔభీింలోనే ఉిండుట ఖభన్నించదగిన ళుశమభు – ప్హర ణో లహఴ జ్యే శఠ వి ళరీశఠ వి. 
 

70. రజ్ాతః 
- న్నతే షఽయులక, యభదభు ప్ొ ిందినలహయు- లహరికూ రబుఴు రజ్ాత. 
- షఔల రజ్లఔకన రబుఴు, తిండుర. 

ఒిం రజ్ాతయ ేనభః 
 

8ఴ ళలో ఔభు. 70ఴ నాభభు. రజ్ాతః – ఈళహనః ప్హర ణదః ప్హర ణో జ్యేశఠ ః ళరీశు ః రజ్ాతః 
21ఴ ళలో ఔభు. 199 ఴ నాభభు.రజ్ాతః – శయిణేనాబః షతప్హః దమనాబః రజ్ాతః 
 

ఫదాధ దేతుాశుతమ య ేచ జ్ామనేో  షఽయమః రజ్ాః 
తేషహిం యో న్నతేషఽరణీాిం తషసస్హేత్ రజ్ాతః 
ఫదధ లక, భుఔకో లఔని ఔూడా ఉతుాశణు లక (గొపలహయు) న్నతే షఽయులక. అటటఴింటి న్నతేషఽయులచే 
న్నయింతయభు ఴరిింఫడులహడు రజ్ాత. 
 

రఔరయషణ జ్ామింత ేఇత రజ్ాః, తేషహిం తః రజ్ాతః  
ఫదధ లక – షింస్హయభు అనే ఫింధభులో చ్చఔకుఔకనిలహయు; భుఔకో లక – షింస్హయ ఫింధభునిండు ళుభుకూో 
పొ్ ిందినలహయు; న్నతేషఽయులక – ఎనిడున షింస్హయఫింధభున డన్నలహయు. లహరి జ్నమభు దిఴేభు. 
ఔయమఫదధభు కహద. లహరిన్న ‘రజ్’ అన్న అిందయు. అటిు ‘రజ్’లఔక, అనగహ న్నతేషఽయుల ైనలహరికూ 
తయ ైనలహడు రజ్ాత. ఆమన అయుీ నన్నకూ షకడు. రహోాదఴయదడు. అింఫరీశణన్న యక్షఔకడు. 
సనభింతణన్న షయవషవభు. 
 

‘రజ్’ అనగహ ‘న్నతేషఽయులక’ అన్న గహఔ,  ‘స్హభానే రజ్ానీఔభు’ అనే భాఴింలో ఔూడా ఈ నాభాన్ని 
లహేకాేన్నించాయు. రజ్లిందరికూన్న త, ఖత, తయోౌ, తిండుర, ఖుయుఴు, దైెఴభు, తమడు, నీడ అయనలహడు ఖనఔ 
శ్రీఔాశణు డు రజ్ాత.  
 

 71. శయిణేఖయోః 
- యభణీమభఖు స్హా నభున న్నఴవించలహడు (యింధాభుడు). 
- షింూరహు నింద రదభఖు లహన్నన్న రస్హదిించలహడు. 
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8 ఴ ళలో ఔభు - 6 ఴ ేజీ 

ఒిం శయిణేఖరహోమ నభః 
 

8ఴ ళలో ఔభు. 71ఴ నాభభు. శియణేఖయోః – శయిణేఖరభో బూఖరభో భాధలో భధషఽదనః 
44ఴ ళలో ఔభు. 412ఴ నాభభు. శియణేఖయోః – శయిణేఖయోః వతాఘ్ని లహేప్తో  లహముయధోక్షజ్ః 
 

శయిణేిం యభిం ధాభ శయిణేషే షభాఴతః 
శయిణేఖయో షస ప్తర ఔోః తవమన్ ఴషత మషసదా 
‘శియణేభు’ అనగహ ఫింగహయభు. అనగహ యభణీమమ ైన, షరిడున, షింతమశఔయమ ైన ఴషో షభుదామభన్న 
శ్ర ీబటటు ల లహేకే. అదేళుధభుగహ ‘ఖయోభు’ అనగహ న్నలహషస్హా నభు అన్న శ్రీ బటటు లక ళుఴరిించ్చనాయు. 
బఖఴింతణన్న న్నలహషస్హా నమ ైన ల ైఔకింఠభు యభదభు. అతయభణీమభు. యభాతణమనఔక తఖు స్హా నభు 
యభదభు. ఔనఔ ఆమన శియణేఖయుోడు. 
 

భరొఔ ళుధభుగహ – యభానింద రదభఖు ఴషో ఴులకగహన్న, ళుశమభులకగహన్న ఆమననిండుయే 
జ్న్నించన. అింటే లహటిన్న ఆమన ఖయోభున ధరిించ్చముిండున ఖనఔ శియణేఖయుోడు. 
 

శ్రీ ెభమరహజు రహజ్ారహఴు యచననిండు: ళువవయూభఖు శియణేభున ఖయోభునింద ధరిించ్చనలహడఖుటచే 
శియణేఖయుోడఖున. ఫరహామిండ షవయూభయన శియణమమాిండభునింద లహేించ్చముని షాఴుఔయోమఖు 
ఫరసమదేఴుడు శియణేఖయుోడఖున. అటిులహన్నకూ ఆతమయ ై మునిిందన శ్రీసరి ‘శియణేఖయోః’ అన్న 
లకఴఫడున. 
 

72. బూఖయోః 
బూభున్న (ఔడుులో ెటటు కొన్న) కహప్హడులహడు. 

ఒిం బూఖరహోమ నభః 
 

ఆమన బూభాతన షదా రియక్షుించన. బూభున్న తన ఖయోభున ధరిించ్చనలహడు. బూ ఖరయో  మషే షః 
బూఖయోః. ళువవభింతా ఆమన షాఴు . ఆ ళువవభున (బూభున్న) ఖయోస్హా నభున న్నలకుకొన్న, ఎలోుపడు 
ఔయుణతమ, రతతమ రియక్షుించలహడు బూఖయుోడు. 
 

 

73. భాధఴః 
- భా+ధఴః – లక్షుమ (భా)కూ బయోయ ైనలహడు. 
- భధళుదే దావరహ తెయౌములహడు. 
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- భౌనభు, ధాేనభు, యోఖభు దావరహ తెయౌవకొనఫడులహడు. 
- షఔల ళుదాే జ్ాా నభులఔక రబుఴు. యభాతమన ఖూరిిన జ్ాా నభున రస్హదిించలహడు. 
- భధఴింవభు (మాదఴ ఴింవభు)నింద జ్న్నమించ్చనలహడు. 
- తనఔక లేయు రబుఴు లేన్నలహడు (అిందయఔక ఆమనే రబుఴు) 
- భౌనభుగహనిండు, స్హక్షుయ ైనలహడు. 

ఒిం భాధలహమ నభః 
 

బఔకో లఔక అతేింతరమమ ైన నాభభులలో ఔటియ ైన ఈ నాభభు శ్రీళుశణు షసషరనాభభులో 
భూడుభాయులక చెపఫడునది. (73, 169, 741ఴ నాభభులక).  
8ఴ ళలో ఔభు. 73ఴ నాభభు. భాధఴః – శయిణేఖరభో బూఖరభో భాధలో భధషఽదనః 
18ఴ ళలో ఔభు. 169ఴ నాభభు. భాధఴః – లేదోే ల ైదేః షదాయోగ ీళూయహా భాధలో భధః 
78ఴ ళలో ఔభు. 741ఴ నాభభు. భాధఴః – లోఔఫింధః లోఔనాథో భాధలో బఔోఴతసలః 
ఈ భూడు షిందయోభులలోన భూడు ళుధభులకగహ ళుజాులక భాశేభున చెప్హపయు. 
 

శ్రీ లక్షీమఴలోబుడు భాధఴుడు – శీమః వీదాధ ద ినాభాిావి తరహమధఴ ఇతణేచేత ే-  
భామా ధఴః భాధఴః – ‘భా’ అనగహ ‘లక్షుమ’ అని అయాభులో. ఆమన శ్రీలక్షీమళుబుడు. జ్ానకీత. 
యుకూమణీఴలోబుడు. అలమేలక భింఖఔక భఖడు. వయుయౌచి దేఴుడు. శ్ర,ీ సరి షదా ఔలవముిందయు. లహరిది 
అళునాభాఴ షింఫింధభు. అన్న ఇఔుడు భాఴభు. ఈ ళుశమాన్ని న కూు చెపడాన్నకూ అనిటటో గహ శ్రీ బటటు లక 
ఇఔుడ ‘భాధఴ’ నాభభు ఖురిించ్చ ఇింఔ ఎఔకుఴగహ లహేకాేన్నించఔకిండా, లక్షుమ (‘భా’) ఖుణఖణభులన 
ఖురిించ్చ ళుులింగహ ఴరిుించాయు. 
 

ఫరసమురహణింలో ఇలా ఉింది 

తత్ వకూోః దయీమా భీభా ళుశణు వకూో ః ఇత షమాతాః 
షయవ బూత సాదాఫీస్హా  నానాయూ ధరహరహ 
ప్హర ణాకాే భింతరభాతా చ ళువవషే జ్ననీ ధర లహ 
ఆమ  వకూో అనింతభు, అరిభుతభు, అజ్యమభు. ఆమ యే ళుశణు ఴునఔక ఔూడ వకూో అన్న చెపఫడునది. షఔల 
బూతభుల సాదమభులింద ఴవించ యఫరసమ షవయూణి ఆమ యే. ఎనోి దిఴే యూభులక ధరిించ్చ 
ళులవలకో  ఆ వకూోయే ప్హర ణభు. షఔల భింతరభులఔక అధిషహు నభూరిో. జ్ఖనామతాఔ. 
 

జ్ఖత్ చరహచయమ్ ఇదమ్ షయవమ్ లహేేభఴవాతా – ఆ వకూోయే చరహచయ జ్ఖతణో నిందింతటన 
లహేించ్చముిండున. 
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8 ఴ ళలో ఔభు - 8 ఴ ేజీ 

శ్రీలక్షీమ షసషరనాభభులో ఆమ న జ్ాా న, ఫల, ఐవవయే, ళూయే, వకూో, తేజ్షసలన శడుగ ణ ైవవయేభులక 
షింూయుభుగహ ఔయౌగిన యభరఔాత అన్న ఴరిుించాయు. ఆమ  బఖఴింతణన్న షచ్చిదానింద వకూో షవయూణి. 
చిందర న్నకూ ల న ిలఴల  శ్రీలక్షీమవకూో బఖఴింతణన్నతమ షదా ఏఔమ ైముిండున. ఆమ  షఔల వకూో షవయూణి. 
షయవభింతరా తమఔ. షభషో ఐవవయేల ైబఴ రిూయుభూరిో. 
 

ఆ వకూోయొఔు ఖుణధయమభులక, బఖఴింతణన్న ఖుణధయమభులక ఔుటే. బూభుైెన్న షఔల జీఴులఔకన 
ప్హర ణాధాయభఖు వకూో ఆమ యే. ఈ ళుశమభు చెపఫడున ళలో ఔభుయౌళు. 
భహాళుబూతేః షింూయు శడుగ ణే ఴుశః రభోః 
బఖఴద్ లహషదఴేషే న్నతెైే ఴ ఏషహ అనప్హయనీ 

ఏక ైఴ ఴయోత ేభిని జ్యేతసేేఴ శభి దధీితఃే 
షయవవకహో ాతమకహ చెైఴ ళువవమ్ లహేే ఴేఴవాతా 
షర వైవవయే ఖుణోేతా న్నతేమ్ తదధయమ ధరిమణీ 
ప్హర ణవకూోః రహశయే షహ షరయవషహమ్ ప్హర ణణిామ్ బుళు 

 

‘భా’ యొఔు న్నజ్తతవ యసషేభున ఇలా చెప్హపయు. వదీధమా దలేో దఴేతావమ్ అళృిత.ే ‘భా’ (లక్షీమ) 
షమేతణడైె మునిిందన భాధఴునఔక షర ైవవవయేభు అఫబెన. 
 

భధళుదే దావరహ తెయౌవకొనఫడులహడు భాధఴుడు. ఫాసదాయణేకోన్నశతణో లో మాజా్ఴలకుాడు తన భాయే 
మ ైతేరయకూ ళహవవతమ ైన ఆనిందాన్నిచేి ఫరసమజ్ాా నమ ైన భధళుదేన ఫో ధిించాడు. యౌకహది ఫరసమ 
యేింతభు షాఴుయే జ్ఖతణో . తేన టీఖలక అింకాేఔింగహ చేరి తేన తణటెున న్నరిమించ్చనటటో గహ షభషో బూతాలక 
చేరి ాథిళున్న న్నరిమించాయ. షభషో బూతాలఔక ఈ బూభుయే భధఴు. తేన టీఖలఔక తేన తణటెు 
ఆవమీమ ైనటటో గహ, బూతాలన్నిింటికీ బూభు ఆవీమిం ఆహాయిం అఴుతణనిది. ఈ ాథిళులో చ్చనామతణర డు, 
రకహవభముడు, అభాతభముడు అయన ుయుశణడే ఈ ఆధాేతమ వరీయింలోన్న తేజ్యభముడైెన, అభయణ 
ధయుమడైెన ుయుశణడు. ... ళూటన్నిింటిలో ఉని ఏఔతవమే ఫరసమ – ఇలా స్హఖుతణింది భధళుదాే ఫో ధన. 
 

భౌనభు, ధాేనభు, యోఖభుల షభుమళితమ ైన భధళుదే దావరహ భాధఴున్న పొ్ ిందఴచినన్న 
భహాభాయతభు ఉదోేఖయవభు (68.4)లో ఉనిది. 
భధళుదాేऽఴఫో ధతావత్ ధఴతావదావ శీయోऽన్నవమ్ 

భౌనాత్ ధాేనాచి యోగహచి ళుదిధ  భాయత భాధఴమ్ 

ఇఔుడ ‘భ,ధ,ఴ’ అనే అక్షరహలక భౌన, ధాేన, యోఖభులఔక షింకయతభులక. లహన్నచే భనషసన ఔటుడు చేవ, 
యభాతమల ైు భళిళించ్చన లహన్నకూ భాధఴుడు లభిించన. 
 



శీ్ర ళుశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - ళుఴయణ 

8 ఴ ళలో ఔభు - 9 ఴ ేజీ 

భరభ ళుధభుగహ – భౌన, ధాేన, యోఖ ఖుణ షింనిడన్న బఖలహనన్న చెపఴచిన. స్హక్షుయ ై, భనిందరి 
ళహరీరిఔ, భానవఔ, జ్ాా న షింఫింధిత ఔయమలన ఖభన్నించలహడు భాధఴుడు. తభు, జ్భు, ఆరహధనభు 
– అన్నిింటికూన్న ఖభేభభు ఆ యభయోగీవవయుడే. ఆమన నాథడు, యభానాథడు, జ్ఖనాిథడు. 
 

షఔల ళుదాే ళుజ్ాా నభులఔక, షఔల ళుబూతణలఔక అధిత భాధఴుడు. ఈ భాఴభులో ‘భా’ అనగహ 
ళుజ్ాా నభు. ‘ధఴ’ అనగహ అధినాథడు. సరిఴింవభులో (3.88.49) ఇిందఔక ఆధాయిం ఉింది. 
భా ళుదాేచ సరయః ప్తర కహో  తస్హే ఈళల మతమబలహన్ 

తస్హమత్ భాధఴ నాభాశ ధఴః స్హవభూత వబ్దుతః 
శ్రీసరీ! (భా) ళుజ్ాా నభునఔక (ధఴ) రబుల ైనిందన నీఴు భాధఴుడఴు. 
 

భధ (మాదఴ) ఔకలింలో జ్న్నమించ్చనలహడు భాధఴుడు. 
మాదలహనామ్ శరభయతిమ్ ఔాశుిం ఴింద ేజ్ఖదగ యుమ్ 

జ్మతణ జ్మతణ ఔాషతు  ఴాఴుఴింవ రదీః 
భధఔకలే జ్ాతావత్ భాధఴః 
 

ఆమన షరయవవవయుడు. ఆమనఔక లేయు రబుఴు లేడు. ‘ధఴ’ అనగహ రబుఴు. – భా ధఴః మషే ష భాధఴః 
– భాధఴ నాభభునఔక ఈ అయాభు తయుఔుళళమ్ శ్రీ నావింస రహగలహచారిగహరి గీతా భాశేింలో చెప్హపయు. 
 

భౌనభుగహ ఖభన్నించలహడు భాధఴుడు. (భధళుదేలో భాఖభుగహ చెపఫడునది). 
భరిన్ని ళుఴయభులక 78ఴ ళలో ఔభు 741ఴ నాభభు ళుఴయణలో ఇఴవఫడునళు. 
 

లక్షీమ అషతు తోయవతనాభ స్తో తరభు నిండు 
రఔాతిం ళుఔాతిం ళుదాేిం షయవబూతశితరదాిం - వదీాధ ిం ళుబూతిం షయభిిం నభాభు యభాతమకహిం 

ధనధానేఔరీిం వదిధ ిం వె్ో ైణస్ భాేిం ళృబరదాిం - నాలేవమఖతానిందాిం ఴయలకీ్షమిం ఴషరదాిం 

లక్షీమ షసషరనాభ స్తో తరభునిండు 
న్నతాేఖతానింద న్నతాేనిందినీ జ్నయింజ్నీ - న్నతేరకహశనీ చెైఴ షవరకహవ షవయూణీ 
భహాలకీ్షమయమహాకహళీ భహాఔనాే షయషవతీ - భోఖల ైబఴ షింధాతీర బకహో నఖీసకహరిణీ 
శ్రీ షో తః నిండు 
భానాతీత రథిత ళుబలహిం భింఖళిం భింఖఱానాిం - ఴక్షః ఠీిం భధళుజ్యనో బూశమనోీిం షవకహింతాే 
రతేక్షానవళీుఔ భశిభ ప్హర యానీనాిం రజ్ానాిం - ళరయీోభూరోిిం రమభవయణస్హో విం వయణాేిం రదేే 
 

 74. భధషఽదనః 
- భధ, క ైటబులక అనే రహక్షషలన షింసరిించ్చనలహడు. 



శీ్ర ళుశణు  షసషరనాభ స్తో తరభు - ళుఴయణ 

8 ఴ ళలో ఔభు - 10 ఴ ేజీ 

- ఫింధ కహయణభుల ైన ఔయమపలభులన నావనభు చేములహడు 

ఒిం భధషఽదనామ నభః 
 

ళుశణు ఔరభు దోఴమ్ చా భధ నాభ భహాషయమ్ 

తషేతాఴదవధాదేఴ దేఴ దానఴ భానలహః – భహాభాయతభు 2.63.13 

భధఴు అన భహాషయున్న చింనిందఴలన ఋశణలక, దేఴతలక, దానఴులక, భానఴులక ఆమనన 
భధషఽదనడు అన్న చెప్హపయు. (భహాయుఴభున ళుశణు ఴు చెళులోన్న భయౌనభునిండు భధ క ైటబులక 
ఉదోళుించాయన్న, లహరిన్న ముకూోతమ శ్రీ భహాళుశణు ఴు తన తొడైె ఉించ్చ షింసరిించాడన్న ురహణగహధ) 
 

శ్రీ చ్చనమమానింద – లేదాింతయభుగహ – ఐశిఔ ఔయమపలభులక తాతాుయౌఔభుగహ భధయభన్నస్హో య. ఈ 
ఔయమకహిండల పయౌతభులన ‘భధ’ అన్న చెఫుతాయు. ఈ ఔయమ పలభులక జ్నమయింయఔక కహయణభులక. 
మోక్షభునఔక అఴరభధభులక. శ్రీసరిన్న ధాేన్నించటచే ఈ ఔయమ ఫింధభులనిండు ళుభుఔకో లక కహఴచిన. 
ఔనఔనే ఆమన భధషఽదనడు. 
 

(1) శీ్ర నయవింసన్ ఔాశుభాచార ిఆింఖో యచనఔక ఇద ితలెకఖు అనలహదభు.  
(2) బఖఴదీగ త ళలో ఔభుల తాతపయేభు గీతాెరస్, గభయకూర్ రచయణనిండు.  
 

శ్రీ ఆదలిక్షమీ స్తో తరభు 
షభనష ఴిందిత షిందరి భాధళు చిందర షసో దరి శయభభయే 
భున్నఖణ భిండుత మోక్షరదాయన్న భింజుల భాఴణి లేదనతే 
ింఔజ్ లహవన్న దేఴ షూజిత షదగ ణ ఴరిషణి ళహింతముతే 
జ్మ జ్మశయ భధషఽదన కహభున్న ఆదిలకీ్షమ రిప్హలమ భామ్ 

శ్రీ ళుశణు  షత డవనాభ స్తో తరభు 
ఓశధే చ్చింతయేదివశణు ిం, భోజ్నేచ జ్నాయునిం 

వమనే దమనాబించ, ళులహశయచ రజ్ాతిం 

ముదేధ  చఔీధయిం దేఴిం, రలహవేచ తరళుఔీభిం 

నారహమణిం తనతాేగయ, శ్రీధయిం రమషింఖమే 
దషవేి షమయ గభళుిందిం, షింఔటే భధషఽదనిం 

కహననే నాయవింసించ, ప్హఴకయ జ్లళహయనిం 

జ్లభధేే ఴరహసించ, యవతే యగునిందనిం 

ఖభనే లహభనించెైఴ, షయవకహలేశణ భాధఴిం 

షత డళ ైతాన్న నాభాన్న ప్హర తయుతాా మ మః ఠయత్ 

షయవప్హ ళున్నయుమకోో  ళుశణు లోకయ భశీమతే 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

9 ళ ళలో కభు - 1 ళ జేీ 

 
 

 

 

 

 

 

ఈఴవరో వికీమీ ధన్వవ మధేావీ వికీభః కీభః | 
అనతోమో దరసధయషః కఽతజ్ఞః కఽతిరసతమలసన్ || (9) 

 
 

 

 

 

75. ఈఴవయః 
శయవభున ళససహించలసడు. శయవఴక్తోభింతణడు. శరసవధితి 

ఒిం ఈఴవరసమ నభః 
 

ఇదే నాభభు 36ళ నాభభుగస ఇింతకుభుింద ళచ్చినది.  
4ళ ళలో కభు. 36ళ నాభభు. ఈఴవయః – శింబలో భాళనో బరసో  రబళః రబురఴీవయః 
9ళ ళలో కభు. 75ళ నాభభు. ఈఴవయః – ఈఴవరో వికమీీ ధన్వవ మధేావీ వికభీః కభీః 
 

ఈళసనాదరభణా చ్ాిహ ఈఴవయః రకి్రీిోతః – తనయొకక భోగబూమి అయన యభదభు అపసయభుగస 
ఉనుూటిక్ీ దానిని తన ఇష్సా నస్సయభుగ నిమమిశో  ఉిండేలసడు. 
ఈ నాభభున ‘ఐఴవర్’, ‘ఇవా’ అనే ర ిండు అరసా ఱఱో లేరవవయు భావయకయోఱు లసయఖ్యయనిించ్ాయు. అిందయూ 
దాదాు ఈ భాలసఱనే క్ొదిిపసటి ణేడాఱణో శచ్చించ్ాయు. 
ఐఴవయయ – ఴక్తో, ఫఱభు, అధిక్సయభు, శింద, ల ైబళభు కయౌగిముిండుట. 
ఇవా – ఇచ్ాానస్సయభు, ఇతయుఱణో రమేమభు ఱేకుిండ ళరిోించట. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱు 
36ళ నాభభు. ఈఴవయః – అనింతభగు ఴక్తోగఱలసడు. 
75ళ నాభభు. ఈఴవయః – అనింత అధిక్సయభు కఱలసడు (ళసశకుడు) 



శీ్ర వివణు  శషశరనాభ స్తో తరభు - విళయణ 

9 ళ ళలో కభు - 2 ళ జేీ 

 

శ్రీ బటటా ఱు 
36ళ నాభభు. ఈఴవయః – శయవళసశనకయో. 
75ళ నాభభు. ఈఴవయః – ఇచ్ాానళరిో. ‘మతర క్సభ గమో ళశ్ర’ – ఎకకడిక్త క్సలసఱింటే అకకడిక్త ల లళగఱ 
సేవచ్ాా భూరిో. 
 

శ్రీ చ్చనమమయనింద 

36ళ నాభభు. ఈఴవయః – ఏది క్సలసఱింటే అది చే్మగఱలసడు. 
75ళ నాభభు. ఈఴవయః – శయవ ఴక్తోభింతణడు. క్తమీయఴక్తో, ఇచ్ాాఴక్తో, జ్ఞఞ నఴక్తో – అనిు ఴకుో ఱకు అధితి. 
 

76. వికీమీ 

 - అతయధిక ళౌయయ ఫఱ రసకభీభుఱు కఱలసడు. 
- విశివాభగు పసదచ్చషుభుఱు కఱలసడు. 

ఒిం వికీమిణ ేనభః 
 

9ళ ళలో కభు. 76ళ నాభభు. వికమీీ – ఈఴవరో వికమీీ ధన్వవ మధేావీ వికభీః కభీః 
97ళ ళలో కభు. 909ళ నాభభు. వికమీీ – అరౌదరః కుిండయ్ చక్ీ ీవికభీూయరిితళసశనః 
 

‘వికభీః ళౌయయమ్, తదయయగసత్ వికమీీ’ – వికభీభు అనగస ళౌయయభు. అటాి వుబగుణ శింనుడ ైనిందన 
బగలసనడు ‘వికమీీ’ మగున. కనక బగళతసింకఱూభునకు రతికూఱభుగస ఏదీ జ్యుగదని శ్రీ బటటా ఱు 
ఈ నాభవిళేవభున విళరిించ్ాయు. 
 

అిందక్వ శిళుని ఆజ్ఞ ఱేకుిండా చీభయనా కుటాదనాుయు. ఆ రసభుడ ై ణోడ ైముిండగ భనకు తకుకలేమిటని 
బకోరసభదాశ గసనభు చే్సహనాడు. నిందకుభయరస, నా యథభింద ళసహింుభమయ, అక్షౌహిణిణ ఱ స ైనయభు 
అళుశయభు ఱేదని అయుి నడు లేడుక్ొనాుడు. 
 

‘కభీ’ అనగస ‘అడుగు’ అను అయాింఱో శ్రీ చ్చనమమయనిందగసయు భరొక విళయణ ఇచ్ాియు. 
లసభనాళణాయభుఱో భూడు అడుగుఱణో ఱోకభుఱన క్ొయౌచ్చన తిరవికభీుడు విశివాభగు పసదచ్చషుభుఱు 
కఱలసడు. అది ఫరషమ కడిగిన పసదభు. క్సమిని పసభు కడిగిన పసదభు. ఫయౌ తఱ మోహన పసదభు. 
తియులేింకటగిరి సహాయభని చ డు యభదభు. 
 

తియుపసూల  ై– 24ళ పసవుయభు  - చ్చతరకవి ఆణేరమ ణ ఱుగుసతే -  
అఱ ఇఱ క్ొయౌచ్చన చయణాఱకు భింగలిం 
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9 ళ ళలో కభు - 3 ళ జేీ 

ఆ ఱింకన గూయౌిన అతి ఫఱునకు భింగలిం 

ఴకటాశయు క్సఱరసచ్చన మఴసహవక్త భింగలిం 

అశయ దవమభున అణచ్చన అడుగుఱకు భింగలిం 

 

77. ధన్వవ 
ధనశసన ధరిించ్చనలసడు. ధనయశయ అసహో  ఇతి ధన్వవ. 

ఒిం ధనివన ేనభః 
 

వివణు దేళుని ధనశస ేయు ళసయ్గభు. ించ్ాముధాఱఱో కటి. రసభయళణాయభున ఆమన క్ోదిండపసణ య ై 
దవాశింహాయభు చే్స న. 
ళనః ళణాభసహమ రసభః ఴశోరబఽణాభషమ్ 

ఝుష్సణాిం భకయళసిసహమ స్తర తస్సభసహమ జ్ఞషువీ - బగళదీీత 10.31 
వితరమునయుిలసనిఱో లసముళున నేన. ఴశోరధాయుఱఱో శ్రీరసభచిందర డన నేన. భతసయభుఱఱో 
(జ్ఱచయభుఱఱో) ముశయౌని. నదఱఱో (రళహిణిించలసనిఱో) గింగసనదిని. 

 
శ్రీ సణారసభుఱ రలిసయిం -  శిిభ గోదాళర ిజిఱయో  జీఱకయీగూడ ిం ఆఱమిం భుిందరభిాగిం శిఱయూఱు. 
 

ఆధాయతమ రసభయమణభు నిండ ి

ఇది ముదీభున రసళణుని ళధిించ్చన శ్రీరసభుని ళయునభు. భనోజ్ఞభు. బమషయభు. వుబకయభు. 
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షణావ ముదేీ  దళసననిం తిరబుళనవివభిం లసభషసేోన చ్ాిం 

బూభ్ వివాబయ తివఠ నిుతయ కయధఽతిం భార భమన్ ఫాణమకేమ్ 

ఆయక్ోో పసింత నతేరః ఴయదయతళుః శయయక్ోట ిరక్సళల 
వీయశ్రీ ఫింధరసింగః తిరదఴతినతః పసతణ భయమ్ వీయరసభః 
 

భుఱోో కభుఱకు కింటకుడ ైన రసళణుని షతభయరిి, ఎడభచ్ేతిణో ధనశసన నేఱకు ఆనిించ్చ, కుడిచ్ేతిణో క 
ఫాణభున తిరుూచ, ఎరఱఫడిన నేతరభుఱణో, ఫాణభుఱచ్ే గసమడిన తనళుణో, క్ోటిశయుయఱ ణేజ్భుణో 
నొుూచ, వీయశ్రీణేజ్ోభూరోియ ై, శకఱ బుళనాధితణఱచ్ే శో తిింఫడుచను వీయరసభుడు నను యకి్షించగసక. 
 

 

 

78. మధేావీ 

అస్సధాయణ, అరిమిత మేధా (జ్ఞఞ క)ఴక్తో గఱలసడు. 

ఒిం మధేావిన ేనభః 
 

నిససభ బూభయనగుణ నితయ స్సయవజ్ఞ ఱక్షణా 
మేధా మస్సయసహో  శ పతర కోః మధేావీతి విచక్షణ ఃై 
అపసయమ ైన తన భహిణిభకు తగినటటళింటి, శవతసహసదీమ ైన శయవజ్ఞతవభు కఱలసడు. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ భావయభు -  మధేా ఫషృ గిీంధ ధాయణ స్సభయాయమ్, శ మశయ అసహో  శ మధేావీ – నానావిధ 
వివమ రిజ్ఞఞ నభు, ధాయణాఴక్తోని మేధ అటాయు. అఱయింటి ఴక్తో కయౌగినలసడు గనక బగళింతణడు మేధావి. 
 

శ్రీ రసధాకఽవుళససహో ర – బగళింతణడు మేధావి అగుటళఱన ఆమనకు ణ యౌమనిది ఱేద. కనక ఆమన 
ఈఴవయుడు, వికమీి, ధనివ అయనాడు. 
 

79. వికీభః 
- ఫరహామిండభున క్ొయౌచ్ డు అడుగుఱు కఱలసడు. 
- క్షిరసజ్ ైన గయుతమింతణని ై పసదభుఱుించ్చ మనిించలసడు. 

ఒిం వికీభయమ నభః 
 

లసభనాళణాయభున ణ ఱుు ముదటి అయాభు ఇింతకుభుింద 76ళ నాభభు (వికమీీ) గస 
విళరిింఫడినది. భూడు అడుగుఱణో ఱోకభుఱన క్ొయౌచ్చన తిరవికీభుడు విశివాభగు పసదచ్చషుభుఱు 
కఱలసడు. వికభీుడు. 
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ర ిండళ అయాభు – గభనిం క్షరిసజ్వన మశయ వికభీ ఉచయణే – క్షిరసజ్ ైన గయుతమింతణని లసషనభుగస 
చే్శక్ొని సేవచాగస శించయించలసడు వికభీుడు. ‘వి’ అనగస ఆక్సఴభున చరిించే్ విషింగభు. అనగస 
క్షిరసజ్ ైన గయుతమింతణడని అయాభు. ‘కభీ’ అనగస పసదభుఱు. భూడు లేదభుఱు భూరీోబవిించ్చన యూమే 
గయుడుడు. బగళింతణడు లేదలేదయడు. య్ఱయభయతరభుగ గయుతమింతణని ై శించరిించటన ఫటాి వికభీుడగున. 
 

 

అనుభమయ క్ీయోన (చ్చతరిం: దావయక్స తియుభఱఱో శ్రీ స్సవమిలసరి పసదభుఱు) 
ఫరషమకడిగిన పసదభు, ఫరషమభు దాన  న్వ పసదభు  
 

చ్ ఱగి ళశధ గొయౌచ్చన న్వ పసదభు, ఫయౌతఱ మోహన పసదభు 
తఱక గగనభు తనిున పసదభు, ఫఱరిు గసచ్చన పసదభు  
 

క్సమిని పసభు కడిగిన పసదభు, పసభుతఱ నిడిన పసదభు 
ేరభు శ్రీశతి హసహక్ డి పసదభు, పసమిడి తణయగు పసదభు  
 

యభ యోగుఱకు రి రి విధభుఱ, ళయ ముశగ డి న్వ పసదభు  
తియు లేింకటగిరి తియభని చహన, యభ దభు న్వ పసదభు  
 

 

 

80. కీభః 
- శభశోభున కభీ విధానభుఱో ఉిండుటకు హిణేతణళు. 
- శకఱ ళశో  జీళ శభుదామభుయొకక చయౌించ ఴక్తోక్త భూఱభు. 
- అశభయన శింనుడు. 

ఒిం కీభయమ నభః 
 

‘కభీభు’ అనగస క దీతి రక్సయభు, శశిక్షితమ ై, శళయభుగస ఉిండుట. ఇింక్స ‘వికమీీ’, ‘వికభీః’ 
నాభభుఱకు విళరిించ్చనటటో గస ‘అడుగు’ అనే అయాిం కూడా ఉింది. ల ైబల ైఴవయయభుఱు అనే అయాిం కూడా ఉింది. 
ఈ భూడు అయాభుఱఱోన ఈ ుణయనాభభున లసయఖ్యయనిించ్ాయు. 
 

కభీ = దీతి. 
అఖ్ిండ ఫరహామిండభుఱో అన్వు క కభీింఱో చరిస్సో య. బూమి ై రసతిర, గఱు శింబవిించట, గహీాదఱు 
బరమిించట, జీళక్ోటి చ్ ైతనయళింతమ ై శించరిించట – అన్వు ఈళసనని ళసశనభునకు ఱోఫడియే జ్యుగున. 
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కభీణాత్ కభీ హిణతేణణావత్ కభీ ఏళ ఉదాషఽతః – నితయ విబూతిని కయౌగి ఉిండుట చే్త ఫయౌసహ ఉనులసడు. 
ఱోక్సఱనిుింటిన్వ ఆకమీిించటిం చే్త, శింస్సయ కీభయనిు క్సపసడడిం చే్త ‘కభీుడు’ అని చ్ ూఫడుతణనాుడు. 
 

కభీ = కదయౌక, చఱనభు, నడచట, అడుగు లేముట. 
శభశో జీళరసవుఱఱోని చ్ ైతనయఴక్తో , చఱనఴక్తో ఆమనళఱోనే కఱుగుచనుది. 
 

కభీ =  శింతణో . 
పసణ ని శతరభు 1.3.38 – ళఽతోి-శయీ-ణామనవేణ కభీః – ‘కభీః’ అనగస క్ొనస్సగుట, ఴక్తోళింతమ ై ముిండుట, 
రళయీభయనభగుట అని అయాభు. అింటే తరిగిపత నిది, క్ొయత ఱేనిది అనుభయట. ‘రళయీభయనభు’ అనే 
భాళింఱో శ్రీ బటటా ఱు ‘అనింత, అస్సధాయణ ల ైబల ైఴవయయ శింనుడు’ అని ‘కభీః’ నాభభున 
లసయఖ్యయనిించ్ాయు. 
 

 

81. అనతోభః 
న విదయభయన ఉతోమో మస్సమత్ అనతోభః – అింతకింటె ఉతోభమ ైనది లేరొకటి ఱేద. 

ఒిం అనతోభయమ నభః 
 

శ్రీ బటటా ఱ లసయఖ్యయనమే నియుకోభుఱో ఇఱయ కుో ోభుగస చ్ ూఫడినది – ఉతోమో నాసహో  మస్సమత్ శః అనతోభః 
ఉదాషఽతః – తనన మిించ్చన గొూలసడు ఱేడు. 
 

మస్సమత్ యిం నా యభసహో  కశిిత్ – లసనిని మిించ్చన యతతవభు లేరొకటి ఱేద. 
హణాసహ ఱోకశయ చరసచయశయ తవభశయ ూజ్యఴి గుయుయీరీమయన్ 

న తవతసమోऽశోయబయధకిః కుణోऽనోయ ఱోకతరయऽేరతిభ రభాళ – గీత 11.43  
ఒ అశభ రభాలస! ఈ శభశో చరసచయ జ్గతణో నకున న్వలే తిండిరవి. న్వళు ూజుయడళు. గుయుడళు. 
శయవళేవీణఠ డళు. ఈ భుఱోో కభుఱమిందన న్వణో శభయనడే ఎళవడున ఱేడు. ఇింక న్వకింటె 
అధికుడ టటో ిండున? 
ధాఴయధ ీఴతకభు – బకో రసభదాశ 
బిండన భీభుడాయోజ్న ఫాింధళుడుజ్వఱ ఫాణతూణ క్ో 
దిండ కఱారచిండ బుజ్ణాిండళ కీ్రోిక్త రసభభూరోిక్తన్ 

ర ిండళ స్సటి ద ైళమిక ఱేడనచ గడకటిా  భేరిక్స 
ఢాింఢ డఢాిండ ఢాిండ నినదింఫు ఱజ్ఞిండభు నిిండ భతోలే 
దిండభున క్తక చ్ాటెదన దాఴయధీ కయుణాయోనిధీ 
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82. దరసధయషః 
తనన దిరిింగఱ ఴక్తో లేర ళరిక్తని ఱేనటాిలసడు. గింభీయుడు. 

ఒిం దరసధరసష మ నభః 
 

ద ైణాయదభిః ధయషయతణమ్ న ఴకయత ఇతి దరసధయషః – శభశో రసక్షశ ద ైతయ వీయ శభూషభుఱు కూడ 
ఆమనన ఎదిరిించ్చ నిఱుళజ్ఞఱళు. 
 

అపసనిుధళిత్ అక్షోబయః దరసధయషః ఇరిరితః – శభుదరభుళఱె గింభీయుడు గనక దరసధయుష డు. 
 

శ్రీ బిండాయు యవణాఱరసళు యచన – ఒిం నమో శ్రీ నాయసహింహామ నిండ.ి 
రసభయమణిం ఉతోయక్సిండభుఱోని కథ 

ఫయౌచకీళరోి దగీయకు రసళణాశయుడు ల ఱాళడు. ‘ఇక న్వక్విం బమిం ఱేద ణాణా! నేన నిను ఆ వివణు ళు ఫారినిండి 
యకి్షస్సో న’ అనాుడు. ఫయౌచకీళరోి నవివ, ‘ఆ కనడేదానిని ణ చిక్ొని, ఇటట లేశక్ొని కూరోి, తయులసత ణేయౌకగస 
భయటాో డుక్ోళచిన’ అనాుడు. రసళణుడు ఎింత రమతిుించ్చనా ఆ ళశో ళున కదియౌించఱేకపత మయడు. అూడు ఫయౌ 
అతనిణో ‘అదేమిటనక్ొింటటనాుళు? హిణియణయకశిుని చ్ వికుిండఱిం అది! అింత ది కుిండఱయనిు, న్వళు కదియౌించఱేనింత  
ఫయుళును దానిు,  హిణియణయకశిుడు చ్ ళుఱకు ధరిించ్ాడు. అటటళింటిలసడిని వివణు ళు తన ణొడఱ ై లేసహక్ొని, 
చ్ేతిలేరలళణో పొ టా చీయౌి చింపసడు’ అని చ్ పసూడు. 
 

కరసళఱింఫ స్తో తరభు నిండ ి

రహోాద భయనశ శరోజ్ విహాయ బఽింగ! 
గింగసతయింగ ధళఱాింగ! యభయ సహాణాింగ 

ఴఽింగసయ శింగయ క్తరీట ఱశదవరసింగ! 
ఱక్షమమనఽసహింష భభదేహిణి కరసళఱింఫమ్! 
 

83. కఽతజ్ఞః 
- నాభశమయణభు, ఴయణాగతి, ూజ్ఞది బక్తో క్సయయకభీభుఱచే్ రశనుడ ై బకుో ఱన అనగహీిణిించలసడు. 
- తర ుష్సూది అఱూ నిలేదనఱచే్తనే శింతణవణా డ ై, క్సమిణాయీ మోక్షభుఱన రస్సదిించలసడు. 
- శభశో పసర ణుఱ ుణయ, అుణయ కయమఱన రిగినలసడు. 

ఒిం కఽతజ్ఞఞ మ నభః 
 

ఈ నాభభు ర ిండుభయయుో  ళశో ింది. 
9ళ ళలో కభు. 83ళ నాభభు. కఽతజ్ఞః – అనతోమో దరసధయషః కఽతజ్ఞః కఽతిరసతమలసన్ 
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57ళ ళలో కభు. 536ళ నాభభు. కఽతజ్ఞః – భషరిషః కహఱయచ్ాయయః కఽతజ్ోఞ  మదేని్వతిః 
 

ూజ్ఞది క్సయయకీభభుఱకు కఽతజుఞ డ ై శూిందిించలసడు – అనే అయాింఱో  శ్రీ బటటా ఱు ర ిండు ఆధాయభుఱన 
ఉదాషరిించ్ాయు. 
అహచ్తేణస దరసచ్ారో బజ్ణ ేభయమ్ అనమభాక్ 

స్సధరవళ శభనోళయః శభయగ్ ళయళసహణోహిణ ిశః – బగళదీీత 9.30 

ఈ ళలో క్సనిక్త శ్రీ రసభయనజుఱ భావయభునిండి క్ొింత భాగభు – యభపసహ య ైనా శరవ, నిఴిఱమ ైన 
నియమఱమ ైన బక్తోణో నను ూజిించ్చనటోయణే అతడు స్సధళు అనియే రిగణ ించ్ాయౌ. – ల ైవుళః ళేీవఠ తయ 
ఏళభనోళయః – అతడు శ్రీల ైవుళుఱఱో ఉతోభుడు. గౌయవిిందగినలసడు.  
బక్తో ఴదీీఱణో అరిిించ్చనింత భయతరభున శకఱపసభుఱన క్షమిించ్చ కయుణ ించలసడు గనక శ్రీషరి 
కఽతజుఞ డని శో తిింఫడ న. 
 

భహాభాయతభు 3.58.22 – గోవిిందా! న్వలే ఴయణు అని ఆకిీందిించ్చన దరర దిని గురిించ్చ బగలసనడిఱయ చ్ పసూడు 
గోవిిందతేి మదాకిీందాత్ కఽవు భయమ్ దయలససహని 

ఋణమ్ రళఽదీమిళ షఽదమయత్ న అశయూతి 

గోవిిందా! అని దయభునిండి యౌక్తన ఆ దరర ది ఆకిీందన నా షఽదమింఱో శదా రతిధవనిశో నే ఉింటటింది. 
అది ళడమీణో కయౌసహ  రిగిన ఋణభాయింఱయ నను ల ింటాడుతణనుది. 
తన బకుో ఱకు కవాిం ళసోే తన ఆుో ఱెైన ఫింధమితణర ఱకు  కవాిం ళచ్చినటటో గస చయౌించ్చ ఆ ఴయణాగత ళతసఱుడు 
లసరి కడగిండోన  కడణేయుిన. 
 

శ్రీ ఴింకయుఱ భావయభు – బక్తోణో శభరిూించ్చన య డఱ ఆకు గసని, ిండు గసని, ూళుగసని, న్వయుగసని ఆ 
బకోశఱబునకు భహారస్సదభగున. ఆమన శింతణవణా డ ై లసరిక్త యభదభునే రస్సదిించన. బకుో ఱు 
అరిూించనది అఱూభు. ఆమన అనగషీభు అనింతభు – తరుష్సూదయఱూభహ రమచాణామ్ మోక్షమ్ 
దదాతి. 
 

పసర ణ భః మతకఽతిం కయమ తద్ జ్ఞఞ ణావ పఱదయమతః 
తర ుష్సూదినా తణవాః కఽతజ్ోఞ  మోక్షదానతః 
పసర ణుఱు చే్సహన పసుణాయఱకు తగిన పయౌతభు ఇచే్ిలసడు. బకుో ఱు తనకు శభరిూించ్చన తరభు, 

ువూభు, పఱభునకు ఆనిందిించ్చ లసరిక్త మోక్షభున అనగహీిణిించే్లసడు. శదాభుని అటటకుఱళఱోన, 
ఴఫరి ిండోళఱోన, యింతిదేళుని జ్ఱభు ళఱోన, గజ్విందర ని ువూభుళఱోన, దరర ది అక్షమపసతరఱోని 
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ఆకుళఱోన ఆమన శింతణవణా డయ యన. బగళింతణనకు న ైలేదయభు శభరిూించటకు బకుో ఱు 
ళయమరమయశఱు డనళశయభు ఱేద. బక్తోమునుచ్ో బగలసనడు ఫషృశఱబుడు. 
 

భూడళ అయాభు – పసర ణ నామ్ ుణయ అుణయ ఆతమకమ్ కయమకఽతమ్ జ్ఞనాతి ఇతి కఽతజ్ఞః – శభశో పసర ణుఱ 
నఱు, ఆఱోచనఱు, ఆఴఱు, అనబూతణఱు, అనిు ుణయభుఱుగసని, పసభుఱుగసని ఆమనక్ రకయే. 
కనక లసరి కయమఱఱోని ఴదీీ, బక్తో, వితరత, నివఠ ఱకు అనగుణభుగస లసరిక్త తగు క్సమిణాయాభుఱన 
రస్సదిించలసడు గనక ఆమన కఽతజుఞ డయ యన. అని శ్ర ీచ్చనమమయనింద లసయఖ్యయనిించ్ాయు. 
 

84. కఽతిః 
తన బకుో ఱ శణాకయయభుఱకు క్సయణమ ైనలసడు. 

ఒిం కఽతయ ేనభః 
 

తన బకుో ఱు ఆచరిించ్చన శణాకయయభఱకు యభయతణమడు శింతణవణా డ ై, కఽతజుఞ డగునని ఇింతకు భుింద 
నాభభుఱో చ్ ూడమ ైనది. ఆ శణాకయయభుఱకు క్సయణభు కూడా ఆ యభయతణమడేనని ఇుూడు 
చ్ ుూచనాుయు. నిఴిఱ, నియమఱ బక్తోయే భనకు చే్తనయనది. శణాకయయభుఱు, శతృయౌతభుఱు, శకఱ 
బళఫింధ విభుక్తో, మోక్షరదానభు – అన్వు ఆమనే చశక్ొింటాడు. 
 

భనమునరిించే్ శణాకయయభుఱు రశనుడ ైన యింధాభుని  రస్సదమే. ణే తచి ణషే్సమ్ శకఽతమ్ 
అస్సమదేళ రశనాుత్ ఇతి కఽతిః 
 

85. ఆతమలసన్ 

శణాకయయభుఱొనయుి ఆతమఱకు నిజ్మ ైన రబుళు. 

ఒిం ఆతమళణ ేనభః 
 

ఈ భూడు నాభభుఱు – కఽతజ్ఞః, కఽతిః, ఆతమలసన్ – వీనిదావరస భనభు గహీిణిింళఱసహనదేభింటే, 
ుణయక్సయయభుఱ దావరస భుక్తోని పొ ిందటఱో భన ఴక్తో , గొూతనభు ఏమీ ఱేళు. భన బక్తో, విళసవశభు, ఴదీీ, 
ఴయణాగతి ళఱన రశనుడ ై ఆమన రస్సదిించ భహాపఱభుఱే ఇవి. బక్తో ఴదీీఱణో భనమునరిించే్ అఱూ 
శభయూణభుఱచే్ శింతణవణా డ ైన ఆ కఽతజుఞ డు తన అధీనభుఱోనను ఆతమఱన శణాకయయభుఱల ైు 
భయఱుిన. అఱయ ఆ ఆతమఱు చే్సహన ుణయక్సయయభుఱన హిణేతణళుగస రిగణ ించ్చ, తన కయుణా కటాక్షభుఱచే్ 
లసరిని అనగహీిణిించ్చ, క్సమిణాయా మోక్షభుఱన రస్సదిించన. 
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శ్రీ రసధాకఽవుళససహో ర భరొక విళయణ – తన క్సయయభుఱకు దేని  ైనన ఆధాయడని శవతింతణర డు శరవవఴవయుడు. 
ఉదాషయణకు ూతన ఇచ్చిన పసఱనే ణరా గి ఆమ  పసర ణభుఱన షరిించ్చన చ్చనిుకఽవణు నిక్త లేర ళరి 
శహామభుగసని, ఎటటళింటి స్సధనభుగసని అళుశయభు ఱేద – ఫాఱిం భుకుిందమ్ భనస్స శమరసమి. 
 

 

 

(1) శీ్ర నయసహింషన్ కఽవుభయచ్ార ిఆింగో యచనకు ఇద ిణ ఱుగు అనలసదభు.  
(2) బగళదీీ త ళలో కభుఱ ణాతూయయభు గీణా రస్, గోయఖ్ూర్ రచయణనిండి.  
 

 



శీ్ర వివణు  శషశరనమభ ్తోత తరభ  - విళయణ 

10 ళ ళలో కభ  - 1 ళ ేజీ 

 
 

 

 

 

 

 

శరఴైః ఴయణం ఴయమ విఴవరతైమః రజాబళః | 
ఄషః శంళతసరో లసయలః రతయమశసయవదయశనః || (10) 

 

 

 

 

86. శరఴైః 
- శకఱ దేళతఱకున దేళుడు, దేళదేళుడు. (శయ-ఇఴః) 
- బకుత ఱ కోరకెఱన తీయచులసరిఱో రరథభ డు.(శ-రస-ఇఴః) 

ఓం శరళైసమ నభః 
 

ఫరహ్మమదీనమం పఱుు ద యౌససనమం వహత దిిలౌక్సమ్ 

శంవిధమతమ శరఴైఴు తృతోర చ్యత ేవిఫ ధో తత మ  ః 
వహి యతవభ ఱో కూడ ఄఱపమ  నదమతుతు కోయచతణనమాయచ ఉయ్వఱోకలసశఱు. ఄంటే ఫరహ్మమది దేళతఱు ళసఴవతం 
కసద. క ంతకసఱం తయచలసత లసరికూ కూడమ క్షమం తపద. ఄటుళంటి ఫరహ్మమదిదేళతఱకు పఱభ న 
ఆచే్ులసడు శరైవుడు. (డమ. కోీవి తృసయి్సయధి) 
 

శరసణమమ్ ఇఴః శరఴైః – బకుత ఱ కోరకెఱన తీయచులసయచ శయచఱు. (శవణు  రసతి-దదమతి - ఆతి శయః) ఫరషమ, 
యచదమర ది దేళతఱన శఽజంచి, లసరికూ ఱోకశఽష్టసయ ాది కసయయభ ఱన ఒశగినలసడు గనక అమన 
శరైఴవయచడయయయన. 
 

శ-రస-ఇఴః – బకుత ఱ కోరకెఱన తీయచులసరిఱో రథభ డు. శ-ళలబనమ్, రసతి-దదమతి, ఇఴః – రబ ళు ఱేదమ 
ఈతత భ డు. బకుత ఱ యభాయిభగ  మోక్షభ న ర్ సదించ్లసడు శ్రీభనమారసమణ డే. 
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87. ఴయణమ్ 

- తనన ఴయణ జొచిునలసరితు యక్ుంచ్లసడు. అయతతమర ణ రసమణ డు. 
- భ కుత ఱ తులసశ్సి నభ . 

ఓం ఴయణమమ నభః 
 

మదతృస్సదభమం దఃఖం తృసం ఫంధో  న ఫాధత ే

రతిష్టసయ  చ్ శఖం జాా నం భళేచ్ుయణబృతయహ 
ఎళరితు ఈతృసవహంచ్డంళఱన కష్టసయ ఱు, బమభ , తృసభ , శం్సయ ఫంధనమఱు తొఱగితృతో తమయో, ఎళరితు 
ధమయతుంచ్డంళఱన రతివయ , శఖభ , జాా నభ  కఱుగ తమయో ఄటుళంటి యమేఴవయచడు శ్రీభనమారసమణ డు. 
 

శకఽదళే రనమామ, తలసవమతి మాచ్త,ే ఄబమం శయవ బతతబేయః దదమబృ తతదవ్రతతం భభ – ఒకెభాయచ 
ఎళవడ ైనన ‘తూలసడన, యక్ుంుభ ’ ఄతు లేడుక నాంతనే, లసతుకూ శయవబతతభ ఱనండు ఄబమభ న 
ర్ సదింతణన. ఆది నమ ళరతభ . – ఄతు శ్రీరసభచ్ందర డు యౌకూమ నమాడు.  
 

అరసత నమం అరితషంతమయం బూతమనమం బమనమఴనమ్ 

దివవతమం కసఱదండం తం రసభచ్ందరం నభాభయషమ్ 

అయచత ఱ ై ఴయణ జొచిునలసరికూ యక్షకుడు శ్రీరసభచ్ందర డే. భకరిఫారి డు అకంీదించిన గజైందర తు ఫరర చినలసడు 
అ చ్కధీమరి. దరౌ దీభాన శంయక్షకుడు శ్రీకఽవణు డు. అదఱంద చికుెక తు బొకుెక న బకుత ఱన 
కసచ్ డులసడు తడుక ండఱ ల ంకటయభణ డు. 
 

ఄభయకోఴభ  రకసయభ  – ఴయణమ్ ళద యక్ుతరర యుఽష యక్షణయోయహ – ఴయణభనగస ‘యక్షణ’, ‘గఽషభ ’ ఄతు 
రకండు ఄరసి ఱునమాయ. మోక్షకసభ ఱ ైన బకుత ఱ యభద తులసశభ  బగళంతణడే – తుళవహవయవహ భయయయళ 
ఄత ఉయివ న శంఴమః – నమమంద భనశ ఱగాభ  చే్వహన బకుత డు నమమందే తుళవహంచ్నతు బగలసనడు 
గీతమంద వెఱవిచ్ ున. 
 

శ్ర ీచినమమ – రలమకసఱభ నంద శకఱ బతతభ ఱకున తులసశభ  అ బగలసనడే. 
 

గజైందర తు బయ (తృతో తన భాగళతభ ) 
ఱాలొకూెంతమ ఱేద, ధ యైయభ  విఱోఱంఫయయయ, ఫార ణంఫ ఱున్ 

ఠసళుల్ దపెన, భతయఛళచ్ ు, దనళున్ డవసెన్, ఴభీంఫయయయడున్ 

తూల ేతప తుతః యంఫరెగ, భతుాంందగ న్ దీనతున్ 

రసల ే ఇఴవయ! కసళల ేళయద! శంయక్ుంచ్ బదరతమకస! 
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శ్రీకఽవు ఴతకభ  

ఫఱమ ళువ కరఫిరర ళన 

ఫఱమ ళవడు తృసండుశతణఱ భాయయన గసళన్ 

ఫఱమ ళవడు శగీళీుకు 

ఫఱమ ళవడు నమకు తూల  ఫఱభ్ కఽష్టసు  

 

88. ఴయమ 

శచిుదమనంద శవయూుడు. మోక్షగసభ ఱ యభదభ . 

ఓం ఴయమణ ేనభః 
 

ఄభయకోఴభ ఱో ‘రతి’, ‘శఖభ ’ ఄనే దమఱకు  శభానమయిదభ గస ‘ఴయమ’ దభ  కూడ ఈనాది. 
ఴఽణతి దఃఖమ్ ఆతి ఴయమ. దఃఖభ ఱన నశంజైమ నది ఴయమ – ఄతు శ్రీ యౌంగసమశరిగసయచ తభ 
ఄభయకోఴ లసయఖాయనభ ఱో చ్ తృసపయచ.  శ్రీ ఴంకయచఱు, శ్రీ బటుయ ఱు కూడ ‘అనందభ ’ ఄనే భాళంఱో ఇ 
నమభభ నకు లసయఖాయనం చ్ తృసపయచ. 
 

శ్ర ీఴంకయచఱు – యభానంద యూతమవత్ ఴయమ. 
శ్రీ బటుయ ఱు – శఖమ్ యమ్ తృసర యమ్ ఆతి ఴయమ. 
 

(ఫషుళస ‘శ్రీ’ ఄనే భతఱంనండు ‘ఴయమ’ దభ  ఈతపనామ   ఈండళచ్ునతు Sir William Monier 
తుఘంటుళుఱో ఈనాది.) 
 

89. విఴవరైతమః 
రైతశస ఄనగస బీజభ . విఴవభంతటికూ బీజభ , భతఱకసయణభ . 
విఴవశయ కసయయమ్ ఄశయ విఴవరతైమ. 
విఴవశయ కసయణమత్ విఴవరతైమ. 

ఓం విఴవరతైవ ేనభః 
 

విఴవం రైతర బగళతర విఴవరతైమ షరశిమఽతః 
జాా నంేదిరమాదకిం విఴవం రచి్రసయయిమళే శి 
మః రజానమం కరోతీతి విఴవరైతమఴు శః శమఽతః 
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తనచే్త తురిమంచ్ఫడున శం్సయభ  కఱలసడు. భానళుఱంతమ తనన గ రించి త యౌవహకోళడమతుకూ, తనకు 
రిచ్యయఱు చే్మడమతుకూ లసరికూ ఆందిరమాఱతర కూడున ఴరీయభ  ఆచిునలసడు. 
 

శం్సయ భహ్మళఽక్షభ నకు బగళంతణడే బీజభతు ఇ నమభభ నకు ఄయిభ . తయచలసత 118, 151 
నమభభ ఱఱో ‘విఴవయోతు’ ఄనగస గయభ్సి నభ  కూడమ బగళంతణడే ఄతు చ్ పఫడునది. ఇ రకండు 
నమభభ ఱన రిశ్రయౌంచినటోయతే శభశత భ నకు జనమకసయణభ , జనమ ్సి నభ  కూడ బగళంతణడేనతు 
ఄళగతభళుతణంది. కనక ఇ శఽఴహయ యొకె యభాయిభ  బగళతేసళ భాతరమే కసతు లేరకకటి కసద ఄతు 
శ్ర ీబటుయ ఱు విళరించ్మయచ. వివణు తతవంఱో ఆఱా ఈనాది. 
విచితర దషే శంతిత ః ఇఴవరసమ తులదేతిణమ్ 

సయవమేళ కఽత ఫరషమన్! షశత  తృసదమద ిశంమ తమ 
ఫరషమదేలస! కసలళు, చే్తణఱు ళంటి ఄళమళభ ఱతర కూడున ఇ ఴరీయ శంద ఇఴవరసయున క రకు నమచే్ 
శఽజంఫడునది. 
 

తృతో తన భాగళతభ  – రహో్మదడు ఆఱా ఆనమాడు. 
కభఱాక్షునరిుంచ్ కయభ ఱు కయభ ఱు – శ్రీనమధ ళరిుంచ్ జషవ జషవ 

శయయక్షకుతు జూచ్ చ్డుెఱు చ్డుెఱు – ళేవళసయకూ బొకుె శయభ  శయభ  

వివణు నమకరిుంచ్ వీనఱు వీనఱు – భధల ైరి దవియౌన భనభ  భనభ  

బగళంతణ ళఱగకన దభ ఱు దభ ఱు – ుయచష్టతో తత భ తు బౄది ఫ దిి ఫ దిి 

దేళదేళుతు చింతించ్ దినభ  దినభ  

చ్కషీశత తు ఫరకటించ్ చ్దళు చ్దళు 

కుంబుతూధళు జకెపడు గ యచడు గ యచడు 

తండుర షరిజైయచభతుయయడు తండుర తండుర తండుర. 
 

90. రజాబళః 
శకఱ బతతభ ఱ ఈతపతిత కూ భతఱమ  నలసడు. జనమకసయకుడు. 

ఓం రజాబలసమ నభః 
 

తద్త తత రైళ కయణ ైః తవహమనాబుభ ఖాః రజాః 
శరసవళ్చుళ  బళతూత తి రజాబళ ఈదమషఽతః 
తమన ర్ సదించినటుళంటి ఄళమళభ ఱు, ఴరీయభ  కయౌగిన రజఱందరితూ తనలసరితుగస చే్శక నేలసడు. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనమభ ్తోత తరభ  - విళయణ 
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70ళ నమభభ  ‘రజాతి’తు రిశ్రయౌంచినుడు ‘రజ’ ఄనే దమతుా రకండువిధమఱుగస ఄయిం చే్శకోళచ్ునతు 
చ్ పడమ  నది. (1) రకరైషణ జామంతే – రతేయకమ  న, దిళయమ  న జనమ కయౌగినలసయచ. కయమఫది ఱు కసతులసయచ. 
తుతయశయచఱు. (2) శభశత  రజాతూకభ . ఇ రకండు ఄయిభ ఱఱోన ‘రజాబళ’ నమభభ న శత తింళచ్ున. 
శభశత  జీళుఱన శఽఴహయంచినలసడు శరైవఴవయచడతు చ్ పళచ్ున. భరకక విధభ గస తకూెన దేళతఱన, 
భ కుత ఱన కూడ శఽఴహయంచిన దేళదేళుడు ఄతు చ్ పళచ్ున. 
 

ఇ రకండు ఄయిభ ఱన శభనవమయచశత  శ్రీ రసధమకఽవు ళసవహత గిసయచ చ్ పన భాళం అశకూతకయంగస ఈంది – 

బగళంతణడు భ ందగస ఫరహ్మమది దేళతఱన శఽఴహయంచ్ న. తయచలసత రతయక్షంగస కసతు, రోక్షంగస కసతు శకఱ 
భానళ జంతణజాఱభ న శఽఴహయంచ్ న.  (భ ందగస శక్షమ, శవఱప చ్ ైతనయభ తర కనహంచే్ జంతణళుఱు 
ఈదభవించ్మమతూ, లసతునండు కూో వయమ  న ఈనాత ్సి య జీళజాఱం రిణబృంచిందతూ భనం చ్దళుక ంటాభ . 
ఆందకు శ్రీ రసధమకఽవు ళసవహత గిసరి భాళం వియచదింగస కతుహశత ంది.)  
 

91. ఄషః 
- ఎళరితూ, ఎనాడ వీడతులసడు. 
- గటిళఱ  రకసఴశవయూుడ ై ఄజాా నభ న తొఱగించి, భనఱన జాా నోనమఖఱన చే్మ లసడు. 
- తన బకుత ఱన నమఴనభ  కసకుండ కసతృసడులసడు. 

ఓం ఄశనా నభః 
 

న శతుత  శనీమ మవయేతి ఄషః శ రకిురితతః 
ఄనమదయ విదమయ విదమర మాం శవధ ీశనతణతమా శ ిఄషః 
తన బకుత ఱఱో ఒకెడు కూడమ శీనడు ఱేతులసడు. (అమన బకుత ఱందయూ ఈతత భ ఱు). ఄజాా నమంధకసయభ  
నండు ఫమటడునలసరికూ శవయూజాా నమతుా ఆచే్ులసడు. 
 

న శనీః ఄశయ ఄవహత  ఆతి ఄషః – అమన ఎళవరితూ ఎనాడ ళదయౌెటయడు. చ్ ఱుడ ై, చ్టయ మ  , తయోౌయయ , 
తండురయయ , గ యచల ై, హరమ డ ై, బిడడ యయ , అదబొకుెఱలసడ ై భనఱన ల నాంటి ఈంటాడు. 
 

‘ఄష’ ఄనగస గఱు. నమరసమణ డే భనఱన ఄశతయభ నండు శతయభ ల ైు, చీకటినండు ల ఱుగ ల ైు, 
భఽతణయళునండు ఄభఽతతవభ ల ైు నడుహంచ్లసడు. 
‘ష’ ఄనే ధమతణళుకు ‘నమఴనభ ’ ఄనే ఄయిం ఈంది. ‘ఄ-ష’ ఄనగస నమఴనభ  కసతూమతులసడు. అమనన 
నబృమనలసరికకనాడున కుడుఱేద. న మ ేబకతః రణఴయతి – ఄతు తృసయి్సయధియయ న గీతమచ్మయచయడు ఫర ధించ్ న. 
 



శీ్ర వివణు  శషశరనమభ ్తోత తరభ  - విళయణ 

10 ళ ళలో కభ  - 6 ళ ేజీ 

92. శంళతసయః 
- బకుత ఱనదిరించ్టకకచ (ల ఱవహ)మ నాలసడు. 
- కసఱశవయూుడు. 

ఓం శంళతసరసమ నభః 
 

ఆదే నమభభ  భయఱ 423ళ నమభభ గస ళచ్ున.  
10ళ ళలో కభ . 92ళ నమభభ . శంళతసయః – ఄషః శంళతసరో లసయలః రతయమః శయవదయశనః 
45ళ ళలో కభ . 423ళ నమభభ . శంళతసయః –  ఈగఃీ శంళతసరో దక్ో విళసీ మో విఴవదక్ుణః 
‘ళస్’ ఄనగస తువహంచ్ట, జీవించ్ట ఄనే భాళంనండు బదటి ఄయిం ళశత ంది. శభ దమి యణమమ శంళశతి 
ఆతి శంళతసయః – ఄనగస బకుత ఱన ఈదిరించ్టకై, లసరి అదఱు ఫాుటకై, లసరికూ భ కూత ర్ సదించ్టకై 
అమన అదబొకుెఱలసడ ై ల ఱవహమ నమాడు. 
ఆతిం తేవణ రఫ దేి వణ ళశతణయదియణమమ మః శంళతసయః – తన బకుత ఱ ైనలసరికూ ఄజాా ను చీకటుో  
తొఱగితృతో గసనే లసరికూ జాా నజయయతితు ర్ సదించ్డమతుకూ శయవకసఱభ ఱంద ఎదయచచ్శత ంటాడు. 
 

‘శంళతసయభ ’ ఄనగస ఒక తడమది కసఱరభాణభ  ఄతు ్సభానమయయిభ . బగలసనడు కసఱశవయూుడు ఄతు 
భాళభ . 
గీత 10.30 – కసఱః కఱమతమభషమ్ – గణన చే్మ లసతుఱో నేన కసఱభ న. 
గీత 10.33 – ఄషమలేసక్షమః కసఱః – నేన నమఴనభ  ఱేతు కసఱశవయూుడన. 
 

93. లసయలః 
- బకుత ఱ ఴయణమగతితు వవకరించి ఄనగశీించ్లసడు. తన బకుత ఱకు ఄబమబృచిు లసరితు తన ఄధీనంఱో 
ఈంచ్క నేలసడు. 
- (శయపభ , తనగ , ుయౌ ళంటిలసతుళఱ ) టుయ క నజాఱతులసడు. చికెతులసడు. 

ఓం లసయఱామ నభః 
 

‘ఱా’ – ఄనగస వవకరించ్ట – భతఱభ నండు బదటి భాళభ న శ్రీ బటుయ ఱు చ్ తృసపయచ. విబూవణ తుళంటి 
బకుత ఱు ఴయణనగసనే అమన లసరితు వవకరించ్న. భనభ  అదఱో గసతు, శంతరవంఱోగసతు, 
కసబృతమయచి ఱమ  గసతు, జాా నభ క రకు గసతు, మోక్షభ  క రకు గసతు, ఎుపడ ైనమ, ఎకెడ ైనమ అ శరైవఴవయచతు 
ఴయణ  కోయళచ్ున. 
   



శీ్ర వివణు  శషశరనమభ ్తోత తరభ  - విళయణ 

10 ళ ళలో కభ  - 7 ళ ేజీ 

లసయలళత్ బ జంగళత్ గజళత్ గశీతీణమ్ ఄఴకసయత్ లసయలః -  లసయలభనగస శయపభ , భదించిన తనగ , 
బూకయమ  న ుయౌ ఄతు చ్ పళచ్ున. వీతుళఱ నే బగళంతణడు భన చే్తికూ చికెడు. ఉషకు దొ యకడు. 
ఄదచే్మనగడు.  
 

94. రతయమః 
అధమయడ దగినలసడు. విఴవవహం దగినలసడు. 

ఓం రతయమామ నభః 
 

రతీమత ేఄవహమన్ ఆతి రతయమః –నభ మక తు క ఱుళదగినలసడు అ క ండఱఱోతు కోనేటిరసమడు. అమనన 
నబృమనలసరికూ ఱోటుఱేద. 
భహ్మభాయతభ  – శభాయవభ  20.7 

మద ిత ేషఽదమమ్ లతేిత  మద ిత ేరతయయో భయ 

బూభవనేమయచు నౌ శ్రఘమొ్ నమయశబతతౌ రమచ్ఛ మే 
తూ షఽదమభ న నన ారిగిన యయడఱ, నమైె నబృమకమ నా యయడఱ, బూభవేనతు, ఄయచు నతు తక్షణమే నమ 
శభక్షభ న  నంచ్భ . 
 

శ్రీ ెభమరసజు రసజారసళు యచ్ననండు – జాా న శవయూుడతు ఇ ఴఫ్భ యొకె భాళభ . రజాా నమ్ ఫరషమ – 

ఄతు ఴఽతిలసకయభ  శమయణీమభ . జాా నమదేతణ కకచళఱయమ్ –జాా నభ ళఱననే మోక్షభ  కఱుగ న. 
 

95. శయవదయశనః 
- తన కటాక్ష రిసయు ల ైబళభ న బకుత ఱకు చ్ులసడు. 
- శభశత భ న చ్చ్చ్ండులసడు. 

ఓం శయవదయశనమమ నభః 
 

భశభిానం శయవశషం తషే్టసం దయశమతీతి శః 
శయవదయశన ఄఖాయతర నలసరోు  ఱోచ్నరదః 
శరసవతుాశశించే్టటుళంటి తనభశిభన లసరికూ చ్ేలసడు శయవదయశనడు. ఇ నమభభ  
నలసక్షరీభంతరభ . దీతుా జహవేత  దఽఴహయ దో ష్టసఱు తృతో తమయ. కలళు ఱేతు లసరికూ కలళు ళ్సత య. 
ఓం శయవదయశనమమ నభః. 
  



శీ్ర వివణు  శషశరనమభ ్తోత తరభ  - విళయణ 

10 ళ ళలో కభ  - 8 ళ ేజీ 

‘శయవదయశన’ నమభభ  విళయణఱో భనం గశీింళఱవహనదేభంటే, భహ్మతణమఱు రి రి విధమఱుగస 
బగళంతణతు ఄనంతగ ణమనబలసఱన దరిశ్సత యచ. ఄనబవి్సత యచ. 
 

శ్రీ ఴంకయచఱు – ఄంతటితూ చ్ులసడు శయవదయశనడు. 
శ్రీ బటుయ ఱు – ఄంతటితూ చ్చ్లసడు శయవదయశనడు. 
 

శ్రీ ఴంకయచఱు చ్ హపన ఴఽతి రభాణభ  – త ైతత రీమాయణయకభ  10.1, 11. విఴవతఴుక్షుర్ విళసవక్షమ్ – 

విఴవభందంతటన కనాఱుగఱలసడు, విఴవమే కనాగస గఱలసడు. 
 

శ్రీ చినమమానందగసయచ గీత(13.13) నండు ఈదమషరించ్మయచ. 
శయవతః తృసణితృసదం తత్ శయవతరऽక్ు శరోభ ఖమ్ 

శయవతః ఴఽతి భ ఱోో క ైశయవభాళఽతయ తివు తి. 
అ యభాతణమతు చే్తణఱు, తృసదభ ఱు, నేతరభ ఱు, చ్ ళుఱు, శయశసఱు, భ ఖభ ఱు శయవతర 
వహి తభ ఱ ైమ నావి. ఄతడు శయవభ న అళరించిమ నమాడు. 
 

ఇ గీతమళలో కసతుా శ్రీ జమదమాల్ గోమందకసగసయచ గీతమ తతవ విలేచ్తూలసయఖయఱో ఆఱా  లసయఖాయతుంచ్మయచ – అ 
జాైమ తతవమ  న యభాతణమతు శయవలసయకతవభ  ఇ ళలో కభ దమవరస త యౌమ చ్నాది. అమన కనాఱు 
(చ్ుఱు) శయవతర లసయహంచిమ నావి. ఄతడు చ్డతు శిఱమే ఈండద. అమనకడ తబృమ న దమచ్టకు 
వీఱు ఱేద. ఄతతు శయశసఱు శయవతర లసయహంచిమ నావి. బకుత ఱు తభ తభ బగళదయునఱో భాగభ గ 
ఎచ్ుటినండు ుష్టసపదఱు శభరిపంచినన ఄవి అమన శయశసనే ఄఱంకరించ్న. అమన శయశస ఱేతు 
్సి నమే ఱేద. అమన భ ఖభ ఱు శయవతర లసయహంచిమ ండున. బకుత ఱు అమనకు త దమయిభ న 
ఆచిునన, ఎచ్ుటినండు తులేదన చే్వహనన ఄచ్టినండుయయ ఄతడమ ళశత ళున అయగించ్న. .. ... యభాతమ 
ఄతుా శిఱభ ఱనండుమ  వినగఱడు. ఎచ్టనండుయయ నన బకుత ఱు చే్మ  శత తణఱన, తృసర యినఱన, 
ఄబయయినఱన ఄతడు చ్కెగస అఱకూంగఱడు. 
 

శ్రీ ెభమరసజు రసజారసళుగసరి యచ్ననండు – శంిదలేదమంత ్సశితయభ న బగళతమరాహత కూ అయచ రధమన శతర 
విజాా నభ ఱన భషయచష ఱు విళరించిర.ి వీతునే ‘వడ్యశనభ ఱు’ ఄందయచ. ఄవి 1. నమయమ దయశనభ  2. 
ల ైళేఴహక దయశనభ  3. ్సంఖయ దయశనభ  4. యోగ దయశనభ  5. సయవబౄభాం్స దయశనభ  6. 
ఈతత యబౄభాం్స దయశనభ . ఇ వడ్యశనభ ఱదమవరస దరిశందగినలసడు యభాతమయయ గనక ‘శయవదయశనః’ 
ఄనఫడ న.  
(1) శీ్ర నయవహంషన్ కఽవు భాచ్మర ిఅంగో యచ్నకు ఆద ిత ఱుగ  ఄనలసదభ .  
(2) బగళదీు త ళలో కభ ఱ తమతపయయభ  గీతమెరస్, గోయఖసర్ రచ్యణనండు.  
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శ్రీ వతమరసభచ్ందమర భాయం నభః.   శ్రీ శందయ కసండభ  

 

శ్రీ భదమవయ్మకూ రసభామణమంతయుత ‘శందయ కసండభ ’ నంద 35ళ శయుభ  – వత కోరికెై షనభంతణడు శ్రీరసభ తు 
ఴరీయ చిషాభ ఱన, గ ణభ ఱన విళరించ్ట. (గీతమ ెరస్, గోయఖ్ సర్ లసరి రచ్యణ – ఄనలసదకుఱు: డమ. ఎమ్. 
కఽవు భాచ్మయచయఱు, డమ. గోయౌ లేంకటరసభమయ) 
 

జానంతీ ఫతదషి్టసయ ా భాం ల దైశే ీరిఽచ్ఛవహ 
బయచత ః కభఱ తమర క్ు శం్సి నం ఱక్షమణశయ చ్ 

కభఱ తరభ ఱళంటి కనాఱు గఱ ఓ వతమదేవీ!. రసభ తుయొకె, భరదియయ న ఱక్షమణ తుయొకె ఄళమళ 
్ౌభాగయభ ఱన తూళు ఎరగ దళు. ఐనన తూళు ననాడుగ ట నమ ఄదఽవయ భ . చ్మఱా శంతరవభ . 
 

మాతు రసభశయ చిహ్మాతు  ఱక్షమణశయ మాతుల  ై
ఱక్ుతమతు విళసఱాక్ు ళదతఴశఽణ  తమతు మ ే

ఓ విళసఱాకీ్! శ్రీరసభ తు చిషాభ ఱన, ఱక్షమణ తు ఱక్షణభ ఱన నమకు త యౌవహనంత ళయకు విళరించ్ దన వినభ . 
 

రసభః కభఱ తమర క్షః శయవశతవ భనోషయః 
యూ దమక్ుణయ శంనాః రశతర జనకసతమజ ై

ఓ జానకు! శ్రీరసభ డు కభఱతరభ ఱళంటి కనాఱు గఱలసడు. తన తుయచభాన కసంతిచ్ే శభశత  తృసర ణ ఱకున 
అనందభ న కూయచులసడు. ుటుయ కతరనే ఄతడు చ్కెతు దేష్ౌందయభ , గ ణశందఱు గఱలసడు. 
 

తజే్స అదతియ శంకసఴః క్షభమా ఽథివీ శభః 
ఫఽషశపతి శమో ఫ దమి ా మఴ్స లసశలో శభః 
ఄతడు తేజశసన శయచయతుళంటిలసడు. శషనభ న బతదేవితర తణఱుయడు. ఫ దిి మంద ఫఽషశపతి. మఴశసచ్ే 
దేలేందర డు. 
 

యక్ుతమ జీళఱోకశయ శవజన్సయబుయక్ుతమ 
యక్ుతమశవశయ ళఽతత శయ ధయమశయ చ్ యంతః 
శయవతృసర ణ ఱకున శంయక్షకుడు. విళేవభ గస తనన అఴయీంచిన (ఴయణ  జొచిున) లసరితు రియక్ుంచ్లసడు. 
ఱోకభ నకు అదయశతృసర మమ  న తన రళయతన వివమభ న జాగఽతిగఱలసడు. ధయమయక్షకుడు. ఴతఽళుఱన 
యూుభాులసడు. 
 

రసమో భాబృతు ఱోకశయ చ్మతణయవయుశయ యక్ుతమ 
భరసయదమనమం చ్ ఱోకశయ కరసత  కసయయతమ చ్ శః 
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ఓ వతమ! ఄతడు నమఱుగ  ళయుభ ఱలసరితూ యక్ుంచ్లసడు. ఱోకభరసయదఱన తమన తృసటించ్చ్ ఆతయచఱచ్ే 
తృసటింజైమ లసడు. 
 

ెై నమఱుగ  ళలో కభ ఱకున శ్రీ లసవియౌక ఱన శఫాారసళుగసరి శ్రీ భదమంధరలసయ్మకూ రసభామణభ  (భందయభ )నంద 
త ఱుగ  ఄనలసదభ . 

రసభ ండు కభఱతర విళసఱఱోచ్నం, డఖి శతవశభనోషయ గ ణ ండు 
యూదమక్ుణయ తుయూఢుుఁడ ై జతుయంచ్ ుఁ దజేంఫ నంద నమదతిణయుఁఫర ఱు 

నోయచు గ ణభ న నరివకూుఁ దఱుయండు, ఫ దిి  ఫఽషశపతి ుయచడు చ్ు 

శదయఴంఫ న షర ిశకఱ జీలసళళీ, యక్షకుుఁడమతీమమ యక్షకుండు 
 

శవకుఱ ళఽతిత  ధయమ శంయక్షకుుఁడు నమఱుు  

జాతణఱ నయమ చ్ండు రతీి చ్ డక 

భనజ శతిభ ఱ నై భరసయదఱందండు 
యచఱ నటో చ్మేుఁ ఫనచ్చ్ండు 

 

ఄరుిష్టసమనరిుతరऽతయయిం ఫరషమచ్యయ ళరత ేవహి తః 
్సధనమభ కసయజాః రచ్మయజాఴు కయమణమమ్ 

కసంతిభంతణడు. శయవఱోకభ ఱకున ఄతయంత సజుయడు. ఫరషమచ్యయ ళరతభ న తృసటించ్లసడు. శతణపయచవణఱొనయచు 
ఈకసయభ ఱన భయచళతు ళయళహ్మయజాా న శంనాడు. ఱోకకఱాయణభ నకకచ కయమఱన అచ్రించ్లసడు. ఆతయచఱచ్ే 
అచ్రింజైమ లసడు. 
 

రసజవిదమయ వితూతఴు ఫార షమణమనమభ తృసవహతమ 
ఴఽతలసన్ శ్రఱశంనోా వితూతఴు యంతః 
రసజవిదమయ కువుఱుడు. ఫరా షమణ ఱన అదరించ్లసడు. శయవవిదమయ తృసయంగతణడు. శదమచ్మయ శంనాడు. వినమ 
ళలబుతణడు. ఴతణర బమంకయచడు. 
 

మజురవైద వితూతఴు లదేవిదభిశససజతః 
ధనరవైద ేచ్ లదేవేణ లదేమంగవైణ చ్ తుఴహు తః 
రసభ డు మజురైవదభ నంద తృసయంగతణడు. ధనరైవదభ నంద, ఊకససభాధయవ లేదభ ఱ మందన, శక్ాది 
లేదమంగభ ఱ మందన తుష్టసు తణడు. లేదండుతణఱచ్ే సజంఫడుచ్ండులసడు. 
 

విుఱాం్తో  భహ్మఫాషుః కంఫ గీీళః వుభాననః 
గతఢజతణర శసతమభాొ క్ో రసమో దేవి జన ైః వీుతః 
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ఓ వతమదేవీ! రసభ డు విళసఱమ  న బ జభ ఱు, దీయఘభ ఱ ైన ఫాషుళుఱు, ఴంఖభ ళంటి కంఠభ  గఱలసడు. 
వుబరదమ  న భ ఖభ  గఱలసడు. కండయభ ఱతర భతవహక తు తృతో యన శంధియయభ కఱు గఱలసడు. భనోషయభ ఱ ైన 
ఎరఱ తు కనాఱు గఱలసడు. ఱోక విఖాయతణడు. 
 

దందబుశవన తురోఘ వః వహాగిళయుః రతమలసన్ 

శభశసభ విబకసత ంగో ళయుం ళసయభం శభాశీతః 
ఄతడు దందబు ధవతు ళఱ  గంబూయమ  న కంఠశవయభ  గఱలసడు. తుగతుగఱాడు ఴరీయచ్మఛమ గఱలసడు. రతమళసయౌ. 
ఎకుెళ తకుెళఱు ఱేకుండమ రిువయ భ ఱ ైన చ్కెతు ఄళమళభ ఱు గఱలసడు. మేఘళసయభళయు ళలబుతణడు. 
  
తిరవహి య వహత ిరఱంఫఴు తిరశభవహత విణ చ్ోనాతః 
తిరతమభొవహత విణ చ్ వహా గోి  గంబూయవహత విణ తుతయఴః 
ళక్షశిఱభ , భణికటుయ , హడుకూయౌ – ఇ భతడు ్సి నభ ఱు దఽఢభ గస గఱలసడు (ఆవి రసజ ఱక్షణభ ఱు). దీయఘభ ఱ ైన 
కనఫొ భఱు, ఫాషుళుఱు, భ వెభ ఱు గఱలసడు (ఆవి శంనాఱ ఱక్షణభ ఱు). తఱ ల ండుర కఱు, భ వెభ ఱు, 
మోకసలళు – ఇ భతడున శభరభాణభ న గఱలసడు (ఆవి రసజ ఱక్షణభ ఱు). ఈనాతమ  న నమబు, తృొ టయ  (కుక్ు), 
ళక్షఃశిఱభ  గఱలసడు (ఆవిమ  రసజఱక్షణభ ఱు). ఎరఱ తు నేతమర ంతభ ఱు, నఖభ ఱు, ఄరచ్ేతణఱు, ఄరికసలళు 
గఱలసడు. (ఆవి శఖుయచవణతు ఱక్షణభ ఱు). ననెైన తృసదరైఖఱు, కైఴభ ఱు, యౌంగభణిమ  గఱలసడు (ఆవి 
భాగయళంతణతు ఱక్షణభ ఱు). అమన కంఠశవయభ , నడక, నమబు గంబూయభ ఱ ైనవి (ఆవి రఴం్సతృసతణర తు  ఱక్షణభ ఱు) 
 

తిరళయ్లసం శత ిా ళనతః చ్తణయవాంగ వహత శి్రయషలసన్ 

చ్తణవెఱఴుతణరైోఖః చ్తణఴహె వెఴుతణశసభః 
శ్రీరసభ తు ఈదయభ ెై ఱేక కంఠభ నంద తిరరైఖఱు గఱళు (భతడు భ డుతఱు గఱలసడు). శత నభ ఱు, శత నమగీభ ఱు, 
తృసదరైఖఱు తుభాభ గసనండున. అమన కంఠభ , యౌంగభ , వీు, హకెఱు షర శవభ ఱుగస నండున (ఆవి 
సజుయతు ఱక్షణభ ఱు). శయశసెై భతడు శడుఱు గఱలసడు (ఆవి భహ్మరసజు ఱక్షణభ ). నమఱుగ  లేదభ ఱన 
శచించ్ రైఖఱు గఱలసడు. ఄనగస ఫొ టనలేరయౌ బదటన, నొశటిెైనన, ఄరచ్ేతణఱఱోన, ఄరికసలుఱోతు నమఱుగైవహ 
రైఖఱు గఱళు (ఆవి లేదతృసయంగతణతు ఱక్షణభ ). ఱఱాట, తృసద, తృసణి తఱభ ఱమంద నమఱుగ  రైఖఱు గఱలసడు (ఆవి 
అమ రస్ మభ న, భహ్మరసజు ఱక్షణభ న శచించ్న). ఄతడు తొంఫదిమాయచ ఄంగ లభ ఱ (నమఱుగ  భతయఱ) 
ఎత తత నలసడు. దేళతమశభానడు (ఆవి దిళయుయచవణతు ఱక్షణభ ఱు). అమన ఫాషుళుఱు, మోకసలళు, ఉయచళుఱు, 
హకెఱు ఄననవి (నమఱుు న) శెచ్ుతగ ు ఱు ఱేకుండమ శభభ గసనండులసడు.  
 

చ్తణయ్ఴ శభదవందవః  చ్తణయ్రంవయ రఴుతణయుతిః 
భషో వు  షననమశఴు ంచ్వహా గోి ऽవయ ళంఴలసన్ 

దనమఱుగ  జతఱు ఄనగస కనఫొ భఱు, నమవహకసుటభ ఱు, నేతరభ ఱు, చ్ ళుఱు, ెదళుఱు, శత నమగీభ ఱు, 
మోచ్ేతణఱు, భణికటుయ ఱు, మోకసలళు, భ వెభ ఱు, హరదఱు, చ్ేతణఱు, తృసదభ ఱు, హరదఱెై ఎత తత న 
కండయభ ఱు శభరభాణభ ఱో గఱలసడు (ఆవి రసజఱక్షణభ ఱు). ఄతడు నమఱుగ  దంవయ రఱు (శదిళఱ  బనదేయౌన 
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దంతభ ఱు) కఱలసడు. (రకండు ఱుళయశఱఱో భధయగఱ నమఱుగ  దంతభ ఱకున రకెన ఈనా  నమఱుగ  ండోకున 
‘దంవయ రఱు’ ఄన ేయచ రవహదిభ ). నమఱుగ  భఽగభ ఱ (వహంషభ , ెద్ుయౌ, తనగ , ళఽవబభ ) నడకళంటి నడక 
గఱలసడు. ఄందమ  న ెదళుఱు, చ్ఫ కభ , నమవహక గఱలసడు (ఆవి రసజఱక్షణభ ఱు). ఓ దేవీ! అ రసభ డు 
తుగతుగఱాడు నేతరభ ఱు, ఱుళయచశ, చ్యమభ , తృసదభ ఱు, కైఴభ ఱు గఱలసడు (ఆవి శఖుయచవణతు ఱక్షణభ ). 
జానకు! అమన ఴరీయభ , చ్ేతిలేరలళు, కసయౌలేరలళు, కయభ ఱు, నమవహక, నమనభ ఱు, కయుభ ఱు, రజనభ  ఄన 
ఄవయ ళంఴభ ఱు తగిన రభాణభ ఱో గఱలసడు.  
 

దఴదో మ దఴఫఽషత్ తిరబురసవాతృతోత  దవివుకోలసన్ 

వడునాతర నళతనః తిరబురసవాతృతో ాతి రసఘళః 
శ్రీరసభ డు దమభ ఱళంటి భ ఖభ , నేతరభ ఱు, నోయచ, నమఱుక, ెదళుఱు, దళడఱు, శత నభ ఱు, గోలళు, 
షశత భ ఱు, తృసదభ ఱు గఱలసడు. ఄతడు ళేవీయ మ  న శయశస, ఱఱాటభ , చ్ ళుఱు, కంఠభ , ళక్షభ , షఽదమభ , 
నోయచ, చ్ేతణఱు, కసలళు, వీు ఄన ది ఄళమళభ ఱు గఱలసడు. అ శ్రీరసభ తు తేజశస, మఴశస, శందఱు 
శయవఱోక రవహదిభ ఱు. వితరభ ఱ ైన భాతఽ, హతఽ ళంఴభ ఱు గఱలసడు. భరిమ  శవచ్ఛభ ఱ ైన దంతభ ఱు, 
నేతరభ ఱు గఱలసడు. చ్ంకఱు, ఈదయభ , ళక్షఃశిఱభ, నమవహక, బ జభ ఱు, ఱఱాటభ  ఄన ఈనాతభ ఱ ైన అయచ 
ఄంగభ ఱు గఱలసడు. శక్షమభ ఱ ైన లేరలు కణ ుఱు, ల ండుర కఱు, రోభభ ఱు, గోలళు, చ్యమభ , యౌంగభ , బౄశభ , 
దఽఴహయ , ఫ దిి  గఱలసడు. సరసవషు భ , భధమయషాభ , ఄరసషు భ  ఄన తిరకసఱభ ఱమందన 
ధరసమయికసభభ ఱన అచ్రించ్చ్ండులసడు. 
 

శతయధయమ యశ్రరభీాన్ శంగీహ్మనగీశనయతః 
దఴేకసఱ విభాగజాః శయవఱోక హరమంళద 

అ శ్రీరసభ డు శకఱ ైఴవయయ శంనాడు. శతయభావణభ నందన, ధరసమచ్యణభ నందన తుయతణడు. ధయమభాయుభ న 
ధనభ నమరిుంచి, తృసతణర ఱకు దమనభ  చ్ేమ లసడు. దేఴకసఱభ ఱకు ఄనళుగస రళరితంచ్లసడు. ఄందరితరడన 
హరమభ గస భాటాో డ డులసడు. 
 

భార తమ చ్ తశయ ద వైభాతర ్ౌసబృతిర యరసజతః 
ఄనరసగణై యూణే గ ణ ైళ్చుళ తథమవిధః 
శ శళయుఴఛవిః శ్రీభాన్ రసభళసశామో భహ్మమళసః 
తమళు భౌ నయళసయూ్ ఱౌ తవద్యశన శభ తసకౌ 
 

శ్రీరసభ తు ్తో దయచడ ైన ఱక్షమణ డు ఆద్యచ తఱుో ఱ (కౌశఱాయ శబృతరఱ) భ ద్ ఱ క డుకు. ఄతడు ఄనరసగభ  చ్ేతన, 
యూగ ణభ ఱ చ్ేతన సరితగస రసభ తుళంటిలసడే. ఄతడు ్సటిఱేతు వీయచడు. లసవహకకకూెన శ్రీరసభ డు మేఘళసయభ డు. 
ఱక్షమణ డేమో ఫంగసయచళన ాలసడు. అ ుయచవళేవీణు యౌయచళుయచ తునా చ్డళఱ నతు కుతూషఱడుచ్నమాయచ. 
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